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Колхоари ӗрекеи оавхоа хура х1ма риичо лорииие курсон

—  Халиччен спӗ сана, запхоз йултяш, ӗскӗсгпче ҫапкаланса ҫӳренинс ҫеҫ куриаччӗ. 
Аран-аран ху вырӑнта ларниие курма мяй килчӗ пяппп.



Кам амӑшб ҫуратнӑ сире
Халӗ йерӗҫкелерӗмбр, хӗрӳ ӗҫсемех ҫук, айакка 

тухса укҫа ■^пкалас,—шутларӗ Валерийан колхоз- 
мик. Катка-пичке тума чухлатӑп, кайас пулӗ,— Йе- 
тӗрмери ҫу савӑтне тухса утрӗ вӑл.

Ҫу кӑларакан савӑтӑн катка пичке тӑвакан цехӗ 
кулленхи пекех ӗҫлет.

— Мӗнле сире, ӗҫлекен кирлӗ мар-и?—ыйтрӗ 
Валерийан колховиик.

— Кирлӗ пулиасӑр, кирлӗ ара. Пирӗн 36 ҫын 
цехра ӗҫлемеле, халӗ 16 ҫын анчах-ха,—ответлерӗ 
аех иача%никӗ Кондратйӗв.

— Е-е е, кунта ҫын чылайах кирлӗ иҫ, Тупрӑм та 
ӗҫ,—шутларӗ колхозник,

— Мӗнле вара сирӗн сахалӑн ӗҫлеҫҫӗ?—ыйтрӗ 
колхознвк мача%никрен.

— Темшӗн ара килмеҫҫӗ рабрчисем,—ответлерӗ 
нача%ыик. Ҫав хушӑрах:—есир ӗҫлес тетӗр-и ва- 
ра?—ыйтрӗ колхозникрен Коидрйатӗв.

— Ҫавӑнпа тесе килтӗм-ха,—тавӑрса хучӗ кол- 
хозник.

—' Пуртӑ пур-и саи?~ыйтрӗ начал)ник квлхоз- 
никрен.

—  Ҫук.
~  Унсӑрӑн илиестпӗр ӗҫлеме. Кунта пирӗн хӑ- 

йӗн инструмӗнчӗпе кӑна ӗҫлеме илетпӗр,—тет на- 
ча%ник.

— Ҫав савӑта ... Хам пуртӑпа,—тӗлӗнет колхоз- 
ник»

- -  Ара, пирӗн ҫапла йӑла, ааалран йулнӑ йапалз.
— Пур^^ӑшӑнах пӑрахса каймӑп-ха киле. Сугӑн 

илетӗп те ӗҫлетӗп—пуҫ^!ак вӗт унӑн хакӗ,
Тем каласшӑн пулчӗ нача%ннк, куҫ хӳрипе кулса 

илчӗ те, шарламарӗ.
— Йулташ рабочи, сут-ха пӗр пурттуна. Сан икӗ

пуртӑ теҫҫӗ, тата есӗ тахҫантанпах ӗҫлетӗн теҫҫӗ,) 
ыйтрӗ колхозник пӗр рабочнрен.

— Сутас,—кулкаласа ответлерӗ рабочи.
~  Мӗн хак? 5 —6 тенкӗ.и, йе ытларах-и?
— Ая та ҫыхлан, йӑвӑр илие, пӗр ырхан керс] 

сутас пулат мак пурта илме, хӑйне лариӑ хакӗ- 
1680—тевкӗ, ответлерӗ рабочи.

— Ан йӑсласам -вӑл хакпа. Спичӗк курапки - 
ун чухне пин тенкӗ тӑрса... Вӑл Керенски укҫщ 
хаклама ҫук ӗнтӗ халӗ,—тӗлӗнчӗ колхвзник.

— Ха%хипе калаҫҫӗ сана..
~  Ҫак пуртӑ-и? Тфу! Укҫине ҫӗртен тупсаи 

вӑл хак памасгӑп ӑна,—турпас ӑшне ывӑгса й 
чӗ колхозник пуртта.

— Ан тӗлӗн! Акӑ итле: епӗ кунта йунӑ ҫул ы 
ла ӗҫлетӗп ӗнтӗ. Ударник, конешнӑ... икҫӗр тет 
йахӑн илетӗп ӗҫлесе кашни уйӑха.

— Вара?
— Вара хам пуртӑпа ӗҫленӗшӗн кашни уйӑх{ 

ӗҫ укҫи ҫумне ҫичӗ процент иана хушса тӳлеҫҫ 
Вунӑ V ҫулра вӑл—шӑп 1680 тенкӗ пула̂ Р. Ҫа> 
ла Яакаттараҫҫӗ пире савӑта. Лнланатӑн-а?—отве 
лерӗ рабочи.

— Кӑитӑр кунӗнчех, пур халӑх куҫӗ умӗнчех ҫш 
ла ҫараттараҫҫӗ иккея сире савӑта. Ҫаратни кӑ! 
га мар-ха, акӑ есир, есир мар сирӗн пуҫлӑхсе 
сутнӑ вӑт савӑ'-а. Пурнатӑр—пурӑниа вӗренме 
есир,—пӑрахса утрӗ вӑрҫса колхозник.

Ку сценӑ ҫннчи комеди пирки урӑх ӑнлантарс 
пама та кнрлӗ мар. Вунӑ ҫул мар—вунҫичӗ ҫул ӗ( 
лесе вунсакӑра куҫрӗҫ вӗсем. Ҫак вӑхӑтра вунӑ рг 
бочийе 1680 тенкӗ тӳлесен те, тепӗр цех тус 
лартма пулат. Анчах кам амӑшӗ ҫуратнӑ-ши сир« 
пурӑнма манвӑ ухмахсене?.

Ннк. Пушкин.

Лӑпиӑ ҫын вӑл Ентри.
Йӑваш ҫын Ҫемен Ентрийӗ. Калама ҫук йӑваш, 

Ҫурла уйӑхӗн тӳлек каҫӗ пек лӑпкӑ тӳлек ҫын 
в м . Унӑя тулли пичӗ ҫинче лаптак авӑнчӑк икӗ 
шӑтӑклӑ сӑмса вырнаҫни унӑн йӑвашлӑхне нимӗн 
те пӑсмаст. Уйрӑмах Ентри 1931-мӗш ҫултан кун- 
тала лӑплаичӗ, йеряпеленчӗ, пӗр сӑмахпа, тӑрӑлса 
ҫитрӗ.

—Ну, мӗнле, йулташсем. Ҫемен Енгрине колхоз 
предҫедатӐлне суйлатпӑри-ха?—ыйтрӗ Елӗк райо- 
нӗнчи ,Пакӑш“ колхоэ членӗсен пухувӗнче пуху 
пуҫлӑхӗ.

~Суйлас1--терӗҫ 6—7 сасӑ.
—Ыттисем мӗншӗн шарламастӑр?~килӗшекен- 

сем сахал лирки ыйтрӗ предҫедатӗл.
—Урӑх ҫынна суйлама ыай ҫуки мӗн?—5 —6 ҫын 

хирӗҫлесе ыйтрӗҫ хыҫалтан.
—Ничево, Еятри аваа лӑпкӑ ҫын, ӗҫлеме пул- 

тара -̂,—ответлерӗ пуху пуҫлӑхӗ.
— Сасӑлатӑп, Кам хирӗҫ—алӑ тӑратӑр! Никам 

та ҫук,
Пулчӗ ӗҫ. Ентри 4 - 5  ҫул тӗрлӗрвн таварпа сутӑ 

туса пурӑннине пухури колхозниксем пурте пӗлеҫ- 
ҫ6 те, анчах: ӑҫтан пӗччен хирӗҫ алӑ тӑратӑн,— 
шутлаҫҫӗ кашнийех. Пуху предҫедатӗлӗ пысӑк 
вӑй вӗт пухура. Вӑл та Ентри майлӑ пуринчен

мзлтан тухса каларӗ. Ҫнтменнине кугӑнла с а с а  
ларӗ,—тесе саланчӗҫ пухуран хӑшй-пӗрисем.

Лӑпкӑ, кӑмӑллӑ, йӑваш кӑмӑлӑ предҫедатӗл 
пирӗн Еатри.

—Ӑҫта кайатӑн Ентри?
—Пасара кайатӑп-ха, ӗне сутас тетӗп.
—Ӗнене сутма йурат-и апла?
—Йурамасӑр, манӑн ӗнепе кама мӗн ӗҫ, пӳрг 

пӗренине ҫитермеле ыар вӗт ӗнене.
' —Апла пулсан ан кай ха, епӗ те ӗне ҫавӑтса 
тухам. 7—8 хут пасара карӗ Ентри. Кашнинчех ӗне 
сутма кайаа, кашни каймассӗренех хӑйӗнпе пӗрле
1—2 ҫынна ӗне сутма илсе кайа-Е. Ентри йаланах 
пасарган ӗнине ,сутаймасӑр“ килет. Унпа пӗрле 
кайансем нихҫан та ӗнисене кайала ҫавӑтса кил- 
меҫҫӗ.

Ентри хӑйӗн ӗнине пайан кун та сутайман-ха. 
Калаыа ҫук лӑпкӑ вашават кӑмӑлӑ пирӗн Ентри. 
Вӑл лӑпкийӗ ҫакӑнтан та аван курӑна^. Тӗслӗг 
„колхоз лашисене 1931-мӗш ҫулта пӗрлештернӗ 
пулин те пайан кун та вӗсем ва»ь%и вите туман, 
Шӑтӑк-ҫурӑк сарайсенче хӑнтӑртатса тӑраҫҫӗ ше- 
ремет лашисеы. Сысна вити лекки пур, аячах пӗр 
чӳречи те ҫук. Хӗлле пулсан чӳречесеве пӑртан



Лӑщаҫҫӗ пу.шала. Сысаисем ҫинче хӑнкларам та 
пысӑк пыйтӑсем пытанмала вылаҫҫӗ. Вӑл та  не 
важнӑ. Мӗншбн тесен ҫуркунне ҫитсеи сысна 
пыйтине чанасем тасатакан-ха.

Аван ҫыя пирӗн Ентри, мӗншӗн тесен нихҫаи 
та вӑл ҫынна йатламаст, куҫран ӳкмест. Халӑх 
у.>ӗаче йата кӗмест, сивӗ сӑмах илтмест. Ҫавӑнпа 
та хӑйӗн колхозяе патшалӑха ты рӑ та суттармарӗ 
Ю центчер сӳсе те леҫмен ха. 500 тенке йахӑн 
патшалӑх умӗнче тӗрлӗрен парзм.

-“ АйаН мар_ иурӑама иирӗи колхозра, колхоаӗ 
начарланат, ӗнисеае сутса пӗтеретпӗр, лашисем 
начарланса кайрӗҫ, сыснасем пыйтланаҫҫӗ, теҫҫӗ, 
вПакӑш* колхозникӗсем.

Тӗрӗс, хисеплӗ колхозниксем! Сирӗн колхозра 
чӑнах_ йапӑхсем пур ыар. Епӗ сирӗн пек пулсан 
сугаҫӑ кулак Ентрине тавнах Шупашкара решут- 
кӑсем вйтӗр пыхса ларма ӑсатмгла.

Сӳпенке Илли.

Ватӑ саланайӑн
— Ман пата килтӗа-и, Иекӗм пичче?
— Сан пата килсе пӑхас терӗм-ха, таса атте! 

Пӗр ӗҫ ҫинчен калаҫса пӑхас терӗм.
— Аван, аван манпа калаҫни. Кирек мӗнле ӗҫ 

у.мӗн те пачӑшкӑпа калаҫса пӑхма хушнӑ таса ат- 
тесем. Ну, мӗнле ӗҫ илсе килчӗ сана мац пата?

— Пит пысӑк ӗҫ, пачӑшкӑ! Ачан ачи ҫуралнӑ. 
Советра ҫыргартӑаӑр та, анчах унпзх сахал пек. 
туйӑнаЕ: тӗне кӗргес пулӗ тесе шухӑшлатӑп.

— Йурат, Йекӗм ничче! Турӑ хушнине тӑвас пу- 
ла1 Пӗчӗк ачана шыва кӗртсе турӑ хӑзатне парас 
пула!г,

— Сана, пачӑшкӑ, калама ҫӑмӑл, анчах ывӑлӑ.м 
манӑн турра ӗнӗнми пулчӗ ҫке. Вӑл тем парсан та 
тӗне кӗргес тенипе килӗшес ҫук.

— Ах, чӑнах та апла-ҫке: сан ывӑлу турра ӗнен- 
меннине пӗлетӗп. Турӑсӑрсеи ушкӑнӗнче активлӑ 
ӗҫлет вӑл. ,

— Вӑрттӑн тӗне кӗртсе йарсан мӗн пулӗ-ши! Йӑ- 
ван сисиччен...

— М-м... вӑртгӑн тетӗн? Вӑртгӑн та йурат, Йе- 
кӗм пичче. Лайӑх тӳлетӗн пулсассӑн, вӑрттӑн та 
туса парӑп. Ун пек ӗҫшӗя мана пуҫран тытса ачаш- 
лас ҫук та. Вун тенкӗшӗн аппаланса пӑхма йурат, 
Ашшӗ килте ҫук чухне йӑтса кил-ха ес ачине ман 
патӑма. Епӗ ӑна хам пӳртрех шыва кӗртсе йат па- 
рам. Анчах вун тенкине чиксе килме ан ман.

I — Епӗ, пачӑшкӑ, вун тенкӗ нӗнех калаҫса тӑмӑп 
'ӗнтӗ. Анчах тӗне кӗртмели савӑт-сапасӑр тӗне кӗрт- 
;се йама май ҫук-ши, ахалӗн кӳршӗсем сиссен аш- 
шӗне каласа пама пу^араҫҫӗ.

— Мӗнле калаҫан, Йекӗм пичче, ӑҫтан вара тӗне 
кӗртмели каткасӑр тӗне кӗртме пулат-ха?

—- Епӗ, пачӑшкӑ, ваттисенчен ҫакна илтӗнччӗ: 
авал пупсем ҫук вырӑнсенче ачасене ҫӗлӗкпе тӗне 
кӗртнӗ теччӗҫ. Кумми, ашшӗ-и, йе пӗр-аӗр хурӑн- 
ташӗ хӑйӗн ҫӗлӗкне илет те виҫӗ хугчен ун ҫино 
хӗрес хурса тухат, кайран вара ҫав ҫӗлӗке ачи пу- 
ҫӗ ҫине тӑхӑнтартса йарат,

— _Хм-м! Ҫӗлӗкпе тетӗн? Ҫӗлӗкпе те йура1». Тӗ- 
не кӗрт.мели каткара май килместӗк ачун ачуна ҫӗ- 
лскпеле тӗне кӗртсе йарам, Турӑ хӑвачӗ ҫӗлӗк ви- 
тӗр те ача ҫине анма пултарат.

