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Пуҫламӗш кунсене асанса пӗр-ик самах
{„Кӗ^пкӑн" 10 ҫул тултарнӑ йатпа)

Чӑвашсен тӗп хулинче — Шупашкарта, Канаш 
урамӗнче, „Канаш“ хаҫат ҫуртӗнче—чыслӑ ашшӗ- 
амӗш килӗнче—1925 ҫулта ҫанталӑк ҫуркунне йен- 
не сулӑннӑ вӑхӑтра ҫуралчӗ вӑл. Унӑн тӑван амӑ- 
шӗ „Канаш“ хаҫат, тӑвзнашшӗ „Чувашский край" 
хаҫат пулчӗҫ. Вӑл ашшӗ-амӗшӗн виҫҫӗмӗш ачи 
пулса ҫуралчӗ. Аслӑрах пичӗшӗ—унӑн „Тӳнтер- 
лӗшсем" йатлӑ „пӗрене" хаҫачӗ, йӑмӑкӗ „Хӗрлӗ 
сӑнӑ“ йатлӑччӗ. „Хӗрлӗ сӑнӑ“ йатли вырӑсла тум- 
ланаччӗ. „Тӳнтерлӗшсем" те „Хӗрлӗ сӑнӑ“ та ну- 
майах пурӑнмарӗҫ, чирлӗрех ҫуралнӑ пирки чирпех 
пӗтрӗҫ. Ку вара, виҫҫӗмӗшӗ, „Капкӑн" тени ашшӗ* 
амӗшне савӑнтармалах ӳссе паттӑрланса пычӗ...

„Ӗҫӗ ҫапла пулчӗ"... тесе пуҫлаттӑмӑр вара епӗр 
ӗлӗк чухне, хаҫатра ӗҫлеме вӗреннӗ вӑхӑтсенче...

„Канаш" хаҫат редактӑрӗн пӗчӗк пӳлӗмӗнче тӗн- 
че курман тӗтӗм йавӑнса тӑрат. „Канаш“ ҫырав- 
ҫисем чӗлӗмпе те, чӗркесе те табак паклаттараҫҫӗ. 
Иван Мучин мӑн пуҫӗ кӑвак тӗтӗм ӑшӗнче Атӑл 
шывӗ ҫинчи бакен пек йарӑнса тӑрат. „Канаш ‘ 
редактӑрӗ ҫӑварӗнчен акшар ҫунтарнӑ ҫӗртен тух- 
нӑ пек тӗтӗм ҫӗкленет. Алендей чыхӑна-чыхӑна 
ҫырат. Хума Ҫеменӗ тарӑн шухӑшра ларат. Лаш- 
ман пуҫӗ тӗтӗмре тӗтре ҫинчи радио антенни пек 
пӗрре курӑнса,‘-тепре пытанса тӑрат. Пӳлӗмре хӗрӳ 
калаҫу пырат:

Ив. Мучи. Мӗн унта калаҫса тӑмали пур? Йышӑ- 
нас та кӑлзрса та йарас.

Лашм&н.Кӑлариччен йатне тупас пула1Е-ха.
Золотӑв. ,.Хӗскӗчӗ“ тесе калас мар-и?
Алендей. Ха! Тупнӑ вӑл йат. „Ҫӑпата", тесе 

калас.
Ив. Мучи. „Шӗшлӗ аври“ тесе калама май кил- 

мести?
Хума Ҫ. „ К а р а тӑ л "  тесе калас пулатЕ ӑна.
Гордейӗв сторӑ*ж. „Турчӑка" тесе йат парас 

мар-и? Кӑмака умӗнче вӑл йаланах кирлӗ пулакан 
йапала.

Иалкор. „Чӗрӗп" тесен аван пулмаст-и?
Кӗрет Л)ава Платунӗ.
Золотӑв. Акӑ тупса параканни ҫитрӗ...
Тем чухлӗ шутласан та ку калаҫура ҫӗаӗрен

кӑларма шутланӑ кулӑш журналӗ вал,)ьи йат ту- 
паймаҫҫӗ.

Лашман. Капла май пулмаст пу/ь... Малтан ма- 
териалӗсене хатӗрлер мар-и? Кайрантарах йатне 
те тупӑпӑр.

Кулӑш журналӗ ва/ь/ьи ҫырнӑ ҫӗртенех Иван 
Мучипе Лашман пӗр харӑсах чӳречерен урампа 
Шупашкарти паллӑ сунарҫӑ И. Шевле упа капкӑ- 
нӗ йӑтса пынине кураҫҫӗ. Хзрӑсах:

— Тупрӑм!—-тесе кӑшкӑрса йараҫҫӗ те ҫамкисе* 
не ҫапса пӗр-пӗрин ҫине пӑхаҫҫӗ. Унтан:

— „Капкӑн ‘, „Капкӑн“,—тесе чупса кӗреҫҫӗ ик- 
кӗшӗ те редактӑр патне.

— Мӗнле?
— „Кап-кӑн“!
— Пулчӗ! Йачӗ „Капкӑн“ пулаЬ Кулаксене* 

йумӑҫсене, пупсене, жуликсене тытма йачӗ пит 
вырӑнлӑ пула^г-ха...

Тепӗр самантран кулӑш журналӗв йачӗ „Капкӑн“ 
йачӗпех Обкомра та ҫирӗпленчӗ...

Саттур та маттур ҫирӗпленсе пычӗ „Капкӑн“.
Малтанхи кунсенчех „Капкӑн" лаҫҫине Ваҫанкка 

поет васкаса килс€ ҫитрӗ. Ҫпритун Шӑпчӑк ҫанӑ- 
сене тавӑрсах тытӑнчӗ ӗҫлеме. Л)ава пичче ҫӗмӗр- 
ме пуҫларӗ „Капкӑн“ урлӑ тӑшмансене. Йалавин 
пычӗ... Етмен ӗҫлеме пуҫларӗ. Художник В. Фи- 
липпӑв сӑрлама тытӑнчӗ мӗм пур усал тӗнчинв 
хӑрӑмпа. Хайхи хускалса кайрӗ ӗҫ, тытса чарма 
та ҫук! Иван Мучи журналӑн канма пӗлми ӗҫлев- 
ҫи пулчӗ.

_Мӗн чухлӗ хӑйамата, тӗрлӗрен мура, тӗрлӗрен 
ҫӳп ҫапа хӗстерсе илсе тӑкмарӗ пу./ь хӑйӗн мал- 
танхи кунӗсенчех ,,Капкӑн“.

Кунҫулӗ унӑн пархатарлӑ пулчӗ. „Капкӑн" чӑваш 
ӗҫҫыннин ҫывӑх тусӗ пулса тӑчӗ. Ун тавра пин- 
шер капкӑнҫӑ—йалкорсем тӑрса тухрӗҫ. „Капкӑн“ 
тӑшмана ҫӗмӗрекен йӑвӑр артилери пулчӗ.

Вунӑ ҫул тулгарнӑ „Капкӑн“ тата ун „хуҫи“—• 
Иван Мучи чечекленсе тӑракан пултарулӑхра тӑ- 
раҫҫӗ. Салам, „Капкӑн" ӗҫне тӑвакансене!

Ватӑ „капкӑнҫӑ" Хура Ура.

м
Кулар, Мучи: пур тӗшмӗшсен 
Йулашкинчен-тӗлешкинчен, 
Кулар мӗн пур ӗмӗтсӗртен, 
Кулар ҫут хӗвелтен писен 
Муртайнӑ ыйӑх чӑптинчен, 
Кахалсенчен, пуррине „ҫук“ 
Текен шанми куҫлӑхсенчен;

Кулар—чӗр пурнӑҫа хӑш чух 
Кӳленчӗк шыв тӑвакантан.

учиие
П, Хуеанкай

Кулар мӗн пур кив-кирӗкрен, 
Тӑр йухӑма пӑнтӑхтаран 
Йӑх-йах пӑтранчӑк лӗкӗрен.

Кулар совӗт чикки ҫинчен 
Тӗлленекен тӑшмансенчен! 
Кулар та—ҫивӗчлер хӗҫе 
Сатирӑ йевӗр ҫивӗчӗ. 
Историре йулашкинчен— 
Епир кулмашкӑн тивӗҫлӗ!
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„Капкӑн" ҫуралнӑ кун
Ҫӗр айӗнчен чакаласа кӑларнӑ йапаласем, архив- 

сенче тупнӑ метрикӑ хучӗсем тӑрӑх, ,Капкӑн“ 1925 
ҫулта, мартӑн 16-мӗш кунӗнче ҫуралса тухнӑ. Вӑл 
кун ӑна ирхине 9 сехетре, рабочисемпе хресчен- 
сен ирӗкӗпе пийелесе (чӗркесе) ,Канаш “ хаҫат 
варрине выртарнӑ: пӗччен тухса утса кайма унӑн 
вӑй-хал пулман.

Ача ҫуралнӑ йатпа ашшӗ-амӗшӗсем килйыш 
пӑтти, йусманне туман, ача чӑкӑчӗ чӳклемен, пуҫ- 
ламан чӑкӑтпа, пуҫламан ҫӑкӑрпа: ачана ырлӑх- 
сывлӑх пар, кунлӑ-ҫуллӑ ту, ӑраскаллӑ тивлетлӗ 
ту, тесе кӳршисене чӗнсе, йашка-ҫӑкӑр ҫимен, мӗн- 
шӗн тесен ача ашшӗ-амӗшӗсем тӗшмӗшлӗ ҫынсем 
пулман. (Йӑвӑҫҫинчен улми айакка_ ӳкмест. Тӗш- 
мӗшсене ӗненмен пирки ачи те хӑйӗн малтанхи 
пусӑмӗнчех (номӗрӗнче) „Турӑ саккунӗпе“ йатлӑ 
тӗшмӗшсемпе хирӗҫекен калав каласа панӑ).

Ачана пийелесе ,Канаш“ хаҫат варрине выртар- 
сан, Шупашкар пуштин ҫилҫунатлӑ лашисем пынӑ 
та, ӑна ҫав ҫӗршывра пурӑнакан ӗҫҫыннисем йатлӑ 
халӑх патне илсе кайнӑ. Еҫҫыинисем „Канаша* 
тытнӑ та, „Канаш* варринче выртакан ачана кур- 
нӑ. Ӗҫҫынни тенӗ халӑха, ачи култарма тытӑннӑ. 
Ӗҫҫыннисем кулнӑ, кулнӑ, кулса тӑраннӑ хыҫҫӑн 
ачана сывлӑх сунса ҫывӑрма выртнӑ. Ҫапла иртнӗ 
тин ҫуралнӑ ачан тӗнчере пурӑннӑ пирвайхи кунӗ.

„Капкӑн"  ̂ ҫуралнӑ ҫӗршыв
.Капкӑн* ҫуралнӑ ҫӗршыв_ географийӗ ҫуллен- 

ҫулах улшӑнса пынӑ пирки, ӑна тӗплӗн ҫырса па- 
рас пулсан, ӗлӗкхине те, ха/ьхине те кӑтартса ҫыр- 
мала, ҫавӑнпа пирӗн пӗр страница кӗмели ста^Ейа 
вӑрӑма кайасран, ҫӗршыв географи ҫинчен ҫырма- 
сӑрах хӑварас тесе шухӑшларӑмӑр, Ыт ахалтен 
ҫакна анчах каласа хӑварас терӗмӗр:

„Капкӑн* ҫуралнӑ ҫӗршыв историлӗ паллӑ вы- 
рӑнта ларат: вӑл вырӑнта ӗлӗк Макар кӗтӳҫӗ пӑру- 
сене кӗтсе ҫӳренӗ, халӗ социалисӑм строитӗлстви 
сарӑлса кайнӑ. Атмосферӑ ӑраснах аван пулнӑ 
пирки, социалисӑм строитӗлствипе пӗрлех социали- 
сӑмла ӑмӑртупа ударничӗствӑ тенӗ ҫӗнӗ йышши 
ӳсен-пулан пит нумай ӳссе кайса хӑватланнӑҫӗ- 
мӗн хӑватланса пырат Партипе правитӗлствӑ пӑх- 
са пынипе, колхозсем вӑйлӑн ӳссе тӗрекленсе кайнӑ. 
Халӑх дохочӗ те, ӗҫҫыннисем тӑрӑшса шӑварса 
пынипе, пит хӑвӑрт ӳссе пырат. Вӑл ҫӗршыври

ӳсен-пулансем ытти йут (чикӗн леш йенчи) ҫӗр- 
сем ҫинче ӳссе пулакансенчен ҫакӑнпа уйӑрӑлса 
тӑраҫҫӗ: ӗҫҫыннине йурӑхлисем, совет климӑчӗ 
лайӑх пирки, халиччен етем ксторинче пулман 
хӑвӑртлӑхсемпе ӳсеҫҫӗ, ҫумкурӑкӗсем (капиталисӑм 
йулашкийӗсем теҫҫӗ вӗсене, унта) ҫав хӑвӑртлӑх- 
семпех хӑрса пӗтсех пыраҫҫӗ.

„Капкӑн“ ҫуралнӑ ҫӗршыв ҫинчен нумайрах пӗлес 
текен совет ҫӗршывӗнчи вулакансемпе чикӗн леш 
йенчи вулакансем хӑйсене кирлӗ справкӑсене ҫӗнӗ 
индустри стройкисенче, совхозсемпе колхозсенче 
тата 1917— 1935 ҫулсенче тухнӑ совет хаҫат-жур- 
налӗсенче тупма пултараҫҫӗ.

