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— Аҫгала чупа^ Мстря?
— Ашшӗ вилнӗ. Вилнччен страхламан та, ц:;зб) с“ тх 
пулмӗ-ши тесе района 'чупат.



Етем йатне илнӗ етеи
Ҫ. ШагСчак.

— Сывӑ-ц, лайӑх ҫуретӗри, мӗнле пурӑнатӑр?— 
ал пырса патӑм йалтан хулана килнӗ йулташа 
курса.

— О-о-о, сывӑ, сывӑ! Лайӑх ҫӳретпӗр. Питӗ те 
аван пурӑнатпӑр,

— Ҫемйесем мӗнле ҫӳреҫҫӗ?
— Аван ҫӳреҫҫӗ. Пурте сывах-ха. Пӗр... карчӑк 

суккӑр пулса ларчӗ те, тата... ача... ҫӑвӗпех ҫӑпан- 
семпе асапланат. Е-е, лайӑх ҫӳретпӗр. Пурте 
сывах-ха.

— Пу.^ницана илсе кайса пӑхман-и?
„ — Пу.фницана... Илсе кайса пӑхаймарӑм-ха. Ҫав. 
Иерҫӳ ҫук вӗт, хӑвах пӗлетӗн. Кунӗн-ҫӗрӗн ӗҫре 
вӗт. Е-е,- ҫапла, сывах ҫӳретпӗр-ха.

— Арӑму та, аҫу та ӗҫленӗ пулсан тата та 
лайӑхчӗ те ӗнтӗ?..

— Е-е, ҫаплаччӗ, ҫаплаччӗ. Хамӑр та ҫаплах 
щутлатпӑр та ӗнтӗ ӑна. Ара, мӗн тӑвас тетӗн? 
Иерҫӳ ҫук вӗт, хӑвах пӗлетӗн. Кунӗн-ҫӗрӗн - ӗҫре. 
Ларса та канмала мар.

— Ҫав ӗнтӗ, ҫав. Чылай ӗҫкунӗсем ӗҫлесе илтӗн 
' пул) ӗнтӗ кӑҫал?

— Чылай-йи качки... Нумайах ӗҫлеймен вара 
еп кӑҫал. Йерҫӳ ҫук, хӑвах пӗлетӗн. Ларса тӑ 
канмала мар.

— Апла пулсан, пушшех нумай ӗҫкунӗсем турӑн 
пу.){) ӗнтӗ. Еҫкунӗсем вӗсем ларса канмасӑрах 
ӗҫлесен пушшех те нумай пулаҫҫӗ вӗт.
„ — Ҫапли... ҫапла та... Епӗ ӗҫлесех кайман кӑҫал. 
Йерҫӳ ҫук, хӑвах пӗлетӗн. Ларса канма та йерҫӳ 
ҫук. Хамӑр ҫумри Ҫтапансем ӗҫлекелерӗҫ. Иккӗи 
икӗ ҫӗр кунтан иртернӗ тетчӗҫ. Пайан та иккӗшӗ 
те ирех тухса кайрӗҫ вырмана. Йерҫӳлӗ ҫынсем 
вӗт, хӑвах пӗлетӗн. Колхоз ӗҫӗнчен пуҫне урӑх 
нимӗн те тумаҫҫӗ. Кашни кун ҫавӑнтах чавала- 
наҫҫӗ. Мӗн пур ӗҫӗ ҫавӑнта вӗт вӗсен.

— Есӗ те ӗҫлетӗн вӗт-ха. Ларса канма та йерҫӳ 
ҫук тетӗн. Апла есӗ те чылай ӗҫленӗ пулас пулат 
ӗнтӗ?

— Ҫук. Еҫлесех кайаймарам епӗ кӑҫал. Пӗр- 
кунче икӗ кун тухнӑччӗ ыраш вырма. Урӑх тухай- 
марӑм, Так... нимӗн тума та йерҫӳ ҫук. Кӑҫалхи 
пек канӑҫсӑр ҫул кӳрман вара епӗ. Ыгла та пӗрре 
те йерҫмеле мӑр. Тӗлӗнсе кайнӑ, ачам. Нихӑҫта 
кайса кӗмеле мар. Вӗтелентереҫҫӗ кӑна. Ту—пушӑт 
касма хӑвалаҫҫӗ, ту—ҫул ӗҫне йараҫҫӗ, ту—тислӗк 
тӑкма хушаҫҫӗ, ту —ҫӗртме тума пырса калаҫҫӗ, 
ту~Ҫум ҫумлама хӑвалаҫҫӗ, ту—ҫаран ҫулма, ту— 
тырӑ вырма, ту... Н^, мӗн калаҫмали пур унта. 
Простӑ, ӗнсе хыҫма ирӗк памаҫҫӗ. Нимӗн тума 
та йерҫмеле мар. Иртнӗ ҫулсем арӑм ӗҫленӗччӗ 
пӑртак. Кӑҫал вӑл та пулин тухаймарӗ. Шалтах 
аптраса ҫитрӗм ӗнтӗ кӑҫал. Нимӗн тума та пӗл- 
местӗп. Хӑт ҫурӑлса кай ҫавӑнтах.

— Апла сирӗн колхозра кӑҫал ӗҫ питӗ те нумай 
йккен. Еҫсӗр пурӑнма ҫук. Темӗн чухлӗ ӗҫкунӗ 
тума пулат.

— Ӗҫлесен... пулат. Анчах-ӗҫлеме йерҫӳ памаҫҫӗ. 
Кунӗн-ҫӗрӗн ӗҫ тума хушаҫҫӗ. Ӑҫтан ӗҫлесе ҫите- 
рен? Нимӗн те тумала мар. Так ҫаплипех иртсе 
кайат.

— Пушӑт касма кайнӑ и есӗ?
Ҫук. Йерҫӳ (ҫуЦ ара...

— Ҫул ӗҫне кайна-и?
— Ҫук, йерҫӳ ҫук, тетӗпҫке ара...
— Тислӗк тӑкма кайнӑ-и?
— Пӗр кун та тухман. Ара, каккуй тислӗк 

тӑкма кайма, ларса канма йерӗҫмен.
. — Ҫӗртме тума? '

— Ҫук-
- -  Ҫум ҫумлама? '
— Каккуй унта...
— Ҫаран ҫулма та кайман-и?
— Ҫук, ара. Чеснӑ слово: йерҫӳ ҫук.
— Тырӑ вырма тата?
— Пӗркунче ыраш вырма икӗ кун кайнӑччӗ. 

Урӑх тухман. Ҫуртри вырма пӗр кун та тухайма- 
рӑм. Нийепле те йерӗҫмеле мар. Аптраса ҫитрӗм 
ӗнтӗ. Ларса кэнма та йерҫӳ ҫук. Туршӑн та... 
ӗҫпех вилес пулат ара.

— Итле-ха, Михал Иванч! Ара есӗ ҫу кунче 
нимӗн ӗҫлемесӗр иртерсе, йанӑ вӗт. Хӗле кӗрсен 
чӑнах та выҫӑ лармала килет вӗт санӑн?

— Хам та ҫавна шутлатӑп ҫав. Простӑ, тӗлӗнсе 
кайнӑ^ӗнтӗ. Хӗле кӗрсен темӗнле пурӑнас ӗнтӗ.
 ̂ — Ӗҫлес пулат, 'Михал Иванч, ҫиме пулат. 

Еҫлемесӗр ӑҫтан пурӑнма май килет. Хӑвах шухӑш- 
ласа пӑх, Михал Иванч!

— Темӗн тӗрлӗ те шухӑшласа пӑхнӑ ӗнтӗ. Аптӑ- 
раса ҫитрӗм. Таҫта кайса кӗрес. Ларса канма та 
йерҫӳ ҫук. Пӗрмай ӗҫ патне каймала. Нимӗн ■гума 
та йерҫмеле мар.

— Ху йерҫӳ ҫук, тетӗн. Пайан мӗн туса ҫӳре- 
тӗн вара есӗ кунта—хулдра.

— Вӑт, калаҫа паратӑн ара. Ларса канма йерҫӳ 
ҫук вӗт, Пӗрмай ӗҫ патне каймала, тенине илт- 
местӗн-им? Вӑт, тухса уттаратӑн вара—куҫӑм ан 
куртӑр, тесе. Вӑт, ҫӳретӗн вара ҫакӑн пек йанкӑл- 
татса ирӗксӗр. Сан пӗр тенкӗ укҫа ҫук пу^ь?— 
хӑйусӑр ыйтрӗ Михал Иванч.

— Ҫук. Васкатӑп. Сывӑ пул-ха, Михал Иванч,—- 
парас укҫана памарӑм ҫилленсе.

— Е-е, сывӑ пул! Ҫӗрпӳ пасарне уттӑрас-ха 
кирек камӑн та. Ара, лӑрса канма йерҫӳ ҫук. 
Пӗрмай ӗҫ патне хӑвалаҫҫӗ колхозра,—вӑрахӑн 
алӑ парса .уйӑрӑлчӗ Михал Иванч.

Пыр та пупле—пулат, вӗт, етем йатне илнӗ етем!



тттет-тпгтгг—
Ч аканарти (Й зтӗр н е  р.; еу лав  ҫурчӗнче ни хаҫат-ж }[ряад тав р аш , ии кв р л ӗ  к ӗ в е к е с е я  ҫ у к . 

Ҫ авӑнпа вулав ҫуртне  кол.хозпиксемпе йединодичниксем  ҫурем и  Пулпӑ.
Енгер ӳкернӗ.

— Авланас пулӗ тетӗп^ пичче!
— Ма вара?
— Кичем никам ҫӳремен ҫуртра пӗччен ларма. Ав.тансан ун пек пулмӗ, тетӗп.

Тӑккаланчӑк нумай хӑваракан етем
В. ФиЛиппӑз ӳ к ер ч ӗк ӗ

-М а н а  кайӑксем йуратаҫҫӗ. Уйра та, йӗтем ҫинче те мгч пуҫ ҫинче, еп ӗҫлвйӗ
хушӗра, кайӗк-кӗшӗксем вӗҫсе йавӗнса ҫӳреҫҫӗ. ^



Иккӗшӗн икӗ чӗлхе пулнӑ
Иван Мучй,

Пӳрте пӗр лутрарах, 60 таврашне ҫитнӗ, лӑп- 
чӑкрах сӑмсалӑ чӑваш кӗрсе тӑрат, Иероплан 
кӳлепи туса ларакан ача хӗвел ӑшшинче ҫӳре- 
нипе хура сӑн ҫапнӑ питне-куҫне килнӗ ҫын йен- 
неле туса:

— Мӗн тетӗн есӗ? „Турӑ пулӑштӑр“ терӗн ма- 
ри-ха? Апла мана ан кала. Сӗм пӗчӗкренпех епӗ 
турра ӗненместӗп,—терӗ.

Килнӗ ҫын: ианпа калаҫакан шуйттан мар-ши?— 
тесе тӑкки-такки сӑхсӑхса илчӗ.

Пӑхат—кӗтесре иккон та ҫук.
Унтан, кӑштах ларсаа, хӑй умӗнче шуйттан 

мар, ҫывӑх ҫын сӑнлӑ ача ларнине аса илсен, 
хӑйусӑртарахӑн ыйтат унран:

— Сирӗн кӗтесре турӑшсем те ҫук. Пурне те 
вакласа тӑкрӗҫ-и вара вӗсем? Пӗрине те хӑварма- 
рӗҫ-и? Нимӗҫ пупӗсем: камӑн кӗтесре турӑш 
ҫакӑнса тӑрат, ӑна бо.ъшевиксем тӗрмене кайса 
хупаҫҫӗ, хуҫи тем чухлӗ тархасласа ыйтсассӑн та, 
пӳртри турӑсене вакласа вӗсенчен турпас туса 
хӑвараҫҫӗ,—теҫҫӗ. Вӗсем калани тӗрӗс пулнӑ. 
Турӑш вырӑнне халӗ кама пуҫҫапатӑр?—терӗ 
кӑвак куҫӗсене чармакласа йарса ача ҫинеле 
пӑхса. „ „

— Пӗрне те хӑвармарӗҫ!—терӗ ача татаклан 
илтӗнекея сасӑпа.

— Пуртӑпах вакласа тӑкрӗҫ-и апла?
— Пуртӑпа пулмасӑр. Атте пуртӑ илчӗ те, 

икконсене вакласа турпас туса пачӗ. Анне тур- 
пасне хуран айне хурса ҫунтарчӗ.

— Кам хушнипе апла турӗ?
— Никам хушнипе те мар. Хӑй ирӗкӗпе. Мӗне 

кирлӗ пире тӗн сӗрӗмӗ саракан икконсем. Атте- 
анне ун йышши хӑма татӑкӗсене ӗненме пӑрахни 
нумай ҫул иртрӗ ӗнтӗ.

— Микул турӑсенчен, тур амӑшӗсенчен хуран 
айне хумали турпас пулса тӑчи? Суйатӑн 
пулӗ, турӑш тени вӑл вутра та ҫунмаст,_шывра 
та путмаст,—ӗненмесӗр пуҫне силлесе илчӗ.

— Йӑвӑҫ йапала шывра путмасан та, вутра 
ҫунат ҫав!—терӗ ача каллех йероплан кӳлепи 
тума тытӑнса.

