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Хоспотин Тевэл^аЙ патне Йекур колхоҫнӗк йанй ҫыру
Пӗлместӗпҫке, мӗнле сана аҫу йа^вӗпе -вӗнмеллеши? Аҫу йа^вӗпе -§ӗнес вырӑнне, хоспотин тесен
аванрах пулӗ тесе шухӑшлатӑп хамӑн ӑсӑмпа.
Хоспотин тени вӑл пирӗн ҫамрӑксемшӗн темскерле-йутпатш алӑхла илтӗннӗн туйӑнат. '^емперлен,
Полтуин, Пуанкаре—кусем ӗнтӗ хоспотинсем пулаҫҫӗ. Хамӑр ҫӗр шыва илсен, пирӗн хоспотинсем
такҫанах ҫук ӗптӗ, тӗпшшех пӗтнӗ вӗсем.
Акӑ мӗн, хоспотин Тева.^ай, хамӑн ҫырувӑмри
малтанхи йӗркисен-йе сана хампалла паллаштарас
тетӗп сана: епӗ .Ленил ҫулӗпе" колхосри Иванов
Йекур йатлӑ колхоҫнӗк-утарнӗк пулагӑп. •
Ҫав тери сап пек пысӑк франтсус ҫыннипе епӗ
хали-бен паллашса курман. 1918-мӗш ҫулхи калӑппа йӗркеленнӗ франтсус йӑнӑралӗсене сахтл
мар куркаланӑ епӗ. Вӗсемпе фронтра ҫапӑҫнӑ
т,ухне пурин^вен ытла хыҫалтан палашкаласа илме тивет-ьӗ. Тӗрӗссипе каласан, вӗсен пи-бӗсеПе
курма май килмен, кӑпнталисла ӗнсисене ҫеҫ куркаласа йулаттӑмӑр, тата ҫу сӗрнӗ ура тупанӗсем
йалкӑшса пынине курса йулаттӑмӑр, ан^бах ырӑ
ӑратлӑ пи^ӗсене курма май килмесвӗ.
Ҫапла ҫав ӗнтӗ, хоспотин Тева^ьай, санӑн пата,
паллӑ йут патшалӑх ҫынни пулса тӑракан ^аплӑ
етем патне, пирвайхи хут ҫыру ҫырса йаратӑп.
Ҫыруне ҫыратӑп акӑ мӗн пирки: епӗр иккӗмӗш
петтилеткӑна
кӗретпӗ^, Октапӗрти рево-ъутси
пулни 15 ҫул тултарса 16-мӗш ҫула кӗни икӗ
уйӑх иртрӗ. 15 ҫул ытла епӗр кӑпиталиссемпе
помеш^ьӗксемсӗрех, хоспотинсемсӗрех, сансӑрӑнах
хамӑрӑн ҫӗр-шыва тытса усраса ҫӗнӗ пурнӑҫ туса пыратпӑр.
Кӳрха иксӗмӗр танлашса пӑхӑпӑр: иксӗмҫртен
кам вӑйлӑрах, тӗреклӗрех—епӗ-ши, есӗ ши? Есӗш ултӑра хапрӑк хуҫи; епӗ колхоҫнӗк. Кам ура
ҫин-ье тӗрек^аӗрех тӑрат—Тевал>ай хоспотин-ши, йе
колхоҫнӗк Йекур Иванов-ши?
Есӗр мана штыкпа тата пулеметпа ураран
ӳкерме шутларӑр. Ан^ьах май килмерӗ. Есӗр ман
пӳрге, ман килкартине тӗрлӗрен Кол^аксем, Тениккинсем, Вранкӗлсем йарса пытӑр, Ан^ьах ӗҫ тухмарӗ сирӗн. Ш уркварти пыйтисене 'ьӗрнесем хушшине хурса, лап-ьӑтсах хутӑмӑр епӗр. Есӗр пире

плоккатӑпа ҫавӑрса илтӗр, пире выҫӑ усранипе
пӑхӑнтарасшӑн пултӑр. Ан^ьах усси ка^ьа пӳрни
Ьӗрни тӑрш ӗ те пулаймарӗ.
Халӗ куратпӑр ӗнтӗ: кам лаш а айне пулнӑ, кам
лаша ҫин^ье пырат. Лаша ҫин-ье кӑна мар,^ автомопил ҫин^йв- те, трактӑр ҫин-ье те, компайӑн ҫин•ье те епӗрех пыратпӑр.
Тата халӗ акӑ мӗне шута илсе пӑхӑпӑрха иксӗмӗр—сирӗн миҫе хапрӑк, миҫе савӑт хупӑннӑ,
миҫе ннм шарламасӑр ларакан станоксем, миҫе
акаймасӑр йулнӑ уй-хир, миҫе ӗҫсӗр йулнӑ рапоьТ)И, миҫе нуша тӳсекен ҫӗрӗн ҫынни, миҫе выҫӑ
вилӗмпе вилекен ӗҫҫынни?
Халӗ манӑн тоххотсене хисепе илсе' пӑхӑпӑрха.
Пирӗн колхос ҫӗнҫул тӗлне мӗн пур сатанисене
пурне те тултарса па^ӗ. Тупӑшсем валеҫрӗмӗр.
Кӑҫалхи ҫул епӗ пӗлтӗрхин^ен 4 хут нумайрах,
виҫӗм ҫулхиньен 6 хуг нумайрах тупӑш курнӑ.
Укҫам та пур манӑн халӗ, тырӑм та пур, аш-пӑш
та, ҫӗт-ҫу та, пахьа-ҫимӗҫсем те пур сахал мар.
колхос пасарне кайса сутмаллӑх та пур.
Пуринт,ен ытларах ыранх» кун пайапхин-ьен ла •
йӑх пулассине ӗненӳ пурри паха. Епӗ хам пурнӑҫа, хамӑн ӳсӗме, хамӑн тӗреклӗхӗме пӗлсех тӑратӑп Епӗ сисетӗп халӗ ырӑ хӗвел манӑн ’5ӳрет,ерен
пӑхнине.
Ҫавӑнпа пӗрлех епӗ санӑн криҫӗспа рапот,^исен
рево.^утсиллӗ йухӑмӗ пӑвнине тӳсекен йулташусемпе тусусем мана хирӗҫ тухма хӑйсен хӗҫӗсене
хӑйраса хатӗрлеиине те сисетӗп. 1918-мӗш ҫулхи
ӗҫсене аса илес шухӑш пури санӑн? Епӗр трактӑршӑн та тӑрӑш атпӑр, ҫавӑнпа п ӗ р л е х /^ ӗ р тапӑнсан кирлӗ пулакан пзшал таврашсене таса
тытмалли ҫиньен те манмастпӑр.
Пирӗн Тнепростройсем, пирӗн, колхос уйхирӗсем
тӗреклӗ сыхлӑх айӗн-ье пурӑнзҫҫӗ.
Вӗсен тӗреклӗхне икӗ йеньен сыхласа тӑраҫҫӗ:
т,и малтан епӗр хамӑр, тата сирӗн рапо^^ьисемпе
ӗҫхрес^енӗсем сыхлаҫҫӗ.
Вӗсен аллисене хытӑ •ьӑмӑртатӑп. А вӗсем сана
хӑвна •ьӑмӑртаса тӑкӗҫ, хоспотин Тева.тьай, пит
лайӑх... пырш у-пакарту тухи^ьъенех. Ҫапла, хоспотин Тева^,ай1
копхоҫн»к Йокур Икак».

Тӗн тымарӗсем хӗрсан
Ҫӗлӗкӗрсене илӗр: аха.ъ ҫын ҫин-ьен мар—43
саспаллиньен тунӑ хушамата йӑтса ҫӳресе ывӑннӑ
Спассохристовокрестовоҫтвишӗнопохойавленски пуп ҫин-ьен каласа парас тетӗп сире, йулташсем, ҫакӑ раштав йаьӗпе ҫырнӑ калавра.
Т)иркӳре „ҫветтуй турӑ, ҫветтуй хӑватлӑ, ^веттуй вилӗмсӗр, тесе кӑшкӑрса тӑрас вырӑнне, килте шур мамӑк тӳшек ҫинье, вакун айне пулнӑ
ҫын пек йӑнӑшса йӑваланнӑ вӑл варне-хырӑмне,
пуҫне, айаккине тытса. Ун умӗнье маттӑшки тӑнӑ
литтӑрӗ-литӑрӗпе куҫҫӳл тӑкса. Тухтӑрӗ, ӗҫсем
ш аньӑксӑр йенӗпе кайнине палӑртса, пуҫӗпе сулласа илнӗ хыҫҫӑн, шухӑша кайса тӑнӑ.
Шухӑшласа тӑрансан, маттӑшкӑ ҫинелле пӑхнӑ
та ҫапла каланӑ:
— Н аьар, маттӑшкӑ, унӑн сывлӑхӗ. Тӳрипех
калам; вилет вӑл сан.

Иван Мущн

Маттӑшкӑ уласа йанӑ. Йытӑ пек уланӑ.
—• Калаха: хӑҫантан пуҫласа ьирлерӗ вара упӑшку? —ыйтат тухтӑр ьир историне пӗлес шухӑшпа.
— Ой, ан та калах— 15 ҫул ӗнтӗ вӑл ьире
йерме тытӑнни. Октапӗр рево.ьутси пуҫлансанах темӗн улӑшӑнма пуҫларӗ унӑн сывлӑхӗ. Хӑй ьиперех,
ытти ҫынсем пекех, ҫӳрет, аньах ьирӗ ӑшӗньех.
Хусана ьсхо-словаксем
кильӗҫ. Ну, ун ьухне
Ьирӗ пӗтсе ларьӗ.
/
— Кайран вара?
— Кайран вара... Кайранхине калама пуҫлаьъ^ч
малтан пӗр тапхӑр хуйхӑрса илме срок парха
кӑштах.
Маттӑшкӑ темиҫе ьенгнӗр йӑвӑрӗшӗн сывлаӑн
нлет. Унтан калама тытӑнат.
Спассохрнстовокрестовоҫтвишӗнопохойавленски
пуп коллективисатсип* кулаксен класне тӑпӑлта^ае

ӗҫ вайлӑи пуҫламса кайнӑрампа ытларах хӗн кура*
каи пулса кайнӑ имӗш.
■^ир мӗнле йӳҫсе хӑпарса тӑни ҫиньен каланине
итлесе пӗтернӗ хыҫҫӑн, тухтӑр шухӑш купи айне
кӗрсе кайа^ те, нумайах тӑмаст у н та.-кал л ех
туха!'.
— Нта1 Йӑвӑр, ҫӑмӑлах мар ьирӗ. Сывалассине шанмалли ҫук пулин те, кӑштах та пулин
лӑплантарма май ҫукши, тетӗп те ӑна. Итлеха,
акӑ мӗн туса пӑхас: пӳрт ьӳре^исене пурне те
пирпе кврса тухас. Унӑн канлӗхне лайӑхрах сыхлама кирлӗ. Сотсиалисӑм строигтӗлстви тӑзас ӗҫ
ӑнӑҫуллӑ пынӑ май, тӗне ӗненекенсем сахалланса
йулаҫҫӗ. Тӗн ьирлӗ ха.ь- Унпа пӗрле унӑн тарҫи пулса
пурӑннӑ упӑшку та ьирленӗ. Тулти строиттӗлствӑ
шавӗсем нимӗн те ан илтӗньӗр пӳлӗме...
П^п ҫӳҫенсе кайнӑ. Маттӑшкӑ аллине сулса калана:
— Ех, тухтӑр! Усси пулмӗ. Мӗн пулса иртнине
ьунӗ каламасӑрах туйат.
— Ну, ҫапах та,—тенӗ тухтӑр.—Унтан таьӑка
ҫӑкӑртан йӑваласа ьиркӳ кӗлетки туса лартзсьӗ
краваьӗ умне. Хӑй слушит туса пурӑннӑ таса ьиркӳ халӗ те хупӑнман пек туйӑнтӑрьӗ ӑна.
Тепӗр ҫирӗм-вӑтӑр минутран пуп краваьӗ умне
ьустаран тунӑ ьиркӳ пырса ларат. Хӗресӗсем те
пур.
Пуп вӑрансан ҫав ьиркӳве курат те, ура айне
пулнӑ ӑман пек йӑваланса, кӑшкӑрса йарат. Е-ех,
хӑрушӑҫке кӑшкӑрни!
'5 иркӳ кӗлеткине ьасрах пуп краваьӗ умӗньен
илсе урӑх ҫӗре кайса лартаҫҫӗ.
— Приххот ҫыннисем, ьиркӳве хупса, унтан
вулав ҫурьӗ тунине аса ильӗ ӗнтӗ ку. Пулӑшмарӗ
пирӗн „ьиркӳ".
'Р)арӑнма пӗлмен тухтӑр татах тепӗр йапала
тума хушат.

— Акӑ мӗн туса пӑхас пулат, маттӑшкӑ: тула
гухса кай та, ҫӑпата сыр, ҫӗтӗк ьапанпа ҫӗтӗк
ҫӗлӗк тӑхӑн (ӑҫтан та пулин тупасах пулат ӗнтӗ
зӗсене)... пит-куҫна ьэппан ҫухипехупла... упӑшку
1аласран. Ҫапла вара пӳрте кӗрсе мӑнӑрах сасӑпа...
ассу арҫынла тухтӑр: паьӑшкӑ килте-и? те. Епӗ;
килте!—тейӗп. Есӗ: арӑм сы вмарььӗ те, кӗлтумаӑр вилсе кайасран хӑратӑп. Пӑт ҫурӑ ҫӑнӑх,
ирӗм ҫӑмарта, тата кӑштах паранкӑ хампа пӗрлех
шртса килтӗм,—те. Аньах сассуна улӑштарма ан
иан, колхоҫнӗк сасси пек тухтӑр.
Маттӑшкӑ итлет. Каланисене тӑваҫҫӗ. М аттӑшкӑ
олхоҫнӗк ро.^не артис пекех, аван выл^ат. Аньах
1уп ӳсӗрсе каллех сывлӑшне ҫухатма пуҫларӗ.
кйӗн ^умалла пулатха ӗнтӗ малалла?
— Ененмерӗ „хресьен" килнине. Тӗлӗк куратӑп
ерӗ пулмалла.
— Тепӗр йулашки канаш парса пӑхам. Ку ӗнтӗ
улӑшмаллах пек туйӑнат. Хаҫатсенье прокулпьӗксем, кахалсем, рваьсе.м, пйантсӑсем ҫиньен
ырнӑ саметкӑсем ь “ лайах. Вӗсене кашнинех ха|ӑпа касса илӗпӗр те, ҫилӗм тупса псрле ҫыпӑҫарса лартӑпӑр, Вара вӗсене „ҫӗнӗ хаҫат илсе
ильӗҫ" тесе ӑна тыттарӑпӑр. Прорывсем ҫиньен
ырнисене нумайах тупас пулат...
Каланине тӑваҫҫӗ.
Аньах ьирлӗ пуп сысна ҫури п*к ҫухӑрс* йарат.
— Мӗн пулнӑ?
— Аҫта инк«к?

