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Пӗтӗм тӗнчери пролетарисем, пӗрлешӗр!

" — йАрахса кайатӑп ӗнтӗ сяре турӑчкасе.М||е ухват- 
сем, питлӑхсемпе вӑлашкасем! ‘Нумай аснплаигӑм 
с н ^ п е  пурӑныӑ хушӑра. Хал£ мана обчӑлӑ ирачеч 
нӑисемпе столовӑйсем тата йаҫлисемпе ача 
кӑтеҫҫӗ



!
— Ах, шуйттан! Йӑтӑ туртман пуҫӗсене. Тфу!.. 

Пурне те санӑн курса пурнӳпе тӗлетерес пула-г. 
Ҫук, унсӑрӑн нимӗнле те курмаҫҫӗ. Вӑт етем^сем те 
пулаҫҫӗ. Колхозри Осоавиахим ӗҫӗ Яӗтсе ларнӑ, 
ҫапах та кураканӗ ҫук. Хамӑр та ҫав хушӑрах «каш- 
ни колхоза сыхлӑх крепӑҫӗ тумала» тетпӗр. Пуш 
халап вӗт вӑл пирӗншӗн. Капла май килмест: хӑл- 
хасӑр ҫынсемшӗн чан ҫапнӑ пек кӑна пулаТ вӑл. 
Йантра текех. Илтмеҫҫӗ вӗсем. Хаҫата ҫыратӑп 
вӗсем ҫинчен. О-о-о! Хаҫата ҫырсан питех ҫӗрсе 
лараймӑн. Лешӗ тыткалат лайӑх. Унпа шӳт тума 
ҫук!—ҫийӗнчи кӗпине ҫурас пекех тарӑхса харкаш- 
рӗ манӑн тус.

Вара васкавлӑн вӑл ҫакӑн пек заметкӑ ҫырчӗ; 
«Пир^н йал колхозри Осоавиахим организаци ни- 
мӗн те ӗҫлемест. Организацинче миҫе членне те 
пӗлмеҫҫӗ. Осоавиахим организацин предҫедатӗлӗ... 
(ах, камччӗ-ха ҫав?) вӑл та ӗҫлемест. Еҫе халех 
чӗртсе йамала!»

— Ҫакланчӗҫ хаЛ). Хаҫатра тухсан пӗтӗм йал 
хусканӗ. Ытла вӗсем!—тарӑхса вӑрҫ.ма пӑрахмаст 
ҫапах ман Захвор.—Заметкӑ аййе яӗнле йат ҫырас? 
Захвор Захӑрчӑ тесе ҫырас -йурамас!'. Апла леш 
Осоавиахим предҫедатӗлӗ пӗлсен, вӑрҫма пулта- 
ра'1'. Суйа хушаматпа ҫырас пулат. Ну мӗнле?- 
Шута карӗ Захарч.

— Ну «Хам» штолӗ. «Хам» тесе ҫырас. Кам пӗ* 
лет, такам вӑл «Хам».

Аранах лӑпланчӗ манӑн тус. «Хам» йалкорӑн за- 
метки вӗҫтерчӗ районри хаҫат редакцине.

II
“^ ӑ х а т  иртсе пынӑ. Ерне те иртнӗ. «Хам» йалкор 
чӑтӑмлӑх тымарне туртса татас патнех ҫитрӗ. Вӑл 
кашни пуштӑранах хӑйӗн заметки пичетленнӗ х!а- 
ҫата кӗтет. Кашни кунах ҫыру валеҫекен Макар 
патне ҫитсе тӑнӑ.

— Ҫук, ку тӗнчере чӑнлӑх ҫук иккен. Авӑ ман 
заметкӑна ҫыру валеҫекен Макар ҫӗтерчӗ пулмала 
ӗнтӗ,—вӑрҫса таврӑнчӗ киле «Хам» йалкор. Вара 
тарӑхнипе кӑмака ҫине хырӑмне ӑшӑтм^а ӳп п ӗк , 
хӑларса выртрӗ.

Вӑл вӑхӑтра Захвор лӑпкӑн ҫывӑрнӑ. Ҫыру ҫӳре- 
'гекен Макар пуштӑран йала ҫитрӗ. Вӑл тӳрех 
йалсовета вӗҫтерчӗ. Йалсовет канцел^зрӗн алӑкӗ 
васкавлӑн уҫӑлса хупӑнчӗ. Пуштӑ сумкине йӑтса 
кӗрсе тӑчӗ Макар канцел)3ре.

— Йелизар!.. Йелизар пичче! Пирӗн... Пирӗн йал 
ҫинчен хаҫатра ҫырнӑ! Ак... Ак, -тытамаклӑ ҫын 
пек сӑмахне уҫса калаймасӑр кӑларса хучӗ предҫе- 
датӗл умне хаҫата Макар.

— Ан тӗлӗнтер!.. Ха, пирӗн ҫинчен. Мӗн ҫин- 
чен? Кам?—сиксе ӳкрӗ предҫедатӗл.

— Акӑ пӑх! Пӑх акӑ,—кӑтартса пачӗ Макар

предҫедателе «Хам» йалкорӑн виҫӗ йӗркелӗ замет- 
кине.

Предҫедатӗл Йелизар куҫӗсене прожектӑр пе.: 
вы4 )атрӗ. Хаҫат страници ҫав тери анлӑн туйӑнчӗ 
уншӑн. Тупаймаст вӑл хӑйӗн йалӗ ҫинчен ҫырнӑ 
заметкӑна.

— Акӑ ара. Акӑ! «Хам» йалкор ҫырнӑ, -пурне- 
пе кӑтартсах пулӑша'г предҫедатӗле Макар.

— Есӗ-и вара?..
— Хам мар, «Хам» йалкор ҫырнӑ епдин!..

А-а-а! «Хам» йалкор. Епӗ есӗ ху ҫырнӑ за-
меткупа ман пата мухтанма килтӗн тесе! -ӑнлан- 
масӑр аташат предҫедатӗл.

— Тфу ты, чӗмере! Леш, осоавиахим организаци 
ҫинчен... Вӑл ӗҫлеменни ҫинчен ҫырнӑ. Чӑн ӗҫле- 
мест!—Вӑрҫса илчӗ предҫедатӗл. Вара чылайччеи 
тӗлӗнсе тӑчӗ вӑл. Осоавиахим организаципе кам 
йертсе пынине нийӗпле те аса илеймест. Йулаш- 
кинчен:

— Дежурнӑй!—ура тапсах кӑшкӑрса йачӗ пред- 
ҫедатӗл.

— Епӗ кунта, йулташ предҫедатӗл,--рапӑртла- 
рӗ дежурнӑй.

— Вӗҫтер Захвор патне. Штопӑ халех, ну ха- 
лех кунта килтӗр вӑл! Асту--предҫедатӗл чӗнчӗ, 
тесе кала!

Дежурни исполнитӗл урам хушшипе тӑман кӑна 
вӗҫтерсе пычӗ.

— Захвор пури? туртса йачӗ исполнитӗл Зах- 
ворсен кантӑкӗнчен туйапа.

— Пур. Мӗн вара?..
— Йалсовета пыма .хущрӗҫ. Предҫедатӗл чӗнчӗ.
— Каллех укҫа пуҫтарма каймала пулӗ ӗнтӗ. 

Леш кулак таврашӗсем налук тӳлеменнишӗн епӗ 
айӑплӑ-и вара. Хӑйсем ӗҫлемеҫҫӗ те, —вӑрҫа-вӑрҫах 
тухсӑ утрӗ Захвор йалсбвета.

III
Предҫедатӗл ҫав-ҫавах чынлӑ ҫын пек сӗтел 

хушшинче лара'!'. Захвор йалсовета пырса кӗр- 
сенех: !

— Есӗ хута чухлатӑн' мар-и ҫав?—ыйту^пачӗ 
Захвора предҫедатӗл.

— Чухлатӑп. Кӑштах вӗренкеленӗ, —ответлерӗ 
Захвор.

— Апла пулсан пӑхса пӑх-ха ҫак хаҫата.
Захвор хӑй ҫырнӑ заметкӑна хаҫатра курсан,

пӗрре хавасланса илчӗ, тепре тӗлӗнсе хыт^са карӗ. 
«Мӗнле ку, мӗнле пӗлнӗ вара епӗ ҫырнине? Мана 
тишкереҫҫӗ пулмала. Ха, килтен чӗнсе килсех на- 
мӑслантармала тытӑннӑ. Йалкора хӗсӗрлсни пу- 
ла'г ку, йурӗ, хӑтланччӗр-ха»!--шутларӗ вӑл.

— Ну мӗн вара? Пирӗн йалти Осоавиахим ор- 
ганизаци ӗҫлемест тенӗ. Чӑн вӑл! Чӑнах та ӗҫле- 
мест!—Сасса хӑпартарах кӑшкӑрчӗ Захвор предҫе- 
датӗле.



— Еҫлемест ҫав, ӗҫлемест. Ҫавӑнпа тӑ сана чӗн- 
тӗмӗр. Шуткӑ мар, хаҫатра ҫырнӑ вӗт. Акӑ хал) 
пӗтӗм район вула'т ӑна,—ӳкӗнсе калаҫат предҫе- 
датӗл.

— Ха тата! Епӗ-и вара айӑпли уншӑн? Епӗ тух- 
тӑр штолӗ. Тӳрех мана чӗнетӗр уншӑн.

— Тата кам айӑплӑ уншӑн? Есӗ вӗт чи мал- 
тан айӑпли...

— Мӗнле епӗ. Хаҫата епӗ ҫырнӑ тесшӗн-им ес? 
«Хам» йалкор ҫырнӑ!—хӗрет тавлашу.

— Есӗ вӗт Осоавиахим организацин предҫеда- 
тӗлӗ.

— Епӗ? Предҫедатӗл? Ан аташ!
— Есӗ ҫав. Есӗ!
— Хӑҫанхи ӗмӗрте? Камне пӗлместӗр, мана 

айӑпласшӑн!
— Ан аташсам, Захвор! Астӑватна вӑн пӗрре 

тырпулпа коллективизаци праҫникӗ умӗн пирӗн 
пата районран пӗри килчӗ. Ҫавӑн чух вӗт пухура

йулашки ыйтупа Осоавиахим ӗҫӗ ҫинчен калаҫрӑ- 
мӑр. Вара сана предҫедатӗл турӑмӑр. Чӑн вӗт?— 
ҫирӗплетет йалсовет предҫедатӗлӗ хӑйӗнне.

«Хам» йалкор тӗпне ҫитичченех тӗлӗнчӗ. Йулаш- 
кинчен вӑл тӗплӗнех ӑнланса илчӗ.

— Чӑнах та вӗт, Йелизар. Тин кӑна аса' илтӗм. 
Нумайӑн вӗт алӑ ҫӗклерӗҫ ҫавӑн чух маншӑн. Ах, 
чӑнах та!

— Суйеҫтерместӗп вӗт ара сана,—ҫирӗплетрӗ 
предҫедатӗл.

Ҫавӑн чух вара «Хам» йалкор Осоавиахим орга-' 
низацин предҫедатӗлӗ хӑй пулнине тӗплӗнех ӑн- 
ланса илчӗ.

— Хам ҫинчен ҫырнӑ нккен «Хам» йалкор,— 
терӗ вӑл хӑйне.

Ҫапла тупӑнчӗ ҫухалнӑ предҫедатӗл йал-йалӗн- 
че. Пулкалаҫҫӗ-ха ун пек ӗҫсем пирӗн халӗ те.

Ник .  П у ш к и н .

ПУР-ШИ, ҪУК-ШИ.
Февралӗн йулашки кунӗсем ӑшӑ тӑчӗҫ. Час-часах 

йӗпе тӑман ҫукалат. Хушӑран хӑйусӑр хӗвел ҫута- 
тат. Вӑхӑтсӑрах хуралчӗҫ улӑм, чус витнӗ пӳрт 
тӑррисем.

Елӗк райсшӗнчи «Хирлеп» колхоза вӑхӑтсӑр намӑс 
кӳрес мар тесе, вӑхӑтлӑха йурпа пӗркеннӗ ҫӗрӗк 
ыраш, виккӑ, сӗлӗ улӑм куписем те пуҫӗсене ҫӗк- 
лерӗҫ ку хушӑра. Пӑсланаҫҫӗ кӑна ӑшӑ сывлӑшра.

Улт-ҫичӗ лаша, пӗр кӗсре пуҫӗсене усса тӑраҫҫӗ 
вите умӗнче. Пичке кӑшӑлӗ пек айӑк пӗрчисем, 
усӑннӑ пуҫсем, кашта вӗҫӗ пек курӑнса тӑракан хӳ- 
ре шӑммисем! катаранах вӗсен хуйхи-суйхисене ка- 
ласа параҫҫӗ. Уйӑх ытла ӗнтӗ вӗсем симӗс утӑ кур- 
са ҫименни. Кашнийӗннех п ӑ к ӑ р т а т а  Т типӗ ыр ш 
улӑмӗпе сивӗ шыв тултарнӑ хырӑмӗ.

Авӑ, пӗр турӑ лаша ҫаралса кайнӑ мӑйне сӗрке- 
лесе тӑрат. Унӑн хуйхи пайан пушшех пысӑк. 
Иртнӗ каҫ т.тыхаран пӗрле ҫитӗннӗ йулташӗ выҫӑ 
пурӑнма вӗртгнсе ҫитес умӗн вилсе кайрӗ... Тен те- 
пӗр ернине чӑтнӑ пулсан, выҫӑ пурӑнма вӗренсе 
ҫитеччӗ пулӗ; те, тӳсеймерӗ.

Ҫак хуйхӑ пӗр турӑ лашан кӑна мар, кашнийех 
ййсем ҫурпуннене ҫитессине пӗлмеҫҫӗ, иккӗле- 
йеҫҫӗ...

Ҫакӑн пек вӑхӑтра пулса иртнӗ «Хирлеп» колхо- 
зӑн пӗр «историлӗ» пухӑвӗ. Вӑл пуху нумай шав- 
шмасӑрах, хӑйӗн «истори» страницинче ҫакнашкал 
1ышӑну ҫир(ӗплетсе хӑварчӗ: <

„ П у р г е  п ӗ л е т п ӗ р , л а ш а с е н е  т ӗ ш  т ы р ӑ  ы т л а р а х  ҫи  

Т е р с е н ,  в ӗ с е н  ч а с а х  в а р -х ы р ӑ м ӗ  ш ӗ в е л с е  к а й м а  п у л  

т а р а 1 . Ҫ а в ӑ н п а  т а  60 п ӑ т  ы р а ш  ҫ ӑ н ӑ х ӗ  т и й е с е  

120 к и л о м е т р т а  л а р а к а н  В а ҫ и л с у р с к  х у л и  п а т н е  

у т ӑ  и л м е  18 л а в  й а р а с . В а ҫ и л с у р с к  х у л и  п а т н е  

ҫ и т м е . к а ш н и  л а в  п у ҫ н е  4 -ш а р  п ӑ т , й у л а ш к и  й у л н ӑ  

к л е в ӗ р  у т и н е  т и й е с . Й е р т с е  к а й а к а н  о т в е т л ӑ  ҫ ы н н и -  

н е  „98  т е н к ӗ р е н  к а й в  м а р  ӗ ҫ \;е -ҫ и м е  х у ш а с “ .

