
ОКТАПӖР КАҪХИНЕ.
Пирӗн „п иллӗксем ‘ (5 ҫулхи план, 5ҫулл2х пурте вӗ|:енмелли шкулсем, 5 хутлапулас . ,,)1слӑлӑх ҫурьӗсем‘ ’̂ 
5 кӗтеслӗ ҫӑлтӑр, тӗн^ен 5 пейӗсен^е пулас 5 лысӑк хӗрлӗ йапавсем ...) пуршуаҫийе тӗлӗкре те  канӗҫлӑх
памаҫҫӗ.



Шурӑ пантит тневникӗ
...Пайан ирхине питб йӑвӑр пуҫпа вЗрантӑм. Тб- 

лбвре темлв йӑпӑлва йӗксӗксем—ҫӗру{асем куртӑм. Са- 
сартӑк темӗя пысӑккӗш атӑ тӑхӑвнӑ ура йӗксРксене 
лӑ|ӑрхаса вӗлерме тапратрӗ...

Хӑрушӑ тӗлӗк!

Иртнӗ каҫхиве Вышшипалӑв Йӑнрал патӗнр ку- 
пӑста ш̂ р̂пи ҫин̂ де йунӑҫ пӑхрӑнӑр. Нииӗн те тухиа- 
рӗ. Иӑнрал каланӑ тӑрӑх, вӑл по^шевиксем пӗтсссине 
пӗлтерет. Вӑл ш̂ р̂пе ҫин̂ е̂ ҫынсем выҫса вилвине, та- 
та пӗ̂ бӗк арсеве пуснисене курвӑ...

Теншӗн, ӗненес килнест. По^ьшбвивсеи пӗтме пуҫ- 
лани 12 ҫул ҫитет ӗнтӗ, ан̂ вах вӗсем ҫаплах пӗтмсҫҫӗ. 
^ӑтӑмлӑ, мурсем!

Ирхине хамӑр хаҫатсене вуларӑм. Каллах по^ше- 
виксен пусмӑрӗ пӗтесси ҫин̂ ҫен ҫыраҫҫӗ. Вӗсен тискер- 
лӗхӗ, Мускавра вӑрҫӑ, Раҫҫейри хадер ҫин-бен ҫыраҫҫӗ.

Хӑ^тепулин ста¥йа йаҫӗсене улӑштарасвӗ! Вувпӗр 
ҫул ӗнтӗ пӗрешкелех ҫыраҫҫӗ. Хаҫат сутакан а̂ ҫасем 
те кулаҫҫӗ: «По^ьшевиксвм вӗҫӗмсӗр пӗтеҫҫӗ! Комуаис- 
сем Ҫӗпӗре ҫисе йанӑ! По^ьшевик а̂ висем ■ҫӗрӗ кӑркка- 
тилсене ҫейеҫҫӗ!».

Ай, ҫийес килет-ҫке... Укҫа ҫук Енер Раҫҫей пӗт-
ви ҫиврн ста¥йа ҫыртӑм та, ретаксин^ье идмерӗҫ. Сан
ӗҫлес пула! .̂ есӗ ухмаха персе ҫӳретӗн, теҫҫе. Вӑт,
шуйттансем! Ман мӗнде ӗҫлес-ха... еп патша ӑратги вӗт!

Е х , пайан хырӑма ҫапрӑм ҫке... Ҫӑкӑр, хӑйар, ҫе- 
%откӑ... Ҫнйессв у^укӑрхӳрейӗвӑ крафв1{,ӑ патӗнге ҫг;- 
рӗм. Унӑн по.^шевиксем пӗтессиЕе кӗтнӗ майпа ве̂ ҫ̂ ҫӗр 
пул̂ ҫӗ. Темӗн те пӗр кӑшкӑр^вӗҫ. Ан^ьах... ах, тур-тур!.. 
Пур йӑвралсем те сапдӑклӑ йӗмсемпе, тӳиесӗр кӗпе- 
семпе... Ах, пурнӑҫ, пурнӑҫ!

Ку крафвтьӑ укҫа ӑ^тан тупа! пула?? Унӑа кӗҫӗр 
галлех ве̂ ҫ̂ӗр пула .̂ Тем, унӑн патне пӗр пуйан сга- 
рик ҫӳрет твҫҫӗ,,, Хӑйӗя патне мар ӗ л ӗ , хӗрӗсем пат- 
не... Хӗрӗсем те каҫхине пу^варта тет хе...

Енер Мӑнхӑдхайӗв пслкковнике куртӑм, Ресторав- 
ра лаккейре ӗҫлет. Мур пуҫӗ, апат лайӑх ҫийетӗп, ул- 
путсем «на рй» параҫҫӗ тесе мухтанат. Ку та пол)'
невиксем пӗгессине кӗгет. Хӑйне ва.!ь^и_^Раҫҫейрв Там-

пӑв кӗпӗрнине, тата ҫур Ҫӗпӗр йышӑнасшӑя. Ха^... 
.,на '8ей“ ҫеҫ илет-ха.

Пайкн пирӗн йатлаҫу пул̂ вв. Ирхине, еп вырӑн 
ҫиБ̂ еен тӑри̂ в̂ еенех, хватгер хуҫи кар в̂ӑкӗ 'йуаса кӗ̂ дӗ 
те, ка в̂ака пек ҫухӑрма тапратрӗ.

—  Сволӑ̂ ҫсем есӗр,—тет,—шулӗксем, охвитсерсеи 
мар!—тет.

Вӑл... пирӗн охвйтсерсем орканисатсиленӗ саппош- 
нӗ*сеа ерттелне пушмак йусама паеӑ мӗн те, ӑна пот- 
меткӑ вырӑнне хут хурса панӑ...

Е х , ӑҫталла кайатпӑр епӗр?!

Урра! Урра! По^шевиксем нсйапӗрӗн Ьмӗшӗн^ҫе, 
12 сехет те 17 минутра пӗтӗмпех пӗтеҫҫӗ. Иумӑҫ кар- 
"бӑкӗ ҫапла каларӗ. Пайан езӗр пурте пит савӑнӑҫлӑ 
ҫӳретаӗр... Раҫҫейе кайиа хатӗрлеветпӗр ха:1ь!^Ех, сыв- 
лӑш та ҫавӑрса илме ҫук хӗпӗргенипв,..

Кӗҫӗр каллах тӗлӗк кургӑм. Тӑван Раҫҫейе кайатӑп 
пек... Мушиксем пире хирӗҫ ҫӑкӑр-тӑварпа тухрӗҫ... 
А-э, хӑрарӑр и, йытӑ пи̂ вӗсем! Еп5р сире ҫӑкӑр тӑвар 
кӑтартатпӑр ав!.. Тата мӑйраки пек авӑаӑр!..

Ҫапах... хырӑм манӑн ҫав тери выҫӑ... Ҫийео килвт...

Нойааӗрӗн 1-мӗшӗ ҫигсе килет! Раҫҫей пӗтесси ин- 
ҫе мар... Ан ҫ̂ах темшӗн ӗненесех те килмест по^ше- 
виксем тӗп пуласоине... Ҫапах та, хатӗрденер-ха. Тен...

(Кӑна ҫур уйӑхран ҫырнӑ).
Нойапӗрӗн 1-мӗшӗ иргсе кайрӗ, Тахҫан ҫ̂ ҫ̂енех кӗт- 

се лартӑмӑр. По.ьшевиксем пӗтви сисӗниерӗ. Хаҫатсен- 
■ҫе Раҫҫейри ӗҫхадиӗ Ок¥ааӗр рево.ьутсийӗ 12 ҫул тул- 
тарниве ■ҫаалӑн уйгвлани ҫиньег ҫыраҫҫӗ...

Ҫӗр ҫӑттӑр сире пурне те! Ииртея каллех пурте 
кулаҫҫӗ... Иепле пу{ӑнас-ха пврӗь?!

Хваттерген хӑвадаса кӑлар-ьӗҫ. Хырӑм выҫӑ. Еаӗр 
пӗгетаӗр пулмалда, по.1Ьшевиксем мар... Мӗн тӑва.?

Ҫак тӗлте тневник пӗгет.
Урӑх ҫырман.
Пӗр ирхине хаҫатсенье ҫапдӑ пӗлтернӗ^ь '̂ ..^яер 

каҫ пӗр ресторава пангиг кӗрсе ҫаратма тӑнӑ, аньах 
кассӑна тивеймен, ӑна тытнӑ. Хӑйне пангиг Раҫҫейрен 
тарса килнӗ ахватсер тенӗ...“

Ҫак вӑл тневникӗа автӑрӗ нудвӑ. П. Пойзрнкӗн.

Пер пусшӑн 100 сукрӑм ^уптарни
Шупашкарпа Хӗрлӗьутай хушши ҫӗр ҫухрӑм. Ку- 

сем хушшиньи пуштӑна темиҫе йамшӑк гуртгарат. 
Кашни ҫирӗм-вӑтӑр ҫухрӑмрах улшӑааҫҫӗ те, лашисе- 
не;—нэ-но! Турткала тата,—тесех хӑвзласа нырса хӑ- 
вӑрт мар, йерипен вӗгеҫҫӗ.

Ҫулдахи вӑхӑтра пуатгӑ тата хӗяхур курат.
Шупашкартан приогӑ^ ҫине. Пртсгӑгь ҫин5 ‘ н пра- 

хут ҫиве. Унтан Вҫҫилсурсвӑра каллех тепӗр прахуг 
ҫине, унтан калдех пристӑгь.. Тӗнкӗлгетгерекен шӑя- 
кравлӑ йамшӑк лашасем:—ех, йарапар,—киле ҫитсен 
сӗлӗ парӑа,—кнапе йуртаҫҫӗ.

Аирелӗн ^̂  мӗшӗвьв нӗр хут Хӗрлӗ^утайран туха '̂ 
те, пӗр пус укҫа шыраса Шуаашкара хӗллехи ҫулаа 
иамшӑк ҫувипе вашлаттарса ҫитет. „Пирӗн пӗр пус 
укҫа ҫитмест ӑҫган шыраса тупас...“ .

Шупашкарган кайалла хуг кайа! ,̂ унтан-ьунтан—  
ушкӑнаех йӗрлесв тухса кайат: „копейку дополуните 
с вкладчка... Контролер Круглов“ .

Хутнв майӑн 28 мӗшӗв̂ ьв 1929 мӗш ҫулта Ш ушш- 
картан кӑларса йараҫҫӗ.

Иуш гӑ;а ӗҫлекен Крукловшӑа мӗн, вӗсемшӗн пуш- 
тӑ маркӑсӑрах ҫӳрег вЗт. Ҫавӑтаа аатладӑс перэкет 
кассиа укҫи аерекетдеаег ӗягӗ, пӗр пуошӑа ҫирЗм пус- 
дӑх пушгӑ ҫӳрчтсеа.

Ку хугсене— ь“ ®ӑвнӗксем ҫглраӑ, м»шшааисгкӑсем— 
пиьегденӗ, рекиэграттӑрӗ—шурнал вигӗр кӑлараӑ, коя- 
в'рта хунӑ. Уяган, ку хугсеае тӗаьв тӑрӑх уҫӑлса ҫӳ- 
реие кӑларса йанӑ—сахадран та вуаӑ ҫыанӑ пырса 
Ьӑрмаатарнӑ. Пӗтӗм ӗ;ӗ те пӗрпӗр пусшӑн...

Ҫак ӗнтӗ, ьинавнӗксея дапӑргатса, аапарата ҫӗртсе 
ларни мари-ха? Пӗр пусшӑи 15 ҫыаӑн ӗҫ вӑхӑтне 
15 шер мивуг вӑрланӑ пулин те (1 5 X 1 5 ) 3 сехет те 
45 минут пулз1? иккен.

Пӗр пусшӑнах икӗ хуг Шуаашкарна Хӗрлӗьугай 
хушшиае вЗҫгереҫҫӗ ши? Ку Ш уиш кар пуштив^ьа пв- 
рекет кассин пвэекегдвс ӗҫӗ пула1? ӗятӗ. Пав. Ишетер.



, Р Е В О ; ^ У Т С И Н “ .

Есӗ кунта анкеттӑ ҫииье ,,Олтапӗр ревоуьутси^^ен тарҫара пурӑнтӑм" тесв ҫырнӑ. Тарсӑра марҫле, 
уретникре пурӑннӑ^ӗҫкв.— Тарҫара ҫав. Урегникв патша ттрҫи теҫҫӑҫке

Он^апӗр 12 ҫул тултарни 
ҫиньен нам мӗн налат.

Оа^апӗр рево^утсийӗ 12 ҫуд тудгарнӑ майпа, епӗр 
тӗрлӗрен ҫынсемпе йатарласа кадаҫса пӑхрӑмйр та, 
вӗсем ак мӗн каланине илгрӗмӗр.

Сьетовот. 12 ҫул тултар ҫ̂ӗ тетӗь?'Апла еппан епӗ 
пупран тухни те 12 тултарса 13-шве карӗ. Аван, 
аван!.. Х«!.. '^исгкӑ ыӗяяе иргяӗши? Пӗлмесгӗни?

Уклонӑв Рево^ьутси ҫин̂ ьен калаҫма килгӗни? Иура!'.
Калаҫма пултаратӑн. Рево^угсипа хирӗҫсе калаҫма та 
пултаратӑн. Халӗ еаӗ парттире тӑмасгӑп. Тасатса 
кӑлар в̂ӗҫ.

Лаша. Рево^ьугси етемсемшӗн лайӑх та, лашасем 
ӑна йуратсах каймастпӑр. Аҫтан йуратӑа! Ара 4-5 
ҫултан ӗҫсӗр хӑварасшӑн та пире. Лашасене вӑйлӑ 
кодхос '§ленне илмеҫҫӗ. Апграа! Сылтӑм сулйв^ҫӑкри- 
сем ҫине ан^ах шанҫӑк. Вӗсвм те сулӑна-сулӑна кай- 
са Капаӑна кӗрсе ^кеҫҫӗ. Пӑшал тупса перӗнсе видес- 
си ан̂ вах йула¥ пудмалаа.

Пӳрократ. Вуниккӗ твтӗв? Вуяиккӗ? Тӗрӗс шуг- 
дарӑри? Йухалтӗра тепӗр хут шутласа пӑхтарӑрха.

