
У тк-уйти...-кай-кай1
1&АНКДЙШИ:— Мӗншен манр:и мӑшибла^ҫЗ вӖсва?! Пвр', 
КНТАЙРИ РАПОЬ^Л Сана-и?..



Кулӑшла истори.
Танил Куҫми’6, хӑй Еалаҫнӑ тӑрӑх, подитгӗкран таҫтах 

айакратӑнӑ—интвресленмен вӑл унпала. Ҫапах та, ҫара 
илмелли вӑхӑт ҫывхарнӑ майӗпе, интересленсех те йанӑ ку 
—хӑй патӗн-ве патракра пурнаканҪеменне ыӗнле-пзи... 
ҫӑмӑллӑх туха¥-ши, тухнас^-ши? Ҫемен кил тӑрӑх та, 
арманта та пит аван ӗҫдет. Ӑна садтака илсессӗн, ка- 
на ӗҫлеттерӗн-ха вара? Ҫитменнине, Ҫемен тата Танил 
Куҫми^ патӗн^ҫе укҫасӑрах ӗҫлет-ҫке!.. Худана кайсан 
Танил Куҫми'5 ҫар кӑмиссариатне йурийех кӗрсе туха¥ 
—Ҫемене ҫӑмӑллӑх тухмӗ-ши тесе. Унта вӑл йӗркипе 
пӗтӗмпех каласа панӑ.

Ним 'ҫӗнмесӗрех иртерсе йанӑ Танил Куҫми^ҫ, ан- 
^ах хӑй ӑшӗн^^е ҫапах та шухӑшлавӑ:

— Ну... тӗп пултӑрах сирӗнпеле— Ҫемене пур пӗр 
илес ҫук. Ӑҫта ҫӑва патне кайтӑр вӑл, ҫын сӑнӗ те 
ҫук вӗт, шӑммисем кӑна сӗтӗрнсе ҫӳреҫҫӗ...

Танил Куҫми^ҫ Ҫемен патрак пирки тӗрӗснех те шу- 
хӑшланӑ ҫав. '^ӑнах, шӑммисем ҫех пулнӑ Ҫеменӗн, 
хӑй ҫин-ҫе терипе ҫин^ешке мӗн—ратио шал^ви пекех, 
типсе хӑрса кайнӑскер—Аҫтӑрханран кнлекен на^вар 
воплӑ йевӗрлех, йалан ҫӗтӗк-ҫатӑк йӗмпеле ҫӳрет, уйӑ- 
хӗ уйӑхӗпе ҫуман ӳ^ӗ—интейтсӑнни пек—ҫаплах хуп- 
хуран курӑиса пыра¥.

Самӑрланас тесен те, ӑҫтан самӑрлананха ара.— 
'Йӗррӗн пурӑнни те итту лайӑх, тесе каланӑ Ҫемен хӑй 
ҫин̂ вен хӑй. Хӑш каҫ ӑҫта та пудсан михсем ҫин^ҫе 
вырткгласа иртеретӗн, хӑш каҫ — ӳпкелешмелли ҫук 
унта—выртмашкӑн вӑхӑ^вӗ те пулмас^ .̂ Ҫихерессе Ҫе- 
мене 'вӑн-'8ӑн тарҫа ҫитернӗ пекех ҫитернӗ. Ҫавӑнпа 
та вӑл ҫав терийех типсе хӑрса карӗ пу.^ ӗнтӗ. Ҫавӑн- 
па та ӑна йалта хӑйӗи 'ҫӑн йа^вӗпе те 'вӗнмеҫҫӗ, 'ҫӑн 
йатие мансах кайнӑ. Танид Куҫми^д хӑйӗн ҫӑмӑл алли- 
пеле пуҫласа панӑ та, ыттисем те вара «Тип шӑмӑ» 
тепе '{ӗвме тапратнӑ.

Ҫемене слущпӑран хӑварас шухӑш Танил Куҫми^в 
пуҫне—йуман йӑвӑҫа пӑта кӗрсе ларнӑ пекех—хыт̂ * 
кӗрсе ларнӑ. Ҫемене 'вӑнах слушпа илес мӗн пулсан, 
килти хуҫалӑх веҫех тепӗр майлӑ ҫавӑрӑнса ӳкиелле 
пудса тӑра¥: патрак тыгас—сасӑсӑр куяак туса хураҫ- 
ҫӗ, тата унпала токӑвӑр та тӑвас пула^', укҫа тӳдес 
пула!', ӗҫдеме тумтир тӑхӑнтартмалла, страхховой тӳ- 
лемелле, канмалли кунсем пакалла... И-и, тата мӗя-мӗя 
сиксе тухмӗ унта! Ҫемен вӑл ха:ь хурӑнташ а̂ ви пекле 
пурӑна!—лаша пек ӗҫлег, укҫа та ыйтмас! Ҫапла ве- 
ҫех йӗркеллӗ темелле-ха:в.

Сдушпӑран мӗнле мӗнле ҫӑлса хӑварма май пурри 
пирки Тавил Куҫми^в нуиай^в^ен калла-малла шутласа 
пӑхвӑ.

— Тутӑхнӑ йӗппеле таса мар ҫип илес те, ура 
та^вкӑшӗн̂ вен тирсе лартас—пӗрене пысӑккӗшех шыҫса 
кайа^ ура, тен сдушпӑран та йулӗ апла, ан^вах ӗҫле- 
“вдле ҫын пулмаси кзм ех... Самоконкӑ пӗр-ик уйӑх 
Чшши ним пӗлми пула в̂^вен ӗҫтерес—ӗҫие вӗренсе ка-

мур... Тен, куҫне исвесткӑ сапса лартас мар-ши— 
суиӑр пулӗ хӑйамат, килтен хӑвах хӑваласа йарас 
гвйӗн, тата сут тӑрӑх та сӗтӗрме пуҫлӗҫ... Иеҫлӗ авлан- 
гарса йарас— кайа йулнӑ ӗнтӗ— арӑмӗ ҫуратса пама 
^абрвймест. Ҫрпла, пӗр айккин^вен тепӗр айккинелле 
Ҫаврӑнкалрса выртса, Танил Куҫми^в тем тӗрлӗ проек- 
тйсем те тунӑ ҫав.

Кунсем шунӑҫем шуыӑ. Анвах ӗҫ тухасси ниҫтан 
та курӑнман, слушпаран ҫӑлса хӑвармадли м;айӗ тв ту- 
пӑвайманнипв^ йулнӑ.

Танид *&йбн тусне—Папаккӗн мелнике
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йӗркипеле каласа пара¥. Лешӗ кӑна лайӑх тӑнланс 
итлет-итлет те, хулпуҫҫин^вен ҫапса илсе, айӑккалл 
идсе кайа¥, хӑлха виттӗр темскер пӑшӑлтатса кала^.

** *
— Есӗ ӑна хупхура пула^ввенех ҫӑралантарса лар 

тет; стаккан внтӗр вут ҫунни те ан курӑнтӑр, вар 
кашни кунах кӳптер те кӳптер ҫав, тет.

Ваҫҫилиссӑ, йалти икӗ питлӗ йумӑҫ кар^вӑк—Р 
йӗкепеле хырӑм пӑрахтарма ҫеҫ пӗлмест—нушта килс 
ҫитсен ним тӑвасран та аптӑрамас?—пӗлмен пек пулс 
куҫӗсене мӑ̂ в-мӑ̂ в тутара? те, хӑйне каланипе ҫавӑв 
тах кидӗшет.

— '§и хаклӑ тӑраканнипе, хами.рӑй 'вейпе ӗҫте 
есе ӑна. Укҫишӗн епе тӑмӑп. Илтотӗни?—тесе кала 
татах Танил Куҫмив.

— Есӗ ӑна-кӑна ан шутла, каланӑ пекех пул1 
тесе лӑплантара¥ Ваҫҫилиссӑ.

Кусем вара ҫапладла сӑмах татса хувӗҫ: Ҫемеа 
слушаа илес мӗн пулсзссӑн, Танид Куҫмв^в Ваҫҫвл® 
сӑн 'вунне кӑларса илме пула¥. Хӑй йумӑҫ кар̂ вӑ! 
пиллӗклӗх тыттар^вӗ те, тухса карӗ.

Папаккӗн тупса панӑ ӑсдай пелмешкӗн ытда 
вӑрскерех пудман; Ҫемене тӑнран ӳке^в^веяех ҫӑра '{е 
шывӗ ӗҫтерсе лартмалла пуднӑ, хушӑран 'вейне 
латтармалла та тапак вырӑнне турттармалла. Ҫ аш  
тусан 1ӗре мӑлка^в хӳри йевӗрлех вы:ьа¥, теҫҫӗ. Ҫа 
майпалах слушпӑран та хӑвараҫҫӗ, теҫҫӗ. Ҫын м5 
курасран, Танил Куҫми^в ӑна хӑй килӗн^вех тума шр 
ламарӗ—Ваҫҫилиссӑ хӑй патӗн-вех хӑтлантӑр та, нире 
пудсан сӑмахне те хӑйех калатӑр, терӗ.

Иумӑҫ кар^вӑк хӑй пурнӑҫӗв^ве хали^в^век те ҫа« 
нашкал хӑтданса курман^в^вӗ. Ҫавӑнпа вӑд малтан '{ӑ 
нахах та хӑраса ӳкнӗ, ним иккенне те пӗлмен. Тен5 
кунне хулана кайа^ те, 'вей илет—'ви хаклӑ йышшияе 
тимӗр панкӑллине; йавӗ пит йӑвӑрскер ҫав, калас те 
сен те калама пулмас^, в^лхене касса кӑлар хӑ ,̂ 
пуҫри мимене кӑларса ил—пур пӗр асра тытмай 
мар вӑл йата. Каҫиала Ҫемен те пывӗ. Ваҫҫиляое; 
сӑмавар лартса илвӗ те, хӑнана пӑхма пуҫларӗ. 
панк ҫине пӑ.хрӗ-пӑхрӗ те, Ваҫҫилиссӑ кӗгмен-ту*» 
ҫӗртенех:

— Тавай ҫӑкӑр, в^й курки!—терӗ йавӗ.
Ваҫҫилиссӑ хӗпӗртенипе паранкӑ кукли тыпара

кӑна.
Ҫемен нимрен те йӗрӗнмест—выҫӑ кашкӑр маала 

хӑтлана? ҫав, хӑдхи ҫунавӗ хыҫӗнв* те йанраса Ҫв 
тӑраҪ,—ввйне вейник ӑшне йарса пӗҫерсе те вӑха 
иртермест ку, стаккан ӑшне тӳрех виҫӗ кашӑк йарс 
ларта! Стакканӗ виттӗр вут ҫунниае мар, хӗзел ҪУ 
тине те кураймӑн. Малтанхи каҫнех Ҫемен удтӑ ста 
кан хурса лартрӗ—какӑрӑлса та пӑхмарӗ хӑй. ВаҫҪ 
лиссӑ ун ҫинв пӑхса савӑна'г ҫех,—укҫа тупатӑп 
ӗнтӗ ку ӗҫпеле, тесе шухӑшла¥ ӑшӗнвв. ^

Танил Куҫмив та хытӑ хӗпӗртет. В а ҫ ҫ и л и с с а р  
ыйтма тӑра¥ те, лешӗ сӑиахсенв пӑрҫа пекех с а п а л  
йара¥. р

— Ӗҫет те ҫав, ҫийет те ҫав, тет.—Ей, тур л)̂  
ҫырлахах, тем усал пудмасан йурӗввб йн», тет.

Анвах Танил Куҫмив Ҫемен ҫине пӑха^^-пӑхат 
темскер ырӑ мар йапала курӑннӑн туйӑнса кайат а 
Ҫемен ӗлӗкхинвен те хытӑ ӗҫдет пек, йусанма пуҪ̂  
пек ҫав.

— 'йӗрв хыгӑ сикет те, йун та в'ӑйлӑрах еҪ^! 
Ҫакӑн пираи кӑшт хӗрлӗ сӑн ҫапа¥ пулас ӑна. ВУ| *
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Суйлама пултарман 
ҫын.

—  Пӗтӗм ^ӑваш 

п ӗ л е т пулмалла 

епӗ суйлав прави 

Сухатнине.

—  Ну-у?1

—  Нта! ҫак т̂ а- 
вашран с у й л а с а  

илес терӗм те ул- 

мине— суйлама па- 

марӗ. Таҫтан пала- 

рӗ мена?

ах ара. М*5н пур ӗҫ тухасси текунта—'в^^ререа килет, 
есе пусара!' хайне хӑй Танил Куҫми?.

Аавах тепӗр ернерен ку Еаллех шухӑшлама пуҫ- 
А  Ҫемен самӑрланнӑ пек, пи^ӗ ҫинвв хӗрлй сӑн вы- 
лма пуҫлапӑя туйӑнса кайа^ ӑна. Каҫхине Ваҫҫилис- 
5ва тбл пулса ыйта{ те, леше хӑйӗннех ҫаптарса кӑ- 
ертаҪ. _

— Ӗҫет те ҫав, ҫийет те ҫав, тет; тур ан йертсе 
илтРрех... Пӗр панк усала ерневе те ҫитмест вӗт, тет.

...Камиҫҫийе каймалли кунсем ҫитеҫҫӗ. Ку вӑхӑв^вен 
'авил Куҫыив Ҫемене лайӑххӑн курайман та и^ҫмасин, 

ӗ шӑп пӗр уйӑх хушши ӗҫре пулнӑ вӗт, усад ху- 
анӗнвв вӗренӗ пек хыпса ӗҫленӗ. Танил Куҫ.ми̂ в ӑна 
УРнӑ та, ахлатсах йанӑ ҫав: пит ҫӑмартисем Ҫеменӗн 
ӑрӑнни йевӗрлех тулса кайнӑ, йӑлкӑшмах пуҫлавӑ. 
'анил Куҫмиҫ ҫааах нимскорех те каламарӗ.

