
Ю-мӗш №. Ок1^абӗр 1935 ҫ. Пӗтӗм тӗнчери пролетарисем, пӗрлешӗр!

ХАЛКАН

кунсереа ҫӗршыв чечекленет 
Ҫӗитерӳ йалавв айӗнче. 
Савӑнат ӗҫхалӑх, ҫӗкленет 
Ҫут тӗнченӗн ирӗк пайӗнче.

Йун ӗҫен тискер фашиссене 
Вӑрҫӑ тытамакӗ йӑтса ҫапрӗ. 
Вӑхӑт ҫитӗ, ҫапӗ вӗсене 
Пур тӗнченӗн Хӗрлӗ Окгабӗрӗ



Ҫ ӑ м ӑ л  ч ӗ л х е .
Октабӗр уйавӗ кунне ачампа Мускавра 

пултӑмӑр. Нимӗҫ рабочисен делегацине кур- 
сассӑн ачам пӗр-пӗр нимӗҫ рабочипе кала- 
ҫасшӑн аптӑратма тытӑнчӗ.

— Нимӗҫле епӗр иксӗмӗр те пӗлместпӗр. 
Вӗсем ӑнланас ҫук епӗр чӑвашла калани- 
не,—тетӗп.

Ачам итлемест.
— Чӑваш чӗлхи йӑвӑр мар. Тен ӑнланаҫ- 

ҫӗ пулӗ,—тет.
— Ӑҫтан ӑнланма пултарӗ-ха нимӗҫ ҫынни 

епӗр чӑвашла каланине?
Ача, мана пӑхмасӑр, чупса кайса хыҫал- 

тарахра пыракан пӗр рабочийе пал,то аркин- 
чен тытса туртса:

— Ан кай-ха!—тесе чарчӗ.
Ик аллинчи пӳрнисене пӗрлештерсе „10“ 

туса кӑтартрӗ те, унтан 8 пӳрнине ӑрасна 
илсе ун умӗнче тытса тӑчӗ.

— Пайан Октабӗр 18 ҫул тултарчӗ Уйав 
пирӗн,—терӗ.

— А-а-а! Ахтцен!—терӗ хайхи рабочи де- 
монстраци тӑвакан рабочисен „Сывӑ пултӑр 
18 ҫул тултарнӑ Октабӗр револ,уци“ тесе 
ылттӑн саспаллисемпе ҫырнӑ йалавӗ йенеле 
кӑтартса.

— Ҫапла, ҫапла... питӗн ӗлӗк патша пул- 
нӑ, вырӑсла калӑМН пулнӑ.

— Цар, цар!—те^^.^^^^мӗҫ ачам калани- 
не ӑнл^аннӑ пек пулса. ..

— Ӑна пирӗн аттесем хӑй ӗлӗк нумай ҫул 
пӗр хускалмасӑр ларса пурӑннӑ вырӑнтан 
урапа тапса ывӑтса кӑларнӑ,—терӗ ача пат- 
шана мӗнле тапса ывӑтса кӑларнине урипе 
туса кӑтартса.

— 0 -хо !~ терӗ  нимӗҫ ку каланисене те 
ӑнланса.

— Кайран пире меншевиксем пӗтерме 
тӑрӑшнӑ.

— О-о-о!.. Меншевик!—терӗ нимӗҫ тути- 
сене йӗрӗннӗ пек туса.

—  БоЛ)Шевиксем ҫийеле тухса социалисӑм  
тума тытӑнса кайнӑ.

—  БоЛ)Шевик, боЛ)Шевик... социалисӑм,-
терӗ нимӗҫ Кремӗл ҫинеле, урампа йурласа

иртсе пыракан демонстрантсем ҫинеле пӳр- 
нисемпе тӗллесе кӑтартса.

—  Ленин партийӗ Сталин ҫулпуҫ йертсе 
пынипе пӗтӗм тӗнчери халӑха тӗлӗнтерекен 
ҫитӗнӳсем туса хурса ҫакӑ питӗ пысӑк 
уйава ҫитрӗ.

—  О -о-о, Ленин... Сталин!— терӗ те нимӗҫ 
рабочийӗ хӑйӗн йӑрӑм-йӑрӑм шурӑлӑ хура 
кепкине хывса аллине тытрӗ. —  Ленин... 
Сталин... Коминтерн...

—  Тӗрӗс. Ленинпа Сталин тата Комин- 
терн... Каланисене пӗтӗмпех ӑнланатӑн иккен, 
Атте калат: есӗ чӑвашла каланисене ӑнла- 
наймастӑн, тет. Есӗ чӑвашла ӑнланнине пӗл- 
мерӗ атте. Та-ак... О ктабӗр уйавне иртерме 
СССР-е килес терӗр?— терӗ ача „тата мӗн 
ҫинчен калаҫас-ши‘‘ тесе шухӑшласа тӑнӑ 
хыҫҫӑн.

—  Октабӗр... СССР... Москва...— терӗ хи- 
рӗҫ хайхи рабочи.

—  Ҫапла. Москва... Мускава килнӗ... Ну, 
сывӑ пул, епӗ санпа калаҫса илнӗшӗн питӗ 
хавас. Хамӑрӑн шкул ачисемпе колхозник- 
сене санпа иксӗмӗр мӗнле калаҫни ҫинчен 
пӗр сӑмах хӑвармасӑрах каласа тӗлӗнтеретӗп.

Унтан нимӗҫ рабочин ӗҫпе хытнӑ аллине 
^ӑйӗн пӗчӗкҫӗ аллипе чӑмӑртаса: „Сыв пул“— 
терӗ.

—  Ну, куртӑн-и мӗнле епӗ нимӗҫ ҫыннипе 
калаҫнине?— терӗ ман йеннеле ҫутӑ куҫӗсем- 
пе пӑхса ҫавӑрӑнса тӑрса.

—  Куртӑм!— терӗм те хамӑн йуратнӑ ача- 
ма кӗске ҫӳҫлӗ пуҫӗнчен хытӑ алӑпа ачаш- 
ласа илтӗм.— Кирек хӑш чӗлхепе калаҫакан- 
нисем те ӑнланма пултаракан сӑмахсем тӑрӑ- 
хӑн йут патшалӑхри нимӗҫ рабочипе те чип- 
чиперех калаҫма пултартӑн. Куншӑн сана 
маттур теме йурат!— терӗм.

Ача хавассӑн темиҫе хутчен ман умра 
йӑлтта йӑлт сиккелесе илчӗ те, ҫанӑран тытса 
урам тӑрӑх тата ытти патшалӑхсенчен килнӗ 
рабочисене курма сӗтӗрме тытӑнчӗ.

Ив. М.

Х ура Йакку.
— Акӑ кунтала килет пӗр ӳсӗр ҫын, картузӗ — Чӑннипе вӑл сарӑ, анчах унӑн хушамачӗ .Хӳ- 

хӑйӗн ҫӗтӗк. Ак ӳкрӗ, ха-ха-ха! Тӑчӗ, веҫ килет. ра“, мӗншӗн тесен вӑл колхоза ӗҫлеме т у х м а с т ,  
Куратӑн-и? ҫавӑн пекех йачӗ те хура хӑма ҫинчен тухмаст.

— Ну-ну, куртӑм. Мӗн вара?  ̂ Ҫавӑнпа колхозниксем ӑна Хура Йакку тесе чӗ-
— Ҫавӑ ӗнтӗ пирӗнколхозри Хура Йакку пулат. неҫҫӗ.
— Йепле? Сарӑ вӗт вӑл. Ҫ. Иаратай.



Пирӗн Совет сойузӗнче ҫапла ӗнтӗ.
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—Кала-ха тархасшӑн—кама фабрикант тесе калаҫҫӗ?
— Пӗлместӗн-и? Фабрикант тесе хапрӑкӗсене рабочисемпе хресченсем туртса илсе патшалӑх 

аллине панӑ ҫынсене калаҫҫӗ.

Виҫӗ ӑру пӗр канашлӑн ӗҫлетпӗр 
Ҫавӑнпа питӗ хӑвӑрт ҫитӗнетпӗр. 
Щиклентермӗ пире нимӗнле ҫапӑҫу та, 
Октабӗрӗн ҫулӗ йаланах ҫап-ҫутӑ.

Усли Васлейӗ.



Анман ҫул.
И. К аш лпнке.

_— Ган)ӑ!—терӗ мана арӑм пӗр ирхине,—часрах 
тӑр, темӗскерле тумланнӑ ҫын килчӗ.

„Темӗскерле тумланнӑ* тенине илтсенех вырӑн 
ҫинчен сиксе тӑрса аҫа ҫапнӑ пек урайнеле сик- 
рӗм. Иӗплӗ хулӑпа ӑшалантарнӑ чухнехи пек вас- 
каса тумланкаларӑм та арӑм патне тухрӑм.

— Ӑҫта хай ҫын? Мӗншӗн кӗртместӗн?
— Чӑр! пӑхрӗ арӑм ман ҫине. Унтан лач! сур- 

чӗ те:
— Мӗн йал кулиле галстук вырӑнне манӑн пур- 

ҫӑн чӑлхана ҫыхса лартрӑн?—терӗ.
— Васканипе алӑк тесе чӳречерен та сикӗн,— 

терӗм те, хӗр калаҫма кайакан каччӑ пек тум- 
ланса, пӳрт умне тухрӑм. Мана курсанах авалхи- 
ле тумланнӑ, хитре йаштам каччӑ хуллен пуҫне 
тайса кукленчӗ те:—Ан ҫиленӗрех! Хресчен ҫурт- 
не хваттере кӗрес килмен пирки ӑнсӑртран сирӗн 
пата кӗрсе пӑхам терӗм. Паллашӑр ӗнтӗ, епӗ— 
Павӑл Иванч!

— Ах, тархасшӑн ӑнланмаларах калӑр, кам те- 
рӗр?—ыйтрӑм, тахҫан илтнӗ йат пек туйӑннӑран.

— Чичикӑв!—терӗ паҫӑрхинчен те йӑвашшӑн- 
тарах.

Пӳлӗме кӗтӗмӗр. Сӗтел ҫинче сӑмавар чашлдса 
ларат. Тарелкӑсенче темӗн тӗрлӗ кукӑд)Сем пӗре- 
мӗксем, ҫырласем...

Чей ӗҫетпӗр. Авалхиле тумланнӑ ҫынна, хамӑр 
палламастпӑр пулин те, хӑналантаратпӑр.

Чей ӗҫе_-ӗҫе чӑлӑм шыва ӳкнӗ май, хай пирӗн 
хӑна савӑнӑҫлӑн кулкалама пуҫларӗ. Васкаса пӗр 
ик ҫӑвар сыпрӗ те:

— Есӗр пуйан пурнӑҫпа пурӑнагӑр пулмала. 
Миҫе чун тытатӑр?—терӗ.

Ку ҫын шутник иккен, тетӗп хам ӑшӑмра. Шут 
ник ҫынпа шутлерех калаҫас тесе:—Чун тени 
пӗрре те_ ҫук вара. А хамӑр пурӑнасса виҫҫӗн 
пурӑнатпӑр: хам, арӑм тата октабрйонӑк—Ритӑ!— 
тетӗп.

— Пӗр чун та ҫук1? Ан тӗлӗнтер. Ара есӗр епӗ 
авал палланӑ Манилӑвран та пуйантарах пурӑна- 
тӑр?—тет хӑна,тӗлӗннипе куҫӗсене чарса пӑрахсах.

Ку пирӗн бухгалтӗра паллат пулмала-ха, апла 
пулсан тӗрӗссипех калам, тесе тавҫӑрса илтӗм 
те:—Ара, вӑл йалан прогул тӑват, терӗм.

Хӑна нимӗн те чӗнмерӗ, пуҫне ҫеҫ пӑркаласа 
сӗтел хушшинчен тухрӗ.

Пайан канмали кун майӗпе, апат ҫинӗ хыҫҫӑн, 
хулари пахчана уҫӑлса ҫӳреме кайма шут тытрӑ 
мӑр. ОД)ӑ пӗчӗк Ритӑна ҫӗклесе пырат епӗр хӑ- 
напа иксӗмӗр пирус тӗтӗмӗсене сывлӑшала вӗрсе 
кӑларса утатпӑр.

Виҫӗ хутлӑ пысӑк ҫурта курсанах ман хӑна 
пат! чарӑнчӗ. Ҫуртӑн тӑррине курма пуҫне ҫӗкле- 
сенех пуҫӗнчи шлепкийӗ ҫӗре ҫат!—персе те анчӗ.

— Ах, мӗнле ҫурт пулчӗ ку... Чӳречисем... Кам 
ҫурчӗ?

Хресчен ҫурчӗ,—тесе ӑнлантартӑм йут ҫынна. 
Кӑнакаласан вӑл пуҫне кӑна пӑркаларӗ.

Акӑ хула варрине ҫитрӗмӗр. Умра темиҫе хутлӑ, 
пысӑк та илемлӗ ҫуртсем. Пахча. Вӗҫӗ-хӗрри ҫук 
автомобил йавӑнат. Сывлӑшра йероплансем мӗ- 
кӗреҫҫӗ. Радиорепродуктӑрӗ пӗтӗм плошчӗде йан-

ратса музӑк калат. Йӗри-тавра таса тумланнӑ ха- 
лӑх йавӑнат.

— Ах, хула! Мӗнле хула пулчӗ ку? Епӗ Раҫҫей 
тӑрӑх ҫӳренӗ чух ку хулана курман. Лешӗ, хӑйсе- 
не хӑйсем чупакансем мӗнсем. Кала, кала час- 
рах^-васкаса ыйтма тыгӑнчӗ хай ҫын.

Хӑнана лӑплантарас тесе хватере таврӑнтӑмӑр.
— Ку мӗнле ҫын пулчӗ ара: вӑрӑ йышши ши, 

йе ӑсран тайӑлыӑскер-ши?—тет Од)ӑ шӑппӑн. Ха- 
личчен хула курман ҫынтан хам та тӗлӗнетӗп.

Кӑнтӑр тӗлӗнче хваттер умне каретӑ ҫитсе ча- 
рӑнчӗ.

— Селифан!—терӗ хай манӑн хӑна,—халӗ епӗр 
йала кайатпӑр, ӑҫтан каймалйне ыйтса пӗл...

Кун пек бричкӑсемпе авал кӑна ҫӳренине аса 
илтӗм те, хӑна ыйтнӑ тӑрӑхӑн йала кайма ки- 
лӗшрӗм.

