Нойапӗр. 1930-*мӗш ҫул.

Мӗгтм т ӗ т ^ и првл»тшриим, трлемӗр!

' Н а п к ӑ н “ : Рао, тва, три! Ей, Пуаккаре, „не

при“ ! „^ыхӑ тӑр“ , есӗ

^■^рпӗт, манӑн кирпӗъ- Хӑвала, мура, хӑйне кура... Колхсҫнӗ:ч, патрак,
Ьухӑн, пире илме

ҫырӑн!

АПТРАЛ
Ик-виҫӗ кун ӗнтӗ ларма тӑма та пӗлмест кӗнерал Аптралӑв. Пайан тата ыйӑхран тӑнӑ тӑманах
мӑкӑртатма пуҫланӑ.
— Ех, пурӑнӑҫ, пурӑнӑҫ... Франтсирех ирте{.мелле
пулӗ-ши ку ӗмӗре?... Ах Раҫҫей... Раҫҫей! Хӑҫан
санпа курӑшӑпши?!.. Тӑхта!... Тӑхта Совет!... Тӑхтӑр
поД)шевиксем!—хытӑ кӑшкӑрса йа§ӗ совета тарӑхнипе кӗнерал.
Вӑл кӑшкӑрнипе кушак пек тутлӑ ыйхӑра ҫывракан майри шартах сиксе вӑран§ӗ.
— Ах! Паттушки! мӗн?! мӗн пулнӑ?! мӗскер аташатӑн ес, Л ) 0Д)ӑ, мӗскер кӑшкӑратӑн?!—шурӑ куҫӗсене ҫавӑрса хурса вӑкӑр пек сиввӗн пӑхрӗ кӗнерал ҫине.
— Мӗскер кӑшкӑрас мар! Советсеие вӑрҫатӑп
епӗ, пол)Шевиксене! Паришра пурӑнса йӑлӑхрӑм,
Мускавра пурнас килет манӑн. ПоД)шевиксем, по.ъшевиксем йамаҫҫӗ мана Мускава! Т)исти §ӑх §ӗрийех пирӗн йышши халӑх.
Ман шутпа пӗрре кӑна тапса сикмелле. Ҫук!
Пулмаст ӗнтӗ, ӗмӗт ҫухал§ӗ,—терӗ майри йенне ҫаврӑнса.—Танӑ, есӗ пӗлнӗи? Совет Сойусӗн§и пирӗн
туссене—про.мышлӗннӑҫ парттине арӑсленӗ.
— Кӑҫ ҫеҫ йӗрсе йамаҫт Аптралӑв.^
— Турра кӗл тумастӑр есӗр, сӑх-сӑхм астӑр.
Ӗҫлекенсене ҫеҫ турӑ йа§ӗпе хӑрататтӑр, улталаттӑр. Ҫавӑнпа турӑ телей памаст сире.
— Наккой §орт турра кӗл тӑватӑп Рас так вӑл
пире §ӗрне хури §ухлӗ те хута кӗмеҫтӗк. 1917мӗш ҫулта Раҫҫейе полшевиксене па§ӗ. Халӗ каллех пирӗн туссене вӗсен аллине па§ӗ. Т)орт!—тепӗр
тесен. Турӑ мар вӑл шайттан!—йӑпӑр йапӑр сиксе
тӑ§ӗ кӗнерал.
Турӑ кӗтессине §упса пы§ӗ те шан! ҫеҫ ҫавӑрса пе§ӗ иккона урайне.
— Паттушки! ӑ!)0Д)ӑ! Мӗн тӑватӑн?! Л ) 0Д)ӑ, ухмаха йернӗ есӗ!—ҫухӑрат майри.
— Ҫук еп ухмаха йермен! Иисус ^Христос ухмаха йернӗ. Вӑл поэьшевиксем майлӑ ӗҫлет.
Ҫав вӑхӑтрах урамра:
— Сывӑ пултӑр Совет Сойусӗ!
— Епӗр Совет Сойусне сийенлекен контрревоД)утсиллӗ орканисатсине персе пӑрахма ыйтатпӑр!
— Епӗр Совет Сойусӗ ҫиневӑрҫӑпакайассинехирӗҫлетпӗр!
— Епӗр пур те Совет Сойусшӗн кӗрешме хатӗр!
— Ура!..
— Ура!...
— Ура!!!—тесе хыттӑн кӑшкӑрни илтӗн§ӗ.
Шартах сикрӗ Аптралӑв. Йӑпӑр^йапӑр кантӑкран
пырса пӑхрӗ. Париш урамӗ ӗҫхалӑхӗпе §ӑнк тулса
ларнӑ. Ӑҫта пӑхнӑ унта хӗрлӗ йалав вӗлкӗшет.
Палтах кайса ӳкрӗ старик:
— Ах, ах, ах. Ӗмӗт пӗтрӗ. Ҫӳҫ пӗр§и §ухлӗ те
ҫук пирӗн вӑй. Кӗҫ вӗҫ Франтсире те ревоД )утси
пулас пек. Рапоь-ьисем Совет Сойусне тапӑнма
шутланипех хирӗҫеҫҫӗ. Вӑрҫӑ пуҫласан паллах
■ӗсем хирӗҫ тӑраҫҫӗ.

Йут патшалӑхри шурквартисем
хушшинъе.

— Епӗ шухӑшлатӑп—малтан Крыма туртса ил
мелле. Унтан пурнӑҫ аван. Хӗлле те ӑшӑ тумтир
кирлӗ мар.
— М-м-м!.. Мӗн калас? Иртнӗ вӑрҫӑра
виксем сиви ҫӗрти Мурмӑнра та пире лайӑх ӑша
лантар-ьӗҫ, Крымра та 'ьӗтрекеье йертрӗҫ...

Л х , а х , а х !— й ӗ р с е а н р а с а х к а р ӗ
к ӗ н е р а л . Ват
'Ь ун ӗ ҫ а к ӗ ҫ с е н е с и с с е , ҫ а в т е р и 'ь ӗ р и
ыратнип
ш и , т е т у р ӑ н ш а н -ь ӑ к ӗ п у р а х
пулӗ
те се, паҫа
ур айне пенӗ и к к о н а аллине ты тр ӗ .
^
— К а ҫ а р , х р и с т о с т у р ӑ ҫ ӑ м , к ӳ р е н т е р т ӗ м .^ Ҫ)
'Ь ӗ н м е с т х ӑ р ӑ к т у р п а с , 'ь у н с ӑ р к у ҫ ӗ те л е й с ӗ р кенера
'Ь у н н е л ӑ п л а н т а р а й м а с '!'.

Старикӗн куҫӗ хуралса кил^ьӗ. Пӗр саманд;
ҫӗр тӗслӗ сӑн курӑнса карӗ ӑна. Вӑрҫӑ.
патшалӑх Совет Сойусӗпе вӑрҫаЕ Аптралав ‘
хӑйӗн шурӑ ҫарӗпе подшевиксемпе вирлӗн Ҫ“
Ҫ ЗТ

I

Аттаккӑ пуҫланса карӗ. Ун умне хӗрлӗкӑмаятя
пырса кӗ^ьӗ. Пӗррех па^ьӗ пӑшал ку^ьӗпе х Р'‘
кӑмантире. Пак! ҫеҫ турӑлеш ӗ. Ун^ьъен те "У ^
унӑн аллин^ьен темӗскер ҫатӑрласа тытрӗ.—А-- "
Ҫухӑрса йа-ьӗ сиввӗн Аптралӑв. Алли
тӑнӗ кӗрех карӗ. Пӑхат—урайӗн^ье
Кушакпа ҫапӑҫнӑ вӑл.
Торонви

Вьцьӑх-ъӗрлӗх телейӗ.

Пилӗк,ҫын.

Телей ҫук манӑн, краштӑнсем! Арӑмӑм та нур,
т,ам-пӑ§ам та пур, телейӗм вара ҫук. Ман телейӑн
упӑл§и ҫурӑлса кайнӑ пулмалла, тетӗп епӗ. Хуӑльй ҫурӑлса кайнӑ та, телейӗ тухса тарнӑ.
Хамӑн ан§ах мар, выл)ӑх-§ӗрлӗхӗмӗн те телейӗем ҫук.
Епӗ кӗнеке тавраш вулама пӗлместӗп, вуланине
тлеме пӗлетӗп. Хаҫатне те ҫавах. Итлесе ларатӑк
а хӑш §ухне вара хаҫат вулаиине, хуйха ӳкетӗн.
арнӑ ҫӗртех хуйха ӳкетӗн: мӗнлеха вара манӑн
елей ҫук, тетӗн. Аннемши айӑплӑ уншӑн, аттеши?
е кил вырӑнӗ килӗшмерӗ. Выл)ӑх-§ӗрлӗх йен§ен
лсен... выд)ӑх картине шуйттан пырса вырнаҫнӑ
улмалла тетӗп. Шуйттанӗ вырнаҫайман пулсан,
"ри те пулсан вырнаҫнах ӗнтӗ. Тупата!
Ав хаҫатра: „Волонттор комунӗ ҫулталӑк хуш1ин§е выд)ӑх-§ӗрлӗх усрасах 4.933 тенкӗ тупӑш
лнӗ, тенӗ. Выд)ӑх шу§ӗ 256 пуҫран ҫулталӑк хуш1инье 632 пуҫа ҫитнӗ (§ыхвӑрсене лайӑх астӑваӑп). Ара, тӗлӗнмелле вӗт! Манӑн ӗр§емеҫҫӗ. Хӑаматла-и тен! Ҫамрӑккисене вара, пурӗпӗрех есер
)лейсӗр тесе, пусатӑп. Ак хаД) ан§ах 5 сысна ҫӳри пӗр харӑс пусса хутӑ.мха. Пошали усра!..
Хаҫатра ҫырнӑ: „Рыкш а“ колхосӑн 4 сыснаран
,'лталӑк хушшинье 35 сысна пулнӑ, тенӗ. Манӑн
н пек хӗнесен те ӗрьес ҫук. Вы.ъӑх картин§е
уйттан пур та...
Сыснисене хам темӗскер мӑриккан, акӑдьан ӑратн тавраш тытса аппаланмастӑп ӗнтӗ. Ун йышши)м пире §ӑваша итлес ҫук, хисеплемӗҫ мана §ӑ1ша. Вите туса пама ыйтӗҫ. Апатне те тутлӑрахине ҫийесшӗн пулӗҫ. Ей, унпа аппаланма!
Ман хад)Хи сысна апатсӑрах пурӑнат. Ыт апатрах мар та ӗнтӗ—апатне вара хӑйех тупса ҫиет. Ҫапла! Илтнӗ епӗ—,,йакши“) ӑратран тухнӑ
зшнасем ҫирӗм пӑта йахӑн туртакан пулаҫҫӗ, теине. Ун пек нумай аш паракан сыснапа мӗн тӑасха? Вилсе кайсассӑн, йе вӑрӑ аллине лексессӗн,
кӗ пӑт мар, ҫирӗм пӑтҫке тӗш аш ҫухалат. Хӑрааада усрама ӑна! Хӑйамата!
Ене кӗлетки те пур манӑн. Хӗрлӗскер. Кӑмӑллӑ
5й: хӗлле ыраш улӑмӗпех пурӑнат, ҫулла...
Улӑмне нумай ҫийет пулин те, сӗтне парасшӑн
зр- Еп хам ӗне пулсассӑн, ун §ухлӗ улӑм ҫинине
фа, пӗрер витре сӗт памалла та. Вӑл, вилсе кайанскер, пӗрер пулштух парат (иккӗ суса). Ӑҫтан...
'лей пульи вара вӑл? Мӑшкӑл кӑна!
Ка§аки те ҫулталӑкра 60 витре сӗт параканпл
’ул 1арӗ, хӑйамат! Хӑй апата тиркемест—улӑмпах
Ранат. Вӑл йен§ен лайӑх. Сӗтне пӗрер §ей стакие ан§ах парат. Сӑра алтӑрӗпе парас§ӗ хӑт. Ун
’>'Бен вӑл шутламаст. Шутлама тӑнӗ ҫитмест.
% Ех-хе-хей, телейӗ ман ҫавӑн пек. "^ӗрне хури
~ Ав йалсовет ҫвкреттаре, испаъ, йаъейккӑ ҫ е кте ҫук!— тесе пӗтер§ӗ §ӗлӗмне т,ӗрни
реттарб, копператтив правлеки ълене, уъитлб хурая
мне шаккаса Таҫук муьи хӑй халапне.
10анах та телей йен§ен ҫука йулнӑ ҫав Таҫук пУртнелле кайаҫҫб. Пуху пула? штол)?
Телейне шырамаижӑн колхоса унӑн кайлла. Телей унта теҫҫӗ.
— Аҫта? Пбр ҫынна анъах куратӑпҫке еп унта.

Й.
— Курӑнасса пӗр

ҫын пек

5 ҫын вырӑнӑнъе ӗҫлетҫке.

курӑна11

те,

ҫынни

К а м и т.
Вӑта урам. Икӗ йенӗпе ҫуртсем. Тӗп урам ку,
Ҫавӑнпа та ҫуртсем тӗлӗшӗн§ен малта. Пуйан урам,
Ҫурҫӗртен кӑнтӑрланалла виҫӗ тӗлтен каҫат пра«Иакушма пралукӗ» тесе йат панӑ варрин§и пралукне. Самай ҫав кӗтесрех те вара Йакушма килҫур§ӗ.
Урама тӑрӑх, ултӑ кӗтеслӗ ҫӗнӗ ҫурт. Пилек кантӑк кӑнтӑр йенелле. Ҫийӗн§е кӗҫтимӗр. Ҫуммипе
кӗрет крыД)Тса.

Бакалейнвя лавка
Я. И. Йванова.

Ҫакӑнса тӑнӑ ун§§ен вӑл вырӑнта. Хӑмине те
улӑштарман, тепӗр йенне кӑна ҫавӑрнӑ ӑна ҫамрӑксем.
Кӗҫбр ҫп е кта ккӑ Л |' Театр уҫатпӑр. Пурте, пурте, пурте килбр!

Йалӗпех саланнӑ ҫакӑн пек хут кӗҫӗр каҫ. Кӗҫӗркаҫ мар, виҫӗ кун малтан салатнӑ ҫамрӑксем вӑл
хута.
Пӗрерӗн-икшерӗн пуҫтарӑнаҫҫӗ театӑра. Ватти
те, ка-5Т)И те хаваслӑ ку ҫурта.
— Укаҫ, кайса кур кӗҫӗр Йакушмӑ лапкине, камит пулат тетӗҫ,—аш ш ӗхӑй илӗртет 14 ҫулхи хӗрне.
— Лапка мар ӗнтӗ вӑл. Т е а т р , теҫҫӗ хад)
ӑна.—тӳрлетет ашшӗ йӑнӑшне хӗрӗ.
— Ну, пултӑр еппин «театӑр»,—килӗшет ашшӗ.
Пухӑннӑҫем пухӑнат халӑх. Пурне те ҫитеймест
вырӑн та. Ан§ах, пурте кӗресшӗн пынисем.
— А§а патне старике хӑварса килтӗм йури.
— Ара, йури ҫын хушса хӑвартӑм киле.
— Кертмесен вара а§ам, Ваҫлей ывӑлсам.
— '5 » а§али вара...
Тархасласа тӑраҫҫӗ алӑкра кайарах йулнисем.
— '5арасса §армастпӑр. Вырӑн ҫук ниӑҫта та,—
упкелешет алӑк патне хурала тӑнӑ комсомолӗс
Ваҫлей.
— Кӗрт ӗнтӗ ҫавах,—тархаслаҫҫӗ лешсем ҫаплах.
— Кӗрӗр, кӗрӗр. Ан§ах вырӑншӑн ан ӳпкелешӗр,—кӑмӑллӑн калаҫса иртерет хӑй умӑн§ен Ваҫлей.
«■^ӑнкӑр, §ӑнкӑр, -бӑнкӑр!» А^ашланса уҫӑлат
санавӗс халӑх умӑн§е, стсенӑ ҫин§е. Пралук тӑрӑх
ункӑсемпе шӑвни илтӗнет халӑха пит лайӑх.
— Пӗрик сӑмах, йулташсем!—тухса тӑ§ӗ халӑх
умне колхос претҫетаттӗлӗ Куҫма.
— Пайан епӗр колхос театӑрне уҫатпӑр. с,лӗк
ҫак пӳртре пирӗн йуна кулак ӗмсе выртнӑ пулсан,
хад) епӗр ку пӳртре хамӑра вад^эьи ҫутӑ кантӑк

касрӑмӑр. Малашне ку пӳрт пирӗн колхосӑн, пирӗн
йалӑн куд)ттурӑ ҫур§ӗ пулат. Малашне епӗр ку
ҫуртра....
— Кикирек-ку-у!
— Кикирек-ку-у!
— Кикирек-ку-у-у!
Таттисыпписӗр автан авӑтма тытӑн§ӗ свкайӗн^е,
— Кам автан §иксе килнӗ?
— Кам пуйан?
Ӑҫта автат вӑл?
— Ман айра!
— Унта мар, кунта!
Кулма, кӑшкӑрма тапратрӗ пухӑннӑ халӑх.
~ Тӑхтӑрха, йулташсем!—ҫине тӑрса калаҫш
тытӑн-ьӗ Куҫма.
— Кикирек-ку-ку!
— Кикирек-ку-у!
— Кикирек-ку-у-у!
Харӑслатса тытӑн§ӗҫ икӗ автан сакайӗн§е.
— Малашне, сна§§ӑт...—пӗтересшӗн хӑй сӑмахне Куҫма.
— Кикак!
— Кикак!
— Кикак!
Автансемпе хутшӑн§ӗ хур сасси.
— Кам аташат?
~ Кам ҫавӑнта?
— Сакайӗн§е вӗт!
— Ҫӳлте мар!
Тӗрлсрен сасӑ илтӗнет халӑх хушшин§е.
— И так, йулташсем!.. и так пӗгереймерӗ Куҫма.
Ка-а-а-какака-ка-а! — йантраса кайрӗ т,ӑх сасси
ҫин§ен те, вӑрӑмӑн сакайӗнье.
— Тавай сакайне!
— Кам кӗрет?
— Кӗрӗр!
Кӗрлет халӑх. Ан§ах никам та кӗмест сакайне.
— Кикирррек-к ку-у-у-у!
— Какака-ка-ка-ка!
— Кикир!...
— Кикак!
— Кака-ка-ка!..
— Кикир!
— Кикак!
Хастарланса тытӑн§ӗҫ ку вӑхӑта сакайӗн§е сасӑсем. Ӑмӑртмалла йараҫҫӗ хӑйсен йаланхи кӗввин-Ш ӑпӑртах пул§ӗ халӑх пӗр самант.
— Ӗлӗкех есрел пур, теҫҫӗ, ку пӳргре...^
I
— Сурӑм §ӳкленӗ вырӑн иулнӑ вӗт ку тӗлтре.
— Вӑн, Сурӑм ҫырми тапранат ку тӗлтен. ^
— Ӑҫтан килсех, а§ам?—пӑшӑлтатма тытаньц
хӗрарӑмсем хушшин§е.
„
— Есрелсем!—хӑранӑ сасӑпа кӑш кӑрсаӳкре лзр
нӑ ҫӗрген урайне пӗр арӑм.
— Ҫпектӑклӗ йапалу!..
— Камитӳ ка§ку!..
— Пуҫа ҫиме пулат!
^
„
Виҫҫӗн тан утрӗҫ Иакушма пи§ӗшӗсем алак
нелле.
, „
— Ку пӳртре ӗлӗкех есрелсем тройккапа 'ЬУ" л
§ӗҫ каҫ пулсан. Ан§ах, халӑх ҫине кӑлариан е

ун ҫи н § ен ,~ » ы л ай ӗш н е илтмелле, алӑка хувса тух,рӗ тулалла И акуш ман аслӑ п и § ӗш ӗ—Ухванвҫ.

