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ТӖНЧЕРИ ФАШИСАМ: — Кайах, асатте , кунтан, санӑн теттӳсем кнвелмӗ.
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Ҫӗнҫул каҫ пулса иртнӗ тӗлӗнмеле ӗҫ-пуҫсем
(Халлап)

Йанварӗн 1-мӗшӗ Лӑпкӑ океан ҫийӗпе, Ал^аскӑпа Чукоткӑ хушшинчен, 
Гриввичран 180 градус айаккарах выртакан неридиан ҫинче пуринчен 
маларах пулаф, теме вӗренне. Ҫапла ӗнтӗ, ССР Сойузӗнче ҫӗнӗ ҫул чи 
малтан Чукоткӑ ҫурутравӗнче. унтан Инҫетри Хӗвелтухӑҫ крайӗнче, Ҫӗ- 
пӗрте, Мускавра, вӗсен хыҫҫӑн тин вара—Хӗвеланӑҫ Йевропӑра тата Аме- 
рикӑра пулат.

(ф акт алӑ справкӑ).

Чукоткӑри чикӗри отрйадӑн хӗрлӗ кӗтессинче 
ҫакӑнса тӑракан „Точмех" сехечӗн йӗппи 12 тӗлне 
шуса ҫитсен, тӗтрелӗ ҫыран хӗрринче тӗл пулчӗҫ 
вӗсем.

— Аван-и, мучи!—кӑшкӑрчӗ уҫӑ сзсӑлӑ ҫамрӑк.
— Аван-ха, ачам!—кӑмӑллӑн тавӑрчӗ старик, 

йур пек шурӑ сухалӗ ӑшӗнче кулкаласа.
Ҫамрӑкки йӗри-тавра пӑхкаласа илчӗ. Унӑн 

умӗнче Чукоткӑ ҫӗрӗ выртат. Пур ҫӗрте те тӗрлӗ 
тӗслӗ вут куҫӗсем йӑлкӑшаҫҫӗ. Колхозниксен йа- 
рангисенче! те, ылттӑн шыракансен пӳрчӗсенче те 
хавас сасӑсем йанӑраҫҫӗ.

— Ку мӗн?—тӗлӗнсе ыйтрӗ ҫамрӑкки.
— Арктикӑна пӑхӑнтарнӑ бо.1Ьшевичсем сана 

саламлаҫҫӗ. Илгетни; „Ҫӗнӗ ҫул йачӗпе саламла 
тӑп, тусӑмсем!..“ ,Сывӑ пултӑр ҫӗнӗ, сталинла 
ҫул!“ теҫҫӗ.

Шурӑ шӑлӗсене палӑртса ҫамрӑкки кулса йачӗ. 
Унтан, хӑй вӑтаннине кӑтартас мар тесе старике 
ва^катма тытӑнчӗ вӑл:

— Васкар, мучей! Кайар часрах. Пире кӗтеҫҫӗ...
Вара иккӗшӗ те ҫӳлеле тапса сикрӗҫ.
Вӗсем Инҫетри Хӗвелтухӑҫ сӗм вӑрманӗсемпе 

Байкал кӳлли таврашӗнчи ҫеҫен хирсем урлӑ, 
Ҫӗпӗр йурӗсемпе Уралӑн чӑнкӑ тӑвӗсем урлӑ вӗҫ- 
рӗҫ, пур ҫӗрте те вӗсене саламлӑ сӑмахсемпе хи- 
рӗҫ туха-туха илчӗҫ, бокалсем шанкӑргатрӗҫ, пур 
йенчен те нӗсене ҫӗнӗ ҫул йолкисем пуҫ тайса 
кӗтсе илчӗҫ.

— Мӗнле йван, 
кӑшкӑрчӗ ҫамрӑкки.—Мӗн тӗрлӗ хавас иккенч ку 
ҫӗршывра пурӑнма.

— Тӑхта, халӗ ку ҫеҫ пулмаст-ха,—терӗ мучи 
ҫамрӑка хирӗҫ. Унтан вӑл хӑй пурӑннӑ вӑхӑтра 
ҫитӗне-ҫитӗне ларнӑ савӑтсем ҫинчен, вӑл пуҫ 
пулса пурӑнвӑ 366 кун хушшинче пӗрремӗш хут 
сухаласа акнӑ уйсем тухӑҫлӑ тырпул пани ҫинчен, 
ҫынсем ҫинчен тата Советсен ҫӗршывӗн пурнӑҫӗ 
ҫинчен каласа кӑтартма пуҫларӗ.

Вӑл хӗрсе кайрӗ. Унӑн куҫӗсем йалкӑшма ты- 
тӑнчӗҫ. Хайӗн кӑвакарнӑ ҫӳҫ-пуҫне кура йӗркел- 
лӗрех пулма кирли ҫинчен те манса карӗ вӑл ҫак 
самантра.

— Епӗ— 1936-мӗш ҫул,—мӑнаҫлӑн пӗлтерчӗ вӑл 
Лулашкинчев, вара тӳпери ҫӑлтӑрсем тата ҫӳтӑрах 
йалкӑшма тытӑнчӗҫ. — Сталинла конституци ҫу- 
ралвӑ ҫул — ҫӗнӗ ерӑн ӑру  пуҫламӑшӗ. Етемлӗхӗн 
пулас ӑрӑвӗсем манран пуҫласа ҫулсен шутне 
хисеплесе кайӗҫ. А е с ӗ — 1937-мӗш ҫул,—терӗ те 
вӑл, аллине ҫамрӑккин пуҫӗ ҫине хучӗ,—есӗ— ма-

мучи! — вӗҫӗмсӗр хаваслэнса

9  Ҫурҫӗрти куҫса ҫӳрекен халӑхсен .пӳрчӗсем*.

, нӑн НАҪЛЕДНИК. Есӗ ССР Сойузӗ сталинла Кон- 
ституципе пурӑннин пӗрремӗш ҫулӗ.

Ҫамрӑк хаваслӑхне ниҫта чикеймесӗр старик 
ҫумне тӗршӗнчӗ.

Анчах, уи ӑшӗнче вӗресе тӑракан савӑнӑҫ лӑп- 
ланасшӑн пулмарӗ. Ҫамрӑк кайала ҫаврӑнса пӑхрӗ. 
Спасск башнин курйнчӗсем хулӑм > аспа йанраса 
кивӗ ҫулӑн йулашки сехечӗсене ӑсатаҫҫӗ. Креиӗл 
тӑрӗнче хӗрлӗ йалав чӳкенет.

— Мучи,—терӗ ҫамрякки,—мана та хӗрлӗ йалав 
пар. Епӗ ӑна мӑй тавра ҫыхӑп.

— Ма^ парас мар,—терӗ лешӗ ырланӑ сасӑпа. 
Унтан вӑл тӳпенеле пӑхса аллине сӗлтрӗ.

Часах вырӑнта тӑма пӗлмен планетӑсенчен пӗри 
персе ҫитрӗ.

— Килме хушрӑн и?
— Сатурн планетӑн пиҫихине илсе килӗр,—терӗ 

старик.
Тепӗр самантранах ҫамрӑкки Сатурн ункине 

хӑйӗн мяйӗ тавра чӑркарӗ.
Чаплӑскерсем, вӗсем малала, Хӗвеланӑҫ йен- 

неле, чикӗ хӗрнеле тапса сикрӗҫ.
Чикӗ хӗринче иккӗшӗ те чарӑнса тӑчӗҫ.
— Ку мӗн?—ҫурма кӗтӳллӗн ҫурма шикленерех 

сасӑпа ыйтрӗ ҫамрӑкки.
— Хӗвеланӑҫ,—-тӗксӗмӗн тавӑрчӗ старик.—Йут 

тӗнче.
Ҫамрӑккин пичӗ тӑрхалаланса кайрӗ. Унӑн умӗн- 

че—пӑч тӗттӗм тӗнче. Мал йенчен кашкӑр ула- 
нисемпе ҫын пытарнӑ чухнехи пек чӗрене ҫуракан 
кичем чан сасси йанраса килет.

_— Каймастӑп,— терӗ ҫамрӑкки татӑклӑн та ҫи- 
рӗппӗн.—Нимӗнле ӗҫӗм-хӗлӗм те ҫук унта манӑн.

Тепӗо самантранах ҫамрӑкпа старик тавра пӗ- 
лӗт ҫинчи пур планетӑсемпе иртсе кайнӑ ҫул- 
сем пуҫтарӑнчӗҫ те кӑшӑл варринче тӑракан 
1937-мӗш ҫула шиклӗрехӗн сӑнама пуҫларӗҫ. 
1937-мӗш ҫул тӗреклӗ те питӗ пагтӑр сӑн-пуҫлӑ. 
Вӑл никам тавлашса та ҫӗнтермеле мар пек.

Иртсе кайнӑ ҫулсем симӗсленсе, мӑкланса кайнӑ 
сухалӗсене чӗтретсе хӑйсен хушшинче шӑппӑн 
пӑшӑлтатса илчӗҫ:

— Кайасшӑн мар иккен вӑл...
— Килӗшмест, тет...
Хӑйӗн хӗрлӗ кукшине ҫутатса, кӗҫех хӗвел те 

вӗҫсе ҫитрӗ. Вӑл кӑмӑлсӑр. Ӑна ӗҫне чарсах чӗнсе 
килнӗ иккен.

— М ӗн 'тум ала?—терӗ вӑл кӑшӑл вӑрне кӗрсе. 
— Мӗн пулнӑ?

— Пирӗн ҫамрӑк малала кайасшӑн мар ара,— 
хавшарах ӳксе ӑнлантариа тытӑнчӗ старик.—Вӑл 
ҫӗр чӑмӑрӗн ултӑ пайӗнчен пӗр пайне утса тух- 
вӑ га...



— А мӗн тӑвас манӑн вӑл тискер ҫӗршыв- 
сенче?—терӗ ӑва хирӗҫ ҫамрӑкки.—Кунта епӗ— 
кӗтнӗ хӑна! Мана кунта чечексемпе те хавас ку- 
лӑпа кӗтсе илчӗҫ. Совет ҫӗршывӗн вӗҫӗ-хӗррисӗр 
тӳпи айӗнче ҫуралиӑ ытти ҫамрӑксем пекех мана 
та тӗлӗнмеле пуласлӑх кӗтет. Сывлӑш карапӗсене 
епӗ планетӑсем патне ҫитиччен ҫӗклӗп. Ҫӗр айӗнчи 
чи пытарӑнчӑк пуйанлӑхсене шыраса тупӑп. Епӗ— 
сталинла Констатуципе пурнакан пуҫламӑш ҫуд. 
Етемлӗх историне епӗ Совет ҫӗршывӗн ха- 
личчен пулыан тӗлӗнмеле ҫитӗнӗвӗсемпе, Совет 
ҫыннисен ӳсӗмӗсемпе, вӗсен тулли те хӗвеллӗ 
пурнӑҫӗсемпе кӗрӗп. Т ел ей — акӑ мӗнле кучеаеҫ- 
семпе кӗгсе илчӗ мана социалисӑмла ҫӗршыв! Те- 
л е й —акӑ мӗнле йапала тӑвас пулат манӑн унӑн 
ирӗк кӑкӑрӗ ҫинче. А лере... Мӗн кӗтет мана лере, 
чикӗ леш йенчи патшалӑхсенче?

Вӑл хӑйне хирӗҫ ответлесҫе кӗтсе, йӗри-тавра 
пӑхкаласа илчӗ. Анчах никамӑн та калаҫас кил- 
мерӗ. Пурте пуҫӗсене чиксе тӑчӗҫ.

—- Чечек вырӑнне мана тупӑҫе«пе кӗтсе илчӗҫ,— 
терӗ вӑл малала.—Музыкӑ вырӑнне—барабан сас- 
сисемпе, саламсем вырӑнне — ылханусемпе кӗтсе 
илчӗҫ... Ҫук, каймастӑп еп унта! Нимӗнле ӗҫӗм- 
хӗлӗм те ҫук унга манӑн.

Хӗвел чейереххбн кулкаласа илчӗ те, пуҫне 
пӑркаларӗ.

— Ай вбри те иккен есӗ, ачам... Анчах—шӗ- 
вилкке мар. Чипер ҫын пуласси халех паллӑ...

Ш л пӑртак тӑхтарӗ те хайартарах сасӑпа ка- 
л а т  тӑрӑшса ыттисенчен ыйтрӗ:

— Кам калаҫас тет?
Малтан 1936-мӗш ҫул сӑмах илчӗ.
— Епӗ сана ӑнланатӑп,—терӗ ҫак тава тивӗҫ 

ветеран.—Тӗрӗс: ле^.е — хавас мар. Анчах епӗ ҫу- 
ралсанах манран ҫӗр чӑмӑрен ултӑ пайӗнчен пилӗк 
пайӗ пӑрӑнма хӑтланч^. Ун чух епӗ хама хам 
ҫапла каларӑм: тӳс, тӑвӑнӑм, терӗм, сан вӑхӑту та

килӗ, 'Герӗм. Хӑвах куратӑн, ачам, килчӗ вӑл вӑ- 
хӑт. Епӗ ӗмӗрсене палӑрса йултӑм. Тӳорипех ка- 
лам; епӗ нумай ӗҫлерӗм, лайӑх ӗҫлерӗм, ҫавӑнпа 
та сан аслаҫусем хушшинче чи хисеплӗ вырӑнсен- 
чен пӗрне Йышӑнатӑп.

Вилӗмсӗр чапа тухнӑ 1871-мӗш ҫулпа хӗҫ-пӑ- 
шал йӗрӗсемпе витӗннӗ паттӑр 1905-мӗш ҫул та 
ҫавӑн ҫичченех калаҫрӗҫ: малала, пуласлӑхала 
пӑхмала кун ҫулсем пирӗншӗн ӗҫленине астуса 
тӑмала, терӗҫ вӗсем.

Йулашкинчен Хӗвел сӑмах илчӗ.
— Ҫӑлтӑрсем ҫийӗн вӗҫтерсе ҫӳрекен Фауст 

иккен е_сӗ,—терӗ вӑл, ҫамрӑка ҫурӑмӗнчен савса. 
--„Чарӑнсам, самант, ес пит илемлӗ!..“ Малашне 
хӑвна мӗн чухлӗ илемлӗ те хаваслӑ самантсем 
кӗтеҫҫӗ—ун ҫинчен шухӑшларӑн-и есӗ? Тйнкере- 
рех пӑх, тимлӗрех итле—ылхшусемпе кӑна кӗтсе 
илмеҫҫӗ сана унта та. Ҫӗр чӑмӑрӗн ултӑ пайӗнчен 
пилӗк пайӗнчи ӗҫҫыннисем те сана пӗтӗм чунтан 
кӗтеҫҫӗ. ,Кун-ҫулсем пир^ншӗн ӗҫлеҫҫӗ!“—те,ҫӗ  
вӗсем сана саламласа. Вӗсен шанчӑкне харама 
йарас тетӗн-им вара ес, ачам?

