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,уЛешсен“ пуҫанисем.

— Ҫӑмӑл мар, пуҫана, ҫӑмӑл мар 
ха§хн саманара пурӑнма, терӗ Ҫитӑр 
Каврилҫӑ пуҫави куркине пыллӑ сӑра 
тултарса.

— Ҫӑмӑллине каларӗ тага... Ара кӑ- 
ҫал мана пӗр икӗ лав тырӑ илсе сут- 
нӑшӑвах кайса хупа^^ӗҫ вӗт... латнӑ 
кантурта хун^ӑкам а^и ӗҫлет те—вӑл 
ҫӑлса хӑвар8ӗ...— Ҫитӑр Каврил! майлӑ 
8уптар_а! ^ейе куҫлӑ пуҫани.

— ӖдӗЕ, нӑпремер, старӑстӑ пулас 
тетӗни унта, стӑршияа пулса курас 
тетӗни— йада пӗр вунӑ витре сӑра, 
пӗр витре ҫуттине ӗҫтер те, коттовӑ... 
Ха§хине идха есӗ. Халӗ санӑн вунӑ 
витре ҫине сурмаҫҫӗ те вӗт. Осопӑннӑ 
ҫав Иуман Микулайӗ пеккисем. Ӑна 
иӗдетӗнха вӗг есӗ йал вӗҫӗн^е пурӑна!. 
Хӑйӗн ҫурт-йӗрӗ те ҫук, пӗ^ӗкрен таҫ- 
та ҫапкаланса ҫӳрерӗ те, халӗ йалта 
пуҫдӑх пуласшӑн...

— Мидитсире ҫӳрет^ӗ пӗр вӑхӑтра, 
ҫавӑи?...

— Ҫавӑ пулмасӑр... Микулай кан- 
сӗрлеиесея епӗ пайан кунта йадсове- 
тӗ%8в лармалла ҫыв. Пӗлтӗр йал суй- 
ланӑскерех Микулай пӑсса тӑкрӗ, мур1 
Ну, кӑҫал тур пулӑшсан, мӗн пулӗха. 
Микулай хулара, вӗренетӗп тесе ҫап- 
каланса ҫӳрет... Иалйышсем ыана хи- 
рӗҫ пулас ҫук... Хирӗҫ пуласси... ман- 
ран лайӑх мӗнле ҫын кирдӗ тата вӗ- 
сене. Епӗ вӑтам хрес^ен, саккун вӑ- 
там хресҫенсене ҫул пама хуша!... 
Т)ӑнах та, ӗлӗк пулнӑ ӗнтӗ... аттесем 
сугуилӳпе те кӑшт хӑтланнӑ... Ну вӗт 
вӑл ӗлӗк. Халӗ епӗ копператтивра та 
ӗҫлетӗп, шкуд тӑвас ӗҫпе те нумай 
8упрӑм... тырпула та вӑй ҫитнӗ таран 
копператтива парса тӑратӑп...

—  Тӗрӗс, тӗрӗо пуҫана... есӗ совета 
8и йурахлӑ ҫын, терӗ пуҫапи сӑра 
куркине пушатса...

Ҫак калаҫу хыҫҫӑн пӗр-ик ернерея 
суйлавсем те пуҫлан^ӗҫ. Ҫитӑр Кав- 
рил8 халӑх пуххин^ен йалти ҫӑварлӑ- 
рах ҫынсене тӗрлӗ майсемпе хӑй май- 
лӑ ҫавӑрса ҫитер^ӗ те, суйлав кунне 
халӑх пуххине малтанах кайса лар^ӗ.

Ҫитӑр Каврил! телейне суйлавсем 
иртерме районтан килнӗ ҫын га алӑ 
майлӑрахӑскер пул^ӗ. Ҫавӑнпа от^от- 
сеы, токлатсем тунӑ хыҫҫӑн ҫелиспол-

Хӑранӑ ҫ&хан тбнерен хбра^.

комӑн ҫӗнӗ 8ленӗсене суйлама тытӑн- 
сан, Ҫитӑр Каврил^а пухха тухиӑ кар- 
ыа ҫӑвар куштансем ҫӑыӑддӑнах р е -  
на кӗртсе йа^ӗҫ.

Хӑйне сасӑланӑ хыҫҫӑн Ҫитӑр Кав- 
рил8 хӗпӗртенипе сарӑ сухалне икӗ 
аллипе йӑпӑшт ан^ах шӑлса ильӗ...

Ҫак вӑхӑтра пӗр сасӑ алӑк патӗн^ен:
— Ҫигӑр Каврил8, сана пӗр ҫын тула 

8ӗвет, терӗ, Ҫитӑр Каврил! тухрӗ. Тулта 
такампа кӑшт пуплесе тӑ^ӗ те, шап-шур 
пулса кайса ^асрах пӳртелле ҫуп- 
са кӗ^ӗ.

— Краштӑнсем! терӗ вӑл кӗнӗ кӗ- 
менех—... епӗ совета кӗме... кӗместӗп... 
епӗ... манӑн килте ӗҫ нумай, а^асгм 
вӗтӗ... арӑм та сывах мар... кӑларӑр 
мана, краштӑнсем, тархасшӑнкӑларӑр!..

Халӑх тӗлӗннипе шӑп пулса тӑ^ӗ.
— Мӗн аппаланатӑн есӗ, Ҫигӑр Кав- 

рил8, пӗре халӑх шанса суйланӑскер 
ӑҫтан вара...—кӗрдесе карӗ пуху.

— Ҫук, ҫук, епӗ ӗҫдеместӗп... кӑла- 
рӑр ы аяа..—хӑлхана ^икмест Ҫитӑр 
Каврид! хадӑх сӑмахне.

Пӑртак ҫуйӑхкаласан, пуху Ҫигӑр 
Каврил^а ҫапах та кӑлар^ӗ. Кӗҫ пуху 
та саланыа пуҫларӗ,

Ҫитӑр Каврил! пухуран тухрӗ те, 
хайхи паҫӑр хӑйне ^ӗнсе илнӗ ҫынпа 
пӗрле утрӗ.

— Кӑштах лекеттӗм вӗт, пуҫана... 
латнӑ есӗ килсе ҫӑлтӑн, сана ӗмӗр 
манмӑп... Лешсем килсея мапа Советра 
ӗҫленӗшӗн ^ӗррӗн хӑвармаҫБ^ӗҫех ӗн- 
тӗ... Вӑт самава!... герӗ Ҫитӑр Каврил! 
пуҫанипе иккӗш ҫынсен^ен уйӑрдса 
утсан.

— Ҫавна калани марри... ҫавӑнпах 
килсе калас терӗм хам та.

—Спаҫипӑ, спаҫипӑ... Ан^ах камран 
илтнӗши сан арӑм ку сӑмахсене?

— Ыйтса пӗлмерӗи вара хыпан- 
нипе... Пайан пасартан илтсе килнӗ те. 
А!а халӗ хамӑр пата, кар^ӑк кидтех...

Ҫитӑр Каврил! киле ҫитсен пӳрте 
кӗрсе тӑмасӑрах пуҫанипе пӗрле ларса 
тухса карӗ..

— Ну, кар8ӑк, пуҫана вилӗирен 
ҫӑлнӑ майпе пайан пӗре ӗҫмелле, а!а 
сӑра ӑсса тух, терӗ Ҫитӑр Каврил'8 
пуҫани киле ҫитсенех.

— Сӑри-ка^ки кӑйран та пулӗха
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Пӗре вӗреннӗскер.

—  Мӗншӗн хӗл пулмалла пулнӑши?

—  Хӗле хирӗҫ пӗре те камппани туса иртерменрен.

вӑл... Калаха есӗ, камран илтрӗн вӑр- 
ҫӑ пуҫланнӑ тенине, терӗ Ҫитӑр Кав- 
рил8 ытти 8ухнехи пек сухаллине шӑл- 
каласа тӑрас вырӑнне.

— Ара, пасарта пӗр ҫын шкул умне 
тухса каларӗ...

— Мӗн каларӗ взра?
— Темскерҫке... Киттай ҫӗрӗнҫе вӑр- 

ҫаҫҫӗ терӗи ҫав, лайӑхах ӑнланса та 
йудаймарӑм епӗ, терӗ Ҫитӑр Каврил-ҫ 
пуҫани кар^ӑкки сӑра витри шыраса.

—Киттай ҫинҫе тетӗа?.. Ара унта 
тахҫапах... Вӑт, шуйттан, есӗ, пуҫана... 
мӗн туса хутӑнха манпа. Саа тахҫа- 
нах ҫав Киттай вӑрҫин^е вилмелле 
пулвӑ... Ӑ-ӑх сана!... Ну, ыан пата аы 
пырса лекнӗ пултӑр...