Инкекӗ имҫетр«х пулман, Хайхисем, „ҫӗнӗ'хаҫата‘
илсе пӑхаҫҫӗ те, унӑн тепер йенье йӑлтах Соьет
сойусӗн ҫитӗнӗвӗсем ҫиньен ҫырнӑ статйасем пулнӑ. Акӑ, ӑҫта пулнӑ инкекӗ!
Прокулшьӗксем ҫиньен ҫырнин тепӗр йенӗнье
сотсиалисӑмла ӑмӑртакансем, утарнӗксем кӑвар
пек хӗрсе ӗҫлени ҫиньен каласа тӑракан саметкӑсем пулнӑ. Тепринье ьукун шӑратас тӗлӗшпе,
тӗнье историнье халиььен пулман хӑвӑртлӑхсемпе
пырса, Созет сойусӗ Амерӗкрен иртсе кайса тӗньери пӗрремӗп! вырӑна йышӑнса ларни ҫйньен
пӗлтерекен статйа пулнӑ, Виҫҫӗмӗшӗнье—нехтӑ кӑларас тӗлӗшпе Совет сойусӗньен малта Амерӗк
ҫеҫ йулни ҫиньен, тата машинпа трактӑр стантсисем пирӗн пӗтӗмпе 3.100 ҫитни ҫиньен, тӑватӑмӗш ӗнье—15 мӗлйун хресьен хуҫалӑхӗ колхосра
пӗрлешни ҫиньен, йалхуҫалӑхӗнье кӑҫал 200 пин
трактӑр, 16000 компайӑн ӗҫлени ҫиньен тата ытти
ҫав май кивӗ тӗн ье вырӑнне, сотсиалисӑм тӗньи
пулса пынине кӑтартса тӑракан статйасем пулнӑ.
'Гфу ты! Аптӑрамалла ку хаҫат тенипе.
Тухгӑр паппӑ Пий сӑнне ӳкерсе ҫтена ҫумне
ҫакса йама хушат. Маттӑшкӑ итлет. «Исвеҫтири»
каррикатурӑран паппӑ сӑнне мӑнӑлатса ӳкерсе,
тухгӑр каланӑ пек, ҫтена ҫумне ҫапса хурат.
Вӑл та пулӑшмаст. Пуп, хӳрине алӑк хушшине
хӗснӗ йытӑ пек, ҫухӑрса йарат паппӑ сӑнне курсан.
Шанми пулнӑ ӗнтӗ вӑл паппӑна.
Тухтӑр пуҫӗ усӑньӗ.
— Нта!—терӗ вӑл йулашкиньен, пупӑн катам
пир пек пулса кайнӑ пиьӗ ҫинье пуҫне кӑтартса ларакан шӗпӗнӗ ҫине пӑхса.—Тымарӗ (кив еккрномӗк)
хӑрсан, йӑвӑҫҫин (тӗнӗи) те пӗтмелле. Йӑвӑҫҫи
пӗтсе ларсан, унта пурӑнакан кӑпшанкӑсем (пупсем) те пӗтеҫҫӗ. Вилет ку та. Сывалас ҫук. Иккӗмӗш петтилеткӑ вӗҫӗнье ун йышшисем пулмалла мар!

Упа йе...
Упа ҫин|^ен мар... упа вӑл вӑрманта пурӑнат...
Ҫухрари (Иетӗрне районӗ) комсомол йаьейкки
ҫиньен ҫырса >пӗлтеретпӗр кунта. Упа пек вӑл
хӗл ыйхяне кайнӑ.
Политвӗренӗве вӑл нойапӗрӗн 26-мӗшӗнье пуҫӑнмалла йышӑннӑ, аньах халиььен те ку ӗҫе пуҫӑнманха. Партти вӗренӗвне комсомолӗссемпе колхоҫнӗксене йавӑҫтарасси ҫиньен наьар шухӑшлат,
тесе пире пӗлтерет Иванов Илйа.
Вӗренме шухӑшламаҫҫӗ, мӗншӗн твсен шухӑшламалли аппарат вӗсен пӑсӑлса кайнӑ.

Ҫӑварпа.
Улатӑр районӗньи ,Хӗрлӗ поххот* колхосӗн
претҫетаттӗлӗпе ҫекреттарӗ патшалӑх ва.ь-ЪИ укҫатенкӗ пухасси ҫине оппортунисла, ҫӑвара карса
пӑхаҫҫӗ. Тӑватӑмӗш кварттӑлта пӗр пус та укҫатенкӗ пухай.ман.
Ҫӑварпа пӑхсан курӑнмӗ, куҫпа пӑхтарасьӗ. Куҫӗсене уҫаймаҫҫӗ .пулсан, .такамӑн пырса ломна
хир«'- уҫса памалла.

Вилӗ вунсем
'5 ӑн ах та вилӗши ку ьуисем? Вилнех*ши? Шел...
Шел... Кӑмӑллӑ сотсиалисӑмла пурнӑҫ ‘Беъекленнӗ
вӑхӑтра вил»е сайа кайнӑ. Ай шел!.. Ҫу-у-ук, вилмен лулӗ Ӗненме хӗн. С ж алӑн та мар вӗт-ха
вӗсем. Йышлӑнахха ку ьунсем. '^ ӑ н ах та сахалӑн
мар.
— Камсем есӗр капла виленҫи тӑваттӑр?
—

Ь-

— Йӑшаланаҫҫӗ!.. Хусканаҫҫӗ!.. Вилмен, ьӑнах
та вилмен. Ай1
— Сӑнӗсем те пӗре те ӳкмен,-—тейӗ такаи та
ку вилӗ ьунсене курсан.
Ере-ӗ-е! Ку ьуисем вӗҫем вилӗ ҫын пек имшер
мар-ха. Ку ьунсем ӳркенмесен Капкас сӑртне те
лӑш та М1р ҫавӑрса ангаоӗҫ вӗсем ертелпе. Вӗсеньен пӗрне Ҫеркейӗв Темйанне ҫыхӑнха, ерехпе
лайӑхрас пӗсехине хӗртсен йанахна пӑрса лартӗ.
Вилесси внлменех ӗнтӗ ку ьунсем. Ш ӗвӗртмен
ҫӗвӗ йӗппипе гирсе пӑхарха айккисеньен. Унсӑрӑя
палаймӑпӑр та вӗсеые.
— Ы-ы-ы-ых!
Сас параҫҫӗ ьиперех, вилмен ку вилӗ ьунсем.
Татах тирсе пӑхарха сӑнамаллӑх.
— Ырагат, ма тиреттӗр?
Вилмсн, лайӑх сасах параҫҫӗ.
— Камсем есӗр?
— КӗҫӗнХӑмарккасем.
— Миҫейӑн есӗр?—Ыйтм’лах пула^.
— Пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ, тӑваттӑ... Вуниккӗ,—сурӗ
Ьӗрӗльисень н пӗри пӳрнисемпе.
— Ай-ай, ьылайранпах вилаӗ есӗр Ҫирки Темйанӗ. Ай-ай?
— Вилмен вӗт.
— Кӑсем камсем, ӑҫти 'Б эваш сеи тата ■ырӑнтав
та хускалмаҫҫӗ. Сӑмах хушсанӑр?
— Мӑн-Сӗнтӗрсем епӗр.
— Миҫейӑн?
— Вунтӑваттӑн,—ҫавӑрса ху^ӗ Аяттуя Ахванеҫӗ.
Пурте шӑкӑрипех тупӑньӗҫе ӗнтӗ ха^ь- Вунтӑватӑ ком.омолӗс вӗсем, вунтӑватӑ йӗкӗт. Питте
паха йӗкӗтсем ӗытӗ кӑсем. Маттур хӗрсемшӗн
каҫсах кайакан етемсем.
Етеммисвм вилмен, ьунӗсем те ӗлӗкхи вырӑнтах.
Пустайах вилӗ ьунс*»м терӗмӗр аьасене. ‘Ь ӗрех,
Ьӗрех пулмасӑр ара ьӗрех. Вилме кам шухӑшлатӑр ара ха.ьхн саманара. Ҫитмӗл ҫулхи муьи те
тепӗр ҫитмӗл ҫул ӗмӗрне тӑсасшӑн.
— Ывӑлӑмсем пурнасахьӗха, тет вӑл. МуБИсен»
ьен те сахал ыар утарвӗксем.
Мӑн-Сӗнтӗрти ко^мсомол йаьейккин ҫекреттарӗ
Антю нӑв Ухванеҫ Йетерне райкомолӗн-Бен комсомол финанс поххоьӗн укҫа-теикӗ пухмалли согсиалисӑмла саккасене илсен ак ҫапла каланӑ:
— О о-о ой! Ой, Ваҫка... ӑҫтан тултаратпӑр
епӗр 14 комсомолӗс кӑна, 1200 тенкӗ вет.
— Укҫа пухмаллп!—тенӗ вӑл пӗрне.
— 1200 тенкӗ,—тенӗ тепӗрне.
— 'Ьв1лайах ҫав,—тенӗ виҫҫӗмӗшнв.
— 11ухмаспӑри мӗн укҫа,—тенӗ тӑваттӑмӗшне.
— 'Ьӑнах т*„. ӑҫтан уи
■увӑшӗнЬен тепӗрне,

Е ин.
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— Ҫук капла йурамӗ, райкомол пӗлсен хыра!'
пуҫа,—тавҫӑрса пӑхнӑ Ангтонӑв.
Ҫав хушӑрах иккӗленнӗ. Шанман ‘Б^ри ӳркен'Бӗкле айакчинБен шакканӑ. Комсомол пилеьӗ
кӑсйннье Антгонӑва пӗр майах: „пухас, укҫа пухас“—тесе тӗккеленӗ. Анттонӑвӑн сисӗмлӗхӗ, укҫа
оухасси тейӑпӑр хӑт, пӗр карт ҫӳлерех ҫӗкленнӗ
пек пулнӑ.
— ӐБасем, пухатпӑр пулӗ укҫз,—тенӗ вӑл вунӑ*
тӑватгӑран хӑш пӗрне. Лешсем итлемен, хыҫкаланнӑ. 'Бӑхӑмланӑ.
— Ну тата, тупнӑ йапала,—тенӗ пӗри.
— Укҫа пухмалла тата,—тенӗ тепӗрн.
— Аҫтан ҫавӑн 'Бухлӗ ара,—тенӗ кахаллӑн хӑшпӗрисем.
— Мана ан та кала,—ҫӗлӗкне сӑмса таран туса
“лартсах уттарвӑ кахаллисеньен кахалли. Кӑшт
кӑна тӑрса йулнӑ вара Анттонӑвӑн укҫа-тенкӗ
пухас шухӑшли.
Мӗн тунӑ тетгӗр-ха вара Анттонӑвсем?
Аллисене йӗм кӑсйисене 'Биксе, пируссене ҫавӑр .а хыпса уж а^ан ӑ темелле пулат. Хӑш-пӗрисем айаккисем шӑтса кайаььенех ма-Бьаналла
сурса выртнӑ тесен те. вӗсем уншӑн кӑмӑла йӑвӑр
илмеҫҫӗ. Шантарсах калагӑп—'Бӑнах та кӑмӑла
йӑвӑра илмеҫҫӗ. Мӗншӗн тесен вӗсем 200 тенкӗ
кӑна укҫа пуханҫи |унӑ. Халӗ вӗсем ӑна пурге;
— с,пӗ пуҫтаргӑм!
— Епӗ те вӑл ӗҫе хутп ӑнса!..
— Комсимолӑн финанс поххоьӗ тӑк, епӗ те
йулман, теҫҫӗ.
Пурте ырӑ йатлӑ пуласшӑн. Валеҫсе те пӑхас
шӑн та вӗсем ҫак 200 тенкӗне кашни ҫинех, анБа)
калаҫмалӑх та тивмест вӑл йӗҫене Ы п а х аптраҫҫ^
пулсан акӑ ҫапл туса парӑпӑр вӗсене.
— 1200 : 14=86 тенкӗ тивег калкалӑн. 86-ша[:
тенкӗ укҫа п/хмалла вӗсӗн каШнин. АнБах вӗсеи
комсомол йатне илнӗ ^ е м с е м ҫавна та пухаймая
2—3 уйӑх ьлен укҫи тӳлемен кӗнекесене кӑна кӑси
йӗсеньеч тухса укесрен -биксс ҫӳренӗ вунтӑват
паттӑр ҫамрӑк. Паттӑрах ҫав паттӑр, вунтӑватт
ран улгӑшӗ кӑна ҫенӗ сайома ҫырӑннӑ.кӑсе>
ыттисем сайомсӑрах шӑхӑрса ҫӳреҫҫӗ вӗсем.
Мӑн-Сӗнтӗр йалсовеьӗ укҫа-тенкӗ пухас ӗҫр
хулай таранах прорыва кӗрсе ларни, Сӗнгӗр ко!
сомолӗссемшӗн масара кайгӑр.
Аптрамаҫҫӗ а^Бисем, йалсоветӗн финанс ҫек<
‘Бленне те кӗмеҫҫӗ вӗсеы. Унга керсеы сайо>
ҫырӑымалла пулӗ тен.
Сӗнтӗртен тухса Кӗҫӗн-Хӑмарккана кайар. Кӑ)
тах хыпаласа пӑхар.
— Аҫта сирӗн комсомол, тупса пар?
— Кунта! -о гвеглер ӗ йаьсйккӑ ҫекреттарӗ Ҫ«
хейӑв Темйан мухмӑрпа.
Пуҫӗ х ӗсет пулӗ таха, кӑштах 'Бӑрмантарар
ҫавах. Тен кӑсем укҫа-тенкӗшӗн ӳке гӑрах кӗре
нӗ пулӗ. Йыш ҫитмелле ӗҫлеме—вуниккӗн,
Йепле пыра1? сирӗн финпоххот?
— Каласам ара, кала? Ҫук, ‘Бӗнмест Т н векм
— Нт«, мӗнБулхӗха сирӗн финсаккас?