Епӗр ҫула тухни пилӗк сехет ҫитнӗ ҫӗре пирӗн 
куҫ умне Тӳрйар колхозӗн лаша вити, сысна фер- 
ми, пысӑк йӗтемӗ килсе тухрӗҫ.

— Ҫакӑнта манӑн Манилӑвпа Собакевич патне 
ҫитмеле,—терӗ те бричкӑ ҫинчен сиксе анчӗ.

Манилӑв тесе ыйтсанах пире колхоз бригадирӗ 
патне кӑтартса йачӗҫ. Таса илемлӗ ҫурта кӗтӗмӗр. 
Шап-шурӑ кӗпе ҫинчен илемлӗ галстук ҫакнӑ ҫын 
хаҫат вуласа ларат.

— Сывӑ пурӑнатӑн-и? Ну, мӗнле,—тет хӑна,— 
есӗ хай кӗперпе башнӗна турӑн и?

Колхозник йӑл! кулса йачӗ те:—Ара ҫӗнӗ мзйлӑ 
ҫилос башни шухӑшласа кӑларнӑшӑн преми п_а- 
чӗҫ. Питӗ мухтаҫҫӗ. Халӗ тата йӑвӑҫ кӗпере урӑх 
майлӑ тума май пуррине сӑнаттӑм-ха,—тет.

Чичикӑв ыйтнӑ тӑрӑх ҫилос башнине кайса 
курма килӗшрӗмӗр.

Темӗн пысӑкӗш башнӗна курнӑ хыҫҫӑн:—Ах, 
есӗ чунӑм Манилӑв, епӗ малтан килнӗ чу х ниме 
йурӑхсӑрла плансем шухӑшласа кӑна хунӑччӗ, 
халӗ акӑ тӗлӗнмеле йапаласем туса лартма та 
ӗлкӗрнӗ. Пурӑнасса та чылай пуйан п у р г н а т ӑ н .  
Чунсенечылай илтӗн пуД)?Мӗнле улшӑннӑесӗ? Ах. .

— Чипер калаҫӑр,—тет колхозник,—колхозра 
кам чуна илет? Епӗр халӗ ирӗклӗ, пуйан куд)тур- 
лӑ пурнӑҫпа пурӑнатпӑр.

_Ку сӑмахсене илтсен пуҫне кӑна_ пӑркаларӗ 
хӑна. Васкаса тройкине ҫавӑрттарчӗ те м а л а л а  
кайма хушрӗ.

Виҫӗ тур лаша бричкяна ҫил пек вӗҫтерсе пы- 
раҫҫӗ. Тикӗс шоҫҫе хӗрринчи километр йуписем 
вӗлтлетсе кӑна йулаҫҫӗ. Бричкӑ сӑпкари пек сиЛ' 
лесе пынипе епӗ те, Чичикӑв та, Селифан та ҫы 
вӑрса кайнӑ пулнӑ. Пӗр лаши хыттӑн тулхӑрсая 
шарт! вӑранса карӑм.

Тӗттӗм каҫ. Тӳпери ҫӑлтӑрсем пӗр-пӗринпе куҪ 
хӗсеҫҫӗ. _ ,

— Мӗншӗн есӗ ҫултан пӑрӑнтӑн, — ҫухӑра^ 
Чичикӑв.

— М, м, м!—мӑрлат ҫеҫ Селифанӗ.
Пурсӑмӑр та ҫул шыратлӑр. Акӑ инҫетре йыт̂

сасси илтӗнме пуҫларӗ. Сасӑ йеннеле кайатпӑр' 
Чи малтан,,хура тӗтӗре витӗр пысӑк ӗмӗлкесея 
курӑнчӗҫ. Емӗлкесем ҫывхарса пынӑ май ҫуртсея 
пулса тӑчӗҫ.



мар, хваттере керсе выр-— Ҫӗр хута кайар 
тар,—тетӗп епӗ.

— Тӗрӗс, кайар мар. Манӑн кунта паллакан пу- 
йан хӗрарӑм Коробӑчкӑ пур.

Ыйткаласа тупрӑмӑр. Анчах ку Коробӑчкӑ мар,— 
колхозницӑ Коробнинӑ пулчӗ.

Кӑмӑлласа йышӑннӑ хыҫҫӑн таса минтерсем ҫине 
выртса ҫывӑртӑмӑр. Ирхинб куҫа уҫсанах куҫ 
умне тӗрлӗ чечексем, картинсем, чӳречене карыӑ 
чӗнтӗрсем курӑнса карӗҫ.

— Каҫарӑр,—тет колхозницӑ, —пайан чейпе кӑна 
апатлантармала пулчӗ. Хам каҫхи рабфакра вӗ- 
реннӗ пирки апат хатӗрлеймерӗм. Хӑнасене сто- 
ловӑйне илсе кайма инҫерех...

Манӑн хӑна унгала пӑхат, кунтала пӑхат те 
пуҫне кӑна пӑркалат.

Ҫисе тӑраннӑ хыҫҫӑн сывлӑх сунтӑмӑр та ҫула 
тух{ ӑмӑр.

— Каймастӑп урӑх никам патне те. Ӑнланмала 
мар сӑмахсемпе калаҫаҫҫӗ. Ҫапла вӗсем кӑшт 
пуйсанах „француз" чӗлхипе пакӑлтатаҫҫӗ,—тарӑ- 
хат хӑна.

— Чипер калаҫӑр, тетӗп,—вӗсем хамӑр чӗлхе- 
пех калаҫаҫҫӗ вӗт.

Пӗр-пӗринпе калаҫма пӑрахрӑмӑр. Епӗ ҫакӑ тӗ- 
лӗнмеле ҫын, хал)Хи пурнӑҫа ӑнланманнинчен тӗ- 
лӗнсе пыратӑп. Ҫапла шӑппӑн пынӑ хушӑрах кӑлт! 
тӗртрӗ Чичикӑв.

— Айта кӗрсе тухар Пд^ушкин патне?
Килӗшрӗм.
Тепӗр ҫур сехетрен пирӗн умра колхозӑн зав- 

хозӗ Пид)ушкин кулкаласа та тӑрат.
— Епӗ,—тет,—колхоз пурлӑхне хамӑн пурлӑх-

Частушкӑсем,
Мӗне кирлӗ мана питӗ 
Хаклӑ пирус „Пушкӑ“? 
Йантӑратӑр, кӗвӗлетӗп 
Тӗрлӗрен частушкӑ.

Ӗлӗк манӑн пӳрт-ҫуртра 
Ш ӑрш-марш ӑ ҫуратчӗ; 
Ҫулталӑксӑр урайне 
Карчӑк ман ҫумастчӗ. 

Халӗ иӳрт-ҫурт чаплӑ ман, 
Урайӗсем сӑрлӑ.
Йурра кумат патефон... 
Пурнӑҫ ман куЛ)Турлӑ.

Ӗлӗк пупсем хааӑха 
Ураса тыттарнӑ;
Хӑйсем вара кӑлӑхах 
Ҫисе кӳпсе ларнӑ. 

Ененместпӗр ха.ь пупа, 
Ултава пӗлетпӗр.
Кӑмӑлларӑм клуба 
радио итлетпӗр.

Ӗлӗк епӗр ҫемйипех 
Кӗҫӗпе аптранӑ; 
Кунӗн-ҫӗрӗн шӑл йӗрсе 
Текех хыҫкаланнӑ.

^алӗ шӑм шак тап-таса, 
•Урӑнма пӗлетпӗр:

ран та ытларах сыхлатӑп. Акӑ ҫак складсенче 
пӗр пӗрчӗ тусан та тӑратмастпӑр.

Пуҫне ҫеҫ чикрӗ Чичикӑв. Галстук ҫыхнӑ, савӑ- 
нӑҫлӑ ҫын ҫине пӑхрӗ те:—кайар епӗр, сывӑ пул есӗ!

Малала кайма ӗмӗт ҫукран, хулана таврӑнма 
килӗшрӗмӗр.

Епӗр хулана каҫхине 6 сехетре ҫитрӗмӗр.
Апатланкаланӑ хыҫҫӑн, Од^ӑ сӗтел пуҫтаркала- 

рӗ те;
— ГаН)ӑ, кайар пуд> кӗҫӗр кинона, Гогӑд^ӑн 

„Вилӗ чунсем“ поемине кӑтартаҫҫӗ, терӗ.
Епӗ килӗшрӗм.
Халӗ ӗнтӗ пысӑк залра ларатпӗр. Екран ҫинче 

кивӗ Раҫҫей. Кивӗ Раҫҫейӗн кивӗ ҫыннисемпе кивӗ 
пурнӑҫӗ. Акӑ куҫ умне Пд,ушкин мужикӗсем, вӗ- 
сен ҫӗрсе тайӑлнӑ пӳрчӗсем килсе тухрӗҫ...

Чиуикӑв пӑхса ларчӗ-ларчӗ те, такам ҫӗклесе 
ҫаанӑ пек екран ҫине хӑпарса ҫухӑрма тытӑнчӗ:

— Ҫук1 Ҫук халӗ вӗсем, пӗри те ҫук. Кулӑр, ахӑл- 
татсах кулӑр ман вӑхӑтри тӗнчерен... Кам ҫӗрҫӑ- 
ташшӗ хушрӗ,—терӗ чыхӑннӑ хыҫҫӑн,—мана тепӗр 
хут Раҫҫей тӑрӑх ҫапкаланса ҫӳреме? Епӗ курнӑ 
ҫӗршыв—Раҫҫей мар, темӗскерле епӗ курман, па- 
чах урӑх ҫӗршыв. Кунта епӗ халичч^н курман 
ҫынсем, машинсем, пуйан пурнӑҫпа пурӑнаканхалӑх.

Унтанкаллех чыхӑнчӗ те:—Йепле улшӑннӑ вӑл, 
ӑҫта кивӗ тӗс. Мӗн ухмахлавса иккӗмӗш хут тух- 
рӑм епӗ. Ҫӗрҫӑттӑр мана!.. терӗ.

_— ГаН)а, хай ку ГогӑД) ҫырса кӑтартнӑ Чичи- 
кӑв пулчӗҫке,—терӗ те, ахӑлтатса кулса йачӗ 
Од)ӑ. Тӳсеймерӗм, тӗттӗм пурнӑҫ ҫине хад)хи 
куҫпа пӑхса тӗллӗннӗскер, пӗтӗм халӑхпа перле 
епӗ те ахӑлтатса йатӑм.

Пӗрик шӗпӗн тухсанах 
Тухтӑра кайатпӑр.

Ӗлӗк тырпул вырнӑ чух 
Ҫурла пит асатчӗ;
Хӑмӑл касас вырӑнне 
Вӑл алла касатчӗ.

Пӗрлешӳлӗ пурнӑҫпа 
Ман ҫӗкленчӗ кзмӑл;
Тыр выратпӑр жнейкӑпа 
Ех, ӗҫлеме ҫӑмӑл!

Ҫулйӗрсемччӗ— пӗтмеле... 
Тухсан аран шуҫнӑ;
Пӑрӑс мӑнӗш тӗнеле 
Ш арт!—тутарса хуҫнӑ.

Халӗ ҫулсем ҫатма пек 
Йап-йака, тип-тикӗс;
Ларса пыран „улпутла"
Вӗҫтерет автобус.

Ӗлӗк пирӗн кӗперсем 
Тайалса ларатчӗҫ;
Ш ӑш и каҫнипех, мурссм, 
Йӑванса анатчӗҫ.

ХаЛ) кӗперсем пӑх та кур 
Савӑнса тӑратпӑр;
Автона та, трактӑра 
Урлӑ каҫаратпӑр.

Марк Аттай.



Иван Мучи.

— Ытти халӑха телей валеҫсе панӑ чухне, чӑваш 
урине сырса йулнӑ, тет.

— Ну?!
— „Ну" мар, чӑн. Ури пирки телейсӗр йулнӑ 

чӑваша йурататпӑр пулсан, пирӗн иксӗмӗрӗн авал- 
хи чӑвашсем каласа хӑварнисене пӗтӗмпех пур- 
нӑҫа кӗртсе пымала,—терӗ калаҫса ларакансенчен 
сарӑ кӗреҫе сухалли.

— Мӗнле?—терӗ куҫ харшисене хӑпартса, ик 
аллине сарса йарса хура качака сухалли.

— Ваттисем мӗнле каланӑ, ҫавӑн пек пурӑнар. 
Сӑмахран, ваттисем каланӑ: кулачӑ ҫийес тесес- 
сӗн, кӑмака ҫинче выртмаҫҫӗ, тенӗ. Епӗр те кӑма- 
ка ҫинче выртмӑпӑр. Акӑ татах сӑмахран, санӑн 
та, манӑн та хырӑмсем выҫнӑ. Ваттисем каланӑ: 
хырӑм хыҫҫӑн ҫӑкӑр ҫӳремест, тенӗ. ҫавӑнпа са- 
нӑн лавкана ҫӑкӑр илме кайас пулат. Ҫула май 
пасара кӗрсе, пӗр кӗренке ҫу сутӑн илсе кил.

. Таврӑвсан апат пӗҫерӗпӗр. Кирлӗ ытти ҫимӗҫсене 
ес пасартан тавӑрӑначчен хамах хатӗрлӗп. Килӗ- 
шетӗн-и, пӗтӗм чӗререн савнӑ, паха Пайухха тусӑм?

— Килӗшетӗп, пӗтӗм чунтан савнӑ, хаклӑран та 
хаклӑ Тайухха тусӑм!—терӗ те хура качака су- 
халли, кӑсйинчи укҫисене хыпашласа пӑхнӑ хыҫ- 
ҫӑн пасара чупрӗ.

Вӑхӑт каҫала сулӑннӑ май, икӗ хӗрарӑм анчах 
пасарта ҫу сутаҫҫӗ. Пӗрремӗшӗн шӑратнӑ ҫӑвӗ 
ҫине пӑхсан, ӑшчик йӗкленмеле—таса мар, теп- 
рин—таса, сап-сарӑ, вӑлча пек пӑчӑрланса тӑрат.

