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Колхозри астрономи кружокӗнче
Мӗнле ҫӑлтӑр пяре пуринчен те ҫывӑх тӑраӲ?
Паллах 1нтӑ: пнре чи ҫывӑххи хӑрлб ҫӑлтӑр.



НАЧАР ЙАЛ
Райӗҫтӑвквира ике йалсовет предҫедатӗле п ^ -  

иӗринпе тӗл пулса калаҫна тытӑнвӑ.
Чи малтан пӗрремешӗ, уссилӗ, вӑрӑм ҫын, Окта- 

бӗрӗн 19-м6ш уйавне хӑйсем мӗнле хатӗрленни, 
вӑл кун мӗн туса иртерме шухӑшласа хуни ҫин- 
чен питӗ пысӑк хаваслӑхпа каласа парат. Калавӑ 
тӑрӑх, вӗсем Октабӗр уйавне чилай пысӑк ҫитӗ- 
нӳсемпе кӗтсе илесси курӑнса тӑрат.

Итлекенни, сухаллӑ, тӗреклӗ ҫын, вӑтам ҫултан 
кӑштах иртнӗскер, ни ырламарӗ, ни хурламарӗ, 
„апла иккен* тесе ҫеҫ тавӑрса хучӗ ӑна.

Пӗрреыӗшӗ, хӑйне мухтаманшӑн кӑмӑлсӑртарах 
пулнине систерес мар тесе, йулташӗичен:

— Октабӗр уйавӗ кунне есӗр мӗн тума шухӑш- 
ласа хунӑ тата?— тесе ыйтрӗ.

— Ҫавӑ шухӑша йарат-ха,— терӗ лӑпкӑн тепӗри.
— Октабӗрӗн 19-мӗш уйавӗ йачӗпе ҫулйӗр 

строитӗлствин планне пӗтӗм 100 проценчӗпех 
тултарса парӑс тетӗр пулӗ ӗнтӗ? Кӗпер туса пӗ- 
теретӗр пулӗ?

— Ҫук! Кӗпер тумастпӑр.
— Аван мар. Кӗперсӗр ӑҫтан-ха вара? Йӗпе 

ҫанталӑкра ыӗнле ҫӳрӗр? Кӗперсӗр латти пулас 
ҫук...

— Темӗнле ӳкӗтлесен те, епӗр кӗпер тума пул- 
тарас ҫукки хамӑ]1шӑн паллӑ.

— Апла Октабӗр уйавне мӗипе палӑртатӑр? 
Патшалӑха тӑратас заданисене 100 проценчӗпех 
тултарассипе кӗтсе илетӗр-и?

— 100 процент? 100 процентпа та ӗҫ тухас 
ҫук.

— Килес ҫулхи вӑйлӑ тырпулшӑн кӗрешес тӗ- 
лӗшпе халӗ тумалисене пурне те туса пӗтернипе 
кӗтсе илме пула+.

— Унпа та ӗҫ тухас ҫук...
— Ай, апла пит кайа йулнӑҫке сирӗн йалпа 

колхвз! Вӑл кун вулав ҫурчӗ уҫма хатӗрлевсен 
те аван пулыала.

~  Вулав ҫурчӗ уҫма май ҫук.
— Мӗнле пит кайа йулнӑ вара сирӗн йалпа 

колхоз! Хут пӗлменлӗхе тӗппипех пӗтернипе кӗтсе 
илме сирӗн иай пулнах ӗнтӗ!

— Унпа та май пулман. Кӑҫал вӑл тӗлӗшпе 
епӗр ниыӗнех те тӑваймарӑыӑр.

— Ӗҫлес килмеврен май пуЛман. Уйав йачӗпе 
кашни колхозник килнех радио кӗртсе пама та 
май пулиарӗ-и?

— Пулмарӗ ҫав.
— Радио кӗртме те май ҫук?.. Мӗнле?! Кӗпер 

тума та май ҫук? Финплана тултарма та май ҫук?

Хут пӗлменлӗхе пӗтерес тӗлӗшпе ӗҫлеме те май 
ҫук? Вулав ҫурчӗ уҫмашкӑн май ҫук?Радио кӗрт- 
ме май ҫук? \

— Май ҫук!
— Мӗнле вара  „май ҫук“ пулма пултарӗ? Есӗр 

Совет Сойузӗиче пурӑнатӑр вӗт?
—  Мӗншӗнне, итле, каласа парам. Кӗперне пӗл- 

тӗрех епӗр туса хунӑ, финплана советсен районри 
сйесӗ йачӗпе тултарса хутӑмӑр. Районри сйес 
йачӗпех килес ҫулхи тырпулшӑн кӗрешес тӗлӗшпе 
тума май пур ӗҫсене те туса пӗтерме ӗлкӗртӗмӗр. 
Хут пӗлменлӗхе пӗлтӗрех пӗтернӗ. Вулав ҫурчӗ? 
Вулав ҫурчӗ кӑна мар, питех пысӑк клуб пур пи- 
рӗн колхозӑн. Ӑна та пӗлтӗрех туса пӗтерсе уҫнӑ. 
Радио виҫӗмҫултанпах кашни колхозник килне 
пырат...

Вӑрӑмми кӑна калакан ҫине иалтанах ӗненыен 
пек пӑхса илчӗ, унтан пуҫне икӗ йенеле сулан- 
тарса ҫапла каласа мӑкӑртатса илчӗ:

— Да-а, ҫав тери аслӑ праҫник, ӑна сирӗн ни- 
мӗнпе те палӑртмали ҫук. Аван мар,—терӗ.

— Мӗнле аван марри пур унта? Аванран ҫавӑн 
пек пысӑк ӗҫсене сирӗн йалпа квлхоэран малтан 
туса хунӑ. Халӗ сана епӗр Октабӗрӗн 19-мӗш 
уйавне мӗнле хатӗрлеинине калам. Акӑ пӑх!—терӗ 
кивелерех панӑ сӑран портфӗлӗнчен хут кӑларса 
тыттарса.

Вӑрӑими вуларӗ. Вуласа пӗтерсен: да-а1—тесе 
ҫеҫ тавӑрчӗ тӗреклин куҫӗнчен тилмӗрсе пӑхса.

Унтав пуҫве хыҫкаласа ним чӗннесӗр шухӑшла- 
са тӑнӑ хыҫҫӑн, ал парса ҫапла каларӗ:

— Маттур! Сирӗн пата ӗҫлеме вӗрӗнмешкӗнех 
курма пыратӑп. Районра чи малта пыракан йал- 
совет представитӗлӗпе кадаҫиа пит хавас. Епӗ 
сире малтан: урӑх йалсем пулӗ, тесе шухӑшланӑ. 
Сирӗн йалпа колхоз районри ыалти вырӑншӑн 
кӗрешни ҫинчен унчченех епӗ пӗлеттӗмччӗ. Пар- 
ха тепӗр хут аллуна чӑмӑртам. Еккей есӗ, епӗ 
асӑнвӑ ӗҫсене есӗр тахҫавах туса хунине малта- 
вах каламарӑн!—терӗ пӳрнипе йунаса.

—  Хм!.. Каламарӑн, тет, хе-хе-хе! Хӑвӑрӑнне мух- 
тарӑв та, хамӑрӑнни ҫинчен калама кӑштах ты- 
тӑнарах тӑрас терӗм вара, мухтанма ирӗклӗрех 
пултӑр, терӗм, сана. Каҫар санпа калаҫса вӑхӑт 
нумай иртнӗ. Испанири ачасемпе хӗрарӑмсем в щ -  
./ьи укҫа пухнӑччӗ те, ҫавна кайса памала. Сывӑ 
пул-ха!—тесе ал парса уйӑрӑлчӗ те васкасах тух- 
са кайрӗ.

Вӑл кайсан вӑрӑмми вырӑвтан тапранмасӑр чы- 
лайччен шухӑша кайса тӑчӗ. М. К.

Улмипе ҫеҫии
„Улми лайӑх-и, ҫеҫки лайӑх-и? Пирӗншӗн пул- 

сан улми лайӑх*—тесе йурлаҫҫӗ хориссем „Ха- 
васлӑх* оперетӑра.

„Оҫиппӑв лайӑх-и, Филиппӑв лайӑх-и? Пирӗн- 
шӗн пулсан иккӗшӗ те начар“— тесе йурлаҫҫӗ чӑп- 
та ҫапнӑ хушӑра Вӑрманкас Тӑрӑнри (Ишлей р.) 
иромколхоз членӗсем.

Унта чӑпта ҫаптаракан ертел предҫедатӗлм че  
Оҫипӑв ҫӳресе 3 ҫул хушшинче 29.755 теткӗ 
растратӑ тунӑ. Ӑна ӗҫрев хӑтарса вунӑ ҫуллӑх

тытӑм аллине парсан, 4 йалпа промколхоз туса 
предҫедатӗл пулса ӗҫлеме Филиппӑв Йакӑвалартнӑ.

Авчах Филиппӑвӗ те, Оҫипӑв пекех, ерехрев 
тунӑ аквариумра пурӑнат.

— Ку Филиппӑв Оҫипӑв пек 3 ҫул ӗҫлес тӗк, 
Оҫипӑвран пӗр пусӑм та йулас ,ҫук,—теҫҫӗ кол- 
хозниксем.

Филиппӑв, сан ҫинчен колхозниксем мӗн кала- 
нине илтрӗн-и? Илтеймерӗн пулсан вара вӑл ӳлӗм 
халӑх сучӗ мӗн каланиве втлемеле пуласса систерет



ИВАН МУЧИ

женш
Ачасем ҫав есӗр, ачасем! Епӗр, сирӗн аҫусем, 

патша вӑхӑтӗнче хуран хӑрӑмӗ пекех тӗттӗм пул- 
нине пӗлместӗр. Тен, сирӗн шухӑшпа, сирӗн аму- 
семпе аҫусем ҫуралнӑ кун асламусемпе аслаҫусем 
радиопа Мускавран концерт итленӗ? Хэҫат-жур- 
налсем вуласа ӑҫта-ӑҫта мӗн мӗн пулнине пӗлнӗ? 
Чирлесен, ӑҫта та  пулин шӗпӗн тухсассӑнах, пу.^- 
ницана тухтӑр патне ҫӳренӗ? Апла шухӑшлатӑр 
пулсан, есӗр ҫак ман умра мӑрлатса выртакан 
кушак йевӗрех ун чухнехи пурнӑҫа чӗрне хури 
пысӑкӑш те пӗлместӗр.

Сӑмахран, сиртен Иарак мучи авал шӑнтакан 
чиртен мӗнле сывални ҫивчен ыйтсан,есӗр тутапа 
,пӑ./{)‘^»а.Ъ-пӑ.;Ь-пӑ;|)* туса кӑтартма пӗлӗр, тӗпӗ- 
йӗрӗпе каласа пама пӗлеймӗр. Тӗрӗссипе каласан, 
шӑнтакан тесе мӗнле чире каланиие те пӗлместӗр- 
ха есӗр. Шӑнтакан тесе епӗр авал есӗр ,ма./ьари* 
тенӗ чире, хинӑ порошокӗпе сиплемелине, калат- 
тӑмӑр.

Йарак мучи ҫинчен калас пулсан, ҫырласем 
пиҫнӗ вӑхӑтра шӑнтакан чирпе чирленӗ вӑл. Шӑн- 
та+ те шӑнтат,_ тет. Тӑлӑп тӑхӑнса лаосан та сивӗ 
чухнехи пек чӗтретет те силлет, тет. Йарак мучин 
курпунтарах ҫурӑмӗ те, кӑкӑрӗ те шӑнса кайнӑ, 
тет, ура тупанӗ те шӑнса кайнӑ, тет, ҫӳҫӗпе суха- 
лӗ ҫеҫ шӑнма пӗлмеҫҫӗ, тет.

— Ку шӑнтакан чиртен мӗнле те пулсан хӑтӑ- 
ласах пула+,—терӗ пӗре Йарак мучи, ҫӑварӗнчи 
хайар тапак тултарнӑ, кушак пек ,мӑр-р, мӑр-р, 
мӑр-р“ тутаракан чблӗмне ӗмсе туртса.

Пӗрин патне кайса шӑнтакантан мӗнле хӑтӑл- 
мали ҫинчен ӑс ыйтат, теприне тӗл пулса ыйтат... 
НумаЙ ҫынтан ыйгнипе ӑсӗ шутсӑрах нумайланса 
кайсан, вӑл пӳрте пилӗк-ултӑ катка кӳртсе лартат 
те, каткисем ӑшне шыв тултарат. Хӑй никам кур- 
мала мар, каткасем хыҫне пытанса ларат.

Унта миҫе сехетларнине пӗлеймерӗмӗр, мӗншӗн 
тесен ун чухне йалта сехет пӗр Сахрун йатлӑ 
пуйанӑн анчах пулнӑ; сехет вырӑнне ун чухне вӑ- 
хӑта хӗвел ҫине пӑхса пӗлнӗ, хӗвел курӑнман кун- 
сенче_ кӑнтӑрла ҫитессипе каҫ пулассине хырӑм 
выҫнӑ тӑрӑх пӗлнӗ. Тепӗр майлӑ каласан, сехет 
вырӑнне хырӑм пулнӑ. Й арак  мучи, апат ҫийес 
килнипе пӑлханма пуҫласан та, шӑнтакантан хӑра- 
са, катка хыҫӗнчен тухас темен.

Вӑл унта ним тапранмасӑр ларнине куракан: 
>»ку Иарак мучи хӑйне ула чӑх вырӑнне хурса, 
чӑх ҫӑмартн тума ларнӑ-и мӗн“?—тесе шухӑн1ла- 
мала.

Шухӑшлама пулӗ, анчах Йарак мучийе унта 
ларма ҫӑмӑл мар: тен, нумай ларнипе унӑн ури- 
сем иккӗшӗ те нимӗн сисми ҫывӑрса ларнӑ; тен,

унӑн ларнӑ хушӑра „ехӗм-ехӗм“ тесе ӳсӗресси те 
килнӗ; тен, кӳршӗ ҫынни Пракух пырсан вӑл кат- 
ка хыҫӗнчен тухасшӑн пулнӑ.

Пракухӗ пӳрте кӗнӗ-кӗменех унӑн шыв каткисе- 
не ҫутӑ парса тӑракан кукша пуҫне курах кайат.

— Ха-ха-ха! Мӗн тума кӗрсе лартӑн унта?—тесе 
ыйтат.

— Ан шавла!—тет Йаракӗ пӑшӑлтатса.—-Шан- 
такантан пытантӑм. Ҫапла тусан, шӑнтакан шы'в- 
ран хӑраса ҫын патне пымаст. Кайран ҫиленнипе 
ннхӑҫан та вӑл ҫынна пырса йермест, теҫҫӗ.

— А-а-а! Пулӑшу пур-и?
— Ҫук никак!
— Апла мар. Шыв каткисем хыҫне пытаннӑ та, 

анчах...
— Мӗн „анчах“?
— Хут ҫине „ҫав-ҫав ҫын килте ҫук“ тесе ҫыр- 

са пӗрене ҫине ҫапмалаччӗ.
Йарак, катка хыҫӗнчен тухрӗ. Хут ҫыракан шы- 

рама йал тӑрӑх утма шут тытрӗ.
Кама ҫыртарас-ха? Хут пӗлекен йалта виҫ-тӑват 

ҫын пур, анчах „шӑнтаканпа ҫыхланаччен упапа 
ҫыхл_анас“ тейӗҫ, ҫырса памӗҫ,— тесе хӑйӗн хытса 
кушӑрханӑ аллипе сухалне сӑптӑрат. Йал тӑрӑх 
ҫӳресен-ҫӳресен, аран-аран хут пӗлекен пӗр ача- 
на пӗремӗкпе астарса, тапак хучӗн тепӗр йевне: 
,Й арак  мучи килте ҫук, хӑнана кайнӑ“ , тесе ҫыр- 
тарат. Ҫырнӑ хутне чӗтрекен аллисемпе пӗрене 
ҫумне ҫыпӑҫтарса хурсан, катка хыҫне хутланса 
курӑнмала мар пулса вырнаҫса ларат.