Пирӗн „Капкӑн" 10 ҫул хуш- 
шинче тытнӑ чӗрчунсем

„Капкӑн* тытнӑ чӗрчунсем чи нумаййисем—икӗ 
ураллисем. Виҫӗ ураллисем (туйаллисем) те, йумӑҫ 
пӑхса ларнӑ вӑхӑтра, иртнӗ ҫулсенче чылай „Кап- 
кӑна“ ҫакланкаланӑ. Ерех хӑвачӗпе хӑватланса 
тӑватӑ урапа ҫӳрекенсем те, килӗсене тавӑрӑннӑ 
чухне, ӗлӗкте, халӗ те „Капкӑна" пит нумай кӗрсе 
ӳккеленӗ. Тытнӑ чӗрчунсене зоологи саккунӗпе 
уйӑра-уйӑра класификацилесе тухнӑ хыҫҫӑн, ,Кап- 
кӑн“ тытнӑ чӗрчунсем ҫакӑн йышшисем нумай- 
раххи палӑрчӗ:

Бӳрократсемпе волокитчкксем. Вӗсем тумти- 
рӗсенесправкӑсенчен, отношенисенчен ҫӗлесе тунӑ, 
ӳчӗсем исходйашчи журналсен хуплашкисене ту- 
мали хытӑ хутран тунӑ, чунне — чернилтан, ф уҫ 
мимине—ҫилӗмпе гумирабикрен, чӗрйне—чултан, 
хӑлхисене—рак хуранӗнчен тунӑ, Чӗлхи вырӑнне 
„ыран кил“ текен аппарат л а р тс а й а н ӑ .

Кулаксем. „Капкӑна“ чи нумай ҫакланнӑ, рево- 
./Ьуци пулачченхи Раҫҫейран Д1улнӑ расна йышши 
етемсем. Вӗсем ҫинчен „Крокодилӑн" советла ен- 
циклопединче ӑнлантарса панӑ. „ Крокодилпа “ 
ӑмӑртас мар тесе (ӑмӑртма кӑна ҫыраканӑн пӗччен 
хал ҫитес ҫук) ун ҫинчен кунта ҫырмӑпӑр. Пӗлес 
текенсем вӑл енциклопедийе тупса вулаччӑр. Кун- 
та епӗрн Крокодил" калани ҫумне ҫакна кӑна хуш- 
са каласшӑн: чухӑнсемпе вӑтам хресченсем каланӑ 
тӑрӑх, ӗлӗк кулакӑн кушакки те пулӑ тытнӑ, автанӗ 
те ҫӑмарта туьӑ, йытти те тилӗ тытнӑ,анчах халӗ 
унӑн кушакки пур та—пулӑ тытаймаст, автанӗ те 
ҫӑмарта тӑваймаст (ҫӑмарта заготовитӗлӗсене хӑй 
каланӑ тӑрӑх, чӑххи те унӑн ҫӑмарта тума манса 
кайнӑ), йытти пур та (Подкулачник йагли), анчах



мКапкӑн* типӗсем
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тилӗ кӑна мар, чухӑнсемпе вӑтамсене те ӗлӗкхи 
пек тытаймаст.

Пупсем—ӑйӑр ӑрӑвӗнчен. Ҫилхисем вӗсен хура, 
турӑ, шурӑ, тимӗр-кӑвак. Тӑранасса тутлӑ паша- 
лусемпе, ашсемпе, икерчӗсемпе, чӑх ҫӑмартисемпе 
тата патша вӑхӑчӗ килес ӗмӗтсемпе тӑранса пурӑ- 
наҫҫӗ. Вӗсем чиркӳ тесе йат панӑ хӑйсен тетелӗ- 
сене пур^ иртсе ҫӳрекенсене те астарса кӗртме 
тарӑшаҫҫӗ. Пӗр-пӗр шӑна ҫаклансан, вара ӑна пӗ- 
темпех ӗмсе йулаҫҫӗ.

Рвачсем тенисем — уборнӑйа кайса ларнӑ- 
шан та кассӑран укҫа илесшӗн. Аллисем аха/ь 
чухне ытти ҫынсен алли пекех, ӗҫленӗшӗн укҫа 
ыйтнӑ чухне—5 метӑр та 8 сӑнтиметӑр тӑршшӗ 
вӑрамланса кайаҫҫӗ. Куҫӗсем, апат ҫимеҫҫӗ пулин 
те, пит выҫӑ.

Прогул тӑвакансем. Прогул вӑл икӗ тӗрлӗ пу- 
лат: сӑлтавли тата сӑлтавсӑрри. Сӑлтавлӑ тени 
хай йенчен тата виҫӗ тӗрли пулат: Научно-меаи- 
Цинский прогул, комиссионный прогул, сганук 
уменчи прогул. Научно-медицинский—хӑй 5 ҫулхи 
теве йе ӳссе ҫитнӗ буйвол пекех сывӑ пулин те, 
етем пӗлми тӗрлӗ иайсемпе усӑ курса тухтӑртан 
(оулетен) ҫаклатса ӗҫлеме тухманни. Комиссион- 
ный прогул вӑл—сӑмахран, савӑт уборнӑйӗпе усӑ 
курассине^ рационализацилес тӗлӗшпе комиҫҫи 
туса, ӗҫ вӑхӑтӗнче: ҫак комиҫҫире ӗҫлетӗп-ха, тесе 
Ҫ>Рени пулат. Станук умӗнчи прогул тума 65 пус 
парса илнӗ ,Д ел и “ пирус кирлӗ, тата кӳршӗлӗ ста- 
нук умӗнче ӗҫлекен калаҫма йуратакан ҫын кирлӗ.

Кахалсем—ӗҫлҫме ай-ук тесе калаттаракан, кӗ- 
сел ҫиме сӗтел хушшине пуриачен малтан кӗртсе 
лартакан чир. Сӑнӗсене хура хӑмасем ҫинче курма

пулаЬ Хӑлхисем социалисӑм строитӗлствин музы- 
кине итлеме ӳркенеҫҫӗ. Халӑх пултарулӑхӗ кахалпа 
йулхав ҫинчен ҫапла каласа парат: кахалпа йул- 
хав, уйсенче ҫынсем ударлӑ ӗҫленӗ вӑхӑтра, улма 
йӑвӑҫ айне кӗрсе^выртнӑ, тет те, ҫӳлтен улма та- 
тӑлса ӳкнӗ, тет. Йулхавӗ: ма ҫӑвара ӳкмерӗ-ши?— 
терӗ, тет. Кахалӗ: ӑна та калама ӳркенмест, терӗ 
тет. Кахалсем, шултра вы^ьӑх усрама ,вӑй ҫитер- 
мен“ пирки, вӗт-шак вы.^ӑхсем усраса пурӑнаҫҫӗ, 
сӑмахран: пыйтӑсем, пӑрҫасем, хӑнкӑла-таракансем, 
тата ытти те. Кахалсемпе кӗрешес профилактикӑ 
меслечӗсенчен—колхозсен ҫӗнӗ уставне кӑтартма 
пулат.

Суракансем — кашни учрежденипе предприйа- 
тисенчех сурмали савӑт-сапасем темиҫешер лараҫҫӗ 
пулин те, ӑҫта кирлӗ унта сурса сывлӑша йӗпе- 
текен етем ӑрӑвӗсем. Театӑрта кӳрӗш ҫыннин 
ботинки ҫине сураҫҫӗ, собранисенче уарй хӑмисем 
ҫине коллективлӑн сураҫҫӗ, выходной кунсенче 
койкӑ ҫине выртса маччанала сураҫҫӗ. Ҫӳлтен панӑ 
кӑтартусем ҫине, саккунсем ҫине суракансем те 
сахал мар. Пӗр сӑмахпа каласан, ун й^ышши етем- 
сем пӗр пйатидневкӑ хушшинчи сурчӑксене пӗр 
ҫӗре пухса канав тӑрӑх йарсан, пӗрпӗр типӗ ҫан- 
талӑклӑ пӗчӗк районӑн ҫӗршывне шӑварса тӑма 
та ҫитмеле. Кусене пӗтерме „Сурма йурамаст“ 
тесе ҫырса ҫапнӑ плакат пулӑшмаст, мӗншӗн те- 
сен, вӗсем ун ҫине те сураҫҫӗ. Профилактикӑлӑ 
меслетсенчен ҫакна кӑтартма пултаратпӑр: пирӗн 
шухӑшпа вӗсене кашнинех мӑйӗсенчен пӗрер пле- 
ватӗлницӑ сӑнчӑрпа ҫакса памала. Сурас килсен 
ҫавӑнта сурччӑр.

„Капкӑн" типӗсем
М йаҫников ӳ керч ӗкӗ

Куллен кун ӳсӗр етем.



Оппортунисӑм—кулаксенченТЙерекен етем чирӗ. 
Чир паллисем: етем сылтӑмала йе сулахайала 
сулӑнса кайат, хӑйӗн сӑмсинчен айаккарахра 
тӑракан йапаласене курма пултараймаст, хура 
йапала вӗсен куҫне хӗрлӗн курӑнат, хӗрли—хуран, 
хӑрӑк таракан пулин те вӗсене темиҫе пин тискер 
кайӑкӑв курӑнат, кашкӑр—сурӑхӑн (сылтӑмрисене) 
сурӑх — кашкӑрӑн („сулахайрисене“). Сылтӑмри- 
сем—йӑвӑрлӑхсене курсан чӗтресе ӳкеҫҫӗ, пӗтетпӗр, 
кайала чакас! тесе ҫухӑраҫҫӗ. Чирлисене тӑрӑ шыв 
ҫине кӑларса тӑратмала тата, вырӑсла каласан, 
,н а  обе теоретические лопатки* ҫавӑрса ҫапмала 
тата колхозсенчи уҫӑ сывлӑша йе йӑвӑр индустри 
савӑчӗсенчи тимӗрлӗ сывлӑша шӑршлаттармала. 
„Сулахайрисем* ҫинчен ӑрасна ҫырмӑпӑр, мӗншӗн 
тесен, „сулахайала“ кайаканнисен те, сылтӑмала 
кайаканнисен те ҫулӗсем пӗрлех—куяак шурлӑхне 
илсе пыраҫҫӗ. Кӗрешессине—иккӗшӗнпе те вирлӗ 
кӗр_ешмеле.

Ӳсӗрсем—четвӗрт кӗленчисем ӑшӗнче, йе сӑра 
пичкисем ӑшне кӗрсе пурӑнаҫҫӗ. Хырӑмӗсене те 
вӗсенне пичкерен тунӑ, ура тунисемпе ура пӗҫ-

ҫисеае Четверт келенЧин*1ей, ирӗлсе кайнӑ чӗлхи- 
сене — пулӑ вӑ.(ьчинчен, хупӑнса пӑхакан тӗссӗр 
куҫӗсене—ерех пробкинчен, карт-карттапман чӗри- 
сене—ӑшаланӑ чӑкӑтран йе пулӑран, ал пӳрни- 
сене—вилккӑран. Усӗрсем глобус ҫинчи хӑш гра- 
дусра нумайрах пурӑннине тӳрех калама пулта- 
райыастпӑр, анчах ӳсӗрсем градуссӑрах ӳсӗрлме 
пултарайманни такамшӑн та паллӑ.

Малтан пуҫланӑ йӗрке тӑрӑх, малала пирӗн пу- 
ҫӗсем ҫинче ҫӗлӗк ҫунакан вӑрӑсем, уйӑрнӑ ревизи 
комиҫҫисем начар ӗҫленӗ вырӑнсенче ӳсме йура- 
такан растратчиксем куҫ-пуҫ витӗр мар пирки 
турра куракан тӗшмӗшсем, сӗт йамасӑр ,ш урӑ“ 
текен, ҫу йамасӑр ,тутлӑ“ текен, тӑвар йамасӑр 
„каланӑ“ текен пакӑлтисем ҫинчен ҫырасшӑнччӗ. 
Анчах ҫырам мар пулӗ, мӗншӗн тесен, тепӗр стра- 
ницӑна ,Радио-Капкӑн“ представитӗлӗсем хӑйсен 
саламлӑ сӑмахӗсене кӗртме черет йышӑнса тӑнӑ. 
Кӳртер пулӗ вӗсен саламлӑ сӑмахӗсене унта, Ҫа- 
вӑнпа кунпа хамӑрӑн йубилей йачӗпе пама тытӑннӑ 
справкӑсене пӗтерме тивет.

„Капкӑн“ йачӗпе килнӗ саламсенчен
Чӑваш студенчӗсемпе хӗрлӗармей- 

цӑсен саламӗ
Тӗрлӗ чечеклӗ, вакӑ йӑрансемсӗр уйхирсем, вӑр- 

мансем, социалисӑмла хуласемпе йалсем урлӑ епӗр, 
Мускавра пурӑнакан чӑваш студенчӗсемпе хӗрлӗар- 
мейцӑсем, „Капкӑн" журнала, вӑл хӑйӗн никӗсне 
хурса тӗрлӗ йышши „кайӑксене* пӗр хӗрхенӳсӗр 
ҫаклатма пуҫлани 10 ҫул тултарнӑ йатпала пысӑк 
салам йаратпӑр.

Йӗплӗ ҫӑмахсен йӗпписене, ҫӳп-ҫапсене тирекен 
сенӗкӗн йупписене, тимӗр шӑпӑрсен хуллисене та- 
тах та вичкӗнлетме, пирӗн класлӑх тасалӑхӗшӗн 
кӗрешессине хӑватлӑран та хӑватлӑн вӑйлатса 
йаиа пархатарлӑ кун-ҫулпа иксӗлми телейлӗх сӗ- 
нетпӗр.
Мускаври чӑваш студенчӗсемпе хӗрлӗармейцӑсем 

хушнипе: Митта Петӗрӗ, Ваҫ. Тоймак, 
Ст. Иуханка.

