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„Превсклише“ ӳкерчӗкӗ тӑрӑх.

Нимӗнле йӑвӑрлӑхсем умӗнче те чарӑнса тӑмаҫҫӗ пирӗн колхозниксвм. 
Кӗркунне ҫеҫ пысӑк чӑрмавсем тухса тӑраҫҫӗ вӗсем умне: йурла-йурла ӗҫлв- 
н и н е  Еӑйран кайса туртмала.



ХӲХӖМ ЙРТРӖ
Ок^абӗр праҫнйкӗ ^гмбнхи кунсенче канмали 

ҫуртра пултӑм епӗ. Пысӑк мар, анчах канма аван 
ҫурт. „Хбрлӗ витамин“ йатлӑ.

Канакансенчен тахӑшӗ концерт организациле- 
ме сӗнчӗ. Паллах, пурте ҫакна хавхалансах йышӑн- 
чӗҫ, кама мӗнле ӗҫ хушмалине палӑртса хучӗҫ.

Мана концерта организацилес ӗҫ тиврӗ. Кон- 
дертра кам мӗнпе тухма шухӑшлаТ—ҫырӑнма 
хушрӑм. Ҫырӑнакансем май ҫук нумай пулчӗҫ. 
Канакансем пурте, пӗр ҫын йулмичченех, кон- 
цертра тухса йурласа, йе калаҫса йе ташласа па- 
ма ҫырӑнчӗҫ. Иккӗмӗш ирхи апат хыҫҫӑн, пӗтӗм 
администраципе медперсонал пырса ҫырӑнчӗ, 
каҫхи апат умӗн кухн)ӑпа столовӑйра тата пала- 
тӑсенче ӗҫлекенсем каллех пӗр ҫын йулмиччен 
ҫырӑнса карӗҫ. Каҫхи апат хыҫҫӑн, йулашки ҫын 
пырса ҫырӑнчӗ: „Иван Трофимӑв, канмали ҫуртри 
каҫхи хуралҫӑ—ташӑсемпе туха1-“,

Мӗн тума пӗлес? Пурте концерта тухсан, 
йтлесе ларакан кам пулӗ? Вара концертра туха- 
кансене пухса ҫапла тума кирли ҫинчен пӗлтер- 
тӗм: .сирӗн пурин те концерт вӑхӑтӗнче залӑра 
лармала, епӗ вара сире списӑк тӑрӑх сценӑ ҫине 
чӗше-чӗне кӑларӑп“, терӗм.

Аҫта унта!
— Пирӗн,—теҫҫӗ,—тухас умӗн чун хумханаӳ. 

Вӑл каҫ, тем парсан та, куракансен вырӑнче лар* 
ма пултараймастпӑр.

Ним тума пӗлменнипе аслӑ врача тупса тар- 
хаслама тытӑнтӑм; ,ҫапла-ҫапла“,терӗм,— „есӗр пи- 
рӗн концерта итлесе ларма кӑмӑл тумӑр-ши“?

— Май пулмаст,—терӗ.—Епӗ вӑл концертра 
Надир арине тенӑрпа йурласа паратӑп.

Мӗн тӑвас-ха? Хамӑнах зала ларса итлеси-ха? 
Пултараймӑп: канакан пӗр хӗрарӑмпа епӗ норве- 
жецсен ташшине ташласа кӑтартма шухӑшласа 
хунӑччб.

Ку истори темпе пӗтеччӗ, айчах, кӗтмен ху- 
шӑран, концерт пулас кунне телеграм ҫитрӗ. 
.Канма килнӗ ҫынна хирӗҫ тухса илме вакзала 
машин йарӑр“, тенӗ телеграммӑра. Ну, терӗм, ӗҫ 
майланчӗ!

Машин ҫинчен ватӑ карчӑк анса тӑра¥. Шӑ- 
маткун—ҫӗр ҫул тултармаласкер. Ҫул ҫинче ывӑн* 
нӑскерне виҫӗ сехете йахӑн канма патӑм та, кай- 
ран кӗрсе йыхрав билечӗ тыттартӑм. Билетне 
хжмах тушпа ҫырса хатӗрлерӗм, куракансем урӑх 
ҫуккине сисесрен билет номӗрне 145-мӗш турӑм. 
Кврчӑка билет тыттаратӑп тата концерт итленӗ

хушӑра ҫисе ларма торт пырса паратап,—ҫимесӗр 
ӑҫтан—пӗтӗмпе 57 номбр итлемелеҫке унӑн, вӑд 
пӗччен, епӗр нумайӑн.

— Тавтапуҫ,—терӗ карчӑк,—есӗр аван кӑмӑл- 
лӑ. Залӑра пӑчӑ пулмӗ-ши?

— Пӑчӑ пулмӗ. Уйра пӗччен ларакан хурӑн пе- 
кех ирӗкре ларӑн.

Концерт ҫнччӗре уҫӑлмала. Концертра туха- 
кансем тӑватӑ сехет ҫурӑрах сценӑ ҫине пухӑнса 
тулчӗҫ те хама тӑма та вырӑн сахал хӑварчӗҫ. 
Ҫиччӗ ҫитесси пилӗк минутра шӑтӑкран пӑхсан,. 
хайхи карчӑк килнине куртӑмӑр. Зала кӗчӗ. Пӗр- 
тен пӗр йулнӑ пукан ҫинеле тӗлӗнсе пӑхрӗ(ытти 
пукансене пӗтӗмпех концертра тухакансем сценӑ 
ҫине пуҫтарса пынӑ), ларчӗ, хӑйпе йунашар хай- 
хи торта хучӗ те, итлеме хатӗрленсе сценӑ ҫи- 
неле пӑха-пӑха илчӗ.

Епӗр вара, карчӑк хӑй те сценӑ ҫине тухас 
шухӑш тытасран шикленсе, хӑвӑртрах чаршав уҫ- 
са йатӑмӑр та, хамӑрӑн концерта пуҫласа йатӑ- 
мӑр. Пирӗн карчӑк чиперех итлесе лара1, тортне 
ҫикелет, йӑл кулкала1', ал та ҫупа'^. Ватӑ пулин 
те чӑтӑмлӑ. Концерт пӗтес умӗн ҫеҫ ватӑ пуҫӗ 
сиккелеме тытӑнчӗ. Тухтӑр каланӑ тӑрӑх, ку ӗн- 
тӗ... концерт итлесе ывӑннӑран мар, торт ҫинӗ- 
рен пуҫӗ чӗтренме тытӑннӑ.

Пирӗн вечӗр селӗм иртрӗ. Пурте кӑмӑллӑ йул- 
чӗҫ, хӑйсен номӗрӗсене ӑнӑҫлӑ иртерчӗҫ пурте.

Концерт пӗтсен карчӑк йачӗпе ал ҫупма ты- 
тӑнтӑмӑр епӗр. Вӑл вара ура ҫине тӑчӗ, пуҫ 
тайрӗ, унтан пире ҫапла каларӗ:

— Чун-чӗререн тав тӑватӑп, савӑнса лартӑм; 
есӗр ҫав тери паха выступленисем тума пултар- 
нипе. Сирӗн умӑрта парӑмлӑ пулассӑм килмест, 
ҫавӑнпа кӑштах сирӗлӗр-ха...

Карчӑк йӑпӑр-йапӑр ташша йара пачӗ. Еп§р 
пӑхса тӑратпӑр, ал ҫупатпӑр, кайран карчӑкран 
ыйтатпӑр:

— Ун пек ватлӑхра ӑҫтан ҫав тери чӗрӗ, йӑ- 
рӑ темпераментлӑ пулма пултарнӑ-ха есӗр?— 
тетпӗр.

Вӑл пире хирӗҫ ак мӗн каларӗ:
— Ӑнланӑр ӗнтӗ, йулташӑмсем, епӗ балеринӑ 

вӗт, заслуженнайа артисткӑ, 40 ҫул сценӑ ҫинче 
ӗҫленӗ...

Пӗтӗмпе илсен, концерт шутсӑр хӳхӗм иртрӗ-

Йакӑв Рудин.
(.Крокодилтан*)

Виҫӗ калав
Хуш ам ат

Канкай фелйетон ҫырмали шухӑшсене пӗтӗм* 
а«х йӗркелесе хатӗрленӗ.

Тӑрӑхла выртакан хут листи, кӑвак чернил та- 
та вӗрҫӗнӗ перо халех Канкай пултарулӑхие 
ӳкерсе илме хатӗр.

— Внтӗ фалйвтвн геройӗн хушаматве тупасси

йулчӗ...—куҫ харшисеве айалала антарчӗ Канкай« 
—Мӗнле хушамат парас?

Канкай пуҫӗнче тем тӗрлӗ хушамат йӑшӑлтат* 
ма пуҫларб.

Хушамат суйласа илесси—ҫӑмӑл мар. Хуша- 
мат—фелйетон музӑкне паракан тон.

Шухӑшласа илӗр-ха, хӑйӗн геройне Пушкик 
Онегин хушамат мар— Собакевич хушамат, Лен- 
скийе— П^ЬУВД^ш хушамат панй пулсан м1н йӗр- 
ки пулӗччӗ вара?



Хушаматсеи нумай. Иванов, Петров, Хамӑв, 
ҪидарЭв, Клопов, Бабочкин, Курицын, Мухомо- 
рӑв, Котӑв...

Пулас фелйетонӑн геройне ку хушаматсенчен 
нихӑшне те пама май килмест, мӗншӗн тесен 
пурте вӗсем Канкайа лайӑх паллакан ҫынсен ху- 
шамачӗсем. Вӗсен хушамачӗсене фелйетона кӗрт- 
сен, Канкай ҫине, паллах ӗнтӗ, ҫиленмелипех ҫи- 
ленсе кайма пултараҫҫӗ.

— Фелйетон геройне Часикӑв хушаматлӑ ту- 
сан мӗнле-ши? Аван пулассӑн туйӑна^ те, анчах 
апла хушаматлӑ ҫын пӗр-пӗр ответлӑ работник- 
сем хушшинче пулсан, каллех кӑмӑла хуҫакан 
йапала пулма пултара1. Е-е-е, Часикӑв хушамат- 
лӑ ҫынна ӗнер ҫеҫ тӗл пулнӑчӗҫке епӗ. Районран 
килнӗ работник... Ответлӑ ҫын пулас. Столовӑй- 
ра йулташӗпе вӑрман хатӗрлевӗ мӗнле пыни ҫин- 
чен калаҫкаласа илчӗ... Саратӑвский... Ой! Хамӑ- 
рӑн местком предҫедатӗлӗн хунӗ Саратовски ху- 
шаматлине маннӑ кайнӑ!

Канкайӑн тимлесе пӑхакан куҫӗсем хаҫат лис- 
ти ҫийӗн шуҫса карӗҫ. Кӗпер ҫинчен шыва си- 
кесрен хӑтӑлнӑ ҫын пек вӑл малтан сивӗнсе, ун- 
тан вӗриленсе карӗ.

Хут листи Канкай ҫине пӑхса вырта1.
— Мӗн есӗ? Ма ҫырмастӑн-ха?—тенӗ пекех 

ӗнтӗ.
Ҫур сехет ытларах аппаланса ларнӑ хыҫҫӑн, 

Канкай пуҫӗвче пӗр хушамат савӑнӑҫлӑн ташласа 
тӑма тытӑнчӗ. Канкай вӑл хушамата йарса тытрӗ 
те, фелйетон геройӗ тума шур хут ҫине кӗртрӗ.

Еҫ карӗ. Шур хут ҫине строка хыҫҫӑн строка 
кӑвак чернилпа илемлӗн йӗрленет.

Нумай та ҫыраймарӗ. Ручкине лаштах пӑрахрӗ.
— Ы-ых, тунката!—терӗ Канкай хӑйне хӑй, 

пит тарӑхса кайнипе. — Ара „Брӳкин" тени... 
„Брыкин" тенӗ пекех илтӗнет. Брыкин—хамӑрӑн 
аслӑ бухгалтӗрӑн шутсӑр ҫывӑх йулташӗ пулаЕ

Канкайӑн хушамат тупас ӗмӗчӗ татӑлчӗ. Ыйхи 
килменнине пӑхмарӗ, ҫывӑрма кайса выртрӗ.

Физикӑ

Кооператив лавки. Петухов проДавецпа арӑмӗ, 
сивӗ лавкана ӑшӑтма, тимӗр кӑмака хутнӑ. Лшӑн- 
са тӑраҫҫӗ.

Ҫын кӗчӗ. Тавар илме.
Урайне сармали тӑла виҫсе пама ыйтрӗ. Пӗ- 

тӗмпе вунпӗр метр виҫмеле.
Метр виҫи прилавкӑ ҫинче ҫук. Аҫта хӑйамата 

кайнӑ-ха вара? Арӑмӗ илнӗ пулнӑ ӑна. Ҫтена ҫум- 
не тӑратнӑ. Кӑмака патне ӗнтӗ.

Петухов, хӑйӗн арӑмӗ ҫине пӑр пек сиввӗн 
пӑхса илчӗ те, хайхи метр виҫине кайса илчӗ. 
Виҫессе май мар хытса виҫсе пачӗ вара вӑл.

Ҫын тухса кайсан, Петухов хӑйӗн арӑмне вӑрҫ- 
ма тытӑнса кайрӗ, кӗтмен ҫӗртенех:—Ухмах!— 
тере вӑл ӑна.—Метр виҫине вӗри кӑмака патне 
тӑратма кам хушнӑ сана! Физикӑ йатлӑ наукӑна 
ним те пӗлместӗн. Ара кирек мӗнле йапала та, 
физикӑ каланӑ тӑрӑх, ӑшӑра сарӑлса, сивӗре пӑ- 
чӑртанса лара}(. Тимӗр кӑмака ӑшшипе метр вн- 
ҫн тӑсӑлма пултара?!. Ҫавна чухламастӑн, тӑрӑ 
ухмах1—тесе арӑмӗ йеннеле сурчӗ те, хайхи метр 
виҫине тула 28 градус вивве кӑларса тӑрвтрӗ.

