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_ Пӑхатӑп та ҫак завод ҫине, тӗлӗнетӗп ... 

— ■ Мӗнех тӗлӗнмелли пур вара унта?

-- Ара, ҫирӗм ҫул ху^^^шинчех ҫазӑн пысӑкӑш 

вӑл, а тепӗр ҫирӗи ҫултан мӗн чухлӗ ӳсӗ



Х ч

7 « ^ ' ^ "  . "  / / ■
К У Л А Т П А Р

Н. Сверчков ӳкерчӗкй.

Паян, ытти кунсенчи пекех, чӑваш ҫӗрш ы вӗнче сы влӑхлӑ та вӑйлӑ чӑваш  ҫы нни сен  
савӑнӑҫлӑ та уҫӑ кулӑш ӗ янӑрать... М ӗнш ӗн тесен... {М алалла  вула).

У Н Ӑ Н  Ҫ У Л Ӗ  В Ӗ Ҫ Л Е Н Н Ӗ
(Киввипе Ҫӗнни калаҫни)

— Ҫирӗм икӗ ҫул эпӗ хамӑн ӗмӗте ҫухатмасӑр 
пурӑнтӑм. Ҫирӗм икӗ ҫул эпӗ Вурмсемпе Брутсем 
чӗрӗлессе кӗтрӗм. Анчах вӗсем чӗрӗлмерӗҫ. Вӗ- 
сем ӗмӗрлӗхех ҫухалчӗҫ пулмалла,..

Ҫапла каланӑ Павӑл ятлӑ ҫын, ӗлӗкхи самана- 
ран хӑйпӑнса юлнӑскер, хӑйпе пӗрле карап ҫин- 
че ларса пынӑ ҫынна.

— Конешнӑ,—тенӗ Варламӗ,—вӗсем чӗрӗлме 
те пултарайман, мӗншӗн тесен вӑтам ӗмӗре каял- 
ла тавӑрма ӗмӗтленни вӑл питех те кулӑшла япа- 
ла. Истори, пӗтӗмӗшпе илсещ каялла каймасть, 
вӑл малалла каять. Мӗн пулса иртнӗ, вӑл тепӗр 
хут пулмасть. Камӑн пурнӑҫӗ вӗҫленнӗ, вӑл те- 
пӗр хут пурнӑҫ пуҫлаймасть. Эпир вилетпӗр— 
пирӗн вырӑна ҫӗнӗ ҫын ҫуралать, унӑн ҫӗнӗ йӑла, 
ҫӗнӗ пурнӑҫ пулать. Кивви пӗтичченӗх Ҫӗнни ҫу- 
ралать те, Киввине хӗссе пӑчӑртать, вӗлерет. 
Ҫапла вӑл— пурнӑҫ законӗ. , -

Павӑл кӑсъинчен пирус кӑларса чӗртсе янӑ. Вӑл 
хӑйӗн хӗсӗк куҫлӑхӗсем витӗр пӗрре Варлам ҫине, 
тепре карап хыҫне тӑрса юлакан хумсем ҫине 
пӑха-пӑха илнӗ. Варлам, кӗтесре хӗсӗнсе ларакан 
Павӑл ҫине шӑтарса пӑхса, хӑйӗн сӑмахне малал- 
ла тӑснӑ.

— Авӑ эсӗ хумсем кӗрешнине куратӑн,—тевӗ 
вӑл.—Ҫав хумсем пекех, пурнӑҫра та тӗрлӗ вӑй- 
сем кӗрешеҫҫӗ. Яланах тенӗ пек, икӗ хире-хирӗҫ 
тӑракан вӑй хушшинче кӗрешӳ пырать. Вӑл кӗре- 
шӳре пӗри те пулин ҫӗнтеретех. Пуринчен ытла- 
рах Ҫӗнни ҫӗнтерет, Кивви вӑхӑтлӑха кӑна тата 
сайра хутра ҫеҫ ҫӗнтерме пултарать. Анчах Ҫӗн- 
ни пӗрре ҫӗнтерчӗ пулсан, вара Кивви нихӑҫан; 
■ҫа урӑх чӗрӗлеймест. Мӗншӗн тесен, пурнӑҫ ма-1 
лалла аталаннӑ май, вӑл пурнӑҫ кустӑрмине кан- 
сӗрлекен чӑрмав пулса тӑрать, пурнӑҫа кӑялла 
туртать. Ҫавӑнпа ӑна пурнӑҫ пурпӗрех таптатса 
каять.



Павӑл сиксе тӑнӑ. Пӗр ҫӑвар тӗтӗме ҫӑтса янипе 
чыхӑнса кайнӑ та, вӑл кукӑрӑлса ларсах ӗсӗхле- 
нӗ. Каютӑра ӑна пӑчӑ пулнӑ. Вара вӗсем палуба 
ҫине тухса тӑнӑ.

— Конкретнӑрах калаҫар,—тенӗ Павӑл палуба 
ҫинчи карта ҫине сӗвенсе,—Фейербах тӗрӗс ка- 
лать-и, е Беркли тӗрӗсрех калать-и текен ыйту- 
па тавлашни усӑсӑртарах пулӗ. Илер акӑ хамӑрӑн 
конкретлӑ пурнӑҫа. Халӗ сирӗн, ман шутпа, ҫит- 
менлӗхсем чылаях-ха. А вӗт ӗлӗк апла пулман. 
Елӗк ҫителӗклӗ пулнӑ. Апла пулсан мӗнле вывод 
тухса тӑрать-ха? Пӗр вывод кӑна пулма пулта- 
рать; Кивви Ҫӗннинчен лайӑхрах пулнӑ. Вӑл ҫеҫ 
те мар, Кивви лайӑхрах пулсан, вӑл вӑйлӑрах та 
пулмалла, ҫавӑнпа вӑл ҫӗнтермеллех. Хӑвӑрах пӗ- 
летӗр пулӗ, историре ҫайла пулать: пӗр-пӗр вӑй- 
лӑ ҫил килсе пӳрте пӗтӗмӗшпех ишӗлтерсе ан- 
тарать, ӑна хуҫисем ҫил иртсе кайсанах тепӗр 
хут туса лартаҫҫӗ. Пӳртӗн- пахалӑхӗ те, форми 
те малтанхи пекех пулса ларать, мӗншӗн тесен 
ӑна малтанхи материалсенченех туса лартнӑ. Пал- 
лах, кӑшт-кашт ҫӗнӗ япаласем унта хутшӑнма 
пултараҫҫӗ, анчах пӗтӗмӗшрен илсен вӑл малтан- 
хи пекех пулать. Ҫавӑн пекех обществӑпа та 
пулма пултарать, пулмалла та...