Салам сана, аслӑ йуби/ьар1
Саламлатӑп сана, „Капкӑнӑм".
Саламлатӑп пӗтӗм чӗререн.
Савӑянипе сана ыталатӑп.
Ыталатӑп ыталас килнӗрен!

Акӑ есӗ вунӑ ҫул тултаратӑн.
Вунӑ ҫул хушши кӗске вӑхӑт мар1 
Сахал мар есӗ мана култартӑн.
Малашне татах та култар!

Пӗр кулӑш, пӗр кулӑш кӑна вӑл сахал,
Мӗн чухлӗ тухнӑ пу.(|) сан витӗр кахал.
Вӗрентсе, хӗртсе вӗсене ҫын турӑн.
Ӗҫлеҫҫӗ, тет, ха.^ вӗсем колхозра матурӑн.

Тавтапуҫ, тесе санах тав тӑваҫҫӗ.
Илемлӗ йурӑсем сан ҫинчен йурлаҫҫӗ.

Кӗслеҫӗ кӗвӗлет сан ҫинчен ҫӗн кӗвӗ.
. Иуратсах итлет ҫамрӑк пионерӗ.

Йурататӑп еп сана, йурататӑп.
Йуратсах та ҫак сӑвва сӑвӑлатӑп.
Анчах... Сурсах вӑрҫат мӗн Хапӑс пупӗ: 
„Пӗтерчӗ,—тет шуйтан—Шӑпчӑк Ҫӗпритунӗ".

Ӗҫкӗ ӑшне путнӑччӗ Мухмӑр Йемелйан.
Х щ  вӑл асӑнат мухтаса йалан:
„Ех ҫав—Шӑпчӑк Ҫӗпритунӗҫке",
Пӑрахтарчӗ вӗт мана вӑл ӗҫке“.

Сура-сурах вӑрҫат Пуйан Йакурӗ:
„Шуйтан пуҫне хӑҫан турӑ курӗ!
Кӑтартаттӑм пӗрре епӗ ӑна,
Пӗтерчӗ вӗт вӑл мана „Капкӑнра“1

Ҫук. Пӗтереймӗ текех вӑл мана.
Лапӑстаттӑр, лапӑстаттӑр урнӑ тӑмана.
Еп вӑйлӑ, еп паттӑр, еп маттур.
Хамран та вӑйли ман „Капкӑн" пур1

Аслӑ ҫул сунатӑп сана „Капкӑн" тус!
Пысӑк утӑмсемпе малала та есӗ йарса пус.
Ҫав сунӑмах пултӑр сана та Капкӑнҫӑ,
„Капкӑк" йӗтӗрлекен йӗтӗрҫӗ—Иван мучи!

Саламларӑм сана, „Капкӑнӑм"!
Саламларӑм пӗтӗм чӗререн.
Савӑннипе сана ыталатӑп.
Ыталатӑп ыталас килнӗрен!

Ҫ. Шӑпчӑк.



Менелник йачӗпе
Х и сеплӗ  .К ап кӑн * , епӗ ҫакӑ ҫы рура , сан  пата, санӑн м енел- 

ник йачӗпе  йанӑ пӗчӗк  ҫы р у р а  ҫакна  ҫеҫ ҫы рса пӗл тер есш ӗн . 
Чи м алтанах  епӗ  Ш етм ӗ ачи. К ӗтӳҫ, кӗлм ӗҫ, Тихӑн арӑм ӗн 
ш ӗвӗрӗ. Ҫ апла калаччӗҫ мана пӗчӗккӗ  ч у х  рево/ьуциччен. Ун 
чухнехи пурнӑҫа аса  илм е те  йӑвӑр. Ш ӑтӑк, ҫӗр ӗк , кивӗ, сивӗ, 
выҫӑ сӑмахсем пулнӑ вӗсем  пирӗн. К улаччӗҫ пирӗнтен йалта 
йатлӑрах ҫы нсем . К уҫне хӗссе , ш ӗвӗр  пӳ р н и п е  тӗллесе кӑтартса 
каҫса кай са  кулаччӗҫ пирӗнтен. Епӗр ун  чухне кулма пӗлмен. 
Пирӗн кулӑш в тЬ куҫш ы вӗлӗччӗ. Пыра лараччӗ, йӗртереччӗ .

Анчах иртрӗҫ вӑл кунсем . А к ӑ  ӗнтӗ 18 ҫул ҫине к арӗ  епӗр 
кулма ты тӑнни. П и ре кулм а вӗрентес  ӗҫр е  есӗ, й у р атн ӑ  .К ап - 
кӑн“, сахал м ар пи рӗн  х у ш ӑр а  ӗҫлерӗн. Е сӗ  вӑн 10 ҫул хуш - 
шинчи ӗҫунта сахал  мар х у р а  ҫӑхансене— пуп сене, уелам ҫӑсен е, 
тухатмӑш , йум ӑҫ, кулак, подкулачнӗк, оп п ортун и с, ш овинис, 
контррево/ЬУиионер, чииовник, бандит, вӑрӑ-хурах , лодӑр , рвач, 
суйа у дарник , кахал тата ы тти сен е  те ҫавӑн йевӗрлисене  сахал 
мар есӗ, .К ап кӑн * , хӗстерсе, пӗҫертсе . йӗплӗ ■ ҫӑмах ҫӑттарса 
пырсене лартҫа, лактарса, ан тӑхтарса, х ӑсгар са  кӑвакаргса  
ҫӗртсе йарса ҫӑва ш ӑтӑкнеле п ӗр ер ӗн  пӗр ер ӗн ех  ӑсатрӑн, Ун 
пек сийенлӗ  х у р т-кӑп ш ан кӑсек е  х^^лӗ те  пӗр ер ӗн  пӗрерӗнех  
есӗ тӗп туса  пы ратӑн. А нчах вӗсем  татах пур-ха, малаш не 
татах хытӑ^ кӗреш м еле

Х исеплӗ ,К а п к ӑ н “! Х алӗ епӗр  те кулатпӑр . К аҫса кайса, вар- 
хырӑм хы тса лари ччен  ҫӑвар тулли  к у л атп ӑр . А к ӑтӗсл ӗх , кӗр- 
йунне, ы тларикун , Ш етм ӗри лодӑр Й ехрем  ты рп улӑ  валеҫн ӗ  чух 
8 ӗҫкунш ӗн  2 пӑт та 17 к ӗр ен к е  ты р ӑ  илнине ку р сав , С авукӑн  
78 ҫула 'ҫ и тн ӗ  ш ӑлсӑр ам ӑш ӗ:—А ра, Й ехӗм , ш у й тан , урам  
тӑрӑх ан  кайах  ку м ихӗпе, оана ты рӑ йӑтса  кайнине к урсан  
йалйыш к у л са  ви лӗ , еп ӗ  к ар ч ӑк  п у л и н т е  ЗО пӑт илетӗп, тесе  
кӑш кӑрчӗ. Хӑй чӑтайм аннипе кукленое ларса  вархы рӑм не ты тса  
кулат. С апла ӗнтӗ х и сеал ӗ  .К а п к ӑ н ' кулм а вӗрентрӗн  е с ӗ п и р е . 
Малала тата аталан, й ы ш лан . М енелник й ачӗп е  пы сӑк салам  
сана! С ӳ п е н к к е  И лди .

.Радио-Капкӑн“ саламӗ
Йурагпнӑ „Капкӑӑ*

Есӗ вунӑ ҫул тултарнине хисеп туса, пирӗн те 
пӗрер сӑмах калас килет.

Епӗр, радив .фронтӗнче ӗҫлекенсем, санӑн мух- 
тавлӑ ӗҫӳсемпе хавхаланса, чӑваш ефирне те ,Кап- 
кӑнсӑр“хӑварас мар терӗмӗр. Пирӗн ӗҫ тӳрре тухрӗ, 
„Радио Капкӑиа“ хисеплекенсем куллен-кун йыш- 
лӑланса пыраҫҫӗ, вӗсен хушшинче ҫакланакансем 
те сахал мар.

„Улми йӑвӑҫҫинчен айакка ӳкмест“, тенӗ авал- 
хисем. Ҫак сӑмаха астуса, пирӗн, сана пула ҫу- 
ралнӑскерсем, ҫапла кӑна каламала: санӑн ӗҫӳ— 
пирӗн ӗҫ пулӗ, санӑн йӑлу—пирӗн йӑлана кӗрӗ.

Паттӑр кунҫул, вӗҫӗмсӗр ӗмӗр сунатпӑр сана!

Иван Мучин радиори шӑллӗ—Ӑртиван Мучи, 
тата „Капкӑнӑн“ радиори полпред—Лаш;илн. ^

Р, Ҫ. Саламлама пуш алӑпах килнӗ тесе калас- 
ран, санӑн ва/ьфи, „Капкӑн“, пӗр пӗчӗкҫеҫ кучче- 
неҫ илсе килтӗмӗр. Ҫитмест пулсан—ҫитерӗн, ыт- 
лашшине каҫарӑн. Акӑ вӑл;

(„Лаша мурӗс»м1‘)

ЛАШ А М УРӖСЕМ
Ӑрат иван

Сехет пшккат,
Вӑхӑт шӑват,
Ҫӗр ҫаврӑнат, ҫаврӑнаЕ 
Кун таврӑнат, таврӑнат...
Ҫурхи хӗвелӗн—вы./Ьасси,
Хайар сив хӗлӗн—кайасси.
Аван-и, ҫамрӑк ҫуркунне!
Сана колхозник йуратат,
Ҫурхи хаваслӑ ӗҫкунне 
Куллен тетрат ҫине картат.
Кӗрлет ӗҫ шавӗ йал тулли.
Машин сассийӗ,
Хӗр кулли.
Бригадӑ 
Вӑрлӑх тасатат,
Бригадӑ
Тислӗк кӑлараЕ 
Ак кирлӗ пулнӑ мннерал—
Бригадӑ станцӑна кайат.
Ак кирлӗ пулнӑ пӗр хуралт—
Бригадӑ пурине пурат.
Йе акӑ тимрӗҫ лаҫҫинче 
Шаккаҫ, йусаҫ кун каҫиччен.
Аван-и, лайӑх ҫуркунне!
Сана бригадӑ йуратат.
Куллен хаваслӑ хӑватне 
Бригадӑ хӑпартат.
Ҫурхи хастарлӑ ӗҫ кунне 
Бригадӑ васкатат.

— „Чӑнах та ҫапла!* тейӗҫӗ колхозниксем.— 
„Епӗр ҫуракине хатӗрленсе, ҫавна-ҫавна турӑмӑр“, 
тейӗҫӗ. Анчах мӗн калӗҫ-ши Йетӗрне районӗнчи 
Хучашсем, Ҫӗрпӳ районӗнчи Кукша йалӗсем, тата 
Ишлей райоыӗнчи Варпуҫсем?

Мучи.
Хӗвел пӑхзт,
Хӗвел хӗртет,
Пур чӗр-чун хӗпӗртет.
Асран кайми ,аки сухи“
Куллен кун хӗтӗртет.
Ӑҫта вӗсен хуйхи-суйхи,
Ӑҫта вӗсемшӗн ҫуркунне?
Асран кайми ,аки-сухи‘
Килмест вӗсен асне.

Ҫак асӑннӑ колхозсен ҫуракине хатӗрленес тӗ- 
лӗшпе ,вуниккӗрен пӗри ҫитмест*. Тен ҫакӑ виҫӗ 
пӗр тӑван: Хучаш, Варпуҫ, тата Кукша пирӗн сӑмах 
сене хирӗҫ сиксе тӑрӗҫ тӗ тилӗрсе кайса, „факт, 
давай факт!“ тесе кӑшкӑрса пӑрахӗҫ.—Чимӗр, чи- 
мӗр, ан васкӑр! Фактран татӑк тӑмастпӑр.

Калӑр—халӗ, йулташсем,
Мӗнле сирӗн лашӑрсем?
Ашак тесен—ашак мар,
Тӗве тесен—тӗве иар.
Каллӗ-маллӗ сулӑнса 
Урлӑ-пирлӗ пускалаҫ.
Лупас ҫинчи улӑма 
Унтан кунтан турткалаҫ.
Мӗншӗн?
Правлениҫе Варпуҫсен 
Гайков йатлӑ кайӑк пур.
Ҫын сисиччен-тӑвиччен 
Вӗҫсе кӗрсе пӳлмене,
Пайтах утсем ҫимине 
Кишӗкленӗ ҫакӑ мур.
Хучашсем те аптраман,—
Вӗсем ҫынран йулаҫҫи!
Кутсӑр-пуҫсӑр ҫилтӑман 
Урӑм-сурӑм тустарса,



Йара панӑ катаччи! 
Ӑмӑртмала кустарса,
Пӗр шӑл сӗлӗ хӑварми 
Туса илнӗ ҫӑварни! 
Йӑлтах урӑх Кукшара. 
Кусем пит йӑваш вара. 
Ҫуракийӗ ҫитнӗ чух 
Ҫӑварнийе тӑвас ҫук, 
Никҫав колхоз пурлӑхне 
Вӑрттӑн ытса сутас ҫук. 
Анчах темшӗн утсене 
Кукшасем те ҫав-ҫавах 
Йӑтса тӑратаҫ час-часах? 
Мӗншӗн?
Ударниксен ут шухӑш, 
Кукшасенӗн мӗн шухӑш? 
Мӗн пур ути-сӗллине 
Силленӗ мӗн ҫил ҫине. 
Хуҫан хусах шухӑш тӑк: 
Пӳлме тӗпӗ йапӑштӑк.

Акӑ тата тепӗр факт,
Кулмали те пур пӑртак.