—• Ух, чунӑм лаштах кайрӗ. Спаҫибӑ сана па- 
чӑшкӑ, спаҫибӑ! Халӗ епӗ кайам-ха.

— _Ма кайан? Тӑр ха тӑр, калаҫса татӑлӑпӑр. 
Вуннӑшне тӳле те, ҫӗлӗкӳ ҫияе виҫӗ хугчен херес 
хурса йарам, вара ӗҫӗ пӗтет те.

— Сӗрӗм тиври мӗн сана, пачӑгакӑ? Мӗншӗн вун 
тенкӗ тӳлес-ха манӑн? Ҫӗлӗк ҫине хӗрес хума хам 
та санран кайа мар пултаратӑп. Православный 
етем вӗт епӗ те.

— Есӗ хӗрес хунипе ача ҫине турӑ 1ӑвачӗ анай- 
маст, Пачӑшкӑсем ҫеҫ ӑна тума пулгараҫҫӗ.

— Суй, суй ӗнгӗ, пачӑшкӑ! Питӗ пысӑк хӑваг 
анма пултарат. Хӑвах каларӑн ҫке, пупсӑр-ыӗнсӗр 
ҫӗлӗк урла та тӗне кӗрт,«е йурат, тӗрӗн. Вунӑ тен- 
кӗ илесшӗн тата... ҫаа пӗчӗк ӗҫшӗнех. Епӗ халӗ 
вунӑ тенкӗпе мар, пӗрер тенкӗ парсассӑнах пӗтӗм 
йалӗпе тӗие кӗртсе тухма пултарагӑп. Вагӑ ҫерҫи- 
йе хӑвӑхпа улгалас терӗн и? Ну, йурӗ кайам-ха епӗ. 
Сывӑ пул! Ас парса йанӑшӑн спаҫибӑ сана.

Карпӑв.

Лашаран вӑтанман Сотйиков
Питнкассинчп (Шупашкар р.) „Агроном" колхоз членс В. Сотников

Ҫмрчквв ӳкерчӗиӗ.
хамӑт-енерчӗв.ҫптмен лирки хӑаӗн 
кӳлсе йанӑ, (.Ӳкерчӗк ҫине пӑх)

ҫумне ҫирӗплетнӗ лашине ҫапла майпа

Пирӗн Сотников-^ухмах 
Тытрӗ кӳлчӗ урхамах, 
Пуҫра ӑсӗ ҫитмеярен 
Кӳлчӗ лартрӗ хӳререн.

Ак пырӑҫҫӗ сирпӗнсе 
Ӑмӑрт кайӑк пек вӗҫсе. 
Йулчӗ Сотников ӳксе, 
Ҫуна йулчӗ ҫӗмрӗлсе.



Мытинпа НикифВрЗв
Мытин пуляа й»л пуҫлЗхӗ, Мӑн Етмен йалӗнче 

ӑиа .предҫедатӗл** тесе чӗниӗ. Мыгин распорӑа- 
жевисем пакӑ.

— Парӑмсене татӑр... Кам парӑмсене памзст— 
вӑл тӑшман. унпа пит хытӑ кӗрешетпӗр.—Покка 
в.^аҫ хам алӑрз... Епӗ пултуй ҫын мар. Манӑн 
алӑ ҫ ине да мӑ р  влаҫ Хӗрлӗчутай районӗнчи виҫӗ 
йала панӑ. Итле, Мӑн-Етмӗн! Игле, Шӗмшеш! Есӗ 
те итле, Пӗчӗк Етмен!.. Тӳллӗр ҫу, тӳллӗр ҫӑм. Ҫу, 
ҫӑм таварсене пухат манӑн ҫывӑх тус, активист, 
ком сом олӗс-Н икиф ӑрӑв, Фрол Трофимчӑ! —тесе 
йалсене ӑнлантарнӑ.

— Памалине памала ӗнтӗ, памасӑр ӑҫтач йурат? 
Парямсене татса пирӗн кашнин патшалӑха пулӑ- 
шас пулат,—тенӗ йалсем.

1933 мӗш_ ҫулхи сӗ -ҫу парӑмсене йал ^ыннисем 
парса татнӑ, ҫӑм планне те тултарнӑ. /

Мытин васканӑ, ҫине тӑрсах хӑваланӑ. Ники- 
фӑрӑв „прийомшчик* пулса каткг-каткипе ҫу пух- 
нӑ, ҫӑм пуҫтарнӑ.

— Ҫу илсен те, ҫӑм парсан та Никифӑрӑв кви- 
Т8НЦИ памаст,—<гесе ҫынсем Мытина йевитленӗ. 
Ҫу сӗтшӗн, ҫӑмшӑн укҫа пулат-<?

— Квитанци памастпӑр, укҫа кайран паратпӑр... 
Тӳллӗр те „бастӑ". Ай, есӗ хирӗҫле хӑтланма шут- 
латӑн?—тенӗ Мытин.

— Хирӗҫлесе мар, ыйтса пӗлес терӗм,—тесе 
ҫынсем пуҫӗсене хыҫнӑ.— Калаҫас мар, тата тем 
курса тӑрӑн,—тенӗ те ҫынсем калзҫман. Калаҫас 
килсен те пуҫӗсене хыҫса, ӗҫлӗ пулса хӑйсен ӑш- 
чиккисене лӑплантарьӑ.

Мытинпа Никифӑравӑя хушшинче пӗр тымар 
выртнӑ. Вӑл тымара Мӑн-Етменсем .хӗрарӑм  ты- 
марри“ теҫҫӗ. Ку тымар тӑрӑх кайсан Никифӑрӑвпа 
Мыттин хушшинчи ратнеллӗх валӑрат. Никифӑ- 
рӑв Мытинӑн кӗрӳшӗ пулса тӑрат.

— Епер отвеглӗ ҫынсем Пирӗп, калас пулат, 
рево%уци панӑ ҫӗнӗ сисӗмлӗх, ултӑмӗш сисӗмлӗх 
пур. Сирӗн вӑл ҫук. Ку сисӗмлӗхе вырӑсла ,чув- 
ствӑ огветственноҫти“ тетпӗр... Епӗр ҫав .чувствӑ- 
па“ ӗҫлетпӗр.

— Квитанцисӗрех пуҫтармала-и вӑл?
— Ку вара ҫӗнӗ формӑ-и?
— Тӑрӑхлатӑн штолӗ!—тесе Мыгин тарӑхат.
— Ан шарла!.. Илтместӗн-и, темле „чувствӑлӑ* 

ҫу тенине,—тесе тепри чарчӗ.
— Манӑнне пӑхса пӑхӑр-ха... Тӳррипех калас, 

ку ҫӑва манӑн арӑм кӑмакана лартса шӑратнӑ, чув- 
ставӑҫӑвӗ п^улат-и? У рӑхҫу ыанӑн ҫук... Пошалстӑ 
ҫакнах илӗр.—тесе ш ӑратнӑ ҫу чашкине стойкӑ 
ҫине лартрӗ пӗри.

Мӑн-Етмен, Пӗчӗк-Етмен тата Шӗмшеш ҫынни- 
сем 1933-мӗш ҫулхи ҫу-сӗт, ҫӑм планӗсене тултар- 
нӑ. Анчах .кайран килет" тенӗ укҫа пайан кун та 
йала ҫитеймен. Хӑшӗсем илнӗ—теприсем илмен. 
Мытинпа Никифӑрӑвран ыйтсан та ку укҫа ма 
килменни ҫинчен пӗлеймен.

К ӑҫал, ҫӗнӗ суйлавсем иртсен, Мытин пуҫлӑхран 
тухнӑ, унчен малтанах Никифӑрӑв та „прийом- 
ш чикран' тухса пӑрӑннӑ. Вӑхӑт пӗр ыайах ыалала 
шӑвӑннӑ. Етемсем пуҫӗсене хыҫнӑ.

— Кӗретпӗр и кунта?--тесе пӗр пӳрт ҫиве тӗл- 
лесе кӑтартрӑм.

— Унан нумайах .мар.—терӗ мая бригадӑра маи 
па пӗрле ӗҫлеме уйӑрнӑ Ҫилйавкин.

— Дзвай кӗрес!—терӗ тепри,
Мӑн-Егменӗн мӑи урамӗ тӑрӑх пӑхса илтӗм,

калиткӑва уҫса йатӑм. Ҫенӗхе ҫитсен хыпашласа 
алӑк хӑлӑпке тупрӑмӑр. Пӳрте кӗтӗмӗр.

— Захар Матвейч килте-и?—терӗ Ҫелйанкин.
— Ах, кирлӗччӗ и?—^̂ тесе хыпӑланса пӗр карчӑк 

тӗпелтен тухрӗ. Унтала-кунтала пӑхрӗ те ман ҫи 
не пӑхса:

Ку йут ҫын пулас-ха... Мӗн ӗҫпе Захзра ый 
татар ши?—терӗ.

— Укҫа пуҫтаратпӑр, кинеми!.. Тен хӑвах пзрса 
йарӑн!-терӗм те карчӑкпа калаҫма пуҫларӑм.

— Парас... Памалине ыйтаҫҫех ӗнтӗ.> Татса йа- 
рас,—терӗ те хӗвӗнчен укҫа кӑларчӗ.

— Мйҫе тенкӗ х а ? -т е р ӗ .
— Санӑн нумай йулмзн: пӗтӗм парӑм та 14 тен 

кӗ ҫех татӑлман,—теоӗ Ҫелйанкин.
Карчӑк 14 тенкӗ укҫана пачӗ, аллине квитанци 

илчӗ те ман ума пырса тӑчӗ.
— Квитанципе паасан ҫухалмаст... Итле-ха, еп 

пӗлтӗр 13 кӗрепенке ҫу, 1 кӗренче чӗрӗк ҫӑи па 
тӑм... Укҫисем ҫ\халчӗ;... Мытин предҫедатӗлччӗ 
Никифӑрӑв „прийомшчикччӗ",—терӗ карчӑк.

— Епӗ ун ҫинчея илтмен-ха, кинеми!.. Есӗ кала 
нине манасран ҫырам-ха. ыран 'ыйтса пӗлӗп,- 
терӗм.

— Ҫыр-ха... Укҫа килнӗ пулсан...
— Йурӗ, ыран калаҫса ыйтса пӗлӗп-ха,—тесе* 

пӳртрен тухрӑмӑр.
Пӳртрен пӳрте карӑмӑр—укҫа-тенкӗ пухатпӑр 

1933-мӗш ҫулхи ҫу сӗт, ҫӑм ҫинчен пӗр урамра 
10 ҫын тапратрӗҫ.

— Мыгинпа Никифӑрӑв чикрӗҫ...
— Ҫавсем халӑха лӑкарӗҫ.
— Каааҫсан сӑмах та... Ыр курчӗҫ вӗсем!—теҫ 

ҫӗ Мӑн Егменсем.
Тепӗр кунне йалканашӗнче 1933 мӗш ҫулхи ҫу 

ҫӑмсем, вӗсемшӗн килнӗ укҫасем ҫинчен ыйгм 
пуҫларӑм.

— Чортла хӑтладяӗҫ вӗсем! Ҫине те, ҫӑыне т( 
йазтан пӗтӗмпех пухнӑ, ҫу савӑтне Ъаман... 15 пӑ 
ҫу таҫта чивнӗ. 15 пӑтшӑн укҫи те килмен,—тер 
йалканаш ҫыруҫи Челейкин.

— Сута ма паман?
— Кам парат? Мытин хӑй предҫедатӗл, Ники 

фӑрӑв унӑн ,сопчӑннӑ“, калас пулат, ратне... Та 
путлантарчӗҫ. \

— Тӑхта-ха, мӗнле апла?.
— Вот, ҫапла!.. Мӗн тӑвас тетӗн?
— Пар хя. Парӗҫ вӗсем сут. 15 пӑт ҫу ахале 

ҫырӗҫ,—терӗ те колхоз предҫедатӗлӗ те пуҫне хы( 
са илчӗ.

— Да, ҫиме те, ӗҫме те, конешнӑ, пулчӗ в6сен( 
Халӑх ҫинче хырӑмсене ҫапса пурӑнчӗҫ,—тер 
тепри.

Халӑх сучӗнче (пирӗн районра) ӗҫ нумай пирю| 
вӗсем час пӑхса тухаймӗҫ, тесе Мытинпа Ник1 
фӑрӑва „Капкӑн“ сутне парас. „Капкӑн“ ҫапса 
тен Мытинсен ,чувствисем‘ палӑрӗҫ. Ултӑмӗш с* 
сӗм хыҫӗнчи 15 пӑт ҫу ӑҫти те курӑнмаллах кур 
нӗ. Ҫу шӑрши пур, ,Капкӑн“ ҫапсан ку шӑрш 
тӑрӑх ҫӑвӗ те тупӑна^  ̂ пулӗ. К— й.



Д апкЗг йачӗпе килиӗ жалӑбӑсем
„Капкӑн'* редакци!

ыйтатӑш^" ҫакӑн пек  пӗлтерӳ кӑларма

Шупашкарта „П ланетари“ пулчӗ, Ку планетари 
Мускавринчен пӗртГе кайа мар вара. Мӗншӗн те- 
сен, Мускаври планетаринча пукан ҫинчэ ларнӑ 
ҫӗрте йе тӑрса анчах ҫӑлтӑрсем курма пулат. Шу- 
пашкарти планетаринче, койкӑ ҫинче ҫӳлеле пӑх- 
са вьфтнипех ҫут ҫангалӑкри ҫӑлтӑрсене курма пу- 
лат. Ҫӑлтӑрсене анчах курма 'мар, ҫӑмӑр ҫунӑ вӑ- 
хӑтра ҫӑмӑр та ш ӑпӑртатса ҫӑват.

Шупашкарти планегаринчен тӗлӗнмели те питех 
ҫук. Вӑл_ ҫакӑн пек П единститут обшчежитинче 
иаччан пӗр кӗтессинче кӑмака труби вырӑнӗ пулнӑ. 
4на хале ҫурӑк фанӗрӑ татӑкӗсемпе анчах хупӑрла- 
са хунӑ.Ф анерӑ ҫурӑкӗсенчен ҫӑлтӑрсем питӗ ла- 
йӑх курӑнаҫҫӗ. Ҫавӑнпа кам М ускаври планетари- 
не курман; вӗсем Ш упаш карти планетарине пыр- 
са курма васкӑр. Планетарине ҫак адрӗспе пырӑр: 
Чебоксары, коммунальная слобода, дом 3, общ ежи-' 
тийе Пединститута, комяата 3. Н. А строном ов.

