
ХаКӗ 40 пус П*т£м теичери вропетарисем, п£рлешСр!

Пире вКрҫӑпа хӑратакан чакӗ леш- 
йенчв тӑшмансем иирӗн патран вӗ- 
сен стилициссне Портландаа Сан- 
Джасвиторан вумаӑ ҫывӑхкиае пӗл- 
се тӑччйр.

(.Правда*)

Фашиспа ачи.
— Атте, М ускавран Ҫурҫӗр  Америкари Пӗрлешӳлӗ Ш татсенчи 

Сан—Джасинто хулина вӗҫме ҫывӑхрах-и йе пирӗн патшалӑх сто- 
яицине вӗҫм е ҫывӑхрах?

—  Мӗ-ӗн! Ах, йӗнсӗк!.. Ак, кӗпӳна уҫсак, кӑтартӑп сана хӑш 
хулана ҫывӑххине!..



Хурӑнлӑха кайма тухсан
Пайан уйӑхӑн ҫутатма йураман иккен. Тӗксӗм 

пӗлӗтсем хушшине пуҫтарусӑр сапаланса кайнӑ 
темиҫе ҫӑлтӑрпах ҫырлахмала пулнӑ.

Пытармӑпӑр: каҫӗ тӗттӗм те уҫӑ тӑнӑ. Чаплах 
пулман каҫӗ. Ун йек каҫсем сайрарах пултсӑрччӗ, 
йулташсем.

Ҫапах та Ваҫили Пӑвлӑвичӑн кӑмӑлӗ ҫӗкленнӗ. 
Вӑл хӑйне пӑхӑнакан учреждени умӗнче тӑрса пӗр 
ҫӳлӗ те сарлака хулпуҫҫилӗ ҫынӑн аллине хыттӑн 
чӑмӑртанӑ.

Ку тете ӑна тӳррех кӑмӑла кайнӑ. Тӗттӗмре 
унӑн сӑнӗ курӑнман пулин те, анчах сасси вара 
ҫав тери чаплӑ та бархӑтлӑ тухнӑ. Вӑл лӑпкӑ та 
ҫирӗп ҫын пулнине Ваҫили Павлӑвич пӗр сӑмах- 
ранах туйса илнӗ.

„Кунашкал ҫынсем кирлӗ пире. Тинех мана 
вал)Л)И заместитӗл тупӑнчӗ“—тесе шухӑшларӗ Ваҫи- 
ли Павлӑвич.

— Салам, салам! Каланӑ пек, уру ҫӑмӑл пул- 
тӑр! Мӗнле чӗнмеле-ха сире?

—- Иван Сергейӗвич!
— Пит аван. Йурататӑп Иван Сергейӗвичсене. 

Тургенӗв та Иван Сергейӗвич пулнӑ. „Записки 
охотника“ вуланӑ-и?

— Татӑкӑн-татӑкӑн вулакаланӑ. Анчах пуринчен 
ытла прозӑлӑ сӑввисене йурататӑп. „Йепле чипер 
те чӗрӗ пулнӑ розӑсем!..“

— Сирӗн сас йапӑх мар иккен. Йурлаттӑри- 
мӗн?

— Йепле пултӑр тата, Ваҫилий Павлӑвич? 0 6 -  
йазатӗлнӑ йурлатӑп. Халӑх йуррисене тата бурлак 
йуррисене йурласси вӑл—манӑн специаЛ)Нӑҫ, темеле.

— Акӑ мӗн! Машинӑ ҫине ларар та Хурӑнлӑха 
кайар. Вӑл кунтан вунсакӑр километӑрта. Пирӗн 
хула ҫывӑхӗнчи канмали ҫурт. Чаплӑ ҫутҫанталӑк. 
БиЛ)йард. Пулӑ тыт. Кӑҫал уланкӑ лайӑх хыпа1' 
теҫҫӗ ӑманпа. Унта ҫӗр каҫӑпӑр. Пурин ҫинчен 
те калаҫса татӑлӑпӑр. Епӗ темиҫе кунтан отпуска 
кайатӑп. Кӑҫал Цхалтубӑра канма шутлатӑп-ха. 
Унта кукша ҫынӑн ҫӳҫӗсем шӑтакан пула-И, тенине 
илтнӗччӗ. Кайас умӗн сирӗнпе пурин ҫинчен те 
калаҫса татӑлас тетӗп, Иван Сергейӗвич. Сире 
тепрер  кунтанах ӗҫе тытӑнтармала тӑвасчӗ.

— Пысӑк тав сире уншӑн.
— Вӑт, лайӑх! Кайар Хурӑнлӑха. Каҫӗ пайан 

мӗнле. „Каҫӗ тӗттӗм, сывлӑш уҫӑ, ӑсатсам мана, 
М аруҫӑ“...

Вулакан, сана ҫак тӗлпулу мӗнле сӑлтавсен- 
чен килнине паллаштармалах пулат пулӗ. Ваҫили 
Павлӑвич тахҫанах облӑҫри центӑртан хӑйне вал)- 
.^и заместитӗл тупса пама ыйтнӑ.

Виҫӗмкун вӑл телеграммӑ илнӗ. Ун патне 
заместитӗле темле Ҫвиридӑв йатлӑ ҫынна йама 
палӑртни ҫинчен пӗлтернӗ. Ҫур сехет кайарах 
кӑна гостиницӑран Ҫвиридӑв телефон тӑрӑх калаҫ- 
нӑ. Вӑл ҫитнӗ кӑна. Курса калаҫасшӑн та ӗҫе 
тытӑнасшӑн.

Ваҫилн Павлӑвич усӑлӑрах та савӑнӑҫлӑрах

пултӑр, тенӗ пулас. Ҫавӑнпа та Хурӑнлӑха кайма 
шутланӑ. Ҫитменнине ыран канмали кун. Унта 
вара ҫутҫанталӑк уҫҫинче хӑйӗн ҫӗнӗ заместитӗл- 
не пур ыйтусемпе те паллаштарасшӑн пулнӑ. Вӑл 
крыЛ)Цана тухнӑ та, хӑнана хавассӑн кӗтсе илнӗ. 
Унтан машинӑ ҫине кӗртсе лартнӑ.

Хурӑнлӑха кайнӑ чухнех Ваҫили Павлӑвич 
Иван Сергейӗвича районри уйрӑмлӑхсемпе, про- 
мышлӗннӑҫпа, кадрсемпе паллаштарма пуҫланӑ 
т. ыт. те.

Лайӑхрах итлеме тӑрӑшӑр, Иван Ҫергейӗвич. 
Сирӗн кунта мансӑрах уйӑх ҫурӑ ӑшша пиҫмеле 
пулаК'. Пурне те пӗлмеле. Пирӗн уйрӑм йышши 
район. Ҫавӑнпа та сыхланулӑ, сыхланулӑ тата 
сыхланулӑ пулмала. Уйрӑмӑнах хаҫат корреспон- 
денчӗсем умӗнче асӑрханулӑ пулӑр...

—У-у, вӑл корреспондентсемпе рецензентсем ма- 
на!..

— Пит те тӗрӗс. Ҫенсаци пултӑр кӑна вӗсене, 
пирӗн вара чӑт кунта. Кирек йепле ҫекретлӑ 
цифӑр хаҫата ҫакланӗ те—скандал тухса кайӗ. 
Астӑвӑр: 7—8-мӗш № -лӗ савӑт моторсем тума 
ҫӗнӗ задани илнӗ,— плана 33 процент ӳстсрмеле. 
Ку цифӑра Иван Сергейӗвич никам та пелмеле 
мар.

— Паллах. Епӗ йаланах хамӑн выступленисен- 
че цифӑрсенчен сыхланатӑп.

— Пит те тӗрӗс тӑватӑр. Тата Хӑйӑрлӑхра уйрӑм 
ӗҫ ваЛ)Д)И ҫӗнӗ цех туни ҫинчен те никама та пӗр 
сӑмах шарламала мар.

—Йурӗ. Еп ун пек темӑсем патне тӗкенме те 
шухӑшламастӑп. Йӑлапа кул>турӑ ыйтӑвӗсене 
ытларах ҫавӑрса илме тӑрӑшӑп.

— Пит те тӗрӗс. Пирӗн ӗҫре пуринчен те 
ытла сыхланни кирлӗ. Еп ку тӗлӗшпе йытта та 
ҫисе йанӑ пулӗ, есӗр те...

— Манӑн та йытта ҫимеле-и?
—  Ха-ха-ха... Тӗрӗс каларӑр та. Ҫивчӗ. Сирӗн 

йумӑр йеннеле сулнӑк пур пулас...
— Ӑҫтан-ха унсӑр, Ваҫили Павлӑвич? Йумӑр 

вӑл—манӑн специаЛ)Нӑҫ, темеле.
— Каллех лайӑх каларӑр. Ҫитӗ, шӳт тума 

пӑрахар та, ӗҫ ҫинчен калаҫар.
Машинӑ шоҫҫе тӑрӑх шӑлтарат. Ҫулӑн икӗ 

йенӗпе ӗмӗрхи хырсен мӗлкисем палӑраҫҫӗ. Маши- 
нӑ ӑшӗнче икӗ ҫын ӗҫ ҫинчен калаҫса пыраҫҫӗ.

— Халӗ тата сире хамӑрӑн хӑшпӗр работник- 
сем пирки асӑрхаттарам. Кадрсен начад)никӗнче 
ӗҫлекен Ҫеменчук ҫине витӗртерех пӑхӑр. Епӗ 
ӑна шансах каймастӑп. Сӑлтавӗ те ҫук та, ҫапах. 
План пайӗн начал)никӗнче ӗҫлекен Сазанӑвран 
сыхланӑр: чӑкраш ҫын вӑл. Крафтпа та уҫӑмлӑ 
пулма йурамас^: вӑл пирӗн ҫӗнӗ ҫын, кам пӗлет 
ӑна... Ӑнланатӑр-и?

—  Ӑнлантӑп, Ваҫили Павлӑвич.
— Тата тепӗр услови. Каҫарӑр мана. Анчах 

сыхланулӑ, сыхланулӑ тата сыхланулӑ пулас пу- 
ла4'. Епӗр кунта иккӗн ҫеҫ. Пирӗн калаҫу ҫинчен 
виҫҫӗмӗшӗн пӗлмеле мар...

Сасартӑк тӗттӗмре кулни илтӗнчӗ. Ваҫили



Павлӑвич та мар, Иван Ҫергейӗвич та мар:такам  
виҫҫӗмӗш кулат.

Ш офӗр Пета Кирейӗв кулса йанӑ иккен.
— Ваҫили Павлӑвич,— терӗ Петӑ машинине 

хуллентерех чуптарса,—епӗ ҫын мар-и, вара? 
Каҫарӑр, манӑн асӑрхаттарни вырӑнлах та мар-и, 
тен. Анчах епӗ кӳренетӗп. Есӗр кунта мана пӗл- 
ме йураман йапаласем ҫинчен калаҫрӑр, мана 
чӗрӗ ҫын мар, чул, терӗр пулас.

— Молодец, Петӑ! Кӑна ес тӗрӗс калатӑн. 
Анчах та епӗ сана шанатӑп. Пӗрремӗш кун мар 
пӗлетӗп сана. Ҫитменнине тата епӗ илтместӗн 
пул) тесе шутланӑ. Паллах—сыхланулӑх, сыхлану- 
лӑх тата сыхланулӑх. Каҫӗ йепле тӗттӗм. Ав, ката- 
ра, ҫутӑсем курӑнаҫҫӗ. Хурӑнлӑх вӑл. „Умра: ҫутӑ- 
сем, ҫутӑсем..." Короленкӑ ҫапла каланӑччӗ пулас... 
Тем сивӗрех пек туйӑнат. Ҫанталӑк нийепле те 
йусанса ҫитеймест.

