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, —  Ег, к |  тырпул хатӗрлеме пулашакан комиҫҫьпе!
ырса такӑнсан та вӑранма|;ӗ. Ыйхи хӗллехи упз ыйхните 
рлах кгҫса кай ас пу/ь-
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К ӗ т т е р е к е н  х ӑ н а .
Рас ҫапла та, рас капла... Камппани пуҫлан^бб. Каш- 

Еи ытлашки тырӑсенв патшалӑх аядине пакалда,— те- 
рб йалсовет претҫетаттӗлӗ тӗксӗм хурал п;ӳртЕв пухӑн- 
нӑ халӑха.

—  Кӑҫад ӑҫтан ытлашки тырӑ пултӑр?!—  хирӗҫ 
тавӑр^^ӗ Кутӑн Иакку ывӑлӗ Петӗр.

— Ницево... Тупатпӑр. Ӑн^ҫах ха^ьплан килмеяха. 
План кӗтетпӗр.

Халӑх саланҫӗ. Пурте утрӗҫ килӗсене. Хӑшӗ-пӗрисем 
урам кӗтессине ҫитсен 'ҫылай^ҫ^ҫен пӗр-пӗринпе пуплесе 
тӑ̂ бӗҫ. Кӑсен пи])ӗсем те йӑлкӑшмаҫҫӗ. «Х-хву, ты, 
пурнӑҫи ку? Иӑтӑ пурнӑҫӗ!» тесе суроа ил̂ ҫӗ Уй^ҫ^к 
Ваҫли, хӑйӗн вӑрӑм, сарӑ сухалне шӑлса.

Теприсем васкаса утса, нямӗн 'Барӑнмасӑр килӗсене 
садан^бӗҫ.— Иккӗн пӗр лав ҫине тийӗпӗр, Сахар. Ман 
лаши ҫукве ху пӗлетӗн вӗт! Вӗсен пданне кӗтсе. Ле- 
ҫетпӗр хамӑрах. Мӗне кирдӗ вӗсен планӗ пире...

* * *
Претҫетатгӗд куяӗн ҫӗрӗн план кӗтег.
—  Пдан идсе килсе намани пайан?— ыйта¥ арӑмӗн- 

'ҫен вырӑн ҫин^бен тӑрсанах.
—• Мӗн планӗ ыйтатӑн ара есӗ манран пӗрмайах.
—  Тырӑ планӗ. Тырӑ... Ана та пӗлместӗн. Претҫе- 

таттӗл арӑиӗ тесв усра вара сана. Тырӑпланӗ... шуйт- 
тан арӑиӗ. Кам ҫуратнӑ сана?..

— Ару-у-у, 'випер хытланха а^вам, Михала. Епӗ ӑҫ- 
хан пӗлетӗп ара.

—  Тырӑ планӗ. Ана та пӗлместӗя. Ҫынсен зрӑмӗ- 
сем хӑйсем плансем ҫыраҫҫӗ. Есӗ нур... К  чорту! 
Уйӑрӑзатӑп.

Претҫетаттӗл хӑрах урине сырнипех тухса вӗҫрӗ 
урамалла. Арӑмӗ нимӗн пӗлмесӗр тӑрса йул^вӗ, кӑвар 
пӑхратма йӑтнӑ тур^вӑкана алрах тытса.

—  План курмани есӗ?— ыйта^ кашнин^вех урамра.
Ҫынсем пӑхса тӑрса кӑна йулаҫҫӗ.
— План кйдмени?— ыйтрӗ ҫекреттарган кӗн^велере 

ҫитсе.
— Мӗнле план?
—  Тырӑ планӗ ара, тырӑ...
—  Пдан ҫук. Сахарпа Са^ьук кпитантси илсекилсе 

па̂ вӗҫ.
—  Мӗв?..
— Кпитантсй. Вӗсем ӗнер 22 пӑт тырӑ леҫсе панӑ 

копператтива.
—• Мансӑр пуҫсӑрахи... Плансӑр ӗҫлеме тытӑннӑ-и 

вӗсеи...
Тухса вӗҫрӗ претҫетатгӗл Сахарпа Сатвук патне 

плансӑр тырӑ леҫнӗшӗн вӑрҫыа.
Ҫул ҫин^ве а^васем хутсем йӑтнӑ пыраҫҫӗ. Вӗсем 

шкула кайаҫҫӗ ирхине.
— А мӗн хувӗ йӑтнӑ есӗр?
—  План!
—- Е-е-в, есӗр план вӑрласа ҫӳреме вӗренни? Сяре 

п?рре...
Вретҫетаттӗл пӗр а^вннне планне хӑвса ҫитсех турт- 

са ил̂ вӗ. Ҫийелтен тата а^вана кӗттех вӗтсе тӑкаввӗ.
— Тунрӑм. Вӑт шуйттан ависем. Вӗсем вӑрлавӑ 

пу^вӑ плана,— тесе сарса хувӗ планз кӗнвелерти сӗтел 
ҫине претҫетаттӗл.

«Пахвана йӑвӑҫсем ҫак планна лартсак аван. К у —  
малтанхи, улма йӑвӑҫҫи лартмалдн план. Ивкӗмӗш...

иах^васевв йӑвӑҫ ыӗнле лартмалли нлан нулнӑ ку.
—  Х -в-ву, 'ворт. Ку мар.
—  Мӗн ара вӑл? йарха мана.
Претҫетаттӗл нимӗн шарламасӑр плана сӗтел ҫине пӑ-

рахрӗ ге, сӗгел ҫине вавоаларӗ. ^ыдайвен ларвӗ вӑл ҫапда.
Ҫекреттарӗ сӗтел ҫинвн хутаилсе, куҫӗсемпе '§ы- 

лайвввн суса ларвӗ.
«Кри-вк-ик!» уй хапхи сасси илтӗнвӗ.
—  Ей, план илсе килмесгӗни есӗ?— терӗ пӗр ула 

лашапа кӗрекея йут ҫынна, претҫетаттӗл сӗтед хуш- 
шинвен сасартӑк тӑрза.

—  Ҫавӑйта пӗр хӗрлӗ ӗне иртсе кайрӗ, ҫавӑ пул̂ в? 
пу̂ В еяпин. Калатӑп— лаша хӑра¥,— терӗ те ула даша 
ҫине угланса йурттарвӗ йуг ҫын анаталла.

—  Ан кайха!
Те илтрӗ, те илтмерӗ, анвах пӗр варӑнмасӑр йурт- 

тар^вӗ йуланут малалла.
Претҫетатгӗл нимӗн в§нмесӗр тухса утрӗ тудалла. 

Анвах нумай тӑмарӗ, кӗвӗ тавӑрӑнса.
—  Нарӑвнӑй йарас план илме,— терӗ вӑрахӑн 

сывдаса.
Ҫекреттар малтанах вбямерӗ. Алдинви хаҫата вӑра- 

хӑн хурса ҫапла пуҫларӗ;
—  План хӑй тӗллӗяех нимӗн те тӑваймӗ.
—  Мӗн?!
—  План нииӗнех те тӑваймӗ, тетӗп. Иалсем йа- 

лӗн̂ ве вӑн, тырра ҫынсеи хӑйсемех леҫсе параҫҫӗ. Ха- 
ыӑрӑн та Сахарпа Са^,ук леҫсе павӗҫ вӑн! Ҫавӑн пвЕ 
ӗҫдеме тытӑнмалла, ман шухӑшпа.

—  Плаксӑраха?!
—  Комиҫҫи уйӑрсан йурӑвв^.
—  Мӗн тума?
—  Иалти ытлашки—сутлӑх тырӑсене шута идсе 

тухма.
Ҫевреттарӗ претҫетаттӗле ку ӗҫ ҫин^вен тӗадӗн^а- 

ласа тӑнлаятарвӗ. Иулашкин^ден претҫетаттӗя ку ӗҫпе 
килӗшре.

—  Ҫавах та уйхапхЕнв хурал тӑратас. План кил-
Еиве сыхлатӑр,— терӗ Йулашкин-веа претҫетаттӗл.

* *
Комиҫҫи Еҫе тытӑнвӗ.
Йҫе тытӑввӗҫ йалти кулаксем те.
—  Пытармасан май аилес ҫук.
—  Пытармадла.
— Тырӑсӑр йудатнӑр.
Ҫакӑн пек пуплеме тытӑнвӗҫ, комиҫҫи ӗҫлеме тн- 

тӑнсан, Пилешауҫ йалӗнви кулаксеи. Тӗрлӗрен сӳхое' 
йаваҫҫӗ кӳршӗпе.

—  Коииҫҫи пирӗн урама каҫнӑ.
—  Васкарах хӑтланас.
—  Килсе кӗрсен.
—  Пӗрпӗрне йӑтӑ вӗрнӗ пек вӗрсе систерес.
'Йухӑнсем мӗа 'вухлӗ памаллиае малтанах, хӑйсемех

йевчт тунӑ. Вӗсем пагне кӗмеҫҫӗ.
Арман хуҫи— Куҫма йахӑнне кӗртмест килне.
—  ҪуК тнрӑ. Аҫган пултӑр ара. Тара илыеп.
—  Ара, кӗрсе нӑхарха ӗнгӗ.
—  Ҫук, ҫув.
Комйҫҫи кӗвӗ Куҫма килне. Апвтх кӗлевӗсем пуР’'® 

ҫӑрапалах пятӗрнӗ. ЬТйгса та памасТ уҫҫисене Куҫ«^'
—  Уҫҫисене нар!
—  Ҫук. Карвӑара.
—  К й р в ӑ к к у  ӑҫтч?
—  Лешкасса кайнӑ.
Аявах Куҫма уҫҫи памаяни пулӑшиарӗ ӑна вим'8 

ге. Ҫырвӗ комиҫҫи вӑл мӗавухлв тӳлеме тӳсняне нӗлсе.
Кӑ^ТТӑркка натне кӗвӗ комиҫҫи. Пуйая ҫын.
—  Хам-хам-хам-хам! вӗрсе йавӗ ТШ ӑркка комяҫҫи 

сырса кӗрсенех.
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—  Шӑшисем вакласа пӗтернӗ улӑма. Пблтӗр хӑ- 
арнӑ̂ ^̂ вӗ те,— сӑмах хушрӗ пырса кбнб комиҫҫийе Иа-

— Мбн хӑтланатӑн есб?..
— Хам-хаи-хан-хам1 Пӑсӑлнӑ ҫав епб ҫапла. 
Катӑркка ҫуири-кӳршб ҫыннине систер^вб капла ту-

впе комиҫҫи пывине.
Кӳршб ҫынни Йакурвва пбтбм улӑи туха¥ лупас

Арттисран иншенера.
СутуилЛпе Промышлӗннӑҫ 

[элӑх кӑм г

—  Тырри ҫув ман,—терб комиҫҫи сӑмах ыйтв^в- 
енех.

—  Уҫ кблетне.
— Пбр пӑт пуф. Пулман кӑҫал ман тырӑ.
—  '|§ӑн та 'ҫӑн пӳлые тбпб йап-йака та, ҫап-ҫутӑ. 

внбн ҫук.
— Аҫта хутӑн тыруна?
—  Ҫу-ук, пулман ара.
Комиҫҫи лупас айӗнҫи улӑм ҫия^е виҫб ҫатая ыраш 

упрӗ.
>к ♦*

Пирбн йал 779 пӑт пама пултара¥ патшалӑха» 
■есе пӗдтер^вб комиҫҫи тӗрбслесе тухнӑ хыҫҫӑн йалсо- 

райбҫтӑвкома.
- Плана хамӑр та тума пултаратаӑрбҫ,— терб йу- 

шкивҫен сасӑпах.
— Кбтӳ кбҫӗ. Пур ӗвисене те дайӑх пӑхса кбрт- 

{ц. Вӗсем хушшанҫе пӗр план та курмарӑм. План 
илмерб,— тесе кбрсе йевит турб, уйхапхи патӗнҫв плая 
ииаса тӑнӑ Караҫӑвар Кавӗрле. Ҫ. Шӑп^ӑк.

хглӑх кӑмиссариатен^и и н - 
шенер, Валеиттинӑв,арттис 
пулнӑс.^^ер, интенер пулса 
ӗслат. Иншвнар ӗҫнв пӑ-ьах 
пӗлмвст, („Канаш “  х-раН).

Ҫав Валентиаӑва пур халӑх 
У н  ҫух пбдеҫҫӗ аванах...
—  Ай-йай, сасси ун питӗ халлӑ,
Сасси кайа^ҫке йан-йанах.
Ҫапла тийеьҫб манӑн арӑн 
Каҫпа геатӑра кайсан,—
Хӑй ҫак, алла тыюа китарӑ 
«Ех, внЕЗ по Волге» йурдасан.,*
Аван йурлаҫ^ҫб, тиркеместӗп,
Кӑиӑл тӑваҫҫб ҫынсене...
Анҫах еп хадӗ те пбдиестбп-^
Аҫтан вӑя пулвӑ иншенер?
Спектаккӑ^, стсенӑ, сӑвӑ-йурӑ...
Иалан ун пулнӑ ҫывӑх тус,
Ан^ҫах пайан йӑлтах вӗт урӑх,
Пуҫра та ха.^ ун ҫӗн картус. 
Айкаш^ӑрах, ан тив, пбр тапхӑр,
'^ӑта^ ҫав батб Шупашкар.
... Пайан епбр хытах ыйтатпӑр:
Камра вӑд айӑа ҫаквашкал?

И. Кашасем.

Мӑлатук хӑр аххи  ҫурла.

‘̂ ӑ н -К а й -Ш и . Кун пек каҫсене п§ре те йурата^астӑп. Ара... уйӑкӗ те хӑйбн ҫурпипе 
йӑкӗлтесе тӑра !
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Пӗр пивкере икӗ тӗслӗ сӑра.
Хупаланнӑ комуние.

—  Пб-вбк хуранӑн пӑтти туглӑ. Мӗн вӑд?
— Мӑйӑр! тесв савӑнса сиккедесе ҫавӑрнаттӑмӑр 

ӗмӗр кӗтӳ кӗтсе, шӑпӑр каласа пурнӑҫне иртернӗ Хе- 
тул муҫи тавра.

—  Мӑйӑрӗ те ыӑйӑр та, урӑххи те пур мзр и?
—  Хвегле инкепе Мӑншӑрг кинемейӗ ҫапла кала- 

рӗҫ. Мӑйӑрах...
—  «Ҫӑмарти '{ӑххиве вӗрентмезт» тевине илтмен и 

есӗр? Мана та вӗрентесшӗнҫке есӗр, ҫамрӑксемех.
—  Вӗрентместпӗр те... калатпӑр илтнине. Мӑйӑрне 

те йурататпӑрах та... тутлӑҫке.
—  Мӑйӑрӗ хӑрӑк пулсан? Хуппине хурт шӑтарнӑ 

пулсан? Мӗнле, тутдӑ и?
—  Ун 'ҫух... ун 'йух вӑд урӑх ӗнтӗ. Хӑрӑк хурдн, 

ҫурӑк хуран пула^
—  Акӑ мӗн тутли. Авӑ Хветле инКӳ апатяа килет. 

