капкӑн

Хйкӗ 40 пус

ХӗртиӗутйЧ

Кам мӗнле сӑпатлнме пӑхм асӑр крмтнклеме кушцсс^. Кусем мли сӑмчАпвти
й алтах туса хуи*. Тӗрӗс мар!

КИРККА „СИСӖМЛӖХӖ"
Промертел предҫедатӗлб Сӑмсасӑр Киркка хватерӗнчен тӑватӑ кун хушши ниҫта тухмасӑр активра доклад тума хатӗрленнӗ. Ҫав вӑхӑтра унӑн
пысӑк кабинечӗ тӑватӑ кун хушши пушах ларнӑ.
Активиссем пухӑнсан, Киркка 5 сехет хушши
доклад тунӑ. Паллах, ӑна, Сӑмсасӑр Кирккана,
ертел предҫедатӗлне никам суйламасӑрах лартнӑ
пулин те, пухура алӑ ҫупса йышӑннӑ. Темӗн ҫинчен те каланӑ Киркка хӑйӗн докладӗнче. Тӗнчери
лару-тӑру ҫинчен, пуринчен нумайрах сыхӑлӑх
ҫинчен каланӑ. Вӑл чышкисене чӑмӑртяса кӑшкӑрнӑ:— Пнре самокритикӑ кирлӗ!
Ҫапах та доклад пӗтсен Кирккана трибунӑ ҫинчен алӑ ҫуДса ӑсатакан никам та пулман, пурте
ӑшӑ ыйхӑпа харлаттарса ҫывӑрнӑ пулас. Пренинче Киркка замеҫтитӗлӗ, бухгалтӗрӗ тата 3—4
ҫын тухса каласан пуху хупӑннӑ. Д ок лад хыҫҫӑн
алӑ ҫупманнипе кӑм ӑлсӑртарах пулнӑ Киркка
пуринчен малтан килеле тухс* вӗҫтернӗ. Д оклад
туса ывӑннӑ пирки тата виҫӗ кун ӗҫе тухмасӑр
хӑйӗн ҫемҫе койки ҫинче выртнӑ.
Ҫапла пӗр ерне иртсен, лайӑх йара кун Киркка
хӑйӗн пысӑк, такана пек портф ӗлне йӑтса, уҫӑ
кӑмӑлпа загьатийе пырса кӗнӗ. Унӑн ырӑ сотрудникӗсем ӑна пуҫӗсене тайса йышӑннЗ, уборшчицӑ
хыпаланса графинпа вӗретнӗ шыв пырса панӑ.
Хӑйӗн кабинетӗнче пӗр сехет ӗҫлесенех, Киркка хыттӑн айкӑш ма тытӑнаӑ. Аслӑ бухгалтӗрӗ
алӑк хушӑкӗнчен вӑл мӗн хӑтланнине пӗр сас
тумасӑр пӑхса тӑнӑ. Сӑмсасӑр Киркка сӗтелӗсене,
пуканӗсене, сунтӑхӗсене, шкафӗсене уҫса темскер
йӑсласа шыранӑ. Сарӑ ҫийлӗ папкӑсене арпаштарса, хут листисене уҫса пӑхнӑ, сӗтел айӗнчи
корзинкинчи ҫӳп-ҫапсене урайне салатса пӑрахнӑ.
Й улашкинчен кӑшкӑрнӑ;
— Иван Ваҫи/ьчӑ, кӗрӗр ха!

Бухгалтӗр кӗрсе тӑнӑ.
— Есӗр ҫакӑнта манӑн ҫекретлӑ хутсен папкисене курман-и?
— Пӗркунче ҫакӑнта выртаччӗ, анчах кайран
курман,— тенӗ бухгалтӗр аллипе шкаф
тӑрне
кӑгартса. Предҫедатӗл пукансем ҫийӗн шкаф тӑрне хӑпарса, тусанпа вараланса аннӑ.
— Ҫук, епӗ курман, каҫарӑр,—тенӗ статистик^х
— Пӗлместӗп, илтмен, курман, — тенӗ машинистки.
— Хӑвӑр патра мар-ши, тен есӗр астӑваймастӑр пулӗ,— сӑмах хушнӑ уборшчици.
Ҫилӗлӗ Киркка хӑйӗн кабинетӗнчен тухса пӗтӗм
канце/ьарине тустарнӑ. Кантуртан тухсан, килӗнче те Киркка ҫекретлӑ хутсен папкине шыранӑ.
Хӑраса ӳкнӗ Киркка виҫӗ кун путлӗн апат ҫимен, арӑмӗпе те, ҫынсемпе те пачах калаҫма пӑрахнӑ, пӗрмайах кӑтра ҫӳҫлӗ чалӑшрах пуҫне
икӗ аллипе ик йенчен тӗкӗлесе ларнӑ.
Предҫедатӗлӗн сарӑмсӑр пулнӑ хуйхи ҫинчен
сотрудникӗсем килӗсенче арӑмӗсене, ачисене каласа панӑ.
— Ш ел,—тенӗ бухгалтӗр килӗнче ирхи апат
ҫисе ларнӑ чухне.— Пӗтрӗ вӗт Кирилл Порфирчӑ,
хам та ку/ьанатӑп,—тенӗ.
— Атте!— тесе кӑш кӑрса
йанӑ
бухгалтӗрӗн
6-мӗш класра вӗренекен ывӑлӗ Мишӑ.—Пирӗн
Ваҫҫӑ ӗнер канце/ьари патӗнчн канавран папкӑ
тупнӑ, халӗ пирӗн уборнӑйӗнче выртат.
— Часрах!—кӑш кӑрнӑ савӑннипе ашшӗ. Кайран
бухгалтӗр папкӑри хутсене вуласа ларнӑ, Ҫав
ирхинех ӑна предҫедатӗлӗн сӗтелӗ ҫине кайса
хунӑ.
Телейне тупнӑ предҫедатӗл савӑнӑҫлӑн кулса
ларнӑ. Хӑй ҫапах сисӗмлӗх ҫинчен пупленӗ...
К ол хозри.

ҪӖНӖ ЙӐВАНА
„Касатпӑр-чутлатпӑр" трест управленинче пуху
пынӑ. Йаланхи йӑлнне пӑрахсах, трест директӑрӗ
Глушилӑв йулташ та пухура пулнӑ. Ҫавӑнпа пурте тӗлӗннӗ, хӑшӗсем ниыӗн тум а та пӗлмен.
Ха/ьчченхи йӗркесене пӑсни нумайӗшӗшӗн хӑруш ла пек туйӑннӑ: сӑмахран, хисеплӗ Анемподист Клавдионович Глушилӑва хисеплӗ президиума суйламан, халичченхи пек ун патне саламлӑ
телеграммӑ йаман. Ҫитменнине ӗҫлӗ президиума
суйланӑ чухне те, „Анемподист Клавдионовича
суйлас!“ тесе ушкӑнпа кӑш кӑрас вырӑнне, хисеплемен саспа, „Глушилӑв й у л т а ш а “ тесе кӑшкӑрни ҫеҫ илтӗннӗ, тахӑш ӗ тата нимӗн хисеплемесӗр,
тӳрех:
— Глушилӑва!.. тенӗ кӑна.
Анчах, малала мӗн пулнине нийепле те ӑнланма ҫук. Анемподист Клавдионович пухува пынисӗр пуҫне, докладне те хӑйех тунӑ. Халиччен
цокладчиксем пухусенче Глушилӑв йулташ каланӑ сӑмахсене, унӑн цирку/ьарӗсемпе телеграммисене ҫеҫ асӑвнӑ пулнӑ, анчах ха/^ вӑл хӑй сӑмах

каланӑ. Д окладчик хӑйӗн ҫитменлӗхӗсене критиклеме хӑй ыйтни пуриншӗн те килӗшӳлӗ пулнӑ.
Ы йтасса та вӑл пит хуйхӑлӑ саспа ыйтнӑ, ҫав
сасса итлесенех тухса тарас килнӗ. Ҫапах итлекенсем унпа ҫырлахнӑ.
Пренире ытлашши нимех те пулса иртмен.
Глушилӑв йулташ ҫинчен вилнӗ ҫын ҫинчен калаҫнӑ пекех калаҫнӑ; „чӗрӗ чухне чӑнахах ирсӗр
ҫын пулнӑ пулсан та, халӗ, ӑна вилнӗскере, хурлама лайӑх м а р “ тенӗ ш ухӑш па калаҫнӑ пек
тухнӑ.
Ҫакнашкал ҫемйелӗ калаҫнине П одшивалӑв
управдел пӑсса пӑрахнӑ. (Ӑна пуҫлӑх умӗвче йӑпӑлтатнӑшӑн йулташӗсем Подлизалӑв тесе чӗннӗ).
Пурте Подшивалӑв Глушилӑва мухтама, тата йӑпӑлтатма пуҫлассине кӗтнӗ. Анчах та Подшивалӑв пуҫлӑха критиклеме тытӑнсан, кашнийех тӗлӗннӗ. Вӑл
Глушилӑва бӳрократ та тенӗ, чиновник те тенӗ,
самокритикӑна хӗснӗшӗн те айӑпланӑ. Пуҫлӑха
тӗппех пӗтерсе лартас, пылчӑкпа варалас тесе,
Подшивалӑв йулашкинчен ҫапла тӑрӑхласа илнӗ:

—- Ҫитменниме унӑн хушамачӗ тв пит майла...
Глушилӑв, урӑхла каласан... самокритикӑяа ,глуш ит“ тӑвакан... хуплакан.
Ҫакӑн хыҫҫӑн пурте калама ҫук тӗлӗннӗ, аллисемпе те ӗҫлеми пулнӑ, ҫавӑнпа алӑ ҫупни те илтӗнмен.
Подшивалӑв хыҫҫӑн тухса калакансем, нимӗн
тума пӗлменнипе Глушилӑва унӑн аппаратӗнче
ҫав тери пултаракан критиксем пурришӗн мухт^ӳа тав тунӑ.
— Критикӑ пире сывлӑш пекех кирлӗ, критикӑ
ҫителӗклӗ марри пӗтерет те пире, — тенӗ директӑр хӑйӗн йулашки сӑмахӗнче. Анчах Подшивалӑва илсен, вӑл ӗнтӗ пирӗн тресран тухса Ҫемеч-

кин йултӑш патӗнче коммупхозра ӗҫлеме пуҫлани таватӑ кун ҫитет.
Глушилӑв йулашки сӑмах каланӑ хушӑра коридор кӗтессинче Ҫемечкинпа Подшивалӑв хушшинче ҫакнашкал калаҫу пулса иртнӗ:
— Хытӑ турткаларӑр та есӗр ӑна Подшивалӑв
йулташ!
— Хытӑ та ӗнтӗ1 — тесе хихиклетнӗ Подшивалӑв тилӗ пек. — Чунсӑр бӳрократ вӑл, чиновник,
вӑл сирӗн ҫумра ним тӗшне те тӑмаст, Ҫергей
Григорйбвич!.. Чӗрне хури хакне те тӑмасТ...
Ан супӑр тархасшӑн, кӑмӑлӑр пур пулсан, епӗ
сире пулӑшӑа,..
й ӑп ӑлти кушак... ҫӗнӗ йӑвана куҫнӑ...
А. ЧисТаков,

Йалсовет предҫедатӗлӗпе арӑмӗ
Вӑрна^р районӗнчи Кӑкш ӑм та т а Х ӗрлӗ Чутай районӗнчи Ҫен Ирчемес к ӗп ер ӗсем питӗ йапӑх.
.

4

— Ну, арӑм, сывӑ пул! Епӗ тен кайала таврӑнаймӑп та, Кӗпер йӑтӑнса анасран пит хӑруш ӑ.
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миттӐ пӖтӑрӖ

ИКӖ К А Л А В
АхаЛ) ҫеҫ..

Ултавлӑ кулӑ

Алӑка хӑвӑрттӑн уҫса кӗчӗ те Кбркури, кӑмака умӗнче авӑна-авӑна уйран уҫлакан арӑме ҫине
чылайччен пӑхса тӑчӗ. Пӑхса тӑчӗ, тӑчӗ те каларӗ:
— Итле-ха Иринӑ!
Арӑмӗ ӑна хирӗҫ чӗнмерӗ.
— Итле-ха, Иринӑ Илларионӑвнӑ!
Арӑмӗ каллех чӗнмерӗ. Каллех, авӑна-авӑна
уйран уҫлас ӗҫне пӑрахмарӗ.
— Мӗн пулнӑ сана пайан?— терӗ Кӗркури.
— Хӑвна мӗн пулнӑ?
— Мӗншӗн?
— Вара, мӗншӗн „И ринӑ“ - Урине тесе чӗнекенччӗ вӗт. Илларион та мар — Л ӗриван хӗрӗ
пулнӑ епӗ.
— Апла
пулсан, Урине Лӗриванӑвнӑ темеле-им вара? Ҫу-ук! Иринӑ Илларионовнӑ темеле
пула^*,—т е р ӗ Кӗркури.
— В унултӑ ҫул пӗрле пурӑнса та апла каламаннине, халӗ вара, пайан ... мӗн йӗркепе-ха пайан?
— Так простӑ!—терӗ Кӗркури.— Имӗннӑ пайантан
ҫапла каламала пула1(. Халӗ ӗнтӗ мана хама та
Кӗркури те с е м ар—Г р и ш ӑ й е Григори Гераҫимович тесе чӗнме пуҫлатӑн. Пайантан ӗнтӗ епӗ
простӑ колхозник кӑна мар, хайхи М акар Маркелович вырӑнне бригадир туса хучӗҫӗ мана.
— Ҫавӑн пекех ӗҫлес тетбн-и вара?
— А именнӑ! — те р ӗ К ӗр к у р и . — Урӑхран сана
пӗр ӗҫе те кӑларасшӑн мар ӗнтӗ еп. Унӑн арӑмӗ
те ӗҫе тухм астчӗ вӗт.
— Мана та ҫав М акар арӑмӗ пек пултарасшӑн-и
ес? Ӗҫлеттерм е пӑрахтарасшӑн-и!?
— Еҫлессӳ килет пулсан, кӑш тах тухкаласа йатие тукалӑн еппин,— терӗ К ӗркури.— П ӗ р эд/н ӗҫленӗшӗн ҫичӗ кун ӗҫлесе вунтӑватӑ ӗҫкуне турӗ
тесе ҫырса парӑп вара кӗнекӳ ҫине. . М акар та
ҫапла тӑватчӗ вӗт.
— Ҫавӑн пекех хӑтланасшӑн-и вара есӗ? Намӑса т а пӗлесшӗн мар-и? Акӑ халех, уйран хурсине
кӑларса илсе тӳпелеме пикенетӗп! А н т а р ӑ х т а р с а
тӑр луччӗ. Сана м ӑш кӑлаттаратӑп-и еп... Сана
М акар пек пулма парӑп-и... Хам унӑн арӑмӗ пек
пулатӑп-и... Намӑссӑр иккен есӗ те...
Кӑхлатсах кулса илчӗ Кӗркури.
— Лӑплан ха, йури кӑна каларӑм епӗ, — терӗ
вӑл.— Есӗ мбн калӗ-ха, терӗм. Макар вырӑнне ыана суйларӗҫӗ, суймастӑп. Анчах ун пек хӑтланмастӑпах. Макар та малашне лайӑх ӗҫлетӗп, терӗ.
Ман бригадӑрах пула¥ вӑл. Хамӑн халичченхи
хастарлӑхӑм а пӗр хавш атмасӑр пур ӗҫре те ҫӗнте р ӳ л ӗ н кӗреш етӗп тесе пуху умӗнче тупа турӑм... Акӑ санӑн умӑнта та.
— Апла пулсан йурӗ ху¥,— т е р ӗ Урине. — Апла
пулсан, килӗш ме пулӗ ху'1'.
Вара вӑл Кӗркурине, хӑй ҫине отв етл ӑ ӗҫ илнӗ
йатпа хисеп туса, ӑшӑ ҫӑкӑр чӗлли ҫине услам ҫу
сӗрсе пачӗ.

