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Конституцнне буржуалӑ критиклекен хуйхӑ-критиксем.



„Вырӑссен аслӑ писатӗлӗ Шчедрин хӑйӗн йумах-калавӗсен пӗринче пит те 
кӗске ӑслӑ тата панкав, анчах хӑйне хӑй ытлашши шанакан, чӑрсӑр бӳрократ-само- 
дур сӑнарне кӑтартат. Ҫав бӳрократ хӑйне „шанса панӑ“ облӑҫӗнче, ҫынсене пинӗ- 
пинӗпе пӗтерсе тата хуласене вунни-вуннипе ҫунтарса йарса, „йӗркепе лапкӑлӑх" 
тусадф гернӗ хыҫҫӑн, йӗри-тавра ҫаврӑнса пӑхат те, катара Америка курах кайат, 
>*̂ У̂ ҫӗрн]ыв ун;лар, паллах, сахал паллӑ пулнӑ, унта темӗскерле халЙха пӑтратакан 
ирӗклӗхсем пур, патшалӑха урӑхла метӑдсемпе тытса лӑраҫҫӗ, имӗш. Бӳрократ Аме- 
рика курат те тулхӑрса илет: мӗнле ҫӗршыв пулат ку, яҫтан тупӑннӑ щӑлскер, на 
каком таком олювании пурӑнат вӑл? (Пурте кулаҫҫӗ, алӑ ҫупаҫҫӗ). Ӑна, паллах, 
ӑнсӑртран темиҫе ӗмӗр кайала уҫнӑ, анчах ӑна кайала хупма ҫук-им вара, унӑн 
шӑрши те ан пулгӑр? (Пурте кулаҫҫӗ). Ҫапла каласа, вӑл вара резол,уци хунӑ: 
„Америка кайала хупас!“ (Пурте кулаҫҫӗ). ^

Ман шутпа, „Дейтше Дипломатиш-Политише Корреспонденц“-ри господасем 
икӗ тумлам шыв пекех Шчедрин бӳрокрачӗ йевӗрлӗ. (Пурте кулаҫҫӗ, ьфласа алӑ 
ҫупаҫҫӗ). Вӑл господасене ССР Сойузӗ тахҫанах ӗнтӗ куҫӗсене хӑрпӑк кӳртнӗ. 
В урӑхӑр ҫул хушши ССР Сойузӗ майак пек тӑрат, пӗтӗм тӗнчери рабочи класа 
ирӗке тухма ҫулӑмлантарат, рабочп класӑн тӑшманӗсене уртарат. Ҫитменне вӑл, ҫав 
ССР Сойузӗ, просто пурӑнат кӑна мар, ӳсет те иккен, ӳсет-кӑна мар, ӗлкӗрсе 
пырат иккен, ӗлкӗрсе пырат кӑна мар, ҫенӗ Конституци пройектне те тӑват иккен, ҫав 
пройект ҫынсен ӑспуҫӗсене тапратат, пусмӑрти классене ҫӗнӗ шанчӑк парат. (Алӑ ҫупаҫ- | 
ҫӗ). Кун хыҫҫӑн Германи официозӗнчи господасен йепле туЛхӑрас мар-ха? Мӗнле ҫӗр I 
шыв пулат к}<,— тесе ҫухӑраҫҫӗ вӗсем,— на каком таком основании пурӑнат вӑл? (пурте  ̂ / 
кулаҫҫӗ), ӑна 1917-мӗш ҫулӑн октабӗрӗнче уҫнӑ пулсан, мӗн тума ӑна кайала хупма 
йурамаст, унӑн шӑрши те ан йултӑр? Ҫапла кзласа, вӗсем йышӑнаҫҫӗ: ССР Сойуз- 
не кайала хупас, пурте илтмеле—ССР Сойузӗн патшалӑхӗ ҫук вӑл тесе, ССР 
Сойузӗ географилӗ простой ӑнлавран пуҫне урӑх нимӗн те мар, тесе пӗлтерес! 
(Пурте кулаҫҫӗ).

Америка кайала хупас тесе резол^уци хунӑ чух, Шчедрин бӳрокрачӗ, темле 
панкав пулин те, ҫапах хӑйӗнче хӑй кӑштах ӑс тупнӑ; вӑл хӑй ӑшӗнче акӑ мӗн ка- 
ласа илнӗ: „Анчах ку манран килмест пулас-ха“,— тенӗ. (Хавассӑн шарласа ку- 
лаҫҫӗ, тӑвӑллӑн алӑ ҫупаҫҫӗ). Пӗлместӗп, Германи официозӗнчи господасен тав- 
ҫарса илме ӑсӗ ҫитейӗ-и: хут ҫинче вӗсем пӗр-пӗр патшалӑха „хупма“, паллах, пул- 
тараҫҫӗ, анчах тивӗҫлипе калас пулсан, „ку вӗсенчен килмест"... (Хавассӑн шав- 
ласа кулаҫҫӗ, тӑвӑллӑн алӑ ҫупаҫҫӗ).

(И. В. СТАЛИН,— ССР Сойузӗн Конституци пройекчӗ 
ҫинчен тунӑ докладран).

М. Е. САЛТЫКОВ ШЧЕДРИН

Пӗр ш ухӑ нача^ьник хӑйӗн ӗҫӗсем пе хӑйне хӑй тӗлӗнтерсе  
йани ҫинчен калакан йумах

(Сыпӑк)
Пурӑннӑ, тет, тахӑш ҫӗршывра, тахӑш патша- вӑл, ан тив, сийен кура-кура пусӑрӑнтӑр, бунтсен-

лӑхра пӗр шухӑ начал>ник. Пуласга ӗнтӗ ку тах- чен писерех патӑр, кайарахран вара, сывлӑш ҫа-
ҫанах, ӗлӗкех, начаД)Ствӑ таврашӗсем йертсе пы вӑрса илтӗр те чӑн-чӑннипех чечекленме пуҫла-
рас ӗҫре икӗ тӗрлӗ правилӑ йышӑаса хунӑ чухнех тӑр, тесе шухӑшланӑ пулат ӗнтӗ вӗсем. Иккӗмӗш
пулнӑ, тет. Пӗрремӗш правили ҫапла пулнӑ, тет: правили вара, ҫапла пулнӑ, тет; ӗҫлӗ вырӑнсене
начал)Вик мӗн чухлӗ сийен кӳрет, тӑван ҫӗршыв- мӗн май пур таранат пӳтсӗр ҫынсене пухса ларт-
не ҫавӑн.чухлӗ усӑ кӳрет. Ӑслӑлӑхсене прахӑҫлат мала, мӗншӗн тесен обыватӗлсем хӑйсен ӗҫӗсемпе
пулсан — усӑ кӳрет; хулана вут тӗртсе ҫунтарса аппаланаҫҫӗ, а пӳтсӗр ҫынсем— ирӗк^^ӗ ҫынсем,
йарат пулсан— усӑ; халӑха хӑратма пултарчӗ ҫитменне тата вӗсем сийен тума та пултарараг
пулсан вара т тах та усӑллӑ; ах; Кунта вӗ- параҫҫӗ.
сем ҫакна шута илнӗ пулат ӗнтӗ, тӑван ҫӗршыв Шухӑ начад)ник ҫакӑнта асӑннисене пурне те 
унчченхи начал)ствӑ аллинчен ҫӗнӗ начвл)Ствӑ ал- сӑмси ҫинех картса хунӑ, паллах ӗнтӗ, вӑл шухӑ
лине йалан йапӑхланса куҫса пырат, апла пулсан иккенне пурте пӗлсе танӑран, ӑна нумай кӗттерсе



тӑман, унӑн аллине часах пӗр край шанса павӑ. 
Пит аван .В ӗҫтерет  вӑл хайхи крайа, ҫула май 
йалантӗлӗксем  курса пырат, ҫитменне тӗлӗкӗсем 
куҫ кӗретех курӑнаҫчӗ. Акӑ вӑл чӑн малтан пӗр 
хулине вут тӗргсе ҫунтарса йарат, унтан теприне 
ҫунтарма тытӑнат, хулана пӗр чудӗ йулии пӗтерсе 
х/ра1?—кӑна вӑл, пӗтӗмпех, хӑйне шанса пднӑ 
крайа ытляран та ытларах усӑ кӳр?сшӗн тӑват. 
Ак ӗнтӗ вӑл, _ кашни хулана ҫунтармассеренех, 
кууҫулне тӑкат, йӗре-йӗре хурланат: мана мӗн те- 
ри йавӑррине турӑ курат! тесе йӗрет. Ҫапла май- 
па пӗрер ҫул, тепрер ҫул ҫунтаркалат ҫунгарка- 
лат те,— куран ав, хаЯхи шанса панӑ край йери- 
п е н т е  майӗпен пусӑрӑна та пуҫланӑ. Пусӑрӑнат- 
пусӑрӑнат— са артӑ<,_ катӑргӑ! Ҫук, ку катӑргӑ 
леш Ҫӗпӗрги катӑргӑ пекки мар, ку савӑнӑҫлӑ та 
хаваслӑ катӑргӑ, кунта ҫыннисем те хӑйсен ирӗ- 
кӗпех, ҫак катӑргӑ тӗлӗшие кӑларнӑ саккун.ен 
хӳтлӗхӗнче ырӑ пурнӑҫпа килленсе кӑна пурӑнаҫ- 
ҫӗ. Аха/ь чухне ӗҫ ӗҫлеҫҫӗ, праҫниксенче йурӑсем 
йурлаҫҫӗ, хӑйсен начад)никӗсемшӗн турра кӗл тӑ- 
ваҫҫӗ. Ӑслӑлӑхсем ҫук, анчах обыватӗлсем пурте, 
хал) тесен х а ^  екзамӗна тӑма хатӗр; ерех ӗҫмеҫ- 
ҫӗ, анчах ӗҫкӗ тупӑшӗ ӳснӗҫеъӗн ӳссе пырат; чикӗ 
тулашӗнчен тавар таврашӗ кӳмеҫҫӗ, анччх тамож- 
щӑсенче пошлинӑсем к-лсех тӑраҫҫӗ, Вӑл пӑхса, 
савӑнса ҫеҫ тӑрат: хӗрарӑмсене пӗрер тутӑр 
пара1е, мужиксене—пӗрер хӑмач пиҫиххийӗ. „Взт 
мӗнле ман катӑргӑ!—тет вӑл савӑнӑҫпа ҫиҫсе тӑ 
ракан_ обыяатӗлсене:—ак мӗншӗн епӗ хуласене 
вуг тӗрте-тӗрте йатӑм, ак мӗяшӗн халӑха хӑрат- 
рӑм, ӑслӑлзхсене пӑрахӑҫласа пӗтергӗм. Ха.^ ӑн- 
лантӑр-и ӗнтӗ!“

— „Мӗнле ӑнланас мар—-ӑнланатпӑр“.
Пырса ҫитрӗ те вӑл хӑй вырӑнне, пуҫларӗ 

сийенлеме. Пӗр ҫул сийенлет, икӗ ҫул сийенлет. 
Халӑха апат-ҫимӗҫ тӑратас ӗҫе—чарса лартрӗ, ха- 
лӑх сывлӑхне упрас ӗҫе— пӗтерсе хучӗ, ӑслӑлӑх- 
сене ҫунтарса йачӗ те  кӗлне ҫилпе вӗҫтерсе йачӗ. 
Виҫҫӗмӗш ҫул ҫине кайсан тин взл хӑа тунӑ пек 
ӗҫсем ҫине ҫавӑрӑнса пӑхрӗ: чип-чипер, йӗркел- 
лех пулсан ӗнтӗ, шанса панӑ крайӑн чечекленме 
те пуҫламала,'анчах вӑл пусӑрӑнма та пуҫлайман 
иккен...

Шухӑша карӗ шухӑ начад)ник, пуҫларӗ шыра- 
ма сӑлтавне: мӗн сӑлтавпа капла пулса пычӗ-ха ку?

Шухӑшларӗ, шухӑшларӗ те сасартӑк ӑна ҫутӑ 
пайӑркийӗ ҫутатса йанӑ пекех пулчӗ. „Шухӑшла- 
са тӑни*— акӑ мӗн иккен сӑлтавӗ! Пуҫларӗ взл 
пулса иртнӗ ӗҫсене аса илме, мӗн чухлӗ ытларах 
аса илет, ҫавӑн чухлӗ ытларах унӑн шухӑшӗ те 
ҫирӗпленсех пырат, темӗн чухлӗ сийен турӑм пу- 
лин те, чӑн-чӑн сийен тӑвасси патне, пурне те 
пӗр труках хӗстерсе хуракан сийен тӑвасси пат- 
не, пурӗ-пӗрех ҫитейвсер м, тет  вӑл. „Ҫитессине 
ӗнтӗ, ҫав „шухӑшласа тӑни“ чӑрмантарса тӑнӑ 
пиркийех ҫитеймерӗм. Миҫе хутчен ӗнтӗ вӑл: пы- 
рат мӗн пур вӑйӗпе чупса, аллисемпе хӑлаҫланса 
илет, кӑшкӑрса йарат, ,иш се антаратӑо!“ тет ,— 
унччен те пулмарӗ, „шухӑшласа илет: мӗнле-ха 
есӗ, тӑванӑм, ытла тӑмсай!— а хӑй ҫавӑнтах ыах- 
хӑ парат. „Шухӑшласа тӑрас" йӑла пулас мар 
пулсан‘вӑл...

_— Тахҫанах сывлӑш ҫавӑрса илнӗ пулӑттӑр 
есӗр ман алӑра!—кӑшкӑрса йачӗ вӑл темскерле 
йут сасӑпа, ҫакна чухласа илсен:— пӑхӑттӑмччӗ 
епӗ есӗр ман алӑра мӗьле...

Ҫапла каларӗ те чышкипе тӗнчэ уҫлӑхнеле 
йунаса илчӗ, йунаса илнипе те пулин хӑйӗн край- 
нг усӑ кӳрес шухӑшпа.

Унӑн телейне пула, ку хулара пӗо хӗрзрӑи ту- 
хатмӑш пурӑннӑ пулнӑ, вӑл ҫӑра коф ӗ ҫине пӑхса 
малашне мӗн-мӗн пуласса чухласа илме пӗлнӗ, ҫав 
хушӑрах тата ҫычӑн „шухӑшласа тӑрас“ йӑлине 
те тургса илме пултарнӑ. Чупса пырат те вӑл ун 
патне: туртса ил! тет. Курат лешӗ, ӗҫе взскавлӑн 
тумала иккен, йӑпӑр-йапар унӑн пуҫне гыпашла- 
ьаласа пӑхат те пӗр шӑтӑк тупса пӗчӗкҫеҫ клап- 
пӑнне уҫат хурат. Сасаргӑк шӑтӑкран темскер, 
ши! шӑхӑрнӑ сасӑ илгӗнсе карӗ те—шабаш! Пи- 
рӗн йӗкӗт .шухӑшласа тӑрас“ йӑласӑрах тӑрса 
йулчӗ.

Паллах ӗнтӗ, ҫав тери савӑнаТ. Ахӑлтатса 
кула+,

Чупса пырат вӑл чзн малтан ӗҫлӗ вырӑнз. Пӳ- 
лӗм варрине тӑрат те сийен тума шухӑшлат. Тӑ- 
вассине тӑвасшӑн ӗнтӗ вӑл, анчдх мӗнле сийен 
тӑвассине, тата ӑна мӗнле пуҫарса йарассине— 
ӑнланаймаст. Куҫӗсене чаркалат, тутисене выЛ)Зт- 
калат—урӑх нимӗн те тӑваймас^. Ҫапах та, пӗр 
ҫапла хӑтланнипех, вӑл пурне техӑратса  пӑрахат, 
унӑн ӑссӑр сӑн-питне курнипех, пурте лӗр харӑс 
тарса пӗтеҫҫӗ. Вара вӑл чышкипе сӗтеле ҫапса 
ҫӗмӗрет те йулашкинчен хӑй те тухса тара парат.