Ҫитӑр Каврил8 кӑпӑк кӑларакан ту- 
тисемпе пуҫани пи^ӗн^ен да^ сурҫӗ 
те, пӳртрен тухса алӑка шарт ан^ах 
тугарса хӑва^ӗ. РОНИ.
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Ҫ ул  и айӗпе .
Кивӗ Ейпеҫри тӗлӗнмелли ӗҫсем.
^ ------------------------------ ' ҫеаси ренй  пулнӑ мӗн, Пракух йат-

лӑскер, пӗр аллине карполккӑ кӗлен^и 
тытнӑ, теприн^е тӗк—^Звашсене аила 
та капла та ҫавӑркаласа карполккӑ сӗр- 
се ҫӳрет.Шӑршланма пуҫларӗҫ ӗнтӗ. Пӗр 
ҫупталӑк ҫакӑн пек ҫывӑрма пуҫлани 
те тем те пулӗ, ^брӗллех ҫӗрсе кайӗҫ, 
хӑратӑп, тесе пуплешет саниттар р ен ӗ  
Пракух пи88е епӗр хытса кайса пӑх- 
нине кура.

7 8^ваш, 7 патмар ҫын харӑлтат- 
тараҫҫӗ кӑяа ӑйха!

Акӑ йалхуҫайстви ҫекси пуҫлӑхӗ 
Иван Коловияски кӗрепле тытнӑ выр- 
та!, ун ҫумӗн^е копператси ҫекси И§- 
тер Хӗлипӗ хӗсӗк куҫне пушшех хӗс- 
терсе, ҫӑварне карсах сарӑлса вырта!, 
Кӑтра Ваҫлейӗ—сывлӑх ҫекси вырта! 
пӗр.пех, Куппырккӗн—плахоустройствӑ 
—пуҫне пакур вӗҫӗ ҫине хунӑ ҫывӑ- 
ра!, Хура Микулай—ку/ьтҫут ҫекси— 
Ванеркке пукварне тыгса сухадне тӑ- 
ратса саркаланса вырта!, укҫэ-тенкӗ 
ҫексийӗ Ваҫлей Микулайӗ—аллине на- 
лук ҫпискки тытяӑ, ҫывӑра!, Лупашк- 
ка ПИ886 сар сухалне тӑратса выртяӑ,

— Вӑт карттин! Кушккӑ-Макҫӑм 
Иеккимне киво ва§§н ӳкермеллийех 
карттин!

Тӗлӗнсе карӑм. Алӑсене шарт! ҫап- 
рӑм. Ыйтатӑп:

— Мӗнле капла? Неушттӑ ку ҫын- 
сене вӑратаймастӑр? Тухгӑрсене кӑ- 
тэртса пӑкмарӑри? тетӗп.

Пракух ПИ880 кала!:
— Тем те туса пӑхнӑ ӗнтӗ, Ула- 

тӑрти РӖК ри тухтӑрсем те килсе пӑх- 
рӗҫ, ҫырупа, «заочяо» та тӳрлетме тӑ- 
8ӗҫ, «Трутовойпа», «Шӗшлӗпе» те емел- 
лесе пӑхрӑмӑр—ним усси те ҫук, вӑ- 
ратаймастпӑр, тет.

— Есӗр Шупашкарти „Капкӑн“ 
тухтӑрӗсене кӑтартса пӑхӑр-ха, унта 
8ас тӳрлетеҫҫӗ тенине илтнӗ епӗ, тетӗп.

— Тата йулашкин^ен лаша тухтӑ- 
рӗсене кӑтартса пӑхас та вара мӗн 
пулӗ ӗнгӗ, тесе хушса хура! Пракух 
пи88е, аллисене сулса.

7)ӑгса тӑма ҫук шӑршӑ, харӑлтатгару, 
пашлаттару. Пракух санпттар 8-“енӗ, 
каллех карполккӑпа выртакансене сӗр- 
ме нуҫла!. Выртакансем нӑш! та ту-

— Хӑррр! Пашшш! Хӑррр! Пашшш!.. 
Кивӗ Ейпеҫ (Удатӑр р ) йалне ҫигнӗ- 
ҫитменех ҫакӑн пек хӑрӑдтатуллӑ, паш- 
латтаруллӑ сасӑ хӑлхана пырса кӗ^ӗ.

— Мӗн хӑйамат сасси ку? теое 
шутласа пыратӑп.

Кас вӗҫӗн^е тимӗрпе витнӗ пысӑк 
ҫурт, ҫурт ҫумӗн^е (шкул пулнӑ мӗв) 
ҫулӗ шалҫасем, провӑдккӑ карнӑ.

— Е, кунта ратио ӑсти Акҫентей 
Ҫтаппанӗ пурӑна!-ҫке, ҫавӑн кромко- 
ковориттӗлӗ ӗҫлемести-ха, тесе шут- 
ласа илеп те Ейпеҫелле Аманикас- 
СИН86Н кӗрсе кайатӑп.

Шкула та пырса ҫитрӗм. Акҫентей 
Ҫтаппаяӗпе те пырса пуплешрӗм, ра- 
тио машшияӗсене те пӑхрӑм.—Ҫук, 
хӑлхана илтӗннӗ сасӑ ратио сасси пул- 
марӗ.

— Мӗнле, Акҫентей пи^^в, сирӗн 
йалтӑ йаланах ҫакӑн пек хӑрӑлтатул- 
лӑ, пашлаттарулдӑ сасӑ илтӗнсе тӑра!и? 
тетӗп сасӑ мӗн йападаран тухяине 
пӗлес шутпа.

— Ӗятӗ ҫулталӑк ытла йал ҫин^е 
ҫакӑн пек сасӑ йанӑраса тӑра!, йал- 
сове^б ҫумӗн^е ҫексисем суйланӑ хыҫ- 
ҫӑнах ву йалала пуҫлан^ӗ, тет мана 
Акҫентей пи^^е.

— Хм! Тӗлӗнмелле йапала! Кун пек 
паттӑр, хӑлхана ҫӗмӗрсе тӑракан ха- 
рӑлтатуллӑ сасса епӗ, нумай йалсен^е 
пулнӑ пулсан та, илтмен-ха, тетӗп.— 
А!а-ха, кайса курар сасӑ йӑввине, 
мошет пы! сыватса хӑварма пулмӗи, 
тетӗп.

Кайатпӑр йалсоветне. Кӗн^елер пат- 
не ҫитсе пынӑ май, сасӑ хытӑран хы- 
тӑ илтӗнет. Кӳршӗри 8?Рв1в кӗлев^и- 
сем йанӑраса ҫеҫ тӑраҫҫӗ.

— Аййай! Пула!-ҫке харӑлтату! те- 
се тӗдӗнсе пыратӑп.

Кӗретпӗр йалсовет кӗн^елерне.
— Па! Акӑ ӑҫга вӑл тӗн^е!..
Урай варрине 7 патмар ^ӑваш тӑ-

сӑдса выртгӑ та йараҫҫӗ кӑна ӑйха!
— Хӑрр! Пашшш! Хӑррр! Пашшш!..
Акӑ ӑҫтан туха! иккен сасӑ! 'Ҫ^тса

тӑмалла мар ӑйха пашлаттараҫҫӗ. Пӗ- 
тӗм таврана, Вараксара ҫитиҫрн, хӑ- 
рӑлтатулдӑ сасӑ кӑларса ҫывӑраҫҫӗ!

Пӗр сарӑ сухаллӑ старик, саниттар
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маҫҫӗ, харӑлтаттараҫҫӗ кӑва ӑйха.
Акҫентейпе тӑратма никенегпӗр. 

Сӑмсисене тӗк ^иксете пӑгрататпӑр, 
тур8ӑкапа та хайӑрса пӑхатпӑр—ҫук, 
вӑранмаҫҫӗ.

— Ҫув, кӑсене нийепле те вӑратас 
ҫук. „Капкӑн» тухтӑрӗсенех имлемо 
^ӗнмелле, тетпӗр те тухатоӑр урамалла.

'5ан ҫапса ҫапӑҫакансем.

Пыратпӑр Ҫырмакассипе шкул йен- 
нелле. Калаҫкалатпӑр хамӑр тин кӑна 
курнӑ тӗлӗнӳ ҫин^еа. Ун^^вя те пул- 
марӗ, сасартӑк, пушартухнА иек, ^ир- 
кӳ 8инӗ йанӑрама та пуҫларӗ.

Саксе тӳхрӗ халӑх пӳртсен8ен.--Мӗн 
пулвӑ? Ӑҫта пушар?

Пурте 8иркӳ йенее ^унаҫҫӗ.
Епӗр те халӑх хыҫҫӑя. Ҫитетпӗр 

8иркӳ тӗлне.
— Хурах! ПӗтереҫҫП Вӗлереҫҫӗ!— 

8иркӳ ӑшӗн^вн сасӑсем тухаҫҫӗ.
— Мӗя пулнӑ? Кама вӗлереҫҫӗ?
Кӗретпӗр р ркӗве ,—Ак ӑҫтасамана!
Иакку тийаккӑн, Ҫеркей пуп, ^иркӳ

совет 8ленӗ Мер^ен Иванӗ ҫавраҫил 
туяӑ, ҫапӑҫаҫҫӗ ан^ах! Иӗр-пӗрне ҫил- 
хисен^ен тытнӑ, ҫӑмха пек ^иркӳ ура- 
йӗ варрия^е кускаласа ҫӳреҫҫӗ.

