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К У Л А К П А П У П Авалхи йапаласеи кирлн оирв мусвй В8/ЬД|И7
М У Ҫ Е И П У Ҫ Л А Х Е . Кирлӗ, кирлӗ.
>
К У Л А К П А ПУП
Апла пулсан пирв илӗрхв. Ыран-лхйаиах ааелхн
'•тмвогавр иӳнах пыратпвр.
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шугвиъа пулмаллаоиврвви апвр. Хаклй

К о л х о с р а .
Нумайӑн ҫы рӑнъӗҫ колхоса ҫынсем. Ҫы рӑнъӗ
кӗтӳҫӗ Пад)ук. И улмарӗ ун шӑлнӗ Тав^ук. Кӗъӗҫ
унта куммасен куммисем. Иулмарӗҫ арман хуҫисем.
— И лӗр мана та, тӑвансем! Сире епӗ усал
туман. ПаД)ук, хӑвах шутлаха. Ман патӑма Б^рет
ҫитсен, аш сӑр йаш ка ҫитермен. Иатлаҫман, вӑрҫман1—хуллен, йӑваш ш ӑн йӑлӑнъӗ арман хуҫи Микитта.
— Ҫ апли-ҫапла та... Анъах...
— Темӗн анъаххи пур ӗнтӗ?—П урӑнатпӑр,—
паҫӑрхинъен те йӑваш латрӗ М икитта сассине, хӑйӗн каҫӑр сӑмсине тапак тултарса.

А вӑртм а пыраҫҫӗ. Ҫил ахӑрат вӑйлӑнах. А
ъах арман авӑрмаст.
— Т урра ӗненме пӑрахрӑм ӑр. Вӑт наккасац
тет хӑш пӗрин куҫ умӗнъе.
— Колхос ӑҫтан арман ты тийет вӑл?—ц
теприсен умӗнъе.
— Хӗрарӑмсене М ускава хӑвса каймалла те
С алтак вырӑнне слуш ит тума ш толӗ,—тет Микщ
та хӗрарӑм сене курсан.
М икиттана йалта «"^ейе Микитта» теҫҫӗ. XI
ъейеренех панӑ ӑна вӑл хуш амата. Ҫавӑнпа та в1
пултарат суйма та. Кашнине ты ттарат урӑхла.
— Арманна паратни?— илтӗнъӗҫ сасӑсем.
— М анӑнне пӑрӑва ҫӗҫӗпе ъиксе хӑварнӑ ка
— Ара... арм ана анъахи?.. П урте сире!
та р а х ,—пырса йевӗтлерӗ йункун ирхине Пад;
Ҫапла орканисатсиленъӗ И акур-кассинъе кол ■ йалсоветне. И евӗтлерӗ колос пуҫлӑхне те. И;
хос. Ҫ аплах пуҫларӗ вӑл хӑй ӗҫне. Анъах ъ зсах ҫине сарӑлъӗ ку сӑмах ирхинех.
ҫитсе ҫапӑнъӗ вӗҫне.
— ^Турра ӗненми пултӑмӑр ҫав,—тесе хӗ
— Пуйан колхос пулат пирӗн!
хенсе хӑваръӗ вилнӗ пӑрава М икитта.
— Ара, арман пулат вӗт!
Ку ӗҫе тӑш ман алли тунине пӗлеҫҫӗ колхо
— М икитта хӑй пулат мелнӗк!
Бленӗсем. Анъах татсах калама ҫук никам ҫине т
— Ара, урӑх кам пӗлет вӑл ӗҫе?
М анъӗҫ пӑру ҫинъен. «Паллӑ йапалах мар:
— П ултӑр хӑйех!
терӗҫ.
Ҫапла ҫуйӑхрӗҫ И акур-кассинъе колхос тусан
Анъах тӑш манӑн алли ъзрӑнм аст мӑшкӑлам!
колхос Бленӗсем,
Пӗр каҫне пӑру, тепӗр каҫ сурӑх, иртнӗ каҫ ӗн
М икитта тӑрат арманта мелнӗкре. Тӑнӑ та Бун паъӗҫ тӑшман аллине. Аптрарӗҫ колхос ъ®
вӑл кунта ӗнтӗ ӗлӗк те. Кашнине ӗҫе пӗлнӗ тӑрӑх нӗсем. Тухма ты тӑнъӗҫ колхосран хӑшӗ-пӗрисем.
уйӑраҫҫӗ вӗт!
— Пӗтетпӗр!
Кунӗн-ҫӗрӗн ҫавӑрӑнат арман. Ҫӑнӑхне те вӑл
— Турӑ йаъӗ пуД) ку хурлӑха!
сахалах кӑларман.
— М икитта пӑйахам ҫапла калаъъӗ!
— Кӗҫӗр армана ҫаратса кайнӑ. Утмӑл икӗ
Хумханма ты тӑнъӗҫ колхоса кӗнӗ арӑмссм
пӑт тийенӗ тӗрлӗрен ҫӑнӑх. Хамӑр вал)>Би те ҫук
Вӗсем хыҫҫӑн кайаҫҫӗ тата арҫынсем. Колхос са
ӗнтӗ урӑх!— пӗр ирхине хаш кӑлтатса ъупса пырса ланат.
каларӗ колхос пуҫлӑхне М икитта.
„Кӗҫӗр каҫ М икиттапа М акҫӑм Ваҫҫи картар
— Уҫҫи мӗнле? С ам ок?--хы паланса тӗпъеме йулнӑ тет“ , тесе халӑх хӑваларӗ ирхине колхоса]
ты тӑнъӗ М икиттаран колхос пуҫлӑхӗ.
ты тнӑ Бленӗсенъен пӗри хӑйсен хушшинъе.
— Уҫӑ йураттарнӑ!—сӗрсе х у^ӗ М икитта.
У хтаръӗҫ тӗплӗн М икитта патӗнъе, МикитКолхос Бленӗсем пухӑнъӗҫ васкавлӑ. Пӑхрӗҫ та —вӑрӑ. М икитта—шулӗк! Армантан ҫухалнӑ ҫӑармана. Ҫӑнӑх ҫук!
нӑха тупрӗҫ М икитта патӗнъех. Выд)ӑхсене каҫсеж
Ш ы рарӗҫ М икитта килне те. Ҫӑнӑх ҫук унта тӗрӗслесе тухакан вӑрӑм ҫӗҫӗ те халӑх умӗнъех.
та. Т)ыляйӗш ӗ ш анмаҫҫӗ М икиттана.
Арман йӗкине тупрӗҫ ы раш пӳлминъе. Темиҫе лав|
- - Ӗ лӗк авӑртм а пынисене те йӑкӑртаъъ ӗ ыраш кӗлет айӗнъе.
сисмесле.
— Пантит!
— Хӑйех тунӑ пуд) М икитта,—пуплесе илъӗҫ
— Шулик!
пӗр-иккӗн пӗрпӗрин хуш ш инъе.
— Вӑрӑ!
«Вӑрӑ ҫинъе ҫӗлӗк ҫунат», тенӗ вӗт. М икитта
— П арас милитси аллине!
та ҫавӑн пек пайан кун. Ы ттисем мӗн пупленине
К ӑҫкӑръӗ халӑх ъунтан тарӑхса. Аллисене
асӑрхат питӗ те.
ҫыхрӗҫ кайалла туртса. Асатрӗҫ милитси аллине,
— 'Ҫ)ипер калаҫӑр. Т урра маннӑ пуд) есӗр? И лъӗҫ колхоса арманне!
Ҫы лӑха пӗлӗр пӑртак. Турӑ тем тӑв ӗ...—Хӑй ҫин— Аҫтан пултӑр вӑл пирӗн ълен? '^ у н илли
ъен пуплекенсем патне пырса тӑ ^ ӗ М икитта.
хура ҫӗлен!—терӗҫ комунӑ ъленӗсем Миккитана
— Т урри каъки... Ҫӑнӑха вӑрлаттарнӑ вӑт ӑсатнӑ хыҫӗнъен.
есӗ!
Ҫ. Шӑпьӑк.
— 1 5 ипер, Бипер, аъам сем !—ӳкӗтлерӗ каллех
М икитта.
,Т)Ипер, Б ипер" тенипех пӗтрӗ пайанхи ӗҫ.
Ҫпетсотештӑ.
Т е ҫылӑхран хӑрарӗҫ, те куҫран ӳкмерӗҫ. Нимӗнех
те ъӗнм ерӗҫ. Саланъӗҫ ъленсем.
Худа Бопператтивб вЭрмаа Басакансем вад^^^в
«Кӗрӳш ӗпе виҫӗ лав тийесе йанӑ тет Вӑрнакаракку.Т)реи тунӑ ҫухаллӑ пал,ттосом1 (ҫпетсотештЯ
йанӑ.
„К Р . ЧУВ“.
ра» тенӗ хы пар сарӑлъӗ пӗр виҫ-тӑват кунтан.
А нъах никам та йӗрлекен пулмарӗ. П ӑъланБӗ ку
— П етровиБ, мӗнле пурш уй ку вӑрманта ҫӳ'
сӑмах.
рет? Пит илемлӗ тумланнӑҫке.
Колхос вӑйланасса кӗтеҫҫӗ ъленсем. Вӑл пӗ— Мӗнле пуршуй? Вӑрман касакан вӑл. Кортессе кӗтеҫҫӗ йалти ҫӗленсем,
по йанӑ ҫпетсотеш та тӑхӑннӑ та, ҫан-ҫурӑма ӑшӑ«Арман вӗки тӗпӗ ваннӑ», терӗҫ армана ҫа- лантармас^, тет, копператтива ӑшалантармалла
ратсан пӗрер ернерен.
тет (тумтирӗш ӗн).
В.
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Ҫураки ваффи кивҫен илме пынӑ ҫын.

Ӗҫпв пынӑ ҫыя (пӳрократ виллине курсан:) — Иш, шулӗк! Хӑй внлсссяне пӗлсех ӗнтӗ ыран
кил тесе йаъӗ ӗнер ..

Хӑшпор комсомолӗссем супотнӗксене йапӑ.х гу.таҫҫӗ.

— Вӑрман хатӗрлемелли супотнӗк тӑвас пулйт, хаД)Терех хатӗрленме хушаҫҫӗ Каккой ъоргта
'е1;ӗр комсомолӗссем, йешел халӑпӑр, ҫавна та тумӑстӑртӑк...—кӑш кӑръӗ вуламалли ҫурт пуҫлӑхӗ
я й ӗ н ахзБ те ъарм ак куҫне пуштав кӗленьи тӗпӗ
п^к туса йэрса.
— Кам каларӗ тумастпӑр тесӗ, т^ватпӑр! МитрШхван, Хветут, Ҫтаппан, Миҫик, Мирун, Лисук,
Пуйан Ваҫук В а^кки ҫеҫ тухмаҫҫӗ. Вӗсем шкулшӑн
потнӗк тунӑ Бух та икӗ партта арпа пек туса
х^варнӑ.
— Урӑх пирӗн комсомолӗссем т е .ҫ у к вӗт-ха,
всем ҫеҫ.
— Т ӑватпӑр, тӑватпӑр! Супотнӗк тӑватпӑр.
рлӑх тасататпӑр, вӑрман хатӗр.-етпӗр Супотнӗке
хма Бӗнме Ҫтаппана хуш атпӑр .,—сиккелерӗ Миг'П .

—^ Ҫтаппап вӑл вӑйсӑр. Вӑл кама сӗтӗрсе
ч^/хайрӗҫи? (ӗп м е пынӑшӑн вӑрҫа пуҫласаи вӗлеРРҪ вӗт ӑна сӗрӗхскерне! Сертене!
Ъӗппине!
^салла!..
— Кам, епӗ
Бӗппп-и? Епӗ-и? Есӗ ху...
^
— Ма апла калан, тухмастӑп. Супотнӗке те...
Ним те кирлӗ мар.
— Ну?..
Ну, тӑватпӑр, ыран пурте тухатпӑр. Урра1<Ь1вӑ п>'лтӑр сотсиалисӑм тӑвас ӗ ҫ —супотнӗк!
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Тепӗр ирхине, супотнӗк тӑвас кун пурте пигӗ
ф ех тӑъӗҫ. Мирун супотнӗк тумаллине пӗлсе ирех
«опператтив лапки умне пирус илме ъерете кайса
саБе.
И аъейккӑ ҫыруҫи сӗгел ҫине:
,П итӗ васкавлӑ ӗҫпе пускил йала тухса кайа-

7ӑп, супотпӗк т ӑ в ӑ р “ тесе ҫырса хуъӗ те куккӑшсем патне тухса кайрӗ.
Ҫемйанпа вулзмалли ҫурт пуҫлӑхӗ, нумай ъаваланнӑ хыҫҫӑи, кӑнтярла иртсен кӑш т тӑхтасан,
йулашки хут супотнӗкпе йатлаҫсзн, килӗсене саланъӗҫ Килте кӗтекен комсомолӗссеп ку кун пытанмалла вы Б аса тӑн тухрӗ. Кашнн алӑк сасси
пулмассӗрен кӑмака хыҫне ъямаҫҫӗ.
— Вӑрмана кайрс, ырансӑр килмест, тесе
к а л а .. Пытанпине каласан ҫапса пӑрахап, терӗ
М иҫик кӑм ака хыҫне кайалла, рак пек, хӗсӗнсе
кӗрсе.
— Пушта хаҫат ҫырӑнса нлме карӗ... Килсен
пырат, тейӗр, епӗ мунъана кайса в ы р та м ..
— Килте ҫук Ы рансӑр к и л м ест.. Ха.-:ӑхӗҫӗпе
кайрӗ те, терӗ М итрахван ъӗнме пыиине курсан
тӗпсакайне кутӑн сиксе.
— Хветут! '^ӗн м е килнӗ ъух пытанап тенӗъБӗ, пы тан—килеҫҫӗ, терӗ Хветута амӑш ӗ хыпкалакса.
— В арсӑр п у л ъ ӗ .. терӗ Лисук ӳпне выртса
вара урлӑ пиҫиххи ҫыхса, пилӗк каснӑ ъухнехи
пек авкаланса.
Тем Бул нушта курсан та кӑмака хыҫӗнъи
супотнӗкре аъасем ъӑтрӗҫ. Хӑт ӗслӗк тух, хӑт
тула тухас кил, хӑт... ъӑт.
Тепӗр пуху кун йӗркинъе каллех ҫав ыйтӑвах
тӑъӗ. Каллех ҫавнах тӑваҫҫӗ.
Н. Ъурпай.