Сахалах мар вӑхӑт иртсен, Й арак арӑмӗ ҫум 
ҫумлама пахчана кайсан, Упрам пӳрте кӗрсе:

— Хуҫисем ҫук-и мӗн?—тесе куҫӗсене сарлака 
чарса пӑрахса йӗри тавра пӑхса илет. Катка хы 
ҫӗнчен кӑвак тӗтӗм хӑпара-хӑпара кайнине кур 
сан, „мӗн тӗтӗмӗ-ши ку"  тесе, катка хыҫне пӑхат 
Катка хыҫӗнче Йарак мучи пӗр хускалмасӑр ла 
рат, вӑл ҫурӑмӗпе сӗвеннӗ катка хӑми фумне ҫып 
ҫӑнса ларнӑ пек туйӑнат. Унӑн ҫӑварӗнчен тухакан 
чӗлӗм тӗтӗмӗ, Упрам пынӑран, ҫил вӗрнӗ чухнехи 
пек хумханса кайа+.

— Е-е-е, Йарак тем?! Мӗн туса ларан?
Йарак шарламас+.
—  Шӑшисем сыхлама тесе унтакӗрсе лартӑн-и?
И арак мӗн туиа кӗнине каласа парсан;
—  Апла еппин!—терӗ Упрам ун ҫине тинкерсе 

пӑхса.—Ӑнлннатӑп. Анчах катка хыҫӗнче ма есӗ 
чӗлӗмна паклатаратӑн? Шӑнтакан есӗ ӑҫта ларни- 
не чӗлӗм тӗтӗмӗ тӑрӑх тупма пултарат.

Й арак мучи ӑшӗнче темӗскер чӗтренсе кайат.
— Чӑн-ҫке!-—тет те вӑл, чӗлӗмне ҫӳп кӗтесси- 

неле вӑрт ҫеҫ ывӑтса йара+. Упраиӗ, катка хыҫӗн-



че ларма Йарака чармантарас мар-ха тесе, ҫаи 
шлепкине тӑхӑнса ӗнси ^ҫине ангарса лартат те, 
алӑк уҫса тухса кайат. Йарак унтах ларса йула+. 
Кӑмакара шӑрчӑк чӗриклетет...

Ҫапла сипленнӗ ҫав авал чӑвашсем. Есӗр ытла 
апла мар пулӗ, тесе шухӑшласа илессӗн туйӑнка- 
лат. Ҫаплах ҫав, ҫаплах! Тен, сирӗн шухӑшпа си* 
рӗн амусемпе аҫусем ҫуралнӑ кун асламусемпе 
аслаҫусем Мускавран радио тӑрӑх концерт итле- 
нӗ? Уй-хир ӗҫне трактӑрсемпе, комбайнсемпе тунӑ? 
Хаҫат-журналсем ҫырӑнса илсе вуланӑ? Ачисене 
вӑтам шкулсемпе аслӑ шкулсене вӗренме йанӑ? 
Хут пӗлмен ҫынна йалӗле те тупма пулман? Кино 
курнӑ?..

Есӗр ытла аплах пулман тесе шухӑшласшӑн. 
Пулнӑ ҫав, пулнӑ! Пӗтӗмпех пулнӑ!

V I

— Хут пӗлм еннисен  спискине ҫап са  хутӑм . Х алӗ ӗн тӗ  
никаи та хут  пӗл м ен л ӗхе п ӗт ер есси  ҫи н ч ен  ш ухӑш ламан  
тесе  калам а пултараймасТ. Апла ш ухӑш лакана ҫак док у -  
м ент х ӑ й ех  ҫап са х у ҫӗ .

Вулакансен жалӑбисем
П а х а  К а п к й н !

М анӑн ватӑ, ниҫт а т ухайм ан анне пур. Ҫавна 
епе, х а м а  ҫурат са ӳстернӗшӗч, час-часах пелм ен-  
семпе кот лет сем  т уса парса т ӑрант арм а ш ут  
тытрам. Ш упашкаргНи 1-мӗш ном ӗрлӗ  ст оловӑй  
ирт не ҫуркунне, М ускаври ст оловӑйсем пек  пу- 
лас  тесе, „Киле ва/р/уи пелменсем т уса сутат- 
п ӑ р “ тесе хаҫат ра пӗлт ерӳ пичет лесе кӑлар  
нине аса илт ӗм  те, ун т а  чупрӑм. А нчах столо- 
вӑй администрацийӗ: ,п е лм ен  к и л е  ва/у/ри сут- 
мастпӑр* тесе й а ч ӗм а н а  „Сутатпӑр" тесе пӗл- 
т ерӳ ҫапнине м аннӑ и к к е н .—М ускаври  столовӑй- 
сем пек  п у ла с  тесен, пелм ен  т уса ахал, ларас вӑ- 
ха т  йулм асран  х ӑ р а н ӑ  п у л м а л а .

Аш-пӑш^ сут акан м агазина, фарш и лм е  чупсан  
т а „телей* п улм а р ӗ: вӗсен м аш инки ваннӑ та, 
фарш сутмаҫҫӗ. Х а м ӑ н  аш т уракан м аш инкӑ  
Ҫук...

Х а л ӗ  ӗнт ӗ м анӑн ватӑ, ниҫта т ухайм ан ан- 
нене 1-мӗш^ н о м ӗ р лӗ  столовӑйне, пелм ен ҫитер- 
ме, ноҫилкӑпа  йӑтса к а й м а ла  пулат ш и-ха?  Йӑт- 
са кайӑт т ӑмчӗ, анчах ҫ у л  ҫинче, п ӑ р л ӑ  тро- 
т уарпа  пынӑ чухне, у р а  шуҫасран хӑрат ӑп. Ура 
шуҫсан аннем  пелм ен ҫимесӗрех вилме пулт арат ,

М агазинсенче аш-пӑш, кӗсйере т ат а перекет  
кассинче у к ҫ а  нум ай  ч ухн е  ват ӑ аннем е пелм ен-  
семпе копы ет сем  час-часах ҫит ермесен мана та- 
кам  т а йат лӗ. А н ч а х  хӑвӑрах  курат ӑр, м ана  
м ар, ҫав асӑннӑ ст оловӑйпа аш сут акан мага- 
зин  адм инист рацийӗсене йат лам ала .

Иванов.

Т е т т е  К а п к ӑ н !
Е п ӗ  нум ай п улм а ст  ҫ у л т а л ӑ к  т улт арса  ик- 

кӗм ӗш не карӑм . А нне м ана Ш упаш карт а Си 
м ӗс пасарт и йӑвӑҫ йапаласем  сут акӑн магазин- 
р а  йӑвӑҫран т унӑ  хӑйарпа  улм а  илсе  пачӗ. В ӑл  
т ет т есене епӗ пит ӗ йурат рӑм . Ҫур сехет  вы- 
л,асач теттесен сӑрӗ пӗт ем пех х а л ӗ  ҫеҫ т ӑхӑн- 
са й а н ӑ  кӗпем ҫине куҫрӗ. К ӗпем  у л а  т ӗслӗ  пул- 
са карӗ. А нне м ана  йат ларӗ, т ет т ене туртса  
илчӗ. Ун пек  сӑре кайакан тет т есене мӗншӗн 
м анран т урт са илеҫҫӗ, вӗсене сӑрлам а пӗлмен- 
нисенчен т урт са илм еле .

Лимӑ.

С а в н ӑ  К а п к ӑ Н !

Е пӗ  сире чунт ан-варт ан йуратса, Сӗнтӗрвӑрри 
районӗнчи Кӗчкейре ҫак  кунсенче п улса  иртекен  
йубилейе  пы м а чӗнетӗп. Й а л а  кино пыманни  
ҫ у л т а л ӑ к  т улт арнине палӑрт м ала . Чаплӑран  
та чаплӑ  иртермеле ӗнт ӗ ҫав йубилейе, йулт аш  
К апкӑн! Е сӗ  пымасан кино курм анни  ҫулт алӑк  
т улт арса иккӗм ӗш  ҫ у л  ҫине кайасси п а л л ӑ  пул- 
м асӑрах ирт се кайӗ.

Й урат нӑ  К апкӑн , й а ла  пырсан вулав ҫуртне 
кӗрсе, вулав  ҫурчӗн пуҫлӑ хӗн чен  х ӗ л е  м ӗн ле  ха- 
т ӗрленни ҫинчен т е ыйтса п ӗлм е  пулт ар атӑн. 
П ы нӑ ч у х  й ӗ п л ӗ  ҫӑм ахна чиксех пыр. Чунтан- 
варт ан кет се т ӑрат пӑр.

Шерепет.



Мухтаннӑ хушӑра халаса йанӑ
Епӗ яКапкӑна* нихӑҫан та лекмен. Уншӑн питӗ 

савӑнатӑп. ,Капкӑна“ ҫакланнӑ йе йӗплӗ ҫӑмах 
хыпнӑ етемсем ҫинчен пӗлсен, манӑн чун кӑртах 
тӑват. Вӗсем ,Капкӑна* ҫакланнӑ йе йбплӗ ҫӑмах 
хыпаӑшӗн хӗпӗртенӗ хушӑрах хама тата  кӗҫех 
лектерӗҫ-и, ураран-ши, алӑран-ши, хӑш тӗлтен 
лекетӗп-ши? тесе шикленсех ҫӳретӗп. Ҫитменнине 
тата „Капкӑна" лекме те часах, мӗншӗн тесен, 
епӗ... ах, калама та ырах мар та—хӳреллӗ. Вӑл 
хӳрене ан курӑнтӑр, унпа „Капкӑна“ та  часах 
лекӗн, тесе темӗн пекех хырӑм айнеле хӗстеретӗп, 
пытанаймаст есрелӗ хӳри. Курнат курнатех. Ҫит- 
м е н н ^ е  ҫитӗнсех пырат тата. Татса пӑрахма та 
ҫук. Иулташӑм, мӗн тумалаш-и? Канаш парасса 
шанатӑп.

Епӗ Елӗк районӗнчи Елекейкӑ йалсввгт пред- 
ҫедатӗлӗ. Ан манӑр—пре-е-едҫедатӗлӗ! Ҫекретарӗ 
йе счетовочӗ тесе ан шутлӑр. Ҫекретарӗпе сче- 
товочӗ епӗ хушнисене пӗр улӑштармасӑрах туса 
тӑрса пӗрле пӗлӗт кураймиччен ӗҫнӗ хыҫҫӑн кнле 
леҫсе хӑвараканнисем. Мана итлеҫҫӗ, йуратаҫҫӗ.

— Йепле вара?...
—• Е е-е есӗ ан та кала. Иртнӗ отчотлӑ пухура 

Ерхип арӑмӗ У.^йана:
—„Есӗр ҫекретарпе ӗҫке путнипе хутла пӗлмен- 

нисене вӗрентес тӗлӗшпе нимӗн те тумастӑр, ху- 
самӑр пата ӗҫпе пынӑ хутла пӗлмен хӗрарӑмсене 
улталаса йараттӑр", тесе каланине кӑтартса па- 
расшӑн пулчӗ.

Ҫук ун ҫине а н т а  кӑтартса пар. Ха.% хутла пӗл- 
мен хӗрарӑмсене вӗрентиеле. Вӗрентетпӗр ха. 
Хад) 1935-мӗш ҫул мар вӗт.

— Мӗншӗн хаф тин? 1935-мӗш ҫултах йура- 
ман-и?

— Йуранӑ пулӗ те. Хӑш пӗр чухне... итле-ха, 
сана лапах хутла пӗлмен хӗрарӑм кирлӗ пулат. 
Ун пек чухне иӗнле вара. Акӑ тӗслӗх:

Йаланхи пекех епӗ вӑ т  кун та пасартан ӳсӗр 
тавӑрӑнтӑм. Аха.^ выртаччен колхоз амбарӗсем 
патӗнчи хуралсене тӗрӗслеме кайрӑм. Пӑхатӑп, 
хуралҫӑ ҫук. Аха-а! Ӑҫта кайнӑ вӑл?

— Кунта-ҫке, епӗ хуралҫӑ, терӗ пӗр карчӑк.
— Есӗ мӗн туса тӑратӑн кунта!? М арш киле! 

Йар ху вырӑнна киннг, итлемесен халех арӗсле- 
тӗп! — тетӗп карчӑка. Хуралҫӑ кӗлет патӗнчен 
каймарӗ. „Йурамаст", тет. Вара хамах кинӗ Ма- 
карӑвӑ Акулинӑ (унӑн упӑшки ҫук) патне килне 
кайрӑм та:

— Есӗ мӗншӗн ват карчӑка хурал тӑма йатӑн! 
Вӑл хурал тӑма тивӗҫсӗр, пултараймаст. Халех 
тумлан та айта хурала, — итлемесен...

Тӑхӑр уйӑхран, ах, есрелӗ, мӗншӗн ҫав тӑхӑр 
уйӑх пулнӑ-ши? Ҫав хушӑра Кулине хӗр ҫуратса 
панӑ. Ҫуратни тарам-ха, ара, ҫуратнӑ хыҫҫӑя те- 
пӗр куннех, хам ӗҫлесе ларакан канце./ьзринех 
пычӗ те: . „ -

— Ман ача йатне ҫыртармалаччӗ, хӑшӗ ҫырат 
сирӗн?—тет.

— Епӗ, ҫекретарӗ епӗ, — терӗ Иӑван Павӑлч.
— Ачине мӗн йатлӑ хурас тетӗн? Ашшӗ кам? 

Мӗн йатлӑ?
—  Ашшӗ Давид Миронӑв, авӑ, ҫав, председа- 

тӗл текенни.

Ҫӳҫ-пуҫ вирелле тӑрса кайрӗ ҫакна илтсен. 
Пӗтӗм кӗлетке тӑрӑх темиҫе пин кӑткӑ чупнӑ пек 
сӑркӑлтатса кайрӗ ҫан-ҫурӑм. Ҫиленсе ҫитнипе 
пӗррех ҫапрӑм чышкӑпа сӗтел ҫине. Сӗтел ҫинчи 
графинсем маччанала ыткӑнчӗҫ.

— Ан ҫыр! Хур кӗнекӳне пуҫтарса. Ман ҫине 
ҫырма пултараймастӑн, — тетӗп ҫекретарне. Ман 
ҫекретар, Йаван Павӑлч, лайӑх ҫын, итлерӗ, пуҫ- 
тарса хучӗ кӗнекене.

Кулинене хӑваласа кӑкарса йатӑм киле. Кулине 
йалсоветне ача йатне ҫыртарма миҫе хуччен пы- 
нине шутламан. Ӑиа шутлама счетовода та при- 
каз пама асгуман. Анчах, ҫынсем каланӑ тӑрӑхӑн, 
тӑхӑр хугчен пынӑ вӑл. Ман ҫекретар кашнинчех 
ӑна суйса йама пӗлнӗ: „Шкап уҫҫи ҫухалнӑ“. 
„Председатӗлсӗр ҫырма йурамаст*. „^ сту  вӑл 
пичет пусмаст те, саккунсӑр ҫуралнӑ ача пулат“... 
татах та  ҫавӑн пек.