Тутли уяӑн ҫумЗн^ҫех, пурах пулӗ-ха.
—  Мӗв?..
—  Мӗн пӗдӗр мӗяне хӑвӑр. «Пӗр пи^ҫкере икӗ тӗс- 

лӗ сӑра» теҫҫӗ, ҫав ыӗн? Ҫак йуыаха шутласа туаӑр
та, куя ҫин^ҫен то калӑп.

—  А а! Ҫӑмарта... Ҫӑмарта-ҫӑмарта пӗҫернӗ пудӗ- 
ха апатпа килме. Ш урри те, хӗрли те пур.

—  Тути те ҫук мар. К у  хуранӗ те пӗ^ҫӗккӗ, шурӑ...
Тӗрӗс вӗт, а? Тӗрӗс!

Хветде инке Урхӑ^ти варӗ урлӑ каҫса Тылла пуҫ- 
ҫи хӗррипе, епӗр кӗтӳ кӗтнӑ ҫӗре ҫнтсе тӑ^ҫз. Кип- 
килс сарҫӗ те, ҫӗр улми, тӑвар тата 4 ҫӑмарта 
кӑларса хуҫӗ. Иккӗшӗ Хетул муҫийе, иккӗшӗ—паре, 
кӗтӳ а^висене... пӗр''^.

— Ш ур хуранӑн пӑтти тугдӑ тейер ӗатӗ куна...
—  Ш ур хурааӑн икӗ тӗсли сӑрв, тесен тата аван- 

рах, каласси тарам ҫийӗр-ха...
Ҫиме тытӑнтӑмӑр. Кӑвак кипке тӑхӑннӑ ҫӗр ул- 

мийӗ те, шур пӗҫӗк хуранӗн пӑтти те хирте 'вӑнах, 
питӗ тутлӑ.

Хетул муви пӗр ҫӑмяртвве йаланах апат хыҫҫӑн 
■Вӗрӗлле ӗҫме йуратацӗ. Хветлэ инке те '^''р ҫ.ӑмарги- 
вех уйрӑмзх ИЛС0 килвӗ.

Апат хыҫҫӑн хӑйӗя Йуратнӑ йулашки «шур хуран- 
не» муви шаклатрӗ кӑаа, вӑл пант1 туса ҫурӑлса кай- 
рӗ. Сииӗсӗн кӑвчкӑя тӗтӗм йавӑна^. Шӑршӑ...

— Асатте, тутлӑ-и!..
— Ш ур хураву та хӑрӑк пула^ҫке, Икӗ тӗсли сӑ- 

ри те...
— ^ӑеах, ҫнйелтет пӑхсан, хуранӗ, хупии аван та... 

ӑшвякЕи—хура, терӗ асатте, килӗшрӗ.
«Ҫийелтея пӑхсан— ҫырла пск, ӑш-викки хура йун».. 

Тата ытги халлапсем ҫине те куҫрӑмӑр. Асатте ӳркез- 
месг. Сӑмзххи ун татги сыпписЗр. Пурве те темле 
ытарлӑ кала^ввӑ.

Епӗ пайан та „пӗ^вӗа хуравссм", «икӗтГслӗ сӑра»- 
сем ҫин̂ вен каласшӑн. Ан^вах ытарлӑ туса хӑтланас та 
илмест. Тӳрех пуҫлар.

Орлов Илларион Кавриллӑви-в парттире 1918 мӗш 
ҫултавпа тӑ ра ! Пӗтӗм 'Ҫӑваш оркависатсинве паллӑ 
Ҫын. Проккурор помошяӗкӗ, сут ҫынви, ҫлетӑвӑтгӗл 
пулса ӗҫленӗ: питӗ лайӑх комувис темелле. Иап-й: ка 
лупӑддӑ: ҫӑмартаран та кайа мар. У с а  ӗҫ туман, вы 
кӑвӑр мӗн туйанса курман. Худари партти пуххисев^ве 
те ни майлӑ, ни хирҪҫ аукса калаиа 1. Ш ӑьӑр х ах . 11 
ҫул зушши ҫапла хупӑланса пы^вӗ. Х ӑй вувнв те, ӗҫӗ- 
севе те, 'вӑтӑсем пуҫ суаат айно хунӑ пе-., пытарса,

хуллен хуаӑлангарса пы^вӗ. Хӗрли те пулнӑ нккен ку 
хупӑ ӑшӗн^ве, шурри те ҫук мар, 11 ҫул хушшинве 
«икӗ тӗслӗ сӑрри те» хухса пынӑ, «хӗрли те» меш- 
'Венленсв ,шуралнӑ“ , шурри те; пӑнтӑхсах ҫитнӗ.

Кӑҫал каҫсерен пӗр ӗмӗлке Шупашкар урамӗ тӑрӑх 
ҫУреме тытӑнвӗ. Хула копператгивӗя 1-мӗш Л*-рлӗ ла- 
рйукӗ умне пырса тӑра¥. Ларйук адӑкне шӑршда!, 
Спивкӑ ҫугса пӑха¥. Уятан аслӑ ҫурт ҫурвй тӗлне 
ҫитсе тӑра^. Ҫ-ӳделле сиксе, 'вышкисене 'вӑмӑрдаса ҫак 
ҫурта йуяа¥.

..Аслӑ сут 'вленӗ ман арӑм патне пӗр ҫыру йавӑ, 
Орлова ыан арӑм иккенне, манӑн 2 а̂ ва пуррине вӑл 
пӗлет. Ҫапах ҫыру йааӑ. Арӑм патяе хам Ю ҫыру 
йатӑм, хирӗҫ ответлеиерӗ. Вӑд урӑххиве йурата¥ пул- 
малла. ЛарЗук пуҫжӑхӗ пул^вӗ. Ка^ввине унта ихзе пы- 
ра¥ пулмадла.

Контров Комиҫҫинех ҫыру ҫыратӑп. Пӗрре хаиа 
кӑтартас. 1918 мӗш ҫузтанпа парттире тӑрса та хамах 
пӗрре кӑтартас мари и?

Ҫыра¥:
„...я  как член В КП ^б).. не нахожу себе места 

Ф. растраивает ыою жизнь. Прошу— засгавить Ф-вз 
жениться на моей жене, а я с 2-го августа 
считаю ее не своей женой...“

Ҫыруае ирех пушта леҫрӗ те, Аслӑ сут ҫуртне тӑШ' 
манне ислетие 'вупрӗ. Хӑй арӑмне контро^ комиҫҫи 
кавва парзсса кӗтсе п/рӑна¥. Аха^ тӑрасран, „кӗрӗк 
арки йӑвалас“  вырӑяне, Ф-па ҫапӑҫа^. Пӗгӗм Аслӑ сут 
ҫуртне ӗдӗк хӑй ларнӑ капиаетсене Йанрата1 .̂

Арӑине пӗр тухтӑр патяе хӑваласа йарса хуг илсз 
килгерет. Иӑвӑр ҫын пудаи-пулманнине сӑяаттара^. 
Арӑиӗ патне килетен ҫырусене алла ҫавӑрса илмедди 
слайсэм шыра^. Прислукӑсенвен арӑмӗ иӗнле пурӑнви 
ҫин^ве^ хупӑрла^^а потпискӑсам илет. Сутри пракгӗккӑ- 
на канман, йӗрлемэ ӑста — ҫлетӑвӑттӗл пулнӑ^ҫын вӗт!

„Сӑчахпа ҫыяаа аа ӗяен“  тенине те йтлан асрз 
тыга!^. Пӗр тухгӑр паяӑ хуга та ӗяенмест.— Хӗрарӑи 
тухтӑр хӗрарӑмсеи майтӑ пулмз пултара^, арҫын туг- 
тӑра, 3-4 тухтӑра харӑс пӑхтараи, тет. Арӑма по.внит- 
сава хӑвазасз кайа!?. Тухтӑрсеы арӑиӗн арлӑхне сӑнз- 
нине в1р;ах хӑй куҫӗпе хӑй пӑхса тӑра!^. Шанмас! 
Ҫазӑнтах арӑмпа упӑшка пӗгӗм по^нитсӑяа йаяратса, 
пӗр-пӗриа ҫинв сурса, ҫӗмӗрӗлме тытӑяаҫҫӗ...

Иатлаҫса йатдзҫмасӑр— арӑмӗ „тулли“  иккеннв 
пӗлсе, ӑяа сута парса кӗрешсе кӑтартасшӑн ҫуна̂ в?® 
Озловӑн, ,,пушӑ“  пуднӑ тӑнӗ.

Ӗҫ тухмарӗ харпӑрлӑхпа кӗрешекен Орлов, кому' 
внс, арӑмне хӑйбя йапали (соп^вӗннӑҫ) туса хунӑ. 
Иетгереслӗ ӗнтӗ вӑрҫнине курма та. Контро^ комиҫҫя 
Ордова ^ӗнсе сӑмах тунӑ, йатланӑ та, Орлов каллвх 
„не  находят места“ .

Ҫунаттисене тепӗр майлӑ сарса йа̂ вӗ.
...епӗ арӑиа Шупашкар опсгановкин^вен туртса к5- 

ларса, хӑтарса— Мускава илое кайасшӑн^в^вӗ, есӗр: 
...Вынося ине ж )  выговор разтраиваете иою жязаь. 

Заставили итти на развод с женой".
Пыр та калаҫ ҫавӑн пек ҫынпк. Малтан арӑмнв 

сутма пырса параГ, ка^^а пама сЗнсв ҫӳрет. К а й рав  
мана есӗр арӑмран уйӑратӑр, пурнӑҫа пбтврвтӗр,

Хуппи ҫӗмӗрӗлсе кайрӗ те, пӑятӑх к'ӑна палкаса 
тухрӗ пӗ^вӗк хуранран,

Пӑсӑк ҫӑиартана Хетул муви ҫырманадла йарӑн- 
тар'^'^. Хуаӑланвӑ Ордовсен пӑнтӑхве те йешьбкре 
тытналла иар. Ваҫанкка,
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Массӑна комиҫҫипе вӑратакансем.

В. И. САХХАРДВ: А-ха.. Инспектси!.. Коҫин йулташ! Массӑ ҫавӑнта ҫывӑраТ... ҫавӑкта 
тата ҫавӑнта вӑрат! 

И Ф. КОҪИН: Профсойус массине комиҫҫи вӑрата! А, хӑеӑр мӗн тӑватӑр? 
В. И. САХХАРДВ: Инҫпектси пырсан -ьасрах вӑранаҫҫӗ тетпӗр-ҫке..

В З х З т  х ӑ в а в ^ -
—  Ну ним те иар, вӗҫӗ-хӗрри кӑмаха ҫиве, йатне 

лайӑх хурасвӗ. Штопӑ йавӗпех мӗнле ҫын пулмалли 
палӑрса тӑтЗр— хура ҫинве шурӑ палӑрнӑ пек, терӗ 
слушӑшви, авлансан ик ернерен арӑиӗ ывӑл а^а ҫу- 
ратса парсан калле-малле, пирусне ҫӑварне урлӑ хып- 
са, уткаласа.

—  Мӗндв йат парас? Павӑа кивелнӗ йат, аха^ тв 
«Иавӑл» тенӗ пек. Мана в^трввсв хухтӑр! «Иулиа- 
нийа» тошӑ йураиас^— ,йӳлв йанӑ“ теме пултараҫҫӗ, 
а енӗ хаы та йӳле йанӑ ҫынна пит йуратыастӑп. Пӑх- 
ха ха.)ь Петӗр Ивавв а^ине Иарополккӑ пионерв. Иӳ- 
ле ҫӳрет. Иаҫӗ те йати вӑл? Иаро-полккӑ— „йаровой 
полӗ“ — ҫуртри уй тени пула¥. Уй йа̂ ҫӗ кирлӗ ыар. 
лха^ те уй тесенех тукӑҫне хӑпартмалли решшени аса 
килет те, 'ҫун хӑра^?. Мана тӗв^ҫе пӗдтӗр. «Питирим» 
тошӗ питех мар— пӗтрӗы тенӗ пек, ытла хӑравҫӑ йат, 
ха^ хаыӑн та «тасатаҫҫӗ» нулӗ тесе хӑраса 'вун в̂ӗрв 
йулкарӗха. Ҫук. Кайса канашдас у$рештенине.

—  Мӗн хурас? Мӗн шуйттанда йат тупас? Ш ы- 
рӑрха.

—  Мӗнлв хурас? Ман шутпа Коминттврн хуиалла. 
Тӗп^бв пӗлет. Коминтери Ваҫҫил^ҫ пула¥— аван вӗт?

—  Сахалтарах пек.

—  Ман шугпа Контро^ хумалла. Контро.^ Коыин- 
терна та тӗрӗслеме пултара?.

—  Ах, пошалс1ӑ Кантор ан хурӑрах. Кантторакай- 
сан нвм ӗҫ те тумалли ҫук—ниы ӗҫ пӗлми пудӗ, кан- 
торти пек 'ҫӗлӗм ҫеҫ туртеа ларӗ, хыакаланса хутӑшрӗ 
асдӑ ашшӗ, Кантюр йат х^расран хӑраса.

—  Ревиском! Тупрӑы, Ревиском хурас! кӑшкӑр^ӗ 
копператтив претҫегаттӗлӗ.— Ревиском вӑл пур ҫынна 
та хӑратакан йат.

—  Апла мзр «'^исткӑ» хурас, «'Ҫисткӑ» пур слу- 
шӑш^ҫйне хӑрата?^.

—  Тата лайӑх пултӑр тесен ,контро.|“ , «ревиском», 
♦■Бисткӑ» сӑмахсене пӗрлештерсе, Коятрревкомрскӑ тӑ- 
вас, терӗ «Са КС» сӗтеллин ҫыруҫи аха^ тв пӑрнӑҫ 
тутинв татах йеняе-йеннв пӑрнӑҫгарса.

—  Хурас! Хурас! кӑшкӑр^ҫӗҫ пурте харӑс. Кӑна 
хврӗҫ калакан пулмарӗ. Тупаканне урлӑ-пирлӗ тв мух- 
таса пӗтер^ҫӗҫ, кунине те ӑна туыа пул^бӗҫ.

Хурасси ху^ӗҫ, ан^ах оитӗ хак:а  дар^ӗ: аслашшӗ- 
пе }^а^Екинв йатне калаыа вӗрентсе икӗ кун ӗҫлеые- 
сӗрвх вӑхӑт иртер^вӗҫ.

Тӗлӗныеллв вӑкӑт хӑватӗн^вен. Н. '^урпай.