Ҫакна каланӑ та Павӑл мӑнаҫлӑн тӑхтаса тӑнӑ. 
„Варламӑн мана хирӗҫ каламалли нимӗн те пул- 
масть“, тесе шутланӑ вӑл. Хумсем карапа чӳхен- 
тернӗ май, вӑл унталла-кунталла тайкаланса тӑнӑ.

— Анчах эсӗ калани чӑнлӑхпа килӗшсе тӑ- 
масть,—тенӗ Варлам ӑна хирӗҫ.— Эсӗ механист 
пулсан, паллах ӗнтӗ, эсӗ калани те хӑшпӗр таран 
{тӗрӗс, мӗншӗн тесен механистӑн механистлах ка- 
ламалла, механистӑн шухӑшӗ те механистлах пул- 
малла. Анчах, чӑнлӑхпа механизм хушшинче пы- 
сӑк уйрӑмлӑх пур. Чӑнлӑх пӗр ҫулпа пырать, ме- 
ханизм—тепӗр ҫулпа. Унсӑр пуҫне тата, эсӗ тӗн- 
че ҫине идеалистла пӑхатӑн, идеализмпа мӑте- 
риальнӑй тӗнче хушшинче те пӗрлехи нимӗн те 
ҫук.

Пуҫлар акӑ ҫитменлӗхсен ыйтӑвӗнченех. Тӗрӗс, 
ӗлӗк „ҫителӗклех“ тата ытлашши те пулнӑ. Ан- 
чах камӑн? Сирӗн вӗсем ытлашшипех пулнӑ, склад- 
семпе амбарсенче те ҫӗрсе выртнӑ, пирӗн ва- 
ра вӗсем пачах та пулман. Эпир выҫӑллӑ-тутӑллӑ 
пурӑннӑ, ҫӗтӗк-ҫатӑк ҫӳренӗ. Таварсене ытлашши- 
пех тытакансем, т^^ӗр .чайлӑ каласан, эсир, ҫӗр- 
шерӗн кӑна пулнӑ; эпир вара, таварсӑр тата вы- 
ҫӑллӑ-тутӑллӑ пурӑнакансем, миллионсемпе шут- 
ланнӑ. Ҫапла вара, эпир хӑюллӑнах: ӗлӗк пӗтӗм 
общество выҫӑллӑ-тутӑллӑ пурӑннӑ, теме пулта- 
ратпӑр. Мӗншӗн тесен общество, пуринчен ытла, 
пирӗнтен тӑнӑ. Халӗ сирӗннисем ҫук, вӗсене хӑ- 
валаса янӑ, пӗтернӗ. Эпирихамӑр тунӑ япаласем- 
Ье хамӑр хуҫа. Вӗсене пирӗнтен туртса илекен- 
сем ҫук. Эпир халӗ хамӑршӑн, хамӑрӑн интерес- 
семшӗн ӗҫлетпӗр, харам-пырсемшӗн мар. Тепӗр 
енчен, санран ҫакна ыйтас пулать: пиншерӗн те
ыиллионшарӑн ӗҫсӗр пурӑнакансем, хутаҫ ҫакса 
ялсем тӑрӑх ыйткаласа ҫӳрекенсем, пурӑнма кӗ- 
тес ҫук пирки урамсенче, кӗперсем айӗнче йӑван- 
са ҫӳрекенсем, ҫав вӑхӑтрах теприсем ытлашши 
алхасса пурӑнни хӑҫан пулнӑччӗ вара вӑл? Елӗк 
марччӗ-п? Капиталистсем хуҫа пулнӑ ҫӗршывсен- 
че халӗ те ҫаплах 'мар-и вара? Ӑҫта кунта ҫите- 
лӗклӗ тени? Тепӗр майлӑ каласан тӗрӗсрех пул- 
масть-и? Ҫапла ӗнтӗ, пӗрремӗш вывод: ӗлӗк ҫӗр-

шер ҫын тулӑх пурӑннӑ, миллионсем выҫӑ ларнӑ,. 
ҫӗтӗк ҫӳренӗ; халӗ миллионсем тулӑх пурӑнаҫҫӗ; 
сирӗннисем вара, ӗҫлеме юратманскерсем тата 
ҫын ӗҫӗпе пурӑнма хӑнӑхнӑскерсем, ҫиеймеҫҫӗ. 
Ҫапла тӑрать ӗҫ чӑнлӑх енчен илсе пӑхсан. Ҫап- 
ла ӗнтӗ Кивви мар, Ҫӗнни лайӑхрах, ҫавӑнпа пи- 
рӗн Ҫӗннине тӗреклетессишӗн тӑрӑшмалла.