Анчах шӳтпе мар кунта! Ҫӗрпӳ районӗнчи ,Хӗрлӗ 
Перекоп" колхозра лашасен сӗлли улӑм кӗлӗпе арфа- 
шӑннӑ. Ҫав сӗлле тасатмасӑрах утсене параҫҫӗ. Йал 
ҫыннисем каланӑ 1гӑрӑх, колхоз пуҫлӑхӗ Мигро- 
фанӑв улӑм кӗлне утсемшӗн усӑлӑ тесе шутлат.

Апла пулсан пирӗн Митрофанова ҫакӑн пек ка- 
наш парасси ҫех:

Итле-ха, Митрахван,
Колхозӑн хуҫи!
Улӑм кӗл ӑшчике усӑлӑ пулсан,—
Ху ҫи!

Ҫаплаччӗ ӗнтӗ асӑннӑ колхозсенче ҫуракине ха- 
тӗрленнӗ вӑхӑтра. Халӗ те ҫапла тесе епӗр шут- 
ласшӑн мар, унтанпа вӑхӑт нумай иртрӗ—Атӑл та 
тапранчӗ, упа та хӑй йӗннинчен тухрӗ, ака та пуҫ- 
ланчӗ. Хучашсем, Кӳкша йалӗсем, Варпуҫсем, ака 
мӗнле тӑватӑр, лашӑрсем мӗнле, хӑвӑр йепле— 
пӗлтерӗр!

Л а ч а к а р а
_Хӗвел тарса пытаннипе ҫак ҫутӑ тумтирлӗ кӑн- 

тӑрла хура каҫа парӑнчӗ. Хура каҫ аллинчӗ ҫут- 
ҫанталӑк влаҫӗ. Вӑл ҫӗршыва сыхлама часовойа 
тӑратрӗ уйӑха. Пӗлӗт ҫине ҫакса тухрӗ ҫӑлтӑр 
йатлӑ хунарсем, хура ҫивиттипе витрӗ ҫӗр питне.

Ҫак вӑхӑтрах... пуҫлӑха шӑварасси те пуҫланчӗ 
жӗрсе. Шӑваракансем: Йекур^  ̂Чернов, Иван Ҫеме- 
нӑв (ҫпекулаци улӑпӗсем), Йекор Павлӑв, Сергей 
СоколоН (кулак йатлӑ ик уралӑ кашкӑрсем), Ив. 
Ҫтепанӑв, Й. Павлӑв, Ил. Григорйӗв (сутпа айӑп- 
ланса тарса ҫӳрекен кайӑксем). Кашнин аллинчгх 
ерех. Пуҫларӗҫ Петӗре шӑварма. Хӗреҫ чӗлхесем. 
Ҫемҫелеҫ. Ак, Петӗр патнеле тайкаланса пыраҫ 
хайхисем. Унӑн коммунис йатне йӑтакан кӗлетки- 
не аллисем ҫине лартаҫҫӗ. Унтан пуҫлаҫҫӗ ывӑт- 
ма. Петӗре фӳтбол вырӑнне сиктерсе:

— Урра!
Урра!..—тесе ҫухӑраҫҫӗ.
Петӗр тӗлӗнет. Ерех варинки пек тутисем уҫӑ- 

лаҫҫӗ.^ Унтан сӑмахсем туха-туха ӳкеҫҫӗ.
— Йулташсем, еп футбол штолӗ. Валейтболла 

выл)аттӑр-и манпа? Еп нихҫан та футбол пулас 
ҫук... футбол пек ҫаврашка та мар.

— Ҫук. Хисеплесе урра ҫӗклетпӗр сана, Петр 
Иванч!

— Есӗ—пирӗн чӗре.
— Ес пуҫлӑхра чух аптратпӑр-и вара?
— Лайӑх документ ха̂ {) кӑсйара.
— Хе-хе-хе!—йанрарӗҫ сассисем.
— Ҫитет. Ывӑнтӑм ӗнтӗ сывлӑшра вӗҫсе. Ан- 

тарӑр. Ӑш хыпма пуҫларӗ, шуйтан!—терӗ Петӗр. 
Вӑл каллех сӗтеч хушшинче- Каллех ерех йухат 
хмрӑмне.

— Хе-хе-хе!..—кулкаларӗҫ тутисем,—хӑвӑртрах 
тултарӑр пичкене. Ӗҫсем пур ман. Васккатӑп. Вот 
сире приказ.

— Мӗнле пичӗкене? Ӑҫта пичӗки?—хӑраса чуп- 
калаҫҫӗ шӑварма пынисем.

— Ак ку мӗнскер,—терӗ Петӗр шампаланнӑ хы- 
рӑмне кӳп-кӳп-кӳп тутарса,—ку ерех пичӗки мар-и? 
Сахал шӑнӑҫат-и кунта?.

Лешсем итлеҫҫӗ. Ударлӑн тытӑнчӗҫ ӗҫе. Часах 
тулчӗПетӗрӗн „пичӗки*. Чухлайман. Ытларах йанӑ.
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Шӑнӑҫайманни сирпӗнчӗ калла. Фонтан пек пӗрӗхрӗ 
ҫӑвар.^

— Йулташсем, ытларах тултарнӑ, чорт!
— Тӑнӗ ҫухалчӗ хуҫин.
— Ҫӑварне питӗрес. Пӑкӑлас!..
— Сайа ан кайтӑр ерех...
— Ха-ха-ха!
— Шӑпрах, кулыа йура¥-и? Илтсен куҫҫӳл кӑ- 

ларсах култарӗ ак.
— Чӑнах, шӑпрах тӑрас,—терӗҫ чейисем. 
Шӑпланчӗҫ. Пӗр Петӗр сӑмси анчах, ши-ши! пу-

йӑп-ши! тесе шӑхӑркалат. Ҫӑварӗнчен ҫаплах ерех 
фонтанӗ сирпӗнет.

•  *
Чылай мӗшӗлтетрӗ Петӗр. Шӗвӗр пӳрнисене пӗ- 

оене ҫӳрӑкӗсене чик-чике йарат. Сӗтел йешчӗкне 
20—30 хуг уҫса пӑхат. Кӑмака ҫине хӑпара-хӑпара 
кайат. Пӗчӗккӗскер, кӑмакайне те кӗрсе кайса хӑ- 
йӗн хӗсӗк куҫӗсемпе 2—3 хутчен темӗскере реви- 
зи турӗ. Унтан сакайнеле чӑмрӗ.
' — Ман килес!—терӗ Чернвв пӗкӗ пек авӑнса.. 

—хирӗҫ чӗнчӗ сакай:
— Мӗн шыратӑр, Петр Иванч?
— Сан ватьъи хатӗрленӗчӗ... документ...
— Епӗ ӑна ӗнерех илсе кайрӑм... Арӑмунтан.
— А укҫа?.. 50 тенкӗ.
— Укҫа ҫук ҫав. Параймастӑп.
— ,Параймастӑп“. Мӗншӗн малтан парап тесе 

суйрӑн. 8 литр ӗҫтернипех каҫат терӗн-и? Ҫпеку- 
/ьант! Халӑх сучӗ 5 ҫула тӗрмене хупма сутит 
турӗ хуна. Ҫӑлас тесе Аслӑ сута касаци пама 
документ туса патӑм. Ха.^) тӳлеместӗн-и чорт!— 
чышкине авӑрласа Чернов патнеле ыткӑнчӗ Петӗр.

Лешӗн чышкӑ кукли ҫийес килмерӗ пулмала.
Алӑкран кӗрекен ҫынпа крушени тусах ҫавраҫил 

пек вӗҫтерчӗ тулала.
— У-у-у!.. Кӑтартӑп сире, ҫпеку./ьантсене!.. Ман» 

ран кулма тата. Арӑмӗ те парса йанӑ, ухмах!..
Ҫилли вӗренипе хӑй умӗнче тӑракан пукана тап- 

са сирпӗтрӗ Петӗр. Унтан ручкӑ тытса телеграм- 
мӑ ҫырчӗ:_



—„Ч(ебоксары. Главсуд. Гр-ну из д. Шихабы- 
лово, Урмарского района Чернову Егвру, спеку- 
лянту, судить по старому приговору Урмарского 
народного суда.

Предҫедатӗл Шихабыловского с/с. И. Михайлов"
Главсутра ӗҫлекенсем тӗлӗннипе ним тума ап- 

транӑ вара пӗр ҫын ҫинчен икӗ тӗслӗ документ 
илсен.

Йалсовет кӗнцелерӗ. Петӗр уйрӑм кабинетра. Ак, 
майӗпенех сӗтел ҫинеле анма пуҫланӑ мухмӑрлӑ 
пуҫ... Чӑтаймарӗ. Ҫич-сакӑр пӑтлӑ йӑвӑр ыйӑх пус- 
нипе сӗтел ҫинех ӳкрӗ, Ларнӑ ҫӗртех пуҫлӑх кӗ- 
летки ыйӑх тинӗсне путнӑ. Кӗҫех ҫӑварӗ хӑрлат- 
тарса йачӗ. Усал йытӑ пек хӑрр-хӑррр хӑрлатат 
вӗҫӗмрен. Калӑн, вӑл ҫӑвара такам вӑрҫтарат. 
Ерех ӗҫме вӗреннӗскерне, тен, пӗри ерехпе кӑтӑк- 
лантарат тӗлӗкре. А вӑл, ҫӑварӗ, ӗҫесшӗн пу,/5 ӑна. 
Леш ӗҫтермест пу/ь. Ҫавӑнпа хӑрлатат-и тен ҫил- 
ленсе. Ӑҫтан пӗлен ҫын ҫӑварӗ мӗн шухӑшлине!

Сӑмси те: еп мӗнрен катӑк, терӗ пулмала. Пуҫ- 
ларӗ—ши те ши!—шӑхӑртма. Кабинета тултарчӗ 
сассипе. Милиционер шӑхличи пек шилетет. 
Шӑхлич кирлӗ те мар Петӗре... шӑхӑртмала 
пулсан.

— Фу, таҫтанах илтӗнет харлатни.
— Кам шӑхӑрат ҫавӑнта?
Петӗр сӑмси, ара!
— Ха-ха-ха! ,
— Миҫе ҫӗр штук ыйӑх чӑпти ҫапрӗ-ши пайан?
— Да... Ку тӗлӗшпе чӑн-чӑн ударник ӗнтӗ.
— Анчаххуҫалӑхпа политик кампанисене пурнӑҫ- 

лассинче чи хӳрере, 30-мӗш вырӑнта пырассинчен 
хӑҫан тухӗ-ши пирӗн ‘йалсовет...

— Петӗр тӳрленсен... чыссӑр лачакаран тухсан...
— Ӑҫти лачакана путнӑ-ха вӑл? Тавай кӑларас 

ӑна хӑвӑртрах. Мӗскер пӑхса тӑратӑр. Атӑр,—ҫу- 
хӑрчӗ пӗри алӑк патнеле уткӑнса.

—Ха-ха ха!.. Ав, кӑлар туртса. Кабинетӗнчех.
— А-а ӑнлантӑм ӗнтӗ. Авӑ мӗнле лачака,—сӑмах- 

хисене тӑкрӗҫ хуллен йалсовета пынӑ Вӑрмар ра- 
йонӗнчи Пинер ҫыннисем.

Чӑнах та Михайлӑв лачакара. Туртса кӑлармал- 
лах ӑна. „Хӗрхенес* пулат ҫынна.

/  В, Кепир.

Пӗр пӳлӗм пирки
Вӑрнар райӗҫтӑвкомӗн пӗчӗк пӳлӗм пур. Вӑл 

пӳлӗмре 14 ҫын лараЕ Пӗтӗмпе 4 пай: доротдел, 
райздрав, автодор, собес. Пӳлӗмре пӗтӗмпе 5 сӗтел.

Калас пулат: кашни сӗтел хушшине виҫӗ ҫын 
ларма тивет. Анчах та кашни сӗтелӗн хӑйӗн ху- 
ҫисем пур пирки ыттисене ирӗкре ҫӳреме, йе ком- 
нӑтӑран комнӑта кумса ҫӳреме тивет.

— Ку сӗтел бухгалтӗрӗн, а ку нача/ьникӗн, тех- 
норукӑн... Райздравӑн пӗр сӗтел, икӗ пукан. Вӗсем 
5-ӗн ӗҫлеҫҫӗ. Ҫапла вара иккӗшӗ ӗҫленӗ вӑхӑтрк 
виҫҫӗшӗ урамсене утаслаЬа ҫӳреҫҫӗ.

Ку пӳлӗмре сӗтел анчах мар, шкапсем те саха- 
лах мар вырӑнсене йышӑнаҫҫӗ.

Ир пулчӗ. Ҫитрӗҫ пуҫлӑхсем...
— Доротдел, Райздрав, Автодор, Собес... Тап- 

ратрӗҫ калаҫма, ку/ьтурӑ ҫинчен, ҫулсем ҫинчен,— 
хайсен ӗҫӗсене мухтаса.

Хӑвӑр та пӗлетӗр, ҫулйӗр ӗҫӗ ха;ьхи вӑхӑтра

питӗ те пысӑк вырӑн йышӑнса тӑрат, ку пӳлӗм- 
рен ыттисене тухсан та аван пулат...

— Йепле... Ӑ Сывлӑх мӗнле вырӑн йыщӑнат 
тата? Сывлӑх тӗлӗшпе ӗҫлеменнисен кунтан тух- 
сан та йурат...

— Ҫук апла мар. Пур ҫын та автомобил ҫинче 
ҫӳреме йуратат, Автодор ӗҫӗпе килменнйсем кун- 
тан тухса кайма пултараҫҫӗ.

