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Сылтӑи оппортуннс:— Епӗ Ҫӗмӗрле кӑмпина^бӗ пуласҫине те шансах пӗтереймен халӗ, 
вӗсем Атӑлстрой тӑвасшӑн..,



ӑнтӑрла ҫутатат хӗвел. Ҫӗрле— 
уйӑх. Ҫулла ҫӑмӑр ҫӑват. Хӗл- 
ле—йур. Кӑна есӗр пӗлетӗр. 
Ӗненетӗр. А-варанпах сӑнанӑ 
ӑна.

Ан-бзх пур тӗн-5ере хӑйамат- 
ла ҫынсем тутисен-вен сӗлехе 

йухтарсах вӗсем сирӗнпе тавлашаҫҫӗ. Иӑнӑшагӑн 
есӗ, краштанин, теҫҫӗ. Хӗвел шӑп ҫурҫӗрте ҫутатат. 
Уйӑх—кӑнтӑрла есӗр ӗҫленӗ ■^ухне пӑхат. Йурӗ 
вӑл кирек хӑҫан та шӑрӑх ийуь^пе ийу^ь уйӑхӗсен- 
"Ье ҫума йуратат. Ҫумӑрӗ ҫин-ьен калас пулсан, 
ҫапла каламалла: вӑл хӑйамат теккапӗрпе йанвар 
уйӑхӗсен^ье шартлама сивӗсен'§е ҫума йуратат, теҫҫӗ.

Мыскара тӑвас тесе каламастпӑр епӗр кӑна. Ун 
пек етемсем пур тӗн-ьере, ҫук мар. Вӗсем—Вар- 
шавра, Перлинра, Паришра, Лбнтӑнра, Нйу-йоркра, 
тата ытти столитсӑсен^ье пурӑнаҫҫӗ. Вӗсем унта, 
пуршуаҫи хаҫа^ьӗсен ретаксийӗсенье лараҫҫӗ. Тӳле 
кӑна,—вӗсем тӑп тӑрӑ кунран ҫӗр туса хураҫҫӗ, 
прохвосран— анкӗл, шулӗкран—тӳрӗ ҫын тӑваҫҫӗ. 
Кам нумайрах тӳленӗ,—вӑл хаҫат хуҫи пулса тӑ- 
рат. Кам хаклӑрах тӳленӗ—вӑл ҫав перопа ӗҫлекен 
вӑрӑхурахсен патши пулат.

Амерӗкри ревоЛ)утсиллӗ писсаттӗл Ептон Ҫннк- 
лӗр теминҫе ҫул ӗлӗкрех „Укҫасем ҫыраҫҫӗ“ йатлӑ 
кӗнеке ҫырса кӑларнӑ-ь^ьӗ. Пит паллӑ фактӑсемпе 
пит нумай токкумӗнтсем пур вӑл кӗнекере. Ҫинк- 
лӗр, капиталисӑм пи-ье^ьӗ хӑйне хӑй сутса пурӑн- 
ни ҫин-ьен, пит уҫҫӑн кӑтартса парат.

Кашни трес, кашни ҫинтиккат, кашни панк, каш- 
ни фирмӑ пӗрпӗр ретаксийе, йе уйрӑм шурналис- 
сене сутӑн илсе хурат. Сӑмахран, икӗ кӑлпасси 
хапрӑкӗ пӗрпӗринпе питӗ вӑйлӑ конккурентси тӑ- 
ваҫҫӗ пултӑр. Пӗр хапрӑкӗ укҫа тӳленӗ хаҫата, теп- 
ри хытсӑ тӑнӑ. Хӑйне укҫа тӳленин кӑлпасси ҫин- 
■Ьен хаҫат мухтав кимнӗсем каласа йурлат. Вӑл 
кӑлпасси мар—ҫӑвар тути. Вӑл кӑлпасси мар— 
хырӑм канлӗхӗ. Тепӗр фирмӑн кӑлпасси ниме те 
йурӑхсӑр, Вӑл фирмӑ кӑлпассисене вилӗ кушак 
какайӗн^ьен туса сутат. Ӑна ҫийекенсем вилеҫҫӗ. 
Ан ҫийӗр!—тет. Укҫасем ҫыраҫҫӗ.

Укҫасем пур ыйтупа та ҫыраҫҫӗ—сутуилӳ, про- 
мышлӗннӑҫ, типломатти, политтӗк ыйтувӗсем тӑ- 
рӑх ҫыраҫҫӗ. Ҫав-ҫав шахтӑ хуҫин кашни кунах 
шахтӑсем ишӗле-ишӗле анаҫҫӗ, теҫеткешер рапо"5 - 
'Ьисем вилеҫҫӗ. Ан-ьах хаҫатра ӗҫлекенсем ун ҫин- 
'Ьен ҫырмаҫҫӗ. Ҫырма йурамаст, мӗншӗн тесен 
шахтӑ хуҫи вӗсене укҫа тӳленӗ. Ш ахтӑсенье ӗҫ- 
лекенсем лантӑш курӑк пек ■ье^ьекленсе илемлӗн 
курӑнаҫҫӗ, тесе ҫырма ҫеҫ пултараҫҫӗ вӗсем. Шах- 
торсем питӗ аван пурӑнаҫҫӗ, мӑнтӑр, сывӑ...

Укҫасем ҫыраҫҫӗ!..
Мӗн ■ьухлӗ хут, мӗн ■ьухлӗ перопа ьернил пӗ- 

тернӗ пуршуаҫи ретаксисем пирӗн Совет сойу- 
сӗн^ье пулса иртекен ,хӑруш лӑхсем“ ҫин^ьен ҫырса- 
Кашни 1̂иста хутшӑн, кашни •ьернил туыламӗшӗн

ылттӑнӑн тӳлеҫҫӗ. Кӑпиталиссем, имппериалиссем, 
прохвоссем пролеттари тиктаттурӗ ҫӗршывӗпе кӗ- 
решмешкӗн тӑкак кӑларма хытса тӑмаҫҫӗ. Ҫырӑр, 
а-5семсӗр! Пуҫран шухӑшласа кӑларса ҫырӑр. 
Совет сойусӗньи рапо-ь^исемпе хрес^енсене ну- 
майрах варалама тӑрӑшӑр. Мӗн 'ьухлӗ тислӗк кӑ- 
ларса тӑраҫҫӗ вара унта пуршуаҫи хаҫа^ьӗсем куя- 
ран кун намӑса пӗлмесӗр. Мӗн ■ьухлӗ суйа.

„Мускавра Театра^ьнӑй плош^ьӗтре вӗлернӗҫын- 
сем шашанӗ-шашанӗпе выртаҫҫӗ“.

„Ҫӑмӑл кӑвалерин пӑлханакан ■ьаҫӗсем Кремӗле 
тыгса илсе ҫӗнӗ правиттӗлствӑ тунӑ“.

„Атӑл хӑй ҫыранӗн-ьен тухса Смоленскпа Харк- 
кӑв хулисене шыв айне тунӑ.“

«Вӑйлӑ ҫилтӑвӑлпа Капкас тӑвӗсем ҫурҫӗрелле, 
Арханкӗлска куҫса лармӑ.“

„Колхоҫнӗксем ҫапла постановлени йышӑннӑ: 
помеш^ьӗксене каллех хӑйсен ӗлӗкхи именисене 
тавӑрӑнма ыйтас тенӗ.»

Нимӗнле Макнитокорскипе Тнепрострой та ҫук— 
вӗсене по^ьшевиксем пуҫран шухӑшласа кӑларнӑ.

Ҫавӑн пек „Новӑҫсемпе тултарса пыраҫҫӗ пур- 
шуаҫи хаҫа^ьӗсем хӑйсен стра.нитсисене.

Иаппони Китайа тапӑн^ьӗ. Йаппони Ман^ьшури- 
не хӑй аллине туртса ил^ьӗ. Китай хулисемпе йал- 
сене вутпа^йун ӑшне путарьӗҫ Йаппони имппери- 
алисӗсем. Йаппони офитсерӗсем хушнипе Китай- 
ри лӑпкӑ пурнакан халӑха— стариксемпе хӗра- 
рӑмсене, татаа^ьа-пӑ-ьасене темиҫе ҫершерӗн, пин- 
шерӗн пере-пере^ вӗлереҫҫӗ. Аньах паппони вла- 
ҫӗсем пуршуаллӑ кореспонтентсене, тата хаҫат кӑ- 
ларса тӑракан ретаксисене те сутӑнилнӗ. Ҫавӑнпа 
мӗскӗн Йаппони ку ӗҫре пӗрре те айӑплӑ мар 
пек туйӑнат те ӗнтӗ. Иаппонин айӑпсӑр кенера- 
лӗсене хӗсӗрлекеннисем вӗсем китайтсӑсем хӑйсе- 
мех. Хӑйсене вӗлерекеннисем, тата хӑйсен хули- 
семпе йалӗсене ■ьӗртсе ҫунтарса йараканнисем те 
китайтсӑсем хӑйсемех, теҫҫӗ. Иаппони империали- 
сӗсем кирек хӑҫан та, кунӗн-ҫӗрӗн ҫӗр ҫине ка- 
нӑҫлӑх кӳресси ҫин^ьен ҫеҫ шухӑшлаҫҫӗ пула'г.

"Ьикӗн леш йеньи пиьет пуртеши ҫавӑн пек 
вакӑн та, куртӑмӑн та кӑпиталиссене сутӑнса пу- 
рӑна'г. Ҫук пурте мар. Т>икӗн леш йен^е рапоь* 
■ьисемпе рево-^утсиллӗ хресьенсен хаҫа^ьӗсем те 
пур. Пуршуаҫипе вӗсен йыттисем—сотсиал фаш- 
шиссем комуниссен хаҫа^ьӗсене конфискатси тӑваҫҫӗ, 
арӗслеҫҫӗ, хупа-хупалартаҫҫӗ, сотрутнӗксене арӗс- 
леҫҫӗ. Мӗншӗн тесен вӑл хаҫатсем ■ьӑннине тӳррӗн 
калаҫҫӗ, пуршуаҫин вӑрӑ хурахла ӗҫӗсене тӑрӑ шыв 
ҫине кӑларса пыраҫҫӗ.

Совет сойусӗн^ьи пи^ьет, Совет ҫӗршывӗн^ьи ра- 
по^ь^ьисен, колхоҫнӗксен, тата ӗҫхресьенӗсен пи^ье- 
■5ӗ ҫеҫ ӗҫҫыннисемшӗн ӗҫлесе пырат, пролеттари- 
сен тактаттурине ҫирӗплетме пулӑшакан ^и  вӑй- 
лӑ хӗҫпӑшал пулса тӑра^г.Вӑл пиьете пӗ^ь^ьен ҫын- 
сем мар, сотсиалисӑм тӑвакансен йышлӑ мӗлйу- 
нӗсем туса тӑраҫҫӗ. Рыклин.



Шӑп кӑнтӑр тӗлӗн^е ӑмӑртмалла авӑтаҫҫӗ ав- 
тансем.

— Кукуреку-у-у!
— Кукуреку-у ук!
— Кӗркури алли вилми-и-и-и!
— Какака какакака-аа!— вӗҫӗмсӗр хыраҫҫӗ пы- 

рӗсене мухтанса йӑва ҫиньен аннӑ ■ьӑххисем.
— Но-о-о! Килте ӳстернӗ выл,ӑх та хамӑр майлӑ 

мар,—хытланса турткаланӑ пек шӑват ҫамрӑк кӗс- 
рине хӗтӗртсе куштан Йакку,

—Ҫӗртме ҫине тӑкатӑним ку навуса, Йакку 
ЙаккӑЛ)^5 .— Куштан Йакку хыпаланнине кура сӑ- 
аах хушрӗ кӗтӳҫӗ Кӗҫтенкки хирӗҫ пулса Йаккӑва.

— Ҫӗртме ҫини ка^бки... Ҫавӑнти ҫырмана кай- 
;а пытар^с тетӗпха,—лашине тӑратсах йумаха 
гытӑн^ьӗ Йакку.

— Мӗнле пытарас?—тӗлӗн^ьӗ Кӗҫтенкки.
— Лаша кантармалла кӑна каласа хӑварамтаха 

:ана. Пайан ҫӗр ҫывӑрмасӑр турттаратӑп, Кӗҫтен- 
;и ывӑлӑм,—хӑш хуйхӑрса лӑпланнӑ пек пул^йӗ 
1акку;

— Хӑвӑр пӗлетӗр пул),—малалла утма тытӑн^вӗ 
!ӗҫтенкки.
— Ан кайха, ан кай, ывӑлӑм! Есӗ пӗлместӗн пу- 

.ӗха. У-ух, Ҫармӑсра, а^ьам, ■гӗлӗнсе кайӑн,—ӗнен- 
■ермеллех калаҫма тытӑн^йӗ Йакку.

— Енер кӑна пултӑм Ҫармӑсра Нимӗн те кур- 
!арӑмҫке. Мӗн ара?-—•варӑн-йӗ Кӗҫтенкки.

— Улӑм пӗр^н куртӑни Ҫармӑс хушшин^ае?— 
«сартӑк ыйту па-ьӗ Йакку

'5ылай^5^5ен шутласа тӑ^ӗ Кӗҫтенкки. Аньах ни- 
)8ш тӗлте те улӑм курнине аса илеймерӗ. Ҫавӑн- 
1 та каламалла пул^ьӗ тӳррипех:

— Курман, Йакку Иаккӑл-ь.
— Туттӑ ҫав. Унта ӗнер милитси пулнӑ та улӑм- 

емпе навуссене йӑлтах прӑттуккул ҫырса тийет- 
:*рсе кайнӑ,—вӑрахӑн вырнаҫтарса хуьӗ хӑйӗн 
ймахне Йакку.

Ку вӑхӑтра Кӗҫтенкки ■ьӑнах та аса ильӗ ҫар- 
шссен ӗҫне. Ӗнер ■ьӑнахах та пулнӑ Ҫармӑсра 
1ИЛИТСИ. Т)знах та ҫырнӑ пратуккул. Т)ӑнах та 
ираттарнӑ урамсене улӑмран, вутшанкӑран, на- 
1усран.

— Пушартан сыхланас тӗлӗшпе тунӑ ӑна Ҫар- 
]ӑсра,—хирӗҫлерӗ Кӗҫтенкки.

— Пушартан... Пушар мӗнне пӗлейместӗн ха.;ь 
ппин есӗ,—вӑрӑмӑн ■ьӑсрӗ Йакку.

— Как пӗлместӗп. Ара Хапӑсра икӗ кил ҫун^ьӗ 
кӑна.