Пӳртре шӑплӑх. Килнӗ ҫын куҫӗсене мӑч мӑч 
вы.^атса ача ҫине пӑхса ларат. Пуҫӗнче Германи- 
ри рабочисем, хреҫченсем Совет сойузӗ ҫинчен чӑн 
сӑмах каланисем тӗтревлӗн аса килнӗ пек пулса 
вы.ъанса тӑраҫҫӗ те, анчах сасартӑк, ҫунакан хӑрӑм 
пек, сӳнеҫҫӗ лараҫҫӗ. Ача ҫӗҫҫине пӑрахат те, тӗ- 
пеле чупса кайса, ҫӑкӑр касса, ҫӑкри ҫине ҫу сӗрсе, 
ҫиме ты**ӑнат.

— Ҫу ҫинӗшӗн сана аннӳ килсен вӑрҫат-ха!— 
тет ачана старик пӳрнипе йунаса_.

— Ма вӑрҫат?—тет ача ҫиме пӑрахса.
— Ара хӑвӑрӑн ӗне ҫукки паллах. Есӗ ҫӑкӑр 

татӑкӗ ҫине ӗне ҫу сӗрсе ҫийетӗн.
— Пирӗн ма ӗне ҫук? Пурҫке! Пирӗн колхозра 

ӗнесӗр хуҫалӑх пӗрре те тупаймӑн.
Старик ҫӑварне карсах пӑрахат.
— Ени пулсан ҫуне пасарта сутса укҫа тӑвас 

пулат. Куланай мӗнпе тӳлӗн?
Куланай! Мӗнле „куланай* тетӗн есӗ?

— Хырҫӑ еппин. Куланай тӳлеме укҫа тупас 
шӑнах аҫу-аннӳ пуйан патӗнче еҫлесе иртереҫҫӗ 
пулӗ-ха. Есӗ ӑна пӗлместӗн.

— Кулак патӗнче-и? Кулака ак мӗн туса хутӑ 
мӑр епӗр?—ача ик пуҫ пӳрнн чӗрни хушшинче 
кӑпшанка вӗлернӗ пек туса кӑтартрӗ.

— „Кулак* чӑвашла чышкӑ?! Чышка ӑҫтан ун 
пек тума пултаратӑн?

— Кулака пӗтертӗмӗр. Халӗ пирӗн колхоз. Ур 
кенмесессӗн ӗҫкун) темчул та туса илме пулта 
ратӑн,—терӗ ача чӳрече витӗр ачасем лашала 
выл)аса кайнине пӑхса тӑнӑ хушӑра.

Старикӑн куҫ харши ҫунаттисем сарӑлса карӗҫ. 
Йулашкинчен кулам пекки туса, сассине ачашшӑа 
кӑларса каларӗ:

— Ҫармӑҫла калаҫма пӗлместӗп епӗ. Темӗскер 
„колкоз" терӗн, „ӗҫкунӗ“ терӗн. Мӗн тени пулат 
вӑл чӑвашла?

Ача лах-лах-лах кулса йарат, вар-хырӑыне 
тытса:

— Ӑҫта ҫӑва шӑтӑкӗнче пурӑннӑ ҫын вара есӗ?- 
тет старик ҫине пӑхмасӑр.

Килнӗ ҫын именнӗ пек пулса, кӑвак сухале 
витӗр сарӑ шӑлӗсене йӗрсе:

— Ес мана палламастӑн. Мучу пулатӑп епӗ, 
Гермащ вӑрҫинче ҫухалнӑ мучу. Ҫухаласса, тӗрӗс- 
сипе каласан, ҫухалман епӗ. Унтах пурӑнса киле 
пӗр ҫыру та йаман. Тӑлӑх, упӑшки вӑрҫӑра вилнӗ 
арӑм панче киле кӗрсе пурӑнтӑм. Ачам-пӑчамсе* 
пулмарӗҫ. Пурӑнӑҫӗ йӑвӑрланса ҫитрӗ. Халӗ унти 
пурӑнӑҫа ылханса кунта килтӗм,—тет.

— Колхвза кӗмерӗн-и мӗн? Еҫкунӗсем тумарӑн-1 
мӗн? Йединоличник-и мӗн? Кулак хыҫҫӑн кайса..

— Куҫӑхнӑ пулмала есӗ, ачам, аташма пуҫлан! 
Мӗн ӑнланмала мар сӑмахсем шухӑшласа кӑларса 
мана каласа ларатӑн. Куҫ чӗлхи суртарас пулат 
сана.

— Куҫ чӗлхи суртарасРМӗнле?—ҫутӑ-кавак куҫе- 
семпе пӑхса, старик патнех пырса тӑчӗ ача. 
Унтан чӗлхине гӑсса, чӗлхи ҫииӗн тфу! тесе сурса 
йарса, старикрен ыйгаЕ

— Чӗлхе ҫапла сураҫҫӗ-и?—тет.
— Апла-и ара!—тет старик кулкаласа. Асамҫа- 

сем савӑт-сапа ӑшне чӗлхе с/рса ӗҫтерни ҫинчея 
каласа паратӑп сана. Чӗлхе сурнине епӗр вар» 
ӗҫеттӗмӗр.

— Чӗлхене мӗнле ӗҫме пула^?
— Чӗлхене мар... ӗҫмели йапала мар вӑл чӳлхе. 

Савӑт-сапа ӑшне сурса панине ӗҫеттӗмӗр. Сӑм^х- 
ран, куҫ чӗлхине ҫапла калатчӗҫ: „Пӗсмеле! Тур 
ҫырлах! Атӑл йӑлӑмӗнчен. Сӑр йӑлӑмӗнчен Аша- 
патман старик килеГ; вӑл тӗтӗрет, вӑл тапса кала 
рат. Ыр вут ами вӗрсе кӑлараФ, шӑтӑклӑ кӑмпине 
тӗтӗрсе кӑларат** Ку куҫ чӗлхи пулат. Урӑх...—

— Куҫ чӗлхе?! Куҫӑн чӗлхе пулат-и?
— Есӗ мана ӑнланас ҫук. Пӑрахар кун ҫинчея 

калаҫма. Аҫупа аннӳ ха;ьхи саманара мӗнле пУ' 
рвнни ҫинчен каласа пар-ха. Пит пӗлессӗм килет 
вӗсен пурӑнӑҫӗ ҫинчен.

— Мӗн каламали пур. Аван пурӑнаҫҫӗ вӗсем- 
Ӗнер митингӑра унӑн йатне те темиҫе хут т»



^сӑнса калаҫрӗҫ. Ударник, чи малта пыракан 
ударник теҫҫӗ ӑна.

— Митингӑра!—тесе старик хутланса ларса, алли- 
сене ҫарсах йачӗ.
: - -  Енер Чӑваш Аатономи йачӗпе пысӑк митинг 
пулчӗ.

- -  Митинга пухӑннӑ ҫынсене шандарсем пӗтӗм- 
пех хупӑрласа илсе хӗнесе тӑкрӗҫ пулӗ. Митинг 
гуса иртерме памарӗҫ пулӗ?

— Мӗнле шантарсем? Илтмен епӗ ун пек сӑмаха.
- -  Ҫитӗнсе ҫитсенилтӗн?—терӗ старик хуйхӑрса.
— Ма хупӑрласа илеҫҫӗ-ха вӗсем митингӑри 

ҫынсене?
- -  Митингӑри ҫынсене-и? Хӑшне—персе пӑра- 

хаҫҫӗ,_ хӑш не-тӗрм ене хупаҫҫӗ, хӑшне паҫӑр 
каланӑ пек хӗнесе тӑкаҫҫӗ. Германире кирек хӑҫан

та ҫавӑн пек. Митингсем тума ирӗк ҫук унта 
пирӗн.

Ашшӗпе амӑшӗ колхозран ӗҫлесе тавӑрначченех 
вунӑ ҫулхи ачапа 60 ҫулхи ,ача“ пӗр-пӗринпе 
сӑмах вакласа лараҫҫӗ. Мӗншен кашни халапрах 
пӗрин сӑмахне тепри ӑнланмасӑр йулмала пулнине 
ача ӑнланмаст.

Йулашкинчен, ашшӗсем ӑнлантарса панӑ хыҫ- 
ҫӑн килнӗ старик пурнӑҫран 20 ҫула йахӑн кайра 
ларнине сиссессӗн, ача ҫепӗҫ, пӗчӗкҫӗ аллине ста- 
рикӑн хыткан ҫурӑмӗ ҫине хурса:

— Ҫак етемрен пайанхи ҫын тӑвас пулмасан, 
аннен ачи еп пулмӑп,—тет сылтӑм аллине малала 
тӑратса ашшӗ-амӑшӗ йеннеле йарса.

Старик хӗвел ҫине пӑхнӑ чухнехи пек куҫӗсене 
мӑч-мӑч вы.ъ>ьатса илет.

В у т п у ҫ ҫ и с е м
** Хӗрлӗ Чутай районӗнчи Тра./ькассинчи-пуҫ- 

ламӗш шкулӑн пахчинчи купӑстасене хураллама 
сурӑхсемпе качакасене хушнӑ. Вӗсемпе пӗрлех 
пахчара хуҫасӑрлӑх ик аллине кайала тытса кунӗн- 
ҫӗрӗн ҫӳрени палӑрат. Хуҫасӑрлӑх тени шкулӑн 
пуҫлӑхӗнчен ӳтленсе ҫуралса шкул пахчине выр- 
наҫнӑ, теҫҫӗ.

** Урпаш йалӗсем (Елӗк р.) Софрвнӑв, райфора 
бухалтӗр пулса ӗҫлекенскер, Елӗк столовӑйӗнче 
аш йаман йашка антарса парсассӑн, йашкине 
ҫимест, .тутлӑ мар“ тесе тӗртсе йараӳ. Хӑй пат- 
шалӑха аш-какай 52 килоран пӗр килв та паман- 
чӗ-ха. Аш-какай вырӑнне, йӗплӗ ҫӑмах ҫитертӗмӗр. 
Тутлӑ пулчӗ-ши? Ҫырса пӗлтертӗр.

н:* Ишлейре пурӑнакан ҫынсенчен:—ӑҫта сирӗн 
вулав ҫурчӗ тесессӗн, тӳрех ҫаплэ кӑтартса 
йараҫҫӗ:—ҫапла, ҫапла кайсан, пысӑк ҫӑрапа 
питӗрнӗ хупӑ ларакан ҫурт курма пултаратӑр. 
Ҫавӑ пулат пирӗн вулав ҫурчӗ, теҫҫӗ такам ҫине 
тарӑхнипе тфу! тесе сурса йарса. Вулав ҫурт пуҫ- 
лӑхӗ Ми{)онӑв ку./ь™зссӑлӑ ӗҫе пӗтӗмпех пӑрахнӑ 
та, халӗ ӑна ниҫта шыраса та тупаймаст. Пирӗн 
Дапкӑн" картине килсе пӑх, кунта тупса йама 
пултаратпӑр.

**_Вӑрӑн ҫӗлӗкӗ ҫунат, теҫҫӗ ваттнсем. Хусан- 
тайкӑ колхоз (Ишлей р.) завхвзӗ Ишетерӑвпа 
Сапожникӑвӑн пуҫӗсем ҫинче ҫӗлӗкӗсем ҫунмаҫҫӗ, 
мӗншӗн тесен вӗсем колхоз амбарӗнчен тырӑ 
парласа ӑсатма хӑтланнӑ чухне ҫӗлӗкпе мар, кар- 
туспа пулнӑ._ Ҫӗлӗкӗсем ҫунман пирки, вӗсене 
тырӑ вӑрланӑ ҫӗрте Маркӑвпа Иванов дозорсем 
тытнӑ пулин те, халӗ те ирӗкрех ҫӳреҫҫӗ. Колхоз 
председатӗлӗ Маркӑв пулӑшнипе, ӳлӗм те ирӗк- 
Рех ҫӳреме шухӑшлаҫҫӗ.

** яКапкӑн" 3-мӗш нвмӗрӗнче вВутпуҫҫисем" 
пайӗнче Хӗрлӗ Чутай районӗнчи кино-механик 
^4ванов ҫинчен ҫырни тӗрӗс мар пулнӑ. Ивановӗ 
*'пр, ҫыраканӗ хӑй (Ф.) вутпуҫҫилӗ пулнӑ. Ҫавӑн- 
па Иванова „вутпуҫҫисем михӗнчен кӑларса" хӑй 
зҫта кайас тенӗ ҫавӑнта кайма ирӗк паратпӑр.

ВӗренУ ҫулӗ пуҫламӑшӗнче
Ш у п аш к ар  районӗнче х ӑш п ӗр  йалсовечӗсем  март, 

апрел , май у й ӑх сем ш ӗн  те  у чи тхӗсене  ӗҫу к ҫи  
тӳ л е с е  татман (П ар ти  К онтро;ь К ом иҫҫив Ч ӑваш  
республикинчи  пар тко л л еги й ӗ  авгу стӑн  2 -м ӗш ӗнче 
йы ш ӑннӑ достановленирен).

Ҫверчков ӳ керн ӗ.

— Пӗр уйӑхра илмели ӗҫукҫи ҫумне те- 
пӗр уйӑхра илмели ӗҫукҫине пӗрле туса 
хушмала пулсан, ҫав дейҫтвийе вырӑсла 
епӗр мӗнле калатпӑр?

