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ӑваш пиъеъӗн параъӗ пыра^!-!...

В ӗ с е н пи^^е^^ӗ.
Кунтан инҫетре, Совет С ойусӗн^е мар, пирӗншӗн
йут патшалӑхра шурӑ ҫӑхансен хура карланкисен5 ен кранк крак-кранк!— тенӗ сасӑсем тухса тӑраҫҫӗ.
И рхине те кранклатнӑ сасӑ, кӑнтӑрла та кранклатнӑ сасӑ, каҫхине те кранклатнӑ сасӑ. Хӑйсем кранклатнисене хаҫат ҫине ӳкерсе кӑлараҫҫӗ. Катӑк
ш ӑлӗсене шатӑртаттарса, ҫемҫе ^ышкисене ^ӑмӑртаса Совет ҫӗрш ывӗ ҫин^ен суйаран та суйа хыпарсем сараҫҫӗ ҫав ҫахансем хӑйсен хаҫа^ӗсем тӑрӑх.
Ернере икшер-виҫшер хут вӗсем Мускавра, Л енинкратра, тата ытти 'Ҫуулхулапа Хусан пек хуласен^ е Совет влаҫне хирӗҫ востанисем пулни ҫин5 бн турра асӑнсах суйеҫтереҫҫӗ. Хула урамӗсем
иртсе ҫӳремелле мар йун кӳллисемпе тулса ларнӑ,
теҫҫӗ.
Ҫавна вулакан (С овет ҫынни) тӗлӗнсе хытсах
кайат. Т ӗл ӗк р ете курмалла марҫке С овет С ойусӗн^е
ун пек пулнине, тет.
П ӗлтӗр5 иха тата вӗсен хаҫа^ ӗсен ^ е сухалсем
ҫин^ен ҫырнӑ^^ӗ. Вӑрӑм сухалсем ҫин^ен те, кӗске
сухалсем ҫин^ен те. Пирӗн ӗҫлекенсемпе хрес^енсен правиттӗлстви пӗтӗм Совет С ойусӗпех камӑн сухал .пур, ҫавсенне пуринне те сухалӗсене хырса йарса
йап йака туса йама хуш са приккас кӑларнӑ пулат.
С ухалӗсене хырманнисен пурлӑхӗсене турта-турта
илеҫҫӗ пулат. Сухаллӑ ҫынна тӗл пулсан милитсисем протоккол ҫырса вӑйпах парикмаххӗр патне
илсе кайаҫҫӗ пулат. Епӗр сухаллӑ ҫынсем, курман
Совет С ойусӗн^е ун пек хӑтланнине. Вӗсем пулнах,
теҫҫӗ. Ененмесен ик аллипех сӑхсӑхса илсе, турӑпа
та, хӗвелпе те тупа тӑваҫҫӗ.
Совет Сойусӗ йа^ӗпе суйа токкумӗнтсем ҫапаҫҫӗ. Суйа токкумӗнт ҫырса паракансене ӗҫмеллӗх
укҫа параҫҫӗ. Ӗҫмеллӗх ан^ах мар, саккускӑлӑх та,
картла выл)амаллӑх та параҫҫӗ.
Тутарсем, 'йӑвашсем, мӑкшӑсем, пуш кӑртсем Совет Сойусне пӑхӑнми пулса пурш уаллӑ респуплӗк
туса лартнӑ. Пӗр йал халӑхӗ С овет ҫӗршывӗнт^е
пурӑнма йӑвӑррине кура, пӗтӗм а^и-пӑ^ипех ҫакӑнса вилнӗ. Милитсисем пынӑ та, ҫав ҫакӑнса

вилнӗскерсене пӑшал ку^ӗсемпе хӗнесе тӗрмене,
хуса кайнӑ, теҫҫӗ. Ӗнентермелле суйеҫтерме те пул.
тараймаҫҫӗ хӑйсем.
Совет С ойусӗн^е тӗне хӗсӗрлеҫҫӗ. Пуп тавращ.
сене ним айӑпсӑрах тӗрм есен^е ҫӗртеҫҫӗ, турра
ӗненекенсене у^реш тенисен^ен кӑларса йараҫҫӗ,
вӗсен ҫӗрӗсене турта-турта илеҫҫӗ, тесе суйма тап’
ратрӗҫ вӗсем йулашки вӑхӑтра. Суйаҫҫӗ те, ан^аӳ
хӗрелме пӗлмеҫҫӗ, мӗншӗн тесен вӗсем хӗрлӗ йапалана йуратмаҫҫӗ. Хӑраҫӗ вӗсем унтан.
Ҫавӑн пек суйа хыпарсем пит нумай ҫыраҫҫӗ
вӗсен хаҫа^ӗсем. Тӳрех калас пулат— суйма та
пултараҫҫӗ, ан^ах ӗнентерме пултараймаҫҫӗ. Ӗнен-'
меҫҫӗ вӗсем каланине унти ӗҫҫыннисем.
Сӑмаха кала^^ен пуҫ тавра виҫҫӗ ҫавӑрса шу
хӑшлама пӗлмеҫҫӗ хаҫат кӑларакансем, мӗншӗн тесен вӗсен пуҫӗсем ҫук, пуҫӗ вырӑнӗн^е тӑм куршак (5^\лмек) йӑтса ҫӳреҫҫӗ.
Йыта ма вӗрет. Слушпӑ унӑн ҫавӑн пек. Шурквартейтсӑсен хаҫа^ӗсен те ӗнтӗ ҫав йытӑ пек
„вӗрмелле, елеклемелле, суйа хӑмпусем кӑлармалла'.
Пирӗн хаҫатсем хӑт ӗҫлекенсемпе хрес^енсен интересне сыхлаҫҫӗ. Суймаҫҫӗ. Суйманран Совет пи^етне ӗҫҫыннисем йуратаҫҫӗ. Унӑн йа^ӗпе кашни
ҫулах майӑн б-мӗш ӗн^е, уйав туса иртереҫҫӗ. Вӗсен (ш уррисен) суймасӑр пурӑнаймаҫҫӗ.
|
Пирӗн уйсен ^е трактӑрсем кӗрлеҫҫӗ, трактӑр
сассине хирӗҫ вӗреҫҫӗ вӗсем. Совет труписем пирӗн ҫулран ҫул нумайрах кӑшкӑрмалла пулса пыраҫҫӗ, шурквартейтсӑсем трупасен сассине вӗрсе
путарса лартасшӑн. Трупасене вӗреҫҫӗ.
Иытӑ вӗрет, ҫил илсе кайат. Совет пи^е^ӗ есӗр
мӗншӗн вӗриине ҫутатса пырат. В ӗрӗрех. Вилсея
вӗреймӗр. Мыскараллӑ есӗр пире вӗрни. Кулас килет. Пнре култарасш ӑнах пурӑнаттӑр пулмаллз
есӗр тӗн^ере, тетпӗр епӗр.
Сирӗнтен кулатпӑр, аивах кулнӑ вӑхӑтрах хамӑ
рӑн ҫӗршыва сыхлас ӗҫе, тата сотсиалисӑм тӑвас
ӗҫе пур йен^ен те ӳстерсе йама пӗтӗм вӑйа хурс1
ӗҫлетпӗр.
М а м и.

Тараккан, шӑна, тата хӑнкӑла.
У ьреш тенире напӑх ӗҫлекеисене вырӑнтан тасатсан та
тепӗр ҫӗре, аслӑ вырӑнах
ӗҫлеме кӗреҫҫӗ.
(Х аҫатсеньен)

Н р р р —турӗ шӑна, ҫуркунне йенне
'5 ӗрӗл'гӗм! терӗ те, нимне мӗине
П ӗлмесӗр кантӑкра
Й урларӗ антӑхса...
Пит тарӑн ӑшӑ ҫурӑкран
Тухса '5упайрӗ тараккаи.
Пӗри: ла^! сурнӑ урайне.
Кӑштах пула'55ӗ ун айне.
Л еш хай ырӑ вырӑна
Ҫуса кӑшт ҫеҫха хырнӑ та,
Т ухса вӑркӑн^ӗ хӑнкӑла.
Пытанма,— хупларӗ кив тӑла,
П ӗрлеш рӗҫ виҫҫӗн. Пуҫлан^ӗ сӑмах
(Ним 'ге суймастӑп, ^ӑнах):

-С ы в -и м , ыр тусӑм, хӑнкӑла,
Тесе ал тытрӗ кӑна шӑна!
— Сывах та, йапӑх... Й елӗ шив,
Т асатрӗҫ. Вырӑн халӗ— шиш!
Унта каларӗҫ: харам пыр,
Тата темтепӗр, темӗн ^ир.
— Ҫапах мана та, ыр хӑна,
„П есм естӑ“ терӗҫ, тет, шӑна.
Хӗрлӗ те вӑрӑм тараккан,
Йантине ҫисе тӑракан—
Йӑл! кул^ӗ. Пит селӗм йӑпшӑнса
Сӑмахха пуҫларӗ йӑтӑнса:
— Ан хуйхӑр, тусӑм, хӑнкӑла,
Кӑларса йани мӗн, ан хӑра!?
Куҫсем кураҫҫӗ... Ҫулсем пур,
Л ере татах та вырӑн пур.
Урӑх ҫурт, пит аслӑ вырӑн,
Л араҫҫӗ ҫавсем ҫакӑнта ыррӑн,
Кунта ха.15 хӑйсем пысӑк пуҫ. Н. Ф. Ҫӳҫвнк*

В у л а в

ҫ у р ъ е ш ӗ н .

Ма „К а п к ӑ н а " хзлӑх хушшине сарма тӑрӑшмастӑр?
„К а п к ӑ н " потпис^ӗкӗсем халӑх хуш ш инье нумай пулсан, вуламалли ҫурта ҫӳреквн пулмӗ, твтпӗр.

Каныӑ вӑхӑтри шухӑшсем.
Катпи
темгҫҫӗ.

ҫт ена

ҫипе

Кам мӗп ҫпнт^еи ҫырма х у т м а с т .

ҫы ракан ах ҫтепкпр

Асли ущ реш т сни сен алли ҫӑ.мӑл: весем п ергер ущ реигш ет т е кргт т екл есе т у х п ӑ хыҫ'ӑн, вӑл ущ регнт ен ий е вара пургпс кргипт ӗкШ 1С тытӑнаҫҫӗ.
Ҫын куҫӗнщ гг сук ги урат ран
Щма пулт араҫҫӗ хйшӗггӗрисем.

гиа ггерене

1юсҫпирт т у н ӑ гпавара т ут анса пӑхм ан
'ын ҫукпа пӗрех, Т^ӑвагаггстат тгуггӑ гпавара
^ыутаиса пӑх.матшсе.ч нумай.
М ш ӑрхан т а ггулӑ пӗр
'^^^(Шровкӑшӑн 1 0 0 гукҫа.

ук ҫа, а т п р х ко~

Ҫӑмокриттӗк т ӑвас ӗу. ҫак вырӑнсенггуе
урт ет : йалт а ҫӑл кут ӗн щ е, х у л а р а
'Ьбретре т ӑ н ӑ ҫӗрше.
—

* Т ӗкӗрҫ-тухтӑрӗньн (Ш упаш кар р.) Куҫма К ӗркурььӑ •"'атлӑ арман хуҫн арӑмӗ ытти хӗрарӑмсем х у ш ш 1шт,е; колхосран
тухӑ ’, колхоса кӗменнисен ҫумӗнье ҫветтуй сывлӑш пур, тесе
пӑтратса ҫӳренн ҫиньен „Канкӑнра* ҫырма хушмаст. Ан ҫырӑр
ун ҫиньен, ҫы рсассӑн мяна лайӑх пулмӗ те, ҫветтуй сывлӑш
ҫнлленӗ, тет.
* Кӑш аркасснньи (Ҫ ӗрпӳ р.) турӑсӑрсен йаьейкки ьленӗсем хӑйсем иртнӗ ҫуранпах пӗр пуху та туса нртерменин ҫинЬен ҫырма хуш м аҫҫӗ,— пнрӗн вӑхӑта ҫы вӑрса нртермелле пулнй,
п уху тума вӑхӑт пулман, теҫҫӗ.
* В ӑрнар районӗн П уканккӑ йалӗньи йалхуҫалӑх ертелӗя
каҫҫирӗ М атвейӗв Лаврентн колхос укҫине 208 тенкӗ ҫухатни
ҫиньен „Канкӑира" ҫырма хушмаст. Хам ҫухатман, кӑсйе ҫухатнӑ ӑна, тет.
* Тарӑн-Ҫырмари (Ш упаш кар районӗ) ҫӗр упполномоььӗинӑйӗсем Арлан Мнхалӗпе Аханьик Са%ккн ҫӗр танаш тарнӑ
Ьухне кулаксем патӗнье ӗҫсе вӗсене лайӑх ҫӗрсем пани ҫиньен
ҫырма хуш м аҫҫӗ.—ха.мӑр ҫырса пӗлтермен сире ун ҫиньен,
„Тама 15“ пӗлтернӗ, теҫҫӗ.
* Иш ек копператтивӗ (Ш упаш кар районӗ) хӑйӗн кӗнеке
макаҫӑнӗ ӗҫлеме пӑрахни уйӑх ҫитни ҫнньен ҫырма хуш мас!.
Ӗҫлемелли мар уйӑхлӑх туса нртертӗмӗр те, халӗ уйӑхлӑхран
ҫулталӑклӑх тӑватнӑр, тет.

