
Йапӑх коц)УХ ҫуракциа тухар умӑн ӑҫтз Кӗрсҫ кайни,

— Ах, шуйттаи вы1ъӑхӗ1 „Капиӑн" страници ҫииех илсе иилчӗ.



Курма“ килсен
Йехреы ҫав тери ам н  калава яаыӑ, итлекенсем 

а х ^ т с а  ҫеҫ тӑнӑ.
Иехрем калани мӗншӗн интереслӑ пулни паллах 

ӗнтӗ: ара Иехремӗ Хӗрлӗ ҫартан тавӑрӑнни пайан- 
хипе икӗ кун кӑиа.

— Аран аран тухкаласа килтӗм,—тенӗ сарлака 
хулпуҫмлӗ патмар сывлӑхлӑ Йехрем.—Курма килсе 
кайас, терӗм. Чирлекелӗм те ҫавӑнпа йачӗҫ.

— Чирлӗ пирки килтӗн?!—ӗненмен Сухӑр Йа- 
курӗ.—Пит куҫӑнтан пӑхсан, сывах пек-ҫке есӗ!

— Пит-куҫран ан пӑх есӗ,—хӑтӑрса тӑкнӑ ӑна 
Нехрем.—Чир вӑл тӗрлӗрен пула!: шалти те, тул 
ти те... Манӑн чире ӑпари чир теҫҫӗ.

— Ан чӑрмантарӑр ӑна Хӗрлӗ ҫарти пурнӑҫ ҫин- 
чен каласа пама!—тенӗ Униҫҫе инке.—Йара пар, 
Иехрем, каласа пар—йепле пурӑнаҫҫӗ унта пирӗн 
Хӗрлӗ ҫар ҫыннисем: аван-и, начар-и?

— Мӗн аванни пур унта! Чи малтан апат йенчен 
начар тӑрантараҫҫӗ. Ҫӑкӑр ҫителӗксӗр. Ҫӑкӑрсӑр 
пуҫне нинӗн те памаҫҫӗ. Шывне те нормӑ тӑрӑх 
параҫҫӗ. (

Йакур кӑхӑмлатса илнӗ те, шӑп пулнӑ. Иехрем 
малала каласа кайнӑ:

— Кунта хӑшӗсем кӑхӑмлатса тӑраҫҫӗ ӗнение- 
сӗр. Вӗсене хӑйсене Хӗрлӗ ҫара йарса пӑхтармала. 
Вара курнӑ пулӗччӗҫ халиччен курманнине. Ҫав 
тери нумай ӗҫлеттереҫҫӗ, киле ҫыру ҫырма та вӑ- 
хӑт ҫук.

— Тӑхта-ха,—пӳлсе каланӑ такӑшӗ.—Мӗнле вара 
ыанӑн ывӑлӑм пит аван пурӑнатпӑр, тесе ҫырса 
йаиӑччӗҫке Хӗрлӗ ҫартан. Сакӑр сехет вӗренетпӗр, 
тет. Пушӑ вӑхатра кӗнекесем, журналсем вулатпӑр 
тет. 1^пӑс калатпӑр, клуба ҫӳретпӗр, тет.

•— Ие суйат вӑл санӑн ывӑлу, йе...
Йехрем сывлӑш ҫавӑрса илчӗ те, каллех калама 

тытӑнасшӑнчӗ, анчах тем амак пулчӗ ӑна—куҫӗсене 
чармакласа ларса таҫтала пӑхса тӑчӗ-тӑчӗ те, хӑй 
тӑнӑ вырӑнтан сирпӗнсе тухса, таҫтала чӑмрӗ.

— Аҫта кайан вара? Каласа пӗтер ӗнгӗ!
Кайраи каласа пӗтерӗп... Чӗнекен пур...

Шкул кӗтессси хыҫне кайса ҫухалчӗ.
Калаҫакансем патне пӗр хӗрлӗармейцӑ шинелӗпе

ш/ьомне тӑхӑннӑ ҫамрӑк йӗкӗт васкамасӑр утса 
пырат

— Сывӑ-и, колхозниксем?—савӑнӑҫлӑя сторовӑ 
турӗ сылтӑм аллипе чеҫ парса.—Курма килсе пӑ- 
хас, терӗм-ха.

— А-а, Петӗр Фомич! Пӑх-ха мӗнле капӑр тум- 
тирсем тӑхӑнса килнӗ вӑл.

— Кунта ха^ь  ̂ анчах тепӗр ҫар ҫынни пирӗнпе 
калаҫса тӑчӗ. Вӑл та курма килнӗ. Анчах шинел- 
пе мар, аха.)ь тумтирпех килнӗ.

— Кам ара вӑл?
Йехгем. Хӗрлӗ ҫарта пурнӑҫ йӑвӑр, тет. Ӑш чи- 

рӗпе чирленӗрен отпуск пачӗҫ, тет.
— Мӗншӗн уншӑн пурнӑҫ йӑвӑррине пӗлетӗп. 

Чирне те пӗлетӗп. Отпуск уаӑн... пуҫӗпех киле 
йанӑ ӑна.

— Мӗнле апла?
— Унпа епӗр пӗр хуларах службӑра пурӑянӑ, 

анчах чаҫӗсем пирӗн ӑрасна пулнӑ. Вӑл ҫара пыр- 
са кӗни ҫинчен нумайчченех пӗлмесӗр пурӑннӑ епӗ. 
Таҫта йут ҫӗре ӗҫлеме кайса, унтан ҫара пырса 
кӗнӗ вӑл. Ашшӗпе уйӑрӑлнӑ пулсанта, ашшӗ йур- 
ринех йурлат, хӑйамат! Кайран, епӗ унӑн ашшӗ 
кам пулни ҫинчен систерсессӗн, ӑна ҫартан хӑва- 
ласа кӑлэрса йачӗҫ. Казӑрмари пурнӑҫ ҫинчен ну- 
май суйса тӑчи вара вӑл кунта?

Сухӑр Иакурӗ мала тухрӗ те, тарӑхнӑ сасӑпа 
каларӗ:

— Ҫав тери суйрӗ, татах суйса тӑнӑ пулсан, пи- 
тӗнченех ҫиҫсе йарас, тенӗччӗ. Аран-аран хама хам 
чӑтса тӑтӑм...

Инҫетре Йехрем кӳлепи курӑнса кайат.
— Ей, Йехрем! Килсем кунта кдзӑрмари пурнӑҫ 

ҫинчен каласа ӑнлантарма!
Ҫаврӑнса та пӑхас темерӗ Йехрем. Петӗр Хӗрлӗ 

ҫар пурнӑҫӗ ҫинчен каланисене каҫченех итлесе 
ларчӗҫ колхозниксем. Килӗсене салаанӑ чухне, Йа- 
кур йӑвӑррӑн сывласа илсе, хӑйӗн шухӑшӗсене 
ҫапла вӗҫлерӗ:

— Улми йӑвӑҫҫинчен айакка ӳкмест, ку та аш 
щӗ пекех, ҫавӑнпа Хӗрлӗ ҫара илмесӗр хӑвараҫҫӗ| 
Йехрем пеккисене,—терӗ.

Алекҫей Резапкин.

Ы  Р  А Н
Урапа-кассинчи (Йетӗрне р.) трахпункта кӗрсен 

кӑмаки ҫине улӑхса ларсан мар, кӑмакине ҫичӗ 
хут тӑлӑп тӑхӑнса кӗрсе выртсан та ӑшӑнайрас 
ҫук. Ашӑнма мар, шӑвса вилме пулат. Мӗншӗн? 
Мӗншӗн тесен, виҫӗ уйӑх ытла вутӑ хутманнипе 
пӑрлӑ тинӗс ҫийӗнчи пекех сивӗ; сурса сурчӑк та 
ҫӗре ӳкмест, пӗтӗмпех тута ҫумне шӑнса ларат; 
пит-куҫа та пӗтӗмпех тӑм илет. Хӑшпӗр ҫывсем 
тата:

— Ыран йаратпӑр, ыран вутӑ пулат,—огветлеҫ- 
ҫӗ йалсоветӗнче ӗҫлекенсем.

Трахсестра пӗр кун, икӗ кун, виҫҫӗ... тӑватӑ 
кун кӗтет, вутӑ ҫук. Йалсовечӗ лавсем йамас!. 
Трахсестра каллех йалсоветне вутӑ ыйтма чупат, 
Каллех:

— Ыран кӳртеретпӗр,—ответлеҫҫӗ йалсовечӗнче 
ӗҫлекенсем.

— Ҫӑварти чӗлхене те тӑм илет,—теҫҫӗ. Кам 
пӗлет, тен кӑкӑрти вӗри чӗрене те, хырӑмри пыр- 
шӑсеяе те тӑм илет пулӗ. Ытла та ҫав тери сивӗ!

Трахсестра—Гурйӗвӑ Катӑ йалсоветне пырса 
трахпункт ва^ь^ьи вӑрмантан вутӑ кӳртерме йӑ- 
лӑва!'.

Ҫапла йалсовечӗ „ыран* тенипе пӗр уйӑх, ик 
уйӑх, виҫ уйӑх иртсе тӑваттӑмӗшне те кайнӑ, ҫа- 
пах та йалсовечӗн „ыранӗ* пӗтмен-ха. Пирӗн пӗ 
лес килет, йалсоветӗнче ӗҫлекенсен „ыранӗ" хӑ* 
ҫан пӗтет-ши? Хӑҫан трахпунктра хӗллехи сивӗ 
кунсенче ҫарамас ларма пулӗ-ши?

М. Дангер.



Курман йаппла
Ш ӑм ӑрш ӑ районӗнче  пстӗм пе те  5 кролик ҫеҫ. 

Ҫ в е р ч к о в  ӳ к ер ч ӗк ӗ .

— Аҫта чупатӑр? ^
- I  Иролии курма. Пирӗн районра иролиисам ҫун. Таҫтан пӗрне илсе килнӗ те, иурса 

йулас, тетпӗр.

П а к ӑ л т и
— Пӗлетӗр-и есӗр Йут патшалӑхсенче ҫар тех- 

ники калама^ ҫук хӑвярт малала к йса пынине? 
Кашни кунаХ' мӗн те пӳлин ҫӗнӗ йапала шухӑш- 
ласа кӑлараҫҫӗ унта. йулашки вӑхӑгсенче вӗсем 
мӗн-мӗн шулӑшласа кӑларнине каласа парсассӑн 
та ӑнлйнса ҫитерес ҫук есӗр!..

Антон Суркин ассӑн сывласа илнӗ те, Осоавиа* 
хим ч.1енӗсене хӗрсе кайсах ӑнлантарма тытӑннӑ.

— Сӑмахран калӑпӑр, Джон Оккорока зҫушаматлӑ 
буржуйсен вӗреннӗ ҫынни иртнӗ уйӑхра мӗн шу- 
хӑшласа кӑларни ҫинчен илтмен те пулӗ есӗр? 
Илтмен? Епӗ те ҫаплах пулӗ терӗм ҫав!

Кашни ҫулах ҫав буржуйсен вӗреннӗ ҫынни Со- 
вет сойузӗнчи ӗҫҫыннисене хирӗҫ вӑрҫма 366-шар 
Ҫӗнӗ йышши йапала шухӑшласа кӑларат. Халӗ 
танк-комб^йн шухӑшласа кӑларнӑ вӑл. Пит хӑрушӑ 
машинӑ!Танк-комбайн сывлӑш тӑрэх та вӗҫет, ҫ ӗ р / 
Ҫийӗа те сехетре 500 километр кайат, кирек йенле 
океанпа та ишсе пыма пултарат,

Тьтах тепӗр калама та ҫук хӑрамала йапала ш у' 
^ащласа кӑларнӑ халӗ чикен леш йенчи патшалӑх* 
сенче. Шар.^ Де-Ликатес текен йатлӑ ҫын вӗҫекен

тупӑ шухӑшласа кӑларнӑ, вӗҫнӗ хушӑрах йӗтрн- 
сене кӑларса пырат тег ҫав тупӑ. Ҫав тупӑн па- 
йӗсем пӗтӗмпе ҫӗр ҫирӗм, тетг

— Итле ха, Суркин йулташ, —пӳлсе илнӗ кала- 
ҫакана итлесе ларакан пӗр осоавиихимӗц.— 120 
пайлӑ, терӗн, буржуйсен туппи. Йурат-ха ку. Ан- 
чах кала ха пирӗн „трехлинейнӑй* винтовка миҫе 

Файлӑ-ха?
— Винтовкӑ-и? Винтовкӑн пайӗсем темиҫе кӑна,-— 

тенӗ сӳрӗлсе кайнӑ Суркин Ачтон.—темиҫе пайе- 
семпе линисем пур унӑн: горизонга./{)нӑй тата вер- 
тика./ьнӑй, унсӑр пуҫне...

— Ну1
— Урӑх нимӗн те ҫук. Тата мӗн кирлӗ сире. Ҫук 

та ҫуках ӗнтӗ урӑх пайсем!
Вара пакӑлтийе урӑх никам та? иглекен пулман.
—* Пакӑлти ҫынаа итлесе тӑраччен, хамӑрӑн ҫар 

хатӗрӗсен техникине лайӑхрах ҫлвӑрса илген, усӑ- 
лӑрах пулӗ,—тенӗ осоавиахимӗцсем, пулемег пя- 
йӗсене вӗренме тытӑнсэ.

Осоавиахим членӗ.
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Йарослав Гашек

щ / )  е а л т я м Ш й в й к

ҫ 4 р е £ ӗ о ш

/

Ш -м ӗш  кӗнекерен куҫарнӑ сыпӑк.