— эЗадержка зарплаты“ тетпӗр.

Йулашсен отвечӗ.
Йулашри (Елӗк р.) „Ворвшилӑв* колхвз ҫын- 

нисенчен такам та пулсан:—ма есӗр сӳресене уйа 
пӑрахса хӑвар,са калча айне турӑр, ма илсе кӗме- 
рӗр?_—тесе ый^тсан: ,епӗр тыррине вырсан, вӑл 
вырӑна каллех суха тунӑ чух кирлӗ пулат терӗ- 
мӗр, теҫҫӗ.

Анани Шоҫ-Ваҫ.



Кам ҫинчен.
,М а ҫывӑран ес, мужик?
Ҫуркуннеҫке урамра?
Кӳршӳсем сан тахҫанах
Ӗҫ тӑваҫҫӗҫке ара‘ .

Ҫапла ҫырнӑ авал 1809-мӗшпе 1842-мӗш ҫулсен 
хушшинче пурӑннӑ вырӑссен паллӑ поечӗ Ко;ь* 
цов А. В.

Кам ҫинчен ҫапла каланӑ тетӗр есӗр? Хӑшӗсем 
калаҫҫӗ: Советсен конкурсне халӗ те хутшӑнман 
Йетӗрне районӗнчи Хучаш йалсовечӗ ҫинчен ка- 
ланӑ, теҫҫӗ. Теприсем калаҫҫӗ: Тутаркас районӗн- 
чи Шарпашри ,Хӗлхем“ колхоз халиччен те ҫи- 
лос хывма тытӑнманни ҫинчен каланӑ, теҫҫӗ. Та- 
та теприсем; йулашки зайом укҫине пӗр пус та 
пухман Турхан йалсовечӗ (Ҫӗмӗрле райӐ ҫинчен 
каланӑ, теҫҫӗ. Есӗр мӗнле калатӑр,—ҫавӑн ҫинчен 
пире ҫырусем йарса халех пӗлтерме ыйтатпӑр.

Мӑн хырӑм.
Елӗк-районӗнчи „Хирлеп* колхозӑн ревизи т у  

нӑ хыҫҫӑн 180 пӑт ыраш тухман.
— Ӑҫта кайнӑ вӑл тырӑ?
— Ҫав тырра колхоз завхозӗ Терентйӗв салат- 

са йанӑ.
180 пӑт ыраш пӗр тӑруках ҫисе йаракан Терен- 

тйӗв завхоз кӳпӗнсе вилесрен хӑраман. Ҫапах та 
унӑн хырӑмӗ кӳпӗнни такама та палӑрат.

Вы.ъЗх кӳпӗнсен, ӑна супӑн, шывӗ ӗҫтереҫҫӗ, 
тет. Епӗр ӑна йӗплӗ ҫӑмах пӗҫернӗ йашка ҫитерсе 
сиплесе йаратпӑр.

Терентйӗв ӑшчикки.

Ҫын ӑшчиккине тавӑрса пӑхма кӗрӗк ҫанви мар 
вӑл, тенӗ авал самокртикӑна йуратман ҫынсем. 
Ҫавӑнпа Тӑвай районӗнчи Алдиарӑвӑ йалсовет 
предҫедатӗлӗ Терентйӗв й. ӑшчикине тавӑрса пӑ- 
хар мар. Унӑн ӑшчикки йулашки вӑхӑтра ерех- 
сӑрапа тулса ларса, ха.ъхи вӑхӑтри хуҫалӑхпа по- 
литик кампанисене иртерес тӗлӗшпе _ йалсовет 
кайра пынине сисми пулни тавӑрса пӑхмасӑрах 
паллӑ.

— Авӑ алӑкран колхозӑн халӗ ҫе_ҫ килнӗ ҫӗнӗ 
тырри шаккат. „Килтӗм епӗ. Мана хӑвӑртрах пух- 
са кӗртӗр“, тет. Ӑна Терентйӗв:

— Манӑн пайан вӑхӑт ҫук. Ыран кил,—тесе 
ӑсатса йама пикеннӗ.

Ӳсӗр чӗлхи унӑн ҫав сӑмахсене ҫеҫ калама йура- 
тат, ытти кирлӗ сӑмахсене калама ҫаврӑимаст.

Ш ӑ р ш ӑ.
Л. Толстой ҫырнӑ; „кашни ҫемйенех хӑйӗн 

шӑрши кӗрет“ тенӗ.
Хӗрлӗ Чутай районӗнчи „Мотор* колхоз прав- 

ленинчен йапӑх шӑрши кӗрет. Чылай квлхозник- 
сене халӗ те ӗҫкӗнекисем алла паман. Еҫкунӗсене 
вӑхӑтра ҫырса пыман.

Ҫакӑ йапала ,М отор“ колхоз колхозри ӗҫсене 
тӗрӗс хисепе илесси ҫине мӗнле куҫпа пӑхнине 
палӑртса тӑрат. Тӳррипех каламала ӗнтӗ, вӗсен 
учот ҫине пӑхмали куҫӗсем чалӑш, тата чирлӗ. 
Анчах мӗн тӑвӑн ӗнтӗ... вӗсен урӑх куҫ ҫук пул-
сан.

Акмасӑр, вырмасӑр пулнӑскерсем.
Лесҫинг (1729— 1881-мӗш ҫулсенче пурӑннӑ ни- 

мӗҫсен писатӗлӗ) каланӑ: Рафае.^_ художникӑн 
аллисене касса татса пӑрахсан та, вӑл пурӗпӗрех 
живопиҫӗц пулмала, тенӗ.

Ҫавӑн пекех епӗр калама пултаратпӑр Трак 
районӗнчи „Октабӗрӗн 14-мӗш ҫулӗ“ колхвз пред- 
ҫедатӗлӗ ҫинчен. Унӑн пуҫӗ ҫук. Пуҫӗ ҫук пулин 
те колхоз предҫедатӗлӗ вырӑнӗнчех ӗҫлесе пурӑ- 
нат. Пуҫӗ пулман пирки пӗрлештернӗ лашасене 
хӑйсен ӗлӗкхи хуҫисене салатса панӑ. Лашасене 
пӑхнӑшӑн кашни колхознике ӗҫкунӗсем* шутласа 
параҫҫӗ.

Ухмахсене акмаҫҫӗ, вырмаҫҫӗ, вӗсем хӑйсемех, 
пулаҫҫӗ, тесе каланӑ авалхи ҫынсем.

Сунчӑксем кирлӗ.
Пӗлтӗр епӗр „Капкӑнта“ шкул ачисем йӗпе 

ҫанталӑкра партӑсем хушшинче сунчӑксем карса 
вӗренсе ларни ҫинчен фелйетон ҫапӑнӑчче. Ҫа- 
вӑн пек сунчӑксем карса вӗренмеле пулат пуле 
кӑҫал Тутаркас районӗнчи Ш атракасси шкулӗнче. 
Шкул ҫивитисем пит йапӑх, ҫумӑр шывӗ класа 
анат. Йалсовечӗ йусасси ҫинчен шухӑшлани па- 
лӑрмасЕ

Шкулта ларма сунчӑксем илӗччӗҫ те ачисем, 
анчах Шатракасси кооператив лавкинче вӗсене 
сутмаҫҫӗҫке. Ӑҫтан илмелине йалсовет тупса 
патӑр.

Вилнӗ ҫын.
Ҫӗлӗкӗрсене илӗр! Вилнӗ ҫын ҫинчен пыра̂  ̂

сӑмах.
Шупашкарти Гоҫтиницӑ столовӑйӗ пуҫлӑхӗн за- 

меҫтитӗлӗ Изванӑв й-ш столовӑй ва.ъфи конвенП' 
бӳро кӑтартнӑ хака пӑсса 120 килв аш илнипе тЫ-



тӑннӑ. Илнӗ аша (1025_ тенкӗлӗх) квнвенцбӳ- 
ро конфискацилесе лартат (Чӑваш конвенцбӳро 
предҫедатӗлӗ Ефимӑв малтан Изванӑв майлӑ пул- 
са совет заквяӗсене пӑсасшӑн пулни ҫинчен кунта 
ҫырмастпӑр).

Изванӑв вара, конвенци хакӗсене пӑсма хушман 
совет законӗсене чӑтма хал ҫитмен пирки, ҫакӑн 
пек запискӑ ҫырса хатӗрлет (вырӑсла ҫырнӑ за- 
писка чӑвашла паратпӑр):

,С ы в ӑ  пудӑр  манӑн р атн есем  тата йуратнӑ ывӑлӑм 
Й акӑв Ҫ пиридонович! Е пӗ пайан  вилме ш ухӑш  ты трӑм . 
Еп вилнӗш ӗн  никам а ан  айӑплӑр. Е п ӗ  хама хам ах вӗле- 
ретӗп . С л у ж бӑр а  тӑн ӑ  чу х н е  мана н и ҫт а  та ш траф ла- 
ман, к ап ла  пулнине епӗ  чӑтаИмастӑп. М айӑн 1-мӗш ӗнче 
ман сы влӑхш ӑн  Ҫ ӗрпӳ  райӗҫтӑвко м ӗ  ҫитӗр . Сывӑ пулӑр!

И званов.
РИ К  о р гп ай н е  —  П авлӑва  п арӑр* .

Изванӑв вилнӗ тетӗр-и? Ҫук. Вилме шухӑшла- 
ман та вӑл. Штрафран хӑтӑласшӑн ҫавӑн пек ҫыр- 
са аппаланнӑ.

Чейе Мӗтри пичче: хӑй вилнӗ, ҫапах куҫӗсем 
чӗррӗн пӑхаҫҫӗ.

Совухмах тӗлне пулнӑ хут.
Тинӗс ҫинче пыракан карап шыв айӗнчи чул 

тӗлне пуласран хӑрат, пӗр учрежденирен тепӗр 
учрежденийе ҫӳрекен хут совухмах тӗлне пулас- 
ран хӑрат.

Ҫӗнӗ Чурашри (Йӗпреҫ райояӗ) йалпо пред^е- 
датӗлӗ Топтыгин Илларивн районри хачӑх сутне 
Ново-Климӑври Макарӑв Павӗлран 283 тенкӗ те 
89 пус укҫа шыраса илме зайавлени ҫырса парат 
(йалпо ҫумӗнчи агӗнт пулса ӗҫленӗ чухне коопе- 
ративран йалхуҫалӑк таварӗсем пухма тесе, пром- 
тавар тата укҫан илсе, пӗр пуслӑх та чӗрӗ тавар 
хатӗрлесе памасӑрах, вырӑнтан тухса кайнӑ).

Ҫак хут таҫтан райсойуз правленине килсе ҫак- 
ланат. Ку ҫав хут ҫине ҫапла резо.ъуЦи хурса 
лартат:

.С е к р е т а р ю
С рочно зап р о си ть  все С ельпо  о наличии  остатка  Ц /г 
ф унтовы е отчислени по кул ьту р о м  и на общ йе коли- 
чество. С оставьте сведение. З а п р о с и ть  Ч у ваш хлебторга  
о  р азр еш ен и и  вы дачи  на р у к и  работн икам  сельпо*
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Резо./{)уци хурат те, уйӑх ытла ҫак хут маши- 
нисткӑ аллинче выртат.

Рагужинӑн куҫ курмаст пулсан, 12 хут куҫлӑх 
тӑхӑнтартас. Вуласа пӑхса резо.ъуци ҫыртӑр ма- 
лашне.

Йарапайсем.
Хӗрлӗ Чутай районӗнчи Карӑк-Ҫырми шкулӗн 

партӑсем ҫителӗксӗр.
— Урайӗнчех ларса вӗренмеле пулат-шиР—теҫ- 

Ҫӗ вӗренекенсем.
„Йарӑм-йарӑм йарапай, йарӑнтарса пулмӗ-ши? 

Ҫакӑ пӳртри халӑха тӗлӗнтерсе пулмӗ-ши?—тенӗ 
пек, пӗтӗм Хӗрлӗ Чутай районне тӗлӗнтерет вӗре- 
пӳ ҫулне хатӗрленменнипе Карӑк-Ҫырми шкулӗпе 
йалсовечӗ.

Сат пахчинчи сар панулми.
Йӗплӗ хулӑран йӗплӗ хулӑ пулат, панулми йӑ- 

пӑҫҫинчен панулми пулат, чийе йӑвӑҫҫинчен чийе 
(вишнӗ) пулат. Ҫӗпрел районӗнчи (Тутар респуб- 
лики) Анат Хурӑнвар колхозӗн сачӗнче ӳсекен

1000 улма йӑвӑҫҫипе 2127 тӗп чийе йӑвӑҫҫинчен 
ӳлӗм мӗн пуласси паллӑ мар, мӗншӗн тесен вӗсем 
пӗлтӗр аван чӗрӗлнӗскерсем, кӑҫал картасӑрах 
лараҫҫӗ. Карта, ҫук пирки вуникӗ качака пӗр ха- 
рӑс тытӑннӑ улма йӑвӑҫҫисене шуратма... ҫулҫи- 
сене пӗрерӗн-пӗрерӗн иртме.

