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Епвр Чӑвашсен Автономлӑ Социалисӑмла Совет рвспублииинчя пурӑнакан ӑҫҫыннисвм, 15 ҫул хушшинчв тапкӑшпвх
т пӗлвкен рвспубликӑ пулса гӑтямйр йалти чухӑнпа вЗтам хресченсвн куҫалӑхӗсенв 66 процвнт ҫурӑ нвнхотр» .тӗрлештертӗмбр нихӑҫаН лупман пысӑк про!«ышпӗн. ӑҫ нрвяприйатисвм гусп »артрӑмӑп. колхозниксене пуйан пуррнэкзи ту«с хутамӑр.
Ктссӑр социйлисамча сбшчпстзӑ гӑчьс ӗҫв хӗрӳллӗн мапалэ гл.а- «ыратлӑр Пкрӗи пек гысӑк ӗҫсем гуча чиквн ппш йвиов
пурӑкакан ҫабочиссмнв еҫховс .вмасвнв чӗнетпӗр.

Пр о т о к о л
Авалхи патша Раҫҫейӗнче пурӑнса иртерсе ун чухнехи тискер пурнӑҫ ҫинчен ӗмӗрлӗхе
манми произведенисем ҫырса хӑварнӑ вырӑс поечӗсемпе писатӗлсем! Пайан епӗ сире пурсӑра
та чӑваш ӗҫхалӑхӗн револ>уци хыҫӗнчи пурнӑҫӗ ҫинчен сӑнласа произведенисем ҫырса панӑ
чӑваш поечӗсемпе писатӗлӗсемпе курӑнса пӗр-пӗринпе калаҫтарса пӑхтарас тетӗп. Пурте
редакци пӳлӗмне пухӑнса ларӑр! Пукансем ҫитмеҫҫӗ-и? Ҫитмеҫҫӗ пулсан, ГИЗ пӳлӗмӗнчен
илсе килӗр. Есӗ. мӑнсухал Салтыков-Шчедрин, ҫакӑнталар! Есӗ.Пушкинйулташ... „йулташ“
тенӗшӗн ан ҫиллҫн, пирӗн йӑла ҫавнашкал... ҫакӑнта лар... Некрасӑв ҫавӑнта... Мамин-Ҫибирйак, есӗ те пукантупса лар... Короленко есӗ тпе... ^
Чӑваш писатӗлӗсем, есӗр клаҫҫиксем умӗнче хӑвӑра хӑйулӑрах тытӑр.
Пурте пухӑнса ҫитрӗр пулсан, вырӑс клаҫҫикӗсемне чӑваш рисатӗлӗсен аслӑ пуххине
уҫӑлнӑ тесе шутлатпӑр пулсан, малтанхи сӑмаха Александр Ҫергейӗвич Пушкина паратӑп!..
Пухуне ним шавсӑр, йӗркелӗн туса иртертӗмӗр. Протоколне епӗ айалта кӑтартнӑ
формӑпа ҫырса пытӑм та, ӑна хамӑрӑн савӑнӑҫлӑ, ҫӗнтерӳлӗ кулӑш журналӗнче пичетлесе
кӑларас шухӑш тытрӑм. Протоколӗ вулакансемшӗн мыскаралӑтухрӗ теме нултараймастӑп,
анчах хуйхӑлӑ теме те майсем ҫукрахӑн туйӑнат, мӗншӗн тесессӗн ӗлӗТс клаҫҫик-писатӗлсем сӑнласа хӑварнӑ пурнӑҫна хау1,хи чӑваш ҫӗршывӗн нурнӑҫӗ хушшинче мӗнле нысӑкран та
нысӑк уйрӑмлӑхсем нуррине курсан, ӗҫҫынни тени савӑнмасӑр иртерсе йама нултарас ҫук.
М алала ман нротокола вуласа тухма сӗнетӗн. Акӑ вӑл!..
И ван М учи.

Латша Раҫҫейӗн пурнӗҫне сӗнааса Социалисӗм тӑванан Чӑеаш ҫӗршывӗн
хаварна клаҫҫик-писатРлсемпе поетсем ха/ьхи лурнвҫӗ ҫинчен чӑеаш писатӗлсемпе
лоетсем каланисем
каланисем
А. С. Пушкин.

С. Елкер.

— „Атӑла май темскер ишсе пырат. Пирӗн патала ҫывхарса килет. Парӑс тесен, парӑс мар,
мачтӑ тесен мачтӑ мар. Уйӑх пӗлӗт айӗнчен тухса
труках ҫутатса йачӗ те, хайхи хӑруш ӑ йапалана
курах кайрӑм. Сулӑ ҫине икӗ йупа лартса урлӑ
кашта хунӑ, кашти ҫинче виҫӗ ҫын вилли сулланса
пыраҫҫӗ. Ман кусене пӑхас килсе кайрӗ. Епӗ хушнипе ман ҫынсем ку сулла пакурпа ҫаклатрӗҫ те,
ман лутка ҫав ҫын виллисем ҫакӑнса тӑракан йупинех пырса перӗнчӗ.
Тулса ҫитнӗ уйӑх ҫав мӗскӗнсен хӑрушӑ пичӗсене
ҫапҫутӑ ҫутатса тӑрат. Вӗсенчен пӗри ватӑ чӑваш ,
тепри вырӑс хресченӗ, пит таса вӑйпитти ҫын,
хӑй ҫирӗмрен ытла та мар пуД). Виҫҫӗмӗш ҫине
пӑхсан ӑсран кайрӑм.^Хам та сисмен—ахлатса йатӑм. Вӑл Ващук пулнӑ.
Вӗсен пуҫӗсем тӗлне ҫӳле хура хӑма ҫине шултӑра саспаллисемпе ,ПӐЛХАНАКАНСЕМ“ тесе
ҫырса ҫапнӑ.
(„Капитан хӗрӗ“).

.Хӗмпе ҫеҫен хӗрлӗ йалав хушшинче
Тӑрса ураланнӑ чӑваш ӗҫҫынни,
Авал чух, патш а хӗсӳ айӗнче
Мӗн чухлӗ ҫунман ес чӑн ирӗк пирки?
Пайан ес хавассӑн пухха пухӑнса
Хӗнхурсем айӗнчен тухнине асӑнан.
Хӗрӳллӗ, вӗри сӑмахсем каласа,
Вилӗмрен хӑтӑлса йулнипе савӑнан.
Пайан ес историн мӑн ҫулӗ ҫинче
Умна та, хыҫна та пӑхса тӗлӗнен,
Тӑван йалсемпе хулисем хушшинче
Хӑвна ху хуҫа пулнипе хӗпӗртен!..
(.Ч А С С Р автономи кунне”).

Еҫ ҫинчен.
Салты ков-Ш чедрин.
„Сухапуҫ хыҫҫӑн мужикӗ хӑй кӑкрипе чунтан
тӗртсе пырат, унӑн аллисем хыпкӑч пек, сухапуҫӗнчен пӑталанса тытса лартнӑ, урисем тӑпра ӑшне
анса кӗреҫҫӗ, куҫӗсем, шӑйрӑк хӑварас марччӗ
тесе, айалала пӑхсах пыраҫҫӗ. Ана вӗҫӗнчен вӗҫне
пӗр касӑ сухаласа тухнӑ хыҫҫӑн, лаш ипе хуҫи те
кӑкӑр пӳлӗнмеле вӑйлӑн хаш каса тӑраҫҫӗ*.
(„Ш еремет л аш а“).

Алакер.
— „Калхоз ӗҫне епӗ чунтан-чӗререн йурататӑп.
Хӗрӳлӗ ӗҫре епӗ пӗтӗм чун хавалӗпе ҫӗкленсе
кайса таҫта ҫитиччен вӗҫсе кайма хатӗр! Авӑн
ҫапмали, тырӑ вырмали, утӑ ҫулмали ^ машинсем,
сар ыптӑн уйхир, чечеклӗ улӑхсем, епӗр питех те
телейлӗ пурнӑҫ туса хунине кӑтартмаҫҫӗ-и вара?
Ӗҫ вучахӗн сӑпки ҫинче йарӑнатӑн. Санӑн чӗрӳ,
саиӑн йун тымарӗсем колхоз ӗҫӗпе, унӑн пурӑнӑҫӗпе пӗрлен кӑрлатса тапаҫҫӗ.
(яВӑй“ драмӑ).

Митта Ваҫлейе.

Пушкин.
,Й ут акапуҫ ҫиие пуш айӗн пӗшкӗнсе
Кунта ырхан чура ҫырлахсӑр хуҫасен
Ани тӑрӑх сӗтӗрӗнет тек.
Кунта виличченех хӗн йӑлмакра ҫӳреҫ,
Ним уйрӑ.и уҫлӑха чунпа шанма хӑйаймаҫҫӗ,
Кунта чечен хӗрсем ӳсеҫ
Сив чурӑс аскӑн мӑшкӑлавшӗн*.
(»Иал“)

— „Акана тухатӑр, урхамах пек утӑрсем ҫине
шӑхӑрса йурласа ҫеҫ пыратӑр. Тыр вырма тухатӑр—пилӗк ӑҫтине пӗлместӗр,—вырса пыраканни
пур унта сирӗн, хыртарса кӑна пырат... Сирӗн
шав выл>ас та кулас, ӗҫре те тӗк тӑмастӑр... Ватӑсене те йӑлт астарса йаратӑр... Ав пӗркун Ариссен амӑшӗ, шӑлсӑр карчӑк, хӗрсемпе ты р вырса
таврӑнат тет,— „Хӗрсем, пӑхӑр-ха,^ пӑхӑр-ха, епӗ
вунҫиччӗре чухне ҫакӑн пек утаттӑмччӗ“ тесе тӑхӑр кукӑр хуҫкаланса кӑтартат тет. („Виҫӗ очӗрк“)

Салтыков-Ш чедрин.

Трубина Марфи.

«Йалта никам та тӑрса йулман, ҫыннисем пӗр
чун йулми улпут ӗҫне ӗҫлеме тухса кайнӑ. Укӑл>чапа йунашар сӑрт ҫинче пӗр хӗрӗх ҫынна йахӑн
утӑ ҫулаҫҫӗ. Улпучӗ пӗр паккус патне, тепӗр паккус патне пырса пӑхат, таса ҫулни, ҫава хушши
хӑварман-и, тесе курӑкне туйипе тапратса пӑхат.
Тасарах ҫулӑр! Тасарах. Ҫава хушши ан хӑварӑр!
Пур йӑ_нӑш_ та ҫурӑмсем ҫине ҫавӑрӑнса тичет!—
тесе кӑшкӑрат утӑ ҫулакансене хыҫалтан. Ӗҫ патӗнче унӑн хӑй тунӑ йӗрке: пӗр айӑп тусан саламатпа ҫурӑмӗнчен пилӗк хут тӑсат, иккӗмӗш хут
айӑплансан—вунӑ хут тӑсат, виҫҫӗмӗш хут айӑплансан—вунпилӗк хут, тӑват-пилӗк хут айӑплансан—ан ҫилен вара—шутне те тупас ҫук“.
(.Тирпейлӗ улпут“)

„Колхоз хирӗнче машинӑ ҫаплах кӗрлет. Колхозниксем хушшинче пӗрмайах уҫҫӑн калаҫни, пӗрпӗринпе шуг туса 'кулкалани илтӗнет. Колхозниксем кӑмӑллӑ, тарӑхмасӑр пӗр-пӗринпе ӑмӑртса ӗҫлеҫҫӗ. Машинӑ пусӑ хӗррипе ҫаврӑнса ҫӳренӗҫем
ҫыхмалли тырра сахаллатса пырат. Пысӑк кайӑк
хӑлаҫланса ҫӳресе, тырра кышласа ҫинӗ пек туйӑнат. Сахал вӑхӑтрах колхозниксем нумай ӗҫлесе
тӑкрӗҫ".
(„Мучар“).

Патшалӑхпа обчӑ пурлӑхӗ ҫине пӑхасси.
П. Хусанкай.

Л. Чехӑв.

Еп

— ^Ре.Т)Сӑсене шпалсем
ҫумне ҫыпӑҫтармали
гайкӑна мӗншӗн кӑларса плесшӗн нулнӑ есӗ?
— Кирлӗ пулман пулсан кӑларса илес те ҫук,
кирлӗ пулнӑран ӗнтӗ ҫапла ту н ӑ,-м ач ч а ҫине чалӑшшӑн пӑгса хӑрӑлтатат Денис.
— Вӑл гайкӑ сана мӗн тума киртӗ пулнӑ, тесе
ыйта^гӑп санран.
— ГаЯкӑ-и? Ара гайкӑсенчен епӗр путлавсем
тӑватпӑр.
Камсем вара „есӗр“?
— Епӗр, халӑх... Климӑври мужиксем... Пӳтлавсӑр ӑҫтан май килӗ вара? Йе есӗ сӗлӗ пулли
йе мӑн ӑман вӑлга вӗҫне тиретӗн пулсан, путлавсӑр вӑл шыв тӗпнеле кайаймаст.
— Путлав тума тӑхлан, пул>ӑ, пӑта... мӗнлине
те пулин тупса илме пултарнӑ есӗ...
— Тӑхланне ҫул ҫинче тупаймӑн, укҫа парса
илес_ пулат. Гайкӑран лайӑххине тупаймӑн ӗнтӗ.
Иӑвӑр та, шӑтӑкӗ те пур“.

ун йатне
пӗлеймерӗм,
Пулнӑ вӑл
мӑкшӑ ҫынни—
Лум
пӑр айне
ӳкернӗ.
„Хамӑрӑн вӗт,
хуҫанним?
Тимӗршӗя
,
тимӗр тӳлерим?“
тенӗ те вӑл—
чӑмнӑ.
Ҫӑлӑннӑ лум—
тимӗр татӑкки...
Пирӗн тирпейлӗх палли,
тӳрлӗх вӑл.
Ӗмӗрте те
ҫук хад) пире авмалли
ак ҫакнашкал
чӑмӑртат тӗк
Кашни лума ӗҫ алли“.
(„Магпитту").