АМӐРТУ.
Таса ҫерем ҫинъе вак-тӗвек а^асем пӳртре ҫтена
ҫин^и таракансем пек 5 упса ҫӳреҫҫӗ. Кӑшкӑрашу,
ҫапӑҫу» йурлу.
— Тыт мана, хӑвала!— тесе урисене кутне тивертсе
5 упат_С а^ук.— Хӑваласа ҫит мана!
Ҫитӗн ӑна, мур! Мулка^ пек тарат. Ҫара уран,
ҫара пуҫ,— 5упма ҫӑмӑл. Автопуспа та хӑваласа ҫитес ҫук.
— Айтӑр пытанмалла выл).;ьатпӑр!— ҫамрӑк автан
пек кӑшкӑрса йа^ӗ Па1{,кка.
А^асем ӑҫта килнӗ унта 'ьӑр-^ар саланса пӗтрӗҫ.
Лупашка хӗррин^е, сӑртра аслӑраххисем хӗвел ӑшшин5 е ҫурӑмӗсене хӗртсе кам мӗн пӗлнӗ ҫавӑн
ҫин5ен калаҫса выртаҫҫӗ. Хӑш ӗ-пӗри аллисене кӗнеке тытнӑ,_кӗркунне вӑтам шкула вӗренме кайма
хатӗрленеҫҫӗ._ Пӗрин аллинье „Капкӑн“ шурнал,
ӑна вӑл пилӗк-ултӑ хут вуласа тухнӑ ӗнтӗ, кашни
калавне пулмасан та, 5ылайӑш не пӑх.масӑрах каласа
пама пултарат вӑл.
— _Ну, тепӗрне_пӑхмасӑр каласа пар-ха, интереснӑ
ҫырнӑ пит— йӑлӑнаҫҫӗ йулташ ӗсем. Ван^кка ӳркенмесӗр, каласа парат вӗсене.
— Ҫын ҫырнине пӑхмасӑр каласа пама пултаратӑн есӗ, вӑл тӗлӗш рен молотетсӑ, ху мӗншӗн
ҫырса памастӑн— ыйтаҫҫӗ унтан йулташӗсем.
_Ва1§кка тӑрса лар^ӗ те 'ьикарккӑ 'ьӗркеме тытӑн'Ьӗ ( ҫ а м р ӑ к л а х т у р т м а вӗреннӗ вӑл, ашшӗн-ьен
вӑртгӑн турта'г).
~
йарап та кӗртмеҫҫӗ темме!—тавӑрса
каларӗ вӑл ҫӑра тӗтӗмпе 'ьӑнтӑхса кайса. К-ха,
к-ха, к-ха! мур! йӳҫӗ тапак ҫакланнӑ—куҫӗсене йӑвалат вӑл.
— Епӗ те пӗрре ҫырса йатӑм та, 'ьӗрӗкне те
хӑварман, пӗ^ьӗк ҫеҫ туса, кӗскетсе ҫапнӑ— терӗ
тепри.
»
Ш урнала камсем ытларах ҫырни ҫин-ьен, ретакси
вӗсене „опишат туни“ ҫин^ьен хӗвелпе хӗретнӗ аллисене тӑскаласа калаҫма тытӑн^ьӗҫ.
— На^ьар ҫыраҫҫим вара?— пуҫне тӑратрӗ кӗпесӗр выртаканни?
— Епӗ на^ьар теместӗп, вӗсем ҫырма пултараҫҫех, темиҫе хут вулатӑн хӑш не-пӗрне, ҫапах та...

УЙАВ
Тап-таса ҫурхи кун. Хӗвелӗ те, пайан—ҫурхи праҫнӗк кунӗ
пек, йӑл-йал кулкалат. С наш тӑ кунӗ ӑш ӑ, ьеъсксем йеш ӗреҫҫӗ,
ырӑ шӑрш.
Кӑткӑсем ьаплӑ уйав тума пухӑннӑ пайан. Тӗмеске тавра,
урисене „ҫат, ҫат “ пускаласа у таҫҫӗ. Х ӑш ӗ ури сене -Барнӑ,
хаш е пуҫне каҫӑртнӑ... пурте... пурте...
— Ур-р-ра!
— С ы вӑ пултӑр ҫурхи праҫнӗк!
Хавасланса кӑш кӑрат кӑ^кӑ отре^Бӗ. Х авас сасӑ ье^Беьсем
хуш ш ипе _йӑн-йан! йанрат. Ана ку р а шӑпБӑкӗ те— ьӑпик, ■ҫапик,
тӑсат ылтан йуррине. Н у, отрет „ҫат,ҫат“ у р и сен е харӑс пусса
калле малле кумат.
К ӑткӑсем пагне вӗҫсе ҫитрӗ пыл х у р ҫ ӗ се н отреҫӗ. Хӑйсен
йуррий есем илемлӗ, калама ҫук селӗм. '^е^Бексем ҫийӗн калле
малле вӗҫеҫҫӗ, сӗм вӑрманӑн нӗрне кӳртеҫҫӗ.
—М ӗнле отрет?
— Пыл х у р ҫӗсен отре^Бӗ!..
— Есӗр тата?
— К ӑткӑсен отреҫӗ!..
М ӗлйунлӑ ҫар пӗр харӑс ответлерӗ. К ӑткӑсем татах хавасланса

- г Мӗн ҫапах та?
— Ҫапах та, ыттисенне те пиьетлемелле тет
хура пуҫ,
— Ма ҫырмастӑн апла пулсан?
— Те кӗртеҫҫӗ унта, те кӗртмеҫҫӗ.
— Аван ҫырнине никҫан та кӗртмесӗр хӑвармаҫҫӗ. Ш упашкара кайсан епӗ ретаксине кӗрсе
тухрӑм. Пӗр_ йапала ҫырса кайнӑ^ь^ьӗ. Хам умрах
вуласа тухрӗҫ, мӗнле ҫырмаллине каласа па-ьӗҫ,
'Ьӑвашла ҫеҫ мар, вырӑсла кӗнекесем те ытларах
вулама хуш рӗҫ. Пирӗн ҫыракан сахал, ҫыр теҫҫӗ,
ан-Бах, йепле пулсан та шурнала авантарах йапаласене хавассӑн кӗртетпӗр, тӑрӑшса ҫырас пулат,
терӗҫ.
та ҫав кулӑшлӑ, илемлӗ происветени
ҫырасси ҫӑмӑл ӗҫ мар. Пайантан вара шурнала
кашни нумӗре_ вуласа с ӳ т се-й а в ӑ п ӑ р . Ҫапла-и?
— Усси пулӗ-ши?— иккӗленет хура пуҫ.
— Тытӑнса пӑхар, унта мӗн пулӗ. Ман шутпа
ҫапла тусан ҫеҫ епӗр унта ҫыракан ӑстасем пек
аван ҫырма вӗренӗпӗр. Епӗ те пӗр вӑхӑтра ретаксине ӳпкелеттӗм, ан^ьах вӑл тӗрӗс мар, лайӑх ҫырсан кирек камӑнне те хавассӑн пи^ьетлеҫҫӗ. Манӑн
та иккӗ фелйеттон ҫапӑн^ьӗ ӗнтӗ.
— Ну-у?— тесе тӗлӗнсе сиксе тӑ-ьӗҫ пурте.— Хӑш
нумӗрсен^ье?
Вӑл хӑш нумӗрсен^ье ҫапӑннине каласа па^ьӗ.
— Мӗнле алӑ пуснӑ?
Пҫевтонӗмне те каларӗ. Йулташ ӗсем те хал-ь^ьен
ҫавна пӗлмен.
— Ниушлӗ ҫавсене есӗ ҫырнӑ?
— Епӗ.
— Й епле ҫав тери хитре ҫырма вӗреи'гӗн?
— Тӑрӑш сан вӗренме пула'г ӑна, ан-ьах тӑрӑшса
ӗҫлес пулат. X ӑш-пӗр вырӑна ретаксин^ье тӳрлетеҫҫӗ. Есӗр кӗртмеҫҫӗ тесе ӳпкелетӗр. Тавайӑр ыран
виҫсӗмӗр те ҫыратпӑр. Кам авантарах ҫырӗ. Унтан
пӗр-пӗрне вулаттарса пӑхӑпӑр. П ӗ^ӗк ӑмӑрту пулӗ.
— Иурат, пайанах тытӑнатпӑр— терӗҫ пур те
хавассӑн.
Хӑйсен происветенийӗсене^ретаксине йаман та-ха,
лайӑх ҫырасси паллах ӗнтӗ. Й урӑхлӑ пулсан, паллах,
шурналта пулаҫҫӗ ӗнтӗ вӗсем.
Перо.

КУНӖ.
хитре кайӑксен сассийӗсемпе „ р а с ,т в а “... пускаласа утаҫҫӗ
стройра П урте хавас, ех хавасӗҫке.
Трипунӑ_ ҫиньен хаваслӑ сӑмахсем илтӗнеҫҫӗ. П ӗрин хыҫҫӑн
пӗри калат. Тепри кукӑрларах, тепрн .К апкӑн " ҫапнӑ ҫын пек
кукӑрӑлса калат, увта пурте...
Араттӑрсен сассисем сывлӑш а „йан* ҫураҫҫӗ. А н^бнх тӳсеймерӗ
ҫӗлен те.— П ӗрре кӑсене ла^Бӑркаса хурӑп та, ш утлат хура ҫӗлен.
Ш икленесси те хӑйӗн пур, мур тункатин.— Н у, што путӗт—
ҫӗлен ш ӑлкаларӗ Й акуркан пек пи^Бке хырӑмне. Тавай хӗсес—
ӑш , 'Бӑш-ӑс-с-с !.. Ш ӑлӗсене йӗркелет, кукӑрлат, пӗкӗрлет...
Кӑткӑсем ҫӗлене курсан, е-ех, ҫулса илсе хыпалантараҫҫӗХӑшӗ пуҫран, х?ш ӗ х ӳ р ер ен . Н у, авкаланат ш ы ш м ы р л ы н к к ӑ .
Вилӗм, вилӗм, хӑтарӑр, ҫухӑрат ҫӗлен. Ытти ҫӗленӗсем, калтасем,
ереш менсем, кӑна илтсенех хӳрисеке тӗвӗлесе хуьӗҫ ҪвТ
П урте тунката кутне пытанса 'Бӗтресе лараҫҫӗ.
Ҫӗлене ҫӗнтернӗскерсем татах савӑнса мӗн пур хаваслӑхпа
иртер^Бӗҫ праҫнӗк. П урте хавас, хаваслӑх пӗрлеш ӳре, пӗрлеш ӳ р е вӑй! Кӑткӑсем тӗлӗнтерни ҫин-Бен В аҫҫа Хура К у ҫман а
каланӑ та леш ӗ тӗлӗннипе ҫӑварне пӗр ерне хуш ш и хупайман.
Ш злӗсеае ьу т ҫухатман мӗи.
Кашлинкк*

Хӑнкӑла

вӑрҫи.

Ку, конешнӑ, ни империалисӑм вӑрҫи мар, ни
краштӑн вӑрҫи мар. Ку хӑмӑтла вӑрҫи. ^ и ст и ҫуртсенье, хваттерсен^е сире ҫыртса пуҫ ҫавӑрнан сурӑх пек ҫӗрӗпе ҫавӑртарса выртаканни те мар.
Пӗр май 5 ӑкӑрташланса, -ьӗпӗтме хӑтланса, ҫын
йукне ӗмсе пурӑннӑшӑн „Х_ӑмӑтла“ тесе йат панӑ
ҫынӑн вӑрҫи. Халӗ ӑна Хӑмӑтла М урҫукӗ теҫҫӗ.
(Есӗр Хӑнкӑла М урҫукӗ теме те пултаратӑр).
Ун ӑшӗнье вӑйлӑ арманти пек кунӗя ҫӗрӗн колхоса пӗтерес шухӑш ҫавӑрнат. Вӑл шухӑш авӑрниньен мӗн тухасса есӗр хӑвӑрах -5ухлама пул-*
таратӑр.
Ҫавӑн ҫиньен шутланипе тепӗр ь ух ҫисе ларнӑ
ҫӗртех кашӑкӗ те ӳкет, шыв ӑсма кайсан витре
ҫӑла лекмест._Пӗр кунӗн5 ӗ сак ҫине выртап тесе
шывлӑ, пыльӑклӑ ҫӗре урам варнех выртнӑ. Ҫул
ҫинье утнӑ ■5ух:— аха, стой, тинех лекрӗр, колхоҫнӗкки! Рупи! Стре.>ьай! Нашшӑ вҫала!— тесе аллине
ҫавӑрса кӑшкӑрат. Тӑн ҫавӑрса илсен ^ипер ҫыннах:
— Мана колхоса ма илместӗр, гет.
Хӑшӗ-пӗрисем ӑна ӑнран кайнӑ, тӗҫҫӗ. Епӗ апла
мар пулӗ тетӗп,
Акӑ ун ум ӗнье темле вӑйлӑ ҫар килет. Йӑлтах
ула йалавсемпе патша сӑнне йӑтнӑ, капӑр тумланнӑ.
Ҫӳлте йараплан хуракурак полкки пек йавӑнат.
Наь5а.;ьнӗкӗ тӳрех ун патне кӗрсе кайрӗ:
— Ты путӗш Клопик Мурҫук, ыйтрӗ вӑл.
— Йа, сатиҫ,— терӗ хирӗҫ Мурҫук.
Кусем канаш ирӗкне йӑлт пӗтернӗ. Халӗ йалсенье колхоссене пӗтерсе ^иркӳсене уҫҫа ҫуреҫҫӗ.
Ҫынсене ӑшалаҫҫӗ, ьухӑнсене, патраксене, колхоҫ, нӗксене персе ҫеҫ тӑкаҫҫӗ. Мурҫук пек пуйаннисене йуратаҫҫӗ, ҫӗрсене параҫҫӗ. М урҫук вӗсен помошнӗкӗ, асли. Мурҫука ҫӗлӗк хывса тайӑлаҫҫӗ.
Мурҫук йалти ӗҫлӗ ҫын пулнисене пухнӑ, у^итлӗсем пурте пур. М урҫук хӗнет. Лешсем парӑнмаҫҫӗ.
Мурҫук ҫиллен^ӗ.
о — А, есӗр ҫапла-и? Елӗкхи, Совет ^ухнехи пеки?
Иа вам покашу,— '^ӑрнт!— туртса ҫапрӗ алли урипех. Хӑй те:— Ах!— кӑшкӑрса йаьӗ. Куҫ уҫрӗ, ним
те ҫук. Иӑлтах тӗлӗкре пулнӑ. '^иҫлӗннӗк майӑн
1-мӗшне кӑтартат. Алура ыратат.
Урана пӳрт ҫтени ҫине тапса, алӑ пӳрнине алӑк
сулли ҫине ҫапса шартах хуҫӑлнӑ. Хӑмӑтла МурҪукӗ пӳртре:
— Ах^^ мур хыт ҫӗре ҫакланнӑ! Ай-йай! Арӑм,
йотӑпа сӗрсе ҫыхса йар,— сиккелесе ҫӳрет.
Хӑмӑтла М урҫукӗ пек тӗлӗк тӗлленекен кашни
иалтах, аньах тӗлӗк ӗмӗрӗ тӗлӗкпех пӗтет.
'5УРП АЙ .