Растрат^йӗк. 12 ҫ р  тултарнӑ майпа амниҫти пулмӗши?
Пуп. Совет влаҫӗ 12 ҫуд тулгар ҫ̂ӗ. З̂-мӗшӗн̂ ье 

пӗтетха вӑл. 13-мӗшпе пурӑнаймас¥. Пурӑнаймасси 
паллӑх— мӗвшӗн тесен, аппостӑлсем вувиккӗн пулнӑ, 
вунвиҫҫӗн мар; Иаккӑвӑн та 12 ывӑл пулаӑ, вунвиҫ- 
ҫӗиӗшне тӑвайман... 5 ҫулхи планра хамӑр прихутри 
■Ьиркӳвв хупасси ҫин̂ вен нимӗн те каламан пу̂ ь?

Тротски. Совег Сойусӗ, епӗ тухса кайнӑранпа, 'бы- 
дай пусӑмсем турӗ, епӗ пӗр пусӑм та тӑваймарӑм 
Урана ревматисем 'вирӗ йернӗ пулмалла.

Ерхелвй (ерхели). Повшевнксем кӑлентаре улӑштар- 
ма шухӑшлаҫҫӗ. Пирӗн те улӑштарас пуда1. Ргвовут- 
си ҫинвен асӑнтаракан Ок!апӗр уйӑхне пӗтерес. Тӳрех 
теккапӗр уйӑхӗ пултӑр. И.

Столовӑйра.
— Мӗн тума тӗттӗм вара ҫакӑ столовӑйра.
— Ҫук, вӗсем апат ҫийекенсем йашка ҫин-ви 

ӑмансене курсан, шалӑпӑ кӗнеки ҫине ҫырасран 
хӑраҫҫӗ.

Кӗрхн такмаксем.
Пулкки-пулкки шӑнкӑр^сем,
Хур-§ка тӑтӑр айакра.
Пӗрлешӳре 'бухӑнсем 
Кулак текех кирлӗ мар.
Акӑ йытӑ усалли 
Иӑрккат йалтӑн-йалалла.
Кулак Михал йӑпӑштин 
Ҫӗрле кар5 тыр сутма.
Куккук кайӑк пулсан та,
^ӗпписене хӑй пӑхмаст.
Кулак пуйан пулсан та,
Тыррисене хӑй тумаст.
Лапсӑр-лапсӑр тӑманин 
Каҫпала тин куҫ курат.
Иалти йапӑх копператсин 
Картус хӗлле тин пулат.
Хӗле сиссен упасем 
Ш ӑтӑкалла пытанаҫ.
Тӗссӗр пӳрокра-йӗсем
Хутсем ӑшне пытанаҫ. Тоймак В.

Мерескӗнӑн йурри.
Ҫӗрӗҫ кӑииссариатӗнҫе ииструвтӑрта суӑ- 

лав аравпве ҫухатнӑ Мереенӗи ӗҫлет,

Малалла утар, харӑс пусар—
Вырӑн пур ҫухне ыр курзр.

Тулдит, тулит ыр вурар 
Ҫӗрӗҫ кӑыиссариаҫӗ айӗн̂ вв.

Малалда пӑхар, витӗр курар—
Тӑшмансев^вен пытанар.

Тулит, тулит ыр курар,
Тасатуран, тасатуран хӑтӑлар.

Пирӗн куҫ ва:§5ӗ0, витӗр кураТ,
Пуҫдӑх умӗн̂ ҫе мӑ̂ ҫ хупнаТ.

Туллит, туллит ыр курар,
Кирлӗ 'вухне, кирлӗ 'ҫухне йӑмӑхар. 

Трактӑрпа тухса ҫерем авар,
Кӑмпалавнӑ тулӑ ай акар...

Туллйт, туллит ыр курар,
Сарӑ тулӑ шӑтмавнипе савӑнар.

■5ӑлӗм.



А С А Н У  К А Ҫ Ӗ
Иалӗҫтӑв«ои ҫӗвреттарӗ Соссулккӗн хӑВӗн ■ҫӗкӗнтӗр 

пек хӗрдӗ сӑмсвге хут ӑшне ■ҫикнӗ... Сӑиси хӗрлиҫин- 
'ҫен вӑл ҫаквашкӑл каласа ӑнлантара^:

—  Епӗ йалта ҫав тери тӑрӑшса ӗҫлекен интехекент, 
ҫавӑн пирки пит те нумай шухӑшлама лекет. Шухӑш- 
ланӑ^май, паллах ӗнтӗ, пуҫа йун вӑйдӑн тапа¥, ҫав ху- 
шӑрах вӑл сӑмсана та пырса перӗнетех ӗнтӗ.

Ӑна курайман хайар ■ҫ̂ лтесем расна кзланӑ тата:
—  Вӑл мӗвшӗн хӗрлӗ сӑмсаллӑха? Шутласа пӑхас- 

■Ҫӗ—унӑн хырӑмӗв-вв миҫе пи̂ ҫӗке хӗрӗх вигрелли сӑ- 
макун 'бУхевсе лӑратши...

Сӑмса вӑл вимех те мар... Етеи хӗрлӗ сӑмсапа та 
пурӑнма пултграЕ

Ҫавнашкал ӗнтӗ. Соссутккӗн хутсем ҫивепӑхсаларвӑ.
.«-г Ш_а, вот тӑк пӑккиь!.. Кӑна пӑквин теме те йура?.
•ТЗоссулккӗи хорӑмшӑн риксе ҫӳревен сӑмса ҫиве 

дартмалли куҫлӑхне вӑларнӑ.
Нта!..

Хурӗ ҫине ҫакнашкал ҫырвӑ:
♦Ок̂ а̂пӗр праҫнӗкне уйавланӑ вӑхӑтра асӑну каҫӗ- 

сгм туса иртерме сӗнетпӗр. Кунта ОкУапӗр рево^утси 
тувӑ вӑхӑтра пулнисем хӑйсем астунине тухга кала- 
малла». ‘̂ ирку^ьарлӑ сӑмах Соссулккӗншӑн пулсан пиг 
хӑрушӑ йапада пулвӑ.

Соссудккӗн хӑлхи вутне хыҫваланӑ та:
• - -  Н...та...'8ӗгревене йерӗн кун пек хутсем илсев, 

тенӗ ҫамкине хут купӑсла картлантарса.
— Сӑмахран кӑлӑпӑр, епӗ ку рирву^ьара алла илмен 

пулам,—тет вӑд ӑшӑнре.,.— ҫув, апла марха, хуга ил- 
тӗм, тесе хулара алӑ пусрӑм епӗ. И е ... ну малалда... 
Ие 'ьврку^ьарта ваданиве тӑвас мар...

Хуьӗсем, ҫиленнипе, урайне сапаланса 'вайнӑ.»Сос- 
сулкаӗн вӗсене пуҫтарма тытӑннӑ, Хуйхӑллӑ сӑмси ҫин- 
'рен вуҫлӑхӗ сасартӑк персе аннӑ.

—  Е-е-х.., 'рорх—тенӗ вӑл куҫлӑхнв ҫӗре персе 
аннӑ вӑхӑтра тытма хӑтланса. Куҫлӑхӗ унтан йурайех 
мӑшкӑданӑ пек, пӳрнисенв ҫакланнӑскер вӗҫерӗнсе 
^внӗ те, хӑрах вуҫӗ йури пексх 'ванкӑртатнӑ.

— Ак тӑмаша хӑм!..— терӗ 'ҫӗререн кӑшкӑрса Соз- 
сулккӗн.

Хӑйӗн сӑмсине те, ашшӗсене те ылханса илнӗ вӑл 
вӑхӑтра. ,

— Увтан лайӑхрах тума пултар^айман, шуйттанссм! 
Сӑмса мар ву, темӗнле пистолет! Нимӗн тв тыгма пул- 
тараймас?.

Ҫав ӑвӑҫсӑр кун Соосулккӗн йалӗҫтӑвкома пыракан- 
сене хӳтере-хӳтере йанӑ.

—  Ан 'вӑрмантарӑр мана тархасшӑв! Пысӑк по 
литтӗклӗ ӗҫ ҫин̂ вен шухӑшлатӑп.

Пуҫӗн^ьи шухӑшсем таракансем пек мӗшӗлтетнӗ. 
Пӗр ӗҫ ҫин ҫ̂енех, Октапӗр праҫвӗкве уйавласси ҫин ҫ̂ен.

—  Иалӗҫтӑвхом тӑррине йалав тухса ҫакас та, ҫит- 
рӗ, ну хӑ¥ ивттерватсиснал йурлзс, апла та ҫитрӗ. 
Вӗсеве аса илвӗ каҫсем туса пар. Ӑҫтан тупса ҫитерес 
ши вӑл аса илнисене? Хамӑрӑн сахал...

...Каҫхине, аса илнисемпе тухса калама пултаракан- 
сене хӑй ӑшӗн^е шухӑшласа '^ылай^ е̂н суйларӗ.

Иулашкин^ьен, ун пуҫне пӗр шухӑш пырса кӗрсе 
савӑнтар^вӗ.

—  Куккӑр мӑй, Куквӑр мӑй... ну, ку ҫын та ҫы б ! 
Вӑл Ҫ8В вӑхӑтра Мусксвра твэрнӗк^е пурӑннӑ.

И|хине, ҫутӑлнӑ-ҫутӑлманах вӑл Куакӑр ыӑй патне 
вӗҫтеугв ҫитрб, лешӗ йӑвӑррӑн кӑмава ҫив̂ ҫен ан^ӗ.

—  Мӗнде те пулия, налок патне килтӗна-в?
— Ҫ-ук... аса илвисем патне, тархасшӗн мӗнле те 

пулин.
— Мӗн тума?— терӗ леш ӑнданмасӑр, аттинетӑхӑнса.

—  Хӑв пурнӑҫӑнти аса илнисем патне....
Татах ӑнланыарӗ Куквӑр иӑйӗ.
—  Есӗ, кӑвавар^ьӑн, тӑнланмалла, 'ҫӑвашла калаха.

Тепӗр 'ьухне пулсан,'Созсулккӗн ӑна вӑрҫс?,[йатлаҫса
пӑрахмалла̂ в̂ ьӗ, ан ь̂зх ха̂ ь йӑпӑлтатса Куккӑрмӑй умне 
лӑп̂ дӑн̂ еӗ.

—  Есӗ пӗр вӑхӑтра Мускавра пурӑнтӑн, ҫавӑапа 
сан воп̂ ҫв, рево ь̂утси ҫин̂ ҫен аса илнисем вумай... ӑсса 
пӗтерейыи тивӗс пекех вумай птлмалла.

Куккӑр мӑй антранӑ сурӑх пек, сясартӗк 
тӗлӗнсе сак ҫине лар̂ ӗ̂. СоссулкЕӗн ун патнерех пырса 
лӑп^ӑн^ӗ.

—  Мускаври рево:ьугси.,. воп̂ ҫв каласан, сирӗн куҫ 
умӗн̂ ье пулса иртвӗ.

—  Епӗр мӗн, епӗр творнӗк пулвӑ вӗг...
—  Ҫапах та мӗн те пулин тувах ӗнтӗ, ну йалав 

ҫӗкленӗ, лосӑнксем кӑшвӑрнӑ!..
Куквӑр ыӑй аллипе сулса.
—  Епӗр хутла пӗлмен халӑх. Пирӗншӗя хӑ¥ ло- 

сӑнк, хӑ'г хӑйар... пурӗ пӗрех... епӗр уйӑраймастпӑр!— 
терӗ те сӗтел ҫин^и ҫӑкӑр тепрӗн^ҫӗкӗсене шӑлса: пӗр- 
ве пытарса усрассине усрарӑм, вӑл тӗрӗс ӗнтӗ...—терб.

Сосухктӗн ҫунатланса ил̂ ьӗ те:
—  Пытарса усрарӑм тетӗн? рево^угсионера-и?
— Тупрӗ каламӑлжи, ревоьутсионерз! Хам йулташа, 

сотитсинв пыгарса усрарӑм, мӗншӗн тесен вӗсене ун 
'Вухне тутарая шакка̂ ь̂ вӗҫ.

—  Нта, унашкал аса илнисемпе маӑ тухмаст... е

...Ок¥апӗр праҫнӗкӗ ҫывхарса пынӑ. Асӑву каҫР 
Соссулкӗна лӑпланса пурӑвма ирӗк паман. Вӑд вумай 
шухӑшлавӑ пирви ӗҫме те пӑрахвӑ,

Хӑйӗн хуйхи ҫйн̂ вен вӑл пӗрле пулӑшгав ларса 
ӗҫекен йулташне Кришккӑна калавӑ.

Лешӗ ун ҫине пӑхнӑ тэ, пуҫне сулвӑ,
— Е х , пукаве ес, 'дерниллӑ пуҫ мими... ларт пӗр 

пулӑштав, пулӑшӑп.
Соссулккӗн килӗшрӗ.
— Есӗ инҫетри кӗпӗраерзн,—пуҫларӗ К  ишквӑ,— 

сава кунта пӗр ҫынта, нӗр йыгӑ та лайӗхтӑн пӗлиест. 
Сиксе тух та, пуҫла валаиа асаилнисеи ҫиБ̂ ҫен. Епӗ 
ҫавна, ҫавна.. турӑм те, кайран иртсе кайсан тӗрӗсле 
унта есӗ мӗн каланине.

Ку пдан Соссулввӗна самайах кӑыӑла вайвӑ.
Каҫхине йалӗҫтӑввомве халӑх пырса 1 ыхлаввӑ.
Соссулккӗя ҫӳҫӗсене ҫупа сӗрсе йадтЗртатакан ту- 

нӑ. Вӑл праҫнӗк 'ьухнехи певех, ҫынсем куҫӗ уиве 
савӑнӑҫдӑн вурӑвнӑ.

— Краштӑнсем, каланӑ вӑт сире ан хӗстерӗр, те- 
се! 'вей ӗҫме килмен вӗт, аса'илнисене итлеме килнӗ..

Соссудккӗя пухува уҫвӑ хыҫҫӑн, кӑшт ӗсӗрсе илчӗ 
те, ҫинҫерех тенӑрна пуҫлавӑ калаиа:

— Нга! Краштӑнсем, патша 'ҫухнехине аса илме, 
калама ҫук йӑвӑр...