_ Ваҫили Павлӑвичӑн хавас кӑмӑлӗ сӳрӗлсе карӗ. 
Хӑни ҫакна часах тавҫарса илчӗ те, калаҫӑва 
урӑх йеннеле ҫавӑрса йама шутларӗ.

— Ваҫили Павлӑвич, хӑвӑр кайиччен ман 
кокцерта пырса кур.мӑр-ши?

— Мӗнле концерта?
- -  Тӗрлӗрен йапаласем. Концерт икӗ пайлӑ 

пулат. Пӗрремӗш пайӗнче—илемлӗ вулани, иккӗ- 
мӗшӗнче—кулленхи ыйтусем ҫинчен хывнӑ йурӑ- 
семпе куплетсем.

— Ха-ха-ха!.. Пысӑх сулнӑк пур сирӗн йумӑр 
йеннеле. Пит те аваи курӑннӑччӗ пулӗ афишӑра; 
„Управл^айушчи заместитӗлӗ Ҫвиридӑв хӑйӗн 
репертуарӗнче" йепле, е?!

Ӑнланаймастӑп, Ваҫили Павлӑвич! Каҫарӑр 
мана: еп ни замеҫтитӗл мар, ни Ҫвиридӑв мар.

А? Мӗн? Ӑнланмастӑп. Каллех шӳт тӑватӑр
пулас?

шӳт тумастӑп. Чӑн сӑмах. Паллашар: 
Иван Иужнӑй, рассказчик, куплетис, характӗрлӗ 
романссем йурлакан.Сирӗнхуланаҫуллахи гастроле 
килтӗм. Пит те пысӑк тав тӑватӑп сире ҫакнашкал 
хисеп туса йышӑннӑшӑн...

Ҫвиридӑв ӑҫта? Вӑл вӗт манпа г.остиницӑра 
калаҫрӗ. Петӑ! Чар машинӑна!

— Тӗрӗс, Ваҫили Павлӑвич! Ман умра сирӗнпе 
темле Ҫвиридӑв гостиницӑран калаҫрӗ. Анчах 
вӑл буфетран час тухаймарӗ. Еп сирӗн пата 
пытам.

— Мӗне курса есӗр мзнпа ҫакнашкал калаҫса 
пытӑр. Мӗнле хӑйулӑх ҫитрӗ! Мӗн ку сире, теа- 
тӑр-и?! Пета, ҫавӑр кайала. Есӗр те, мӗнле ’унта 
сире,—Ҫевернӑй-и, йе Иужнӑй тесе чӗнеҫҫӗ-и—, 
урӑх манпа пӗр сӑмах та ан калаҫнӑ пултӑр! Еп 
курнӑ-кур.ман ҫынпа труках калаҫма йуратакан 
йышши мэр.

Кайала ҫаврӑнчӗҫ. Каҫӗ тӗттӗм те уҫӑ. Чаплах 
пулмарӗ каҫӗ. Ун пек каҫсем сайрарах пултсӑрч- 
чӗ, йулташсеы!

Г. Рыклин.

{„Крокодил" журналтан)

С  Е Н Р Е Т
—- Мӗн пулчӗ сана, Микулай, мӗншӗн сӳрӗк есӗ 

пайан йе ӗҫ ытла нӑвӑр лекри, йе сывӑ мари,— 
упӑшки шухӑша кайнӑ пирки ыйтрӗ Микулайран 
арӑмӗ Кулине.

— Пайан коммуниссен хупӑ пухӑвӗ пулчӗ. Ну, 
вӗтрӗҫ райфо пуҫлӑхне Петрова, ну, вӗтрӗҫ, тем- 
ле чӑтайрӗ!

Хупӑ пухура Петрова мӗншӗн вӗтнине калаҫа 
пачӗ.

— Сана, Кол)ӗнкӑ, йатлаҫмарӗҫ-и?
— Мӗншӗн йатлаҫас мана! Ҫывӑрас, чунӑм, 

анчах иксӗмӗр калаҫни ҫак вырӑн ҫинчех пултӑр, 
ҫынна аи кала!

— Мӗн ес, КоЛ)ӗпкӑ, епӗ вӗт-ха санӑн арӑму!— 
ответлерӗ хирӗҫ Кулине.

- -  Аа-а, Маруҫа! Сывах-и?—ҫатма ҫипе тураса 
тултарнӑ какайа ӑшалама плнта ҫине тухса ларт- 
рӗ Кулипе.

— Сывах-ха, Кулине, мбн пӗҫерсе ҫитерес 
тербн йулташна?

— Какай ӑшалас терӗм, есӗ мӗн пӗҫеретӗн?
— Пирӗн ҫӑмарта пӗтменччӗ те, ҫавӑн йулашки- 

не нӗҫерес терӗм-ха.

— Илтсе-и есӗ райфо пуҫлӑхӗ Петров ҫинчен.
— Мӗн пулнӑ?

— Петровӑн савӑнса пурнасси хӳри вӗҫӗнчех, 
ӗнер коммуниссен хупӑ пухувӗнче Петрова рай- 
ком ҫекретарӗ хытӑ йатларӗ, тет, партирен кӑ- 
ларса ҫапатпӑр тесе йунарӗ, тет.

— Чӑнах-и?
— Чӑиах ҫав.
— Ҫапла кирлӗччӗ-ха ӑиа, хи-хи-хи!
— Ха-ха-ха!

— Тупнӑ кулмали, ҫаксемех вара кӑваписем 
ҫыпӑҫнӑ пекех пӗрле пурӑнаҫҫӗ,— ним шарла.масӑр 
ҫӗрулми тасатса тӑракаи райҫӗрпайӗн агроном 
амӑшӗ Михейӗва чӑтайманнипе чӗнчӗ.

— Асту, _ку сӑмахсем секрет,—терӗҫ те Кули- 
непе Маруҫӑ икӗшӗ харӑс пиҫиӗ апатсене илсе 
пӳлӗмсепе кӗрсе ҫухалчӗҫ.

И. Сӳпенкке.



Хуралҫӑ ӗҫне хакламан пуҫлӑх

Пирӗн предприйатийе ӗҫлеме кӗме санӑн рекомендаци ҫук. Рекомендацисӗр ӗҫе илме пулта- 
раймастӑп. Кӗресех тетӗн пулсан, хуралҫа илӗппӗр.

Н У Л И Н Е  Н И Н Е М И
Кулине кинемине, ватӑлнӑскере, колхозран мӗн 

памалине ахалех панӑ. Анчах вӑл, иртнӗ ҫулсен- 
че хӑйне лайӑх, ҫирӗп тытнипе, ӗҫе тухмасӑр тӑма 
пултарайман, йе апат пӗҫернӗ ҫӗрте  пулӑшнӑ, йе 
чӑхӑ-чӗпӗсемие аппаланнӑ. Анчах иртнӗ ҫуркунне, 
Кулине кинеми ним сӑлтавсӑрах шухӑша кайнӑ;

— Ех, тур, тур! — тенӗ пуҫне хуйхӑлӑн сул- 
ласа ларса,—ватӑлса ҫитрӗм, вилме вӑхӑт ҫитрӗ 
пулас... текех ҫӗршывпа пурнӑҫ илемне курас 
ҫук ӗнтӗ. Атте те, анне те, Ваҫҫухха акка та 
алӑпилӗк ҫулран ытла пурӑнаймарӗҫ, вилчӗҫ. Епӗ 
те пурӑнӑҫ ҫаккийӗн вӗҫне ^ҫитрӗм пулмала. Хӗ- 
рӗм Васса! Йулашки ҫул хӑт виличчен ӗҫлемесӗр, 
канлӗ пурӑнса вилес тетӗп, тенӗ Кулине кинеми.

Хӗрӗ амӑшӗ шухӑшӗпе килӗшнӗ, ӑна ӗҫе ху- 
пӑрламан.

Ҫапла Кулине кинеми—„вилес карчӑк“ тесе.

ӗҫе кӑшт та йермерӗ, килтех пурӑнчӗ.
Вӑхӑт ҫавҫавах иртрӗ.

Кулине кинеми—вилес карчӑк вилмерӗ.
 ̂ — Ҫук, ку саманара часах ватӑлса вилмеҫҫӗ. 

Йӑнӑшрӑм епӗ, хытах йӑнӑшрӑм ҫав... Кам пӗлет, 
тен татах вунӑ ҫул пурнан-и?—тесе ыйтрӗ Кулине 
кинеми хӑйӗнчен хӑй; унтан йӑвашшӑн та кӑмӑл- 
лӑн кулса йачӗ.— Вӗт, мӗнле ырӑ ку ҫӗрнтывра. 
Вилме вӑхӑт ҫитнӗ ватӑсем те вилмеҫҫӗ... Ӗҫлес- 
чӗ-ха вӑй ҫитнӗ чух, пурӑнасчӗ-ха нумайтарах,— 
терӗ те Кулине кинеми, унӑн сӑн-питӗнче кулӑ 
выЛ)аса илчӗ.

Халӗ Кулине ҫакӑ пулса иртнӗ ӗҫе аса илсен 
каҫса кайсах кулат. Ара, ма кулса хавасланмӑн. 
Халӗ вӗт хӗрӗпе пӗрлех тата танах колхозра ӗҫ- 
лет: Кулине кинеми—чӑхӑ-чӗпсен ферминче, Вас- 
са—-ӗне ферминче. М.



О  V/

И А Л А И  И А Н А Н А Ч Е
Ӗлӗкрех, туйа мӗне кайсан Йӑлай Йӑкӑначӗ: 

„Вӑлта хулли пӗвӗм пур, авкаланат, хуҫкаланат, 
туй илемне вӑл кӳрет“ —тесе йурлатчӗ хӑй куҫӗн- 
чен пӗтӗм халӑха пӑхтарса. Анчах авланнӑ хыҫҫӑн 
Йӑлай Йӑкӑначӗн пӗвӗ авкаланми пулчӗ, ӗлӗк 
туй илемне кӳрнӗскер, колхоз илемне йаракан 
пулса кайрӗ.

Колхоз йышӗсем ывӑнма пӗлмесӗр тыр выраҫ- 
ҫӗ. Йӑлай Йӑкӑначӗ ӗнтӗркесе ҫӳрет. Кӗлте кут- 
не тӑр сан тау й су са  тӑра^г, кӗлтине ҫыхнӑ чухне те 
тем ҫинчен шухӑша кайса вӑхӑта иртерет. Кӑнт- 
тах ӗҫлесен выртса канса илет. Тем амак пулнӑ?

Арӑмӗ ӑна:
— Мӗн ӳрӗк-сӳрӗк ӗҫлегӗн! Ҫынсем тар йух- 

тарса ӗҫлеҫҫӗ, есӗ пур, пӗҫҫӳне тӑратса вырта- 
тӑн!—тесе вӑрҫат.

— Чирлерӗм!—тет Йӑкӑначӗ пӗҫҫине хыҫса.
— Мӗнле чирпе?— ыйтаҫҫӗ колхозниксем.
— Рак чирӗпе,—тет Йӑкӑнат ним шухӑшласа 

тӑмасӑр.--Хырӑма_ рак кӗрсе кайнӑ. Ой, ыратат! 
Чӗрем картах татӑлса карӗ пулмала. Ой!—ҫӗлен 
пек авкаланнӑ пек пула1', пичӗ ҫине асап йӗрӗсем 
кӑларса.

— Йытӑ ҫитӗрех! Йӑкӑнатӑн чӗри сылтӑм йен- 
не куҫса ларнӑ. Сылтӑм йенчен тытса кӑтарта1',— 
тесе кулаҫҫӗ колхозниксем.

— Апла пулсан чӗре мар, хӑмпу ыратат пул- 
мала. Мӗн ыратнине ӑҫтан пӗлем! Тухтӑр ӗҫне 
вӗренмен,—тесе урлӑн ҫавӑрса хура'т Йӑкӑнат 
хулпуҫҫисене пӑркаласа илсе.