Ш вейк йӗс медал, илни

„Сатур салтак Швӗйк ҫӳревӗсем“ Чехосповаки ҫынни Йарослав Гашек ҫырнӑ 
тӗнчипе паллӑ роман Ку романта автӑра империалисӑм вӑрҫи вӑхӑтӗнчи Австро- 
Венгри латшалӑхӗн тылӗпе нӑнҫарне сӑнласа кӑтартаГ. „Швейк йӗс меда/ь илни“ 
тенӗ с̂ &п кра империалиссвн вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи ҫар йӗркисене кӑтартнӑ 

С'махран каласассӑи, ҫакӑн пек тискер йӗркесеи ӗлӗкхи Раҫҫейӗн патша ҫа* 
рӗнче ытларах та пулнӑ.

„Сатур салтак Швейк ҫӳревӗсем" романтан хӑш пӗр пӗ«ӗк сыпакӗсене пичетле- 
се епӗр хамӑр вулакансене кулӑш литературинче ҫав тӗрлӗ паллӑ вырӑнта тӑра- 
кан произзеденипв паллаштарас терӗмӗр.

Сялтаксен шчлунӗ ирхине те станцӑран тухс® 
кайайман-х I. Акӑ ӑйӑхран вӑранчашкӑн трубап^ 
ҫигнал пачӗҫ те салтакс м бячоксем йӑтса кра** 
айне тула ҫӑвӑнма тухрӗҫ. Салтаксене тӗреслем 
килнӗ генерал та кайман ха, вӑл пайан ирех тӑн^ 
та салгаксен тула тухмали вырӑнне пӑхса ҫӳрет. Ге- 
нерал пӑхма кӑмӑллӑ пултӑр тесе бата^ьйон тӑрӑх 
кунсерен пэракан хушупа геиерал килнӗ кунсенче 
салтаксене тула тухмали вырӑна отделенипе отде- 
лени нача.1)никӗсем илсе ҫӳремеле йӗрке тунӑ.

Генерааа кӑмӑл тунӑ пекех, Дуб подпоручика та 
кӑмӑллӑ пултӑр тесе, Загнӗр кӑпитан кӑна та, ун 
шухӑшне пӗлсе, ҫак кун шалун тӑрӑх дежурнӑйа 
тӑратнӑ.

Ҫапла Дуб подпоручик, дежурнӑй пирки, сал- 
таксен тула тухмали вырӑнӗ пагӗнче генералпа 
пӗрле ҫӳренӗ.

Станцӑра салтаксен шалунӗсем чарӑнакан плат- 
формӑ патӗнчи тула тухмали вырӑн карташ пек 
сарлака, анчах маччи йгнчен ытла та лутра пулнӑ. 
Тула тухмашкӑн кунта икӗ тарӑн канав пулнӑ. Ку 
канавсемпе икӗ отделени салтак харӑс усӑ курма 
пултарнӑ.

Ҫак канавсем хӗррине салтаксем кӗркунне ӑшӑ 
ҫӗре кайас умӗн телеграф провӑлкисем ҫине пӗр- 
пӗрин ҫумне таччӑн канма ларнӑ чӗкеҫсем пекех 
ларса тухнӑ.

Антарнӑ йӗмӗсенчен пурин те ҫарашкисем ку- 
рӑнаҫҫӗ, мӑйӗсем ҫине пурте чӗнпиҫихисем уртсӑ 
йанӑ. Ҫак*ӗҫре ларакан салтаксем ҫине пӑхсассӑн, 
чӑнахах та, кунта тимӗр пек ҫирӗп ҫар дисципли- 
нипе йӗркелӗх курӑнса тӑнӑ.

Чи сулахайра сатур салтак Швейк пулнӑ. Кунта 
вӑл темле манирпе^^ ленксе, темле майпа хӑй ал- 
лине кӗнӗ Руженӑ Йаҫенски ҫырнӑ романтан ҫурса 
кӑларнӑ страницӑ татӑкне интереспа вуласа ларнӑ.

Швейк такамсем^ килнине илтнӗ те хут татӑкӗ

ҫинчен куҫӗсрне ҫӗклесе алӑк йенеле пӑхма пуҫ- 
ланӑ. Алӑк умӗнче хӑйӗн адйутанчӗпе тата Дуб 
подпоручикпа пӗрле парад чухне тӑхӑнак-н фор- 
мӑлӑ тумтирпе ӗнерхи генерал тӑиӑ. Дуб подпо- 
ручик генерала темскар тӑэӑшулӑн ӑнлантарса 
тӑнӑ. Ҫакӑн пек »пысӑк нача./ьниксене ҫакӑн яек 
ҫӗрте .тӗл пулнӑран Швейк тӗлӗнсе хытсах кайнӑ.

Вӑл кайала ҫаврӑнса пӑхнӑ. Салтаксем пурте 
пӗр тапранмасӑр лӑпкӑн вырӑнтах ларнӑ, пӗр от- 
делени нача^ьяикӗсем ҫеҫ аслӑ нача./ьниксем ҫине 
пӑхса чест панӑ пек кукленсе хытса ларнӑ.

Самант ҫав тӗрлӗ ответлӑ пулнине Швейк ҫав 
вӑхӑтрах туйса илнӗ.

Мӑйӗ ҫине хунӑ чӗн пиҫихипе, антарнӑ йӗмӗ- 
семпех аллинчи хут татӑкне чи йулӑшки вӑхӑтра 
хӑвӑртӑн ӗҫе йарса, мӗнле пулнӑ ҫапаипех, Швейк 
сиксе тӑнӑ та хыттӑн кӑшкӑрса йанӑ:

— Чарӑнӑр! Стройа тӑрӑр! Смирнӑ! Куҫӑрсене 
сылтӑ-ма!—тесе командӑ панӑ та аллине козырек 
айне тытса чест панӑ.

Антарнӑ йӗмсемпе, мӑйӗсем ҫине хунӑ чӗн пи- 
ҫихисемпе, мӗнле пулнӑ ҫаплипех, канавсем хӗр- 
рине харӑсах икӗ о делени салтак ӳссе тӑнӑ.

Генерааӗ ырӑсунавлӑн кӑмӑллӑ кӑна кулнӑ та:
— Хӑвӑо ӗҫӗре чӑсӑрах! Ирӗклӗ пулӑр! Во.Т)нӑ1— 

тесе командӑ панӑ.
Унтӗр-офицер Малек хӑйӗн огделенине лайӑх 

кӑтарту пултӑр тесе ҫавӑнтах паҫӑрхи пекех кук- 
ленсе ларчӗ. Пӗр Швейк ҫеҫ аллине козырек айне 
тытнӑ та ура ҫинче тӑрат', ун йенне пӗр йенчен 
хайар Дуб подпоручик, тепӗр йенчен ырӑ сунса 
кӑмӑллӑн кулса генерал ҫывӑхарса пыраҫҫӗ.

Швейк ҫав тӗрлӗ кулӑшла тӑнине курсан, генв'' 
рал:—Епӗ сире кӗҫӗр курнӑччӗ,—тесе каласа хучӗ.

Дуб подиоручик Швейк темскер персе йарӗ тесе 
хӑраса генерала:



— Ан айӑп тӑвӑрччӗ, господин генерал. Калама 
ирӗк парӑрччӗ. Ҫак ҫын вӑл пирӗн кӑшт ӑсран та- 
йӑлнӑскер, ӑна кунта пурте ухмах тесе шутлаҫҫӗ,— 
тесе калама тытӑнчӗ.
, — Мӗн кирлӗ мара калаҫатӑр есӗр, господин 

подпоручик?—сасартӑк ҫӗкленсе кайрӗ генералӗ. 
Унтан вӑл пурте илтмеле пултӑр тесе хыт^ӑн ка- 
лама тытӑнчӗ:—Ку салтак ҫинчен, вӑл ӑсла ҫын, 
тесе каланӑ пулсан, тӗрӗсрех пулнӑ пулӗччӗ! Вӑл 
акӑ аха;ь салтак пулсан та нача^нике курсан мӗн 
тумалине пӗлчӗ, кунтах ав унтӗр офицер те пул- 
нӑ, анчах вӑл иача,;ьнике курмӑш пулса шӑпах 
ларчӗ. Кунта, ачсемӗр, ӗҫ вӑрҫӑ хирӗнчи ҫапӑҫури 
майлах пулса тӑчӗ. Аха./ь салтак хӑрушӑлӑх чухне 
хӑй ҫине командир ӗҫне илнӗ пекех пулчӗ. Тӗрӗс- 
сипе каласан, господин Дуб подпоручик, аха^ сал- 
так: „Чарӑнӑр! Стройа тӑрӑр! Смирнӑ! Куҫсене сыл,- 
тӑма!‘—командӑ панине сиррн хӑвӑрӑн памалач- 
чӗ,-тесе хучӗ вӑл йулашкинчен подпоручик ҫине 
пӑхса.

— Мӗнле есӗ?—тесе ыйтрӗ Швейкран генералӗ.
— Пурте йӗркелӗ, ҫаплах, господин генерал,— 

терӗ Швейкӗ.
— Апла пуясан, есӗ пӗтертӗн еппин?
— Ҫаплах, господин генерал, пӗтертӗм.
— Ну, апла пулсассӑн, халех фронта!
„Фронта!* тенӗ сӑмаха генерал ытти сӑмахсен-

чен хытӑрах каланӑ пирки ку сӑмахсем пурне те 
тивӗҫлӗ пулӗ тесе ҫывӑхрах ларакан салтаксем ура 
ҫине тӑма пуҫларӗҫ.

Кӑна курсассӑн, генерад кӑмӑллӑн аллипе сулат 
те йапшарӑн кӑна:

— Сире мар, ачсем, 'сире мар! Есӗр хӑвӑр ӗҫӗр- 
семпех йӑчанӑр! Ирӗклӗ пулӑр! Во.ьнӑ!—тенӗ.

Вутпуҫҫисем

Швейк Генерал умӗнче пӗтӗмпех тумланса ҫитсе 
ҫар йӗркипе аллисене айалала тытса тӳп-тӳрӗ тӑ- 
рат. Генерал Швейка нимӗҫле нӗске сӑмах каларӗ.

— Чи малтанах, нача.ьниксене хисеплемеле, ус- 
тавсене лайӑх пӗлмеле, унтан ҫав усгавсем тӑрӑх 
ӗҫлеме пӗлме?1е,--ҫаксем кирлӗ те ӗнтӗ ҫар служ- 
бинче. Тата каланисем ҫумне хӑйулӑх хушсассӑн, 
тӗнчере пире хӑратакан тӑшман та тупӑнас ҫук,— 
терӗ вӑл.

Унтан вӑл Швейк хырӑмне пӳрнипе тӗкрӗ те 
Дуб пбдпоручика каларӗ:
. — Ҫак ҫынна астуса тӑмашкӑн кӗнекӗре ҫырса 
хурӑр,_фронта ҫитсенех ӑна аслӑрах чина куҫарӑр, 
кайрантарах вара ӑна службӑна лайӑх пӗлиӗшӗн 
йӗс меда^ь памала тӑвӑр... Ну, епӗ мӗн калас те- 
нине хӑвӑрах пӗлетӗр ӗнтӗ...—терӗ вӑл.

Генерал ҫапла каларӗ те тухса кайрӗ. Дуб под- 
поручик генеоал каланӑ сӑмахсем ахал) пулман- 
нине пӗлтерес, тата хӑйӗн командӑ пани те ӑна 
илтмеле пултӑр, тесе тула тухакан салтаксем ҫине 
пӑхрӗ те  пӗтӗм вӑйпа кӑшкӑрса:

— Пӗрӗмӗш отделени, ӗҫне пӗтер! Стройа тӑр! 
Шагом марш!.. Иккӗмӗш отделени...—командӑ пачӗ.

Ҫав вӑхӑтра Дуб подпоручик патӗнчен .Швейк 
иртсе пынӑ. Вӑл подпоручика чеҫт панӑ. Анчах та 
Дуб ӑна чарса:

— Отставит! Тата тепӗр хут!—тесе кӑшкӑрнӑ.
Швейкӑн аллине козырек айне тытса тепӗр хут

Дуб подпоручик патӗнчен иртмеле пулнӑ. Дуб 
Швейк ҫнне пӑхса: „Е, есӗр апла-1*-ха? Есӗр мана 
пӗлиестӗр-ха, епӗ сире вӗрентӗп... Есӗр маноан ну- 
май асап курӑр ха",—тесе вӑрҫса йулнӑ.

Вырӑсларан\Т. Лашман куҫарнӑ.

_  Уйӑх пӗтнӗ хыҫҫӑн.

* Иккасинчи (Шупашкар р.) кӗҫӗн вӑтам шкулти 
кружоксене вилӗмрен чӗрӗлме хушатпӑр. Срок— 
.Капкӑн* ҫитес номӗрӗ тухиччен. (Паркай).

* Кӑкшӑм йалсоветне (Йетӗрне р.) Карикассинче 
кӗпер тума хатӗрленӗ йӑвӑҫсем ҫине ҫавӑрӑнса 
пӑхма хушатпӑр. Халиччен есӗр 3 ҫул хушшн вӗ- 
сем ҫине ҫавӑрӑнса пӑхман. Сирӗн мӑйсем ҫине 
ҫӑпансем тухман пулсан ҫавӑрӑнса пӑхма пулта- 
ратӑр ӗнтӗ есӗр. (Нӑрӑ В).

Хӗрлӗ Чутай райпотребсойуз лавки пуҫлӑхне 
Черноносӑва ерех пички ӑшӗнчен тухма хушат- 
пӑр. (П. ФадеЙӗв).

