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—  Шефсем килъӗҫ!!!
—  Воспоти! Виҫ ҫул пит хӑ- 

вӑрт иртсе карӗҫке. **
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М ӗ н  к и р л ӗ .
Укҫукӑн ҫӗвӗ ҫӗлемелле. Хуларатӑра- 

кан ывӑлӗ ӑна ку§§еыеҫ тесе ҫитсӑ кӗ- 
пе илсе йавӑ. Кӗпелӗх илсе йама пӗл- 
нӗ—ҫиппине мантарса хӑварнӑ. Укҫи- 
не нимпе ҫӗлеме адтйра!. Кидти хулӑм 
ҫиппе ҫӗлеймӗн ҫитсӑ кӗпене.

Туха! те ута! 'Ҫӑваш Сурӑм коппе- 
раттнвне.

—• Унта пулакан§ӗ.
Йалтан тухсанах Трахвин арӑмне 

хӑваласа ҫитег.
— Ӑҫта кайан?
—  Ес ӑҫта кайан, ҫавӑета кайатӑп, 

тет кудкаласа Трахвин арӑмӗ, пӗ§§ен 
кайи§§ен иккӗн кайма аван пулнипе 
савӑнса. Иулташпа калаҫса кайсанҫул 
кӗске пула! вӑл.

— Хамӑр йалта копператтив ҫукки 
темрен те яуша. Ма уҫмаҫҫӗши ҫав- 
на—'Тарӑхса хускатса йара! Укҫине, 
—ытти йал, йад пекех, пирӗн... ҫавна 
та тӑваймаҫҫӗ.

— Ан кала та тархасшӑн—аллине 
сула¥ Трахвин арӑмӗ. Ҫук йапалашӑн 
га 'Ҫӑваш-Сурӑмне §упас пула!.

— Нуша марп, нуша-а1 Мӗн идме 
кайатӑн?

—  Ҫип кирлӗ, кӗпе ҫӗлемелле. Ес 
мӗскер тата?

— Супӑ1§ кирлӗ. Кӗпесем хурал§ӗҫ. 
Супӑ]фсӑр тасатма та ҫук.

Лавккара тӑват-пилӗк хӗрарӑм пӗр 
старик.

Копператгив пр0каш§ӗкӗ вырӑс а§и 
Иетӗр Винократӑв §ӑвашла пӗр сӑмах 
пӗдмест. Хӗрарӑмсем пуҫне тытса кӑ- 
тартаҫҫӗ, хӑшӗ аллине тӑскаласа кӑ- 
тарта!, дешӗ куҫне мӑьӑ-мӑьӑ ҫеҫ хуп- 
кадаса тӑра¥.

Идни игьӗ, илменни нпи илмесӗрех 
пуҫне суллаСа тухса кайрӗ.

— Вагьука илсе килӗпха, шкулта в6- 
ревет вӑд манӑн, калаҫкалама пӗл- 
келет.

Ҫынсем лавЕкара панӑ йапалисене 
хыпашласа, шӑршласа пӑхаҫҫӗ, хӑшӗ 
§ӗдхипе ҫулласа пӑхма та ӳркенмест,

— Чаво надо?—тесе пырса 1ӑ§ӗ 
Винократӑв Укҫук Трахвин арӑмӗ пат- 
не. — Выбирай чаво надо!

—  Есӗ «§аво натине» пӑрахха. Ҫип 
илсе пар мана, ҫип, кӗпе ҫӗлеме ҫип 
кирдӗ— аллине тӑскала! Укҫине.

—  Не понимаю.

— Ҫип вот етӑккий, вӑ-ӑрӑм тути- 
ҫути.

— Хм1 Ничего не понимаю. Ҫигькӑ што- 
ли?—тет вӑл пӗр пӗ§ӗк коропккӑ парса.

— Ҫу-ук, ку мар. Вот етӑккий... вӑ- 
ӑрӑм. Кӗпе ҫӗлемелли.

— Черт ваает что такое, ва десять 
лет по русски не научились, беда с ап- 
пайками!

Укҫук аптӑра!. Ҫамкине сӑтӑрка- 
ла!. Ҫипе вырӑсла мӗнле каланине 
пӗрре илтнӗ§§ӗ вӑл, ан§ах хадь нийеп- 
де те астуса идеймест.

— Мыло чтоль?—пырса хура! ун 
патне Винократӑв супӑ^. Эта штоль?

— Ҫу-у-ук, ку мар. Кӗаене ҫӗдемен- 
ха ман, ҫумалла мар.

— А-а! марли может быть. Марли 
нет у нас. А тебе чаво?—ыйта! вӑл 
супӑ^ тытоа тӑракан Трахвйн арӑмне. 
Вӑл ӑна а«лпн§ен ӗҫересшӗн ыар.

— Ҫакӑ кирдӗ мана, супӑц, кир- 
дӗ§§ӗ.

Хаклашма тытӑн§ӗҫ. Пӳрнепе кӑ- 
тарткаласа, тавлашсан-тавлашсан ки- 
лӗшрӗҫ хакне.

— Ну таврӑнар пузь?—тет Трахвин 
арӑмӗ сӑмси айӗн§е темӗскер пӑшӑл- 
татса тӑракан Укҫинене.

Вияократӑв ытти ҫывсем патяе кай- 
са тӑ§ӗ, гкоперантто §ӗлхипе калаҫка- 
лаҫҫӗ.

— 'Ҫаво надо, ето штоль?—тени йан 
кайа! давккара. 'Ҫӑваш хӗрарӑмӗсем 
пӑшӑдтатаҫҫӗ пӗр-пӗринпе, каллӗ-ыалдӗ 
пӑхкалаҫҫӗ... ним те тума ҫук.

— Мӗнле ыйтас, мӗнле кала§§ӗҫ-ха 
ҫавна?-;;тарӑха¥ Укҫине,

— Пӗлмеотӗп, манран ан ыйт, вы* 
рӑсла пӗр сӑмах та пӗлместӗп, тет 
Трахвин арӑмӗ.

Ҫав вӑхӑтра лавккана пӗр ҫамрӑк 
а§а 'вупса кӗрет,

— Каранташ йесв?
— Есть.
Бӑл кӑранташве ҫавӑркаласа пӑхса 

тӑнӑ ҫӗре Укҫук васкаса пырса тӑ§ӗ.
— Ҫип ыйтса парха, тархасшӑн. 

Кадама пӗлыестӗп.
— Е-е X, есӗ те ҫав. Нитки йес§?— 

Кӑшкӑра! ш к у л аьи.—Шпулӗьнӑй
1ШТКИ?

— Есть. Пырса тыттара! Винокра- 
тӑв. Укҫук а§ана тав туса ҫип хакне
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Йаҫлӗ хупӗннӑ хыҫҫӑн.
Ы ҫатпулӑх йалӗя§е (Куславкка р.) а§а йаҫ- 

лӗне пӑхакан Н о!!ӑ а§асен ҫӑнӑхне вӑрласа 
йулнӑ.

Н оттӑ : Ку ҫӑнӑха ҫапла валеҫес: пӗр пайӗ— хама пултӑр й а ҫ - 
лӗне пӑхнӑшӑн, тепӗр пайӗ каллех хама ҫӑнӑхне вӑрланӑшӑн, виҫӗ- 
мӗш пайӗ татах хама— ъейе пулнӑшӑн, ытти йултӑр халӑха.

тӳлет те Трахвин арӑмӗпе тухса ка- 
йаҫҫӗ.

—  Ҫак лавккана килсен тӗнке ту- 
ха¥ вара. 'Ҫӑвашран туяаймаҫҫӗ курӑ- 
на!. Е-е-х1

Те вырӑсла калаҫма пӗлментен, те 
урӑх сӑлтавна, Винокрагӑв §ӑвашсене 
йуратмас!.

Пӗрре ҫапла копператтива пулӑ ил- 
се кил§ӗҫ. Илес текен ҫынсем нумай 
пуҫтарӑннӑ. '§ерет тем тӑршшех тӑ- 
сӑлнӑ. Майрасем пыраҫҫӗ те, Винок- 
ратӑв вӗсене «пошалуйстӑ» текелесе 
■веретсӗрех виҫсе парса йара¥. 'ҪӑБаш 
арӑмӗсеве «куда лезете», тесе кӑшкӑр- 
са пӑраха!.

Копператтив ренӗсене тавар нурмӑ- 
па ҫеҫ параБ, ыттн ҫынсене (хӑйӗя

паллакан ҫынсем пулас) нормӑсӑрах, 
мӗн§ул илес тенӗ, ҫавӑн §ул виҫсе пар- 
са йараБ.