Пиъет кунӗ тесе.
Иэйан пиьет кунӗ. Иалканашӗ мӗн тӑватха?
-—Пиьет кунӗ тесе пи^егне аха.;ь хут ҫинех кунепех шатлаттарса ларат.
Асту,

КАМППАНИСЕМ ПИРКИ.
—- Мӗн пӗлӗт ҫине пӑхса шухӑша кайса тӑратӑи?
— Ъвретлӗ камппанисем ҫиньен шухӑша кайса
тӑратӑп. Пирӗн камппанисем те ҫав ҫӑмӑр пӗлӗьӗ
пекех. Иртсе кайа? те ҫӑмӑр пӗлӗьӗ, каллех хӗвел
пӑхса йарат, ҫак тӑлтв ҫӑмӑр пӗлӑ^ӗ пулнинв те
мансах каймалла.

Йулташсем, пурте пухха— пирвайхи ыйту ҫуркунне ҫинт^ен, тецӗ. Щ аоӑв^пдет. Епӗ пуху пухмасӑрах
ҫуркунне ҫин^еА <^рҫй' <?ӑмси вӑрӑмӗш токлат^ҫырса потпис^ӗксене вулаттарас тетӗп.
VI
План тӑрӑх ҫуркунне, ҫӗнӗ ҫтилпе шутласан»
мартӑн ^г-мӗшӗн-ье килмелле. Кӑҫал ҫуркунне планра кӑтартнӑ ^ысларан малтарахран кил^ӗ. Малтарахран килнӗ пи р ки .у хӑш пӗр у-ьрештенисем ҫуркуннене хирӗҫ тухса илме ҫителӗклӗ хатӗрленсе
ҫитеймерӗҫ— ҫуркуннене ҫитермелли апатсем ҫителӗклӑ х а т £ р ^ ^ , хураймарӗҫ^(фО |^алинпа тасат^(а
■ хӳйа сӗ;(ӗ,/к6нтрӑетат*Ьй Ч }^ ӗС ем ']ӳн тӑ т. ыт. те).
Ҫавӑнпа ҫ у р к у н н е н е /11? / ф 5№/ҫтӑС!{омра; ыран кил,
тесе ӑсатсах йарасшан пулнӑ.
\ / Х ӗ в е л ӗ н ылттӑн пӗр^ӗллӗ ҫути ҫине 'ьылай^^ен
пӑхса выртнӑран, шур йур мӗскӗнӗн куҫҫӳл кӑларса вырта'г. Куҫҫӳл нумай тухнӑран хӗлӗпех ҫӗр
питне хупласа тӑнӑскер пӗтӗмпех шыва гухаЕ Ун
айӗн^ен вара тислӗксем, йытӑ виллисем, кушак
виллисем тухса: „саниттари комиҫҫисем пури кунта“
тесе йӑлӑнса ыйтаҫҫӗ. Ҫук, ҫук, ан та ыйтӑр, шырасан та тупаймӑр. Хамӑр та комиҫҫийе суйланнӑ
ҫынсен хушама^ьӗсене ӗлӗк пӗлнӗскерсемех, халӗ
манса кайнӑ П роттоккол кӗнеки тӑрӑх та тупас
ҫук вӗсене, мӗншӗн тесен кӗнеки хӗл вӑхӑтӗн^е
ӑҫти хӑйамата кайса ҫухалнине никам та пӗлекен
Апрелпе май уйахӗн^ье пӳрократ иртне хелре ҫунӑ йура у-ь-ьот туса хурасси ҫин^ьен, тата кӑҫал
килнӗ вӗҫен кайӑксене рекистратси туса тухасси
ҫин-ьен '5«ркуЛ)ар ҫырма шухӑшла'г.
Ҫуркунне шӑрши ҫапнӑ йалсене кайӑксем килсе
тулаҫ<;ӗ: шӑнкӑр-ьӑсем, путенесем, 'ьекеҫсем, такҫанах кӗтнӗ ш ефсем, т. ыт. те.
Ҫуркунне умӗн йут патшалӑхри кайӑксем те
^ӗрӗлме пуҫлаҫҫӗ. Ҫунаттисене (йероплан ҫунаттисене) йусакалаҫҫӗ... Пӗр йышши кайӑксен ашшӗ
(паппӑ) кӑҫал ҫуркунне умӗн Совет Сойусне хирӗҫ
молепӗн кӗллисем йурласа кӑшкӑрма 'гытӑн'ьӗ. Куку-ку-ку-ку-ку!.. И рех авӑтма тытӑннӑҫке есӗ, кукук! Ир авӑтакан кукукӑн пуҫӗ ҫурӑлат, теҫҫӗҫке!
Хӑрамастӑни?
Вӑрманӑн кашни тураттин-ьех -бӗрӗлӗх кӗрлет.
Хӗлле вӑхӑтӗн^е ҫывӑрса иртернӗ 'ьӗр-ьунсем те
апрел уйӑхӗн-ье хӑйсен йӑвӑр ыйхисҫн-ьен вӑранаҫҫӗ, сӑмахран, упасем, пулӑсӗм, >ӳрасӑрсен йа-бейккисем (мӑнкун ыран тенӗ 'ьух), тата ытти кайӑксем те май-ь^вен 'ьӗрӗлсе пӗтсе ӗҫе тытӑнаҫҫӗ.
Ака уйӑхне раштав уйӑхпе танлаштармалли ҫук.
Ваттисем каланӑ тӑрӑх, хытӑ ҫынтан раш тавра та
пӗр кӗреҫе йур ыйтса илмелле мар. Ҫав хытӑ ҫынах ҫуркунне „мӗншӗнха есӗ ҫав хӗлле вӑхӑтӗнье
маншӑн пӗр кӗреҫе йур хӗрхентӗн“ , тесе ыйтсан,
вӑл сана сӑра курки тыттарса ҫапла калат: йурне
памарӑм... ун шывӗ мӑнкун вал).;1)И сӑра тума кирлӗ пулӗ терӗм, тет. Ой, пит нумай пӗтет вара сӑра ҫав мӑнкунта!

Май пуҫламӑшӗ. Уьрештенисен-ье отпӑсксем пуҫланаҫҫӗ. Камӑн ӗҫлес килӗ ӗнтӗ савӑнӑҫлӑ отпӑска
кайасси миҫе ерне, миҫе кун йулнине пӳрнесем
тӑрӑх шутласа ларнӑ вӑхӑтра? Ан-ьах ӗҫлесех пула'г, ӗҫлемесен ӗҫленӗ йатне тумалла.
Санӑн ӗҫ пултаруллӑхне ӳстермелле, ӗҫе тухманлӑха пӗтермелле, кахаллӑха сахаллатмалта.
—Мӗнле? Халӗ и? Ҫуркунне-и? Кашни слушӑш^ьи
отпӑска кайасси ҫин-ьен шухӑшланӑ вӑхӑтра-и?
/ Ҫук, ан та шухӑшла.
/''-„„„^н^ьах пурте ҫапла шухӑшламаҫҫӗ.,]__Сотсиалисӑм
ӑмартӑвӗсем туса ӗҫлес шухӑш рапоь^ьисен пуҫне
ҫурхи кунсен-ье кӗрсе кайса, вӗсен ӗҫлесш ӗн сунакан 'ьун-хавалне татах хӑпартса йанӑ. К ӑҫ5Й ^тсиалисӑмшӑн ҫунакан рапо^ь^ьисем сотсиалисӑм ӑмӑртӑвӗ пирки тунӑ хӑйсен ҫулталӑк хушшин-ьи ӗҫӗсене смоттӑр йӗркипе тӗрӗслесе тухаҫҫӗ, ӑмӑрту
ӗҫне татах^вӑйлатаҫҫӗ. Ывӑнасса пӗлмесӗрех ӗҫлеҫҫӗ...
. ' — Нта! Ӗ ҫлеҫҫӗ ҫав... Епӗ... отпӑска кайма 'Р»ӑмаI тан илсе хутӑм... 12 тенкӗ те 33 пус патӑм. Труҫ; ҫӗксем ӑҫта сутаҫҫӗш и? Илтмени? Тепӗр икӗ уйӑх^^ран отпӑска каймалла пулат...
' ■ Строиттӗлнӑй ҫесон пуҫланат. Апрел уйӑхӗн^ье
шӑнкӑр^ь йӑвисем тӑваҫҫӗ... Пысӑк ҫуртсем тӑвас
ҫесон хӑҫан пуҫланасси ҫуллахи уйӑхсен-ье тин
паллӑ пула'г.
„Ҫанталӑкӑн ҫурхи кунӗсем— манӑн 'ьӗремӗм ҫурхи кунӗсем" т есе кӑшкӑрса йанӑ^ ӗлӗк пӗр поет.
Ҫурхи пӑс шӑршипе Комсомол Й ӑванӗ’ те Лешкасри М арйе йатлӑ вак-пуршуаллӑ хӗрпе урамри
каска ҫин^ье ларнӑ "йухне, ҫапла сӑмахсем^ калаг.
— Йуратнӑ, Марйе! Сансӑр епӗ комс<31|ӑ’<5Я’‘’- пиле'Ьӗсӗр ҫын пекех. Итле: ыран иккӗн каҫхине 8 сехетре сопрани тӑвӑпӑр. Кун йӗркин-ье икӗ ыйту
пултӑр: шӑп^ьӑк кайӑк йӑвӑҫ ҫин-ьен каланӑ ток;
латне итлесси, тата тӗрлӗрен. Килӗш етӗни, савнӑ
тусӑм, тесе М арйе аллине тытса хӑй 'ьӗри патне
илсе пыра'г...
^'"■Пулӑҫӑсем ирех тӑрса вӑлта йӑтса пулла кайаҫ; ҫӗ. Вӑлтапа пулӑ тытаймасан, укҫа хутаҫҫипе (йен-Ьӗкӗпе) тытса килтисене вӑлтапа тытрӑм тесе
суйаҫҫӗ.
Кун тӑршши вӑрӑмланат. Апрелӗн 1 мӗшӗн^ье
13 сехет те 5 минут пулат. ■ Майӑн 15-мӗшӗн|)е
16 сехет те 15 минут. Ҫапах та хӑшпӗ{з прокулш-ьӑксен (ӗҫе тухмасӑр тӑракансен) кун тӑршши 4-5 сехетрен ытлашши тӑсӑлай м аст.. Кунсем _ӳсне
май, кулаксен колхоса хирӗҫ акитатси те ӳссех
пьщат.
Ӗҫхрес-ьенӗсем уй ӗҫне тимлесех тӑваҫҫӗ..._Ну.
ҫитӗ. Уйрипе пах^ьари ӗҫсем ҫин-ьен тепӗр номӗрте
курса калаҫӑпӑр. Халӗ паранкӑ лартма каймаллаха.
Есӗр те йулташ сем, паранкӑ нумайрах лартма тазӑшарха. Паранкӑ пек усӑллӑ йапала сахал, теҫҫӗ.
Зӑл уйар ҫанталӑкран та хӑраса ӳкмест... теҫҫс-[у, еп ӗ кайамха!..
Й ӑ в а н -М у ь и-
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Ту^^ҫинъен.
Ту ҫинъен пӑхсан нумайрах курма пулат теҫҫӗ,
аньах Ҫатра йалӗн (Тутаркас р.) ҫитменлӗхӗ ту
ҫине хӑпармасӑрах, айлӑм вырӑнтанах курӑнат.
Унта ҫураки вӑ:сӑтӗнт,е выл)ӑхсене ҫитермешкӗн тесе, утӑ-улӑм пухса хунӑ пулнӑ. Утине Ҫинаҫка Иссакӗ патне килкарти варрине
купаласа хунӑ, ӑна вара Иссакӑн ӗнисем пӗр
ерне хушши ҫисе таптанӑ. Халӗ ути-улӑмӗпех
йӗпере купаласа лартнӑскер, ҫӗрсе пӗтнӗ. Ҫывӑхне пымалла мар шӑршӑ перет. Халӑх ҫавӑншӑн пит ӳпкелеш ет, тет Н. В.
Утӑ ҫӗрнӗшӗн ӳпкелеш еҫҫӗ. Утӑ мӗ-ӗн! Ҫав утӑулӑма тирпейлесе тӑма уйӑрнӑ ҫынсен пуҫ мимисем ^ӗрнӗ те, „и т о “ ӳпкелемеҫҫӗ.