Палтай шкулӗнче.
Учитлӗ задач кала!:—Пирӗн кооперативра ӗҫ- 

/екенсене нумай пулмаст сут туса айӑпларӗҫ. Сут- 
>а акӑ мӗн палӑрчӗ; Михайлӑв тенӗ предҫедатӗл 
43  тенкӗ, ун хыҫҫӑн предҫедатӗле суйланӑ Иже- 
ӗв—3877 тенкӗ, прикашчӗкӗ 400 тенкӗ растратӑ 
унӑ. Пӗтӗмпе миҫе тенкӗ растратӑ тунӑ ҫав на- 

<ӑса пӗлмен етемсем? Иванов, есӗ итлеместӗн 
1улмала! Мӗн/Ҫинчен каланӑ задачӑра?

Вӗренекен:—Ревизи комиҫҫи вӑхӑтра ӗҫлемен- 
Чи ҫинчен.

Мвншӗн оанӑи ку уйӑхра прогул тунӑ кунсем сахал пулнӑ? 
Мӑншбн .асаи фввралвнча 28 кун анчах.



ҫ п а т т ӑ р ӗ
Мӗи пур ӗҫӗ те Иваи Иефимчӑн^,ӑс-хакӑлӗ„1_на- 

чартарах пуднӑ пирки тухса кайнӑ.
Ҫав Иван пӗр колхозник патне хӑнана пыра'! те, 

пысӑк мар куҫӗсене мӑч-мӑч хупа-хупа илсе, ҫапла 
каласӑ пара!':

— Ачасем! Сирӗн колхоз ҫинчен хаҫатра ҫырнӑ 
вӗт,—тег.

— Ну?1 Тӗртсе илнӗ-шимӗн вара пирӗн колхоза?
— Ҫук1 Тӗртсе илмен, пит мухтасах ҫырнӑ. Ӗҫ 

паттӑресене палӑртса, пӗтӗм республикӗпех пӗл- 
меле туса хунӑ.

—  Кама вара паттӑр йатне паыӑ? Астӑваймас- 
тӑн-и?

Иван Йефимӑч ӗнсиые кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫса илег 
те, калат;

— Пӗтӗмӗшпех астӑватӑп, ара... Хаҫатне илнине 
те астӑвахӑп. Хаҫатне илнӗ чухне епӗ хамӑн йул- 
тайша „Ку.Х)'гурлӑ кӗтесре* ларнине те астӑватӑп. 
Тата хаҫатне кунтах илсе килес тесе шухӑшласа 
илнине 16 аставатӑп...

— Йатве кала-ха есӗ, йатне! Кама ӗҫ паттӑрӗ, 
тесе хисепленӗ?

— Ӑна манса кайнӑ. Такамаччӗ ҫав?.. а-а...
Колхозниксенчен чылайӗшӗ хаҫат илме пуштӑ

агӗнствине чупаҫҫӗ. Нуштӑ агенчӗ, мулкачасене 
йуратаканскер, ухутана кайнӑ пулнӑ.

— Ьиҫӗ кун ухутара!—тенӗ херсе ҫитнӗ колхо»- 
никсене агенствӑ схурӑшӗ.—Мен тума-ха сире 
пайанах хаҫат кирлӗ пулнӑ»* Ухутаран тавӑрӑнсан 
парӗ, унччӗн кӗтме пултаратӑр ӗнтӗ!

Квлхозниксем пуринчен ытларах чаплӑраххисем 
(тӗрӗссипех паттӑран ӗҫленисем) агӗнт килессе 
кӗтсе вӑхӑт иртерме вӑй-хал ҫитеймен пирки, 
Иван Йефимча ҫӗнерен тапӑнса илнӗ. Хаҫат ҫинче 
асӑннӑ ӗҫ паттӑрӗн йатне кала,—тенӗ.

Хӑшӗсем колхозри тӗрлӗрен йатсене каласа: „ҫав 
мари?* тесе аса илтерме хӑтланса пӑхнӑ Иван 
Йефимча.

— Ҫергей мар-и?—аса илтерет Ҫергей Иванӑч 
завхоз.

— Ҫук, Ҫергей марччӗ пулмала.
— Ваҫили мар-и?—ыйтат аслӑ бухгалтӗр Ваҫили 

Иванӑч.—Шухӑшласа пӑх-ха: Ваҫили йатлӑ пек 
туйӑнмаст-и сана?

— Ҫук, Ваҫили мар. „И* саспаллипе пуҫланаччӗ 
никак иачӗ.

— Иппат!—тесе савӑнса кӑшкӑрса илет колхвз 
предҫедателӗ Иппат Андрейчӑ.—Ьайлӑрах шухӑш- 
ласа пах-ха, тен йачӗ унан Иппатах' пуле.

Иван Йефимчӑ иккӗленме тытӑнат.
— Темле?.. ,И ппат“... те Иппат-чӗ ҫав. Чӑнах 

та, Иппат йатлаччӗ кикак.
Шухашласа пахӑр-ха, колхоз предҫедатӗлне^ ӗҫ 

героие йатые парсан, колхозшӑн мӗн терисавӑнӑҫ 
килсе ' тулат.

Предҫедатӗлнв „ура!” йӑтма тытӑнаҫҫӗ.

— Ку йагпа ӗҫкӗ лартатӑн пуф'ӗнтӗ, теҫҫӗ|пред / 
ҫедатӗле хӑшпӗр ӗҫме йуратаканрахисем.

— Еҫкине лартӑп-ха, анчах закускинехӑвӑрӑнах 
тупас пула!' вара.

— Ара пирӗн сысна ферминче сыснасем сахал-и? 
Пӗрне пусас_ пулат'.

— Пуссассӑн „Маврана* пусас пулӗ-и анчах. Вӑл 
самӑр. Пӗр центнӗра йахӑн туртат вӑл. Ун пек 
мӑнӑ та самӑр сысна пуссан, пурне те тӑраничче- 
нех ҫиме ҫитет^

— Тӗрӗс!—кӑшкӑраҫҫӗ предҫедатӗл йулташӗсем.
„Маврана“ срокченех пусассишӗн ал тӑратса

сасӑланӑ пек т у с а и л е ҫ ҫ ӗ .
Сысна пӑхакан Йӑкӑнат кӑна илтсен кӑшкӑрсах 

йатлаҫма тытӑнат:
— Епӗ,—тет,—сирӗн сыснасене питлайӑх пӑхса 

усрарӑм. Вӗсен хуҫи епӗ пулма нултаратӑп халӗ. 
„Маврана“ нимпе те памастӑп. Вӑл халӗ пӗтӗ, 
Ҫийӗнчен тата „таварнӑй продукци* тетпӗр-ҫке-ха 
ана. Еҫ геройӗ йатне сана ерехпе пӗрле сысйа аш 
ҫитересшӗн паман,—тенӗ.

СупӑН) пекех кӑпӑкланса тӑрат сысна „защитни- 
кӗ“. Ӑна тӗрлӗ йенчен те пырса тапӑнма хӑтла- 
наҫҫӗ ӗҫесшӗи ҫунакан колхозвиксем.

— Меи есӗ, предҫедатӗле хирӗҫ пырасшӑн-и? 
Кӗве! Тусан! Урапа пӑти!—тесе вӑрҫса илеҫҫӗ ӑна.

— ̂ Манӑн шухӑшпа есӗ контр майлах кайатӑн!— 
тет Йӑкӑната сысна студӗнне йуратакан завхоз.— 
Иппат Андрейча районра ӗҫлекенсем ӗҫ пӑттӑрӗ 
тесе чыслаҫҫӗ пулсан, санӑн нимӗн тӗшне те тӑман 
сысна кӗтӳҫин ҫӑварна уҫса хирӗҫ тӑрас марччӗ.

— Парӑнах ӗнтӗ, Йӑкӑнат! Председатӗл умӗнче 
ес нимӗн те мар.

Тӳркес Йӑкӑнат, парӑнас вырӑнне, халӑх хуш- 
шинчен тухса сирпӗнет те, ҫвинарнике чупса кӗр- 
се, алӑкне питӗрсе ҫаклатсах лартат. Хӑй кӑш- 
кӑрат:

— Вилем те, „Маврана" пусма памастӑп! Килсе 
сӗртӗнӗр анчах, халех колхозниксене пурне те пу- 
хатӑп та, пӗтӗмпех каласа паратӑп, йалсовета жа- 
лӑбӑ парам. Района кайса калам. Предҫедатӗл вара 
„ӗҫ паттӑрӗ* тенӗ чаплӑ йата куҫ шӑрҫине ку- 
райман пекех кураймӗ!—тенӗ.

Хӗрсех тавлашса тӑнӑ вӑхӑтра, пуштӑри стурӑш 
пӗр тӗрке хаҫат пӑрахса паман пулсассӑн, темае 
петеччӗ вара ҫакӑ пысӑк харкашу.

Пурте хаҫатсем патне пырса, хӑйсен колхозӗнчи 
„ӗҫ паттӑрӗн“ йатне шырама тытӑнаҫҫӗ. Вулаҫҫӗ 
те, тӗлӗнсех кайаҫҫӗ: „Ӗҫ паттӑрӗ“ тесе колхоз 
предҫедатӗлне мар, сысна пӑхакан Иӑкӑната каланӑ 
мен хаҫат. Сысна пӑхакаи Йӑкӑнатӑн сӑнне пичет- 
лесе кӑларнӑ хаҫат. Айне мӗншӗн ӑна ӗҫ паттӑрӗ 
тесе чысламалине ҫырса пӗлтернӗ.

Акӑ мӗнле ӗҫсем пулма пултараҫҫӗ халӗ, пысӑк 
улшӑнусем тӑвакан тапхӑрта!

М  АНДР.
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Волокитӑна хӳтӗлекен
,Капкӑн“ журнал волокитӑна тӳсеймест, вӑрҫат 

*а. Анчах Пантли йалсоветӗнче (Елӗк р.) ӗҫле- 
гн Пракух Йакурчӑ волокитӑна йуратманнипе 
«лӗшмест.
— Волокитӑвӑл ианшӑя пулсан пит усӑлӑ йапа- 

1, -тет  вӑл ӑслӑскер.—Хамӑр йалти Хӗлӗп пек- 
1сем пӗлтӗр хыснана панӑ ҫӑмшӑн укҫа ыйтаҫҫӗ 
шран. Миҫе уйӑх ӗнтӗ аптӑратса ҫӳрет Хӗлӗп 
\чи. „Пайак ҫук-ха, ыран паратӑп" тесе йара- 
п та, ӗҫӗ те пӗтнӗ. Ҫавӑн пек ҫӳресен-ҫӳресен 
йтма та пӑрахат вара ҫынни. Пӑхатӑн—укҫи ха- 
н кӗсйерех йулат,
Волокитӑ—матӑш(щпа унпа ҫухалаймӑн!
Тӗрӗс—волокитӑ матушкӑ, усӑлӑ сан пеккисем- 
ӗн. Авӑ волокитӑ сана „Капкӑнӑн“ йӗплӗ ҫӑиах 
'раннех кӗртсе ӳкерчӗ.

Переписчик ӳкӗнни
— Ех, йулташ! Мӗнле намӑс мар сана! Вы./ьӑх- 
ае шута илнӗ чухне ҫынсем патӗнче ӗҫсе ҫӳре-

те, сан хыҫҫӑн ха./ь тепӗр хут шута илсе ҫӳ- 
меле пулчӗ,—терӗмӗр Ишлей районӗнчи Чандӑр 
ӗнчи Сударов переписчике.

"ӑл пире каларӗ: ^  '

— Чӑнах та, кӑиӑлсӑр ӗҫ пулса тухрӗ. Ерех 
уйттанӗ айӑплӑ кунта пӗтӗмпех. Тем те тума 
лтарат вӑл ерех. Ерех пулассине пӗлмен пул- 
-сӑаах, вытьӑхсене шута илсе ҫӳреме тухас ҫук- 
епӗ,—терӗ вӑл ӗнсине хыҫса.

Куҫ вӑйӗ пӗтесрен сыхланса 
пурӑн

^ӑрнар райӗҫтӑвкомӗ Ҫӗмӗрле поҫолки советне 
> отношени йанӑ. Отношенийех пу^ь терӗмӗр 
■мӗншӗн тесен хыҫалта хӗрлӗ чернилпа ал пус- 
ем пур, тата „Всем сельсоветам района“ тесе 
>ни пур. Машинӑпа ҫапнӑ ӑна. Анчах ҫапасса 
■ хытӑ ҫапнӑ пулмала, темиҫе хутлӑ куҫлӑх 
ансан та, никам та вуласа тухайрас ҫук хутне. 

Дневник береги слух* тенине тата ытти хӑш- 
сӑмахсене ҫеҫ вуласа илме пулат.

утне,„береги слух* ҫинчен ҫырнӑ пулас, анчах 
вулас пулсассӑн „береги зрение* тенСлозун* 

1уҫ миминчен кӑларма кирлӗ мар.

Суйи тухрӗ
Тӗнче пӗтет, тӗнче пӗтет, чӗлӗм ӑҫта-ши?—тев« 

чупса ҫӳренӗ тет авал пӗр тӗттӗм чӑваш.
Хайӗ тӗнче пӗтессине ӗненекен ҫынсем ҫукпа 

пӗрех. Ҫапах та... Ак„ Е.—П*. ҫырат:
„Чурпай йалсоветӗиче (Йетӗрне р.) кулакла етем- 

сем йал тӑрӑх йытӑ пек чупса ҫӳресех колхоэа кӗрес 
патие ҫитнӗ ҫыисене тӗрлӗрен сӑмахсемпе хӑрат- 
са пурӑнаҫҫӗ. Ехим Павӑлчӑпа Леонти Павӑлчӑ:

—.Февралӗн 1-мӗшӗнче питӗ сивӗ пулса, колхоз- 
сен шӑнса вилмеле пула1г, тата 8 метр ҫӳлӗш йур 
ҫуса, ҫӑлтӑр ӳкиеле,—тесе хӑратнӑ колхоза кӗме 
ҫитнӗ Озоркина“.