— Ех, йулташ, питех те пысӑк ӗҫсем пулса 
иртеҫҫӗ пирӗн уй-хирте! „Ҫӗнӗ вӑй“ колхоз пире 
социалисӑм ӑмӑртуне чӗннӗ. Есӗ ӳрӗк-сӳрӗк ӗҫле- 
сех^вӑхӑта_^иртерсе йарасшӑн.

Йӑлай Йӑкӑначӗ ӳкӗте кӗмест.
Ирхине те кӗтӳсем йарсан тин сӗтӗрӗнсе тухат.
Ҫу каҫипе халӑхпа тан пӗре кӑна тухрӗ. Ҫан- 

ҫурӑмне пин те икҫӗр аллӑ пӑрҫа йерсе сырӑннӑ 
етем йевӗр хыҫкаланса тухрӗ те, сӑмаха тӳрех 
персе йачӗ:

— Пайан ӗҫлеме кирлӗ мар, йулташсем!— 
терӗ.—Ӗҫлесессӗн те усси пулас ҫук.

— Ма усси пулас ҫук?— тесе тӗлӗнсе ыйтаҫҫӗ 
колхозниксем.

— Манӑн сӑнани пур. Кунта килнӗ чухне ка- 
чака ман ҫинеле пӑхса сухалӗсене темиҫе хутчен 
силлесе тӑчӗ. Ун пеккине курсан, ӗҫлеме кайич- 
чен кайманни усӑлӑрах пула-г. Тата иртнӗ каҫ- 
хине ҫывӑрнӑ чухне сылтӑм хӑлхана пӑрҫа кӗрсе 
кайнӑ. Шыв йарса аран кӑлартӑм. Ку ҫӑмӑр пулас- 
са систерет, тесе пире ӗнентерме хӑтланат.

Тӑп тӑрӑ пӗлӗт тӳпи йанках уҫӑ вырта¥. Вӑл 
ҫӑмӑр пуласса ӗмӗтленет.

— Лаша кӗҫенсен... Тфу... калаймарӑм... лаша 
кӗҫеннӗ чухне хӳрине виҫӗ хутчен пӑрса^ илсен, 
ҫав кун кӑнтӑрлапа ҫӑмӑр пула]^,-—тет Йӑкӑнат 
малала, ӗненмелерех пултӑр тесе.

Колхоз лашисем пӗр-пӗрне палласа кӗҫенсе 
илчӗҫ. Вӑл— ҫӑмӑр пуласса сиснипе, тет. Ех, тӑ- 
варламасӑрах пӗҫерсе тунӑ ухмах, калаҫма вӑта- 
насчӗ хут йытӑпичӗн!

ц,ҫлеме „айук“ текенскер, кӗсел ҫиме сӗтел 
хушшине арӑмӗнчен малтанах кӗрсе ларат.

Тырӑ вырма тухас умӗн пӗре Йӑкӑнат арӑмӗ 
упӑшкине, ҫӑкӑр кӑмака ҫинче выртнипех пулман- 
нине систерес шутпа, икӗ кун ҫӑкӑр памасӑр ус- 
раса пӑхнӑ.

— Мӗн тума сана ҫӑкӑр ҫитерес? Кӑҫал та есӗ 
ӗҫлемесӗрех пурӑнасшӑн. Сан пек кахал упӑшка 
мана кирлӗ мар. Тухса кай ӗҫлемесӗр ҫитерекен- 
не шырама!—урине тапсах вӑрҫнӑ Кулине.

Ларсан-ларсан Йӑкӑнат кӗпе-йӗм ҫӑвакан арӑмӗ 
патне метр ҫурӑлӑ пусӑмсемпе утса пырат. Пи- 
тӗнче хастарлӑх палӑрат:

— Арӑм Пайан та ҫӑкӑр пӗр чӗл те пулин 
памасан, епӗ ҫакӑнса вилессӗн туйӑнмаст-и сана?

— Ҫӑкӑр? Акӑ парам сана турчкапа ҫӑкӑр!
— Мана мӗн! Тӑлӑха йулатӑн,—тет сассине ан- 

тарса.
~  Вилсессӗн пытаратпӑр. Тупӑку ҫине ларса 

сӑра ӗҫӗпӗр,— тӑрӑхлат!' Кулине.
Йӑкӑнат пуҫне уса1'.

Арӑмӗ килкартинеле пӑхса шухӑша кайса тӑра!'. 
Йӑкӑнат ун патне хыҫалтан кушак пек утса пырса, 
хоп ытамласа илсе кулса йара1'.

— Кулине, чунӑм!
Кулине чӗнмест.
— Сана епӗ нимӗртен те ытларах йурататӑп. Са- 

на йуратнипе ҫак хӑнкӑла ҫурӑкне те кӗрсе кайма 
хатӗр.

— Ай-йай! Хльыь есӗ! Сан пек хлын^па калаҫ- 
ма нумай ӑс кирлӗ. "Гфу, упӑшка пулчи ку—ӗҫле- 
месӗрех апат ҫийесшӗн аптрагса ҫӳрет,—терӗ Ку- 
лине чалӑшрах куҫӗсене хайаррӑн хӗссе.

Йӑкӑнатӑн шанчӑк хутаҫҫи ҫӗтӗлме пуҫларӗ. 
Пуҫне хыҫса пӑхрӗ. Пуҫӗ нимӗн те каламарӗ. Вы- 
рӑн ҫине кайса выртрӗ.

Чылай шухӑшласа выртрӗ ним сасӑсӑр. Ача 
чухне выЛ)аса ҫӳренисем аса килчӗҫ тӗтревлӗн. 
Вы/ьаса ҫӳреччӗ-ҫӳреччӗ те ун чухне, амӑш патне 
чупса пырса:

— Анне, ҫӑкӑр пар-ха! Касса пар ӗнтӗ тетӗп ,— 
тесе амӑшӗн кӗпе аркинчен ачашшӑн туртӑначчӗ.

Амӑшӗ ним сӑмахсӑрах ҫӑкӑр касса параччӗ, хӑш 
чухне хытӑ чӑкӑт татӑкӗ тыттараччӗ.

— Анне, анне!—тет Йӑкӑнат ӗлӗк амӑшӗ хыҫ- 
ҫӑн^чупнине аса илсе.

Йӑкӑнат „анне“ тесе кӑшкӑрса йанинчен арӑмӗ 
ахӑлтатсах кулса йачӗ. Унтан кӑпӑк ҫыпӑҫса 
тулнӑ сылтӑм аллине курита ҫинче тытса сил- 
лесе илчӗ те:

— Ухмаха йерме пуҫланӑ пулсан, ҫитерем еппин 
пӗррелӗхе сана,—терӗ ҫемҫелнӗ кӑмӑлпа,—анчах 
ҫинӗ хыҫҫӑнах ӗҫлеме кайнӑ пултӑр.

Пӗр чашӑк ҫӑра турӑх тӑраниччен ҫимелӗх 
лартса пачӗ.

Упӑшки ҫисе тӑрансан, арӑмӗ ун ҫине хӑйӗн ӗҫпе 
ӗшеннӗ аллине хурса, лӑпкӑн кӑна ыйтса пӑхрӗ:

— Кайатӑн-и ӗҫлеме?
— Пасара кайманни нумай пула1‘. Ыран пасар 

курса килес. Кайран...
Малала калас сӑмахне тупаймарӗ. Пит пысӑк 

шухӑша кайнӑ пек пулса, кантӑк витӗр пӑхса тӑр- 
каланӑ хыҫҫӑн, урисене урай тӑрӑх йӑвӑрӑн 
сӗтӗркелесе, хӑйне чӗриклетсе йышӑннӑ крова’1 
ҫине выртрӗ. Иван Мучи.



ВУЛАКАНСЕН ЖАЛАБИСЕМ
П а х а  „ Ш т к ӑ н ‘^!

А¥а, „Капкӑн“, шӑнасене туртса илер. Шупаш- 
карти аптекӑра илнӗ „липучкӑ“ (шӑнасене ҫып- 
ҫӑнтарса вӗлерекан) хут ҫкне вӗсем ларасшӑн 
мар (1 тенкӗ те 75 пус парса илнӗ 5 хут ҫине 
икӗ ерне хушшинче пӗтӗмпе 9 шӑна ҫеҫ ларнӑ). 
Хӑш-пӗр шӑни пырса ларам пекки тӑват те,хучӗ ҫум- 
не ^ҫыпҫӑнса ларайман пирки тарӑхса, вӗҫсе кайат.

Йӗпетсе хумали шӑна хучӗ ҫине ларсан та, 
ман пӳртри шӑнасем карӑнса выртасшӑн мар. Вӑл 
шӑнахучӗ ҫине „смергь мухам“ (шӑнасене вилӗм) 
тесе ҫырнӑ. Ман пӳртри шӑнасем „шӑнасене ви- 
лӗм “ тесе етем чӗлхипе ҫырнине вулама пӗлмеҫҫӗ 
пулмала, ҫавӑнпа та ҫав хут ҫине ларсян вилме 
кирлине пӗлмеҫҫӗ. Вӑл— „шӑнасене вилӗм!“ тенӗ 
сӑмахсене, ман шухӑшпа, шӑна чӗлхипе ҫырмала. 
Вара вӗсем унта ларсан вилме киряине пӗлӗҫ,— 
тесе шухӑшлатӑп аптранӑ йенне. Иварӑв.

пирки, манӑн ҫывӑх йулгашӑм ӑна илме май уйӑ- 
хӗнче (журналӗ хупӑнсан) ҫырӑннӑ.

Халӗ подписчиксен журнал та ҫук, подпискӑ 
укҫи те кайала килмест.

Ун пек килӗшӳсӗр хӑтланакана пирӗн халӑх 
хушшинче мӗнле каланине есӗ пӗлетӗнех ӗнтӗ. 
Чӑвашиздат пирки епӗр ун пек каласшӑн мар, 
анчах ҫулталӑкшӑн ҫырӑннӑ 10 тенкӗ укҫана ка- 
йала илесехчӗ.

Салампа 592-мӗш № подписчик.

С а в н ӑ  „ К а п к ӑ н “ !

К а п к ӑ н ӑ м “ !

Пирӗн Микушкелӗнче (Куйбышӗв облӑҫӗ) „Шӑл- 
сене таса тытни— сывлӑха упрани" тесе ҫыра-ҫыра 
ҫапнӑ плакатсем пур. Кооператив та, тавар илме 
пыракана куЛ)Турлӑ етем тӑвасшӑн, шӑл тасатма- 
ли порошок сутат. Анчах шӑл тасатмӑли шчуткӑ 
тенине вара таврара ниҫта та тупса илме ҫук, 
анчах ку, ман шухӑшпа нимех те мар, ал пӳрни- 
пе шӑлса та тасатма пулат. Анчах пӗлесчӗ: шӑла 
пӳрнепе шӑлса тасатсан кул)Турлӑрах-ши, йе ло- 
зунгпа тасатсан ку/ьтурлӑрах пулат?

Ҫидӑрӑв.

Шупашкар хули мунчин администрацине „тип 
мунча“ кӑтартатӑнах пулӗ.

Мунчара, хывӑнмали-тӑхӑнмали пӳлӗмре мӑн 
тӗкӗрсем (куҫкӗскисем) пурччӗ. Халӗ, мунчана 
ремонт тунӑ хыҫҫӑн, ҫав тӗкӗрсене таҫта илсе 
кайнӑ. Мунча кӗнӗ хыҫҫӑн тӗкӗр витӗр пӑхса ҫи- 
пуҫа йакатма кирлӗ мар; ҫи-пуҫа йакатма мунча— 
кил мар,—тесе шухӑшлаҫҫӗ пулмала. Мунчара ҫӑ- 
вӑнса пӗтернӗ хыҫҫӑн тӗкӗр витӗр пӑхса ҫӳҫ-пуҫа 
йакатма вӑхӑт кирлӗ.

