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иӑларса лартни*
(Вырӑо йумахв майлӑ).

Ну, йулташсбм, итдбр! Сире йумах кадаса парам... 
Мӑнҫарӑв пурнӑҫӗнҫе пулнӑ йумах ҫин^ен.

Г1урӑянӑ, тет, тӗн^ере, пӗр йӑран ҫин^ве, типшем 
шулҫӑлдӑ Мӑнҫарӑк. Ҫав Мӑнҫарӑка йалти кулак мӑн 
аллисемпе пит хытӑ пӑ^вӑртаса, хӗстерсе, сӗткенӗсене 
йухтарса пурӑннӑ,- -Мӑвҫарӑкӑн тымар йамалли ҫӗрӗ- 
сене тара илсе, парӑма кӗртсе, сӑмакунпа шӑварса, 
тата ытги нумай майсемпе улталаса ӑна вийепле те 
вӑй илме паман.

Иалти комунис ҫав ҫухӑн Ҫарӑка кулак аллинҫен 
гуртса илсе колхоса кӗртме шут тытнӑ. Тытнӑ та гурт- 
нӑ-гуртнӑ—туртса вӑларайман. Бара комунис комсомо- 
лӗса 'вӗннӗ пулӑшма. Комсомолӗсӗ игленӗ. Пынӑ та 
комунисран тытнӑ, комунисӗ Ҫарӑкран тытнӑ, туртнӑ- 
туртнӑ иккӗш—туртса кӑларайман.

Вара иккӗн туртса вӑлариа йӑвӑррине вура, комсо- 
модӗсӗ иртсе пыракан акронома 'вӗнсе илнӗ. Акрономӗ 
итленӗ,—пынӑ та комсомолӗсрая тытнӑ, комсомолӗсӗ 
комувисран тытнӑ, комунисӗ Ҫарӑкран тыгвӑ, туртнӑ- 
туртвӑ—туртса кӑларайман.

Вара акрономӗ увиттӗле 'вӗнсе илсе, унтан пулӑшу 
ыйтнӑ. У^виттӗлӗ итленӗ,—пынӑ та акрономран тытнӑ, 
аврономӗ комсомолӗсран тытнӑ, комсомолӗсӗ комувисран 
тытнӑ. комувисӗ Ҫарӑкран тытнӑ, туртнӑ туртнӑ—турт- 
са кӑларайман.

У^Виттӗлӗ испа^ва (вуламалли ҫурт пуҫлӑхне) 'вӗннӗ. 
Испа^вӗ вара увиттӗлреа тытса туртӑннӑ, увиттӗлӗ 
акрономран туртӑннӑ, акроноиӗ комсомолӗсран туртӑн- 
нӑ, комсомолӗсӗ комунисран туртӑнвӑ, комунисӗ Ҫарӑк- 
ран туртӑннӑ, туртӑвнӑ-туртӑннӑ—туртса кӑларайман.

Испа^вӗ телекаткӑран пулӑшу ыйтнӑ. Лешӗ итленӗ. 
Вара телекаткӑ испа^вран гыгнӑ, испа^вӗ увиттӗдрен 
тытнӑ, увиттӗлӗ акровомран тытнӑ, акрономӗ комсомо- 
лӗсран тытнӑ, коисомодӗсӗ комунисран тытвӑ, комуни- 
се—Ҫарӑкран тытнӑ, туртнӑ туртнӑ—тургса кӑларайман.

Телекаткӑ шефа пывӑ рапсвийе 'вӗннӗ. Вара рапо- 
'Вийӗ телекаткӑран тытнӑ, телекаткӑ испаҫран тытяӑ, 
испа в̂ӗ у |и т1ӗлрен тытнӑ, уҫиттӗлӗ авроноиран ты^яӑ,

аврономӗ юмсомолӗсрав тытнӑ, вомсомодӗсӗ комувисрш 
гытнӑ, комунисӗ Ҫарӑвран тытнӑ, туртнӑ-туртнӑ—тург 
са вӑларайиан.

Шеф хӗрпӗ салтакран пулӑшу ыйтнӑ. Хӗрлӗ салтз! 
итленӗ. Вара хӗрлӗ салгак шефран тытнӑ, шефӗ теле- 
каткӑран тытнӑ, телекаткӑ испа^вран тытнӑ, испав̂  
увиттӗлрен тытнӑ, увиттӗлӗ акрономран тытнӑ, авроно 
ыб комсомодӗсран тыгнӑ, комсомолӗсӗ вомунисран тытнӑ 
комунисӗ Ҫарӑвран тытнӑ, туртнӑ-туртнӑ — туртса й  
ларайыан.

Хӗрлӗ салтакӗ йалкортан пулӑшу ыйтнӑ. Вара йз» 
корӗ хӗрлӗ садтакран тытнӑ, хӗрдӗ салтакӗ шефрз! 
тытнӑ, шефӗ телеваткӑран тытнӑ, телекаткӑ испа̂ врз! 
тытвӑ, испа^вӗ увиттӗлрен тытнӑ, увиттӗлӗ акрономрз! 
тытяӑ, акрономӗ комсомӗлӗсран тытнӑ, вомсомолй! 
комунисран тытнӑ, комунисӗ Ҫарӑвран тытнӑ, туртнӑ 
туртнӑ—туртса кӑларайман.

Вара йалкорӗ пионертан пулӑшу ыйтнӑ. Кирек 
хӑҫан та хатер тӑракая пионерӗ итленӗ. Итленӗ те 
йалкортан йарса тытнӑ, йалкорӗ хӗрлӗ садтакран тыт 
нӑ, хӗрлӗ салтакӗ шефран тытнӑ, шефӗ теленаткӑрз! 
тыгнӑ, телекатвӑ испа^вран тытнӑ, испа^в увиттӗлре! 
тытнӑ, увиттӗдӗ акроноыран тытнӑ, авровомӗ комсоно 
лӗсран тытвӑ, коысомолӗсӗ коиунисран тытнӑ, кояуний 
'Вухӑн Ҫарӑкран тытнӑ, туртнӑ туртнӑ — туртса кӑлк 
раймэн.

Вара туртакансем пӗр шут тытса пионера тракй 
патне вуптарнӑ. Тракхӑрӗ нумай кӗттермен, 'васахҫит 
нӗ. Травтӑр пынӑ та, йалкор, пионер, хӗрлӗ салтаи 
шеф, тедекаткӑ, испав, увигтӗл, авроном, комссмолӗс, 
комунист пулӑшнипе, 'вухӑн Ҫарӑва ерешмен алилл' 
вулакран ҫӑмӑлдӑнах туртса кӑларнӑ.

Ҫав 'вухӑн Ҫарӑк халӗ теколхосра тӑра¥. Пурнӑҫ 
унӑн куллен-кун ӑнса пыра'г, Вбсен колхосне епӗ к 
кайса вуртӑм,-тутлӑ апатсем ҫирӗм, ӑслӑ пурнӑҫа вӗрвн 
тӗм, вурни илтнине ҫакӑвта ҫырса кӑгартрӑи.

Иумахҫӑ М.

ҫЗкарпа тырӗ.
Кӗркуннехи тӑмпа пӑнтӑхса саралнӑ хурама ҫулҫи 

з̂ ӗслӗ калстӑх ҫавнӑскер, хӑйӗн навус хыриалли вӗреҫе 
йевӗрдӗ сӑмсаллӑ картусве йӑтса, хурал пӳртӗн^ве 
тӗттӗмшӗй^вв кӑшт ан^вах курӑнса ларакан х а л ӑ х а 
„стравствӑйте!“ терӗ,

Ивӗ сехет кӗтсе лараваи халӑх кӑна курсан савӑн- 
нипе кирек ибн те пулсан хирӗҫ каласах тенӗ пев, 
«срррте» туса кайрӗ.

— Пайан епӗ сирв...— мӗн 'вортла пула1? ха вӑл ей; 
хлепосакотовиттӗлнӑй камппани, ну хлеп ҫӑкӑр, ҫӑкӑр 
намппани ҫин^вен ӗнтӗ. Пайан епӗ сире ҫӑкӑр камппа- 
ни ҫинвен калап...

—  Х о с п о т е ! Тур ҫырлахтӑрах! Тата ҫӑкӑр каиппани 
тухрӗ-ши? Ку мӗне пӗдтерет? Тата 'вип-'випвр пиҫнӗ 
Ҫйвӑра пухаҫ ӗнтӗ. Ара вӑл вӑваварса вайа1? пуов, 
надарӗ Хветулкка хӑйӗн ҫумӗнве ларакан Караҫҫи Ми- 
халккине к а |а  пӳрвипе хӗре тӗкнӗ пек кӗлт! тӗксе.

— Пире ҫӑкӑр кирлӗ. Хулава памалла ҫакӑр. Епӗр 
иал тӑрӑх тухатпӑр. Пытаракансене ӑшалатпӑр, ша- 
риклетпӗр...

— Ну, уш, арӑма пҪр ҫӑкӑртан ытла пӗҫврттермв- 
СТӗп,—терӗ арман хуҫи Ка^ака Кбркури.

— Ҫӑкӑр пухаҫ тӗк йӗкер^в-куккӑ^вта пухаҫҫЗ ПУ 
шутларӗ Тӗкдӗ Микита.

— Ман пӗтрӗ, Итак, сра^в^ӑт, парӑр! П а м а с ӑ р в ӑ р  
са тӑракансене.,. Ыйгмалли пури?

— Ман пур, херӗ Ҫитура Илла тӗлӗнсе.— 
п/хаҫ, а вӑт, пашалу таврашне те ҫавахв?

— Ҫавах пулмасӑр, Конешнӑ ҫавах. Ҫӑкӑр пухаҫ 
тӗк пашалу та илеҫҫӗ ӗнгӗ,— то^вккӑ пашаду мӗа ха 
хураҫҫӗ-ши?—сасартӑк, хурал пӳр^вӗ йӑтӑнса аняӑ пв' 
кӗрлерӗ халӑх.

— Ах, ҫук, не то попали есӗр! Авӑртман, пӗҫерме' 
ҫӑкӑр пухаҫҫӗ.

— Ан тӗлӗнтерех, а^вам, 'вӑтаймасӑр ахӑлтатса йа? 
пуху.-—Ара, вӑл мӗнде ҫӑкӑр тата. Кунта ҫуках 
Тыррӑн пуҫтараҫҫӗ пулсан кӑ1? калаҫма йура^.

— А вог, вот, тырпуд камппани ҫав, 
пӗҫериесӗр авӑртнаоӑр.

— Паҫӑрах ҫапла каламалда|вЗ* Еҫб те ^^1%, 
пула̂ в̂ вӗ, кун пек хӑратма кирдӗ мар^в^б, пирбн
мӗн пурӗ 753 пӑт пуҫтарнӑ, татах пама йуратЛ®' 
лӑплантар^вӗ токлат^вӗка пуху.

Товлат^вбкӗ пуҫне хыҫса ил|ӗ... Н. Т|уриаи
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Инструктар. Еаб сирРн йалта кулаксем тупаймарӑм. Кудаксем ҫук пирРн. 
Иалсовет претҫетаттӗлӗ. КудаксвЕе тупайаарӑн пулсан мРнсем тупрӑн тата? 
Инструктӑр Пуйансен ӗҫкнне тупрӑм.

А Ш Д  К Ӗ Р Ӗ К .
Иккӗмӗш упӑшки, Сакӑсра ҫырӑннӑ хыҫҫӑнах, илнӗ 

Иалуне икб хут^ҫея бҫсе пбтернине кура, Кӗтервн 
а ҫбнӗ упӑшЕи ерех ӗҫнипе кӗрешме тытӑннӑ. 
•е упӑшЕине хӑй умяе лартнӑ та, ҫакӑн пек калаҫу 

?ҫласа йанӑ:
— Итлеха, Микулай. Ерех ӗемв пӑрахасах пула¥ 

йӑн. Дҫта капла-пурнӑҫн ку? Ӗҫлетӗя-ӗҫдетӗн те, ӗҫ- 
вС9 тупнӑ укҫуна пӗгӗмпех ӗҫсе йаратӑн...

Микулайӗ хухауҫҫисене снктерсе нднӗ, арӑмӗн каснӑ 
Рпус нек пв^^ӗ ҫиве нӑхса илнӗ, увтан каданӑ:

— Епӗ...епӗ... урӑх ӗҫмесгӗн... Ан ҫап ан^ҫах...
—- Мӗн сана кӑпшанка ҫапмалли пур1 Тӑнсӑр-пуҫ- 
хӗрарӑмах ыарҫке епӗ сана ҫапма. Мӗн 'вӗтрекевв 

®рсе карӑн? Тивместӗпҫке. Тупрӑм хаиах сана ерех 
'хе пӑрахтарыалли йапала. Кашви шалувах хам алла 
лсв пырӑп. Тапак, тата ыттвсене хаи парӑп, 

А...ер,..ер... ехне илмесгӗни тата?
Кӗтерин, нии сӑыах каламасӑрах, йӑвӑр 'вышкиве 

илулай сӑиси айне идсе пырса сулласа илнӗ хыҫҫӑн, 
Шӗ 'ҫарӑннӑ.

Ҫакӑн хыҫҫӑн илнӗ пхрвайхи шалуне Микудайӑн 
Рпӗ̂ д савӑ^Бӗ кантурӗн^е шзлу илессе кӗтсе тӑракан 
^мне тыттармалла пуднӑ. Иккӗнӗш шалу илсен, пилӗк 
^екине пытарса йуласшӑн пулнӑ та вӑл, ан^дах Кӗте- 

ӑна ҫуд ҫин^ҫех вӑрӑ-хурахсем пек тапӑнса илсе, 
5р пус йулми^в^венех туртса илее пӗтӗм укҫине хӑй 
•аине ихнӗ.

Виҫҫӗнӗш шалува ихсея, Микулай хӑйӗн йулташӗ- 
'нае килтех ӗҫкеленӗ. Хӗрӗнкӗленсен арӑмне пӗр 
[хыдкка ерех вдое пама хушвӑ.

Арӑиӗ вӑл вӑхӑтра ҫывӑрна выртма хатӗрленсе, 
кӑиака кӗтесси ҫуиӗн^^е ҫурӑмне хыҫса тЗнӑ.