Кӗтмен ҫӗртен.
Ҫурҫӗр йен^ҫен ҫил вӑйдӑ пулнипе-и, ге вӗҫевҫӗ йу- 

рв пбрре ҫӗнӗ ҫулпа вайса пӑхас тенипв (пире паллӑ 
иар) пирӗн йад урлӑ, кӗтиен ҫӗртенех, пӗр йероплан 
кӗмсӗртетсе, пӗтӗм йал халӑха тӗлӗнтерсе иртсе кайрӗ. 
Мадтан шавлани илтӗн^вӗ, шавлат те шавла^, темӗскер 
паллӑ мар.

—  Иероплан килег, пӑхӑр йепле вӗҫсе килет,—ҫа- 
ра пуҫӑн 'вупса тухрӗ Илйе.

Ҫанрӑксем, йероплан мӗнде иккенне, тата вӑл йеп- 
ле вӗҫнине 'виперех нӗлкелеҫҫӗ пулсан, ватӑсем пирӗн, 
хал̂ в̂ вея ӑна курман, Ҫарта пуднӑ ҫынсене удталаймӑн, 
вӗсем курнӑ кӑна мар, ларса та ҫ^ренӗ.

Халӑх пухӑнвӗ. сухалӗсене (ваттисем, конешпӑ) ҫӳ- 
делле тӑратнӑ. Хӗвел куҫа йӑмӑхтара^, алӑпа оулхӑнлаҫҫӗ.

Иртсе кайи^в^вен пӗр сас 'вӗвӗ ҫук, тӗлӗннӗ пурте,—  
пӑхаҫҫӗ. Ик-виҫ минут хушшинве куҫран ҫухал^вӗ.

—  Кӑ^вухнехи ҫынсем гемӗн те шухӑшласа кӑла- 
рӗҫ,— хускатса йатбӗ йероплан курӑнми кайсан Кирук 
Ваҫҫ.— Тфу1 йавӑл.— Кӗперӗ те, ҫырми те нипо^в^вом.

—  Тепле ларса ҫӳреҫҫӗ онта? Епӗ полсан тем пар- 
сан та ларас халӑм ҫоь1— 'вӗлӗмне паклаттара^ Пракка. 
Орӑллах, ҫо о-о к, ни-ни, порнас килет, ӳссӗрпе мӗн 
подӗ, ^сзӗрпе епӗ пӳрт тӑррине те пӗр хӑрамасӑр хӑ- 
париа полтаратӑп.

Пӗрене ҫин^ве виҫҫӗн ахӑлтатса кулса йа^вӗҫ. Кам- 
раи кулаҫҫӗ, паллах ыулка^в пек хӑравҫӑ Праккаран.

—  Лартатӑп пӗр штав, хӑпар хапха ҫине, Пракка! 
ха-ха-ха, хн-хи-хи! Н у  мӗнле пек?

—  Йҫтер-ха, мӗн полӗ онта— шӑлне йӗрет Пракка.
—  Ӳссӗрпе 'викеленсе анӑн. Урӑлла хӑпар. Укҫана 

кайран тӳлеҫҫӗ, тӑмана!
— Ай-йай 'вейв подашшӑн. Мана олталаймӑн. А^ва 

мар епӗ. Еҫтер,— онта иӗя полӗ. Хапха ҫине мар, 
йероплан ҫине те, пӗр шикленмесӗр ларатӑп. Тоттӑ!

—  Иурӗ, кайалла иртсе кайнӑ 'ВУ^нв| кӑшкӑрса 'ва- 
рӑпӑр та, сана лартса йарӑпӑр, ун̂ в̂ вен хырӑмна пу- 
шат,—вӑрттӑн кулкаласа кала'г Ал>ун.— Курар, паранкӑ 
ҫисемӗн пысӑкӗш ^ссе кайнӑ хырӑму, пупӑннин^вен ка- 
йа мар,

Пур те Пракка ҫине пӑхса ахӑлтатса кулса йа^вӗҫ. 
'Бӑнах та кулӑш^ӑ ҫав, шӑмӑсӑр 'вӗлхе мӗн каламӗ? 
Праккаран вуда^-и йероплан ҫине ларма, хад'^'^'’ ^  пра- 
хут ҫинв ларса курман вӑл, Е-е-х, кадаҫа? ҫапах та!

— Ӳксен пуҫу 'вӑтас ҫук,— сухалне 'вӑмла^ А^ьун,—  
аллу-уруна ҫеҫ амантсан питех хӑруш мар тз, пуҫа 
ҫӗмӗрсен пит кансӗр, пуҫсӑр пурӑнма хӗн. Ҫапла-и 
Пракка пи̂ в̂ ве? йӗкӗлтет ӑна Ваҫҫа.

— 'Ҫорт пӗлет-и, пӗлместӗп, поҫсӑр порӑнса кор- 
ман,—шӳтле каласа ху^вӗ Пракка, пӗрвне ҫумне тайӑн- 
са. Хӑйӗн^вен тӑрӑхласа кулсан пит ҫиленет вара тӑл.

Тавдашвине итлеме йуратакансеи, хура вураксеы 
пек, ҫӑварӗсеве карса ӗхӗлгетсе дараҫҫӗ.

— Пуҫсӑр пурӑнма кансӗр тетӗн?— ҫӗнӗрен хускат- 
са йатвӗ шӳте йуратакан Илйе.— Пирӗн копператтив 
пуҫлӑхӗ, вӑн, кансӗрне туймас} пулас, пуҫсӑрах пурна?.

— Хӑй сисмест пулӗ вӑл, валас пула^ ӑна, систе- 
рес пулаУ̂ ,— икӗ сасӑ харӑс персе йа^вӗҫ.

Пӗреве ҫив^ве даракавсем валлӗ-малдӗ пӑхкаласа 
идвӗҫ. Копператтив хапхи ӗнертенпех хупӑ. Таҫта ҫӳ- 
рет пуҫлӑх. Хӑраҫҫӗ унтан хрес^вснсем. Пӗдсен темӗя 
тӑвасран шивденеҫҫӗ,

—  Праккана хушас, вӑл хӑйуллӑ пудакан^вӗ,— куҫ 
хуриае пӑхса илвб ун ҫине Ваҫҫа.

—  К алан а  пултарӑни всӗ? И е урӑдла 'вӗдху ҫаврӑ- 
наймӗ-и? И епле пек?

Тарӑн шухӑша кайнӑскер, Правка ҫиленсе пӑхса 
ил̂ вӗ те алляно ҫеҫ сул^вӗ.

—  Ҫов, полмас!'. Тӳрех шӑл орлӑ йара¥. Иӑтӑнала 
ҫыхланнн^вен ҫыхланманни лайӑхрах.

Кирлӗ тавар ҫукки ҫин^вен, копператтив пуҫлӑх! 
ироӗр ӗҫӗсем ҫин^ве сӑмах хускагса йа^вӗҫ.

Кояператтивра, кирлӗ мар йапаласем пурте пур 
ҫ}хе 'вӑлхасем, шӑмӑ турасем, ҫӳлӗ кӗлеллӗ пушмаксеи, 
хаклӑ йышши супӑ^сем, канӗхвитсем, т. ыт. тв. ХреС' 
'Вене кирлӗ йапаласем: 'вашвӑ ҫӑяала, ҫава-ҫурла, х̂ т- 
кӑранташ, тапак тупаймӑн унта.

—  Пӗр аҫмушкӑ тапак пар-ха? ыйга¥ унтан каи 
та пулин.

— Тапав пӗтнӗ. Пирус ил, тапакран та тутлӑ,— 
стойхвӑ ҫинв килсв хура! копператтив пуҫлӑхӗ.— Турт 
хулара пурте пирус туртаҫҫӗ.

Ы тги йапаласенв те ҫавах, есӗ ӑна ыйтатӑн, вӑл 
сана, 'ворт, темӗскер килсе тыттара'?. Иаланах унӑн 
вӑхӑт ҫук. Ҫавӑнпа ӑна хресвенсем йуратсах кай- 
маҫҫӗ.

Пайан та вӑн ҫавнах ҫиленсе вӑрҫса, йатлаҫса ла- 
рзҫҫӗ.— Иӑтӑ мар-и, йӑтӑ! Пухӑнса ларсан, сӑмах ҫине 
сӑмах.

—  Микуҫ татах ӗҫсе ӳсӗрӗднӗ,— пӑхӑр-ха йепле 
тайвалана}',— тӑсса кӑтарта? Ваҫҫа. Пур те пуҫӗсеае 
аслӑ урамалда ҫавӑр^вӗҫ.Урампала вувӑр-иакӑр уткала- 
са пӗр пйншакдӑ ҫыя килет.

—  Суквӑрлантӑн-им, ҫавна та вурмастӑн? Е-е й, 
хӑв та ҫав, Кашвӑр Павӑлӗ вӗт вӑл, тӳрлетет ӑва 
А.|ун.— Микуҫ сӑкманпа ҫӳрет, ку пиншакпа.

—  Аха, сӑмах ҫинех пол^вӗ, шелмӑ,— хушса хув? 
Пракка та сӑмах.— а н  шавлӑр, мӗа калаҫҫӗ.

Иӗр сӑс-^вӗвӗ те ҫук, 'вӗдӗм наклаттарни ҫеҫ идтӗнет. 
Тайкаланса ҫитрӗ хайхи ӳссӗр ҫын. Малтан нумайв- 
р н  пӗр 'вӗниесӗр пӑхса тӑ̂ вӗ, увтан пӗрене ҫине тӗшӗ- 
рӗлсе ан̂ вӗ.

—  Курӑпӑр, кама суйласа лартӑр!— куҫӗсене ҫа- 
вӑркала} Кашкӑр Иавӑлӗ,— епӗ сире култтурла пурӑн- 
иа вӗрентешшӗн пултӑм, есӗр ӑна хавлаймарӑр!

Накам та, нимӗн те ӑнланаймас^. Темӗскер супӗл- 
тет ку ӳсӗрпе, вӑрттӑн вудса лараҫҫӗ.

—  Мӗн пулнӑ ку ухмаха.
Тӑма хӑтлана¥, тӑраймас¥. Ыглашшипех ӗҫнӗ. Ат- 

ТИС6М 'вйркуҫ таранах пыл^вӑкпа вараданнӑ.
— Ӑҫта кайма тухвӑ есӗ капла?— сӑмах сиктерсе 

хувӗ Илйе,— пӗлсе калаҫатни есӗ, йе ӳсӗрпе-и?
—  Ес ӗҫтергӗн-им мана? Пӗлмен пек пудаҫҫӗ. Кам 

ман ҫин^вен шалӑпӑ ла̂ вӗ. Кала шуйтган кушили,— 
тӑвӑтӑ ураллӑн упаленсе пыра^ Илйе патнедле.— Бсӗр 
кӑлартӑр мана вырӑнтан. Па-а шли к  'ворту!

—  Ахз, вӑн мӗскер. Пырна тул^вӗ, снаввЗт! ИУ' 
ра-г-¥, вунаа ҫеҫ пулмӗха,— хӑйуллӑланса кайрӗҫ пӗр- 
ивкӗшӗ.— Ма 'варӑнтӑн кунта? Ӗдӗк пиртен тарса ҫӳ- 
реттӗн.

—  Ҫухалнӑ пуҫне шыра? вӑл,— тӑрӑхлама пуҫларӗ 
Ваҫҫа. Тупса парӑр ҫавна. Хи-хи-хвЬ

Хал^в^вен ним сӑмах каламасӑр, тӗлӗнсе пӑхса лара- 
кан Пракка сиксӗ тӑвӗ те. Кашкӑр умнелле угрӗ.

—  Пу, терӗ вӑл аллине ҫавӑркаласа, ну, ӑҫтан тиверхсе 
йарас малган, ораллах хӗртме полтаратӑп, тарӑхтар^рӗ 
вӑл пире. Ашӑтас ӑна пит лайӑх, ӳссӗрӗ таҫта кайса 
кӗтӗр!

'ВУ̂ ? ҫеҫ копператтӑра ҫутатса йара^ввб, адлин^ввн 
тыгса ӗлкӗрвӗҫ.

—  '^арӑн, ан варалан, сут хӑй пӗлӗ. Малган от̂ вох 
патӑр аире! иквӗн ҫавӑтса кайрӗҫ Кашкӑра йалсовбт- 
нелле.

■]§ӑнах та отвот патӑр ҫав! С— Н.
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Нумайа пыиан лайӑх вӑхӑт.
Пӗр ирхйве уврештени стурӑшӗ— Карп Михадӗ- 

пе пӗр калаиа ҫук тӗлӗнмелле йанала килсе пул^вӗ. 
Ҫӳдтен хӗвел перӗнсе ансан та кун пекех тӗлӗнес ҫук- 
{6 пулӗ Карп Михалӗ, йе сӑмса шӑнкарнӑ 'вух сӑмса 
иывӗпе пӗрле сӑмси хӑй те татӑлса ӳксен те ку тара- 
нах тӗлӗнтермӗш пулман пулӗв^ӗ.

—  Ара шуткӑ тетӗне мӗн ес: уврсштени пуҫдӑхӗ 
Ваҫҫил Ваҫҫилв мана— стурӑша хулайӗв^вен тытса, 
пӗр ҫӗр 'валаш тӑрӑш мана потрувкӑ тытса утрӗ,— шут- 
Еӑ тетӗне ес?

—  Иӳтенӗ пулӗ Ваҫҫид Ваҫҫил^в сана та ҫапла 
потрувкӑ илекенскер...

—  Епӗ те ҫавӑн пекрех шухӑшлатӑп ҫав, —  тет 
Карп Михалӗ арӑмӗ ҫумяе ларса.— Пӗркун тем ӑнсӑртран 
;н кӑпинетнв кӗмелле пулнӑ̂ в̂ вӗ те, вӑл ун 'вухне ман ҫи • 
не ҫамка айӑн ҫилленсе, йӳҫенсе пӑхнӑ^в^вӗ, ха:^ а к .. 
ногрувкӑ илсе утрӗ. Хам ҫӗдӗк идсея те, ӗмӗрне те ҫӗ- 
лӗк идмесвӗ, хадь— ӑмӑртмалла пек хӑтлана'1: еа ҫӗлӗк 
илсе ӗлкӗри^в^ввн вӑл ӗлкӗрет... Ара, мӗнле йапала ку, 
матка, е? Ман умра еп хам куркан телей тӑмасти? 
Ен хадӗ курмастӑн пулӗ те, вӑл кура^ пу:в, —  ҫапда 
мари, матка?!

—  Кай, ан лӑпӑртатса тӑр!— ҫилленсэ кайа¥ Карп 
Михалӗ арӑмӗ.— Мӗн супӗлтетсе тӑратӑн шӑршлӑ ҫӑ- 
варупа— санпа ман тедвйе такҫанах йытӑ ҫасе йанӑ...