Йулашкинчен капла чӑсса пынипе ҫапах та 
хӑтӑлма ҫуккипе урӑхла май шыраса тупрӑмӑр. 
Кулине хутла пӗлмест, кӑшт кукӑрткаласа хӗрес- 
лесе аран-аран алӑ пусат. Панӑ хута нихӑҫан та 
вуласа пӑхайас ҫук. Пиҫенер йалӗнчи Трахви 
Ваҫлийӗ чуман ҫын. Вӑл ку ӗҫе сиссе тейулаймӗ. 
Ҫуралнисен кӗнеки ҫине ача ашшӗ Давид Мирв- 
нов вырӑнне „Ваҫили Трофимӑв“ тесе ҫыр, ачи 
йатне Давыдӑвӑ Раисӑ вырӑнне Виҫилйевӑ Раисӑ. 
Вуланӑ чухне „Давидӑвӑ Раисӑ" тесе вуласа кӑ- 
тарт, кайран ал пусма хуш»— терӗм йуратнӑ 
ҫекретаре.

Ӗҫ пӗтӗмпех еп каланӑ пек пулчӗ. Кулине ка- 
ланӑ — Давид Миронӑв, ҫекретар ҫырнӑ ача 
ашшӗ Ваҫили Трофимӑв, амӑшӗ—Акулинӑ Мака- 
рӑвӑ, ачи -В аҫил йӗвӑ  Раисӑ. Хыҫҫӑн ача ашшӗ 
„Д авид Миронов" тесе вуласа кӑтартнӑ. Кулине 
вуласа пӑхма пӗлмен. Ӑна хутла вӗрентмен. Акӑ 
ха.1) епӗ калани тӗле килчӗ кунта. Пире Кулине 
вулама пӗлменни, вӑл кукӑрткаласа М акарӑвӑ 
тесе ҫырма- пӗлни ҫеҫ „ҫӑлчӗ

Пире, хутла пӗлмен хӗрарӑмсене улталанӑ, тесе 
халӑх сучӗ суд турӗ. Еҫе ҫекретар мурӗ, ӳсӗр 
чухне: —Епӗр тем-те тума пултаратпӑр, епӗр ҫа- 
пла та капла... тесе мухтаннӑ хушӑра каласа йа- 
нипе ҫийеле тухрӗ. Ача ашшӗ Виҫили Трофимӑв 
мар — Давид Миронов, тесе решени ҫырнӑ.

Пит тарӑхрӑм куншӑн халӑх сучӗ ҫине. Епӗ 
камне те шута илмен.

Мӗн тумала-ши? Ача ашшӗнчен ҫӑлӑнма май 
пур-ши?

Кулииен Раисӑ кула+ ӗнтӗ ха;ь- Хитре кӗпе тӑ- 
хӑнасшӑн, сахӑр ӗмесшӗн, сӗт ҫийесшӗн. Амӑшб 
икӗ ачине пӗччен ҫителӗклӗ кирлӗ пек тумлан- 
тараймаст. Ача аш ш ӗ—Давид Миронӑвран али- 
мент илме хӑрат. „Кам пӗлет вӗсеяе, вӑл йалсо- 
вет предҫедатӗлӗ вӗт. Чнпер ҫывӑрнӑ ҫӗрех кил- 
се хурал тӑма тесе илсе кайга пусмӑрларӗ_ те. 
Алимент шырасан тем туса хурб, халӗ те ниӑ;та 
тухмасӑр хӑраса пурӑнатӑп“ тет._ Ку ӗҫре мана 
„Капкӑн" пулӑшмӗ-ши? — тет вӑл.

Ник. Минин.



Виҫӗ калав 
Тавлашу

Петӗрпе Иӑван тата  Михал пӗрре вы^ьанӑ ху- 
шӑра тавлашса кайнӑ. Тавлашува пуҫласа йара- 
канни Петӗр пулнӑ. Вӑл хулари зверинцӑра упа 
курни ҫинчен каласа панӑ та, йулашкинчен:

— Упа пек йӑвӑр кӗлеткелӗ урӑх тискер кайӑк 
ҫук,—тенӗ хӑйӗн упа курман йулташӗсене.

— Апла калатӑн пулсан, есӗ кит пулӑ ҫинчен 
илтмен еппин,—тенӗ ӑна хирӗҫ кӑтра ҫӳҫлӗ 
Йӑван.—Кит карапа та, хӳрипе ҫапсан, ҫӗыӗрме 
пултарат, Ӗненместӗн пулсан епӗ виҫӗмкун шкул- 
тан илсе килнӗ кӗнекене пӑх.

— Есӗ ху та пӗлместӗн,—тавӑрса хунӑ Йӑвана 
М ихал.— Чи йӑвӑр кӗлеткели слон пул_а+. „Слон* 
тенипе килӗшместӗр пулсав, епӗ сирӗн мечкӑна 
туртса нлетӗп.

Тавлашсан, тавлашсан хайхисем мучӗш патне 
чупса пынӑ.

Мучӗшӗ, журнал вуласа лараканскер, вӗсене 
каланӑ:

— Кам чи йӑвӑр кӗлеткелине пӗлесшӗн мӗн 
есӗр? Пӗлес килет пулсан, йурӗ, каласа парам. 
Ман шухӑшпа пуринчен те йӑвӑр кӗлеткели Йӑван 
пулат. Вӑл шкула кайас умӗн ирхине нихӑҫан та 
физку.1)Турӑ зарйадки тумас+,— тенӗ.

Нац>ӑ11а Та1ъ8
МаН)ӑ шкулта вӗреннӗ, Тащ ӑ ача сатне ҫӳре- 

нӗ. Ман)ӑ ирхине ашшӗсем тӑратм асӑр  вырӑн 
ҫинчен нихӑҫан та тӑман, Тащ ӑ йатли ашшӗ-амӑш 
вӑратасса кӗгме йуратман.

Тащӑ пӗрре ирех тӑрса хӑйӗн чи йуратнӑ Ва- 
рук йатлӑ пуканипе „ача сатне каймала" вы^ьаса 
ларнӑ.

— Ура ҫине тӑр ӗнтӗ! Ача сатне кайма вӑхӑт 
ҫитнӗ пайан!— тесе пуканене ура ҫине тӑратма 
тӑрмаш са халран кайнӑ пирӗн Тан)ӑ.

Ним тума ҫуккине кура, йулашкинчен Та^ьӑ 
пуканене питӗнчен ҫиҫсе илем пекки туса:

—  Выртсах ӗмӗр иртересшӗн!— генӗ. — Кама 
хывнӑ-ши есӗ, пукане йӑмӑкӑм?

—  Епӗ Ма^ьӑна хывнӑ, —  тенӗ пукане.— Авӑ 
шкула кайма вӑхӑт ҫитнӗ пулин те вӑл вырӑн 
ҫинчен тӑман,—тенӗ.

Кӑна илтсен, ытти пуканесем кулса йанӑ: сло- 
нӗ те кулнӑ, упи те кулнӑ, качаки те кулнӑ, сыс- 
ни те кулнӑ, пӗр тӑмран тунӑ чӑхӑ ҫеҫ, кулайман, 
мӗншӗн тесен унӑн кулмали тути унчченех ка- 
тӑлса ӳкнӗ пулнӑ.

Кушаи ҫӑврисем
кушак ҫӑврисем кӑмака кукринче пӗр-пӗрне 

хӑваласа ҫитсе тытмала выл>анӑ. ВыЛ)асан-вы.1)а- 
сан ҫӗнӗ йур пек Шап-шурӑ ҫӑмли, хуран ҫумӗн 
иртсе пынӑ чухне, питне хуран хӑрӑмӗпе вара- 
ланӑ. Ӑна кура унӑн тӑванӗсем унтан кулма ты- 
тӑннӑ:

— Ха-ха-ха! Пӑхӑр ха, пӑхӑр: пирӗн Мащукӑн 
пит-куҫӗ хуҫа ывӑлӗ Петукӑн пекех таса мар 
пулса кайнӑ. Ха-ха-ха! Месерле выртсах кулма- 
ла!—тенӗ.

Ку вара, Петук пек пулас ^ а р  тесе, пит-куҫне 
ҫума тытӑннӑ. Халӗ ирхине те, кӑнтӑрла та, каҫ- 
хине те питне ҫусах тӑра+. Пе+ук пек пулас те- 
мест. . .  . .  Мами.Уикаш т 1 || УММ1

— Петӗр, есӗ , 0 *  саспаллине кунта тӗрӗс ҫыр- 
ман. Вӑл санӑн „С “ саспалли пек тухнӑ.

— Есӗ , 0 *  урапа кӑлтӑрмачӗ йевӗр терӗн. Кун- 
та килнӗ чухне пушар сарайне кӗрсе  пӑхрӑм. 
Унти урапан хыҫалти калтӑрмачи— иккӗш те епӗ 
ҫырнӑ саспалли йевӗр, ӗненместӗн пулсан пӗр-пӗр 
ачана йарса пӑхтар.

ТЛсКмлй хут
Шкула ҫӳреме ҫул ҫитмен ача ашшӗнчен ыйтат:
—  Мӗн вӑл тетраг?—тет.
Ашшӗ кала1‘:
— Тетрат-и? Тетрат тесе пурне те, вӑл хисепре 

шкула ҫӳрекен пиччу тунӑ йӑнӑшсене те чӑтакан 
ҫӗленӗ хута калаҫҫӗ,—тет.

йив вӑрвитекеи
— Шкул ачисем хушшинче ашкӑнакансем пур, 

теҫҫӗ. Епӗ виҫӗ ҫул вӗрентетӗп, пӗр ашкӑвакан 
ача та курман.

— Тӗлӗнмеле? Хӑш шкулта вӗрентетӗн?
— Заочнӑ вӗрентекеннинче.

Шиулта
— Чехӑвӑн „Ж алӑбӑ кӗнекине" есӗ вуланӑ-и?
— Астумастӑп. Малтан кала: вӑл кӗнеке хӑш 

магазинта—Чӑвашсойуз магазинӗнче-и, Чебторг 
магазинӗнче-и, Промсойузӑннинче-и, йе ҫӑкӑр су- 
такан ларйокра?

вйрттХи каласл параиаи
Кӑҫал шкула кайнӑ ача колхоз клубне спек- 

такӑ.1 ) вы.1)анине курма пынӑ. Саектакӑ.1) пуҫлансан, 
артиссем суфД)0р каланӑ тӑрӑх кзласа пынине 
илтсен, агашӗнчен ыйтат:

—- Атте! Ку будкӑри ҫын мӗншӗн пӗрмайах ка- 
ласа пыра+, анчах уншӑн ӑна никам та, авӑ мал- 
ти сак ҫинче ларакан учитӗл те, йатламас+?



Й У П Т А Р У)
Ж. ЛОМОНОСӐВ.

Кун шавӗ кӑшт лӑпланчӗ ҫех,
Тумланчӗ кашкӑр кӗтӳҫ пек:
Мӑйран ҫакса йачӗ шӑхличӗ,
Хӑлхисене вӑл витрӗ калпакпа,
Кӗтӳҫ чӑпӑркине те илчӗ,
Унтан сулланчӗ вӑрманпа,
Кӗтӳ патне, апат илмешкӗн.
Курат унта вӑл: Ж учкӑ ҫывӑрат,
Иунашарах кӗтӳҫ выртат,
Выртаҫҫӗ сурӑхсем те ретӗн,
Илме вӑл пултарат кирек хӑшне.
Анчах, туыне шанмасӑр кашкӑр 
Чейен пуҫласшӑн калаҫмашкӑн,
Ҫаврасшӑн калаҫса сурӑхсене.

*) Вырӑссен паллӑ учоннӑйӗ тата поечӗ М. В. Ломоносӑв 
ҫуралии (1711-мӗщ ҫулта ҫуралнӑ) кӑҫал, нойабӗрӗн  19-мӗ- 
шӗнче, 2 2 5  ҫул тултарчӗ.

Вӑл ҫӑварне пӑртак ҫеҫ уҫрӗ:
Пуҫларӗ хыттӑн улама.
Вӑранчӗ ыйӑхран кӗтӳҫӗ,
Пуҫларӗ Ж учкӑ ҫапӑҫма.
Кӗтӳҫ тапратрӗ апатламашкӑн 
Рычакпала, йытти—туллат.
Кайран аван ӑнлэнчӗ кашкӑр:
,Ы тла хӑтлантӑм* пулмала*.
Вӑл ахалех ҫапла тумланнӑ,
Йӑпатупа та ӗҫ тухман ун,
Кӗтӳҫ нумай шухӑшламан:
Тумне сӳнӗ вӑл кашкӑрӑнне.
Калап сире кӗскен, ӑнланӑр 
Ҫак сӑвӑри тӗп шухӑша:
Ҫак тӗнчере кам кашкӑрла ҫуралнӑ, 
Пулайрас ҫук вӑл тилӗ нихӑҫан.

Уҫли. Ваҫ. куҫарнӑ.

Хӗле хирӗҫ
(Чӑвашпромстрахкассӑ сотрудникӗсем нойабӗрӗн 

12-мӗшӗнче калаҫса ларнинчҫн)

— Ку ҫуртра мӗнле хӗл каҫӑпӑр-ши?
— Кӗрӗк, тӑлӑп тӑхӑнса пӑсланса анчэх ларӑ- 

пӑр, Ҫурт ҫуртах вӗт, командировкӑра Петӗр му- 
чин ҫара ҫуни ҫинче лзрса ҫӳренинчен хӳтӗ- 
рех вӗт.

—- Петӗр Хветӗрч ку ҫурта йусасси ҫинчен леш 
кӗркуннех шутлама пуҫланӑ-ха та, анчах йӗплӗ 
ҫӑмах хыптармасӑр шухӑш пуҫ патне килмест те- 
се, тӑнран кайса ҫынпа йумахлама пӑрахрӗ.

— Мӗн калйҫса ларатӑр? Сывӑ и, йулташсем! 
Кайграх йулса килме лекрӗ. Ман ӑҫтан сӗтел 
тупса ларса ӗҫлес-ши, сӗтел те, пукан та ҫук.

— Хамӑр пата кил! Пирӗн сӗтел, ури хуҫӑк 
пирки, кайса ӳкесшӗн, икӗ айкинчен тӗкӗленсе 
ларнипе чараймастпӑр, виҫҫӗн тытса ларма ҫӑмӑл* 
тарах пулӗ,

— Чернил)ницӑпа ручкӑ ӑҫтан тупас?
— Веҫ унта предҫедатӗл сӗтели патӗнче пушӑ 

бутылкӑ нумай, вӗсене татса темиҫе чернид>ницӑ 
та тума пулат.

Канцед)аринче алӑсталӑх маҫтерскойӗ пулса 
ларчӗ—бутылкӑсенчен темиҫе черннЛ)Ницӑ пула- 
пула ларчӗҫ, Предҫедатӗл кӗрет.

П р е д ҫ е д а т ӗ л : - В ӑ г  ку, рационализаци, кун- 
шӑн преми пама та йурат, анчах укҫа ҫук-ха, ҫа- 
вӑнпа Йӗпреҫри страхактивсене иртнӗ ҫулхи пре - 
мисене те парайман.

—Ӗ ҫ п е  К и л н ӗ  1-м ӗ ш ҫ ы н:—Ку учрежде- 
нине виҫӗ кун шыраса аран тупрӑм, „промстрзх- 
кассӑра лачакапа тислӗк ҫине кӗрсе ларм ала“ те- 
нине нихҫан та  ӗненменччӗ, тӗрӗс х пулнӑ мӗн.