„Капкӑн‘‘ тусӑм!
Кала-ха: манӑн Хватукассине кирпӗч кӳрме кай- 

иашкӑн хчш утне кӳлмеле? Часрах кирпӗч кӳрсе 
пӳрт кӑмаки тутарасчӗ. Ачасем чӗрӗп пек хутлан- 
са шӑлӗсене ш атӑртаттарса лараҫҫӗ. Бригадир ма-

К Ӗ Т Е С Р И

на ҫуна илме пӗрин патне, тилхепине илметвприн 
патне, пӗкӗпе хӑмӑтне илме тата теприн патне, 
йӗнерчӗкпе урхалӑх илме татах теприн патне чуп- 
тарат. Виҫтӑзат сехет пӗрин. пагӗнчен тухятӑн та 
теприн пагне ҫӳретӗн. Нихӑшӗ те памаҫҫӗ. Йулаш- 
кйнчен ура.мра тӑратса хӑварнӑ кӗсрене те та- 
хӑшӗ ҫавӑгся кайнӑ.

Лаша хатӗрсем пирки пирӗн чдсях-часах тавла- 
шусем пулса кайаҫҫӗ. Ҫав тл л аш ӳ р а  хам тӳрӗ сӑм- 
сана чалӑштарга йарасран хӑратӑп.
М ӑчкаваш ри „Ҫӗнӗ ҫул“ колхоз членӗ Михала.

Хаклӑ „Капкӑн^!
Пӗлес килег: Август уйӑхчен Канаш районӗн- 

че пулнӑ Ново-Челкасы йалне халӗ ӑҫти райояа 
куҫарса лартнӑ-ши, йе вӑл йЬл тӗлӗнче ҫӗр чӗтрен- 
нӗ те, йалӗ вара пӗтӗм ҫынни ҫурчӗ-мӗнӗпех ишӗл- 
се анса ҫӗр айне путса ҫухалнӑ-ши? Август уйӑ- 
хенче мӗн авалтанпах вӑл й ла Канаи ри почтӑ 
уйрӑмӗ пӑхса тӑраччӗ.халӗ... аагуст уйӑхӗ вӗҫӗнче 
епӗ вӑл йал адрӗсӗпе йанӑ ҫырӑв\ хам пата ка«>а- 
ла: ӳн пек йал пирӗя ҫук, тесе тавӑрса йачӗ. Чӑ- 
нах куҫса кайнӑ-ши Ново-Челкасси йалӗ Канаш 
районӗнчен, йе Канаш почтинче ӗҫлекенсен пуҫ ми- 
мийӗ тенӗ йапали пӑс пулса сывлӑша тухса веҫсӗ 
кайнӑ.
Ленинград, 13. ?агородный, 48.

Ҫар служӑщи И. К. Смирнов.
Ҫ У  К Т У Р Д

Тобурдановра ачасен йаҫлинче иковӑ пулнӑ. (Сывлӑх комиссариачб доклачӗнчен).
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Руководитӑпннцӑ: Апат хыҫҫӑн мӗн тумала^

ҫиториӑшӑн 1урра таш туса гӑхсӑхмали фиаку^ьтур туса иртврмме.



А. Етмен.

(Малали. Пуҫламӗшӗ 10-иӗш номӗрте).
Вяра епӗр ҫунпӗр уйӑх та икӗ ерне ҫурӑ хуш- 

шннче ултӑ предҫедятӗл улӑштартӑмӑр. Выфӑх 
пӗр хирӗҫсен ҫапла вӗт вӑл, йе тӗс килмест, чӑ- 
хӑмҫӑ пулат-и. йе ҫакса хунӑ птйав тавраш не чӑм- 
лаканни лекет-и сана, тата хӑшӗ тӳсейми кӑгӑклӑ 
пулат те, турта хушшйнче тапа-тапа, урапа малти 
ӳречине ватса пӗтерег; ун пек лашана тыгкалама 
питӗ вӑрӑм тилхепе кирлӗ, кайри тӗаел ҫинех лар- 
часан, сана вӑл йӗп-йӗпе тӑват, тапмассереа 
пӗрре сирпӗгет вӑл сан пчтӳ-куҫу ҫице.

Ҫавӑн пекех, еэӗр вуипӗр уйӑх та икӗерне ҫурӑ' 
хушшинче аха.ътен ултӑ предҫедатӗле ҫигмен. 
Пӗрне суйлатпӑр—ыгла шӑллӑ, пӑйав-шыв тавраш- 
яе ниҫга пыгарса ӗ жӗрме ҫук, ним сӑттавсӑр 
ӗрӗхет тата, халерӗ; тепӗр пр-дҫедагӗл улӑштарса 
килтӗмӗр —касса витми кутӑн: сӑргала туртмаст, 
а н я а л а —тьтса  чарма ҫук ӗрӗхет; виҫҫемӗшне 
илсе килтӗмӗр.

—-Ну!—терӗҫ Патӑрйелӗнчи Кепирсемпе Пакӑр- 
тинсем,—кун пек предҫедатӗл шыраса та тупас 
ҫук есӗр,—терӗҫ.

Ҫапла каларӗҫ те, ҫӗнӗ предҫедатӗле Патӑрйелӗн- 
чен илсе тавӑрӑнтӑыӑр. Лартрӑмӑр сӗгел хуш- 
шине. Ларат, нӑстайашчи предҫедатӗл пекех.^Чи 
ыалтандх счетоводран ҫулгалӑк ӗҫ планне ыйтса 
ялчӗ. Йлан ҫине пӑхса ларчӗ ларчӗ те, пигӗ авто- 
ритетлӑ каларӗ:

— Мана пӗр икӗ пӑт тулӑ ҫӑнӑхӗ, вунӑ вунпи- 
лӗк кӗренке какай кирлӗ пулат,—терӗ,

Епӗр ним те пӗлместпӗр-ха: <ӑш йалсем, хуша- 
мачӗ мӗнле, чӑваш и, йе туркӑ... Анчах пире ун 
ҫинчен пит нумай пӗлни те кирлӗ пулман, пирӗн- 
шӗн район пӗлетчӗ ун чухне, кивӗ Патӗрнел 
ттире мӗнле предҫедатӗл кирлине шутсӑр лайӑх 
пӗлсе тӑратчӗ, Зайавкӑ кӑна пар. Зайавкӑ парсан, 
вӑл пӗр уйӑхра та вунӑ предҫедатӗл улӑштарса 
пама пултарнӑ. Мӗне кирлӗ суйлав принцип?пе 
устав йӗркисем. Кун пирки пирӗн пӗр член кӑшт 
ҫеҫ иамӑсланман. Кайнӑ вӑл Иух1#ана предҫеда- 
тӗл гуйанма та, лавкасемпе магазинсен вывӑски- 
сене вуласа ҫӳрет. „Союжожмех-кишкаснаб- 
сбыт*—семпе ытти снабсбытсем нумай, анчах 
„Сойуспредҫедатӗлснабсбыт“ ниҫта та ҫук. Пуш- 
лах тавӑрӑнчӗ в_̂ рра пирӗн .член, тру.,одень те 
илеймерӗ уншӑн, Иухмана пушӑла кайса килнӗшӗв.,

Ҫенӗ ,_предҫгд£тӗл кам иккенне пӗлмесӗсех, 
тулӑ ҫӑнӑхӗпе така какайне виҫсе патӑмӑр вара. 
Кун хыҫҫӑн ҫулталӑк ӗҫ планне тата тӗплӗрех 
пӑхкалама пуҫларӗ.

—Иван, терӗ вӑл тепӗр кунхине,—пӗр ик-виҫ 
кило пыл виҫсе пар-ха,—терӗ.

План тӑрӑх ыйгат те, йепле парас мар? Ӗҫлес 
тӗлӗшпе вара ӑна план тавраш ӗ пӗ рех те кирлӗ 
мар, мӗншӗн тесен тункатана мӗн планӗ кирлӗ.

Л арат вӑл сӗтел хушшинче плансӑр-мӗнсӗр,
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унтан тухса кайат, -каллех плаасӑр-мӗнсӗр: ту 
кага та тункага,

—Фӳй-фӳӑ-фӳй!—шӑхӑратпӑр чӑмӑрла.— Пӗт
рет вӗт ку пире... Акӑ ҫыпҫӑнчӗ му^ча мил 
ҫӳлҫи ҫемҫе ӳт ҫумде, вот кӗсен, е!...

Пӗррехинче епӗр хуг илтӗмӗр те, Йухиана ҫы 
ҫыртӑмӑр. Малтанхи строкисенче салам ҫырм 
сӑрах, ыйтӑва хӑйаккӑн ларгрӑмӑр: „Дайош пи 
ҫӗнӗ ппедҫедатӗл, урӑх нимле гайкӑ та кир 
мар‘ , Ҫыру Бӗҫне хӑйусӑр ҫеҫ: „Есӗр йараймаса 
предҫедатӗле хамӑр хушӑмӑрган суйласа хув 
тивет“_тесӗ тӗртсе хутӑмӑр.

Ку вӑхӑтрз кивӗ Йухмана ҫӗнӗ Йухма кил1 
пулнӑ. Ҫӗнӗ Иухма кавӗ Й/дмана таканлама пу 
ланӑ:—Ма есӗ сойузпредҫедатӗлснабсбыт уҫ 
кунга?—тет.—Ма есӗ колхозсене, чарусӑр йамш, 
пек, унтала та кунтала турткаласа, вӗсен ӗҫӗсе! 
йапӑхтарса йанӑ?—тет.

— _Ма санӑн колхозусенче пӗр лаша пӗр кун 
виҫ-тӑватӑ тӗслӗ турга хушшне кӗрет, ма, е?

Ку йапала чӑкак та ҫапла пулчӗ ҫав, Пӗр ку| 
хине районтан нрех уполномочӑннӑй килчӗ.

— Пайан мӗн ӗҫре-ха сирӗн колхоз?—ыйт1 
вӑл.

— Ыраш акатпӑр,—терӗмӗр.
— Тӑварӑр.. Кӗлте кӳрес пулат.
— Аки кайа йулат,—тетпӗр.
— Ни-_ни ни-ни!.. Тӑварӑр, тӑварӑр. 
Тӑвартӑмӑр. Вунӑ сехег тӗлӗнче тепӗр упв.нк

мочӑнаӑй ҫитрӗ.
—- Мӗн ӗҫлетӗр-ха пайан?—ыйтат.
— Кӗлте кӳретпӗр... Ъ!раш ак...
— Никеких кӗлте, никаких ыраш! Кам хуш{ 

сире кӗлте кӳме? Кам хушрӗ сире ыраш акм 
Хлебосдачӑпз кайас пулат, и никаких гвоздей.

Виҫҫӗмӗш уполномочӑннӑй Канаша леҫме тийе< 
лартнӑ тырра калла пушаттарчӗ те, каллех ыра 
акма хире хӑваласа кӑларса йачӗ;

Вӗреннӗ есӗр хӑвӑр пуҫтӗшшӗн ҫӳреме!~т(
пире.

Ним тума _та ҫук вӗт. Лашасене пӗр кунта 
тӑватӑ тӗслӗ турта хушшнне чикрӗмӗр, анча 
тӑватӑ пуслӑх ӗҫӗ пулмарӗ Уполномочӑннӑй хуа 
нине итлес пулат. Вӑл районтан йала килсе! 
пирӗн кӑлендарлӑ ӗҫ планӗ ниме йурӑхсӑр ху 
татӑкне тухат.

— Епӗр патшалӑха тырӑ леҫме аха% те ҫирӗ 
тӑватӑ лаша уйӑрнӑ, ыгтисем колхозри ӗҫе ӗҫле' 
чӗр-ха пӗрех хут.—тилмӗретпӗр.

— Молчат!..
Хайхи ҫӗкӗ Йухма кивӗ Й^хмана хӗртрӗ-хӗртр 

те, пирӗн йеннеле ҫавӑрӑнса пӑхса ыйтрӗ;
— Мӗн каламали пур ха сирӗн?
— Каласси,—терӗмӗр,—нйм каламалийех те ҫу 

пирӗн... Сиртен улӑштарса илнӗ предҫедалӗ



»ллн ытла кукартарах та, ҫавӑн пирки хут илсе- 
кйлтемӗр, пирӗн ӳкӗте „ кӗреймӗр-ши?— терӗмӗр 

т- Иуре,— терӗ ҫӗнӗ Иухма-Патӗрйелӗ.— Кунти- 
не майлаштарам-ха, унтан вара сирӗн патра та си- 
тӗп,—терӗ.

Тепӗр кунне ҫӗнӗ Йухмаран: „Кукӑр алӑлӑ пред- 
ҫедатӗле вырӑнтан кӑларас“ тенӗ хут килчӗ 
Уятан вара тата нкӗ предҫедатӗл улӑгагартӑмӑр.

Ҫуркунне. Ашӑ ҫанталӑкпа пӗрле, вӑл пипӗн 
колхоза ҫӗнӗ ӗҫ вӑйӗ кӳчӗ. Колхоз ӑшчикӗ пал- 
ш са танӑ вӑхӑтра, чиркӳ ҫыннисенпе кулак тар-'' 
{исем колхоза салатма пикеннӗ кунсенче, колхоза 
пӗрлештернӗ лашасене кулак тарҫисем колхоз 
мтинчен вӑрлама тытӑннӑ кунсенче, ыран-пайан 
;уракяне тухма кӗтсе тӑнӑ чух ҫӗнӗ Йухма лире 
и зд и  ҫӗнӗ предҫедатӗл илсе килчӗ.

— Мейӗр, ӗҫлӗр! Епӗр сире, есӗр пире пӗр-пӗрне 
1улашар... Щ авлатӑр ҫӗр, колхоз ҫӗрӗ кӗрлетӗр!— 
герӗ ҫӗнӗ Иухма—Патӗрйелӗ.

Ку вӑхӑтра леш, кулак нӑшкисем пирӗн колхоз 
1ӗтессе кӗтсе ларнӑ. Ш упаш картан килсе, вӗсене 
;ӗр кайала уйӑрса парасса, лаш асене килрен киле 
йлеҫсе парасса ӗмӗтленнӗ.

— Ну, есӗр тата ха% те, Йанаула кайас тетӗр-и- 
а?~-ыйтат ҫӗнелнӗ Й ухма.—-Напраснӑ. Йапонийе 
(итмесӗр те колхозран тарса хӑтӑлас ҫук есӗр.

— Ианаулах кайас тетпӗр ҫав... Пире лашасемпе 
урапа рӑпрайсене кайала парсаи...—теҫҫӗ.

— Ианаула кайма епӗр сире чармастпӑр, анчах 
исӗр шыракаы ҫӗнӗ йал кунтах вӑл.