Ҫул ҫинче мӗнле ҫӳренине, михӗсемпех йӑтса 
ерех ӗҫнисӗр пуҫне, нимӗн те калама пултараймас- 
тӑп. Ҫапах та, кайала мӗнле килнине лайӑхахкаласа

пама пултаратап.
Кайала вӗсем: 60 пӑт ыраш ҫӑнӑхӗ парса, 120 

пӑт улӑх ути, йе 1 лӑт ҫӑнӑхпа 2 пӑт утӑ илсе 
килчӗҫ.

Хисеплӗ «Капкӑн», кала-ха: пур-ши тӗнчере Мӑн- 
Тукташри (Елӗк р.) «Хирлеп» колхозри пек «ӑслӑ- 
тӑнлӑ» пуҫлӑхсем урӑх?

А. Л у к и н .

Вулакансем задач

Виҫӗпӳрт-Шӑмӑршӑри (Шӑмӑршӑ районӗ) ,Прав- 
да“ квлхозра Смирнвв Михаил Тихӑнӑв кахал пу- 
рӑнат. Вӑл 1931-мӗш ҫулта 10 ӗҫкунӗ тунӑ. Кӑҫал 
та ӗҫлемест-ха. Ҫав етем 13 кукӑл> пӗҫернӗ те, 
ҫиме ларнӑ. Ҫийессе ҫак йӗркепе ҫийесшӗн пулнӑ: 
кашнинчех пӗр-пӗр кукӗ^ьрен малала шутласа кай- 
сан 13-мӗш кукӑ./ьне ҫимеле тунӑ. Хӑш кукӑлрен 
ҫиме пуҫламала ӳкерчӗкре хура туса кӑтартиӑ аш 
куклине чи йулашкинчен ҫимеле тӑвас пулсассӑн?



Ухмах упӑшка

— Мӗн ес, Марйе, ӗсӗклесе йӗретӗн?
—  Упӑшка хӗнерӗҫке.
— Мӗншӗн?
— Хӗрарӑм кунӗ йачӗпе пухӑннӑ собранийе 

хӑй йамарӗ те, кайран собранире уншӑн комсо- 
молӗцсем хӑйне намӑслантарнӑ хыҫҫӑн „м акай- 
марӑн" тесе хӗнерӗ.

Ваҫли ывӑлӗ Ӑраман
Ҫ ӗм ӗрлери  вӑрм ан п ром хоз т еҫ етн и к ӗ  

Р о м ан  В аҫилй ӗвич  Е лӗк  районӗнчен  
пы нӑ У р аски лт  к о л х о зн и к ӗсеи е  ӗ_ҫ 
т у п са  пам асӑр  ах ал ех  т ав ӑр са  йанӑ.

Ваҫли ывӑ^,—Ӑраман 
Намӑсран вӑл вӑтанман.
Хӑрама та саккунран 
Шухӑшламан нихӑҫан. ч

Вӑл теҫетник пур-пӗрех 
Шалу пысӑк, пур ерех. 
Пурнӑҫ чӑн та пыл та ҫу, 
Кӗске унӑн калаҫу.

— Ех, Ӑраман, Ӑраман!— 
Терӗ, «Капкӑн» катаран.— 
Вӑхӑт санӑн хырӑмна 
Йӗплӗ ҫӑмах тултарма.

А. Л у к и н .

Вӑл хирӗҫмест
Епӗ хӗрарӑма ирӗк парассине хирӗҫ мар. Кул>ту- 

рӑна хирӗҫ мар. Хӗрарӑма ҫул параҫсине хирӗҫ 
мар. Анчах ман таврари хӗрарӑмсел! хӑйсем ӑс- 
тӑнсӑр пулсассӑн мӗн тӑвас-ха унта?

Пирӗн учрежденире пӗтӗм тӗнчери хӗрарӑмсен 
кунӗ ҫинчен доклад лартрӗҫ.

— Машӑ!—тетӗп арӑма.—ОбезатӗЛнӑ кай, мӗн- 
шӗн тесен есӗ политик тенине пӗр пуслӑх та ӑн- 
л^нма пӗлместӗн.

— Кайӑтӑмччӗ те,—тет Машӑ,—анчах манӑн ҫу- 
нӑ кӗпе-йӗме типӗтме ҫакмала. Тен есӗ тула тухса 
ҫакс-а кӗрӗн тата вӑрласа кайасран хурал тӑрка- 
лӑн?

Епӗ, ӗҫлесе килнӗ хыҫҫӑн ывӑннӑскер, калатӑп:
— Кӗпе-йӗм пирки,- тетӗп,—обчӑлӑ прачӗчйӑй- 

сем пур хулара, еп саншӑн хуралҫӑ мар!
Диван ҫине выртрӑм та, харлаттӑрма тытӑнтӑм
Ҫапах епӗ хӗрарӑма ирӗк парассине хирӗ^ҫ мар. 

КуЛ)Турӑна хирӗҫ мар. Хӗрарӑма ҫул парассине 
хирӗҫ мар.

Клубра хӗрарӑм пурнӑҫӗ ҫинчен ҫпеклакӑ.гь лар 
тасси ҫинчен' пӗлтерчӗҫ. •

— Машӑ,—тетӗп пӳртре ӑҫта та пулин кӗпе- 
йӗм ҫумали курита пуррипе ҫуккине сӑнаса тухн; 
хыҫҫӑн.—Обезателнӑ кайса пӑх! Сирӗн пурнӑҫ ҫин- 
чен выЛ)^са кӑтартаҫҫӗ пйесӑра.

— Хавассӑнах кайӑттӑмчӗ те —тет ман М ашӑ,- 
анчах каҫхи апат пӗҫермеле-ҫке-ха манӑн. Тен, 
хатӗрлесе хӑварсан, примусне ху пӑхкалӑн-и ан 
чах?

Кунӗ питех илемлӗччӗ, пул тытма кайма пит аван, 
ҫавӑнпа кил пӑхма йулма мӑйсем пулмарӗҫ.

— Апат тума столовӑйсем пур. Саншӑн епӗ по- 
вӑр мар,—терӗм.

Вӑл: '
— Столовӑйсенче апатланма авланман епӗ,— те- 

се епӗ тахҫан пӗре каланине аса илтерчӗ те, манӑ!; 
вара нимӗн каламали те йулмарӗ.

ПаЛ)™ тӑхӑнтӑм та, пулла карӑм.
Каллех калатӑп: епӗ хӗрарӑма ирӗк парассин( 

хирӗҫ мар. КуЛ)турӑна хирӗҫ мар.- Хӗрарӑма ҫу; 
парассине хирӗҫ мар.

Библиотекӑран кӗнеке илсе таврӑнтӑм. Пӑхатӑп - 
пӳртре ни курита ҫук, примусӗ те сивӗ.

— Машӑ,—тетӗп,—ак ачасене вӗрентсе ӳсте 
ресси ҫинчен кӗнеке илсе килтӗм. Вуласа пӑх ӗнте

— Вулӑттӑмчӗ те ,~ тет  Машӑ,—ачамсем урам 
' ра чупса ҫӳреҫҫӗ, никам та пӑхдкан ҫук, автобз'* 
ацне пулса вилесрен хӑрамала.

Вӑл кун манӑн йу^лташсемпе пӗрле пивнойа кай 
малаччӗ.

— Ачасене пӑхса усрама ача сачӗсем пур,- 
тетӗп.—Саншӑн н^ащкӑ мар епӗ!

— Сатран таврӑнсан кам пӑхӗ-ха вӗсене?—тб 
арӑмӑм кӑмӑлсӑр пулса.

Ҫӗлӗке илтӗм те, пиншак тӑхӑнса йатӑм та, килт1 
тавлашӳран хӑтӑлас шухӑшпа пивнойа кайса лар 
тӑм.

Епӗ хӗрарӑма ирӗк парассине хирӗҫ мар. КуЛ)Т| 
рӑпа хирӗҫместӗп. Хӗрарӑма ҫул парассине хирӗ 
мар, анчах арӑмӑм хӑй ирӗклӗ ҫулпа кайасшӑн ма| 
пулсассӑн, мӗн тӑвас-ха вара манӑн...

Каланине ҫырса параканни М. Ан д р .



Хатӑ - лаборатори
Ч ӑ в а ^  Ҫ ереҫ ком иссариачӗ килкартинче л аракан  сар ай  йе- 

вӗрлӗ складӑн вы вӗскинче .А р атл ӑ  йӗке  х ӳ р есен  ферми* тесе 
ҫырмала. М ӗнш ӗн апла ҫы рм алине пӗлм еш кӗн  ку  склада кӗрсе  
унта мӗн п у р р и н е  к у р са  тухм ала

У райӗиче, _пӗр кӗтессинче, тӑрш ӗ м етр  ҫ у р ӑ  йеш чӗксем  ла- 
раҫҫӗ. И е ш ч ^ с е н  ҫур ӑкӗсен чен  тӗш ты р  пучахӗсем  тулала 
шӑтса кайнӑ. И еш чӗкӗн х ӗрри сен е  й ӗк ехӳресем , токӑр-рем исне 
вӗренмели к у р с  орган и зац и л есе , пӗтем пех кы ш ласа  йанӑ.

Е ксп о н атсен е  тӗпреитерсе  пӗтернӗ . Й ӗ к ех ӳ р есем п е  ш ӑш и- 
сем тепренчӗкӗсене пухса х ӑй сен е  пурӑнм а йӑвасем  ҫавӑрнӑ.

Т епӗр  к ӗтеср е  Ч ӑваш  ҫӗрш ы вӗн ч и  колхозсен  п у р н ӑҫӗсен е  
ӳкернӗ ф отокартӑчкӑсем  к у п и -к у п и п е  вы ртаҫҫӗ. Ку.;ь1 у р й  п у - 
рӑнас ш у х ӑш п а  й ӗк ех ӳ р есем  хӑйсен  йӑвисене  ҫав  ф отокар- 
тӑчкӑсемпе илем летнӗ.

Б иҫҫӗм ӗш  кӗтесре  диаграм сем  л авӗ-лавӗп е  вы ртаҫҫӗ. Сивӗ 
ҫанталӑксенче ди аграм сем п е йӗкех ӳ р есем  витӗисе у сӑ  кураҫҫӗ.

Тӑваттӑмӗш  кӗтеср е  вьыьӑх сӗтӗнче мӗн чухлӗ ҫ у  п у р р и н е  
санамали (контроЛ)-аҫҫисент) й е ш ч ӗк ӗ се м -5—6 ш тук тата хатӑ 
лабораторин ы тти й алхуҫалӑх  х атӗр сем  лараҫҫӗ.

Ф ерм ӑра п урн акан  й ӗк ехӳресем  ҫинчен ҫакна калама гу л- 
таратпар: вӗсем п у р те  П аҫук  йатлӑ чаплӑ ӑр ат р ан  ту х н ӑск ер - 
сем, тесе_ весен  кӑвак . И екех ӳ р е  арӑм ӗсем  ҫу лталӑкра  6—7-ш ер 
хут ҫаварлаҫҫӗ, «аш ни ҫӑварлам асрен  хӑИсен тӗслӗ 5— ш ер 
пуҫ печӗк йӗкехӳресем  туса параҫҫӗ. Ҫ авӑнпа ф ерм ӑн дохочӗ 
кашни ҫулах ӳ с с е  пырат.

— Й ӗк ех ӳ р есен е  тӑр ан тар м а  апат  ӑҫтан  ту п са  паратӑр?
Колхоа вы стӑвквсен  експ о н ач ӗсен е  п у х са  п аратпӑр . Й ӗ- 

к ехуресене тлхҫантанпах еп ӗр  ҫав  експонатсем пе тӑрантарса

уср атп ар . Й екехуресем  вал^^Ъч апатсем  ту п са  парас тӗлӗш пе 
лай ӑх  ӗҫлекен  у дарниксем  те п у р  п и р ӗн —Ф еодоровпа Тимо- 
ф ей ӗв  агроном сем .

М алала вул акан сен е  н аукӑ  тӗлӗш пе ӗҫлекен  Л)Вовӑ пурна- 
кан ҫурта  илсе  кайар . Вӑл ҫурта  еп ӗр  „Н аукӑсен  академ ийӗ* 
тесе йат п аратп ӑр .

П ӳлӗм ӗн ҫтенисем  ҫинче  тӗрлӗ йы ш ш и тӗш ты р  кул,тури- 
сен експоначӗсем  ҫакӑнса тӑраҫҫӗ. С ӗтел хуш ш инче Л ) 3°®ӑ ла- 
р ат . Вӑл Ч ӑваш  ҫӗр ш ы вен ч и  ҫӗнӗ ку.1ьтурӑсем  ҫинчен диплом- 
лӑ сочинени ҫы рм а хатӗрленекен  студентсене консул>таци 
парат. К и лкарти вч е  йалхуҫалӑх институчӗн студеичӗсем  колхоз- 
никсен  кур сӗсен ч е  вӗр ен тн ӗ  чу х н е  кан и ку л  вӑхӑтӗнче кӑтартма 
тӗрлӗ  йы ш ш и ӳ сен -п улансен  експоначӗсенег илсе кайм а черет 
тӑр са  кайнӑ.

Т им оф ейӗв агроном  пы рса кӗрет.
— К осарӗв йулташ ӑн  к олхозви к  бри гадирсен  к у р сӗн ч е  па- 

йан тӗш ты р ку/ьтурин сорчӗсем  ҫинчен лекци вулам ала. Ек- 
спонатсем  кирлӗ ,—тет вӑл хаш каса .— Колхозник ҫуртӗнче  ыраш  
Л исицин сурчӗ,.'В йаткӑ ҫу рчӗ , Ш ати лӑвски  сӗлӗ , кӗрхи  тулӑ 
сурчӗсем  п у х с а  пы тӑм. М у зей р ан  та ыӗн кирлисене ш ы раса 
тупса  йӑтса карӑм . Унта тупӑнм аннисене к у н та , оирӗн  ,Н а у -  
кӑсен  академинчен* т у п са  илсе кай ас  терӗм ...

П уҫне  кӑтӑрт-кӑтӑрт х ы ҫат. К ӑтӑрт-кӑтӑрт хы ҫсав, п у ҫ  мн- 
мисем ӗҫлем е п у ҫл аҫҫӗ  те, ҫакӑ» пек  ш ухӑш сем  п у ҫ  мимине 
к ӗр се  кай са  пӗр  самантлӑха чарӑнса тӑраҫҫӗ:

— Хӑҫан еп ӗр  х атӑ-лабаратори  тата чӑваш  ҫӗрш ы вӗйчи  
колхозсен  ҫитӗн ӗвӗсен  вы стӑвкин е о р ган и зак и лес  ӗҫе  пӑтӗ- 
м ӗш пех  ту са  и ӗтерӗпӗр-ш и?

м.

Ыйтсан пӗлӗр
Т а г а е в -С у р б а н  ӳкерчӗкӗ.

Те ӑратлӑ йӗке хӳресен ферми, те ашлӑх сыснасен ферми ку, Ҫӗрпӳ районӗнчи Кӳлкеево 
колхозӑн предҫедатӗлӗнчен. ыйтмасӑр калама никам та пӗлес ҫук.