Тӗссӗр ҫу сутакан хӗрарӑмран ыйтрӗ:
— Ҫу мӗн хак?
Хӗрарӑмӗ сулахай аллипе шывланнӑ сӑмса 

айне шӑлса илнӗ май:
— Вуник тенкӗ,—терӗ.
— Сан мӗн хак?—ыйтрӗ иккӗмӗшӗнчен.
Хӗрарӑм хура тӗрӗлӗ шурӑ тутрине пушӑ алли-

пе йусакаласа илнӗ хыҫҫӑн:
— Вун тенкӗ,—терӗ.
— Сан йӳнӗ. Епӗ хаклине илетӗп. Ҫук ҫын ук- 

ҫине йӳн тавар пӗтерет, тенӗ авал ваттисем.
Хаклӑ, анчах тӗссӗр ҫӑва илсе, ҫула май лав- 

кана кӗрсе тухса, тусӗ патне таврӑнчӗ. Ҫаннипе 
мӑн шӑмӑсемлӗ пичӗ ҫинчи тарне шӑлкаласа илчӗ
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те, ҫӑкӑрпа ҫуне Тайухха умне пырса лартрӗ. Ун 
тан кӑсйинчен пирусне кӑларса ҫӑварне хыпрӗте, 
Тайуххаран ыйтрӗ:

— Ну, ытти ҫимӗҫсем хатӗр-и?
— Хатӗр. Ҫӗтӗк ҫӑпата йашки пӗҫерсе пӑхӑпӑр.
Пайухха йупа пек хытса кайса пӗр самантлӑха

нимӗнле сӑмах та калама пултараймарӗ.
— Ҫупа ҫӗрӗк ҫӑпата та тутлӑ, тенӗ ваттисем 

Вӗсем каланине пурнӑҫа кӗртес тӗлӗшпе ҫакӑ икӗ 
мӑшӑр ҫӗрӗк ҫӑпатана хуранта вӗретсе йашка туса 
ҫийӗпӗр.

Пайуххан куҫӗсем савӑнӑҫлӑн йӑлтӑртатса, тути- 
сем телейлӗн сарӑлса карӗҫ.

Хурана икӗ мӑшӑр сӳсленсе кайнӑ ҫӗрӗк ҫӑпата 
кӗрсе выртрӗ.

Хырӑмӗ хыр тӑрнех хӑнарса кайнине сиссен, 
Пай^ххи, тутисене тутлӑн ҫуласа илсе, тусне 
каларӗ:

— Пирӗн ҫӑпата апачӗ пиҫрӗ пулӗ?—терӗ.
— Хирте апат тутлӑ, теҫҫӗ. Айта унта кайса 

ҫийер,—терӗ тусӗ, хавасланнипе хӗрелсех кай 
нӑскер. ^

— Айта!
Ҫӗрӗк ҫӑпата йашкине хуранӗпех йӑтса хула 

тулашӗнчи тахҫанах вырса кайнипе шӑппӑн выр' 
такан пушанса йулнӑ уйа тухаҫҫӗ. Ҫул ҫивче 
Тайуххи калат:

— Итле-ха, Пайухха,—тет.—Ҫул ҫинче кайала 
ҫавӑрӑнса пӑхсан тепӗр ӑс кӗрет, тенӗ ваттисем. 
Тавай кайала ҫавӑрӑнса пӑхар.

— Тавай!
Ҫавӑрӑнса пӑхсан хыҫалта пӗр пӗлӗт к у р м и ч ч е в  

ӗҫсе тултарнӑ ҫӗтӗкрех етем йурласа п ы н и н е  
курчӗҫ.

— Ку ҫын чӑваш мар, вырӑс,—терӗ Пайуххз 
аллине куҫӗ ҫийӗн тытса.

— Вырӑс? Вырӑс йурласан тӑман йе ҫӑмӑр тӳ 
хат, тенӗ ваттисем, Айта хӑвӑртрах хире ҫитсв 
ҫисе тӑранар.

Кӑштах кайсан Пайухха Т а й у х х а  ҫине тилмӗрс^ 
пӑхса каларӗ:

— Тӳрӗ кайакан тислӗк хыпнӑ, кукӑр кайакая 
ҫу хыпнӑ, тенӗ ваттисем. Айта кукӑр кайар.



Вӗсем малтан уй варринче курӑнакан лапсӑокка 
йӑвӑҫ патне ҫитсе ларма шухӑш тытнӑччӗ. Халӗ 
ҫулран пӑрӑнса сухаланӑ анасем тӑрӑхӑн кайма 
тытӑнчӗҫ.

Лӑпкӑ ҫил вӗсен ҫӳҫӗсемпе сухалӗсем ҫинче 
вы-ъат, малти уй йенчен кӗрхи ҫӗрӗн нӳрӗк шӑр- 
шине илсе_ килет. Вӗсен умне симӗсӗн кӑвакӑн 
курӑнса, йӑвашшӑн выртакан кӳлӗ тухса выртрӗ. 
Кӳлӗ ҫывӑхнех ҫитсе тӑрсан, Тайухха:

— Айта пулӑ тытатпӑр,—терӗ.
- -  Мӗнпе тытатпӑр?
— Чӑваш ваттисем: пулӑ ҫийес тесессӗн, шыва 

кӗрес пулат, тенӗ. Шывз кӗрсеч пулли хӑйех сан 
патна ишсе пырса аллуна кӗрӗ. Вара ҫӗрӗк ҫӑаа- 
та йашки хыҫҫӑн ҫаме пулӑ та пулат. Ҫупа ша- 
риклетпӗр.

— Е:ӗ каланипе кӑмӑлӑнах калӗшетӗп Анчах 
авалхи 'чӑваш ваттисен йӑлипе малтан чӑваш тур- 
рисене асӑнса перекет кӗлтн тӑвас пулат.

Шлепкисене хул айне хӗстерчӗҫ. Тайуххи хӑйӗн 
тетрачӗ ҫине ҫырса илнӗ авалхи кӗлӗ сӑмахӗсене 
калама тытӑнчӗ:

„Ҫырлах, турӑ Ҫытӑр,
Хосподи Хӗветӗр,
Тухӑҫне туртса кӑлар,
Перекетне персе кӑлар.

Ир выртса ирмешме,
Каҫ выртса кчрмашма 
Ҫӑкӑр тӑзар лӑк пултӑр.
Варапи!) вӗтӗлги
Вӑл виҫҫӗ сӑхса илеччен
Пирӗн пурана кӗрсе ӳктӗр!

Касак варӗнчи Тӑхгаман,
ВыД)ӑх-чӗрлӗхе сыв усра,
Ҫыр куҫнӑ вар тӑрннчи Утзман 
Чир-чӗртен тытса тӑр!

Хушка тугри Хушамкай 
Ула выД)ӑха хунаттар,
Ларкури киремет 
Укҫа-тенке пуҫтар!

Ҫил турри Ҫилвестр,
Ҫӑмӑр турри Ид^ук,
Пӑр-йур турри Пӑрахӑд^,
Ҫара ҫамка Шушки,
Ҫара пуҫчипе ҫапсан вут тухат,
В>т кӑвартан сыхла!

Ҫырлах, турӑ Ҫыгӑр,
> Хосподи Хӗветӗр,

Тухӑҫне туртса кӑлар,
Перекетне персе кӑлар1“

Ухатник пӑшалне ҫакнӑ ҫын иртсе пырат. Ку- 
сем темӗскер хӑтланнине пит тӗлӗнсе пӑхса тӑчӗ 
те, патнерех утса пырса:

— Мӗн хӑтланатӑр кунта?—терӗ.
— Пулӑ тытас тетпӗр, —тсрӗ Тайуххи именнӗ 

пек пулса.
— Пулӑ ҫав шапа кӳллинче пулат-и?—ҫын лах- 

•чах лах кулса йарса уй шӑплӑхне хускатса йачӗ.
— Кулакана питне ҫыпаҫат,-тенӗ ваттисем,-- 

терӗ Пайуххи ҫын ҫине пӑхмасӑр шӑл айӗн.
— Тиркекене тирӗк тӗп тивнӗ,—терӗ Тайуххи. 

^— Ҫынна сивӗ сӑмах калаччен пӗр чӗл ҫӑкӑр
Ҫӗкле!—хушса хучӗ Пайуххи сассияе хӑпартса.

— Ҫынна сӑн-сӑпатне ан пӑх, ӑсне-хакӑлне 
пӑх,—терӗ Тайуххи ним пӗлмесӗр тӑракан ҫынна 
пӳрнипе йунаса.

Ҫын темӗскерле шикленӳлӗ ҫугӑ ҫапнӑ куҫӗ- 
семпе икӗ тусӑн сиввӗн, анчах айван ачала пӑха- 
кан куҫӗсене хыпашларӗ те, нимӗн шарламасӑрах 
хӑйӗн ҫулӗпе анасем ҫийӗн малала уттарчӗ.

Шӑп пулчӗҫ. Пайухха, пуҫне хулпуҫҫи ҫине та- 
йӑнтарса, теме итленӗ йевӗрӗн ларат. Тайухха 
пӳрнисемпе пӗрмай хӑйӗн чӗркуҫҫи ҫийӗн шак- 
каса ларат. Ларсан-ларсав:

— Ҫанталӑк кӗр йенеле сулӑннӑ пулин те,кунта 
чечексем нумай икк^^н. Ззттисем: ӑҫта чечек, унта 
пыл пур, тенӗ. Ҫиме ҫакӑнта ларсан, апат та тут- 
лӑ пулассӑн туйӑнат,—терӗ Пайухха

Тайухха, тусӗ каланипе килӗшсе, кирӗ, сар.ӑ 
портфӗлӗнчен икӗ йӑвӑҫ кашӑк кӑларса нӗрне 
Пайуххана тыттарчӗ.

Пайуххан пичӗ кӗтмен ҫӗртен сасартӑк ҫилӗлӗн 
турткаланса илчӗ.

— Мана кашӑкне пӗчӗкреххине патӑн!— терӗ 
вӑл тути хӗррисене сивӗн чалӑштарса.

Тайуххан кӑвак путӑк куҫӗсем Пайухха ҫине 
шӑтасасла пӑхса тӑчӗҫ.

— Ҫын аллинчи кашӑк пысӑккӑн туйӑнат, хӑй 
аллинчи пӗчӗккӗн курзнат,—терӗ вӑл ҫилӗлӗн ура 
ҫине тӑрса.

— Ан тавлашса тӑр! Ак пӗрре алтуйипе пуҫун- 
тан шаккаса илсен!

— Ывӑтма пӗлмен алтуйи пуҫа килсе вӑрӑнат!.. 
Шӑмӑ тупнӑ йӑтӑсем йевӗр хзркашса карӗҫ

пирӗн икӗ тус.
Пайухха пуҫне сасартӑк: ,ҫынна ырӑ тӑваччен, 

ҫыран хӗрне астарса пыр та, ҫыран хӗрне ҫит- 
сессӗн тӗрт те йар“ тенӗ ваттисен сӑмахӗ кӗрсе 
кайса пуҫ мимине хускатса йӑшӑлтатса илет. Ҫав 
шухӑш хушнипе вӑл Тайухха тусне йарса тытса 
кӳлле чӑмтарат. Унтан „ҫынна шыва путнине 
курсан, ӑна шалала шалчапах тӗртсе йар* тенӗ 
ваттисен сӑмахне пурнӑҫа кӗртес тесе, хӑйӗн чи 
ҫывӑх тусне тарӑн кӳлӗ варринеле шалчапах 
тӗртсе йарат.

Ишме пӗлмен Тайухха вӑйсӑр эллисемпе темиҫе 
хутчен хӑлаҫлана хӑлаҫлана илнӗ хыҫҫӑн Пайухха 
куҫӗнчен, кӳлӗн тӗпнеле кайса, ӗмӗрлӗхех ҫухалчӗ.

Ыглашши инҫетрех мар, лапсӑрка йӑвӑҫ хы- 
ҫӗнче паҫӑрхи ухатник утни курӑнса карӗ.

Пайухха куҫӗсем йӗри таврала шикленӳлӗн пӑх- 
са илеҫҫӗ. Пуҫӗнче: „паттӑрӑн пуҫӗ ҫухалнӑ, тара- 
канӑн йӗрӗ ҫухалнӑ“ тенӗ ваттисен сӑмахӗнчен 
пулнӑ шухӑш выд)анса хӑй пуррине палӑртрӗ. 
Ҫав шухӑш аптӑратнипе Пайухха, пиҫнӗ ҫӗрӗк 
ҫӑпата йашкине ҫимесӗрех, шӑнсуха тунӑ анасем 
урлӑ хӑлат пек хӑлаҫланса, вӑй ҫигнӗ таранах 
тарма тытӑнчӗ. Нимӗн пӗлмен ухатник вӑл тар- 
нине курсан, чылайччен пӑхса тӑчӗ. Кӑшт тӑрсан 
Пайухчан шл пки ҫеҫ курӑнма пуҫларӗ айлӑмран, 
ухутннк малала утггрчӗ.

Йуптарулӑ каланисене ӑнлааайман Тайуххапа 
Пайуххасене, вӗсемпе пӗрле чӑваш пурнӑҫӗпе ӑс- 
тӑнне ӑнланса илеймен националиссене пехилесе 
паратӑп ҫакӑ йӗплӗ йумахӑн сӑмахӗсемпе йӗп- 
писене.

1) С а л а  к ай ӑк , ҫ ер ҫн



Капкӑн тус!
1935 ҫултэ, ҫентабӗрӗн 3-мӗшӗнче, манӑн тӗлӗн- 

меле усал сӑмахсем илтмеле пулчӗ, ҫавӑн ҫинчен 
сире ҫырса пӗлтерес терӗм. Терӗссипе каааган, ун 
пек ирсӗр ӗҫ пӗрре ҫеҫ пулман. Ҫӗмӗрле комбиначӗн 
урапа цехӗнче тепӗр ҫӗнӗ цех ӗҫлет, ӑна пирӗн 
ширпотреб цехӗ теҫҫӗ. Ӑна организацилени нума- 
йах пулмаст-ха, унта килҫуртра кирлӗ тӗрлӗ йапа- 
ласем тӑваҫҫӗ. Йурат. Цех начад^никӗнче Орлов 
йулташ ӗҫлет. К у та йурамаля, анчах ҫак Орловӑн 
чӗлхи пигӗ вӑрӑм, пире, рабочисене, час часах на- 
мӑс сӑмах каласа вӑрҫат. Хуг тем ҫырсан та тӳсет 
теҫҫӗ те, анчах вӑл калакан сӑмахсене ҫырсан... 
тӳсейес ҫук, ҫавӑнпа ҫырмастӑп. Тепӗр йенчен 
тата—вӑтанатӑп. „Капкӑна“ кул>турлӑ ҫынсем ву- 
ланине епӗ лайӑх пӗлетӗп, ҫавӑнпа вӑл ирсӗр 
сӑмахсене ҫырас тесенех манӑн алӑ чӗтреме пуҫлат.