Усси ҫук.
— Мсншӗп йаъейкка ъленскн вснос тӳлеместӗн ҫак есӗ?
— Кӑш тах тӑхтас тетӗпха
Кӑларса йарсан
тӳлени харам а кайассӑн туйӑнат.
В. ъ -

МАН КАМППАНИ“ .
Ҫавӑнпа ун хӗрарӑм Б^рнйӗ хӑвӑрттӑн тапма пу;
ларӗ. Кулине хыҫҫӑн тата виҫ-тӑват мушик пырс
кӗрсе И ӑван вы рӑнӗ патне капӑрланса тӑъӗҫ. Пу{
те ӗҫпе. Иал пуҫӗсӗр ӗнтӗ ниҫта та кайаймӑн.
— '5еретпе... пӗрерӗн—терӗ харкӑлтатса
ван.
— Ман упӑш ка куллен кунах усалланса пы
раӖ Виҫ кун хушши пӗр татӑк ҫӑкӑр ҫимен... Вӗ
лерет хӗнесе. Вӗлерет—терӗ Кулине ҫаннине тг
вӑрса кӑвакарнӑ хулне кӑтартса.
— Вӗлерет!?. Мана мӗн ӗҫ. Манӑн унсӑрӑн т!
камппанисем... Каҫхине лайӑхрах ы таласа вырт,-|
терӗ И ӑван м ӑш кӑласа.
— Ах, тур, ыталасан та усси ҫ у к ҫ к е .. '5им ха
— И ала вӑрлӑх тасатакан опоссем килмелле
— Ҫитӗ, ҫитӗ... Тепри ъеретпе, терӗ кӑшкӑртеҫҫӗ те, хӑҫан килессине каласа памӑнши, Кавӗр- са Иӑван.
ле И ӑванъӑ, терӗ йалти ъухӑн, типшӗм питлӗ, тӗк— Ху пӗлетӗн епӗр ъухӑнйине, акма вӑрлӑ:
сӗмленнӗ куҫлӑ И ӑкӑнат.
ҫитеймест, ӑҫтан та пу...
— Опс-сем... вӑрлӑх тасатм алли, терӗ мух— Анлантӑм... Т епри,— терӗ хыпӑланса Иӑван
мӑрпа асапланса вы ртакан И ӑван. Унтан каллех:
— Колхос ҫинъен калаҫма пуҫлани нума
— О поссем пӗлме пуҫларӑри... Вӑрлӑх тасат- пулат ӗнтӗ, халӑх пухсан йурат пулма...
малли .. мана пӑхӑнасш ӑн мар есӗр!.. Кам калзрӗ
— М алалла, хӑвӑртрах л е п р и ..
сана опоссем килеҫҫӗ тесе м ансӑр пуҫне! Иал
— Ман ӗне ӳксе ви л зӗ, страхховой укҫи нл
хуш ш ине пӑтратма! Совета хирӗҫ... Епӗ сире кӑ- ме справккӑ кирлӗъъӗ те, т е м ..
тар тӑп —халӗ вӗсем, претҫегаттӗлрен ыйтмасӑр йал
— Ман ахад) те ӗҫ йӑтӑнса вы ртат, неушлӗ
хуш ш ине пы сӑк ӗҫ ҫинъен сӑмах сарзҫҫӗ...
пӗлместӗр есӗр... Камппани!. Есӗр ҫӗрӗн, еп пӗ^й— А-а-ра, Кавӗрле И ӑван ъ ъӑ. мӗнле а п л а .. ъен.. Ы рзн килӗр, пайан камппамисем нртерпи
ывӑлӑм каларӗ, вӑл комсамулта тӑратҫке... ху пӗ- ҫинъен отБОТ памалла.
лен,— терӗ хӑранипе ъӗтрекен Иӑкӑнат.
— Ара, мана упӑш ка хӗнесе вӗлерег 05пӗ.
— М анран расреш ени илпи вӑл ҫавнаш кал
— Вӑрлӑх ҫитмесен, акмасӑр хӑвярса, выҫӑ
халап сарма!.. Епӗ йал пуҫлӑхӗ и, пуҫлӑх мари?!.— вилеси...
терӗ пушшех хайарланса Иӑван.
— Колхос камппани марим тага ..
— Пуҫлӑх, п у ҫ л ӑх .. Пуҫлӑх пулмасӑр ара,
— Ы ран пасар майлӑ кайма аванББ^ спрагк
К авӗрле ИӑванБъӑ-..
кӑпа. Унсӑрӑн ъас-Басах кайма ҫу;<ҫке хулана...
— Т-о-о-ттӑ1—терӗ, хӑйне хӑй ъы нлӑн тытса
- - Каланӑ вӗт сире камппани тесе, сысна мзр
И ӑван. У нтан—ну ҫитӗ Вӗҫтер, санпа палкаса вӗт есӗр, ӑнланаттӑр, ыран к и л ӗр ,—терӗ Иӑвая
вы ртм а ӗҫсӗр аптрам ан е п ӗ .. Камппанисем маи...
тӑвӑнса ҫитнипе.
Нимӗн калам а аптранӑ Й акӑнат хӑйне хӑӑ
П ретҫетаттӗл ӳкӗге кӗмениине кура хресъенайӑплӑ ш утласа претҫетаттӗлрен кзҫару ыйтрӗ те сем урӑх калаҫса тӑм арӗҫ, нуҫӗсене ък^^се тухса
тухса сӗнкрӗ. Вӑл хӑйне хирӗҫ васкаса пыракан угрӗҫ.
манах арӑм ӗ Кулинене те асӑрхайм арӗ.
К авӗрле И ӑванӗ ҫынсене асатаӑ хыҫҫая, ҫаКулине претҫетаттӗл патне пырса кӗрсенех, мӑллӑн сы власа ил^ӗ:
вӑл ытти Бу:!(нехинБен хайартарах питлинесисрӗ...
— П ӗлетпӗр сире, сирӗнтен каъакаран ни
сӗт, ии ҫӑм тенеш кел мӗн усси, ӗҫне ӗҫле, ӗҫле,
кайран епӗ айӑплӑ, епех лайӑх мар.,. Ҫанна
туман, кӑна туман... ех, ш уйттан самани, ӗлӗкех
старӑстӑ пулнӑ ъух аванБЪӗ, ха-Б нимӗн ӗҫе тб
пӗТ)Ъен тӗплӗн тума ҫук. Саҫҫетани... ҫекретт/рӗ,
Бленӗ, пурге хуҫа, пурте сан пекех пуҫне каҫӑртма хӑтланаҫҫӗ. Пурнӑҫ мар, терӗ вӑл йулашкинъен ҫӗре сурса. Ҫав самантрах хапха алӑкӗ кӑриклетни илтӗнъӗ.
— Тата такам есрелли килет, йышӑнмастӑп,
терӗ вӑл хӳтерсе кӑларма хатӗрленсе.
— К авӗрле И ӑван ъ ъӑ, е п ӗ .. леш ӗнер калаҫнӑ ӗҫ пирки—терӗ вӑрӑм ҫӑмлӑ тӑлӑп айӗнъен
Ъ етвӗртпе тӗтӗмпе пӗҫернӗ ҫуллӑ сысна пӗҫҫине
туртса кӑларса, мӑнтӑр пит-куҫлӗ арман хуҫи.
— КиД)Зх, Н иканор И ӑвзнБ ъӑ, ирт малалла...
ӗҫӗ та р м ӗ —терӗ вырӑн ҫинъен тӑрса Иӑван.
— Еппин тултарам ха, терӗ ӗҫ тухнине кура
ъейе куҫлӑ Н иканор И ӑван Б ъ а,—халӑхран прикӑҪекреттар. К улака тӗппипех пӗтермелле.
вӑрне илтӗм епӗ... Ай, аван мӗкӗртӗмӗрҫке ӗнер
Претҫетаатбл. Аи лӑпӑртатса тӑрха, Халӗ ҫу- епӗр хамӑр опБЯпа... Арманӗ ту р ӑ пулӑшсан хамӑнах пулат пулӗтеха—терӗ вӑл сӑра стакканӗпе
раки камппанине хатӗрленм елле—вӑл кулаксемпе
аташ аӖ
тултарнӑ ҫуттине И ӑвана ты ттарса.
К авӗрле И ӑванӗ иртнӗ каҫранпах вырӑн ҫинъен тӑрайманнипе аптранӑ. Ку тӑруҫӑн тӗрлӗ камппанисем И ӑвана ъ ӑн ах ах та ҫы вӑрм а ирӗк паман.
Ӗҫ ҫине ӗҫ алҫиллӗн купаланнӑ. Ҫавӑнпа Иӑвана
хӑш пӗрисем хӗрхенмеллипех хӗрхеннӗ. Хӗрхенмесӗр ара, И ӑван йалсовет претҫетаттӗлӗ пулни ҫулталӑк тултарса иккӗ ҫине пусрӗ.
Вырӑн ҫинъе вы ртм аллах ъирлесен, анклийски хурҫӑран туптаса тунӑ ҫын та ӗҫлейрес ҫук.
А нъах И ӑвана урӑх йыш ш и ӗнер ҫеҫ Амерӗкре
ш ухӑш ласа кӑларнӑ т^рҫӑран ҫирӗпрех метталран
тунӑ пулас? Вӑл вырӑн ҫинъе вы ртнӑ самантрах
тӗрлӗ, пысӑк камппанисене иртерм е пултарат.

—
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— П иъет кирлӗ пуд)ха сана...
— П иъет ҫав, пиьет...
— Епӗ хамах тултарса ӗҫем, есӗ сӗтел сун.хӗнъен илсе пус хӑвах, Н иканор И ӑванБъӑ. Ха5р ҫын, ӗлӗкрен пӗрле ӗҫсе ҫисе пурӑннӑ, ултас ҫук,—терӗ Иӑван стаккан хыҫҫӑн стаккан пуатса.
Никанор И ӑванБ ъа пысак аллисене сетел
нтӑхне ъӑм тарБӗ. П иъет аллине лексенех, савӑн1пе унӑн ш ӑмш акӗ пӗррв сӑркӑлтатса, тепре ҫӑ1лланъӗ. П рикӑвӑр ҫумӗнъе карттин^ пек пиъет.
авӗрле И ӑванӗ пуҫӗнъе ҫутги аташ ат.
— Ну и ухмах, ҫав усал пиъетш ӗн ъетвӗрт...
лсна пӗҫҫи—терӗ хӑй ӑш ӗнъе кулкаласа Иӑван.
Никанор И ӑванБъӑш ӑн урӑх нимӗн^те кирлӗ
ар. Ун пайанхи пуркӑҫӗ халӑх прикӑвӑрӗпе пиетрен ҫакланса тӑнӑҫке.

Кулаксеи бҫхресзеибсене коллоса кӗрес уиДн
вы^ах -^рлбх суттарасшӑя.

Хресъен Пирӗн йалта колхос уҫрӗҫ.
Кулак. Апла пулсан колхос уҫӑлнӑ йатпа сирӗн йала выд^ӑх-ъӗрлӗх илме пырасха...

Камппани тенӗрен, ъӑн-Бӑнах та ъан-Бан
амппани, ҫураки камппанийӗ кӗҫлесе, ҫӗмӗрттерсе
1трӗ. Вӑл камппани И ӑван вырӑн ҫинъе вы ртса
ҫ,пенипе нимӗиле те килӗшеймерӗ. Ку камппани
ӑра-ерех ӗҫмест, сысна пӗҫҫине те айаккалла сир
е утат Хайар камппани, Ҫавӑнпа И ӑванӑн ирӗкӗрех хӑйӗн ӗҫ м етгӑъӗсеке улӑш тарм алла пулнӑ.
апоБИ прикатӑ Иӑван кам иккенне пӗлни унӑн
ӳрине урӑх майлӑрах пӑртарнӑ. Тинех пӗтрӗҫ
1ӑванӑн ҫав тери йуратнӑ „камппанисем“. Ун выӑнне вӑл, такҫантанпа ӗмӗтленнӗ тимӗр реш етӑллӑ ҫурта, хурӑн ҫулпа утнӑ икӗ хурҫӑ пӑшал
ушшипе пуҫне ъиксе утнӑ.

Вӑхӑтсӑр -^иновнӗк.
Кӑҫалхи ҫул твм8скер епӗ ■^упнӑнланса карӑм. Пӗр у^р«штевире пулатӑп, теприпе ҫупса ҫатотӗа.
Пбр уйар кун Сут)И^у Кӑмиосариатне ҫупса ҫитетӗп: унта
ӗҫ.текеп Шелесков па', не пырса перӗнмелле пул^^ӗ.
— Шелесков й-ш, епӗ... (ҫав ӗҫпе кнлтӗм). ӗҫе туса иамӑршн?
— Вӑхӑт ҫук...
Тепре пырса кӗротӗп, твпӗр куи Шелескрв каллех маи
патналла пуҫа ҫӗклерӗ те:
— Вӑхӑт ҫук,—терӗ.
Е-е-е-х! Ҫаплаӗнтӗ, йуратнӑ Шелесков тусӑм. Саппа «К«пкӑн» урлӑ ҫеҫ паллашма тиврӗ. Шел, питӗ шел...

Симес хырӑм.

Ишвтвр П.