(„Усал шухӑшлӑ етем “).

Ки^ьҫурт.
Н. В. Гого^ь„Йалти мӗн пур строенисем ҫинче те темӗскер4е ӑрасна йышпш кивелчӗк пуррине курнӑ Чичииӑв. Пӳрг пӗрекисем тӗксӗм, ватӑ; нумайӗшӗн ҫи-

Малкай.
„Сан хад) ҫӗн пӳрт,—
Йанрат гитарӑ.
Пуйан пурнатӑн колхогфа.
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Хӗрӳ ӗҫпе, вутпа ҫунтарнӑн
Таптатӑн ес аваллӑха.
Сан хал) ҫӗн пӳрт, йанрат гитарӑ,
Вӑл пурӑнмах сана йӑхрат“.
(„Гитарӑ").

витгийӗсем ала пекех шӑтӑк, хӑшӗсен ҫӳлте ;шша
кӗлетки ҫеҫ тата айакпӗрчи шӑммисем йеверлӗ
уҫӑлса выртакан жердӗсем ҫеҫ йулнӑ. Пӗчӗк пӳртсен чӳречисем кантӑксӑрах, хӑшӗсене ҫӗтӗк-ҫатӑкпа йе сӑкманпа питӗрнӗ*.
(„Вилнӗ чунсем").

Думилин И.

Салтыков-Ш чедрин.

„Колхозник пӳрчӗшӗн тахҫанах
Хӑйӑчикки вӗт йутӑ;
Сӑрлӑ сӗтел тавра ҫунат
Илйич лампи ҫапҫутӑ.
Ҫук мар тумтир, ҫук мар ты рри,—
Пайан колхозник тутӑ.
Ҫук мар пӑрҫа, кантӑр вӑрри,
А выд)ӑхсемшӗн у т ӑ ..“
(„Аннене*).

„Пӳрт варринче хӑйӑ ҫунат, ҫӑра тӗтӗм кӑларат, ҫути ҫук; кӗтесри урайӗнче ачасем ҫывӑраҫҫӗ... Пӗр сӑмахпа каласан,' выҫӑ та, сивӗ те ҫав
пӳртре, пурӑяма та май ҫук пек ун пек пӳртре*.
(„Айӑпсӑр калавсем").

Алакер.

Мамин-Ҫибирйак.

„Хӗвел йӑлтри ҫинче чӳхеннӗ йевӗр
Й ӑлтӑртатса ларат ҫут сӑмавар.
Ку хӗвеле кашни туйаннӑ епӗр.
Пирӗн пата пырсан, чей ӗҫме лар“ .

„А сӑмаварӗ йалӗпе те пӗр Ермилӑн кӑна пулнӑ... Ермил пуйан мужик, йалта хупах ты тат“.
(„Ҫӗпӗр калавӗсем“.)

КӑмӑЛ) пурнӑҫпа йӑла тата культурлӑх.
Митта Ваҫлейӗ.

И. С. Никитин.
Йывӑр хрес ҫӗклетпӗр, йывӑр...
Шухӑш вилӗ, чӗнме ҫук.
Ылханпа ӑшчик пирӗн тӑвӑр,
Чӗрере вӗрет куҫҫул).
(„Йывӑр хрес ҫӗклетпӗр").

Н. А. Н екрасӑв.
... „Тӑван ҫӗршывӑм!
Кӑгартчӗ мана ҫавӑн пек вырӑн,
Ун пек кӗтес еп хаД)Ччен те курман,
Ҫта акаҫӑ,—сыхлавҫӑ сан хӗнхурӑн,
Вырӑс ҫынӗ хӑш тӗлте йӑнӑшман?!
Йӑнӑшат вӑл уйсем, ҫулсем тӑрӑх,
Йӑнӑшат тӗрмере, тыткӑнра;
Йӑнӑшат анкарти, улӑх тӑрӑх,
Тимӗр сӑнчӑр ҫинче, рудникре;
Ҫул ҫӳренӗ ҫӗрте хирсем тӑрӑх
Иӑнӑшат вӑл урапа айӗнче.
Йӑнӑшат тӑван килҫуртӗнче те
Ҫут хӗвел ҫутине курайми;
Йӑнӑшат пур хула варринче те,
Ҫут керменпе сут ҫурчӗ умче“...
(„Парадлӑ п ӳ р т \м ӗ умӗнчи шухӑшсем“*).

Салтыков-Ш чедрин,
„Ним виҫесӗр нумай хуйхӑрат' хад>хи_ вырӑс
ҫынни. Ҫав тери хуйхӑрат, унпа ҫеҫ вӑл чӗрӗ
пулма пултарнӑн туйӑнат. Хуйхӑрнӑ пиркийех
вӑл мӗнле те пулсан ҫатӑлгаткаласа пырса хӑйне
те етем вырӑнне хурат. Хуйхӑрмали пулмасан,
вӑл хӑйне шурлӑх ҫӑтса илессине хирӗҫ те пулас
ҫуккӑн туйӑнат. Килӗнче те вӑл хуйхӑрат, хуйхине ҫынсем хушшине йӑтса тухма та вӑтанса
тӑмаст“.
(„Чик хыҫӗнче“).
.

♦) П е т т о к и

куҫариӑ.

,

Калап пайан:
Вӑл пурнӑҫ иотрӗ,
Йӗрӳ пайаншӑн тӗлӗкре.
Чӗлхем, чӗлхем! Ес чечекре,
Чечекленес вӑхӑт сан ҫитрӗ.
(„Тӑван чӗлхене").

Н. Ваҫанкка.
.Савӑннипе йурлатпӑр,
Савӑннипе ташлатпӑр,
Хавасланса кар тӑрса
Ӗҫ патне те тухатпӑр.
Пирӗн мӗншӗн йурлас мар,
Пирӗн мӗншӗн савнас мар?
' Кив мӑшкӑлран, хурлӑхран
Ирӗклӗхе тухрӑмӑр".
(.Кӗсле*).

Уйӑп М.
.Ӗҫҫынӗ усмаст пӗр ҫӗкленнӗ пуҫа.
Епир ҫыннисем те хад> урӑхла йӑх.
Хамӑрӑн ҫӗршыв! Хамӑр хуҫа.
Ӑҫта епир—
унта пурнӑҫ лайӑх*.

ч

Салтыков-Ш чедрин.

Трубина Марфи.

„Пушкӗлетке улпучӗ йалӗнче тата ҫапла йӗрке пур: хресченсене ернере пӗр кун, вырсарникун
вуг хутма чармзҫҫӗ. Ҫав йӗрке:1е вӑл халӑха вугкӑвартан сыхлас сӑлтавпа тунӑ. Тӗрӗссипе каласан, ӗҫленӗ вӑхӑгра улпуг ӗҫӗ пӗр самант хушши
те, апат пӗҫерсе те чарӑнса ан тӑтӑр тесе тунӑ.
Ҫавӑнпа хресченсем вӗри апат праҫниксенче анчах пӗҫерсе ҫинӗ, ахал, куясенче хура ҫӑкӑра тураса шывпа йӗпетсе ҫинӗ“.
(„Тирпсйлӗ хуҫа“).

„Акӑ ^ҫтхознщкҫем
пӑрахса урапасе.м
йатнеле пычеҫ.'Унта, ӳрадасем хыҫнерех; паҫӑртанпах кӑвак тӗтӗм ав^кӑланса вӗҫкелет. Шурӑ
саппунлӑ хӗрарӑм, колхозникҫем вад,Л)И апат пӗҫернӗ. Колхозниксем. пурте урапдсем сулханне
ларса тухрӗҫ.
—
... Колхозниксе м , апат ҫиме ларнӑ хушӑра
вӗсем патне икӗ ача хаҫатсем ҫӗклесе пычӗҫ.
Ҫисе ларакан колхозниксем хушшине салатрӗҫ.
Радио тӳлек сывлӑша йанратса пусӑра илемлӗн
илтӗнет".
*"*
(„Мучар“).

Хӗрарӑм пурнӑҫӗ.
Л. Н. Толстой.

Уйӑп Мишши.

— „Темиҫе мӗлйун сирӗн хӗрарӑм таврашӗ,
пурте вӑрманти тискер кайӑк пек. Мӗнле ӳснӗ,
ҫаплах вилет. Ним тс курман, ним те илтмен...
хӗрарӑм мӗн пӗлет вӑл?
.. Сирӗнтен^гштех ыйтма та ҫук-ҫке. Кам вӗ)ентет сире? Ӳсӗрлсен стариккисем пушӑпа вӗ)енткелеҫҫӗ, мӗн пур вӗрентня те ҫав анчах“...
(„Тӗттӗм аллинче"—драмӑ").

Н. А. Некрасӑв.

„Ун пуҫӗнче хӗп-хӗрлӗ тутӑр,
Кӗнекесем ун аллинче.
Пайан хӗвел те пӗрле пулгӑр
Инкен хаваслӑ куллинче!
Кулат-ҫке хад) вӑл пит хаваслӑн,
Вӑл хад, телейлӗ—вӗренет.
Уншӑн тӗнче те тем пек аслӑ,
Хӗвел те ӑшӑ чӗрнне".
(„Окгабӗр хӗрарӑмӗ").

Н. Йанкас.

„Виҫ йӑвӑр шӑпа мӗн пӳрнӗ етеме:
Пӗрремӗш шӑпи—чурапа ҫыхӑнмашкӑн,
Тепӗри—чурана ҫуратма, ӳстерме,
А виҫҫӗмӗш—виличчен чурана пӑхӑямашкӑн...
Ҫав виҫ шӑппне Раҫҫей ҫӗрӗнчи
Тӳсейнӗ хӗрарӑм ӗнси"...
(„Хресчен вилӗмӗ").

„Арҫынпа еп
Чӑн танлӑшрӑм,
Пухурах хад)
Ал ҫӗклеп.
Советри ӗҫпе паллашрӑм^
Советра та
Е п ӗҫл еп .
Ҫӗнӗ йалӑм
Уҫрӗ йаҫлӗ,Ачапча ӳсет упта"
(,.Аппа й у р р н ').

Ҫулйӗр ҫинчен.
Некрасӑв.

А. Петтоки.

„Ҫур вилӗ кӗпере курсан
Ҫӳресе курнӑ вырӑс, йамшӑк
Ҫырмана тытрӗ угсене.
АнсӑР сукмак тӑрӑх пырат
КӗпеР айне... Ут, ан хӑра—
Кунт^н кайсан ш анчӑклӑрах".

„Республикӑн ҫулӗсем аван,
Ҫатма пек йака, тӳп-тӳрӗ.
Чӑваш ҫулӗ тизӗҫлӗ тава—
Такам та вӗсем тӑрӑх ыр кӑмӑлӑп ҫӳрӗ".
(Петтоки).
(„Ш ӑплӑх").

Салтыков -Шчедрин.
«Тӑршипех чул сарнӑ хурӑм тунӑ шӑтӑк та хытӑ
Ул тӑсӑлат, вӑл ҫул ҫинче хӳхӗм тимӗр тӗнӗлсем
“■е ҫӑмӑлӑяах хуҫӑлса пӗтме пултараҫҫӗ. Чул сархурӑм тунӑ ҫул асап кӑтартни палӑрми пулнӑ
^ырӑнсенче ҫатан зфзпа кустӑрмисем (кӑлтӑрмачӳм) йе типӗ хӑйӑр ӑшне йе тарӑн лапра ӑшне
|ӗре-кӗре ларнипе асапланатӑн. Пӗр сӑмахпа кала■зн, ҫулӗ ӗятӗ ҫавӑн йышши ним латтисӗрскер,
»'4 тӑрӑх час-часах ҫӳресен пуҫ тӳпинчен те, ӗнсерен те вӑйлӑи ҫапӑнтарса пьшипе ухмаха йерсех
^айӑа".
(„Кӗпӗрне очӗркӗсем").

Ҫт. Лашман.
„Пыратпӑр ҫапла иккӗп Йакку кумпа йурласа:
епӗ „Орликпа" малгап, вӑл „П ӑхатырпа" маи
хыҫран. Кайатнӑр ҫапла пит лайӑх, урапа кӳсни
те сисӗнмест. Ҫул хӗррисеаче хурӑнсем ӳсеҫҫӗ.
Саксе.м. Будкӑсем. Кашни киломегртах сӑрлӑ йупасем. Илемлӗ т ел ай ӑ х ".
(„Ҫул ҫӳреме вӗрении").

й'

Ф. Горбунов.

Иван Мучи.

— Мотри, асӑрханарах!
— Ан та шухӑшлӑр, Ваше благороди, вунпилӗк
ҫул ку ҫулпа ҫӳретӗп... Тпру!
— Мӗн?
— Ҫакӑ ӗнтӗ» тӑвайки.
— Асӑрхарах!
— Ан та шухӑшлӑр, ваше благороди, вунпилӗк
ҫул ку ҫулпа ҫӳретӗп. Ан шикленӗр... Тпру!
— Мотри!
— Ҫӑмӑр хыҫҫӑн чӑнах та шӗвекленнӗ мӗн.
— Тыт!
— Восподи, неужле вунпилӗк ҫул ҫӳресе те
ҫул пӗлместӗп. (Тӑрантасӗ тӳнсе кайат).
— Мӗн ес, шуйтан илешшӗ!
— А вот... Хут те хӑҫан та ҫак вырӑнта!
(„Почтӑ станцинче").

