
М у л а н :  Елӗк тв хӗсеьъбс. Кбҫал ҫураки снн^ен каласнӑ май пӗтерсехумах пуҫ- 
лареҫ. Каплах хбсс^н пыршӑ-пакартам та йулас ҫук.



Ҫураки умӗн

Кулак колхоса хирӗҫ ш ӑлне хӑйрат.

Анман ьейелӗх.
Каҫ тӗттм ленсе килнӗ вӑхӑтра сивӗпе ш ӑнса  

хы тнӑ ҫӗрйӗркӗлекенсем  '^бппотайӗвӑ йатлӑ Бпр- 
кӳллӗ йал патне ҫы вхарнӑ. В есен  хӑвӑртрах ӑшӑ 
п ӳрте лексе, пӗҫерекен  б ^й стакканне алла тытас 
килнӗ. Т)еппотайӗвра вӗсен  калама ҫук пысӑк ӗҫ 
тумалла: ку Биркӳллӗ йалта пурӑнакансенБен ҫур- 
ри кулаксем, вӗсене аласа тӑкса, БУ^ӑнпа вӑтам 
хресБ еи сен е колхоса пӗтӗҫтерм елле. '[^ӑнахах 
та пысӑк ӗҫ ӗнтӗ вӑл.

'Руеппотайӗвра пурӑнакан халӑх ҫӗрйӗркеле- , 
кенсем (м иш авайсем ) пы рассине яЙЦптанах пӗлнӗ, 
ҫавӑнпа ҫур  йалӗ ҫав тери кӗтнӗ хӑнасене хирӗҫ  
тухр ӗ. ’5 еп п отай ӗв р и  БУ^зпсем колхос йенелле  
калама ҫук хытӑ туртӑннӑ.

'Р)еппотайӗври кулаксем хӑйсене ыр пулас 
ҫуккине сиссе, БУхӑнсенБен айаккарах тӑнӑ. Иалти 
Би Б^йе, таҫта та ш ӑтарса кӗме пултаракан кулак 
Л оппатӗн Савукӗ хӑйӗн сӑмала пек хура вӑрӑм  
сухалне алла тытса, тем ҫинБен тарӑн ш ухӑш а  
кайса тӑнӑ. Ҫав вӑхӑтрах вӑл, Бухӑнсем  ҫӗрйӗр ке- 
лекенсем пе калаҫнине, вӗсен е хӑйсен килӗсене  
ҫавӑта-ҫавӑта кайнине куҫ айӗн пӑхса тӑнӑ.

Ҫ ӗрйӗркелекенсем  килнипе хумханнӑ 'Р)еппо- 
тайӗва лӑпланнӑ хы ҫҫӑн, урам  хуш ш исем  пуш ан- 
Б ӗҫ. Л оппатӗн  С авукӗ ҫӗлӗкне ҫӗр е пӑрахса хы т- 
тӑн кӑшкӑрБӗ:

^—  Ну, тӑвансем! Епӗ ҫав тери Бпплӑ план  
ш ухӑш ласа кӑлартӑм, ҫӗрйӗркелекенсене ш ухӑш - 
ламаллӑх пур унпа. Айтар ман пата „ҫуттине"  
ӗҫм е, к а л а ҫӑ п ӑ р ..

Кулаксем Л оппатӗн Савукӗ патне утрӗҫ.

К ол хос ваД)Д)И ҫӗр уйӑрса пама хатӗрленес  
ӗҫ аван пынӑ. Ҫ ӗрйӗркелекенсем  тепӗр пӗрикӗ  
кун ӗҫл есен  пӗтермелле. К олхоса йалти кулаксем- 
сӗр пуҫне Бухӑнпа вӑтам хресБ енсем  пурте ҫы- 
рӑннӑ вӗт-ха...

АнБах таҫтан, кӗтмен ҫӗртен Бӑрмав сиксе 
тухрӗ. Иал тӑрӑх:

—  Ҫ ӗрйӗркелекенсем  халӑха улталаҫҫӗ, кирлӗ 
пек ҫӗр е уйӑрса парасш ӑн мар, вӗсене вҫатккӑ 
тыттарнӑ, тенӗ сасӑсем  шӑва пуҫланӑ. Ку сӑмах- 
сем тӗр ӗс марри куҫ ум ӗнБ ех лулнӑ. Ҫапах та 
йалти телекраф — ҫӑл кутӗнБИ кӑнБЗла умӗнБи 
елексем хӑйсен ӗҫнех  тунӑ. ХресБенсене:

—  Сире никам та улталамаст, ӗҫе  мӗнле 
кирлӗ ҫавӑн пек туса пы раҫҫӗ, тесе ӗнентерме 
тем ӗвле тӑрӑш сан та усси  пулман.

—  М ӗнш ӗн есӗр  ^ей ӗҫеттӗр , тата тӗрлӗ апат- 
ҫим ӗҫпе хӑналанаттӑр,— пӗлетпӗр епӗр  сире... тенӗ 
сасӑсем .

Такам, тӑш ман аллипе туса лартнӑ шанБӑк- 
сӑрлӑх ҫтенийӗ ҫӗрйӗркелекенсем пе йал хушшине 
пырса ларнӑ. Кулаксем ахӑлтатса кулнӑ. Лоппатӗн  
Савукӗ алтан пек каҫӑрӑлса утса ҫӳренӗ.

...Ҫ ӗрйӗркелекенсен ирӗксӗрех колхоса орка- 
нисатсилес ӗҫе пӑрахса '^еппотайӗвран тухса  кай- 
малла пулнӑ.

*
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Иал каллех ӗлӗкхи пурнӑҫпа, колхос туса 
ырӑ пурнӑҫ тӑвассине ш анмасӑр пурӑнма пуҫланӑ

П ӗрре, ытлашши ҫӗр е пытарса усранӑшӑн  
теплерен  лекнӗ Л оппатӗн Савукӗ хыттӑн кӑшкӑрса 
йа^ӗ:

—  Ах! тӑна кӗмен ҫара хырӑмсем!.. Епӗ си- 
рӗнш ӗн ҫӗрйӗркелекенсене ахалтен йалтан тасатсз 
кӑлартӑми!?. Ҫавӑнш ӑн мӗн пур пек ытлашши ҫӗре 
хам ах пама ыйтатӑп епӗ... тенӗ.

'5 у х ӑ н п а  вӑтам хресБ енсем  хӑйсем  йепле ку- 
лак вӑлтине ҫакланнине тинех тиш кӗрсе илнӗ...

Ҫав куняех лавсем тытса района ҫӗрйӗрке- 
лекенсене илме йатарласа йанӑ.

—  Хад) ӗнтӗ, пире кулаксем улталаймӗҫ, пи 
рӗн колхос пулатех, тесе  калаҫнӑ пӗр-пӗринп( 
■^еппотайӗври Бухӑнпа вӑтам хресБ енсем .

МамвнттЗв С.
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Наккассем парас уман
П уху ш ӑпах пухӑнса ҫитрӗ. М уш иксем пурте  

вӗрен ҫакки пек куккӑр Б ӗлӗм ӗсене маББЗналла 
каҫӑртса, тапак ҫук май пиҫнӗ хӑмла ҫунтараҫҫӗ. 
Хӑшӗсем:

—  Камӑн пур пӗр Бӗлӗмлӗх тапак, тархасш ӑн  
парӑрха? И ртенпе тапак туртман. Пӗр ҫӑвар тути 
те ҫук,— тесе йӑлӑнаҫҫӗ.

Пысӑкках та мар пӳртре Бӗлӗм тӗтӗм ӗ лӑн- 
кахтулБ ӗ. Пӗр ҫӑмӑлтарах, икӗ кило туртакан  
пуртӑ та Бӗлӗм тӗтӗмӗнБ е пӑйавпа кӑкармасӑрах  
ҫакӑнса тӑмалла. Савӑт тӑрпи пек паклаттараҫҫӗ 
мӑнтарӑн ҫыннисем.

— Тӑхтарах туртӑрха!— кӑшкӑрат килхуҫи.
Х алӑх кӗрлет. Лаптак кашта урлӑ йаруплан

вӗҫсе каҫсан та, сассине илтеймӗн. П урге ҫаварӗ- 
сене карнӑ. Тем ыр хыпар кӗтеҫҫӗ.

—  П уху  уҫӑлнӑ тесе ш утлӑпӑр,—терӗ кӗтес- 
рен пӗр сас.

П реҫитиум та суйларӗҫ Ӗ ҫе тытӑнБӗ пуху.
—  И алпулӑш комсене суйлас май, пайан'пирӗн  

хамӑн йал пулӑш комӑн ӗҫӗсем  ҫинБен отбот итле- 
мелле. ОтБОт тумашкӑн Ҫтаппан пиББе сӑмах  
илет,—тер ӗ пуху пуҫлӑхӗ.

—  М зн каламаллийех ге нумайах мар. Ҫа- 
вӑнпа та еп сире нумайах та тыгса тӑмӑп,—-тесе 
пуҫларӗ пулӑш ком пуҫлӑхӗ.

—  Виҫӗм ҫули йз тӑватӑм ҫул пире пулӑш- 
кома суйласа хӑварнӑББӗ- Унтаи вара епӗр такки 
пурӑнса. Иалтан ниҫта т а  кайман, конеш нӑ. Халӗ 
ҫак суйлав умӗн пире шьграса тупрӗҫ. И рӗк сӗрех  
тупӑнмалла пулБӗ. П ире виҫӗ Б-^ентан суйланӑББӗ 
те, пӗр Бленне нийепле те тупаймарӑмӑр вара. 
ТрахвинББи ҫав, те МакҫӑмББӗ- Ҫук вӗсем  марха! 
Леш Лӑпӑ М икихверӗББӗ пулмалла.

—  Есӗр пулнӑи пулӑш ком Ҫтаппан пиБъе?— 
терӗ алӑк патӗнБен пӗри

— Епӗр пулнӑ ҫав. Епӗр!
—  Пулӑш ком пирӗн йалта та пулсаи?
—  Пулмасйр ара. Пулнӑҫке!
—  Иулӑшком пуррине пӗлмен пек калаҫатӑр. 

Ара курманиха есӗр , пӗркунне кӑмсамулсен  
ҫтена хаҫаБӗ ҫине: „Ыйхӑ Бирӗпе Бирленӗ пулӑш- 
кома Атӑл хӗрне санатторине йусанма йамалла,—  
тесе ҫырнӑББӗ. Картинккине тата... сарлака та 
хӗрлӗ хӑлхаллӑ пулӑш ком пуҫлӑхӗ ереш мен кар*- 
тиш ӗнБе ҫывӑрса ларнине кӑтартнӑББӗ- Ҫавсем  
пулнӑ та еп ӗр ,—терӗ сӗтел хуш ш инБе мӑн сут  
ҫынни пек ларакан пулӑшком ҫыруҫи

—  Ҫ авсе-е-е-ем  пулнӑ-ӑ-ӑ-ӑ!!! саҫҫум  пӗлмен  
те епӗр!

—  Акӑ ӑҫта пулнӑ пулӑшком!!!
—  Х о хо-хо-хо-хо!!!
—  Й улташ сем, тӑхтӑрха есӗр . Е п ӗ ҫуррине 

те каламанха. И рӗк парӑрах ӗнтӗ,-—тер ӗ, тата мӗн 
каласа парасши тесе ш утласа тӑракан пулӑш ком  
пуҫлӑхӗ.

—  В ӑг мӗн тата! Пулӑшком ф онтне тума ты- 
рӑ пухма та йышӑннӑБъӗ халӑх, анБах хусамӑр  
итлемен кӑна. П ирте мар ӗнтӗ айӑп. Хусамӑрта. 
Хуларан хутсем  килкелеҫҫӗ, вӗсене вулакаласа. 
Райуна канаш лусене кайкаласа, татах каймалла 
пулӗ тен. Пирӗн ф онт тени 30 кӗрепенкке ыраш  
пур терӗҫ. Хамӑр курман та хӑт, калаББӗҪ- Е-е-е! 
Оимӗрха. Тата пӗр хутБен пирӗн ната райунран  
пирӗннисен пуҫлӑхӗ килсеББӗ хӑйамат. Хӑвӑрах та 
курнӑ пуд). М ӗнле калас. Ш ыҫмакрахскер... еппин.
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Хырӑмӗ те  пӗБСккех мар. Куҫлӑх тӑхӑннӑ...
—  Тата мӗн калас. Пакха нимех те ҫук. Н у  

ҫапах та спаҫҫипӑ сире, йулташ сем. мана ҫавӑн  
пек ӗҫлӗ вырӑна суйласа хӑварнӑш ӑн. Еп пӗтер- 
тӗм ,—терӗ пулӑшком пуҫлӑхӗ.

—  Н ута, н р а !  Какшӗ, Бапсӑр вырӑн мар! 
ПоББПтнӑй!..— кӗрлерӗ пуху

—  Н о вот, тӑхтӑрха есӗр , йулташ сем, ман 
кӑшт каласа пӗтерменни пур ,— тер ӗ пулӑшком  
ҫекр етгарӗ.— Епӗр ӗҫлемен те пурте ҫавӑн пек пу- 
лӗ темелле мар. Епӗ пӗрре хулана карӑм та, ай- 
ай унта хӑш пулӑш комсем ӗҫленине калаҫҫӗ. Иал 
йалӗнБС хытӑ ӗҫленӗ вӗт. Акӑ П ителе пулӑш комех: 
ҫил арманӗ лартнӑ, ҫӑм тапакан машшин, тата 
улмапа сутӑ туса 1500 тенкӗ тупӑш  илнӗ. Пыр та 
калаҫ вӗсемпе. А вӑл пирӗн ҫук. Е пӗ пӗтертӗм .

—  О гБотсем  пӗтрӗҫ, камӑн ыйтусем пур?—  
терӗ пуху пуҫлӑхӗ.

—  Мӗтри карБӑкӗнне, хӑй вилм есӗрех, мӗнш ӗн  
пурлӑхне пулӑшком илме шутланӑ ӗнер?

—  Пӑхма кӑна кайнӑха. КарБӑкӗ вилсен пу- 
лӑш комӑнах пулат те вӑл!..

—  Пулӑш ком ӗҫе  Бӗртме шутлани?
—  Ш утланӑ ара, унсӑрӑн пулати?
—  Пулӑш ком хӑйсене хӑҫан суйласа хӑвар- 

нине пӗлетн?
—  Каларӑм вӗт сире, вкҫӗмҫули, йе тӑватӑм  

ҫули тесе... Н у ҫав тавраш ра еппин.
Ы йтусем вӑрахӑнланБӗҫ. Халӑх та сахалланБӗ.
—  Пулӑш кома малашне ӗҫлемеш кӗн наккас- 

сем парас пулат,—тер ӗ пуху пуҫлӑхӗ, куҫӗсене  
выЛ)Л)аткаласа.