Мӑн сухал
Парйкмахӗрсеи иккӗы шашкӑла вы4 >аса лдрдҫ<- 

ҫӗ, иккӗн кӑсем мӗнле вы>ьанине тимлбя п1хса 
тӑраҫҫӗ. Сухаллӑ етем кӗрсе тӑчӗ.

— Сухал хыртарма килтӗм те,—терӗ шӑрт пек 
ӳссе тулнӑ сухалне ал лаппипе шӑлкаласа.

Шашкӑла вы/ьанине пӑхса тӑракан парикмахӗр- 
сем пынӑ ҫынна ответ памарӗҫ. Пӗрремӗшӗ— 
тӗпелти чӑлана кӗрсе ҫухалчӗ, иккӗмӗшӗ—хыҫал- 
ти алӑкпа тулала тухса карӗ.

Килнӗ ҫын пӳлӗме йулнӑ йкб парикмахӗра:
— Сухал хыртарма килтӗм те,—терӗ сассине 

хӑпартса.
Кӑсем те, лешсем пекех, ҫӑвар уҫмарбҫ. Шаш- 

кисене, вы/ьаса пӗтермесӗрех, пӑрахса, пбркн 
хыҫҫӑн тепри алӑкран тухса ҫухалчӗҫ. Пынӑ ҫын 
пӗччен тӑрса йулчӗ.

Кӑшт вӑхӑтран, сухал хыракансен кистӑчкисем- 
пе пӗчӗк чашӑкӗсене ҫуса пурӑнакан хӗр тухса 
тӑчӗ.

— Сирӗн парикмахӗрсем ӑҫта ҫӑва тӗпне кай- 
са ҫухалчӗҫ ара?—тесе ыйтрӗ хайхи ҫын.

— Сан сухалу ыӑнӑ. Вӗсем мӑн сухаллисеие 
хырма йуратмаҫҫӗ. Сухалунтан хӑранипе тухсв 
тарнӑ ӗнтӗ,—терӗ ӑна хӗр.

Сухал хыртарма пынӑ ҫын татах кӗтсе тарка- 
ларӗ те, ирӗксӗрех бритвӑ илме магазина карб.

Ил-ай.

Редакцине ,килнӗ ҫырусенчен
** Вӑрмар районӗнчи .Смычка* колхозӑн ре»- 

комиҫҫи предҫедатӗлӗ Александрӑв йулташ ҫул- 
талӑкӗпех ыйӑха пенӗ. Ҫав Александрӑва вӑратмв 
К0ЛХ0.3НИК Галкин машинӑ тупса йама ыйта!-. Ҫав 
колхозникех .Смычка* колхоза хӑй тӗлӗн ҫыра- 
кан машинӑ йама ыйтат. Ун пек машинӑ ҫук пир- 
ки, 1938 ҫулхи ӗҫкунӗсене колхозниксен ӗҫкӗие- 
кисем ҫине пӗрре те лартман. Машинӑ бригадир- 
сене колхозниксен ӗҫкунӗсене лартма кирлӗ,тет.

** Хӗрлӗ Чутайра пурӑнакан Тиханкин йулташ 
районри клуба нихӑҫан та ҫбмӗрӗлмен пукансем 
илсе пама йе сутаканне тупса пама ыйта?(. Клуб 
пуҫлӑхӗ Радуков: вечӗр тусан пукансене ҫӗмӗрсе 
пӗтереҫҫб, тесе май уйавӗ иртнӗренпе пӗрре те 
ташӑ каҫӗ туман. Ун пек пукансем туйансан, 
Хӗрлӗ Чутай клубӗнче те вечӗрсем, ҫпектакэьсем 
йӗркелб пулма пултарӗҫӗ.

** Хирпуҫ йалӗнчи ,Победа“ колхоз (Вӑрнар 
районӗ) членӗ Виктӑрӑв М. В. лашасем 
мӑн витене правлени мӑкламасӑр туни ҫинчен 
ҫырса пӗлтерет. Мӑкламасан лайӑхрах, мӗншВн 
тесен ҫтена хушӑкӗнчен сивӗ ҫил шӑхӑрнинчен 
хӑраса, лашасем тапӑртатса тӑраҫҫӗ те, вара ра- 
йонран килсе пӑхсассӑн, тулашӗнченех: снрӗн ла- 
шасем тытса та чарӑнмаҫҫӗ нккен, тесе шала 
кбрсе те пӑхас ҫук.

•* Сӗнтӗрвӑрри, районӗнчи Хуракасси йалсовет- 
не кӗрекен ,Бо./ьшевик* колхоз ӗне вити тум* 
пуҫлани виҫӗ ҫул ҫитнӗ йатпа ӗнесем мВкӗрме 
тытӑнни ҫннчен пире пӗлтереҫҫӗ. ТӑрасВр вите- 
ре йурпа витӗнсе хӗл каҫасшӑн мар пврки, ӗне- 
свм мВкврвҫҫӗ, тет.



А Р X У Н
Пер каҫлаха кӑна-и вара?—ыйтрӗ Вархун, хӑй- 

не еҫ хушакан предҫедатбл ҫине тӑрӑххӑн пӑхса.— 
Йурӗ апла. Пӗр каҫлӑха кӑна пулсан кайма пу- 
ла¥. Е-е-ехе-ей! Наҫтук?—кӑшкӑрчӗ вӑл... хӑй ҫу- 
мӗнчех пански ҫыхса ларакан арӑмне чӗнсе.— 
Хатӗрле-ха тӑлӑп. Ҫӑматӑ. Мулахай. Ӑшӑ алсиш. 
Пӗр чӗл ҫӑкӑр. Пӗр катӑк усламҫу. Икӗ ҫӑмар- 
та. Пӗр чӗптӗм тӑвар.

— Вара, кунтах ҫисе кай вӗсене,—-терӗ арӑмӗ.
— Ҫийес килмест-ха манӑн,—терӗ Вархун, 

пӑшал тыттарса хӑварнӑ хыҫҫӑн тухса кайакан 
предҫедатӗле алӑ панӑ май.—Лере ҫийетӗп. Ҫӗр 
вӑрӑм вӗт. Ҫӗр каҫиччен те.чиҫе хутчен те хырӑм 
выҫма пултарат. Выҫӑ хырӑмпа ҫак сивӗре ҫӗр 
каҫиччен ху тӑрса пӑх-ха! Ҫӗр каҫиччен вӗт...

Арӑмӗ хирӗҫ чӗнмерӗ. Упӑшки мӗн ыйтнине 
йӑлтах тата питӗ те хӑвӑрттӑн хатӗрлерӗ. Вӗр- 
ҫӗнӗ тӑлӑп тӑхӑнчӗ Вархун. Кӑтра ҫӑмлӑ мӑкла 
така тирӗнчен ҫӗлетнӗ мулахайне пусса лартрӗ. 
Ҫемҫе чӑлхапуҫлӗ' урисене пӗҫкӑк таран ҫӑма- 
тӑ ӑшне персе чикрӗ.

— Ну, чипер йул!—ҫӗр каҫиччен тем те пулас- 
си пур тенӗ пекех вӑл, арӑмне алӑ парсах сыв- 
пуллашрӗ. Хӑй паҫӑр ыйтнӑ ҫимӗҫсен ҫыххине 
хул хушшине хӗстерчӗ те тухса кайма пикенчӗ.

— Вара, чим-ха... Варху-у-ун!—терӗ арӑмӗ.— 
Пӑшална мӗншӗн хӑвӑнтан хӑвартӑн?

— Хей, мурилесшӗ! Астуман та,—терӗ Вар- 
хун.—Унсӑрӑн мӗнле-ха кайатӑп. Вӑт ухмах...

Пӑшала илчӗ. Арӑ,чне каллех:
— Ну, чипер йул,—тесе хӑварчӗ.

Уйӑх ҫук. Ҫапах тӗттӗм мар. Ҫӑлтӑрсем ну- 
май: тӳпене ҫавсем ҫутатаҫҫӗ, ҫӗр п и тн е-ш урӑ  
йур, кӑпӑшка йур ҫутатат. Колхоз амбарӗсен 
умӗнче Вархун хурал тӑр_а1. Тӑрсан-тӑрсан кал- 
лӗ-маллӗ уткалаТ вӑл. Йӗритавра ҫаврӑнкалат. 
Пуҫне пӑркаласа пӑхкалаТ. Анчах унӑн куҫӗсене 
хӑйӗн сӑмси вӗҫӗ тата ҫамка урлах пусӑрӑнса 
ларнӑ мулахайран усӑнса тӑракан кӑтра ҫӑм пӗр- 
чисемсӗр пуҫне урӑхла йзпала-таврашсем уҫӑм- 
лӑнах курӑнаймаҫҫӗ. Ҫапах пӑхаТ вӑл. Пӑхсан- 
пӑхсан куҫӗсене хупаТ. Тарӑн шухӑшсен ӑшне 
путаТ. Ех, питӗ те аван-ҫке пӗччен чух шухӑш- 
лама! Ак шухӑшлат Вархун. „Мӗне кирлӗ-ха ҫак 
амбарсен умӗнче хурал тӑма?—тет вӑл.—Ҫак си- 
вӗре нимӗнле маттур вӑрӑ та килсе чӑрманас 
ҫук кунта. Сивӗ пулмасан та, камсем килме пул- 
тарччӑр-ха? Мӗн вӑрлама килччӗр? Тырӑ-и? Тырӑ 
пурин те ҫителӗклӗ—мӗн туччӑр унпала! Мӗн 
тумала ытлашши тырӑпа? Мирун мучи тӑватӑ 
ҫул хушши тӑраТ ҫакӑнта: тӑватӑ ҫул хушшинче 
пӗр вӑрӑ та тытман вӗт. А ҫапах ӗҫкунӗ илет. 
Ҫулсеренех преми те илет-ха. Хамӑрах паратпӑр. 
Хурал лайӑх тӑрат, ертел пурлӑхне куҫшӑрҫи 
пек сыхлаТ, апла та капла, питӗ примерлӑ ҫын 
■ӑл, тетпӗр. Мухтатпӑр. Мӗн мухтамалӑх пур- 
ши вара? Шел ӗнтӗ Мирун мучине хӑйне те. 
Хуралҫ! пулмали ҫын та мар вӑл. Хӑнаран хӑ-

нана ҫеҫ ҫӳремӗле. Ак кӗҫӗрхн пек. Кӗҫӗр кӳр- 
шӗри йалти кӗрӳшӗ патӗнче-ха. Кӗрӳшӗ от- 
пуска килнӗ йатпа хӑналанаТ. /Ьотчик вӗт кӗрӳ- 
шӗ. Унпа калаҫмали тутлӑ сӑмахсем питӗ ну- 
май путь- Анлӑ кӑкрине хӑпарта хӑпартах ка- 
лаҫат пул, Мирун мучи. Хӑшпӗр пухусенчи 
пекех вӑл мухтанаТ пу./ь. Есӗ ак сывлӑшра вӗ- 
ҫетӗн,—тет пу.ъ кӗрӳшне.—Ҫӗршывӑн чиккине 
сывлӑшра сыхлатӑн. Кӗҫӗн ывӑлӑм манӑн.ирт- 
нӗ ҫул ҫеҫ Хӗрлӗ Ҫар ретне кайнӑ ывӑлӑм—ти- 
нӗсҫӗ. Краснофлотӗц, тинӗсре ишет. Тепри ак 
колхозра, вӑл—тракторис. Кирлӗ пулсан ыра- 
нах та танк ҫине ларма хатӗр тӑра1. Хам та 
хисеплӗ ӗҫре—ертел пурлӑхне сыхлатӑп. Мӗн- 
шӗн-ха савӑнас мар? Ҫӗрӗ те хамӑрӑн, шывӗ те, 
сывлӑшӗ те!—тет путь- Да-а. Калаҫат пу./ь- А 
епӗ уншӑн хурал тӑратӑп. Хе-ей, нимӗнех те 
мар-ҫке. Пӗр каҫлӑха ҫеҫ...

Куҫӗсене уҫса пӑхрб Вархун. Анасларӗ. Пӗр 
вырӑнта тӑнипе урин пӳрнисем те кӑштах шӑннӑ 
пек пулнӑ. Уткаласа ҫӳреме пуҫларӗ. Ҫӳрерӗ-ҫӳ- 
рерӗ те,пӗр пысӑк амбар хыҫӗнчи каска тумкати 
ҫине пырса ларчӗ. Хӗвне чиксе хунӑ ҫыхӑран ҫи- 
мелисене кӑларчӗ. Часах ҫисе тӑранчӗ. Паҫӑрхи 
пекех, чылайччен тем тарӑнӗш шухӑшсен ӑшне 
путса ларчӗ. Ларчӗ-ларчӗ те, ӑҫта ларнине хӑй 
те пӗлми пулчӗ.