М. ШОЛӐХӐВ

Епӗр М. Ш олӑхӑвӑн „Поднятая цели на “ йат лӑ произведенин пӗр пӗчӗк сыпӑкне  
илсе пичет лет пӗр.

Ку сы пӑкра авт ӑр ӗлӗкхи  вӑхӑт ра, патш а чухне, чухӑн  ҫын пур-ҫук укҫипе  
лаш а-м ӗн т уӑанас пулсан та, м ӗнеш кел инкек  т ӗлне пулнине, унш ӑн кирек  ӑҫта та 
т елей пулм аннине кӑт арт са параӗй.

П роизведенире ҫак и нкек  куракан  Ҫӑрттан \а л ,х и  вӑхӑт ра к о л х о з  лаш исене 
т ирпейлӗн пӑхакан  етем пулса  тӑратН, вӑ л  х ӑ й  т елейне чӑннипех те ха л)хи  пурнӑҫра  
тупатй.

Тӗрӗссипе Ҫӑрттан ӗмӗрӗ тӑршшинче «ун ал- 
ли вЦтӗр» мӗн пурри те икӗ пӗчӗк лаша ҫеҫ тухнӑ 
пулнӑ. Калас пулаТ, пӗрине вӑл хӑйӗн ӗнипе улӑш- 
тарнӑ пулнӑ, теприпе вара ҫакнашкал истори пул- 
са иртнӗ: ҫирӗм 'ҫул маларах Ҫӑрттан ӑна, хӑй 
войсковой хутӑрӗнчен ҫав тери хӗрӗнкӗ пулса та- 
вӑрӑннӑ чухне, иртсе ҫӳрен чикансенчен вӑтӑр тен- 
кӗ парса илнӗ пулнӑ. Кӗсри ӗнтӗ, ҫавӑркаласа пӑх- 
са илнӗ чухне, самайах чӑмӑр пек курӑннӑ, вӑл 
шӑши тӗслӗскер, усӑк хулхаллӑскер, хӑрах куҫне 
шурилтерсе йанӑскер, анчах ҫав тери шухӑскер 
пулнӑ. Ҫӑрттан мучи чиканпа кӑнтӑрлачченех калаҫ- 
нӑ. Пӗр хӗрӗх хута йахӑн ал ҫапа-ҫапа илнӗ вӗсем, 
уйӑрӑла-уйӑрӑла кайнӑ, каллех пӗрлешнӗ.

— Ылттӑн вӗт, кӗсре мар1 Чупасса та сӗре вара, 
куҫна хупрӑн-тӑкки, ҫӗр курӑнми пула‘г. Шухӑш 
вӗт! Вӗҫенкайӑк!—турра асӑна-асӑна, сурчӑкне пӗ- 
рӗхтерсе, ывӑннипе сӳрӗкленнӗ Ҫӑрттана тумтир 
аркинчен тыта-тыта ӗнентернӗ чикан.

— Кайри шӑлӗсем йулманпа пӗрех, хӑрах куҫ- 
сӑр, чӗрнисем веҫех ҫуркаланса пӗтнӗ, усӑк хы- 
рӑмлӑ... Мӗн ылтӑнни пур ӗнтӗ унта, вӗри куҫ- 
ҫул вӗт, ылтӑн мар!—тиркенӗ лашине Ҫӑрттан мучи, 
чикана йулашки, хӑйсене хак килӗшмен пирки тек- 
текех уйӑрса йаракан пӗр тенкӗ те пулин каттараС- 
шӑн ӑшталанса.

— Мӗн тума-ха сана унӑн шӑлӗсем? Апат са- 
халтарах ҫийет. А кӗсри ҫамрӑк, аҫа ҫаптӑр мана! 
Пӗчӗк ача вӗт, кӗсре мар, шӑлӗсене вӑд ӑнсӑртран 
чирлесе ҫухатнӑ. Мӗн-ха сана унӑй куҫне шурилни? 
Шур илни те мар-шӑ вӑл. Раковинкӑ!.. Чӗрнисем 
хӑйсемех ҫитӗнсе лараҫҫӗ, тасалаҫҫӗ ак... Кӗсри 
хӑла ӗнтӗ, ытла хитрех мар, пулин вара, ҫывӑрас 
ҫук вӗт есӗ унпа, суха сухалӑн,—тӗрӗС калатӑп 
вӗт? Лайӑхрах пӑхкала-ха есӗ, мӗншӗн мӑн хырӑм- 
лӑ тетӗн-ха ес ӑна? Вӑй пуртан ӗнтӗ вӑл! Чупма 
пуҫласан—ҫӗр чӗтрет, ӳксен—виҫӗ кун выртат... 
Ех, асатте! Вӑтӑр тенкӗпе рисак туйанасшӑн пул) 
те есӗ? Чӗрринех туйанаймӑн, вилсен вара—мах- 
ханне ӑна аха./{) те параҫҫӗ...

Сӑпаҫҫипах, чиканӗ ырӑ кӑмӑллӑскер пулнӑ: ка- 
лаҫкаласан-калаҫкаласан, вӑл йулашки пӗр тен- 
кине те катса панӑ хӑй арӑкӗ^айӗнчи чӗлпӗре 
Ҫӑрттан арӑкӗ айне туса тыттарнӑ, хурланан пек-

ки туса, хӑйӗн вӑрӑм арӑклӑ кӑн-кӑвак тумтирӗи 
арки вӗҫӗпе пиҫсе тӗксӗмленнӗ ҫамкине шӑл(± 
йӗрен пекки те туса илнӗ.

Чӗлпӗр вӗҫӗ Ҫӑрттан аллине куҫсанах, кӗсрен ун- 
ченхи шухлӑхӗтаҫта кайса кӗнӗ. Кӗсре ун хыҫӗнчен, 
ҫав тери тӑрмашса ҫавӑтса сӗтӗрнине ӳркевлӗ 
пӑхӑнса, клешче урисене аран-аран йарса пуска 
ласа утнӑ. Ҫанна курсан тин чикан хӑйӗн ик 
рет пур пек чӑлт шурӑ шӑлӗсене йӗрсе кулса йанӑ, 
кайакан Ҫӑрттан хыҫӗнчен кӑшкӑрнӑ:

— Ей, асатте! Дбн казакӗ! Асту, ан ман еп ыр 
тунине! Вӑл кӗсре мана хӗрӗх ҫул турттарса ҫӳ 
рерӗ, сана та тепӗр ҫавӑн чухлӗ турттарса ҫӳрӗ 
х!а, анчах ес ӑна, ернере пӗре ҫеҫ ҫитер, унсӑрӑн' 
хуйса кайӗ тата.<.. Пирӗн атте унпа-шӑ Румынирен 
таврӑннӑччӗ, а атте ӑна французсенчен, вӗсем Мус- 
кавран тарнӑ чухне, тытса илнӗ. Хаклӑ лаша!— 
татах темӗн те пӗр кӑшкӑра-кӑшкӑра илнӗ вӑл 
хӑйӗн хал) ҫеҫ сутса йанӑ кӗсрине сӗтӗрсе кайакаи 
Ҫӑрттана, чатӑр умӗнче тата чикан пӗҫхушшинчр 
шавлӑ та хура, чана пулки пек, чикан ачисе\' 
ҫуйӑхса ҫӳренӗ, чикан майрисем шӑри-шари ҫу- 
хӑрашнӑ, ахӑлтатса кулнӑ. Анчах Ҫӑрттан мучи ӑна- 
кӑна пӑхман, хӑй ҫулӗпе утса кӑмӑллӑн шухӑшланӑ;

— Мӗнле выл)ӑх туйаннине хамах куратӑп та-ха, 
Укҫа пулнӑ пулсан ун пеккине ҫеҫ илес ҫукчӗ те- 
ха. Чиканӗ вара—пит те мыскараҫӑ, хам пекех, 
савӑнӑҫлӑ ҫын... Ну, хал) ӗнтӗ лаша та пур. Выр- 
сарникун ак, карчӑкпа иксӗмӗр станицӑна, пасара 
кӗрлесе ҫитӗпӗр».

Анчах вӑл Тубйански патне те ҫитсе ӗлкӗреймен, 
унӑн лашипе ҫул ҫинчех тӗлӗнмеле хӑватсем пула 
пуҫланӑ... Ҫӑрттан ӑнсӑртран ҫаврӑнса пӑхнӑ та, 
куҫ-пуҫне чарса пӑрахнӑ: ун хыҫӗнче хӑй туйанн! 
самйр та пысӑк хырӑмлӑ кӗсре пулман, ун вырӑнне 
ҫав тери ырхан, пӗрӗнчӗк хырӑмлӑ, шалтӑрах па- 
лӑрса тӑракан айакпӗрчилӗ кӗсре утса пынӑ. Вӑл 
пӗр ҫур сехет хушшинчех ҫуррине йахӑн ырханлан- 
нӑ. Ҫӑрттан мучи сӑхсӑхса илнӗ те—«тасал, тасаЛ 
тасал!» тесе пӑшӑлтатнӑ хушӑрах аллинчи чӗлпӗре 
кӑларса ӳкернӗ, чарӑпса тӑнӑ, хай ӳсӗрне тахӑше 
алӑпа тытсах сӳсе илнӗн- туйаннӑ ӑна. Кӗсри тав- 
ра утса ҫаврӑнсан ҫеҫ, вӑл хӑй кӗсри мӗн сӑлтавпа



;ав тери тӗлӗнмеле хӑвӑрт ырханланса кайнине 
•авҫӑрса илнӗ: .кӗсрен пӗр намӑса пӗлмесӗр айак- 
:ала сирсе хунӑ мунчала йевӗр хӳри айӗнчен— 
йаккала та, ҫулеле те—ши-ши! шӑхӑрса, пӑш- 
(ӑшш... тутарса тӑвӑнса тӑран сывлӑш тата шӗвек 
[ӗкӗре пӗрхӗне-пӗрхӗне тухнӑ. «Вӑт ку йапала!»— 
хлатса илнӗ Ҫӑрттан, пуҫне йарса тытса. Унтан 
|ӑл чӗлпӗр вӗҫне йарса илсе, хӑй вӑйне тата тепӗр 
!унӑ хут хутшӑнтарса, кӗсрене малала сӗтӗре пуҫ- 
;ланӑ. Вулканла пӗрехсе тӑран кӗсре хырӑмӗ Туб- 
1анскине ҫитичченех пӗрӗхсе пынӑ, ҫул ҫине-мӑш- 
сӑл йӗррисем вырта-вырта йулнӑ. Кам пӗлет, Ҫӑрт- 
ган хӑй кӗсрине ҫавӑтсах пынӑ пулсан, Шырлан- 
1уҫне те чип-чиперех ҫитнӗ пулӗччӗ-и тен, анчах 
)ӑл, хӑйне палланӑ казаксем пурнакан Тубйански 
С}/тӑрне ҫитсе кӗнӗ-кӗменех, хӑй куммин-^сй хӗрӗнче 
шракан пӳрчӗ тӗлне ҫнтсенех ҫӗнӗрен туйаннӑ 
шши ҫине утланса ларма шут тытнӑ, йерипен 
еҫ уттарсан та, ҫавӑтса пырас мар хӑт, тенӗ вӑл 
(ӑй ӑсӗпе. Ун ӑшӗнче сасартӑк нихӑҫан пулман 
лӑнкӑмӑллӑх тата йаланхи пекех мухтанса илес 
нухӑш вӑраннӑ, ҫынсене ун: « ---Ак хал) ӗнтӗ :цӑл 
га,— Ҫӑрттан та - чухӑнлӑхран тухнӑ, лаша утлан- 
13, лаши начар пулсан та' хӑйӗн»— тетерес килнӗ. 
<Тррр, йавӑ-ӑл! Йаланах выл^ас шухӑш' сан»— 
кайаррӑн кӑшкӑрса йанӑ Ҫӑрттан, хӑрах куҫ хӗр- 
)ипе хӑй чарӑнса тӑнӑ тӗлте пӳртрен палланӑ' 
шзак тухнине курса. Ҫак сӑмахсемпе.вӑл чӗлпӗре 
<арт туртнӑ, урисене чарарах тӑнӑ. Лаши унӑн, 
шм пӗлет, тен ӗлӗк авал, хӑй чӗчӗ тыхи пулнӑ 
1ухне выл)акаласа сиккеленӗскер, пулнӑ пулӗ те, 
шчах хал) тӗрӗссипе калас-тӑк, выл^ама шудӑшла- 
«ан та. Вӑл пуҫне ӳркевлӗн ҫӗреле усса, кайри 
)<рисене хӗссе чарӑнса тӑнӑ,—-«Кум умӗнчен иртсе 
<айас-ха. Пушшай пӑхат пӗре!»—шухӑшласа илнӗ 
Ҫӑрттан, хӑй ҫав хушӑрах лашин кусар пек ҫурӑмӗ 
ҫине сиксе хырӑмӗпе хӑпарса выртнӑ. Мӗн курас- 
:ине Тубйанскинчи казаксене кайран та чылайч- 
1ен калаҫтараканнине ҫакӑнта курса пӑхма тӗл кил- 
1ӗ ӗнтӗ Ҫӑрттана; ҫак вырӑнта ӗнтӗ курнӑ Ҫӑрттан 
шхӑҫан илтмен, пайанхи кунчченех йумах пулса 
1улнӑ, намӑса. Кам пӗлет, вӑл йумах пайанхи кун- 
:енчен пулас ӑрусем патне те куҫати тен... Ҫӑрт- 
ган'хӑй урисене ҫӗр ҫумӗ^чен уйӑрса илме ӗлкӗр- 
1ӗ-ӗлкӗрменех, унӑн кӗсри тайкаланса илнӗ, унӑн 
1Ш-чикӗнче темскер хӑйамачӗ пӑкӑр-пакӑр тукала- 
м, вӑл вара, мӗнле тӑнӑ, ҫаплипех ҫӗре тӳплетсе 
шнӗ, хӳрине айаккала пӑрса хунӑ. Ҫӑрттан, алли* 
епе тӑсса, ҫул урлӑ ыткӑнса кайнӑ та, тусанланнӑ 
-Ул курӑкӗ ҫине лашт! анчах сарӑлса выртнӑ. Вӑл 
(ӗрӳлӗх сивӗниччен сиксе тӑнӑ, казак хӑй йепле 
(рӑсланнине курса тӑнӑ икенне асӑрхаса, ӗҫе кӑш- 
<ӑрнипе тӳрлетсе хунӑ: «Йаланах тапӑртатас шу- 
<ӑш сан! Шо-орт!»—кӑшкӑрнӑ вӑл, лашине ури- 
:емпе тапа-тапа. Лешӗ тӑнӑ та, ним^ӗн те пул1йан 
1екех, тутине таптанса лучӑрканнӑ ҫулкурӑкӗ пат- 
•еле тӑснӑ.

Ҫӑрттан аппаланнине сӑнаса тӑракан казак ҫав 
ери мыскараҫӑ, савӑнӑҫлӑскер , пулнӑ; вӑл ҫатан 
^арта урлӑ сиксе каҫнӑ та, Ҫӑрттан патне пырса 
% ӑ:—Аван-и, Ҫӑрттан! Лаша туйантӑн нихак?—• 
!'уйантӑм та-ха, кӑштах йумӑшрӑм пулас, кутӑн- 
'кер лекрӗ, шуйтан: есӗ ун ҫине ларма тӑратӑн, 
‘ вӑл пур—лап ҫеҫ—ҫӗре вырта-!. Ҫынна утлантарса 
Урман пулмала-ха, питех ҫӳременскер пулас.