Илер тата Кивви ҫӗнтермелле тенӗ ыйтӑва. Эсӗ 
кунта пӳртетепӗр хут туса лартнин тӗслӗхне илсе 
кӑтартрӑн. Анчах кунта та чӑнлӑхпа килӗшмен вы- 
рӑнсем туллиех, мӗншӗн тесен обществӑпа пӳрт пӗр 
мар. Обществӑра Ҫӗнни Киввине ҫӗмӗрет пулсан, 
унта вара кивӗ пахалӑх та, кивӗ форма та пӗтет, 
ҫӗнӗпахалӑхпа ҫӗнӗ форма ҫуралса тухать. Калӑ- 
пӑр, пӳрт пушар пулнипе ҫунса кайсан, унӑн кивӗ 
пахалӑхӗпе кивӗ форми пачах та пӗтеҫҫӗ. Ҫав 
пӳрт кӗлӗнчен вара текех пӳрт туса лартма ҫук. 
Пӳрте ҫил ишӗлтернӗ чухне механизмлӑ улшӑ- ' 
нусем кӑна пулса иртеҫҫӗ, пӗр пахалӑх пӗтсе 
ҫӗнни ҫуралмасть. Ҫавӑнпа та ӑна обществӑри 
революципе ниепле те танлаштарма ҫук, мӗншӗн 
тесен революци пӗр пахалӑхран тепӗр, ҫӗнӗ па- 
халӑх туса хурать. Обшество законӗсем тӑрӑх, 
тӗнчере яланах Кивви вилсе пырать, ун вырӑнне 
яланах Ҫӗнни ҫуралать. Кивви хӑех Ҫӗнни валли 
условисем хатӗрлет, хӑйӗн вилӗмне ҫывхартса пы- 
рать. Ҫавӑн пек тӑрать ӗҫ сирӗн капитализмлӑ 
системӑпа та. Халлӗхе вӑл пирӗн ҫӗршыв тула- 
шӗнче пурӑнать пулсан та, ун кунҫулӗ кӗскелсе 
пырать, вӑл ӑшран ҫӗрет. Ҫӗнни ӑна валли тупӑк 
хатӗрлет.

Е тата эсӗ: Кивви вӑйлӑрах, тесе калатӑн. Пирӗн 
умра, калӑпӑр, икӗ хурама: пӗри—авалхи, теприт- 
ҫамрӑкки. Авалхин ӑшӗ ҫӗрӗк, ҫамрӑккин сӗткен 
тапса тӑрать. Хӑшӗ вӑйлӑрах пулӗ тесе шутлатӑн 
эсӗ? Кун пек танлаштарни те ӗнтӗ сирӗн шухӑша 
сирсе пӑрахать. Ҫитменнине тата, эсӗ вӑтам ӗмӗр 
патнелле туртатӑн, вӑл ӗмӗрӗн халӗ пирӗн ҫӗр- 
шывра тымарӗ те юлман. Ҫавӑнпа ,та  санӑн ӗмӗ- 
тӳсен никӗс ҫук, никӗссӗр вара—ҫуртйӗре лартма 
ҫук. Куратӑн ӗнтӗ, санӑн шухӑшсем пачах та тӗ- 
рӗс мар.

Павӑл хӑйӗн вӑйсӑрлӑхне туйма пуҫланӑ. Вӑл 
шӑртланнӑ ҫемӗн шӑртланма тытӑннӑ.

— Эсӗ каланипе килӗшме ҫук.—тенӗ вӑла чӗт- 
рекен сасӑпа,— мӗншӗн тесен Ҫӗнни Киввисӗр 
пулма пултараймасть. Ӑҫта Ҫӗнни пур, унта яла- 
нах Кивви те пур.

Варлам та хӗрӳлленсе пынӑ. Вӑл Павӑл патне- 
рех пырса хытӑраххӑн калама тытӑннӑ.

— Тӗрӗс,—тенӗ Варлам,—Ҫӗнни Киввисӗр пул- 
масть, ӑҫта Ҫӗнни пур, унта хӑшпӗр вӑхӑтлӑха 
Киввин юлашкисем те пулаҫҫӗ. Анчах вӗсем йӗ- 
кӗрешсем пек пӗр-пӗрин хыҫҫӑн туслӑн ҫӳремеҫ- 
ҫӗ. Вӗсен хушшинче вирлӗ кӗрешӳ пырать. Вӑл 
кӗрешӳре яланах Ҫӗнни Киввине ҫӗнтерсе, пӗтер- 
се пырать. Ҫавӑнпа сирӗн кунҫул та ӗнтӗ вӗҫ- 
леннӗ. Эпир сире пӗтерсе, тӗп туса пыратпӑр. 
Ҫапла вара, хамӑр ҫӗршывра эпир тулли ҫӗнтерӳ 
туни пирки ним иккӗленӳ те пулма пултарай- 
масть.

Павӑл нерсе амантнӑ тӑмайа пек пӑхса тӑнӑ, 
Унӑн Варлама хирӗҫ аргументсем шырамалла пул- 
нӑ, анчах вӗсем пулман. Ҫавӑнпа вӑл пӗр ыйту- 
ран тепӗр ыйту ҫине куҫса пынӑ.

— Калӑпӑр,—тенӗ вӑл,—ку ыйтупа эпир тӗрлӗ- 
рен шухӑшлатпӑр. Илер акӑ тата нацисем тӗлӗш-



пе тӑракан ыйтӑва. Кунта та Кивви вӑйлӑ-ха. Вӗ- 
сем халӗ те кивӗ формӑпах тумланаҫҫӗ, кивӗ йӑ- 
ласемпех тенӗ пек пурнаҫҫӗ. Ҫӗнни вара кунта 
чылай вӑйсӑртарах. Тепӗр енчен, пур нацисене 
те пӗрлештерсе, эсир вӗсене моральнӑ хӗсӗр- 
летӗр...

Павӑл каласа пӗтерессе Варлам чӑтаймасӑр 
кӗтнӗ. Ҫав самантрах Павӑла пӳлсе, хӑй калама 
пуҫланӑ.