— Тавай кӗрсе пӑхас!
— Мӗн те пулин пурши?
Маларах ларакан ҫамрӑксем каварлашрӗҫхӗрӳллӗн.
Есрелне тытса ташлаттарас!
—- Паспӑрт ыйтас!
Виҫ-тӑват комсомолӗс ҫывхар§ӗҫ сакай алӑкӗ ҫывӑхне.
—- Фу-У. ерех шӑрши перет кунта,—комсомолӗссен§ен малтан сикрӗ Куҫма сакайне.
— Кикирекку-у-у!
— Кикак!
— Какака-ка-ка!
Ҫаплах §арӑнмаҫҫӗ сакайӗн§е сасӑсем. Тискеррӗн илтӗнеҫҫӗ вӗсем халӑха.
Нимӗн те, никам та 'ьӗнмест салӑра. Пурте лараҫҫӗ шӑпӑртах. Кайӑксен сассксем ҫывхараҫҫӗ саьай алӑкӗ патне.
— Вӑт колхоса парне! —илтӗнет Куҫма сасси
сакайӗн^ьеи.
— Пӗлми пулнӑ ку!
— Ҫӑварне те хупаймаст 'ьӑххи,—илтӗнеҫҫӗ комсомолӗссен сассисем.
— Кика-а-ак!—пуҫне йӑтайман пӗр хур курӑн^ьӗ
Куҫма аллин^ье.
— Кикиреку-у-у! -вӗҫӗм сӗр алтса тухаҫҫӗ комсомолӗс Ваҫлей аллин^ье икӗ автан.
— Кака-ка-ка-ка! Кӑрр р-р!—пуҫне 'ьикнӗ шур
§ӑхӑ Матви аллин-ье.
Сакайӗн-ьен тухакансем кашни хӑй тӗллӗн пырса йа^ьрҫ аллин^ьи кайӑксене стсенӑ ҫине. Лешсем
'бикеленсе кайаҫҫӗ. Утаймаҫҫӗ. Лапӑстатаҫҫӗ. Кӑшкӑраҫҫӗ вӗҫӗмсӗр.
Халӑх стсенӑ ҫин-ье мӗн пулнине куҫа сиктермесӗр сӑнаса лара'г.
Темӗскер пӑшӑлтатса ил§ӗ Васса Аннана. Ан^ьах
никам та илтмерӗ Васса сӑмахне.
— Шӳлкемесемпе...—вӑрттӑн кӑтартрӗ тирпейсӗр
кайӑксем ҫинелле малти ӗретре ларакан Ҫтаппан
Пракуха.
— '55нах та,—ҫирӗплетрӗ Пракух Ҫтаппан сӑ•махне, кайӑксен мӑйӗн^ье ҫакӑнса тӑракан шӳлкемесем пек йапаласем ҫинелле пӑхса.
Есрелсемех, — сывламасӑр пӑшӑлтатса ил^ьӗ
^ай ӑшӗн§е Мӗтритсов старик.
Хуҫмапа Ваҫлей, Матви стсенӑ ҫин^ьеи па^ьах пӑРӑн^ьӗҫ те пӗр кӗтеселле, курӑнмарӗҫ халӑх умӑн^ье.
Ну и ну-у!—кулӑшла сасӑ кӑна илгӗн^ьӗ Матвин халӑх ҫинелле, малти ӗрете.
— Килти кайӑк-кӗшӗксем йевӗрл^ех кӑсем.
— Епӗ те пӑхатӑп таха. '5 чсти Йакушма пи-ьин
^УРаҫийех ӗнтӗ ҫав, хур пекки...
Тутӑр вӗҫӗсемпе тутисене хупласа, вӑрттӑнах
калаҫса ил§ӗҫ икӗ арӑм.
Кика-а-ак!—утма тытӑнса, тӑрӑнса кайрӗ хур
Автансем тытӑн^ьӗҫ вӑрҫа. Вӑрҫа-вӑрҫа йурлаҫҫӗ
«исен ^йуррине.
^„"„Кӑррк, кӑррк!—турткалашса кӑна выртатшуР“ Ъахӑ.
~~ Вӑт, йулташсем!—кӗтесрен тухса, хур патне
Утса пы§ӗ Куҫма.
и , Ӑк, ку, туй пуҫӗ! Ҫӑплах ҫырнӑ вӑн,— «туй
У$в» твсе ҫырнӑ хур мӑйӗы^ъи шӳлкеме пеккине

хурпа пӗрле ҫеклесе кӑтартрӗ Куҫма.
— Ку, кӗрӳшӗ!—паллаштаръӗ пӗр автааӑае.
— Ку, туй арӑмӗ!—выртакан 'ьӑхха йӑш»гтар§ӗ
тепӗр йенелле.
— Ку туй а-ьи пулмалла. Нимӗн те ҫырман. Палли ҫук кун мӑйӗн^ье,— вӗҫӗмсӗр алтакан, '§ӗп'ьӗр
йун пулнӑ ав^ана тӗксе йа-ьӗ малалла.
— Хурри Йакушма пи^ь-ьесен хӑйсеннех вӑл!—
'Ьӑтаймасӑр сасӑ па^ьӗ халӑх хушшин-§ен пӗр арӑм.
—• Авганӗ, хури, пирӗн ку. Ӑҫтан килсе лекнӗ
кунта? Ах, хӑрах ка-ьн ҫук., Пирӗннех,—стсенӑпа
хире-хирӗҫ ларакан Кӗтерук палларӗ хӑйсен автанне.
Куҫма тухрӗ маларах.
— Нта-а, йулташсем! «&:рел» тесе кӑшкӑртӑр
паҫӑр. Ҫаплах кӑшкӑр§ӗҫ Йакушма пи^ьӗшӗсем те.
Аи^ьах, кӑсем есрел мар. Вӗсем пӗр айӑпсӑр кайӑксем. Вӗсене сакайне сӑмакун пӑттипе пӗр тирӗк
сӑмакун лартса панӑ. Паллах, Йакушма хӑтланнӑ.
Мӗнле лекнӗ вӑл кунта кӑнтӑрла? Пӗлме хӗн! Ку
ӗҫе ыран тӗрӗслемелле пулат, йулташсем!.. Тӑшман!..
— Кайса тытас Йакушмине!
— Йалтан хӑвалас!
— Малашне те ҫавах 'ьӑрмантармалла!
— Тасатас йалтан!
Кӗрлерӗ пухӑннӑ халӑх пӗр харӑс.
— Ыран калаҫӑпӑр, Пӗр камитне куртӑмӑр. Ха.§
ҫпектаккӑЛ) пуҫлатпӑр! — с т с е н ӑ хыҫнелле кӗ-бӗ
Куҫма
— Кӗсене колхоса илетпӗр!—ӗссӗр кайӑксене пуҫтарса ил-ьӗҫ Ваҫлейпе Матви. '^арш ав хупӑн^ьӗ.
Ҫ. Шӑ.^ъӑк.

Кулакпа

— Ах, Совета кбресъӗ
ҫук ҫав.

арӑмӗ.

те,

ниИеплв

то

кбртоо

— Кбртеҫҫб. Кулаксвмпо поткула-ънбксвнъвн пуҫнв, ыттисене пурна те сзсӑсӑр хӑварсан, кбртме
пултараҫҫб.

ТӖН ЫЙТУВӖ.
ОтБОт пуххисенде ъылай йалееиде ӗҫхреедеяӑевм йелв«.
ветӑн тӗнпе кӗрешме кир.ти ҫинъен тӗрӗссипе кӑтвртса пан1

Тӗн ыйтувӗ. Ан кайӑр. Манӑн та ларас килет.^^Пӑрахса ан хӑварӑр!..
К а м 1й2н кӗтет.
Комсомолӗс: Ах, ма §асрах йур ҫуса памастши?
Хресъен: Ма питӗ есӗ йура ир ҫутарасшӑн?

Халӗ нумайӗш хрес§енсем тырра та ҫапса пӗтермен.
Комсомолӗс: Тыррине пирӗн „килте те ҫапса
пӗтерменха, манӑн урӑх ӗҫ пур. Иур ҫусан ҫав ӗҫ
ман ӗнсе ҫин§ен ӳкет§ӗ.
Хресъен: Мӗнле ӗҫ вӑл апла?
Хомсомолбс: Пӗлен пуд), епӗр йа§ейккӑпа тарӑн ҫилос шӑтӑкӗ §авнӑ§§ӗ. Ҫав шӑтӑка епӗ кашни кун*х пӑхма кайатӑп путек йе сысна §ӗппи
кайа памани тесе. Йур тултарсан никам та сикеймест ҫав шӑтӑка, епӗ те вара пӗр шухӑшсӑр
ҫӳреттӗм.
Хресъен: Апла есир йуртан ҫилос тӑвасшӗн
мӗн.
У р а й У,
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Суйлав умӗн.
Лапка, лапка йур ҫӑват,
Ҫӳлӗ тусем купалат,
Совет суйлав пуҫланат,
Иал кулакӗн ӑш ҫунат.
Кӗреҫе сухал Ваҫҫили
Емӗр пуйан пурӑннӑ,
Унӑн хулӑн сассийӗ
Пухусен§е йантранӑ.
Акӑ пайан Ваҫлийе
Пухува та кӳртмеҫҫӗ,
Т)ухӑнсемпе вӑтамсем
Ес крлӗ мар тейеҫҫӗ.
Ҫапла халӗ совета
'5 ухӑнсене суйлаҫҫӗ,
Мӑн хырӑмлӑ кулака.
Тапа, тапа кӑлараҫҫӗ.
Йӑлӑмкаи*

Пӗр сасӑпа.
— Ҫанла, Кукюайӗв йулташ, тӗн сӗрӗмӗпе пӗлсе ҫине тепӗр^хут пӑхса%л§в.^ Лвшӗ хӗрпӗ пулмалла,
ӗрвшес пулат,—тет вулав ҫур§ӗ пуҫлӑхне йалсо- пит-кхҫӗ хӗрелнӗ.
1ет §ленӗ Моиҫҫейӑв сайра мӑйӑхне пӗтӗркелесе.
— Еҫме пӑрахас пулат, раштавӗ^мӗнӗ ҫӑва пат1сӗ уйӑхра пӗр токлат туса паран та §унна пусар- н е—хускатса йа-ьӗ Моиҫҫейӗв
еа ларан, манӑн §ун ъӑтмас’?.
Павӑлпа Макҫӑм ун ҫине тӗлӗнсе пӑхрӗҫ те пӗр— Мӗн турӑн вара есӗ?—вӗ§ӗхсе ыйтатунтан Кук- пӗрне куҫ хӗссе ил^ьӗҫ.
шайӗв унӑн §армак куҫӗн§ен пӑхса.—Ман токлата
— Мӗн §ей ӗҫме пӑрахмалла-и?—ӑнланман пек
ӗр ҫын ытла итлет. Пӗрре ҫапла авантарах ӑнлан- пулат Павӑл.
арса патӑм та, тепӗр куннех 7-8 ҫын турӑшӑсене
— Ҫук, ерех ӗҫме!
мларса пӑрахнӑ. Вӑт йепле, а есӗ нимӗн пӗлме— Ват каларӗ-хе-хе-хе! праҫнӗкре те ӗҫмесен.
;ӗр калаҫатӑн.
Ме тытха тепре Еҫсе пар!—тыттарат ана тепӗр
Моиҫҫейӗв парӑнмаст. Вӑл -хӑй сӑмахнех ҫийеле §ӑмӑр ерех...
кӑларасшӑн.
Павӑл патӗн§е мӗн§ул ларнине астумаст Моиҫ— Есӗ калӑн, ху ан мухтан, сана ҫынсем мух- ҫейӗв, ерех сӗрӗмӗ уяӑн пуҫне пӗтӗмпех минкӗгаТ)Т)ӗр. Токла-а-т тунӑ. Епӗ кашнин патне килне ретсе йарат. Ҫурҫӗр ҫитерехпе ӑна Павӑл ӑсатса
^ҫӳресе ӳкӗтлесе турра ӗненме пӑрахтаратӑп.^
йарат.
— Вӑл та аван ӗҫ,—килӗшет унпала апгӑранӑйан— Килкелесе лар ҫапла, шавлашкалама. Йалти
не Кукшайӗв.
ҫын вӗт. Пӗр-пӗрин патне ҫӳрес пулат,—тесе йӑпӑл— Тоттӑ. Есӗ„ токлат“. Токлат мӗскер вӑл.
татат ӑна Павӑл.
— Кама турра ӗненме пӑрахтартӑн вара? Епӗ
Моиҫҫейӗв пуҫне те ҫӗклеймест, унӑн пуҫӗ тӑхилтменҫке? Ну-ну ӗҫле. Тӗн сӗрӗмпе кӗрешес пу- ланпа шӑратнӑ пек йывӑрланнӑ.
лат, сотсиалисӑм ӗҫне тӗн тенӗскер пит кансӗ[)лет
— Пирӗн тӗн сӗрӗмӗпе вӑйлӑ кӗрешес пулат—,
Сурхури ҫитнӗ май вӑл ӗҫе вӑйлатас пулат. Йа§мӑкӑртатат вӑл урлӑ-пирлӗ пускаласа. Лапки-лапЬейкка ҫырӑнтӑн-иха?
кипе ҫӑвакан йур ун куҫӗсене хуплат.
— Мана ҫырӑнмасан та йурат, ӗҫлеме §армаст
— Ӑҫтан таврӑнатӑн?— сасартяк илтет вӑл сасӑ.
вӑл.
Ун умӗн§е пӗр ҫын тӑрат, ан-ьах ӳсӗр куҫпа вӑл
Вӗсем ҫапла тавлашса ларнӑ вӑхӑтра турӑсӑрсен паллаймасЕ
йаьейккин ҫекреттарӗ пырса кӗ§ӗ.
— Мӗн тайкаланатӑн есӗ шелмӑ?—ҫиленсе кӑшкӑ— Ну раштав ҫинъен санӑн токлат тумалла рат ӑна Кукшайӗв.
пулат,—терӗ вӑл Кукшайӗва кӗнӗ-кӗменех. Есӗ—ин— Е-е-пӗ ӑҫтан таврӑннипе са-ан ӗҫ ҫук, ҫул
тереснӑ калаҫан. А-а! Моиҫҫейӗв та кунта Авани? пар мана!—усал вӑкӑр пек пуҫӗпе сӗкет вӑл Кук— Ниъъево! Пурнапха майпелен.
шайӗва.
— Сана та ӗҫ пур. Телекаткӑсен пухӑвӗн§е ток— А а! Есӗ, тӗне хирӗҫ ҫапла кӗрешетни? Айлат туса паратни? Кӗнекесем хам тупса парӑп. та-ха манпала! —тесе ҫавӑтрӗ ӑнаКукшайӗв.
Ну?
Тепӗр ирхине ӑна арӑмӗ ӑйхӑран вӑратсанахвӑл
^ — Есӗр вҫо токлатпа аташатӑр. Епӗ унсӑрах §ӑтма ҫук ыратакан пуҫне йарса тытрӗ.
— Мана каҫхине кам кӳрсе хӑвар§ӗ.
ӗҫлетӗп.
— Кукшайӗв илсе кил-ьӗ.
— Вӑл ӗненекенсен патне килӗсене ҫӳресе тӗн
— Ну?—шартах сикрӗ вӑл„ Кукшайӗв" тенине
сӗрӗмӗпе кӗрешетӗп тет.
-• Ну? айта йара пар—савӑн§ӗ ҫекреттар хӗвӗн- илтсен.
— Вӑт „сана ну.“ Пӗр икӗ ернерен суйлав пулБ«нхаҫат кӑларса.—Акӑ кунта сан валли маттери-.
йал пур—тӑсса ху§ӗ вӑл Кукшайӗв умне хаҫатне. малла, есӗ ӗҫсе ҫӳретӗн. Кӑларса ҫапӗҫ-ха хӑн«
—Моиҫҫейӗв кушак тирӗн§ен тунӑ ҫӗлӗкне тӑхӑн§ӗ советран.
— Ниушлӑ ҫаплах тӑвӗҫ-ши?—йӑвалат куҫне
'■'6, алӑк патнелле утрӗ.
Ну сывӑ пулӑр, ыр-каҫпултӑр,—терӗ те тухса Моиҫҫейӗв.Тӗнпе кӗрешме кайрӑм та, ӗҫтерметытӑн§ӗҫ.
Утрӗ урамалла.
— Тӗнпе кӗрешме! Ерех кӳпсе ҫӳретӗн. Пухура
—Кам ш аккат унта?—§ӳрет)е патне пырса пӑхрӗ
хамах хирӗҫ тухса калатӑп. Ӑҫта пултӑн каҫхине?
рркӳ старӑсти пулнӑскер Микулай Павӑлӗ.
— Хам та астумастӑп. Павӑл патӗн§е пулас,
—• Епӗ!—сасӑ па§ӗ тултан. Уҫха наъъаса.
фу? Парха сивӗ шыв!
— Моеҫейӗв есӗ-и?
— Ан та ил ху. Ҫӗрӗ-ҫӗрӗпеҫӳремеӳркенместӗн,
~Епӗ. Уҫ, сивӗ, шӑнтӑм. Хӑлхана ъӗпӗтет.
— Вӑхтлӑ килтӗн,-терӗ Павӑл алӑкне уҫсанах.- шыв анса илме ӳркене.тӗн.
Кӑнтӑрлапа ӑна совета §ӗнсе кайрӗҫ. Йулашки
Кер айта, шавлашса ларӑпӑр. Макҫӑм та килсеьъӗ.
вӑхӑтра вӑл мӗн хӑтланса ҫӳренине пурте сиснӗ.
'^^®^ӗҫпе-и? Акӑ кунта алӑк.
— Санӑн хӑвӑн пуҫу сӗрӗ.§ре,—терӗҫ ӑна ытти
Еӗрсенех ӑна §ей ӗҫме лартрӗҫ. ’5 ей патне ҫут§ленсем,—ун пек ҫын пире кирлӗ мар. Кӑларса
тине те кӑлар§ӗ хуҫи.
Ҫ. Йалавин.
Йарарха пӗрер, раштав ҫитес майпа. Раш- сирпӗтес!—терӗҫ пурте пӗр сасӑпа.
тавра тата урӑх пулӗ,—тет Павӑл ерех тултарса.
Сӑлтавсӑр мар.
йка §ей ӗҫ тата, шӑнтӑм тетӗн.
— Мӗншӗн есир^ капла, хӑвӑр комсомолӗссем
Ӑалех ӳкӗтлеме тытӑнас, кайран мелсӗр пулӗ“.
>®Ухӑшла’г Моиҫҫейӗв—ан§ах хускатса йама сӑмах пулин те, ҫапӑҫаттӑр?
— Ара, ҫтена хаҫа§ӗ кӑлармалла та, нимле мат^УпаймасЕ Ҫӑварне пӗҫерттере-пӗҫерттере §ейне
йа§ӗ те,
ӑна хирӗҫ ларакан
Макҫӑм териал та ҫук!