0 Т Ь 0 Т.
пурин ҫине те пӗр тан хутӑмӑр. Вара йатлаҫасси вӑрҫассн вулмарӗ. Кӑна тушӑ пысӑк ӗҫ шутламаыа.
— Мӗнде мӗнле кемиҫҫисем пур йалсове^ӗ ҫумӗн^е?—ыйтрӗ
Кӗвенте Йакурӗ анасдаса.
— Комиҫҫпсем пирӗн тӑхӑр тӗслӗ нулма тивӗҫлӗ. Вӗсен
ӗҫӗсем ҫин^ӗен калаҫма кирлӗ мар. Вӑхӑт—ылттӑн. Вӑхӑта хӗрхениелле. 'Ҫыхвӑрсене илсе пӑхоан ҫапла курӑна!: 96 лаша (хамӑрӑн
2), 100 ӗне (хамӑрӑн тошӑ иккӗ), сурӑх 153, ка^ӗака 52, ^ӑхӑ...
Нумайҫ^Беп каларӗ пуҫлӑх. Йалта миҫе кушак иккенннне,
йӑтӑ ынҫине, пӗр оӑыахпа каласан темӗн ҫин^ея те каларӗ.
— ЙулашкинБен ҫакна калама кирлӗ,—терв пуҫлӑх,—йалта
мӗн нурӗ 003 ҫын ('ӗун). ВӗсенБвн 243 арҫыв, ыхтпсем хӗрарӑм.
Хӗрарӑм ху1 тв хӑҫан таарҫы нтан нумай ҫав вӑл. Ҫавӑнпа та
арӑмпа вӑрҫнӑ •дух: „сансӑр пуҫҫӑр хӗрарӑм ҫукким?* тетӗп епӗ.—
Йулашкинҫен сассине хӑпартрӗ те:—Сывӑ пултӑр Совот влаҫӗ,
сывӑ пултӑр пирӗн партти! твсв ог^ота п ӗ т е р ^
— От:§от пӗтрӗ, камӑн мӗн калаҫмалди пур?—терӗ пуху пуҫлӑхӗ.
— Ман пур! Парӑрха сӑмах!—ыйтрӗ те Иксас Курийӗ.
•йасах калама та тытӑнвӗ,—Ревиҫи комиҫҫийӗ йалсоветне пӗррв тв
ревиҫидемеи. М ав шутпа ревиҫилемелле пекех туйӑна1ҫке. Мӗне
кӗтсе пурӑна^^ши вӑл?
— Есӗ туыан та (ревиҫилемен те) кам ревиҫилӗ ӗитӗ, унта
сана суйланӑ вӗт пуҫ.тӑхне. Теме кӗтнӗ еоӗ?терӗ М ирун.
Кӑна итлвнӗ хыҫҫӑн Иксас Курийӗ пӗрре шуралҫӗ тепрв
хӗрел^бӗ те, тулаллах тухса карӗ.
= Урӑх камӑн мӗн сӑмах пур?—ыйтрӗ кадлех пуху пуҫлӑхӗ.

Хӗллехи кунӑн хӗрусӗр хӗвелӗ мӗшӗлтотсс тӗве курпунӗ пек
урӑнакан сӑртсем хыҫне кайса лӑп^ӑн^ӗӗ. Хӗвед аннипе пӗр каварӑ пулса, шӑши патне пыракан кушак йевӗр йӑпшӑнса, шӑннӑ
ӑмра тураттнсем тӑрӑх 'васах тӗпӗы шуса ан^бӗ. Каҫ пулни кунах пӗтмест, каҫхи тӗттӗмпе ҫапӑҫма Кявришка муҫисеп лупассн
ыҫӗн^ҫен уйӑх пуҫне кӑтартрӗ; кӗҫ те пулмао! ^нкесйр пӗлӗтв
ӑ^-пӑв Ҫӑлтӑрсем тухса ларса тул^ӗҫ.
Йал шӑпах. Вӑхӑтран вӑхӑта ҫеҫ харсӑр Удайккӑ йытӑ, йе
вӑл мар пулсап, Мал^бӑк йат,1и , такам йӗкӗлтенӗ пек, вӗрсе илет...
— Ш а к .. Ш ак... Ш ак... тутарҫӗ хӑйӗн шӗшкӗ туйипе кангӑкран йалисполпиттӗлӗ А нукка.—Халӑх ҫнне! Отвот итлеме.
отр т... терӗ те, татах тепӗр ҫын каптӑкне кайса шаккарӗ.
Пӗр ҫурӑ сехетрен хурал пур^вӗ ҫеҫоткӑпа тулнӑ пи^йке пек
хадӑхпа тулса ларнӑ.
’5ылай'5ен кӗтсе ларсан йалсовет пуҫлӑхӗ (кӑштах хӗрӗнкӗрех конешнӑ, отҫот тума пынӑскер) хашкаса ҫитрӗ. Папкӑ ӑшӗн^р
хутсене пӑлхаткаларӗ пӑлхаткаларӗ те, от^ота ҫапма та ты тӑп^:
— Йулташсем!—терӗ пуҫлӑх. Ш авласа тӑракан халӑх шӑпах
ку.т^ӗ.— Бирв суйлани пайапхи кув пӗр ҫулталӑк та впҫӗ таплӑк
ҫитрӗ. Йалсовст ■^денӗвҫе епӗ. Кпрук, Петр Ваҫҫн^ьБ^ӑ, Уйвӗҫ Ҫпмунӗ, Краковски Микули, Лавӑр матки... тата урӑххпсем тӑратиӑр. Малтапах йалхуҫадӑхне хӑпартас ӗҫре мӗн ӗҫленипе калама
мкот. Вӑд ӗҫре пысӑк ҫитӗн^сомех пулпӑ. Иртнӗ хӗллех нумаӑ
пусува куҫна постановленн йышӑннӑ. Уйа акман ҫӗ.р хӑварман,
вӑл тырпул тухӑҫне устерес ӗҫ, акмасӑр йулнисене хӑшне-хӑшне
м и акнӑ, ыттисене Йӑвана, Павӑла тат» такама такама патӑм.
Кӗскен каласан пӗр утӑм ҫӗр те акмасӑр йулман. .Лайӑх ӗҫлесе
пыиӑ. Никама нӗр сив сӑмах калаиав, внкамна та йатлаҫман. Пӗрре Пе1ук кумсем патӗп^ве ӗҫнӗ 'вух Кӗтуҫ Ма^випе йатлаҫма пӑхапщах ун 8ух та йатдаҫман: арӑм р р ҫ б . Тата ҫу тҫеҫкал ак» мавыав, хлепосакотовккӑ еҫӗн^дв Роман Мики^всемпе, Кпитун
Нван^оемнв йатлаҫммла ан пултӑр тесе хыснана сутмвлли тырра
—

—?
— Апла пулсан ресо.^ьутсн йышӑимадла пулӗ?
РесофутсЕ йышӑн^^ҫ. Иалканашӗ хайӑх ӗҫхевӗ, терйҫ.
Ҫавӑн пек пухса нртрӗ от^от.

Лйьйр Ивмн*.
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Май килиӗсен ^ейепе
Епӗр йаалуҫалӑхае ҫӗнӗ йбрпв ӳсӗмлӗ йапинв кура, пирӗа колхоосем ӑш
хыҫҫӑя вахҫа шӑтнӑ пек кар шӑтса тухса пыиипе кура кулакоем, пупсем, ӗҫхал!
пӗгӗм тӑшианӗсем шӑртланса пыраҫҫӗ. Ӗҫхалӑхвв сӑтӑр тӑвас тесе * ;М то пӗр хӑтла»
ҫӗ, ыйткалакансепв хӑйсем майлӑ ҫавӑраош.ӑп вӗсем вҫаткӑсем параҫҫӗ.

— Хамӑр йалта тӑлӑх арӑм пуръъӗ. Пӗъ^
'Г)ирлӗ. АБипӑБИсем тӑваттӑн. Ҫавна ваД)Д)И вӑрм
ӗҫлеме кайсассӑн лаш ам, снаш, йӑвӑҫ айне пул
вилъӗ. Л аш а вилсен, ухмаха йерннпе хамӑн ки,
хам тивертсе йатӑм.
Пуп патӗнъе тепӗр майлӑ суйат:

К илӗрен киле кӗрет самӑр ыйткалакан. Ҫӗнӗ
Бухне ш урӑ пулнӑ, халӗ хуралса кайнӑ хутаҫҫине
м айран ҫакнӑ. Туйа, конешнӑ, йуман туйи аллинъе.
Кӗмедли килсем ҫине вӑрӑ пек вӑрттӑн пӑхса илет.
Ак хад) вӑл урам алла тӑватӑ
пысӑк
пӳрте мӗскӗнӗи кӗрсе карӗ. Ҫак калава вулакан,
епӗр те иксӗмӗр ҫав ы йткалакан хыҫҫӑн курӑнми
кӗрсе пӑхӑпӑрха.
— Канлӗх пулгӑр ҫак кнле! -т е р ӗ вӑл.— Ыйт*
каласа ҫӳретӗп те... Памӑрш и кӑш тах...
— £ н се р ен и ? --т е р ӗ кил хуҫи.—М ӑнтӑрпа ҫӳретӗр. Ы йткалама тухса кайас умӗн пӗр виҫ уйӑх
м алтан санӑн ҫӑкӑр ҫимесӗр пурӑнмалла^ пулнӑ.
П ӑххалӗ мӗнле унӑн мӑй тирӗсем карӑнса тӑраҫҫӗ...
Пшол!..
— Ай, хуҫа, хуҫа!—терӗ пуҫие сулласа ыйткалакан .—К ӳрентеретӗн ҫак сӑмахсемпе. Тен епӗ хамӑн сӑмахӑмсене куҫҫулпе йӗпетсе кадатӑп.
— Ан лӗпӗртетсе тӑр кунта! Ак пӗре лайӑхрах .. тӑхӑнтартса йарсан ..
— Тӑлӑпи?
— Т ӑрӑхлат тата! Пшол!— тесе ҫӑмлӑ ъы ш кипе
хӑм сарса пы ъӗ хуҫа.
Ы йткалакан ҫине пӑхрӗ те, темскер пӗр шухӑш
пырса кӗъӗ хуҫа пуҫне.
— лҫтисем ес?—терӗ кӑмӑлне ҫавӑрса.
— Ҫук ҫырмасем. Кунтан и О ҫ у х р ӑ м р а Ҫунса
карӑм ӑр. П ы сӑк хуйхӑ пулъӗ, снаш ...—терӗ ыйткалакан сылтӑм пӳрнисемпе кӗрӗк ҫ ^ ӗ к н е сӗркелесе.
— Ҫунса карӑмӑр? Суйатӑн. Ӗҫесш ӗн ҫӳретӗн.
— Ех, снаш , кӳрентеретӗн. Пустуй, снаш, кӳр е н т е р е т ӗ н ..
И ӑлтӑр ҫавӑрса илъӗ куҫӗсене хуҫа.
— И тлеха, терӗ ыйткалакана тӗпелелле ҫавӑтса кайса.—Колхос пирки ҫука йултӑм тесе ҫӳре
каш ни килӗрех. Пӗтем пурлӑхӑма унта патӑм та,
кайран ҫаппа ҫарамас ҫаралса тухмалла пулъӗ,
тесе ҫӳре. Уншӑн ахад> тумӑп.
— 5 тенкӗ парӑп.
— Йӳнӗ. Пиллӗкпе йурамаст. Хама хаклӑ
тӑрат.
Тавлаш са тӑрсан-тӑрсан вуннӑпа ал ҫапрӗҫҪулланса кайнӑ вун тенкӗллӗх хут ыйткалакан
кӑсйине кӗрсе вы ртрӗ...
Ҫапла кулак вҫаткӑ парсах колхос ҫиньен
суйа сӑмахсем сарса ҫӳреме тар а ты трӗ ыйткалакана. Анъах ы йткаланӗ кулакран та ъейе пулнӑ.
Ы йткалакан тепӗр килӗре. "Ьалӑш пӳрт. Урам алла пӗр ъӲреБ^- ^УҪи ҫӑпата хуҫса ларат. Арӑмӗ
тӗпелте кӑш тӑртатат.
— Пулӑшком пулӑш тӑр сире, ырӑ хуҫасем!
Ы йткаласа ҫӳретӗп те... Кулаксем, снаш, ҫунтарса
й аъӗҫ. И алсоветра ӗҫленине курайм асӑр ҫунтарт,ӗҫ.
— Пулӑш ком пулӑшмари?
— Н аьар , снаш, пирӗн пулӑш ком. Кулаксем
вӑй илме памаҫҫӗ.
П ы сӑк ъӗлӗ кӗрсе вы ртрӗ ы йткалакан хутаҫҫине.
Упӑшки салтакра вилнӗ матка патӗнъе ыйт-

— Ашшӗн, ыяӑлӗн, ҫветтуй

йаБӗц

Урампа пыракан ҫынсем ури айӗнъи йурӗ
кӑБ ӑрт-кӑъӑрт тутарат. Вулав ҫуръӗн тӑрпал.и
краҫҫин ҫути урама ӳкнӗ. П ӳртӗнъе ҫамрӑксем,
ваттисем те пур. Вулаҫҫӗ, хӑш ӗ ш аш кӑлла выд^аҫҫ^— Ак ҫтена хаҫзъӗ ваД)Д)И маттериал, тесе
Бупса кӗъӗ пӗр а ъ а — Ҫ>'л ҫинъе тупрӑм.
Кӗпӗрленсе пухӑнса вулаҫҫӗ хутне.
— „1-мӗш ҫуртри Бухӑн ҫы н—колхос йенелле
туртӑнат. 2-мӗш ӗн5е йалсовет Б-ченӗ, 3 мӗш ӗнБе"
пуйан ҫын ы вӑлӗ—аш ш ӗпе суйлав прави илесшӗн
уйӑрӑлнӑскер".
— У-у-у-у! Кунта пӗтӗм йалӗпех ҫырса кайна.
— „7-м ӗш —кулак, колхоса, йытӑ патака йурат'
иӑ пекех, йуратат".
— Кам тунӑ ку ҫписка?
— И алсовет пуд).
— Ҫук, ыйткалакан кӑсйинъен тухса ӳкне.
Тухса ӳкаине йурпа вы Б акан аъасем курнӑ.
— Хӗнӗр мана, тенӗ пӗр ҫам рӑк аъа.
—- Мв хӑн*с?

калакан ҫапла сӑмах ҫаптара^^:
—

сывлӑш

Ы йткаласа ҫӳретӗп те...
— Ашшӗн, ывӑлӗн, ҫветтуй сывлӑш ӗн йаъӗп
кай кунтан, тет пупӗ.—Хамӑр та аран-аран пур4
калатпӑр.
— Ҫылӑхлӑ пирки ы йткалакана тухрӑм. Ҫ
лӑхӑма турӑ пихӑҫан та каҫарас ҫук. Ҫынна кал
ман та, сана, паъӑш кӑ, каласа парас пулат.
кӳве пӑснӑ ҫӗрте ӗҫлерӗм те, турӑ, снаш, ҫиллеш
ҫунтарса йаъӗ, терӗ ъыш кисемпе тухман куҫҫули
шӑлса.
“ Ак, мӗнле, терӗ пупӗ кӑмӑлӗ ҫавӑрӑни
май.~~Ӗненӳ пӗтсех пырат. Пирӗн прихутра т
Б иркӳве хупас текеннисем сахал мар... Хӑвӑн ҫы
лӑхна каҫарас тесессӗн, ху мӗншӗн ҫунса кайнии
кашни килӗрех каласа ҫӳре. Ҫапла каласа ҫӳренй
шӗн, ашшӗн, ывӑлӗн, ҫветтуй сывлӑш ӗн йаъӗпе
виҫ тенкӗ парса йарам.
— Виҫ тенкӗ сахал. Пар вуннӑ!
— Ах, ъейе есӗ! Ҫунман та пулӗха ҫак ео
хӑйамат!
’
— Ҫунмап та, сан кӑмӑлуш ӑн ҫунтӑм, терӗм.|
Тавлаш са тӑрсан-тӑрсан, пуп аръине уҫса о
тенкӗллӗх хут ты ттарат ыйткалакана.
— Уъреш тенирен, снаш, ниҫта кӗмелле мар,
кӑларса йаъӗҫ. Ӗ "ӗк уретнӗк пулнине пӗлнӗ те...
Нта! Ҫӗрӗм ҫук. Ьҫлеме ниҫта та илмеҫҫӗ, тесе
тӑрат Пад)ак Ваҫли патснБе ыйткалакан.
— Ех-хе-хей! Манӑн ывӑлӑма та ҫавӑн пек
кӑларса йанӑ. Меха, старик, сана...
Килхуҫи, старш инан пек ӳссе кайнӑ сухаллӑскер
полттинӗк ты ттарат ыйткалакана. Ытти килсен^йе
те ҫавӑн майлӑ картгинсем пулса иртеҫҫӗ.
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ЙАЛА КАЙ АС УМ ӖН.
— Савнӑ, М аруҫҫӑ! Есӗ
манш ӑн ҫураки камппани
ҫинъен токлат тумалли теҫӗссенъен те хаклӑрах!..