— ГН1лме«тпӗр,--ту5ф ӗ арая еае.
— Райкомол йани ара, пулӗ, мӗя ьухлӗ тултар*
тЗрхя ӑна?
Ответ питте кӗскӗ:
— Ҫухатса,—илтӗнет сас Хӑмарккара. Калама
тя аш рамалла. Ак тамаша, пуҫӗсем пурши тата,
хыпаласа лӑхарха.
— Пӗрре, иккӗ, вуниккӗ. Пурте пур, пурин те
пуҫӗсрн мӑйӗсем ҫирье ҫирӗппӗнех лараҫҫӗ. А н ьах..
— Иепле капла, пухнах пулӗҫке есӗр укҫа-тенкӗ?
П/хмасӑр йепда пултӑр. Кунсем шгурӑмла вӗт.
— Ҫук, епӗр пӗр пус та пухман укҫа,—ответ
ларат Тинекка.
Иитте п^ха, мӗн кирлӗ тата. Ӗҫӗ те ҫук, сӑмах
та кӗске. Ӗҫлесен ьӗнах та ьзрм ав нумай ҫав.
Каплипе питте калкал. Ҫавӑнпах ҫав Хӑмаркка
комсрмолӗссем ьӑрманма та шухӑшламан. Аван.
Ас-пуҫ кӑштах тайлӑккийех кансӗрлет ҫав, паьзх
астумасӑр йулаььӗ. Аьасен йатне пӑсса пӑрахни
мӗн. Сайҫмшӑн хытӑ кӗрешнӗ мӗн вӗсем. Хыгах
ҫапӑҫнӑ куншӑн. Ҫав ҫапӑҫура сайомсем те кӑсйисеньен ту*са ӳкнӗ. Ҫухатнӑ еппин Халӗ вӗсен
сайой ҫук, сайомсӑрах шӑхлиьӑ каласа лараҫҫӗ.
Ҫӗнӗ сайома вуниккӗрен пӗри те ҫырӑнман снаш.
Ҫапла каламалаьБӗ паҫӑрах.
Комсомолӗссем терӗмӗр марихе ҫаксене? Лҫтан
шухӑшламасӑр калатӑн ҫав сӑмаха. 'Ьӗлхейӗн

Пуҫне картус тӑхЗннӑ ҫын от^о^ӗ
Кӑитӑрла иртсен 9 сехетре Ҫӗрпӳ райпрофсовеЬӗн пленӑмӗ пулмалла. Ун ҫиньен кашни уьреш тениньех, епӗр хамӑр пилӗк пӳрнене йепле пӗлетпӗр, ҫавӑн пекех пӗлеҫҫӗ.
{у пленӑма 5 сехетре аран-аран уҫрӑмӑр. Ҫапах
та пӳр те ҫук-ха. Пленӑм уҫӑлсан пӗр 15—20 минутран пӗр ҫын карт^сне вӑйпах туртса лартнӑ,
па.ЬТ0 ҫухине тӑратна калама та ҫук пысӑккӑн
утса кӗьӗ. Ку кам? Пӑхап та шутлатӑп. Е -е-е..
Хайхиҫынна Палашовӑ палланӑ:—йулташ Каврилӑв,
маларах ирт,—терӗ вырӑсла.
Ӗнтӗ пӗлтӗмӗр ку перекет кассиньи Каврилӑв.
Хайхи ӑна ьррег ҫитрӗ.
— Малалла перекет кассин инспектӑрӗ хамӑр
районра укҫа тенкӗ ӗҫӗ мӗнле пыни ҫиньен Каврилӑв йулташ калат,—тесе сӑмах паьӗ Каврилӑва
профсрвет претҫетаттӗлӗ Ҫаррӑ.
— Йулташсем! Епӗ рнйонра сайом йепле сарӑлса пыни ҫинБен, тата вӗсен укҫи мӗнле пухӑннине,
но пӗр сӑмахпа каласан перекет касси ҫиньен ним
тепӗлместӗт,—тесе пленӑмра ҫапла виҫ сӑмах та
ҫурӑпа хӑйӗн токлатне пӗтерьӗ. Каврилӑв йулташ
хулара сайом укҫи тӳлес тӗлӗшпе хаш уьрештени
малта, хӑшӗ кайра ҫапкаланса пыни ҫиньен те
пӗлмест.
Каврилӑва ыйтусем парсассӑн та ним те тухмаст. Вӑл та вӑтанат пу.ь Ҫав,. районӗ кайра пырат те вӑл ӗҫпеле. 'Ьӑпта йалавӗ те сӑмса тӑрӑньех ларат. Лҫтан калас пит хӗрелет. Ҫякна кура
пленӑм Каврилӑва хытӑ йатлас терӗ. Вӑл килӗшмест. Аҫтан килӗшен ӗҫлемен ӗҫшӗн хытӑ йатланипе.
Каврилӑва епӗ шутлап: хытӑ йатланнипех каҫармалла мар пу.ь» тесе. Мӗнле ши? Пӳрократ, оппортушс, укҫа-генкӗне оухав ӗҫе хак памас!'.

яЛммя ҫук ҫ«в шелмӑ. Комсомолӗссем пулмап мӗн
яӗеем.
— Мӗнле ап л а ?-тей ӗр есӗр. Лна калаттӑрах.
Апла пулсан ак ҫапла ҫавӑрса хурӑпӑр.
— Хӑмаркка комсомолӗ ҫулталӑк хушши ьлсн
укҫи тӳлемен пулсан .песпартейнӑй краштанин*
пулса тӑнӑ тейӑпӑр. Аван мӗн аьасем комсомол
тирне пӗркеннӗ мӗн те, тир сӗвӗньӗ пулӗ ҫав.
Сапла хӑмӑрккасем, аван аьасем. Вӗсем укҫа
пухиБьен хӗсӗр ӗне сӗьӗ те йухса анӗ.
«
«
Етем тени кӑштах вӑл хусканат, шывкала^г, тапкалана'?, хыҫкаланат пулс»н, унӑн ьунӗ пурах
пулат. Ана вилӗ ЬУн теме нийепле те май килмест. Ана ан та шутлӑр, вӑт тӗрӗс пулмаст. АнЬах така пек снксе ҫӳрекен етемсем хушшиньех
хӑ'!' ьУнӗпе пӑсӗ пулсан та, вилӗ ьунлӑ пулма
пултарат. Ун пек етем пайанхи штурӑмла кунсенье
мӗлке пек кӑна курӑнат.
Акӑ Мӑн-Сӗнтӗрпе Кӗҫӗн Хӑмӑркка комсомолӗссем пурнӑҫран йулса ӗҫе паьах манса кайнӑ. Ҫавӑн
пек етемсем вӗсем ӗҫре такӑнтарса пыраҫҫӗ. Епӗр
вӗсене вилӗ ьунсен каттекорин^ ҫыратпӑр. Вӑл
каттекорирен тухас теҫҫӗ пулсан. халех хӑйсен
ӗҫӗсене ьӗртсе йарса финанс фронтӗнье ьӑньӑнах
по.Ьшевикла кӗрешекенсем пулБьӑр.

Токлат^ӗк.
Ҫӗрпӳ районӗнБН перекет касси пухкалтӗр*
Мнххайлӑв й. Ьӑваш тӗпӗҫтӑвкомне финаво планВв район мӗкле тултарса пыни ҫин-вен отгот
тума килнӗ. Хӑй еайом сарас ӗҫ йалсенБв менле
пынине те, финутарнексен шутне те, районрах
миҫе тенкв вы^^аса илннне те, т. ыт. педмест.

Пит те тӗлӗнтӗм санран:
Ьассӑ пуҫлӑхӗ пулан,
Сайом ҫиньен ыйтсан
Вӑшр оек пӑхаи,

М. Проесӑя.

Сшӗк
Иртенпех тулхӑрат, ахрашат, вӗьӗленет пайан лартрӗ сӗтел ҫине арӑмӗ хатӗрлесе хӑварнӑ ӗҫмеКуштан Тимахви. Вырӑн ҫинье ьухнех хӑй ҫумне ҫимене. Тытӑньӗҫ икӗ тус хӑналанма.
ӑшӑнма кӗрсе выртнӑ кушакне хӳререн йарса
— Ну, Тимахви Ҫитӑрӑь, мӗнле пыраҫҫӗ санӑн
илсе урайне ҫавӑрса ҫапрӗ. Лешӗ аран ура ҫине йулашки вӑхӑтра ,хуҫалӑхпа-политтӗк камппанитӑрса йӑраланса кӗрсе кайрӗ кӑмака айне. Ирхи йӗсем“,—терӗ пупӗ пӗр ӗтаккӑн ҫуттине ӗҫнӗ хыҫапат ҫинӗ ьухне нимӗн сӑлтавсӑрах арӑмӗпе хар- ҫӑн ьӑх ҫӑмарти пысӑкӗш шӑрттан татӑкне ьӑмкашса ильӗ.
ламасӑрах ҫӑтса йарса.
^— Ҫирӗм ҫул пӗрле пурӑнса кӑмӑла килнӗ апат
— Мӗнле пынине хӑвах пӗлетӗн ӗнтӗ, Ҫеркей
пӗҫерсе параймарӑн; тахҫанах хӑваласа йамаллаььӗ Иванӑь. Енерхи истори хыҫҫӑн ыран-пайан раскуте сан пек ланьаш кана, аньах авалхи саккуна л аь ь ӗт тӑвассине кӗтсех тӑма тивет. Пӗтӗмпех
пӑсас килмест,—терӗ вӑл сӗтелӗн тепӗр йенье пӗтерсе хуьӗ мана ӗнерхи сопранинье Йӑваш
хӑйне хирӗҫ ларакан арӑмӗ ҫине сиввӗн пӑхса.
Иван, мӗн пур ӗмӗте татрӗ есрел.— „Тимахви вӑл
Лешӗ ҫӑварӗньи ьӑмлакне хыпаланса ҫӑтса йаьӗ клас тӑшманӗ, вӑл авалхи кулаксен |ӑрӑвӗ, хӑй те
те, нимӗн ьӗнмесӗр сӗтел хушшиньен гухса, кӑ- ҫын йунне сахал ӗҫмен, хӑвӑрах пӗлетӗр епӗ ун
мака умӗньи ьӑлана кӗрсе савӑт-сапа ҫума ты- патӗнье рево.ьутси хыҫҫӑн виҫӗ ҫул тарҫӑра татӑньӗ.
рӑхса пурӑннине; вӑл колхоса хӑй тыррине сых— Есӗ, ьупкӑн йытӑ, мӗн тата тӑрана пӗлмесӗр лама кӗресшӗн, колхосра пуҫ пулса колхоса шалкавлесе ларатӑн. Ӑҫта кайма хуш нӑььӗ епӗ сана. тан аркатма кӗресшӗн; епӗр ьухӑнсемпе хӑшпӗр
Аха^ь ьухне сана килте курма ҫук, пайан ку та- вӑтамсем колхоса тин ьӑмӑртантарма тытӑннӑ
ран ььеч ватӑ тӗве пек ҫисе тӑранаймасӑр сӗтел вӑхӑтра вӑл колхоса хирӗҫ уҫҫӑнах акиттатсилерӗ,
хуш ш ивье тымарланса ларатӑн. Пошшол халех халӗ колхоса йалти ӗҫхресьенӗ пӗтӗмпех кӗрсе
Ҫеркей атте патне, сволӑь!—тесе кӑшкӑрса пӑ- колхос ҫирӗпленсе ҫитсен Куштан Тимахвийӗ те
рахрӗ вӑл ывӑл аьине.
сайавлени парат. Кам ӗненӗ клас тӑшманӗ колМитрахван ашшӗн йӑлисене питех аван пӗлет, хоса йуратнине. Тимахвийе колхоса йышӑнма мар,
ашшӗ ьыш кипе сахзлах паллашман вӑл вунсаккӑр халех раскулаььӗт туса йалтан ӑсатмалла. Сайавҫул хушшинье, ҫавӑнпа хӑппӑл-хаппӑл тумланса лени параььен малтан Тимахви Ҫеркей пуппа
тухса шурӗ пӳртрен.
канашланӑ пулмалла, вӗсем иккӗш пӗрпӗринпе пит
— .Атте ьирлӗ, ьасрах килме ьӗнет те паьӑш- таьӑ ҫыхӑнса пурӑнаҫҫӗ“ терӗ колхоҫнӗксем умне
кӑна,—терӗ Тимахви ывӑлне лешӗ алӑкран тухса ■тухса.—„Тӗрӗс калатӑн, Иван Й екорӑь1“—терӗҫ
кайнӑ ьухне.
пӗр сасӑпа пухури ҫынсем. Кӗрӳ колхосри „актив— Есӗ, Мархва, урам йекьи ьзл зн ьӳре^ине р а “ тӑрат пулсан та, нимӗн калаймарӗ ӑна хирӗҫ
халех тӳшек ҫиттипе кар, ьӑнах та ҫуртра ьирлӗ ман майлӑ. Кӗлӗмӗҫ таврашӗ пӗтӗм халӑха хӑй
ҫын пур пек пултӑр, унсӑрӑн ку саманара пуп- йенне ҫавӑрьӗ. Ь ӑт м а ҫук ку мӑшкӑла! Ҫавӑнпа
семпе кам хутшӑнса пурӑнвдне сӑнасах тӑраҫҫӗ; та санпа канашлас терӗм, Ҫеркей Иванӑь,’—-терӗ
паьӑш кӑ килсен ху Мирун кӗрӳсем патне кайса пупа ответлесе Тимахви.
ларӑн, ту.ьккӗ кайаььен пире мӗн те пулсан ҫырт— Пулат, Тимахви Ҫитӑрӑь, пулатех ун пекки,
малли хатӗрлесе хӑвар;—терӗ вӑл арӑмне.
унтан йӑвӑртарах мӑшкӑлсем те курма пулат. СаТимахви ҫуртӗнье пурӗ те вӑлхуш нӑ пек пулса мани ҫапла. Акӑ илер-ха хамах. Епӗ курнӑ мӑшкӑпырат; вӑл комантӑва! тума пит лайӑх вӗреннӗ,— ла шутласа та кӑларас ҫук. Нумайах та пулмаст,
вӑл патша ҫарӗнье 4>е.ьгфепӗл пулнӑскер; фефт- Ентри-кассиньи Кантратти Христохворӑьӑн карфепӗл йӑл.;сене вӑл халӗ те пӑрахман-ха: хӑй ка- Ьӑкӗ сывах мар тенине илтсе, пӑртак тупӑш илес
ланине итлемесен, хӑлха ьиккиньен йанклаттарма тесе, кайрӑм карьӑка «христус йунӗпе* емеллеме.
хатӗрех. Мӗн хушнине Мархва турӗ те, ьзсах 'Ьӗнмесӗрех кайнипе ҫуранах утмалла пульӗ,—
тухса кабрӗ йалӗньи хӑйӗн хӗрӗ патне,
икӗ ҫухрӑм инҫех мар терӗм, Ҫитрӗм, хам ӗҫе
Нумай кӗттермерӗ.^ Ҫеркей пуп та килсе ҫитрӗ. турӑм. Унтан пӑртак хӑналама тытӑньӗҫ. 'Ҫ)ылай
— Канӑҫлӑх пултӑр сире!—терӗ вӑл алӑкран ӗҫрӗмӗр старикпе. Авалтампа ҫирӗп пурӑнна ҫынкӗрсен малти кӗтес йенне пӑхса виҫӗ хут сӑхсӑхса нӑн тупӑнатех паьӑшкӑшӑн. Киле' лашапа леҫме
илсе.
шутларӗҫ, трантаспах йаьӗҫ. леҫме старикӗн кӗҫӗн
— Курӑн ку саманара канӑҫне, кӗтсех тӑр. Ки- ывӑлне М ьруна хуш рӗҫ.’ Пыратпӑр йурттарса.
лех, Ҫеркей атте, тӗпелелле иртсе лар,—терӗ те Ҫурма ҫула ҫитсен, урапа темле канава кӗрсе пе-.
ӑна хирӗҫ Тимахви, унтан ывӑлӗ йенне пӑхса куҫне рӗнсе, транттасӑн вӑта каштисем шарт! турӗҫ те,
хӗссе ильӗ.
епӗ ҫатантӗпӗ мӗяӗпе айала ишӗлсе антӑм; траиМитрахван кӑна курсан ь*сах тухса кайрӗ тас ҫатанин аркисене йарса тытса ӗлкӗреймен
урама.
пулсан, тен урапа айне пулса вилмеллеьӗ-и, ҫапах
Пӳрте иккӗшӗ ҫеҫ йулсан, Тимахвн кӑларса та ларма вырӑн ҫуккипе транттас ашӗнье лашапа