— Ма!, ма! вашшу, так и етӑк! 
Есех 8иркӳ ар^инҫен 7 тенкӗ ҫарат- 
оа кайрӑн. Халех тӗриене хуптаратӑп, 
тесе ахӑра! паспа тийаккӑн.

— Рукки коротки... Ес манпа ан 
калаҫ. Ыранах тийаккӑнтан кӑларат- 
пӑр. Аҫта сан тийаккӑн токкуменҫӗ? 
Ӑҫга есӗ йексамӗн панӑ. Тийаккӑн 
мар есӗ, шулӗв!

— Еоӗ ху шулӗк!
— Тух кунтан!—ҫухӑра! Мер^енӗ.
Пухӑннӑ халӑх ҫӑварне карса гӗ-

лӗнсе ҫеҫ тӑра!. Пим сӑмах хушма 
пӗлмест.

Ъанӗ ҫапа!. Виҫӗ ҫветтуй ҫапӑҫаҫ- 
ҫӗ. Халӑхӗ пӑхса тӑра!.

— А!а тухар. Ҫапӑҫ^ӑр-
— Милитси! Милитси! — кӑшкӑра 

пуҫларӗҫ.
Тухатпӑр урама.

Ейпвҫле електрификкатси.

Танклаттарса пыратпӑр копператтив 
йевне. Пушар сарайӗ тӗдне ҫитетпӗр. 
Пӗр 8блӗм паклаттараканскер, кайран 
пӗлтӗм—Вавил Иванӑ^ пушарнӗк пул- 
нӑ мӗн, пушар сарайӗ умне сентӗре

тунӑ та пӗр 10-15 ҫӑкӑр кӑларса ху- 
нӑ. Хӑй пӗр аллине витре тытнӑ, теп- 
рине ҫурҫӑкӑр. Ъ^лӗмне пӑраха! те 
ҫӑкӑр ҫырта!, унтан ҫ^ила!, 8^*ла!, 
81мда! те вигре тӗпӗ ҫине ла^! суроа 
пӑраха!. Уятан иилӗк пӳрвипе витре 
тӗпӗ ҫумне 8&млакне сӗрме пуҫла!.

—  Мӗя хӑтланатӑн капла? тетпӗр.
— Курмастӑри електрификкатси тӑ- 

ватӑп, тет Вавил Иван^ӑ тарӑхса.
— Мӗнле апла едектрификкатси?
— та витре тӗпне сӗре- 

тӗп.Витри вара пӗр саманта йухмас!. 
Исправнӑ тытыа.1лаҫке пушар хатӗр- 
не, ҫавӑнпа та елекгрификкатси тӑва- 
тӑп, тет ВавЕЛ пи^^е.

— Ку ҫӑкӑрсем вара витре вал)§и- 
йехи?

— Шетникне тата елоктрификкат- 
силемеллеха. Ҫавӑе ва§§и йурийех 
пайан пӗҫерттертӗм...

— Сывӑ пул, Вавил Иван8!
Вавил Иванӑ8 вӑрҫа-вӑрҫа пушар

сарайӗн^и пӗртен-пӗр шетникӗпе вит- 
рине електрификкатсилеме ҫӗнӗрен 
тытӑв^ӗ...

— Ай-йай-йай-ай! Сирӗн йадта ну- 
май та пулмарӑм, теи те куртӑм. Пит 
тӗлӗнмедле йалҫке, тетӗп Акҫентей 
пи88вне.

Акҫентей пиҫ^е аллине ҫеҫ сула!...
Вӑхӑг нумайах йулмарӗ. Татах Ей- 

пеҫ тӑрӑх ҫӳресшӗн^^б те, тухса ут- 
малла пул8§ 8укун ҫул стантсине.

— Тата килсе тухха ҫуда май, кун- 
та вӑл - ку тупӑнӗ сана тӗлӗнтерекен- 
ни, терӗ Акҫентей пи^^е.

Уйрӑдтӑмӑр. Вӑл хӑй ҫулӗпе утрӗ, 
епӗ хаыӑннипе.

Ҫул ҫин^е: Вӑт Ейпеҫ тӑк Ейпеҫ, 
виҫӗ сехет пулмарӑм йалӗн^е, темле 
тӗлӗнмелле йапала та куртӑм, тесешу- 
хӑшласа пыратӑп.

—  Ейпеҫ тӑк Ейпеҫ!

М АХЛУТ-ОКЛ Ы-У РУССӐВ.

Хӑраман ҫын.

— Ревиҫи килесрен хӑрамастӑни? 
— Мӗн хӑрамалли пур унтан. Ре- 

висорсем ӗҫсене ревиҫи тӑваҫҫӗ. 
Манӑн пимӗн ӗҫ те палӑрмаст те, 
мӗне ревиҫи тӑвӗҫ вӗсем.
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П У КГА Н Е.

—  Ай>йай, мӗн ъухлӗ панаши ку пуканене?.. Пирӗн килҫурт 
та ун ъухлӗ тӑмасУ пу/ь-

—  Пукане мар вӑл, кунта ӗҫлекен майра.
—  Ма пӗре те хускалмасУ тата вӗл?
—  Хускалтарасшӗн мар, пӑхма пахашӑн усратпӑр ӗна.

Улма тупрӗм.
Утрӑм, утрӑм 
Улма тупрӑм.
Еп улиине 
Ъ&хха натӑм. 
Ъӑххи мана 
Ҫӑмарта па^ӗ, 
Ҫӑиарти мана 
«Капжӑн» па^ӗ.

Аслӑ а ъ а .

Е  ш Е.е р.

— Епӗ 1 кӗренкке пӗрембке 3 уйӑх 
ҫирӗм.

— Суйатӑн пу§?
— 'Атте пасара кайяӑ 8ухне, пре- 

мӗк илме тесе, 30 пус укҫа па^ӗ те, 
епӗ!-по8та_кайса 3 уйӑхлӑх „Капкӑн" 
идтӗм,
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Калпак ҫине какартӑ ҫапни,
Пӗркунне, нумайах та пулмас!, Ху- 

рӑн-Кӑкшӑм (Вӑрнар р.) йал халӑхне 
икӗ хуг хӑвадаса шкула пухаҫҫӗ. Иу- 
ра!. Пухӑнтӑмӑр шкула. Халӑх пӗр 3 0 -^  
40 ҫыа пур. Иа-виҫ сехет те иртрӗ,”  
ҫаплах та траххомпа кӗрешме килнӗ 
майра пухува уҫма именнӗ пек тӑра!. 
Такамӑн халӑх пуххине уҫмалда? Иал 
пуҫлӑхӗ те пӗр кӗтессе пуҫтарӑнса 
хӗсӗннӗ те, мӗн пуласса пашкаса лар- 
са кӗтет. Преҫитиума мыокара.дда суй- 
ланине каласа вӑхӑта иргермӗпӗр. 
Майра кӑшт хӑракаласа тӑрсан, пӗр 
виҫ хуг халӑх умне ка§§ӑ-ма.§§ӑ утса 
ҫитсен, траххомӑпа .кӗрешесси ҫин^ен 
токдат гума тытӑна!.

— Ну, еиӗ, сире пӑртак, конешнӑ, 
траххомӑ суккӑр тӑва!... каласа пара- 
тӑн. Я 8Увашла пӑртак ан^ах тет...— 
Хигре ҫамрӑк ыайра хӑйӗи хӗрлӗ ^ӗл- 
хине кӑларса, их-их-их!, тесе кулса 
йара!.

Халӑх ахӑлтатса кулнипе тоалат^ӗк 
кадама ^арйн^ӗ. Унтан кӑшт тӑрсан 
тапратрӗ:

— Епӗ.йулгашши, токлата хатӗрлен- 
мен, йа^ейккӑ уҫмаан^ах килнӗ, их-ик!.

Иу йепле йепле ^З^тасха кулмасӑр 
тӑрса, хаклӑ тӑвансем? Их-их-ик туса- 
нах ^блхине пӗр шит мар, ҫур шит 
йӑпӑдт кӑларса кулса йара! те.

— Вырӑсла кала еппин, по русски 
скаши, терӗҫ халӑх хушшин^ен.

Ни вь^рӑсла ни ^^вашла кадаймарӗ 
майра. Уятан Ластуххин тӗляе тӑ^ӗ те 
ыйтрӗ: сделайте товарищ Ластухин на 
чувашском языке доклад о борьбе с 
траххомой, а? Их-их-ик!..—терӗ.

— Вырӑсла каласа пар,—ыйта! 
халӑх,—кайран Ластухин куҫарса парӗ.

— Сире йалташ Ластухин кадаса 
бара!. Еаӗ йа^ейккӑ по борьбе с тра- 
хомой уҫма килнӗ.

Тукаларӑмӑр ҫав вара токлатне.
Их-их-ик!—савӑнса кулса йа^ӗ 

майра.— Ну халӗ кам йа|ейакӑна кӗ- 
рес тет? Их-их-ик!..

— Хӑспата майра,—терӗ пӗри,— 
парӑр нава сӑмах.

— Ну, кала, их-их-ик! А^-х-ху!..
— Еаӗ ыйтасшӑн,—ку йа^ейккӑна 

кӗрсен мӗн усӑ пулӗ? пидет па-
раҫҫӗ-и? Тата кашни ҫыннах пу§вит- 
сӑри пек шурӑ сапансем памалла тесе 
када^^бҫ, параҫҫӗ-и?