А. Радишчӗв.
„Римд)ансем питӗ мӑнӑ ҫулсем тунӑ, весем ҫулӗсен тӗрекӗнчен халӗ те епӗр тивӗҫлипе тӗлӗнетпӗр. Римд>ансен пек ҫулйӗрсем пирӗн нихӑҫан та
пулас ҫук... Раҫҫейре ҫулсем ҫук, ҫавӑнтан кайамала темелисем*) кӑна пур“.
(„Питӗртен Мускава ҫулҫӳрени‘0*) В ы р ӑ с л а т - .н а п р а в л е н и я " — ред.

Ҫу.аӗ пит тикӗс. Ииҫта лакӑм ҫук. Сӑп
кари пек ларса пыратпӑр...
— Чӗлӗм туртма йурат-ши?—тесе ыйтасшӑнч
кӑна шофӗртен,—епӗр Ҫӗрпӳве ҫитсе кӗнӗ.
Ҫӗрпӳре анне амӑшнҫ лартрӑм та кайала Ш'
пашкара ҫав автомашинпах вӗҫтертӗм.
Ҫитрӗмӗр.
— Ма халех илсе килтӗн!—тесе вӑрҫат ман
арӑм чӑлана чӗнсе кӳртсе вӑрттӑн.
— Кукӑлӗ пиҫсе тухрӗ пулӗ-ҫке сан?
— Аҫтан пиҫсе тухма! Есӗ кайнӑ чухне вуттин
хутса ҫеҫ йанӑччӗҫке-ха. Чейяе те лартман. Тен
васкатӑн ҫак есӗ?—тет арӑм тимлесех тутине тӑса
— Куншӑн епӗ айӑплӑ мар, тетӗп епӗ те тутак
тӑснӑ пек пулса.
— Кам айӑплӑ?—тет арӑм.
— Автодор!—терӗм.
— Мӗнле Автодор?
— Ара^ Автодор ҫулйӗрсене ҫав тери тикӗ
туса йанӑ та, 30 ҫухрӑмра пурӑнакан хунеме ка
чӑксем те, епӗр кукӑД) пӗҫерме вут хутни ҫинче
систерекен пулсан, кукӑлӗ кӑмакаран пиҫсе тух»
ченех хӑнана килсе кӗрекене кӗрсе сарӑлса
раҫҫӗ, терӗм...
(„Ҫулйӗр анекдочӗсем").

Ҫ. Ш ӑпчӑк.
Ҫулӗ йака, пит тикӗс,
Ҫырми урлӑ ҫӗн кӗпер.
Варри ҫирӗп, пит-тикӗс,
Машинсемшӗн чӗр никӗс.
Йк айкипе йӑвӑҫсем,
Илем кӳреҫ чечексем.
(„Такӑр ҫул‘0-

П ротоколне ҫы рса йӗркеленӗ Иаан Мучи.

Сӑвӑҫ пулас килет.
Ман сӑЬӑ ҫырма вӗренес килет. Малтанлӑ
пэетсем ҫырнине.ҫаплипех ҫыра-ҫыра илсе вӗре
ме пулмӗ-ши терӗм те, ҫырса илтӗм: . ■
„Санне те, тен, тасатнӑ пушмак
Ш упашкарта курса пуд, кашни и р.
Икӗ ҫул кунта ӗҫлетӗп хал, ак—
Турӗҫ,—терӗ,—аслӑ б р и г а д и р “.
(Ан. Тащков „Бригадир Мамҫук" сӑвӑран).
„Пӑрува празлени илсе пачӗ,
Ӗҫсене пуҫтарнӑ майӗн и р.
Хам еп халӗ парти кандидачӗ,
Колхозра еп —аслӑ б р и г а д и р “.
(Ҫаваҫ В. „Колхоз кӑнтӑрли* поемӑран).
Сывлӑм та, вӑтанчӑк шурӑмпуҫӗ—
Ак поези, санӑн, йанкӑр и р.
Йунашар ҫыврат—ӗҫ ыйӑх хуҫӑк—
С и к с е^ ӑ ч ӗ паттӑр б р и г а д и р .
<
(Арк. Ӗҫхӗл ,Ы раш вырса пӗтернӗ чух“
сӑвӑран)

Авал саласенче пулнӑ ,громкоговоритӗл‘
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Татах ҫырмалаччӗ те, хал ҫитеймерӗ,
тӑм. Йалан »ир“, »бригадир“ пулса тухат. Хӑ
хӑшӗн хыҫҫӑн сӗгӗрӗнет-шк? Ҫук, пулас ҫук
поетсем пек ҫырма, хамӑнах тапаланма лекет.
П авлӑв Ивле

Ха1ь ниҫта та йулиан чӗлхе

— Е сӗ, стар и к , в ы р ӑсл а та, чӑваш ла та к ал аҫм а п ул тар атӑп , т ет ӗн . А н н ӳ ч ӗл хи
^1ӗнле п у л н ӑ санӑн?
— А ннем ч ӗл хи -и ? А сам ӑҫ ч ӗл х и п ул н ӑ.
/

„Варӑхурахсем" аллинче.
фанцузсен Луи Буссенар йатлӑ писатӗлӗн роӗнчӗ пӗр герой, тинӗс чирӗнчен хӑранӑ пирки,
5ИЖ хулинчен Бразилийе Ҫӗпӗр витӗр кайма
ӑш тытат. Вара вӑл ҫапла кайсан, Ҫӗпӗр, Бег проливӗ, Канадӑ, Пӗрлешӳлӗ штатсем, Вӑтам
рик витӗр тухат те, Бр^зилийе чип-чиперех
>са ҫитет. Анчах Бразилий^ ҫитсен вӑрӑхурахаллине ленкет те пит нумай аеапсем тӳссе
срет.
ванчик йалкор пире Йетӗрнери Волкӑв йачӗпе
вкан пул)ницаран 10 ҫухрӑмри йала „сирӗн ҫын
чӗ, илме килӗр“ тесе ҫырнӑ 124 номӗрлӗ зачӑ ҫыру ҫул ҫинче мӗнле асап тӗлне пулни ҫинҫырса пӗлтерчӗ. Вӑл ҫыру Буссенар геройӗ
вырӑна ҫитсен кӑна мар, Йетӗрнери пуштӑ
^'Урӗнчех вӑрӑхурахсем аллине лекнӗ. Пуштӑри

„вӑрӑхурахсем" вӑл ҫырӑва илнӗ кунах йарайман,
манса хӑварнӑ. Тепӗр кунне хӑйсен „2096" номӗрне
лартаҫҫӗ те, Палтай пуштине йамаласкерне, Мӑн
Чураш пуштине йараҫҫӗ. Унта мӗн чухлӗ выртни
паллӑ мар (кӑлендарлӑ штампӗ ҫук. Вырӑсла „направьте по адресу" тесе ҫырни ҫеҫ палӑрат). Ҫапла вара ҫыру, малтанах „вӑрӑхурахсем" аллине
лекнӗскер, аран-аран „вӑрӑхурахсен"’ аллинчен хӑтӑлса, 1 сехет каймали вӑхӑта 15 кун кайат.
Малала Йетӗрнери пуштӑ урлӑ ҫыру мӗн тавраш
йарас пудсан малтан ,Б . Ч ураш ево“ тесе ҫырӑр,
унтан вара адрес ҫине ҫырмали ытти сӑмахсене
кӑтартӑр. Варя ҫыру ҫитмели^ ҫӗре хӑвӑртрах ҫитме пултарӗ. Ӗненместӗр-и? Ӗненместӗр пулсан,
есӗр Йетӗрне пуш гӑ уйрӑмӗнчи тӑмсайсене пӗлместӗр.

С. Лашман

1955-мӗш ҫулта

X

Фаитазилӗ калав
Машинкне йулашки хут пӑхса ҫавӑрӑнчӗ те Иван
Николакч мана каш инӑ ӑшне кӗрсе ларма паллӑ
турӗ. У^нтан, вэскамасӑр кӑйа, хӑй те ман ҫумма
машквӑка тытса пымали хатӗрсем умне ларчӗ.
— Старт!—тесе илтӗнчӗ айалтан.
— Старта_ хатӗр!—тесе хирӗҫ кӑшкӑрчӗ Николайч. Ҫав вӑхӑтрах умри тыткӑҫне пӗрех сылтӑф ала ^авӑрса йачӗ хӑй: пирӗн машинӑ ӗҫлеме те
пуҫларӗ. Вӑхӑт хатӗрӗн йӗппи машинӑ хӑш вӑхӑтра пынине кӑтартма тытӑнчӗ. 1937, 1938, 1939,
1940, 1945... 1950... 1955... малала ш ӑват хатӗр
йӗппи.
—1955! Фикиш!—Ҫак сӑмахсемпе Иван Николайч
тыткӑҫне сулахайала ҫавӑрчӗ те машинӑ чарӑнса
ларчӗ. Машинӑ алӑкне уҫрӗ те: Ҫитрӗмӗр!—терӗ.
Иван Н иколайч—ман ҫывӑх йулташ пулат. Вӑл
електрицӑ машинӗсем конструкцилекен паллӑ инженер-изобретатӗл. Епӗ, Куҫмц Иванч, сунарҫӑсен уйӑхра пӗрре тухса тӑракай „Кайӑк-кӑвакал“
йатлӑ журналӑн штатлӑ сотрудникӗ пулатӑп.
Иван Николайчпа пӗрле епӗр унӑн ҫӗнӗрен шутласа кӑларнӑ машинине сӑнатпӑр.
Ман йулташ—Иван Николайч—халччен етем курман-илтмен машинӑ шутласа кӑларнӑ. Ӑна вӑл
„вӑхӑт машини*, тесе йат панӑ Унӑн машини,
йачӗнченех паллӑ, вӑхӑтсем тӑрӑх ҫӳреме иултараканскер. Калӑпӑр, сирӗн пайанхи кунтан ырана,
йе ҫитес ҫула, йе вӑтӑр, аллӑ, ҫӗр ҫул малали
вӑхӑта каймала—кайма пултаратӑо. Ман йулташ
шутласа кӑларнӑ машинӑ сире пулас тӗнчене, ҫитес вӑхӑта кирек хяш тӗле те илсе ҫитерме пултарат. Ҫак машинӑпа есӗр пулас пурнӑҫра тӗнчен
кирек хӑш кӗтесне те, кирек хӑш ҫӗршывне те
суйласа илсех курма пултаратӑр. Машини ҫав
тӗрлӗ паха та тӗлӗнмеле!
Машинӑна сӑнаса Иван Николайчпа епӗр 1955мӗш ҫула ҫитсе чарӑннӑ. Хамӑр—чӑваш ҫыннисем
пирки—Чӑваш республикне курса ҫӳреме шут
тытнӑ.
Машинӑна епӗр 1935-мӗш ҫулта ийун) уйӑхӗнче
сӑнанӑ. Ку вӑхӑтра пӗтӗм республикӑ хӑйӗн аатономийӗ 15 ҫул тултарнине уйавлама хатӗрленнӗ.
Ҫакӑн пирки те пирӗн Чӑваш республикӗн пулас
пурнӑҫне курас килнӗ. Епӗр Чӑваш республикне
ҫирӗм ҫултан курма шут тытнӑ.
Ш утланӑ—тунӑ: машинӑ хамӑр алӑра...
Ҫӗнӗ машинӑ пире пӗр кӑлтӑксӑр кирлӗ тӗле
илсе ҫитернӗ.
— Ҫитрӗмӗр! Куҫма Иванч, анӑр! Епӗр 1955-мӗш
ҫулхи Чӑваш ҫӗршывӗнче халӗ, тет кулкаласа
Иван Николзйч.
Пирӗн машинӑ уйа, пӗр ката ҫывӑхнеле тулӑ
калчи ӑшне анса чарӑннӑ. Йӗри-тавра пӑхкалатпӑр.
Ир. Хӗвел тин ҫеҫ хӑпарса ҫитнӗ. Ката ҫумӗнче
ҫуртсем курӑнаҫҫӗ.—Кун пек йапала 1935-мӗш ҫулта та пурччӗ, тегӗп епӗ кӑмӑлсӑр пулнӑ пек пулса.
Машинӑна калча ӑшне хӑварса курӑнакан ҫуртсеы йеннеле утатпӑр.
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Хайхи курӑнакан ҫуртсем пирӗн хула хӗрринчи
ҫуртсгм пулса тӑраҫҫӗ. Йупа ҫине ҫырса ҫапнинчен ку хула епӗр пурӑннӑ вӑхӑтри Шупашкарпа
Канаш ҫулӗ ҫинче ларакан Йансакасси йалӗ, халӗ
Йансэкасси хули пулнине вуласа пӗлетпӗр.
— Ак мӗнле пулса тӑнӑ вӑл Йансакассн! ҫирӗм
ҫул хушшинче пӗчӗк. йалтан чул-цементран туса,
сӑрласа, ҫутатса пӗтернӗ хула пулса тӑнӑ! Ҫамрӑк
хурӑн вӑрманӗ пек тухса тӑнӑ вӗт куҫ умне! ,
Йалӑн ӗлӗкхи вырӑннех пӗр вӑрӑм урам икӗ
хутлӑ чул ҫургҫем ларса тухнӑ. М усказри пек
урам хушшине асфал^т сарнӑ. Ҫурт умӗнче, урам
тӑршшипех ӗречӗпе йаштака тирексем кашласа
ларзҫҫӗ. Тирексен айӗнче ырӑ шӑршӑ кӑларсӑ
тӗрлӗрен чечексем ӳсеҫҫӗ. Кашни, ҫурт умнех йупа
ҫине електрицӑ хунарӗсем ҫакнӑ. Клуб, театр,
шкул, пуд)ница, универмаг, Совет тата ытти обчӑлӑ ҫуртсем уйрӑмӑнах палӑрса тӑраҫҫӗ. Вӗсене
кунта вйҫ-тӑват хутлӑ туса лартнӑ, тӗрлӗрен ерешсемпе, кӗлеткесемпе ерешлесе пӗтернӗ. Шурӑ хурӑн
вӑрманӗ пек шурӑ чул ҫуртсем, йӑлтӑрка кӗленче, никкеф, ад»/ьумини, урам тӑршшипех ларса
тухнӑ ҫӳллӗ симӗс йӑвӑҫсем, тип-тикӗс куҫкӗски
пек ҫуталса выртакан урам—^ҫаксем пурте пирӗн
куҫсене килентерсе кӑмӑлсене хӑпартаҫҫӗ. Йансакасси ҫав тӗрлӗ ҫӗнелни пире йумахри пек
туйӑнат.
Ку урамран сулахайала хуҫалӑх
ҫуртйӗрсеа
урамӗ ларсакайнӑ. Тӗрлӗрен йал хуҫалӑх продукти
сен савӑчӗсем, выд)ӑх-ҫурчӗсем, гаражсем, ты
елеватӑрӗсем, выд>ӑх апат хапрӑкӗсем куратпӑр
епӗр кунта. Кунта та ҫуртйӗрсене чулпа кӗлеи
черен, пит те ҫирӗппӗн, ӗмӗрлӗхе лартнӑ.
Ҫырма леш йенче Йансакассин тӗрлӗрен каН'
тӑр йенчи ҫимӗҫсен плантацийӗсем вырнаҫнӑ. Йӗҫӗмҫырли, апед)Ҫин, мандарин ӳстереҫҫӗ кунта.
Халӑхӗ тата мӗн чухлӗ! Пӗрисем машинсемпе
урам тӑрӑх, теприсӗм ҫуртсен ҫумӗпе ҫуранах
иртеҫҫӗ. Хӑшӗсем ӗҫрен таврӑнаҫҫӗ, хӑшӗсем ӗ;
патне кайаҫҫӗ. Ҫӑмӑлӑн ирте-ирте кайаҫҫӗ вӗсен
автокӳмисем.
Хуҫалӑх ҫуртйӗрсен урамӗнче машинӑ сасси
мӗкӗрсе тӑрат, Савӑтсенче пур ӗҫ машини те
елекртрицӑ вӑйӗпе ҫаврӑнса тӑрат.
Шкул ачисем алла-алӑн тытӑнса йурласа ҫӳрсҫ
ҫӗ,^ музыкӑ калаҫҫӗ.
Елӗкхи аслӑ ҫул ҫи1|;е тухатпӑр. Ҫул хӗрринчн
калчана пӑхса пыратеуӑр.
Хура мамӑк пек кӑпӑш тӑпра ҫинче йӗркипС!
суйласа лартнӑ тейӗн, хӑмӑш пек парка та тачк4
тулӑ хӑмӑлӗсем ҫӗкленсе лараҫҫӗ.
— Куккурус хӑмӑлӗ пек ҫӗкленнӗ вӗт.
— Кун пек тулӑ пирӗн сӑнав станцисенче те
ӳстереймен.
— Чаплӑ, чаплӑ.
Калаҫса пынӑ ҫӗртех пирӗн умра уйра ларака
уйрӑм ҫурт йенчен тупӑ сассисем кӗрлесе кайаҫ