— Ара, мӗн пуднӑха апла пулсав: мӗншӗн мӑна 
пуҫлӑх ҫӗлӗк илсе, потрувлӑ тыта^?! Ӑнлантар'3а пар 
ҫавна га, вара лӑпӑртатма пӑрахӑп...

—  Кай ӗнтӗ, кай уврештенине! Ак ӗҫрен хӑваласа 
кӑларсан, лайӑх телей курӑпӑрха...

—  Ну, шали-иш! Ун ҫив^вен ха^ь калаҫмалди те 
ҫук, манпа ха^ь хӑй пуҫлӑх сторовӑтсӑ тӑва¥, хӑй пуҫ- 
лӑх потрувкӑ илет мана. Ҫапла, матка; хитре майра- 
сеи вырӑняе пирв потрувкӑ идеҫҫӗ. Мӗя тегӗн ес па- 
йан каҫпа Ваҫҫид Ваҫҫил^вӑаа пу.ввар тӑрӑх те- 
пӗр хут потрӳ^вкӑ кайсан, е! Ваҫҫил Ваҫҫидвӑаа пу.В' 
пар тӑрӑх потрувкӑ кайатпӑр та, пирӗн хушша пӗр- 
кйр хятре майра пырса тӑра'?,— мӗя тейӗн, е?!

—  Ей ват супнӑ! —тег 'ҫасгийех тарӑхса ҫитнӗ 
Карп Михалӗ арӑмӗ.— Кай ӗвтӗ шуйттав, ан лӗпӗртет. 
св тӑр!

** *
У^ҫрештени кориторне кӗрсен Карп Мнхалӗ увреш- 

тенин урай шӑлаканне тӗд пула^.
— 'Авани, Плаки?—тет Карп Михадӗ.
Плаки вӗнмсст. Тутисене "ваплӑ хӗрсем пек тӑп 

килое пуҫтара? те, Карп Михадӗн-вен мӑнкӑмӑллӑн 
иртсе кайма тӑра^.

—  Плаки, аваяи тегӗп,— татах 'вӗнет Карп Миха- 
лӗ.— Мӗншӗн 'вӗнместӗн вара есӗ?

—  Мӗн 'вӗнмелли пурсана, мӗн уйӑрмалла ман сан- 
па, хӑвӑрт ҫатӑлгаттарса хура¥ Илаки.— Сар ҫӗтӗк 
сӑкманна курмани мӗн еп... Кай хӑвӑн матку патне, 
»ек ан ҫыпҫӑн ман ҫумма. Сан йышши кукша пуҫеем 
иар манпа ҫӳреҫҫӗ, манпа хӑй Ваҫ...— каласа аӗтерме- 
сӗрех, алӑка шарт хупса тухса кайа1? Ш аки .

Карп Михадӗ тагах лӗлӗнсе йула^?:
—  Ара. мӗнле йапала пула^ха ку ,~ те т  хӑйне 

Хӑй.— Пуҫлӑх потрувкӑ илет, пӗр пӗтнӗ упорш^ватсӑ ос- 
корп^ьа} тӑва^... Мӗнле ӑнданмалла кӑна?

Нумай^вҫен тӗлӗнсе тӑрсан, урисене йерипен пусса, 
алӑка хӑйусӑр уҫса уврештенине кӗрет Карн Михалӗ.

—  Авани, Михал Карпыв,— тет пукан ҫин-вен сик- 
св тӑрса, алӑк ҫумӗн^вех лэракан пӗр переписвӗк.— Сыв- 
лӑху мӗнде?

—  Михал Карппыҫ, аванв? тет тата теаӗри.
—  Страҫтӗ, Мйхал Карпы^в,— тет виҫҫӗмӗшӗ.
Карп Михалӗ тӗлӗнсе кӑна хӑра¥. Сӗгел хушшан^ве

хутсем ӑшӗн^ве ларакан ҫынсем пӗрин хыҫҫӑн тепӗри 
ура ҫине тӑрсах сюровӑтсӑ тӑваҫҫӗ Карп Михалӗпе... 
Пӗри саҫҫим Карп Михадӗн ҫук а^висене ге сывлӑх 
сунса ил̂ вӗ.

—  Телӗкре мари еп,— шӑппӑн хӑйӗн^вен хӑй ыйта¥ 
Карп Махалӗ. Неуштӑ 'вӑн-'ҫӑнах ҫакӑн пек пулма пул- 
тара^ кӑ^вухнехн уврештенирс?!

Ан^вах ку тӗдтв ӑвӑ пӗр палламан ҫын уйрӑи пӳ- 
дӗме идсе кӗрсе кайа^. Увта сӗтел хушшив^ве (вӗсем 
те падламанскерсем) темӗскер ҫин^вен хӗрсе калаҫаҫҫӗ: 
Баҫҫвл Ваҫҫил^в йатне асӑнаҫҫӗ, т. ыт. те.

—  Мӗнле йут ҫыясем кусем?— шухӑшла? Карп Ми- 
халӗ тӗлӗннӗ майӑн.— Мӗн тума киднӗши вӗсем кунта?

—  Ыу, Карпӑв й.— пуҫлат пӗрп.— Ес Ваҫҫилйӗв 
«ӗҫӗсем» ҫив^вен мӗн те пулсан пӗлместӗнн?

—  А, кам есӗр?—ыйта^ Карп Михалӗ. —  Мӗншӗн 
манран ыйтатӑр.

—  Епӗр— 'висткӑ,— кулса кала¥ тепӗри.— У^вреште- 
нисенв тасатакзнскерсем епӗр... Есӗ Ваҫҫидйӗвна пӗр 
йалтан вӗт, каласа парха ун килти хуҫадӑхӗ ҫин^вен. 
Ашшӗсемпе ҫыхӑну тытати вӑл? Ашшӗсем ун ӗлӗкрен- 
пех пуйанскерсем...

Ним 'вӗныесӗр 'вылай тӑрсан ахӑлтатса кулса йара? 
Карн Михалӗ. Унтан кулма 'варӑнса:

—  Нумайа пырати вӑл сирӗн 'васткӑ?—тесе ыйга¥.
—  Ак, пайан каҫхнне сирӗя уврештенирв пуху тӑ- 

ватпӑр... 'Ҫасткӑ пуххи... Унв^вея санран ыйтса... А мӗн 
тӑван вара 'висгкӑ нуыайа пыкипе?

—  Пушалотӑ пӗрер ҫула тӑ:ӑрхавӑл йапалана. Ы г- 
ла ававҫке вӑл вӑхӑтра пурӑнаа, ытла пнтӗ шеа! Ех, 
пӗрер ҫул пурнайрао-вӗ пайанхи пек! Орлов И.

Пӗре вӗренни.

—  Ку ҫырлине ӑҫтан тупрӑн?
—  Вӑрманта.
—  ’5 ере'5ӗ вӑрӑмн?
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Лӑпнӑ ъӗре те хайарланат.
Инкек пырса ҫакланнӑ Макар Мнрунвва. Пысӑках 

нар та ивкекб—пысӑквиввен пӗвӗкреххи анвах та... 
Ара, ву? виясе кайман пӗре вӑл, Сывлӑшӗ тухсах вай- 
вӑ, аввах инҫех тарайман. Тарайман ҫав, мӗншӗн те- 
сен Макар Мирунввӑ вилмелли ҫын мар. Вилме 
йуратмас? вӑл, Мӗн тӑва¥ ара вӑл вилсе! Пурнӑҫӗ 
унӑн аван. Аван, тетӗн, нурнӑҫӗ. А инвекӗ унпа пул- 
нах. Ета!.. Пудыан пулсан енӗ ҫакӑ валава та ҫырас 
ҫуквӗ.

А ӗҫӗ, тӗрӗссипе каласая, туртмалли йапа-
ларан тухса кайяӑ. Пӑш пӑш-аӑш туса ҫӑвартан кӑ- 
дарса йанаЛлиЕвен.

Хытӑ ҫын вара вӑа Макар Мирунввӑ. У^ӗ хытӑ 
мар та ҫемҫе те— хӑй хытӑ. '§ӗлӗм ҫавӑрма хут илме 
те укҫа хӗрхенет. Ҫавӑншӑнах вилв^^^ӗ те...

Иртнӗ уйӑхра, кунне астумастӑп, ну, калӑпӑр, выр- 
сарникун, Макар Мирун^ҫ^ҫӑ вуҫӗн хаҫат вулас килсе 
кайнӑ. Вуласшӑнах мар та ӗнтӗ тӗрӗссипе каласан, куҫ 
выҫҫипе пынӑ та Макар Мирунҫҫӑ вуламалли ҫурта. 
Ҫапда йатлӑ ҫурт пур пирӗн, Хаҫат вулаҫҫӗ уята. Кӗ- 
некесем те... Аван ҫурт. Ҫутӑ.

Ҫав ҫутӑ ҫурта Макар Мируяҫҫӑ та, ийе!... пырса 
лэраӑ. Хм! .. хаҫат вулама. Вулассине, тӗрӗссипе ка- 
ласан, вуламан вӑл. Вуламасӑрэх персе ҫикнӗ... хӗвне. 
Ҫын кураҫҫен. Иерсе ҫиксен, кайвӑ ӗнтӗ тухса. '§ӗлӗи 
ҫавӑрмадли тупнӑшӑн савӑннӑ та-и, тен. Савӑнассине 
савӑннах ӗнтӗ вӑл. Савӑнмасан ҫак ӗҫ те пудас ҫунҫҫӗ.

Савӑннӑ пирки, ҫӗлӗм ҫавӑрыа хаҫатне ҫӗтнӗ ҫух- 
не, темиҫе сӑиахне вуламах тытӑннӑ. Ӑҫта каймас¥ 
вӑхӑт, вӑшт вуласа пӑхам, тевӗ пулиалла. Пудыадла 
иар, калавах ӗнтӗ ҫапла. Каламан пулсан, вулас та 
ҫук̂ в̂ ҫӗ.

Ҫапла, тытнӑ та, вуланӑ... „Сайом опликатсисене", 
тенӗ унта (хаҫатӗнҫеЗ.,.— „тен, есӗр, хресҫенсем"...
(епӗр ӗягӗ „хресвенсен") сутас, тейӗр, Ан сухӑр,
тенӗ. „Китайсем... пуршуйсем... вӑрҫа хирӗҫ тӑмалла., 
Укҫа кирлӗ (патшадӑха, снаш)... „Сайом... Алӑра тыт- 
иалла“ , тенӗ.

— Ехе!— тенӗ Макар Мирун^в^вӑ („ехе !“  тенӗ ■ҫухне, 
тен, вӑл йатсӑр пӳрвине ҫӳлелле ҫӗкдевӗ)... ҫапла, 
ехе!—твнӗ Макар Мирунҫ^дӑ йатсӑр пӳрнияе ҫӳлелле 
ҫӗклесе— Ехе! Сутна каламаҫҫӗ? Калаиаҫҫӗ сутма?! 
Апла пулсан сутас пула¥. Мӗне те пулсан пӗлтерет 
ҫапла ҫырни, тенӗ.— Вӑрҫӑ... пуршуйсем... укҫа кирлӗ, 
снат патшалӑха... Ехе!— тенӗ вӑл тепӗр хут. Ехе, 
найса сутас кӑна... пяикатсийӗ... 10 тенкӗ— укҫа вӑл, 
,>'Вервонтеӑ“  теҫҫӗ ӑна... Пӑрахӑҫа тухсан, шед!

Сугиа.тлн йапалана сутаҫҫех ӑнӑ. Пасара вайса 
сутаҫҫӗ. Ку  опливатси ӗнгӗ, пасара кайса сутиалли 
йапала иар. Пахарах йапала. Хулана кайа^ сутиа. 
Панкка. Леш, пӗлетӗр пудсан, укҫа удӑштарса паракан 
панкка.

Ҫапла, сутрӗ опликатсине. Ш ӑякӑрт 'укҫа. 10 тенкӗ 
ытла, вӗт! Еҫме те йура!'...

Макар Мирун^в^вӑ ӗҫмест. 'Ҫӑхӑ та ӗҫет те ӗнтӗ. Ма- 
аар Мирунв^вӑ ӗҫмест. Ма ӗҫмесгӗн твсен: ну, уяаадл! 
~ -1вт. Ҫынӑнне ӗҫет те... хӑйӗнне ӗҫмест.

Сирв тӳррипех калас пула¥ ӗнтӗ— укҫинв вӑл (са- 
нои сутнине) тӗпсакайве, пӗ^ӗв ар^ва ӑшне а^вашласа 
■Верквсв хунӑ. Ҫапла, пӗ^вӗв ар^ва пур унӑн. Питӗрӗнв- 
аенскер. Питӗрнӗ те хунӑ. Ҫӑлтӑрсем те ҫув унта тӗн- 
сакайӗнве... уйӑхӗ те ҫук... Инвам та курмас^. Сасвӳ 
те ҫук. Лӑпкӑ пулнӑ. Шӑшисем 'вӗрикдвтнӗ пу^ь те, 
вӗсен вимӗв тв марҫке!... Ибдмеҫҫв... сисмеҫҫб вбсен!..

*  ♦
—  Ай, тур-тур! Вилет Макар Мируя^вӑ! Вилет, 

вилет, тесе 'вупаҫҫӗ пӗре ҫынсем.— Видет!—теҫҫӗ, 'Ҫӗрз 
хутаҫҫн ҫурӑлса кайнӑ, кангри те татӑлнӑ, теҫҫӗ.

'§ӗрен ҫакӑнса тӑмалли кантри пур иккен,—ҫав 
кантра татӑлнӑ ӗнтӗ. Те ҫӗрсе кайнӑ. Ана каламарӗҫ. 
Ҫӗрсе кайасси— ҫӗрсех кайайман пулнӑ мӗн. Ҫӗрмелли 
кантрапа ҫыхяӑскер мар Макар Мирун^в^вӑ 'вӗри!

Кӗрхи хӗвел хӑйусӑр пӑха¥. Ерешиен вартисем 
йавӑнса ҫӳрвҫҫӗ. А Макар Мирун^в^вӑ. вилме выртнӑ. 
Лаша ураписем 'вупмалли ҫул ҫиве. Уята выртма лайӑх 
маррине те пӑхман. Манса кайнӑ пулмалла лайӑх 
марри ҫин^вен. Васканӑ ӗнтӗ! Ҫапла, выртнӑ та вилн?.