Малта асӑннӑ чыслаоа цех тӑрӑх иртсе пынӑ 
чухне, ззвкомӑн вӑхӑтлӑх предҫедатӗлӗ Быкӑв йул- 
таш, ҫав Орлов шкап ҫумне пӑтасем ҫапса тӑнине 
курат те, ун патне пырса ыйтат:

—Ма шкапа пӑта ҫапса брака кӑларатӑн?—ыйтат 
унтан Быкӑв йулташ. Орлов ӑна намӑс сӑмахпа 
кӑшкӑрса пӑрахат.

Быкӑв йулташ ҫав тери тӗлӗннипе малтан ним 
калама аптӑрат, унтан ҫапла ыйту/]парат ӑна:

—Хушаматӑр мӗнле сирӗн?
Орлов ун ҫине шурӑ куҫӗсемпе ҫилленсе пӑхат 

те, тата намӑс сӑмахпа кӑшкӑрса пӑрахат. Пире 
рабочисене, ҫак йапала питӗ тӗлӗнтерчӗ.

Актӑ ҫырнӑ хыҫҫӑн, ӑна уншӑн йатламала тунӑ 
та, анчах ҫапах та вӑл хӑнӑхӑва пӑрахаймасран 
хӑратпӑр. Ҫырса пӗлтерӗрсем тархасшӑн, сирӗн ун- 
та ҫынла, лайӑх калаҫма вӗрентекен курссем ҫук и? 
Уншӑн питӗ усӑлӑ пулӗччӗ, ҫын пек йӗркелӗ ка- 
лаҫма вӗренӗччӗ, атту вӑл цехра йыгӑ пек вӗрет, 
ҫав тери намӑсланатпӑр ун пирки.

Рабочий.

Хисеплӗ Капкӑн!
Пирӗн МӑнШетмӗри (Трак р.) йалпора 3-4 уйӑх 

ӗнтӗ тӑвар ҫук. Йалти колхозвиксем пӗр пӗр ҫын 
тӑвар йарса йашка пӗҫер.чине си?сен, ун патне 
йалӗпех кашӑксем, стакансем йӑтса тӑвар илме 
кивҫене чупаҫҫӗ. Йалпв лавкине пулӑ тийесе кил- 
сен, пулӑ каткине тӑвар вырӑнне ҫуршар кило 
йашка ҫине йарса ҫиме васкамала ши пирӗн? 
Ҫак ӗҫлеме ӳркенекен правленинче ӗҫлекен Лууби- 
мӑв, Антонӑв, Игнатйӗв йулташсене тӑварласа 
йарсан тӑвар кӳрсе килекен пулӗҫ ши?

Шетмӗсем.

Паха Капкӑн!
Кӑҫал Кив Вӗреяерти (Вӑрмар р ) „Молӑтӑв" кол- 

хозра ыраша пӗҫертсе пыллантарса йачӗҫ. Халӗ

пирӗн кашни колхозникӗннех 20-шер, 15-шер пӑт 
лайӑх пыллантарнӑ салатлӑх ыраш пур. Кама са- 
лат кирлӗ, калӑр. Сутма пултаратпӑр. Салатпа 
пӗрле колхоз предҫедатӗлӗ пулса ӗҫлекен Иванов 
йулташа та „сутса йарса“ пӗр-пӗр ҫӗре ӑсатма 
шухӑшӑмӑрсем пур.

Кирлисем пырса илччӗр. Хакӗ пирки тавлашса 
тӑмӑпӑр.

Шӑйрӑк.
Капкӑн учитӗлӗм!

Кинопередвижкӑ кашни килмессӗренех епӗ лара- 
кан партӑра тӑватӑ шӑтӑк туса хӑварат. Халӗ ун 
ҫинче 57 шӑтӑк. Кашни икӗ ернерен килсех тӑр- 
сан, вӗренӳ ҫулӗ пӗтнӗ ҫӗре епӗ ларнӑ партӑ 
пичӗ тетрат хурса ҫырма йурӑхсӑрланасси курӑн- 
са̂ с тӑрат. Динамӑна ҫирӗплетме урӑх май тупма 
конкурс туса иртерме май килмӗ-ши.

Апраз.
Т ойҫи , В ӑрм ар р ай о н ӗ .

Капкӑн тус!
Тупнерти (Ҫӗрпӳ р.) кӗҫӗн вӑтам шкулта чернил 

ҫук. Вӗренекзнсем кашяи кун чернила килтен 
шкула, шкултан киле ҫӗклеҫҫӗ. Сирӗн „Капкӑн“ 
редакцинче ытлаши чернил пулсан, пирӗн Тупнер 
шкулне посылкӑпа йарса пама пултараймӑр-ши? 
Мӗнле вӗренес пирӗн чернилсӑр? Чернилсӑр вӗ- 
ренме епӗр,хамӑрӑн шкул пуҫлӑхӗ пек, вӗренӳ 
ӗҫӗшӗн нимӗн те тӑрӑшман ҫынсем мар.

Ваҫ. Ив-в.

Капкӑн пичче!.
Мӗнле-ш.и, есӗ пӗлместӗн-и, Ҫӗрпӳри педтехни- 

кум обшчежитине камсем тунӑ? Вӑл обшчежитин 
ҫӳлти хутри коридортан маччанала пӑхсан, пӗлӗт- 
сем васкаса иртсе кайни курӑнат. Пире, обшчежи- 
тире пурӑнакансене, пӗлӗтсем мӗнле йухнине асӑр- 
хаса тӑтӑшах сӑнаса пыма хӑнӑхтарса ҫитересшӗн 
ҫапла тунӑ пулмала та, анчах епӗр апла тунипе 
килӗшесшӗн мар,—пӗлӗтсене епӗр тула тухсан 
курасшӑн, хамӑрӑн обшчежити маччи витӗр пӑхса 
мар.

В. Иваншков.

Кап хыпакан Капкӑн!
Шупашкарти профдвижени шкулӗнче вӗренекен- 

сен обшчежитинче урай шӑлакан шчуткӑ ҫук. 
Урайне шчуткӑсӑр мӗнле шӑлас пирӗн? Ха- 
мӑр тӑхӑнса ҫӳргкен тумтире шчуткӑ вырӑнне 
хурса, пӳлӗмри тусана тустарса тухма ҫук вӗт. 
Долгов завхоза шчуткӑ илме хушни икӗ уйӑх. 
Шчутки Мускавран ьилет, тег. Епӗр вӗренсе пӗ- 
тернӗ ҫӗре ҫитмеле, теҫҫӗ.

Ф. Ф. Тукас.



Шкул ҫинчен шухӑшла- 
ман йалсовет предҫеда- 
тӗлӗпе ҫекретарӗ.

— Мӗнле пирӗн шкул тем- 
скерле тӳртӗн пӑхса ларнӑ пек 
курӑнат?

— Ара ӑна ремонт тӑвасси 
ҫинчен шухӑшламастӑн та, ҫа- 
вӑн пирки сан ҫине тӳртӗн 
пӑхат пуд).
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Атӑ-пушмак йусакан. И ван Мучи.
Пирӗн сотрудник „Капкӑна" ҫакланнисен богин- 

кисене пухса тавӑрӑннӑ. Аттисем те, ботинкисем 
те пурте Капкӑна хӗсӗнсе аманнӑскерсем пӗтӗм- 
пех ҫӗтӗлсе йурӑхсӑра тухса пӗтнӗ. Вӗсене ха- 
мӑрӑн атӑҫа йусама хушрӑмӑр.

Пирӗн атӑҫӑ халӗ хӑйӗн пӳлӗмӗнче тӗрлӗ фа- 
сонлӑ атӑсемпе пушмаксемпе калаҫса ларат.

— Ну, мӗн каласа парӑр-ха мана?—тет хӑй тавра 
купьланса выртакан пушмаксене.

Атӑ-пушмаксем пӗр сӑмах та хиреҫ чӗнмерӗҫ. 
Атӑ ҫелекен ҫиленнӗ пек пулчӗ,

— Есӗр чул чӗреллӗ. Хӑвӑра йусакан маҫтӑрпа- 
ла та пӗр ик сӑмах калаҫса илесшӗн мар Хӑвӑра 
мӑнна хуратӑр. Ҫапах есӗр мӗнлине пӗтӗмпех пӗ- 
летӗп епӗ. Ей!— терӗ ^ллине взкс курман атӑ 
йенеле тӑсса.—Хучаш (Йетӗрне районӗ) йалсовет 
предҫедатӗлӗн атти! Кам патне ҫӳресе тӗпне йа- 
катрӑн? А-а, чӗнместӗн. Калас теместӗн. Ан кала, 
хамах пӗлетӗп: ҫав кивӗ атӑ патне йуртса тӗпне 
йакатнӑ есӗ. Вӑл усал кивӗ атӑн хуҫине те палла- 
тӑп — Иакимкин йалӗнчи кулак Сентӗр Павӑлӗ 
пулат вӑл. Сан хуҫу сана тӑхӑнса ҫав кивӗ атӑ 
патне ӗҫме-ҫиме ҫӳрекеленӗ пирки йалсовета пӗ- 
тӗмпех прорыва кӗртсе лартнӑ...

Урай ҫинеле лач сурса йачӗ те, кӗлли хыйпӑн- 
са тухнӑ сарӑ ботинкӑна тапӑнса илчӗ:

— Ну, йака тӗп! Сана ман сӑмах ҫакӑ: шлепке 
ес, ботинкӑ мар. Санӑн хуҫу Пашалукасси (Тутар- 
кас районӗ) йалсовет предҫедатӗлӗ хӗлле вад>Л)И 
вы д)ӑх апачӗ хатӗрлесси ҫинчен манса кайнӑ. Еяӗ 
Орлов, Ӑмӑрткайӑкӑв тесе йал тӑрӑх ҫуначӗсене 
сарса вӗҫсе ҫӳрет, йединоличниксене пӗр тоннӑ 
та ҫилос хывтарман..

— Манӑн сӑмах сана вад)/ьи те тупӑнат,—терӗ 
„джимми" фасонпа ҫӗленӗ ботинкӑна йунаса. — 
Есӗр лаклӑ „лодӑчкӑпа" иксӗр пӗрле Тивӗш (Иш- 
лей районӗ) прикашчикӗ патӗнче хӑнара мӗнле 
аташнине пит аван пӗлсе тӑратӑп. Сире тӑхӑнса 
ҫӳрекен ҫынсем, пӗр литӑра 3 минут хушшинче 
ӗҫмелг тавташнӑ хыҫҫӑн: „Тивӗшле, тивӗшле хо- 
хак!“ тесе сикнӗ хушӑра сирӗн резинкӑран тунӑ 
кӗллӗрсене хыйпӑтса пӑрахнӑ. Вӑл вӑхӑтра лапка

хупӑ тӑнӑ. Лапка умӗнче лапкана ҫӑмарта пама 
пынӑ темиҫе ҫын, прикаш.чик тухасса кӗтсе ывӑн- 
нӑ хыҫҫӑн, ҫӑмарта памасӑрах килӗсене тавӑ- 
рӑннӑ.

Кӗтесре шӑши кӑштӑртатса илни илтӗнчӗ. Атӑҫӑ, 
кӑштӑртатаканни шӑши пулнине сисмесӗр, йап 
йака, йалкӑшса ҫутӑлакан арҫын атти йенеле ҫа  ̂
вӑрӑнса ларса:

— Мӗн пӑшӑлтататӑн?—терӗ.—Ухмах есӗ! Ҫана 
та пит аван пӗлетӗп. Авӑ унта кӗтесре выртакан 
пӗр мӑшӑр хӗрарӑм туфлипе йавӑҫатӑн. Ырра 
мар. Хӑвӑнтан айакра мар выртакан ача сандали 
ҫине пӑхса ил-ха, мӗнле вӑл пӗтӗмпех ҫӗтӗлсе, 
пӑхма та хӑрушӑ пулса кайнӑ. Есӗр хуҫупа иксӗр 
йут туфлисем хыҫҫӑн йуртса, пӗчӗк ач> на ҫӗнӗ 
сандали илсе памали ҫинчен маннӑ. Тфу!—терӗ 
сӑран атта урипе тапса йарса.

— Ех, шӑпӑрлан!—терӗ чӳрече айӗнче вырта- 
кан пылчӑкланса пӗтнӗ хӑрах атта:—Сана реви.зи 
тумашкӑн кайма хушнӑ, есӗ утма ӳркенсе килтех 
ларса вӑхӑта иртерсе пыратӑя. 1700 тенкӗ рас- 
тратӑ. Ревизи коммиҫҫире сан йышши кахалсем 
ларнӑран Иетӗрне районӗнчи Хучаш кооперативӗн 
правленинче 1933-мӗш ҫултанпа пурӗ 5 ҫын рас- 
тратӑ туса йусанмали ҫурта кайса ларнӑ. Курӑн 
ак: есӗ малала та хад)хи пекех нимӗн те ӗҫлес 
темесен, „джимми“ ботинкӑ пӗтӗм лапкана мӑрйе 
витӗр кӑларса йарӗ.

Кӗтесре ҫӗтӗк тӗплӗ пушмаксемпе атӑсем пиг 
нумайӑн выртнине асӑрхасан, атӑ йусакан ура 
ҫине тӑрсах вӗсене вӑрҫма тытӑнчӗ:

— Тӗнче куллисем! Лаша кӳлсе каймала пулсан, 
лаша таврашсем шыраса ҫӳренипех сирӗн сӑран 
тӗпсем ҫӗтӗлсе пӗтнӗ. Хӑмӑт пӗр колхозник ки- 
лӗнче, йӗнерчӗкӗ теприн килӗнче, пӗккипе тилхе- 
писем виҫҫӗмӗш килӗнче, урапи — тӑваттӑмӗшӗн 
килӗнче. Сирӗн хуҫусем ун пек йӗркепе пурӑнсан 
атӑ-пушмак тӗпӗсене кӑна м р, хӑвӑрӑн Алказӗн 
(Вӑрнар районӗ) колхозӑн тӗп пурлӑхне те килӗ 
рен киле салатса тӗп туса хурӗҫ!—тесе мӑн хура- 
ма тункатинчен тунӑ пукан ҫине пырса ларчӗ те, 
аллине атӑ пӑри тытса ӗҫлеме тытӑнчӗ.