Вӑхӑт хӑвӑрттӑн шунӑ. Автансем паҫӑрах авӑт- 
са хӑйсен каҫхи программӑри номӗрӗсене иртерсе 
йанӑ пулнӑ. Вархун калама ҫук хыттӑн хӑранипе 
сӑсартӑк ыйӑхран вӑраннӑ. Амбар ӑшӗнче темӗс- 
кер кӗмсӗртетнӗ: унта такам утса ҫӳренӗ, шӑл- 
тӑр-шалтӑр тутарнӑ. Вархун нимӗн шухӑшлама- 
сӑр-тумасӑр, ӑнсӑр пулса, хӑй килӗ йеннеле хӑ- 
шӑлтатса тарнӑ. Питӗ те хыттӑн чупнӑ вӑл. Ӑна 
такамсем хыҫран хӑваланӑн тата умран та пӳлсе 
пынӑн туйӑннӑ. Чӑм шыва ӳкнӗ. Кун пек нихҫан 
та тарласа курман вӑл. Килб умне ҫитнӗ. Шан- 
шаннн! шакканӑ кантӑкран:

— Уҫ-ха! хӑвӑртрах тухса -чапха уҫ?!
Арӑмӗ уҫнӑ.
Пӳрте кӗнӗ-кӗменех Вархун пӗр алтӑр шыв 

ӗҫсе йанӑ.
— Мӗн пулнӑ? Мӗншӗн ҫарамас?—тенӗ арӑмӗ.

Мӗнле ҫарамас?!--хӑй тӑрӑххӑн пӑхса илнӗ 
Вархун.

— Вара, тӑлӑп ӑҫта? Мулахай...
— Ҫаратрӗҫ! — аран аран сывлӑш ҫавӑрса ка 

ланӑ Вархун. — Амбара вӑрӑсем пырса кӗнӗ. Халӗ 
те ҫавӑнтах-ха вӗсем. Тырӑ тийеҫҫӗ...

Арӑмӗ сасартӑк хӑраса ӳкнӗ. Ҫапах ӑнсӑр пул- 
ман вӑл. Осоавиахимӑвцӑсем патне тухса чупнӑ. 
Лешсем часах — пилӗк ҫын, пилӗк пӑшалпа Вар- 
хун патне пынй. Вархун каллех хӑй сӑмахнех 
каланВ:

— Халӗ те ҫавӑнтах-ха вӗсем. Тырӑ тийеҫҫӗ..
— А!(ӑр апла! АТйр!..



Амбарсен йеннеле хыпаланса чупнӑ вӗсем. Кай- 
сан-кайсан урам варринче темӗскер, пӗр хураскер, 
йӑваланса выртнине курнӑ.

— Мен ку?
— Манӑн тӑлӑп ку1 — тене Вархун. — Тарнӑ 

ӗнтӗ вӑрӑсем. Тӑлӑпа пӑрахса хӑварнӑ.
Кайсан - кайсан каллех пӗр тембскер, хураскер, 

выртнине курнӑ.
— Мӗн ку?
— Манӑн мулахай ку1 — тенӗ Вархун. — Тарнӑ 

ӗнтӗ вӑрӑсем. Мулахайа та пӑрахса хӑварнӑ.
Ҫитнб амбарсен умне.
— Хӑш амбара ҫӗмӗрсе кӗнӗ? — пӑшӑлтатса 

ыйтнӑ Вархунтан.
— Авӑ ҫавна, пысӑкамбара, — кӑтартнӑ Вархун.
— А1ӑр. Халӗхӑрамалиҫук ӗнтӗ. Тарнӑ вӗсем...
Пысӑк амбар умне пынӑ. Амбар алӑкӗ тӗрӗс-

сӗнех ҫӑраланса тӑнине курсан Вархунсӑр пуҫне 
пурте тӗлӗннӗ.

— Н у-и .чейе те хӑтланнӑ! — тенӗ Вархун,— 
Алӑка та ҫӑраласах хӑварнӑ.

— Ҫӗмӗрмен те пулнӑ пулӗ?
— Ҫӗмӗрмесӗр ӑҫтан кӗме пултарччӑр? — тенӗ 

Вархун. — Епӗ хыҫалта, лешйенчи кӗтесре, итле- 
се ларатӑп. Вӗсем амбара кӗнӗ. Тапӑртатса ҫӳреҫ- 
ҫӗ... тырӑ тийеҫҫӗ.

— Мӗншӗн пемерӗн? Ӑҫта санӑя пӑшал?!
— Ҫук ҫав, — тенӑ Вархун.— Ӑна та вӑрласа 

кайнӑ ӗнтӗ вӗсем...
— Алӑри пӑшала-и?!
Самантлӑха пурте тӗлӗнсе, пӗрпӗрин ҫине 

пӑхса тӑнӑ. Унтан, мӗн чухлӗтырӑ ҫухалнине пӗ- 
лес тесе, алӑка уҫса кӗме шут тытнӑ.

— Уҫӑсем ӑҫта?
Завхоза кайса чӗннӗ. Вӑрӑсем татах та мӗн те 

пулин пӑрахса хӑварман-ши тесе, амбарсен йери- 
тавра шырама пуҫланӑ. Вархун та шыранӑ. Вӑл 
тӳрех паҫӑрхӑй ҫывӑрса ларнӑ каскатумкатипатне 
пынӑ:

— Акӑ! — кӑшкӑрса йанӑ вӑл. — Акӑ, пӑшал та 
кунтах! Сатанасем! Ҫтена ҫумнех тӑратса хӑвар- 
нӑ пӑшала та...

— Ну - у • у! — пӗр харӑссӑн тӗлӗнсе ыйтнӑ леш ' 
сем.— Кала-ха тӳррипе. Нимӗнле вӑрӑсем те кил- 
мен пу^ь?

— Как килмен?— тенӗ Вархун. — Хам хӑлхапа 
хам илтрӗм епӗ вӗсем амбарта тустарса ҫӳренине. 
Мана сисӗмсӗр тетӗр пу^ь есӗр... Ак, завхоз та 
ҫитрӗ. Пӑхар - ха кӗрсе?

Амбар алӑкне уҫса кӗнӗ вӗсем. Хунар ҫутса 
пӑхнӑ. Йӗритавра пӳлме тули тырӑ — ылттӑн пек 
тырӑ—мӗнле пулнӑ ҫаплах купаланса тӑнӑ. Урай 
варринче пӗр йӗкехӳре вилсе выртнӑ. Унӑн умӗн- 
че пӗр пы - ы ■ ысӑк кушак мӑнкӑмӑллӑн мӑрӑлтат- 
са ларнӑ.

— Тӗлӗнмеле! — тенӗ пурте. — Авӑ камсем 
кӗмсӗртетнӗ иккен. Авӑ камсем сана хӑратнӑ!

— Пӗлетӗп ку ӗҫре кам айӑплине! — чӑрсӑррӑн 
каланӑ Вархун. — Мирун мучи кушакки ку...

Митта Петйрӗ.

Ҫ ур т хуҫисемпе 
поменданшсене

Н. Ҫ вер ч к о в  к у х о ж я и к  ӳ к в р ч б к ӗ .

№ал.>Ги.ы.а.Х«..-

Шупашкарта !(тротуарсене хӑйӑр сап- 
маҫҫӗ, Пӑрланса йакалнӑ тротуарпа ут- 
ма хӑрушӑ. Ура шуҫаТ. Аманма пулаТ. 
Ӳксен те аманмала ан пултӑр тесен, 
тумтирсене, ҫакӑнта кӑтартнӑ пек пру- 
жинлӑ тумала (ӳксен те пружинӑсем 
ҫынна аманма памаҫҫӗ). Кӑна мӗнле ту- 
малине ҫӳлти ӳкерчӗкре кӑтартнӑ. Ҫав 
фасонпа ҫӗленӗ тумтирсене епӗр пу- 
ринчен ытларах тротуарсем ҫине хӑйӑр 
саптарма ӳркенекен ҫурт хуҫисене, ко- 

мендантсене тӑхӑнса ҫӳреттересшӗн.



Пӗр библиотекӑрпа калаҫни
— Мана ,Дон-Кихот" пар-ха!
— „Дон-Кихот?“ „Дон-Кихот“ пама ый- 

татЗн пулсан, йӑнӑш килсе кӗнӗ есӗ кунта. 
„Дон-Кихот“ канфета ӑна кирек хӑш мага- 
зинра та илме пула1' вӗт. Чӑн та ӗнтӗ—пит 
тутлӑ шоколад...

— Ҫук, епӗ Сервантес ҫырнӑ ,Дон-Ки- 
хот*ҫинчен ыйтрӑм санран.

— „Дон-Кихот“ йатлӑ кӗнеке те пур-и? 
Кӑҫал ҫырса кӑларнӑ-ши вара ӑна?

Пысӑк Йенкассинче
— Сирӗн йалпора ӗҫлекен Мӗкӗтен склад- 

не ревизи тусан укҫа-тавар пӗр пусран 
пӗр пус тӗрӗс тухри?

— Пӗр пусран пӗр пусӗ тӗрӗс тухрӗ те, 
анчах 900 тенки виҫӗ кун ревизи тусан та 
тухмарӗ.

Тивӗҫлӗ ответ тыттармасӑр
— Пӗлетни: Иван Иванович вӑрӑ, растрат- 

чик пулнӑ иккен.
— Ну?! Апла пулсан хадэ лара-? пул, вал?
— Ҫук. Тепӗр кооператива ӗҫлеме куҫрӗ.

П улӑш у
— Колхоз предҫедатӗлӗ сире ҫтена хаҫат 

кӑларма пулӑша’!'-^?
— Пулӑша1'.
— Мӗнпе?
— Материалсемпе. Ытти предҫедатӗлсем 

пск йӗркелӗ ӗҫлемест те, ун ҫинчен ҫырнӑ 
материалсемпех ҫтена хаҫатне тултарса пы- 
ратпӑр.

Шахмӑт хӑми. Фи- 
гурисене ачасем тет- 
те вырӑнне выд)ама 
илсе кайса ҫухатнӑ.

У хутниксем  хуш ш инче

— Есӗр хӑвӑрпа пӗрле ухутана ма пупа 
йертсе пынӑ?

— Унпа усӑлӑрах: вӑл пӗр упан тирнех ҫичӗ 
хут сӗвме пултара1'.

Хаҫат-журналсем ҫук  пулсан

— Пирӗн вулав ҫуртне йункун—пасар- 
кун пит нумай халӑх ҫӳрет.

— Хаҫатсем вулама-и?
— Чӗлӗм туртма. Хӑшпӗри ӑшӑнса кайа1' 

тата.

Йетӗрне районӗнчи „И р ӗ к" 
колхозра

— Сирӗн правленире хаҫат пур-и?
— Мӗнле, ҫтена хаҫачӗ-и?

Ҫук, ҫтена хаҫачӗ мар, ҫырӑнса илни.
— Ҫырӑнса илни ҫук, • йалсоветран вӑрла- 

ни икӗ номӗр пур.

Иш екре

— Ак, ачасем, итлер! Пӗр сӗтел пулсан— 
„сӗтел“ теҫҫӗ, нумай пулсан— „сӗтелсем“ 
теҫҫӗ. Пӗр тетра1’ пулсан— „тетра1'“, нумай 
пулсан—„тетра^^сем" теҫҫӗ. Пӗр ҫынна—„ҫы- 
вӑракан“ теҫҫӗ, нумайӑн пулсан...

— Вӑрҫӑллӑ турӑсӑрсен йачейки теҫҫӗ.

Ҫӗнӗ сборник

— Ку сӑвӑсен сборникӗн хуплашкине 
тӗрлӗ сӑрсемпе илемлетсе кӑларас темен. 
Ма-ха апла? Тӗссӗр-ҫке капла?

— Сӑввисем те тӗссӗр. Ҫавӑнпа.

А халех ҫутӑ

— Атте, пайан уйӑх тӗттӗмленет.
— Тӗттӗмленин. Ун вырӑнне пайан елек- 

тростанци ӗҫлеме тытМна1'.
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— Ҫутӗҫ комиссариачӗнЗрабвтникӗ, х&вна панӑ задач&на пӗтӗмпех туса пӗтерме 
каллех пултараймарӑн есӗ!

— Ан хуйхӑр! Килес ҫула хӑварӑпӑр.



Пирӗн музей
Иртнв кунсенчен перинче, каҫхине шӑп-9 се- 

хетре хбл алӑкб йарр! уҫӑлса кайрб. Ҫав шутсӑр 
паха событи пулас умӗн пирбн „Капкӑн* журнал 
хӑйбн вулаканбсене кӑтартма хбл музейне орга- 
низацилеме шухӑшларб. Йатарласа районсем тӑ- 
рӑх кӑларса йанӑ геологилӗ разведкӑ ушкӑнӗ 
пухса килнб експонатсем хушшинче строитблсем 
ытларах пулчӗҫ. Вбсенчен музейӑн .строитблствӑ 
пайне* организацилер&мӗр. Ӑна Шупашкарти 24 
хватерлӑ ҫӗнӗ ҫурта епӗр вырнаҫтарасшӑнчӗ, ан- 
чах май килмере, мӗншӗн тесен епӗр пырса кур- 
нӑ кун вӑл ҫуртӑн крышшине витменччб, шартла- 
ма сивӗсенче пирбн експонатсен тирбсем шӑнса 
ларасран шиклентӗмер. Експонатсене шӑнасран 
тӑлӑпсем тӑхӑнтартса лартас тесе шухӑшларӑмӑр 
—Шупашкарти ҫевӗҫсен ертеле: май уйӑхбсӗр 
ҫелесе пама пултараймастпӑр тесе, пирӗн пысӑк 
заказа йышӑнмарӗ. Тепӗр йенчен пирӗн ӗҫлеме 
мар, лӑкӑртатса ларма ытларах йуратакан експо- 
нантсем вӑл ҫурта тӑвакан каменшчиксемпе шту- 
катуршчиксене ӗҫлеме чӑрмантарӗҫ, тесе шухӑш- 
ларӑмӑр.