Тепӗрре тата §лйнсене салатма хура 
тавар килнӗ. Унта та §ленсене 5-шер 
меттӑр, ыттисене мӗн§ул илес тенӗ ҫа- 
вӑн §ул салатвӑ.

«Хӑш §ух тавар хакне ӳстерсе сут- 
ма та хӑрамасБ. Пӗрре пӗр ҫынтан 
7 тенкӗ те 6 пус вырӑяне, 8 тенкӗ те 
12 пус идсе йулнӑ» тесе ҫыра! йал 
ҫынни,

А§н пултармалка. Ахалтен «Капкӑ- 
на» ҫакланмас! ӗнтӗ вӑл. Сирӗн урӑх 
прикаш-вӑк шырамалла пулаБ. Тата 
сире „{аво н атӑ“?

И -  ИН.
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Ш а л т  а п т р а р ӑ н .
Хаз§хи саманара, хӑтасем, пуртвпӗр 

пРриве тиркесҫӗ те, хӑшӗ §ӑн калави- 
нр, хяшр сгйнине пӗлмр хӗн... Паркун 
пӗре ӗҫсер аш равӑ хушӑра йал пух- 
хине кайса лартӑм. Тӗлӗвсе вилегтӗм 
вара ҫав пухура—ытла та тӑрлавсӑр- 
ланса кайнӑ мӗн ха§хи ҫыясем. Хӑвӑ- 
рах шутлӑрха ӗнтӗ, хӑтасем, мӗн ма- 
йӗ пултӑр Бӑл—пӗр сӗриье кӗҫ-вӗҫ 
тытса ӑшалас пек йатлаҫаҫҫӗ вӗг пу- 
хура.

Пулӑшком теҫҫӗ и ҫав... Ҫав пулӑш- 
ком Ҫ0 в§ен калаҫыа тапратрӗҫ те:

— Епӗ халӗ пулӑшкомра ӗҫлетӗп, 
ҫавӑноа пулӑшком пуҫлӑхӗ ҫйн§ен .ӗн 
кирлӗ, \авна каласа кӑтартма пулга- 
ратӑп... Вӑл питӗ ӗҫме йуратакан ҫын, 
епӗ хамах уноа пӗрле теыиҫе хут тӑ- 
рӑнса кайи8§ен ӗҫнӗ. Ӑча нийеале те 
пре1ҫетатгӗлте хӑвар.ма йурамасБ, тет 
Макҫӑм Иӑванӗ.

— Иӑван Макҫӑы§, краштӑнсем, 
ыан ҫин{ев йури ӗлӗклет. Епӗ никҫан 
та тӑрӑнса кайвь^ен ӗҫмен. Иӑвана 
хӑйве пулӑшком §ленӗн§ен кӑлармал- 
ла, мӗвшӗн тесен вӑ;г хӑйяе кура мар, 
ҫывсен арӑмӗсеве ҫулӑхма йурата!. 
Епӗ ӑна хам арӑм ҫумне ҫулӑхнине 
те вумай асӑрханӑ. Ийркун пӗре хӑл- 
ха 'ҫиккинҫен те тӑхӑнтартса йамалла 
нул§^. Вӑл халӗ ҫавӑнпа мана курай- 
масБ, тет пулӑшком пуҫлӑхӗ.

— Иулташсем, есӗр самокриттӗи ӗҫ- 
не ӑнданаймасӑр хирӗҫеттӗр. -Самок' 
риттӗк тени хӑвӑра хӑвӑр йатлаҫыал- 
лине пӗлтерет. Есӗр кун пек пӗр пӗри- 
ве тиркеме тытӑнсан, ыана та тирке- 
ме шутдӑҫ... Апла йураказ!, тесе аран 
тытса {ар^ҫӗ хайхискерсеяе йалӗҫтӑв- 
ком пуҫлӑхӗ.

Иалӗҫтӑвком каланиие хам та ки- 
лӗштергӗм вара. ^ӑнах та мӗн йӗрки 
пула!ха апла пур йӗпе сӑмсасем пуҫ- 
лӑха тиркеме пуҫласан. Вӑл халӑх ӗҫӗ 
ҫив^бе ан§ах мар, хамӑр килйышра та 
ҫавах. Сӑмахран акӑ каллех маа аьа- 
сем ҫине ҫитер. Пӑркунах каларӑм си- 
ре, ха.%хи а^апӑ^ҫа ҫыя ӗрегӗь'§ен тух- 
вӑ тесе. Вӑл тӗрӗоех...

Ӗлӗк пулсан. а^ҫа теги, ашшӗ амӗш 
мӗн хушнӑ ҫавна тава!. Нихӑҫ»н хи- 
рӗҫле ( ӑмах хушни ҫук. Халӗ мӗн 
хӑтлаваҫҫӗ?. Ни« калама та аптратӑп, 
хӑосем , хаи ла...

— Атте, атге, осӗ ма §ӗлӗм туртма 
пӑрахмастӑн, '§Рлӗм туртни ■§ӗрене, ҫӗр- 
тет вӗг, тесе Йӑдӑктарьӗ ӗнтӗ пӗр Й6- 
пе саыси.

Вӑт мур а̂ ҫп, кам вӗрентвӗши ӑна 
ашшӗве ҫавӑн пек ӑс вӗрентме.,. Мӗн 
епӗ, ха§ каланӑ пек, вӗсен укҫипе та- 
пак илетӗпи мӗн.. Хам ӗҫлесе тупнӑ 
укҫана хӑ¥ те тӳрех тапак .вырӑквв 
тураса туртзм, вбсене ыӗя ӗҫ... Еккейа!..

Пӑркун тата кумсаыулоемпсхутшӑн- 
са ҫӳрекеч Хӗл> п йатлӑ а^ва кӗрӳсем- 
пе ерех ӗҫсе ларнӑ ҫӗре' пы̂ вӗ те:

— Аттр, тет, атте, пайаахи хаҫат 
ҫив^ҫе ерех ӗҫме пӑрахкалла тесе ҫыр- 
нӑ. Ерехпе укҫа пӗтери8§ен тавай 
лув-вӑ пдук и.1ер, тесе дӗпӗртетое ху- 
■§ӗ... Алӑ аЗӗн§в пушӑ пулаӑ пулсаа, 
аван ӑшалагтӑм тал ҫа  ҫапманекерне... 
а-ӑх!...

Кррӳсем умӗв§е §иперех вамӑс 
кӑтартса ху1.е вӗт. Хӗлӗп леаӗртетсе 
хӑвараӑ хыҫҫӑнах, кӗрӳсем сӗтед хуш- 
шин§ен тухрӗҫ те:

— Пу, хуа§ӑкам, ӑсатса йаратӑя 
пудӗ пирт, ӗҫнӗ-ҫинӗшӗн тав сире, 
те(е хувӗҫ...

Ним каласа та ҫурзҫмарӗҫ вӗт хӑ- 
васем. Хӗлӗпе пулах хурӑеташсӑр тӑр- 
са йултӑм ӗнтӗ... Ӑ-ӑх ӑна, ӑна, ӑяа!.. 
Кӗрӳсеы кайеан та Хӗлӗа ерех вы- 
рӑьнв плук илес тесе миатретмв нӑ- 
рахыарӗ... Шалт аатрарӑ)й йӗркерея 
тухвӑ а§апа..

Пӗрпк ернерен, нны тума пӗлмесӗр:
— Пу плук тӑк плук пултӑр, акӑ 

хӑвӑр алӑпа пухӑр еппин пӗр плук- 
лӑх, терӗм хамах тырӑ сутса илнӗ 10 
тенкӗ укҫана Хӗлӗпв парса. Кун хыҫ- 
ҫӑн татах тепӗр 15 тенкӗ тупса патӑм.

Кӗҫ коанераттив 'ҫӑптинв деҫме Ка- 
наша каймалла пул^бӗ.

— Ну, атте, епӗ леш укҫисемпе 
плук илсе килетӗп, терӗ хайхи Хӗлӗп 
Каяаша кайас умӗя.

— Ара, илсе кидес пула! ӗнтӗ ӑна, 
терӗм хам та.

Укҫана §нкрӗ те Канаша тухса карӗ.
Хӗлӗн плук илсе килет тгсе, ытги 

а§исем тепӗр куннех сар-1Йӗн§в плук 
лартмядли вырӑнсем ирӗклегрӗҫ. Хӑй- 
сем хӗпӗртениие кувӗн-ҫӗрӗн плуа ҫин- 
§ем калаҫӑҫҫӗ...

Ан§ах пӗр талӑк кӗгвтпӗр, икӗ та-
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Арӑмб ҫине шалбпб пама пынб ҫын. Сӑмакунпа авӑракан
арман.