— Ҫапла пу% те... Пире лаш асене парсан._
—-Ҫук, лаша колхозӑн. Ҫӗр колхозӑн. Ӗҫлӗр 

колхозра, вара лаша та,„ҫӗр те сирӗн пулӑт.
Ҫапла пу.^ те... Еҫлеме тухмастпӑрах ҫав

"  Ирӗксӗрлеместпӗр.
Тепер икӗ кунраы ултӑ бригадӑ .мӗи пур ака 

итӗрӗсене кӳлсе аслӑ урама пуҫтарӑнчӗҫ. Пред- 
Ҫедатӗл митинг уҫрӗ. Сасартӑк хир йенчен пӗр 
^ланутлӑ ҫын кустарса ҫитрӗ, ӑна паҫӑр ака пус- 
тенчи ҫӗр ӑҫта типерех панине пзхма йанӑччӗ. Пӗ- 
1С.М вӑйпа чупса пыракан лаши, транк транк си крӗ ' 
||1ӗ чавса хунӑ пек чарӑнчӗ. Ҫыння ун ҫинчеи сйк- 
:« анса, предҫедатӗл патне чупса пычӗ, аллисем- 
I  хӑлаҫланкаласа темскер каларӗ.
; I— Йулташсем!—терӗ предҫедатӗл.—Итлӗр ха!
:|1брлешӳлӗ ӗҫе тухса кайас хаваслӑхпа шавлакан 
Юлхозниксем шӑпах пулчӗҫ. Тӑн, итлесе тӑчӗҫ' 
|!|р вӑхӑта... Мӗн шавлат? Мӗн кгрлет?

_— Илтетӗр, йулташсем, мӗн ш?влат унта?“-ге> 
рӗ п р ед ҫед р ӗл  автоҫул йеннеле кӑтаргса.

— Трактӑр... Тракӑр вӑл, Ҫергейч! Трактӑр шав- 
лат унта... Васкар ӑна хирӗҫ!

— Лаша ҫине!—командӑ пачӗ предҫедатӗл.
— Лаша ҫине!~кӑш кӑрчӗҫ бригадирсем.

♦ ♦

Ш авларӗ вара ҫӗр. Карларӗ колхоз хирӗ. Пи- 
лӗк трактӑр. ҫирӗм ултӑ пар плуг, ултӑ ҫейӑлкӑ... 
Ш авлат колхозланнӑ ҫӗнӗ хргсчен. Тарӑн, ҫемҫе 
кӑпӑшлаг хурҫӑ тӗрен. Трактӑр—3, 5 га, плуг—1,25 
га пӗр кунта. Мӗн пурӗ 17 ,3-; 32, 5 = 4 0  га пӗр 
кунта.

— Вот сана Йаяаул,—терӗҫ ватӑ колхозниксем.
Вунӑ-вуникӗ ҫын предҫедатӗлтен ҫӗрле пыр-

са ыйтрӗҫ.—Йурат и пире хал> ӗҫе тухма?—терӗҫ. 
Анчзх виҫҫӗн-тӑвӑттӑн Ианаулпа Канашри Вагон- 
стр о й ату х са  сӗнкӗлтетрӗҫ.

Тӗттӗм пулсан автомобилпе ҫӗнӗ Уух.\!а килчӗ.
— Ну, й е т е ? —ыйтрӗ вӑл.
— 40 га пӗр кунта,— рапӑртларӗ.Чр дҫедатӗл.
— Молодцы, дийаво%ата!—терӗ Йухма пврӗн 

колхозяиксене.
Кяҫхи заҫеданиче Д Ӑ М “ йатлӑ колхозран „Ог- 

то Иулевич Шмйдт" колхоза куҫрӑмӑр.
— Астӑвӑр, шелмӑсем, Шмидт йатне ан йарӑр— 

терӗ МГС.
Кӗркунне мӗн пур ӗ :е  пуҫтарса пӗгерсен, пирӗп 

колхоз МТС ӗн куҫса ҫӳрекен Х ӗрлӗ. йалавне ил- 
чӗ— чи кайри пулнӑскер мала тухрӗ.

Ҫулталӑк ҫитет. Ҫӗнӗ ҫурякине тухма хатӗр. 
Предҫедатӗл ҫавах-хд. Улӑигтарас шухӑша тытмаст- 
пӑр,—йӑ.зӑхтарчӗ пӗлтӗр те У лӑш / тзвас текен- 
сем пур та, пире сӗгев укҫи пама вӑн ҫитеймест, 
теҫҫӗ. Пыршӑ ҫинҫерех иккен пирӗпне тупӑшма.

Анчах ко 15ухҫ;лч „йуратмаҫҫӗ“ пирӗн предҫеда- 
тӗле. Аврампа Иӑкӑнатӑн сассисем тытӑннз та, ый- 
татпӑр:

— Сассӑра .мӗи пулнӑ сирӗнне?—тетпӗр.
— Авӑ, шуйтян Йакуркн, мӗн тӑрӑшшӗ вите ту- 

тарса хучӗ ....Пулӑн унту с сӑсӑр; кунӗпе ҫуйӑхат- 
пӑр; Авра.\;! П зкӑнчт!.. Йзкӑиат! Аврам! Витен пӗр 
вӗҫӗнчен теиср вӗҫне \'айпе каланине илтме ҫук 
вӗт-.ха.. Вог кӑшкӑр.1 ш атпӑр—теҫҫӗ.

лаш а взЛ)Т)И 4? шер метрлӑ икӗ вите, ҫутӑ, 
ӑшӑ, таса витесҫм; 90-шар метрлӑ икӗ сарай; ты- 
ха ви 1 и. 35 лашалӑх кивӗ виге сипленӗ, т. ыт. те 
пӗр ҫулта.

Ҫавӑнпа та хытӑ шавлат пирӗн ҫӗр.

Аслӑ шкула к§ма хатӗрлехен!
Педрабфак ҫумевчи аслӑ шкула кеме 

.'сатӗрлекен курса ..хӑшаӗрисем ҫите лек- 
лӗ ҫырма, шутлама пӗлменпиеемех кӗ- 
ресшӗн пелнӑ.

Ҫакня* х а ч ӑ Ч ы т с а  касса  ил те, хав хватерӗн  пӗрени ҫумне ҫаиса хур . 
Кирлӗ в ӑ х ӑ т р а  кирлӗ пулӗ!



Протест
— Дииитрийӗв йудташ, ҫав иапӑы татӑк хӳрелӗ 

ӗнене пуссан мӗнле ши, хӑвах пӗлегӗн, шуйганӑн 
хӳри татӑк, урама кӑларса йама та намӑс, аха% 
пулсан пусас ҫук та,—хӑйӗн ӗнине пусма ирӗк па- 
ма ыйтат Савук.

—  Хо. Сухал, чӑнах та есӗ ухмах-ҫке! Мӗн ту- 
са усрагӑн вӑл ӗнене? Асгу ак хуна та татӑк хӳ- 
ре Савук теме пуҫлӗҫ. Пусах, пус, ун пек вы- 
%ӑха, пусах. Пӗр сӑмахпа ирӗк паратӑп,—ответ* 
лерӗ Димитрийӗв.

—  Предҫедатӗл есӗ пулатӑн-и?
— Епӗҫке.
— Сысна пусастетӗп те санран ыйтма те кирлӗ, те 

кирлӗ мар,—хӑр?рахӑн ыйтнӑ пекки пулчӗ Мирон.
— Манӑнне пусмастӑн пулӗҫке есӗ, хӑвӑнне 

пусатӑн пулсассӑн манран ыйтма та кирлӗ мар, 
п> сах.

Сурӑх пусмала та...
— Шӳрпине ҫиме чӗнетӗн и?
—  Ара ченмесӗр.
—  П /сах.
— Тынашки пусмала та...
— Студӗн тӑватӑни?
— Можнӑ тума.
— Ееех, закускӑ аваи пулат ӗнтӗ,—ҫатма ҫине 

хурса кӑмакана лартнӑ пӑрҫа пак ӑшаланса ларат 
Димитрийӗв.

— Йурат-и?
— Йурат.
— Пусас и?
— Пусах
— Сутас и?
— Сутах.
-— Каҫпа пыр.
— Йурӗ.
— Ерех хатӗрле.
— А как жӗ.
Ҫакӑн пек сахал ӑнланланмала кӗске калаҫусем 

Елӗк рьйенӗнчи Ш арыпкӑ йалсовет канце%арӗнче 
чаС часах пулса иртечтӗҫ, иртеҫҫӗ те. Вӑхӑт шӑ- 
ват Вӑл хӑй н ӗҫнех тӑват. Шарыпкӑ- йалсовег 
Концеэьарӗнче ҫав ӗҫ ҫаплах пырат.

Кӗтмен ҫӗртен кӗрхи кунӑн пӗр тӗтрелӗ ирхине 
Елӗк РИК-ӗ умне ӗнесем, вӑкӑрсем, сурӑхсем, сы- 
снасем, качакасем тата вӑкӑрсем пухӑнса вы%ӑх 
митивги уҫнӑ.—Мууук, мӗкӗкек, мааак, муууу, 
нрик-нррик, мааак,—йанратаҫҫӗ вӗсем.

— Чӗререн й \ратнӑ паниҫисем, мӑйракаллисем, 
мӑкла пуҫлисем! Епӗр пайан пирӗн ҫине тӑшман 
пек пӑхса пире пусса пӗтерме хайаррӑнах тытӑн- 
йипе протеслеме пухӑннӑ. Камӑн мӑйраки шӗвӗр,

шалӗ ҫирӗп,—тӗкӗр, ҫыртӑр, тапӑр ҫак ҫуртра ӗҫ 
лекен вы%ӑх чӗрлӗх ӑстаҫисене. Мӗншӗи тесен вӗ 
сем законран иргсе кайсах пире пӗтереҫҫӗ,—тер! 
малти урине РИК йеннеле кӑтартса ула вӑкӑр.

— Парӑр-ха мана сӑмах! Есӗ ҫителӗклӗ калама 
рӑи. Епӗр кунта паниҫисем ҫинчен ҫех калаҫмг 
пухӑнман. Пирӗн пӑтӑрка кӑтра ҫӑмлӑ хӗр пе« 
сурӑхсем интересне те сыхламала, вӗрсе карӑн 
тарнӑ х ӑ м р  пек чушкисене те манса хӑвармал! 
мар. Епӗ район центӑрне пухӑннӑ чух ирӗклӗне; 
пӗр хӑрамасӑрах калатпӑр. Пире пусаҫҫӗ, сутаҫҫӗ 
ерехпе улӑштараҫҫӗ. Йалсовет предҫедатӗлӗ Дн 
митрийӗв пире пусса пӗтернӗ сгудӗншӗн кӳпс( 
ҫӳрет, ҫекретарӗ те ҫав майах. Епӗр пире пӗтер 
м.е тытӑннипе килӗшместпӗр.

Акӑ пӑхӑр ха ӗнер епӗр ҫӑмӑл кавалери тус( 
йалсоветне кӗрекен йалсенче тӗрӗслесе сӳрерӗмӗ| 
те мӗн курйнчӗ. Йалсовечӗпе илсен налог шутлан! 
вӑхӑгра 655 ӗне пулнӑ, халӗ 519 ӗне йулнӑ й( 
процент чӗлхипе каласан ҫакӑ калама ҫ>'к кӗск 
вӑхӑтра 20,77 проц. чакнӑ. Сыснасем, ӗнтӗ вӗсе! 
ун чухне 828 пулнӑ пулсан, 4 16 ҫех йулнӑ, 49,8 
проц- чакнӑ. Ҫавӑн пекех сурӑхсене те пӗтереҫҫс 
Аш какзйӗ туглӑ, шарку лайӑх пулат, теҫҫӗ. Ӗне 
Сӗмсӗр Петӗрӗ хура кӑтра ҫӑмлӑ, алмаз пек ҫирӗ 
шӑллӑ, савнӑ пӳтекне сутса йанӑ. Пӳтекӗ виле 
пек макӑрат, тет. Шӗмшеш Шӗвӗш,- Мӑн-Шетм( 
Тип-Ҫырма йалсовечӗсенче те ӗҫсем аванӑх ма| 
тесе пӗлтереҫҫӗ. Ҫитӗ пирӗнтен мӑшкӑлама. Пирӗ 
те пурӑнас килет Е п ӗ ' хаыӑн йулашки сӑмах 
,пире пӗтернипе чикӗсӗр вӑйлӑ кӗрешмеле“—тес 
пӗтеретӗп. Урра! Муууук! Мӗкекек! Нрик-нрии! 
маа к1

— Айтӑр РИК-е!
— Атӑр!
Чӑнах РИК алӑкӗ патне пӗр кӗтӳ вы%ӑх кӗрл( 

се пычӗҫ.Анчах РИК сторӑжӗ алӑкне питӗрсе ш 
се ҫумӑр шывӗ йухмали тӑрпа тӑрӑх икӗ хугх 
ҫург тӑрне йытӑран таракан пӗтӗ кушак пек, х; 
парсз кайса, ҫурт тӳпинчен ҫӗр ҫурӑласла,—вь 
ходной вӗт пайан, саланӑр шуйтансем!—тесе кӑп 
кӑрса йачӗ.

Тӗрӗс протеслеҫҫӗ вы%ӑх-чӗрлӗхсем. Районр 
работниксем, есӗр хӑҫан__вы%ӑхсене пӗтерекенсен 
протеслеме тытӑнатӑр. Йе сире хусамӑра уголо! 
нӑй кодӗксӑн тивӗҫлӗ статйипе прогеслессе кӗн 
тӗр-и? Йурӗ, ӗҫе вӑрӑма тӑсмӑпӑр.

Вы%ӑх-чӗрлӗх тусӗ Сӳпенке Илли.

Хӗл кӑсал та килнӗ
Хӗвел хӗртнӗ, пӗҫергнӗ... Чӑтайман шӑрӑха. Ва- 

ра хӑшӗсем уҫӑлмала ш ыва кӗме утнӑ. Йӑлтӑрка 
пнтлӗ Сӑрӑ шывӗ вӗсене кӑмӑллӑн ыталаса чуп 
тунӑ. Теприсене шыв та тӑвйррӑн туйӑннӑ. Вӗсем 
шывран тухса хӑйӑр ҫинче йӑваланиӑ, чарусӑр шӑм- 
шакне с ф ӑ  хӗвелпе ӑшаланӑ. Аван пулнӑ ун чух 
пурнӑҫ Йетӗрнере, ҫанталӑкӑн йантӑ хӑвачӗпе усӑ 
курнӑ чухне.

Вӑхӑт хӑйӗнҫе тунӑ. Вӑхӑт Иетериесеие кӗтмен.
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Сӑр&<ысӑйӑрӗ сивӗннӗ, шывӗ те шӑнма нуҫланӑ. Вг 
ра ҫав хӗл тени кӑҫал та ҫитсе тӑнӑ. Ҫак хӗл чв 
лайӑшне чӑрмав тума тытӑннӑ. Хӑшӗсем теыл 
усал сывлӑшран хӑранӑ пек пӳртрех тумтирсев 
пуҫ урлӑ витӗнсе выргнӑ. Теприсем ир тӑрсан ӗнер 
хи вечӑр мухмӑрне пытарма пӑхнӑ пек каҫхин 
кӑнг витӗнсе выртнӑ, па%тоне каллех ҫийа уртс 
маршировкясем тунӑ. Палла% вӑл ирхи физку%тур 
ҫывӑхне те пыман ӗптӗ, Взра шӑм-шака кӑшта



хуҫкалаеаы, каткари шыва курка тӳрчӗпе ҫапсаш ӑ- 
тарнӑ, пичӗсене йӗпеткеленӗ.
,  Хусамӑрах шутласа пӑхӑр. Ҫакӑн пек событисем 
Иетӗрнере пулма та,пултарман тейӗр е^ӗр. 4ӑнах 
та ҫапла ҫав, ӗненес те килес ҫук.