— Мӗн каласшӑн ес мана?—ҫиленсех хӑпартрӗ 
ассине Кӗҫтенкки.

— Акӑ мӗн каласшӑн. Пушарпа ҫунас тени ■ьӑн- 
,ӑн вуткварпа ҫунмалла тенине пӗлтермест вӑл. 
[утсӑр-кӑварсӑҫ ҫунма та п у л ӑ ! Атӑл пӗвелемел- 
е тенине илтне-и?

— Илтнӗ.

— Вӑт, мӗн пур улӑмсене, навуссене Атӑл пӗве- 
леме илсе каймалла. Ҫуртсене Атӑл пӗвеленӗ ҫӗре 
йупасем лартма илсе кайаҫҫӗ.

Хамӑра—ӗҫлеме. Асту—укҫасӑр. Ан ман. Ника- 
ма та ан кала. Хӑвна ху пӗл. Но-о-о!—уттарьӗ 
Йакку лашине малалла.

'Ьылай^ь^ьен шутласа тӑ^ьӗ Кӗҫтенкки калаҫнӑ 
вырӑнта:—Мӗн тӑвас? Турттарасим хамӑн та, йу- 
лашки улӑма ҫырмана. Турттарас! —татӑклӑ ӗҫ тат* 
рӗ Кӗҫтенкки.

'5ӑхсемпе автансем каштасем ҫине улӑхнӑ вӑхӑт- 
ра пӗтӗм йал хускал^ьӗ ӗҫпеле. Пурте турттараҫҫӗ 
навус, улӑм йал хыҫӑн^ьи тарӑн ҫырмана.

— Опесаттӗлни преми илеп районра. Хам кала- 
масӑр хатӗрленеҫҫӗ ҫӗртмене, —халӑх ӗҫленине 
кура савӑнат претҫетаттӗл.

— Хыҫалти мӑн ҫырмана пӗве пӗвелеҫҫӗим вара, 
Хриссан?—сертерен тавӑрӑннӑ 'ьух курнине каласа 
па^ьӗ претҫетаттӗле арӑмӗ.

— Мӗн?—тӗлӗн-ьӗ претҫетаттӗл.
— Улӑмпа навус тултарнӑ туллийӳх,—-ӑнлашгар* 

■Ьӗ арӑмӗ.
— Иван Никколайь карас пӗвн тӑвасшӑн пулмал* 

ла,— колхос правлени претҫетаттӗлне аса илсе 
ҫилен;е тухса ьупрӗ претҫетаттӗл.

— Иван Н икколайь утсапырапара^^урампа. Шӑ* 
пах хирӗҫ пульӗҫ икӗ претҫетаттӗл.

— Ты што, матӗр кантӑр вӑрри, мансӑр пӗве пӗве- 
тӗн?— пӗсехерен йарса тытрӗ претҫетаттӗл прет- 
ҫетаттӗле.

— Нимӗн те пӗлместӗн,—шапах ьарӑньӗ колхос 
претҫетаттӗлӗ.

— Улӑмпа навуса ма турттарттартӑн пайан йу- 
нӗпех тарӑн ҫырмана?

— Епӗ есӗ хушнӑ тесе,—-аран ҫӑварне уҫрӗ кол- 
хос претҫетаттӗлӗ.

— Есӗ мар, еппин.
— Епӗ мар!
— Есӗ те мар?
— Ҫук!
—  Тавай йӗрлетпӗр!
— Тавай!
Икӗ кунтан йӗрлесе тупрӗҫ ӗҫӗн йӗркине.
. . . .  Улӑмпа, навуспа пӗвелемеҫҫӗ ӑна Атӑла. 

Петтонпа, тимӗрпе пӗвелеҫҫӗ,—ӑнлантарьӗ халӑх 
ҫинье претҫетаттӗл.

— Тахҫанах ӑнлантармалаььӗ ҫапла,— ҫиь-сак- 
кӑр сасӑ илтӗньӗ хыҫалтан.

_—  Йалтан йамалла Йаккӑва, мӗн пӑтратса ҫӳрет 
вӑл халӑха!—кӑшкӑрьӗ халӑх пӗр харӑс.

— Кӳҫран ^ҫӳхатас мар, пӗлтерес милитсийе,— 
пырса тӑьӗ Иакку ҫӳмне Кӗҫтенкки.

Милитсипе ьаплӑн ӑсатрӗҫ Й аккӑва йалтан.
Ку пӗр йалта.
Сирӗн йалта мӗнле пурӑнаҫҫӗ Йаккусем, йул- 

твшсем! Ҫ, Шӑл^ӑк.
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Пупсене, кӑпиталиссене, кулаксене, пыршӑ-па- 
картасене, реҫинкӑ пек сарӑлакан хӑмпусене 
савӑнтӑракан мӑнкун ҫитес умӗн, пирӗн йалти 
йетинолиьнӗк Йехрем Ентипӗ икӗ пӑт салатран 
сӑра тунӑ, ҫӑмарта хӗретнӗ.

(алас пулат—кӑҫал мӑнкунмайӑн 1-мӗш уйавӗпе 
пӗр ьислара кильӗ. Мӑнкун кӗлли тӑрса килнӗ 
хыҫҫӑн, Ентип лашине тӑварат те, христос ьӗрӗл- 
нӗ йатпа арӑмне ыталаса илсе ьуптӑвас шухӑшпа, 
пӳртелле йухат. Аньах арӑмӗ вырӑнне алӑк хӑлӑп- 
не ьуптуса илмелле пулат (питӗрсе кайнӑ алӑка). 
Латнӑ ҫӑрауҫҫи ӑҫтине пӗлет Ӗнтип.

Вӑхӑт нумайине кура, Ентипӑн пыршӑ пакарти- 
сен тӑпӑрьӑ йӗкерьи ҫийес килекен пулса кайнӑ. 
Аньах арӑмӗ пӗҫерсе хӑварман. Кӑмаки сивӗ. Тип 
ҫӑкӑрах кавлеме тиврӗ.

Унтан... тӗп сакайӗньен пӗьӗк ьӑм сӑра тухса 
ларьӗ сӗтел ҫине. Курки те тупӑньӗ. Ентип, арӑмӗ 
вырӑнне тулли куркана „христос воскрес туса“ 
ильӗ. Унтан куркине ҫӑварӗ тӗлӗньех ӳпӗнтерсе 
унӑн ӑшӗньи сӑрине пыр шӑтӑкӗ витӗр йухтарса 
хырӑмне йаьӗ.

Виҫ-тӑват курка тӗплесен, тулта пӳртум алӑкне 
шакӑлтатни илтӗньӗ.

Камши ку?
Вӑйсӑрӑн уҫӑлнӑ пӳрт алӑкӗньен 8—9 ҫулхи 

сарӑ пуҫлӑ ат,а кӗрсе тӑьӗ.
Ентип муьи!—терӗ аьа  хашкаса.—Колхоҫнӗк- 

сем есӗ пайан мӗн ӗҫленине пӗлме йа^ӗҫ.
— Мӑнкун кун кам ӗҫлет!

Колхоҫнӗксем ӗҫлеҫҫӗ. Сире те ӗҫлеме ьӗ- 
неҫҫӗ.

— Мӗн ӗҫлемелле?
— Кам мӗнле алӑсти ӗҫ пӗлет—ҫавна тӑват. 

Есӗ акӑ ҫӑпата тума пултаратӑн—ҫӑпата тӑватӑн. 
Пушӑтне параҫҫӗ. Ҫӑпатине хулана леҫетпӗр. Ӗҫ- 
ленӗшӗн укҫа илыестӗн—патшалӑха паратӑн. Панӑ 
ьухне: ҫак епӗр ӗҫлесе тупнӑ укҫапа йероплансем, 
танксем, тупӑсем тӑвӑр. Вӑл хатӗрсемпе йут пат- 
шалӑхри пуршуйсем тапӑнсан усӑ курӑпӑр, тесе 
калӑпӑр...

— Хӗрлӗ ҫӑмарта парасш ӑньӗ те сана!—терӗ 
аьана пуҫран аьаш ласа Ентип.—Аньах есӗ ,хрис- 
тос ьӗрӗлнӗ" тесе ьуп тума манса кайнӑҫке мана.

— 'Ьуптусан ьир йерме пултарат,—терӗ аьн 
Ентип куҫӗньен тӳрӗ пӑхса.

Апла пулсан кай, кай кунтан!—тесе тӗртсех 
кӑларса йа^ӗ Ентип аьана.

Мӗн тӑвас? П ӗььен ӗҫсе ларма киьем ~ни  сӑмах 
вакланмаст, ни какриш килмест.

— Тавай кайас Кӗркури патне.
Кӗркури витре тӗплесе ларат. Ентип ун умне 

пырса тӑрса:

— Христос воскрес!—тенӗ тутине мӑкӑртса.
— Сана ьуптума хӑҫан иксӗмӗр СлКС-ра ҫырӑн 

тӑмӑрха? Пӑрах ьуптӑвас йӑлана.
— Айта ман пата мӑнкун сӑри ӗҫме.
— Куран ӗҫлетӗп.
— Пайан вӗт мункун,—тӗлӗньӗ Ентип.—Мӗа1 

асапланса ларан ес?
— Хамӑрӑн ҫӗршыва сыхлама укҫа туса парас, 

тетӗп.
Ентип пӳрт алӗкне шон! хупса вӗҫсе тухрӗ, кар- 

тусне те тулта тин тӑхӑньӗ.
Хӗлӗп патнелле уттарат.
— Вӑл ӑслӑ ҫы нььӗ.
Хӗлӗпӗ те, арӑмӗ те атӑ ҫӗлеме кайнӑ колхос 

маҫтерскойне. Пӗр аьи ҫеҫ ьирлеяипе киле йулнӑ'
— Христос ьӗрӗлнӗ!
— 'Ьӗрӗлнӗ пулсан хӗвел ӑшшине кӑларса ти- 

пӗтес пулат, ахалӗн татах ьӗрӗлсе кайма пултарат...
Ентип пӳртрен тухса кайни те курӑнмарӗ, ьи р  

кӳре ҫапнӑ латӑн шӑрши ҫеҫ тӑрса йул^ӗ вӑ; 
кайнӑ хыҫҫӑн уҫӑ пӳрте.

Ункӑ Петӗрӗн пур ҫемйи те ӗҫре.
— Христос воскрес!
— Кӑвасьӗресленсе ҫӳремелли вӑхӑт мар халӗ-
Лохӑл-лохӑл кулаҫҫӗ Ентипран Ункӑ Петӗр ҫеы'

йисем. Пӳртрен тухнӑ ьухне Ентин, ытлашнц 
шухӑша кайнипе, хӑйӗн урисем пуррине манса) 
кайнӑ. Манса кайнӑ пирки, хӑрах ури алӑк айст 
хӗсӗнсе йулма хӑтланьӗ.

Урамра анаталла кайакан пуҫанине курат.
— Пуҫана!
— Мӗн?
— Ан кайха. Христос ьӗрӗлнӗ!
— Ну-у!
— Мӗн „ну“. Мӑнкун кун кашни ҫулах христо 

Ьӗрӗлнине пӗлместӗни?
— 'Ьӗрӗлнӗ пулсан халӗ ӑҫташи вӑл? Колхо 

витине тума илсе кайасьӗ. Вӑйӗ пулӗха унӑ 
Ьӗрӗлнӗскерӗн. 'Р)утлама пултараймасассӑн, пӗр( 
несем йӑтса патар.

Пуҫана та ухмаха тухнӑ. Кайап хам пек колхос 
кӗмен Петӗр патне.

— Ман килес.
— Килех.
— Христос воскрес!
— Хострест? Мӗнле трест?
— Ара, мӑнкун пайан.
— Мӑнӑ кун ҫав. Майӑн 1-мӗшӗ. Пӗтӗм тӗньипс 

ӑна ӗҫҫыннисем уйавлаҫҫӗ. А есӗ мӗн вара сулӑнс 
ҫӳретӗн пайан! Ӗҫлесе парас темерӗни. Напрасн 
Совета сыхлас ӗҫре пире йетинолиьнӗксеие ко, 
хоҫнӗксеньен йулни килӗшмест...



Ку та ыттисем пекех.
Ниҫта мӑнкун тупас ҫуккине сиссе, сӑмсине 

<ил йенелле турӗ те, уттара паьӗ малалла. Хӑйпе 
1ерле колхос арман ьулӗньен те йӑвӑртарах шу- 
кӑрюем йӑтса пырат.

Ентӗркенӗ куҫӗсем ҫӗрелле пахса пынӑ пирки, 
Ҫ.НТИП урамра ҫӳрекен лаша ҫине пырса тӑрӑннӑ 
лаши хӑйӗннех пулнӑ). Лаша тутипе Ентип сӑмси 
гӗлне-тӗлех пулаҫҫӗ. Ентип карт! сикет.

— Христос воскрес!—тет лашана (ҫын тесе).
Аньах лаши турра ӗненменни пулнӑ: .Христос 

воскрес” тенине хирӗҫ ,Униҫӑм воскрес“ тесе 
ҫаварне уҫма шухӑшламарӗ, шӑмарса ҫеҫ ильӗ.

Килне ҫитес умӗн ватӑ карьӑк  Униҫҫе тӗл пул- 
Ье пирӗн мӑнкун ӑҫтине шыраса ҫӳрекене. Ъӑм- 
палт!^ турӗҫ иккӗшӗн тутисем. 70 ҫулхи Униҫҫе 
карьак тути хӗр тутиньен те тутлӑрах туйӑньӗ 
рнтипе.^ Хавасланнипе:

Пӗр виҫӗ курка ӗҫме айта ман пата!—терӗ

^Карьӑкӗ итлерӗ. Унӑн та ьунӗ тулӑхнӑ ниҫта 
манкун ҫуккине кура.
. П)фте илсе кӗрсен, карьӑка хӗрлӗ ҫӑмарта тыт- 
гарат, сӑра параЕ Еҫӗҫҫӗ. Авалхисене асӑнаҫҫӗ. 
Саванаҫҫе. Сӗтел ҫине ҫӗнӗрен тухса ларнӑ сӑра 
витрипе ерех путылки те савӑнаҫҫӗ,—ытлашши 
саваннипе пушансах пыраҫҫӗ.

— Кӑмака хыҫӗнье.., кӑмака хыҫӗнье унта ҫур- 
штав ерех лараььӗ.

-— Ҫынсем ӑмӑртуллӑ ӗҫлерӗҫ. Пуршуйсем пирӗн 
ҫине килсен хирӗҫ тӑмаллисем хатӗрлеме пулӑшас- 
шӑн ӗҫлерӗҫ. Вӑл—ӗҫсе ларат...