Ҫамрӑк ҫын пуҫне ҫӗклерӗ те айӑплӑрахӑи та 
хавассӑн кулса йач*. Вӑл темӗскер калама хӑт- 
ланчӗ пулас, анчах шӑп ҫав вӑхӑгра Вестмин- 
стӗрӑя Иысӑк Бен йатлӑ башнӗ сехечӗ 11 ҫапса 
12-мӗшне сулӑнчӗ.

— Кайатӑп!— герӗ ҫамрӑк. Унтан вӑл Хӗвеле 
сад)ут пачӗ те малала тапса сикрӗ.

Унӑн мӑйӗ тавра ҫыхнӑ Сатурн унки чӑн-чӑн 
пионер галстукӗ пек йалкӑшса йулчӗ.

Мускавра тӳлек те ҫутӑ. Шурӑ йур анлӑ кӗмӗл 
уйӗ пек ҫунса йалкӑшса выртат.

Ш 7-м ӗш  ҫул.
Йанварӗн 1-мӗшӗ.
Ҫӗнҫул саламӗ, йулташсем!

(«Труд“ хаҫатран).

Германире пурнӑҫ 
ҫавӑнпа начар

Парйжра тухакан .Лӳмйӗр* 
журнаа ӳкерчекӗ (,3а рубежом* 
жураалтан нлнӗ).

— Ҫак к а р л а н к а  тӑран тарм а  калам а ҫук хакла  лараГ,
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Т е л е й л ӗ  А р а х м а н
Йанварӗн 6 -мӗшӗнче каҫпа, перӗпиҫ счотчикӗ 

пулнӑ май, епӗ Ӑрахман мучи патне пырса кӗтӗм. 
Тулти пӳртӗнче никам ҫуккипе, тӳрех шалти 
пӳртне кӗрсе карӑм.

Алӑк патӗнчи крават ҫинче, ҫыран хӗрне ӑшӑн- 
ма тухса выртнӑ ҫуйӑн пулӑ пек, пӗр ҫарамас 
етем ҫывӑра!'. Ун ҫийӗнче пурӗ те пӗчӗк трусси 
пекскер кӑна. Сарлака ҫурӑмӗнчен пӑхсах ӑна ни- 
йепле те палламала мар. Пӳртре урӑх никам 
та ҫук.

Алӑк уҫса хупнӑ сасӑпа ҫарамас етем крават 
ҫинчен сиксе тӑрса, урай тӑрӑх вирхӗнсе ҫӳреме 
тытӑнчӗ. Унтан вӑл сасартӑк темӗн астуса илнӗ 
пек пулса, кӗвеке шкапӗ хыҫне чӑмрӗ.

Епӗ ӑна чӗнсе кӑларма ҫӑвар уҫнӑччӗ кӑна, 
шкап хыҫӗнчен чипер ҫымла тумланнӑ Ӑрахман 
мучи утса тухрӗ Аҫа-ҫиҫӗмле вӗҫтерсе ҫӳрекен 
ҫарамас етем ҫавӑ пулнӑ иккен!

^—  Нумайах пулмаст ӗҫреч таврӑннӑччӗ,—терӗ 
вӑл пӑртак вӑтаннӑ пек пулса.—Ҫӑвӑннӑ хыҫҫӑя, 
пӳрт ӑшӑ тесе, ҫарамасах выртса ҫывӑрнӑ. Лар,— 
сӗнчӗ вӑл мана сӗтел ҫумӗнчи ҫемҫе пукан ҫине 
кӑгартса. Хӑй. мана хирӗҫ тепӗр пукан ҫине выр- 
наҫрӗ.—Хӑрамярӑн и? А епӗ хӑрарӑм, тӑванӑм, 
тӳррипех калатӑп. Тӗлӗкре таҫта Испанине кай- 
вӑ пек. Пӑлхавҫӑсене ҫӗмӗрме тыгӑннӑ. Сасартӑк 
иан ҫине фашиссен бомби кӗрслеясе анчӗ пек. А 
вӑл е< ӗ алӑк хупса сас туни пулаӑ иккен...

— Ыгла йӑрӑ ҫын есӗ, мучи!..
— (1аҫӑр^ чупса ҫӳренине калатни?.. Кутуруҫӑн 

пурте йӑрӑ, ачам! Вӑхӑчӗ ҫавяишкал. Халӗ ста- 
риксем те тепӗр хут ҫамрӑкланаҫҫӗ...

Епӗ Ӑрахман мучи тӗкӗр ҫине пӑхса йусянка- 
ланӑ вӑхӑтра сывлӑш ҫавӑранҫи пулгӑм та, перӗ- 
пиҫ хучӗсеее кӑларса ҫырма лартӑм.

Перепиҫ лисгисене курсанах мучи ответлеме 
хатерленсе ларчӗ.

Малтйнах ӗҫ аван пычӗ. Хушамачӗпе йачӗ — 
Кӗске Ӑрахман. 72 султа. Чэваш. Хутла пӗлмест...

Ку тӗле ҫитсен, Ӑрахман мучи ман ҫине темӗн- 
ле шанмасӑргарах пӑхма пуҫларӗ.

— Апла йурамаст,— терӗ вӑл шур сухалне мӑ- 
наҫлӑн йакаткаласа.— Мӗн^е пулнӑ — ҫаплах ҫыр- 
мала. „Хутла пӗлмест“ мар, „хутла вӗренеймен", 
тес  пулат. Еп хам ирӗкпе вӗренмесӗр йулман 
вӗт. Елӗк чух йалта мар, вулӑсӗпе те виҫ-тӑват 
шкул кӑна пулнӑ. •

— Ара кунта у...
— Нимӗн те „у* мяр, ачам! Чӑннипех калатӑп. 

Ӗненмесен кӳршӗри Вӑрӑм Ӑрахман патне кайса 
ыйт. Вӑл та ман пекех ватӑ ҫын. ,В атӑ  ҫын та 
ватӑ ҫын“ теҫҫӗ. ачамкка! Хурапа шурра сиртен 
ытларах курнӑ епӗр. Ҫырах, ырӑ ҫыннӑм!..

— Ара кунта апла ҫарма йурамас^(-ҫке, мучи!
— Пырат вӑл ҫырсан...
Ӑрахман мучине йӑпатеа, вӑл каланине тӳрлет- 

се ҫырнӑ пек тӑвасах пулчӗ.
Малала ҫырма тытӑнтӑм.
О бразовани ҫук. Совет Сойуз ҫынни. Колхоз-

ник. СпециаЛ)Нӑҫ ҫук. Тӑван чӗлхе — чӑвашӑн, та- 
та ытти те.

Оцроснӑй лист вӗҫне ҫитичченех урӑх чарӑнса 
тӑмарӑмӑр. «Хӑш патшалӑх ҫынни“, тенӗ ыйтӑва 
хирӗҫ ҫеҫ Ӑрахман мучи мухтаннӑ сасӑпа „Совет 
Сойуз ҫынни' терӗ те, темӗнле йут  ҫынна хирӗҫ: 
„Тоттӑ! Куратни?' тенӗ пек хӑрах куҫне хӗссе 
илчӗ.

Ӑрахман мучи сӑмахӗсем тӑрӑх епӗ опрЪснӑй 
листӑн пур ыйгӑвӗсене те ответлесе тухрӑм. Тух- 
са кайма хатӗрленсе ура ҫине тӑтӑм.

— Пӗтрӗ,—терӗм епӗ мучи татах ыйтусем Тта- 
расса кӗтсе хускалмасӑр ларнине кура.

Ӑрахман мучи пӗр ушкӑна ӑнланман пек пулса 
сӑмах хушиасӑр ларчӗ. Унтан паҫӑрхи пек сасар- 
тӑк сиксе тарса, алӑка кайса ҫаклатрӗ.

— Йурамаст апла ват ҫынран кулма,—терӗ вӑл 
ман тавра чупкалама тытӑнса.— Ҫырса пӗтерме- 
сӗрех тухса тарма?! Йӑлтах ҫыр. Ӑрзхман мучин 
икӗ ывӑл: пӗри—Мӳскавра профессӑрта ӗҫлет, теп- 
ри — инженер тесе ҫыр. П /рне  те ҫыр. Тата те* 
пӗр хӗр пур, те! Вӑл «ӑҫал Шупзшкарти пединс- 
титутран вӗренсе тухат. Ҫырах, ачам!..

_— Опроснӑй лист ҫинчи ыйтусем пӗтрӗҫ,— хӑйу* 
сӑртарахӑн тавӑртӑм епб,у72 ҫулхи мучи физяуЛ)- 
турник пек чуп-а ҫӳренинчен тӗлӗнсе.— Агту пул- 
сан, йӗппи таранчченех ҫырнӑ пулӑттӑм.

— Ҫырах ачам,— илТмӗш пулчӗ вӑл.— Ҫыр... 
Ӑрахман мучипе карчӑкӗ кӑҫалхи, ӗҫкунӗсемшӗн 
100 пӑт тырӑ та пин тенкӗ укҫа илнӗ, те.

— Сан карчӑку ӑҫта кайнӑ, мучи?—терӗм епӗ, 
сӑмаха урӑххи ҫине куҫарма тӑрӑшса. ^

— Карчӑк-и? Карчӑк Мускаврн ывӑл патне хӑ- 
нана кайнӑ... Ҫаала, йулташӑм, пурне те ҫ' рас 
пулат,— каллех малтанхи сӑмах ҫине пырса кӗчӗ 
Ӑрахман мучи.—Тӑрӑшса ӗ<ленӗшӗн карчӑкпа ик- 
семӗр те нучай хутчен премисел илнс. Нумайах 
пулмаст Ленинграда екскурҫҫине кайса килтӗм... 
Кил ҫуртра, мӗн тенӗ — вӑл пур. Пурне шутласа. 
та кӑларайас ҫук. Пур йенчен те телейлӗ епӗ, кар- 
чӑкпа иксӗмӗр те телейлӗ. Колхозӗпех ҫапла те- 
лейлӗ пурӑнаҫҫӗ кучухне. Колхозӗпе ҫеҫ те мар, 
пӗтӗм районӗпе, пӗтӗм Сойузӗпех телейлӗ те пу- 
йан пурӑнаҫҫӗ.

— Опроснӑй лисгра унашкал ыйтусем ҫук-ҫке, 
мучи!..

— Чзнах-и?— терӗ, вӑл, сасартӑк йӑвашланнӑ 
пек пулса.—Санри листасем патшалӑх кӑларни- 
семех пулӗ-те-ха? Апла унта йӑнӑш пулма пулта- 
раймастех. Пӗлсе тунӑ ӗнтӗ ӑна.

Мучи ман алӑри опроснӑй листа илчӗ те, йӗри 
тавра ҫавӑркаласа пӑхрӗ,

— Шел,—терӗ вӑл ассӑн сывласа.—Питӗ шел, 
Ыттисене ҫырмали ыйтусем пулмасан та, телей 
ҫивчен ыйгаканни кирлехчӗ...

Епӗ*пӳртрен тухсан, ҫамка ҫинчи тара шӑлса 
типӗтрӗм те, Ӑрахман мучи час ӳкӗте кӗнишӗн 
савӑнса малала утрӑм.

• Хв. Уйар.



ҪУРАЛАКАНСЕМ  НУМАЙ
В. Филиппӑв ӳкерчӗкӗ.

Шутласа тухрӑм  та, пирӑн йалта кӑҫал ҫуралакансем  нумай, вилекенсем сахал пулнӑ, 

•— Сталинла Конституцийе йы ш ӑннине кура  камӑн вилес килӗ ӗнтӗ.
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Ил. Т У К Т А Ш

П У Ш А Р
Ҫулҫӳрекен ҫынӑн таҫта та ҫӗр каҫма тивет: 

хирте тесен— хирте, йалта тесен — йалта, вӑр-* 
манта-тӑк— вӑрманта.

Ҫӗмӗрле станцинчен Хӗрлӗ Чутайа кайма тух- 
рӑм. Пыратӑп аслӑ ҫулпа, сӗм вӑрман взррипе. 
Вун-вунпилӗк ҫухрӑм та кайаймарӑм, сасартӑк каҫ 
пулса лэрчӗ. ,Мӗн тӑвам-ши ӗнтӗ: малала ка- 
йам-ши, йе ҫакӑнтах, ҫӳл хӗрринчи пӗр-пӗр буд- 
кӑна кӗрсе вьртам-ши?“—тесе шутлатӑп. Ан- 
чах та, ман телейӗме, ҫав самантрах сулалай йенче 
хӑй ҫути курӑнса карӗ. „Аха!—терӗм савӑннипе 
хама-хам,—кунта йал инҫе мар иккен. Тавай кӗрсе 
выртас ҫак йала“. *

Ҫулсӑр-мӗнсӗрех, ҫав хӑй ҫути курӑнакан йен- 
неле утрӑм. Кӑшт кайсассӑнах ман пуҫ умне уй- 
рӑм ҫурт йӗр мӗлкисем, йӑвӑҫ мӗлкисем сӗмленсе 
тухйӗҫ. Часах пӗр аслӑ урама та ҫитсе кӗтӗм. ‘

Мана хирӗҫ вырӑсла шукӑЛ) тумланнӑ хӗрпе 
ҫамрӑк йӗкӗт тӗл пулчӗҫ. Хяйсем пӗр-пӗриа ху- 
лӗнчен клентӗрле ункӑланнӑ та, тутаран тута 
мӑкӑр^мӑкӑр калаҫса килеҫҫӗ.

— Йулташсем, ку мӗнле йал?— тесе ыйтрӑм еп, 
ҫаксене чарса.

— Анат К ӑ м аш а,-тавӑр ч ӗ  йӗкӗт.
— 'Калаймӑр-ши мана, ӑҫта хватер тупма пулат 

кунта?
—̂ А ты хто?—терӗ йӗкӗт, ман ҫине сӑнсӑрӑч 

пӑхса.
— Еп ҫулҫӳрекен ҫын, Хӗрлӗ Чутайа кайма 

тухсаттӑм...
— Хваттерами не распорйашайуҫ!—терӗ те йӗ- 

кӗт, каллех малала уттарчӗ. Епӗ хваттер шыраса 
тӑвала туналарӑм.

Сылтӑм йеячи пӗр пӗчӗк пӳртре шӑши вутти 
пек ҫутӑ тӗлкӗш ет.'Чӳрече умне пытӑм та ш^к- 
кама пуҫларӑм.

— Ей, хуҫнсем!
— Кам унта?—илтӗнчӗ шалтан хӗрарӑм сасси.
— Хваттер йамӑр-ши, тӑхлачӑ, ҫулҫӳрекен ҫынна 

пӗр каҫлӑх.
— Ата, кӗр!
Савӑннипе пӗр вырӑнтах виҫ-тӑват хутчен сиксе 

илтӗм. Унта- калитка алӑкне йеррипен уҫса кӗ- 
тӗи те, чаппан ҫинчи йура силлем е тытӑнгӑм. 
Анчах чаппана хывнӑччӗ ӗнтӗ,—сикрӗ тухрӗ таҫ- 
тан, ҫӑваран, ман патӑма пӗр пы-ысӑк хӗрлӗ йытӑ. 
Сиксе тухг^ӗ те, тытӑнчӗ мана вӗрмешкӗн, Тагса 
хыпас пек вӗрет. Кӗсйере ман ҫӑкӑр тата печени 
пурччӗ. Ҫӑкӑр паратӑп й ы т т а — ҫӑкӑр ҫимест, пе- 
Чени пӑрахса паратӑп — печени илл.ест. Нимӗн 
тума аптӑранипе, алсана^хыврӑм та, вӑрхӑнтартӑм 
хай йытта пуҫӗнче-1. Йытӑ пӗрре сиксе илчӗ, 
тепре хутланса кӗчӗ, унтан ман алгана кап! ту- 
тарса хыпрӗ те, вӗҫтере пачӗ хӑйнклатса сарай 
хушшинеле.