— Ну, пултаратаӑр та ҫавӑ, хамӑр 
га...

— Мбн вара, мӗн?
— Матур етемсен ӑс ҫитет ҫав. Пӗ- 

тӗм т5в§в умӗн§е асӑвмалӑх ӗҫ турӑ- 
мӑр.

— ТулЕкипе кала есӗ, мӗнле ӗҫ пул- 
нӑ, ӑҫта?

— Хамӑр йалта, ^  ^  а с с и н - 
§ е X... Иехвем хуҫзсене асӑнаьь^-нех 
пире, Ъ^нкассисене, йалӗпех аса ил- 
мелле.

Иехрем хуҫан ӳгне ҫеҫ §асово8 ай- 
не ҫаирт ӑшне хунӑ, тет. Елӗр ҫоирт- 
па арман авӑрташӑр...

—  Ӗнттереслӗ апла, мӗнле пульӗха, 
вӗреные ҫуки?

— Мӗн вӗревмеллн ӑна, тыт та ту. 
Пул§ӗ те. Куславкка раВонӗнҫе (Ъӑ- 
ваш р.) ЪЗ-вкасси пек йадӗ теиӗн §ух- 
лех. Ан§ах ӗҫне ӗҫлессе матуртарах 
ӗҫлетпӗр вара...

Иал халӑхӗн шыв арманӗ пурь^ӗ. 
Пӗвине пӗвелемен... Иапӑхнӑ. Ҫав ар- 
ыана Волоти Рошкова сутрӑмӑр. Ар- 
ыанӗ {ӑн-ьӑнах лайӑх авӑрнине ӗнен- 
мест,

— Ҫук, лайӑх {упаБ, тесе тавлаш- 
са кайрӑмӑр. Ӑна ерлхпе авӑргма та 
пирӗн вӑй ҫитет, тврӗмӗр.

'§ӑнах пултартӑмӑр — 60 тенкӗлӗх 
сӑмакун йатӑмӑр та, шыв арманӗя 
урапи ҫаврӑвах пуҫларӗ.

Платтун Микули йатлӑ коысомолӗс 
ҫак технӗккӑ пултаруллӑхӗшӗн каҫсах 
кайнӑ. Саркалана-саркалана йурра тур- 
та1],..

Иалӗҫтӑвком {ленӗсем те йулах па- 
марӗҫ. Хӑйсен Иенӗш шывӗ урлӑ кӗ- 
перне ишӗлсе аннӑскерне, тӳрлетеосе 
мансах, ерехпе авӑракан арман пат- 
нелле {упнӑ,.. 3— 4-ӑн харӑс, сӗвӗрӗл- 
св кайаььен тесе, шнв арманӗн урааи 
айнв дац{ӑннӑ, {ӗлхисемпе ҫуяласа 
типӗтсе выртаҫҫӗ. Ах, илемлӗҫке!.. Ах, 
ытарма ҫук.

Пӗт-цӗгӗм пулнӑ 'Ҫӑн-касси хронӗк- 
ки те, каҫса кайсах калаоа кӑтартрӗ 
йудташне ку {аалӑ ӗҫ ҫиньен.

Тӗв§ипех хыпарлас§ӗ 80 кратӑслӑ 
(40'кратӑслипв ҫырлахмӗҫ иаттурсем) 
мухмӑр мвта;§ ҫакса йарас 'Ҫӑн-каоси 
халӑх ҫамки ҫине.

УРХАМАХ.

— Кунта пу§ хӗрарӑм пайӗ?
— Кунтаҫке, Ай-уй! Ма капла 

есӗ камитла тумланнӑ?
— Хӗрарӑм пайне хӗрарӑмла тум- 

ланмасӑр кӗртмеҫҫӗ терӗ те арӑм.

лӑк... пирӗн Хӗлӗп темшӗн тавӑрнмао¥.
— Мӗвле, ку Хӗлӗпе ҫаратса ка- 

рӗҫши мӗн, тесе ку.ьана! амӗшӗ. Аьа- 
сем те хуйха ӳкрӗҫ...

Виҫҫӗмӗш куняе, каҫхи апат ҫисе 
ларвӑ {ух тин ҫитрӗ хайхи Хӗ- 
лӗп. Пӑхатпяр—урапи ҫин{в плуктав- 
рашӗ ҫук...

Пдук ӑҫта, пй§§в, плук, терӗҫ а§а- 
сем сӗтел хушшин^енех Хӗлӗп пагне 
тухса.

— Пл... пд... плуксем унта сугмаҫ- 
ҫӗ... тссе тӑра! Хӗлӗп, темшӗн тытӑн- 
{ӑкланса.

— Укҫи хӑвӑнпа пӗрлехи хӑ!, горӗм 
епӗ §ӗре тем усалла сиснипе.

— У...у..^ укҫиве... Лешкасри Мӗ- 
кӗтесемае пӗрле ӗҫсе... ӗҫсв йатӑмӑр, 
тесе ху§ӗ ҫӗр ҫӑтмаы а§а мана 
^ирӗҫ. Вӑт мӗн туса ху§ӗ вӑл мур пу- 
Ҫӗ... Итле ӑна а§ааӑ§а сӑмаххине!.., 
Ӑ-ӑх... Тӗрӗс кала! йалӗҫтӑвком пуҫ- 
лӑхӗ-мана тиркеме не пӑлакатсӑ тесе.

РОНИ.
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Сывлӑшри пуштӑ.
Иулашки вӑхӑгра пирӗн ЪЗваш рес- 

пуплӗкӗн§и уврештенисем те сывлӑшри 
пуштӑ ҫин§ен шухӑшла пуҫларӗҫ.

Шупашкарти хӑшпӗр у§рештени 
пуҫдӑхӗсем, те тӗрлӗ хаҫатсем ҫинҫе 
вуланипе, те ҫывӑрнӑ ьухне тӗлӗкре 
курнипе, хафхи вӑхӑтра ҫав сывлӑшри 
пуштӑ ҫине шанса, хутсен ҫӳрес вӑ- 
хӑьӗсене кӗскете пуҫларӗҫ. Вӗсея шу- 
хӑшӗпе пайан Шупашкартан сывлӑш- 
ри пуштӑ вӗҫсе тухмалла та, ҫав ку- 
нах Аслӑпатӗрйелне ҫитмелле. Аслӑ- 
патӗрйелӗн§е ҫав сывдӑшри пуштӑ 
хутсене уьрештенисене парса хӑвара! 
те, кайалла каӑа!. Тепӗр кунне ҫав 
пуштӑ килнӗ ҫӗре Аслӑпатӗрйелӗн§е 
тӗрлӗ хутсене хатӗрлесе хураҫҫӗ те, 
сывлӑшри пуштӑ кидсен, Шупашкара 
кайалла йараҫҫӗ. Ҫапла мамшне Шу- 
пашкарпа Аслӑпатӗрйел РӖК-ӗ 3—4 
кун хушшин§е ӗҫсене туса та пӗте- 
реҫҫӗ.

Пит те аванҫке кун пек пулсан, 
вара хайхи волоккиттӑ текен йапала 
та сывлӑш тӑрӑх ҫеҫ вӗҫсе ҫӳрӗҫьӗ.

'Ҫӑваш Ӗҫ Комиссариатӗн§и консу.§- 
тант Суворӑв ҫакӑн пек ҫыра!:

В Баты ревский райисполком.
3 сентября с. г. в 2 час . в вдании ЧНКТ 

н азначается  заседави е примкамеры по делу 
Возникшего конф ликта н а  почве не выдачи 
выход пособия и з а  отпуск б /секр. П—Бин- 
ш ик. с/совета М ак о в у ..

Сообщая излож еное НКТ просит Вас 
к указанному времени вы слать Вашего 
п редставителя , сиабдиз его документом 
даю щ ее право сам остоятельного решения 
указаннаго выше конф ликта. _

К онсультан т ЧЕ1КТ СУВОРОВ- 
27/У1Ц 28 г. № 12269.

Конверт тӑрӑх, Шупашкарти пуш- 
тӑран авкустӑн 29 -мӗшӗн{е гухнӑ, Па- 
тӗрйел РӖК-не авкустӑн 3-мӗшӗн§е 
персе ҫитнӗ. Аташнӑ пулмалда. Сыв- 
лӑш пуштине лекеймен пулас.