— Ҫук, тӗрӗс мар,— тенӗ вӑл.— Кунта та пурнӑҫ 
пӗтӗмпех улшӑннӑ. Талккишпех колхозсем туни, 
классене пӗтерни, турра ӗненес йӑла пӗтсе пыни, 
кивӗ хӑнӑхусем ҫухалса пыни, суха пуҫ вырӑнне— 
трактор, ҫурла вырӑнне—комбайн йышӑнни, килте 
тунӑ пир вырӑнне ытларӑх та ытларах пусма-та- 
вар йӑлана кӗрсе пыни, ҫӑпата вырӑнне сӑранпа 
ҫӑм йышӑнни,—ҫаксем вара ҫӗннисем мар-и вӗсем? 
Мӗн юлнӑ-ха кунта кивви? Чӗлхере те ӗнтӗ пысӑк 
революциех пулнӑ. Илер акӑ чӑваш халӑхнех. Вӑл 
автономи илни кӑҫал ҫирӗм ҫул тултарчӗ. Ҫапла 
вара вӑл революцие пула кӑна политикӑллӑ, эко- 
номикӑллӑ тата моральнӑй ирӗк илнӗ. Ҫав ирӗке 
илнеренпе, Чӑваш республикинче те йӑлтах Ҫӗн- 
ни ҫӗнтерсе илчӗ. Киввинчен тӗпренчӗксем кӑна 
юлчӗҫ. Ӗлӗк, эсир пулнӑ чухне, чӑваш халӑхӗ трак- 
тор, комбайн, автомобиль ятне те пӗлмен. Халӗ 
вӑл хай ҫав машинӑсене ӗҫлеттерет, унӑн вӑл ма- 
шинӑсем пиншерӗн шутланаҫҫӗ. Елӗк чӑваш ҫам- 
рӑкӗсем авланнӑ чухне те  килти пиртен ҫӗленӗ 
шаравар тӑхӑннӑ. Халӗ нумайӗшӗ яланах пусма- 
тавар, атӑ-пушмак тӑхӑнса ҫӳреҫҫӗ. Ӗлӗк ялсенче 
чиркӳсем нумай лартса тухнӑ, халӗ вӗсем пачах 
та ҫук, вӗсен вырӑнне шкулсемпе больницӑсем 
йышӑнчӗҫ. Елӗк тӗттӗмлӗх, культурӑсӑрлӑх, тра- 
хома пулнӑ,—халӗ вӗсем вырӑнне культурӑллӑх 
йышӑнчӗ, трахомӑна йӑлтах пӗтерсе пыратпӑр. 
Ӑҫта кунта Кивви? Вӑл майӗпенех пӗтсе пыни 
паллӑ мар-и ӗнтӗ? Чи кирлисене: талккишпех кол- 
хоз тунине, классене пӗтернине, ҫӗршыва индуст- 
рилесе пынине шута илсен, эпӗ хӑюллӑнах тата 
ҫирӗппӗнех ҫапла калама пултаратӑп: ку ыйтура 
та Киввин кунҫулӗ пӗтсе пырать, кунта, та Ҫӗн- 
ни ҫӗнтерсе илнӗ.

Эсӗ тата .моральнӑ хӗсӗрлени“ ҫинчен калаҫа- 
тӑн. Пуҫлар ӗлӗкхинчен. Елӗк нацисем пӗр-пӗрин- 
пе хирӗҫсе пурӑннӑ. Тутар чӑваша курайман, чӑ-

ваш тутара курайман. Ҫакӑ вара сирӗншӗн питех 
те усӑллӑ пулнӑ, мӗншӗн тесен ҫав нацисене каш- 
нине уйрӑмӑн хӗссе пыма, пусмӑрлама сире ҫӑ- 
мӑлтарах пулнӑ. Ҫапла пӗр-пӗринпе хирӗҫтерсе, 
эсир вӗсене халӑхсен тӗрминче тытса усрана. Пӗр 
енчен вӗсене царизм пусмӑрланӑ, тепӗр енчен 
хӑйсен наци.тлӗ буржуазийӗ пусмӑрланӑ. Вӗсен 
ҫӗрӗ, завочӗ пулман—вӗсене экономика тӗлӗшӗпе 
пусмӑрланӑ. Вӗсен нимӗнле право та пулман— вӗ- 
сене политикӑпа мораль тӗлӗшпе пусмӑрланӑ. Ӑҫ- 
та кунта ирӗклӗх? Ӑҫта кунта мораль? Чӑн та, 
сирӗн, буржуйсен, ирӗклӗх пулнӑ пулӗ, анчах 
пирӗн, миллионсен, пулман вӑл. Ҫакна ӗнтӗ эсӗ 
мораль тетӗн пулсан, вара мораль сӑ.маха пачах 
та пӗтерсе лартатӑн. Халӗ мӗнле? Халӗ тутао чӑ- 
ваша хисеплет, чӑваш тутара хисеплет. Вӗсем 
пӗр-пӗринпе туслӑ пурӑнаҫҫӗ, мӗншӗн тесен вӗ- 
сен—пӗр ӗмӗт, пӗр тӗллев. Вӗсене пусмӑрлакан- 
сем ҫук. Вӗсем хӑйсен пурнӑҫӗпе хӑйсем хуҫа. 
Вӗсен, ҫав нацисен, ҫӗр пур, фабрик-заводсем 
пур—вӗсене экономика тӗлӗшпе пусмӑрлани ҫук. 
Вӗсен суйлав прави, ӗҫлев прави, кану прави, вӗ- 
ренӳ прави пур—вӗсене политикӑпа мораль тӗ- 
лӗшае хӗсӗрлени ҫук. Халӗ мораль— миллионсен 
моралӗ пулса тӑчӗ. Ҫавӑнпа та пур нацисем те 
политикӑпа мораль тӗлӗшӗнчен ҫирӗп пӗрлӗх ту- 
са хучӗҫ, пӗр ҫул ҫине тӑчӗҫ, пӗр тӗллев патнел- 
ле пыраҫҫӗ. Ҫавна май вара, пӗр пӗринчен уйӑрӑл- 
ва тӑма вӗсен нимӗнле интерес та, нимӗнле сӑл- 
тав та ҫук. Ҫакна вара интернационализм, проле- 
тариллӗ мораль теҫҫӗ. Вӑл мораль сирӗн морале 
тахҫанах ӗнтӗ таптаса тӑкнӑ. Туятӑн пулӗ, кал- 
лех Ҫӗнни вӑйлӑрах. каллех Кивви пӗтсе пырать.

Пӗлетӗн пулсан, Ҫӗнни умӗнче тӑракан хӑшпӗр 
таран вӑйлӑрах Кивви вӑл—ӑстӑн тӗлӗшӗнче. 
Кашни ҫынӑн пуҫӗнче халӗ Киввипе Ҫӗнни кӗре- 
шеҫҫӗ. Кивви вара кунта чылаях вӑйлӑ. Анчах 
ҫапах та Ҫӗнни кунта та ҫӗнтерсе пырать, вӑл 
татӑклӑнах та ҫӗнтерӗ...