ҫӗ- Вшин)! Вши!^! Вшищ! туса пирӗн пуҫсем ҫинче
тӳпере снарйадсем ҫурӑлаҫҫӗ.
— Мӗнле тамаша тата ку?
Умри ҫурт йенчен тӳпене ҫаплах тупӑсем
переҫҫӗ.
— Тӑшман тесе пирӗн ҫине пемеҫҫӗ-и? Ниҫта
мӗн пулнине, мӗне пенине пӗлместпӗр хамӑр.
Тупӑсем пеме чарӑнчӗҫ. Унчен те пулмарӗ тӳпере ҫиҫӗм ҫиҫсе аслати авӑтма пуҫларӗ. Ҫӳлеле
пӑхатпӑр: пӗтӗм тӳпене ҫӑмӑр пӗлӗчӗсем карса
илнӗ, валем-валемӗн йӑванаҫҫӗ пӗлӗтсем. Нумай
та тӑмаст, пирӗн ҫине чашлаттарса ҫумӑр ҫума
тытӑнат. Часрах умри ҫурт патне хӳтге чупатпӑр.
Ҫур сехетрен ҫумӑр чарӑнчӗ. Ҫумӑр пӗлӗчӗсем
сирӗлчӗҫ. Каллех хӗвел пӑхрӗ. Уй урлӑ сӑрлӑ пӗкӗ
пек асамат кӗперӗ чӗвен тӑчӗ.
Хӳтӗрен тухса ҫурт умне пыратпӑр. Ҫурт умӗнче кӗпҫисене ҫӳлеле тӗллесе виҫӗ пысӑк тупӑ тӑраҫҫӗ^ Тупӑсем патӗнче чӗлӗм паклаттарса пӗр
чыслӑ_ кӑна ватӑ ҫын темскер айкашса тӑрат.
Ватӑ ҫынпа калаҫса кайатпӑр. Мӗн ӗҫлени ҫанчен ыйтатпӑр.
— Снарйадсем йӑвашраххисем пулчкҫ, ҫумӑрне
лайӑхах ҫугараймарӑм, тесе ӳпкелешет вагти.
— Вара есӗр ҫумӑр ҫутаратӑр-и-ха?—-тесе ыйтатпӑр епӗр тӗлӗнсе.
— Инвалид шучӗпе ҫӑмӑлтарах ӗҫе йышӑнтӑмха,—ҫакӑн та ҫумӑр ҫутармали патне тӑтӑм та пурӑнатӑп-ха ҫапла уйсем ҫине ҫумӳр ҫутарса... ӑнлантарат пире ватӑ...
Йансакасси комунӗнче тӳпене химилӗ снарйадсем персе ҫумӑр ҫутарни ҫинчен пӗлетпӗр.
Старик пире республик тӗп хулине—Шупашкара кайса курма канашлат. Вӑл пире айеродром
ҫине ӑсатса, йероплан ҫине лартса йарат.
Вӗҫетпӗр ҫапла Иван Николайчпа Шупашкар
хулине. Пӑхса пыратпӑр ҫӳлтен айалала.
Сарса пӑрахнӑ картӑ тейӗн—пирӗн айра агрохуласем, ҫимӗҫ йӑвӑҫсен плантацийӗсем, хапрӑк-савӑтсем, пӗвесем, сатсем, пахчасем, башщӑ-майаксем, ҫап-ҫутӑ ҫулйӗрсем, чукун ҫулсем, електрицӑлӑ ҫулсем пӗр вӗҫӗмсӗр иртеҫҫӗ. Пире хирӗҫ де,
пирӗн ҫул урлӑ та сыклӑшра пуштӑ, пӑсажир,
грузовик йероплансем иртсе ҫӳреҫҫӗ.
Мал йенче сарлака та пысӑк шыв ҫуталса кайат.
Пӑхӑр-ха, Атӑл-ҫке ку шыв1 Ав унта Ш упзщкар
^ули курӑнат, тетпӗр курӑнакан хула йенне пӑхса.
Вӗҫӗ-хӗррисӗр хура вӑрман пек сарӑлса ларат
пысӑк хула. Хулан чиккисем Кӳкеҫ, Ил)йинкӑ,
Сӗнтӗрвӑрри таврашӗнче кӑвак тӗтрере ҫухалаҫҪӗ. Атӑл леш йенче Ш упашкара хирӗҫ тепӗр мӑн
хула ӳссе ларнӑ. Хуларан ҫӳлерех Атӑл урлӑ тимӗрпе бетвнран пӗве хывса, Атӑла ирӗккӗн йухма
чарса ларнӑ. Кунта тӗнчипе паллӑ гидроелектрицӑ
гтанцийӗ ӗҫлет. Атӑл тӑрӑх електрицӑпа ӗҫлекен
йумай хутлӑ ҫӗнӗ йышши пӑрахутсем чупаҫҫӗ.
Ҫывӑхарнӑҫемӗн хули уҫҫӑнтарах курӑнса пыРат. Хулара урамсем, плошчӗдсем, парксем, айеРодромсем, стадионсем, уйрӑм гигантлӑ ҫуртсем,
кӗперсем палӑрма пуҫлаҫҫӗ.
^ Ҫӳлтен пӑхсассӑн, хула варри—ҫаврака аслӑ
Ллошчӗд—ӗлӗкхи Чапайӗв йалне хирӗҫле сӑрт
равра вырнаҫнӑ. Ку плошчӗде пур йенчен теу р ам сем пуҫтарӑнаҫҫӗ. Плошчӗд варрине калама ҫук
Ҫӳлӗ, Мускаври Советсен дворецӗ майлӑ, мӑн
Дворец туса лартнӑ. Д ворец тӑррине тем пысӑккащ Ленинпа Сталин кӗлеткисене тӑратнӑ.

. Атӑл хӗрринче Чапайӗв паттӑр памӗтнӗкне
куратпӑр.
Иероплан ҫинчен епӗр пурӑнакан вӑхӑтри хулан
палли те йулман. Ун чухнехи пысӑк ҫуртсем, сӑмахран, Ш упашкарӑн хӑй. вӑхӑтӗнчи мухтавӗпе
чапӗ: Пичет ҫурчӗ, ҫыхӑну ҫурчӗ, банк ҫурчӗ, пушар каланчи, тата ытти те, ҫӗнӗ хула хушшинче
курӑнмаҫҫӗ те.
Хула хушшинче пӗр сӑрт хӗрри, пӗр ҫырма та
курӑнмаст. Вӗсене кунта шӑлтах тикӗсленӗ.
Иероплан ҫинченех урамсенче пӗр чарӑнмасӑр
йышлӑн автокӳмесем, автобуссем, тролейбуссем,
трамвайсем, сывлӑшра ҫӳрекен пойӑссем ҫӳрени
курӑнат. Хула урамӗсенче, плошчедсенче кӑткӑ
пек йышлӑ халӑх кӗшӗлтетни курӑнат.
Ш упашкарӑн тӗп айеродромӗ пирӗн йероплана
йышӑннӑ хыҫҫӑн, Иван Николайчпа хӑвӑртрах
хула курма васкатпӑр.
Мӗнле пысӑк, мӗнле шавлӑ та илемлӗ Чӑваш
республикин тӗп хули—Шупашкар!.. Хамӑр пӗлекен Ленивград урамӗпе Атӑл йеввле утатпӑр.
Ленинград урамӗ, тетӗр. Йачӗсӗр пуҫне кунта
урӑх_ нимӗн те йулман. Пӗр йӑвӑҫ ҫург ҫук, пурне
те пӑсса чулҫуртсем туса лартнӑ. Виҫ-тӑват хутлӑ
ҫӗнӗ ар р т ек т у р ӑл ӑ ҫуртсем парада тухса тӑнӑ
пек ҫутӑлса тӑраҫҫӗ. Кӗмели алӑксемпе чӳрече
рамисем никӗд)пе йӑлтӑртатаҫҫӗ. Чул-мрамӑртан
касса тунӑ кӗлеткесем ҫуртсен фасадӗсене пахалатаҫҫӗ. Пӗринчен пӗри капӑртарах, пӑхса киленсе ҫитме ҫук ҫӗнӗ ҫуртсем! Балконсем ҫинче, уҫӑ
верандӑсенче, ҫурт хӗррисенче хаклӑ чечексемпе
чечеклӗ йӑвӑҫсем чечек|5е лараҫҫӗ.
Ҫуртсен айалтй хучӗсене магазӗнсем вырнаҫнӑ.
Магазӗнсенче ҫӳлӗксене шӑнӑҫайми тӗрлӗрен паха
тавар тултарнӑ.
Урамра, уҫӑ сывлӑшрах, уйрӑм ҫынсене кирлӗ
кӗнекесем, журналсем, хаҫатсем, кскусствӑ произведенийӗсем салатаҫҫӗ.
Урам тӑрӑх йанӑраса трамвайсем иртеҫҫӗ.
» Елӗкхи пуштӑ ҫурчӗ ҫине пысӑк екран тунӑ та
екрэн ҫинче радиопа тӗнчери паллӑ ӗҫсене кӑтартаҫҫӗ. Радиосасӑ ҫавӑн-Гах ӑнлантарса пырат.
Ерешлесе пӗтеҫ!нӗ ад)Д)умини решоткӑпа пӳлнӗ
парка кӗретпӗр. Парк! Аллейӗсен хӗррисене паллӑ
скуд)птӑрсем мрамӑрпа гранитран тунӑ паллӑ ҫынсен: учонӑйсен, поетсен, политик ҫынниссн, инженерсен кӗлеткисене лартнӑ. Чечеклӗх пахчисенче
таҫта ҫити ҫӳле, чарайми вӑйпа, фонтансем сирпӗнсе тӑраҫҫӗ.
Аллейӑсенче ҫынсем канса, рехетленсе ҫӳреҫҫӗ.
Паркра пӗр вӗҫӗмсӗр кӑмӑла ҫӗклентерекен музӑкӑ йанӑраса тӑрат. Акӑ пирӗн умра хӗрсещ ушкӑнӗ пырат. Чакан тӑрри пек йаштака пӗвӗсем
ҫине вӗсем илемлӗ блузкӑсемпе илемлӗ йубкӑсем
тӑхӑннӑ. Ҫӳҫӗсене ҫӳлеле, пуҫ тӳписене пухнӑ,
ылтӑн кӑшӑлсемпе тыттарнӑ, пуҫ тӳпинчен ҫурӑмӗ
хыҫне лӗпӗш ҫунатти пек ҫӑмӑл та чечеклӗ пӗркенчӗксем усса йанӑ. Урисене йӑлтӑрка ҫӑмӑл туфлисем тӑхӑнса йанӑ.
Хӗрачасем чун хавалӗпе пӗр-пӗринпе шӗкӗлтетсе
калаҫсэ, кулса, шӳт туса пыраҫҫӗ.
Арҫынӗсем пурте тӗреклӗ те сарлака хулпуҫҫилӗскерсем. Пӑхсассӑнах, вӗсем малта тӑракан
спортсменсем, физкуд>турниксем пулни курӑнса
тӑраЕ Тӳррӗн, уҫҫӑн пӑхаҫҫӗ вӗсем сирӗггҫине.
Вашаваттӑн ҫӳреҫҫӗ вӗсем хӑйсем пекех саттур та
маттур пикесемпе шӳт гуса.
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Вагӑсем ҫӳреҫҫӗ, ҫамрӑксем васкаҫҫӗ, беҫедкӑсенче шахмӑтла выд^аҫҫӗ, пӗр кӗтесре ташлаҫҫӗ,
гепӗр ҫӗрте телекино кураҫҫӗ, кунта йурлаҫҫӗ,
кунта кӗнеке вулаҫҫӗ— парк хӑй пурнӑҫӗпе пурӑнат.
Паркран тухсан, ӗлӗк хамӑр пурӑннӑ Волгострой
ҫурчӗсене кайса курма шут тытатпӑр, Ленин урамӗпе ҫӳлеле хӑпаратпӑр, анчах ҫуртсене тупаймастпӑр. Ку ҫуртсем вырӑнне кунта пул>ницӑ худи
вырнаҫнӑ. Пурӑнакансем ҫинчен ыйтса пӗлетпӗр.
Вӗсене Кӳкеҫ йеннели ҫӗнӗ ҫуртсене куҫарни ҫинчен каласа параҫҫӗ. Трамвай ҫине ларса Кӳкеҫ
йенчи хула районне кайатпӑр. Совет урамӗнче пӗр
виҫӗ хутлӑ мӑн ҫуртра хамӑр тӑвансене тупатпӑр.
Анчах мӗнле улшӑннӑ вӗсем! Пирӗн ача-пӑчасем,
1935-мӗш ҫулта шкула чупнисем, ӳссе ҫитнӗ. Пӑхӑр-ха халӗ вӗсем ҫине: вӗсем халӗ хӑйсем ашшамӗш