„АС«.
„Ас“ теҫҫӗ. —Мӗн вӑл ӑс?
- - Сӑмах пулӗ вӑл?
Т)ӑваш халапӗсенъе тӗл

пулакан

самах

вӑл!
— Сӑмахӗ вӑл сӑмахах таха, анъах мӗне пӗлтерекен сӑмах?
Ак, Крахвине инке, пырне ш арпӑк лартнӑ
пек, мӑйне тӑснӑ та, тути хӗррине каҫӑртса: „Арҫынпа хӗрарӑм хад) пӗр тан, кайса ӑс ҫав витрепе!“ тесе упӑш кине шыв патне хӑвалат.
— Ара паллах, сӑмах ниме пӗлтермест пулсан, вӑл сӑмах та пулмаст ӗнтӗ... Мӗн тарӑхмалли
пур унта?...
— Ав Плаки инке тата: „ӑс вӗҫрӗ, йуратмастӑп хамӑн упӑшкама! Мӗнле май тупса хамӑн
упӑшкаран уйӑрлат1“ тесе калаҫкалат. Плаки инке
каланипе „ӑс“ кайӑк пек вӗҫекен йапала пулат.
Петука илерха, Петука! Ӗнер ман патӑма пыъӗ
те: „Тем пйокйатти йааанъ .. ӑс ыйтат" тет.
— Ку хӑй селӗп пирки „ӑс“ тенӗ... „ӑш “ тес
вырӑнне „ӑс“тухнӑ унӑн... Калама пӗлменнипе тухнӑ унӑн!.. Унашкал Турхан ш кулӗнъе вӗрентекен
УБитлӗ те „с" саспаллипе аъасене паллаш тарнӑ
— Епӗ айӑплӑ кунта.
— Мӗнле ес??
— Епӗ ҫав. Ӗнер куртӑр пуд> пӗр паД)Ттоллӑ
Ҫын манпа калаҫса ларъӗ. Халӑх пурнӑҫне сӑнама
килтӗм, тет. Кӗнеке кӑларап, тет. Хӑш пӳртре мӗнле
шухӑшлӑ ҫын пурӑннине ыйтса тӗпъерӗ. Епӗ каларӑм... Ҫав ҫын ыйткалакан йулташ ӗ пулнӑ мӗн...
Токкумӗнтне ыйтмасӑр калама йурам асБъӗ— Ах,
иексӗксем!..
Вулав ҫуръӗн ратио трупи малти кӗтесре
илемлӗ саспа пысӑк токлат каласа ларат.
— Колхос... Кулак... Клас кӗреш ӗвӗ...Тӗн...Талккишпех колхоса... —тенӗ сӑмахсем ҫамрӑксен хӑлхисене, хӑйсем урӑххи ҫинъен калаҫса ларнӑ вӑхӑтрах илтӗнсе пыраҫҫӗ. Тулта хурал ш аккани илтӗнет. Ыйткалакан тепӗр йалта ҫывӑрат.
Мами.

Бух: „Ку сас паллине „ӑ-ӑ с-с" теҫҫӗ, тесе паллаш тарат. Аъисем: „ӑ-ӑ-с-с-с“ тесен, кӑмакана хутнӑ
Ъӗрӗ вут пек йӑсласа лараҫҫӗ. Вӑл вара уншӑн
„ӑ-ӑ-с-с“ пулатиха?..
— Ну, апла пулсан „ӑ с “ мӗн пулатха?..
__ — Еккей, ҫакна!.. Камшӑн мӗн?.. Камшӑн
мӗнле?..
Ак Трад)каеси ЙӖК-ӗн претҫетаттӗлӗн самеҫтиттӗлӗшӗн (Хӗрлӗъутай р-нӗ) „ ӑ с “ ъуста пек ъ зсӑлакан йапала пулат. Пӗр комсомолӗс Трад>касси
йалӗнБи Ш иппейӑв Н иккантӑрӗпе иккӗшӗ ларнӑ
та „ӑс“ тӑсма тытӑннӑ. Тӑсмасан нийепле те ҫитес
вырӑна „ӑс“ ҫитеймен курӑна-г. Хайхискерсем йӑвалакаласа, пусса^. ҫапса лапъӑтса ,,ӑс“ -а турткаланӑ та, вӗҫне ЙӖК пиБетне „ш ап!“ тутарса хунӑ.
— Аҫта?.. Мӗн ҫине?..
— Ара_^ претҫетаттӗл самеҫтиттӗлӗ Танилӑв
темлерен ИӖК пиъетне алта ҫаклатнӑ. Вара Ш иппейӑв Н иккантӑрӗпе иккӗш канаш ласа ҫпискӑ тунӑ.
„Ак Хӗрлӗъутайри нарсут Трад)Касси йалҫыннисене йетакран 4-шер пус ш трав тунӑ, ҫав ш трава пире—комсомолӗссене пуҫтарма хуш нӑ“, тесе
йал тӑрӑх ҫӳресе укҫа сӑптӑрса ҫӳренӗ.
— Ҫитернӗ вӗт ӑс? Асӗсем питӗ вӑрӑм а тӑсӑлса кайнипе, Хӗрлӗъутайри нарсут йатне ҫӗртме
те тытӑннӑха вӗт... вӗсем... Укҫисене пухса ҫитерсен „Саф о“ йатлӑ йӗмъӗксем хыпса ҫӳреме пуҫланӑ, Анъах та»ӑшӗ сиснӗ те, йӑлт ӗҫе пӑсса хунӑ.
Никӑш хушмасӑрах, никамран ы йтмасӑрах ҫаксем
укҫа пухма „ӑс“ ҫитерсе лартнӑ мӗн. Паллах, тута
патне ҫитнӗ йӗмкӗъӗсем те п ӑрӑнса ӳкнӗ.
— Пулӗ, пулӗ... Тем те пулӗ... Тен Хӗрлӗъутай райкомолӗ ҫак «Сафо» йатлӑ йӗмкӗъ вырӑнне
тепӗр тӗслӗ йӗмкӗъ те хыптарӗ?..
__________
КАЛАИ.

Тасатасси.
- - Мӗншӗн есӗр вӑрлӑхсене
тасатм астӑр.
М ашшинисем килнӗ вӗт.
— Мӗншӗн тасатм ан н и .. ара пирӗн краштӑнсем кӗленъесене «ОБИшъеннӑйӗнБен» тасатаҫҫӗ.
В.

Ҫӗвӗҫ патӗн-^е.
—
ттм а
’—
—
винс

Есӗ кӗрӗк кӑсйвне пЗьгкҫӗ ту. МавА
хушмастйс.
М а вара?
МЭн кйойе туоан, ӗдея • 1ӗ пуп нулсиоме нултар ч; ,е.

: Йулташӗ пзтӗн-^е хӑ»ара.
~

Е сӗЕ уи Е сен а гӗпаипех нЗгерессипв

Ей.тӗшмеотӑяҫк0...

— Килӗшме,. в у н м па^й^ййкЕ!

сопрани

иарҫкв.

Щ р у^рбштекнра.
— М ӗанйнха со ку . еш ӗкОн хуп ^л ;б и е
в ӑтап ах ҫ»-1са артрӑн . 1Ш а д » ҫ а н с а л а р т иӑскерв кЗпле у^!^?

— Мӗв гу .ва'д аа уҫмалда; вйд й еш ^к,
вӗт; гаалӑпй иештӗкӗ.

Шулашкар вӑсмгнйх
к ӗ н ||в л в ^ ӗ н ]^ 8 .

Сылтӑм сулӑнъӑка
кӗрсе^ӳ_кнӗ]ҫын.

Аъасеи хушшин^е.

Есӗ кулаксовс-^тӗмипех пӗгврессипе
кнлешмесгӗвҫке. Кулаксене хугӗлетӗн.
— Кулаксепо хугӗ.тесеа :е . вссене пӗтс
рессипе к«дӗшотӗп.
— Аҫта килС пегбн?
- Йа^^^^ейккӑ сспраиин'}е.

„А^ана шан“.

«

йалсоват прэтҫетаттӗлӗ а ь и :—Нисӗн
кулак кӑмака айӗвр;е, тӑлн ҫӑпатп сакайӗнт.е. .ӑтте калама кзламарӗ те каламастӑп.

ПурӑнЗҫ вӗрентет.
УЬИТлӗ.— ПстроБ, МЛП8 ҫак сгга^а шухлас 1 п рха; пирӗя йалта хӗ{ӗх » кӗ киз.
Вӗсев^ен ҫурри, килбрен 2-шер ӗна усраҫҫ6, ытгрс-м пӗрер ӗпе ҫеҫ. Ҫ -.всеао пурне
аӗпле шутлтса пӗтӗ;тероея мӗн пуга??
Вӗреивквн.— Вы4,ӑх 2?рлӗх колхосӗ.

Тишнӗрӳ пуххин^е.
— М а есӗ Еомуписсеи фраксийй преглею еаийӗтӗн ал тӑратмарЯн?
— Темӗскер... шйнӑр (ал шйнӑр^) хыгса
кнлпӗ пирки.

Мӗншӗн сасӑламан.
— Ӑҫтан санрап комувис пула!. Комуивс мар есӗ. Кулаксем патве хӑн»на ҫТретӗп. Колхоса кӗмест.^н Комунис с.ӑпӗ те
ҫуп сапӑп.
— Мӗиле ҫук. Ак ку кӗн? Партпилет
теҫҫӗ ӑпа!

Сывлӑхне ӳпкелбиек
— Мбиле пыраҫҫб сирбн бҫсвм вӑряан
хатӗрпвс тӗлбшпв?
— Ҫлвтствя пбтмвебр кап£ма пултарайкастбп.

Шупашкарта, Профссвет
урамӗице
— Мӗв шавхаҫҫӗ?
— Ҫувашкапа йярйвак.ие^м пӗр ҫыв
ҫнве нырс» кӗнӗ те, ҫыаӗ халӗ тДвсгТр
вырта!'.
— Ӑ-ӑ! Еаӗ мӗа тв пу.тип пулаӑ тесе.

Тилит Микулайӗ,
— „Тилнт-тихпт Микулай, ик сум ву^ӑ
пус укҫи вур, унпа кӑна т а тӑвас, тст,
лмпне те тӑвго, т е т К ь м ҫив^сн кэлаиӑ
ку ха.тапра?
— Самроилога^.ан пухман й/лссв т ҫин5 п.

Метитсинӑри ҫӗнӗ йапала.
— Т у и ӑ р , темӗскер сростуП пул-^е иулиалла. 'Т а 1лат.ар;.Еви еиел илме ҫырса
парха
— Тарлаттармаллн еи*-л тетӗч? Тар кӑ
х щ а к ав евел сврӗн антгккӑ а халӗ ҫук.
Хӑвӑрӑв уҫоешгьвирех вурҫкв.
— Ну? Мӗйлв йатлӑ вара вӑл вмел?

~ '5101X4.

- Саи сывлӑху мӗвл-?
— Ппт гат,ар
— Мӗгле на 7,э.р?
— На^ар ҫав. Т у х т'р хям р р л н ҫи н р н
утосоверенп тв памарӗ. Ирӗ<сРрех хысна
вӑэди вӑрмаа касма кайма-т.та пул1;ӗ.

Ваокамасгн та йурзт.
Ҫулла.
Д1а с.амооплошопи укҫи пухм стӑр?
— Самоопл"шенз укҫппо кӗпер тӑвао
тетпӗ? те, й иӑҫне ҫупа ҫудб пглмасӑр
турттарса ки.тейрес ҫук тесо, самооилошеап
у’к ҫяне те хӗл умӗп п,хао тсрӗ.мӗр,

А.чӗш. Мӗн ес, турхупланапскер, алй|
ҫУР(Н. Цӗдместӗп—ыӗпшӗнши са:;а
пек пуҫ лартса панӑши хулпуҫҫи ҫан-1
Аьи. Мӗиле мӗншӗн? ^ л ӗ к тӑхӑнса
ремелли пултӑр тесв

Ун ш ухӑш ӗпе..
— Мӗн уссн пур сапран? Куяӗн й
ӗҫстӗн?
— М а ҫуа! Куаӗн-ҫ^рӗя ӗҫсен те н I
кисепе пухоах пырагӑп.
|

Шупашкар районӗн^и
ишеисем.
— Пярӗв саха.-а пит п а л ӑ ^яркӳ пгв
—• Мӗэтен паллӑ вара ьӑ! сарӗн ^ир|
— Таврарн '^иркусом пурте пеквх
пӑнса лар^ӗҫ. Ку халӗ те хупӑнмав
— Ма хупмастӑ ?
- - '))яркуье хупсан ерехае сӑра Д8»йг
сене тв хувмалла пулаоран хӑратп&р.

Йалсоввтри.
Сирӗл йал овех кӗп^елернв кам м«
тая пыра}—иретҫетаттӗдп, йе ҫекреттар!
—' Прегҫета^тӗлӗ те мар, ҫскрвттарӗ
мар—ӗҫ тутарма пыпӑ хресбвнсеи.