Пирӗн лаши хура тур.
(Ташӑ кӗввипе^ йурламала)

1. Пирӗн лаши хура тур,
Йуртнн чупни сисӗнмест;
Комсомолӗс савни пур,
Ҫын сӑмахпе сивӗнмест,

2. Ма йуртас мар, чупас мар 
Пирӗн колхоз лаш исен—
Утӑ-сӗлӗ туми мар 
Пирӗн к о л х ш  ачисем.

3. Атӑл хӗрне ансассӑн та 
Пул тытатпӑр пулмала,
Вӑйӑҫ умне тӑрсассӑн та 
Пултаратпӑр пулмала!

4. Виҫ кӗтеслӗ йӗс такан 
Кӑвак лаша уринче;

‘) К ӗвв и н е  .Ҫ ӗ н ӗ  С ӑрнай*  с б о р н и к р е  тупм а пулат.
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Хӗрлӗ йалав ордӗнӗ 
Пирӗн бригадир кӑкринче.

5. Йӑлтӑрт! турӗ, йӑл! сикрӗ—
Ирхи сывлӑм пӗрчи мӗн,
Ташша чӗнтӗм— пуҫ чикрӗ, 
Бригадирӑм пӗлмест мӗн.

6. Пӗрле, пӗрле, пӗрле, тен те,
Ташша пирӗнпе пӗрле лӑр^
Хӗрпе пӗрле ташлас, тен те, 
Ташш ине те пӗлсе тӑр.

7. Сакӑр ача, сакӑр хӗр 
Таш  ташлаҫҫӗ пит маттур. 
Сакӑрвуннӑн, ав итлӗр,
Ал ҫупаҫҫӗ пит маттур!'

Н. Ваҫанкка.



Йусаймасан кун пек пуласси курӑнсах тӑрат.
Ш у п аш к эр  урам ӗсен е  йусас тӗлӗгппе чылай ҫитӗнӳсем  

ту р ӑм ӑр  п улин  те, тӗлӗн-тӗлӗн  (Г рйазӗвкӑ с тр ел к я , 1,имӗс 
п асар , хула  тулаш ӗсем ) пылчӑк вӑхӑтӗнче ту х са  ҫӳрем е хӑру- 
ш ӑланса кай аҫҫӗ ,

Макарӑв Ҫкернӗ.

К олхозн и к : —  Епӗ есӗр ГТО нормине „сдават" тӑватӑр тесе. 
Х у л а с о в е т  чиекӗ:'^ — ГТО кормине панӑ-ха. Мӗнле те пулсан хӑпарса пулӗ-ши?
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Тискер тайга.
Сергей Йалавин.

Ҫавӑ пулас ӗнтӗ вӑл—куҫа курӑнса килмест те* 
нӗ йапала. Курма нийепле те май ҫукчӗ, вӑл чӑна- 
хах тӗрӗс; куҫа пӳрнепе тӗртсен те курӑнмаст — 
тӗттӗм. Хӗвелӗ таҫта тарса пытаннӑ, пӗлӗте хура 
шӑналӑк карса илнӗ. Шӑналӑкӗ калама ҫук кивӗ 
пулмала, шӑтӑкӗсенчен пӗрмай шыв йухса тӑрат. 
Ҫавӑнпа пулас, пойӑс ҫинчен пирӗнпе пӗрле аннӑ 
хӗрарӑм, чӗпӗ тытнӑ йытӑ пек пулчӗ; кӑтрисем 
,Йакалчӗҫ“, кӗпе аркисем лапчӑнчӗҫ, тӗсӗ те те- 
мӗнле кичемӗн курӑнма пуҫларӗ. Тутине сӗрнӗ 
хӗрлӗ сӑрӑ йанаххи ҫине йӗр туса аннӑ, куҫ хар- 
шине сӗрнӗ хура сӑрӑ—пит ҫӑмарти ҫине ыйту 
палли лартнӑ. Анчах вӑл мӗн тӗслӗ пулнине урам- 
ра курман, курма май та пулман, питӗ тӗттӗм 
терӗмӗр-иҫ. Автовакзала тупсан, унта ҫитсе кӗр- 
сессӗн ҫеҫ пирӗнпе пӗрле инкек курнӑ хӗрарӑмӑк 
,метаморфозине“ куртӑмӑр, анчах сире, вулакансем, 
ку историйе йӗркипе каласа пама тивет, унсӑрӑн, 
сисетӗп хамах, сире ӑнланма хӗнтерех пулӗ.

Ку инкек автввакзал пирки пулчӗ, Канашри ав- 
товакзал пирки. Тӗпрен шухӑшласан, автовакзал- 
та ӗҫлекен бӳрократсем пирки пулчӗ. Ӑна тӳрри- 
пех калас пулат. Хад>хи вӑхӑтра питех вӑтанса 
тӑма хушмаҫҫӗ, тӳррипе, тӗрӗссипе калас пулат 
сӑмаха. Ку тӗлӗшпе пирӗн ,Капкӑн“ журнал питӗ 
тӑрӑшат. Тӳррипе калас пулат, мӗншӗн тесен бӳро- 
кратсем, мӗнле калас, чейеленчӗҫ темеле, вырӑнне, 
йатне каламасан (хӑш чухне йатне каласан та) 
„епӗ мар вӑл, ман ҫинчен ҫырман“ теҫҫӗ. Вӑл имӗш 
нихӑҫан та бӳрократ пулма шухӑшламан та. Хӑш 
чухне хушаматне кӑтартсан та... тунма пуҫлат: „епӗ 
мар, ман хушаматлӑ йулташ вӑл“ тет. Питӗ чейе, 
питӗ кутӑн ҫын вӑл бӳрократ, вӗсемпе калаҫса... 
Ҫапах та пуҫланӑ историйе каласа парсассӑн, вӗсем 
мӗнле ҫын иккенке хӑвӑрах сисӗр.

Пуйӑсӑн хурҫӑ ӑйӑрӗ Канаш станци патнеле 
ҫывӑхарма пуҫласан ахӑрса кӗҫӗнсе. йачӗ те, пӑса- 
жирсем чӑмаданӗсене, кутамкисене илсе алӑк пат- 
неле утрӗҫ.

— Каҫхи автобусШупашкара 9 сехетре каймала, 
ӗлкересчӗ мӗнле те^пулсан, тет пуринчен малта 
тӑракан хитре хӗрарӑм.
„ Кӑна илтсессӗн пурте ҫӑмӑллӑн сывласа йачӗҫ. 
Елкӗрме пулат, халӗ 8 сехет ҫурӑ ҫеҫ. Пулма пу- 
лат те анчах васкамала, билет илме черетре тӑ 
мала, хырӑмӗ выҫнисен ,инҫе ҫула тухиччен урлӑ 
та пирлӗ эыпкаламала". Пӗр сӑмахпа каласан питӗ 
васкамала, кашни минут тем хак тӑрат.

Ҫавӑнпа пулас пуйӑс чарӑннӑ чарӑнманах пирӗн 
хӗрарӑм тӗттӗм ӑшне чӑмрӗ, епӗр (тӑваттӑн) кайа 
йулнисем, унта-кунта пӑхкаларӑмӑр та,автовакза- 
ла утрӑмӑр. Васкатпӑр, конешнӑ, епӗр те автобуса 
ӗлкӗрес тетпӗр.

Ну-с, пыратпӑр васкаса, ура хӑш ҫӗрте йӗлтӗр 
пек шӑват, тепӗр ҫӗрте... чӑркуҫ таран пылчӑка 
кӗрсе ларат, Пурте пӗлеҫҫӗ пулӗ, Канаш станци 
вӑл тӗлӗшпе чи малта пырат, те преми илес тет, 
те спаҫибӑ калассине кӗтет, ӑна пӗлейместпӗр вара.

Пыратпӑр, автовакзал патне Канаш урамне ,ыр 
ласа“, ҫӳлтен витререн тӑкнӑ пек тӑкат... Йурат. 
Тӳсетпӗр. Ҫитрӗмӗр хайхи автовакзал патне.
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-Ф у -у !  Ҫитрӗмӗр ҫапах та, терӗ кушил ҫакнӑ 
кол>озник. Унтан сухалне пӑрсатӑкрӗ те, автовак- 
зал ҫуртне кӗме тесе пусма ҫине хӑпарчӗ. Епер 
те пит куҫсене шӑлкаланӑ хыҫҫӑн, пусма ҫине хӑ- 
парма пуҫларӑмӑр (хӑшӗ пӗрре йарса пуснӑ, хашӗ 
иккӗ). Ҫав вӑхӑтра кӗтесрен сасӑ илтӗнчӗ.

— Кӗме йурамаст.
— Ма йурамаст?—Х а р ӑ с а х  кӑшкӑрса йачӗҫ пурте. 

Автовакзал вӗт ку!
— Ҫук!—илтӗнчӗ кӗтесрен сасӑ. Пӑхатпар, кӗ- 

тесре ҫын йевӗрлӗ ҫын тӑрат. Темӗскер пӗркеннӗ 
хӑй ҫине чапан тесен чапан мар, плашч тесен вӑл 
та мар

— Автовакзал кунта мар,—терӗ вӑл инте_реснӑ 
сасӑпа. Ҫулла тикӗт сӗрмен урапа кӑшкӑрат вӗт- 
ха, ҫавӑн сасси пек. Те ҫумӑр ҫунипе унӑн сасси 
пӑсӑлнӑ, те амӑшӗ ҫапла ҫуратнӑ, ӑна кӑна ыйтса 
тӑраймарӑмӑр, ҫумӑр тумламӗсем ӗнсе хыҫне кӗме 
пуҫларӗҫ.

— Ӑҫта куҫарнӑ автовакзала?
Хайхи ҫын манерлӗҫын ҫумӑр лекмен вырӑнарах 

пӗшкӗнсе ларчӗ.
— Лавкасем нумай ҫӗре,—терӗ вӑл пилӗк ми- 

нут шухӑшласан. „ . -
Урӑх сӑмах шарламарӗ. Темӗн чул вӑхӑт тама 

май килмест, ҫумӑр ҫӑват, катӑршнӑй! Кайма тесе 
чемодансене алла тытнӑччӗ ҫеҫ, пирӗн колхознике 
темӗскер пулчӗ ҫав вӑхӑтра. Кутӑн, кутӑн чакрӗ те, 
пуҫӗнчен пурттӑршӗпе ҫапнӑ пек кӗмсӗртетсе пер- 
се анчӗ. Хулӗнчен тытса тӑратрӑмӑр кӑна, кушил- 
не тыттартӑмӑр, йулташ пирӗн хускалаймаст, ӗн- 
сине хыпалат.

— Мӗн пулчӗ сана?—ыйтатпӑр унтан хӗрхенсе.— 
Мӗнрен хӑрарӑн?

Ура шуса кайрӗ, атсемӗр,—тет кушиллӗ йулташ 
пуҫне тепӗр хут сӑтӑркаласа.—Ҫакӑн пек ҫын епӗ 
Андижанта куртӑм, каснӑ лартнӑ ҫакӑ, сӑмси ҫин- 
че те, хӑлхи ҫинче те сухал пур, чӗре сӳ-ӳ туса 
кайрӗ те пуҫ ҫаврӑннипе тата ура шунипе кайса 
ӳкрӗм,—ӑнлантарса парат колхозник... Ҫав вӑхӑ^ 
ра хӗрарӑм сасси тӗксӗм урама йанратса йачӗ. 
Пырса ҫитрӗмӗр, пирӗн хӗрарӑм, пуйӑсран пиртен 
малтан тухса сирпӗннӗскер, ҫумӑр шывӗ тулнӑ 
канава кӗрсе ӳкнӗ те нийепле те тухаймаст, чӗмо- 
данӗ пысӑк. Инкек ҫине инкек. Елӗк автовакзал 
пулнӑ ҫурт йӗри-тавра халӗ тем шутпа кДнав чав- 
нӑ, унта ҫумӑр шывӗ тулнӑ. Хунар тавраш ҫук, 
тӗттӗм. Мӗн тума, кама кирлӗ пулнӑ вӑл канав, 
ӑна пӗлеймерӗмӗр, васкамала пулчӗ. Анчах питӗ 
хӑвӑрт утма май ҫук, пирӗн хайхи хӗрарӑм канава 
ӳксе урине амантнӑ, аран аран утат. Чӗмоданне 
йапала ҫуккисем йӑтрӗҫ те, ҫапах та кирлӗ тем- 
пӑпа утаймаст. Номӑрсем умне ҫиткелерӗмӗр Пире 
хирӗҫ виҫҫӗн вӗҫтерсе пыраҫҫӗ.

— Автовакзал ӑҫтине пӗлместӗр-и?—васкаса ый- 
тат пиртен пӗри.

— Ҫук, пӗлместпӗр.
Пӗлекен ҫын хирӗҫ пуласса кӗтсе тӑратпӑр. Ҫу- 

мӑр вӑл хӑй ӗҫнех тӑват, чӗреслетсе ҫӑват аи- 
рӗн ҫине. Йурат. Аван. Тӑратпӑр. Кунта чзх куҫ 
пек ҫутӑ пур.



— Капла тӑрса пулмаст,—терӗ пӗр каччӑ,—ӑҫта 
та пулсан кайас пулат.

— Ӑҫта кайас?
— Лнвкасен ӗретне. Ҫавӑнтала терӗҫ.
Утатпӑр. Урамра пиртен пуҫне пӗр ҫын та ҫук.

Лавкасенчен иртсен пӗр ҫынна тӗл пултамӑр.
— Автовакзал ӑҫта иккенне пӗлместӗр-и?—ҫан- 

нинчен йарса тытрӗ ӑна кохозник. Тарӑхса ҫитрӗ 
пулмала. Еясине хыҫма чарӑнмаст.

— А-а вӑ, куратӑр-и ҫутӑ!— сасӑ пачӗ вӑл .— 
А-а-ва, инҫе мар. Ьлӗк шофӗрсен шкулӗ пулнӑ 
ҫурт. Самӑй ҫавӑнта халӗ автовакзал.