Ҫӗрӗҫ Комиссариа§ӗ авкустӑн 24-мӗ- 
шӗн§е тата 7905/2 номӗрлӑ хуга Ас- 
лӑпатӗрйел РӖК-не йарса, ҫапла ху- 
ша¥: „Отчот представить ни в коем 
случае не позже^ 1-го сентября с/г.“ 
Аслӑпатӗрйел РӖК-не вӑл хут ҫен!а- 
пӗрӗн 3-мӗшӗн§в персе ҫитет. (Шу- 
пашкарти пушгӑран авкустӑн 26-иӗ- 
шӗв§е тухнӑ).

Шухӑшӗсем сывдӑшра ҫӳрекен ҫын- 
сем сро§нӑ ҫырусене сывдӑшри пуштӑ- 
па ҫӳретеҫҫӗ. Сывдӑшри пуштӑпа ҫӳ- 
ретые иртерех халӗ, ти^Ьӗр шапа илсе 
ҫӳрениае те пурӑнмалла. Ф Р у м.

Виҫӗ пуслӑх комиҫҫи,
Шаккӑл йалӗн§и (Шуаашкар р.) ты- 

рӑпа сутӑ тӑвакан Ухванеҫ Ӗлекҫи 
ҫине налок кӑҫал лайӑхах ӗнсене хыр- 
маллӑх хурса дартсан, йӑтӑ путли пек 
вӗтӗлтвтмв тапратрӗ. Айтарух, мӗн 
тӑвасах...

— Тыррипе сутӑ тӑвасои тукаларӑм 
та... Тупӑшне надок тӳлесех сайа йа- 
ыадла мар вӗт... Ай-уй, мӗн тӑвасах...

Ҫӗр ҫывӑрмасӑр пуҫне ҫӗмӗрет Ух- 
ванеҫ Елекҫи, аитранипе ӗнсине хыҫ- 
ҫа хӗпхӗрлӗ туса йа§ӗ. Тарӑхнипе, 
ҫывӑрнӑ §ухнех, вӑрансаь маткине 
пустуйех айӑккин§ен пантлаттарса 
идет...

— Ес те пулин, шутлаха, есремет!
Тепӗр кӑшт кун пирки шухӑшласа

ҫӳренӗ пулсан, тен пуҫӗ те ҫурӑдса 
кайа§§ӗ-те-и, ан§ах Елекҫи шухӑшласа

— А а ааа... Тупрӑм йапала! терӗ 
те, йалти налок у§§от комиҫҫинедде 
вӗҫтер§ӗ...

Елекҫи калаҫма ӑста. Такама та ҫа- 
вӑрӗ! Тапрагрӗ йӑпӑлтатма.

— Иӑпӑл-йӑпӑл, йӑпӑд-йӑпӑл... Ни- 
хӑҫан манмӑа, кӗренкке туртакан ҫурта 
лартӑп, май килсен упалени§§ен ӗҫте- 
рӗп..

У§§от комиҫҫин ҫемҫе §ӗреллӗ §ле- 
нӗсем §ӗлзех кайрӗҫ... Шел, мӗскӗн- 
сеяе! Нумай шутласа мӗн тӑмасӑрах 
ҫакӑн пек хут ҫырса та тыгтараҫҫӗ:

«Дано настояш,ую справку Афана- 
севу в том, что он действидельно по- 
купал хлеба не д.тя спекуляцию, а 
для продовольствне 'и для фуражей. 
Настоящую справку выдано для пред- 
ставлени Чебрайон. налоговую комис- 
си, что и... т. ыт. те.

Иулашкпн§ен хӑйсен хушаиа§ӗсене 
кукӑртса хураҫҫӗ.

Ни§§ово, магтур. Мӗн тетгӗр есӗр, 
вулакансем? Ҫур §етвӗрт ерехле ҫакӑя 
йышшисем Раҫҫейе сутаҫҫӗ вӗт, е?

Ҫаплах ҫав. Справкки те телейл_ӗ 
пулнӑ. Иалӗҫтӑвком ҫыруҫин аллине 
ленкнӗ те, урлӑ «Препятствие для по- 
мещения на «Капкӑн» не имеется» 
тесе ҫырса хунӑ.

Ав, ха;§ есӗр те вулаттӑр. Тата, ун- 
па пӗрде «шӑтӑк тӑрӑллӑ» увот ко- 
миҫҫин §ленӗсен§ен кулаттӑр...

Астӑвӑр, хӑвӑрӑн комиҫҫи мӗнлерех?
Л е 0 н. Л.
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Ваплӑ ненелник.
Тудик-Хураскин§е (Шуп. рай.) йӑлӗҫтӑвком 

ҫыруҫи Кретски хӑй менедникне вуламалди ҫурт* 
ра туса иртернӗ.

—  саҫҫетанийв ӳҫнӑ теса шутлатӑп, Кунта йалӗҫтӑвкомран,
УЪитлӗсенъен, патраъкомран, тата ытти орканисатсисенъен, менелник йаъӗпе, са- 
ламлӑ сӑмах калас текенсем пур. Малтанхи сӑмаха, политпроҫвет уърештени- 
йӗсен йаъӗпе, вуламалли ҫурт пуҫлӑхӗ Иеланӑ Шахмӑтӑвӑ каласшӑн.
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X ӗ р и т у н.
— Пета ку арӑмпа. Хӗрарӑм—хӗр- 

арӑиах ӗнтӗ вӑл, ҫавна та ҫавӑрса нл- 
мен: кам хушнӑха ӑна ку вӑхӑтра ҫӑ- 
мӑлланма?! Ку пыл§ӑкра мӗнле кайас- 
ха ун патне? Неушлӗ ҫавна та ҫавӑр- 
са илме пӗлмест. Ах, равноправи, теҫ- 
ҫӗ тата аха.§ §ухне. Рас, ҫӑмӑллан- 
малли вӑхӑт ҫитсен, пӗр виҫӗ уйӑх та 
{ӑтма пултарайман йапала.мӗн равпо- 
правийӗ ҫин§ен калаҫмалли пур. Ар- 
ҫын ӗмӗр-ӗмӗр ҫӑыӑлданмасӑр §ӑтма 
пултараБ, хӗрарӑм пур—патне ҫитсен 
те, нӗр впҫӗ уйӑх §ӑтма пудтарай- 
масБ. А-ӑх, равноправи!..

Шупашкарти у§рештенисен§ен пӗ- 
рин§е слушит тӑвакан Хӗритун, килти 
арӑмӗн§ен ҫыру илнӗ хыҫҫӑн, хӑйӗн 
пӗ{ик пӳлӗмӗн^е каллӗ-маллӗ уткаласа 
вӑрҫса ҫӳрет.. 'Ҫуспа сарнӑ урайӗ— 
вӑнки-вӑнки авӑнаБ. Сӗтел ҫив^и §ер- 
нилӗ—пыл сӑра пек тӑкӑна!.

— Пушӑ мӑй, паМушки, Хӗритув! 
мӗн пулнӑ ара сана?.. тесе кӑҫкӑрса 
ӳкрӗ Хӗритунӑн хулари хура ку ;лӑ, 
вӑрӑм арӑмӗ, ҫав вӑхӑтра пӳлӗме пыр- 
са кӗрсе,

— Та, §орт воҫми! арӑмӑн ҫӑмӑл- 
данас вӑхӑт ҫитнӗ,

— Ара, мӗн ухмахланатӑн ес, Хӗ- 
ритун! Ӑҫтаха ман ҫӑмӑдланас вӑхӑт, 
ха§ пилӗк уйӑх та тултарман вӗт.

— Санӑн та ҫире пури?
— Тата ес кам ҫин§ен?..
Ку сӑмахсем хыҫҫӑн Хӗритунӑа §ӗ- 

ри, хӑрӑк шанӑк пекех, шартах ху- 
ҫӑ.т5ӗ. Пӗр арӑмӗ—ха.§ ҫӑмӑлланаБ, 
тепри—хатӗрленсе тӑра!. Пуҫа ӑҫта 
кайса §икес, вӑт тамаша!

Хулари арӑмӗпе Хӗритун пӗрлех 
пурӑнмап, йерҫнӗ хушӑра, кир.1ӗ ӗҫ- 
сеыпе ҫеҫ пӗр-пӗрин патяе ҫӳренӗ. 
Ҫавӑнпа та, ха.§ те, хулари арӑмӗ Хӗ- 
ритун патӗн§е нуыайах лармарӗ, тух- 
са уттар§ӗ хӑйӗн килнелле. Ан§ах §ӗ- 
ре сисет пу.§ ҫав— макӑрсах тухса
карӗ.

Арӑмсем ҫин§еи шутласа Хӗритущ 
ҫӗрӗпе ҫывӑраймарӗ. Пурае те йура- 
та!, пӗрне те йуратыас!. Ирхинв ка- 
йӑк ыйхипе ҫывӑрса кайсан ҫеҫ унӑн 
хуйӑхӗ дӑплан§ӗ.