— Ей-й-й, унчен кӑна лапӑртатаҫҫӗ, тейӗҫ 
пӗрисрм.

— Йетӗрнере ятулма та пултараЯмаст ун пек йа- 
пала. Арктикӑ ҫӗршывӗ мар вӗт вӑл Йетӗрне,—те- 
йӗс теприсем.

Йӑвӑшаҫҫӗ вӗсем, хытӑ йӑнӑшаҫҫӗ. Хӗле тӗплӗн 
хатӗрленсе кӗртсе илнӗ ҫӗре аьчах апла калама 
пултаррҫҫӗ. Анчах Йетӗрнесене хӗл урисгне хуҫса 
ларнӑ ҫӗртех ҫитсе тыгнӑ вӗг. Вара ҫыннисем паҫӑр 
ка.аанӑ пек шӑвса ларма пуҫласан:

— Хя, пирӗн райтоп пур вӗт,—тенӗ,
— Шӑнса ларатпӑр, вутӑ парӑр-ха,—тенӗ квар* 

тирантсем.

— Ачасем шӑяс» утвйми пулчӗҫ, вутӑ парар- 
ха,—тенӗ ачасен ҫуртӗнче ӗҫлекенсем.

— Ытла та шӗл, анчах вутти ҫук, тенӗ райтоп- 
рисем.

— Сиртенех тапӑнатпӑр, есӗр райтоп,—вӑрҫмах 
тытӑннӑ шӑнакансем.

— Вутӑ складне кайса пӑхӑр. пулсан сирӗн пу- 
лат,—ответленӗ райтоприсем, вим калама аптраса.

- -  Ҫук унта, епӗр пултӑмӑр,—татах вӑрҫнӑ шӑ- 
накансем.

Ш ӑнакансем—шӑнаҫҫӗ халӗ те. Райтоприсем (ву- 
тӑ шанкӑ кӳрсе тӑратакан учреждеви еппин) вутӑ 
вӑрмантан хӑйех йухса килсе шӑнакансене ӑшӑ- 
тасса шанса лараҫҫӗ.

Анчах апли аала та ҫыннисем шӑнса хуҫалсан, 
ӑшӑтса сыпма канҫӗртерех пулӗ ҫав,

. Н, Майак.

Шывсӑр аптрасан
Шупашкар бол>ницинче пӗр вӑхӑтра чяряисене ӗҫм* шыв пулмав.

1-мӗш ЧИРЛИ; Ҫестрасем чей ӗҫеҫҫӗ, пире ӗҫмешкӗн пӗр тумлам шыв та ҫук. Ах, чӗлхе
типсе ларчӗ. - „

2-мӗшӗ: Ҫестра, шыв 'шалкӑ пулсан, хӑвӑн пӳрнуна та сурчӑкпа пулин йӗпетсе, ман
чӗлхе-ҫӑварӑма сӗрсем.
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Т ӗ л ӗ к
Сӗнтӗрвӑрри райовӗнчи ,.Ударник“ колхозра 

сысвасем пылчӑклӑ, ырхав.

Икӗ сысни пӗр харӑс:
— Хрӳк: Хрӳк! Хрӳк-хрӳк! Нк*ии-ик! 
Ҫырлахтӑр мур, ытла та канлӗ, 
Н,.мле апи хӑй ачине 
Ку ҫумӑр пек ҫемҫен лӑпкаймӗ.

Виҫҫӗмӗш сысни:
— Аха%тен мар „сысна“ тесе, 
Йат панӑ тӗрӗс иксӗре те.
Вӗт есӗр тӗлӗк тӗленетӗр,
А хӑвӑра лапрах ҫӑтатӗ, 
Лапрапа ҫеҫ вӗг киленетӗр!

Манӗн йатӑм Йусанкай
(,,Кай‘‘ йулташсене' хисеплесе)

Йусанкай, хаф ыанӑи йатӑы. 
Пуҫра ч плӑ шӗлепке,
Мӑйа галстук ҫакса йатӑм, 
Чапа тухрӗ кӗлеткем.

Кунӗн-ҫӗрӗн сӑвӑлатӑп, 
Пуҫра йурӑ-кӗвӗ ҫеҫ. 
Комсомолӗски калатӑп, 
Маншӑн, пурте кӗвӗҫеҫ.

Вӑхӑт ҫитӗ, кӗҫ ак пулӗ, 
Мала тухӗ Йусанкай.
Хӑй те сисмӗ, тӑрса йулӗ 
Иалан чаплӑ Хусанкай.

Ҫичӗ ҫул ха%, еп вӗреннӗ, 
Тар йухтарнӑ сахал мар.

Хӑшпӗр ачасем пӗрер сӑвӑ ҫыраҫҫӗ те, ,е п  поет* 
тесе шкулги диоциплинӑсене вӗревме пӑрахаҫҫӗ.

М анра пулӗ ӗҫ тӗрекӗ.
^  , Пӗлме урӑх кирлӗ мар.

Мӗне кирлӗ, ерехметӗк. 
(Пур пӗрех ӑна пӗлместӗп). 
Луччӗ ҫырӑп сӑвӑ-йурӑ, 
Тӑван халӑх мана курӗ. 
Сывӑ пул, ес, тӑван йалӑм, 
Ш упашкаршӑн еп ҫуралнӑ. 
Кӗҫ ак, нанӑн чаплӑ йатӑм, 
Саншӑн ӗмӗр пулӗ паллӑ. 
Манӑн йатӑм, Йусанкай,—- 
Ман йулгашӑы—Ҫӑханкай, 
Ун йулташӗи—Ҫӑлакай, 
Пурин пӗрле~Килек8й.

Ал. Лукин
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Халӗ те кивӗ шухЗшлӑ етемӗн нӗлетне шӑимиеен
Ӳт тирӗ ҫумне пит ҫывӑх 

тӑракан (вырӑссеы „своя ру- 
башка ближе к телу“ тенӗ) 
кӗпине хывнӑ (кунта ӳксрмен);

а—пуҫ шӑмми, тепӗр майлӑ 
каласгӑк ҫак ыйтусене пухса 
усракан арча: 1) мӗнле майпа 
колхоза кӗмесӗрех пуйан пу- 
лам-ши? 2) аш мӗн хак-ши? 
3) ӑҫта сыпма пулӗ-ши?

б —хӑлха, кам хӗрӗ кам ачн- 
пе калаҫнине вӑртӑн итлемели 
оргӑн;

в—пит шӑмми, йе иртнӗ 
раштавра ӳсӗр ҫын чышки 
пырса тивнӗ оргӑн;

г—мӑй, ӗлӗк кулака йӑтса 
ҫӳренӗ вырӑн, халӗ, хӑйӗн 
ҫемйисӗр пуҫне, никама га 
йӑтмаст;

д —кӑкӑр шӑмми, ӗҫаӗ хыҫ- 
ҫӑн еп кам, еп кам!—тесе 
хӑйӗн чышкйпе ҫапмали вы- 
рӑн;

е—ҫурӑи шамми—резинаран 
тунӑскер, ' мӗншӗи тесен вӑл 
хӑйӗнчен аслӑрах ҫыи умӗнче 
пиг вӑйлӑн пӗчӗкленсе кукӑр- 
лат, хӑйӗнчен кӗҫӗни умӗаче—  
тӑсӑлса кайат;

ж —купарча шӑмми, ҫӑкӑрлӑ 
ӑшӑ вырӑна йышӑнса ларма- 
ли; «

3 —аллисем, пӗрпӗрне ҫӑва- 
канскерсем. Хӑшпӗр ҫыаӑн 
(сӑмахран, Куславка районӗа- 
чи Катӗркасси колхоз арма- 
нӗн пуҫлӑхӗ А. Ҫеменовӑн) 
вӑл оргӑнсем кукӑрӑлса кай- 
аҫҫӗ.

и— пӗҫе, иккӗ пулат, ачине 
иккӗшин хушшине хӗстерсе  
ҫапмали;

к—ура тупанӗ. Сут ҫледо- 
ватӗлӗпе калаҫнӑ чухне чунӗ 
пытанмали вырӑн;

л—тӑрӑс-тӑрӑс ташламаш- 
кӑн тунӑ оргӑн,'унпах патша- 
лӑх парӑмӗсенчен тарса хӑтӑл-

Аҫта есӗ.

ма хӑтлӑнакансем пурри те 
палӑрат;

и —куҫ, ҫын йапаливе ӑмсан- 
мали оргӑн, хӑшӗ-пӗрин, хы- 
рӑмӗ тутӑ пулин те, вӑл оргӑ- 
яӗ выҫӑ пулат;

н—сӑмса, шӑршламӑли ор- 
гӑи, час часах чирлет, ҫавӑнпа 
хӑшпӗр чипер етемсеиех клас 
шӑршине ҫухатса йӑнӑшсем 
тӑваҫҫӗ, йе чӗп куҫӗпе атпра-^ 
са хӑйсем умӗнче тӑракан ку-^ 
лака кураймаҫҫӗ.

0 —шӑлсем, йулташупа ерех, 
ӗҫнӗ чухне чипер йухса пыҫа- 
кан калаҫува гӗтермели оргӑн, 
кулаксемшӗн пулсан вӑл му- 
каламан йапала, мӗншӗн тесен 
вӗсем, совета хирӗҫле кайма, 
вӑл оргӑисене хӑйрасах тӑ- 
раҫҫӗ.

Ӳкерчӗкре кӑтартайман ор- 
гӑвсен;

Чӗре—пурин те пулмаст;
Айак пӗрчи—шутламали йа- 

пала, анчах унпа шутлакан 
ҫынсене ,счетовод“ темеҫҫӗ, 
«тискер упӑшка" йе «урамри 
хулиган" теҫҫӗ (ӳкерчӗкре кӑ- 
тартнӑиккентевӑл оргӑна,_ан- 
чах саспали лартса палӑрт- 
ман, мӗншӗн тесен ӑна тӑва- 
кан художникӗ те уи пек 
„шутлас* тӗлӗшрен ҫылӑхсӑрах 
мар пулнӑ).

Пыр—йарӑнакан _ йапала, 
етем организӑмӗн пӗр пайӗ, 
ррирода ӑна ангинӑпа чирлеме 
тата пухусенче, сӑмах илмесӗ- 
рех, кӑшкӑрыа туса панӑ;

Хӑлха шӑтӑкӗсем, иккӗ пу* 
лаҫҫӗ, сылтӑминчен—собрани- 
ре каласа панӑ сӑмахсеы 
кӗрсе кайаҫҫӗ, сулахайивчен— 
ҫав сӑмахсемех кайала тухаҫҫӗ;

Вар-хырӑм—суботник кун- 
сем чирлекен оргӑн.

Анзтоми ӑстаҫи Иван Мучи

„Ех йӑнра ха, купӑс, уҫҫӑн 
Сасссу йухтӑр тавранах! 
ӗҫсем  пирӗн ирӗя-каҫӑн 
Йухса иртеҫ урамрах!..

Ҫӗвӗ Ирчемес йадӗнчи (Хӗраӗчутнй р). 
иомсоыоя органн1аци1 ӗ иртнӗ ҫулти 
И1ф г уйӑхӗнчея вара пӗр пуху туса ир- 
термен, хусалӑхпа политикӗла каипаян- 
сснс вви те хутшӑяса ӗҫлеиеҫҫӗ.

П. Ф адей£в
Епир кахалне пӗлмесӗр 
Райконол пурна1  ̂ кӑна“... 
Ех, телевлӗ те мӗн есӗр  
Лексе лартӑр „Капкӑяӑ*!
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Алеисандр Каттай.

(Опперетӑ либреттин иккӗмӗш пайӗн пӗрремӗш картинӗ).
Тасамар, тӗттӗы, йӗркесӗр пӳрт. Старик кӑмака ҫияче чӗлӗм 

туртса лара! Карчӑкӗ кӑмака ҫинче мӗшӗлтегет. Лисук сак 
ҫинче вырта^. Карчӑкӗ авалхи салхулӑ йурӑна йурла?.

Старик: Апчӑхи!
К арчӑк: Тфу, шуйтан, ш артах сиктерчӗ!
С тарик: Ӑх-хӑ хӑ! Карчӑк, карчӑк! Пурӑнма ки- 

чем теместӗп и! Ӑх-хӑ-хӑ!... Апчхи! Кичӗм!
Карчӑк: Ларасчӗ чӗнмесӗр кӑмака ҫинче. Хуна 

мӗн кирлине пӗлместӗв!
Лисук: Еҫес килет, анне!
Карчӑк: Вырт, вырт, хӗрӗм!
Лисук: Ӑшӑ пулчӗ, ӗҫес килет!
Карчӑк: (Ш ы в ӗ ҫ т  е р  е т).
Старик: Хама мӗн кирлине хам пӗлместӗп. Еҫес- 

чӗ. Ҫук, ҫитет! Хдм пурнӑҫра нумай ерех ӗҫрӗм. 
Еҫес килмест. Манӑн ҫынсем пек пурӑнас килет! 
Атту урама тухма та намӑс, ҫамрӑксем, комсомо- 
лӗссем курмассерен:

— Ех, есӗ индус, мӗншӗн тасамар пурнатӑн, куҫ- 
на тӳрлетместӗн, ҫырӑва вӗренместӗн, мӗншӗн клу- 
ба_ ҫӳреместӗн, колхоза кӗместӗн?—теҫҫӗ! (X ӑ- 
в ӑ р т  т ӑ н). Мӗвшӗн, мӗвшӗн, мӗншӗн, мӗншӗн?— , 
теҫҫӗ. Карчӑк,ус8л тетӗп! Ӑна хушмаст, кӑна ту- 
ма чарат тетӗп^ Вӗсем мана: Ех, калаҫат, хӗрарӑм 
сӑмахӗсене итлетӗн! —теҫҫӗ.

К арчӑк: Ах, есӗ, ҫапла капла, вӑт шуйтан! Миҫе 
хутчен ӗнтӗ сана ытлашши ан палкаса лар терӗм. 
Ак сана! Ак сана! (ҫ ӗ т ӗ к ҫ у р ӑ к с е м п е х ӗ- 
н е т )  с т а р и к т ӳ н е т ) .  Хуна мӗн кирлине пӗл- 
местӗн! Колхозра мӗн лайӑххй пур, клубӗнче мӗн 
пур?! Ватӑлмали кунра мӗн тӑвасшӑн вӑл? Куҫа 
тӳрлетес, пӗлӗтӗни-ха ху: вӗсем емел тумламне 
куҫа йарсан, ыраттарма пуҫласан, пирвай ҫӑварна 
карса пӑрахан, сиккелеме тытӑнан, а а-а! тесеҫу- 
хӑрса йаран.