Ш ӗпӗр-ш епӗр ларкаласа йулнӑ халӑх, пуҫӗсе- 
не тӑрнасем пек ҫӗклерӗ.

— Вӑт, халӑх та пулат. П уху пӗтиББен ла- 
расш ӑи мар. В ӗсене Бӑмласа хы птарасш ӑн, а вӗ- 
сем пур, ҫӑтасш ӑн та м а р !--тет  Ҫтаппан пиББе, 
урайӗнБ е йӑванса выртакан ҫынсем ҫине пӑхса.

Иулаш ки вӑйа пухса, Былай вирлӗ наккассем  
парса хӑварБӗҫ пулас ҫӗнӗ пулӑш кома.

Ҫапла савӑнтарса тӗлӗнгерБ ӗ, вӑратсан та 
вӑранмасӑр, сар хӗрӗн ирхи ыйхи пек, тутлӑ ый- 
хӑпа ҫывӑрнӑ Лапра-кассинБИ (И ет. р .) пулаш ком, 
суйлав хум ӗпе вӑраннӑ хы ҫҫӑн. М алашне ун пек 
ҫывӑрмӗ гетпӗр.

Майак.

Вулав ҫуръӗ пуҫлӑхӗн шӑлнӗ,
—  Ку испэБ ш ӑлнӗ пайан кунӗпе „Капкӑн“ 

вулат.
—  Вӑл вуламаст вӗт, ҫынсем ан вулзББӑр  

тесе тытса ларат. Вӑл „Капкӑн“ ҫинБе пирӗн ис- 
паБ кулаксемпе туслӑ, тесе ҫырнӑ.

Ҫер. 5врнов.

Шӑтӑк портфӗлпе.
—  Ывӑлӑм мӗнле сан портф ӗлӳ кӗтесси шӑ- 

тӑк? Виҫӗмкун шӑтӑк марББ^Ҫке.
—  Епӗ ӑна хам йури шӑтартӑм, партти пиле- 

5 ӗ ҫухалБӗ теме. Турӑш  хы ҫӗнБе выртса шӑш исем  
кӑшланӑ та кӗтессине. Сакм.

Ман сӑвӑ.
Ылттӑн вӗлле хурБӗсем  
Хурӑн ҫине сырӑннӑ;

Иалти мӗн пур Бухӑнсем  
Коллектнва ҫырӑянӑ. Т. С.



Х ӑйар ш ӳрпи нумай ҫинӗрен Хӑйаршӳр.пи Хве- 
тӗр  тесе  хуш ам ат павӑ ӑна йал ҫыннисем. А ш ш ӗ 
унӑн хӑйар Пзӳрпи пулмвн, коиеш нӑ— Упрам йатлӑ 
пулнӑ. „Хветӗр УпрамБӑ" тем елле пулнӑ та ӑка аш ш ӗ  
й зБ ӗп е  Б ӗнес пулсаи.

П ӗре ҫав Х ӑйарш ӳрпи Х ветӗр вӑрман каснӑ 
ҫӗртен  калама ҫук хы тӑ ӗш енсе тавӑрӑннӑ. Ӗш ен- 
м есӗр , вӑрман к асасси —хӑн ар а-ӗҫкӗр е ларасси мар. 
Ы вӑнтарат. Ы вӑннӑскер, иртерех  пулсан та, Х ветӗр  
канма выртнӑ. Канма вы русассӑн, куҫа хупасси  
ҫинБен ш ухӑш ланӑ вӑхӑтрах, хӑлтӑр! тутарнӑ сасса  
илтсе картах сиксе илмелле пулнӑ унаи,

—  X лтӑр! Ш ан шан!..
Х ветӗр хӑранипе ура ҫине сиксе тӑнӑ.
—  Хӑлтӑр-р-р!.. Ш ӑн-ш ан!.. П1арт!..— тутарнӑ  

каллех пӳртре.
—  В оспоти!— тесе сӑхсӑхса нлнӗ Х ветӗр.
—  '5ӑнкӑрт!— илтӗнсе кайнӑ кӑмака умӗнБи  

турБка сасси.
Х ветӗр ура ҫине тӑнӑ та, кам ҫавӑн пек аташ- 

са ҫӳренине шырама тытӑннӑ.
Никам та курӑнман пӳртре.
Х ветӗр  хӑраса  кайнине пӗреие шӑтӑкӗнБеи  

таракансем  пӑхса тӑнӑ.
—  Ф у ты!— генӗ Хветӗр.
Т ӗпелте ларакан сӗтел  вырӑнган тапранса  

Х ветӗр патне тӑват урисем пе утса пырса тӑпӑрт- 
тӑпӑрт туса илнӗ.

—  А ӑ ӑ! Ш уйгтан кӗвенти!— тенӗ ҫын сассн- 
пе йӑвӑҫран тунӑ сӗтел .— Ш уйттан та мар ес, етем  
те мар...

Сӗтел хӑйӗн арБине (сунтӑхне) уҫнӑ та, ла^  
сурнӑ Х ветӗрӗн ырхан пиБӗ ҫине...

Х ӑлтӑр-хӑлтӑр, утса пынӑ Х ветӗр патне ухват;
—  П ӗлетни ес , тен ӗ вӑл Х ветӗре пӗр йӗппипе  

йупаса.— П ӗлетни е с ӗ , ш уйттан, еп ӗ тутлӑ шӑр- 
ш ӑллӑ аш йашки курш акне (Бӳлмекне) тытса пӑх- 
маш ш  миҫе уй ӑх ҫитнине, тенӗ те, курш ака йӑтнӑ 
пек, Х ветӗре икӗ тим ӗррипе мӑйӗнБен йарса илсе 
ҫаклатса туртма тытӑннӑ.

—  Ман ҫийе хӑйар ш ӳрпипе паранкӑсӑр пуҫ- 
ие нимӗн т е  ларт.мастӑн,— тесе  хайаррӑн кӑшкӑрнӑ 
Бзрӑнм а пӗлмен сӗтел. М ункунтанпа аш йашки 
курман. Кайатӑп кунтан. К олхоса кӳҫатӑп.

Тӑвар суланБИ сулланса вӑрҫнӑ:
—  Ман ӑш ри тӑварпа тип ҫӑкӑрпа сухан тав- 

раш ӗсем  анБЗх п уҫса  ҫийетӗн. Тӑварне те кӑва- 
карнине анБЭх илетӗн А ӑ, хы т кукар!..

■^ӑштӑр! сапса йанӑ хӑйӗн  тӑварне (Хветӗр  
йенелле) тӑвар суланБИ.

Х ветӗр аран айаккала пӑрӑннӑ. Пӑрӑнман  
пулсан тӳмен тӑвар муклаш кисем куҫӗнБСнех тив- 
мелле.

—  Ак парам сана хампа!— тесе  пына турБЭка.
—  Ҫатлаттарса йарсан ак ҫамкунтан!-^Ҫат-ҫат-

ҫат! туса тӑнӑ Хвегӗр ҫамки ум ӗнБе кашӑксем.
—  П ӗр ерне уш  вӗри йаш ка курман.
—  '5ӑнкӑр !— сиксе пырса ларнӑ тата Х ветӗр  

ум не хура х у р а н .— М ӗн пӑхса тӑратӑр! Тавай ӑна 
ӗн сел есе йарар лайӑхрах .П ӗр л еш ӳр е вӑй“‘ теҫҫӗ  
етем сем . П урте пӗрлеш ӗпӗр те таккойски пар1:а 
йпр р.

П урте кӗпӗрленсе пы раҫҫӗ Хветӗр ҫипе. Шӑ- 
ри-ш ари, шӑй-шай! 5зн к -Б ан к !.. Ш ӑлтӑр шарт!.. 
Тӳнт!.. Хӑнтӑр-хонт!.. Халт!.. Ши!..

—  К олхоса кӗмесӗр пире выҫӑ вӗлерет. Шӑнк- 
шанк!..

—  Ай-уй! Хурах! кӑш кӑрса йанӑ Хветӗр.
П ӑлтӑр-палтӑр ӳке-ӳке аран тухса  тарнӑ вара

вӑл пӳртрен
—  Хӑвалӑр ӑна, хӑвалӑр!— тенӗ сассем  пӳрт- 

р ех тӑрса йулнӑ вара.
Кусем  ҫине шалӑпӑ пама Хветӗр йалсовега  

Бупат.
—  А-а! Есйха!— тенӗ сасӑ илтӗннб Х ветӗр йал- 

совет хапхи ум не пырса тӑрсан.
Хайхи каш ӑк-тирӗксем, тӑвар суланБИсем  

кӑш кӑраҫҫӗ пу.Бхз, тесе  кайалла ҫаврӑнса пӑхна 
мӗн те Хветӗр, пӗр йапала та курӑнман.

— М ӗнле хӑйамат ку?
—  Сисетни ес  тем иҫе кун ӗнтӗ епӗр пӑкӑр- 

пакӑр! туса ҫӳретпӗр?
—  Ман пыршӑсем калаҫаҫҫӗ—туйса илнӗ 

Х ветӗр.
—  П ы рш ӑ йулташ сем, хенӗ ҫемҫен Х ветӗр.— 

М ӗн ҫитмерӗха сире. М анӑн йалсовета каймалла, 
сирӗнпе калаҫса тӑма вӑхӑт ҫук.

—  А а! Пӑкӑр пакӑр!.. Е сӗ пирӗнпе калаҫас- 
шӑн мари! Ах, ты, пӑкӑр-пакӑр пӳрократ! Еҫлӗ 
вырӑна кӗ.месӗрех пӳрократлатса карӑни? „Капкӑ- 
н а“ ҫаклатмалла сана.

—  епӗ, тенӗ айаплӑ сасӑпа Х ветӗр .— 
Тыррӑм пӗтсе ҫитрӗ. ПурББ.ӗ те, йулаш кине кулак 
парӑмш ӑн илсе карӗ. Каҫарӑр ӗитӗ мана. Кӑгакӑр- 
ма пӑрахӑр. Кулак илсе кайман пулсап...

—  А-а, сан кулакшӑи пур, пирӗнш ӗн ҫук, 
тенӗ мӑн сасӑпа хы рӗмӗ.— Кулакран уйрӑлса кол- 
хоса  кӗреймен пиркийех пире асап кӑтартатӑн. 
П ӑкӑртаттарӑр хытӑрах! Кӑш кӑрӑр. Хурах!.. Кра- 
вул!.. Вы ҫӑ в ӗл е р е ҫ ҫ ӗ !. Ҫӑлӑрах!

—  Хурах!..
—  Хурах!..
— Ах, тур  хупламанскерсем! ^ а р ӑ н ӑ р , мур- 

сем ! Ак пӗрре хы рӑмран панклаттарса йарсан.
—  '5арӑнм астпӑр!— хайаррӑн кӑш кӑрса йапӑ 

вӗтӗ пы рш ӑсем.— Ҫитӗ кун Б ухлӗ тӳснипе. Гево- 
Д)угси пулни 13 мӗш ҫу л — вӑл халиБъен те колхо  
са кӗресси ҫинБен аса илмест. Кравӳл!..

Пырш ӑсем пӗрин ҫине пӗри хӑпарса тӑрса 
тата хы тӑрах хурахлатма тытӑннӑ.

—  Уйӑрӑлса кайап ак, тенӗ пуҫ (конеш нӑ  
Х ветӗр пуҫӗ!..)Тӑм пуҫ теме пуҫлӗҫ мана ҫынсем  
кӑҫал ҫураки умӗн те е сӗ  колхоса кӗмесен. 
Сана пула тӑм пуҫ йатне илтес пулаЬ Ак, уйрӑлса  
кайсан, пурӑн вара пуҫсӑр . М ӗн лараӑнха вара ман 
вырӑна мӑйу ҫине. Кашкар лартса йарсан, ҫынсем  
кулса вилӗҫ.

Ухмаха йертӗм пу«Б тесе, Х ветӗр пуд)нитсана 
Бупнӑ. Й ероплан пек Бупнӑ хӑвӑртрах пуд)нитсана 
ҫитес тесе.

Й ур айӗнБен пӗр уйӑх ӗлӗкрех тухнӑ калБЗ- 
сем  хӗвел ҫинелле савӑнса пӑхнӑ. Ҫӳле, пӗлӗт 
патнех вӗҫсе хӑпарнӑ тӑррисем  иккӗн харӑс, тӑр- 
ри тӑрри .. ҫеҫеттнп, ҫеҫеттик!—тесе, илемлӗ ҫинҫе

4 —



сассисемпе П етӗр И ӑванӗн (Х ветӗр кӳрш ин) конт- 
рактатси йӗркипе акнӑ ани ҫинби йеш ӗл ӳ ссел а р -  
нӑ калБана мухтаса йурланӑ.

Х ветӗр хӑй ани тӗлне ҫитнӗ. КалБИсе.ч ҫинҫе  
р с с н се м п е  йара панӑ йурра:

„Ҫӳлте кайӑк вӗҫнӗ б у *
Кам урине курни пур.

Ҫум курӑкпа ӳсн ӗ БУХ 
Кам калБине курни пур...*

Пзҫӑр П етӗр Иӑванӗ"ани тӗлӗнБе „тӑрри-тӑр- 
шГ тесе йурлакан кайӑксем: трийер, трийер! — 
•есе вӗҫсе тӑнӑ тӳпере.

Х ветӗр хӑйӗн анн ҫинБе ӳсекен  калБасенБен  
:иккипе Буиса кртсе кайат. Ытти ҫы нсен анисем  
;инБи калБасем ҫавна кура: хи хи хик! тесе  кулса 
1улаҫҫӗ Ҫапла „хи-хик“ тесех  кулнӑ.

Хура пусса тухсан, Х ветӗре х и р ӗҫ , хӑйсен  
Йалӗ кӗтӗвӗ пына. Х ветӗре курсан пилӗк сурӑх, 
пӗр сысна, татӑ пӗр ӗне ур са  кайнӑ выл)ӑх пек, 
Бупма тытӑннӑ Х ветӗр патнелле.

—  Му ук!.. М е-ек. Нӑрик-нӑрик! К онтрактатси... 
Лшӑ вите. Лайӑх ӑратлӑ така... вӑкӑр.,. тенӗ сасӑ- 
сем сывлӑша ҫураҫҫӗ Хветӗр ӑна курсан (ку ырра 
маррине сиснӗ ӗнтӗ) ҫӗтӗк  ҫаннипе хур а  тарне  
шӑлса илнӗ те, тавай мӗн вӑй пур таран кайалла 
тарма. 5уп нӑ-Б У и н ӑ С топ... Х ветӗрӗп ҫӳҫ-пуҫсем  
каллех хӑмӑш  пек вирелле тӑрса кайаҫҫӗ. Ҫулпа, 
ӑна хирӗҫ сухапуҫсем , тырӑ акмалли кунтӑсем, 
йӑвӑҫ сӳресем  кӗм сӗртеттерсе пыраҫҫӗ.