Т у рӑ йаъӗпе.
— Кирукка вилине курма килтӗмха,—терӗ Униҫҫе Волккӑвӑ алӑк сули урлӑ купар§аран тапса
сиктернӗ пек пӳргелле кӗрсе.
Куҫӗн§ен пӑхсанта питӗ васкаса §упнӑ курӑнат.
Хӑшхӑш хашканипе пӗрре лап§ӑнса, тепре кӳпӗннӗ сурӑх пек авӑнаҫҫӗ Униҫҫен сӑмси ҫуна§ӗсеи.
Хыта ъупнӑ ҫав. Пӳрте кӗрсен те §арӑнайман ӑйӑр
пек авкалан§ӗ вал. Тӑпӑр-р-р, тутар§ӗ урине.
— Килех, Униҫҫе хӗрӗм, килех, вӗри куҫҫулӗпе
пырса уртӑн§ӗ кулак Макҫӑм арӑмӗ 17 ҫулхи хӗрӗн кӑкри ҫине. Пушшех ҫемҫел§ӗ Униҫҫен §ӗри.
Куҫӗсем куҫҫулпе §ӑпӑл кӗме пуҫларӗҫ, кӑлт кӑлт!
шаккарӗ унӑн §ӗри кӑкрине.
— Псалттир вулаха, У н и ҫҫе , есӗ шкултан килессе
пайан кӗтсе ывӑнтӑмӑр,—нӑйкӑшрӗ кулак арӑмӗ
татах йӑвашланса.
Тата алӑ про§§ӑн ытлах ҫемҫел§ӗ Униҫҫен §ӗри.
‘ Кӑлт турӗ вӑл. Кӑлт, т у р ӗ те Униҫҫене умӗн§е ҫур_та ҫунакан турӑшсен йенелле ҫавӑр§ӗ. Карӑн§ӗ
Униҫҫе, простӑ хытӑ карӑн§ӗ те ҫамкине кӑрслаттарса хӗрес хыврӗ. (Хӗрес тенӗрен, Униҫҫе комсомолккӑ пулин те хали§§енех хӗрес ҫакса ҫӳренӗ.
Шкул кӑнт,елерӗн§е хам та куртӑм хӗреспе)
— Ха, молотси, пӑрахман тошӗ тӳрӑ саккунне,
ай-ай. терӗ Макҫӑмӑн хӑтийӗ §ӗлӗм ҫӑварне тапакпа питӗрсе.
— Ку хӗр ӑслӑ пулмаллаха, ну пулнӑ тӑк пулнӑ
тӑн,—терӗ унпа йунашарӗ раскула§§ӑт тунӑскер,
ка§ака сухалли.
— Молотси, Униҫҫе, молотси, терӗ Кирукка ашшӗ те.
— Ку сӑмахсене илтсен Униҫҫен §ӗри ҫав тери
хавасланса кайрӗ. Тӑлттин, тӑлттин сикрӗ вӑл, ӳпкене тӗккелесе. Йӑл! йӗрӗн§ӗ хитре тутийӗ. "^ӗлхийӗ те ҫӑвар маъъине ҫапӑнса; ,,Воспоти памилуй,
турӑҫӑм, ъунӑма хӑтар..." сирпӗтрӗ П салттир сӑ-

Лгшиие ҫухатнӑ.
Ҫӑмӑл кӑвалери ӗҫӗсем палӑрми
пулБСҫ.

махӗсене. Ним такӑна пӗлм есӗр вуларӗ, вуларӗ те
ҫамки урлӑ хӗрес хывса, сӑмсине шӗвӗр пӳрнипе
тӗкӗлерӗ.
— Турӑ, ъунӑма ҫӑл! —хӗрес хыврӗ Униҫҫене
кура пӗр хыткан кар§ӑкӗ.
— Ах, вуласа ывӑнтӑм, терӗ унтан Униҫҫе пуҫне
„таса хӗр Марийа* пек каҫӑртса,— питӗ йӑвашӑн
тухрӗ унӑн сасси. Йӑлтӑр-р, туса ил§ӗҫ шывланнӑ
куҫӗсем.
— Кӳр хам вулам, Псалттир кӗнекине ҫулса
ил§ӗ Униҫҫе алин§ен Иссайӗв Иаккӑв.
Ку та а§а маттурскер аптӑрасах каймарӗ.—Помилуй... Иссус.... Ей, турӑҫӑм!.. снрпӗтрӗ сӑмахсене. Хӑй вуланӑ ҫем мӑйне автан пек кукӑрткалӑса Униҫҫе йенелле ӑшӑ куҫпа пӑхрӗ. Униҫҫе кӑна
кура_^паҫӑрхин§ен те ҫулерех карӑн§ӗ те.хӗҫес хыврӗ. Йакку, каларӑмиҫ аптӑрамаст тесе, карст г
тарсах хӗрес хыэса илъӗ.
— 'Ҫ)унӑма, турӑ, ҫӑл, хӗрес хыврӗҫ кулаксемпс
кар§ӑксем.
— Кӑ-ххӑм,—ӳсӗр§ӗ Йакку, тата пушшех йӑваш
сасӑпа вулама пуҫларӗ.
— Ей, хадхи а§асем турра маннӑ пулӗ тесе
кум,—йӑпшӑнса лар§ӗ Макҫӑм хӗрлӗ сухаллӑ ста
рик ҫумне.
— Ей, кум, кум, ӑслӑ ҫын ӑслах вӗт. Ав, мав
ҫумри Петӗр а§и—епӗ пионер, тет. Ара ҫавӑ та
кулака хирӗҫ калаҫат, ӑ-ӑх,—ш ӑтӑртаттар§ӗҫ ик
}сӗшӗ те шӑлӗсене.
— Ывӑнтӑм вуласа...
— Кӳр хам вулам турӑ йа§ӗпе. Иссайӗв аллин§а
Псалттир нимайӑпсӑрах Йемелйанӑв Ваҫли аллине
кӗрсе ӳкрӗ. Ку ка§§ӑ та матт)фскер, леш икке
шӗн§ен йуласах ҫук. Хе-е, шӑрантарат турӑ йа
§ӗпе. Пулемет пек сирпӗнет унӑн ҫӑварӗн§ен сӑ
мах. 0 -ах, тесе карӑннӑпа пӗрех карӑлат ҫӑварӗ
Ахал) мар ӗнтӗ унӑн §ӗри шӑк! шаккарӗ пыртӗпне
сӑмакӳн ыйтса.
— Ве§найа памйат!.... тӑсрӗ пуп катнлӑпа лӑп
сӑр автан пек сулланса;
— Ве§найа памйат... ҫухӑрса йа§ӗҫӗ ҫинҫе а
сӑпа виҫӗ ҫамрӑк „паттӑр,“ пуп сассипе ӗнтерсӗ
— Воспоти, воспоги!.,.
— Турӑ ҫӑлах, турӑ, ан пӑрах!..
— Ве§найа памйат!... тесе пуп ҫӑварне сысн!
ҫури пек кар§ӗ те, хӑй виҫӗ а§а йенелле хӗресн
антарьӗ. 'Т)ӑп! тесех ҫыпӑҫрӗҫ вӑлсен тутисем хӗре
ҫумне. 'Ҫ)ӑп! тесех ҫыпӑҫрӗҫӗ ҫав.
— Кусем ӑҫти шкулти а§асемши? тесе тарах
ҫакна вулакан. Питӗ хытӑ тарӑхӗ вӑл, совет ш<у
лӗн§и а§асем ҫапла хӑтланаҫҫӗ тесен.
Вӑлсем 1ури— Ҫ*рпӳкасси ш куленце 6 меш круп
пӑра вӗренекен а§асем. Кулак ат,и вилсен шкул
пымасӑр внҫӗ тавлӑк Псалттир вуланӑ. Халӗ,
кураттӑр пулӗ йепле вӑсен тутисем „капкӑнрӑ
§ӑплатса лараҫҫӗ. 'Р)ӑпах, тӑваҫҫӗ те, те тӑварлг
ран тутисене йӗркелеҫҫӗ. Ай-ай, хӗсет пулмалл?
— Хӗрлӗ ъутай сотсвос инҫпектӑрӗ, ҫак „§ӑг
латакан" тутасене астӑватӑни? Пӑхха, йепле вӗсе
„Капкӑн“ пӗке§и ҫумӗн§е лараҫҫӗ.
И. Кашлинке.

Ҫуранв йулнӑ ҫӑмӑл кӑвалерис.
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Выл пасарне пухӑннӑ халӑх ухмаха йеряӗ па:<
пӑлханат. Аптӑранӑ йенне ватӑ кар§ӑксем туйисем
ҫине уртӑнса хӗрес хываҫҫӗ. ; :рили§§ишӗн куҫлӑх
тӑхӑнкӑ а§асем, куҫлӑхӗсене хывса, ҫавӑрса ҫапнӑ^.
Аҫта пӑхнӑ унта сехре хӑпыӑ халӑх, ъӗмере пулнӑ
сурӑх пек §ӗтресе выртат Хӗвел те ҫӳллӗ туперем
хӑрӑнипе портфӗл ӑшне пытаи§ӗ. Выл-пасар ҫур
'Ьӗсем те хӑранипе пӳртҫамкийӗсене хӑмасемпехупларӗҫ. Проппал, §истӑ сурӑх пек пропал.
— Мӗн пулнӑ ку халӑха, тесе ыйтрӑм епӗ шӗшлӗ пек куккӑр сӑмсалӑ пӗр сухаллӑ ҫын йенелле
пырса.
— Ӑ-ӑ, тунката, тӗн-Бе пӗтет, а ееӗ ашкӑнса ҫӳретӗн, йатласа та тӑкрӗ мана хай 'вӗрӗп сухал.
Тӗн§е пӗтет тенӗрен, епӗ куҫӑмсеяе пусма пӑрахнӑ вӑкӑр пек туса 'Бупма пнкентӗм. Постой, 'ьанах
та тӗн^ье пӗтмеҫтши тесе ухмах тӑмана пек хутланса итлетӗп. Пуҫӑма ҫӑпата пек сиктеркелесе те
пӑхатӑп. Тӗн^Бе пӗтет, хурах!
Шанкӑр, шатӑр ӑп-ӑр!--йанракан сасӑ хӑлхаыа ҫитее кӗ^ьӗ, Пӑхатӑп Ламаш йен-Бен нкӗ йӑмра ҫӳлӗш
ҫӗре тӗпретсе, сирпӗтсе пасар йенелле тем килет.
Сасси ка^ьакаи та мар, сурӑхач та мар...
— Пӗтрӗм, ваҫка, ӑста тарса пытанас!
— Пропал катик, тӗр, тӗр, тӗр, халӑх тарма тытӑн^Бӗ уй йенелле.
Епӗ те урзмсене купяр-ьана тивертсех, тарма ӳкнӗ
йытӑ пек хӑшкаса 'ъупатӑп, Екерте ҫитсе таптамаҫтиха, тесе кӑшт квйалла пӑхатӑп та, пасӑрхин§ен
та хытӑрах ҫӗр тӗпренсе сирпӗннине куратӑп.
— Вулкан тухнӑ,—ҫӳхӑр§ӗ маи хӑлха умӗи^ъех
пӗр хӗрлӗ тутар.—Епӗ пушшех хӑраса сиксе ӳк
рӗм. —Шатӑр, шатӑр-ӑр!.. Мӗн §ур§ӗ, ку тӗлӗнетӗп шӑши пек кукленсе. Хам 'Бупаканскер, хӑранипе 'йӗрем ҫурӑлса кайнияе штолӗ, каптӑрт персе
те анатӑп пӗрене ҫнне.
— Сторониҫ!—тесе ҫиҫӗм пек хӑлха патӗн-5 ен теы
шатӑртатса иртрӗ. Хӑранипе пушшех кукленетӗп.-Ш атӑр-ӑр-ӑр!...
— Стороннҫ!—ҫухӑр-ьӗ каллех хайскер. Т)ӑнах та
тӗн§е пӗтетиха, тӗлӗнтӗм каллех.
— А, ҫӗр ҫӑташшӗ!—йатлаҫрӗ каллех такам хӑлха
патӗн^ве. Ҫаплах ҫӗр ҫӗмернӗ сасӑ: шӑтӑр, шот
шот... Куҫӑма хӑра-хӑрах уҫса пӑхатӑп та, ак тамаша ка^Бка! Хам куҫа хам ӗненместӗп, сӑмсана 40

кратӑсли шӑрши ҫитсе 'ьикӗн'Бӗ. Ну, сӑмсама татах сенӗкле каҫӑртатӑп.
— Сторониҫ упйу!—ҫухӑр-ьӗ халӑх йенелле пӗр
вунӑ туттӑр аллине тыгнӑ шу^ьӑ пек вӑрӑмскер.
Прушинлӑ пек сиккелесе тӑратӑп §ӗтресе.
— Сатавл)у потлетсов!—ҫухӑрБӗӳссӗр пуҫӗпе зудкаланса лар^йӑк ҫин-Бе лараканни. Хӑй 'Бнпер шуйттанӑн шанъӑклӑ хӗрӗ пек хӗрелнӗ.
Мӗнпе?—Йаснӑ 40-кратӑслипе пӗкӗ пек куккӑр
урийӗсене ут ^^купар^Бии-ьен тапса тилкеперен турта-г. У^ьӗсем ҫӑварӗсене крокотил пек карса ҫилҫуиалла вӗҫҫе пыраҫҫӗ пасар хушшипе. Пыл^ьӑк йӑмра ҫӳлӗш сирпӗнсе пырат. Акӑ ӗнтӗ ҫӗр ҫӗмӗрекенсем. Епӗ пушшех тӗлӗнсе ӳкетӗп. Унтан
„Мӗнле кайса кун курас,
Пирӗн телейсем ҫазчаш ал“ .. салтак
йурри тӑсса йа-ьӗ ш уьӑ пек вӑрӑмми, ҫӗлен пек азкаланса. Лар^ъӑк ҫин^ьи те парансах тӑмарӗ, ҫӑварне кӑмака ани пек карса ш уьӑ пеккн хыҫҫӑн ҫухӑр-ьӗ. Вара ҫынсем ҫинелле у^ьӗсене тытса вӗҫтер'Ьӗҫӗ малалла, салтак йурри тӑсса.
— Апай, хӗрлӗ ҫара кайакансене ».апла ҫӳреиине
курман^ь^ьӗ епӗ,—терӗ ӗлӗк салтак пулнӗскер.
— Мана та ил§ӗҫ те, епӗ рат кайма хатӗр,—терӗ
■§алӑшшӑн ҫӗр ҫӗмӗрекенсем йенне пӑхса патм^зр а§а.
_^Ну, вот епӗ ӑна кӗтӗм те, 'ьӗрӗп пек пуҫӑма каҫӑртса пӑхса тӑратӑп. Ман хӑлхара ҫаплах ҫӗр ҫӗмӗрнӗ сасӑ. Вот хал>, товаришсем, камсем нул-Бӗҫ
теттӗрха ҫак паттӑрсене?
— ...!?
— Еккей пулаттӑрта ҫынеем. Ҫавна та'нӗлм естӗр, е-ех шӗвӗрсем. А ут тытаканӗ вӑл Актрейӗв
Елексантӑрӗ. Ҫавна та пӗлместӗри. Вӑл вӗт лрайкассин'ье хут сахал пӗлекенсене вӗрентекен ликвитаттӑр, СРП 'ьӗленӗ. Йалӗ те уш „Апар-апар касси** тенӗпе пӗрех те. Ҫавӑнпа ҫав Аитрейӗв промӑх памаст. Ш уьӑ пек вӑрӑмми Йетӗрке Петтехнӗккӑмӗн§е вӗреннӗ К. Кӗркури, Хӗрлӗ ҫара кайнӑ
вӗт вӑл, ҫавӑнпа ҫапла ҫӳреҫҫӗ мӗн. А епӗр ҫӗр пӗтет тесе, 'ьӑхӑ пек хӑраса ӳкрӗмӗр.
Аи шарла Хӗрлӗ--Бутай месткомӗ Антрейӗва. Пурӑнса ку шӗвӗргек автоторӑн 'ьаплӑ иншенерӗ пуласси паллах...
Ну, йурӗ, йулташсем, тӗн§е пӗтмерӗ, сывах йултӑмӑр, сывӑ пулӑр тепре кури^Б-ьен.—Хм... пта... тӗн^ьепӗтет!
К а ш л кн кв

.. .

Хурэр п ур тв —мбнлв унӑн сӑлвхи йуха? ҫамрӑк выхьӑхсенв пусасшсн.
^н§ах мими ҫу кҫ кв !

VI:,.

Вӑл ҫынӑн еӑлвхи пур

та,

А. Трофимӑв. Кӗтесре итлесе тӑраканни — ,,Капкӑн“,

Ҫӗленпе Iа л та .

Ҫӗленпе калтан §ӗлхи пӗр, тенӗ ваттисем. Сталӗн районӗн§и (Вӑтам Атӑл крайӗ) Мӑкшӑ Ишуткин§и суйлав комиҫҫин§и поткула§нӗксем, хӑйсем
ҫӗлен мар пулин те, калтапа пӗр §ӗлхеллӗ пулнӑ:
пуппа тийаккӑна сасӑ прави панӑ.
Сассисем лайӑх тенӗ ӗнтӗ. Суйлав комиҫҫин§е
ларакансем хӑйсен йа§ӗпе пуппа тийаккӑна „мнокайа леттӑ“ калаттарасшӑн сасӑ панӑ. Пултараҫҫӗ...
партйа§ейккӑ ҫывӑрнӑ вӑхӑтра.
Курман

мар.

Суйлакансене епӗр нумай курнӑ, Канашхулин§и
пеккисене никҫан та курман.
ОтБОт итлемелли пухусем икӗ х у 5§ен пухӑнӑ,
иккӗш ӗн§е те, халӑх пухӑнман пирки, пуху уҫӑлайман: сопранийе 4 ҫын ан§ах пынӑ.

Суйлав комиҫҫи §ленӗсем пынӑ ӗнтӗ. А есӗр калатӑр: Канашри суйлав комиҫҫи на§ар ӗлет, теттӗр. Н а§ар ӗҫлеменни пухха пыма ӳркенменнин§енех паллӑ.
В аскакан

ҫисе тӑранайман

„Фейӑ* ҫырат:
Алӑпатӑрйел районӗн§и суйлав комиҫҫи пит йапӑх ӗҫлет. Йалсене суйлав комиҫҫисем тума уполномо§ӑннӑйсем каймалла. Райӗҫтӑвком ҫыруҫи вӗсене, инструктивлӑ совеш§ани пулат тесе темиҫе
кун тытса усранӑ. Ик-виҫ кун пурӑнса кӗтсе илеймесӗр, упполномо§ӑннӑйсем вара совеш§анисӗрех
тухса кайаҫҫӗ. Лишшоннӑйсен ҫпискине нойапӗрӗн
28-мӗшӗн§е те пӑхса тухайман§ӗха, тет.
Шкапа кӗрсе ларса ҫывӑраҫҫӗ штол> вӗсем?
Пиъет пуссаӗнентерет.