— Мӗн пур ӗҫ тухасси те 'ҫӗре йвплин^ҫе вӑл, терӗ 
ӑй каллех.

Комиҫҫирен Ҫемен хӗпӗртесе таврӑннӑ.
•— Кавалерийе ил^ӗҫ! тесе пӗлтервӗ вӑл.
Танид Куҫми^в ҫавӑнтах анраса кайа^ те, Ваҫҫи- 

вссӑ патне ■ҫуптара!'.
— "§унна тӑнӑлтарса илетӗп санне, шуйттаи хӗр- 

Рӑмми!..—тесе, сысна аҫилле ҫухӑрса кӗрет пӳрте.— 
'ӗн 'йорт ӗҫтертӗн ес8 ӑна? Вӑкӑр пек туса йамаллӑ- 
ах мӗн ӗҫтертӗн апла? тесе ҫухӑра? Танил Куҫми'®.

Хӑранипе Ваҫҫилиссӑн ҫавӑнтах варӗ пӑсӑдса кай- 
ӑ—вӗдерекен касран сыхланмалли хатӗре тӑхӑнсассӑн 
а пит йурамалла мӗн. Ваҫҫилиссӑ хайхн сӑмахсеве 
;ыпӑҫуллӑ кадаймасӖ

— 'Ҫи лайӑххиае... тимӗр панкӑллипе... кашни панк- 
(ӑшӑн икшер тевЕӗ тӳлерӗм, тет.

— Кӑтарт, усал! тесе, мӑй тӗлӗн^Бен йарса илвӗ 
ӑна Таннл Куҫми^ҫ.

Ваҫҫилиссӑ кӗпв аркипеде темӗя 'ҫухлӗ пушӑ панк- 
кӑ илсе пырса к'ӑтарга1'. Танил Куҫми^ҫ,—ун пек, кун 
пек пуласса вӗтсв тӑманскер, — урисемае хутлансах 
лар-рӗ ҫав. Панккӑсем ҫнпе пысӑк саспаллисемпе:

« Какао»
тесе ҫырнӑ.

*
АрьиВе кайнӑ 'вухне, ҫул ҫин^ҫе, Ҫемен хӑй йул- 

ташӗсене каласа пывӑ:
— Авсемӗр, пурнӑҫра пурпн ва^^ьи те телей ҫук 

ҫяв. Хӑш-пӗр ҫын телейне кӗтсе илеймесӗрех вилсв 
кайа!!. Мана ак телей тухмаллипех тухрӗ темелло... 
«Тип шӑкӑ» пулн-ӑ епӗ, йалсем те ҫаплах каласа 'ҫӗ- 
нет^вӗҫ, тепӗ.

Вара ҫак хӑйӗн историне кала кала кӑтартнӑ.
А. Т)Мс!ак1Е03.

Кӗркури пит ҫӑвати?
Ымту. Ҫӗнӗ Тӗмер (К. Иел^вӗк р.) йадӗҫтӑвкомӑн 

претҫегатлине суйли^вҫен Крылова «пит ҫуман Кӗрку- 
ри» тесе '5ӗне'8'5ӗҫ. Претҫетатде суйлавӑранпа, Кӗркурн, 
са%атти вӑхӑтӗв^ех, кнлте йе йалӗҫтӑвком кӗнвелӗрӗн- 
56 ҫывра^. Ырӑ ҫын шалтан питӗрӗнет. Крылов, тур 
курасшӗ, пӗрин5в, йадӗҫтӑвком кӗн^елӗрӗн^е тултан 
ҫӑрапа питӗрӗнсе ҫывӑрнӑ. Са;%аНи вӑхӑтӗн^е ҫывӑрса 
тӑвӑ хыҫҫӑн Кӗркури пит ҫӑва^^и, ҫуки?

„Капкӑн“ отвв^З. Пнтне те ҫумас)', ӗвокне тв ҫу- 
мас¥—ҫын ҫуса йарасса кӗтет. Те ревяҫи хыҫҫӑнах, те 
суйлав хыҫҫӑн ҫуса йарӗҫ—пӗлместпӗр. Такам.
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Сарӑнсӑр сарӑм.
Ва^ук а̂ еи, И^ханкка,
Пит кайасшӑн салгака.

Лн^Бах,
Кайна ҫук ку "вух:
Ҫбрие пуйан ывӑдӗ—
Виҫӗ ариан мбн пурӗ!..

Вӑл салтака каймасан, 
Мӗнле 'вйтан?!.

— Ан лар,
Майлаштар!—

Тухрӗ ашшӗ ҫилленсе 
Иуханккана силдесе.

— Пархатарсӑр,
Ҫуразнӑ вӑхӑтсӑр!..

Хушрӗ каллех пӗр сӑмах, 
^айарлавса '$ӑн-:$ӑнах. 

Т^сеймерӗ кун хыҫҫӑн Иуханкка 
Ҫиҫтер-вӗ кӳрӗш йала йуланугпа:

Ас ыйтма 
Совета.

Пуйан 'вӗлхи ҫемҫешке,
Пӗлет вирлӗ пуплешме:

— Уйӑрӑлтӑм еп аттерен, 
Ҫавӑн пекех аннерен.
Есӗ, йулташ, ан тӗлӗн, 
Пурӑнатӑп хам тӗллӗв!

— Вара?..
— Ара...
Кайас тетӗп ӗнтӗ салтака,
Мӗн туса пурӑнас пӗр пӗ̂ ҫ̂ вен йалга: 
Пулӑшас ҫара—11У
Т^смелле вӗтха манӑн ■ҫара!

— Пуйан ывӑлӗ есӗ,—
Претҫетатдӗ хирӗҫдерӗ.

— Каккуй пуйан,
Ҫӑкӑр ҫимен пайая,
Вилетӗп выҫӑ—
Тырӑ ҫук пӗр ывҫӑ.

Уйӑрӑлнӑ вӗт атгерен 
Нимӗн памарӗ п^лмерен...

Сутпа ил!—
Претҫетатдӗ пизлерӗ пыл.

— Су1ӗ ка^ӗки тарам-ха,
Ҫырса парха...

— Мӗн тесе?
— Уйӑрӑлнӑ, тесв.

„Ҫакӑ ҫын Иуханкка 
Настойаш^и пеыьака"—

Ҫырӑвҫӑ хут,
Тухта ут.

Ан^ах кайаймарӗ Иуханкка салтака. 
Н^смӑрларӗ ӑаа тамаша,

Апӑрша!
Суйа хутшӑн лекрӗ тӗрмене. 
Прегҫвтаттӗлӗ ге уяпала иӗр^е.

— Сарӑмсӑр сарӑм.
— Ей, мӑатарӑи...

Тупрӗҫ вӗт хӑйсемех парӑм!
Ҫ. Шӑп^ӑй.

Рсоавиахим килте.
Арӑм'- Мбн хӑтланан? Противокас ма тӑх^нтӑн! 

Вӑрҫа хатӗр"внстӑнм мӗн?1
—  Вӑрҫа Ш аршӑ санран питӑ хы тӑ первт...

Литтературӑ лахханӗ.
Феотӑрӑв супйӗктӑн опйектӑллӑ 

йексуллех спетсификкӑмӑ.
«Уалӑха вӗрентес ӗҫ» шурналӑя 8-м?ш Лг-рӗ 

Феотӑрӑв М. ҫӗнӗ литтератгурӑ теорыйӗ кӑларса хувӑ 
Минвел-Антшеллӑ, Флавитски, Иури Сайгсӗв, Танп .̂ 
Айвасовски, Т^йуттов, Коапераик, Сократ, Комӗр, Арис- 
тогтӗл... пурте пур, аӗрне те автӑр хӑйӗн пӑтратниМ 
ӑшне 1икмесӗр хӑварман.

Кам та каи йут ^ӗдхо, ҫӗнӗ термӑнсем вӗренес 
тет,— ҫавсем Феогӑрӑп ста?йине вулӑр.

Каи га каи кӑҫалхи софиссеяе курао тет—Ф.?отӑра' 
вӑн лит. теорийӗпе паллашӑр.

Феотӑрӑв акӑ ыӗн ҫыра?: Ҫав ӗҫ (ҫынсем 
леймесӗр пурӑнайманни, пурӑяӑҫӗҫхӗлсӗртытӑнса 
тӑрайманни. Ьпкӑ). Ҫаила пуряӑҫ, ҫав ӗҫхӗл па- 
рӗн ӑса хӑйех тухса тӑра'?, епӗр ӑна ҫыякӑтарГ ' 

нипе куриастаӑр».
Вӗренессн те, ӗҫлесси те пирӗн ӑса хӑйех пы?с 

кӗрет, ӑслӑлӑх, техиӗккӑ утӑмӗсено те ҫын «вӑтартна' 
пе курмастпӑр».. Тӗлӗвмелле теори! ^

...«Писсаттӗл !«мӗн ҫинҫен» ҫырмас^, 
ҫин^вен» каламас! происвегенире. Вӑд пурааҫр 
пудакан ф.гктӑсеяв опйектӑла^^». „

Сӑиахран «Шӑрттан» термӑна илсеосӗя— 
туранине Фбогӑрӑв Шӑргтан ту амас?, пуриӑҫри ф 
та— курӑвакан сурӑха «опйектӑлаЬ, Кайран, шӑртт 
не хӑй хырӑмне хурсассӑя та ӑпа вӑл «ҫирӗм» хеме . 
«Сурӑха супйвктӑларӑм» тет. „ „

Лайӑх, ҫӗнӗ вӗт, а?! Таака.



И К Ӗ  Х А Л А П .
Хӗвед йерипен, йулхав ҫынла ним васкамасӑр, ну... 

нрӑ илсе хатбрлекен уҫрештени пекех ӗнтб,—пблӗг 
5ррине анса лар^ӗ те, пуҫлӑхӑн хӗрлӗ-кӑвзк ^ернил- 
(ипе варланса пӗтнӗ сӗтелли йевӗрлех пулса тӑҫӗ. 
№ӑрларан... вӑрман хыҫӗпе савӑн^ӑклӑ та пиг пат- 
5р сӑнлӑ уйӑх вӗҫтерсе тухрӗ—пухура ҫителӗклех 
нвӑрса кайнӑ та, ха^ кайалла таврӑна¥ темелле.

Кашти пӗрмай хӑйӑоатса йӑнӑшакан тараса ку- 
гв^е—Пусров мелвикпе Шкуротерӑв лапкаҫ арӑмӗ 
шпласа тӑраҫҫӗ. Пусров арӑмӗ ассӑн сывла-сывла 
ароа, куҫҫулӗсене те шӑлкаданҫи туса, кала? ҫав;

— Ил^ӗҫ вӗт. Ваҫҫана ӗлтилерийе ид^ӗҫ, тет.
—- Есӗ ан пӑшӑрхан ҫак: слушпине тулхарӗ те,

айаллах таврӑнӗ, тен ҫуркунне ак курма та килсе 
ӗ, тесе йӑпата^ тепри.
— Ҫук ӗнтӗ. Ҫаклан кӑна увта, кайалла ҫасах 

аиӗҫ ҫав... Ак сан Симуккийех виҫҫӗмӗш ҫуд слушпӑ- 
а ӗнтӗ, йа^ӗҫи-ха ӑна? Ех, унталла кайма хапхисем 
исӑк та, кунталда килие тӑвӑр теҫҫӗ. Аха.| кала- 
ад тӑр...

♦ **
Калав варрине виҫӗ ҫӑлтӑр палли лартсассӑн, ҫавӑн 

р, ҫавӑн 5ул вӑхӑт иртнӗ тесе шутлаҫҫӗ, вула- 
аноем.

Пирӗн те акӑ шӑп пӗр ҫул иртрӗ.
Ҫав вырӑнтах, ан^ах тарасаран пӑртак айаккарах, 

1в арӑмсемех тӗл пулнӑ та, халапа йанӑ.
— Пӑх-хааь есӗ, тет Шкуротерӑвӑн арӑмӗ:—Криш- 

вна нлмерӗҫ вӗт—слушпа тем пек кайасшӑн^^ӗ хӑй... 
гарав та-ҫке-ха, сӗгпе йун ав^ах, хӗн хӗрлӗ ҫӳрет, 
5хса ытармалла мар—тыловой оппол^^ени тенӗ ҫӗре, 
ура ӗҫ ӗҫлеттерме йама хӑваркӑ, тет... Симуккине те

Еирки—шухӑшласа та тӑнтан тухан — кайалла 
ааӑ. Сан Ваҫҫаиа та ак пӗр ҫул тултарттармасӑрах 
1§ҫ. Мӗнтен катӑк-ши вара епӗр ҫынсенҫен?
— Ак саяа ӗнтӗ комунсен партти, ак сана ӗнтӗ 

№вт влаҫӗ, тесе пӗрӗхтерет Пусров арӑмӗ.
Нумай55вн канашлаҫҫӗ кусем. Кришшана слушпа 

ма май пулмӗ-ши тесе, тем те шутласа пӑхаҫҫӗ.
— Комиссарне шӑрттан, пыл леҫсе парсассӑн илсе 

фаҫҫӗ пу!^? Выҫӑпа аптӑраҫҫӗ тог вӗг хуласев^в— 
йвоти кум каласа кӑтартрӗ ҫав.
— Мӗн есӗ калаҫанах, мӗн кирлӗ мара... Ха^апла 

йтарма та йурамас^ теҫҫӗ. Вилмеллӗхех суг туса 
'Ртӗҫ пӗтменскерсем,—тесӗ алӑ сулла^ Шкурогерӑвӑн

Татах тӑраҫҫӗ кусом, татах калла-иадла шутла- 
Утла пӑхаҫҫӗ—ним те тухмас¥. Ҫапах та, шухӑш ҫа- 
нма тума аӗлмесг, мӗн те пулсан тӑвасах килет 
Ршкал 5ух. Ан^ах, пуҫ вӑйне ҫитереймвн парки, тем 

ҫилӗ киднине те пӗтерсе лартатӑн вара.
-  Пӑх-хз^ ӗнтӗ, ӗлӗк кала^^ӗҫ: унталла кайма 

пхисем аслӑ та, куаталла килме ансӑр, твтҫӗҫ. Ха^ 
те теаӗр майлӑ калама ӳквт. Тем курӑпӑр-ха малаш- 
‘—тесе ҫаплах хуллея пӑшӑиата} Шкурогерӑвӑн 
^“6.   Катари А.