Ентипӑн Ю ҫул ӗлӗкрех 20 тенкӗ парса илнӗ 
арӑмӗ вӑрҫнине итлеме, кӑмӑл пулман. Ҫавӑнпа ту- 
лалла тухса карӗ вӑл тайкаланса.

*

*
К арьӑк такҫанах пӳртрен ҫухалнӑ, Ентип пӗъ- 

Ьенех ларат. Куркине тултарат те;
Ш аклатса *) ӗҫери, хун,ӑм; тепрер курка,— 

'гесе куркине тытса ерех кӗленьине шаклаттара'г. 
пу^нӑпӑр^^^***~^^^ витрине.—Ӗмӗр пӗрле

Сӑра витри хирӗҫ 'Бӗнмест.
Иулашкин-ьен: ,12 сурӑх хӳриньен 12 шӑртан 

турӑмӑр тесе йурланӑ вӑхӑтра, арӑмӗ пырса кӗ- 
рет (вал ҫӗвеҫ маҫтерскойӗнье ӗҫленӗ пайан).

— А -а,услап! Намӑссӑр! Иытӑ пи^ьӗ! Лсу ӑҫта сан?
*) Ш аклагтарса, тав туса.

Вӑш-вӑщ-вӑш ҫил вӗрет. Йӑвӑҫ тӗррисем вы^ьа- 
малла ҫапкалана-ҫапкалана илеҫҫӗ. Иӑвӑҫ тӑрри- 
сен^ьен те ытларах ҫапкаланса, Ентип пырат 
урампа. Телефон йупи тӗлне ҫитсен:

— Ҫул пар!—терӗ хайаррӑн кӑшкӑрса йарса. 
Телефон йупи ку етемпе ҫы:слани'ь'5ен ҫыхлан- 
манни терӗ пулмалла—ннмӗн те 'ьӗнмерӗ.

— А—а, есӗ кулма! Йалта пӗьъен мӑнкун турӗ, 
тетӗни! Мӗн ӗҫ санӑн епӗ мӑнкун тунипе!-~хал- 
сӑрланнӑ хулне тунката ҫинелле сулса йа^ьӗ.

Ҫавӑнтах ҫӳлтен пӑрахнӑ кӗрӗк пек леплеттерсе 
ан^ьӗ ҫӗре. Сӑмси ыратрӗ. Сӑмси ҫине ҫилленнипе 
тути мӑкӑртатма пуҫларӗ—шуйтансене асӑнат. 
Тем -ьул асӑнсан та, шуйтансем пырса пулӑшас 
темерӗҫ, мӗншӗн тесен вӗсем ӗлӗкхи пекех ҫук 
пуднӑ тӗньере.

Ӗшеннӗ йал ыйха кайма хатӗрленег. Ентип тун- 
ката кутӗнье харлаттаракан кӗвӗ каласа вырта'г. 
Никам та ӑна пырса тӑратмаст. Пӗр выҫӑпа ап- 
тӑранӑ йытӑ ҫеҫ, шӑршӑпа пынӑскер, Ентипӑн 
ҫӑвартан тухнӑ сӑрасемпе ҫнмеллисене сӗлехисене 
йухтарсах ҫуласа тӑрат вӑрӑм 'ьӗлхипе. Сухалӗ 
ҫумне ҫыпӑҫнӑ хӑсӑкне ҫуланӑ ьухне, Ентип 
ыйхӑ айӗн:

— Христос вокрес!—терӗ йытта.

Тепӗр кунне шутласа пӑхсан, ҫав кун колхоҫ- 
нӗксем сыхлӑх ӗҫӗ ва^ь^ьи 524 тенкӗ туса пани 
палӑрьӗ. Йӑван Му||И.

Сӗнтӗрвӑрри пушар трушини
Сӗнтӗрвӑррин^ҫи пушар трушинин лашисем жа^Бар, вӑйсӑр. Майӑн 23-шӗнҫе тревокӑна 
тухсан пӗр лаши кайса ӳкрӗ. Взра кайса ӳкнӗ лашана тӑратса кайалла илсе карӗҫ.

Трушиннӗк:— Тӑр-тӑр лащам, тӑр лзщам! Тӑрсассӑн киле илсе кайӑп та пӗр кӗренкке утӑ 
парап, икӗ витре шыв парӑп.



с э р й
Пӑхсассӑн, ытти хуртсеньен пысӑк уйрӑмӗ ҫук 

пек унӑн, апла ҫеҫ мар, ыттисеньен йӑвашрах 
пек туйӑнат. Питех пырса ҫыпҫӑнмаст ҫын ҫумне. 
унӑн хӑйӗн ,ӗ ҫ ӗ “, хӑйӗн шухӑшӗ, хӑйӗн пурӑнӑҫӗ 
малта.

—  Сиив пыл пур, ытти хытти ҫӑва патне.
Вӗлле хурьӗсем ӗҫлеҫҫӗ уншӑн. Ҫавӑнпа, вван-

тарах пӑхсассӑн, унӑн уйрӑмӗ палӑрат. Ыттисен- 
Ьен самӑр вӑл, мӑнтӑр, тутӑ.

УЬЬОТ тума отьот тума та питех йуратмаст 
вара ҫав сӑрхурт, мӗнш.ӗн тесен мӗньул ҫини пал- 
лӑ пулат апла тусан.

— Мӗне кирлӗ отьот тума,—тет вӑл ҫунатне 
саркаласа,— мана нӳмай кирлӗи мӗн.

Арапуҫӗньи Вӑрмар райовӗ пахьа-ҫимӗҫшкулӗн, 
йе тӳррипе каласан, ҫав шкул пуҫлӑхин Порфирйӗв 
Ентрин вӑрманта утар пур. Паллах ӑна, вӑл шкул 
утарӗ тет, шкул йаьӗпе тытса тӑрат, шкул вӑйӗ- 
пе, вӗренекен аьасене ӗҫлеттерет, ӑна илсе парӑп, 
кӑна илсе парӑп тесе илӗртет вӑл вӗсене—.вӗлле 
хурьӗсене,* хӑшне хӑратса ӗҫлеттерет. Вӗсем ҫӑ- 
вӗпе ӗҫлесе, сыхласа пурӑннӑ унта. Хӑш ьухне 
уҫӑлмалла Порфирйӗв Ентри хӑй те кайкаласа 
килнӗ.

— Утара кайса килесха.
Кӗркунне пыл пухнӑ ьухне вара ӑна никам та 

кирлӗ пулман. 24 вӗллерен пуҫтарса килет вӑл 
пыл.

— Ҫи, матка пыл, савӑн.
,ӑ;л-ку пуласран* формӑшӑн актӑ ҫырмалла. 

Вӑл питех шухӑшласа тӑмаст. Хӑйне пулӑшакан 
вӗренекенне пӗр вӗлле парат те, ӑна йӑпатса алӑ 
пустарат.—Паллах вӗренекенӗн итлес пулат. Пуҫ- 
лӑх вӑл ҫиленсен шкултан та кӑларса йама пулта- 
рат.— ,М ӗн пурӗ 6 пӑт пыл тухрӗ“—тесе ҫырнӑ 
пулнӑ актине.

Кашни вӗллерен 2 пӑт пыл шутласан та 50 (ал- 
лӑ) пӑта йахӑн пыл пулмалла. (Кӑҫал вӗллесеньен 
2 пӑтран кайа тухман, 4-шар пӑт тухнисем те 
пулнӑ). Ӑҫта хунӑ вӑл пыла? Никам та калама 
пултарайыаст. У ььот та отьот та туман.

— О тьот туса парха, Порфирйӗв йул.—тесен— 
ҫунатне ҫеҫ сулат вӑл.—Мӗн унпа аппаланмалла!

Халььен унпа .аппаланмаллах* пулнӑ, аньах 
пӗлтӗрхи уьитлӗсем урӑх района куҫнӑ (Порфир- 
йӗвпа пурӑнма .тамӑк*). Ҫӗннисем ӑна х а^ььъ^  
пӗлыен, нумай пулмаст ҫеҫ сиснӗ, вӗренекенсем 
калама хӑраҫҫӗ.— .Ҫтиппентирен кӑларат“.

—Патшалӑха мӗньул та 'пулин пыл панӑ-ши 
ҫак Порфирйӗв йулташ,—ыйтаҫҫӗ аьасем пӗрпӗ- 
риньен.—Кам пӗлет, мур пӗлети? Пани мӗнӗ ку- 
5ӑныаст,-т-теҫҫӗ теприсем,—Авӑ аьи сывмар пулсан 
Даппирӑ тухтӑра 9 кило панӑ, тет, кӗркунне лиш- 

шентсӑсемпе ҫӑмартапа пыл улӑштарнӑ тет, ӑна 
пӗлетпӗр, ыттине ӑҫта ьикнине пӗлместпӗр,—теҫҫӗ. 
У ььотпа отьог пулмасан ӑҫтан пӗлетӗн? Каккуй

унта, хуртсем ва.ьл)И тесе ҫулла пӗр михӗ пессок 
илнӗ, ӑна та таҫта хунӑ.

— Мӗнле апла вӑл, аьсемӗр?—тӗлӗнеҫҫӗ ҫынсем.
— 'Ь орт пӗлети мӗнлине.
Унтан пуҫне вӗлле хурьӗсене хӗлле ҫитерме 

тесе 22 рам караслӑ пыл хӑварат, вӑл пыла мвн- 
лв хуртсем, хӑҫан ҫисе йани паллӑ мар, мӗншӗн 
тесен, ревиҫи комиҫҫи пуҫлӑхне вӑл хӑйӗн самеҫ- 
титтӗлне М. Тимитрийӗва .суйланӑ,* лешӗ кӗркун- 
неренпе те пӗр ревиҫи туман. 'Ьылайӗш ӗ, шкул 
пуҫланнӑранпа та ревиҫи пулман, теҫҫӗ.

Шкул пуҫлӑхӗ Порфирйӗв Ентри, хӑй хуҫа, «йе- 
тинонаььпли», прат! Ҫаплаӑнланнӑ вӑл ӑна.

Сӑр хурта вӗлле хурьӗсем ҫилли туса ҫитсен 
кӑларса ывтаканььӗ. ку тӑратха. Нумайььени? 
Паллӑ мар. Малашне вӑл патшалӑха мӗнле «усӑ» 
кӳме шутлани те паллӑ марха, тошӗ. Халиььбнхи 
ӗҫӗсене кӗскен шутласа тухӑр, истори ва.ь^ъп 
кирлӗ пулӗ.

Кӗркунне вӗренекенсене валеҫсе пама пуҫ тут- 
рисем, сӑмса тутрисем килнӗ. Пурте Порфирйӗв 
ачлине ҫакланнӑ, конешнӑ. Халиььен никам та 
мӗн ьул  тутӑр пулнине, кама панине пӗлмест. 
Матки ҫыхса ҫӳренине куркаланӑ ҫынсем, ҫавӑ 
ҫеҫ. Матки тенӗрен, сӑмах майӗ ҫакна та, истори 
ва.Ь'!)^, астутарса хӑвармалла. Лна вӑл пӗлтӗр 
столовӑйа «вырнаҫтарат», уншӑн ыттисем ӗҫлеҫҫӗ, 
вӑл шалу илет.

Флак тума тата лосӑнкӑсем ҫырса ҫакма шкуяа 
10 метр хӗрлӗ маттери параҫҫӗ, ку икӗ меттӑр- 
тан флак тӑват, сакӑр меттӑрне «ҫӗр ҫӑтнӑ». 
'Р)утӑ, тейӗр есӗр, ьутӑ ҫав, ха.ьхи вӑхатра та 
ун пек «хӑватсем» пулаҫҫӗ мӗн?

Пахьа-ҫимӗҫне сийен тӑвакан хуртсене пӗтер- 
ме симӗс супӑ^ь панӑ, темиҫе кӗрепен кке (паллӑ 
мар), ха^ьӗ вӑл ун п ала.. ьурт пӗлети мӗн тунӑ 
унпала. Истори ун ҫиньен нимӗн те шарламаст.

Тата аьа^Ьен столовӑй ва.ь-Ъи кӗпе ҫӑвакан су- 
пӑ^ь панӑ тимиҫе кӗрепенкке. Вӑл та паллӑ мар— 
ӑҫта ҫӗтнӗ супӑ^ь?—никам та пӗлмест. к^толовӑй- 
ран пӗр михӗ канӑхвит ҫӗтнӗ, вунӑ пӑт ыраш 
ҫӗтнӗ. Столовӑй ун патӗнье, ҫӗраҫҫисем ун ал- 
линье, протуктӑсем пур те ун аллинье.; Пӗлтӗр 
те, кӑҫал та аьасен протуктисемпе усӑ курса пу- 
рӑннӑ (паранкӑ, купӑста, помитор, тата ыт. те). 
Нӳ)у)еп алӑ айӗньех. Пӗр сӑмахпа каласан, укҫа 
кутан кӗрет. Ҫавӑнпа вӑл ытти уьитлӗсене мӑш- 
кӗласа кулат.

— Пурӑнма пӗлместӗр есӗр, пӑхӑр акӑ, епӗ 
йепле пурӑнатӑп, манӑн пурте пур,—тет вӑл.

Кӑҫал уьитлӗсене салатма тӗрлӗ тумтир килнӗ. 
Порфирйӗв хӑйне атӑ илет, прӳкки илет, суккон- 
нӑй кимнаҫторккӑ илет, маткине па^ьтто илет, 
пӗр аьишӗн 3 коҫтум илет, мӗн пурӗ те шкулӗпе 
3 ҫех пулнӑ, тата темӗскер те пӗр илет, мӗншӗн 
тесен вӑл тӗньере пурӑнма пӗлет.



Пӗлтӗр колхос ҫамрӑкӗсен каҫхи шкулне веь- 
Ьӗр тума шурӑ ҫӑнӑх иараҫҫӗ, пӗҫерсен аьасене 
пӗрер ьӗлӗ тивет, ӑна 5 каравай тивет. Мӗншӗн 
тесен сӑр хурт тутлӑ апат йуратат. Тепӗр йеньен 
тата вӑл .тӗньере пурӑнма" пӗлет.

Шкулта стурӑш пур—Куҫнетсов, ӑна вӑл хӑй- 
шӗн вутӑ та ҫуртарат, тата ытти ӗҫе те тутарат, 
мӗншӗн тесен вӑл ҫын вӑйӗпе пурӑнма йуратат.

Унӑн патӗнье 14 ҫулхи ьухӑн хӗр ӗҫлесе пурӑ- 
нат, кӗпе ҫӑват, урай ҫӑват, килти ытти ӗҫсене 
туса тӑраЕ  Ӑна вӑл страхховат туман, токӑвӑр 
туман, укҫа тӳлени тӳлеменни паллӑ мар.