— Сараппула ҫӗр пӑхма кайастетӗп. Пурнӑҫҫин§ен ӗнентерекен хут кирлӗ.
— Йурӗ ҫырӑпӑр.
Пуҫлат ҫырма
— Ҫуртсене... икӗ кил вырӑн§ине те кӳртеси?
— Ан кӳрт. Пӗрне халех сутатӑп.
— Ну, йурӗ! Ҫӗр тара илнине лартами?
Ан ларт. Ху та пӗлен ҫӗр тара илнипе кӑҫал
хуплантӑм^
— Иурат. Ҫырмӑпӑр. Сутӑ тунине мӗнле?
Кӳртес мари?

— Кӳртес мар ӑна.
— Й урӗ ҫырмӑп.Ӗлӗк рапотниксемпе пурӑннине
те лартмӑп.
Г ь ъ е т сасси лапп тӑват.

Шӗнер йаласове-Бӗн§е (Ҫӗрпӳ р.) пулса иртетку
налаҫу. Калаҫаканнисен§ен пӗрри—Аниш-кассисем
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А. Крикорйӗва (йалсовет претҫетаттӗлне) советра
сирпӗтекенсем—есӗр (суйлакансем) пулӑр.
Пурнӑҫӗ ӑнат.
Лайӑх кайӑк ш ӑнкӑр§ӑ. Кӑмӑллӑ. Ун пек кзйӑк*
ҫемйеллӗ пулсан та аван ӗнтӗ. Анн§ах...
Кӗҫӗнтивӗшри (Ҫӗрпӳ районӗ) Иванов Филипӑн
6 йетак ҫӗрӗ, тата 7 йетак тара илни. 13 йетак
ҫӗре акса илнӗ пулин те, йалти •Бухӑнсемпе тан
тырӑ тӳллерӗ Ун кумӑшӗ йалти „комсот“ 'БленӗнБв,
кӗрӳшӗ те ӗҫлӗ ҫын. Вӗсем „пулӑшу" па^Бӗҫ. (Колхоҫнӗк).
Пурнӑҫ ӑна'г Ивановӑн. Кумасем пулӑшаҫҫӗ. Кумапа кӗрӳшӗ сыв пулсан... пӗре кӑна марха Иванов хӑйӗн хушаматне „Капкӑн* ҫин-Бе куркалӗ.
Туха?.
— „Тухат-^и те, тухмас^г-и—епӗр киле кайатпӑр.“
Ку йурӑра. Ӗҫре?...
— Ьҫре тухайман.
Катекри (Канаш районӗ) йалӗҫтӑвкомӑн 800тенкӗ
укҫа тухайман... суйлав умӗн ревиҫи гунӑ хыҫҫӑн.
Укҫи тухман пулсан та, йалсовет претҫетаттӗлӗ
туха'г... ҫӗнӗ суйлавра советран...
Ҫухатнӑ.

Паникасси йалсовет претҫетаттӗлӗ Фатнӗккӑз
йалсовет авториттетне ҫухатнӑ та, шыраса ӳсӗрпе
халӑх пуххине пырса кӗрнӗ. Унта та тупайман.
„ Шел ӑна. Тупайрас ҫук вӑл хайӗн авторитгетне.
Йалсоветран тухса ӳкӗ—тупасси пулаймӗ.
3 ҫын, ыттисем.

Ҫӗрпӳ районӗн-Би Малти Тӑрак йал йатнесакӑса
кайсах улӑштармалла. Малти Тӑрак вырӑнне ХӳреТӑр^як темелле.
Йалсовет от^БОтне итлемешкӗн унта мӗн пурӗ те
3 ҫын кӑна пынӑ,
— Партти 'Бленӗсемпе комсомолӗсем ӑҫта пулнӑ?
— Вӗсем суйлав камппани иртерме хатӗрленнӗ
пирки пырайман. Урам тӑрӑх хунар ҫутипе пухха
пымалли вӑхӑта шыраса ҫӳренӗ вӗсем.
8 Ура.
Усалӑн ури саккӑртенӗ. Кавалта (Вӑрмар районӗ)
ерехпе сут тӑвакан Е. Атӳкковӑн ури миҫине, курмасӑр, калама пӗлместпӗр.
Вӑл ӳсӗрпе И ссаккӑвӑ уБитлӗнитсӑна (суйлав
комиҫҫи 'Бленне) хӗнесшӗн пулса ҫапла каласа хӑрӑтнӑ:
— Мана сасӑсӑр хӑварсан пурӗ-пӗрех такҫан та
пулсан тавӑрап, тенӗ.
Мӗн калӑн ӗнтӗ Атӳккова хирӗҫ. Нимӗн те калама пӗлмелле мар. Проккурор калӗ-и ан§ах.
Вырӑнгене йӗркелеҫҫӗ.
— Есӗ кама йуратма шухӑшлан хад>, Та^ӑ?
— А ес кама Катушшӑ?
— Покка мана пӗр-пӗр макаҫӑн пуҫлӑхӗ кирле,
калуш илмелле.
— Манӑн ӗлӗкхи с§етовотпах йулмалла пулат^
пулмалла, укҫа сахал.
М. Йеник.

Фактӑв Ентри,
Миттук Ентрине пайан райккомолтан васкавлӑ
ӗҫ шантарса йанӑ. Ҫитес кунсенБв унӑн сурхурийе
хирӗҫ, тата йалти ирсӗр ӗҫсем ҫинБен фактӑсем
пухса ҫБена хаҫаБӗ кӑлармалла.
Килне ҫитсе перӗнБӗ кӑна, шухӑшӗсем пӗтӗмпех
урӑхла йӳҫҫе кӑпӑклана пуҫларӗҫ.
— Ырантан пӗр куна аппа патне ӗҫке каймалла, халӗ ӗнтӗ хаҫат ҫырса лар,—сӗтеле ҫапса ӳкӗное ларат.
— „Комсомолсене тата актив пӗрлештер“! Унпа
аппаланас пур, ҫырмастӑп та, тытӑнмастӑп та. Сарӑлсан хам бзп сарӑлтӑр йал ҫинБе. Кашни ҫын,
хӑй пӳрнине пӗлсе тӑнӑ пек, пӗлсе тӑББӑр мана.
Ҫапла тӑк ҫыратӑп, терӗ.
Кӑмака умӗнБе Бакаланакан амӑшӗ, ун сӑмахӗсене пӗтӗмпех ӑнланса илеймерӗ:— мӗн каларӑн,
аБЗм? кӑштӑртатса пырат ун патне.
Ентӗри ӑна хирӗҫ хулӑн сасӑпа тавӑрБӗ:— „мӗнмӗн“ Бзп саратӑп хам ҫинБен, пӗлетни?— терӗ.

Ентӗри шыв ӗҫекен Бӑхӑлла пуҫне ҫӳле тӑратнӑ
та, мяББа сӑва сӑва хаҫат вад)ъи йат суйлат.
— Мӗнлине хурас иккен... Ех, Бзплине хурасББӗ>
йатне пӑхсанах мана мухтама пуҫлаББзр- Пӗрин
хыҫҫӑн пӗри килсе тӑраҫҫӗ хаҫат йзБӗсем. „Ку мар
капла та мар... шухӑш ене ӑсатса ҫеҫ тӑрат Ентри“.
„Т)зплӑ Ентри“ „мухтавлӑ Ентри“, „Ентрихӑватлӑ"—кусем пӗри те килӗшмеҫҫӗ. Унбъ ^н те пулмаст пӗр йат вӑлтана лекнӗ пулӑ пек турткалана пуҫларӗ пуҫӗнБе. — В о т ҫакна хурап тӑк, хурап, тет
Ентӗри.
Сасартӑк сиксе тӑБӗ те, ҫБена ҫумне ҫыпӑҫтарнӑ шпалера БЗ-а-ар!— ҫурса илсе, унӑн шурӑ йенне
армак-Бзрмак пуквӑсемпе „Е нтри хаҫаБӗ“ тесе каркаласа хуБӗ.

Ку пулБӗ. Халӗ фактӑсем пухмалла. Ӑҫта тарса
пытаннӑ мур фактнсем, пӗри те куҫа курӑнмаҫҫӗ,
ӑҫтан тупса пӗтерес. Ура ҫине сиксе тӑБӗ те пуртре
каллӗ-маллӗ хутла пуҫларӗ. Урай хӑмисем сиксе
ташласа ҫеҫ тӑраҫҫӗ, БӲреъе йан та йан Бзнкӑр
татса сас парат. Кӗтессе пухӑннӑ таракансем, йы
тӑран хӑранӑ сурӑхсем пек, тарса пӗтрӗҫ.
Амӑшӗ, вӑл артис пек хӑтланнине пӑхса тӑрса
кӑмаки ҫинБен пӗтӗмпе манса кайнӑ. Ак хай тӗ
тӗм-сӗрӗм выд)ана пуҫларӗ. Тӳссе кӑна тӑр.
Аха!— амӑшӗ умне БУпса пырса ура тапрӗ Ентри
Лешин хӑранипе шанкӑрт тухса ӳкрӗ аллинБИ тур
Бӑки.

— Стой!.. не шевели! Ҫаклантӑним!..
Амӑшӗ ун умне Бӗркуҫленсе ларнӑ та йӗре-йӗре
йӑлӑнат.—Пошалӑстӑ каҫар, ывӑлӑм! Турӑ пул. Йата
ан йарсам ватӑлмалӑх кунта. Ыран ирех йӗкерБӗ
пӗҫерсе парӑп.
— Иш-ш! Йепле сӗрӗм кӑларса ирсӗр ӗҫ тунӑ
та, хад) вҫатккӑ пама! Пурӗпӗрех хаҫата ҫыратӑп, хӑтӑлаймӑн.—Амӑшӗ кутӑн Бзкса пыра-пыра,
ури айӗнБи кушакки ҫине йӑванса кайнӑ, мав-в макӑрса йзБӗ лешӗ:—Тепӗр факт!Таптаса кӳшак макӑртма! Икӗ факт пулБӗ те,--^хӗпӗртет Ентри. Ку
фактӑсене майлаштарнӑ хыҫҫӑн ҫӗнӗ факг шырама тухса карӗ.
Урамра йур ҫӑват.
Ытла аван утса пыраБъӗ, темшӗн ҫаврӑнса пӑхрӗ те, унтан инҫе те мар пӗри вутӑ лавӗ тӳнтерсе

йанӑ. Ун патне сирпӗнсе те ҫитрӗ Ентӗри.
— Ес ҫаплаи вутӑ тӳнтерсе йур таптама, кам
хушрӗ, кам ирӗк пзБӗ? — каллех факт Ентӗришӗн.
Ҫапла ҫапкаланса ҫӳресе икӗ тавлӑкра пӗр плокнот фактӑсем ҫырса тултарнӑ, темӗнле факт та ҫакланнӑ кунта: авгансем пӗр-пӗрне карӑнса сӑхни,
йыт-кзБка тулашни, кушак макӑрни, темӗн те пур.
— Вӑт фактӑсем пулБӗҫ те,—савӑнат Ентӗри.
УнББбн те пулмаст сурхурине хирӗҫ ҫырма хушни
асне килБӗ. Ех, тӑлпӑна пуҫларӗ хайхи.
— Кун ҫинБен мӗн ҫырас? Сурӑх ури ҫинБвн
ҫырӑн та унпа кӗрешесси ҫинБен йепле ҫырмалла.
НумаЙББен шухӑшларӗ йӗке майлӑ руБкин ҫинҫе
вӗҫӗпе пуҫне хыҫкаласа.
— Аха! кӑна та тупрӑм. ҪыриББен малтан картана тухса сурӑх урипе паллашас, унтан ҫыраптӑк
ҫырап.
Ҫак шухӑшсем кӑшӑллацӑ хыҫҫӑн, карташне сирпӗнсе тухса пӗртен пӗр сурӑхне тӗрӗлтеттере пуҫларӗ. Леш тыттармаст ЕнтӗриЯе. Ку ун хыҫӗнБен
сирпӗнет. Ҫилли килсе ҫитрӗ. МунБаран тухнӑ пек
пуҫӗнБен тар тухса п ы р а т . УнББен те пулмаст
ывӑннӑ сурӑха хуҫӑк тимӗр кӗреҫепе персе те ӳкерБӗ. Малти урисене шатӑрах хуҫнӑ. Ентӗри нимне
пӑхмасӑр сурӑха кӗлет патне илсе пырса, ури ҫинБен ҫыра пуҫларӗ.
Ҫапла ӗнтӗ хӑшпӗрисем, сирсе тухайми Бзтлӑха
кӗрсе тӑрсан та хуҫса илме хулӑ тупаймаҫҫӗ Ку
та ҫавӑн пекех. Анбзх Ентерийӗн „Бзпӗ“ пурпӗрех
сарӑлБӗ, халӗ ӑна упаленсе ҫӳрекен ҫамрӑкран пуҫласа, шур сухаллӑ стариксене ҫитиББенех, Миттук
Ентӗри вырӑнне; „Факттӑв Ентӗри“ тесе Бӗне пуҫларӗҫ.
Картсев— Атрак.
Ш ӑтӑкне тултарнӑ.
— Пирӗн ҫилос шӑтӑкне ҫур сехет хушшинБСх
тултарнӑ.
— Кам тултарнӑ?!.
— Хӗллехи ҫил-тӑман.
Менин А.

Тон, тон, тон!..
Аниш -кассинди (Ҫӗрпӳ р.) комсо.чол йаъейккн
ҫы руҫи И. Фетӑрӑв ъиркуве ҫӳреме пӑрахмаст.
Ваҫлей Й а кк у аъине кума пулъӗ.
А д к и н.

Фвтӗрӑв комсоиолӑсӑн „н а кр у с кки *.
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Штравсем.

Сасӑланакан кӑнтитдтӑн йулташб ун йсиелла п_хнӑ ъухнв.

Ш у п а ш к а р райӗҫтӑвкомвн
атӑмпайӗн ш ы р а с а и л м е л л и
штравсем 2 пин тенке йахӑн ҫитеҫҫӗ, Кӗҫӗн-йелБӗкӗн—1119 тенкӗ.
— Ма атӑмпайра ӗҫлекенсем
вӑл штрафсене шыраса и л м е
васкамаҫҫӗ?
— Васкани ҫитермест, пӳрни
ҫитерет, теҫҫӗ.
Асӑр; аттарни. Вӑл райӗҫтӑвкомра ӗҫлекенсене „Капкӑнран“ йӗплӗ ҫӑмах „пӳретпӗр '1 Йапӑх ӗҫснӗшӗн вӗсеже сута парса штрав
, пӳрме“ хушатпӑр.

— Анне, меншӗн тапак турта
тӑн?
— Аҫупа танлашас тесе.
— Анне, мӗншӗн тапакна атте
умӗнБб туртмастӑн.
— Аҫунтан хӑратӑп.

К улак Ҫ8мйийъб.
— Илтни е с ӗ р — юмуниссем
вӑрҫа хатӗрленме хушаҫҫӗ?
— Илтмесӗр. Илтнӗ. Ҫавӑнпа
та асанне йӑва 4 мишук пӗҫерсе
хуБӗ-

— Хямӑрӑн уБрештенирех ӗҫ-

С амокриттбк ҫынни.

— Ма ӗнер отБотлӑ сопранире
хула совсБӗ Бленне копператтивран хӑйне тнвӗҫлӗ мар таварсем
сӗтӗрнӗшӗн пӗҫертмерӗн?
— Хваттер ҫукраи. Ыран ун
патне хваттер ыйтма каймалла.
Вӑрӑи ҫӑлек ҫунаУ
Майри. Сӑтӑрҫӑсене тытнӑ, тет.
Упӑшки. Ну?! Пурнете-ши?
Майри. Пурне те, тет.
Упӑ-аки. Апла пулсан сывпул,

матка! Мана та тӗрмене илсе кайаҫҫӗ.
Твпбр йыш ш и.

— Сирӗн йатсовет халӗ мӗнле
камппанипе ӗҫлет?
— Кулаксен камппанинБвСавӑланакан к"н ти татӑ н йулттш ӗн
йулташӑ ун йенеллв пӑхнӑ

Ервх'тбп пултӑр.

— Сана, Петров, савӑтран кӑларса йамалла пулат пуд). Кашни
кун ерех ӗҫсе кнлетӗн.
— Кашни кун мар. Ьнер сӑра
ӗҫнӗББӗ.
Атти

ҫетбк.

— Пӑхха Алексантрӑвӑн аттисем ҫӗтӗлсе кайнӑ.
— Лайӑх вырӑн шыраса савӑтван савӑта куҫса ҫӳренӗрен ӗнтӗ
вӑл.
Пӳрнепв.
К ӑн ти таъ в хӑй тв, иулташб >в,
— Пирӗн йалсовет претҫетатиулташӗн йул>ашб тв ун йеиеллв тӗлӗ йалта хӗрлӗ кӗтес уҫасси
пӑхман ъУ>>нв.
ҫине пӳрнепе те тӗртӗнсе пӑхман.
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— ТӗртӗнӗББӗ те, анБЗх пӳр
нине ӗҫкӗре ҫыртса татнӑҫке.
Хам килтв ҫук ъухнвхи калаҫу.
Тапак туртма ҫӗнӗрен вӗренекенс»не йатламаиа (тухтӑр
еӑмахӗ тъен).

Лайӑх темеллв ӗнтӗ.

— Марйе Иванӑвнӑ пит лайӑх
машшинисткӑ пулмалла.
— Лайӑх пулмасӑр: тиректӑрӑн
пултӑрӗ вӑл.
Куҫма йуратакан.

леме лайӑх та, урӑх уБрештенийе куҫас килет.

— Ма?
— Кунта пӗр м а ’ах ӗҫлесен
ӗҫлеме пӗлменнине сисме нултараҫҫӗ.
Отъот кун.
Ш у п я ш ка р хул и совеъӗ тепутаъӗсем хуш ш инъе суйланӑранпа нпмӗя те ӗҫлеменнисем те пулнӑ.

Хула совет ъиенӗ. Матка, есӗ
пӗлместӗни — ӑ ҫ т з Б Б ӗ х а (хӑш
урамра) пирӗн хула совеБӗ.
Арӑмб. Мӗн тума кирлӗ пулБӗ сана вӑл?
Ълен. РапоББИсем

хуш ш ннБ в

хула совеБӗ ӗҫӗсем ҫинБен отбот
тумалла. Отбот вад^ди теҫӗссем
илсе килес тетӗп.
Сссемлб пиҫмоностсӑ.

— Ма ытти хаҫат-шурналсемпв
пӗрае „Капкӑна“ та сармастӑр^
— Хаҫат-шурналсене тӗрӗс валеҫменшӗн ,,Капкӑн“ .хама намӑслантарасса сиссе
Тбттбм

хресъенсем
калаҫу.