Казак куҫӗсене хӗссе кӗсре тавра пӗр-икӗ хут 
|'тса ҫаврӑннӑ та, ытахал)рен тенӗ пек', кӗсре 
вӑлӗсене пӑхса илсе пӗр кулма шухӑшламасӑрах

каланӑ:—Паллах ӗнтӗ—ҫӳреме вӗренменскер. Ла- 
ши, пӑхсах курӑнат ӗнтӗ, лайӑх ӑратран тухнӑскер 
пулас. Шӑлӗнчен пӑхас-тӑк, алӑ ҫултан кайа пама 
май ҫук ӗнтӗ ӑна, ҫавӑн пирки ӗнтӗ, вӑл лайӑх ӑрат- 
лӑскер пулнӑран, алла илеймен ӑна нихӑшӗ те.

Ҫӑрттан, хайхи казак хӑйне шелленине кура, 
хӑйса ыйтнӑ:—Каласа парсамччӗ, Игнати Пор- 
фирч, ма-ха вӑл ытла тӑруках начарланса кайре? 
Епӗ ӑна ҫавӑтса пыратӑп, а вӑл куҫумӗнчех ирӗл- 
се пырат; ӑшчикӗнчен, тӗпсӗр шырланран тухн? 
пекех ӗнтӗ, вӗҫӗмсӗр йывӑр шӑрш тата чӗкӗре такки 
пӗрхӗнет. Ҫул ҫине веҫех йӗрлесе пӗтерчӗ вӗт!

— А ӑҫтан туйантӑн-ха ес ӑна? Чикансенчен 
мари? ; ' '

— Ҫавсенчен, хад) ҫеҫ сирӗн Ьсутӑр хыҫӗнче ча- 
рӑнса 'тӑнӑччӗ-ха вӗсем.

— Ну, апла пулсан, ҫавӑнпа начарланса кайнӑ 
та вӑл сан,—ӑнлантарса панӑ казак, лаша тата, 
чикан таврашне лайӑх пӗлекенскер,—вӗсем ӑна, 
сана сутас умӗн, вӗрсе карӑнтарнӑ. Ватӑ пирки 
начарланса кайнӑ лашана сутас умӗн йаланах ҫан- 
ла тӑваҫҫӗ вӗсем, кутне витӗр шӑтарса кӑларнӑ 
хӑмӑш тунине кӗртсе лартаҫҫӗ те, ушкӑнӗ-ушкӑнӗ- 
пе, черет тӑрсах вӗреҫҫӗ, такки лашан айӑккисем 
хапарса кайиччене^х, карӑнса мӑн хырӑмланичченех

• вӗреҫҫӗ. Кайран вара, вӑкӑр хӑмпине вӗрсе карӑн- 
тарнӑ йевӗр карӑнтарса ҫитерсен,—хайхи хӑмӑш 
тунине туртса кӑлараҫҫӗ те, ун вырӑнне, сывлӑш 
ан тухтӑр, тесе пӗр-лӗр сӑмалапа сӗрнӗ тутӑр 
татӑккипе пӑкӑлзса хураҫҫӗ. Ҫавнашкал вӗрсе ка- 
рӑнтарнӑскерне туйаннӑ та ӗнтӗ есӗ. Леш хӑйхи, 
пӑкки ҫул ҫинче тухса ӳкнӗ пулмала, ҫавӑнпа на- 
чарлана пуҫланӑ ӗнтӗ кӗсрӳ... Есӗ кайалла кайса 
пӑх-ха, шыраса пӑх пӑккине... Епӗр ӑна наччасра, 
ҫӗнӗрен вӗрсе карӑнтарӑпӑр!

— Шуйтан вӗртӗр вӗсене!.. --нимӗн тума аптра- 
нипе кӑшкӑрса йанӑ Ҫӑрттан, хӑй ҫавӑнтах чи- 
кансен тапӑрӗ патнеле ыткӑннӑ, анчах, сӗвек сӑрт 
ҫине ухса ҫитсенех, вӑл унта ни чатӑрсем, ни кибит- 
кӑсем ҫук иккенне курнӑ. Чикансем вырнаҫнӑ вы- 
рӑнта сӳнеймен кӑватӗн кӑн-кӑвак тӗтӗмӗ йӑсӑр- 
ланса выртнӑ. Айакра, ҫулллахи ҫул тӑрӑх тӗксӗм- 
рех шурӑ тусан мӑкӑрланса тӑнӑ, ҫил вӗрнипе си- 
рӗлсе, сайралсах пынӑ. Йумахри пекех ҫухалнӑ 
чикансем. Ҫӑрттан мучи йӗрсе йанӑ, кайала таврӑн- 
нӑ. Ырӑ кӑмӑллӑ Игнати Порфирч каллех килӗнчен 
тух*са Ҫӑрттан патне пынӑ. Епӗ вӑл... хӑй шух- 
лӑхне пула... тепӗр хут ӳкесрен айне кӗрсе выртам, 
а есӗ утлан,—тенӗ вӑл. Намӑса тата хуйхӑпа тар 
тапса тухнине пула лачкам шыва ӳкнӗ Ҫӑрттан 
унӑн сӗнӗвне йышӑннӑ, аран-аран ухса утланкаласа 
ларнӑ. Анчах унӑн хӗн-хурне кунпах иртсе кайма 
тӗл килмен: хаЛ)Хине ӗнтӗ унӑн кӗсри ӳкмен, ан- 
чах май марах тӗлӗнмеле сике пуҫланӑ. Вӑл, сикӗпе 
чупнӑ чухнехи йевӗрех, малти урисене малала ыт- 
кӑнтара-ыткӑнтара илнӗ, а кайри урисемпе, вӗсене 
хӑй купарчинчен те ҫӳлерех ҫӗкле-ҫӗкле тапкаланнӑ. 
Ҫапла майпа вӑл Ҫӑрттана чи пирвайхи тӑкӑрлӑк 
патне илсе ҫитернӗ. Ҫакнашкал асар та писерӗн 
сиккелесе пынӑ хушӑра, Ҫӑрттанӑн пуҫӗнчи ҫӗлӗкӗ 
ӳксе йулнӑ, ытла та хӑрушлӑ сиктерсе лӑканине 
пула унӑн ӑш-чикӗнче виҫ-тӑватӑ хутчен темске]), 
татӑлса тухнӑнах йӑш-йаш тутарса илнӗ.—Тур ҫыр- 
лахтӑрах! ӑҫтан ларса пыма май пултӑр-ха кап- 
ла!..»—тенӗ Ҫӑрттан хӑй ӑссӗн, сикӗпе пынӑ хушӑ- 
рах сиксе анса. Вӑл, ҫӗлӗкне илме тесе, кайала 
кайнӑ, анчах, тӑкӑрлӑк тӑрӑх хӑй патне васкасах 
халӑх пынине кура, тепӗр хут кайала васкаса пынӑ



та, хӑйӗн ӑнӑҫсӑр, нихӑҫан кӗтмен шухлӑхне палӑрт- 
са хунӑ кӗсрине хутӑр тулашне илсе тухнӑ. Ҫил- 
арманӗ патне ҫитиччен ун хыҫҫӑн ача-пӑчасем кӗ- 
шӗлтетсе пынӑ, унтан тӑрса йулнӑ. Ҫӑрттан ӗнтӗ 
тек-текех чиканӑн «шухӑшӗ» ҫине утланма хӑйай- 
ман, вӑл хутӑр тавра айакран, сӑрт ҫийӗн кайса 
ҫаврӑннӑ, анчах сӑрт ҫинче хӑй кӗсрине тек-текех 
чӗлпӗр вӗҫҫӗн сӗтӗрсе пырса шалтах халран кайнӑ, 
ҫавӑнпа вӑл ӑна хыҫалтан хӑваласа пыма шут тыт- 
нӑ. Ҫавӑн чухлӗ асаппа туйаннӑ лаша пач^суккӑри 
ҫак тӗлте курӑнчӗ те вара. Вӑл унта чухне тӳрех 
тарӑн лакӑмсемпе шырлансене пыра-пыра кӗнӗ, вӗ- 
сем урлӑ сиксе каҫма шухӑшламан та, тирӗне-тирӗне 
кайнӑ, унтан чӗтрекен малти урисем ҫине' тирӗнсе, 
йывӑррӑн сыЕласа ура ҫине тӑркаланӑ та, каллех ут- 
нӑ; анчах утассине те темҫкерле, йаланхи пек мар, 
пӗрех-майах ҫавра ункӑсем тӑва-тӑва утнӑ... Ҫӑрт- 
тан, ҫакнашкал ҫӗнӗ йапалана курнипе шалтах тӗ- 
лӗнсе хытнӑскер, ӑна чарса тӑман, хӑй йепле утас 
тенӗ пек утма ирӗк панӑ та ҫакна курнӑ: унӑн кӗсрй 
пӗр ҫавра туса илнӗ хыҫҫӑнах теприне пуҫланӑ.

ҫапла вара вӗҫӗмсӗрех ҫавра ункӑсем тӑва-тӑва 
утнӑ. Ҫакӑнта ӗнтӗ хӑй. туйаннӑ лаши хӑйӗн вӑрӑм 
та йывӑр пурнӑҫне чишртах утса иртернине, унтах 
суккӑрланса ватӑлса кайнине тавҫӑрса илнӗ Ҫӑрт-
тан.

Кӑнтӑр ҫуттинче хутӑра кӗме вӑтаннӑ пирки, 
Ҫӑрттан хӑй кӗсрине каҫ пулса киличчен сӑрт ҫин- 
чех ҫӳретнӗ, ҫӗрле пулсан ҫеҫ килне хӳтерсе 
тавӑрӑннӑ. Унӑн арӑмӗ—ҫав тери матур пӑскӑртка 
пултараканскер ӑна йепле кӗтсе илни, Ҫӑрттан 
хӑйӗн ӑнӑҫсӑр туйаннӑ кӗсрине пула арӑмӗнчен 
мӗн-мӗн чӑтса иртерни, вӑл вӑхӑтра Ҫӑрттанпа тус- 
лӑ пурӑннӑ атӑ йусакан Локатйӗв каланӑ тӑрӑх, 
«паллӑ мар тӗксӗмлӗхпе хупланса ларнӑ». Пӗр ҫак 
ҫеҫ, унӑн кӗсри часах кӗҫӗпе чирлени, ҫаралса 
кайни, кайран вара ҫаплипех, тӗссӗрленсе кайни- 
пех пӗр ҫурҫӗрте килхушшинче шӑппӑн вилсе вырт- 
ни ҫеҫ паллӑ пулнӑ. Тирне вара ҪӑрттаН хӑйӗн Ло- 
катйӗв тусӗпе сутса ӗҫнӗ.

А л а к е р  В. куҫарнӑ.

Т ӗ т т ӗ м
Пединститут коридорӗнче Савелйӗв Макҫӑма тӗл 

пултӑм. Пырат Савелйӗв мана хирӗҫ. Ват пырат.
— Ну, тетӗп,—тинех ӗнтӗ ҫӗнӗ хаҫата вуласа 

чӗреме пусӑрӑнтара-тӑп. "
— Чим,—-терӗ Савелйӗв,—м-да, вобче... те акӑл- 

чан чӗлхипе, те тата, темӗнле халӑх чӗлхипе кала- 
рӗ йулашки сӑмахӗсене. Анланмарӑм.

— Хӑлхасӑр пултӑм-ши, йе Савелйӗв хӑй ним 
те каламарӗ,—тесе шутласа ларатӑп обшчежитинче. 
«Хӑлхасӑрланни» ҫинчен ҫынсене калама хрратӑп, 
хӗрсем илтсен савма пӑрахӗҫ, тетӗп. Хӑлхана часи 
ҫумне те тытса пӑхрӑм—илтет.—Ну, тетӗп, Савел- 
йӗвах ним те каламан!

сене ҫӗнҫултан пуҫласа виҫӗ уйӑх хушши тӗттӗме 
хупса хунӑ х.ӑйӗн кахалӗпе. Вӑт еҫӗр тӗттӗм аллине 
мӗнле лекетӗр, унӑн пӳрнисем пури мӗн?—тетӗр,— 
курӑр ӗнтӗ!

Манӑн йулташ ҫтена ҫумне пукан лартнӑ та мача 
ҫумне ҫыпӑҫтарнӑ хаҫатсене уйӑрса илсе куҫӗ тӗлне 
тытса тӑраЕ Тытса тӑраФ-тӑрат те каллех тепӗр 
татӑк вистесе илсе куҫӗ тӗлне тытат.

— Пӗтрӗмӗр,—тетӗп,—Лӑриван суккӑрланнӑ. Ку- 
ҫӗ курнипе курманнине хаҫат татӑкипе сӑнат! Мӗн 
тӑвас?

— Мӗн?—терӗ Лӑриван хайаррӑн ман йенне ҫа- 
вӑрӑнса:—конешнӑ пропал, халӗ 1-меш квартӑл пӗ- 
тиччен хаҫат вуласа курӑн-ха.

Саспа хирӗҫ тавӑрмарӑм.—Кунӑн куҫӗ курми 
пулнӑ ӗнтӗ, виҫӗ уйӑх хушши мӗнле вуламасӑр 
пурӑнӗ-ха,—тесе шутлатӑп.

Вӑл епӗ мӑкӑртатни ҫине ҫаврӑнса та пӑхмарӗ, 
хӑйӗн ӗҫне тума тытӑнчӗ.

Иртнӗ каҫхине манӑн комсоМолӗцсемпе партий- 
цӑсен пухӑвне каймала пулчӗ. Савелйӗв сӗтел умӗн- 
че штаб отчотне тӑват.

— Института ҫӗнҫултан пуҫласа мӗншӗн хаҫат- 
сӑр хӑвартӑн?—теҫҫӗ.

— Вӑхӑт п улм а^  укҫине куҫарма. Ан куд^анӑр,
2-мӗш квартӑлта хаҫатсем килеҫҫех ӗнтӗ!

— Мӗнле вӑхӑт тупаймарӑн?
— Вӑт, пушта кайма, пуштӑран банка кайма, 

банкӑран каллех пушта. Укҫине куҫармалаҫке-ха!— 
тет Савелйӗв пӑрлӑ шывран туртса кӑларнӑ пек 
чӗтоесе,

^ п л а  ӗҫленӗ пулнӑ пирӗн студент Савелйӗв 
Макҫӑм. Ҫапла ӗҫленӗ те Пединститута, студент-

Тӗттӗм аллинче анчах мар, шӑплӑх аллине лек- 
сен те аванах мар. Сӑмахран, ну, калӑпӑр, сирӗн 
радио пур, анчах репродуктӑрӗ пирӗн Пединҫти 
тут студенчӗсен обшчежитинчи репродуктӑрсем пек 
шарламасӑр ларат пулсан, чӑнах та илемлӗ мар ҫав 
Обшчежитинчи репродуктӑрсем пӗр уйӑх ҫурӑ хуш 
ши «тӗттӗм» каҫхи шӑплӑха пӗтерес мӑр тСсе ҫа 
кӑнса тӑраҫҫӗ. Радиокружокӗпе дирекцисенчисем 
калаҫсах ҫӳреҫҫӗ, анчах репродуктӑрсем вӗсене хыв- 
ман. Калаҫмаҫҫӗ, чӗмсӗр!