Хаҫат туха!
(Щ аккӑл, Шуп. р.)

— Сирӗн йалта ҫтена хаҫа^вӗ тасату тӗлӗшпе 
1сату камппанине ҫутатас тӗлӗшпе) мӗнле пырат?
— Пыратха. Хаҫат,ӗ ҫине комсомол йа-бейккин 

креттарӗ—Ш ӑлсӑр Хветӗр ҫинт,ен ҫырнӑ пулсан, 
'хсанах хӑйӗн ҫинт,ен ҫырнине касса тасатат.

Иӑс Мӗҫҫи.
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Сайом«ене сутасеине хирӗҫ.

—  Паҫӑр пере- 
кет кассин]^е Иван 
Кӗркур^^ӑ 2-мбш 
сайом опликатси- 
не сутрӗ.

—  Соснани ҫук 
ҫав!.. А, а, сайом 
аса килнӗ ^ухнв. 
Опликатсисене сут 
ма арӑма йарас, 
тенӗ^^ӗ.. хама ла- 
йӑх иар.

„Ҫухал^ьӗ сыхлӑх“.
(Иван Хриттун55ӑ пухӑра каласа пани).

Вӑрҫӑ пудмассине пит лайӑх пӗлетӗп, тен, епӗ. 
Пӗлмелли йапада пулнӑ, тен, ыанӑн вӑлтӗлӗшпе. Ҫын- 
на калаыастӑр пулсан, каласа парам.

Ҫанталӑк аван кун пуҫланчӗ калас тенӗ ӗҫсем. 
Пыл^ӑк ҫийӗн хӗвел, Кӗрхи ^е^ексем куҫҫӳл ватӗр, ка- 
лӑпӑр, кулаҫҫӗ. Илеилӗ вӑхӑтра илемле шухӑшсем пу- 
ҫӑмра, Тбрӗссипе кадасан, мӗн ҫинвен шухӑшланине 
манса кайнӑ. Тен, шухӑшӑм ҫапла пулнӑ пу^: вӑрҫӑ 
пулмалла... сыхдӑх кунӗ... унпа пӗрлех ерехӗ... хупма 
пултараҫҫӗ... Еҫсе курма пулмӗ...

Тен, урӑхда шухӑшданӑ.—Тӗрӗссипв мӗн ҫинҫен 
шухӑшланине калана хӗн. Шухӑш пӗтсен утрӑм сала- 
надла. Ҫитрӗм те, илтӗм. Виҫ ҫетвӗрт ытла... Ну, 
поссути унта—^ылай укҫа тухрӗ.

Ана пур55ӗ ианӑн. Арӑмӑн кантӑр ани. Кантӑр 
анине щаваласа ерехе пытарса хурас шухӑш... ара 
вӑрҫӑ тухсан ва.5.1ьи... кирдӗ пула'г... Тытӑнтӑм ^авала- 
ма. 'Щетвӗр^ӗсем хам ҫумра хбрдӗ пуҫӗсене кӑтартса 
лараҫҫӗ. Епӗ ^авалатӑп. Вӑрҫӑ тухсан... ҫынсен ҫук 
5ухне... ара пат хакла мӗн тума пула^ҫке!
'йаваласа пӗтерес умӗн, темӗнскерле ҫын, тен, хресҫен 
иртсе кайа пара¥. Пӑхат, есрел ман ҫине. Епӗ куҫ 
айӗн пӑхатӑп та, хирӗҫ пӑхмастӑп. Пӑхнасӑрах шӑтӑ- 
ка ҫакаласа хутӑм. Леш, шуйтган кӗвенти, иртсе карӗ— 
ҫандах пӑха'г...

Ерехнв шӑтӑка хунӑ 5ухне, ҫак сӑмахсене каларӑм:
— Иван Хригтун55ӑ (епӗ пудап Иван Хриттунҫ- 

5и)... Иван Хритун^ӑ ^авса кӑлари^^ен вырт ӗнгӗ, 
вӑрҫӑ ва^^и илнӗ ерехӗм! Саппаслӑ фонт пул... терӗм.

Ҫакӑн хыҫҫӑн пӗрик ернерен, шыв ӗҫес тесе, хӑна- 
сем кил^ӗҫ. Шыв ӗҫтермерӗм, карӑм кӗреҫе йӑтса 
кантӑр анв ҫине... нӗркун пыгарнине ^аваласа кӑларма.

Астӑватӑп—кунӗ дайӑх. Авкуст пӗтӗмӗшӗ. Вӑш- 
ваш, калас, ҫид пырса ҫапӑна^ пите. Епӗ ^акалатӑп. 
'§ылай55ен ^акаларӑм. Тӗп пулнӑ ман ерех! Сӑмсана 
та ерех шӑрши пырса ҫапӑвмарӗ. Тупӑнмарӗ.

Мурилешшӗ! Ҫав пӗркун иртсе кайнӑ ҫынах, тен 
хрео^енех, шӗвӗртсе кайнӑ! Посутисвне тв хӑварман.

Вӑрҫи пулас ҫукха. Тен есӗр, краштӑнсем, пулма 
пулгара^ вӑрҫӑ, тесв тавлашасшӑн пулӗ. Тавлашма 
пултаратӑр. Ман иртсе карӗ ӗнтӗ тавлашасси. Пул- 
мастех тес пулат. Пула¥ тесессӗн ӑшӑм вӑркама ты- 
тӑнат! Шелҫке ерехе!.. Иӑван Муьн.
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Колхос туиа ӗнӗтленнӗ ҫӗртен.
Илеилӗн кашла¥ ыраш. Еашшӑл-кашшӑ-ӑл туса 

ыраш ҫийӗн сарӑ хумсем вупаҫҫб. Савӑна^ тырӑ 
выракан. Тарлапӑ хбвене ҫид иырса кӑтӑкдаса кайа^ 
те, ӳг ҫине тапса тухнӑ тар вӑйсӑрланса йула^. 
Хбвел вӑйпе-ӳгсем ҫнне тапса тухнӑ тара ҫулла'Р, ти- 
пӗтет ҫил,—ҫавӑнпа савӑна? ыраш выракан. Ак, ҫил 
пытана! Ыраш кашлама пӑрахса, шӑп пудоа тӑра¥. 
Шӑрӑх, 'ҫӑтма ҫук шӑрӑх. Ӳт ҫине вӗри тар килсе 
туха! Кӗпепе ӳт пврле ҫыпҫӑнса лараҫҫӗ. Пасӑр ҫӑ- 
мӑлтараххӑн каснӑ ҫурла йӑвӑррӑн касма пуҫла?. 
Пӑрахас кидет ҫ.урдана, ҫурлана нӑрахса хӳтӗ ҫӗре— 
ҫӗмел хыҫне кайса выргао килет... Ах, лайӑхҫке ҫӗмел 
хыҫӗн^ве урасене сарса шапа пек сарӑдса выртма!...

Ҫакӑн пек шӑрӑх вӑхӑтра, кӑнтӑрда ҫывхарнӑ 
тӗлелле йалтан уйа пӗр хулалла туиланнӑ, пурҫӑн калс- 
тӑк ҫыхнӑ ҫын тухрӗ. Сӑмси ҫинве ҫаврака пенснӗ, 
пӑрҫа урапи иек кӑгра ҫӳҫӗ ҫин^ве могнӑй кепкӑ. Хӑй 
вӑл пуввар ҫине ҫӳреме тухнӑ пек йеринен, унталла- 
кунталла пӑхкадаса пыра! Аллин^ве ҫӗленле тӗрленӗ 
тростӑ^вкӑ. Иалтан уйалда пӗр ҫӗр 'ҫалӑш кайсан, вӑл 
тарласа кайрӗ, калстӑк умӗнви тӳмелене ҫеиҫетрӗ— 
ҫухине йа^вӗ.

Ка^ҫӑрт, ка^вӑрт!—илтӗнет ҫурла сасси. Иӑвӑр, ватӑ 
сас. Хулалла тумланнӑ ҫын, хад̂ в̂ вен тем ҫин^вен 
шухӑша кайса пынӑскер, йӑвӑр ҫурла сассинв ха:в 
анвах илтет. Иал ҫив-вен ҫийелтен ан̂ вэ̂ х пӗлекен- 
скер, вӑл:

— Ак, йанала, неуштӑ тырра халӗ те ҫурлапа 
выраҫҫӗ?!—тесе тӗдӗнме тытӑна^.— Рево^утси пулни 
вунЕкӗ ҫул, халӗ те ҫурла?! Ма машшинпа мар? Пӗр- 
пӗр ҫав тери тӗттӗм кӗтессе килсе тухмани еп, упа 
шатӑкне килсе лекиени?.. Та, та, хаҫатсеи ҫин^е 
вуланӑ̂ в̂ вӗ еп: упа шӑтӑкӗнье рево^вутси мӗн иккене хв 
лайӑх пӗлмеҫҫӗ, вӗсен^ве ревовутсин ҫутӑ хуиарӗ ҫук, 
ҫапла ҫырнӑ^вӗ никак хаҫатсен^ве... Так-так, вот ӑҫта 
Еилсе лекнӗскер еиӗ... Хӑм, кӑна асӑрхани лайӑхха...

Хулалда туиланнӑ ҫын хӑй ҫапда тӗрӗс асӑрхама 
пултарнӑшӑн кӑшт савӑнса илет. Сӑмси ҫин^ви пенсне- 
Н8 тӳрлетгерех ларта? те, тата малалда ута¥.

— Та-а, вот ӑҫта килсе декнӗскер еп... интереснӑ... 
ҫи̂ вӗ хут тар кӑларса, вӑл пыракан ҫул ҫумӗн^вех пӗр 
ҫемйе асаплана^. Ҫак тӗле ҫатнӗ те, хулалла тумланнӑ 
ҫын утма 'варӑЕса выракансем ҫине пӑхма тытӑнвӗ. 
Выракансем, вӗсем тӗлне пӗр тӗлӗнмелле, хитре тум- 
лавнӑ ҫын пырса тӑнзран, пурге ун ҫине пӑхса илеҫҫӗ. 
Унтан, вӗсзн^вен пӗри ыттисене тем каласа кулса йа^вб.

— Ех, тедейсӗр мӗскӗнсем, мӑнтарӑнсем, — хӑй 
ӑшӗн в̂е выракансене хӗрхение цуҫла'^ калсгӑклӑ ҫын. 
—Мӗн савнӑҫпа кулаттӑр ӗнтӗ есӗр, рево^вутси ҫин^вен 
те пӗлменскврсем... Кам ҫугатӗ сире ревофутси хуяа- 
рӗпе, кӑм каласа парӗ патшаеа, унтан Керенскяне 
хуса йани ҫив^вен...

Тырӑ выракансем, вӗсем патне пырса тӑнӑ ҫын 
Ҫавлах кайманран, тутисемпе теыӗскер иӑкӑртатнӑран 
татах та пушшех тӗлӗнме тытӑнаҫҫӗ. Пӗри вӗсен^вен 
каллех кулса йара¥. Иулашкин-вен выракан ҫемйен 
пуҫлӑхӗ т^ӑтаймас^, ҫурлине хулпуҫҫи ҫине хурса:

— Тӑван, мӗн кирдӗ сава, мӗн туса тӑратӑн ман 
каҫалӑк умӗа^ве?—тесе хура!^.

— Ех, мӗскӗнсем, — хытӑрах хурлаза^ калстӑоӑ 
Ҫын,—краштанин теме те пӗдмеҫҫӗ вӗт, «тӑван» тесе 
'Вӗнеҫҫӗ... Ех, телвйсбр мӗскбвсем... упа кӗтесси...

Ҫудтан айакра мар выракансем татах та нунай. 
Калстӑклӑ ҫын ҫул (̂ ин̂ ҫв хытса кайса, тӗмӗскершӗн 
хурланса тӑнине вӗоем те асӑрхарбҫ.

— Матвий, — ҫухӑра^ пӗри пбр вӑтӑр 'валӑшрав, 
—Мӗнле кайӑкку сан каҫалӑк умӗя^ве хытса тӑраканске

— А, кам шуйтган пӗлет камяе,—хирӗҫ ҫухӑр 
Матви.—Ыйтрӑм та каламарӗ те ухмаха йернӗске 
тв... Ей!—хыгӑ тепӗр хут 'вӗнет Матви.—Кам ес, м( 
кярлӗ сана ман каҫалӑк умӗн^ве?

Ан^вах, хулалла тумланвӑ ҫын ҫаплах 'вӗнмест, па- 
ҫӑрхи пекех хӑй ӑшӗк^ве: ех, мӗскӗнсем, мӑнтарӑнсем 
— тесе асаплӑн, йӗри тавра ним асӑрхамасӑр хурлансг 
тӑра¥. Кӑна куроа, тырӑ выракансем ҫул ҫине тухи 
тытӑнаҫҫӗ. Иӑрансем тӑрӑх а^васем ҫупса тухаҫ 
Пӗр вунӑ минут хушшиа:ве 20-30 'вуя пухӑна? калсг 
тавра... Ҫак тӗлте хурдӑхран вӑранма пуҫла¥ ва 
хула ҫыння. Ун|ввн ҫӗрелле пӑхса тӑнӑ куҫӗсене х 
тавра тӗлӗное пӑхса тӑракан ҫынсем ҫине йара!