Амӑшӗпе упӑшкин икӗ ачи лупас айбнчи кӑвик-кӑвакарчӑнсем пек кӑлтӑртатса кулса л а р н ^
Пӗчӗкҫӗ пулнӑ вӗсем: пӗри тӑваттӑра, тепри улттӑ тултарнӑ.
— Мӗншӗн хытӑ сасӑпа кулатӑр есӗр? — тенӗ
ӑшӑ ыйӑхран вӑраннӑ ашшӗ, минтер ҫинчи пуҫне
хӑпартмасӑрах, куҫ хупанкийӗсене те уҫмасӑр.
— Колхоз ачисем пулнишӗн хавасланса кулатпӑр,—тенӗ ачасем.
— Апла пулсан та, майӗпенрех кулӑр ӗнтӗ,—
тенӗ ашшӗ.
Ачасем майӗпенрех кулма пуҫланӑ. Лӑх-лӑх...
ахӑл-ахӑл! тесе лӑхлатса мар, йӑх-йӑх-йӑх! тесе
йӑхлатнӑ вӗсем.
Алӑкран амӑшӗ килсе кӗнӗ:
— Ку халӗ те ҫывӑра](-и!? — тенӗ те вӑл, тблӗннӗ пек пулса, ҫавӑнтах кутӑн кайса ларнӑ — Ан
тӗлӗнтер!
— Мӗн тӗлӗнмели пур?— тенӗ ыйӑхлӑ упӑшки.—
— Каҫхине те пӗр вӑранмасӑрах ҫывӑрнӑ вӗт-ха!
— Есӗ тесе ирхи апат хыҫҫӑн выртса канма та
йурамаст- и?
— Тӑрха тархасшӑн, — тенӗ арӑмб ӳкӗтл ӗ сасӑпа. — Тӑр-ха, пӗр ҫӗнӗ хыпар каласа пӗлтерем.
Ачасен ашшӗ лайӑххӑн вӑранм асӑрахтӑрса ларнӑ:
— Мӗнле хыпар, питӗ и н те р е с н ӑ -и ? — ыйтнӑ
вӑл, анаслакаласа.
— Питӗ и нтереснӑ,— тенӗ арӑмӗ.
— Мӗн ҫинчен?
— Есӗ, колхоза кӗтӗм тесе мана та, ачасене
те суйса пани ҫинчен.
Ку калаҫӑва илтсен ачасем те тӗлӗннӗ. Ашшӗ
куҫӗнчен пӑхса вӗсем, йӑвари шӑнкӑрчӑ чӗпписем пек ҫӑварӗсене карса тӑнэ:
— Суйса кӑна каланӑ-и есб... Улталаса кӑна
пире
савӑнтарса
култаратӑн-и? — тенӗ
улттӑ
тултараканни.
— Епӗр каллех колхоз ачисем мар-и ӗнтӗ? —
тенӗ тӑваттӑри.
— М ар ҫав, — тенӗ амӑшӗ, ачасем ҫине хурлӑхлӑн пӑхса. — Кӗтӗмӗр тесе аха/ь ҫеҫ суйсз ра«а
вӑл пире ӗнер каҫ.
Ачасем каллех аш ш ӗ ҫине пӑхнӑ. Ашшӗ те вӗсем ҫине пӑхнӑ. Вӑтаннӑ пек пулнӑ:
— Кӗресех пу/ь апла, — тенӗ те вӑл, тумланса
тухса утнӑ.
— Вӑл каллех пире суйма пултара'г, — тенӗ
ачасем пӗр харӑс. — Ху кай-ха, анне!.. Зайавлени
ларса хӑварнӑ ҫӗре ху та унпала пӗрле кай-ха...
Ку ӗҫ иртнӗ ҫуркунне, йумахсенче асӑнакан сармантейӗн сарӑ чӑххи сарӑ ҫӑмарта тума пуҫланӑ
вӑхӑтра пулса иртнӗ. Вӗсем колхозра ха/ь- Ачасем те чӑн-чӑнах колхоз ачисем пултӑмӑр тесе
савӑнса кулаҫҫӗ, теттесем пе вы,^аҫҫӗ. Ашшӗ те
иртнӗ ҫулхине, ытлашши ҫывӑрмасӑр, амӑшӗ пекех
х арсӑррӑн еҫлерӗ. Кӑҫалхи ҫул та ҫаплах ӗҫ ӑнӑҫса
пырсан, хӑйсемшӗн те, ачасемшӗн те пӗр ултавсӑр савнӑҫлЗ пурнӑҫ пуласси каламасан та паллӑ.

Кирӗвсӗр хӑтланнӑ пуҫлӑх

Н. Ҫверчков ӳкерчӗкӗ.

— С ирӗн учреж д ен и мӗншӗн пуш анса йулнӑ?
— Нача^ъника у р ӑх р ай он а куҫарнӑ. Вӑл хӑй п е пӗрле ӗҫлеме пӗтӗм сотру дн и ксен е к у ҫа р са кайнӑ.

Ҫ ӗ р ӗ к
— Ан калаҫ, кай кунтан!..
Ҫапап ҫамкунтан!..
Пӗлместӗн-и ес еп камне?—
Терӗ каска
Урмӑш саспа
Вӗрене ҫуркамне.
—- Пӗлеймерӗм пулас-ха,
'/С&ласам: есӗ кам?
Ман шутпа есӗ каска,—
Огветлерӗ ҫуркам.
— Ан калаҫ, тӑмана!
Каска мар еп—вӗлле,
Ҫавӑнпа та мана
Сан хисеплемеле.
Манпала вӗт утар хуҫи—
Кӗркури Йакурчӑ
Щӑпах пӗр ҫулталӑк хушши
Ӗҫлесе усӑ курчӗ...
— Вӗлле мар ес, мухтанчӑк кӑна,Хирӗҫлерӗ ҫуркам каскана,—
Иртнипе мухтанатӑн.
Кэипайан,

к а с к а
Анчах мӗн усӑ патӑн
Ес пайан.
Ак, выртан вырӑнтан
Тапранмасӑр,
Тавлашмашкӑн пулсан
Есӗ харсӑр,
Ӗҫлеме тытӑнсан—
„Вӑй ҫук, халсӑр“.
Ӗҫлемерӗн пӗртте...
Ех, мӑнтарӑн!..
Ҫапла выртнӑ ҫӗртех
Ҫӗрсе карӑн...
* ■
•X*

Ҫак йуптарупала паллашнӑ чух,
Вулаканӑм, кулма ан васка,
Малтан хӑв пурнӑҫна тишкӗрсе тух:
Тен хӑвах есӗ— „ҫӗрӗк каска?“
Ӗҫлеме, вӗренме ӳркенсе,
Пурнӑҫран йулмастӑн-и кайа?
Каскала выртмастӑн-и ҫӗрсе?
Хӑвна ху йамастӑн-и сайа?
•
Ф. Ванин.

„Чапа тухнӑ^^ учитӗлсем
Кӑҫал, 1937-мӗш ҫулта, апрелӗн 15-мӗшӗнче,
Вӗсем: ачасене сӑмахпа ҫеҫ вӗрентни ҫителӗкхӗвел анса, ҫӗр питне тӗкӗнесси 1— 2 сантиметр лӗ мар, вӗсене чышкӑпа та вӗрентмеле, теҫҫӗ.
йулна самантра пӗчӗк канашлу туса ирттерчӗҫ
Чышкисем чӗлхисенчен те вичкӗнрех ӗҫлеҫҫӗ
ман пуҫри шухӑшсем. Ҫак айалта кӑтартнӑ от- вӗсен. Вӗҫсе ҫеҫ ҫӳреҫҫӗ ачасен пуҫӗсем ҫийӗнче,
чота ҫырма хушрӗҫ вӗсем. Пуҫри шухӑшсен Хӑшӗн пуҫӗ начартарах ӑнланат, хӑшӗ питех
приказне пӑхӑнса, отчот
ҫырма пуҫларӗ ма- итлесшӗн м ӑр —ҫавсен пуҫӗсем ҫине шанлатса
нӑн хаклӑ сылтӑм аллӑм. Огчотӑн тӗп за д ач и — ӳкеҫҫӗ вӗсем— , ӑ с “ паракан ҫирӗп те чӑмӑр чыш1936—1937-мӗш вӗренӳ ҫулӗнче Вӑрмар райо- кӑсем. Николайӗвӑ „чышкӑ метӑчӗпе“ сахалтарах
нӗнчи хӑшпӗр учитӗлсем мӗнле ӗҫлесе ,ч а п а “ ӗҫлет пулмала, ҫавӑнпа-и тен ун класӗнче ӗлкӗртухни ҫинчен кӗскен ҫутатса парасси. Вӗсене се пырайманнисем нумай. Николайӗвӑ тата „обчӑ,ч а п а “ кӑларма пулӑшнӑ йапаласем: ерех, чышкӑ, лӑ ӗ ҫ “ тенине илтсенех тытӑна!’ чӗтреме. Алли
обш чӗствӑ ӗҫӗнчен, каш кӑртан хӑранӑ пек, хӑра- те, ури те, тути те, хӑш чух тата хытӑ чӗтренӗ
ни, вӗренӳ методикине тин ҫуралнӑ ачаран пӗрре чух, сӑмси т е —пурте чӗтреҫҫӗ сиксе. Унӑн кӑҫал
те иккӗ внҫҫӗмӗш хут лайӑх пӗлни т. ыт. те.
Чӗкетура 40 ҫынна, хут пӗлменнисемпе сахал
Ерехпе ,ч а п а “ тухнисенчен чи паллисем ҫак- пӗлекеннисене, вӗрентмелеччӗ. Ку—обшчествӑлӑ
сем: А. Йаруткин, А. Биктим ирӑв тата Д . Мйаҫ- ӗҫҫке-ха. Кун ҫинчен илтсенех вӑл кунӗпех чӗтреников.
сӗ лара]( хватерӗнче. Вӗрентые пуҫласан, паллах
А.
Й аруткин—„Тикешри тулли мар вӑтам шку-ӗнтӗ, вӑл чӗтрӗсе вилсех каймала. Камӑн вилес
лӑн вӗренӳ пайӗн пуҫлӑхӗ* текен йата ҫӗклесе килтӗр-ха телейлӗ саманара. Ҫавӑнпа вӑл обчӑлӑ
ҫӳрекен учитӗл. Унӑн чи йуратнӑ ӗҫӗ—ерех кӗ- ӗҫе^ хутшӑнаймаст. Сӑлтав пур. Мӗн тӑвас тен ӑна?
ленчисене типӗтесси. Ҫак ӗҫре хӗрсе кайса ӗҫлеЙулашкинчен Дорм идонтӑвӑн, Пинерти туллинипе ҫӑварни ернинче вӑл виҫӗ кунччен шкула мар вӑгам ш култа вырӑс чӗлхипе вӗрентекен
•пыма пултарайман. Ку вӑх ӑ тр а нумайӗшӗ кӗлен- учитӗлницӑн, „чаплӑ“ ӗҫӗсене палӑртса хӑварас.
че типӗттерме иле-иле кайнӑ ӑна. „Ӗҫ“ мӑй та- Унсӑрӑн вӑл кӑмӑлсӑр пулма пултарат. Акӑ >н
ранах капланнӑ. Халран кайичченех кӗленчесене
„урокне“ илсе пӑхар. Вӑл калат, вӗҫӗмсӗр сиртипӗтнипе вӑйӗ те пӗтсе ҫигнӗ телейсӗр Йарут- пӗтет сӑмахсем. Ачасен „активлӑхӗ“ калама ҫук
кинӑн. Ури кутӑнланса утасшӑн пулман. Кӗлетки ҫӗкленег. Пӗри: ,А к ӑ сушчествитӗлнайа ҫийетӗп“,
урам варринех йӑванса кайнӑ. Ҫӑварӗнчен ерех тесе ҫӑкӑр чӑмлассипе вӑхӑтне иртерет. Тепри
фонтанӗ сирпӗннӗ.
60—70 тӗслӗ хуҫкаланса гимнаҫтикӑ упражненийӗБиктим ирӑв та Тикешри учитӗл. Вӑл литровкӑ- сем тӑва-тӑва илег. Хӑй: „физкуЛ)Турӑ тӑ в а т ӑ п “
семпе поллитровкӑсен „ҫарне“ ачасене вӗрентес тесе ҫухӑрат. Хӑшӗсем „ирӗк тем ӑпа“ ҫыру ҫыӗҫрен 77 хут ы тларах йурата!’. Ҫапла пӗрре, лит- раҫҫӗ._ Пӗрин йурласси килнӗ, ,Б у р я мглою“...
ровкӑсене питех те йуратнипе, в ӑ л шкултах, хӑй йурлат. Тепри вырӑсла калаҫма вӗренес тесе пу./ь>
пуш атнӑ литровкисене ыталаса выртсах ҫӗр каҫ- тем те пӗр ҫухӑрат. Ҫӗмӗрлет клас. Ак хад), ха/ь
нӑ. Ах, нийепле те уйӑрӑлас килмест ун пӗтӗм
йӑванса кайас пек силленет шкул сасӑсен хӑвачӗпыр тӗпӗнчен йуратнӑ кӗленчисенчен!
пе. Пӗтӗм Аслӑ Пинере йанратат вырӑс чӗлхи
М йаҫников—районри чи паллӑ ерех тусӗсен урокӗ. Вӑл сас пиркийех, пуҫ ҫаврӑнат, теҫҫӗ
улӑпӗ, Вӑрмарти вӑтам шкул преподаватӗлӗ. Унӑн пинерсем.
хырӑмне те ерех пички вырӑнне туса йанӑ. Вӑл
Райҫугӗҫпайӗпе Ҫутӗҫ комиссариатне ҫитейтӗнчери чи паллӑ ӗссӗрсемпе те ӑмӑртӑва тухма мест-ши вӑл сасӑ? Вӗсене кансӗрлемест-ши ӗҫлепултарат. Анчах пӗчӗк инкек
пур ун: ыйӑх ме? Ҫакна пӗлесшӗн пинерсем.
пусни ка вс ӗ р л ет урокра. Пукан ҫинче ларнӑ ҫ5рҪапла,
ачасен „активлӑхне* 3— 4 кияометр
тех ыйӑх океанне тытӑна!’ путма. Ҫӑварӗ харлаҫӳлеле хӑпартса
йанипех ӗнтӗ Дормидонтӑвӑн
тат, сӑмси шӑхра](—пуҫланат кӗҫех кичемлӗ кон„ҫитӗвӳсем “ пысӑк. „П лохӑ” отметкӑсем кам ун
церт. Ачасем, Мйаҫников сӑмсипе ҫӑварӗ укҫасӑ- чухлӗ пама пултарӗ. Ку ҫеҫ-и. Тата вӑл протулрах паракан кичемлӗ те чаплӑ концерта итлесе сем тӑвассипе те рекорд ҫапат. 2—3 кун шкула
тӑрансан, тытӑнаҫҫӗ тӗл пеме вӗренме.
пыманни, уроксене кайа йулса пыни— к у с е м » ^ Винтовкӑ вырӑнне—алӑ, пул>ӑ вырӑнне— пӑрҫа, к орд ыар-ши?
мишенӗ хӑйех класа пырса ларнӑ, вӑл— МйаҫниҪакӑнпа огч ога пӗтерер те пы сӑк пӑнчӑ ларков сӑмси. Сирпӗнеҫҫӗ пӑрҫа-пу/ьӑсем мишен вы- тар. Ку паллӑ учитӗлсене ҫутӗҫ оргӑнӗсем прерӑнне лартнӑ Мйаҫниковӑн хӗрл ӗ сӑмси ҫинеле.
милеме тивӗҫлӗ пек. „К апкӑн“ та йеплӗ ҫӑмахӗМ йаҫниковӗ тӗл ӗк тӗлленет: ун сӑмси ҫине пӑр сӗне хӗрхенсех тӑмӗ кун пек „мухтава“ тухнӑ
ҫӑваФ пек.
ҫынсемшӗн, 3— 4-шар кило та ҫитерӗ преми шуЧыш кӑпа ӗҫлесе чапа тухнӑ учитӗлсем ҫаксем: чӗпе.
Ч ерн овӑ (Кӗтеснер шкулӗ), Н ик олайӗвӑ (Ч екету
Ҫутӗҫ пайӗн ш татра тӑман инспектӑрӗ
шкулӗ).
^
—— —
К Е П И Р.