Ку сӑмахсем хатӗрлесе хунӑскерсем пулнӑ. Сос- 
сулквӗн малтан кӑштах тавӑннӑ ш к пулвӑ, ав ҫ̂ах 
ҫавӑнгах тӳрленнӗ.

— Н та !. Ман йулташҫзне нумайӗшне персе, ҫасса 
вӗлерсе пӗтерҫӗҫ... Еаӗ ҫеҫ турӑ пулӑшнипе ха^ӗ те 
'ҫӗрӗ пурӑнатӑп,

Мушиксем мӑйӗсенв тӑсрӗҫ.
—  Вӑхӑҫӗпе ман помпӑ та пӑрахмалла пулаӑ, воя 

'ҫе теы те пӗр пӑрахиалла пулнӑ. Пӗрре патшава, Ни- 
колашввӑва кӗҫех помпӑпа лектеретгӗы. Хӑтӑ .-рэ мур 
ҫийесшӗ.. Ан-та!..

Пурге сывлама 'ҫарӑнсах итленӗ.
— Хӑшпӗр 'ҫухне пирӗн пата Лвнин пы -ҫ^ӗ тс —



О К Т А П Е Р  КУННЕ.
— Темонстратсисвне ҫӳрвмэ йурататӑн пулмалла есӗ. М8н тӑванха унта?
—  Каь^ӑсем ҫине пӑхатӑп.

„на з̂ар пурӑнатӑр есӗ, тӑвансем?'*—-тетзӗ. «Назар»,— 
теттЗмӗр епӗр...

Аван ҫынззӗ вӑл.
Пуршуйсемпе вӑрҫӑ вӑрҫмалла та пулнӑ, нумай 

хуйӑх сыпрӑмӑр... туаӑсем, танксем... хӑрушӑ...
Мадти ӗрегре сасӑ илтӗнзӗ:
—  Хӑш , ӑҫти фронтсензе пулнӑ ес? '
Соссулккӗн пӗр шиклениесӗрех:
—  Пур фронтра пулнӑ, пурӗнзе т в .. .  тенӗ.
Вӑл йерипен хӑйӗн ро̂ ьнв кӗрсех пынӑ.
—  Мускавра Ҫимни Творетса илнин|ен тӗлӗнмелзе. 

«Аврорӑ» крейсӗр ҫинзен пуҫларӑмӑр епӗр пуршуйсене 
пӗрӗхтерме, пуҫларӑмӑр..

Такӑшӗ ӗненмесӗр ыйтрӗ:
—  Ҫимни Творетсӑ Питӗрте марззӗ-и вӑд?
—  Нумай йӗлетӗн есӗ,— терӗ тавӑрса Сосудккӗн,— 

пӗҫертрӗмӗр вӗсене. Ак тата мӗн...
Халӑх хушшинзен ӳоӗр Крншккӑ сӗтел патнелле 

аыви курӑнзӗ.
— Иарӑр, сирлӗр! Епӗ ораттӑр патнв ӗҫпе...
Сӗтел патне ҫитсен вӑл, ха̂ ь ҫеҫ ларнӑ Сосулккӗн

умне пӗшкӗясе харкӑлтатакан сагссипе шӑппӑн пӑшӑл- 
тагса:

—  Еаӗ  санран сахал илтӗи, парха тата тепӗр пу- 
лӑштавлӑх, тенӗ. Соссулккӗн ҫнлленсе, ура ҫине тӑнӑ.

—  Краштансем, илсе тухӑр ҫак пӳгсӗр ӳссбре! Ху- 
ликан вӑл. Кришккӑна кӑларса сирпӗтрӗҫ.

— Лл-а-тнӑ... тӑхта .,.—гесе кӑшкӑра^ вӑл.
Ҫӗнӗрен пӳргре шӑпланзӗҫ.
—  Малаллине, малалла калӑаӑр,— тенӗ Сосулккӗн, 

конешнӑ, Тротскипе алӑран тытса сюровӑ туяӑ... Ха- 
йар арҫынззӗ в ӑл .. Тата пӗрре...

Алӑкран Кришккӑ пуҫӗ кӗни курӑннӑ. Ана калдех 
хӳхерме пуҫланӑ, анзах вӑл нийепде те лӑпланай- 
масӑр:— итлӗрхӑ, мӗн килатӑа. Суйа¥ сире Союулккӗя. 
Суйа¥... Пустуйах хӑлхусене занкдатнӑ еоӗр... Ана 
тухса калама та хам вӗрентрӗм...

Соссулвкӗн сӗтел таврадла зуаса:
—  Ан ӗненӗр ӑна, ан ӗненӗр...
Мӑшкӑл тӳсаӗ пирки Крвшккӑ •ҫарӑнмасӑр:
—  Мана мӗншӗн пулӑшгав ларгсапанине мангӑя-и?
Пӑрӑҫ... хутаҫҫи!...—тесе хытгӑа кӑшкӑраӑ.
Мушиксем урайнелле сурса саланаӑ.
Аса иднисен каҫӗ пӗгнӗ. В. Вут у̂./{)

Хӑраса.
Пошарнӗк:— Есӗ , инке, ҫапах шыв ларгман, кат- 

кусемпе каллех сӑмакун йӳҫӗтетӗн пулмалла?
Арӑм:— Иӳҫӗгессине ш трах тунӑранпа шутламан 

та, ҫапах вӑл кагкасемпе шыв ларгма та хӑратӑп 
ӗнтӗ. Милитси шывне пӗлмӗ, шӑршласа пӑхӗ те, 
сӑмакун ку , тейӗ. С—хей В.



Ҫ и в ӗ  ҫ ы р у Копператтиври пӳрократ.

Икӗмӗш ҫыру райбҫтӑвконран. Булӑпӑр:
„Акса хӑварнӑ ыраш кальисеи ҫине вы^ьӑхсеи йар- 

са ваттарассине тӗлӗшне вирлӗн ӗҫлеме кирли
ҫиньен райӗҫтӑвкои хӑйӗн йалсове^ӗсенв нӑтартусеи 
ҫителӗклӗ панӑ пулин те, йадӗҫтӑвкомсем в1л тӗлӗшпе 
ҫягелӗклӗ ӗҫжеймен. Халӗ согсиалиоӑм тунӑ ьухне, 
тырнула уйра лайӑх пӑхса, ӑна вьцӑхсомпв ваттарма- 
сӑр ҫитӗнтерни кирлӗ“ ...

Виҫӗмӗш ҫыру.

(Иалкор С. Н. ӳкер^^ӗкӗ.)

Тӗлӗкре курнӑн тӑвас пу^ кунта каланисене. Ка- 
лӑпӑр, епӗ, алла руькӑ тыгса, «Капкӑн» ваь ь̂и ста^йа 
ҫырса ларнӑ пулгӑр. Ҫырса ларнӑ ҫӗргех, куҫсеи ҫы- 
вӑрса кайнӑ пирки, хаы та ҫывӑрса кайнӑ пултӑр. 
Пулӑшкомсемпе ревиҫн комиҫҫисеы ҫывӑрнӑ пек мар, 
'(ӑн-ьӑнах ҫывӑрса кайнӑ пудгӑр. Калӑпӑр, пыр шӑтӑ 
кӗ харлаттарнӑ пултӑр, сӑмса шӑтӑкӗ ши-ши1 шӑхӑрса 
хӑй вӗввине калавӑ пултӑр. Ҫав пыр шӑтӑкӗ харлаг- 
тарнӑ вӑхӑтра, епӗ тӗлӗк курнӑ пултӑр. -Тӗлӗкре ре- 
такси йа̂ вӗпе ҫырусем нумай килнӗ пултӑр. Ҫав ну- 
май^ҫырусев^вен, ҫийедтисене адда тыгса, канвер в̂ӗсе- 
Н0 'ҫӑр-'8ар ҫӗтсэ, ӑшне 'виквӗ хуҫӗсене вулама тытӑн- 
вӑ пултӑр. Ну тытӑнӑпӑр вулама!

Пӗрремӗш ҫыру.
Шунашкарти аслӑ уҫрешгвнире ӗҫлекен („ларакав" 

тесен те йура^) аллине пусса йанӑ гӗрреиӗш ҫыру ҫи- 
не. Аха.ь Ҫын мар—Шупашкарти асдӑ уьрештевире 
ӗҫлекен пысӑк ҫын. Ҫавӑнпа унӑн ҫыруне вуласа панӑ 
'Ьухне хӑлхава тӑратсах итлемелде. Хӑлхурсене тӑра 
таттӑр пулсан, вудаса парам:

,^Акса хӑварнӑ ыраш кал̂ бисеи ҫине вы.ь^хсем йар- 
са ватгарассине 'ҫарас тӗдӗшпе вирдӗя ӗҫлеме кирли 
ҫиньен районсеве кӑтартусем ҫителӗклӗ панӑ пулин те, 
райӗҫтӑвкоисеи вӑл хӗлӗшпе ҫятелӗвлӗ ӗҫлейыен. Ку 
йапала райӗҫтӑвхомсем йен̂ ьен питӗ пысӑк ҫитменлӗх 
пудса тӑраҪ. Халӗ, сотсиадисӑи тунӑ 'вухне, тырпула 
уйра лайӑх пӑхса, ӑна вы^ьӑхсеипе ваттармасӑр ҫитӗн- 
терни (ӳстерни) кирлӗ“ ...

Малалла иӗн ҫырнине вуламасӑрах, тепӗр ҫыру ҫи- 
не куҫар.

Икӗмӗш ҫыру.

Ҫбп(?рт11 МиххайлЯвккӑ (Паҫат районӗ) йалӗн ко |
аи!ператтпв прпкашт)Якӗ йая еыннисемпе калаҫма пӑрахн!

Тавар илме пынӑ ҫын. Пӗр вило пулӑ виҫсе пархэ.
Прикаш-^ӗк. Пайая вӑхӑг ҫук. Ыран кил.
Тавар илекен (тӑрӑхласа), Анла пулсан пӗр кило пӳ- 

рократ вйҫсе парха.
Прикаш]^ӗк. Пӳрократ виҫекен йапала мар вӑл. Пирӗн 

хушӑра ӗлӗк пулнӑ пулсассӑн, вӑл такҫанах пӗтнӗ.
Тавар илекен. Тасату пула^ҫьен июе йӳлас тесе ваока- 

са килтӗм те ҫук еппин.

„Акса хӑварнӑ ыраш кал̂ ьиоем ҫане вы ь̂ х̂сем йар- 
са ваттарассин& тӗлӗшпе вирлӗн ӗҫлеие кирди
ҫив ҫ̂вн, йалӗҫтӑвкои йалхуҫалӑх ҫексине нӑтартусем 
ҫитедӗклӗ панӑ пулин те, йалхуҫалӑх ҫекси вӑл тӗ- 
лӗшпе ҫителӗклӗ ӗҫлеймен. Халӗ, сотсиалисӑи тунӑ 
'8ухне“ ...

Малалда пӗрремӗшпе иккӗмӗш ҫырури пвкех.

Тӑватӑмӗш ҫыру,
,,Ааса хӑварнӑ ыраш кал^исем ҫине вы.ьӑхсем йар 

са ваттарассвне ^ирас тӗлӗшпе вирл!н ӗҫдеме кирли 
ҫив^вн йалхуҫалӑх ҫекси йаати ӗҫҫыннисене нӑтартусьм 
ҫителӑклӗ панӑ пулинте, йалтя ӗҫҫыннисвы вӑл тӗлӗш- 
П8 ҫитедӗкдӗ ӗҫлеймен. Ку йапада йалти активиссем“ ...

Малалдине вудама та кирлӗ иар.

Пилӗкӑмӗш ҫыру.
Ҫыру мар. Иад хадӑхӗн прикӑвӑрӗ ку,
,Акса хӑварнӑ ыраш кал^исем ҫине вы^ӑхсем йар- 

са ваттарасснне ҫарас тӗдӗшпв виртӗя ӗҫлеме карли 
ҫие^вн йалти ӗҫҫыннисеи йал выЛ)ӑхсене кӑгартусвм 
ҫителӗклӗ панӑ пулия те, йал вы^ӑхӗсвм... (Малаллахи 
сӑмахсене 1 мӗш, 2-мӗш, 3-мӗш, 4-мӗш ҫырусен^в вула).

Ултӑмӗш ҫыру.
«Акса хӑварнӑ ыраш кал^асем ҫине вы^ӑхсем йар- 

са ваттарассине ^ирас тӗлӗшпв вардӗн ӗҫлеме кирли 
ҫин^ен йал вы;ь^хӗсвм йал сурӑхӗсеав кӑтартусем ҫи- 
телӗклӗ панӑ пулин те, сурӑхсем...».

Ҫиъӗмӗш ҫыру.
«Акса хӑварнӑ ыраш кӑл^исем ҫияе вы. ь̂ӑхсем йар- 

са влттарассине ^арас тӗлӗшпе вирлӗя ӗҫлеие кирли 
ҫин^ен сурӑхсем хӑйсем йев-̂ ен уйри мулкаьасене кӑ- 
тартусем ҫителӗклӗ панӑ пудин те, уйри ыулка^сем 
(кӳйансем) вӑл тӗлӗшпе ҫигелӗкдӗ ӗҫлеймен. Асӑрхай- 
ыасӑр кал^а ҫине тухса кайнӑ сурӑхсене, кал^ана 
ватма йураманни ҫин^ен аоа илгерес вырӑнне, сасар- 
тӑк сиксе тухса, сурӑхсене хуйхатса уй взрнелех ху-_ 
са йарса пыҫӗҫ. Халӗ согсиалисӑм тунӑ ^ухво»...

Иулашкинъен калани.
Мулка с̂еь^ьвн ҫыру ҫув. Ҫыру ҫукрая мӗя пур айӑ- 

па хӑйсеи ҫине илви палӑра¥.
Манӑн тӗдӗв пӗгрӗ. Кашни камппанирех ку тӗлӗк 

пулиа пудгара¥, .Ҫырусен^ьа" мадганхи сӑиахӗсем 
ан^ах улшӑнаҫҫӗ. «Ыраш кал ь̂нс н̂э вы^ьӑхсем йарса 
ваттарассиае ■ҫарас тӗлӗшпе... тейес вырӑняе, сӑиах- 
ран, .тырӑ пухса хатӗрлес т5лӗшпе“ ... йе „страхховкӑ 
пухас тӗлӗшпе»... йе тата урӑх камппанийе асӑнса 
„тӗдӗшпв" темелле.