Хзтӗрлгнекенсел.
Пӗр районра ҫуракине хатӗр^
ленекеисем хӗрсе ӗҫлемеллн в1
хӑта ҫы вӑрса иртернӗ: ты рӑ ала
малла БУхне, гырӑ аламалли ма
шинӗ йур айӗнъе ларнӑ. Форма
линӗ селхосснапш ени склатӗн^!
выртнӑ. Колхоссем уҫас тӗлӗшш
ӗҫлемен. Суртлӑ вӑрлӑх хатӗрле*
мен. Кунта каланисене хатӗрле
мен пулин те, урӑххисене пш
лайӑх хатӗрлесе хунӑ вӗсем...
— Мӗн?
— Хӑйсене вад>Д)И тӗрме.

Колдосрксен ӑшӑ витерв.

Хӗлле.
— .Ма самоотлошгнп упҫпво вухмастЗр?
— Сэмооплошсни укҫию кӗпер
тӗвао
тетпӗр те, укҫи ҫурхи шыв ем нртсе каймасӑр кирлӑ пулас ҫтк, птпор.

йкӗ нореспотент.
— Малалда мӗн ҫ и н р н ҫырса йар,ӑП'1рха хаҫята?
— Йапӑха тухпӑ кӗпер ҫпп^ н.
— Кӗпср 16 йуса ан.
— Ҫӑл йапӑххя ҫин^ея.
— Ҫӑлне те йусасассӑа?
— Кулаксем ҫин^ен.
— Кулаксен кла яе тӗппипех пӗтермеллв
теҫҫӗ. Кулаксене пӗтерсе хурсаи мӗн ҫин1вв ҫырӑпӑр вара?

—

в

-

- Кслхос бнисвм пуртв
Манӑн пбрттв тбн пу9 ҫук.
— Аҫтян пблэтбн?

тӑнлӑ пуҫяа

— Пбрушнв шбнтва вблврнЬ

Ҫирӗп ҫулйӗр.
Саклопӗн йулташ йала ҫураки камппанине
(ртерме кайассипе кӑмӑллӑнах килӗшрӗ.
Елтемен-кассине кайакан сулнӑклӑ ҫул ҫинъе
уна ҫинъен туха-туха ӳкнине, тата сивӗпе шӑлӗ:ем ш акӑлтатнине хӑйӗи умӗнъе тӑракан ӗҫ вы)ӑнне хурса нимӗн хирӗҫмесӗрех тӳссе иртернӗ.
Ӑна илсе кайакан ҫӳрен лаш а, Саклопӗнӑн
хӑйӗн токлат тумалли теҫӗссене тата тӗпӗр хут,
пуҫпа тӗплӗн ш ухаш ласа сӳтсе-йавма кирлине пӗлмен пекех, турта хуш ш инъе сиксе пырса, кашни
сулнӑкӑра ку тӗлӗш пе курс вӗренсе пӗтернӗ пекех
ӑна тӳнтере-тӳнтере хӑварнӑ.
Пур ӗҫе те ҫӗнӗлле туса пыма вӗреннӗ Саклопӗн, кив йӑласене пӑхӑнмасӑр, йамш ӑкран йал
ларутӑрувӗ ҫинъен ыйтса пӗлмерӗ.
Ана, ҫак ларъӑк ҫинъе ларса пыракан вӑтам
хресъен нимех те каласа пама пултарассӑн туйӑнман. Вӑл^ ҫураки камппани иртерес тӗлӗш пе йулашки вӑхӑтра кӑларнӑ ҫӗнӗ тирективсене тӗплӗн
вуласа сӳтсе йавнӑ хыҫҫӑн, акроном Суприлӗн
ҫырнӑ йалхуҫалӑхӗ кӗнекисемпе колхоссем ҫинъен
ҫырнӑ кӗнекесене вуланӑ хыҫҫӑн, ку йамш ӑк ӑна,
пушшех нимӗн те пӗлменӗн туйӑннӑ.
■Ьеретри сулнБӑкра ъӗлхине ҫыртса лартнӑ
хыҫҫӑн, Саклопӗн ҫӳрен лаш а асламӗшпе йамшӑк
амӑшне асӑнса темскер м ӑркӑлтатрӗ те, каллех
хӑйӗн токлат тумзлли теҫӗсне сӳтсе-йавма тытӑнЪӗ. Сӳтсе-йавнӑ май вӑл хӑйне пана наккаса пӗрерӗн тытса хыпаш ланӑ пек пуҫӗнъе тӗплӗн сӳтсе
йаврӗ.
^— Пуринъен малтан хал^хи вӑхӑтри ш ухӑш ласа тӑмасӑр, хӳрере сӗтӗрӗнсе пыракан шухӑшсене
палӑртмзлла.
... Саклопӗн йалсоветг е ҫитсенех претҫетаттӗле тӗл пулъӗ, унтан перъаткине хывса ъынлӑн:
— Сирӗн пата ҫураки камппанине иртерме
килгӗм. Токлат, тата тӗрлӗ ӑплантарусем пулаҫҫӗ.
Краштӑнсене пухма кирлӗ...
Претҫетаттӗл: „питӗ а ван “, терӗ те унӑн шатраллӑ, тӑрӑхла пиъӗ ҫинБе кулӑш палӑрБӗ.
Халӑх пухас ӗҫе тума, йал исполниттӗлӗсене
кӑна мар, вӗсен хурӑнташ ӗсене тӑватӑ сыпӑка ҫитеъБенех ура ҫине тӑратнӑ. Ҫавӑнпа каҫ пулас
умӗн шкул ҫуртне Елтемен-кассинъи хӗрарӑмӗ,
арҫынӗ^ ватти-вӗттипех пухӑнъӗҫ.
Хӑйӗн ъӗлхи ҫӑварӗ ҫавӑрӑннинъен тӗлӗнсе
пулмалла, Саклопӗн франтсуссем 1812 мӗш ҫулта
Мускава пырса кӗнине асӑнса, ун хыҫҫӑн М ускав
тепӗр хут ҫӗнелсе пынине аса илтерсен, тӳрех
Ъӑн ъӑн ӗҫ ҫинъеи калама тытӑнъӗ вӑл.
— Пуринъен малтан— тенӗ вӑл ъӑн Бӑн араттӑр пек—мана сирӗн куд>ттурӑ ҫукки тӗлӗнтерет.
Есӗр ман шухӑшпа мушиксем мар, хӗрарӑмсем.
Есӗр ҫак таранБъен те пӗтӗм йалхуҫалӑхне ушкӑнла асси ҫинъен пӗлместӗр. Пӗтӗм патш алӑх ура
Ҫине^ тӑрса нотпа ӗҫлеме тытӑннӑ вӑхӑтра, есӗр
хырӑмсене хыҫкаласа кӑна вӑхӑта иртереттӗр. Октапӗр ревоД)утсийӗ вун виҫӗ ҫул тултарнӑ ҫӗре
есӗр колхос орканисатсилеме кирли ҫинъен шу
хӑшласа пӑхман Ара, ӑҫтан колхос ҫннъен шухӑшлан унта, вӑрлӑхсене тасатман, ш атилӑвски сӗлӗ
ҪинБеп ш ухӑш л ам ан .. Вӑрлӑх акмалли вӑхӑт персе
ҫитнӗ, есӗр мӗн те пулин тӑвасъ ӗ хӑт... Ҫавӑнпа
та епӗ, сире вӗрентме, мӗн
ӗҫ тумаллине
каласа ӑнлантарма хуларан килтӗм те. Кирек
-
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мӗнле пулсан тз, халех колхос орканисатсилемелле,
вӑрлӑхсене, хуҫалӑхри пур пек пурлӑха ушкӑнлӑх
аллине памалла, вӑрлӑх фонтне тум алла, конграктатсине ҫитмӗл проъБЗн таран туса иртермелле,
выд)ӑх-Бӗрлӗх уш кӑнлатмалла...
— Тӑхтаха, тусӑм,—тесе кӑш кӑръӗ малги
парттӑ ҫинъе ларакан ҫӗткеленнӗ кӗрӗкпе ҫӗлӗк
тӑхӑннӑ пӗъӗк мушик тӗлӗнсе.—Тӑхтаха... Есӗ ҫав
ӗҫсене пӗтӗмпех ыранах гумалла тетӗн, ӑҫтан туса
ӗлкӗрен.. М ӗнле те пулин улӑш тарма май килместши, ман хамӑнах ыран вӑхӑг пулаймаст.. вӑрмана каймалла.
— Ку мӗне пӗлтерет тата —есӗр хирӗҫле тухса каламаи?—терӗ хӗремесленсе йулт. Саклопӗн —
Совета хирӗҫ тухса каласшӑни е с ӗ .. тесе пӳлсе
хуъӗ Саклопӗн.
— Сӑмах парха, йулгаш, терӗ шӑртланса хайхи хресъен. — Епӗ ъУ^ӑн, ман выд>ӑх-Бӗрлӗх те
ҫук,— терӗ
И улташ Саклопӗн итлемев:
— Епӗ сана ъейе куҫӑнтан пӑхсах куртӑм,
терӗ вӑл хӑйне хӑй сыхланман ораттӑра. Сирӗн
сасартӑках кулакла хзруш лӑх сиксе тухрӗ, анъах
епӗр, клас тӑшманне сзсартӑках пӗтерсе хумалли
ӗмӗрте пурӑнатпӑр, ҫавӑнпа нумай калаҫса тӑмӑпӑр -р ас! тейӗпӗр те пулъӗ...
Мушик хзранипе ъӗтресе тенкел ҫине лавБӑнса ларъӗ. Хӑйӗн ҫӗнтерӳвӗпе савӑнса Саклопӗн йулташ БылайБъен клас тӑшманӗсемпе нумай
калаҫса тӑмасӑр кӗреш есси ҫинъен каланӑ хыҫҫӑн,
ыранах вӑрлӑх фонтне тума, колхос орканисатсилеме тата контрактатси тӑвас ӗҫе тытӑнма сӑмах
паъӗ. И улаш кинъен вӑл, тата тепӗр хуг, вал каланӑ тӳмалли ӗҫсене хирӗҫ тухса калакансемпе татӑклан кӗреш есси ҫинБен аса илтерсе, хӑй токлаъӗ
тӑрӑх хресъенсене тухса калама ыйтрӗ. Анъах никам та ту.хса каламаннине кура вӑл тӗлӗнБӗ.
Саклопӗн каланӑ ӗҫсем ҫинъен тӗплӗнрех
сӳтсе-йавма кирли ҫннъен нумайӗш'ӗ шухӑшланӑ
та, анъах ҫавнаш кал тухса калакана тем те пӗр
каласа пӗтересрен пурте шикленсе тӑнӑ.
Саклопӗн вӗсене темӗн пек активлатма тӑрӑш сан та пӗр сас ъӗв те илтеймен.
Анъах пӗр сас ъ ӗв ҫукран тахӑшин «есӗ ӑҫга?»
тенӗ сасси илтӗнкӗ, тепри ӑна хирӗҫ: «киле кай зс
ӗҫсем пурБЪӗ,» тен^.
— Мӗ-ӗнле? М ӗн?—терӗ мӗкӗрсе Саклопӗн
ҫавна илтсен: Акитатси?!. ^ ӗ н ӗ р кунта ҫав краш танина... Акт ҫырӑр.. Халӑха пӑтратат. Пухуран
кайса, пухува салатасшӑн...
Халӑха пӑтратакана сӗтел кутне сӗтӗрсе пы
Бӗҫ.
— Кам ку?—терӗ ҫинҫе саспа кӑш кӑрса Саклопӗн претҫетагтӗл ҫине пӑхса.
— Ку-и... Хамӑр опъӑри сторӑш в ӑ л .. Килҫуртсӑрскер... Килҫуртсӑр И ӑван, теҫҫӗ ӑна... Ш ӳт
тума йуратаканскер пирӗн вӑл..^
— Ну, епӗ шухӑш ланӑ .. Йулташсем... Ӑҫта
есӗр, йулташсем ..а?!. Краштӑнсем .. Тӑхтӑрха! Прени уҫатпӑр...
Мушиксем итлемен, ҫӑра суръӑкпа ҫӗре сурса
килӗсене саланнӑ.
Хӑлӑх хуш ш инъе ӗҫлеме пӗлни кирлӗ ҫав,
тесе ш ухӑш лаймарӗ Саклопӗп пуҫӗ.

И Н Ҫ Е ТРИ А.