пӗрлех ьупса пымалла пульӗ; ҫитменнине лаши
ӗрӗхсе кайса сиккипе аӗҫтерет, епӗ те унпа пӗрлех
сиккипе ьупмалла пульӗ. 'Ьарха, Мирун лашӑна,
тетӗп. 'Ьарӑнмаст. «Ьарха, турӑ ьури Мирун, лашӑна“ тесе тилмӗретӗп. Мирун ҫаврӑнса та пӑхмаст. Ҫаплипех ьупмалла пульӗ киле ҫигиььен.
Калама ҫук ӑш пиҫрӗ ҫапла ьупнипе. Ӗлӗкхи саманара пулсан ҫапла тунӑшӑн, Мирун ьӗркуҫланса
ларса манран каҫару ыйтнӑ пулӗььӗ. Халӗ мӗн.
Хадӗ... „сана тӑхӑр пӑтлӑ арҫуррине турттарса
ҫӳресе транттаса ҫӗмӗртӗм“ тесе Мирун ьутех
пушӑпа хӗртеььӗ. Мӑшкӑл мар-и ӗнтӗ ку. Елӗк
пулсан кирек кам патне пырса кӗр, ьи хисеплӗ
хӑна пулатӑн, савӑнӑҫ кӳретӗн ҫав ҫурта. Халӗ.
Х алӗ.. кам патне те пулсан ӑнсӑртран лексен,
Ьасрах тухса кайассине кӗтеҫҫӗ; тухса кайсан есӗ
ларнӑ вырӑна кӗл шывӗпех ҫӑваҫҫӗ. Мӑшкӑл мар н
ку ӗнтӗ. Кашни темонстратсинье пуп сӑнне йӑтса
ҫӳресе мӑшкӑллаҫҫӗ. Ҫитменнине сӑнӗ сӑн мар:
кӳпьенӗ пит, ьармак куҫ, сӑмса вырӑнне атӑ калӑпӗ, йанах ҫинье виҫӗ пӗрьӗ ҫӳҫ, хырӑм вырӑнне
пиьке, урасем ухват йевӗрлӗ, т. ыт. те. Шуйтан сӑнне те илемлӗрех тӑваььӗҫ ӗлӗк карттинсем
ҫинье. Йепле ьӑтмаллаха ку мӑшкӑла. Тавай, Т и 1
махви Ҫитӑрзь, ъзн йӳҫӗтнине тепрер
стаккан
ӗҫер те, унтан канашлама тытӑнӑпӑр,—терӗ пуп
аллине тулли стаккан патне тӑсса.
Ӗҫрӗҫ пӗрер стаккан, унтан тепрер; ӗҫнӗ хыҫҫӑн
ҫыртрӗҫ, унтан тытӑньӗҫ канаша.
— Мӗн тӑвяс?
— Мерӑ принимат тӑвас.
— Мӗнле мерӑ?
— Кӗрешӳ. Тӗрлӗ майпа кӗрешес!
Ӗҫме ьарӑнсах тытӑньӗҫ хайхисем кӗрешӳ планӗ
тумашкӑн.
— Вӗсем планпа пурӑнаҫҫӗ, планпа ӗҫлеҫҫӗ, ҫавӑнпа та пур йенннпе те ҫӗнтерсе ҫитӗнӳсем туса
пыраҫҫӗ. Пайантан вара пирӗн те планпа „ӗҫлемелле“ йулат, планне ҫырсах тӑвӑпӑр. Ҫыр, Ҫеркей Иванӑь!—терӗ Тимахви пуп умне хутпа кӑранташ хурса.
Тытӑньӗ пуп ҫырма. Малтан иккӗшӗ канашлаҫҫӗ,
унтан решшени йышӑнаҫҫӗ, пӗр сасӑпа йышӑннӑ
решшенисене пупӗ хут ҫине ҫырса пырат.
„Пирвайхи ьеретри ӗҫ вӑл Йӑваш
Ивана леш тӗньене ӑсатасси. Ку ӗҫе
пайанах тума пулат. Ыран Н1 йапӗрӗн
ҫи'5ьӗмӗшӗнье вӗсен праҫник пулмалла,
ҫав майпа хуларан кам та пулсан токлат тума килӗ (ҫулленех килнӗ), токлаьӗ
паллах кӗҫӗрех вулав ҫуртӗнье пулат,
унта йаьейккӑ ҫекреттарӗ Йӑваш Иван
пулатех; ҫавӑнта Ивана ьӳ р еье виттӗр
лектерес пулат; пӑшал опрески Тимахвинне илес, пеме Кӑҫтук Петӗрнв хушас,—вӑл хамӑр ҫын. Пирӗн ҫиненикам
та шутлама пултараймаст, потому што
епӗр вӑл вӑхӑтра кунта ерех стакканӗсем ҫумӗнье пулатпӑр“ тесе ҫырса хуьӗ
пуп пирвайхи пунктра.
Иккӗмӗш пунктӗнье ҫапла ҫырьӗҫ;
,Леш ӗ
Макҫӑм
Микулине—колхос
претҫегаттӗлне ҫывӑх кунсеньех вӗлерме пулат. Ана пӗр каҫ йепле те пулсан
улталаса Хӗрлӗ ҫарти Йехвин арӑмӗ патне кӳртсе йарас, вара— „йут арӑм патне
кӗнӗ ҫынна тытрӑмӑр" т«с«пысӑк шавлу

тапратас. Ун пек ҫӗре халӑх ҫӗрле ьасах
пухӑнат, тата хамӑр ерттелти ҫынсене
пухӑнма хатӗрлес, вӗсем пухӑнсан ҫапӑ'
ҫу тапратмалла пулат; ҫав вӑхӑтра ҫын
курман вӑхӑтра Макҫӑма айакран ҫӗҫӗпе
йашлаттарма пулат. Ку ӗҫе орканнсатсилеме Ҫеркей
И ван^а хушас,—вӑл
Йехвин арӑмӗпе йунашарах пурӑнат,
ҫавӑнпа вӑл ку ӗҫе^ҫӑмӑллӑнах тума пултарат“.
Виҫҫӗмӗш пункт: „Хӗле кӗреььен колхосӑн вӑрлӑх фоньӗ выртакан пысӑк
склатне ҫунтарса йарас. Ку ӗҫе тума
Паймушкассиньн Кирккана хушас, вӑл
иртнӗ ҫул ку оппӑта хӑйсен йалӗнье
туса пӑхрӗ, Кирккӑ ва^ь^ьи укҫа пуҫтарма хамӑр ерттел хушшинье халех
тытӑнас".
Тӑваттӑмӗш
пункт:
,Ҫывӑх кунсеньех
йалканаш претҫетаттӗлӗ Ваҫҫа Иванӗ
ҫиньен,—вӑл вҫатккӑ илет,—тесе хыпар
сарса йарас. Кама та пулсан хамӑр ерттслтен вҫаткӑ панӑ пек тӑвас. Ҫапла
йатне пӑссан, ӑна претҫетаттӗлрен тен
кӑларса та сирпӗтӗҫ*.
Пиллӗкӗмӗш
пункт; .Куллен кун халӑх
масси хушшинье пӗтӗм т^аврари йалс.енье мӗнле майпа та пулсан ҫак хыпарсене сарас пулат:
а) Раштав тӗлне вӑйлӑ вӑрҫӑ тапранмалла, вара вӑрҫа ьи малтан колхоҫнӗксене илсе кай.малла, вӑрҫӑ пулнӑ майвпе
опликатсисем пӑрахӑҫа тухмалла, пере-

Тӳмесем ҫеҫ тухаҫҫӗ

— Мвнла вара сирӗн коппвратив лапкиньа тУмвсвм ҫук? Сирӗн ҫук пулсан ӑҫтан тупасха ӗнтӑ?
— Есӗ пуп патнв квйса пӑх. Вӑл кашни выроарникунах Биркӳ крушкисвньвн тӳмисем кӑларса
пыра!. Нунзй пулмгс! мач пуҫанана икӗ тӳшин

вутнӑы ӗ.

кет касекньи укҫаееы ҫухвлыалла, тыряул ытла хакланса кайыалла; у) ҫитес
ҫуркунне мур килыелле, яара мурпа ьи
ыалтан турра ӗненмен ҫынсемпе пупсев
вӗрентнине ӗненыен ҫынсеи яилсе пӗтыелле.
Ҫак хыпара сарня вирӗншӗн калаыа
ҫук усӑллӑ пулмалла, Тен вӗсене карЬӑксемпе стариксем те пур те ӗненмӗҫ
те, ку ь у м * пустуйа ӗнентерме Яывӑр,
ҫапах та...
Тин ҫеҫ ҫырма тытӑннӑьӗ улттӑнӑш пунктне,
пӳрт алӑкӗ йар уҫӑлса карӗ те. пӗр шинеллӗ ҫыв,
кавак тӑрӑллӑ хӗрлӗ кӑшкарлӑ картус тӑхӑннӑекер,' алӑкран кӗрсе
сӗтел уыве утса пы ьӗ те,
лешсен умӗньи ,п л а я а ‘ йарса та ильӗ. Ун хыҫҫӑн
пӳрте Яалканаш
претҫетаттӗлӗпе "Йӑваш Иван
пырса кӗьӗҫ.
Кусене курсан, Ҫеркей пуп хӑранипе кӑпӑр-капӑр сӗтел айне ьӑмрӗ; Тимахви малтан ҫӑварне
кярса йупа йевӗрлӗ хытса ларьӗ, унтан сиксе
тӑрса сӗтел ҫиньи ҫӗҫҫе илсе ывӑткӑньӗ Йван
ҫине. Уньен те пулмарӗ, шинеллӗ ҫын Тиыахви
аллиньи ҫӗҫҫе рево;ьвӗр кӗпҫипе ҫапса ҫӗреӳкерЬӗ те, кӑкӑрне р';во.Ьвӗрпа, тӗллесе—,стой, вырӑнтан та ан тапран. Епӗ, саккун хушннпе сире
арӗспетӗп!*—терӗ.

Паллӑ кун?

Ҫааӑнтах йалкаиаш
лретҫетагтӗлӗве ЙМваш
Ияан Тныахвня аллисеве кайалла ҫыхса хуьӗҫ,
уитан пупне сӗтел айӗньеа сӗтӗрсе кӑларса аллвсене ҫыхрӗҫ.
— Акӑ мӗнле плав тунӑ клӑс тӑшманӗсем, маларах ҫитмен пулсаы кӗҫӗр Иван Й екорӑь пуҫне
ҫийеььӗҪ
тӑшмансем,—терӗ упполномоььӑннӑй
лешсен п)1анне йулташӗсене вуласа парса.
— Мӗн
контррево.ьутсиллӗ акиттатси
сарса ҫӳрерӗҫ халӑх хушшинье... Левкрӗҫ тин, ҫӗлен калтасем!—терӗ ӑна Йӑваш Иван.
Ҫав кунах леҫрӗҫ арӗслесе Тимахвипе Ҫеркей
пупа хулана.
— Ӗнерхи тӗслӗх сире, йулташсем, нумай йапала.
ҫиньен каласа вара^г, Куштан Тимахвипе Ҫеркей
пу«1 хатӗрленӗ план клас кӗрешӗвӗ ҫивӗьленсех
пынине тата ку вӑхӑтра клас тӑшианӗсем хӑйсев
сийенлӗ ӗҫӗсене тӗрлӗ майпа тунине есир лайӑх
кургӑр ӗнтӗ. Ҫак урока асран йамасӑр пирӗнпурсӑмӑрӑн та пролеттариллӗ сисӗмлӗхе тата ытларах вӑйлӑлатиалла. Клас тӑшманӗн сийенлӗ ӗҫӗсене ҫийӗньел тӑрӑ шыв ҫине кӑларса пымалла,
яӗсен сийенлӗ акиттатсине ҫийӗньех ҫапса аркатса
пымалла. Пире комунисла партти ҫеҫ тӗрӗс ҫулпа
йертсе пырат, партти панӑ тирективӗсене пурнӑҫа
кӳртсе пырсан ҫеҫ епӗр ҫитӗнӳ хыҫҫӑн ҫитӗяӳ
туса пырса телейлӗ пурнӑҫпа пурӑнӑпӑр. Таьӑрах
ҫыхӑнар комунисла партти тавра!* тесе пӗтерьӗ
упполномоьь^ннӑй хӑйӗн токлатне.

Лаша шалӑпи
Ентрн-йал (Канаш р.) жолхосӗн хӑш-пӗр прикатӑсен^е
лашасем талӑкшар выҫӑ пурӑнаҫҫӗ. 7-ыӗш прикатӑра И
лашаран кӳлме йурӑхли I—2
лаша ҫеҫ. Кӳлмелли хатӗрсем ҫук. Вы^ьӑх апаьӗсене
•ӑрласа пӗтернисем те пур.
Кусем пярки
актӑсем те
ҫырнӑ, ан^Бах ку таринББен
те ӗҫе йӗркелемея.

•— Ҫмврнова, яайаяхн куя ыӗнрен яаллӑ?
— Пайан „Паскав" колхос ҫуыӗньи (Сӗнтӗрвӑрря
райовӗ) Осоаанахим йаьейхкн ҫывӑрма выртяя
ҫулталӑк тул^ӗ. Вӑл халӗ те аӑравман-ха. Ҫавӑнтан яаллӑ.,
Йаг г а ш .^ й
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Йӑпӑр-йапӑр пӗр хут татӑк
Тыттарьӗ алла,
Х уьӗ ҫине ак ҫакӑн пек
Ҫырнӑ пӗрлешсе:
„Ҫиььӗмӗш прикатӑн
Ко^ьухсем наьар,
Сӗлӗне вӑрларӗҫ,
Тӑма выран ҫук.
Кӗҫ-вӗҫех кайатпӑр
„Тарӑн ҫырмана",
Пӗртте утаймастпӑр,
'Ьӑн выҫӑпала.
Талӑксӑр курмастпӑр
Шывпала апат.
Таврашсем пит йапӑх
Кӳлсе тухма;ҫук1
К. В. Аааиев.
Ҫ иььбмӗш ӗн—прикатир!
Литӗ .п у л тар а!" иккен.
Хупламасти сурӑх гирӗ
Кулакла ӑша-ьикке?
Колхоҫнӗксем, тытса пӑхӑр—
Прикатир ҫак мӗнлескер?
Ко(ьухсем тата кам йӑхӗ?
!
Аха.> мар яӗсеи тискер.