Тӗдӗкре кураӑн гурӑмӑр кӑна. Тӗдӗк курнӑ ыйхӑ- 
ран вӑравсан пурӑнӑҫра туса пӑхма та йура¥. Усси 
пур теҫҫӗ. Иӑван Му||И.
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А Р И Ф М Е Т Т Е К
— Есб мӗн пӗрмайах|мӑкӑртатса ҫӳрвтӗн?.—терӗм еаӗ 

Макҫӑн хӑтана ӗнер тӗд пулсан. Вӑд зӑнах та нвхҫан 
та мӑкӑртатмасӑр ҫӳреиесг. Пуҫне зикет те вара нӑкӑр- 
нӑкӑр, ыӑкӑр-мӑкӑр туса ҫӳрет. Тепӗр зухне аллисемпе 
оӑхса пыиа тапрата?—уйра тырӑ вырнӑ зухие тӗиӗсене 
хисепленӗ пек.

Макҫӑы хӑта ӗлӗк куданай шспуршзӗкӗ пулнӑззӗ. Вӑл 
ун зухне вӑрӑм патак ҫине каргсем картса тулгар- 
нӑззӗ те, вӗсен тӑрӑх куланай пуҫтарнӑззӗ. Ҫавӑн 
’8ухне унӑн 900 тенкӗ пуҫтармаада пужнӑ.

— '§0 перех пуҫгартӑви ҫав куланайа ӗсӗ ҫавӑн 
зухне?—тесе ыйтсан вӑд халӗ те лаз сура¥ те нимӗн 
шардаиасӑрах айӑккалла танкайа^. Иккен, 900 тенкӗ 
куланайа пуҫтарса. пӗтернӗ ҫӗрелде унӑн 3 тенкӗ 
тулиави палӑрнӑ.

Куна сиссен вӑл шаргах оикнӗ. Теыиҫе хут та карт- 
сене ҫӗвӗрен тӗрӗсде-тӗрӗсле <гухсаы та ҫак 3 тенкӗ, 
шыва кайвӑ пек, тухиан. Аптранипе вӑл арӑине те 
хӗнесе пӑхаӑ, йумӑҫа та кайса килнӗ—тухмас? 3 тенкӗ— 
ху¥ те кас1 Куланайа пуҫтароа тагвӑ кун вӑлӗҫсе те 
пӑхвӑ. Выртмас^ нӗрре варханӑ ӑшзик. Укҫи нуиай 
та мар, зортӑҫнии, а тудӗк тоссатнӑ: йепле ха ҫав 
900 тенкӗ пуҫтарма ӑс ҫигернӗ егемӗн 3 тенкӗ тух- 
маоЯ!

Ҫак кун вЗл, ках рас, уригле кура¥:
—  Сгоровӑ, Макҫӑм пиззе, иа есӗ пуҫеа уснӑ?— 

тет уззитлӗ.
— Усӑн, куланай укҫи тулмасан — тет Макҫӑм 

хӑта.
— Мӗнде тудмас? пулӗ ха вӑл санӑн? Тавай, еп- 

вин, иксӗмӗр шутлар!—тет лешӗ.
Тытӑнзӗҫ хайхисем шутлаиа: Макҫӑм хӑта хӑйӗн 

патакӗ тӑрӑх, увзиглӗ —хут ҫине ҫырса пырса.
Шутласан, шутдасан хай уззитаӗ Макҫӑм хӑтана 

кала!:— Санӑн900тенкӗ пуҫтармалла пулнӑззӗиха^-тет.
— Ара ҫав, 900 тенкӗ пулмасӑр!—тег Макҫӑм 

хӑта, Унӑн укҫа тухас шанзӑк ҫухалнӑ. Вӑл увзитлӗ 
патне те нимӗн тума ангранипе ҫеҫ кӗнӗ.

— Апла сан укҫа полноо у̂ туха¥—тег уззигдӗ, 
хӑй йӑш кула¥.

— Как так тула?', што ты вы, Палоҫӑп^ҫӑ, кулатӑн 
ыанран— тет Макҫӑм хӑта:—Ман патак ҫин̂ ве кашни 
пусах тӗкӗрти пек курӑнса тӑра1?—тет хӑй.

Ҫапах та хӑй увзитдӗ ҫумнерехсикет. Калӑсӑн та: 
3 тенкӗ усҫи нуиай иар, 'дорӑтҫним, а тосзатнӑ: пурне 
те тӗрӗс картнӑ, арӑма та хӗненӗ, Макҫӑы хӑта хӑй 
те ухиахах нар—а Палоҫӑп^ ӑ̂ ҫур сехетрех йӗрлесв 
тупрӗ.

Тӗрӗслерӗҫ кусем хут ҫине ҫырнине:—туха¥ укҫа, 
аҫа ҫапашшӗ!

— Палоҫӑп^вӑ! — тег хайхи вӗҫсе ӳкнӗ Макҫӑм 
хӑта:—мӗнле тупрӑн ха есӗ ку тухман 3 тенкӗ ук- 
ҫана?—

—  Арвфметтиккӑпа!—кула¥ Палоҫӑп^ҫӑ...
Ҫавӑнгтанна Макҫӑн хӑта пӗрмайах мӑкӑртатса

ҫӳрет: вӑд халӗ те тухман 3 тенкӗ укҫава асра ыы- 
ра!'.—Арифметтиккӑ!—тет вӑл мӑкӑртатса пынӑ хушӑ- 
рах, пуҫне суллакаласа.

— Тӗлӗнмелле!—тет тага.
Ман шугпа нимӗн тӗденмеллн те ҫук— пур те йаснӑ:
Макҫӑм хӑта ун '§ухне ликпунктӑра вӗренсе хухнӑ 

пулсан ҫак 23 ҫуд х}шши арифметгиккӑрав хӗдӗнсе 
мӑкӑртатса та ҫӳрес ҫук, 3 тенкӗ укҫана та хӑйех шы- 
раса тупнӑ пулӗ̂ в̂ӗ. Шуҫ Левеити.

Растраттӑ тумас1^.
—  Сирӗн прикаш-йӑк растраттӑ тумасӑр пурӑн- 

ма пултарати?.
— Пултарат.
— Хӑҫан?
— Тӗрмене лексен. Алинскн.

Ъ1ран такам.
Ш кудсене а§асем 'хӑнадса ҫ и т н в р а е !

УВииӑсене удӑштараҫҫб'

Ашшӗ^— Сирӗн у^иттӗл мӗн йатлӑ?
Ывӑлӗ;~Пайан Иван Пегров^ӑ, ыран тем йатлӑ 

пулат., Авиххим.

Иулхавпа халтар, тата тӗп кахал.
Тырпуд хатӗрлекен уҫрештенисен^еп 

хӑшӗ-пбри пухӑнкаласа калаҫкалаҫҫб ҫеҫ, 
тырри хӑйех кӗлете пырса кбрессе кбт- 
се выртаҫҫӗ.

Иулхавпа тӗп халтар, та •гӗп кахал 
Улмӑҫҫи айӗн'5 е сулхӑнта тӑсӑлса 
Выртаҫҫӗ хӗвелтен пытанса 
Кама  ̂мӗн, вӗсемшӗн выртасси пит паха.
'5 ӑмӑр пек улмисем йулташсен тӗлӗн-^е 
Тӑраҫҫӗ ҫакӑнса— йун пекех хӗрелнӗ.
Хӗвелӗ ҫулҫӑсем хушшин-^ен -буптӑват вӗсене. 
Вӗсене выртакан йулташсем куҫсемпе тӗлленӗ
— „Е х , терӗ йулхавӗ,—улмисем!..
Татасбӗ пӗрерне, ҫитмеҫҫӗ алӑсем.
Тӑрсассӑн татап татап та, ҫук, тӑрас килмест

ҫав“ .
— Пӑххалӗ ес, Иулхав,
Пӑххалӗ, тет халтар—
Куратни: ав улма, пысӑкпкер, йун пекскер.
Ҫав улма тӳррин-^ех ак ӗнтӗ ман ҫӑвар,
Татӑлса ӳксенех...— „Итлӗр-ха,
Терӗ тӗп кахалӗ пит тер^^ӗн,—тек сирӗн 
Калаҫас килетех пулмалла.
Иепле вӑл? тӗлӗнсех каймалла.

■5 с р н 0 в .

!Х ӑ н а р а
Пӗрре йалти пуҫлӑхсем пӗрле пухӑнса ӗҫсе- 

ҫисе ларнӑ.
— Парха, хуҫейккӑ, мана тата ашкукли, тенӗ 

копператтив претҫетаттӗлӗ хуҫа арӑмне.—Хырӑм 
потрепилккӑ лавкки мар, пушӑ пулма йуратмаст.

— Мана ҫу сӗрсех парха, тенӗ леҫникӗ,— пирӗн 
ӗҫре ҫусӑр май килмест. Типӗ кашӑк ҫӑваратирет, 
теҫҫӗ тенӗ.

—  Ҫисем, ҫийех!- Тепӗр хуран куклине тытха! 
Тата хурса парами тесе хуҫа арӑм йалсовет прет- 
ҫетаттӗлӗ тавра кускаласа ҫӳренӗ.

— Ҫиме йурат, тенӗ хирӗҫ претҫетаттӗл.—Ху- 
ран кукли ҫийесси пи^ е̂т пусасси мар. Кирек хӑ- 
ҫан та тума пулат ӑна, тенӗ.

Ҫапла ҫур сехете йахӑн ҫырткаласа ларнӑ 
хыҫҫӑн:

— Тӗлӗнмелле етем хырӑмӗн^ен! Ҫирӗмӗр-ҫирӗ- 
мӗр,мӗн '5 ухлӗ|ӗҫрӗмӗр пулӗ—татах хырӑм тулман, 
тенӗ тахӑшӗ.

—  Хырӑм анкеттӑ пекех, - а̂с тулмасг. тенӗ 
акрономӗ. Ф. П—й.
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Амӑрту тӑваТ
Ҫӗрлӳ районӗнҫя Ианкас-каоси йалсэвегне кӗрекен 

пРр йалӗвҫв арман ууҫи пур. Ҫав арман хуҫи хӑйшӗя 
ӑмӑртса ӗҫдеквнсене преми парзЕ

«Пӑшатан» й. ун ҫинҫев ак мӗя ҫырса пӗлтерҫӗ: 
Пӗдтӗрхи налока 300 тевкӗрен 150 тенкӗ ҫакарттар- 

нӑшӑн йалсовет ҫыруҫине—Анани Терентйӗва пӗр вӗл- 
ле пыд хурҫӗ туйантарнӑ, тата райоври налок комиҫ- 
ҫинҫе ларвӑ Иекор 'Ҫервова пӗр пӳтек парнелденӗ.. 
Иансак касси йалӗҫтӑвкомӗн хаҫхи ҫыруҫи те ҫав ар- 

ыан хуҫин кӑҫалхи валокне 180 тенкӗрен ЭОтенкиЕе 
ҫакарма справккӑ ҫырса панӑ та, анҫах районри 
иЕҫпьктӑр справккӑра ҫырниве ӗненмен пврки, пар- 
нвне илеймен пулмалла, тег.

Арман хуҫинҫен парнв илнипе илменнияе пӗдмезт- 
пӗр Ҫӗрпӳ районӗвҫв „Канкӑнри" саметкӑсене тӗрӗс- 
лекен провурор помошнӗкӗ пурӑннине пӗдетпӗр.

Тутлӑ лӗремӗк.
«Ҫӑыӑдттай» тесе ал пуснӑ кореспотент пӗлтерет; 
Шӑхасан копператтивӗнҫе (Канаш р.) питӗ тутлӑ 

пӗремӗк пур. Ҫийес килсен ҫавӑнта кай. Пӗремӗк 
ӑшне сӑаса (сӑвӑслав) йарса пӗҫернӗ. Питӗ тутлӑ! 
Ҫиме дайӑх— 'ҫасах тӑрангара?. Хакӗ 46 пус ан- 
■ҫах, тет.

Сӑпса кнрлӗ йапалах мар ҫав. Пӑта тухвӑ пулсас- 
сӑн ҫурт йӗр тунӑ ҫӗре йама пула ҫ̂ьӗ. Шӑхасансем 
пӑта ҫуккипе аптраҫҫӗ.

Ухутниксен кирлӗ.
Пӗр комсомолӗс ҫыраТ:

Вӑрнар районӗв ь̂и Авруй йалхуҫалӑх ертелӗн̂ де пун 
пулнӑ ҫынсем, страшник, удшу тӑвакан ҫын (мыт- 
тарнӗк) 'ьленра тӑраҫҫӗ. Кӑҫал 'виена кӗнӗ рисомо 
лӗссене курайиаҫҫӗ, тет.
Сурӑх кӗтӳве кашкӑрсем кӗрсе кайнӑ. Кашкӑрсеяе 

хӑвалаиа оплавӑ йамалла. Вӑрнартан Авруй инҫех 
мар, Вӑрнарги ухугяяссене йарас пудаЕ

„Йытӑ самӗртмалли макаҫӑн".
X

Ҫанталӑк сивӗте пуҫласан йадти хрес^енсем аш 
(какай) пудтӑр тесе, сыснисене самӑртса пусаҫҫР.

Шуаашкарти вввалит иакаҫӑнӗн^е пӗтӗмпех ӗҫсем 
уйрӑн. Увта сысвана ызр самӑртма хупнӑ —йы1ӑна.

Тӗрӗссипе кадас пулсан ак мӗнле майпа манӑн 
пӗдме пул̂ ьӗ:

Иртнӗ ернере епӗ, ҫула майлӑ инвалиг макаҫӑвне 
перус илме кӗрсен, 'ҫеретрв тӑнӑ вӑхӑтра «йытӑ са- 
мӑртнине» те к^ртӑм.

Ҫынсене премӗк ввҫсе павӑ 'ьухне, кар ҫ̂ӑк пӗр ик 
премӗк 41ӗриайах йытти .ва ь̂ъи пӑрахса тӑра^. Мана 
кавфет виҫсе панӑ 'ьухне те кавфэтсене кар д̂ӑк ҫӗ- 
ррлле пӑрахкаларӗ. Кавфв^ҫӗ ҫӗре ӳке ҫ̂ҫен йыттн ҫӑ- 
варве персе 1с 'викег.