Еҫекенсем

Т ӗрӗс мар ӑнланакан

П ӗ рм ай ах ӗҫекен предҫедатӗл:— йулташ ҫекретар, кун пек епӗр кашни кунах ӗҫсе ларсан, пире ҫынсем: кусем ерех кӗленчи ӑшне кӗрсе ларнӑ, тейӗҫ!
Ҫ е к р е т а р :—Е рех кӗленчи ӑшне кӗрсе ларнӑ
твни вӑл: ӗҫ ӑшне кӗрсе ларни, тенийех мар-ҫке!
Х уракас.

— Ма есӗ, Иван М ирончӑ, арамупа пӗрмайах
вӑрҫатӑн, харкаш атӑн.
— Ҫемйелӗх текен йапала ан пултӑр тесе.
Ӑҫта ҫемйелӗх пур, унта ҫитменлӗх пур, терӗҫ
иртнӗ пухура. Арӑмпа ман хуш ӑра ҫемйелӗх ан
пултӑр, тетӗп.
И. Тихӑнӑв.

Ы 1 Ш
Сӑнав
— Тӗлӗнетӗп епӗхам ӑн ачаран.
Хӗлле хӑйне выл,ама урапа тӑват, ҫулла — ҫунашка тӑват(. Кирек мӗнле ӗҫе те кайа йулса
тытӑнат.
— О-о, апла пулсан ҫитӗнсе
ҫитсен вӑл кам пулассине пӗлетӗп.
— Ну?! Кам пулат?
— Вӑл-и?
Вӑл — литературӑ
критикӗ пула¥.

Мӗне ыйтаҫҫӗ
Хӗрлӗ Чутай районӗнчя
Турхан йалсоветӗнче 17 пин
тенкв растратӑ пулнӑ.

— Сирӗн лавкана тавар илме
пыракансем мӗн ытларах ыйтаҫҫӗ.
— Растратчиксене сута пайа.

Т ӗрӗс шут
— Кала-ха, миҫе ҫын пулнӑ
пайан пухура?
— Калех шутласа тухам: Петровпа Григорйӗв кӗтесре шахм ӑтла вы.^аса ларчӗҫ, Синицинӑпа Сахарӑв тепӗр кӗтесре хӑйсем пӗрне пӗри мӗнле йуратни
ҫинчен „пӑшӑлти пӑтти “ пӗҫерсе
иртерчӗҫ,
Ивано з — „Капкӑн"
журнал вуласа иртерчӗ, — пиллӗкӗн...
У лттӑмӗш — Ҫимаковӑ
чӑлха ҫыхса ларчӗ. Ҫидӑрӑв —
карщ инсем ӳкерсе ларчӗ, — ҫиччС. Внҫӗ ҫын президиумра... вуннӑн
пулчӗҫ. Епӗ
докладчик,
есӗ — содокладчик... пурӗ 12 ҫын
пулнӑ.

К улӑш ла хуш аматсем
— Кулӑшла хушаматсем
май. Сӑмахран, епӗ ҫакӑн

нупек

ф акг пӗлетӗп. Хушамачӗ — Бого.^убӑв, хӑй турра пӗтӗм ӑшран-чӗререн йуратмаст. Унӑн помошникӗ пур. Хушамачӗ — Иеверӑв, хӑй турра ӗненет. Тӗлӗнмеле!

Ч ӗркуҫҫи ҫинче

Пуп
— Ҫамрӑксене чиркӳве ҫӳреме вӗрентес тесе, типӗ, тутлӑ
мар проҫвирсем вырӑнне, пирожнӑйсем пӗҫерес, тетпӗр.

Иртсе кайнӑ

— Хӑйне хӑй актизист тесе
ҫӳрет, кӑнтӑрлахи кӗлӗре чӗркуҫҫи ҫинчех тӑрса иртерчӗ.
— Чӗркуҫҫи ҫинче тӑрса иртерчӗ? Чейе вӑл. Тултан чӳрече
витӗр никам та ан куртӑр тесе
апла тунӑ ӗнтӗ вӑл.

— Турӑ етемрен чӑнахах иртсе кайнӑ иккен.
— Иртсе кайни ӑҫтан паллӑ?
— Ӑҫтан? Епӗр хӑшпӗр етем
икӗ питлӗ пулат, тетпӗр. Пупсем
вӗрентнӗ тӑрӑх, турӑ икӗ питлӗ
мар, виҫӗ питлӗ.

Йут ш ухӑш лӑ етем
— Кала-ха: етемӗн пуҫ мимине мӗншӗн тӗреклӗ, никам кӗмеле мар хупӑ ӑшне вырнаҫтарнӑ.
— Хӑвӑн
шухӑшусене
пытарма.

Заҫеданисем тума
йуратакан
— Илле М уромӗц вӑтӑр
ҫул ларса иртернӗ, тет.
— Мӗнле заҫеданире?

виҫӗ

Кооперативра растратӑсем
пулкаланӑ йалта
Авалхи грексен М еркури йатлӑ турӑн уринче ҫунат пур (ҫапла ӳкернӗ ӑна авал грексем).
Ачасем М еркури туррӑн кӗнеке
ҫине ӳкернӗ сӑнне пӑхса лараҫҫӗ.
— Ҫакӑ Меркури — авалхи
грексен суту-илӳ турри.
— Мӗншӗн унӑн уринче ҫунат
пур?
— Тарма ҫӑм ӑлтарах пултӑр
тесе... растратӑ тусан.

Местком членӗ
— Член укҫи тӳлеменнисен
спискине ӑҫта ҫапас? Ӑҫта ҫапсан вулакансем нума^рах пулӗҫ?
— Кирек ӑҫта ҫапсан та йурат, анчах спискӑн хӑрах кӗтессине „пит ҫекретнӑ“ тесе ҫыр.
Вара никам та вуламасӑр иртсе
каймӗ.

Укҫа тӳленӗ чух
Ш упашкарта патент туйанмасӑрах частнӑй йӗркеп*
ҫӗвӗ ҫӗлесе пурӑнакансем
пур. Ҫӗвӗ ҫӗленӗшӗн питӗ
хаклӑ илеҫҫӗ.

— Йулгаш! И лтм естӗн-и—пӗри „хурах, ҫаратаҫҫӗ“ тесе кӑшкӑра](.
— Илтетӗп.
— Ма кӑшкӑракана ҫӑлма чупмастӑн?
— Нимех те
марҫке — пӗр
гражданин коҫ1(ум ҫӗленӗшӗн ҫӗвӗҫе укҫа тӳлет.

Кӗске калавсем
Ирӗксӗрех ӗҫлемеле
— Лӑпкӑн ӗҫлеме памаҫҫӗ!—тесе тарӑхса ларнӑ Ҫырмакасси йалсовет предҫедатӗлӗ, аллинчи
ручкине сӗтел ҫине сиввӗн
хурса.—М алашне
мӗнле ӗҫлемелине пӗлместӗп ӗнтӗ.
— Самокритикӑ ҫав тери вӑйлӑн сарӑласса кам
пӗлнӗ'Ха,— тенӗ предҫедатӗл ҫине хӑйусӑрӑн пӑхса
ҫекретарӗ.— М ӗн тусан аван пулӗ-ши?
— Мӗн тӑвасси паллӑ. Еҫпе килекенсемпе кӑмӑлӑн калаҫмала. П лакатсем , лозунгсем ҫапмала.
— Анланатӑп,
ӑнланатӑп,—тенӗ ҫекретарӗ.—
„Ыйтмасӑр кӗме й у р а м а с т“ тенӗ плаката курсан,
йалсоветра бӳрократисӑм пур, тесе кэлаыа пултараҫҫӗ. «Ыйтмасӑрах к ӗ р “ тесе ҫырнӑ плаката
ҫапсан, апла калама пултараймаҫҫӗ.
— Тӗрӗс,— тенӗ предҫедатӗл хӑйӗн ҫекретарӗн
ӑс-тӑнне кӑмӑлласа.— Тата акӑ кунта: „Бӳрократисӑм тӑшман, унпа кӗреш, ҫӗнтер ӑ н а “ тесе мӑн
саспаллисемпе ҫырса ҫапмала.
— Тум тире те кӑш тах улӑш тарм ала пулӗ. Сӑмахран, есӗ ш лепкепе ҫӳретӗн. Ш лепке тӑхӑнас
вырӑнне, кепкӑ илсе тӑхӑнан пулӗ. Ахалӗн „йз.асовет предҫедатӗлӗнче шлепке ларат" тесе калама
пултараҫҫӗ.
— Тӗрӗс!— тенӗ йзлсовет предҫедатӗлӗ.—Йӑвӑр
вӑхӑт ҫитрӗ. Вӑрттӑн сасӑлас йӗркесем... Самокритикӑ сарӑлнӑ...
И ккӗш ӗ те пӗр самантлӑха нимӗн чӗнмесӗр
ларнӑ хыҫҫӑн, предҫедатӗл хӑй ш ухӑшӗсене малала калат:
— М алала мӗн пуласси паллӑ мар. Тӑтӑшах
хӑраса пурӑнмала. Ну, самокритикӑ, самокритика!..
„Сам окритикӑ тумали ерне , ,ву н ӑ к у н л ӑ х “... ну
калӑпӑр, хӑт „уйӑх“... иртерме хушнӑ пулсан... Ҫав
числаран пуҫласа ҫав числана ҫитиччен самокритикӑ кампанийӗ п ы м а/а, тесе срукне малтанах кӑтартса панӑ пӳлсан,—тӳсм е пулӗччӗ. Срукне кӑтартман-ҫке-ха. Капла ыран ыӗн пулгсса кӗтнипех
ырханланса кайӑн... Чире йерӗн.
Предҫедатӗл шавлӑн сывласа илсе чӳрече витӗр
пӑхнӑ та, урампа пӗр колхозник пынине курнӑ.
— Ҫавӑ та суйлавҫӑ та. Ҫавӑ та мана -хирӗҫ
сасӑлама пултарат те. И рӗксӗрех ӗҫлес пулат,—
тенӗ те, папкӑ ӑшӗнчен хутсем кӑларса ӗҫлеме
тытӑннӑ. Ҫекретар те ҫавнах тунӑ.

— Мӗн пеккине пӗлместӗр. Калам: ман шухӑшпа ҫак кӑрандаш пирӗн аслӑ бухгалтӗр пек.
Службӑра чухне аслӑ бухгалтӗр кӑрандашӑн ҫак
вСҫӗ пекех хӗрлӗ: тӗрӗслӗх ҫинчен калаҫат, обшчӗсгвӑ ӗҫӗсене тӑвассинчен пӑрӑнмаст. Килте...
Вӑл кӑрандаш ӑн кӑвак вӗҫне кӑтартрӗ:
— Килте кӑрандашӑн ҫак вӗҫӗ пек: Мункунта
ҫӑмарта хӗретнӗ, арӑмӗпе ним сӑлгавсӑрах вӑрҫа](,
сыпма йуратат.
Ҫав вӑхӑтра кӗтмен ҫӗртен пулӗме аслӑ бух1а л гӗр тавӑрӑнат.
— Мӗн ҫинчен сӑмах ҫапса ларатӑр?—ыйтат
вӑл.
— Ак ҫак кӑрандаш па сирӗн ҫинчен калаҫса
илтӗм ӗр,—терӗ помошник,—есӗр хӑвӑра хӑвӑр
йим шеллемесӗр ӗҫлетӗр тетӗп. Пирӗн учрежденийе килсе кӗнӗ чухне есӗр кӑрандашӑн ҫак вӗҫӗ
пекех хӗрлӗччӗ, халӗ хӑвӑра-хӑвӑр шеллемесӗр
ӗҫленипе, кӑрандашӑн ҫак вӗҫӗ пекех пулса кайрӑр... Куҫ айӗсем кӑвакарнӑ. Апла аван мар. Сывлӑхшӑн тӑрӑш ас пулат. Отпуска каймала.
— Чӑнне калатӑн!—терӗ кӑматлӑ сасӑпа аслӑ
бухгалтӗр.— Канма вӑхӑт ҫитнӗ. Есӗр каламан
пулсан отпуск ҫинчен аса илес те ҫукчӗ,—терӗ
^картӑ ҫинчи Крым ҫурутравӗ ҫине пӑхса.