Тӗкӗр витӗр пӑхса вӑхӑт ирттермеле мар туса 
панӑшӑн, хула совечӗ мунча билетне хӑпартса 
пӑхрӗ. Ремонтченех лайӑхчӗ: тӗкӗр те пурччӗ, 
билет хакӗ те йӳнӗччӗ. Салмин.

Й у 2) а т н ӑ  „ К а п к ӑ н ӑ м ^ !

К а п к ӑ н “  т у с 1 !

Чӑвашиздатӑн укҫа-тенкӗ йенчӗн ӗҫсем питех 
мар штулӗ: „Илемлӗ литературӑ“ журнал 1937-мӗш 
ҫулта та тухат, тесе подписчик;енчен укҫа пухрӗҫ 
те, журналне кӑларма пӑрахрӗҫ. Ж урнал тухма пӑ- 
рахни ҫинчен нихӑш нзданире те пӗлтерӳ тухмап

Вӗреннӗ ҫынсем шутласа кӑларнӑ тӑрӑх, Галлей 
комети кашни 76 ҫултан Хӗвел патне ҫывхарса 
курӑнакан пулат. Вӑл йулашки хут 1910 ҫ. курӑн- 
нӑ, 1986 ҫ. тата курӑимала, теҫҫӗ.

Пирӗн Шор-Пайраш (Трак р )  йалӗнче кипо йу- 
лашки хут 1936 ҫ. пулпӑ, тата хӑҫҫап пуласси 
паллӑ мар.

Вунӑ уйӑх кӗтнӗ хыҫҫӑн тата мӗнчухлӗ кӗтме- 
липе искусствӑ управленинчи „галлейсем“ шут- 
ласа пама пулгарассӑн туйӑнат. Санӑн шухӑшупа 
мӗнле пек? С. Данилӑв.

Р А  3  У М Ӑ  В
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Шӑхасан районӗнче Ҫӗнӗ Чулкассинчи тулли- 
.мар вӑтам шкулӑн директӑрӗ Разумӑв пур.

1936 ҫулта Разумӑв ҫент^абӗр уйӑхӗнче пӗр 
учитӗлӗн ӗҫ укҫине катса ведӑмӑҫ тӑваК' те, учи- 
тӗле тивӗҫлӗ укҫана хӑйне илет.

Анчах учитӗл шутлама пӗлекенскерри лекет. 
Вӑл акӑ ҫапла шутла!': Вуннӑн ҫурринчен пӗрре 
кӑларса пӑрахса, ҫӗре хутла'1!'. Хутласа пулнинчеп 
тата вун улттӑ кӑларса пӑраха^' те, Разумӑв ҫул- 
талӑк хушшинче хӑйне миҫе тгнкӗ тивӗҫсӗр илме 
пултарнине пӗлет'

Учитӗл вара: Разумӑв халӗ пӗр уйӑхри ӗҫук- 
ҫине анчах илме ӗлкӗрнӗ, ним шарламасан хам 
шутласа илнӗ хисепе пӗтӗмпех илме пултарӗ. 
Ҫавӑнпа райҫутпайне кайса пӗлтерес, тет. Ҫапла 
вӑл ок^^абӗр уйӑхӗнче Шӑхасан райҫутпайне кайса 
хӑйне тивӗҫлине илет.

Д а ч)
Ҫакӑн хыҫҫӑн Разумӑв ҫак учитӗле чылайччец 

ҫиленсе ҫӳрет, ӑна выгӑвӑр парат!. Кайрантарах 
ҫак ӗҫсемшӗн Разумӑва хӑйне те  выгӑвӑр параҫ- 
ҫӗ. Куншӑн Разумӑв учитӗле тата ытларах ҫиленсе 
апрел уйӑхӗнче ҫак учитӗлӗн ӗҫукҫипех каллех 
малтанхи чулах катса хӑйне илет.

Разумӑв, ӑна чаракансем пулман пулсан, ҫак 
учитӗлӗн ӗҫукҫинчен ҫулталӑкра .миҫе тенкӗ катса 
хӑйне илме пултарнине тата ҫен]1абӗрпе апрел 
уйӑхӗсенче миҫешер тенкӗ катса йулнине шутласа 
пӗлмеле.

Унтан тата Разумӑв малашне те ҫав шкултах 
директӑр пулас-пулас маррине пӗлмеле.

Ш урсухал.



Г Е С Т А П О Р А

Геспода! Епӗ сире пӗр ырӑ мар хыпар ҫинчен пӗлтерме чӗнтсртӗм—Совет Сойузс по.ъ\ с урлӑ Америка иккӗмӗш
хут вӗҫсе каҫнӑ.



Х А М П А  П У Л Н Ӑ
— Итле-ха,—терӗ Славин йулташ мана,— ха- 

ҫат-журналсенче есӗ фелйетонсем ҫыркалатӑн. 
Сана пӗр истори каласа парасшӑн. Ҫав истори 
ҫинчен есӗ журналра мӗнле те пули^н ҫырса кӑлар. 
Анчах манӑн хушаматӑма ан асӑн. Еҫӗ манпа пул- 
нине те ан асӑн. Килӗшетӗн-и?

— Йурӗ! Хушаматна асӑнмӑп,—терӗм.
— Апла пулсан итле,—терӗ. — Каласа парам. 

Пӗрре, учрежденире ӗҫлесе ларнӑ хушӑра, ман 
пата пӗр етем пычӗ. Пӗр предприйатийе ук- 
ҫа-тенкӗ ӗҫӗпе ҫыхӑнакан вырӑна кӗмешкӗн ман- 
ран рекомендаци ыйтат.

— Сӑмаха тӳрӗ каласа хунӑшӑн каҫар-ха та 
есӗ мана,—терӗм ӑна епӗ.—-Сана пӗлместӗп-ҫке, 
палласах каймастӑп.

Чӑнахахӗнтӗ— йут ҫын. Пит-куҫӗнчен пӑхсан та 
шанчӑклӑ етемех марри сисӗнет.

— Пултараймастӑп, йулташ! Епӗ сана кача- 
пӳрни пысӑкӗш те пӗлместӗп!

Тепӗр кунтан хӗрарӑм сасси йанрани хӑлхана 
кӗрсе карӗ.

— Кӗме^йурат-ши?—тет сасӑ.
—  Й урат ,—тсрӗм  ҫи-пуҫа йусакаласа.
Кӗрет. Платийӗ шап-шурӑ, ҫанӑсӑр. Ҫӳҫне кас-

нӑ. Куҫӗсемпе шӑлӗсем темӗскерле илӗртӳлӗн 
ҫиҫеҫҫӗ.

— Есӗр пулатӑр-и-ха, Славин?— терӗ кӗнӗ-кӗме- 
нех хӗрарӑм.

— Епӗ!—терӗм.
— Мӗншӗн-ха?..—каласа пӗтермесӗр куҫӗсене 

айалала йачӗ.
— Мӗн?
—  Мӗншӗн-ха сирӗн пит-куҫ...
— Ну?
— Мӗншӗн пит-куҫран пӑхсан есӗр кӑмӑллӑ 

ҫынӑн курӑнатӑр. Тӗрӗссипе илсен есӗр усал ҫын.
Вӑл сӑмаха ҫапла тӳрехперсейанинчен епӗ чӑ- 

нахах тӗлӗнтӗм:
— Сире епӗ усалли ҫинчен каы каласа па- 

нӑ-ши?
— Ха.мах пӗлетӗп. Есӗр ман упӑшкана отказ 

панӑ...
— Мӗн тӗлӗшпе отказ?
Ҫӳхе тутисене тӑсрӗ, куҫӗсене ачаш ачанни 

пек йалкӑштарчӗ.
Епӗ унӑн упӑшкине мӗнле йышӑннине аса ил-

тӗм те, ӑшшӑн кулнӑ пек турӑм. Хӗрарӑмӗ хӑй 
ҫав тери илемлӗскер, йуратмаласкер.

— Сирӗн упӑшкуна пӗлместӗп-ҫке?
— Есӗр мана та пӗлместӗр,—пулчӗ ответ,
— Сире те пӗлмен ҫӗртен рекомендаци парас 

Ҫук.
Пит-куҫӗ тӑрӑх вӑл питӗ хытӑ тӗлӗнсе кайни 

палӑрчӗ.
— Мана та? Памӑр-и вара? Мыскара тӑватӑр! 

Ун пек пулма пултараймас!'.
Тепӗр кунтан унӑн йачӗ Маруҫӑ иккенне пӗл- 

тӗм. Тата икӗ кунтан епӗ ӑна хӑйӗн лватерне 
ҫитичч н ӑсатса, упӑшки патне илсе пытӑм. Упӑш- 
ки уншӑн мана тав турӗ.

Тата виҫӗ кунтан мана Маруҫӑ ҫапла каларӗ:
— Итле-ха, арланӑм! Есӗ ҫырма пӗлетӗн вӗт. 

Пӗлетӗн пулсан, ҫав пустуй рекомендацине ҫыр- 
са пар ӗнтӗ. Ҫав айван хутшӑнах вӗт ӗҫе кӗме- 
сӗр пурӑна^ упӑшкам. Арланӑм! Есӗ ман вӑн кӑ- 
мӑллэ ҫын. Сана епӗ усал ҫын тесе шухӑшла- 
нӑччӗ.

Упӑшки ман пата иккӗмӗш хут килнӗ вӑхӑтра 
епӗ Маруҫӑна ӗмӗрех пӗлсе пурӑннӑ иекех ту- 
йӑнса каре. Упӑшки кӑмӑла каймаст, анчах вӑл 
Маруҫӑна качча илнине аса и л с е . . вӑл тӳрӗ етем 
пек туйӑнчӗ... Пӗр сӑмахпа каласан, епӗ ӑна ыйт- 
нӑ рекомендацийе патӑм. Памасан лайӑх мар пек 
туйӑнчӗ.

— Вара? Ӗҫӗ Мӗнпе пӗтрӗ?
— Мӗнпе пӗтрӗ? Акӑ пӑх!..
Славин ман куҫ умне хаҫат илсе пырса:
— Вула— „Пысӑк растратӑ“ тесе йат панӑ 

статйа. Ав унта хаҫатӑн сылтӑм йенчи колон- 
кинче.

Енӗ вуласа тухрӑм.
— Ҫырӑр,—терӗ Славин.— Ун пекки ма< па ҫеҫ 

мар,^ ыттисем 1е те пулма пултарат!'. Ҫапла вӗт. 
Статйин вӗҫӗнче вулакансене пӗлме ҫакӑн нек 
вӗрентсе ҫырӑр: „Ҫын мӗнлине тӗпӗ-йӗрӗпе пӗл- 
месӗр рекомендаци ан парӑр“ тейӗр. Килӗше- 
тӗн-и?

Епӗ ҫав историйе хам мӗнле илтнӗ, ҫавӑн пек 
каласа патӑм. Вӗрентсе калама хушнине ҫырма- 
рӑм. Ҫырмасан та паллӑ.

^  В. Ав-в.

Ш УХӐШ А ИЛМЕСӖР
Ларйокра сутӑнакан таварсем ҫине пӑхкаласа 

тӑнӑ хыҫҫӑн, прилавкӑ ҫинче выртакан кӑлбасийе 
пӳрнепе тӗртсех пӑхрӑм. Ш ултӑра, патмар шӑна- 
сем ларма хӑнӑхса ҫитнӗ вырӑнтан, пасар чӑкӑчӗ 
ҫине куҫа-куҫа ларчӗҫ.

— Ку мӗн вӑл?—тесе ыйтрӑм епӗ приказчик- 
рен.

—  Вӑл-и, кӑлбаси,—терӗ ӑшӑ кӑмӑллӑн приказ- 
чик,— кӳрсе килни нумай пулмаст, питӗ паха 
тавар.

— Ҫук, епӗ ун ҫинчен мар... Мӗн чухлӗ шӑна 
кунта.