Чупса ҫитет хире. Курат, ҫынсем суха суха- 
лаҫҫӗ,—утӑ ҫулаҫҫӗ, кӗреплесемпе угӑ тураҫҫӗ. 
Пӗлет вӑл, унӑн ку ҫынсене рудниксене катӑр- 
гэна йамала, анчах мӗншӗн йамалине, мӗнле май- 
па йамалине—нийепле те ӑнланаймаст. Куҫӗсене 
чарса пӑрахат те пӗр сухаҫӑнне суха пуҫне турт- 
са нлсе ҫапса аркатат, анчах теприя патне, сӳ- 
р и н е ҫ ап с а  салахас тесе, ыткӑннӑччӗ ҫеҫ вӑл, са- 
сартӑк пурте хӑраса ӳкеҫҫӗ, хир пӗр самантрах 
пушанат йулат. Вара вӑл хад) ҫеҫ купаласа хунӑ 
утӑ купине айӑн-ҫийӗн ҫавӑрса салатса тӑка1^ тв 
кайала тара  парат.

Тавӑрӑнат хулана. Пӗлет вӑл, унӑн ӑна тӑватӑ 
кӗтесрен вут тӗрте-тӗрте ҫунтарса йамала, анчах 
мӗншӗн апла тумалине, мӗнле майпа тумалине— 
ӑнланаймаст. Кӑларат вӑл кӑсйинчен шӑрпӑк ку- 
рупки, сӗрет те  сӗрет шӑрпӑка, анчах чӗрӗлекен 
пуҫӗпе мар, йалан тепӗр пуҫӗпе сӗрет. Чупса 
хӑпарат вӑл чиркӳ тӑррине, пуҫлат чан ҫапса ха- 
лӑха йыхӑрма. Ҫачат пӗр сехет, икӗ сехет ҫапат, 
анчах ыӗншӗнне—ӑнланаймаст. Ҫак хушӑра халӑхӗ 
пухӑнма ӗлкӗрнӗ те: ӑҫта пачӑшкӑ, ӑҫта?—тесе 
ыйтат. Йулашкинчен вӑл, чан ҫапса ывӑнат те, 
чиркӳ тӑрринчен чупса анса кӗсйинчи шӑрпӑк 
курупкине кӑларат, пур шӑрпӑкне те харӑс чӗртсе 
йарат, хад) кӑна халӑх хушшинеле ыткӑнчӗ, пур- 
те айаккала пӗрхӗне-пӗрхӗне тарса пӗтеҫҫӗ, вӑл 
каллех, тӑр пӗчченех тӑрса йулат. Вара, нимӗн 
тума ҫуккине кура, килне вӗҫтерсе ҫитет те  ҫӑ- 
рапа питӗрӗнсе лара¥.

Лара+ пӗр кун, икӗ кун лара¥. Ҫапла ларнӑ 
вӑхӑгра ун пуҫне каллех „шухӑшласа тӑрас“ йӑла 
пухӑнса пыма пуҫлат, анчах вӑл ун патне вӑрт- 
тӑн йӑпшӑнса пырса ачашлавас вырӑнне, ҫав-ҫа- 
вах, ки_вӗ йуррах йурла+: мӗнле-ха есӗ, тӑванӑм, 
ытла тӑмсай! Вӑл, паллах ӗнтӗ, ҫакна илтег те 
ҫиленсе хурат. Пуҫӗнчи шӑтӑкне хыпашласа ту- 
па+ те  (йурат вӑл хӑш тӗлтине пӗлет) пӗчӗкҫеҫ 
клаппӑнне кӑшт ҫӳлеле ҫӗклет, шӑтӑкран ши!



шӑхӑрнӑ сасӑ илтӗнет те—вӑл каллех „шухӑшласа 
тӑрас“ йӑласӑр тӑрса йулат.

Вӑл ҫапла ларнӑ вӑхӑтра, чипер шухӑшлас-тӑк, 
обыватӗлсен сьвлӑш  ҫавӑрса илмеле пек ӗнтӗ, 
анчах вӗсем, ун вырӑнне, хӑраса ӳкнӗ. Ӑнланай- 
ман, еппин. Ку таринччен сийев тени йалан шу- 
хӑшласа тӑрас йӑлапа пулса пыратчӗ, пурте ун- 
ран сехетсеренех усӑ пуласса кӗтсе тӑра1!чӗҫ. ХаЛ)- 
хад) ӑна пула усӑ пула пуҫланӑччӗ, кӗҫех шухӑш- 
ласа тӑрас йӑла ҫукран сийен пулма пуҫларӗ, кӗн 
кӗтмеле ӗнтӗ унран—паллӑ мар. Ҫапла ӗнтӗ, хӑ- 
раса ӳкрӗҫ пурте. Ӗҫлеме пӑрахрӗҫ, шӑтӑксене 
тара-тара пытанчӗҫ, азбукӑна маачӗҫ, ларнӑ та — 
лараҫҫӗ кӗтсе.

Анчах вӑл шухӑшласа тӑрас йӑласӑрах ларат 
пулин те, ӑнланса илет, унӑн шухӑшласа илме 
пӗлменнине палзртзкан сӑн-пичех хӑй ӗҫне пит 
аван тума пултарнӑ иккен. ОЗыватӗлсем шӑтӑк- 
сене тара-тара пытанни те тем пекех ӗнтӗ; апла 
пулсан, кӑштах пусӑрӑнас кӑмӑлӗ пур вӗсен. Ыт- 
ти тӗрлӗ ӗҫсем те йатнех шайлашса пычӗҫ: хирсем 
типе-типе хытса ларчӗҫ, йухан шывсене хӑйӑр 
ҫуса ӑшӑхлатса хучӗ, кӗтӳсенчи выд>ӑх-чӗрлӗхсене 
ҫӗпӗр йазви тапӑна пуҫларӗ. Пӗр сӑмахпа каласан, 
пурте, обыватӗлсен шухӑш-кӑмӑлне вӑратмала 
пулса пычӗ... Самай хал) ӗнтӗ катӑргӑ тӑвас ӗҫе 
тытӑныала. Анчах кампа тӑвас-ха ӑна? Обыва- 
тӗлсем пытана-пытана пӗтнӗ, елекҫӗсеипе пӳтсӗр 
ҫынсем кӑна, хӗвел ӑшшинчи ӳпресем йевӗрех, 
кӗтӗвӗ-кӗтӗвӗпе взйӑ вы/ьаҫҫӗ. Вӗг пӗр пӳтсӗр 
ҫынсемпе кӑна катӑргӑ тума та май ҫук. Катӑргӑ 
тума ӗҫсӗр ҫапкаланса ҫӳреме йуратакан елекҫӗ 
мар вӗт-ха, чӑн-чӑн ӗҫчен, дӑпкӑ Ьбыватӗл кирлӗ.

Пуҫлат вӑл обывагӗлсен шӑтӑкӗсене кӗре-кӗре 
хускатма, пӗрерӗн-пӗрерӗн турта-турта  кӑларат 
вӑл вӗсене шӑтӑкӗсенчен. Туртса кӑларат те пӗр- 
не—тӗлӗнтерсе йарат; туртса кӑларат тепӗрне— 
ӑна та тӗлӗнтерсе йарат. Ӑнчах чи хӗрӗнчи шӑгӑ- 
кӗ патне ҫитсе те ӗлкӗреймест—пӑхат, паҫӑрхисем 
каллех шӑгӑкӗсене шӑвӑна-шӑвӑна ьӗме ӗлкӗрнӗ 
те... Ҫук, апла, еппин вӑл чӑн-чӑн сийен тӑвасси 
патне ҫитеймен-ха!

Вара вӑл ,пӳтсӗррисене“ пуха1!' те ҫапла кала- 
са хурат:

„Ҫырӑр, пӳтсӗрсем, д онос“.
Савӑнчӗҫ пӳтсӗрсем. Кама хуйхӑ, анч^х вӗсем- 

шӗн пулсан савӑнӑҫ. Ҫавӑрӑнаҫҫб кӑлтӑрмачла, 
ун кун кускаласа ҫӳреҫҫӗ, выд>аҫҫӗ кӑна, вӗсем 
патӗнче иртен пуҫласа каҫченех ӗҫкӗ-ҫикӗ. Донос- 
сем ҫыраҫҫӗ, сийенлӗ пройектсем шухӑшла-шухӑш- 
ла кӑлараҫҫӗ, крайа сыватасшӑа хыпкаланаҫҫӗ... 
Ҫаксем ӗнтӗ пӗтӗмпех, мӗн пур хутла пӗлнӗ-пӗл- 
м н шӑршланса кайнӑ йапаласем пурте шухӑ на- 
чаД)Ник кабинетне шӑвӑна шӑвӑяа пыраҫҫӗ. Вӑл 
пур, вулат-вулат, анчах нимӗн те ӑнланаймаст. 
.Каҫсерен параппан ҫапа-ҫапа, обыватӗлсене кӗт- 
мен ҫӗртен ыйӑхран вӑратмала“—анчах мбншӗн? 
*0 б ы в 1тӗлсене ытлашши апат-ҫимӗҫ ҫиме чара- 
рах памала“—анчах мӗн сӑлтавпа? .Ӑмерике ка- 
йала хунас*—анчах ку вара, манран килмест пу-

лас? Пӗр сӑмахпа каласан, лакса лариччвнех ву- 
ларӗ, аячах пӗр резод)Уци те хума пултараймар>.

Начад)ник пӗр шухӑшламасӑр-тумасӑрах резо- 
Д)уцисем ҫырса тултара+ пулсан вара, ҫавӑн пек 
начзд)ник пурӑнакан хулана хуйхӑ, анчах начаД)- 
ник нимӗнле резод)уци те хума пултараймас1! 
пулсан вара, пушшех пысӑк хуйхӑ.

Г1уха1' те вӑл тепӗр хут пӳтсӗрсене, ҫапла ка- 
ласа хура1!:

— Калӑр, пӳтсӗрсем, мӗн туниаче сирӗн шу- 
хӑш ӑрпа, чӑн-чӑн сийен?

Тавӑрса каларӗҫ ӑна хирӗҫ „пӳтсӗрсем“ пурте 
пӗр сасӑпа:

— Пирӗн шухӑшпа, хӑҫан та хӑҫан пирӗн прог- 
раммӑн мӗн пур пек пайӗсем пурнӑҫа кӗреҫҫӗ, ҫавӑн 
чухне тин чӑн-чӑн сийӗн пулма пултара1^, унсӑрӑн 
пулайрас ҫук. Программи пирӗн акӑ мӗнле. Епӗр, 
пӳтсӗрсем, калаҫар, внчах ыттисем сӑмах та ан 
чӗнччӗр. Пирӗн, пӳтсӗрсен, шухӑш-кӑмӑлӗсемпе 
сӗнӗвӗсене ҫинчех йышӑнмала пулгӑр, ыттисен 
сӗнӗвӗсене пӑхса тухмасӑрах вырттармала. Пире, 
пӳтсӗрсене, пурӑнма кӑмӑллӑ пултяр, анчах ыт- 
тисене пурне те  ҫӑва тӗпне. Пире, пӳтсӗрсене, 
чаплӑ ҫӗрте, ачашласа усраччӑр, анчах ыттисене 
пурне те тимӗр сӑнчӑрпа сӑнчӑрласа усрамӑла 
пултӑр. Епӗр, пӳгсӗрсем, сийен тунине усӑ кӳни 
хисепне картса хуччӑр, анчах ыттисене пурте, 
усӑ кӳрес-тӑвас пулсан та, вӗсем усӑ кӳнине 
сийен кӳни вырӑнне шуглаччӑр. Пирӗн ҫинчен, 
пӳтсӗрсем ҫинчен, яикам та сӑмах чӗнме ан хӑй- 
тӑр, анчзх епӗр, пӳтсӗрсем, кам ҫиичен мӗн ка- 
лас тетпӗр, ҫавна калама, вӗсем ҫине йытӑла вӗр- 
ме пултарар. Вӑт ӗнтӗ, ҫаксене пӗтӗмӗшпех, пӗр 
сиктермесӗр пурнӑҫа кӗртсен вара, чӑн-чӑн сийен 
те пулса тӑра+.

Вӗҫне ҫитичченех итлерӗ вӑл ҫак пӳтсӗрсен 
сӑмаххисене, вӗсен сӗмсӗрлӗхӗ ӑна ытла килӗшсех 
каймарӗ пулин те, ҫапах та, курат вӑл, к у  ҫыв- 
сем, кирек мӗнле пулсан та, тӗрӗс ҫул ҫинче тӑ- 
раҫҫӗ,— нимӗн тума та ҫук, килӗшрӗ.

— Йурӗ,—тет :—йышӑнатӑп сирӗн програм- 
мӑна, хоспода пӳтсӗрсем. Ман шухӑшпа, унран 
самайах сийеи пулма пултарассӑн туйӑна+, анчах 
вӑл сийен, хама шанса панӑ крайа чечекленсе 
йешӗрме, ҫителӗклӗ пулӗ-шн—кӑна халлӗхе асан- 
не иккӗле каланӑ.

Хушат вӑл пӳтсӗрсен сӑмаххисене хӑмасем 
ҫине ҫыра-ҫыра хума, мӗн пур халӑх пӗлсе тӑма- 
ла пултӑр тесе, хӑмисене плошчӑде кӑлара-кӑла- 
ра ҫакма хуша!', анчах хӑй, чӳрече умне пыра1! 
те ьӗн  пул<зсса кӗтсе тӑра+. Пӗр уйӑх кӗтет, те- 
пӗр уйӑх; кура11: ӗрӗхтерсе ҫӳреҫҫӗ пӳтсӗрсем, 
кирлӗ-кирлӗ мар сӑмахсемпе перкелешеҫҫӗ, ҫа- 
ратаҫҫӗ, пӗр-пӗрине карланкӑ^зан тыта-тыта лӑс- 
каҫҫӗ, анчах шанса панӑ край ҫаплах, пурӗ-пӗ- 
рех „нийепле те чечекленсе йешӗреймест". Кунпа 
ҫеҫ ҫитмест-ха: обыватӗлсем шӑтӑксене шалараа 
та шаларах кӗра-кӗре лзрнӑ, нийепле кӑларма 
ҫук вӗсене унтан. Те чӗрӗ, те  вилӗ—сасӑ та  па- 
маҫҫӗ. Алакӗр Ваҫлейӗ куҫарнӑ.
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чухласа ияеймесӗр пӑтрашса кайма та пултарӗ. Хӑҫан пулнӑ вӑл ӗҫсем? Елӗк-авал-и? Хад>-и? 
Анчах шухӑшларах вуласан, епӗр ку йумахри ӗҫсем чӑн-чӑннипех фашисла Германире пайан- 
хи кун пулса иртекен ӗҫсенчен нимӗн те уйрӑм маррине уҫҫӑнах курса тӑратпӑр. Вичкӗн куҫ- 
лӑ автӑр ку йумаха тахҫанах, Германире фаш иссен диктатури пуҫ пулса тӑриччен чылай мала- 
рах ҫырнӑ.

йумяха" вулакан ҫын, йумахри ӗҫсем хӑш  вӑхӑтра пулса иртнине йӑпӑр-йапӑрах
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А стӑв атӑн -и -стал и н л а  Конституцийе радиопа итленӑ ч ухн е, м узӑкӑ сасси  илтӗннӗн туйӑнчӗ, 
Идтӗнчӗ ҫав, илтӗвчӗ! Пулас комиунисӑиӑн чаплӑ и у зӑ к ӗ  илтенчӗ.



(К ӗ с к е  о ч ӗ р к )

Германи тесе Вӑтам Йевропӑри ,мана кунта 
тӑвӑр" тесе хирӗнме Туратакзн , фашисӑм бацили- 
пе чирленӗ патшалӑха калатпӑр. Хирӗннӗ чухне 
вӑл патшалӑх пуринчен ытларах хӗврлтухӑҫӗпе 
(Совет Сойузӗ) хӗвеланӑҫ тата ытги йенӗсенг иӑх- 
са хирӗлет.

Германире ҫак йатлӑ мӑн шывсеч йухаҫҫӗ: 
Дунай, Рейн, Емс, Везер, Ед>бӑ, Одер, Вислӑ, Пре- 
год) тата ытти те. Тата ку 'шывсемсӗр пуҫне ӗҫ- 
ҫыннисен куҫҫулӗпе йунӗ мӑнҫырмасен шывӗ пекех 
йухаҫҫӗ.