2 - мӗ ш ҫ ы н:—-Театӑра кайма укҫа пӗтнӗ хушӑ- 
ра кунта килес пулат-ҫке. Кунта театӑртинчен те 
лайӑхрах курма та, кулма та пӳлат.

С о т р у д н и к : — Ун пек „комедисем“ пирӗн 
кашни кунах пулаҫҫӗ. Хӗлле те ҫавӑн пекех пул- 
сан, шӑнса ларнине те манса кайӑн.

Микрофон.

Пиҫм оносцӑ:—Ҫак хаҫата адрӗсӗ ҫинче кӑтарт- 
Еӑ ҫынна пар.

П ортнов учитӗл арӑм ӗ :—Хут пӗлместӗп-ҫке?
Пиҫмоносцӑ;— Ок+абӗр ревод>уци 20 ҫула кай- 

рӗ, мӗнле хут пӗлмесӗр пурӑнма намӑс мар сана!
П ортнов  арӑмӗ: Мана упӑшка Тӑвай районӗнчи 

„кӑтартулӑ“ хут пӗлмен хӗрарӑм туса хӑварасшӑн 
вӗрентмест, вечӗрсенче тӗттӗмлӗхе сут тунӑ чух- 
не айӑпланаканни вырӑнне ларма ҫын йултӑр тет.



Есех ҫӗнтертӗн

М и х а л :  Сывӑ-и?
П е т р о в и ч  (пЗхмасӑр шут ҫинче шутлат).
М и х а л ;  Злраҫтйе, Иван Петрович!
П е т р о в и ч :  А-а! {П уҫне ҫӗклемесӗр). Мбн 

тен?
М и X а л (/гаа/гаа хыт тӑнрах): Здравствуй, те- 

тӗп!
П е т р о в и ч  {пуҫне ҫӗклесӗ):— к -а  еси вйл? Есӗ 

тем те калӑн. {Ш утлагН). 30 та 30 тата 2 тенкӗ 
те 30 пус, кӑларас 130. 30 пула¥.

М и х а л :  Минутлӑха чӑрмантарма йура+-ши 
сире?

П е т р о в и ч  (хускалм асӑр). Йурамас¥. 30 та 
30...

М и х а л :  Пирӗн ӗҫ пур, сирӗнпе калаҫса нӑхас 
тетпӗр.

П е т р 0 в и ч: Ну?
М и X а л: Физкул)турнӑй плошчядкӑ тӑвас пирки.
П е т р о  в и ч :  О-о-о, ун ҫинчен ыран кил!
М и х а л :  Мӗнле ыран, Иван Петр...
П е т р о в и ч :  Ӑнланмарӑн тӑк ыран тепӗр кун- 

не кил, ну 15 кил! Ну, мӗн тӑран-ха?

Тепӗр кунтан.
М и X а л: Ырӑ кун пултӑр, Иван Петрович! 

(П а узӑ )
П е т р о в и ч  (сӗт ел хуш ш инче чакаланат ).
М и х а л ;  Ну, пайан вӑхӑт пулӗ ӗнтӗ, Йван 

Петрович?
П е'т р о в и ч: Каккуй сан ваЛ)Д)И вӑхӑт. {Вас- 

каса шырат).
М и х а л :  Мӗнле?
П е т р о в и ч  {ӑна ит лем есӗр): Ӑҫта карӗ вӑл?
М и X а л: Ӑра, епӗр колхоз спартакиадине ха- 

тӗрленес тенӗччӗ.
П е т р о в и ч :  Виҫӗмкун ҫакӑнтах хутӑм те- 

рӗмҫке.
М и X а л: Вара сан пата килсех вӑхӑт иртсе 

кайтӑр-и?
П е т р о в и ч :  Ӑҫта карӗ вӑл?
М и X а л: Мӗн? Иван Петрович,— е?
П е т р о в и ч  (чӗнм ест , ывӑнса ларат ).
М и х а л  (чӑт айм асӑр):— У\вая Петрович!
П е т р о в и ч  (ҫиленсе) : —Лаша пуҫӗ!
М и X а л: Ӑҫта?
П е т  р о в и  ч: Кӑмака ҫинче, аму панче! Илт- 

рӗн-и?
М и х а л :  Есӗ хулентерех. Еп, еп те куркаланӑ 

ҫын.
1 1 е т р  о в и ч: Ан кӑшкӑр, кунта - учреждени, 

ӗҫсӗр килме йурамасН
М и х а л ;  Тӗрӗс!
П е т р о в и ч :  Апла пулсан тухса кай.
М и X а л: Мӗнле, вӗт есӗ ыран килме хушса 

йатӑн?!
П е т р о в и ч :  Вот ыран кил ҫав1
М и X а л: Ман ӗҫ... мӗнле...
П е т р 0 в и ч: Ӑн мӗнлетсе тӑр {порт ф ӗлпе  

ш ут не илсе  кайма т ӑрат ). Ыран кил, ман ра- 
йона каймала. {Т ухса  кайат ).

Ми ха л :  Ха, вот йапала!

(ФЕЛЙЕТОН)
Ӗҫ« Вӑрмар районӗнчи А рапуҫӗнч* нулса иртнӗ.

Тепӗр кунтан.
{Иван П . карӑнкаласа  ларат . у н т а н  пирус  

т урт са йарат , ҫын килнине  курсан хаҫат тытса 
ларсгт. М и ха л  кӗрсе тӑрагк, Петрович ним  чӗн- 
месӗр ларат . Леш  кайм аннине кура).

— Ну! Мӗн ӗҫпе?
М и X а л: Вӑт, Иван Петрович!
П е т р о в и ч :  Кӗскен кала!
М и X а л: Физкуд)Турӑ коллективӗ организаци- 

лерӗмӗр.
Т е т р о в и ч :  Кун ҫинчен района кайса калӑр. 
\/1и X а л: Мӗнле райоеа?
Т е т р о в и ч :  Пире мӗн ӗҫ, района кайса кала! 
VI и X а л: Ҫук, Иван Петрович! Район хамӑр 

йала йачӗ.
П е т р о в и ^ ч :  Мӗн тума?
М и X а л : Йалсоветпа колхоз пулӑшмала, терӗ.
П е т р о в и ч :  Хут пур-и?
М и X а л; Акӑ пур.
П е т р о в и ч  {вулат): — ,Физ. коллектива ин- 

струментсем илме укҫан пулӑшӑр*. Постановлени 
пур-и?

М и х а л :  Акӑ вула.
П е т р о в и ч  (вулагку.— „Республикри квлхоз 

спаргакиадине хатӗрленес тӗлӗшпе хыттӑн ӗҫле- 
меле“. Кунта пулӑшасси ҫинчен каламан.

М и х а л :  Малала вулӑр-ха.
П е т р о в и ч  (бщла/«).-—„Колхозра стадионсем, 

плошчадкӑсем уҫмала".
М и х а л :  Е-е, ехе!
П е т р в в и ч  {хаҫат а парса):— Купта колхоз 

пулӑшмала тесе каламан.
М и х а л :  Тата маларах вулӑр-ха.
П е т р о в и ч  {вуласа )— „Спартакиадӑна лайӑх 

иртермеле“. Кунта та ҫук.
М и X а л {кӑтартса): А— ку мӗн? Ку ӗҫре кол- 

хоз правленисен пулӑшса пымала", е?
П е т р о в и ч :  Постановленисене темле те ҫыр- 

на пулат.
М и X а  л: Как?
П е т р о в и ч :  Никак!
М и X а л: Мӗнле никак?
П е т р о в и ч :  Нимле те мар.
М и х а л ;  Ну, пулӑшаймастӑр пулсан, парӑр 

пире мӗн чухлӗ те  пулсан укҫа.
П е т р о в и ч :  Укҫа-и? А . . Ӑна пар сире, кӑна 

пар, тата укҫа пар. Ҫӑлтан тухмаст вӗт вӑл укҫа.
М и X а л: Апла пулсан, ҫак хут ҫине „пулӑш- 

мастпӑр" тесе алӑ пусӑр.
П е т р о в и ч :  Постой-ха есӗ, йулташ физкуд)- 

турник, теҫҫн-ха сана. Кун ҫинчен правленинче 
сӳтсе-йавас пулат.

М и х а л :  Хӑвӑртрах сӳтсе-йавӑр-ха, йалти ҫам- 
рӑксем чӑтаймасӑр кӗтеҫҫӗ.

П е т р  о в и ч: Мӗн чухлӗ кирлӗ-ха сире?
М и X а л {хут  парса):—278 тенкӗ, акӑ ҫметӑ.
П е т р о в и ч  {тӗлӗнсе): О-о, пит нумай!
М и X а л: Хамшӑн мар, колхоз ҫамрӑкӗсемшӗи!
П е т р в в и ч :  Юэлхоза кирлӗ мар-ха унта сик- 

келесе ҫӳресси. Кунта хула мар.
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М и X а л: Мӗнле? Постановлени-и?
П е т р 0 в и ч: Ун чул пултараймастпӑр.
М и X а л: Мӗн чухлӗ пултаратӑр?
П е т р о в и ч :  5 тенкӗ йулнӑччӗ, ҫавна парсан... 

Правленинче сӳтсе-йавӑпӑр.
М и X а л: 5 тенкӗпе епӗр ҫӑмха та илеймест- 

пӗр вӗт, мӗнле-ха, Иван Пет...
П е т р о в и ч  {пӳлсеу. Пӗрре калавӑ сана сӳтсе- 

йаватпӑр тесе. Точкӑ!

Темиҫе кунтан.
М и X а л: Ну, сӳтсе-йаврӑр-и!
П е т р о в и ч  {ӳсӗру.—Йавман-ха.
М и X а л: Хӑҫан йаватзр?
П е т р 0 в и ч; Паллӑ мар-ха.
М и X а л {тертленсеу.—Есӗр, Иван Петрович, 

чисти бӳрократла ӗҫлетӗр.
П е т р о в и ч :  Мӗн-мӗв?..
М и X а л: Бӳрократ тетӗп.
П е т р о в и ч :  Епӗ бӳрократ-и?
М и X а л: Есӗ!
П е т р о в и ч  (кӑкӑрне чышса):— ЕпЬ бӳрвк- 

рат-и?
М и X а л: Есӗ, есӗ бӳрвкрат, ӗҫме пӗлетӗн, ӗҫ 

тума пӗлместӗн, вон шӑпӑрпа хӑваламала сана!
П е т р о в и ч :  Хӑвалӑр, вӑрман касма кайатпӑр.
М и х а л :  Сирӗн ҫинчен Шупашкара пӗлте- 

рем-ха.
П е т р о в и ч; Йерипен, ачам, есӗ мӗн ӗҫпе 

килнӗ-ха?
М и X а л {лӑпланарах):—Ӑна та ыанса кайрӑн-и?
П е т р о в и ч :  Укҫа пирки зайавлени пӑр, унта 

пӑхса тухӑпЭр.
М и X а л: Акӑ зайавлени!
П е т р  0 в и ч; Епӗ пӗччен параймастӑп.

Килӗнче.
М и X а л; Васканипе хӑвӑр килех килес, терӗм
П е т р о в и ч :  Ман кунта укҫа ҫук.
М и X а л: Мӗнле, ӑҫта пур?
П •  т р 0 в и ч: Правленинче.

Правленинче.

М и X а л; Хӑвӑртрах парӑр-ха ӗнтӗ.
П е т р в в и ч  (ш ухӑш ласа):—Парасси вӑл ҫӑмӑл. 

{Кӑшкӑрса): Кирил Л)вович, памала-ии вӗсене?
К и р и л {пӳлӗмрен):— Сӳтсе.-йаъас пулат ун 

ҫинчен.
П е т р о в и ч  {пу;не хыҫса): Иаҫлӗрен йулначчӗ, 

ҫавна парсан.
К и р и л  {пулӗмрену.— Постаяовпеш  пуртӑк па- 

расах пулат ӗнтӗ ӑна. Пайан тумасан та, ыран ту- 
тараҫҫех вӗт ӑна.

П е т р о в и ч :  Ҫав сиккелесе ҫӳремелиш?не_х 
укҫа тӑкаҫҫӗ те. {Ш ухӑш ласан). Ҫӗнӗ ҫулта парӑ- 
пӑр. Ун ваД)Д)И укҫа йулман.

М и х  ал :  Тӑхта-ха пӗтӗмпех манса кайнӑ. {Х ут  
парса). Акӑ сире хут парса йачӗҫ.

П е т р о в и ч  {вуланӑ хыҫҫӑн): Тӗрӗс, вон 
тахҫанах ҫапла кирлӗччӗ, есӗр те ӑнлангарма пӗл- 
местӗр, епӗ ку постановленине пурнӑҫа кӗртме- 
сен начар пулассине ӑнланман. Укҫан парас-ши, 
чек ҫырса парас пуд).

М и X а л: Укҫан пар.
П е т р о в и ч :  Есех ҫӗнтертӗн! {Ш утласа па- 

рат ).
Ениш-Никитин.

Лешсем ӑҫтисем  пулчӗҫ ара?
Т утарк ас  районӗнчи Тереҫ ко л х о зн и кӗсем .
Ма вӗсен малтан ҫынни, хы ҫҫӑн  л аш апа  кайаҫҫӗ?
Ара к о л х о зр а  тилкепе ҫитмен пирки лаш ине ҫавӑтса  ҫӳреҫҫӗ.



Кӑмпапа ҫӑвар
Пйхчаҫимӗҫсойуз ҫынни пӗрре йал урамӗпе ирг- 

се пынӗ. Урам варринче ачасем выд^аса ларнине 
курнӑ. Выд)аканӗсем пурте ҫӑварӗсене карса пӑ- 
рахнӑ, хӑйсем умӗнче выртакан кӑмпа ҫинчен ку- 
ҫӗсене пӗр самантлӑха та илмесӗр пӑхса ларнӑ.

— Мӗн туса ларатӑр-ха, ачасем, есӗр кунта?— 
тесе ыйтнӑ вӑл вӗсенчен.

Ачисем калэнӑ:
— Пахчаҫимӗҫ сойузла выд>атпӑр. Ҫак кӑмпа 

хӑйех тӑварланса пврӗн ҫӑвзра кӗрсе ӳкессе кӗт- 
се ларат.пӑр,—тенӗ.

Кӑтартулӑ ӗҫлекен млаазин ҫинчен
— Ҫакӑ магазин питех те тӗлӗнмеле магазин 

пулнӑ.
— Мӗн йенчен?
— Уҫӑлнӑранта унта пӗрре т е р а с тр а тӑ  пулм.дн. 

Ҫыннисем те уҫӑлнӑ чухне пулнисемех ӗҫлеҫҫӗ.

Мӑннисен курсӗнче
— Нзйутон саккунне пӗлетӗн-и есӗ?
— Темле?
— Мӗнле „Темле"?
— Малтан ҫӗнӗ кодекс тӑрӑх  вӑл ииҫемӗш 

статйа пулнине каласа пар, вара калӑп.

Правлени асӑрхамасан
— Пирӗн кооперативра пайантанпа прикашчик- 

ра ҫӗнӑ ҫын ӗҫлет.
— Ҫӗнӗ? Ӑҫтан вӑл... ҫӗнӗ ҫын пулат виҫӗ хут 

судпа айӑпланнӑскер.

Шанман ҫын
Маншӑн пулсан вӑл тухтӑр панӑ емел ыра- 

такана тӳрлетмест.
- Ма, асанне?

— Епӗ пӗрре урана ыраттарнӑччӗ. Емелне илсе 
килтӗм те кӑштах сӗркелесен ахалех тӳрленчӗ.