Кӗтӗм пӳрте. Кӑмака ҫинче пӗр ватӑ карчӑк 
сӳс шӑртласа ларат, сӗтел патӗнчеч сак ҫинче 
пӗве ҫитнӗ хӗр ҫывӑрат, урайӗнч- путексем сик- 
келссе ҫӳреҫҫӗ тата чӑлан алӑкӗ умӗнче хура пӑру 
алшӑли чӑмласа тӑрат.

— Вӑй патӑр, кинемей!—терӗм еп ҫӗлӗке хывса.
— Килех, тӗпелеле ирт,—терӗ мана хирӗҫ карчӑк.
— Маьӑн кӑштах выртса канасчӗ,— тетӗп,

^— Ав, тайӑн ҫавӑнта, кутник ҫине, —пӳрнипе 
тӗллесе кӑтартрӗ мана кинемей. Епӗ ҫавӑнтах айа 
чаппан сартӑм та месерле кайса ӳксе куҫӑмсене 
хупрӑм.

Ҫӳрекен ҫын хытӑ ӗшенет, ҫавӑнпа выртнӑ- 
выртманах харлаттарма тытӑна'!'. Анчах та ман 
тӗллӗн ҫывӑрса кайасси темрен те нушта пулчӗ 
ҫак каҫ. Мӗншӗн, тетӗр-и есӗр? Акӑ мӗншӗн. Тӗ- 
лӗрсе кайма кӑна пуҫланӑччӗ ӗнтӗ, — тытӑнчӗҫ 
урайӗнчи путексем пӗтӗм ушкӑнпа йанратса ма- 
кӑрмашкӑн.

— Ме-е-ек! Ме-е-ек!—ҫухӑраҫҫӗ, хӑлхана ҫурса. 
Епӗ пӗр айӑк ҫинчен тепӗр айӑк ҫине ҫавӑрӑн- 
каляса ӑшаланса выртатӑп. Пурӗ-пӗр нийепле те 
ҫывӑрса кайаймастӑп. Аптранӑ ырлӑх, сиксе тӑ- 
тӑм та пирус чӗргсе йатӑм.

_— Кинемей,—тетӗп хай карчӑка,—путексем вы- 
ҫӑтӑр, ьарланкана хырса ҫухӑраҫҫӗ, тетӗп.

— Выҫаҫҫӗ пу.^ ҫав ӗн1ӗ , -  тет карчӑк,—Амӑ- 
шӗсене илсе кӗртсе ӗмӗрттерме хамӑн тухма хев- 
тем ҫук та... ҫитермен, тет.

— Апла пулсан, хам илсе кӗртем-и?—тетӗп.
—  Илсе кӗртсен тем пекчӗ,—тет карчӑк.
Тухрӑм, сурӑхсене илсе кӗртрӗм. Путексем лаш-

тах пулчӗҫ. Тинех канлӗя ҫывӑратӑп ӗнтӗ,—тесе 
шутлатӑп.

Ҫывӑрса кайма кӑна пуҫланӑччӗ ӗнтӗ,—тытӑнчӗ 
хура пӑру сӑнсӑр сасӑпа мӗкӗрме.

—  Мо-о, мо-о-о!—тӑва!. Ҫитменнине тата чӑ- 
лан алӑкӗ ҫумӗнчен самай кутник пагнех пырса 
тӑнӑ та, ман хӑлха тӗлӗнче телефон трубкинчен 
кӑшкӑрнӑ г»ек кӑшкӑрат. Ҫиллӗм килнипе, пӑрӑва 
тапса тӑ, чышса та пӑхатӑп, ҫ>к, пурӗ-пӗрех лӑп- 
ланмаст, имленменскерӗ. Хамӑн темӗн пек ҫывӑ- 
рас килет, куҫӑмсем хупӑнсах лараҫҫӗ, анчах ни- 
йепле те ҫывӑрса кайма ҫук. Йулашкинчен, пӑрӑва 
хам ура пӳрнине хыптартӑм та, вӑл вара макӑрма 
чарӑнса лачлаттарсах ӗмме тытӑнчӗ. Ҫемҫе тутипе 
нӑклаттарса чыша-чыша ӗмег.

— Ем, ӗм,—тетӗп хамйн ӑшӑмра.—Ҫул ҫӳренипе 
урасем хуп-хурах пулнӑччӗ-ха, тен шуралӗҫ,— 
тетӗп,

Пярупа ҫапла аппаланса выртнипе сисмен ҫӗр- 
тенех ҫывӑрса кайнӑ. Анчах та, нумай та ҫывӑ- 
раймарӑм, — сасартӑк колхоз чанӗ тан-тан-тан! 
йаноама пуҫларӗ. Шартах сикҫе тӑрса лартӑм 
вырӑн ҫине. Тулта халӑх шӑри-шари кӑшкӑрашсэ 
ху.мханат.

— Пушар!
— Пуша-ар!
— Ҫуна-ат!—тесе ҫуйхашаҫҫӗ.
Хӑпӑл-хапӑл чаппана тӑхӑнтӑм та урамала чупса

тухрӑм.
—  Ӑ ;та  ҫунат? Кам ҫунат?
— Колхоз кӗлечӗсем ҫунаҫҫӗ.
—  Ӑ у Т а ?  Еп кураймастӑп-ҫке!
—  Авӑ пӗчӗк вар урлӑ. Ата хӑвӑртрах.



Епӗ пӗр пӗчӗк вар сӑмсакӗ тӑрӑх лартса тухнӑ 
кӗлетсем ҫине тинкӗрсе пӑхрӑм. Чӑняхах та пӗр 
кӗлечӗ ҫинче ҫӑп ҫӑра тӗтӗм мӑкӑрланат кӑна, 
анчах ҫулӑмӗ тухни курӑнмаст.

Урам тулли халӑх пушар сӳнтерме чупат. Хӑшӗ 
вифесем  йӑтнӑ, хӑшӗ пакурсем, хӑшӗ пуртӑсем. 
Никамран малтан ревизи комиҫҫин предҫедатӗлӗ 
Мизурӑв йулташ рысак пек ыткӑнса пырат, ун 
хыҫӗнчен— йалсовет предҫедатӗлӗ Леонтйӗв Ваҫҫа, 
Ваҫҫа хыҫҫӑн — колхозри ударниксем, чи кайра 
вара—комсорг Йарушкин Андрей лӗпӗстетсе чупат.

Пӗрре сывлӑш ҫавӑрга илмесер чупса ҫитрӗмӗр 
хай йӑсӑрланакан кӗлет умне. Пӑхатпӑр—кӗлечӗ 
тӗрӗс те тӗкӗлех ларат, ниҫтан та ҫулӑм йавӑчни 
курӑнмаст, тӑрринчен кӑна ҫӑра пӗлӗт пек тӗтӗм 
ҫӗклене-ҫӗклене хӑпарат. Ҫак тӗлӗнмеле йапалана 
кура колхоэниксем ҫӑварӗсене кап! карса пӑрахнӑ 
та, кӗлег патве ҫывхаома та хӑраса пӑхса тӑраҫҫӗ.

— Ну^  ̂ мӗн есӗр туй курма килнӗ пек сарка- 
ланса тӑратӑр?—кӑшкӑрса йачӗ Мизурӑв хайар 
сасӑпа.— Шалтан ҫунат вӗт, уҫӑр хӑвӑртрах алӑкне, 
ҫӗмӗрӗр! Тытӑнӑр сӳнгерме.

Мизурӑв хзйех тӗреклӗ ҫурӑмӗпе кӗлет алӑкне

пырса хирчӗ те, алӑк пӗрех шалтӑртатса уҫӑлса 
кайрӗ. Тулала чӑтма ҫук шӑршӑ, ҫӗрӗк шӑрши 
йӑваланса тухрӗ.

— Парӑр хӑвӑртрах противогаз. Чыхланса кайса 
вилетӗп,—илтӗнчӗ шалтан Мизурӑвӑн мӗскӗн сас- 
си. Ӑна противогаз вырӑнне пӗр витре шыв тыт- 
тарчӗҫ. Анчах Мизурӑв тепӗр хут шала кӗрсе 
пӑхрӗ те витре шыва сапмасӑрах калла ҫӗклесе 
тухрӗ.

— Нимӗн пушарӗ те ҫук, йулташсем! Тулӑ ҫӗрсе 
цайна та, ҫав йӑсӑрланса выртат,—терӗ вӑл сал- 
хулӑн.

— Миҫе пӑт пулнӑ вара ку пурара тулӑ?
— Нумай мар... икҫӗр пӑт кӑна. Саланӑрах ки- 

лӗрсене.
Халӑх саланчӗ.
Кӗлет умӗ пӗтӗмпех пушанса йулсан, ура ҫинче 

аран-аран кӑна тытӑнса тӑракан ырхан кӗсрепе 
колхоз предҫедатӗлӗ Севастйанӑв Михаил хӑй сӗ- 
тӗренсе ҫитрӗ.

—  Пурӑнатпӑр пурнӑҫа!—терӗ вӑл ҫуни ҫинчен 
анса.

Анат-Кямаша,
1937 ҫ. йанвар 19.

Чылай магазннеенче прнкашчнксем тавар илекенсемпе ӑшӑ кӑмӑлӑн 
калаҫни ҫук.

М А Г А З И Н Р А

Тавар илекен:--Таварӗсем дефицитлӑ мар,'анчах... 

Иккӗмӗш:—Мӗн ,анчах“?

Тавар илекен:— Прикашчикӗн ӑшӑ кӑмӑлӗ дефицитлӑ.
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Пӗр пӑнчӑра Йӑнӑшсен директӑрӗ
Шупашкарти ^почтӑра ӗҫлекенсем 83 киломе- 

тӑрта ларакан Йетӗрнене Ш упашкар хули тула- 
шӗнче ларакан пединститута илсе килсе вырнаҫ- 
тарнӑ.

Вӗсем октӑбӗрӗн 25 мӗш кунӗнче пединститутри 
витринӑ ҫине:

.Срочно 
Г. Ядрин, ЧАССР 
Ул. Карла Маркса, д. № 78 

Бурашникову М. Я.

текеи ҫырӑва хурса хӑварнӑ.
Ҫапла вара хӑвӑрт, васкавлӑн каймала ҫыру 

„ҫӗнӗ Йетӗрнере" 5—6 кун выртсан таҫта ҫухал- 
чӗ: те  Й етӗрне йенелех сулмакланчӗ, те  урӑх 
вырӑна ӑсатӑнчӗ.

Ку ҫеҫ мар-ха. Йошкар-Ола хулине те  хамӑр 
ҫывӑхах илсе килнӗ.

,г!еревод на сумму 20 руб.
Г. Йошкар-Ола, Пединститут.

Студенту 1-го курса биологнческого факультета 
Наганову Виктору.

От Нагановой*

текен перевода Шупашкарти пединститута пыр- 
са хунӑ, 2 уйӑха йахӑн выртсан, „пӗлтерӗвӗ“, ҫӗ- 
тӗлсе пӗтнӗскер, таҫта ҫухалчӗ.

Малала почтӑра ӗҫлекенсем пур хуласене те 
пӗр вырӑна илсе килессе кӗтме пулат.

Ив. Йуниус.

Завадски хушат
Чурачӑк йалсовечӗ (Ҫӗрпӳ районӗ) ҫумӗнчи 

вулав ҫурт пуҫлӑхӗ Завадски ҫинчен „Капкӑн* 
журналра ҫырма та хӑрамала. Мӗншӗн? Акӑ вӑл 
,Вучӑх* колхоз предҫедатӗлӗ патне йанӑ нумай 

, отношенисенчен пӗри;
,Я  ивбач Чуратчинского с-совета Цив. района назначаю

мвсто бывшего пред. ревкома' Вашего колхоза Тимофеева Д.
колхознику Антонову В.

Избач Ф. Завадский"

Пӗр-пӗр ырӑ кун Завадски йулташ пирӗн ,Кап- 
кӑн“ редакцине ҫакӑн пек хӑрушӑ отношени йа- 
расса кӗтме пулат: „епӗ Чуратчӑк йалсовечӗн из- 
бачӗ сире ман ҫинчен ҫырма ч аратӑп “ тейессӗн 
туйӑнат. Мӗншӗн тесен вӑл „ССР Сойузӗнче сар- 
лака, вӗҫне ҫитийех пурнӑҫа ҫирӗппӗн кӗрсе пы- 
ракзв  демократи ҫӗнтерӗвӗн фактисем ҫинчен* 
калакан ҫӗнӗ Кокституци тивӗҫне ӑнланса илеймен.

„Кам нимӗн те тумаст, вӑл йӑнӑшмаст" тетчӗҫ 
авалхи етемсем. Ҫӗпрелӗнчи (Тутар республикӗ) 
кӗҫӗн вӑтам шкулӑн директӑрӗ Килдйушов нимӗн 
тумаст мар, час-часах хутсем ҫырат те, питех те 
нумай йӑнӑшсем тӑват. Аттестаци комиҫҫи ва.Л).^и 
хатӗрленӗ автобиографинче пурӗ унӑн 114 йӑнӑш 
пулнӑ (200 йахӑн сӑмахра). Тата акӑ епӗр пичет- 
лекен вӑл ҫырнӑ хутра миҫе йӑнӑшне ликпункт- 
сенче вырӑсла вӗреннӗ мучисемпе кинемисем те 
шутласа кӑларма пултараҫҫӗ.

„Выданьо сие справка. Киньдюшову о том что он дийст- 
витильно протасд сопственуйу корову, принатлешашчую 
школу

Подбись: директор НСШ: Кильдюшов Г.

„Сопствеюгйу корову, принатлешашчую школу“ 
тенине ӑнланаймарӑмӑр, мӗншӗн Ҫӗпрел шкулне 
директӑрӑн пуҫламӗш шкулӑн 3-мӗш класне ҫеҫ 
пӗтернӗ арӑмӗ тата тулли мар вӑтам шкулпа пуҫ- 
ламӗш шкул пӗтернисем пилӗкӗн учитӗл пулма 
кӗнине ӑнлантӑмӑр.

Пырас-и?
Чӑваш колхозникӗсем хушшинче, тӗппипе ил- 

сен, хут пӗлменлӗхе пӗтернӗ ӗнтӗ, халӗ чӑвашсен 
хӑшпӗр почтӑ уйрӑмӗсенче ӗҫлекенсемпе вывӗскӑ 
ҫыракансем хушшинчи хут пӗлменлӗхе пӗтересси 
йулат,—Вара Ҫӗмӗрлери почтӑн кассисем умӗнче 
те тӗрӗс ҫырнӑ вывӗскӑсем пулма пултараҫҫӗ.