Ӑ е-хак ӑл

Ача ам ӑш ӗ пулнӑскерсем иккӗн урамра каска
ҫинче калаҫса лараҫҫӗ. Унтах вӗсен ачисем выЛ)аҫҫӗ. Амӑшӗсем ачисем ҫине пӑха-пӑха илсе, акӑ
ҫапла калаҫаҫҫӗ:
— 'Ха/{)хи ачасем... Тӳркес...
— Чӑрсӑр... Пире хамӑра хывман... Акӑ, сӑмахран, вӗсен ӑс-хакӑлӗ... Пирӗн ӑс-хакӑл мӗн тери
нумай пулнӑ... Ача чухне мӗн пулвине халӗ те
астӑватӑп. Сӑмӑхран, чи-чи кӑсийа сӑвва халӗ те
астӑватӑп. Манӑн ултӑ ҫулхи Ко./ь2 хӑйӗн ҫӗнӗ
ашшӗн йатне манат. Епӗ ӑна: .санӑн ҫӗнӗ аҫу
Ҫергей П л атон ч ӑ“ тетӗп. Ҫергей Платончӑ! Вӑл
унччен пулнӑ ашшӗне Павл Петровича асӑнаФ:
.М анӑн атте Павл Петрович* тесе ҫӳрет. Ӑсхакӑлӗ ҫителӗксӗр. Епӗ „Чи чи ьӑсийа“ сӑвва
халӗ те манман. „Чи-чи кӑсийа, ӑҫта кайан, кӑсийа, кантӑр вӑрри ҫимешкӗн й е“...
„Йе хуҫи курсассӑн“... Манӑн хӗрсм те,санӑн ывӑлу пекех. Ӑс-хакӑлӗ свх^л. Часах ма^й»!.
Йӑван^вырӑнне, Елексантр та, тет, Ҫитӑр та, тет.
Б ухгалтӗр кабинетран тухрӗ. Унӑн помошникӗ Халӗ Йӑвана качча тухни пайанхипе виҫӗ кун,
счетоводкӑ ҫине пӑхса илчӗ те, бухгалтӗрӑн пӗр вӑл Ҫитӑра, хӑш чухне Е лексангӑра асӑна'?. Есӗ
вӗҫӗ хӗрлӗ, тепӗр вӗҫӗ кӑ ва к кӑрандашне тытса, калаш те, „Чи-чи кӑси й ан а“ вӗренни 25 ҫул, ҫапах
ыттисенчен ыйтрӗ:
епӗр ӑна халӗ те манман. Ачасем хӑйсен ҫӗнӗ
— Ҫак кӑрандаш, сирӗн шухӑшӑрпа, мӗн пек? „аш ш ӗсен“ йачӗсене те манса пыраҫҫӗ,— терӗ те,
— Мӗнле „мӗн п е к “. Кӑрандаш кӑрзндаш ах ӗн- йӑвӑрӑн сывласа илчӗ.
тӗ вӑл...
—
М.

Икӗ вӗҫлӗ

Хӗрпе каччӑ
— Ес мана мӗншӗн качча пырасшӑн мар-ха,
епӗ питӗ илемсӗр каччӑ-им?
— Унпа мар.
— Тата мӗншӗн, йе епӗ ӗҫлеме пултарайман
ҫын-и, йе манӑн ҫитм енлӗх пур-и?—те с е сӑмах
хуш нӑ каллех каччӑ.
— Пур ҫав, таш лам а пӗлместӗн... Епӗ питӗ
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ташлама йуратакан ҫын. Ав, Аслӑ Арапуҫӗнчи
вӑтам шкулта вӗрентекен Пандикӑв Иван, хӑй
ташлама пӗлмест те арӑмне кашни вечӗртан кайнӑ чухне, ҫынсем курмала мар тӗ т тӗ м р е х каҫ
пулсан: „Мансӑрӑн ма т а ш л а тӑ н “, тесе ҫул тӑрӑх
хӗнесе кайа1',— тенӗ хӗр.
И. Анатри.

Йапӑх сат

Н. Ҫверчков ӳкерчӗкӗ.

I

Пӑх-ха унта! Мӗн куран?
К ач акасем к ы ш л а с а йанӑ улм уҫҫи сачӗ к у р а т ӑ п .
Тата мӗн куран?
Л а з ӑ р ӗ в йулташ ҫитес с у й л ав р а к о л х о з пред ҫед атӗл ӗн ч ен тухса ӳкессе курап.

Вулассине механизацилени
П исатӗлсен пуххинче Т ал ви р .п а р а н к ӗ пӑлхавӗ* ҫинчен историлӗ ром ан ҫы р и а ҫул тал ӑк хуш ш инче 300 том
кӗн еи е, 2.800 ар х и в м атер и ал ӗсеи та т а чӑваш ф о;ьк;ъорне
пӗтӗм пе вуласа тухрӑм , тер ӗ.
Тагайбв-Сурпан ӳкерчбкӗ.

ТАЛВИР: К ноп кӑ п ^сап та, к ӗн ек есем хӑй сем ех ҫӳ л ӗк ҫи н чен п ӗрерӗн -п ӗр ер ӗн а н с а пы рса, тӗрлӗ м еханисӑм сем
ви тӗр ту х са, ву л а м а сар а х ву;'ан са, х ӑй сен со д ер ж ан и сен е м анӑн пуҫӑм к уп таш ки н е к ӗр те-к ӗр те х ӑ в а р с а кай аҫҫӗ...

Сӑхӑм Петӗрӗпе Чехобалӑв
(З А Д А Ч Ӑ С Е М )
Сахӑм П етбр вунпилӗк тул тарса вун-ултта ҫит- пулнинчен килнӗ. П ӗрре, вӑл питӗ хы та харлӑтсен пуйма шухӑшланӑ. Ҫак шухӑшпа вӑл пӗр хӳ- тарса ҫывӑрнӑ чухне, Салӑп Кирле тетра1(не кӑсме ҫумне: „ҫакӑнтан правӗлӑсенчен иртӗнсе иртсе йинчен^ кӑларнӑ та пур правӗлӑсене те ҫырса
кайсан ш тр а ф “, тесе ҫырнӑ. Правӗлӑсене Сӑхам илнӗ. Й улташ ӗсене' валеҫсе панӑ. Вара тетратне
П е т ӗр никама та пӗлтермен, правӗлӑ ҫырнӑ тет- каллех П етӗр кӑсйине чнкнӗ.
Ҫывӑрса тӑрсан, С ӑ х ӑ .\1 П е т ӗ р ӗ халӑха штрафра1(не вӑл пӗрмайах хӑй кӑсйинче тытса усранӑ.
Ҫакӑн пирки унӑи йулташ ӗсеи пӗрмай ш траф а лама кайат. Шха1. Хӳме патне темӗн чухлӗ халӑх пыра¥. П урте правӗлӑсем тӑрӑх пыраҫҫӗ. Нэл ексе пынӑ, Сӑхӑм пуйса пынӑ.
Пилӗке пайланакан чи пӗчӗк хисепе илӗр те,
кама та ш трафлама ҫук.
Унтай ш траф тӳлекен ачасен ашшӗсен Сӑхӑм
ана пилӗк хут илсе пулнинчен пӗрре кӑларӑр.
Вара Сӑхӑм П етӗр ҫулталӑкра миҫе тенкӗ ш траф Петӗрӗн чаплӑ ӗҫӗсем ҫинчен унӑн ашшӗне каласа
панӑ. Вара ашшӗ Сӑхӑм Петӗре, ҫӳҫрен йарса
укеи пухнине пӗлетӗр.
Сҫ ӑнӑҫлӑ пынӑ пулсан, Сӑхӑм П етӗр чылай илсе: Петӗр, ш траф укҫисене кунга кӑларса парпуймала. Анчах ӑна икӗ пысӑк инкек пӗтерсех ха!—тенӗ. П етӗр пӗгӗм укҫине ашшӗне панӑ. Вара
аш ш ӗ штраф укҫисене пӗтӗмпех калла ачасене тапӑрахнӑ.
■ӑрса панӑ.Ҫак вара П етӗрӗн иккӗмӗш инкекӗ пулнӑ.
Тӗрремӗш инкекӗ Сӑхӑм П етӗр питӗ ӑйӑхлӑ
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Ҫитӗнсен Сӑхӑм П етӗр хӑйӗн хушаматне улӑштарнӑ, вӑл Чехобалӑв йатлӑ пулса Шупашкарти
радиоузела ӗҫлеме кӗнӗ.
Ч ехобалӑв радиоузелра ӗҫленӗ чухне радио
итлекенсене радио пӑнчӑпа усӑ курнӑ чухнехи
правӗлӑсене пур те ан пӗлччӗр тесе, вӗсене правӗлӑ кӗнекисем паман. Ҫав вӑхӑграх правӗлӑ
пӗлмен абонентсене штрафлама йуратнӑ.
Вйҫӗ вырӑнлӑ чи пӗчӗк хисеп ҫырӑр та, унтан
тӑваттӑ кӑларса тӑваттах пайлӑр. Вара епӗр паллакан абонентран, репродуктӑрне икӗ сехетлӗхе
пӗр вырӑнтан тепӗр вырӑна куҫарса лартнӑшӑн,
Чехобалӑв миҫе тенкӗ ш траф илнине пӗлетӗр.
Ҫак абонента Чехобалӑв виҫ уйӑх правӗлӑ кӗнекисӗр усранӑ, ҫавӑнпа абонент репродуктӑра тепӗр вырӑна куҫармала маррине пӗлмен пулнӑ.
Ш упашкарта 2320 радиопӑнчӑ. Ҫак хисепрен
10 процентне Чехобалӑв кӗнеке памасӑр, правӗ-

лӑсене пӗлтермесӗр усрат, тейӗпӗр. Правӗлӑсене
пӗлменнисем пур те малтанхи абонент чулах
штраф тӳлесен, Чехобалӑвӑн радио абонентсенчен
пухнӑ штраф укҫи мӗн чухлӗ пулнине пӗлмеле.
Епӗр Ш упашкарта Салӑп Кирле йевӗрлӗ хӑйулӑ ҫын тупӑнса, абонентсене штрафа лекесрен
хӑтарассине шанса тӑратпӑр. Правӗлӑсем ҫинчен
ыттисене пӗлтерекен ҫын тупӑнсан, вара Чехобалӑвӑн ҫач пӗрремӗш инкекӗ пула1'. Вӑл вара никама ш траф хурайман пирки чирлесрен шикленме пулат.
Сӑхӑм П етӗрӗ лекнӗ иккӗмӗш инкек Чехобалӑва лекейрес ҫук, мӗншӗн тесен вӑл тӑлӑх, унӑн
ашшӗ ҫук, теҫҫӗ хӑшпӗрсем. Анчах кӑна епӗр
ӗненместпӗр. „Ашшӗ* пурах унӑн, тупӑнсан ӑна
та „иккӗмӗш инкек“ лекессе кӗтетпӗр.
Ш урсӳхал.

„Иачӗ" пур, ӗҫӗ ҫук

Ес нам пулатӑн-ха, йулташ?
Д ан зо лгай , писатӗл. илтнӗ пуц)?
П исатӗл? Д анзолгай?! И лтсех кайм ан. В уламан. Сирӗн м ӗнле-м ӗнле к ӗн ек е иур?
Акӑ!..
Ку член кӗнеки анчах-ҫке!
Вӑл ҫитмест-и мӗн сана!
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Сехре Ҫимунӗ
Пирӗн йалта Сехре Ҫимунӗ йатлӑ ҫыч пур.
Кама кӑна сехӗрлентер.мен-ши вӑл хӑй е.мӗрӗнче!
Шутласа та кӑларайас ҫук. Тултан пӑхма хӑй
ним те мар пек. Куҫӗсем те йӑваш ҫыннӑнаи пек
кӑмӑллӑн пӑхаҫҫӗ. Анчах камӑн кӑна сехри хӑп •
ман-ши ҫав йӑваш сӑн-пуҫлӑ Сехре Ҫимунӗ хӑй
хапхи п а тн е л е у тс а пыаине курсан. М ӗскӗнҫы ннӑв
темӗнле инкек ҫывхарнине сиснипе чӗркуҫҫи вӑйӗ
те ш алтӑрах пӗтсе ларат. Сехре Ҫимунӗ пыраК'
пулсан мӗн те пулин пулнах!
Калӑпӑр, Сехре Ҫимунӗ пӗр-пӗр ҫамрӑк арӑмлӑ ҫын патне пырса кӗрет. Сӑмах хыҫҫӑн сӑмах,
хыпар хыҫҫӑн хыпар. Пайтахчен в^л хӑй сӑмах» е
тӳррипех каламасӑр ҫынна асаплантарса лараг.
Ик-виҫӗ чӗлӗм туртса йарсан ҫеҫ вӑл ҫамрӑк
упӑш ктна куҫ хӗссе илет, вӑрттӑн каламали сӑмах пуррине систерсе, пӳрнисемпе тумтир а р 1 и
айӗнчен темӗнле паллӑсем туса кӑтартат!'.
— Калама та ырӑ мар та .. — тесе пуҫлат в а р 1
вӑл ҫамрӑк арӑм картиш неле тухсан, татах чӗлӗ.м
тултарм а пикенсе. — Хӑвна ш еллесе кӑна, шӑллӑм. Урӑх ҫын пулсан, ҫӑварӑма та уҫас ҫ у к ч ӗ ..
Ҫамрӑк ҫын хӑй те хӑй мар лара1.
— Ес, шӑллӑм, арӑмна сыхларах пурӑн. Епӗ
ӑна хамӑр касри пӗр м аттур йӗкӗтпе уллах вырӑнта калаҫса тӑнине курсаттӑм. Ҫынсем те кал а ҫ к а л а ҫ ҫ ӗ .. Ҫамрӑк ҫынсем вӗт, мӗн тӑвас
т е т ӗ н . . Ы тлашши шанма ҫук. И ӗкӗт йатне-и?
Е-е-е, ҫук, шӑллӑм, ан та ыйт. Калаймастӑп. Харкашу тухма пултарат. Ан та ыйт...
Сехре Ҫимунӗ пӗрре хӗрелсе, тепре кӑвакарса
кайакан ҫамрӑк ҫын ҫине пӑхса илет те, тахҫантанпа пуҫ ҫинче тӑракан ӗҫе тунӑ хыҫҫӑнхи пек,
кӑмӑллӑ сӑн-пуҫпа теп ӗр киле тухса утат.
Ҫакӑнтан
пуҫланса ҫа.мрӑк арӑмпа упӑшки
хушшинче чӑркӑшу тапрана1‘. Унччен ш ӑкӑлтатса
калаҫнӑ ӑшӑ сӑмахсем манӑҫа тӑ рса йулаҫҫӗ .
Сехре Ҫимунӗ ҫула май пӗр-пӗр йулашки
йединоличник патне пырса кӗрет.
— Аван-и! — т е т вӑл хуҫасем хӑйне курнипе
хыпӑнса ӳкнине асӑрхаман пек пулса. — Мӗпле
пурнатӑр?
Унтан пит-куҫне сасартӑк кичем летсе пӑшӑлтатма пуҫла’^:
— Иртнӗ ернере иасара кайса килтӗн мари-ха
есӗ? Милици таврашӗ курмарӑн пул) есӗ унта,
Петӗр?
— Милици-и? Т ӑхта-ха... Курнӑ пулас. Тӗрӗс,
пӗрне курсаттӑм. Манран икӗ кило ҫу сутӑн илчӗ.
— Курнӑ еппин. Р айонри милицисем сан ҫинчен ырӑ мар калаҫаҫҫӗ. Тем пирки актӑсем те ҫырнӑ, тет. Тахҫан пулнӑ ӗҫе асӑнаҫҫӗ. Хучӗсене
халӗ прокурора панӑ п у л м а л а ..
Сехре Ҫимунб тухса кайсан, П етӗр текен ҫын
сехӗрленсе ӳкет. П ӗр сӑлтавсӑрах картиш ӗнче
вы ртакан йӑттине хӗнесе кӗрет. Темӗнле инкек
сиксе тухасса кӗтме пуҫла]^.
Ҫуркуннехи хӗвеллӗ кун. Пӗр колхозник патне
ш икленсе пӑхкаласа Сехре Ҫимунӗ пырса кӗрет.
„Ҫын курм ас¥-ш и“, тенӗ пек тӑтӑш рахах алӑк
ҫине, йе урамала пӑха-пӑха илсе п ӑш ӑлтатса калаҫма пуҫла^:
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— Сыхланарах пурӑн, тӑванӑм! Сан ҫинчен йал
хушшинче ырӑ мэр сӑмах ҫӳрет. Ик-виҫӗ ҫынран
та илтрӗм ӗнтӗ. Вӑл ҫапла та вӑл капла, теҫҫӗ
йаланах. Асӑрхан ..
— Ман ҫинчен-и?— тӗлӗнсе ыйта^^ вара леш ^.—
Камсем? Мӗн калаҫаҫҫӗ? Нимӗскер т е т у м а н е п ӗ !
:г- Вут
хутмасӑр тӗтӗм тухмасК, теҫҫӗ, тӑванӑм! Сӑлтӑвӗ пур тӑр ҫав. Ҫапла, калаҫаҫҫӗ...
Илтӗнет... Вӑрман хӑлхалӑ, хир куҫлӑ, теҫҫӗ ваттисем. Килме те ырӑ марччӗ те, хӑвна шеллесе
ҫеҫ килтӗм. Урӑх ҫын пулнӑ пулсан, ура та йарса
пусас ҫукчӗ...
Хӑй каланӑ сӑмахсене т^та та ытларзх ҫирӗплетсе Сехре Ҫимунӗ килне хыҫэлти алӑкран
тухса кайат!'.
Колхозник хуйха ӳкет. Ҫурхи илемлӗ ҫанталӑка
асӑрхами пула1'. Каҫсерен ӑна хӑруш ӑ тӗлӗксем
курӑнма тытӑнаҫҫӗ. Ырханланса кайа1'. Йаланах
„Темӗскер сиксе ан т у х т ӑ р ч ч ӗ ' тенӗ пек пур ҫын
ҫине те ш знмасӑр пӑхма пуҫла¥...
Кайарахпа йал ҫыннисем ҫынсене сехӗрлентерсе ҫӳрекен Сехре Ҫимунӗн айванне сиссе ҫитрӗҫ.
Вӑл „ҫапла“ те т пулсан, есӗ те ҫапла те, вӑл
калзкан „хыпарсене“ тахҫанах пӗлнӗ пек кЗтарт,
варз ӗҫ те пӗтрӗ.
Калӑпӑр, Сехре Ҫимунӗ пӗр-пӗр колхозник патне пырса кӗрет. Ҫантэлӑк ҫинчен, лавккана пусма таварсем нумай тийесе килни ҫинчен тата
ытти ҫавнашкал ӑпӑр-тапӑрсем ҫинчен калаҫкаланӑ хыҫҫӑн, сӑ.мах майӗпе пек кӑна, Сехре Ҫимунб хӑйӗн йуратнӑ сукмакб ҫине ӳкет:
— Сан ҫинчен йзлга ырӑ мар хыпар ҫӳрет.
— Ҫӳретӗрех. Ҫӳресен-ҫӳресен чарӑнӗ-ха.
Ларсан-ларсан Сехре Ҫимунӗ сӑмзх пачах урӑх
йапала ҫинчен хуската!':
— Илтмени? Сирӗн ҫулхисене кӑҫал таҫтз илсе
каймала, тег.
— Чӑнах еппин? Ен илсе каймаҫҫӗ пу/ь тесе
хуйхӑрса пурӑнаттӑм-ха. Кайса курса ҫӳрес тетӗп
пӗрре...
— Ара, есӗ кайӑн та, ар1му йулат ҫке-ха. Ун
ҫинчен Кӗркурипе ҫӳрет тесе калаҫкала^^чӗҫ.
— К ӗркури те ман ҫулхийех. Вӑл та пыра1‘.
Сехре Ҫимунӗ татах парӑнасшӑн мар;
— Л авккара тӑвар пӗтм еле, тет.
_
— Пӗтсен тийесе килӗҫ-ха.
'
— Тийесе килмели те пӗтнӗ тет.
— Суйаҫҫӗ ӑнз. И ртнӗ ернере ҫеҫ станца
5 вакун тийесе килчӗҫ. Хам куртӑм.
Сехре Ҫимунӗ тем ш ӗн тарӑхнӑ пек пулса
килне тухса ута¥. Анчах чӗлхи кӗҫӗтнине чараймасӑр ҫулд май каллех пӗр-пӗр йединоличник
патне пырса кӗрет;
— Йединоличниксене колхоза ирӗксӗр кӗртмеле, тет.
— Епбр ирӗклӗнех кӗретпӗр. Ха.^ ҫеҫ ззйавлени ҫырма ш угласа л араттӑм -ха,— тет вара кил
хуҫи.
— Ара, йединоличник йалта пӗр есӗ ҫеҫ марҫке-ха.
— Ыттисем те кӗресшӗн. Никам та ирӗксерлемест.