Анланман
Илтни есӗ— пирӗнСӗнтӗрвӑрринчи ,Сой;^утиЛ)“ 

хатӗрлев пунктин пуҫлӑхӗ пулса ӗҫленӗ Иерш о- 
вӑн „алли кукӑр“ пулнӑ: икӗ ҫул хушшинче пай- 
тах спекул^аци туса, суйа роҫпискӑсем ҫырса жу« 
ликла хӑтланса пурӑннӑ.

' — Алли кукӑр пулнӑ тетӗн? Кукӑр алӑпа суйа 
роҫпискӑсем мӗнле ҫырнӑ вӑл?

Хӑш-пӗринче чӑнах та ҫук
— Мӗнле_ есӗ паҫӑр мана пит интереслӑ кӗне- 

ке кӑтартрӑн? Кайран вӑл кӗнекене икӗматазинта 
шырарӑм—тупаймарӑм.

— Мӗнле кӗнеке кӑтартнине астумастӑп. Икӗ 
магазина кӗрсе те тупма пултараймарӑн пулсан, 
вӑл апла жалӑбӑ кӗнеки пулнӑ. 1

Икӗ хут ӳснӗ
пысӑклатас еҫсем си-— Шкул библиотекне 

рӗн мӗнле пыраҫҫӗ?
—  Нумай пулмаст Мӳнхаузен ҫинчен ҫырнӑ кӗ- 

неке туйантӑмӑр та, ӑна туйансан, кӗнекесен хи- 
сепӗ библивтекӑра икӗ хут ӳсрӗ.

„Палланӑ ҫы нсем“ хӳттинче пурӑнма 
вӗреннӗ ҫын

— Мӗнле-ха есӗ кӑрчанкӑ (кӗҫӗ) йертнӗ?
— Палланӑ ҫын урлӑ.

Пионер ӳсӗр  ашшӗне
— Сан ҫине пӑхатӑп та епӗ, ачам,—есӗ пӗтӗм- 

пех мана хывнӑ.
— Ҫук, атте, сӑра сзна хывнӑ. Епӗ, сана мар, 

комсомола хыввӑ.

Ҫӗнӗле хисеп
— Санӑн ывӑлу миҫе ҫулта?
— Октабӗр уйавне виҫҫӗмӗш хут иртерет ӗнтӗ.

Ку коЦ)ӳх Трак 
районӗнчи „Правда“ 
колхоз к0 Ц)Ухӗ мӑр. 
Унта лаш асене та- 
сатмаҫҫӗ.
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Кусене таш яамали плош чадкӑсеичв тӑтӑш ах  „пурнакансем * хуш ш инче курм а пула11. Вӑсем театрсене ҫӳремеҫҫӑ, кино- 
на, у н т а  тӗттӗм пирки ҫеҫ, ҫӳрекелеҫҫӗ . Х аҫатоенче вӗлтерӳсем п е пулни-иртнисене ҫеҫ вулакалаҫсӗ. К ӗвекесене вӗсен  
хтлӑымисене, хыт хупӑллнсене анчах й у р атаҫҫӗ , мӗнш ӗн тесен ҫавӑн пек  вӗнекеоем  ҫине вӗр екея  чейнвк йе хӗрти1^ 
утук йе тата патеф ов лартм а пула+  С таханӑнаа йухӑм  вӑсене, ту хӑҫл ӑ  ӗҫлем в х у щ вӑр ан , кӑмӑла кай м ас^..



Т утлӑ ӑ й х ӑ
Шупашкар ҫулӗпв икӗ колхозник пыраҫҫӗ. Кай- 

сан, кайсан ҫавсем ҫул варринче ҫывӑрса вырта- 
кана кураҫҫӗ. Кусен кам выртнине пӗлес килет, 
анчах пӗлме май ҫук,— ҫывараканни пит-куҫне 
айалала туса рогожӑ витӗнсе выртнӑ.

— Манӑн шухӑшпа, ҫак ҫывӑракан ҫын хамӑ- 
рӑн колхозри М О П Р организацин ҫекретарӗ пул- 
мала,— те р ӗ  перремӗшӗ.

— Ҫук, вӑл мар,— терӗ иккӗмӗшӗ.—Манӑн шу- 
хӑшпа турӑсӑрсен организацин ҫекретарӗ Упрам 
Ваҫли ҫывӑрма выртнӑ.

Пӗри ,ҫ а в ӑ ‘ тет, тепри ,к у ‘ тет. Тавлашсах 
кайаҫҫӗ. Ҫулпа тепбр ҫын иртсе пырат.

— Ырӑ ҫынӑм! Пирӗн тавлашува тархасшӑн 
татса пар-ха. Акӑ ҫакӑ ҫывӑракан пирки тавла- 
ш ува кӗрсе карӑмӑр. Сан шухӑшпа ҫав ҫывӑра- 
канни кам пулма пултарат?—теҫҫӗ хайхи ҫынна.

— Кам пултӑр: пирӗи Сӗнтӗрвӑрри районӗнчи 
Камайӗвӑ йалсовечӗ ҫумӗнчи обчӑлӑ суд предҫеда- 
тӗлӗ Ҫмелов вӑл1 Тем тесен те вӑл, мӗншӗн 
тесен обчӑлӑ суд пӑхса тухмали ӗҫсем 200-тен 
иртсе кайнӑ... хӑш ӗҫӗсем ш капра ҫулталӑк ҫурӑ 
выртаҫҫӗ. Ҫав ҫывӑраканни Ҫмелов тесе, укҫа 
хурса тавлашма та  пултаратӑп!

— Обчӑ сучӗ ун пек ҫывӑрма пултараймаст. 
Ҫывӑрсассӑн та кун пек харлаттарас ҫук.

Пӗри: ман тӗрӗс, тет; тепри: ман тӗрӗс, тет; 
виҫҫӗмӗшӗ: ман тӗрӗс, тет, Хӑшӗ калани тӗрӗссине 
пӗлме ҫук. Ҫулпа пӗр хӗрарӑм, чӗрес Йӑтнӑскер, 
иртсе пынине кура, унран ҫывӑраканни мӗнле 
ҫынне каласа пама ыйтаҫҫӗ.

— Пирӗн Тарӑн ҫырмари хӗрарӑм организатӑ- 
рӗ,— тет вӑл кусене.

Каллех килӗшмеҫҫӗ.
—  Мӗн пирки тавлаш атӑр?—тесе ыйтат пӗр 

каччӑ, лаш апа кайаканскер, трантас ҫинчен анса 
вӗсем патне пырса.

Кусем ӑна йӗркипе каласа параҫҫӗ. Каччӑ кул- 
са йарат.

— Ытлашши инҫе кайнӑ есӗр шыраса,—тет.
— Пирӗн Тойдерек колхозӗн (Ишлей р.) реви- 

зи комиҫҫи членӗ ҫывӑрнине курнӑ та... такам 
тесе шутланӑ. Епӗ халӗ ҫеҫ унтан тухса килтӗм...

Ӑна малала калама памарӗҫ... Пӗри .ҫавӑ* тет, 
тепри „ҫавӑ“ тет. Нихӑшӗн те ыттин айне пулса 
йулас килмест.

— Пирӗн Анатри М акаҫ йалӗнчи вулав ҫурт 
пуҫлӑхӗ Борисӑв вӑл,—тет пӗр комсомолла тум- 
ланнӑ йӗкӗт, кусем тавлашнине итлекелесе тӑнӑ 
хыҫҫӑн.—Вулав ҫурчӗ кирек хӑҫан та питӗрӗнчӗк... 
Ӗненмесен кайса пӑхма пултаратӑр. Сӗнтӗрвӑрри 
районӗнче ун пек вулав ҫурчӗсем...

— Ҫук, йӑнӑшатӑн! Вулав ҫурт пуҫлӑхӗ пулсан, 
пуҫ айне кӗнекесем хунӑ пулӗччӗ. Кун ҫук. Хӗра- 
рӑм организатӑрӗ вӑл,—тесе пӳлсе илет ӑна па- 
ҫӑрхи чӗрес ҫакнӑ ватӑ йенеле сулӑннӑ хӗрарӑм.

— Вӑл мар! Обчӑ сучӗн предҫедатӗлӗ пулса 
ӗҫлекен Ҫмеловах вӑл,— тет виҫҫӗмӗшӗ.

— Ҫмелов мар, Борисӑв,—тет тӑваттӑмӗш ӗ.
Тавлашаҫҫӗ, тавлашаҫҫӗ. Нийепле те тавлашса

татӑлаймаҫҫӗ.
Вӗсене хирӗҫ сумкӑ ҫакнӑ ача чупат.
— Ҫав ачаран ыйтӑпӑр. Кӑчухнехи ачасем

мӑннисенчен нумайрӑх пӗлекен... Ачам, ҫакӑнта 
ҫывӑраканни камне пӗлместӗн-и есӗ?

— Пӗлмесӗр. Куд>ттаварсем сутакан магазин 
пуҫлӑхӗ вӑл. Червил кӗлеячи ҫук. лайӑх перо 
ҫук, тетрат ҫук. Ун ҫук, ыттисен ма пур? Ытти- 
сем ҫывӑрмаҫҫӗ, ку ҫывӑрат, ҫавӑнпа ҫук. Ав мӗн- 
ле хӑрлаттарат вӑл. Перопа тӗртесчӗ сӑмсинчен!

— Ес ача нимӗн те пӗлместӗн!
— Мӗнле „пӗлместӗп!—тет хӑйулӑ ача, мӑнни- 

сем айне пуласси килмен пирки.—Авӑ тата _те- 
пӗр ача килет. Вӑл та ман пекех калӗ, ак курӑр... 
Кил-ха!.. Аҫтисем ес?

— Тутар республикӗнчен.
— Пит аван. Кала-ха. Кам ҫакӑнта ҫывӑрат?
— Епӗ вӗреннӗ Савкач шкулӗн администрацийӗ 

ҫывӑрат. Шкулӑн столовӑйӗнче кӑнтӑрла хунарпа 
шырасан та пӗр кашӑк та, пӗр чашӑк та тупас 
ҫук. Ачасем килӗсенчен чиксе пырса кашни кун 
пӗр кашӑк пуҫн^? ҫийеҫҫӗ...

—- Пелеймерӗн! Ав, тепӗр ҫын килет. Ҫавӑнтан 
ыйтӑпӑр. Ей, мучей, кил-ха! Пирӗн тавлашува 
татса пар-ха. Ҫак ҫывӑраканни кам саиӑн шухӑ- 
шупа?

— Сӑмси шӑхӑрат тем?—терӗ кучи ҫывӑракан 
патме пырса.—Сӑмси шӑхӑрат пулсан, вӑл пирӗн 
Вӑрмар районӗнчи Енӗшпуҫӗнчи „Аниш“ колхо- 
зӑн руководитӗлӗсенчен пӗри пулмала. Колхозӑн 
350 тӗп улмуҫҫи пур, анчах, картасем тытманни- 
пе, выд)ӑхсем ҫеҫ пахчара ҫӳреҫҫӗ. Правлени, ҫы- 
вӑрнӑ пирки, улмуҫҫисем выД)ӑх мӑшкӑлӗ пулни- 
не кураймаст. Тем тесен те „Аниш‘ колхоз пред- 
ҫедатӗлӗ ҫакӑнта ҫывӑраканни,—терӗ кӑсйинчен 
чӗлӗмне кӑларса.

Кӗҫтенкки Манттай йатлӑ йалкор пырса тӑчӗ, 
Шупашкара „Капкӑн* редакцине пыыа тухнӑскер.

— Санӑн шухӑшупа ҫак^ҫывӑраканни кам?
— Камӗ паллах: пирӗн Йӗтӗрне районӗнчн Ка- 

рикассинчи комсомол организатӑрӗ Ҫеменӑв вӑл! 
Ӗненместӗр пулсан, акӑ епӗ ун ҫинчен ҫырнӑ 
.Кӗске нар истори" йатлӑ заыеткӑна вуласа пама 
пултаратӑп. „Капкӑн* редакцине пама ҫыртӑм.

Вӑл мар—ку, ку мар—вӑл. Тавлашу пӗтме мар, 
кашни самантрах хӗрсе пырат.

Ҫулпа утса пыракансем—хула йенчен килекен- 
нисем те, хулана кайаканнисем те чарӑнса тӑрса 
ирӗксӗрех тавлашува кӗрсе кайаҫҫӗ.

— Ҫывӑраканни Кириллӑв вӑл,— терӗ Ҫӗрпӳ 
районӗнчи Аслӑ Тука./ь йалӗнчен хулана пыракан 
пӗр илемлӗ хӗр.—Октабӗр уйавӗ иртрӗ, анчах 
пирӗн ,В улкан“ колхозра ҫапман ыраш капанӗ- 
сем халӗ те ҫумӑр айӗнчех йӗпенсе лараҫҫӗ. Ки- 
риллӑв ҫывӑрман пулсан...

— Кириллӑв тетӗн? Кириллӑвҫав, тӗрӗс каларӑн! 
Анчах ,В улкан‘ колхозри мар, пирӗн Йешкилтри 
(Шӑхасан районӗ) „БоД)Шевик“ колхозри Кирил- 
лӑв, 1-мӗш бригадӑн бригадирӗ ҫывӑрат унта! 
1-мӗш бригадӑ хывнӑ ҫилоса витмесӗрех ҫӗртсе 
йанӑ. Ҫилос тума тийесе килнӗ улма аврисене 
выд)ӑхсене ҫитерсе йанӑ. Тупата Кириллӑв!

— Есӗ ху Кириллӑв!—тесе хучӗ ӑна Ҫӗрпӳ 
районӗнчи Кӑшаркассисем.—Пирӗн ,П и о н ер “ кол- 
хоз клубне тӑвакансенчен пӗри ҫывӑрат унта. 
Клуб тума тытӑнни икӗ ҫул. Анчах ку ӗҫ пайан-
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хи куна ҫитсе те вӗҫленмен; тӑррине витмен, кан- 
тӑкӗсене лартман... Ҫывӑраканни вӑлах...

— Апла калатӑр пулсан, Ентрийалӗнчи (Шӑха- 
сан районӗ) ,П аттӑр“ промколхозӑн тулӑпа сӗлӗ 
арпине тытса пӑхсан, унтан кӑвак тӗслӗ посыпка 
пек йапала анчах вӗҫнине пӗлместӗр. Пӗлнӗ пул- 
сан, ,П аттӑр“ колхоз предҫедатӗлӗ Йефииӑв те- 
меле есӗр!

— Пӑхам-ха; хутланса выртни вӑл, тӑсӑлса 
Еыртни?—терӗ тепӗр ҫын.— Хутланса выртнӑ тем. 
Хутланса выртнӑскер вӑл ӗнтӗ пирӗн Йетӗрне ра- 
йонӗнчи Пушнар колхоз предҫедатӗлӗ Димит- 
рийӗв пулӗ-ха. 4-мӗш бригадӑн утӑ капанӗ ҫӗрсе 
кайнӑ. 1935-мӗш ҫулта туса пӗтернӗ електростан- 
цийе, динамӑпа ытти хатӗрӗсем веҫех пур пулин 
те, пайан кунчен те ӗҫе йаман. Ҫавӑн пекех 
193б-мӗш ҫулта сыснасем вад)Д)И вите тума ты- 
тӑнса, ӗҫне пайан кунчен те вӗҫлемен...

— Пирӗн местком предҫедатӗлӗ ҫывӑрат. Ҫур- 
кунне фекалисем пухнӑранпа пайан кунчен ни- 
мӗн ӗҫлемен...