Тумтирӗнчен пвхсан ну)ьтурл 9, сӑмахвкчен.и

— Ай, сан чблхӳ шуралса ларнӑ. Чирлб есб!
— Чирлбрен мар пулб вал тетбп. Пайан нрхине арӑма кукӑуь тутлӑ пулманшӑн вӑрҫрӑм. Ҫавӑнпах шуралса ларнӑ пулӗ, тетбп.
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пулнӑ! Вӗсем халӗ паллӑ художник, паллӑ архитектӑр, паллӑ инженерсем пулнӑ.
Аслӑ плошчӗделе ҫул тытатпӑр. Ку плошчӗд
хӗррисене совет, техникӑ, ӑслӑлӑх, хуҫалӑх организацисен хурҫӑпа кӗлекчерен тунӑ вунӑ-вуникӗ
х р л ӑ дворецӗсем вырӑнаҪнӑ. Плошчӗд варринче
тӑррипе пӗлӗте перӗннӗ Советсен ҫӗнӗ^. дворецӗ
ларат. Ку двореца епӗр йероплан ҫинчен курнӑ.
Елӗкхи советсен дворецне пӗчӗк ачасен шкулӗ
вырӑнаҫнӑ.
Плошчӗдре пурте йӑлтӑрт^тат, ҫаврӑнат, чупа?,
васкат.
— Сахрун, есӗмар-и ҫакӑ?
«.
— Е п ӗҫке...
Пирӗн умра редакцинче ӗҫлекен Сахрун йулташ тӑрат. Вӑл ватӑлма пуҫланӑ. Анчах ҫирӗм
ҫул маларах вӑл мӗнле шутннк пулнӑ—ҫавӑн ПС'
кех халӗ те шутникле калаҫат. Сахрун йулташа
хамӑр кам иккенне каласа паратпӑр. Вӑл пире
калама ҫук кӑмӑллӑн йышӑнат.
— Халӗ те редакцинче-и?—гесе шӳтлесе ыйтатпӑр епӗр.
— Ҫук. Халӗ епӗ аслӑ шкулсенче пӗтӗм тӗнчери
револ)уци историйӗ тӑрӑх лекцисеи вулатӑп. Епӗ
профессӑр, тет Сахрун.
— Каласа парӑрччӗ пире, профессӑр, тӗнчери
хал)хи лару тӑру ҫинчен.
— Каласа парӑп. Анчах епӗ лекцине васкап-ҫке...
Чӑрмавлӑ пулмасан, ҫул ҫинче калаҫӑпӑр...
. .Чӗререн тав тӑватпӑр...
Профессӑр Сахрун пире тӗнчери хад)хи ларутӑру, тӗнчери рево;ьуци мӗнле пулни, Чӑваш республики ҫинчен каласа парат.
...Чӑваш республикне илсен, вӑл та Коммуниссен партийӗ йертсе пынипе пӗтӗм Совет Сойузӗпе
пӗрле калама ҫук мала кайнӑ. Унӑн хуҫалӑхӗпе
ку-ътури ҫӳллӗ вырӑнта тӑрат. Чӑваш ӗҫхалӑхӗ,
ытти^ тӑванлӑ_ халӑхсемпе тан, телейлӗ те ҫутӑ
пурнӑҫра пурӑнат. Пӗтӗм ӗҫхалӑхӗ хапрӑк-савӑтсенче, електростэнцисенче, йалхуҫалӑхӗнче, илемлӗх ӗҫӗн ч е, ӑслӑлӑх ӗҫӗпе тӗрлӗ ӑсталӑхра ӗҫлесе
савӑнса пурӑнат. Ӑслӑлӑхпа техникӑ шутсӑр ҫӳлте
тӑнипе пур ӗҫе те пӗтӗм ^ Совет Сойузӗнти пек
машинӑсемпе ҫеҫ тӑваҫҫӗ. Ӗҫлекенӗн ӗҫӗ мӗн пурӗ
те машинӑсене пӑхса пырасси ҫеҫ. Талӑкра нумай^ едлемеҫҫӗ, ытти вӑхӑта илемлӗх ӗҫӗпе, ӑслӑлӑхпа, вӗренӳпе, музӑкӑпа киленсе иртереҫҫӗ.
Республикра хулапа йал, рабочипе хресчен, ӑслӑлӑхҫӑ хушшинчи уйрӑмӗ тахҫанах пӗтнӗ. Граждӑнсем обчӑлӑха усӑлӑ ӗҫсем туса пурӑнаҫҫӗ.
Чӑвашсен халӗ пӗтӗм Совет Сойузӗпе паллӑ
художниксем, архитектӑрсем, писатӗлсем, музӑкҫӑсем, артиссем, учонӑйсем, филосӑфсем, изобретатӗлсем, чаплӑ организатӑрсем пур...
— Мӗнле есӗр, профессӑр. ҫав тӗрлӗ чаплӑ хуласем туса лартма пултарнӑ?
— Ҫуртйӗр строитӗлствин индустрийӗ халӗ калама ҫук вӑйлӑ тӑрат. Ҫуртйӗр савӑчӗхем пирӗн
кирлӗ пулсан пӗр ерне хушшинче пӗр хула туса
лартма пуугтараҫҫӗ... Вӗсем ҫуртйӗр пайӗсене уйрӑмӑн туса пыраҫҫӗ. Вара строитӗлсен ҫуртсене
машинӑсемпе пухма кӑна пӗлмеле... Ҫуртсен ҫтенисене ирӗлтернӗ чулпа хӑйӑртан тунӑ пысӑк плитасенчен купалаҫҫӗ. Шалти ҫтенасене хулӑн йышши хӑйне кӗленчерен тӑваҫҫӗ... Ну, ан айӑп тӑвӑр
ӗнтӗ, ман ҫакӑнта кӗмеле.—Профессӑр Сахрун пире
алӑ парат те хӑй студенчӗсем патне кӗрсе йулат*

Епӗр Чӑвашсен тӗп музенне кӗретпӗр. 10 хутлӑ
.уртра вырнаҫнӑ музейри пур пуйанлӑха кӗске вӑхӑтра нийепле те пӑхса тухма хал ҫитес ҫук Епӗр
-мӗшпе 2-мӗш пйатилеткӑ пайӗсене ҫеҫ кӗрсе
ухатпӑр. Ку пайсенче епӗр хамӑр вӑхӑтри йатлӑ
ынсен: Код>цовкӑри Коротковӑн, Орининӑри Монҫейӑвӑн, Йаманкассинчи Куҫминӑн, Ҫӗмӗрлери
вантайӗв рационализатӑр, тата ытти паллӑ ҫын:ен сӑнӗсене паллатпӑр. Пӗр пӳлӗмре артиссемпе
писатӗлсен, художниксемпе музыкантсен ӗҫӗсемпе
вӗсен сӑнӗсене кӑтартнӑ...
Музейран тухсан, музейран инҫех мар уйрӑм
пысӑк ҫурт йышӑннӑ „Капкӑн* журнал редакцине
кӗретпӗр. Редактӑрне тупса „Капкӑн" ӗсӗсем ҫин1ен ыйтса пӗлетпӗр. Калаҫуран ,К апкӑн“ 1955-мӗш
улта 1 мӗлйун екземпд^ар тухса тӑнине пӗлетпӗр.
рКапкӑн* редакцинчен опӗрӑпа балеттеатрне ҫӗнӗ
)пӗрӑ курма кайатпӑр.
Шупашкар хулинче театӑрсем кӑнтӑрла ӗҫлеҫҫӗАсамат кӗперӗ пек ҫичӗ тӗслӗ йӑлтӑртатса тӑраан 50 пин ҫын таран вырнаҫма ҫителӗклӗ кӗлен16 залӑра Шупашкар хули ҫыннисем пуҫтарӑннӑ.
ӑйлӑ електрицӑ ҫутинче театр халӑхӑн тумӗсем
аран ҫинчи чечексем пек йӑлкӑшаҫҫӗ. Халӑх вӗлери хурт пек пӗр чарӑнмасӑр сӗрлесе тӑрат.
Сценя ҫинчеҪитийар паттӑр ҫинчен оперӑ пыратКӑвак хуппи уҫӑлса кайнӑ тейӗн,* сценӑ ҫннче»
тем курман-илтмен пуйанлӑхпа Ҫитийар паттӑр
'ӗрешӳне кӑтартаҫҫӗ.
2—3 сехет хушши театӑрта оперӑ курса ларни
:ӗр самант пек иртет. Сценӑ ҫинче пӗринчеи пӗри
уйаврах та илемлӗрех картинӑсем пыраҫҫӗ. Акӑ
щгийарӑн ҫамрӑк тусӗсем йурласа иртеҫҫӗ. Патӑрлӑх та ҫирӗплӗх ҫиҫетҫамрӑк кӗрешӗвҫӗсенчен...
\вӑ хӗр-пике тантӑшӗсем кӗмӗл тӗслӗ кӳлӗ хӗр'Инче ташлаҫҫӗ... Картинӑсем куракансен чӗрисене
ӗтретсе йараҫҫӗ, паттӑрлӑхпа авӑрлаҫҫӗ.
Оперӑ пӗтсессӗн, Ҫитийарпа хӗр пике роЛ)ӗсене
ы^ьакан артиссене куракан ҫамрӑксем театӑртан
лӑ ҫинче йӑтса тухаҫҫӗ. Театр халӑхӗ артиссене
ечексем пӑрахат, чарӑнми алӑ ҫупат, саламлӑ
ӑмахсеад кӑшнӑрат...
Вӑхӑт каҫ йенне сулӑннӑ. Ҫывӑхри аеродром
ине кайса йероплан ҫине ларатпӑр.
Каллех епӗр йероплан ҫинчен ҫӗршывӑ пӑхса
аврӑнатпӑр.
Пӗтӗм республик йероплан ҫинчен пире пысӑк
а^г-хула пек курӑнат.
'
Иеррплан ҫинчен епӗр Сӑрӑ ҫинчи, Ҫавал ҫинчи
идростанцисене, Йӗпреҫпе Патӑрйел хушшинчи
нергохимкомбинат корпусӗсене, Шӑмӑршӑ райоӗнче ҫӗнӗрен уҫнӑ нехтӑ промыслисене, Канаш
Ули ҫывӑхӗнче паровозсем тӑвакан савӑт корпуӗсене куратпӑр.
Иероплан ҫинчен пӗ^гӗм республнк пӗр пысӑк
атлӑ-хула—савӑт пек курӑнат.
Ҫулсем тӑрӑх айалта Мускавала, Горький хуине, Хусанала пойӑссем чупаҫҫӗ, електровагонсем
ртеҫҫӗ; сывлӑша инҫе ҫула ҫӳрекен стратоплансем
ӗҫе вӗҫе хӑпараҫҫӗ, йероплансем вӗҫеҫҫӗ.
Йероплан ҫинчен пӗгӗм республик темле йумахи ҫунатлӑ ҫӗршыв пек туйӑна'г...
Вӑхӑт машинӑ ҫине лайӑхрах вырнаҫса ларса
^55-мӗш ҫултан 1935-мӗш ҫула кайала тавӑрнат*Р...

— 1935! Финиш!
Вӑхӑт машини ҫӳресе килнине пӗлме пухӑннӑ
халӑх пире алӑ ҫупнипе кӗтсе илет.
Пуҫланат пӗчӗк митинг.
Епӗр 1935-мӗш ҫулта, ҫеҫкеленсе ҫӗкленекен,
чечекленекен Чӑваш республикинче.
2 8 /V I— 1935 ҫ.