— Мӗнле путылкка?—тесе ыйтнӑ анасласа арӑмӗ.
— Халех илсе пар. Памасассӑн 'ҫашӑк-тирӗксеве 

ҫӗмӗрсе пӗтеретӗп, тенӗ Мнкулай.
Кӗтерин хӑнк та туман.
Микулай шӑдӗсене ка^ҫӑртаттарнӑ, макӑрнӑ, кӑш- 

кӑрвӑ. Кӗтеринӗ хыҫкалавса ҫеҫ тӑнӑ.
— Хӑаарса выртах кӑхака ҫине, ех!.. тараккан!— 

тевӗ вӑл йудашкинҫен татса.
Мввуяайӑн вара нимӗн тумалли те йулман. Сӑкман 

сарса ҫывӑриа выртна тивнӗ.
Тӑваттӑмӗш шалу хыҫҫӑн, Микулай арӑиӗае уйӑрлма 

шут тытвӑ, ан^ҫах апӑмӗ ҫ^^в^ҫсене ■ҫӗясе кӗрӗк ҫӗлетсе 
павӑ. Ашӑ кӗрӗк. Ун пек кӗрӗке вӑл нихӑҫан т» 
тӑхӑвса курман. Кӗрӗк тӑхӑннӑ хыҫҫӑн, уйӑрласси 
ҫвнҫен шухӑшлама пӑрахнӑ вара Микулай.

Халӗ, шалу ияес кун ҫитоессӗнех, Микулай темиҫе 
хут арӑмне систерет:

—  Асту! Кантура шалу илме пыма ан ман, тет.
Маниас^ Кӗтеринӗ. Манакан хӗрарӑи мар. Кашви

шалувах хӑй аддине илет. Хадӗ вӑд пӳрт лартма укҫа 
пуха¥. Укҫине перекет каосин^ҫе тыта¥. Ваҫ. Антрейбв.

Копператтивра.
—Есӗ тапак туртмастӑн-бӗ мари?
Ма ик уҫмушках илетӗн?
— Ара 'блен маррисене паманран.
Епӗ 'ьлен вӗт.

М1)каш.
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Майра ухатникӗ.
Ҫаьра ҫӑмартап кӗтесси ҫук. 
'^ в  сӑмахӑя суйн ҫук. (Халӑх халапӗнъвн).

I. „ П о  в а ж н о м у  дел у*
Иӑмӑхса кайнӑ туперен хӗввлӗ ахӑрса пӑха^. Шу- 

пашкар урамӗсемпе сар кайӑк пек хӗрӗсем сарка- 
ланса иртсе ҫ^реҫҫӗ. Ирӗкри сас :вӗвӗсем йар уҫса йа- 
нӑ 1 /р&'8ерен ҫунатланса вӗҫсе кӗреҫҫӗ. Иван Петро- 
ви̂ ҫ '§ӗрине вӗсем мусӑк кӗввисем хумхаягарнӑ пек лӑ- 
каса вырӑнтан тапратаҫҫӗ. Пӑҫ капинетра кун каҫаҫ- 
ҫен ларса пӑхӑрха—кирек камӑн та '§ӗр сывлӑшпа 
сывлама урама тухас килӗ.

— К ҫортту! Еҫ упа мар, вӑрмана тармӗ... Аслӑ 
,,спетс“ Иван Петровиҫ хӑйӗн Мускавра илнӗ „Мос1е 
(Зе Раг18“ тӗслӗ „мотнӑй“ шӗлепкине пуҫне тӑхӑн^вӗ 
Т0 пирус 'вӗртсв капинетран тухрӗ.

— Ма сЬегӑҫкӑ... м... епӗ „по важяому делу" 
Хосплана кайатӑп. Уктая... унтан...

Ҫынсем илтмедлв ҫиперех;
— Иурӗ, йурӗ, Иван Петрови^в! Ыйтакансем пул- 

сан ҫапла каласа парӑп: „Хоспланра", кӗтеттӗр пул- 
сан кӗтӗр, кӗтыесен ыран квлӗр, тейӗп.

Унтан ҫынсем илтмелле мар, шӑл виттӗр:
— Хосплава? Унтав?.. Зачем врешь..
Ик ҫ}ҫ хӗррине кӑтралатнӑ кашшинисткӑ Шурӑ§кӑ 

Иван Петровиҫа хирӗҫ шӑгараолах пӑха'?. Кӑвак ку- 
ҫӗсем Шурӑ^ҫкӑн вут та хӗм сиктереҫҫӗ.

Иван Петрови^б хӑй ҫине хӑй тарӑхса кайа'1. Пуҫ 
мимив^ве нийепле хӑваласа тартыалла мар сӑпса нӑр- 
лаЗ': „шуйтан пӗлтӗр вӗсене, хӗрарӑмсенае. Адименг 
тӳллемедле мар пудсан—ыттине наплвва?'^?".

Урама тухсан Иван Петрови^бӑн 'ҫӗри кӑштах лӑп- 
лан ҫ̂ӗ, Мӗн ку^ҫанмалла тата? Тупнӑ...

Хӗрзӗ плош^ҫӑт тӑрӑх халӑх уаталла та кунталла 
кӑиаЗ .̂ Ивая Петрови^ҫӑн вӗревнӗ куҫӗсене кӗпер урлах 
курӑна¥: капӑр майрасем капӑрланса Атӑж хӗрнедде 
утса тухаҫҫӗ.

Каисем-ши? Хӑваласа ҫитсе пӑхао пулӗ. Хӑваласа 
та ҫитнӗ, иртсе те кайнӑ— ҫук палдамалла ыар: такам 
майрисем, хали^ҫ^ҫен вурман. Шереыет, Иван Йетрови- 
'ҫӑн '8упни ахалех пуд^ҫӗ. Телейсӗр 'ҫун!..

— Аван и, Ивая Пегрови^ҫ? Кама васкасах шы- 
ратгӑр?

— „По важзому долу" Атӑл хӗрне 'ҫупсатулрӑм та, 
■ҫорт потери, викама та курмарӑм. Ог не-бехо тела^, 
анас шюҫ пӑрахут курма пристӑне...

2. Хитре пико тата  „рат»10“ .
Килсе тӑвӑ пысӑк пӑрахут. Пӑрахуг та мар—'ваплӑ 

творетс темелде. Пӗрӗиӗш свисток параЗ ,̂ кайма ха- 
тӗркенет.

Ҫӳлти палӑпӑ ҫине хурт пек тухса тулнӑ пӑсашир- 
сем. Хӑшӗ ахалех кайалла-майалда утса ҫ^реҫҫӗ. Хӑшӗ 
пӗри тата ‘ҫӗнтӗрдӗ карлӑк ҫияе ывӑвнӑ ҫынсем пек 
усӑнса выртнӑ: иртен-кӗрен халӑха тата Шупашкар 
пристӑнне пӑхса тӑраҫҫӗ.

— Шупашкар... худи.. Н-та...
— Туу! тух! тут!—иккӗмӗш свисток.
Акӑ пӗрГмӗш хласӑн адӑкӗ Йар! уҫӑдса карӗ. Тух- 

са тй1ӗ пӗр майра—карттлнккӑ пекех. Хитререн те 
хитре пике.

Иван Иетровн^ӑн кӑва курсан ҫӑтыа тӑнӑ сурхӑкӗ 
те кӗҫех пыра ларнарӗ курӑнат; ҫав тӗрлӗ сасартӑк 
тӗлӗнсе карб. Кам мӗнне пӑхмасӑрах, Иван Петровв^ 
ҫыноеве васкаса ^авсаоа свркелесе кӑшт маларах тух-

са тӑ^ӗ...
Хурт ^е^еке курсан хӑҫан унӑн илемне хапӑл ту. 

масӑр нртсе кайни пур? Ахӑр ҫавнашкал ҫӗмере ҫав- 
лан1 ӗ пудӗ мӗя пирӗн ҫамрӑксене те: тапратрӗ тӑватЗ 
куҫ 1 ӗр прошектӑрсвм пек хире-хирӗҫ ҫулӑхса пӑхма 
Пӑхаҫҫӗ те калаҫаҫҫӗ: сӑмахсӑрах ратиодаса пӗр-пӗрин! 
тӑнлаҫҫӗ.

Иван Петрови^ӑн ратиохумӗсем:
— 'Ҫунам... 1унӑм... 1 унӑм...
Хитре пике хирӗҫ:
— А? Мӗн? Ах, ты сумашшетши! Ах, ты...
— Туу: тут! тут! тут!
Иытӑ ҫийешшӗ пӑрахутне! Васка¥, проЫкӑ! Ҫамр5!

1унсеве калаҫма вӑхӑт парасшӑв та мар. Кайа¥ в̂ ] 
пике. Куҫ умӗн^ех кайса ҫухада^. Кам-ши? Мӗн йатл} 
ши? Ӑҫта кайа¥-ши? Урӑх куроапулӗ-ши хӑҫантапул 
сан пӗтӗм ^унтан йуратса йаиӑ 1 ун татӑкне?

Иван Петрови1  1 ун хумханнипе кӑойерен шур ту 
тӑр кӑларса ^асрах вӗдтӗштерые тытӑн^ӗ. Иике теха 
рӗҫ вӗлтӗштерет. '§ӗр прошектӑрсем хыпса илес пе« 
йалкӑшаҫҫӗ: вӗсен курӑнми хӑйӑвӗсем пӗр-пӗринпе 
калавса ҫыхланса илеҫҫӗ. Ан^ах... ан^ах вимтумаҫ 
Пӑрахут вӑхӑтраа вӑхӑг инҫере кайма пуҫдарӗ. Г 
кен тутӑрӗ вРлкӗшни те курӑами пул^ӗ.

И[ел мӗскӗа Ива^ Петрови^а: пулӗши тата тепр 
ун пек 1 ува йӑпатулдӑ телей?..

3. Пран^ккапа Мран х̂ка.
Кун каҫацея ӗҫлесе ывӑннӑ пек пуҫа усвӑ Ива! 

Петровн1 . Ана хирӗҫ пулаҫҫӗ Правьккапа Мравькка
Вӗоем—аслӑ спетсиалиссем, Иван Иетрови^ вйеа 

наца^Ьаӗкӗ пула! Питӗ маттур ҫамрӑксем. Тулга: 
пӑхма ан^ах кӑшг икӗ тӗслӗрехскерсем. Прац^ккишу

пек вӑрӑм, Мра1{,кки каска пек лутра. П р а ^ к к а н  
не кура сӑмси те вӑрӑм, Мращ,ккин—лаптак. Утьӑ 
не Праг|)кки ^ирккӑ^пе виҫнӗ пек тенклеттерсе 
пыраЗ?, Мраг^кка ун ҫумӗн^е ҫӑмха пек йӑ; 
пыра¥. . л

— Мӑнле питӗ тарӑн шухӑша кайаӑ ес?, и» 
Петрови1?

Хитре пике ^ӗрене хыатарса йанвае мава 
Иван Петрови1  йӑвӑрӑн хурланса илет:

— Кайӑа увта ман вырӑна лексессӗн. Ана та 3 
ҫитер, кӑна та туса пар. Туиасан йурамасЗг. Аха» 
вӑн Хосплантисем „хӳререн пӑрао“ тесе й атлаҫҫе -

— Про;! Айта л у ц ӑ  ухутана. Упа т ы т ӑ п ӑ р .
—  А х ,  вӑт телей пудӗцӗ. Еаӗ пӗр упине оп 

тбднӑ хамах тытӑттӑм^ӗ. ,
иван Петрови1  ҫил пек хӑвӑрт, пуҫа килне шу 

ша йӑяӑр-йапӑрах туса пӑраха)^. Шивӑ тва тея8 пе



ван Петровиҫ мескомран икӗ вулӑлдӑ „нертанккӑ" 
1се те тухрӗ.

Ик ҫуҫ хбррине Еӑтралатнӑ Шурӑҫкӑ уиӗн иртсе 
айиа анҫах хбнрех йааала: мӗн тунине, нӗн шухӑш- 
анине виттӗр курнӑ пекех пблсе тӑра¥,

— Ӑҫта есӗр, Иван Петровиҫ? Ухутана мари?
— Какшӑ— епб „волкотав" вбт. Пӗрре ухутара упа- 

а тӗд пудтӑм. Упи пы-ысӑк: „мык!" тет. Иара патӑм 
Шал куҫӗпв упана пуҫ урлӑ. Упа пӑлгӑр-палтӑр ан- 
ат йӑваланса карӗ.

— Паттӑр, шатгӑр ухатянк есӗр, Иван Пегровиҫ.

4. „Етто утки".

Иван Петроввҫӑн майря—майралла тумданнӑ ҫӑ- 
аш матки: ырхан, нбскӗн матка. Иван Петроввҫ ун 
Еве кӑвак куҫсене ҫавӑрса:

— Ма ҫасрах хыпаланмастӑн, упӑте кӗлетки! Ман 
тутана каймалла. Мава Мратҫккапа Пра^кка Кстеҫ- 
6.'Вас!..

— Ара, Вавдк, ухутана кайна кӑшт наҫартарах 
унланма йурамастҫӗ-ши? Унта, йӑлӑмра, йӗпе тв, ҫат- 
ава та... Ытла „п а р ӑ ш ӑ с е м“ патне кайнӑ пек 
улланан.

— Есӗ мӗн пӗлетӗн, йал тункати? Ман вара кун 
у1 пулнӑскерӗн спетсиадиссен умӗвҫв нанӑо курас-и?

Иван Петровиҫ хатӗр. Ҫире—кӑҫал столитсӑра туй- 
ӑ ҫӗвӗ „тройккӑ*'. Пр^кки—„летни“, йӑлт шурӑ. 

йиплетсенв „функ“ креипа тасатнӑ. Пуҫ ҫинҫе 
е Раг1з“, Хулра „полевой“ пиноккӑ.|. Ҫурӑм хыҫӗнҫе 
(ӗ вулӑллӑ пертанЕкӑ. Ах, астуман: мӑйра пурҫӑя 
лстӑк... Ҫав тери хитре ухатннкшӗн Шупашкартя 
'Рлавнӑ найрасеи ыар, тытма тӑнӑ упа натквсен те 
1ҫҫах кайӗҫ: , Ах, Иван Петровиҫ, ҫуяӑм!" тейӗҫ... 

Пра^ккапа Мра^кка Иван Петровиҫа курсав:
— Ҫӑва ҫӑттӑр анҫах! Пургв сирӗн пек наҫҫадст- 

\ пулсан, Иван Петровиҫ, „петгилетви плав“ пире 
” е сурмаллӑх анҫах". теҫҫӗ,

Ахӑрсан ахӑрсан Пра^ккапа Мра^кка Пван Пет- 
ииҫа луткапа Атӑл тӑрӑх Шупашкартан анаталла 
*ртса карӗҫ. Ишмв ҫӑмӑлрах пудтӑр тесе ҫуттине пӗ- 
вр пай йанклаттар^ҫӗҫ, унтан «корпо» кӑлпассипе «оак- 
гҫҫит» турӗҫ.