„У т ӑ м " малалла.
„Малалла утар— харӑс пырар“...
„Утӑм“ колхос пур Вӑрмар районӗньи Хурамал йалӗн5 е. Ан-ьах ҫав „Утӑм“ колхос малалла утасси палӑрмаст, мӗншӗн тесен унӑн
правлени претҫетаттӗлӗн-ье— Сахар Куптсов
ӗлӗк стӑршина пулнӑ ҫын, „'^зппанлӑ вӑрҫӑра“ Совет влаҫне хирӗҫ йалсене хутсем салатса, комуниссене вӗлерттерсе ҫӳренӗ ҫын.
Пулма пултарат ун пекки. Т)ухӑнсен ушкӑнӗ
ҫыварнӑ вӑхӑтра тем те пулма пултарат. Пӗр 20—30
параппан туйанса, 5ухӑнсен ушкӑнне йертсе пыракэпсен хӑлхисем умне пырса параппансем ҫапсан, ушкӑн вӑранмалла та, ан^ах параппанне ҫапаканни ҫук. Параппан ҫапма ҫпетсиалиссем хатӗрлемелле.

Ҫуръӗ

пурха.

Халӗ Ҫӗнӗ '5ураш Йалӗ ҫин^ен. Й ӗпреҫ районӗньи Ҫӗнӗ '5ураш ра ҫитменлӗхсем ҫук тетӗри?
Каккуй ҫук та...
Унти копператтив претҫетаттӗлӗ Уткӗн й.
ревиҫире 88 тенкӗ тухман. Тата ҫӑварни хушшинт,е 600 тенкӗлӗх ҫаратса кайнӑ копператтива (вӑрӑсем).
Копператтив укҫа-тенкӗ йен^ен ҫука йулнӑ пулин те, ҫур^ьӗ пурха унӑн. Ҫур^ӗпе ҫитет. Вӑл
ҪУртран пӗр-пӗр усӑллӑ йапала тума пулат. Сӑмахран ьӳре^ е кантӑкӗсем хушш ине решуткӑсем
тусан, Уткӗнпа унӑн йулташ ӗсене усрамалли лайӑх
ҪУртах тума пулат.

Канаш шкулӗ.
Канаш йатлӑ йал пур Пайккал районӗнбе, ТоЦОфск окрӑкӗнъе. Анъах вӑл Канашра канаша
йурахла шкул ҫук.
Вӗрентекен Пантакковӑ Варвара пуйансемпе ҫыхӑнса, вӗсен ӗҫки-ҫикисене ҫӳресе, 'ьухӑнсене хирӗҫ пыра'г. А^ьисем икӗ ҫул вӗренеҫҫӗ, нимӗн те пӗлмеҫҫӗ, тӗн праҫникӗсене

пӗлеҫҫӗ. Вӗрентмелли вӑхӑтрах Варва-

ри а-ьасене пӑрахса кулаксем патне ӗҫке-ҫике
ҫӳрет, тет йалҫынни.
Са1§атти вӑхӑтӗн^е аьасене пӑрахса кайасси пирӗн шухӑшпа, комплексле меттӑтпа вӗрентни пу.амаст, „некотнӑй“ йатлӑ меттӑтпа вӗрентни пулат.
Епӗр ҫапла калатпӑр, окрӑкри ҫутпайӗ тем калат— пӗлместпӗр. Ыйтса пӗлмен.

Прикашъӗксен

норми.

Ҫынна мӗн 'ьухлӗ ҫимӗҫ кирлине калорипе шутлаҫҫӗ. Вӗреннӗ ҫынсем шутласа кӑларнӑ тӑрӑх, ҫнтӗнсе ҫитнӗ ҫынна кунне 3 —4 пин калори ҫимӗҫ
кирлӗ. Нормӑ ҫавӑн пек. Ишек копператтивӗн
(Ш упашкар р.) прикашьӗкӗсем вӑл нормӑ сахал
теҫҫӗ.
Кӑҫал унта (пӗр ҫул хушшин^е) 3 прикаш5 ӗк улӑшӑннӑ. Малтанхи прикашт,ӗкӗн йулашки пӗр уйӑх хуш ш инье 300 тенкӗ тухман,
иккӗмӗшӗн (Филиппӑвӑн) 800 тенкӗ тухман,
3-мӗшӗн (Тарассӑвӑн) пӗр уйӑх сутӑ тунӑ
хыҫҫӑн 2.016 тенкӗ ытлашши тухнӑ (ревиҫи
комиҫҫи каланӑ тӑрӑх), тет Кӑвак ҫеҫке.
Й ӗке-хӳресем нумай йерсе тулнӑ Ишек копператтивӗь лавккине. Ҫавӑнпа тавар тухмаст. „Капкӑн“ лартсан йӗке-хӳресене тытма пулат те, аньах
пурне тытса пӗтерсен Ишек копператтӑрӗсем ҫилл ен ӗҫ,—растраттӑсем пулмасан кам асӑнӗ пирӗн
копператтива (пи^ьетре), теҫҫӗ.

Пушмакпа ратио.
Аван йапала вӗт ратио! Ун тӑрӑх пурне те пӗлме пулат. Ратио тӑрӑхах Серен-касси (Хӗрлӗ-ьутай
районӗ) ратио лартма шухӑшлани ҫинт,ен пӗлтӗмӗр.
Ратио илмеллӗх укҫа пуҫтарма партти кӑнтитатне Т. Ваҫҫилйӗв йулташа хушнӑ унтн
турасӑрсен йа-ьейкки. Л еш ӗ 9 тенке йахӑн
пуҫтарнӑ та, хӑйне кирлӗ ҫӗре салатса йанӑ.
Халӗ укҫа пуҫтарни 6 уйӑх ҫитрӗ, Ваҫҫилйӗв
ҫапах укҫине тупса памаст, халӑх пӑлханат,
тет Йӗп.
Салатса йанӑ укҫана кайалла илесшӗн халӑх.
Ӑҫтан тупса патӑр ӗнтӗ вӑл. Тен, Ваҫҫилйӗв йулташ вӑл укҫапа пушмак илсе тӑхӑннӑ пуг^. Пушмакӗ хали-ь-ьен ҫӗтӗлсе те кайнӑ пул). Ҫӗтӗк пушмакшӑн 9 тенкӗ укҫа тӳлети вӑл сире? Тӳлес ҫук.
Епӗр ҫапла шухӑшлатпӑр, партйат,ейккӑ мӗнле
шухӑшланине пӗлместпӗр... Ыйтса пӑхман.

Унӑн оӑкани.

— Ҫу -бас килетши кӑҫал?
— '5ас килмелле.
— Ӑҫтан пӗлетӗн.
— Иккасси копператтивне (Ш уп. р.) ваткӑллӑ пиншаксем, ваткӑллӑ йӗмпе хулӑм
^ула
Курӑк.
тутӑрсем килъӗҫ

У й а в кунне.
Атӑл хӗррин^е ларакан йалсене пӑхса ытарма
ҫук. .
Ш ывӗ, сат пах^и, кимӗ, пӑраххут. М ӗнне калан—
пит илемлӗ.
Пирӗн йал хуларан инҫе ларат вара. Ни пысӑк
ҫырма ҫук, ни 5укун ҫулӗ, ни автопус ҫӳремест.
Пӗр сӑмахпа каласан— тӗттӗм кӗтес. Ун пек ӑнман
вырӑна Т)И малтан такам мурӗ пырса ларнӑ вара,
истори ун ҫин5 ен нимӗн те каламаст. Пӗр тип
ҫырма хӗрне пырса ларнӑ та, пурнаҫҫӗ майпеле.
Тепӗр ҫулхине автопус пирӗн йала та пымалла
теҫҫӗ те, ун-ь^ен, тепӗр ҫуль5 ен хулана ҫӳрем е ҫӑмӑлах мар.
Сӑмахран, Ш упашкар пиртен 80 ҫухрӑмра ларат.
Ҫулла урапапа килсен— купар5 а ыратса пӗтет,
^айран пилӗк ыратат, хӗлле сивӗре, пите-куҫа пӗтӗмпех пулмасан та, сӑмсана там илетех.
Ҫавӑнпа Ш упашкар мӗнле хула иккенне пӗлекенсем пит сахал пирӗн йалта. Сйеса йе ытти ӗҫпе кайса килсен— тӗлӗнтереҫҫӗ каласа. Ратио пур,
праххут ҫӳрет, автопус, хӗлле ҫил ҫуна. Мӗнлескер
вӑлҫилҫуна— 50рт пӗлети?Те ҫилпе вӗҫет вӑл.
Сантӑркка пи^^е хӗллеренпе хӗр ӗ патне Шупашкара кайса килесшӗн, ан^ах нийепле те хӑпса
кайаймаст. Хӗрне 'ьӗнет, ҫук, хӗр ӗ те тӑватӑ уй ӑх
ҫурӑ ӗнтӗ килне пыманни.
— И лсе кил Н)атука, хӑвӑнтан ан хавар^ пахьа
ҫимӗҫ ларгмалла пулат—наккас парат арӑмӗ ҫул
ҫине хатӗрленекен упӑшкине. Ваҫук та^кӗтет, килсенех хӑтана йаратӑп, епӗ йурататӑп ӑна, тет вӑл
вӗсем патне пырса ларсан.
Темле курӑсра вӗренет вӗсен хӗрӗ, курӑс,_курӑс,
мӗне вӗрентеҫҫӗ унта Сантӑркка пи^-ье пӗлмест.
Халӗ ӗнтӗ киле илсе килес пулат, хӗл иртрӗ. Хӑй

«Капкӑн» Комсомолӗссем, пионерсем, активиссем!

Ытти хаҫат-ш урналсене сарнӑ 5 ухне мана та сарӑр.
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те вӑл „м айуйӑхӗн-ьевӗренсе тухатп ӑр “, тесе ҫыру
йанӑ^^ӗ.
Сантӑркка кушилне пӗр ҫӑкӑр, _ултӑ ҫӑмарта
'Ьикрӗ те утрӗ хуланалла. Тата икӗ кунтан май
уйӑхӗ пуҫланаЕ
— Ни-б^ьава-а, майӗпе ҫитӗпха. Хула курса килеп.
Ш упашкар вуникӗ ҫухрӑм йулсан, тепӗр ҫӗр
выртмалла пул^ьӗ.
— Ыран Май праҫнӗкӗ, интереснӑ пит, епӗ те
санпа пӗрле пыратӑп— кулкала'г хваттер хуҫи .-Манӑн та ывӑлӑм хулара вӗренет, Совпартшкулта.
Кӑҫал вӗренсе туха'г ӗнтӗ;
Вунӑ сехет иртсен Ш упашкара ҫитрӗҫ. Мусӑк
сассине илтсен Сантӑркка пи-ь^ье йулашки вӑйӗпе
васкаса утма пуҫларӗ.
—Ӑҫта вӑл тери васкан?—ыйтат йул^гашӗ.
— Ӑйта хытӑрах, кайа йулӑпӑр— вӑшлаттарат
Сантӑркка пи^ь^ье вӑрӑм урисемпе.
— Манӑн Н^а^гук Хӗрлӗ плош-5ӗтра пурӑна'г, ҫапла ҫырса йа^ӗ. Есӗ пӗлетӗн пулӗ?
— Манӑн Ми-т-га та плош ^ӗтрен инҫе мар. Шупашкара нихӑҫан та килмени?
— Ҫук, килсе курман,
малтанхи хут килетӗп.
—Е сӗ те ҫав!
—л н ҫ е вӗт, ҫӳрем е инҫе.
В ӗсене хирӗҫ автопус тӗрлеттерсе пыра'г.
— М ӗскер ку?
— Автопус теҫҫӗ ӑна.
— Ах, хӑйамат! Л аш асӑрах ҫӳрети?
— Куратӑн, лаша кӳлмен.
— Ай-йай-йай! Вӑт П1упашкар те. Темӗн те курӑн
ку 'ьухне.
Хӗрлӗ плош ьӗт тулли ҫын, ватти те ҫамрӑкки
те. Тем5 ул йалав.
^
<
— Н иуш лӗ пӗр хулара ҫакӑн 5 ул ҫын пурӑна'г?-пуҫне пӑркала'г Сантӑркка пиь^ье.
— Ку ҫеҫ пулати? Хула вӗт вӑл, тӗп хула— шӑлне йӗрет Микихвер.
Мусӑк йантрата пуҫларӗ. Сантӑркка пиь-ьен
ывӑнни таҫта кайса кӗ^ӗ. Хӗрлӗ хапха ҫин^е пӗри
сӑмах кала'г, ан^ах мӗн ҫин^ен калани инҫетрен
илтӗнмест. Ура-а, ура-а!— кӑшкӑрат халӑх, хӑшӗ
картусӗсене хывса ҫӳлелле ывӑтаҫҫӗ. Сантӑркка
пи-ь^е те кив картусне хывса ҫӳлелле ывӑтрӗ.
Ура-а-а! Ура-а!
— Н у айта а^асем патне— ^ӗнет ӑна Микихвер.
Сантӑркка пиь^ен кунтан хускаласси килместг
Йалта та темонстратси тукалаҫҫӗ те, кунти пекки вӑл нихӑҫан та курман.
Хӑҫан килсе куран кун пек интересла йапалана^аллине сулат вӑл.— Ӑ ^асене килнӗ-килнӗ курӑпар
вӗсене.
П раҫнӗк кунӗ хулана ҫитнипе Сантӑркка пи^ь^бб
ҫав тери савӑннӑ.
Пӗтӗм халӑх талкӑшпе хускалса, умлӑ-хыҫла
виҫшерӗн-тӑва^тшарӑн ҫуммӑн тӑрса Ӑтӑл хӗрринелле утрӗҫ.
— Н у епӗ а^а патне кайатӑп—терӗ Микихвер."
Кайран тухӑпха.
— Епӗ те кайап еппин. Мӗн курассине куртам.
Н)атук хваттерӗн^е Сантӑркка пи^^е ирӗлсе ҪЫ'
вӑрса кайнӑ.
— Тӑр, атте, ^ей ӗҫӗп ӗр — вӑратат ӑна хӗрӗ.
Сантӑркка пи^^е сиксе тӑ^ӗ^^пӑхкалат.