Йӗплӗ ҫӑмах хыпакансем
Мӗнш1н кулатӗр?

— Тбп стантсн! 'Ьентра/ьнЗйӑ^. 30 минут
шанкӑртатап. Илтместбр! Тбп си н гси ! Тбп
стантси1.«

Пуштӑ ҫавӑрнашб
Афанаҫйӗв й. ҫырса пӗлтерет;
.Е лӗк районӗнБи Ваҫкасси йалне Т)3ваш респуплӗкӗнье тухса тӑракан хаҫатсем иртнӗ ҫулта
икӗ кунтанах ҫитсе пынӑ. Ун Бухне Ваҫкасси пуштӑ акӗнствине Елӗкрен тӳрех леҫсе паратьӗҫ. Ҫавӑнпа та ун Бухне йалта икӗ киле пӗр хаҫат ытларах та килетьӗ. Аньах халӗ Елӗкрен Т)ӑваШ'
Сурӑмне, унтан Ваҫкассиве тин пырат. Ҫитменнине,
пуштисем йапӑх ӗҫленипӗ, ернерен йе ытларахрав
ҫех ҫӗнӗ хаҫатсем курҫа вулатпӑр. Ҫав майпа халӗ
ВаҫкассинБв уйрӑм ҫынсенБвн яикаи та хаҫата
ҫырӑнса илекен ҫук*.
— Иртнӗ ҫулсенье пурте пекех ҫырӑнса илетпӗрьӗ,
теҫҫӗ Ваҫкасси колхоҫнӗкӗсемпе ӗҫхресьенӗсем
ӗнсисене кӑгӑрт-кӑтӑрт хыҫса кӑҫал.
Ваҫкассисем, хӑвӑрӑн ӗнсӳсеие ыар, пуштӑра
лараканнисен ӗнсисене хыҫса йамалла сирӗн тимӗр
шӑртраи тунӑ шьуткӑпа хытӑрах пусса.

Романсем ҫыракав А натто^ Фраисрян ыйтнӑ;
— Мӗвшӗн есӗ 'хӑшпӗр БУхне хӑвӑн пӳлӗмре
ытти ҫынсем пуррине маяатӑн?—теяӗ.
Вӑл ккланӑ:
— Епӗ пуҫпа хытй ӗҫлесе ларн! ьухнв ытти
ӑҫсем ҫиньен пӗтӗмпех ыанса кайатӑп, тенӗ.
Тутаркас районӗнБИ хӑшпӗр претҫетаттӗ.1сем
вуҫпа Анаттоли Франс пек хытӑ ӗҫлемеҫҫӗ пулнв
\т е , хӑйсем ҫисе ларнӑ вӑхӑтра ыття ҫынсем те
ф^йесшӗннине манса кайаҫҫӗ.
^ е ы е й йалсоветРНБИ уБитлӗсем 3 уйӑх хушши
ӗҫ у ^ и илеймен. Еҫ укҫи паыанни пирки уьиц^ӗсем н ^ с о в е т н е коллективлӑ сайавлени те парса
п ӑ х н 1 '1 1 ^ а х йалсоввБӗн претҫетаттӗлӗ Пойккинй.
УБитл^Ш ^ыйтӑвне хакламан.
— У кҫРнухса парӑр, вара илӗр!—тенӗ нумай
ӑссӑр П о й ^ н й.
.
Пойккин
ытла .поЯкки* ес. .Пойкки* пулса
ху 3 уйӑх ҫ и м е ^ пурӑнха.
Калайкас йздсӐмБӗ уБитле, 3 техниБкӑна октапӗр, нойапӗр 'уйа^ӗсемшӗн ӗҫ укҫи памасӑртыт*
са тӑрат.
— Йал хушшинБе № сн а тирне сӳме кай1р,
кайран паратпӑр, тесе ^ ^ ӑ х л а т .
Калайкас йалсовеБӗ, й ж а в а н каланӑсанӑн ҫнааен Кокӑ;ь-Диссаттӗлӗн пӑ|к^происветенинБе:
— Мӗнрен кулатӑр! Х ӑ в ӑ ж н кулатӑр!
Ҫ. К-1.

Ҫухаянӑ.
Шырарӑмӑр, шырарӑмӑр, гупай^коӑмӑр! Мӗн?
Малалла итлӗр!
Ҫӗрпӳ районӗнБИ 1-мӗш Вӑрманкас^ЙалсовеБӗ
ашкакай хатӗрлевӗн 4-мӗш кварттӑл пж ннр 8%
ҫеҫ тултарнӑ. Намӑсӗ ӑҫта ҫухалнӑ-ши унзк
Оппортунис лаБакине ӳксе йулнӑ пулыа.^

Ҫяв вӑхӑтра Шупашк^ рти телефон стантсннъв шӑп. Пбр твлефон хбрб тбве пвк внаслаеа
сывлӑша йантратса йанн ҫеҫ илтбнет...

й . Ваҫашт

„Касанскисемпе“ „тавӑрна кӗписем“
тата вӗсен А^ькешри кӗрӳшӗсем
Ҫтаппан Миххал^ъ^сен 1-мӗш петтилеткӑ иттокбсем
Халӑх ҫине тухса, пысӑк сопранире, пайанхи
кун вӗсем, ӗнтӗ (кӑнтӑрла мар, ҫӗрле те) 0Т50Т
туса парас ҫук. а н б зх хӑйсен ӗҫӗсен иттокӗсене
хисепе илсе тухаҫҫех, ӑна вӗсем пит те ӑста тӑваҫҫӗ. Пӗрремӗшне иттокласа 2-мӗш петтилеткӑна
план пекки тумасӑр кӗрес ҫуках вӗсем те.
Ҫтаппан МиххалБьӑ пӗгӗм А;|)кеш йалсовет пӑхӑнлӑхӗнБи халӑхшӑн паллӑ ҫын. Ш упашкар ра*
йонӗсем. Ытлашши шарламаст, шӑпӑртах... вӑл паьах сӑмах ьӗкми пулса тӑма та хатӗр, йе, ҫав
--хуш ӑрах, каластӑк—пӗрре касса татат те вӑл—
вирлӗрен те вирлӗ, тата калама ҫук ытарлӑ ҫатлаттарса хурат сӑмаха.
— Ф-у-у! пит те сиввӗн туйӑнат ҫав умра, хул
пуҫҫи ҫине хурса ҫава ҫӗклесе пыни,—тесе кам
та пулин сӑмах пуҫла кӑна,—вӑл тӳрех:
— Сивӗ пулсассӑн, кус, еппин, кӑмака ҫине
улӑхса вырт, тет те, пӗррех касса татат. ХаЛ)Хи
самана ҫинБен унӑн йуратнӑ халлапӗсем пур:
.Сысна самӑртсассӑн хӑй хуҫине те туллат,
теҫҫӗ'-—ҫавна илтнӗ-и есӗр! тет, йе: „каҫхине акӑ,
выртса ҫывӑрас умӗн епӗ хам пӳрт умне патаксем
тире-тире тухрӑм та, ирхине тӑрсассӑн, пӑхатӑп—
хай патаксем ман сип-симӗс ҫулҫӑ кӑларнӑ вӗлкӗшсе лараҫҫӗ“, тет. Унӑн политтӗкӗ те ҫавӑн
пекех ытарлӑ, кирек хӑш йенБен пӑхсан та йака
п ек’ (анБах сийенӗ конкретлӑ та, пысӑккӑ вара).
Ха.|)хи саманашӑн ку вӑхӑтра би сийенлӗ пулма
пултаракан йапала вӑл, ҫав ҪтаппанМихалББЗсем.
Ҫавсен отБОБӗнье актив хисепне 5-мӗш паракрӑфпа леккелекенсен (комуниссемпе комсомолӗссем)
А.Т)кешре ҫавна питех шутласа тӑмаҫҫӗ.
Йе пӗтӗм Бунне парсах тенӗ пек Совег майлӑ,
Биркӳпе пупсене хирӗҫ те ӗҫленьи тӑват вӑл, йе,
ҫав хушӑрах, пупсемпе аппаланма тытӑнат те,
Онеҫӗм Мӗтрипе Лекҫей КераҫҫӗмБсемпе пӗрле
Бупса, хупӑннӑ Биркӗве уҫтараҫҫӗ. Пупне тупса
килсе хӑй килӗнБе усрат; хушӑран тата пупне
хӑйӗн кӗрӳш ӗ—Фетӑр ЙекорБ патне леҫсе те б “ с
тӑват.
Ҫакнашкал етем ентӗ, ҫӗнӗ ҫул ыран тенӗ БУхне,
тӗлӗре тӗлӗрех мӑкӑртатса, хӑй йевӗрлисен 1-мӗш
петтилеткӑ вӑхӑтӗнБИ ӗҫӗсен иттокӗсене хисене
илме тытӑнБӗ,
...Комуниссен парттин Ш упашкар райкомӗ касански ыран тенӗ Бухне, тата ытти вӑхӑтсенБ*?
те, А^ьиРШ® пырса, йӑБейккӑ пӳро ларӑвӗсем иртерсе, мӗнле ӗҫлемеллисене тӗплӗн кӑтӑртса хӑварнӑ пултӑр;
...Иалта комуниссемпе комсомолӗссен йаьейккисем, вӑрҫӑллӑ турӑсӑрсен йаБСйкки, колхосӗ те
ӗҫлесе пынӑ пултӑр. Пӗтӗмӗшпе илсессӗн,—вӗсем
ьӑн-БЙнах пире хирӗҫ хытах кӗрешсе пынӑ пултӑр.
...халӑхӗ те хаҫат-шурналсем вуласа, ликпунтсене ҫӳресе те, ха,ь>^и политтӗке
ӑнкарса
пыракан г^улнӑ пултӑр, вулав ҫурьӗ, 2 - 3 уБИТлӗ
пулББӗрех...
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Ҫапах та— пирӗн ӗҫсем,—тет Ҫтаппан Миххал ьБӑ хӑйӗн отБОьӗнБв—пирӗн ӗҫсем, тет, акӑ йепле
хамӑр майлӑ пырзҫҫӗ. 'Ьӗпӗте-Бӗпӗте ҫеҫ
пулсан та кӗрешсе ҫӗнте|5се пынине, хӑйсен кӗрешӳ палансӗн активне вӑл пайанхи кун, хыттӑн
кӑшкӑрсах, хисеплет.
Пӗрремӗшӗ,—тет Ҫт. МиххалББӑ,—пирӗн активра
акӑ пуп, унпа пӗрлӑ Биркӳ ӗҫне тӑвакансем, таврари кулак-лишонтсӑсем тата хамӑр епӗр—вӗсен
ӗҫне туса тӑракансем.
Иккӗмӗшӗ—йалта пӗр паптис (Иван Макҫимь)
тата таврара ҫектанткӑсем пур, вӗсем те пирӗн
ӗҫех
пулӑшса
пыраҫҫӗ. — Вӗсене
те епӗр
иккӗмӗш петтилеткӑна, сотсиалисӑма илсе пыма,
„классӑр опБӑна" кӗртмешкӗн мӗнпур вӑйа хурӑпӑр...
Виҫҫӗмӑшӑ —йалти вулав ҫурьӗ районӑн ҫӗнӗ
Бентӑрне—Кӳкеҫе куҫни те ҫав тарасана пирӗн
йенеллех тайӑнтарнӑн туйӑнат-ха.—тет Ҫт, Мих.
ҪурБӗ пупӑн пулнӑ пулин те, уншӑн ' пупне халӗ
урӑхлара}{ условисенБе усрама тивет пулин те, ку
ӗҫӗ ытларах пире йӳн ев.. пире ал майӗ пулса
пырат. Атту унта пире хирӗҫ вӑй хытӑрах БЙмӑртӑнма пултара^Бӗ. тепӗр йеньен тата, пупне хам
патӑмра ӳсраса, йе хам кӗрӳ Фетӑр И екорьБЗ
патне куҫаркаласа ҫӳресе, хваттер ӑшшишӗн те
пӑртак илкелетпӗр, канашлӑвӗсем те,—кирлӗ пулсан, консБнӑ, кирлӗ вӑхӑтра—хамӑр килтех тума
пултаратпӑр.
Тӑваттӑмӗшӑ —мӗ:т авалтан пыракан тӗшмӗшль
йӑласемпе тӗн праҫникӗсем пирӗн ӗҫех тӑваҫҫӗ.
Акӑ: туй, тавӑрна, 3^3 тӗне кӗртесси, тапӑ, ҫимӗк,
кшарни, касански, арха^ьа микулӑн, сурхури, ветени
турамӑшне ҫуратни (мӑнал йанравӗ), ҫӑварни,
мӑнкун, илен кунӗ, петравкка, спас,ҫӗнҫул... вӗҫӗхӗрри те ҫук, вӗсем нумай.
Пиллӑкӑмӑшӑ— ку би пысӑкки вара,—-тет хыттӑн,
сассине ҫӗклесех Ҫт. МихальБЙ—ку—ӗҫкӗ, пйанствӑ. Пирӗн туссем—акгивлӑ пйантсӑсем. Комунис йе комсомол пилеьӗсем кӗсйене Биксе ҫӳресех, вӑрҫӑллӑ турӑсӑрсен сойусӗн йаьейккӑ пӳро
Бленӗ йатне илтсех—пирӗн ҫемӗпе, епӗр алӑ ҫупнипе ташлакансем, оппортуниссем би паллӑ вырӑи
йышӑнса тӑраҫҫӗ пирӗн ӗҫре.
Улттӑм ӑш ӑ--ӗҫ прокулшБӗкӗсем, лотӑрсем, вретиттӗлсем, растратБӗксе.м т. ыт. асӑнма тивет...
Колхосӗнье уйӑхсерен тенӗ пекех улшӑнса пыракан савхосӗсен: Мишшин, Илйински Йевстафи
пеккисен ,алхыпанӗсем“ вӑлта ҫекли йевӗрлӗреххи,
уколовни ӗҫсене йӗрлесе тӗрӗслекен тытӑмсем
йӗрлессишӗн питех хыпманни те'савӑятарат...
Ҫакнашкал вӑй-халпа епӗр^ фронт тытса, ьике
лешйеньен
килакен сывлӑшпа ҫунатланса та,
малтанхи петтилеткӑна 5 ҫултаи та ытлараха тӑсяссишӗнкӗреш рӗмӗр...тет то к л атьӗ к .. Тен, тепӗр
йеньен пӑхсан, кӑштах йӑнӑшрӑмӑр теме те йурат
пулӗ т«, хай пвттидеткӑна вӑрӑмлатас тклӗшпе