— Их-их-ик, —терӗ майра. Уятан 
уставне хӑй ӑшӗнҫе вуларӗ те каларӗ: 
пит пысӑвкӑ осӑ: пӗрремӗшӗ вӑл—
8йрлисен куҫне §акарствӑ каппӑ! туыа 
вӗрентеҫҫӗ. Пилет памас! уншӑн хит- 
ре какарт фурашкӑ зине ҫапмадда па- 
раҫҫӗ. Калбак зине де ҫапма йура! 
ӑна. Их-их-ик!..—Унтан хӑй ^йвашла 
ҫырнӑ протокколне кӑтартса, по 8уваш- 
ски проговкол ҫырса парӑрха, тесе ый- 
та!. Протокколне вулама хӗн вара: пӳ- 
ро суйлас тесоине, пӳрне сайлаххӑлли, 
тесе ҫырнӑ, „сӑмах“ вырӑнне «саймах» 
Тата: «пуху пусласӗ», „зирузӗ», «йа- 
8ӗгӑ», т. ыт. кулӑшла сӑмахсем те ну- 
май куҫа курӑн^ӗҫ. Тем йапалава пӗл- 
тереҫҫӗ ан^ах вӑд сӑмахсем, сире ка- 
ласа пама хӗн, йуратнӑ тӑвансем. 
Унтан пӗр 20-25 ҫын ушкӑна ҫырӑн- 
сан 17 ҫынтан^пӳро суйласа ху^ӗҫ. 
Суймастӑп, тӑванӑыӑрсем, хама та ҫыр- 
са ху8ӗҫ. Паллах ӗнтӗ 17-те траххом- 
па кӗрешме тытӑнсан траххома ҫӗнтер- 
оех нӑрахасси паллах. Ан^ах пайан 
кун та ҫитрӗ, дару пекки пӗртте пул- 
ман. Кенера§нӑй претҫетаттӗлӗпе ҫек- 
реттарӗ кам пулнине никамта пӗлмест. 
Пуху пӗтсен кайрӗ вара майра Нурӑ- 
са кайалла. Хӑй каласа панӑ тӑрӑх 
унӑн ашшӗ амӑшӗсем ^&вашсемех пул- 
нине пӗлсе йултӑмӑр. Анҫах вӑл Шу- 
пашкарта траххомотоснӑй курӑсра вӗ- 
реннӗ вӑхӑтра ^йваш 
пуҫланӑ.

Ҫапла вара кумайран «куҫа §акар- 
ствӑ каппӑ! тума» вӗрентме килни 
пулман, халӑха хӗдлене кӗнӗ вӑхӑтра 
„кадбак зине кагарг ҫапма“ килни ҫеҫ 
пулса тӑнӑ. ТИ.1Ӗ ТУС.

Пирӗн копператтивра.
Вӑштӑр-вӑштӑр йур ҫӑва¥,
Хура ҫӗре шурата!—
Кӳрше кӳлет ҫунине,
ПеНув майла! йӗлтӗрне.
Пирӗн лавкка пуҫлӑхӗ 
Кӳрет тӗрлӗ таварсем.
Ан^ах мӗне кирлӗ-ши 
Хӗлле тикӗт ҫавасем?
Вӑрмана кайас тейеҫҫӗ,
Кӑҫат Еирлӗ тейеҫҫӗ.
Ан^ах пнрӗн лазккара 
Ун пек тавар пиг йака.

И е х р и м  И ӑ в а н ӗ .
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Кивӗ пурнӗҫӑн йулашки мӗлкисем.
Унӑн кассатси пама иккех кун йуд- 

нӑ. Васкамалла унӑн. Кассатси намал- 
ли срукран нӗр сехет иртсенех ӗҫ пӗт- 
рӗ вара. Мекӗрленсен-мекӗрленмесен 
те, ӗҫ тухасси пулмас!.

Патӗрйелне 13 ҫухрӑм. Патӗрйедӗн- 
|е н  Ианкассине тата 13 ҫухрӑм. 26 
ҫухрӑм утнӑ вӑл. Срука иртерес мар 
тесе, хытӑ васканӑ. Тарланӑ. Ватӑ та 
пулсан, ҫӳҫ тымарӗн тӗпне ҫити^^енех 
хӗредсе кайнӑ.

Ҫиленнӗ такшин ҫине. Хӑй пӗрмайах 
валаҫа!. Ҫынна сӑмах ҫ^вме памас!, 
пӳлет.

— Пӗтертӗр, пӗтертӗр мана! Вот, 
аивн...

Нӗркеҫ йадӗҫтӑвком пӳртӗн^е тӑвӑр. 
Ҫынсем сак ҫин^е хӗсӗнсе ларнипе 
пӳрт хӗрсе кайнӑ. '^ӳре^исеи темскер- 
тен хурданнӑ пек йӗрсе лараҫҫӗ. Кӑн- 
гӑр йен^и кӗтесре тӑватӑ турӑ. Ҫерах- 
вим Саровски текенскер, куҫ харшине 
хӗскелесе, вӑрттӑн пӑхса лара!. 'Гарла- 
нӑ вӑл та .',П у р  ҫветтуйсен* иквонӗ 
ҫпг^ен темиҫе «ҫветтуй ҫынсен» пуҫӗ- 
сем сухалӗсеее каҫӑртса тӑраҫҫӗ. Тар- 
ланӑ вӗсем те. «Просвещенные на горе 
Афоне» ҫветтуйсем те ла^кам шыва 
ӳкнӗ. Микулай ухатнике, ҫутӑ шӑвӑҫ 
тумтирлӗскере пушшех шӑрӑх пу§ те, 
тавҫанранпа ӑйӑхпа супнӑ пек лара!.

Патӗрйелне кайса килнӗ ҫын йалӗҫ- 
тӑвЕОиве пырса кӗрсен ҫӗлӗкне хывма- 
сӑрах, ҫынсене кансӗрдесе сак ҫине 
пырса лар8б. — Совет у^рештенин^е ҫӗ- 
лӗке хывмасан та йура!, ^иркӳре мар 
унта, терӗ пу§.

Тарланӑ май, сутйе патне кайса 
килнӗ ҫын темиҫе хут ура ҫине сиксе 
тӑ^ӗ. Тарланӑ питне сӑкиан аркипе 
шӑлса ил^ӗ. Унталла, кунталла пӑхка- 
ларӗ те, кӗтесри пӗр тивиҫи турӑсене 
курсан, ҫуталса кайнӑ сӑран карттусне 
ҫынна систерыелле ыар, вӑрттӑнтарах 
хывса аллине тыгрӗ. 'Гутине ыӑкӑдтат- 
тарса ил^ӗ; —  «Ей, ҫветтуй аттесемпе 
аннесем! Ахвун тӑвӗ ҫин^е асап курса 
ҫветтуйа тухнӑ таса ҫветтуйсем, каҫа- 
рӑр иана, терӗ пудас.

— Вот, турӑ пур, Миххал Ваҫил^, 
пустуй ӗҫ пул^ӗ ку. Есирех пӗтертӗр- 
ҫке те.

— Хӑна ху пӗтертӗн есӗ. Пире 
хушнӑ та, епӗр тунӑ... Малтан тӳрӗ 
пурӑнмалла8 1 б...

— Кампа? Хӗра^апа-и?.. Епӗ ӑна, 
йӑтта, пӑхман мар ӗнтӗ. Пӳрнепе тӗрт- 
мен еп ӑна, амин вот... Мӗнлесутвӑл? 
Хӗрарӑм каланияе ӗненет, арҫыякала- 
вине нӑр та туыас!.

— Тӗрӗс сут туман пудсан, шадӑпӑ 
пар есӗ, Кӗҫтенвки пи^^е!

— Мӗнле тӗрӗс пултӑр? Ывӑл а^а 
мар вӗт вӑл ӑна ҫург уйӑрса пама. 
Хам унта-кунта кайнӑ, вӑд кӗрт йӑттй 
пек ҫӳренӗ. Вӑл а^а тунӑшӑн ӑна 
епӗ каҫармастӑп. Ман йата ҫӗртрӗ вӑл, 
йӑгӑ! Сутра; атте хӗнет, тесе кала!, 
тет, Сана хӗнеме мар, ҫакса сулламал- 
ла та, ан^ах... хам а^а... — «Хӗнет»! 
Ун пек хӗнени-хӗнени пула!и вӑл? 
Алли-урине ҫапса хуҫнӑ пулсан, виҫ- 
тӑват ерне вырӑнпа вырттарнӑ пу.чсан, 
каласан та йурӗ^^б. Атту «хӗнет»!.. 
Кӑтартас^ӗ ӑна мӗнле хӗненине. Непоҫ, 
а^а туса ман йата ҫӗртмен пулӗ^^ӗ. 
Ха§ ӗнтӗ, ҫийӗврн ҫурт уйӑрса пар... 
Саккун пуда!и вӑл. Елӗк ^У^не, ашшӗ 
парсан илнӗ, ашшӗ памасан, хӗрӗ мар, 
ывӑдӗ те хуҫӑк кашӑк илсе тухайман, 
вот мӗнле8 1 б ӗлӗк.