— Шӑнасем, чӑнахах ӗнтӗ, аптратаҫҫӗ,— килӗш- 
рӗ манпа приказчик.— Шӑни нумай. Ун йышши 
хурт-кӑпш анкӑ  тӗнчере мӗн тума пурӑнат-ши. 
Ни илемӗ ҫук, ни савӑнӑҫӗ ҫук вӗсенчен... Ну, 
мӗн, турттарса парас-и?

— Мӗн?
— Кӑлбасине. Аван кӑлбаси. Пайан анчах 

кӳрсе килнӗ.
— Ҫук, вӑл мар-ха... Шӑна нумай сирӗн. Ку 

аван мар.
— Шӑнара мӗн аванни пур ӗнтӗ. Урӑх тавар, 

йе кӑлбасси илетӗн-и?
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— Шӑтӑклӑ пирпе витсе хумала пулнӑ.
— Ма шӑтӑклӑ пирпе. Тимӗр-тӑмӑртан на- 

тарласа тунӑ ҫеткӑ та пур: тавар илекене ун 
витӗр таварӗ те курӑнат, шӑнасем те ун витӗр 
кӗреймеҫҫӗ. Ҫитес кунсенче Чӑвашсойузран цир- 
кул)ар килессе кӗтетпӗр. Цирку/ьар килсен, пал- 
лах, унта каланисене пурнӑҫлас тесе, ҫимели 
таварсене витсех усрама тытӑнӑпӑр. Ну, мӗнле 
турттарса парас-и?

— Халӗ мӗншӗн витместӗр?
— Калатӑпҫке-ха: цирку.;{)ар килмен. Ытти 

илекенсене ан тытса тӑр ӗнтӗ, гражданин, йе 
туйан, йе...

— Шӑнасем циркул)ар килессе кӗтмеҫҫӗ вӗт.
— Ав вӑл шӑнаран мӗн кӗтет. Шӑна шухӑша 

илме пӗлеймест: ӑҫта вӗҫес килет, ҫавӑнта вӗҫет. 
Ан тытса тӑр-ха, мӗн илме килнӗ, ҫавна ил те кай...

— Шӑна урлӑ тӗрлӗ йышши чир-чӗр йерет.

Шӑпасем цирку/ьар килессе кӗтмеҫҫӗ, йӗрекен 
чир-чӗр микробӗсене циркул)8р килессе кӗтмесӗ- 
рех сараҫҫӗ...

— Есӗ тата шӑнана циркул)3р тӑрӑх пурӑнта- 
расшӑн-и,—-терӗ мана хирӗҫ тӗкӗлтетсе приказчик. 
— Ун йышши жалӑбӑсемпе есӗ шӑна патне кай, 
пирӗн ӗҫ мар вӑл, гражданин!...

Кайала мӗн чухлӗ тавӑрса панине шутласа 
тӑракан старик те мана хирӗҫ сӑмах хушрӗ:

— Темӗн те шухӑшласа кӑларӗҫ: шӑна вал)/ьи 
цирку/ьар ҫыртарасшӑн! Тен, есӗр шӑнасене 
анкетӑсем тултарма та хушӑр,^—терӗ.

Епӗ тухмали алӑк патнеле утрӑм. Манӑн ҫурӑм 
хыҫӑнче приказчик тарӑхса сурнӑ сасӑ илтӗнчӗ.

— Ҫӳрет ӗҫсӗр аптраса. Мӗншӗн пуҫпа шухӑш- 
ласа илме пултараймаҫҫӗ-ха ун пеккисем. Пулаҫ- 
ҫӗ етемсем!—терӗ епӗ алӑкран тухса кайнине 
кура. И. Крышкин.

— Шкул директӑрӗ Соколов ман пата вырӑсла, пасара каймашкӑн велоҫипед ыйтса, хут ҫырнӑ. 
Хучӗ ҫинче пӗтӗмпе 14 йӑнӑш. Райҫутпайӗнчисем ӑна, тӗрӗс ҫыра^ тесе, мухтаҫҫӗ. Мӗн пирки вӑл 
ҫавӑн пек йӑнӑш нумай тунӑ?

— Вӑл ҫырнине кирек хӑҫан та тӳрлетсе пыракан Иванӑвӑ отнуска кайнӑран.
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ГРАМАТИКА УРОКЕНЧЕ
— Акӑ кун та  епӗ „мӗншӗн* сӑмах ҫыртӑм. Павлӑв, кала-ха: мӗнле сӑмах уш кӑнне кӗрет ҫав епӗ ҫы рнӑ ,мӗн- 

ш ӗн“ сӑмах? у г  »
— Вӑл-и? „Есӗ, учитӗл, мӗншӗн зан ,атийе вӑхӑтра ҫӳреместӗн* тенӗ чухне кирлӗ сӑмах уш кӑнне кӗрет.

МАЛТАН ШУХАШЛАМАН
— Ӑҫта чупан?
— Пушар тухнӑ. Ҫуртӑм ҫуна1 Ҫунса пӗтиччен хӑвӑртрах ирӗклӗн страхласа йулас, тетӗп.
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— Есӗ хулана Чӑваш пединҫтитута к ӗрес шухӑшпа килнӗ. Екзам ӗн ты тм а ма кайм арӑн?—Екзам ӗн  ты тас ш ухӑша 
пӑрахрӑм !—Ма?—Ара унта екзам ӗнта вы рӑс чӗлхипе сочинени ҫы ртараҫҫӗ.



В А Т К Л
М. Д  А Н Г Е Р.

Мщ1ӑн арӑм ирхине, ҫичӗ киломегӑрта лара- 
кан Йетӗрне хулине карӗ те, хӗвел каҫалана су- 
лӑнсан пӗр ҫӗклем ваткӑ ҫӗклесе таврӑнчӗ. Хӑй 
йӗп-йӗпе тарланӑ; ҫийӗнчи кӗпи шыва чиксе кӑ- 
ларнӑ пекех...

— Мӗн тӑватӑн-ха кун чухлӗ ваткӑпа?—тетӗп.— 
Ха/ь пире ваткӑ ним тума та кирлӗ мар-ҫке. Ни 
тумтир ҫӗлетес ҫук, ни ваткӑлӑ ӑшӑ одейал тӑ- 
вас ҫук. Мӗн тума кирлӗ-ха?

— Кирлӗ мартан илмеҫҫӗ йапалана,—тет манӑн 
Лизӑ,—кирлӗшӗн илнӗ те. Ваткӑ тумтир ҫӗлетме 
ҫеҫ кирлӗ тетӗн-им есӗ. Тумтир тума ҫеҫ мар, 
урӑх ҫӗре те кирлӗ.

— Кайсам,— тетӗп,—ан лӗпӗртет кирлӗ мара! 
Ваткӑ тумтир тунӑ ҫӗре ҫеҫ кирлӗ пулмасӑр, 
урӑх ӑҫта кирлӗ пултӑр-ха тата?—кулса йатӑм 
епӗ хамӑн арӑмран.

— ХаЛ) ахӑрса, кулса ларатӑн та-ха, кайран 
хӑвнах кирлӗ пулӗ-ха,—терӗ те ман арӑм, ху- 
ларан илсе килнӗ шап-шурӑ ваткине тутӑрпа 
чӗркесе хучӗ.

Каҫхи апат ҫикелесен, ҫывӑрма выртас умӗн 
наҫӑрхи ваткӑна вырӑн ҫине ҫӗклесе пычӗ те 
хӑйӗн хӑлхи шӑтӑкӗсене ваткӑпа питӗрме пуҫ- 
ларӗ.

— Мӗн ухмахланатӑн, Лизӑ, -тетӗп,—хӑлху- 
сене ма ваткӑ тултаратӑн? Ухмаха йерсе кайма- 
рӑн пулӗ-ҫке есӗ! Хӑлхана тараккан кӗресрен тес, 
инрӗн тараккан та ҫук-ҫке.

Арӑм ман сӑмаха хӑлхана та чикмест, ман 
сӑмахсене хӑахана чикес вырӑнне, хӑлхисене ват- 
кӑ чиксе тултарат!^. Ӑҫта унта ман сӑмахсем , кӗрсе 
вырнаҫчӑр-ха? Ман сӑмахсем кӗрсе вырнаҫмалӑх 
вырӑн та йулман унта, пӗтӗ.мӗшпех ваткӑ... Хӑ- 
нӗн хӑлхисене иитӗрсен, ман хӑлха шӑтӑкӗсене 
те ваткӑпа питӗрме пуҫларӗ. Аран-аран пуҫа 
айаккала пӑрса илсе:

— Мӗн хӑтланатӑн ухмах, Лизӑ,— тетӗп,—ни- 
хӑҫан та канла хӑтланман-ҫке, кӗҫӗр мӗн ухмахла 
хӑтланатӑн! Хӑвӑн хӑлхусеие нитӗрни те ҫитӗ-ҫке, 
ман хӑлхасене питӗрмесӗр хӑвар ӗптӗ. Чипер, та- 
са хӑлхапа ма питӗрес, пи йухмас!’, ни ыратмаст...

— Кӗҫӗр Урапакассинчи йурлакансем килмеле, 
тет. Вӗсен йурри ан илтӗнтӗр тетӗп-ҫке,—тет 
ман арӑм.

— Килсе йурласа параҫҫӗ пулсан аван. Апла 
пулсан пирӗн йалти пек, тӗттӗме йулнӑ ачасем 
мар, ҫутта тухнӑ куЛ)Турлӑрах ачасем.

— Ава ан, - терӗ ман арӑм, сӑмаххине тӑса- 
рах, —аван мар тет ҫав! Питӗр хӑлхуна!

Вӑл мана каллех хӑлхасене питӗртересшӗн 
ҫунат!. Пӗр ывҫӑ ваткӑ татса илчӗ те, чӑмӑртаса 
ман йеннеле ывӑтрӗ. Енӗ вӑл ваткӑна илсе, ха- 
мӑн пуҫ вӗҫне хутӑм. Арӑм темӗн чухлӗ питӗрме 
йӑлӑнсан та, питӗр.мерӗм.

Акӑ ӗнтӗ, йал вӗҫӗнче, хуткупӑссемпе частуш- 
кӑсем йурлани илтӗнме те пуҫларӗ. Урапакас- 
синчи йурлакансем килеҫҫӗ пулас. Епӗ хаваслан- 
сах кӗтсе выртатӑп. Ҫӗнӗ йурӑсем йурланине 
илтес килет манӑн. Хуллен-хуллен, майӗпе, пирӗн 
тӗле те ҫитрӗҫ. Пирӗн тӗле ҫитсенех, вырӑс 
чблхине те мар, чӑваш чӗлхипех мӗн пур-ҫук

вӑйӗсемпе, ушкӑнӗпе пӗр харӑс, амӗш сӑ- 
маххисене асӑнса, хӗрсенчен тӑрӑхласа кулса, 
хӗрарӑмсене вӑтантармали частушкӑсене кӑш- 
кӑрса йурласа йачӗҫ. Кун пек намӑслӑ час- 
тушкӑна итле.ме те пите кӗҫе ҫӗлесе итлеме- 
ле. Аран-аран, паҫӑр арӑм ывӑтса панӑ ваткӑна 
шыраса тупса, хӑлхзна персе чиксе лартрӑм. 
Апла та чарма ҫук, таҫтан мурӗнчен, пӗрмайах 
ман хӑлхана намӑслӑ сӑ.махсем пыра-пыра кӗреҫҫӗ, 
ваткӑ та чараймаст!'...

Арӑм, еп хӑлхана ваткӑ тултарнине сисрӗ 
пулмала, манран каҫса кайсах кулма пуҫларӗ.

— Хи-хи-хи! Ӑнланатӑн-и хал) ваткӑ мӗн ту- 
ыа кирлине! Хи-хи-хи!—тет.

Ман арӑма хирӗҫ нимӗн те чӗнмеле пулмарӗ, 
мӗншӗн тесен хам паҫӑр култӑм.