— 6 -0, Автодор вӑл чепухха-ха, сирӗн шкапна та, 
сире хӑвӑра та коридора ҫеҫ кӑлармала,

— Тӗрӗс! Чӑнах та Автодор вӑл пӗчӗк йапала, 
ҫавӑнпа вӑл ҫулла тулта та ӗҫлеме пултарат,—ҫи- 
рӗплетрӗҫ пурте.

Тепӗр куннех Автодор шкапне коридора тухса 
лартрӗҫ. Ҫапах пушӑ мар, питӗ те тӑвӑр пӳлӗмре.

1ӳлӗмре кашни кунах урайӗнчен пуҫласа мач- 
чана ҫитиччен чӗлӗм тӑтӗмӗ йӑсӑрланат. Ҫтенасем 
ҫинче нимӗнле портретсем те ҫук. Райздрав шкапӗ 
ҫинче ерешмен картипе хупланса ларнӑ, кирӗвсӗр 
хут купи пӳлӗме илемсӗр кӑтартса тӑраЕ

Ҫак пӳлӗме кун каҫиччен 200 ҫынтан сахал мар 
кӗрсе тухат.

— Епӗ Райздрава, сывмарлантӑм...
— Епӗ Собеса, чӑлах, хӑлхасӑр...
—Епӗ ҫулйӗр пэйне...
Шавлаҫҫӗ. Пӗр-пӗрне ӗҫлеме канҫӗрлеҫҫӗ.
Тата нумайа пырӗ-ши ку пӗр-пӗрин ҫине ларса 

ӗҫлесси? Арк. Мустафнн.

Ӗҫме вӗреннӗ ҫын

— Хама хам страховкӑ тӑвас, тетӗп.
— Мӗнтен? Вилесрен-и? __
— „Капкӑна" ҫакланасран.
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Вулаканеен предетавитӗлӗеем:—Чӑвашеен пролетарилӗ еатирӑн
„Капкӑн“ ҫыруҫкеене, пролетариле-



|л тултарнӑ йатпа

гӑнӗ, боЛ)Шевикла еамокритикӑн хӗҫпӑшалӗ пулеа тӑракан 
колхозла пыеӑк хӗрӳллӗ еалам!



V

Камсем вӗсем 10-ш 11-мӗш страницара ӳкерсе панӑ ҫынсем
{Йуратса панӑ характеристшӑ)

1. Иван Мучи—хӑй ытлашши 
ватах мар пулин те, хӗрсем^умӗнче • 
„мучи“ тесе чӗннӗшӗн ҫиленме 
пӗлмен ҫын. .Капкӑнра" журнал 
ҫуралнӑранпах ӗҫлет, анчах хӑй 
ҫуралнӑранпах „Капкӑнра* ӗҫле- 
меле пулманшӑн чылай ӳпке- 
лешни палӑрат. Йубилей кунне 
сухал)Не РОКК парикмахӗрскине 
кайса хыртарса килнӗ хыҫҫӑн, 
хӑйӗн ухата хатӗрӗсене тасатса, 
ҫу сӗрсе йалкӑшаканах туса хучӗ.

2. Шӑпчӑк—кӗлетки ҫине пӑх- 
сан, никам та шӑпчӑк тесе калас 
ҫук, ҫавӑнпа та хӑш чухне ,Кап- 
кӑнра“ „Ҫпритун Бабай" тесе ал 
пусат. Шӑпчӑкла йурласах соцц- 
алисӑм строитӗлствине йурӑхсӑр 
кайӑксене астарса, „Капкӑна“ 
кӗртсе пыраЕ Килти вутӑ ҫур- 
малли пуртти, хӑйраман пирки, 
пит мӑка, чӗлхи вара хӑЙрамасӑ- 
рах пит ҫивӗч.

3. Иалавин—тути-ҫӑварӗ час- 
часах кулкалат пулин те, хайар- 
лӑхӗ нумай: бӳрократсене хӗрхен- 
мест Граждӑн вӑрҫинче Иван Му- 
чипепӗр бригадӑра пулнӑ,хэлӗ те 
„Капкӑн" бригадинче пӗрлех ӗҫ- 
леҫҫӗ. ,Капкӑн“ кантурӗнчен илнӗ 
гонорарсене кӗнекесем илсех 
пӗтерет.

4. Ваҫанкка—ватӑ капкӑнҫӑсен 
обшчӗствин членӗ. Хӑйне ве- 
чӗрсенче час-часах куратпӑр. 
Тата Тутаркас районӗнче „Кап- 
кӑн акара* хаҫат кӑларса ҫӳ- 
ренине куртӑмӑр. Вӑл сан ҫин- 
чен те хайар памфлет, те ырӑ 
некролог ҫырса парассине мал- 
танах пӗлсе тӑма хӗн. Чӑваш 
литературинче вӑл хӑй те, унӑн 
мӑн купӑсӗ те вырӑн йышӑнса 
йулассине епӗр пурте пӗлетпӗр.

5. М акарӑв-„Капкӑнра“ чи пир- 
вайхи ӳкерчӗкӗ 1928 ҫулта август 
уйӑхӗнче ҫапӑннӑ. Ун чухне те 
вӑл Макарӑв йатлӑччӗ, халӗ те 
Макарӑв йатлӑ, ӳлӗм те Макарӑв 
йатпах, тӗрлӗрен йурӑхсӑр ҫын-

сене нумай ӳкерсепамашухӑшлаЕ
6. Алакер—пӗр вӑхӑтра ,Капкӑ- 

на“панӑ фелйетонсем айне „Симӗс 
хырӑм* тесе ал пусса пынӑ пулии 
те, хырӑмӗ унӑн нихӑҫан та симӗс 
пулман. „Кахал“ комедийе хӑйӗн 
пурнӑҫӗнчен илсе ҫырмая. Аслӑ 
Патӗрйел районӗнче„Капкӑн выр- 
мара“ хаҫат кӑларса ҫӳренӗ чухне 
„Капкӑн* столовӑйӗнче чылай 
„йулташсене" бесплатнӑ йӗплӗ 
ҫӑмах ҫитӗрнӗ.

7. Сверчков-хушаматне чӑваш- 
ла куҫарсан „шӑрчӑк* пулат. Апла 
пулин те, „Капкӑн“ редакцийӗ 
тума закас панӑ ӳкерчӗксене ним 
турткалансатӑмасӑрахтусапарат.

8. Етмен—1927-28-мӗш ҫулсен- 
че хэлӗ те хӑш чухне, киревсӗр ӗҫ- 
сен патшисемпе чылайах вирлӗн 
кӗрешни ҫинчен ,Капкӑна“ ву- 
лакансем пурте пӗлеҫҫӗ. Аслӑ 
Патӗрйел районӗнчи „Шмидт" 
колхоз членӗ, унпа пӗрлех ватӑ 
капкӑнҫӑсен обшчӗствин членӗ.

9. Филиппӑв В.—вунӑ ҫул хуш- 
шинче темиҫе пин ҫынна сӑрласа 
хаҫат-журналсем ҫине ӳкерсе ву- 
лакансене кӑтартнӑ, хӑйне пӗр- 
ремӗш хут кӑна ӳкерсе журна- 
лӑн вулаканӗсене кӑтартатпӑр. 
Пулӑ тата мулкач тытма йура- 
тат. Пулли те, мулкачи те кӗмен 
чухне, „Капкӑн* вал)Л)И ӳкӗрчӗк- 
сем нумайрах туса парат. „Кӑ- 
мака“ сӑмаха ,,комоко“ тет, 
ҫавӑнпа ӑна ,Капкӑн“ ва/ь-^ьи 
сатирӑлӑ калавсемпе фелйетон- 
сем ҫыртармастпӑр, ӳкерчӗксем 
ҫеҫ тутаратпӑр.

10. Аттай—пӑру хӳрисем ҫинчен 
ҫырнисӗр пуҫне растратчиксем 
ҫинчен ҫырма йуратат. „Капкӑн- 
ра“ сборник кӑларас шухӑш тыт- 
нӑ вӑхӑтсенче нумайрах ҫырат. 
1905 ҫулхи рево;ьУДиччӗн мӗн 
тунине пӗлместпӗр, халӗ Педин- 
ститутра вӗренет,

П .Е ллийӗв— ,Пӗр кун“ йатлӑ 
комеди нумай куна пыни ҫинчен
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йалти драмкружоксен репертуар- 
не пӑхса тухсан курма пулат. Чи 
малтан ҫырыа „Капкӑнран“ пуҫ. 
ланӑскер.йулашкиҫулсенче ,Кап- 
кӑнра“ ҫыракан ,Йышран уйӑрӑл- 
сан“, „ Ҫаран ҫинче“, ,Пӗр кун“ *** 
пулнӑ, тата Аксу Педтехникумӗн- 
че учктӗлре пурӑнат.

12. Лаш ман—ватӑ капкӑнҫӑсен 
обшчӗствин членӗ. „Тӗттӗм кӗтес- 
ре“, „Ахӑр самана* вӑхӑтӗнче 
„Леш хайхисем“„Манах пулӑшни- 
пе“, „Телейсӗр туй“ туса ,Тама- 
ша“ *) курни ҫинчен унӑн произ- 
веденисем тӑрӑх пӗлетпӗр. Ҫапнӑ 
чухне радио йупипех ҫапат, **) 
ҫапман, чухне хӗрлӗ улахсенче 
гимнсем йурласа ларат.

13. Ҫӳпенкке-ҫӳҫӗунӑн кӑтра.- 
Кӑтра ҫынтан ҫухрӑм ҫурӑран 
тар, тесе ҫавӑн ҫинчен каланӑ 
ӗнтӗ Шетме тӑрӑхӗнчи (Трак р.) 
,Капкӑна“ лекнӗ етемӗн йатне 
йӑтса ҫӳрекен упӑтесем.

14. Туртуш—туртат уш вӑл та 
„Капкӑнӑн“ хуранӗ ӑшне йама 
ҫимӗҫсем. Ав „Капкӑнӑн* ҫитес 
номӗрӗ ва/ЬФИ пӗр йапала туртса 
килсе панӑ та.

Мйаҫников—тӗреклӗ линисем- 
лӗ рисункӑсен тата бӳрократсене 
сапса ӑса кӗртмели сивӗ шывсен 
автӑрӗ, V

Калай—сӑнӗ кунта кӗреймен, 
мӗншӗн тесен, вӑл пит вӑтана- 
кан ача. Вӑтаннӑ пирки хӑйӗн 
фелйетонӗсем айне те пӗр сас- 
палли „К* кӑна лартса йарат.

Агакӑвпа Митта Петӗрӗ—ку 
картина ӳкернӗ чухне Мускавра 
пулнӑ, ҫавӑнпа кӗреймесӗрйулчӗҫ.

Кунта кӑтартнӑ автӑрсемсер 
пуҫне ,Капкӑн“ журналра Чӑ- 
ваш ҫӗршывӗнчи ӗҫҫыннисен чы- 
лай пысӑк пайӗ сотрудник пулса 
вирлӗнех ӗҫлесе пырат.

*) Л аш м ан  ҫы рнӑ ком едисен  йачӗсем .
**) Вӑл р ад и о  ком итетра ӗҫлет.

***) Е яли й ӗв  ҫы рн ӑ прои зведени сен  
йачӗсем .

Ш ӑп ачавр и  (И ш лей  гай о н ӗ) колхо- 
зницӑ’ М и ронӑвӑ  Ф а ^ ӑ  и р тн ӗ  ҫу лта  
ҫу лталӑкӗп е  те  6  ӗ ҫк у н ӗ  кӑна тунӑ.

Маттур ФаЧ)ӑ пит маттур, 
Чӑнах пулт^ратӑн! 
Ҫулталӑкра улт ӗҫкущ— 
Йалӑ култаратӑн!

Ата, Фащӑ, тыр вырма,
Ҫук еп, пыраймастӑп.

Ме ларатӑн сулхӑнра? 
Ӑшша чӑтаймастӑп.

Кахал-найан ҫынсенӗ 
Кирлӗ йӗплӗ хулӑ, 
Мухтамала вӗсене 
Намӑс хӑми урлӑ. Шӑпача^сем.
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Йӗр кине  пӗлмен  ҫын

357
— Аҫта ыткӑнан ҫавтери, Куҫма кум?
— Облигаци тӗрӗслеме кайас-ха. Й алсоветӗнче. тӗрӗслетертӗм те пӗр номӗр ҫех лекмен. 

Муш районра лекмен-ши тата.

Вунпӗр йӗкӗт, вунпӗр уйӑх
, — Айтӑр, айтӑр каВса пӑхар. Упасем пулсан 
йала йепле килсе выртчӗр? Упасем мар пу/ь— 

Ҫитрӗмӗр.
— Авӑ выртаҫҫӗ. Чӑнах та упасем мар никак.
— Мӗнсем-ши? Мӗнсем-ши кусем?
— Ҫынсем пулмала. Упасеи мар.
— Ҫынсем?! ^
■— Пӑхӑр ара—ҫынсемех!
— Уй, чӑнах та ҫынсемех иккен! Питне тир ҫӗ- 

ленӗскерсем!
— Тирсем? Мӗнле тирсем? Сурӑх тирӗсем и?

Темӗскер тирӗсем. Сурӑх тирех пулмала. Су- 
рах тирех...

—- Сурӑх тирӗсем нулсан уҫса пӑхӑр.
Ай, хайхи, пирӗн ҫухалнӑ комсомолӗссем 

питсене сурӑх тирӗ ҫӗлесе выртнӑ тем.
, — Чӑнах та ҫавсемех. Леш хяйхи ҫулталӑк хуш- 

ши хӑйсен комсомолла пичӗсене кӑтартыаннисем.
■— Апла пулсан организатӑрӗ те куатах пулӗ. 