„Касса
Кунта укҫаллӑ переводсене илеҫе и параҫе тата — та по-

сылкӑҫенете ирхице 9 сех. пуҫласи 15 сех. каждый кун
выходной кунсӑр пуҫне.

Ытти кассӑ умӗнче те ҫавӑн майлӑ ҫырнисем.
— 9 сехетре пуҫлас-и?—тенӗ.
— Те 9 сехетре пуҫлаттӑр, Ун пек йӑнӑш ҫыр- 

ма нихӑҫан пуҫламасан та йурамала.

Спиритисӑм мар-ши ку?
Чӑвашсойузӑн ,^аготовкӑсен управленийӗн ди- 

ректӑрӗ Йефимовскипе унӑн ҫекретарӗ хушшин- 
че ийу^ уйӑхӗнче ҫакӑн пек калаҫу пулса иртнӗ 
пулас:

Йефимовски:— Ҫырӑр приказ! Манӑн замеҫти- 
тӗл Андрейӗв Ишлейпе Тутаркас районӗсене ко- 
мандировкӑна кайат.

Ҫекретарӗ:—Андрейӗв йулташ ийунӗн 23-мӗ- 
шӗнче вилнӗ-ҫке, пӗрле пытартӑмӑр-ҫке.

Й ефимовски:—Малтан командировкӑна йарас пу- 
лат-^-кайран вилсен те йура!'.

Ҫакӑн хыҫҫӑн 25 кун малтан вилсе пытарнӑ 
олнна командировкӑна йама приказ ҫыраҫҫӗ. 
Ӗненместӗр пулсан а^ӑ приказсем:
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Приказ № 105 
по Управлению Заготовок Чувашсоюза. 8 июля 1936 г.

§ - 3 .

В связи в выбытием из числа работников Управления 
Заготовок с должности зам. лиректора Уп. Заг. т. Андре- 
ева А. А. по случаю его смерти 23 июня с-г. временно за- 
местителем директора Уп. Заг. назвачается аав. сырьевой 
группой т. Михайлов А. М. с . . . . июня с-г.

Директор Уп. Заг. Ефимовский.

Приказ № 110 
по Управлению Заготовок  Чуваш сою за. 19 июля 1936 г.

§ - 1

Зам. директора Управления Заготовок Чувашсоюза т. Ан- 
дреева А. А считать выбывшим в служебную командиров- 
ку в Ишлейскую и Татар. Касинский районы по вопросу 
тюрговли.

§-2
Зам. директора Управления Заготовок Чувашсоюза т Ан- 

дреева по случаю его смерти в момент нахождения в слу- 
жебной командировке в Ишлеях с 23 июня с-г. из списков 
Уп. Заг. исключен.

Директор Уп. Заг. Ефимовский.

Мӗн каламала 25 кун малтан вилнӗ ҫынна ир^к- 
сӗрлесех Ишлейпе Тутаркас районӗсене коман- 
дировка йаракансем ҫинчен.

Нимӗн те каламастпӑр. Кӑштах пурӑнсан кусем
4 —5 пйн ҫул авал вилнӗ етеме те пӗрпӗр района 
командировка йама приказ кӑларӗҫ те, ком.нди- 
роекӑхутне тыттарма рассыл)Нӑйа йарса тӗрлӗрен 
ҫӑвасем ҫийӗн шыраса ҫӳреттерӗҫ. Ҫынниие ту- 
паймасан рассыл)Нӑйне выгӑвӑр та парӗҫ. П\глӗ, 
пулмӗ теме ҫук вӗсен йышши бӳрокр ттсемпе во- 
локлтчиксене хирӗҫ ҫине тӑрсах кӗрешмесен.

Мулкач чӗрелӗ ҫын
А. П. Чехӑв писатӗлӗн .Фут.<{)ар ӑшӗнчи ҫын“— 

Беликӑв пек кашни утӑмрах „темскер сиксе ан 
тухтӑрччӗ“, тесе шиклвнсе, чӗтресе ҫӳрекен хӑ- 
равҫӑ чунсем халӗ те пӗтеймен иккен. Сӑмахран, 
Аслӑ Микӳшкел пул)ницинчи (Исаклӑ р-нӗ, Куй- 
бышӗв облӑҫӗ) Китяйӗв врачах илес. Сӑнран-пуҫ- 
ран, пӳ-сирен пӑхсан, пӗрт е мулкач чӗрелӗ ҫын 
пек мар вӑл; „Тургсан сӑнчӑр гатмала, пӑхсан 
ҫӗлӗк ӳкмеле“, теҫҫӗ курнӑ ҫынсем ун пирки.

Ҫынсем вӗренме кайас тесе, йе ытти тӗрлӗ 
майпа справкӑсем илме пырсан, Китайӗв врач та- 
натана ҫ.<кланнӑ хӑрачҫӑ мулкач пек хыпӑнса, 
вӗтеленсе ӳкет Хӑй „нит>рра,ни шурра ни амака, 
ни тамӑка ӗн нмест“ пулин те, тӗнчери пур „ыр- 
усалсене* асӑнса, пынӑ ҫынна ӗненгерме тытӑ- 
нат вӑл:

— Тӑнласам, йултагаӑм!— тет вяра вӑл темиҫе 
тӗрлӗ авкаланса. —„Есӗ сывлӑхлӑ* тесе мӗнле 
хӑйса ҫырса парам-ха епӗ сана справкӑ. Пайан 
чӑнахач та сывлӑхлӑ есӗ, кунтан сывлӑхлӑрах 
вӑкӑрсем ҫеҫ пулма пултараҫҫӗ, анчах, ан ҫилен 
те есӗ, ыран... чорт пӗлет тем пулса тӑрӗ санпа. 
Чӗмере, йе ты там ак— мӗн авса хучӗ-тӗк — пӗт- 
рӗн те... инкек ҫывхарнине пӗлме ҫук... Кайран 
вара саншӑн, ан ҫилен те-ха есӗ, чипер саншӑн 
пекех мана ответ тыттарма пултараҫҫе. Ӗҫ ответ 
тыттарас йенне кайни, ырӑ ҫыннӑм, маншӑн пӗртте

кӑмӑлӑ йапала мар, ма тесен,—сана вӑрттӑн пӗл- 
терем те-ха ӑна,— манӑн арӑм та, ачасеи те пур. 
Тӑлӑха йулма пултараҫҫӗ вӗсем. Справкӑна шкула 
кӗме илесшӗн-и-ха есӗ? Ӑҫти шкула? Апла пулсан, 
пӗртте ан хӑра, ҫитес ернере манӑн хамӑн та ҫав 
хулана каймала. Ним мар шкул дирекциае кӗрсе 
тухса, есӗ сывлӑхлӑ иккенне пӗлтерсе хӑварӑп. 
Ҫавӑнпа справкӑ кирлӗ те мар сана. Ҫапла, тӑ- 
ванӑм!..

Справкӑ илме пынӑ ҫынсене нимӗнсӗрех кӑяара- 
кӑлара йарат ҫурмашӳгле, ҫурмамӑшкӑллӑ Кита- 
йӗв врач.

Ҫынсем пу.1ьнйцана 5—6-шар хут пырса та кирлӗ 
справкӑ илеймеҫҫӗ.

Мӗн тус^ справкӑ ҫырса хӑнӑхтармала-ши ҫак 
Китайӗв тенӗскере? Ҫырса пама' пикенерех ыйт- 
сан, Чехӑв калавӗнчи Беликӑв пек, сехӗрленнипе 
сасартӑк вилсе кайасран шиклӗ» Унӑн палкакан 
чӗлхине „Капкӑн" хушшине хӗстерес—унта унӑн- 
чӗлхисӗрех те вӑрӑм чӗлхесем пайтах пулас. „Хӑш- 
пӗр ухмах пирки сасартӑках нимӗн калама та 
пӗлмеле мар“.

Матаксем.

Ҫитеймеҫҫӗ
— Есӗ ачам шкулта мӗншӗн вӗренӳ тӗлӗшӗпе 

ачасене ҫитсе пыраймастӑн. Сан пирки учитӗл 
мааа кчле пырсах йагларӗ.

— Шкулта кайра пулсан та, атте, вӗсем мана 
киле таврӑннӑ чухне пӗри те хӑваласа ҫитеймеҫҫӗ.

,  ̂ Филтерми.

„Урлӑ хырӑма" кайнӑ
Сухари Матак Йалӗнчи „Чапайӗв* колхозра 

(Исаклӑ р-нӗ, Куйбышӗв облаҫӗ) колхоза йертсе 
пырикансен айӑпӗпе ҫулталӑк хушшинче 24 лаша, 
50 пӑру тата ҫӗр пуҫ ыгла пӳгексем вилсе пӗтнӗ.

Анчах колхоз чредҫ датӗлӗ Йегорӑв М.Ф. вилсе 
пӗтнӗ ҫинчен сӑмах ^ускалсанах, пӗр
ҫӗклем акгӑсем кӑлагса ҫапат Вӑл лӳчӗркенсе, 
ҫӗФлсе пӗтне хут таткисем ҫине кашни выЛ)ӑх 
мӗвле вилнине ҫыряӑ. Мӗнле кӑна вилмен-ши ун- 
ти мӗскӗн Хушӑран „хуйхӑпа“ „урлӑ
хырӑма кайнипе" „ушкӑнта пурӑнма хӑаӑхманни- 
пе“, „мӑнтӑрпа вилнӗ“ тенӗ сӑмахсем те курӑн- 
кадаҫҫе.

Мӗнле тӳрлетмел -ши колхоза улгаласа пурӑ- 
накан Й-горява „Капкӑн“ йул аш? Хаҫатсем ҫине 
ҫырни п е р т 'е  пулӑшмаст ӑна. Выл)ӑхсем пек ӑна 
хӑ^не те „чӗмере“-  мен пуласран, ,мӑнтӑр“ чирӗ 
йересрен, йе „урлӑ хырӑма" кайасран халӑх сучӗ 
аллиае парсан авантарах пулмӗ-ши?

Матаксем.

Ҫӗрпӳ районӗнчи Хурӑнсурта
— Никанорӑв йулташ, сана районри 1<устарсен 

ҫлотӗнче стаханӑвла ӗҫленешӗн, преми памала 
тунӑ, терӗҫ. Премине алла илтӗн-и?

Илаӗ.
— Мӗн?
— „Самаварпа премилес* тенӗ хута.

Сак— Сак.



Германире илтнӗ калаҫусенчен
— Хытӑ чупас тӗлӗшпе Совет Сойузӗнчи Зна- 

мӗнски хушаматлӑ икӗ тӑван тӗнчери рекорда 
йышӑннӑ.

— Хытӑ чупас тӗлӗшри тӗачери рекорд Совет 
Сойузе аллинче еппин? Апла пулсан пирӗя ӗҫсем 
начар.
• —  Ма?

— Совет Сойузне хирӗҫ вӑрҫӑпа кайсан, пире 
ытларах ҫӗмӗрме ты ӑнсан, кайала чакса тарса 
хӑтӑлма пулмӗ-ши, тенӗччӗ. Халӗ ӗнтӗ тарса хӑ- 
тӑласси пулас ҫук п>лӗ. Ирӗксӗрех плена лекме 
тивӗ.

%
Ачасем те ун ҫинчен пӗлеҫҫӗ
Рим хулин пӗр урамӗнче йугран пынӑ ҫын чупсд. 

ҫӳрекен пӗр ачаран ыйта!:
— Кала ха, ачам, хӑш йенче хӗвелавӑҫ?
Ача хӗвеланӑҫ йенеле тӗрӗс кӑтаргса  парат.
— Ав унта,—тет.
— Хӗвеланӑҫ унтине ӑҫтан пӗлетӗн?
— Пирӗн йероплансемпе танксем йаланах ун- 

тала кайнӑран.

Совет ҫыннипе Фэшисӑм ҫынни
^— Совет Сойузӗьче производствӑ орудийӗсем 

тӑвас ӗҫ калама ҫук вайлӑн ӳссе пыра!. Гер- 
манире?

— Германире-и? Германире тепӗр майлӑ: ору- 
дисен (пемелн орудисен) производстви ӳсет.

Тарасаеемпе мӗн виҫни ҫинчен
— Германире выҫлӑх, тавар каймаст пулсан, 

вӑл патшалӑха тарасасем те кирлӗ мар.
— Ма кирле мар Тарасасем Германийе кирлӗ.
— Мӗн тӑваҫҫӗ унга тарасасемпе?
— Тарасасемпе-и? Ҫ ерӗн-кунен  тутӑ ҫынсем 

ва^ь.'Ь‘< — хакла ылгтӑн, выҫҫисем ва./ьфи—сикекен 
тар виҫеҫҫӗ.

Компӑосем
Шӑхаван районӗнчи Троицк йалсовет првдҫедатӗлӗ Вол-

К&В, Йамаш промколхоз пцвдҫедачӗлӗпв замеҫтитӗлӗ, Ҫӗнӗ
Сарйа:^ колхоз предҫедатӗдӗ Никифӑрӑв ҫннчен.

— ,1Компӑс“ тенӗ йапаларан тблӗнсе хытсах 
каймала; ■кирек йепле ҫавӑрсассӑн та, йӗппи ҫур- 
ҫӗр йеннеле ҫавӑранса лара! .

— Пирӗн предҫедатӗле, апла пулсан, „компӑс* 
теме пулат.

— Ма?
— Ара вӑл кирек хӑҫан та ӑҫта ерех— ҫавӑн- 

тала ҫаварӑнса ларат.

Верблӳд мар
Ҫӗпрел районӗнчи (Тут’р республикӗ) Матак йалсоввт

ҫыруҫипе Петровгкя районӗнчи (Куйбышӗв крайв) Тури-
йал йалпо счетовочӗ ҫинчен.
— Меншӗн сан ывӑлу кашни кун ӗҫег?
— Ка ш чи  кун ӗҫмесен мӗнле вара... Вӑл вер- 

блӳд мар-ҫке-ха, верблӳд ҫеҫ ернере пӗрре ӗҫнипе 
пурӑнма пултарат.

Вьц^ӑх паеарӗнче
— Ман качака пек качака пасарӗпе шырзсан та 

тупаймӑя. Чӑваш качаки мар, ангорски кача- 
ка вӑл.

— Суйатӑн Ангорски качака уя пек мар. Чӑ- 
вашсеч пӑрахӑҫа тухнӑ авалхи качака йӑхӗнчен 
тухнӑ вӑл.

— Тупата чӑваш качаки мар. пненместӗн пул- 
сан калаҫса пӑх: чӑвашла пӗр сӑмах та пӗлмест.

Шаннӑ
Стройтрест ҫыннинчен ыйтаҫҫӗ:
— Ку ҫурта есӗр ҫьнӗ ҫул тӗлне туса пама пул- 

тӑр. Мен ҫине шанга пурӑннипе каланӑ вӑхӑтра 
туса параймарӑр-ха?

— Ҫӗнӗ ҫул ҫине шаннипе.

Чӑваш Сурӑмӗнчи колхоз 
предҫедатӗлӗ Николайӗв ҫинчен

— Ма ӗҫес мар, ҫийес мар...
— Растратӑ тусан-и?