Германире пурӑнакан халӑхсем ҫаксем пулаҫҫӗ: 
фашиссем тата выҫҫисем. Фашиссем ҫӗлен-калта 
ӑраттинчен, выҫҫисем — ӗҫҫыинисен ӑраттинчен.

Пӗтӗм террнторин 27 проценчӗ ҫинче вӑрмпн- 
сем ӳсеҫҫӗ, 11 ҫурӑ проценчӗ ҫинче ҫаран курӑк- 
сем, 1 проценчӗ ҫинче сатсем ӳсеҫҫӗ. Пуринчен 
те вӑйлӑн та хӑватлӑн халӑх нушзлӑхӗ ӳсет тата 
фашисӑм йӗркине курайманлӑх ӳсет.

Фашиссем расӑ теорипе витӗнсе ҫӳреҫҫӗ. Расӑ 
теорине пӗлме национал-социалиссен програминн 
4-мӗш парагрӑфне пӑхмала. Унта „кам ӑшӗнче ни- 
мӗҫ йунӗ пур, ҫав ҫеҫ Германи гражданинӗ пул- 
ма пултарат", тенӗ. Программӑн 5-мӗш парагрӑ- 
фӗнче ыттисене(нимӗҫйунӗ ҫуккисене)йутрэн кил- 
нисем вырӑнне хурса урӑх саккунпа тытса тӑм а- 
лй ҫинчен каланӑ. Ыттисене ҫавӑнпа хӗсӗрлесе 
усраҫҫӗ, сӑыахран, йеврейсене тӗрлӗ хуласенчен, 
обшчӗствӑ организацисенчен хӑвала-хӑвалӑ йараҫ- 
ҫӗ, хӗнеҫҫӗ. Хӗненине тӳсейменнипе кӑшкӑрсан 
,;̂ за нарушсние тишины и порядка* тесе арӗслеҫҫӗ. 
Йеврейсем нимӗҫсем пек мар, халӑх пухӑнакан 
вырӑнсене пыма пултараймаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та пӗр 
ж урналра:халӑх ҫӳрекен уборнӑйсемпе те чӑн ари 
ӑрӑвӗвчен тухнӑ нимӗҫ ҫыннисем кӑва  усӑ курыа 
пултараҫҫӗ, тесе ҫырнӑччӗ.

Берлинри пӗр хаҫатра ҫакӑн йышши пӗлтерӳ 
тухнӑ: „Есӗр чӑн-чӑн нимӗҫ пулсан, нимӗҫ ҫынни 
ыар тунӑ соҫискӑсене ҫиме пултараймастӑр. Апла 
пулсан, соҫискӑ ҫиме пирӗн (ҫавӑнта-ҫавӑнта ла- 
ракан) ресторана пы рӑр“, тенӗ. Ҫапла ӗнге Бер- 
ливра соҫискӑсене те идеологилӗ нагрузкӑ пааӑ, 
вӗсен те  чӑн-чӑа ари йӑхӗнчен тухиисе.ч хырӑмӗ- 
сене ҫеҫ кӗмеле.

Расӑна лайӑхлатас теори ҫинчен кӗнекесем са- 
хал мар ҫырнипе палла тухнӑ Конги профессӑр 
Германири тухтӑрсен сйесӗнче ҫапла каланӑ:

— „Нумайӗшӗ медицинӑра та расӑ принципӗ 
пулмалине манса кайаҫҫӗ. Хӑшӗсем чирлӗ ҫынни 
нимӗҫ-и, китайцӑ-и, негр-и — камне-мӗнне пӑхмасӑр

сиплӗхпарса йараҫҫӗ. Ун пеккисемпе епӗр килӗш- 
ме нийепле те пултараймастпӑр", тснӗ.

Ҫапла ӗнгӗ, нимӗҫ йунӗ фашиссемшӗн ҫав тери 
паха пулсаа, пирӗн шухӑшпа фашист пӗр-пӗр ни- 
мӗҫ ҫыннин тумтирӗ ҫинче хӑнкӑла ҫӳренине кур- 
сан, хӑнкӑла хуҫине ҫапла калассӑн туйӑнат:

— Тусӑм, тумтирӳ ҫинче авӑ пӗр хӑнкӑла уҫӑл- 
са ҫӳрет. Ан вӗлер ес ӑна, мӗншӗн тесен вӑл чӗр- 
чун ӑшӗнчҫ чӑн чӑн ари йӑхӗн йуаӗ чупат. Тыг та 
ӑнл, чи лайӑх клеткӑ ӑшне хуаса хур, шыв пар, 
ҫитер, тумлантар... Камра ари йунӗ йухат, вӑл ыт- 
тисеячен лайӑхрах пурӑнма тирӗҫлӗ.

Фаунӑ йе, теаӗр майлӑ, чӗрчунсен тӗнчи ҫинчен 
каласан... Германи ҫӗршывӗн килсенче усракан 
вы.-ьӑх чӗрлӗх буржуйсене ҫные вӗсен сӗтели ҫи- 
не кайса пырат, тискер кайӑксем — фашиссен орга- 
низацийӗсенче тӑраҫҫӗ.

Германире слонсем, арӑслансем, страуссем ҫук. 
Асэннӑ чӗрчунсем унти зверннцӑсенче те пурӑнма 
хӑраҫҫӗ, мӗншӗн тесен вӗсем пурӗш те ари йӑхӗа- 
чен тухнӑскерсем мар: слон сӑмси, нимӗҫ ҫынни 
пек мар, ҫеклӗ йевӗр, арӑсланӑн — ҫуҫӗ кӑтра, кӑт- 
ра ҫӳҫлӗ ҫынна Германире „ҫемит" тесе хӗсӗр- 
леҫҫӗ.

Килти выд)ӑх-чӗрлӗхсем (мӑйракалӑ шултӑра 
выд)ӑх, сурзх, качака, сысна, кайӑк-кӗшӗк) фа- 
шисӑм режимне тӳсейиесӗр ӗрчеЯми пулнӑ. Фа- 
шиссен пичет оргӑнӗсем темӗн чухлӗ .ӗрчӗр!' 
тесен те ӗрчемеҫҫӗ, ҫавӑнпа та мӑйракалӑ шул- 
тӑра  выл)ӑх шучӗ ҫулталӑк хушшинче мӗлйун, 
сысна—2 мӗлйун пуҫ чакни ҫинчен унти хаҫат- 
семех пӗлтереҫҫӗ.

„Цайтунгсдинт райхснерштендес" хаҫат пӗлтер' 
нӗ тӑрӑх, Германи патшалӑхӗн продовоД)СТви ми- 
нистӑрӗ парти, патшалӑх, ҫар представитӗлӗсене 
пухса, Берлинри „Кайзергоф“ йатлӑ рӗсторанра 
кит какайӗ апатне ҫигерсе пахтарнӑ. Никам ха- 
личчгн ҫимен киг какайне, шӑршлӑскерне, асӑн> 
нӑ представитӗлсем ырӑланӑ кӑна мар, малала 
халӑха унпа тӑрачтарсан аван пулат, тесе авто- 
ригетлӑ решени йаш ӑнса хӑварнӑ. Анчах кунта 
1̂ ирӗн ҫакна калас килет: фашиссем ҫимелй йа' 
паласене ҫемит йӑхӗпе ҫыхӑну тытса курнисене 
те тиркесех каймаҫҫӗ курӑнат! Ак китах илес- 
Библи каланӑ тӑрӑх, кит Иов йатлӑ йеврейе хӑ- 
йӗн хырӑмӗнче паспӑртсӑрах виҫӗ кун хушшя 
усранӑ. Мӗпле ҫаз арн йӑхӗнчен мар, ҫемит 
йӑхӗнчен тухнӑ ҫынна хӑй хырӑмӗнче виҫӗ кун 
усранӑ кита ҫиме йӗрӗнмен ҫав расӑ теорине 
ҫирӗп тытса тӑракан фашиссем. Аш ҫук пулсан.



шӳрпи те пырӗ, 'Генӗ авал чӑвашсем; выд>ӑх ашӗ 
ҫук пулсан, кит ашӗ те пырӗ, теҫҫӗ пайанхи 
Германин продовол>стви министӑрӗпе пропагандӑ 
министӑрӗ фашисӑм пур .ти  айӗнчи ҫсршыз ҫын- 
нисене.

Ҫын, тепӗр тесен, аш ҫимесӗрех пурӑнма пул- 
тарат-ҫке. Гитлӗр нимӗҫ ҫыннисене аш вырӑнне 
кирлӗ таранах сывлӑш, хӗвел, ш ы в .. патак пама 
пултарат. Сӗт-ҫу вырӑнне, Гитлӗрӗн „Манӑн кӗ- 
решӳ“ (,Мейн кампф“) кӗнекине вуланипе тӑран- 
ма пулат.

Берлинра халӗ, хаҫатсем пӗлгернӗ тӑрӑх, ҫӗнӗ 
йышши сорт соҫиски (вӗтӗ шӑрттан) шухӑшласа 
кӑларнӑ. Соҫискӑсен ^ав  сорчӗн хуппи мӗнӗ ҫук. 
Малала тагах ҫӗвӗ йышши сорт кӑлапӗҫ-ха':| унӑн 
вара хуппи кӑна мар, ашӗ те пулмӗ. Ӑна шухӑш- 
ласа каларсан, Германире апат-ҫимӗҫ ыйтӑвӗ пӗ- 
тӗмпех тӑтӑласса шанма та пулаГ.

Тенӗр хаҫат пӗлтернӗ тӑрӑх, булӑчнӑйсенче 
Берлинра сывлӑшлӑ ҫӑкӑр сутаҫҫӗ. Вӑл ҫӑкарта 
сызлӑш нумай, чусти, хӑпарса тӑраканскер, сахал, 
теҫҫӗ. Пирӗн шугпа, Берлин услзмҫисен сывлӑш- 
па услам тума тытӑнмала, ахалӗн Берлинӑн ҫӑ- 
кӑрӗ, хаклӑ пирки, илекенӗсӗр, илес текӗнни—ҫӑ- 
кӑрсӑр. Крендӗлсене буржуйсем илсе пӗтереҫҫӗ, 
ӗҫҫыннисем ваД)Л)И крендӗл чусти хушшинчи 
сывлӑшӗ ҫеҫ йулат.

Германи климӑчӗ фашиссемшӗн пырат, ӗҫҫын- 
нисемшӗн сивӗ. Правитӗлствӑ ҫыннисем пухӑн- 
са ларакан ҫуртсенче „Германин ырӑ кунӗсем" 
ҫинчен хӗрӳленсех калаҫнӑ пирки, тарласах кай- 
мэла. Совет Сойузӗ йышӑннӑ ҫӗнӗ Констнтуци 
ҫинчен правитӗлствӑ ҫыннисем хушшинче сӑмах 
тухса кайсан, ҫтена ҫине ҫакнӑ Реомӳр градусникӗ 
нул)ран нумай градус айала анса ларат, тет.

Хӗрарӑм арҫынпа тан концентраци лагӗрӗсенче 
ҫеҫ: вӗсенче хӗрарӑмсене арҫынсемпе танах тбр- 
лӗ майлӑ хӗнесе асап кӑтартса усраҫҫӗ. Ыгти 
ҫӗрге... Гитлӗр хӗрарӑм ача ҫуратма анчах кирлӗ, 
тет.

Германире наукӑ — вӑтам ӗмӗрти схоластикӑ. 
Универҫитетсенче ӗҫсӗр йулмали кадӑрсене ха- 
тӗрлеҫҫӗ. Геолӑг—ӗҫлеме вырӑн тупаймзн пирки, 
ҫӗр тӗпнех анса кайма хатӗр, ботаник—хӑйве 
вал);ьи ҫиме йурӑхлӑ курӑксем ҫарансем тӑрӑх 
шыраса ҫӳрет, археолӑг—Берлинри кирлӗ мар 
йапаласем тӑкмали вырӑнта (свалкӑра) чакаласа 
конҫерв коробкисем шырат (тӗпне йулнине ҫи- 

(келесе хырӑмне тӑрантарма). Ӗҫсӗр йулнӑ гнд- 
ролӑг—хӑйсене хӑйсем вӗлерес текенсене шыв- 
ри тарӑнрах вырӑнсене кӑтартнипе укҫа тупса, 
ытти ӗҫсӗррисенчен аванрах пурӑнат.

Берлинра шӑл тухтӑрӗсем патне ҫӳрекенсем 
сахал, мӗншӗн тесен хӑшӗсен шӑлӗсене штур- 
мовиксем ҫапа-ҫапа ӳкерсе пӗтернӗ те, халӗ шӑл-

сӑрах Пурӑнаҫҫӗ, тӗприсене ӗҫсер йулнисене шӑл 
кирлӗ мар (ҫимели ҫук), ыттисем шӑл тухтӑрӗ 
пагӗнче те ҫӑварӗсене уҫиа хӑраҫҫӗ.

Пианист-музыкант: ӗлӗк чух пианинз вырӑн- 
не ма скрипкӑ калама вӗренмерӗм-ши, пианинӑна 
йӑтса килэрен-киле ҫӳреме, пуйан ҫынсен чӳре- 
чи умӗнче калама ҫук, тесе ӳкӗнет.

Ар^ист, ӗлӗк сценӑ ҫинче безработнӑй ро.^ьне 
авзнах выл)аса пынӑскер, пурнӑҫра безработнӑй 
пулса пурӑнма нийепле те хӑнӑхса ҫигмен пирки 
хуйхӑрат.

Германири театӑрсем пӗр майлӑраххисем: пра- 
витӗлствӑ ҫыннисемпе фашиссем, вырӑсла кала- 
сан, „театр военных дейсгвий ' тенине йуратаҫ- 
ҫӗ. Чухӑнсен: „Хӗзел тухат, хӗвел ацат, ман тӗр- 
мере пач тӗттӗм" йурра йурлама та ирӗк ҫук.

Спорт вӑйЯисенчен Германире кӗрешӳ штур- 
мозиксем хушшннче пит нумай сярӑлнӑ: пурин- 
ч и ытла вӗсем фзшисӑма сийенлӗ шухӑшсемпе 
тата забастовкӑсемпе кбрешеҫҫӗ. Тӗллесе перекен- 
сен организацисене— штурм отрйачӗсем, теҫҫӗ, вӗ- 
сем, мишен вырӑнне, рабочисем ҫияе тӗллесе пе- 
реҫҫӗ. Малала штурмовиксем хуласен урамӗсене 
ҫын пуҫ шӑммисемпе сарса тухса, вӗсем ҫийӗн 
тупӑсем турттарса кайма шухӑшлаҫҫӗ.

Германири сгроигӗлствӑ ҫинчен каласан, унта 
пуринчен ытла конценграцн лагӗрӗсемпе ҫар 
лагӗрӗсен строитӗлстви пырат тата унтах агреҫҫи 
(йут ҫӗрсем ҫине вӑрҫӑпа кайса туртса илес) план- 
сене тӑваҫҫӗ...

Хутмали хатӗрсем ҫителӗксӗр пирки, Германи- 
ре фашиссем ӳлӗ.м ырӑ кунсем пулас ӗмӗтпе 
ӑшӑнаҫҫӗ... Пропагандӑ министӑрӗн—Геббед^сӑн 
„Кул)турӑсен палатине“ тӗнчери паллӑ писатӗлсем 
(Гейне, Анато.-ь Франс, Ептон Синклӗр, Емид, Зо- 
Д)3, Горйкий, Ремарк, Цвейг, т. ыт.) ҫырнӑ кӗнеке- 
сене ҫунтарса ӑшӑтаҫҫӗ.

Германи ҫинчен каламалисене пстӗмпех калама 
ытла нумай ҫырмала. Ҫавӑнпа епӗр вӑл ҫӗршыври 
Ганновер йатлӑ хулара нумай пулмаст пулса ирт- 
нӗ пӗр ӗҫ ҫинчен ҫеҫ кӗскен каласа хӑварасшӑн.

Ҫав хулара Ха/ьхорн йатлӑ пӗр тухтӑр пурӑн- 
нӑ. Унӑн ухмахсен ҫурчӗ пулнӑ. Ӑна вӑл хӑй вӑ- 
йӗпе тутарса тытса усранӑ.

_ХаД)Хорн_ чӗрӗ чухне аван патриот хисепӗнче 
тӑнӑ, вырӑнти влаҫсене нимӗнле иккеленӳсемпе 
те хирӗҫӳсемпе те чӑрмантарман.