Вӗренекенсем унӑн тата ытти ,ӗҫӗсем “ ҫиньен 
те пӗлеҫҫӗ, аньах ыттисене ирсӗрлӗхпе кӗрешекен 
оркӑнсем тупӗҫ. Пӗр сӑмахпа каласан, «ӑшӑ ҫӗре» 
кӗрсе ӳкнӗ Порфирйӗв Ентри. Пуйан ҫын ывӑлӗ 
(ашшӗ офитсер пулнӑ имӗш) кулак итеолокийӗ 
пуҫран кайман ҫав, ьасах тасалас ҫук курнат.

'^и ркӳ  праҫнӗкӗсенье (раштавра, ҫӑварнире те) 
пыллӑ сӑра туса ратнисемпе ӗҫет, пыл нумай, 
пуйанлӑх пур, йепле ӗҫкӗ туса савӑнас мар.

Ҫавӑнпа пулас вӑл, хӗлле ӑна Вӑрмар стантсине 
ӗҫлеме каймалла тусан, унӑн сехри хӑпрӗ, темӗнле 
сӑлтавсем тупса йульӗ-йульех Арапуҫне, мӗншӗн

Еппиттафи’̂ )
Париш ре Ш ветси шӑрпӑк ҫинтиккаҫӗн хуҫи 

Крайкер перӗнсе вилнӗ.
'  Хаҫатсенҫен.

Тен хӳхӗм урнӑна кӗрет-тӗр, 
тен хурткӑпшанкӑсем астивӗҫ,— 
ӑҫта пулсан та

Ивар Крейкӗр 
ман еппиттафийӗме тивӗҫ.

* ^

Кунта выртат
шӑрпӑк королӗ, 

ьунне ӑсатрӗ
Ьӑн ҫӗре.

Ытти коро.ь пекех
ун ролӗ 

пӗтсе ҫигсеььӗ  тӗньере.

Кӑмӑлӗпе
хӑравҫӑ ҫы нььӗ,

пит йуратмастьӗ
криҫӗсе.

Ҫампа
ун пурнӑҫӗ

сӳньӗ
йӗпе шӑрпӑк пек сӗврӗлсе.

Иртен-ҫӳрен!
Пус тарлӑ ҫамкуна

шур тутӑр,
пус та кала:

«контсерни, треси— 
йӑвӑр тӑпри...

сулмаклӑ пултӑр!»
П. Хусанкай.

тесен вӑл кунта «хӑй хуҫа», никам та унтан от* 
■§от ыйтмаст, никама вӑл отьот памаст.

— Ог§отпа аппаланма йерҫмест.
Ну, йерҫмесен ан йерҫтӗр, унӑн ирӗкӗ, аньах 

малашне капла пулма пултараймаст. Совет влаҫӗ 
ун пек йӗркесӗрлӗхсемпе кӗрешме хушат, сӑр 
хуртсене иртӗнме памаст.

Ҫапла вӑл хӑйӗн уйрӑм хуҫалӑхне вӑйлатас 
шухӑшпа, тата ытларах пуйас шухӑшпа, шкул 
ӗҫне йӗркелесси ҫиньен мансах кайнӑ, шкулта 
вӗрентме кӗнекесем ҫук, хут, кӑранташ, кӑпинет- 
сем ҫук, кирек те мӗнле вӗрент. Ҫавӑнпа пулас, 
вӗренекенсеньен 50% ытла вӗренме пӑрахнӑ, 
III-мӗш курӑсра 36 ҫынтан 14 ҫын ҫеҫ йулнӑ. 
Уьитлӗсем те кашни ҫулах улшӑнса тӑраҫҫӗ. Хӑй 
вӑл, как калас, «шиккарнӑ» пурнат, велоҫҫипет 
илнӗ, фоттоопесаттӗлствӑ туйаннӑ, тумланнӑ, праҫ- 
нӗкре шкул лашине кӳлет те, маткине лартат те, 
ьуптарат '^акка  (унта тӑванӗсем унӑн) йе Туҫана 
(хӑй йалӗ). Вӑхӑтран вӑхӑта хӑнасем пухса ӗҫкӗ 
тӑват.

— Ух, ты, пурӑнӑҫ мар, малинӑ!—Урӑхла кала- 
сан... мӗнле калас? Сӑрхурт, сӑтӑрсӑ.

Ҫ. Иалавин. И. Турат.

Кӗсие йумах
Канаш хула копператтивӗ тытакан столовӑйра 

тасалӑх ҫук . (Й алкор ҫырӑвӗ).

ао ^ш м ӑГ ^ҫы р ~ й ” ”^ ^ " ^ "  ҪИН-5И '5улпалӑксем (памӗтник) ҫине

— Кӗске йумах йарсапарам.Туппинетупайрӑни?
— Ну!
— Пӗр пӗркеньӗк айӗнье 4 хӗр хӳхлӗ (йӗрӗ), 

пӗркеньӗкӗ ҫинье вараланьӑк пиртӑла сарӑлса выр- 
тӗ. Ҫав мӗн пулат?

— Пирӗн столовӑйри сӗтел ҫитти.
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О тв е тсӑ р л ӑ х
"Ьӑваш автономийӗ 12 ҫул тултарнӑ ҫӗре ^ ӑ в а ш  

респуплӗкӗн талкӑшпе хут пӗлекен респуплӗк 
пулмалла.

Нимрен ытла, ҫитӗннисене вӗрентес ӗҫе асӑрхаса, 
у  ӗҫе йусаса йарассишӗн йалӗҫтӑвкомӗсен вирлӗн 
ҫлени кирлӗ. Ҫапла, вӗт, йулташсем!

Кӑҫал Ҫӗрпӳ районӗн-§е 3676 хут пӗлмен ҫынна 
6965 сахал хут пӗлекен ҫынна вӗрентмелле пулнӑ, 
аньах апрелӗн 27-мӗшне 1052 хут пӗлмен ҫынна, 
840 сахал хут пӗлекен ҫынна ҫех вӗрентнӗ. Ҫапла 
вара хут пӗлменнисене вӗрентес плана 30 проььӑ- 
на йахӑн, сахал хут пӗлекеннисене вӗрентессине 
12 проььӑн  ҫех пурнӑҫланӑ. Сахал вӗт йулташсем!

Малалла П ы сӑк-^ӑрӑш  йалӗ ҫиньен каласа 
парӑпӑр.

Унта Йаккӑвлӗв ликвитаттӑр октапӗрӗи 1-мӗ- 
шӗньен пуҫласа йанварӗн 1-мӗшне ҫитиььен вӗ- 
рентсе 12 хут пӗлмен ҫынна вӗрентсе кӑларьӗ. 
Ун ҫиньен Йаккӑвлӗва йалсовеьӗ те ҫапла ӗнен- 
терӳ ҫырса панӑ:

Удостоверение.

Дано сие удостоверение ликвидатору Степно-Тугаевско 
го с/сов. Цивиьского района ЧАССР Яковлеву Тимофею 
Я. в том, что тов. Яковлев действительно в 1931 г. 1-го 
Октября по 1-ое Января ливвидировал девятнадцать (12) 
чел. неграмотных и перевили их в школу м/гр. тридцать 
пять (35) человек.

Настоящ ее выдаво для представление в Цивильского 
РИКа.

П редсельсовета П. Григорьев.

Вӑт ӗнтӗ вула та ӑнлан: „вунтӑхӑр ҫынна вӗрент- 
се кӑларьӗ* тасе сӑмахпа ҫырат, унтах тата 12 
хут пӗлмен ҫынна вӗрентсе кӑларьӗ, тесе ьихвӑр- 
па ҫырнӑ. Унтӑн 12 ҫынтан 35 ҫынне сахал пӗлв- 
кенсен шкулне куҫарнӑ, тесе ӗнентерет йалсовеьӗ. 
Ах, ку ҫитӗннисене вӗрентес ӗҫпе пуҫ ҫавӑрӑнсах 
кайат. Аптранипе ликвитаттӑр ӗҫ укҫи илме рай- 
ӗҫтӑвкома^ кайат.

Ҫитрӗ Йӑккӑвлӗв Ҫерпӳ райӗҫтӑвкомне, кӑларса 
хуьӗ ӗнентерӳве ҫут пайӗн пуҫлӑхӗ умне.

— Есӗ ку хутпа мӗи тӑвасшӑн?
— Мӗн тӑвасси, манӑн ӗҫ укҫи илмеллс те.
— Снрӗн ӗҫ укҫине йалсоветӗньех илмелле вӗт, 

кунта килсе ҫӳремелле те мар!
— Епӗ йалсоветӗнье ыйтнӑ-ха, вӑл мана йанва- 

рӗн б-мӗшӗнье ҫак ӗнентерӳве ҫырса парса, ӗҫ 
укҫи илмекунта йаьӗ ҫав.

— Апла пулсассӑн райӗҫтӑвком претҫетаттӗлӗ 
Кҫенофонттӑв йулташ патне кайса пӑх-ха.

.— Кайса йумахламха, мӗн калӗ!?

Йаккӑвлӗв Ҫут пайӗньен тухса, кӗрсе кайрӗ 
претҫетаттӗл капинетне.

— Йулташ Кҫенофонттӑв! Епӗ кӑҫал ҫитӗнни- 
сене вӗрентес ӗҫпе ӗҫлерӗм, укҫа парӑрха?

— Сирӗн вӑл укҫана йалсоветӗнье илмелле, 
кунта мар.

Аптранипе Иаккӑвлӗв каллах ӗнентерӳве Кҫе- 
нофонттӑв умне кӑларса хурат. Претҫетаттӗл ку 
хута тытса хӗрлӗ ьернилпа:

,С /с . из средств самообложения выдать по 4 руб. 50 к. за 
каждого обученного. 9 февр. КС— ‘.

тесе хӗреслӗ ҫырса парса йарат. Ҫитет Йаккӑвлӗв 
йалсоветне—ҫаплах укҫа ҫук... Аптӑранипе февра- 
лӗн 24-мӗшӗнье Йаккӑвлӗв Ҫӗрпӳве каллех ыйту 
ҫырса парат.

Ҫитрӗ ку хутпа Йаккӑвлӗв йулташ укҫа-тенкӗ 
пайне.

— Манӑн укҫа илесьӗ те?
— Мӗн укҫи тата?
— Ҫитӗннисене вӗрентнӗшӗн.
— Уншӑн йалсовеьӗн тӳлемелле вӗт.
— Памаст, вӑл кунта йарат ҫав.
Хута илсе финанс пайӗн пуҫлӑхӗ Моиҫейӗв нул- 

таш вуласа пӑхрӗте: „Ст.—Туг. с. сов. обеспечить 
из местных средств за счет сметы 32 г. 23 февр. 
М оисеев“,—тесе хӗрлӗ ьернилпа хӗресле ҫырса 
парса йаьӗ.

Йаккӑвлӗв ликвитаттӑр тухса кайрӗ йалсоветне. 
Ҫитрӗ те йалсоветне кӑтартрӗ. Тху каллех укҫа, 
терӗҫ йалсоветӗньисем. Хута ильӗҫ те: „Ҫӗрпӳ 
Рикӗн) рай фоне. Пысӑк-^^ӑрӑш й. к. 1932 ҫ. буд- 
ж ет сметине рик удвердить туман, тата пысӑк 
Ьӑрӑш  йал. кан. г—б счете—те уҫман культ—сбор 
пуҫтарнине ку таранььен Рик—буджетне хывса 
пынӑ ҫвӑнпа пысӑк—ьӑрӑш  йал—канаш пӗ.ьт 
ҫиньен илсе план туса укҫа пама пултараймаҫ- 
24 февр. 1932 ҫ, й—кпуҫ. ҫырусь (алӑ пус.)

Ҫыруҫӑн алӑ пуснине вулама хӗн, сысна хӳри 
пек кукӑрткаласа хунӑ.

Ҫапла вара Йаккӑвлӗв темиҫе хут кутӑн пуҫӑн 
ьупса та укҫа илеймерӗ. Йулашкиньен ликвитат- 
тӑрӑн ӗнентерӳвӗпе сайавленийӗ ресо.ьутсипех 
тулса ларьӗҫ, аньах  укҫа илеймерӗ. Нимрен ытла 
ку хутсене Пысӑк-^^ӑрӑш йалсовеьӗн февралӗн 
24-мӗшӗньи ресо^ьутсийӗ тултарьӗ.

Ҫапла вӗрентрӗ кӑҫал 5 ӑ р ӑ ш  йалсовеьӗ, хӑйӗн 
йалсоветӗньи хутпӗлменнисене. '^ӑрӑш  йалсовеьӗ 
ку;ьтфронтран пӑрӑннӑ, пайан ӑна капкӑн ҫӑвар- 
лӑхне хыптарсах ку.ьтфронт йенелле ҫавӑрар.

Тивӗш Ҫынни.
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Сайом сарас ӗҫре, кодхоҫнӗк, рапо̂ в̂ ви- 
рен ан йул, уйрӑм хуҫалӑхлӑ ӗҫхрес^енӗ, 
колхоҫнӗкрен ан йул!

4-мӗш прикатӑри прикатир
— Иван Ивань! санӑн пайан акана каймалла.
— Ей, Лекҫей, ьзсрах  ач,Н)уна кӗрсе ьсн, ӗҫкӗ 

хатӗрлетӗр.—терӗ Тӑвай йалӗн (Канаш р.) „Хавас“ 
колхосӑн 4-мӗш прикатирӗ Иван И вань хӑйӗн 
ывӑлӗ Лекҫейне, колхос пуҫлӑхӗ акана каймаллине 
пырса каласан.

Иван И вань арӑмӗ—Варвари пӗр самантрах ӗҫкӗ 
тата ҫимелли сӗтел ҫине кӗртсе лартса вырнаҫтарьӗ.

— Ва^ькки кум, пирӗн 4-мӗш прикатӑ мӗн-ма 
пайан ку таранььен  те хире тухмаст?—пырса 
ыйтрӗ прикатӑ ьленӗ. Апла каласан Иван Иваль. 
йе урӑхла (йалти ҫынсем ӑна Ва^ькки кум тесе 
Ьӗнеҫҫӗ)—Ва^ькки кум тӳрех карташ ӗнье ларакан 
ҫулҫӑпа ха^ъ ҫеҫ йешӗлленнӗ йывӑҫ туратне пырса 
перӗнсе сулахай урине ыраттарьӗ.

— Варвари! Варук!—тесе кӑш кӑрат хӑйӗн мункун 
ӗҫкипе кӳпсе кайнӑ пырӗ.