Хветӗр ни кайалла, ни малалла.
Выд)ӑхсем Х ветӗре ҫавӑрса илеҫҫӗ. Лаш и ка- 

гаран пит хайаррӑн кӗҫенсе пырат:
—  Мана кантарас тем естӗн. Ҫынсем, колхоса  

куҫнисем трактӑрсемпе суха тӑваҫҫӗ, нӑй най!.. 
М е ек] Нӑрӑх!..

Ӗни мӑйракипе ӑсса илнӗ Х ветӗре, сурӑхӗсем  
мӑй ҫине лӑпарса ларнӑ. Л аш и нӑй! т>-са,— шарт! 
тапса йанӑ. П ӗтрӗ Х ветӗр!

—  Хурах! Хурах!..
Х урах кӑшкӑрма сасси тухм аст.
—• Х ура-а...
- -  х -х -х !—тесе  вӑранса сиксе тӑнӑ Х ӗветӗр .
Ш апӑргатсах хура тар йухнӑ Х ветӗр ҫамки 

^инБен ҫы тар ҫине.

Халӗ Хветӗр колхос БленӗнБе тӑраЬ Хӑйӗн  
колхосри йулташ ӗсем пе ҫуракине хатӗрленет. Вӑл 
колхоса еп ӗ те пырса куртӑм. Л айӑх хӑналаса йа- 

“ зна ӑсатса йаБӗ. Ӑ сатса йанӑ Бухне  
хӑй тӗлӗкӗ ҫинБен ш урналра ҫырса пӗлгер.че »уш 
ре. Епӗ ҫыргӑм. Е сӗр вуларӑр. Ы гтисене те вуласа  
кӑтартар,

Й Ӑ В А Н -М У 5И .

Ҫуракинв хатӗрлзинб 
вбхбтра.

— Ей, П етӗр Хветӑр-^ӑ, тӑрхӑ;, ' 
вӑран ӗнтӗ. Ҫынсем ҫураки вад>- 
-БИ вӑрлӑх тасатма тытӑнБӗҫ.

Кӑмака ҫинБе выргакаи П етӗр  
ХветӑрБӑ вӑранмаст, хдрл^тар-,^  
сах  ҫывӑрат. ,  ̂ -

—  Ей, П ӑгӗр ХвегӑрБӑ. тетӗп! 
М ашшин йулташ лӑхне л у р т е  ҫы* ! . 
рӑнаҫҫӗ.

— Вы д)ӑх-Бӗрлӗх хисепне ну- ' 
майлатмалла,

— Хр-р-р!.. Х-х-х!
— Контрактатси туса хуҫалӑх  

тоххотн е ӳстермелле!
П етӗр ХветӑрБӑ каллех хар- 

латтарат:—Х-хр!. Хӑрр-ш!
— К олхоса ҫырӑнаҫҫӗ ҫынсем. 

Е сӗ ҫырӑнатӑни?
— Х р р р !. Харр! X х-х!..
— П етӗр ХветӑрБӑ, ҫынсем ку- 

рӑк акасси ҫинБӗн сӳтсе-йаврӗҫ.
— Ахӑ-ӑ! Хрр! Х-х-х!..
— П егӗр  ХветӑрБӑ, нумай пу- 

суллӑ уйа куҫас пирки ал тӑрат- 
м ал л ЗБ Б ӗ ..

— Уху! Хр-р!.. Х-х-х!.. 
Вӑратаканни П етӗр ХвегӑрБа

ик хулпуҫҫинБен тыгса силлет:
— Тӑр ӗнтӗ! М ӗн ҫапах ҫывӑ- 

ратӑн? .
П етӗр Х ветӑр^ӑ вӑрапа'г.'
— Ҫывӑрма та ирӗк памаҫҫӗ...

Кам сасси  илтӗнБӗ кунта? М ӗн 
кирлӗ?

— Тырпул тухӑҫлӑхне хӑпарт- 
малла. Ҫ у р р и  ҫи н Б ен ..

— А! ^ ӗ  урӑххи ҫинБен тесе. 
П етӗр ХветӑрБа каллех выртат

те, ҫийӗнБех ҫы вӑрса кайаЬ
— Хр р-р! Х -х-х!— 

тени тем иҫе ҫухрӑма  
илтӗнет.

'^улсем.
Тутаркао р . Хурваӑ коппвратгмвне 

’5'!в.)шсойусраа оатӑр твйвсв киниӑ те, ^пӗр 
нӑйӑЕбн^ен 5у1 мундашкиоем тухнӑ.

мӗншӗн ара есӗр. 
” сахӑрпа еҫес  выранне, б 5'л катӑкӗпе ӗҫетгӗр, 

ие сахӑр ҫуки?

йатӗс*^ Р*„йп лапкаран ҫапла парса
изБеҫ. Епер ҫӗне йышши сахӑр пул, тесе  ӗҫетпӗр .

Ухтм. касмалла. 
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(реачюойуо скхаҫбсвн^в вупи купвае 
пӑфкӑ.пу, тӑсем хав хурапса кбтов Еыртвӑ, 
Вӑрмаа хатӗрхваӗ ҫӗрте пӑ^кӑ ҫуккапе апт- 
раҫҫӗ.

'^ӑващсойус шухӑшӗпе вӑрмана ҫапла



ТЕЛЕИ
Хӑт те  хӑҫан калаҫма тытӑнсан та, хат те 

мӗнле сӑм ах хуш сан та ҫавнах перет Ахтер пи^б с - 
„Телей ҫук манӑн. мур илеш ш ӗ, ӗне ҫинӗ пулас 
ман тел ей е“ , тет ӗнсене хы ҫкаласа. С ухалӗпе ҫӳҫӗ-  
сем  кӑвакарнӑ унӑн, пиБ ӗ-куҫӗ кивӗ кӗрӗк пек  
пӗркеленнӗ.

Пӗрмай ҫавӑн ҫинБен калаҫнипе, епӗ аптранӑ  
йенне, ӑна тӗп ӗ-й ӗр ӗп е каласа пама хуш рӑм .

—  Каласа парха, А хтер пиБ ье, мӗнле есӗ  
йалан хӑна телейсӗр тесе  ӳпкелеш етӗн  ҫак,— ӑҫтан  
телейсӗр е с ӗ — ыйтрӑм епӗ унтан, пӗрре ман пата 
калаҫма пырса ларсан.

П уш ӑ вӑхӑтра пыркалат вара вӑл ман пата. 
П ы р а 5 т е  калаҫа а-а-т вара мӗн курнипе мӗн илт- 
нине Ӑ ҫта мӗнле ҫветтуйсем  пулнӑ, хӑш  Биркӳре  
йепле йурлаҫҫӗ... Т упат вӑл кирлӗ мара калаҫма. 
Иулаш кинБен вара хӑй телейсӗрри  ҫинБен калаҫма 
тапратат. Хад>хинБе пырсан тӳ р ех  ҫавӑн ҫинБен  
хускатрӗ.

—  Аҫтан телей пулат-и? Телей мур пек  
тарат м анран,— тесе  пуҫласа йаБӗ вӑл ман ыйтӑва 
х и р ӗҫ .— Епӗ нумайранпа сӑнанӑ ӗнтӗ, йаланах те- 
пӗр май т у х а т —хуш са х у^ ӗ  вӑл. Епӗ кӗнекене  
сӗтел  ҫине хур сах  итлесе ларатӑп.

—  Х ӗлле ес ӗ  ӑҫта та пулин кайма тытӑн, йур  
пӑхми курми ҫума тытӑнат. П ӗр р е (пӗр суйеҫтер- 
м есӗр калатӑп, тер ӗ вӑл аллине хӗр ес хум а ҫӗклесе, 
анБнх иккун ҫуккине си ссе  аллине ҫӑварӗнБен ҫӳ- 
лелле ҫӗклейм ерӗ).

—  Хӑш БУх хапхаран тухатӑн кӑна, пӗр икӗ 
утӑм кайсан, сана хи р ӗҫ пуш ӑ витресем  йӑтса ту- 
хаҫҫӗ. П уш ӑ витре тӗл пултӑн, ан кай та_  вара  
кайас^ҫӗре, калла ҫаврӑн, ӗҫ пурпӗрех пуш ӑ пу- 
лат. Й е ҫурм а ҫула ҫитсен м улкзБ ҫула пӳлсе ка- 
йат, мур хирнӗ йапала. Й е маларах, йе^ кайарах  
тухасБ ӗ, вӑл шуйттан ҫӑпати , сы хласа кӑна тӑрат  
сана. Л ӗнкӗр, лӗнкӗрт! сиккелесе хӑлхисене тӑрат- 
каласа каҫҫа кайат вара. М ӗн тӑвӑн ӑна?
ҫитсе ҫапса ӳкерейм ӗн вӗт. П ӗрре ҫапла, те суккӑр- 
ланнӑ сӑнсӑр , лаш а ури  айӗнБ енех каҫса кайрӗ. 
5 ӑ та й м а р ӑ м  —  хӑвалама пикентӗм.^ Ҫитӗн ӑна 
мура! В ӗҫтерет анБах. 'Вупрӑм, Б упрӑм... пӑрахрӑм. 
Ӑна пула лаш асӑр тӑрса йулаттӑм. Хам мулкаБпа 
аппаланӑ вахӑтра лаш а пӗрмай малалла утнӑ. П ӗ- 
тнӗ халӑмпа арран Бупса ҫитсе лартӑм. Мӗн калӑн 
ӗнтӗ? Ы тти-хытти тарам, нумай пулмаст пит ку- 
лӑш ла пулБӗ.

—  П ӗрре епӗ хулана, кил ҫуртри кирлӗ йапа- 
ласем  илес ;есе  (ҫен  кусатӑран унта, кӗреҫем  тата  
ытти йапаласем) сӗл ӗ сутм а кайсаттӑм. Вӑл ҫул сӗлӗ, 
суйеҫтерейм ӗп , пит аван пулнӑББӗ-

Сӗлӗ сутрӑм. Й енБ ӗке пилӗк зу^т йаваласа  
ҫы хрӑм. Кӑларса илӗҫ т е с е —хӑраса майран ҫакрӑм. 
П ӑхӑрпа кӗмӗлне хутпа Б ӗркесе кӗсйене Бикрӗм. 
Унта тенкӗ те тӑхӑр вунӑ пусБӗ. Й урат. Лаш ана  
хваттере л еҫсе хӑвартӑм та, хам йапаласем илме... 
П ы ратӑп пасаралла васкаса. К усатӑран илме вас- 
катӑп.

Пыратӑя кусатӑран сутакан ерттеле.
—  Кам пуйас, тет, кунта килӗр! Кам 

нумайлатас тет, пухӑнӑр, пӗтӗм вӑйӗпе 
пӗри. Ҫавранса пӑхатӑп, ҫынсем пухӑннӑ.

Хрмьвисем ъылайбшб ушкӑнпӑ куҫалӑха карсви тин Ун̂  уссннв пв 
тӑмпех пӑпсв ҫитвҫҫӗ, тбшмӑшсенв тв ӑнвнмв пӑрахаҫҫӑ. (ХАуАТРАН),

ран илме ӗл к ӗр ӗп ха—ш ухӑш латӑп. Пырса пӑхамха, 
мӗскер йапала иккен вӑл тетӗп. Пырса тӑтӑм. т1ӗ- 
ри-тавра пӗр 10-15 ҫын тӑраҫҫӗ. Вӗсен варринБҫ 
пӗр сарӑ мӑйӑхлӑ ҫын темӗскерле ҫаврака сӗтел 
ум ӗнБ е тӑрат. Т ӗлӗнсе пӑхатӑп. Нихҫан курман 
йапала.

—  Мӗн йапала? —ыйтатӑп тӑракансенБеп.
—  Выд>аса пуймалли, теҫҫӗ кулкаласа.
—  Й епле майпа пуймалла унта? тӗпБетӗп вӗ- 

сенБен. Ырӑ ҫы нсеа тӗл пулБӗҫ, пурне те каласа 
параҫҫӗ.

—  П ӑхса тӑрха акӑ, курӑн мӗнле пуйнине. 
теҫҫӗ вӗсем. И урат. Тӑратӑп пӑхкаласа. Пӗри 
„Бер р -р “ тутарат те пӗр ывӑҫ укҫа илсе Бикет 
кӑсйине, „Б ӗр-ӗ-ӗр“ тутарат те тепӗр ывӑҫ укҫа 
илсе Бикет. В ӑ т—ш ухӑш латӑп— йепле пуймалла 
иккен ӑна. Ман Бӑтма ҫук пуйас килсе карӗ. Тӑра 
тӑп, пӑхса. Л еш  хирБӗ укҫана та кайрӗ пӑрӑнса.

—  Мана „Б ӗрӗлтеттерм е“ йурат и, ман укҫа 
пур, хад) копператтива 18 пӑт тырӑ сутрӑм — тетӗп 
малалла сӗкӗнсе.

—  И урат, тет, йурамасӑр. Пуринш ӗн те тунӑ 
ӑн а—тет Айта ҫавӑрамха еппин— тетӗп. Ултав 
тавраш  ҫук пулӗҫке?—ыйтатӑп малтан вӗсенБен, 
пӗлмен пек пулса.

—  Х у куҫ умӗнБе, ӑҫтан ултав пулмалли пур 
ун та,—тет пӗри. И арамха, епин, Тур ҫы рлах,—т е ! 
рӗм те ҫавӑрӑнаканнин тыткине алла тытрӑм.

—  Пар куш илне хам тытса тӑрам!—тет пӗрн 
йӑваш ш ӑн кӑна пӑхса. Кушил Бӑнахах кансӗрле', 
мур. Патӑм хайхине те  ҫавӑрса йатӑм.

—  Апла пустуйа ҫавӑрма йурамаст, малтан 
миҫе тенке кайассине калас пулат,— тет сарӑ мӑйӑх 
(ҫаврака сӗтел хуҫи). Хӑратӑп малтан нумайа 
кайма.

— Алӑ пуса,— терӗм  те ҫавӑрса йатӑм. Шап 
кӑна тӳр ӗ к и л Б ӗ .. алӑ пус ҫакланБӗ. Савӑнса кай- 
рӑм хайхи. Ҫул ҫинБе мулкаБ тавраш  кайм арӗ,-- 
шухӑш латӑп ӑш ӑмра.— Пайан телейлӗ кун, телей 
сӑнамалли кун.

—  П ӗр тенке кайатӑп?— тетӗп ҫавӑрмаллине 
тытса.

—  Пастай, Бим-ха, м уш ӗт санӑн у к ҫ у т а  пӗр 
пус та ҫук тӑр. тет  мана мӑйӑх.

—  И епле ҫук пулат вӑл,— т ет ӗп — акӑ хад) кӑна 
тырӑ сутрӑм. Сӗлӗ кӑш т ытлашки пурББӗ. Сутрӑм 
хад) анБах— кӑтартап ӑна хӗврен илсе йенБӗке.