хушшинъи

Йӗпреҫ районӗнъе уъъиглӗсем ҫ у к п и р ки 2 ш кул хупӑвса ларат.

— Ку ш кулсвм ма хупӑнса лараҫҫб?
— Уъъитлӗсвна ку^ьтпоххота йанӑ, твт те, лешсв ч лерен аманса
килнӑ, тв т. Вӑйлӑ вӑрҫӑ нулнӑ
пулмэлла.

Србкса ксйнисем щ а

пултараҫҫй.

нӗха. Пӑхатӑп, ман хапхаран йалисполниттӗлӗ
пӳрнине татнӑ кушакпек васкаса кӗрет.
)
—Сана милитсисем Бӗнеҫҫӗ, тесе хашкаса ҫухӑрБӗ ҫавӑнтах.
Хурал пӳрБӗ патне ҫитсе Бзрӑнатӑп та, пирӗн’
йулташсене йӗркелесе тӑратнӑ. И енБ в, йенБе
милитсием. Мана тӑратрӗҫ.
—Ниҫталла ан пӑркаланнӑ пултӑр, терӗ те пӗрри ■
районалла утарБӗҫӗ.
♦*
♦
Ну, вот йалсовеБӗ ҫакна вуларӗ те кулса йЗБӗ:
Ара пулма пултара’г ку , истори, терӗ. Сулӑнса
пыракан йалсожетсем ӑна т у ма пултарӗҫ те.

Епӗ йалсоветне кайнӑ. Пӑхатӑп- кӑнББелерте ҫынсене куратӑп. Пурте ҫаннийӗсене Бзиса таранах
тавӑр^нӑ.
—Иулташсем!—аслати цек кӗрлерӗ йалсовет
претҫетаттӗлӗ.
—Слушайу-с 1— тапӑртатса и л Б ӗҫ „шӗвӗрсем“
—И ултатсем васкавлӑ йӗркепе тыр-пул пухас
камппанине ^ пайан каҫБен пӗтермелле,—пуҫларӗ
мӑйӗнБен ҫӑпата кантӑрипе пибст ҫакни.
—Слушайу-с! Ӑҫта пушатмалла?
—Халӑх кӗлетне.
—Иурат,—йанӑрарӗ пилӗк сасӑ.
И. Кашлинкв.
—Есӗ те кайатӑн, йулташ,—руБКипе йунарӗ
Поткулаънӗк.
претҫетаттӗл мана та. Епӗ автан пек Бӗтресе ӳкрӗм. Мӗн тӑвас? Йаснӑ каймаллах, Ну вот урам
— Ӑҫта кайрӑн ес, П ейук?
тӑрӑх утатпӑр васкаса.
— Суйлав пуххине карӑм, Кӗҫттук!
— Суйлав вӑйлӑ пулБӗ-и?
—Тырӑ паратӑни?—ыйтатпӑр мӑйсене хур пек
тӑсса.
— Кӗрешсе пӑхаймарӑм. Кӗрешсеи те ҫийеле
5 анка й
—Кӗтӳ тырри пухманха, пухсан хавассӑнах па- тухас ҫук та.
рас,—тет кулкаласа патрак Лайӑххӑв.
сер ҫык.
—Мӗнле ҫук, ристоват, оппӗҫ тӑвас, камппанӲсӗ
нийе хирӗҫ—ҫулса та илБӗҫ хайхискерсем патрака.
—Кравул, у—ул! ҫухӑрат Лайӑххӑв. Тырӑ паманшӑн илсс кайагпӑр та Лайӑххӑва халӑх пӳртне.
—Тырӑ паратӑн-и?
—Епӗ БӲэ<ӑн пулин те пӗр пӑт парас тепха...
—А-а, ристоват?—ҫухӑратпӑр хай ҫын ҫине.
Аха, хирӗҫ!.
—Хупса та хуратпӑр хурал пӳртне. 7нтан кӗлет
ҫӑрине ҫӗмӗрсе, пурари тыррине шӑлса леҫетпӗр
халӑх кӗлетне.
—Тырӑ паратӑни—ыйтатпӑр вӑтам ҫынран.
—Парас пӗр пилӗк пӑт,—хаваслаяБӗ старик.
—Ма сахал, аха попал, протӗв снаББӗт?—ҫулса
та^илетпӗр пыртан.
ЙулашкинБен икӗ хутлӑ БУл ҪУРт крилтси
умне ҫитсе тӑратпӑр. ^ е р к к е с Ва%кки пек пуйан
ку йалта ҫук та.
—Тырӑ паратӑни? ыйтатпӑр хырӑмне шӑна пек
каҫӑртнӑ Ва 1§ккаран.
—Парас, йулташсем, пӗр алӑ пӑт парас, йӗрБӗ
усӑ пек тутине.
—Вот примернӑй, соснаттӗлни ҫын, урра йӑтас
ӑна,—ҫухӑрБӗ претҫетаттӗл тутийӗсене й ӗ р с е .
—Урра, урра! йалӑ тӑрӑх алӑ тӑрӑнБе ҫаврат
Ва 1§ккана. Конешнӑ утарни пореткӑпа, 50 пӑт
тыррине хыҫҫӑнах йӑтса пыратпӑр.
Хамӑр тем пекех хавас, претҫетаттӗл утма та
пултараймаст, ташласа ҫеҫ пырат.
—Снаш Ванккӑн 500 пӑт тырӑ пулин те, 50 пӑт
пзБӗ, а леш Бухӑнсем памаҫҫӗ!— хайарланБӗ претҫетаттӗд).
И вот, йулташсем, каҫБен тыр-пул камппанине
100 проБЪӑн мар, ҫӗрал проББӑнран та иртерсе
йатӑмӑр пулӗ. Ҫапла ҫав камппани пӗтнӗ хыҫҫӑн,
ыранхи ӗҫ ҫинБен шутлама тиврӗ. Шутлатпӑр
шутлатпӑр та халӑх ҫур^ӗ умне пӗлтерӳ ҫырса,
ҫапатпӑр:
Пӗлтерӳ
— Епб Иваноза хамӑн тӑшман тесв шутланӑ.|
Тырӑ-пулӑ пухас камппанине салатма тӑрӑшнӑ Тӑшман пулман иӗн, ъи ҫы вӑх тус улнӑ.
ҫы н сем пурлӑхӗсене с у т ма , О к т а п ӗ р ӗ н .....
-— Аҫтан пблвн туснз?
9 мӗшенБС, торки пулат Пыма васкӑр.
— Ав хура хӑма ҫина ӳкнб. Вӑл хӑма ҫина манпв
Тжаӗр кунне »пӗ ирех тӑнӑ, кӑнтӑрла аиъах нрт- туслӑ ҫынсвнв ҫеҫ ӳкереҫҫб
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Сукнӑрсем
Микӳшкел РӖК-ӗ умне пӗр акӑш-макӑш тумланнӑ палламан етем ҫунатлӑ тарантаспа тр-р!
ҫитсе тӑБӗ. Хӗрлӗ сӑрантан ҫӗленӗ шӑрттанӗн йӗспе тыттарнӑ кӗтесӗсем йӑлтӑртатса ҫеҫ тӑраҫҫӗ.
ҪийӗнБе кӑвак сукноран ҫӗленӗ вӑрӑм пад^тто.
Аллинби пурнеллӗ перБетккисене каллех сарӑ
сӑрантан ҫӗленӗ.
Ҫак палламан ҫын РӖК умне ҫитсенех ҫунатлӑ
тарантасӗ ҫинБвн ҫӑмӑллӑн сиксе анБӗ те, хӑйне
лартса килнӗ ӑлавҫӑн сарлака хӑлхи патне пӗшкӗнсе темскер пӑшӑлтатрӗ. Унтан йӑл! кулса шӑрттанне хул хушшине хӗстерБӗ те, пусма тӑрӑх
хӑпарма пуҫларӗ.
— Есӗр, йулташ Шкурниккӑв, Бипертерех хӑтланса ҫӳрӗр, хӳрӳ ҫине ан пусБӑр,—терӗ ӑлавҫи
хӑрах куҫне хӗстерсе.
— Ан хӑра маншӑн, мӗнле пулиаллине пӗлетӗп.
Шкурниккӑв кӗрсе кайсанах уиӑн ӑлавҫи ҫунатлӑ
тарантас ҫине сиксе хӑпарса ларБӗ те, тусан
мӑкӑрлантарса, аслӑ ҫулпа кайаллах вӗҫтерзӗ.
^— Страствӑйтте,—терӗ Шкурниккӑв РӖК пуҫлӑхӗн кӑпинетне пырса кӗрсе. Унтан пуҫлӑха ураран пуҫласа пуҫа ҫитиББеяех сиввӗн пӑхса илБӗ.
— Сторовӑ!—пуҫлӑх именкелесе пуҫне хыҫса
ндБӗ те: камсемха есӗр?—тесе ыйтрӗ.
Ш курниккӑв кепкине тӳрлетсе лартрӗ те, шӑрттанне пуҫлӑх сӗтелли ҫине лашт! пӑрахрӗ.
— Есӗр еп килессе тахҫанзх пӗлсе тӑмаллаҫке.
Епӗр кашни районах ун ҫинбсн хут йатӑмӑр Мана
ҫав ӗҫпе Мускавран Пӑхӑрӑслан окрӑкне йзБӗҫ.
— Мӗнле ӗҫпеха вӑл? —астуса илеймен пек пулса, ҫамкине пӗркелентерсе ыйтрӗ пуҫлӑх.
— Ку РӖК-ре пӳрократти пит вӑйлӑ пулмалла.
Нивушлӗ суккӑрсене пулӑшма укҫа пуҫгарма
хушнӑ камппанийе есӗр пӗр сисмесӗрех йулнӑ.
Ытги районсенБб ӗнтӗ пуҫтарса пӗтереҫҫӗ пуд).
Ш курниккӑв уткаласа ҫӳресе йатлаҫат.
Ҫак ӗҫ ҫинБРн район хут илме мар, пӗр сӑмах
та илтмен пулин те, пуҫлӑх ӗҫе пӗр сас-бӗвӗ кӑлармасӑрах тикӗслеме шут тытрӗ. Вӑл: ,кун пеккине хӑй ҫулӗпех ӑсатсан вуннкӗ хут ырӑрах пулӗ“,
тесе шухӑшларӗ хӑй пуҫӗнБе.
^— А-а, есӗр ҫав камппани ҫинБен калатри,—
тӑсрӗ савӑннӑ пек пулса пуҫлӑх.—Ара вӑл хутне
иртнӗ ернерех илтӗмӗр! Укҫине пухасси те пӗтнӗ.
Пурте хатӗр.
Пуҫлӑх пирусне кӑларса тивертрӗ.
— Малтанах мӗнле хутне астуса илеймерӗм,
пуҫӗ те ара мӑкалма пуҫланӑ.
Тепӗр пилӗк минутран Мускавран килнӗ претставиттӗл мӑшӑр кӳлнӗ район тарантасӗпе Сухари
Матакнелле вӗҫтерБӗ.
— Мӗн йатлӑ ха есӗр, йулташ?—ыйтрӗ ӑлавҫи.
— Петр МихалББӑ Патракков.
— Йулгаш Патракков, ӗнтӗ епӗр Микӳшкел районӗнБи йалсене пурне те иккӗн ҫӳретпӗр.
Паҫӑрхи Шкурниккӑв ӑлавҫа хирӗҫ ҫур сӑмах та
Бӗнмерӗ. „Манпа калаҫма мелӑБ* терӗ пулмалла.
Кх-хи1~ӳсӗрБӗ те тусанран кӑвак плашӗпе пӗркенсе ларБӗ.
— Кустар хытӑрах!..
П ретсгавиттӗле Матака ӑсатсанах пуҫлӑх кӑпинетне РӖК ҫыруҫи хупса кӗъӗ.
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ва 1ь 1Ьи.

— Ку мӗнле кӗтмен хӑка?—ыйтрӗ вӑл.
Хам та пӗлместӗп. Ахӑртнех Бенттӑртанах килБӗ
пулмалла. Суккӑрсене пулӑшма укҫа пухмалли
камппанийе ЛунаБарски кӑларБӗ тет. Ҫав ьамппанийе иртерме Мускавран кашни районах хут
йанӑ, епӗр хут илме мар, вӑл камппани ҫинБен
тӗлӗ.кре те курман.
— Снамӑ курман,—хушса ху^ӗ тӗлӗннипе сыаламасӑр ларакан ҫыруҫи.
— Хутне илмен пулин те, ку ӗҫе шӑлса Бзсрах
йакатасБӗ. Атту хамӑра бзс „нако%ай“ лекӗ.
— Т)зсрах йакатасБӗ...
Ҫыруҫи тӑБӗ те алӑк патнелле утрӗ.
— Ан кай-ха, йулташ Иссайӗв. Сан Бснттӑртисен сӑнӗсем пурБӗ никак.
~ Пур. Ма?
— Ара, ҫак Мускавран килнӗ претставиттӗл пӗр
вош тпек туйӑнат, ҫавах мар-ши?Сасартӑкхӑранипе
хушаматне ыйтма та астуман.
Илсе кил-ха еппин.
~ Йурӗ.
Йалканашӗ умне ҫитсенех претставиттӗл ӑлавҫи
лашисене тӑратрӗ те трантас ҫинБвн сиксе анса
пӳрте БУпса кӗБӗ. А нбзх пӳртре пуҫлӑхне, Ад^аккана, тӗл пулманнипе хыпаланса унӑн килне Бупрӗ.
Лешӗ пӗр Бснмесӗр РӖК пуҫлӑхӗ парса йанӑ
„сроБнӑй" паккета бы лзйббсн вуларӗ.
— Ку камппанисеиБен тӗпсакайяе пытансан та
хӑтӑлаймӑн!—-тарӑхат ӗнсине хыҫкаласа.
— „4. Ҫак Бснттӑртан килнӗ йулташа мӗн пулсан та ан ҫилентерӗр; хушаматне те ан ыйгса
Бӑрмантарӑр, атту хамӑр ҫинБен „Известия“ хаҫат
ҫине ҫырӗ. Укҫине тата самооплошени пухни ҫинБен тӳлесе татӑр, анБЗх аллӑ тенкӗрен пӗр пус та
кайа мар парӑр.“—вулат АД)акка.
— „5. Сак ҫӳлте каланисене пурне те еп каланӑ
пек тумасан—пуҫӑрсемпе ответлетӗр“.
— '^ ‘^нттӑрганах тетӗн?—ыйтрӗ ӑ л а в ҫ ӑ р а и
Ад)гкка.
— '5 енттӑртаках...
— Тӗпӗҫтӑвкомран мар-ши?
— Пулӗ те.
— Халӗ вҫо йаснӑ,—терӗ йулашкинБен Ад^акка
пиншакне тӑхӑнса—Мошем кайма ун патне.
Васклса кӑрават айӗнБен ҫӗтӗк атӑ кунБинБен
ҫӗленӗ шӑртанне илБӗ те, йалканашне тухса карӗҫ.
— Стравийа шелайӑм,—терӗ Ад^акка хӑйне кӗтсе
ывӑннипе каллӑ-маллӑ утса ҫӳрекен Патраккова.
— Пуҫӑнар ӗҫе Бэсрах, вӑхӑт кӗтмест. Ҫач икӗ
кун хушшинБе Микӳшкел районне ҫаврӑнмалла.
— 'Га, сирӗн ӗҫ нумай,—хушасшӑн сӑмах Ад^акка.
— Суккӑрсем ва-Бд^и пури сирӗн укҫа?
— Ҫак самантрах паратӑп, йулташ...(?)
Ад)акка ҫӗтӗк шӑрттана уҫрӗ те, аллӑ тенкӗ
хисеплесе тыттарБӗ.
Сехре хӑпнипе вӑл шӑрттанне БылайББСн ҫаклатаймарӗ. Ҫаклаткаласан Ббнттӑртипе татах ся-.
мах хушас тесе, ҫаврӑнса пӑхрӗ те... лашин ларнӑ
вырӑнӗ те сивӗннӗ. '^у п са тухса урама пӑхкаларӗ,
унта та ҫук. Ҫак Б^нттӑртан килнӗ хӑна та Ад^аккана пӗртте вӑрҫмасӑрах хӑварни питӗ тӗлӗнтерБӗВӑл хавасланннпе пӳрте така пек сиксе кӗрсе
кайрӗ.

— Вҫо плохополуБнӑ.— Ҫухӑр^ӗ вӑл сиксе пӳрт
маББине сарлака ҫамкипе лектерсе.
Тепӗр кунне Шкурниккӑв шыва Бӑмнӑ хӑйех,
пӗтӗмпех ҫухалБӗ. Кивӗ—Йакалне, Ҫӗнӗ—Йакалне
кайа-кайа ыйтреҫ.
— Пиртен укҫа илБӗ те.^^^^таҫта Т карӗ,—теҫҫӗ
лешсем.
— Тревокӑ,—-ҫухӑрБӗҫ пуҫлӑхсем.—Напат!
— Окрӑкран ыйтса п^Мес,—теҫҫӗ пӗрисем.
— '5 бнттӑртан!—ҫухӑраҫҫӗ теприсем.
— Хурах!..
— Тытас ӑна. Хупас тӗрмене.
Ҫав кунах тӗрлӗрен ҫырусем окрӑка, крайа,
Бснттӑра вӗҫрӗҫ...
— Йани ҫавӑн пек—шӑрттанлӑ, претставиттӗл...
— Шӑрттанлине мар, нимӗнлине те йаман теҫҫӗ
лешсем.—Ун пек камппанийе те хад) туман.
Ҫакӑн пек тракетилӗ комети нумайах та пулмаст Микӳшкел районт,ех пулса иртрӗ. Пӗр шурӑ
пантит халӑх ӗнсинБен пин тенкӗ ытла сӳсе карӗ.
Ҫакнашкал комети уБрештенисенБе пӳрократсем
ларнинБен килБӗ. '
Хв. Уй-Хнр.

Ҫарӑкпа

ҫӳлҫи.

ХресБенпе упа'пӗрлеш се ҫарӑк акнӑ, тет те
ҫарӑкӗ ӳссе ҫитсен, хресБен ҫарӑкне ҫӑлса илБӗ,
тет, упи ҫулҫине. ХресБен ҫарӑк кӑларса ҫинине.
курсан упа: ну ма.-.а лартрӑн есӗ, тесе каларӗ, тет.
Ҫавӑн пекех Т)акаҫ колхосӗ (Канаш районӗ)
Шӑхран уБлеспромхосӗнБн вӑрман ҫӗрне кишӗр акнӑ. Кишӗрне кӑларма вӑхӑт ҫитсен, леспромхос
саветуйушБийӗ колхоҫнӗксене: сире хӑвӑр акса
ҫӑмланӑшӑн, тата хурал ларнӑшӑн ҫулҫинех пама лекет пулӗ, мана тымарӗпе те йурӗ, тесе икӗ лав
хӗрлӗ тымарӗсене тийесе кайнӑ. Колхос ҫыннисем
упа пекех ухмах пулман, райӗҫтӑвкомпа каласҫа
пӑхнӑ. Райӗҫтӑвкомран Ҫеркунин аллине темле хут
пырсан, Ҫеркунин хӗрлӗ тымарсене промхосри
слушӑшБисене, 3-шер кектар вӑрман ҫӗрӗпе усӑ
куракансене, валеҫсе панӑ.
Тымарӗ усӑллӑрах, тесе ҫӳрет аслӑ Ҫеркунин.
Епӗр те калатпӑр—тымарӗ усӑллӑрах.
С е X X и.