Ну, хаЛ) мӑн тейӗр? Тӗттӗм аллинче мӑр-и епӗр? 
Пире ваЛ)Д)^ вӗт Савелйӗв хӑйӗн ӗҫӗпе «тӗттӗм» 
туса панӑ.

Пире хаҫатсӑр пурӑнма аван мар пек туйӑнат. 
А вӑт Савелйӗва «Капкӑн» страници ҫумне йӗппе 
тирсе йарсан, мӗнле пек пулӗ: аван-щи, йе аваи 
мар-и?

И. Кашлинйс.

Хут чӑтӑт
Пӑрачкав районӗнчи Мочкасси йалхуҫалӑх ерте- 

лӗн предҫедатӗлӗ пӗр колхознике ҫакӑн пек ӗнен- 
терӳ ҫырса панӑ:

.Д а н о  н а с т о я щ е е  г р -н у  д е р . М о ч к ас  М акси м ову  
А н д р . В ас . В т о м , ч т о  д е й с т в и т е л ь н о  я в л я е т с я  м ерин 
к о л х о з а  д е р . М о ч к а с , т е м н ы й  р ы ж е й  м а с т ь , н а  лбу 
з в е з д а  к л и ч к а  С е м к а  10 л е т .

Д а н о  н а  п р е д м е т  п р о д а ж и  н а  р ы н к е ,  ч т о  и  удо- 
с т о в е р я е т  к о л х о з .

П р е д  к о л х о з а  Х А РИ Т О Н О В .
С ч е т о в о д  М Е Л Ь Н И К О В .

Етеме мӗнле «мерин» теме май пулнӑ —Харито- 
новпа. Мслников «меринсенчен» ыйтса пӗлмесӗр ка- 
лама пӗлместпӗр.
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Сӑлтавӗ пур
М. Д а н г е р  ш у х ӑш ӗ. Ҫ в е р ч к о в  ӳ кер ч ӗкӗ .

Е ҫ ч е н:—Пайан ма ӗҫ патне тухмарӑн?
К а X а л:—Бригадир виҫ хут ҫеҫ пырса каларӗ, тӑват хут пырса каланӑ пулсан тухаттӑм.

Республик тулашӗнчи чӑвашсем пӗлтереҫҫӗ
Ӗ некасси  (Т утар  р е сп у б л и к и  О к таб ӗр  районӗ) к ооператӑрӗ  

Гимофейӗв ерех кӗленчине йу р атм ас!, кӗленче ӑш ӗнчи ерехне 
геҫ йуратат. Ҫ авӑнпа т а  к о о п ер ати вр а  л ар н ӑ  ч у х н е  вӑл 3000 
тенкӗ .ҫеҫ*  растр атӑ  тунӑ. К ӗл ен ч и н ете  йуратн ӑ  пудсан (пуш - 
шисене лапкана пӑрахса хӑварм ан  пулсан) растр атӑ  н у м айрах  
иулӗччӗ (Е л -Й ӑв ан )

* О ктабӗр  районӗнчи  (Т утар  республики) .Л е н и н  ҫулӗ* кол- 
хоза ҫы ру леҫекен  Р ом анӑв  пиҫм оноҫец „Капкӑнӑн* ҫак  но- 
мӗрне пӗрне те подписчӗксем  патне ҫитер ес  ҫук, м ӗнш ӗн те- 
оон ку нсгм^ӗрте еп ӗр  Ром анӑв х аҫат-ж у р н ал сен е  подписчӗксем  
патне вӑхӑтра ҫигерм енни тата ҫы русем  ҫум не ҫы п ӑҫтар н ӑ  
наркӑсене хӑйпӑтса нлни ҫинчен ҫы рса пӗлтеретпӗр . Ҫ авӑнпа 
Капкӑн* ӑн ҫак  ном ӗрне алла илейм енни  ҫинчен  ун та  пурна- 

хан граж дӑнсен  '.К ап к ӑн ‘ редакцине ж алӑбӑсем  пайанах йарсан  
^ван пулӗ. (Е л-Й ӑван ).

* „Ҫ ӗнӗ Х урамал* колхозӑн  (К уш кӑ районӗ, К уйбы ш вв кра- 
йӗ) пӗррем ӗш  б р н гадӑр н  коц^ухсенчен: м ӗнш ӗн-ш и сирӗн  бри- 
гадӑри лаш асем  йапӑхса кай нӑ?—-тесе ы йтсассӑн х и р ӗҫ  нимӗн 
те  тавӑрса калама пӗлм ерӗҫ. М ӗн пӗл еҫҫӗ  вӗсем! Ҫ уракине ла- 
йӑх лаш асем  кирли  ҫинчен  те  пӗлм еҫҫӗ, мӗн иӗн  тесен  пӗлм е- 
ли  аппарачӗ вӗсен  ӗҫлейм и пулса ларнӑ.

* П ухтел районӗнчи  (К уйб ы ш ӗв кр ай ӗ) Ҫ ӗнӗ У лхаш  йалсо- 

вет  предҫед атӗлӗ  Х ованскин колхоз лаш и п е  ҫи чӗ  кун  ҫӑв ар н и  

чупнӑ, ҫекретарӗ  П и кук  хӑйӗн  чаплӑ йатне ерех  кӗленчи ӑш не, 

ӑнлӑ пуҫне ер ех  кӗленчипе п ӗр л е  портф ӗл ӑш не чи ксе  урам  

тӑрӑх й у р л аса  ҫ ӳ р ен ӗ  чухн е, портф ӗлне таҫта ҫухатса  хӑварнӑ. 

К у ӗҫ иртнӗ ҫӑвар н и р е  пулнӑ, м у н ку н та  мӗн пулчсси  паллӑ 

мар. (Х ы п ч ӑк ).



К а ч а к а
М. Н. ДАНИЛОВ-ЧАЛДУН

Пит усал п)'лнӑ вӑл качака: ун пек усал качака 
пӗтӗм Уравӑш йалсоветӗнче те урӑх пулман, —тесе 
калаҫаҫҫӗ ҫынсем. Вӑл мӑйракасӑр—мӑкла качака 
пулнӑ. Ҫавӑнпа та ҫак качака кӗмен па.хча, анкарти 
йулман кунта. Тарӑхнӑ ҫынсем, ӑна темӗн чухлӗ 
тытса хӗнесшӗн ҫуннӑ вӗсем. Ҫук, вӑл ҫынсене хӳ- 
рине ҫеҫ кӑтартса хӑварнӑ, пӗрех тарса хӑтӑлнӑ.

Качака хуҫи нихӑҫан та качака ваД)Д)И апат тав- 
рашӗ хатӗрлемен. Хатӗрлеме те кирлӗ пулман, мӗн- 
шӗн тесен качаки пӗрмай тутӑ ҫӳренӗ... Тен ҫак

Ҫулла тӑхӑнма

Гражданин! Кама мулахай кирлӗ, мулахай 
илме Ҫӗрпӳ районӗнчи Шинер кооперативне 
пырӑр. Мулахайсем унта мартӑн йулашки чыс- 
лисенче кӳрсе килнӗ. Васкӑр! Васкӑр! Ҫулла 
вать-ъи мулахай илмесӗр ан йулӑр. Анчах мула- 
хай илме инҫетрен пырас текенсен, правлени 
ҫур ҫитнине аса илттернине йуратас ҫуккине аса 
илсе, мулахай илме, епӗр ӳкерсе панӑ кӑртин 
ҫинчи пек йӗлтӗрпе пыратӑр пулӗ, ахалӗн вело- 
ҫипедпа пырсан, правленине мӑш кӑлани пула'!.

качака татах нумайчч^ен ҫынсеке сӑтӑр туса ҫӳ- 
ренӗ пулӗччӗ... Анчах кӑҫал унӑн шалчи тулчӗ.

Ку ӗҫ ҫапла пулнӑ: Вӑрнар районӗнчи Уравӑш- 
ри «Трактӑр» йатлӑ колхозӑн пӗр кӗлечӗ тӑррине 
ҫил сӳсе пӑрахнӑ. Ҫав кӗлетре ,вӗсен тулӑ вӑр- 
лӑхӗ выртнӑ пулнӑ. «Алӑ _^итмен» пирки вӗсем 
кӗлетӗн тӑррине часах витеимен пулас...

Хай качака кӗлет тавра шӑрӑшласа ҫӳрет-ҫӳ- 
рет те, тулӑ шӑршине сисет. КармаШса пӑхат, 
йакӑлт снкет те, качака кӗлетре.

Вӑрлӑх ваЛ)Л)И тасатса хунӑ тулла ҫӑвар 'тулли 
хыпса чӑмланӑ-чӑмламанах ҫӑтат. Ҫисе тӑрансан 
тухса тарма хӑтланса ҫӳлеле сиксе пӑхат, ҫук, 
хырӑмӗ йывӑрланса ҫитнӗ. Нимпе те сиксе каҫай- 
мас’!. Ҫитменне тата ӗҫесси килет. Йулашкинчен 
тытӑнат:

— Мек! Мек!—ҫухӑрма.
Кӗлет хуралҫи: кӗлетне шуйтан кӗрсе ларнӑ,— 

тесе аллинчи пӑшалне пӑрахса предҫедатӗл патне 
чупат:

— Ах, Александров йулташ! Айта хӑвӑртра.х. 
Кӗлетре шуйтан макӑрат,—пашкаса чупса ҫитет.

Предҫедатӗл завхозне чӗнтерсе илет. Вара виҫ- 
ҫӗн пуҫтарӑнаҫҫӗ те, кайаҫҫӗ «шуйтан» пӑхма:

Вӗсем ҫитнӗ ҫӗре качака вилес пек ҫухӑраЕ
Кӗлет алӑкне уҫса пӑхаҫҫӗ. Вӗсене хирӗҫ Кулине 

качаки пашлатса тухса кайат. Кӗсем тӗлӗнсе пӑх- 
са йулаҫҫӗ.

Качака тӳрех пӗвери вакка шыв ӗҫме чупат.
— Ан тив, тулӑ ҫинӗ хыҫҫӑн шыв ӗҫсе кӳпӗнсе 

вилтӗр—тесе калаҫса йулаҫҫӗ лешсем.
Чӑнах та тулӑ ҫисе шыв ӗҫнӗ хыҫҫӑн качака 

кӳпӗнме тытӑнат. Аҫа ҫапнӑ пек ҫухӑрса пырса, 
кӗрет хуҫи патне.

Мӗн пулнӑ кӑна?—аптраса ӳкет хуҫи.
Качака ниҫта вырӑн тупаймасӑр хӳрине пӑтратса 

кӑшкӑрат. Пӗрре выртат. Пӗрре тӑра!'. Хырӑмӗ 
пӗрех икӗ йенеле сарӑлат.

— Пӑранласшӑн-ши ку? Апла тесен вӑхӑт ҫит- 
мен-ха,—тӗлӗнет хуҫа.

Йулашкинчен колхоз предҫедатӗлӗ качака ху- 
ҫине пырса калат:

— Есӗ ку качакана килӗнтен ан кӑлар, вӑл пи- 
рӗн кӗлете кӗрсе тулла ҫийет.

Качака хуҫи курат—качака вӑйсӑрланса ҫитсе 
йӑванса кайат. Хырӑмӗ тултармӑш пек панк хытӑ. 
Йулашкинчен курат—качака вилес патне ҫитет. 
Кӑшкӑрайми те пула'г. Вара хуҫи ҫӗҫӗ илсе тухат 
те пусат.

— Кӗлетӗр тӑррине витнӗ пулсан, ман качакам 
сывах ҫӳренӗ пулӗччӗ те ҫав,—тесе кӑмӑлсӑр пӑ- 
хат качака хуҫи колхоз предҫедатӗлӗ ҫине...

— Ҫитӗ ӗнтӗ. Нумай тарӑхтарчӗ,—кӗскен та- 
вӑра!' предҫедатӗл.

Качакан тирне сӳсен хырӑмне ҫурса пӑхат. Ӑшӗн- 
чен тулӑ тухат.

Тепӗр куннех колхозниксем кӗлет тӑррине вит- 
се лартрӗҫ. Качака пулман пулсан халӗ те кӗ- 
лечӗн тӑрри витӗнмен пула^гчӗ-и тен?..
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Сӗнтӗрвӑрри районӗнчи Карӑк йалӗнче
В . Ф илпппӑв ӳ кӗрч ӗкӗ .

—  Мӗн вара сирӗн кунта?

—  Рево;ьуци саккунӗсен кӗтесӗ, пӗлес килет пулсасӑн мӗн тесе ҫырнине вула!

—  Ҫак шултра саспалисемпе ҫырнисече кӗртсе лартнипе „Рево^ьуци сакунӗсен 
кӗтесӗ‘  ̂ пул^^ӗ те и? Вара, рево/ьуци саккунӗсене вӗрентекен кӗнекесем ӑҫта сирӗн?

—  Ҫук. Вӑл кӗнекесене тупсан ҫак кӗтесе килсе вуламала.

I I



ф М к ӑ М З ш ш

Н. АИЗМАН

Пӗр пайлӑ комеди  
ВыЛ)акансем: Кол)ӑ, Катӑ, студент, тухтӑр.

КаӲӑ {Чупса кӗрсе). КоЛ)ӑ, пӗтрӗмӗр вӗт!..
Ко/ьӑ. Мӗн пулчӗ тата?
КаӲӑ_ Нимӗскерех те пулман та-ха... 1
Ко^ъа. Мӗншӗн пӗтрӗмӗр апла?
Катӑ. Чим-ха, сывлӑш ҫавӑрам.
Ко/ьӑ. Мӗн тата? Ну, кала!
Катӑ. Чим-ха ара...
Ко^ӑ. Черет тӑнӑ ҫӗрте мӗн те пулин илтсе 

килтӗн пул)-ха?
Ка1ӑ. Хал) черет ҫук вӗт.
Ко/ьӑ. Ну, мӗн тата кала?
КаӲӑ. Пирӗн трахом кӗнеки пур-« ҫак?
Ко/ьӑ. Мӗнле трахом кӗнеки?
Ка1ӑ. Ҫаплах. Есӗ илтмен-и-ха, трахома тӗппи- 

пех пӗтерме правитӗлствӑ постановлени кӑларнине?
Ко/ьӑ. Епӗ пайанччен районта пулса та, ун ҫин- 

чен вуламан.
КаӲӑ. Постановлени хад) мар тухнӑ вӗт вӑл, 

1933-мӗш ҫултах тухнӑ тетччӗҫ ха ӑна.
Ко/ьӑ. Мӗн тумалаччӗ-ха ман апла пулсан?
КаӲӑ̂ . Санӑн мар ҫав, манӑн тумалаччӗ.
Ко/ьӑ. Мӗнле сӑнӑн?
КаӲӑ, Ҫаплах. Анчах тухтӑр килнӗ чухне епӗ 

килте пулайман ҫав. Хал) акӑ тепӗр хут камӑн кӗне- 
ке пурри-ҫуккине тӗрӗслеме тухнӑ, тет.