—  Ну, йурӗ, ш анатӑп, ш анатӑп— тер ӗ хайхи.
—  Ҫ авӑрса йатӑм тепӗр х у т — килсе Барӑн^ӗ; 

анБЗх сар мӑйӑха пулБӗ. Ман алӑ пус кайрӗ. Ҫав 
вӑхӑтра еп ӗ кайма та ш утланӑББӗ, алӑ пус шеа 
пулса кайрӗ. М ӗн пулмаст, терӗм , йатӑм тепӗре. 
КуннинБе тенкӗ ҫурӑ мана ҫакланБӗ. Х ӗрсе кайрам 
хайхи. ,В ӑ т  телейлӗ ҫы н“, теҫҫӗ хыҫалта тӑрӑ 
кансем.

—  Виҫ тенке йаратӑп, виҫ тенке!— кӑшкӑра- 
тӑп хайхи савӑнса.

—  Халӗ те сана ҫаклансан, урӑх сана выд^ат- 
тармастӑп, тет хуҫи,

— И епле выд>аттармастӑн пулатха вӑл?—те- 
тӗп кӑна савӑннипе.— Выд>ама тытӑннӑ-тӑк епӗпа- 
раххиББбн мана Б зрм а пултараймастӑн есӗ, тетӗп,
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—  Н у йурӗ, йурӗ ан кӑшкӑраш, ҫыхланмалла 
марБӗ иккен санпала, мурпала, тет.

Ҫавӑрса йатӑм, ӑна ҫакланБӗ, кӑшт кусса ҫи 
геймерӗ. Ш ел укҫана кӑларма, кӑлармалла пулБӗ. 

^Укҫана кӑлармасан выл^аттармастӑп* тет. Тенкӗ 
1урӑ 'ӗҫерӗнБӗ хайхи. Ҫиллӗм килсе кайрӗ: тавай  
риллӗк тенке!—тетӗп ҫавраш кине тытса.

—  Хур укҫӑна малтан, тет.
I —  Хуратӑп, ан хӑра, тетӗп те, 5 тенкӗ кӑ-

ф р с а  хуратӑп.
Аллӑм Бӗтрет. Те алӑ Бӗтренипе... лекмерӗ  

ур. Кӑшт ҫеҫ иртсе кайрӗ. 6 тенкӗ ҫурӑ кайрӗ 
айхи. Калла кайма ерлӗк. Ултӑ тенкӗ Былай 
апала илме йурат. Укҫана шыва пӑрахас килмест. 
ам укҫана тавӑрма шутлатӑп Ҫавӑрса йатӑм, 
уҫ-пуҫ алБӑрса кайрӗ. Каллех лекм ерӗ.Т ӗлне кӑшт 
еҫ ҫитеймерӗ. 6 тенкӗ ҫурӑ кӑларса хутӑм. Ерлен- 
е ҫитрӗм. К уҫҫулӗ тухма пуҫларӗ. Тарласа кай- 

)ӑм ыраш ҫапнӑ Бухнехи пек. Тар йуха пуҫларӗ, 
;ӗлӗке ӗнсе хы ҫне ҫӗклесе лартрӑм. 1.4 тенкӗ тух- 

|рӗ вӗт кӑсйерен И е пуҫ, йе мул тетӗп п урӗпӗрех  
шӗтрӗм. Иаратӑп тата 10 тенке, хут вуннӑшне та- 
чӑрам, ш ухӑш латӑл. Ҫавӑраканнине хӗр ес хутӑм.

— АЙла йурамаст вӑл— тет сарӑ мӑйӑх кутӑ- 
на персе.

—  И епле йурамаст, ман хам укҫа, епӗ хут  
ге мӗн тӑвам, тетӗп ӑна хнрӗҫ. Х ӑрарӗ хайхи  
Н -у-у—ш ухӑш латӑп, манӑн пулат. Епӗ кӗртессе  
сиссе кутӑнланат вӑл. Иатӑм пӗтӗм вӑЗпа ҫавӑрса. 
Вӑйлӑ йатӑм пулас, ҫаврӑнса Бнрӑнаймаст.

—  И ерипентерех ес ӗ  хӑтлан,— тет мана сӑн- 
сар мӑйӑх,— хуҫса пӑрахӑн.

—  Хуҫӑлин хуҫӑлӗ, тетӗп ӑна хирӗҫ, хам куҫа  
илмесӗр ӑҫта Б зрӑнассине пӑхатӑп. Пырса тӑрӑнБӗ. 
Шӑп кӑна пырса тӑрӑнБӗ пӑта тӗлне.

—  Кӳр, манӑн, кӑшкӑратӑп.
—  Ҫ у у-ук, куҫна авантарах Б зр са  пӑх есӗ. 

Пит аллӑна ан тӑс,— тет. Пӑх йӗп вӗҫӗ кӗрет,—  
йӗп вӗҫӗ кӗмесен анБзх санӑн пулмалла вӑл,— тет 
укҫисене пӗтӗм пе хӑй кӑсйине Биксе.

—  Ма кутӑнланатӑн, пар укҫана! кӑшкӑратӑп
^пӗ.

—  Ҫы нсене кӑтарт, вӗсенБен ыйт ав, тет куҫ- 
не хӗскелесе.

—  И улташ сем , терӗм  епӗ!— мана пулмалла- 
ҫке! К аласата пӗтереймерӗм , п ӑхатӑп—куш ил тытса 
тӑракан ҫын курӑнмасЬ Куш илте пӗр мӑш ӑр Бӑлха

пурБЪӗ. „К араул“ кӑшкӑратӑп. К уҫҫулпе йӗрсе йа- 
тӑм. К улаҫҫӗ манран, ман кулас килмест.

—  Пуйрӑни?— тӑрӑхлаҫҫӗ манран.
Мӗн тӑвас тетӗн. Кайрӑм вара куҫа шӑлкала- 

са. Н у, мӗн калӑп маткана? П ӗтерет ӗнтӗ вӑл мана.
—  М ӗн турӑн вара, тесе ыйтрӑм еп ӗ А хтер- 

тен — вӑд ҫак йапалана каласа пӗтерсен.
А хтер ман лаа-а-аш  хуйхӑрБ ӗ те пилӗкне тӳр- 

летрӗ,
—  Ан асӑн та ӗнтӗ, терӗ вӑл, аллине су л са ,— 

хуйхӑпа йулашки укҫана ер ех  ӗҫсе  йатӑм.
— В ӑт телей сана, терӗ вӑл, ман пит ҫине 

вӗри сывлӑш не йарса. Вӑт телей сана!... Таврӑнсан  
маткана укҫана ҫухатрӑм, тесе  суйеҫтертӗм  те, 
анБЗх шанмаст матка. Л екрӗ мана вӑл к у ,—аванах 
лекрӗ.

— МулкаБ каҫса кайманҫке сан ҫул ҫинБен— 
тесе  ыйтрӑм епӗ унтан, вӑл ҫавӑн пек йапаласене  
сӑнаса пурӑннӑран.—М улка^ тавраш  курманҫке 
есӗ  ҫул ҫинБе?

— Вӑл ман куҫран тӑн н-н пӑхрӗ те, нумай- 
Бен нимӗн те каламарӗ. Унтан аллине вӑрӑмӑн 
тӑстарса каласа ху^ӗ:

— Тен, мулкзБ епӗ ҫывӑрнӑ Бух ҫул пӳлсе 
каҫса кайнӑ? Епӗ ҫывӑрнӑ БУХ кайнӑ вӑл, ҫӗр тӗп- 
не анман йапала—терӗ А хтер пиББе- П ӗрре тата  
куҫ ӳксе ӗн е вилсе кайрӗ, е-е-ей , пурне те каласа 
пӗтерес ҫук —терӗ вӑл пуҫне усса.

*
Н умай пулмаст епӗ ӑна урамра хирӗҫ пултӑм.
— Н у, телейне тупрӑна?— ш ӳт туса ыйтрӑм 

унтан .—М ӗнле сывлан?
— Тупрӑм телейе, тин туп рӑм —терӗ вӑл йӑл 

кулса мана хирӗҫ.
— Ну? Ҫ апах та тупрӑн иккен. Ӑ ҫта выртнӑ 

иккен сан телейӳ. Каласа парха?
— М уш нӗ,—терӗ вӑл Бӗлӗмне ти вертсе.— 

М ӗнш ӗн калас мар. Ушкӑнлӑ хуҫалӑх турӑм ӑр, 
Илтетни? Хал) ӗнтӗ тӗш мӗш ленме пӑрахрӑм. П урте  
ҫителӗклӗ. Тырӑ аван пулат, тӑрӑш са ӗҫлетпӗр. 
Ҫураки тума тр ахтӑр  парасш ӑн пире. Н умай пусса  
куҫрӑмӑр Хамӑра та пур, патш алӑха та ҫитмелле. 
Вӑт ӑҫта иккен вӑл телей, пӗрлеш се ӗҫленинБ е.— 
терӗ вӑл тӗтӗмне пӗр хӗрнелле вӗрсе. Аллӑ икӗ 
ҫул телей ш ырарӑм, аллӑ виҫҫӗмӗш  ҫул тупрӑм. 
Т оттӑ—тер ӗ вӑл йулашкинБен кулкаласа.^

Ҫ. Йалавии.

К ӑ ҫ а л  к у р а ҫ ҫ ӗ  ӗ нт ӗ .
Утик-касси йалне халиьъвн акроном тавраш пырса курман. (ИАЛКОР).

—  Мбн йӑлбпех пухӑнса тӑратӑр?
—  Акронрм килмрллв, теҫҫб. Х алиььен  нурман йапалана курас твтпбр. Трактӑр мгнврпбши вӑл?
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Тӗлӗнмелле ҫынсем.

П ӗр М аркариттӑ В епе йатлӑ хӗрарӑм ӑн ҫӳллӗш ӗ  
16 ҫул ҫурӑра Бухиех 255 сангим етр пулнӑ (10  пӑт 
туртнӑ). Т епӗр Кайанус йатлӑ Ф инБанти ҫынни 
283 сантиметр ӳссе  кайнӑ. К олантире пӗр Паулин  
йатлӑ улпуг хӗрӗ 54 сантиметртан ытла ӳсейм ен  
(4 кило туртнӑ). Ҫак й аааласен й ен  пит те тӗлӗн- 
мелле ӗнтӗ. А ньах унган та хы тӑ тӗлӗнм елле М ус- 
карин-кассинБИ (Ш уп. р )  кулак Никколай М илӳгин- 
ран. Вӑл пысӑк йал кулакӗ икӗ ҫул ҫурӑллӑх тӗр- 
м ӗне хупнзскер , тӗрм е ум ӗнБ е (тӗрм е лапкинБе) 
прикзш Бӗкра ларат. Лавкаран йалти тӑван кулак- 
сене супӑц) тавраш сем , тапаксем, тата ытги вак- 
тӗвек йапа.тасем ӑсатса тӑрат. Йалти тӑван кулак- 
сем: пирӗн Ми.Бугтин тавраш ӗсем  тӗрм ере те ырӑ 
курса пурӑнаҫҫӗ, тесе  мухтанса ҫӳр еҫҫӗ .

Т ӗлӗимелле кунтан. Е сӗр М аркариттӑпа Кайа- 
нусран тӗлӗнмелле теттӗр. ВӗсенБен мӗн тӗлӗнмел- 
ли пур!

Уҫблман ҫдвар.

И анварӗн Ю -мӗш ӗнБе Ш упаш кар районӗнБИ  
И ш лӗ-П окровскинБ ен ҫакӑн пек хыпар илтӗмӗр: 

„И ш лӗ-П окровскинБи партти йаБейкки 
ӗҫхр есБ енӗсем  хуш ш инБе, Бухӑнсен пух- 
хисенБ е ҫуракине хатӗрлен есси  ҫинБен  
сӳ гсе  йавман. ҪийӗнБен тата хӑйӗн ларӑ- 
вӗсенБ е, пуххисенБ е ҫураки камппани ҫин- 
Бен ҫӑвар та уҫм ан “, тет.

Ҫӑвар уҫман?!. М ӗнш ӗн уҫмастш и? Унти парт- 
ти йаБейкки ҫекр етгарӗ ҫӑварӗнБен таса мар ш ӑр- 
шӑ кӗрет пулмалла. Ҫавӑнпа вӑл ҫӑварне уҫма  
вӑтанат. Унӑн ҫӑварне ф ормалиипа т а с р с а  йарас. 
Ф ормалинпа тасалмасан, тасату ш ӑпӑрӗпе лайӑх- 
рах сӗр се  тасатса пӑхас.

Васкама шух1шламзҫҫ§.
Сахал мар, 2 0 8 0 0  Бентнӗр ҫуртри вӑрлӑх кӑ- 

ҫал тасатмалла Тутаркас районӗнБе. Тасатмалла та, 
аньах...

М ӑнсӗнтӗрти проккат пункБӗ йапӑх ӗҫ- 
лет. Й алсенБ е вӑрлӑх тасатасси  ҫинБен  
ӑнлантарса паракансем ҫук. Ав, Пӑсӑрман  
йалӗ тырӑ тасатмалли маш ш ина йала та 
кӗртмен, „кирлӗ мар п и р е“ тенӗ. Хӑш пӗр  
йалсенБ е 2-3 кил анБЗх вӑрлӑхсене тасат- 
тарнӑ.

Т утаркас райӗҫтӑвком ӗнБ е ӗҫлекенсем  вӑрлӑх 
тасагасси ҫинБен халӗ питех ш ухӑш лам аҫҫӗ Ш у- 
иаш картан выкӑвӑр парсан та ш ухӑш ламаллӑх  
вӑхат пулмаллаха, теҫҫӗ.

йатех.

Сысна— вьцьбх.
МӑйкӑБ тусан та сысна картана кӗрсе ка-

Кӑш ар-кассинБи (Ҫ ӗр п ӳ  райоиӗ) К ӗрпе  
В аҫҫийӗ, ӗлӗк 4-5 тарҫӑпа пурӑннӑскер, халӗ 
те ҫӗр  тара илсе акаканскер, Бьыай пуҫ 
выд)ӑх усраканскер, ҫӑмартапа услам тӑва-

канскер, тырӑпа сутӑ тӑваканскер—йалсовет 
БленӗнБе тӑрат.

Кӑҫал пӗтӗм ^ ӑ в а ш  респуплӗпе сысна-выД)ӑх 
ш утне 42 проББЗн ҫурӑ ы тларах ӳстерм елле. Вӑл 
шута Кӑшар-кассинБИ К ӗрпе Ваҫҫи йатлӑ ӑратпӑ 
сысна кӗмест. Ун йышши сы снасене усрамалла 
мар. Кӑҫалах пӗтерсе хумалла.