Анлан.
— Сирӗн Заготзерно уполномочӗнӑйӗн чӑваш
чӗлхине пурнӑҫа кертес ӗҫе туса пыма мӗн ҫитмест?
— Чӑвашла калаҫма-ҫырма пӗлменни пулӗ.
— Ҫук, чӑвашла калаҫма пӗлменни мар. Вырӑсла
ҫырма пӗлеймест пулсан та, вырӑсла ҫырма тапӑҫланма хӑтланни.
Акӑ ҫав уполномочӗннӑй тенӗ етӗм Ҫӗрпӳ райӗҫтӑвкомне ҫырса йанӑ хут:
Йа севотнӗ колхозу Ворошилов Коптраци. А
горсовет токавор севотне никто ие путет А поетому я севотне 345 шт. поету по сторону Запату
том ешо 8 селсоветах осталос Ети сакопцу то поете числа 26 В чебоксары умено комантировошнӑй тенки концал Ешо при тотца немношко Всет
тенкӗ потом йа приету и горсоветом конраковат
и осталних с/советах севотне йа оставлу суда токовор таскат пущено прикреплена Чебоксары ешо
8 с/совегах асталось я их савотне о сакоцу Восмошнӑ остается Калаенской.
2 1 / У - 3 5 г.

Уболномочӗной Загот пункта М. Майков.
Кӑна вуланӑ хыҫҫӑн мӗн калас? Нимӗн те каламастпӑр. Нимӗн каламасӑрах тӑм чӗлхине пӗҫертме
ҫӑварне вӗри йӗплӗ ҫӑмах хыптарас.

Ҫарӑк вӑрри.
Ҫарӑк вӑррине август йе ҫентабӗр уйӑхӗнче аксан ҫарӑк туса илме пулӗ ши?
Ҫӗрӗҫ комиссариачӗн Ш упашкарти Симӗс пасарти пахча-ҫимӗҫ лапкине. пайан кунччен те ҫарӑк
вӑрри илсе килеймерӗҫ. Кӑҫал^хула ҫыннисем ҫарӑк
вӑррисӗр йулчӗҫ. Ачасем кӗркунне ҫарӑк ҫийесшӗн
аптратсан, мӗн тӑвас-ха вара? Пахча-ҫимӗҫ вӑрлӑхе лапкине тытакан пуҫлӑхсем тинех ӑса кӗрӗҫха, вӑрлӑх илсе килӗҫ-ха, тенӗ сӑмахсем_ҫитерем-ши
(сӗткенлӗ ҫарӑк вырӑнне) йе: акӑ „Капкӑн* тытрӗ-ха
сире ҫарӑк ҫитерме йуратман пуҫлӑхсене, тесе каланипех йртерсе йама пулӗ-ши?
Ҫак сӑмахсене каланипех ачасем ҫарӑкран тутӑ
пулма пултараймаҫҫӗ пулсассӑн, манӑн ҫырӑва
хӑвӑрӑн журнал ҫине кӗртсе пичетлесе кӑларма
ыйтатӑп.
Ҫ арӑк йуратакан.

Ирӗк ыйтмала.
Бӳрократ: — ҫумсем манран ирӗк ыйтмасӑрах
шӑтса тухнӑ. Ш ӑтса тухнӑскерсене ҫумласах пулат. Анчах асӑрхӑр: манран ирӗк ыйтса илмесӗр
никам та ҫум ҫумлама ан тухӑр.

11

О твет:—Пойӑссене тормӑз тенӗ машинпа чарма
Ыйту;—Пӗҫертсе йанине мӗнпе тӳрлетме пулат?
пулат. Тормӑз вӑл тӗрлӗрен пулат. Тавар пойӑсО твет;—Вутпа йе вӗри йапалапа ӳт-тире пӗҫерт- сӗнче пуринчен ытла „Кунце-кнорӑ“ йатлӑ тормӑз
се йарсан „марганцевӑй кислый кали“ текен пу.лат. Тӗнчере урӑх йышши тормӑзсем те^ пулма
йапзлана шывра ирӗлтерсе пӗҫертнӗ тӗле йӗпетсе пултараҫҫӗ. Ав, Виҫпӳрт Ш ӑмӑршӑра (Шӑмӑршӑ
тӑмала. Ал айӗнче вӑл пулмасан, крахмалпа, йе районӗ) йала социалисӑмла уаӑш тарса ҫӗнетес
паранкӑ ҫӑнӑхӗпе усӑ курмала (чӗрӗ паранка хыр- ӗҫе чӑрмантаракан тормӑз пур. Йачӗ унӑн Кукуҫ
са пиҫнӗ тӗле сапсан та усӑ пулат). „Капкӑн" асамҫӑ. Ун патне йалсовет предҫедатӗлӗ Поҫпелӑв
пӗҫертсе йарсан, нимӗнле марганцевӑй калисемпе Ваҫили те ҫӳрет. Предҫедателӗн Кукуҫ тормӑзпа
те, нимӗнле паранкӑ ҫӑнӑхӗсемпе те хӑтӑлма ҫук. ҫыхланасран сыхланса тӑмала.
Акӑ епӗр халӗ Кӗҫӗн Йелчӗкпе Йетӗрне райфо
Ыйту:—Пирӗн Похвиҫнӗ районӗнчи (Куйбышӗв
пуҫлӑхӗсене 2-мӗш квартӑл финанс планне начар
тултарса пынӑшӑн пӗҫертсе йаратпӑр. „Капкӑн“ крайӗ) „Хӗрлӗ тырпул уйӗ“ колхозра п ти ти кп а
пӗҫертсе йаниче тӳрлетмешкӗн (сиплемешкӗн) куд)тҫут ӗҫне мӗнле ура ҫине тӑратмала? Йулашки
кайри вырӑнтан малти вырӑна тухса тӑни пулӑ- вӑхӑтра пит йапӑхса карӗ.
шат, теҫҫӗ.
О твет:—Сирӗн колхозри политикпа куД)Тмассӑлӑ
ӗҫе
ура ҫине тӑратас пулсан, чи малтан Николайӗв
Ы йту:—Сысна мӗне йуратарах парат: паранкӑ
парторга
ура ҫине тӑратмала. Вӑл ӗҫсе пурӑнат, ура
ҫиме-и, йӗкел ҫиме-и, йе ҫӑнӑх чусти ҫиме?
ҫине тӑрайми те пулат. Ӑна нийепле те ура ҫине
О твет:—Есӗ каланисенчеп вӑл пуринчен ыгла- тӑратаймасан, ура ҫинче тӗреклӗ тӑракан, ӗҫшӗн
рах... лайӑх пӑхнине йуратат. Мӗне йуратмаст ҫунакан чӑн-чӑн бод)Шевик-коммуниса парторг туса
тесен, сирӗн „БоД)шевик“ колхозра (Ҫӗрпӳ р.) сы- хурӑр.
снасем фермӑ^ пуҫлӑхӗ пулса ӗҫлекен Йефимӑва
Ыйту;—Йӑтма йӑвӑр йапаласене мӗнле майпа
йурагмаҫҫӗ. Йуратмаы пирки фермӑра 2 —3 ҫулхушшинче те сысна шучӗ пӗртте ӳсмен. Ҫӑвӑншӑ- ҫӳллӗ вырӑнсене илсе хӑпартма пулат.
нах йулашки икӗ уйӑх хушшинче пысӑк сысна<
О твет:—Йӑвӑр йапаласене хӑпартмашкӑн йатарсемех 5 вилнӗ.
ласа машин шухӑшласа кӑларнӑ. Вӑл машина
Ыйту;—Мӗншӗн пирӗн Ш атракассинчи (Тутар- „домкрат" теҫҫӗ. Унпала пӗр тӑруках 500 килограм
кас районӗ) „Вушнар“ колхоз предҫедатӗлӗ Порт- хӑпартма пулат. Ҫав тери йӑвӑр йапаласене хӑпартма пултарат пулин те, вӑл машинпа Каранйалӗнн0в пайан пит тӗксӗмӗн ларат?
чи (Сӗнтӗрвӑрри р.) „Хзстар" колхозӑн сысна
О твет:—Мӗншӗн тесен вӑл, колхоз уйне тапса фермин ӗҫӗсене ҫӳллӗ сыпӑка хӑпартмала мар.
тухнӑ ҫумкурӑксемпе кӗрешес вырӑнне, „чирленӗ“. Сыснасене вӑхӑтра тӑрантарман, шӑвармӑн, витиВӗрипе аптранӑ. Температурӑ хӑпарса кайнӑ унӑн. сене таса тытман, ҫавӑн пирки 10 пуҫ сыҫна ҫӳри
77 градӑса ҫитнӗ.- хӑйӗн (ӑшра) 37 градӑс, Гос- пӗр самантрах вӗлерекен сысна фермин 'пуҫлӑхпиртӑн—40 градӑс. Пӗтӗмпе 77 градӑс пулат.
не—И. Ш урикӑва вырӑнтан кӑларсан ҫеҫ колхоЫйту:—Кайакан пойӑса тӑрук мӗнле йапалапа зӑн сысна ӗрчетес ӗҫне хӑпартма пулат,—домкрат
чарса лартаҫҫӗ?
машинпа мар.
'

Л аха Еашӑн\
Епӗ икӗ уйӑх ҫурӑ ӗлӗкрех Ш упашкарти рабочисен поҫолкинче ҫакӑнса тӑракан пуштӑ йешчӗкне
Мускаври 71-мӗш номӗрлӗ пуштӑ уйрӑмӗ витӗр
каймали адрӗспе ахад) (простой) ҫыру йарса хӑвартӑм. Ҫав ҫырува ман йулташӑм пайан кун та
илеймен. Епӗ ҫыру йанӑ пуштӑ йешчӗкӗн тӗпӗ шӑтӑк ыар-ши, шӑтӑкӗ витӗр ман ҫыру тухса ӳкменши?—тесе, пуштӑ йешчӗкйе кайса хыпашласа та
пӑхрӑм. Тӗпӗ унӑн шӑтӑк мар иккен. Халӗ ӗитӗ
ҫыру пирки ҫапла шухӑшлатӑп: ,М о ск в а“ вырӑнне
Калугӑ ҫывӑхӗнчи МосаД)Ск хулине йаман-ши ман
ҫырува тӑмсай почтовиксем?—тетӗп. Анчах унта
йанӑ пулсан, ,за ненахождением адресата" тесе
ман ҫыру халиччен кайала килмеле пек. Халӗ та-
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тах тепӗр май шухӑшлатӑп: ман ҫырува чикӗ леш
йенчи „м “ саспаллипе пуҫланакан Монако ҫӗршывӗнчи М онте-Карло хулине йе Хӗвеланӑҫ Африкри
М оссадамас хулине ҫитичченех йачӗҫ пулӗ, тетӗпУнтах йанӑ пулсан, ман ҫырува илсе вуларӗҫ пулӗ
те, вуланӑ хыҫҫӑн ҫурса тӑкрӗҫ пуд), мӗншӗн тесен
епӗ ытти хыпарсемпе пӗрле, Ш упашкар хули ӳссе
пыни ҫинчен, хулари ӗҫҫыннисен пурнӑҫӗ лайӑхланса пыни ҫинчен ҫырнӑччӗ. Фашиссем ӑна йуратмаҫҫӗ.
Ах, ӑҫта-ши ман ҫыру? Есӗ пӗлейместӗн пулсан,
епӗ та пӗлейместӗп.
Й еш чӗкрен инҫех мар, 5-м ӗш номӗрле
ҫу р тр а пурнакан.

„НАПКӐН“ реАанцине
Хисспле Капкӑь!
Епӗ аллк ручкӑ тытса, сирӗя пата ҫыру ҫырма
хӑйнинчен, ^ о б ш ч е , нимӗн тӗлӗнмели те ҫук. Тӳрех калас пулатТхамӑн политикла грамӑтӑлӑх сахал
пулин те, „Капкӑн‘ журнала епӗ ҫиҫтематически
вуласа пыратӑп. „Капкӑн“ ӗҫхалӑхне 1^Д)Турӑлӑ
ҫута кӑларасла ӗҫре, художӗствӑлӑ обслуживанипе
воспитаниле в о с п и т ^ т ӑ з а с ӗҫре руководйашЧи вы р ӑн ^ы ш ӑн са тӑрат. Вӑл, дажӗ сахал
квалификацилӗ просвешчещир11ботникӗсен общчикуД)турлӑ урӑвӗнне те непосредствӑннӑ хӑпартса
пырат. Пӗр сӑмахпа каласан, „Капкӑн" ман ҫинче
чӑн-чӑн кулӑшла журналӑн впечатленине хӑвзрчӗ.
Унӑн вӑйӗ вӑл простӑ пулнинче. Каҫарӑ|э, епӗ
ку ҫырӑва, хам чӗлхене лечеблӑ-профилактикӑлӑ
факуД)Тет витӗр кӑларас ӗҫе обеспечит тумасӑрах,
оформд)Эт туса ҫыратӑп. Урӑхларах каласан, ку
манӑн, екстрӗнни выпуск пулса тухрӗ-ха. Ҫырагчен малтан, личнӑ курнӑҫса^ калаҫнӑ пулсан, корректнӑрах пулатчӗ-и тен? Йурӗ ӗнтӗ, ку тӗлӗшпе
преступлениле халатнӑҫ допустит турӑм пулсан
та, серйознӑ взыскани тумӑр, тетӗп.
Нумай калаҫса, сирӗн вниманине отвлекат тумӑп.
Малашне сирӗн журнал ҫине регуд^арнаг ҫырса
тӑрас, тетӗп. Епӗ ҫырни колхозла ачасене те, комсомолла организацисене те ырӑ влийани патӑр,
култартӑр, савӑнтартӑр.
Ман вӗсемпе органичӗски уйрӑлми, йединӗй организовӑннӑҫпа пурӑнас килет. Ман ӳсеслӗхпе
аталанаслӑха хӑвӑр иждивени ҫиие илце направленнӑҫ парса тграймӑр-ши? Тунмастӑп, ман кунта
личнӑй заинтересовӑннӑҫ та пурах. Ман хамӑн
дейатӗД)нӑҫе отпечатӑк хӑвармаҫӑр ббезличкӑлзс
килмест. Пирӗн бригадӑри ҫынсен выдержки пурин
те ҫителӗклӗ мар, ӗҫ самотокла, кампакилӗн ҫеҫ
пырат. Ку ӗҫре паллах лушчени йе куд^тиваци
кирлех. Ҫамрӑксене вӑрҫӑла та, физически хатӗрлӗх парас тӗлӗшпе те, пӑшал перӳ спортне внедрени тӑвас тӗлӗшпе те ҫиҫтемӑлӑ кӑтартусем
парса тӑрас ӗҫ ҫине организованни упор тумала.
ПаллаХ) ку ӗҫ искусствӗннӑ мар, целостнӑй процеспа пулса пымала, кӑна ӗҫӗн центӑрне лартмала.
Ку ӗҫе тума уйрӑм предпосылкӑсем пур, епӗ хаы
ҫине надейуҫ, ман фелйетонсем йаланлӑхах вӗсен
памӗтӗнче йулӗҫ, вӗсене вуланӑ чухне пӗтӗм залра
оживлени пулӗ. Епӗ кун пирки иккӗленсе тӑмастӑп, кулӑш ӑсти пулас шухӑша епӗ хам сознани
ӑшне тарӑнӑн кӗртсе лартнӑ. Сирӗн йенчен материад)нӑй тата мораД)Нӑй пулашу ҫеҫ ыйтатӑп.