Епӗр тӑрӑшвипе, вилнӗ ҫӗртенех 'вӗрӗдсе тӑ̂ вӗ вӗт! 
Сывлӑшӗ, тухса кайнӑскер, кайалла килсе кӗ^вӗ... вит- 
репе пӗрле. Вятрепе шыв сапрӗҫ. Пӗрре сапрӗҫ, иквӗ 
сапрӗҫ, виҫҫӗ сапрӗҫ. Виҫҫӗ сапсан 'вӗрӗл'вӗ... витререн. 
Витре пулман яулсан, сывлӑшӗ тата инҫе кайса ҫу- 
халнӑ пулӗ^Б^ӗ. Пӗте̂ в̂ вӗ вара пирӗн йалта Макар Ми- 
рун̂ в̂ вӑ йатлӑ ҫын!

* * *
^ӗри хайар унӑн. Хӑй пек мар, Ай-йай хайар!
Укҫа ҫине ҫилденнӗ пулнӑ мӗн унӑн 'вӗри. Ҫидев- 

месен те иай килмен пудмалла. Ара увҫа тухнӑ... 
ҫав пӗркун сутнӑ опликатси ҫине, Ҫавӑн ҫвнех тухнӑ, 
Макар Мирув^в^вӑран мӑшкӑлас тесех тухнӑ ӗнтӗ. Мӑш- 
кӑламха пӗре унтан, терӗ пу.^. Макар Мирун^в^вӑн 'вӗ' 
ри, хайартарахскер, хуҫинрн  мӑшкӑланине тӳсеймен, 
Нийепле те тӳсеймен,— хайар ҫын кӗпине ҫурса пӑ- 
рахнӑ пек, ҫав 'вӗре те хӑйӗн хутаҫҫине лаштах ҫурса 
пӑрахнӑ. Вара сывлӑшӗ хутаҫран тухса тарма тытӑннӑ.

Айӑпламалдах мар ӗнтӗ 'вӗрине те. Ара, мӑшкӑлӗ 
вӑйлӑрах пудгӑр тесе, пӗр пус мар, вунӑ пус та мар, 
пин тенкӗ (тытса курни есӗр ун нек укҫа?)... шӑп пин 
тенкӗ тухнӑ вӗт! Ана Макэр Мирун^в^ви сутас умӗн 
ҫырса йудвӑ номӗрӗ тӑрӑх пӗлнӗ.

—  Сутнӑ ,йӗпликатси“  ҫине укҫа тухнӑ. Мӑшкӑл! 
— тенӗ Макар Мирун^в^ви.

«Мӑшкӑл» тевине илтсессӗнех 'В^ри, ӗлӗк лӑикӑ 
пулнӑскерех, кадама ҫук хайарланса кайнӑ. Тӳсеймев. 
Хутаҫҫине лаштах ҫурса пӑрахнӑ.

Ҫапла ӗвтӗ вӑл 'вӗре. Хайарланасси пула^ ув, 
Пула¥ ҫав!

Хӗвед пӑхаТ, ерешмен картксем пите ҫапӑнаҫҫй, 
ҫӳлҫӗсеи вӗд вӗд вӗҫсе анаҫҫӗ йӑвӑҫсеы ҫин^вен, ҫавӑ 
вӑхӑтра, ҫух ҫантадӑк илемне пӗдмен 'вӗре ҫурӑлса 
кайао шухӑш тита!'. Мӗя тӑвӑн ӗнтӗ уята?

Хайар 'вӗрепе пурӑвма йӑвӑртарах ҫав кӑ^вухнехя 
тӗлӗнмелле ӗҫсем пулакан саманара, краштӑнсем! Оплв- 
кагсисене, тем пек сутас килсея те, сутмасӑр 'варӑнса 
тӑиалла ун пек -вӗрепе. Пта!... Ҫапда ҫае!.. самавн 
ҫапла!.. Иӑван Муьн-

Л]Коттӑ илесшӗн.
—  Аҫта кувта присывнӗксене пир** 

справккӑ паряҫҫӗ.
—  Мӗнле .^коттӑ ҫин^вен ыйтса пӗлесшӗн ес?

—  Алимент тӗлӗшпе хӗрлӗ салтаксене ^коттӑ пул- 
мӗши? Р— в.



„М аркҫист“ .
Картошкӗн^парттире тӑмас^. Ш у- 

хӑшламан вӑл унта кӗие те. „М арк- 
ҫист“  К.Маркс сӑмахӗсене лайӑхпӗ- 
лет. Соаранисенье вара хӑйӗн каш- 
ни сӑмахнех Мар&с каланӑ сӑыах- 
семпе ҫврӗплстсе хураӖ

—  Уврештбни штавӗсене 'вакар- 
налла.

— 'Ҫакариаллах. Ыглашши штат 
гытса укҫа нумай пӗтет, тенӗ Карл 
Маркс.

—  Кӗраки Еаыппани туыа йала 
шефсем йамалла.

—  Иаыалла. Кӗракинве шеф йал- 
та пудмалла, эенӗ Карл Маркс.

Кидте те Картошкӗн маркҫист.
— Матва! Ҫимеллпсеи хатӗрле. 

Карл Маркс кӑнтӑрлахи апат ҫиме- 
сӗр пурӑнман.

Урамра йулташӗпе ад парса уйӑ- 
рӑлнӑ 'вухне;

—  Карл Маркс калашле сыв пулха 
еппин, тет.

Нумайах пулмас¥ нӑл ретаксийе 
ҫакӑн ,пек ҫыру йанӑ:

—  Ӗнер пирӗн йалта пушарпул- 
'В?. 5 кил ҫунса карӗ. Карл Маркс 
пушар ҫив^вен ҫапла каланӑ: пушар 
вӑл, тенӗ, 5 кил ан^вах мар, нумай 
киле те пӗтерме пултараУ, тенӗ.

Суйса ҫырнӑ, тетӗр пу^,вулакан- 
сем. ӖЕенмелле мар?

Кӑштах суйнӑ ӗнтӗ. Ан^вах кнр- 
лӗ-кирлӗ ыар ҫӗртех, пӗлмен ҫвн^ве- 
нех, Карл Маркспа Ленин „сӑмахӗ- 
семпе“  усӑ куракансем ҫуки вара? 
Пур.

Хуҫапа прислуки.

Прислукӑ. Ман каҫхине уҫӑлса 
ҫ^реме кайасвӗ те...

Хуҫи. Мартӑн 8-мӗшӗ ҫигрв те-и?

Йумӑҫ патбнъе
—  Виҫӗмкун каҫ лайӑх ыар тӗлӗк 

куртӑм. Кӗпесӗр-мӗнсӗр тӑрса йулвӑ 
пек. Мӗне пӗлтеретши вӑл тӗлӗк? 
Хӑш йен^вен ивкек пырса ҫаклан- 
нӗшп?

—  РКИ  йен^вен.

Лзшгсзр вӑхӑт.
—  Мӗншӗн мана вырӑнтан кӑ- 

лзрвӗҫши? Еҫлессе лаша пекех ӗҫ- 
леттӗм^в^вӗ.

—  Лаша пек ӗҫленӗшӗн кӑларнӑ. 
Ха:в ара Шупашкарта лашасем вы- 
рӑнне авюмопилсем пулаҫҫӗ.

Контрактатси.
Иалсвньв хоатрактатси 

мӗннв ӑнланманнисем те пур.
Районран пынисеи:— Ковтрактатси 

тума килтӗмӗр.
Хресьен:— Ой, кайӑрах-кайӑрах 

апла пулсан— „контр ‘семпе ҫыхлан- 
мастӑп.

Тухмалли вӑхӑт.
—  Хӑҫан Лукка Ҫемевӗхупахран 

тухӗ?
—  Хӑҫан та хӑҫан 'вуре'ве витӗр 

арӑыӗ кнлнине курӗ.

Вбриленсе кайнӑ ҫын.
—  Ой, тухтӑр, упӑшкам вилет. 

Вӗриденсе каре. Мӗнпе пулӑшмал- 
маллине пӗлмесхӗп.

—  Кратӑс лартса пӑхмарӑрн? Ми- 
ҫе кратӑса ҫитнӗ?

—  132 кратӑоа.
—  Ан ухмаха йерха!
—  'Вӑнах! Ара Коҫпврт лавккин- 

'ВИ 40 [кратӑс, хӑйӗн 37 кратӑс, 
сӑмакун 56 кратӑс... Пӗтӗмпе 132 
кратӑс пула¥.

Уърештенире бҫлекенсене та- 
сатас умбн.

—  Мӗн ҫин^вен шухӑшла¥ ҫав ҫын?
—  Тасалӑх сийеядӗхӗ ҫин^вен.
—  Мӗншӗн апла тасалӑха сийен- 

лӗ йапала вырӑнне хураТ?
—  Мӗншӗн тесен тасатуран хӑраТ.

Тасату хыҫҫӑн.
—  Комиҫҫи 3 ҫул хушши „ответ- 

дӑ вырӑнсем“  памалла мар турӗ мана. 
Мӗнле пурӑнӑпши ӗнтӗ малалда. Ог- 
ветлӑ ыар вырӑнта ӗҫлеме пулта- 
раймастӑп, пӗдместӗп.

Копператтквра.

Хӗрарӑне;— Тӑва парха мана.
Прикашьӗк:— '§еретсӗр памастпӑр.
Хбрарӑм;— '§ере'вб ҫук вӗ1!
Прикаш-5ӑк:— Ҫук пулсан пулиь- 

'Вен тӑхта.

Кӑҫал парттийе кбнб ватӑ 
ҫын.

—  Х а^ ваттисене ҫамрӑклатма 
пултараҫҫӗ. Ҫамрӑклаттармалла сан 
хӑвна.

—  Ой, кирлӗ мар. Вара мана 
викам та ватӑпарттийтсӑ тесе калас 
ҫук, комсомовӗс тейӗҫ.

Лайӑх испа]^.
Карьӑк: Х ут пӗлекенсем пурте 

хулана ексамӗнсеи тытма кайса сӗг- 
вӗ. Никам та ҫырса памасТ. Иура¥ 
аван тупӑв^вӗ... вуламадли ҫурт пуҫ- 
дӑхӗ тсҫҫиха ҫавна. Ара вӑл пул- 
ыан пулсан, поминани кӗнекине кан 
ҫырса панӑ пулӗ^вьӗха?

Пасарти ҫапӑҫу.
—  Лере пасар кӗперри патӗн^ве 

такамсем ҫапӑҫаҫҫӗ— пӗлеймерӗм.
—  Кам ха:в пукравсӑрах ҫапӑҫаН 

Тырӑ хатӗрлекен копператтивсем 
пу4?

Кам мбнле ‘ьирпе ъирлерех 
па(!а1?

Квморойпа— тӗрлӗрен комиҫҫисен 
'Вхевӗсем.

Траххом ьирбпв—ревиҫи комиҫҫи 
'Вденӗсем. Траххом пирки хӑш ӗсем  
суккӑрлансах ларзҫҫӗ.

Пыр ьирбпв—сасӑоӑр йулвӑ ку- 
лакеем.

Шӑнтаканпа—коЕператтвв прет- 
ҫетаттӗлӗ РКН-рен ревпҫи кидсвн.

Шӑл ^ирӗпэ йалти ко шераттива 
кышлакан кулак.
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Хӗрлӗвутай тавъипе Саххарӑв.
— Ҫбрйӗркелӳ ӗҫяе пуҫӑнсан кутӑнти йӗмсӗр те 

йулӑн, тетвӗ ӗлӗк пирӗн йалги Пӑритун муви. Ҫав сӑ- 
ыахсене пӗлсе тӑнӑ ҫинвех арӑма ҫӗнӗ кутамкка (лап- 
рашаи пврӗн-вен) ҫӗлеме хушрӑм.

—  Аҫта хӑйаматне кайатни мӗн?
—  Ытла хытах ав йатлаҫ-ха, ку¥н, ха;ь ӗлӗкхи 

пек улпутсем мар, хамӑр хресвенсеыех ӗҫлӗ пуҫлӑх- 
сенве лараҫҫӗ, ӗҫ тухӗ тен, терӗм арӑма хирӗҫ.

Ҫапла хирӗҫкелесен арӑм кутамкка ҫӗлесе хувӗ. 
Ҫӗвӗ ҫӑпата еыртӑм, ҫӗнӗ пир тӑлапа. Тепӗр мӑшӑр 
ҫӑпата ҫӑкӑрпа пӗрле кутамккана ^икрӗм.

—  Ҫу каҫмаллах кайатяи ыӗя, тет тӗлӗнсе арӑм.
—  Ҫу каҫнипех ӗҫ пулсан икӗ аллуаах сӑхсӑхӑнв- 

Вӗ, ик-виҫӗ ҫула кайсав... ҫак санантрах сӑпкара выр- 
ТБкан ава— авху! ӗсӗрсе йавӗ.

Кай йевелле хаймалла пулин те ӗҫ хӑвӑрг ӑнса 
пытӑр тесе, йалтан тухаӑ вух мал йенелли урампа тухрӑм.

Кӑнтӑр ҫитнӗ тӗлеллв кӑвак нурҫӑн хӑйу пек 
кӑшса выртакан Сӑр шквӗ ҫине анхӑм. '^ӑкӑтпа ҫӑкӑр 
ҫинӗ хыҫҫӑн карттуспа Сӑр шывне ӑсса ӗҫрӗм. Сарӑл- 
са выртакан Сӑр улӑхӗнве изҫетре хадӑх йӗшӗлте- 
тет. Хӗрлӗ тутӑр татӑк вӗлкӗшни те курӑаа¥.

Улӑх виҫеҫҫӗҫ, ӗҫ тухнӑ. Тӗпри правитгӗдствӑ Ҫер- 
кав уйесӗввен 400 кектар Иетӗрне уйесне наиалла 
туяӑ. Вара мишавайсем вӑд ҫӗре Турхан, Пантӑк, та- 
та Хӗрдӗвутзй вулӑссене вадеҫсе павӗҫ. Пирӗн йала 
та пӗртак тиврӗ.

1926-ыӗш ҫулгах пулвӗ ҫак ӗҫ. ИураЛ К у  ӗҫ пи- 
рӗн майдӑ тухнӑ пирки ун вухнехи уйесри ҫӗр пай 
пуҫлӑхӗ Саххарӑв хӗпӗртенӗ.

—  Иудташсем, терӗ вӑд ун вухнех халӑха, ҫӗр- 
йӗркелӳ туни оире сотсиалисӑм патне хӑвӑрт илсе пы- 
ра?... Тапратӑр ҫӗрйӗркелӳ.

—  Кирлӗ мар пире ҫӗр виҫи, ахалех дайӑх, тесе 
кӑшкӑраҫҫӗ хӑшӗсем.

— Ха.В Ҫ^Р ннҫи тапратсаа хысна вырманне те 
уйӑрса параҫҫӗ, ҫӗр шутне кӗртмесӗрех, тег Саххарӑв.