Експонатсене вара ирӗксбрех хамӑрӑн „Кап- 
кӑн* редакцин, леш„ етемӗн пуҫ мими“ йатлӑ 
запаслӑ пайӗсене валеҫекен пайӗ ӗҫленӗ пӳлӗме 
пушатса вырнаҫтартӑмӑр. Пӳлӗмб ытлашши пы- 
сӑк мар пирки, експонатсенчен нумайӗшне му- 
зейа вырнаҫтарма май килмерӗ, чи пахисене, чи 
паллисене, чи кӑтартулисене кӑна суйлакаласа 
илсе, вырнаҫтаркаларӑмӑр.

Пирен геологилӗ разведчиксем музейра ытти- 
сенчен ытларах сарӑлса ларакан експоната Строй- 
трестранах ҫаклатса пынӑ. Вӑл експонат айне 
„Чӑхӑмлакан* тесе ҫырнине музейа пыракансене 
ак мбнле ӑнланма сӗнетпбр: Пирӗн Стройтрест 
нихӑш строитӗлствӑна та малтан планра кӑтарт- 
нӑ срокра туса кӑтартман. Ма тесен, унӑн йӑли 
ҫавӑн пек, чӑхӑмлама йуратат. Чӑхӑмласа пынӑ 
пирки ҫулталӑкӑн строитӗлствӑ планб пирӗн рес- 
публикра кӑҫал та пит нумай тулмасӑр йула1. 
„Тӑвап текен тӑвайман' тенӗ халап пирӗн Строй- 
трестра чӑхӑмласа ӗҫлекенсене тивнине кура, 
епӗр вӑл експонат айне „Чӑхӑмлакан" тесе ҫыр- 
тӑмӑр.

Стройтрестӑн ӗҫе йурӑхлӑ пайӗсем ҫӗтнӗ пу- 
лас, тупса парасах пула1, граждӑнсем!

Ун ҫумӗнче експонат, пуҫне ывӑтса, хӑлхисене 
йӑлт-йалт выл,атса илекенни — Чӑвашсойузӑн 
строитӗлствӑ ӗҫӗсене пӑхса пыраканни пула1. 
Пайшчиксене ҫӗнӗрен раймагсем'* туса тӗлӗнте- 
рес вырӑнне, вӑл кивве тухнӑ амбарсем 
туйанса, амбар ҫунаттисем ҫине „Раймаг* 
тесе мӑн саспаллисемпе ҫырнӑ вывӗскӑсем 
ҫакса йама каҫсах кайат, ҫавӑнпа вӑл рай- 
•магсем тума уйӑрнӑ укҫан миҫе процентне ӗҫе 
йани ҫинчен ыйтнине йуратмаст. Унпа пӗрлех 
„ӗҫлемесӗр ҫурт пулмаст“ тенӗ ваттисен сӑмахне 
калакана йуратман експонат...

Ун ҫумӗнчи експонатсем—промсойуз, Вӑрман- 
промсойуз, Промкассӑ, Мед,трест пуҫлӑхӗсем 
пулаҫҫӗ, ан манӑр! Сыхланарах пӑхӑр вӗсем ҫине. 
Алӑрсемпе ан хыпашлӑр (вӗсен строитӗлствӑ ӗҫӗ- 
(йм сӳрӗк пыпи ҫинчен куҫ умӗнче ан асӑнӑр)— 
йуратмаҫҫӗ.

Ак^ку: „ес тем те калӑн“ тесе ларакан експо- 
нат—Иетӗрне районӗнчи Палтай шкулне тӑвакан 
Баширин техник пула1.

— Санӑн Палтай шкулне тӑвас ӗҫсем тӳсмеле 
мар йапӑх пыраҫҫӗ, текене хирӗҫ йалан:

— Ес тем те калӑн,—тесе хура'г вӑл.
Ваттисем: шухӑша пуҫ тавра виҫӗ хут ҫавӑр

та, пӑрре калаҫ, тенӗ. Баширин техник шухӑша 
пуҫ тавра виҫӗ хут мар, пӗрре те ҫавӑрмасК, ҫа- 
вӑнпа иртнӗ ҫура вӑл: „Сарйалӗнчи чулҫурта пӑс- 
са кирпӗчӗсене шкул тума пӗтӗмпех Палтайа 
кӳрсе килтӗмӗр" тесе ҫведени панӑччӗ. Анчах 
тӗрӗслесе пӑхсан, ҫав ӗҫсене пӗрне те туманни 
курӑннӑччӗ. Ҫавӑнпа ӑна „суйа чӑпти ҫапакан“ 
техник теме пула1.

Тепӗр експонатне, Патейӗв техник текен- 
нине, музей експоначӗ пулма епӗр ҫуллахи кун- 
сенче хӑй отпускра ҫӳренӗ чухнех ҫавӑтса килсе 
ҫпирт тултарнӑ кӗленче ӑшне лартнӑччӗ. Хӗрлӗ 
Чутайра ун ҫинчен ҫакӑн пек йурӑ гармонилесе 
тунӑ:

Пӑтпӑлтик туса путене 
Хӗрсе хӗвел пӑхнӑ чух— 
Кӗпҫе ҫулҫи айӗнче. 
Патейӗв та ҫавнашкал, 
Хӗрсе-хӗрсе ӗҫлес чух - 
Отпуск хучӗн сулхӑнче.

Вӑл отпускра чухне епӗр унран ҫапла ыйт- 
нӑччӗ:

— Патейӗв йулташ, кала-ха: Никол,ски йалӗн- 
чи шкул ҫуртне тӑвас ӗҫ мӗнле пыра^т-ха?

-  Манран ан ыйтӑр. Епӗ шкул сторӑжӗ мар, 
техник!

Шкул сторӑжӗ мар тетӗн? Ма апла калан?
— Шкул строитӗлствине техник отпускра чух 

йертсе пырас ӗҫ—кӑмака ӑсти ӗҫӗ. Никол,скинче 
шкул строитӗлствине шкул сторӑжӗ йертсе пыра1.

Кунта тепӗр експонат пур. Вӑл Йелчӗк райо- 
нӗнчи Лаш-Тайапа шкулне тӑвакан десйатник 
иккенне ак ҫакӑнтан пӗлме пула'г.

— Ан каскала, такулӑх каскаласан парӑм пу- 
ла1,— тет вӑл ҫӑварӗнчен палкаса тухакан цыгарӑ 
тӗтӗмне сылтӑм аллипе хӑваласа йарса.

Каскаласан, шкул строитӗлстви малала кайма 
пултара¥. Шкул строитӗлстви кӑҫалах пӗтни ун 
шӑн усӑлӑ мар, мӗншӗн тесен строитӗлствӑ шу 
чӗпе вӑл 1936 ҫултанпах, сторӑжпа пӗрле, ӗҫук 
ҫи илсе пурӑннӑ. Строитӗлстви, 1935 ҫулта пуҫ 
ланнӑскер, ҫав ҫулах шартлама сивӗсем тапрансан 
шӑнса хытнӑ. Ҫанталӑка сӑнакансем каланӑ тӑрӑх 
ҫил ҫав шӑнтса хунӑ строитӗлствӑ йенчен вӗрсен 
ҫуллахи вӑхӑтрах ҫанталӑк сивӗтет...

Авал пирӗн йалта пӗр етем пасарта кулач ил 
сен вара ларса ҫиместчӗ, пурте курччӑр тесе 
урам тӑрӑх утса, урлӑ пусса, ҫыртса пыра1чӗ 
Хал, ҫав етемӗн ывӑлӗ Ҫбрпӳ районӗнчи „Кул, 
мет“ колхоз предҫедатӗлӗ вырӑнне кӗрсе ларнӑ 
та: епӗр лаша вити тунине пурте (ӳлӗм ҫуралас 
ачасем те) курса йулччӑр, тесе, 1935 ҫулта ты- 
тӑннӑ вите строитӗлствине пайан куна та пӗтер- 
мен. Пирӗн шухӑшпа, ӑна тума тытӑннӑ ҫул 
лартнӑ йӑвӑҫсем вӑл витене туса пӗтериччен, ви-



те пӗрени пысӑкӗш мар, пӳрт пӗрени пысӑкбшӗх 
ӳссе кайма пултарассӑн туйӑна1. '

Акӑ Йӗпреҫ районӗнче ӗҫленӗ геологилӗ раз- 
ведкӑ группи чаваласа тупнӑ експонатсем. Ка- 
лас пула1, кирек мӗнле строитӗлствӑ та обшчест- 
вӑ йенчен ҫирӗп тӗрӗслесе пыни кирлӗ. Чурачӑк- 
па Буинск шкулӗсен строитӗлствине обшчествӑ 
йенчен тӗрӗслес ӗҫ ӑраснах начар пынӑччӗ. Йӗп- 
реҫри хӑшпӗр организацисем ҫак асӑннӑ прорыва 
пӗтерсе хума шухӑшланӑччӗ. Ҫав майпа вӗсем 
строитӗлства мӗн-мӗн парса пулӑшмалине йатар- 
ласа ҫын йарсах тӗрӗсленӗччӗ. Вара Чурачӑкпа 
Буинск шкулӗсен строитӗлствине пулӑшас май- 
пах пулас, вӑл шкулсене тума 4.000 тенкӗ тӳлесе 
илнӗ йӑвӑҫсенчен, райплан^Скворцов) ҫырса панӑ 
тӑрӑх, райлесзаг пуҫлӑхӗ Йемелйанӑв 150 кубо- 
метр йӑвӑҫа тепӗр хут „Пионер“ савӑта сутса 
йанӑччӗ.

Калас пула1; пирӗн ҫӗршывра тӗлӗнмеле ача- 
сем ӳсеҫҫӗ. Вӗсем тӗнчери рекорлсене ҫапса 
илекен авиомоделсем тӑваҫҫӗ, пӳрнеске ӑшне 
вырнаҫса ларакан електромашинсем тӑваҫҫӗ, ача- 
пӑча чукунҫулӗсене тӑваҫҫӗ, т. ыт. те. Йӗпреҫ 
райҫутпайӗнче ӗҫлекенсем шкул ҫурчӗсене те 
хастар ачасем хӑйсемех туса пырасса шанса ла- 
раҫҫӗ пулас..

Ку йарт тӑсӑлса выртна експонатсене пирӗн 
геолгилӗ разведчиксем Тӑвай районӗнчен тупса 
килнӗ. Кунта ҫакна калас пула}}: Нумай пулмас1 
Макейӗвкӑри „Пролетарская крутая“_йатлӑ шах- 
тӑра ӗҫлекен 75 рабочи вал,Л)И, Тарле инженер 
меслечӗпе, тӗлӗнмеле вӑхӑтлӑхпа ҫурт туса 
лартнӑ: строителствӑ ӗҫне ирхине. 8 сехетре пуҫ- 
ланӑ та, тепӗр кунхи ӗҫ пӗтиччен ^(пӗтӗмпе 19 
сехет хушшинче) ҫурта туса та пӗтернӗ. Пирӗн 
музейри експонатсем—Тӑвай районӗнчи хӑшпӗр

колхоз предҫедатӗлӗсем: ун пек пысӑк ҫурта 19 
сехет хушшинче туса пӗтерме пулӗ те, анчах 
ӗне витисене, лаша витисене, сысна витисене 
темиҫе ҫулсӑр туса пӗтерме ҫук, мӗншӗн тесен 
выл)ӑх витисене вӗсене кана-кана туни килӗшет.те- 
се сӳпӗлтетеҫҫӗ пулас. Ҫавӑнпа Тӑвай районӗнчн 
хӑшпӗр колхозсенче 1935—36-мӗш ҫулсенчех ту- 
ма тытӑннӑ выл,ӑх витисене пайанхи кунччен те 
туса пӗтерейменччӗ-ха.

Ку експонатсем—сайра ҫӗрте тупӑнма пулта- 
ракансем. Вӗсем Чӑвашторгӑн Канашри магази- 
нӗн, Шупашкарти купӑста усрамалин строитӗл- 
ствисене йертсе пыракансем пулаҫҫӗ. Епӗр теми- 
ҫе рабочийе йертсе ҫав асӑннӑ паха строитӗл- 
ствӑна курма, унта кӗрлесе йанӑракан ӗҫ ҫимфо- 
нине итлеме пухӑнса карӑмӑр.

— Фу, мӗн хӑйамачӗ ку?—терӗ пӗр рабочи, 
(,Капкӑн“ наборшчикӗ) куҫӗсене именчӗклӗн сӑм- 
са тутрипе шӑлса илсе.—Павӗл Иванӑвич, чу- 
нӑм!—терӗ хӑйӗн йулташне вӑл.—Ман куҫ вӑйӗ 
чакнӑ. Ыттине куратӑп, ҫурт тума тытӑннине кур- 
мастӑп. Мӗн пирки куҫ вӑйӗ чакнӑ-ха ман?

— Мӗн?—хӑрараххӑн тавӑрса каларӗ Павӗл 
Иванӑвич текенни.—Ҫурчӗ, паллах ӗнтӗ, ҫук мар 
пулас та... Хӳхӗм ҫуртах пулас та... Стройкӑ 
карлӑкӗсем те шутсӑрах селӗм пулас та... Анчах 
айӑп ан ту-ха мана. Тӳррипе каласан, ман куҫа та 
строитӗлствӑ пыни курӑнмас1. Чӗпкуҫ штол, ман... 
Курас тесен те кураймастӑп.

Ҫак пирӗн йулташсем асӑннӑ магазин строн- 
тӗлстви мӗнле пынине чӗпкуҫ пулнӑран мар кур- 
ма пултарайман. Строитӗлства унта пачах та 
тытӑнман-ха.

Ытти експонатсем ҫинчен май пулсан, тепӗр 
чухне каласа парӑпӑр. Халӗ Канаш—Шупашкар 
чукунҫул строитӗлствине каймала.