Тавлашрӗҫ, тавлашрӗҫ, усси пулни курӑнмарӗ.
Ҫулпа, вӗсем патӗнчен красноармейӗц—паттӑр 

йӗкӗт иртсе кайат. Ҫул варринче ха<ӑх пухӑнса 
тӑрга тем ҫинчен тавлашнине курсан, чарӑнса тӑ- 
рат те, халӑха ,чест“ парса здоровӑ тӑват.

— Мӗн пирки тавлашу пырат?—тесе ыйтаФ 
вӑл вӗсенчен.

Тавлашакансем, паллах ӗнтӗ, мӗн пирки тав- 
лашнине ӑнлартарса параҫҫӗ.

— Кам ҫав тери тутлӑн ҫывӑрса выртнине пӗ- 
леймерӗмӗр,—теҫҫӗ.

Красноармейӗц вӗсем ҫине пӑхса илсе, вӗсене 
ҫапла калӑт:

—  Ех, есӗр те!.. Кам ҫыьӑрнине пӗлместӗр! 
Есӗр ҫывӑратӑр, есӗр!

— Мӗнле ,епӗр"?
— Есӗр ҫав... ну сирӗн обшчӗствӑ... Хӑвӑр суй- 

ласа лартнӑ ҫынсене тыткалама пӗлместӗр, ҫывӑ- 
ратӑр, вӗсене хавӑра кирлӗ пек ӗҫлеттерме пул- 
тараймастӑр. Ытти колхозсенче, организацисен- 
че, пӗрлешӳсенче сирӗнни пек мар, нихӑш участ- 
кӑра та прорывсем .тумасӑрах ӗҫлесе пыраҫҫӗ. 
Апла, хӑвӑр суйласа лартнӑ ҫынсене те вӑратма 
пултараймасан, сиртен кулсах вилмеле! А+ӑр-ха 
пӗрле кайса вӑратар!

— Атӑр, атӑр!
— Кайас! Вӑратас!
— Ҫывӑрма урӑх парас мар!
— Сывӑ пултӑр пур участкӑрӑ та нимӗн нро- 

рывсӑрах ӗҫлесси!..
Иван Мучи.

Учотпа отчот
— М алала ревкомиҫҫи отчоттуса парат,—терӗ Йӑван ыйӑх- 

ланӑ куҫӗсеве чарса, ҫывӑракан халӑха вӑратса.
Хура ҫӳҫӗсене виреле тӑратнӑ Елекҫи Елӗк районӗнчи 

О йкасри колхозӗн ревкомиҫҫи отчотне тум а тытӑнчӗ. Халӑх 
шӑп лара!!.

— Кӑҫал колхозӑн пайанхи куна 3 пин тенкӗ парӑм шут- 
ланат. Ҫав хуш ӑра колхоз предҫедатӗлӗ тытӑм управлени 
укҫине 80 тенкӗ ытлашши расхутланӑ. Колхоз правлени ултӑ 
уйӑх хуш ш инче 77 кӑрандаш пӗтернӗ. Предҫедатӗл хӑй ва/ь- 
Л)И 10 тенкӗлӗх ручкӑ илнӗ. Колхоз вал,л,и 2о-ш ер тенкӗ икӗ 
вӗллӗ хурт илнӗ докумӗнт пур. Вӗлли колхозра, електрипӑ 
хунарӗпе ҫутатса  ш ырасан та, тупма ҫук. Кунта тата тепӗр 
документ сиксе тухрӗ. Трактӑриссенне 18 тенкӗлӗх кӑраҫҫын 
сутнӑ вӑрласа. Ӗҫнӗ вилеслех, хӑснӑ сы сналах. Кунта ыйту 
тухат; йурат-ш и трактӑр краҫҫынне сутма? Трактӑр мӗнпе 
сывлат-ши вара? Колхозра учот ҫук. Ҫавӑн пиркийех Ваҫи- 
лйӗв аш ш ӗ колхсз х ӑи ӑт  пӑйавне 25 тен кесутса  йанӑ, тупа 
та! Суймастӑп чӑнах та!

— Е... Л еш ӗ, сыснасем ҫинчен йулнӑ,—терӗ предҫедатӗле 
пӳлсе кӑвак сухалӑ Й ӑван.—Колхоз тӑватӑ сысна пуснӑ, аш- 
не, хырӑмӗсеяе каҫӑртсах, ҫинӗ, хырӑмри апата ҫӗртекея ор- 
гӑнсем хӗпӗртенӗ, колхозра 4 сысна учотне кӑнтӑр кунӗнчех 
темӗнле шырасан та тупаймӑв. Ним тӑвайманнипе фермӑна 
сыснасене шутлама чупатӑп.

— Еп пӗлместӗп, еп парса йанӑ анчах!—ответлет ферыӑ 
пуҫлӑхӗ Андрейӗв. Х аш касах чупатӑн счетовод патне. Ҫит- 
рӗн хаш каса, вӑл та пире куҫне хӗссе пыеӑк кӗнекине уҫса 
.м ан  пата документ кипмен, пӗлместӗп*, теге ответлет. Так 
тӑватӑ сы сн а ’ п у ср ӗҫ , ҫи рӗҫ , учочӗ ниҫта та ҫук колхозра. 
Колхозник Йакку та тӳсейменннпе чӑтса лараймарӗ, маларах 
тухса тӑрса, уҫре ҫӑварне.

— П ирӗн  Ваҫилийӗв йулташ сысна валеҫнӗ чух 28 кило- 
грам хрйака витерен киле йӑтса кайнӑ.

О гчот пӗтрӗ, ыйтусем пулмарӗҫ. Ваҫилйӗв йулташ  тухса 
калэкансене ҫиленнӗ. Р учкине ҫа-а-ат! тутарчӗ, кӑшт кӑна 
тивмерӗ Михала; ,  ,  ,

— Ӗҫлемест! А я хуш ӑр мана текех ӗҫ!—терӗ кӑш кӑрса.

Ваҫилйӗв йулташ самокритикӑ тӑвакансем ҫине ҫиленнӗ ' 
„Капкӑн" журналӑн ку номӗрне ӑна вуласа пама йурам аст’ 
Вулаттарсассӑн, тата ытларах ҫиленннпе уроа кайасран хӑра-

мааа. ВЕРНЕР,

Кунта пирӗн худож ник Шупашкарти тимӗр 
таварсем сутакан магазин заведуйушчийӗн 
палланӑ ҫынни магазинран тухсан урампа 
мӗнле пынине ӳкернӗ.
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А .  Ҫ .  П У Ш К И Н

„БОРИС ГОДУНОВ
драиӑн пӗр пайӗ

Литва чиккинчи хупах
М исаил тата В арлаам—ҫапкаланчӑк манахсем; Григорий 

О трепйӗв, мир тумӗпе; хуҫа майри.

Хуҫа майри.
Мӗнпе числам-ши сире, ырӑ ҫыннӑмсем?

Варлаам.
Мӗн тур парат, йӑмӑк, — ҫавӑнпа. Ерех пулай- 

мӗ-и?
Хуҫа м айри.

Пулмасӑр,—пур!—халех илсе кӗрӗп.
{Кайат)

Мисаил.
Мӗскершӗн ес сӗлкӗш, йулташ? Акӑ Литва чик- 

ки, ху такҫантанпах ӑмсаннӑ вырӑн.
Григори.

Лигва ҫӗрне ҫитмесӗр те, ман чун лӑпланас ҫук.
Варлаам.

Мӗншӗн Литвана ҫав тери йуратнӑ ес? Ак епӗр 
пур вара — Мисаял аттепе иксӗмӗр, ҫылӑх йен- 
нисем,—мӑнастиртен тухса шунӑранпа тӑ нимӗн 
ҫинчен те шухӑшламастпӑр. Литва-ли, Руҫ-ли, 
хӑт кӗсле, хӑт гусли: пире пур пӗрех, пултӑр- 
ҫеҫ ерех... Ак вӑл... кӗрекерех!..

Мисаил.
Вырнаҫулӑ каларӑн, Варлаам атте!

Х уҫа майри.
{Кӗрет).

Ман хатӗр, ырӑ ҫыннӑмсем. Сывлӑха пултӑр!
Мисаил.

Тавтапуҫ, тӑванӑм, турпиллӗхӗ санпала пултӑр!
{М анахсем  ӗҫеҫҫӗ: В а р ла а м — „Как 

во городе бы ло во К азани“—Ӑ ур р а  
тӑсса йарат )...

Варлаам.
Мӗншӗн ес йурламастӑн? тӑс пнрӗнпе!

Григори.
Иурлас килмест.

Мисаил.
Ирӗклине ирӗк...

Варлаам.
Усӗррине рай, Мисаил .атте! Ӗҫер хайхимайхи- 

шӗн—хупах хуҫи майришӗн... Анчах та, Мисаил 
атте, ман вӑл ӗҫкӗ ӗҫнӗ чух, урӑ ҫыншӑн чӑтӑм 
ҫук; ӗҫкӗ ӗҫни—хӑйне вӑл, мӑнаҫланни—хӑйне; 
пурӑнас тетӗн пирӗн пек—таэхасшӑн, пураас мар 
тетӗн—таси паха! виҫҫӗрминне ҫаврӑна ҫаврӑна 
кай: камит пупа йулташ мар.

Григори.
Хӑна пул, хӑна ту —анчах ан ман хӑна-ху. Вар- 

лаам атте! Куратӑн-и, манӑн та хӑш чухне выр- 
наҫулӑ тухат.

Варлазм.
Мӗскер вара ман... хама-хам манасси?

М исаил.
Пӑрах чӗрре кӗме, Варлзам атте!

Варлаам.
А мӗи тата ураса тытакан сӑпӑ хӗр пек лара+.

Хӑй ҫулӑхрӗ пирӗн ҫумма, епӗр мар; такам мурӗ 
вӑл, таҫтан шуйттанран,—чӑхӑмла+-ха тата, те 
кӗсре* шӑршланӑ.д.

{Ӗҫет, йурлат : „М олодой чернец по- 
стригся").

Григори.
{Х уҫа  майрине):

Ӑҫ ала кайат ку ҫул?
Х уҫа майри.

Литвана шӑллӑм, Луйов тӑвӗсем патне.
Григори.

Луйов тӑвӗсеи инҫе-и кунтан?
Хуҫа майри.

Инҫех мар, каҫчен ҫитме пулӗччӗ, анчах патша 
застависем, тата хурал пристӑвӗсем...

Григори.
Мӗскер? Заставӑ, тетӗн! Ку мӗне пӗлтерет?

Х уҫа майри.
Такам Мускавран тухса тарнӑ, тет, вара кунта 

пурне те тытма, тӗпчеме хушнӑ.
Григори.

{Хӑйне-хӑй).
Ак сана, аслапай, Йурйӗв кунӗ.

Варлаам.
Ей,^йулташ, ес хуҫа майрипе килӗштертӗн пу- 

лас. Йӳҫҫине тиркерӗн—тутлине илентӗн, аван тӑ- 
ванӑм, питӗ аван! Кашни ҫыннӑн хӑйнейӑла: кам 
пур—ӗревӗҫ, кам пур—ерехӗҫ; ак пирӗн, Мисаил 
аттепе иксӗмӗрӗн, пӗртен-пӗр йӑла, пӗртен-пӗр ӗҫ- 
ӗҫ те ӗҫ. Ӗҫетпӗр тӗппипех, лӑймийӗ-ҫӗприпвх, 
ҫавӑрса лартатпӑр, шак-шак-шак шаккатпӑр.

Мисаил.
Вырӑнаҫулӑ каларӑн, Варлаам атте!..

Григори.
Вара кам кирлӗ-ха вӗсене? Кам Мускавран тарнӑ?

Хуҫа майри.
Ӑва пӗр турӑ ҫеҫ пӗлет, вӑрӑ и, хурах-и—акчах 

кӑчухне ырӑ ҫынсене те тӗк ҫӳретмеҫҫӗ ӗнтӗ... 
Ытах та ак, чӑннипех каласан, мӗв тӑвӗҫ-ши вара? 
Нимӗн те; тытма мар, хӳрине те курса йулаймӗҫ 
Литвана кайма урӑх ҫул ҫук пу.1) вара!—йу 
палӑ ҫул пекех. Ак ҫакӑнган, пӑртак сулахайа ты 
татӑн та, вӑрман сукмакӗпе вӗҫтеретӗн кӑна. Кай 
ан-кайатӑн та —Чакан ҫӑлӗ ҫинче ларакан чассав 
ни патне ҫитетӗн; унтан вара путлӑх урлӑ тӳп 
тӳрех Хлопинӑ йалне тухат, унтан Захарйӗвӑна 
Кайран вара пӗчӗк ача та  Луйов тӑвӗсем патне 
илсе ҫитерет. Мӗн усси пур ҫав пристӑвсенчен? 
Чӑрмавӗ кӑна. Иртен-ҫӳренсене хуйхатасси те, 
пире, чухӑнсене, ҫаратасси—ҫав анчах. {Сасӑсем  
илт ӗнеҫҫӗ). Мӗн тата унта? ак, хайхискер, ҫавӑ 
шуйттансем! Дозорпа килеҫҫӗ.

Григори.
Инке, уллахрах кӗтес ҫук-и сирӗн?

*) — Ӗлӗк айӑплисене асаплантарма кусла пулнӑ, ӑва 
вы рӑсла „кобылӑ* тенӗ.



Хуҫа майри.
Ҫуккӑ ҫав, тӑванӑм! Хам та тем пек пытанӑт- 

тӑм. Йачӗ кӑна—дозораа  ҫӳрени, уншӑн мар вӗ- 
сем, тӗпсӗр хырӑмсем, урӑххишан—пар вӗсене 
ерех, ҫӑкӑр тата тем те пӗр-ҫӗрминне кӑна анса 
кайччӗрччӗ! И-и есреметсем!,.

Пристӑв {Пристӑвсем кӗреҫҫӗ).
Аван и хуҫисем?

Хуҫа майри.
Ырӑ сунатпӑр, хаклӑ хӑнасем, хапӑл тӑватпӑр.

Пӗр пристӑв {тепӗрне),
Ба-а! Кунга ӗҫкӗ пырат иккен; ӑнмала пек па- 

йан. (М анахсене). Мӗнле ҫынсем пулатӑр?
Ва/лаам.

Епӗр турӑ чурисем, ватӑ ҫынсем, лӑпкӑ ыанах- 
сем,— йалсем тӑрӑх ҫӳретпӗр, Христос йачӗпе мӑ- 
настиршӗн пуҫтаркзлагпӑр.

Пристӑв (Григорине)
Ес тата кам?

Мисаил.
Пирӗн йулташ...

Григори.
Кунти хуларан: ватӑсене чикӗ хӗррине ҫитер- 

тӗм, кунтан кайала кайатӑп.
Мисаил.

Апла ху шухӑшна пӑрахрӑн...
Григори {гиӑппӑн).

Ан чӗн!
Пристӑв.

Хуҫи, кӑлар-ха ерехне—мехмӗрленер пӗр си ва- 
тӑсемпе.

Тепӗр пристӑв {шӑппӑн).

Йӗкӗчӗ йаклашка пулас, унтан нимех те илей- 
мӗн, анчах ваттисем вара...

Пӗрремӗш.
Тӑхта, ак наччас йарса ияетпӗр вӗсене.— Мӗн- 

ле пек, аттесем? ӗҫӗрсем ӑнӑҫлӑ-и?
Варлаам.