Чӗлхе йенчен аптрасах каймастӑп. ХаД), епӗ чӗлхе
техникине .хам алла ҫавӑрса илес тӗлӗшпе, специад)нӑ Куйбышӗв крайӗнче тухса тӑракан чӑвашсен чаплӑ хаҫатне, „Колхознике“ ҫырӑнса илтӗм.
Ку ҫырӑва та ҫав хаҫатран',вӗреннине практикӑна
кӗртсе пынине демонстрацилес шухӑшпа ҫыртӑм.
Сӑнаса пӑхӑр-ха, вӗт кунта ман международни
челхе, ҫыр«ри международни сӑмахсене епӗ пӗтӗмӗш пех „Колхозник“ хаҫатӑн 45, 50 №-сенче ҫапӑннӑ „международни сӑмахсенчен“ тунӑ. Малашне,
нумайрах вӗреисен, манпа калаҫма та хӗнрех п.улат пулыала. Пожалӑй, ытараймӑр, „Колх6зник“
хаҫата куншӑн поошчрени те парӑр-ха. Пӗр сӑмахпа каласан, чӗлхене вӗренесшӗнех, виҫҫӗмӗш
хӗвеланӑҫ уйрӑмне кайма кирлӗ мар. Иглӗр-ха,
йепле илемлӗн йанӑраҫҫӗ вӑл хаҫатри сӑмахсем.
Сӑмахран, „хӑйӗн незавиҫимӑҫне ҫухатса пӗтерӗ
те, империалисӑмла державӑсеп вӑйин обйекчӗ
пулса тӑр ӗ‘ , „Советла франциле ҫыхӑнун ыйтӑвӗ
сейе“, „патшалӑхла сыхлӑх средствисене“, „пат
шалӑхсем мирлӑха сыхлас", „патшалӑхсем пӗрн^
пӗри шанаслӑх", „Хӗвелтухӑҫлӑ-регионаллӑ пакта"
„патшалӑхсен составӗпе”, „Тапӑнас марлӑх“, „вӗ
сене пӗрлештерекен парӑннӑлӑха демонстрацилеҫ
ҫӗ“ _т. ыт. те. Сӑмахсем чӑн та чӑн международни!
Хӑвӑрах куратӑр ӗнтӗ, вӑл хаҫатра ӗҫлекенсем,
чӗлхе куД)Турине ӗлкӗрӳлӗн пурнӑҫлас ӗҫре малта
пыма обйазатӗлствисемлӗскерсем, пуринчен те пысӑк опытлӑрах, ҫавӑнпа вӗсем ку ӗҫе пурнӑҫа кӗртессин значенике ҫухатмаҫҫӗ, колхоз пурлӑхне
управланӑ пекех, управлаҫҫӗ, хисеп тӑваҫҫӗ. СпециаД)Нӑ ҫавӑншӑн вӗсен чӗлхине експертизӑ туса
иртерессине обеспечит тӑвас пулат.
Алакер.
Р. 5. Каҫарӑр! Вӗт епӗ ку ҫырӑва пӗре ларнипех
ҫырман. Чӗлхе тенӗ йапалана вӗренме ача вӑйи
мар иккен? Пӗр кун епӗ, темле, те ӑнсӑртран пулчӗ вӑл, икӗ сӑмавар чей ӗҫсе йанӑччӗ. Лачкам тара
ӳкнӗччӗ. Аачах ун чухне ҫак ҫырӑва ҫырнӑ чухнехи пек тарламан. Мӗн тӑвӑн, чӗлти хамӑя мар,
йут чӗлхепе ҫырма питӗ хӗн, ҫитменне тата епӗ
ҫамрӑк. Куншӑн „Колхозник“ хаҫат калашле, „поошчрени“ паратӑн пуд> ача? Епӗ тивӗҫлӗ мар
пулсан, кӳренсех тӑмӑп, „Колхозник" хаҫатра ӗҫлекенсене „поошчрени" вырӑнне „Капкӑн" ҫак
ҫырӑва ҫитерсе парсаи та, темӗн пекех тав тӑвӑттӑм. Сире ырӑ сунакан
Алакер.

Ашшӗ:—Тӑхта-ха, тӑхта!.. Мӗн терӗн ҫак
есӗ? „Тулӑкланнӑ" терӗн-и ҫак? Мӗн тени
пулат-ха вӑл, ӑнлаваймарӑм.
Хӗрӗ (хӗрелсе)—Пире ӑна вӗрентмен. Куйбышӗври „Колхозник" хаҫат редакцинчен
ыйтса пӗлес пулат. Вӗсен хаҫатӗкче ун пек
гӑмахсем темӗн чухлех пулаканччӗ.
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Ханахаи незнайски“ доклачӗ
Ҫ ы рулӑх чӗлхипе пӗрле
т ӑ р ӑ ш а с с н —п и р ӗ н ӗҫ.

ора^^рсеи

ч ӗ л х и н е те й а к а т м а

УПӐШКИ:— Пӑх-ха ача ҫывӑрса карӗ. Малала
кирек хӑҫан та ачана ҫы вӑртарас пулсан, Ермн
пичче ни вырӑсла, ни чӑвашла мар тунӑ, ҫтенографипе ҫырса пынӑ докладне вуласа парас пулат.
Вулаканнине пӗр 2— 3 минут итлесен, ача мар, есӗ
те ҫывӑрса кайса хӑмла вӗренӗ пек харлатарма
тытӑнӑн.

Ку^ьтурлӑ колхозник килӗнчи калаҫу.
С о в е т С о й у з ӗ н ч е и л е м л ӗ л и т е р а т у р ӑ в у л а к а н с е н ш у ч ӗ 60
ш у т р а н р а б о ч и с е м п е к о л х о зн и к с е м н у м а й .
(А . Т о л с т о й П а р и ж р и к о н г р е с р а <*унӑ д ок л ад р ан ).

м и л л и о н ы тл а. Вӑ

Колхозник;— Ҫакланинчӗ вӑл кӗвӗҫексн Отелло ман алла. Ашкӑнма парӑттӑм вӑл
тӑшмана. Тӳрех прокурор патне.^.
Арӑмӗ:— Ес ӑна калан-ха, Йакуҫ! Леш чунилли, ҫичӗ арӑма ҫитнӗ Хайар Иван
патша йатлӑскерне асту-ха тата, Авӑ камӑн тӗрмере ҫӗрмеле пулнӑ!
^
Хв. Уй-хир.
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Хӑшӗн чӗлхи малта
(Ҫухрӑмпа кгшметр)
В а ҫ. Ф и л и п п ӑ в ӳ к е р н ӗ .

—
Сирӗн йала пыплала пулаТ-ха манӑн. Миҫе ҫухрӑм ^кунтгн сирӗн йала?
— Кунтан пирӗн йала икӗ километр ҫурӑ пула?. Ҫухрӑмпа виҫессине пӑрахни
чылай ҫул иртрӗ ӗнтӗ._____________________________________________________________

Сӗнтӗрвӑрри хулин вывӗскисем.
Хут пӗлекен ҫын вӑл вулама йурзтатҫке. Вулас
пупсан хула урамӗсенче метр ҫурӑлӑ вывӗскӑсем
сахалах мар. Акӑ пӗрре Атӑл херринчен хуланала
ыткӑнса пынӑ чух, сӑмсана тӳрех тутлӑ шӑршӑ
пырса кӗчӗ те, вара ирӗксӗрех, ку хӑш столовӑйши?—тесе вывӗскӑ ҫинчи саспаллисене пӗр сиктермесӗр вуласа тухрӑм. Ҫырасса ҫапла ҫырнӑ: „Сӗнтӗрвӑрринчи варман пром хозан рабочисене
снабжат тавакан упрамен пурне те ҫитерекен
столовойӗ".
Вуласа тухсан йӑлтах антрарӑм. Йӑнӑш вулатӑп-и тен?—тесе тинкӗрсе пӑхатӑп. Анчах ҫав ҫавах, саспали тӑринчи кайӑк хӳрилӗ пӑнчӑсем пӗри
те курӑнмаҫҫӗ. Чӑнахах та вывӑскине сырнӑ чух
грамматикӑна упраман, ҫавӑнпа та ,упрам “ сӑмахсем кӳртсе лартнӑ.
Тата ҫӗнӗ йапала. Вулатӑп малала:
„Й усама илетпӗр сехет 'севесӗлекен машшинсем орахисем т а “.
Мӗп каласшӑн пулнӑ-ши кунта? Вулакансемшӗн
пысӑк тӗлӗнӳ. Сехет ҫӗвӗ ҫӗлекен те пур иккен.

Вывӗгки ҫинче сехет кӳлепи пуррипе ҫеҫ, кунта
сехет йусаҫҫӗ мӗн тейӗн. Анчах ҫавах та ӑнланма
хӗн, тем „орхисем“ ҫинчен каласшӑн пулнӑ.
Анчах вӗсем „орхисене” ыйтаҫҫӗ пулсан та, сире,
сехет йусанӑ ҫӗре атӑ-пушмак йе хӑмӑт йусама
кайса пама сӗнместӗп.
Марински посад тенӗрен пулас, хӑш пӗр вывӗскисене мари чӗлхипе чӑвашла ылмаштарса ҫырнӑ.
Акӑ вӑл: „Горпон сӑкӑр сутакан 2-мӗш №-лӗ магазинӗ". (Мари халӑх ҫыннисем ҫӑкӑра—сӑкӑр—
теҫҫӗ).
Кун пек вывӗскӑсене хула тӑрӑх ҫӳресен татах
та нумай курма пулат. („Рапочисене снабшат тӑвакан оттелӗ“, „Пурне те ситерекен столовӑе",
„Тӗрлӗ йапаласем сӗнӗрен ҫӗлеме илетпӗр йусама",
тага ыт. те).
Ха;ь вӗсене темле орфографийе чаплӑ пӗлекен
нрофессӑр та вуласа тӑнланаймӗ. Йалти колхозниксемшӗн паллах ӗнтӗ ӑнланма йӑвӑр. Мӗншӗн
тесен ку чӗлхепе чӑвашсем нихӑҫан та калаҫман.
Вывӗскӑ ҫыракансем ҫеҫ калаҫаҫҫӗ. Вас. Ивле,
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Вбсем типсе вилесшӗн мар
— Ай-уй, типсе вилетпӗр епӗр капла пӗр тумлам ерехсӗр кӑнцел^аринче ларса,—терӗ ерех сыпма йуратакан колхоз предҫедатӗлӗн—Зайцӗв Иванӑн мӑн кӑмӑллӑ пуҫӗ,—ытла та йапӑх пурӑнат
пӑр епӗр капла Капла ларнӑ ҫӗртех типсе вилсен
чӑхӑ та^ пирӗнтен кулӗ.
— _Чӑн та, тӗрӗс калатӑн есӗ, Ззйцӗв й-ш, ниҫтан ӗҫмели тупаймасан типсе ҫурӑлса кайсах вилӗпӗр. Пӑх-хӑлӗ есӗ манӑн тута хӗррисеие,—ерехсӗр
пӗтӗмпех типсе ҫурӑлса кайрӗ.—терӗ сӗтел хушшинче хутсемпе тӗрмешсе ларакан колхоз счетовочӗ—Козлов Т. хӑйӗн ҫурхи ҫилпе таткаланнӑ
тутине предҫедатӗле тӑсса кӑтартса.
Чӑнах та,—терӗ предҫедатӗл,—ес ытла та
хӑрушӑ вырӑна ҫитсе тӑнӑ. Камран та пулсан еҫмели тупасах пулат!

Хура кӗпеллӗ кахал иртсе кайнине курсан.

I

■

— Мӗншӑн Иван Унтрианӑз кирак хӑҫан та хура
кӗпепв ҫӳрет?
— Кахал вӑл. Хура хӑма ҫинэ ӳисвн питех палӑрмала ан пултӑр тесе хура тӑхӑнса ҫӳрет.