Ҫути мӗнӗ курӑнмаст, анчах пирӗн ушкӑнран 
шофӗрсен шкутӗн ҫурчӗн тӗлне пӗлеҫҫӗ мӗн. Пыр- 
са ҫитрӗмӗр пӗр пысӑк ҫурт патне те, тӑратпӑр. 
Ҫурчӗ таҫта шалга ларат. Ш шпкелӗ ҫын ҫӗре ал- 
липе хыпалакаласа ҫав ҫурт умнеле утрӗ.

— Кунта-а!—кӑшкӑрчӗ вӑл чылай вӑхӑтран.
, Кушил ҫакнӑ йулгаш, сӑхсӑхас тесе аллине ҫӗк- 

лерӗ те, анчах вӑтаннипе пулас, к-.ртус сӑмсине 
ҫавӑрса илчӗ, унтан хывса ҫумӑрне силлерӗ.

Ҫитрӗмӗр епӗр те; ни вывески ҫук, ни кӑтарта- 
канни ҫук. Пӗр пысӑк зала кӗгӗмӗр.

Залӑра пӗр ҫич-сакӑр ҫын лараҫҫӗ. Иртенпе 
машин кӗтеҫҫӗ, имӗш.

— Автовакзал урӑх вырӑна куҫни ҫинчен ма ниҫ- 
та ҫырса та пӗлтермен. Ерне малтан хаҫат ҫине, 
йе ,Капкӑн“ ҫине ҫырса пӗлтермеле пулнӑ сирӗн. 
Капла ӗҫ пулат-и?—тӑскаласа кӑтартат хӑйӗн пыл- 
чӑкланнӑ ҫурӑмне кушил ҫакнӑ ҫын каҫҫира.

— Епӗ урана амантрӑм акӑ,—тарӑхат хӗрарӑм 
пичӗ ҫинчи ыйту паллисене тутӑрпа сӑтӑркаласа.

Каҫҫир ҫамрак хӗр ахӑлтатса кулат пиртен. 
Кӑтрисем чӗтреҫҫӗ унӑн кулнипе. Ӑна мӗскер. Вӑл 
типӗ ҫӗрте, унӑн ниӑҫта та васкамала мар, вӑл 
автовакзал ӑҫта иккенне лайӑх пӗлет, унта ӗҫлет.

— Тупнӑ вӗт, тата мӗн кирлӗ сире, тата икӗ 
сехетрен Шупашкара машин кайат,—терӗ те пӳ- 
лӗм алӑкне ,ш ар т“ хупрӗ.

Колхозник урайне ура хуҫса ларнӑ та (пукансем 
ҫук) чӗлӗм туртат. Ун йӗри тавра ҫынсем пуҫта- 
рӑннӑ.

— Андижанта мар, тайгара куртӑм ҫавӑн пек 
тискер ҫынсем, — тет вӑл чӗлӗмне пӑклаттарса,— 
Тайгара. Пичӗ-куҫӗ вӗсен ӗретлӗ курӑнмаст, сӑмси 
таран сухал пуснӑ, хӑрушӑ вӗсем, дисциплинӑ ҫук 
вӗсен...—йанӑрат унӑн уҫӑ сасси пысӑк залӑра.

— Чӑнах та, Канашра тӗттӗм тайгари пекех — 
инкек курмала пулчӗ,—терӗ тепӗр пассажир.

Упӑшкине хирӗҫ.
В. Ф и л и п п ӑ в  ӳ к ер ч ӗк ӗ .

—Ма есӗ упӑш куна хирӗҫле сасӑлатӑн? Килте килӗш терместӗри мӗн? 
-=Килте мар.Колхоз килкартинче килӗш терместпӗр. Епӗ унӑн бриагадирӗ пулатӑп.

13



Урӑх учрежденийе ӗҫе илес ҫуккине 
кура.

„Крокодил“ журиалӑн пӗлтӗрхн номӗрӗнче 69 
ҫулхи старик Одесшчинӑра нимӗн хут пӗлмесӗрех 
пиҫмоноҫӗц пулса ӗҫлени ҫинчен ҫырса пӗлтер- 
нӗччӗ._ Пире хзлӗ хамӑрӑн Взпмар районӗнчи 
Шӑнкӑрчӑ йатлӑ йалкор Пысӑк Йенкассинчи пиҫ- 
моноҫӗц Романӑвӑ Анфисӑ ҫырма пит начар пӗл- 
ни ҫинчен ҫырса пӗлтерчӗ. Хаҫат-журнал ҫырӑн- 
тарас пулсан, квиганци хаҫат ҫырӑнакан хуҫине 
ҫыртарас пулат те, апла тусан намӑс пуласран 
хӑрат. Ҫавӑнпа хаҫат-журнзлсем ҫырӑнакан- пу- 
ласран пирӗн Анфисӑ питӗ хӑрат, тет

Анфисӑ хӑй те хӑй профеҫҫинчэн тӗлӗнет. Хӑйӗн 
профеҫҫипе кӑмӑллӑнах килӗшсе ҫапла калат:

— Хут сахал пӗлекен ҫынна ӑҫта ӗнтӗ ӗҫлӗ вы- 
рӑна_ йышӑнса лартӗҫ. Маншӑн пӗр ҫул анчах 
йулнӑ—ҫыхӑну а т а р а т ӗ я ч е  ӗҫлесе тӑранса пурӑ- 
насси.

Ыраш улӑмӗ.
„Улӑм ҫӳппи, угӑ ҫӳппи ут вӑлашки айӗнче“ 

тенӗ авалхи пӗр йурӑра. Уйкасри (Вӑрмар районӗ) 
,Ленин ҫулӗпе" колхозра улӑм ҫӳпяи ҫилос шӑ- 
тӑкӗнче.

Вӑл колхоз ҫилоса йачӗшӗн анчах тунӑ. Ҫӗр, 
чавса шӑтӑк тунӑ та, ыраш улӑм чыхса тӑпра 
витсе лартнӑ. Сирӗн колхозра ҫилос пур-и, тесен: 
пур, теҫҫӗ.

Сирӗн колхозра пуҫ мимине ыраш улӑмӗнчен 
тунӑ етемсем пур-и?—тесессӗн, нимӗн те шарла- 
маҫҫӗ.

Пайкас вити.
Йӗпреҫ районӗнчи „Пайкас* колхоз ӳсен-пулан- 

сем. шывлӑ вырӑнта лайӑхрах пулаҫҫӗ, тенине 
илтнӗ те, ӗне фермнн витине шурлӑх хӗрне ларт- 
нӑ. Кӑнтӑрла ӗнесене хупмашкӑн, витен ҫурҫӗр 
йенне карта тытса панӑ Картине йӑлтах шыв 
тулса ларнӑ, витине те шыв илнӗ, тет Пайман й.

Ун пек картана правленирисене хупса хурасчӗ 
виҫӗ кунлӑха, тен шыв илнӗ вырӑнта пурӑнсан 
хӑйсем ӳсеймесен те, ӗне выл)ӑха пӑхас ӗҫе ӳстер- 
мели майсене шыраса тупӗҫ.

Кил тулли мар.
.Йалӑм-йышӑм йал тулли, килӗм-вутӑм кил 

тулли“ тенӗ пӗр йурӑра.
„Йалӑм-йышӑм йал тулли". Ку тӗрӗс ӗнтӗ. Шӑ- 

хасан районӗнчи Анат Сурзм йалсоветӗнче лара- 
кансем те „йалӑм-йыгаӑм йал тулли“ икенне ку- 
расҫӗ. Анчах вут-шанкӑ йенчен илсен...

Иалсовета икӗ шкул кӗрет. Пайанхи куна пӗр 
шкулӗнче те вуг-шанкӑ тенӗ йапала ҫук.

Сивӗтсен ачасен вӗренме пӑрахмала пулат. Пӑ-

14

рахас марччӗ. Сивӗтсессӗн шкула ӑшӑтма ӑшӑ. 
килтен илсе пымала тумала,—ҫапла и, предҫедатӗл 
кукка?

Сехет тӑрӑх.
Лавкара тавар илаӗ чухне икӗ куҫупа пӑхса 

ил, лавкара ларма прикашчик уйӑрнӑ чухне унӑн 
ӑшчикине тавӑрса пӑтмзсзр ан ил.

Иккасси (Шупашкар рзйонӗ) йалповӗн Ҫатрз2 
Хучахматри лавкара ларакан прикашчик Никола- 
йӗз Шӑмат пасзрӗнче 8 тэнкӗ тӑракан пусма та- 
варӗсене 10 тенкӗ те 25 пуса сутат.

Пирӗн редакцире сехет пур. Ҫав сехет тӑрӑх 
Николайӗв прикашчикӑн йусав ҫуртне кайасси 
минут вӗҫне йулни курӑнат.

Ӗҫе йуратас пирки.
Пирӗн к о л х ’зра лайӑх ӗҫсем нумайах тӑвай{ 

мӑн,—терӗ тӗксӗмӗн Ваҫкин колхозӗн сысна фер- 
ми пуҫлӑхӗ,—выд)ӑх-чӗрлӗх ӗрчетмели майсем ҫук 
пирӗн.

— Хӑвӑн ферму ҫинч-“н ко хоз правленинче уй- 
рӑм ыйту лартса сӳгсе-йавтаратӑн-и?

Мӗн тума уйрӑм ыйту лартас? Пурӗ пӗрех 
ел кирлӗ тенине туса парас ҫук Ҫавӑнпа та уй- 
рӑм ыйту лартса аппаланса та пӑхман.

— Выд)ӑх витине ӑшӑтмашчӑн кирлӗ йапала ем 
пама ыйтрӑн-и?

— Ыйтман. Ыйтсан та тззрас ҫук.
— ВыД)ӑхсене вӑхӑтра шӑзармала турӑн-и?
— Вӑхӑгра шӑвзрсан та мӑнтӑрланас ҫук. Па- 

рӗн выл)ӑхӗ ҫавӑн йышши те.
— Выл)ӑхсене тасатсах тӑмала тумарӑн-и?
— Пирӗн выд)ӑхсем тасагстн та каллех взрала 

наканскерсем. Ҫавӑипа тасатса ап шланасси ҫин- 
чен шухӑшламан та... Шухӑшлама та кирлӗ мар 
пулӗ, тетӗп.

— Так-с, апла пултӑр! Мӗнле вара есӗ х ӑ в п  
нанӑ ӗҫе йуратас пиоки?

— йуратас пирки тетӗн?
— Ӗҫе йурагас пирки тегӗп, мӗнле есӗ?
— Илтеймерӗм — мӗне терӗн?
— Рҫе, терӗм.
— Ӗҫе йу ратас пир-ки и?
Заведуйушчи мана ӑнланаймасӑр ман ҫине чӑр 

пӑхса илчӗ.
— Ӑнланаймастӑп мӗн ҫинчен каланине. ПӗлеЙ- 

местӗп. Ун пекки ман ӗҫ мяр пулӗ,—терӗ те, урӑх 
нимӗн те каламасӑрах, манран уйӑрӑлса карӗ.

Куҫӗ курайман.
Халӗ ӗнтӗ епӗр пурте хут пӗлетпӗр. Апла пул- 

сан та, хамӑр хут пӗлнине кӑтартма кашни ал 
айне пулнӑ хут ҫинчех мӗн те пулин ҫырса ал 
пусма йурамаст. Ун пеккине хулиган теме пул- 
тараҫҫӗ.



Иванчик ҫырса пӗлтернӗ тӑрӑх, Йетӗрне райо- 
нӗнчи Анат-Ачак колхоз предҫедатӗлӗ райӗҫтӑв- 
комран вакунсем йусакан савӑта 3 рабочи тупса 
йама ыйтса йанӑ хута алла илсен: „Для исполен- 
ние Стеклову" тесе ал пусса хунӑ. Ҫавӑн пек ре- 
зоД)уциаӗ хут вара сӗтел ҫинче 7 кун, 7 каҫ ,3 
рабочийе кӗтсе“ выртнӑ. Выртнӑ ҫемӗн хучӗ ҫине 
хунӑ резоД)уцисем нумайланса пынӑ, пӗри: „Про- 
верено рабочих рук лишних нет. Фролов А.“— 
тесе ҫырса ал пуснӑ, тепри „Проверено рабочих 
рук лишний имеется в колхозе один Семенов 
Феодор. Ив. Ко^пров" тесе ал пуснӑ.

Ҫапла вара Йухтанӑв предҫедатӗл савӑт стро- 
итӗлстви вад̂ Д)И 3 рабочи тупса парайман. Анчах

ҫав вӑхӑтрах колхозниксем ӗҫ шырама кайас те- 
кеннисем сахал маррине Йухтанӑв пуҫӗ аван пӗ- 
лет, анчах куҫӗ ҫеҫ кураймасӑр йулнӑ.

Мӗнле-ши?
Пысӑк Йенкассин (Вӑрмар районӗ) „Трактӑр* 

колхоз предҫедатӗлӗ Павлӑв Т., лашасем йаланах 
самӑр, хӑй пекех савзнӑҫлӑ пулччӑр тесе, вӗсене 
кӳлмесӗрех усрама шухӑшланипе, 53 лаша ваД)Д̂ и 
24 уоапа ҫеҫ тытат. Мӗнле те пулсан 53 лашине 
пӗр вӑхӑтрах кӳлсе тухмала пулсан, 29 лашине 
мӗнпе кӳлме шухӑшлаҫҫӗ-ши? Вӑрмана каймала 
пулсан йӑвӑҫҫисене лаша хӳрисенчен ҫыхса турт- 
тарма шухӑшлаҫҫӗ-ши?

нӗ п ӳ р т
(Йуптару)

Тимков Ҫирки—
Йалхуҫалӑх ертелӗн членӗ 
Ҫӗнӗ пӳрт лартас пирки 
Пит тӑрӑшса ӗҫленӗ.

Вӑрмантан йӑвӑҫсене 
Киле кӳме
Чӗннӗ вӑл йал-йышсене, 
Тунӑ пыгӑк ниме. 

Ҫуркунне ҫитсен,
Ҫирки тӑрӑшнине кура,
Кӳнӗ йӑвӑҫсенчен 
Часах пулса ларнӑ пура.

Вара ҫав пураран Ҫирки ҫӗнӗ,
Таса, шурӑ пӳрт туса кӗнӗ.
Ҫак ҫӗнӗ пӳрте, тумтирсемпе пӗрле 

Пӗр тараканпала 
Тӑватӑ хӑнкӑла 
Кӗрсе кайнӑ ҫӗрле.