— Ҫук, кун пек хурланса ӗҫ тухмас^,— хыпӑя 
кала^ вара хӑйне.—Рево.1В1тси хунарпе ҫугатас пула 
кусене, 'вапдӑ рево.1Ьутсисвм ҫин^вен халех ӑнлантарса 
парас пула?...

Куҫӗсем кӑвар пек амаланса кайаҫҫӗ хула ҫыннив 
Вӑл хӑй те ҫунма тапратнӑраа, 'вӑтаймасӑр, аллисеш 
сасартӑк ҫӳлелде ҫеклесе:

— Иулташсем!—тесе ҫухӑрса йара¥.—Иулташсеи 
тет татах, тата хытӑрах ҫунма тапратса.— Пӑрахӑ 
ха вырма, пуҫтарнӑрха пурте кунта! Есӗр, упа кӗтес 
син^ве пурӑнса, ку таран^в^Бвн те ним пӗдмеотӗр.. Вуни 
ҫуд ҫывӑрнӑ есӗр, вуник ҫул сире никаы та вӑратман,. 
(ку тӗлте татах кӑшт хурланса илет вӑл). Иулташсен 
есӗр пӗлмесгӗр рево^ьутси пулнине, есӗр пӗлместӗ 
патшана сирпӗтсе, Керенскине хуса йарса епӗр согси 
алмсӑм тума хӗрӳллӗн тытӑннине... Еоӗр халӗ те ҫур 
лапах тырӑ выраттӑр, асаттесен йӑлипех... Ытти ҫӗри 
пирӗн веҫ машшин, пӗтӗмпех машшин.

Ораттӑр йӗри-тавра пухӑннӑ ҫывсем нии тума пӗ1 
месӗр тӑраҫҫӗ. Хӑшӗ-лӗри кулса ил^вӗҫӗ те, ан^вах орат 
тӑр куҫҫул вигӗрӗн тенӗ пекех хурланса калавӑра! 
кулма 'варӑнса пӗрнӗрин ҫине пӑхма тытӑнаҫҫӗ. Унта 
пӗр ватӑ старик:

— Ара, мӗн Евм тумасӑр пӑхса тӑратпӑр ; 
терӗ. — Такам та ухмаха йерме пултара^. Тава! 
кӳлес то лаша, ӑсатас пу^нитсана, тен вӑл ха^  аньа 
ухмаха йернӗскер.

Пӗр-пидӗк минут хушшин^ве лаша кӳлеҫҫӗ те, ху1 
ланнӑ ҫӗртен хӑраса ӳкнӗ ҫынна урапа ҫнне ҫыхса пӑ 
рахаҫҫӗ выракансем.

— Асгу, 'Бипер илсе ҫитер пуфнитсана,—терӗ ӑС1 
такана старик.—Тарса ан йултӑр.

— Ех, тем курӑн ҫак,—терӗ тепӗр карьӑк.— КӑҪ 
лах вара колхос туса ӗҫлемв ӗмӗтлеянӗ ҫӗртен вӑл, 5 
тенӗслер, пире пагша ҫукки ҫин^вен пӗлтересшӗя...

Орлов Иан

Ерехе хирӗҫ камппанире.
Упӑшки (арӑмӗ ҫутӑлтарса йанӑ хыҫҫӑп). АЙ1 

иа̂ в̂ ва витӗр ҫӑлтӑрсем курнаҫҫӗ. Пӑхха, пӑх!
Арӗмӗ:—Татах ӗҫсе ҫӳреха! Ма̂ в̂ ва виттӗр мар, '̂ 

рене виттӗр те кӑтаратӑпха! УР ОКОп

Пӑрҫа ани ҫинъе.
— Пӑрҫу санӑн пит лайӑх пулнӑ. Мӗнле ҫ| 

сӗр тзӑтатӑи? I
— Ара хам ана ҫумсн^йех тепӗр ҫын пӑрҫа| 

пуррине сисмерӗни мӗн?



Пӑн1Ь^ЛЛа хут. — Ма «пӗлхӗр»?
— Кӑҫал урӑх бҫсеи нумай.

Иапӑх йамшӑкра, йалапӑла кантурта, тенинв пур-
нӑҫа кӗртме тытӑнас тесе, Шупашкар райӗҫтӑвкомӗн КЭМИТ ҪЫруҪИ.
укҫа-тенЕӗ пайӗ, авкустӑн 23 мӗш 1ислин1в, Толик '§ашлама (Куславкка районӗ) йалӗҫтӑвком ҫыруҫи
йалӗҫтӑвкомӗ йа1ӗпе 1673-мӗш номӗрлӗ хут кӑларса Москвия йулташ камитра пит лайӑх пултармалла.

, 'Ҫашдамари Кӗтерин Алекҫейӗвӑ йатлӑ арӑма ҫакӑн пек
. .Для проверки правильности цыфр занесен- в о п т и с к ӑ  г н п с я  и я н ӑ - V

ных в лицевые счета сельисполк., райисполком р о ҫи и ск л  ҫы р о а  пана.
сообщ ает, что по сводке Райфо по селениям нижеподписавшая (кӗскетсв ҫыратпӑр)_ дала
вашего сельсовета причитается к уп лате с /х . настоящую росписку Биксяндаеву... в том, что
налога 1929/30 года. "  Ч.елбашева Е. А. получила от Биксяндаева за-

1 ) по дер................................. р у б . . . . коп. з а  избушку проданную в сумме 30 р. (трид-
................................................................................................ ц ать  рублей), а  остальное он должен в сумме

2 0 0  рублвИ во время прибытия возить к себе 
Й того по с/с.........................р у б . . . . коп. дому- V .
Результат проверки сообщите в райфо к 5-му дӑвашла ҫапла пулат: пурте 30 тенке сутнӑ, йу-

сектября с/г. Пред. рика Сорокин. лашки 200  тенки парӑылӑ пулса тӑра¥.
_ _ „ Зав. райф о Горбунов. — Сӑрашӑнтӳдемеллироҫпискӑсвнвантахҫыртармал-
Райфораӗҫлекенсен йурриҫапла: «Пирв палламан ла вӑл ҫыруҫа, терӗ пӗри ҫакна вуласан.

арсем кантур йамшӑк теҫҫӗ пуф. Епӗркантур {йамшӑк » . г г х 1

иар—ӑалӗҫтӑвком а^исеи—хут варалама ӑстасем. Корҫинккӑпа ҫӗмӗрт, тата ҪЫруҫӗ,
ИулашКИ сӗнавра Ҫвк айалта кӑтартнӑ 722-иӗш ноыӗрле хут. Тури

^ ■ Макаҫ йалсове-бӗ (Сӗнтӗрвӑрри районӗ) кӗнҫелерӗн-бея
Иапӑх ӗҫлекенсем, йулашки вӑхӑтра сӑнавсеи туса вӗҫсв тухса Мароплӑҫӗнҫи Морккӗн канттонне ҫакланнӑ

пӑхвӑ тӑрӑх, Шупашкар райӗҫтӑвкомӗн^е ан^ах мар, Дано сие наоюящее (кӗскетсе ҫыратпӑр)...
Иетӗрне райӗҫтӑвкомӗн^е те  пурри палӑрнӑ. Уйкас П етрову Михаилу в том, что  он действительно
йалӗҫтӑвкомне ҫакӑн пек 'вӑвашла ҫырман хут пырса происходит и з дер. Ураево м агази  и пользуется
йвсе тнта ӗглекенсвне 3 ктн хтшши ш тхӑш латтапга избирательным правом и занимается корзинлврсв унта еҫдекенсене о кун хушши ш ухаш дагтарса и лишенкем своим трудом, что Магазский сель-
лартнӑ: исполком удостоверяется подписью и приложе-

Ойкассинскому СИКу. «ием печатью в настоящ ее выдано на предмет

Н,жны «у« ,т  д о н ,» „ ,ы  „р„ р .ссн .,рон„„, «”  “ " п Т .” ." ,Г ь
удостоверение об и м ,щ ес ,« ен н о «  „одож ении, „  ,ӑ в л а н т а м ӗ „ -  Е овси н нлӑ „ а л ,м ' с й .
метрическая выпись на вас н определвнив врача ҫ а п л а  т а в л а н т а ы е р . к о р ҫи н к к а  в а ц и  ҫе -
0  потара трудоспссобности, без этих документов мӗртсвнв касса ҫӗртен лишшеви тума панӑ йапала ку.
заявление рассматриватся не будет. I . 1  и —

И нструктор Еремевв.
Анлантӑр? и? Инструктӑр ак нӗнле ыйтусен пара¥

йалӗҫтӑвкома:
— Иалӗҫтӑвком, пуйани ес, 1ухӑни (патрак пулсан 

патрак тесе ҫыр). Налок мӗн ҫухлӗ тӳлетӗн?
— Калаха, йалӗҫтӑвком, хӑш ҫул, хӑш 1ислара, 

каиран ҫуралнӑ есӗ?
— Сывдӑху мӗнле сан? Ӗҫе йурӑхли ҫинҫен тух- 

хӑртан илнӗ хут пури сан? Уксах мари?
Иадӗҫтӑвком ӗҫе йурӑхлӑ, инструктӑрӗ теиле? Тӗ- 

Рӗссипе пӗлме тухтӑра кӑтартса пӑхмалла.

Тилӗ тӑрнана хӑналаиӑ пек.
Х алицен икӗ райӗҫтӑвком ҫин^ен ҫыртӑмӑр. Ҫӗрп} 

райӗҫтӑвкокӗ те ҫав икӗ райӗҫтӑвкомран йуласшӑн 
мар (ӑмӑрту вӗт!). Кайа йулни килӗшмест.

Ҫӗрпӳ райӗҫтӑвкомӗн^е ӗҫлекенсем авкустӑн 1-мӗ- 
шӗвҫе ҫырнӑ хут Шупуҫ йалне авкустӑн 2 мӗшВн^ех 
ҫитет. Ху1ӗ ҫин^в Шупуҫӗнҫи ҫӗр йӗркине пӗлекен 
ҫынна рӑйӗҫтӑвкома пыма хушнӑ. Пырасса авкуст п я т т т я
уйӑхӗн^е (хутне ҫырнӑ уйӑхра) мар, ийудӗн 22-мӗшпе ■ И д Ш д  В а р р и с е м .
23-мӗш ^ислисенҫе пыма хушнӑ. —  Выҫса вилмелле пула1г ӳлӗм.

— Райӗҫтӑвкома пыр. — Ма?
— Пырас та... хӑҫан пымалла? — Трактӑр сарӑлма пуҫларӑ. Каплах сарӑлсан
— Пӗлтӗр. пирӗн ремис сурьӑк тӗшне те тӑми пулӗ.
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Хветут та—вӑл иар.
Ӗсӗр, вудакансеи, нимӗн те сисмесгӗр пулӗ, манӑн 

пит пысӑк хуйхӑ, Ман ^ӗре ҫурӑлас пек ыратат. Ҫын- 
нӑн ҫӗре ҫунни, паллах, ыттисенв курӑнмас^ ӗнтӗ вӑл. 
Ун ҫин^ен йурӑ та шухӑшдаса кӑлараӑ. Пит аван йу- 
рӑ; «Атӑл тӑрӑх праххут килет, тӗтӗм тухни курӑн- 
маст, ытла ҫуна^ манӑн ^ӗре, ҫудӑм тухни курӑнмаст», 
твсе йурлаҫҫӗ ^ӑвашсен. Ҫапла вӑл викана та курӑн- 
мас¥.

Иулташ ҫухал^ӗ манӑн, хакдӑ, 5ун пек йудтзша 
ҫухатрӑм. Хӑй вӑл ниҫта та тармая, теҫҫӗ, ан^ах ҫу- 
хад5ӗ.

Ун55вн писӗмсӗр пит аван, икӗ тӑван пек пурнат- 
тӑнӑр. Бӑл кидсе лара^^ӗ ман пата каҫпала пушӑ вӑ- 
хӑтра.

— Ӗҫсем мӗнле пыраҫҫӗ?—ыйтаттӑм епӗ унтан, — 
мӗнде ҫӗнӗ хыпароем?

—• Ниҫ^ава, ӗҫсем аван пыраҫҫӗ, саветушҫи тӑ- 
васса кӗтеп, ^ас пулиалла,—тавӑрса кала^^ӗ вӑд. 
— Пуҫлӑх пулсая пурнӑттӑнӑрха, е?—шӑлне йӗреҫҫӗ 
вӑл, „8 иӗш №-р“ тапак туртса. Тапак туртнипе шӑлӗ- 
сем сап сарӑ. Руҫкӑ хӗстереквн вырӑн та сараднӑ 
тӗтӗмпе. — Ӗҫ сасартӑк пудмаст вӑд. Кӗтес пула¥, 
йудташ!

Атӑл хӗррине те иксӗиӗр пӗрле каӑкалаттӑыӑр, ки- 
нона та кӗркеленӗ. Кӑиӑдлӑ а^а^^ӗ. Шут туыа тапул- 
тара¥, калаҫма та. Ӑнлӑ-пуҫлӑ ҫын пула¥,—тесе савӑ- 
нагтӑн вӑргтӑн.

Вӑл та мана пит йуратнӑ пудмалла. Вулама ман- 
ран в1!некесеи илеҫ^ӗ, шурналсем, хаҫатсем, нимрен 
ытда пырса ҫӗрӗпе кадаҫса лара^^ӗ.

— Пӑсӑлҫӗ Метри, пысӑк вырӑна ленкрӗ те, пирӗн 
пеЕвине ҫаврӑнса та сӑхмас!', ну пула^ те ҫке вӗҫвӗн 
ҫын—ҫӗререн ҫиленвҫ^ӗ вара йудташӗ пулнӑ Мӗтрийе.

Пурин ҪИН50Н те таҫтан тӗп^есе, ыйтса пӗтерет. Пит 
кирлӗ. Мӗтри пеквисеи сахаллӗ тӗв^ере.