калатӑпҫк*—мӗмшӗн тесессӗн ӑна хӑвӑртрах туса
тӑкса, иккӗмӗшне—„класлӑхсӑррине“ курма, леш,
пирӗн тӑшмансен (комуниссен) сылтӑммийӗ пулса,
пирӗн ҫывӑх туссен ш утн^хпырса лекнӗ Н И. Пуххарӗн каларӗш, хамӑр упранса, ьасрах, тӳрех согсиалисӑма ӳтленсе пырса пӗтӗҫесси тӗлӗшпе урӑхларах планланӑн тухат пек те... сарлакӑшпех те
тата^ вопьӗм илсессӗн, ҫапах та пирӗн ҫӗнтерӳсем
пысӑк,—тет Ҫт. Мих. мӑнӑ сасӑпах. Ӑна ӗнтӗ,
Ҫт. МихальБӑна ҫӗнҫул каҫхи сопранире, таҫта.
сопор пекех пысӑк ьиркӳре, отьот тунӑннах туйӑна пуҫларӗ ку тӗле ҫитсесгӗн.
Вӗсен, Ҫтаппан Михальсен, пысӑк та б и малтанхи вырӑнти ҫӗнтерӗвв иккен—1930-мӗш ҫулта,
прихотри БУхзнсемпе вӑтамсем алӑ пусса хупма
йышӑннӑ Биркӗве тепӗр хут уҫтарса, тӗн машшинне тепӗр хут виолӗн хута йжни пулса тӑрат.
Ку ӗҫе—ӗлӗкхи страшнӗк, ҫер твра илекен пулнӑ,
1917-мӗш ҫултанпа лишонтсӑ-Биркӳҫӗ Лекҫей КераҫҫӗмБ хытӑ тӑнипе тата Онеҫӗм Митрисем пулӑшнипе тунӑ. Лекҫей Кераҫҫӗмье те ӗнтӗ, шайтан,
тесе вӑрҫсата илет токлатьӗк хӑйӗн тусне—малтанах, хӑй Биркӳ хуралҫи пулса, Биркӳре калпак
пах ҫӳренӗ вӑхӑтсенБе аллине ӑш ӑткаларӗ те,
халӗ, унтан сирпӗтнӗ хыҫҫӑн мур илесшӗ, тата
пире хирӗҫ те палкама пуҫларӗ те...—ҫапах та ӑна
Биркӳшӗн хӑй вӑхӑтӗнье вирлӗ ӗҫленӗшӗн пысӑк
тав...
Иккӗмӑш ҫӗнтврӳ— колхоса хирӗҫ кӗрешсе пынӑ
ҫӗртех, унта хамӑр ҫынсене кӗртсе «суйлав прависем» илни пулса тӑрат. Хал) кӑна асӑннӑ Лекҫей КераҫҫӗмБьӑна сграшнӗка, лишонтсӑна А;{)кешри Т)ӑваш Т ӗп^тӑвком йа-бӗпе тӑракан колхоса кӗртсе, суйлав прави партартӑмӑр. Колхосне
шалтан сирпӗтсе кӑларма майласа ҫигерсессӗнех,
пирӗн КераҫҫӗмьБӑсем колхосран тухаҫҫӗ, хамӑр
туссем—Пӗ^ӗк АнзБри Макҫимӑвсем тата Меф.
Ваҫҫилйӗвсем пулӑшнипе (вӗсем ҫинБен малалла
та Барӑнсӑ тӑрӑпӑр-ха), А. КераҫҫӗмББӑсене ҫав
.куннех колхос ҫӗрне касса памалла та тутаратпӑр.
Правленипе ревкомиҫҫи хушшинье ун Бухне кушакпа йӑтӑ хушшияьи пек тусанлӑ ҫилтӑвӑл ҫавӑрттарма пуҫларӗ вӗт,—тет пек токлатьӗк Ҫтаппан МихалБ.
Вйҫҫӗмӗшӗ— колхосра ӗҫ укҫине кун тӑрӑхах
валеҫмелле тӑвассишӗн кӗрешни, тӗрлӗ камппанисене срыва! туни. Ҫураки хагӗрлевне мӑнкун
уйавӗ ҫине куҫарни, Мӑн Ш ахьӑрти „Тинамӑ*
колхоспа хамӑрӑннисене сотстокӑвӑр тума кансӗр
лени, т. ыт. тырпул пуҫтарса кӗртессисене тем пекех вӑраха тӑсни, сакогтовккӑ сатанисене йетак
тӑрӑх сулса пухтарни те—пурте пирӗн ӗҫе пулӑшаҫҫӗ.
Примерпа кӑтартас пулсассӑн—хамӑра лахлатса
кулмаллӑх мыскарасем те тунӑ. Акӑ ҫакна илер.
Холхосӑн ҫум ҫумламалла, тейӗпӗр. Утмӑлтурат пусса илсе кӑнкӑвакта бзп ьакӑр ҫуталса ларсассӑн тин
ҫумлама тухаҫҫӗ. Хӑваланӑ тӑрӑх, кӑнтӑрлаББ^Д
пӗр 20 хӗрарӑм тухас вырӑннҫ^, 12— 14 хӗрарӑм
йӑран хушшинБе курӑнкалат, каҫала сулӑнсан—
7—8 ҫын та йулмаст. Кӑнтӑр кунӗнБех хӑшпӗрисем сулхӑнра выртаҫҫӗ вара ҫуллӑ сӑмаха ҫапса.
Йурийех пыратӑн та:—мӗншӗн кун пек ӗҫлетӗр?
тетӗн. Пирӗн плана тултарассишӗн, пирӗн йенелле
туртӑмласа ӗҫлекеннпсем, пирӗн фронг кӗввипе,
пире хирӗҫ:
— Пире пурӗпӗрех ыари, впӗр вӗт кунӑн, кум

шуйӗпе илмелле ӗҫлвтпӗр, теҫҫӗ. Тӗрӗс те калаҫҫӗ.
Леш, пирӗн, колхос правленийӗпе активӗ матум
вӗт, ҫум ҫумлас ӗҫе ҫтелшБӗнӑ ҫине куҫарма шутламаҫҫӗ те, мӗншӗн тесессӗн вӗсем пирӗн лакӑма
кӗрсе ӳкнӗ, йерҫмеҫҫӗ вӗт— „Касанскийе* «тавӑрна
кӗписем» тӑхӑнма хӗрсех хатӗрленеҫҫӗ...
^— Смирнов Лапсарский—ха.ьхи йалсовет пуҫлӑхӗ пулмин, Калинӑв—партйзБейккӑн ха.ьхи ҫекреттарӗ, Константтинӑв, тата ҫавӑн пеккисеи колхоса малалла пӑртакках туртса пымасассӑн,епӗр—
ыттисенБен питех шикленсе тӑмастлӑр...
Сӑмах куҫрӗ токлатьӗкӑн хайхи лаБЯкана—
оппорттунисӑм, примирентсӑ,,пйантсӑ, тӗшмӗщлӗх
йӑвине.
Ҫт. Михальпа унӑн пӗтӗм фроньӗшӗн А.ь’^ешри
уйрӑм комсомолӗссемпе комуниссем те, йалсовет
тата колхос аппаратӗнБС ӗҫлекенсемех ьыслӑ керой
пулса тӑраҫҫӗ.
— Пайан вӗсене пирӗн премилесси кӑна йулат,—
тет токлатБӗк. Камсем пирки калат-ха вӑл. Акӑ:
Мефоти Ваҫҫилйӗв—Спритун Ваҫҫилйӗв, Иван
Никколайӗв, Константтин Лепӗтӗв—Иааа Макҫимӑвсем, т. ыт. ҫинБен те асӑнат вӑл. Вӗсем .,йе
пӗлсе, йе пӗлмесӗрех те (пирӗн паьӑшкӑсем: Лаврӑвпа Ҫпӑритонӑв аттесем Биркӳре слушпӑ вӑхӑтӗнье каларӗш) ҫылӑха кӗрсе, пире пулӑшса пыраҫҫӗ. Тӗн праҫникӗҫем вӑхӑтӗнБе вӗсем, пӗтӗм
ӗҫне пӑрахсах, йатарласа пӗр-пӗрин патне пухӑнаҫҫӗ те вирлӗн хӑналанаҫҫӗ. Пур хӑват та вара
ҫавӑнтан...
1. Мефоти Ваҫҫилйӗв— йалти
партйЗБейккӑ
ҫекреттарӗ пулнӑскер 1981 'ҫ у л совет суйлавӗ
вӑхӑтӗнБе, хӑй пуху наснаББӗт тӑват те, Попойне,
ху^кассине, ӗҫке кайат—лере кратӑсне пит те
хӑватлӑ тыткалаҫҫӗ иккен те,—суйлаву-кэБку!
Хӑйамата—йаьейккӑ ҫекреттарӗ унтах тӑрӑнса
анат.
Атӑл леш йенБе 4 лав угӑ йӑп! кӑна ҫухалнине,
хӑй колхос пуҫлӑхӗ БУХне—савхос Мишшинсем
пыл, тул ҫӑнӑхӗ, 120 пӑт таран ыраш йӑкӑртнине,
УББОт таврашӗ ӗҫ те йӗркеленменнипе пӑрҫа-йасмӑксем хиргех намӑса йулнисене, пӗтӗмпех манса
кайат. Пушар хатӗрӗсем, ҫӗр валеҫнисем...
Карппӑзпа Антрвй пӗрле ҫӗнҫӗре куҫаканВаҫҫилйӗв Проххӑр ҫӗрне арента илни, кресткомӑн мар
пахБЗнах Климвнтйӗвсвмпе арен^гӑна парса сутлашнисем.
Кустарнӑй ерттелӗнне 755 шер тенкӗ таран
таҫта Бӑмтарнӑ А. Карппӗвсемпв пӗрле контрактатсиленӗ вы.ьӑха патшалӑха памасӑр тӑнисем...
Лка вӑхӑтӗнБе ӗҫленӗ колхоҫнӗкӑн 3 кунне хӑй
(Ваҫҫилйӗв) ҫӗтерсе йарса, колхосран тухма сӑлтав тупса панисемпе, Шашкин текенскер колхоса
кӗрекенсене вӑрҫтарнисем, апрелен 17-мӗшӗн5е
ревиҫи хыҫҫӑн Савелйӗв Кӗркурисем >хӗр йӑваланса айнех тула тухнисем, т. ыт. те—пӑгранаҫҫӗ
кӑна пуҫмимминье ерехпе хутӑш.
Клас тӑшманне ҫакӑ ӗнтӗ савӑнтарат.
2. МаӲковпа Иаан Никколайӗв, комуниссем, хӑйсен
аБисене Биркӗае илсе кайса йат хунӑ. Пупшӑн та
тоххог пур, урӑх йенӗпе те.
3. Иван Макҫимӑв (Пӗьӗк Анэб комунисӗ)—аБине
малтан А^ькешре йаьейккӑ умӗнье октаприт тӑва!
{ҫӗнӗлле йат хурат) те, тпеӗр кунне ирех ШорБекаси Биркӳне кайса, хунӗпе--Меҫникков кулакпа—йунашар тӑрса, а ьине, кивӗлле шыва Биктерсе
Бӳхет.терет. Ҫапла вӑл~-пупне те, партйаьейккике
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^ якиӗшые те хйр£«вх ьы с тӑыа!. Ҫвк М«кҫ1ы1вп«
Ваҫҫилйӗвсем ӗнтб кулак-кӗрӗве, лишонтсӑна колХ0 С8 кӗртсе, кӑларсассӑв та ҫӗр партарса хӑтланаҫҫӗ.
Колхоҫнӗксен пухӑвӗ кун пек ӗҫсемшӗн йатланӑ
пулнн те, Макҫимӑвӗ хӑй колхос йзБӗпе илнӗ 250
тенкӗ пирки отбот памаллине халӗ те астӑагймаст-ха.
4. Лелӑтӑв Константтин-комсомолӗс,
Вӑрҫӑллӑ турӑсӑрсен ЙзБейкки ҫекреттарӗ, колхос правлени Бленӗ, ҫ б о т т о в о т , ҫав хушӑрах кулакла елемент, сутӑҫӑ-лишентсӑ Тарас Филиппӑвӑн т ӑ л н ӗ
мӑнкун хушшинье ӗҫсе ҫӳрет. Унӑннах касанскире
Баплӑ тавӑрнара ӗмӗрте асран кайас ҫук ӗҫ пулн ӑ - в ӑ л уринБИ аттине хывтарса илтермелле пулиББСнех пуҫне ҫухатса кӑтартнӑ.
5. Иртнӗ мӑнкунта хӗрсе, утарлӑн ҫуракине
тухас тесе йышӑннӑ пулин те, ун вырӑнне хӑшпӗрисем колхос правленине пухӑнса унтах вййлӑ
ӗҫкӗ-ҫапӑҫу туса иртернӗ. Акӑ ӑна камсем лайӑхах астума тивӗҫ: йалсовет пуҫлӑхӗн самеҫтиттӗлӗ
А. Никколайӗв, колхос правлени БЛРнӗ М. Ваҫҫилйӗв, И. Никколайӗв, Е. Константтинӑв, М. Алексантрӑв, тата Ҫӗнйал КҪШ уБитли (колхос ревкомиҫҫи пуҫлӑхӗ, ВТС пӳро Блеыӗ) К. Афанаҫйӗв
вӗсем п ӗрл; мӑнкун Бӳиленӗ.
6. Ш упашкар райкомӗнБен А ^кеш е пырса пӳро
лзрӑвӗ иртернӗ хыҫҫӑн тепӗр куннех, ҫак ларура
лэрнисемех те: Ваҫҫилйӗв. п . Макҫимӑв, Никколайӗв, хайхи Лепӗтӗв, Ваҫҫилйӗв—Бнркӳре .касански“ слушпи пӗтнӗ-пӗтменех, Мефоти Ваҫҫилйӗв,
т. ыт. патӗнБе ӗҫсе ҫӳресе хӑналанса, пупсемпе
кулаксен касанскипе кӗрешес вырӑнне вӑйлатмах
пулӑшнӑ. Аха.ьрен мар ӗнтӗ комсомолӗс-колхоҫнӗк Ҫпиритон Тиххӑнӑвӗ лаш а кӳлтерсе тухса,
урам тӑрӑх катаББН Буннӑ. Кон. Лепӗтӗв ҫак касански ырлӑхӗпе ӗнхӗ урамра йӑваланса ҫӳресе
аттнне ҫухатнӑ та.
Кӑрхи касаискийа каллех кусем пӗрле хӑналанса
иртернӗ. Макҫимӑвӑн Мирон йатлӑ кӗрӳшӗ ,турамӑш праҫникӗ йЗБӗпе тавӑрнаиӑ пынӑ. 1930ҫултах
каББзкайнӑ хӗршӗн 1932 мӗш ӗнБетавӑрна тӑваҫҫӗ!
Кӗреке пуҫӗ Макҫимӑв комунис кӗреке хушшине
кӗрсе Уках йӑмӑкран, «тавӑрна кӗпи' илсе тӑхӑннӑ та:
«Алран кайми аки сухи,
Асран кайми пӗлӗш тантӑш
Ай ӗҫери...*
текен йуррине йарӑнтарнӑ. Ун хыҫҫӑн тавӑрна
халӑхӗ—куаакӗ-мӗнӗ пӗрлех:
Аки сухинБен уйӑрлас ҫук,
1ӗлӗш-тантӑша ай манас ҫук
Ӗмӗр пӗрле ай пурнари!..
тесе ш ӑрангараҫҫӗ кӑна. Макҫимӑвӑн савӑнӑҫҫитсе
пеБӗ! Ку ӗҫе клас тӑшманӗ йерипенех^ шутарса
пынине.хӑйӗн Ш орБекассинБи—хаклӑ тӑванӗМ еҫникков кулакӑн итеолокийӗ кӗтесре, вӑрттӑн, шӑл
хушшипе ихиклетсе тӑнине те асӑрхаса йулай
марӗ. Меҫникковсем тавӑрнасемпе-мӗнсемпе ,пӗлӗш-тантӑш* комуниса хӑисен ҫулӗ ҫинех тавӑрасшӑн тапалашаҫҫӗ мари...
7. ЙаБейккӑсем, йалсовеБӗ ӗҫленине те шӑлса
хӑвармалла мар. Вӗсем ҫине тӑрсах тата авав
ӗҫлени те сахал мар. АнБах та ,п ӗр каш ӑк ти кӗт'
теии пурҫке-ха... Вӑл вӗт тикӗБӗ, краҫҫинӗ шыврап
ҫӑмйлрах, вӑлҫийелте йарӑнса ҫӳретҫке-ха... ,усал
хыомр утпа
пек, Ҫавсене ҫеҫ при-
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мерлйха илеҫҫӗ-ҫк« жййсен ревсыьутеййе хярӗ|
плансен активне Ҫтаппан МихалБъӑсем.
8. Раш тав умӗн авӑ А.Бкеш йалканашӗ .к ан
пйрлвшсе йҫиӗ туса йурлвса ҫӳрст, 8на 50 шяр
твнкӑ ш траф хуратпӑр“ тесе опесаттӗлни постановлени кӑларнӑ. Тӗнпе кӗрешес ӗҫе атминистратсиллӗхпе улӑш тарса та пулин кӗрешесшӗн-ха.
А н б з х . йалсовет пуҫлӑхӗ ҫак постановленийе йалсем тӑрӑх ҫапса ҫӳренӗ вӑхӑграх, йалсовет ҫекреттарӗ Африккан Никколайӗв тата хӑшпӗрисем
раштавне ,в о вҫу“ кӗрсе кайнӑ, хӑйсене ӗҫкӗ
айне пусса ӳкермеллӗхех кӗрешеҫҫӗ иккен! Ҫакӑ
вӑл—кашӑк тикӗт!.
9. Кун пек тавӑрнасем, раштавсем, мӑнкунсем,
камппанисем, Меҫникков итеолокийӗсем... кивӗ
пурнӑҫ йулашкисем асӑннӑ керойсем хыҫӗнБен
сӗтӗрӗнсе иккӗмӗш петтилеткӑлла шӑвасшӑн
Йӑла. ҫемйеллӗ пурнӑҫ картишӗнБв те вӗсем халибБенех ҫапкаланса пыраҫҫӗ. И. Никколайӗв комуниспа К Лепӗтӗв комсомолӗс малтанхи арӑмӗсене
уйӑрса йанӑ та, иккӗмӗш эрӑмӗсене ӗлӗкхи саманари пек пӑхӑнтарса пурӑнасшӑн. Л . Никколайӗвпа
М. Ваҫҫилйӗвӗ хӗрарӑмсене хӗнес ӗҫе те мансз
хӑвармаҫҫӗ. Кӑҫал арманта И. Никколайӗв арӑмпе
хӗненӗ. вӗсем кӳрентернӗ хӗрарӑмсем те сахал мар...
10. Тата тепӗр керой ӗҫне манмалла мар ку
йалта. Вӑл Муоавйов,—БУхӑн ҫынах, тйаккӑн ҫуртне торкипе сутнӑ Бухне Былай йапала хӑйне ва.Б-ЪИ
илсе тӑкса, укҫине тӳлемесӗр хӑтланнӑшӑн колхосран кӑларнӑскер.—Кун хыҫҫӑн пӗтӗм актива
хирӗҫ пӑлханма тытӑннӑ керой вӑл.
Ҫакӑн пек ӗҫсем ҫине пит те уртӑнаҫҫӗ вара
Ҫт. МихалББӑсен 1-мӗш пегтилеткӑри иттокӗсем.
Ҫавнашкал ӗҫсене клас тӑшманӗсеы керойлӑх б ы сӗпе Быслаҫҫӗ.
Пӗр шарламасассӑн—паБЗх шарламас^? Ҫт. МиххалБ Калас тӑк вара—Бӑтса ҫех тӑр! пит те вирлӗн
ҫыпӑҫтарса хурат.
— 1933 мӗш ҫулта ак, партти тасатӑвӗ тӗлне,
ҫак асӑннӑ йулташсен кӑмӑлнех пӗр пы-ы-сӑк хуран ханша ҫакса хурас пулат пулӗ, Бисткӑран
вӗсем тасалса «тавӑрна кӗпи“ тӑхӑнса таврӑннӑ
ҫӗре,—тет вӑл, ҫак комунис пулнӑ ҫынсене пур
тӗлӗшпе те хӑйсен фронтне тӑратма ӗмӗтленсе.
Тата вӑл:—тепӗр хуран ханшине акӑ—иккӗмӗш
петтилеткӑ урлӑ сотсиалисӑма, классӑр опьӑ ӳтленсе кӗме тапаланакан хамӑрӑн икӗ телейлӗ
фронта ва.Б-Т)И ҫакса йарас,—тет.
Ыгарлӑ калат Ҫ. М., тӑрӑхлат те вӑл, анБах
ҫакӑ пит те лайӑх палӑрат:
Хатӗрленеҫҫӗ вӗт вӗсем, клас тӑшманӗсем,—кивӗ
тӗнБе йулашкисем хатӗрленеҫҫӗ самайах иккӗмӗш
петтилеткӑн!!
Пирӗн те вирлӗреххӗн кӗтсе илмеллле мари
вара Бисткине те, иккӗмӗш петтилеткине те!..
Терӗс вӗт! Иккӗмӗш петтилеткӑра ,тав ӑр н а“
.касански* тымарӗсемпе вӗсен ,кӗрӳш ӗсене“ ҫине
тӑрсах та тӗплӗреххӗн тӑпӑлтарма хатӗр тӑрас
пула^^.