Иван Мучи.

ФАШИССЕМ ПАТӖНЧЕ
( .П р е с с к л и ш е * )

—  Вӗлерсвх ан пӑрахӑр фаши- 
сӑма хирӗҫ пыракансене. Вӗсене 
вӗлерсен ҫак облӑҫра пӗр нимӗҫ те 
йулмасӲ.



Нишӗр мучи
Ача чухне ӑна Ҫерҫи Ва%укб тесе чбннӗ. Ку 

йат мӗнле ҫӑварсенчен тухни паллӑ, ҫавӑнпа та 
ун пирки ытлашши сӑмах ваклама кирлб мар. 
Ҫерҫи йат унӑн чӑн йачӗ ҫумне хутшӑннин сӑл- 
тавӗ ҫакӑ: Вагьукӑн ашшӗ — Ҫӑпата Иакурӗ — 
емринче те тӑраниччен ҫӑкӑр ҫийеймен. Унӑн 
ала йевӗрлӗ шӑтӑкланса пӗтнӗ сӑкманӗ тискер 
хӗлӗн кастаракан ҫивӗч ҫилне чарма пултарайман, 
ҫурхи ҫилсем те ун витӗр шӑхӑрсах тухса кайнӑ. 
Ашшӗн ҫӗтӗк сӑкманӗнчен хӑртакласа тунӑскер, 
ВаЧ)УК сӑкманӗ унран айванрах пулнӑ. Ҫавӑнпа 
та вӑл хӗллехи шартлама сивӗсенче урама тухса 
курайман, кӑмака чаршавӗ ҫинче ҫеҫ выртнӑ. Си- 
вӗрен хӑраса аслӑк айӗнчен тухайман ҫерҫисем 
пек, Ван)ук та пӳрт алӑкӗнчен тухайман. Ҫакӑнта 
пулнӑ ӗнтӗ унӑн Ҫерҫи йат туйанмали „телейӗ“.

Пуйан ачисем ВаН)ука ҫерҫи тесе мӑшкӑламасӑр 
пӗр кун та иртмен. Хӑйӗнчен аслисем те, хӑйӗн- 
чен кӗҫӗннисем те — пурте мӑшкӑланӑ. Пӗр ҫывӑх 
йулташӗ Мӗтри ҫеҫ ӑна йатран чӗннӗ.

Вунӑ ҫулта чух туйаннӑ йата Ва^ьук шӑп та 
лӑп ҫирӗм ҫул йӑтса ҫӳренӗ. Ҫапла вӑл вӑтӑр 
ҫула ҫитнӗ.

Пӗр ҫулхине кӗркунне питӗ йӗпе тӑнӑ.^Хура 
пӗлӗтсем йенчен йенне вӗҫӗмсӗр йухнӑ. Иӑлӑх- 
тарса ҫитернӗ тӗксӗм тӳпе ҫине пӑхсан, вӑл йа- 
ланах тӗксӗм пулассӑн туйӑннӑ. Каҫсенче куҫран 
чиксен те курӑнмала мар тӗттӗм пулнӑ. Ҫакӑн 
пек тӗттӗм каҫсенчен пӗринче пуйан Кашукӑн 
пӗр йӑран кишӗрне „ҫӑмласа* кайнӑ: каҫ вырт- 
мала лашасем ҫитерме кайнӑ ачасем хӑтланнӑ 
пулмала. Кашук ҫурчӗ Ва^ьуксенчен виҫӗ^ килӗ 
урлӑ пулнӑ. Ва^ьуксен ҫумӗнче тӑкӑрлӑк тӑсӑлса 
выртнӑ. Курассине хирӗҫ, кишӗр вӑрлакансем, 
мурилесшӗскерсем.кишӗр ҫулҫисене петӗмпех ҫав 
тӑкӑрлӑка пӑрахса хӑварнӑ.

Тепӗр кун, кишӗр йӑранӗ пушанса йулнине 
пӗлсенех, Кашук хӑйӗн тарҫисене питӗ хытӑ пӗ- 
ҫеркӑ панӑ. Вара кишӗр вӑрлакана йӗрлеме ты- 
тӑннӑ. А йӗрӗ тата ҫывӑхрах пулнӑ. Кишӗр 
ҫулҫисем ВаН)УК тӑкӑрлӑкӗнче выртнӑ, ҫитменнине 
тата вӗсем Ва1ьук карти ҫумӗнчи ҫӗрӗк каска 
тавра сапаланнӑ, хӑшӗ-пӗрисем унӑн тайлӑк пӳрчӗ 
йенелех сулӑннӑ пек курӑннӑ. Урӑх шырама та 
кирлӗ мар — вӑрӑ тупӑннӑ.

Ван)ук чунтан тархасласа хӑйӗн килне шыраса 
пӑхма ыйтнӑ, вӑл айӑпсӑрне ӗнентерме тӑрӑшнӑ. 
Шыраса пӑхсан ун патӗнче чӑнах та пӗр кишӗр 
те тупайман... Анчах ку вӑл Вакьука тӳрре кӑ- 
ларма пулӑшайман.

— Урӑх кам вӑрлатӑр, ҫак выҫӑ ҫерҫисӗр 
пуҫне?! — сурчӑкӗпе чыхӑнсах кӑшкӑрнӑ пуйан 
Кашук. — Пӗр йӑран кишӗре пытарма нумай вы- 
рӑн кирлӗ-и мӗн, тен хал^чен таҫта та чиксе хунӑ 
ӑна вӑл. Йӗрне пӑхӑр, йӗрӗ те кунталах килет!— 
тенӗ вӑл. Ва1ьук пахчи йеннеле кӑтартса. Йӗрӗ 
те Кашукӑн хӑйӗнех пулнӑ, ирхине вӑл хӑй Ва^ьук 
пахчи урлӑ йӗрсем шыраса ҫӳренӗ.

—̂ Кишӗрпе тӑранса хӗл каҫма шут тытнӑ 
пулмала! — йӗкӗлтенӗ Кашук хӳрешкисем.

Урӑх тавлашса тӑман...
Вагьука пӗр ҫӗтӗк михӗпе кишӗр йӑттарнӑ. 

Кишӗрне каллех Кашукӑнне ҫӑлса тултарнӑ, 
урӑхла май килмен, мӗншӗн тесен Ва^ьук хӑй

кишӗр ҫиме йуратман, ҫай яп а  та у&сӑн пахчинче 
нихӑҫан та кишӗр пулман. Ана урам тавра кишӗр 
йӑттарса ҫавӑрнӑ, лакӑм-тӗкӗмлӗ вырӑнта йури- 
йех шыв кӳленчӗкӗ ҫине кӗртсе пылчӑклӑ шывра 
аштарнӑ. Йал куштанӗсем хыҫалтан ҫӗмӗрт ту- 
йасемпе хӗнесе пынӑ, вара Ван)ук нрӗксӗрех:

— Ман пек кишӗр ан вӑрлӑр! — тесе кӑшкӑрса 
утнӑ.

Ҫак кунран пуҫласа Васьука тепӗр ҫӗнӗ й а т— 
„Кишӗр мучи“ йат панӑ. Кашук пӗр йӑран ки- 
шӗршӗн Ва^ьукӑн ҫур пахча улмине илнӗ, Кашук 
хӳрешкисем ӑна кӑркка пек хӑпартланса .Кишӗр 
мучи* тесе чӗннӗ.

Халӗ ӗнтӗ вӑл вӑхӑт иртнӗ. Вӑл вӑхӑтсене ыл- 
ханса асӑнасси ҫеҫ тӑрса йулчӗ.

Йал ҫумӗнчи ҫырма кукрисенче лап вырӑнсем 
сарӑлса выртаҫҫӗ. Вӗсене куршанаксем пусса кай- 
нипе, каскӑн качакасемсӗр пуҫне унта никам та 
пырса кӗрекен пулман. Шывӗ те хӗрӗнчех, ҫӗрӗ 
те хура тӑпралӑ—пахча-ҫимӗҫсем ӳстерме питӗ 
лайӑх, анчах халиччен унпа усӑ курманччӗ. Ҫак 
усӑсӑр выртакан лапӑпа усӑ курас шухӑша чи 
малтан Кишӗр мучи пуҫларӗ, унӑн шухӑшне ытти 
колхозниксем те ырларӗҫ.

...Ҫуркуннерен пуҫласа кӗркуннене ҫитиччен 
шыв хӗрӗнчи лапсенче хӗрӳ ӗҫ вӗрерӗ. Хӗра- 
рӑмсем тутрисене кайала ҫавӑрса ҫыхса, ҫанни- 
сене чавсаран та ҫӳлерех тавӑрса хӑпартса, пӗ- 
ринчен пӗри ӑмӑртса ӗҫлерӗҫ. Малтан, шыв хӗ- 
рӗнчен ҫыран йеннеле тӳрӗ йӑрансем тӑсӑлса 
выртрӗҫ, унтан вӗсем ҫинче тӗрлӗрен ҫимӗҫсем 
йешерчӗҫ. Куршанкӑлӑ лапӑсем илемлӗсӑнпа ви- 
тӗнчӗҫ. Ҫырма хӗррипе иртсе ҫӳренӗ чух колхоз- 
никсем йаланах ун ҫинчен сӑмах хуската1чӗҫ.

Пахча-ҫимӗҫсем лартса тӑвас ӗҫе пӗтӗмпех Кй- 
шӗр мучи йертсе пычӗ. Ҫимӗҫсене ӳстерме вӑл лайӑх 
пӗлет, мӗншӗн тесен, кишӗр пирки тивӗҫсӗр шар 
курнӑ хыҫҫӑн, ҫулленех пахча-ҫимӗҫсемӳстеретчӗ. 
Те тата мӗн те пулсан сиксе тухасран хӑранӑ?!.

Нлӗк те ӗҫрен хӑраман мучи, колхоз ӗҫӗнче 
уйрӑмӑнах тӑрӑшса ӗҫлекенскер, тимлӗн йертсе 
пынипе, колхозницӑсем пахча-ҫимӗҫсене питӗ ла- 
йӑх ҫитӗнтерчӗҫ. Пур ҫимӗҫсенчен те ытларах 
кишӗр тухӑҫӗ вара, халапри виҫенех ҫитрӗ — ҫур 
гектар ҫӗр лаптӑкӗ ҫинчен 2941 пӑт тухрӗ. Пур 
колхозниксен килӗсене те кишӗр тулчӗ: ачи-пӑчи, 
ватти-вӗтти, выл^ӑхӗ-чӗрлӗхӗ пурте кишӗр ҫийеҫҫӗ.

Кӗркунне, тупӑшсене уйӑрнӑ вӑхӑтра, колхоз- 
никсен пуххи мучийе—лайӑх пахча-ҫимӗҫсем ӳс- 
тернӗшӗн—патефон тата куккуклӑ сехет парса 
премилерӗ. Ҫак пухура савӑннипе хумханса кайнӑ 
мучи предҫедатӗлтен сӑмах илчӗ.

— Ачасем, есӗр пӗлместӗр пуд)-ха мана мӗншӗн 
Кишӗр мучи тенине?—пуҫларӗ вӑл хӑйӗн сӑмахне. 
Ҫамрӑксем нумайӗшӗ ун ҫинчен чӑнах та пӗлмен. 
Вара вӑл тархулӑ сасӑпа, куҫҫуд> витӗр хӑйне мӗн- 
шӗн Кишӗр мучи йат туйантарни ҫинчен каласа 
пачӗ.

— Тав сире, ачасем, мана ҫапла чысланӑшӑн!— 
терӗ вӑл преми шучӗпе панӑ йапаласене аллине 
тытса. — Хад) ӗнтӗ мана Кишӗр мучи теме те пул- 
тараттӑр, епӗ уншӑн ҫиленес ҫук; епӗ сире Кишӗр 
мучи темелӗхех кишӗр туса патӑм, — тесе вӗҫлерӗ 
хӑйӗн сӑмахне... К. Микулин
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Канадӑра Димо хушаматлӑ пӗр водолаз .Верх- 
нее* йатла кӳлӗ тӗпне аннӑ. Шыв айӗнче чухне 
муяиципалитета вӑл телефон тӑрӑх: есӗр мана 
ӗҫукҫи ӳстерсе памасан, шывран тухмастӑп епӗ, 
тенӗ. Муниципалитет вара Димо водолаза ӗҫук- 
ҫи ытларах пама пулнӑ. Елӗк районӗнчи Вырӑс 
Сурӑм йалповӗн ревкомиҫҫи предҫедатӗлӗ пулнӑ 
Данилӑв ӗҫукҫи ытларах илес тӗлӗшпе, Димо 
водолаз пек кӳлӗ тӗпне анса ларман, сӗтел хуш- 
шине кӗрсе ларнӑ та: ревизи тунӑшӑн ӗҫукҫи ну- 
майрах тӳлеместӗр тӗк, сӗтел хушшинчен тух- 
мастӑп, тенӗ пулас. Ҫавӑнпа Данилӑв 10 уйӑх 
хушшинче ревизи тунӑшӑн йалпо укҫине 1001 
тенкӗ те 95 пус сӑптӑрса тухнӑ. Данилӑвӑн ҫав 
киревсӗр ӗҫне палӑртнӑ хыҫҫӑн ревкомиҫҫи пред- 
ҫедатӗлне Соловйов йулташа лартнӑ. Соловйов 
та 1938 ҫулта, 34 кун ревизи тунӑ тесе, 333 тен- 
кӗ йалпо укҫине сӑптӑрса илнӗ.