Киревсӗрӗн сӑлтавӗ
— Есӗ хамӑн сӑмаха каланӑ-киламанах мана 

кӑшкӑрса тӑкрӑн. Анла йурамас!. Йалсовет пред- 
ҫедатӗлӗсене ӗҫпе пынӑ ҫынсемпе йӗркелӗн ка- 
лаҫма хушнӑ.

— ,Предҫедатӗлсене“ тетӗн? Епӗ предҫедатӗл 
мар, замеҫтитӗл ҫеҫ.

Часах пула^г
— Сирӗн Асакассинче комсомолӗссен пухӑвӗ 

уйӑхра миҫе пулат?
— У-у-у1 Уйӑхчеа тӑраҫҫи вара? Тӑаатӑ уйӑх- 

ранпа та пулман та, халех ак пулат. Платонӑв й\'л- 
таш пуху тӑвас пу% ха, тесе калама пуҫланӑ 
ӗытӗ. Килес ернере-и, тепринче-н пулат пулмала.

„Йур тыт^акансем^
— Кӑҫал есӗр анасем ҫине йур тытас тӗлӗшпе 

мӗн-мӗн турӑр?
— Анасем ҫине йур пухӑнтӑр тесе плугсене, 

кӗркуане суха тунӑ хыҫҫӑн, уйах лартса хӑвар- 
тӑмӑр.
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Ввв- Йефииӑв укерчӑкӑ. „Известня* хжҫштраМ.

Сутакансемпе илекенсем



МИТТА ПЕТӖРӖ

К А К АД ) А К А Р Ч Ӑ К
Хама ҫуратса ӳстернӗ аттепе анне каласа панӑ 

тӑрӑх, пӗчбкҫе чухне ытла та ачаш ача пулнӑ 
тет епӗ. Макӑрма'сӑр урана та ларса сырайман 
тет. Сахӑр катӑкӗпе ҫӑкӑр чӗлли тыттарсассӑн ҫеҫ 
макӑрма чарӑнаттӑм, тет те вара. „Ҫитӗ ӗнтӗ, тӑ- 
рантӑн пу.1Ь“? тесе асӑрхаттарак ан пулмасан, кунӗ- 
кунӗпех чӑмласа лараттӑм, тет.

Йаланах виҫесӗр, ҫийес килн ине пӗлмесӗр чӑм- 
ланӑран пу./{), манӑн пӗчӗк хырӑм кӑшӑлсӑр пичке 
пек пӗтӗҫсе кайвӑччӗ, тет. Хӑш-пӗр чухне манӑн 
атте „улпут пулат пулӗ ку ӳссессӗн" тере манран 
мӑшкӑласа кулнине хам та астӑватӑп.

Кӳлнӗ лаша ҫине ларСа ҫӳреме йурататгӑм ^пӗ. 
Пӗр ҫӑмламас, хушка пуҫлӑ йупах тыха пурччӗ 
пирӗн. Вӑл, манран та кӗҫӗнскер, пӗрӗн-кайӑн 
кӗҫенетчӗ. Акана кӗрес ҫулхине кӳлме вӗрентрӗ- 
мӗр ӑна епӗр.

Пӗриаче ҫапла, ҫав тыхана кӳлнӗ хыҫсӑр ҫуна 
ҫине картаран кӑларнӑ тислӗке.тийерӗмӗр те, йал 
вӗҫӗнчи ҫырма пуҫне йӑвантарма кайатпӑр (йал 
ҫыннисем ун чухне, те тырӑ ӑнса пӳласран хӑ- 
раса, тислӗке уйа мар—ҫырма пуҫне кайса тӑкат- 
чӗҫ). Епӗ тислӗк ҫуни ҫине хӑпарса ларнӑ та, 
пӗчӗк „улпут“ пек каҫӑрӑлса пыратӑп. Атте ты- 
хана ҫавӑтса, ҫулпала тӳрӗ, пӗр пӑркаланмасӑр 
утма ӑвӗрентсе пырат. Хӑлхисене мулкач хӑлхи 
пек таратнӑ пирӗн хушка пуҫ. Ҫӑра хӗлӗхлӗ хӳ- 
рине вӑнчӑклӑн пӑрса хунӑ. Йывӑрах тийемен 
пулӗ ҫав: выл)3са ҫеҫ, кӗҫенсе тапӑртатнӑ май, 
пуҫне хӑвӑрттӑн ухса утат.

Ҫырма пуҫне ҫитрӗмӗр те, епӗ ансанах, хыҫсӑр 
ҫунана ӳпӗнтертӗмӗр. Каллех хӑпарса лартӑм. 
Ҫанталӑк сивӗ. Алӑ пӳрнисем кӑвакарчӑн ури пек 
хӗрелсе кӳтсе кайнӑ. Пӗтӗм ҫанҫурӑмпа сивлеклӗн 
ҫӳҫенсе чӗтретӗп хам.

— Сана сивӗ мар-им?—тесе ыйтатӑп тыхана 
ҫавӑтса пыракан аттерен.—Епӗ ҫуна ҫинче лара- 
тӑп пулсан та шӑнтӑм ..

— Ларса пыракан ӗмӗрех шӑнат вӑл,— терӗ 
атте .—Акӑ анса чуп-ха... Наччасах ӑшӑнатӑн.

Анма тесе те шутланӑччӗ. Ҫапах, ҫав тери кӑ- 
мӑла каймала ҫӑмӑ.;!лӑн шӑвӑнса пыракан ҫунана 
пушӑла хӑварас килмерӗ. Анмарӑм вара... Атте 
сӑмахне итлемерӗм.

Епӗр пыракан ҫулпалах, пире хирӗҫ, хамӑр кӳ 
рӗшри Кӗркури те тислӗк тийекӗ лавӗ ҫинче шӑ- 
хӑрса йурласа пыра!. Унӑн лашине курсанах, 
пирӗн йупах ахӑрса кӗҫенсе йачӗ, кайри урисем 
ҫине чӗвен тӑма хӑтланчӗ. Атте тытса пыракан 
чӗлпӗрӗ те алӑран вӗҫерӗнсе кайнӑ мӗн. Вара 
хайхн тыха тӳрех Кӗркурн лаши ҫине... Атте пу- 
шӑпа та ҫапса пӑхрӗ ӑна, хӑлаҫланса хӑмсарчӗ. 
Тыхя, нимӗн тӑвайман йенне, мӗн пур вӑйӗпе 
талнӑнса, йӗрсӗр-мӗнсӗр ҫулпала йал йеннеле ыт- 
кӑнтарчӗ. Епӗ, хӑранипе, чарӑнусӑр кӑшкӑрса ма- 
кӑратӑп. Урам хушшине ҫитсен, кашни кил хапхи 
умье пзрӑна пӑрӑна кӗрет ман тыха, тат з5Ҫ малала 
ыткӑнат Темиҫе йытӑ сиксе тухрӗҫ: чӑрсӑр тыха 
хыҫҫӑн хамлатса хӑвалаҫҫӗ. Удӑх нимӗн те асту- 
мастӑп. Ӑнсӑр пулса выртнӑ. Мана хамӑр хапха 
йупи ҫумне ҫапса хӑварнӑ пулнӑ. Вара, аттепе
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анне хам пекех макӑрся, кутник сакки ҫине йӑтса 
кӗрсе пӑрахнӑ. Ҫакӑ кун, чӑн малтанхи хут ҫаьӑ 
инкеклӗ кун паллашрӑм епӗ Кака./{)а карчӑкпа.

Сылтӑм урана хускатмала та мар, тӳсме ҫук 
ыратат. Кӑшкӑрса макӑрма та сасӑ йулман, Тин 
ҫеҫ ҫуралнӑ имшер ача пек ӗсӗклесе выртатӑп. 
Паҫӑрах пӳртрен тухса кайнӑ анне, Кака./{)а кар- 
чӑкпа пӗрле, .курас инкек куҫа курӑнса килмест 
иккеннисем' ҫинчен калаҫса килсе кӗчӗҫ.

— Халӗ те ыратма чарӑнмарӗ-и уру? — тесе 
ыйтрӗ анне, ман ҫине хурлӑхлӑн пӑхса.

Епӗ чӗнмерӗм.
Какал)3 кярчӑк, кӑаак сӑхманне хывса хучӗ те, 

аҫтӑрхан мӑйӑрӗ пысӑкӗш чӗрӗ ҫӗрулминчен чавса 
тунӑ чӗлӗмне чӗртсе йачӗ.

— Йурат-ха,^ хӑй сывӑ йулнӑ!-—терӗ вӑл, сар- 
лака шӑтӑклӑ сӑмсине нӑш-наш! турткаланӑ май, 
манӑн суранлӑ урана хыпашласа.—Куншӑн кӑна 
ӗҫ сахал... Наччасах тӳрлетӗпӗр.

Ахал) те мӗн кирлӗ таранаХ;' ыратакан урана 
хытӑран хытӑ пӑркалантарма пикенчӗ Кака.^ьа. 
Пӗрре ун ҫине еп, тепре анне ҫине пӑхса илетӗп. 
Хӳри айне чӗрӗ вӗлтӗрен хӗстернӗ качака таки 
пек ҫухӑрса ӗсӗклетӗп.

— Тыг-ха!.. Хулӗсенчен тытса тӑр!.. Ан ч-апӑҫ- 
лантӑр, ӗҫлеме кансӗрлет,—терӗ карчӑк манӑн 
аннене.

Анне ӑна итлерӗ. Анне мана тапӑҫланма ирӗк 
памаст. Какал^а карчӑк урана тӑпӑлтарса кӑларас 
пек шӑл ҫыртса туртат. Асӑнма хӑрушӑ пайан вӑл 
куна... Асӑнма тискер. Мӗнле кӑна чӑтса выртнӑ.

— Ларчӗ!— терӗ Какафа, ҫӑря сурчӑкне сурса. 
— Пӗчӗк шӑмми вы{)ӑнтан хускалнӑ пулнӑ, акӑ 
халӗ каллех хӑй вырӑнне ларчӗ. Пысӑк шӑмми те 
кукӑрӑлнӑ, вӑл та гӳрӗленчӗ.

— Тавтапуҫ... Тем пекех пысӑк тавтапуҫ сана, 
Кака^ЬЗ тӑхлачӑ!— тесе манӑн анне карчӑк умне 
ӳксе пуҫҫапрӗ.

Ӗҫленӗшӗн шурӑ чӗнтӗрлӗ сурпан парса йатӑ- 
мӑр. Тата Питрав \кунӗ килсе, така пуҫӗ ҫисе 
кайма сунтӑмӑр. Пурсӑмӑра та сывлах суыса 
тухса утрӗ Кака.1ьа.

Ҫук Ура ыратма чарӑнмаст. Вӑл каҫхйне епӗ 
гӗр чӗрӗм ыйхӑ та туман. Анне те манӑн пуҫ 
вӗҫӗнчех хуйхӑрса ларнӑ— ҫывӑрман. Карчӑк ,тӳр- 
летсе“ хӑварнӑ ӳра ҫӗр каҫиччен шыҫӑнса, ире 
хирӗҫ, хам хырӑм пек пулса тӑнӑ. Макӑратӑп. 
Анне те тыхана ылхана-ылхана кӑш^ӑрат.

—  Капла йу-рамаст,—терӗ атге.— Ку ура капла 
выртнӑ ҫӗртрех тӳрленес ура мар... Тухтӑрсем 
патне кайас пу^ь—

ПуЛ)Ницӑна идсе карӗҫ. Ултӑ ерне выртса ураллӑ 
пулса тухрӑм: „Кака^ьа карчӑк лутӑркаман пулсан, 
ултӑ кун хушшинчех сывалатчӗ" — тесе йулчӗ 
Тухтӑр.

Пиртен инҫех те  мар, урам урлӑ, пӗр тӑйлӑк- 
тайлӑк кӗпер пурчӗ. (Ун чухне кӗлерсене те, ҫул- 
йӗрсене те, ха.?ь*и ҫулсеренех йусамасчӗҫ).
Епӗр, ачасем, ҫулла пулсан йаланах ҫак кӗпер



патӗнче чакалаиаттӑмӑр. Пӗринче ҫапла еп, вы- 
д,аса алхаснӑ май, кӗпер айӗнчи лачакана кӗрсе 
ӳкнӗ. Мӗн пур вӑйран тапӑҫланатӑп. Тапӑҫланнӑ- 
ҫемӗн ҫӗр тӗпнеле ҫӑтӑнатӑп. Чӑтма ҫук сивӗ 
шыв... путлӑхпи ҫӑл шывӗ. Хул тӗпӗ таранах 
путса антӑм. Йулашкинчен, ҫӑвара уҫса сӑмах ка- 
лайми те пултӑм. Хама камсем кӑларса, киле илсе 
кайнине те астӑваймастӑп.

Тепӗр ернерен манӑн ҫанҫурӑма ҫитмӗл те ҫичӗ 
ҫӑпан шӑтса тухрӗ. Каллех Какал^а карчӑка чӗнсе 
килчӗ анне.

- -  Наччасах тӳрлететпӗр!—тет карчӑк.—‘Шӑнса 
пӑсӑлнӑран мар ку... вилӗрен.

Такҫан вилсе пӗтнӗ хамӑр ӑратне ҫыннисене 
асӑнма пикенчӗ. Епӗ путнӑ кӗпер патӗнчен тӗрлӗ 
ҫӳп-ҫапсем кайса илтерчӗ. Сарӑ чӑх пусса пачӗҫ. 
Тӗрлӗ ҫӳп-ҫапсемпе пӗрле ҫав чӑхӑ тӗкне чӳхесе 
мана ӗҫтерчӗ Какад,а карчӑкӗ. Пиҫнӗ какайне 
пӗтӗмпе хӑй ҫисе йачӗ. Тав турӗ вӑл. Пурсӑмӑра 
та сывлӑх сунса хӑварчӗ.

Пӗр ҫӑпанӗ те куҫран ҫухалмаст: кунсеренех 
пысӑкланса пыраҫҫӗ. Ҫинӗ апат ӑшра тӑми пулчӗ. 
Мӗн ҫӑтнине хӑсса кӑларатӑп. Пуд^ницӑна ӑсатрӗҫ. 
Мӗн пирки ман ӑш пӑсӑлнине пӗлесшӗн пулчӗ 
тухтӑр. Какад,а „емеллесе“ панине ҫапах калама- 
рӑм. Икӗ ерне выртнӑ хыҫҫӑн ҫӑ.чансенчен тасалса, 
йӑлтах сывалса тухрӑм.

Ҫакӑнтан вара пирӗн аннепе Какал^а карчӑк 
хушшинче килӗшӳсӗр хирӗҫӳ тухса карӗ. Ӑна 
асӑнсанах анне кӑшкӑрса макӑратчӗ. Никҫан та 
киле кӳртместӗп, тесе ылханатчӗ.

Кӑҫалччевех сыввӑн пурӑначчӗ-ха Какал,а карчӑк. 
Унӑн ачисемпе кинӗсем тахҫанах колхозра пулӗ- 
ҫин те, хӑй вӑл йаланах колхоза хирӗҫ кӑмӑлпа 
мӑкӑртатса ҫӳретчӗ. Ҫапах, колхоз ҫӑкӑрнех ҫи- 
йеччӗ.