Ҫак тӗлте калаҫу татӑлнӑ, мӗншӗн тесен Павӑ- 
лӑн, вӑл сывӑ мар пулнӑ пирки тата пӗрмай тай- 
каланса тӑнипе, пуҫӗ ҫавӑрӑнса, ӑшӗ пӑтранса 
килнӗ. Ана антарса хӑварнӑ. Унӑн ҫулӗ ӗнтӗ вӗҫ- 
леннӗ.

ИСКЕНТЕР.

ПОРТРЕТСЕМ НАЛАҪНИ
Салтыков-Щедрин; Тарас Григорьевич, -„Ир^к, ҫӗн ҫемье тусассӑн,

эсӗ хӑвӑн дневникунта Ш упашкар ҫинчен Ӑшшӑн та иӑвашшӑн
ҫапла ҫырнӑччӗ: „Иитӗ пӗчӗк, анчах илемлӗ Аслӑ ҫемьере ан манӑр
хула. Ытларах мар пулсан, сахалтан та ҫур- Мана асӑнмашкӑн“, ^
ри унта ҫуртсем мар, чиркӳсем. Пурте Мус- ҫырнӑччӗ. Эсӗ ху тата „Благонамерен-
кав архитектурипе тунисем. Кама валли тата произведенире ҫапла ҫыр-
мӗншӗн тунӑ вӗсене? Чӑваш валли-шим? 
Ҫук, православи валли Мускавӑн шалти 
нолитикин тӗп ҫӑмхи— православи", тенӗ. 
Халӗ ҫав хулара санӑн „Кобзарь" кӗнекӳне 
чӑвашла кӑларнӑ.

Шевченко: Мӗншӗн тесен эпӗ хамӑн пӗр 
сӑвӑмра:

нӑччӗ: .хӑйӗн ҫуралнӑ ҫӗршывӗн чиккисене 
те пӗлмен, сӗмсӗр, ҫурма-тискер Шупашкар 
ҫынни“ тенӗччӗ,

Салтыков-Щедрин: Эпӗ те сан пекех те- 
пӗр тӗлте ҫапла каланӑччӗ: ,,Ш упашкар та 
ҫутта тухас процесс ҫавӑрса илнипе улшӑн- 
ма пултарать" тенӗччӗ. Большевиксем пу- 
лассине пӗлнӗ пулсан, ытларах та каланӑ 
пулӑттӑм.
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3. — Ӗҫ кирпӗчӗре кӑна 

сем тупӑнса пы рӗҫ. Туса 
Курӑн ак1

мар. Иывӑрлӑх-  ̂ 4. — Эпӗ те ҫавнах калатӑп. Энтузиазм,
п ӗтер ей м еҫҫех . хӑвӑртлӑхсем , теҫҫӗ! Эх, ачам, сӑм ахсем

ҫеҫ-ха! Асӑнӑн^ак. Э пӗ пакӑлти мар.

5. Яй, тур-тур! Туса пӗ  
терн ӗ те.^ Мӗне те пулин  
шута илейм ерӗм ӗр пулӗ  
эп и р ... М ӗне шута илей- 
менни ҫинчен каялла аннӑ  
хуш ӑра... калаҫса пӑхӑпӑр.
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М А К - А Ӗ  Д О Е Л А Ч Ӗ
— Ҫук, Хветӗр Хветӗрч, пулмасть манран. Ва- 

тӑ эпӗ. Унта вӗт таҫтан ҫӗр миминчен пуҫласа 
йӗркипе каласа пымалла. А эпӗ мӗн? Эпӗ вӗлер- 
сен те ун пек пултараймастӑп. Халлап таврашӗ 
пулсан татахчӗ хӑть. Ҫук, урӑхне хуш, - терӗ 
пуҫяе пӑркаласа Макар мучи.

— Ҫынсем тунине неушлӗ эсӗ тӑваймастӑн?
— Ну, ладнӑ. Ю рать,—питлӗх пексӑмсаллӑ кзр- 

тусне каҫӑртса лартса тухса утрӗ Мак; р. Ҫула 
май, Ваҫук патне калаҫса ларма кӗчӗ. Ваҫук па- 
тӗнче ҫынсем чылай: Уплинке Караҫӑмӗ, Яшка 
Давичӗ, Купӑста Иванӗ тата ыттисе.м те.

— Ну, мана тыттарчӗ те Хветӗр. Тем тумалла. 
Сирӗн пата кӗрсе калаҫас терӗм.

— Мӗн пулнӑ? Мӗн?'
— Д оклад  тумалла. Чӑваш автокомийӗ ҫирӗм 

ҫул тултарни ҫинчен...
— А-а, доклад тӑвасси мӗн вӑл? Эпӗ тем пулнӑ 

тесе. Эсӗ карӑнарах тӑр та, хулӑмрах сасӑпа 
карлаттар кӑна. Сывлӑш ҫавӑрса ил те, каллех 
яра пар. Сайра хутра ӑхм1 тесе тачкан ӳсӗрсе ил- 
келе. Хӑш чухне чышкӑна ҫӳлелле йӑтса ҫил ар- 
ыан ҫунатти пек ҫавӑркала.

— Доклад тӑвасси мӗн1 Ним те мар. Мана пӗр- 
ре Ш упашкарта купӑста вӑйлӑ туса илни ҫинчен 
доклад тутарчӗҫ. Ннчево. Малтан шиклентӗм... 
Кайран, мӗн пулин пулӗ, карлаттарас, терӗм. 
Ҫырса пыраҫҫӗ. Ну, ятӑ.м та вара. Умма пӗри ста- 
канпа ҫутӑскер илсе пырса лартрӗ. Ку мана хастар- 
лантӑр тесе хӗрмеллӗх эрех илсе килсе пачӗ 
пуль, тесе стакана тытрӑм те шанк! анчах ӗҫсе 
ятӑм. Тьфу! шыв, шуйтан. Тата тепре илсе пыр- 
са пачӗҫ. Ӑна та янклаттартӑм. Вӑл та шыв. Ӑра 
кусем шыв ӗҫтерсе кӳпӗнтерсе яраҫҫӗ вӗт, те- 
тӗп. Ҫав вӑхӑтрах пӗри эпӗ икӗ стакан ӗҫсе яни- 
не курсан: мӗн стаканпа тултараттӑр, илсе килӗр 
графинпах, 'герӗ. Пырса пачӗҫ. Вара урӑх ӗҫме- 
рӗм. Стой, шыв ман килте те нумай, терӗм,— 
юмах пек каласа кӑтартрӗ Куп«ста Иванӗ—пах- 
ча-ҫи.мӗҫ тӑвакансен бригадирӗ.