Старик: (X ӑ р а с а) Мӗн калаҫатӑн есӗ, карчӑк? 
( К ӑ м а к а  ҫ и н ч е н  а н с а ) .  Пирвай ҫӑвара ка- 
ран, ак ҫапла и? (К а р а т  ). '

К арчӑк: Ҫап/1а-ҫапла!
Старик: Унтан вара кӑшкӑратӑн (к ӑ ш к ӑ р а т) 

а а-а-а! Ҫапла и?
Карчӑк: Апла мар, хытӑрах!
С тарик: Апла пулсан ҫапла! ( П ӗ т ӗ м  в ӑ й п е  

ҫ у х ӑ р а ^ ,  с ц е н ӑ  х ы ҫ ӗ н ч е  у р а с а с с и ,  
к а л а ҫ н и и л т ӗ н е т ) .

Карчӑк: (С а с а р т ӑ к) Хуллентерех есӗ, шуй- 
тан! Во о-он, комсомолӗссем! Вӗсемпех ҫӗиӗ фе%д- 
шерицӑ та пур иккен. Ӗнер килнӗ тет. Ват инкек 
ҫине инкек! Вӑг кӗлӗмҫӗ куҫа тӳрлетесшӗн ӗнтӗ! 
( П ӳ р т  т а в р а  п у ҫ  ҫ а в ӑ р с а  х у р а т ) .

Старик: Карчӑк, мана хӑрушӑ! Епӗ хӑратӑп куҫ 
тӳрлетме! Пирвай ҫӑвара кармала, унтан сик...тфу, 
пуҫа ҫӗклемеле! Тфу, сикиеле! Мӗнле...

Карчӑк: Хӑпар кӑмаку ҫвнех, ватсупнӑ, пытан...
Анчах асту, ан шарла! ( С т а р и к к ӑ м а к а  

х ы ҫ и е п ы т з н а !  К и р у к  . А г н и  в и ҫ - т а -

1 2

в а т комсомолӗцсем, х ӗ р а р ӑ м л а  т у м л а н н ӑ  
В а ҫ ҫ а н к а  п а р и к п е ,  ш ӗ л е п к е п е  кӗ - 
р е ҫ ҫ ӗ).

Ваҫҫанка: (X ӑ й с а с с и п е) Сывӑ пурнатӑр-и? 
( Х а л ӑ х  й е н н е л е  п ӑ х  с а) Тфу, пӗтӗмпех 
маннӑ. ( Ҫ и н ҫ е  с а с ӑ п а )  Сывӑ-и?

Кирук: ЛаЙӑх пурӑнатӑр-и!

Агни: Кинемей, пире Лисук халӗ те  чирлӗ выр- 
тат терӗҫӗ. Ак сирӗн патӑра килтӗмӗр те, писӗн- 
пе пӗрлех ҫӗнӗ фе%дшерицӑ. Вӑл Лисука мӗнле 
чирлине пӑхса тухса тӳрлетӗ.

Ваҫҫанка: ( Х ӑ й  с а с с и п е )  Д а, да есир тен^ 
( а р п а ш ӑ н с а  к а й а т )  Тфу, тфу! (X ӗ р  а р ӑ м 
с а с с и п е) Тен тӳрлетӗпӗр те! (X а  л ӑ х а) Ой, 
ухмах епӗ, епӗ ухмах! Каллех маннӑ. Пур ӗҫе те 
пӑсӑп-и, ( у ҫ ӑ  с а с п а  к а р ч ӑ к а )  ҫапла, тен сы- 
ватӑп! Ну, кам кунта сирӗн чирли ' (А г н и п е 
и к к ӗ ш ӗ  Л и с у  к п а т н е п ы р  а ҫ ҫ ӗ ) .М ӗ н  ыратат? 
Кӳр-ха аллуна! ( Т е п ӗ р с ц е н ӑ ч ч е н :  А г н и  
В а ҫ ҫ а н к а ,  Л и с у к  ш ӑ п п ӑ н  к а л а ҫ с  
л а р а 'ҫ ҫ ӗ ).

Карчӑк: (К и р у ка) фе%дшерицине фе%дшерииӑ 
та-ха вӑл, темшӗн ун сасси мӑнӑ. Пуҫласа кун пек 
сасӑлӑ хӗрарӑм куратӑп!

Кирук: (X ӑ в ӑ р т т ӑ н). Ан пӑшӑрханӑр, кинев 
мей. Унӑн сасси ачаран йулнӑ пулнӑ. Унӑн вилнв 
амӑшӗ ( В а ҫ ҫ а н к а н а  т ӗ л л е с е к ӑ т а р т с ӑ -  
ку ҫураличчен Ш упашкара кайсан мун^чара пулнв) 
сивӗ шыв пулманнипе, мӑйсене вӗри шывпа ҫунӗ 
пулнӑ.'Бот Христофория Харлампйӗвна ҫапла са-, 
сӑлӑ тӑрса йулнӑ. Унӑн сасси аванах мар-ҫке. Мӗн, 
калаҫма та кирлӗ мар!

Старик: Апчхи!
Комсомолӗссем: Кзм унта? Мӗн унта?
Карчӑк: Никам та ҫук! Ӑ-ӑ ӑ чӑн та кушак.
Кирук: Кушак-тӑк кушак.
Карчӑк: Н^^нечине епӗ кинемей, кала-ха вӑт, 

мӗншӗн сирӗн фе%дшерицӑн йанаххисенче ҫӳҫ 
ӳсет?

Кирук: Ан пӑшӑрханӑр, кинемей! Унӑн ҫурал- 
нинчен килнӗ. Вилнӗ ашшӗ пӗре Ш упашкара кай- 
сан „Ударник“ йатлӑ ларихмахӑрскине хырӑнма 
кӗнӗ пулнӑ. Унти тасамарлӑха, йӗркесӗрлӗхе кур- 
нӑ та тухса тарнӑ. Мӗн виличчен сухалне хыр- 
масӑр‘ҫӳренӗ вара. Ҫавӑнпа та фелдшерицӑ Хри- 
стофория Харлапйӗвна та ҫакӑн пек ҫӳҫлӗ ҫурал- 
нӑ. Калаҫма та кирлӗ мар! Ҫӳҫӗеем аванах мар 
ҫав! I

Ваҫҫанка: Ну, вот, кинемей, сирӗн хӗрӗре пӑх- 
рӑмӑр та! Унӑн чирӗ йӑвӑр чирех пулман мӗн. 
Емелпе виҫ кунтанах чӗртетпӗр! Халиччеи сывал- 
мала пулнӑ та вӑл, есӗр ӑна темӗнпе чӗртесшӗи 
пулса кӑшт ҫеҫ вӗлерсе Заман!



Карчӑк: А мӗи... Ӑна йумӑҫ карчӑкӗ сы м тас-
шӑн пулчӗ. Л айӑх сыватрӗ! Нумай канашсем пар- 
са хӑварчӗ!

_1-ш кбм сом олец: Вот ку йапала! Йумӑҫ кар- 
чӑкӗ чӗртнӗ!

Карчӑк: Пуҫ ыратнӑ тенӗрен еп шыв ҫине пӑрӑҫ 
йарса ӗҫтертӗм.

2-ш ком сомолец: Вӑт^йапала!
Карчӑк: Куҫ т^х турӑм!
3-ш комсомолец: Воттӑк йапала!
Карчӑк: А а-а унтан епӗ тепӗр йапала тунӑччӗ 

те, кунта арҫынсем умӗнче калама йурамаст!
Пурте: Вот ку йапала!
Кирук: Мӗн калаҫмали пур, лайӑх тӳрлетнӗ!
Ваҫҫанка: Есир ӑна, кинемей, кӑш т ҫеҫ леш 

тӗнчене йам н1
Каочӑк: (X ӑ р а с а) Ну, чӑн та-и?
Ваҫҫанка: А вот ҫак емеле паратӑп еп ӑна! 

( ч ӑ м а д а н р а н  п ӗ р  к ӗ л е н ч е  и л с е  п а р а т ) .  
Кун хыҫҫӑн вӑл часах сывалат!

Карчӑк: Ну, чӑн та и? А есӗ суймастӑн и?...
Ваҫҫанка: Суймастӑп конешиӑ! Епӗ сан куҫна та 

еыватма пултарап!
Карчӑк: Ыратмала тум|н-и?
Ваҫҫанка: Ҫук тавай пирвайлӑха пропӗт туса 

пӑхар! ( К у ҫ н е  х ӑ в а р т т ӑ н  е м е л  т у ы л а м ӗ  
й а р а т). Н у, ыратмарӗ и?

Карчӑк: И-и, нимӗн те ҫук! Хале ӗнтӗ чӗрӗлетӗп!
Пурте: Сывалатан, сывалатӑя. чӗрӗлетӗн!
Старик: ( В ӑ р т т ӑ н ,  х ӑ р а к а л а с а  к ӑ м а -  

к_а X ы ҫ ӑ н ч е н п ӑ х а т). Ха% вӑл ыратнипе 
ҫӑварне уҫат, унтан ҫавӑрӑнса кайат те хыттӑн 
кӑшкӑрат!-

Ваҫҫанка (с т а р и к е): Ку мӗнле кайӑк?
Старик: Карчӑк, кзрчӑк теп! Есӗ мӗншӗн ҫӑвар- 

на уҫмастӑн? Ҫаврӑнасса та ҫаврӑнмастӑн. Сик- 
мерӗн те, кяшкӑрмастӑн та!

Карчӑк: Халех, еп сан ҫине кӑшкӑрса пӑраха- 
тӑп! Ватӑ шуйтан, ӗҫсӗр! Епӗ халӗ ку%турлӑ, куҫа 
тӳрлетме пуҫларӑм. А есӗ ват шуйтая, кӑмака 
хыҫне пытанӑн (й у р л а т):

М алаш не' ку%турланатӑп,
Ха% ҫӳреп врачсем патне.
Чипер, сывӑ еп пулатӑп.
Вӗренетӗп малашне!
Пур ҫӗртре те таса пултӑр,
Пултӑр: ҫугӑ, таса пӳрт.
А етемӗн пичӗ култӑр 
Пултӑр сывлӑхлӑ ӳт пӳ!

( И у р л а н ӑ  в ӑ х ӑ т р а  В а ҫ ҫ а и к а  с т а -  
р и к  к у ҫ н е е м е л  й а р а т ) .

Старик: ( У ш к ӑ н п а  п ӗ р л е  й у р л а т ) :
Еп те ун пек пулатӑп,
Иулмасоап еп унтан^
Ҫитет, тек хӑрамастӑп 
Хама сыватаканран!

Хор: вПур ҫӗртре те таса пултӑр"!..—тата 
ыт. те.

Кирук: Йулашки татӑклӑ сӑмаха камсомол 
йачейкин ҫыруҫи, йулташ Кирук илет! Халӗ ӗнтӗ 
йулташсем, ӗҫе тытӑнӑр! Ну, ача пӑча, ҫак хура 
лӳртре те ҫутӑ, тасалӑх пултӑр! (К о и а н д  ӑ 
п а р а т). Тапранар!..

Старик: ( П у р т е  п ӳ р т е  й ӗ р к е л е м е ,  та-  
с а т м а ,  ҫ у м а ,  п л а к а т с е м ,  п о р т р е т с е м ,  
ӳ к е р ч ӗ к с е м ,  а л ш ӑ л и с е м  ҫ а к м а  т ы т ӑ -  
н а ҫ ҫ ӗ .  С ӗ т е л  ҫ и н е  к ӗ н е к е с е м  х у р а ҫ -  
ҫ ӗ .  Ч ӳ р е ч и н е  у ҫ а ҫ ҫ ӗ ,  х ӗ в е л  ҫ у т ӑ  
с ӑ н ӗ п е  п ӳ р т е ҫ у т а т а т .  П ӗ т ӗ м п е х  у р ӑ х -  
л а п ӳ р т).

Пӗрре-иккӗ, пӗрре-иккӗ 
Ш ӑлӑр шӑпӑрпа!
Пӗрре, иккӗ, пӗрре, иккӗ 
Пултӑр таптаса!
Пӗрре, иккӗ, пӗрре, иккӗ 
Уҫӑр кантӑка!
Пӗрре, иккӗ, пӗрре, иккӗ 
Кӳртӗр сывлӑша!
Тук-тук, тук, тук,
Хыт йантра ес мӑлатук:
Ҫук, Ҫук, ҫук, ҫук,
Пиртен чирчӗр йулас ҫук!
Таки, таки, таки, так 
Ш аларах кӗрсем пӑта!
Ҫӑти, ҫӑти, ҫӑти-ҫат 
Ҫапӑр: портрег, йе плакат!

Кирук: Ну, вот ҫаплах пулчӗ те!
Агни; Пӗтӗмпех урӑх!
Ваҫҫанка; Халӗ кунта ку%турӑ пурӑнма та, сы- 

валыа та йураБ Кӳр-ха тепӗр плакатне" ҫапам! 
( п у к а н ҫ и н е  х ӑ п а р с а  ҫ а п м а  х ӑ т л а -  
н а т ,  ҫ а в  в ӑ х ӑ т р а й у б к и  а я с а л а р а т ,  
Б р ӳ к к и п е  ҫ е ҫ т ӑ р с а  й у л а Ъ  П у р т е  
т ӗ л ӗ н с е к а й н . ӑ .  В а ҫ ҫ а н к а  п ӑ ш ӑ р х а н а ' г )  

Пурте: Вӑт ку йапала!
Вӑт пулчӗ те!
Вӑт-тӑк так!
В а ҫ ҫ а н к а  й у б к и н е ҫ ӗ к л е м е  п ӗ ш к ӗ -  

н е т ,  п у ҫ ӗ н ч е н  ш ӗ л е п к и п е  п а р и к ӗ  
т у X с а ӳ  к е ҫ ҫ ӗ).

Пурте; ( К у л а ҫ ҫ ӗ  В а ҫ ҫ а н к а  п у к а н  
ҫ и н ч е х  п ӑ ш ӑ р х а н с а  т ӑ р а т ) .

Кирук: Ну, ку иртнӗ ӗҫ! Христофор Харлампо- 
вич ан, ҫитрӗмӗр! Епир сире кинемей улталас те- 
нӗччӗ. Йурӗ пӗтӗмпех каласа пама лекет ӗнтӗ. 
Есио иртнӗ хутчен арҫын врача йаман тенине ил- 
трӗмӗр. Лисука нитӗ сыватасшӑнчӗ епир. Вӑт Агни 
Ваҫҫанкана хӗрарӑмла тумлантарма шут тытрӗ. Хӗ- 
рарӑма пӑхма чармастӑр вӗт.

Карчӑк: Ай, шуйтансем! Ну, йурӗ-ҫке ӗнтӗ! Пи- 
ре тӗттӗи, ним пӗлменске рсене улталасан та йу- 
рат! Есир пире усал туман. Мана ватӑскере ҫаг 
кирлӗ те!