Нумай пулмаст ҫав тухтӑр вилсе выртнӑ. Вилнӗ 
хыҫҫӑн унӑн хурӑнташӗсем пухӑннӑ та вилес 
умӗн вӑл мӗн мӗн каласа хӑварни ҫинчен ҫырнӑ 
хутӑн кан^ертне уҫнӑ. Хучӗ ҫине тухтӑр ак ҫапла 
сӑмахсем ҫырнӑ пулнӑ:

,Хам вӑйран тытса усранӑ ухмахсен ҫуртне 
национал-социалиссен ҫулпуҫӗсене пурӑнмапар- 
са хӑваратӑа“, тенӗ. Иван Мучи.

Илеҫҫӗ

— Сирӗн учитӗлсем хаҫат-журналсем илмеҫ- 
Ҫӗ пулмала: шкулта пӗр хаҫат-журнал та курӑн- 
маст...

— Мӗнле илмеҫҫӗ, илеҫҫӗ. Шкул вад)Д)И те 
хӑвармаҫҫӗ.

Шывҫи.

Клас руководитӗлӗпе вӗренекен
— Ма есӗ, Паймаков, ӗнер уроксем хыҫҫӑн 

класри чечексене тула сивӗ ҫӗрех кӑларса лартнӑ? 
Тулга халӗ сивӗ 10-12 градус вӗт!

— Иестествознанине вӗрентекен учитӗл: чечек- 
сем каҫхине кислород сывласа илсе, кайала углв' 
кислый газ кӑларса сывлӑша пӑсаҫҫӗ, терӗ. Пирӗн 
класри чечексем епӗр ыран сывлас сывлӑша эн 
пӑсчӗр тесе, кӑларса лартрӑм. и ТИХӐнАв



Мартын савӑнӑҫӗ
Варука хут те мбн кала, ененмест, Мӗншенне 

епӗ хам та пӗлместӗп. Темле ӑна пӗрре ҫамрӑк 
чухне упӑшки улталанӑ, теҫҫе, ҫавӑн хыҫҫӑн ҫын- 
сене ӗненме те пӑрахнӑ, Пӗлсех тӑратап, кала 
есӗ: „кӑҫал хӗлле пулат“ тесе, вӑл сана: „кӗтсех 
тӑр, пула’1' сана“, тет. Епӗ 'ӑна: „Ишек колхозӗ 
пӗвере карап пулӑ ӗрчетет“, терӗм те, вӑл; „кит 
ӗрчетмест-и?“—терӗ. Пӗрре ӑна упӑшки Мартын: 
епӗ сан упӑшку, тенӗ те, Варук тӳрех: суй, кӗт- 
сех тӑр, упӑшка сана, тесе каласа хунӑ. Ун хыҫ- 
ҫӑн Мартын арӑмне шанман пирки кӑшт вӑрҫӑ 
пуҫланмарӗ,

Пӗрре темле доклад тунӑ чух сӑмах майӗн пӗр 
ҫын (камне астӑваймарӑм) ҫӗнӗ сурт пахча-ҫимӗ- 
ҫӗсем туса кӑларнисем ҫинчен каларӑм. Варук 
тӳрех:

— Пирӗн йалта Ахӑлтай Микулӗ ҫырмари вӗлт- 
рен ҫике сыпса пилӗк килограм арбуз туса илчӗ,— 
терӗ Марине инкене айӑкран тӗртсе.

Нумай ачалисене патшалӑх пулӑшу памала туни 
ҫинчен каласа кӑтартсан та вӑл пачах ӗненмерӗ.

— Пара'г, кӗтсех тӑр! Мӗн икӗ пин тенкӗ укҫа 
шӑрпӑк терӗр-и есӗр? Есӗ ҫуратса тӑр, патшалӑх 
сана укҫа пар. Ун чухлӗ укҫа мар, тарӑн Урпаш 
вӑруанӗнчи йӑвӑҫ ҫӳлҫи те ҫитес ҫук.

—  Ничево, укҫа уплинке мар, хӗлӗн-ҫӑвӗнех 
тупма пула'г,—кӑшкӑрчӗ Хӑнктамзр М акарӗ хӑйӗн 
виҫкӗтеслӗ йанахне хӑмла шалчи пек вӑрӑм пӳр- 
нисемпе йенчен-йенчен шӑлкаласа.

— Урине инке, сан улттӑ кӑна, тепре кирлӗ пу- 
ла'г,— кулчӗ тахӑшӗ.

— Урине 4'епре мар, тӑват-пиллӗк теире те 
ҫуратӗ, санӑн хӗсӗрӗн ним те ҫук,— кулкаласах 
тӑрӑхларӗ Урине.—Епӗр сирӗн пек аборт таврашӗ 
туман.

Варук ӗненмесӗрех киле таврӑнчӗ. „Кай, ҫавӑн 
чухлӗ укҫа пама епӗ патшалӑха чул ҫурт лартса 
пани м ӗн?“—шухӑшларӗ вӑл.

Мартын та ӗненмерӗ.
— Ара, хӑш тбнчере пулнӑ вӑл патшалӑх ҫа- 

вӑн чухлӗ укҫа пани? Тем те шутласа кӑларӗҫ ку 
халӑх. Каллех Мирун Ваҫилчӑ суйрӗ пул). Мӗн 
сана укҫасем парса ларма патшалӑх сан савни-и 
мӗн? — терӗ те арӑмӗнчен кулкаласа пӗкӗ пек 
кукӑр чӑпӑклӑ чӗлӗмне саралнӑ шӑлӗсемпе ҫак- 
латса тухса кайрӗ.

* * *
Варук ҫухалчӗ. Час таврӑнмарӗ вӑл. Кӗтрӗ- 

кӗтрӗ М артын— арӑм ҫук. Ҫӗр каҫрӗ—ҫук. „Кам 
пӗлет, тем ватлӑхра... йерсе ан кайтӑр“ шутларӗ 
аптӑранипе Мартын.

Тепӗр кунне каҫхине шӑпах хӑй ҫутнӑ тӗле 
Варук савӑнӑҫлӑ пырса кӗчӗ. Хул хушшинче те- 
мӗскер пысӑк ҫыхӑ.

— л ҫ т а  тупрӑн? Арӑмӗ таҫта ҫӳрет те, упӑшки 
ача пӑхса лар...

— Епӗ ӗҫпе ҫӳренӗ!..
—  Еҫпе!— ҫыхха туртса салатса тӑкрӗ Мартын. 

Ҫыхӑран пусма-ҫитсӑ, тата вак-тӗвек йапаласем 
тухрӗҫ.

— Аҫтан тупрӑн кусене?— Печени коропкине 
урапа тапса салатса йачӗ Мартын?
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— Тупма кам пӑрахса ҫӳрет?..
— Печени? Мӗн тума! Есӗр печенисем ҫ и с е . .
— Ачасене вал)Д)И, ара...
— Вӑрӑ! Есӗ вӑрӑра пулнӑ. Кравуул. Пурӑн- 

мастӑп вӑрӑпа. Микехвер теп, Микехвер, чуп 
предҫедатӗл патне! Чуп, чуп! Мартын арӑмне 
вӑрӑра тытнӑ те. Чуп! Ӑҫтан тупрӑн ун чухлӗ 
укҫа?

— Ӑҫтан тупрӑн теме, пӗлмест пек... Ҫаратма 
кай...

— А-а, ҫаратма кайнӑ!—пӑрлӑ шыва тытса пӑ- 
рахнӑ кушак пек чӗтреме пуҫларӗ Мартын, малала 
мӗн каланине итлемесӗрех. Уя куҫ харшисем 
карас йашки пек сиксе вӗреме пуҫларӗҫ, ура 
тупанӗсем, вӗри ҫатма ҫине пуснӑ пек, пӗҫерсе 
кайрӗҫ, чӗре, ӳпке, пӗвер таврашӗсем ҫавра ҫил 
пырса кӗнӗ пек лӑканма пуҫларӗҫ.

— Пӗтерчӗ! Арӑм пӗтерчӗ! Уйӑрӑлатӑп. Укҫа 
ҫаратнӑ. Халиччен курман намӑс. Кравуул!—хӑйне 
тӗллӗн такам кӗвентепе ислетнӗ пек хӑрушшӑн 
кӑшкӑрчӗ вӑл.

— Чим-ха, Мартын, чим, калам-ха, итле!
— Итлеместӗп! Ан чӗн мана. Есӗ вӑрӑ тунине 

пытарас, мана хутӑштарас тетӗн-и? Ҫичӗ ача 
амӑшӗ пулнӑ,—ҫапла хӑтланатӑн!

— Мӗншӗн? Епӗ вӑрӑра пулнӑ...
— Вӑрӑра ҫав. Пӗлтӗм ӗнтӗ каламасӑрах. Ах!.. 

Мартынӑн ҫӑната кантри пек йун тымарлӑ алли, 
ват хурама турачӗ майлӑ кукӑр пӳрнисем Варук 
ҫӳҫне йаваласа илес чух кӳршӗ ҫынни хашкаса 
чупса кӗчӗ.

— Мӗнле апла пулчӗ? Ӑҫта ҫаратрӑр?—сулахай 
ури алӑк урлӑ каҫичченех ыйтрӗ вӑл.

— Кай, ухмаха йертӗн-и мӗн? Калама та...
— Намӑс, намӑс калама!—кӑшкӑрчӗ М артын.— 

Кала ӑҫта вӑрланине!
— Ан кӑшкӑрӑр! Халиччен ҫын йапалине виҫӗ 

пуслӑх тӗкӗнмен те... каккуй ҫынӑнне вӑрлама, 
хамӑнне вӑрласран сехре ҫук. Алӑра икӗ пин 
тенкӗ укҫа пур та, вӗсем вӑрра тытаҫҫӗ. Ӗнер 
ачасемшӗн пачӗҫ...

— Ачасе^шӗн? Чӑнах-и? Илтӗн-и?
— Ой, Варук! Чӗкеҫ! Ма паҫӑрах каламастӑн? 

Каларӑм уш параҫҫӗ пуд> тесе. Вот епӗ пӗлетӗп 
те пӗлетӗп. Малтанах пӗлтӗм патшалӑх парас-1 
сине. Варук, чунӑм, епӗр савӑнса пурӑнӑпӑр. Епӗр 
ӗмӗр-ӗмӗр пӗр-пӗрне йуратнӑ. Ех, савӑнӑҫлӑ пур-] 
нӑҫ!—ыталарӗ Мартын Варука.

Кӳршӗ ҫынни кулса тухса кайрӗ.
Н. Чурпӑй.

„Кӑтартулӑ" шкул
—  Шӑхасанти вӑтам шкула райҫутпайӗ кӑтар- 

тулӑ шкул вырӑнне хура'г. Вывӗски ҫинче те: 
„Шихазановская образцовая средняя школа* тесе 
ҫырнӑ.

— Ӑҫтан кӑтартулӑ пултӑр вӑл. Вӗренӳ паха- 
лӑхӗ ҫителӗксӗр, вӗренекенсем шкула ҫӳрени 85 
процент, дисциплинӑ тени йапӑх...

—  Мӗнле кӑтартулӑ мар, ҫӳлӗ вырӑнта лара+) 
ҫавӑнпа „кӑтартулӑ* тенӗ.

Ив. Ива^ьук,



Кӑвакал
(Йуптару)

Чӑхӑ автана пӑр ирпе 
Кӗлт! тӗкрӗ хӳрипе:

— Пӑйахам! — тет. — Итле-ха, пӑйахам! 
Куратни ҫав кӑвакала?
Карташӗнче ун пек кахала 
Ӗмӗрте курман епӗ хам.

Хӑй вӑл кунӗ-кунӗпе 
Мухтана+ курни-илтнипе,

Калӑн, вӑл ҫӗр ҫӑмхи тавра ҫавӑрӑннӑ... 
Тӗрӗссипе каласан,

Ҫак кӑвакал мӗн курнӑ?
Шутля: — пит инҫе кайсан—

Хапха айӗнчен туха+ те ҫитет васана, 
Каҫпа вӑл кайаллах таврӑна+ картана. 

Унга вӑл ыттисемпе хутшӑннӑ.
—  Сӑмса! Еп Варшав патӗнче ҫапӑҫнӑ, 

Ман пекки сирӗн хушӑра пит сахал!—  
Тесе хучӗ ӑна хирӗҫ кӑвакал.

Пӳлес мар кӑвакалӑн сӑмахне,
Ан тив, вӑл мухтантӑр.
Ҫак йуптарувӑн тӗп йӗрне 
Вулакан хӑйех ӑнлантӑр.

Н. Евдокимӑв

Брем пӗлмен йытӑ

— Австралире тискерленсе кайнӑ йытӑсем пур. Вӗсене унта „динго" теҫҫӗ-
— Тискерленсе кайнӑ йытӑсем Австралире анчах тетӗни ха?
— Ӑҫта пур тата?
— Германипе Италяре. Вӑл йытӑсенчен унта штурм отрйачӗсем организациленӗ.
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Кӗске йумах
— Итле, йумах йарса парак 

Туппине тупатни?
— Тупап. Кала!
— „Банлит бандит ваД)Л)И чук- 

мар йарса тӑраГ". Ҫава мӗн? .
— Ҫавӑ-и? Германи фашисӑ- 

мӗпе Испани фашисӑмӗ пулат.

Катон
— Авал Римри ҫенатӑр Катон 

пӗрмайах, пурнӑҫӗ тӑршшипех: 
„Карфагена ҫӗмӗрсе тӑкм ала“ 
тесе пурӑннӑ.

— Апла вӑл фашиссен пуҫлӑ- 
хӗ пулнӑ пулӗ.

—  Ма апла шухӑшлан?
—  Фашиссен пуҫлӑхӗсем те 

ҫавӑн пек пермайах „М ускаваҫӗ- 
мӗрсе тӑкмала“, теҫҫӗ.

„Перекет"
— Кӗнеке ҫыракансен пере- 

кетленсе тӑракан укҫа нумай, 
тет. Укҫисене вӗсем перекет 
кассисенче тытаҫҫӗ-ши?

—  Унта мар. Чӑвашиздатре. 
Пӗлтӗртенпе нумайӗшӗ пӗр пус 
та илмен.

Тупӑк
— Епӗ почтӑ йешчӗкне иртнӗ 

уйӑхра ҫыру йатӑм. Халӗ шу- 
хӑшлатӑп: епӗ ҫыру йанӑ йеш- 
чӗк почтӑ йешчӗкӗ мар, тупӑк 
пулнӑ пулӗ, тетӗп.

— Ма апла шухӑшлан?
— Ара, пайан йулташран илнӗ 

ҫыру тӑрӑх вӑл ҫыру манӑн уй- 
ӑхран та ҫитеймен. Тупӑка кӗр- 
се выртнӑран ҫитеймен ӗнтӗ вӑл,

Т ӗрӗс
— Ма есӗр упӑшкупа иксӗр 

пӗрмайах вӑрҫатӑр? Мӗн ҫитме- 
рӗ сире?

— Куд)Турлӑх ҫитмерӗ.

Иетӗрнери колхоз- 
ник ҫуртӗнче

— Заведуйушчи йулташ! Епӗ 
хӑнкӑла ҫиые ларнӑ.

— Ларнӑ. Куншӑн сана питӗ 
пысӑк тав. Ахалӗн ӑна нийепле 
те тытайрас ҫук.

Вӑрӑм кӑранташсшӑн
— Ш упашкарти куд)таварсем 

сутакан магазинта тӗрлӗ тӗслӗ 
ҫыракан кӑрандашсем илтӗм. Ма 
кӑрандашӗсене вӑрӑмрах туман- 
ш и? икшер метӑрлӑ. тусан аван- 
рах пулмала.

—  Ма?
— Кӑрандаш варрисем шӗ- 

вӗртме тӑрсан хуҫӑлса кайаҫҫӗ. 
Виҫӗ минут хушши шӗвӗртме те 
ҫитеймеҫҫӗ. Вӑрӑмрах пулсан 
нумайрах вӑхӑт шӗвӗртме ҫит- 
меле.