Халӗ февралӗн 1-мӗшӗ иртрӗ ӗнтӗ. Келхозсем 
те шӑнса вилмерӗҫ, ҫӑлтӑр та ӳкмерӗ... Суйа чӑп- 
ти ҫапакан кулаксене чӑпта ӗҫне тума пӑрахтарса, 
саккун кӗнекине вулаттарма илсе каймала.

Мӗнрен пӗлие пула!
.Мӑн К ар ач у р а  в у л а в ҫ у р ч ӗ  (Ш у- 

паш кар  р .) ҫ у р ак и  ум ӗн  ку^ьтмас- 
сӑлӑ ӗ ҫе  сарса пы рас вы р ӑвн е  
ер н и -ер ви п е  п и тӗр ӗн чӗк  тӑра».

— Аҫта кунта сирӗн йалта вуламали ҫурт?
— Акӑ ҫак урам тӑрӑх кайагӑн-кайатӑн та, сыл- 

Тӑмала тӑкӑрлӑк кӗрсе кайат. Ҫав тӑкӑрлӑкпа кай- 
сан, сулахайра мӑнӑ ҫӑрапа питӗрсе илнӗ ҫурт 
курӑн. Ҫавӑ пулат ӗнтӗ пирӗн йалги вуламали ҫурт.



Аннапа Микук
— Ну уш пӗрре пӗтӗм йала тӗлӗнтеретӗп-хй'! Вӗ- 

ренетӗп - вӗренетӗп те, сасартӑк трактӑр йе ав- 
томобил ҫине йӳплешсе ларатӑп,—хӑйне хӑй шӑп- 
пӑн мӑкӑртатрӗ Микук ҫамка тирне хут купӑс пек 
картлантарса.,

Техникяна ҫӗнсе илме, нимрен ытла мотор вӗ- 
ренмр Микук ҫирӗпех тытӑнчӗ. Ун ҫинчен пуху- 
сенче те чӗлхе пӗтӗрӗнсе ларичченех докладсем 
турӗ. Пӳртре те, сарайне те, ӗне картине те, ан- 
картинчи хӑрӑк ҫӑка тӑррине те лозунгсем ҫырса 
ҫапрӗ. Хӑйсен пӳрт ҫамки ҫине кӑмрӑкпа .техни- 
кӑна вӗреьетӗпех“ тесе ҫырса ҫапрӗ. Лайӑх ҫыр- 
ман- пирки пулӗ Теренти мучи ана „тыхала вӗре- 
нетӗп* тесе вуласа иртсе кайрӗ.

— Лули пулми вӗреннин мӗн усси! Анкка!—терӗ 
каллех ҫамкине пусма пек картлантарса,—вӑт ман 
ӑс пит ӑслӑ. Самӑй техника вӗренмели пуҫ.

— Ан лӗпӗртет, Ваҫҫук йытти пек усӑсӑр вӗ- 
ретӗн! Хӑҫантанпа ӗнтӗ есӗ техникӑна^ вӗренен, 
мана та вӗренме канҫӗрлен... Татӑклӑн пӗр-^1ӗр мо- 
тор вӗренес пӳлат... ^

— Тата епӗ мӗн ҫинчен калатӑп-хз, гражданкӑ? 
Самӑй ҫавӑн ҫинчен. Акӑ пӑх кӗнеке,—туртса кӑ- 
ларчӗ арчаран чуста пек исленсе кайнӑскере.

— Сана техникӑна вӗренме тӗл пеме вӗренме 
ӑмӑртӑва чӗнетӗп,—кулкаларӗ арӑмӗ АЦакук унпа 
килӗгд'меннине пӗлсе.

— Мӗв санпа ӑмӑртап пустуй, ан канҫӗрле. Пуҫ- 
латӑп! ..—трактӑр пек ҫатӑртаттарса вулама пуҫ- 
ларӗ Микук техникӑна. Хӑвӑрт вӗренес тесе хыпа- 
ланнипе сӑмахсем пӗр пӗринпе ҫыхланса татти- 
сыпписӗр йӑтӑ пырши пек тӑсйлса пыраҫҫӗ. Ҫапла 
кашни к^н пӗтӗм пуҫ моторпа йӑваланма пуҫларӗ. 
Йыттине „Караул* тес вырӑнне „Маховик* тесе

Ҫектант ачи
Ҫ в е р ч к о в ,  ӳ кер ч ӗкӗ .

— Ей, турӑ! Анне мана турра пуҫҫапма 
у))ӑх ан хуштӑрчӗ. Пӗртте пуҫҫапассӑм 
килмест
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чӗннӗ, сыснисен^е хӑшне ,Клапӑн“, хӑшне ,Ш ток“ 
тесе йат панӑ. Ӗнине йаланах „Карбуратӑр*, пӳрт- 
не ,К артер“ тенӗ. Пӗрре вӑрманта Хветӳтрен та- 
пак вырӑнне „кулачок* пар тесе ыйтсан, лешӗ 
кӑшт кӑна сӑмса тимӗрчекне ҫапса ҫӗмӗрмен.—Епӗ 
сана кулак парӑп! Кулачок пулма мӗн сан ҫӗрне 
тара илсе акрӑм-и?—тесе вӑрҫнӑ вӑл.

Каҫпа ҫывӑрнӑ чух хытӑ тӗлленнипе вӗреннине 
манса кайасран, арӑмне вӑратса техникӑпа Мӗн вӗ- 
ренни ҫинчен ыйтма хушнӑ. Арӑмӗ кула-кулах ун-, 
па килӗшнӗ. Микук паравус пек хартлатса сӑмси- 
пе ҫавра ҫил пек шӑхӑртма пуҫласанах, айӑк пӗр- 
чинчен чышса тӑратнӑ т'а куҫне уҫичченех ыйтнӑ.

— Мотор ҫинчен каласа кӑтарт!
— Мотор 4 цилиндрлӑ, цилиндрсем ҫӳлеле тӑ- 

раҫҫӗ, 4 поршӗн). ПоршӗН)...—хар хар харлатТарса 
ҫывӑрса кайяӑ Микук.

Акӑ техникла екзамӗн парас кун та ҫитрӗ. Анк- 
кӑпа Микук та техниклд екзамӗн пама колхоз са- 
райне автомобил ҫумне пырса тӑнӑ. Темшӗн ҫеҫ 
Анккӑ пит кулкалат. Микукран ыйтаҫҫӗ;

— Кӑтарт-ха цилиндр, поршӗН)!
— Ку машин ҫинче ҫук пулмала, тупаймарӑм,— 

терӗ Микук пӗр 10— 15 минут шыранӑ хыҫҫӑн.
— Ӑҫта вӑл маховик? Мӗн тума киолӗ вӑл?
— Маховик... Маховик... Ӑҫта вӑл маховик?..
— Мӗн майлӑ вал маховик?
— Маховик... маховик... Курман епӗ ӑна ҫурал 

нӑранпа та...
— Ну еппин мотор ҫинчен мӗн пӗлен, каласа 

кӑтарт.
Микук куҫне хупрӗ те йара пачӗ сӑмахха.
— Тпру!—чарчӗҫ Микука.—Ан та кала, усси ҫук. 

Чухӑмӑн вӗренаӗ, машин ҫинче пӗр пайне те пӗЛ' 
местӗн!..

Микук техникӑва пӗлни кирли ҫинчен каласа 
кӑтартасшӑнччӗ, тавлашасшӑнччӗ. Анчах Анккӑрав 
ыйтма пуҫланине курсан тӗлӗнсе карӗ.—Неушлӗ 
Анккӑ пӗлет, вӑл вӗт хӗрарӑм. Хӑҫҫан вӗреннӗ?-’ 
шухӑшларӗ хӑй леш кӑкшӑм тӗпӗ пек ӑслӑпуҫӗпе.

Анккӑ пӗтӗм пайсене каласа кӑтартса, машин 
ҫине ларса сарайӗнчен урамала чарласа тухса кай 
сан, Микук домнӑ кӑмакинче выртнӑ пек вӗрилено 
карӗ, чӗркуҫҫи виҫ тӑватӑ хутчен йӑнк-йӑнк авӑнс! 
илчӗ:

— Анкка, есӗ хӑҫан вӗрентӗн? Мана та вӗрент,- 
тесе кӑшкӑрса йачӗ вӑл.

Тепӗр кунне Анккӑ Микука машин кутӗнче мс 
тор вӗрентме пуҫларӗ. Мотор курсан Микук тӗ 
лӗнсе пӑхса тӑчӗ.

— Клапӑн к а ш н н г  цилиндрӑн иккӗ. Пӗри газ кӗ 
мели, тепри ҫуннӑ газ тухмали. Вӗсем акӑ,—ка 
тартвӑ Анкка.—Йапалана вӗренме пӗлес пулат 
есӗ килӗшмерӗн...

— Тӗрӗс, пӗлес пулат, пулӑшас пулат,—кӑшкӑр 
чӗ Микук ха. )̂ мухтанмасӑрах.

Тата икӗ ернерен епӗ вӗсене автомобил ҫинЧ 
ларса пынине куртӑм.

Н. Кофушкин.



Ӳкӗте кӗмен растратчик
Канаш  хулинчи с ту д е н т с ’ н столовӑйӗнчи повӑр И вановӑна, 

апат  п ӗҫерм е панӑ ҫим ӗҫсене вӑрланӑш ӑн вы рӑнтан кӑларса 
сута  панӑ. С ута п ар асса  пӗлнӗ пулсан , ну м ай р ах  ҫаратм алаччӗ 
тесе ҫ ӳ р ет  хӑй. ^

В. Ф и л и п ӑ в  ӳ кер ч ӗкӗ .

— Ма хуйхӑрса ҫӳретӗн уншӑн, вырӑнтан кӑларнӑшӑн Иван вӑ йулташ?

— Мӗнле хуйхӑрас иар; мӗн чухлӗ продуктӑсем вӑрласа илсе кайӗҫ, ҫаратӗҫ, анчах епӗ унга 
пулаймӑп, мансӑрӑнах ҫаратса пырӗҫ,—ҫавӑнпа хуйхӑратӑп,



тимсрселл
Ҫпиридон
— - ч -

Шӑпчӑк

^Акана тухиччея виҫӗ кун малтан,
Урӑлса ҫитсен ӑшӑ мухмӑртан,
Колхоз пуҫлӑхӗ—Ахваниҫ Куҫми 
Курах кайрӗ акалуҫ уҫҫи;
— Ех, пӗтме мавнӑ пуҫ1
Мӗншӗн курмзн-ха маларах ман Кӳҫ?
Ка ӑк вӗт-ха ара ку уҫҫи?
Пулат-н ӗҫре вара ун усси?—

Ҫявӑятах кзйрӗ шухӑша Куҫма, 
Тытӑнчӗ сасартӑк хӑйне хӑй вӑрҫиа:

— Уҫҫи, вӑл, кунта, ман патра.
А. машинӗ ӑҫта-хӑйаматра?
Шухӑшла-ха, Куҫма, асту.
Пӗлместӗн-и есӗ, Наҫтук?!—

Кӑмака умӗнчи арӑмне 
Ычту пачӗ асилме.

— Епи?.. еп...
Ӑҫтан пӗлеп.
Е-е е, вӑн унта. сентре ҫинче,
Ҫӗтӗк ҫӗлӗк хыҫӑнче,—

Тавӑрчӗ Наҫтук васкаса,
Сентре ҫине кӑтартса.

— Мӗн?..
Ухмаха йериен пул> алламӗн?
Акапуҫ ҫинчен ыйтаҫҫӗ санран.
Акапуҫ ҫинчри! Ухмахран!—

Ҫилленчӗ Куҫма,
Тыгӑнчӗ вӑрҫма.

— Е-е-е. ҫутти ҫинчен, тесе.
Мӗн вӑрҫатӑн вара,' ҫилленсе?
Акапуҫ вӑл—вырӑнтах,
Хамӑр хыҫри пахчарах,-—

Кӗрхи куна асилсе,
Тупса пачӗ тӗллесе.

Тухса утрӗ пахчана Куҫма.
Акапуҫ ҫавӑнтах, вырӑнтан куҫман.
Мӗнле хӑварнӑ йур айне кӗркунне,
Ҫаплипех тухнӑ вӑл унтан ҫуркунне. 

Улшӑнни-туни питех кураьмаст,
Анчах, сӑн-пуҫӗ нимӗн палӑрмаст.
Лекнӗ шеремет тутӑх аллине.
Темӗн тума хуҫнӑ тата аврине.

— Вырӑнтаххи... вырӑнтах,
Сухине кӑҫал та тумала кунтах.
Анчах... ,
Йурӑхсӑр пулас ку ҫавах,—

Енсине хыҫрӗ те Куҫма 
Уттарчӗ колхоза вӑрҫма.

Колхоэра лӑп та шӑп пуху.
Сӳтсе-йаваҫҫӗ «сӑнавлӑ туху».

Пуҫлӑх майӗпе Куҫма 
Тытӑнчӗ кунта та хыҫма:

— Хӑвӑрах пӗлетӗр, йулташсем, пайан—ерне-
кун.

Акана тухасшӑн ҫитес тунтикун.
Еҫӗ ман ҫинче: мӗне пӗлтерӗ «сӑнавлӑ туху»? 
Хӑвӑрах шутлӑр-хг, пухӑннӑ пуху?!. '

— Мухмӑр пӗтерет!—
Хушса хучӗ Петӗр Перекет.