I *
I*  *

— Манӑн киле кайса килмедле т 
тет пуҫлӑхӗ патне кӗрсе Хӗритун те- 
пӗр ирхине.

— Каймастӑн.
— Арӑмӑн кӑмаки йӑтӑнса анна 

тапратнӑ та,
— Арӑму хӑй йуса!.
— Арӑмӑн йӑтӑнса^анат ҫав.
— Ну, в§ом телӑ? Йуса! хӑй.Манӑн 

та аннен йӑтӑнса анма тапратнӑ та, 
вара ман кӑмака йусасшӑнах киле ка- 
йаси?.. Йусатӑр хӑй,.^

— Сан аннӳ минҫе ҫулта?
— 74-ра.
— Хӗрарӑм кӑмаки 74 ҫула ҫитсен 

йӑтӑниас! вара вӑл.
Иккӗн икӗ кӑмака ҫин^ен пуплерӗҫ. 

Ая§ах пуҫлӑх Хӗритунӑн йуптаруллӑ 
сӑмахӗсене тытаймарӗ, Ҫавахта пулин 
тӑватӑ кунлӑха отпуска йа§ӗ.

** *
Хӗритун тепӗр кунхи каҫхине кале 

ҫитрӗ, Мӑн хулхаллӑ, ула йӑтӑ хирӗҫ 
тухса ил§ӗ: те хӗпӗртесе, савӑнса— 
хӳрипеле сӗртӗн§ӗ, унтан Хӗритун ҫи- 
не пӑхса—ҫын сассипе вӑл йӗ§ӗ. Хуш- 
ка пуҫлӑ, турӑ даши—вигеренех пал- 
ларӗ.

Урӑх сасӑ пулмарӗ, Хӗритуна §ыс- 
ласа, арӑм хирӗҫ тухмарӗ.

— Х-ху, ты, §орт, неушелӗ кидте 
ҫук?

Пӳрт алӑкӗ тулалла, туртрӗ кӑна 
туртмаллах, Ан§ах хӑнкт та сикмерӗ 
пӳртрен никам §ӗнмерӗ.

—  Уҫха, кар§ӑк! Ҫывратним?
— Кам унта?
—  Ара епӗ, Хӗритуп.
— Арӑиу аптраса ҫитнӗ. Кунта кӗ- 

ые йурамасБ, пускилелле кайса ларӑр- 
ха пӑргак, терӗ Хӗритуна кӑтрапуҫлӑ 
кушшерккӑ хирӗҫ тухса,

Усал тблӗк такама та хӑратӗ. Вырӑн 
ҫин§ен тӑнипе пӗрлех Хӗритун ваш- 
кӑртрӗ кӳршӗрен килнелле.

— Пулмас!, вилетех пу§ санӑн 
арӑму, ха;§ те ҫӑмӑлланмасБ^^Ч^ерӗ кал- 
лох кушшерЕкӑ хирӗҫ тухса.

— Х-ху, ты, мошӗт тепӗр виҫ уйӑ- 
ха §ӑтма та пултара!?

—  Што вы, пайан ҫӑмӑлланмасан 
пурӑвма та пудтараймасБ.

— Иарха, кӗрес еппин, калаҫмалли 
пур.

— Иурамаст,
— Х-ху, ты1 ман отпуск вйхӑ§ӗ пӗ- 

тет, курмасӑрах кайатӑп вӗт. Кӗрсе 
калаха епппн, вп тепре отпуска ки-



19 (76) № К А П К Ӑ Н 11

ли§§ен тӑхтатӑр, ан ҫӑмӑллавтӑр.
Кушшерккӑшӑн Хӗритун ухыах ҫын 

пекех туйӑн§ӗ. Сыпнӑ ку, тесе шут- 
ларӗ.

Хӗритун пускилтен кун каҫи^^еа те- 
миҫе ху{ен те §упа-§уаа каҫрӗ.

— Ъ^таймас!, тепӗр 20 ыинут, 10 
минут, 5 ыинут. 'Ҫӑтаймас.!, вилетех, 
тесе хӑратса йара! Хӗритуна йаланах 
кушшерккӑ.

Хӗриттун отпускӗ виҫӗ кун ҫине ка- 
рӗ. Ан§ах арӑма курыан, арӑм ҫӑмӑл- 
ланман. Виҫҫӗмӗш кунхине Хӗритун 
йулашки шухӑшпа пыра!.

— Пул§ӗ, терӗ кушшерккӑ хирӗҫ 
тухса йӑвашшӑн.

— Пул§ӗ?..
Урӑх сӑмах ваклаыарӗҫ.—Ех, тӗ- 

кӗннӗ пурӑнӑҫ. Ма килтӗм, килмен 
пулсан тен тепӗр виҫӗ уйӑх та пулин 
пурӑннй§§ӗ пу;§,'герӗ те Хӗритун уттар- 
'§ӗ тӳрех йалсоветне арӑмӗ вилни ҫин- 
'§ен хут ҫыртарма.

— Пулнӑ та пулнӑ, ҫырса парӑрха 
еппин.

— Сарӑмсӑр вилнине епӗр ҫырма 
пултараймастпӑр. Сэн малтан тухтӑра, 
йе ыилитсийе йевит тумалла, терӗ Хӗ- 
ритуна йалсовет ҫыруҫи.

Мӗн тӑвас еппив? Иурамас! тӑк, 
йурамас!. Хӗритун йа.тсоветӗн'§ен киле 
тавӑрӑн^бӗ те, пӳрте кӗмесӗрех хушка, 
турӑ лашана утланса вӗ^тер^^ӗ милитси 
патне, арӑиӗ вилни ҫин^^ен йевите.

— Лифук '§йгаймарӗ, тесе хӑвар^^ӗ 
Хӗрнтун йалхӗррин'!^ ларакан хуннӗ- 
не кантӑк витӗрех.

— Тата ес ӑҫта кайатӑн?
— Милитсийе.
— Е е, шуйттан комуниссем, вид- 

ген те ҫынран милнтсисомпе '§ӑрман- 
таратӑр, тесе вӑрҫса йул§ӗ хуняӗ те 
кангӑк витӗрех.

** *
Хӗритуя руЯан мар, сапнасра тӑра- 

кан хӑма мӗн ҫук. Ҫавӑнпа та хуннӗ 
Хӗритун курӑнми пули§§енех тула 
тухса лашине кӳ.тсв те ху§ӗ. Вилнӗ 
ҫынва пытарасах пула! вӗт, темӗн 
§ухлӗ йурататӑя пулин те, хамӑр па- 
тӑрта усрама ҫук. Хӗрптун хуннӗ ту- 
пӑк тума хӑмасем тийерӗ те, шакӑл- 
таттар§ӗ хыҫалти урампа анатадла, 
хӗрӗ ва4 §и тупӑк тутарма. Хӑмасенв 
лупас айне тӑкрӗ те пускплсене, ху- 
рӑнташсене тупӑк тума §ӗнме карӗ.

Пӳрте кӗрсе те пӑхмарӗ. Ара, иӗнле 
кӗрен унта, тискер вилӗмпе вилнӗ 
вӗт, а§а ҫуратнӑ §ух!

— Пулнӑ та пулнӑ ӗнтӗ, §ӗртсе 
тӑратма ҫук. Пырса тупӑк туса пара- 
тӑр пу;§, терӗ Хӗритунпа йунашар пу- 
рӑнаван Кришка патне каҫса.

— Кам ва§§и ара? тесе хӑраса ӳк- 
рӗ Крпшка.

— Ара Ли§уц ваади.
— Ли§ук кин паҫӑр ҫеҫ кантӑк 

умӗн§е лара§§ӗҫке, уяпада пӗрзе пӗр 
майра пур§§ӗ.

— Ес ӗнерхине астӑватӑн пу.§, 
Кришка! Айта туса парарах ӗнтӗ.

Кӑнтӑрла ҫитнӗ ҫӗре тупӑка туса та 
пӗтере пуҫларӗҫ.

Кушшерккӑ тула тухсан, сарайӗн§е 
(дупасайӗ) темӗн ӗҫленине §ылай§§ен 
пӑхса тӑ§ӗ. Пӳрте кӗрсен Ли.§ука та 
каласа кӑтартрӗ. Ан§ах, тахҫавтанпа 
лар тутарасшӑн антӑратса пурӑннӑ 
Ли§ук тунӑк ҫин§ен аса та илмест.