Иккӗн кирлӗ
, — Ш упашкарти Рабочи поҫо- 

лӑкри бакалей таварсем сутакан 
ларйок умӗнче ма кирек хӑҫан 
та черет пулат? Унта дефицитлӑ 
ҫимӗҫсем сута,'ҫӗ-и мӗн?

— Мӗн есӗ кирлӗ мара кала- 
ҫатӑн ара. Ҫи.\1ӗҫсе.м мӗн илес 
тени пурте ҫителеклӗ пур чухне 
дефицитлӑ ҫимӗҫ ниҫта та пулма 
пултараймас^!. Ил кӑна, хулара 
пурте пур халӗ.

— Апла пулсан, унта ма ки- 
рек-хӑҫан та черетсем пулаҫҫе. 
Мӗн дефицитлӑран?

— Горвнуторгӑн... прикашчик- 
сем дефицитлӑран.

Ик ача
— Анне пирӗн 10 уйӑхри йӑ- 

мӑка утма вӗрентет.
Утма вӗренни мӗн вӑл. Ут- 

ма такам та пӗлет. Вӗҫме вӗрен- 
тес пула'1'.

Тӗлӗнмели ҫук
— Тӗлӗнмеле. Миҫе ерне ӗнтӗ 

кашни пасартах санӑщ пиччу 
хӑйбн арӑмӗпе ҫз"рет. Ӗлӗк пӗр- 
ле ҫӳремесчӗҫ-ҫке.

— Мӗн тӗлӗнмели пур унтан. 
Халӗ пӗр-пӗринчен ЗА('С урлах 
уйӑрӑлнӑ хыҫҫӑн пӗр-пӗрне ку- 
рас килекен пула1(' пулӗ.

Чӑвашиздат типогра- 
финче

(Цинкографи кислота  пӗтнипе 
вӑхӑтлӑха ӗҫлеймен кунсенче/.

— Тӗлӗнмеле ку цинкографи 
цехӗнчи рабочисенчен. Пурӑн- 
малӑх хватерӗсем те пур, ӗҫукҫи 
те хӑйсене тивӗҫлине илеҫҫӗ, 
ҫапах „ааминистраци лайӑх мар“ 
тесе ҫӳреҫҫӗ.

— Ну?! Пурте ун пек мар 
пулӗ.

— Пурте ҫав, пӗтӗм цехӗпех.
— Ма-ши апла есӗр вӗсен кӑ- 

мӑлне^ кайман?
— Ӑҫтан вӗсен кӑмӑлне кайса 

пырӑн. Ара, вӗсене ӗҫукҫи хӑй- 
сене тивӗҫлине пӗтӗмпех панипе 
сахал, ӗҫне те кирек хӑҫан та 
памала.

Тӗнчере пуринчен 
те малта

— Спортменкӑ Захарӑвӑ коН)‘. 
кипе йарӑкас тӗлӗшпе тӗнчери 
икӗ рекорда ҫапса мала тухнӑ.

— Кощкипе йарӑнас тӗлешпе 
мала тухни мӗскер вӑл. Совет 
Сойузӗнчи пур хӗрарӑмсем те 
арҫыксемпе пӗртан пулас йенчен 
тӗнчери мбн пур рекордсене те 
ҫапса мала тухса тӑнӑ.

П рофбӳрократ
— Хӑвӑрӑн местком вад^д^и 

ма „Капкӑн“ ҫырӑнса илместӗр?
— Ҫырӑнма хушакан цирку- 

Д)8р пулманран.
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— С ивве кӗтӗмГр. Смрӗн лаа:а  вптм тум али  перӗмТсем ьоцлаууе.
Ан хӑра! П ӗрене си вӗр ен  хӑрамасТ , ьӑл лаш а мар.
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Н. А Й ЗМ Л М .

П ӗр п а й л ӑ  к о м е д а

Чӑваш Реперткомӗ сценӑ 
ҫинче лартма ирӗк панӑ

1. Петр П етровчӑ—колхоз тимӗрҫи.
2. Иван И ван чӑ—колхозник.

Колхоз килкартинче

ВЬЦЬАКАНСЕМ:

3. Й орок Ваҫилчӑ—коН)ух.
4. П ӑртуҫҫи—колхозницӑ.

И ванчӑ—Петр Петровчӑ, ӑҫта кайма ирех?
П етровч ӑ—Инкек килсе тухрӗ-ха, Иван Иван- 

чӑ1 Ой-ой!..
И ванчӑ—Мӗнле инкек пултӑр тата?
П ет р о в ч ӑ —Арӑм тем аптӑрама пуҫларӗ. Пилӗк 

кассах антарат, тет. Ҫухӑрат ҫеҫ.
И в а н ч ӑ —Апла пулсан, сан арӑму ача ҫуратма 

тапранман-и?
П етровч ӑ—Ача туса парас тет ҫав. Ой, сывлӑ- 

ша ҫавӑрса йараймастӑп.
Иванчӑ—Ача ҫуратат пулсан, и н кекм ар  ха вӑл, 

ӑна телей тес пулат.
П ет р о в ч ӑ —Ӑаа епӗ хам та инкек теместӗп те-ха. 

Тухтӑра илсе кайма лаша кирлӗччӗ те... бригадир 
ҫук. Есӗ те виҫҫӗмӗш бригадӑн бригадирне кур- 
ман пуд)?

И ванчӑ—Курман.
П етровч ӑ—Каҫхине леш хусах Пӑртуҫҫи патӗнче 

терӗҫ, те хад> те ҫавӑнтах ӗятӗ вӑл.
И ван чӑ— Пӗлместӗп.
П етровч ӑ—Килне карӑм— килӗнче ҫук, правле- 

ниае карӑм—унта та ҫук. Йала тухрӑм —йалта та 
ҫук, урама тӑрӑх виҫӗхуг  чупса тухрӑм—урамра та 
ҫук. Уйа каймаа-им тесе вышкӑ ҫине те хӑпарса 
пӑхрӑм, унта та ҫук. Кунта килтӗм... Ой!.. (Ла- 
рат ).

И ван чӑ—Кунта та ҫук.
П етр о вч ӑ—Ну, мӗн тӑвас-ха ӗнтӗ ман?
И ванчӑ--Тем  тӑватӑн ӗнтӗ. Еп урапине сӗрсе 

хагӗрлерӗм, лашине тытса килес те ӗҫе кайас.
П етр о вч ӑ—Иван Иванчӑ, кайнӑ чухне ҫул ҫин- 

че бригадира курсан кала-ха, хӑвӑртрах килтӗр!
И ван чӑ—Йурӗҫке, калӑп. (К айа/к).
П е т р о в ч ӑ —Пӗрремӗш бригадӑннах вӑн, пурте 

вырӑнлӑ, бригадир те килӗнче... Виҫҫӗмӗш бри- 
гадӑнне илсен... Предҫедатӗл виҫҫӗмӗш бригздӑн 
лашике кӳл терӗ те... Ну мӗн тӑвас-ха ӗнтӗ. Ӑҫта 
кайас? Кама калас?.. Халнччен арӑм вилсе те 
выртрӗ пуд). Ах. Матрощушкӑ!.. Матрощушкӑ! 
Пӗргепӗр есӗ витсен... Санпала пӗрле ҫуралас 
ачи те вилет. Ачи те ку ҫиччӗмӗш ача. Ваҫка 
пӗрре, ВаН)Кӑ иккӗ, В ч ькӑ  виҫҫӗ, Сащчӑ тӑваттӑ, 
Фроҫӑ пиллӗк, Моҫӑ улгтӑ. Улгӑ ача... Ку, ҫиччӗ* 
мӗш ачине, хӗрача пулсан, Нэрспи... ывӑл пулсан 
Ҫеҫпӗл йатлӑ хурас тесе шухӑшланӑччӗ. Ҫичӗ ача
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ашшӗ, вӑл паттӑрлӑх вӗт. Анчах ӑҫта есӗ брига- 
дир?.. Есӗ пӗлетни мана ҫав тери лаша кирлине. 
Ҫичӗ ача амӑшне, ҫичӗ ачи те сывӑ пулсан пре- 
ми параҫҫб вӗт. Ӑҫта есӗ бригадир?.. Ӑҫта брига- 
дир? (П аузӑ). Ага, тепӗр тесен, тытрӗ те кӳлчӗ, 
мӗскер ыйтса тӑмали. Пуд)ницӑна каймала тесен, 
никам та йатласа пӑрахас ҫук. Правленинче те 
чул чӗреллӗ ҫынсемех мар-ха. Каҫарӗҫ. Урапине 
сӗрес те кӳлес. Анчах ураписем ӑҫта-ши? Аха, 
акӑ кунта пӗр урапа пур. (С ц ен ӑ хы ҫн еле  пӑхат ).

Й орок  (кӗрет). Ӑҫталла, ӑҫталла? .Урапа пур“, 
курнӑ йантиве... Есӗ пӑх малтан. Хӑш бригадӑн 
урапи вӑл.

П етровчӑ—Мана пурӗ-пӗр. Манӑн васкамала-ха.
Й о р о к —Епӗ урӑх бригадӑран урапа парса йа- 

мастӑп.
П етровчӑ—Еп санран ыйтса та тӑмастӑп. Мана 

ҫав тери урапа кирлӗ. Ес ӑнланатӑн-и?
Й о р о к —Никам та кирлӗ мар ҫинченех урапа 

патне килмест. Пурте кирлӗпе килеҫҫӗ.
Петровчӑ—псӗ виҫҫӗмӗш бригадӑн кощухӗ мар 

вӗт, мӗн пит кӑшкӑрса ҫӳретӗн.
И о р о к —Епӗ хад) пӗччен, пӗр дежурнӑй кощух. 

Кӗтӗве йамала мар лашасене виҫ бригадӑнне те 
пӑхатӑп, ӑнланатӑн-и. Аҫта-ха сан лаша кӳлмели 
орпӗр пур-и?

П етровчӑ—'Ҫук.
Й о р о к —Ордӗрсӗр мӗн сӳпӗлтетсе ҫӳремели пур. 

Ордӗрсӗр кам сана лаша шанса парат?
П етровчӑ—Ордӗрне илме бригадире тупайма- 

рӑмҫке.
Й орок  —Ес тупайманнишӗн епӗ айӑплӑ мар 

ӗнтӗ.
П етровчӑ—Ну, мӗнле-ха ҫав тери бӳрократлан- 

са кайнӑ есӗ.
Й о р о к —Епӗ саккунлӑ тӑватӑп.
П етровчӑ— Саккунлӑ тесе ман арӑмӑн вилсе 

выртмала-им.
Й о р о к —Арӑму чирлӗ мар пуд) те?

П е т р о в ч ӑ —Арӑм ача ҫурагма тапраннӑ ҫав.
Й орок  -М ӗн ш ӗн  паҫӑрах каламарӑн. Еп, таҫта 

пасара каймала тесе. Апла пулсан йара пар. Ла- 
шине тытса кил те, вӗҫтер.

П е гр о в ч ӑ —Лаши ӑҫта тата?



й о р о к —Кӗтӳре. Йалтан виҫ-тӑват ҫухрӑм ҫеҫ, 
ытла инҫех мар пулас.

Петровчӑ— Ой-ой-ой!.. Лашине тытса килетченех 
пӗр сехет иртсе кайа+.

И о р о к —Ничево, иртмест.
П етровчӑ—Унччеп урапине хатӗрлесе хурас-ха. 

Йорок Взҫилчӑ! Хӑш урапине кӳлмеле?
Й о р о к —Кирек хӑ ине кӳл. Кун пек васкавлӑ 

ӗҫшӗн никамах та йатлас ҫук.
П етровчӑ.—Ҫак паҫӑр тӗлленӗ урапанах кӳлем- 

ха. (Урапа т урт исене сценӑ ҫине т урт са кӗ- 
рет).

Й о р о к -К ӳ л ,  кӳл1
Петровчӑ.— Урапине сӗрес пула+чӗ пуд). Тикӗт 

лакунӗ ӑҫта-ши?
Й орок .—Пӗлместӗп.
Петровчӑ —Чим-ха, еп чупса ҫаврӑнам, тупай- 

ратӑп-и? (Кайат ).
Й о р о к— (урапине пӑхкаласа). Е-кей!.. Ку урапин 

чекушки те ҫук иккен. Кайнӑ ҫӗртех кӑстӑрыачи 
тухса ӳкӗ.

П етровчӑ—(А гф т ) .  Лакунӗ пур, мазилки ҫук. 
Ӑҫта ҫӑва патне кайса чикнӗ-ши?

Й орок—Пӗрелӗхе сӗрмесен те йурӗҫке.
П етровчӑ—Ну, тепӗр тесен, инҫе ҫулах мар. 

Хуллен, кайса килӗпӗр.
Й орок—Ара, ку урапине сӗрнӗ-иҫ. Пӑх-ха ти- 

кӗчӗ йухат.
П етровчӑ— Ку пит аван, чӑнах сӗрнӗҫке.
Й орок  —Анчах ку урапин чекушки ҫук.
Петровчӑ—Ну?! Ак инкек! Ӑҫтан тупас-ха? Ура- 

пи тупӑнчӗ, чекушки ҫук.
Й о р о к -Ч е к у ш к ӑ  тума нумай вӑхӑт кирли? Ав 

улмуҫҫи тураттисем выртаҫҫӗ. Тыт та ту.
П етровчӑ—Чӑнах та.
Й о р о к —Анчах кунта пуртӑ тавраш ҫук вара.
Пегровчӑ— Ак тата, улмуҫҫи туратти пур, пур- 

тӑ ҫ>к.
Й орок—Ну, васка-васка. Ман каймали пур-ха. 

(Кайат).
Петровчӑ— Йорок Ваҫилчӑ! Сӳсмен таврашӗсем 

ӑҫтарах ара? Йорок Ваҫилчӑ! Вӑт_ хӑлхасӑр. Илт- 
мерӗ. Мӗн тӑвас-ха ӗнтӗ? Мӗн тӑвас?.. (П аузӑ). 
Е-ей, тепӗр тесен, ак ҫак ҫакӑнса тӑракан _ сӳсме- 
не йышӑнас та хурас. Лаша кӳлнӗ ҫӗре мӗн кир- 
лӗччӗ-ха, хыпаланнипе пӗтӗм пуҫ ҫаврӑнса карӗ. 
Нӑхти пур-ши хӑ1(? (Йери-тавра пӑхкалат ). Нӑх- 
ти те ҫук. Ег, пурӑнӑҫ! Кам айӑплӑ-ши ӗнтӗ? 
Бригадирӗ ни килӗнче ҫук, ни правленинче ҫук, 
ни урамра ҫук, ни уйра ҫук, ни кунта ҫук. Бри- 
гадир ҫук— ордӗр ҫук. Ордӗр ҫук—лаша ҫук, ла- 
ши пулсан та, урапи ҫук, урапи пулсан та, тикӗ- 
чӗ ҫук, тикӗчӗ пулсан та, мазилки ҫук, мазилки 
пулсан та—чекушки ҫук, йӑвӑҫҫи пулсан та, тур- 
ти ҫук. Сӳсменӗ ҫук, йӗнерчӗкӗ ҫук, тилхепи 
ҫук, нӑхтийӗ ҫук, урхалӑх ҫук, пӗккийӗҫук, нимӗн 
те ҫук, Ех, йӗпе ҫине сапа!.. Йӗпе ҫине сапа, 
тфу!..

П ӑртуҫҫи (сасси). Тр-р-р!.. Сто-ой!.. (Кӗрет ). 
Ей, есӗ мӗн м е н  урапана туртса лартрӑн унга. Пӑх- 
халӗ, курнӑ вӑл кунта йантӑ урапа. Епӗ пур, 
ҫынсем тӑриччен тенӗ пек килсе, сӗрсе хатӗрлесе 
хутӑм та... Сан ӑна куҫ курчӗ те пулат.

Петровчӑ—Итле-ха инке, ман арӑм...
Пӑртуҫҫи— Пӗлетпӗр епӗр сан арӑмна. Мӗн кун- 

Т8 арӑмна асӑнса тӑран. Арӑмсем ҫинчен калаҫ-

ма хӑвӑа тичӗрҫӗ лаҫҫуна кай. Сан арӑму есӗ 
пур ҫинчех нимбнле хуйӑха та кӗрсе ӳкмен пулӗ- 
ха. Ман акӑ виҫӗ ачана тӑрантарас пула+. Санпа 
палкаса тӑма вӑхӑт ҫук. Кай! Ҫынсенчен маларах 
кӳлсе пӗр-иккӗ хутлас хӑт.