Капла хӑтдаввине сӑнаиа тепӗр вуввв татах кӗрсе 
куртӑм, ҫавӑя 'ьухне те ӗлӗкхи пекех ӗҫдесе тӑра¥.

Инвалит ыаваҫӑнӗн^ьи ӗҫлекенсен— йыттисене пӗре- 
ыӗв, вавфетсеыпе самӑртаҫҫӗ, хӑйсене самӑртиалли 
вимӗн те ҫув. Нимӗн те ҫукран, *Капкӑнран“ йӗплӗ 
ҫӑмах Йаратпӑр. Куракан,

Тӗтӗмпе хуташ ҫӗрӗк пулӑ ӗметлӗр.
«Ҫупа ӑшаласан ҫӗрӗв ҫӑната та тутлӑ» тесеАмув- 

'ҫӑн хуҫа (Ҫавад Ҫырма, Ҫӗрпӳ районӗ) Ункӑ пасарӗн- 
'Ве 400 крам ҫӗрсе кайнӑ пулла икӗ па̂ вкӑ тапакпа 
пӗрле пара  ̂ Илекенсем калазӑ тӑрӑх «ШахТор» та- 
пак тӗтӗмпе ҫӗрӗк пулла хутӑш апат тусан питӗ тутлӑ 
пула! ,̂ Амувваяа ӗнтӗ 1^йу-ИорЕри 'ви 'ваплӑ ресторан 
ҫакӑн пек ааат пӗҫерме аслӑ пӗҫеревен пудма 'вӗннӗ, 
Амув^ван ҫак кунсен в̂е Н)йу-Иорка тухса кайиалла.

■ Вӑл рестораа хуҫине тутангарма апатнв пӗҫврсе ха- 
тӗрлевӗ те ӗнтӗ. Кайасса вӑл, Улатӑр витӗр тухса 
каймалла.

* Амув̂ в̂ вӑна хирӗҫ тухса илме 11)йу Иоркри рес- 
торан хуҫйсем хатӗрленни ҫин̂ вен ӗнер ирхине Шу- 
пашкар ратиоприйомникне ратитохумсем ҫитнӗ.

Кулса мар, 'вӑнах пулнӑ ку ӗҫ. Амув̂ вӑ̂ н «Шах- 
Уорпа» ҫӗрӗк пулӑ ҫеҫ витермест: вӑл ава кӗрпине 400 
врамне 80 пуса сутса та ӑнкарта¥. Ҫав вӑхӑтрах, Ви- 
ҫикассив^ви йалхуҫалӑх копператтивӗ 18 пуса сута¥. 
Мӗн тӑвӑв? Пуйас вӑхӑт ҫитнӗ пу.;ь Амуввенӑн...

Милитсионерсем ҫӗрӗк пулӑ шӑршлӑ пирки шӑрш- 
ласа та пӑхмзҫҫӗ. Тапав тургакан тутасем ҫеҫ ернере 
пӗрер кӗренке илсе вӑмлаҫҫӗ. Иалкор.

Саккускӑ ва;ьл)И,
Ак карттин:

Апак йалӗнви (Медекес районӗ, Удйанӑвск ок- 
рӑкӗ) йалсовет ҫыруҫи Иенорӑв лара¥ кӗтесре, 
ҫутти сӗтел ҫинве, кулакӗсем сак ҫин̂ ве. Мӗн ту- 
са лараҫҫӗ вӗсем? Хлепосакотовккӑ тӑваҫҫӗ. Ку- 
лак Иермолайӗв пыра¥ Иекорӑв патне кашни каҫ 
ҫугтипе. Иермолайӗвӗ хыснана тырӑ сахалрах 
парасшӑн претҫетаттвдпв ӗҫет, тет.

Пиг аван лараҫҫӗ иккен Иермолайӗвпа Иекорӑв 
Ҫутти те пур вӗсен, оаккуски ҫук анвах. Саккускӑ 
ва̂ в̂ В̂  йӗплӗ ҫӑмах йаратпӑр.

Сылтӑмалла сулӑинӑ.
Пӑшатан йулташ пнт хытӑ тӗлӗннӗ:

Ҫынсея йалӗнве надоксене авкуот пуҫламӗшӗн- 
'Вех хываҫҫӗ, пирӗн йалсенве Иансакасси (Ҫӗр- 
пӳ р.) авкӑотӑн 25-мӗш вис^ивве тин оклат лис- 
тисене салатрӗҫ. Пӳрократсем Иӑн Кӗҫтемерти 
арман хуҫи Хветорин тупӑшне нумай пӑсса ?у- 
ратса пӗтернӗ. Тата ҫав арман хуҫинвенех сулӑм 
увҫи 30 тенкӗ халӗ те йалсовег идсе паман, тет.

Тӗлӗнмелли ҫук кунтан. Иалсовет хӑйӗн ҫулӗ ҫан- 
•Ьен сылтӑмалла пӑрӑннӑ та, йӗнлӗ ҫЗмах хураене 
кӗрсе ӳкнӗ.

Тапӑлтатса вырта^. Ревиҫи комиҫҫийӗ, траххомлӑ- 
скер, ӑна кураймас?.,

Хӑрлӗ сӑн.
Нухрат ҫырат:
Вӑрманкас йалӗн̂ ве (Тутаркас районӗ) комсомолӗс 

пулнӑскер Ваҫҫили Трофимӑв, халӑх укҫипе илнӗ хӗр- 
лӗ йалава ҫурса кӗпе арквсене, ҫаннисене хӗрдӗ тыт- 
вӑ. Иалавне паман, тет.

Хӗрдӗ йалавран хӗрлЗ кӗпе ҫӗлвтсе тӑхӑнма шу- 
хӑшлаЕ Питие хӗрлӗ сӑн ҫаптӑр, тег. Хӗрлӗ сӑн ҫап- 
сан комсонола кайалла идӗҫши, тег. Анвах хӗрлӗ сӑнӗ 
ҫапайыан. Хуливан сӑнӗ ҫапнӑ.
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Ҫав каҫхинех... А Ш Ш Ӗ П Е  Ы В А Л Е .

Хӑшпбр йалсе* пухусеиҫс сӑмакун 
йухтарма ■дарӑимана, т.со  постановле- 
висвм йышӑнаҫбб, а а ҫа х .. У н  хыҫҫТн 
сӑмакун йухтарасси тата вӑйланаг 

(Хаҫатсен^врп),

Ораттӑра нумай итхербҫ.
Хурал пӳртӗнҫв кӑвак тӗтӗм тӗтре пек йӑтӑна¥, 

Хӑшпӗр 8У* сирӗлет те, ун ввтӗр тарлӑ, хӗпхӗрлӗ 
пат-куҫсем курӑнагҫӗ...

Ораттӑр хыҫҫЗн й а л с о в е т  претҫетаттӗлӗ калама 
тытӑн^’':

— Иулташсем, хрес^енсем, хӗрарӑмсем, т. ыт. те...
Ҫапла каласанах, вӑл сӑмсине аслати алтвӑ пек шӑн-

картсз пӑрахрӗ те, ҫийелтен шӑлса илме кӑсйин^ен 
■ х5рлӗ сӑмса тутри кӑлар??. Анҫах,шӑлма маа^ӗ пулас, 
аллинҫи тутрапе хӑрушлӑх ҫин^вн сиотерекен ҫикнал 
панӑ пек сулма тапратрӗ.

— Есӗр .. рево;ьУтои 12 ҫул тултарнӑ ҫӗре пӗртак 
калле малле шухӑшлама пӗлеттӗри?—кӑшкӑрса йа^ӗ 
претҫетаттӗл.—Сӑмахран... Вӑл шуйттан йапалин^ен 
пирӗа пролетгарлӑ хуҫалӑха сийен ҫе; килет!

— Сийен пудиасӑр... Калӑпӑр, ^^хӑнне хугӑштар- 
нӑ пул:ан... Ӗҫме то май ҫук!—кӑшкӑрҫӗ тахшин.

— Тӗрӗс, тӗрес... Епӗ те ҫавнах каласшӑн,—терӗ 
малалла претҫетаттӗл.—Толой, мӗншӗнтесен пролетгари 
халӑхӗн сывлӑхӗ сайа ан кайтӑр...

Сасартӑк пуху хапӑхӗ шквласа карӗ.
— Толо ой! Ҫитӗ ӗнтӗ кун ^ухлб ӗҫнапе те!..

—  Пурнӑҫ салатма ҫеҫ унпа...
—  Урампа иртме ҫук—унӑн шӑршин^ен пӗтӗм ӑш- 

8ИК пӑтрана^...
— Е  ет, хаф пӗр ^ерккеҫавӑрса хурас^б... Тӑварланӑ 

хӑйарпа..
— Купӑстапа та йапӑх мар... Тепӗр хут йухтарни- 

не... купӑстапа...
— Ну, есӗ йапан ҫаннашкал!.. Анҫахрах икӗ пи^ке 

йӳҫӗтрӗн тет-ха... Асту...
— Мӗн астумалли, хӑвна пӗд!
— Ҫитӗ, ҫӗр ҫӑтманскерсем, ^арӑнӑр тархасшӑн,.. 

Пӗтервс пула? ӑна, праҫниксемсӗр пуҫне... -фу, шуй- 
тан, петӗмпех!..

—  Тӗрӗ-ӗс...
—  Куҫма, ҫыр! Ҫыр теҫҫӗ сана: пӗр сывлӑшпа ал- 

урасене тӑратсах сӑмакун сийенлине йышӑнатпӑр... 
Урӑх йухтарнӑ «ан пултӑр штопӑ, никам та, пӗр туи- 
лам т а ..

— Уаеҫҫи инке пӗҫ^енех йал ва^^и тугӑр...
—  Ӑна 85яах 8зрас мар...
—  Е-еккей тата! 'Ҫарас тӑк пурне те ӗнтӗ, иӗя ун- 

та ... Никамӑн та йухтармалла мар!
Кӑна хирӗҫ кам мӗн кадас тат? Никам та ҫук-и? 

ИураТ. Пӗгертӗмӗр!
— Е  ехх...

* *
Пухуран таврӑннӑ 8УХ тӑ хыгӑ шавларӗҫ.
— Е х , каллах уншӑн хулана ^упмалла пула¥...
— ВЗл шуйтансӑр пире пурЗнма ниӑҫтан та май 

ҫук вӗг! Тфу, хӑйамат ҫименскер...
—  Ан хуйхӗр, Иван Саххар^! Хулана кайса ҫӳреые 

вӑхӑт ҫук ха хаь ... Килгех ӗнтӗ, йепле те пулсан...
■Щӑнах ӗнгӗ, вӑл сийенлӗ йапала... Пӗтермедле ӑна... 

Е ;ӗ р  мӗн йухтарнинех пӗгерсе пырӑпӑр ӗнтӗ...
— Тӗрӗс! Иухтаратпӑр та—ҫийӗн^ех пӗтерегпӗр!

* ** /
Ҫав каҫхинех 8алӑш мун^асен^ен тӗтӗм йӑсӑрланма 

пуҫларӗ. Малтанхи пекех илӗртакен саспа вбрет пи -̂ 
кери рӑрака.

—  Кап... кр.п... кап... тумла? сӑмакун.
П. Пойарккӗн.

— Атте, ес8 ӗлӗк ревотьутсишӗн мӗн тв пулин 
тӳ св курнй и?

— Тӳссе курнӑ, а-ьам! Нумай тӳснӗ.
— '5ӑнахи?
— 'Ьан пулмасӑр. Ексамӗнре „рево;ьутси“  сӑмах- 

ра „р“  хыҫҫӑн „йаТ ‘ ҫырса па ӑ̂м та, твпӗр ҫул ҫав 
класрах лармалла туса ху^ӗҫ.

Тӑракансем.
Мвстком ӗҫӗсвне тӗрӗслвкен. Сирӗн у^рештенири 

слушӑш^йисем пурте копператтивра тӑраҫҫи?
Мескомра ӗҫ.текен. Пурте тӑраҫҫӗ.
Тӗрӗслекен. Ну?
Месткомра ӗҫл^кӗн. Тав^*ӗ килсен пӗрпӗринпе 

ӑмӑртсах тӑрса кайаҫҫӗ.

Ҫитменлӗх йулман.
- -  РКП  каллех кил^ӗ пулас.
— Виҫ хут калсе ҫитиенлӗх тунса кайрӗ, тӑваттӑ- 

ыӗш хуг кидсен мӗн тупӗши? Ванни.
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Й ӑ п ӑ л т и  в и л ӗ мб .
Ыранах йалсене салатмалли хугсене исхо а̂ш в̂а 

шурнал ҫине ҫырса тухсан, рекисгратгӑр Иван Пет- 
1§аквов хӑйӗн сӗгеллин^ҫвн хуг татки кӑларса темскер 
'ҫӑрт- в̂арт ҫырса ху?ӗ те, йак-йак-йак -вупса ан§ӗ айал- 
ти йетташа.

Айалти кӑрвторта тӗттӗм. Хӑвӑрах пӗлегтӗр, кӗрхи 
ҫанталӑк пугсӗр.вӗт, пЗрмайах хӗвеле пуп майри пек 
мӑнтӑркка пЗлӗгсеи хуалаҫҫӗ. Ҫавӑнаа та тӗтгӗм Ҫит- 
меннине тата Иван Пет^акковӑн куҫӑ те ытла тӑма- 
нан П05)х ҫивӗ§ мар. Ҫавӑнпа та вӑл, васкаса ута- 
кавскер ҫамкипе кӑритррпа хирӗҫ пыракан '§злӑш ҫӳл- 
л?ш майрана кӑкринҫен ҫапӑн ҫ̂ӗ те, лешин ■ҫӗри 'ву- 
тах ҫурӑлса кайа1:бӗ. Майри ӑва; Ан^ӑа! Суккӑр сысна! 
терӗ,' ан̂ бах ман шутпа Иван Пед^чкксв унта айӑплӑ 
мар, ыа тесен вӑл кирлӗ ӗҫпе васкавӑ. Тен вӑл ӑслӑ 
ҫыасен.вз те хы ӑрах шухӑша кайаӑ пулдӑ, майрн 

/ тен финанс пайне паттент уиҫи тӳлеме пынӑ пу:§. 
Пӗр сӑмахпа— Иван Пет1§а5ков кунта пролетгари ите- 
олокиБ̂ вен пӗртте пӑрӑнман, а лвшшентсӑ арӑмӗнкӑк- 
ри ыратвӑшӑн тӗн̂ ҫери рево §̂утси ӗҫне пӗр сийен те
ҫук-

Ҫапла ӗнтӗ вӑл, урӑхла-мӗнлемар. А в р х  епӗ айӑк- 
калла Бӑрӑнтӑм пулмалла, темле, сисӗнвӗ пек пӗртак. 
Аплах оул̂ ҫӗ пулсан—каҫарӑр, ку тарав-лен ытлах 
пуш параппан ҫапман-б̂ бӗ. Ак, малалла Иван Пет]%ак- 
Еов ҫвнрнех...