Сехре Ҫимунӗ ҫынсене нимӗнпе сехӗрлентерме
аптӑранипе тарӑхса килне тухса утат.
Ҫулталӑк хушшинче вӑл нихҫан та 30— 40ӗҫкунӗнчен ытлз тӑваймасчӗ. Колхоз клубӗн хӗрлӗ
кӗтесӗнчи ҫтена хаҫатӗнче уйӑхӗ-уйӑхӗпе Сехре
Ҫимунӗн вӑрӑм чӗлхелӗ кулӑшла сӑнӗ ҫакӑнса
тӑрат(чӗ.
Кӑҫал ҫуркунне епӗ хулзран йала отпуска
таврӑнгӑм. Каҫпа йулташсемпе пуҫтарӑнса кино
кӳрма клуба кзрӑмӑр. Кизо пуҫланасса кӗтсе
ҫтена хаҫачӗ патне пырса тӑтӑм. Хаҫатӑн шап
варри тӗлпе Сехре Ҫимунӗн вӗр ҫӗнӗ коҫ¥умпа
ӳкернӗ сӑнне ҫапса хунӑ. „КоН)ух-ударник“ тенӗ
картӑчкӑ айне. Сехре Ҫимунӗ ҫинчен ыйтса пӗлме йулташсене шырама тытӑннӑччӗ кӑна, ман пага
Ҫимун хӑй пырса зухрӗ.
— Авани!—тетӗп х з й х и с к ‘рӗнне аллине чӑмӑртаса.—Мӗнле капла?
— Сӑн пирки калатни?— тет Ҫи.мун кулкаласз.—
Ара, ҫаплах. Ҫынсем сехӗрленми пулчӗҫ. Еҫе
пикентӗм. Кӗркуннеччен стаханӑвцӑ йзтне илме
тӑрӑшса пӑхас тетӗп.
Уй-хир Х в е т ӗ [ӗ .

Вутпуҫҫисем
♦ ♦ Енӗшкассинчи (Ҫӗрпӳ районӗ) х у г л а сахзл
пӗлекенсене вӗрентекен Абрамӑв кашни кунах 2
ҫынна икшгр задачӑ шутлаттарат, унсӑр пуҫне
кашни каҫах картла выл)ама 6 ҫынна вӗрентсе
кӑлзра^.
Ваҫ. И в ан ш ков.
♦ ♦ Чӑваш Чукасак йалӗнче (Пушкӑрт республикӗ, Аургаз районӗ) вулав ҫуртне кӗреп тесен,
йе улма подвалне кӗрен, йе чзх фермине кӗрен,
мӗншӗн тесен вулав ҫуртне улма йе урӑх ҫимӗҫ
кӳртеҫҫӗ те, кӗнекисене урӑх ҫӗре куҫараҫҫӗ. Чӑхчӗпсем те ҫавӑнтах кӗнекесене вулас шухӑшпа
ҫӳреҫҫӗ. Ку.^турлӑх ӑҫти курӑнмаст.
(М.).
♦ ♦ Сиккассинчй (Канаш районӗ) Ш мидт йачӗпе
хисепленекен промколхозри шыв арманӗ ҫичӗ тӗревӗҫпе тӗрекленсе тытӑнса тӑрат, правлени предҫедатӗлӗ Майорӑв ҫичӗ тӗревӗҫпе те тӗрекленсе
тӑма пултараймӗ, мӗншӗн тесен арман пӳртӗнче
вӑл йаланах ӳсӗр лара1'.
Иванов.
♦ ♦ Йетӗрне районӗнчи Пушнар колхозӗн канце4)арнуч^--ҫырмали хатӗрсем ҫук пулас: колхозниксен '|рРунӗсене шутласа ҫырман, 1935-мӗш ҫултанпа правлени ӗҫӗсене ревизи туса протокол
ҫырман. Ҫырмали хатӗрсем ҫукр.н пулсан, тупса
памала. Ҫыракансем ҫукран пулсан, ҫыраканӗсене
ҫӗнӗрен тупса ларт.У13ла. Пенин.
♦ ♦ Ш ӑмӑшри (Ш упашкар районӗ) Водопйанӑв
йачӗпе тӑракан колхоза 1934-мӗш ҫулта куҫса
ҫӳрекец киноаппаратпа премиленӗ. Анчах куҫса
ҫӳрекен киноаппарат халӗ куҫса ҫӳремест, тӗпсакайӗнче пӗр вырӑнтах лара]1. Киноаппарата
куҫса ҫӳреме урасем туса памала.
♦ ♦ Хуракассинчи (Сӗнтӗрвӗрри районӗ) вӑтам
шкулти агроном-учитӗл Офицерӑв Н. И. шкулӑн
химипе физикӑ урокӗсенче опытсем тунӑ чухне
ҫунтарма панӑ денатурата 9 литр таранах ерех
вырӑнне ӗҫсе йанӑ. Ку опыта вӑл никама систермесӗр (вӑрттӑн) тунӑ. Опытсене ҫавӑн пек вӑрттан тума йурат-ши?
Х уракассем .

АЧА-ПӐЧА КЕТЕССИ

САН)КА
,

Хӑщпӗр йалкорсем хаҫатра йе „Капкӑн* журналра тухиӑ ытти ҫынсен заметкиееае илеҫҫӗ те, йал йачӗсемпе
заметкӑра асӑннӑ хушаматсене улӑштарса редакцине йараҫҫӗ.

— Асту, СаН)Ка, пӳрте ҫапнӑ хаҫата ҫурнӑшӑн
аҫу вӑрҫат!
— Епӗ аха/ь ҫурмастӑп вӗт. Заметкӑ пирӗн йалтй ӗҫ ҫинчен ҫырнӑ пекех те, епӗ ӑна касса илетӗп те, йачӗсене улӑштарса редакцине йаратӑп.
П. И п д ӳков

Ачаш ача
А м ӑ ш ӗ : — Ачам, мсн пулчӗ сана ытла та хытӑ макӑратӑн?
А ч и : —Енер вы./ь^ъэнӑ чух питӗ хыт ӳкрӗм те
чӗркуҫҫине ыраттартӑм.
А м ӑ ш ӗ : — Енер ыратнишӗн пайан макӑраҫҫӗ-и
вара?
А ч и : — Ӗнер еп киле ҫухӑрса килнӗ чух есӗ
килте пулмарӑн та, пайан та пулин макӑрса кӑтартас, терӗм.
В. Ивле.

Ҫыру урокӗнче
У ч и т ӗ л : Иванов, мӗншӗн есӗ йаланах тетратне
вараласа, сарлакӑшӗпех ҫыратӑн. Графасем тӑрӑх
та ҫырса пымастӑн та...
Ач а : Сире .очень п л о х о “ лартма вырӑн ан
пултӑр тесе.
В Йӗпли.

Ыйтупа ответ
Ы й т у : — Хӑй ҫӳллӗшне вӑрӑмлатма йе кӗскетме пулгаракан етем пур и?
О т в е т . Пур. Америк ҫынни, Виллийазу хушаматлӑскер, хӑйӗн ҫӳллӗшне пӗтӗм хачӑх умӗнче
10 сантиметр ӳстерме пултара](. Именкассинчи
(Трак райоаӗ) вӑтам шкулта вӗренекенсенчен чылайӗшӗ хӑйсен ҫӳллӗшне ӳстерме пултараймаҫҫӗ
пулин те, мӑнӑн курӑвас тесе, урам тӑрӑх пӳрне
пысӑкӗш пируссем туртса ҫӳреҫҫӗ.

ГеограФИ урокӗнче
— Ивзнов! Епӗ сана кэрттӑ ҫинче Крым ҫурутравне кӑтартма хушрӑм, есӗ темӗскер Казбек тӑвӗ ҫине улӑхса кайнӑ.
— Ту ҫине улӑхсан лайӑхрах курӑнат, терӗм,
Петр Иванович!

Лавкара
— Ҫӑмӑр вӑйлӑ ҫӑват. Сана, пӗчӗк ачана, ҫӑмӑр
айӗнех пирус илме чуптарнӑ. Икӗ пачкӑ терӗн-и?
— Иккӗ ҫав. Пӗрри — атте ваЛ)ЪЧ, тепри — хама ва/ь/ЬИ-
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МИТТА ПЕТӖРӖ