— Ах, спаҫҫипах ку лара тутарт- 
тарса хӑварнӑшӑн, тесе ҫеҫ савӑнса 
лара!.

Хӑритун хуннӗ §е§укпа киле пырса 
кӗ§ӗ. Сарайне тӳрех утса пырса, туса 
пӗтернӗ хӗресе ҫӗкдесе хапха умне, 
урам йенне тухса тӑратрӗ.

Унтан псадттир вулама пынӑ §е- 
§укпа пӳрт алӑкве йар! уҫса йа§ӗҫ.

— Ҫветтуй турӑ, ҫветтуй хӑват...
Те§ув ҫавӑнтах вырӑн ҫинелле ҫа-

вӑрӑвса ан§ӗ.Вӑл «вилнӗ» Ли.§ука кур- 
нӑ иккен.

— Вилмесӗрех пытаратпӑрӗҫ, ей-ай- 
ай, терӗ «вилнӗ» хӗрне курсан Хӗри- 
тун хунӗ.

Ку вӑхӑтрах тупӑка туса пӗтерсе, 
пӳрте йӑтса кӗ§ӗҫ. Ли§укӑн аха§ те 
вӑйӗ пӗтнӗокер, тупӑва курсан, ҫавӑн- 
тах татӑлса ан§ӗ- Шавлама тыгӑн§ӗҫ. 
Тупӑка кай пуҫӗн§ен йӑтса кӗрекен 
Кришка, Ли.!ьук мӗнде ӳкзине курай- 
манскер:

— Ан хӑрӑр, хӑш вилен аха§ ҫа- 
вӑн пек пула!, вил шӑнӑрӗ турта! 
ӑна, тет.

Ку хушӑра те§ук мӗнле тухса тар- 
нине никам та курман. Псалтгир кӗне- 
ки те урайнех выртса йуднӑ.

Ли§ука вырӑн ҫине илсе хурса ӑна 
кӗртрӗҫ. Кун хыҫҫӑн пытарма пынӑ 
ҫынсем пӗрерӗн-пӗрерӗнсаланса пӗтрӗҫ. 
Тупӑкне: „ватса ҫунтарас" терӗҫ. Ан-
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|а х  Ли§7 к асӑнкаллӑх ҫӑнӑх хуналли 
пудтӑр, тесе кӗлете хуртар§ӗ,

* *
,Пайан арӑма пытаратӑп, пӗрик ку- 

на кайа йулатӑп", тесе телефонокрам 
шаплаттар^ӗ Хӗригун, района ҫитнипе 
пӗрлех, хӑйӗн Шупашкарти уҫреште- 
нине. Хӗритунӑн Шуаашкарти йулта- 
шӗсем пӑшӑлтата-пӑшӑлтатах Хӗриту- 
на хӗрхенсе ил§ӗҫ. Упӑшкисӗр пурӑ- 
накан стурӑшиххӑ вӑд кун пилӗк хут 
супӑц>ае ҫӑвйн§ӗ, тет; йулташӗн§ен 
кивҫен укҫа илсех питесӗриелля ҫӑнӑх 
кайса илсе, кун каҫҫп^ҫенех сӗрӗнсе 
ларса, мелник тӗсдӗ пул§ӗ, тег.

Районра та Хӗритуна питӗ хӗрхен- 
§ӗҫ. Ҫитыелли ҫӗре ҫитсе ҫапӑнса ҫӳ- 
рерӗ те, Хӗритуя каҫа хирӗҫ асдӑ ми- 
литсипе тухтӑра йамшӑк лашя ҫинех 
лартса тухрӗ. Хӑй йуланутпа вӗҫтерет 
малтан, сӗр пар хура лаша ышкӑна! 
кайран. Иурлӑ шыв, пыл§ӑк ҫӑлтӑрла 
ҫӑваБ, кӗрхи сив ҫумӑр пит-куҫа ҫа- 
па!. Урапа йӗррн нимӗн те йулмасБ. 
Каҫ пул^ӗ. Тӗгтӗм, 'биксе те курӑнмас!.

Ҫитсе кӗ^ҫӗҫ Хӗритун килне.
— Ли§ӑ, еси ку?! терӗ тӗлӗнсе Хӗ- 

ритун пӳрте кӗрсен.
— Шупашкарти терӗним тата?
— Ара, мӗнле капла?
— Ҫаплах, есӗ тепре авланасран 

хӑраса, каллех 'ҫӗрӗлтем вӗх!
Ҫапла вӗлерсе 'ҫӗртре вара Хӗритун 

хӑйӗн арӑмне. Ахалех вӑтӑрпус расхут 
турӗ уҫрештенири тӑлӑх арӑма.

Кугашерккӑн „пул§ӗ“ тенӗ сӑыахӗ— 
вилнине пӗлтермен, ҫаыӑлланвине пӗл- 
тернӗ пуляӑ. Ҫ. ШӐПЪАК.

Коешвеймашшин 
макаҫӑнӗн^ъе.

—  Ку иӗн йапала?

—  „Примус“  таҫҫӑ ӑна. Вутшанкӑ- 
сӑр апат пӗҫерет.

—  Мана ӑна мар. Ашсӑр аш йаш- 
ки пӗҫеракеннинв пар.

Писсаттӗлсем хушшинъе.

Пӗри: Кӳлепи, пайан мӗн туса куна 
иртертӗн ес?

Тепри: Нииех те тӑваймарӑм—пӗр 
12 вайлӑ пйессӑ ҫыртӑы, 10 поемӑ 
■{арлаттартӑм, 160 сӑвӑ 'ҫарлаттартӑм.

„Сунтэл“ ҫекреттарӗ (кӗгесрен): Еп 
те 'ҫардаттартӑм... сан позмусене—вӗ- 
сене '§арлаттарма ҫырассин{рн те 
сахал вӑхӑт кирлӗ пуд§ӗ. К.

Науккӗпа пурнӑҫ.

— Мӗя ӗҫпе пурнатӑн?
— Соортпа.
— Пи^ҫу тата кам?

— Ъ^ваш артисӗ.
— Тепӗр пи^ҫу?
— писсаттӗлӗ.
— Аҫу?
— Епӗр выҫӑ вилесрен иртен пуҫ- 

ласа каҫ^ҫен атӑ ҫӗлесе лара!.

Урокра.
У§итлӗ. Пӗр копператтив претҫетат- 

тӗлӗ от̂ ҫот тунӑ, Ог^вот тӑрӑх, кассӑра 
пӗлтӗр 2301 тенкӗ пулнӑ, кӑҫал татах 
700 тенкӗ хушӑнвӑ. Пӗтӗмпе миҫе 
тенкӗ пулнӑ от̂ вот умӗн кассӑра?

Вӗренекен. 1 пин тепкӗ.
У§итлӗ. Апла марҫке.
Вӗренекен. Ҫаплах. Ог§отрине кам 

бненет ӑна.
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Ку^&тпоххот вӑхӑ* 
тӗн^ҫе.

—  Тарйе, хут пӗлвтбни есӗ?

— Пӗлвп, хут шурӑ вӑл.

—  Ҫук, хут пӗлвтни? Хут1

—  Ара, хут тата сарри, хӗрли кӑ- 
вакки те пула!.

Ку/ьттурӑ хуйхӑ кӑтартни,
Ак есбр калаттӑр «ку§ггурӑ» тет- 

тӗр, ӑна тумалла мар, кӑна тумалла 
мар, лешне тумалла мар... Кама усӑ 
кӳреттӗрха есӗр вӑл сӑмахсемпе? Си- 
рӗнпе епӗ тавлашса тӑрса ҫийелле ту- 
хас теместӗп. Ку§тгурӑ вӑл ҫак арӑм 
ҫӗлеге панӑ кӗпе пекех кирлӗ. Шкул 
унта, урамсен§е електрьтсӑ, рагко 
йурланисене иглесе ларма пнт аван. 
Ие калӑпӑр трактӑр. Тракгӑр усӑлли- 
ве пӗлетӗп. Укҫа, укҫа ҫукӗҫке ӑна 
илмешкӗн. ■

— Ҫапла! Хӑвах калатӑн—ку§тгурӑ 
усӑллӑ.

— Ав§ах... тӑхтаха ес, маяа кала- 
са пӗтерме парха Ӑҫта мӗяле йапала 
кирдине пӗлес пула!. Еоӗр нукабӗш- 
шӗн пит тав тӑвагпӑр сирэ. Дн§ах, 
сӑмахран, пирӗн йалта ҫааӑя пек йа- 
пала пул§ӗ. Пит ҫилевмеллеун пирни... 
Хрес§внсем пит ӳпнелеҫҫӗ.