— Иура!' апла пулсан, виҫес!
Персе ҫигрӗҫ ҫакӑн хыҫҫӑнах Хӗрлӗ^вутай ҫӗр тав- 

Внве тӑватӑ мишавай, виҫӗ вулӑс ҫӗрне йӗркелеме. 
Кашни йалах кваргтӑлӗ кварттӑлӗпе ҫӗр ҫулхи йуман- 
Дӑ мӑн вӑрыана крам касса вадеҫсе параҫҫӗ. Пирӗн 
йала та пӗр кварттӑл— рошва тиврӗ. Аввах вӑрман 
улпувӗсен ҫӳҫ-пуҫсем вирелле тӑнипе ӑйхисем уҫӑлнӑ.

Тасаранах вырӑясӑр йулас пула'г ӗҫ, теҫҫӗ пут. 
малла.

Тодекрам Шуяашкара.
„Хысна вӑрманнв йӗркесӗр халӑх ҫине виҫсе па- 

малла мар, тесе ответ ҫитрӗ.
—  Апда пулсан нире ҫӗрйӗрке*лӳ те кирлӗ иар, тет 

халӑх.
'§арӑн'Ҫ9 вара ҫРрйӗркедӳ ӗҫӗ. Расхут туни ахалех 

пудвӗ.
1926-мӗш ҫул.
ҪӗрйӗрЕслӳ ӗҫӗ ваҫҫи кивҫен укҫа патшалӑхран 

памалли саакун тухрӗ.
Хӗрлӗвугай ҫӗр тавване виҫме Шупашкартан 10 

пин тенкӗ йавӗҫ. Уйесри кодператсиллӗ сойуса. Ун 
Вухнехи йӗркв ҫавнашкаа, сойус урлӑ памалла пулнӑ. 
Сойус пуҫлӑхӗнве хайхи Саххарӑв дара¥.

—  К у  укҫапа поккути сойус ваҫҫи оиорот туса 
йулас пулаЛ тет Саххарӑв,— ҫӗр ваҫи тармӗ.

Илсе тултарвӗ вара Саххарӑв пан улми, йешвӗкӗ- 
йешвӗЕӗне Сӑр шывав пӗвемв тв ҫиткелле. Аавах ҫав 
улма сутнӑ вырӑна илсе ҫигеревввн пӗтӗипех ҫӗрсе 
пӗгрӗ. 10 пин теакӗ ним уссӑр пулвӗ.

Хӗрлӗвутай ҫӗр тавванви ҫӗр виҫи йадавӗ тв ки- 
велсе ҫӗгӗдсе пӗтре. Ҫӗр виҫа хатӗрӗсем тутӑхса лар- 
Вӗҫ. Мишавайоем темиҫв хут та удшӑнса пӗтрӗҫ.

Кӑҫалхи ҫул ҫак таввӗна виҫсе пӗтермелле тесе 
пилӗк ҫудхи план ҫине ге кӗртсе йышӑннӑ. Ҫӗршыв 
типсея иртнӗ май уйӑхӗяве персе ҫитрӗҫ мишавайсем.

—  «Епӗ» пыраввен ҫӗр виҫи ӗҫне хатӗрленме пу- 
ҫӑнмалла мар, тесе телефонокрам персв ҫитрӗ Шу- 
пашкартан. Саххарӑв ал пуснӑ.

Кӗтсе выртрӗҫ вара Хӗрлӗвутай таввинве 6 миша- 
вай икӗ ерне хушши ним ӗҫсӗр, Шалу укҫине ҫавах 
ӗҫри вухнехи пекех илеҫҫӗ.

Саххарӑв ҫитрӗ, Хав вӑл мелноҫем пуҫлӑхӗяве ӗҫлет.
—  Ҫырлахах турӑ, теҫҫӗ ватӑ ҫынсем. К у  хамӑр 

патран кайса пуҫдӑха кӗнӗ Саххарӑвах ӗҫе тӑсса рас- 
хут кӑларттарса усра^-ӗҫ.

Хӗрлӗвутай ҫӗр таввине ку таранввбн те йӗркелесв 
пӗтерейменха. Халӑх укҫи ҫанлах тухса пыраЛ

Квле тавӑрӑнсан арӑиа каллех ҫӗнӗ пиртен кутамк- 
ка ҫӗлеме сакк-ас паыалла пулиха, тесе тӑратӑп.

У .

Асли ъеретре-
Вытвншвнтсӑсв- 

не х>1Сгплемон йу- 
рӑхсӑр ҫынсвм пуР' 

(Хаҫатрян).

—  Краштанин, ма 
тӗртен? Вытвишентсӑ 
терӗни мана?



Йӑван пуснӑ кун.
(Текламатси в а .^ и ).

Иӑван пуснӑ кун 
Пуйан Кбпитун,
Кайрб 'виркӗве,
Кӑнтӑр Еӗлдине.

„Е й , турӑҫӑм, турӑҫӑм,
Ан пӑрах мана, ан ҫиллен.
Санӑн хӑватлӑ шуҫӑм 
Ан тартӑр ман ҫврея".

Мӑкӑргата¥ 'ҫиркӳрв йерииен 
Пит хуллен.

Ҫумӗн^вз тӑра^ кӗтӳҫӗ Тарас 
Мӗн илес, мӗн парас:
Кӗпи ун ҫӗтӗк, пиҫхи ҫук,
Хутланса ҫеҫ тӑра¥ хӑй те 'вух.

„Есӗ кӗтӳре,
Манӑн ӗнене 
Ҫапнӑ^в̂ вӗ пӗрре пушӑна 
Тыткалӑп сана хушӑран хушӑпа*' 

Аса ил̂ ҫӗ Кӗпитун 
Урлӑ 'вун.

„Е й  турӑҫӑм, турӑҫӑм,
Ан пӑрах мана, ан ҫиллен.
Санӑн хӑватлӑ шуҫӑы 
Ан тартӑр ман ҫирен“

Хӗрес хуҫӗ хӑй ҫине. 
„Тыткалӑп...
Парӑнтарӑп...
Сирӗн пек ҫерҫийе 
Мӗн усрас ҫӗр ҫин^ве?'*.

Пӑхса ил̂ вӗ Тараса 
Кӗйитун мӑ-ӑш сывласа.
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—  Тарас Иериодай^в,
Кӗретпӗр ман пата,
Пыра¥ Иӑван Иӑван^в,
Пулаҫҫӗ хӑнасем тата та,—

Терӗ Кӗпитун '§иркӳрен тухсан 
Тараса 'вӗнсе, тытса алӑран.

—  Ӗҫсем пур^^вӗ-ха кидте... 
Килетпӗрте-иха тен...
—  Праҫник кунне мӗн вӗҫлесси,
Тармӗ вӑл пушӑ, ӗҫлесои...

Айта, кӗр.
Ерех ӗҫӗпӗр!

„Туллит туллих ме ку^ь^ьанас,
Елик та номай ай ку:вфанны“ ... 

Шӑратаҫҫӗ йурра хӑнасем,
'^ӳхенеҫҫӗ сӑра куркисеи.

Тарас та ӗҫрӗ ӗҫмелдех,
Тӑва¥ вӗт ӗҫкӗ хӑй ӗҫнех:

Ӳсӗрӗл^вӗ Тарас
—  Мӗн тӑвас?
—  Ҫывӑратас!

„Е й , турӑҫӑи, турӑҫӑм,
Ан пӑрах иана, ан ҫиллен.
Санӑн хӑватлӑ шуҫӑм 
Ан тартӑр ман ҫирен1“

Сӑхсӑхрӗ пуйан пит хуллен 
Пӑрахрб пурта пит ҫӳлтен.

Иӑван пуснӑ кун 
Пусрӗ Тараса Кӗпитун.

Ҫ. Шӑп^ӑк.
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Кам мӗн ҫин^ен ҫырма хушмаст.
Уравӑш (Вӑрнар районӗ) йалӗн^ви комсомол ҫекрет- 

тарӗ йалти самоконш^вӗксем патӗн^ве саиоконккӑсеы хӑй 
ӗҫсе ҫӳрени ҫин^вен ҫырма хушмас?. Ҫырмасӑрах пӗ- 
леҫҫӗ ӑна хамӑр йалсем, тет.

Мӗтикасси (Ҫӗрпӳ районӗ) йалсове^вӗ Иӳҫкассин^вен 
илсе пынӑ сорттировккӑ, вӑрлӑхсене суртланӑ вӑхӑтра, 
ахалех ларни ҫин^вен ҫырма хушмас^ Ан ҫырӑр ун 
ҫин^вев; ҫырсассӑн та усси пулас ҫук, мӗншӗн тесен 
пирӗн иашшин вулама пӗлмесг, тет.

Мӑн Ианӑш (Шупашкар районӗ) потреаиттӗл коппе- 
раттивӗ хӑйӗн Терӑн Ҫырмари отелениа^ве сасӑсӑр йуд- 
нӑ ҫынсем пурри ҫин^вен ҫырма хушмас^. Мулка’® Кӗр- 
кури, Кантратти Павӑлӗпе Микихвӗрӗ, Елекҫи М вких- 
вӑрӗ- сасӑсӑр йулвӑ ҫынсем пулсан та, 'вяен укҫине 
'Вухӑнсемпе пӗр танах тӳлеҫҫӗ, тата ҫийӗн^вен коппе- 
раттив 'вденне епӗр кӗртмен вӗсене, хӑйсемех кӗнӗ, 
хеҫҫӗ.

Ҫӑпӗрти Михайлӑвккӑ (Куҫнетск окрӑкӗ, Па^ҫат ра- 
йонӗ) Еопператгивра ӗҫлекенсеи хӑйсем кантурта ӗҫсе 
ӳсӗрӗлсе ҫывӑрни ҫин^вен ҫырка каламаҫҫӗ. Еаӗр 'Ҫӑваш 
респуплӗкӗнви копператтӑрсем мар вӗг,— пнрӗн ҫия^вен 
ҫырмасан та йурӗ, теҫҫе.

Турикас (Тутаркас райовӗ) комсомолӗсӗ Йеьтоккн- 
мӑв хӑй присӑвнӗксем хуш ш инр ӗҫлени ҫин^вен ҫыр- 
тарса, халӑха пӗдтересшӗн мар. Хам ӗҫлемен унта—  
карму^ (хут купӑс) ӗҫдеиӗ; присывяӗксене йертсе [пы- 
рас ӗҫе те кармувех туса пывӑ, тет мӗскӗнленсе.

Хусгнта иншгнер пулма вӗренекен Михайловски, хӑй 
'Вӑваш цулин те, стутевтсем хушшин^ве 'ҫас 'васах: я 
презвраю чувашск^ю нацию», тенисене хӑйӗн ашшӗ- 
амӑшсене калэма хушмас?. Каласассӑн—канпккула 
кайсая анне 'вӑвӑгсем ҫитерме пӑрахӗ, тет.

Шупашкар райӑҫтӑвкомвн ку.^тҫут ивҫаектӑрӗ Пе- 
кассӑв й. (вӑлах увитлӗ) сзсӑсӑрҫынна Паҫпак йалӗнвя 
йаҫлӗре ӗҫлеме вырӑн пави ҫин^вен ҫырма хушмас^. Ан 
ҫырӑр ун ҫин^вен, мӗншӗн тесен епӗ „Каакӑврп" ста'г- 
йасене пурне те вулатӑп Хам ҫин^вен ҫырнине вулама 
кӑмӑллах мар, тет.

Иӑпрсҫри 2-мӗш сыпӑклӑ шкулта 2 мӗш круппӑра 
вӗреннӗ авасем— Идйин, Ҫерквйӗв, Антрейӗв, Касакко- 
вӑ хӑйсеи, ҫураки камппанн иртерме Ентрийалне ку^т- 
поххота кайсан, Кӑшиасра ним пӗдми^ввенех ӗҫсе ӳсӗ- 
рӗлни ҫинвен ҫырма хушиаҫҫӗ. Вӑд ӗҫ ҫуркунне пуднӑ. 
Ҫуркуннехи ӗҫ ҫинвен ха.в кӗркунне тин ҫырыасая та 
йурӗ, теҫҫӗ.

Иатне улӑштаратпӑр.
Уврештенисенве тасату, Хурамалти (Иӗпреҫ районӗ) 

вуламалли ҫуртра тасату ҫук. „Кутӑн  кӗрсе кугӑатух- 
малла“  пӳртӗнвен. Урайне ҫулталӑкра пӗр тумлам шыв 
та тивмен. Хаҫат-шурнадсем хурлӑхлӑн ҫак выссӑр 
урайӗнве выртса ҫӳреҫҫӗ, тет М— я?в.

«Капкӑн» ресо;ьутси: «Хурамадти вуламалли ҫурта» 
«Хурадмалди вуламалли ҫурт» тесе йат парас.Ҫӗнӗ йат 
пани ҫинвен Иӗпреҫри ҫут пайне приккас тӑрӑх нӗл- 
терес.
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ш ж ш й  Ш Ӗ щ и с с м

п п ш н и т с и
Хӑй килте ҫук ^ухне.
Кӗрхи ҫӑмӗр вашлаттарса ҫӑва!^. 

Ерех савӑтӗБ^ве ӗҫлекен Макларӑв 
хӑй ҫиввен сивӗ ҫӑнӑр шывне сил- 
лерӗ те, арӑмӗ ҫумне сырса лӑпьӑн- 
са ларвӗ.

—  ^ӑтма ҫук ку  аваран—-терӗ 
вӑл арӑмне елекленӗ пек пулса—- 
халиввен вуриан йапала вӗтха ку. 
Ара ҫав пӗвӗк ҫеҫ шӑрка ҫемйере 
мӗн тӑвао килнӗ ҫавва тӑва¥. Ун  
пев а^ана пвонера вӗрт те кайран 
нуша курса лар...

—  Унпа нимӗнле те килӗшме 
ҫук,— терӗ йӑвӑррӑн сывласа арӑмӗ.

— Нумай пулмас^ ыана та:—  
пускилсемпе ан харкашвӑ пултӑр. 
Ун пек есӗ опшьешитти сывлӑшне 
пӑсатӑн—тесе кӑшкӑрса пӑрахрӗ.

— Мавпа тата лайӑхрах ҫӗиӗрлсе 
нл̂ ҫӗ. Епӗ пявнойакӗниве курсанах, 
ҫав тери пӑсӑрлангарма пуҫларӗ, 
ман вара ирӗксӗрех пивнойран тух- 
са каймалла пуль?.

—  Мана пӳлӗири урайа шӑлма 
хушрӗ... Тусан сывлама ьӑрмавта- 
ра!', тет, ҫав тери нӑшкӑрма ты- 
тӑв̂ ҫӗ вара, ерешмен картисене ивӗ 
сехет хупш и тасатса ҫӳрерӗм.

— Шӑлнӗне ирхияе мун^ҫа кӗмв 
йатлаҫсах кӑларга йа^ӗ... Ҫӑвӑнан 
пулсан ҫӑвӑн, ҫӑвӑнмасан апат ҫиме 
кӗрткестӗп, тет...