ж- * *
Иаекасси Краснӑй Кӗҫтенккин ӗҫӗ 

ҫакӑн пек пулнӑ. Кӗҫгенккин ӳссе ҫит- 
нӗ хӗрне пӗр иаттур йӗкӗт, кае^» илви. 
тесе улталанӑ та, а^а тутарнӑ. «Хӗр 
нуҫҫӑн йепле питпе а^а тумаллаха!» 
Ҫапда шухӑшлаҫҫӗ йал ҫин^и ватӑ 
ҫынсем. Кӗҫтенкки старик те «намӑса» 
^ӑтаймарӗ пу§, хӗрне ӑшалама ты- 
тӑна!.

Пӗрре шаккаса илет. Тепре хӗрин 
пиҫӗ ҫине пырса сура!, кӗҫҫе пит, на- 
мӑссӑр, йӑтӑ тесе. Мӗскӗя хӗрӗн хӑл- 
хи кашяи кунах ашшӗ йанканине илтет. 
Ҫурӑмӗ кашнй куяах ашшӗ пахакяе 
ҫийет. 'Ҫӑтаймас! хӗр. Ашшӗн^ен уй- 
рӑм пурӑнас, тесе сута пара!. Сут 
Красный Кӗҫтенкки ҫуртне ҫырса ка- 
йа! те, унӑа пайне (395 тенкӗлӗх) 
хӗрнв илсе памалла тӑва!. Сута ашшӗ 
каймас!. Хӑй вырӑнне пӗр, маттурта- 
рах, калаҫма пултаракан ҫынна йара!. 
Малтан туяӑ оппиҫ ҫинҫв Кӗҫтенкаи 
ҫур^бпе пурлӑхӗ 1400 тенке йахӑнлӑх 
курӑна!.— «Капла майа килмест. Хӗре 
нумай тивет». Тӑваҫҫӗ суйа оппиҫ. Ку 
оппиҫ тӑрӑх Кӗҫтенккин мӗн пур пур- 
дӑхӗ те 400 тенкӗрен иртмесг. , —400
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тенкӗрен 100 тенкине хӗрне парсан та 
шалкках мар“.

Ҫивҫӗ ,,ваккат“ ку оппиҫе суга тыт- 
тара!.— Малтан, йатлӑ ҫынсем тунӑ 
оппиҫ тӗрӗс мар, акӑ тӗрӗсси, тет. 
Ан^ах, сут ку хут тагӑкне токкумӗнт 
вырӑвие шутламас!, (шутлама та кир- 
лӗ пулман. Суйа хут тӑратнӑшӑн, к у  
ҫынна уколовнӑй сута памалла пулнӑ), 
малтанхи оппиҫ тӑрӑхах уйӑрса параК

Иадсове^ӗ Кӗҫтенкки ыай пулса, 
оппиҫ тунӑ 8ух хӑшпӗр йапалине кӑ- 
тартман пулсан, Кӗҫтенквишӗн пит 
аван пулнӑ8 1 ӗ, анҫах, Миххад Ваҫ- 
ҪИД8 '^умакков (йалсовет претҫет.) Кӗҫ- 
тевккин мпҫе вут ҫуркамӗ пуррине те 
кӑтартса панӑ. Ҫавӑнпа та Кӗҫтенкки:

— Пӗтертӗр, пӗтертӗр мана! Вот 
амин, тет.

— Епӗр пӗтермен сана. Ак, Шу- 
нашкартан килнӗ ҫынран ыйт, тесе 
ӑнлантара! претҫетаттӗл.

Ан^ах, „Шунашкартан вилнӗ ҫын“ 
Кӗҫтенккййе пӗртте Шупашкартан кил- 
вӗ пек гуйӑнмас!. Пиншакӗ кивӗ, хӗ- 
релсе кайнӑ. Ҫанни ҫӗтӗв. Шӑлаварне 
йанӑ пудсан та, ик ^ӑрвуҫҫин^ен те 
айалти шурӑ йӗм курӑнат. Кӑ^амас 
тапак турта!, пирус мар. Шупашвар- 
тан килекен ҫын ҫуг тӳмелдӗ пиншак- 
па, ҫунатдӑ шӑлавариа, шатӑртатакан 
атӑпа пулмалла. Пирус туртмадла вӑл. 
Ку ҫыннӑн картусӗ ге хытса кайнӑ 
пашаау пек кӑна та... Щу§ӑк пу§ 
вӑл.

„Шупашкар ҫынни“ Кӗҫтенккипе 
калаҫасшӑн та пул^ӗ. Ан^ах, Кӗҫтенк- 
ки „каквуй нипу! шу§ӑка“ шанмас!. 
Ӑна урӑхрах ҫын кирлӗ. Аллине суд- 
8ӗ те, пӑс тухса тӑракан йӗпе пуҫне 
карттусве тӑхӑнса, кассатси ҫыракана 
шыраыа тухса карӗ.

ж ж 
*

ҫынпа калаҫма йуратнипе йуратман- 
нине, кайарахпа,— «сыпнипо сыпиан- 
нине» пӗлое ҫитсен тия ӗҫ йенелле 
ҫаврӑнма тытӑнаҫҫӗ.

— Тете! *) Нӗркеҫре Шупашкартан 
кЕлнӗскер п/р унта. Ан^ах, темсквр- 
ле... Шу§ӑкла йапала ыарши вӑл! Ту- 
рӑ сиртӗр, усалган! Калаҫмарӑм та 
унпа, терӗ Кӗҫтенкки хӑйӗн Петӗр 
йатлӑ пи^^ӗшне.

Краснӑй Петӗрӗ шурӑпа хурана пӗ- 
лекен ҫын. Нуиай вавламас! сӑмаха 
„саккуннӑй" калаҫа!. Сӑмах персв йа- 
ри88вн, мадтан вӑл ҫын калаҫнине ит- 
лесе тӑраК Ҫын ыӗн калани ҫин^ен 
нумай88бн шухӑшласа тӑра! те, тин 
хӑй сӑмахне каласа хура!.

— Ҫынна, шӑллӑм, пӗрре курнипе 
пӗдме ҫук. Лайӑхрах калаҫса пӑхмад- 
ла^^ӗ сан унпа, терӗ Петӗр.

— Кӑ^ухнехи 8ннавниксен йанах- 
ханҫе те сухал ҫук та, путлӗ калаҫма 
пӗл88бри вӗсем.

— Ҫара йанахлисемех пултараҫҫӗ 
хӑш 8Ухне, кайса пӑхха хӑй патне!

— Айга иккӗя. Ман сӑиах ҫаврӑн- 
мас!... Ӗҫет-ши вӑл? А^ана Курнавӑ- 
ша 8уптарас марши, тете, е?

— Калаҫса пӑхарха малтан хӑйӗн-

*) Тетв—пяддв.

Колтокӑвӑр камппанинъе-

Хӗр пӑхма, йе ҫынран вӑрттӑнрах 
туыалла ӗҫпе кайакан ҫын хӑй ӗҫӗ 
ҫин^ен тӳрех калама тытӑнмас!. Вӑл 
таҫтан-таҫтан ҫаврӑнса, сӑмах май кӑ- 
на йӳптеркелесе мӗн ӗҫпе кидвине 
сисгерет. Сӑмаха тӳрех персе йарсап, 
ҫын ҫиленме пултара!. Пантар ^блхе- 
пе йакатса ху йенне ҫавӑрмасан, ҫын 
парас йапалана та памас!, тумаллине 
те тумас!. Вӑл,— пиртен кӑна тухнӑ 
йӑла мар, атте-аннесен ӗмӗрӗн^е те 
ҫаплах пулнӑ, теҫҫӗ ваттисем.

Ъылай ҫыниа калаҫиала ӗҫ пулсан, 
малтан ^ындӑ ҫынӗ кам иккенне, вӑл

—  Колтокӑвӑра мӑншӗн апла ҫыр- 
мастӑр, машшинккӑ ҫинъа ҫапаттӑр?

—  Алпа ҫырнине пуртӑпа касса 
кӑлармалла мар танина аса илсе.
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пе... Сыпа! пу§. Ун пеккисем аха.§ 
ҫӳреҫҫӗ-и вӗсем.

Петӗрпе Кӗҫтенкки „Шупашкар ҫын- 
нине“ хӑна тума шуг тытрӗҫ.— „Ал- 
лине ^еркке тытсан, пӑркаланаймас! 
вара вӑл. Ун^^ен сӑмсисене каҫӑртса 
лараҫҫӗ ун пеккисем", Ку Шупашкар- 
танах килнӗскер, ӗҫе сута йамасӑрах 
та татса хӑварӗ,—пысӑк влаҫ пу§ха 
вӑл. Шу§ӑк пулсан, Хусантан, йе Ма- 
карйерен **) килмелле.

Ҫапла шухӑшлаҫҫӗ йадти кивелсе 
ҫитнӗ, ват ҫынсем «пысӑк влаҫсемпе» 
шу§ӑксем ҫинҫен.