Иарасшӑн та мар^^ӗ вӗсем ӑна, килте ӗҫлеме ҫын
кирлӗ, ан^ах хӗлле пурпӗрех ӗҫ ҫук тӗсе ҫеҫ йа^ӗҫ.
— Ӑҫта епӗ? А-а-а, хулара. 1^атук патӗн^е.
Сӗтел пуҫӗн^е пӗр кӑмӑллӑ, йап-йака пуҫлӑ, лайӑх тумланнӑ ка^^ӑ кулкаласа ларат.
Паллаш акӑ, атте, ку манӑн упӑшка пулат, санӑн
кӗрӳ пулат.
Ка5 5ӑ пырса ӑна алӑ тытрӗ. Сантӑркка пи^^е
ним тума аптӑранӑ.
— Нта, епӗ санӑн кӗрӳ пулатӑп. Н^атук манӑн
арӑм. Икӗ ерне ӗнтӗ епӗр ҫырӑнни.
Ӗлӗкхи йӑлапа вӑрҫашшӑн^^ӗ те Натука, ашшӗамӑшӗн^ен ыйтмасӑр ка^^а кайнӑшӑн, темме ^ӗлхи ҫавӑрӑнмаст.
— Упӑшка 5 ӑваши?—персе ху^ӗ вӑл ним калама
аптӑраса.
— 5^® зш ла калаҫат вӗт!— ахӑлтатса кулат Натук
сӑмаварне сӗтел ҫине лартса.
— Сана аннӳ кпле илсе килме хуш рӗ. Ваҫук та
кӗтет унта— пырса лар^ӗ Сантӑркка пи^^е сӗтел
хушшине.
— Манӑн Митта пур ӗнтӗ, вӑл кайа йул^ӗ.
П ӗрре Натук ҫине пӗрре кӗрӳшӗ ҫине пӑхат
Сантӑркка пи^^е. Иккӗшӗ те маттур.
—Хӑш йал пулатӑн есӗ?— йӑвантар^ӗ куркине
Сантӑркка пи^^е.
Митта хӑш йалне каларӗ. Сантӑркка пи^^е ӗҫекен ^ашкине сӗтел ҫине лартрӗ те, тӑнн пӑхрӗ вӗсен ҫине.
— Ӗпӗ вӑл йалта ҫӗр выртрӑм—-Микихвер патӗн^е
— Ну-у? Ман атте вӑл.
— Вӑт тамаша! Куита вӑл, хулара. Манпа пӗрле
кил^ӗ. Ывӑлӑм Совпартшкулта вӗренет; ҫавӑн патне пырап, терӗ.
— Ну-у? кӑшкӑрса йа^ӗ ха.5 хин5е Митта.—Ӑҫта
^арӑн^ӗ вӑл?
— Вӑл сана „ну“. Кил^ӗ ҫав. Пӗрле килтӗмӗр.
Епӗ ӑна кам иккенне палламан. Вӑл манӑн хӑта
пулнӑ. Вӑт мӑскара, Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!
Акӑ ӑҫта лараҫҫӗ вӗсем, аран тупрӑм— васкаса
пырса кӗ^ӗ Микихвер пӗр а^апа.—Ха^ь те ҫак
йулташ йертсе кил^ӗ. Икӗ сехет шырарӑм, аран
тупрӑм.
— Топпер туй тӑвас пулат хӑта— кулкалат сӗтел
хушшин^е Сантӑркка пи^^е.— Ӗнер епӗ хӑта патӗн^е хӑнара пулнӑ. Ха-ха-ха. Ку иккенне пӗлнӗ
пулсан пӗр савӑт илтереттӗм. Ҫаплаи?
— Ӑн кала та. Хам та тӗлӗнтӗм хӑта - кулса йа^ӗ
Микихвер сӗтел хушш ине ларса.
Пайан иккӗшӗншӗн те икӗ праҫнӗк, май праҫнӗкӗ, тата пӗрин ывӑлӗ авланнӑ, теприн хӗрӗ кайнӑ.
Ашшӗсем килнипе Миттапа Натук та ҫав тери савӑннӑ, пӗр-пӗрин куҫӗн^ен пӑхса кулса тӑраҫҫӗ.
Ҫ. Йалавин.

Растраттӑ.

— Сирӗн йалти Петров халӑх ҫинт,е ӗҫленӗ 5ух пысӑк расраттӑ тунӑ теҫҫӗ мари
ҫав?
— Тунӑ ҫав.
— Ну апла пулсан тинех пӗтрӗ ӗнтӗ унӑн
УЪрештенире ӗҫлесси.
~ Ма пӗтрӗ? Растраттӑ тунӑ пирки 7
уйӑх хушши ҫав уҫреш тениех
ирӗксӗр
ӗҫлеме йанӑ.
Мӑъкаш

Хӗрсе ака тунӑ ъу^.

—
—
—
—

Ма есӗ пайан суха тума тухмарӑн?
Пайан телейсӗр кун, терӗм.
Мӗншӗн?
Каьака ҫиле хирӗҫ сухалне силлерӗ.

Вутпуҫҫисем.
* „Линкка-линкка авкаланма йака хӑма кирлӗ“...
Вулав ҫурьӗн урай хӑмисем йака пирки, УпакасСИН5 И кутьттурлӑ вӑйсем ве^^ӗрсен^е хӗрсене
ирӗксӗрех ташлаттараҫҫӗ; хӗрӗ ташламасан пӗр
йеньен тепӗр йене тӗртсе ҫынна халӑран йараҫҫӗ,
йунт,енӗ ҫын ӳкекен пулат. Вара хӑпарса выртса
353 купи тӑватпӑр, тесе ахӑраҫҫӗ. Ҫак ӗҫсен е вулав ҫурт пуҫлӑхӗ Марккӑвпа ликвитаттӑр йертсе
пыраҫҫӗ. Ку ӗҫе йертсе пыраҫҫӗ те, ытти усӑллӑ
ӗҫсене йертсе пыни палӑрмастха.
* Й етӗрне хулин^е пурнӑҫ кӗрлесе тӑни илтӗнсех
каймаст, хуликансем кӗрлени пит лайӑх илтӗнет.
Пурин^ен ытла Пономарӗв хуликан кӗрлени ҫин5ен темиҫе ҫын пӗр тӑрук ретаксийе ҫырусем йа5ӗҫ. Хуликансем кӗрленӗ вӑхӑтра милитсисем ӑҫта
тӑнине ҫы русенье кӑтартмаҫҫӗ.
«'«Хыймала-касси уь^итлӗ (Ш уп. р.) Антрейӗв
парттиретӑрат, стсенӑ ҫин^е тӑраймаст: ҫпектаккӑть
В3.55И хатӗрленӗ стсенӑна турта-турта ҫӗмӗрсе
тӑкнӑ, ҫпектаккӑть курма пынӑ ҫы нсене хӑваласа
йанӑ, артиссене „м олокососсем “ тесе вӑрҫса кӑларса йанӑ. Ҫапла хӑтланса вӑл курма пынӑ халӑхсемпе комсомолӗссен ӗмӗтне татса пӑрахнӑ,
хӑйӗн ӗмӗтне татни палӑрмаст.

АШ

ПИРКИ.

Ш упаш карти кил хуҫейккисем пасар кун аш сутакап шыраса ҫул ҫине
(уийа) тухаҫҫӗ. Хӑш хресьенсем вӗсенс клейме ҫаптарман аш ӗсенех сутаҫҫӗ.

/
— Аш сутакан килни курӑнмастиха?
— Халех тата... Есӗ ха/ь аньах килсе тӑтӑнха. Епӗр 3 сехат уш медник килессе кӗтсе тӑратпӑр.
— Тен меҫникӗ ку ҫулпа мар, тепӗр ҫулпа кайсан...
— Ҫук, ҫакӑнтанах кнлмелле терӗҫ. Иван Петровьӑ карьӑкӗ тӗлӗкре курнӑ тӑрӑх ҫакӑнтанах иртоо
каймалла, тет.________________________________________________________________________________________________

Пастовккӑ.
Кашни кунах ҫакӑнтан пуҫланнӑ ӗҫ кунӗ.
— Хӗрсем, сакайне кӗрсе улма илсе тух-ха. Васкарах пӗҫер ес,— тӑратнӑ вырӑн ҫиньен кашни ир
хӑйӗн хӗрсем не Пракух арӑмӗ— Пӑраски.
— И лсе тухнийех пур кӑмака айӗнье,— вырӑн
ҫин^ен васкаса тӑрса кӑмака айӗн^и улмана шуратма тытӑннӑ пӗьӗкҫеҫҫӗ питлӗ-куҫлӑ, ӗреветлӗтеветлӗ, ҫивӗ^ӗ вӗҫӗ вӗҫкӗнлӗ, сарӑ хӗр Майук.
Ан^ах пайан йӑлтах урӑхла. Урӑхла пуҫлашзӗ
ӗҫ кунӗ.
— Сы снасене панӑ-им кунти улмасене, инке?—тӗлӗньӗ Майук кӑмака айӗн^и иртнӗ каҫ улмапа
тултарса лартнӑ хӑрӑк алтӑра тытса.
— Ҫ у«— Кунта улмасем ҫукаҫке...
— Сан кахаллупа. И лсе тух ҫӗнӗрен!
'5ы л ай 55ен тӗлӗнсе тӑ^ӗ Майук: „Илсе тухаймарӑмши вара иртнӗ каҫ? Ҫук. И лсех тухрӑм. Лайӑх астӑватӑп. Инке мӑшкӑлат пулас. Ҫук. И лсех
тухрӑм. Самӑй сакайӗн^ен тухнӑ ^ухн е хӑйӑ сӳн^ӗ.
Ак, ҫакӑнта лартрӑм. Ха.^..."
— Мӗн сӗнксе тӑратӑн тата? К ӗрсе ил!— шухӑш а
кайнӑ хӗрсем не кӑҫкӑр^ӗ инкӗшӗ.
Сакай алӑкне вӑрахӑн уҫса ан^ӗ сакайне Майук.
Хӑрарӗ. Ҫӳҫен^ӗ. К уҫне-пуҫне шӑлкаларӗ.
— Айай! Ай!— сакай шӑтӑкӗн^ен улмасем вӗҫевӗҫӗн тухса кайнине кура кӑҫкӑрса йа^ӗ Майук.
— Стой! Ҫырт ш ӑлна!—камантӑ па^ӗҫ улмасем
Майука.
Хытрӗ пӗр вырӑнтах Майук. Куҫа кӗрет тараҫҫӗ
улмасем. Ан^ах, ^ӗнме ҫук.
Ла^! сур са хӑвараҫҫӗ улмасем Майук ҫине.
— Ҫынсем^улмасем лартма тытӑннӑ. Есӗ пире
кӑшласшӑн. Йапӑх хӗр.
— Выҫлӑх.
— Марш!
— Ан тӑр кунта!

Ҫухӑраҫҫӗ Майука улмасем.
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Майук тухма тытӑн^ӗ сакайӗн^ен кайалла. Ара,
мӗн кунта пӑхса тӑмалла.
— Стой на месте!— ^ар^ӗҫ Майука тимӗр кӗреҫе йӑтнӑ виҫӗ мӑнӑран та мӑнӑ „Мӗрикканккӑ“ улмисем.
„Ши! Ши!— шӑхӑрат те
Арҫурилле ҫухӑрат!
Ши! Ш и!—шӑхӑрат те
Арҫурилле ҫухӑрат!
Майук аппа лапписене
Вырӑнтан та хускатмаст,
Майук аппа лапписене
Вырӑнтан та хускатмаст!“
Хӗрлӗ тутӑр пӗркеннӗ улмасем йурласа ташлаҫҫӗ Майук тавра. Туртаҫҫӗ. Тӗкеҫҫӗ. А ньах, хускалмаст ура.
— Сакайӗн^ех ҫӗрсе кайрӑн, ҫӗрӗк!
— Тух!
— Улма вырӑнӗ сухалама каймалла!
П иьӗш ӗпе инкӗшӗ
вӑрҫсах ^ ӗн еҫҫӗ Майука
ҫӳлте.„
— Аҫти вырӑнне сухаламалла?
— Ыйт!
— Атту!
Уртӑн^ӗҫ Майукран сакайӗн^и улмасем. Ии тӑма.
Ни ларма. Ни тухма. Ни путма.
— Аҫти вырӑнӗ ҫине кайаттӑр?— йӗре-йӗре ыйтрӗ Майук пи^ӗш ӗпе инкӗшӗн^ен.
— Ӑҫти! Тух! Мӗн ӑҫти?!— ҫухӑрат пи^ӗш ӗ.
— Тухатӑнтӑк тух. Хам кӗреп! сике па^ӗ сакайне Пӑраски инке.
Кӑпӑр!— турӗҫ сакайӗн^и улмасем.
— Ӑхӑ-ӑ! Ҫитрӗни, йапӑх хӗрарӑм.
— Хӗлле!..
— П ирӗн йулташсене!..
— Тула!..
— Й ур ҫине!..

— Шӑнтма!..