Вӑл вӑхӑтра, хӑш-пӗр прикатӑ ьленӗсем хастар- 
ланса Иван И вань килӗ умне лашасемпе пыра- 
пыра тӑнӑ, М ӑякун кунӗ тата ытларах по1Ь 1нсвикла 
3-мӗш ҫуракине, сарлака та анлӑ „Хавас“ колхос 
хирне илсе тухас,—теҫҫӗ.

— Лекҫей ывӑлӑм, мана кӗтсе тӑракан ҫынсене 
кала, кӗььӗр  пурте ман пата, лашисене хапха 
умне кӑкарса хаварььӑр!-

Ывӑлӗ пропккӑ пек, пӗр самантрах прикатир— 
ашшӗ приккасне калама ьупат.

Аньах колхос ьленӗсем прикатир—Ва^ькки кума 
йатлаҫа-йатлаҫа, ун патне ӗҫке кӗрес вырӑнне 
сарлака та нӳрлӗ хир йенелле хаваслӑ плук, ҫе- 
йӗлккӑ сассисемпе ьӗтретсе уттарьӗҫ.

Иван И вань прикатӑ ьленӗсене кӗтсе ларат. 
Аньах ларсан-ларсан ун патне пӗр ьӗр-ьун  та 
кӗменнине кура арӑмӗ хатӗрлесе лартнӑ ӗҫкӗ- 
апата сӗтел ҫиньен сӑтӑрса тӑкат. Хӗрелсе кӳпсе 
кайнӑ алли урипе тапкаланат.

— Верук!—Вер-у-ук! Ӑҫта есӗ, Кӗр пӳрте, ӑҫта 
тартрӑр есир манӑн прикатӑ ьленӗсене-е?!

Арӑмӗ пӳрте кӗрсен Ва^ьккин кӳптӗркке ӑлӑ 
ьӑмӑри аҫа ҫапнӑ пек Верук пуҫӗ ҫинье ҫатлатса 
ташлама пуҫларӗ.

Ҫак вӑхӑтра пур ытти колхоҫнӗксем хаваспа 
ӑмартса колхосӑн нӳрлӗ уй-хирне хурата-хурата 
хӑвараҫҫӗ.

Ав, вӑрман, йепле хитре ун сӑнӗ. Тата йешӗл 
тӗспе пӗркеннӗ уй-хир!.. камӑн ҫак самантра хире

тухса ӗҫе кӳлӗнсе тарлиььен ӗҫлес килмӗ. Канаш 
МТС-ьен ҫиьӗ трактӑр пӗр вӗҫхӗррисӗр хире, хур- 
ҫӑпа ерешленӗ пек, колокнӑн шӑват. Ш ӑват ҫеҫ 
мар, ӑмӑрту утарлӑх йӗркисем йарӑнаҫҫӗ кунта.

Ҫапла Тавайӗньи колхос хӑйӗн ӗҫ планне срукь- 
Ьен тултарьӗ. План тӑрӑх тӑхӑр кун акмаллаььӗ. 
Вӑл ҫиьӗ кунта йарӑмлатса вӗҫлерӗ ӗҫӗн по.ьше- 
викла акан аслӑ планне.

Иван Ивань прикати плана кайарах тултарьӗ. 
Майӑн 4-мӗш кунне мӑнкун ӗҫки пирки прикатир 
хире тухаймарӗ. Мӗншӗн тесен унӑн арӑм Варвари 
пуҫне аҫа ҫиҫӗм пек кӳслеттермелле пулнӑ.

II.
Анаҫтаҫҫи Моиҫейӗвнӑ уььитӗлнитсӑна 1-мӗш май 

уйавӗ кунне колхос тырри ампарӗ ҫӑри патне 
сыхлама ьассовойа тӑратнӑ. Ирхине 8 сехетрен 
пуҫласа 9 сехетьен пӗр сикмесӗр тӑт,ӗ Анаҫтаҫҫи

— Анаҫтаҫҫи Моиҫейӗвнӑ, пирен шкул аьисем 
шкула пуҫтарӑньӗҫ, темонстратсипе миттӗнка кай- 
малла, айта унта никам та йӗркелесе тухакан 
ҫук,—тесе хашкаса пырса каларӗ пӗр пионер.

— Анаҫтаҫҫи, есир уйав кунне мӗн-ма кунта 
тӑратӑр?

— 4-мӗш прикатӑ пуҫлӑхӗ Иван Ивань тӑратрӗ,—
тесе ответлерс Анаҫтаҫҫи.

* **
Прикатир Иван И вань (Ва^ькки кум) ӳсӗр пуҫӗ- 

пе ҫӗркаҫ сӗтеле шакка-шакка:
— Есӗ, Анаҫтаҫҫи, ыран ьассовойа тӑратӑн!—
— Иван Ивань, манӑн аьасемпе 1-мӗш май 

уйавне миттӗнка тухмалла!..
— Ҫук, ҫук. Ниьево тӑратӑн, атто колхосран 

кӑларатпӑр!—тесе кӑшкӑрнӑ Анаҫтаҫҫи умӗнье.

Халӗ ҫураки туса пӗтернӗ хыҫҫӑн Ва^ькки кум 
пуҫӗ кӑшт урӑлнӑ пек пульӗ.

Пӗр и р X и н е вӑл хӑйне хӑй тарӑхса вӑрӑм 
ҫӳҫӗньен ҫавӑрсӑ тытса ьӳт-ьӳт кукшаланса йуа- 
марӗ.

Тепӗр ирхине вара Иван Ивань тем пулнӑ пир- 
ки килне таврӑнсан шаккал пек, шӑлне кӑ-ьӑрр - 
кӑьӑрт!—кӑьӑртаттарса ларнӑ. Арӑмӗ мӗн каланине 
те илтмен. Мухмӑрлӑ хӗрелсе кӳпсе кайнӑ куҫе- 
семпе ҫӗрелле пӑхса ларнӑ.

Ӑна вӑл кун колхос правленин ларӑвӗ ,Й уҫӗ 
ш ерпет“ ӗҫтернӗ пулнӑ мӗн. Вӑл шерпете ӗҫнӗ 
хыҫҫӑн Ва^ькки кум пуҫӗ аранах мухмӑртан уҫӑлнӑ.

А. Атӑяҫӑ.



Тӗлӗк мар X У Т А Р

(Фелйеттон-калав)
,...Х али55вн рапо55исен снапшени ха.^хин^ен 
питех йапӑх пулнӑ, ҫавӑнпа та вара ха.^хи снап- 
шенипех килӗшсе пурӑнма йурат тенипех, ун 
ҫине тайӑнса пурӑныа йурамаст...'
.Ӗлӗкхине мар шута илмелле, рапо^^исен пайаи- 
хи ыйтӑвне шута илес пулат.*

И. Сталин,
** *•

Кӑтра ҫӳҫлӗ сарӑ хӗвел йулашки ылттӑн тӗслӗ 
пайракисене тӗнье ҫине карьӗ те таҫти айакри 
сӗм хура вӑрмансем хыҫне кӗрсе пытаньӗ. Вӑрман 
тӗлӗньи ҫӗтсе кайнӑ пӗлӗт таткисем темрен вӑ- 
танса хӗрелсе йульӗҫ. Тӗнье тӑпланьӗ. Пӑла шы- 
вӗ*) ҫеҫ ҫуркунне пулнӑшӑн хӗпӗртесе ахӑрат, 
тепӗр кунье кӗпере ҫӗмӗрсе кайасси ҫиньен шут- 
лат. Йал пуҫӗнье купӑс сасси илтӗнет, хушран 
Йельӗк хӗрӗсем йурӑ шӑрантараҫҫӗ.

Хӗвел анса ларнӑ ьух 
Мӗлкем кайат айӑкка;
Пирӗн мӗлке кунта та.
Аньах шухӑш кунта мар.
Алла сулласа йарап,
Тутӑр вӗҫтерсе йарап;
Пит курассу килсессӗн—
Портрет ҫаптарса йарап...

Сассем йалтан уйаллах тухса кайаҫҫӗ, тухса 
кайаҫҫӗ те таҫта ҫитсе ҫухалаҫҫӗ. Хушӑран тата 
вӗсем Мишукпа Пашук хӑлхисене пырса кӗреҫҫӗ. 
Мишукпа Пашук иккӗшӗ те Ш упашкартан килнӗ. 
Прикатирсем. Пӗрри—типокрафинье ӗҫлекен ра- 
поььи, тепри— ,К анаш “ хаҫат ҫине ҫырса тӑракан 
фе.Ьйеттонис.

Мишукпа Пашук иккӗшӗ те шӳт тума йурата- 
кан ҫаырӑксем, вӗсем ыттисене те, ҫамрӑккисене 
те, арҫынне те, хӗрарӑмне те култарма пултараҫ- 
ҫӗ. Пайан вӗсем выҫӑ, Канаш стантсиньен аньах 
ҫитнӗ те Кӗҫӗн-Йельӗк урамӗсем тӑрӑх столовӑй 
шыраса ҫӳреҫҫӗ. Йурласа ларакан хӗрсем патне 
ҫитсен, вӗсем ыйтрӗҫ:

— Кунта столовӑй пекки пури?—тесе.
— П улм асӑр.. П у р .. Йельӗкре те пулмасан, 

ӑҫта пултӑр ами,—терӗҫ хӗрӗсем йашкӗрӗмсеньен 
кулса.

Вара пӗр ҫӳлӗ пӳрт ҫине темиҫен тӗллесе кӑ- 
тартнӑ хыҫҫӑн, Мишукпа Пашук столовӑй йенелле 
апатланас ӗмӗтпе утрӗҫ.

* *
_ Столовӑйӗнье халӑх туллийех. Виҫӗ сӗтел, виҫ- 

ҫӗшин хушшинье те халӑх лӑк.
— Кунта апат ҫитереҫҫӗ-и?
— Ҫитермесӗр... Ҫитереҫҫӗ...
— Мӗн?
— Купӑста ҫине шыв йарса, шыв ҫине купӑста 

йарса пӗҫернӗ йашка... Кашни кунах ҫавӑ... Урӑх- 
хине ан к ӗ т ..

— Е-е! ес, шӑллӑм, мӑнтӑрланнӑ... Лайӑх ку- 
пӑстара ним те ҫук... Л айӑх купӑстаран лайӑх 
йашках пулат...

— Йашки лайӑх мар ҫав... Хырӑм выҫӑ... Ҫапах 
та вӑл йашкаран таҫталлах тарас килет... '^аш ки-

*) Кӗҫӗн-Йел^ӗк патӗнҫе йухса кайакан юыв.

сем таса мар, йытӑ йӑтса каймалла... Кашӑккисем 
те ҫавах... Столовӑйне илем килтӗр тесе. ьеьексем  
те лартнӑ, аньах наьар пӗҫернӗ апат ҫав ҫавах... 
Улшӑнмаст.. таса мар апатпа ьирлеме те пулат... 
хӑрамалла...

— Тата столовӑйӗнье мӗн пур?
— Тата Карамаликкӑв пур,—терӗ пӗр лутра 

ҫамрӑк. хӑй кассӑ йеннелле пӑхса кульӗ.
— Вӑл мӗнле апат?..
— „Капкӑн* ва.ьфи пӗҫернӗ катлет пулӗ,—те.се 

хуьӗ Мишук.
Ҫынсем кулма тытӑньӗҫ.
— Ха-ха-ха!..
— Ах-ах-ах!..
Хӑшсем пӑшӑлтатса ильӗҫ.
— Вӗсем типокрафиньен килнӗскерсем, тет... 

Карамаликкӑва каллех хаҫат ҫине кӑлараҫҫӗ ӗнтӗ...

Апатланкаланӑ хыҫҫӑн Мишукпа Пашук райко- 
мола ҫывӑрма кайрӗҫ. Урамра тӗттӗм. Куҫа йӗппе 
пырса ьиксен те курӑнмаст. Ҫил таҫти хура пӗлӗт- 
сене пухса Кӗҫӗн-Йельӗк ҫинелле хӑвалат. Сассем 
ҫук. Хӗрсем кӗнӗ. Хыҫал касра йулашки каььй  
хӑйӗн купӑсне пӗр-иккӗ тӑсрӗ те вӑл та килне 
кӗрсе кайрӗ. Мишукпа Пашук ҫеҫ урамра калаҫса 
пыраҫҫӗ.

— Мишук, есӗ кӗҫӗр мӗн ӗҫлес тетӗн?
— Фе.Ьйеттон ҫырма шутӑм пур, Пашук.
— "^ӑнах та ҫырха пӗрре вар хы таььен  кул- 

маллӑх...
— Сан тата вару шӗвелсе кайри мӗн?
— Шӗвелӗ ку апатпа... Ытти тата, ьирлес 

м арьъӗ— ҫапла калаҫнӑ хыҫҫӑн Мишукпа Паш ук 
пӗр-пӗриньен уйӑрӑлса кайрӗҫ. Мишук райкомола 
кӗьӗ, Пашук—хӑйӗн тусӗ патне кайрӗ.

Урамра шӑпах. Тӗттӗм. Унта-кунта ьӲРеь^сен- 
ьен ламппӑ ҫутисем урамсем варне ӳксе кӑшт 
ҫутӑ параҫҫӗ. Хушӑран тӳпери пӗлӗт татӑккисем 
виттӗр ҫурла йевӗрлӗ уйӑх пӑхса кулат, ҫӑлтӑр- 
сем тата ҫурхи пӳтексем пек пӗр-пӗринпе выл)* 
лласа илеҫҫӗ. * *

* ■ .
Карамаликкӑв та столовӑйран килне тавӑрант,е.

Столовӑйне хупрӗҫ. Пӳртсенье хӑйӑ ҫутисем хуп- 
лен хуллен сӳнсе пӗтрӗҫ. Йал ӑйхӑра. Мишук та 
ӑйхӑра, вӑл харлаттарса ҫывӑрат.

— Ҫывӑрас пулӗ, фе.ьйеттонне ы.ран та ҫырӑп, 
— терӗ вӑл ҫывӑрма выртас умӗн — Ир„ каҫран 
ӑслӑрах... Мӗн ҫиньен ҫырасха?. Кӗҫен-Иельӗкре 
тислӗке ҫырмана кӑларса тӑкни ҫинт,ен? Та, ку— 
аван темӑ... Кун ҫиньен ҫырмаллах... Парттин 
ХУП-мӗш конферентсийӗ те тырпул тухӑҫлӑхне 
хӑпартасси ҫииьен каланӑ... Тырпул тухӑҫлӑхне 
хӑпартас ҫӗрте тислӗк те калама ҫук пысӑк вы- 
рӑн йышӑнса тӑрат... Ҫавӑнпа та, тислӗке Пӑ- 
лана мар—уйа памалла, тислӗке уйа кӑлармалла!..