Х ӳ р е л л ӗ п ӑ н в и пӗтеръ#>
„С у т у н л ӳ кӑмиссариадӗн тырпул хатӗрлес
нӑшсем пульҫҫӗ". (Елӗкрен килнӗ ҫыруран).

св. ткисенъе

ъас-ъасах

й'

Статтистӗк (хӑйнв хӑй): Аташатӑп ҫав маъъа ҫинъи проъъӑнсемпе. Хӑш ъухне куҫпуҫ алъӑааса кайаГ тв, вара 2000% 600% , 170% пӑтранса йаратӑп. Айӑплаҫҫб в а р а .. Пайан 15-меш ънслана виҫб
своткӑ тӑвамха, пбри 20% , тепри 60 % , виҫҫбмӗшб 120% пултӑр. Пӑхса пӑхӑпар. (Тытӑна? бҫлвме).
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ҫырам^ияин яуҫри машшим виитти тухва ӳкйв/
4/
Ҫ ия айӑплӑ м«р } ита, винттӑ айӑплӑ.

Ҫ ы рулӑхри ҫы русӑрлӑх.
Справккӑсем ҫакланнӑ „Капкӑна“ . Хырлукасси
йалсовеБӗ ҫырнисем. 3 справккӑ. Тӗслӗх пӗрриие
вуласа парар;
СПР АВКА
Тов. Васянкин прошу отпустить пригадиру
Ивану 8 том, что он действит работник посему
спору не отказывать в том, что казынки сегодня
собрал самаобложени с.-х. налога страх плат
Предсика Миронов.
Волокитта йуратат те, волоккитти хӑйне йуратмаст—тӑнланмалла тухмаст.
Штамп.
Киттайсен ҫырулӑхӗнБв 40.000 саспалли (сяак)
Ҫавӑнпа Китай ҫырулӑхне туйса илме питӗ хӗи
гетБӗҫ. А нбзх Бӑеаш ҫыруллӑхӗнБе те питех те
■тӑнланмалла мар йапаласем пулкалаҫҫӗ. Акӑ штамп.
Хут кӗтессине пусмалли штамп.
В. С. Н. X. С. С. С. Р.
Акционврнов 0-во Э кстракто вы х Заводов

„ Д У Б И Т Е ЛЬ“
Ш ум ерлинсккй Э кстрактовы й Завод

Аксиунер
Екстракнӑн
Т И Р
Шумерли Е
С А В

УпБИСтви
Савӑб ӗсе
Ӗ Ҫ Ӗ
кстракнӑн
Ӑ "5 Ӗ

Адрес; Ст. Шумерля М.-Каз. ж. д.
Ч. А. С. С. Р.
Мӗн каламалли пур—тӑнланмалла вырӑслине
Бӑвашлине етемех тӑнланас ҫук. Етем тӑнланаймасан савӑт атминистраттӑрӗсем тӑнланӗҫ.
Д ӗ р а р ӑ м хутнв кӗрес тенӗ мӗн*
ам аш краштанӗсем „К апкӑна“ ҫыру ҫырса,
Канаш райӗҫтӑвкомӗ нойапӗрӗн 29-мӗшӗнБе „О мерах против хищнического убоя скота“ тенӗ опесаттӗлни постановленимБИ 1-мӗш пункта тӑнлантарса пама ыйтаҫҫӗ. Унта ак мӗн каланӑ;
Воспретить убой следующих животных: а) племенных животных; б) молодняка крупного рогатого
скота в возрасте до 18 мес. и т. д. и наконец
(г беременных женщин всех видов скота.
— Иӑвӑр ҫын пулнӑ хӗрарӑмсене, вӗсем выл)ӑх
сӑнлӑ пулсан, вӗлермелле мар вӗсене, тесе ӑнлантӑмӑр епӗр, теҫҫӗ Йамашсем.
Хӗрарӑмсем, опесаттӗлни постановленире сире
кӳрентернӗ те, анвах аи ҫиленӗр ун ҫине. Ана
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„Утарнӗкле“
Куславкка райоиӗНБи Халӑх суБӗн ҫекреттарӗ
васкавлӑ, пысӑк гҫсем, туса ларат.
— Тӗрӗс,—тейӗр есӗр, утарнӗкла ӗҫлемелле,
сотсиалисӑм ӑмӑртӑвӗ... сахал мар тупӑнат Халӑх
сутӗнБе васкавлӑ ӗҫсем тейӗр.
Иӑнӑшатӑр, вулакансем, ҫекреттар васкавлӑ
ӗҫӗн йатне пӗлеймерӗр, Урӑх йатлӑ унӑн ӗҫӗ.
Акӑ:
Куславккари ерех лавкки прикашБӗкӑ патне
октгапӗрӗн 7-мӗшӗнБе Халӑх суйӗ штампӗпе васкавлӑ хут пырса кӗрет:
Тов. Ч Е Р Н Ы Ш Е В А , Арсентию Иваиовичу.
П р ош у Вас отпустить мне с прдателем сего УГРЯШ О В Ы М винца на двоих с ним, по 3 литра, всего шесть
литров.
Самому придти пет время, через пол часа освобождаюсь.
Будьте добры не откажнте пожадуйста если возможно Т0Л1 К0, и уж но на престольный праздник. С почтением к Вам.
Секретарь суда
(ал пуснӑ).

„Халӑх суБӗ“, тетпӗр. Апла пулсан, сута пыракан ӗҫхалӑхӗ, халӑх суБӗ туса йарӑрха ҫав ҫекреттарӗ... вирлӗрех... мухмӑр уҫҫи пултӑр.

Кушак пӗтеръӗ.
Унӑн сассипеле, ҫумӗнБв выртакан маткн те
ЕӑранБӗ.
— Мӗн пулБӗ сана, Мишшӑ! Мӗншӗн кӑҫкӑртӑн.
— Тайӑ, хӗпӗртемелли тӗлӗк куртӑм. Епӗ лешкасри Хӗрлеҫ Пад^укӗ пулӑшнипеле йалсовет претҫетаттӗлӗ пулиӑ пек. Ыранах П адук патне кайатӑп.
Тӗлӗкре курни Бӑнах пулаканха.
— Ҫук, Мишшӑ! Сяна суйламӗҫ, Сана кулак теҫҫӗ вӗт-ха. Иртнӗ хӗлле те ҫавӑншӑнах йапаласене
илсе тухса кайрӗҫ.
— Суйлаҫҫех мана. ПаД)ук пулӑшат: епӗ ӑна
тыр паратӑп. Хам майлӑ ҫаврапах ӑна. Ман тӗлӗк
пӗрмайах Бӑн пулат.
— Павӑл КӗркурБӑ, епӗ санпатнаӗҫпеле килнӗъБӗ те,—терӗ Миххаил Кулаковски пӑртак йумахлакаласан.
— Мӗн ӗҫпе тата?
— Есӗмана Совета кӳртме пултармӑнши?Епӗса...
— Ҫук, ҫук...
—
каласа пӗтерем. Сана тырпа какайтан татӑк тӑратмӑп...
— Ҫук, ҫук .. Сан пеккисене Совета кӳртсен йала
тепӗр май ҫавӑрса лартӑр. Мана ес кунта илӗртме
килтӗниха.
Миххаил Кулаковски алӑка шалт! хупрӗ те
тухса утрӗ.
— Ех, шуйттаи. Тӗдӗк вырӑнз к ӗ м е р ӗ , — терӗ
Кулаковски шӑл витӗр. Ӗнер савӑннӑББӗ. Ех пулмарӗ, пулмарӗ.
— Мӗн терӗха Павӑл—терӗ арӑмӗ пӳрте кӗрсенех.
— Ҫук, тӗлӗк Бӑн пулмарӗ. Хӗрлеҫ. шуйттан
вӑрҫсах кӑларса йЗБӗ. Унта кайнӑ БУх урам урла
пӗр кушак каҫса кайрӗ. Ҫав кушак каҫса кайман
пулсан, итленӗ пулӗъБӗ-и ,те тен. Кушак пӗтеръ®’
терӗ.
Васкай,

Пирӗи хуш ӑмӑрта вӑрҫӑ ӗҫне пӗлменнисем нумай.
^— Сывпул! '^ипер кай1—-кӑшкӑрБӗҫ тӗлӗниӗ ха— Халӗ мӗн вӑл пӑшал? Хад) технӗккӑ вӗт! Премӑ лӑх хушшннБен пӗриккӗш.
„панккӑсем*, ахтомопилсем йал, вӑрман, тинӗс,
Улӑм витнӗ пӳрт тӑрне хӑпарса тӑнӑ ҫектант
ҫирӗм хутлӑ Булҫуртсем урлӑ каҫаҫҫӗ.
нумаЙББСн вӗҫес пек тЙБӗ.
— '5им-ха, Бим! Апла пулсан утлӑ ҫар, кавалерн
— Кайап! Сывӑ пул! Йок! сикрӗ ҫӳлелле, ш о п !
мӗнле?
ӳкрӗ шӑннӑ ҫӗр ҫнне.
— А мӗн мӗнле? Хад), шӑллӑм, кавалери маш— Ах, ах, ах 1 Шуйттан!... Ура хуҫӑлБӗ! 'Ьурт
шинпа.^Кӗрсе тулаҫҫӗ лашисем ҫине утланнипсх йарапланне пула! Май килмерӗ...
,панккӑсем“ ахтомопилсем ҫине, тураҫҫӗ те тураҫҫӗ
Кӑшкӑрса й^^ӗ йулашки халӗпе.
шашкӑпа, алхасса кайрӗ Йӑвӑҫ-пӑшал Миккулӗ
Йараплан та Бзрласа айаларах анса хут сапаларӗ.
пӗлнӗ пек пулса.
— Йараплан!
— Унта шалта кампа вӑрҫаҫҫӗ? Лашапа кам
— Вӗҫекен машшин!
кӗртег панккӑшне? Мӗнле „панккӑ*?
— Сывӑ^ пултӑр Соаег Сойусӗ сыхлӑхне ҫнрӗпле— Ма шалта! Кантӑк внттӗр шашкӑпа турат те тес ӗҫ!—кӑшкӑрса вуласа тухрӗ хут ҫинБен халӑх.
турат.
— Ма каймарӑн?—ахӑлтатса йЗБӗ халӑх ҫектант
— 'Ьим, Бим,^а винттовккӑ мӗне кирлӗ?
ҫине кӑтартса.
— Винттовккӑ мӗн... ун ҫинБен калама пӗлмес— Улталаттӑр! Тӗнпе мар ӑслӑлӑх йарапланӗпе
тӗп, ӑна епӗ тытса курман.
вӗҫес килет! Йараяланпа тавлашма ҫуки? Ҫӗн— Есӗ Былай пӗлен, винттовкка хун ӗнсӳ хыҫне терБӗи?
пӗлнӗ пекех пӗлен...
— А тата... Вот хам ӗлӗк вӑрҫӑра курнинех илеп
,Й ум ах“ тейӗр есӗр. Йумах мар, БЙнтан икӗ
снаш, йаратпӑр вӑрҫӑ, ши! терӗ те пӗрине тупӑ вершук ҫеҫ кайри. Иӑвӑҫ Пӑшал Миккулӗ, ХутпуД)Л)И шоп! тутарБӗ пуҫран...
патрун Йаҫукӗ, Тӑмкӗпҫе Шӗшлекӗ пекки тем Бул.
— Ой-ой, пуҫӗ тӑм куршак пек саланса кайрӗ Епӗр пӗлменнипе пирӗн тӑшмансем усӑ кураҫҫӗ.
луД),—тӗлӗнБӗ Хутпатруи Паҫукӗ.
Вӑрҫӑ ӗҫне епӗр хӑшӗсем кэБака хаҫат вулама
— Саланма есӗ ӑна мамӑк куртӑнике? Шӑмӑ вӗт пӗлнӗ 'бУхлӗ ҫеҫ пӗлетпӗр, Йун тымарсем вӗривӑл^пуҫ. Ма саланат, пат татӑлса ӳкрӗ ҫӗре. Ҫын- ленсе кайаББенех вӗренсе сыхлӑх ӗҫне хӑпартар.
ни ӑслӑскер Басах тавҫӑрса илБӗ: кӑпӑр-капӑр
Н. ■^урпак.
хӑйӗн пуҫне ҫӳҫӗнБен ҫавӑрса тытрӗ те, хул хушшиие хӗстерБӗ, йара паБӗ пуД)Нитсӑна ҫыпӑҫтарма.
— '^им ха-Бим! Пуҫсӑр мӗнле тупрӗ вӑл хӑй
Йетӗрне районӗ налаҫатпуҫне,—сасартӑк тӗлӗннипе харӑс кӑшкӑрБӗҫ Хут—
Шӑмат
колхосӗн сат-пахБине, алӑксем уҫӑ тӑпатрун Паҫукӗпе Тӑмкӗпҫе Шӗшлекӗ.
— Мӗн мӗнле тупрӗ. Унта ҫын пуҫӗ сахали мӗн? нипе тата карти пӗр тӗлтен йӑтӑнса аннипе, выКирек те камӑн п у л т ӑ р -й ӑ т та Буи пуд)нитсана. д^ӑхсем кӗрсе, пӗр ерне туй туса 25 улмуҫҫийе
Ку сӑмахсене илтсен Хутпатрун Паҫукӗн пуҫ шуратса лартрӗҫ. КаБЗкисем колхос правленине
тымаррисем вы.ъфама пӑрахрӗҫ, ҫӑварӗ тӗкӗ пенӗ ырӑ сунса „ме-кекек^тесе тав туса килелле утрӗҫ.
пек карӑлса хытса ларБӗ. Шухӑшра: ӗненес те Колхос правленнне халӗ каБЗкасемпе сурӑхсем
пӗлӗшлӗ тесе, хӑйсем патне (каБзка картине)
килмест, тен пулӗ те, тет.
— А, вӑт-вӑт тата пит ҫине тӑхӑнмалли пур, хӑнана Бӗннӗ. Правлеки унта кайасси ҫинБен
ҫветкӑ пулмалли. Епӗ Кӗсел Макҫӑмӗ патӗкБе лару туса сӳтсе йавман.
куртӑм, пас вӗлереср 1 Н тет,—хушрӗ татах Миккул
— Шӑмат ^ӑрӑхӗнБи йалсенБв хут пӗлменлӗхпе
— Пас? Пас кама вӗлерет вӑл? Хӗлле пулсан кӗрешесси вӑрман хатӗрлес камппанипе ҫыхӑнман сухала тем БУхлех тытат те, халиББен те са пырат: хут сахал пӗлекенсемпе хут пӗлменнипӗрре те вилмен. Ей-пох вилмен.
сем, йӑвӑҫ хатӗрлес ӗҫпе вӑрмана йарас вӑхӑтра,
— Пас мар, кас,—хушрӗ пӗри айакран.
пурте шкулалла вӗренме уттараҫҫӗ, кайран, кӑшт
—Вӑл пите тӑм илесрен хупламалли...
вӑрмана хӑвалама пӑрахсан, килелле йӑпшӑнаҫҫӗ.
УнББбн те пулмарӗ йал ҫинелле хӗреслӗскер,
— Шӑмат колхосӗ 1300 пӑт ҫӗрулми пӗр шӑтӑка,
перус валеҫнӗ Б у м ех и пек ӗрлесе кӗрсе кайрӗ.
сывлӑш кӗрсе тухмалли пӗр трупа хӑвармасӑрах
—- Кравул! Пӗтрӗмӗр! Ак-ку мӗн?—-кӑшкӑрса тултарса пусса хывнӑ. Халӗ паранкисем сывлӑш
йаБӗҫ^Иӑвӑҫ-Пӑшал Миккулӗпе Хутпатрун Паҫукӗ. ҫуккипе, пӑБӑрханса выртса ҫӗрме пуҫланӑ: вилет— Йараплан вӑл, йараплан!
пӗр, вилетпӗр!—тесе ҫуйӑхса выртаҫҫӗ. Ҫӑлаканӗ
— Есӗ ху караптал! Курмасни йавӑнса тӑрат? ҫук.
Караптал ҫавӑн пысӑккӑши? Караптал ашне хам
— Кив Тинкеш йалканаш пуҫлӑхе Малов ҫаквӑта ҫисе курнӑ, кӑшкӑрБӗ хЗранипе Тӑмкӗпҫе.
хӑтра ерех-сӑра естафетти иргерБӗ. Хӑй утарнӗк
Кӑна курсан пӗтӗм й л ура ҫине тӑБӗ. Пӗтӗм пулса 4 кун хушши йалканашне пырса тӗсне пуҫне
мар ӗнтӗ, хӑшӗ Б^ркуҫҫи тӑрне, хӑшӗ сӑха переҫҫӗ, кӑтартмарӗ. Тӗрлӗрен нетоимккӑсене пухас ӗҫ Махӑшӗ—вӑл ҫапла ҫапла машшин теҫҫӗ.
лоза шыраса хура тара ӳкнӗ. Ӗҫпе пиҫнӗ утарнӗке
Пуппа ҫектант пуҫлӑхӗ те хулӑмӑн сывласа ил- („ӗҫкӗпе,, тесен те йурат) ҫитес суйлавра йалканаБ^ҫ.—Май килБӗ,—терӗ ҫектӑ пуҫлӑхӗ.
шӗнБен кӑлармалла, мӗншӗн тесен унтан ҫӗвек
-3 Турӑ мана илме килнӗ, кайатӑп уш. Сыв шӑршӑ кӗрекен пулнӑ.
'‘Улӑр ҫӗр ҫинБи халӑх!—кӑшкӑрБӗ ҫектӑ пуҫлӑхӗ
^алӑх хушшине мӗлке ҫине утланса кӗрсе.
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Уйпуҫсем.
Вӑрнар районӗнБИ Уйпуҫ йалӗсем епӗр.
Малтанах калас пулат, пирӗн йалта кулаксем
ҫук. Комсомол йаБейкки те сапаланса кайма тытӑннӑББӗ те, таҫтаи^-таҫтан каллех пулБӗ. Ну ҫавах аптрэмастпӑр. Йалӗҫтӑвком хамӑрпа. Пӑрҫататли Тийаккӑнӑв Йӑван СаххарБ халӑха шыва
йамарӗ. Акӑ манах, кулак мар тесе, хут туса паБӗ
те, лере востановит турӗҫ.
Тата кӑҫал леш ҫирӗп сатани сиксе тухрӗ. Ун
Бух та йалӗҫтӑвком халӑха сутмарӗ. Леш Бухӑнсен
сопранинБе йал уполномоББӗнӗ Верентейӗв Михал ВаҫҫилБ ларат те, унтан иртекенех ҫук. Тырӑ
хумалла Бух> ҫук тетпӗр пуд), тет те Михал
ВаҫҫилБ, пӑртаккул ҫине „ҫук“ тесе ҫырса лартаҫҫӗ. М акар ЙаккӑЛ)Бах илер. Вӑл ҫӗр пӑт та
пама пултаратха та, ҫынна труках ӑҫтан пӗтерсе
хуран, ӑҫтан пала-тӑран ҫынна шыва йаран. Вунӑ
пӑт топровоД)НИ тӳллетерББӗҫ те ӑна, ҫитет совета
Патшалӑха пурне те параймӑн тата! Ҫавӑн пекех
Ҫемен ТенисБа, Павӑл ИаккӑлБЗ, пӗтӗм пирӗн пек
лишшони текенсене те, хӑтарса хӑварБӗ йалӗҫтӑвком.
Ҫи.чун ВаҫҫилБа та темле йӑнӑшпа „тверти сатани“ ҫине кӗртнӗ те, ӑна та аплах хӑвармӗҫха.
Вӑтам пурӑнат, тесе хут туса панӑха. Темиҫе
тостоверени та пур. Ну, ку апла пулБӗ. Тата мӗн
Бул хур, Бӑхӑ ҫӑлса хӑварБӗ Верентейӗв! А мӗн...
Хур нумай ҫынсем Петрекӑсалла, Мускавалла
кайаҫҫӗ те, 15—20 тенкӗсемпе сутаҫҫӗ. Хамӑр
ҫыннах усӑ. Мускава нумай кайаҫҫӗ пирӗн йалта.
♦
♦ ♦
Тата каламха сире. ТемБул ӗҫлесен те халӑха
йураймӑн. Ҫавӑнпа та пирӗн пӑрҫататлӑ Йӑван
ҪаххарБ ним те халӑхшӑн ӗҫлемест. ЛуБЪӗ дайӑх.
Йалӗҫтӑвкома лерен отношшени килет те, Йӑван
СаххарБ тытса та пӑхмаст. Тӑрсан-тӑрсан хӑйсемех килсе ӗҫлесе параҫҫӗ, тет вӑл. Кӗперсемшӗн
калаҫаҫ таха, кӗпершӗн те тӑрӑшмаст вӑл. Пирӗн
налта халӑх укҫипе лартнӑ хурал пӳрБӗ ҫӗрсе
ларат те, уншӑн Бухӑнсемпе колхоссем тӑрӑшшах
тапаланаҫҫӗ. Вӗсене тунипе халӑха йу^айатни мӗн.
ТуББ^р кам тӑвакан!
Хад) тата вӑрмана ӗҫлесе пӗтереҫҫӗ. Пӗре лери
килсе хӑвалама тытӑнБӗ те, халӑха йамарӗ.
Ҫапла ӗҫсем, ҫапла! Ырри ҫинБвн каламялли
тата нумай та, ҫите. Кун пек лайӑх ӗҫленӗшӗн
пирӗн йалӗҫтӑвком составне хад)хи суйлавра та
хӑйнех хӑварсан та, ҫылӑх мар. Вӗсемсӗр пуҫне
ҫынни те ҫук ӗнтӗ.
Кун пек лайӑх ҫын тошӗ ахалех пулмаст вӑл.
Ыр кӑмӑлпа ӗҫтеркелесех пулат вӗсене. Кӑҫал
ерехӗ те хаклӑ та. Епӗр ҫавах ырӑ ҫыншӑн нимте
шутламастпӑр. Ӗҫ пултӑр пире. Михал арханБе те
пурте сӑмакун турӑмӑрха. Ним сас-Бӳ те пулмарӗ.
Мӑн праҫниксенБе те мӗн пур ӗҫлӗ ҫын пирӗн
кӗрекесенБе, халӑх типсе ларнӑ Бухне те, пирӗн
йалӗҫтӑвком ереке ӑшӗнБС.
Ҫапла, ӗҫсем лайӑх! Тата леш кулхуссемпе, сӑмса
хыттилла кумсумулсене Бзрмалла таха. Т)арнӑпа
пӗрех ӗнтӗ. Скорӑ вӑрҫӑ пулмалла теҫҫӗ, вара...
Сывӑ пулха, иртсе ҫӳренӗ Бух кӗрсе тух. Ваҫли
ӑҫта ҫаккӑьта?—тейӗр те, мана йалта пурте пӗлеҫҫӗ.
Ҫапла, вара. Ҫапла!
Уйпуҫсем.
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Склатри