Кӑритор вӗҫне ҫитсен, вӑл „тасату комиҫҫийӗн пуҫ 
лӑхӗ^ тесе ҫырса ҫапнӑ алӑк умӗв̂ ве ррӑь:§ӗ те, свл 

1ӑм хӑлхине уҫҫи шӑтӑкӗ ҫумве йӑпшӑнса пӗртак ит- 
лесен, пӗр пӳрнипе хуллен шаккарӗ.

—  Куҫиа Иванӑви^б, кӗме йурати?
— Кӗр,—терӗ пӗр сас шалтан.
Пирӗн Иван пӳлӗмелле "бӗрне вӗҫҫӗн утса кӗрсе 

хӑйӗн умне пӗр ҫӗклеи „Личеое двло‘ 'сем купадаса 
тултарнӑ тасату комиҫҫийӗн пуҫлӑхӗ патне пырса тӑ̂ е̂.

Ыр кун пугтӑр, Куҫма Иванови^в, йепле пурнат- 
пӑр?.. Ах, тур-тур, сирӗн ӗҫсем кунга... Ыгла нумай 
вӗт... тесе вӗтӗлгетме пуҫласа йа̂ вӗ Иван.— Ӗҫӗ ҫитет 
вӑл. Лар,—терӗ пуҫлӑх.

Иван каллех тапратса йа д̂ӗ...
Ара, пӗртак хӗрхенес пула¥ хӑвӑра хӑвӑрӑн... 

Ҫӗрккаҫ 'епӗ сна̂ в̂ ҫӑт ҫурҫӗр иртсен ик сехетрен МОПР 
пуххин^бев тавӑрнатӑп т а .. есир ҫаплах лараттӑр... 
(Иван „МОПР“  книне пит уҫҫӑн, палӑртсе каларӗ)— 
Вӗт сирӗн пек ҫцасем ыалалла та пирӗн пролеиари 
патшалӑхне питӗ кирдӗ-ха..

— Енӗр пурте пӗрэшкед пуд§, терӗ претҫетаттӗл, 
хутсене вулама 'варӑнмасӑрах. Иван 'вӗлхипе тутисене 
йӑпӑлтаттарса илвӗ те, пуҫлӑх патнв|ех шурӗ.

—  Ну-у... епӗршто вӑл... Пӗвӗкхалӑх. Сирӗн пекки- 
сем п}диасан—епӗртахҫанах пӗтмелле пув... Есӗр ҫеҫ...

Пуҫлӑх хутсене хӑвӑрт уҫма тытӑн^вӗ.
— Сан мӗн... Сӑмах пури?
  Та а... сӑмах,— терӗ Иван.—Тал, пӗ̂ ӗ̂к ҫеҫ сӑ-

м ах. Тасату комиҫҫине кирлӑ пув тегӗп...
— Ну, кала, иӗн вӑл?
— Кӑшт ҫеҫ... Ак. х } т  ҫине ҫыртӑи епӗ, итлӗр: 

1) пирӗн ҫекреттар кӑштах лишшентсӑсемпе ҫваҫ ты- 
таЕ  }яӑн арӑмӗ ӗнер.. ианӑн арӑм курнӑ... пасарта 
какай копнерагтивраа мар, усламҫӑран илвӗ тет; 2) 
правдени 'вленӗ Кӑшманӑв килте хӑйве пит йӗркесӗр 
тыткала{; пайан ирхияе унӑн ави темшӗн пигӗ хыгӑ 
ыаЕӑра^ввб) навернӑ Еӑшыанӑв ӑна хӗненӗ а комуяи- 
сӑн вӗг ҫирӗп ҫменӑ хатӗрлессишӗн тӑрӑшмалла...

—  Хм ... терӗ пуҫлӑх.— Тата пури?
—  Урӑх покка ҫук-ха. Акку хугне илсе йулаттӑр 

пу.В. Кврлӗ пула¥ вӑл оире, илӗр... Лайӑхрах тасатас

пула? вӗг партти ревӗсене... Штопӑ пирӗн ӗретре пӗр 
тив^ҫсӗр ҫын та ан йултӑр...

Пуҫдӑх: та-а... тесе, тутлӑн анасласа илвӗ,
— Х ав  сывпулӑр-ха, Куҫма Иванӑвив, манӑн ка- 

йас. Пӗлеттӗр, хӗрсе сотсиалисӑмлӑ тунӑ '8ух пире 
кашни минут теме тӑра!?... Сываул... Ах, Куҫма Ива- 
нӑви̂ б, есӗр на^арланса карӑр-ҫке. Сирӗн Еанас пула¥... 
Ну, ен кайан ха.

Пуҫдӑх каллех анасларӗ.
— А-а-аой!..
... Иванӑн ҫунат шӑтнӑ пекех ҫӑмӑжланса карӗ кӗ- 

летки. Вӑшг, хӑпарса карӗ пусма тӑрӑх. Ах, ҫав тери 
лайӑхҫке вӑд пысӑк ҫывсеипе калаҫсан... Тем пекех 
туйӑнаТ. Ҫавӑнпа та Иван Пет%акков пыэӑк ҫынсемпе 
калаҫыа пит йурата^ те. Телей вӗт!

Ним нар—тасату коыиҫҫийӗн пуҫлӑхӗпе... Пӗрик 
ерне хушши 'ха^ вӑл ун пагне калаҫса ларма кайа¥, 
йа^ейккӑри '{ленсеы ҫин-̂ ен ско ь̂ккӑ маттериал пырса 
па̂ вӗ пу ь̂... Пӗр купа! Пӗлет Иван—кашни итейни ко- 
ыунисӑннах ҫапла туиалла. Партги ӗрегӗн^е пӗр сво- 

та ан йултӑр! Унсӑр пуҫне-—лайӑх тӑрӑшса ӗҫле- 
сен партти кӑнтигатӗн^ен ^лена куҫиа та ҫӑиӑдтарах 
нула¥ Ивана. (Кӑна пурне те калаиа йурамас1? те— 
вӑрттӑн ҫеҫ сисгеретӗа сире, тӑванӑмсем).
... Килтетӗ. Иван кӑ^ухне арӑмӗае парпи тасагӑвӗсӗр 
пуҫне урӑх нимӗн ҫин̂ вен тв каламас!. Ҫавӑн ҫинвен 
ҫеҫ. Арӑмӗ ӑна ва4 .|И ыгти слушӑш^висеы ҫин̂ вен мат- 
териадсен нуха¥ те, Иван тепӗр кунне вӗсене тасату 
кониҫҫине йеҫет.

* * *
Пӗр шӑматкун Иван слушпӑран сре савӑнӑҫлӑ пит- 

куҫпа тавӑрӑнвӗ. Ирӗлет, ирӗлет вӗт, виӑҫта кайса 
кӗрейиесг. Арӑмне тӳрвх ыгаласа ил̂ вӗ те:

— Пайан тасату пуҫлана^... терӗ,— Песусловнӑ, 
Ма^ӑ, пирӗн ҫекреттаре тасатаҫҫӗ... Рас парттирен 
сирпӗтрӗҫ—вара слушпӑран та вӑрккин ӑна... Пӗр сӑ- 
махпа, ха.ьхн 35 вырӑнне пирӗе 90 тенкӗ пулат... Ҫек- 
реттар епӗ пуласси паллах, Ма}§ӑ. Куҫыа Иванӑвиваа 
пайан та курса калаҫрӑы-ха.

— Еаи вӑл?
— Ара тасату пуҫлӑхӗ...
— Е-е-е.
—  Аптрамастпӑр, Маруҫ, Пирӗн иксӗмӗрӗн пурнӑҫ 

ӗлӗнхин^ен пӗртте кайа пулыас¥-ха...
Арӑнӗ, упӑшки ытлах та пайан кун а в̂ашшине сис- 

се, ун ҫумнерех лапвӑна!..
—  Пулатехши вӑл, е?
—  Пуда¥, 'выппӑ'вкӑ...
—  Сана хӑвна... тасатмӗҫи?
— Е х , тӑнсӑр!—тет Иван, арӑмне ҫаплах хӑйӗн 

ҫумнелде пӑ^вӑртаса.—Ман ҫирен кам пӗлет?! А ҫекрет- 
тар ҫин̂ вев, примерлӑ, епӗр иксӗмӗр мӗн 'вухлӗ иатте- 
риал патӑнӑр!.. Ак, пурӑнӑҫ пудӗ пирӗн... Пыл та ҫу!

—  Кӳр сана уншӑн 'вуа тӑвам еппин...
—  На, 'вуп ту.
Иванпа арӑмӗ вунҫи в̂ӗ ҫудхи мӑшӑр пвк 'вуптуса 

илеҫҫӗ...
—  Ах, мантӑм,—тет Иван.—Тавай, халех мун̂ ва 

хут... Тасатуран тавӑрӑнсан— тата мун в̂ара ҫӑвӑнса та- 
салас та ... пирӗн пурнӑҫ ҫӗнӗрен пуҫланса кайа¥...

—  Тата тепре 'вуп тӑвам-ха...
—  Нэ, ту.

Малган удтӑ ҫынна таоатрӗҫ те, 'верет Ивана ҫит- 
рӗ. Нин шикдениесӗр, куда-куда тухса тӑ̂ вӗ вӑл сгсенӑ 
ҫине. Коинҫҫи пуҫдӑхӗ ыйтусен пама тапратрӗ ..

—  Рево^вугсиввен мӗн ӗҫпе пурӑннӑ?
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Вӗҫлеме кирлӗ истори
I.

ҫийӗн
ирех

Историйе пуҫласа йараканни Сариантейӑв сар сыс- 
ни пулнӑ. Сармантейӑн сар сысна ампара кӗрсе кайяӑ. 
Ҫӑнӑх иихне ҫурнӑ. Тӑравиввенех ҫинӗ, ҫӑнӑхне ко- 
нешнӑ. Ҫинӗ те вилсе кайнӑ. Хырӑыне йураман. Ыг- 
лашши пулвӑ. Сариавтейӗ курвӑ та ик алливе вк пӗҫ- 
ҫи ҫумне шарт! ҫапнӑ.

— Вилве сысна. Упыткӑ! Ку упытка ытгисенвен 
сӑптӑрас. Ҫӑнӑх влие кидбкенсеи пулӗҫ-ха... —  тенӗ. 
Каҫ пуднӑ та, ир пулнӑ—пер тавдӑк вртнӗ.

Хыткан Кӗркури сӑкман тӑхӑвса, сӑкман 
курӑс ҫыхса, хулхушшине саплӑклӑ мих виксе, 
пынӑ Сариантей патне.

—  Сармантей пивве! Ҫӑнӑх сутха!
— Тӑватӑ тевкӗ.
— Икӗ пӑвй?
— Пӗр вӑвӗ.
— Ма хаклӑ? Иртаӗ ернере анвах 2 тенке патӑнҫкв.
— Вӑя иртнӗ ернере пулнӑ, халӗ урӑх ерье.
Хыткан Кӗркури тухса кайнӑ. '^ӗлхи теыӗнде «пус-

сем» асӑнса мӑвӑртатса пынӑ.
Каҫ пудвӑ та, ир пуднӑ—тепӗр тавлӑк иргнӗ.

III.
Турасеи (пуҫ турисем) тунипе тӑранса пурнакан

Ангтон ирхине, тул ҫутӑлнӑ-ҫутӑлианах, Хыткан Кӗр- 
кури патне пиг васкаса кӗрсе кайяӑ.

— Кӗркур Каврил-бӑ, аӗр мӑшӑр ҫӑпата суг-ха.
— Сакӑрвуяӑ пус.
— Икӗ мӑшӑр кирлӗ мар. Иӗр мӑшӑрпа ҫигет.
— Пӗр мӑшӑрӗ ҫавӑ хак.
— Ма хаклӑ? Виҫӗмкун ан̂ ҫах 40 пусҫӗҫкеха.'
— „Виҫӗыкунӗ" вӑя Биҫӗмкун пулнӑ. Виҫӗмкун

ыраш ҫӑнӑхӗ те 2 тенвӗ̂ ҫ̂», ӗнер 4 тевке ҫитнӗ.
— Н у; епӗ пӗлмен те...
—  Пӗлмен пулсан кэлаҫса тӑма кирдӗ ьар-бвӗ.
Анттояӗ кайрӑ. 'Щӗлхи йумӑҫ кар^ӑа -ҫӗлхи пек

тем мӑкӑртатса пынӑ. Каҫ пулнӑ та, ир пулнӑ—тепӗр 
тавлӑк нртнӗ.

IV .
Варук инке а̂ би-пӑ̂ ҫасен урисене сырса йарсан, кӑ- 

вав ҫутӑлах Анттон кӳрӗшӗ патне '8уптарвӑ.
— Пайан муньа хугас тетӗп. Пуҫ тури сутха.
— 60 пус.

—  Ҫӗрӗҫӗпе!
—  Кӗрӗшсе ӗҫленӗ-и?
—  Ивӗ ҫуд кӗтӳ кӗгнӗ!
Ыйтусем ҫине Иван йӗркипех пургӑпа касса тат- 

нӑ пек 0ТВ9Г парса пы^ӗ, увтан .. трук...
— Есӗ пуп пулоа м и ҫ е  ҫ у л  п у р ӑ н н ӑ ?  

'Вӑнвиае кала-ха!— терӗ комиҫҫи пуҫлӑхӗ.
Иванӑн ’8§рпуҪҪ0сем лӑе^ӑр р... авӑнса анҫӗҫ. Пи- 

мӗн 'вӗнеймерӗ... Пуҫдӑх йӗркипе вӗлерперме пуҫларӗ 
мӗскӗне.