Тислӗк ҫиньен шутласа выртнӑ ҫӗртех Мишук 
ҫывӑрса кайрӗ. Тепри пулсан, Мишук тӗлӗкре 
хуп татки сӗтӗрет, темелле.

— Хӑр-р-р!.. Хӑр-хӑр-р-р!..
Йӗри тавра йумахри пек тӑплӑх. Вӑхӑт вӑрах-



хӑн шӑваФ. Ш уыасӑр!-унӑн ӗҫӗ ҫавӑ, вӑл Мишук 
мӗнле ҫывӑрнине пӗлмест, пӗлесшӗн те м а р .. 
Ав, Мишук темшӗн ӗнтӗ хыттӑнах (ахлата пуҫларӗ.

— н х ,  ах!.. А-ах!.. Ы рата^.. Ах,-а-а-ах!..
Мишук тӗлӗк курат мӗн. Еҫ Ш уйттан-кӑсси 

Иалтрара (Вӑрнар р.) пулат пек. Ҫак йала таҫтан 
муртан Карамаликкӑв сӗтӗрӗнсе пынӑ. Хӑй ьӗнсе 
те ьӗнмест. Мӑнкӑмӑлланнӑ. Ҫынсем йалӗпех 
варпа аптӑранӑ. Мишукӑн та вар пӑрсах кӑларат. 
Мишук Илпеш йалӗньи (Ш упашкар р.) Иван 
Ивань пӳртӗнье пек... Иӗри-таврара вӗҫӗмсӗр ах- 
лату. Пур те Кармаликкӑвпа вӑрҫаҫҫӗ.

— Ах, ах, ах!.. Вар ыратат...
_Мишук варне тытса пӗрре хутланат, тепре 

ьасалат... Тӑрат те, выртат те... Хырӑм ҫине те 
выртат, ҫурӑм ҫине те, айӑк ҫине выртат, аньах 
вар татӑлсах кайат. Такам пӑькӑпа татнӑ пек 
ыратат... Пӗрре хырӑмра такамсем парлашапа 
■бупнӑ пек, тепре тимӗрҫсем пинӗ-пинӗпе пӑта 
ҫапнӑ пек туйӑнса кайат... Кулаксем сенкӗсемпе 
ьикнӗ пек те туйӑнат... Мӗн кӑна пулмаст-ши? 
Мишук перре тула тухат, тепре пӳрте кӗрет. 
Мишук ҫӗтӗк михе пек... Ҫӗтӗк михере тырӑ тӑ- 
маст, икӗ пуҫӗньен те йухат... Аньӑх михӗн варӗ 
ҫук, унӑн кӗҫӗр варӗ ыратмаст... Мишукӑн вар 
пур, унӑн тӳсме ҫук вар ыратат, Мишук варне 
Карамаликкӑв пуҫлӑх пулса тӑракан столовӑй апа- 
Ьӗ кӑшламаллипех кӑшлат. Мищук кӗҫ-вӗҫ вилес 
пек йӑванат. Ун патне Кӗҫӗн Й ельӗкри враьсем 
те персе ҫитрӗҫ... Ун тавраш ӗнье Расу>!ӑва, Мат- 
вейӗв... Вӗсем Мишук хырӑмӗ ҫине, ҫурӑмӗ ҫине 
тӗрлӗрен-тӗрлӗ тӑрпасене лартаҫҫӗ... Хул айне 
кратуҫнӗк ьикеҫҫӗ... Мишукӑн шӑлӗсем пӗтӗмпех 
шанса кяйрӗҫ. Куҫҫулӗсем шӑпӑртатса йухаҫҫӗ... 
Хӑй ӑш ӗнье:—Ку тӗлӗкре марши?—тесе те шут- 
лат... У нььен те пулмарӗ Мишук варӗ ыратнипе 
пӗтӗм ҫут-ҫанталӑк ханкӑртатса арканса кайрӗ... 
Враьсем те вилсе пӗтрӗҫ... Вӗсен кӗлеткисем кӗл 
пек пулса кайрӗҫ, кӗл пек пулса ҫилпе вӗҫсе пӗт- 
Р^Ҫ— Столовӑй пуҫлӑхӗ те пӗтрӗ... Кайран унне 
хӑрах пӗҫҫине Ш упашкарта хӗрлӗ плошьӗтре туп- 
на .. Никам та пӗлмест...

—  Кам пӗҫҫи та, кам пӗҫҫи?—теҫҫӗ Ш упашкара 
темиҫе ҫӗр ҫухрӑмран пынӑ ьӑваш сем . Пӗлейме- 
рӗҫ. Ҫавӑнпа та ӑна „Капкӑн" муҫейне илсе кай- 
рӗҫ, Унта Иван Муьи ҫеҫ вӑл мӗнле етем пӗҫҫи 
пулнине тӗпӗ йӗрӗпех каласа паьӗ.

—  Ку Кӗҫӗн-Йельӗкре столовӑй пуҫлӑхӗ пулса пу- 
рӑнакан Кармаликкӑв пӗҫҫи—терӗ вӑл. Карамалик- 
кӑв столовӑйри апата пӗрре те йусама тӑрӑшман, 
ҫынсене ҫав усал апатах ҫитернӗ, вӗсен варӗсене 
сахал мар ыраттарнӑ...

Кун хыҫҫӑн вара Ш упашкарти тӗп хор ратио 
тӑрӑх массӑллӑ йурӑсем йурлама пуҫларӗ. —Тӑн- 
лӑр!.. Мусӑкӗ Лискӑвӑн... Сӑмахӗсем такамӑнььӗ-.- 
Хорпалан Ваҫҫили П етровиь йертсе пырат...—терӗ 
пӗри. Карамаликкӑв усал апат сутни ҫиньен те 
йурларӗ.

Ҫав-ҫав ҫӗрте ҫав ҫӗрте 
Кӗҫӗн-Йельӗк йалӗнье 
Карама.ьик пурнат, тет.
Карамалик маликкӑм,
Пурӑндт те пурӑнат.

Унта пур, тет, столовӑй,
Ҫак столовӑй пуҫлӑхӗ 
Карамалик пулат, тет.

Карамалик-маликкӑм,
Унта пур, тет, столовӑй.

Ҫтоловӑйӗ пит йапӑх,
Йапӑхран та вӑл йапӑх,—
Асӑнтарат ҫынсене... 
Карамалик-маликкӑм,
Асӑнтарат ҫынсене...

Карамалик йашкиньен 
Й ерет ҫынна хӑруш ьир—
Вар ыратат тӳсме ҫук ..
Карам алик-маликкӑм,
Вар ыратат тӳсме ҫук...

Йашка пӑсат хырӑма,
Йашка ,ҫи й ет“ ҫын варне,
Мӗнле усал йашка вӑл? 
Карамалик-иаликкӑм,
Мӗнле усал йашка вӑл?

*
*  *

Тӗттӑм каҫ Кӗҫӗн-Йельӗк урлӑ хӑйӗн ӗмӗрхи 
ҫулӗпе иртсе кайрӗ. Катари хӗвелтен ылттӑн тӗслӗ 
ҫутӑсем килсе ӳкрӗҫ. Мишук хӑраса вӑранса кайрӗ. 
Хӑй йӗп-йӗпе^ кӗписем лӑьӑ-лӑьӑ. Кӗлетки унӑн 
Ьул пек йӑвӑр, пуҫ ыратат... Вар та тӗлӗкре кӑна 
ыратман мӗн, вар ьӑнах та ыратнӑ. Халӗ унӑн варӗ 
хырӑмра йӗплӗ хулӑ сӑтӑрнӑ пекех ыратат.

—- Мӗншӗн вар ырата!, мӗн пулнӑ ман вара?— 
тӗлӗнсе ыйтат Мишук хӑйӗньен хӑй. Йулашкин- 
Ьен ҫеҫ Мишук тавҫӑрса ильӗ.

- -  Каҫ столовӑйӗнье апат ҫирӗм... Ҫав апат 
ӗнтӗ манӑн нихҫан ыратман вара кӑшларӗ... Пӑл- 
хав турӗ.. Шӑлсем те манӑн шанса кайнӑ... Ех, 
апат, апат!..

Кӑнтӑрла Мишукна Пашук каллех пӗр-пӗрне 
тӗл пульӗҫ. Сӑмах хыҫҫӑн сӑмах пуҫланьӗ.

— Ну, мӗнле?
— Мӗн?
— Фе;ьйеттон...
— Какуй-ха фе^ьйеттон унта... Варпа ьут кӑна 

вилсе каймарӑм... Ех, мӑнтарӑн варӗ ■^срӗ ҫав...
— Есӗ те варпа аптӑрарӑни?—терӗ Пащук.
— Епӗ те...
— Ну!..
— Вӑт ну...
Мишукпа Пашук хӑйсен варӗсем ыратни ҫиньен 

калаҫнӑ хыҫҫӑн, унӑн сӑлтавӗ мӗнтен килнине 
шырама пуҫларӗҫ. Вӗсем пуҫсене нумайах ҫӗмӗп. 
мерӗҫ

— Вӑт йашка тӑк йашка!—терӗ Пашук.
— Купӑста йашки...—терӗ ун хыҫҫӑн Мишук, 

хӑйӗн пушӑ варне тытса. Мишукпа Пашук, йӗри- 
тавра пахса ильӗҫ. Вӗсен куҫӗ тӗлне столовӑй 
тӗл пульӗ, аньах вӑл упа пек сиввӗн курӑньӗ.

Ҫакӑн ҫиньен вара пирӗн Мишук фе.ьйеттон 
ҫырьӗ. Есӗр ӑна вулаттӑр та ӗнтӗ.

— Карамаликкӑв пек ҫынсем пирӗн хушӑра 
сахал мар.—теттӗр есӗр.

Епӗ те калатӑп:
— Столовӑйсен ҫитменлӗхӗсене пӗйгерессишӗн 

кӗрешер!
Кӗҫӗн-Йел-бӗк, 181У-32 ҫ.
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1931-мӗш ҫулхи ҫуркунне пулнӑ. Кӑркка Елекҫи 
прикати „Типварпуҫ“ йатлӑ уьаска сӳрелеме тух- 
нӑ. Сӳрисем муклашкаллӑ ҫӗре ьӗрсе пыраҫҫӗ. 
Ывӑнма пӗлмен тимӗр шӑлсем кӑвакрах тӑм мук- 
лашкисене кышлаҫҫӗ, пӗьӗк вир пӗрьисене ӗмӗр- 
лӗхех ҫӗр айне майлаштарса пытараҫҫӗ. Лашисем 
уҫӑлса ҫӳренӗ ьухнехи пекехҫӑмӑллӑн утса пыраҫҫӗ.

Тӗлӗнмелле: кашни вунӑ пусӑм каймассеренех ла- 
шисем ҫӑмӑллӑн та ҫӑмӑллӑн, хӗрӳллӗнтерех утма 
тытӑнаҫҫӗ.

Ара акӑ мӗншен вӑл ҫапла пулнӑ: кашни сӳрен 
шӑлӗсеньенех пӗлтӗрхи курӑксем, тымарсем, ха- 
мӑлсем ҫакланса пынӑ.

Кӗҫтекки хӑйӗн сӳри ҫинелле ьалӑш ӑн пӑхса шу- 
хӑшласа пынӑ:

— Ай-ай, мӗн ьухлӗ ҫакланса тулнӑ! Авӑ мӗнле 
ӗҫлеҫҫӗ вӗсем шуйтансем: пӗр ҫӳпҫаппа та тасат- 
ман. йӗксӗксем!

Кӗҫтенкки прикатӑри хӑй ҫумӗньерехри колхоҫ- 
нӗкран ыйтат кӑшкӑрса:

— Кам прикати ку уьаска малтан сӳренӗьӗха?
— Петӗр Йӑванӗн пулмалла. Те Кӑрлик Павӑлӗн.
Тӗрӗссипе пӗлейместӗп вара.
— Шуйттансем!
— Мӗншӗн есӗ вӑрҫатӑнха вӗсене.
— Ҫӳпҫап мӗн ьухлӗ. Курмастӑни.
— Нта!
Кӗҫтеикки татах хӑйӗн сӳри ҫине ьалӑш ӑн пӑх- 

рӗ: ҫӳпҫап татах нумайланнӑ, хытхурасемпе сӳре 
шӑлӗсем курӑнмийех пулнӑ.

— Йе кӑларса пӑрахаси кусене?—тесе шухӑш- 
ласа илнӗ хӑй.

Лашине тӑратнӑ, аньах сӳре шӑлӗсене тасатас 
вырӑнне, прикатир йеннелле тӑрса кӑшкӑрнӑ:

— Ей, пуҫлӑх! Т)ӗлӗм туртма ларас пирки мӗн- 
ле ӗҫсем? Вӑхӑт пу.ь ӗнтӗ.

Кӑркка Елекҫи прикатир, лутрарахскер, кӗтмен 
ҫӗртен, мӑн сасӑпа, Кӗҫтенкки претлошенипе ки- 
лӗшмен.

— Ӗлкӗрӗнха ьӗлӗм  туртма,—-тенӗ вӑл сиввӗн- 
тереххӗн.—Акӑ пӗтӗм „Типварпуҫне“ пӗтӗмпех сӳ- 
ресе пӗтерсессӗн ьӗлӗм туртма лӑрма та йуратвара.

Лашисем питте ҫӑмӑллӑн утса пыраҫҫӗ—сӳре 
шӑлӗсем такҫанах ҫӗре ьӗрме пӑрахнӑ. Уй тӑрӑх 
сӳре шӑлӗсем мар, пӗлтӗрхи тип хытхурасем кӑш- 
тартатнӑ. Вӗсем ҫӗре шӑлса ҫеҫ пынӑ, йӗтем 
шӑлнӑ ьухнехи пекех тӑрӑшса шӑлнӑ. Вир вӑрлӑ- 
хӗсеньен ҫурри ытла ҫӗр пиьӗ ҫиньех, пытарӑн- 
масӑрах йулса пынӑ.

„  *  *
Пери хыҫҫан тепри ҫурхи кунсем иртсе кайаҫҫӗ.

Усет вир, унпа пӗрлех ӑмӑртмалла кирлӗ мар тӗр- 
лӗ ҫумкурӑксем те ӳсеҫҫӗ.
► Халӗ ӗнтӗ Тавит Ваҫки прикати ҫав уьасткӑ ҫи- 
не ӗҫлеме пы ьӗ. Ҫум ҫумламалла.