Кӗҫгенккипе Петӗр те, «Шупашкар- 
тан килнӗ пысӑк влаҫпа* тем те пӗр 
ҫин^ен калаҫрӗҫ; кӑҫал хирте кушак- 
кайӑк курӑнманни ҫин^ен, ыраш кал- 
8ине хурт ҫини ҫин^ен, тырӑ м ерл- 
теллӗ пулни ҫин^ен, кӑ^ухне пӑртак 
мӗнпе те пулсан «промыш§а!» тӑвака- 
на хырӑҫ-марӑҫ нумай тӳлеттерни ҫин- 
'ҫен калаҫрӗҫ. «Пысӑк вдаҫ» кусемпе 
ухатанах калаҫнине курсан, тин Кӗҫ- 
теякки хӑй нуши ҫин^ен калама пуҫ- 
ларӗ.

— Манӑн ӗҫӗ те шала карӗ те, ӑна 
пӗр саманграх туса пӗтерео ҫук. Каҫ- 
мастӑни хам пата?

— Каҫаймастӑп. Ан^ах, ҫырса па- 
малли пулсан, кунтах ҫырса парӑп, 
терӗ „Шупашкар ҫынни“.

— Каҫмасӑр йепле пуда!ха вӑл? 
Хам пата пымасӑр, ӗҫе татса парай- 
мастӑн ӗнтӗ.

— Еҫ татса пама влаҫ мар епӗ, хӑ- 
та, кунтах ҫырса...

—  Шупашкарта влаҫсӑр ҫын ҫук 
те-ха унта... Айта, каҫса ларарха. Пӑр- 
так „лепше“  тупӑпӑр,— «тип урапа 
ҫӑмӑл 8Уомас!» вӑл,

— Апла пулсан пушшех каҫмастӑп. 
Кала та_ху ӗҫӳ ҫинрн, кунтах ҫырса 
парӑп. Ӗҫу мӗнле пуднӑ санӑн?

— Мӗнле пудсан... Ак ҫапла... Ка- 
лаха есӗ, срапатине (ӗҫ укҫи) парасах 
пула! ӗнтӗ. Нивушлӗ пӑртак та сып- 
мастӑн, е?..

—  Нии срапати те кирлӗ мар. Ка- 
ла хӑвӑртрах ӗҫӳ ҫинҫен—ҫиленерех 
калаҫма пуҫларӗ «пысӑк влаҫ».

— Ҫапла пултӑр еппин. Ӗҫ ҫапла 
пуд^ӗ. Хӗрупраҫа йепле сыхласа тӑ- 
рас твтӗнха. Хам унта-кунта
са ҫӳретӗп: Хусанне, Хӑйат пасарне,

Хурамала, Сӗве хулине, таҫга та ҫи- 
тен Т0 , хӗр аяла капла пуласса пӗл- 
месгӗн вӗтха. Вӑл еп ҫук ҫу^не йӗ- 
Еӗтсене кӗрт йӑтти пек пуҫтарнӑ. Ну, 
ка8 1 а илӗп, тесе калаканни те пулнӑ 
пу§. Хайскер, ман ! хӗр калама та на- 
мӑс та.—а^а турӗ па^ӗ...

— Хӗнерӗн пу§ вара хытӑ.
— Каккуй хӗнеме,сивӗ сӑмах кала- 

ман... Аҫа туса па^ӗ те,—намӑо вӗгха 
йалйыш мӗн калӗ, ухмах,—йатлаҫкал 
арӑи ҫав ӗнгӗ. Ман х8р апат килте 
ҫими пул^ӗ, ҫӑнӑх-кӗрпесеи килтен 
шутара!. Ун пирки ывӑл а^ана хытах 
хӗнесе илтӗм. Ывӑл а^ана хӗненӗ 8ух, 
ман хӗр ^Ӳре^ене ватса тухса тар^ӗ. 
—Тӗш ҫӑнӑхне вӑрлаванӗ ҫакӑ иккен 
терӗм хам та. Ывӑла тӑк тӑмал хӗрт- 
се илтӗм. Ывӑд йӗре-йӗре ӳкӗтлет: епӗ 
мар, атге, тет. Кӗтесри турӑсене ан 
курам, тет... Пӑхатӑп, ман хӗр шунӑ

— Апат памасӑр усрамани ес хӗрне?
—Апатсӑр усрэма, тетха. Ҫавӑята, 

хӗр хампа ^аркашкаяама пуҫласап... 
Тфу! Пӑсаканнисем те пур га... Леш, 
кӑликаткисем йаланах хӑйранӑ ӑна: 
аҫуна ан пӑхӑн, теҫҫӗ тет. Иура!. Ӗпӗ 
те ӑслӑ ҫынсен^ен ӑс ыйтма пуҫларӑм. 
Хамӑрӑн Петӗр тете те: вӗрент есӗ ӑна, 
пӗрик-виҫ кун хупса усрасан, вӗре- 
нӗ терӗ те,—хӗртрӗм тепре лайӑх, пи- 
тӗрсе хутӑм леш пӳрте, виҫ-тӑват кун 
шыв парап та, ҫӑкӑр паратӑп кунне 
пӗрре: вӗрен, аҫу сӑмахсен^ен ая тух, 
тетӗп.— «Апатсӑр» тегӗн есӗ. Ҫавӑн 
8ухне тем 8ул ҫиленнӗ нулсан та ҫӑ- 
кӑрсӑр усраман епӗ ӑна...

— Апла иккенха сан ӗҫӳ. Н-та! 
Сан ҫин^ен сута ҫавӑн пнрки панӑи- 
ха вӑл?

— Ере, ес калан. Ҫак пуҫ!акшӑн 
ҫав. Ӗлӗк 8ухне ун пек хӗре ҫӑвар- 
лӑхра тытса усрасан та, уйӑхра пӗр 
пӗр8ӗ ҫӑкӑр, пӗр тумлам шыв памасан 
та виҫ хут тирӗ сӗвӗни^^ен хӗнесен 
те, хӗрӗ ашшӗ ҫин^ен сута паман... 
Самана!—тесе пӗтер^ӗ Кӗҫтенкки хӑй 
сӑмахне.

**) Ват ҫынсеи '[[улхудана „Макарйв'* теҫҫӗ.

«Шупашкартан килнӗ пысӑк влаҫ» 
Кӗҫтенкки сутран илсе килнӗ хута те- 
миҫе хут вуласа тухрӗ. Кассатси пама 
сутӑн нимле йӑнӑшне те тупаймарӗ. 
Аптӑрен! йенне 39Ь тенке 4 хуг ӳс- 
терсе пӑхрӗ те, 1580 тухрӗ.
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П ӗ ъ ӗ к  п ӳ р т .
Шупашкарта пӗ^бк пӳртсем 

ланаҫҫӗ.

й ! ^

—  Ку ҫӗнӗ пӗъӗк пӳртӗн хуҫи камши?
—  Хресъенех пу/ь- Ҫӗр пирки тухнӑ тавлашува Шупашкарта 

татса параъъен пурӑнмалли хваттер пултӑр тесе лартнӑ пу/ь ӑна.

— Сан пурлйху нин ҫурӑран ирте- 
ти? Сут решшенийӗ ҫин^е пурлӑху ми- 
ҫе тенкӗ тӑни паллӑ мар, тет.

— Пин ҫурӑ? Тӑватӑ ҫӗр тенкӗ те 
тӑыас! ыан ҫурт.

— Апла пулсан, сан ӗҫӳ тухӗ те, 
Патӗрйелне кайса сут ӗҫне пӑхса тух- 
малла, Унтан тин шалӑпӑ ҫырма пу- 
ла!. Унсӑрӑн сут йӑнӑшне тупма ҫук.

—Иӑнӑш пурах ӗнтӗ унта. Ман 
ҫурт миҫе тевкӗ тӑнине ман шӑллӑм 
Миха§аран (йадӗҫтӑвком претҫетаттӗ- 
лӗн8ен) лайӑхрах пӗлет ӗнтӗ. Миха§а 
вӑл тем хак та кӑтартӗ. Кайранхи оп- 
пиҫне шӑллӑм пӗлмесӗр ҫырман.

Ан^ах шӑлнӗ ҫыркӑ оппиҫ суйа хут

кӑна. Унта Кӗҫтенккин виҫ тӑватӑ йа- 
палине кӑна кӑтартса ҫырнӑ.

— Сут тӗрӗсех тунӑ, терӗ «пысӑк 
влаҫ» Кӗҫтенккййе Патӗрйедӗн^е.— 
Ха§ санӑн хӗрне памалла тунӑ йапа- 
ласене парасси, йе хӗрӳпе кидӗшмелли 
кӑна йулнӑ. Сута суйа хуг тӑратнӑ- 
шӑн, ӗҫ татах сута каймалла пула!...

— Пулӗ, пулӗ. Тем те пулӗ ку са- 
манара. Сутйи арҫын пулнӑ пулсан 
пӗр ӗҫ8ӗ. Хӗрарӑм вӗт; сутйи те... 
Хӗрарӑм, хӗрарӑм май тумасӑр... Са- 
ыана!.. Килӗшес пуда! ӗнтӗ хбрпех, 
тесе Патӗрйелӗн^ен Ианкассинелле лӗп- 
сӗргеттер^ӗ Кӗҫтенкки.