Кӗтӳ патӗнче кашкӑр ҫӳрет, сурӑхсене тытасшӑн, 
вы.^ӑхсене пӑвасшӑн, Хурӑнвар сачӗнче кахаллӑх 
ҫӳрет, улмуҫҫисемпе чийесене хӑртасшӑн, сат 
илемне йарасшӑн. Ҫӑлӑр, ҫӑлӑр йӑвӑҫсене кача- 
касенчен те, кахалсенчен те ҫӑлӑр!

Ӗрчетекенсемпе вӗлерекенсем.
Белоглински районра (Донҫи Ростов) Сталин 

йачӗпе тӑракан колхозра пӗр „Лӳтра* йатлӑ 
сысна ами ҫулталӑк хушшинче иккӗ ҫӑвӑрласа 36 
ҫурӑ туса панӑ. 36-шӗ те чӗрӗ.

Нумай вӗт! Нумай ҫав! Писенчук йалӗнчи (ҫав 
районах) „Коминтерн" колхоз ферминче сысна 
пӑхакан Уланӑвӑ Марйе, Лазӗрӗвӑ, Сахтерӑвӑ, 
Илтерӑвӑ йулташсем сысна ҫавӑн чухлӗ ҫӑвӑрласа 
пама пултарнинб ӗненмеҫҫӗ те, мӗншӗн тесен, 
вӗсен сыснисем ӗрчес вырӑнне вилсех пыраҫҫӗ 
(ҫӗнӗ ҫултанпа, ваттйсемсӗр пуҫне,97 пӗчӗк ҫӑвӑр 
вилнӗ).

Кун чухлӗ сысна вилни ҫинчен епӗр хамӑр жур- 
нала ҫыратпӑр та, анчах епӗр ҫырнине хамӑрӑн 
клас тӑшманне ан вулаттарӑр. Мӗншӗн тесен, 
вуласассӑн вӑл савӑнма пултарат, тата епӗр 
асӑннӑ сысна пӑхакансене „еп хушнӑ пек турӑр“ 
тесе пуҫран ачашласа йама пултарат.

Унӑн вырӑнне луччӑ сысна пӑхакансене проку- 
рора „ачашлаттарас". Уголовнӑй кодексӑн паллӑ 
статйисемпе лайӑх ачашласа йама пултарат вӑл 
намӑса пӗлменскерсене.

Пайанхи йалта
Х ӑш -п ӗр  поетсем  колхозсене  кай са  кур- 
м асӑрах  колхозсем  ҫинчен икӗ-виҫӗ томлӑ 
поемӑ ҫы р атп ӑр , тесе  ҫӳреҫҫӗ.

(.К ап к ӑн *  архивӗнчен).

Авӑ, пӗр ҫын пырат ҫулпала,
Вӑл хуларан килет йалала.
Вӑл пӗр-пӗр сӑвӑҫ пулмала,
Сӑмах купийӗ сӑвӑлаФ:
Ҫӗнел, ҫӗнел кив тӗксӗм йал,
Еп сан патна пырап пайан...
Пӗлмест вӑл йал ҫӗнелнине,
Йалта ку.фтурлӑх ӳснине...
Йала курмасӑр, хуларах ,
„Ҫӗнел ес йал“—тесе ларат.
Вӑл тӳсеймесӗр критике пайан 
Йал илемне курма кайат.
Йала вӑл ҫитрӗ. Кӗчӗ пӗр киле. |
Йӗри-тавра пӑхса илет: !
— Аван колхозникӗн ҫурчӗ, тет,
Кунта пит лайӑх пурӑнма...
— Ку ҫын пурӑнмали ҫурт мар,
Сысна вити ку пирӗн,—тет Мӗкӗге.

В. Пукаш. I



Колхозри Ва^ькӑ
И. Кашлинке.

I.
Савнӑ ӑулташ!

Савнӑ йулташӑм, Микулай, пайанхи ӗҫе пӑрах- 
сах сан патна ҫыру ҫырма лартӑм. Питӗ хӗрхенес. 
килет манӑн сана. Есӗ_ пирӗн пек кунӗ-кунепе 
ҫӗнӗ вӑйӑсем вы.ъ^ймастӑн. Йалан кирпӗч катӑкӗ- 
сене сӑтӑркаласа ,ӗне сӑватӑп" тесе пӳрт ҫуыӗнчи 
тусан ӑшӗнче ларатӑн. Санӑн аннӳ те, аҫу та 
ытти ҫынсенчен урӑхрах ҫынсем. Вӗсем сана, хай 
леш, кӗрпе пӑтти ҫитерес вырӑнне, уйран ӑшне 
ҫӑкӑр татки тураса ҫитереҫҫӗ те вара санӑн хы- 
рӑму кун-каҫипе кӑвас йӳҫнӗ пек пӑкӑр-пӑкӑр, 
пӑкӑр-пӑкӑр! туса ҫӳрет. Сана вӗсем ҫӗнӗ кӗпе, 
ҫӗнӗ йӗм- ҫӗлесе памаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та йалан есӗ 
ҫӗтӗк хырӑмлӑ кӗпепе ҫӳретӗн. Вӑл та питех 
тарӑхтармаст, вӑт санӑн питне ҫуса йаманни 
тарӑхтарат. Ҫиленсе ҫитнипе хамӑн пӗчӗк чыш- 
кӑсемпех хӗнес килет манӑн вӗсене.

— Ача питне ытла таса тытмалӑ мар, куҫӑхат 
ача,—тет санӑн анвӳ. Сывлӑх—тасалӑхра иккенни 
ҫинчен тем чул доклад итленӗ пулсан та ӑнлан- 
маншӑн варҫас килет манӑн. Капла пыл/чӑкланса 
ҫӳресен трахом та йерме пултарӗ.

Акӑ ҫитес кунсенчех тырӑ вырма кайаҫҫӗ. Сана 
ун чух йе ки-ле питӗрсе хӑварӗҫ, йе хире хӑй- 
семпе илсе кайӗҫ. Ех, санӑн илемлӗ мар пурнӑҫу! 
Мӗн чухлӗ йӗрес пулат? Пӗр майах йӗрнипе вар 
хырӑму та хытса ларӗ. Аҫу-аннӳ колхоза кӗмен- 
шӗнех тертленетӗн есӗ.

Вӑт санӑн пирӗнпе пӗрле вы.ъаса курасчӗ. Кун 
каҫипех вы.ъатпӑр; йе шашкӑ патакисемпе, йе 
карталанса, йе мечкӑ персе, йе тата пӗрлешсе 
йурлатпӑр, колхоз пахчине кайса хӗвел ӑшинче 
хӗртӗнсе вы.ъатпӑр. Пире ирхине вӗретнӗ сӗтпе 
печени, пӗр стакан чей, пӑтӑ ҫитереҫҫӗ. Кӑнтӑрла 
манни кӗрпе пӑттине, туранӑ ашран тунӑ ,тем- 
скерӗ" кавлетпӗр. Ҫапла ҫисе пурӑнса халӗ епӗ са- 
мӑрӑлсах карӑм. Анне йаланах:—Ва:%кӑн алтунисем 
манӑнни пек пулса кайнӑ,—тесе мана пуҫран 
ачашлат. Атте те мана хӗртмест.

Кӑнтӑрла кунӗпех_ чупса ӗшӗннӗскер каҫхине 
киле таврӑнсан, хамӑн крават ҫине кайса вырта- 
тӑп. Манӑн ҫытарисем шапшурӑ, утйалӗсем таса.

Ну, Микулай тусӑм, кунпала ҫитӗ. Курсан татах 
кал’аса кӑтартӑп хамӑн пурнӑҫ ҫинчен. Курмш тӗл 
килмесен тепӗр ҫырура ҫырса пӗлтеретӗп. Халӗ 
пӗчӗк пӳрнесем ручкӑ йӑтса ывӑнсах карӗҫ. Сывӑ 
пул! Колхвз ачи.—виҫӗ ҫулхи ВаЦ)Кӑ.

II.

Х ӗрӳлӗ салам!
Тавтапуҫ сана, Ва^кӑ йулташӑм, мана манман- 

шӑн. Санӑн ҫыруна вуласа тухсан тем пекех 
савӑнтӑм. Иртнӗ каҫхине тӗлӗкре те кунӗ-кунӗпех 
сирӗнпе пӗрле ҫӗнӗ вӑйӑсем вы.ъарӑм. Манӑн ҫире 
те сан ҫири пекех кӗске ҫанӑлӑ шурӑ кӗпе пек, 
кӗске йӗм пек. Манӑн та санӑнни пекех пӗчӗк 
кроват пур пек. Анчах вӑранса кайнипе ҫаксем 
веҫех куҫран ҫухалчӗҫ. Манӑн ҫире каллех ҫӗтӗк 
кӗпе курӑнса карӗ. Тарӑхнипе йӗрсе йатӑм.
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— Мӗн йӗрсе выртан, шуйтан ачи!—терӗ атте 
Унтан купарчаран аллипе икӗ хутчен чант 

чант! тутарчӗ. Ҫапла йӗре-йӗрех тепӗр хут ҫывӑр 
са карӑм. Епӗ тӑнӑ ҫӗре пӳртре никам та ҫук 
Тула тухас тесе алӑка тӗртсе пӑхрӑм, алӑк уҫӑл 
маст, тултан тӗкӗленӗ пулмала. Вара каҫ пуличче 
нех сак ҫине лартса хӑварнӑ уйранпа ҫӑкӑр татки 
кӑшласа кун каҫрӑм. Вӑт ҫапла пӑрахса хӑвараҫҫӗ 
мана аннесем хӑйсем ӗҫлеме кайнӑ чух.

Пӑркун анне хӑй купӑста лартма кайнӑ чух 
пӑрӑва кӑкарнӑ пек кантрапа сак ҫумне кӑкарса 
хӑварчӗ. Месерле выртса та туртӑнатӑп, кантӑри- 
не шӑлсемпе ҫыртса та пӑхатӑп, ҫук вӗҫерӗнмесг. 
Зӑл кӑна анчах-и? Ех, пурне те ҫырас пулсан...

Аван мар манӑн ача пурнӑҫӗ, сирӗнне ӑҫтан ҫитес. 
Атте леҫсе йамасан хамах тарса Пыратӑп сирӗн 

пата. Ан ҫилен сахал ҫырнӑ тесе, манӑн пӗчӗкҫеҫӗ 
пурнесем ывӑнсах кайрӗҫ. Сывӑ пул!

Колхоза кӗмен ҫынӑн ачи—икӗ ҫулхиМикулай.

III.
/Ырӑ кун, Микулайӑм!

Чи малтанах сана ырӑ сунса аллусене чӑмӑр- 
татӑп.

Микулай йулташӑм, санӑн ҫыруна хам кӑна 
мар, пӗтӗм келхоз сатӗнчи ачасене вуласа кӑтарт- 
рӑм, Вӑл ҫырува вуланӑ чух шӑна вӗҫни те илтӗ- 
неччӗ пулӗ. Вуласа пӗтерсен пӗтӗм ача пухӑвӗ 
хумханса кайрӗ.

— Намӑс ачасене ҫапла пӑхакан ашшӗ-амӑ- 
шӗсене!

— Пире тутлӑ апат, лайӑх тумтир, савӑнӑҫлӑ 
пурнӑҫ парӑр.

Сӑпкарисем пӗчӗкҫеҫӗ чышкисемпе йунаса ҫухӑ- 
раҫҫӗ, ура ҫинче утаканӗсем урисемпе тапӑртатса 
вӑрҫаҫҫӗ.

Сан аҫу ҫине—колхоза кӗмесӗр хӑйӗн ачине 
нушалантараканскер ҫине, пурте ҫиленчӗҫ.

— Пӗчӗк Микулайа ҫӑлас пулат!—терӗҫӗ пурте. 
Ҫитес кунсенчех аҫу аннӳне ӑнлантарма пыратпӑр.

Тепӗре куриччен сывӑ пул! Йулташу Ва^ькӑ.

IV.

Ващкӑ!
Тавтапуҫ сана. Сан ҫырува вуласа пӑхнӑ тӑрӑ- 

хӑн анне кӑмӑлӗ ҫемҫелсех кайҫӗ. Енер апат ҫисе 
ларнӑ вӑхӑтра вӑл аттене акӑ ҫапла каларӗ;— 
колхоз ачисем ытла та лайӑх пурӑнаҫҫӗ-ҫке? Туглӑ 
апат ҫийеҫҫӗ, таса тӑхӑнаҫҫӗ, тата тем, патефон 
теҫҫи ҫав, ҫавна итлеҫҫӗ. Микулайа ҫапла усрасан 
аванчӗ те!—терӗ. Атте ытти чух аннене вӑрҫачӗ, 
пайан вӑрҫмарӗ. Тем, шухӑш тытнӑ пулмала кол- 
хоза кӗме, Урамсем ҫирӗпленсе ҫитсенех сирӗн 
пата чупса пыратӑп. Сирӗн колхоз ачисенпур- 
нӑҫӗ савӑнӑҫлӑ пурнӑҫ. Манӑн та сирпе пӗрлех 
савӑнса пурӑнас килет.

Тӗп пултӑр ачасене ьушалантарса пӑхса ӳсте- 
ресси.

Ҫитес кунсенчех тӗл пуличен сывӑ пул!
Санӑн йулташу: Микулай.



Лашапа Ҫимпур
Ф. Ванин.

Ҫӗршыв типрӗ,
Ҫураки ҫитрӗ.