— Имей виту, еп пулӑшнипе пысӑк вырӑна ҫав-

в*- '

Уеламсӑ лавки умӗнт^е.
•—  Каҫхинв миҫв ҫвхетт,вн сутӑ
—  Милитсиъви.

тӑваҫҫб кунта?

лав55ӗ,—аллисене сулвала^^ӗ вӑл калаҫма хӗрсе кай- 
сан—ман ҫурӑмпа ҫӗклен^ӗ, вӑт ыӗскерле ӗҫсем!..

КашЕИ каҫ, ҫавӑн ҫин^ен хуската^ех. Иӑлӑхтар^ӗ 
вӑл мана. Итдес килии пул^ӗ.

— Ну-и, 5орг с ним—^араттӑм вара ун 5ух.—Хӑл- 
хана вӗртегӗп. Кала хӑйне.

— Калаҫмас¥ вӑл ха.5 манпала, ак мӗнлв ӗҫ, ка- 
лаҫмасӖ тара¥ мантан,—пӑркалааа¥ пукан ҫин^е,— 
Ердӗв вҫутки. Ҫапла-и? Ердӗк.

Иӑдӑхса ҫитсен апда калаҫма пӑрахтартӑи еаӗ ӑна. 
Вӑл сӑмаха хусвагсанах, епӗ .,Капкӑн“ тытса вулама 
тыгӑнатӑп. Итле, ^орт, йепле аван, илемлӗ ҫырнӑ, ун 
ҫинҫен... ӳлӗмрен калаҫӑн. Сан шутпа мӗнле, аван 
фелйетон-и? Ие тата урӑх сӑыаха пӑрса йарагӑп. Па- 
йан интереснӑ йапала куртӑм. Ҫапла, ҫапла... хускатса 
йаратӑп сӑыаха.

Пыра-киле ун ҫин^ен калаҫма пӑрахрӗ ман йудташ.
— А-ха, т^рленет ман йулташ,—савӑнатӑп епӗ,— 

ӑмсанна пӑраха¥.
*§ылай пӗрле, пӗр сӑмахра пурӑнтӑмӑр, Ан^ах ирт- 

нӗ ернере «ҫӗр ҫӑтрӗ» ман йуратнӑ йудташа. Ҫук. Ниҫ- 
та та вурӑнмас¥.

— Вӑт, халер, ӑҫта ҫухал^ӗ пуда¥-ха вӑл?—аса 
Едетӗп хӑш ^ухне.

Виҫӗикун урамра тӗл пудтӑм. Савӑнтӑм, конешвӑ, 
Палламалла та мар йулташа. Тумланнӑ—шик. Кадсгӑх, 
шлопке, ҫӳхе пер^еткӗ, плаш?, пурте пур.

Питне писев сӗрнӗ майра хӗрӗпе тратгуар тӑрӑх 
утса пырат.

— Аҫта, мура, ҫухалтӑн есӗ,—персе йатӑм епӗ шу- 
хӑшламасӑртарах, ӗдӗкхи хӑнӑхупа.—Ӗҫсем мӗнле?

— Партон, ҫенйор, ҫула ан пӳд тархасшӑн, вӑхӑ- 
тӑм ҫув, кздаҫнадли сӑмах та ҫук,—сӗртӗнсе иртсв 
кайрӗ вӑд ыанрав.

Иӑнӑшрӑм-и тен? Иӑнӑшмарӑм пулӗҫке? Ҫук, йӑ- 
нӑшман, Хветут Мӗтри пулҫӗ, сӑмсипе вуҫӗсем ҫавӑя. 
Сӑмси вурпунтарах, куҫӗсем кушак куҫӗ пек. Сасси и 
ҫавӑя. Утти ҫеҫ унӑн мар, прушинӑ ҫин^и пек см- 
се ута¥.

— Неушлӗ йӑнӑш пул^ӗ, вӑл пулмарб—ыйтатӑя 
хамран хаы килелде васваса.

Ҫук епӗ йӑнӑшман, ыанран перӗнсе, мана паллама- 
сӑр иртсе кайни Хӗветуг Мӗтри пулнӑ, Хветут Мӗтри 
Мышшин.

— Мӗншӗн те пулсан ҫиленнӗ пулас-и вӑл?—кӗрвт 
ман пуҫа шухӑш.—Усал туманҫке еп ӑна. Мӗне пӗЛ' 
терет ту?

Вӑл мӗне пӗлгерни ^ас сисӗн^ӗ. Вӗсен уҫрештеяя- 
йӗнҫе ӗслекен кадаса паҫӗ, атту пӗлес те ҫувҫӗ.

— Ӗнер Мышшин патӗн^е хӑнара пултӑмӑр,—терв 
вӑл ыана хирӗҫ пудсан.—Еоӗ ма пымарӑн?

— Вӑхӑт ҫукҫӗ. Мӗн пул^ӗ вара ун патӗя^е?
— Мӗя пуд^ӗ... пухӑнса ӗҫрӗмӗр, ӑна «постравӗт 

турӑмӑр» теиЕҫе расрет хӑпартса панӑ ӑна шалу.^ҪаВ’ 
на та пӗлместӗни?—хӗлӗнет вӑл манран.

Ман йулташ Хветут Мӗтри (ха;{,, малтанах каларӑЯ! 
йудташ мар ӗ н т ӗ )  мӗншӗн прушинӑ пек скксе утнияв 
те, ман пата ҫӳреме пӑрахнипв те, пурне хе сисрӗЯ' 
«Феоют не тот» теҫҫӗ вырӑссем. Ҫапла ҫухад^ӗ мая- 
шӑн йулташ, «ҫӗр ҫӑтрӗ» йулташа. Шел ҫапах та. Пи* 
шел, а^н пиг маттурҫ^ӗ. Расрет пӗтерхӗ. Ха^ь 
15-мӗш расретпа шалу илет. Кашни хут ҫинех Мыш.. 
тесе алӑ пуса1?. Ана та урӑхла ҫырма вӗреннӗ, 
Мыш... тет те калта пек авкаласа айаладла антараӖ

Ҫ. Иалавин.
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Патӗрйелвньи савӑнӑҫлӑ йапаласеи.
Тӗрлбрен ҫынсем пулаҫҫӗ... Савӑнассине те ак тӗр- 

лӗренех савӑнаҫҫб. Иӗпреҫ районӑнчи Халӑх су1ӗн 
сотрутнӗкӗсем йытӑсем пнрки прикӑвӑрсем йышӑнса 
РФССР йа^ӗпе йытӑсене пере-пере вӗлереҫҫӗ. 'Ҫӑваш- 
вӑриавтрестин Вӑрнарти кантурӗн атиинистратсийӗ 
тата саиокриттӗккӑ хӑвассине хӗстерсе лартнипе хӑйне 
хӑй савӑна¥. Патӗрйелри РЕК тыгӑн пайб картла вы- 
^анин^е хӑйне хӑй савӑнӑҫ тупа^. И-и, татах та ну- 
иай уиашкад савӑнакансем! Енӗр ак хӑш-пӗрнсем ҫин- 
16 ҫех пӑртак та пулин 1арӑна-1арӑна илесшбн.

Ийу^ре пулнӑ ку ӗҫ. Шӑрӑх кун тӑнӑ. Вӗрярен 
Еиҫта тарса пытаниа шан^ӑклӑ вырӑн тупмалла нар. 
Ун пек 1ух саиокриттӗкБӑпа сотсиадисӑнлӑ ӑмӑрту 
ҫин^ен ӑҫтая аса илея-ха. Картда выфама вара—пнт 
иайлӑ вӑхӑт.

Выфама йудташсем тупма нацасах  пула¥. Хупса 
ларгнисем ав ним ӗҫ те тумаҫҫӗ. Вацушшӗн милитсио- 
вер а^а вӗлернӗ ӗҫпе ҫлетстви тӑрӑх даракан пуна, 
ирӗксӗр ӗҫре шугланаканскере, тата... тата тепӗр-ик 
ҫавнашвал ҫынсене... йалти активис-БОМсомолӗса вӗлер- 
не тӑнӑ ӗҫпе ҫлвтстви вӑхӑтбн^в лараканскерсене 
каыппани туиа 1ӗнсе илет. Ааавааан каанппаии! 
6ьп1ас «К08ла»-лла1

— Салат, Ва)1ушшӗн!
Пупӑн кӑсйин^е ҫурпутгылкка ҫутти пур, унӑннах 

сӗтел ҫин-ҫе—икӗ паҫкӑ пирус вырта¥.
— Туртӑр, а^семӗр! Пӗгсессӗн—гата илӗпӗр... Ну, 

Кинеатгулӑ, салат епнин- есӗ!
Пупне 1асах ӗҫ пур пирки 1ӗнсе илеҫҫӗ. Мӗвле ӗҫ? 

твйӗр есӗр. Пуп а^а тутарнӑ Варвари килнӗ (ҫлетствн 
калама ҫук хитре пыра¥ кунта!). Па^ӑшкӑ акӑ Варва- 
рийе алӑран ҫавӑта^ те, кӳлет тума уттараҫҫӗ кусем 
уҫӑ вырӑна... вутӑ хыҫнелле... Уятан тепӗрҫӗрете.

— Салат 1асрах, Кинеаттулӑ! Ва^ушшӗн, 1ӗрт- 
терме пар-ха. Ех, аван таҫке вӑл йут ҫын пирусӗсене 
туртмӑ! '§орт воҫми!.. Турх та турт ан^ах, пупӑн укҫа 
ҫитнӗ 1ухнв... пуп хӑй кунта 1ухне. Атту ӑна киле 
йараҫҫӗ, тет. Вара пӗтрӗ пирӗн пурнӑҫ. Салат картсеи 
■дасрах! Ей!..

2.
Тытӑм пайӗ пуҫлӑхӗн йудташӗ урӑхларах иргерет 

вӑхӑта. Вӑд—ҫӗнб йапаласем шухӑшласа кӑлара! 
Хрантсуссем ав сывдӑшра вӗҫмелли шар пурин^ен 
малтан шухӑшласа кӑларнӑ, акӑл^ӑнсенпе ыӑриккая 
ҫыннисем, тата вырӑо вӗреннӗ ҫыннясем—тӗрлӗрен 
машшинсем шухӑшласа кӑдарнӑ, Пирӗн самеҫтиттӗд 
унашкалдисеипв хӑтданмас¥. Вӑл, туртасен вырӑнне, 
тввӗшсеипех ҫӳремелли май тупнӑ. Хӑй ӑсдайнв вара 
пӗр праҫниБ кукӗ, ПатӗрйелӗЕ^е, пӗтӗм халӑх умӗн^е 
туса кӑтартнӑ. Пӗр саламлӑ сӑмах калакансем ҫеҫпуд- 
ыан. Ун вырӑнне—хыҫалган шӑхӑртма та, кудса ыӑш- 
кӑлаыа тапратнӑ ҫав усал халӑхӗ!

Еҫӗ ҫапла пулнӑ:
Ӑша ҫутти ҫунтарнипеле, пирӗн самеҫтнттӗдӗн хӑй 

райоаӗ тӑрӑх кахаци -бупас шухӑш килнӗ. Анҫах 
даши туртасене хуҫнӑ-пӑрахнӑ. Ах, каналйӗ!.. Ан^ах 
саиеҫтиттӗл нуыай шухӑшласа нӗн тӑмас¥: тевӗшсенех 
найлаштара¥ хе, вӗҫтерэт ҫав! Пӑхса ҫех йулӑр!..

3.
Пит «веҫҫодӑй» Халӑх Патӗрйелӗн^е. Саш^атнӗк 

Тарассӑв та пиг «веҫҫолӑйскер» мӗн унта. Суг алӑкӗ 
ҫвне теи пысӑккӑш саспадлясеипе ҫырса хунӑ ҫав: 
пур ыйту тӑрӑх та канаш парап, тет;—сайавленисем, 
кассатсиоем ҫыра^—ҫухӑнсвае укҫасӑрах, пуртараххи- 
сене килӗшнӗ тӑрӑх ҫыра-ҫыра пара¥, пур сутсеа-ве те 
тухса кала¥... Пит нумай пӗлекенскер пулас, ҫав ху- 
шӑрах пит «веҫҫолӑй» та курӑна¥. Сашртнӗк Тарас- 
сӑв Аслӑ сут ■ҫденне сутра «отвот» пама ыйгнӑ.

— Мӗншӗн тесен, Аолӑ сут ҫленӗ вӑл халӑх сутйи 
мар, тесе каланӑ тет Тарассӑв.

Ахӑртнех пит нумай пӗлекенскер пулао ҫав!
Пирӗн ыйтасҫӗ унтан:
— Тарассӑв сашҫитнбк Мускав суҫӗсенҫв тухса 

калама пудгараФ-ши? Мӗншӗн тесен, вӑл Патӗрйел ра- 
йонӗнҫен вӗт?.. Татах ыйтса пӗлвсҫӗ: халӑх саҫҫетат- 
тӗлӗсем сутра ларма пултараҫҫи-ха? Мӗншӗа тесея, 
вӗсем—сутйесем ыар вӗт?

Ах, пултараФ те, ҫав пирӗн сашртнӗк Тарассӑв! 
Пӗр сӑмахран, пит ,веҫҫолӑй“ халӑх пурна^ Патӗр-

Ф—пӑв.

—  Шел сана, 

Паниҫҫи! Мӗи ҫисе 

пурӑкӑнха хӗ.1ле? 

Хуҫу вӗт сарайка 

хӑмзпа в и т с е  

лартнӑ.