Иртрӗҫ тӗпеле,
Унтала- кунтала пӑхкаласа, 

Лампӑ ҫутипеле 
Ҫӳреҫҫӗ пӳрте пӑхкаласа.

Акӑ пӗр хӑнкӑли,
Тачка хырӑмли,
Ытти хӑнкӑлисене 
Пӳрт ҫтенисем ҫине 

Малти урипе тӗллесе кӑтартса, 
Каларӗ тарӑхса:

■Г-ТФУ! ҪУРТ мар ку ҫурт, 
Иапӑхран та йапӑх сург... 

Ҫиркин кивӗ пӳрчӗ 
Ҫӗрӗк пулнӑ пулин те, 
Пурӑнма хӳтлӗх пурчӗ 
Унта пирӗн пурин те.

Акӑ кунта 
Ҫтенасене штукатурланӑ та, 
Вӗсем пӗр шӑтӑк-ҫурӑксӑр,

Ниме йурӑхсӑр“.
Хӑйӗн сӑмаххине ҫакӑнпала 

Пӗтерчӗ хӑнкӑла.
— „Тӗрӗс,—терӗҫ 
Ытти хӑнкӑлисем,—

Пурте тӗрӗс 
Ес каланисем.

Атӑр, кайатпӑр пурте 
Ҫӗнӗ пӳрте“.

Хӑнкӑласен сӑмаххисене 
Шӑппӑн итлесе тӑракан 

Ватӑ таракан 
Хӑпарса тӑчӗ кантӑк йанаххи ҫине.

— „Тӑвансем,—терӗ т а р а о н ,—
Ман ш /тпа та ҫак пӳрте лартакан 

Пулнӑ айван.
Хӑй ӗҫне лайӑхах тӑвайман. 

Мӗншӗн ха кӑмака вырӑнне 
Тунӑ вӑл урай варрине?
Ҫиркин кивӗ пӳртӗнче 
Пурӑнаттӑмӑр епӗр—тӗнче!..
Кӑмака хыҫӗнче, тӗгтӗмре,
Питех те харсӑр 
Никамран хӑрамасӑр 
Иртереттӗмӗр ӗмӗре.
Ир пулаччӗ те. каҫ пулаччӗ,
Пурӑнма пире улахчӗ,
Пурӑнаттӑмӑр хуллен,
Хунаттӑмӑр куллен...

Е-е-й1 
Ӑҫта ес телей?..
Ку пӳртре курӑнмаст 
Мана ваД)Д)И тӗттӗм кӗтес.
Аҫта ман пурӑнас,
Камран пулӑшу кӗтес?"

Йуптарури хӑнкӑласемпе таракан 
Калаҫнӑ пекех, хад> епӗр тӑвакан 
Ҫӗнӗ пӳрт—социалисӑмла пурнӑҫ ҫинчен 
Калаҫаҫҫӗ тиркесе, ӳпкелешсе 
Хӑнкӑла пек шӑршлӑ та ирсӗр ҫынсем 
Еҫхалӑхӗн тӑшманӗсем, йунӗҫмӗшсем.

Ф. Ванин.
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Кирлӗ ӗҫсемпе Трака кайсан.
— Итлеха, Илле, есӗ учрежденисенче сахал пул- 

нӑ ҫын мар. Есӗ служӑшчисемпе калаҫма та, вӗ- 
сене ҫавӑрма та пултаратӑн, учреждени мыскари- 
сене те чухлатӑн, терӗҫ мана колхоз пухӑвӗнче 
3—4 ҫын.

— На сана ҫак хута, райтоп пуҫлӑхне кӗрсе 
пар,—терӗ шкул директӑрӗ, Ҫтепанӑв йулташ.

— На сана ҫак банка, молотилкӑ вад)Л)И 2 кило 
ҫу илсе кил,—терӗ квлхоз предҫедатӗлӗ Феодӑрӑв 
Иакӑв.

— На сана 4 тенкӗ укҫа, 2 кило кулач илсе кил,— 
терӗ колхозницӑ Верӑ аппа.

— На, Илле пичи, 2 тенкӗ укҫа, мана вад̂ Д)И кӗ- 
некесем илсе кил,—терӗ Код)ӑ пивнер.

Заказ нумай. Пурнӑҫ заказӗ. Мана заказ пама- 
сӑр, район ценгӑрне —Трака кайатӑп вӗт. Ҫавӑнпа 
та манса кайас мар, илсех килесчӗ тесе блок-нот 
ҫине: „райтоп, 2 килв ҫу, 2 кило кулач тата кӗне- 
кесем“ тесеҫыртӑм та лашана Тракала йурттартӑм.

— Статистик йулташ, сирӗн Райтоп пуҫлӑхӗ 
Л)вов ӑҫта ӗҫлет ара?

— Епӗ ӑна хурал тӑраканни мар вӗт.
— Пӗлместӗр и?
— Пӗлместӗп.
— Йулташ агроном, сирӗнрайтоп ӑҫта вырнаҫат?
— Столовӑйра апат ҫинине куркалатӑп, а ӑҫта 

ӗҫленине пӗлместӗп.
— Ҫекретарӗ те пӗлмест-ши?
— Пӗлес ҫук.
— Ӑҫта ара?
— Незнай,
— Ей, Шетмӗсем, кама шыратӑн?—ыйтрӗ ман- 

ран райтоп пуҫлӑхне шыраса ывӑнманскер Кивйал 
шкулӗн пуҫлӑхӗ.

— Райтоп пуҫлӑхне,—ответлетӗп.
— Ху:%кассине кайнӑ тет, ан та шыра. Ҫапла вара 

манӑн пӗр заказ пурнӑҫа кӗреймерӗ.
Уттаратӑп 2 кило ҫу патне. Кӗретӗп магазина,
— Сирӗн ҫу пур-и?—ыйтатӑп прикашчикран.
— Пур!—кӗскен сӑмах чӗнчӗ.
—Чылай-и?
— 1—2 тоннӑ пулат пулмала.
— Апла пулсаи, 2 литӑр тултарса парӑр-ха мана, 

молотилкӑ ҫусӑр ларат,—хӗпӗртесех, шанчӑкпах 
калаҫрӑм.

— Памз пултараймастӑп
_— Пама пултараймастӑп мар ха, молотилкӑ ӗҫ- 

сӗр ларат, тархасшӑн литӑр та пулсан парса йар,— 
тархаслатӑп.

— Тархасшӑн, тархасшӑн, сан „тархасшӑнупа“ 
ӗҫ тухмаст кунга, айта тух, лапкана питӗретӗп...

— Ара есӗ чӑнах та памастӑн и, ҫуне хӗле кӗр-

сен ҫуна тупанӗ ҫине сӗрсе ҫӳреме сутас тетӗн-и 
мӗн?—тавлашатӑп прикашчикпе.

— Ан кӗлмӗҫленсе тӑр, тух тенӗ лавкаран, мӗн 
есӗманран вӑрҫсах тавар илсе кайас тетӗн и мӗн?..

— Ара есӗ чӑнахах памастӑн и, ҫуне хӗле кӗр- 
сен сутас тетӗн-и мӗн, илтместӗн-и мӗн молотилкӑ 
ахалех ларат, ҫу ҫукран ларат, ҫу ҫукран.

— Мана мӗн ӗҫ санӑн молотилкупа, епӗ Траксем, 
а есӗ Шегмӗ,—ответлерӗ те лапкаран тухрӗ.

Иккӗмӗш заказ пурнӑҫа кӗреймерӗ. Хам та ним 
тума ангранипе, чун тӑвӑнкипе столовӑйа йашка 
ҫиме утрӑм. Столовӑй патне ҫигсенех 20—30 ҫын 
ура ҫинче тӑнине курса:

— Апат ҫитереҫҫӗ-и мӗн?—ыйгатӑп пӗринчен.
— Кӑнтӑрла иртни виҫ сехет ҫитрӗ пулин те, 

ҫитермеҫҫӗ-ха,—терӗ пӗри.
— Мӗншӗн?—татах ыйтатӑп.
— Буфетчик ҫук теҫҫӗ,—терӗ тепри.
Чылайччен кӗтсе тӑнӑ хыҫҫӑн, йашкасене илсе

столовӑй умне лартнӑ убории умӗнчи ҫерем ҫине 
йашкаланма лартӑмӑо. Вӑл вӑхӑтра 100 ҫын выр- 
наҫмали столовӑйра 7 пукан ҫеҫчӗ. (Халӗ те 15 
пуканран ытла мар ). Апатланса пӗтерсен тирӗк- 
кашӑксене ҫерем ҫине хӑварса 3-мӗш заказа пур- 
нӑҫлама утрӑм. Анчах кунга та телей пулмарӗ. Ҫӑ- 
кӑр сутакан ларйокра 2 кило ҫӑкӑр илес вырӑнне, 
8 кило туртакан ҫӑра алӑкран уртӑнса тӑнисӗр пуҫ- 
не нимӗн те ҫук.

Тӑваттӑмӗш заказ.
— Цӳзмӗр автӑрӑн зоологи тенӗ кӗнеки пур-и?
Ника.м та пӗр сӑмах чӗнмест.
— Сутакансем ҫуки мӗн кунта?—тесе йунашар 

тӑракан ҫынсен хӑлхисем питӗрӗнсе йанраччен 
кӑшкӑрса йатӑм.

— Ехе, мӑйӑхлах (михӗлех) сӗвӗнчӗ,—тесе хӗ- 
пӗртенипе кулкаласа вилӗ йӗке-хӳрен кӗлеткине 
киоскран тулала кӑларса печӗ пӗри. Теприйӗ йӗке- 
хӳре тирне аллипе ҫӗклесе йӳплӗ патак ҫине тир- 
се карӑнтарса ҫакрӗ. Сутаканӗсем 2 „шӗвӗр" чӑнах 
та йерҫмен, йӗке-хӳре тирне сӳсе ларнӑ прилавкӑ 
айӗнче.

— Цӳзмӗр пури?
— Ӑна илме ГОРТ-а кГй,—^.ответлерӗ пӗри.
— А мӗн вӑл Цӳзмӗр, ачамкӑсем?—ыйтрӑм пӗ- 

ринчен.
— Темӗскер,—кулаҫҫӗ иккӗшӗ те.
Ку заказа та пурнӑҫа кӳртеймерӗм. Ех, Илле, 

Илле, мӗн калӑн-ха йала ҫитсен,—шутларӑм епӗ. 
Анчах нимӗн те... Епӗ хам вывӑда каламастӑп. 
Ман вырӑна, районри пӗр пӗр аслӑ ҫынна Трак 
тӑрӑх пӗр кун ҫеҫ ҫӳреме сӗнетӗп,

И. Сӳпенкке.

Шӑшисенпе арлансем ӗрчетекенсем.
Вершинин йулташ, епӗ сирӗн умӑрта халӗ айӑп- 

лӑ ҫын. Нийепле те вӗг сирӗн .хисеплӗ хушӑва* 
пурнӑҫа кӗртеймерӗм. Тен пирӗн мана уншӑн йат- 
лама та, вӑл специад)нӑҫпа ӗҫлекен ӗҫрен кӑларма 
та шутлӑр. Ну мӗн тӑвас тетӗр ха, ӑнман пурнӑҫа? 
Анмаҫтӗк ӑнмаҫтех ҫав. Нийепле те вӗгшӑшисем 
ӗрчетме майӗ ҫук, кашни колхвзникех кушак ус-
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рат, ҫитменнине пионерсем те ,сӑтӑр“ тӑваҫҫӗ. 
Тен Вершинин йулташ, ӗҫе тытӑначчен малтан 
кушаксене пӗтермеле пуд), тесе шухӑшласа илетӗп 
ухмах пуҫӑмпа. Есӗр отношенисем ҫыркалама вӗ 
реннӗ ҫынсем, ҫырса йарсамӑрччӗ ҫав йалсовечӗсене.

Аятӑранипе пӗрех хутчен хад) шӑши килте ӗр- 
четме тытӑннӑччӗ, анчах ӑна та мур кушакӗ тыт-



са хыпнӑ. Ах, вилменскер, тесе чылайччен ылханса 
хуйхӑрса ҫӳрерӗм-иҫ ҫав шӑшишӗн,

Мӗн тӑвас?.. Пуҫра ҫав тери шухӑш пӑтранаЕ 
Вӗт пысӑк поручени. Мӗнле пурнӑҫламасӑр хирӗҫсе 
тӑрӑн, райҫӗрпай пуҫлӑхӗн замеҫтитӗлӗ аслӑ агро- 
ном Григорйӗв йулташ алӑ пуснӑ.

Тарӑхса ҫитнипе хутаҫ ҫакса шаши пуҫтарма 
йалсем тӑрӑх тухса кайрӑм.

— Ей, кам шӑши сутат, кам шӑши сутат, тесе 
йал тӑрӑх ним намӑс-симӗсе пӗлмесӗрех „тавар вы- 
рӑссем- пек кӑшкэрса пыратӑп.

—г Мӗскер?.. Мӗскер? . теҫҫӗ мана хирӗҫ колхоз- 
никсем.

— Шӑши,—тетӗп.
— Мӗнле шӑши,—тесе ҫиленсех кӑшкӑра пуҫла- 

рӗҫ мана колхозниксем.
— А мӗнле шӑши пултӑр унта, шӑ_ши ӗрчетме 

хушаҫҫӗ. Шупашкар райҫӗрпайӗнчи шӑшисен тата 
ытти йалхуҫалӑхне сийенлекенсен управд>айугачи- 
йӗ Вершининсем, тесе хӑйулӑнах отвеглетӗп,

— А! Есӗ шӑшисем ӗрчетме, пире выҫӑ хӑвар- 
ма-и, парап сана, шуйтан ҫурине, шӑши мӑскари,— 
тесе ман пата колхозниксем сике-сике тухса йар- 
са тытрӗҫ.

— А вӗлеретӗр вӗт йулташсем,—тесеаран кӑшкӑ- 
ратӑп пӑвӑнса ларнипе.—Акӑ ман от-т но-ше-ни,— 
тесе аран сывлӑша кӑларса каларӑм.

Колхозниксем манран уйӑрӑлса отношенине вулӑ 
пуҫларӗҫ.

Всем сельсоветам  Ч ебо ксар ско го  района О льдеевский . 
Р ай зо  предлагает Вам о р ган и зо вать  в к о л ю аа х  В аш его 
сельсовета р аспространени я  мы ш ей н хомяков, полях, 
л у гах , токах и прочих у годи ях  у сад ьб ы ..