— Полошӑм, эсӗ, Купӑста, эрех пирки тытта- 
ратӑн та пулӗ. Сана мӗне курса доклад тунӑ чух 
эрех пырса парӗҫ. Шыв панине пӗлнех ӗнтӗ.

— Ну, кӑшт тытгартӑм. Кӑшт шута кӗмест 
вӗт!—кулса каларӗ Купӑста Иванӗ.

— Ӑра, мур, намӑс курас мар ватлӑхра. Халич- 
чен ҫыхланман доклад таврашӗпе. Хветӗр мана, 
эсӗ Автономи тунине астӑватӑн, елӗкхи пурнӑҫ 
пирӗн ялга мӗнле пулнине пӗлетӗн, халӗ брига- 
дир, отлично ӗҫлетӗн, халлапа ӑста, терӗ те—ки- 
лӗшрӗм.

— Пулӑшатпӑр сана. Эсӗ, Макар, малтан пи- 
рӗн ял ӗлӗк мӗнле пулни ҫинчен кала, кайран 
халь мӗнле. Кунта вара пурне те кала... Да, эсӗ

ӗлӗк пирӗн ялта чиркӳ старӑстипе Карпун Куҫук 
ывӑлӗсем анчах хут пӗлнине ан ман,—вӗрентет 
Яшка Давнчӗ.

— Вӑл мар. Эсӗ пирӗн ялта ӗлӗк шкул та пул- 
манни ҫинчен...

— Эсӗ ӗлӗк ҫӗрҫирӗм килӗрен 90-шӗ ҫӗн ты- 
рӑччен сертепе пурӑнни ҫинчен... Так-так аса 
килчӗ, 50-шӗн ӗне пулман, 72-шӗн лаша...

— Чи.мӗр, чимӗр. Иӗркипе калӑр. Капла ни 
ҫырма ҫук, ни тавҫӑрма,—хыпаланать Макар.— 
Черетпе калӑр! Сӑмах Ваҫука паратӑп.

— Эсӗ унта, Макар, колхозра двигатель ларт- 
нине ан ман, кӗрпе тӑвакан, ҫу ҫапакан машинӑ- 
сене...

I— Эй, стойӑр, стойӑр! Хут вӗренни ҫинчен. 
Акӑ халь эпӗ 56 ҫула карӑм. Хут вӗренни икӗ 
ҫул. Ман ачасем: Иван—врач, Петӗр—учитель, 
У кахви—акушерка...

— Сан анчах-и мӗн? Ман тата? Ман? Манӑнне 
ҫыр, Макар. Хветӗр—тракторист, Ваҫлей—гене- 
рал...

— Ҫырас мар, генерал...
— Ҫыр, ҫыр. Генерал-лейтенант. Трчнӑ...
— Ӑпла пулсан, манӑнне те ҫыр. Ӗлӗк ҫемьере 

хут пӗлекен пулман. Халь пурте пӗлеҫҫӗ. Ман 
арӑм ферма пуҫлӑхӗ...

— Чимӗр, чимӗр. Ара ман кунта доклад пул- 
масть вӗт капла. Ялти ҫынсен списки пулса лар- 
чӗ... Ҫитӗ...

Калаҫса ларса сисмен те, кантӑкран тул ҫутӑл- 
ни те курӑна пуҫланӑ. Макар ҫырнӑ хучӗсене хӑ- 
вӑртрах пуҫтарса чикрӗ те пуҫра план туса киле 
вӗҫтерчӗ.

— Карчӑк, карчӑк! Тӑр-ха1 Эсӗ илтмен-и, эпӗ 
доклад тӑватӑп вӗт? Пӑх-ха, ман хутсене. Халь 
Ваҫук патӗнче турӑмӑр... Аха, эпӗ сава ҫырман 
вӗт1 Тьфу! Пӑх-ха, такамсене те ҫырнӑ, сана ҫыр- 
ман. Эсӗ чӑх-чӗп фермин бригадирӗ вӗт! Эсӗ, 
карчӑк, 1920 ҫулта миҫе саспалли пӗлнӗ?..

— Мӗн пулнӑ сана? Мӗн аппаланан?
— Каларӑм вӗт, ҫирӗм ҫулта мӗнле ҫитӗнӳсем 

туни ҫинчен доклад тӑватӑп тесе... Кала, халех 
ҫыратӑп.

— Мӗн пӗлнӗ, ним те пӗлмен. Ара тӑватӑм ҫул 
пӗрле шкула ҫӳрерӗмӗр вӗт. Ҫавна та мантӑн-и?

— Тоттӑ,—терӗ те Макар хӑйӗн доклад тезис- 
нӗ ҫырма ларчӗ.

*
Темӗн чухлӗ тӑрӑшсан та Макар докладне ит- 

леймерӗм. Вӑл кун, эпӗ Шупашкара тухса кай- 
рӑм. Ӑнчӑх Макар докладӗнчен пит те тӗлӗнчӗҫ, 
тет. Вӑл  доклад каярахпа хаҫатра та пичетленсе 
тухрӗ.

Н. Чурпай.

Ӗлӗк венчете кӗнине аса илни
— пирӗн хулан ЗАГС-ӗ Карл Маркс музейра ӗҫленӗ тесе каларӗ?

урамӗнче, революциччен вӑл—музейра — Асанне каларӗ. Паҫӑр унпа эпир му- 
пулнӑ.  ̂  ̂  ̂ зей умӗнчен иртсе карӑмӑр. Вӑл каларӗ: ма-

— Мӗн сӳпӗлтететӗн! ЗАГС ятлӑ учреж- на ҫак ҫуртра. ӗнтӗ аслаҫупа мӑшӑрлантарнӑ, 
дени революциччен пулман, Кам сана ЗАГС терӗ.