Ко/ьӑ. Ну, вара?
Ка1ӑ. Камӑн алӑра кӗнекӗ ҫук, ҫӗр тенкӗ штраф 

илмеле, тет.
Ко/ьӑ. Штраф? Камран?
КаӲӑ. Калӑпӑр манран та, санран та.
К01ьӑ. Кайччӗ.
КаӲӑ. Тухтӑр килсен курӑн ак.
Ко/ьа. Пайан.эх килет-и?
Каӳӑ. Пайанах мар, халех килет.
Ко/ь^. Кайччӗ.
КаӲӑ. Хал) ҫех кунта йунашаррисем патне кӗрсе 

карӗ.
Ко/ьӑ. Манӑн куҫ трахомлӑ мар пулсан?
КаӲӑ. Манӑн трахомлӑ пулма пултарат.
КоЛ)ӑ Санӑн та трахомлӑ мар пулсан?
КаӲӑ. Санӑн пулма пултарат.
Ко/ьӑ- Иксӗмӗрӗн те трахомлӑ пулсан?
Каӳй. Вара икҫӗр тенкӗ штраф пулат.
Ко/ьӑ. Иксӗмӗрӗн те ҫук пулсан?
КаӲӑ. Ҫук пулсан та штраф пулат,
Ко/ьӑ. Апла пулсан пӗтрӗмӗр.
Ка!ӑ. Епӗ сана алӑк урлӑ каҫсанах пӗтрӗмӗр 

терӗм вӗт.
Ко/ьӑ. Ну, мӗн тӑв’ас-ха апла пулсан?
КаӲӑ. Мӗн тӑвас-ха... {Кантӑкран пӑхса) Ав, килет!
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Ко/ъӑ. Пытанас мар-и.
КаӲӑ. Пытансассӑн аван мар.
Ио/ьӑ. Кала еппин, мӗн тӑвас?
Катӑ. Квартирантсем патне тухса лар, епӗ ӑна 

манӑн упӑшка командировкӑран килеймерӗ-ха тесе 
суйкалӑп мӗнле те пулсан.

Ко^ӑ. Ну, йурат. Ҫӗр тенкӗ вӗт, шуткӗллӗ!
Катӑ. Вӑл унта та кӗрсе пӑхма пултарат. Аван- 

тарах пытан! Чим-ха еп хам пытарам. {Кайаҫҫӗ).
Студент кӗрет.

Студвнт. Здравствуйте! Каллех никам та ҫук-и 
мӗн? Миҫе хут килетӗп ӗнтӗ, пӗрремӗшӗнче те тӗл 
пулмала м_ар. „Сдается комната* тесе ҫырса ҫапнӑ 
хӑйсем. Хӑш пӳлӗмне тара параҫҫӗ-ши? Мана тем 
пек пӳлӗм кирлӗ вӗт. Ниҫта та тупма ҫук. Миҫе 
каҫ ӗнтӗ йулташпа пӗр кроват ҫинче ҫывӑратпӑр. 
Унта йунашаррисен те пӗр пушӑ пӳлӗм пур, анчах 
домовой кӗнекине таҫта ҫухатнӑ, тет. Кӗнекине 
выправит тӑвиччен кӗгес, тет, вӑхӑт питӗ нумайа 
кайат. Тата темшӗн пӳлӗми те питех кӑмӑла кай- 
марӗ. Май килсен ҫакӑнтах вырнаҫасчӗ. {Катӑ 
кӗрет) Здравствуйте!

КаӲӑ. Здравствуйге! Малала иртӗр. Ларӑр.
Студонт. Ларса тӑрса нумай пулат-ха. Епӗ пӗр 

пӗчӗк сӑмахпа ҫех.
КаӲӑ. Мӗнле ӗҫ хамах пӗлетӗп те-ха.
Студент. Епӗ вӑл ӗҫпе пӗркун та килсе кайнӑччӗ 

те, анчах есир килте ҫук терӗҫ.
Катӑ. Килте пулаймарӑм ҫав, Те шыв патне кайнӑ 

тӗле пулнӑ-ха.
Студвнт. Ара пулма пултарат.
Катӑ. Упӑшка командировкӑра. Хад) те таврӑ- 

наймарӗ-ха.
Студонт. {пӑхкаласа). Так-то таса пурнатӑр есир.
КаӲӑ. Тасалӑх йенчен ытла йапӑх пурнакан 

марччӗ те ха, кун пек пурӑннипе трахом пулмала 
мар та-ха...

Студант.ХаД) трахома тӗппипех пӗтерес тетпӗр те...
КаӲӑ. Вӑл ҫаплах.
Студент {пулӗме кӗрекен алӑка кӑтартса). Пушши 

ҫак пӳлӗмӗ пулат-и-ха сирӗн?
КаӲӑ. Вӑл пушах... Унта никам та ҫук ҫав...
Студвнт. Ну, ҫук пулсан ӗҫ сахал.

_Ка!Рӑ. Ҫаплах пулмасӑр. Пӗрине пӑхатӑн, теприне 
пӑхагӑн ҫавӑнтах вӑхӑт иртсе кайат.

Студент. Ҫаплах. Чупса ывӑнтӑм пайан. Пӗрин 
патне пыратӑн питӗрсе кайнӑ, теприн патне пыра- 
тӑн кил хуҫи ҫук, теприн патӗнче тата ача-пӑча 
сак тулли ларат.



Ка!ӑ. Ҫапла пулмасӑр.
Студент. Хӑшӗ-пӗри патне пыратӑн шӑрш кӗрет, 

чорт его знает. Хӑйсем мӗнле пурнаҫҫӗ не знай.
Ка!ӑ. Пулӗ-пулӗ. Пулмӗ темеле мар. Хад> кашни 

киле, кӗре-кӗре тухатӑр та, кам мӗнле пурӑннине 
куратӑр ӗнтӗ веҫех.

Студант. Хад) ҫакӑн пек чупса ҫӳреме лекрӗ-ха. 
Ка!ӑ. Ку камппани иртитчен пайтах чупма лекӗ-ха, 

халӗ ку чпр-чӗр тӳрлениччен...
Студант. Чорт его знает, вӑл обшчежитине тах- 

ҫан йусаса ҫитереҫҫӗ ӗнтӗ.
Катӑ. Ҫӳренӗ ҫӗрте тем те куратӑр ӗнтӗ. Обшче- 

житисене те куратӑр пуд).
Студент. Ну, ӗнтӗ ӗҫе ҫывхарар-ха. Мӗнле сирӗн 

домовой кӗнеки пур и?
Катӑ. {Хӑрасӑ). Кӗнеке?
Студент. Ие ҫак йунашаррисем пекех ҫухатрӑр-и? 
Катӑ. Какуй'ҫухатма та, илмен те хад .̂
Студент. Илмен.
КаӲӑ. Илмен ҫав. Пӗр кун есӗ килсе кайнӑ чух- 

нех кӗнекн ҫук.
Студент. Мӗнле апла кӗнекесӗр? Пӗр талӑк хуш- 

шинче кӗнеке ҫине ҫырӑнмасан штргф тӑваҫҫӗ вӗт.
КаТӑ. Ш траф тӑвассине пӗлетӗп-ха епӗ. Е-е е 

ҫавӑн |'ӑн пайан куД)Д)анса вилсех кайатӑп-и тен.
Студент Ӑна лектереҫҫех ӗнтӗ. Мӗнле-ха есир 

халиччен кил кӗнскине туйанман. Килхуҫи кам 
вара сирӗн? Кӗнеке ҫине ҫырман пулсан, кашни 
ҫынш^ӑ^нах штраф мӗн чухлӗ лектерӗччӗҫ-ха?

Катӑ. Ҫӗр тенкӗ терӗҫ-и.
Студент. Ну, вот. Ку пӳртре миҫен пурнатӑр-ха? 
КаӲӑ. Епир хамӑрах иккӗн пурнатпӑр тэ... Пӳр- 

чӗпе шутласан 10 ҫынна та ҫитет-и тен.
Студвнт. Ну вот. Вунӑ ҫынтан пин тенкӗ.
КаӲӑ Тархасшӑн, ырӑ ҫынӑм, ан штрафла. 
Студвнт. Епӗ штрафламастӑп вӗт, мана мӗн ӗҫ. 
Катӑ. Есир хӑвӑр штрафламастӑр. Епӗ сирӗн 

пеккисене питӗ аван пӗлетӗп. Есир хушаматне ҫех 
пӗлсе кайатӑр. Кӗнекесӗр пурӑнма йурамаст ӗнтӗ.

Катӑ. {Йӑпӑлтатса). Саа пайан кунӗпе ҫӳресе 
хырӑму та выҫрӗ пуд,. Кӑшт апат лартса йарам-ха. 
Пирӗн апата ҫимӗн-ши?
^туДвнт. Апат. Ҫитеретӗр пулсан ма ҫийес мар. 

{Сӗте̂ л хушшине кӗрсе ларст).
Катӑ. Вот уҫӑ ҫын. {Апат лартатп). Тархасшӑн 

ан ӳпкеле, пирӗн апачӗ те аванах пулмарӗ те.
Студент. Студенчӗски столовӑйринчен аванрах 

енте. Кӑҫал ничево ҫитере пуҫларӗҫ-ха, иртнӗ ҫул- 
сенче^ купӑста шӑрши ҫехчӗ.

Катӑ. Столовӑйсене те пӑхатӑр еппин.
Студент. Куҫумӗнчи йапалана куратӑнах ӗптӗ. 
Каӳӑ. Столовӑйсем есир ӗҫлекен вырӑнтан айак- 

рах мар и мӗн?
Студент. Ҫывӑхра та пур, айакра та пур.
Катӑ. Ҫи-ха есӗ, ҫи!
Ст*дант. Ҫиме ларнӑ ӗнтӗ.
КаӲӑ. Сире ун пек ӗҫре ӗҫлекенскерсене сӗнме 

те питех мар та'...
Студвнт. Мӗн тата?
Катӑ. {Студент патне пырса). Сире ҫиме канҫӗр 

лем-ха. Есир мӗн йатлӑ-ха?
Студвнт. Куҫма Иванч.
КаӲӑ. Хушамату?
Студент. Атте йачӗпех.
КаӲӑ. А иӗлетӗн-и, Куҫма Иванч, манӑн сирӗн 

пата пӗр ыйту пур та ..
Студент. Мӗнле ыйту тата? Пур ыйтува та ответ- 

леме пултаратӑп.

КаӲӑ. Есӗ пире тархасшӑн штраф тумала ан ту. 
Епӗ сана штраф чухлӗ иккӗ тӳлеме пултаратӑп.

Студент. {Сӗтел хушшинчен тухса). Тавтапуҫ 
апата!.. Мӗскер штравӗ ҫинчен калаҫатӑн ҫак есӗ?

КаТӑ. Мӗнле мӗскерле штраф ҫинчен?
С^гудент. Киле килсех штрафличчен кӗнекине 

кайӑр та илӗр. Нимӗнле штраф та пулмаст.
КаӲӑ. Ну, спаҫипӑ сана! Вӗрентнӗлӗн спаҫипӑ.
Студент. Та-ак!.. Сирӗн алӑк ҫумне .Сдается 

комната* тесе ҫырса ҫапнӑ. Хӑш комнӑтине йара- 
тӑр вара есӗр?

КаӲӑ. Сана хӑвна пурӑнма кирли вара?
Студант. Хама вад)Д)И ҫав.
КаӲӑ. Пӗчченех-и?
Студент. Пӗчченех.
КаӲӑ. Сирӗн пек ҫынсене килӗшсех каймӑст вӑл 

пӳлӗм. Сире авантараххи кирлӗ ӗнтӗ.
Студент. Тиркесех каймӑттӑм-ха епӗ.
КаӲӑ. Ҫук, сана йурӑхлӑ пулас ҫук, пӗр-пӗр вӗре- 

некен ачана пыра'т. Вӗренекенсем вӗсем укҫине 
те питех нумай илеймеҫҫӗ. Ҫав стипенди укҫине 
тем туса ҫитерес. Епӗ комнӑтне те ытла хаклӑ 
ыйтас мар терӗм-ха,

Студент. Мӗн чухлӗ тӑрат?
КаӲӑ. Вунпилӗк тенкӗ ҫех. Сана, куҫ тухтӑрне, 

вунпилӗк тенкӗлӗх хватгер йышӑнса намӑсланма 
та нестойӑт.

Сгудент. Пырат, пыра'г. Ну, есир кил кӗнекине 
тутарса килӗр те, епӗ ырансенех куҫатӑп. {Байат).

Ко.%ӑ кӗрет.
Ко/ъӑ. Кала-ха есӗ мана тархасшӑн. Мӗнле тух- 

тӑр пулчӗ ку сан?
КаӲӑ. Мӗнле, мӗнле тухтӑр?

• Ко/ьз. Кам пулчӗ ку сан? Пиччу-и, шӑлну-и, 
кукку-и?

Катӑ. Никам та мар. Ку куҫ тухтӑрӗ.
Ко/ьӑ. Есӗ мана куҫ умӗнчех улталаса пурнас- 

шӑн и? Мӗн пур килен ҫӳрен ҫынсене апат ҫите- 
ретӗн? Еп сана пӗоре ҫӳҫӗнтеН йарса илсен... Еп 
виҫех итлесе тӑтӑм вӗт.

КаӲӑ. Гемшӗн йарса илмели пур. Хам пулман 
пулсанах штраф шӑйӑрса тухса иайатчӗ-ха.

Ко/ьӑ. Есӗ ӑнаҫавӑнпа апат ҫитеретӗн иккен.
КаГӑ. Ҫавӑнпа.
Ко/ьӑ. Куҫ умӗнчех ҫапла хӑтланма пуҫларӑн-и? 

Вӗлереп!

Тухтӑр кӗрет.
Тухтӑр. Вӗлерме кирлӗ мар, ҫын вилӗм ҫитсен 

хӑйех вилет. Ну, тавлашасси тарам-ха, епӗ сирӗн 
пата пӗркун та килсе кайрӑм. Хад> татах килмеле 
пулчӗ. Вӑтӑр пилӗкшер пус укҫа хатӗрлӗр.

Ко/ьӑ Мӗн тума-ш,и?
Тухт?р. Ҫак кӗнекесемшӗн тӳлес пула'г. Сан 

хушамату мӗнле ҫак?
Ко/ьӑ. Мрҫкин.
Тухтӑр. Йату?
Ко/ьӑ. Николай.

! Т»хтӑр. Аҫу йачӗ?
Ко/ьӑ. Мелентич.
Тухтӑр. Служӑшчи-и?
Ко/ьӑ Служӑшчи.
Тухтӑр. Ну-ка тӑр! {Куҫне пӑхат) Так иимӗн те 

ҫук, тап-тасах. (Катӑна). Сан хушамату?
Ка1ӑ Моҫкина Екатерина Павловна. Иждивенкӑ.
Тухтӑр. {Ҫырса пӗтерсе). Ну-ка куҫна кӑтарт-ха. 

Охо!.. Санӑн куҫу трахомлӑ. Иккӗмӗш стади ҫине
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уҫма пуҫланӑ. Акӑ кӗнеке ҫине ӑҫта ҫӳремелине, 
кам патне, хӑш чыслара пӗтӗмпех ҫырса хӑвара- 
тӑп. Тыт кӗнекӳне! Икӗ кӗнекешӗн 70 пус.