Хӗлӗп тухрӗ сухана.
Куншӑн ӗнтӗ 
Ҫынсен те, вы.ьӑхсен те 

Иатлама май ҫук ӑна.
Анчах хура лаша 
Таках хуралашат:
— „Ухмах ман хуҫа, 
Мӗскершӗн-ха вӑра 
Ҫӳрет вӑл мана хуса 
Ана йӗри-тавра?..

Кӑкарчӗ хыҫран темскерле 
Ҫӗре ҫӗтекенскерне...

Акӑ ӗнтӗ, курӑр-ха:
Ҫак ӗҫ ӗҫ и-ха вара? —
Йем йешерен курӑка 

/  Ҫӗрпе витсе хӑварат.
Ҫак тискерлӗхе курсан 
Иепле хурланмӗ ха чӗрем?.. 
Вӗт, сухаламан пулсан,
Ҫак уй пулайӗччӗ ҫерем. 

Тен епӗ те вӑл ҫереме 
Тухӑттӑм уҫӑлса ҫӳреме*...

Ҫуркунне те, ҫу та иртрӗҫ,
Иртрӗ кӗркунне,
Акӑ _хӗл мучи те ҫитрӑ 
Мӑкӑртса шур курпунне.

Хӗлӗп пӗрре 
Хӗллехи сивӗре 
Те армантан,
Те вӑрмантан 

Килне таврӑнчӗ те, лашине тӑварчӗ,
Типӗ апат пачӗ,

Пӑртак тӑрсан ӑна шӑварчӗ,
Витене кӗртсе йачӗ.

— На сана сӗлӗ,
Ҫи те — мӑнтӑрлан!
Ачашларӗ Хӗлӗп 
Лашине мӑйран.
Лаша курчӗ 
Куритари сӗлле,
Пуҫне пӑрчӗ 
Хӗлӗп йенеле: '
— Ах, Хӗлӗп пичче,
Ҫитмен ес пиҫсд:

Ҫу каҫипе вӗт мана 
Ним уссӑр ӗҫлеттертӗн,
Ҫеремленес анана 
Плугӑпала ҫӗттертӗн...
Ун чухнех ҫакнашкал 
Мана сӗлӗ парас,
Хӑвӑн та кал-кал 
Пӳрте кӗрсе ларас —
Еп те килте канлӗн тӑмала,
Саншӑн та хуйхӑ сахал пулмала!.

Лаша ҫапла калаҫнине илтсен 
,Ҫимпур“ йатлӑ йытти Хӗлӗп пиччен

(Йуптару).
Тапратрӗ кулма лашаран; ,Ха-ха-ха*... 
Курман, лаша тус, еп сан пек ухмаха, 

Пуҫунта пуш-пушах пу;ь сан.
Хӑв каланӑ пек пулнӑ пулсан, 

Курайас та ҫук ес ҫак сӗлле:
Ҫӗрӗк улӑм анчах ҫимеле.

* *

Иккеленсе тӑракансене,
Пайанлӑхпа ҫеҫ пурнакансене 
Лашасене (ик ураллисене) еп 
Иуптаруран урок илме сӗнетӗп.

Лаша вӗлерчӗ
Тӑвай районӗнчи Тӑрмӑш йалӗнчи йединолич- 

нйк Ф. Йакӑвлӗвӑн лаши вилнӗ. Вӑл 43 ҫулхи арӑ- 
мӗпе, 18 ҫулхи ывӑлӗпе, 15 ҫулхи хӗрӗпе лаш«|>: 
вилнӗшӗн ҫапла хуйхӑрат:

— Ех, лаша й^лташӑм, есӗ 7 кун выҫӑ пурӑнса, 
выҫӑ пурӑнма ханӑхаймарӑн! Тепӗр икӗ кун выҫӑ 
пурӑнсан, пӗр апатсӑрах пурнаттӑн пу./5 теттӗм, тет.

Павлӑв Константин.

Шӑпа.
П очтӑ у й р ӑм ӗ  час-часах  В ӑтакас Т атм ӑш  

пиҫм оносцине х аҫат-ж урн алсем  ҫител ӗксӗр  
парат . П ӗ р р е  ҫапла .К ап к ӑн *  ж урнал  9  ҫын 
п у ҫн е  7 ҫ еҫ  панӑ.

— Есӗ йубилей йачӗпе тухнӑ „Капкӑна“ вуласа 
тухрӑн-и?

— Вулама мар, тӗсне те курман.
— Мӗншӗн апла, есӗ подписчикчӗ вӗт-ха?
— Подписчикне пвдписчик та, анчах телейсӗрри 

епӗ. 9 ҫын пуҫне 7 килнӗ те, пиҫмонвсӗц Игнат- 
йӗв ,Капкӑна“ шӑпапа панӑ. Шӑпи мана тухман.

В. Йӑваш.

Ӳ к ер чӗк ӗ  „К р о к о д и л . ж урналӑн

Бӳрократсене ракӑн пек пусса лапчӑтмала.



Хучӗ ҫине ак ҫапла ӳкнӗ пулӗ тетпӗр
К у в а к а в ӑ  райокӗн чи  ту р ӑсӑр сен  о р ган и ззц и сеи  ӗ ҫ ӗ с е а е  м.жссӑ пслыеСт. П ухусем  туоа  тӗнв хирӗҫле

ь. 5 ту сек е  м ассӑсеи  х у ш ш и н ч е  сӳ тсе-й авы ан . Х ӑш п ӗр и сек  ӗҫӗсе.'^ х ут  ҫ н н ч е ҫ е ҫ  (С ату р н  йалкор).
Ӳ керчӗкӗ  .К р о к о л й л *  ж урналӑн .

Ҫапла, йулташсем, пнрӗн турӑсӑрсен оргаккзацик ӗҫне ырӑлас предпоженн пур. 
•4^ас8кен ҫук-и? Пӗр сасӑпах йышӑннӑ тесе шутлатпӑр.

Словарсем ҫук пирки
Р аво чи сем п е  колхозни ксен  м асси  ку4 ,турӑ тӗл ӗш ӗн чен  н у н зй  ӳ ср ӗ , ҫапах  тӑ  кӗн екесем п е  хаҫат- 

енче ӑняанм ала м ар сӑм ах сем  нум ай  тӗл пулаҫҫе. Т ӗрлӗ й ы ш ш и  сло зар сем  к н р л ӗ .( .И зв е с т и я *  хаҫатран).
Г, Паноб ӳхер чӗкӗ . У й ар  щ у х ӑш ӗ.

С т  а  р  и к ( ӑ н л з н а й и а с ӑ р  > и у р аал 1К  а й а к к а л а  х у р а Т ); —  Т а к ... „ А г р е с ӑ р “ .. ..Л гр е с ӑ р  ... М ӗ к -х а  в а л  а г р е с ӑ р ?  ,Лг- 
( .д р н и “ с д м а х р а н  м ар -ш н ?  А п л а  т е с е н  м а л т а п х и  я а й е  ҫ ӗ р ӗ ҫ  т у н и н е  п ӗ л т е р т ӗ р . А „ с ӑ р “ т а т з ?  'С ӑр  ш ы в ӗ  ҫ ы в а х е н а е  

т у к и  т е й е п ӗ р и ?  Ҫ а п л а  п у л т ӑ р  е т т и н .  А х. к у  с л о в а р  ҫ у к к н .. .  К аш и н  с ӑ м а х а  „ а г р е с ӑ р а “ с ы п ӑ к л а и ӑ  йеК
с .л и ӑ к л а с а  ӑ н л а ч а с  п у л с а н  к у  н а у к ӑ  ж у р н а л с  е р н е  зу .,а!Я в т а  ҫ и тӗ !

ш



К у л ь т у р л ӑ  к а л а ҫ у
.Совет сойузӗнче литературӑ пӗччен-иккӗк ҫын ӗҫӗ мар, массӑ ӗҫӗ. Литературӑн» пӗтӗм 

массӑ хутшӑнчӗ... Колхозняк сухз сухалат—хӑй шухӑшласа кӑларнӑ йурра бураа^г, нейӑдкӑ 
ҫавӑра1-\-хӑй ҫырнӑ сӑвва калат*. (А . Фадейӗв докладӗнчек)

Данилӑа худ. ӳкерчӗкӗ. Хв. Уй-хир шухӑШӗ.

Есӗ пайан уҫӑлса ҫӳреме хулана кайасшӑнчӗ. Кайаймарӑн-и мӗн. иика? 
Сӑвӑ ҫырма тытӑккипе пулаймарӗ ҫаа, кнн) Пушанайиарӑм.

II



Захарпа Обломов
(„О бломов" романран илнӗ сыпӑк).

И. А. Гончаров.

Пиллӗкӗмӗш сехет пуҫламӗшӗнче Захар йери- 
пен, ним шавсӑр малти пӳлӗм алӑкне уҫрӗ те 
чӗрне вӗҫҫӗн утса хӑй пӳлӗмне карӗ; унта вӑл 
улпут кабинечӗн алӑкӗ патне пырса тӑрса, малтан 
алӑкӗ ҫумне хӑлхине лартса итлерӗ, унтан куклен- 
се ларса куҫне ҫӑра шӑтӑкӗ тӗлне туса пӑхрӗ.

Кабинетра виҫевлӗн харлаттарни йанӑраса 
тӑрат.

— Ҫывӑрат;—вӑратас пулат: халех пиллӗк ҫи- 
тесси ҫур сехет йулат. Кх!

Вӑл кабинета кӗрет. '
— Илйа Илйич! А Илйа Илйич!—пуҫларӗ вӑл 

Обломов пуҫелӗк умӗнче тӑрса хуллен.
Харлаттарасси чарӑнмаст.
— Екӑ мӗнле ҫывӑрат—чул йӑтса ӗшеннӗ ҫын 

пекех! Илйа Илйич!
Захар Обломова ҫӑмӑллӑн ҫаннинчен туртса 

пӑхат.
— Тӑрӑр: пиллӗк сехҫт ӑшне кайни ҫур сехет.
Илйа Илйич хирӗҫ темӗскер мӑкӑртатрӗ те,

анчах вӑранмарӗ.
— Тӑрӑр-ха ӗнтӗ, Илйа Илйич! Намӑс пулат!— 

тет Захарӗ сассине хӑпартса.
Ответ ҫук.
— Илйа Илйич!—чарӑнмаст Захар, улпут ҫан- 

нинчен ҫӑмӑлӑн турта-турта илсе.
Обломов пуҫне кӑштах ҫавӑрчӗ те, йӑвӑрӑн 

хӑрах куҫне уҫрӗ. Куҫӗнчен паралич пӑхнӑ пекех 
туйӑнса карӗ.

— Кам унта?—ыйтрӗ вӑл хӑрӑлтатакан сассипе.
— Епӗ! Тӑрӑр ӗнтӗ!
— Кай кунтан!—мӑкӑртатса илчӗ Илйа Илйич, 

каллех йӑвӑр ыйхӑ айне пулчӗ.
Харлаттарасси вырӑнне сӑмсапа шӑхӑрасси ил- 

тӗнме тытӑнса карӗ. Захар тумтир аркинчен турт- 
ма тытӑнчӗ ӑна.

— Мӗн сана?
— Есӗр вӑратма каларӑр хӑвӑра.
— Ну, пӗлетӗп. Есӗ хӑвӑн тумалине турӑн та 

вӗҫтер айакала! Ытти мана нимӗн те кирлӗ мар.
— Каймастӑп,—тет Захар, ӑна каллех ҫаннинчен 

турткаласа иле-илетӑрса.
— Ну, ан турт!—йӑвашшӑн каласа хучӗ Иайа 

Илйич, унтан пуҫне ҫытар ҫине хурса каллех 
харлаттарма тытӑнчӗ.

— Йурамаст, Илйа Илйич,—терӗ Захарӗ:—епӗ 
хам та хавас пулмала та, анчах йурамаст.

Улпута турткалама пӑрахмастех хӑй.
— Тархасшӑн ан чӑрмантар!

_— Тархасшӑн тетӗн, анчах кайран хӑвӑр: ма 
вӑратмарӑн, тесе вӑрҫма тытӑнатӑр!

— Ах, -^р  ҫырлах анчах санпала. Мӗнле ҫын 
есӗ!—тет Обломов.—Пӗр минут та пулин ҫывӑрса

илме пар ӗнтӗ; ну, нумай-и вӑл пӗр минут? Епӗ 
хамах пӗлсе тӑратӑп...

Илйа Илйич, тӑрук ыйхӑ пусса лартнипе, са- 
сартӑк сӑмах хушма та пӑрахрӗ.

— Ыйӑх ӑшне путма пӗлетӗн!—тӗт Захар, ул- 
пут илтмессине сиссе,—Ав супат, ӑвӑҫ тункати 
йевӗрӗн. Мӗн тӳма ес ҫут тӗнчене ҫуралса тух- 
нӑ-ши? Тӑр ӗнтӗ! Сана калаҫҫӗ...--мӗкӗрнӗ пек 
каласа йанӑчӗ Захар, анчах,..