ТУРХАНТИ ТУСЛМСЕМ
Турхан йалӗнче манатак ҫанах пӗр качака сухаллӑ, ҫинҫерех пилӗклӗ мйн ҫын ҫӗлӗк илсех алӑ
панӑччӗ.
— Ӑҫта тӗлпулнӑ еиӗ сана?.. Ытла та курнӑ
ҫын пек-ҫке есӗ,— тенӗччӗ вӑл, манӑн ура тупанӗнчен пуҫласа сӑмса ш ӑтӑкӗсен тӗлне ҫитичченех куҫласа,
— Аҫта тӗлпулнӑччӗ-ши вара?—-тенӗччӗ
епӗ
тӗлӗннӗ пек пулса.
Чылайччен шухӑшласа тӑнӑ хыҫҫӑн хамӑн йата
каланӑччӗ епӗ ӑна, вӑл та мана хӑйӗн йатне каларӗ. Вара пирӗн паллашу ҫакӑ курнӑҫуран пуҫланса кайрӗ. Чей ӗҫме чӗнсе кӗчӗ вӑл. Каллех
калаҫрӑмӑр. М алаш не йаланах пӗр-пӗринпе ҫывӑх
пурнӑпӑр ӗнтӗ тесе, тупа тусах сӑмах татрӑмӑр.
Киле ҫитсен аннене те каласа панӑччӗ епӗ ҫакӑ
ӑнсӑртран курнӑҫса паллашнӑ качака сухаллӑ ҫӗнӗ
тусӑм ҫинчен. „Ҫӗр сум укҫа пуличчен ҫӗр тус
пултӑр, ачам, ҫынпала паллашни питӗ аван“,—
тесе хӗпе р те тт ер н ӗ ч ч ӗ мана анне. Хам та савӑннипе: ҫапла пулмасӑр, тенӗччӗ.
Чӑнласах та питӗ аван пурӑнма пуҫларӑмӑр
епӗр Турханти туспала. Кашни каймассеренех
епӗ чи малтан ун патне чарӑнаттӑм. Арӑмӗ те
паллакан пулчӗ. Хӑш пӗр чухне упӑшки килӗнче
ҫук пулсан та хватер выртса тухма чармас^^чӗ.
Епӗ хамӑра пӗлекен ҫынсенчен шикленсех тӑмастӑп, тетчӗ.
Кайарахпа кӳршисем те мана катаранах палласа
ҫӗлӗк илнӗ май, сывлӑх сунма пуҫларӗҫ. Кӳршин
кӳршисем те пӗлекен пулчӗҫ, вӗсен ачисем те,
хӗрӗсем те, хӗрӗсен аппӑшӗсем те, йыснӑшӗсем
те, хӑйматлӑхӗсем те. Пурте, Турхана пырса кӗнӗ-кӗменех: Килтӗнем, Петӗр,.. П е т ӗ р ! - т е м е пикенчӗҫ. Хӑшӗсем П етӗрка йе Пе¥кӑ, Печкӑ та
тетчӗҫ. Тӗрӗссипе каласан, Турхан йалӗнче манӑн
тус-йышсемпе пӗлӗш-хурӑнташсем хӑвӑрттӑн ӗрчесе йышлӑланчӗҫ. Турхан йалӗ район центӑрӗ
пулса чаплӑланнӑ хыҫҫӑн вӗсен хисепӗ татах та
темиҫе хут ӳсрӗ. Ҫапах та вӗсемпе йулашки ҫулсенче тӑтӑш ш ӑнах тӗл пулса курнӑҫаймарӑм —
ҫавӑн пек в ӑхӑт килчӗ. Манӑн тусӑмсенчен хӑшӗпӗри чылай пысӑк вырӑнсенчех ӗҫлеҫҫӗ тенине
илтнӗччӗ епӗ. Пуринчен те ы тларах пӗр кукӑртарах сӑмсали нихӑҫан т а асӑмран каймас!' — вӑл
йаланах ҫынсене култарма тата ҫав вӑхӑтрах тарӑхтарм а йурата^^чӗ. Халӗ те ҫаплах-ши, тесе
курнӑҫас килетчӗ манӑн унпала. Чӑнласах та халӗ те ҫапла. Акӑ нумай пулмас]( Турхана ҫитсе
кӗтӗм. Чи малтанах ҫак кукӑр сӑмсалӑ тусӑма
тӗл пултӑм. Сасартӑк савӑнса кайнипе иксӗмӗр те
нимӗскер калаҫма лӗлмеремӗр.
— Епӗ васкатӑп-ха,—терӗ вӑл.—Санӑн апатланас та килет пул), столовӑйа кӗр, епӗ унӑн пуҫлӑхӗ пулатӑп.
— Ҫапла терӗҫе ҫав... Йурӗ.
Вӑл кайрӗ. Епӗ столовӑйа кӗрсе йултӑм. П ӗр
турил ке пӑрҫа йашки антарса пачӗҫ. Тултн ҫанталӑкӗ те сивӗрехчӗ те, те ҫавӑнпа, умра ларакан
йашка ҫанталӑкран та сивӗрех пек туйӑнчӗ, Хаы
ҫапах каш ӑк хыҫҫӑн каш ӑк ӑсса хыпатӑп. Ҫӑкӑрне те ҫыртӑм хыҫҫӑн ҫыртӑм хыпса чамлатЗп:
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вӑл ҫеп ҫемҫе, чӑмласа ӗлкӗрме те ҫук йанкӑлтатса анса кайа’?.
— Мӗншӗн капла ку?— тесе ыйтрӑм.
— Ҫапла пулӗ ҫав,—-тере ҫӑкӑр пӗҫернӗ ҫӗрте
ӗҫлекенӗ.— Кӑмакана вутӑ сахал хутнӑччӗ те, начартарах хӑпаланса пиҫнӗ пулмала.
— Вутӑ сахал-и вара! Вӑрманӗ те ку йалтан
аллӑ утӑмра кӑна та... вӑрман айӗнчех ларатӑр та?..
— Вӑл ҫаплине ҫапла та,—терӗ пӗҫерекен.
— Кайса илмесӗр хӑйне хӑй йӑваланса килмест вӗт
вутӑ... Тинӗс варринче те шывсӑр типсе л арм а
пула1^ теҫҫӗ, ҫавӑн пек, вӑрманта пулсан та вутӑсӑрах пурӑнкалатпӑр-ха аранларан ..
Иккӗмӗш нумӗрлӗ тирӗкпе икӗ котлет пырса
пачӗҫ. Вилкӑ кӗтсе ларатӑп.
— Ун пек йапала ҫуккӑ пирӗн,—терӗ котлет
паракаиӗ:—Ҫав йашка ҫинӗ пысӑк кашӑкӗпех илкелесе хыпкала ӗнтӗ кусене те.
— Виҫҫӗмӗш нумӗр— компот! Вӑл кӗленче стакан ӑшӗнче. Ӑна ҫийес тесе пӗчӗкҫӗ кӗмӗл кашӑк
кӗтсе ларатӑп.
— Ун пек йапала ҫуккӑ пирӗн,—терӗ компот
параканӗ.— Хӑвӑн портф ӗлӗнте кашӑк пулмасан,
акӑ хӑйӑ шӑрпӑкӗ чӗлсе килсе паратӑп, ҫавӑнпа
хыпкалӑн.
М ӗнпур апатшӑн 5 тенкӗ те 78 пус тӳлерӗм
те, халӗ те ҫынсене култарма пӑрахман иккен ку
манӑн тус, халӗ те тарӑхтарма пӑрахман, тейекен
шухӑшӑмсене пуҫ ӑшне тултарса хамӑн тусӑм
пуҫлӑх пулса ӗҫлекен столовӑйран тухса утрӑм.
Урампала пынӑ чухне каллех хамӑн нихӑҫан
манман тусӑм, вӑрӑм пӳллӗ Л)аркелӑв хирӗҫ
пулчӗ. Каллех, сасартӑк савӑнса хӗпӗртенипе нимӗнех те калаҫма пӗлмерӗмӗр.
— Ытла та васкатӑп-ха,—терӗ вӑл.— Сана хватер те кирлӗ пулӗ, Акӑ пирӗн „Хресчен ҫ у р ч ӗ “...
пӗчӗк ҫурт. Кӗр те вырт.
Епӗ унӑн пуҫлӑхӗ пулса ӗҫлетӗп.
Вӑл кайрӗ. Епӗ „Хресчен ҫ у р т н е “ кӗрсе йултӑм. Чӑнласах та пӗчекҫӗ ҫурт ку, клуб ҫумӗнче
тӗртӗнсе лара.1. Мӗн пурӗ те пӗр пӳлӗм ҫеҫ, пил ӗк койкӑ, икӗ официанткӑ. Вӗсем питӗ те кӑмӑллӑн йышӑнса илчӗҫӗ.
— Хӑш койкӑ ҫине вырӑн йыш ӑнатӑн;' ^ с р ӗ ҫ
пӗр харӑс.—Ак ҫакӑн ҫине-и, тепӗрин ҫине Ӑ
— Хӑшӗ хӑнкӑласӑртарах, ҫавӑн ҫине вырӑн
парӑр-ха тархасш зн,— тесе йӑлӑнтӑм епӗ.
— Пурин ҫинче те пӗр пекех,— терӗҫ вӗсем.
— Кунта кӗҫӗр есӗ ху кӑна пулатӑн, хамӑр тухса
кайатпӑр. Ҫавӑнпа та пур хӑнкӑласем те пӗр санӑн ҫине ҫеҫ тапӑнма пултараҫҫӗ. Анчах ан хӑра.
Ҫакнашкал сивӗрех ҫанталӑкра вӗсем ытлашшийех ашкӑнмаҫҫӗ.
— Кӑмакинӗ хутмастӑр-им?
— Ҫук ҫав. Вутӑ ҫук. Ҫӑва хирӗҫ вутшанкӑ
хатӗрл есе чӑрманас мар, терӗ те М аркелӑв.
Вырӑна майлаштарма пуҫларӑм. Чи малтанах
питсӗр минтерпе таса мар простӑне куҫӑмсем
сӑнарӗҫ,
— Ҫ а п л а ҫ ав ,— терӗҫ официанткӑсем.—Таса мар
ҫав, СупӑЧ) илсе параймарӗ т е М аркелӑв. Те укҫи пулмарӗ, те алли ҫаврӑнаймарӗ.

Питшӑллине айӑма снрса, портфбле пуҫ айне
туса выртрӑм. Официанткӑсем тухса кайрбҫ.
Клубра купӑс калаҫҫб, йурӑ йурлаҫҫй— итлесе
выртма пйтӗ аван. Анчах ывӑннӑ пӑртак, ыйхӑ
килет. Тусӑмсем асӑмран каймаҫҫб. Столовӑй
пуҫлӑхӑ те, Маркелӑвб те ҫавӑнтахпек, анчах умра ҫук. Вӗсем епӗ вӗсенчен кулнине, вӗсем ҫине
тарӑхнине курмаҫҫӗ. Хамӑн та вӗсен килӗшӳсӗр
ӗҫӗсемлӗ сӑнӗсене курас килмен пек пулчӗ. Куҫ
хупанкисене йерипенӗн хупӑнтартӑм. Ы тти тусӑмсем асӑма килчӗҫ. Турханта нумайӑн вӗт вӗсем.
Авӑ, пӗри. Иванов хушаматли райӗҫтӑвкомӑн
предҫедатӗлӗ пулса ӗҫлет, Жданкин хушаматли
—райхаҫатӑн редактӑрӗ. Тен ҫавсем манмӗҫ-ха
мана, пулӑшӗҫ. Ыран курнӑҫатӑпах вӗсемпе. Хампала ҫеҫ мар, тен ҫакӑ ҫуртпа та, столовӑйпа та
паллаштарасчӗ-ха, тенӗ шухӑшсемпе сивӗ пӳртри
ӑшӑ ыйхӑ ӑшне путрӑм.
ТУРХАН, май уйӑхӗн малтанхн кунӗсем.

Пӑру пумилки
Й етӗрн е
районӗнчи
Йекӗмушкӗн йалӗнче
пурнакан Иван Тимофейӗвӑн чӗчӗ пӑрушӗ внлсе
выртнӑ пулнӑ. Иван ҫак пӑрӑва масар ҫине илсе
кайнӑ чухне ӑна хирӗҫ йалсовет предҫедатӗлӗ,
Филиппӑв хуш аматлӑскер, тайкаланса утса пынӑ.
— Тавӑсйе!— тенӗ Филиппӑв.— Кӑштах ӗҫрӗм-.ха
епӗ, ан йатла...
— Йатламастӑп,— тенӗ Иван— Манӑн т а ӗҫмеле
пула]( пулӗ, хуйхӑ-ха, пӑру вилсе выртрӗ.
— Мӗншӗн вилчӗ тата?
— ЬГратнине чӑтаймарӗ пулмала, — тенӗ Иван.
— Интереснӑ, — тенӗ Филиппӑв. — Еҫес
апла... ӗҫӗпӗр. Пӑрӑва пытарса килнӗ ҫӗре Иван
патӗнче хайхи Филиппӑвпа страхагӗнт Антипӑв
темӗскер ҫыркаласа ларнӑ.
— Аха, хӑнасем те пур иккен,— тенӗ Иван.
— Пур ҫав-ха,— тенӗ Филиппӑвпа Антипӑв пӗр
харӑс. —- П ӑ р у пумилкине иртерме, ӑна асӑнса
ӗҫсе-ҫинӗ ҫӗре килсе ларас терӗм ӗр. Акӑ ӗнтӗ
„ӗне вилнӗ" тесе актӑ та ҫырса хатӗрлерӗм ӗр.

ЛИТЕРАТУРӐ

ХЫ ПАРӖСЕМ

** Чӑваш совет писатӗлӗсен сойузӗн правленийе
суйлав пулас умӗн вечӗр туса иртерме хатӗрленет. Вечӗрӗн йачӗ: „Правленире ӗҫлӗ пулса халиччен ларнӑ етемсен йулашки кунӗсем“.
** ,К а п к ӑ н “ журнал ҫитес к>нсенче чӑваш критикӗсем ҫинчен кӗнеке кӑларма сӗннӗ. Кӗнекине
.Йачӗ пур та ӗҫӗ ҫук“ тесе йат памала.
** ИКС писатӗл Октабӗрӗн 20-мӗш уйавӗ тӗлне
пысӑк роман сыпӑкӗ ҫырма хатӗрленет: тетратсем
илсе хунӑ, Чӑвашиздатран хут та илнӗ. Ҫӳжетне
шырама канмали ҫурта кайма шухӑшла'!.
** , А “ писатӗл хӑйӗн ҫӗнӗ произведенине тӗлӗкре , Б “ писатӗл кригикленине курнӑ. Тӗлӗкрен
вӑрансан, , А “ писатӗл, „Б“ писатӗлӗн халӗ ҫырӑнакан произведенине ҫапса хуҫма, питех те пысӑк рычак хатӗрлесе хунӑ.
** Тӑхти писатӗл иртнӗ пухура чи малтан хӑйне, унтан... хӳрелӗ пӑнчӑсене критиклерӗ. Ҫитес
пухура ҫынсен хушамачӗсене кӑтартса критиклессе
кӗтетпӗр.
** Йалавинӑн „Телей" пйесси телейсӗр пулчӗ:
Чӑвашсен академилӗ театӑрне кӗреймерӗ. Йатавин ӑна рычакпа хирсех кӗртсе йарасшӑн. Рычгкпа хирсе кӗмесен, теагӑрӑа алӑкӗ тӗккине ҫӗмӗрсе
кӗртме шухӑшлат тет (те чӑн, татсах калаймастпӑр).

„Сунарҫӑ халапесем"
автӑрӗ Куҫма Чулкаҫ

— Ене вилнӗ тесе-и! — тӗлӗнсе ыйтнӑ Иоан.

—Чӗчӗ пӑрушӗ ҫеҫчӗ вӗт?..
— Пӑру темеле мар ҫав, — тенӗ агӗнт Антипӑв,— Пӑрушӑн укҫа памаҫҫӗ, ӗне тесессӗн вара
1 4 0 ' ^ к ӗ илме пултаратӑн. Сисеймен иккен-ха
есӗ,^|[рз вӗт пӗтӗм саккунсене пӗлетӗп.
— Ҫапла ӗнтӗ, хут ҫинче ларакан ҫын пӗлетех
ӗнтӗ,— тенӗ Иван. — Мӗнле-ха... Енех тейӗпӗр-и
вара?
— Тенӗ ӗнтӗ, алӑ ҫеҫ пусмала санӑн, акӑ
актӑ!..
^
Алӑ пуснӑ вара Иван пӗр пӑркаланмасӑрах.
Ҫав самантрах сӗтел ҫине ерех тухса ларнӑ, сӑра.
Тепӗр кун ирех Иван Тимофейӗв Й етӗрнене кайса „ӗне“ укҫине сӑптӑрса килнӗ.
П. Ламанас.

♦ ♦ Вӑтакас Татмӑшри (Канаш райвнӗ) колхоз
правленийӗ шӑшисене ку^турлатасшӑн: радиоаппарата тӗпсакайне лартнӑ. Шӑшисем хӑйсемех
тӗпсакайӗнче радио итлеҫҫӗ.
Ва>ьуш.