Кирук; Урра!
Ваҫҫанка; Халӗ ӗнтӗ йулашкинчӗн хам сасӑпӑ 

калаҫсан та пултаратӑп! Урра!

ЧАРШАВ.
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-Есӗ паҫӑр вӑрмана каймастӑп, вар ырата^ терӗн. йар ыратсан тӑварлӑ купӑста йашки ҫиме йурамаст. 
-Купӑсти йураавӑл. Ҫӑпали пӗчӗкрех ку, пысӑккипе симесен вар пушшехыратма тнтӑнса кайаЪ
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Каласа лӑяакаи.
Йке ҫын пиЛвойра сӑра пехлесс лӑраҫҫӗ.

Пӗрри тӑлпан, вӑтам ҫын. Тепри хурарах ҫын, 
ерӗмути пек сухал пӗрчисене тыта-тыта туртса, 
йулташӗ ҫине куҫайӗн пӑха-пӑха илсе каласа 
парат:

— Ан та шухӑшла савӑта кайса ыр курасси ҫин- 
каларӑмиҫ—пурӑнса пӑхрзм унта та ул- 

та уЯӑх. Столовӑйсенчен ҫӑкӑр памаҫҫӗ, водопро* 
водран шыв паман пирки ӗҫме шыв ҫук, рабочи- 
сем кӑнтӑрла хӑватер 'ш ы расах  вӑхӑт иртереҫҫӗ, 
каҫхине урамра ҫывӑраҫҫӗ. Машинсене сӗрме ҫу 
ҫук, станукӗсене ремонтламан, цехсене хутмаҫҫӗ, 
йнженерсемпе техниксем ӗҫсе ҫӳреҫҫӗ. Рабочисеве 
шалу тӳлеыеҫҫӗ, хӗрарӑмсем, ачисене йаҫлине па- 
раҫҫӗ те, клубсем тӑрӑх йанкаса ҫӳреҫҫӗ. Ачисем. 
конешнӗ, макӑрзҫҫӗ. Савӑтхатӗрӗсем  урӑмравы рт- 
са ҫӳреҫҫӗ. Никам га пуҫтаракан ҫук. Тфу!.. ан 
тултар-ха, Иван Кузмич!

— Тепӗрӗшне тултар-ха... ӑхӑ!.. Туллирех.

Калаҫаканни вӑкӑр пек пӑхса какӑрса илет 
каллех калама тытӑнат.

— Мӗп ҫинченчӗ ха... Ахӑ... Савӑт пирки калатӑп- 
ха. Столовӑйсенче ҫӑнӑр ҫитермеҫҫӗ, ҫиме шывӗ 
ҫук, рабочисем столовӑй шырасах ҫывӑраҫҫӗ. 
Машинсене хутмаҫҫӗ. Инженерпа техниксене сӗр- 
.ме ҫу ҫук^ Рабочисене станокӗсем шалу тӳлемеҫ- 
ҫӗ. Хӗрарӑмӗсем цехсене шырасах вӑхӑта иртереҫ- 
ҫӗ, ачисем клуба чупаҫҫӗ. Савӑт хагӗрсем урамра 
вы ртса ҫавӑраҫҫӗ Тфу! Тултарса пар-ха татах, 
Иван Кузмич, туллирех.

Кӑна ӗҫнӗ хыҫҫӑн калаҫаканнин куҫӗсем хупӑн- 
сах ларнӑ пек пулса кайаҫҫӗ. Пуҫне ик алли ҫи- 
не йӑвӑррӑи тайса, каллех чӗлхине калаҫтармв 
тытӑна'Г вӑл:

Иван Мучи.

•) Авллхи .гӑмавар" ҫинчен млакан 1нгкзот майлӑ.

Пӗр исторк

Иеҫннквв ӳкерчӗке.

кӗсен Йелчек рансыӗвчи ,Мӑ- 
лала" колхозӑн сӗт-ҫу фермп 
пуҫлӑхӗ пулвӑ Паимушкина 
ревизн компҫҫи йапӑх ӗҫл^нӗ- 
ыен, пӑрусек ҫӑнӑхве вӑрла-й- 
шӑн сута панӑ. Малалаӗҫӗ ҫап- 
ла цулн.ӑ (ӳкерчек ҫине пӑх).

Иван Кузмич ҫуррине йахӑн пушаннӑ литр 
кӗленчине кӑсйинчен туртса кӑларат те, бу%-бу%- 
бу% текен шӗвек йапалине стакансем ҫине йараЪ 
Стакансем ӑшӗпчен шӗвекки пыршӑтӑкӗсем витгӗр 
хырӑма кайа!' (пырш ӑпакартасене савӑнтарма). !

Мӗн ҫинчен калаттӑмчӗ-ха епӗ? А-а, савӑт... 
савӑт. Столовӑйсем каҫхине урамрах ҫызӑраҫҫӗ, 
водопроводран ҫӑкӑр памаҫҫӗ Ҫӑкӑрсем хӑватер 
шырасах вӑхӑта иртереҫҫӗ. Машинсем ҫу ӗҫсе ҫӳ- 
реҫҫӗ, инженерпа техниксеке водопроводран ӗҫеҫ- 
ҫӗ. Стануксене шалусӑр усраҫҫб... Хӗрарӑмсене 
ремонтламан, вӗсене йаҫлине усрама параҫҫӗ, са- 
вӑт хатӗрӗсем клуба чупаҫҫӗ... Тултар-ха тепӗрне!

— Ттав с а н а .. Ах.,.. пит авап пулчӗ ку... Мӗн 
ҫинчев калатгӑмчӗ-ха, а а аван савӑгр^а ӗҫлес пул- 
сан, мухтаҫҫӗ пурте унти пурнӑҫа. Йӗрке, йӗрке, 
пит аван йӗркепе тытӑнса тӑрат вӑ.1 ... нхӑк! савӑт. 
Илмерӗҫ мана, тархасласан та илмерӗҫ. Кулак ес, 
тврӗҫ, вӗсен ҫынӗ мар, значет. Ҫаплах каларӗҫ, 
пӗлнӗ епӗ кулакне... пӗляӗ... Кулак ес теҫҫӗ. кулак...

...Паймушкин колхоз предҫедатйлб Трофн- 

мӑвпа ҫвидетйлсене ерех к^ленчн йшие чи- 

кет те, сута кайаӲ. Халӑх сучй, ҫвидетйлсем
/

бутылка ӑшне лзрса пынине снсеймесйр, 

„Паймушкин аййплӑ нар' тесе приговор йы- 

шйна1. Ана „Капкйн" илтет те, ҫакӑн пек 

ӳкерчӗк туса хӑййн 15-мйш страницине кӳр-

тет. Вӑл страницӑна прокурор вуласан мбн

пулаеси пвиан ыранеемвх лаллӑ пулмала.



Чей ӗҫессйпе музык нтлесси Иулкачӑпа ухатник
Заготзерно пӗрлеигӗвӗн республикӑри каитурӗнче 

профсойуз ӗҫне ӗҫлекенсем ҫак декабӗр уйӑхӗн 
пуҫлаиӗш ^уаӑкунлӑхӗ иртнӗ тӗле „профвӗренӳ 
каҫӗ“ туса иртерме шухӑшласа кӑлараҫҫӗ.

Ҫакӑн хыҫҫӑнах, шухӑшран пӗр пӑрӑнмасӑр. хӑй- 
семпе пӗрлешсе тӑракан хатӗрлев кантурӗн, арман- 
тресчӗ, хатӗрлев пунктӗнче, заготзерно оргавиза- 
цисенче статиҫтикра, бухгалтеринче, уборшчи- 
цӑра тата машинисткӑра ӗҫлекен хӗрсене (хушӑ- 
ран арҫынсене те) профвӗренӳ каҫне. пыма чӗнӳ ху- 
чӗсем салатма тытӑнаҫҫӗ, М алтан машинисткӑна 
чӗнӳ хучӗсене ,вн е  ,очереди“ пичетлеме параҫҫӗ. 
Машинисткӑн пӗтӗм ҫан-ҫурӑмӗ хавасланса кайрӗ.

— Вечӗр вӗт, чей музык!..,
Куҫӗпе хучӗ ҫине пӑхат кӑнӑ, хӑйӗн пӳрни вӗ- 

ҫӗсемпе механвкла ӗҫлесе:

„Пригласительный билет“
ЧувашгруппЕом Сою*а мукомольной промышлвнности Эле- 

ваторов Центра и Юга прнглашает Вас на.^ 1Врыгне вечера 
профучебы имеющ»€‘ я быть в 6 часов вечерт 11 десабря с/г 
В вдания Еонторы В/О заготзерчо.

После доЕлада—чавпнтпе и ыузыка.
ЧувашгруппЕом Союза МПЭЮ (Разин)

 ̂ Руководитель профкружка (Терентьев)
тесе конвейерла темиҫе екземп%арӑн чӗнӳ хучӗ- 
сем пичетлесе кӑларчӗ.

Кантурӑн учрежденисем тӑрӑх хутсем леҫсе ҫӳ- 
рекенӗ умне пысӑк ӗҫ тухса тӑчӗ. Темӗн чул би- 
лет, кашнине алӑ пустарса памала. Иртеи пуҫдаса 
хатӗрлев комитечӗ, арман тресчӗ, хатӗрлев пунк- 
тинче, загогзерно организацисенче ҫӳрерӗ. Ӑна 
хул хушши айӗнче хӗстерсе ҫӳреме пӗр папкӑ 
панӑ.

— Хӑшӗ сирӗн кунта, ҫак... статиҫтик?..
Каҫ пулас умӗн кӑна савӑт урамӗпе Симӗс па- 

сар витӗр кактура ҫавӑрӑнса ҫитрӗ.
Кантурта «Чаепитие и мызыка* хатӗр. Бухгалтери 

пӳлӗмне чисти йӗркене кӗртсе фгтернӗ. Тӑватӑ 
музыкҫӑсем, вӗсем хушшинче мандолнн, балалайкӑ 
калакан ӑстаҫсем.

_— Докладчик кам-ха?—тесе ыйтрӗ арман трес- 
тӗнчен пыаӑ хӗрсечен пӗри. (Вӗсем унта пур хӗр- 
сем те пы_нӑ).

—  Аха, кажетсӑ, местком предҫедатӗлӗ Мине- 
йӗв,— ӑнлантарса пачӗ тахӑшӗ,—мӗн доклачӗ «ун- 
та, вӑл сӑмах ваклама йуратаканскер мар. Хӑии- 
сем пухӑнччӑр та „чаепитие и и узы ка ' пуҫланчӗ 
те вара.

Чӗннӗ хӑнасем пухӑнса ҫитрӗҫ. Пӗтӗмпе 50 ҫын 
ытла пухӑннӑ, вӗсенчен ҫурри ытла хӗрсем.

Пайан профвӗренӳ пуҫламӗш кунӗ. Темӑ „чаепи- 
тие и музыка*. Пӗтӗм чӗннӗ хӑнасен .профвӗренӳ 
каҫӗ“ пуҫланса кайрӗ. Пулман доклад хыҫҫӑн нй- 
кам та ал ҫупакансем пулмарӗҫ. Анчах хамӑрӑн 
алӑ ҫупса калас килчӗ.

Чӑвашпрофсовечӗ профвӗренӳ кружокӗнче вӗ- 
ренме 7 кунлӑ програм ҫирӗплетсе панӑ, Вӑл про- 
грам тӑрӑх парти, комсомол, профсоӳз умӗнчи 
задачӑсене вӗрентмеле. Анчах вӗсен пайанхи „чае- 
питшичен* пуҫласа 6 кунта пӗрре за%атисем пулса

Сойузпушнйнӑпа Ухатнйксев 
ҫекцив плзн# тулса пыраймзст.

Г. Енгвр ӳкерчӗке.

М 'у  л к а^ч;—Ей, етем , ҫы вӑран  тем! 
мулкач пы рса вы ртасса кӗтсе ларан  тем.

Вилӗ

иртмеле. Ҫак профвӗренӳ ӗҫне туса иртерме Сойу- 
зӑн Горький крайӗнчи комитечӗ 270 тенкӗ укҫа 
парса профсойуз ӗҫӗсем ҫинчен ҫырнӑ кӗнекесем 
туйанма хушнӑ. Профкружок руководитӗлӗ Терент- 
йӗв йулташ каланӑ тӑрӑх, ҫак 270 тенкӗ укҫана 
республикӑри заготзерно пӗрлешӗвӗн кантурӗнче 
ӗҫлекенсен Чӑвашгруппкомӗ укҫа-тенкӗ йенчен 
ӳснӗ. Ҫавӑн пирки малтанхи темӑна пӗтӗм хавас- 
лӑхран „чаепитие и музыка“ лартмала пулнӑ. 2 мӗш- 
занатире пулмали темӑ пьллах ӗнтӗ:

— Обсуждение этого фельетона „чаепитие и 
музыка*.

Йӗс Мбҫҫи.
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Йӑвйр наукӑ
Вырӑсла чӑлхепе каласан вӑл, ,наукӑ“ пулат. Пи- 

рӗн чӑвашсем ӑна час-часах ,ӑслӑлӑх“ теҫҫӗ. Тӗ- 
рӗс-и, тӗрӗс мар-и вӑл, тавлаш са тӑмӑпӑр. Пирӗа- 
шӗн пулсав хӑт наукӑ, хӑт ӑслӑлӑх, пурӗпӗр. Пур, 
тет, тӗнчере наукӑ, ӑна—крнмйяалоги, теҫҫӗ, тет. 
Вӑл наукӑпа ӗҫлекен ҫыасене, криминалистем, теҫ- 
ҫӗ пулас. Кримииологи? Тӗленмелесӑмах! Вырӑ;ӑн 
та, чӑвашӑн та  ҫук у« пек сӑмах. Пӗлмея епӗ чӑ- 
вашла каласан вӑл, киревсӗр ӗҫ туни ҫинчен вӗрен- 
текен наукӑ, тени пулат «ккен. Сӑчаххи вара, ла- 
тыз% сӑмаххи, тет.

Вӑл ку йурӗ-ха, Ҫитес ҫулсенче пурӗпӗрех, ка- 
лӑпӑр, пепрер вуиӑ ҫул иргнӗ тӗле, кунашкал на- 
укӑн г.ӗгсех пымала. Кам пӗлег, тен, епӗр ӑна ха% 
те астуса илеймен пулӑттӑмӑр и, анчах айаларахра 
асӑннӑ виҫӗ документ ирӗксерех аса илтерчӗҫ вӑл 
сӑмаха. Аса илтернӗ тӗк вара, паллах ӗнтӗ, пирӗя 
вӑл ваукӑна хамӑра пулӑшма чӗнме те лекрӗ.

Ха% ӗнтӗ, документсем ҫине ҫавӑрӑнса пӑхӑо. Пӗр- 
рӗмӗш докумӗнчӗ вӑл—йаланхи пек актах,тӗрлӗ сӑл- 
тавсем, час-часах нимӗнле сӑлтазсӑрах та (калӑ- 
пӑр, пӗр пӗр йапалана ытлаш ш и типӗтсе йанӑшӑн 
т. ыт.) ҫыраканскер.