Кӗтмен ҫбртенех.
Кӗтмен ҫӗртенех пысӑк ӗҫсем  пулса пыраҫҫӗ: 

иртиӗ теккапӗрӗн 25-м ӗш пе 26-м ӗш  БИСлисенБе 
П акку тавраш ӗнБе. кӗтмен ҫӗртенех, ҫӗр  Бӗтренни 
сисӗниӗ; Ҫ ӗрпӳ районӗ, кӗтмен ҫӗртенех, интустри 
сайом ӗ тӗлӗш пе, би  кайри хӳрен е тӑрса йулнӑ.

Ҫавӑн пек тата П ӗрремӗш  Алии йалӗҫ- 
ӗҫтӑвком (Ш уп. р ) претҫетаттӗлӗ иаркейӗв  
П етӗрӗ сам ооплош енипе ҫемсутӑ укҫине, 
кӗтмен ҫӗртенех, 100 тенкӗ хӑй кӑсйине 
Биксе хунӑ. И урат ревиҫи комиҫҫи ҫав ир- 
сӗр л ӗхе тупнӑ. Халӗ ӗвтӗ самооплош ени  
укҫи ҫӑлсем, хапхасем  йусас вырӑнне Иар- 
кейӗв кӑсйине ,й у с а м а “ кайнӑ.

И аркейӗв кӑсйи йусаннӑ, алли й у са н м а н -х а -  
кукӑр алӑпах ҫӳрет. Кукӑр аллине йусама тӗрмерн  
м аҫтерскойне йамалла.

Сйвб вырбнсем.

Ҫ урҫӗр йенБИ А ҫире, И анӑ йатлӑ шыв 
ҫинБе сивӗ 70 кратӑса ҫитет. И европпӑра  
та сивӗ вырӑнсем пур,— сӑмахран ҫурҫӗр  
йенБИ вы рӑнсенБе, тата Куславккари кол- 
хос ӗҫне вӗренмелли ш култа сивӗ. Урок 
вӑхӑтӗнБе унта ЗБасем ш ӑнса кӑвакарсах 
кайаҫҫӗ. О пш Беш иттинБе, тем иҫе хут тум- 
тир витӗнсе вы ртсассӑн та, вӗренекен аБЗ- 
сен ш ӑлӗсем ш атӑртаттараҫҫӗ. „АБЗсем хӗл 
каҫиББен вилме те  х атӗр л ен еҫҫӗ“, тет пӗр 
„Витӗр к у ҫ“.

Вилме ан хатӗрленӗр , аБЗсем! Куславкка ра- 
йонӗнБе кӑҫал 1165 хресБ ен  хуҫалӑхне колхоса 
куҫармалла. Ҫав ӗҫе  тунӑ ҫӗр те есӗр  кирлӗ пула- 
тӑр. С ире ш ӑнтакансем... те  кирлӗ п улаҫҫӗ—ун ҫин- 
Бен тӗрӗсси п е кӑтартса пама пултараймастпӑр.

Ҫнтмбш йалб.
Ҫитмӗш  йалне пӗлетӗри  есӗр? Ой, пӗлместӗр  

есӗр  Вӑрмар районӗнБИ Ҫитмӗш йалне! Ҫитмӗш 
йалӗнБе ҫитменлӗхсем  пит нумай. Ҫ итм ӗш ре ком- 
сом олӗссем  халӗ те хут пӗлменнисене хут вӗрентме 
тытӑнман. Ма тытӑнмаҫҫӗ? „И ӗплӗ ҫӑм ах“ ҫийес- 
ш ӗн. Тутлӑ йапаля, теҫҫӗ  пулмалла ӑна. Тутла, 
тутлӑ, ҫийӗр, йулаш кине ^ ӗ к ӗ т у  йалӗнБИ 13 хут 
пӗлмен ҫынна хут  вӗрентме пулнӑ уБ итлӗсене па- 
рӑр. Вӗсем те сирӗн пек ӗҫе  тытӑнман.

ТӲРЛЕТНИ.
«Капкӑнӑн» 24 мӗш ножервнье икӗ сурӑх калаҫса тӑнӑ 

карттин пур. Ҫзв кврттин айӑньв «караьура фврминъе» твҫв 
ҫырнине «Сассурсхи совхосра» тосе вупаиаллв. Иӑнӑш ҫапӑнна>

_  8 -



Кашкбр.

Кашкӑра тем БУл тӑрантарсан та вӑрманал- 
щях пӑхаЬ тенӗ авалхи етемсем.

Вӑрмар районӗнБи Кавалта „Смывкӑ* 
коппвраттивӑн пуҫлӑхӗ, питӗ пысӑк кулак  
ывӑлӗ пулнӑскер, Л^атви Ҫтаппан П етӗрӗ 
пӗр пуйан, сасӑсӑр хӑварна кулака 50 пӑг 
тимӗр сутнӑ, хресБвнсене тем Бул тархас- 
ласан та, «ҫук» тесе  ӑсатнӑ Ытти тавар- 
сене те (потош вӑсене, шпуд)ккӑ ҫнппнсене) 
тӗрлӗ БЗҪтнӗксене ӑсатни палӑрат. Тавар- 
сене Бӑҫтнӗксене ӑсатат, хӑйне ӑҫта ӑсат- 
маллаши, тет Т ӗпсӗр  йулташ.

Ку ыйтува хирӗҫ ҫапла калама пултаратпӑр; 
“:овет С ойусӗнБе ун пек кулаксем майлӑ ӗҫлекен- 

ене вырӑн ҫук, ытти п а т ш а л ӑ х с е н ҫе -ҫ и т е с  ҫул- 
енБв Совет пулмалла та, унта та Ҫта паа П етӗрӗ  
аД)Д)И вырӑн пулмаст. Л увБ ӑ ӑна М арс йатлӑ 

тланет (ҫӑлгӑр) ҫине йарас. Унга Бӗр^унсем  пурӑ  
наҫҫӗ, теҫҫӗ Ҫӗр ҫинБен М арс ҫ и -е  кайма 52 - 3 8 0  
мӗлйун километр вӗҫмелле, теҫҫӗ те, анБях уншӑн 
ҫул укҫи парас мар.

____  V
Е ҫӑр  аптрана п()ухнехи 

шухӑшсем.
Пуҫлӑх куҫне шӑтарасла нӑхма хушнӑ, 

пахт,а-ҫимӗҫ вӑрлӑхне шӑттарса пӑхма хушнӑ.

Ҫӗр оркӑнӗсем Биркулозр акма пуҫласан, 
хресБенсен вӑрлӑх акас вӑхӑт ҫывхарат.

- Пӳрократа тыр акма хушсан: ыран акап, 
ыран акап, тесе тепӗр хӗллеТ)Ъенех ӗҫе тӑс- 
са пыма хатӗр.

Йала ҫураки камппаниие иртерме ка- 
йакансем, йалта ывӑнат,ъенех ӗҫлӗр, канасса 
йалтан тавӑрӑнсан/уъреш тенире сӗтел хуш- 
шннъе ларнӑ ъухне те (пуҫлӑх курман ъухне) 
канса илӗр. —^

Вӑрлӑха машшинпа аксан кнрлӗ мар ҫӗре  
сапаланса каймас1", шухӑш, машшинпа акмал- 
ла туман пирки, таҫта инҫетри хӑйзмата та 
кайса сапалана!'.

■бас палӑрмарб. ^ зк а н а р т а  (Ш упаш кар р нс) 
иртнӗ ҫул уҫӑлнӑ пуш ар трушинин ӗҫӗ  кӑҫал тии 
палӑрма пуҫларӗ: хурал сарайӗнБи пакур аврисене  
урапа каш тисене хурал пӳргне ӑшӑтма ҫунтарса  
пҫтерБӗҫ. Сарайӗ ӗлӗкхинБен йапӑхса кайна, тру- 
шйнӑ Бченӗсем йапӑхм ан—сухаллисем сухалӗсене  
каҫӑртса ҫӳр еҫҫӗ, сухал ҫуккисем — йанаххиссне  
каҫӑртса.

Мбншбн ҫтена хаҫаьӑ  тухиа пӑрахнӑ Ҫавал 
хӗрри Канашри (Ҫ ӗрпӳ районӗ) комсомол йаБейк- 
кин хут ҫинБС халӗ те тухса тӑракан ҫтена хаҫах)! 
тухм» пӑрахни 4 ҫул тулгарат (менелник пулат) 
М ӗнш ӗн ҫгена хаҫаъӗ тухма пӑрахни ҫи н Б ен й ал ш  
ӑслӑ ҫынсем ҫапла каласа пӗлтереҫҫӗ; ретколлеки  
Бленӗсем ҫтена хаҫатне статйасем нумай ҫырн» о 
алӑсӑр пулса ларнӑ, йзБейккӑра тӑракан комсомо  
лӗссем  ҫтена хаҫатне вуласа куҫсӑр пулнӑ та ҫте- 
на хаҫат вал)-ъи саметкӑсем ҫырайман. Комсомп- 
лӗссене ҫтена хаҫаБӗн менелникӗ ва-ББи сӑр зсеч  
тума хуш мастпӑр (Йалнав).

Хурӑпнӑ кбгес Кӑшар-кассинБе хӗрлӗ кӗтес 
пуР51)ӗ. А н бэх  ҫав кӗтес йулашки вӑхӑтра хура.1 - 
Бӗ: хаҫат кӗнеке вулас вырӑнне. хресъенсем  йу- 
махсем ҫаптарса ъӗлӗм  тӗтӗм мӑкӑрлаитарса ла 
раҫҫӗ. Х ӗрлӗ кӗтесре Б^лӗм тӗгӗм мӑкӑрланни хӗр- 
лӗ кӗтесе йертсе пыракансея пуҫӗнъе „йапӑх“ тӗ- 
тӗм мӑкӑрланнин^ен килет.__

Урапа тупзйман пирки. Йаманакрн ҫитӗннисен  
шкулӗнБе вӗрентекен Титтовӑ А., хӑйӗн урапи ҫук  
пирки, кулаксен урапи ҫине улӑхса ларнӑ Сасӑ 
сӑр хӑварнӑ ҫы нсемпе Биркӳ праҫникӗсенБе йур- 
ласа, таш ласа, савӑнса иртернӗ. Кулаксен урапк  
иш ӗлсе ансан кам урапи ҫине ларасси паллӑ мар.

Аса иясе. Ш упашкар пу.Бнитси пуҫлӑхӗсем , 
„вӑрманта лаш ине ҫапмаллӑх хулӑ тупайман“ тепо 
паллӑ сӑм ахсене пурнӑҫа кӗртес тесе, пул)Нитса 
пыракансен йаъӗсене ҫыраканнине ъаваш ла пӗлс- 
кенсем хуш ш инБен тупайман—вырӑсла калаҫакан- 
нине тупса лартнӑ. 5 в в а ш  хӗрарӑмӗсем  унпа ка 
лаҫма пӗлмеҫҫӗ, тухтӑрсем —пӗлеҫҫӗ.

Ҫбабден виҫмеплв КӗҫӗийелБӗкрен Курнӑг^ӑшл 
15 ҫухрӑм теҫҫӗ. Т ӗрӗс мар мӗнш ӗн тесен И елъск  
райсовеъӗ Курнавӑш ри ОТН йаББВйкине йанӑ пср 
отнош ени 1 уйӑх та 3 кун ҫуренӗ Ҫӗнӗре!* виҫсе  
пӑхма хуш атпӑр.

Вӑрман сулотнӗкнӑ кайакан ҫын мар к у —унтан тарж аник.
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Иетӗрнене шӗвӗртнӗ-ӗ!
' у истори ҪИНБ6Н каласа кӑтартма 

пуҫлаъБен малтан— манӑн вула- 
кансемпе пӗрик сӑмах калаҫса  

илес килет. Ӑш Биккӗме лӑплан- 
тармасӑр нийепле т е  ъӑтма ҫук.

Т оссатнӑ мана!..
Вы рӑссен Х1Х-мӗш ӗмӗрти писсаттӗлӗ Н. ,В. 

Кокӑл, „Р ев и сор “ йатлӑ комети ҫы рса тӗнъери  
клаҫҫӗксен тенкелӗ ҫине ларнӑ. Ҫурӑлса кайас пек 
тарӑхатӑп: М ӗнш ӗн ҫырнӑши ӑна вӑл!? У рӑх ҫыр- 
малли нимӗн те тупайман-им? Кокӑд, ҫырман пул- 
с а н - е п ӗ  ҫырнӑ пулӑттӑм вӑл „Ревисор" кометине... 
Тупата! И пӗртте кайа пулм астъӗ манӑн ҫырӑвӑм  
КокӑД)ӗнБен, тӳ р ех  каламалла. Т ем ӑ—Никколай  
ВаҫҫилБӑнБен те Баплӑрах...

К оротниБъӗй, ТопБински-П опБӗнскисем  вы- 
рӑнне— И етӗрнери пӳрократсем ... Хлестакков вы- 
рӑнне пулм алли—унтан тем иҫе хут та иртерег. 
Пит матур каъБӑ П ӗр сӑмахпа, XIX мӗш ӗм ӗрте  
Н. В. Кокӑд, пулман пулин— ХХ-мӗш ӗм ӗрте ун  
вырӑнне еп ех  пулӑттӑм пулӗ, еп ех  утланса ларнӑ 
пулӑттӑм клаҫҫӗксен тенкелӗ ҫине...

Е сӗр кулаттӑри? Ҫук. ан кулӑр! М алалла ма- 
кӑрмалли те тупӑнӗха. Труках нимӗн урлӑ та сиксе  
каҫса кайма ҫук вӗт. Акӑ, паллаш ӑр ӗнтӗ манӑн 
нихӑҫан та ҫы рас ҫук кометин сотерш анипе... (Кӗс- 
кен ҫеҫ пӗлтеретӗп, п урпӗр ех ку темӑна Кокӑл,
ҫырнӑ!)

—  Пилбк хутъен бнтб сорттировккӑ патие килте- 
мӑг. Паиастӑр. Мбнлеха бнтб капла пирбн... малалла.

—  Ш ут йбркине мантӑри. Пидбк хы ҫҫӑн  ултӑибш 
хут килмелле.

П ӗр илемлӗ ирпе, тӗрӗс калас тӑк— нойапӗрӗн  
И -м ӗш ӗнБ в И етӗрне райкомолне илемлӗ питлӗ- 
куҫлӑ илемлӗ кзББӑ кӗрсе тӑнӑ. П ӗрик хутъен  
сывлӑша ш ӑрш лакаласа пӑхнӑ та, ответлӑ ҫекрет-

тар пӳлӗмне кӗрсе, тӳрех хӑй кам иккенне пӗл 
тернӗ:

—  Епӗ, Филиппӑв Виҫҫилий П етроБ, комсо 
молӗс. Калас пулат -  песрапотнӑй каъБӑ- Манӑ 
спетсиад)нӑҫ— налук ӗҫӗ  Ҫеменӑвски районра 
(5 у л х у л а  кӗпӗрни) килнӗ. Акӑ токкументсем... По 
ш алсгӑ— ӗҫ тупса парӑрБъӗ есӗр  мана, по лини! 
комсомол й?ркипе, так ска-ат.