— Пӗрпӗр йӗркесӗрдӗх тупӑн^ӗ пу§? 
Волоккитгӑ?

— Мӗвле калас? Аи кӗнле ӗҫ пул- 
§ӗ. Пирӗн йалтан Хиркассине 4 ҫух- 
рӑм, Лешкас йалне 10 ҫухрӑм. ПураП 
Пурӑнагтӑмӑр дайӑх. Пӗр вӑхӑтра 
ку§ттурӑ ҫив§ен калакан токдагҫӗк- 
сем килкелерӗҫ те тепӗр ҫулнв Лешкас 
йалне пу§нитсӑ уҫса па§ӗҫ. Мӗн шу- 
хӑшлаттӑр есӗр краштӑнсем? Пу§нит- 
сӑ уҫсан Хнркассин§и йумӑҫа темсӑл- 
тавӗае тӗрмеве кайса хупрӗҫ. 
ҫыяна, §ӗртес вырӑане, вӑлерсе пӑрах- 
ни уята... Темшӗн.

— Такҫанах ҫапда кирлӗ!..
— Сирӗншӗн ,,ҫапла кврлӗ тв“, пи- 

рӗншӗн апла мар ҫав. Халӗ ҫирлесен, 
3 ҫухрӑмра пурнакан йумӑҫ патне ка- 
йас вырӑпне, 10 ҫухрӑмра ларакан 
пу§читса каймадла. Кайма вуннӑ, кид- 
не вуннӑ—пурӗ ҫирӗм ҫухрӑм пул§ӗ. 
Лагау ывӑна!. Ак ку§тгурӑ усси! 
Хресҫене мӗнле йапала кирлине иӗлес 
пула! ҫав, а есӗр „ку§тгурӑ“ геттӗр... 
терӗ ҫидлвнсв ҫын.

Туй /<урри.
Пирӗн йысна пулӑҫӑ, 
Пулӑ тытма йурата!. 
Копператтив пудлине 
Ҫын сиси§'8ен пушата!. 
Пирӗн кукки милитси 
Самакувпа кӗрешет:

Кашни талӑк хушшин';* 
Ъетвӗрг ӗҫсе пӗтерег.
Пирӗн пи^^ҫе кайӑкҫӑ 
Кайӑк тыгма йуратаБ: 
Асанненӗн '{ӑххинв 
Пусса ҫинб каҫхине. С а в —й.
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М у н ъ а  ӑс тисем.
Нӗркеҫри (Пахӗрйед р.) ҫамрӑксем хӑгланзи.

Каҫ пулса ҫӗр тӗттӗмленсе ҫитсенех 
Анаткас урамне дӑри-дари, хӑрӑлтата- 
кан сасдӑ та§йанккӑ асаплама тытӑн- 
■бӗ. Купӑс хыҫҫӑн йешӗл кӑна ҫамрӑк 
а§асем хӑйсея сассисене ӗяерсе мӑ- 
рӑлтатса пыраҫҫӗ. '

— Епи-ир кайма-аннине-е кам каа- 
йас, тесе хыттӑн йурӑ пуҫласа йа§ӗҫ.

— Шур кӑвакад §ӗпӗ (ай) кӑларнӑ,

Атӑл тӑрӑх йухса ҫӳреме.
Пире атте-анне (ай) ҫуратнӑ
Тӗн§е-е тӑрӑ-ӑ-ох!.. йӗрсе те 

ҫӳре-еме.
Куп^сӗ: ав-нӑллин нат-на-ат, лакӑр- 

тӑк хӑр-ха-ӑр хар,—турӗ.
Кивӗ Йурӑ. Ку йурра 14 ҫуд кайал- 

ла патша вӑрҫин§е §ӑнах та пуҫӗсене 
хурса хӑвариа кайакансем йурла§§ӗҫ. 
Аввах, ку йурра ха§ йурлакансем ки- 
вӗ пурнӑҫӑн сӗрӗмне шӑршласа кур- 
ман. Ӗлӗкхи садтак пурнӑҫве те ватӑ 
салтаксен сӑмахӗн§ен кӑна пӗлеҫҫӗ. 
Вӗсем йурлакан йурӑ та ватӑ салтак- 
сенҫен, кӑмака шӑтӑкне манса йудвӑ 
ҫӗтӗк алса тудӗ пек кӑна кивелсе йул- 
нӑ. Иурлаҫҫӗ ӑна вӗсем. Иурлаҫҫӗ те, 
хӑйсене хӑйсем:

— Епӗр кӑна салтака кайатпӑр. 
Нӗркеҫ хал^в^ен пирӗн пек никрут кур- 
манха, тесв шухӑшлама хӑйаҫҫӗ. Ан- 
§ах, ашшӗсем те кайнӑ та вӗт, мӗн 
тӑвас тен есӗ вӗсемпе.

Купӑс кадаканни хӑрӑлти пасӗсем 
ҫине хытӑрах пуса!.— «Ил§§ӗр хӗрсем 
ман купӑс саосине»,—тет пу§.

Урамра хӗрсем ҫук. Улах ларма 
пуҫламанха. Улах мун§исем (ку йалта 
улаха мунвасенве лараҫҫӗ) пушах. Ку- 
пӑспа ураы тӑрӑх кӑшкӑрашса ҫӳре{(ен 
а§асене йытӑсем ҫеҫ хапха айӗн§ен 
вӗрсе йулаҫҫӗ. Хӗрсем ҫывӑраҫҫӗ, йӑ- 
вӑр ӗҫ пусаряӑ вӗсене.

Ан§ах, мӗн ӗҫлесе кӗрхи вӑрӑм ҫӗрев 
иртерес. Мӗн те пулсан тӑвас пула! 
вӗт. Вуламалли ҫурт, хӗрлӗ кӗтес таа- 
рашӗ ҫук. Пах§асен§е хӑйар-ҫарӑк 
сайраланнӑ (кукӑрӑлса выртакан, ҫӑмдӑ 
хӑйар ассишӗн карта урлӑ каҫса йӗм 
ҫр н и  те харам). Иаланах йурласа 
ҫӳресен те карланкӑ ырагаБ. Иулаш- 
кин§ен;

— Кӑвак кӑвакар§ӑн (ай) вӗҫнӗ §ух, 
Кунӗ-ҫӗрӗ тӗтреллӗ пулай§ӗ. 
Епирех (те) ӳссе (ай) ҫитаӗ §ух, 
Саманисем!.. йӑвӑ-ӑр киле-ей§ӗҫ.

Ах, мӗн тӑвае, турӑ ҫырнине!
Хамӑра турӑ-ох! ҫапла та ҫыр- 

нӑ пу§,
тесе йурӑ пӗтсе лар§ӗ. Унган, §ылай 
тӑрсан, ахӑлтатса, каҫса кайоа темӗс- 
кертен кул§ӗҫ те, кӗрхи тӗттӗм ҫантӑ- 
лӑк лӑплан§ӗ. Нумай йӑвӑр саыана 
курнӑ ватӑ салтак ҫӗтӗк §ӑпта айӗн- 
§ен пуҫне кӑлар§ӗ те:

— «Самана йӑвӑр» пулнӑ ха§... Ех, 
сӗт тутисем!.. Кӑтартас§ӗ сире ^лӗк- 
хине... «Турӑ ҫырнӑ»... §фу!—терӗ те 
тепӗр йеннелде ҫаврӑнса выртрӗ.

Ку каҫхи ӗҫ ҫин§ен ҫырмалли те 
пӗтрӗ. Ан§ах, ирхине ҫуг ҫантадӑкпа 
ӳкӗте кӗыен автӑршӑн ӗнерхп каҫӑн 
ӗҫӗсем тупӑнаҫҫӗ.

Нӗркеҫ ҫамрӑкӗсем Иелӳҫ Униҫӗм 
мун§ине ак ҫапла туса хӑварнӑ;

Сйакйнкнг*!..

Ҫамрӑксем Уяиҫӗме йара кунлӑх ӗҫ 
тупса па§ӗҫ. Мекӗрлене-мекӗрлене тӳр- 
летрб Униҫӗм мунҫнне. »::ТМЕН А.

Пушшипе тулли.

—  Мӗншӗн сирӗн копператтив лавк- 
ки пушӑ?

— Уншӑн пирӗн копнераттив прет- 
ҫетатгӗлӗ тулли.