Чӑтайманнипе, хӑлхана питӗрнипех, урама 
чупса тухрӑм. Пӑхатӑп та, чӑнахах та Урапакас- 
си ачисем: Ватраскин Леонти, Сандимиркин Фле- 
гӑнт, Серебрйаков Николай, Удейкин Алексей, 
Иадровкин Николай (Ҫӗрпӳ педтехникумӗнче вӗ- 
ренекен студент), Козлов Арсенти. Татах та ну- 
майӑнччӗ те, каҫхине ҫӗр тӗттӗм пулнӑ пирки, 
пурне те паллаймарӑм. Ҫӑварӗсене курак вӗҫсе 
кӗмелӗх карса пӑрахсах, ҫухӑраҫҫӗ. Вӗсен ҫӑва- 
рӗсенчен ытла та илемсӗр, хулиганла сӑмахсем 
тухаҫҫӗ. Сире сӑмаххисенех ҫырса парӑттӑмччӗ, 
анчах та, ман ун пек сӑмахсене хут ҫине ҫырма 
ал ҫӗкленмест.

— Йӑтӑ пичӗсем!—терӗм,— мӗн тесе ҫакӑн 
пек хулиганла йурӑсеие йурлаттӑр. Кун пек 
йурӑсене йурлама питӳсене кӗҫе ҫӗлес пулат!

— Н ичево,—терӗҫ Урапакасси ҫамрӑкӗсем,— 
ха.;Ь каҫ. Тӗттӗм. Питсене кӗҫе ҫӗлемесен те ни- 
кам,_та паллайас ҫук пире.

Йатларӑм Урапакассинчи ҫамрӑксене. Йатланӑ 
пирки, тепӗр каҫӗнче, йурийех ман чӳрече умне 
пырса манран мӑшкӑласа йурларӗҫ. Тепӗр каҫӗн- 
че, ман чӳрече умӗнче йурлама, Серебрйаковпа 
Йадровкинӗ ҫеҫ пыман, ыттисем пурте пур. Мӗн 
тӑвас тетӗн-ха намӑса пӗлмен ҫынсемпе. Иур- 
лаҫҫӗ те, йурлаҫҫӗ. Йӑлӑхтарчӗҫ ӗнтӗ вӗссм пире 
хӑйсеп илемсӗр йуррисемпе! Епӗ ха/ь кашпи ка- 
ҫах хӑлхапа ваткӑпа питӗрсе выртатӑп.

Малашне ҫаплах урам хушшннче йурласа ҫӳ- 
реме ирӗк парас мар вӑл хулигансене. „Капкӑн“ 
страници ҫине туртса кӗртсе, унта йурласа пӑх- 
чӑр тата!

Епӗр вӗсеп йуррисеие итлесе „савӑнтӑмӑр“. 
Ҫитӗ! Малашне Иетӗрне районӗнчи прокурорпа 
милици тытӑмӗ итлесе нӑхӗҫ.

Бригадир ӗҫлемен пирки
— Тулӑ кӗлти ҫыхакаисене сӗлӗ кӗлтн ҫых- 

ма хушаканӗ бригадир пулчӗ-и мӗн?
— Ҫук, бригадир арӑмӗн йӑмӑкӗ, „унта пыма- 

сан ӗҫкунӗ партар^мастӑп", тесе кӑшкӑраканӗ 
счетовод арӑмӗ. Кам пуррине тӗрӗслекенни звенйе- 
войӑн пиччӗшӗ. Силингер
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— Пирӗн сӑнӑм ӑрсене мӗн тума ӳкеретӗн-ха?
— Есӗр, йалти турӑсӑрсем, мӗнле ӗҫлесе пурӑннине Вӑрҫӑлӑ турӑсӑрсен  райсовечӗ пӗлесшӗн. Хӑйӗн 

килсе ҫӳреме вӑхӑчӗ ҫук Ҫ авӑнпа ӳкерсе пыма хуш рӗҫ.



Й ӗ р 1
Лап-лап ҫерем, лап ҫерем, лап ҫеремрен шыв 

йухат, йӗрне йӗрлес терӗм те, тарӑн курӑк 
тӗпӗнче,— тенӗ чӑвашсен авалхи йурринче.

Пушнарти (Йетӗрне районӗ) Мичурин йачӗпе 
тӑракан колхозӑн тӗп ҫитменлӗхӗ мӗпрен пулса 
пынине пӗлме йӗр йӗрлесе пӑхсан, йӗрӗ колхоз 
предҫедатӗлӗ Димитрийӗв ҫывӑрса пурӑннӑ вырӑна 
пырат. Вӑл вырӑна ҫитсен, Сунгари пӗлтернӗ тӑ- 
рӑх, ҫаила калаҫнине илтме пула¥:

—Ех, кума Палати! Есӗ ман кума мар иулнӑ 
пулсан, санра тӑракан 900 тенкӗ укҫана тахҫанах 
колхоз валрьи шыраса илмеле те!

— Здорнӑв йулташ, епӗр ӗлӗк питӗ аван пу- 
рӑннипе аса илсе, санрап илме тивӗҫлӗ 800 тенкӗ 
укҫаиа колхоза ваЛ)Л,и илес мар, тетӗп.

— Ҫпиридонӑв йулташ, пӗркунне колхозник- 
се.м сана, 1500 тенкӗлӗх аша ҫӗртсе нанӑшӑн тӳ- 
летерсс, терӗҫи-ха? Ҫавпа хамӑр хушӑра тӳлемеле 
мар тавас, терӗмӗр. Сыснасем ва/ь/ьи панӑ посыи- 
кӑсене, ыраш ҫӑнӑхне килте ҫынсене сутнине 
те  хамӑр хушӑрах сӳрӗлтерсе йарӑпӑр.

- -  Йарсолӑвӑ ВаҫилисЯ, есӗ паранкӑ вӑрлани- 
не, колхоз утӑ улӑмне Йанӑма ӑсатнине никама 
та пӗлтермесӗрех ҫухатӑпӑр.

— Марн Йаковлӗвӑ, леш колхозӑнне 1 лав утӑ 
вӑрланине те ахалех, сут тумасӑрах, ирттерсе 
йарӑпӑ]).

Йӗрне тупрӑмӑр, йӗрӗ епӗр асӑннӑ ҫӗрте пӗ- 
тет пек. Анчах тӗплӗнрех^ йӗрлесен халӑх сучӗ 
патне илсе кайасси палӑрат.

Палӑрат
Ху^ьӑм хӗрӗ, хура хӗрӗ тӗттӗм ҫӗрте тӗрӗ 

тӑвӗ, тенӗ.
Петӗрне районӗнчи Ва^ькинӑ йалӗнчи Илле 

Ҫеменне квйнӑ хӗр тӗттӗм ҫӗрте тӗрӗ тума пулта- 
раймаст, вӑрӑ тума ҫеҫ пултарат: Илле Сентӳкӗнне 
2 кӗпе, халат, кӑҫатӑ тата нумай йапаласем илсе 
тухнӑ; Карачӑм Иванӗн арӑмӗнне 2 вӗрҫӗнӗ пасар 
кӗпн чиксе тухнӑ.

Упӑшки те, арӑ.мӗичен йулас мар шухӑшпа, 
колхоз арманче мелникре чухне, 20 иӑт ытла 
армантан тырӑ „ҫухатнӑ“.

Вӑрӑҫынӑн ҫӗлӗкӗ ҫуна¥, теҫҫӗ. Илле Ҫеменӗпе 
арӑмӗ ҫулахи вӑхӑтра ҫӗлӗк тӑхӑнмаҫҫӗ, ҫавӑнпа 
ҫӗлӗкӗсем ҫунни палӑрма^ст, халӑх сучӗ пригӑвӑр 
йышӑнса парасси палӑрат.

Ма шӑмарнӑ
Епӗр Канашпа Шупашкар хушшинчи чукун 

ҫула тӑвакансем патӗнче, Вӑтакас Татмӑш (Ка- 
наш р.) колхоз бригади ӗҫленӗ участкӑра пултӑ- 
мӑр. Чул тийенӗ урапапа пыракан лаша, пуш 
урапа айне сулхӑна кӗрсе выртнӑ Арлан Елекҫейӗ 
брнгадир патӗнчен иртсе кайнӑ чухне, шӑмарса 
илчӗ. Кайран, колхозниксенчен ыйтсан, лаша 
мӗншӗн шӑмарнине пӗлтӗмӗр:

— Арлан Елекҫейӗ чукун ҫул ҫинче ӗҫлекен 
лашасенс ва/ь/ьи панӑ 16 килограм сӗлле ерех 
туса ӗҫнӗ. Ҫавна сиссех ӑна лаша шӑмарнӑ,—те- 
рӗҫ колхозниксем.

Курак
Чӑхӑ та ӗҫет . Анчах виҫине пӗлет. Хӑшпӗр 

граждӑнсем пирки ун пек калама пултараймаст- 
пӑр. Вӗсем виҫе тӗлӗшӗпе хӑйсен чунӗ ҫине ша- 
наҫҫӗ. „Чун хӑйӗн виҫине пӗл ет“, теҫҫӗ. Анчах 
етемӗн чун ҫуккине наукӑ аван кӑтартса панӑ. 
Ҫавӑнна нумайӗшӗн ҫук чун ҫине шанса ӗҫни ви- 
ҫерен тухса кайат.

Елӗк районӗнчи Кураккассинчи колхоз предҫе- 
датӗлӗ Петр Димитрийӗва хӑшнӗр колхозниксеи 
сума суса, „ӗҫкӗ аш ш ӗ“ тесе йат панӑ, мӗншӗн 
тесен унӑн ӗҫки виҫерен туха-гуха пырат. Ытти 
ӗҫӗсем те унӑн йӗркерен туха-туха пыраҫҫӗ: кӑ- 
ҫал колхоз укҫине нӳрт лартма 700 тенкӗ илнӗ, 
вӑрмапта ӗҫл-‘ыӗшӗн колхозниксене тухнӑ 210 тен- 
кӗ укҫана хӑйен аллине илнӗ. Кооперативра ҫӑ- 
мартала сутӑнакаи мануфактурӑна та вӑа ҫӑмарта 
памасӑрах илнӗ т. ыт. те.

Мӗскӗн Димитрийӗв, кӑҫал вӑл мӗн тери вӑй- 
лӑ улшӑннӑ, пӑхсан колхоз предҫедатӗлӗ пек 
курӑимаст, ^ ем ӗскерле  тӳрӗ мар шухӑшлӑ етем 
пек курӑнат.

Тӑм илнӗ
Туҫи Ҫармӑс налсовет предҫедатӗлӗ П. Ҫтепа- 
нӑв пӗрмайах ӗҫет. Усӗрпе питне-куҫне ҫӗмӗрсе 
пӗтериӗ. Йалсовет Шӑхасан районӗиче чи кайра 
выракапни.

— Пета, авӑ ҫав ҫынӑп питне мӗи пулнӑ-ши 
ӑна? Бинтӑпалах ҫыхса лартнӑ.

— Тӑм илнӗ.
— Кай, ан тӗлӗнтерех! Ҫу кунӗнче те тӑм 

илет-и вара?
— Илет ҫав. Ҫимӗк праҫниккинче 40 градуслӑ 

„сивӗпе“ самайах тӑм илсе йанӑ.
Ник. Йанкеш.
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ТЕН СЕРЕМЕНЧЕН ТУХНА АЧАСЕМ
В ӗ р е н т е к е н :—\ н г  халӗ есӗ Пушкин поет ҫы рнӑ сӑвва вуларӑн. Унта ҫакӑн  пек каланӑ вы рӑн пур: ,у л тӑ  

ҫунатлӑ ҫерафим ҫул йуппинче ман курӑнчӗ*, тенӗ. Кала-ха, пӗпетӗн-и: мӗн вӑл „ҫераф им “? 
Вӗренекен^— ХХӗяетЫ-ҫкй 1 
В ӗ р е н т е к е н :~ \\ӗ л й т ӗ п  пулсан, кала!
й ^ /7г к г к е н ;—Ҫерафим-и? Кам пӗлмест ӑн а  -Ҫ ераф нм  Знаменскийе... хы тӑ чупас тӗлӗш пе тӗнчере чи малти 

вы рӑна йыш ӑннӑ ҫы нна.