— Ладнӑ. Пайанпа ыран, тата виҫмине 
Туса ҫитерес мӗн-мӗн кирлине:
Лашасене пӑхас ҫине тӑрарах-г 
Улӑмӗсем пулччӑр умран йуличчен.
Ака ҫинче пыччӑр пӗри-пӗринчен 
Тӗпӗртетсе выфтьаса, тытса чарайми!

— Апачӗсем ҫук!—
Терӗ Таҫук.

— Хӑмӑт таврашӗ пултӑр пулмала,
Ан пулсӑр нимӗ^ле йусав курмала. 
Йӑлтӑргатса пыччӑр хӗвел ҫуттипе.
Никам алли ан пытӑр йусас тӗлӗшпе!

— Пӑйавӗсем ҫук!—
Терӗ Праҫук.

— Акалуҫ, тени—
Пултӑр пулмала.
Унӑн тимӗрри— / ^
Кулгӑр сӑнпдла!

— Йур айӗнчен тухса пӗтмен-ха! — 
Хугшӑнчӗ Тимухха.

— Мӗи иртен ҫӳрен пирӗн ҫине пӑхтӑр. 
Пӑхтӑр та куртӑр, савӑнтӑр—култӑр!

— Куласси пулӗ вӑл!—
Чӑтаймарӗ ченмесӗр Ҫырмари Павӑл.

Халӑх пуххи саланчӗ. _
Халӑх ӗҫе «тытӑнчӗ»:
— Мӗн тума ӗлкӗрӗн икӗ кун хушшинче? 
Кулагех пу;ь ӗнтӗ пирӗнтен тӗнче?

Иртрӗ ернекун,
Шӑматкун,
Вырсарникун.
Ҫитрӗ кӗтнӗ тунтикун.
Хӗвел тухса сарӑлсан,
Колхоз тухрӗ ӑкана.
Хай пуҫлӑхӑн сӑмахсем 
Пайан пурте пурнӑҫра:

Темӗн чухлӗ тытсан та 
Чарӑнмаҫҫӗ лашисем: 
Кӑпӑрт-кӑпӑрт такӑнса 
Ҫӗрех ӳкеҫ мӗскӗясем. 

Хӑмӑт-тавраш, тени вӑл 
(Те тулланӑ ҫилтӑвӑл!)
Никам алли перӗнмест. 
Перӗнме те май килмест.

Ах, чимӗрсем, чимӗрсем!
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Акапуҫсеи тимӗрсем!
Аҫта сирӗн чӗрӗрсем? 
Пулмаҫҫӗ вӗт йӗрӗрсем?!. 

Мӗн иртекен чарӑнат.
Ҫилли килег, тулхӑра!;
«Ех, йал кулли, йал кулли!»— 
Тесе сурса хӑвара!'.

Вулакаисем, вулЯр. 
Вӗҫне хӑвӑр тупӑр, 
Ҫавӑв пек ман шанчӑк!

Ҫпиридон Шӑпчӑк.

Камшӑн савӑнӑҫ
Ш у п аш к зр  районӗнчи  .Х ӗ р л ӗ  Й авӑш * колхозра вӑр л ӑх сеяе  

суртламан, плугсвм , сӳ р есем , акм али  м аш инсем  й урп а витӗннӗ. 
М аш инсене йусасси  ҫинчен  никам  та ш ухӑш лам ас1. Л аш и сем  
ы рхан. В ыЛ)ӑхапачӗ пӗтнӗ. (Ф евралӗн  15-мӗш ӗнче курнин чеи .)

Колхоз тӑшманб:—Ку колхозра манӑн „ӗҫ кувӗсем“ пурри чылайах палӑрат.
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Нумай пӗлесрен хӑракансем
— Ах, шуйттан, татах кцлет! Пытанасчӗ!..—терӗ 

Корогков кантӑкран Матвейӗв килнине курса.
— Вӑрӑ мар пу./ь ес, пытанма,—хирӗҫлерӗ ҫам- 

рӑк арӑмӗ.
— Вӑрӑ мар пулсан...
— Кайма йурамаМКим тата?
— Сан мӗн ӗҫ пур! Пуҫу кӗҫтет-им!
— Ара маншӑн пулсан, хӑт кай, хӑт кил.
— Апла тӑк, хуп сакайне!—кӑшкӑрчӗ Матвейӗв 

сакай алӑкне уҫса.
— Ара кӗр-ха, кӗрсен хупӑп.
— Таҫта тухса карӗ тесе кала,—терӗ те Корот- 

ков сакайне сикрӗ. Арӑмӗ васкавлӑн сакай алӑкне 
хупоӗ.

Ҫак хушӑрах Матвейӗв килсе кӗчӗ те: — Корот- 
ков пури ҫав?—ыйтрӗ.

— Ҫук-ха.
— 'Ӑҫта карӗ тата? ;
— Пӗлместӗл, таҫта карӗ-ҫке.
— Анчах лампӑ умӗнче тӑратчӗ вӗт.
— Ҫук, вял мар... Епӗ тӑтӑм унта,—ответлерӗ 

Коротков арӑмӗ хӗремесленсе. Матвейӗв хӑйне ул- 
таланине лайӑхах туйрӗ. Ҫапах та:—килсеа кала, 
шкула пытӑр,—терӗ те йунашар Макарӑв комсомо- 
лӗс патне васкарӗ.

— Айда часрах политзан>атине,—терӗ Матвейӗв 
М акарӑв патне кӗрсенех.

— Пыраймастӑп ҫав.
— Мӗншӗн?
— Пуҫпа антрарӑм,—нӑйкӑшрӗ Макарӑв.
— Беда Сирӗнпе!-т-ҫилӗлӗн калаҫрӗ Матвейӗв.
Кӑна хирӗҫ Макарӑв нимӗн те чӗнмерӗ. Матве-

йӗв та урӑх пӗр сӑмах чӗнмесӗрех пӳрарен тухса 
ҫухалчӗ.

* *

Тивӗшри (Ишлей р.) Кӗркурипе Оҫӑп комсомо- 
лӗссем те политвӗренӳрен ҫак фелйетонра кӑтартнӑ 
пек тарса ҫӳреҫҫӗ. Ҫавӑнпа вӗсене „Кяпкӑн“ хура- 
нӗнчен кашнине пӗр-ик йӗплӗ ҫӑмах хыптарас те- 
рӗм. Татах иглемесен комсомолран кӑларма та 
тивӗ.

Дубровский. .

Макарӑв комсомолӗс патӗнчен тухчӑ Матвейӗв 
шкул йенеле утарчӗ. Шкул патне ҫитесси нумай 
йулманчӗ, ӑна Иванов хуса ҫитрӗ.

— Почтӑра хаҫатсем пур-и?—ыйтрӗ Матвейев.
— Почга кайман-ҫке.
— Ӑҫта тата?
— Итле, каласа парам,—терӗ те Ивянов, калаҫ- 

ма пуҫларӗ;—Епӗ санран уйӑрӑлсан шкула кӗтӗм 
те комсомолӗссене вӑхӑтра пуҫтарӑнманшӑн йат- 
лаҫма тытӑнтӑм. Ҫак хушӑра Сиаорӑвпа Данилӑв 
комсомолӗссем тула тухрӗҫ. Хыҫҫӑн тухса пӑхсан 
—нихӑш те ҫук. Кайран шырама вӗҫтергӗм. <ылай / 
ҫӗре кӗтӗм, чиҫта та ҫук. Йулашкинчен пӗр улах- 
ра тӗл пултӑм. В ’ря кус* не каллех шкула илсе 
пытӑм. Ҫак хушӑра икӗ комгомолӗс каллех тухса 
тарнӑ. Весене шыраса ҫӳрерӗм. Анчахниҫга та ту- 
паймарӑм,—терӗ вӑл.

— Ӑпла епӗр политаан^атииртереймеспӗр,—терӗ 
Матвейӗв салхуланса.

— Колхозниксемпе иртеретпӗр. Вӗсем чылай 
пухӑннӑ.

— Леш, тарнисене комсомолран кӑларса ҫапма 
лекет пулӗ.

— Да, унсӑр йусанас ҫук ха,—тавӑрчӗ Иванов.
Матвейӗв хӑйне комсомолӗсҫем й;пле суйса йа-

нисене каласа пачӗ, унтан иккӗш те шкула кӗчӗҫ.
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Кӑчӑкӑмла вьцьаҫҫӗ
Ирпе хӗвел тухат, кӑатӑрла вӑл тӳпере вы.ьзт, 

каҫ ҫӗр хыҫке пытанса таврана тӗтӗмлетсе хӑва- 
рат. Пурнан халӑх малалзх ӗмӗтленет; ир тӑрсан 
ӗҫе тытӑнат, кун каҫаччен тӑрмашат, ываннӑ шӑм- 
шакне К8ҫ ҫывӑрса сыватат.

Хӗвелпе тӑрат, хӗвел ансан выртса ҫывӑрат. 
Вӑхӑт шӑват, кун-ҫул ирте.т.

Ҫавнашкал х кун ҫул иртерсе Хӗрлӗ Чутяйри 
йалпо та 1934 мӗш ҫула вӗҫлерӗ. Халӑх хущшиичи 
ыттиучрежденисем пекех 1935-мӗш ҫул ҫине пусрӗ.

Иалпо пуҫлӑхӗ-Антонӑва курсан есӗр тӗлӗҫӗр.
Чыалӑ^^ҫынӑн, чынлӑ ӗҫ. Пэ.1лах, Антонова пӑ- 

хӑнса тӑракансем те пур. Помошнӗкӗ—Йарайкин. 
Чын йенчен пӑхсан вӑл—закупшчик. Ҫтеколшчи 
кӑв—бухгалтӗр, Макарӑв счетовод. Унта пур тата 
Сто,/ьаров тенӗскер. Кӳ ӗнгӗ айӑпсӑр чӗре. Сто./ьа- 
ровне простӑ тавар сутакан,апла-капла сӑмахҫяп 
тарса тӑракан, тейӗпӗр. Лапки ҫинчен асӑнмӑпӑр. 
Мӗншӗн тесен—унӑн хал> лапкинче „-пуш йешчӗк 
те прикашчӗк".

Иртет ҫулталӑк. Кооператив ӑстисем пӗр ҫул- 
талӑк хушши куҫӗсене ҫыхса кӑчикӑмла вы.>ьанӑ. 
Антонӑв тенӗскерне, куҫӗсене тутзрпа ҫыхса, пӗр 
май турткаланӑ.

Отделенисем унӑн чӗрӗрех пулнӑ Йалпо тыта- 
мӗнчи улттӑ отделени—пуот растряТа унӑ Пӗтӗм 
растратӑ ҫулталӑкра 10.166 тенке ҫитнӗ. Йалпо 
укҫасӑр антранӑ, оборот капиталнг 14189 ҫисе йаиӑ 
та ҫӗнӗ ҫула оборогри капитала 972 тенкӗ туса 
лартнӑ.

Антонӑв кӑчикӑм пулпӑ. Вӑйӑ хущшинче пай 
укҫи пухассине те  -аннӑ та, ҫулга ӑкри плана 
15,6фроц. тултарнӑ, Огаеленисем „чохх^м“ ӗ.ҫле- 
нӗ. Йулашкинчен кооперативра миҫе членне те 
пӗлми пулса ларнӑ.

Шӑрҫа тургса шутласзн, ҫулгалӑк ху шшинче ку 
ҫелпо 6273 тенкӗубыгкӑ илнӗ.

Кӑчикӑм вӑййине ача-пӑчясем укҫасӑрах вы,/ь>’ҪҪб, 
тӑкак та курмаҫҫӗ. Пӑхӑр-ха, Антонӑв сӗмлӗ ҫын, 
анчах пӗр кӑчикӑм вӑййишӗнех 6273 тенкӗ укҫана 
ҫухатнӑ. Вӑйӑ хакла ларнӑ.

Вӑл-ку ӗҫ ҫинчен ха,/ь мана калаҫма ҫитӗ ӗнтӗ, 
Малашне ун пирки сут органӗсем калаҫчӑр. Анчах 
Антонова куҫран ан йарӑр!.. Татах темвӑййи шут- 
ласа кӑларӗ вӑл.

КАЛАЙ.



Усӑллӑ канашсем
Ҫӗрпӳве кайакансене пурне те

Пӗрре ҫавнашкал Ҫӗрпӳ хулине ҫитсе кӗтӗм. 
Малтанхи хут. Ҫӗрле 11 сехет тӗлнеле. Хвате > 
шыратӑп.

— Вӑ-ӑн, ҫав 2 хуглӑ ҫуртра пулмала хватер. Кол- 
хозник ҫурчӗ вӑл,—пысӑк хура мӗлке ҫине тӗле- 
терчӗ мана пӳрте кӗме ӗлкӗреймесӗр йулнӑ йу- 
лашки ҫыв.

Хӑпарса кайрӑм 2-мӗш хут тенӗреч 2 мӗш хута 
хура пусма пек тӗттӗм витӗр. Пӗр пӳлӗме кӗрсе 
тӑтӑм.

Ҫук кунта хватер! Пулман,—ӗшеннӗскерӗн 
чунне кӳрентерчӗҫ кунта. ,

Унтан шӑвӑнса тухса, ҫӗрӗпех ӗҫлекен рестора- 
на кӗрсе ыйтагӑп. Хватер проблемине татса па- 
расси пирки.

— Ҫук Ҫӗрпӳре номӗрсем,—терӗҫ унта ӗҫлекен- 
сем. Мана номӗр мар, аха./ь.^и те йурамала-ха. 
Вӗсем темӗн номӗр ҫинчен...