Пӗрер «пай» ан-ҫах пулсан та Иван Петрови^аа 
пуҫа тиврӗ пулас: „тавай постре:ьайу!“ тесе кӑш- 

^рма пуҫларӗ.
— Етго што?—тет Иван Петрови^в Атӑл хӗрӗн^ҫе 

'рекен кӑвакалӗсене „подевой“ пиноккӑ^пе пӑхса.
— Ето утки, теҫҫӗ лвшсем...
1,Кӗрст1“ тугарҫӗ Иван Петрови^ҫ пертанккӑран.

ӗвакалӗсем тӗдӗксе кайса „сотомпа комор“ тума тап« 
^трӗҫ. Акӑ тата ҫигменнине аҫа ҫапашшӗ: пӗр ҫыя 
*Ҫтан сасартӑк сиксе тухрӗ те тапратрӗ йатлаҫма, 
ашкипв йунаса йатлаҫа^.

— Ну, тово1̂ но1 тет Иван Петрови? хирӗҫ. 
Нра^ккапа Мра^кка видеҫҫӗ кулса.

„5. Упа тата „*5ар1ъстон'‘.
Иӑлӑмра „Астрахантсӗв“ арман кӳдли хӗрӗн^вв пи- 
ванлӑ ухатниксем кӑнтӑр кану турӗҫ. Канура теп- 

ер симӗс „кайӑкне" шыва вй.мса ан пытангӑр тесв 
^лӗ хӑйсемех „пытантарвӗҫ". Унтан вӑрманалла улу- 
Ша саданвӗҫ.

Нумай-и сахал-и вӑхӑт иртнӗ—тытакан аллине 
вер хӑйех пырса ленкет тенӗ пек—-утса пырат упа 
ҫланкӑ айӑккипе т^рех Иван Петровив йенелле. Хӑ- 
ӑр, пысӑк—утӑ купя хӑйех. Утнӑ майӗпе хӑйӗн упа 
1ухӑшне шухӑшдаса пыра¥ пулӗ: ҫӗрелле усвӑ пуҫне 
бре пӗр йевелде, хепре тепӗр йенедле дӑнк-дӑнв сул-
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лантарса йара¥.
Асту! Упа пуҫне ҫӗклерӗ. Уда Иван Петрови^Ба 

курах карӗ.
Иван Петрови^^ӑн ҫ^^ҫӗсем вирелле тӑрса карӗҫ. 

«Мойе йе Раг18» шӗдепкб пуҫ ҫин^вен хӑйех ҫӳделле 
вӑр-вӑр хӑпарса кайа1. '§арӑнми 'дӗркуҫҫисене'вӗрӗ'вун 
кӗнӗ пулиалла: хӑйсемех „'^ар^стон" ташдама тытӑ- 
наҫҫб.

Упа '^аплӑ ухатнике курсан „ку ухзтник мар, пярӗн 
ҫверсем хушшине ку.^ттурлӑ поххот тума килнӗ ыар- 
ши?“ терӗ пулыалла. Ҫавӑнпа пулӗ упа ни тариа ты- 
тӑнмарӗ, ни мӗкӗрме пуҫламарӗ, Икб адлине тиришор- 
сем пек ҫӳлелле ҫӗклерӗ те Иван Петрови^в умне ҫын 
пекех пырса тӑҫӗ.

Пӑха¥ упа, тӗлӗнсе кайа^  ̂ пулас Ибан Петрови^^рав: 
ни ухатник темелле мар, ни камиттеиелле иар—тсирк- 
ка̂ ҫ пек снай урисемпв ..'ҫар.^стона" шартлаттара^. 
,,Ташданӑ“ ыайӗпе Иван Петрови^дӑн икӗ йӗы нӗҫҫн 
тӑрӑх „хӑйӑр“ ҫбнрв пек ана¥.

Аплине курсан уна Иван Иетрови^да тавралла ҫавӑ- 
рӑнса пӑха¥, тата шӑшласа пӑха¥.

— Фу-у! йӗрӗнсе сӑнсинв пӑра¥ упа, мӗн шӑршн 
иккенне пӗлсе. Ҫавӑапа пулӗ уна Иван Петрови|ӑн икб 
вудӑллӑ пертанккине шӑтӑр-шатӑр хуҫса вакласа пӑ- 
рахрӗ. Уятан Иван Петрови^ҫа питрен пӑхрӗ тв мӑш- 
Еӑдаса кулнӑ пек:

—  „Ла̂ в* I сурса хӑвар^ҫӗ. Хӑй вӑрманалла ҫавӑрӑн- 
оа утса кӗрсе карӗ.

6. Кӳлӗ тӗпӗ ,ваннӑ“ мар.
Тепӗр йен^ҫен Пра^ккапз Мра^кка тухаҫҫӗ уҫлан- 

ка. Пӑхаҫҫӗ—■тӗлӗнсе хытса кайаҫҫӗ.
— Иван Петрови^в! Ара мӗн пул^бӗ сана капла?

Лешӗ пӗр сӑмах та 'ҫӗнеймесг. Ҫаплах ,,'вар^ото-
на“ авкалантара'^. Ҫӳҫсем ҫӳледле шӑрт пек тӑнӑ. 
«Мойе йе Рапз» ҫӳлелле йӗкӗрӗл^ве пек ҫавӑрӑнса 
хӑпара^.

Пра^ккапа Мра^кка аптраҫҫӗ. Мӗн тӑвас кунпа? 
Тавай шыва кӳртес. Шыва кӳртсен ҫын ӗмӗрех уҫӑла?. 
Тытаҫҫӗ тв иккӗн Иван Петрови^ва ,,астрахантсӗв‘* ар- 
ман кӳллине кутӑн „'вӑмпӑлг" тутараҫҫӗ...

Крымра „морскийе ванны“. Кисдовотскӑра—„нар- 
санные ванны“. Арман кӳллв тӗнӗ „ваннӑ“ пеквх мар 
пул^вӗ пудиалла Иван Пегрова^ва:

— Пф! Пф! тесе кайалла сиксе тухрӗ те аран* 
аран сӑнах хушкадама пуҫларӗ.

— Шуйттан ухатинв! Пайантан ӳлӗм нихҫан та ура 
йарса пусассӑм ан пудтӑр ухута тесе.—Хӑй ҫин^ввн 
шӑиӑр-шӑпӑр шыв йуха^. Хитре ,.тройккӑран“ тӗсӗ те 
йулман.

Пра1|ккапа Мратькка вилеҫҫӗ кулса.
Киле тавӑрӑнсан маткн Иван Петровн^ва:
— Санран пулати вӑл упа тытасси? Ео5 „майра 

ухатникӗ“ ан^ах вӗт,—тесе вӑрҫа'^. ф . Павлӑв.
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ҪЗнЗр-тЗвар хире-хирӗҫ.
Й  ^ М  Ӑ  X .

Ьҫе пуҫласа йараканни Ҫитӑр муйин вӑрӑм су- 
халлӑ ка^ваки пулнӑ. Вӑрӑм сухаллӑ ка^акан тӑнӗ 
ҫук. Ҫавӑнпа ҫав ка-5ака, хуҫин^йен ыйтмасӑрах, 
Миха.7)а м у5ин йал хӗрӗн^и ани ҫине кал-ьа ҫиме 
кӗрсе кайнӑ,

— Е, е1—тенӗ Миха.!{)а му^и Ҫитӑр муйин ка- 
•5аки хӑйӗн кал-вине ҫисе тӑнине курсан,—Е —е, 
пукравра ман '5ышкӑсем санӑннин^^ен йӑвӑртарах- 
хине лайӑх туйтартӑм та, халӗ хирӗҫ тавӑрас шу- 
хӑшупа, ка-^акуна ман кал^^а ҫине йарса сӑтӑр тӑ- 
вас терӗни?

Ҫак сӑмахсене каланӑ хыҫҫӑн, Миха.^а му^и 
Ҫитӑр ка-^акине хӳрин^^ен патакпа ҫапса, Пракух 
му5 и ани ҫине хуса йанӑ. Унтан киле тавӑрӑнса 
хӑйӗн виҫӗ сурӑхне Ҫитӑр м у5ин анине ҫиме хуса 
тухнӑ.

— На, ҫийӗр Ҫитӑр сухалӑн кал-^ине! Пӗтӗм- 
пех ҫисе пӗтерсессӗн те, сире пайан '^ару ҫук, 
тенӗ.

Саран^^а пек тапӑнса илнӗ Миха.;5а сурӑхӗсем 
Ҫитӑр ,сухалӗн“ кал^^ине. Миха.;ьа хе-хе-хе! тесе 
кулса тӑнӑ. Кулса тӑрансан вара килне таврӑннӑ.

Кӑштах тӑрсан, Ҫитӑр му^и тула тухсан, хайӗн 
траххомлӑ куҫӗпе уйалла пӑхнӑ та, хӑйӗн ани 
ҫин-ье Миха^ьа сурӑхӗсем ҫӳренине курнӑ.

— Ех, шуйттан ҫӑпатин хӑрах кантри!—тенӗ 
вӑл кӳрш ӗре ларакан Миха.;5а пӳр^ьӗ йенелле йу- 
наса.—Сурӑхусене ман кал-ьана ҫитерсе самӑртма 
шухӑш тытрӑни! Ан^ах ҫӑкӑр-тӑвар вӑл кирек хӑ- 
ҫан та хире-хирӗҫ. Манӑн та сурӑхсем пурха!..

Хӗрлӗ ӗнипе ҫи-ьӗ сурӑхне васкасах хуса тухнӑ 
Ҫитӑр му^ьи Миха.;ьан кайӑк-кӗш ӗк пытанмалла 
пулнӑ кал^ьине ҫитерме. Кал^ьи лайӑх. Сӗткенлӗ 
кальа.

— Ҫак ана вӑл шуйттан кӗвенти ани. Ҫийӗр 
ӑна. Шӑртне татнӑ сысна тирӗ пекех туса йарӑр...— 
панӑ вӑл вы.^ӑхӗсене приккас.

Ҫи^ьӗ сурӑхӗпе хӗрлӗ ӗни, Ҫитӑр му^и пиллес 
тӗлӗшпе каланӑ сӑмахӗсене илтнӗ-илтменех, Миха- 
.̂ ьа анине тапӑнса илнӗ. Ҫулталӑк ҫисе курман 
вы./ьӑх пек тапӑннӑ хайхи анана.

— Ха-ха-ха!.. Аван кышлаҫҫӗ... Киле кайма та 
йурат. М ансӑрӑнах ӗҫне туса пӗтерӗҫха!..

Тавӑрӑннӑ хайхи киле. Сурӑхӗсем, тем пирки 
тата, Миха.ъа анипе килӗшмесӗр, ҫавӑнтах Ваҫли 
муьи ани ҫине кӗрсе кайнӑ.

Ваҫли му^ьи тени тухнӑ вара тулхӑрса, сухал( 
сене каҫӑртса. Хӑйпе пӗрле вунвиҫ сурӑх, пӗр ӗш 
тата пӗр лаша хуса тухнӑ,

Тепӗр вуя минутран Ҫитӑр ка^ьаки Хветӗр ан 
ҫине, Миха.;ьа сурӑхӗсем Унтӑркка ани ҫине, Ва( 
ли сурӑхӗсем Хветут ани ҫине кӗрсе кайнӑ.

Тапранса кайнӑ вара йапала! Хветӗрӗ те, Ун 
тӑркки те, Хветуьӗ те, ҫӑкӑр-тӑвар хире-хирӗҫ те 
се, пӗтӗм вы./ьӑх 'ьӗрлӗхӗсене хуса тухса, ҫын кал 
'Ьисем ҫине кӑларса йанӑ. Амӑрту тунӑ пекех.

Тата тепӗр 20—25 минутран Упрамӗ те, Хӗле 
пӗ те, Петӗр арӑмӗ те, Иентипӗ те, Павӑлӗ к 
Хулсӑр Каврили те, Атӑ Петӗрӗ^те. . пӗтӗм^ йалӗш 
выльӑхӗсене ҫын анисем ҫине кӑларса йанӑ. Меке 
кек!.. Му-у!.. Ме-е!.. Нӑрик-нарик!-.Хорт-хорт! Иха 
ха-ха!.. Нӑй-най! Пе-е!.. Мӑн салари мӑн кӗтӳ пек„ 
йал выл)ӑхӗ пӗтӗмпех уйра. Пӗрин ани ҫине тепр 
кӑларса йанӑ, теприн ҫине тепри. Ара ҫӑкӑр-й 
вар кирек-хӑҫан та хире-хирӗҫ...

Пӗр кун иртнӗ, икӗ кун иртнӗ... Ҫи^ьӗ кун ирт 
нӗ. Уйри кал-ьасем хура пус пек пулса ларнӑ.

— Килес ҫул выҫӑ ларас пулат ӗнтӗ, тес 
вӑрҫса ларнӑ хрес^ьенсем.

Ҫи^ьӗ кун иртсен сакӑрмӗш кун каҫхине, ҫӗрлс 
пӗр кӗтӳ кашкӑр пырса ҫирӗм тӑват сурӑх пӑвс 
кайнӑ кал^ьа ҫин^ьен. Вара йал халӑхӗ ирӗксӗрет 
хӑйсен вы.^ӑхӗсене уйран хуса кӳртсе, картасеш 
хупса лартнӑ.

Кашкӑр та хӑш-пӗр 'ьухне халӑха усӑ кӳрмс 
пултарат. Ҫавӑвтан вара йал ҫыннисем пӗрпӗринго 
килӗшнӗ, урамра курсан та пӗрпӗринпе сӑмат 
хушмасӑр иртсе кайман.

Ну, мӗнле? Санне кальасем ^нумай 
мӗрнӗ-и?

— Нумай. Ш акла пуҫ пекех туса йанӑ. Саняс 
тата?

— Ман пӗр тӗлте каьака  сухалли пысакеа 
йулнӑ.

— Мӗнле пурӑнӑпӑрха ӗнтӗ килес ҫул?
— Темле пурӑнӑпӑрха ӗнтӗ ҫав килес ҫул?!
Нта!.. Мӗнли паллах мар ҫав!
Иурат кунта ҫырнисем йумахра. Иумахра^ мӳР

'Ьӑн пулнӑ пулсассӑн, мӗнле пурӑнӗь^ьӗҫха вӑл иа' 
ҫыннисем килес ҫул? А?.. Пӗлейместӗри? 
пӗлейместӗп ҫав! Иӑван МуЬ"

ҫе

Кайӑк аван кайа¥.