Чӑвашсем иртсе кайакан ҫынсене хӑйсем апат 
ҫинӗ чухне: „апата кил‘ тесе чӗнеҫҫӗ. Данилӑва 
йе Соловйова ҫавӑн пек апата ан чӗнӗр. Вӗсем 
„апата килӗр* тесен: „спаҫибӑ ырӑ апата* тесе 
калас ҫук, тӳрех ларса, пӗтӗм килйыш тӑранма- 
лӑх пӗҫернӗ апата хӑйсемех ҫисе йарӗҫ, мӗншӗн 
тесен вӗсем пит сӑхӑ.

Сачков хучӗ

Чуна йӑпатмали йапаласем вӗсем апат-ҫимӗҫ 
пекех, витаминсем пекех, ҫӗлӗк пекех кирлӗ 
етеме.

Кам мӗне кӑмӑллат? Пӗрисем—театрта артис- 
сем мӗнле выл^анине курса ларма йуратаҫҫӗ, теп- 
рисем—кинора ларма, хӑшӗсем—кӗнеке вулама 
йуратаҫҫӗ, хӑшӗсем—спортпа интересленсе пурӑ- 
наҫҫӗ, хӑшӗсем—патефон туйанса йараҫҫӗ, теп- 
рисем -  радио-аппарат...

Сиккассинчи (Канаш р.) Шмидт йачӗпе хисепле- 
некен колхозри б-мӗш бригадӑ бригадирӗ Д. Сач- 
ков епӗр ҫӳлте асӑннӑ кул)турӑлӑ ӗҫ-пуҫсемпе 
нихӑшӗнпе те интересленме пӗлмест, мӗншӗн 
тесен хӑйӗн чунне йӑпатмали урӑх ӗҫ тупнӑ вӑл.

Илле Пайташ ҫырса пӗлтернӗ тӑрӑх, вӑл ватӑ 
колхозниксенчен мӑшкӑланипе хӑйӗн чунне йӑпатаӳ. 
Вӑл лаша ыйтма пынӑ пӗр хут пӗлмен ватӑ кол- 
хознике коЦ)ух патне лаша илме хут парса йанӑ.

КоН)Ух ҫав хута вуласа тухсан, ахӑлтатса кул- 
са йанӑ. Унтан хута коЧ)Ухсен пӳртне пухӑннӑ 
колхозниксем те вуласа пӑхнӑ. Вӗсем те йӑвана- 
йӑванах кулнӑ. Хут ҫине ,ХмеД)Ов Ивана лаша 
пар‘ , тес вырӑнне;

„Конюх Поликарпов Иван.
Отпустите Хмелеву Ивану один буханок 

хлеб.
Бригадир Сачков* тесе ҫырнӑ.

Вӑл хут ҫине епӗр ҫапла резод,уци хуратпӑр: 
„Сиккасси колхозникӗсем! Сачков бригадира 
етемпе етемле пулмалӑх та пулсан ӑс тупса пар- 
самӑрах*.

Ҫын ӑсӗ пӑрҫа хутаҫҫи мар, ӑна шӗкӗлчесе 
пӗлме ҫук. Ҫавӑнпа Виноградӑвпа Алекҫейӗв 
ҫак айалта асӑннӑ хут ҫине алпуснӑ чухне мӗн 
ҫинчен шухӑшланине пӗлмеле мар.

Вӗсем ок1абӗрӗн 23-мӗшӗнче (чыслине астӑ- 
вӑр) ал пусса йанӑ хутран акӑ мӗн курӑна1: йал- 
по правленийӗсен хӑйсен пайшчикӗсен умӗнче 
отчот тытмала. Ҫав отчотсене итлемешкӗн ҫак 
чысласенче пайшчиксен пухӑвӗсене иртермеле: 
Мӑн Шетмӗре, Головара, Пӑрӑнтӑкра—ок1абӗрӗн 
21-мӗшӗнче, Ҫӗнйалпа Кив йалра—22-мӗш числа- 
ра. Хучӗ ҫине ок1абӗрӗн 23-мӗшенче кӑна алпус- 
нӑ (Мӑн Шетмӗсем октабӗрӗн 26-мӗшӗнче ӑна 
алла илнӗ).

Отношенине шӑршласа пӑхрӑмӑр та, унтан во- 
локитӑ шӑрши кӗрет мӗн.

Мӗшӗлтисем
Халӗ пурнӑҫ урапи хӑвӑрт шӑва1, тимлӗ. Вӑл 

чупмалипех чупа1. Анчах пайан кун та пур-ха 
мӗшӗлти етемсем.

Ишлей районӗнче, Каманин йачӗпе тӑракан кол- 
хозра тӑваттӑмӗш ҫул ӗнтӗ выл)ӑх вити тӑваҫҫӗ, 
туса пӗтермен. Авӑнне те вӗсем ҫапса пӗтерей- 
менччӗ, паранкине те хӗл лариччен кӑларса пӗте- 
рейменччӗ...

Правлени предҫедателӗ! Хӑш ҫӗрти чӑвашсем 
сан пеккине „мӑчавар* теҫҫӗ, тепӗр ҫӗртисем— 
.лӗпӗркке*, теприсем „мӑчавур* теҫҫӗ, тата тед- 
рисем— .мӗшӗлкке* теҫҫӗ, епӗр „мӗшӗлти* тетпӗр. 
Ҫак йатсенчен сана хӑшне парсан кӑмӑлу тулӗ?

I.

Хӑшпӗр колхозри ра- 
дио-узӗлсем хӑш кун ӗҫ- 
леҫҫӗ, хӑш кун ӗҫлемеҫҫӗ.

К. Теодоровт  ӳкер-  
чӗкб (Бӳро-клиш е ТАСС)

А ч-

—  Пирӗн^радио узӗл каллвх ӗҫлем® 
тытӑнчӗ пулас...

И



ӖҪлеме
Тырӑ вырнӑ ҫӗртенех Микихвер килне хаш- 

каса ҫитнӗ. Ҫӑкӑр пӗҫерес сӑлтавпа хире тухай- 
ман арӑмӗ те вӑл вӑхӑтра пӳртре пулнӑ. Пӳртне 
кӗрсенех Микихвер арӑмне сӑмах хушрӗ; ҫӗнӗ 
хыпар пӗлтерем сана. Кӑрахвине,—ыран епӗ ху- 
лана ӗҫлеме кайатӑп.

Кӑрахвине сасартӑк ку сӑмаха илтнипе тӗлӗннӗ.
— Ара мӗншӗн ыран? Колхозӑн ырашӗ те вырса 

пӗтеймен вӗт-ха.
— Есӗ нимӗн те пӗлместӗн,—ответленӗ Миких- 

вер, ҫиленсе. Ав, Йеккӗм Ҫеркейӗсем хӗл каҫич- 
чен хулара ӗҫлесе пурӑнчӗҫ те, йепле чаплӑ 
тумланса килнӗ? Вӑл кӑна мар-ха, тата икӗ ӗретлӗ 
купӑс, 500 тенкӗ укҫа илсе килнӗ.

— Ҫаплине ҫапла та-ха, анчах вӗсем тырпул- 
сене пуҫтарса кайса, колхоз акана тухсан килчӗҫ. 
Сана та ҫапла йурамӗ-ши?

Микихвер пӗр вӑхӑта ним те чӗнмерӗ. Кӑшт 
тӑхтасан,—епӗ хамӑнне хамах пӗлетӗп, мана хӗра- 
рӑм ан вӗренттӗр,—терӗ.

Микихверӗн ыранӗ ҫитрӗ. Вӑл ирех тӑчӗ те 
ҫул ҫине кайма хатӗрленсе тӑчӗ. Анчах ӑна кил- 
тен тухса кайма йӑвӑр пек туйӑнчӗ. Шухӑшсем 
ҫавӑрса илчӗҫ ӑна: ӗҫӗ йӑвӑр пулсан... тата килти 
пек ирӗклӗ ӗҫлесе пулӗ-ши? Прогулсем тума та 
йурамас1 пу.Ъ'Х® унта? Тата нумай шухӑшсем 
пӑтранчӗҫ Микихверӗн пуҫӗнче.

Кӑнтӑрла та ҫитсе перӗнчӗ. Микихверӗн арӑмӗ 
кӑнтӑрлахи апат ҫимесӗрех Микихвере ӑсатма 
таврӑннӑ. Микихвер хушнӑ тӑрӑх йаҫлинчи икӗ 
ачине те илсе килнӗ. Кӗлте ҫыхма пынӑ 12ҫулхи 
ывӑлӗ те таврӑннӑ ашшӗне ӑсатма.

Кунран-кун шуса пычӗ. Колхоз Микихвере 
пӑхса тӑмарӗ, тырпулсене пуҫтарса, авӑнсене 
ҫапса пӗтерчӗ. Кӑрахвинепе ывӑлӗ те пӗрре те 
ӗҫрен йулман. Вӗсен Микихверӗн 20 кунне хуш- 
сан мӗнпурӗ 230 ӗҫкунне ҫитнӗ. Унпа вӗсем 
100 пӑт ытларах тырӑ тата 150 тенкӗ укҫа илеҫҫӗ.

— Ик хӗл каҫма та ҫитет ку,—терӗ Кӑрахвине. 
—Микихверсӗр те хӗл каҫӑпӑр-ха.. Акӑ ыран 
канмали кун. Микихвер арӑмӗ каҫпа ачисене 
ҫывратсан, канмали кун хисепӗшӗн икерчӗ хума 
пуҫларӗ. Ҫав вӑхӑтра чӳречерен такам шаккарӗ.

— Кам вӑл?—ыйтрӗ Кӑрахвине.
— Епӗ, уҫ хӑвӑртрах,—илтӗннӗ тултан Миких- 

верӗн ӳсӗр сасси.
(ӑрахвине уҫса кӳртнӗ.
— Кайатӑп вӗт ӗнтӗ, ачамсем? Тен часах ки- 

леймӗп епӗ, ик-виҫ ҫул та'пурӑнӑп, мӗнле пурӑнӑр 
аҫусӑр?—ҫемйине хурлантарса калаҫнӑ Микихвер.

— Пурӑнӑпӑр-ҫке,—тенӗ аслӑ ывӑлӗ,—ҫӑмӑллӑ- 
нах. Епӗр аннепе кашни ҫул 200-шер ӗҫкунӗнчен 
кайа мар тӑватпӑр. Вӑл пире ҫителбкле.

— Ҫапах та аҫусӑр йӑвӑрах пулӗ,—тенӗ Ми- 
кихвер, ывӑлӗ хӑйшӗн хурланманнинчен тӗлӗнсе.

— Апла пулсан ан кай, кӗркуннеччен пурӑн,— 
тенӗ арӑмӗ,—вара кайӑн. Аха./ь пурӑнасса хамӑр 
та, пурӑнӑпӑр та, колхоз ӗҫӗ пуҫтарӑнтӑр тетӗп.

Микихвер хӑйшӗн никам та хуйхӑрманнине 
сисрӗ, ҫиленнипе пӗр вӑхӑтлӑха нимӗн те чӗн- 
мерӗ. Шӑплӑха кӗҫӗн хӗрӗ пӑсрӗ:—Атте, ман ваЛ)" 
Л)И пушмакпа кӗпе илсе кил,—терӗ. Ытти ачисем 
те ашшӗне заказсем пачӗҫ. Ҫапла вара Микихвер 
темиҫе ҫула кайас пек ачисемпе чуп тусах 
уйрӑлчӗ.

» *

— Нимӗн те ӗҫ тухмарӗ, Кӑрахвине. Ернере 
икӗ кун ӗҫсе прогул тунӑшӑнах ӗҫрен кӑларса 
йачӗҫ. Ачасем вал)-ЪИ ва.ъ4)И те нимте
илсе килеймерӗм.

— Есӗ ҫаплине тавну пӗлетӗп,—терӗ ӑна Кӑ- 
рахвине пӳлсех.

Урӑх калаҫу пулмарӗ. Вӗсем иккӗш те шӑп- 
ланчӗҫ... Ҫапла вара ӗҫлеме кайса килчӗ Миких- 
вер хулана. М. Аркай.

Ш уррисем п атӗи че
— Епӗ сире граждӑн вӑрҫинче хампа пулнӑ 

епизодсенчен пӗрне каласа паратӑп. Пирӗн ҫар 
чаҫӗсем пӗр сарлаках мар йуханшывхӗрринеҫитсе 
чарӑнчӗҫ. Малала кайма шуррисем ҫинчен тӗп- 
лӗн пӗлмесӗр йурамаст. Вӗсем шыв тепӗр йенчи 
Беловкӑ йалне вырнаҫнине пӗлсен, пирӗн ҫар 
командуйушчийӗ разведкӑна кайса шуррисен вӑй- 
не тӗплӗн пӗлсе килме приказ пачӗ. Ҫак зада- 
нине мана, 16 ҫулхискерне, тата икӗ вӑтам ҫулхи 
ҫынсене, Ҫидӑрпа Тараса, хушрӗҫ. Мана тӑшма- 
нӑн артиллерийе ӑҫтине тата вӗсен шутне пӗлме 
хушрӗҫ.

Епӗ нумайччен шыв леш йенне мӗнле майпа 
каҫасси ҫинчен шухӑшласа ҫӳрерӗм. Йулашкин- 
чен шухӑшласа тупрӑм. Епӗ улӑм шӗлепке тата 
ҫӗтӗлсе пӗтнӗ пулӑҫӑ тумтирӗ тупса тӑхӑнса йа- 
тӑм. Вара вӑхӑта пӗр минут та сайа йамасӑр пӗр 
пӗчӗк кимӗ ҫине лартӑм. Вӑлтасем илтӗм. Васка- 
сах шуррисем тӑнӑ тӗлеле шурӑм. Ҫул ҫинче пу- 
лӑсем тытрӑм. Чылай кайсан хӑва тӗммисем ви- 
тӗр шуррисен орудийесем курӑнса кайрӗҫ. Епӗ 
вӗсене лайӑх сӑнаса пӑхма пуҫларӑм. Анчах ҫакна 
шуррисем сисрӗҫ. Вӗсем мана тытса хӑйсен штаб

нача./ЬН®̂ ^  ̂ патне илсе кайрӗҫ. Хайар допрос пуҫ- 
ланчӗ. Анчах епӗ питӗ чейе пултӑм. Хытӑ йӗме 
пуҫларӑм, сирӗн салтаксем манӑн пулӑсене туртса 
илчӗҫ, епӗ ним те айӑплӑ мар, тетӗп. Штаб нача.Ъ' 
никӗ кӑшт ҫемҫелнӗ пек пулчӗ.