Ҫак акт ҫинче, виҫӗ екземп%ар таран ҫырса ху- 
нӑскерӗнче, Йетӗрне райӗҫтӑвком Сотрудаикӗсем 
пулса ӗҫлекен граждӑнсем—Капраловаа Колупа- 
йӗв —Чурпай йалсоветне ӳсӗр пуҫпа лырса кӗни 
ҫинчен пит те аван, тӗплӗн ҫырса панӑ. Ап- 
ла тӑк  вара, ҫак мӑ ьӑр , акт ҫинче кӑтартнӑ пек, 
чӑнахах та сип-симӗс куҫлӑ пулнӑ-тӑк, паллах ӗн- 
тӗ вӑрҫу харкашу та пуҫласа йанӑ. Капраловяа Колу- 
пайӗв лавӑҫ Тараканова, Козловкӑ йалӗнчен Чурпа- 
йа илсе ҫитӗрнешӗн лав укҫи тӳлесшӗн пулман. 
Самай ҫак йапала, паллах урӑххи мар ӗнтӗ, ҫӳлте 
асӑннӑ акта, Колупайӗвпа Капралов чӑннипе ӳсӗр 
пулнӑ икенне ҫирӗплетекенскерне, ҫуратса кӑлар- 
нӑ та ӗнтӗ.

Малтанах епӗр вӑл акт ҫине мӗн-мӗн ҫырнине 
ӗнентӗмӗр, анчах тепӗр докумеятне вуласа тухсан 
вара, шӑлтах ӑнран кайрӑмӑр.

Вӑл документ ҫине ҫапла ҫырнӑ.

«Расписка: Дана тов. Тараканову в том, что он вес дейст- 
двительно, вез от. д Ковловки до с, сов. Чербаева за десять 
руб. (10 руб.). К сему А. Колупаев, Капралов»,

— Каҫарӑртархасш ӑн!— кӑшкӑрса йатӑмӑр епӗр 
ҫак хута вуласан,—суйатӑр, йулташсем. А. Колу- 
байев Капралов ӳсӗр пулман!..

Ҫук—чӑиахах та: хӑт кирек кам пулсан та, хӑт 
вӑл М ускаври извосчик пултӑр, ҫак распнскӑпа 
камран та пулин вунӑ тенкӗ укҫа шыраса илме

пултарӗ-ши вӑл? Паллах, пултарайас ҫук, йӑвӑр 
йапаласеи тийесе ҫӳрекен иэвосчик пулсан та пул- 
тарайас ҫук. Ну лава кӗрешсе кайнӑ пултӑр, кампа 
кайнӑ—те Пушкинпа, те Сергей Йалавинпа кайнӑ- 
ха. Ҫавӑнпа та епӗр шухӑшлатпӑр, кашни тӗлпу- 
ланах ҫакнашкал тилӗле чейеленме пултарайас ҫук, 
ӳсӗр ҫынсем пушшех ӗнгӗ, кунашкал йапалана шу- 
хӑшласӑ кӑларма ӑс ҫитерейес ҫук.

_ Виҫҫӗмӗш докум ӗнчӗэ^ра пире пачах, тӗпипех. 
анран йачӗ. Вгҫех пӑтраштарса, аркатса, тӑкрӑ вӑл 
пирӗн мимесене. Ку документ вӑл—роз1 зш рШ т 
распискӑ вӗҫлевнӗ ҫӗре ҫырсӑ хунӑскер.Еаӗр ӑяа 
кунта пӗр кӗсктемесӗрех, орфографине улӑштарма- 
сӑрах ҫырса парас терӗмӗр, мӗншӗн тесен коямина- 
лиса ӑсгалӑхӑя тӗп шухӑшӗ ҫак роз1 зсг!р1ит 
тейекен орфографин искусстзинче пытанса тӑрат.

«Как неправялно составлен, Акт потому что я 
возчика не рядил, а поэ омм чтд я в эгим деля 
не винован. поскольку. Я дЛнел до перселян, и 
меня т. Колупайев по садил а поэтому я в этом. 
дели. не винов Капра»

Ҫакӑнта вара чӑнахах та, хайхи, леш кримино- 
логи тейекен наукӑ шӑпах кирлӗ пулчӗ. Анчах епӗр 
криминалистсем мар пулсан та, ҫапах та хамӑр 
пӗлнӗ пек, ҫигелӗклӗ тараи тӗрӗс, наукӑ кӑгартнӑ 
пек диагнозсем турӑмӑр. Пирӗн шухӑ нпа ҫакнаш- 
кал пулса тухаЕ А Колупайӗв—Капралов, чӑнахах 
та, кӑшт ӗҫнӗ пулнӑ. Чурпай йалсоветие вӗсем 
ӳсӗрлеччен х пырса кӗнӗ.Пуҫ мимисем аван ӗҫле- 
нӗ, ҫав те.ри а«ан, вӑйлӑ ӗҫлени вӗсем Тараканов 
лавӑҫа ҫазнашкал ниме тӑман, усӑсӑр распискӑ ҫыр- 
са пама пулгарнинченех аван курӑнат. Акт ҫырнӑ 
хушӑра, (епӗр малтааах каласа хӑвартӑмӑрҫке-ха, 
акта пӗтӗмӗшпе илсен, нумай вӑхӑт ҫырнӑ)—цӗсем 
ҫав тери исленсе кайнӑ, хӑйсем ҫырнӑ распискӑ 
ҫине те ал пусасшӑн пулман, усал кӗсре лачах 
чӑхӑмланӑ (паллах ку ӳсӗр етем чӑхӑмӗ). Ҫявӑа- 
пах ӗнтӗ Капралов, акт хыҫне хӑйӗн ҫинчен ҫырнӑ 
чухне кашни сӑмах хыҫҫӑн пӑнчӑсем. ларта пуҫланӑ.

Ҫак ӗнтӗ, вӑл чӑн-чӑннипех хӑйне ҫитие тивӗҫ 
пӑнчӑ патне ҫитсе перӗинине кӑтартса парат.

Кам пӗлет, тен, ку ӗҫ пӗрре те апла мар, веҫех 
урӑхла пулнӑ-и тен? Хамӑр диагнозене ҫав терийех 
тӗрӗс, тесе хӳтӗлемӗпер. Епӗр криминалиссем мар, 
а вӑл наукӑ, йӑвӑр наукӑ.

Анчах следоватӗлсем ӑ я а а в а в  пӗлеҫҫӗ.

Пулин ара; ҫавӑнпа каланӑ та ӗнтӗ, ӗҫ маҫтӑртая 
хӑрат, тесе.

Ч-

А. ЧисТаков.
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Тип мунча
1!ӳтаркзе райовӗнчи хХш-цӗр наясенче 

И7нча ксрекен тсмнҫ шер кил анчах.Мув- 
чнсем те вадӗпе пӗрре йе вккӗ ҫеҫ.

Ҫан-ҫурӑм а хырчӑкламашкӑн 
Иури вӑл тунӑ тимӗр хырчӑк. 
Асӗ ҫитмест мунча хутмашкӑн 
Асне йӑлт ӗмнӗ лапра-пылчӑк.

УТаков ш офӗр
„Тырпул куиӗ" колхоз (Хӗрлӗ Чутаб 
рзаонӗ) ҫул ҫӳреме ыашннӑ илнӗ. 
Шофӗр Утаков ӳсӗрпе ава ҫӗмӗрсе 
пӑрахнӑ.

Ф. Дамдар.

Аҫа та ҫиҫӗм пашкӑртса 
Шав ыткӑнат-ҫул ыашинӑ.
Пӗҫҫе каҫҫа ҫӳле тытса 
Пырат Утак лапра хӑсса.

Хӑсӑк лапри ӑшне путсап 
Вӗҫертрӗ вӑл тилхепине.
Машин вара чупсан, чупсав 
Ш алт!-ҫурчӗ хӑйӗн ҫамкине.

Чупат, чупат шух Утаков.
Ҫӗмрин-ҫӗрет .лашисене“
Лва чарма пур-ши закон?
Кам „ҫурӗ* унӑн ҫамкиие.

Ҫурӑм тйрне ҫуркаласран 
Йарса илсех мунча хутарӑр, 

Хс парасахчӗ ку%т-ҫутран.

Сивӗ класра
Йевграфӑв
ӳкерчӗкӗ

— Ирӑ, есӗр 
Иккасси шку- 
лӗнче хӑш 

класра вӗрене- 
тӗр?

— Сивӗ клас- 
ра вӗренетпӗр.

Й. Мӗҫҫи.
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Ку-ну, ну-иу! „НяпнИн“  нявт-н сан кукку?
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ҪылЗхлӑ ҫыи.
—„Каинӑн* атте! Ҫылӑхаӑ вц8, ҫылӑхлӑ, пит пы сӑд ҫылӑх- 

дӑ сак умӑнта.
—-Мӗнле {ы лӑх турӑн вара?
— Пысӑк ҫылӑх.
— Апла пулсан опортунис пулӗ есӗ! Сылгӑыа.1 а йе оула- 

хайала пӑрӑнса кайса ҫухалса ҫӳретӗн пулӗ?
—Опортунис-н ара ..Ҫук... Ун пек ҫылӑх ҫув  манӑи. Пит 

йывар манӑн ҫылӑхӑм, „Капкӑа” атте!
—Апла пулсан бӳрократланса кайрӑн пулӗ? Волокитӑпа 

аппалаватӑн пудӗ?
—Ҫук. Ун пек мар маи ҫылӑхӑм.
—ЕҪке айне путрӑн пулв?
" У н  пекки мяр,аата пыоӑкрах ман ҫылӑхӑм.
—Укҫуна перекет каосинчв тыт«астӑя п^/лӗ?
—Сук, нкӗ кӗнеке пнрӗн. Арӑнӑя та, тамӑн та,
—Мӗнле сы.1 ӑх турӑн вара апла есӗ? Кулакеемпв ҫыхӑн 

иарӑн пулв-ҫке?
—Ҫук. Вӗсеыпе ҫыхланман...
—Ҫамрӑк вы>ьӑхач,усра ҫимерӗн-и?
—Ҫу. аш ҫцме йура>>аст мава. Манӑн каттар.
—Апла пулсан хулиганланса ҫӳрерӗн пулӗ?
—Ҫук „Капкӑн" атте. Унтан та пысӑкрах ман ҫылӑхӑм.
— Апла пулчая брак таварсем кӑлароа пагӑн пулӗ?
—Ҫук, ,Капкӑа“ атте. Калама та хӑйаймаотӑп ҫылӑхӑм 

оиичвн. Епӗ— епӗ...
—Ну-у?
—Каҫапу ҫук мана ӗнтй. Ун пек ҫылӑха всӗ каҫарао ҫук.
— .Каҫарао ҫук та, жаҫарас ҫук*. Ма халамаоӑн мӗвле 

ҫылӑх туниие? Каля ӗвтӗ ан хӑра!
— „Капкӑн" ичме халиччен те ҫырнаймая впӗ. Ан петврсв 

хчр-хз куншЯн мана, ҫылӑхлӑекеов. Ӗмӗр-ӗмӗр асӑнса пурӑ- 
нйп. чХвяш чӗлхвпе тухакан, вулама лайӑх. чи куаӑшла 
асурналя та ҫырӑвоа иаевмеи те халпччен. Акӑ мӗиле пысӑк 
ҫылӑх вӑтса ҫӳр-тӗп епӗ ҫӗр ҫянче.

—А ее .Капкӑн" ҫигео ҫулта хӑйӗв странициоене хушасси  
ҫинчен илтнӗ и вава? Унта тӗрлӗрен кулӑшла калаасвм, пйе- 
сӑсвм. вӑвӑсем ҫапӑяо» вырярси ҫпнчеЯ пӗдетӗн ши?

—Пелетӗп. Савӑнпа ӳкӗнетӗп те.
— .Ййплӗ ҫӑмах* пайӗ ҫиичвн тата .Ачассн страннцисем* 

пулаоси ҫинчен пӗлнӗ ҫӗртеиех ҫырӑяса нлмерӗн-и?
—Пӗлиӗ ҫӗртвнвх ҫав.
.Кӑпкӑн*-ра чӑвашсен чи паллӑ оатирик-пиоатӗлсвмпе 

пвллӑ капичкатуриосем ӗҫлеое тӑни ҫинч«н те пӗлнӗ-и?
— Пӗлнӗ. Хякӗ ҫннчев т» пӗлиӗ. 3 уйӑха 75 пус, б уйӑха—

1 те»кӗ тв 50 пус, ҫулталӑка—3 тевкӗ.
— Хиа илмв ӑҫта ҫырӑнмалливе тв пӗлнӗ пулӗ?
— Ана та пӗлвӗ—кяшни пуштӑ уйрӑяӗнчех тата пнҫмо- 

носпӑсвм урлӑ та ҫырӑнма пулат ӑна илмв.
—П«лнӗ сӗртех ҫырӑн-а нлмев? Мӗнлв-ха есӗ апла?
—Шуйтан аташтаоса йачв пулмала. Каҫар пачӑшкӑ—,Кап- 

кӑн° аттесӗм. епӗ ҫыя нлнӗ «омӗрсенв вулакаланӑ, тата ху- 
ляна каймаселев кашннячех аерер номер .Капкӑн* илсе тав- 
рӑнкаланӑ, хам йатпа ҫырӑнса илмен.

—А-а... А а .. апла пу»оан сан ҫылӑху ытлашши пысӑках 
.мар. .Капвӑв* журвал илмешкӗн ҫулталӑклӑх ҫырӑвоа ил те 
вара хӑвӑк айӑпна сирсе й»ма пултаратӑн. Елӗ, „Капкӑв", 
рабочисвмпе хресч«ис«м панӑ влаҫпала, санӑн сылӑхна каеа- 
ратӑп. 1935 мӗш ҫул ва;ь,-ьч „Капвӑа* журвал ҫыпӑвса илмв 
пысӑк ирӗк паратӑп. Ну, халӗ кай та, 1935-мӗш ҫултан ..Кап- 
хӑн" журнала ҫырӑвса илме кнрли ҫинчея чӑваш ӗҫҫыяяи- 
овне пурве те каласа пар...
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Кил-ха тусӑм, кил кунта, 
Ил-ха „Капкӑн* ҫырӑнса. 
Укҫу пур вӗт ҫумӑнта.
Ма тӑратӑн вӑтанса?

Ш р виҫ тенкӗ тӳлесен 
„Капкӑн* илен пӗр ҫула. 
Кашни ,Капкӑн“ илмесрен 
Вару хытӗ сан кулса.

Мӗн пур ирсӗр чир-чӗре 
Кулӑшпала ҫунтарар,
Ӗҫри ӳрӗк-сӳрӗке 
Ура ҫине тӑратар.