таварсем.

Т)ӑвашснап складӗеенде сутма ш н са
кайнӑ тем ъухлӗ ҫилӗм, 5000 тенкӑлӗ*
шлепке, 1.500 тенкӗлӗх хӑйра, тем
Ъухлӗ пулавккӑ (майра йӗппи) тупнӑ.

Ҫилӗмке т зх ӑ ш ӗ в р е ти ттӗ л сгм п е
х ӑ в а р н ӑ пу»1]?

ҫыпсӑ

Шлепки^^ем у ъ р е ш т е н и р е „ш л ^ а п п ӑ се м "

са л а р м а

л а р н ӑр ан

й у л н ӑ пуЛ|?

П а х и л к к и с е гл
п у л н ӑ пул]?

й зп е ш ы в р а н т и п п ӗ н

Хӑйри сене о тъ о т тӑ в а с у м ӗн
к и р л ӗ п у л ӗ т в с е с у т м а с ӑ р т ӑ н ӑ пу/ь-

Ку пулавккисвне мӗншӗн сутм асӑр

тухм а

кирл!

хӑ й р а м а

усранӑш и?

В ӑ р ҫ ӑ.
»Вӑрҫӑ“ тенӗрен есӗр с^асартӑк хӑраса ан укӗр.
ХресБен ҫур^ӗ таракканпа хуртланса кайнӑ.
Вӑрҫӑ тенине епӗр хамӑр сӑмсана вӗҫертеймен
Куд)ттурлӑ вырӑнта, канӑҫлӑн, лайӑх апат ҫийес
пекех асран йамӑпӑр. Вӑрҫӑ, вӑрҫӑ тесе кӑшкӑрнӑ вырӑнна йӗрӗнсе вэрҫса тухмалла пулат.
Бух пире тӳрех Швейтсарири хад) анБЗх пулса
Т)ӑнах та ку вӑрҫа ҫине тӑрсах вӑйлатмалла. Ку
иртнӗ вӑрҫӑ ӗҫнесирес конферентсийӗн хатӗрленӳ анБЗх мар, апат ҫимелли ҫуртсенБи тирпейлӗхкомиҫҫин ӗҫӗсем аса килеҫҫӗ. Кунпа пӗрлех пром- шӗн, тирпейлӗ, йурӑхлӑ хатӗрленӗ апатшӑн ҫарамаспартти (промтавар мар ку, асӑрхӑр) ӗҫӗсем вӗсем лансах вӑрҫмалла. Вӑрҫӑ так вӑрҫӑ пултӑр уш.
Хрантси паттшалӑхӗпе Советсене ҫакма хатӗрлен^ Есӗр каллех йӗрӗнмелле „мелӑБ“ ҫырнӑ тейӗр.
ни пуҫран каймаст. Куна есӗр вуланӑ. Енӗ уна Иӗрӗнмелле ҫав. 'Ьйн пулнине пытарас килмест
ҫырса сире маткупа калаҫҫа ларма Бзрмантармӑп. ман. Калуш, ҫӑматӑ илме столовӑйне мар, 'Р)ерапУншӑн хӑрушлӑха пытарат тесе ан шутлӑр, ҫук. копах кайас килет.
Ан силленӗр. Н. "Ьурпай.
Леш империалисӑм патшалӑхсем вӑрҫӑ ӗҫне сахаллатас тӗлӗшпе ӗҫлекен комиҫҫи ҫинБен калаҫмаллах килет. Вӑл комиҫҫине „вӑрҫӑ хатӗрсене
йышлатса, вӑрҫӑ тума хатӗрлекен комиҫҫи" тесен
тӗрӗс, вырӑнлӑ пулмалла.
Т)ӑнах та ӗнтӗ. Ҫуралнӑранпах вӑл„ Бакарас“
тег Бӗлхипе. Шухӑшпе ӗҫӗпе,, хатӗрлен,“ йышлӑлат„ мах ан пар,“ тайош вӑрҫӑ пулса пырат.
^ Ш ы в а вӗретсен те шыв пулат. Ку та ҫавах.
Ҫук, ҫук апла мар. Ку типӗтес тесе вӗретнӗ ҫем
нумайланса пырат. Вӑрҫӑ хатӗрӗ, ку!
Империалисӑм ҫипҫанкисем йун ӗмсе, ҫӗленсем
тире сӑхма Бзшлатса сӑннисемпе выдд^атса пурӑнни
те новӑҫ мар. Пирӗн вӗсем тапӑнсан пуҫне ҫапса
хуҫҫа, кӗсел пек нимӗрлентерсе тӑкма йаланах
хатӗр тӑмалла.
Ку епӗ ҫырас тени урӑх вӑрҫӑ.
— Ес мӗлле тӑмсаккай, тӗнБери ӗҫе Шупашкарти хресБен ҫуртӗнБи столовӑйпа ҫыхӑн? темелле
есӗр. Латнӑ. Иурӗ.
— Ей, йулташ столовӑй! Ман кунта, йашкашӗнБе таракансем пур.
— Так што тух^^ҫӗ, уна иртме килмен вӗт ес:
ҫита ҫи!
— Шалӑпӑ кӗнеки! Шалӑпӑ! Ҫук. Унта, ҫи, лере
теҫҫӗ. Унта, теҫҫӗ, ҫит. Тӑваттӑн
шыратпӑр
шалӑпӑ кӗнеки.
— Пар еппин, ҫырӑпӑр,—кӑшкӑрБӗ йулашкинБен пӑру хӳри пек калстӑк ҫакнӑскер.
— ^Никак не мошӗм пӗтерме, халӗ икӗ уйӑх вӑрҫатпӑр. Пирӗн унпа вӑрҫакан технӗк те пур. Акӑ...
Т)ӑнах та кӗнБелере симӗс-кӑвак емеллӗ панккӑсем, кӗленБесем, купӑс пек хутлӑмлӑ пӑрашук пӗр
ҫӗклем йӑтнӑ ҫын кӗрсе кайрӗ.
— Кам ҫырат. Вӑрҫатпӑр...
Ара вӑл кирик кам ҫырсан та ҫавах пуд,.
— Санне миҫе лекнӗ?
• Иккӗ анБЗх.
„ Вӑл мӗн, стутентсен столовӑйне апат пӗҫерсе
хатӗрленӗ ҫӗре пырса кӗме хӑрамалла. Ҫуркуннехи^Шупашкар урамӗнБИ пек ҫӑхӑршӗнБе апатпа вӑрҫаҫҫӗ. Виҫӗм кун ҫӗрулми нимӗрӗ ӑшӗнБеи
®нҫӗ арман канаБӗ йавма^ҫитмеллех муБэла кӑл|фса пӑрахрӗҫ,“ темелле. Ӗненетӗп еп, ӗненетӗп.
Иашкаран йурӑхсӑр йапала тухнӑ тенине ӗненеанер. Нумай ун пек. Йурӑхлӑ йапаласем ҫук.
Ман шутпа хад) хӗле хирӗҫ ҫӑматӑ, калпак, пад>то таврашӗнБен апат хатӗрлемелле. ТемБухлех
Вӑрмӑн хатӗрлес ӗҫ:—"Ьӗрӗ БУн шутне
хумаҫҫӗ
аван пулмалла. Ҫийекенсем те хад)хи пек йатлаҫсо мар кашни хӗпӗртесе пуҫа калпак, урана ҫӑматӑ, мана йалсоветсем! Ытти камппанисем, есӗр те пули
хулхушшине пад)Тто хӗстерсе тухса кайӗҫ.
мана хӗрхенсе хӑвӑр рете кӗртӗрха.
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Манӑн о п р авт ани.
Йулйшки шӑхӑтра хаҫатсем-шурналсем ҫинБе
ман ҫинБен: йалканаш пуҫлӑхӗ нимӗн те ӗҫлемест,
кӗнБелер пушӑ ларат, пуҫлӑх кулаксем патӗнБе
ӗҫсе ҫӳрет, тесе ҫырма пуҫларӗҫ. ӐнБах пӗлес пулат мӗншӗнне: мӗншӗнне пӗлмесӗр ҫыракансене
туршӑн та сута паратӑп!
Маншӑн пулсаи хаҫата мар, таҫта кайса Бзаӑш
т 1 ршшӗ саспаллисемпе ҫырса пӗтерӗр.
Иртнӗ куисенБе ,К анаш ‘ ҫинБе ҫырнӑ— .Суйлав
камппани пуҫланат* тесе. Ь зн а х та пуҫланБӗ. Ха*.
лӗ куратӑщ мана хисеп тепӗре Коысомол йаБейк
ки тишкӗрӳсем туса ҫӗнӗрен кӑититатсем хатӗрлет.
Суйлав комнҫҫи манӑн тӑваиӑмсене суйлав прависӗр хӑварат. Иулашкинъен тата тахӑнҫархи манӑн
вӑрттӑн ӗҫленӗ ӗҫҫене тупса иӑларса халӑх уыӗнБе пухурв намӑслантарса йатлаҫат комсомол йаБсйкки—пӑру ҫисе йаманскер. Икӗ ҫул хушшннБв
сахал иар ӗҫ тунӑ епӗ. Пуҫлӑха кӗнипе савӑнса
ҫуттине шантлаттарнине калам мар. Ара нимӗн
хутла пӗлмен ухмахсеке хута вӗрентес тесе кӑшкӑратпӑр, пурнӑҫа кӗртетпӗр тарӑхсах. Халӗ хута
пӗлекен пулса пирӗн вырӑна ларса ӗҫлесшӗн, пире
сӑпсана хулӑпа йӑшталаса кӑларнӑ пек, кӑ.нарса
йарасшӑн. Ара патшалӑхӑн куҫӗ ҫуки мӗн? Кӑҫалах
суйлав туса иртерет. Ш злуне епӗр ну.май илсе
савӑнман. Унашкал кулак муБей те ҫулталӑка ЗЭО
тенкӗ пама пултарат ҫывӑхне пырса ун майлӑ
пулса ӗҫлесен.
Ьухӑнсене пулӑшма мар. тем ту—ҫайах пире
усси пулас ҫук, йулашкинБен ывӑниББОн йатласа
ҫех хӑвараҫҫӗ. Кулак ун пек мар—кӑшт пулӑшнӑ,
ҫӑмӑллӑх панӑ хыҫҫӑках пӗрре ӳсӗр пулаБСн ҫутине ӗҫтерсе йарат.
Иалканаш кӗнБелерӗнБе халӗ те ӗҫлеместпӗр
мар. Куленех унтах пурӑнатпӑр хӑш
халӑх
пуҫтарӑнса Бӗлӗм туртса ларман БУ:>^ йӗке-хӳресене те хушатпӑр, теласене кӑт пӗБӗклетме' ытла
пысӑкӑн курӑнса выртасран. 'Ь^нах та ӗнтӗ йӗкехӳре етем пур Бух ӗҫлемест, ҫавӑнпа кӗнБ?лертеп
тухса кайатпӑр.
КӗнБелертен кайсан та ӗҫсӗр ҫӳреместпӗр. Кӑ
ҫалхи ҫулъен кулаксене сахалах усӑ туман мар—
нумай тунӑ. Ҫавӑнпа та ун хакие' кӑларас шутпа
пуҫлӑхран тухаББбн ӗҫсе йулас тетпӗр.
Тен ӗнтӗ, нумай ҫыртӑм таха усси пули-пулми
сирӗншӗн. Ҫакна вуласа тухсан, хӑвӑр ман ҫинбсн
ҫырнине кайалла илеттӗр пулӗ тесе шанатӑп.

Тӑ р ӑ шс а ӗ ҫ л е н е н копсойус:
„Х у р пухас тӗлӗшпе пӗр Ш ӑм 1рш {
районӗн-ьи копсойус анъах хӑйӗн планне тултарнӑ, ытти районсем к у ӗҫе
ҫителӗклӗ ӗҫлемеҫҫӗ
,К<!анаш* хаҫатран.

Пгхтвр Лӑриванӗ.
Тутеркас районӗ. Тепте йалканашӗ.

Пушар вӑхӑъбнъе
— АБасем, маа ара БУпмастӑр, Ҫитӑрӑв
ҫунса
(
кжйат вӗт!
— Ҫунмӗ! Вӑл пушар трушинин претҫетаттӗлӗ.
Тасату пирки.
— Ӗнер леш „ҫутти“ текеннине пӑртак сыпкаларӑм та пайан мухмӑр^ш пӗтӗм ӑша тасатса кӑларБС- Хӑстарат еппин...
— Вӑл мӗ-ӗн! А епӗ раштав кунӗ ҫавна ӑша
илтӗм т« парттирвн тасатса кӑларБӗҫ.
X «. У Й-Х и р.
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Копсойус акӑнъй.
Ӗҫлем еҫҫӗ, теҫҫӗ,
каккуй унта ӗҫлемеҫҫӗ, ҫыру та ҫырса ҫап
рӗм карти Ҫ И Н 9 ... Килмесен, мӗн тӑвамха
еп8?1 (^Ьенне ӗҫм е пӑрахса). Тииӑ-тикӑ-тикӑт-т-и и и-и-кӑ1
0 ъот умӗн
Арӑм: Ӗнер, йалканаш пуҫлӑхӗ сирӗн пата мӗн
тума пыБӗ вӑл? Хбр ъа: Отбот Бухне ним калама
пӗлместӗп тет, мӗн каламаллине аттерен ыйтрӗ.
Вара атте хаҫатсем ҫинбсн вуласа ^ыхвӑрсем ҫырса парса йаБӗ.
,Й аи ка р“