— Манне икконсене кӑларса ывӑт- 
рб. Ҫаа етем пуҫне сӗрӗмре усракан, 
тет.

— Мӗн калаҫмалди пур унпа, 
мавне шалу укҫине вӗҫертсе илес- 
шӗн тӑрӑшаӖ.. Пурӗ пӗрех ӗҫсе йа- 
ратӑя, переквт кассине кайса хыв, 
тет.

— Мӗн каламалли пур, ывӑлӑма 
пионера парса, ҫывсен^ҫен уйрӑмах 
пултӑмӑр ҫав. Май мар ӗнгӗ...

— Ава унган кайалла килсе ки- 
1ес марв?

Хӑтланса пӑхкалаха унпала... 
»ӑл сана илсе килтерӗ. Спаҫҫипах 

хамӑра ок1апрйонӑк туса ху-

Тата леш иртнӗ каҫхине... 
ш*шӑа... Килет! Пе^ук килет... хӑй 
илег... Ан шавла... Унсӑрӑн... ыӗн 
тума пӳрт умӗнье тӑраттӑр, мӗншӗа 
и упа  кайиастӑр, тесе ҫыпҫӑнӗ... У т 
хӑвӑртрат, карь&кӑм, унтан ыррвве 
кураймӑн... Каҫар батб аире, Пе^ув, 
карьӑкпа ытлашши ҫаиааланса ҫӳ-

реаӗшӗн... Епӗр кайатпӑр клупа та, 
кивова та кайатпӑр. Ес ан ҫидлен 
ӗнтӗ, епӗр ватӑ ҫынсем, '^асах тӑна 
кӗрейместпӗрҫке...

Пе1^ук иӑйӗн-Бен хӗрлӗ калстӑкне 
хыпашласа пӑхрӗ те, ашшӗ кайвине 
кура:

—  Кайах, кай ӗнтӗ, старик, ап- 
трагӑп епе сарӗнпе. Сирӗн секки- 
сене хӑҫан ҫӗнетсе пӗтерме пулӗши, 
тврӗ те темскер ҫин^вен хыпалансах 
ҫырма пуҫларӗ. 0.

2-мӗш сыпӑклӑ шкулти ка- 
лаҫу.

—  Шкулта вэрентекеа йапала- 
сен^Бен хӑшӗ саншӑн йӑвӑртарах?

—  Таплитсӑ умношени.

Хатӗрлекет.
—  Килес ҫул хӑш шкула вӗренме 

кайас, твтӗн?
—  Ҫтиппенти нумайрах паракан- 

нине.

Хӗллехи вылпӑск.
—  Есӗ хӑҫан 

тан вӗревсе?
—  Хӗллв.

тухрӑн ҫав шкул-

Ы тти районеен^ҫе 
апла мар.
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—  Аҫгиеемши ку йӗрекен а^васем?
—  Аҫтисемне пӗлместӗп те... Хӗр- 

лӗ^Бутайпа Ӗлӗк районӗсем пу^ьи ан- 
'Ҫах. Унти а^ҫасем халӗ йӗрекене йер- 
се кайнӑ^Бьӗ.

—  Ма?
—  Ара унти райӗҫтӑвкомсем шкуд- 

сем в а ь ь и  „К ап кӑн " илсе паман.

-г- Мӗнле вӗрентсе кӑлар^вӗҫ апха 
хӗллех?

—  Кулак а̂ Би тесе.

Ликпунктра вбренекенсемпе 
ха/ьхи самгна.

—  Хут пӗлкеннипв кӗрешекен 
ушкӑн кӑлара1? пу.т{) ку хаҫата?

—  Ма?
—  Ара кунта пӗр тӗлте сӑмахсе- 

не сыпӑкӑн!;сыпӑкӑн уйӑрса ҫырнӑ, 
А к вулаха: '§ан-Кай- Ши... 'Дшан-Ҫӳе- 
%ан... Ен-Си-шан... Фын-Иуй-^ач... 
Вая-^Вшен-Тин... У-^Ҫшао-^ҫу...

—  Пире вулама ҫӑмӑл пултӑр, 
твнӗ ӗнтӗ.

№>лӑ вӑтам шкулта вӗрене- 
кен а-ьасен тултармалли ан- 

кеттӑ.
1. Мӗн йатлӑ есӗ, аҫу мӗн йатлӑ?
2. Авланнӑ ҫын-и ес, арӑнупа 

уйрӑлвӑскери, йе алиыевт тӳлекея- 
скери?

3. У^БИтлӗсен^Бвн миҫе хут ӑслӑ- 
I  ах шутлатӑи хӑна ху?

4. Ернере миҫе кун канмалла ту- 
сассӑн, савшӑн дайӑхрах ('дыхвӑр- 
оенс римла ларт,— сӑмахран— 1У, V, 
У1, У П ) .

Пуп хӑрбсеке ӑс пани.
Пуп хӗрӗсем! Пуп хӗрӗ тесе, си- 

ре шкултан кӑларса йарасшӑи пул* 
сан, хӑвӑр шкулта вӗренекен пӗр 
пӗр продеттари а^Бине ко̂ Б̂ Ба тухӑр. 
А̂ би шатраллӑ, пӑхмаллз мар илеи- 
сӗр пулсая та йураӖ

Сӑлтав пур.
—  Мӗншӗн сирӗя йал аьисем кӗ'

I песӗр йӗм вӗҫҫӗнех ҫӳреҫҫӗ?
—  Ара копператтивра "влен мар- 

'рисеЕеҫитсӑ памавран. Мӑькаш.

Мӑн ҫӑвар,
—  Атте, санӑн ӗлӗк пит мӑвӑ 

,пулнӑ пулнӑ пулмалла ҫӑвару?
—  Ма?
—  Халӑхӑнне есӗ 3 капан утӑ 

■ҫисе йавӑ, теҫҫӗ. П. А.
Сата]^ӑ.

Пӗри ӗнер Шупашкар хули коп- 
ператтивӗн^Бв ҫур кило хура ҫӑкӑр, 
800 краи тудӑ ҫӑкри илнӗ. Хурв 
ҫӑкри (кило) 12 пус тӑра'!, туд ҫӑкри 
20 пус.

Пӗлес пула!: миҫе сехет тӑ н ӑ в ӑ л  
'ҫервтрв хула копператтивне пула?
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Пасарти ъерет.
Кулаксем вӑрҫӑ тухсан та- 

варсем нулмаҫҫб, тссе халӑха хӑ- 
ратаҫҫӗ. (Йалнор).

|Мӗн ку?
^Ҫӗпата^^Бере^ьӗ,

|^Мӗнле?!
'Вӗрҫӑ^тухаъъеирлсе йулас ” тетпӗр.|

Ратио шалҫипе пуҫӗнвен...
—  Пуҫӗвврв?! МӗЕшӗн-ха ӗнсинв^^н ма(?
—  Е!.. Еаснчвен парсат, пуҫй татӑлса ӳаме пул- 

тараҪ, вара пуҫсӑр етемне мӗн тӑаас-ха?
—  Пуҫӗнвен! Ҫапах та шалҫааа ҫапсан, пуҫнэ ҫӗ- 

аӗрсех пӑрахма пула¥-ҫке, авам...
—  Е, пӗлес пула^ кама ҫапмаллине... Пӗр-пӗр 

п^рократа, йе волокитвӑка пуҫӗевен шалҫапа ҫап- 
сан, вӑнах та пуҫӗ ҫурӑлмалла, анвах пӗрпӗр ратио 
туснв ратио шалҫипе ҫапса пӑх ха, ҫурӑлӗи уаӑн пуҫӗ? 
Ни йеп-ле те ҫу-рӑл мас1 Ратяо тусӗн пуҫӗ ву®унта 
р  лайӑх сортлӑ ву вун-тан!.. Ҫавӑнпа та ратно тусӗн 
пуҫне ратно шалҫипе ҫапсан, вӑд хӑакт! та тумас¥.

—  Вон мӗпле иккен, ахал> пулсан...
—  Ахав пудсан вӑл ҫывӑрсах кайыалла, капла, 

шалҫапа ҫапса пӑхсан, вӑл ҫапах ӑйхӑран вӑрана^.
Е ! . Ну, ӑйхӑран вӑратассишӗя кӑна шалҫапа ҫап- 

сан, йура! ӗнтӗ, йуратех... Ҫанӑр, ҫапӑр...
—  Ратио шалҫипе пуҫӗнвен! Ей, тухӑр, вврбхв 

тӑрӑр, ратио тусӗсем...
Тухса тӑвӗҫ хӑйсен хытӑ калаҫман «кромкоковорит* 

тӗдӗсемпе» пӗкрӗлсе, ерешмен картиоемпе пӗгӗмаех 
«аркалавса «ратио тусӗсем»...

Е!.. Тухрӑри? Килӗр-ха, калӗр-ха кунтарах, «ратио 
«УВнсем», енӗ сире шугласа тухам... Ну... Ну, каыа 
'вврет, тух ха, тух-ха, кунтарах...

—  Е  в-е-е Епӗн? Епӗи Улатӑр районӗнви Ратио Тусӗ- 
свн ушкӑнӗн райсовевӗн пуҫдӑхӗ... Крошшӗв... Крол- 
шӗв пулагӑп...

—  Е, Крошшӗв-я-ха есӗ? Кил-ха, кил ха... Мӗн- 
Шӗн есӗ сан пата рагио инструктӑр райсовета тӗрӗсде- 
ив килсрн, тарсз ҫӳрербн? Мӗншӗя есӗ ӑаа оркани- 
сатси ҫЕВ^ввн 'выхвӑрсем паиарӑн, е?

—  Мек... мек... хррр! фйӳ... епӗ мар вӑл, еп мар... 
Каҫар, тархасшӑн... Еп халех выхвӑрсем тӑратма ха- 
тӗр, иан вӗсем кӑсйарах, а кӑ .. акӑ... 'влен укҫисеы те 
пур манӑн, манӑн пурге пур... Хррр! Пшшш! Фйӳӳ! 
Манӑн пурте пур...

—  Ратио шалҫипе пуҫрав! Ан калаҫ халӗ. Халех 
'Ҫӑваш Ратио ушкӑпне кайса пар...

— 'Би’В8ас, 'вп'бвае...
—  Кам тата унть? Е, П атЪ й’д райозӗрб^ ратао- 

совет пуҫлӑхӗ Петрэв йулташ мариха ку ҫан... Килех, 
килех...

—  Тар хас-шӑн ан айӑп лӑр ӗнтӗ... Пӗртте бпӗ 
айӑплӑ мар. Тырауд хатӗрлес ӗҫ 'варса тӑ^вӗ, ҫавӑзпа 
та епӗр райсовет саҫҫетанине ҫудтадӑк та ҫурӑ пуҫга- 
райиасӑр тӑратнӑр.

—  Атла пулсан, ратио йавейккӑсвм ӗҫлеҫҫӗ пув 
сирӗн?

—  Йа^вейккӑсвм те тырнул хатӗрлес ӗҫ пиркиӑех 
ӗвер 12 сехетрв ӗҫлеме пӑрахрӗҫ ха, ха.в вӗсем те 
ӗҫлемеҫҫӗ...

—  Х м !. Свхетне те пӗдетӗр епяин... Ратио шал- 
ҫаае пуҫран! Шалҫана, шалҫапа! .. Кам тепӗри?

—  Епӗр, епӗр, Шӑмӑршӑри ратио тусӗсем нулатпӑр...
—  Аҫта есӗр, ӑҫтая кӑшкӑратӑр, Палгийелӗнве 

Каппа? хӗрринве ларакан ратиостантсиа^вен мар пудӗҫке?
—  Ҫук, ҫук! Епӗр пуштӑ тӑпсакайӗн^ввн кӑшкӑрат- 

пӑр. Кунта епӗр райсовет саҫҫетавинв тума тесе кӗ- 
нӗ̂ БВб те, такам пире хупса хувӗ. Епӗ пуштӑ пуҫлӑхӗ 
Ваҫҫилйӗв, райсовет пуҫлӑхӗ, нийепте те куятан ту- 
хаймастӑп... Суйлӑрха ман вырӑза урӑх ҫызна рай- 
совет пуҫлӑхне... Ау!..

—  Ау!.. Шӑмӑршӑри ратиосоает, ӑҫта есӗ? Тух 
тӑпсакайӗн^вев! Ваҫҫилйӗв, 'вӗн 'васрах Уруккӑва пу- 
лӑшса, унсӑр сан ӗҫӳ тухмӗ...

—  Ау!
— Ау Ау! А! Ратио шалҫапа пуҫрав!— акӑмӗя сааа 

Ваҫҫилйӗв— ратиосовчт пуҫлӑхӗ. Кам тата 'веретре 
тӑра^?

—  Еиӗ, епӗ Сӗнтӗрвӑррин|и ратиорайсовет пуҫлӑхӗ 
Сагвукков...

—  Ратио шалҫиое!.. Ратио шалҫипе!
—  Мӗвшӗв, мӗвшӗн-ха ыана гӑиах памас1ӑн...
—  Ая калаҫ, ан калаҫха, Са^ьукков, ҫук сана па- 

йан сӑмат, ҫатес номӗрта сана сӑмах пул'... Хадӗ са- 
на... шалҫапя, шалҫапа!..

—  Хррр! Иӑшш! Фйу! Трахх! Рят. о Уш
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Тырӑ хатӗрлес камппанире.
(Копператтивсен ҫапӑҫувӗ),

Дмӑрту та, аньах сотсиалисӑм ӑмӑртувӗ мар,

Т и ш н е р ъ ӗ к -
—  Рас титркӗрые хушаҫҫб, ҫӑварна карса тӑрас 

пудмас!, тишЕӗрес пула!,— тет^ӗ ыанӑн пӗр паллакан 
ҫын.— Хӑраса тӑиа йурамас!!

Хӑйуллӑх кирдех. Ӑна хаклас пуда!. Пур те тӗ- 
лӗнеь^бӗҫ унтан. «Ҫав тери хӑйуллӑскер, мур пудтара!!

Вӑл ӑҫта ӗҫлевиЕе евӗ те ыйтман, ыана та викаи 
каламан. Еҫлет-и, ӗҫлемссти? Бурне те ӑҫтак пӗлсе пӗте- 
рен? Ҫапда ҫив̂ Бӗ кал.5ҫнӑран ҫеҫ палларӑм епӗ ӑна. 
ЫпЕсем ӑаа ҫавӑнпа Триикерьӗк тесе йат па^ҫӗҫ. Ну 
йурӗ, Тишкерҫӗк пултӑ.

Пӗрре епӗ ӑна сюловӑйра куртӑм. Кӑшкӑрса ҫеҫ 
лара!,

—  Ма йашка тутлӑ иарсирӗв?— ахӑра!пирӗн тиш- 
кӗртзӗк,— Нвмӗн тути ҫук. Иашка пула!-и ку?