П ӑ р у
{Йуптару)

Пур ҫынсемшӗн те ку паллӑ ӗнтӗ:
Ҫак пӑру пулнӑ пит те айван:
Ҫуратан амӑшне — ӗнене те 
Палласа илме пултарайман.
Кил хуҫийӗ ӑна ӗмӗртмешкӗн 
Йарасшӑн пулнӑ амӑшӗ патне.
Утман пӑру, ҫиме пӗлмен вӑл, мӗскӗн, 
Хӑйӗн пӗртен пӗр тутлӑ апатне.

* X- *
Колхоз туляшӗнчи хресченсене 
Ҫак пӑрупа танаштарсан аван: 
Телелейлӗ, тутӑ пурнӑҫ ӑҫгине 
Вӗсем ҫаплах вӗт-ха ӑнланайман.

Ванин Ф.

Икӗпитлӗ етем
— Мӗн есӗ ӗнер каҫ ҫывӑрма выртас умӗн 

нӗр май ,ей турӑ, каҫар мана ҫылӑхлӑ ҫын- 
на, каҫарсам, турӑ“, тесе пӑшӑлтатрӑн?

БУРОКРАТ ОТВЕЧЕ
—Канаш—Ш упаш кар чукун ҫул строитӗлствине пулӑ- 

Сур сехет хушши хама хам критикле- ш ассине есӗр калаҫкаланипех иртерсе йарасш ӑн пулмала. 
г а  тлгга п п  л п т р  - ҪУ“ ’ Т ӗрӗс мар. Калаҫкаланипе кӑна мар... йы-рӗм, самокритикӑ туса иртертӗм. ш анна резод,уцисем  те пур.
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У Л Ш Ӑ Н М А Н
Утилсырйо пухакан ыйтрӗ:
— Кил-ҫуртра кирлӗ мара тухнӑ йапаласем 

пур-ши, тесе килтӗм те.
Крахйан карчӑк, шухӑшласа пӑхнӑ хыҫҫӑн, ка- 

ларӗ:
— Пур1—терӗ.
Виҫӗ кив калущ, тусанланса кайнӑ бутылкӑ- 

сем илсе тухрӗ.
Утилсырйо пухакан илсе тухнӑ таваршӑн укҫа 

кӑларса тӳлерӗ те, татах ыйтрӗ:
— Кӗпе-йӗм, картуз, пиншак, тӑла пур-и?
— Пур!—терӗ те Крахйан карчӑк, кивӗ кӑвак 

брӳки йӑтса тухрӗ.
УтиЛ)Сырйо пухакан, укҫа тӳлесен, илнӗ та- 

варсене михӗ ӑшне чикрӗ те, ҫурӑм ҫиие хурса 
малала карӗ.

Каҫхине, ачи ӗҫрен тавӑрӑнсан, Крахйан утил- 
сырйо пухакан килни ҫинчен каласа пачӗ.

— Утилсырйо пухакана брӳкуна, тата виҫӗ ка- 
луш, бутылкӑсем парса йатӑм. Пӑрахмаласкерсем. 
Пустуй вырӑн йышӑнса выртаҫҫӗ. Панӑшӑн укҫа 
пачӗ.

— Хӑш брӳкине патӑн?
— Ҫӗннине мар ӗнтӗ, кӑваккине, киввине!
— Кӑсйинчен нимӗн те кӑлармарӑн-и?
— Кӑлармаи. Ма вара?
— Унта комсомол комитечӗ ӗҫӗсем ҫинчеи 

ҫырнӑ отчот пурччӗ. Мӗн туса хутӑн-ха апла!
— Еп айӑпли? Епӗ пӗлмен. Урӑх вырӑна ху- 

мала пулнӑ ӑна.
— Хамсӑр ман йапаласене ан тӗкӗн, тесе сана 

епӗ миҫе хут каланӑ-нди. Ептӗ отчота ҫӗнӗрен 
ҫырас пула11.

— Отчотне хӑҫан ва/ь-Ъи ҫырмала?
— Виҫмине.
Тепӗр куине Крахйан карчӑк хапха умне тух- 

са тӑрса, утилсырйо пухакан ӑнсӑртран иртсе 
кайасса кӗтнӗ. Кӗтсе илеймен.

*

кӑсйинче тесе, есӗ ман ҫине ҫиленнӗччӗ. Отчот 
вӑл брӳкӑ кӗсйинче пулман. Кив пиншак кӗс- 
йинче пулнӑ. Ахалех кӳреннӗ...

17 ҫулхи ачи хӗпӗртенӗ:
— Ах лайӑх пулчӗ! Спаҫибӑ сана! Ха/ь анчах 

еп отчот ҫырма ларас, тенӗччӗ-ха! Апла пулсан 
ҫырса аппаланма кирлӗ мар: —ҫулне тата числи- 
сене улӑштаратӑп та отчот пулат те. Еҫсем пӗл- 
тӗрхинчеч улшӑнман,—тенӗ.

Ҫулталӑк иртнӗ. Уйар кун утилсырйо пухакаи 
пынӑ.

— Упӑр-тапӑрсем пур-и?
Кулине карчӑк кив ботинкӑ, пӗр мӑшӑр ка- 

луш йӑтса тухнӑ. Утилсырйо пухакан укҫа кӑлар- 
са тӳленӗ, илнӗ йапаласене михе чикнӗ.

— Кив пиншак, кив брӳки, кив ҫӗлӗк пур-и? 
тенӗ татах Крахйан карчӑк куҫӗнчен пӑхса.

— Пур,—тенӗ Крахйан карчӑк.
Кивӗ пиншак йӑтса тухнӑ. Утилсырйо- пухака- 

на парас умӗн Крахйан карчӑк, пиншак кӑсйисене, 
мӗн те иулин кирлӗ хут тавраш  ҫук-ши тесе, 
пӗтӗмпех ухтарса тухнӑ. Аллине шӑтӑк кӑсйене 
чиксе йанӑ хыҫҫӑн, кӗсйе тӗпӗнчен темӗскерле 
хут туртса кӑларнӑ. Пӑхнӑ та тӗлӗнсе хытсах 
кайнӑ. Кӑсйе тӗпӗнчен туртса кӑларнӑ хут— ком- 
сомол комитечӗн отчочӗ пулнӑ.

Каҫхине, ывӑлӗ ӗҫрен тавӑрӑнсан, Крахйан 
карчӑк ӑна утилсырйо иухакан килни ҫинчен ка- 
ласа панӑ.

— Астӑватӑы-и, пӗлтӗр брӳкуна сутса йани- 
ие? Комитет отчочӗ ун чухне парса йанӑ брӳки

* * *

Утилсырйо пухакан тата Крахйан карчӑкпа 
ачи ҫиичен хам пуҫран шухӑшласа ҫыртӑм. Еҫӗ, 
тӗрӗссипе, акӑ ҫапла пулнӑ: 1935-мӗш ҫулхи де- 
кабӗрте „Канаш“ редакци Какаҫ йалӗнчи (Елӗк 
районӗ) комсомолӑн пуҫламӗш организаци ним 
те ӗҫлеменни, пухусем, политзан^атисем пӗре те 
туманни ҫинчен ҫырнӑ заметкӑна Елӗк райкомол- 
ие тӗрӗслеме йанӑ.

Тӗрӗслеме йани икӗ ҫула кайни икӗ уйӑх 
иртсен кӑна вӑл заметка райкомол ииструктӑрӗ 
Л ебедӗв й. тӗрӗсленӗ. „Капаш“ редакцине „факт- 
сене тӗрӗслени“ ҫинчен йанӑ хут ҫине: „Комсо- 
мол организаци пӗлтӗрхинчен начар ӗҫлет тени 
те тата ытти фактсем те тӗ р ӗ с “, тесе ҫырса 
пӗлтернӗ. Еҫсем улшӑнман. Есӗр Какаҫ органи- 
зацинче те ӗҫсем, ытти организацисеичи пекех, 
улшӑннӑ пулӗ, тетср. Улӑшӑнман ҫав, йӑнӑшатӑр! 
Ҫавӑнпа та отчотра пӗлтӗрхи ҫведӗнисемех кӑҫал 
та пулма пултарнӑ. И. М.

„ Аме рик анкӑра "
Ш упашкарти „американкӑеенче” пӗчӗк ачасене 
тз сӑра сутаҫҫӗ.

Пынӑ ҫ ы н :—Буфетчик, сӑра пӗчӗк ачасене сут- 
ма йурамас!'. Ма сутан? Ачасене ӗҫме вӗрентен!

Пӗр ачи: Еҫме? Епӗр ӗҫме килнӗ тетӗн-и? Ьҫме 
мар, мухмӑр чӗртме килнӗ.

Хӗвел патне пы нӑ отношени.
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П а с а р т а
— Ку кашӑксем сирӗн ма йака мар? Ҫӑвара 

хыпсан тутана ҫурса пӑрахӗҫ.
— Ма тиркен! Вӑл кашӑксем—Шупашкартан 

кӳнӗскерсем.
— Хӑвӑр ертел туни мар-и?
— Хамӑрӑн ертел тунийех те. Шупашкарта 

Промсонузра йышӑнмап та, кайала кӳрсе килнӗ.

Фабзавместкомсен суйлавӗсем умӗн
— Пирӗн Ваҫкӑ кӗнекесене тирпейлӗ тытнин- 

чен пит тӗлӗнмеле.
— Тирпейлӗ тытни ӑҫтан паллӑ?
— Профсойуз кӗпеки унӑн таптаса. Член укҫи 

тӳленине паллӑ туни те ҫук.

,Ҫемйе“ ҫынни
— Машӑ, санӑн упӑшкуна профсойузран мӗн- 

шӗн кӑларса пӑрахнӑ?
— Ах, тӑхлачӑм, ан та ыйтах? Каласан та 

ӗнеимӗн: хӑйӗн тӑван ҫемйине йуратнӑ пнрки кӑна 
ҫавӑн пек турӗҫ ӑна.

— Мӗнле апла?
— Ҫапла ҫав: вӑл, манӑн Петрушӑ, хӑй ҫемйи- 

не йуратат!—ҫемйе ва/ь/ьи шоколад, канфет илме 
укҫа нумайрах йултӑр тесе, пӗлтӗрхи ҫентабӗр- 
тен пуҫласа ийу/ь уйӑхчен взнос тӳлемен.

П ӳ р н е
— Сирӗн ревизи комиҫҫи хӑйие тума хушнӑ 

ӗҫ ҫине пӳрне витӗр кӑна пӑхнӑ. Местком сунлавӗ 
ыран, местком ӗҫӗсене ревизи туса пӗре те пӑх- 
мап.

— Пӳрне вйтӗр? Ҫук, апла пулма пултарай- 
масК'. Пӳрне витӗр пӑхма пултарайман.

— Ма.
— Ма? Ара вӑл кирек хӑҫан та аллисене лаш 

йарса ларпӑ. Алӑсене лаш йарса ларнӑ вӑхӑтра 
пӳрне витӗр пӑхма ҫук ӗнтӗ.

идвт
Ӗҫсем йапӑх, вырӑнта

— Иван Павлович, епӗ ыйӑх килменнипе ап- 
трама тытӑнтӑм. Вӑл йапаларан хӑтӑлма мӗнле 
пулӗ-ши?

— Ӑйӑх килменрен хӑтӑлма-и? Ӑйӑх килменрен 
хӑтӑлма хӑвӑрӑн учрежденири физку.^ьткружока 
йе РОКК йачейкине кӗр. Вӗсем кирек хӑш вӑ- 
хӑтра та ҫывӑраҫҫӗ.