ЕТМЕН А.
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йӗплв СС1М0Х
Тӑнсӑр хырӑм.

— Саветуш^и йулташ, ман ҫийес 
килет.

— Тӑхтӑрха кӑштах... пӗрер кун 
та пулин тӑхтама пулгараттӑрах.

— Тӑхтасси тӑхтас^ӗ те, ан^ах хы- 
рӑм тӑхтасшӑнах марҫке.

— Намӑса пӗлес пула!, йулташсем! 
Ок!апӗр рево§утсн пулни 12-мӗш ҫу- 
ла кайрӗ, есӗр халӗ те ҫавӑн пек тӑн- 
сӑр хырӑмпах пурнаттӑр. Намӑс!..

Ҫакӑн пев калаҫусем пулса иртеҫҫӗ 
Ъӑвашстрахкассин^е. Унта поссописе- 
не кирек-хӑҫан та вӑхӑтра тӳллесе 
пымаҫҫӗ.

Тӑрлавсӑр пӳрократ.

Кам илтмен пу§ пӗр тӑрлавсӑр ҫын 
туйсенр макӑрни, вилнӗ ҫынсене ҫӗ- 
ре 8икнб 8ухне ташлани ҫин^ен кала- 
кан халапа. Пурте илтнех ӗнтӗ вӑл 
ухмах ҫиБ^ен. Илтессе идтнӗ те, ан- 
83Х вӑл ухмах ха§хи вӑхӑтра хӑш 
вырӑнта пурӑниине пӗлекевсем сахал- 
ха. Епӗр пӗлетпӗр. Иел^ӗк районӗн^е. 
Ӗҫлет вӑл Халӑх су^ӗн ҫыруҫинҫе. 
Ха§хи хушама^ӗ Колантсӑв. Уиӑн 
усӑллӑ ӗҫӗсем ҫин^ен ак ҫак ҫыру 
пӗлтерет:

«Колантсӑв, ҫынсем сайавлени илсе 
пырсан, пӑхмас! те. Акӑ Пироков Ва- 
ҫукӗ, йалҫынни ӑыа 6 тенкӗ укҫа па- 
маншӑя сута пама пыра!. Колантсӑв: 
ку сахал укҫашӑн сут тумастпӑр, тесе 
ӑсатса йара1».

Ак ӑҫга пурӑна! ӗнтӗ паҫӑр каланӑ 
шакла пуҫ!

Урай хӑмисвнв таса тытӑр!

Урайсене таса тыгакан вуламалли 
ҫуртсеи пит сахал пулсан та, пурах 
ӗнтӗ вӗсем. Пумай пулмас! пӗр йалга 
ҫакӑн пек калаҫу идтмелле пул^ӗ:

—  Пирӗя вуламалли ҫурт тап таса. 
Пиҫта та пыл^ӑк кураймӑн.

— Апла пулсан урайне ҫӳпӗлеме, 
тата сурма пӑрахрӗҫ еппин сирӗн ҫам- 
рӑксем.

— Пӑрахрӗҫ ҫав. Пӑрахнӑскерсем.. 
ӑҫтан пырса сурӗҫ ӗнтӗ.

Ҫакна калаҫакан етемсем йалӗн^е 
вуламалди ҫурт урайӗ ҫине суракан- 
сем ҫук пирки аптӑранӑ (ӑна хӑвӑрах 
илтрӗр). Пӗ^ӗк-Хыр йалӗн^е (Сӗнтӗр- 
вӑрри р.) апла мар, вӗсен вуламалли 
ҫуртӗн^е вара сур^ӑк тудлпйех, мӗн- 
шӗя тесеа уята йадӗҫтӑвкомпа йалги 
активиссем икшер колотӑпа картла 
вы.§§аҫҫӗ.

Пӗ^ӗк-Хыр ҫамрӑкӗсем! Хӑвӑрӑнах 
тасатас пула! сирӗн вуламалли ҫурта. 
Кам тасатса парӗ тата сире? Иалӗҫ- 
тӑвкомӗ вӑл ҫитес уйӑхсенр хӑйех 
тасалӗха, уншӑн хуйхӑрмадди ҫук.

Кам айӑплӑ?

Хӑҫан хӑтӑлӑпӑр ҫав епӗр ныл^ӑк- 
ран Шупашкарта? Пыл^ӑк пиркийех, 
Шупашкарти Ҫутӗҫ Коииссариа^ӗ 12- 
мӗш 8ислара, Ъбмпӗрти Ъӑваш шкулӗ- 
пе Йӑван Иаккӑл8 йупилейяе ^мсла- 
малли куна иртерме ^бнсе кӑларса йа- 
нӑ 1470 номӗрлӗ хут Происвотсойуса 
16-мӗш ^ислара 12 сехетре тин шуса 
ҫитнӗ.

Кам айӑплӑ куята? Хула сове^ӗ 
айӑплӑ пу§?

Пӑъӑк ӗҫӗн йӗвӗрӗшӗ пысӗк.

Ку§ттурӑ тӗлӗшпе кар^ӑксем кайра 
пыраҫҫӗ, тетпӗр епӗр. респуп-
лӗкӗн^е ан^ах кайра пыраҫҫӗ иккен, 
Самар кӗпӗрнин^е апла мар. Унта 
карҫӑксеи науккӑ ва.§§и ҫӗнӗрен йа- 
паласем те шухӑшласа кӑлараҫҫӗ.

Емелкке—Тайапи йалӗн^в (Ъадӑпуҫ 
р нӗ, Пӑруслан окрукӗ) Хветӗр кар^ӑ- 
кӗн аллисем ҫуркаланса, йунланса тӑ- 
раҫҫӗ. Мӗнле хвершӑя пагне кайса 
аллуна сӗрме ииҫам илсе кидыестӗн 
тесен, вӑл калаП И-и! Ман вӑл вӑхӑт
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Иӗпе ҫине сапа,
Вӗренесшӗн пӗлтӗр епӗ 

Ҫуятӑм шутсӑрах,
Ах мӗнле ман кӗрес теттӗм 

Ҫав вӑтам шкула.
Ҫу каҫи88ен хатӗрлентӗм 

Вӗренме кӗме.
Вӑхӑт ҫигрӗ, аран лекрӗм 

Епӗ хайхине.
Ех, иӑнтарӑн Совет шкулӗ, 

Пурнӑҫ маншӑн рай. 
Вӗрентесшӗн тӑрӑшаҫҫӗ 

Тумлантар^ӗҫ ха§! 
Кӗрсенех пиг тӑрӑшаттӑм 

Епӗ вӗренме,
Кайран к ҫорту алпа султӑм 

Пултӑм ҫӗнӗлле.
Мана саврӗ пӗр курссантккӑ, 

Иалкӑша! ^вре- 
'Ҫӗререн ха§ йурататӑп 

Епӗ ҫав хӗре.
Каҫ пулсассӑн вӗҫтеретпӗр 

'Ҫасрах конгсерта. 
Ташламашкӑн йадан хатӗр!

Ӳркеныест ура.
Тенӗр кунне ҫур кун^^енех 

Выртап ҫывӑрса, 
Тӗдӗкре те тусӑыпала 

Иадан ташӑра.
Пӗр пин сӑвӑ ҫырнӑ майӗ 

'Щунӑм хӗпӗртег,
Пу топаир йат ^аплӑлан^ӗ 

Епӗ кам?—Поет!

Ҫур пӑт хута сайа йатӑм 
Сӑвӑсем ҫырса. 

Ретаксин^е архивланӑ 
Иӑлтах ман сӑвва!

Ех, тосатнӑ, ^унӑм кӳтрӗ 
Карӑм йатлаҫма:

Мӗн шуйттаншӗн архивлерӗн 
Кала, Ваҫанкка,

Кашнӑ каҫах тусӑмпала 
Кулет туниже!..

'§ут ҫупаттӑм Ваҫанккана 
Хӑлха 8икнин'вен,

Кели 8нрвб алрав тытса 
Му8и кури̂ вен.

Кунӗн ҫӗрӗн ку§§анатӑп 
Сӑвӑсем пирки.

Савнӑ тус та хырӑмланнӑ 
Кун пек ыӗн латти?! 

Иалти арӑм мӗскер калӗ 
Ку ӗҫе пӗлсен.

Ех мӑнтарӑя йатӑм ҫӗр^ӗ 
Хуйӑх 88ререн.

Хыткан кӗсре майлӑ вӑхӑт 
Иурта! мадалда. 

Сисмесӗрех ҫитсе тӑтӑм 
Усад о&щот.

Ей, йулташӑм, тархасдатӑп — 
Кӑшт каламӑнши: 

Тӑххӑр ҫумне улттӑ хушсан 
Миҫе пула!ши?

АТТАЙ.

ҫитсен хӑйех тӳрленет, тет. А хӑҫан 
вӑхӑт ҫнтег тесен, ак ҫапла кала!:ку- 
кӑ§ ӑшӗ ҫӑрнӑ 8ух йӑ.1т ҫуркаланнӑ 
вырӑнсене кӗрсе тула! те, вара йун 
йухма 8ирӑна!, ҫемҫелсе ыратма та 
^арӑна!, тет.