Организатӑрӗ кирлӗччӗ. Шырӑр-ха, кунтах пулӗ.
— Акӑ пур, пур! Вӑл та кунтах!

Миҫен вӗсем?
— Пӗрре, иккӗ... Вунпӗрӗн!

— Нуккӑ, камӑн ҫумра йӗпсем пур. Тирсе пӑ- 
хӑр-ха айӑккисенчен.

— Ы-ы-ы-ых!—сас пачӗ пӗри.
— Татах тирӗр, атту вӑранаймаҫҫӗ пулӗ, вӗ:ем 

йӑвӑр ыйхӑлӑ ҫынсем.
— Ы-ых! Ыратат, ма тиретӗр?—сиксе тӑрса ларчӗ 

комсомол ҫекретарӗ Ҫеменӑв.
— Сирӗн ха/ь ҫывӑрма йурамаст. Колхоз^ ҫур- 

акине тухрӗ, Сирӗн ҫав ӗҫе хутшӑнмала. Йалта 
укҫа-тенкӗ, аш-какай, сӗт-ҫу, сӳс-кантӑр, ҫӑм тата 
ыттисене пухасси йулса пырат. Есӗр, тӑмпуҫсем, 
ҫавна сисместӗр. Ӑҫта ҫитнӗ унта тарса пытанса 
ҫывӑрса ҫӳретӗр. Ех, тӑмпуҫсем! — тесе пӗтерчӗ 
йалуполномочӗннӑйӗ Ф. Макҫимӑз хӑйӗн сӑмахне.

« **
Ҫапла Карикасси (Йетӗрне р.) комсомолӗссем, 

вунпӗр йӗкӗт, вунпӗр уйӑх хушши ҫывӑрса пу- 
рӑннӑ, халӗ те вӑранса ҫитеймен-ха.

Ну, комсомолӗссем, чӑрмантартӑм, ан ҫиленӗр! 
Малашне кун пек ан хӑтланӑр!

Кӗҫ. Манттай.
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ПРИШИБЕИЕВ УНТЕР
А. Чехӑв

— Пришибӗйӗв унтӗр-офицер! ҪентабӗрӗнЗ-мӗш 
кунӗнче есӗр Жигин уретнике, А/ьапӑва вулӑсри 
старшинана, Иефимӑв сотскийе, Ивановпа Гаври- 
лӑв пощатойсене, тата вӗсемпе пӗрле пулнӑ ултӑ 
хресчене сӑмахпа хӑртса та, ҫапса та кӳрентернӗ. 
Асӑннисенчен малтанхи виҫӗ ҫынна есӗр вӗсем 
службӑ ӗҫне тунӑ чухне кӳрентернӗ. Сире халӗ 
ҫак ӗҫ тӑрӑх айӑплаҫҫӗ. Хӑвӑр айӑпӑра йышӑ- 
натӑр-и?

Пришибейӗв, пӗрӗнсе ларнӑ сӑн-питлӗ унтӗр, 
аллисене салтакла айалала тӳрӗ тытат те, хӑрӑл- 
татакан сасӑпа, командӑ панӑ пек, калаҫма пуҫлат:

— Ваше высокороди, господин мировой сутйе! 
Апла пулсассӑн, саккунӑн пур статйисем тӑрӑх та 
пур ӗҫсене те пӗр-пӗринпе ҫыхӑнтарса атестаци 
пама сӑлтав пур еппин? Ку ӗҫре айӑпли епӗр мар, 
айӑплисем ыттисем пулаҫҫӗ. Пӗтӗм ӗҫ куята, ҫӳлти 
патшалӑх пулгӑр ӑна, вилнӗ ҫын вилли пирки тух- 
рӗ... Пыратӑп епӗ ҫапла ҫентабӗрӗн-З-мӗш кунӗнче 
хамӑн Анфиссӑ арӑмпа лӑпкан кӑна блогороднӑй 
ҫынсем пек, пӑхатӑп ҫырма хӗрринче тӗрлӗреа 
халӑх ушкӑнӗ тӑрат. Мӗнле саккунп» кунта халӑх 
пухӑннӑР—тетӗп. Мӗн пирки? Халӑха кӗтӳпе ҫӳреме 
саккунра уйрӑм йӗрке кӑтартса паман пу ӗ-ҫке?.. 
Сирӗлӗр!—тесе кӑшкӑратӑп... Киле салзнччӑр, тесе 
халӑха тӗрткелеме пуҫлатӑп, Йефимӑв сотскийе 
халӑхсене ӗнсечикки пама хушатӑп..

— Чарӑнӑр ха, есир вӗт уретник те, старӑстӑ та 
мар, халӑха хӑваласа салатма сирӗн ӗҫ им вара 
вӑл?

— Ун ӗҫӗ мар! Ун ӗҫӗ мар!—кӗтессенчен хрес- 
ченсен сассисем илтӗнеҫҫӗ.—Вашескороди, вӑл пире 
пурӑнма памаст. Вунпилӗк ҫул хушши ӗнтӗ епӗр 
ӑна тӳссе пурӑнатпӑр. Службӑран тавӑрӑннӑранпа 
асаплантарса пӗтернӗ ӗнтӗ, халӗ йалтан тухса та- 
расси ҫеҫ йулчӗ!—кӑшкӑрашаҫҫӗ кӗгессенчен.

— Чӑнахах ҫапла, вашескороди. Пӗтӗм йалпа 
ун ҫине жалӑбӑ тӑрататпӑр. Унпа пӗрле пурӑнма 
нийепле те май ҫук. Нихӑҫан та вӑл пире ирӗк 
памаст, йалан хӑйне майлӑ йӗркесем тӑват. Турӑш- 
семпе ҫӳренӗ чухне-и, йе туй таврашӗнче-и, йе 
тата мӗнле те пулсан ӗҫе тухсан-и, вӑл ҫитнӗ ӗнтӗ 
унта: кӑшкӑрашат, шавлашат. Пӗчӗк ачасене хӑл- 
хисене пӑрат, пӑйатам тейӗн имӗш, темскер хыпса 
тухас пек хӗрарӑмсем хыҫҫӑн вӑрттӑн пӑхса ҫӳрет. 
Нумай та пулмаст акӑ килсем тӑрӑх йурӑсем йур- 
ламала мар, тата хӑйӑ ҫутмала мар, тесе хушусем 
парса ҫӳрерӗ. Йурӑсем йурлама саккунра кӑтарт- 
ман, тет.

Пришибейӗв унтӗр ҫине ҫвидетӗле чӗннӗ ста- 
рӑстӑ та калама пуҫларӗ.

— Чарӑнӑр-ха, хӑвӑр сӑмахӑра есӗр калама 
ӗлкӗрӗр-ха, халӗ Пришибейӗв калаҫтӑр... Приши- 
бейӗв, калаҫӑр!—тесе пӳлчӗ ҫвидетӗл сӑмахне 
мировой.

— Итлетӗп!—терӗ харӑлтатса унтӗр.—Есир, Ваше 
высокороди, халӑха хӑвалама ман ӗҫ мар, тесе 
.ӑнлантарса патӑр... Ну, ку лайӑх^ӗнтӗ... Анчах та 
йеркесӗрлӗх тухсан мӗнле пулас? Йӗркесӗрлӗх тума 
халӑха ирӗк пама йурат им-ха вара? Халӑха ирӗк 
парасси ҫинчен саккунра ӑҫта-ха вӑл уйрӑмӑн 
кӑтартса пани пур? Е? Епӗ ирӗк пама пултарай»
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мастӑп. Епӗ те вӗсеае хӑваламасан, йе тата ыйт- 
масан, мансӑр пуҫне кам тӑвӗ вара ку ӗҫсене? 
Каластӑк пӗтӗм йалӗпе те пӗр епӗ ҫеҫ йӗркесене 
пӗлсе тӑраканни. Аха/ь ҫынсене, каластӑк, ваша 
высокороди, пӗр епӗ ҫеҫ пӑхса тӑма пултаратӑп, 
Пӗр епӗ ҫеҫ пур ӗҫе те ӑнланма пултаратӑп. Епӗ 
мужик тавраш мар, епӗ унтӗр-офицер, епӗ 
каптенармӑс пулнӑ, Варшавӑра штабра служит 
тунӑ; службӑ хыҫҫӑн, хӑвӑрах пӗлетӗр, пожар- 
нӑйраӗҫлерӗм, анчахта сывлӑх йапӑх пирки пожар- 
нӑйран тухса икӗ ҫул хушши клаҫически прогим- 
назире швейцартаслужиттурӑм... Пур йӗркесене те 
пӗлсе ҫитнӗ ӗнтӗ... Мужик вӑл аха^ь ҫын, вӑл нимте 
ӑнланмаст, вӑл мана пӑхӑнса тӑмала; мана пӑхӑн- 
сзссӑн ӑна хӑйнех усӑ пулӗ. Акӑ илер-ха, сӑмах- 
ран, ҫак ӗҫе... Хӑваласа салататӑп епӗ халӑха, пӑха- 
тӑп, шыв хӗрринчи хӑйӑр ҫинче шыва путса вилнӗ 
ҫын вилли выртат. Мӗнле йӗрке^тӑрӑх выртат-ха 
ҫак виле кунта?—тесе ыйтатӑп. Иӗрке-и ку? Урет- 
никӗ мӗн пӑхат? Мӗн пирки есӗ, уретник, виле 
ҫинчен пуҫлӑхсене пӗлтерместӗн?—тетӗп. Тен ку 
ӗҫре етем хӑй ирӗкӗпе ш чва сиксе вилнӗ, тен кунта 
Ҫӗпӗр шӑрши пур? Е? Йе кунта ҫынна саккунсӑр 
йӗркепе вӗлернӗ-и тен? Жигин уретник епӗ кала- 
нине хӑлхана та чикмест, папироскӑ ҫеҫ туртаЕ 
„Мӗнле капла есӗ мана кӑтартма пултаратӑн? Ӑҫтан 
килнӗ сирӗн ҫакӑа пекскер? Епио хамӑр ӗҫе пӗл- 
местпӗр тесе шутлатӑр-им“ тет вӑл.—„Вилепанче 
ахалех тӑратӑн, нимӗскер те пӑхмастӑн, ҫавӑнпа 
та есӗ ухмах!” —т рӗм епӗ. „Виле ҫинчен епӗ ӗне- 
рех становойа пӗлтернӗ*,—тет мана хирӗҫ уретник. 
„Саккун пуххисен хӑш статйи тӑрӑх? Шыва кайса, 
йе ҫакӑнса вилнисеи, тата ҫавӑн пеккиген ӗҫӗсем 
тӑрӑх становой мӗн тӑвӗ-ха?—тетӗп епӗ, Ку уго- 
ловнӑй ӗҫ. тата гражданский ӗҫ... тетӗп хаи. Кунта, 
тетӗп епӗ, господин следоватӗле, тата сутйесеие 
хыпар памала. Чи малтанах, кунта есӗ, тетӗп хам, 
акт ҫырмала, актне господин мировой сутйене 
йамала. А вӑл, уретник, снаш, итлет те кулса 
тӑрат, Мужиксем те кулаҫҫӗ. Пурте кулчӗҫ, ваше 
высокороди. Кун пирки епӗ приҫагӑ памата пул- 
таратӑп. Ак ҫакӑ та, ак ку та, Жигин хӑй те кулчӗ. 
„Мӗн шӑлӑр1 ене йӗрнӗ?“—тетӗп хам. Уретннкӗ: 
„Ун пек ӗҫсене мировой сутйе пӑхма тивӗҫлӗ 
мар*-^тесе лаплаттарса хучӗ. Ҫак сӑмахсене илт- 
сессӗн, вӗриленсех кайрӑм...

Пришибейӗв каланӑ ҫӗртен Жигин уретник йенне 
ҫавӑрӑнса тӑрат те: „Уретник, есӗ ҫавӑн пек сӑмах- 
сене каларӑн вӗг“,—тесе ыйтаЕ

— Каларӑм, тет лешӗ.
„Уа пек ӗҫсене мировой сутйе пӑхма тивӗҫле 

мар”, тенӗ сӑмахсене вӑл пӗтӗм халӑх умӗнче 
каларӗ... Ку сӑмахсене пӗтӗм халӑх илтрӗ... Ваше 
высокороди, ку сӑмахсене илтсен, каллех калатӑп- 
ха, вӗриленсех кайрӑм, хӑраса сиксе ӳкрӗм... тепӗр 
хут кала-ха, тетӗп хам, ҫапла-капласкер, ҫав ха;ь 
каланӑ сӑмахсене!—тетӗп. Вӑл каллех ҫав сӑмах- 
сене калат... Епӗ ун патнеле пыратӑп. Господия 
мировой сутйе ҫинчен есӗ мӗнле-ха ҫавӑн пек 
сӑмахсем калама пултаратӑн?—тетӗп хам. Есӗ 
полипи ҫынни полици майлӑ пул, мӗнле-ха вара 
есӗ ҫавӑн пек влаҫа хирӗҫ пыратӑн?—тетӗп. Е?—



етӗп. Пӗлетӗй-й есӗ, тетӗп, ҫавӑн пек сӑмахсем* 
иӗн господин мировой сутйе сана жандарсен кӗпӗр- 
ери тытӑмне йама пултарат, тетӗп. .Мировой 
утйе хӑйне панӑ ирӗкрен иртсе ытлашши нимех 
е тӑваймӗ ӗнтӗ. Вӑл пӗчӗкрех ӗҫсене ҫеҫ пӑхат"— 
•есе хучӗ ҫавӑн чухне старшини те. Ҫаплах каласа 
хучӗ к(Ҫ а. Ку сӑмахсене те пурте илтрӗҫ... Мӗн- 
1бха есӗ твпла, тетӗп епӗ, влаҫран мӑшкӑласа кулма 
(ӑйатӑн?—тетӗп. Ну, тетӗп хам, манпа путлӗрех 
гул, шӳт тавраш ан ту, ӗҫсем начара тухӗҫ тетӗп... 
Варшавӑра служит тунӑ чухне, тата клаҫически 
прогимназире швейцарта служит тунӑ чухне ҫавӑн 
пек йӳрӑхсӑр сӑмахсене илтеттӗмччӗ те тӳрех 
грама тухаттӑмччӗ. Жандарма тупаттӑм та: ,кил-ха 
сунта, кавалер*, теттӗм, вара илтнине пӗтӗмпех 
(аласа параттӑм... А кунта йалта кама калас? 
Пӗтӗмпех аптрамала... Ха.>ьхи халӑх йӗркерен тухса 
пӑхӑнми пулни ҫинчен шухӑшласа илтӗм те кӳренсе 
карӑм, унтан ҫиленсе карӑм, алла судса йатӑм та... 
сирӗн ҫинчен, ваше высоквроди, ҫавӑн пек сӑмах- 
сем калама ан хӑйтӑр тесе, хытӑ ан пултӑр, анчах 
тӗрӗс пултӑр, тесе хуллен кӑна... Старшина хутне 
уретник сиксе кӗчӗ. Епӗ уретникне те... Вара кайрӗ 
хыпса пирӗн ӗҫ... Ваше высокороди, пӑртак хӗрӳ- 
леннӗ ҫав епӗ... Анчах пӑртак та пулин хӗнемесен 
йурамаст, унсӑрӑн вӑл тӑна та кӗрес ҫук, тата 
хӗнемесен ҫылӑх та пулат. Пуринчен ытла ӗҫшӗн... 
Калӑпӑр йӗркесӗрлӗхшӗн... кирлӗ.