П етровчӑ—Ес, инке, питех ан вӑрҫ ха. Виҫҫӗмӗш 
бригадӑн бригадирне курмарӑн-и. Сирӗн пага чы- 
мар-и вял?

П ӑртуҫҫи—Ан тӑрӑхласа тӑр. Тем тӑвӑп еп сан 
бригадирупа. Унсӑрӑн арҫын тупаймастӑп-им.

П етровч ӑ—Еп уншӑн каламастӑп та-ха.
П ӑртуҫҫи—Сан йаланах хусах арӑмсенчен тӑ- 

рӑхльсси. Лаҫҫунта чухне кунӗпех ҫӑварна хул- 
мастӑн та, кунта та ҫавах иккен.

Петровчӑ—Ҫаплах, тӗрӗс! Анчах еп сана ку 
урапана памастӑп.

П ӑртуҫҫи —Мӗн? Ес тата сӑмахпа ҫеҫ мар, ӗҫпе 
те мӑшкӑлас тетӗн-и?

П етровчӑ—Есӗ пӗлместӗн, мана ҫав тери урапа 
кирлӗ.

П ӑртуҫҫи—Сана кирлипе мана мӗн ӗҫ.
П етровчӑ—Пӗр-ик сехетлӗхе ҫеҫ.
П ӑртуҫҫи—Кай-кай! (Урапа турт исене тытса 

сценӑ хы ;н еле  т ӗрт ет . П ет ровнӑ П ӑрт уҫҫине  
тытса к а й а ла  туртат).

П етровчӑ—Пӑртуҫҫи инке, Пӑртуҫҫи инке...
Пӑртуҫҫи-—Йар, йар тенӗ сана!
П е т р о в ч ӑ -Й а м а ст ӑп ,  йамастӑп!
П ӑртуҫҫи—Есӗ ҫаплах йамастӑн-и? Петровнӑна  

т ӗрт ет , леш  ка й а ла  кайса ларат ). Ак сана!.. 
(У рапине т ӗрт се т ухса  кайат ).

П етровч ӑ—Ой-ой вӗлерчӗ, пӗтӗмпех вӗлерчӗ. 
Ҫӗр ҫумне ҫыпӑҫсах лартӑм пул>. (Тапранса тӑ- 
рат). Ҫук тӑраймастӑп. Чӑнахах ҫыпӑҫса ларнӑ 
иккен. Ак сана пуд,ница!.. Ак сана арӑм! Ак сана 
ҫичӗ ача!..

Й орок (кӗрет). Ҫиччӗмӗш ача мар, Петр Пет- 
ровчӑ, саккӑрмӗш тес пулат.

Петровчӑ—Мӗнле саккӑрмӗш?
Йорок.— Хад) хӗрачуна урамра куртӑм та, мучи, 

пирӗн атгене курмарӑн-и тет. Пирӗн анне п =р 
харӑс икӗ ача ҫуратса пачӗ, тет.

П етровчӑ—(сиксе тӑрса). Н-ну-у!.. Чӑнах-и?..
Й орок— Чӑнах! Пӗри хӗр ача, тет, тепри ывӑл 

ача, тет.
П етровчӑ—Акӑ, хайхи Нарспипе Ҫеҫпӗл!
Й о р о к —Телей санӑн, Петр Петровчӑ, телей!..
П етровч ӑ—Пайан ӗнтӗ мана: бригадир та, ор- 

дӗрӗ те, лаши те, урапи те, тикӗчӗ те, мазилки 
те, чекушкийӗ те, йӑвӑҫҫи те, пуртти те, сӳсменӗ 
те, нӑхти те, йӗаерчӗкӗ те, тилхепи те, нимӗн те 
кирлӗ мар. Анчах ку виҫҫӗмӗш бригадӑ ҫинчен, 
пухура хам пуҫласа хам ыйту ларгатӑп. Намӑс 
вӗт виҫҫӗмӗш бригадӑна! Пӗтӗм колхозӗпе йат 
сарат. Ун пек бригадир районӗпе... районӗпе ыар, 
республикӗпе ҫук пулӗ. Ҫ акӗҫ  ҫинчен „Капкӑна“ 
ҫырса парсан, мӗн курса ларас пулат-ха. Пирӗн 
бригадӑ пӗтӗм чӑваш халӑхӗ умӗнче намӑс курат 
вӗт! Намӑс кӑтартмала та. Ӳнсӑрӑн ҫакӑн пек 
ирсӗрлӗхсем нихӑҫан та пӗтес ҫук. Халӗ киле 
вӗҫтерес! Ну, хад> ӗнтӗ, тепӗр 6 кунтан манӑн 
пата ачасене курма хӑнана пырӑр ушкӑнӗаех!.. 
(Т у хс а  кайат ).

Ч А Р III А В
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Ыйту:—Мӗнле шӑна цеце шӑни?'
О твет :—Цеце шӑни Африкӑн тропикри пайӗн- 

че пурӑнат. Ҫав шӑна ҫыртсан килти вы.т>ӑхсем 
пурте пекех вилеҫҫӗ: етеме ҫыртсан, етем пит 
йӑвӑр сикекен чирпе, ыйхӑ чирӗпе чирлет. Си- 
рӗн Куславкка районӗнчи Карач шкулӗнчи Осо- 
авиахиморганизатӑрӗШ ирокин та питӗйӑвӑр  ыйхӑ 
чирӗпе чирленӗ. Анчах ӑна цеце шӑни ҫ-ыртман, 
„кахал ш ӑни“ ҫыртнӑ. Вӑл чиртен ӑна Осоавиа- 
химӑн Куславккари райсовечӗ сыватма пултарат.

Ыйту:— Мӗн калама пултаратӑн есӗ Ту* 
тар республикинчи Октабӗр райӗҫтӑвкомӗн 
че ӗҫлекен пӗр йулташ ҫинчен?

О твет:—Италинче Турино хулинче пулса ирт- 
нӗ выстӑвкӑра ҫын пек ӗҫлекен машинӑ кӑтартнӑ. 
Вӑл утса ҫӳренӗ, ҫаврӑнкаланӑ, аллисемпе вы- 
.Д)атнӑ, хӑш-пӗр сӑмахсене калама пултарнӑ, тата 
ҫырусем ҫырнӑ. Сирӗн йалсовета декабӗрӗн 1-мӗ- 
шӗнче О ктабӗр райӗҫтӑвкомӗ икӗ отношени йанӑ. 
Пӗрин ҫине „5-мӗш числара совешчани пулмаст“ 
тесе, теприн ҫине „совешчани п у л ат“ тесе ҫыр- 
нӑ, хӑшне ӗненмелине каламан. Ҫавӑнпа ҫав хут- 
сене епӗр ҫӳлте асӑннӑ етемле ӗҫлекен машинӑ 
ҫырнӑ пулӗ, тетпӗр.

Ыйту:— Строитӗлствӑна мӗнле хӑвӑртлат- 
ма пулат?

Ответ:—Халӗ Мускавра ҫуртсене „шултӑра 
блоклӑ строитӗлствӑ“ тенӗ майпа тума тытӑннӑ. 
Вӑл строитӗлствӑра пӗтӗм ӗҫсен 70 процентне 
механизацнленӗ (машинлатнӑ) пирки, нумай пул- 
маст, „Известия“ хаҫат пӗлтернӗ тӑрӑх, Дровйан- 
ной плошчӗдре 10 кун хушшинче пысӑк ҫурт 
туса лартнӑ.

Мускавра 10 кун хушшинче пысӑк ҫурт тунӑ. 
Сирӗн „Б атрак“ колхоз (Павлӑ районб, Тутар 
республикӗ) лаша вити 1932-мӗш ҫулта тума ты- 
тӑннӑ та, 1936 ҫулта та туса пӗтермен, 1937 ҫу- 
ла хӑварнӑ. Вити питӗ пысӑк пулат пулӗ. Мус- 
кавра вунӑ кун хушшинче тунӑ ҫуртран миҫе 
хут пысӑкрах пулассине пӗлме, 1932 ҫултанпа 
миҫе вунӑ кун иртнине пӗлмеле. Чӑнах пысӑк-и 
вӑл вите сирӗн йе вите вырӑнне строитӗлсем кӗр- 
се выртнӑ ыйӑх чӑпти пысӑк.

Ыйту:— Тӑн мӗнрен килет?
О твет:—Тӑн—миме ӗҫленинчен килет. Тӑна 

тӗреклетме миме ӗҫлессине тӗреклетмели майсем 
туса памала: тавлӑкра 7—8 сехетрен кайа мар 
ҫывӑрмала, апат-ҫимӗҫ вӑхӑтра ҫимеле, ерех тав- 
раш ӗҫме йурамаст, пуҫпа тумали ӗҫсене тзв- 
лӑкра 7 сехетрен ытла мар ӗҫлемеле, т. ур. Си- 
рӗн Хутӑр Ш ӗнерти (Ҫӗрпӳ р.) колхоз предҫеда- 
тӗлӗн тӑнӗ манакан пулнӑ: пӗр вырӑн кантӑра
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таттармасӑрах, ана ҫине манса хӑварнӑ. Предҫе- 
датӗлӗн тӑнӗ ерех ӗҫнӗрен ҫавӑн пек манакан 
пулман-ши, тесе те шухӑшлатпар. Тен унӑн нер- 
вӑсем пӑсалнӑ. Пухура хайӗнчен ыйтса-пӗлӗр-ха, 
мӗн пирки апла пулнине каласа пама пӗлессӗн 
туйӑна'!'.

Ыйту:—Куҫпа пӑхса та палӑрман йапала- 
сем тӗнчере чнгах та пур-шн вара?

О твет:—Пур, ачам, пур! Сӑмахран, бактерисем 
куҫа курӑнмаҫҫӗ (пӗр милиметӑрта 2.000 бактери 
вырнаҫма пӳлтара-г). Сирӗн Тавӑшкассинчи (Ҫӗр- 
пӳ р.) кӗҫӗн вӑтам шкулти пионер вожатӑйӗ Мат- 
вейӗв ӗҫне те  курма ҫук, мӗншӗн тесен унӑн 
ӗҫӗсем 1 милиметӑрӑн 2.0,.0-мӗш пайӗнчен те пӗ- 
чбкрех.

Ыйту:—Ӑҫта чи мӑнӑ кӑмпа тупма пу- 
лат?

О твет:— Ш вейцарири йалхуҫалӑх выстӑвкине 
тӗленмеле пысӑк, пите сайра тӗл пулакан кӑмпа 
тӑратнӑ. Вӑл кӑмпан йӑвӑрӑшӗ 4 килограм ҫурӑ, 
шлепкин диаметрӗ 30 сантиметӑр пулнӑ. Унтан 
йӑвӑртарах тата пысӑкрах шӗлепкелӗ кӑмпа кур- 
ма Атнашевӑ (Шӑхасан р.) вӑрманне пымала. Вӑл 
кӑмпана йалти ҫынсем „Тихӑн“ тесе йат панӑ, 
вӑрман ведӑмстви вӑрман хуралҫи тесе хисеплет. 
Анчах ҫав мӑнӑ кӑмпа пысӑк шлепки айӗнчен 
вӑрман вӑрлакансене кураймаст. Вӑл кӑмпана, 
ҫӗрсе кайасран, вӑрман вӑррисем ерех пички 
ӑшӗнче усраҫҫӗ.

Ыйту:—Ҫын чӗри минутра миҫе хут 
тапат?

О твет :—Ҫитӗнсе ҫитнӗ ҫын чӗри минутра 
75 хут тапат. Урмайри (Елӗк р.) комсорг Павлӑв 
Вениамин чӗри пуп умӗнче кума пулнӑ чухне, 
„шуйттанран уйӑрлатӑп“ тесе тӑпӑ чухне ыинут- 
ра миҫе хут тапнине пӗлместпӗр, ҫапах та са- 
халах тапман пулӗ, тесе шухӑшлятпӑр (савӑнни- 
пе тата ранкомол пӗлесрен хӑрарах панипе). Кай- 
ран СаН)Кӑ пӳртне ташласа кисретнӗ чухне унӑн 
чӗри минутра 106 хут тапнӑ, теҫҫӗ.

Ыйту:— Ҫӑвартан усал шӑршӑ кӗни мӗн- 
рен кнлет?

О твет:—Ҫӑвартан усал шӑршӑ кӗни йе шӑл 
пӑсӑлнӑран, йе шӑл ҫумне кирлӗ мар йапаласем 
ҫыпӑҫса тулнӑран, йе ҫӑвара пӳрлеш ке ' майлӑ 
йапала тухнӑран, йе вар хырӑму ҫинӗ апата час 
ҫӗртме пул^арайманран, тата урӑхран та. Ту 
Мучарти (Йетӗрне р.) колхозӑн 2-мӗш бригадӑ 
бригадирӗ Алмазӑв Иван ҫӑварӗнчен усал шӑршӑ 
бригадӑна чи кайра илсе пырса ӳсӗрӗлсе  ҫӳренӗ 
пирки кӗрет. Вӑл шӑрша пӗтерме тухтӑр кирлӗ



мар, квлхоз пухувӗнче ӑна лайӑхрах пӗҫертсе 
йарсан, ҫӑварӗнчен тухакан шӑршӑ та пӗтме пул- 
тарат.

Ыйту:—Ал чӗтрени мӗнрен килет?
О твет:—Ал чӗтрени ӑспа ӗҫлесе ывӑннӑран 

та, нервӑ ҫиҫтеми чирленӗрен те, чылай вӑхӑт 
хушши ҫителӗклӗ ҫывӑрманран та, ерех ытлаш- 
ши ӗҫсе пурӑннӑран та килет. Мӑн Хирлепри 
(Вӑрнар районӗ) „Строитӗл“ колхозӑн фермӑ пуҫ- 
лӑхӗ пулса пурӑннӑ Варламӑвӑ Валентинӑн алли— 
колхозӑнне 25 килограм та 600 грам ҫу, коахоз 
предҫедатӗлӗпе пӗрле, ҫисе йанӑран чӗтрет („вӑ- 
рӑ алли чӗтрет“ теҫҫӗ чӑвашсем).

Ыйту:—Хӑлха начар илтекен пулсан пу- 
лӑшма пулат-ши? '

Ответ:—Хӑлха, сӑмса, пыр чирӗсене сывата-

кан тухтӑр 'патне кайса калаҫса пӑх. Хӑлха на- 
чар илтекен пулсан, сасса вӑйлантарса илтӗнте- 
рекен аппаратсем те Мускавра сутаҫҫӗ. Вӗсене 
сутакан савӑт адрӗсӗ ҫапла: „Москва, 71, Б. Ка- 
луж ская ул., 2-й Донской переулок, Гос. протез- 
ный завод им. Семашко“. Харйкӑври отоларин- 
гологи институтӗнче (Черкышев пер., 11) труб- 
ка—резонатӑр тенине сутаҫҫӗ. Патӑрйел райҫут- 
пай пуҫлӑхӗн хӑлхи педтехникум студенчӗсем 
ыйтса каланине илтми пулса, педтехникум вал)- 
Д)И чӑваш чӗлхине вӗренме преподаватӗл йаман, 
ҫавӑнпа студентсем чӗрӗк ҫулталӑк вӗренсе 
пӗтерсе те чӑваш чӗлхипе пӗр урок та вӗренсе 
курман. Райҫутпай пуҫлӑхне итлеттермели аппа- 
рат шыра.ма Мускаври савӑтах йе Харйкӑври 
институтах каймала мар. Шупашкарти Ҫутӗҫ Ко- 
миссариачӗн аппарачех итлеттерме пултара! ӑна.

Ҫӗнӗ Конституци хыҫҫӗн

— П ӗр суй лавҫӑ  ж а л ӑ б ӑ  п анӑ та... Ж ал ӑб и н е  тӗрӗсл ем е к ӑ н т ӑ р л а  килме, ы тти ӗҫсем  н у м ай  п улн ӑ пирки. 
в ӑх ӑт  туп айм арӑм .