Хур кайӑксв»* кайаҫҫб— ки-как теса аташмаҫҫб. Ха%хи нсвопрантсӗсеньвн примвр илнб пулмаияа.
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Хисеплӗ хӑна.
Т-тз, Митри1 , самана пуҫданса варб ӗнтӗ,—Кадарб 

те, Пуйан Микуда хӑвӑд манерлех пысӑв ҫӑварне кар- 
са пӑрахрӗ.— Пӗрмай ҫӑвар карас видет, ӑйхи ҫук... 
Цайне туама пит хӗн ҫав,—тесе тапратрӗ калдех 
{ӑйӗн хадапне.

Митри1  кӑп1ман йевӗрлӗ сӑмсине пӑрса кӑтартрӗ.
— Тӗрӗс, Мнкула Ваҫҫилҫ, тӗрӗс!
Пуйан Мивула, хӑйӗн ӑшӗ тарӑхса ҫитнине па-

лӑртса, сӗтед ҫин^и шӑрттан йулашвисене пуҫтарса идет. 
Ватӑ кар1 ӑвӗ ҫавӑнтах таттисӗр ^сӗрсе йара¥.
— Ей, ^арӑн ҫав ӳсӗрмешкӗн. Ӗс те пулсан кан- 

сӗрлес м арцӗ пвре. ']§ӑх пев—хӑпарса выртнӑ вӑкака 
:ине. Н-та... Мӗнле тусан нӗнде аванрах пурӑнналлине 
пуҫ та ҫавӑрса ҫнтермест. Кайса парха унта—ҫӗр пӑт 
ытлашшипех.

— Христус турра тархаслӑр. Тен пулӑшӗ, тесе ил- 
1?нет вӑиава ҫин^ен вар^ӑк сасси.

Пуйан Микула аллине айаккалла сула!'.
Кайсам есӗ хрисгусупала. Сан христусу та ав 

Еонунсеи иайлах пулас. Кӑҫал ҫулла хӗреспе тухрӗҫ. 
Пуя пирӗн ҫавӑрттар^ӗ, ҫавӑртгарщӗ катялне те... ним 

и те пулмарӗ. Аврононӗ вил^ӗ те: ҫак вӑхӑтра ак 
ҫ5нӑр пулмалда, терӗ. Лапах та пул^ӗ ара. Хриотусӗ 
16, ҫапла, пофшевивсен партгине ҫырӑннӑ курна¥. 

Кар1 ӑв ҫиденсе иӑкӑртатса илет:
— Ҫи-и тӗ... турӑран кулма. Ҫылӑх! тет.
— Ҫылӑхсӑр пуйаа та пулаймастӑн, тесе вала¥ 

Мигри1 . Унтан, тем пирки аллипе сӗтеле ҫапса ил^ӗ 
те, хыттӑн каларӗ:

— Микуда Ваҫҫилҫ! Манӑн пӗр шухӑш пур-ха. Пит 
пулӑшмалдасвер. Майне вӑдарсассӑн—тырру та килтех 
йула¥, терӗ.

Мӗн апла. Кзла ^асрах.
— Пыр шӑтӑкӗ типӗ пек, е? Иӗпетмесен йура- 

мас¥ пул§.
Митри1  куҫӗсем йӑс т^ымесем пек йӑдтӑртатма ты- 

тӑнаҫҫӗ.
— Ех, 1орт—алкоколӗк ҫак есӗ, тесекала^ Мивула 

Ваҫҫил1  алӑкне /ҫа¥ те:
— Амӑшӗ! Пар-ха еппин пӗр путыдккине, тет. Мит- 

рв^ӗ хӗаӗртесе йара!'.
— Пнг аван план ку манӑн, тет вӑл.—Ҫырса йа- 

РЙпӑр хаҫата: советшӑн ҫунакан ҫынсем ҫине ытлаш-
нумай хунӑ, совет найлӑ ҫыасен^ен виҫ хуг тирне 

ф е  илме Т0 хатӗр, тейӗпӗр.
Микула Ваҫҫид-в пӳлсе ларта¥.
— Вара мӗн тӑвӑпӑр-ха унган? тет.
— Вара претставиттӗл йарӗҫ районран.,. тӗрӗсле- 

мешкӗн. Иванова йарӗҫ. Вӑд вӗт тырӑ ӗҫпе ҫӳрекеяна, 
ман тус.

— Ну-у?
— Санӑн вара лайӑх тыгас пула¥ хуна ху. Пухура 

момуниссеы ыайлӑ ҫаагарвс пуда! .̂ Тен ^акарӗҫ те пӑр- 
'̂ав. Епӗ бнгӗ хаы хбт темле претставиттблпе те ва- 

ааҫма пулгаратӑп.
Мигри1  ерех пирви ҫумнерех шуса дара¥. Мивуда 

Ваҫҫид1  1 арна тӑра¥ ӑна.
— Ну, ҫырӑпӑр еапин мадтан, тет.
— Ҫырмашжӑн пулат,
— Тавай ҫыр.
Кӑрквташ вӗҫне йӗпете-йбпете, Мигри^ ҫырма пуҫ- 

ларб:
Й У Л ТАШ  Р Е Т Л Ш Ӑ Р !

'§ирк$^длб Кӑмашара пбртте тбрбс бҫлемеҫҫб. 
'^ухӑн ҫынсенех, советшйн тӑрӑшакавсверсенех,

КАЛАВ.
пуМан туса хурзҫҫб те, тырӑ нумай илнелде тӑ- 
ваҫҫб. Ҫапла Микулай Ваҫҫилцах идӗпбр. Хӑй 
вӑд патракра та пурӑннӑ... Ун ҫине тӗрбс мар сул- 
са йанӑ. Тбрбслеые ыӑгатпӑр.

Иалкор Кӗркури Митри^ ПЕТТУХХОВ.

Тепбр ернерен Иванов (претсгавиттӗл) кидсе те 
ҫитет.

— Микула Ваҫҫил1  йатлӑ 1 ухӑн ӑҫгарах кунта?— 
тесе ыйта¥ йадсовет претҫетагтӗлӗнҫен.

Претҫетатгӗлӗи, тӗлӗннипе, куҫӗсем ал^ӑраса кайаҫҫӗ,
— Вӑл йатдӑ 1 ухӑн ҫук. Пуйан-пуршуй пур.
— Иурӗ, теве ■ҫарса лартрӗ ӑна порттфӗллӗ ҫын: 

каҫхине калаҫӑпӑр, терӗ. Хӑйӗн темӗн 1углӗ хаҫат ҫав.
Пайан Мнвула пухура валама ҫук даӑӑх калаҫнӑ.
— Епӗ, йалйышсем-краштӑнсем, йаланах Совег вла- 

ҫӗшӗн тӑрӑшакан ҫыя, хӑвӑрах пӗдетӗр... Тырӑ та ав 
пуриЕ^ен мадтан паратӑп.

—  Суйа!.
— Ав, йепле тыттара¥ вӑл.
— Малалла мбн кала¥-ха тата? гесе шавламаҫҫб ха- 

лӑх хушшив-ҫе.
Изановӑн сӑисине куҫлӑх пӑрвӑ^ласа лартнӑ. Ива- 

нов шухӑшбпе, йалюове^ӗ кулавлана пуҫланӑн туйӑннӑ. 
'§ухӑнсем—хӗнхур тӳосе пурӑнаҫҫӗ.

— Куратӑр-и, краштӑнсем? Микулай Ваҫҫил^а йал- 
сове^ӗ пӗтӗм халӑх умӗн^в урӑхла ҫыя туса ҫигернӗ.

Мивуда Ваҫҫил1  ҫавӑнтах пуҫне мӗсвӗнӗн ҫӗрелле 
усса йанӑ пек тӑва¥.

— Иадсове^ӗ хӑйӗн сӑнне-питне ҫухатнӑ сирӗн,— 
тесе йатламаллах кала¥ ҫав районран виднӗ прегста- 
виттӗл.

— Епӗ хадӑхшӑн тӑрӑшнӑ, тесе тӑра^ совет прет- 
ҫетаттӗлӗ,

— Молца!! тесе, сӗтелле шакка-шахках кӑшкӑрса 
тӑка^ ӑна «хисеплӗ хӑна».—Епӗ прегставиттӗл... ҫав- 
ҫав уҫрештвнисенҫе бҫленӗскер, парттин ҫулйӗрне ку- 
лавсене пӑсма, вӗсене вртӗнив панастӑп, тет.

Мушиксем шӑпах 1 арӑаса лараҫҫӗ.
Иванов хӗаӗртесе певлех: Мивула Ваҫҫилҫран тырӑ 

идессине 3 хут 1 авармалда, тесе решшени йышӑнтара!.
Пуху хыҫҫӑн вун патне Микула Ваҫҫил^ пырса тӑ- 

ра! те:
'§ей ӗҫме кӗрсе тухсамӑр, ним тв ҫук та пирӗя...— 

теов 1 ӗнет.
Ырӑ сехет тӗлне пуднӑ пулас. Сысна певех хӑрӑл- 

татакан претставиттӗде ирхинв урапа ҫине пӑрахсах 
турттарса кайнине вумайӗшӗ курнӑ.

— Мӗнле пӗтнӗ-ши ӗҫӗ? тесе ыйгӗҫ вулакансем.
Тӗрӗслекен комиҫҫи ҫак „■ҫаплӑ" претставигтӗлв ну-

май „усӑллӑ" ӗҫсем туяӑшӑн—кудаксвмпв хутӑшнӑшӑн, 
ӗҫвӗ ӑшне путаӑшӑн—парттврен кӑларса йанӑ.

Микула Ваҫҫил1  ха.^ Митри^е тем те пӗрех када- 
са вӑрҫа¥ ҫав.

— '§орт ывӑлӗ!.. У^а-и-итдӗ тегӗн хуна ху. Сан 
пирки ха^8 акӑ мана сута лектереҫҫӗ, тет Пуйан Ми- 
кула. Ва(. §иквунов.

Активиссен хушшинъе.
— Ну, Иван, кала бнтб, ҫав совет аппаратӗнци 

пӳрократсене тасатас пиркн есб мбн гурӑн?

— Епб-и? Пбр кун, нумайах пулмас¥, пӳрократсем- 
пе мун^а кбне ^ух, вӗсен ҫурӑмбсене супӑ^ кӑпӑкпе, 
вбри шывпа ҫуса йатӑм, таптаса пуп^б. Кимӗ.



Винттӑ.
Шупашкар районӗн^и ИвтӗрЕвкасси ҫулӗ ҫин^ҫе пӗр 

винттӑ тупрӑмӑр. Иетӗрнекасси йадӗҫтӑвкомӗ претҫе- 
таттӗдӗн пуҫӗн^еен тухса ӳкнӗскер ыарши вӑл.

Ҫывӑхрн хысна вӑрианӗн 11-иӗш опхотри деҫникӗ 
Иетӗрнакасси йадӗҫтӑвкоине «акт ҫвн^е асӑннӑ ҫын- 
сен алпусннсене ҫирӗплетсе парӑрха» тесе ҫыру йара^ 
Иетӗрнекасси йалсове^ӗ хӑй йа^ӗпе киднӗ хута нлет 
те, алнусса пи^дет пусса йара¥ (актӑ ҫнне нусас вы- 
рӑвне).

Пултара^, пултара? Иетӗрнекасси йалӗҫтӑвкомӗ— 
пи^еет нусма пудтара^, йӗплӗ ҫӑмах хыпма та пулта- 
ра1 Хӑй патне пыракан хутсене вуласа тӑнлавыа ҫеҫ 
вултараймас¥, мӗвшӗн тесен претҫетаттӗлӗн пуҫӗн^ее 
пулнӑ пӗр внвтти Иетӗрнекасси ҫулӗ ҫине тухса ӳксе 
ҫухалнӑ.

Соломон котексб.
Авалхи Соломон патшан котексӗ пит калкал пулвӑ. 

Ун патне икӗ хӗрарӑи а̂ да пирки тавлашма пырсан, 
вӑл ^ӗрӗ а^вана ҫурмалла уйӑрса вадеҫмелле тунӑ.

Соломон Еотӗхсне халӗ виҫта та тупаймӑн, мӗншӗн 
тесен ҫук вӑл ниҫта та. Кӗҫӗвйел^ӗк ҫӗркоииҫҫии^ее 
пур теҫҫӗ те, те суйа сӑнах вӑл. Суйа сӑмах нар пу.^, 
пудыадлах вӗсен. Пулмасассӑн ӑҫтан вара районриҫӗр 
комиҫҫи Карсуновпа Воропйовӑн тавлашуллӑ 166-мӗш 
номӗрдӗ ӗҫне Солоион котексӗн^бе каланӑ пек татса па- 
рӗ̂ д̂ дӗ. Ак вудӑр хӑвӑрах, вулӑр та, пуҫ иимисемпе 
шутласа пӑхӑр.

„...йышӑн-дӗ: Куҫнетсов авса хӑварвӑ ҫииесен-еен, 
паҫмарн кантӑрӗ на^вах хӑйне, серен снн:̂ ^̂  7^^— 
нех. Сӗр улмине лайӑх виҫмен пирви иӗн^дуд вырӑн 
йышӑнвипе, ҫавӑнта вырӑнхн паҫмари ҫӗр удиине йӑ- 
ран тӑрӑх Еӑлармалла, хӑш йӑран лайӑх, хӑш йӑран 
на^ар пуласси ҫнн^вен пал тӑвас ыар тесе—йаравне 
шӑпа йарса уйӑрнадла".

Шӑпа тӑк шӑпа! Пурне те паҫмнне те, курӑкне те, 
шЗна йарса уйӑрмалда^в^вӗ.—Кама тухӗ унта. Шӑпаран 
лайӑххи нимӗн те ҫук ӗвтӗ. Ан^ҫах пур ҫӗрсене те ш ӑ-' 
папа уйӑрна пуҫдасан, ҫӗркомиҫҫнсен кирлӗ пулмаҫҫӗ тата 
Вара ҫак проюЕкод ҫине ал пусакан Саххарӑвпа увӑн 
йулташӗсен внрӑн шыраыа урӑх ҫӗрелле кайналла пу- 
ла¥. Хӑйсене ва^аьи шӑтӑк хӑйсенех 1 аваҫҫӗ, айвавсем!

Конферентсирен конферентсийв.
Аслӑ Хуракассни^н ХресБвн Ҫамрӑкӗсен шкулӗ 

пуҫлӑхӗ Павлӑв Илйа конферентсирен ковфервЕтсийе 
ҫӳрет. Ҫев¥анӗрӗн гб-мӗшӗн^е пуҫтарӑннӑ Сӗнтӗрвӑрри 
райовӗн^р ҫутта кӑларао тӗдӗшне ӗҫлекенсен конфе- 
рентсине пырсаи, ҫӗрӗ-ҫӗрӗпех проҫвирвӑ патӗн^дв 
(Посатра) картла преферансла вы^аыалли конференхси- 
ре ларҫӗ. Ҫӗрле ҫывӑрайнан пирки, профсойуо конфе- 
рентси саҫҫетаннйӗсен^в пӗр майах ҫывӑрса лар^вӗ. Хӑй 
Нарат-^Ҫаккин^н партйа|вйккӑн ответлӑ ҫекретгарӗ, 
тет ҫӑмӑл кавалери пуҫлӑхӗ.