Йулашки ҫулсеҫче чӳлмексем лартса хӗр хы- 
рӑмӗсене пӑрахтарма вӗренсе ҫитнӗччӗ Какад^а. 
Ун патӗнче „емеллешнӗ“ хӗрарӑмсем халӗ пӗри 
те ыррӑн ҫӳреймеҫҫӗ: хӑшӗ чӑлах, хӑшӗ вӗчесӗр. 
Иртнӗ ҫуркунне ҫеҫ-ха епӗ пӗлекен Уд,ка йатлӑ 
хӗрӗн ултӑ уйӑхри хырӑмне пӑрахтарма 'тӑнӑ. 
Йурат-ха, йӗкӗчӗ пырса ҫӑлнӑ. Халӗ мӑшӑрланнӑ 
вӗсем. Питӗ килӗштерсе пурӑнаҫҫӗ. Ачи те, пӗчӗк 
ывӑл ачи, кулакан пулнӑ, тӗт ӗнтӗ.

Какэл,а карчӑк вилнине пайан пӗлтӗм епӗ— 
анне пӗлтерчӗ. Иртнӗ ерне кун ҫӗре чнксе килнб 
ӑна. Вара пӗтӗмпех аса илтӗм. Ӑҫтан-ха манатӑн. 
Мана чут ҫеҫ урасйр тӑватчӗ... Мана йухан-шӑ- 
тана йарасшӑн хӑтланчӗ .. Ҫапах „ылханмастӑп“. 
Вӑл кивӗ ҫын... Асаплӑ пурӑнӑҫӑн асамлӑ мӗлки. 
Тен ӑна ҫӗнӗ ҫулпа утма йывӑр пулнӑ пулӗ. 
Тӑпри ҫӑмӑл пултӑр.

Елӗк районӗнчи Атмалкасси колхозӗн ферминчи сыснасем апат вӑхӑт- 
ра паман пирки пӗтӗм вӑйран кӑшкӑраҫҫӗ. (Аниҫимӑв ҫырувӗ).

В. Фйлиппӑв ӳкерчӗкӗ.

„ Д И Р И Ж О Р “
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— Йулташ, мӗн паҫӑртанпах аллуна сулса тӑратӑн? Ӳсӗр пуҫупа сы снасен „ҫи м ф он и н е" йертсе пырас 
тӗлӗш пе хӑлаҫланса тӑратӑн-и иӗн?
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Т Ӗ Л Е К  М А Р
Колхоз йалӗ лӑпкӑ ҫывӑрат. Терентей Петӗрӗ, 

трук сӗлӗ ҫисе урине сӗлӗ аннӑ лаша пек тӑнки- 
танки пускаласа, ҫенӗк алӑкӗ патне пычӗ.

—Уҫӑл!—хайар сассипе мӗкӗрсе, пӳртӳм алӑк- 
не икӗ урипе харӑс тапрӗ.

Ҫук, пӳртӳм алӑкӗ, Петӗре, Ҫирӗкле колхоз 
предҫедатӗлне те, итлемерӗ. Уҫӑлмарӗ. Мӗншӗн 
тесен шалтан ҫаклатнӑ.

— Есӗ мӗншӗн мана пӑхӑнмастӑн? Епӗ кам 
саншӑн? Кам тунӑ сана? Кала-ха,— тепӗр хут пӗ- 
тӗм вӑйӗпе тапрӗ алӑка. Алӑк трр! чӗтресе кай- 
рӗ. Петӗр кутӑн сулӑнса хыҫҫалала лӑплатса 
ӳкрӗ.

— А-а-а! Есӗ маня пӑхӑнасшӑн мар-ха. Епӗ са- 
на пӑхӑнтарӑп,—ури ҫине аран-аран тӑрса, ки- 
вӗ ҫатан шалҫине тӑпӑлтарса кӑларчӗ, пӳртӳм 
алӑкӗ пӑхӑнманнипе, чӳречи патнеле утрӗ.

Кунӗпе йӗтӗн тылласа ывӑннӑ арӑмӗ, Мавра, 
упӑшки пӳртӳм алӑкне кӗмсӗртеттернине илт- 
мест. Тутлӑ ӑйхинчен вӑранмас!. Усал тӗлӗк 
курат. Каллӗ-маллӗ ҫапкаланат, ш ӑлне шӑтӑртат- 
тарат. Мӑйӗнчен тем ӗскер  пӑвнӑ пек, хӑрӑлта- 
тат.

Тулта ашшӗ кӗмсӗртеттернипе, вуник ҫулхи  
хӗрачи ӑйхинчен вӑранчӗ. Амӑшне вӑратасшӑн:

— Анне, анне! Атте каллех ӳсӗр килнӗ пулас. 
Пӳртӳм алӑкне ҫӗмӗрет,— тесе  амӑш патне пычӗ.

Амӑшӗ вӑранса ӗлк' реймерӗ, ҫав вӑхӑтрах чӳ- 
рече кӗленчи шӑнкӑр турӗ:

— Уҫӑр!—ӳсӗр сасӑпа ахӑрчӗ Петӗр. Унтан 
тепре шантлаттарчӗ.

Чӳречи йӑвӑҫҫи-мӗнӗпех тухса ӳкрӗ.
М авра хӑраса вӑранчӗ.
— Мӗн? Кам чӳречене ҫӗмӗрет?—хӑйӗнчен хӑй 

ы йта!. Ӑйӑх тӗлӗшпе нимӗн те чухласа илеймест.
П етӗр  алӑкран мар,. ҫӗмрӗк чӳрече витӗр пӳрт- 

не кӗчӗ.
— Петӗр, есӗ вара ухмахлантӑн-им? Мӗншӗн 

чӳречене ҫапса ҫӗмӗртӗн. Хал, вӗт ҫулла мар, 
шӑнтса вӗлерес тетни мӗн,— тесе тарӑхат Мавра.

— А-а! Есӗ мӗншӗн питӗрӗнсе ларатӑн. Пӗле- 
тӗп епӗ сан патяа кам ҫӳренине. Ӑҫта пытартӑн 
есӗ ӑна. Кала!—шӑлне ш ӑтӑртаттарат. Петӗр 
кроват айӗсене, кӑмака хыҫне шырат.

— Ах, Петӗр, мӗн ухмахланатӑн есӗ ватӑлма- 
лӑх кунӑнта. Кам пултӑр ман панта. Выртса ҫы- 
вӑр, есӗ вӗт ӳсӗр, ҫынсем илтсен тем калӗҫ. 
Иртнӗ пухура та вӗт хӑвна предҫедатӗлтен кӑ- 
ларас тесе  калаҫрӗҫ. Аран-аран ҫеҫ тытӑнса йул- 
тӑн, тесе тарӑхат Мавра.

Упӑшкине ҫывӑртарасшӑн тархаслат.
Ҫук, Петӗр хӑлхине те чикмест, вӑл хӑйӗннех 

перед:
—  Кӑларччӗр. Предҫедатӗлтен мар, колхозран 

та кӑларччӗр. Хӑрамастӑп. Хулана пурӑнма кайа- 
тӑп. Халӗ ҫӗнӗ Коцституци тӑрӑх ӗҫсӗр аптӑра- 
мастӑп тесе,— мухтанат Петӗр. Тата чылайччен 
ҫапкаланчӗ, крават айӗсене, кӑмака хыҫне кӗре- 
кӗре тем ӗскер  шырарӗ. Унтан:

— Тухса кай! Ман куҫ умӗн^^е ан тӑр. Унсӑ- 
рӑн епӗ сана пайан чӗрӗ хӑвармастӑп!— тесе

кӑшкӑрчӗ Петӗр, тимӗр турчӑка йарса тытрӗ. 
Арӑмне ҫапма тӑчӗ. Анчах ӗлкӗреймерӗ. Мавра 
ҫӗмрӗк чӳрече витӗр тулала сиксе тухрӗ. Ӑмӑш 
хыҫӗнчен хӗрӗ сикрӗ.

Петӗр пӳртре пӗр пӗччен тӑрса йулчӗ. Мавра 
хӗрне ҫавӑтса кӳрши патне ҫывӑрма карӗ.

П етӗр тата вӑрахчен ҫӗмӗрӗлчӗ, ахӑрашрӗ. 
Ш алт ывӑнса ҫитсен, лаххан ҫумне йӑванса кай- 
са харӑлтатса ҫывӑра пуҫларӗ. Тӗлӗк курат, кол- 
хозӑн ҫатанран авса тунӑ лаша вити ишӗлсе ан- 
чӗ. Пӗр лашине пусарса вӗлерчӗ, теприн пилӗк- 
не хуҫрӗ.

— Кам айӑплӑ куншӑн? Кам?—тесе кӑшкӑраҫ- 
ҫӗ колхозниксем.

— Предҫедатӗл! Вӑл ҫӗнӗ витене туса пӗтерес 
укҫана ӗҫсе йанӑ,— тесе кӑшкӑрат Мӑклак Иванӗ.

— Ах, ҫав Мӑклак Иванне. Вӑл йалан ман ҫи- 
не тӑрат, кураймаст. Унӑн хӑйӗн предҫедатӗл 
пулас килет,— тесе ш ухӑш лат Петӗр.

Ак, пӗр кӗтӳ сысна кӗш ӗлтетсе пырса кӗчӗҫ 
пек. Пурте сивве шӑннипе, пӗкӗ пек хутланса 
кӗнӗ. Вилес сасӑпа „нӑрик“, „нӑрих“ тӑваҫҫӗ.

—  Хӗле кӗтӗмӗр, сыснасене хупма вите те ҫук. 
Ҫу каҫиччен мӗн -шухӑшланӑ ку предҫедатӗл,— 
тесе тӗлӗнеҫҫӗ колхозниксем.

— Унӑн сысна хуйхи мар, урӑх. Ӑна бутылкӑ 
кӗленчи пулсан ҫитет,—тӗҫҫӗ теприсем.

Петр сивӗ чирпе чирлӗ пек ,у -у -у“ хӑлтӑртат- 
са чӗтрет, шӑлӗсем шак-шак тӑваҫҫӗ.

Хӑйӗнчен инҫе мар колхозниксем пухӑнса тӑ- 
раҫҫӗ.

—  Хӑҫан чӗрӗлӗ-ши ҫак предҫедатӗл сивӗ чи- 
рӗнчен тесе ,— ыйтат пӗри.

— Хӑҫан кооператив лавкинче ерех сутма . пӑ- 
рахаҫҫӗ,— тет тепри.

— Ҫук, хӑҫан та хӑҫан ӑна суд туса айӑплаҫ- 
ҫӗ, унта чӗрӗлӗ,— тет виҫҫӗмеш.

— Ку чӑн,— пурте килӗшеҫҫӗ.
Петӗрӗн суд скамйи ҫине ларас килмест. Вӑл 

пӗр хӑранипе, пӗр сивве шӑннипе вӑранса кай- 
рӗ. Куҫне уҫса лӑхрӗ. Ҫӗмрӗк чӳречи витӗр 
вӑшӑлтатса ҫил кӗрет. Пӳрт алӑкӗ йанк уҫӑ 
выртат. П ӑхкалат—пӳртӗнче арӑмӗ те, хӗрӗ те 
ҫук. Ҫывӑрнипе маннӑ, мӗн пулнине астумас!.

— Тӗлӗк-и ку, чӑн-и?— тесе хӑй тӗллӗн калаҫса 
илчӗ. Йери-тавра ҫаврӑнкаласа пӑхрӗ. Ҫук, тӗлӗк 
мар, чӑн, лаша вити ишӗлсе анса, лашасене 
амантнӑ. Сыснисем витесӗр, урам тӑрӑх ҫӳреҫҫӗ. 
П етӗр  кашни кун ӳсӗр. Намӑс ҫук , Петӗрӗн на- 
мӑсӗ пӗтнӗ. Вӑл ӑна ерех кӗленчи ӑшне хуса 
кӳртнӗ.

Ҫав кун колхоз пухӑвӗ пулчӗ,Петӗре колхоз пред- 
ҫедатӗлӗнчен кӑларса урӑх суйларӗ. Колхоз ук- 
ҫине 1700 тенкӗ ӗҫсе йанӑшӑн суда памала ту- 
рӗҫ.

Ку та тӗлӗк  мар, чӑн.

М. Д. Д а н и л ӑ в ^ Ч а л д у н .
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ВӐЛ Х А Т Ӗ Р Л Е Н Е Т
Епӗ ӑна Канаш станцинче тӗл пултӑм. Вакзал- 

та вӑл пусма ларнӑ чӑхӑ пек пӗр кӗтессе хут- 
ланса ларнӑ та, чӗрӗк листа хуг ҫине сӑвӑ ҫырса 
ларат.

— Ей! Есб мӗн анкӑ-минкӗ пулнӑ пек халӑх 
шавланӑ ҫӗртех сӑвӑ ҫыратӑн?—терӗм ӑна сула- 
хай чавсинчея тӗртсе.

Вӑл ман ҫине хура куҫхаршийӗ айӗн тилмӗрсе 
пӑхрӗ те:

— Е-е-е, ҫӗр ҫӑтманӗ, нумай пулат-и есӗ Шу- 
пашкартан килниР— тесе ҫухӑрса, качака путекӗ 
пекех ура ҫине хӑвӑрт сиксе тӑчӗ.

Пӗр-пӗрин аллисене чылайчен чӑмӑртаса чӗре 
ҫуне ирӗлтернӗ хыҫҫӑн, вӑл ман ҫине мӑнкӑмӑл- 
лӑн пӑхса илчӗ те:

— Йала кайатӑп! Пушкин йубилейне хатӗрлен- 
ме: Пушкин Михайлӑвскӑра поемӑсем ҫырса чапа 
тухнӑ пек поемӑсем ҫырма!..

Пӗр хӗрсе кайнӑскер чаплӑ сӑвӑҫсем йалта пу- 
рӑнсах чаплӑ поемӑсем ҫырни ҫинчен, Шолӑхӑв 
писатӗл станицӑра пурӑнсах пысӑк романсем ҫыр* 
ни ҫинчен калама тытӑнчӗ ку.

— Ҫавсенчен пример илес пулат. Акӑ, епӗ те 
Пушкин йубилейӗ йачӗпе пӗр поемӑ ҫырса, чӑ- 
ваш литературине пӗр самантра вунӑ-вунпилӗк 
утӑм малала уттарасшӑн-ха,—терӗ вӑл йулаш- 
кинчен.

— Апла еппин,—терӗм ним калама пӗлмесӗр.
Урӑх нимӗн те чӗнмерӗм, вӑл та чӗнмерӗ.
Ҫак курнӑҫу хыҫҫӑн тепӗр ернерен епӗ пулас

арӑм Нӳрӑ патне кайма станцӑна васкатӑп. Хӑ- 
вӑрт утнипе ура айӗнчи йур ҫатӑртатса, кӑчӑр- 
татса, чӗриклетсе пырат. Хама хирӗҫ килекен 
ҫынсем ҫине те пӑхма ӗлкӗрейместӗп. Ҫапла чи- 
пер утнӑ ҫӗртех такӑшӗ мана пад>то аркинчен 
йарса та илчӗ.