— Мен? Мӗн?
— Мӗн, судӑр, тӑмастӑн тетӗп.
— Ҫук, мӗнле каларӑн есӗ—а? Ӑҫтан апла ка- 

лама пултаратӑн есӗ—а?
— Мӗнле?
— Тӳрккес сӑмах калама!
— Есӗ тӗлӗкре илтрӗн пулӗ... тупата тӗлӗкре...
— Еп ҫывӑратӑп тетӗн-и? Еп ҫывӑрмастӑп, пур- 

не те илтетӗп...
Хӑй калаҫса- пӗтермесӗрех ҫывӑрса кайнӑ.
— Ну, тет Захар нимӗн тума пӗлмесӗр.—Ах, 

мӗскӗн пуҫӑм! Мӗн каска пек выртатӑн? Сан ҫине 
пӑхмашкӑн та кичем. Пӑхӑр-ха ырӑ ҫынсем,.. 
Тфу!

—Тарӑр ӗнтӗ, тарӑр!—сасартӑк харана сасӑпа 
каласа йачӗ Захар.—Илйа Илйич, пӑхӑр-ха, йӗри 
таврара мӗн пулса иртнине...

Обломов пуҫне хӑвӑрт хӑпартрӗ, йӗри таврала 
пӑхрӗ те тарӑйӑн сывласа илсе каллех выртрӗ.

— Ан чӑрмантарса тӑр мана!—терӗ вӑл мӑнаҫ- 
лӑн.—Сана епӗ хама вӑратма хушсаччӗ, халӗ хуш- 
нине кайала илетӗп—илтетӗн-и? Вӑранас килсес- 
сӗн хамах вӑранма пултаратӑп.

— Тӑрӑр, тӑрӑр!—пӗтӗм сасран каласа йачӗ 
Захар, Обломова аркинчен те ҫаннисенчен те икӗ 
аллипех турткалама тытӑнчӗ.

Обломов ура ҫине сасартӑк сиксе тӑчӗ те Захар 
ҫине вӑркӑнчӗ.

— Тӑхта-ха, еп сана... ҫӑвӑрма чӑрмантарма вӗ- 
рентӗп,—терӗ вӑл.

Захар мӗн вӑй пур таран унран тарма тытӑнчӗ, 
анчахвиҫӗ пусӑмра Обломӑв ыйхинчен пӗтӗмпех. 
урӑлса ҫитсе анасласа карӑнса илчӗ.

— Пар-ха... квас...—терӗ вӑл анасланӑ ху- 
шӑра.

Ҫавӑнтах Захар ҫурӑмӗ хыҫӗнче такам йанӑрав- 
лӑн кулса йачӗ. Ха... Ха... Иккӗшӗ те ҫавӑрӑнса 
пӑхаҫҫӗ.

— Што.ЪЦ! Штол)ц!—хавассӑн кӑшкӑрса йачӗ 
Обломов, хӑни йенеле утса пырса.

' — Андрей Иванӑч!—терӗ шӑлне йӗрсе Захар.
Што.Т)Ц чарӑнма пӗлмесӗрех малала та кулса 

тӑрат: пулса иртнӗ сценӑна пӗтӗмпе^, вӑл курнӑ 
мӗн.

Мами куҫарнӑ.
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„Капкӑнҫӑм“!
Пӗрре мана Улатӑр хули урамӗсем тӑрӑх ҫӳре- 

ме тӗл килчӗ. Пынӑ хушӑрах сарӑ илемлӗ сӑрпа 
сӑрланӑ пысӑк вывӗскӑна куҫсем тӗллерӗҫ. Вулама 
тытӑнтӑм: ,[Хусанти Главспиртӑн тӗн .склачӗ" 
тенӗ. Куҫ-пуҫсем чарӑлсах кайрӗҫ, ик-виҫ хут 
вуласа тухнӑ хыҫҫӑн та ҫав-ҫавах.

Йепле тӗне склада пухнӑ, христос тӗнне-ши, йе 
магомет тӗнне-ши? Хӳрелӗ-ши, мӑйракалӑ-ши 
тӗпӗ, питех те курса интересленес килчӗ, анчах 
умӗнче пысӑк ҫӑра ҫакӑнса тӑнине курсан малала 
пӑрӑнса у^гтартӑм.

Главспиртӑн „тӗн складне" кӗрсе курас пулсан, 
малтан билет вырӑнне пӗр чӗрӗк литр ерех илме- 
ле-ши?—ҫавна пӗлесчӗ.

Николай Овчинникӑв.

Капкӑн йулташ!
Пирӗн Мӑн Шетмӗ (Трак р.) лапкинче ӗҫ патне 

тухас умӗн ҫава, лупатка, ҫурла ыйтсассӑн,—„ҫук" 
тенӗ_ йапала тыттарса йараҫҫӗ. „Ҫукпа* мӗнле 
тырӑ ҫулма пулат-ши?—ҫавна пӗлме май килме- 
рӗ,—пӗлмесӗр йулас марччӗ.

Кулава ҫынни Киҫҫерин.

Ӑслӑ Капкӑн!
Вҫесвйатски ҫырнӑ 5—6-мӗш ҫул вӗренмели 

,Ботаникӑ“ кӗнекин 110-мӗш страницинче, кантӑр 
ҫинчен ҫырнӑ статйара: ,Кантӑр икӗ тӗрлӗ пулаФ: 
пӗри—пуса—тусан хатӗрлекен аҫа туналӑ чечек- 
сем, тепри—кантӑр—нӑрӑ хатӗрлекен ама туналӑ 
чечексем пулаҫҫӗ* тҫсе ӑнлантарнӑ. Кӑна йепле 
ӑнланмала-ши? Кӗнекен корректррӗ хӑй нӑрӑсен 
йӑхӗнчен тухман-ши?

В. Йӑваш.
Савнӑ Капкӑн!

Кивӗ картинсем курас текенсен пӗр ернелӗх 
ҫӑкӑр чиксе Тивӗшри (Ишлей р.) вулав ҫуртне 
пырса курмала. Унта ҫук турӑсен сӑнӗсем темиҫе 
те пур,—куҫӗсене чармакласа лараҫҫӗ.

Турӑсем куҫӗсене чармакласа лараҫҫӗ, унти 
комсомолӗссем куҫӗсене тутӑрпа ҫыхса иртсе 
кайаҫҫӗ.

Мӗншӗн куҫӗсене тутӑрпа ҫыхса ҫӳренӗ-ши 
вӗсем? А?

Анани Шоҫ-Ваҫ.

Хисеплӗ Капкӑн кукка!
Манӑн шанчӑк питӗ сахал. Хӑҫан ҫитӗ ман ҫыру 

сирӗн пата? Ман ӗмӗрте ҫитӗ-и, ҫук-и?Питӗ айак- 
рз вӗт пиртен Шупашкар. Сахалтан та 300 кило- 
метӑр пур. Ҫырусем 20 ҫухрӑма пӗр уйӑх ҫӳреҫҫӗ. 
Акӑ епӗ Аксу райбнри (Тутар республикӗ) хаҫат 
редакцинчен ҫыру илтӗм. Унта мана районри йал 
корсен уйӑх ытла ӗ л ^ р ех  пулса иртнӗ с.ъотне 
чӗнеҫҫӗ Хам куҫсене шянмасӑр 3—4 хут вуласа 
тухрӑм.20 ҫухрӑм... пӗр уйӑх килнӗ. Ҫак хисеппе 
шутласан ман ҫыру Шупашкара 15 уйӑх кайат 
Питӗ те тӗлӗнмеле капла. Инҫетри Хӗвелтухӑҫне 
ҫыру-мӗн йарасси ҫинчен калаҫмали те ҫук. Унта 
ҫыру йарас пулсан, ху ҫуралсанах ҫыру ҫыр, атту 
ху ӗмӗрӗнте ҫитмест.

Ҫакӑн пек ӗҫлеҫҫӗ кун-ти пуштӑсем. Ыттисем те 
ҫапла ӗҫлесен питӗ хӗн килет-ха^ҫырусем йама.

Ел—Йеван (Ва./ьай).
Савнӑ Капкӑн!

Вӑрмар районӗнчи Пысӑк Йенкассипе Карак- 
Ҫырми йалӗ хушшинчи кӗпере ҫул ҫӳрекенсем 
питӗ-хӗрхенеҫҫӗ. Хӗрхеннӗ пирки, ун урлӑ каҫма 
та тӑрарах параҫҫӗ. Ара кӗперӗ каҫса ҫӳренӗ чух, 
хӑнкӑр-ханкӑр туса' кӑшкӑрса силленсе йулат. 
Нумай ӗмӗр пурӑннӑскер шӑта-шӑта пӗтнӗ вӑл, 
карлӑкӗсем ҫук, ракаткисем хуҫӑлса, ванса пӗтнӗ. 
Ҫ_ав кӗпере йалсовет йусамаст. Хӗлле йусасса 
кӗтет. Хӗлле пулсан, ҫӗнӗ кӗпер пӑртан хывса 
парӗ „сивмучн", тет. Ҫавӑнпа санран ыйтӑп: йал- 
совет кӗглӗ хӗл хӑҫҫан ҫитӗ-ши? В. Шӑнкӑрч.

Йуратнӑ Капкӑн!
Манӑн хваттерте 565 шӑна. Вӗреннӗ ҫынсем 

каланӑ тӑрӑх, пӗр шӑнаранах ҫу каҫипе 
5.589.729.000 000 шӑна пулма пултарат (шӑнисем 
пӗри те вилмесен). Ман пӳлӗмри 565 шӑнаран 
ҫу вӗҫӗнче мӗн чухлӗ шӑна пулассине шутласа 
кӑларма ӑсӑм пуҫӑм та ҫитес ҫук. Ҫав ӑсӑм-пуҫӑм 
шутлама пултарайми пысӑк цыфӑр шӑна манӑн 
хваттерте ордӗр илмесӗрех хӗллечченех пурӑнасси 
паллах, мӗншӗн тесен Шупашкарта нихӑш лапкара 
та .смерть мухам* тенӗ шӑна хучӗ ҫук. Шӑна 
хучӗсем сутма тивӗҫлӗ лапкасемпе организацисен 
пуҫлӑхӗсем кӑҫал „шӑна тусӗсен ушкӑнӗ" членне 
кӗни мӗн,—лапкасенче шӑна хучӗсем сутмаҫҫӗ?

Шӑна ҫыртнине тӳсекен.
РЕДАКЦИРЕН: Ку заметкӑ ҫапӑнса ту.хасса еиссе, августӑн 

2-мӗшӗнче Шупашкарта шӑнг хучӗсем сутма пуҫларӗҫ.
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Л А Р  И В А  Н
Вениам ин Туртуш.

Ҫанталӑк кӗр йеннеле тайӑла пуҫларӗ. Йал хӗр- 
сех ҫуртырри вырат. Ернере пӗр-ик кун Лариван 
ывӑлӗпе арӑмӗ те колхозниксемпе ӗҫлеме кайка- 
лаҫҫӗ. Лариван ниҫта та тухмаст—ҫӳремест. Аха.ъ 
лариччен тесе ҫывӑрма тӑрӑшат. Анчах пӳрт 
тулли нӑйлатса ҫӳрекен пӗчӗк ҫеҫ шӑнасем пӗрре 
те канӑҫ памаҫҫӗ ӑна. Хӑваласан та вӑрттӑн пыр- 
са ҫыртаҫҫӗ. Тертлентереҫҫӗ.

Пайан пушшех те урчӗҫ шӑнасем. Лариван 
тӗлӗрнийе сиснӗ сисменех сӑмси ҫине тапӑнса 
хыттӑн ҫыртма пуҫларӗҫ. Лариван, ҫилли вӗресе 
килнипе, шӑнасене тавӑрас шутпа:

— Хулигансем, пӗтӗр усалсем!—терӗ те, сӑмси 
тӑрне лартрӗ чышкине.—Айай!—ҫухӑрчӗ унтан,— 
пӗтертӗм сӑмсана шуйттан шӑнисене пула!

Сиксе тӑрса ларчӗ. Ай^ккисем ыратаҫҫӗ унӑн. 
Тертленсе вӑрҫат:

— Аха;ь выртсан та ырататӑр. Пӗрре те канӑҫ 
ҫук.

Унтан тӑрук хӑранӑ пек пулчӗ. Хӑравҫӑ шу- 
хӑшсем пӑтранчӗҫ пуҫӗнче:

— Каплах йурӑнсан мӗн курас-ха мая? Пӗр 
вырӑнта выртса утма та манса кайӑп. Вырт вара 
ҫак тенкел ҫинче пӗрене пек. Тӑрас-ха. Пӗреруйа 
кайса ӗҫлесе пӑхам-ха. Ӳпкене пӗр-ик кубометр 
уҫӑ та таса сывлӑш тултарам.

Вӑл майӗпе хиреле сулӑнчӗ.
— Ха, упа килет!
— Ӑҫта, ӑҫта?
— Тытас!
— Ҫук-ҫке.
— Ик уралӑ ку. Етемренех пулнӑскер. Лариван 

йатлӑ упа ҫинчен калатӑп еп.
— Упаланчӗ ҫав. Ниҫта та тухмаст. Пайан мӗн- 

ле килет-ши тата. Интереснӑ,—терӗ ,уиа килет" 
текенни хӑйӗн кӳсек пек аллине Лариван йенеле 
тӗллесе.

Пурте ахӑлтатса илчӗҫ. Каҫалӑк умне ҫитрӗ 
Лариван. Пуҫӗпе айаккисене тӑраниччен ^тҫсан, 
ытти колхозниксемпе пӗрле жнейкӑ вырса хӑвар- 
нӑ тырра ҫыхма пуҫларӗ.