Пӗр-пӗрне тӗрте-тӗрге манран шӑппӑн ахлатеах 
кулакан ҫӑлтӑрсем айне тухса тӑтӑм.

Алзра—хулҫурӑма пуссах антаракан чӑмадан.
— Ҫук, капла май килмест! —шу-хӑшларӑм хам 

ӑшӑмра.—Хампала пӗрле илсе ҫӳреме ҫӑмӑл хва- 
тер шухӑшласа кӑлармала пулат. Куславкари 
стандартлӑ ҫуртйӗр тӑвакан комбината индивйду- 
афни эаказ пама тивет. '

Ҫапла тума лекет. Ҫӗрпӳ хула советне шанса 
пурпӗр ӗҫ тухас ҫук.

Сире те илсе ҫӳремели ҫурт тума халтерех за- 
каз пама сӗнетӗп, Ҫӗрпуве кайас текенсем.

Чӑн чӑн хозрасчотчик
Вӑл тӑкак сахал кӑларат. Тупӑшне Ьтлашши' 

пгх тӑват.
Тӳшек таврашӗсене ҫуса тасатма йатарласа ҫын 

усрас хуйхи ҫук Пӗр просты% пӗр матрас, нӗр 
ҫыгар пичӗ ҫинчех темиҫе ҫын пурӑнса тухма 
пултарат.

Пӗр <ойкӑн хакӗ 3 тенкӗ те 30 пус. Ун ҫинче 
виҫ ӗн ҫывӑрсаи, кашнинченех 3 т. 30 пусшер 
шӑйӑраҫҫӗ. Пӗр койкӑ вара 9 тенкӗ те 90 пус тӑ- 
рат. Выҫӑн ҫук пулат тепӗр чух. Хватере са-а ҫа- 
вах йараҫҫӗ. Урайӗнче йӑваланса тухма тивет. 
Унган та пурпӗрӗх 3 т. 30 пус ӳлетӗн

Ҫапла вара хозрасчог тенине халӗ те ӑнланса 
ҫит(ймен, хуҫайствӗнникӑч Канашри Колхозник 
ҫурчӗн пуҫлӑхӗнчен Сорокинран вӗренес пулат.

Укҫасӑр хватер
Канашри Колхозник ҫуртӗнче нумай чухне вы- 

рӑн ҫук, терӗмӗр епӗр. Ҫавӑнпа та Канашз' пыра- 
кансене епӗ, Колхозник ҫуртне кӗмесӗрех, рай- 
комол канце./ьарине кӗрсе кайма сӗнетӗп. Хут_ 
кӑнтӑрла, хут ҫӗрле—24 сехечӗпех уҫӑ. Хватер— 
укҫасӑрах.

Кӑна астутарма манса хӑйарнӑ тата. Ӗҫ кунӗ 
Пӗтӗм Сойузӗпех 7, хӑшпӗр производствӑсенче 
6 сехет. Канаш райкомолӗнче 4 ҫеҫ. Мӗнле те пу-

лин ӗҫпе пымала пулсан, ирхине 10 сехет ҫитсе 
иртмесӗр тата кӑнтӑрла иртни 2 сехет хыҫҫӑн ан 
та кӗр унта. Пӗр чӗр чун та тӗл пулаймӑн.

Ҫаксене аи ман
Улатӑрти пуштӑна пымала пулсан, ҫилӗм тата 

кӗреҫе манса ан хӑвар. Канвертсене ҫыпӑҫтарма 
ҫилӗм ҫук вӗсӗй.

— Ну, а, мӗреҫи—мӗн тума кирлӗ?—тейӗо есӗр. 
Пӳрт умӗнчи картлашка ҫинче—тӑвайки. Кайала 
тухнӑ чух, сана сисеччен ҫунашкасӑрах, котькисӑ- 
рах лартса йарӑнтарса анат.

Дипломатшӑн телей
— Митри Петӗрч, есӗ халӗ те кунта-ха? Шупаш- 

кара хӑш ӗмӗрте ҫитӗн капла?
— Машинӑ ҫук.Кӗтетӗп,...кӗтетӗп.Кӑсйете йакалчӗ.
— Напраснӑ... Нимӗнте мар. Кай пуштӑна, Ҫре- 

тенски патне (Канашри пуштӑ пуҫлӑхӗ). Калаҫ 
унпала дипломатла. Вара—телей. Ахалех лартса 
йарат сана Шупашкара. Ст. Иванов.

Кирек хӑҫан та йышӑнат
Ҫ тена х а ҫа т  редактӑрӗсенчен , нум айӗш ӗ 

ҫтенкорсем  х у ш ш и н ч е  ӗҫлем еҫҫӗ.
В. Ф и л и п ӑ в  ӳ к ер ч ӗк ӗ . \

—  Йҫта ҫтвиа хаҫачӑн редактӑрне тупма пула!?
—  Акӑ вӑл, кунта алӑк патбнчо ҫакӑнса тӑра!,—  

ҫзв йешчбксӗр пуҫне никам та ӗнтб ҫтенкорсенв 
йышӑимас!,
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Алианч вулав ҫуртӗнче

Уксах табуреткӑ ҫинче, ӗҫ ҫукран, таракансем’ 
ҫине пӑхса избач ларат.

— Ҫак таракавсем ман шухӑшпа ниме йурӑхсӑр 
чӗрчунсем. Пӑх—халӗ мӗнле хӑвӑрт чунаҫҫӗ вӗсем! 
Тӗлӗнмеле. Ҫӳппи-ҫаппи мӗн чухлӗ тулнӑ урайне. 
Ш^лса кайасчӗ те, анчах кӑштах ӳркенетӗп пул- 
ыала ҫавна тума. Пӗччен ларма кичем кунта. Чӗ- 
лӗм ҫавӑрас штолӗ ӗҫ ҫукран. Ак тата табакӗ ҫук. 
Кам килет-ши? Ура сасси илтӗнет.

— Сывӑ и?
— Ҫапла... Мӗн киплӗ-ха сана?
— Мана хаҫат к«рлӗччӗ!
— Мӗн тума, вулама-и?
— Вулама мар, йапаласем чӗркеме кирлӗ. Тата 

шкулта вӗренӗкен ачам ,Трактӑр“ журнал илсе 
пыма каласа йачӗ.Ҫӗннине, ха./ь тухнине, тет.

— Хаҫат ҫук. ҫырӑнса илместпӗр. .Трактӑр* ал>- 
манах та ҫук Вӗсене ҫырӑнса илессине ҫметӑна 
кӳптмен епӗр. Кӗнекисем пур та, анчах киввисем 
ҫеҫ ҫке. Хӑшӗн пуҫламӗшӗ ҫук, хӑшӗн вӗҫӗ. 1929 
ҫулхи йалхуҫалӑх налогӗ ҫинчен ҫырнӑ пӗр кӗнеке 
пур...

— Хытӑ хуплашкалӑ кӗнеке пур терӗ сирӗн кун- 
та. Тем йатлӑ, манса карӑм, ҫавна илсе пыма хуш- 
нӑччӗ.

Алманч вулав ҫтртӗнче СПатӗрйел р.) 
пылчӑк, тӑвӑр. Библиотекинче темиҫе  
кивӗ кӗнеке ҫеҫ  тупма пулат. Хаҫат 
тавраш ҫырӑнса илмеҫҫӗ. (Иртсе ҫӳ- 
рекев.)

— Е-е, ӑна-и? Ара курмастӑн-и, авӑ выртат вӑл. 
Хытӑ хуплашки ҫеҫ йулнӑ. Листисене пӗтӗмпех 
шӑшисем кышласа йанӑ. Кӗнеки питӗ аванччӗ те. 
Йурату ҫинчен... Итле-ха, ҫак ҫӳп ҫапа шӑлса кай-- 
мастни?

— Ху та шӑлӑн-ҫке, улпутах мар!
— Ес шӑлсан аванрах пулат.
— Таракансем те пур тем сирӗн кунта?
— Пур. Таракансем нимех те мар-ха вӗсем. Йӗ- 

кехӳресем нумайланса карӗҫ-ха. Кушак пысӑкӑшех. 
Кӗнекесен хыт хуплашкисӗне пӗтӗмпех ҫисе пӗте- 
реҫҫӗ пу./{) ӗнтӗ кусем, тесе шухӑшлатӑп епӗ. Темӗн- 
ле пӗтерес.

— Радио кӳресчӗ сирӗн 'кунта. Итлесе ларма 
пит аван пулаччӗ.

— Мӗн аванни пур унта. Кунӗн-ҫӗрӗн хӑркӑл- 
татса, ҫуйӑхса ларса йӑлӑхтарса ҫитерет вӑл часах. 
Радиосӑрах аван. Итлеме ҫынсем нумай пухӑнса 
килме пултараҫҫӗ те, урайсене шӑлса ҫитересси. 
Ахалех аван, шалу тӳлеҫҫӗ, ӗҫӗ ҫук, мӗн кирлӗ тата 
иана?

В. Е.

Харам пыр
Ну, куртӑм та. куртӑм вара Вӑрнар районӗнче 

чаплӑран та чаплӑ ҫурт. Ак итлӗр каласа парам. 
Уравӑш йэлӗнчи вулав ҫуртне тулашӗнчен пӑхсан, 
ун пек ҫурт урӑх Вӑр ар районӗнче пулсан та 
пит сайра пулӗ: икӗ хутлӑ, чӳречисем пысӑк; чӑ- 
рӑш, хыр йӑвӑҫсен варринче таҫтан курӑнса, йӑл- 
тӑртатса ларат. Ҫавӑнпа вӑл вулав ҫуртне кӗрсе 
тухас килет. Анчах ӑшне кӗрсен, тупата, пӗрте 
суймастӑп, йӑнӑш килсе лекрӗм-ши?—тесе кайала 
тухса каймала: хӑш пӗр колхозсен сысна витисем 
ҫав вулав ҫуртӗнчен тасарах та, ҫутӑрах та. Кӑ- 
макисене тӗнче пуҫланнӑранпа та шуратман, урай- 
не сарнӑранпа та ҫуман, маччи ҫумӗнче ереш- 
мен картисем йарапаланса, сывлӑшпа вӗҫкелесе 
тӑраҫҫӗ, чӳречи^н кантӑкӗсем ҫивче пӳрне хулӑ- 
мӗш тусан, хӗле кӗнӗренпе хутман, тӳсме ҫук сивӗ. 
Ҫийелтен лайӑх тумтирлӗ, ӑшӗнчен чирлӗ ҫын пек 
туйӑна!' ку вулав ҫурчӗ.

Вулав ҫурт пуҫлӑхӗ Старӑстин йулташ хӑй^ те 
ҫав таса мар вулав ҫуртне йуратмаст пулмала. 
Ҫавӑнпа вулав ҫуртӗнче ӑна пит сайра курма пу- 
лат. Вӑл хӑйӗн хваттерӗнчен ниҫта та тухмаст: 
сӑмси шӑнасраа хӑрат пулмала. Ӑнсӑртран кол- 
хозниксем Старӑстина урамра курсан:

— Ав, пирӗв ӗҫе йуратман избач уҫӑлса ҫӳреме 
тухнӑ,—тесе пӳрнисене чӑсса кӑтартаҫҫӗ.

Чӑвах та ӗнтӗ Старӑстин пӗр намӑса пӗлмесӗр, 
патшалӑх укҫиые илсе пурӑват.

Тат » Старӑстин чӑхӑмӑҫ лаша пек. Самокрити'
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кӑна кикен пекех пӗрте йуратмаст. Нумай пулмаст 
йалсовет ларӑвӗнче ӑна кӑшт йатлакаларӗҫ. Ста- 
рӑстин урисемпе чӑхӑмӑҫ лаша пек шӑрт та шӑрт 
тапма пикенчӗ.

— Урӑх ӗҫлеместӗп. Расчот парӑр. Хӑвӑр ӗҫлӗр,— 
тесе йалсоветне зайавлени пырса панӑ тепӗр 
кунне.

Иалсовет, хӑтарасах пулат Старӑстина вулав 
ҫурчӗн пуҫлӑхӗ йатне йӑтса ҫӳрес ӗҫрен! Ун пек 
йата йӑтса ҫӳреме йӑвӑр ӑна. Йӑвӑр йапалана 
йӑтса пилӗкне хуҫсан, иивалида тухса, ниме йу- 
рӑхсӑр ҫын пулса тӑрӗ!

М. К. Данилӑв-Чалдун.

Противогаз кирлӗ
Сӗнтӗрвӑрринчи пу;ьиицӑра чирлӗ выртакансе.м, 

сивӗ пирки хӑйсен тумтирӗсене витӗнсе выртаҫҫӗ. 
Кӑмакасем йусавлӑ мар пирки, тӗтӗм тухса тулат. 
Пу;{)Ницӑра тасамарлӑх хуҫа пулса тӑрат.

Чирли:—Ы-ы-ых, сивӗ, йурат хамӑн кӗрӗк пур. 
Ку пу;ьницӑиз чӗрӗлме килсе, вилсе кайас марччӗ. 
Тепри. Сивӗпе вилмӗпӗр-ха хамӑрӑн тумтирсем 

пур чухне, тӗтӗмрен вот мӗнле хӑтӑлӑпӑр. Чӗрӗ 
йулас тесен халех противогаз илме зайавкӑ пама
тивет, анчах ӑҫта памала-ши?

Лавӑл Виснер.



Етем куллисем

Тавӑш  касси йалсовечӗ 
(Ҫ ӗр п ӳ  р .)