Катӑ. (Укҫине ?шрат). Чим-ха. ХаД) сан умӗн 
килсе тухса карӗ, вӑл кам пулчӗ вара? Тухтӑр мар-и?

Тухтӑр А а-а! ХаД) мана хирӗҫ тухрӗ, ҫав и? 
Пзллатӑп. Медтехникумра вӗренекен студент. 06- 
шчежити хӗсӗкрех пирки хӑваттер шыраса ҫӳрет.

Катӑ. Вӑт те на!.. Епӗ ӑна тухтӑр тесех йышӑн- 
тӑм.

Тухтӑр. Ну, ҫапла вара. Ҫак кӑтартнӑ сруксенче 
ҫӳреме тӑрӑшас пулат, унсӑрӑн штрафлама та 
пултараҫҫӗ.

Катӑ Вӑл штрафран халӗ те те!арен хӑранӑ 
пекех хӑранӑччӗ те... Хад) пирӗн алӑра кӗнеке 
пулман, штраф пулмаст еппин.

Тухтӑр. Сирӗнтен штраф илесшӗн нькам та питех 
тӑрӑшмаст. Куҫ тӳрлетни вӑл хӑвӑршӑнах усӑлӑ 
йапала. Ҫак куҫа санӑнне халех тӳрлетме пуҫла 
масан ватӑларзх ҫӗмӗн есӗ суккӑр пулма пултаран. 
Халех емеллеме тытднсан ватлӑх кунта та куҫу 
чиперех пулӗ. Ахалрен мар вӗт ҫынсем: „Суккӑр 
пулаччен, чунсӑр ҫуралас* тенӗ.

Катӑ. Емеллеме вӑхӑчӗ иртмен пулсан ҫине тӑр- 
сах тӳрлетеп.

Т|Хтӑр Сывӑ пул! (Кайат).

Ч а р ш а в .

Чӗлӗм туртмали ^^цехра '̂
Х ӑш п ӗр  п р ед п р и й ати ген ч е  к ах ал р ах  

р або чи сем  ӗҫ вӑхӑтӗнче чӗлӗм туртса  
н ум ай  вӑх ӑт  иртер еҫҫӗ .

^ И ш л е й  районӗнчи Тойтерек колхозникӗсем! Ка- 
лӑр-ха: ҫилтӑман тухасран хӑрамастӑр-и есӗр? Вӑй- 
лӑ ҫилтӑман тухсан сирӗн колхозри лашасен^ ҫил 
вӗҫтерсе кайма пултарат, мӗншӗн тесен пит начар, 
ырханка вӗсем, улӑмпа тӑранса пурнаҫҫӗ.

Т а т м ӑ ш йалсовечӗн (Еглӗк районӗ) председатӗлӗ 
Митрофан Степанов тӗнчери хыпарсене хӑйӗн ывӑҫ 
тупанӗ ҫине пӑхсассӑнах пӗлетӗп тесе мухтанат, ҫа- 
вӑнпа йалсовет вал)Д)И пӗр хаҫат та, пӗр журнал та 
1935-мӗш ҫулшӑн ҫырӑнса илмен.

Ҫ ӗ н ӗ  А х п ӳ р т р и  (Аслӑпатӗрйел р.) кӗҫӗн-вӑ- 
там шкулта вӗренекенсем арифметикӑна лайӑхрах 
вӗренес тесе, очко кружокӗ уҫнӑ. Вӑл кружока уҫни 
ҫинчен вӗсем учитӗлсене калама хушмаҫҫӗ,—ан ка- 
лӑр! (Шӑнкӑрч). '

Т и в ӗ ш  (Ишлей районӗ) йалпо уйрӑмне кӗрекен 
кооператив лавкисенче тӑвар текен йапала ҫук. Йа- 
пӑх текен йапала лавка туллийех купаланса выртат.

«Р ы к ш а» колхозӗн (Шупашкар район.) ӗне пӑха- 
канӗсем фермӑри чӗчӗ пӑрӳшӗ вилсе кайсан, Типнер 
йалӗнчи Лисук карчӑк патне йумӑҫа кайнӑ; анчах 
ун ҫинчен «Капкӑн» ҫине ҫырма хушмаҫҫӗ. Ҫырсас- 
сӑн пӗтӗм чӑваш ӗҫхалӑхӗ умӗнче намӑс пулат пи- 
ре,—тесе тархаслаҫҫӗ (Паймаш Елекҫейӗ).

Х ӗ р л ӗ  Ч у т а й  р ай о н ӗн ча  Ш ӗм ш еш  йалне пы нӑ кино меха- 
ник И ванов И ван , ачасене кино кӑтартнӑ х у ш ӑр а х  ӳ с ӗр п е  ҫӗре 
кай са  ӳ к се  чы лайччен хӑсса  вы ртнӑ. К урм а пы нӑ халӑх 
ту х са  кай нӑ , м ӗнш ӗн  тесен  кино курас вы рӑнне, м ехани к  хӑс- 
нине к у р ас  килм ен. (Ф а д е й ӗ в  П етр).

Ҫ а т р а к а с  йалсоветӗнчи  (И ш лей  р ай о н ӗ ) .М алала*  колхоз 
п р е д ҫ ед атӗл ӗ  Б аш к и р ӑв  М ихаил ҫӗнӗ у става  куҫн ӑ  вӑхӑтра 
К окров  М акҫим ран, ҫӗнӗ  у ста в п а  сана ватӑ  п и р к и  ӗҫлем есӗ- 
рех  ты рӑ п аратпӑр  тесе, 60 т .н к ӗ л ӗ х  ер ех  ӗҫн ӗ , ты р р и н е  Кок- 
рова  п ӗр  пӑт панӑ. Ҫ апла К о к р о в ӑн  ҫӗн ӗ  устав  тӑрӑх  ӗҫлеме- 
сӗр  и л н ӗ  ты рӑ  п ӗ р  пӑчӗ 60 тенкӗне  ларнӑ. Ҫ ав 60 тен к е  ларт- 
нӑ ты рӑш ӑн  (вҫаткӑш ӑн) хӑҫан  Б а ш к и р ӑ в а  лартӗҫ-ш и? (П арне).

В ӑ р м а н к а с  Т ӑ р ӑ н т и  (И ш л ей  районӗ) „Хресчен* колхоз 
лаш исем  вы ҫӑпа аптраса  в и т е  тӑрӑн чи  улӑм а туртса  ҫим е п у ҫ- 
ланӑ. Вите тӑр ӗн чи  улӑм а т у р тса  п ӗтер сен  ҫу тти  ӑш н е  путма 
пуҫлан ӑ пр авл ен и р е  ӗҫл екен сен  пуҫ тӑрӗнчи  ҫӳ ҫӗсен е  т у р тса  
ҫим е пуҫлам а ш ухӑш лаҫҫӗ , тет  В ӑрм анкао  кплхоз л аш и сем . 
(И р т ен  ҫ ӳ р е н ) . \

Хӑҫан ӑшӑтӗ-ши?

Сивӗ.

— Ачасем, туртса пӗтерӗр часрах. Лере, иккӗ- 
мӗш ҫменӑ епӗр туртса пӗтерессе кӗтсе тӑраГ.
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Аслӑпатӗрйал районӗнчи типографине виҫӗ кун 
хутман. Сивӗ пирки банкӑран укҫа та килмест. Ра- 
бочисене шалу паманни уйӑх иртнӗ. Сивӗ пирки 
ҫӑкӑр лавки виҫӗ кун хупах тӑрат. Аптрамала. Хӑ- 
ҫан Дслӑпатӑрйелӗнче ҫанталӑк ӑшӑтӗ-ши?

Ҫ. П е т т и.



Тӗлӗнмеле ҫурт
Аслӑ Патӗрйел районӗнчи Тури-туҫа йал варрин- 

че ларат вӑл ҫурт.
Тӗреклӗленсе пурӑнма тытӑннӑ колхозникӗн пӳр- 

тӗнчен те пысӑк курӑнмаст вӑл тул йенчен.
Анчах шала кӗрсен... ■
Тархасшӑн, йулташ, хут-ҫыру пӗлместӗн пулсан 

пырса ан кӗр вӑл ҫурта. Аташатӑн. Ҫухалатӑн 
аташса. ' I ! ; М  : -1 '

Вӗҫрен вӗҫе тӑсӑлаҫҫӗ кунта номӗрсем.
Акӑ номӗр йачӗсем:
1. Йалканаш канцел^арӗ.
2. Колхоз правленийӗ.
3. Вуламали ҫурт.
4. Вулав ҫурчӗн библиотеки.
5. Пуштӑ агӗнчӗн кантурӗ.
6. Хуралҫӑсем пурӑнмали, тата тем-тем...
Манмасӑр астуса анчах пыр номӗрсене.
Анчах, мӗнле йевӗрлӗ ӗҫлеҫҫӗ-ха кунти номӗр-

сем? ' '
— Йулташ! пар-ха мана минутлӑха пуканна, кӑшт 

ларса хаҫат вулам,—сӑмахлат кӑшт кул^турлӑ кан- 
ма вулав ҫуртне килнӗ колхозник, ларма пукан 
ҫуккипе ывӑннӑскер.

— Кайах тухса, ӗҫсӗр-мӗнсӗр канцетьарине килсе 
лӑпӑртатса ан лар!

— Еп канцел^арине мар, вулав ҫуртне килтӗм,— 
тавӑрат колхозник.

Ҫураки кахалӗсем
В ӑ р н аҫ  районӗнчи  К ӳ л х ӗр р и  йалсо- 

вет  п р едҫед атӗл ӗ  Ж у р ав л ,о в п а  кол- 
хоз п равлен и  предҫедатӗлӗ  Г ераси м ӑв  
ҫу р ак и н е  вирлӗ й ер тсе  пы рас вы р ӑн - 
не ӗҫкӗпе  аташ са ҫӳ р еҫҫӗ .

— Вулас ӗҫ мар-ха кунта, правленинче ӗҫ ну- 
май,—тавӑрат правленинче ӗҫлекенсенчен пӗри.

— Ей, йулташ, вулав ҫуртӗнче тапак ан турт-ха 
кунта, атту вулама килнисене канҫӗр пулат,—ка- 
лат вулав ҫурт пуҫлӑхӗ.

— Еп вулав ҫуртӗнче мар, колхоз правленинче, 
хамӑр правленинче,—тавӑрат тапак туртаканӗ.

— Ес ма килнӗ тата?—кӑшкӑрса йарат йалсовет 
йенчен тепри унта пынӑ хӗрарӑма.

— Пуштах килнӗччӗ те-ха, -тет хӗрарӑмми хӑ- 
рарах.—Каймала пулсан кайӑпах,—-тет вӑл йулаш- 
кинчен.

— Ей, избач, шашку-шахмӑтусене ҫав майах: ха- 
ҫатусене тирпейле-ха, атту етем нумай килсе тулчӗ 
кунта,—кӑшкӑрса йарат колхоз правлени йенче те- 
пӗр сас.

— Выл)акансем выл^аччӗр ӗнтӗ,—кӑшт тавӑра!' 
избач йӑвашшӑн.
I — Пит нумай ан тавлаш, атту шкапу, шашку, 
хаҫату мӗнӳ вӗҫ кӑларса сирпӗтетпӗр ак,—тет кол- 
хоз правленинчи хайарланнӑ сасӑ.

Ҫак майлӑ сӑмахсеиГ ҫапӑнаҫҫӗ ҫав пӳртӗн ҫте- 
нисем хушшинче. Анчах хӑҫан вулав ҫурчӗ, би- 
блиотекӑ, пуштӑ агӗнчӗ, колхоз правленийӗ, йалсо- 
вечӗ хӑйсем ваЛ)Д)И уйрӑм ҫурт тупрӗҫ-ши? Уйрӑм 
ҫурт тупса ӗҫлемеле тӑвасси ҫинчен йалсоветӗнче 
калаҫни унта хӑлхана илтӗнмест.

Н. Кор.

Ӗ м ӗ т
(Естокире тухакан „Ваба М аа“ хаҫатран)

Черкке тулли пулсан, ҫураки планӗ тулмасан 
та йураФ.

Империалист: Итле-ха, пан, епӗр ак ҫак кукӑле 
хамӑр алла илсессӗн, ӑна туслӑн валеҫӗпер: епӗ ҫи- 
йӗп, есӗ унӑн тутлӑ шӑрц ине сывласа хӑвӑн ӑшна 
кӳрт.
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Ко;ЬЦОв поет калашле
И ш лей  районӗнчн  Т ойтерек  кол.хозӗ к л ев ӑ р  вӑрлӑхне  халиччен те  илсе хатӗрлем ен . 23 гектар  ҫине акм ала.

— Ма ҫывӑран ес, мужик? Ҫуркуннеҫке урамра!..

Колхоза кӗме чараймарӗҫ
Ч у р п ай  йалӗнче (Й етӗр н е  р-нӗ), ҫектантсем пе кулаксем , ҫы нсем  колхоаа 

ан к ӗч чӗр  тес е , тем ӗн тӗр л ӗ  с у й а  сӑм ахсем  с ар с а  йанӑ.

Урам алӑкӗнчен тухсанах Кӗтерук аппана Ур- 
у ш к е  мучи хирӗҫ пулчӗ.

— Ӑҫта кайма тухрӑн? Инҫене кайатни?—ыйт- 
рӗ Уртушке мучи Кӗтерук аппаран.

— Колхоза кӗме колхоз кӑнчелерине кайатӑп,— 
тавӑрчӗ Кӗтерук.—Ара колхоза кӗмесӗр пӗччен 
пурӑнма питӗ йӑвӑр, тата питӗ кичем ҫитменни 
ҫине. Ертелпе ӗҫлеме те ҫӑмӑл, ӗҫӗ те час пулаЕ 
Пӗччен пурнӑҫпа пурӑнса хуҫалӑха та йусама ҫук, 
Ата, кӗресӗ те колхоза, колхозра пӗрле ӗҫлетпӗр,— 
терӗ те Кӗтерук аппа.

— Колхоза?—терӗ Уртушкетӗлӗннӗ пек пулса.— 
Ой, тур ҫырлахах,—тесе илчӗ мучи. Унтан Кӗте- 
рук йеннеле ҫавӑрӑнчӗте, куҫне хӗссе:

— Ара, мӗн калаҫатӑн, Кӗтерук? Мӗн колхоза 
кӗрессипе лӑпӑртататӑн? Ҫылӑх сана ун пек калаҫ- 
иа, питӗ пысӑк ҫылӑх. Колхозниксем кам аллинче, 
пӗлетни есӗ? Колхозниксем пурте антихрис аллин- 
че. Есӗ те антихрис аллине кайас тетним, ачам, 
колхоза кӗрсе; ӗмӗр-ӗмӗр тамӑкра ҫунӑн, ӗмӗр- 
ӗмӗр вӗри ҫатма ҫуллӑн. Ан кӗр, ачам, усал ҫы- 
лӑха!