Христос курӑнни, йе Микуҫ вилни.
Ватӑлсан ҫын питех тухса ҫӳременнине пурте
пӗлеҫҫӗ. Кӗркури Микуҫне ытлах ватӑ тесе калама
ҫук та ӗнтӗ, анъах хӑҫӑн ҫамрӑксен ш утӗнъен тухнине вӑл хӑй те маннӑ. Те хӑлхи хытӑраххипе, те
куҫӗ наъартараххипе, ш айттан пӗлети, ниҫта та
тухса ҫӳремест вӑл. П ӳрт хӑт те мунъа пек ӑш ӑ
пултӑр, Микуҫ ҫапах та ҫине сӑхман тӑхӑнса йарат
те, кунӗ-кунӗпе ъӗлӗмне паклаттарса л арат алӑк
панъе. '5ӗлӗм н е вӑл У латӑртан кӳртернӗ, аван ъӗлӗм, анъах хад> пире ун ъӗлӗм ӗ мар, вӑл хӑй ингереслет.
П ӗрре вӑл (мӗнле ш ухӑш кӗмесг пушӑ пуҫа)
ш ӑмат каҫ ҫӗнӗ йӗм тӑхӑнат те тӗкӗ-текӗ пускаласа тухса утат.
— Ӑҫта?
Ун ҫинъен кайран калӑпӑр, ъ ерет ҫитсен.
Тухат, сталӑ пыт, вӑл урама. Кунта епӗ урам мӗнле тӗслине, унта камсем ҫӳренине, т. ыт. йапаласем ҫинъен те, ҫырса вӑхӑта ирттерсе тӑмастӑп.
Хӗллехи кунсем мӗнлине пурте аван пӗлеҫҫӗ.
Тухат те, пирӗн М икуҫ, угат
патнелле.
К аҫхи кӗлле кайат. Раш тав текен праҫнӗк каҫӗ,
хад) ҫеҫ астурӑм. Ҫапла, ҫав каҫ, ӑна аван астӑватӑп. С ас-ъӗве илтӗнмест. М усӑк орккестӑрӗ вы.Бзсан та илгес ҫук вӑл хӑлхапа. Хӑлхи патне пырса хы тӑ кӑш кӑрм асан илтмесг вӑл, унта та вунӑ
сӑмахран пилӗк-ултгӑш ӗ ҫилпе вӗҫсе кайат.
Урам вӗҫне ҫитерехпе ӑна Ҫементей тӗл пулат. Ш утнӗкскер вӑл, такам та пӗлет ӑна.
— Ҫ пектаккӑле кайаси, Микуҫ п и б б ^?— шӑлне
йерет вӑл.— Кай, кай пит инттереслӗ унта.
— Мӗн тӗрӗсле?—мӑйне пӑрат ун йенелле
Мик}'ҫ,—ес калаҫӑн, санпала.
— Ҫапла ҫав, калаҫса татӑлас ҫук епӗр санпа,—тет Ҫементей.—Вӑхӑтӑм ҫук.
Микуҫ хӑй ҫулӗпе. Ҫеменгей хӑй ҫулӗпе иртсе
кайаҫҫӗ пӗр-пӗринъен. И ккӗш ин икӗ тӗрлӗ шухӑш.
Ҫементейӗн хӗр шухӑш, М икуҫ, паллах, иртнӗ
пурнӑҫ ҫинъен ш ухӑш лат пулӗ. Вӑл пире пӗтӗмпех паллӑ м ар, кирлех те мар, тӳррипе каласан.
Л нъах вӑл Биркӗве ҫитсен мӗн курнине аван пӗлетпӗр (ун ҫинъен нумайӗшӗ илтнӗ, есӗр, вулакансем, илтмен пулӗ тесе сире кӗскен каласа парас терӗм). Пирӗн М икуҫ, йур ҫав тери тарӑн
пулсан та ъиркӗве ҫитсе ӳкет (ҫавӑнта кайма тухнӑъБӗ вӗтха вӑл). Сӑхсӑхас тесе ш ӑнса хӗрелнӗ
аллине ҫӗклет ҫеҫ, т?лӗннипе сасартӑк кӑш т ҫеҫ
кутӑн кайса лармаст.
— Турӑҫӑм, пӳлӗхҫӗм!
Т)иркӗве вӑрӑм тенкелсем кӗртсе тултарнӑ,
халӑх ҫапса хӗснӗ пек тулнӑ.
— Мӗн хӑтланнӑ кунта?
Аҫтан вӑл тери халӑх кӗрсе тулнӑ, тӗлӗнмелле, ш ӑлтах тӗлӗнмелле. Микуҫ пирӗн куҫне йӑвалат, куҫ улмӑш ӑнса каймани,— ш ухӑш лат вӑл.
Ним тума аптрат Микуҫ пиъБе- »Ҫӗнӗ саккун
тухнӑ п ул ӗ“— килсе кӗрет ун пуҫне тепӗр шухӑш.
Т)иркӗве килнӗ ҫын турра кӗл тӑвас пулат.
Микуҫ та аъ а вӑййи выд)ама килмен кунта. Куҫӗ
иаъар курнипе вӑл малалла утрӗ.
— Ей, ҫӳлти аттемӗр, санӑн... вулайм арӗ пӗр
сӑмах та малалла. Елӗк алттар пулнӑ вырӑнта
Христус ҫӳрет. Тути сиккелени курӑнат, сӑмаххи
илтӗнмест.
— 0 -о й , тур тур, ҫырлах пире турӑ!

^ Микуҫ кӑш г ҫеҫ йӑванса кайаъъӗ, ҫтена ҫи»
тайӑнъӗ. Ҫ ураъ ъӗ мӗскӗн пуҫне, ӳкнӗ пулсан.
— Тӗлӗкреи к у ? ~ т е с е ъӗпӗтет хӑйне хӑй Ми
куҫ. Ҫук ы ратат ъӗпӗтсен, тӗлӗк мар ку. Акӑ вӑл
,а л т т а р “ патнех ҫитрӗ. Аллине пӗркеленнӗ ҫамки
ҫине хурса пӑхат.
— Ҫавӑ, тем каласан та ҫавӑ. Аллӑ ҫул ытла
кӗлтуни сайа каймарӗ М икуҫӑн. Вилес умӗн те
пулин, Христус килсе курӑнъӗ. Комсомолӗссем ӑна
ҫук теҫҫӗ, вӑт ҫук сире. Авӑ вӑл тӑрат, (хӑлха
илтекеннисем иглӗр) калаҫат вӑл темӗскер.
— Спаҫҫипӑ турра-пӳлӗхе—савӑнса сӑхсӑхса
йаъӗ М икуҫ.
Анъах такам ӑна хыҫалтан пырса туртрӗ,
Ҫаврӑнса пӑхрӗ те, Кавруҫ кулкаласа тӑрат.
— Л ар вырӑн пур, ҫынна ан култар—тет вӑл
ӑна сак патне ҫавӑтса.
Кунта пирӗн ӑнланманнисене систермелле пулат. Еҫ акӑ мӗскерле пулнӑ. Иртнӗ ернере ъиркӗве хупнине хӑлхасӑр М икуҫа никам та каласа,
ӑнлантарса паман. '5 и р к ӗве клуп тунӑ (ъылай
ҫӗрте ҫапла тӑваҫҫӗ ӗнтӗ). Пайан как рас ҫпектаккӑд) пырат. Тӗне кирӗҫ ҫырнӑ пйесса выд^аҫҫӗ,
Ну, ӑнлантӑри?
Микуҫ пиБъе ҫапах та нимӗн ӑнланаймасӑрах
киле таврӑннӑ та, те ҫав тери хӑранипе, те сааӑннипе (каласа хӑварайман вӑл никама та) кӑмака
ҫине хӑпарса сасӑсӑр, ш ӑппӑн вилнӗ. Ш ел старике, анъах нимӗн те тума ҫук, вӑл пиртен килмест.
И ртнӗ вы рсарни кун тепӗр ҫпектаккӑд) лартрӗҫ ҫав клупра (ӗлӗк БиркӳБЪӗ). Пит интереслӑ
пулъӗ*. Ҫитес праҫнӗкре есӗр те пырса курӑр!
________________________
Ҫ. ИАЛАВИН.

НАВАР

ш Лв а Т.

Трофимӑв Михаил (йалкор) ӳкорьӗкӗ.

Х 8ш-п6р рав 6(}1ӑвко.«сем ҫураки планнв кӑт&ртнӑ срукрах йалсене ҫитереймен.

Ҫилҫуна вӑхӑтӗнъе ҫураки планӗсем
_______ тимӗр ш апапа ҫӳреҫҫӗ_______________

„Капкӑн“ 2-мӗш номӗр типокрафи айӑпбпе
пур потписьбксем патнв тв йама ситеймврб.
Ҫав 2-мбш номбрна дбнӗрон ҫапса кайран
йарӑпӑр.

10

—

.

ь)Псӑк вӑрмав.

Тар йухтарса тупнӑ пӗр пуг укҫа. Ҫакӑн урлӑ сиксе каҫсанах ҫак илемлӗ ҫурта кӗрсе выртӑттӑмБъӗ. Ех, мӗняе каҫса кайамши?

ИЕЕАС ҪЫРӐВӖСЕМ.
Савнӑ „К апкӑн“ тус! Т)И малтан йӗплӗ аллӑна
пар, мӗнле пурнан? Аптранӑ йенне сана ҫыру йарас терӗм.
Сан пата ъас-Басах ҫыру йарса тӑма шухӑшӑм пур та, ъӑваш ла ҫы рм а пӗлместӗп, вӗренсе
пулмаст ъӑваш ла тӗрӗс ҫырма. Аптраса йумӑҫ
каръӑк патне те кайса пӑхрӑм.
— Каласа парха есӗ мана?—терӗм епӗ ӑна,
кала тархасш ӑн,—мӗншӗн епӗ ъӑваш ла
тӗрӗс
ҫырма вӗренейместӗп? Тӑн ҫуки тен манӑн?
— „'5ӑваш ла хаҫат шурнал ан вула есӗ“, тет.
— „Капкӑна" таи? тӗлӗнсе пӑхрӑм епӗ ун
Ҫине.
— Уй-уй, тур, ту р , ан та асӑн тархаш ш ӑн
ун ҫинъен манӑн ум ра—терӗ вӑл.
Униҫ каръ ӑк патне кайни те пулӑшмарӗ.
„Капкӑнсӑр" епӗ пурӑнма пултараймастӑп,
тапаксӑр, йе калӑпӑр, ш ывсӑр пурӑнап, „Капкӑнсар“_ ҫ у к ^ пулмаст.
'5им ха, мӗн ҫинъен калама пуҫланӑъъӗха епӗ?
Ах, астурӑм. '5 ӑ в а ш л а хаҫат ш урналсем, у-у-х,
иепле нумайланъӗҫ. Вуласа ӗлкӗрме ҫук. Кӗнекесем тата? Л авӗ-лавӗпе тухса пыраҫҫӗ. Вӑл ҫеҫ те
мар, тата М ускавра тухакан „’5 ӑ в а ш Хресъенне",
Самярти „Хӗрлӗ йал ава“, нумӗртен нумӗра пуҫ
ыраттиъен вулатӑп. Вӗсене пурне те вулама кӑлаРаҫҫӗ, конешиӑ.
Ш ухӑш ҫав ъӑваш ла тӗрӗс ҫырма вӗренейместӗт терӗм вӗтха сана. '5 ӑ в а ш ъӗлхине вӗрентекен круш ока та ҫырӑнса пӑхрӑм, усси пулмарӗ.
ӗнтӗ, Куҫма П рутков калаш ле, ты марне шыРатӑп. Йури уйрӑм тетрат ҫӗлерӗм, унта хӑш шухаша ҫырса пыратӑп. Ман ш ухӑш а пӗлес килсен,
кашни нумӗ^этех, ъӑваш ъӑлхи ҫинъен, тымаРбиъен пӑхса, таван литтераттурӑ ҫинъвн, (кӑна

та ты марӗнъенех пӑхас тетӗп) каш ни нумӗртех,
мӗн пӗлнӗ таран ҫырса пымз пултаратӑп. Манӑн
мӗн пурӗ 10 тетрат ытла ӗнтӗ. Хастар пур манӑн.
Май килнӗ БУ:*не, мана ырӑ сунакансене, пурне те ман пек кашни кун вуланине ҫырса пыма
сӗнетӗп, пит интереснӑ, усси те сисӗнет. Кӑранташ па ҫырсан та йурат, ӑнланмалла ҫеҫ пултӑр.
Ну, мӗнле пек „К апкӑн“ тус, хапӑл тӑватни
епӗ ҫырписене?
Ҫ ак ҫырупа пӗрле пӗр тетрете йаратӑп, кирлӗ вы рӑнсене «Капкӑва» кӗртме ыйтатӑп.
„Ь'апкӑп“ ретаксипщен: Авттӑр ыйтнӑ пирки,
хад)хи нумӗртех хӑш пӗр татӑкне кӗртетпӗр, акӑ
вӗсем (хӑй ҫырнӑ пекех ҫапатпӑр):

Пӗрремӗш нумӗр.
Пайан епӗ М ускавра тухакан ,,'5ӑваш хресъ ен ӗ“ йатлӑ хаҫата (5— 175-ш № р) вуласа тухрӑм.
Унта пӗр тӗлте; „П отрепиттӗл копператтивсен
с а та ььи с е м “ тесе ҫырнӑ. Вулакансене те, ҫыракансене те астутарас терсм: ҫавӑн ҫинъенех „Канаш"
хаҫат ҫине ҫырса йзрас пулсан „Потрепиттӗл копператсин сатаьӗсем" тесе ҫы рӑр, апла ҫырмасан
ретаксире ӗҫлекенсен тӳрлетсе л арса ахалех вӑхӑт
иртет. Ҫавӑнтах тата „П атраксемпе ъухӑнсем йалхуҫалӑхне коллективлатма пулӑш акан сайом кӑларм а ыйтаҫҫӗ“ тенӗ. Ҫ зпла ҫырни тӗрӗси тен?
Кам пӗлет? Анъах „К анаш а * ҫырнӑ ъухне коллективлатма мар, ушкӑнлатма тесе ҫыраканБъӗМай килнӗ Бухне «хуҫалӑх» сӑмах ҫинБен.
«Хӗрлӗ йалав» хаҫатӑн 5 мӗш нумӗрне вуласа тухрӑм та, хам куҫа шанми пултӑм. л ӑ в а л ат ӑ п куҫа,
тӑрм алатӑп, ҫук, тӗрӗс курат. Ҫав хаҫатра малтанхи странитсинъе „ъухӑнсемпе вӑтам хуҫалӑхсвм"
тенӗ. Тепӗр йенне вулама тытӑнтӑм та, унта «ъА-
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статйа йатне ҫырнӑ БУхне,совешъани теп, ӗнтӗ
кайран вара ун ҫинъенех канаш лу тегӗп, анъах
пурпӗрех тӳрлетмӗҫши? Е?..
Ҫук, Б зваш ла тӗрӗс ҫырма вӗренсе пулас ҫук^
манран. Хӑт йӗр, хӑт пуҫна ш акка— усси пулас ҫук,
Ҫавӑнтах, пӗр тӗлте самокриттеккӑ тенӗ, тепӗр
ҫӗрте, сам окриттӗк тесе ҫырнӑ
Пӗри тата (Тупровӗн пек астӑватӑп) «тепӗр
кунне сивӗ тата хы тӑрах пӗҫертет пулин те, тет,
Ҫав майпа ӗнтӗ епӗ (каҫпа хӑруш ӑ та) вилиӗ асаттене аса илгӗм, вӑл вара йалаиах «ъей хырӑма
шӑнтсах йзБӗ» йе «хӗвел ш ӑнтса ъӗпӗтет»^ теъБӗ,
С тарике хурлама ҫук, аван ъ ъ ӗ асатте, халӗ ҫигсен
«ҫӳлти патш алӑха кайтӑр» ъарм астӑп.
Ҫав нумӗртех, пӗри „реконструксилес“ тесе
ҫы рат, тепри икӗ «к» ҫырат, пӗри 11(2503)-мӗш
нумӗрте «театӑрпа искуствӑ» тет, тепри «театтӑр»
икӗ «т», ҫырат, пӗри «фискул^ттурӑ», тепри (ӑнв
ерлентерме пулас) «фискул)ттур» ҫаптарат.
Примерсем тата пзраси? Ҫитмести? )Ҫитсе
тӑрӗ, хӑш ҫӗрте «талккӑш ӗпе» (и кӗ^«к ») хӑшпӗр
ҫӗрте «талкӑш ӗпе) т ыт. те кӑтартм ӑпӑр, ыттисем
кӑтарБъӑр- маизн вӑхӑт ыглаш ш и мар. Мӗн пурӗ
те ъӑваш ла ҫырма вӗренесш ӗн ҫеҫ тӑрӑшатӑп,
усал шухӑшӑм ҫук, пулсан та, нумай мар.
Тепӗр ҫы рура илемлӗ лигтераттурӑ ҫинБен
ҫырма ш утлатӑп. Вӑхӑт ҫиттӗрха, мӗн пулӗ унта.
ХаД) ҫ ч в р ас килет, ывӑнтӑм пулас.