— Ха?ь!..
— Пире!..
Пӑк та пӑк псреҫҫӗ Пӑраски инкене сакайӗн^и
улмасем айӑкран.
Праски инке хьшаланса тухма тытӑньӗ сакайӗн^еп.
— Стой на месте!— уртӑн^ӗҫ улмасем Праски
инкерен.
„Ай та рас ешшо! ■
Ай та рас!
Ай та рас ешшо!
Ай та тва!“
Йурӑ йурласа тӗвеҫҫӗ П ракух арӑмне сакайӗнье.
Пӗри айӑкран. Тепри
ҫурӑмран. Вӑл унтан. Ку
кунтан.
— Мӗн тума кӗтӗн?— пӗр мӑнӑран та мӑнӑ улма
пырса тӑьӗ Пӑраски инке умне. Пуҫран пуҫласа
ура пурнисем патне ҫити^^ен пӑхрӗ куҫ виҫипе.
— Улма илме кӗтӗм. Старик улма вырӑнӗ сухалама кайат те— йашка пӗҫерсе ҫитерес тетӗп.А ра...
Пирӗн апа^ӗ ҫавӑ та ...—мӑнӑран та мӑнӑ улмана
хирӗҫ ответ па^ӗ Пӑраски.
— Пӗтерме пӗлеттӗр есӗр пире!
— Ӗр^етм е пӗлетри?
— Епӗр кам?
— Е-е?
— Епӗр кам?
Йарса тытрӗҫ Пракух зрӑм не улмасем.
— Улмасем,— макӑра-макӑра тавӑр^ӗ Пӑраски.
— Тӑхтӑрхӑ, йулташсем! М ошӗт акиттатси пулман.

Хваттерти
Тӗрлӗ ҫынсем тӗрлӗ хваттерсенье пурӑнаҫҫӗ. Пӗри алӑкраи
пысӑк кантӑклӑ, сӑрлӑ урайлӑ, ҫӳллӗ пӑтолӑклӑ хваттерте пурӑнат.
Теприн йӗри тавра хӑнкласем йӗш ӗлтетеҫҫӗ, йалан урайсем
таса мар. Алӑк патӗнье кӗтесре сыснана кӗрсе выртмаллӑх ҫӳпҫап выртат.
Ш ӑна вӗҫнипе ■Бӑрпклетселаракан п у тм ар ай н е пӑхма хӑруш ӑ.
Ҫӗтӗк тӑла татки, хӑрӑк, пыл-Бӑклӑ атӑ, ҫӗтӗк калуш —акӑ путмар
(койккӑ) айӗн сӑнӗ. '^ас-ьасах пӳрне та-Бкӑш тусан.
Ман хваттер П еревос урамӗнье. <Театӑр патӗньен пӑрӑнсан
нкӗ кил урлӑ> тесе ӑнлантаратӑп вара ман хваттер тӗлне ыйтакансене.
Такам та пӗлмелле. Хаиха ҫние хӑрӑк вывӗскӑ ҫырса ҫапнӑ.
Вывӗски ҫине .Канцелярия торгового комитета Чебоксарского
рынкома* тесе ҫырса хунӑ.
Вывӗскӑ ҫакӑнса тӑнине курсан ман хваттере те .алӑк пек
кантӑклӑ, кармашса ҫитмелле мар маь^БЗллӑ пӳрт темелле. АнЬах кунта йӑлтах урӑхла. Кунта хӑнкласем, кунтах тасамарлӑх,
тӗттӗм, т. ыт. те.
Епӗ ку хваттерте ултӑ уйӑх пурӑнатӑп ӗнтӗ. Ку сахал вӑхӑт
мар. Ҫавӑнпа нумай <интереслӑ новӑҫсем» илтрӗм, пӗлтӗм, хам
та куртӑм.

* * *

Ирхине. Ҫ уркунехи хӗвел андах кантӑкран кармашат. Хӗвел
Ҫуттнсем пӗ^Бӗк кантӑкран кӗр се епӗ ҫывракан вырӑн ҫине пырса
сӗртӗнеҫҫӗ. Татах ҫыврас килет. Утнйала пуҫ ҫшгБен витӗнсс
выртатӑп.
Сасартӑк;
— Чорт, дьявол!..
— Убирайся!..
— Ъ о р т!-—тени хӑлхана кӗрет.
Ку ӗнтӗ хваттер хуҫи сем йатлаҫаҫҫӗ. Хӑш -Бух тата хӗр се
Ҫывӑрнӑ 'Бухнех;
7 - Мӗн пулнӑ... Лҫта епӗ... Мӗн сасси...—тссе хӑраса вӑранса
чайатӑп. А ньах никам та хирӗҫ тавӑрса каламаст. Каллех ҫав
<^ассемех хӑлхана пырса кӗреҫҫӗ.

Мошӗт?..— сасартӑк ьар^ ӗ мӑпӑран та мӑнӑ улма
йулташӗсене.
— Мошӗт!..— килӗшрӗҫ йулташӗсем.
— Кама шӑпа? Кайӑр
апата!— камантӑ паьӗ
асли.
Унтан Пӑраски инке патне, ҫывӑхнех пы^ӗ те:
— Вӑт, инке! Итле!—улма ҫиньен лекси вуласа
кӑтартрӗ 5 ылаЙ55ен.
Майукпа Пӑраски, сакайӗньен икшер улма илсе
тухрӗҫ те, ирхи апат хатӗрлерӗҫ.
Пракух кайрӗ анкартинщ улма сухалама. Пӗр
каслӑ акапуҫ. Пӗр лаша. Йӑвӑр. Ҫийелтен йарат.
— Тарӑнрах йар!— лап пырса выртрӗҫ акапуҫ
ҫине улмасем.
Пракух килӗ йеньен вӗҫӗмсӗр ҫарпа пырат улма.
— Кай кунтан, Тӑмпай! —акапуҫ патӗн^ен сир5 ӗҫ Пракуха.
— Й лсе килӗр колхосӑн тепӗр лашине!— хуш рӗ
пӗр мӑнӑран та мӑнӑ улма йулташӗсене.
Улмасем тепӗр лаша нлсе пырса кӳл^ӗҫ те, тйрӑнран тарӑн сухаларӗҫ Пракух улми вырӑнне.
Унтан тӳрех тухса кайрӗҫ уйалла пӗр каспа.
— Уйа та тивӗҫлӗ епӗр!— хӗрлӗ йалавсемпе йу
рӑ йурласа, пурнесемпе кӑьӑк туртса хӑвар^ӗҫ
Пракуха.
— Вӑт, шуйттан тӗлӗкӗ! Пурнӑҫа кӗртмеллех
пулат ӗнтӗ кӑна,— пуплесе ил^ӗ ҫемни ирхи апат
ра— сӗтел хуш ш ин^е,
Ҫ. Ш ӑпьӑк.

хӑнкласем.
Ман пӳлӗмпе пунащ ар кӑн-Белер. Кунта леш ха!!хи <торговы:.
комитет» вырнаҫнӑ. Ӗҫлессе вӗсем во вҫу <ӗҫлеҫҫӗ». Ӗҫ кукс!
ҫӗрӗи хӗрӳллӗ пырат. Ан-Бах темш ӗн ман ку кӑньелерс <сутуилӳ комитте^Бӗн» кӑньелерӗ тейес килмест. П ӗр ш утласан ха 1;
ха ҫинье ҫакӑнса тӑракаи вывӗсхӑна та ҫӗре йӑтса ҫапмалла
Епӗ сӗтел хуш ш и н ье ӗҫлесе ларзтӑп, йе канас тесе хам;п:
хӑрӑк путмар ҫине тайӑнатӑп. Й унаш тр пӳлӗм ре кӗленье сас
сисем, тата кӗрлени илтӗнет.
— Н у, Володя, п е н ,.
— Валяй...
— Айда...
Ҫ акӑ саосем ман пӳлӗме те йанратаҫҫӗ. Хӑш ЬУ^ тата ҫапӑҫ
мах тытӑнаҫҫӗ.
Ҫак строккасене вулаканӑн ман хваттере трактпр, йе пивн;
тейес килет пулӗ. Ӗпӗ те килӗшетӗп Вӑл <торговая контор:.
мар, <пивная лишенцев»
Кантурне суйлав прави ҫухатнӑскерсем сӑрса илнӗ. Ҫиро:
тински В. ӗлӗк суту-ил^у тунӑскер, халӗ кунта пуҫлӑх пулс.:
ӗҫлет. Хӑ!! ӗҫкӗ ӑш не кӗрсе ларнӑ '^ас-ьасах комиттет укҫип
те ӗҫкелесе йанӑ. Аньах пуҫлӑх хӑйсем...
К унсӑр пуҫне кунта пурлӑхӗсене тытса илнӗ, тата пысӑ..
налок хунӑ кулаксемне непмӑнсем пырса совет правнттӗлстш,
мӗиле ӗҫленине сӳтсе йаваҫҫӗ.
— Сталин йӑнӑш сене йусама хушат...
— Мӗнле хамӑи пурлӑхсене кайалла илсе пулмӗш и?
Ҫакнашкал сӑмахсене -Бас-^Басах илтме пулат. И умай калаҫаҫҫг.
Тӗрӗссипе каласан кунта тӗрлӗ суйа сӑмахссм сармаллн вырӑи
Комнттет „Известия* хаҫат ҫырӑнса илет.
Вӗсем ,И зв е ст и я “ хаҫат ҫинье темӗн ш ы раҫҫӗ... А ньах шы
рани тупӑннн курӑнмаст.
Акӑ ман путмар тавра 'Бупакан кӳпӗннӗ хӑнкласем! Вӗсс-.;
ерех ӗҫсе кӳпсннӗ. Ҫитменннне суйа сӑмахсем сараҫҫӗ. Хӑпкласене тытмалла, рӗлермеллҫ. Вӗлермесен татах асса ка!!м •
пултараҫҫӗ вӗсем.