— Ну, хӗрарӑмсемпе мушиксем! Пуҫлар пулӗ,— 
тенӗ шӗвӗр сӑмсаллӑ, шӗвӗр сухаллӑ Тавит Ваҫки.
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— Мӗн пуҫламалли пур ӑна, пуҫласассӑн усси 
пулӗши вара? Пӑхха мӗнле кукшаланса ларнӑ вӑл. 
Ҫӗрнӗ штол).

— Ҫӗресси темле те, лайӑх сӳремен пулмалла. 
Ш уйттансем, мӗнле ӗҫлеҫҫӗ. Намӑса та, пӗлмеҫ- 
ҫӗ хӑйаматсем!

— Кам прикати сӳренӗши кӑна?
— Кӑркка Елекҫин пулмалла. Те Хура Йӑванӑн- 

ха, аҫтан аса илейӗн ӗнтӗ халӗ?
—- Ну, хӑтасемпе тӑхлаьӑсем, калаҫма, ӑҫта есӗр, 

епӗ ӑна пӗлетӗп!—терӗ прикатир.—Пуплешсе тӑма 
килмен епӗр кунта. „Сӳренӗ-сӳренӗ". Кам сӳренипе 
пирӗн ӗҫ ҫук. Пирӗн хамӑрӑн кормӑна тултарса 
пултӑр.

Прикатӑ „Типварпуҫ“ уьасткӑ тӑрӑх сапаланса 
кайса ӗҫлеме тытӑннӑ вара васкаса.

Ҫарансем ҫульӗҫ. Кӗр акнӑ тырсене те колхос 
пуҫтарса кӗртрӗ уйран. Вир вырма вӑхӑт ҫитрӗ.

Петӗр Мархви прикати ҫурласемпе „Типвар- 
пуҫне" пыьӗ. Мархва выракансене вырӑн кӑтарт- 
са паьӗ те хӑй малалла карӗ.

— Мӗнле вир пулнӑ кунта кӑҫал!—тенӗ Ҫемен 
Натӗли,—Ҫурлапа та ҫавӑрсз тытмалла мар.

— Ҫумлас пулат. Алӑпа ҫумламалла.
_— Кам прикати кунта ҫум ҫумланӑши. Ҫумсене 

пӗртте тасатман. Вирӗньен ытла ҫум нумайтарах.
— Тавит Ваҫҫин пулмалла. Те Попрӗк Варва- 

ринха^..
— Ӗҫленӗ, калама та ҫук ,лайӑх“. Харам пырсем!
— Намӑса пӗлменскерсем!
Ҫурлапа „Типварпуҫӗн“ ҫуррине ҫеҫ вырнӑ. Ыт- 

ти ҫуррине алпа ҫумламалла пулнӑ.
Вирне ҫапнӑ ьухне йӗтем ҫийӗн хура тусан мӑ- 

кӑрланса тӑнӑ. Вирӗ ҫӗрпе ҫурмашар пулнӑ. Пӑтӑ 
тусан ҫимелле мар шӑл ҫинье кӑьӑртатнӑ. Вир ту- 
хӑҫӗ ,нижесредний“ тесе шутланнӑ хут ҫинье.

Ҫуркунне ҫитнӗ, 1932-мӗш ҫулхи ҫурунне.
Кӑркка Елекҫи прикати хӑй уьасткине сӳреме 

тухнӑ уйа.
Вулакан вуласа ку тӗле ҫитсессӗн аллисене су- 

лассӑнах туйӑнат мана:
— Ай, малалла вуламасӑрах пӗлетпӗр, истори 

ҫӗнӗрен пӗлтӗрхи пек пуҫласа кайат ӗнтӗ: Кӑркка 
Елекҫи прикати сӳрине сӳрӗ, Тавит Ваҫки прикати 
ҫум ҫумлӗ, Петӗр Мархвн прикати вырӗ, малалли 
те пӗлтӗрхи пекех пулса пырӗ. Пӗлетӗпҫке вула- 
масӑрах. Вирӗ те кукшалла ӳссе лӑрӗ, вир тухӑҫӗ 
те „нижесреднего“ шутланӗ... тейӗ вулакан.

Ҫук! Апла мар, йулташсем! Вӑтамран нумайрах 
пулат кӑҫал вӑл колхосӑн вирӗ.

Мӗншӗн тесен вир акнӑ уьастка кӑҫал Кӑркка 
Елекҫи прикатине ӗҫлеме панӑ. Сухалассине те 
унӑнах сухаламалла, сӳрессине те унӑннах сӳре- 
мелле, ҫумлассине те унӑннах ҫумламалла... Апла 
пулсан вир лайӑх пуласси паллах. Уншӑн вӗт 
Кӑркка Елекҫи прикати ответ тыта¥. Рев— н
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Шӑп^ӑк— хур15ӑка.

Ҫӗрпӳ райколсойусӗн соотехнӗкӗ Соловйов йулташ 
(ьӑваш ла каласан Ш ӑпьӑк й.) ш ӑпьӑкран хурьӑка 
пулма ӑс тытнӑ. Вӑл ьӑхсене пӗтӗмпех районтан 
кӑларса йарасшӑн; сысна ферми тавра 15 ҫухрӑмра 
ьӑх-ьӗп пулмалла мар, ьӑхсем ьир сараҫҫӗ, тесе 
тути ҫӑварӗньен кӑпӑк кӑларса тавлашат.

5ӑхӑсем пе автансем! Пурте Соловйова сӑхӑр. 
Сӑхӑр лайӑхрах сӑмсиньен те, тутиньен те, ҫӑва- 
рӗньен те, купарьиньен те. Сӑхсан-сӑхсан район- 
ран та хӑваласа йарӑр!

Йапӑх Петров.
Иапӑх йамшӑкра, теьъӗҫ авал. Аньах йамшӑкра 

мар иккен халӗ вӑл, йамшӑкран тухса Т)ӑвашсо- 
йуса кӗнӗ.

'5ӑваш сойус пиьеьӗпе штампӗпе 6-125 номӗрлӗ 
хут пырат поьтӑпа вӗҫсе К^славкка райсойусне. 
Ахал) хут мар, нарет текенни.

Козловскому райсоюзу нарлд №6
С Ядринского завода .ЯМОЗ* получнте соевое масло 

на май месяц . . . .  тонн, ва  июнь меояц . . . .  тонн
В случаӑ етказа сообщите расчет акредитев, цена 

7 рублей за тонну.
ОБ‘ЕДИНЕНИЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ; ПЕТРОВ.

Миҫе тон илмелле—ьыхвӑрне лартман.
Ку хут '5ӑваш сойусра пӳрократ пуррине пӗлте- 

рет. П ӳрокраьӗ курттӑмӑн (курттавай) сутуилӳ 
пӗрлешӳне пӑхса ларат. Вӑл пӳрократа вакӑн 
никам та илес ҫук, курттӑмӑнах парса йамалла 
пулат... РКИ аллине

Ыран пула!^.
 ̂ Хӗрлӗьутай районӗнье пурах ӗнтӗ Турхан йалӗ. 

Йалӗ кӳрнеклӗскер, ҫырма хӗррипе сарӑлса выр- 
та!'. Кунта выртакан нумай: ҫелппо йатлӑ ӑйхӑ 
Ьӑпти ҫапакансен правленийӗ те пур. Правленинье, 
такой хура куҫлӑ Йакӑткӗн, тата такам-такам 
шурӑ хута хуратса ларат.

Пӗринье потрайонри уьиттӗлсем ва.ь-Ъи виҫшер 
метр ҫитсӑ уйӑрнӑ. Прикашьӗксем ҫак ҫитсӑсене, 
ырӑ кумсене кӑт та кӑт тыттарса, куҫхӗснӗ. Вара 
Урумпа Кумарккинӑри уьиттӗлсем илеймесӗрех 
шӑхӑрса йулнӑ.

— Нимле мерӑ йышӑнма та пултараймастӑп,— 
ответлет Йакӑткӗнӗ.

Тата тепӗринье—ҫе^ьппона уьиттӗлсем ва.ь-1)И 
ҫӑнӑх килнӗ, тесе пӗлтереҫҫӗ. Кайсан:—ҫук... Теп- 
ре ҫул ҫинье хирӗҫ пулсан:—пырса ил, тесе сӗ- 
неҫҫӗ. Кайсан:—-ҫук,—теҫҫӗ,—килмен,

'Гепӗр виҫӗ кунтан:—уьиттӗлсем тӳллесе илмен 
пирки ҫӑнӑхсене те таварсене те сутнӑ, тесе пӗл- 
тереҫҫӗ. „Ырӑ кумисене парса йанӑ ӗнтӗ“.

Епӗ ҫакна каласшӑн: Йакӑткӗнӑн куҫӗ курман 
пирки прикашьӗксем кулакӗҫне тӑваҫҫӗ.

— Хӑньа килет сахӑр?
— Ыран.
Сахӑр пури?

-  Ҫук? 
—  Ма ҫук?

Ҫакӑн пек калаҫу та пулкалаГ шеремет Турхан 
ҫел)Ппо оттеленийӗсенье. Йакӑткӗн пуҫӗ портфӗл- 
ш ӗнье харлаттарнӑ хушӑра, приккашьӗкӗсем ты- 
таҫҫӗ т6 сутаҫҫӗ, кайран сӑра ӗҫеҫҫӗ.

Пай укҫине те пухмаҫҫӗ. Екей, аванссем ҫиньен 
ҫӑвар та ан уҫ! Хресьенсем: улталаҫҫӗ вӗсем,при- 
кашьӗкӗсем ҫавах кумисене аньах параҫҫӗ, ма 
укҫа пустуй тӑкас,—текелеҫҫӗ.

— Е-хе,-хей, Йакӑткӗн! Еҫӳсем ҫине пӑхсам ььӗ 
Пӑхха ӗҫӳсем йӗплӗ хурана кӗрсе ӳкрӗҫ.

— Е—хе—хей.
М. Кашлинкв. 

Пионер пулайман.
Йӗпреҫ районӗньи .'^ ӑваш  пионер" колхосӗ 

Ьленӗсем сысна какайӗ тесен пӗлӗт ҫиньен татӑлса 
анма та хатӗр, аньах сыснасене пӑхма йуратмаҫҫӗ. 
Вӗсем вы.ьӑх апаьӗ ҫителӗклӗ туман пирки, сыс- 
насене наьарлатса йанӑ.

— Ӑс кӗрет-ха вӗсене.
— Хӑҫан?
— Сысна какайӗ йашки вырӑнне, йӗплӗ ҫӑмах 

йашки ҫисен.
Ӑмӑрту.

Тушкасси (Йетӗрне районӗ) колхос претҫетат- 
тӗлӗ Ш аттайӗв Хветӗр, сотсиалисӑмла ӑмӑртувг 
пуҫарса йарас тесе, колхос тыррине сутма кайсан 
Йурӗнтан таврӑннӑ ьухне Мӑн 5ураш сем пе, камӑ! 
лаши вӑйлӑрах ьупат тесе, ӑмӑртмалла ьупса ла 
шипе арман пӗвине кӗрсе ӳкнӗ. Урапи, ут хатӗрӗ 
сем ҫӗмӗрӗлсе кайнӑ. 'Гемле лаши вилмен. Ку ӗс 
акма кайнӑ вӑхӑтра пулнӑ пулин те, ака ӑмӑртӑвӗ 
теме май килмест ӑна.

Ш аттайӑв „шаттатсӑ тӑват“. Хӑлхиньен вӗрсе ӑ< 
кӳртмелле пуҫне.

Вырӑнӗ лайӑх.
„Ни Санин“ ҫырат:
Вӑрмарти ветвраь ҫывӑрат ҫемҫе тӳшек ҫиньс 

сиктерет ӑна сӑпкапа Вӑрмар райӗҫтӑвкомӗ, Кол 
хоссойус та тӑхӑннӑ оьки, аҫампа хуплаГ ӑна ле 
йӑхрах ҫывӑртӑр тесе.

Колхос тавар фермисем ьирлӗ вы.ьӑхсене пӑхм 
Ьӗнеҫҫӗ. Вӑл:

— Пырӑпха ыран. Пайан йерҫу ҫукха,—тес 
ответлет.

Пайан иртет, ыран иртет, тепӗр кун та иртет- 
Ҫеркей Макҫимӑь ҫапах ҫук.

— Аҫта вӑл?
— Пырӑпха ыран, тесе лармалли вырӑнт 

ларат.

Йумах пуҫламӑшӗпе вӗҫӗ.
— Пӗр старик пурӑннӑ. Унӑн виҫӗ ывӑл пулн 

Пӗри ӑслӑ, тепри сысна пӑхакан.
— Суйа! Ухмаха сысна пӑхакан тумаҫҫӗ.

Тасалӑхшӑн „тӑрашакан".
— Мӗн есӗ аттуна сӗтел ҫине хурса тасататӑ;

Атӑ та манӑн тасалӑха йуратнӑран.
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Макҫӑм ҫырӑвӗ
Ҫурхи ҫанталӑкӑн илемлӗ тӗсне хаклама нимӗн- 

ле ҫыруҫӑ-калавҫӑн сӑмахӗ ҫитеймӗ ӗнтӗ.
Илемлӗ вӑл. Ун сӑнӗ тапаланакан ьӗр  ьунсем- 

шӗн ҫав тери хаваслӑ. Епӗ хама ҫавӑн пек шут- 
латӑп... Ҫурхи ҫанталӑкӑн сӑн питне ман
Ьӗре савнӑ ьул> тепӗр каььӑ  хӑй ҫумӗньи сар 
хӗре те  тӑп-тӑп савса лӑпкӑн аьашлаймӗ. Ҫав те- 
ри кӑмӑллӑ вӑл мана ҫурхи ҫанталӑкӑн ылттӑн 
сар хӗвеллӗ илемлӗ кунӗ.

Ытла та уҫӑ... Ха.ь. хал> таврари сӗм вӑрман 
йешӗл тум пӗркенсе пӗтӗм ьӗр  ьуиз хӑйӗн тутлӑ 
шӑршине пӗрӗхсе кӑкӑр туллин антӑхтарса ҫӑт- 
тарассӑн туйӑнат. Ха.^. ха.ь ш ӑнкӑрьӑсем килсе, 
кӑвак тӳпере тӑрисем ьӗвӗлтетсе ҫӗнӗ й у р ӑ -- 
ҫуракки йурри сӑвӑласа кӗвӗлеҫҫӗ...