Райком ол ҫекреттарӗ, хӑйӗн толш нӑҫӗ тӑр 
пӳрократисӑма йуратм анскер, пӗрре ҫӑвар тулли! 
сурнӑ вӑхӑтра тенӗ пек, илемлӗ кЗББӑн илемл! 
пиъетсем  пуснӑ хуБ ӗсене пӑхса тухнӑ та, тӳре! 
телехвон трупкине ҫавӑрса тытнӑ:

—  Алло, профсойус! Райкомол калаҫат. 5 ^  
н ӗ р х а .. Кам унта сирӗн аслӑраххи? Акӑ мӗн: пи 
рӗн патра ӗҫсӗр  ком сом олӗс пур. М атур каъБӑ 
Т ем е те пултармалла . Тӗп спетсиад^нӑҫӗ— налук 
ӗҫӗ. Мӗ-ӗн? Вырӑн ҫук тетӗр!? Е сӗр м ӗ н .. Райко- 
молпа сБИтатсӑ тӑвасшӑн мари? Н ет, нет, апла 
йурамаст... Е -ех, калаҫатӑн ес! Унӑн токкумӗнБӗ- 
сем пӗр кун вуламаллӑх ҫи тм ел л е .. Ш анБак пур,| 
пур. Вырӑн тупасах пулат. П ур тетӗн? Н алок ин-’ 
ҫпектӑрӗ? Вӑл та аван! Х алех пыратпӑр .. Иурат, 
йурат!

Тулли уйӑх пек ҫутӑлса кайнӑ ҫекреттарӗн 
пит-куҫӗ. Усӑллӑ ӗҫ  в ӗ т -к о м с о м о л  хушшинБИ ӗҫ- 
сӗрлӗхпе кӗреш етпӗр!

... Кӑнтӑрла иртсен илемлӗ ирпе райкомола 
ӗҫ  ш ыраса пынӑ илемлӗ кзБЪӑ И етӗрне райӗҫтӑв- 
комӗн налук инҫпектӑрӗ п у л са .т а  тӑрат. Пит аван 
ӗнтӗ, пӳрократисӑм сӑр-м ӗнсӗр, калама ҫук хӑвӑрт,

* *
Райӗҫтӑвкомш ӑн та савӑнӑҫ пысӑккӑ. Аптранӑ 

пулнӑ налок и нҫпектӑрӗсӗр . Ӗҫлекен кирлӗ— тупма 
ҫук. Акку ӗнтӗ С аваоф муБИ пӗлӗт ҫинБен райӗҫ- 
тавкома ырӑ сунса налок инҫпектӑрӗ пӑрахса^ панӑ 
пекех пулБӗ. Ҫӑкӑр ҫук Бух суххари те т у т л ӑ ҫк е ..

ПуринБбн те ҫӗнӗ инҫпектӑра увашени: Мир- 
кӑрӑтри (ах, хӑйамат, И етӗрнери темеллеББ^О  
Бынлӑ ҫынсем ӑна инҫетрен иртсе пынине курса-
нах ҫӗлӗкӗсен е хывса кӑвапа таран тенӗ пек пуҫӗ- 
сене тайнӑ...

(Вулакан! Калаха: «Ревисор»-тинБен мӗнтен  
кайа, е?)

... Хӑш пӗр токлатБӗксем пӗр калама тапрат- 
сан пин ҫухрӑм тӑрш ш ӗ токлат тума та хатӗр. 
А н бзх  темле усал токлатБӗке те^ пӗрик усал сап- 
пискӑ ҫы рса парсан ъарм а пулаЬ

В ӑхӑт—апла мар. В ӑхӑт малаллах шӑват, ӑна 
Бярӑн! тесе  пин саппискӑ ҫы рсан та усси ҫук. 
М алаллах шӑват, мур...

... С исм есӗрех теккапӗрӗн 15-мӗш ӗ персе ҫитнӗ. 
Ӑнта . ҫитнӗ ҫав. Вӑл 15-мӗш  теккапӗр 1929- 

мӗш ҫулта вуҫҫех  пулман пулсан авантарах пу- 
лӗБЪӗ и тен! М ӗнш ӗн тесен  теккапӗрӗн 15-мӗш ӗ  
пӗтӗм И етӗрнери мӑн портф ӗллӗ халӑха Бӗтрентер- 
нӗ... В ӗсем  ку кун Кокӑл, пйессинБИ коротниББӗй- 
сем, поБтеймейҫтӗр, Ҫемд^аниккӑсен род^сене ирӗк- 
сӗр ех  выд^анӑ.

Ку ирсӗр кун— И етӗрне райӗҫтӑвкомӗнБе пӗр  
уйӑх хуш ш и налок инҫпектӑрӗ пулса пурӑннӑ илем- 
лӗ каъБӑ (илемлӗ ш улӗк, тейӗттӗм  епб) И етӗрне- 
рен хӑйӗн тӗп сӗр  кӑсйене укҫа тултарса тухса  
тарнӑ... Никам та сисмен, никам та пӗлмен.
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—  Хурах! Хурах!
— Кӑ-ра-ву-ул!
—  Ҫаратнӑ пире-е!
—  Налок инҫпектӑрӗ пулман вӑл, пит те 

1ултаракан аф ерис (ш улӗк) пулнӑ ҫеҫ.
Ҫ ухӑрат И етӗрне... П ортфӗллӗ ҫынсем пӗр- 

1ӗрин патне сӗрӗм  тивнӗ сурӑхсем ле Бупаҫҫӗ,^ те- 
1ехвон ш ӑнкравӗсӗм ҫурӑлса кайас пек шӑнкӑрта- 
аҫҫӗ...

—  Шырас!
—  Тупас!
— Тытса хупас!
— Улталанӑ пире, ш ӑхӑртнӑ!
— Х урр-а-ах!
—  М илитси, лаш асем  ҫине!
— Аррестова-ат!
Урлӑ та пирлӗ Бупнӑ, ҫӑвартан сӗлеке йуха- 

кан пулиББСнех шыранӑ. Хаш хӑлнӑ. Аптранӑ. 
Супнӑ...

П ур п ӗр ех—тупайман.
Х ваттерӗнБе йулнӑ хутсем  ҫакна ҫеҫ пӗлтер- 

нӗ: вӑл илемлӗ каъБӑ Филиппӑв хуш аматлӑ мар, 
Пуйанӑв хуш ам атлӑ пулнӑ.

* ♦
Иулаш ки стсенӑ; И етӗрнери мӑн потф ӗллӗ  

етемсем пуртв пуҫӗсене уснӑ. Х уйхӑраҫҫӗ. И лемлӗ 
шулӗк мӗн Б ухлӗ укҫа вӑрласа кайнине шутлама  
тапаланаҫҫӗ, анБЗх ш утласа кӑлараймаҫҫӗ, мӗншӗн  
тесен вӑл (ш улӗкӗ ӗнтӗ) йалсем тӑрӑх нумай укҫа 
п ухса ҫӳрен ӗ.. Кам пӗлет, тен тем иҫе пинех шӑ- 
хӑртнӑ пуд).

П ӗр пӗринпе пӗр сӑмах та калаҫмасӑр, хул- 
лен саланаҫҫӗ...

5 а р ш а в  хупӑнат.

Лвонит Анаккӑв.

ВОЛОКИТЬӖК.

Пирбн йала пырса ҫураки токлатна туса парха' 
—  М алтан 3 екҫемпл^ар сайавлвни ҫы рса пар. 

Сайавлвни ҫумна хӑвӑрӑн, тата арӑмусӑмпв аБУ-пӑ- 
-Ьусен токкумбнъбсвнв ҫйлвсв парӑр. Унтан тепбр 
ернврен килсв пӑхӑр.

К у лаш такмаке.
Авалхи майлӑ Вӑрман уйӑхлӑхбнъе. Шеф ушк^н -ьленб.

— Иӑван, айта хы сна вад)Д)И 
вӑрман касма.

— Вар ыратат.
— И ӑван, айта вӑрман вӑрлама.
— А ҫтаъБ ӗха ҫав ман пуртӑ— 

ҫивӗББИ.

Ҫураки камппани пуҫламбш.
— П ур ҫӗрте т е  ҫуракине вир- 

лӗнех хатӗрлен еҫҫӗ — вӑрлӑхсем  
суртлаҫҫӗ... П ирӗн нимӗн те ҫук. 
Ҫы вӑраҫҫӗ штод^?..

— Ҫ ы вӑрмаҫҫӗ-ҫке. Х у л а р а н  
Биркуд)ар илессе кӗтеҫҫӗ.

Кулак.
— Вӑрман хатӗрлемелли камп- 

пани пуҫланат тенине илтсен, 
лашама сутса йатӑм. Халӗ ка- 
лаҫҫӗ: вӑрман хатӗрленӗ Бухне  
кулаксем ҫине нумайрах тийе- 
мелле, теҫҫӗ. М ӗнле туртасха ла- 
ш асӑр. Хамӑн патрака кӳлмелле 
пулат пули анБЗх.

— -  М ӗнш ӗн сирӗн районра ҫав 
тери сахал хатӗрленӗ йуман?

— М ӗнш ӗнни а р а .. вӑрман ха- 
тӗрлекенсен пуҫӗсем  йуман пул- 
нӑран.

Иалсоввт ъленб пулнӑ ҫын.

—  М ӗнш ӗн сана, Куҫма, йал- 
советран хӑваларӗҫ?

—  М ӗнш ӗн тесен  хам епӗ хӑ- 
валанӑ... самоконккӑ.

Кумӑш пирки.

— Сирӗн йалсовет претҫеттӗлӗ  
ма колхоса куҫмасг. Кӑҫал ҫура- 
кинБе те  куҫмасан хӑҫан куҫӗха  
апла вӑл?

— И ерхип П авӑлӗ вилсен куҫ- 
ма шухӑшла^г.

— Ма ун Б ухне тин?
— Ара вӑл И ерхип П авӑлӗпе  

кумаллӑ та, колхоса куҫсан, кум- 
ми ҫиленесрен хӑра'г.
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— Анне, ма ес мана Б^лхесӗр  
туманши?

— Ай-уй! Мӗн калаҫан?
— 5 ^ л х е с ӗ р  пулнӑ пулсан йала 

колхос уҫасси  ҫинБен токлат ту- 
ма йамасБӗҫ.

Машшинсен тирпейлбхӑ.

— Пирӗн акроном уБасткинБС  
ҫураки ваД)Д)И пурте пур.

— П урте пур мар ҫав.
— М ӗн ҫук вара санӑн ш у- 

хӑшпа?
— Т ирпейлӗх.

Шкулта.

УБИТтӗл ыйтат:
—  Ҫ урхи калБЗСсне сийен кӳ- 

рекен хурт-кӑпш анкӑсен йаъӗсене  
калаха? тет.

—  Хурт, нӑрӑ, ереш мен, татд  
пуп молепӗнӗ, тет аъа.



Ӑслӑ хӳт.
Каллех хут пӗлменнисене хут вӗренгессн ҫин- 

Бсн, унпа пӗрлех клас ҫулйӗрӗ ҫинъен.
5 а к а н а р  йалсовеъӗ (Ш уп. р .) 219-мӗш  номӗр- 

лӗ хутпа Ыраш пулӑх ҫынни— П етров кулак ҫине  
„ҫиленнӗ“ те, суйа ӗнентерӳ туса панӑ:

Пред‘йвитель сего г-нин дер. Ы раш-пулхи Чсбок. 
р-на АЧССР П етрову Григорию П етровичу, гсд 
рожден«я 1901 г ,  семейное полож еьие Седнякя, хо- 
лост, сотциальное положеиие средняка, род саняти 
хлебопаш еством. Что и в ы е о  исяошенное Чкга- 
нзрский СИК удостоверяет.

Пред Се1К Черников
Секретарь Яковлеа.

„С емейное полож ение -  бедняка, социальное  
полож ение—с р е д н я к а .И м у щ е с т в е н н о е  полож е- 
ние— пат, акка пуД)... Капкӑнски „полош енине” ил- 
сен кулакка пулат пу-Б . Ӑслӑ хут туса панӑ есӗ, 5 ^ '  
канар йалӗҫтӑвкомӗ! Ҫав ӑслӑ хута туса панӑшӑн  
хӑвӑрӑн прихутри И ш ек Биркӳ тӑрне хӑпартса  
лартас с а н а -п а с а р а  пыракансем тӗлӗнББӗр.

Ҫавӑрӑннисем.
Х ӗвелҫамӗш  тени кирек йепле сур ъ ӗ те (П о- 

танек инҫтиттуъӗн Капкасри уйрӑм ӗнъе ҫын ҫӳл- 
лӗш ӗньен  ик хут  ҫӳлӗрех  ӳстер се  тунӑ сур ^ ӗ те) 
хӗвел майлӑ ҫавӑрӑнат. Ҫав вӑхӑтрах Ем пӗрт-Т уҫа  
йалӗнБи (Ҫ ерпӳ рай.) вулав ҫур^ ӗ пуҫлӑхӗ К. Фи 
липпӑвпа ш кул пуҫлӑхӗ Ҫ еменӑв волоккиттӑ йе-

Дшбтаъъен.

нвлле ҫавӑрӑнаҫҫӗ. И ккеш ӗ п ӗҫ  ҫуртрах пурӑнаҫҫҫ 
пулин те пӗр-пӗрин патне ҫалан пек хутсем  ҫы 
раҫҫӗ:

„Заву Имбюртской школы
Захарова как член О соавиахима выбрана на рай. 

конференции Осоявиахима делегатом, а  потомупро- 
шу не задерж ивать.

О тв. сок. парт. кчейкв ВКП(б) К Филиппов
20.Х-29 г.

Ш кул пуҫлӑхӗ Семенов:
„П олучено 8 часоа 30 минут, исполнено в 8 час. 

£5 минут того же дня.
З а в . Имбюртской школой М. Сем1нов“ —

тесе ҫырса параӖ
Кӑштах тӑхтасан ку ҫынсем кӑнтӑрлахи апат 

ҫиме килсен те арӑм ӗсене (йе амӑш ӗсене) „прош у  
отпустить обед  на одн ого м уж а“ тесе номӗр ларт- 
са отнош енисем  ҫырса парӗҫ. Волоккитгӑ йенелле 
ҫавӑрӑннисенБен темӗн те кӗтме пулат, теҫҫӗ.