Ҫ. Йуханкка.
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Ҫӗнӗлле терӗҫ те.
Пӗр каҫхине ҫутӑ уйӑх ахлатса кулнӑ вӑхӑтра,
сарлака та пыльӑклӑ урам вӗҫӗнье, Мишкӑпа
Тришкӑ хирӗҫ пул^ӗҫ.
— Аха, леньетӗн вӑрахӑн?—терӗ Тришкӑ Мишкӑна.
— Та, леньетӗп! —ответларӗ Мишкӑ, пыл^ӑклӑ
урине ка^ака пек лас-лас-лас силлесе.
— Такс!.. Мункуна ҫитеретпӗр вӗтха?
— Ҫитеретпӗр, конешнӑ!
— А, йепле иртерес тетӗн -ха?--ы йтрӗ Тришкӑ
Мишкӑран.
— Й епле иртермелле, ҫӗнӗлле! Есӗ кӑҫалта пӗлтӗрхин пек пыл^ӑкш ӑнье йӑваланса иртерес тетним? Ҫук ӗнтӗ иртрӗ пулӗ вӑл. Н о-и сторӑвӑ иртрртӗмӗр вӗт ун ^ухне. Ох, йепле переттӗмӗр сӑмак^>нне! Леш тата кӑмпа инке патӗн^е ташӑ-кӗвӗ
йурара, йепле ислетрӗмӗр пӗр каҫне. Астӑватни?
— О хо-хо-хо-хо! Астумасӑр ара! Н утӑк шут
пул^ӗ ун 5 ухне. А леш Л емсӗр Ҫитӑра айӑк шӑмми
хуҫӑли5 5 енех патӑыӑр вӗт!
— Пит сторовӑ иртермерӗмӗри ара?
— А, мӗнле ес ҫӗнӗлле иртерес тетӗн Мишкӑ
мункуна?
— Тфу ты, 5 орт! Хали55ен ес ҫӗнӗлле тенине те
ӑнланайместӑни-ха, хытнӑ вупӑр^ кар^ӑкӗ! Итле!
Сна^^ӑт ер ех сӑра ӗҫместпӗр. Йурламастпӑр, кӗвӗҫм естпӗр. Ҫитӑра та тек ислегместпӑр. Ун вырӑнне лартатпӑр ҫпектаккӑ.5 самай тутлине. Сӑвӑкалав калатпӑр. Токлатсем тӑватпӑр ҫухрӑм та
ҫурӑ. Хӗрлӗ-улах... Ш алт тӗлӗнтеретпӗр халӑха!
Пире ӳсӗрл се ҫӳрени йата кура мар. Кӑмсамул
вӗт-ха ес?
Кӑмсамул!— ҫирӗппӗн ответлерӗ Тришкӑ.
Ҫавӑ пулат ҫӗнӗлле! Унтан мункун ҫӗнӗлле иртерни ҫин^ен ҫы рӗҫ хаҫата. Бӑт ун 5 ух пулат пи
рӗн самана! Тухатпӑр Мишкӑпа Тришкӑ ^апа.
— Какшӗ, те хамӑра та ҫапӗҫ хаҫата. Ун пек
ҫынсем хал) вӗт ^исра! Ну-и ларатпӑр вара тутасене 5 ӑсса,— Терӗ Мишкӑ хавасланса,
— Е рех-сӑра ӗҫместпӗрех-и вара Мишкӑ?
— Тата калаҫат! Прах ты ҫав ес хӑвӑн кив йӑлуна. Рас ҫӗнӗлле тӑк шӑршласа та ан пӑх!
— Ш ӑршласа мар, тутанса та пӑхрӑм-ха еп. Пирӗн атте есремет, пӗр ҫӳпҫе сӑра пӗҫернӗ вӗт.
— Ха, йепле пӗҫернӗ! П ӗҫернӗ тӑк ӗҫеҫҫӗ хӑйсем ех]Д ан сӑр ӑн пӗтниха вӗт карланкӑ?
— Ӳ сӗрли^ьенех мар та, кӑшт ӗҫнӗш ӗн нимех те
мар пулӗҫке?
— Рас кӑмсамул тӑк, каларӑм вӗт ш ӑрш ине те
ан тӑр тесе. Ҫӗнӗлле тӑк ҫӗнӗлле, форма.5 нӑй иртер ес пулат. Ахӑрса ҫӳрекенсене хӑш -пӗрисене
витене тытса хупатпӑр. Урам хуш ш и шӑп, как полакайӑтсӑ пултар сна^^ӑт. Вӑт и вҫо!
— Такс! Ӑван йапала. Ӑҫта кайан-ха ес ха.5 ?—
ыйтрӗ Тришкӑ Мишкӑран.
— Ӑҫта пултӑр, Урине патне!
— И урӗҫке, шӑхӑрт. Ҫапла еппин, ҫӗнӗлле?
— Ҫӗнӗлле!
Мишкӑпа Тришкӑ йумахланӑранпа ^ылай вӑхӑт
иртрӗ. М ункун та сӗтӗрӗнсе ҫитрӗ. Мишкӑпа Триш-
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кӑ пӗр сас-^ӗвӗсӗрех ҫухалнӑ. Кӑнтӑрлатахунарпа
шыраса тупаймӑн.
— Кӑҫал мункуна ҫӗнӗлле иртереҫҫӗ пулас,—
тесе йумахлакаларӗҫ хӑш-пӗрисем.
— Н у и 5 орт, пулаймарӗ вӗт Тришкӑ пирӗн
„ҫӗнӗлле мӑнкун“, малтантарах хатӗрленмелле^ьӗ
шелмӑ,— терӗ Мишкӑ мункун кунне Тришкӑсем
патӗн^е пӗр алтӑр сӑра ҫавӑрса хурсан.
— Мӗнле пулмарӗ, халӗ те кайа мар вӗт! Елӗк
сӑмакун ӗҫнӗ пулсан, халӗ ҫинтиккат, ҫӗнӗлле! Тыт
вӑг пӗр стаккан, ан^ах хур тӗппипе!—терӗТришкӑ
Мишкӑна хӗрӗх кратӑслине тыттарса.
— Хурасса хурап та, вара есӗтем ан аш к ал ,—ҫулласа ил^ӗ Мишкӑ стаккан тӗпне.
— Ӑмӑртса вара, есӗ те манашкал,— ху^ӗ Тришкӑ ик стаккан.
Стаккан хыҫҫӑн стаккан. Хӑвӑртах пушан^ӗ пӗр
пулштав. Тепӗр витре сӑра персе йа^ӗҫ икӗ
лаххан.
— Ой, Тришкӑ кутьайӑм вӗт. Пирӗншӗн икӗ
ӗмӗр килес ҫук! Ҫапла!?
— Так тоьнӑ! Кутьайӑм пӗре, как полакайӑтсӑ.
Ех! Хут купӑс пулсан!..—-терӗ Тришкӑ ҫемҫе шӑпӑрлӑ урисене силлесе.
— Ну пошли урама, сар хӗрсене ахӑртма! Навыпӑрне сущатпӑр вӗт, хащ пирӗн пек кӗрӗм кам
пултӑр йалта? Айта!
Мишкӑпа Тришкӑ ыталанса тухса карӗҫ урамалла. Сӗтел ҫин^и пуш пулштавсем йул^ӗҫ тӑлӑххӑн
ларса.
4кӗ ка5 5 ӑ урам ҫураҫ йурӑпа. Т)§вашла па^ах
маннӑ, йурлаҫҫӗ вырӑсла. Ҫуттипе ҫемҫеннӗ урисем
такансӑр лашан пек вырӑнта мар. Акӑ хӗр пулкки
патне ҫывхарнӑ 5ух, пуҫ ҫаврӑнакан сурӑхӑн пек
симӗсленнӗ куҫӗсем, умри шыв канавне те курмарӗҫ. Иккӗшӗ те ырхан ӗнесем пек кӗрсе выртрӗҫ
пыл^ӑклӑ шыва.
— Пиршӗн тинӗс те 5 ӗркуҫ таран. Нипо^^ом!..—
кӑшкӑрат Мишкӑ канавра.
Урамри хӗрсем шалт тӗлӗннӗ кусеньен. Тарма
та пуҫларӗҫ хӑшӗсем.
— Тыт, Мишкӑ,
самӑй
хитрине! — кӑшкӑрат
Тришкӑ.
— Ан йар!— терӗ те Мишкӑ, пилӗксӗр пӑру пек
кӗрслеттерьӗ пыльӑк ӑшне. П иьӗ куҫӗ тӑр пыл'бӑк,—упаленет Мишкӑ.
Сехет ҫурӑ сахалтан, ҫӑмарта- пуҫлас ^ӑхӑ пек,
йӑва ҫавӑрьӗҫ Мишкӑпа Тришкӑ канавра. Мӗн тӑвас тен, тем пекех сар хӗрсем патне кайӗь^ӗҫ те,
шӑнӑрсем ҫемҫелнӗ мӗн. Суйа каламан мӗн а^исем.
Ҫпектаккӑ.5 шутлийех пул^ӗ ӗнтӗ ку. Шалтах тӗлӗн^ӗ халӑх та. Мӗн кирлӗ тата?
— Ҫакӑ пулнӑ-иҫ Мишкӑпа Тришкӑн „ҫӗнӗ мунк ун “?—тесе ахӑлтатрӗҫ сар хӗрсем те.
Тепӗр кунне Мишкӑпа Тришкӑ йусаннӑ. Хурал
пӳртӗн^ен ҫӑмӑллӑнах утса тухрӗҫ. Сӑмса тӑррисен^и пыльӑк аплипех^ӗ. Мухмӑр уҫӑлма хупнӑ
пулнӑ вӗсене. Тупӑнкалаҫҫӗ-ха халӗ те Мишкӑпа
Тришкӑ йалсен^е.
МАЙАК.

Т^ӑх^^ӗп акрономсен курсӗ.
— К и к -к и р е к -к у -у !.. Сӗлӗ па-а-ар!
Ерхип муьин сарӑ алтанӗ пусма вӗҫне пӗр кӗтӳ
Ьӑх йӗртсе пы^ӗ. Вӑл ҫунаттисене ҫапса вӗрлӗк
карта ҫине вӗҫсе хӑпар^ӗ те, тата тепӗр икӗ хут
алҫиллӗ киккирекку кӑшкӑрса йаьӗ.
Урамра сарӑ хӗвел ӑшшин^е кӳршӗ алтанӗ хӑйӗн
^ӑххисене йертнӗ такӑлтатса ҫӳрет. Тислӗк ӑшӗн^ен
шӳсе ҫурӑлнӑ сӗлӗ пӗр^исене тупат те хӑй сӑхам
пекки туса ^ӑххисене йыхӑрат:

Ӑна ан ъэрмантар.
с.

К а т-кӑ т-кӑ т-кӑ т...

Т)ӑххисем ӑмӑртса ^упса пыраҫҫӗ, пӗри сӑхса
илет.
— Кӑт-кӑтик! — кӑшкӑрса йарат ҫаксене курсан
Ерхип му'5ин алтанӗ. Мӗнле тутӑ пулас анла тупса
ҫинипе?.. Пирӗн хуҫа вӑт алтзрпех сӗлӗ тӑкса
парат, ҫи тутьккӑ...
Ҫак самантрах Ерхип му^и ҫӗтӗк кӗрӗкне уртса
сӗлӗ вырӑнне милӗк ҫаппн йӑтса тухрӗ
— Кӑш-ша инккупаттӑр_хупламан пуҫна! Ту^ккӑ
пусма вӗҫӗн^е те... ту^ккӑ сӗлӗ...
Ҫынсен алтанӗсем пур урамра йертсе ҫуреҫҫӗ.
Кӑ-ӑш1
Алтан карта ҫиньен вӗҫсе аньӗ.
— Акӑ, птитсевотсойус курс туса ҫӗнӗ акрономсем вӗрентсе кӑларсан есӗ хурана йурӑхлӑ ҫеҫ
пулӑн таха. Ун 5ух пурне те ҫамрӑк акрономсем
инккупаттӑрпа...
— Лахӑ-лахӑ-лахӑ... кулса йаьӗҫ ^ӑхсем .

— Инккупаттӑр! кӑшкӑрса йа^ӗ урамри алтан.
^ ӑ х ь ӗ п ӗр^етме вӗренгмелли курс уҫӑлат тенӗ
хыпар ҫи н^е н вара каш ни алтанах илтнӗ.

5 ӑваш птитсевотсойус кайарахран пулин те. ун
ҫин^ен Мускавран йури килнӗ телекрам тӑрӑх
пӗлнӗ.
„Немедленно организовать курсы подготовки
юных специалистов птицеводства".
Ҫак телекрама илсен Шупашкарти ^ӑх^ӗпсойус
ҫекреттарӗ аллисене сарса пӑрахнӑ.
— Мӗн тӑвас, йулташ прегҫетаттӗл?
— Кӑм антироват тӑвас пулат, конеш нӑ.

Ҫав кунах пур районсене те васкавлӑ телефонокрам па^ӗҫ, пӗрер а^а кашни районран Мускава
курӑса йама ^ӗнсе.
■^ӑх^ӗпсойус претҫетаттӗлӗ курс уҫса ҫӗнӗ акрономсем вӗрентсе кӑларнӑпа пӗрех шутларӗ.
— Вӑт, ӗнтӗ, тинех ^ӑх^ӗп хуҫалӑхне реконструксилетпӗр, терӗ вӑл аллисӗне шӑлкаласа.
Ик-виҫ кунран персе ҫнтрӗҫ Ш упашкара Т)ӑхЬӗпсойусне виҫӗ а^а.
— Сире Мускава йаратпӑр, курӑса. Акрономсем
пулса килеттӗр...
— Ҫул пӑсӑк-ҫке, ха.5 мӗнле кайас?
Укҫа таҫта та илсе кайӗ, мейӗр сире 25-ш ер
тенкӗ ҫул ҫине. Акӑ кӑмангировккӑ ху^ӗсем.
Тухрӗҫ курссантсем Ш упашкар урамне. Пыл^ӑк
■Ьӗркуҫҫи таранах илет.
— Ей, му5 и, есӗ Канаша кайатни? Пире лартса
каймӑнши?
— 20-ш ер тенкӗ параттӑр? Вара илсе кайӑп.
— Ой-ой хаклӑ-ӑ, апла параймастпӑр.
— Н у еппин тавайӑр 15-шер тенкӗ.
Лавҫӑ тӳрех пилӗкшер тенкӗ катнине кура а^асем хӗпӗртерӗҫ.

— Йӑван, ма есе хут сахал пӗлеквнсен шкулне
вӗрвнме ҫӳреме пӗрахрӑн?
— К аккуй унта вӗренмелли... Хам Лешкасра хут
пӗлменнисене вӗрентетӗп.

— Апла пулсан йурат, паратпӑр.
Виҫӗ кунран ҫак курссантсем Мускава тӗп Кайӑккӗш ӗксойусне ҫитрӗҫ.
— Мӗн тума килтӗр, а^амсем?
— Вӗренме, курӑса. Акӑ токкуыентсем.
— Тӗффу, тӑмпуҫсем лараҫҫӗ пулмалла унта
сирӗн Ш упашкарта. Вӗсене хӑйсен патӗн^е Шупашкарта курс уҫма каланӑ вӗт, йаснӑ ҫырнӑ. Кунта
нимӗнле курс та ҫук. Кайӑрах кайалла.
— Пирӗн мӗнле кайас укҫасӑр?
— Мейӗр сире ҫул ва.5 5 и 30-шар тенкӗ. Тата
ҫак хута хӑвӑрӑн ^ӑх^ӗп сойус претҫетаттӗлне
сӑмсии^ен тӗртсе парӑр.
А^асем ҫурхи йӗпе ҫанталӑкра пӗтнӗ ҫулпа Мускаври „курсран“ аран-аран килӗсене ҫитрӗҫ. Йӗпе
ҫӑмӑрлӑ-йур айӗн^е вӗсем йӗпе шӑшисем пекех
пулса ^ӗтреме йернӗ.
Хать вӑл вӑхӑтранпа ик уйӑх ҫитет.
Ерхип му5ин ^ӑххисем ҫӑмарта туса ҫӗнӗ акрономсемпе инккупаттӑр ҫине шанмасӑрах ^ӗпсем
кӑларнӑ. Ҫакна илтсен тин ^ ӑ х ^ ӗп со й у с Мускавран
килнӗ хутсемпе саҫҫетанири килӗшӳллӗ постановленисемпе ҫыхӑнса йӗркелеш се курс уҫнӑ.
Т)ӑх5 ӗпсойус тӑмпуҫӗн^ен, Мускаври тума шухӑшламан курса вӗренме ҫынсем йанин^ен кулакан
^ӑхсем ӗнтӗ ҫӗнӗ акрономсем инккупаттӑрсемпе
йалсене кӗркунне умӗн пырасса кӗтсе, кӑткӑтик!—
тесе ҫӳреҫҫӗ.
У. Турат.
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П Е Р Е П 0 Р ...
— Тавай „по панк“! кӳр тепӗр карт...
“-Т у с н е х кӑларса парас мари сана, Хариттонӑв
й-ш? Курӑн— тус тухат... Мотрей перепор...
— Е-ей, Оҫиппӑв й-ш, есӗ мӗн унта? Шиклепес тетне? Раскулаьра ним шикленмесӗр „по панк“
■чайнӑскере—ку мӗн? Сурмаллӑх ҫеҫ.
— Ӗмӗрнех 100-шер пӑт тырӑ укҫине тунса лартма май килмӗ тетӗпҫке епӗ. Ҫавӑнпа ҫеҫ.
НИП0550М пире. П ерепор тӑк перепор!.. Перепор
пам што? Панкра нумайланат. Ерттел усӑ курат.
16 тенкӗ вырӑнне 32 тӑватпӑр. Унта 48 пулса тӑраЕ
— Хамӑр тунӑ колхос йышӗ 5 ухлӗ-и?
— Е-е ҫавӑ, е... ҫавӑн 5 ухлӗ. Н у тавайккӑ штолӗ.
Укҫа ҫитмесессӗн Митри Ҫтеппан^ патне кайса
йе Йакку Ҫемен^рен сӑптӑратпӑр. Колхоса кӗртетаӗр тетпӗр те, парат тепӗр 10 тенкӗ... Тупатпӑр!
— Ну, на еппин... тепӗр карт. П ерепор мар-и
гоЛ)Ккӗш? Тусах вӗт.
— Тус... пупновӑй. Т)знахах та перепор. 24-ах
ҫитсе лар5 ӗ. Шӑп сутках—24-ш ар сехет ҫывӑрмасӑр ӗҫленине пӗлтерет пулас, мур илесшӗ!
— Н у-ну!—хур „по пан^<“ 16 тенкине те, малалла
кайатӑп. Акӑ Кӗркури Йаккӑл^ та „по панк“ кайасшӑн ҫун са ларат.
— Хурас, хурас. Есӗр мана кӗтсе ан тӑрӑр. Вал^ай!
Малалла выщӑр. Епӗ тупса хуратӑп.
— Ну, Крикор Йаккӑл^, топрый 'ьеловек... тӳр ех
икӗ карт хурас и? Т ӳрех „о^кӑ* пулса тӑрат.
— 21-ех и? Ҫавӑн т,улех-и
—

О 5 К 0 !..