ваш йалӗ ҫӗнелет, БУхӑнпа вӑтам хресъенсем пӗрлеш ӳллӗ хуҫайствӑсзнв куҫаҫҫӗ» тесе ҫырнӑ. (Иккӗш не те п-ы-ы-сӑк саспалисемпе ҫырнӑ, ликпунтра вӗренекенсем те вуласа пӑхма пултараҫҫӗ). Епӗ
тарӑн ш ухӑш а кайрӑм: И епле ҫырмалла? Х ӑш ӗтӗрӗсрех? хуҫайствӑи, йе хуҫалӑхи? Ну калӑпӑр, епӗ
хам ҫы рура «хуҫайствӑ» тесе ҫы рӑп, йурӗ, ҫапла
пултӑр. Ана малтанхи странитсине кӗртес пулсан
хуҫалӑх тесе тӳрлетеҫҫех Ие, калӑпӑр, тепӗр май
пултӑр. Ретаксин тӳрлетсе лзрас пулат. Вӑхӑта
шеллетӗп епӗ, ҫавӑнпа, каш ни кун тетрат ҫине
паллӑ туса пыратӑп: ку «Хӗрлӗ йалав» хаҫатӑн
пирвайхи сгранитси вад>Д)И, т. малалла та, ку «Канаш» ва.Б'ЪИ, ку «Т)ӑваш хрес&енӗ» ваБД>и тесе
манасран ҫырса хуратӑа, Ҫапла м йпа ъзваш ла
тӗрӗс ҫырма вӗрекеймӗпи? У рӑхла, т е м ъ у л т ӑ р ӑ ш сан та, тӗрӗс ҫырма хӑнӑхаймарӑм, Епӗ хам ҫеҫ
пулсзн йурӗБ ъӗ те, ыттисем тепле-ши?
«■^ухӑнпа вӑтам хресъенсем, пӗрлешӳллӗ хуҫайствӑсене куҫаҫҫӗ» тенӗ. Савӑнлҫлӑ ӗҫ ӗнтӗ вӑл,
паллах, малалла ҫав хуҫалӑх «коллективисатси капиталисла елементсене пӗтерсе пырат» генӗ Кунга
та Б зззш л а (пӗр тӗслӗ) каланӑ пулсан, мӗнле пулнӑ пулӗъБӗ-ш и? Пӗлместӗп. Ы ттисене кӑтартса
тӑмӑпӑр, «пустуй» ӗҫпе хӑгланат тейӗҫ
«Канаша» та вулатӑп, ӑна та йурататӑп. 232
(2475 мӗш) № -ъ е, йулашки странитсинъе пысӑкпа
«Л иттераттурӑ кӗ:есси» тесе ҫырнӑ. Л иттераттура
йуратнипе, ӑна вуласа тухрӑмах. Пит интереслӑ!
М алалла «литтератур тискуҫҫисем тӑватпӑр» тенӗ.
М анӑн ҫав йуратнӑ «Канаша» са.меткӑ йарас пулсан, мӗнле ҫырас? Л иттераттурӑи, йе литтератури?
240 (2483)-мӗш № -не вулатӑп. «Тӗпӗҫгӑвком
ҫеҫҫи решшенисзне пурнӑҫа кӗргесси» тесе ҫырнӑ.
Ф. Тимофейӗв „Краматтӗкне» пӑхрӑм та, унта,
реш ш енийӗсене тесе ҫырмалла, тенӗ. Авттӑр Бейеле ҫырнӑ пулас.
(,ав номӗртех: «Советсенъе ӗҫлекен хӗрарӑмсен респуплӗкри созош ъанийӗ» (икӗ о па) ҫырпӑ.
Ку ӗнтӗ корректӑр астӑвайманнипе пулнӑ пулас,
анБЗх вулатӑп ҫав статйана та, унта, совошБани
те мар, совешБзнине канашлу пуҫланни тесе ҫырнӑ,
ҫавсовеш ъан и ҫинъенех. В ӑ ге п ӗ ҫавна калап та, йепле ҫырсан тӳрлетм елле мар? Хӑшӗ тӗрӗс? Епӗ тепринъе
статйа
тавраш
ҫы рса
йанӑ ъухне,

Иккӑс.

ХАЛ]ХИ -ЬАСТУШКДСЕМ.
Вӑрлӑх акар суртласа,
Тырри пултӑр пит таса.
Б ухри пултӑр сыснана,
Тырри йултӑр колхоса.
Ана ҫинБи курӑкне
Ҫӑмла-ҫӑмла пӑрахар.
Иалти пуйан-кулакне
Хамӑр хуш ӑран хӑвалар.
А нтра-ҫарӑк курӑкӗ
Ана ҫинБен ҫухалтӑр.
Куштан пуйан-кулакӗ
Пирӗн алӗра шӑрантӑр!

ВДСКАСАН ВУЛАКАНСЕНЕ ЙУРДСРАН...
„ХалЛха вӗрентес бҫ" гаурналӑн нойап р уйахйшӗн
тухналди немӗрб халӗ ҫеҫ тухрб.

Ҫ ШӑпБЗк.

Каннӑ в1х 1три шухӑшсӖМ.
Копперат т ивра ӗҫлекенсем хуш гиш щ б
х ут пӗлменннсенв х у т верентскенсем гшт
сахал. Ҫак йапала копперат т т ра ӗҫлекенсем
х у т пӗл.мен халӑх ш алӑпӑ кӗнекисе.мпе аппаланасран хӑранӑран килмесптш?
Темӗншӗн т р а : ҫӑмӑл кавалери гьырса
кайнӑ хыҫҫӑн, пуҫлӑхсем йӑвӑррӑн сывласа
йараҫҫӗ.
Х ӑ т п ӗ р слуш ӑищ ж ем йӗлтергге йарӑннӑ щ ухн е а н щ а х гштггвле йалалла кайаҫ^ӗ.
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Самаскӑ тумалли.

йисем тулсан, лапккана ҫуркунне йенне хупса
хуБӗҫ. Темиҫе ҫултан каллех копператтив
лапкки уҫрӗҫ. Лапккине каллех ӗлӗкхи выранта турӗҫ. Пӗр прикаш Бӑкӗ 150 тенкӗ би к рӗ те, хӑй те вилсе карӗ, тепри 50, тата тепри... Иулаш киьБен пӗр пухура „лапкана хуп ас“, терӗҫ. ПӗтерБӗҫ лапккана. А нбзх ҫынсем мар, „вырӑн пӗтерБ ӗ“. „Вырӑн килӗшмер ӗ “ теҫҫӗ хӑшпӗрисем. Халӗ Н урӑсри копператтив н лкаҫӗна оттелени уҫса паБӗ Халӗ
вӑл вы рӑна лартм арӗҫ—йал вӗҫне лартрӗҫ.
Ҫ апах та хресБен илес тавар тугар усламҫисен аллине леккелет, тет.

КӗленБе татӑкӗсене ҫыпӑҫтармалли самаскӑ
апла тӑваҫҫӗ: ҫусӑр Б ӑхӑт (100 пай), шыв (50 пай),
ата сӳннӗ акш ар (20 пай) пв! ле илсе хутӑш тараҫг те, самаски пулса та тӑрат. Ҫав самаскӑ вара
:ӗленБе татӑкӗсене анБЗх мар, кӗленБепе тимӗр|ӑхӑр тавраш сене те пӗрпӗрин ҫумее пнт хытӑ
:ыпӑҫтарса лартат. Вӑл ҫапла, анБЗх Шупуҫ йа|ӗнБИ (Ҫӗрпӳ р.) Кераҫҫимӑв Иван йатлӑ комсомо|ӗса комсомолпа мӗнле ҫыхӑнтарассине епӗр пӗ
[ейместпӗр, мӗншӗн тесен ун пек самаскӑ науккӑ
иухӑшласа кӑларайман.
Кераҫҫимӑв (пуйан ҫын ывӑлӗ) колхоса
кӗресси ҫунБен сӳтсе-йавнӑ Бухне ҫапла каланӑ: епӗ уш кӑнлӑ хуҫалӑха вилсен те кӗместӗп, тенӗ.
Колхоспа хирӗҫекен комсомолӗса комсомол[ган хирсе кӑлармалла Хирмелли рыБЗкне райком
Ь тупса пама пултарат.

^ Апла мар, правленире ларакансене вырӑн
килӗш мен. Урӑх вырӑна куҫарса лартмалла. Сӑмахран тӗрме ҫӗрне куҫарса лартма пулат.

Селӗпсем.
Елӗкри пионер пӳровӗ пуҫлӑхӗ О рловз империалиссем вӑрҫинБе те, краш тзн взрҫинБе те
пулса курман. Ҫ апзх та ӑна „конгтушӗннӑйсен*
хисепне кӳртме пулат. ^ ӗ л х и селӗп укӑн. Ак вӑл
ал пусса йанӑ (маш ш инккӑпа ҫырнӑ) хуБӗ.

Автанргн ^ӑхӑ.
Перлӗнри О скар Фолт йатлӑ вӗреинӗ ҫын
[уҫнӑ инҫтиттутра пӗрпӗр ҫын пуҫ мимине иясе
пырсан, ӑна тӗппи-йӗрӗпех сӑнаса пӗтерме 2-3 ҫул
хушши ӗҫлеҫҫӗ. Ҫакна ҫыраканӑн шухӑшӗпе, 5>'лҫырма йалӗнБИ ('^алӑпуҫ районӗ, Пукуруслан ок.)
копператтив лапкнн Ш умко йатлӑ претҫетатгӗл
пуҫ мимине сӑнама темиҫе ҫул кирлӗ мар. Коппе
раттивра пӗрик кун ларсанах Ш умко пуҫ мими
пуйансем майлӑ ӗҫлени палӑрат.
Пуйаи ҫынсене хӳтӗлесе вӗсеие ҫӗклемӗпе
тавар парса йарат, БУхӑн ҫынсене „сирӗн
пайӑр сахал“ тесе тавар памаст. Пӗр ҫул
кӑнаха хӑйӗн хуҫайствинБе патраксе:ипе ӗ леме пӑрахни. Хӑйне патрак, тет.
-Автанран Бӑхӑ тума пулат, теҫҫӗ вереннӗ
ҫынсем. Ш умкоран патракпа Бухӑпсен и н п ер есн е
сыхлакан тума пулаймаст. Ана тума автанргн Т)ӑхӑ
тунинБен те йӑзӑргарах.

Каракншнекому отр юн.-п. Сксгрцг^ву Е ю ру.
Г ййгетпугогач ф лаш ксе.чпе сначо^сем и.тсе кайм ч ч е , х ап е т е уксине х аш е пеги кугсе паман. Укси:,е
Ояко-.;о,-;а сгочно йам.алла •а.к кунсенчех, сяван а т а
катаг7на й у лтзш сгн е у к сяссье в а х а т га тагатм ал л аОфл. ш.^ксемшен . . т гн. . . . пу.-’, С начоксемш сн
. . . т е я . 60 иус. Гаигетпугон=; сго н а тагаг.ч ал ла.
П ионег пуго пуслахе Оглоза.

Ечскре пиокер пуҫлӑхӗн ъӗ-тхи селӗп. Унгаи
тӗлспмелле. м ар —етем тени селсп пу.тма пултарат
А н бзх
тӗлӗнмелли—Елӗк райкомолӗн „Бунсӑр"
маш ш инкки селӗп пулса ларки И усагтзрӑр вӑл
маш ш инкка. Ахалсн сирӗн маш ш инккӑнз „Бӑввш
БӗлхинБбн м ӑш кӑлакаа м аш ш иаккӑ“ тесе йаг парӗҫ.

„Шӑп-^ӑн'' йурри

Ашши аван ӗнтӗ вӑл.

„Ш ӑпБӑк“ йатлӑ копператтнв ҫинБен, сӑмах
пырат.„ШӑпБӑк бсппи шыв ӗҫет, Бӗкеҫ Бӗпгшн мӗн
еҫши“ тесе калӗҫ пире Ӗсмӗлти (Сӗнтӗрвӑрри рай.)
"ШӑпБӑк" правленинБеларакансем . Анбэх. . ш ӑпБӑк
ӑепписем (Бленӗсем) пурте П1ыв ӗҫеймеҫҫӗ.
„Ш ӑпБӑк“ хӑш пӗр Бленӗсем ҫулталӑкра
50 60 метр ҫитсӑ илеҫҫӗ, ҫав вӑхӑтрах теприсем 2-3-шер метр анБЭх илеҫҫӗ. Нумай илекенсем Блента тӑман ҫынсене ик-виҫ хакпала
сутса усӑ кураҫҫӗ. Копператтив ҫяпла ӗҫленӗ
пирки Блена кӗмен йулташсем „Ш ӑпБӑк“-ран
ан'5 ӑкран тарнӑ пек. тараҫҫӗ, тет. К М. йул
таш.
Ҫынсене тартиББен правленире ларакансене
‘Эртмалла.