— Есӗ мӗн шыв ҫинче ҫаврӑнкаласа ҫӳретӗн. 
Курмастӑн-и мӗн: вӑрҫӑ пыра1?—терӗ вӑл мана 
хыттӑн.

— Пӑшал пенисене илтрӗм епӗ. Анчах мӗн тӑ- 
вас-ха ман?.. Ҫемйене тӑрантарас пула1 вӗт. Ҫа- 
вӑнпа кӑштах пулӑ тытасчӗ тесе тухрӑм та, — 
йӗре-йӗре ответлерӗм епӗ.

— Пӑрах ӗнӗрлеме. Кала, куртӑн-и, е, хӗрли- 
сене?

— Пилӗк кун кайала епӗ вӗсем патне те ҫитсе 
тухрӑм. Вӗсен тупӑсем, пулеметсем пит нумай. 
Салтакӗсем пурте ҫамрӑк, вӑйлӑ та ҫирӗп. Шур- 
рисемпе ҫапӑҫнӑ чух вӗсем тата нумай хӗҫпӑшал- 
сем туртса илнӗ.

Штаб начатьникӗ ҫак хушӑра чылайччен тем- 
скер ҫинчен шухӑшласаларчӗ. Мана шпион вырӑн- 
че усӑ курма пулмас1-ши тет, пулас. Чылайраи 
вӑл мана ҫимели пачӗ.
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ҫийех, ачам! Халех ту(^тса илне иуллуеене 
пама хушатӑп. Сана укҫа кирлб-и?—малала калаҫма 
пуҫларб вӑл.

•— Паллах, укҫа мана питб кирлб. Ҫемйене тӑ- 
рантарас пула]1, вбт,—ответлербм епӗ унӑн шу- 
хӑшне ӑнланса илсе.

— Ес мана хӗрлисем ӑҫта вырнаҫса тӑнине, ве- 
сен вӑрҫӑ планӗсене, вӑрҫӑ хатӗрӗсем ҫинчен све- 
денисем кӑтартса парсан, епӗ сана нумай укҫа 
тӳлеме пултаратӑп. Килӗшетӗн -и манпа?

— Килӗшетеп, анчах халӗ епӗ пулӑсене киле 
леҫес тетӗп. Унсӑрӑн ман ҫемйе выҫӑ аптрама пул- 
тара1. Кайран вара сирӗн порученисене пурнӑҫ- 
лама пуҫлатӑп,—терӗм епӗ штаб нача.Ъ®®*̂ ®® ӗнен- 
терме тӑрӑшса. Вӑл ӗненчӗ, манӑн шухӑшсемпе 
килӗшрӗ.

Епӗ савӑннипе пулӑсене илтӗм те, хӗрлисем 
патне хам мӗн курни - илтни ҫинчен пӗлтерме 
васкарӑм. Епӗр вара ҫав кунах шуррисене ҫӗмӗрсе 
тӑкса Беловкӑ йалне йышӑнтӑмӑр. Мана ҫакӑнти 
ҫапӑҫу хыҫҫӑн разведкӑна лайӑх та тӗпле тума 
пултарнӑшӑн премилерӗҫ,—пӗтерчӗ хӑйӗн сӑмахне 
Петӗр пичче.

Питӗ килӗшрӗ Петӗр пиччен калавӗ пире. Ун- 
тан тата ҫакӑн пек граждӑн вӑрҫи ҫинчен каласа 
пама ыйтрӑмӑр. Вӑл тепрехинче татах та инте- 
реслӗ ӗҫсем ҫинчен каласа пама пулчӗ. Епӗр ха- 
васлӑн калаҫса клубран тухма пуҫларӑмӑр.

П. Тихӑнӑв

Трана ҫӳрекене
Килес кӗҫнерникун Тракра йармӑркӑ пула1 

тенине илтсен, манӑн карчӑк манӑн хӑлхасем ҫум- 
не ерне малтан шӑнкрав ҫакрӗ: ернипех йармӑр- 
ка кайатпӑр, тесе йанрарӗ. Кӗҫнерникун ҫитсен, 
карчӑк тата тепӗр ерне йанрассинчен хӑраса, ла- 
шана кӳлсе Тракала ҫул тытрӑмӑр. Йармӑркӑ ҫу- 
мӗнчи кӗпер патне ҫитесси ҫур километр ҫех 
йулчӗ. Анчах урапасем ҫумне тӳшек пек ҫыпҫӑн- 
са йӑванакан лапра лашана малала утма памасГ. 
Лашам вӑйлӑ. Епӗ кӳлнӗ лашана колхозра чи 
вӑйлӑ лаша тесе шутлаҫҫӗ. Ҫапла пулин те ла- 
шам метр утмассеренех тӑрса: миҫе ҫӗрӗн тийен- 
тӗрши, тесе пулас, ҫаврӑнса пӑхат. Ҫапла пӗр 
5—6 сехет пӗрер метр уттарса кӗпер анине ҫи- 
тесси 30—40 метр ҫех йулчӗ. Малала тата йывӑр- 
ри. Чылайӗшӗ лашасем, шӑши улӑм купи ҫинче 
ишнӗ пек, лапра ҫинче тайӑлса выртаҫҫӗ. хӑш- 
пӗрин ҫурӑмӗ ҫех курӑна1. Ҫынӗсем лашасем 
ҫумӗнче, пӗчӗкреххисем мӑй таран, вӑрӑмраххисем 
кӑкӑр таран, лапра ӑшӗнче кулӑшла курӑнса 
тӑраҫҫӗ. Паллах пирӗн карчӑкпа иксӗмӗрӗн анас 
кӑмӑл ҫук. Анса лашана пулӑшас тесен, лапра 
ҫине путса Трак лаприпех хӗл каҫма шӑнса лар- 
ма лекет. Ҫапла пулин те, ҫанӑсене тавӑрса ура- 
па ҫумӗнчи лапрана алӑпа тасатса кӗпер ҫумне 
ҫитремӗр. Кӗпер ҫинчи лапра чӗркуҫи таран ҫех 
пирки, ҫӑмӑлах каҫса кайма май пурипе епӗ хӗ- 
пӗртерӗм.

Анчах, йармӑркӑ йенчен, мана хирӗҫ, кеперӗн 
тепӗр йенче такам лашин ҫурӑмне курсан манӑн 
ҫӳҫӗм тепӗр хут виреле тӑчӗ. Айӑпсӑр чӗрчуна 
хӗнеҫҫӗ, хӳринчен, ҫилхинчен тата урисенчеи 
тытса ҫурӑм урлӑ йавӑнтарса кӗпер ҫине кӑлар-

чеҫ. Ҫаванпа та, хисепле вулаканӑм, 1рак район- 
не килетӗн пулсан ҫакна асӑрха:

Района килмелех пулсан лапра ҫинче путман 
пушмаксем туйан.

Халӗ ӗнтӗ хӗл ларчӗ. „Лацра ҫинче путман 
пушмаксем* туйанас хуйхӑ ҫук. Ҫавӑипа епӗр, 
Трака ҫӳрекенсем, хел ларнӑшӑн, чунтан-варта- 
нах савӑнатпӑр.

Инҫетрисем.

Курстсем

Пӗр кунхипе йанкӑр уйар кун виҫе курак тӳ- 
пере вӗҫсе пычӗҫ-пычӗҫ те, пӗр лаптӑк вырӑнма- 
сӑр йулнӑ ана ҫине анса ларчӗҫ.

— Ка-а-ак! терӗ куракӗ. Ҫав тери паха вир 
анине вӑхӑтра вырмасӑр пире ва.ъ-ЪИ йухтарса 
кӑларнӑ. Ех, вирӗ те мӗн...—терӗ вир пӗрчисене 
сӑхса.

— Мӗнле колхоз-ши кӑна вӑхӑтра вырма ман- 
са пире ваЛ)-ЪИ уйрах йухтарса кӑлараканни? Ана 
тав тӑвасчӗ куншӑн,—терӗ тепӗр куракӗ савӑнӑҫ- 
лӑн.

Вӗсем виҫҫӗшӗ те ҫисе тӑранчӗҫ те, вирӗ мӗн- 
ле колхозӑн иккенне пӗлмес^ӗрех ӑшӑ йеннеле 
вӗҫсе кайрӗҫ.

Анчах та ҫав кураксем етем пекех ӑсл_ӑ пул- 
нӑ пулсассӑв, ку вир анийӗ Пӑчанарти (Иетӗрне 
р-иӗ) „Победитель" колхозӑн иккенне пӗлнӗ пу- 
лӗччӗҫ.

Урапа ҫулӗпе кӗтӳрен йулнӑ икӗ сысна ҫури 
тусан кӑларсз вӗҫтерсе пыраҫҫӗ.

— Авӑ, терӗ пӗр сысна ҫурийӗ,—пӗр лаптӑк 
клевӗр выртат. Ата ҫавӑнта кӗрепӗр те выртӑ- 
пӑр,—тере вӑл йулташне.

Вӗсем иккӗшӗ клевӗр ани ҫине кӗчӗҫ.
— Нӑрх! Нарх!—турӗ пӗри ҫӗрсе выртакан 

клевӗр ӑшнерех кӗрсе.—Кунта питех те ӑшӑ ик- 
кен, кӗр шаларах,—терӗ савӑнӑҫлӑн йулташне. 
Вӗсем иккешӗ те тислӗк пек ҫӗрсе выртакан 
клевӗр ӑшне шаларах кӗрсе выртрӗҫ те, часах 
ӑшӑ ыйӑха путрӗҫ.

Ҫак сыснасем етем пек ӑслӑ пулнӑ пулсассӑн, 
ҫак клевӗр „Победитель“ колхозӑн иккенне, вӑл 
уйра 4-мбш нойабӗрччен тислӗк пулса ҫӗрсе 
выртнине пӗлнӗ пулӗччӗҫ.

Пӗр уйар кун йӗтем ҫине тӑватӑ шӑши йӑви- 
сенчен тухса йӗтем тӑрӑх чупса апат шырама 
пуҫларӗҫ.

— Чӗрик-чӗрик! - турӗ пӗр шӑшийӗ савӑнӑҫ- 
лӑн.—Авӑ пире ва.ъ-Ъи виҫӗ капан сӗлӗ ҫапмасӑр 
хӑварнӑ. А1ӑр ҫавӑнта,—терӗ вӑл ҫӑмӑлӑн сиксе 
илсе. Вӗсем пурте ҫапман сӗлӗ капансем патне 
пычӗҫ. Пӗр шӑшийӗ пысӑк сӗлӗ капанӗ тӑрне 
улӑхса хӑпарчӗ те, часах кайалла анчб. Анче 
те:—Пит те шел. Пире ва.ъ-ъи те йурӑхсӑр ку 
капан, мӗншӗн тесен пӗтӗмпех шӑтса кайнӑ,— 
терӗ кӑмӑлсӑрӑн.

Пурте вӗсем урӑх ҫӗреле апат шыраса чуп- 
рӗҫ. Ҫак шӑшисем те етем пек ӑслӑ пулнӑ пул- 
сассӑн: ку капансем „Победитель* колхозри тӑ- 
ваттамӗш бригадӑн-ҫке!—тенӗ пулбччбҫ.

Кӗҫтук Йенсер
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Елекҫӗ
ЗАМОЙСКИ

Вырсарникунсенче амӑшӗ йаланях лампадкӑ 
ҫутат те, турра пуҫҫаптарат.

Трушкӑ — ӑслӑ ача; кблтӑвасси — кӗлтӑват, ан- 
чах хӑй ҫапла шухӑшлат: „Авӑ, турӑ тӳрех ман 
ҫине пӑхат. Вӑл мӗн те пулин ӑнлана1 пулӗ-ха...“

Амӑшӗнчен ыйта1:
— Мӗншӗн-ха турӑ нимӗн те шарламас1? Епӗр 

ана ун пек те, кун пек те калатпӑр. Унӑн пире 
хирӗҫ мӗн те пулин каласчӗ хут.

Амӑшӗ Трушкӑ ҫине ҫиленет. Хыттӑн хӑтӑрса 
кала1 ӑна:

— Ухмахсемпе калаҫмас1 ӗнтӗ вӑл. Йуратмас1 
вӑл ухмахсене. Акӑ, есӗ мӗнле те пулсан сӑтӑр 
тусан—йаланах мана каласа кӑтарта1.

,Вӑт йепле елекҫӗ! Ну, тӑхта еп сана!“ — шу- 
хӑшларӗ Трушкӑ.

Пӗрре, кӳршӗсем патне тухса кайнӑ чухне, 
амӑшӗ Трушкӑна пит ҫирӗппӗн таккаса хӑварчӗ:

Асту, пӳрнӳпе хӑйма ӑшне кӗрсе ан кай есе!
Ҫӑкӑрпа чиксе илсен йепле?—ыйтрӗ Трушкӑ.
— Ҫӑкӑрпа? Ҫук, нийепле те йурамаст.
— Еп нихҫан та кӗрсе кайман. Темскер, пус- 

туй калаҫатӑн ес1
— Пустуй мар ҫав, асгу! Турӑ мана ахаърен 

каласа парас ҫук.
Амӑшӗ тухса карӗ. Трушкӑ турӑш ҫине чалӑш- 

шӑн пӑхса илчӗ те, кӑмӑлсӑр пулса ыйтрӗ:
— Мӗнма есӗ аннене пурне те каласа паратӑн? 