— Ай йурататӑпҫке епӗ ҫак сӑмаха.
— „О ьк о“... Ку йен^ен пур ӗҫе „о^ко" паратӑп.
— Ах, оькоҫке! 0 5 К О . . .
П ерепорӗ-м ӗнӗ ним те мар ку Тимӗрҫкасснн'5и
„0 '5 ко ӑстисене“ (Елӗк райоиӗ). Вӗсем ^ылайӑн.
Маккарӑв П., Петров Кр., Степпанӑв М., О ҫиппӑвИ ..
Куперӑв П. Хариттонӑв Иван. Ҫ ӗрҫӗрӗпе выщамалӑх йыш ҫитет. С ахзлрзххӑн туйӑнсаи -к о л х о с а
кӗртнӗ йал кулаксепе те ^ ӗнсе килме пултараҫҫӗ.
Вӗсем ӗҫлеме вӗренсе кайнӑ кӑҫал. Вӑтам хрес^енсенех „раскула'5'5ӗт тӑватпӑр“ тесе, хӑратса ӗҫсе
ҫӳренӗ. Хӑшин ҫине 50-ш ар тенкӗ штрав хурса,
хӑш не Арханкӗлскине йарассипе ^ыхлантарса, йалти 60 хуҫалӑхран 48-не колхоса кӗртнӗ._ Колхос
пад)ӑьи кӗн'ьелер те тупнӑ та, унта халӗ ҫӗр-ҫӗрӗпе
с/ывӑрмасӑр „ӗҫлеҫҫӗ“. Кӗҫӗр те вӗсем ҫав ӗҫпех
пухӑннӑ кӗн^елере. Хӑйсем шатах сыпнӑ тата, ал
ура лайӑхрах ҫаврӑнма...
— Мӗншӗн пирӗн ӗҫес мар? М ӗншӗн „по панк“
ҫапас мар? тет Куперӑв Павӑлӗ. Вӗсем Каврилла
Павӑлӗнне, Микула Ваҫлейӗнне тата Йӑкӑнат_Хвету^ӗине, тырупул пухас йӗркепе кайса сутнӑ 100
пӑт тырӑ укҫине тунса хума пӗлнӗ. Ҫавӑнпа мухтанат.
Вытьамаллӑх пур вӗт 100 пӑт укҫи...
Теприсем те кайах йулса выртас ҫук— пуҫа пынӑ май ^ӗлхе ҫӑвар ҫуллӑ, лайӑх ҫаврӑна'г— мухтанса кӑтартаҫҫӗ.
— Епӗр Ҫемен Петрин'ьен, Ҫемен Йаккӑвӗн^ен
тата Ҫтаппан Митрин^ен вҫаткӑ 60 тенкӗ илнӗ...
— Мӗн мана, Купер Павӑлне! Епӗ_ ҫапах кулак
ҫуртне пурӑима куҫмалла— хамӑн ҫӑнӑх кункрисене,
каткасене ҫунтарса пӗтертӗм.
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— Мана тата мӗн? Хӑриттон Йӑванне пӗлетӗр.
Епҫ Кераҫҫим Йаккӑвлӗвран 2 сурӑх, пӗр сӑран
пиншак йӑкӑртса илтӗм... Ҫапах колхоса кӗмелле
те— унта лайӑх, пысӑк вите тӑватпӑр. Мӗн тӑвас
халӗ пӗ^ӗк витепе? Ҫунтарса пӗтертӗм... тесе мухтана'г Хариттонӑвӗ.
М. Ҫтеппан5 5 ӗн „косӗр“ урӑххи-ха пайан.
— Епӗ, тет вӑл ҫурӑк витре кӗввиллӗ сассипе.
Епӗ Йак Куҫми5 арӑмӗн^ен хӑратса лаша^ илсе
тухса кайрӑм. Ҫӑварни 5 упса киллентӗм. Йурра
йара паратпӑр ан^ах
Ҫӑварни ҫуни ҫут ҫуни
О ппӗҫ тунӑ ҫут ҫуни.
Ҫутти йултӑр'ҫул ҫине
Сассӑм йултӑр йал ҫине.

К олхос илес лашине
Ҫӑварни 5 упма кӳлтӗмӗр.
Мӗншӗн ьупас мар? Йак Куҫми^ хӑй ытлашши
тырӑ усранӑшӑн тӗрмере, вӑрман каснӑ ҫӗрте...
Арӑмӗсем ^араймаҫҫӗ лашине. Ерни-ернипе 5 упрӑмӑр та, урине пӑссан тин леҫсе патӑмӑр.
— '5арайм аҫҫӗ
„Раскула^^у!" ҫавах, тетӗп те,
шӑпӑртах, тет. Вӑл ӳсӗрпе никам хушмасӑрах,
кулаксене ҫеҫ мар, вӑтамсене те пӳрьӗсеньен
хӑваласа ҫӳренине аса илсе кӑтартаЕ
Ҫаксем тӑрӑшнипе йалга вӑгамсене раскула^ьӗт
тунӑ. Ҫав вӑхӑтрах, тахҫанпах сутуилӳ туса пурӑннӑ, суйа токкумӗнтсемпефа.5 ш ивӑй5 ервоитсӑсемпе
лексе кӑтаргнӑ „коро^ь“ вӗсем картишӗн^ех. Йа_л
кулакӗ Кӗркури Йаккӑль, краштӑн вӑрҫи вӑхӑтӗн'ье йалан тарса ҫӳренӗ теҫерттир колхосра,
кӗрекере Вҫаткӑ вӑйӗпе кӗнӗ.
Акӑ хайхи „перепор кор ол ӗ“ ӑҫта иккен! 9 кнл
5 ухӑнсем. „Коро^ь К ӗркурисем“ 4 о^ко ҫийӗньен
тата вӑтамсен^ен колхоса
кӗртесш ӗн.
Хушша
„коро;ь“ кӗрсе кайат те, „перепор“ хатӗр.
Колхосра халӗ пӗр вӑтам та тӑрса йулман. 48-хуҫалӑхран 10-шӗ ҫеҫ колхоса ^ӑрса йулнӑ. Вӗсем
те ^ӗтренкелесе ҫех тӑраҫҫӗ. Йакку Кӗркурисемпе
пӗр канаш туса „по панк“ кайакан прикатирсем
колхос ӗҫне тата ура йавса ӳкересрен хӑраҫҫӗ.
Ан^ах ,,перепорнӗк“ прикатирсем, халӗ тата
лайӑхрах ҫӗрелле „по панк'“ ҫапма тухса вӗҫнӗ.
Хариттонӑвпа Оҫӗппӑвӗ, колхосран мар, йалтан та
тухса кайнӑ. Маккарӑвӗ те тарма хатӗрленет^ Пр.
ПетроЕӗ —партти кантита^ӗ— колхосран тухнӑ.
— Халӗ вӑрҫӑ пулат те, Совет ҫӑлӑнса йули
тем. Парттин^ен те тухатӑп, тесе ҫӳрет, тет. Халех
вӗҫтерсе йарас пула'г. Ун пек „по панк“ перепор
каманти ^ленӗсене партти ҫывӑхне те йамалла мар.
Акӑ камсем ҫин^е иккен колхос ӗҫӗн'ьн „перепор“, „перекип" тенисем. Халех вӗсене, Иакку
Кӗркури пек тусӗсем пе пӗрлех „по панк“ илсе,
'5ӑваш Аслӑ Сутне памалла. П ӗрре тата шур ҫурт
кӗньелерӗн^е „перепорла“ вьуьаса „о^колан^^ӗр'".
Партти райкомӗ
сиссе ӗлкӗреймен
хушӑра,
улахрах кӗтессенье ҫакӑн пек „прикатирсем“ кол. хос тӑвас ӗҫе тухса ,по панк“ сиксе кӑтаргрӗҫ.
— Мӗи тухрӗ вӗсеи ӗҫӗньен?
— П ерепор!
Ваҫанкка.

Ш упашкарти ҫӳҫ касакансен ертелся парикмаххӗрскинье пӗр тумтнр ҫакмалли те ҫук, кӗтекенсене лармалли пӗр пукан ҫеҫ. Ертел уиполномоьӑнӗ ҫӗнӗ хваттер тупас тӗлӗш пе комунхос ҫине ҫеҫ шанат.

— Парикмаххӗрски ва;ьЛ)И ма пысӑкрах ҫурт тумастӑр?
— Кунпа та йурат. Ҫӳҫӗ ӳссе кайнӑ ҫынсем пурӗ пӗрех кунта
Ҫук хулара.

Пӳртри
Шур аппа.

д

.

Хӑш пӗр хулари слуш ӑш Ьисем хӑйсен ш ур алӑ 1ӑмӑкӗсене, х у щ щ ӗ ш иуп
хӗрӗсене колхоса кӗртесшӗн ҫунса ҫӳреҫҫӗ, тет
Хыпар.

лх, шур'аппа шур аппа,
Ьс колхоса кӗр, аппа.
Ь1тах ахал) кӗртмесен
“ Ҫаткӑ парса кӗр, аппа.
Ес те 5 ухӑн хӗрӗ мар,
Еп те пролеттари мар.
Пӗрне пӗри тӗкӗ парса
Дшӑ йӑва ҫавӑрар.
ҫаварар.

Килмен

курман.

К у колхос ӗҫӗ йалта пур
к а р м а ҫ ӑ в а р с е н е , кӑрмасунсене тата „хӑй хуппи
ӑш ӗн ьи “ курман— илтмвн

килеҫҫӗ,— урӑх парикмаххӗрски

ҫӳпҫапсем.
текен шӑпарттик ҫ е р м е
пуйансене те Ш упаш кара
ҫитерсе кӑтартрӗ.
(Вырӑнти хыпар)

— Йеремейӗв йулташ! Епӗ
•Буна пама хатӗр ӗҫлеп.

сиренш ен

— Й урат, йурат.

Килмен те курман Ш упашкарне
Тинех ҫитсе куртӑ-ӑмӑр;
И лсе те кӗртрӗҫ Аслӑ ҫуртне,
Шур ҫуртра та пултӑмӑр.

— Йеремейӗв йулташ , кунта укҫа...—
шалу илмелли ветӑмӑҫ ҫинБе мана 120 т.
ҫеҫ памалла ҫырпӑ. Вӑл сахалҫке ман пек
ӗҫлекеншӗн.

Тавит патша.

— Н у, тепӗр 30 тенкнпе ҫнтӗ. Акӑ
хӗрлӗ ьернил та пур. Хӑвӑн аллуиа ҫӗнетсе ҫыр.

Ъ ӑваш Кӗнеки Уйрӑмӗн „рвач“ йатлӑ
аслӑ п у хкалттӗрӗ—Тавытӑв, тасату шӑприпе сирпӗнсе тухрӗ те, тӳрех ҫемҫе тӳшек ҫине ҫитсе^ӳкрӗ. Й арса нльӗ алла
Тавит к^слине. Ӗнтерме те нуҫларб;
— Лм-тта-рн-рик! Ӑм-тта-тта!..
■^увашкино ман хӑта.
Гизу-каьку, тупата,
Ха;ь мӑнтӑрлан ҫупа та...
— Ех, йара пар!.. Х алӗ'^ӑваш кин о пухкалттӗрӗн ӗҫӗ те сахал!..
,Р в а ч “ текен те пулас ҫук. И уҫлӑхӗсене
халех хам алла ҫавӑрса илетӗп.

— Мӗн 'Булӗ ҫы ртарас, тетӗн?

— Й урӗ што.д.
Й еремейӑвӑн алли витӗр Тавытӑвӑн
„ҫӑтӑх йунӗ“ ветӑмӑҫ ҫине сӑрхӑн^Бӗ. Иӗр
ернеренех пухкалттӗр 120-рен 150 тенке
куҫрӗ.
— Ӑм-ма пурнас мар кун пек Тавитӑн.
М ӗншӗн пӗҫҫе тӑратса ҫемҫен кулса выртас мар тасату ӗҫӗн-Бен.

Тапук,
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К а й а й у л н и С;в м.

Вӑрман куннв ма тин туса иртеретӗр?
Л уьш ӗ постиӑ, ^е м никохта, терӗмӗр.

Ответлӑ ретактӑр *А . Вассилйӗв
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