— Чарӑнӑр-ха! Йӗркесӗрлӗхсем пулассине уйрӑм 
ӗҫлӗ ҫынсем пӑхаҫҫӗ. Ку ӗҫе уретник те, старӑстӑ 
та, сотски тещ ӑхат, Есӗр тата мӗнлескер?

— Уретник вӑл пурне те пӑхса ҫитереймест, 
тата вӑл епӗ пӗлнине пӗлмест те.

— Анчах ӑнланӑр-ха, вӑл ӗҫ пӗрте сире тивӗҫлӗ 
мар.

— Мӗн калатӑр есир? Мӗнле-ха вӑл ман ӗҫ мар? 
Тӗлӗнмеле. Ҫынсем йӗркене пӑсаҫҫӗ, вӑл ман ӗҫ 
мар, тет. Вара ман вӗсене мухтаса пуҫсенчен шӑл- 
малаччӗ-им-ха? Вӗсем акӑ: йурӑсем йурлама чарат, 
тесе ман ҫине жалӑбӑ параҫҫӗ... Анчах тӗплӗн кӑна 
шутласа пӑхӑр-ха: мӗн лайӑххи пур вара ҫав йурӑ- 
сенче? Мӗнле те пулсан ӗҫ тӑвас вырӑнне, вӗсем

йурласа лараҫҫӗ... Тата каҫсепче хӑйӑ ҫутса ларма 
йӗрке тунӑ. Ҫывӑрма выртмала, вӗсем кулса калаҫса 
лараҫҫӗ... Ун пеккисене епӗ пурне те ҫырса хунӑ.

— Камсене ҫырса хунӑ?
— Хӑй ҫуттипе ларакансене ҫырнӑ.
Пришибейӗв унтӗр кӑсйинчен тасамарланса кайнӑ

хут татӑкӗ кӑларат те, куҫлӑх тӑхӑнса вулама 
тытанат.

Хӑй ҫутипе ларакан хресченсем ҫаксем пулаҫҫӗ: 
Иван Прохорӑв, Савва Микифӑрӑв, Петр Пегров, 
тата Шустровӑ салтак арӑмӗ Ҫемен Кисловпа са- 
кунсӑр мӑшӑрланса пурӑнат. Иван Сверчок тухат- 
м_ӑш ӗҫӗпе хӑтлрят , унӑн арӑмӗ, Мавра йатлйскер, 
ҫӗрле йут ҫын ӗнисене сума ҫӳрет, вӑл тукатмӑш 
карчӑкӗ...

— Ҫитӗ! Урӑх калаҫтармастӑп!—сутйе ҫвидетӗл- 
сене ыйгма пуҫлат.

Пришибейӗв унтӗр куҫлӑхне ҫамки ҫине ҫӗклесе 
лартат те мировой ҫине тӗлӗнсе пӑхма пуҫлаЕ Ми- 
ровой сутйе ун майлӑ пулманнинчен тӗлӗнет вӑл. 
Унӑн сиксе тухма тӑнӑ куҫӗсем йӑлгӑртатаҫҫӗ, 
самси хӗп-хӗрлӗ пулса кайнӑ. Хӑй пӗрре мировой 
ҫине, тепре ҫвидетӗлсем ҫине пӑхса илет, мировой 
мӗншӗн ҫиленнине те, сут пӳлӗмӗнче кӗтессенче 
ӳпкелесе калаҫнине те, кулнине те нийепле те 
ӑнланаймаст. _Пӗр уйӑха хупса лартмзла тӑвас, 
тесе йышӑннӑ сут пригӑвӑрне те вӑл ӑнланма пул- 
тараймаст.

— Мӗн пирки-ха? Мӗнле саккун тӑрӑх?—тет 
чухласа илеймесӗр аптӑранипе аллисене саркаласа 
вӑл.

Тӗнче'улшӑннӑ, ҫут тӗнчере текех пурӑнма ҫук 
ӗнтӗ, тет вӑл хӑйне хай. Тӗксӗм, хуйхӑлӑ шухӑш- 
сем ҫавӑрса илеҫҫӗ ун пуҫне. Анчах сутран тух- 
санах, алӑк умӗнче мужнксем ушкӑнпа калаҫса та- 
нине курсан, хӑйӗн пӑрахма пултарман йӑлли тӑрӑх 
аллисене айалала салтакла тӳрӗн тыта^^ те хӑрӑл- 
тӑтулӑ ҫиллес сасӑпа:

— Ех, халӑх! „Сирӗлӗр!. Ушкӑапа ан пухӑнӑр! 
Килӗрсене саланӑр!—тесе кӑшкӑраЕ

Ҫ. Лашман куҫарнӑ.

В ӗ ҫ л е р ӗ ҫ
Сосновкӑ Йалсовечӗ ҫумӗнче тухса тӑракан „Ма- 

лала“ хаҫатӑн редколлегине Ивановӑ колхозницӑ 
Ҫакӑн пек заметкӑ ҫырса панӑ:

.П и р ӗ н  йалти  йалпо при каш чӗкӗ Ҫ ем йонӑв пайш чик- 
сен е  улгалам а йуратат. П ӗр р е  ҫапла, епӗ, тӑв ар  илме 
пытӑм та, мана 4 кило виҫсе' пачӗ. У кҫине 5 килош ӗн  
йлчӗ. К иле тавӑрӑнсан  тӑвара виҫсе пӑхрӑм та, 3  кило 
анчах  ту р тр ӗ . Унтан тата Ҫ ем йонӑв йалан ах  лавкана ачи- 
сене йертсе килет. А чисем  вар а  пайш чпксем  умӗнчех 
к он ф етсен е, прем ӗксене ш ӑш и пек сӗ^ӗр м е  ты тӑнаҫҫӗ, 
патш алӑха ты р ӑ  сутнӑ  к олхозни ксем ш ӗн  килнӗ велоҫи- 
педа, вӑл  хӑй н е  ва;ь(ьи илчӗ. П и рӗн  со вет  влаҫӗн че  ку- 
наш кал при каш чӗк  пулм ала м ар .

Ивановӑ Нинӑ."

Редактӑр (Саландайӗв), ҫак заметка илнӗ те, пӗр 
минут хушшинчех ҫапла туса хунӑ:

.П и р ӗн  йалпо  су ту ҫӗ  Ҫ ем онӑв йулташ , хӑйӗн  ӗҫне 
аван нлсе п ы р ат , ^анчах ҫитм енлӗхсем  те  пур : т ӑ в а р а ' 
пайш чиксен е  5-ш ер кило  п ар ас  в ы р ӑн я е , 4 -ш ар  кило 
кӑна парат. Х ы паланса ӗҫленипе, час -часах  вакланӑ ук- 
ҫан а  тавӑрс»  пам а та  м анса кайа!'. Ха.^ те  ачи сем  пулӑ-

ш аҫ ҫӗ , у н сӑр ӑн  ӗлкӗрес  те  ҫук . КӑҪал йи рӗн  йалпо вС- 
л о ҫи п ед  туйанчӗ. П и рӗн  й а л п эр а  ы тги йалпосем  п урге  
при м ер  илм еле.

Ивановӑ Нинӑ.*

Заметкӑна редактӑр хӑйӗн помошникне, Йего- 
рӑва (техредактӑра) тепӗр хут ҫырса хаҫата кӳрт- 
ме хушнӑ. Ун чух вара замӗткӑ ҫакӑн пек пулса 
тухнӑ:

„П и р ӗн  йал п о  су ту ҫӗ  Ҫ ем йонӑв аван  ӗҫлет, ан чах  вӑл 
йалпо  лавкинчен ы тла та инҫе пурӑнат: 4  йе  5 килом е- 
тӑр  т а  п у л ӗ . Л ав к ан а  пынӑ ачасен е  в ар а  час-часах  хват- 
терн е  кай са  чӗнме л е к е т . В ы ручкӑна та вӑд вӑхӑтлӑ  п ар са  
пы м а манса кайат. Ҫ улла п у л сан  велоҫи п едп а ҫӳреччӗ  
те , ха.Ц) хӗлле, Ҫ ем йонӑвӑн кооперац и  ҫы вӑхнерех  ур ӑх  
хватгер  тупм ала.

Ивановӑ Нинӑ.*

Ӑнлантӑр-и вулакан? Ӑнланман? Апла пулсан 
ӑнлантарса парар: Саландейӗв—Ҫемйонӑвӑн пуҫани 
пулаӖ, Иегорӑвӗ—пултӑрӗ. Анлантӑр-и ӗнтӗ?

Еселе Петӗрӗ.
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Радио^мыскара
Йӑпӑр-йӑпӑр йуптарса 
Кукӑр-макӑр пымӑпӑр,
Тӳрех ҫапла каласа 
Чӑн сӑмаха пуҫлӑпӑр:
V/
Еҫсем хыҫҫӑн лӑш кӑна 
Пӗр си канса ларнӑ чух,
Ырӑ музӑк кӑшт кӑна 
Камӑн итлес килес ҫук?'

— Ҫав ыузӑка кам парат?

— Радио!

Тӗр-тӗр халап йариччен 
Клуба кайса лар иккен,— 
Ӑслӑ сӑмах—пыл та ҫу, 
Савӑнтарат калаҫу.

— Ҫав сӑмаха кам калат?

— Радио!

Мускав мӗскер уставлат? 
Шупашкар мӗн шухӑшлат— 
Аппаратне пӑр кӑна,
Итле вара пӗр кана.
/
Ак мӗскер паратӗ вӑл 
Тӗлӗнтермӗш радио.

Анчах ҫакӑ ырлӑха 
Чылай ҫӗрте кӑлӑхах 
Хӑбалаҫҫӗ хурлӑха.
Ҫавӑн ҫинчен пӗр сӑиах 
Килчӗ манӑн асӑма.

Пӗрре епӗр йулташпа 
Чӳк йалӗнче пултӑмӑр, 
Пыраттӑмӑр урампа,—
Пӗр мыскара куртӑмӑр.

Ҫӳлӗ, пысӑк клуб ҫинче 
Икӗ йупа ик йенче. 
Кармашаҫҫӗ ҫӳлеле,
Пӑхсан ҫӗлӗк ӳкмеле.

Ак мӗнле ларатӗ вӑл 
Йал илемӗ радио!

Унччен-кунчен пулмарӗ, 
Йулташ калтах чышайрӗ.
— Пӑх-ха пӑх, тет хай йулташ- 
Мӗн амак ку, мӗн пӑсташ? 
Куратӑн-и?

— Курмастӑп.
Лайӑхрах пӑх, суймастӑп... 
Хайхи шӑмӑ куҫлӑха 
Сӑмса ҫинчен илтӗм те,
Курах кайрӑм: ак ӗнтӗ!
Еп кайӑксем пу/ь тесе,— 
Антен ҫине ретлесв

Ҫакнӑ тӗрлӗ хӑйамат: 
Ик-виҫ ҫӗтӗк ҫӑпата 
(Ҫтан пӳ ҫитнӗ тупата!).

Тӑлӑ, пушӑт саламат, 
Вӗ/ь-вӗд) вӗҫен 
Хут ҫӗлен,
Тата тем-тем хэйамат, 
Калама та хӑйаймасп.

Ак мӗнле ларатӗ вӑл,
Йал идемӗ радио!

Клуб.

Кӗтӗмӗр. Куҫлатпӑр:  ̂
Тӗрлӗ-мӗрлӗ ӑпӑр-тапӑр, 
Ватӑ сценӑ—хӑлтӑр-халтӑр, 
Ухсах-чӑлах тенкелсем,
Кӗве ҫинӗ картинсем...

Пӗр хӗрарӑм кӑптӑр-каптӑр! 
Тутаркаласа ҫӳрет,
— Инке, есӗр кам пултӑр?
— Кунта епӗ стурӑш, тет.