Н. Ма"т
Ӗ п а н ля

Манӑн фелйетонри керойӑн—хисеплӗ Капиттонӑвӑн каҫ выртсан, ҫавнашкалах кӑнтӑола та, етем
тени ҫывӑрман вӑхӑтра ыйхи килнӗ теме никам
та пултараймаст. Ҫирӗплететӗп, Бзнах та ҫапла
пулнӑ. Ҫывӑрма мӗн выртсан та, леш ҫивӗБӗ, йӗп
сӑмсаллӑ пӑрҫа ҫыртнӑ пек, корт!—сикнӗ.
— Йетӗрне майрисем гана таҫта та ҫавӑрса
кайӗҫӗ ара,—кӑшт Бӗпӗгнӗ ӑна арӑмӗ татах айаккинБен. Леш тӗпӗл-тепӗл сиксе тӑрса каллех тарӑн шухӑша кайнӑ. Сарлака ҫамки ҫине паБ пуснӑ шевӗр пӳрнипе, йанаххине тӗкӗленӗ Быш^^нпе.
■Ьӑнах та шухӑшӗ питӗ тарӑн пулнӑ утйн. ИсториксенБен кайа ҫӗмӗрмен пуҫне. Тем тӗрлӗ фиску.Т)Ттурӑ прийомӗсем те туса пӑхнӑ вӑл ҫав вӑхӑгра. Кӑнтӑр к у н ӗ н Б в т а т а х хытӑ^асапланнӑ
К а п и т т о н ӑ в тарӑн шухӑш Бирӗпе. Иатлама та
пӗлмелли ҫук ҫынна. Арӑмӗ те мӑкӑртатнӑ хайхине.
— Мӗн ҫав тери есӗ... Уйрӑлмах шутлатнихе.
— Ан сӳпӗлгет-ха есӗ ҫав, епӗ 100 тенкӗ!.^
— Ах, 100 тенкех тухмари ӗнтӗ ха.^ панкӑра!—
кӑшкйрсах йанӑ арӑмӗ пуклак пӑшатанпа айаккинБен тӗртнӗ пек.
— '5ӑ-ӑ-ӑп1—кӑшт кӑна хуплайман арӑмин
ҫӑварне пуҫӗнБИ картгусӗпв Капигганӑв.
— Алименга лекнӗ ӗнтӗ хӑйамат, 100 тенкӗ шыйӑраҫҫӗ пулӗ. Ҫавӑнпа ҫӗрсем пе аташ а!,—Бзшкӑрнӑ
хӑйне ӑссӗн арӑмӗ.

Йепле ӑна кертӗн ара Бзрусӑр хӗрарӑма, Ҫынинн паБЗх урӑх шухӑш таха.
•
«
Вӑл вӑхӑтра Капиттонӑв тарӑн шухӑша кайни
ҫиБӗ кун та ҫиьӗ ҫӗр иртнӗ. Ҫамка тирӗ те самайах ҫӳхелнӗ ӗнтӗ унӑн. Леш шухӑш тымарӗсем те
унан пуҫӗнБе ҫӗлен ҫип пек кӑна ҫинҫелсе йулнӑ
пулнӑ. Сасаргӑк Бӑхаран хӑранӑ пек тапса сикнӗ
Капиттонӑв.
Пӗрех
пенӗ
урине
маББНна.
Ар-ҫури пек ҫухӑрса йанӑ: ,
— Ҫӗр р р-р! Ҫер-р-р-р!1
Паг пуснӑ каллех сарлака ҫамкине шӗвӗр пӳрнипе.
— Урӑх, урӑх нимӗнле ӑс та тупас ҫук. о и паха
мӗл,—текех Бнрӑннӑ пуҫне ҫӗмӗрме.
Хӳрине кӑна тӗвӗлене вара Капиттонӑв ОрапакассинБИ (Йетӗрне районӗ) Ваҫли кантраБӑ патне.
Ҫитмелли ҫӗре ҫитнех вӑл.
— Ваҫли КанграБ! - А, Ваҫли КантрзБ.
~ А Б аш л ан н ӑ Каппттонӑв. Кушан пекех йапӑл'
Тйтнӑ.
„
— Е-пӗ сиртен пӗр пулӑшу ыйтасшӑн.
— Ой, ан калах.Хамӑн та анБах лаша ӳксевилБӗ,
— Во-вв!
Тӑхтаха. Ҫавӑнпа та... Санӑя лаша

виднӗ. Сӑлтав лайӑх. Вӑт мӗн:—нанӑн ҫӗр теикӗ
сайом опликатсийӗ пур. Санӑн лаша вилнӗ май
сана опликатси сутма Бзрмаҫҫӗ. "йурпай йалсоаетӗнБи комиҫҫи опликатси сутма сана токкумент
паратех ӗнгӗ. Вара вӑл токкумӗнтпа манӑн опликатсине сутатпӑр. Унта с и п л е ш е т п ӗ р,^ ахалех
п у л м ӗ.-ҫӑват Капиттонӑв хӑйӗн ҫӗр ҫывӑрмасӑр
шыраса тупнӑ ӑсне.
— Сача та хута к^месен ара, Майлаштарӑпӑр,
килӗшрӗ Ваҫли Кантраь, Ҫӗр тенкӗ опликатси
кӑсйеран кӑсйене куҫрӗ.
Ӗҫ малалла шӑват. Тимӗр шапа утӑмӗпе мар
конешнӑ В)ҫли Кантр»Бӑ та вӗҫтерБӗ йалсоаетне.
Каниттонӑв та хавасланБӗ алӑ ҫапсах.
— Лаша вилБӗ... Лаша илме укҫа... Опликатси
сутмалла пулБӗ, ирӗксӗрех сугмалла ӗнгӗ, тен вы;ьаса та илеттӗмБӗ пулӗ. 100 темкӗ вӗг,—халапа
Бӑсат Ваҫли КангрзБ йалсоветӗнБС, опликатси сутат ҫынӑнне.

— О о-о, Былайах пулнӑ ара сирӗн.
— Илес тенӗБӗ те вӑхӑтра. тен вы;ьзса та илеттӗмБӗ пулӗ. Халӗ тата ҫӗнӗ сайом та тем пекех
илмелле те. Аптрал. Шоп—ҫапа! Ваҫли КонтраБ
Бӗркуҫҫи ҫине аллине.
Пулӑшу комиҫҫинБи тӑм пуҫсем тӑчпа сӗрсех
ӗненБӗҫ Ваҫли КантрзББӑн Бзвса тӑршӗ суйине,
Вӗсемшӗн В^ҫли КантраББӑн 100 тенкӗ таран сайом опликатсийӗ пулма пултарни ҫинБӗн пӗлесси
масара кайгӑр. Хӑйсен сайома вырнаҫтарса ҫите
ресси те нимех те мар, сайом сутма токкумент
парса пултӑр кӑна.
Коттовӑ токкумӗнт, кай та сут сайом опликатсине.
— Ех, пулБӗ!—кролӗк пекех сикет Капиттонӑв.
Комсог токкумӗнт панӑ,—нушаллӑ ҫын, кайса
сут кӑна опликатси.
Ҫапла таха вӑл, анБах сайом кайалла илекснсем те ҫав тери тӑмсайсемех пулман. Капиттонӑ
вах ленкрӗ. Мел ш ыраса пуҫне ҫӗмӗрсе ыйхин*
татни харамах кайре.
Тен апла хӑтланман та пулӗББв Капиттонӑв
Вӑл финанс рапотнӗ вӗт-ха: Йегерне райфинпа
йӗнБе, патшалӑх пчнкин Йетӗрнери уйрӑмӗнье т«
ӗҫленӗ етем вӑл.
Ҫапла, пултарат Урапа-касси (Йетӗрне районӗ
етемӗ;—урапи паБЗх айкалла БУпат. Аби аван т*
сӑмси пылБӑклӑ ҫав.
— Иглетӗп-итлетӗп те епӗ ратно калаҫаии*
рбх пӳрокраг пекех туйӑна!.
— лӑш йенБен?
— Мӗншӗн тесен итлессине итдеме ^нулат ан
и ь а х хирӗҫ калама май ҫук