Вӗсем палканӑ хушӑра...
(Ҫаплаччӗ вӗсем , чӑваш халӑхӗн  хаяр тӑш манӗсем).

— Куратӑр: больш евиксен ӗҫ тухас ҫук, текенсем  палкаса ӑҫта ҫитрӗҫ.

Паянхи чӑваш ӗлӗкхи кӗнекере 
кэлани ҫинчен

— Ӗненекенсем валли 1875 ҫулта Питӗр- 
те кӑларнӑ ,,Краткое описанийе Михайло- 
Архангельского мужского монастыря, Казан- 
ской губернии, Козмодемьянского уезда“ 
ятлӑ кӗнекере: „Ангелы на небеси ни же- 
нятся, ни посягают" (пӗлӗт ҫинчи ангелсем 
авланмаҫҫӗ те, аскӑн шухӑшсене те тытмаҫ- 
ҫӗ), тесе суйнӑ.

— Вӑл суя мар, тӗрӗс!
— Ӑҫтан тӗрӗс пулать?

*— Ҫук ангелсем авланма та, аскӑн шу- 
хӑшсем тытма та пултараймаҫҫӗ ӗнтӗ.

Илентӗр
— Сана ҫак клентӗре ҫинӗ чух мӗн аса 

килет?

— Ӗлӗк революциччен хӑшпӗр чухне пи- 
рӗн атте пасартан виҫӗ клентӗр илсе таврӑ- 
натчӗ те ултӑ ачана валеҫсе паратчӗ. Шут- 
сӑр тутлӑн туйӑнатчӗ. Эпӗ вара шухӑшлат- 
тӑмччӗ: патша а*(исем клентӗр ҫисе ҫеҫ пурӑ- 
наҫҫӗ пулӗ, теттӗмччӗ. Ҫав аса килет. (5ана 
тата мӗн аса килет?

— Мана-и? Ӗлӗк капиталистсем турӑ сӑ- 
нӗсемпе мӗнле услам туни аса килех. Клен- 
тӗрӗ-прибавочнӑй стоимоҫӗ капиталист ал- 
лине юлатчӗ, ӗҫҫыннисене клентӗрӗн шӑтӑ- 
кӗсемпе „тӑрантаратчӗҫ“ .



Вырӑссен аслӑ  писатӗлӗ М. Горький.халъхи  
ҫамрӑксене ӳлӗм хи  ҫинчен шухӑшлама вӗрент' 
ме хушнӑ. Чӑваш автономийӗ 20 ҫул тултарас 
ум ӗнхи  кунсенчен пӗринче эпӗ те ӳлӗм хи  ҫин- 
чен кӑштах шухӑшласа пӑхрӑм. Ленинла-Ста- 
ли н ла  наци политикин хӑват лӑ ҫӗнтерӗвӗ уяв- 
нҫ питӗ пысӑк ҫитӗнӳсемпе кӗтсе илгкен чӑваш 
ҫӗршывӗнче ӳл ӗм  мӗн пулассине хальхи  хаҫат-

Тӗнчери рекорд

„П ариж Коммунӗ" к ол хоз пучахӗ  

★     ★

Пирӗн апельсинсемпе лимонсем
Апельсинсемпе лимонсене пӗлтӗр чӑваш халӑхӗ 

нумай туса илчӗ, эпир ӑна Колгуев утравӗ ҫинче 
пурӑнакансем патне те чылай ятӑмӑр. Кӑҫал 
пӗлтӗрхинчен нумайрах пухӑнать. Ҫавӑнпа пирӗн 
апельсинсемпе лимонсене кӑҫал Вайгач утравӗ 
ҫинче пурӑнакансем патне те яма палӑртса хунӑ.

сенче пичетленекен заметкасем м айла ҫырса 
тухрӑм.

П аллах  ӗнтӗ, пирӗн ӗмӗтсем эпӗ илсе кӑта- 
рт нӑ заметкӑсенче асӑннисенчен пысӑкрах. Эпӗ 
ӑна т ӗплӗн тата пӗтӗмӗшпех ҫырса пама та 
пултараймӑп, мӗншӗн тесен пирӗн ӗмӗт, пирӗн 
ҫул  м а ла лла , коммунизмӑн ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ ҫӗн- 
терӗвӗсӗм пат нелле\ И ван  М учи.

Енер Корнев инженер хӑй шухӑшласа тунӑ ма* 
шика—быстроход ҫине ларса Ҫӗр тавра ҫӳреме 
тухса кайнӑччӗ. Паян ҫӳресе тавӑрӑнчӗ вӑл. Ҫул 
ҫинче тӗнчери рекорда илнисӗр пуҫне нимӗнле 
происшестви те пулман.

Баян—джазоркестр
Л ебедев хушаматлӑ баянист универсальный баян 

шухӑшласа кӑларнӑ. Лебедев вӑл баянпа пӗчченех 
пӗтӗм джазоркестр вырӑнче ӗҫлеме пултарать. 
Лебедев юлташ вӑл баянпа паян чӑваш консер- 
ваторийӗн аслӑ залӗнче пысӑк концерт парать. 
Ресторансен управленийӗ Лебедева ыран каҫхи- 
не шыв айӗнчи ресторана пырса пӗчӗкҫӗ концерт 
парса кайма ыйтнӑ. Лебедев: сирӗн ресторанра
кӑшт 'хӗрӗнкӗрех ҫынсем те хӑш чух пулкалаҫҫӗ, 
тесе пыма килӗшмен.

„Восход" колхоз кӑш манӗ. 

★  -------

Вӑхӑтсӑр ҫумӑр
Чӑваш республикинчи Орошени Управленийӗ 

ӗнер, июнӗн 22-мӗшӗнче, пирӗн Ишлей районӗн 
ҫӗрӗсем ҫине ҫумӑр каҫхине 11 сехетпе ҫурҫӗр хуш- 
шинче ҫутарчӗ. Ҫумӑр ҫутарассине малтанах пӗлтер- 
нӗ пулин те, хӑшпӗр граждӑнсем театӑртан тавӑ- 
рӑннӑ чухне тӑхӑнма калуш илсе тухайман. Ҫумӑ- 
ра ҫынсем ҫывӑрса пӗтсен, ҫурҫӗр иртсен 2 се- 
хетпе 3 сехет хушшинче ҫутармалла тӑвасчӗ.