—  Стоп!—терӗ хайар сасӑ,—мӗн ҫавра ҫил кӑ- 
ларса пырзтӑн? Халранкай поегпа та сывау- 
лашма шутламастӑн-и мӗн!

— Каҫар, Никӑн Никӑнч, питӗ васкатӑп: халех 
акӑ пойӑс килет!—тетӗп.

— Ну, пойӑс! Килин килтӗр, вӑл мана мӗ^!. Епӗ 
ак пойӑс вакунӗсенчен те хаклӑрах ӗҫ туса тав- 
рӑнагӑп: вуласа парсан хӑвӑн йатна та, аҫу-аннӳ 
йатне те, пулас ачу-пӑчу.ен йачӗсене те манса 
кайса, мана урра ҫӗклесе Шупашкара ҫитӗн,—те- 
рӗ вӑл мана пӳлсе.

Вӑл йала сӑвӑсем ҫырма кайни аса килчӗ.
Вара алӑ султӑм та, хам кайас тене ҫӗре те 

кайаймарӑм.
— Ата, манӑи хватере кайатпӑр,—тетӗп Хал- 

ранкай поета.
— Кайас,—терӗ ку тӳрех.
Халӗ ӗатӗ  манӑн пуша хзатере те ҫитрӗмӗр. 

Халранкай, йалта ҫырнӑ сӑввисене портфӗлӗнчен 
туртса кӑларчӗ те:

— Кур—пӗр ернере пилӗк пин йӗрке. Истори- 
ре пулман йапала. Пушкин „Полтавине* вунӑ 
кунтя ҫырса пӗтернӗ, а епӗ пӗр ернере „Полтавӑ" 
пысӑкӗш иккӗ! Сисетӗн-е, шӑхлич, поези урапи 
ман пуҫра йепле ҫӗр ҫӗмӗрниые?..

Ҫак сӑмахсем хыҫҫӑн вӑл карӑнса, пӗтӗм мӑй 
шӑнӑрӗсем ҫурӑлса тухасла анасласа илчӗ те, ту- 
пӑ сассипе пу^ларӗ:

...Александр Пушкин 
Йубилеа уҫмашкин 
Тивӗҫ пулчӗ ай, ай, ай 
Ҫамрӑк С' вӑҫ Халранкай...

Унӑн сассинчен хараса, йунашар пӳлӗмре пу- 
рӑнаканӑн ачи шари ҫухӑрса йӗрмг пуҫларӗ. Вӑл 
ҫаплах манӑн пӳлӗмре тӑвЭл кӑларса сӑвӑ вулат. 
Пӳлӗмри сывлӑш йухнипе ман хватерӗн ракатка 
пек ҫапса тухнӑ хӑмасем чӗриклетсе ҫеҫ тӑраҫҫӗ. 
Хам та икӗ хӑлхама шӗвӗр пӳрн семпе питӗрсе, 
аран-аран тӳссе ларатӑп.

— Ох!—терӗ вӑл йулашкинчен,—тавай шыв, 
тавай часрах, халӗ чи аван вырӑна ҫитсеччӗ...

Пӗр стакан шыва тӳрех ҫӑварне ӳпӗнтерчӗ вӑл. 
Шыв ӗҫсен ӑшӗ канчӗ пулмала, сасси те пӑртак 
самайланчӗ. Поезийӗ те йерипен йухма пуҫларӗ.

Пӑртак итлесе ларнӑ хыҫҫӑн тӳсеймерӗм:
— Кам вад)Д)И ҫырнӑ есе ку сӑвӑсене?—тесе 

йатӑм.
— Мӗнле кам ваД)Л)И: Пушкин йубилейӗ вал)- 

Д)И. Илтмерӗн-и мӗн йамбпа хорейсем ҫинчен?— 
каласа хучӗ вӑл.

— Ҫук, ӑнланаймарӑм ҫав, лирикӑ питӗ вӑйлӑ- 
ран, содержани мӗнле иккенне сӑнама та мансах 
кайнӑ,— терӗм йурийех кӑна йӗкӗлтес шутпа. Ку 
сӑмахсене илтсен унӑн тути хӗррисем икӗ хӑлхи 
таранах сарӑлса йӑл! кулчӗҫ.

— Ех, по-зи парак н чун!Ман сӑвӑсен тыткӑн- 
нех тӗрсе ӳкнӗҫке есӗ. Е шин и тл е — тесе пуҫла- 
рӗ вӑл,—епӗ йубилей иргеретӗп еппин. Пушкин 
портречӗ ман умра. Пӗтӗм халӑх умӗнче хан 
Пушкин ҫинчен ҫыонӑ ҫӗнӗ поемӑна вулатӑп епэ, 
пурте итлесе шанк! хытса кайнӑ — Пушкинран та  
чаплӑрьх Халранкай генисен генийӗ. Пуш<ин йу- 
бнленӗпе пӗрлех Халранкай йубнлейне иртерес, 
теҫҫӗ пек. Епӗ вуляса пӗтерсе хула урамӗсем чТӑ- 
рӑх ҫӳретӗп. Халӑх ҫапах ним тӗлне пблмесӗр 
тепӗр ирчченех: „Талант! Етем историйе курман 
йапала!" тесе ҫухӑрса тӑра!  пек. Ман поемӑна 
иглесе ӑнран кайна ҫынсене милицисем килӗсене 
ӑсатаҫҫӗ пек. Е, сисетне?— терӗ вӑл пӗтерсе. 
Мсн еҫленӗ ҫын йалта:

Йӑнкӑр-йанкӑр йӑнкӑрма 
Тытса ларгам аллӑма,
Поезипе халӑха 
Калӑплама сӑвӑпа...

Каллех ку хӗрсе кайрӗ. Алли-урисене арман 
ҫуначӗ пек ҫлварса, ҫамки тиресене выд^антарса 
сӑвӑ кала!. Йунашар пӳлбмри квартиранг та тӳ- 
сеймен иккен, ҫак са са илтсе вӗсем те, мӗскӗн- 
сем, алӑк айӗнчен арӑмӗпе пӑхса выртаҫҫӗ.

— Ҫите!—терӗм вал чарӑнманнине кура.
—  О х , ҫигӗ!—терӗ хӑй те,— .К ачкӑна ' сӑвӑ йа- 

нӑ Остроумовран та иртер ӗм пулмала...
Сывпуллашрӑмӑр. Вӑл хӑйӗн сӑввисене, пичет- 

леннӗ май, касса илсе папкӑ ӑшнех хур<.а пыма 
хушрӗ.

— Йурӗ,—терӗм сӑмах майӗн.
Вӑл кайсан квартирантпа иксӗмӗр пукансем 

ҫине лартӑмӑр та:
— Ох, мӗн чухлӗ ҫакэн пек вӗҫкӗнсем, Пушки- 

нӑн пер-пӗр произведенинг ларса вулас вырӑнне, 
хута варалакансем!—терӗмӗр. И. Кашлинке.
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Шур пӗркенчӗк
Хӗрлӗ Чутай районӗнчи „Чапайӗв" колхозӑн, 

Кӗчкейри „Дружба" колхозӑн (Сӗнтӗрвӑрри райо- 
нӗ), Ырашпулӑхри (Ишлей р.) „Автобус“ колхоӑӑн, 
Ҫӗрпӳ районӗнчи Йансакассипе ,Н и в а “ колхоз 
йалхуҫалӑх машинӗсем сьвӗрен шикленнӗ — шур 
пӗркенчӗк пӗркеннӗ. Колхоз предҫедатӗлӗсем вӗсе- 
не шур пӗркенчӗк айӗнчен кӑларасси ҫинчен шу- 
хӑшламаҫҫӗ.

Шур ҫӑмартан ҫӗвви ҫук, лашан мӑйраки ҫук, 
ӗнен ҫилхи ҫук, асӑннӑ колхоз предҫедатӗлӗсен 
намӑсӗ ҫук.

Ҫӗрӗксем
Ҫӗрпӳ районӗнчи „Етна“ колхоз, Шӑхасан райо- 

нӗнчи Кив Шуртан колхоз, Чӑваш Сурӑмӗнчи 
(Елӗк районӗ) „Ҫурлапа мӑлатук“ колхоз, Пуш- 
нарти (Йетӗрне районӗ) Мичурин йачӗпе тӑракан 
колхоз предҫедатӗлӗсем ҫкйессине йапӑх ҫимеҫҫӗ, 
анчах ӗҫлессине вара пит йапӑх ӗҫлеҫҫӗ.

Кив Шуртан колхозӗн 3 гектар паранкӑ кӑлар- 
масӑр выртат, ытти асӑннисен клевӗр вӑррн йур 
айӗнчех ҫӗрсе вырта^, „Етна“ колхозӑн 800 пӑт 
паранкӑ ҫӗрнӗ.

Кун пек ӗҫсем пирки ҫакна калас пулат: йе кле- 
вӗр вӑррипе паранкӑна, чӗрӗ пулма кирлӗ чухне 
ҫӗрсе кайнӑшӑН)^ тӗреклӗ выгӑаӑр памала-ши, йе 
асӑннӑ коллозсӗн предҫедатӗлӗсене, колхоз пур- 
лӑхне сыхлама маннӑшӑн, суда памала?, „Капкӑн“ 
иккӗмӗш предложени майлӑ ал йӑта!.

Хупӑ
Октабӗр районӗнчи (Тутар республикӗ) Ид^утка 

йалӗн вулав ҫурчӗ, Асламас (Елӗк районӗ) вулав 
ҫурчӗ, Хӗрлӗ Чутай районӗнчи Именкасси вулав 
ҫурчӗ, Турханти трахпункт ҫурчӗ йаланах хупӑ.

Йалсовет предҫедатӗлӗсем ҫав хупӑ ҫуртсем ҫи- 
не куҫа хупса пахаҫҫӗ.

Епӗр ун йышши предҫедатӗлсене те, хупӑ ҫурт- 
сен пуҫлӑхӗсене те „Капкӑнпа" ҫаклатса пӑхатпӑр 
(ҫак асӑннӑ етемсен куҫӗсене те, хупӑ тӑракан 
ҫуртсене те уҫӑлтармала тӑвасшӑн).

Ҫук
Кам каларӗ Канаш районӗнчи Вӑтакас Татмӑш- 

ра тата Ҫӗрпӳ районӗнчи Вӑрӑм Ҫутри вулав ҫур- 
чӗсенче кружоксем ҫук тесе. Ҫук мар, пур. Вӑта- 
кагри кружока колхоз предҫедатӗлӗ Йарански’,
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Вӑрӑм Ҫутри кружока вулав ҫурт пуҫлӑхӗ Петров 
комсомолӗс йертсе пыра!. Кружок зан^атийӗсем 
кашни каҫах 5-6 сехетрен пуҫласа ҫурҫӗр иртич- 
чен, хӑш чухне ирчченех пыраҫҫӗ. Кружокне карт- 
ла „очко“ ҫаптармали кружок теҫҫӗ.

Епӗр вӑл кружока урӑх йат пама та пултарат- 
пӑр. Сӑмахран, „намӑссӑрсен кружокӗ“ теме пул- 
таратпӑр.

Паранкӑ пек
Сочи хулинчи халӑх ҫледӑвӑтӗлӗ МиН)КО йулташ 

тӗрлӗ документсем (хаклӑ хутсем, роспискӑсем, 
т. ыт.) тӗрӗссине, вӗсем чӑннине палӑртма пулта- 
ракан аппарат тунӑ.

Вӑл аппаратпа документ ҫинче пӑсса тунӑ чи 
пӗчӗк тӗрӗсмарлӑха, ултава палӑртса, документӑн 
тӗрӗслӗхне часах тупма пулат, тесе ҫырнӑ „Мо- 
л о т“ йатлӑ хаҫатӑн пӗр номӗрӗнче.

Ҫзв аппарагпа Мӑн Сӗнтӗрти (Йетӗрне районӗ) 
„Комбайн“ колхоз предҫедатӗлӗ Макҫимӑв тунӑ 
роспискӑсем ҫинчи тӗрӗсмарлӑха, ултава та часах 
палӑртма пула 1̂. Анчах ревизи комиҫҫи предҫеда- 
тӗлӗ Лебӗдӗв Ҫ. ,у н  пеккине палӑртма мар, Мак- 
ҫимӑв колхоз укҫине 885 тенкӗ ӗҫсе йанине те 
курас мар, тесе, куҫӗсене хупса ҫӳрет.

„Комбайн“ колхозри ревизи комиҫҫине паранкӑ- 
па танлаштарма пулат. Паранкӑн куҫӗсем пур, 
анчах кураймаст, „Комбайн" колхозри ревизи ко- 
миҫҫ^! те ҫав майлах, унӑн куҫӗсем пур, анчах ҫав 
асӑннӑ ҫитменлӗхсене тата колхоз мӗишӗн пат- 
шалӑха сӳспе сухан парса татманнине кураймаст 
(суханне шӑнгса йанӑ, сӳсне шывран кӑлармасӑ- 
рах хӑварнӑ).

Йӑвӑр
Пӳлер районӗнчи (Тутар республикӗ) Унтакшӑ 

йалӗнчи колхоз предҫедатӗлне „пӑрӑнчӑк пуҫлӑ“ 
теме ҫук, ҫапах та вӑл хут пӗлменнисене вӗрен- 
тес ӗҫрен пӑрӑнса ҫӳрет.

Вӗренме хут пӗлменнисенчеи 25—30 процентчӗ 
ҫеҫ ҫӳрекелет. Вӗреннб ҫӗрге кирлӗ хатӗрсем, 
кӗнекесем, тетратсем, сӗтелсем ҫук. Вӗренекен 
ҫынсене бригадирсем ӗҫе йарса хуплаҫҫӗ.

Колхоз предҫедатӗлб хут пӗлменлӗхе пӗте- 
рес тӗлӗшрен питӗ йӑвӑр кӗлеткелӗ курӑаат. Вӗ- 
реннб ҫынсем шутласа кӑларнӑ тӑрӑх пирӗн ҫӗр 
6 592 000 000 000 СЮО тон туртат. Унтакшӑ колхоз 
предҫедатӗлӗ Михайлӑв ҫав тери йывӑр кӗлеткелӗ 
пулман пулсан, ҫӗр йӑвӑрӑш ӗ те кӑштах сахалта- 
рах пулассӑи туйӑиат.



Диогенпа хулиган
Авал Диоген йатлӑ ӑслӑ ҫын: „Хӗвелтен пӑрӑн“ 

тенӗ. Ҫавӑ Диоген халӗ пурӑннӑ пулсан: „Хули- 
гантан пӑрӑн“, темеле.

Чурачӑкри Зайцӗв преподаватӗл Чурачӑк пуЛ)- 
ницин алӑкне ватса хӗрсем патне кӗнӗ, апла хӑт- 
ланма чаракан пу./ьницӑ пуҫлӑхне хбненӗ, йулаш- 
кинчен кӑнтӑк ватса тухса тарнӑ.

Уӑкасри (Ҫӗрпӳ р.) „Хӗрлӗ хӗвелтухӑҫ" колхоз 
предҫедатӗлб Трофимӑв ерех ӗҫсе тултарат те, 
тӑлӑс арӑмсене хӑратса йе картасене сӳтсе хӑва- 
рат, тесе ҫыраҫҫб.