— „Тен, манӑн теме те ш ухӑш ласа кӑларма
пултаракан ӑслӑ пуҫӑм тата кулӑшла произведени Щ рм ӑ лайӑх темӑ ш ухӑшласа тупӗ“...
(,С унтал“ журналӑн 1937-мбш ҫулхи 1-мӗш номӗрӗнче
пичетлвннӗ Куҫма Чулкаҫ ҫмр1в1нч«к илнӗ).

Хуралҫӑ
Каҫ шӑп. Иалта пӗр сас чӗвӗ те илтӗнмест,
Нумайах пулмаст колхоз правлени умӗнчен,
ҫамрӑксем пулас, йурласа иртсе карӗҫ, анчах вӗсем те каҫӑн тӗттӗмӗ ӑшне кӗрсе кайса ҫухалчӗҫ.
Хӗвеланӑҫ йенчен нӳрӗ сывлӑм тата кон^ухсем
выртмара йурлани кассӑн-кассӑн ҫилпе йала ҫитсе,
таҫта айакка кайса ҫухалаҫҫӗ. Алтӑр ҫӑлтӑр та
тӳпене хӑпарчӗ. Урамри сассем пӗтсенех килсенчи хӑйӑ ҫуттисем те сӳнчӗҫ. Бригадир Иван
хурал тӗрӗслеме тухрӗ.
Ак ӗречӗпе колхозӑн амбарӗсем лараҫҫӗ. Лмбар
патне ҫитрӗ те ик пӳрнине
ҫӑварне чиксе
ши-и! шӑхӑртрӗ. Хирӗҫ сасӑ илтӗнмерӗ, хуралҫӑ
ӑ ҫ т а т а пулин кӗрсе выртыат-ши тесе, амбарсем тавра пӗрик хут шыраса ҫаврӑнчӗ те, хуралҫӑ килӗ йенеле утрӗ. Пӑхат(—ум ратем скер хура мӗлке курӑна1^.
Тӑрса тинкеререх пӑхрӗ, итлерӗ, анчах ни сӗсӑ илтӗнмерӗ, ни хура тӗмеске вырӑнтан ку;ни курӑнмарӗ. Утрӗ малала. Тепре чарӑнса тинкеререх
пахрӗ те — урапа лара парат.
— Камӑн урапи ытлашши пулнӑ-ши? Урам варнех тухса лартнӑ.
— Ей, ш уйттансем , часрах! Часрах йусӑр, кайар малала! — тесе кӑшкӑрса йачӗ урапа ҫинче
выртакавни.
Иван шартах сикрӗ. Мӗншӗн ку ҫын урапине
урама лартса урама тухса ҫывӑрнӑ? Усӗр-и ку ҫын?
— Ей, йулташ! Тӑр, мӗн туса выртан кунта?
— Й а? — тесе урапа ҫине ^тӑрса ларса йӗри
тавра пӑхкаласа илчӗ ҫынви. Ӑна Иван часах палларӗ.
— Вӑт хуралҫӑ! Ма кунта килсе ҫывӑртӑн йе
амбар патӗнче ан тупайччӗр терӗн-и?
— Еп, е-е-п... тепле килнӗ. Шуйттансем илсе
килнӗ пулмала.
— Шуйттан ҫук вӑл, пулма та пултараймаст.
Сана ҫывӑрма мар, хурӑла тӑратнӑ. Иала, колхо-

за намӑс кӑтаргатӑн, Йала култарӑн урӑм вар*
ринче урапа ҫинче ҫывӑрса.
— Амбар патӗнчех тӑраттӑм. Усалсемех илсе
килнӗ.
Ҫав вӑхӑтра икӗ ҫын пырса тӑчӗҫ.
— Акӑ хуралҫӑ! Епир ӑна амбар патӗнче урапа
ҫинче ҫывӑрнӑ ҫӗртен урапипех сан патна илсе
пырасшӑнчӗ, анчах тӑвала ывӑнтӑмӑр та, лартса
хӑвартӑмӑр, терӗ пӗри бригадир ҫине пӑхса.
— Каҫарӑр тархасшӑн! Ним калама аптранӑран,
ҫавӑн пек каласа йатӑм. Халиччен нихӑҫан турра
ӗненменнине, усала ӗненменнияе пайан ӗяенместӗп ӗнтӗ. Йӑнӑшрӑм епӗ, каҫарӑр?
— М а ҫывӑратӑн?
— Калам тӗрӗссипе: Еп пайан мунча кӗнӗ, ҫавӑн пиркн ман ыйӑх килнӗ те амбар умӑнче ларакан урапа ҫине улӑхса вы ртрӑм та, ҫывӑреах
кайнӑ.
— Ма ес калзмарӑн: ман кӗҫӗр ыйӑх килет, хурал тӑма пултараймастӑп тесе?
— Тӑрӑп пул) терӗм те...
— Ес мӗскер еп вӑратиччен урапа ҫинче: Ей,
шуйттансем, часрах! Часрах йусӑр, кайӑр малал а ! — тесе ҫуйӑхса выртан ҫак?
— Еп тӗлӗкре. Автомобил ҫине лартӑм пек те,
ш офӗре хушрӑм пек: ата питӗ хытӑ кай! Ну пыратпӑр пек. Пынӑ ҫӗртех машшин пат! чарӑнса
ларчӗ. М зш ш ина ш оф ер йусаймарӗ пек. Еп маҫтӑ р а чӗнтӗм.
Анчах ыаҫтӑр та йусаймаст те, еп ӑна пит
хытӑ йатл а.м а пуҫларӑм. Вӑт ҫав сӑмахсене каланӑ пу/ь ун чухне.
— Ха-ха-ха! — ахӑрса йачӗҫ пурте пӗр харӑс
сӑн.
— Но ӳлӗмрен „машшинсемпе ларса* ан ҫӳре.
Ахалӗн амбарти тырпула, ес ҫуккине пӗлсе, вӑрласа к а й ӗ ҫ ,— терӗ бригадирӗ.
В.

Пыршисем татӑк, насусӗ ҫӗмрӗк

Тӑхӑр уйӑхран

Пӗр каҫхине пӗлӗт ҫине хӗрл ӗ тӗс ӳкрӗ. Ҫакна
Кӑмашри (Вӑрнар районӗ) пушарпа кӗреш екенсея
пуҫлӑхӗ Иванов И. ӑйӑхӗ тӑрансан ҫурҫӗр тӗлӗнче, кантӑкран пӑхнӑ та курах кайнӑ. Часрах хӑранипе вӑл, урине сырмасӑрах, насус сарайӗ патнеле чупнӑ. У рапа ҫинчи насуса ты тса пӑхнӑ,
насусӗ ҫӗмрӗк пулнӑ. Пыршине тытса пӑхнӑ,
пырши татӑк пулнӑ. Ҫапла Иванов килне пӗр
усӑсӑрах таврӑннӑ. „Ҫунаканӗ ҫ у н т ӑ р “ тенӗ вӑл
тарӑхнипе пуҫне хыҫса. Иванов, тарӑхнипе пулас, унтанпа насус сарайне пырса та курман.
Ник. К озл ов.

К унта епӗр пуш ӑ к уркасем ӳ к ер се к ӑтартатп ӑр. Тулли
мар т у л та р н ӑ к у р к а с е н е Ш упаш карти к ӑ в а с к и оск и сен ч е
к у р м а п у л та р атӑ р (13 пус йе 26 пус ук ҫа тӳлесен).
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„К анаш “ хаҫат редакци иртнӗ ҫулта Т рак районӗнчи ҫӗрӗҫ пайне заметкӑ тӗрӗслеме йанӑ..
О гвечӗ тӑхӑр уйӑх иртсен килнӗ. Вӑл .
,К анаш “ хаҫат рвдакцине.
.П улӑш у
памалах" памалах—текен
заметкӑна вырӑяа тухса тӗрӗслесен ҫакӑ
палӑрчӗ, „переменост* пулнӑ хӗрарӑмсене ӗҫкунӗ пама шутласа хунӑ анчах паман, ку тӗрӗсм ар. Тата правлени распределенине хатӗр марн палӑрчӗ.
Райҫӗрпай пуҫ Гераҫимӑв.
Ҫыруҫи
П лзтонӑв.

Ш утласа хунӑ, анчах паман, тет. Виҫҫӗмӗш
пилӗкҫуллӑхра пама шухӑшлаҫҫӗ ши? Трак райҫӗрӗҫ пайне „К анаш “ хаҫат редакцийӗ иртнӗ ҫулта 7, кӑҫал 11 зам еткӑ тӗрӗслеме йанӑ. Ответ
кӗтсе ывӑннӑ, 4—5 хут асӑрхаттарнӑ пулин те
нимӗн те шарламаст. Ҫавӑнпа та Трак ҫӗрӗҫпай
пуҫлӑхӗ Г ерасим ӑв,таҫта кайса ҫухалман-ши, тесе шутлатпӑр.
Н. Михейӗв.

.
ш

Хурал тӑраканеем
Сылтӑм алӑ тунине сулахай алӑ пӗлмесен начар.
Анчах етем, пуҫпа шухӑшлас вырӑнне, урӑх вырӑнпа шухӑшлама тытӑнсан тата начартарах.
Тӑвай районӗнчи Киччӗ йалсовечӗ йалти мӗн
пурӗ 10 укӑлчана пӗрне те карта тытман. ВыЛ)ӑтсем уйа тухса кайасран кашни укӑлчана хураллама ҫынсем тӑратнӑ. Анчах та хуралҫӑсем сыхласа ӗлкереймеҫҫӗ, выл)ӑхсем кашни кунах калчана
ҫийеҫҫӗ, тесе пӗлтернӗччӗ пире пӗр колхозник-йалкор.
Ку ҫуркунне пулнӑ. Картисене халиччен тытнӑ
пулӗ ӗнтӗ, тетпӗр. Тытман пулсан, карта вырӑнне
хуралласа тӑракан колхозниксене ытти ӗҫре ӗҫлеттересчӗ, вӗсен вырӑнне хураллама йалсовет
предҫедатӗлӗ Гераҫимӑв Ҫемене тӑ[атасчӗ.

Пулма пултара'!'
„Уриел А костӑ“ йатлӑ пйессӑ пур. Унта пӗр
старик:
Тем те пулма пултарат, тет.
Йӑнӑш каламаст старик. Чӑнахах темӗн те пулма пултара'?. Турханри ЗАГСра ӗҫлекенсем Байгилдинӑ йалӗнче пурӑнакан 1924-мӗш ҫулта ҫуралнӑ Николӑйӗвӑ Маланйе йатлӑ хӗрачана ҫурал^ни ҫинчен свидетблствӑ панӑ чухне, урӑх ҫын
туса хунӑ: хӗрачан хушаматне Николайӗвӑ вырӑнне „ П е тр о в а “, амӑшӗн хушаматне, Николайӗвӑ
вырӑнне, „Ивановӑ* тесе ҫырса панӑ.
Паҫӑр каланӑ пек, тем те пулма пултарат. Турханри ЗАГСра ӗҫлекенсем хӑйсен хушамачӗсене
те, ҫынсен хушамачӗсене улӑштарнӑ пек, улӑштарса йӑнӑш ҫырма пултараҫҫӗ.

Ӑета
Качака купӑста касма ӑста, сысна паранкӑ кӑларма ӑста, кушак хуран тасатма^ ӑста, Кӑкшӑмри (Вӑрнар районӗ) прикашчик Йефремӑв_ 2835
тенкӗ растратӑ тума ӑста. Ытларах растратӑ тума
ӑсталӑхӗ ҫитеймен, р^евизи тытнӑ.
Пирӗн шухӑшпа, Йефремӑв суд тенкелӗ ҫинче
ларма та ӑста пулассӑн туйӑнат. Лартса пӑхӑр-ха:
чӑнахах ӑста-ши?

Автомат
Т ӗрлӗ майлӑ автоматсем пур. „Сталинградская
правда“ хаҫатра епӗр Сталинградри „Баррикадӑ*
савӑтӗнче ӗҫлекен Болышӗв бухгалтӗр мануфактурӑна хӑйех виҫсе касакан (автоматлӑ) метр туни ҫинчен вуласа пӗлтӗмӗр.

\
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Вӑрнар райҫутпайӗнче избачсене пӗрех майах
улӑштарса ларакан автоматлӑ инструктӑр пур.
Ҫав Камелецки хушаматлӑ автомат Апнерти вулав
ҫуртне икӗ ҫул хушшинче 19 избач йанӑ. Йалсене вӑл тухса ҫӳремест, райҫутпайӗнче избачсене
улӑштарса лара](, теҫҫӗ.
Пире ун йышши автомат кирлӗ мар. „Капкӑна"
ан ҫакланӑр! тесе ларма пултзракан автомат к и р
лӗччӗ те, анчах ун пек автомата Вӑрнар р а й ҫ у т
пайӗнче тупас ҫук пек туйӑнат.

Кӑлендартен
Канаш районӗнчи „Социалисӑмшӑн* хаҫат редактӑрӗ К. В. Пегухов, вулакансем каланӑ тӑрах,
питӗ пултаракан ҫын. Вӑл пултарни куҫлӑх тӑхӑнмасӑрах, темӗнле трупасем витӗр пӑхса тар йухтармасӑрах, „Социалисӑмш5н“ хаҫатӑн 46-мӗш номӗрӗнченех уҫҫӑн курӑнат. Кӑҫалхи чиҫлинникӑн
апрелӗн. 17-мӗш кунӗ листин тепӗр йенче „Ленский
растрел" тенӗ статйана илнӗ те, апрелӗн 18-мӗш кунӗнче тухнӑ номӗре пӗр пӑнчине хӑвармасӑр, пӗр
сӑмахне улӑштармасӑр хаҫата кӳртнӗ те, хаҫат
айне „ответлӑ р е д актӑр“ тесе алӑ пуснӑ. Пултарат, пултармаст теме ҫук. Кӑҫалхи числинник
листисем пӗтиччен миҫе номӗр кӑларса йулма
пултарӗ-ши?

Ҫил патне
Авал пӗр грек каланӑ:
Вуласа тух, вара ӑнланӑн, — тенӗ.
Епӗр унпа килӗшетпӗр. Вуласан ӑнлзнма пулат.
Анчах вуласа тухсан йӑнӑш ӑнлану паракан ҫыру-хутсем те пулма пултараҫҫӗ. Акӑ Мӑн Сӗнтӗрти (Йетӗрне райопӗ) „Комбайн“ колхоз предҫедатӗлӗ Максимӑв йулташ районри выЛ)ӑх тухтӑрӗ патне йанӑ отношени:

В ет еру Ефремову
2 '..Правлеяи Б —Сундырский колхоз
просид ваз явица в нашу -ферму, так
как у нас с 24 пало коров. Проснм
срочно явица.

Хӑрушӑ! Фермӑра 24 ӗне вилнӗ, тенӗ. Анчах
ӑна апла мар ӑнланмала: „24-мӗш числара фермӑра пӗр ӗне вилнӗ“ тесе ӑнлануа кирлӗ пулнӑ
иккен.
„Ветеру Е ф р е м о в у “ тесе ҫыракан ҫынӑн пуҫӗнче
ҫил ҫӳрет пулмала. Ҫавӑнпа вӑл „ҫил“ патне огношенисем ҫырса йарат.
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ВУЛАКАНСЕН ЖАЛӐБИСЕМ
Капкйн тус1

Паха Капкӑн!