Партйа^ейккӑ ҫекретгарӗ проҫвир найри уҫнӑ пре- 
феранс ушкӑяӗн ответлӑ ҫекрехтарӗ пудасшӑн. Пулао 
килет тӗк пулхӑр, ан^ах ӑна икӗ ӗҫре ӗҫдене йӑвӑрта- 
рах пула¥^ Иӑв&р ан пудтӑр тесен, пӗр ӗҫӗн^ен хӑта- 
р»с пудат, сӑмахран, партйа^де&ккӑ ҫекрехтарӗн^ден 
х&тарао.

Кӑкшӑмра.
Хут тем ҫырнинв те тӳсет, ан^вах пуҫ тӳсеймесг. 

Хӑш-пӗр ҫырнине тӑндавмахланса пуҫ тенӗ йанала 
ҫурӑдса кайиа та пултара¥. Ак ҫак хуга виҫӗ аслЗ 
ҫын ҫырнӑ:

„Доверенност.
Дано настоящее доверенност ученику Кукшумско 

го школы 1-й ст. жидел. церввни Кари-касы Ивану 
Михавлу в хои, что жедая продолжит учение свое 
в Тишине среди своих учеников ве бадует А потону 
Карн-касвнский СКК-ов совместно шкодьными советон 
к сельуполномоченвыи просяг зав. школой Кукшун- 
ской школой окават полное содействие помощи.

Предсхкв Ф. Исаев. 
Школьвый сов. П. Исаев, 
Сельисполкои Хр. Иванов.

Еӑхшӑн йалӗн^еи ӗҫлӗ ҫынсем '^ӑваш 'Бӗлхиве кЗш- 
шӑма 'двксе хунӑ.

Тардӑпа пурӑнакан ликвитаттӑр.
Иадӗҫтӑвком претҫетаттӗлӗ, пулӑшком претҫетаттӗл8 

лавкка коыиҫҫи гретҫетаттӗдӗ, комсокол йа^ейкки 
ҫыруҫи, пушар трушвнин на^алЕӗкӗ, ликвитаттӑр. 
Иалта мӗнле пысӑк тошнӑҫсеи пур— кашвин^еех Касак 
Ҫеркейӗ пуҫлӑх пулса ӗҫлет (Канаш районӗн^^и АслЗ 
Маиире).

Пур ҫӗрте те пуҫлӑх пулса ӗҫлет те, ан^вах пуҫӗ унЗя 
пур ӗҫе те ӗҫлеив ҫитеймест—ӗҫӗсем йапӑх ныраҫҫ?. 
Иртнӗ хӗлле тара тытса а^асене вӗренттернб те, ан̂ а̂х 
а̂ ҫи на^вар вӗрентнипе, ликпунктра вӗрвнекенсем на̂ а̂р 
вӗренсе тухнӑ. Ытти ӗҫӗсем те ҫавӑн пекех йапй 
пыраҫҫӗ, тет Еаҫҫакка.

А^асене вӗрентне тара тытнӑ еппин. Хк!.. „Кзя- 
кӑнра“ ҫак хӑй ҫин^ден ҫырнӑ стаТйана вуласа памаш- 
кӑн та пӗрпӗр ҫамрӑка ‘тара тыта¥ пу:ь вӑл.Тыгас, 
тег, пулсан тыттӑр. Страхкассӑна ан систертӗр анҫаь 
Снстерсеесбн страхховккӑ тӳдеттереҫҫӗ.

Поппукайсем.
Иурсай ҫыра1:

Ҫӗрпелӗн^ви пушар трушини пуҫлӑхӗ В. Тупая Вӑр- 
нар райӗҫтӑвюмӗн^ҫен «■ҫасрах насус пыршине пыроа, 
илӗр» тенӗ 37-мӗш номӗрлӑ хута илсессӗнех, Вӑрвар 
райӗҫтӑвкомве 'ҫупнӑ. Лерен «ыран кил» тесе йавӑ 
Ҫапла 5 хут РӖК а ҫитнӗ, кашнин^вех «ырая кил» 
тенӗ сӑиахсӑр ниыӗн те илтеймен, тет.

Вӑрнар райӗҫтӑвкомӗи^ве поппуйкайсен лараҫҪҪ| 
«Ыран кил» теме а я 'в а х пӗлеҫҫӗ. „Ыран кид 
тейе^в^ен .ӗвер кил” тене вӗренмедле вӗсен.

Хӗрхенмелле аъине,
Шупашкар райӗҫтӑвкомӗ хут пӗлменнипе к . 

тӗлӗшпе пит нумай ӗҫсем туяӑ. 'Вӑрӑшкассин'ҫи (Шр 
пашкар р.) комсомолӗс Ахверӑв Ивана хут вӗрентвв 
мар, ун ҫин^ҫен шухӑшламан ҫин^венех, хут пӗлменяи- 
сене вӑревгвӗшӗн тесе, 26 тенкб укҫа нанӑ.

Ахверӑв Ивана укҫа памаллах, мӗншӗн тесен вӑ1 
комсомолӗс—'бвен укҫисем тӳлеме, комсомол тумтирӗсея 
туйаииа ӑнӑ укҫа кирдӗ,— хӗрхевнӗ ӗвтӗ ырӑ кӑмӑДДЗ 
райӗҫтӑвком Ахверӑв Ивана,
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Ҫӗнӗ йышши квитантсӗ.
Ларкотти йалӗн^вя (Тутаркас районӗ) яотрепитгӗл 

кояператтивӗн прикашвйкне Илйин Павӑла кинона ан 
кӳртӗр. Кинона кӗртсессӗн те, пилетсӗрех кӳртӗр, мӗн- 
шӗн тесен вӑл кино пилевЗсемпе урӑх майлӑ усӑ курма 
вӗреннӗ.

Ҫав Илйин Павӑл, прикашвӑкра ларса, таварсене 
вӑрттӑн хаклӑ хакпа сутнн ҫитмен. Кӗҫӗн-Иункӑри тӑ- 
зӑх хӗрарӑиа Прохӑрӑвӑ Пхакине, копператтива пай 
укҫи тӳлеме пырсан, Илйин унтан пай укҫине (1 тенкӗ 
те 60 пус) иднӗ те: на, сана укҫа тӳленӗ хут* тесе, 
квиттантси вырӑнне, кинора ҫӳренӗ кӑвак пидете ш т- 
тарнӑ та, укҫине хӑй кӑсйине ввкнӗ. Нумай вӑхӑт 
иртсессӗн тин вара тӗттӗы хӗрарӑм хӑйне ҫапла Илйин 
удгзланине сиснӗ, тет Рооӑ Ерваҫҫӗ.

Идйин хӑйӗн намӑсве ҫухатнӑ. Тӗрмере марши 
унӑн намӑсӗ?

Пӗлменни канҫӗрлет.
Ваҫли муви синӗс сӑрпа сӑрханӑ, тимӗр витнӗ икӗ 

хутлӑ ҫурта кӗрсе карӗ. Пӗр сӗтед умне пырса:
— Еаӗ тараса (пусӑ, кулата) ва^са шыв тупас ӗҫ- 

пв килтӗи, кунта пула¥и вӑл? терӗ.
—  Тарассӑва ҫтеҫ нет, терӗ сӗтел хушшинве ла- 

раканни.
— Капла иккен, кунта вырӑсла пӗлмесен ҫӳремв 

канҫӗр, в^вашла пӗлекенсем сахал иккев, терӗ.
Татах тепӗр хут:
— „Тараса... Ну... Вота натӑ, терӗ.
—  „А, вон там бак с водой1“ терӗ каллах.
Ҫав вӑхӑтрах теп8р симӗс картуслн ҫнтрӗ. Ку чӑ-

ваш ИЕкен. Вӑл Ваҫлн мувияе: ку 'Ҫӑвашлестрвст те- 
кенни пула¥, санӑн Ҫӗрӗҫ кӑмиссариатяе ыехиоҫеи пай-
не каймалла, терӗ. 'Б.

Лайӑх вырӑн.
Пӑлапуҫ Пашйехӗн^ввн (Аслӑпатӑрйел р.) пӗр Паш- 

йел йатлӑ йалкор ҫакӑя пех ҫырса пӗлтерет пире:
— Пирӗн йал пупӗ Иван Иаккӑ^в?^'- пупран тух- 

са, вырӑна кӗрсе профсойус ‘вленӗ пудасшӑн, тет.
Вӑл:

— Пупран тухас та ӑҫта та пулсан вырӑна кайса 
кӗрес, тет.

Тата:
— Ҫапла взра пупран тухсан пӗрпӗр вырӑна кӗр- 

тӗҫши мана, тет.
Капкӑнран: Ивзн Иаккӑл^ӑн вырӑна вӗрессишӗн 

хӑрамаллн ҫув. Телейне вура, вав рас „Капкӑяӑа“ пӗр 
кӗтвссив^вэ вырӑн пулвӗ.

Ҫӗрпӳ ҫынкисем калаҫнин^^ен.
** *

— Аҫтан туйаннӑ есӗ, Миххах Ҫтаппан|, ку пысӑк 
ковйора? Лешӗ мӑнастиртен илсе килнӗ вавйор тӗслех 
вурӑна¥.—Ун ҫинве те ҫурта тумдакӗсем пурв^ӗ, кун- 
та та пур.

— Ҫук, ҫук. Вӑл мӑнастир йапали мар, вӑл 'Евано- 
вӑн хӑйӗнех пулнӑ. Епӗ ӑва иргнӗ хӗлте унтан шахмӑтла 
вы.|аса илгӗм. (Айаккалла пӑхса):—Шан вара манашкӑ 
таврашне. Кӑна леш манашхӑ Наҫтӑ есрелӗ кахаса 
панӑ пулиалла).

*  .1с

— Антрей Макҫимӑ^в Содовйов пек решшитхӗлнӑй 
коисомолӗс сахал пудӗ, йе вуҫех те ҫук пу; .̂

— Мӗншӗн апла тата?
— Наталйӑ Оҫӑапӑвӑна сасартӑв каь^а илсе пӗр 

ҫӗр ҫывӑртрӗ те, тепӗр вуннех хӑваласа йарса, хӑй тв 
таҫта тухса тар^вӗ. Тки.

пурократла уьрештенире.
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А н м а р ӗ.
(Пбр кудак кадаса кӑтартни).

— Ех, тӑвансем, есӗр нииӗн те пӗдиестӗр пу.18... 
Манӑн питӗ пысӑк хуйхӑ... Итлетӗри, пӑреххут каласа 
кӑгартам? Ҫавах ха^, нимӗн те тума ҫук, вилнӗ ҫын- 
на тупӑкран кайалда кӑдарма ҫук, теҫҫӗ. Итлӗр... Ах 
турӑ...

— Епӗ виҫӗм ҫулах колхоза кӗме шут тытнӑҫ^ӗ. 
Ҫырӑнасах, тесеттӗм. Ан^ах кун ҫинҫен арӑма каларӑм 
та, вӑл мана пир ҫапиалли тукмакпа ҫамкаран шарт- 
латтарҫӗ. Вара пӑрахрӑм шухӑшлама та. Парӑнмаллах 
пуд§ӗ, ҫӗр ҫӑтман хӗрарӑмне колхоса кӗрсен ҫеҫ ҫӑлӑн- 
ма май пуррине нийепле те ӑнлавтариа хал ҫитмерӗ.

Х а .1 вӑт ҫавӑнтан варах асапланатӑп... Кӑҫал на- 
нӑн ҫил арманӗ ҫине ҫӗралдӑ пӑт кӗреҫе ҫӑвӑхӗ хуҫӗҫ, 
ҫӑм тапаван машшннӑшӑн та олаввийех наловпа ав- 
рӗҫ. хлепосавуттувккӑпа ултҫӗр пӑт илҫӗҫ, и тага хӗл- 
де Уксак Марквана тарҫӑра усранӑшӑн хам сисице- 
нех суйлав прависӗр хӑварнӑ. Хам сиснӗ пулсан тен 
ҫӑлӑнаттӑн та пулӗ те...

Ҫавӑнтан вара изна тем мурӗшӗн .лишентсӑ, ку- 
дак“ тесе йат панӑ. Ӑҫта ан пул—шатах ҫав сӑнах- 
семпв тӗртеҫҫӗ, сӑмаххи мӗяв пӗлтерннне халЗ те ла- 
йӑххӑнах пӗлместӗа те, питӗ усал йапала пулмалла...

Ну, пурнӑҫ нанӑн саҫҫом идемсӗрлвнсе карӗ. Пух- 
ха тухагӑн—сӑмах паиаҫҫӗ... Што телӑт та хайхискер 
мавӑв? Ма мана халӑх унашкалах вурайни пудса ка- 
рӗ? §орт снайӗг. Пуйан та пуйан, теҫҫӗ. А  каккуй 
еп пуйан? Ик арман тытса пӗр тарҫӑ усранӑшӑни? 
Пӑххалӗ вӗсене, пуйан тупвӑ! Мая асатгесем вуншар 
лаша та темиҫешер лапва тыгнӑ тет те, вӗсеяе ҫапах 
уяашкал «лишшентсӑ» темея халӑх. Тата тарҫӑшӑн... 
вана мӗн ӗҫ? Рас хамӑн иан пӗтӗмпех туса ҫигерме 
алӑ вуннӑ мар вӗт! Тӗлӗпвтӗп...

Иаата ыана ҫеҫ те мар... Хаи арӑмӑн ашшӗсеЕе, 
мавӑн вумасене те ҫавнашкалах пӗтерые тытӑн^ӗҫ. 
Вӗсене те ҫавсемех... Пур пирӗи йалта аҫа ҫааман- 
скерсеи: партгейни, комсомол, комунистӑсвм, ВЛКСМ, 
нет^зкски круппӑ... Тахҫан аҫа ҫапса аркатӗ вӗсене!

Налок та, самооалошеяи те, кӗреҫе ҫӑнӑхӗ те... 
Тем те! Ай, аваҫҫӗ, ай, аваҫҫӗ пире-е... Аптрил веҫ. 
ХуВха ӳкрӗмӗр. 'йисти хупларӗҫ темелле...