И ртем ен касси  П итекел  йалӳполном о- Талуй йалсовечӗ 
(В ӑрнар р.) чӗнӑй (К ӗҫӗя  Й елчӗк р .) (Й ӗтӗр н е  р.)

Саруйӗнчи политикӑ
Афанаҫйӗв Ҫйтӑр аха./{) ҫыа мар. Чынлӑскер. 

Колхоз предҫедатӗлӗ. Ҫав тери йӑваш, ҫав тери 
ҫемҫе, ну, 'калӑпӑр, чуста пек ҫемҫе чӗреллӗскер. 
Сӑмахран, пӗр-пӗр ҫын ӑнсӑртран такӑнса ӳксе 
апап! тенине илтсен, унӑн куҫӗсенчен пӗр-ик грам 
куҫҫӳ! йухатех. Кам та пулин хӑнкла йе таракана 
вӗлернине курсан:—ех, айӑпсӑр чунсем, ҫав тери 
хӗрхенетӗп сире, шел питех теш ел,тесе хуйхӑратех 
вара ӑшӗнче... Ырӑ кӑмӑллӑ ҫын вӑл Афанасйӗв...

Куҫма Никитин пек самӑрри йалта урӑх ҫук. 
Ҫав ҫӑтӑ хырӑмне пулах вӑл колхоз йӗтемӗнчен 
ыраш вӑрларӗ. Ӗҫ аха./ь иртмест. Кун ҫинчен пра- 
вленине пӗлтереҫҫӗ. Никитин пуҫлӑх умӗнче.

— Ннкитин, ма вӑрларӑн колхоз тыррине?— 
ыйтат Афанаҫйӗв.—Йе нумайтарах ҫийес килчӗ-и 
сан? 0

— лырӑмӗ пӑсӑлчӗ йӑлтах. Нумайтарах ҫийес- 
шӗн, чорт! Каҫарӑр пушалстӑ! Хӑратӑп еп тӗрме- 
рен... У-у-у!—куҫҫулсем тухрӗҫ Куҫма куҫӗнчен.

— Ех, тӑнсӑр хырӑм! Ҫутӑлтарса йарасчӗ лайӑх- 
Рах. Ан йӗр, ан йӗр, Куҫма! Ес йӗнине курсан 
ман та йӗрес килет. Айуй!.. Куҫма пуҫне шӑлкала-

рӗ Афанаҫйӗв.т-Хамӑр ҫын вӗг. Санатӗрмене йани 
— ҫумри сӑмсана касса илнийех. Каҫарас. Шарла- 
мӑпӑр. Вӗҫтер.

Кӑна илтсен савӑнчӗ Никктин. Нӗчӗк ача пек 
хӑрах уран сиккелесе вӗҫтерчӗ.

Ҫаплала ӗҫсем Саруй колхозӗнче (Вӑрмар р.). 
Никитин йышисемшӗн пурнӑҫ—рай. Вӑрла колхв- 
зӑнне, „хамӑр ҫын“ тесе каҫараҫҫӗ. Хур ҫӗтрӗ фер- 
мӑран... Ҫӗрчӗҫ арпасем! Анчах, айӑплисем каллех.. 
ҫӳк. Мӗншӗн тесен.,хамӑр ҫынсем".

Йулашкинчен пӗлесчӗ, хӑҫаиччен пыма пултарӗ- 
ши „хамӑр ҫынсен политикӗ* Саруйӗнче.

Пӗлтгрсемччӗ прокурор!

ВЕНИАМИН ТУРТУШ.

  V'. VI

В А Р А

— Укҫа шӑршлӑ мар теҫҫӗ. Шӑршлӑ мар пулсан 
ӑҫтан мана уголрозыск йыттишӑршӑпа пӗлсе, вӑр- 
ра тытма пултарчӗ-ха?
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,Х у л и ган ств ӑп а  ф аш и сӑм  х у ш ш и  ҫерҫи сӑм синчен те  кӗскерех* .
М. Горьки.

Вулакан йулгаш, есӗ пӗр пушӑ 'вӑхӑтра район 
центрне кайса, милици нача^ьникӗнчен, йе проку- 
рортан йурийех кайса ыйт-ха:—Хулиганствӑ со- 
циалисӑмла ку;|)турӑна йал ҫине сарма чӑрманта- 
рат-и, ҫук-и?—те.

Нумай пзглмаст епӗр ҫак ыйтӑва пӗр чи ҫамрӑк 
пионера парса пӑхрӑмӑр.

— Чӑрмантарат,—терӗ пионер.
— Йепле майпа?
— Мӗнле „йепле майпа“ пултӑр? Рас хулиган, 

тӑк чӑрмантарат... Ҫтена хаҫатне ҫурат, радиона 
пӑсат... во,—терӗ аха.ъ те каҫрашка сӑмсиие шӗ- 
вӗр пӳрнипе ҫӳлеле сӑтӑрса.

Ҫапла ӗнтӗ, епӗр панӑ ыйтӑва хирӗҫ пионер 
пӗр самант шухӑшламасӑр тӗрӗс ответ пачӗ, а вот, 
санӑн районри учрежденире ӗҫлекен хӑшпӗр етем 
сана тӑватӑ-пилӗк ҫулсӑр нийепле те ответ парай- 
маст, мӗншӗн тесен... Мӗншӗн тесҫннине пӗлес кил* 
сен, айта иккӗн ҫак учрежденийе кӗрсе тухар.

Акӑ пырса тӑтӑмӑр епӗр пӗр кӑнцелерӗн крылци 
умне. Урасене хырса тасатмаллине шыратпӑр, ун- 
тала-кунтала пӑхкалатпӑр. Ура хырмали ниҫта та 
курӑнмаст.

— Мӗн шыратӑр?—ыйтрӗ пиртен хӗрлӗ сухаллӑ 
чӑчаш.

— У]ра хырмали,—тетпӗр.
— йурат хырмасан та... Елӗк курсанчӗ есӗр 

ку кил-ҫурта... Макар Сахарчӑ хӑй чухне никама 
та ҫӑпата салтмасӑр кӳртмесчӗ. Кӗрӗрех. Ха.^ 
ӗлӗкхи мар, йурат хырмасан та...

Ӗненместпӗр. Ниушлӗ кунти ҫынсем какой нибуг 
Мачар Сахарчӑ кулакран ку.;ьтурсӑртарах?—тет- 
пӗр, ҫӑпатасем ҫумне хытса ларнӑ йура алса ту- 
лӗсемпе шаплатгарса. Ну, айга, кӗрер-ха еппин.

Кӗтӗмӗр. Чӑнах та'чаплӑ курница пулнӑ иккен: 
пӗренисем ҫумне пилӗк-ултӑ ҫул кайала шпалер 
ҫапнӑ пулнӑ та, ха-̂ ь йӑрӑм-йарӑм таткаланса, шул* 
тра пӗренесем ҫаплипех курӑнаҫҫӗ, кзнтӑр йенчи 
чӳречисен тӑринче:„Да здравствует 1 М ая“ лозун- 
ган йулашкийӗ ҫакӑнса тӑрат. Ку плаката миҫемӗш 
ҫулта ҫырни никама та паллӑ мар, вӑл сарӑхса, 
хуралса кайни ҫеҫ ку „Да здравствует” темиҫе 
Майӑн 1-мӗшне иртернине систерет. Маччаран 
урайнсле ерешмен ҫипписем йӑрӑмланаҫҫӗ. Галан- 
кине миҫе кирпӗч кӗнине шутласа кӑларма питӗҫӑ- 
мӑл—тунӑранпа вара шур тӑм тивмен ӑна. Урайне 
ӗнер-пайан ҫунӑ, теме никам та хӑйас сук. Хӗрлӗ 
сухаллӑ чӑваш тӗрӗс каларӗ иккен: „Ха;ь йурат 
хырмасан та...“

ш

— Есӗр,—терӗ сӗгел хушшинче ларакан ҫын,— 
кунта килтӗр-и?

— Кунта килтӗмӗр пу. )̂ терӗмӗр те-ха йӑнӑш- 
марӑмӑр пулсан,—терӗмӗр епӗр ӑна хирӗҫ.

— М ӗн'калас тетӗр?
— Каласси пирӗн нимех те ҫук, пӗрех сӑмах 

ыйтса пӗлесшӗн епӗр санран.
— Апла пулсан ҫывӑхарах килӗр, лэрӑр ак кун- 

та. „Ҫывӑхарах килӗр, ларӑр акӑ кунта* тенӗрен, 
епӗр пӗрре сӗтел хушшинчи ҫын ҫине, тепре—хӑҫ- 
ҫан та пулсан ҫӑвӑнса шураласшӑн претензи имет 
тӑвакан урайне пӑхрӑмӑр та, ирӗлсе йӗпенне ҫӑ- 
патасемпе лачлаттарса, пире ларма кӑтартнӑ тен- 
келсем ҫине пырса лартӑмӑр. Епӗр ларсан, тен- 
келӗсем, чирлӗ ҫын хурах кӑшкӑрнӑ пек, ҫатӑр- 
татса илчӗҫ.

— Иурат. Мӗн пуҫтарса кялтӗр*ха?—ыйтрӗ пир- 
тен сӗтел хушшинчи ҫын.

. — Тийесех килмен епӗр, пирӗн пӗр сӑмах кӑна: 
хулиганствӑ социалисӑмла ку./ьтурзна йал ҫине 
сарма чӑрмантарат-и, ҫук-и? Ҫавна кӑна пӗлесшӗн 
епӗр.

— М... да. Хотта, конешнӑ... Хӑш йалсем пула- 
тӑр ха есӗр? Ах, да1 Хули!анствӑ, хулиганствӑ вӑл 
собствӗннӑ... Сирӗн мӗнле хулиганства? Ах, вино- 
ват, мӗнле йышши хулиганствӑ ҫинчец каласшӑн 
цсӗр?—терӗ хайхи, сӗтел {сушшинче ларакан ҫын, 
^ р п е  килсе тытнӑ вӑрӑ пек, унтала кунтала пӑх- 
каласа.-~Што-тӑ епӗ ун пек, ку.^турӑна сарма чӑр- 
мантаракан хулиганствӑ ҫинчен илтмен..

— Иепле илтмен?—-терӗмӗр епӗр.—Акӑ Татмӑш 
'хулиганӗсем пирӗн йал ҫыннине Михал Савинчӑ
Воробйов йулгашахӗнесе пӗтернӗ. Михал Савинчӑ 
вӑл нихҫан та, никама та кӳрентермен, ҫынтӑфна 
ав тив. Ҫынна та тивес мар, хӑйне те лашалӑ ҫын 
пасартан таврӑннӑ чух хыҫалтан тургапуҫӗпе тӑ- 
рӑнтарасран шикленсе Иухма пасарӗнчен ҫын са- 
ланса пӗтсен тин тухнӑ вӑл. Ҫитнӗ Татмӑша. Пы- 
рат-ха вӑл урасене урхамах пек малран мала чав- 
тарса. Сасартӑк хулиган кӗтӗвӗ тӗл пулат те, пи- 
рӗн Савелича, арман ҫунатне авӑртнӑ пек авӑртса 
илнӗ. Ну, хулиганствӑ мар-и ку? Иалсовет членӗ* 
сем те курнӑ ку ӗҫе, ним те туман.

— Ӑҫтан пӗлетӗр-ха есӗр, тея вӗсем пӗртте ху- 
лигансем пулман, а простӑ...

— Простӑ? Кӑтартӗҫ вӗсем сана „простӑсем". 
Акӑ Нӗркеҫре № хӗрӗ Татмӑшри аппӑшӗ патне 
хӑнана кайсан, ӑна Татмӑш хулиганӗсем намӑс- 
лантарнӑ. Ну, ку та хулиганствӑ мар-и вара?

М... да... конешнӑ, пӗр йенчен пӑхсан вӑл чӑ-



нах та хулиганствӑ пек, тепӗр йенчен—простӑ 
шухӑ ҫамрӑклӑх.

—- Ҫапла, шухӑ ҫамрӑклӑх!—тенкелсене ҫухӑртса 
харӑс СИКС1- тӑтӑмӑр епӗр ҫилӗ килнипе.

— О, ку совҫем урӑх ыйту. Епӗ, конешнӑ, ула- 
ха каймастӑа та... Бог с ним, улахупа..

— Аха! Бог с ним, тетӗн. АкД тата Татмӑш ху- 
лиганӗсем ҫӗрле Нӗркеҫ почтиве тапӑннӑ. Почтӑ 
ҫӳрегекен Иван Софронӑва шалт хӗнесе пӗтернӗ. 
Кун ҫинчен те хӗре пусмӑрлани ҫинчен те йалти 
влвҫсем пӗлеҫҫӗ. Вӗсем те, сан пекех, бог с ним, 
теҫҫӗ ҫав.

Питӗ тарӑхса ҫитрӗмӗр. Ҫӗнахпӳрт хулиганӗсем 
художӗствисене каласа патӑмар. Нӗркеҫри хули- 
гансем Башков учитӗлӗн вӗллине ҫаратнине питӗ 
картинлӑ каласа пэтӑмӑр. Ку ӗҫ ҫапла пулчӗ. Пӗр 
ирхине йалсовет кӑнцелӗрне пухӑнтӑмӑр. Пӑхатпӑр 
чӳречерен те куратпӑр, пӗтӗм урам хускалнӑ: чӑх 
сем ҫуначӗсене сарса, сысна ҫурисем хыҫалти ури- 
сене йӑкӑат-йӑкӑлт сиктерсе хапха айӗнчен ҫапӑна- 
ҫапӑна кӗреҫҫӗ. Мӗн пулнӑ?