— Ҫ авӑн ш ӑн ах  ҫӗр л ен е  п ӑх м асӑр ах  т у х р ӑн -и ?  Ы р ан а  х ӑв ар м ал ач ч ӗ .
— Ы р ан а?  Ы р ан а  х ӑ в а р с а н  вӑл  гр аж д ан и н  ҫи тес  су й л а в р а  м ан ш ӑн  с а с ӑ  п а р а с  ҫук .
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Йӑмралӑ ҫырма вӗҫӗнчи ҫӑл
Йалсовет предҫедатӗлӗ Орешкин, ҫав тери пы- 

сӑк ӗҫсемпе кӗрешсе нумайччен ларса ывӑннӑскер, 
портфӗлӗнчен пас пӳрне пысӑкӗш пирус кӑларса 
чӗртсе йачӗ те пусма вӗҫне тухса тӑчӗ. Пирус тӗ- 
тӗмне вӗрсе кӑларнӑ майӑн каҫхи таса та уҫӑ сыв- 
лӑша кӑкӑр тулли антӑхса ҫӑтма тытӑнчӗ.

Тӳпери ҫӑлтӑрсем Орешкин ҫине пӑхса куҫӗсе- 
не мӑч-мӑч виД)агаҫҫӗ. Ҫуллӑ ҫатма икерчийӗ пек 
тулса ҫитнӗ уйӑх ватӑ йӑмрасен хӳттипе ҫӳлеле 
тапаланат. Ҫарала пуҫланӑ йӑмрасем йулашки ҫул- 
ҫисене те пулннтӑкмасӑр хӑварасшӑч ним хускал- 
масӑр лараҫ.ӗ. Ҫангалӑк шӑп тӑрат те, аычах шӑп- 
лӑха пӑсакансем нумай ҫав йал хушшинче. Акӑ 
йалсовечӗ ҫумӗнченех ҫӑл кутӗнче шыв ӑсасшӑн 
тӑракйн хӗрарӑмсем шалтзх ывӑнса ҫ и т н ӗ — ҫӑл 
тарасине пӗр канӑҫ пама^ӑр чӗриклеттереҫҫӗ, вит- 
рнсене ханкӑртатгараҫҫӗ, пӗр-пӗринпе йӳҫӗ сӑ- 
махсемпе вӑрҫаҫҫӗ.

— Тфу1 Мӗнле йал ку,—тет предҫедатӗл йантра- 
кансене тарӑхсэ ,— ара, ҫӗр айӗнчен йухса тухакан 
шыва та вӗсем пӗр пӗринчен вӑрттӑн ӑс8ҫҫӗ._

Такам та йаглаҫ«(ала ҫав чӑвах та. Тем тӑваҫ- 
ҫӗ ҫав нумай-шывпала Ҫӑлрн шыва, тӑмӗ-хӑйӑрӗпе 
хырса ӑсса пӗгереҫҫӗ. Кӗсел пӗҫереҫҫӗ тейӗн ҫав 
шывпа. Шыв ҫитмен пирки вьра, чейереххисем, 
ыттисем ҫывӑрнӑ вӑхӑтра, ҫур ҫӗр тӗлӗнче ҫӑл 
кутье йӑпшӑнса тухаҫҫӗ. Ҫавӑн пеккисен ушкӑнӗ 
кӗпӗртетет ӗнтӗ ҫӑл кутӗнче.

— Е-ей, мӗскер мӗшӗлтеген. Хӑвӑртрах ап- 
пзлан, ҫынсем нумай пухӑначчен ӑсса кайас пи- 
рӗн те ,—чанкат Марйе сасси.

— Ан кӑшкӑрсам! Сире ваД)Д)И шыв йулмарӗ. 
Куран, ҫур вйтре тӑм хырӑнса тухрӗ,—ответлет 
ӑна хирӗҫ тепри.

— Ех! Ҫурҫӗрте тухса та шывсӑр йултӑмӑр...
— Кӳлӗ патӗнчи ҫӑлта пухӑнчӗ-ши пӑртак?
— Атӑр-ха ҫавӑнта!
Пуш витре ҫӗкленӗ хӗрарӑмсем кӳлӗ йенеле 

ҫул тытаҫҫӗ. Анчах хӑйсене хирӗҫ килекен тепӗр 
херарӑмӗ калтех чарса тӑратат.

— Унта ан та кайӑр. Епӗ те тӑмлӑ шыв ҫеҫ 
тултарса  килетӗп.

— Апла пулсая „урлӑ урам а"  каймала пулӗ 
пӗр тухнӑскер.

— Ну, шӑпрах хӑтланӑр вара есӗр, „урлӑ 
урам“ ҫыннисем сис:ен темгепӗр каласа варҫса 
пӗтерӗҫ...

Хӗрарӑмсем шавла^^а иртсе кайнӑ хыҫҫӑн, лӑх* 
лӑх-лӑх кулса йачӗ предҫедзтӗл.

Интереснӑ, вӑрӑсем пекех ҫӳреҫҫӗ...
Ҫак вӑхӑгра ҫырмара темскер тӗпӗртетни, пуҫ- 

ри шухӑшсене салатса, ӑна ҫавӑкгала пӑхтарчӗ.
Паҫӑр хӗрарӑмсем кӗпӗртетекен ҫӑл патӗнчен 

пӗр ҫирӗм чалӑш анатарах тепӗр йурӑхсӑра тух- 
нӑ ҫӑл шӑтӑкӗ пур. Унӑн ҫӳлти пурисем ҫӗрсе 
кайса айалала йӑтӑнса анса пӗтнӗ Ҫавӑнпа ҫав 
ҫӑлӑн ҫара шӑтӑкӗ .чунӗн-ҫӗрӗн тӑлӑххӑн, пӗлӗт 
ҫине пӑхса куД)Знса вырт^ат. (Хӑйне ним вырӑнне 
хумасӑр, пӗчӗк ачасем чулсем, кайӑк виллисем 
пыра-пыра йарса такама та ҫителӗклӗ таран тӑ- 
рантма пултаракан шывне пӑрахӑҫа кӑларнишӗн 
куД)ана+ вӑл) Ҫак ҫӑл патӗнче икӗ пӗр пек шу- 
рӑ качака путеккисем выд)3са ҫӳреҫҫӗ. Вӗсем
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ҫырма хӗрне хаваслӑн чупса улӑхса кайаҫҫӗ те ’ 
кутӑн ҫавӑрӑнса ҫӑл шӑгӑкӗ патнеле тӑрстин, 
тарстин сиксе анса, урлӑн чалт ҫеҫ сиксе каҫаҫ- 
ҫӗ. Сиксе каҫнӑ хыҫҫӑн савӑннипе: мекек! тесе 
хаваслӑн ҫухӑрса йараҫҫӗ. Унтан каллех тепре 
сикме ҫырма хӗррине вӗҫтерсе улӑхаҫҫӗ.

— Еккей, чарусӑр чунсем,—тет Орешкии, ка- 
чака путекӗсем ҫине хытса кайсах пӑхса,—ҫавсем 
те  йӗркелӗн выд>ама пӗлеҫҫӗ те... Ай, пӗрин те 
пулин асӑрхаймасӑр ҫӑл тӗпнеле пӗгӗрӗнсе знас! 
Вара харсӑр чӗрелӗ хуҫи вӗренеччб ҫӗр хута 
качакасене кӑларса йама.

Качака путекӗсем предҫедатӗл сӑмахне ӑнлан- 
нӑ пекех: „мекек“ те „мекек“ терӗҫ те ҫырма тӑ- 
рӑх ҫавра ҫил пек ҫӗмӗрсе анса карӗҫ. Вӗсене 
часах ҫӑла сиктереймбн ҫав...

♦ *«
Таҫтан тупса кӑштах сыпкаланӑ Иван пичче 

пайан. Йӗпе ҫине сапа тенӗ пек каҫ пулсан тата 
Микулай хӑги патне ӗҫке кайма тухнӑ. Пысӑк 
Чӑрӑш йалне» тӗксӗм хура кӗр каҫӗ хупласа тӑ- 
рат. Пӗри-пӗри аллине хӑрӑмласа питрен ҫупса 
кайсан та палласа йулайрас ҫук. Тепӗр ҫӗре пул- 
сан кайма та хӑрамала. Анчах Микулай патне 
ҫул тӳрӗ, урам урлӑ ҫеҫ каҫамала. Иван пиччг, 
куҫне ҫыхса йарсан та унта ҫитме пултара!. Ве- 
ҫӗ унӑн пӳрт тулли хӑнасене ҫутатакан лампийӗ 
кантӑк витӗр прожектӑр пек ҫутатат. Иван пичче 
ҫав ҫутӑна тӗллерӑ те тӳрех, сукмака-мӗне пӑх- 
масӑр йарӑнтарчӗ. Утнӑ майӑн ӗлӗк сал акран 
Еӗренсе таврӑннӑ „Алексавдровски централ“ йат- 
лӑ йуррине чӗтрентерсе тӑсса йачӗ.

Сасартӑк темӗнле шӑтӑка вӗҫсе анса кайрӗ те, 
сивӗ шыва чул пек шампӑртатса путма тытӑнчӗ...

—  Хура-а-ах!... Кравул!..
Йурат, телейе пула, Микулайӑн тула тухнӑ 

хӑнисем ҫак хӑрушӑ сасӑна ҫийӗнчех илтрӗҫ.
Пӗтӗм пӳртри халӑх урама кӗрлесе тухрӗ. 

Сасӑ ҫӗр тӗпӗнчен тухнине илтсен пӗр вӑхӑтра 
пӗтӗм халӑхӑн сехри хӑпса тухрӗ.

— Пӗ-ӗгрӗмӗр!... Ҫӗр тӗпӗнчен сасӑ илтӗнет!...
— Е, ҫӑлра тем? Пурасӑр ҫӑлра!...
Пурте пурасӑр ҫӑл шӑтӑкӗ патне вӗҫтереҫҫӗ. 

Спичкӑпа ҫутса пӑхаҫҫӗ—ҫӑлра етем тапалана!. 
Тӗттӗм пирки ним тума аптӑраҫҫӗ. Йалсовет 
предҫедатӗлӗ те ҫӗмӗрен пек сиксе тухат ҫав 
сасса илтсе. Мӗн пулнине пӗлсенех, хӑйае-хӑй 
асӑрхамасӑр ҫӳренӗшӗн йатлама тытӑнат Иван 
пиччене.

Сире йалсоветне суйласа лартнӑ чух ҫӑлсене 
тӳрле.тмешкӗн йӑвӑҫсем тупса пама, йалсовечӗпе 
ҫӗнӗрен пилӗк ҫӑл чавтарма наказ парса хӑвар- 
нине манса кайнине ма каламастӑн?

— Ҫӑлсем йусама, кӗперсем тума уйӑрса хунӑ 
самообложени укҫисем ӑҫга выртаҫҫӗ сирӗн, е?

— Тӑхтӑр-ха, тӑхтӑр, _ малтан пӗризе туртса 
кӑларар! Акӑ вӗрен йатӑмӑр, килӗр туртма!— 
кӑшкӑрчӗ пӗри аслӑраххи.

‘ Ҫ врпӳ раЯонӗ.



Иван пиччене сӗтӗрсе кӑларма тапратрӗҫ Ан- 
чах, вӗрене аллипе ҫеҫ тытнӑскер, ывӑнса ҫитрӗ 
пулас, самӑй тухма патне ҫитнӗскер талса анса 
карӗ. Вӗрен туртакан пӗтӗм халӑх кутӑн кайса 
пӗр-пӗрин ҫине купаланса ӳкрӗҫ.

— Ну, пӗтрӗ!...
— Вилчӗ!—хӑранипе кӑшкӑрса йачӗҫ пурте 

харӑссӑн. Пӗр-икӗ минут хушши ҫӑлра ним сасӑ 
та илтӗнмерӗ. Унтан каллех сасӑ илтӗнчӗ.

Пӳртрен ламлӑ илсе тухрӗҫ. Айала анса, ла- 
йӑх ҫыхмасӑр шӑнса хытнӑ ҫынна кӑларма мгй 
килменыине тавҫӑрса илсе, йалпора ӗҫлекен Тихӑ- 
нӑв хӑйне вӗренпе ҫыхса антарма хушрӗ.

Ҫапла вара Тихӑнӑз хӑравҫӑсӑррине пула ҫеҫ 
вилме патне ҫитнӗ ҫынна ҫӑлса хӑварма пул- 
тарчӗҫ.

Ҫак вӑхӑтра предҫедатӗлӗн чӗри хӑранипе 
тухса тарас вӗҫнех ҫитрӗ пулас. Пуҫри ҫӗлӗкӗ 
ҫӳлеле ҫӗкленчӗ, теҫҫӗ хӑш-пӗрисем. Анчах вӑл 
ҫав инкек иргсенех ҫӑлсем ҫинчен часах манса 
кайрӗ. Шывсӑр аптӑраса ҫитнӗ халӑх каллех пӗр 
пӗринчеа ӑмӑртмала ҫӑл тӗпне хырат.

П.

Хыпарсем

Хастар ача
— Микуҫ, мӗншӗн есӗ тӑван аҫу каланӑ сӑмах- 

сене итлеместбн?
— Итлетӗпҫке, атте!
— Итлетӗн пулсан, ӗнер панӑ 3 тенкӗпе мӗн- 

шӗн ерех илмерӗн.
— 'Географипе грамматикӑ кӗнекисене илтӗм, 

атте!
— Пайан ерех илме панӑ 3 тенкӗне ӑҫта чикрӗн?
— Хам ваД)Д)И математикӑ кӗнеки, сана взд^Д)И 

буквар илтӗм, атте!
— Апла пулсан пар мана букварно, терӗ ашш^ 

ачинчен вӑтанса.
С Т .

Ачипе мучӗшӗ

Ҫӗрпӳве кайма тухнӑ. Енӗшкассинчи „Хӗр. ӗ 
етновец" колхозра Ҫӗрпӳ МТС молотилки авгус- 
тӑн 8-мӗш кунӗренпе ларат. Машин Ҫӗрпӳве кай- 
ма тухнӑ, пӗр кию м етӑр  кайнӑ та , уйрах чарӑнса 
ларнӑ, трактӑрӗ пӑрахсах тарнӑ. (8ас  Иваншков).

Ш ӑршӑ. Трак районӗнчи „Правда* колхоз ла- 
ша вити умӗнче 27 уйӑх хушши купаласа пынӑ, 
уйа тӑкма маннӑ навус шӑрши кӗрет. Ҫав шӑрш- 
лӑ тӗтрелӗхре Ваҫилйӗв Ф. тата ытти кощухсем 
кахал шӑршийӗ те пӑсланат. (К. М. Пӑчӑр).

Ш урча йалсовечӗн (Ишлей р.) картишне сыс- 
насем ҫРмӗрсе кӗрсе, паранкине кӑларса ҫисе 
йанӑ. Йалсовет вад)./ьи пӗр паранкӑ та хӑвар- 
ман. Сыснасене куашӑн йалсовет ответ тыттарма 
шутламаст, мӗншӗн тесен сыснасом кӑларса ҫимен 
пулсан, ҫав паранкӑсем ахалех, пӗр усӑсӑрах пӗ- 
тетчӗҫ, гет. (Нан).

Иансакассинчи (Ҫӗрпӳ р.) „Ленин ҫулӗпе“ кол* 
хозра ҫтена хаҫачӗ пӗрене айне пулнӑ та, пилӗк 
уйӑх хушшинче никам та кӑларман. Ҫав колхоз- 
рах чирлӗ плугсене уҫӑ сывлӑшра сыватма шуг 
тытнэ, мологилкӑна ,йур* йатлӑ ҫупала сӗрсе ҫем- 
ҫетес тенӗ. (А. Йарков).

400 пӑт нимӗр тунӑ. Тимӗрчкассинчи (Шӑха- 
сан р.) ,Хӗрлӗ ш евле“ колхозри пуҫлӑхсем. Ни- 
мӗрне, паранкӑ тесе, колхозниксене ӗҫкунӗсем тӑ- 
рӑх валеҫесшӗн. (Никӑн Йанчеш).