Хушшӑн-хушшӑн шухӑшлатӑп та ҫав, тархӑпа 
шӑлсене те ка^ӑртатса илетӗа:

— Ы ах, ҫавӑн 1 ух колхоса ма кӗмерӗмшн-и? Ха^ 
тен олпуг пек кандӗ порӑаатгӑмцӗ погь.. тетӗп.

Арӑмпа нӗр ҫи§ӗ-сакӑр хут вӑрҫса илтӗы ун пирки. 
Есӗ пӗтертӗн мана, тетӗп. Вӑл кала¥—еп мар, тет. 
Мӗн тӑвасха ӗнгӗ...

...Пурӑна-а атпӑр ҫапла. Мӑвкун ҫитицеа пуд^ӗ 
иӑл. Пӗрре ху1§ стариксеи патве кайса ларгӑи. Унта 
Хыҫ-ураыри Мвкула куиа пырса дарвӑ ^ыӗн. Кӑшт 
тӑхгасан пуҫана та гемрен пырса вӗ^ӗ. ,Пухӑнтӑнӑр та 
Ҫапла, палкаса ларагпӑр. Иҫвеснӑ телӑ, мӗя  ̂ҫив1 “я  
кадаҫас... Пурнӑҫ ҫин^вн!,.

•— Апла капда... Налокӗ-мӗнӗ... армансем кивелеҫ- 
Ҫе, йусамалла, укҫа нумай кирлӗ... Тарҫӑсем кахал... 
Тара тытса ӗҫдеттерне хаклӑ...

НУ) ӗлӗкхине аса идтӗыӗр. Ху% старнв хӑйӗн авал- 
ди пурвӑҫӗ ҫинҫен кзласа кӑтартрӗ унта... Хурланнӑ 
пек пулҫв те, сӗгел ҫине пӗр путылвка ҫинтикат кӑ- 
лар1ӗ лартрӗ. Хай сӑмах ҫӑмхи пирӗн тагах лайӑхрах 
ҫавӑрнма пу>ҫларӗ.

Хулден-хуллен шакӑлтатса дараттӑнӑр та ҫапда... 
трук—пуҫана 1 ышкипв сӗтвхле шанн! тутар^ӗ.

— Карт! сикрӗмбр пуртв.
Еп 1 асрах тӳнсе кайнӑ ҫинтвкат кблен§ине тӑратса

пӳртре

лартрӑм, ху^ сгарик вӑш-ваш сӑхсӑхса илҫӗ.
— Мӗн пул^ӗ ҫак?
— Ма апда?
— Киреыет ҫырлахтӑрах... теме пуҫларӗҫ 

ларавансем, тӗдӗнсе хыгнипе.
— Нимӗн те... терӗ пуҫана.
Хӑй куҫӗсэмпе пнре йӗри-гавралда пӑхса шӑтара¥, 

шӑтара? ҫав... Унтан сухалае (сухалӗ унӑн хӗп-хӗрлӗ) 
шӑлса ил^ӗ те:

— Пуҫа шухӑш кӗрсе карӗ!.. терЗ.
— Мӗнле шухӑш?
— Еалама ҫув авансвер! '§асрах пӗрер ^еркке 

тултарӑр-ха, ӗҫер... '§асрах!—тет.
Тултарса ӗҫрӗнӗр. Хамӑр нимӗа те пӗлместпӗр, 

пӗрпбрвн ҫине тӑй-тай пӑхваласа ҫеҫ ларатпӑр ҫав.
— Ну, кала 1 асрах...
— Мӗн асапдантаратӑв?
Пуҫана пирӗн ҫаплах пуҫлаиаст сӑыаххине. Уылӑ- 

хыҫдӑ татах тудтарса ӗҫрӗ.
— Акӑ мӗн...
Шӑп... пултӑмӑр. Епӗ ҫӑварти кукӑ.1Ь ҫыртӑкне те, 

сасӑ пуласрая 1 ӑмлама 1 арӑнса ывҫӑ ҫине кӑдарса 
хутӑм.

Пуҫана пуҫларӗ...
— Питӗ вӑрттӑн йапала... Хамӑрсӑр пуҫне ӑна ни- 

кам та штопӑ пӗлиедле нар... М олца¥ тумалла...
Епӗр 1ӗлхес9не ҫыртрӑмӑр...
— Ҫакӑнта ларакансем,—тет пуҫана,—тата йалти 

мӗнпур хурӑнгашсем пухӑнар та..
— Мӗв? Вара?
— Тавай волхос тенине тӑвар... Колхос орканисо- 

ва!' туиа 10 ҫын вирлӗ... А вӗт пирӗннвсем 20 виде 
йахӑн пур.

Ет, ыан шӑмшак маиӑв пев ҫӑыӑдданса карӗ ҫав!.. 
Ҫи^^ҫас сиксе тӑрса ташӑ тӳме хатӗр еп... §ас пӗр 
'ҫеркке тултарса ӗҫрӗм те, пуҫанана ҫатӑр-р... ыталаса 
идгӗм...

Тинех опӗр пусмӑртан хӑтӑлатпӑр! Тинех пиртен 
валок сӗвае пӑрахаҫҫӗ! Тинех епӗр Совет влаҫӗ майлӑ 
ҫмасем вӗт! Ек, ҫав, тахҫаз^ҫ^ҫея палка^а лартӑмӑр.5Са- 
вӑвнипе пирӗн пуҫсеи ҫавӑрваҫҫӗ пӗтӗыпе...

— Колхос уҫатпӑр! Акӑ раӑ ӑҫта!
** *

Телӗр кунне ыан ханӑр хурӑнташӗпвх пу- 
хӑнтӑмӑр. Ел пӗр вигре сӑра ӑсса лартрӑм, ӗҫе-ӗҫе, 
куда-кула, савӑнса пупдетпӗр пудас ырӑ пурнӑҫ ҫин^ҫвя.

Ҫапла сӑмах татрӑмӑр: Автан-хӳри йалӗ ҫуммипе 
ҫӗр кастарса идегпӗр те, кӑҫалах трактӑр туйанатпӑр...

Р ас—пӑртаккул ҫыргӑмӑр:
— Мы, пет^акки трияатсӑ^ ^оловек оркависовал 

артте^ .Солнтсӗ" проҫҫӑм ресӑ! нам ҫем^а...
Ллӑ пусрӑиӑр.
Ҫпискӑ шутне (ах, 1 бйв ҫав хаиӑр та!) '^и мада 

мавӑн тарҫа -У ксак Марккана, унтан хуч, стариксен 
тарҫине— Мӑклӑ Иакура ҫыртӑмӑр... Вӗсем вӗт продет- 
тари!.. (хӑйсене ун ҫин^вен валаман та).

Луҫана ҫавӑзтах ӑйрине кӳлое райӗҫтӑвкома тӑр- 
даттаруӗ...

...Хайскер, кбгетпӗр. Ҫуркунне пул^ҫӗ. Ҫуртыррисем 
акиалда. Кӗҫ-вӗҫ пире ва.14и Ҫ̂ Р кӑсма килессе вб- 
тетпбр. Пуҫана пӗрнкӗ хут вайса кил ҫ̂б худана ун 
пирки.

— Пыратпӑр—тесе кадаса йанӑ ижӗ хутбн^ве те. 
Ну, епбр бнгб хатӗрленетпӗр. Колхос пула'г пирӗн...

Ҫапда... Ыатнех ҫитнӗ^в^б пирбн бҫ... тахшин, пӗр 
мур илмен вӑмсамулӗ сиснӗ те ҫакна... е ех, ҫтена ха-
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Вырсарни кун.
Таттисбр Ц ернн йӗркипе тӑвланса ижгниеннисем те пур.

—  Атте, малалла вырсарникунсем пулмаҫҫӗ.
—  ‘^ӑвашсем шухӑшласа кӑларнӑ ӗнтб ӑна. Вырсарни вырӑнна ьавашерни твсшӗн пу.%.

В У Т П У Ҫ Ҫ И С Е М
'5ухӑн пулма йӑвӑр мар. Ш упашкар районӗньи 

Тӑрӑн йалканашӗ пӗр полштохлах кулак ывӑлне 
Крикори Иванова ьухӑн тесе ӗнентерӳ панӑ, Тӑ- 
рӑн йалканашне куншӑн тӑрӑнтарса йаракансем 
пулман.

Сӗнӑ йапала шухӑшласа кӑларнӑ вӗрвн(мен) ҫын.
Ҫуткассиньи (Иетӗрне рай.) Ухваниҫ Петӗрӗ Ми- 
кули, нумай вӗреннӗ ҫынсемпе танлашас тесе, пит 
паллӑ исопреттени тунӑ—насус пырши вӗҫне ларт- 
малли туй кӗпҫене килне илсе пырса, сӑмакун 
йухтарнӑ. Ку ӗҫе »ӑл ҫентапӗрӗн 19-мӗшӗнье тунӑ. 
Ҫӗнӗ йапала шухӑшласа кӑларнӑшӑн Петӗр Мику- 
лине тав тума милитсисем халӗ те пырайманха.

Кӑтартуллӑ тимӗрҫӗ яаҫҫи. Кивьутайкасси йалӗн- 
Ье (Сӗнтӗрвӑрри районӗ) 1927-мӗш ҫулта 60 пӑт 
халӑх тыррине парса илнӗ тимӗрҫӗ лаҫҫи пур. 
Лаҫҫи пур та, ан^ах унта ӗҫлекен никам та ҫук. 
Ӗҫлекен ҫук пулсассӑн, ма лартрӑр ку лаҫҫа те- 
сессӗн, йалсоветра ӗҫлекенсем: вӑл лаҫ пирӗн аха.ь 
лаҫ мар, кӑтартуллӑ лаҫ, курса савӑнма лартнӑ

ҫа-^ӗ ҫив^ве пире кзрттинсе]! туса ыӑшкӑдаса кӑларнӑ.
Унтан—пӗр Мускаври хаҫатра тухнӑ терӗҫ. Пӗтрӗ- 

ыӗр1 Е-ей, саыана арканса карӗ.
Пӗтрӗ, пулыарӗ.
Сӳн ҫ̂ӗ пврӗн „Х?вел“. Ҫутӑлайыасӑрах сӳн^^ӗ. Ха^ 

тв пулин кулаҫҫӗ... ,Хбввл“ таврашӗ, теҫҫӗ. Ма ҫу- 
тӑлыас¥ сирӗя „Хӗввл“, теҫҫӗ.

Ех, тӑвансем, тусах ҫитернӗ пулсан пиртӗн рай 
пуда^иӗ те ҫав.„ Виднӗ ҫывна тупӑкран кайалха *ӑ- 
лармаҫҫӗ-б... Леон. А.

епӗр ӑна, теҫҫӗ. Кӑтартуллӑ лаҫа курма йут йал- 
сеньен екскурсантсем пыракансем пулман,

'^и хастарлӑ рввиҫи комиҫҫи Ойкас (Ие-
тӗрнӗ районӗ) копператтивӗн ревиҫи комиҫҫи ьле- 
нӗсеньен ьи  хастарлӑ ьлен тесе Кӑпитонӑв йулта- 
ша шутлама пулат. Хастарӗ нумай та унӑн, аньах 
ревиҫи ӗҫне лайӑхлатасси ҫиньен, аха^ь ьухне мар, 
ӳсӗр 'ьухне аньах шухӑшлама пултарат, мӗншӗн 
тесессӗн унӑн условисем ҫавнашкал—урӑлла Ие- 
тӗрнери ҫу савӑ-ьӗн кӗн^ьелерӗн^ье ӗҫленӗ  ̂ пирки, 
ревиҫи ӗҫӗ ҫин^ьен урӑлла шухӑшлама вӑхӑт ту- 
паймаст. Пурӑнӑҫ условисем ҫавнашкал пулнӑшӑн 
Кӑпитонӑва хӗрхенмелле. Ара, пӗре вӑл лапкана: 
йа кто, йа ревиҫи комиҫҫи!—тесе пырса кӗрсессӗн, 
тулли ҫӑмарта курапки ҫине, ӳсӗр пирки, тӑсӑлса 
ӳксе, ҫӑмартасене пӗтӗмпех лӑ^ьӑркаса пӗтернӗ. 
Тумтирӗсем пӗтӗмпех ҫӑмарталанса пӗтнӗ. Тасата- 
канни пулман, мӗншӗн тесен вӑл вм ӑтр а  тасату 
комиҫҫисем ӗҫлеме тытӑнайман пулнӑ.

Уйра шевле выл̂ еГ. Куҫлавкка районӗн^ьи Мур- 
кар йалӗн „Ш евле“ йатлӑ колхосӑн малтан 1 4 'ьлен 
пулнӑ, халӗ пӗр 'ьлен аньах йулнӑ (ыттисем пур- 
те »колхосран тухатпӑр“ тесе сайавленисем парса 
пӗтернӗ). Ку ӗҫ мӗнтен пулни „Ш евле“ колхоса 
йертсе пыракансен пуҫӗ^^^ье шевле вы.ьанин'ьен 
килет, теҫҫӗ.

Прахут килмелле те̂ ь̂ ьӗс-
Шупашхара „Мешраппоы" прахут килмелде те^вцЗҫ, 

кидиерЗҫке.
- •  Прахуьб мар, йа^б киднб уаӑн. Ваини.
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ХӑвЗрах шутласа пЗхӑр.
— „Но ҫырас терӗм пайан ҫыру йолташ патне. 

Мӗнле порнан, но хаклӑ тосӑм.., Манӑн порнӑҫ 
шотсӑр йапӑх, 'блен паргтин^вен кӑларса ҫапрӗҫ“...

Ҫапла пуҫланса кайат, епӗ ӗнер пӗр ҫӗрте туп- 
са вуланӑ ҫыру. (Аҫта тупнине калас та  мар пу^ь, 
мӗншӗн тесен унта пит лайӑх мар ш ӑрш  кӗрет...)

Акӑ мӗн. Ҫакӑн пек пулнӑ, ҫырӑвӗн^ве каланӑ 
тӑрӑх. Ана парттин-5е пӗрӗхтернӗ. Санӑн пролет- 
тари итеолоки ҫук тенӗ тет. Пустуй кӑлар^^ӗҫ, хал) 
слушпӑ картлашки тӑрӑх хӑпарасси пӗтрӗ ӗнтӗ, 
тет. Епӗ те ҫавнах каласшӑн: пустуй тивнӗ. Хӑвӑр 
шутласа пӑхӑр: ӑҫтан тупас-ха унӑн вӑл итеолоки- 
не, рас ӑна Шупашкарта та, Ҫӗрпӳре те, ниӑҫти 
пасарта та сутмаҫҫӗ?