Хуралкка трийӗр ҫавӑрса тӑнӑ пулнӑ ӑна пуш- 
талйун кӑвак канвертлӑ ҫыру тыттарса хӑварнӑ 
кухне. Канвертӑн_ айалти кӗтесӗнье:,, „Т)улхула — 
Ӑвтосавӑт—Макҫӑмран" тесе паллӑ тунине вула- 
сан, Хуралккан хӗрлӗ сухалпа витӗннӗ тути те- 
мӗнле ҫемҫенӗн ҫӳхелсе кулса ильӗ.—Кайрӗ те, 
маиьӗ тесе еп... ҫапах ҫырат иккенха... ик уйӑх 
ытла ҫырманьӗ, тенӗ май, ҫырӑва хутласа шалти 
кемнаҫҫтерккӑ кӑсйине ьикме пикеньӗ.

— Макҫӑмран мари?
— Ҫавӑнтан... ответлерӗ Хуралкка, прикатир 

ыйтнине хирӗҫ.
— Ай-ай, пӗлесьӗ... мӗнле ӗҫлетши пирӗн унти 

прикатӑ, пӗлесьӗ, Хуралкка пиьье... вуласа памӑ- 
ни... тем ҫекретах ҫук тӑр.

— Еҫ, ьарӑнатха. Вуласса вулӑпӑр.
—  Ниььово... пӗр меслете...
Кӑвак канверт ӑшӗньен Хуралкка симӗс ьер- 

нилпа тӗрленнӗ шур хута тӑпӑлтарса кӑларьӗ. Ун 
тавра колхоҫнӗксем кӗпӗрленсе сӑрса ильӗҫ. Пур- 
те рлесш ӗн . Пурте икӗ уйӑх малтан хӑйсен кол- 
хоҫӗньен Автӑсавӑта кайнӑ прикатӑн ӗҫне тӗплӗн 
пӗлесшӗн.

Ваҫҫук мӗнлеши, пирӗн Ваҫҫук,—тесе шухӑшла- 
са тӑрат ватӑ Уряне.

— Пурте пӗрлехши... ай пӗлесьӗ.
Хуралкка вулат:— „Атте, анне! мӗнле пурнатӑр?

I Колхосран йанӑ прикатӑ сывӑ ҫитрӗ, пурте пӗрле 
, пурнатпӑр—пӗр сивӗ паракра... Атте! сана епӗ 
I ҫакна пӗлтересшӗн. Есӗ тархасшӑн ха.ьтерех кол- 

хоср...“..._малалла вулама ьарӑнса Хуралкка хӑм- 
татса ӳсӗрсе ильӗ.—Ҫук ӗнтӗ, аьасемсӗр... вулай- 

. аӑп урӑх.
— Вулаха, вула... Ваҫҫук мӗнлеши?

I —  Мӗнле ,колхосра“ терӗн есӗ.
— . Колхосри вӑрлӑхсене суртламашкӑн 

»аскӑр“ тет вӑл,—тесе сӑмаха йӑвашшӑн ҫавӑрса 
суьӗ Хуралкка,

1 — Апла марха та...
— Та-а-а...
— Ҫыру инттереснӑ.

I Трийӗр каллех ҫаврӑна пуҫларӗ. Колхоҫнӗксем 
(аскавлӑн хавкаланаҫҫӗ. Тӳперен хӗвелӗ вӑрӑм 
иупка пайракасемпе хӑлаҫланса вӗтелет.

2,
—  Ҫыру,„ Макҫӑмран, терӑ алӑкран кӗрсенех 

! Суралкка.
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— Макҫӑмран,—терӗ те Васса инке лӑпкЗн кул- 
са ильӗ —Калап ҫыру килет т е с е .. Ҫӗр каҫ тӗ- 
лӗкре курсаььӗ епӗ ӑна. Шап ш урӑкӗпе тӑхӑннӑ. 
пек, тӑхӑннӑ пек те...,

Хуралкка ҫырӑва вула пуҫларӗ.— „Есӗ тархас- 
шӑн ха.ьтерех колхосран тухма тӑрӑш. Унсӑрӑн 
кунта пире ьӗр  вилӗм. Кунсерен хӗнеҫҫӗ. Кашни 
вырӑс тӗл пулмассерен,— „ей, потлес колхоҫнӗк* 
тесе урам урлӑш ӗньен ахӑрса кӑшкӑрса иртсе ка- 
йаҫҫӗ. Пирӗн колхосран килнӗ прикатӑна пӗрсивӗ 
хупран тунй парака хупса хуьӗҫ. Самӑй тӑвӑр 
ӗҫе ӗҫлеттереҫҫӗ. Укҫине килес ҫулсӑр та па.маҫ- 
ҫӗ пулӗ. Атте! Ӑҫтан та пулеан йӳнеҫтеркелесе 
укҫа тупса йараймӑнши. Киле пырасьӗ. Лхалӗн 
кунта вилетӗп епӗ. Курас киле пуҫларӗ ӗнтӗ сире 
те. Как нипут укҫа тупса йарӑр. А, колхосран 
пайанах тухӑр. Ваҫҫуксен ҫемйисене те кала,— вӗ- 
сем те т )х ь ь ӑ р “.

Хуралкка ҫыру тытнӑ аллине тӑснӑ май, ьӗт- 
рентерсе ьы лайьь^н ҫӑварне карса пӑхса тӑ^ӗ. 
Пуҫне пӑркалат.

— Каларӑм та ҫав,—тесе нӑшӑклатса ӗсӗкле 
пуҫларӗ Васса инке.—Каларӑм, ан кай тесе. Хӑй 
в ӗ т .. Хӑй прикатир пулса кайрӗ. Ак ӗнтӗ ха.ь-

^— Пета савҫим,—тесе хӗрлӗ сухалне йапшар- 
рӑн шӑлса ильӗ Хуралкка.—Ӗнтӗ мӗскер сутас... 
ӑҫтан тупса йарас укҫа?

о 3,
П ӗлм естӗп.. Енине мӗн сӑлтавпа сутнӑха Ху- 

ралкка? Пӗртен пӗр пушмак пӑруне йӳн хакпах 
сутса йаьӗ Ваҫҫук... амӑшӗ Урине те. Мӗншӗнха 
тата колхосран тухма ыйтусем паьӗҫ вӗсем ик- 
кӗш пӗр харӑс...

Т)Ылайььон тарӑн шухӑша путса тӗлӗнсе ларьӗ 
колхос претҫетаттӗлӗ, Хуралккасем панӑ ыйтусе- 
не ҫавӑркаласа тытса ларнӑ май.

— Макҫӑм... Ваҫҫук пирӗн колхосри паллӑ ак- 
тивиссем. Колхосӑн малтанхи орканисаттӑрӗсеньен 
пӗрисем вӗт вӗсем. Апла тӑк пайан кун мӗншӗнхз 
ҫак тери киревсӗр карттинӑсем кӑларса тӑратаҫ- 
ҫӗ вӗсен ашшӗ—амӑшӗсем.

Ҫав вӑхӑтрах алӑкран кӗрекен сукна па.ьттуллӑ 
ҫынна Макҫӑм иккенне ьасах палласа ильӗ прет- 
ҫетаттӗл.

— А... а .. а! Сторовӑ, сторовӑ!...
— Сторовӑ та, сторовах та мар.
— Пӗлетӗп ӗн тӗ .. пӗлетӗп.
— Тӗлӗнетӗп. Макҫӑм, мӗн хӑтланат-ха аҫу са- 

нӑн. Тен сана пӗлтермен тӑр вӑл.
— Акӑ пӑх... Пирӗнпе тӑшмансем сӗлеке йух- 

тарсах кӗрмешеҫҫӗ кирек ӑҫта та. Мӗнле кӑна 
ӑсласа ҫырнӑ. Кам ӗненес ҫакӑ ҫырӑва?..

Прегҫетаттӗл Макҫӑм панӑ ҫырӑва вуласа тухсан, 
тӗлӗнсе хытнӑ май, леньӗрех шанса кайрӗ.—Вара 
хамӑр йал Мирун алли вӗт ку. Кулак аьи  Мирун 
ҫырнӑ ку ҫырӑва. Тем тесен те ҫавӑ.

— Ҫавӑн, ҫавӑ. Епӗр ӑна Т)улхулара тӗл пул- 
тӑмӑр. Вӑл иртнӗ ҫула Автӑсавӑтра хӗсӗнкелесе 
ӗҫлесе ҫу каҫнӑ. Ха^ъ та-^а малалла кайатӑп,—терӗ.

—  Вара ҫак ҫыру тӑрӑх ӗнесене сутса йанӑ- 
шим ӗнтӗ... "^ӑн ҫавӑн тӑрӑх. Ӗне сутнӑ укҫисене 
пирӗн пата куҫарьӗҫ. Ваҫҫукпа иксӗмӗр ^те тӗлӗн- 
се хытса лартӑмӑр. Килме калаҫҫӗ. Йулашки ӗне
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Кун йышши, тата ытти ҫумкурӑксемле „Кэпнӑн“ 7 ҫул кӑрешрб; ма- 
лалла та вӑй ҫитнӗ таранах кӑрешсе пырӑ. Пурте „Капкӑн“ потписъӑкӑ 
пулӑр, кашни уйӑха 15-шер[пус укҫа ан шеллӗр!



'утнӑ укҫисене куҫаратпӑр,—хӑвӑртрах килме тӑ- 
рӑшӑр тесе ҫыраҫҫӗ килтен.

Макҫӑмпа^ претҫетаттӗл ьы лай калаҫса тӗлӗнсе 
ларнӑ хыҫҫӑн, колхоҫнӗксене пухса ку ирсӗр сӑл- 
тавсӑр ӗҫ ҫиньен тӗплӗн ӑнлантарас, тесе татӑк- 
лӑн шухӑш тытрӗҫ.

4.
Тулта ҫанталӑк уҫӑ. Тӳперен хӗвел пайӑркисӗм- 

пехлаҫланса йура кышласа шӑрантарасшӑн вӗтелет.
Урампа колхоҫнӗксем вулав ҫурьӗ йенелле пу- 

хӑва утаҫҫӗ. Пухура Макҫӑмӑн Автӑсавӑт истори- 
йӗ ҫиньен калӑяакан токлатне сӳтсе йавмалла. 
Ҫавӑнпа та колхоҫнӗксем пысӑк ш аньӑклӑ ӗмӗтпе 
ӑмсанса утаҫҫӗ пухӑва.

Вӗсен хушшиньех Х^ралкка та колхоҫнӗксене 
автӑрӗ кулак аьи пулна „Макҫӑм ҫы рӑвӗ“ пирки 
хӗрлӗ сухалне сиктере-сиктере калаҫса пырса тӗ- 
лӗнтерет. Митта Пвтӑрӑ.

Хапха алӑкӗ кӑриклатрӗ. Ват карьӑк Униҫҫе 
алӑк умне тухса тӑьӗ. Вал тӗксӗм пӗлӗт ҫинелле 
пӑхса ильӗ, унтан сӑхсӑхрӗте, йерипен пыльӑклӑ 
урам тӑрӑх мӑн калушӗсемпе лепӗшлеттерсе мал- 
ла карӗ.

— Тумаллах,—тет карьӑк  хӑй ӑссӗн мӑкӑртат- 
тарса,— тутарасах пулаГ. Ӑна вара турӑ пулӑшӗ... 
туррӑсӑр ӑҫтан...

Сопор ьиркӳ  патӗньеУниҫҫе карьӑк тепӗр кар- 
Ьӑка тӗл пульӗ. Лешӗ кунтан темӗскер ыйтас- 
шӑньӗ те, аньах Униҫҫе карьӑк унӑн ҫумӗн пит 
васкавлӑн иртсе карӗ. Воҫтвишӗнски пупа курнӑ 
пулнӑ вӑл.

К арьӑк хыҫалтан пырса пуп ҫанниньен тытсан, 
пуп ҫавӑрӑнса тӑрса ыйтнӑ карьӑкран:

— Мӗн сана?—тенӗ.
— П аьӑш кӑ,—тенӗ карьӑк хӗрелнӗ куҫӗсене 

мӑь-мӑь хупкаласа,—молепӗн туса парха... турӑ 
ьури Ваҫҫили шкулта лайӑх вӗрентӗр тесе тӑвасьӗ... 
Ы вӑлӑнаьи пур манӑн, Ваҫҫили йатлӑскер. Халӗ 
вӑл универҫитета кӗнӗ вӗренме, ҫыру йанӑ. Уни- 
верҫитетах кӗнӗ... молепӗн тӑвасьӗ.

— А!—мӑкӑртатса илнӗ Воҫтвишӗнски.—Йурат.
Молепӗн хыҫҫӑн Униҫҫе карьӑк Воҫтвишенскийе

укҫа пама кӑсйиньен тутӑр кӑларса салатма тытӑнат.
— Апла ӳниверҫитетра вӗрентет еппин?—тенӗ 

укҫа кӑларасса кӗтсе Воҫтвишенски.—Тухтӑр пул- 
ма вӗренетиха?

— Ваҫкӑ-и? А—а, тухтӑра мар!—аллине сулнӑ 
Униҫҫе—Вӑл антиреликиоснӑй (тенӗ хирӗҫ) уни- 
верҫитета кӗнӗ. Вӗсем Петтӗн Коҫккипе пӗрле вӗ- 
ренеҫҫӗ...

Воҫтвишӗнски Униҫҫе карьӑк ҫине ьӑр  пӑхса 
илнӗ сиввӗн.

— Ай—йай, мӗнле ес,—тенӗ пуҫне сулласа, — 
ай—йай!.. ҫааах та виҫӗ тенкӗлӗх хут пуп кӗсйине 
кӗмесӗр хӑтӑлаймӑн. М. И.

Сысна пӑхакан
.О ктапӗр ' колхосра (Йетӗрне р.) сыснасене кашяс 

кун уйрӑм ҫыннӑ.

Сирӗн колхос ферминье сыснасене кам пӑхат? 
• Опеслиькӑ.

Ҫатракри Йаррус
Ҫатрак й ак о в ет  претҫетаттӗлӗ 

ҫураки вӑхӑтӗнҫе кулленех ӗҫ- 
кӗпе аташса нртернӗ. Пах^а 
картисене ҫапса ҫӗмерсе ҫӳренӗ. 
П ур камцпанисенве те найан- 
ланса ӗҫлет.

Ылттӑн тӗслӗн ҫут хӗвел йарӑм йарӑмланьӑ) 
Иалсоветӑн пуҫлӑхӗ ӗҫкӗпе тусланьӗ. ^  

Кӑсйинье ун йаланах ерех—пулпутылккӑ 
Вӑхӑт ҫук ӗҫне тума—
Мӗн тӑвашши то^ьккӑ.
Ҫапла вӑхӑт иртерме 
Халӗ питӗ намас.
Ерех вырӑнне тыттарар 
Пӑрӑҫланӑ кӑмӑс.

Атлаш Ҫ.
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