Есӗр хӑвӑр корреспондента, „К апкӑн“ ҫине
ҫырса тӑнӑшӑн, иртнӗ ҫулта декабӗрӗн 11-мӗшӗнче 12 тенкӗ гонорар укҫи пуштӑпа куҫарса панӑ.
Ҫак пуштӑпа куҫарнӑ укҫа Ишлей районӗнчи
ҫыхӑну уйрӑмне икӗ кун хушшинче ҫитнӗ. Ишлейрен Ыхракассине 18 километра лӑп виҫӗ уйӑх
пынӑ. Ку пуш тӑпа куҫарнӑ укҫа мӗншӗн вӑрӑма
тӑсӑлнине пӗлме пулгараймастӑп. Хӗллехи ҫанталӑк сивӗ пирки те-и тен.
Ҫапла вара, 18 километра 3 уйӑх кайнине
кашни кун ҫине валеҫсен, кунне лӑп та шӑп 20
метӑр кайнӑ.
Пире ҫакӑ тӗлӗнтерет. Ку перевод укҫи пуштӑ лашипех кайнӑ-ши?
Сӑмах Ишлей районӗнчи ҫыхӑну уйрӑмӗн нача/ьникӗ ҫинче.
Н М ихейӗв.

Капкӑн пинче!
Тавӑшкасси йалсовечӗ (Ҫӗрпӳ р.) манӑн кӑҫал
кил вырӑнӗнче мӗн-мӗн тата мӗн чухлӗ лартса
тумали план пачӗ. Ҫав план тӑрӑх манӑн 660
тӑваткӑл чалӑш ҫинче паранкӑ, 66 тӑваткӑл чалӑш ҫинче ытти тӗрлӗ пахча ҫимӗҫӗ лартса
тумала.
Кусемсӗр пуҫне манӑн кил вырӑнӗнче 440 тӑваткӑл чалӑш ҫинче улмуҫҫисем ӳсеҫҫӗ. 200 тӑваткӑл чалӑш ҫинче ҫуртсем лараҫҫӗ. Вӑл шут
тӑрӑх вара манӑн кнл вырӑнӗ 1360 тӑваткӑл чалӑш ытла пулма кирлӗ. Анчах манӑн кил вырӑнӗ
пуоӗ те 910 тӑваткӑл чалӑш кӑна.
Тавӑшкасси йалсовечӗ ман килҫуртсемпе улмуҫҫисене йупасем ҫине улӑхтарса лартса, вӗсем
айӗнче ытти пахча ҫимӗҫсем лартса тутарасшӑн
пулас. Анчах епӗ ун пек тума пӗлместӗп вара.
Мӗнле вӗренем-ши?
М Д м итрийӗв.

Ш упашкарти кӗнеке магазинӗпе, кӳршӗллӗ ҫӑкӑр магазинне кӗтӗм те пӗр кило ҫӑкӑршӑн укҫа
тӳлерӗм. Те астӑваймасӑр, те астусах саппун
ҫакнӑ пӗр арҫынӗ мана ҫур кило ҫеҫ виҫсе пачӗ.
Мӗншӗн капла,— тетӗп епӗ. Укҫине пӗр килошӑн тӳлерӗм-ҫке епӗ... Пӗр кило илес килет манӑн...
Пер кило ҫийес килет.
Вӑл чӗнмерӗ. Вара епӗ татах калаҫма пуҫларӑм.
Ж алӑбӑ кӗнеки шыратӑп. Ун пек кӗнеке ҫук кунта, терӗҫ. Тухса утрӑм вара. Вывӗски ҫине пӑхрӑм: те ,Ч е б т о р г “ те „Чӑваш торг*—вывӗски тутӑхса кайнӑ та, „грамӑтнӑй“ пулсан та вуласа
кӑлараймарӑм. Киле ҫитсен арӑм йатлаҫма пикенчӗ тата. Мӗншӗн ҫур кило кӑна илсе килтӗн,—
тет. Вара епӗ айӑпли-ха ӗнтб кунта, кала-ха
„К апкӑн“?
М. Гаврилӑв.

Капкӑн йулташ!
Чӑвашгизӑн суту-илӳ
пайӗн зазедуйуш чипе,
Луььов хуш аматлипе, туслаш м а пулмӗ-ши? Манӑн
та, ЛуН)Овӑн палланӑ ҫынни, Георги Николайӗвич
текенни пек, виҫ сехетлӗх ӗҫе виҫӗ кун тунӑшӑн
кунсерен 20 шер тенкӗ ук ҫ а илсе пурӑнас килет
(виҫӗ кунта 16 посылкӑлӑх кӗнеке суйланӑ, уя
вырӑнче унчен ӗҫленӗ Андрейӗв й. кун каҫиччен
40-шер посылкӑлӑх суйлаччӗ).
Георги Николайӗвич пек ӗҫлемесӗрех кунсерен 20-шер тенкӗ илсе ларма аван вӗт! Ай, сан
шухӑшупа, аван мар. Аван м ар пулсан, „майсӑр
ҫынна (Лурьбва) суту-илӳ ӗҫне пӑхма мар, кушак пӑхма та шанмала мар,“ тесе кала.
Рабочи.

Тӗп сӑлтавсем
Нумай пулмаст, мана Ӑрсийалӗнче пулма тиврӗ.
Л аратӑп пӗр каҫ урамра, хватере кӗнӗ пӳрт
умӗнчи каска ҫинче. Хӗвел анса ларнӑ. Халӑхсем
акаран таврӑнма пуҫларӗҫ. Акӑ ман умран урампа пӗр йӗнерленӗ кӑвак лаша угланиӑ ҫын сиккипе чуптарса иртсе кайрӗ йал варринеле. Вӑл
иртсе кайсанах, хапха умӗнче ларакан ачасем
тытӑнчӗҫ ш ӑрантарма ҫак такмака:
Пирӗн йала, ҫула май,
Йалан кӗрет Карантай,
Кашнийӗнчех ҫӗр каҫат.
Карантай, Карантай.
Аван марҫке ай, ай, ай,
ай, ай, ай1
Такмакӑн тӗп ш у х ӑ л н е пӗлес тесе х ватер хуҫинчен ыйтрӑм.
— Ку сӑвва пирӗн йалти ҫамрӑксем кӗвӗҫнӗрен
килсе ҫӳрекен Карантайӗва асӑнса кӑларнӑ. Авӑ,
куртӑн пулӗ, паҫӑр пӗри кӑвак лаш апа вӗҫтерсе
иртсе кайрӗ, — ҫав вӑл Карантай, йулашки вӑхӑтра вӑл пирӗн йалта пекех пурӑнат. Туха та пӗлмест
трахом пунктӗнчен, „пӳрчӗшӗн мар, х у ҫи ш ӗн “.
— Тӑхта, постой, хисеплӗ мучи! Есӗ основани имет тум асӑрах ҫынсене дискредитирова1г
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тума тытӑнатӑн. Тен Карантай та трахомне
лечит тум а ҫӳрет пулӗ,—терӗм ӑна хирӗҫ.
— Есӗ, ырӑ ҫын, тархасш ӑн манпа Куйбышӗвра чӑвашла тухакан ,К о л х о зн и к “ хаҫат чӗлхипе
ан калаҫ-ха. Тӑрӑнтарчӗ пире вӑл чӗлхе йулашки
ҫулсенче! Ҫак чӗлхе пирки пирӗн йал чӑдщрӗсем
нумайӗшӗ ку хаҫата пирускӑ чӗркеме кӑ1/;/ туйанаҫҫӗ .вуласан та пурӗ пӗр ӑнланас ҫук. Тата ҫакна
калас тетӗп сана: Карантай кунта куҫ чирне
сиплеме килмест, еп и р х а м ӑ р та куҫ пӑсӑлас-тӑвас
пулсан районри, йе ҫывӑхри урӑх пу/ьницасене
ҫӳретпӗр.
— Виноват, мучи! Пӗлеймерӗм. Епӗ кунти чӑвашсем ,К олхозник“ чӗлхине йуратаҫҫӗ пу/ь тесе
санпа вӑл чӗлхепе кзлаҫма тытӑнтӑм. Чӑннипе
каласан, вӑл чӗлхе мана та йӳҫӗ кӑшман пекех
йӑлӑхтарнӑ.
Ҫапах та есӗ Карантай ҫинчен
тӗрӗс мар ш ухӑш латӑн. К арантайӗв авланман
ҫын пулӗ-ха вӑл?
— Каккуй авланман ҫын! Ачисем те куп и п е х ,-'
терӗ старик ахӑлтатса, кулса йарса.
Тин ӑнланса илтӗм К арантайӗв ыӗн сӑлтавпа
Ӑрсийалне иленнине, ку йалта трахом чирӗ чакни мӗншӗн курӑнманнине т а т а „Колхозник“ хаҫа*
тӑн тираж ӗ мӗншӗн чакнӑҫвм чаксах пынине. С—К.

ҪЫН УКҪИ
Сайрарах сарӑ сухаллӑ Самаков Таниле (Сӗнтӗрвӑрри р-чи Уплер йалӗнчи промколхозӑн
предҫедатӗлӗ пулса ӗҫлекенскер), йаланхи пекех,
кӑнтӑрла ҫитес умӗн, васкамасӑр-тумасӑр, кӑнце/ьарине пырса кӗчӗ. Кӗтесри сӗтел умӗнче
ӳпӗнсе ларакан бухгалтӗр М о/ьаров Йакур, тӗлӗкӗнче темӗскер курса шартах сиксе вӑраннӑ
пек, сасартӑк ҫӗкленсе каҫӑрӑлнӑ май, Танилене
бывлӑх сунса алӑ пачӗ:
— М ухмӑр ҫук-и?
— Ытлашшийех мар,— терӗ Таниле, нимӗнле йӑвӑрлӑх умӗнче те хӑраса ӳкмен пек, хӑйне ҫирӗппӗн тытса.
Сӗтел хушшине кӗрсе ларчӗ вӑл. Тем ӗскерле
хут татӑкӗсемпе пӑлханма пуҫларӗ. Алӑкран Никитинӑ Агриппинӑ килсе кӗчӗ:
— Лаша памӗҫӗ-и тесе ҫӳреттӗм те...
— Мӗнле лаша?— те р ӗ Таниле, хӑмӑр куҫӗсене
култарса.
— Кирек мӗнле лаш а пулсан та йурӗ. Ача
ҫуратнӑшӑн районри страхкассӑран укҫа кайса
илмелеччӗ те.
— Ача та ҫуратнӑ-и ес?
— Ҫуратмасӑр... Вӑл тем ӗскер тунийех мар вӗт.
Ҫак сӑмахсем ҫинех алӑкран Ивановӑ Йефроҫҫи кулкаласа килсе кӗчӗ:
— Лаша памӗҫӗ-и тесе ҫӳреттӗм те...
— Мӗншӗн лаша?
— Ача ҫуратнӑшӑн районри страхкассӑран укҫа паратпӑр тенӗччӗ те.
— Есӗ те ача ҫуратнӑ-и?
'
— Ҫуратмасӑр. Хӑвӑн арӑмун кӑна ҫуратмала-им?
Каллех алӑк уҫӑлчӗ. Андрийанӑвӑ Укахви кӗрсе
тӑчӗ:
— Лаша памӗҫ-и тесе ҫӳреттӗм те...
— Мӗн тӑватӑн лаш апа?
— Ача ҫуратнӑшӑн районри страхкассӑран укҫа кайса илмелеччӗ те.
— Мӗн пулнӑ сире пайан!—тӗлӗннӗ пек пулса,
сиксе тӑчӗ Таниле.

Б ухгалтӗр те тӑчӗ.
— Суйатӑр пу/ь1 Мӗнле-ха виҫсӗр те пвр харӑс ҫуратма пултарнӑ?
— Ененместӗн пулсан, акӑ хут1— терӗҫ хврарӑмсем, ача ҫуралиине ӗнентерекен пичетлб хучӗҫене кӑтартоа.
Ененчӗ Таниле. Бухгалтӗр те ӗненче.
— Й у р ӗ ,—терӗ Таниле.— К у хутсене хӑварӑр
халлӗхе. Пайан пурпӗрех района каймала манӑя.
Укҫӑрсене хамах илсе килсе парӑп.
— Тем пекех аванччӗ,—тесе тав турбҫ ача
амӑшӗсем. Укҫа илмели хутсене Таниле аллнне
хӑварчӗҫ.
„Хамах илсе килӗп“ тенӗ сӑмахне суйса каламан Таниле. Укҫасене ҫав кунах кайса илнӗ. Илнӗ те, хӑй кӑсйине чикнӗ. Чикнӗ те, сасартӑк
аса илнӗ: „Ҫын укҫисене хамӑн кӑсйере ҫӳретме
аван мар в ӗ т “,—тенӗ. Вара хӑпӑл-хапӑл хыпаланса хупаха кӗнӗ те, ҫак „кӑсйере ҫӳретме аван
мар ҫын укҫисемпе“ пӗр чӑматан ерех тултарса тухнӑ.Укҫисем „ а в а н м а р “ пулнӑ пулин те, ерехӗ питӗ аван пулнӑ. Ӑна мухта-мухта ӗҫнӗ чухне, Танилепе бухгалтӗр Мол,аров Й акурсӑр пуҫне, ревизи комиҫҫин предҫедатӗлӗ Б орцов Ӑлексей
тата Гаврилӑв Хӗветӗр йатлӑ аслӑ ко^ьух та пулнӑ. Еҫессине вӗсем бухгалтӗрӗн пиччӗшӗ йединоличник МоЛ)аров Исаак патӗнче ӗҫнӗ. Пӗтӗм
пӳрт ҫӗмӗрсе йурланӑ. „Мӗншӗн колхоза кӗмес тӗ н “ те с е те йатланӑ вӗсем Исаака. Ҫапӑҫу та
тухса кайа^^чӗ пулӗ те, хайхи ҫамрӑк ача амӑшбсем ҫитсе ӗлкӗрнӗ:
— Пирӗн укҫасене илсе килнӗ-ши тесе ҫӳреттӗм ерчч ӗ т е ,—тенӗ вӗсем.
— Нимӗн те пӗлместӗп,—тенӗ тайкаланса тӑракан Таниле.— Хӑш йалсем пултӑр-ха есӗр?
Ку ӗҫ 1937-мӗш ҫулхи мартӑн 27-мешӗнче пулса иртнӗ. Халичченех „пӗлм естӗп“ тесе ҫӳрет
'Таниле. Ку ӗҫ ҫинчен районри прокурор та пӗлмест, илтнӗ пулин те. Аван мар капла, йулташ прокурор!
П. Ламанае.

Т Ӳ Р Л Е Т Н И
Ж урш лӑн тепӗр йевчк страницинче 2-ы1ш йӗркере, п т в „
графк айӑпӗпе, .кайӑпӑр* сӑмах вырӑхне ,хай&в1р* пнкегленнӑ, Тӳрлетсе вулӑр.
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