-  Нта!..
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Аван ҫын.
Пиг аван ҫын Кусдавквара ҫӗнӗ савӑт тунӑ ҫӗрте 

ӗҫлекен аслӑ теҫатнӗк Полӑсӑв йудг. Хӑй „йуратяи- 
сене“, ҫав ҫав ҫынна, [^ҫав-ҫав ӗҫе! ӗҫленӗшӗн ҫа- 
вӑя 'ьухлӗ укҫа памалла", тесе суйа справккӑсем пара!^. 
Ӗҫлесен етемӗн шӑмшакки ҫирӗпденет тесе, раасв^ва- 
сене, атминистратсирен вӑрттӑн, 16-шар сехет ӗҫдетте- 
рет. Аван ҫын! Аван ҫыннн савӑтра комиттета йура- 
нив̂ вен те палдӑ.

Сотсиалисӑм ӑмӑртӑвӗле 5 ҫулхи план.
Пӗр хапрӑкӑн сотсиалисӑм токӑварне ӗне ҫинӗ, те- 

нӗ̂ в̂ вӗ иртнӗ номӗрти „Капкӑнра". Елӗк районӗн сот- 
сиадисӑмла токӑвӑрне ӗне ҫимен, шӑшисем ҫеҫ кӑшла- 
ма пуҫданӑ.

— Тутаркас районӗпе Елӗк районӗ ҫӗрйӗркелӳ ӗҫӗпе 
сотсиалиеӑмдӑ токӑвӑр тунӑ.

— Ку пит аван ӗнтӗ.
— Аванне аван та... ан^вах... токӑвӑрӗае мӗи те 

пулин туни пайанхи куяа нимӗн те курӑнмас^.
— Ку на^вар.
— На^варне на^вар та... Елӗк райояӗн^ве Шӑмат- 

Никко^ски та^вӑра ҫӗрйеркелӳ ӗҫне кӑҫал пӗтермеллеҫке.
— Ку аван.
— Аванне аван та, тӗрдӗрен расхутсем ва.’ь.ьи 

пуҫтарӑниас^ҫквха. Ҫӗрйӗркелӳ пурнӑҫа кӗреймест. Хрес- 
'Венсем сотсиасисӑи ӑмӑртуне те, токӑваряе те ҫнтедӗкдӗ 
пӗлейиеҫҫӗ.

— Тӑнлантарӑр.
—Вӑхӑт ҫукҫке. Пилӗк ҫулхи плана ӑнлантарас тӗ- 

лӗшпе ӗҫлемелдеҫке.
— Вӑл плана хӑҫан ӑнлантароа ҫитереҫҫӗ.
— Тепӗр 5 ҫулган.

Ҫӑмӑл пула¥.
Томак-касси йалӗн^ве (Шуп. р.) хӗрлӗ кӗгес 

икӗ ҫул тудгар^вӗ. Хӗрдӗ кӗтес пуҫлӑхӗ Майков 
вая (комсомолӗс) ӗҫлеме пӑрахни 6 уйӑх ҫитрӗ.

Майков, иа ӗҫлеместӗн?
— Огношени ҫук, мӗнле ӗҫлес?
— Еҫлеие йӑвӑри мӗн?
— Темде, ӗҫлесе курман, анвах килес ҫул шкула 

кӗме ҫӑмӑл пула¥. Ат’ан.

Сӑнавлӑ пахъа.
Ҫбнӗ-Илмово йалӗнви (Пӑва канттонӗ, Тутар рес- 

пуплӗкӗ) комсомод йавейкки хӑйӗн сӑнавлӑ пахвивве 
Ҫӗяӗрен-ҫбнӗ майсемпе ӗҫлет: ҫимӗҫсем ларгнӑ пахвине 
хпш кун кавакасенв хураллата¥, хӑш кун сурӑхсене, 
тага хӑш кун Ҫыхасене. Иал хреовен ҫынни ҫав пах- 
?ара пӗлтӗр 100 пӑг ҫӗрулми илсе усӑ курнӑ пулсан, 
кӑҫад ҫав пахванах вы^вӑхсене йурӑхсӑр ҫум пусса 
кайнӑ (сӑнавдӑ ҫум). Еҫлес условисем аван пулман, 
тет, кӑҫал: 1) Мун»ун ҫураки вӑхӑхӗнвв килнӗ пирки, 
коисомолбссев ҫурнк.и вйхӑтбн^ае ернипе впн ҫапыалла 
пулнӑ; 2) йал халӑхб усрани (вы^вӑхсем

уҫни
Лӑри-

кӗрсе шӑтяӑ йападасене таптаса пӗтернӗ); 3) ҫимӗк 
хыҫҫӑн туйсем пуҫланса кайни.

Комсомолӗссем, мӑйан пусрӗ тесе, пӑхма пӑрахрӗҫ 
пахвине, тет пӗр „Кукша“ йудташ.

Иавейккӑ ҫекреттарӗ, пахвана мӑйан пусни хӑвӑн 
пуҫу ҫине ҫум пуснийех марха,—ҫапла вӗт1 Иавейккӑ 
ӗҫӗ ҪИН0 ҫум пусмани тата? Пырса пӑхасвӗ.

Йалӗпех пӗр ҫын хӑйматлӑхӗ.
Ҫӗнйад-Иавӑш йалӗ (Вӑрнар районӗ) йалӗпех Ҫне- 

кирӑв Ҫтаппан хӑйматдӑхӗсем пулнӑ. Хӑйматлӑх пулас 
хесен, вӑваш йӗркипе, авланакан ҫынна укҫа парас пу- 
да!'. Ҫӗвйал-Иавӑш йалӗсем те Ҫтаппана авланма йа- 
дӗпех укҫа панӑ. Еҫӗн пуҫламӑшӗпе вӗҫӗ ҫапла:

Иалӗҫтӑвком упполяомовӑнӗ Ҫтаппан Ҫнекирӑв 2-мӗш 
интустри сайомӗшӗн пухнӑ укҫана 27 тенкӗ ытла са- 
латса йанӑ. Халӗ ма кайса хывмастӑн тесен:

— Авданма укҫа кирлӗ пулвӗ, тет.
—  Иалӗпех Ҫтаппан хӑйаматлӑхӗ пудтӑмӑр ӗнтӗ, 

тесе хуйхӑраҫҫӗ хресвенсем.

Ҫул хисепӗ.
Хӑшпӗр хӗрарӑмсем хӑйсен ҫудӗсене вакарма йу- 

ратаҫҫӗ, пӗвӗк хӗрсем хушма йуратаҫҫӗ. Ҫул хушасси- 
пе кӗрешес тесе, Тукаш ӗҫтӑвкоиӗнви надок комиҫҫин- 
ве ӗҫлекен увитлӗ Ваҫҫили Ааекҫейӗв хӑй тӑванӗн— 
Иаккӑв Икнатйӗвӑн 19 ҫудхи Ҫерафимӑ йатлӑ^ хӗрне 
„нетрутоспосопнӑй" туса хунӑ. Ҫав хӗрӗн пиввӗшӗ хӑй 
те комиҫҫирв ӗҫленӗ. Кавва кайма 18 ҫулта, налок 
тӗлӗшпе 9 ҫулта, ӗҫлес тӗлӗшпе 19 ҫудта, пивӗшпе 
пӗрле Капкӑна ленкив 40 ҫулхинвен те ытда иртерет.

Пӗве патӗнтбе.
К а р  ̂ӑ к:~Хӑм1.. Ксмунис ӗни... ҫавах... ӗҫвт.



к А П К Ӑ Н 16-мӗш № 11

Хут пӗлменлвхпе 
кӗрешес камппа- 

нира-
—  Хут пӗл- 

менсенв шутла- 

са кӑларнӑ. ^ӑ- 

ваш респуплӑ- 

кӗн^е 100 пин 

ытла, твт.

—  Пирӑн йалсо- 

^вт свкреттарӗ 

те кӗнӗши вӑл 

хисепе?

Ҫӗрпӳри ӑш апат хуҫи,
ҪӗриУ хулине килнӗ ^ухнв ҫӳресех, твтӗп. хулара. 

Хулара тем сӑмах-йумах та илтме пула¥. РӖК-а кӗр- 
С6Н кӗраки йурри, райкомӗн^е тасату йуррв, пӗрекет кас- 
син^е сайом йурри... гемтепӗр идтсе пӗдӗн. Ҫапла па- 
сар лаптакӗ урлӑ пӗр-икӗ хуг хутласан хӗвелӗ те сис- 
иесӗрех кайалла тайӑл^ӗ.

Кунӗпе у|рештенасен5в йурӑсем итлесе хырӑма 
маннӑ. Уҫрештени алӑкӗсем хупӑнса ларсан, ӑш апат 
вывӗскисене шырама лекрӗ. Пасар урамӗя^е 3-шер 
хут вуласан та лавкаҫ вывӗскисене кӑна тӗл пултӑм. 
Аптранипе пӗрре хӗвеле пӑхатӑп, тепре ӑш апат 
вывӗски...

Утатӑп малалла. Пысӑк, ^аплӑ ҫурт. Ывӑннӑ куҫ 
вывӗскӑ курах кайрӗ, Хырӑы: ӑш апат1—тесе шарийех 
ҫухӑрса йа^ӗ, тепле пыр шӑтӑкӗн^ен сасси тухмарӗ. 
Патнерех тепӗр вывӗскӑ ҫакнӑ йанӑ— „Сӑра сутти“.

Ак тамаша, ыӗн тӑвас? Хырӑи намӑсне тв пӗлмест, 
пуҫсӑрданса кӗрсех кайасшӑн, кунта апат та ҫитереҫ- 
ҫӗ, сӑри те пур, тет.

Кунта ҫын вурсан—вӑн хӑй портуппей ҫавнӑ, сӑра 
ӗҫме кӗ^ӗ, тесе кзлӗҫ тесен, хырӑм ытлах ҫӗмӗрӗдми 
пулҫӗ.

Утрӑм мапалла. Ураи урдӑ ҫеҫ каҫнӑ^^ӗ. Ав, телей! 
Курӑвӑҫ ӑш апат вывӗсви куҫа хӗвел пекех ҫисе йаҫӗ.

Хаи та снсмен вывӗскӑ вудаса пӗтери^^енех ыан 
хырӑм сӗтел хушшине вӗрсе те ларнӑ. Кунта Шупаш- 
карги пек мар. 'Ҫерет те кӗтес ҫув. Пит ирӗк. Ишек- 
рен таврӑнаҫҫӗ пудмалла, 3—4 ҫын ӗшеннӗскерсем ӑш 
апат ҫийеҫҫӗ. Курӑвӑн теи те пур ивкен, .куриуй-

ҫех ҫук. Иашка хуранӗ патӗн^ех кувӑр ураллӑ а^и тем 
туса дара!'.

Сӗтелӗсем питех пуйан вара. Раштавранпа мун^а- 
лапа ӑш шыв та вурман. Впте урайӗ певех хуралса 
хытса ларнӑ.

Епӗ те хырӑмпа йунашар пӗр пушӑ сӗтелӗ хуш- 
швне кӗрсе лартӑм. Сӗтед ҫин^е 2-3 пуш тӑм ҫашӑк 
лара! Вӗсем ҫин^е шӑнасем ахтопус пекех ҫупаҫҫӗ. 
Кӗрпе пӗр5йсене кышлаҫҫӗ. Теы^ул кышласан та кӗрпи 
тӗпренмест. '^ул пекех хытса ларнӑ.

Аш апат хуҫи:
— Сана мӗн парас?
— Иашка парха...
Парас, парас, терӗ. Ман умри хытса ларнӑ дап- 

рашка ^ашӑка нлҫӗ те, хуравтан шӑпӑр-шапӑр йашва 
тудтарса па§ӗ. Катӑк кашӑва луткӑ весли пек ^ашӑка 
урлӑ пӑлхатса илтӗи. 'Ҫӑд-пад ввр кӗрпи пӗр^исем йыг- 
пулли пек ҫаврӑнса тухрӗҫ те, валлех 5ашӑк тӗпне ан- 
са пытан^ӗҫ. Паҫӑрхи хытса ларнӑ кӗрпе пӗр^нсем те 
ҫемӗҫсе ҫашӑк тӗпна анса лар^ӗҫ. Малганах выҫвипе 
вимех те пӗлеймерӗм. 10-15 кашӑв сыпсан йашка ку- 
тӑн ^ашӑк ҫине тухасшӑн.

Ку йашкапа 15 ҫухрӑм кпле кайма нумайах вӑй 
идеймӗн, тавай сӗт ҫийес, терӗм. Иашвана айакввне- 
рех тӗртрӗм. Ӑш апат хуҫи кӑна курсан— ма ҫимос- 
тӗн, а^аи, терӗ.

— Иашву нни тути те ҫукҫве!
— Ҫимесен хама йура!^, хесе ^ашӑкри йашкана ку- 

тӑн хурана дапӑртаттар'|ӗ,
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Еп сӗтел хушшинҫен тухманнине кура:
—“Тата мӗн кирдб, тет ӑш апат хуҫи.
—’ С6г пури?
-  Ҫук.
-  ПУР> 11УР) аҫам, сӗг. Тӑхта, терӗ ҫав хушӑрах.
Ларатӑп сӗт кӗтсе. Темӗскер пӗр пӳлӗмре мӗ-

шӗлтетет.
Хырӑм сӗг ҫийесшвн.
-  Тавай сӗт!—тесе ҫухӑрсах йаҫӗ. Еӑва пыр шӑ- 

тӑкӗнҫен те 1араймарӑм.
Пӗр конҫервӑ панккинҫен тунӑ крушкӑпа пырса 

лартса паҫӗ.
Ах дӗрӗплеттеретӗа сӗте, ҫисхый шыв курмая пӑру 

пек, Пӗрре ҫӑкӑр ҫыртнӑ ҫӗре, виҫҫӗ сӗ^ӗ анса кэйни 
тэ сисӗвмест.