Тӗлӗнмелле халӑх ларат вӑл тасату комиҫҫи- 
сен^йе. Ш еллес пулат пӑртак. Еҫӗ те нумайскер 
мар ара, ҫапла кӑна...

...Ҫуркунве пулнӑ. Хӗвел кулнӑ. Кайӑксем йур- 
ланӑ. Пӗр сӑмахпа—поеҫи. Хула хушшин^йе кӑ-&ух- 
не пӗр минут та  тӑрас килмест. Пӑ^вӑ, тусан. Хӗ- 
рӗсем ӑна пӗлмеҫҫӗ, пульвара тухсанах ҫакӑнаҫҫӗ. 
'^ун  таҫта, ирӗкелле тапаланат.

Анттон Хӗлип-ьӑ та ҫӗрӗк ҫӑпата пухакан кан- 
турта виҫ ураллӑ сӗтел ҫин^ье ҫулталӑкӗпе пӗш- 
кӗнсе ларса йӑлӑхнӑ. Кайас, тенӗ вӑл, йалалла. 
Уйхир сывлашӗпе сывлама, тес пулат ӗнтӗ.

Анттон Хӗлипьа питӗ поеҫиллӗ ҫын тесен те 
йурат. Сӑмахран, пӗ-ьӗк -ьухне ш култа «Дети в 
школу собирайтесь“ текен сӑвва ун пек текла- 
матси тӑвакан та пулман. Пӗлтӗр, хӑйӗн менелни- 
кӗн^ье те, савӑннипе хӑнасене текламатси туса кӑ- 
тартнӑ. А ҫулла йалти пек поеҫи ӑҫта тупан? Ҫа- 
вӑнпа та, тухса кайнӑ Анттон Хӗлип^ь йала... От- 
пӑска ӗнтӗ.

Ах манса хӑварнӑ еп: пристӑ^ ҫин-ье^ ӑна трук 
темӗнле шухӑш кӗнӗ те, вӑл аптека тавӑрӑнса куҫ- 
лӑх илнӗ. Леш хайхи, 15 тенкӗллине, хура шӑмӑ- 
ран тунӑ авӑрлине. Пристӑне кайалла пырсан— 
пӗр ҫармӑс а-ьин-ьен ула туйа туйаннӑ...

...Тӑван йал патне ҫитнӗ 'ьух Антон Хӗлип- 
ьа  '5И малтан ӳпресемпе вӑрӑм тунасем айӑкра- 
нах курса палланӑ.

Савӑнӑҫлӑн вӗҫсе пырса, вӗсем ӑна ытарайман- 
нипе 'ьуптума тытӑннӑ. Ах, ■ьуптунӑ, ах1„ Ш упаш- 
карпа Иетӗрнери меш-ьен хӗрӗсем те хӑйсен ка^- 
5исене унашкал 'ьуптӑваймаҫҫӗ пу.^.

Анттон Хӗлип^ь анкартисем хыҫӗн^ье 'ьӑмата- 
нӗн-ьен куҫлӑхне кӑларса тӑхӑннӑ, портфӗлне пӳр- 
не вӗҫҫӗн ҫӗкленӗ те, урам тӑрӑх шур пушмакӗ- 
сене 'ьӗриклаттарса анса кайнӑ вара.

Хӑвӑрах шутласа пӑхӑр: Анттон Хӗлип^ьӑн кӑ- 
мӑлӗ йепле хӑпарса кайнӑ пулӗ ун 'ьухне... Ҫав 
тери -ьаплӑ пулнӑҫке вӑл, е?

* *
••■Пӗр кун пурӑннӑ Анттон Хӗлип^ь йалта. Иккӗ, 

унтан тата иккӗ те.
Скушнӑ. Аптрал ка^ь^ьӑ. Тунсӑхланӑ темелле. 

Иалти халӑхпа, паллах, питех те калаҫас килмен, 
темле, унишени пек туйӑннӑ снаш.

Ҫапах та, пӗр каҫхине урама хӗрсем патне 
тухнӑ. Иепле калас—-хула ҫынни вӗт... Унтан Ури- 
непевӑрҫса кайнӑ, леш пӗррех хӑлха 'ьиккин^ен 
йанклаттарнӑ Анттон Хӗлип-ьа. Ку тарӑхнӑ. Тем те 
пӗр каласа пӗтернӗ;

— Кӗлмӗҫ, кӗтӳҫ, пыйтӑ... Хӑвӑрах шутласа

пӑхӑрха: ҫав йалти каккуй нипут кӑмсамулккӑ 
хула кайӑкне хирӗҫ тӑнӑ? Ҫитменне--комсомол 
ҫекреттарне пӗлтернӗ. Иепле вӑл?

...Пӗрик кунтан Анттон Хӗлип^ьа кӳршӗ йалне 
пырса -ьӗннӗ. Хӑнана ӗнтӗ. Хурӑнташсем—Анттон 
Хӗлип^ьа аппӑшӗ упӑшкин йӑмӑкӗсен пултӑрӗсем 
патне.

'5ӗннӗ ҫӗре Анттон Хӗлип^ пурин^ьен малтан 
вӗҫтерсе ҫитнӗ темшӗн. Ей, ку./5ал унта вӑл, ай 
куД)Зл. Лешсем йапӑх ҫынсем м ар—ӗмӗртен йал 
ҫинье поь-ротра пулнӑ, икӗ ҫил арманӗ те, тата 
ҫӑм арманӗ тытаҫҫӗ тет.

Еҫсен ӗҫсен, поеҫи шыраса, урам тӑрӑх тухса 
кайнӑ. Темиҫе ҫынна урамра ҫулӑхнӑ, пӗринпе 
йатлаҫса кӗрсе кайсан—питӗн^ьен сурса пӗтернӗ 
те, йулашкин^ьен вара пӗр ҫырмана кутӑн пырса 
тирӗнсе, ир^-ьен ҫывӑрнӑ. Питӗ лӑпкӑ ҫывӑрпӑ, 
хусканман та, ирпе вӑрансан та вырӑнтан тапра- 
наймасӑр хупланнӑ. Хӑвӑрах шутласа пӑхӑр: вӗт 
мухмӑра уҫса йамасан пуҫ шӑтса тухма та пулта- 
рат ыратнипе. Конешнӑ, Анттон Хӗлипьӑн мухмӑр 
уҫмалла пулнӑ.

Аньах, мухмӑрӗ уҫӑлсан— пуҫӗ, хӑйамат, каллех 
пӑтранса кайнӑ... Сасартӑк... (пӗлӗт ҫин^ьен пуҫ ҫине 
вутлӑ 'ьул ӳкнӗ пек) милитси пырса кӗнӗ хуран 
пек вӗрекен ӗҫкӗ халӑхӗ ӑшне.

Те вӑл милитси килнине пула, сӗтел ҫин^ьи ик 
■ьетвӗрт ерекене ҫавӑрса илнӗ те, килхушшине 
'Ьупса тухса ҫапса аркатнӑ.

Хӑвӑрах шутласа пӑхӑр, шел-ха вӗт ҫавӑн пек 
ыр йапалана сайа йама... Калама ҫук шел. Ҫерем 
тӑрӑх Шур Атӑл пек йухнӑ вӗт, шеремет...

Ну, йаснӑ телӑ, Анттон Хӗлип^ь 'ьӑтайман кӑна. 
Хай, хуларан килнӗ ҫын, хӑйуллӑ... Милитсийе тӳ- 
пелемех пуҫланӑ. Аран вӗҫерӗннӗ леш, кайран тин 
йалсове^ьӗсемпе пырса, уш ним пӗлми Анттон 
Хӗлип-ьӑ ҫине пӑртаккул ҫырнӑ...

Кайран вара... Ах, ан та калӑр!
Истори пӗтрӗ те. Интереслех те мар пул^ьӗ пуд> 

сире те... мӗн тӑвас?
Ну, хӑвӑрах шутласа пӑхӑр-ха: ҫавӑн пек йӗк- 

сӗке ӑҫтан парттин^ье тытса тӑран?
Леонит Акаккӑв.

У^рештенире.
— Тасату пуххисенв на ҫӳреместӗн ҫак есӗ?
— Хама шанман пирки.
— Мбнле „шанман пирки“?
—  Ара пухура пулсан йӗркесбрлбхсем ҫин^ҫен ка- 

ламасӑр тӑрайиастӑп. Каласассӑн ҫиденнисеы хам ҫяя- 
цеа, хама тасатнӑ 'ҫухне, мбн те пулин тупса калама 
пулгараҫҫб.

Тӗрӗслекенсем.
—  Сирбн ҫтена хаҫа^ҫбя^зе ҫырнисенв тбрбслекенсем 

пури ҫак?
—  Пулиасӑр, пур. Лайӑх тбрбслеҫҫб.
—  Камсем.
— Ашшбвем. Хаҫата ҫырнӑшӑн ашшӗсенв калаҫҫб 

те. кайран вара ашшбсем ывӑлбсене „тбрбслеҫҫб“.
Иӑс Мбҫҫи.
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Л у а сУА сш такмйк<; се
Растраттӑ.

— Пирӗн претҫетаттӗл прикаш- 
■ҫӑкӗ пулмасассӑн, коаператтив ук- 
ҫнне такҫанах салатса пбтернӗ пу- 
лӗцӗ.

— «Прикаш-бӑк пулмасассӑн» 
тетӗв? Мӗнпе ҫарнӑ вара прикаш- 
1ӑкӗ?

— Хӑй ҫаратса тухнӑ.

Ха/ьхи карттин.
— Тӗлӗныелле! Миҫе ерне уш 

кашни пасартах санӑн пицу хӑ- 
йӗн арӑмӗпе ҫӳрех! Ӗлӗк пӗрле ҫӳ- 
ремесцӗҫке!

— Мӗя тӗлӗнмелли пур уктав? 
Хадӗ пӗрпӗривпе уйӑрлҫӗҫ те курас 
килекен пулз! пу^.

11ӑвӑшкинора.
Хуласент,и киноссне ҫӑм ӑи- 

тайла, усӑсӑр кариипсено курма 
халйх нукайрах ҫурет,

— Мӑнле ку сирӗн ҫӗнӗ карттин 
халӑх нумай пухаймарӗ ара?

— Мбншӗн тесен вӑл айван со- 
тершаниллех мар.

Хӑрелни.
— Хӑҫан кулак хӗредие пулта- 

ра!?
— Мув^а хыҫҫӑя.

Васкакан тухтӑр.

Ҫылӑхӗсекъен ӳкӗкекенсем.

—  Нимӗяде ӑрасналлӑх та ҫук. 
Иккӗшӗ те ҫылӑхӗсен^ен ӳкӗнме йу- 
ратаҫҫӗ.

.,Иуратса“ .
— Есӗ йуратса к а ц а  тухни?
— 0, пит хытӑ йуратса...
—  Ну-у?
— Пулас упӑшкан вырӑнне йу- 

ратса тугрӑм.

Пӳрократ килте.
Арӑмӑ. Пирӗн пӳртуине вӑрӑ к^р- 

се ларнӑ пулмалда.
Упӑшки. Килнӗ пулсав кала: ыран 

килтӗр. Пайан узпа апаалавма вӑ- 
хӑт ҫук.

Вӑхӑтра.
— Мӗяле майпа юӗ п»рӗн ув- 

рештевийе ӗҫдвме к(мч пултлртӑь?
— Тедей пул^ӗ: 1 исткӑ18ӗ—е ы - 

рӑнсеи пушавҫӗҫ, ман тата кӑсйере 
ҫыру пекки пурцӗ...

Пуҫа тӑрӑннӑ шухӑшсем.
Тырӑ хатӗрлекен копператтвв- 

сев^ен нумайӗшӗ вӗҫен кайӑксем 
пек пурӑваҫҫӗ: акмаҫҫӗ те, вырмзҫ- 
ҫӗ те, тат» ҫийӗнҫея (тӗлӗнмедде!) 
тырӑ та пухмаҫҫӗ.

Тухтӑр. Ну, ка.ча ц ср а х  — мӗн 
ырата!?

Ьчрлб ҫын. Ак, мӗнле йапала, 
тух1ӑр— ааат та дайӑх ҫийетӗп, ҫы- 
вӑрасса та лайӑх ҫывӑратӑп, пуҫ 
ыратмасТ, ав-вах...

Тухтӑр. Ну? Апха пулсан... ак 
ҫак емеде кунне виҫшер хут ӗҫ те, 
тепӗр ернерен 1 ир-1 ӗрӳ ӑҫта тарса 
хӑтӑднине те сисейиӗя.

Ваккатссм тӗттӗм ӗҫоене шуратма 
йуратаҫҫӗ, ҫапах та вЧ'ене ма^ар 
темеҫҫА

Ретексиие килнӑ ҫыру.

Ҫӑл кутӗн-ье.
— Илтни есӗ—Иӑван Варварпйӗ 

Ҫинрн мӗн калаҫаҫҫӗ? Пӗтӗмпех 
пӑсӑлса кайнӑҫ. Ухиах хӗрупраҫб! 
Пеуштӑ каганисем пӗтӗмпех тӗрӗс?

— Тӗрӗс, тЗрӗс: тӗрӗс пулмасӑр. 
Пуртӗ тӗрӗс. Мбн калаҫҫӗ терӗнха 
ьс Варвари ҫив^^^н?

— Турра ӗненекеноемпе оппо- 
ҫнтснонерсен хушшин^е мӗвде ӑрас- 
наллӑх пур?

Пурнӑҫа кӑмен токӑвӑрсем.

Хӑва ху ытлашши ан кухта. Мух- 
тасассӑн, хут пӗлместӗн пулсассӑн 
та, поет тссв хушамат пареҫ.

Ретакси йулташ!
Ҫак ман пиҫмояа хаҫатра ҫҫҫапсӑ 

кларрр! Ара, иӗнлеха каяла? Тат- 
тисӗр ӗҫ ерви... Кашни кун ӗҫлеҫҫӗ 
У1раштенисем. Пирӗн Коҫпирт лавк- 
ки кашви кунах ӗҫлемест. И5рррке-и 
вӑл! Пррро!орвут тввӑр. Лайӑх- 
храх! Штопӑ вырсарникувсем те 
ӗҫлецӗр! Мухиӑр 1 ӗрт... (йулашки 
икӗ сӑмахне хуратяӑ).

Ерах ӗҫвипе кӗрешекен ушкӑн 
ҫленӗ (хушамэ^ӗ паллӑ мар).

Лсссак 5 ҫуд хушшвя^в тбрдӗрен 
УЕрештенисвмпе, тата ахал, ҫынсвмпе 
тунй токӑрӑрсене пурнйҫа кӗртиеп пир- 
ки, 40 пин уаыткӑ курнй.