Начар, ылӑм, начар! кӑчухне христиан хытта 
йерчӗ; кӗмӗле йуратаҫҫӗ, кӗмӗл пытараҫҫӗ. Турра 
пит сахал параҫҫӗ. Аслӑ ҫылӑх вересӗр ҫӗр ҫине 
килсе капланчӗ. Пурте услама йерчӗҫ, мыттарнике 
тухрӗҫ: ҫак тӗнчери пурлӑх ҫинчен ытларах шу- 
хӑшлаҫҫӗ, чуна ҫӑласси-асра та ҫук. Ҫӳретӗн-ҫӳ- 
ретӗн; кӗл тӑватӑн-кӗл-тӑватӑн; хӑш чух виҫӗ 
кунта виҫӗ ҫур пус тупаймастӑн; мӗн калама ӗнтӗ. 
Ерне иртет, тепри те ҫаплах, пӑхатӑн—йенчӗкре 
сан кӑ.1)Т кӑна, мӑнастире пырса кӗме те намӑс; 
мӗн тӑвас? хуйхӑпа вара мӗн пур пеккине илетӗн 
те, ӗҫсе йаратӑн; нуша ӗнтӗ, мӗн калаиа! — Ох, 
начар-ҫке, начар! йулашки кунсем, ахӑрсамана 
ҫывхарчӗ путь—

Хуҫа майри (йӗрет).
Ей, турӑ ҫырлахах, турӑ хӑтарах!

{Варлаам  калаҫнӑ  вӑхӑт ра, пӗрре- 
мӗш  прист ӑв М исаил  ҫинв питӗ  
тинкерсе пӑха-пӑха  илет ).

Пӗрремӗш пристӑв.
А1 )0хӑ! Санра-и патша уккасӗ?

Иккӗмӗш.
Манра.

Пӗрремӗш.
Кӳр-ха кун>а!

Мисаил.
Мӗн есӗ ман ҫине шӑтарас пек пӑхатӑв?

Пӗрремӗш пристӑв.
Акӑ мӗн: Мускавран темӗнле усӑл Йеретик тар- 

нӑ, Гришкӑ Отрепйӗв, илтнӗ-и ес ун ҫинчен? 
Мисаил.

Илтмен.
Пристӑв.

Илтмен? Ну йурӗ. Ҫав таркӑн йеретике тытса 
ҫакма патша приккас панӑ. Пӗлнӗ-и ес ун ҫинчвн? 

Мисаил.
Пӗлмен.

Пристӑв (Варлаама).
Вулама пӗлетӗн-и?

Варлаам.
Ҫамрӑк чух пӗлнӗ те, ха.ъ маннӑ ӗягӗ.

Пристӑв (М исаила).
А ес?

Мисаил.
Турӑ ӑн паман-ҫке.

Пристӑв.
Ак тыт-ха еппин патша уккасне.

Мисаил.
Мӗне кирлӗ вӑл мана?

Пристӑв.
Ман шухӑшпа, ҫав таркӑн йеретик, вӑрӑ мош* 

шенник—тем тесессӗн те есӗ1 
Мисаил.

Епӗ1 ҫырлахах! мӗн ес?
Пристӑв.

Ей, тӑхта-да! Тыт алӑкаГ Наччас тӗлне-йӗрне 
тупатпӑр.

Хуҫа мӑйри.
Ех, турранкилӗшсем! Ваг ҫынна та канӑҫ памаҫҫӗ.

Пристӑв.
Кам кунта хут пӗлет?

Григори.
{М ала тухса).

Епӗ.
Пристӑв.

Акӑ, ме! Камран вӗреннӗ вара ес?
Григри.

Хаыӑр панаиартен.
Пристӑв.

(У ккаса парса).
Сасӑпа вула!

Григори.
{Вулат).

„Чудӑв мӑнастирӗнчи тивӗҫрен тухнӑ манах 
Григори, Отрепйӗвсен йӑхӗ, йерӗҫе йерсе, усал 
хӗгӗртниаечӑрсӑрланса.таса тӑванлӑха терлӗ илӗр- 
тӳпе, саккунсӑрлӑхпа пӑлхата пуҫлавӑ. Хыпарсем 
пӗлтернӗ тӑрӑх, ҫав ылханлӑ Гришӑ Литва чикки 
йеннеле тарса ӳкнӗ...*

Пристӑв.
{М исаила).

Ес пулмасӑр, кам тата?
Григори.

„Патша ӑна тытма хушаЕ..*
Пристӑв.

Тата ҫакма. '
Григори.

Кунта ҫакма темен.
Пристӑв.

Ан суй: кашни сӑмаха хут ҫине ҫырмаҫҫӗ. Вула. 
Тытма тата ҫакма хуша+, те.

Григори.
,Тата ҫакма хушат. Ҫулӗпе вӑл, ҫав вӑрӑ Гриш- 

кӑ... {Варлаам  ҫине пӑхса). 50-ран иртнӗ. Вӑтам
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пӳлӗ, кукШа (ӑмкалӑ, сухалӗ кӑвак, хырӑмӗ 
пысӑк...*

{П урт е В арлаам  ҫине ҫавӑрӑнса пӑхаҫҫӗ).
Пӗрремӗш пристӑв.

А+семӗр, кунта Гришкӑ! Тытӑр ӑна! Ҫыхӑр! Ак 
ӗнтӗ, асра та ҫукчӗ, шухӑшламан ҫӗртех.

Варлаам {хут а т урт са илсе).
Сирлӗр, амайӑт ачипчи! Ӑҫтав еп Гришкӑ?— 

Мӗнле! 50 ҫулта, сухалӗ кӑвак, хырӑмӗ пысӑк. 
Ҫу-ук тӑванӑм, ҫамрӑк-ха,— ват ҫерҫикчен кулай- 
мӑн. Вуласса еп такҫантанаах вуламан, кӑларасса 
та вачар кӑлараканчӗ, анчах ӗҫ мӑйкӑч патнеле 
пыра+ пулсан, йепле пулин апла кӑларӑпӑр. {Сы- 
пӑкӑн сыпӑкӑн вулат )  ,Ҫу-лӗ-пе вӑл... 20-ре“. Ак 
хайхи! ӑҫта кунта 50? Куратӑн-и? 20.

Иккӗмӗш пристӑв.
Еаӗ  те  ҫирӗмре пек астӑватӑп ҫав. П яре шӑп 

ҫапла каланӑччӗ.
Пӗрремӗш пристӑв  {Григорине).

Есӗ, тӑванӑм, мыскараҫӑ пулас!
{В ула н ӑ  вӑхӑт ра Григори пуҫне пӗксе  
тӑрагН, а лли н е  хӗвне чикнӗ).

Варлаам {м а ла ла  вулаш ).
„Пӑвӗпе вӑл лутра, кӑкӑрӗ сарлака, пӗр алли 

тепринчен кӗскерех, куҫӗсем кӑвак, ҫӳҫӗ хӗрлӗ, 
питҫӑмарти ҫинче шӗпӗн, ҫамки ҫинче— тепӗр шӗ- 
пӗн*.—Вара ку, тусӑм, хӑвах мар-и?

{Григори сасарт ӑк к и н ж а л т урт са  
к ӑ л а р а щ  пурт е, ӑна  кура , чӑлпар

сирӗлеҫҫӗ; вӑл часрах чӳречерен сикет ).
Пристӑвсем.

Ан йар! Ан йар!
{П урт е ним ӗн йӗркесӗр хӗвӗгиеҫҫӗ) 

Митта Ваҫлейӗ куҫарнӑ .

Тарӑхнипе калаҫни
Х ӗрлӗ Чутай районӗнчи .В еликан " колхоз 

предсегатӗлӗ 28э улмуҫҫилӗ сата карта тыт- 
масӑр выл»ӑхсене хы ш латарса пӗтернӗ.

—  Лениград хулинче М име инҫтитучӗ текен уч- 
реждени пур, тег. Ҫавӑнта пӗр-пбр ҫынна квман- 
дировка йамала.

— Ма?
—  Вӑл инҫтитутӑн снабжени пайб пулсассӑн ха- 

мӑрӑн Ишеккасси колхоз председатӗлб
миме нлсе килесчӗ.

„РАЦИОНАЛИЗАЦИ"
— Ыранах мӗн пур йерҫнӗ лашасемпе харӑсӑн 

кайса, иӗи пур парӑма щалт татса килӗпӗр!—тесе 
пӗтерчӗ хӑйӗн сӑмахне Йетӗрне районӗнчи Хӗрлӗ- 
ҫыр колхоз предҫедатӗлӗ.—Каи ҫакна хирӗҫ, ал 
ҫӗклӗр!

Хирӗҫ ҫӗклекенни пулмарӗ. Анчах пӗри хыҫалтан;
— Йепле харӑс леҫӗпӗр вара? Пирӗн 60 лаша 

пуҫне 8 хӑмӑт, ултӑ йӗнерчӗк ҫеҫ,—терӗ хӑйусӑр- 
тарахӑн.

— Тилкепесем ҫук, ыранах урхалӑхсем, чӳлӗк- 
сем, тевӗршсем йавма памала. Йеккӗи Йӑванне 
урапа пӑтисем хатӗрлеме хушмала, вӑл аван шӗ- 
вӗртет. Пӗр урааин те пӑтисем ҫук, шертешник- 
сем те таҫта кайса пӗтнӗ. Ҫавсене тӑвас та, вара 
виҫмине ирех паранкӑ тийесе тухса кайӑпӑр,—те- 
рӗ тепри.

— Урапа тенӗлсем тикӗт сӗрмесӗр ҫӳренипе, 
веҫех пӗтсе кайнӑ. Улӑштарса хумасан ҫул ҫинче 
хуҫӑлса кайма пултараҫҫӗ. Тата пӗкӗсем питӗ са- 
хал, пуррисем те— шанчӑксӑр, ураписен хупӗсем 
те ҫук, шӑналӑксем хатӗрлес пулат. 1931-мӗш ҫул- 
тан пуҫласа, халичен пӗр хӑмӑг та, пӗр йӗнерчӗк 
те колхоз илмен!—тесе харӑссӑн кӑшкӑрчӗҫ пӗр 
улттӑн-ҫиччӗн алӑк патӗнче.

Шавларӗҫ-шавларӗҫ пӗр тапхӑр... Правлени пред- 
ҫедатӗлӗ Йакӑвлӗв итлесе ларсан-ларсан, вӑрахӑн 
ура ҫине тӑчӗ те, икӗ аллине галифе кӑсйине чик- 
се. Ну, ҫитӗ!.. „Активлӑ" калаҫрӗҫ пайан. Хӑшӗ- 
пӗри виҫмене кайас теҫҫӗ, утхагӗрсем, урапа пӑ- 
тисем ҫук, теҫҫӗ, йӗнерчӗксем, хӑмӑтсем тутарма- 
ла, теҫҫӗ. Апла калаҫни—кайас мар тени пулат... 
Ыранах каймала, кайма тӑрсан, хӑмӑтсене те йӗ- 
нерчӗксене те, тупас тесен, тупма пулат: ытахту- 
паймасан уйрӑм хуҫалӑхсенчен илес пулат... 
Мӗн тума кирлӗ тилкепе? Тилкепесӗр ҫӳреме йу- 
рамасти-ха вара? Обозра малти лашан тилкепе 
пулсан, кайрисем ахалех пыма пултараҫҫӗ. Вӗре- 
нес пулат йалхуҫалӑх пурнӑҫӗнче те .рационали- 
зацисем* тума... Ну, значит, бригадирсем ыран 
ирех 30-шар лав йаратӑр... Халӗ пуху хупӑннӑ 
шутлатӑп. Тухса сулӑнӑрах килеле, ҫывӑрас пулат,— 
терӗ те, портфӗлне хул хушшине чиксе хӑвӑрт- 
тӑн тухса шурӗ килнеле.

Колхозниксемпе пӗрле епӗ те  тухса утрӑм. Ир- 
терех тӑрса, к>сем тапранса тухса кайнине курас 
тесе, хӑвӑртрах саланса ҫывӑрма выртрӑм. Йрех 
тӑрайман, ҫавӑнпа та курас тенине пурне те  ку- 
раймарӑм. Анчах Марҫона куртӑм. Вӑл Ваҫҫа па- 
тӗнчен малтиурапасене туртса тухрӗ, Ҫитӑр Кари- 
ли патӗнчен икӗ кивӗ кайря урапасем анатала 
кустарса анчӗ. Илӳк патӗнчен хупсӑр урапаҫи сӗ- 
тӗрсе хӑпарчӗ,—вара пӗрле пуҫтаркаласа урапа 
йевӗрлӗ йапала туса лартрӗ. Кайран лаша ҫавӑтса 
килген киле хӑмӑгпа йӗнерчӗк шыраса пӗр сехет 
ҫӳренӗ те, Йермипа Чапок патӗнчен йӗнерчӗкпе 
хӑмӑт, Йакку Михалӗпе Тихӑн Йӑкӑначӗ патӗнчен 
пӗкӗпе урхалӑх тупса, утне кӳлсе тӑратрӗ. Урапа 
пӑтисем вырӑнне вӑрӑм, йӳплӗ шӗшкӗ патакӗсем 
тата, шертешвик вырӑнне, йуман патак каскаласа 
ҫапса лартса, тилхепесӗрех анатала паранкӑ тийе- 
ые уттарчӗ. Епӗ те  сӑнамала уттартӑм айалала. 
Урапи ҫине паранкӑ тийесе пӗтернӗ ҫӗре, туран 
хайхи Ваҫҫа правус пек вӑшкӑртса чупса анчӗ 
те: — ман малти урапана ма илсв тартӑн!—тесе
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икӗ малти ураписене кӑларса Илсе карӗ. Марҫб- 
нӑн каймала, анчах малти ураписем ҫук. Ваҫ- 
ҫа Елекҫи арӑмӗ патӗнчен тахҫанхи кивӗ кайри 
урапасем илсе тухса, малти тӗнӗле тӑхӑнтартса, 
пушӑ вырӑнне вӑрӑм ҫапӑ тупса хурса, тилхепе- 
сӗрех уттарчӗ утне йал вӗҫнеле. А.1)0шкӑн йал вӗҫ- 
не ҫитичченех тикӗт сӗрмен ураписенчен, пусма 
тӑнӑ хурсем кӑшкӑрнӑ пек, кӑриклетнӗ сасӑ йа- 
ла ҫурса тӑчӗ.

Темле ҫитсе паранкине панӑ— пӗлместӗп, анчах 
правлени предҫедатӗлӗ Йакӑвлӗв й. ҫав кунах 
каҫхине каллех паранкӑ леҫес ыйтупах пуху пуҫ- 
тарнӑ, терӗҫ. Пухура каллех хытӑ шавланӑ, ура- 
пасем, утхатӗрсем саланса пӗтнине тата ытти ху- 
ҫасӑрлӑха кӑтартса панӑ, теҫҫӗ.

Епӗ пуххине кайман та, калама пӗлместӗп. Ан- 
чах 60 лашана 8 хӑмӑт тата 6 йӗнерчӗк ҫеҫ тив- 
нине тӗрӗссипех пӗлехӗп.

Шӗшкӗ Иакку.

Кӑмӑлсӑр пек пулнӑ

Шухӑшлакансем
— Ҫӗртме пӗтернӗренпе икӗ уйӑх иртрӗ. Нумай 

ҫӑмӑр ҫурӗ, йурӗ те ҫурӗ, хӗл пулчӗ, плугӑсем 
ҫапах уйрах бригадирсем пырасса кӗтсе лараҫҫӗ.