Мӗнма елеклетӗн? Рас кӗтесре ларатӑн тӑк—лара 
пар. Сан ӗҫӳ ҫук унта. Пирӗн ҫемйере тӗрлӗ ӗҫ ' 
сем сахал пулса иртеҫҫӗ-им?

Унтан чӳлмек патне пычӗ. Пӑхрӗ. Хӑйми ҫав 
тери ҫӑра ӗнтӗ, ҫав тери...—Ех, шеремет!

Пӳрнине чиксе илесшӗнччӗ, анчах турӑш ҫине 
ҫаврӑнса пӑхрӗ те турӑ ӑиа куҫранах тӗлленине 
курчӗ.

— Мӗн-ха вӑл пермайах ман ҫине пӑхса сӑна1? 
Ну-кӑ, тепӗр йеннекайса тӑрам.

Чӳлмеке илчӗ те, тепӗр йенеле кайрӗ. Турӑш 
ҫине пӑхрӗ — турӑ каллех сӑнанӑн туйӑна1 ӑна. 
Трушкӑ кӗтес хыҫнеле кайрӗ—турӑ ӑна унтан та 
курат.

— 1"фу сана, ытла чӗрӗ куҫлӑ-ҫке есӗ!

Трушкӑ чӳлмеке ыталаса сак ҫине ларчӗ Те: 
„Мӗн тӑвас-ха? тесе шутлаЕ Унтан чейеленме 
шут тытрӗ. Чӳлмекине сӗтел ҫине лартса хӑй 
турӑш патне улӑхрӗ те, ачашшӑн-ачашшӑн ыйтрӗ:

— Турӑҫӑм, тен санӑн кӑштах хӑйма ҫийес ки- 
лет пуле?

Турӑ нимӗн те шарламарӗ, анчах та Трушкӑ 
ҫине пӗртак ачашраххӑн пӑхнӑ пек туйӑнчӗ.

— Ну ӗнтӗ, ҫийес килнине тӳрех куратӑп вӗт!
Ҫавӑнтах Трушкӑ пӳрнине хӑйма ӑшне чиксе

кӑларчӗ те, туррӑн тутине хуллен кӑна сӗрсе илчӗ
— Ҫийех, ҫийех, тусӑм! Ҫисе тӑрансан мана 

калӑн.
Турра тӑраничченех ҫитерсен, Трушкӑ кӑмӑл- 

лӑн кулса илчӗ.
— Ну халӗ ес тӑраничченех ҫирӗн,ҫтена пат- 

неле ҫаврӑнса лар ӗнтӗ. Манӑн та кӑштах ҫийес 
килет вӗт.

Турра вӑл пичӗпе ҫтена патнеле туса ҫавӑрса 
лартрӗ те, хӑй ҫиме тытӑнчб. Ахал> ҫеҫ тутисене 
ҫулласа илнӗччӗ, амӑшӗ пырса кӗчӗ.

— Куратӑп ӗнтӗ, куратӑп!
— Мӗн?
— Мӗншӗн хӑйма кӳпрӗн?
— Еп пӗртте кӳпмен те.
— Суйатӑн... пӗлетӗп еп.
— Ӑҫтан пӗлме пултаратӑн-ха ес? Ак тата 

тӗлӗнтермӗш!
— Авӑ, мана турӑ каларӗ.
— Турӑ-а?—тӗлӗнсе карӗ Трушкӑ.—Суйа1-вӑл!
—- Йепле суйа1?.. Турӑ <^йа1-и вара?
— Ҫапла ҫа-а-ав... Суйат.
— Ах есӗ... Пӑх-ха ӑна...е?
— Пӑх ара, пӑх. Пӑхмали те нимӗн те ҫук ун- 

та... Есӗ ху пӑх-ха бӑт.
Трушкӑ турӑша тепӗр йенеле ҫавӑрса лартрӗ 

те, турӑн пӗтӗм пичӗ, сухалӗ-мӗнӗ—тӑп-тӑр хӑй- 
ма иккен. Амӑшӗ куна курсан шаках хытса тӑ- 
чӗ. Трушки пӳрнипе турӑ ҫине кӑтартрӗ.

— Куратӑн-и ӗнтӗ хаъ, анне? Вӑл хӑй ҫисе 
йанӑ та, ман ҫине каланӑ. Хӑй ҫтена йенеле ҫав- 
рӑнса ларнӑ тата. Елекҫӗне намӑс пулнӑ пулмала.

Вырӑсларан Л. Агакӑв куҫарнӑ.

й ӗ
Ик шӑши ҫури темле майпа панулми тупнӑ. 

Тупсан валеҫме тытӑннӑ.
— Хӗрлӗ йенне епӗ ҫийетӗп,—тенӗ пӗрремешӗ.
— Апла мар, хӗрлӗ йенне хам ҫийетӗп,—тесе 

тавлашнӑ иккӗмӗшӗ.
Тавлашсан-тавлашсан хайхисем ҫапӑҫсах кайнӑ. 
Шӑши ҫӳрисем ҫапла харкашса тӑиӑ сасса илт- 

се, ватӑ йекехӳре чупса пынӑ.

к  е X ӳ  р  е
Кусем мӗн пирки харкашни ҫинчен ыйтса пӗл' 

сен, вӗсене вӑл ҫапла каланӑ:
Ухмах есӗр! Кӳр хам валеҫсе парам,—тенӗ.

Лешсем килӗшнӗ. Йӗкехӳре малтан улмана ҫур- 
маран уйӑрса хунӑ.

— Ай, хӑрах татӑкӗ тепринчен пысӑкрах пул- 
на! Ан ӳпкелӗрех. Танлаштарса парӑп—тенӗ айван 
шӑши ҫурнсене.
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Ҫапла каласав ҫӑвар тулли ҫыртеа нлнӗ.
— Ай,—тенб чӑмласа йанӑ хыҫҫӑн,—ку татакӗ 

пысӑкрах, ку печӗкрех тухнӑ. Кунтан ҫыртса ил- 
ес пула1.

Тата ҫыртса илнӗ. Тата хыҫҫӑн тата ҫыртнӑ. 
Ҫапла ҫыртса иле-иле улмана ҫав ййкехӳре веҫех 
ҫисе йанӑ. Мбскбн шӑши ҫурисем валуЪ® тбпрен- 
чбк те хӑварман.

Хӗрача ӗмӗчӗ
Амӑшӗ: Ах, хӗрӗм, хӗрӗм! Ма апла есӗ 

ҫӑкӑра ҫулЗм ҫинче ҫунтарса ҫийетӗн?
Хӗрача:—Епӗ халӗ 9 ҫулта. Ҫитӗнсе ҫит- 

сен „Родина" самол,отМн екипажӗнчи Мари- 
нӑ Расковӑ пек хӑйулӑ штурман йе л>отчик 
пуласшӑн.

Амӑшӗ;— Вара?

Хӗрача: Асатте мана: пӗчӗккӗ Чухне ҫӳн- 
нӑ ҫӑкӑр ҫисен упасенчен те, кашкӑрсенчен 
те хӑрамастӑн, тетчӗ. Ҫавӑнпа ҫӑкӑра ҫулӑм 
ҫинче ҫунтарса ҫийетӗп. Тайгара мӗнте 
пурӑнмала пулсан, кашкӑрсенчен те, упасен- 
чен те хӑрамала ан пултӑр, тетӗп.

Г. Петров—Ландӑш.

Ш к у л  ҫулне ҫи тм е н  ача
— Есӗ хӑҫан шкула вӗренме кайма шу- 

хӑшлатӑн?
— Килес ҫул, 1-мӗш класа.
— Вара хӑш ҫула ҫитиччен вӗренмешу- 

хӑшлатӑн?
— Папанин кайса килнӗ ҫула ҫитиччен.

М. Орлов.

В У Л А К А Н С Е Н  Ж А Л Ӑ В Н С Е М
КАПКЛН ТУС/ КАПКЛН ЙУЛТАШ /

'Импӳрт йалӗнче вулав ҫурт пуҫлӑхӗ Судйа- 
>Ш>А И аум начар ӗҫлени ҫинчен Капкӑнра ан ҫы- 
рах, йулташӑм! Ҫырсан та Ҫӗрпӳрайҫутӗҫпайӗн- 
че ӗҫлекенсем ӗненес ҫук. Судйаков Наум ҫырса 
йанӑ суйа отчотсене кӑна ӗненеҫҫӗ вӗсем. Им- 
пӳртри ҫамрӑксем пушӑ вӑхӑта усӑсӑр иртер- 
ни, библиотекӑран 180 ытла кӗнеке ҫухални, 
каҫат-журналсене килнӗ кунах табак турт- 

(ся ҫунтарса йани ҫинчен те ҫырма кир- 
л ӗ  мар. Мӗншӗн тесен Судйаковсем виҫҫӗн 
пӗр тӑван, виҫҫӗшне те райҫутӗҫпайӗнчисем йу- 
ратаҫҫӗ, тет. Вӗсем малтан аслӑ ывӑлне Им- 
пӳртри вулав ҫӳрчӗн пуҫлӑхӗ туса хучӗҫ. Халӗ  
вӑталӑх ывӑлӗ ,ӗҫлет “. Вӑталӑх ывӑлӗ ӗҫрен 
тухсан кӗҫӗннине лартасса шансак тӑратпӑр.

Шумилов.
КАП КӐН МУЧИ1

М анӑн канаш районӗнче Шмидт йачӗпе хи- 
Асепленсе тӑракан колхоз правленинче ӗҫлекен- 
сене, „ҫӑва тухиччен“ вирӑнне, „ҫӗнҫулччен* 
тенӗ сӑмаха калама вӗрентес килет. Правле- 
нинче ӗҫлекенсем лашасене хупма вите тутар- 
ма ийущ уйӑхӗнче тӑмран 80 пин кирпӗч ҫаптар- 
нӑ. Кирпӗчне ҫаптарнӑ та, Урӳм шывӗ хӗрне ку- 
лаласа хунӑ. Хсиӗ ҫав 30 пин кирпӗч пӗтӗмӗш- 
пех ванса пӗтнӗ. Кирпӗчсем ванса пӗтнӗ пулин те, 
правленинче ӗҫлекенсем:-—ҫӑва тухиччен витене 
туса пӗтеретпӗр, — теҫҫе. Ман шутпа „ҫӑва 
тухиччеч...“ темеле мар ӗнтӗ, кирпӗчне ҫапса 
пӗтерсеннех'. ,Х ӗле  кӗриччен...*'^ темеле пулнӑ  
та, каланӑ сӑмаха ӗҫпе пурнӑҫламала пулнӑ. 
Ҫалла тунӑ пулсан кирпӗчсем те, кирпӗчсене 
ҫаптарнӑ ҫӗре кайнӑ ӗҫкунӗсем те сайа кай- 
нӑ пулмӗччӗҫ. Ҫапла вӗт, Капкӑн мучи?.

Илле Пайташ

Мӗнле ӗнтӗ кап^га?
Х алӗ те ман ҫине кирлӗ пек пӑхмаҫҫӗ. Мана 

ним вырӑнне хумаҫҫӗ.
Мана собранисене, заседанисене кӗртмеҫҫӗ. 

Ҫынсем пухӑнса ларнӑ вырӑнсене йамаҫҫӗ.
Хӑш чух еп алӑкран йе шӑтӑк-хушӑкран хӗ- 

сӗнкелесе кӗрсе кайсанах, мана ҫийӗнчех хӑва- 
лама тытӑнаҫҫӗ. Ун пек чухне мака т^смеле 
мар хӗсӗрлесе пӗтереҫҫӗ. Кашни мана пӑсса 
йарасшӑн, кашни сийен туса хурасшӑн.

Манран хӑраиа епӗ тӑшман мар вӗт.
Ку мӑшкӑаа мӗнле тӳссе пурӑнас? Хам усӑл- 

ли ҫинчен ҫынсене мӗнле ӑнлантарса пӗтерес}
Мана, ответлӑ та паха работнике, пурнӑҫа 

сыватса пыма, вӑй-хал ӳстерме, халсӑрлӑха  
тӳрлетме хушнӑ вӗт\

Капкӑн йулташ, ӗҫсем ҫапла пыни мана йӑ- 
лӑхтарчӗ. Ҫӗнӗ пурнӑҫ ҫыннисен, кирек камӑн 
та мана хаклам а пӗлмелех.

Манӑн лайӑхрах пурӑнасчӗ.
Хамӑн ӗҫӗме тунӑ чухне мана никам та ан 

чӑрмантартӑрччӗ.
П аллах ӗнтӗ, Совет Сойузӗнче ман туссем 

шутсӑрах нумай. Вӗсен хисепӗ кунран кун, 
ҫулран ҫул калама ҫук вӑйлӑн ӳссе пырагН. Ан- 
чах мана ним вырӑнне хуман етемсеи те саха- 
ла х  мар-ха. Вӗсем ман ҫине текех ӗлӗкхи пек 
ан пӑхчӑрччӗ. Ман ҫине ҫутҫанталӑк хунӑ  ӗҫӗм- 
сене туса пынӑ хушӑра мана иалаш не чӑрман- 
таракан ан пултӑр.

Йулташлӑ салампа Уҫӑ сывлӑш.
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— Пӑх-ха, мӗнле йӑрӑ ача! Е?