Ку ҫынсен ӑс тӑнӗ рево.;ьуциченхи хисепе ҫитсе 
ларнӑ. Хулиганла ӗҫсем тӑвакан алӑрсене „Кап- 
кӑнпа“ ҫаклатса чаратпӑр.

(йун паракансем) кирлӗ... 
хӑнкӑласем ват^^^и. •  •  •  

М ӑнтӑртарах ҫынсем ҫак адрӗспа пыма 
пултараҫҫӗ; 

Й Е Т Ӗ Р Н Е .  КО Л Х О ЗН И К ҪУРЧӖ

 ̂йрӑмлӑх
Октабӗр райоиӗнчн (Тутар республикӗ) .Уйарпа кӗре- 

шесси* колхозӑн тата Асакасси вулав ҫурчӗн ҫгена хаҫа- 
чӗсем пирки.

— Пичетлесе кӑларнӑ хаҫатпа ҫтена хаҫачӗ 
хушшинче мӗнле уйрӑмлӑх пур?

— Ҫапӑнса тухнӑ хаҫат номӗрне пӗр-ик кун 
хушши ытларах вулаҫҫӗ, ҫтена хаҫачӗн пӗр но- 
мӗрне 7 — 8 уйӑх хушши вулаҫҫӗ.

в Ӑ Р т т А н
_ Шӑхясан районӗнчи .Ш урӑм пуҫ' колхоз тыхисене пӑхакан Трофи- 

мав Ваҫили тыхасене памали сӗлле вӑрласа пурӑнат.

~ШШ ....шштш !̂ш^̂ тшттшшшшшшттштштттфтшштш 

> '  > ..

 « . . .^ . , .х 4  \  .:.....Р ......... ' ......... „ ......................

— Ваҫили Троф имчӑ, кала-ха мана, ҫы вӑх йулташна. Мӗнле маш инпа ӗҫлесе ларан унта, 
тӗпсакайӗнче?

— Машин мар вӑл — ал арм анӗ .
— Ма сакайӗнче авӑртан? Ты хана парас сӗлле ! ы х а  амӑш ӗ курасран сакайнс кӗрсе 

авӑртатӑн-и мӗн?
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Сӗмсӗр сысна
(ЙУПТАРУ)

Ирпеле, халӑх ҫывӑрнӑ вӑхӑтра 
Сӗмсӗр сысна сӑтӑр тунӑ пахчяра, 
Хаклӑ ҫимӗҫ йӑранӗсене вӑл сӑмсипе 
Йӑл гах чавса тухнӑ тӗппипе.
Ку ҫитмен! Тата ҫӗрулмине 
(Сысна тенин ӗнтӗ ембч • ҫав таран) 
Пирӗн ҫакӑ инкемек пахчаран 
Ҫӗклесе тултарнӑ йӑвине.
Колхоз картинче ку ӗҫе 
Пурте тенӗ пекех пйлеҫҫӗ.
Пурин ҫӗварӗнче те пӗр сӑмах:
Сӗмсӗр сысна вӑрӑ! —теҫҫб харӑсах,
—Вӑл кун пек пулагса никам та кӗтмен, 
Пахчара сӑтӑр туни ӑна ҫитмен,
Тем выҫӑпала касӑлнӑ пек,
Ҫӗрулми вӑрланӑ тата инкемек.
Усал шухӑш кӑна унӑн пуҫӗнче,
Вӑл кунта сийенлӗ выл,эх, ҫавӑнпа 
Ӑна суда памала халӑхпа!—
Ҫапла шавлаҫҫӗ вы^/ьӑхсен хушшинче.
Тӑхтарахпа, карташ взррине 
Така тухат те, пуҫлат сӑмахне:
— Сӗмсер сыснана ыраш пӳлмине хупас, 
Ан тив, вӑл ырашпа кӳпӗнтӗр,
Пӗрттех те шалкӑ мар, вилсен вилтӗр, 
Ампар алӑкне питӗрсех хурас!
— Ыраш вара пӑса'!-и сыснана!..
Ей, айван!—-терӗ йеррипе 
Йупах тыха ҫилли килнипе,
Йунашар тӑракан лашана.
Тӗрӗс! Ыраш сыснана пӑсмаст,
Ҫук, вӑл пӳлмере анрамаст.
Сысна ҫинипеле пӳлмерен 
Ыраш кӑна иксӗлет кунсерен.

Клас тӑшманӗ пӗтмен пирӗн, ан кала! 
Вӗсем пире ырӑ тумаҫҫӗ.
Пулмӗне пытаньӑ усала 
Айвансем кӑна курмаҫҫӗ.

Н. Й евдокимӑв '
Канаш.

Ианвар, 1937 ҫ.

„Капкӑи* редакцине вулав ҫурт пуҫлӑхӗсем начар 
ӗҫлени ҫинчен 20 кун хушшииче 42 ҫыру килчӗ.

— (Иана сан упӑш ку кирлӗ.
— Аҫта вӑл?
— нулав  ҫурчӗнче.
— Вулав ҫурчӗнче мӗн туса пуранаТ?
— Чапта ҫапса.
— Мӗн йышши чӑпта?
— Ы йӑх чӑпти.

КОРРЕСПОНДЕНТСЕНЕ
И ванова Валерийе.—Есӗ ҫыратӑн: ,Ман сӑвӑ начар пек те 

мар, есӗр ҫавӑнпа кӳртместӗр пул> тетӗп: ҫамрӑк поетсем 
ӳссе ватӑрах поетсенчен йе журналиссенчг н пӗлулӗхпе иртсе 
кайса путарасран хӑраса*.—тетӗн. „Ватӑрах п етсенч< н иртое 
кайса путарасра-" хӑрамастпӑр. Булакансем нзчар сӑвӑсем 
кӗртнӗ(иӗн ватласран хӑратпӑр 

А лгейӗвӑ, Арӑслана, Ш ӗшле, В асана, П ракуха, Сунарҫа, 
т. ы т т е .—Есӗр хӑвӑр асӑннӑ ҫынсен палӑрман ӗҫӗсем ҫине 
1000 хут йе 10 000 хут пысӑклатакан труба витӗр пӑхтарас* 
шӑн Ку шухӑша есӗр„ .Ка(1кӑнра“ унччен ҫапӑннӑ яаметкӑран 
нлнӗ. Пӗрре ҫапӑннӑ кулӑшпа твпӗр хут усӑ курни хи* 
лӗшӳвӗр.

Шӗшле, Арлана, Верийе, Ҫавала, С ӑрнайа, Ив. П. Сал- 
мина, Ко^ъӑна, Еме^ъкина, К аргина, т. ыт. те. .Канаш* 
хаҫатан иртнӗ 1936-мӗш ҫулта тухнӑ 244-мӗш номӗрӗнче пи- 
чегленӗ „Лашасен чӗлхи" йатлӑ статйана вуласа тухӑр. Есӗр 
йарса панӑ фелиетоноенче ҫав ста1йара кӑтартнӑ ҫитменлӗх 
иур пирки, вӗсем пирӗн „Капкӑн" журнала кӗме. йурӑхлӑ 
пулаймарӗҫ

Пур корреспондентсене те .—Кулӑшлӑрах ҫырма тӑрӑ- 
шӑр-ха, йулташсвм! „Капкӑн** журнал кулӑш журналӗ. 
Ҫавна аи ыанӑр.

\



Ике иулташ
Й улташ / хӑвӑнтан ӑслӑрах та матуртарах пул- 

тӑр, тенӗ такҫанах пӗр ватӑ ҫын.
— Тӗрӗс каланӑ взл ҫын1 — тесе ҫирӗплетет ку 

сӑмаха Ҫӗпрел районӗнчи (Тутар респ.) „Ҫӗнтерӳ" 
колхозӗн счетовочӗ Кангин Захар. — Питӗ тӗрӗс 
каланӑ. лкӑ, манӑн чунтан-вартан йуратнӑ йулта- 
шӑм Мик>ҫ Микули. Вӑл манран ӑслӑрах та ма- 
туртарах. Вӑл пирӗн колхозри вы./ьӑх фермин пуҫ- 
лӑхӗ пулса ӗҫлет. Халлӗхе, унӑн пуҫӗ сывӑ чухне 
еп, вутра та ҫунас ҫук, шывра та путас ҫук.

— Епӗ те ҫавӑн пекех шухӑшлатӑп,— тет Ми- 
куҫ Микули, хӑйне мухтакан йулташӗн сӑмахӗпе 
чӗререн килӗшсе. — Шухӑшлатӑп-шухӑшлатӑп та, 
есӗ, Захар, манран чылай ӑслӑрах пек, матур- 
тарах пек пулӗ, тетӗп. Йаланхи пекех савса йура- 
татӑп саяа. Есӗ маншӑн сывлӑш пекех кирлӗ чӗрӗ 
чун. Санӑн пуҫу сывӑ чухне еп, само^ьот ҫинчен 
парашӳтсӑр сиксен те, вилес ҫук.

Ку сӑмахсене вӗсем пухусенче мар, ларусенче 
те мар, урӑ пуҫпа та мар — кӑштах хӗрсе ҫитсес- 
сӗн калаҫаҫҫӗ. Пӗринче ҫапла, ҫак икӗ ӑслӑ мат- 
турсем ӗҫнӗ-ӗҫнӗ те, укҫа вӗҫне тухнӑ. Ытлашши- 
йех анраман пулӗ ҫав... Татах та ӗҫес кӑмӑлӗсем 
тӑранман. Ӑҫтан ерех, укҫасӑр ерех, тупасси ҫин- 
чен чылайччен шухӑшланӑ вӗсем сӗтел ҫине чав- 
саланса ларсах.

— Епӗ ӑс тупрӑм! — тенӗ Кангин Ззхар, сасар- 
тӑк сиксе тӑрса. — Складра спирт пур вӗт пирӗн... 
Фермӑри сурӑхсене ыратусӑр пӑранлаттарнӑ чух 
усӑ курма тесе парса йанӑ ӑна райҫӗрпайӗ. Унсӑ- 
рӑн та кӑшкӑрмасӑрах пӑранлама пултараҫ вӗсем. 
Кашкӑрсан та...мӗн...Ҫурӑхӑн ыратнишӗнех...Хамӑ- 
рӑн ыратмаст вӗт. Еҫер те йарар вӑл спирта. 
Спирт вӑл, ӗҫекен ҫыншӑн, ерехрен те лайӑх...

— Тӗрӗс, — тесе ҫирӗплетнӗ Микуҫ Микули. 
— Килӗшетӗп. Еҫес пулат. Мӗн чухлӗ унта... Ну- 
май вӗт. Ш ыв хутӑштарсан татах мӗн чухлӗ пу- 
лат... Шыв хушмасӑр ӗҫме йурамаст...пыршӑсемсӗр 
йулма пултаратпӑр...Хӑватлӑ.

— Иурат. Вӑхӑтра асӑрхаттаратӑн... Шыв хуша- 
сах пулат! — тесе тавтунӑ вара Кангин хӑйӗн чун- 
тан-вартан йуратнӑ йулташне.

Пусӑрӑнса ларсах ӗҫнӗ вара вӗсем. Шыв хушнӑ 
хӑватлӑ спирт вӗсен пыршисене ытлашшийех си- 
йенлесе хӑварайман... Пыршӑсем пӗр айӑпсӑр хӑ- 
тӑлса йулнӑ. Хӑйсене те айӑплакан пулман. Мӗн- 
шӗн тесен, ку ӗҫ пирки Ҫӗпрел районӗнчи Вино- 
градӑв хушаматлӑ прокурор: „Колхоз пурлӑхне 
50 тенкӗрен кайарах йе тӗрӗс 50 тенкӗлӗх вӑрла- 
нӑ пулсан, судпа айӑплама пултараймастпӑр"— 
тесе алӑ пуссах ҫырса пӗлтернӗ. Халӗ ӗнтӗ ҫав 
Кангинпа Микуҫ Микули колхоз пурлӑхне, мӗнле 
пулсан та, 50 тенкӗрен ытларах вӑрласшӑн мар 
хӑтланса ҫӳреҫҫӗ/ тет.

Пуклакпа Иҫҫан.

„Канаш“  хаҫат кӑларакэн чӑвашсен 
сатирӑпа нрӑш литературӑ журналӑ

КАПКӐН
чӑваш ӗҫҫыннисене савӑнӑҫлӑ иулӑш 
паракан произведенисем пичетлесе пыра!Р

1 / Д  П | #  Д I I  оппортуниссемпе шови- 
ниссене, бӳрократсемпе 

волокитчиксене, кахалсемпе про- 
гуЛ)Шчиксене, 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 теллесех 
кӑтартса,бо;ьш евикла самокритикӑн 
хӗрӳ оргӑнӗ пулса тӑра!'.

КАПКӐН чӑваш ӗҫҫыннисене тӗн-

КАПКӐН

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

йалсемпе колхозсенчи 
тата предприйатисенчи 

драмкружоксем вазь^ьи кулӑш ла 
пйессӑсемпе сценкӑсем пичетлет.

ы
Ц Д П Ц Д Ц  ача-пӑчасем ваЛ)^ъи йа- 
Г Р М И П М г в  тарласа ҫырнӑ страни- 

цӑсем кӑлара!^.

и Д П и Д Ц  журналра чӑвашсен пал- 
П М И П М П  лӑ художникӗсем тунӑ 

кулӑш ла картинкӑсем темиҫе тӗслӗ 
сӑрпа пичетленсе пыраҫҫӗ.

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

ҫу л тал ӑка—4 тенкӗ  те 80 пус.

Кашни почтӑ уйрӑмӗсемпе агентствӑсеи- 
че ҫырӑнса илме пула̂ *.

Чӑваш республикӗ тулаш ӗнчисем  „Капкӑн* 
ҫы рӑннӑ  у к ҫ а в а  ҫак адрӗспа куҫараҫҫӗ: 

Ч ебоксары . Дом Связи. Сою зпечать.

Журнал номӗрӗсем пӗр татӑксӑр пырса 
тӑччӗр тесе вӑрӑм вӑхӑта (ҫулталӑка) 

ҫырӑнса илме тӑрӑшар!

С екретарь  и вып. редактор  И. И Л Л АРИ О Н О В. З а  ответ. ред актора  П . ИВАНОВ.
^ д а и о  в производство 2/11—37 г. Подписано к печати 28/11—37 г. Удолномоч. Чувашглавлита № 76. Заказ № 265.
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АЧА: — Ппиӗм Совет Свнузӗнче сӗне стл Хӗвеланӑҫ Йввропӑринчен малтарахран квлет.
АСЛАМЕШ: - .А -а , мӗншӗн аплине нӗлетӗп'
АЧА; — Мӗншӗн зсааие?
АСЛАМӖШ: — Унта, пуринчен ытла фзшнсӑм ҫӗришвӗсенче, еыҫлӑх, чухӑнлӑх, пусмӑрлӑх, внлӗм ҫӳрет, ҫавӑнпа та 
ҫӗнӗ ҫул унтн кайма хӑрарах тӑра! пулӗ, паскамас?, кӑштах та пудин кайзрахрзн кайас, тет пулӗ.