Куҫлӑх, сутйе, тата 44 ҫын.
К уҫлӑх кирлӗ ӗнтӗ ХчлЗх сутйине те куҫлӑх 

кнрлӗ пулнӑ. Елгк районӗн халӑх сутйи Соловйов  
И. С. (халӗ ХӗрлӗБутай районӗн с>'тЯи) суг саҫҫе- 
танине пынӑ саҫҫегаттӗлсене ҫакӑн пек проттоккол  
йышӑнтарат:

СЛУШАЛИ:
Доклад нарсудьи С ою вьева  

И. С. „0 необходимости поезд 
ки в г Чебоксары для приоб- 
р^тения очков дл язан яти я, без 
которых заним аться не в сос- 
тоянии, а  пмв».'Щиеся такозы е 
устарели, а  потому у г ,о ж ает  
опасность зрению глаз и по 
долам службы в НКЮ и пере- 
лож енниезасеяаиия суда назва- 
ченные на 28 27 сентяЗря на 
другие числа.

ПОСТАЫОБИЛИ: 
Поездку нарсудьи т . Со- 

ю вьева  в г. Чебоксары по 
указанным првчинам приз- 
нать уважительной и засе- 
дании суда казначенвы е на 
26-27 сен т . перенести на
3 октября а  27 сентября ня
4 октября о чем ооовестить 
вызвапны х на 20-27 сент. 
29 гова.

Прод. судья Солоеьев-

Заседатели Трофимов, Кручинин.

Сутйе куҫлӑх илме Ш упаш кара кайасси ҫин- 
Ъен ҫаа кунсекБе сута пымалли 44 ҫыниа хут йар- 
са пӗлтермен, сута пухӑннӑ халӑхӑн, сутйн куҫлӑх  
патне кайнӑ пирки, ӗнсисене хы ҫкаласа тӑрсан  
килӗсене тавӑрӑнмалла пулнӑ.

МунБЗ кӗни ӗнер анБЗХ пулнӑ пулсан та, ӗп- 
сене хыҫмаллн пулат вӑл. Халӑх сутйи хӑ8 ӗнсиие 
хӑй хы ҫайм зст (вӑхӑт ҫукраи пулмалла). Ҫавӑипа 
унӑн ӗнсине хыҫса йама И уҫтитси Комиссариатне  
хуш малла.

—  Првтҫетаттбл йулташ, вӑрлӑх тасатмалли маш ' 
шика бур айӑнъвн кӑлармалла.

—  Тӑхта халӗ. Тулта са вӑ ,— ӑшӑтсан та блкӗрв- 
п?рхе.

— Д ш ӑтасси  нумайах йуимарб ӗнтб. Ыран-пайа- 
нах районрисем ӑш ӑтса йарассине кбтсех тӑмалла.
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/Л упаш щ ) суиошнеш.
/Пуиашиарсем аансарсп 22-мӗш щислин- 

1%с т унӑ вӑрман суптпнскпе теме перпӗр 
1%ӑхха илсе пыман. Илсе ти.чал.гах пу.т ӑ  
.чӗн. Виантот ӑралнти мар, аха:1) щ ӑха та 
иурама.иа, .меншӗн тесен аха.у щ ӑхӑ  та 
ахӑлт ат сах ку.1.ма пулт арат — пысӑк ерт- 
тел (20-30  ҫын) ик-виҫ нуртӑпа, икӗ пӑщ- 
кӑпа вӑрман касма тухнине курсан.

Супотнӗк аван иртӗнсе карӗ, йӑвӑҫсем... 
аванах иртӗненмереҫ.



НР0ЛӖН(1М ХУШиИНЬИ „ТЕТ(ЕМ“.
Хусаата Ӗавелаван пысвв аапрӑв тува пуҫ1авӑ. Ку хапрввра ҫуатахӑвра 750 ашм 

вӑшЗр ҫавата, тата 150 пин хетЗр кбҫҫе йЗваааса вааарияхаа. (<Баваш&в> 13.и£ш №-рб).
ИудашЕВ вЗхЗтра •^Звашсене патшааӑх аппаратно хутшйнтарас ӗҫ иаааааа нар, вайаааа 

суаӑнни сисвнет. Сӑнахран, Тӗпӗҫтӑввсм хӑӑӗн 1928-хӗш ҫуахи йанварйн 12 иӗшбьяе кӑхараӑ 
постановаенив^ч реопупабкри ааваратра ҫӑвашсвнпе ҫӑвашаа пӗаекенсем 61 прсв^н а вырӑя 
йышӑвса тӑраҫсӗ тенӗ. Ха% епир вӑа хнсеп 57,2 про'®'^?  ̂ ҫитн̂ д^йек 'лакоа харняЕв вуратпӑр— 
(«Канашӑн» ҫав вон-'ргх).

—  Хусаита кеҫҫе хапрӑкӑ лартаҫҫе, тет.
—  Ха , ҫывӑхрах пула?-ҫке. Апла пире тв кбҫҫе сарса параҫҫб пу/ь.
—  Ҫук ҫав. Ана аппзрата ьӑваш латм а тӑрӑшман пуҫлИхсвч пиьбсгне кӗҫҫе {ӗлемз лартаҫҫе, тет. 

Хӑвах шутла— сахалах кирлӗ мар вӗт.

ИнструктИр п р о в р н ӗ с см .
— Ах, ш ут йево воҫми! тесе Х ӗрлӗъутай р. 

тӑрӑх ҫӳрем е тухас уыӗн, Х ӗрлӗъутай Р Ӗ К -ӗнъе  
ӗҫлекен КӗнББед>арӑв, тӗкӗр тӗлне тӑрса „фиксат- 
ту р “ текен маҫӑпа ҫӳҫне ш ӑлса йакатса илъӗ те, 
сылтӑм хӑлхи ҫунаттине тытса анасласа илъӗ.

АБЭ лайӑх; кӗлетки-ҫурӑмӗ йаштак, вӑрӑм; 
ҫӳҫӗ сарӑ, куҫӗсем  кӑвак, пал)Ттопа.. анБЗх порт- 
фӗл тенӗ ҫумҫакки ҫук. Мӗн тӗвас? Ҫула тухас  
Бух алӑра портф ӗл ҫукки, кӳлсе тӑратнӑ лашанӑн  
тнлкепи ҫукпа пӗрех КӑнББбфзрӑв ш уъӗпе.

—  Кай.малла ҫын патне!.. Т упасах пулат... 
Кой-какой та пырӗ, тод^ккӑ портфӗл пултӑр,— тесе  
ҫав саманрах таҫтан йӑтса пы’5 ӗ портфӗл. Хӗрлӗ- 
Бутайри йалпулӑш комӗн столовине ҫитсе пӗр кило 
ҫӑкӑр, 400 крам колпасси илсе портф ӗле Биксв 
,ш ӑнӑлт“ тутарса питӗрБӗ.

—  Н у, а 1 а ! . Ҫилҫуналла хӑвала лаш уна—терӗ  
йамшӑкне.

К арӗҫ... ,
Лаш а пырат тулхӑрса, ҫуна „кант, танГ  

тукаласа йӑтӑнсах вӗҫет малалла. Тӳлек, лӑпкӑы  
ҫанталӑк пулич те, ҫуна хы ҫӗнъе пӑтранБӑк ҫил- 
тӑвӑл— хы тӑ пыраҫҫӗ...

—  Стоп!. Турхана ҫитрӗм ӗр... Вулав ҫур^ ӗ  
пуҫлӑхне хуш усем  парас пулаӖ — тесе сиккелесе  
кӗрсе карӗ.

—  П ур-и испаБ?.. А ҫ т а  кайнӑ?.. Тупӑр, „пет- 
ыентад)нӑ“ ъ ӗн се килӗр! тесе хуш у п а |ӗ .  Кӗтет...

—  Ах, ш ут тери!.. М ӗнле хуш у хӑвармаллаБ- 
Ъӗ-ха?.. Ес асӑрхамастӑни, йулташ? тет йамш ӑкне.—  
Ну, всеравно... 20 проъБЗн таран пулӑшкомри вӑр- 
лӑх тырӑ фоитне пуҫтармаллах,— тесе ру^кӑ тытса 
перо вӗҫне нӑйкӑш тарма пуҫларӗ. „Кивҫен салагнӑ 
ты рӑ-пулӑсене пухса пӗтермелле; 20 проъБйн вӑр- 
•'^ӑхлӑх тырӑ пухмалла“ тесе ҫы рса хуъӗ.

—  Ҫапла, ҫ а п л а .. сроънӑ пухса ҫитерӗр! тесе  
хӑваръӗ.

П уху... Халӑх ъылай, ан^ах нумайӗш ӗ ҫызӑ- 
раҫҫӗ.

—  М ялашне пухусене шкул пӳлӗмӗнъе тӑвас 
ҫук, мӗнш ӗн тесен, парттӑсем хуш ш инъе халӑх  
ъ асах ы йхӑлаӖ.. П уҫӗсене хурспх ҫы вӑраҫҫӗ... тет  
пӗри.

—  Ма ҫывӑрас мар?..—Вырӑнӗ каплӗ,— тет 
тепри.

—  Тӑратӑр, ма ҫы вӑраҫҫӗха, ей?.. тет тепри.
—  Пулаш ки ыйту, 6-мӗш ыйту!— тет преҫи-

тиум,
—  Ку ыйтупа ак мӗн каламалла, . РЕК-рен  

уполном оъӗннӑй килсе „петменттад,нӑ“ 20 проъъӑн  
вӑрлӑх ф онъ ӗ пуҫтарса пӗтерм е хуш рӗ.

— Й ы ш ӑнас, калаҫмасӑрах йышӑнас; тет
пӗри.

—  Т ӑхтӑрха, мӗлле 20 проБъӑн?.. М ӗлле хи-^ 
сепрен?

—  Вӑрлӑхлӑх тырра 100 проБъӑнпех 2 ерне  
ытла уш  калла пухса суртласа х ^ ӑ м ӑ р ,— тет пу- 
лӑшком пуҫлӑхӗ.— Мӗн 20 проъБЗнӗпе калаҫаҫҫӗ 
унта?...

—  Татах пуҫтармалла пулӗ?.. М ӗлле хисепрен  
ку 20 проББЙн? ' Кашнӑ хуҫайствӑра пухӑннӑ ты- 
рӑ пулнӑрани, фонта пухса хунӑ тырӑ-пулӑ хисе- 
пӗнъени... Аҫтан?..

К алаҫрӗҫ, ш акӑлтатрӗҫ, анъах ӗҫ тухмарӗ: 
20 проББ^н мӗне пӗлтернине никам та ӑнланай- 
марӗ.

'Пӗлес килет— Кӑнъъ^-Барӑв йулташ  кун пек 
проБъӑнлӑ калаҫусем нумай ҫӗртре тунӑши?

У полномоъӑннӑй йатне ҫӗклесе ҫӳренӗ вӑхӑтра 
КӑнБъед^арӑв хуш усен е тӗплӗн ӑнлантарса парса 
хӑварассине пур ҫӗр тр е те маннӑши?..

Калай.
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Илемлб ресомтси илемлсхе
„Кукӑр у р а “ йатлӑ йалти ҫураки камппанийӗ 

сӑм са ум нех пырса тӑрӑннӑ. Й алӗҫтӑвком претҫе- 
таттӗлӗ кун пирки кӑнтӑрла ҫы вӑрмасӑр, каҫхине  
апат ҫи м есӗрех  пурӑннӑ. Ӑнланмалларах ъ ӗлхе  
ҫине куҫарса каласан „вӑл нимӗн те тум ан “ тени  
пулат.

Ҫапах та пайанхи кун Тӳтккӗн, вӑлах йалӗҫ- 
тӑвком претҫетаттӗлӗ, тата сӑмакунӑн ъи ҫывӑх 
тусӗ  тарӑн ш ухӑш а карӗ.

—  Ӑн-та— тенӗ вӑл хӑйӗн  мунъала сухалне  
салхуллӑн турткаласа:— ӑ н -т а .. мӗнле те пулин ӗҫ 
тумаллах пулат. Ҫын куҫ ум не курӑнтӑр хӑт. Ун- 
сӑрӑн тата пӗҫертм е те пуҫлӗҫ?

Тӳтккӗн икӗ пӗкӗ пек авӑнса тем скер ҫырса  
ларакан ҫекреттар патнелле ҫавӑрӑнъӗ те:— мӗнте 
пулин тумалла тетӗп, терӗ.

Ҫ екреттарӗ пуҫне ҫӗклем есӗр  Тӳтккӗн сӑмахне  
ҫирӗплетрӗ:— нн-та, ӑн-та... Тумаллах ҫав. Тӳтккӗн  
сухалне пурнисем пе туракаласа:

—  Ҫапла. М ӗн тӑвӑпӑр-ха епӗр?— тер ӗ.
Ҫ екреттарӗ кулкаласа, тӗлӗннипе:
—  М ӗнле мӗн тӑвӑпӑр? М ӗнле мӗн тӑвӑпӑр те- 

тӗн есӗ? Акиттатси тумалла, ӑна турӑнтӑк, ҫитрӗ.
П ретҫетаттӗлӗ хирӗҫ сӑхса илнӗ пек:
—  Акиттатси мӗн вӑл, ӑна пур ҫӗр тр е те  тӑ- 

ваҫҫӗ П ирӗн мӗн те пулин кирлӗрех ӗҫ  т ӑ в а с ъ ӗ ..
Ҫ екреттарӗ ъернилпа вараланӑ руъкипе алли- 

сене суллакаласа:
—  М ӗскер кирлӗреххи кирлӗ. П уху пухса  

акиттатси тӑвар та ҫитрӗ.
Тӳтккӗн ӗнсине хы ҫкаласа илъӗ те:
—  Вӑл ҫапли ҫаплахтаха, анъах...
— Е сӗ, П роф  ЛуккиБ, пӑрахха кирлӗ мара ка- 

лама. Х алӑх сахал пухӑнсан, ну сӑм ахран пӗр ҫӗр- 
аллӑ ҫыя ҫеҫ пухӑнсан, прогтоккол ҫинъи ъы^^нӑр 
ҫине сулахай йенъен пӗр патак лартса хурӑпӑр  
та— нумайланӗ.

К аҫхине халӑх пухӑва кахаллӑн п ухӑн ъ ӗ. Ку 
каҫ праҫнӗк ум ӗнхи каҫ пулнӑ. Н ум айӗш ӗ мунъа  
кӗрсе тухнӑ хы ҫҫӑн хӗрл ӗ кӑшман п ек  хӗрем еслен- 
нӗ сӑн-сӑпатпа пыъӗҫ.