—  Ҫак хут купи п^хма нимӗн те 
мар— ;ӑй  40 пин тенкӑ тӑра!.



Ратио ар1̂ а.
Мансах кайнӑ ҫав пулмалла, епӗр ратио сас- 

сине, темле сасартӑк ӑйӑхра ҫех хӑлхана, ратио 
сасси: „Говорит М осква" тенӗ пек илтӗнет, ҫавах 
та '|^каш  тавраш ӗнье (Шуп. рай.) ьы лай ҫын ку 
ратио сассине итлесе савӑньӗҫ пулмалла.
1927 мӗш ҫулӑн апрел уйӑхӗньех Тукаш вулӗҫтӑв- 
комӗнье ратио пӗрлешӳвӗне уҫсан, ратио тенӗ сӑ- 
мах илтӗнме пуҫларӗ.

Ку ратио сассишӗн сахал та мар, Тукаш вул- 
ӗҫтӑвкомӗнье ӗҫлекен Похтанӑв, йалсовеьӗсен 
претҫетаттӗлӗсемпе ҫыруҫисеньен, йе уьиттӗлсен- 
Ьен шалува панӑ ьух^ ратио сассине итлессу ки- 
ти? тесе, шалува тытса йулни.

Т)ылай ҫӗмӗрӗльӗ ҫав, ку ратио вулӗҫтӑвкомӑн 
укҫа арьинье. Кайран вулӗҫтӑвком та, район пулнӑ 
пирки пӗтсе ларьӗ, ратио тусӑсем те ҫухалса пӗт- 
рӗҫ, ратио сасси те ҫухальӗ, никамран та ним сас 
хура ҫук, ратио тусӗсем йаьейкки те пӑнтӑхса 
ларьӗ.

Вот мӑшкӑл! Ахалтен мар, йал ҫыннисем ӑҫтан 
илтӗнтӗр вӑл— ниҫтан пӑралукпа ҫыхӑнмасӑр теҫҫӗ 
илтмен ҫынсем, аньах ку ратио ниҫтан та ҫыхӑнса 
тӑман ҫав!

М алтанах вӑл, пулас ратио сасси, 5 уйӑх хушши 
Похтанӑв аллинье арьа  тӗпӗнье ҫӗмӗрӗлсе выртрӗ, 
вулӗҫтӑвком пӗтсен ним сасӑсӑр 7 уйӑх хушши 
Кӳкеҫри уьиттӗлнитсӑ Кирилӑвӑ арьинье выртрӗ, 
унтан Кӳкеҫри вуламалли ҫурт пуҫлӑхӗ Иакрав 
Пракухӗн арьине кӗрсе 8 уйӑх хушши йӑнӑшка- 
ласа ҫӳрерӗ, ҫапла вара ку ратио сахал мар алӑ- 
ран алла куҫса ҫӗнӗрен хыпарсем илсе ҫӳрерӗ. 
Ха;ьхи вӑхӑтра ку ритио М ускав сасси вырӑнне, 
Кӳкеҫри потрепиттӗл копператтивӗн-ье ҫӗнӗрен 
таварсем ҫӳретсе, 9 уйӑх хушши пурӑнат ӗнтӗ, 
сахал мар таварсем: сахӑр, пӗренӗк, канхвет ҫитер- 
•Ьӗ, тата ҫитсӑ таврашӗсем те 'кӳрсе  тӑьӗ. Н икам та 
йатлас ҫук кунашкал йапаласемшӗн, аньах ратио 
сас паманни 2 ҫул та 5 уйӑх иртрӗ ӗнтӗ.

Ха,Ь аран ку ратио 3 ҫуллӑ йупилейне тума 
хатӗрленет.

Ратио йупине йакатса пӑрахни 3 уйӑх ҫитрӗ, 
унӑн сыпӑкне ҫирӗплетме тимӗр кӑшӑл туни 2 уйӑх, 
тимӗр кӑшӑлне тутарма тимӗрҫе кайсан йалӗҫ- 
тӑвком ҫыруҫи Михали Л ексантӑрӗ урине пӗҫертсе 
суранлани те 2 уйӑх ҫитрӗ, тата суранӗ тӳрденессе 
кӗтеҫҫӗ 1 уйӑх, ҫапла хӑтланкаласа 3 ҫул ҫитнӗ 
ҫӗре Мускав сасси илтӗнесе кӗтетпӗр.

Сывӑ пульӑр ку ратион 170 тенкӗ укҫана сых- 
лакансем!

"Ьӗрӗл, ратио, ь^рӗл, хӑвӑн телейсӗр иртнӗ 
кунсем 3 ҫул тултарнӑ куна уйавлама!

Ратио тусӗ В. Н. Аккеносӑв.

Тасаллӑ аьа,
— Петӗр, есбиазашнв теаллунаҫусатасзрах ҫӳремв 

тарӑшмасан сава вӑхӑтлӑха швултан к&дарса йвиалда 
пулат, терб пбррв уҫитдӗ Петӗрв.

'Ь&нах та, Петбр адлинв пбрре тв таса тытни ҫук. 
Пӑхма та йбрбн^ҫбк. Питӗ тирпейсӗр.

Ҫапла халанӑ хиҫҫан, Петӗр, те шкултан тухсака* 
йас килмеврвв, тв тата ытти а^асен^ҫен вӑтаннӑ пек 
пуцб, пблме хбн, пӗр ернене йахӑн анине •ҫип^ипер

таса ҫӳретме пуҫларӗ. Ан^^ах... Ан^^ах ҫав! Кайран та^ 
та мавса карӗ. Кайаддах адли-ури ҫара пылцӑк ҫӳреме 
пуҫларӗ.

— Пвтбр, тухха кунга, тврӗ уҫитлб таса мар ал- 
лине сӑнанӑ хыҫҫӑя. Петӗр те алди хура пирки |бнни- 
нв сиссв, алли тӳр̂ лб ҫине сур^ҫб-сур^вб те, уҫитлӗ ку- 
рв̂ В̂ еен, йӗм пӗҫҫи ҫине шӑлкаласа хӑвӑртрах тухрб.

— Тӑрат аллуна!
Петбр йадт ҫӗклерб азлине, сур^вӑкпа шӑлса тасат- 

вӑ пӳрнине уҫитлӗ йевелле туса. Алли, ■{ӑнах, сур- 
•{ӑкпа та пулин шуралнӑ, ҫӑва.

— Ҫак класра хунбн^ен хура алӑ туасан ним те 
туиӑп.

Инҫех каймарӗ Петбр. Ниҫта тапранмасӑр хӑйӗн те- 
пӗр аллиБе ҫбклесе кӑтартрб те:

— Акӑ! тесе кӑшкӑр-вб. ^
— „Молотетсӑ“ ... ларах. Ав^ҫах...
Петбр кахлех хӑйбн вырӑнне кайса хуп-хура пӳр- 

нине вкб сӑмса шӑтӑкне кӳртсе йарса улӑп тӑпри 'ва- 
кадавӑ пек 'дакаласа лар’;^. Л. Шлаь-

Тасату хыҫҫӑн.
— Иулташ, айга созранийе каКӑпӑр.
— Текех кайиасан та йурӗҫке. Тасатура партти- 

рен кӑдар^ҫӗҫ те, халӗ сопранисене ҫӳремесея те вы- 
кӑвӑрсем пудас ҫув. Иӑс Мбҫҫи.

,.Коррект2р“



УРАПИСЕМ.

Ку насус ураписем ма кумаҫҫӗ
Пушар тухсассӑн хытӑ кустарнипе ан тухса ӳкьӗр тесе, хытӑ кӳртсе лартнӑран.

Пӗр '^ленлӑ пӳро.
Хаг§хи вӑхӑтра, ^ӑнвипе валас тЗк, коииҫҫисен, 

пӳросен, правленисен, тройккӑсен, тем амакӗсен шутне 
пули-пудми ҫын шутласа кӑлараймас!? те. Ӑна пӗлме 
калтан маттематтӗккӑна реппеттиттӑра кувне 1 тенкӗ 
парсах вӗренес пула¥. Л вӗт кашни комиҫҫи вац и й ех  
ҫын кирлӗ. Темӗн 1 ухлӗ ҫлен. Пӗр купа кирлӗ. Тепӗр 
1ух крвҫис та пулкалаӖ

Сӗнтӗрвӑррвн§е, ҫзв майпа, хагь вӗренме пуҫланӑ- 
ха. Питӗ лайӑх иеттӑт тевелле, тен ӑна, кӑшт ну- 
рӑнсан, ССРС-ӗпех те йышӑнма пудтарӗҫ. (Тинех 
Атӑл хӗррин^е мӗскӗнӗн сападаннӑ пирӗн Сӗнтӗрвӑр- 
рине пӗлекен пулӗҫ!}.

Унга ак йепле тӑваҫҫӗ... матур, пӗр сӑмахпа. Унта 
пӗр ҫынтанах пӳро тума вӗреннӗ, Ак, сӑмахран... Пио- 
нерсен райоври пӳроне илер.(Астӑвӑр—районри.тетӗп).

Пӳрора—пӗр ҫын. Есӗр тӗлӗнетӗри? Туршӑн та 
тӗлӗнмелли ҫук: нӳро прегҫетаттӗ^ӗ пӗценех ла 
русем туса иртерет. Хӑйех срвтҫетаттӗл, хӑйе 
■длен, X ӑ й е X ҫекретгар... мӗешӗн тесен—партт 
райкомӗв^ен (Хӗрарӑм пайР), райӗҫтӑвкомран, ҫутт 
кӑларас тӗлӗшпе ӗҫлекевсен сойусГн райснри меско 
мӗндвн уйӑрнӑ претставиттӗлсем пиовер пӳровРн ла 
рӑвне темӗнле тархасласан та пымаҫҫӗ. Ҫулталӑк ӗнт 
лару пулман.

Претҫетатгӗл пӗцвнех ыр вурса пурӑнаӖ Аван та 
вӗт— пӗ1 §ен пӗр пӳро!..

...Ҫанталӑка сӑванӑ тӑрӑх, претставтттӗлсем пионер 
пӳровӗн дарӑвяе ҫӳреме п}ҫдасси палӑрмас! ха.

Иур ҫусан мӗн пудӗ. Лаон. А.

Сотсиалисӑм „тӑвакансем“.
Сотсиалисӑм тӑвас ӗҫ ӑнӑҫуллӑ 

пытӑр, кӗске вӑхӑтрах кӑпита- 
лисӑм технӗккиве еккономӗкне 
хӑваласа ҫитсе, уатан иртсе ка- 
йас...

Еҫе пӗлсе, унӑн слайӗсвне 
пӗриайах йусаса пырса, правур 
туса пымалла.

— Ҫапла тӑаар пудӗ, ывӑ- 
лӑм?—тет кӑмака тӑвакан Паш- 
ков хӑй ывӑлне.

— Тӑватпӑр, атте; туххӑырах, 
вӑшт андах иртсе кайатпӑр вӗ- 
сен^ен!—тет ывӑлӗ.

Тытӑнаҫҫӗ хайхисен кӑыака 
тума:

Кӗрӗшеҫҫӗ 35 тенкӗпе кӑыака 
пӑсса ҫӗнӗрен тума. Пӗркун пӑ- 
саҫҫӗ, икӗ кун пӑсаҫҫӗ, виҫӗ куа 
пӑсаҫҫӗ. Пӑсса пӗтерерсен пӗр- 
ик кун канаҫҫӗ. Унган тааратаҫ- 
ҫӗ купазаиа кӑмакана: пӗр кун 
купалаҫҫӗ, тепӗр кун купалаҫҫӗ. 
Малалла та ҫавӑн пекех—виҫӗ 
кун купаламалли кӑмака кутӗнде 
вбсем икб ерне мӗшӗлтетеҫҫӗ.

— Кама мбн бҫ, вбсеы курттЗ-

мӑн кбрӗшнб вбт!—тейбҫ ҫынсем. 
Куртгӑиӑн бҫлекенӗн пушшех 
васкасах ӗҫдемелле пек те...

Ну, йурӗ, Пашков, калӑпӑр, 
кустар, пӗцен  ӗҫдекенксер, унӑн 
соснаттӗлнӑҫӗ сахалтарах пултӑр, 
а, вӑт, телефон ҫин^ҫв ӗҫдекен 
парӑшяӗсенв илӗрха: вӗсем кус- 
тарсем те иар, пӗцен  те ӗҫле- 
меҫҫӗ, вбсем Пашковсем те мар 
та, анҫах, тепбр 1 ухне унтан та 
кутӑн аппаданаҫҫб: вккб-виҫҫб 
ханкӑртагтармасӑр хӑнк та сик- 
меҫҫб, нумайцен ханкӑртаттар- 
нинв сиссезсбн ыйтнӑ номӗрв па- 
маҫҫӗ:— «са^ӑттӑ!»—теҫҫӗ. Вбсе- 
не тӗрӗслес тесе ҫен!апӗр йулаш- 
кин^е ҫапда туса пӑхнӑ: пӗр уҫ- 
рештенире икӗ тедефои, кадӑпӑр, 
23 номӗр, 132 номӗр. Ҫак теде- 
фовсене пӗтӗҫтерме ыйтсан, теле-

фонзеи пушах ларнияе пӑхыасӑ- 
рах,— «са^зттӑ»—тесе персе йа- 
нӑ. Аппаратсем 1 анкӑртатнивв 
итлеаенпе пӗрех, тата пӗрре пӗ- 
тӗҫтерстн уйӑрса йамаҫҫӗ.

Мускавӗнҫех йенле лайӑх, тӗ- 
рӗс ӗҫлет телефон: унта шанкӑр- 
таттарса та тӑиастӑи, ҫапах ап- 
парат патне ҫын пыниве «ҫвнт- 
ра^ви парӑшне» 1 асах сисет, от- 
пой та паиастӑн—кадаҫиадлинв 
ҫеккӗл ҫиве ҫаксанах—сиссе уйӑ- 
раҫҫӗ.

Пирӗн хӑҫан ҫапла пулӗши? 
Ие пирӗн сотсиалисӑм патве ка- 
йарах ҪИТС8Н ге йура!?

Епӗ акӑ мӗн идтвӗ: тедефон 
ҫинде теискерле прахтвккантсем 
пур хет, ҫавсеы ахӑрса ларна 
ҫеҫ пуҫлаҫҫӗ тет; 1 ӑнши ҫав 
сӑмах? П.

Ответ. рет акт пр самеҫтиттелӗ К. Титтов.

Чувншлит М! 20 84  Гор. Чӑбоксары, типогр. „Чуваш. Книга“ . Нап. 39 00  зкз.