Карас пулӑ. Трак районӗнчи Ҫӗнйалпа Кӳлҫыр- 
ма колхозӗн карас кӳллисене метӑр ҫуршар лапра 
тулса ларнӑ. Пулӑсем: пылчӑк ӑшне путса вилич- 
чен тухса тарас пулӗ урӑх ҫӗре, тесе шухӑшлани 
сисӗнет. Пӗлекенсем каланӑ тӑоӑх, карассем хӑй- 
сен районӗнчи Ишек колхоз кӳллине куҫма шу- 
хӑшлаҫҫӗ. Унти таса кӳлӗре пурӑнма аван, тесе 
калаҫҫӗ, тет. (С. И.)

..............

— Ачам, кала-ха, сан шухӑшупа пионер те с е ’ 
кама калаҫҫӗ?
— Пионер тесе ҫитӗнсен ӳлӗм Совет Сойузӗн 
геройӗ пулас ҫынна калаҫҫӗ, мучи!
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„Ресторан“
Епе урама тухсанах мана йулташӑм тӗл пулчӗ.
— Сывӑ-ха,— тетбп, — пурӑнкалатӑп хуллен.
— Лайӑх сывӑ пурӑннӑ чухне ата-ха еппин рес- 

торана кайса кӑшт сыпка^ар, — тет.
— Фу-у, ресторан?! — Еҫесшӗнех хулана 7 ҫух- 

рӑма кайсах ҫӳрей.мӗн, ҫитменнине тата  еп ерехне 
еҫместӗп, — терӗм йулташа.

—  Мӗн? — терӗ мана йулташ, —-мӗн хула ҫин- 
чен калаҫатӑн ҫак ес? Ресторан хуласенче ҫеҫ пу- 
лат-и? Ес нимӗн те пӗлместӗн иккен, ресторан хад> 
хамӑр йалтах пур вӗт-ха,—терӗ.

Еп „хамӑр йалта ресгоран пур“ тенине илтсен 
тӗлӗнсех карӑм. Пайан кунччен илтменччӗ епӗ 
ӑна.

—  Мӗнле хамӑр йалтах? Пирӗн колхоз ресторан 
уҫнӑ-и вара?  — ыйтатӑп йулташран.

— Ҫу-ук, — тет мана вӑл, — колхоз мар. Ата 
ман хыҫҫӑн, ҫитсен хӑвах пӗлӗн кам уҫнине.

Ҫук, пы м астӑп ,— тетӗп, — еп ерех ӗҫменниае 
ес ху та аван пӗлетӗи вӗт-ха.

Ата-а, — тархаслят мана йулташ. — Кӑшт ӗҫнӗ- 
шӗн мӗн пулзт-ха, Ӗҫмесен те пырса кур.

Тархаслас.1н, тархасласаа, хам ерех ӗҫместӗп 
пулсан та, ыӗнле ресторанне кайса курма килӗш- 
рем. Еп ресгорана пыма килӗшнӗшӗн ман йулгаш 
щутсӑрах хӗпӗргерӗ. Урам тӑрӑх анатала утрӑмӑр. 
Йулташ малга у^ат, епӗ — ун хыҫҫӑн пыратӑп.

— Хӑш ресюранне кайӑпӑр-ха?— ыйгат ман- 
ран хамӑн йулташ.

— Миҫе ресторан вара пирӗн йалта? — ыйтрӑм 
епӗ. \

— Ресторансем чылай пирӗн йалта, — ответлет 
вӑл мана, —  иккӗ,—виҫҫӗ те пур, тахӑшне кайат- 
пӑр-ха вӑт?

— Ес хӑшне кайас тетӗн, еп ҫавӑнта пыратӑп, 
тетӗп, — май килсен пурне те ҫитсе курӑпӑр.

Хамӑр урам тӑрӑх йанкӑш зтпӑр, йал вӗҫне ту- 
хасси те инҫех йулмарӗ.

— Ак ҫитрӗмӗр, — терӗ йал вӗҫне ҫитерехпе, — 
кӗретпӗр ӗнтӗ ҫакӑнта.

Вывӗскӑ мӗнӗ нимӗн те курӑнмаст, нихӑш кӗ- 
тессине те ,Р есторан “ тесе ҫырса ҫанман. Ҫапах 
та „ресторан“ тесех кӗтӗмӗр. Пӳртре виҫ-тӑват 
ҫамрӑк сӗгел хущшинче лараҫҫӗ, хӑйсем пурте 
ӳсӗр. Сӗтел ҫинче ерех кӗленчисем лараҫҫӗ.

— Мана та пӗр ҫур литӑр п а р -х з ,— ыйтят ма- 
нӑн й у л таш ,— мӗн чухгӗ тӑрат ха ҫур литр?

—  Сакӑр те н к ӗ ,— огветлерӗ „буфетчицӑ" са- 
рӑрах, пӗчӗкрех хӗрарӑм.

— Ма ытла та хаклӑ? — ыйтатӑп хӗрарӑм ран ,— 
лавкасенче ҫур литр 6 тенкӗ ҫеҫ тӑрат, а сирӗн 
8 тенкӗ.

— 6 тенке сутсан мӗн усси пултӑр-ха пире, — 
ответлерӗ хайхи хӗрарӑм, ~  укҫапа укҫа улӑшгар- 
ни интереснӑ мар пире, Хаклӑ теттӗр пулсан, ан 
илӗр еппйн,вӑйпа сутмастпӑр, илекенсем сирӗн- 
сӗрех нумай пирӗн.

— Ата, — тетӗп йул таш а,— кунта ытла хаклӑ, 
тепӗр ресторан пур тетӗн, унта кайса пӑхӑпӑр.

Манӑн йулташ епӗ каланине итлерӗ, укҫине 
хӑпӑл-хапӑл кӑсйине персе чикрӗ ге, ерех илмесӗ-
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рех тухса утрӑмӑр. Тепӗр ресторана кайатпӑр 
ӗнгӗ.

Кӑшт тӑварах хӑпарсан тепӗр ресторанне ҫит- 
рӗмӗр. Кунта та ерех илме пынӑ ӳсӗр ҫынсем 
нумай.

— Мана ҫур литӑр пар-ха!
7— Мана литӑр! — ыйтаҫҫӗ ерехшӗн антӑхакан 

ҫынсем.
— Хакӗ мӗнле?
— Ҫур ли!ӑрӗ 8 тенкӗ, хгклӑ мар, — ответлет 

каҫӑртврах сӑмсалӑ хура, лутра хӗр.
— Кунта та хаклӑ-ҫке, — тетӗп йулташа.
— Ресторансенче унтан йӳне тупас ҫук ӗнтӗ,

— терӗ те, манӑн йулташ ҫур литӑр е р е х е8  тен- 
кӗ парса илчӗ.

— Вӑт укҫа мурӗсем, — кӗҫтемен пуҫах хыҫса 
кӑтӑртаттаоса илтӗм, — кунне мӗн чухлӗ укҫа 
илесҫӗ ши?

Йулташсем, тен сирӗн вӑл ресторан хуҫисене 
пӗлес. килет нулӗ. Паллаштарсан йурат. Епӗр ҫит- 
се курнӑ „гесторан“ хуҫисем пурте Чурпай йа- 
лӗнчи (Йетӗоне р.) Кирӑв йачӗпе тӑракан колхоз 
членӗсем. Пӗрл А 'иҫимӑвӑ Софи, тепӗри Тимо- 
фейӗвӑ Од)гӑ. Тимофейӗвӑ Ол)Гӑ колхозра питех 
сҫлесшӗн те мар. Ерехпе сутӑ тусах пурэнасшӑн. 
Кӑҫал вӑл ҫу каҫип* п \р ӗ  те 41 ӗҫкунӗ тунӑ, ун- 
т н та улма кӑлар.ма кайманншн 2 ӗҫкунне ч ак ф -  
нӑ, хаД) ӗнтӗ 39 ӗҫкунӗ ҫеҫ йулнӑ, Ҫав хушӑрах 
ун йулташӗсем 120-130-ш ар  ӗҫкунӗ тунӑ; ун ама- 
ҫури амӑшӗ ватӑскерех, сывдӑхӗ начар пулин те, 
47 ӗҫкунӗ тунӑ. 0/ьгӑн колхозра ӗҫлеме вӑхӑт ҫук 
ҫав, ерех л вкине ерех илме каймала, киле килсен 
сутмала, ӗҫ нумай. Ҫавӑнпа та вӑл бригадир ӗҫ 
патне пырса каласан:

— Килте ӗҫ пур, йерҫместӗп, — тет. Хӑш чухне 
тата зп.-:а та мар, бригадирсене тем те каласа 
в1рҫат. Пӗркун хам куҫпах куртӑм, — бригадир 
ӗҫ патне, ҫӗрулми кӑларма пырса каласан:

— Кирлӗ мар мана си ;ӗн  паранку, кайӑр та 
кӑларӑр, еп паранкӑсӑрах пурӑнма пултаратӑп,
— терӗ те, те ерех лавкине, те урӑх ҫӗре, вӗҫ- 
терчӗ анчах, курса та йулаймгрӑмӑр.

Ҫапла епӗр Тимофейӗвӑпа Ачиҫимӑвӑ „ресто- 
ранӗсере“ ҫигсе куркаларӑмӑр. Кирлӗ мар пкре 
ун пек „ресторансем,“ урӑх ура та йарса пусмас* 
тӑп вӑл „ресто ана.“ Малашне районги прокурор- 
семпе милици.ем ҫитсе ку,.ччӗр тата вӑл ресто-

Дангер.

Хӑйне кирлӗ пек ӑнланакан

— Ма есӗ, ывӑлӑм, шкултан тавӑрӑнсассӑн пӑр- 
так та пулин вӗренместӗн.

— „1933 — 37-мӗш вӗренӳ ҫулӗнче пӗр ача та 
пӗр кл <срах нкӗ ҫул лар канни пулмала мар“ тесе 
ҫырвӑччӗ хаҫатрг. Ҫавӑнпа та вӗренсен вӗренмесен 
те, пурӗпӗрех малали класа куҫарГҫ, тетӗп.

И. Тихӑнӑв.



Вулакансен
Капкӑн тус!

жалӑбисем

Колдогӑвӑр т ӑрӑх Чӑвашсен академ илӗ  теа- 
тӑрӗнчи артиссем сценӑ ҫине хӑйсен т ум- 
т ирӗпе т ухнӑш ӑн ам орт азаци у к ҫ и  илм еле . 
Ҫав  ̂ илм е т пвӗҫлӗ укҫа н а  пирӗн дпрект ӑр хӑйӗн  
арамне (артистка) пгата мгст ком предҫедатӗ- 
лӗпе^ комсомол организат ӑрӗ п улса  ӗҫлекен Мо- 
лодӑв артиса 2 ҫулш ӑн т ӳленӗ, ыттисене „ук- 
ҫа ҫ у к “ тесе пӗр пус гпа паман.

Ҫав укҫана  илесех  пулсан  манӑн местко.ч 
предҫедат ӗлне суйланм ала-иш  йе директ ӑрӑн...
лраме пекех  ҫывӑх ҫынни пулмала-ши':

А р т и ст .

ХиҫеплӖ Капкӑн!
Е сӗ  манман пулӗ-ха, хп с еп лӗ  „Капкӑн**, пирӗн  

Трак районӗ у ҫ ӑ лн и  2 ҫ у л  т улт арас пагпне ҫигп- 
нине. А нчах районра иайан кун  гпа ф изку.ут у- 
р ӑ  райсовечӗ, т урӑсӑрсен райсовечӗ, гггата Осо- 
авиахим райсовечӗ ггге ҫук.

Сан шугггпа м ӗнле, ха с еп лӗ  „Капкӑн" к ун  
пек района районланса  ҫитмен район, тесе ка- 
ла м а ла  мар-иш?

С ӳп. И л .

Капкӑн йулташ!
Есӗр ,К апкӑн“ ж урна.гӑн 4-.чӗш но.мӗрӗнче 

„ӗлӗк пуччуш ш и ҫане ут ла н са  у й ӑ х  пагггне хӑ- 
парса ҫг]ренӗ“ карчӑксем х а л ӗ  Ш упаш кар паса- 
рӗнче сарлака сак ҫине ут ланса  ларса  хапрӑк  
ҫӗприпе у с л а м  тӑваҫҫӗ" ггъенӗччӗ.

Ҫ апла ҫырни гпухнӑ хыҫҫӑн, ҫӗпреие ус ла м  
тӑвакан карчӑксе.ч Ш упаш кар пасарӗнче курӑн- 
.\ш пу.гчӗҫ.

Х а л ӗ  килггге чусггга ларт ас пулсан , ҫӗпре ниҫ- 
ггга т а тпупса илм е ҫ^к. Ш упаш карт и сут у-и лӳ  
организацисем ас.гӑ праҫниксем  ум ӗн  ҫеҫ ҫӗпре 
сутаҫҫӗ.

Ҫӗпресӗр м анӑн мӗнпе чуста .гартас? Ҫӗпре 
илм е Х уса н а  командировка кайас-ши  ? Кайассине  
кайӑтгггӑм, анчах 20 и у с лӑ х  ҫӗпре илесгиӗнех  
м ана у п ӑ т к а  .Хусана „командировка“ йарас ҫук. 
Х усант а  ҫӗпре гшт ну.чай, гпет. Унта нум ай  
и улса н  та, кунт а кирлӗ  таран кӳрсе пам аҫҫӗ. 
Ҫӗпре х а к л ӑ  йапала  .нар, у н и а  тавар оборотне 
нум айах  ӳсгггереймӗн, гпеҫҫӗ-ши? М анӑн а п ла  
гсаланине хирӗҫ: „санӑн пуҫунт а .чи.не вырӑнне, 
ҫӗпре иулм а .га“, тггес ки.гет.

К и л х у ҫ и  арӑм ӗ.

Капкӑн учитӗлӗм!
Таҫт а епӗ вуланӑччӗ: иӗр чӑваш „Капкӑн* 

ж урнала  вуласа кур.чан ҫынна к ӑ н т ӑ р ла х  ху -  
нар ҫут са шыранӑ, гпет. Ш ыранӑ ҫынна т упнӑ- 
гии вӑ.г, ҫук-гии? Туиай.нан п улсан  кунт а килсе  
кургггӑр. К унт а „Капкӑн* ж урнал мар, буквар  
вуласа  курм аннисе.ч те пур (вӗсене х у т  вӗрен- 
тес тӗлӗгиие йалсовет ҫит елӗксӗр ӗҫлет ). Ки- 
лессе ҫак адрӗспа килт ӗр: ТАССР, П авлӑ  райо- 
нӗ, У сӑ л лӑ  йалӗ.,

Р . М ур за к о в .

Ҫ ӑ м а л т т а й
(Кулӑшла йурӑ)

Ҫӗнӗ уйӑг — кукӑр ҫурла, 
Хытӑрах ҫутат:

Сӑрт хӗррипе йурла-йурла 
Тимуҫҫа утат.

Кӑтра ҫӳҫме сар ҫу сӗрсе 
Лар^йм турама.

Ан тиркӗрсем, сарӑ хӗрсгм, 
Ҫӳҫӗм хура ман.

Сар хӗр патне кайма тесе 
Тухрӑм урама. 

Чӑлтӑр-чӑлтӑр йур сирпӗтсе 
Чӑсрӑм урама.

Урара ман ҫӗнӗ пушмак, 
Ҫап-ҫутӑ калуш:

Кӑҫат тӑхӑнмашкӑн’хушмаст 
Сарӑ хӗр Ануш.

Пуҫ ҫинче ман чалӑш ларат 
Ҫут сӑмса дартус;

Ҫӗлӗк тӑхӑнма та чарат 
Чунӑм савнӑ тус.

Сар хӗр мана йӗкӗлтесе,
 ̂ Хӑйне кура мар,

Йуратап, тет, хура тӗсе,
Пӗл, тет, йурама.

Коҫтум хура, пад)ТО хура —
ХаД) саватех уш.

Шӗшлӗ аври — сар Йакура! —
Манӑн хад) Ануш.

Ҫӗнӗ уйӑх — кукӑр ҫурла 
Анчӗ сӑрт хыҫне.

Хӑй Тимуҫҫӑ йурла-йурлах 
Чӑмрӗ йур ӑшне.

Таҫта ҫӗтрӗ ҫутӑ калуш,
Пад)То шап-шурах.

Пӳрт ҫумӗнче с а р х ӗр  Ануш 
Сават Йакурах. К А Л К А Н .
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