Тӳтккӗн сӑмси тӑррине хы ҫкаларӗ те:
 ̂—  Ҫ ӑра мар, питӗ ҫӑра мар вара халӑхӗ. Тем  

пухӑва ирттерсе пулати вара,— т е р ӗ  те хурланъӑк- 
, лӑ куҫӗсем пе алӑк патӗнъи тӗттӗм  кӗтесе кахаллӑн 

тӗллесе пӑхрӗ.
Ҫ екреттарӗ ъ ей е  куҫӗсем пе йӑлтӑртаттарса, 

сӑпайлӑн кулъӗ:
—  И ртер етп ӗр ех пулмалла, П роф  Л уккиъ, 

пирӗн пуҫсене тимӗр ш уҫран туман пек-теха... 
П роттоккола илемлӗрех ҫы рса х у р са  Р Ӗ К е ӑсатӑ- 
пӑр. Унта:'„акмалли вӑрлӑха т ат а  у р ӑ х  тӗрлӗ сӗл- 
ле тасатасси ҫинъен пуху пухса и р тер т ӗм ӗр “, тесе  
ҫы рӑпӑр та, йулаш кинъен пӑнъӑ лартса хурӑпӑр. 
Кайран вара, пирӗнпе ан та калаҫ.

Ш авлакан муш иксем ҫӑ в а р ӗсен е  каркаласа  
анаслама пуҫларӗҫ:

—  М ӗнлеха апла, П роф  Л уккиъ? 'Ьас руҫла- 
на^^ши? П ӗр сехет  хуш ш и к ӗтета ӗр  ӗнтӗ.

Ҫ екретгарӗ йерипен ш ӳт тӳкалам а ш ухӑш  
тытрӗ:

—  Ытла пӗр сехетех  мар та ӗн т ӗ , пӗр утмӑл  
минут кӑна кӗте^тӗрҫке.

А нъах вӑл ш ӳт туни пулӑр 1ма)оӗ. П ухӑва туса  
иртерейм ерӗҫ.

Ҫ апах та ҫекр еттарӗ суйа протгоккол ҫырса 
РӖК  а йаБ ӗ-йаъех.

—  И урӗҫке, никамах та тӗр ӗсл есе  пӑхмӗ, терӗ 
хӑй не хӑй лӑплантарса хаваслаиъӗ.

—  Р есол)утсине йепле ҫы пҫӑнтарса хутӑм, 
такам та м ухтам алла.

Ҫ екреттар ресод)утсиш ӗн савӑннӑ вӑхӑтра 
вырӑнти лавкаҫ С топутӑв та савӑннӑ.

— Хе, хе, хӗ , тӗл ӗн гер еҫҫӗ ҫынсем... Мӗне 
кирлӗ вӑл сирӗн сортировккӑ йе тата вӑрлӑха! 
ф ормалин ш ы вӗпе ъ ӳхен и ,— тенӗ вӑл, хӑЯӗн хӗрӗх 
витре кӗрекен кӗлеткине ҫем ҫе тӗклӗ кӗрӗк ӑшне 
пытарса.

П анкрат ъӑтайм асӑр кӳ^лса йаъӗ:
—  П ире тасатнӑ вӑрлах мар, леш тасатни 

„ҫутти“ нум айтарах пулсан та пыраъБӗ-
С топутӑв П анкрат ҫинелле пӑхса куҫне хӗс- 

рӗ те:
—  Х е-хе хе. мӗн тӗр ӗсси ... тӗр ӗсех  ӗнтӗ вӑл, 

Вӑрлӑх тасатас ӗҫӗн  хакӗ виҫӗ пусран та йӳнӗрех 
ӗнтӗ.

К аҫхине П анкрат таҫтан ҫӑва патӗн^вен тухса 
С топутӑв патне кайса лекнӗ вара, паллӑ мар. Сӗ- 
тел ер ех  пулӑш тавӗсене пуш атсах пынӑ. Пулӑштав 
кӗленБисем ъакса пынӑ ҫемӗн, пуҫра хӗрӗнкӗ хут- 
ш ӑнсах пынӑ.

П анкрат тӑрса тайкаланъӗ:
—  Е сӗ ан куд)Д)ан, лӑплан! Вӑрлӑх тасатасси- 

не хи р ӗҫ каласа анлантарма тытӑнсан, ҫӑварна 
карса пӑрахӑн! И алсоветне тӗк-мамӑк пек вӗҫтерсе 
йарӑпӑр.

С топутӑв ерехн е тултарсах тӑнӑ.
—  Ара мӗн калаҫмалли пур унта. Пӗлетӗп  

вӗт сана есӗ  маххӑ парас ҫуккине... К аръӑксене 
йал тарӑх сарма хуш  ҫеҫ.

Ӗ ҫсе кӳпнӗ П анкрат мӑркӑлтатрӗ:
—  О! Епӗ ӗ н т ӗ . . О, епӗр ӗнтӗ...
Стопутӑв куҫӗсем пе ъ^йен .хӗссе;
—  Вӗсем  пире паттентпа, еп ӗр  те вӗсене 

ур ӑххи п е ҫыртма пултаратпӑр. Вӑрттӑн, сисеъБбн  
ҫыртӑпӑр.

П анкрат ӳсӗр  ъӗлхипе:
—  То-ттӑ, пӗл епӗр камне!

И рхине С топутӑв П анкрата мухмӑр ъӗртмел- 
л ӗх тултарса парса:

— Никам та пӗр пӑт вӑрлӑх ан тасатнӑ, ан 
Б ӳхенӗ пултӑр. Смотрей хамӑр прокраммӑна ан 
пӑс.

Панкрат унпа килӗш се пуҫне лӑканӑ.
Стопутӑв хайарлансах пынӑ:
—  Аван ты рпул вы рӑнне мӗнле те пулин 

йапӑх тырпул пултӑр. Епӗ унш ӑн пӗртте хуйхӑр- 
мастӑп, ман патах пулӑш у ыйтма килеҫҫӗ.

Панкрат, ъакак пулкки пек хӗрарӑм сем  пухӑ- 
накан йалти ҫӑл кутнелле вӗҫтеръӗ.

Ҫ итсенех, ҫивӗъ  куҫлӑ М атрӳнене шӑлне 
йерсе:

—  ХаД) витресем ҫӗклетӗн, кӗҫ-вӗҫех ак тыра 
м иххисем ҫӗкле пуҫлӑн.

Л еш ӗ тӗлӗкъӗ.
—  М ӗнле михсем тетӗн ес?
— Так ахад) м ихсенех, тасатмалли вӑрлах 

м ихӗсене. ,
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—  А -а ...— терӗ ъ ӑсса  М атрӳне.— И урӗ ҫӗкле- 
1елле пулсан ҫӗклӗпӗр. Вӑл тырпул лайӑхрах пу- 
асси йенне.

—  У -у-х-м ах... тер ӗ ҫилленнӗрех пек пулса 
Данкрат.— П ӗлместӗн ҫав ес , ҫак совет ҫулйӗрӗ  
ҫталла пӑрса кӗртнине. Тутине М атрӳне хӑлхи  
штнерех илсе пырса ш ӑппӑн:— Суртланӑ вӑрлӑха  
еҫех туртса и леҫҫӗ в ӗ т . . тер ӗ те айаккалла ҫавӑ- 
1ӑнса пӑхрӗ. — С ы хлан!.

Халлапҫӑ Тарйене курсанах Панкрат М атрӳ- 
епе сывпуллатса уй ӑр ӑл ъ ӗ.

— Н у покка... А сту хӗрхенсе калзрӑм.
Тарйе патнерех пырса интересленнӗ пек

1(ул:5ӗ:
—  М ӗнле-ха, ывӑлу пурӑнати, сывӑи?
Тарйе ҫил арманӗ пек ҫунатланса:
—  Аван, с ы в ӑ .. Каъака пек! Е сӗ мӗншӗн уп 

ҫин^ен ыйтатӑн тата
Панкрат йӑвӑррӑн сывласа:
—  Хӑратӑп еп ӗ, вӑл сан каъака пек сикме 

пуҫламасан й урӗъъӗ, йе вуҫех  сикме ъарӑнсан.
Тарйе тӗлӗнъӗ.— Ку тата мӗншӗн?
—  Е сӗ вӑрлӑха формалин ш ывӗпе ъӲ^^есе 

акатниха?—тер ӗ П анкрат кӗтмен ҫӗртен.
—  Унсӑрӑн мӗнлеха, ъ ӳхесе  пӑхас.
—  Ан та ш ухӑш ла. Ф ормалин вӑрлӑхш ӑн нар- 

кӑмӑш пек сийенлӗ. Ҫав формалин пиркийех хӑвӑн  
пурнӑҫна та пӗтерме пултаратӑн.

Тарйе аллисемпе ҫунатланса:
—  М ӗнле апла вара вӑл?
—  Ҫапла, терӗ ҫирӗппӗн Панкрат.
Тарйе пуҫне усрӗ.
Ку сӑм ахсем  ъиркӳллӗ йал тӑрӑх, ъан ҫапнӑ  

сасӑ пек сарӑлъӗҫ. Теприсем  вӑл сӑмахсем  ҫумне  
ҫӗнӗрен сӑмахсем  хуш са татах хӑруш латнӑ

Вӑрлӑх тасатас текенсен шу&ӗ ъаксах  
пынӑ. Вӑрлӑх тасатакан опос пырсан, пӗр пӗъӗк  
уш кӑн (Б ухӑнсем ) ҫеҫ тасатрӗҫ. Ы ггисем нихӑшӗ 
те тасатасш ӑн пулман

Т)ухӑнсем  хӑйсен пускилӗсене:
— Ан ӗненӗр пустуй  сӑмаха, тасатӑр, мӗншӗн  

тасатмастӑр, тесе ӳкӗтленӗ
—  К ӑш тах тӑхтаса пӑхарха, малалла мӗн пу- 

лӗ, тенӗ хӑш пӗрисем . Теприсем кулкаласа:
—  П ӗлетпӗр еп ӗр , есир пире мӗнш ӗн тасат- 

тарасш ӑннине, тенӗ куҫӗсене хӗссе .
В ӑрлӑхсене сахал тасатнӑш ӑн С топутӑв са- 

вӑннӑ. Панкрат ун укҫипе ӗҫсе  ӳсӗр ӗл се ҫӳренӗ.
Вӑхӑт кунран кун малаллах шунӑ.
Суртласа тӑта формалин ш ы вӗпе ъ ӳ х есе  акнӑ 

вӑрлӑхлӑ анасем ҫинъи калъана хресъенсем  кӗвӗ- 
ҫӳллӗ куҫсем пе пӑхнӑ.

М уш иксем, Панкрата суйа сӑмах сарнӑш ӑн  
шаккама пухӑннине пӗлетӗп, анъах вӗсем ӑна мӗн те 
пулин туни туманнине пӗлместӗп.

Т епӗр ҫулах Куккӑрура йалӗ совет ури ҫине 
тӑнине те  аван пӗлетӗп, мӗнш ӗн тесен  вӑрлӑха  
тасатнипе пӗрлех, кулаксен сӗрӗм ӗн ъ ен  тасалса  
пурте пӗр сасӑпа колхос орканисатсилем елле, тесе 
постановлени йыш ӑннӑ^ъӗ.

Ьикиун в В.

Колхос ӗии.

Пӗр тӑрук сврасшӗн.
—  Сирон йалсовет 3-мӗш  интустри сайомне  

■сарас тӗлӗш пе ма наъар ӗҫлет?
—  4-мӗш  интустри сайомӗ кӑларасса кӗтеҫҫӗ.

Уеланкка.

—  М^ншбнши маиа енэ тенЗха. Мана мар бне 
темелле К о л хо са  куҫме васкаигн етеисеке бне те- 
мслле.

Тулӑпа пукра ҫинъен 
налакан йумах.

Унтан вара „Кӑпкӑн" хуласем, йалсем тӑрӑх  
ҫураки ҫинъен каласа вӗрентсе ҫӳренӗ. Унпа пӗрле  
вуникӗ сотрутнӗк  те пулнӑ. Ун патне халӑх пит 
нумай пухӑнсан, пур йалсенъен те, колхоссенБви  
те ҫынсем пырсан, вӑл вӗсене йумахпа кала пуҫ- 
ланӑ:

Клас кӗреш ӗвӗ хӑй хирне таса вӑрлӑх акнӑ 
колхос йевӗрлӗ К олхос ҫыннисем ҫывӑрнӑ вӑхӑтра  
кулак пы рса, тулли ҫине пукра акса кайнӑ. Калъи  
ҫитӗнсе пуҫ кӑларсассӑн, пукри те палӑрнӑ. Ҫын- 
нисем колхос претҫетаттӗлӗ патне пырса каланӑ: 
йулташ , еп ӗр  хамӑр хире ырӑ вӑрлӑх акманъӗ н 
вара? П укра ӑҫтан тухнӑ унта? тенӗ. Вӑл каланӑ 
вӗсене: ӑна кулак тунӑ, тенӗ. Л еш сем  каланӑ: мӗн 
тӑвас вӑл кулакпа, тенӗ. П ретҫетаттӗл вӗсене: ӑна 
хы тӑрах хӗстер се пырӑпӑр, ъухӑнсем пе вӑтамсене 
талккӑщ пех колхоса куҫарӑпӑр, вара кулак сыв- 
лайми пулса вилсе выртӗ, кӑҫал пирӗн кулака пӗ- 
терм еллех, тенӗ. Ҫакна каланӑ хы ҫҫӑн „Капкӑн“ 
каланӑ: илтме хӑлха пурри -и л т т ӗ р , тенӗ.

Ҫынсем ӑна: санӑн сӑм ахусене Ҫӗпӗрти  
ваш сем те, Вӑтам-Атӑл оплӑҫӗнъи ъзваш сем  те, 
Мари оплӑҫӗнБИ ъӑваш сем те, тата Совет С ойусӗн- 
Би ытти вы рӑнсенъе сапаланса кайнӑ ъӑваш сем те  
илтесш ӗн тӑраҫҫӗ, тенӗ. Вӑл вӗсене хирӗҫ каланӑ: 
Мана курас, мана итлес текен „Ч ебоксары , Ка- 
нашская, 15, К онторе и здательства'«К анаш »“ те- 
кен атрӗспа укҫа йатӑр,—нумай мар, —кашни уйӑх- 
шӑн 10-ш ар пус йанипе ҫитет, тенӗ.

Вӑл вара хӑйӗн сотрутнӗкӗсем пе ҫилҫуна ҫине 
ларнӑ та , хирсем урлӑ каҫса, Ш упаш кара тавӑ- 
рӑннӑ. Тавӑрӑнсассӑнах ҫаннисене таврнӑ та хӑ- 

...йӗн виҫҫӗмӗмӗш  номӗрне кӑларма хатӗрленме ты- 
тӑннӑ. Ь ореспонтентсем  а̂ на пулӑш са пынӑ. Пог- 
писъӗксем ку.1лен-кун ӳ ссе  пынӑ. Кашни потписъӗк  
пӗрер-икш ер потписъӗк ҫӗнӗрен тупса „Капкӑн“ 
патне илсе пынӑ. „Капкӑн“ вӗсене хавасланса йы 
шӑннӑ. Ҫулталӑклӑх илекеннисене „Канаш “ хаҫат  
туса  иртерекен пысӑк выд>ав пилеъӗсем панӑ... 
пурте хавас пулнӑ.
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