16

— Тупасах пулат.
Иккӗшӗ те пуҫсене ҫӗреле усрӗҫ те, ӑҫтан, мӗн
сӑлтавпа ерех тупса ӗҫессине шухӑшлама тытӑнчӗҫ. Шӑп, колхоз кӑнцед^аринче шӑна вӗҫни те
илтӗнмеле...
— Тӑф-фу-у!—терӗ счетовод ларсан-ларсан,—
ӗҫмели тупаймастпӑр, ма кулас мар пирӗнтен, пӗтӗм йал кула^' пулӗ.
— Ничево-о, тупӑпӑр, тупӑпӑрах, йала култармӑ^пӑр,—терӗ предҫедатӗлӗ. Каллех колхоз кӑнцел>арӗ шӑп пулчӗ. Пӗр предҫедатӗл Зайцӗв пуҫӗпе
счетовод Козлов пуҫӗнче анчах ерех тупса ӗҫес
шухӑш ниҫта кайса кӗреймесӗр ҫӗмӗрет, шавлат,
пуҫ мимисене пӑчӑртат, шакка'?...
— Еп мӗн майпа еҫмелине шухӑшласа тупрӑм,—
терӗ предҫедатӗл ларсан, ларсан,—типсе вилместпӗр, йала та култармастпӑр,—терӗ те, предҫедатӗлӗн тути сар хӗвел пӑхнӑ пек: йӑл-л-л, кулса
илчӗ.
— Тӗрӗссипех-и?—терӗ счетовод Козлов. Козловӑн тути те савӑнӑҫлӑн кулса йачӗ.—Вӑт сан апла-тӑк башка тӑк, башка! Сан пуҫа профессӑр
пуҫӗ теме те пулат апла пулсан.
— Вӗт хад) пирӗн хӑшпӗр колхозниксене^тырӑ
кирлӗ-и? Кирлӗ. Ҫавсенчен ӗҫме пул#т. Еҫтер,
ӗҫтерсен—тырӑ паратпӑр, ӗҫтермесен—памастпӑр,
тетпӗр те, вара вӗсен ирӗксӗрех пире ӗҫтермеле
пулат.
— Тӗрӗс! Тӗрӗс!—ҫирӗплетрӗ ,счетовод.
— Анчах камӑн тырӑ пӗтнӗ-ши?
— Тӑхта-ха, Зайцӗв й-ш,—терӗ счетовод Козлов,—вӑн Никит Иванчӑ иртсе кайат, ҫавна тырӑ
кирлӗ мар-ши, чӗнсе ил-ха чӳречерен!
— Ей, Никит Иванч! Кил-ха кунта, кил!—чӳрече
кантӑкне ватас пек шаккарӗ предҫедатӗл.
— Ну, Никит Иванч,—терӗ счетовод,—епӗр типсе вилетпӗр: ес пире шӑвар, а епӗр сана колхозран кивҫен тырӑ парса тӑрантарӑпӑр. Хире хирӗҫ
алла ҫусан ал шуралат, пирӗн те ҫавнашкал пӗр
пӗрине пулӑшас пулат. Пӑх-ха есӗ ман тута хӗррисене, пӗтӗмпех типсе ҫурӑлса кайрӗ. Сан ҫавна
йӗпетсе йусамала —терӗте, ҫурхи ҫилпе таткалан*
нӑ тутине шит те ҫурӑ тӑрш ӗ тӑсса кӑтартрӗ.
— Тӗрӗс,—терӗ предҫедатӗл,~вы ҫса та, типсе
те вилмеле мар, пӗрне пӗри пулӑшас пулат.
— Апла сирӗн тута хӗррисене йусама „вазелин"
тенӗ емел кирлӗ пулат ӗнтӗ,—тесе хучӗ Никит
Иванч. !
— Ҫу-ук, вӑл мар, „вазелин" тени вӑл пӗчӗк
курапкара пула'г. Ку урӑхх-хи-и!
— Апла пулсан таварни тикӗт кирлӗ пулӗ еппин,
таварни тикӗт те йусакан.
— Вӑл та мар, таварни тикӗт вӑл хура йапала,
пичкере пулат вӑл. Ку ҫутӑскер, йаланах ҫур литӑр
кӗленчинче, йе литӑр кӗленчинче пулат,—терӗ
предҫедатӗл.
Никит Иванч каласан ӑнланчӗ те—килӗшрӗ.
— Йурат, ӑнлангӑм,— терӗ те, в'аскавлӑн тухса
чупрӗ.
Предҫедатӗлпе счетовод савӑнӑҫлӑн тутисене
ҫуллакаласа йулчӗҫ.
Ҫур сехет ҫитрӗ-и, ҫигм ерӗ-и, Никит Иванч перс®
те ҫитрӗ. Вӑл кӗнӗ-кӗменех:

— Вӑт сире ҫур. литӑр емел!—терӗ те, сӗтел
ҫине шак! ту_тарса ҫур литӑр ерех кӑларса лартрӗ.
Никит Иванч пӗре куҫ хупса илнӗ хушӑра ҫу р '
литӑр пушанса та ларчӗ.
— Кунпа сахал,—терӗ предҫедатӗл Зайцӗв ҫур
литӑр тӗпӗнчи йулашки тумлам ерехне сӑрхӑнтарса илсе,—тепӗр ҫур литӑр илес пулат, унсӑрӑн
тырӑ сахал паратпӑр. Тепӗр ҫур литӑр илсен хӑвна мӗн чухлӗ кирлӗ ҫавӑн чухлӗ паратпӑр.—Никиг
Иванчӑн каллех килӗшмеле киляӗ. Каллех ҫур
литӑр пырса лартрӗ те, каллех пӗр куҫ хупса
иличчен пушанчӗ.
Пуҫланчӗ вара Козловпа Зайцӗвӑн ӗҫкӗ. Ӗҫкӗ
те„ӗҫкӗ. Кашни кунах, ир пуҫласа каҫченех ӗҫкӗ.
Еҫмен кунӗ те ҫук. Камран ҫур литӑр, камран
литйр, камран ытларах та.

Ҫапла тырӑ парса ӗҫме вӗреннӗ Мӑн-Сӗнтӗр
йалӗнчи (Йетӗрне р.) колхоз предҫедатӗлӗ—ЗаЙцӗвпа колхоз счетовочӗ Козлов. Мӑн-Сӗнтӗрти
хӑшпӗр колхозниксем каланӑ тӑрӑх, малтанласа
типсе ҫурӑлма пуҫланӑскерсем, хал) колхозниксенчен ерех ӗҫсе тултарнипе пичке пекех пулса
кайнӑ.
Кам пӗлет, тен кӗркуянепе тырпул пуҫтарса
кӗртсен тырпулӑ валеҫнӗ вӑхӑтра вӗсен ӗҫмелисем
тата нумайтарах тупӑнӗ. Вӗсем вара ун чухне
кӳпсе кайса, йе ҫурӑлса кайса вилме те пултарӗҫ.
Епӗр „Капкӑн" тусӗсем ун пек ҫынсене хӗрхенетпӗр. Ҫавӑнпа та халех кӳпсе вилесрен хӑраса
Козловпа Зайцӗвне тетутисенчен „Капкӑн" хӗстерсе йӗплӗ ҫӑмах ҫитерсе мухмӑрсене уҫма „Капкӑн"
хӑнакилне туртса кӗртес терӗмӗр.
М. Дангер.

Кунта сирӗн предприйатири производствӑра нумай брак 1унӑ пӗр рабочин сӑнне
кӗртетпӗр. Кам вӑл? Мӗнле хушаматлӑ?— ҫавна пӗлӗр те, сӑнне касса илсе, хӑвӑрӑн
предприйатире тухакан ҫтена хаҫата кӗртсе лартӗр.

17

Ҫилпе килессе.
Ҫ ы р м а в ӗ р е н е к е п с е н ч е н х ӑ ш п ӗ р и с е м чӗл хен е в ӗр е н м е с ӗ р е х п о е т п у л а сс а кӗтеҫҫӗ.

— Мӗн туса лара? ара ку ҫын анасласа тинӗс хӗрринче?
— Унан поет пулма чблхи йака мар. Тинӗс ҫийӗпе вӗрекен ҫнлпе ун патне „вдохновени* пырса ҫапӑнса чӗлхене вӗренмесӗрех поет пуласса кӗгет.

Вутпуҫҫисем.
— Кив-Ейпеҫри (Турхан р.) промколхоз членӗ
Ҫпиркин Иванпа ун ывӑлӗ Микулай вут касма
кайатпӑр тесе, промколхозран 16 килограм ҫӑнӑх
илнӗ. Ҫӑнӑх илсенех тепӗр кунне ҫӑкӑр пӗҫерсе
ҫинӗ те, вӑрман касма кайма пулни ҫинчен манса
кайнӑ. Пуппа кулак калашле: „ҫӳлти вӗҫен кайӑксем ним акмасӑр—вырмасӑр, ним вӑрман касма
каймасӑр пурӑнаҫҫӗ, ҫапах та тутӑ пурӑнзҫҫӗ",—
ҫапла-и, Ҫпиркин Иванӗпе Микулай?

ӗҫкунӗсене правлени колхозниксен ҫурӑмӗ ҫине
ҫырса пырат-ши йе туйа ҫине картсем картса парат-ши?—ыйтсан пӗлме пултаратӑр.

— Шӑмӑршӑ районӗнчи „Ӗҫ хӗлхемӗ“ колхоз
предҫедатӗлӗ уйра ӳсекен чечексемшӗн каҫсах
кайат, ҫавӑнпа ийунӗн йулашки числисемчченех
ҫуртыррисене ҫумлас ӗҫе тытӑнман. Предҫедатӗл!
Есӗ чечексене йуратма пултаратӑн, анчах ҫуртри
анисем ҫинче кашласа ӳсекеннисене мар, урӑх
ҫӗрте (вӑрманта, улӑхра, колхоз чечек сатӗнче)
ӳсекен екземпД)арсене йурат.

— Ҫӗрпӳ районӗнчи Чӑвашгӗпӗҫтӑвквм йачӗпе
тӑракан колхозӑн ҫумкурӑксем чӗрӗк метр тарав
ӳссе ларнӑ. Ватӑ йуман тӑршшӗ пуласса кӗтсе ҫу'*'
ласа тӑкма тытӑнса тӑраҫҫӗ пулмалла ку колхозра.

— Ҫӗрпӳ райвнӗнчи „Хӗрлӗ Етнӑ* колхозра 33
колхозникӑн ӗҫкӗнекисем ҫук. Колхозииксем тунӑ

18

— Йанкӑлч йалӗнчи (Канаш районӗ) промкоЛ'
хоз кандед)арине кайас пулсан, нашатырнӑй ҫпир!
чиксе кайӑр. Ахалӗн, чӗлӗм тӗтӗм унта нумай пирки, пуҫа сӗрӗм тивме пултарат. Сӗрӗм тивсен шӑрш*
лама нашатырнӑй ҫпирт кирлӗ пулат (Паймек).

— Хӗрлӗ Чутайпа Кувакинӑ райфинпай пуҫлӑ.хӗ
сем ним тӑрӑш масӑр-тумасӑр финанс планне тул
тармали меслет шыраса тупасси ҫинчен шухӑШ'
лаҫҫӗ. Вӑл ҫакӑнган паллӑ: финанс планне тултз'
рас тӗлӗшпе ҫав асӑннӑ районсем чи хӳрере ҫап^
каланса пыраҫҫӗ.

Улатарти художӗствӑлӑ гравӳрӑ студинче.
Йуратса тӑрӑхлани
С ту д и р е в ӗ р е н е к е н В. И л й и н ӳ к е р ч ӗ к ӗ .

Быкӑв (Студи пуҫлӑхӗ); Халӗ ӗнтӗ есӗр 1-мӗш курсран 2-мӗш курса куҫрӑр. Вӗренсе
ухсан чӑваш^кӗнекисемпе журналӗсене хӑвӑр тунӑ ӳкерчӗкс.емпе илемлетекенсем пулӑр!
Илйин (вӗренекен);—Вӗренсе тухасса кӗтместӗп. Ак халех есӗрпе епӗр мӗнле тӑнине
аррикатурӑ туса ӳкерсе ,Капкӑн“ редакцине йаратӑп.

Ҫак чӑхв та к р са
йарӑ кӑна илтсен
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Урт! Хурт! Хурт! Кун пеккисем те, пӑчӗк'хисем те... Пин хурт пулӗ Чӑваштипографи
иинистрацийӗ рабочисене ӗҫ хыҫҫӑн питҫума панӑ супӑ«ьре. Ку— администрацин
'очисем ҫине тивӗҫлӗ пӑхас ӗҫӗсем ҫул‘И кунсенче хуртланса кайнине пӗлтерҪӗ-ши?
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Ч ӗп хе ыйтӑвӗсем пирки пухӑнакан нонференци умӗн.
Куй«о1шӗи хупинчв тухвиан ,Колхозннн* хаҫэт рвдэнцинчв ӗҫпвкеисзм
чӑваш чӗяхине ҫӳпӗкес тӗлӗшпе ӗҫлэие тытӗннн пвпӑрса тӑрэ1 (ку намӗрв
ҫапӗннӑ „Капкӑн рвдакцик** йатлӑ
фелиетона вула).

- ".г.й , ачаи. сан чӗлхӳ! Нии яаттн та ҫук. Мйн чухлӗ ҫӳпҫалсам ҫыпӑҫса. тулнӑ ,и ҫумнв
ӗҫҫыннисен йачӗпв. вӑл ҫӳпҫапсенчвн тасайма хушатлӑр...

Санв евӗр. пйтӗм чӑваш