— Апла пулсан пит аван, 
Епӗр акӑ хуларан... 
Каласамӑрччӗ ҫак есӗр— 
Ҫта-ши радио кӗтесӗ?

— Йурӗ, йурӗ... килӗрех. 
Чӑлан уҫи хам ҫумрах,
— Инке, пире чӑлан мар, 
Радиона уҫса пар,
— Ҫавӑнтах ларатӗ у 
Пирӗн клубри радио.
Уҫса пачӗ чӑлана:
Ак таыаша саиана!
Пирӗн умра хуҫалӑх 
Пӗр йал тутӑ пулмалӑх. 
Кунта инкен тем те пур.
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Мӑнтӑр шӑртаи,
Пуснӑ хур.
Чӑкӑт,
Сарҫу,
Таварӗ,
Тул ҫӑнӑхӗ ырҫара;
Сӗтпе тулнӑ кӗленче,
Сар хӑймалӑ'кӑкшӑмсем, 
Ҫакса хунӑ сысна пуҫ— 
Пурте шӗкӗр, тавтапуҫ!

— Анчах... ҫта ларатӗ вӑл, 
Инке, сирӗн радио?

Пӑхӑр, пӑхӑр, ҫакӑнтах.
Акӑ ҫакӑ пралкинчен 
Сысна тӑрат ҫакӑнса.
Пустуй аха/{) лартиччен 
Панкисене, хам ӑспа,
Тытап сӗтпе хӑймапа.

Ак ку хура питлӗхӗ 
Чӳлмек витме сиплӗхлӗ.,. 
Калаҫатчӗ пӗлтӗрсем...
Анчах часах пӗтерсе 
Ӑна пирӗн лартаҫҫӗ.
Ал пыран пӗр—пӑратчӗҫ, 
Ҫаплах ватса пӑрахрӗҫ... 
Йешчӗкӗ те халӗ ҫук.
Хамӑр пӑхсах тӑман чух, 
Шӑши йӑва тунӑ та,
Чӗп кӑларнӑ мӗн унта.
Вара епӗ ҫаплипех 
Кӑларса петӗм тулала.
Курма килчӗҫ кассипех... 
Унтан ӑна пӗр ача 
Илсе кайрӗ пулмала,—
— „Мана ку пит кирлӗ, тет. 
Шӑнкӑрч хӑвӑ./ь тумала, 
Кайӑк кунӗ ҫитрӗ“, тет.

Ак мӗнле мӗн есӗ,
Радио кӗтесӗ!

Вара епӗр хирӗлсе 
Йалсоветне утрӑмӑр. 
Кӗнчелере хирӗҫле 
Шӑнкӑрч хӑвӑ./ь куртӑмӑр... 
Лачлаттарса суртӑмӑр.

Шӑнкӑрч йурра шӑратат. 
Чӗре туртса ыратат...
Ак ӑҫта лзратӗ вӑл 
Пархатарсӑр радио!

Ӑртиван Мучи.

Окуркӑсем пӑрахма

Куфтурлӑ хулара урамсенче окуркӑ пӑрахмали 
савӑт сапасем пулмала. Ш упашкарта ҫук. Ҫа- 
вӑнпа та малала пирус туртакансен урам тӑрӑх 
ҫӳренӗ чухне ҫакӑн пек окуркӑсем пӑрахмали 
с а в ӑ т - сӑпасем ҫакса йарса ҫӳремеле пулат 
пулмала.

План тӑрӑх пирӗн лайӑхрах 
самӑрӑлмала.

Пичет кунӗ йачӗпе

„ К А П К А Н “
илӗр ҫырӑнса!
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Йӗплӗ ҫ ӗ м а х
Ҫурхи кун.

Ҫурхи кун пит хитре. Ҫуркунне пӗтӗм чӗрчун 
савӑнат.

Хоршевашри (Хӗрлӗ Чутай р.) ӗҫлӗ ҫынсем те 
(йалсовет ҫекретарӗ, счетовочӗ, вулав ҫурт пуҫ- 
лӑхӗ) к ^ к а  пек хӗрелсе кайсах савӑнаҫҫӗ. Савӑн- 
малах гавӑнмашкӑн 40 градуслине ӑша илеҫҫӗ те 
вӑрӑм^ мӑйӗсене тӑсса салтак йуррисем йурласа 
йал тӑрӑх йантратса ҫӳреҫҫӗ; „Сывӑ пулӑр та пур 
пулӑр, пурте пирешкел ан пулӑр*...

„Сирешкел“ пулас марччӗ. „Капкӑн* йубилейӗ 
йачӗпе тухакан номӗрнех кӗрсе ӳкмеле тивӗҫлӗ 
пулас марччӗ ҫав.

Нӳхреп.
Трак районӗнчи Ващушкассине пытӑмӑр та, шӑрш- 

ларӑмӑр-шӑршларӑмӑр, ниҫта та комсомол орга- 
низаци шӑрши палӑрмарӗ.

Ҫынсенчен ыйтса пӗлнӗ тӑрӑх, комсомол орга- 
ниэаци пур унта, анчах шӑрши палӑрмасЕ Ҫур- 
акине хатӗрленнӗ чухне те, ҫуракинче те, ытти 
кампанисене иртернӗ чухне те шӑрши палӑрмарӗ. 
Мӗншӗи-ши апла? Ващушкасси колхозӗн кӗркунне 
ҫӗртсе йанӑ 800 пӑт паранкӑ пек ҫӗрсе кайман-ши 
вӗсем халӑха курӑнмасӑр нӳхрепре ларнӑ чухне. 
Пирӗн шухӑшпа вӗсем нӳхрепрех лараҫҫӗ, урӑх 
ҫӗрте ниҫта та пулма кирлӗ мар.

Хулиганлӑх.
Хулиганлӑх ҫинчен. Мӗн тӑвас ӗнтӗ? Ҫӑлтӑрсем 

те сӳнеҫҫӗ. Чечексем те хӑй вӑхӑтӗнчех шанаҫҫӗ. 
Ҫӳҫ те вӑхӑт ҫитсен тӑкӑнат. Ҫав вӑхӑтрах хӑш- 
пӗр ватӑ темӑсем, мур илесшӗсем, пӗтмеҫҫӗ, чӗрӗ 
пурӑнаҫҫӗ... Акӑ!

Сармантейӑн сар чӑххи сар ҫӑмарта тунӑ, тет, 
ӑна шӑши хӳрипе ҫапса ҫӗмӗрнӗ, тет, теттӗмӗр 
ӗлӗк, халӗ Йӗпреҫ вӑрманпромхозӗнчи Черноре- 
ченск вӑрман пунктинче ӗҫлекен Хундеров Ҫи- 
нахван пӗр лаххан сӑра-ерех ӗҫсе тултарнӑ хыҫ- 
ҫӑн, арӑмӗн ҫӗвӗ ҫӗлемели машшинне кӗрст анчах 
ҫӗклесе ҫапса аркатнӑ, урамра иртсе пыракан пус- 
кил арӑмӗн чукунне туртса илсе хапха йупи ҫумне 
ҫапса ҫӗмӗрнӗ, кӳршӗ ҫынни чӳрече кантӑкне ма- 
шин ҫӗмрӗкӗпе ҫапнӑ та, кантӑк пӗррр! анчах ар- 
канса кайнӑ, унтан Хирӗҫҫи Йехим патне каҫса чи 
малтан чӳрече кантӑкӗсене ҫапса сирпӗнтернӗ, ун- 
тан пуртӑ тытса, питӗрнӗ ҫенӗк алӑкне уҫса кӗрсе, 
пӳртри ҫынсене ,вӗлереп“ тесе хӑратнӑ.

Мӗн курнӑ, ҫавна ҫапса аркатакан Хундеров 
Ҫинахвана пролетари сучӗ урлӑ ҫапмала. Тата вӑр- 
манта шӑпӑрлӑх хурӑн темӗн чухлех, хурӑн шӑ- 
пӑрӗпе хуса сирпӗтсех кӑларас пулат пулӗ ӑна вӑр- 
ман пунктинчи хӑй вырӑнӗнчен.

Ҫумкурӑксен тусӗ.
— Пӗлеттӗр-и есӗр ӑҫта-ши Шашкар тенӗ мӑн 

йал?

— Кам пӗлет! Инҫетре пулмала!

Чӑнах та инҫетре пулмала, мӗншӗн тесен пӑр. 
типе правитӗлствӑн сухапуҫне уйа кӑлармала мар, 
тесе каланӑ постановлени вӑл йалти йединолич- 
никсем патне халӗ те ҫитеймен. Кӑҫал та иккӗыӗш 
пйатилеткӑн виҫҫӗмӗш ҫулӗнче те, вӑл йалти хӑш- 
пӗр йединоличниксем ҫурхи акана суха пуҫпех 
тухрӗҫ.

Шашкар йединоличникӗсӗм, ҫав тери есӗр ин- 
ҫетре пурӑнаттӑр пулин те, „Капкӑн* шыраса туп- 
рӗ акӑ сире. Сухапуҫсене пӗтермесен „ҫумкурӑк- 
сен тусӗ” тесе йат паратпӑр сире.

Лайӑхне лайӑх та...
Ишлей районӗнчи Ҫатракассинче ӗҫлӗ вырӑнта 

пурӑнма аван, пуринчен ытла вулав ҫурчӗн пуҫ- 
лӑхӗ пулса пурӑнма аван. Парне йалкор пӗл- 
тернӗ тӑрӑх, унти вулав ҫурчӗн пуҫлӑхӗ Илйин 
пӗрмайах вулав ҫуртне ҫӑрапа питӗрсе усрат. Ӗ; 
укҫи тенине кашни уйӑхрах. илет.

Ҫатракассинче вулав ҫурчӗ пуҫлӑхӗ пулса пу- 
рӑныа лайӑхне лайӑх терӗмӗр те, анчах вӑл йалтан 
питех инҫех те мар „Капкӑн* журнал пурри кӳрен- 
терет.

Кӗпер пирки.
— „Тӑвас-тӑк тӑвас*,—тенӗ Тутэркас районӗнчи 

Кашмаш йалсовечӗ. „Тӑвас-тӑк тӑвас* тенӗ хыҫҫӑн 
кӗпер вагь7|)И вӑрмантан йӑвӑҫсем кӳрсе килнӗ. 
Кӳрсе килнӗ хыҫҫӑн, кӳрсе килни ҫинчен манса 
кайнӑ, манса кайнӑ хыҫҫӑн, ҫав йӑвӑҫсене кама 
кирлӗ ҫавӑ пырса тийе-тийе кайса пӗтернӗ. Халӗ 
Кашмаш йалсовечӗ,кӗпер ва.^.(ьи вӑрмантан йӑвӑҫ- 
сем кӳрсе килни ҫинчен манса кайнӑранпа икӗ ҫул 
ҫитрӗ.

Йалсоветӗнче ӗҫлекенсем, калӑр-ха: кӗпер кир- 
лӗ-и сире йе кирлӗ мар-и? Ҫавӑн ҫинчен шухӑш- 
ляса пӑхма кӑштах сире срок паратпӑр. Срокӗ— 
„Капкӑн* май уйӑхӗнчи номӗрӗ тухаччен.

Пушар пичкисем.
Ҫавалҫырми (Ҫӗрпӳ р.) йалсовечӗ пушартан хй* 

рамаст. Пушартан кӑраманни ҫакӑнтан паллӑ: пу- 
шар хатӗрӗсемпе пушар пичкисем ӑҫта кирлӗ унта 
йӑваланса выртаҫҫӗ.

Ҫавалҫырми йалсоветӗнче ӗҫлекенсем, ма пушар 
пичкисене ӑҫта кирлӗ унта йӑваланса выртаратӑр- 
Кӗркуяне темиҫе пушар пички хӑйар йе купӑста 
тӑварласа лзртнӑ пулсан,халӗ нӳхрепрен илсе т у х са  
ҫиме пит аван пулаччӗ. Пире пӗлтернӗ тӑрӑх, си- 
рӗн хушӑра сыпкалансем те пур, — вӗсем ва.(Ь-Т)*̂  
закускӑ та ҫителӗклӗ пулаччӗ, халӗ закускӑ шырас! 
йӗплӗ ҫӑмах хуранне кӗрсе ӳксе пит пысӑк намӑс! 
курчӗҫ.
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Я . ..

Ь^йӑхрзй тзрсаи,
Пит*куҫчл ҫусан 
Кам-ха тусу сан?
-.-„КапкАн®.
Ӗҫ пзтне тулсан,
Кзшт каниа лзрсан 
Кам савӑнтарат?
•—„Капкӑн*.
Хӗрлӗ улахра,
Тӗрлӗ вӑйӑра 
Савӑнас яулсаи,
Ес мӗскер вулан?
~„Капкӑн*.
Ӗҫрн чир-чӗре 
Тӗрлӗ пӳр-сӳре 
Мӗнае емеллев?
—„К*пкӑн“-па!1 
ХАКӖ: 3 уйӑха — 75 пус. 

6 уйӑх.а 1 т. 50 „
12 уОӑха-. 3„  „ „

УАрӑм хакӗ —  25 ,пус.



Г .*■ . -Ч-- - Ч V • •; ■• - •

В Ӑ Р Ӑ :.—  Хуралҫи тӗлӗксем курса савӑнаТ пу/ь пӗр-пӗр кӗтвсре. 
Епӗр вӑл вӑхӑтра ӗҫлесе илер.

10 ҪУЛ ХИ  „К А П К Ӑ Н “ (кӗтмен ҫӗртен вӑрттӑн пырса тӑрса): 
Нумайах савӑнаймӑн. Халиччен сан пек вӑрӑсене сахал мар тыт-

каланӑ 10 ҫул хушшинче.