№

Кантӑк камантировкки.
ПахБаҫимӗҫ сойусӗн лашккине мана прикашБӗк
пулса ӗҫлеме йаьӗҫ. Карӑм. Тсехран происвот
сткӑна хӑзарсах карӑм. Мӗншӗн тесен вӑл лавккара
та ҫитменлӗхсем Былай
курӑньӗҫ
йулашки
вӑхӑтра.
— Ои малтан ҫуртйӗре сӑнсӑпата кӳртес пулат,—терӗ -мана ман пекех происвотзтвӑран лартнӑ ҫӗнӗ саветуйушБи.—Вот кунта полккӑсем
йапӑхса кайнӑ, алӑк уҫнӑ Бухне илемсӗр Бӗриклетет, нимрен ытла БӲреъе кантӑкӗсене йӗркене
кӳмелле...
— Конешнӑ, суту илӳ ҫуртӗнБе таса/1ӑх кирлӗ...
тата БӲРвъесене кантӑк вырӑнне фанерпе питӗрсе
лартни вӑл, пӗрре те килӗшӳллӗ йапала мар, терӗм епӗ БӲреБесем ҫине пӑхса.
Лавккана б Зн та фанер ҫути „ҫутатат*, ламппӑ
ҫути пулмасан, тӑр кӑнтӑр кунӗнБех сӗм ҫӗрлехи
пек пӑБ тӗттӗм.
Ҫӗнӗ шӑпӑр паЯ Л пӑлат тенӗ пек, епӗр Бӑнах
та ӗҫе тытӑнтӑмӑр: полккӑсем йусанБӗҫ, алӑк б з риклетми пулБӗ, алӑк умне ура хырмаллисем туса
ҫапрӑмӑр, помешБенире тӗрлӗ плаккатсем ҫыпӑҫтартӑмӑр. АнБах кантӑк хамӑр алӑра ҫукки пит
те тарӑхтара пуҫларӗ. Ерне иртет, иккӗ иртет,
лавккара ҫавах пирӗн, тӗттӗм пирки, ламппӑ ҫунат.
СРК-на кайатӑп (саветуйушБи ку ӗҫпе мана
БУптараББС), унтисем—пирӗн кантӑк ҫук—теҫҫӗ;
кайатӑп савӑтӑн снапшени уйрӑмне,—пер листӑ
ҫук—теҫҫӗ; ^ вӑрман
промхоса,—хамӑрӑн ҫӗнӗрен лартнӑ ҫурта та кантӑклаймастпӑр—теҫҫӗ.
Аптранипе ФСС шкулне карӑм.
— Сирӗнне,—тетӗп,—пӗркунсене вӑрӑсем ултӑ
йешБӗк кантӑк вӑрласа кайнӑББӗ, тен йулашки
йулнӑ пулӗ, ҫавна хӑт пире парӑр.
Мӗн, есӗр кантӑк паБӗҫ пулӗ тетӗри?
— Пирӗн хамӑрӑн га кашнӑ кун пӗрер куҫ ватаҫҫӗ Б зр усӑр сем ,— тет саветуйуш Б и.— Кай та ил
Вӑрнарти хӑвӑр пек оттеленирен. Ултӑ йешБӗк
ҫухалнипе сан ӗҫ ҫук, ес хӑвӑнне ан ҫухат.

— Ҫапла, ҫапла,—тетӗп саветуйушБине таврӑнсан,—кантӑк тупма май ҫук кунта. Кайас пулат
Вӑрнара.
— Вернӑ,—тет саветуйушБи.—Епӗ унта пӗр ернеҫура кайарах ыйтса йанӑББӗ. Пайан ответ илтӗм.
диҫӗ листӑ пама пулБӗҫ. Ыран ҫиБӗ сехетри пойӑспа йарӑнтар.
— Тинех ӗнтӗ БӲРеъене кантӑклатпӑр,—терӗм
епӗ ку хыпара илтсен.
Каланӑ пек,^ ирхине ҫибй сехетре килекен пойӑс
ҫине ларса Вӑрнара ш акӑлтаттартӑм. Мухтав телейлӗ ирхи сехете: ни пилет илнӗ ҫӗрте кӑсйери
вунултӑ тенкӗ укҫана касса илмерӗҫ, ни ҫул ҫинбс
те пойӑс канава сиксе алурасӑр тӑрса йулмарӑм,
Ҫавнашкалах Вӑрнарта та виҫӗ листӑ кантӑк пӗр
инкек-синкексӗрех оттеленирей’ илсе тухрӑм. Кӑмӑл тулса _ килнипе, питех ҫийес килмест пулин
ге, столовӑйне кӗрсе, икӗ тенкӗ те 75 пус парса,
зпат ҫиме лартӑм,
А н б зх ,.. анБах ҫак вӑхӑтран пуҫласа
всӑҫусӑра куҫма тытӑнБӗҫ.

ман ӗҫсем

Пӗрремӗш: апат ҫиме хӑтланса, кӗтсе ларса икӗ
юйӑсран тӑрӑлса йултӑм. Вӑрнартан кун ҫуттипе
ухмалла пулмарӗ.
Иккӗмӗш... иккӗмвш вӑт хӑй тепӑр иетори. Вж-
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кон ҫинБе ҫурҫӗр иртсен »иҫ сехетре мана такӑшӗ
алӑран лӑка!. Хам ларнӑ ҫӗртех ҫывӑрса пыратӑп.
Ку шпана таврашӗ маршн тесе, куҫсене уҫрӑм та
тӳрех хам ҫумма тӑратнӑ кантӑк йешБӗкӗ ҫине
пӑхрӑм. Виҫӗ листӑ кантӑк Бзнах та п>р, ҫухал
ман.
— Краштанин! Есир ӑҫта ҫитиББен кайаттӑр,
пилетна кӑлар-ха?1
Мӗн тӑвас. Епӗ пилетсӗрех ларнӑха вӗт. Ларма
та лармӑттӑмБӗте, мана Окуртсов, „Трушӗннӗкри“
крушБӗк, пӗтерБӗ. Малтан 9 сехетрен пуҫласа 2.
сехет ҫурра ҫитиББен пӗр ҫывӑрмасӑр Бсретре
тӑтӑмӑр. Кайран стантсӑ тешурнӑйӗ пойӑс килес
умӗн—ку 47-мӗш номӗр ҫине пилетсем сутмастпӑр—терӗ. Окуртсов калат:
— Епӗ иртнӗ хӗлле, ҫапла пилет памасан та,
Канашран пилетсӗрех ҫитрӗм, хӑйсем айӑплӑ п зб Бӑр пилет.
— Штраф!—тет контро.Бор, пойӑс тайӑннӑ май
сулкаланса.
Пӑхатӑп, Окуртсов манрӑн айӑккарах, нимӗн
шарламасӑр, аллинБи квиттантсийе вуласа ларат.
Контро.Бор мана штравлатех.
Епӗ—сирӗн Букун ҫул ҫинбс йӗркесӗрлӗх нумай,—тетӗп. Тӗслӗхрен илес, вырӑн та пур, стантсинБе пилет памаҫҫӗ. Вӑл сийене пӗтерес пулмасти?
— Вакон ҫине 72 ҫын кӑна кӗртме йурат, есӗр
85 ҫын ытла Быхӑннӑ. Тӳле штрав!—тесе шултранах калаҫма тытӑнБӗ контро^ьор. Ҫак вӑхӑтра пассаширсем вӑрана пуҫларӗҫ, ман ҫи_^ тишкӗрсе
пӑхаҫҫӗ. Усал ӗҫе тарӑна кӗртес мар тесе, укҫана,
кӑларма тыттӑнгӑм, 10 тенкӗ шутласа паратӑп.
5ӑнкӑр-Бӑнкӑр!—турӗ. Пӑх: ман йешБӗк ӑшӗнБе
пӗр крушкӑ выртат. Пӗр мурӗ виҫҫӗмӗш полккӑ
ҫинБе йӑванкаланипе хӑйӗн крушкине ӳкерБӗ.
Кантӑк пӑрккӑмӑн саланнӑ.
Акӑ, тыт квиттантсийе,—тет контро.Бор. — На, Борт, круп'куна,—терӗм те ҫилӗ кӳлленсе
килнипе, пӗтӗм крушка виҫҫӗмӗш полккӑ ҫинелле.
Ҫӳлти краштанин тапрагрӗ шавлама, Ун хыҫҫӑн
ыттисем те мана йатлама тытӑнБӗҫ.
— Ес ху айӑплӑ, кантӑкпа вакон ҫине ларма
сыхланмалла!
— Вӑл пилетсӗр ларнӑ. Ун неккисем пассаширсен пакашӗсене те лайӑх йакатаҫҫӗ!
Вӑрнара ҫитнӗ Бухне лӑпкӑ, тӳлек ҫывӑрса пыракан вакон сӑпса йӑви пек пулса ҫитрӗ.
— Епӗ кӑмантировккӑна кайнӑскер!—тесе кӑҫкӑрма тӑрӑш атӑп.
«
— Айта тухӑпӑр!—терӗ Окуртсов.—Ан хирӗҫсе
тӑр вӗсемпе.
5 ӑ н а х та пойӑс хамӑрӑн електритсӑ ҫути айне
путнӑ стантсӑна ҫитсе тӑнӑ. Епӗр антӑмӑр та
хваттерелле утрӑмӑр.
Тепӗр кунне саветуйушБИне хам кӑмантировккӑ
ҫинБен отБот туса патӑм, телейсӗр кантӑк йешБӗкне кӑтартрӑм. Шухӑшларӑм, саветуйушБи мана
пӗрре тӗтӗрлентерет уш. тесе.
— Сана Вӑрнара йама кирлӗ мар та мӗн...
СРК-ри склатӗнБе 9 йеш^ӗк кантӑк пулнӑ. Склатӑн ҫӗнӗ саветушБИ тупнӑ ӑна,— терӗ саветуйуш1 и.
К, Каплин.

Тӑвайпулнитсинъе
Тем инкекшӗи кӑкӑр ырата пуҫтарӗ. Тухтӑр
патне уттаргӑм хамӑн ватӑлнӑ урасене. Ҫитрӗм.
Пу.Бнитсине шала кӗмешкӗн алӑк хӑлӑпне тытнӑьБӗ, ара алӑк ҫӗнӗ Бухне ку кӗҫҫепе клейонккӑпа сӑрнӑБӗҫкеХа, ха;ь кӑҫташи—хӑми ҫеҫ т ӑ р с а
йулнӑ.
Алӑка уҫса шалз кӗтӗм. Пӑхатӑп. Ҫын нумайах
мар, хӑшӗ вӑйӗ ҫук пулсан та ӑшӑнасБӗха тесе,
каллӗ-маллӗ уткаласа ҫӳреҫҫӗ, хӑшӗ саксем ҫин^ех
ьӗтрессе лараҫҫӗ.
Кунта Бирлемен ҫын та ьирлемелле,— тет пӗр
мушик— Вӑрманхӗррисем виҫ пӗрьӗллӗ сухалне
йакалаткаласа сивӗпе пӑрланнӑ пӑрӗсене ирттеирте пӑрахат.
— Ҫапла-а-а!—терӗҫ хӗрарӑ)асем.
— Ма хутмаҫҫӗ-ши кӑна?—теҫҫӗ хӗрарӑмсем.
Епӗ тултан кӗнӗ ьухне лайӑх сӑнаса кӗнӗскер:
— А вутӑ ӑҫта вӗсен, ҫур п у л е н к е т е ҫуккӑ
вӗт, тетӗп.
— Кӑсем хӗллене хатӗрл_енмен иккен, терӗҫ
пур те.
Кӑмакисене тытса пӑхатӑп та вӗсем пушшех пӳлӗме сивӗтсе лараҫҫӗ.
Никам та шала кӗменннне кура: а:лисем ха.^
те килмени мӗн капла, тесе ыйтатӑп.
—; Ҫук-ха, теҫҫӗ.
Тӗлӗнтӗм кайрӑм. Совет уБрештенинБе те кӑнтӑрлана кӗтекенсем пурши вара тетӗп.
— А пулмасӑр, теҫҫӗ.
Сӑмах ҫине ҫитсе те кӗБӗ .тухтӑрӗ".
Ак ҫыраканӗ ҫырма тытӑньӗ. Ҫырса пӗтермесӗр каллех кӳртмеҫҫӗ.
— Шӑнса вилетпӗр пу.Б, теҫҫӗ карБӑксем.
Кӳртме тытӑньӗҫ. Малтанах мана кӳртрӗҫ.
Кӗрсенех сехетне пӑхрӑм та II сехет иртни 17
минут.
Кунта тухтӑрӗ те, хвершӑлӗ те ҫук иккен, аккушеркӑ кӑна.
— Сан мӗн?
— Кӑкӑр ырӑтат, ӳсӗретӗп,—тетӗп.
Ҫыркаларӗ те:
— Кунне икӗ порошок ӗҫетӗн, терӗ.
Вара еп шухӑшлакаласа тухрӑм.
Емелне ман пуҫ кӗрес пек шӑтӑкран тытар-§ӗҫ
те, тухса утрӑм киле май.
Киле^ ҫитсен, порошокне ӗҫме те хӑратӑп.
Шухӑшлӑр халӗ хӑвӑрах: вӑл итлемеоӗр-тумасӑр кӑкӑр ыратнинБвн емел парса йзБӗ. Тӗлӗнмелле. Ҫак кунсеньех Тӑвай (Канаш р.) пу.Бнитсине тухтӑрпа хвершӑл кӳмелле.
Кунта ҫ и т м е н л ӗ х с е м татах та нумай. Тивӗҫлӗ орканисатсисем кун ҫине ҫивӗБ куҫпа пӑхмалла.
Й. Т . Воркаш.
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Кӳкеҫри {Щупашкар р.)
потрепкопператсиньи пржккш^ьӑк Петрок, копператтив уксипе ашкӑнса пурӑиса
■кӑ пнн тенкӑ растрлттӑтунӑ.
Ха.Т) ӑна тӗрмене хупнӑ.

Вӑл йурланӑ.
Копператтӑр пултӑм та
Пурнӑҫ пит шиккарнӑ.
Урамран та ҫӑпата
Халӗ тухса тарнӑ.
Хысна укҫи пиниеле!
Ӗҫеп те ҫийетӗп.
Халӗ еп те ,ҫӗнӗлле“
Пурӑнма пӗлетӗп.
Иуррӑм шӑран хытӑрах
Епӗ копператтӑр,
Пур таврари йал тӑрӑх,
Йуррӑм йантӑратӑр.
Пайтах ес йурларӑн
Ҫак йурра, тӑшман,
Тӗрмене ҫаклантӑн
ШалБу тул^ӗ сан. Хв. Ҫигта.

Хусащай II.
Кӗкекеҫӗсем
Н. Ваҫанкка, Н. Йанкас,
Н. Шелепи, Н. Патман,
Н. Шупуҫҫынни... Лартас
Пурне те Н. курттӑмӑн.
„Ҫӗрйӗркелӳ" кӗнекин
Хуплашкийӗ ҫийӗнБе
Епӗ куртӑм теп ӗр Н.
Н.
Хусанкай тенӗьБӗ.
Ҫавӑнпа, йут Бзп-сума
Илес мар шухӑшӑмпа.
Пӗдтеретӗп: йатӑм ман
ХалББОнех Хусанкай П.
Ҫаплах тӗрлӗ инкекрен
Кӗнеки курсассӑн хур— —
Тӳстӗрех Хусанкай Н.
Манӑн унта мӗн ӗҫ пур?
Итлӗр-ха, ретактӑр Н.,
Итлӗр-ха, корректӑр Н.,
Куҫӑрсем вӗт саккӑрӑн,
Сакӑрвӳн кӗгеттӗрим?
Н. хутошнӗк, итлӗр-ха:
Сӑра мӗлке Бики,ыен
Кӑшт кӑна палиттӑра
Тасатсамӑр еН-сенБен.

Ответлӑ ретактӑр П.Иванов.
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