—  Сирӗя аҫун миҫе тарҫӑ пудаӑ, кала-ха!
— Хӑвӑн «Акафанкӗд Похо.%уаӑв» тенӗ йатна «Иван 

Пет1|,акков» тесе хӑш ҫулта улӑштартӑв?
- -  1919—20 мӗш ҫулсев-йс ҫпекку.^атсипе есӗ миҫе 

хут тытӑнвӑ-ха?
И карӗ, и"карӗ... Ивана савалама. Геивҫв минут 

хушши Иван 'вӑр-'8ӑр р... 'бӑр-ҫӑр-р... урлӑ-пирлӗ пӑх- 
каласа тӑщӗ те, ласт! кайалла татӑлса ан̂ вӗ.

— Ой!.. Есӗрман ҫирен ӑҫтан пӗдтӗ-ӗр ара-а?!. терӗ 
ҫеҫ, урӑх нииӗн сас та параймарӗ.

... Тухтӑр каланӑ тӑрӑх, унӑн '8ӗри ҫурӑлса кайнӑ.
Леонит Акаккӑв.

— Виҫӗмкун анҫах Кӗгерин инке 25 пуса идвӗҫке.
— Вӑл виҫӗмкун пулнӑ. Пайан виҫӗнкун мар. Ви- 

ҫӗмкун ҫӑпата та 40 пусвӗ, ӗнвр 80 пус.
— Аала еппин. Еаӗ пӗдмен.
Верук инке тухса кайвӑ. Уятан кӑнтӑр хыҫҫӑн ир 

пулнӑ та, каҫ пулнӑ—тепӗр тавлӑк иртнӗ.

V .

Ку историн вӗҫне тупма хӗн. Сармантейӑн сар сыс- 
ни ыраш ҫирипе кӳнсе вилнӗ пирви, йалта сутӑнакан 
таварсен хавӗсем пурин те валама ҫук хӑпарса кайвӑ.

Ҫак йалта пурӑнвӑ хӑйӗн пӗр арӑиӗпеле,
ввҫӗ аҫипеле. Пынӑ вӑл Варук внке патне.

— 10 ҫӑмарта сут-ха.
— 80 пус.
—  40 пус8 -ҫк0. Иртнӗ ернере хӑвах 40 пуса патӑн.
— В1д иртвӗ ернере-пулнӑ. Халӗ пуҫ тури те 60 

пуса ҫитнӗ.
— Н)? Пӗлмен епӗ.
Илмесӗрех кайнӑ вара ҫӑмартине. У̂ ^̂ итлӗы, ытти- 

сен пек, хак хӑпартса сутмалли йападасеи пулман. 
Ҫӑнӑх патав кайнӑ—ҫӑнӑхӗ хаклӑ, сӗт патне кайнӑ— 
сӗ8ӗ хаклӑ, ҫу патне кайнӑ—ҫувӗ хаклӑ, аш патне 
вайнӑ— ашӗ хакзӑ... Ҫимесӗр пурӑнма шут тыгнӑ вара 
у̂ й̂итлӗ. Арӑиӗпе а^исене те ҫиме хушыан. Ан̂ а̂х ҫи- 
месӗр пурӑнма май кидмен. Май килменнине кура:

— Мӗн маяа,—тенӗ,— ҫири пиншака сутас.
Пынӑ пӗри пиншак влие.
— Мӗя 'вуд пиншав?
— 20 тевкӗ.
—  Ҫӗтӗкҫке. 10 генкӗрен ытла тӑмас^.
— Халӗ ҫииедлисем хакланса кайнӑ та ...
— Пиншак ҫимелли йапала мар. Ана худа тӑва¥. 

Хула тунӑ таварсем хӑнармаҫҫӗ.
У^^виттӗд пиншакне хакда сутаӑман—вунӑ тенкех 

парса йанӑ,
Кашви кунах каҫ пулнӑ та, ир пулса пынӑ ҫав 

йалта, йал с^такан тавар хакӗсеи вашни ир пудмасре- 
вех хӑоарса пынӑ.

V I .

Аҫта ку историн вӗҫӗ? Вӗҫне епӗ тупайрас ҫук. 
Сутуилӳ кӑмассариа^ӗн^ен кайса ыйтӑр, — вӑл тупса 
парӗ. Мами.

О К Т А П Ӗ Р  Т Е Л Е Й Ӗ П Е .

— Мӗнтен есӗ хӑна ху Ок1апбр ревозьутсине йу 
рӑхлӑ ҫын тесе шутлатӑн?

— ОкТапӑр уйӑхӑв^е ҫуралнӑран.

11



Урампа пыра¥ хура-ҫыр хӗрарӑи. Туыланнӑ капӑр. 
Ӗҫлет пулас ӗнтӗ вырӑнта ахӑр. Пушмакӗ урара шӑ- 
хӑра1? уҫӑ, Ҫитумтир вӗҫкевлэ, ҫӳхе те ҫугӑ. Сӑнӗ 
илемлӗ—хура-ҫыр паха. Шатра ҫук ниӑҫта та— йап- 
йака, таса.

Куҫ хыврӗ кахаран Павӑлкка а-§з. Ку та пыра¥ те 
ӗнтӗ КВ88И... Хатӗрленӗ йумах хӗрпе пуплеме. Мад- 
танах нурнӑҫ ҫвн^ен тӗа^еые.

—  Срас??!!
—  Срастӗ?!
—  Мӗнле пурӑнатпӑр?
— Ҫӳрекелетпӗр.
Иумах пуҫлан^ӗ ҫак сӑмахсен^ен. Ҫаксемшӗнех 

йулиарӗҫ пӗри-пӗрин§ен. Пнраҫҫӗ ҫулпалла йумах йуп- 
тарса. Хире хирӗҫ пӑхрӗҫ кӗг пӑртак тӑрса.

—  Палаймарӑм епӗ сан»,—терӗ хура ҫыр.
—  Епӗ нзларӑм,—тэрӗ хирӗҫ арҫын.
— Кам вара епӗ?
—  Ҫавӑнти есӗ ...
Каларӗ арҫын хӗрӗн йал йатне. Унтан ташӗ хуша- 

ыатае. Бӑтанмарӗ пулас нимӗн те. Маттур ку, тӑмас! 
ниен зе,

—  Ҫук. Паллаймастӑн мана еппин есӗ,— хирӗҫ- 
лерӗ хӗр,

— Ей , иӗн тунатӑн? Епӗ курнӑ ҫухнехмйех вӗт 
алдунти^те ҫӗр.

— Аҫта курнӑ есӗ иана?
— Вӑд ҫекрвт пултӑр мана...
Утрӗҫ.каллвх мапалла ҫулпа. Шаклатаҫҫӗ пушмак- 

сем ҫул ҫин^и
—  Расрешиттӗ.
Павӑлкка а^и ҫавӑрса нд^ӗ хулран. Пыра^ ҫеҫ 

йалкӑшса хӗрпеле сулахайран. 'рӗлхе вӑл шӑнӑсӑр — 
валаҫа? тагтисӗр; ҫӑвар та картасӑр—мишавай 
кисӗр.

Кӑнтӑрлахи шӑрӑх ҫухата¥ хӑвагне. Каҫ та йышӑ- 
яа¥ виҫепе хӑй хакне, Хӗвел ае^?, тӗттӗи пулҫӗ.

— Ҫак пула? ман хватер.
—  Оҫҫӑя прийатнӑ.
— Ну, латнӑ,

*

Ҫуллахи ҫут хӗввл улӑха!? гӳпене. Иара¥ вӑл хӑ- 
ватве пӗтӗм тӗнҫене. Пӗҫертсе вӑрата^ такаиа, ут- 
тарат кахапа сулхӑиа. '

Енер ма наламарӑн
Пӳртре ҫап ҫутӑ. Сасӑ идтӗнет. Тӳоме ҫук пӑ^ӑ. 

Витӗеес килмест.
— Хӑ-у-у, нумай ҫывӑрнӑ.
Вӑран^ӗ Павӑлква аҫи ӑйхӑран. Тӗлӗнҫӗ пӳртре 

мӗв пур пурдӑхран.
— Хӑ, каи патӗн^в выртатӑп вара епӗ?
Пӗр ^асси вырӑнне икӗ ^асси. Илемд& сасӑ пара¥ 

вӗсенӗн сасси.
— Е-е-е, ҫассовэй маҫгӑр патӗн^в иккен.
Еаениесӗр вуҫӗсене ывҫӑпа шӑда¥. Кадлех ^зс-

сисем ҫине тинкерсе пӑха¥.
— Пӗри хамӑн. Шго са ҫорт?!
Сӗтелӗ ҪИН89 ҫӗн ҫутӑ сӑмавар. Пӗр пукан ҫин^е 

нустав шадавар.
—  Ара каи патӗнҫв ха епӗ?
Тавралла ларнӑ ҫутӑ пукансем. Сӑмаварпа йуна- 

шар вашӑк ^ашвӑсӑи.
-• Тӗлӗкре-и тен епӗ?
Пӳр8ӗ хӑйӗннех: урама виҫ кантӑк; крава? пуҫӗя- 

86Х пӗр пӗ8?к алӑк.
—  Хву, ты...
Кантӑксем тули тӗрлӗрен Урамран илтӗяет—

ыавӑра¥ путев,
— Тӑрас пу4 .
Сасартӑк кур^ӗ кӗтесре ар-вз. Ун ҫишбв лара¥ шур 

пуҫлӑ а^а.
—  Кам а^и ву?
—  Ак, ву, аҫу!
Майра тухрӗ алӑк хыҫӗя^ен. Павӑлкка а^ине пӑхрӗ 

куҫӗн^ен. Пы^ӗ ун патне утса ҫӑмӑллӑн. А^ашдарӗ 
пуҫрӑн вӑыӑллӑн.

—  Пурлӑхпах килтӗм.
— Дӗлтӗм.
— А^ана та хӑвармарӑи.
— Евер ма каламарӑн?!.,

* *
Енер ураыра тӗл пуднӑ майра, Павӑлкка а^ине 

пыҫб вӗт ка^а. Пуканӗ, сӗтелӗ, ҫут-ҫӗн сӑмавар, 'ка- 
шӑкви-ҫашӑкви, пуетав шалавар; вӗтесре вырӑнаҫнӑ 
ҫуг-свмӗс ар^а; ун ҫив^е лара¥ шур пуҫлӑ а^а

— Авланнӑ^ӗ епӗ. Пур манӑн арӑм,
— Бнер ма каламарӑн?!..

Ҫ. Ц1апьӑк.

X  Ӑ  Р  А В Ҫ Ӑ.
— Атте, хӗлле ҫитвт. Вйллесенв омшаникв кӗртсе лартас пулаТ.
—  Каллех налок мӗн ]§ухлӗ тӳлемеллинв ҫырса ҫӳреҫҫи мӗн?
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Таттисӗр ӗҫ ерни ҫиньен кам мӗнле шухӗшлат

П у п . Таиисӗр ӗҫ <рни халӑха татги сыпписЗр П у р о к р а т .  Татги-сыппис?р ӗҫ грнинв куҫрӑ-
■Ьуркурен хӑ;атса гырӗ. Епӗр татти-сыаписӗр выҫӑ лар- мгр, татти сыпсисӗр катмалди ернене хаҫан иуҫӑпӑрш»?
ка пуҫаӑлӑр.

Ӗ ҫ л е к е н е е м п е  Х р е е - в е н е е н  И н ҫ п е к -  
е и н : Пӳрократсеке таттисӗр т.саю а пырӑпӑр.

„ К а п к ӑ н “ —Таттисӗр ӗҫ ернинье «аса таттисӗр 
ҫырӑнса илӗҫ.

Ӗ ҫ л е н ӗ
К е в 9 пра^ПЕКсевт^е 9ҫес Йӑяа 

пурахха.

Ҫерхе?, Мврур, Мӗкӗте 
Шухӑшларӗҫ 6ҫ тума:
Ваҫ квдӗае тӗрдешсе,
Ӗҫк5 тӑвас праҫвикрв.

Пир5н хайхи Мекита,
Иулашки вур тырӑпа 
Турӗ ӗҫкӗ васкаса—■
Иуҫтар^ӗ пур хӑвсна.

Акӑ ӗҫсем вуҫлансҫ:
Иавах шӑими ка !̂ та ка !̂ 
Ах1 сикеҫҫӗ—йалт та йал1 
Хӑлха 'биааи йанк та йааа!

* *
ПраҫЕик иртрӗ.. тепӗр кун 
Мухмӑрланнӑ хай Мирув:
— Ав1 пуҫӑм ырата!',
Ытла шугсӑр хӑйамаИ..

Кар ҫ̂ӑк ыгла тарӑхраг, 
Пырса шакка¥ ҫамкарав: 
— Ех ! йӗксӗк, намӑссӑр! 
Иепле пурнас ҫӑкӑрсӑр!

Сысна кулли.
Ирҫе.

Сы 'на аҫи нрпе пит ирех,
Тухрӗ те утрӗ карта ҫумӗпе.
Утса пынӑ ҫӗрте ав кӗҫех 
Ш ӑтӑк тупса кӗ-ьӗ ҫӗрулми ҫӗртме.
— Кун пекех пулсассӑн ниььевос, 
Тесе калаҫма та пуҫларӗ кӗрсен. 
Унььон те пулмарӗ: Мишер хоҫ!.. 
Хуҫийӗ туйапа пеьӗ ӗнсерен...
Ҫӑтӑр ҫатӑр урама тухсан 
Путеке курса калат:
—  Улма кӑларса патӑм та, кайран, 
Сӑпаҫҫипӑ вырӑнне туйапа ҫапат. 
Нихӑҫан та ес ҫынна йураймӑн,—
Тет нӑйкӑшса хайаррӑн.

В. Тоймак.
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Ҫавнашкал та пулат
Есбр «'Ҫӑнвӑхир» йалне пӗлеттӗри? В^т ҫакӑ, ҫав 

йал ӗнтӗ вӑл. Иалӗ те йалах ҫав; пӳртсеи, лашасем 
тата ытти йапаласен те... Анвах нумайах та пулиас¥ 
унта пӗр инкек пулвӗ, копператгив ҫурӑлса карӗ. Вӑл, 
конешнӑ, ҫурӑлмалдах ҫурӑлкан, ӑна тӑрпа витӗр кӑ- 
ларса йаыӑ.