—  Ма мана калатар, епӗ пӗҫврмезтӗп, пӗҫерскенв 
кала— тавӑрса хура! апат пыса паракан хӗрарӑм.— Ка- 
ла пуҫлӑха!

—  Есӗр пур те пӗрех— 'Барӑнмаст тишкӗр^Б^к.— И к- 
кӗмӗшне хӑҫан парав? Ҫывӑрса ҫӳретӗр.

—  Вӑхӑг ҫук, кунта есӗ кӑна мар.
—  Пакалла сире вӑхӑт.
Пӗр сӑмахпа каласан пирӗн тишкӗр^Бӗк ниҫга та 

аха̂ Б тӑмас!. Ш авла!, кӗрдот.
—  Ну хӑйуллӑ ща, пӗрте хӑрамас!— шухӑшлаҫҫӗ 

куракансем.
Тепӗрре епӗ ӑна (калама та аван мар та, каҫарӑр) 

“ Ун^ара куртӑм. Керой. Пӗтерет милӗк сутакана. Сас- 
синБвн палларӑм, ҫавӑн сасси, ҫурӑк 'Бан пек йанӑра!.

— Мнлӗк пула!-и ку ,— йан кайа! айалалла.— Хулӑ 
®У) милӗк мар. Астӑвас пулаК

—  Пире ҫавӑн пеккнне параҫҫӗ.
—  Пире, пире... памалда сире, 'ҫорт!
Амӑрг кайӑк, арӑслан, рытсӑр! Иепле йуратас мар 

ун пек хӑйудлӑ ҫынна.
Астӑватӑп, тата тепӗр ҫӗрте тепле, такҫан, пӗрле 

пултӑмӑр унпада. Копператтив лавккин^ве.
—  П аматкӑ пуда^-и ку,— тӑса! прикаш^Бӗк патнвд- 

де паккет. П ам аткӑ мар ку, тӑм. Х ӑйӑрпа тӑм хут-

шӑнтараӑ та, паматкӑ вырӑнне сутатӑр, йурӑхсӑрсем!
—  Ма мана кадан-ха есӗ, епӗ илмен вӗт, 

пуҫлӑха кала, манран вӑхӑтлӑ виҫсе парасси пултӑр. 
Епӗ айӑплӑ мар.

—  Памалла сире айӑп. Вара пӗлӗттӗр, ■ҫортсем! 
Каҫҫиршшӑва укҫа 'вас тавӑрса памастӑн тесе вӑрҫа!.

—  Мӗшӗлтетен ҫунатне аиангнӑ шӑна пӗк. Хӑвӑрт 
ӗҫлемв вӗренес пула!. Кӗтсе ывӑнтаратӑр.

— Ыттисем кӗтеҫҫӗ вӗг, шавламаҫҫӗ. Ай-йай, хайар ес?!
—  Памалла сире хӑйар, вара вӗренӗттӗр.
Нумаӑ пулмас! мавӑн пӗр уьрештенийе каймалла

пул-Бӗ. Кӑритурга Тяшкӗр^Бӗке хирӗҫ пудгӑм. Куҫӗ-пуҫӗ 
ал^Бӑравӑ, васканипе алӑк умӗяБв тӑракан кар^Бӑка 'вуг 
ҫеҫ сарпӗтсэ йамарӗ,

—  Ай тур тур, 'Бут таптаса кайа^ҫБӗ,— алдине су- 
ла! хӗрарӑм.

—  Мӗи тймана пек пуҫва тӑратса тӑран?Ҫын кил- 
ниве кург-асгӑЕнм?

—  Умран кидмерӗн вӗт есӗ, курмарӑм, хыҫалтан сик- 
се тухрӑн. Куҫӑм га витӗрех курмас!.

—  Кӑтаргмалла сире, 'ҫортсеь! Иӗркене пӗлмеҫҫӗ.
Ӑҫта та тишкӗрие 'Бупа!', хӑраса тӑиас!. Пашкз!
—  Ма пит васкатӑв?— ыйтрӑм епӗ унтан.
—  Саветуга^Би лавкана пирус илме йа̂ вӗ те, вӑхӑт- 

ра килмессн вӑрҫасран хӑратӑп,— терӗ вӑд мана хирӗҫ.
—  Хм... Ӑна ма „кӑтартмасгӑн“ . Иепле вӑл сана, 

хӑйуллӑскере...
—  03-ой, ан шавла, мӗн калаҫатӑн. У я  пек калаҫ- 

ма йура^^-и. Иерипенрех, идтсен тем курӑн,— герӗ тв 
алӑк хӑлӑпне тыгрӗ. Ҫав вӑхӑгра ӑна хирӗҫ саветуш- 
'ҫийӗ ттхрӗ.

—  Ниҫта та килентерейместӗя есӗ— ҫавӑрса ил?3 
пуҫлӑхӗ ӑна курсават. Тупрӑн и „Сафо“ ?

Куҫ улшӑна! и йв темле хӑвзт пулБӗ и? Тишкӗр- 
ЬРкӗн ҫӳлдӗшӗ пӗр шиге йахӑя 'ҫааре, аллисеи усӑн- 
'8?ҫ, куҫӗсем хупӑн^Бӗҫ.

— Каҫарӑр, айӑплӑ епӗ. „Сафо“  ҫ у к — „Мосаиккӑ“  
ҫеҫ, акӑ мейӗр,— тӑсрӗ вӑл 'ҫӗтреквн аллипе па^Бкӑ пи- 
рус, унган пуҫне 'ҫиксе кӑнтседере кӗрсе кайрӗ.

Вӑт сире „тишкӗрьӗк"!

Ҫ. Иалавӗн.
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Курнавӑш—-курнах уш!..
Курнавӑш курнах уш, курман мар, татах та курӗ.
Копператтивӗ ӑмӑртура 1 мӗш преми илвӗ. Првми 

паттӑрӗсем те «Капкӑна» лексе тапаланса кӑтартрӗҫ.
Курнавӑш ман кукаҫейе те курнӑ. Вӑл вулӑсрипӗр 

пуйан, сутӑҫӑ пулнӑ. Епӗр те кайа йулас ҫук... тет 
вара хӑйӗн кӑмӑлӗ ҫаврӑнса килнӗ-килмвнех ИкнаУйӗв 
Нккколай Ваҫҫилйӗвиь уьитлӗ.

Кун пекки Кӗҫӗнйелвӗк районӗнвэ кӑна мар, пӗтӗм 
рваш  респуплӗкепе те пулас ҫук. Пур йенвен те вӑл 
«аккуратлӑ» ҫирӗппӗн куккӑшӗ ура йӗрӗ ҫиве пуса^.

Кам пур урӑх ашшӗпе ывӑлӗ пӗр шкулта, пӗри са- 
ветуйуш-ви, тепри шкул ҫекретгарӗ пулса ӗҫлени?

Никколаӑ Ваҫҫильӑпа ашшӗ пӗр шкулга, пӗр йӑва- 
ра кайӑк пек кӑшӑлтатса ҫӳреҫҫӗ.

Партти кӑнтитӑгӗн^ҫе тӑрса, пай укҫи па-вах тӳл- 
леиееӗр, вступиттӗлнӑй 60 пус кӑна тӳдлесе, „Кӗрешӳ" 
Еопператтивӗн ревиҫн е о м и ҫ ҫ и  претҫвтаттӗдӗ пулакан 
Бам пур?

—  Никкодай Ваҫҫил^ьӑсӑр пуҫне ӑна кам пултар- 
тӑр, ара...

Ку копператтивӑн тавар илекенӗ (закупщик) К. Ве- 
ков темӗн 'ҫулӗ тапаҫлансасоӑя та, ревиҫи комиҫҫи прет- 
ҫетатгӗлве ҫитейес ҫук.

Т ы р ӑ п а  п л а н .

Курнавӑш курнах уш. К. Веккӑв пурлӑха тыткала- 
иа пӗлнине те дайӑхах кура¥. Пи^кесем, тавар йвш^ҫӗ- 
кӗсем-мӗнсем шатах урам хушшин^е йӑванса ҫӳреҫҫӗ. 
Макаҫӑнри виткӗҫ тнмӗрсем Веккӑв пӳр^ьӗ ҫинелле пӑх- 
са, унӑя кӗле^ӗсене кӗроэ вырнаҫаҫҫӗ. Кирлӗрех та- 
варсене хӑйсен йазӗсене тата сӑнсаран нӑлса ытдарвх 
пара¥.

Веккӑв та ӗҫлет, Ан^дах вӑл тиыӗрсене кӑна хӑй 
патне турта¥, таварне те хӑйсен йаднелле, йе хӗред- 
нӗрех сӑмсасене пара¥. Кунпа ҫеҫ ИкнаМӗва хӑвала- 
са ҫитейрес ҫуках. «Лешӗ „хуҫайсгвӗянӑй“  ^ын.

Икаатйӗв конпвратгивӑн сатне хӑй аллине ҫавӑрса 
идме пӗл^ҫӗ. Панулмийӗсем хӑйне вал)^и кӑна. Пах^ҫа- 
ра 40 кватрат хӑмла ӳсег. Ана та Икна^йӗв хӑйне 
ва^ь^и илет. Сӑра тума йатнех, тет. Пысӑк хоҫайст- 
вӗннӗк вара, 'Ҫӑваш наркомнромторкне маххӗ парас ҫук.

Копператтив пах^ҫин^ҫех 50 кватрат хӑйар лартнӑ 
пуднӑ.— Лайӑх саккускӑ пула^ ку, тет Икнатйӗв— йӳ- 
ҫӗтме тытӑна'1'. „Холотнӑй“  туса „теҫҫертлама" (хӑйӗн 
сӑмаххи) тепӗр 50 кватраг помитор пур. Ана та И к- 
на^^йӗв хӑй патне турга¥. Кукашшӗ ■ҫухӑнсен йунне 
ӗҫнин^ҫен те даӑӑхрах ӗмет коппвраттива, 50 пус 
кӑна тӳлленӗ, хӑй копператтив кӑвапийӗ пулса тӑнӑ. 
Ҫавӑрттара?'. Пыршӑ кумнӑ пекех кумаҪ. Ҫулла Ик- 
наМӗв, ҫынсем пурте хиртв тырӑ вырнӑ ■ҫухне пӗр 
тутара 'ҫӗнсе пыра? те, копператтив сгорӑшӗ куҫ умӗн- 
•ҫе копператтива „ревиҫилет" те „реквиҫилет тв“ .

Тутарне копператтив кнл хушшан^ҫи витене сута¥, 
сторӑшне— 2 тӑрӑх сапур пара'^. Хӑй— пӗр 500 тенкӗ 
тӑракан ҫурт-йӗре хӑйне хадзла¥. Куншӑн пурӗ 132 
тенкӗ тӳллеме пула¥. Халӗ 35 тенкӗ кӑна тӳдленӗ-ха. 
Ытгйне ун патне пушӑ алӑпа пырса шаккаоа ҫӳре...

Копператтивран вӑзах кивҫенле пӗр 200 тенкӗлӗх 
тавар сӑптӑрса илнӗ. Параҫҫӗ. ХЗй резнҫилемелле вӗг 
копператтива, ӑҫтан ■ҫарса тӑрӑн. Хӑйӗн ирӗд!..

Иӑмӑкӗсвне те вӑд „хуҫалӑхлӑ“  ура ҫяне тӑратнӑ. 
Ҫу каҫах 2 йӑмӑкӗ а̂ ҫа плошҫаткинҫе копператгив ук- 
ҫипе тӑранса пурӑнаҫҫӗ.

Килги хуҫалӑхӗ те хӑйсен ҫирӗп Еопаераттвв пран- 
денине ҫирӗп хӑй аллинҫе ты та ! Кураавӑша та хӑй- 
не ҫирӗп кӑтарта?.

Пуйан кувашшӗне Курнавӑш курнах уш. Ӑяа И к- 
на^^йӗв мӗнле ҫудсемпе „хӑваланине'* те курнах уш 1-мӗш 
премиллӗ Курнавӑш. Ваҫанкка.

Х р е с ь е н :  Епӗ ытлашшн тырра сутса пӗ- 
тертӗм ӗнтӗ.

Ҫутуилӳпе про№ышлӗкн£ҫ комиссариа 
■Ьӗнье ӗҫлекен; Ех, тӑнсӑр!.. Епӗ план туса 
пӗтери-ҫ^^ен те тӑхтамарӑни?

В ӑ р ӑ м  ҫ у л .
Ишекри (Ш уп. р.) 1-мӗш сыоӑклӑ шкулӑн пуҫлӑхӗ 

X . Тмитрийӗвӑ, хӑй укҫипе, 44 тенкӗ парса, шкул 
ва.1Ьҫи вутӑ кӳрсе килтервӗ. Ҫав 44 тенкӗ укҫана мана 
тупса парӑр тесе, Шупашкар райӗҫтӑвкомне сайавлеыи 
панӑ. Ш уаашкар райӗҫтӑвкомӗ хутне вараласа анҫах 
павӑ: «Р. Ф. ва заключение» тесе ан пуснӑ прегҫетат- 
тӗлӗ, подагал-ба уплагу произвестя 31 счэт самообло- 
жения» тесе ал пуснӑ райфо Алексантрӑв, увтан 
«на зассдание» 3/1У, тесе ал пусыӑ калдех претҫетат- 
тӗдӗ, татах унтан, апрелӗя 13-мӗшӗнҫе „рекоиендовать 
пз средст самообложвнвя“ тесе ал пусса хура!' ҫав 
претҫетатгӗлех. Татах та унтан, направить в Ишаков- 
оквй СИК для учиненЕЯ расчега нз средств самообло- 
жвния», тесе ал пуса¥ райфо пуҫлӑхӗ. Хутӑн ҫулӗ вӑ- 
рӑм. Вӑрӑм ҫул хыҫҫӑа хуҫӑ халӗ Ишек йалӗҫтӑвюмӗя 
кӗнҫодерӗнҫе канса вырта'^. (Халӗ те пӑхса тухман),

«Капкӑн» рвсотьутси: Канах сайавлени. Водокигҫӗк- 
сем пӗр шеллеиесӗрех йӑвӑр аллисемпе пуснӑ пирки 
'Ҫире йенӗ хыҫҫӑн, капма та тивӗҫ.



Тасату комиҫҫисене ырӑ сунни^йе механисӑмне йусанӑ аппарат.

Убрешгвннсвне тасаг- 
нӑ хыҫҫӑн, сылтӑм алӑаа 
сайавгвни гхвце^ ҫав са- 
ыантарах/<^лаха11| алӑ 
ҫине отт№ В № Р 1£1 тӑ-

Ч уваш л итЛ : 1859.

________________ Ответлӑ ротактйр самеҫтнтблӗ К. М. Титтов.
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