Ма ку пӗҫӗк йапала ҫин^енех ҫы- 
раҫҫӗши, тейӗҫ вулакансем ҫакӑн хыҫ- 
ҫӑн. Пӗ^ӗк йапала мар. Хветӗр кар- 
8ӑкӗ пысӑк ҫын. Ун пек пысӑк ҫынсем 
8ӑваш хушшан^е нумай. Сирӗн килте 
ҫуки ун пекки, вудакан Йулташ?

Уҫӑлнипе хулӑнни.
Ҫӑвара уҫсан йурӑ пула!, теҫҫӗ. Тӗ- 
рӗс ыар вӑл халап. Ав, Краснойарск 
окрукӗнр (Ҫӗпӗр) Касанккӑ йалӗсем, 
ҫӑвара мар, машшинӑ йулташлӑхӗ уҫ- 
са пӑхнӑ та, ан^ах ӗҫӗ нимӗн те ту- 
хайман,—йулташлӑх ҫулталӑкрнех
хупӑннӑ.

Мӗншӗн ӗҫӗ тухайманха вӗсен? Пн- 
рӗа шутпа ҫапла пек: йулташлӑх уҫнӑ 
хыҫҫӑн, 8ухӑнсем хӑйсен ҫӑварӗсене 
те уҫса пӑрахнӑ. 'Ҫарӑнӑр ӗнтӗ, 8У* 
хӑнсем, ҫӑварӑрсене кариа! Кулаксен 
кӗрсе ларма пултараҫҫӗ капла ҫӑвара.

Кореспотент.

Йаюендв коресаотент кан ик- 
кенне пӗлменнисем те дыдай.

— Йулташ, кореспотент тесе ха- 
ҫат ҫине ҫырса тӑраканнисене ка- 
лаҫҫӗ-и ҫав?

— Ҫавсене ҫав.
— Апла пулсан епӗ „Исвеҫти“ 

кореспотенъӗ. П ӗрре пи-бъе Убитлӗ 
патӗн-йен „И свеҫти" хаҫат илсе кил- 
•йӗ те, епӗ ун ҫине темӗн те пӗр 
ҫырса тултартӑм.

П ӑ "5 ӑ р Ив.
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Самокриттӗк вӑхӑтӗнве.

— Ӗҫсенъен пушантӑмӑр— темӗн тумалла ӗнтӗ малалла.

—  Ним тума аптрарӑн пулсан, пухува тухса вырӑнтан кӑ- 

ларнӑ претҫетаттӗле йатла.

Ҫулсем йусанаҫҫӗ.

— Ъэваш респуплӗкӗнъи ҫулйӗр-
сем йулашки ҫулсент»е пит йусанса мӗн 
кайнӑ^пулмалла?

— Йусанни палӑрмаст^ӗҫке. лу§
— Мӗнле палӑрмаст. Ак пирӗн -

претҫетаттӗл комантировкка кайса -
килъӗ... О тъот тӑрӑх 2 кун хуш- -
шин-5 е урапапах 700 ҫухрӑм кайни нер
палӑръӗ.

Тупмалли йумах.

- Хӗлле ҫухала!, ҫулла гупӑна!,— 
пула! вӑл?

- Ӑшӑ йеыне кайакан кайӑксем 
вӑл?
• Ҫук, пӗлеймерӗн. Вӑл мар.
- Мӗн 1ата?
- Вӑли? Вӑл Кӑкар йалӗн^и пио- 
отреҫӗ пула!. Ҫ е ҫ п ӗ л.
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А^ин авланас килнӗ.
Мӑн-Пакӑшри (Елӗк районӗ-ха вӗт?) 

комсомол йаҫейккин^е тӑнӑ Анат-Иа- 
вӑш ка88и, Ъврввкков ҫин^ен халап.

Ҫапла вара, ҫуркунне пуднӑ вӑл. 
Ҫурхи хӗвел вы§а!. Пӗтӗм ҫанталӑв 
8ӗрӗлнӗ вӑхӑт. Тен, курӑк та симӗс- 
леннӗ пу§.

Ҫанталӑк ^ӗрӗлнӗ май, ҫак комсомо- 
лӗоӑн та шухӑшӗсем те ^брблеҫҫӗ. 'Ҫи- 
пер пурӑннӑ ҫӗртех авланас килсе 
кайнӑ. Ниҫтан, 8^™а ҫук, авдавас 
килнӗ ҫав.

Мӗн теттӗр есӗр? Ҫӑмӑл ӗҫех мар 
авланма та. Хӗрӗ лайӑх пултӑр та, 
тата ху%ама кар^ӑкне те путлӗреххи- 
не туйанмаллаҫке, хире-хирӗҫ ҫӳреме 
намӑс ан пудтӑр. Сӑмаккунне те тума 
пӗлтӗр, ҫуттнне те тытма пултартӑр.

Нойалӗрӗн 12-мӗшӗнье-
Милитси уйавӗьдс 1)3- 

ваш Тӗп Тоатӑрӗнде халӑх 
сахалтарах пулдӗ.

(Р е п п 0 р 1 0 р).

I
Ма каймарӑн есӗ милитси уйавна. 

—  Хама темиҫе хут путка тытса 
хулни аса килнӗ пирки.

Ну, пӗр сӑмахпа, '§ерпакковӑн пуйан- 
раххине ҫеклегес килнӗ.

Латнӑ. Темиҫе ҫӗре те хӗршӗн пыр- 
са ҫакӑнҫӗ пирӗн каы ӑ. Тухмас! ӗҫ, 
йалан сӑмсине ҫеҫ шӑлса йараҫҫӗ мӗс- 
кӗне. '§ерпакков комсомолта тӑнине 
пӗлсе, пӗр усламҫӑ та, пӗр сӑмакуя- 
шӗк та хӗрӗсене ку „потсӗр" кӗрӳве 
хӗр памарӗҫ.
. Ӗнсене хыҫмаллах килет кун пек 
8ух. Ш у! мар. Тарӑхрӗ Ъерпакков. 
Сур8ӗ. Тухрӗ те утрӗ уьитӗлнӗтсӑ пат- 
не. Нумайах та тӑмарӗ унта, ҫакнаш- 
кал „прошшени‘‘ ҫыртарса йа^ейкаӑ- 
на кайса па'8ӗ. (Кӗскетсе кӑтартатпӑр).

... „в скором времени хочу завести 
жену. А чгобы жениться, нужно найти 
такую жену, которая не была бы про- 
тив моей комсомольской цели. Таких 
не найдешь здесь... Родитеди говорит: 
иди ты с комсомольский линий, спер- 
ва расчитайся, а потом за девкой 
приходи... В скором временн женюсь, 
а поюму прошу исключить из ряды 
комсомола“... М. Чербаков.

Па? пухусене ҫӳреме пӑрахрӗ а^а. 
Хӑтланса хӑтланса (шыракан тупаН) 
авлан^^ӗ хайхискер. Арӑмӗн шупашкин- 
8И пуйанлӑха шутнех илес ҫук ӗнтӗ 
авданасшӑнах комсомолтан таракан. 
Аньах... калдах ӗнмерӗ '§ерпакковӑн. 
Арӑмне тӗккелееэ уйӑрса йанӑ та уш. 
'Гем йураман вара? Арӑмӗпе уйӑрлнӑ 
"бух уьитӗднӗтсӑна сайавлени ҫыртар- 
нине пӗлмесгпӗр, тен леш ҫырса панӑ 
та-и. Ӑҫхан шанав, вӑд пупа кӗме те 
ҫырса парӗ.

Самани ҫавнашкал, тетӗр пу§ те 
есӗр? Ҫу-ук, самани мар, Макҫӑмӑн 
ӑсӗ ҫавнашкал. Л е о н . Линь*

Комсомолӗссемпе ҫыхӑну.
— Сирӗн Апаш уьитли комсомолӗс- 

семпе ҫыхӑнса ӗҫлеги?
— Ҫыхӑнса ӗҫлет. Кашни каҫ Тӑлӑх 

Макҫӑм патӗнье комсомолӗссемпе карт- 
ла ҫӑтлаттарса лара!. И а л а 8 и.

Пуштӑ йешъӗкӗ.
Хир ьӑххине. Хир дйххн, санӑн ШӑпдЯк 

пухао кихнӗ пухнахха. &ӑввун пуҫхамӗшне пӗ- 
тӗмпех Шӑпдӑкӑнне ҫырса нхнӗ.

Шапа-пвҫҫинв. Мӗнхе прсбр пҫевтониисем 
(хушаыатсем) йышӑваттӑр ҫак. Ху консомохӗс. 
Комоомохӗс шапа пӗҫҫи пухма пухтараймас».
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Кун пек пуласран сыхланӑр!
Ҫитес суйлавра кам мӗнле вырӑна кӗме пултараТ.

Хӑлхасӑр ҫы н— йалсовет прет- 
ҫетаттӗлне.

Куҫсӑр ҫын— ревиҫи 
кемиҫҫине.

Урасӑр ҫын— йалисполнит- 
тӗле.

Сӑмсасӑр ҫын— саниттар 
комнҫҫине.
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