Р езультаты  п редставнть в Райзо  к I октябрю  1935 года

Зам  зав . Р ай зо  Г р и г о р ь е в . С.

С пец . по бо р ьбе  в вред. с |х -в а  В ер ш и н и н .

Аранах вилӗмрен ҫӑлӑнтӑм-иҫ! Кун пеккине ни- 
хӑҫан та курманччӗ.

Аптранипе хам шӑши ӗрчетес ӗҫри опытсемпе 
паллаштарас май „Капкӑн“ редакцине кӗрсатухрӑм. 
Унта вӗсене йӗркерен каласа кӑтартсан:

— Вершининсем пек йалхуҫалӑх вредитӗлӗсене 
ӗрчетекенсемпе епӗр вирлӗн кӗрешетпӗр. Шупаш- 
кар райҫӗрпайӗнчи шӑши ӗрчетекен Вершининсем 
патне кушаксем тата йӗплӗ ҫӑмахсем йарса халех 
пӗтерӗпӗр, вара Вершинин вӗсен управд^айушчийӗ 
те^пулаймӗ,—тесе пӗлтерчӗҫ.

Ӗҫ ӑнмаҫ-тӗк ӑнмаҫтех, ҫавӑн пек пулчӗ ӗнтӗ 
Вершининсен хисеплӗ ӗҫӗ.

Ку отношенисем тӑрӑх йалсоветсенче чӑнах шӑ- 
шисем ӗрчетме тытӑннӑ пулсан, Вершинин мӗн ка- 
лӗ-ши?

П. ШимаН).

Ӗлӗк сан аҫу ҫав ҫуртра буржуй патӗнче ӗҫлесе пурӑннӑ.
Ай-уй, пӗлмен епӗ ман атте унта пулнине. Апла пулсан ма унчухнех буржуйне пӗтермен.
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Чӗлхе вӗҫне ҫакӑннӑ ҫӳп-ҫапсеи.
„Авӑнҫапу вӗҫленет".

Хӑлхана ҫӗклерӗм кӑна мингер ҫинчен, ҫухӑрса 
та й&чӗ пӗр йанӑрав сасӑ:

— .Шупашкар калаҫа!.. Чӑвашеен радиосара- 
канӗ... Хум ҫинче... Шӑнкӑртам районӗнче халӗ 
авӑн ҫапу то-йӗҫг, авӑн ҫапасси вӗҫленсе пырат..."

Пит те вӑйлӑ каланӑ, чӑвашлах ҫатлаттараҫҫӗ,— 
вӗҫленсе пырат, хӳре пек.

Ройа^ь „ҫинче" вьцьат.
Унччен те пулмарӗ пӗр артиса ройал> ҫинче 

выд>ама ирӗк пачӗҫ... Ӑна малала Филиппӑв йул- 
таш, музтехникумра вӗренекенскер, двухрйадкӑ 
гармун) ҫинче выл,ат, тесе тӑнлантарчӗҫ.

Ройад) ҫине хӑпарса тӑрса, йе роиаД) ҫинче 
ларса выд,ама май пулӗ ӗнтӗ—пысӑк инструмӗнт 
вӑл. Картла выд^ат и унта, доминола и? Ун ҫинчен 
каламарӗҫ. Анчах кармоН) ҫинче выфасси ҫӑмӑл 
ӗҫех мар пулас пек туйӑнат. Хам та епӗ гармоьь- 
пе аппаланнӑ ҫын та гармоН) калама, кӑштах 
кӗсле калама пултараттӑм. К у  чӑвашсен радио 
саракан станцине кайса пӑхасах пулӗ, вӗренес 
ройад) ҫинче, тӑрса^йе гармон) ҫинче выртса мӗн- 
те пулин выд^ама. Йатарласах кайас пулат-ха.

Вырӑнтан „хӑтарни“ ҫинчен.
Ҫав ҫын ҫаплаччӗ те, ӑна „предҫедатӗлтен хӑ- 

тарчӗҫ", тесе ҫыратпӑр тӑтӑшах хаҫатсенче. Ра- 
дио-саракан комитетри Жданкин йулташа пред- 
ҫедатӗлтен хӑгарнӑ", тесе хыпарларӑмӑр радио 
тӑрӑх та,

Мӑнтай ҫынпа хулӑн ҫын.
Ш у п аш к ати  2 -м ӗш  почтӑ у и р ӑм ӗн  ҫу рчӗ  
хӑй  п ӗчӗккипе  пӗтӗм  ур ам  илем ие йарат. 
(Ҫ п и р т  сав ӑтӗн ч и  р або чи сен  ҫы рӑвӗнчен)

В. Филиппӑв ӳкернӗ.

Предҫедатӗлтен кӑларас ҫынна предҫедатӗлтен 
хӑтарасси шӳгле ӗҫ«х мар вӑл—те ҫӳҫрен ҫавӑрса 
илнӗ-ха ӑна должнӑҫӗ, те хурах пусма тапӑннӑ.’’— 
чӗлхери кун пек пуплевсене пирӗн хӑвӑртрах 
„вырӑнтан хӑтарас" пулат.

Китайра хаҫатсем тек „ҫук“ ӗнтӗ.
„Йулашки хут Китайри хяҫатсем пӗлгернӗ тӑ-

р ӑх ,  суту-ид)ӳ, Совеглӑ Кигзй ҫӗнтерӗвӗсем...
тесе ҫырат , Колхозник йалавӗ" хаҫат августӑн 
19 мӗшӗнче тухнӑ № те. Вуласа пӑхма васкӑр-ха.

китайра хаҫатсем й^лашки хуг пӗлтереҫҫӗ те, 
те хупӑнса пӗгеҫҫӗ ӗнтӗ, те малала урӑх хыпар- 
сем пӗлгерме шухӑшламаҫҫӗ. „Колхо.-ник йалавӗ" 
хаҫат чӗлхи умӗнчи йулашки хут пӗлтернӗ хӑ- 
рушлӑхсем—сотрудникӗсене ,,чӑваш чӗлхине вӗ- 
ренмели кружокала ‘ сӗтӗреҫҫӗ. Н. Ваҫанкка.

Суйеҫ Ҫидӑр.

— Кӗрсе маркӑ илмелеччӗ. Мӗнле кӗркелесс 
кайма пулӗ-ши
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Ӗҫ пуҫа кӗмерӗ Ҫидӑра,
Ҫавӑнпа вӑл тарӑн прорывра.
Ларчӗ Ҫидӑр мухмӑрпа супса, 
Канцел)ари алӑкне хупса,
Шырамарӗ Ҫи; ӑр нимле мел— 
Прорыв йатлӑ чир-чӗртен емел.
Пуҫ ҫӗмӗрчӗ Ҫидӑр пит нумай, 
Мухмӑрсем уҫмашкӑн тупрӗ май.
— Пур ӗҫре те йулӑпин кайа,
Мӗне кирлӗ пӗтерме вӑйа?
Кама йурӑн тӗнчере ӗҫпе?
Йурама пулат-ҫке чӗлхепе. 
Чӑнкӑртатрӗ хытӑ телефон:
Ҫидӑртан ыйтат отчот район.
Сасӑ пачӗ Ҫидӑр будкӑран,— 
Цифр.ӑсем ҫӑваҫҫӗ маччаран.
— Колхозра кӑҫал миҫе тыха?
— Тыхисем хӗрӗхе йахӑн та-ха...
— Лаши вӑтӑр иккӗ—тыхи хӗрӗх?!
Мӗн куратӑн кӑнтӑрлах тӗлӗк.
Укҫа тенкӗн тулат и-ха план?
— Тӑхӑрвунпӗр пооччӑн-ха пайан.
— Мӗн суйатӑн, Ҫидӑр, ес мана?
Ӗнер проччӑн ҫитнӗччӗ вунна,
Миҫе центнӗр леҫрӗр тырӑ-пул?
— Ҫӗр процент патнех ҫывхарчӗ пуд)..
— лҫтан ха сикрӗҫ процӗнсем ҫӳле? 
Ҫитменччӗҫке ҫӗрккаҫ ҫитмӗле.
Тыр акса пӗтерчӗҫ и унта?
— Пайан ҫеҫ пӗтерчӗҫ тупата.
— Ӗнер ҫеҫ акманччӗ ҫуррине, 
Сассунтан туйатӑп суйнине.
Кӗшнер урлӑ хывни-ха кӗпер?
— Пӗтерсеччӗҫ пулмала ӗнер.
— Хӑмине ҫурри таран сарман, 
Автобус кӑштах ӗнер путман. 
Вӑтанмастӑн, Ҫидӑр, мӗн суйма:
Ӑҫта мӗн лодӑр сӑмахпа тума.
Суйма чарчӗ Ҫидӑра саккун,
Ҫидӑрсен пӗтсе килет хаД) кун,
Тек лартмарӗҫ Ҫидӑра унта:
Кайма килчӗ суйеҫӗн сута.

Ухантей.



Подпискӑ стргници.
Хытӑ ҫынтан „раштавра" та 

пӗр кӗреҫе йур ыйтса илеймӗн.
—  „Капкӑн“ журнала епӗ питӗ йурататӑп. 

Вӑл килсен вара пиҫмоноҫӗцран тархасласа 
ыйтсах вуласа тухатӑп.

—  Апла ҫав тери йуратсан ма ӑна ҫырӑн- 
са илместӗн?

—  Ҫырӑнса илместӗн тетӗн? Унӑн ҫинчен 
шухӑшласа пӑхма вӑхӑт пулман, мӗншӗн те- 
сен епӗ ӗҫлӗ ҫын.

„Капкӑн" тӑшманӗсем сӳпел- 
тетни тӑрӑх.

,Капкӑн“ илмешкӗн ҫы-— Мӗншӗн есӗ 
рӑнман?

— Ҫырӑнсассӑн та пымаст теҫҫӗ те.
— Ху хӑш уйӑхшӑн та пулсан ҫырӑнса 

илсе пӑхни кӑҫал?
—  Ҫырӑнса пӑхман та. Ҫапла калаҫҫӗ.
—  Кам калат?
—  Кам каланине манса кзйнӑ.

Сирӗн шкулти учитӗл ҫинчен 
мар-ши ку?

—  Есӗ ачасене чӑваш литератури ҫинчен 
вӗрентетӗп тетӗн. Ху „Сунталпа“ „Капкӑн" 
журналсене ҫырӑнса илместӗн.

—  Ачасене вӗрентме пирӗн чӑваш лите- 
ратури хрестоматисем пур. Унта мӗн ҫыр- 
аине вӗрентсен ҫитет. Ваттисем каланӑ: ну- 
май та пӗтет, сахал та ҫитет, тенӗ.

Района каймала.
Ш у п аш к ар ти  чы л ай  м естком сем пе груп- 

комсем  хӑйсен  хӗр лӗ  кӗтесӗсем  в а з д и  .К ап - 
к ӑн “па .С у н тал "  ҫы рӑнса и л м есӗрех  пурӑ- 
наҫҫӗ,

_— Йулташ, кала-ха: Ш упашкарта „Кап- 
кӑн“ журналӑн ҫентабӗрти номӗрне ӑҫта 
тупса вулама пулат. „Капкӑн" редакцине 
кайса вулама— вӑтанатӑп, ку ҫын „Капкӑн“

ҫырӑнса илме уйӑхне 25-ш ер пус укҫине' те 
хӗрхенет, тесе шухӑшлӗҫ. Хам „Капкӑн“ ву- 
ламасӑр нихҫан та пурӑнакан марччӗ. Подпис- 
кӑ срукӗ август уйӑхӗнче тухнӑ та, ҫента 
бӗршӗн ҫырӑнмасӑрах йулнӑ.

—  Ш упаш карти Тӗп библиотекӑна кайса 
пӑх. Анчах хӑш чухне вулакансем „Капкӑн" 
номӗрӗсене ҫаклатса кайаҫҫӗ. Ҫавӑнпа унта 
та кирлӗ номӗр тупаймасан, хӑш мест- 
компа группкомӑн хӗрлӗ кӗтессине кайса 
„Капкӑн* тупса вулама пулассине пӗлмес- 
тӗп. Пӗр-пӗр района кайса пӑхатӑн пулӗ 
акчах.

Пулас писатӗлпе литературӑ 
журналӗсем.

—  Есӗ писатӗл пулас тетӗн, ху „Сунтал“ 
журналпа „Капкӑн" журнала ҫырӑнса ил- 
местӗн. Писатӗл пулма вӑл журнал ҫинче 
ҫапӑннӑ произведенисене тӗплӗн вуласа, 
мӗнле ҫырнисене сӑнаса пымала. Чӑваш ли- 
тературине нимӗн те пӗлмесен ӑҫтан санран 
чӑваш писатӗлӗ пулӗ.

—  М а пулмаст? Ман произведенисене 
вӑл журналсенче пичетлесе кӑларсан епӗ те 
писатӗ^л пулса тӑратӑп. Анчах темшӗн ҫап- 
маҫҫӗ-ха вӗсем.

Шикли шикленет.
— Еп хам ачана, шкул кӗнекисемсӗр пуҫ- 

не ыттисене те вулама вӗрентӗр тесе, „Кап- 
кӑн“-па „Хатӗр пул“ ҫырӑнса патӑм-ха.

— „Капкӑнне" епӗ те илсе парас тенӗччӗ 
те, анчах унта ҫитес уйӑхра хам ҫинчен за- 
меткӑ ҫапӑнса тухасса кӗтетӗп. Ҫитес ернере 
кӗрӳсем патне ӗҫке каймала. Унта колхоз 
лашине кӳлсе кайатӑп. Пӑртак ӗҫкелесен ла- 
шапа урам тӑрӑх каллӗ-маллӗ, лаши ураран 
ӳкичченех, чупса ҫӳреме йурататӑп. Ҫавӑн- 
шӑн ,К апкӑна“ ҫакланасран хӑраса ҫӗнӗ ҫул- 
сӑр „Капкӑн“ илмешкӗн ҫырӑнас мар, герӗм-ха.
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В . М акарӑв  ӳкерчӗкӗ

Капиталист
—  Хӗпӗртетӗп епӗ, савӑнатӑп 
Етем йунӗ хытӑ йухнӑран. I 
Сава, вӑрҫӑ, епӗ йурататӑп 
Маншӑн ылттӑн нумай пухнаран.