Анчах 2—3 сехетрен 11ӑлтах пӗтрӗ ун хӑват.
— Ех, ухмах, мӗншӗн килтӗм-ха кунта... Хама 

хам асаплантарма. Ах, веҫех пӗтрӗ вӑй. Ав, йепле 
шӑпӑртатма пуҫларӗҫ тарсем. Фу, тамӑкри пек 
ӑшӑ пулса кайрӗ. Халех вӗҫтерес киле,-;-1иухӑш- 
ларӗ ӑшӗнче. Ӳнтан, хӑйне ӗҫрен тарат тесе ан 
калатчӗр тесе, колхозниксем йенне ҫаврӑнса:

— Пит пысӑк ӗҫ тупӑнчӗ, инкек! Кайам-ха. Бри- 
гадира калӑр вара,—терӗ вӑл йал йенеле пӑхса.

— Пит пысӑк ӗҫ тупӑнчӗ тен? Аҫтан тупрӑн 
ара ӑна?..

— Кунта килнӗ чух-и?
— Пысӑк пулсан—мӗн пысӑкӗш пур? Пӗр гек- 

тар пек пур-и?
— Ха-ха-ха!..—Кулкаларӗҫ колхозниксем.
— Мӗскер кулатӑр. Виҫ ҫулхи Мишкӑ чирле- 

нӗ-ха ман,—ҫиленнӗ пек чӗнчӗ Лариван.
— У, суйеҫӗ. Чирлеиенчӗҫке, — терӗ Праски 

тӗлӗнсе.
— Еп санран кайарах килтӗм вӗт. Ес хапхаран 

тухсанах лекрӗ еппин._ Чир вӑл пӗлтерсе кил- 
мест,—терӗ Лариван арӑмне.
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— Апла пулсан ман та кайас,—Лариван хыҫҫӑн 
уттарчӗ Праски.

— Ха-ха-ха!.. Ача чӗртме вӗҫрӗҫ.
— Ача... ача сана. Кахал. Кахал чирне чӗртмеле 

вӗсен...
— Упаланчӗ Лариван. Хӑй шӑтӑкне тарчӗ.
— Ха-ха-ха!—кулса йулчӗҫ квлхозниксем.

Кӗркунне. Уйхирсем Кукша Илле пуҫӗ пек 
ҫаралнӑ. Авӑнсем те ҫапса пӗтнӗ. Тӑрӑшса ӗҫленӗ 
колхозниксен пичӗсем ҫинче савӑнӑҫ.^ Вӗсем тутӑ. 
Вӗсен салхулӑх ҫук. А, Лариван... Ӑна салхулӑх 
пуснӑ. Пысӑк аллисемпе хайаррӑн лӑскат.

Виҫгҫӗн ӗҫлесе 50 ӗҫкунӗ тукаланӑ вӗсем. Йур 
ӳкиччен тасалат тырри.

— Атте, мемме!—тет пӗр ачи йӗрсе.
— Ҫукҫке, ачам! Ех-ха-хай!—тенкел ҫине йарт 

тӑсӑлса выртрӗ ашшӗ.'
— Мӗнле пурӑнӑпӑр, Лариван? Ҫулла ӗҫлеме- 

леччӗ ҫав. Виҫҫӗн те тӑрӑшса ӗҫленӗ тӗк...
— Ҫук, Праскийӗм, май тупас пулат пурӑнма, 

май.
— Мӗнле май?..
— Халех. Шухӑшлам-ха. Пуҫ миммине Па.ъ-ъа 

ударник пек ӗҫлетгерем. Аха... Аха-а!. Итле, 
Праски, итле!.. Хывса пӑрах тумтирна. Веҫ! халех!._. 
Ҫитмӗл ,ҫичӗ саплӑклӑ кӗпе, ҫитмӗл ҫичӗ шӑтӑклӑ 
сӑхман тупса тӑхӑн. Урусенче сухаллацса пӗтнӗ 
ҫӑпатасем ҫеҫ пулччӗр. Ҫурӑм хыҫне обйазатӗлнӑ 
минтер чик. Сан каснӑ-лартпӑ курпун карчӑк 
пулмала.

— Ухмах, ҫынсем^кулса вилӗҫ. Апла тунипех 
хырӑм тӑранмӗҫке. Йе Праски ватӑлчӗ тесе кол- 
хозран тырӑ парӗҫ тетӗн-и?

— Парӗҫ унта, айван... А ес, ПеНа, чирлӗ ҫын 
пек хытлан. Ан кӑтартсам хӑрах аллуна...

— Алла... Алӑсӑр йеплӗ пурӑнас? Каравул!..— 
тухса тарма тӑчӗ Петта.

Ана ашшӗ тытрӗ.
— Ухмах!—терӗ вӑл.—Аллуна татмаҫҫӗ санне. 

Пытар ес ӑна, пытар. Ӑнлантӑн-и? Пытар.
— Мӗскер? Алла пытар тен? Мӗнле пытарас 

ӑна? Мӗншӗн пытармала? Ӑҫта?
— Ак ҫапла ҫеҫ тумала ӑна.—Пиншак тӑхӑнчӗ 

Лариван. Хӑрах аллине ҫанӑ ӑшне чикмерӗ. Хӑрах 
алӑрӑр пек пулчӗ.

— Вот мӗнле тӑваҫ ӑна! Халех еп хушнӑ пек 
тулманӑр. Выл)3маҫҫӗ вӗт сирӗнпе.

Лешсем чӗнеймерӗҫ. Хирӗҫмерӗҫ. Тӗллӗннипе 
тата хӑранипе ҫӑварӗсене арбуз кӗрес пек карса 
Лариван хушнине пурнӑҫларӗҫ.

— Ха-ха-ха!—кулчӗ Лариван.—Ҫпектакӑ./ь лаР' 
татпӑр ӗнтӗ. Ҫпектакӑ.ъ-

— Ӳхмах, ухмаха йертӗн пу.ъ выҫӑпа,—йӗрсе 
йачӗ Праски. _

— Мӗскерле ӗҫ вара вӑл ҫӑварпа ҫеҫ ӗҫлемели? 
Алӑсӑрах ӗҫлемеле-и? Ҫӑкӑр ҫинӗ пек чӑмламалз 
ҫеҫ-и?—ыйтат Петта.

— Ҫук. Чиркӳ йе пӗр-пӗр кӗпер умне пырсз 
ларса:

— Пулӑшӑр/инвалида!..
— Помогайте инвалиду!..
— Пулӑшӑр телейсӗре!..



— Помогайте несчастному!—тесе ҫеҫ ларма- 
ла,— вӗрентет Лариван.

— А-а... Ыйткалама...
— Чейелӗх кирлӗ ҫав. Чӑн-чӑн кӗлеткене кӑ- 

гартсан кам патӑр-ха укҫа... ҫимели,—терӗ Лари- 
ван хӑй изобретатӗлствишӗн хӗпӗртенипе пӗчӗк 
ача пек сиккелесе.

Ж -к
Хусан. „Илемлӗ хула. Чупаҫҫӗ трамвайсем, авто- 

буссем. Йанрат ӗҫ шавӗ. Ӗҫлет ӗҫҫынни. Хӑшӗ 
савӑтра. Хӑшӗ стройкӑра. Лариван та 5 йедоклӑ 
ҫемйепе ҫӗнӗ ӗҫ пуҫарса йанӑ.

— Ӗҫлеҫҫӗ-ха манӑн .артиссем*. Пултараҫҫӗ. 
Пуҫтарӑнат укҫа,—кулкаларӗ Лариван хӑй ҫемйи 
йепле ӗҫленине пӗр-ик ернерен малтанхи хут 
ревизи тума тухсан.

Ман герой шухӑшласа кӑларнӑскер мар. Лари- 
ван вӑл Вӑрмар районӗнчи „Вутлан* колхоз чле- 
нӗ. Колхозра ӗҫлеме кахал пирки, вӑл хӑйӗн 
профеҫҫине улӑштарчӗ. Ха.ъ» куратӑр, у̂ н _хӑй 
йуратнӑ профеҫҫийӗ—ыйткалакан. Ҫакӑ ӗнтӗ 
кахалсен йуратнӑ профеҫҫийӗ.

Столовайа тЗтӑшах ҫУрекен
Шупашкар вӑрман промхозӗн Криуш учаскин столовӑйӗнче купӑстасӑр пуҫне нимӗнле продукт ҫук.

Зк ЗАОР^ЫЙ и пчтят 
Ш С Н Ы ^

—  Иккӗмбш блудӑ мӗн сирӗн?
—  Мбнле намӑс мар ыйтма, иккӗмӗш уйӑх пирӑн столовӑйра ҫийетӗн, пблместӗн!
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Ҫемйонӑв ҫинчен
Ишлей районӗнчи Тивӗшри пуштӑ уйрӑмӗнче 

ӗҫлекен Ҫемйонӑв икӗ ӗҫ тума йуратат: хӑйне 
ытти ҫынсене пӑхӑнтарма, тата ҫавсенех ултала- 
ма. Ийунӗн 9-мӗшӗнчи примера илер. Пӗр кӗреҫе 
сухаллӑ ватах та мар колхозник лавкӑран тухнӑ 
хыҫҫӑн чиркӳрен тунӑ клуб йеннеле утрӗ. Клуб 
умне ҫитсен унтала кунтала пӑхкаласа илчӗ те 
„почта* тесе ҫырнӑ алӑкран шалала кӗрсе кайрӗ.

— Стоп!—кӑшкӑрчӗ Ҫемйонӑв.
— Мӗн стоппи пур?—тӗлӗнсе ыйтрӗ колхозник 

хӑйне кӑшкӑрнӑран.
— Кам хушрӗ сана кунта кун пек кӗме?-—терӗ 

лешӗ.
,Кун пек кӗме* тенӗрен колхозник, хӑйне таса- 

мартан калат терӗ пулас, урисене_ пӑхса илчӗ. 
Нимле тасамарлӑх та ҫук. Анчах ҫак вӑхӑтра ним те 
калаймарӗ. Чылайран;—Еҫ пулчӗ те кӗтӗм,—терӗ.

— Ӗҫ пулсан ыйтса кӗреҫҫӗ.
— Ес ху ӑҫта та пулсан ыйгса кӗнӗ-и?
— Кунта ан тавлаш! Давай, часрах кала, мӗн 

ӗҫпе килтӗн?
— Хаҫат ҫырӑнас тесеччӗ. Кӗме хушмастӑн пул-

сан, тухасР—тесе кӑмӑлсӑрӑн тухса кайрӗ квл- 
хозниК.

Ҫемйонӑв колхозник тухса кайнӑ хыҫҫӑн тути- 
сене сарсах лахлатса кулчӗ. Тепӗр кунне, ийущӗн
10-мӗшӗаче, Ҫемйонӑв патӗнче манӑн пулмала 
пулчӗ. Укҫа килнӗ пулнӑ. Хзмӑр писмоносӗц Мар- 
кӑв ҫакна пӗлтерсен,_ епӗ пуштӑна кайрӑм. Ыйт- 
масӑрах кӗтӗм. Ҫавӑншӑн пулас Ҫемйонӑв ман 
ҫине сив куҫӗсемпе пӑхса илчӗ. Укҫана илтӗм. 
Пӗлсе тӑнӑ ҫӗртех 32 пус улталарӗ. Укҫана пуш 
тӑ урлӑ йанӑ чух тӑкак тухнӑшӑн леренех 32 пус 
тытса йулаҫҫӗ. Ку переводный бланкӑ ҫинча паллӑ. 
Апла пулсан та Ҫемйонӑв кунта татах ҫавӑн чух- 
лӗ тытса йулат. Кӑҫал вӑл мана ҫичӗ хуччен 2 
тенкӗ те 24 пуслӑх улталарӗ. Теприсене те ҫавӑн 
пекех тӑват, ытти ҫӗрте те чылай улталат. Хаҫат- 
сене уйӑхра сахалтан та 3—4 номӗр хӑй ҫумне 
тытса йулат.

Ку ӗҫшӗн Ҫемйонӑв кӑҫал ,Капкӑна“ лекнӗ пул- 
сан, килес ҫул ӑҫта лекессине те пӗлетпӗр. Анчах 
ха.ф каламӑпӑр, пӑшӑрханӗ тата.

Владимир Дубровский.

Днланма йӑвӑр
Ӳ керчӗкӗ  „К р о к о ди л Г .ж у р н ал тан .

— Ку докладчикӑн ӑнланмала мар сӑмах- 
сем пит нумай. 

—  Нта! Пӗлнӗ лулсан доклада итлеме ха- 
мӑрӑн библиотекӑри мӗн пур словарсене пӗ- 
тӗмпех илсе килмелеччӗ.

Доклад хыҫҫӑн
Вулав ҫуртӗнче колхозниксемпе йединоличник- 

сем тата ҫамрӑксен пухӑвӗ. Вулав ҫурчӗн пуҫлӑхӗ 
доклад тӑват.

Йулташсем! Пирӗн ку^ьтурлӑ пурнассишӗн 
кӗрешмеле. Пире кашни киле хаҫат-кӗнеке, кино, 
радио кирлӗ. Дайош кул^турлӑ пурӑнасси^-^-тесе 
пӗтерчӗ вӑл хӑйӗн докладне.