— Бзшков шуйхатса ҫӳрет-ха унта пайан ир- 
тенпех; чӑх чӗпсемпе сысна ҫурисем вырӑн тупай- 
маҫҫӗ ӗнтӗ пайан. Авӑ йепле хӑлаҫланса ҫӳрет, 
ха-ха-ха!—ахӑлтатаҫҫӗ йалсовет членӗсӗм.

Чӑнах та, Анаткас урамӗ варрипе тусаа кӑларса, 
Башков анат Темскер амакпа кӗскелсе йулнӑ ури 
ҫине пусмассерен, ҫӗртен темскер илме пӗшкӗннӗ 
пе_к, авӑнса илет. Хӗвел ӑшшинче пуҫ шӑммине 
шӑлпа шартлаттарса выртакан йытӑ, хӑй ҫине вӗ- 
ри шыв сапнӑ пек, хӳрине пӗҫ хушшине чиксе 
таҫтала пӗ/ӗрӗнтерчӗ —Башков тӑпра муклашки 
илме пӗшкӗнет,—шухӑшларӗ пул) йытӑ.

— Пӗтерчӗ ҫапла сан пылна,—ыйтат йалсоветчик.
— Турӗҫ,—тет Башков.
— Шел, шел!
Икӗ ,ш ел“ сӑмахпа йалсовечӗн ӗҫӗ пӗтрӗ вара.
— Ну, кала-ха, ниужлӗ ку та хулиганствӑ мар? 

Сан шутпа ку та „шухӑ ҫамрӑклӑх-и“^тетп ӗр .
— Конешнӑ. кашни ку.фтурӑлӑ учреждени кол- 

хозла хресчен ыйтнине ответ памалла, ниоо... йепле 
калас ..

— Есӗ урӑх ним те ан кала. хулиганствӑ соци- 
алксӑмлӑ кул)турӑна йал ҫине сарма чӑрмантарат-и, 
ҫук-и?

Хайскер пирӗн икӗ аллипе сӗгеле кӗрс тутарчӗ.
— Вон,—терӗ йулашкинчен.—Епӗр ун пек тавар 

илместпӗр,—терӗ.
Нутӑн-кутӑн чакса алӑк патне ҫитрӗмӗр. Алӑк 

Ҫине: „Ҫӗтӗк-ҫурӑк пуҫтарса, йут патшалӑха тавар 
сутас ӗҫе вӑйлатар“ плакат ҫапса хунӑ.

Пр^^бкӑ пек, вӑнклатса сирпӗнсе тухрӑмӑр. Кры./ь- 
алӑкӗ умне тухрӑмӑр та: „Контора Утидьсоюза*' 

тесе ҫырса ҫапнӑ.
— Калатӑп ҫав, темле пӗртте прокурор пек мар: 

,Ку—тетӗп хам ӑшра,—какой нибут Хлимун Хли- 
мунчӑ кӑна та, ниужлӗ прокурор-ши?—тетӗп,— 
тет ман йулташ.

— _Ну, нӑстайашчи прокурор патне кайар-и?— 
ыйтрӑм йулташран.

— Кайас мар. Епӗр мӗн калассине ,Капкӑн*-ра 
вуласа пӗлӗ ха,—терӗ те иккӗн икӗ йенеле утрӑмӑр.

Мора./Ь> Иалсовечӗсен районсенчи милиципе про- 
куратурӑ оргӑнӗсене кивӗ саманаран йулнӑ хули- 
ганс вӑпа кӗрешме пулӑшмалах. Патӗрйел райо- 
нснче хулиганствӑ вӑйлансах пырат. Етмен А.

Шкщ1 каицелеринче
О П ав ар к ассн  кӗҫӗн  вӑта.м ш ку- 
лӗнче (Ҫ ӗр п ӳ  р.) вӗрентекен- 
сем рясписан исӗрех  ӗҫлеҫҫӗ. 
[Роно ин структӑрб  каланинчен].

— Есӗ хӑш нласа кайатӑн вӗрентме?
— Ав, лери класа.
— Епӗ еппин кунтине...
— А ман ва1Ъ1ЬИ йунашарри йулчӗ. Мана 

ҫапах та ҫывӑхри клас лекрӗ!

Хӗрлӗчутай столовӑйӗнче
—Кравул! Кравул! Вилет вӗт ҫын! 
Кӑшкӑрат ват Тимухха.
Сиксе тӑрсах пӗр алӑ ҫын 
Ыйтрӗҫ харӑс:—Мӗн пулса?
—Сив улмапа пиҫмен какай 
Пырне лартнӑ ав, Куҫма!
Кӑшкӑрат вӑл: ай-ай-ай!
Ҫук, пулмаст, тет куҫ уҫма!
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Хайарӑнах кӗрешмеле
Тохҫан лӗре хырӑм тйраничен ҫийес, ҫимелли 

ҫитместҫке, хаман емӗремре тырӑ ҫитниые курай- 
марӑм, тетӗмерче 15—16 ҫул елӗкрех. Хале ун 
пек самахсем аса та кӗмеҫҫе, ҫӑвар/ан та тухмаҫ- 
ҫе. Чухаысен ҫаварӗнчен тухыа ун аек сӑмахсем 
ӗлекрех. Хале ун пек самахсеые Совет сойуленче 
торгҫны урлӑ ылтаыпа шырасан та тулмахен, мен- 
шеы тесен хале елӗАХи чухансем колхозра. Коллоз 
предҫедатӗлӗ, бриГадир, коллозник-ударник вӗ>.ем. 
11> йан, тутдахла, саванаҫлӑ, куфгурла пураыаҫиа 
пурана^Ҫӗ. ^аала. ҫав, иуиан та куфтурла иурыаҫ- 
па пуранаҫҫе коллозыиксем, тесе калаҫса ую а 
пыыа ҫертех «пер Елӗк раиоыӗачи ,Теш е“ колхо- 
зен панЧслсре умне пырса тагамар, кӗнчелсре кӗ- 
темӗр. Ах, аычах мен ҫук-ши ку кенчелерте? чи 
малтанах емерте шуралса курман камака. лу  ка- 
макана те лаираран, те тамран ҫӑрса лартыа, пал- 
лӑ мар. п.енчелере керсен ларас'тесс ан шугла, 
меншен тесен теикел-иулан ҫук. Пукан выранне 
тепсер паг черес. ;1арасах тетӗн пулсан ураине 
ларма пулгаратан, теҫҫӗ ,Теше* колхоз кепчеле- 
ренчи ыоа ҫыысем.

Ларса ҫырма внҫӗ уралӑ сӗтел, хугсем хума 
алаксар шкап, шын йӑтма чустапа саилана шатак 
витре; шыы еҫме конҫерва Оаыки, турчака выран- 
не хуҫак турта, ша..ар выраыые пер келге улам. 
Радми нур, анчах палар аралукран карнаскер мар. 
Темле ерешмен иатла чер-чун селехиычен карнас- 
кер. Куы пек радио Мускавран та Шунашкартан 
та ннменле саса та тытаимаст.

Ҫурак кӑмака тата темиҫе пин чӗлӗмрен тухнӑ 
тӗтемие хура^.са ларна переыесе№ ҫине: „Ухмах 
Саиридоы, челем ан турт. канчелсре килнӗ чух 
сарса ларма улӑм илсс килӗр’ , пурпа ҫырна ,ло- 
зунгсем" алак пагенченех тетем витӗр курӑнаҫҫе,

Сӗтел айӗнчи сысна ҫури ҫуыӗнче уксак чӑхӑ 
пуҫне ҫунаг ашне чикнӗ телмерсе ларат. Чӳрече- 
реы паиаркаы уройне укекеы хӗвел ӑшиаче тра- 
химлӑ кушӑк карӑнкаласа мадти урине ҫуласа 
выртат.

Колхоз предҫедатӗлӗ Савук, кӗнчелере кӑытӑрла 
иртсен 1 сехе^рен пырат Хай вал 31 ҫулта. Саву- 
ка йалти ҫыысем 60—7о ҫулта пулӗ тесе шуглаҫҫӗ, 
мӗышен тесеы с.авукаы йаыахран уртанса таракан 
сухале кавапаран ир^ет. Ҫуҫе с.урам пупен пек ва- 
рам. Ҫӗлекӗ шатак. Шагакенчен сӳс чамӑркисем 
усаыса тараҫҫӗ. (,.ийӗнче кавак сакман. Пахса тӑ- 
там та:

— Ех, Савук, ҫапӑтӑмчӗ сана 17 пӑт туртакан 
чукмарпа, тссе кашкарса йатам епӗ. \

— Ма?—терӗ вал ҫаварне кнхалан карса.

— Ма те»ӗн тата1Санӑн пуҫна ку.1)Турлӑ пурӑнас 
шухашссм кереҫҫе-ши? Ара пахха мснле нурӑна- 
тӑв? Сыснасем те кун нек таса мар ҫертре нуран- 
ма килештермвҫҫӗ,—тесе Савук куҫӗнчен пахрӑм.

— А вот есӗр килетӗр те, ҫапла калатӑр. Епӗр 
пӗре вӗреннӗ те нимӗн те сисместпӗр. Таса, таса, 
тетер. Таса йапала вӑл чикелӗ. Калӑпар, пирӗн 
кӗнчелер урайесем таса. Урайне ан сур. Сурчакна 
алак патые сур. Чӗлӗм туртмала мар. Ытла та чи- 
кӗле пурнӑҫ вал тасалӑх Ҫук таса мар пурнам, 
но хам тавра киревсӗр кӑшӑл ҫапгармастӑпах.
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— Апла есӗ чикӗсӗр тислӗкҫивче выртма йура* 
татӑн, хушса хутӑм, епӗ.

— Тислек ҫинче мар, но...
Но кирлӗ мар кунта, „но“ ытлашши вӑл. 15—16 

ҫул ӗлӗкрех такҫаи пӗре хырӑм сарличгн ҫисе ку- 
рас, тетӗмӗрче пулсан, халӗ <ырӑм ҫиячен мантӑ- 
мӑр. Халӗ ӗнтӗ ку./ьтурлӑ пурнӑҫшӑн таса марлахпа 
тата вӗсен тусӗ Савук пеккисемпе калама ҫук ха 
йаррӑн кӗрешмеле.

Сӳпенке Илли

Ҫапма та хатӗр
К ӗчкейри  (С ӗн тӗрвӑрри  р ) сД руж ба*  колхозӑн  мо- 
лотилкӑпа вей ӑлкӑ  йӗте.м ҫаи ч ех  л ар а с ҫӗ , ку  тар аа- 
чен те  п у ҫтарм ан ,

Пионер:—Пйрен колхоз ҫуракине хатӗррине тӗ- 
рӗслесшӗн епӗр.

Колхоз предҫедатӗлӗ:—Тӗрӗслеме кирлӗ те мар. 
Еаӗр акма мар, ҫапма та хатӗр—ҫапмали машинӗ- 
пе В(5:,Йӑлки те йӗгем ҫинче, ҫаяма пырасса кӗтсе 
лараҫ^ӗ кӗркуннеренпех.

Павӑл Виснер.

Нуша ӑса ҫивӗчлетет
И ш лей районӗнче  ко(ькисем  

су тм аҫҫӗ , тесе  ҫы раҫҫӗ  ачасем .

|]ӗр  мӑшӑр ко1Ъкипех тсмиҫе 
курмали май.

ҫын усӑ



ЙЯ

Нулӑш ҫекми йантратӑр, 
Йантратӑр мӗн пур таврана,

Кулӑшран хӑрама кирлӗ мар. Савӑнса, лахлатсах ахӑрар, 
Пит нумай^ чӗмсӗрленнӗ епир. Пӗчӗкҫеҫ ачала савӑнар. 
Кулма маннӑ авал ӗҫчен, ҫар, Кулӑща инҫете йантратар, 
ХаЛ) ӗнтӗ хуйхуна тыт та сир. Пурнӑҫа к у р ш п а  тултарар. 
Кулӑшран хӑрама кирлӗ мар. Савӑнса ҫӗнтерӳлӗн кулар!

Чӑвашсен сатирӑпа кулӑш журналӗ

1К А П К Ӑ Н 1

Чӑваш Совет писатӗлӗсен Сойузӗн илемлӗ 
литературӑ, нритинӑ тата искусствӑ журналӗ

=  СУНТАП =

Кашни пуштӑ уйрӑмӗнчех ҫырӑнса илме пула^.

• Ж У Р Н  А Л  Х А  К Ӗ :
3 уйӑха— 3 тенкӗ;6уйӑха—6 тенкӗ; 12 уйӑха 12 тенкӗ 

Уйрӑм номӗрӗн хакӗ 1 тенкӗ.

•.....I

X А К Ӗ:
3 у й ӑх а~ 7 5  пус, 6 уйӑха—1 тенкӗ те 50 пус, ҫулталӑка— 3 тенкӗ.

Кашни пуштӑ уйрӑмӗнчех ҫырӑнса илме пула!

Свкретарь и вып. рвдантор И. ИЛЛАРИОНОВ. Отват редакюр ГУР. ТИТОВ.

_ С дано в производ. 22-П 35 г. Ц одписано к печаги  22/11135 г. Уполномоч. Ч у ваи и л авл и та  36 143._____  З ак аз №  401.
^‘орм ат бум аги  1/я О б‘ем 1,25 п. л . Гор. Ч еб о к сар ы , тип . №1 Ч у в аш ги за . Тираж ЗЮ О  экз. Издат. гаа . .Канаш *



3 '
— Кала-ха, генерал: пур-и Хӗрлӗ ҫарӑн мӗнле те пулин стратеги?
— Пурне пур та, анчах темӗскерле стратеги вӗсен: авакгарчӗ унӑн Мускавра, 

тылӗ кашни сеошывоах.   -------------------