Рево.!Ьутси пулни 11 ҫул ҫитет^, 
ҫапах та халӗ те ҫӗр сугне кайнӑ 
'бухне ҫулталӑк ҫурӑллӑх ҫӑкӑр •ьик- 
ме манакансем пулаҫҫӗ.
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Ъ е й е ҫ ы н.
Нумай пула! Упрам Упрамӑви§ ҫем- 

йи шурӑ ҫӑвӑх курыанни. Шуррине 
мар, хура ҫӑкӑрне те кас-кас Коркоп 
лавкки умӗн§е ир пырса каҫ§ен арӑ- 
мӗ ылмат §ерет йышӑнса тӑнипе 
ҫеҫ илнисем те пулнӑ. Теыӗншӗн кӑҫал 
Коркоп хӑй §ленӗсеяе тӑранах ҫите- 
ресшӗн пулмарӗ,—шурӑ ҫӑкӑр тӗ.лӗ- 
шӗн§ен мар, хураҫӑкӑр тӗлӗшӗн§ен те 
пит хӗсӗк пул§ӗ, §ерег «хӳри» 130 
йытӑ хӳрив§ея кайа пулман ҫу каҫи§- 
■ҫенех. Ӗҫкӗ тӗлӗшӗн§ен, славӑ поху, 
Коркоп антрагмарӗ вара; ҫутти те, 
хӗрли те, сӑри те, саккуски те ыт- 
лашшипех пул§ӗ: саккускин^ен пӗве 
туса, ӗҫмеллисемпе тултарса, пӑрахут- 
па ишсе ҫӳреме те ^итмелде; гата ҫит- 
ыеннине ку йапаласене §еретсӗрех пар- 
са тӑ§ӗҫ. Ӗҫкин палдӑ-паллӑ „ырлӑхӗ- 
сем» §ылайах курӑн§ӗҫ, вӗсем кӑҫад- 
хи тишкерӳ каыппанин§е §ӑн хисеп- 
лӗ вырӑн йышӑнса тӑ§ӗҫ. Ку йен§ен 
Уврам Уарамӑ§та Коркоп ҫине пӗрт- 
те кӳренмест, пӗр шурӑ ҫӑнӑх паман- 
ни ая§ах ӑяа тарӑхтара!. Хӑйшӗн 
пулсан пит тарӑхмӗ^^ӗ Упрам Уп- 
рамӑ§,—Еӑд ыушикрен тухнӑ сов§инов- 
вӗк, унӑн хырӑмӗ шурӑ ҫимӗҫсӗр те 
аптрамасБ, ан§ах унӑн «мамӑ§ки» ху- 
ла ҫынви, тата ҫамрӑк а§исем те пур. 
«Щмӑ§ки» тахҫантанпах пелмен (ху- 
ран куккӑлӗсеы) тӑвассине асӑна!, каш- 
нн кунах йанӑра! ҫак ыйту пирки, 
ан^ах шурӑ ҫӑнӑх ҫукки хупла!. Кор- 
коп ӗлӗкхи пек §лен кӗнекисемпе па- 
ми пул§ӗ шурӑ ҫӑнӑх, §ирлӗ а^асемпе 
вар виттипе апгӑранӑ ҫыясене ан§ах 
тухтӑртан хут илсен пара! пӑртак- 
пӑртак. Упрам Уярамӑ§ӑн пӗтӗм ҫем- 
йи сывӑ. Мӗнле май тупасшп ҫӑвӑх 
туйанма, унсӑрӑн канӑҫ паыас!' арӑм?

Хӑйне варвитги йертесшӗн, Упрам 
Упрамӑ'§ 'бӗрӗ пӑрҫа ҫисе пӑха!, й}- 
ҫӗхнӗ сӗтрен уйрак туса ӗҫсе те пӑ- 
хаБ, пӗрре выҫӑ-варла трукахикӗ теҫ- 
ҫаткӑ хӑйар та ҫисе пӑхрӗ, пасарта 
сутакан вӗретмен шывпа тунӑ кӑваса 
та 'ҫетвӗр§ӗ-'5етвер'8ӗае ӗҫсе пӑха'!, ан- 
•ҫах нийепле варвитти йермест. Ҫук 
варвитти, палли те ҫук.

Нумай тӑмарӗ, унӑн тедейӗ урӑх 
йен^еен сиксе тухрӗ. Пӗрре, Коркоп 
лавкки умӗн^^е ҫӑкӑр 'ҫеретне вӑрах 
кӗтсе выртнипе, Упраи Упрамӑ§ӑн вар 
ыратма тапратнӑ. Акӑ савӑиса кайрӗ

Упрам Упрам^ҫӑ: славӑ поху тин ҫеҫ 
варвитти йерет иккен, тет вӑл ӑшӗн^ҫе.

Ҫак шухӑшпа сиксе тӑра! те вӑл, 
■ҫеретне пӑрахсах '§упа! пу§нитзӑна 
тухтӑр патне. Ҫитрӗ пу§нитсӑна, кӗ- 
рет пӗр тухтӑр капинетне пӗкӗрлсе 
кайса, варне икӗ аллипе тытса.

— 0-0-0-0-Й1 0-о-о-о-й! Вилетӗп, хос- 
потин т 0 к т ӑ р, пошалстӑ пулӑшсам! 
0-о-о-о-й!—тет Упраи Упрамӑ'5 куҫӗ- 
сене '§арса пӑрахса.

— Мӗн пул§ӗ тата? тет тухтӑр.
— Ҫй! 0-о-о-о-й! Варвитти вӗлерет... 

Хӗрӗх кун хӗрӗх ҫӗр... Оооой! Пи^^кв 
пӑккин^ҫен пӗрӗхнӗ пек пӗрӗх.... О-о-о-
о-й! Видет-ӗ-ӗ-ӗ-ӗ п! тет татах Упрам 
Упрамӑ-ҫ.

— А-а-а-а... Санӑн варвитги иккен. 
Ҫи̂ ҫ̂ ҫас пулӑшӑпӑр. Ме кай ҫак хутпа 
Коркопа,—тесе ҫырса пара! ӑна тух- 
тӑр пӗр хут татӑкӗ. Вӗҫтерет ку хута 
илсе Упрам Упрамӑ^ҫ Коркоп правде- 
нине. Ҫитрӗ хашкаса. Кунта хадӑх 
вӗҫӗ-хӗрри ҫук нумай пухӑннӑ, пурте 
тухтӑр панӑ хутсемпе килнӗ. Коркоп 
пуҫлӑхӗ лара! сӗтел хушшин^ве, умӗн- 
•ҫе пӗр вигре '§ерБпл лара!. Вӑл руҫ- 
кине витрене пуҫса илет те, кама мӗн 
'ҫухлӗ шурӑ ҫӑнӑх памалли ресо§утси 
ҫырса пара'!. Кунта ■ҫӑяах та 'ҫернид 
витрепех тытмалла. Кашнн кун ку те- 
ри хадӑх ҫӑнӑхшӑн пуҫтарӑнсан, 'ҫер- 
над сахалах кирлӗ пулмӗ. Ъерет ҫитрӗ 
Упрам Упрамӑ^ва. Пуҫлӑх кун аллинҫи 
хута илҫӗ те,— «отпустить четыре ки- 
ло бедый муки первого сорта»—тесе 
ҫырса хура^ хуҫӗ ҫӳлтн кӗтессине, 
унтан айаларах лиҫет даадаттарса пус- 
са хуҫӗ.

Ку хуга илет те, вӗҫтерет Унрам 
Упрамӑ^б Коркопӑа ҫӑнӑх макаҫӑнне. 
Кунта 'ҫерет хӳрин вӗҫӗ те курӑнмасБ. 
Виҫсе турттарса ӗлкӗреймест ҫӑнӑхне 
прикаш^вӗкӗ. Пурте илеҫҫӗ ҫӑнӑх тух- 
тӑр хувӗсемпе. Илекеннисем такам та 
пуртӑр: копператгив 'дленӗсем те, ус- 
дамҫӑсем те, пуп майрисем те, йадтан 
килнӗ мушиксем те курӑнаҫҫӗ.

Тин ҫеҫ сисрӗ Упрам Уарамӑ^в шу- 
рӑ ҫӑвӑх йепле ыайпа туйаныаллпнв. 
Ҫак кунтан вара Упрам Упрамӑ^в 
«мамӑ^вкп» кашнп кунах шурӑ ҫимӗҫ 
пӗҫерет, упӑшкпае те пӗртте хархаш- 
мас!’.

ТПМКП.
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Вӑррисене тупасшӑн тӑрӑшман у р тл ӗ .
Уьакаеси (Вӑрнар рай.у йалӗ пулас шкуд пӗ- 

ренисене вӑрласа пӗтернӗ. Уҫатли ӑҫта пулнӑши?

У Ъ и т л б: Ӑҫта кайса кбъбҫ ку пӗренесем?.. Автан, е 
вбрламарӑни?..
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