Хӑмпӑкассинъи Кӑпӑк вӗҫни,
Хӑмпӑкасси 'Ьӑваш ҫӗршывӗнБе би пӗБӗк йал.
Ҫара ҫунапа пырса кӗрсен ҫуна хыҫӗ пӗр хапхинъен кӗрсе пӗтнӗ ҫӗре турта пуҫӗ йалӑн тепӗр вӗҫӗнБИ хапхияе пырса тӗкӗнет. Йалӗ пӗБӗк пулин
те кунта пысӑк утӑмлӑ ӗҫсем пуҫланма тапратнӑ.
Мӗншӗн тесен кунти йалсовет претҫетаттӗлӗ Миккулай МитрӗБ Пусырйов хӑйне-хӑй кӗҫӗн-кӗрӗм ҫын
мар Шутпа вӑл—-Кӑпӑк Микули ку йалта пуҫлӑх
пулса пурӑнма ҫуралнӑскер темелле.
Таврари йалсозеБӗсем вак ӗҫсем ӑшне путса муталанса пурӑннипех сотсиалисӑм никӗсне хывасшӑн.
Кивӗ шкулсене, ҫӗмрӗк кӗперсене, пушар урапиҫунисене сулӑм укҫипе йусакаласа ҫирӗплеткелесе
кун кураҫҫӗ. Майӗпе БУ:>>ӑн-вӑтамсеке вӑтӑршархӗрӗхшер кил пӗрлештерсе колхоссем тӑваҫҫӗ. Пирӗн Кӑпӑк Микули апла мар, тӳрех пысӑк утӑклӑ
ӗҫсене пуҫӑннӑ. Пуҫӑннӑ та...
Суйлав камппани пуҫланас умӗи Хӑмпӑкасси йалсовет ӗҫӗсеье тӗрӗслеме районри инструкттӑр персе ҫитнӗ.
— Сан пек ҫӑпаталлӑ инструкттӑрсене отбот памастпӑр епӗр. 'Ьенттӑртисем ҫеҫ пире тӗрӗслеме
пултараҫҫӗ. Пӗлес пулат епӗр камне!
— Ун пирки кайран сӑмах пу.тӗ, хаЛ) каласа парха хӑвӑр ӗҫсем ҫинБен...
— Еҫсем мӗн... пирӗншӗн пулсан такҫапах йалта
сотсиалиспм пулса ҫигмелле. АчБах Бенггӑртнсем
пӳлсе пыраҫҫӗ пире. Ҫуркуынепех епӗ йаламашшинлатса ӗҫсене технӗклетмелли таврашсене ынтса
Ъенттӑра ветӑмӗҫлӗ ҫметтӑсем тӑратнлББ '- У» 5ухнех епӗ пӗр гп-гтоннӑй ҫурт (шкул тума) икӗ авттомашшин (пушар сӳнтермеллк), икӗ тинамӑ машшин(електритсӑстантси ваД)Л)И), пилӗк трактӑр, нкӗ
компайн, тата ытшсене те йама ыйтнӑьБӗ. Пайап
кунББбн пӗр хыпар-хӑнар та ҫук. Пирӗнге ӗҫ тӑмаст.
— Вӗсем пиркн ыар-ха епӗ.
А вӑт, сирӗн ҫырмари кӗпер, каҫма мяр патне
пыма хӑрамалла. Ҫӗрле мар кӑнгӑр кунӗнБеҫырма
тӗпӗнБен тухма майӗ ҫук. Тата пушар сарайӗ-мӗн
латги? Пи'бки-урапи йур ӑшӗнБс, ҫуянсем хурамасӑр-тургасӑр ҫӳлте аслӑк ҫинБе выртаҫҫӗ... Тага
колхос шӑрши пӗр кил пури?..
— Мӗн?—кӑшкӑрса тӑкрӗ Пусырйов. Ҫазкашкал
ӑпӑр тапӑр ӗҫсемпе вӑхӑта нргерес штод) ха-ьхи
утарлӑ вӑхӑтра? Ҫуна хурамисене йусаса аппаланса
лармалла пуд, тата пирӗн? Тата колхос тетен... Ӑҫта пирӗн йалӗ колхос 'гугааллӑх? Йалӗ пысӑк пулнӑ
пулсан епӗ ҫынсеньен малтан тӗнБипе ҫук кикант
колхос оркааисагсилемелле. Пӗлетпӗр тазнах.мӗн
тумаллине. А ньахвак тӗвеис--мг1е аапаланмалли мар
кад впхӑ-Бӗ. Ха.ъ спл^апи урӑх. Тавай технӗккӑллӑ
вӑй, тавай мӑттерйал, пар ҫметгӑ ыйтнине.
Питӗ кӳренсе аллисене Бӑмӑртаса сӗ^ел ҫнне
Бышсах йатлаҫиӑ Пусырйов.
Суйлаз пуххинБе халӑх Хӑмпӑ Микулине советРан ншлса ывӑтнӑ.
„
Йалан йал тӑрӑх ӗҫсе-ҫисе пурӑнБӗ, урӑх ӗҫ
йенне пӑхмарӗ, терӗ ун ҫинБен кӗтӳҫ Пӑракух пу^УРа.
Пуҫне хыҫат Хӑмпӑ Мпкули.
„—^Хад)хн халаха ырӑ пулаймӑн. Мӗн пек пыӗҫсене пуҫарма тытӑннӑ пулин те, ырӑ сӑмах

ҫук халӑхрач. Мӗнте вашнӑ ӗҫ манса хӑварнӑш"
епӗ? Шухӑша кайрӗ Микули.
— Ей, тумпуҫ! Тинех пӗлтӗм!
Ара кикант трактӑрстрой тума пройект тӑратмалла пулнӑ мӗн, шелмӑ. Урӑх нимӗнле айӑп та
Ҫук—ҫавӑн пиркийех сирпӗнтӗм.
У .~ Т ур а т.
Пӳрскрат.
— Петр МиххалББӑ, пайан пирӗн сысна ҫурламаллЗ;^
— Йурамаст! Выдӑх ӗрБетес уйӑхлӑх иртнӗ »ӗт,
ҫитес ҫулББен кӗттӗр.
Х в. У Й-Х и р .
Хӑй ҫкнв шанса.
— Иванов, ма есӗ сивӗ ҫӗр ҫинбҫ выртатӑв?
Шӑнса пӑсӑлӑн.
— Ан арпаш! Ара епӗ ҫӗр ко.миҫҫин претҫетаттслӗ вӗт!
X в. У Й-Х н р.

— Мӗн илсе кайан кунта ш р ӑх курапкн ӑш ӗпБв
— Хӑнкӑлп вал. Еулав ҫуртнв кайса нарас те тӗп

— Ма?
~

Ҫын ҫӳ,.ел>и пул ӑр твтӗп.
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Пухха пынӑ муъи.

Муҫкӑ.

К аҫ^пула пуҫларӗ. Кашни килтех БӲреБбсенБен
ламппӑ ҫутти вӗл-вад) туса вӗлкӗшсе илБӗ. Хурал
пӳртӗнБе те хуралҫӑ хӑйӗн пӗБӗк ламгтпине ҫутса
йаБӗ^^Ку пӳртрен нумайах та мар айакра пурӑнакан Йӑван муБи хӑйӗн килкартине вьуьӑхсене апат
пама тухрӗ. Ҫав вӑхӑтра ҫаксен пӳфБӗ уммипе
иртсе кайакан ҫын хӑй йулташне:
— Ей Капуҫтӗн! Халех пыратни хурал пӳртне.
— Халех пырап. Киле кайса килеп аньах, терӗ
лещӗ.
Йӑван муБи кусем калаҫнине илтсен: мӗн пулат
пулӗха тата пайан хурал пӳртӗнье, те пуху пулатӗ ӗнтӗ, вара кайса пӑхасха, тесе шухӑшларӗ хӑйӗн
ӑшӗнБе. Лашине апат парса, пӳрте кӗрсе апат ҫирӗ
те, тухса уттарБӗ хурал пӳртнелле. Пырса кӗрсен:
— Халӑх пуҫтарӑнманиҫхе, пуху халех пуҫланмаҫБӗ пулӗхе, тесе алӑк патӗнБи тенкел ҫине пырса
ларьӗ. Кӑшт тӑхтасан Капуҫтӗн та хурал пӳртне
пырса кӗБӗ.
— Тинех ҫитрӗ! Сана пайан кунта кӗтсе ларса
ывӑнтӑмӑр, терӗпӳртре ларакансенБен пӗри.
— Пуҫлар, йулташсем!—терӗ те, Капуҫтӗн, хӑй
кӑсйиннБен пӗр колотӑ карт туртса кӑларьӗ.
Л арьӗҫ кусем сӗтеле йӗри тавра. Вӑйӑ пуҫланьӗ.
Вӑйин пуҫлӑхӗ Капуҫтӗн. Кунсӑр пуҫсӑр кусен
СБетовоБӗсем те пур.
Вӗсем вӑййа хӑвӑртрах петерсе ҫӗнӗрен пуҫлама
Бзсах пултӑр тесе, миҫе ОБкине шутласа пыраҫҫӗ.
Ҫэпла ҫапаҫ те ҫапаҫ ҫурҫӗрБен Сарйал хурал пӳртӗнБе картла. Выэьаҫ, вылаҫ те, „мӗк мӗк каБЗки,
каБэки“ тесе тӗркӗшме пуҫлаҫҫӗ. Кунта выэьакансемсӗр пуҫсӑр вӑсене пӑхса интереслесе ларакансем те пур. Вӑсене пурне шутласан 50—60 ҫынна
йахӑн.
Пӳртӗнье сывламала мар. тӗгӗм. Пухха тесе
пынӑ муьи сура-сурах вӑрҫса тухса карӗ хурал пӳртӗнБен.
Ҫапла Сарйал (Йетӗрне районӗ) хурал пӳртӗнье
кашни-каҫ ратио тӑрӑх „алло алло“ тесе йантрас
вырӑнне, ,,мӗк мек“ тесетӗркӗшекен кзБакасен сассийӗсем илтӗкеҫҫӗ.
Скорппивн.

Отъот тума русланӑ ъухне.

Ула Муҫкӑ пӗрре ирхине,
Йал хыҫне уҫӑлма тухса утрӗ.
Тем тума, нӑйкӑшса хӑй мӑйне
Т)ӗрнипе ҫаклатса ун Бух туртрӗ.
Унтаи кӑшт ҫиллине иртерсен,
Йал йенне ҫаврӑнса хыт улларӗ.
'Ьӗрине вӑй кӗнӗн туйӑнсан,
Шур шӑлне хӑйраса хыт шаккарӗ.
— Пурӑнатӑни кум? Ма вӑрҫатӑн,—
Терӗ кашкӑр ҫитсе Барӑнсан.
— Пурӑнма лайӑхах пурӑнатӑп,
— Ах, анБах усалла пит сисетӗп,
— Совета кӑьухне вӗт лекеймӗп,
—Ах, мӗнле-ши?Мӗнле ман лекес?Хыт улларӗ Муҫкӑ пит хайаррӑн,
Кашкӑрпа йунашар тайӑлса.
— Ан, куД)Д)ан ес, кум, хам пулӑшӑп.
—^ Вара ес те мана вӗт пӑрахмӑн.
Тӑхӑнтарӑп сана сурӑх тир,
Ан уллаха пустуй, вӗт хад) ир.
ТӑхӑнтарБӗҫ йытта сурӑх тирӗ,
Хӳрине авса хуьӗҫ шала.
Вара кашкӑр калле таҫта йуртрӗ,
Йытти пулБӗ лекме Совета.
*
*
— Ах, кум, тархасшан каҫар!
— Май килмерӗ.
Вот еп пытӑм ӗнтӗ пухӑва.
Кам пӗлтернӗ, пӗри йыт ҫийешшӗ:
— Пӑхха йытӑ сурӑх тирӗпе,
Ҫапӑр кӑларса!..
-

Тесе ҫулса илБӗ те мана.
А вилеттӗм, кум,
'Ьӳт-Бӳт таргӑм,
Ҫук пулмарҫке лекме Совета,
'Герӗ йытӑ, унтан йӗрсе йаьӗ.
Вӗт ӗҫхалӑх хӑйӗн ирӗкне,
Варалама памӗ пуйан йыттине.
И. к а ш л и н к е.

Йулаш ки сӑм ах каланӑ ъухне.

„Капкӑн“ ҫитес номӗрӗсенъе вӑрман хатӗрлессипе ҫуракине хатӗр________
ленес ӗҫсем ҫинъен нумайрах ҫыратпӑр.____________
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Ҫӗрд) хушшинъе рай шыракан аутсем.

П}ронрат теориб.

Патша вӑхӑтӗнБв мӑн хырӑмлӑ пупсем халӑха
вӑйпа тамӑк пурри ҫинБен вӗрентеББӗҪ- Вӗсем те
етем Бӗрӗллех райа йе тамӑка кайасси ҫинБен шарламасБӗҫ. Ҫапла вара етемӗн темле йӑвӑр пулсассӑн та тӗнБере мул хуҫисене хирӗҫ тӑмасӑр пурӑнса иртермелле, вара тин етем вилсессӗн райа
кӗме пултарат, тесе вӗрентнӗ. Райпала тамӑка ӗҫхалӑхӗ ҫӗр ҫинье нумаЙББен шыраса акӑ ҫапла
тупрӗҫ. Улпутсемшӗн рай, ӗҫхалӑхӗшӗн тамӑк, Бӑн
та пулнӑ. Райпала тамӑка пӗтерсе ӗҫхалӑхӗ лайӑх
пурӑнас тесе ревоД)Утси турӗ.
Халӗ ӗҫхалӑхӗ, хӑйех; хӑйӗн пурнӑҫне йусаса
пырат. Рай хӑш тӗлтине никам та пӗлмест пуд), ман
шутпала ӑҫта ӗҫхалӑхӗ хӑйне ырӑ пурӑнӑҫ тӑват,
ҫавӑнта пулат вара рай та.
АнБах та ҫут ӗҫ кӑмиссариаьӗ ҫӗр ҫинби райа
шыраса тупнӑ, вӑл райпа ҫыхӑну та тытат пулас,
рай ӗҫне те йӗркелесе пыма тӑрӑшат. Акӑ вӑл 12мӗш теккапӗрсенБе 8386, 8394, 8404, 8398, 8391,
8414, 8413, 8413-мӗш номӗрлӗ хутсене райа ҫырат
те хутаҫ ҫине (й^онферт; Биксе ҫапла атрӑслат:
„Цивильск Цивильского рай—“
Атрӑс райа шырат, рай тупаймасӑр ҫут ӗҫ профсойуссен комиттетне пырса, „рай кунта-и?“—тесе
ыйтат. Ҫутӗҫ профосйуссӗн комиттеБӗн пуҫлӑхӗ ку
хута хирӗҫ: „ай-уй, есӗ ҫухалса кайнӑ ӗҫ, рай кунта
ҫуккӑ, райисполкомра хад> орканисатсиленнӗ плд),“
тесе кӑларса йарат. Хут райӗҫтавкома теккапӗрӗн
17-мӗшӗнБе пырса кӗрсе рай шырат.
Мӗн тӑвӑн ес, кунта та районри ӗҫ тӑвакан комиттет ҫех. Рай ҫук, ӑҫтине те пӗлмеҫҫӗ. Кам тупса
парӗ. Аптраса ҫитнипе капкӑн муьирен ыйтас терӗмӗр—вӑл пурне те БУхлаканьБӗ, тата ун патӗнье
атрӑссем пур. Рай атрӑсне те пӗлети тен.
Капкӑн тус! райатрӑсне пӗлен пулсассӑн ҫут ӗҫ
комиссариатне пӗлтерха тархашшӑн!
Т.Ҫ.

Кӑпинетра ларас килменипе саветушБИ Иван
МакарБ ҫемҫе пукан ҫинб 0, йӗп ҫинье ларнӑ пек
сиккелесе кӑна ларат, ҫанталӑк пӑсӑкки пуш шех
тунсӑхлантарат Иван МакарБа. Хӗвелӗ те пулин
пӗлӗтсем хушшинье пӳрократланса ҫӳрет. Акӑ ру^кӑ, вӑл кӑмака. Майпен Буптарат сухӑрпа ҫыпӑҫтарса лартнӑ пек хӗсӗк куҫӗсене кӑпинет тӑрӑх
саветуйушБи.
— Мӗншӗн руБкӑна кӑмака темеҫҫӗ, кӑмакана
руБкӑ темеҫҫӗ. Тӗлӗнмелле!.
Ну вот„ Бискӑ,“ мӗншӗн вӑл „сзБӑ" мар „Биск ӑ“—нимӗн те тӑнланаймастӑп тет Иван М акрБ
кӑтра ҫӳҫлӗ, мӑнтӑр арӑмне аса илсе. Мӗншӗн мана хушӑран пӳрократ теҫҫӗ, мӗншӗн Иван МакарБ,
йе просто Ва%ӑ, темеҫҫӗ. Ма сторӑша пӳрократ
тес мар...
— Ман ӗҫ пурБЪӗ саветуйуши,—кӑпинет алӑкне
уҫса ҫӗтӗк мулаххай курӑнБӗ.
— Ман та ӗҫ...
— Епӗ те ӗҫпеББӗ—
— Епӗр те...
— Манӑн та...
Кӗрлесе кайрӗ списӑк айӗньи Б^рет.
— Ан ҫухӑрӑр—пайан маи выхотной кун!
— Енер мӗн пулнӑ татасан?
— Енер уйав.
Ҫав вӑхӑтрах алӑка йар уҫса йарса кӑпинета
кивелнӗ сӑран пиншаклӑ ҫын кӗрсе тӑьӗ.
— Ыран кил тенӗ сана!..
— Ыран килме пултараймастӑп, мӗншӗн тесен
сана Бискӑра кӑларнӑ хыҫҫӑн сан вырӑнта ӗҫлеме
мана суйларӗҫ.
Иван МакарБ хӗсӗк куҫӗсем ал арманӗ пек
пулса кайрӗҫ. Вӑл хӗртнӗ пӑтапа кӑтралатнӑ ҫӳҫне
ик аллипе ҫавӑрса тытса, капинетран ухмах пек
тухса ҫухалБӗ.
М . Йеник

Пула! пбн пйр пек йапала.
1. МулкзБӑ питӗ хӑравҫӑ. Оппортунис та ҫавах,
пысӑк ӗҫсенБен тараканран хӑранӑ пекех хӑрат.
2. МулкаБЙ ӑҫтан тухнӑ ҫавӑнтах ҫавӑрӑнса пырат. Сылтӑмри те сӑмахпа, ҫийелтен, парттин тӗп
политтӗкне йышӑнанҫи тӑват, ӗҫре малтанхи вырӑна
ҫавӑрӑнса пырасшӑн.
3. Ывӑнса ҫитсен, йӑтӑсемпе хӑвалапӑ БУ^не,
мулкзБӑ хӑйех пӑшаллӑ ҫын патне пырса перӗнет.
Сылтӑмри те йӑвӑр вӑхӑтра, йе ҫирӗппӗн ӗҫлемелле
Бух, кулак аллине пырса кӗрет.
4. М улкаБӑ та улмуҫҫисене кӑшласа ӳс.ме Бирмантарат. Сылтӑмри те сотсиалисӑм ^ӗҫне БЙрмантарса тӑрат.

5. М улкаьӑ пӗБЪен ҫӳреме йуратат, Сылтӑмри
те коллективисатси ӗҫне хапӑл йӑшӑнмаст.
6 . МулкаБЙ хӗлле шурӑ, ҫулла хӑмӑр пулат.
Сылтӑмрисем те ун пек тӗсӗсене улӑштарса пыраҫҫӗ.
7. МулкзБӑ йур айне кӗрсе выртат, сылтӑмри те
»опйективлӑ“ сӑлтавсем тупса витӗнсе выртат.
8 . ПахБари йӑвӑҫсене ан кӑшлатӑр тесен, карта
ҫӳмӗнБи йура Бзвмалла т. ыт. те. Сылтӑмрине те
тӗрӗс ӗҫле тесе шаккасах тӑмалла.
9. Мулка^а та, сылтӑм сулӑньӑк лаБакинБисене те „Капкӑнпа“ тытаҫҫӗ.
Сивви.

Ответлӑ ретактӑр А. Ваҫҫилйбв.
^важ лнт
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— Йалта вулама вӗрвннбскер, кунта та (вӑрманта) та вулас ннлнипв аптӑраса ҫитрӗн*
Мӗн вулас?
— А к ҫакӑнта пуртӑ ҫинъв ҫырнн (клаймо) пур.-**ҫавна вула.