Крушкӑ тӗпӗ ҫасах курӑн^ӗ. Унтан тата хурисем. 
Хурисеи ҫавӑ б шӑна вилди. Кӑсене крушкӑ тӗпӗсен- 
■венех пухса тултарнӑ. Ку шӑнасем ҫултӑрӑшшӗпех 
КИЛ9 кайвӑ 5ух кутӑн ҫӑвартан вӗҫсе тухса вӑйа тыд- 
ларӗҫ. Хула килсен Курӑвӑн ӑш апаҫӗ патне ан ҫак- 
дааӑрах. Унӑн ӑш апат вывӗскисене шӑна виллиеем 
ҫакма хушас пула¥. Ҫтаппан Куҫми.

йара парIII
I I I

Ваттисене ҫамрӑилатакан. Вӗреннӗ ҫывсен ватсупвӑ 
етеке ҫаирӑкдатиа пит дайӑх пулгараҫҫӗ. Ҫӗпӗрти Пӗр- 
лешӳ йадеове^ӗн (Ҫӳдти-^Ҫепула районӗ) претҫетаттӗлӗ, 
БӗренЕӗскерех мар пулсан та, сӑвакан ӗнерен пӑру тунӑ. 
Вӗреннӗ ҫывсеа 1ӗр1унсене ҫамрӑклатас ӗҫе урӑдла 
тӑваҫҫӗ, ку ӳсӗрпе тунӑ. Кун пек ӗҫе налок в а ц и  тупӑш- 
сем шутланӑ вӑхӑтра кашни ҫулах гума пултараФ. Сӑ- 
вакан ӗнерен пӑру тума пултаран ҫын ҫинҫен Мускаври 
хаҫатсем пӗлменха. Вӗсем пӗдицен малтанрах епӗр 
ҫапса кӑдарас, терӗкӗр.

Тасату кирлӗ иар. ҪуткассиЕ^я (Иетӗрне рай.) ком- 
сомол йа^ейкЕнне тасату кирлӗ иар. Пӗлтӗр йа^ейккӑ- 
ра 20 1лея пулнӑ пулсан, кӑҫал б ан^ах. Ҫын тасат- 
масӑрах, хӑйсеи тасал-ҫӗҫ. (Вӗл-вӗл).

Кӑнтӑрла хунарпа. Хӑш-хӑш кун Шупашкар ҫын- 
Еисен пуҫне пӗр шухӑш пырса кӗрет те, каҫҫенех 
тухма пӗлмест: тӑп кӑнтӑрла електритсӑ хунарӗ- 
сем ҫунаҫҫӗ—мӗне пӗдтеретши, ыррах мар пуф ку 
йааала, теҫҫӗ. Ырра мар ҫав: комунхосӑн тирпейлӗх 
решимӗ ҫухалнӑ. Сотрутнӗкӗсене хунарпа шыраяа 
хушнӑ... кӑнтӑрда. Хӑҫан тупасси паллӑ мар.

Ҫуртйӗр тумаллн ҫӗн8 йапала. Шупашкарти йӑвӑҫ 
савӑ^ӗ ҫумСнҫи ФСУ шкудӗп опш^ешиттин ҫтенине 
хӑнкласев^ен тунӑ. Хӑпклисем а^асен йунӗсене каҫхи- 
не ниме тусах ӗҫеҫҫӗ. Шкул пуҫлӑхӑн хӑнкласем 
ҫыртвине сисмесг. Ҫавӑняа хӑнкласем ҫыртнине сис- 
термо, «Капкӑн» йӗппияе уккол гуса йатӑмӑр. Халӗ 
<!нтӗ вӑл хӑнкдасем ҫыртнине сисӗ, вӗсене пӗтерме тӑ- 
Р^с:ӗ, ӑратлӑх та хӑвармӗ.

Каҫсерен ӗҫлеквн кӗн^елер. Елӗк районӗя^и тытӑм 
найӗн кӗн^елерӗнҫе кӑнтӑрла те ӗҫлеҫҫӗ, те ӗҫлемеҫҫӗ— 
^ехместпӗр. Каҫпа вара, тӗттӗм пулса ҫитсев ирценех 
ӗҫлесе лараҫҫб. Еҫӗ ӑмӑрту йӗркипе пыраТ: карт „ов- 
Еисене шутласа лараҫҫӗ, Ҫӗрӗ-ҫӗрӗпе карт тӗлӗшпе 
ӑмӑргу тӑвакавсем ҫаксеы: Ҫмирнов—уколовнӑӑ росӑск 
икӗн{ӗ, Царамонӑв—милитси, Иваяов—халӑх ҫлетӑ- 
ватгӗлӗн ҫекреттарӗ, Ҫвыенӑв—тытӑмри пайӗн ӗҫе йӗр- 
келкс-. пы'> -кӑзӗ. Ӑиӑртура хӑшӗ нала тухни хадӗ 

.дӑ марха.

Иръемес пӑлханат.
— Мана кила турттар!
— Мана иккӗ!
— Мана.. мана.. ҫӗмӗрлет Ирҫемес кояператгив 

лапки.
Копператтива кӗрсен тир йӳҫӗтнӗ ҫӗрти пек тӑмал- 

ли ҫук шӑршӑ ҫура¥. Иртсе кайакан ҫын тула кай- 
малли вырӑн шыранӑ 1ух тӳрех дапкана кӗрсе кай- 
малла. Ҫавӑыпа првкаш1ӑкне те шӑршӑ пӗлыен ҫынна 
тупнӑ. Кашнийех пулӑ йӑтса тухса 1упа¥.

— Ай-ай, халӑх! Сиомест вӗт ухмах—хуртпа ҫур- 
малла пудла та илет. Хур^ӗ пӗҫӗккӗ пулсан пӗ^ӗккӗ— 
йӗке вӗҫӗ пек,—терӗ врикашҫӑк халӑх саланса пӗтсен.

— Пигӗр! Ҫаклат алӑкна, ан кӗрх! Халӑх пудлияе 
калла йӑтса килет!—кӑшкӑр^ӗ канфет ҫинв пӑхса тӑ- 
ракая прикаш^ӑка пи^ӗшӗ Антрейӗв Хӗлип—копперат- 
тивӑн ревиҫи комиҫҫи претҫетатгӗлӗ.

— Уҫӑр! Уҫӑр! Ма питӗрӗнсе лартӑр! Пире хург- 
лӑ пудӑпа вӗдересшӗни? Илле, каҫ алӑк урлӑ! Ҫӗмӗрӗр!

— Карн карн! Лӑп-лок! Лорт!—уҫса кбрсе кайрӗҫ 
пилӗккӗы пулӑ йӑтоа.

Прикаш^ӑкӑя кӑна курса куҫпуҫ каҫхи тӑманан 
пек ҫутӑлса кайрӗ (пӗлтӗр хӑй ашпа суху тунӑ 'вух 
вӑл ун пек курман). Куҫ умӗн^ве пудӑ хурвӗ йӑ- 
шӑдтата^. Пулӑ пи^кисем йӗри-тавра виле ҫин^вя йы- 
тӑсем йевӗрлӗ, пӗри те пӗри ӑмӑртса (ку сотсиали- 
сӑилӑ ӑмӑрту мар!) пи^кепе катаран калиӗ хурта ку- 
расшӑн тӑрыашаҫҫӗ.

—  Тавай краҫҫын! Уйа кайса ҫунгарас, ахаллӗя 
вӗсем каллех сутаҫҫӗ!

— Тавай! Тавай!
— Торшӑнта урӑх сутмастпӑр. Епӗ мар, претҫе- 

татдӗ укҫа сайа кайа^ тесе суттарат. Хупӑрха пи^вкине 
сӑмсана шӑрш килет, терӗ приккашвӗк.

— Пӗдтӗр ашпа вӑйлӑ суту тунӑскер, кӑҫад выр- 
наҫрӑн та, хурта аш вырӑнне ҫитерес терӗяим?

— Тавай укҫа калла?
— Мана икӗ килашӑн.
— Мана виҫҫӗшӗя.
„Мана пӗрешӗн!..“ „иккӗшӗн!“, ,,виҫҫӗшӗн‘!‘—йан- 

тра1 лапка. хурт ҫурӑ йанӑ 'вухнвхи пек. Прикашвӑк 
укҫа тавӑрса ҫитереймест. Пытанса лараӑ ревиҫн ко- 
миҫҫипв правлени, халӑх йатлаҫнине итдесв интереслӗ, 
■ҫӗрӗ, калаҫакан кино курнӑ пек, лаҫ шӑтӑкӗ витгӗр 
пӑхса савӑнаҫҫӗ. Сайра хутра правлени пуҫлӑхӗ пӑру 
ҫуланӑ пек йакатнӑ ҫӳҫне шӑлса илет.

— Шалӑпӑ кӗнеки тавай! Ш алӑяӑ кӗяеки!
—  Ҫук.
Ҫук ҫав. ҫук пу:в. Ара ӑҫтан шадӑаӑ кӗнеки пуд 

тӑр пивӗшӗ ревиҫи комиҫҫи претҫетатгӗлӗ 'вухне, хар 
пӑр хӑйӗнне нблеҫҫӗха вӗсем...

— Пирв сахӑр 'ҫвй ӗҫмеллӗх вӑрҫса памас¥, куми 
сене квас тума та пур. Ҫырап шалӑпӑ кӗнеки ҫине 
терӗ хут пӗдекен Рӳыккӑ Иӑванӗ хӗрсе кайяине.

— Ҫитсӑ таврашӗ килсен хӑйсен йалӗсене виҫе 
сӗрех пара)?. Ҫыр, апай! терӗ Кашай Паҫтукӗ хут 
аӗлмен амӑшне.

— Ҫукки ҫине ҫырӑр, Есӗр ҫырнине сысаа шӑрш- 
лӗи? тӑрӑхларӗ прикаш-^ӗк шатра питне йӗрсе.

Ара уна мӗн—пицӗш ӗ аслӑ ҫын. 'Ьурпай.

Иусавлӑ.
— Сирӗн йздти хрес1внсвн кӑмака труписем (мӑр- 

йисем) йусавли?
— Халб йусавлӑ ӗнтӗ: йӑтӑноа анма пуҫдаяӑ тру- 

паоене хӑмасемпв ҫыккалаоа лартрӑмӑр та...
Йӑс Мӑҫҫи,



ҫула тухна пӗр копператтив.
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Хваттер шыратӑп.
Хваттер шыратӑп.
— 8 сехет ҫитрӗ. Ӑҫта утатӑн?...
— Хваттер шыратӑп.
— Ю сехет... Аҫта?
— Хваттер... Комун пайӗнҫе.
— 11 сехет?
— Ҫуртйӗр тӑвзкан йулташлӑхра.
— 12 сехет?
— Пуп пӳртӗн^в—5ӗркуҫленсв ларса, хватгер 

шыратӑп. 2 пӳлӗмнв 30 тенкех паратӑп, памас¥.
— 1 сехетре? 2-ре? 4 ре?...
— Хвахтер шыратӑп.
— У^рештенире ӗҫлетӗн мар^^ӗ-и есӗ! Хӑҫан, 

мӗнле вӑхӑтра ӗҫлейетӗн?
 ?1?
Шупашкарга кӗрсе тухман ҫурт ҫук. Ӗҫ кунӗн^ен 

ҫуррине хваттер ҫине йаратӑп. Хваттерӳ ҫаалах ҫук.
Шупашкарта ҫурт сахалли калама ҫук шухӑшлат- 

тара!'. Шуяашкарӗ ҫаиах, сехетрвн сехете тенешкел, 
ӳснӗҫем ӳоет. 8.000 ҫын... 8060 8500... 9 пин.

— Куллен кун ҫӗнӗ хыпар савӑнтараван хыпар хӑл- 
хуна пырса кӗрет.

— Копператтив техвӗккӑмӗ уҫӑлаК
— Мусӑккӑ техвӗккӑмӗ.
— Театӑр стутин^е 4 ҫуд вӗренмелле тунӑ.
—  ИетакоЕИЕКӑ институ^ӗ уҫмалла.
— Хӗл каҫа 10-15 курс...
Епӗр халӗ темӗн 5уле ҫӗяӗ сойус, пӗрлешӳ... тӑват- 

пӑр; йалхуҫалӑхве кивҫен паракан сойус, проиысла со- 
йусӗ, вӑрмана аллӑсталӑх сойусӗ, ^ӑх^ӗп сойусӗ, выгьӑх 
сойусӗ, ҫӗрулми сойусӗ, вӑрдӑх тӑван сойус, тырпулсо- 
йусӗ, кӑрква сойусӗ... Хӑмла йулгашлӑкӗ... Кашнинех 
кӗв^елер, кашнине ҫурт кирдӗ.

Ан^ах пирӗн, Мускаври пек, ҫукун ҫуя тӑрӑх ҫывӑх- 
ри йала—20-30 ҫухрӑма хваттере ҫӳремелли ҫук. Ыт 
ти йвн|ҫн—аптӑрамастпӑр.

Иарославски урамра 3-мӗш ҫуртра 4 хватгер. Кӑ- 
макасем кивелсв кайвӑ пирки, ку хваттерсем мунҫа 
пулса тӑнӑ. 40-50 хуг ыйтса, комиҫҫисем уйӑрттарса, 
Комунхоса кӑмакисенв пӑстарса тӑктарнӑ. Иусасси ҫук. 
Куллен 20 хут ыйтса та ӗҫӗ тухмас!.

Цӗрре килеҫҫб—шывӗ ҫук. Тепре—кирпӗҫ ҫитмест, 
тата тепре—тӑм, хааар ҫук...

Икӗ ерне иртрӗ Ҫашах бҫлеҫҫӗ. Маттериалӗ-

сӗр пуҫне ӗҫдекенсвне 80 тенкӗ ытла панӑ. Иалти пе^- 
нӗксем пулсан, ӑна икӗ кунта 18 тенке йусаса параҫ- 
ҫӗ те, кусемех туса пӗтерессе кӗтес, те—хӑвӑн кӑма- 
ка купалама тытӑнмалла?