Ун ҫин|ен, копператтив претҫегаттӗлӗ Иӑван Про- 
хӑр-ввӑ пӗлсен ыа¥ ма¥сем каласах йаглаҫрӗ те, вӗтбе- 
нипе сунасласа та ил̂ вӗ ге...

—  Ах, пӳтсӗрскер, епӗ Пб?¥ана хурӑвташ тесе вы- 
рӑн патӑм унта, ӑна пӑхха... Иепле вӑл...Туаӑла кРрт- 
С0 хунӑ копператгива... Ха ь̂ «уш иксем  тирӗнеҫҫӗ ӗнтӗ... 
Копператтива нийепле те икЕӗиӗш  хут вы рнаҫтарай- 
мӑн... х-м ӑм... неуштӑ тепӗр хут йарас! Тсв!..

^ӑнахах та йа^ӗ вӗ)!
Аван ҫантааӑклӑ вр пӗгӗм краштӑнсене пухӑв^ 

’§ӗв1 ӗҫ. Ерыуь̂ с̂а ҫине куҫлӑхлӑ, аллнне сӑран мӑйӑх 
тытнӑскер тухса тӑ^ӗ.

—  Вӑт, хаклӑ краштӑя хресҫенсеи, сирӗн коппе- 
раттивра пӗрк инкек пулвӑ. Кам йунӑшмас!?... Кӑх-м. 
кхм, кӑштах йӑнӑшрӑмӑр епӗр те... Ҫак оппӑта шута 
идсе, ӑна тепӗр хуг тумасӑр, пиргя, халӑха.копперат- 
силемеллех...

Мушиксем ҫиленнӗ пек нул̂ бӗҫ.
— Каласҫӗ тӳрриаех сирепуш такмак тыггартӑиӑр, 

тесе,— мӗн пнре пустуй халаапт улгалас!..
— Ҫ-у к, ҫитет. Пӗррв сапаланвӑ ҫитӗ! Урӑх уҫ- 

настпӑр.

— Мӗн пулӗши, тӑвансем, тага тепӗр хут хӑтланса 
пӑхсан?

— Ҫув ӗнтӗ, шӑхлиб! Пӗррв хӑтдӑнса пӑхнӑ.
— Ох-хо хо!..
—  Ну кӑ, тусӑм, триаунӑ ҫинҫея вӗҫха, ҫитӗ оана, 

тапӑлтатма, терӗ.
— Хутаҫҫине ан манса хӑвар!
— Шыв сыпса пар та, ав!
Ҫын самайах хӑрарӗ... Хӗаеме те пулгарӗҫ! Хут- 

лан̂ вӗ, апӑрша! Иулашкинбвн таҫти шӑгӑка путрЗ.
Ҫапла, ӗҫ тухмарӗ вара. Пурте салавма пуҫларӗҫ.
— Еа.ей, халӑх, ухмаха йернӗ хадӑх! Тӑттӑрха, 

тӑхтӑр,—тгсе кӑшЕӑрҫӗ '§й '§ухӑн сгарик Сахар.
—  Тӑхтӑрха, тетеп, сяре, тӑхгӑр! Тӗпаӗнрех пуҫпа 

шухӑшласа пӑхар, хамӑрах копзерагтива ура ҫине тӑ- 
рагса лартатпӑр, а? Епӗр вӗсеисӗрех, ырӑ ҫынсемсӗ 
рех, копаератттива тӑратса лартатпӑр тен е?

— Вӑт матгур, айга, Сахар!
— Мӗн тумадлине пушшай Сахар тӑва!', вӑл шан- 

'§ӑкдӑ. .
—  Сахар тулккӑллӑ, ӑна опбӑ шана^ ку ӗҫе тума!..
Краштӑвсем п ухӑшларӗҫ. Пуҫсенв хыҫ*аларӗҫ. Та-

та тепӗр хуг шухӑшласан, татӑклӑн, ӗҫе гытӑаасса 
ҫи! 'ҫен йышӑн ҫ̂ӗҫ.

Тепӗр ернерен вивӗ лаввка ҫин§е ҫакнашкал «Вы- 
рӑнти Еозаераттив патнв кулавсвне пыиа хушмасттӑр» 
ҫырнӑ ҫӗнӗ вывӗскхӑ идеилӗн курӑнса тӑнӑ.

ПойарЕкӗн.

Вутпуҫҫисем.
Таракансем. Апаш (Ш упашкар рай.) комсомо- 

лӗссем йалхуҫалӑх выстӑвккине хатӗрленмелли вӑ- 
хӑтра оп-йӗствӑ ӗҫӗсен^ен виҫӗ ҫухрӑм тарнӑ. Ҫух- 
рӑмпа мар, километрпа тармалла.

Саиеконккӑпа кӗрешекан лаша. Выҫҫӑлккӑри (Ҫӗр- 
пӳ рай.) Иӑкӑнат Пурфирӗн лаши, йалсоветра ла- 
ракансем самаконккӑпа на^вар кӗрешнине кура, 
самаконккӑпа кӗрешес ӗҫе хӑй ҫине илнӗ. Лупас 
(аслӑк) ҫин^йен утӑ туртса ҫинӗ '5 ухне хуҫинне 
1 ^етвӗрт пытарнӑ самаконкка тупнӑ та, утӑпа 
пӗрле ҫӗре ӳкерсе ҫӗмӗрсе пӑрахнӑ. Ы гти  лашасен 
пример илмелле.

ПӗлмесЗр калаҫга ҫӳрвкенҫенв хирӗҫ. Хӑш-пӗрисем 
Ш упашкар районӗн-^и Патирек пулӑшкомӗ ҫулла 
хи вӑхӑтсен-^е нимӗн те туман тесе, пӗлмесӗрех 
калаҫса ҫӳреҫҫӗ. Ӗҫлемен мар. Пулӑшком ҫекрег- 
тарӗ кӑҫал икӗ туй туса самай ӗҫлӗ пулнӑ, прет- 

'тетаттӗлӗ Шупашкарти типокрафине пулӑшком

ва./5 ^м пи^етпе штамп саккасат тунӑ. Ӗҫ  мари 
вӑл. Еҫех пу. )̂.

Сылтӑм сулӑн^ӑЕ мӑнве пӗлтеренеа. Иалсен^е 
сылтӑм сулӑн^ӑк мӗнне нумайӑшӗ пӗлмеҫҫӗ. Пӗл- 
■̂ ӗр тесе, Именкассин^и (Ҫӗрпӳ р ай ) кивҫен- 
лӗх йулгашлӑхӗн претҫетаттӗлӗ Хветӗр Павлӑв 
арман хуҫине 200 тенкӗ укҫа панӑ арман пӗвеле- 
ме тата райӗҫтӑвкомран панӑ 80 куп пӳрт пӗренине 
те пуйансене панӑ, -бухӑнсене паман. Халӗ ӗнтӗ 
'5 ухӑнсем, Хвӗтӗр Павлӑв тӑрӑшнипе, сылтӑм су- 
лӑн^^ӑк мӗнне пӗлеҫҫӗ.

Ҫу пиьӗкки. Ш упашкарта ҫу ҫук, Есмел пу./5 - 
нигсин^е пи^ӗккипех ҫу ларат. Ҫуне 'бирлӗ ҫын- 
сем укҫасӑрах илсе пырса пи-^ӗке туллийех 
тултарса лартнӑ. Пи^^ӗккин йа̂ ӗ̂—Никкигтӑ Ваҫ- 
ҪИЛ5  хвершшӑл". Пи^бӗккин хырӑмӗ мӑнӑ кӑшӑ- 
лӗсем ҫирӗпех мар Ытлӑшши ан тултарӑр—кӑшӑ 
лӗсем татӑлса кайма пултараҫҫӗ.

КОППЕРАТТИВ ПИРКИ

Т о к л а т ^ ӗ к  Пирӗн ктпператсин хӳрере пымзлла мар. 
Т а х ӑ ш ӗ .  Хуресем те тумалла мар.
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ШТАТСЕМ.
Еӑш  пӗр уьреш твнисвнъв 

штатсвм хушӑнни палӑра!.

—  Сирӑн” кунта п8р ҫын аньах ӗҫлеь^ьЗ, кӑҫал 
иккӗн.

— Кӑҫад пилйк ҫулхи лланӑн инӗмӑш ҫулӗ— ҫа 
вӑнпа нккӑн.

А-ап5ху-у!..
Акӑл^ансен тӗн^ипе палтӑ поэҫӗ Пайрон хӑйӗн 

ҫин^ев:
— Еп  пӗр ирхине трук поет пудса вӑрантӑи,— 

тесе каланӑ тет. Пайрон хатӗ вишея пул:ан, епӗрӑна 
ҫапла кадӑттӑмӑр:

— Ан мухтан. Тӗдӗнмелли уята нимӗн те ҫук. Пи- 
рӗп, ҫӑвашсэн те ҫанашкадах пӗр идэмдӗ ирхипе пис- 
саттӗл, йе поэт пулса вЗрлнаканзем темӗн ^ухле^

Ним мар, Мускав клйыӑь? писсатгӗл пудас ҫӗрте 
пат аван пулЗшаЕ

А е , кӑҫал..
ССРС-ӗн8и Халӑхсен Тӗп Иотаттӗлсгвиа ьӑваш ҫек- 

сийӗ кӑларакан повӗҫсене, трамӑсене, калавсене ниӑҫ- 
тан вуласа ӗлкерме ҫук вӗт.

Пӗр йат хыҫҫӑн тенри ситсе туха¥... Ан^ах, кун- 
тан ытла тӗлӗаыетлийех те ҫук, лӗнекасвн сотершани- 
1ӗ вара.. кӑшгах ҫӳҫсзне вирелде тӑрата!’.

А . Талвир „Хӗллехи сивӗре" йа^лӑ калавӗн^е, сӑ- 
махран, ытарыа ҫук типсеи параТ. '§ӑн ӗнтӗ, сотсиа- 
лисӑм туяӑ вӑхӑтра ҫавӑн пеккисем ҫеҫ киряӗ пулаҫҫӗ.

1 ^̂  Икӗ а^а. Тӑлӑх. Иут ҫын патӗнҫе пурӑнаҫҫӗ те... 
рӗсене кунӗн-ҫӗрӗн '§ышкӑпа та, ^увмарпа та, тапкӑпа

ислегеҫҫӗ. Арсем ҫаэах лӑрг та мар. Вӗсем хӗд- 
лехи шартлама сивӗре, ҫӗрле, килхушшинҫе ҫара уран 
в^лергтерсе ҫеҫ ҫӳреҫҫӗ. Нимӗн те мар1 Пӗри,'^? ҫул- 
^скер, Атӑл ҫинҫе луткапа ҫӳренӗ ^ух прахут айнв 
Цулсан та шыва путмас!...
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Йокранамӑр, ка.1ав тӑк калав. '^ӗтрентерег вӗт! 
^ӑваш писсаттӗлӗсем, еп сире ^унтан Талвиртен вӗ- 
ренме сӗнетӗп! Малалла ҫанла ҫврма пуҫлас пула1?: 
калӑпӑр, пӗр пГр 3 ҫулхи а^а (ватӑк йӗмлӗскер) Ия- 
ҫетри Хӗвелгухӑҫне кайа? те, 'раа-Кай-ши ҫамкине пу- 
ка|па персэ сапата¥...

Мӗн увта .. аран-аран?
*« *

Тинех ӗвтӗ арҫынпа хӗрарӑм хушшинр каҫхп ӗҫ- 
сем ҫинҫен ҫырнӑ литтераттурӑна вулама йуратакан- 
С:Н хӑрамалли ҫув, хамӑрӑннах Малашвин, Артсыпаш- 
шӗвсев^ен иртерекен писсатгӗл вур,— Орйӗв.

Вӑл „КомсомолГссем'* йатлӑ повГҫре питӗ хастарлӑ 
керойсэве кӑтартса пара¥. Хасгарлӑха ниӑҫта хуиа 
пӗлменвиве, пӗр комсомолӗс комсомолккӑна вуламалли 
ҫуртрах(!) ҫавӑроа лыта? те...

—  ,,Вӗсен 8йрисем пӗр вилӗк минуг хушшн 
саепа тапаҫҫӗ“ ...

Иепле пек, е? Халплен ^ӑваш лвтгераттурӗнр кун 
гекки курнӑ-и езӗр? Калатӑпӗҫ, хӑрамалли ҫук, кун 
пеккине мар ҫырса кӑтартӗха ОрйГв. Ха^ тата 6— 7 
си^ет лисгаллӑ роман туха!', теҫҫӗ.

* *
0 , нумай§8вн шыранӑ Виктӑрӑв поет 'сӑвӑпа исто- 

риллӗ трамӑ ҫырмалли темӑ. Тен, ҫӗрӗ-ҫӗрӗпе ҫывӑр- 
ман пу^. ТупБӑ вара... Сӑмакун йухтарни ҫин^ен 
«Ҫырмара» йатлӑ трамӑ картдаттарнӑ. Темиҫе пин 
сгрокка, ҫав тери ҫӗтрентерекен ҫушет:

— Ҫыриара сӑмакун йухтараҫҫӗ. Милигси вӗсене 
пырса тытаТ. Урӑх нимӗн те ҫук. Мӗнле калас... Аван 
йапада, ним йурӑхсӑр. Ан тив, ниӑҫта стсенӑ ҫинҫе 
ҫин^е ларгма та йурӑхсӑр пултӑр. Виктӑршӑа плева^.

Ҫапла, тӑванӑмсем. Ӳсетпӗр.
—  Иатсем пайгах, словар тума та ҫитӗ, ан^ах уо- 

си— пӳтшет хухни*) кӑна... Сим§с Хырӑи.

*) Тӗп Истаттӗлствӑн пӳтше-бӗ'ҫин-^ен калатпӑр.

Тырӑ илнӗ ҫӗрте.
Хӑшпӗр тырӑ илвкен пунктсвнье 

таса мар тырӑсене йышӑнаҫҫӗ
(Хаҫатсеньвн).

—  Тырӑ пит ҫӳпҫаллӑ. Т;зсатмаппаььв *на 
м алта:!.

—  Ҫук, ӑна мар, пунктӑна малтан тасатмал* 
л а ь ь ӗ -  таса мар алӑллисеньен.
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