— Ой!—терӗ те, Уртушке каллех виҫӗ хутчен 
сӑхсӑхса илчӗ,—мӗнле хӗрессӗр ҫӳретӗн вара есӗ 
хӗрарӑм пуҫҫӑнах... Итле-ха, Кӗтерук,—терӗ Ур- 
тушке Кӗтерука айаккинчен тӗртсе,—ара виҫмине 
ҫӗр ҫурӑлса кайса пӗтӗм тӗнче пӗтет, тет. Виҫмине 
ҫӗр ҫурӑлмасан йарӑс уйӑхӗн 1-мӗш кунӗнче 61 
градӑс сивӗ пулса ҫӗр ҫинчи мӗн пур етем пӗтӗм - 
пех сивӗпе пӗтмеле; сивӗ пулмасан нарӑс уйӑхӗн 
10-мӗш кукӗнче пӗлӗтрен пысӑк тараса ҫакса пур 
ҫынна та турттараҫҫӗ, тен, вара ҫавӑн чухне кам 
йӑвӑр туртат, кам ҫылӑхлӑ тараса ҫинчен ӳксе
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тӳрех ҫӗр тӗпне анса кайса тамӑк хуранне ӳкмеле 
тет, ҫылӑхсӑррисем райа вӗҫсе каймала тет; апла 
та, пӗлӗтрен тараса та ҫакса турттармасан, пуш 
уйӑхӗн 1-мӗш кунӗнче каҫхине пӗтӗм пӗлӗтри ҫӑл- 
тӑрсем ҫӗр ҫине тӑкӑнса пӗтӗм халӑха лӑчӑркаса 
вӗлермелех, тет.

Ҫак сӑмахсене илтсен Кӗтерук аппа шартах 
сиксе илчӗ.

— Кам каларӗ ӑна-а?—ыйтрӗ вӑл чӗтрекен сас- 
сипе.

— Йетӗрне хулинчи пӗр ват пупа Петр апостӑл 
каласа хӑварнӑ тет. Пупӗ ватӑскер, питӗ ҫылӑхсӑр, 
тет. Ҫавӑнаа ӑна Петр апостӑя куҫа ҫын пекех 
курӑнса каласа хӑварнӑ. Ҫавӑнпа та колхоза ан кӗр.

— Ҫапла, тӑванӑм, колхоза ан кӗр. Хӑвӑр ҫеҫ 
мар, хӑвӑн пускилӗсене те колхоза кӗме ан кала. 
Сан умӑнта хӗрес ҫук, халех пилеш йӑвӑҫран хӗ- 
рес туса ҫакса йар. Кӑҫал тӗнче пӗтмелех. Тӗнче 
пӗтиччен мӗн пур ҫук вы.^ӑхна пусса ҫисе йарсан 
та йурӑмала,—терӗ те, Уртушке мучи хӑйӗн ӑшӗн- 
че лӑх-лӑх кулса илсе малала утрӗ.

Кӗтерук аппа ниҫта та каймарӗ. Ытти кунсен- 
че вӑл вӑрмана ӗҫлеме кайаканччӗ, пайан вӑрмана 
мар, пуски/>е те тухмарӗ, ир тӑрсан тӳрех кукӑд>- 
еем пӗҫерме тытӑнчӗ. Пӗҫерчӗ вӑл нумай.

Кӗтерук аппан 9 ҫулхи ывӑлӗ Ващаш ҫуллӑ 
кукӑД) ҫинӗ хыҫҫӑн кӗнекисене сумккине чикрӗ те, 
шкула кайма тухрӗ. Урам алӑкне ҫитсе алӑка уҫма 
тӑнӑччӗ вӑл, ӑна Кӗтерук аппа, унӑн амӑшӗ:

— Ӑҫта кайатӑн, ывӑлӑм? Пайан ҫӗр ҫурӑлса 
кайса пӗтӗм тӗнче пӗтет, вилнӗ чухне иккӗн пӗр- 
ле вилӗпӗр, йуратнӑ ывӑлӑм! Ес шкула кайсан ҫӗр 
пирӗн хушӑпа ҫурӑлса кайӗ те, вилнӗ чухне пӗрне



пӗри кугаймӑпӑр. Ан кай, ывӑлӑм, шкула, ан кай!— * *
тесе Кӗтерук Ващаша тытса чарчӗ.  ̂ *

— Мӗн аташатӑн ес, анне’ Кам каларӗ сана? Ирхине сасартӑк вӑранса кайса^ Кӗтерук куҫне
Вӑл пупсемпе ҫектантсен сӑмаххи, ӑна ӗненме парахре. 1ул ҫутӑлса кайнӑ. Чылай ҫӳле
кирлӗ мар,—тесе Ва]^аш амӗшне ӳкӗтлеме тытӑн- ^зпарна сар хевел илемлӗн кулса пӑхат. Колхоз- 
чӗ. Нумай каларӗ вӑл амӑшне. Анчах амӑшӗ ӳкӗте вармантан вутӑ турттараҫҫӗ. Колхозниксен
кӗмерӗ. Врщаша шкула кайма чарса пӳрте калла те единоличниксен пуҫӗсем ҫине те,
ҫавӑтса кӗртрӗ... никаман пуҫе ҫине те, пӗр ҫалтӑр та ӳкмен. Пурте

чӗрӗ, пурте ӗҫлеҫҫӗ. Кӗтерук пуҫне хыпаласа пӑх- 
* * * Рӗ, унӑн пуҫӗ ни шӑтӑк мар, ни лапчӑк мар.

Тӗнче пӗтесрен хӑраса пурӑннипе кунпа ҫӗр Тӑрса ларсан нумайччен шухӑшласа ларчӗ вӑл.
иртни те сисӗнмерӗ. Часах февралӗн 1-мӗш кунӗ Ларсан-ларсан хӑйӗн пӗчӗк Ва^ашне чӗнсе илчӗ те-

С€«пе вӑрм атан  вутӑ турттарнп ӑна ннтӗ тӗлӗн- 'алтӑрсӗ.? ӳш е^е  тӗрТҫ т е -Т к м Г р '!
Никама та антихрис тамӑка туртса кӗртмерӗ; Епӗ, 

 ̂ — Мӗнле ку колхозникс'ем шӑнса вилмеҫҫӗ-ши? такамсем вӗсен суйнине ӗненсе, колхоза кӗме те 
Вӗсене аитихрис ӑшӑ парса пырат пулӗ, йе ҫанта- хӑраса тӑтӑм. Ҫырха зайавлени, колхоза кӗрер,— 
лӑкӗ сйвӗ мар-ши? -тесе  пӳртрех кӗрӗкпе, алса- терӗ йулашкинчен Ващашне. 
семпе чӳречерен пӑхса ларнӑ. Тӗлӗннӗ колхозник-
сенчен, анчах тула тухса пӑхса тулта ҫанталӑк 1ахҫанах ҫапла тумала пулна, анне, ес пуп-
мӗнлине пӗлме тӑрӑшман. Мӗншӗн тесен тула кулаксен суйа сӑмахӗсене ӗненетӗи,—терӗ те,
тухсанах сивӗ ҫапса ӳкересрен хӑранӑ вӑл. Йулаш- кеме зайавлени ҫырса пачӗ. Кӗтерук кол-
кинчен чӑтаймасӑр тула чупса тухрӗ. кӗрсен, Кӗтерукӑн пускилӗсем п>рте колхоза

. . , - - кӗчӗҫ. Ҫектантсен суйа сӑмаххисем нимӗн чухлӗ
1аф-фу!—тере вал тула чупса тухсан,—пер те, никама та колхоза кӗме чараймарӗҫ 

чалаш вут ҫунтарни пустуйах пулчӗ. Тулта ҫанта-
лзк ҫуркувнехи пекех ӑшӑ-ҫке. Пӑх-халӗ, ҫуртсен М ЛАНГЕР
хӗррипе тумламсем йухаҫҫӗ,—терӗ вӑл. Унтан ҫенӗк ' ,  ‘
алӑкӗ умнелле пӑхса илчӗ те:______________________ ___________________________________

— Ха, ҫенӗк умӗнче ҫуркуннехи пек шыв кӳл*
"ӳртрех кӗрӗксемпе ларат- Шупашкао районӗнчи Ҫӗнйалта

пар^ Ьх, тамаша-а, тулта ҫанталак аша пулна,— г  -г V
терӗ те кӗрӗкне хывса хурса пускилӗсем патне С т а р и к—Учитӗлсем ҫук-и мӗн сирӗн—ҫырма-

сем тӑрӑх чупса ҫӳретӗр?
ФевраД) уйӑхӗн 1-мӗш числи иртсен вуннӑмӗш- В ӗ о е н е к е н  а ч а —Пуп Пипӗн «Тп^л» л/ппк-р

к то го ам  т Т п \ л и н * с ^ ӑ м ^ л к у н ӗ п е х :  „Пӗр ҫавӑнпа директӑр хӑйӗн мунча кӑмакнне купалама
пех „ Ц р е н  тараӐ  ҫ а к с /ҫ ы в Т н е  “ у р А ар с^й ӑ :
хассине кӗтсе ларчӗ. Нимӗнле ҫветуй та, нимӗнле *■ Х ӗ н л и
прорвк та пӗлӗтрен тараса ҫакса ҫынсене турт- си/ . и.
тармарӗ.

. Ну,—терӗ вара Кӗтерук Ю-мӗш числа ирт- Ы й т у
' сен, хад) виҫӗ вилӗмрен ҫӑлӑнса йултӑмӑр. Хад) , ,  

ҫалтӑрсем айне пулса .вилес марчӗ. ТаваЯ унчен Шупашкар раионенчн Ҫӗнйал йалӗнчи кӗ-
пӗре сӑра туса ҫҫсе савӑнас, ҫавах вилмеле. Вил- Ҫ^И‘Вӑтам  ̂ шкулӑн сысни пулса пурнасран хӑтар-
сен никам пӗр тумлам шыв та пырса парас ҫук — ьштатӑп. Шкул сысни пулас килмест. Шкул ди- 
терӗ. ректӑрӗн сысни пулса пурнас кнлет, мӗншӗн тесен

К ӗ т р т / , /  япгт» сыснисене памали сӗлӗпе директӑр хӑйӗн
гпӑ-гап ^ йулашки ике пат тыррине салат сыснисене самӑртса усраЬ . 
шӑтарса авартса ике патран сӑра турӗ.—Маот п.,
уйӑхӗн пӗрремӗшӗнче хӑй пек тӗш.мӗш Тапук пат- Х авронӗ П етровна сысна.
не ӗҫме карӗ. Вара каҫ пӳлсан, Тапук ӗҫкинчен Пх/тто м а и ш Х ь г Х
киле кайма тухрӗ. Киле кайма тухнӑ чухне аӳпере I |У Ш Т Э .  И б Ш Ч в К в
ҫап ҫутӑ Ҫӑлтарсем йӑлтӑртатнӑ. Ф а д е й ӗ в а , К о н т р а Ю ӗ в а , В а л е р и й а н ӑ в а  т а т а  ы т т и с е н е

Ой, тур ҫырлахах! Ку ҫут ҫӑлтӑр еп киле ҫы русем  ан йарӑр . Ж у р н ал а  кӗнӗ зам еткӑсем ш ӗн
ҫитиччен ман пуҫҫине ан ӳктӗрех,—тесе виҫӗ хут- тулетпӗр , вӑл  ш у та  п очтӑ  расх о ч ӗсен е  те кӳр тетп ӗр .

тӑр йӑлтӑотатнине к^па ^ К и л н р ^  тӗлӗнче ҫутӑ ҫӑл- И в а н и н а , И в а н  П а д ,у к н е , 'Ш ӑ п ч ӑ к  М и ш ш и н е , К. С о р о - ар иалтартатнине кура. Килнеле васкаре. к и н а , Д . И л й и н а , А. П а т е р и к а , Й е л -Й е в а н а . С ӑвӑсем  й м а

Хапха алӑкне ҫитсен т а ^ а  хӗвелтухӑҫ йенеле ‘^ӑнлӑхсем  начар. К ӗрейм ерӗҫ.

Пбр метеор ҫвҫем „ек ҫуталнине курчӗ. Воказаккм., .Иҫа,- «се Я.Т с,а,»ук„ ,а „ р „ .  Сҫ.
— Ак пуҫларӗҫ те ҫӑлтӑрсем тӑкӑнма —тесе ш ку л та  ту х акан  ҫтена хаҫатне кӑна ҫы рса

-Урте чупса кӗрсе, вырӑн ҫине хупланса выртрӗ, “ к Г ? к р к . с Г
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ц Ц Ц Л ц ! .! . . ,

Кулӑш ҫемми йантратӑр, 
йантратӑр мӗн пур таврана.

Кулӑшран хӑрама кирлӗ мар. Савӑнса, лахлатсах ахӑрар, 
Пит нумай чӗмсӗрленнӗ епир. Пӗчӗкҫеҫ ачала савӑнар. 
Кулма маннӑ авал ӗҫчен ҫар, Кулӑша инҫете йантратар, 
ХаЛ) ӗнтӗ хуйхуна тыт та сир. Пурнӑҫа кулӑшпа тултарар. 
Кулӑшран хӑрама кирлӗ мар. Савӑнса ҫӗнтерӳлӗн кулар!

Чӑвашсен сатирӑпа нулӑш журналӗ

=  К А П К Ӑ Н  =
о и т а п  и п м ӑ п ӑ  пуҫланзранпа ҫулуШСЬ п11тС|1С тултарнӑ йатпа тухат.

X А К Ӗ:
З у й ӑ х а — 75пус. б у й ӑ х а —1 тен к ӗте5 0 п у с , ҫулталӑка—3 генкӗ.

Кашни пуштӑ уйрӑмӗнчех ҫырӑнса илме пулат.

Чӑваш Совет писатӗлӗсен Сойузӗн илемлӗ 
литературӑ, критинӑ тата искусствӑ журналӗ

=  С У Н Т А П  =
Кашни пуштӑ уйрӑмӗнчех ҫырӑнса илме пулат.

Ж У Р Н А Л  Х А К Е :
3 уйӑха— 3 тен кӗ ;6 у й ӑх а— 6 тенкӗ; 12 уйӑха —12 тенкӗ 

Уйрӑм номӗрӗн хакӗ 1 тенкӗ.
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ЧӐВАШСЕН ПАТЩАЛӐХ ИЗДАТӖЛСТВИ

=„ТР А К ТД Р “=
Чӑваш со в ет  писатӗлӗсен  
ҫулталӑкра 6 кӗнеке тухакан 

илемлӗ литературӑпа 
критикӑ а;ьмзнахӗ

Кӑҫал 11—16-мӗш 
кӗнекисем тухаҫҫӗ

Илемлӗ литературӑ конкурсне килнӗ произведенисем 
пичетленеҫҫӗ.

Раснах „Теорипе критикӑ^^ тата „Литературӑ архивӗ'** 
уйрӑмсем пысӑкланаҫҫӗ.

А^ьманахӑн пӗр кӗнеки 2 тенкӗ те 50 пус тӑра!'.
Уйрӑм кӗнекесене книготоргӑн магазинӗсемпе киос- 

кисенче сутаҫҫӗ.
: г
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Т Ӗ К Ӗ Р  В И Т Ӗ Р
Тӑвай йалӗнчи „ Красная Чувашия* колхозӑн 4-мӗш бригади 

ҫуракине хатӗрех мар. (Мартӑн 30-мӗшӗнчи ҫведенисем тӑрӑх).

Лазарӗв бригадир:—
Ҫураки сӑмса тӑрринчех, 
теҫҫӗ. КурӑнмасТ-ҫке?!
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