— Ах, ытла та лайӑх каларӗ вулав ҫурчӗн 
пуҫлӑхӗ.

Каҫ пулчӗ. Вӑхӑт шӑпах 10 сехет ҫитнӗ. Шкул 
килкартинче хӑмасенчен ҫапса тунӑ тула каймали 
патӗнче, йӑванса выртат вулав ҫурчӗн пуҫлӑхӗ.

— Ех, ку./ьтурлӑ пур1нӑҫ( Еп ӗҫмесен кам ӗҫес... 
Илтӗнет унӑн сасси хушӑран-хушӑ.

— Ах ытла та лайӑх кӗртетҫке пирӗн избач 
ҫӗнӗ йӑласене!—шухӑшласа иртсе карӗҫ кӑнтӑрла 
доклад йтленӗ пӗр колхозникпа икӗ кино курса 
тавӑрӑнакан ҫамрӑк. Ан, Шаҫ-Ваҫ.

Пӗр калаҫу.
— П ӗлетӗн -н  есӗ?  С ана  колхозни ксем  вӑрҫаҫҫӗ. П ӗртте ку- 

райм аҫҫӗ.
—  Камсем? К ала й ачӗсен е , зш ш ӗ  йачӗсене , хуш ам ачӗсене 

М ан ҫине  тапӑнаҫҫӗ-и? В ӑрм ар  районӗнчи  К авал  ву лав  ҫур- 
тӗнче  ту х акан  ҫтена хаҫатӑн  ответлӑ р ед ак тӑр ӗ  ҫи н е  тапӑнаҫ- 
ҫӗ-и? С ам окри ти кӑна  курай м ансем  пул)-ха. Еп весене вӗрен- 
т ӗ п . Х алех сута  парап . .

—  Ч арӑн-ха, чарӑн  ес! К ӑвар  п ек  х ӗр се  карӑн . В ӗри  ҫапма 
п у ҫ л ар ӗ  санран... В ӗсем  вӗт сана тӗр ӗсси п ех  хӗртеҫҫӗ. Ес ивбач 
в ӗт -х а . С ан  ву л ам ал и  ҫу р тр а  нихҫан та  пӗр  х аҫат-ж у р н ал  ҫук 
теҫ ҫӗ . Х ӑйне те курм астпӑр , те  пы танса  пурӑнат вӑл, теҫҫӗ .

—  Е... Х аҫат-ж урнал? У нта х аҫат-ж у р н ал  кай са  пӑрахмала-и? 
Т ап ак  туртакансем  к алаҫаҫҫӗ  пу^ъ-ха ӑна, леш  К ер м у н  пеккисеи. 
В ӗсем  ту р тсах  пӗтер еҫҫӗ  хаҫатсен е. К илте п ерекет  кассинчи 
п е к т ӗ п л ӗ  вы ртаҫҫӗ  вӗсем . Х а-ха-ха... „Х ӑйне те к у р ай м ас тп ӑр ' 
теҫҫӗ . М ӗнш ӗн  курм ала мана. Е пӗ вӗт  картин  мар. М ана кӗнеке 
п ек  уҫкал аса  пӑхм а ҫу к . П у сту й , ним сӑлтавсӑр  ӳ п к ел еш н и  ку.

— К ала-ха , Ҫтен)КИ, м ӗнле ҫак  ес  избач  йатне илтнӗренпе 
колхоз ф ерм инчи й о кш и р  сысна п ек  м ӑнтӑрлантӑн , тата  вӗҫӗм- 
рен  кулм а в ӗр ен се  кайнӑ? П ӗрм ай  кулсан  ухы ах тем е пуҫ- 
лӗҫ,— терӗм  ге унтан  у й ӑр ӑл са  карӑм.

К епир.
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Му з е й
Ӗлӗкрех ӑна .Хурал сарӑйӗ* тесе чӗнеччӗҫ. ла- 

лӗ епӗ, тата хамӑн йулташсем ҫав хурал сарайне 
„музей" тесшӗн. Мӗншӗн тесен кунта питӗ авал- 
хи „паха“ йапаласене тупма пулат, Музейа кур- 
ма пырас текенсем пулсан ҫак адрӗспа пырса 
курм апултаратӑр: Ишлей районӗ, Ыхра-касси 
йалӗ, Йала пырсан музейа йалсоветӗнче ларакан 
ҫынсемпе каймала пулат. Вӗсем ку музейӑн ,дирек- 
тӑрӗсем“ пулса тӑраҫҫӗ. Ҫавӑнпа вӗсемсӗр кайсан та 
мзй килес ҫук. Теприсем ҫул инҫе пирки пырса 
кураймӑр. Сире кунтах пӗр суймасӑр каласа па- 
рам музейра мӗи пуррине.

Урапа. Пушарсем тухсан шывлӑ пичкесем турт- 
тарса ҫӳремели хатӗр. Тӗсне пӑхсанах питӗ авал 
туни палӑрат, Шертешникӗ йӑвӑҫран. Вырӑнтан 
тапранманни пилӗк ҫул. Пайан-ыранах пӗтӗм шӑм- 
шакӗпе ҫӗр ҫумне лӑпчӑнса анса ӗмӗрлӗхех ҫуха- 
ласшӑн.

Пичке. Шыв тутмали йапала. Анчах, ку музей- 
ри пичке виҫӗ ҫул шывсӑр аптрат. Никам та пӗр 
тумлам памаҫҫӗ ӑна. Кунӗн-ҫӗрӗн ҫӑ«Тӑр пуласса

кӗтет. Ҫӑмӑр пулсан музей ҫийӗ шӑтӑк пирки 
кӑштах та пулин шыр кураканчӗ. „Пирӗншӗн от- 
ветлӑ ҫынсене ман пек шывсӑр усрасчӗ",—тет вӑл 
йаланах хуйхӑрса.

Пакур. Итлемен ҫынсене хӑлхаран ҫаклатса 
туртма та йурат. Ҫакӑнтан хӑранӑ пирки пулас 
кунти пакурӑн пӗр йуппине хуҫса хунӑ.

Пуртӑ. Пӗр кӗтессине 1742 лартнӑ. Ку хӑш ҫул- 
та тунине пӗлтерет пулас. Виҫӗ ҫул хӑйргсан та 
касакан пулас ҫук.

Витре. Ути./ьсырйо ва./ьъи илсе кайманшӑн куҫ- 
Ҫӳ-Ъ йухтарсах кул>анат. Музейра урӑх нимӗн те 
ҫук. Кусем те пӗрер штук, тӗслӗхрен кӑна.

— Насус та ҫук-и?
— Ҫук ҫав.
— Апла сирӗн пуҫлӑхсем пушартан хӑрамаҫҫӗ?
:— Ҫавна калатпӑр ӗнтӗ.
— Ментен те пулин хӑраҫҫӗ-и?
— „Капкӑна" лекесрен хӑраҫҫӗ. Урӑх нимӗнтен 

те хӑрамаҫҫӗ.
В. Дубровский.

Перйӗв Микули
Йӗпреҫ районӗнчи „Пайгас” колхвз председа- 

тӗлӗ Перйӗв пайан правленинче ларат.
Ҫара уран, ҫара пуҫ. Тискерленсе тӗлсӗрленнӗ 

ӑнкӑ-минкӗ ӳсӗр пуҫ...
Кӳл лаша!—талхӑрат кон,ух ҫинеле... Кощух 

хӑвӑрт, йӑпӑр-йапӑр кӳлсе килет,—лаша хатӗр...
— Мӗн тӑратӑн ман умра!..
— Лаша хатӗр урамра...
Чупса тухрӗ хашкаса, тӑвӑлларӗ Лешкаса. Кут- 

сӑр-пуҫсӑр кустарат, йала тусан тустарат.
Акӑ! Акӑ! Шӑмпӑл-шампӑл... кӗчӗ ӳкрӗ пӗвейе. 

Ҫӳрет йарӑнса пӗвере. * "
— Ну-и-ну!—тӗлӗнчӗ йал. Куҫа хупмасан тем 

кӑтартӗ ку^кӑҫал.
Перйӗв Йӗпреҫ пасарне кайсан, ҫитес вырсар- 

никун Хурамалта йармӑнка пулас хыпара илт- 
нӗччӗ. Ҫакӑ ырӑ хыпара Перйӗв чӗлхипе тутине 
ҫуласа илсех хӑлхине ӑшшӑн чикнӗ.

Ӑратлӑ ӑйӑра тытса кӳлсе, ҫ атан ’ҫинче хӑйӗн 
чаплӑхне пысӑккӑн палӑртса ҫитсе кӗнӗ Перйӗв 
Хурамал йармӑнкине.

Иармӑнкаран вӑл ҫӗр тӗмескисене тӗпретмесӗ- 
рех таврӑнман. Тусат тусан... шавлат вӑрман. Ах 
тӗнче!.. Акӑ иртет вӑл пӗр хыр патӗнчен... Шалт! 
ҫакланчӗ кустӑрма.—Ӑҫтала васкатӑн тарма, хули- 
ган?—терӗ пулас хыр. Ҫатан татӑкӑн-татӑкӑн 
саланса пӗтнӗ.

Аратлӑ^ӑйӑра икӗ ҫӗртен суранлатнӑ. Чуптару 
вӑхӑчӗ. Ӑратлӑ тыхасемшӗн ҫивӗч ыйту тӑнӑ 
вӑхӑтра Перйӗв „Пайгас“ колхозӗнчи ӑйӑра катач- 
чипе амантнӑ.

Тӗлӗнеҫҫӗ колхоз членӗсем Перйӗвӑн тӗнчи 
ирӗкленсе кайнинчен. Час тасалӗ-ши ку, тӗнчене 
тасамарлантаракан мыскарӑҫӑ пуҫлӑх вырӑнӗн- 
чен,—теҫҫӗ.

В. Деферан.

Колхозри такмаксенчен

Симӗс тутӑр тӑваткӑл, 
Унӑн хыҫне тӗрленӗ. 
Манӑн савни—ударник 
Трактӑриса вӗреннӗ.

Чӗкеҫ кайӑк пулам-и, 
Пӳрт ҫамкине ларам-и? 
Колхоз ӗҫне ӗҫлесе 
Еп ударник пулам-и?

Пурҫӑн кӗпе ҫӗлетрӗм 
Октабӗр кун тӑхӑнма. 
Ҫирӗп пӳме ӳстертӗм 
Трактӑриса йуратма.

Улма йӑвӑҫ ӳстертӗм 
Чечекшӗн мар, улмишӗн. 
Еп савнийе йуратрӑм 
Ударникле ӗҫӗшӗн.
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начакапа нупаста
Р астр атӑсем ш ӗк , к к р ев с ӗр  ӗҫсен е  в з й а т к ӑ т  та ӗҫкӗпе  пы тарса уср«н1ш ӑн, М атш у йадпо 

п р а м е н и н е  р а й со й у з  салатса йам ала тунӑ. ^

КАЧАКА: Мана купӑста картине кбрсессбнех хӑваласа кӑларса йараҫҫб. Хӑйсен 
кооператив правленине кам мбнлине лӑхмасӑрах бҫлеме кӳртсе тултарнӑ.
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„Капкӑн" почталйонӗ

■г„.
'6'Ч(

Ереветлӗ, теветлӗ 
Еҫӗ пытӑр ӗретлӗ.
Хӳре вӗҫне туй килнӗ.
Ӑна малтан кам пӗлнӗ.
Йакат Петӗр, пӑчӑнтӑ-ӑр!

Акӑ кунта еп килнӗ.
Есӗр «Капкӑн» кӑм илнӗ? 
Унта кулӑ пуррине,
Хитре чӗкеҫ йуррине, 
Халиччен есӗр илтнӗ тӑ-ӑр?,

Илменнисем ха.?5 илӗр.
Илмесӗрех ан йулӑр.
Тухса кайап сыв пулӑр.
Вулӑр, кулӑр, савӑнӑр.
И акат Петӗр, пӑчӑнтӑ-ӑр!

Кашни луштӑ уйрӑмӗнчех ҫырӑнса илме пулат. 
Хакӗ: 3 уйӑха— 75 пус; 6 уйӑха 1 тенкӗ те 50 п. 
ҫ у л т а л ӑ к а -3  тенкӗ.
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Уйрӑм Мя хахӗ 25 пус Г енааи  Ф илипӑв ӳкерчб

Гебманири капиталиссейкхушшйнчи калаҫус< нчен.
к ӑлаҫса пы нине илтрӗм  Вӑл кала1: М ан, тет , ирхи ап агран  кӑнтӑ{—  П а ҫ ӑ р  п ӗ р  рабочи  кЗлаҫса пы нине илтрӗм  Вӑл кала1: М ан, тет , ирхи ап агран  кӑнтӑрлаки а п ат а  ҫитиччеы  ва

! пит ч а с  иртм ест, тег,: ирхи ан ат  тени не еп ӗ  ӗ н ер  ҫи р ӗм , кӑн тӑр л ах и  апат  тени не  те ы ран  ӗнтӗ, те Тепӗр кунне ҫммеле . 
т ес е  пы ра4.

К у л аҫҫӗ
— К уласси  пулӗ-ха. пек м лаҫасспн ч ен  хӑраса тӑмаи рабочийе ты тса тӗрм ен е ӑсатм ачачче.