Заҫеданире тухакан йӑвӑрлӑхсенчен 
хӑтӑлмали ҫӑмӑл май

— Испанин шалти ӗҫне хутшӑнмала мар тӑвас 
тӗлӗшпе ӗҫлекен Лондӑнри комиҫҫи ларӑвӗ кал- 
лех уҫӑлпӑччӗ. Мӗп йытӑннӑ ҫавӑнта?

— Перерыв тума йышӑннӑ.

Гитлӗр ҫыннисем Парижри выстӑвкӑра
— Ку италйанцӑсен павилйонӗ питӗ аван, питӗ 

илемлӗҫке!
— Тӑхта-ха, ара вӑл павилйон италйанцӑсен 

мар, Совет Сойузӗн-ҫке!
— Совет Сойузӗи?! Ну?!. Тоттӑ илемлех мар. 

Малтанах: ку илемсӗр павилйона мӗнле тума 
пӗлнӗ, тесе н^ухӑшларӑм.

Ҫул йусанӑ хыҫҫӑн
— Пирӗн йалтан хулана ҫитиччен километр 

шучӗсене чакарнӑ имӗш.
— Мӗнле апла?
— Ҫаплах: грузовик хулана ӗлӗк 2 сехетре 

ҫитеччӗ, халӗ сехет ҫурӑ кайат!'.

Клаҫҫиксен типӗсене пӗлмен 
ку^ътработник

— Ку/ьтработник йулташ! Ӑҫта васкан?
— Библиотека, Ӗнер пухура пӗри мана „Дер- 

жиморда" терӗ, —мӗн тени пулиине пӗлме кяйа- 
тӑп.

М А Н Ӑ Н  Ҫ Ы Р У
Ах, чунӑм, Никандр! Санпа паллашмасан кампа 

паллашас? Есӗ вӗт Ишлей районӗнчен, Шинер 
Тӑрӑн йалӗсем. Есӗ, вӗт, учитӗл, хӑв каланӑ 
тӑрӑх, „вунпӗр ҫул хушши шкулта ӗҫлесе тӑват- 
ҫӗр утмӑл ҫын вӗрентсе кӑлараканскер“.

Ах, Никандр! Пултаратӑн, ху пултараймастӑн 
пулсан та, ручкӑпа кӑранташ тытакан пӳрнӳсем 
пултараҫҫех. Тав ту есӗ хӑвӑн пӳрнӳсене. Есӗ 
вӗсем пулӑшнипе, хӑвна ху мухтаса, преми те, 
грамӑтӑ та илме пултармала.

Санӑн пуҫтӳпийӗ те шӑтӑк мар. Мимери 
шухӑшусем ҫилпе вӗҫсе сапаланса пӗтмеҫҫӗ. 
Пуҫӑнти мимӳсем, чейе ҫынӑнни пек ӗҫлени- 
пех, есӗ хӑвна чапа кӑларма ш ут тытнӑ. Ш ут 
тытнӑ та шурӑ хут илсе „Никифӑрӑв Никанд- 
ра Ленин ордӗнӗ памалах",—тесе ху йалан 
ҫырнинчен улӑштарса, ху вӗрентсе кӑларнӑ 
ҫынсен йачӗпе кӑранташпа, чернилпа улӑшта- 
ра-улӑштара алӑ пуснӑ хута редакцине йанӑ.

Ах, Никандр! Мӗн тери нумай хушамат
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ҫырса хунӑ есӗ хӑвӑн аллупах. Пултаратӑн, 
пултармас^ темеле мар. Пултарман ҫып:— 
„Сывӑ пултӑр пире тӗттӗмлӗхрен кӑларакан 
совет правитӗлствипе бол)Шевиксен партийӗ 
тата хамӑра вӗрентекен учитӗл Никифӑрӑв 
Никандр) Никифӑрӑв Никандра Ленин ордӗн 
парма (,Канаш“ хаҫат урлӑ пӗлтеретпӗр“,— 
тесе ҫырма мӗнле пултартӑн.

Пултаран, пултаран! Пултарнӑ май хӑвна 
мухтакан пӳрнӳсене те:—Сывӑ пултӑр манӑн 
пӳрием! Сывӑ пултӑр ҫак шухӑша вӗҫлекен пуҫӑм! 
Сывӑ пултӑр йӑмӑкӑм, арӑмӑм, ачамсем,— темеле 
пулнӑ.

Никандр тусӑм! Йал санран кулмасан камран

култӑр. Хӑвна ху муХтакан хутӑнта, хӑвӑн пӳр- 
нӳпе (учитӗл пӳрнисемпе) есӗ МатроН)На, Андре- 
йанӑв, Акрапина, Ваҫилев, Федӑрӑвӑ тесе ҫырса 
тултарнӑ. Хӑвна мухтама пултараТ^н пулсан та, 
суйа хутсем ҫырма пӗлетӗн пулсан та, ҫынсен 
йачӗсене ҫырма пӗлейместӗн-ха! Никандр тусӑм! 
Хӑвӑн йӑмӑкна та „урра“ ҫӗкле есӗ. Ара есӗ хуш- 
нӑ тӑрӑххӑн ҫав ҫӳлте аҫӑннӑ хут ҫине вӑл та 
алӑ пусса ывӑннӑ ӗнтӗ. Ӗҫре ывӑннӑ ҫынна чыс 
кирлех ӗнтӗ. Епӗр те есӗ хӑвна ху мӗнле чапа 
кӑларма шут тытнине пӗлсен тӗлӗнсе хытса 
карӑмӑр пулин те, „Капкӑн“ урлӑ „чыс тӑвасах" 
тесе шутларӑмӑр.

Кшилинке.

С Ӑ В Ӑ  В Ӑ Р Л А К А Н

Хурах! Ҫаратаҫҫӗ! Йетӗрне районӗнчи Кӑташра 
пурӑнакан Николай Цветков ҫаратат.

— Кама?
— Малала вулӑр:

Марк Аттай сӑвви
Сатри тенкел тап-таса 
Ларса хаҫат вулар-и?
Пӗр-пӗринпе ӑмӑртса,
Тусӑм, зайом сарар-и?

Ватӑ тӑхлачӑ Татйан 
Йурӑ тӑсса йанӑ;
Мӗншӗн тесен вӑл пайан 
Ҫӗн зайом гуйаннӑ,

Ӳсет савнӑ ҫӗршыв ман,
Чунтан хӗпӗртетӗп;
Ҫавӑнпа та зайома 
Анлӑн сарас тегӗп.

Йурӑм ҫитрӗ ман вӗҫне,
Тусӑмсем, сыв пулӑр!
Зайом ҫырма кашнийех 
Йалсоветне утӑр.

Ытти куплечӗсем те ҫавӑи пек, Вӑрӑ вӑрӑм, 
куҫӗ чармак, теҫҫӗ. Цветков ытлашши вӑрӑм 
ҫынах мар та, куҫС чармак вара. Анчах куҫӗ

Марк Аттайӑн „Зайом такмакӗсем" сӑвви 
„Капкӑн" журналра 1936 ҫулта ийулӗнче пичетлен- 
нӗ. Николай Цветковӑн „Такмаксе^“ сӑвви 
Йетӗрнери „Колхозник йулташ ӗ“ хаҫатра кӑҫал 
ийунӗн 12-мӗшӗнче пичетленнӗ. Акӑ вӗсем:

Ник. Цветков сӑвви
Аслӑ ҫутӑ клубра,
Ларса хаҫат вулар-и?
Иккӗн пӗрле ӑмӑртеа,
Ваг|,кӑ, хаҫат ҫырнар-и?

Ҫтахавӑвӗц Мирун 
Йурӑ тӑсса йанэ.
Мӗншӗн тесен, вӑл пайан,
Хаҫат нумай сарнӑ.

Тӑван ҫӗршыв ӳсет ман,
Епӗ хӗпӗртетӗп.
Ҫавӑнпа та хаҫата 
Анлӑн сарас тетӗп.

Йурӑ ҫитрӗ ман вӗҫне,
Йулташсем, сыв пулӑр 
Кашнийех хаҫат илме 
Пуштӑна вӗҫтерӗр.

чармак пулин те, сӑвӑҫсен хисепне кӗрес шучӗ, 
йӗплӗ ҫӑмах хуранпе кӗрсе ӳкрӗ.

Ленимо Точи.

„Нанаш" хаҫат кӑларакан чӑвашсен сатирӑпа кулӑш литературӑ журналӗ

КАПКАН
ХАКӖ: 3 у й ӑ х а — 1 тенкӗ те 20 пус; 6 у й ӑ х а —2 тенкӗ те 40 пус; ҫ у л т а л ӑ к а —4 тенкӗ  те 80 пус. 

Кашни почтӑ уйрӑмӗсемпе агентствӑсенче ҫырӑнса илме пула1г.

Чӑваш республикӗ  тулаш ӗнчисем  „Капкӑн" ҫы рӑн н ӑ  укҫан а  ҫак адрӗспа  куҫараҫҫӗ:
Ч ебоксары . Д ом  С вязи . Сою зпечать .

Журнал номӗрӗсем пӗр татӑксӑр пырса тӑччӗр тесе вӑрӑм вӑхӑта (ҫулталӑка) 
ҫырӑнса илме тӑрӑшӑр!
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:ШТс»)1аЩЛ11(1|1Ш1ШӖ1
.Канаш" хаҫат издатӗлотви ҫак

хаҫат-журналсем кӑларса тӑра!’:
Ҫырӑнса илмели хаксем

|12 уйӑха 6 уйӑха 3 уйӑха 1 уВӑха

Т. 1 Т. П. Т. П. Т. п .

М

30 — 15 — 7 50 2 50

«

7 20 3 60 1 80 — 60

6 — 3 — 1 50 - 50

3 — 1 50 — 75 — 25

4 80 2 40 1 20 — 40

„К А Н А Ш*
ПСК(б)П Чӑваш Обкомбпе 

ЧАССР Тӗпӗҫтӑвкомӗн ха- 
ҫ а ч ӗ ..................................................  25

„ҪАМРӐК КОЛХОЗНИК"
ПСҪЛКС Чӑваш Обкомӗ- 

пс Шӳпашкар хула комитечӗя 
хаҫаче.................................................. 12

„колхозник йалавЕ-
ПСК(б)П Обкомӗпе Чӑваш 

Тӗпӗҫтӑвкомӗа хаҫачӗ . . . .  10

.ПИОНЕР САССИ-
ПСҪЛКС Чӑваш Обкомӗв 

ааҫачӗ   |  5

„К А П К Ӑ Н"
Кудӑш журнадӗ, ӳкерчӗк- 

семпе илемлетсв кӑлараҫҫӗ • •

Хаҫат-журналсене пиҫмоносцӑсемпе пуштӑ уйрӑмӗсем, пуштӑ агӗнтствисеи урлӑ, хаҫат-журнад 
сарма уйӑрнӑ йулташсем урлӑ ҫырӑнса илмеле. Хаҫат-журналсем пӗр татӑксӑр пырса тӑччӗр 
тесе вӑрӑм вӑхӑта (ҫулталӑка, ҫурҫула) ҫырӑнса илме тӑрӑшӑр. Шупашкар хулинче гӗп пуш-

тӑпа оуштӑ уйрӑмӗсенче ҫырӑнса илмеле.

Ку номӗрти ӳнерчӗксем  пурте В. А. Ф илиппӑвӑн.
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Ф ранко ҫ а р ӗ н ч е
—  Епӗр вӑрҫӑра пайан ҫӗнтерӳ турӗкӑр. Правитӗлствӑ ҫарӗсвм  чупаҫҫӗ... Май нилсен гепӗр чухне 

тӗплӗн пӗлтерӗп...
— Апла пулсан е сӗр  мӗншӗн калама та васкаттӑр?
—  Мӗншӗн тесен  вӗсем  кгшни минутрах кунта чупса ҫитме пултараҫҫӗ