*§ун ^ӑтаймарӗ. Тата тепӗр хут Хула Совэ^ӗн Ко- 
мунпайне ҫитрӗм. Ман пеккисем халӗ те ,пӗр 22 ҫын 
хваттеп— шаккаҫҫӗ.

—Вы^ӑх сойусӗ, Мусӑк шкудӗ... т. ыт. Ҫавӑнтах 
ҫурт кӗтсе тӑраҫҫӗ.

Хваттер ҫук, ҫуках ӗнтӗ... тет унта ӗҫлекенӗ. Акӑ 
Н. Содӑтгӑв Леяинкратра пурӑнса пысӑв хваттер хӑй 
ҫин^е икӗ ҫуд усранӑ55ӗ-и—ҫӗнӗ ҫуртра. Ҫавна Сап- 
пошнӗкаӑв й. пырса ҫӑринэ ҫапса ҫӗмӗрнӗ те,—халӗ 
пурӑна!'. Есӗр те ҫавӑн пекки тупӑр, вара... ортӗр та 
парӑаӑр, тег вӑд.

— Ах, мӗнле ҫапса ҫӗмӗрес’ Вӗренгкелерӗҫ, вӗрент- 
келерӗҫ.

— Пирӗн претҫетаттӗл— ҫуртйӗр копператтивне— 
рапо5§п поҫҫодӑка кайса хваттер тупрӗ. Есб те ҫавӑн- 
та утса пӑх, терӗ пӗри.

— Епӗ ку копператтивра ^ленра тӑратӑп та ха. 
Кайса пӑхам. Еҫ тухӗ-и...

1927 ҫулах хамӑра авансда хвэттер панине аса ил- 
се, Шупашкарӑн тепӗр вӗҫне утрӑм.

— Вӗҫӗм ҫул пире, ретаксире ӗҫлекенсене: акӑ П05- 
тӑ ҫурт лартма укҫа илет. Ҫав ҫурта сире вырнаҫга- 
ратпӑр, тесе—посгановдени йышӑнсах хаваслӑх ҫунат- 
ти ҫине лартса ^уотар^ӗҫ.

«Аш пулсан хуплу тӑвӑттӑм, ҫӑаӑх ҫувха, ҫуне хӑт 
Марйе инке те иарӗ... тенисеи^асран ааймаҫҫӗ.

Ҫак шухӑшсемпе турткалашнй май Шупашкзрти 
нуштӑ уйрӑмӑ патне ҫитсе тӑтӑи. Пушгӑпа Партшкул 
хушшив^и ҫӗре темскер тӑрмаласа тӑкнӑ. ^^улсем выр- 
таҫҫӗ. Еҫлекенӗ-мӗнӗ ҫук.

— Вӗренекенсем нуиайланнӑ ыай, Рапфак, Парт- 
шкул, Коаператси технӗккӑмӗпе Мусӑк технӗккӑмӗв§в 
Еӗренекенсеи ва^^^и оп^ешитти тумазла.

— 'Вӑваш су5ӗ ҫумӗн^и кавӗ ҫуртра тӑвасшӑн 
мар55ӗ-и-ха ӑна?.

— Тусая-тӑвас лайӑхрах, терӗҫ ӗвтӗ Ҫутӗҫ Кӑмнс- 
сариатӗв^е. Ку ӗҫе 65 пин павӑ^^ӗ. Плая тӑрӑх, йу- 
сассӑн 'Ҫӑваш су^ӗн кивӗ ҫуртӗн^е 60 пӳлӗм ҫеҫ тухаЕ 
Зӗренекенсеве вырнаҫтарма ҫитмест.

— Халӗ кӑҫад миҫе ҫынва вырнаҫтараҫҫӗ-ха.
— Ку ҫурта тусассӑн 300 ҫыа кӑяа мар ӗнтӗ те...
— Ҫӗрве ^авнӑ. Никӗсӗ пула! Ан^ах кӑҫал туса 

йбтереесиве кӗтме ҫук-ха.

„Хастарлӑ^* ҫтенкор.
—  Мӗн шыратӑн пӗлтӗрхи хаҫатбвн^е?
—  Пӗлтӗр тырпул уйавӗ ҫин^вн ҫырнӑ 

ета!Рйана?
—  Мӗн тума?
—  Ҫтена хаҫатнв пама.

хам
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Мускавра 17 писсаттӗлӗн хваттер услови йапӑххи 
ҫинвен ҫырнӑввӗ „Литтерат. хаҫатӗнве". Пирӗн те Ел- 
вер 5-мӗш ҫул ӗнтӗ хваттершӗн Комуяпайне ҫӳрет. Ха- 
дӗ те вӗревб куҫса ҫитмен.

Ыттисем те утаҫҫе.

Ҫуртйӗр копператтивӗн кантурне ҫитсе кӗтӗм. Кун- 
та Иаҫнитски текен пуп хӗрӗ хӑйӗн ӑратнисене хват- 
терте усрани, хӑй Сӗнтӗрвӑррмнве ӗҫленине пӗлтервӗҫ. 
Ворнаввов—текенскер ҫакӑнпа токӑвӑр тӑванви пулвӗ 
те, хваттер йышӑнв? хувӗ... Копператтив вленӗнве, йе 
веретре тӑни—текех мар. Кайран татӑрӗ... терӗҫ. Вор- 
наввов ^'‘Рвтрв ма тӑтӑр? Вӑл худа советӗнве ӗҫлет 
вӗт-ха, ҫитменне тата ку ҫурта кӗрес шутпала хӑйӗн 
Шупашкарти ҫуртве те сутнӑ. Пултара!, ку та Сап- 
пошнӗккӑв тенинвен ӳксех йулмас!.

— Акӑ Ко^,ккова ил-ха. Ана Корнилӑвсем хӑйсем 
патне хваттере иленви турӗҫ те, кайран ҫуртйӗр йул- 
ташдӑх вавнне кӗме б тенкӗ нанӑ,—терӗ тепри.

—Ҫверӗв те пӗввен пӗр хваттер илет те, кама та 
пулин 5 тенке в^ена кӗртсе, веретрен хӑтарма хатӗр- 
ленет. Хуҫӗсем хатӗрех ӗнтӗ...

;§еретрисем ҫине пӑхмаҫҫӗ те кунта, ӗҫӗ хӑйех пул- 
са тӑра!.

— Малтан тӑваялан, умтисемпе кума пуд та, тин 
ҫуртйӗр копператтивне 'ьлена кӗр. '§ерет те кӗтмелде 
мар, укҫине те харӑсах 200, 300 тенкӗ тӳлес ҫук...

— Пулмастех-и ӗнтӗ мана хватгер. тетӗп. Епӗ пӗр 
200 тевкӗ тӳлерӗи, ыгтине интустри сайоыне ӑсатса 
аулйн халех татӑттӑм, терӗи.

Ишӗлнӗ
—  Йапсове^ӗн йӑтӑнса аннӑ. Йӑвӑра тӳ-

свйман иккен!
—  Мӑн йӑвӑрӑшне?
—  Районран йанӑ ъирку/ьарсенв.

— Ҫук, ан та кӗт. Икӗ ҫултан акӑ 3 етгашлӑ 100 
хваттерлӗ ҫурт тӑвӑпӑр, ун 'вухнв вара...

— Унввен мӗнде пурӑаас?
— Ку пирӗн ӗҫ мар, терӗҫ.
Хирӗҫ нимӗн те каламарӑм. Ку копператтиври йӗр- 

кесӗрлӗхсем—вяена кӗрес текенсене те шиклентермед- 
ле. 200-шер тенкӗ тӳленисем те хӑшӗ-пӗри кайалла 
тухма пӑхӗҫ. Вара 3 етташли те хӑйех пудса ларӗ...

Тухса утрӑм хула варнелле.
— Кувта та кадлех ӗҫ тухмарӗ.
Мӗн тӑвас?
Шупашкартан харам-пырсене: пупсене, вЗсен ҫем- 

йиоене, пуйансен ӑратгисене хӑваламалла.
Хулара хӑшӗсем ҫурт вырӑнӗ илсе килҫурт ҫавӑр- 

нӑ та, вӳрэвисене ҫапса лартнӑ. Хӑйсем Комуахос 
хваттерӗсенве пурӑнаҫҫӗ. Ҫавсене халех хӑйсен пӳртне 
куҫармалла, ыттисене те хваттере кӗрввӗр.

Ҫуртйӗр копператгивӗ таврашӗвве ирсӗрлӗхсем: си- 
сӗнеҫҫӗ. Кунта ҫирӗпрех адӑ кврлӗ.

Ҫутӗҫ Кӑмиссариавӗ хнрӗҫ пулин те—сӑмахран акӑ 
«Кокуншкулӗве Ш упаткартан айакка илсессӗн ӗҫлеме 
май та ҫук» тет пулин те, хӑшпӗр шкудсене Ҫӗрпӗве, 
йе урӑх худана куҫарма тивет.

— Суйлав камппани вӑхӑтӗнве Шупашкарта 2 вир- 
кӳ хупса, Ҫутӗҫ уврештени аллине памалла, тенӗввӗ. 
Ҫакӑн ҫинвен витертерех шухӑшласа пӑхса, ха^тере- 
хех ӗҫне татма ҫук-ши?

— Шупашкартан айакра ӑҫтан ӗҫлейет ку тӗпрн 
увроштени? теҫҫӗ пулин те, уврештенисенвен—Сойус- 
сеЕвен хӑшне-пӗрне урӑх ҫӗре куҫармаллах.

Тата увр«штевисене те икӗ ҫменӑлдӑ ӗҫлемелле тӑ- 
васах пула!. Пврӗн ретакси авӑ 6 сехетре пуҫласа 12 
сехет ҫурӑввен ӗҫлет те, кайран ҫурвӗ тепӗр ирввевех 
пушӑ йанраса лара!.

Пдан 50ЫИҪҪИ пек оркӑнсен йалтан ӗҫпе килекеп- 
семпе питех хутшӑнмалли ҫук, ӗҫоене каҫсерен те да- 
йӑхах планлама пу.ттарӗҫ...

Ҫак майсемпе те пулин Шупашкарта хватгер ый- 
туне лӑштах ҫӑмӑллатмалла. Унсӑрӑн тӳсмеддв мар, 
вӑл 'вӗрене касса тӑра!. Мӗнле ӗҫлес?

Ҫак шухӑшсем ҫине ургӑнса, утрӑм епӗ ретакси 
йеннедле. Акӑ ретакси ҫур^ӗ те. Еҫ кӗрлет. Ҫавӑрӑнса 
ҫЕТЕӗ ҫӗре 12 сехет те иртнӗ. Еҫӗ те пулмарӗ. Хват- 
терӗ те ҫук. Ыран каддех ҫапла кун иртерме тивет-шй?

Хвагторне тупмаллах. Ваҫанка.

Хӑйар михӗ.
— Ма есӗ пиҫнхуна хытӑ ҫыхатӑн?
— Ара, вара каҫ «лешсенве» хӑйар вӑрлама вӗр- 

сен, хӑйарне викме. Вӗл— вел.
Иаракассн, ИетСрне р.

Ш ӑ р ш ӑ.
Ҫатра-Марка йадги̂ де (Шуп. р.) килсс ҫуд ҫ?р- 
йӗркелеҫҫб тесв кӑҫал пӗр ҫыи та уйа навус такмаре.

— Лашуна хытӑрах хӑваллаха! Ытла та шӑршлӑ 
ку йал.

—Килес ҫуд ҫӗрйӗркелӳ пуласса пӗлтерет вӑд шӑршӑ.
Ҫи-

Арӑмӗн-^ен шикленекен.
— Мӗншӗн есӗ «Капкӑна» вулама йурататӑн пу.тин 

те ху ҫырӑвса илместӗн?
— Хам «Каакӑна* лексен арӑм вуласран шнкле- 

нетӗп. Ҫмнус.

Ответлӑ ретактӑр самеҫтиттӗлӗ К. М. Титтов.

Чувашлит М 1884. ЧсбОЕсары, тип. ,,Чувашская Книга". Нап. 3200 9К8.
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Сотеиалиеӑмӑн хурӑн лӑ мӑнҫулӗ ҫин̂ д̂е.
Вӑтам Атӑл оплӑҫӗн, Пӑхӑрӑслан окрӑк, Тӗлнапуҫ районӗн Т и л ӗ ь е р  

йатлӑ ■ьӑваш йалӗн^а 200 кил колхоса кӗнӗ. Колхосӑн 7 трактӑр пур. ■ЬӗБнапуҫӗн^и 
кспператтӑрсем „копператси-сотсиалисӑнӑн мӑн ҫулӗ" тене йуратаканскерсем, ҫак „Ти- 
мӗр утсеи0“ ака ҫин^в кӑраҫҫин пар»тпӑр твсе шантарнӑ та, памав, 600 теҫеттинтан пӗр 
3  теҫеттинне акалзма кӑраҫҫин ҫитменнипе, 6 трактӑр 5 кун хушши Паканарта (колхос 
ҫӗрӗ) ӗҫсӗр, намӑс курса ларнӑ. Колхос 1 ленӗсем трактӑрсем айӗнъи ҫӗре лашасемпе 
тухса акаланӑ.

(Хыпарсем).

ТРАКГДР- Кун пвк намӑс курса лараьъен савӑтр&н та тухмадиа мар мен...

КОППЕРАТТДР— „Сталин ураписвм" вӗт есӗр, колхса т|7рсх согснаписӑм ҫулӗ ҫинв илсв тухаттӑр. 
1ӑхта1 200 кил сбрне мар, 500 килбннв те акалас твйӗр всӗц! Сотсиалисӑм ҫуяӗ и? Ҫук! Сотсиалисӑм мӑн 
Ҫупӑ -пнран урпӑ, колпараттив виттбр тухмалла. Курӑпӑр т р актӑр ураписем кӑраҫҫинсӑр мбнлв ^упнинв?