Вырӑн килӗшмен.
„Хӗрлӗ кал стӑк“ ҫырат:
Алкаҫӑнра (В ӑрнаррай.) 1919-мӗш ҫулсенБех
потрепиттӗл лапкли уҫӑлнӑ П рикаш Бӑк кӑс—

Нурӑс патӗнБи ^ ^ Р зш к а с си йалӗҫтӑвком
^екреттарӗ Наумӑв ӑш ш а йуратат. Аҫири
Й анӑ йатлӑ ш ы з хӗрине пурӑнма йарсан,
унтз пурнайрас ҫук вӑл, мӗншӗн тесен унта
сивӗ 70 кратӑса Щ1 тет. 5 ф э ш к а с с и йялӗҫтӑвком __ҫекреттарӗ вы рӑнӗиБе те вӑл ш ӑнарах
пӑрат. Ӑ ш ӑрах вырӑн кирлӗББӗ, тет, мӗншӗн
тесен унта ларса виҫӗ йалпа касмалла тел>анкка вунӑн касрӑмӑр, пӗББенех касма май килмерӗ, тет. Ҫав гед>аикка вунӑн касса 100 лав
пӗренепе вутӑ тунӑ, 30 пӑт курӑс, татӑ 50 т,
укҫа илнӗ, Кайран вӑрман каснӑ йатпа лишшентсӑ И акку И ӑванБӑпа Хӗрлӗҫыра кайса
ӳпӗнеБбнех ӗҫнӗ.
Н аумӑва тата ӑш ӑрах вырӑн кирлӗ. Африккӑри Саххарӑ йатлӑ пушӑ хире йарсан, унта шӑнас
ҫук та ӗнтӗ вӑл Унта вырӑнӗ-вырӑнӗпе ӑш ӑ 70-80
кратӑса ҫитет, тесе ҫыраҫҫӗ кайса курнӑ ҫынсем.
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Шӑмӗргн хӗргнгн йытӑ.
Й ы тӑ ш ӑмӑран хӑрат теиинс ӗнвнмвллс тс
мар пек, анБЗх пурнӑҫра ун пек йапала та пулма
пултара1' иккен. Вӑл— шӑмӑ ҫисе тӑрансан, йӑлӑхсан пулма пултарат.
'5 ӑваш сен Б зп л ӑ поеБӗ Ш упуҫҫынни (Н. В.
Ваҫҫилйӗв) темиҫе ҫул М ускавра К олхосБентӑрта
ӗҫлесе пурӑнат ӗнтӗ. Ш утпа вӑл колхоссене питӗ
йуратакан, вӗсемш ӗн тӑрӑш акан ҫын темелле пех,
анБЗх вӑл колхоссенБен йӗрӗнсе ҫитнӗ иккен. ИккассинБИ „1-мӗш м ай “ колхосӑн Бленӗсем темБул
ӳкӗтлесе Бӗнсен те, Ш упуҫҫынни колхоса ҫырӑнман: „сирӗн колхос ытла та пӗБӗккӗ (23 Б лен', йуратм астӑп епӗ ун пек пӗБӗк колхоссене“ тенӗ
Ш упуҫҫынни. Ҫӗрве те колхоса пама щ ухӑш ламастха, хӑйӗн хунБЯКкӑшне, пуйан Й аруткӗна
ӗҫлеттерет.
Пӗтӗм тӗнБипе пӗр колхос пуласса кӗтет те
Ш упуҫҫынии, анБЗх унБух ӑна колхоса кӳртмӗҫ те.

Колхос ҫыкни.

Хут пӗлменлӗхпе кӗрешекен 42 ҫын.
Хут пӗлменлӗхпе кӗреш екенсен хисепӗ '5 ӑваш респуплӗкӗнБе ӳссех пы рат. П урте кӗреш есш ӗн хут пӗлменлӗхпе. Ҫав вӑхӑтрах
Кеҫӗн-Кипек (Вӑрнар районӗ) 10 уББИттӗлпе
.42 комсомолӗс кӗреш месӗрех йулаҫҫӗ. Вӗсем
хут пӗлменлӗхпо кӗреш ме
тытӑнайман-ха,
мӗншӗн тесен вӑл тӗлӗш пе ҫывӑраҫҫӗ.
ЫйхисенБен вӑратм а хӑш не пӗрне пӑрлӑ шывра тӑратм алла, хӑш не-пӗрне ҫил-тӑман айне тӑратм алла (ш ӑнттарса).

Айваннипе ӑсли-

Татти-сыпписӗр ӗҫлемелли ерне. Тӑрӑн йалсо
веБӗ (И атӗрйел р-нӗ) таттисӗр ӗҫ ерни йӗркине
125 проББӑна йахӑн пурнӑҫа кӗртсе пырат: йалсоветра ӗҫлекенсем 4 кун сиктерсе каннисӗр пуҫне,
тата кашни ерне кунах пасарта кулет туса канса
ҫӳреҫҫӗ. Хӑйсем ҫӳреҫҫӗ те, ӗҫӗсем ҫӳремеҫҫӗ—вырӑнтах тӑраҫҫӗ,
АхаЛ]Тен мар Лещетер йалӗнБи (Шуп. р-нӗ)
А. Корш ков партти кӑнтитатне кӗнӗ. Пуҫлӑх пуласш ӑн пулнӑ П артти кӑнтитатне кӗрсен ӗмӗтленнӗ ӗмӗБӗ ҫи тн ӗ~ Б ӑн ахах пуҫлӑх пулса тӑнӑ. Картла
выл^акансен пуҫлӑхӗ пулнӑ. Еҫлессе лайӑх ӗҫлет те,
анБах унӑн ӗҫӗсем ҫинБен райком таврашӗсем
халӗ те пӗлеймеи.
Пӑшап. Иӗпреҫ вӑрманӗн 23 мӗш опхотри
леҫник Л евеати П оловикков Хырхӑри йалне пыр'
сан, ним пӗлми пулиББ<^н ӗҫнӗ те, хӑйӗн ҫумӗнБи
пӑш алне ҫухатпӑ. П ӑш алне ҫухатсан та хӑйӗн кӗ
ле^кине ҫухатман.
Сисмесӗр йулкӑ. Ҫирӗклӗ йалӗнБе (Ҫӗрпӳ р.)
пӗр хӗрарӑм пуххи те пулман ку тарапБен. Хӗрарӑм телекзБӗсене суйлас камппзни иртсе кайнине
сисмесӗрех йулнӑ Ҫирӗклӗ йалӗ, Куишӑн камппанийе хӑйне вӑрҫса илме тивӗҫлӗ, мӗншӗнха вӑл Ҫирӗклӗ йалне кӗмесӗрех иртсе кайнӑ. Кӗме йӑвӑр
пулни мӗн?
ХуриайӗнБи (И ӗпреҫ районӗ) комсомолӗссем
П ӑш ал Унтрийӗпе Краснов Е. А. политш кула ҫӳрес вырӑнне, И арапар Алексантӑрӗ пагӗнБе кашпи
каҫах ҫӗрӗпе обко ҫапаҫҫӗ. О бко ҫапаҫҫӗ, апБах
хӑйсене ҫапзкан никам та ҫук.

1-мӑш. Еп калатӑп сан а—есӗ ухмӑх.
3-мӗш. Ҫук, ес ху ухмах.

Ма?
Ҫ авӑрӑн тепӗр майлӑ.
(Ҫавӑрӑнат).
2-мӗт. Ӑслӑ.
Курӑр ӗнтӗ пурте тепӗр майлӑ ҫавӑ1-мӗш. Ак халех епӗ сана ху ухмаххине кӑтар тса парам. К ӗске йумах каласа па рам СсН^ Р^иса тӑнӑ ухмаха. Пӗлместӗнк?
2-мӗш. Пӗлместӗп.
К аласа п ар х а—мӗнтен килет ты рӑ-пулӑ лайӑх пу1-.мӗш. Ну?
ласси?
2-мӗш. Ну?
2-.мӗш. Хӗвелтен.
1-мӗш. Санпа калаҫса тӑма вӑхӑт ҫук. Акро1-мӗш. Ухмах. Астумастӑни 1921-мӗш ҫулта
вы ҫлӑх пулБӗ— ҫӗр хӗвелпе типсе хытса ларБӗ, ном патне кайса ыйт. В )л калӗ,
2-мӗш. Акрономӗ кнлге-пулмасан.
ты рри пулмарӗ.
1-мӗ%м. Тырпул тухӑҫне хӑпаргасси ҫинБен
2-мӗш. Ҫ ӑмӑртан еппин.
1-мӗш. Ухмах! В ӗҫӗ-хӗррисӗр ҫӑмӑр ҫусассӑн, калакан кӗнекесем вуламалла.
2-мӗш. Еп хут пӗлместӗп пулсан?
каллех вы ҫлӑх пулма пултарат. Ну, мӗнтен ӗнтӗ.
1-мӗш. Вӗрен.
2-мӗш. Турӑран.
2-мӗш. Вӗренес килмест пулсан?
1-.мӗш. Ҫ авӑрӑнса тӑрха халӑх йенелле.
1-мӗш. Вӗренес килмесен те вӗрен.
2-мӗш. Ма?
2-мӗш. Вӗренес килмесен те вӗренме ",ытӑн1-мӗш. Ҫ авӑрӑнса тӑр ӗнтӗ тепӗр майлӑ.
сан, каллех вӗренес килмесен?
2-мӗш. Ма?
1-.мӗш Каллех вӗрӗнм е тытӑн.
1-мӗт. Ну, ҫавӑрӑн!..
2-.мӗш. Каллех вӗренме тытӑнсан та в ӗ р е н е с
2-мӗш. (Ҫавӑрӑнат).
килмесен?
1-мӗш. П урте курББЙр сана ухмаха малтан
1-мӗш. Ҫӗлӗкне хыв еппип.
та, хы ҫалтан та. Халӗ те ты рӑ лайӑх пуласси мӗи2-мӗш. Ма?
тен пулнине пӗлместӗни?
1-мӗш. Хыв, тетӗп.
2-мӗш. П ӗлетӗп. Ҫӗртен.
2 мӗш. М а хывас?
1-мӗш. Ну?
1-мӗш. Хыв.
2-.мӗш. Ҫӗр вӑйӗнБен.
2-мӗш. Ма? (Хываӑ').
1-мӗш. Гата?
1-.мӗш. П урте курББӑр айвап ҫынӑи пуҫӗ мӗн2-мӗш. Турӑран.
лине.
М.
1-мӗш, Ҫавӑрӑн.
1-м еш . Ҫук, есӗ. Ӑслӑ тетӗни

вара

хӑиа

2-мӗш,
1-мӗш.
2-мӗш
1-мӗш,.

ху

есӗ?
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УМӖН

«КАПКДН» ЙАНД

МАНИФЕСТ.
Рбгпаксипе кат пур атрӗсе ҫакӑн пек:
Чебоксары, Канаш скал, дом 15, конторе
издат. „К анат '‘.
Х а к ӗ : 3 у й ӑ х а — 3 0 пус, 6 у й ӑ х а
60 пус, ҫулт алӑка 1 тенкӗ гпе 2 0 пус.
Ҫитес уйӑхсенщ е те ҫав хакпах, ҫав
атрӗспах „Капкӑн'' гаурнала ҫырӑнса
илмелле пулагк. Тем вӑхӑт а иртерсе т ӑр и щ щ ен халех потпискӑ укҫи йамашкӑгь
пощтӑна вӗҫтерӗр\..
„Капкӑн"— мӗн п ур ҫгтменлӗхсене
совет аппаратне кӗрсе ӳкнӗ волокгт щ ӗкпӳрократсене, т иш кӗрӳ ӗҫӗнщи т ӳнт ер•лӗхсене, сылтӑмалла т а, сулахайалла та
сулӑнса т ӑракан йулласене, р а к пек кайалла т урт акан гш нтӑхнӑ тӗшмешлӗ
йӑласене хыпкӑщгга хӗстерсе, ггӗт ӗмхалӑха кӑтартагп.
„Каш ӑн^'— кулӑш ҫӑмхгг ӑшие хурса
хӑйӗн хы пкӑщ не лекнисене щ ӗререн те,
пакаргпинщеи те ӗ.мӗр асӑнтармаллах
сӑннппе гпирсе ащашлагк.
Калавӗ те, гговӗҫӗ те, сӑвви-йурргг те,
кулӑш пйессисем, йӗгглӗ ҫӑмахсем, йулгпашла шаршсем, савса гушрӑхланисем.
—

—

вут-ггуҫҫисем, .гаххансем, сӑмсалӑхсем...
мӗн-мӗне кӑна шаккаса памӗ „Капкӑи^'
лаҫҫи ҫулт алӑк хушгнингще\..
Пӗтӗ.м Оовет пӑханлӑхӗнщ ен саккас
ггараҫҫӗ „Капкӑгг'* лаҫҫине. Касармӑсенще,
игахтӑсенщ е, колхоссенще, хӗрлӗ у.т хсвнще, копператтив ггуххггсем у.мӗн, муггщ а кӗрсе т у х н ӑ хыҫҫӑн, кӑмака ҫинще
айӑк хӗрт се выртнӑ щ у х та... автоггусгга ҫул ҫинпуе йарӑнса пынӑ щ у х т а...
п ур ҫӗргпе те йӗгглӗ ҫӑмах ӑша илекенсем ҫине тӗллесе кӑгпартакан ггӳрне гггӗвӗрлекитщен лахлат са кулаҫҫӗ.
Ҫитес март уйӑхӗтще „Каггкӑн'^. савӑнӑҫлӑ ҫуралнгг 5 ҫул тулгпарагп.
А ст ӑвӑр— кулленхи ӗҫ хуш ш гт щ е ҫак
кала.ма ҫук т ут л ӑ сӗткенпе кӑмӑла лащ ка.часӑр „Капкӑн" вуласа ггууна йӑггагпмасӑр йулакансене кайран ӳкӗн.мелле ан
тӑвӑр.
Х а л е х ҫырӑнт арӑр вӗсенв ҫав хавас.шх кугщщенеҫгге гглме!
П урт е
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Ӗҫйалкорсем, ҫа1ӳ»короем, ҫтенкорсем тата ҫтена хаҫат
ретколлеки ^пенӗсем,хаҫата ҫырма вӗренестекенйулташсем! Ф
Х ӑвӑрӑн пӗртен п ӗр
■ ■ ■ ■ ■ ш урналаИ И
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Ҫ Ы Р Ӑ Н С А ИЛӖР,
САРМ А ТӐРАШ АР!

Й улташ усем ӑна ҫырӑнса илмеҫҫӗ пулсан - й а л пухӑвӗсенБе, йаБейккӑ
пухӑвӗсенБе, тата ҫамрӑксен хуш шинБе уйрӑм калаҫусем туса иртерсе, унӑн
уссинещ нлантарса парса, ҫырӑнса илтерме тӑрӑш ӑр!
„ Й а л к о р а " вулакан ӗҫйалкорсем, ҫамкорсем, ҫтена хаҫат ретколлекинБе ӗҫлекенсем! Ш урнала хӑвӑр мӗн ӗҫленине ҫырса тӑрӑр.
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Шурнал хахлӑ мар; султалӑка I т. тв 20 пус, 6 уйӑха 60 пус. 3 уйӑха 30 пус.

'лӑ ретактӑр А. Ваҫсилйӗв.
Чувашлит № 190.

ЧебОЕсары, тяп. „Чувашская Книга“.

Зак. № 246.

Пап. 8Ю0 экв.
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ВЫТВИШЕНТСЛСЕМ ҪУК УЬРЕШТЕНИРЕ.
Уървштениовмпв лрвтприйаттисвн > ытвишвнд вҫӗ скне хвг.иъъвихкнъвн внрлбрех пбхйа ты т1 н тл л а

Хӑҫан сторӑш ответлӑ вы рӑнта ларат.