— Апла пулнӑшӗн савӑнатӑн и мӗн?
— Савӑнмастӑп. Ҫӑмӑр айӗнче ларса тутӑхса 

кайнӑ.
— Савӑнмастӑн пулсан мана ун ҫинчен ма ка- 

латӑн?
— Ма калас мар! Тен, ун ҫинчен шухӑшланипе 

епӗ типсе, хӑрсах пыратӑп.
— Ҫав тери хӗрхенетӗн пулсан, ма лаша кӳл- 

се вӗсене турттарса килместӗн.
— Мӗн калаҫан есӗ. Бригадир 

кайатӑп. Манӑн ӗҫ-и вӑл. Плугсеи 
хозӑн вӗт, хамӑн пулсан... „

Ҫапла калаҫса пурӑнаҫҫӗ Енӗшкассинчи (Ҫӗрпӳ 
районӗ) „Хӗрлӗ етновец" колхозӑн 1-мӗшпе ик- 
кӗмӗш бригадӑра тӑракан чылай колхоэниксем.

“  Ҫуркунне пурӗпӗрех акана тухас пулат, ил- 
се кӗрес мар,— тенӗ Матвейӗҫпа Оҫипӑв брига- 
дирсем.

Апла тӑвиччен плугсемпе пӗрле хӗл каҫма бри- 
гадирсем хӑйсем пӗрле уйа тухса лармаҫҫӗ-ши?

хушмасан ма 
хамӑрӑн кол-

Справкӑ

В. Филиппӑв ӳкерчӗкӑа

Иккӗмӗш Ҫӗнйалти ,Вулкан“колхоз предҫедатӗ- 
лӗ Захарӑв Димитрий й. (Ҫӗрпӳ р.) колхбзницӑяа, 
Николайӗвӑ Иринӑна, армана кайма ҫакнашкал 
справкӑ ҫырса панӑ:

„Тано настойашчн справка члену колхознику 
„Вулкан“ Ннколайӗва Ирина на опмолочена зер- 
на на мельнице“—тесе ҫырса пӗтерсе справкӑ вӗҫ- 
не хӑй йатне Захарӑв тесе кукӑрлантарса ҫырса 
хунӑ.

Ку справкӑна вуласа пӑхсан, арманта авӑн ҫап- 
малине пӗлтерет. Мӗнле-ха, Захарӑв йул., есӗ 
авӑнне ҫапса авӑртакан ҫӑмӑл машинӑ шухӑшласа 
кӑларнӑ. Чӑвашла ҫырнӑ пулсан та, арманта авӑн 
ҫапма пулаччӗ-и, йе арманта авӑн ҫапиа ҫуккине 
есӗ мар, ачусем кӑна пӗлеҫҫӗ.

— ВаН)ӑ! Мӗн пирки кӑмӑлсӑр пек пул- 
нӑ-ха есӗ?

Ыран праҫник вӗт!
—  Малтанхи Ок+абӗр ҫинчен шкулта 

аса-илӳсен каҫӗ пулчӗ. Епӗ, 8 ҫул тултар- 
са 9 ҫула кӑйнӑскер, нимӗн ҫинчен кала- 
ма та пӗлеймерӗм.

Ҫӗнӗ ҫул ҫитет! Капкӑнӑн 
19-мӗш страници ҫине пӑх!
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пшг
Така ҫинчен така ҫырнӑ хут

„1980 года 19-го сентября составилв настоящ нм акт ниже 
следую щ им сего числа произвели скритие павш его бараны, 
после смерти установили что барана пала от холда.

п/п. Врид врач. М ураш кин"

А к  т

Терӗс, ара, тӗрӗс, ӑслӑпуҫлӑ ҫамрӑк зовтехник 
Мурашкин йулташ! Мах памарӑн!.. Мах паманни 
пит аван-ха вӑл, ӑслӑ пултӑн есӗ... хӑвна мар, 
хӑвна вӗрентсе кӑларнӑ техникума, вӗрентекенсе- 
не лапӑртарӑн... Хавна мӗ-ӗн... „Капкӑн" хура- 
нбнче чӳхесе кӑларатпӑр та, тап-таса пулса тухан; 
хуранран та, ӗҫрен те... Ҫӗнӗрен вӗренме пуҫлан. 
Еҫб те пӗтрб.

В. А.

Аптрамала
1936-мӗш ҫулта октабӗр уйӑхбн 29-мӗш числин- 

че Сентӗрвӑрри райеҫтӑвкоменчен Хуракасси йал- 
советне хут кайат. Хуче ҫинче Хуракассинчи Мат- 
вейӗв Павел Степановича, нойаберен 5-мӗшӗнче 
Сентӗрвӑррине райӗҫтӑвкома ҫар билетне илме 
пыма хушнӑ.

Повестки ҫине никам та ӑла пусман, ,Мар. 
Посадский Р И К “ тенӗ кӑна.

Тата ку ҫеҫ те мар, ҫав йалти Степаяӑв Михаил 
патне те пӗрлех, пӗр кунах ҫакӑн пек хутах, ҫар 
билетве илме пыма хушакан хутах, йараҫҫӗ.

— Ай-йай-йай! Ҫар сӗтелӗ ҫинче еҫлекенсем! 
Сӗнтӗрвӑрринчех пурӑнатӑр-ши есӗр? Ара, Мат- 
вейӗв Павел ҫентабӗр уйӑхӗнче, Степанӑв Михаил 
ок+абӗр уйӑхӗнчех, 1935 ҫултах Херлӗ ҫар ӗретне 
кайнӑ!

Тата ку  йепле пулчӗ-ха? Ҫар билетне илме кай- 
мала. Апла пулсан, вӗсем билет илмесерех Хӗрлӗ

ҫара кайрӗҫ пулсан, вӗсене Хӗрлӗ ҫартан килсен 
Сӗатӗрвӑрри ҫар сӗтелне билет илме йамала 
мар-ши?

Хуракас.

Пилӗк тенкӗлӗх ҫыру
Ҫук, ку аванах тухмарӗ-ха, тавай тепре ҫы- 

рас,—терӗ ҫамрӑк зоотехник Мурашкин, ӗнсине 
хыҫкаласа. — Ҫыраӑ-ҫырнах,’ тӗплӗрех пултӑр, 
Вӑрнар техникумне вӗренсе тухнӑ ҫын ҫырнӑ пӗк, 
ӑслӑ ҫыр^ҫырнӑ пек пултӑр... Чипер пурӑннӑ чух* 
нех мах парас марччӗ-хз,— терӗ вӑл тепӗртак 
ларсан. Ҫапла каларӗ те, ун перовӗ айӗнчен ҫакӑн 
пек саспаллисем упалане-упалане тухрӗҫ:

1936 гола 19-го сен тября  ооотавили акт и иж еследую щ еы . 
Состав коыиссии:

1) Врид. врач Ю вановского вет. пункта М ураш кин Игнатий 
Ильич.

2) Пред к /х  Калинина Ю вановского с/с И ванов Мих.
3) Сель упол. Ю вановского с/с. Д авыдов Пет. сего числа 

произвели скритие пэвш его баны к/х Калинина Ю вавовско- 
го с/сов.

У становили прична смерти что барана быха стризана 
следствин чего барана пала от холода.

п/п Вет. врид. врач М урашкин 
П ред к/х М. И ванов 
С ель упол. Давыдов

Шупашкар районӗнчи Иккасси йалсовечӗн пред- 
ҫедатблӗае ҫекретарӗ ҫырусене мӗнле чблхепе 
ҫырасси пирки тавлашнӑ чухне иккӗшӗ иккӗле 
уйӑрӑлнӑ: пӗри хутсене чӑвашла ҫырасшӑн, тепри 
вырӑсла ҫырасшӑн пулнӑ. Чылайчен тавлашсан:— 
Тем капла тавлашса пурӑниччен малала ҫапла 
тӑвӑпӑр; кашаи хут ҫырмассеренех ҫуррине чӑ- 
вашла, тата ҫуррине вырӑсла ҫырӑпӑр, вара ик- 
сӗмӗре те  пӑшӑрханмала пулмаст, тенӗ. Килӗшнӗ 
хыҫҫӑн ҫав йалти Кудрйавцӗв Иванӗн жалӑбине 
пӑхса тухса ҫакнашкал хут ҫырса та тыттарнӑ.

С луш али- Заявлевие гр. К удрявцева Ивана о восстанов- 
лении в избирательны х правах.

П остановили ; К удрявцев Ивана восстановить тӑвассине 
воздерж аться тӑвас, а ходатайство ыйтас райисполкомран.

П редседатель с|с. Александров И зосин, секретарь с /с . 
Александрова Дария.

Йулашкинчен, шутласан-шутласан: капла епӗр 
кунашакал ни чӑвашла, ни 'вы рӑсла  мар хутсене 
мӗнле укҫасӑрах ҫырса парӑпӑр, укҫасӑр парас 
мар тесе ,йы ш ӑнса“ та хураҫҫӗ. Ҫавӑнтах Куд- 
рйавцӑвран пилӗк тенкӗ ҫаклатса та  йулаҫҫӗ, Шу- 
пашкар райӗҫтӑвкомӗ пӗлесрен, укҫине илнбшӗн 
квитанпи памаҫҫӗ.

Ӗҫ хучӗсем ҫырнӑ чухне Иккасси йалсовечӗ ик- 
кӗле кастара-г,—ҫуррине чӑвашла, ҫуррине вырӑс- 
ла ҫырат. Ж алӑбӑ пӑхнӑшан укҫа илнӗ чухне 
ӑҫтала касгарни паллах,— саккунсӑрлӑх йенеле 
кастарса кайа+ те, урисене „Капкӑн“ хӗстерсе 
илет.

М ихайлӑв.

Хӑйра кирлӗ
Елӗк районӗнчи Тенн йалсоветӗнчи Малти Хир- 

леп йалӗнче пурӑнакан Лукин Куҫма Лукич хӑйӗн 
пӗлӳне ачасене парас тесе, Елӗк районӗнчи ҫутӗҫ 
пайӗнчен учитӗле йама ыйтат. Акӑ унӑн учитӗле 
йама ыйтса ҫырнӑ зайавлени хучӗ:

„С оверш енно еп сире калатӑп, что ман ҫак вӑхӑтра питӗ 
йапӑх пур  йенчен те, ҫавӑнп а еп снре тархаслатӑп, что есир 
мава ӗҫ парӑр, а Д им итрий С ергейч си рӗвсӗр  вовражать 
тӑвать как  ж е быть теперь, еп сирӗне сисетӗп что-тв ман как 
будо бы докум евт не верно  или не достаточно есир мана 
конкретно калӑр суйса ан калӑр, а скаж ите конкретно ни как 
тут .абстракцием  еп ш улӑк мар".„

Ун пек чӗлхепе ҫыракан ҫынна учитӗле йарсан, 
вӗренекенсен чӗлхисене мӑкӑлтаса йарасран хӑрз- 
мала. Ҫавӑнпа епӗр Лукина малтан чӗлхине йакат- 
ма хушатпӑр.

Йакатиа хӑйра кирлӗ.
С. Тихонӑв.
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„Нанаш" хаҫат кЦаракан чӑвашеен 
сатирала кулӑш лнтературЗ журналР

КАПКӐН
чӑваш ӗҫҫыннисене савӑнӑҫлӑ кулӑш 

паракан произведенисем пичетлесе пыра̂ Р
и  д  п и  Д I I  оппортуниссемпе шови- 
П М И П М П  ниссене, бӳрократсемпе 

волокитчиксене, кахалсемпе про- 
гу^ъшчиксене, рвачсемпе летунсене, 
туман ҫӗртенех ,турӑм“ тесе суйа- 
кансене, совет саккунне пӑсакан- 
сене, ӗҫкӗ ӑшне путнӑ етемсене, 
ӗҫҫыннисене кайала туртакан тӗш- 
мӗш хуҫисене, вӗсем камне, ӑҫта 
пурӑннине, мӗнле сӑнлине тӗллесех 
кӑтартса,бо;ьшевикла самокритикӑн 
хӗрӳ оргӑнӗ пулса тӑраФ.

КАПКӐН чӑваш ӗҫҫыннисене тӗн-

КАПКӐН

КАПКАН

чери чи паллӑ сатирик- 
семпе йумориссен произведенисем- 
пе паллаштараФ.

йалсемпе колхозсенчи 
тата предприйатисенчи 

драмкружоксем ва^ь^ъи кулӑшла 
пйессӑсемпе сценкӑсем пичетлет.

ача-пӑчасем ва^ь^ьи йа- 
тарласа ҫырнӑ страни- 

цӑсем кӑлараФ.
К Д П К А и  ^УРналра чӑвашсеи пал- 
П М П П М П  лӑ художникӗсем тунӑ 

кулӑшла картинкӑсем темиҫе тӗслӗ 
сӑрпа пичетленсе пыраҫҫӗ.

ЖУРНАЛ ХАКӖ: 3 у й ӑ х а — 1 тенкӗ те 20 пус;
6 у й ӑ х а —2 тенкӗ те 40 пус; 

ҫу л та л ӑк а —4 тенкӗ  те 80 пус.

Кашни почтӑ уйрӑмӗсемпе агентствӑсен- 
чех ҫырӑнса илме пула^.

Чӑваш республикӗ  тулаш ӗнчисем  ,К а п к ӑ н “ 
ҫы рӑннӑ  у к ҫ а н а  ҫак адрӗспа куҫараҫҫӗ: 

Ч ебоксары . Дом Связи . Сою зпечать .
Журнал номӗрӗсем пӗр татӑксӑр пырса 
тӑччӗр тесе вӑрӑм вӑхӑта (ӳулталӑка) 

ҫырӑнса илме тӑрӑшар!

Ҫӗнӗ ҫулран пуҫдаса 
иурте „Сунтал" журнала 

ҫырӑнса илӗр!

Чӑваш совет писатӗлӗ- 
сен Сойузӗн уйӑхра пӗр- 
ре тухса тӑракан илемлӗ 
литературӑ, критикӑтата 

искусствӑ журналӗ

СУНТАЛ“

„С унтал“—вулакансене чӑваш 
совет писатӗлӗсемпе 
поечӗсен чи паха 
произведенийӗсеипе 
паллаштарат.

„Суитал“—социалисӑи тӑвакан 
ҫӗршывӑн нумай тӗр- 
лӗ фактсемпе, падлӑ 
ӗҫсемпе пуйан пур- 
нӑҫне кӑтартса пара- 
кан повӗҫсемпе ка- 
лавсем, пйессӑсен, 
очӗрксем, поенӑсем- 
пе сӑвӑсем пичет- 
лесе тӑрат.

„Сунтал“ —ҫамрӑк писатӗлсен 
произведенийӗсене 

пичетлет, вӗсене лит- 
консу/ьтаци парса, 
т а т а  литературӑ 
шкулӗ урлӑ пулӑш са 
пырат. Районри ха- 
ҫатсенче тухнӑ лит- 
страницӑсене тиш- 
кӗрсе тухса хак па- 
рат.

„Сунтал*—вулакансене тӗнчи- 
пе паллӑ етемсен пур- 
нӑҫӗпе паллаштарат, 
наукӑпа техникӑхы- 
парӗсене пӗлтерсе 
тӑрат.

Хакӗ: ҫулталӑка—12 тенкӗ; 
6 уйӑхлӑха—6 тен. 
3 уйӑхлӑха—3 тенкӗ.

Кашни п уш тӑ  уйрӑм ӗнчех  
ҫы рӑнсаи лм е  пула+.
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Германи Л)Отчикӗ
—  Лар. вӗҫтерсе ҫӳретем!
—  Вӗҫнӗ чухне есӗ мана йероплая ҫинчен парахса йамӑн-ши?

Мӗн кирлӗ мара калаҫатӑн! Есӗ бомбӑ мар вӗт, ҫийӗнчен тата ӗпӗр Исйанй 
ҫийӗи мар. хамӑрӑн Германи ҫийӗн вӗҫме кайатнӑр.