Силин.

Кӗнеке палатинче ҫук
Магазинсемпе лавкасенче ӗлӗк жалоба кӗнеки-' 

сем пулнӑ. Вӗсем ҫине ҫыракан нумай пулнӑ, теҫ- 
ҫӗ. Ҫав коллективлӑ творчествӑ енӗпе пулнӑ авал- 
хи кӗнекене эпӗ библиотекӑсенче те, музейра. 
та, кӗнеке палатинче те тупаймарӑм. Ку ӗнтӗ пи- 
рӗн кӗнеке палатинче авалхи кӗнекесем ҫителӗк- 
сӗррине пӗлтерет.

Редакцирен: Кӗнеке палатине айӑплани тӗрӗс мар. 
Кӗнеке палати пичетленсе тухнӑ изданисене кӑ- 
на пухса пырать. Атӑл лешъенчи Текстилькомби- 
нат территоринчен инҫетре мар ларакан „Чӑваш 
архивне'' кайӑр'. Унта „Ж алобная книга магазина 
№ 1, 1939 год“ тесе ҫырнӑ кӗнекесене тупса па- 
рӗҫ.
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Тухтӑр асӑрхаттарни
Пирӗн „Шурӑмпуҫ“ поселокра пурӑнакан хӑш- 

хӑш ҫамрӑксем (хушамачӗсене каламасан та пырӗ) 
сахалтарах ҫывӑракан пулчӗҫ. Апла юрамӗ. Ӗҫле- 
ме юрататӑн пулсан, канмашкӑн та юрат. Сывлӑх- 
на упра!

Врач Налимов.

Рецензи вӗҫӗ
...Наукӑпа Тӗпчев институчӗ кӑларнӑ „Чӑвашсен 

авалхи сӑмахӗсен энциклопедийӗ“ тесе ят панӑ 
кӗнекен лайӑх енӗҫене кӑтартнӑ хыҫҫӑн, ҫитменлӗ- 
хӗсене те кӑтартма тивӗҫлӗ. Пирӗн шухӑшпа, вӑл 
энциклопедине ,,уйран ҫӳпҫи“, „ҫӑраҫҫи“, , ,вучах“ 
тата „примус“ сӑмахсене те кӗртмелле пулнӑ.

Рецензент Иванов.

Ҫурхи испытанисенчен
ИШ ЛЕЙ (хамӑр корреспондентран). Ишлей райо- 

нӗнче ҫурхи испытанире „посредственно“ илни 
пӗр ача ҫеҫ пулнӑ. Вӑл ача Елмекассинчи вӑтам 
шкулта 4 мӗш класра вӗренекенскер, Сатуров 
хушаматлӑ. Атӑла Шупашкар тӗлӗнче хӑш ҫулта 
пӗвелесе пӗтернине тата пӗрре аксан нумай ҫула 
пыракан тулла академик Цицин шутласа тупнине 
пӗлеймен. Ҫавна та пӗлейменшӗн Сатуров „посред- 
ственно“ илнӗ.

Литературӑпа искусство 
. хыпарӗсеи

Ҫӗнӗ роман. Ҫак кунсенче Чӑваш издательстви 
чӑваш писателӗ Космосӑн 21 томлӑ ҫӗнӗ романне 
пичетлесе кӑларчӗ. Ку романра писатель хӑйӗн 
ытти 19 романӗнчи пек мар, чӑвашсен ӗлӗкхи, 
1940 ҫулсенчи пурнӑҫӗ ҫинчен ҫырнӑ. Роман томӗ- 
сене пурне те меловой хут ҫине пичетлесе кӑ- 
ларнӑ. Хамӑрӑн хаҫатӑн ыраехи номӗрӗнче вӑл 
роман ҫинчен ҫырнӑ Бельвинский критикӑн статьи 
тухӗ.

Ҫӗнӗ опера. Чӑвашсен оперӑпа балет театрӗн- 
че ӗнер, июнӗн 23-мӗшӗнче, халӑх нумай пулчӗ. 
,дМарсианец кӗрӳшӗ“ ятлӑ оперӑна кӑтартрӗҫ. 
Оперӑн Сольмажоров композитор ҫырнӑ музыки- 
не халӑх питӗ ырларӗ. Вӑл театӑртах „Улӑп“ 
ятлӑ оперӑна ыран 200-мӗш хут лартаҫҫӗ.

Пулни-иртнисем
*Хула тулашӗнче ларакан пӗр учрежденире 

бюрократла ӗҫлекене тупнӑ. Ҫак авалхи чирпе 
аптранӑ ҫынна васкавлӑ пулӑшу панӑ.

*Ӗнер ирхине 10 сехет те 20 минутра пассажир- 
ский стратостат ҫине лараймасӑр юлнӑ Гималай- 
ский хушаматлӑ ҫын ҫӗртен уйӑрӑлса каякан страто- 
статӑн ҫунаттинчен тытса чупнӑ чухне аллине 
ыраттарнӑ. Кун пек культурӑсӑр ҫынна курманни 
нумай пулать, теҫҫӗ ватӑ ҫынсем.

*Ӗлӗк Ҫӗрпӳ пасарӗпулнӑ вырӑнта ӗҫледен гео- 
логсен бригади ҫӗр айӗнчен икӗ мӑшӑр ҫӑпата 
тупнӑ.

*Йӗпреҫри Химкомбинатраӗҫлекен рабочи Доб- 
росмыслов Инҫет-Хӗвелтухӑҫӗнче ӗҫлекен ывӑлӗ 
яцӑ ҫырӑва тавлӑк ҫурӑран тин илнӗ. Ҫырӑва ҫул 
ҫинче нумай тытса тӑнӑшӑн айӑплисене ответ 
тыттараҫҫӗ.

Редакцине килнӗ ҫыру
Х исеплӗ  редактор юлтаид.

Манӑн ӗҫӗмсене критикленӗ юлташсене, вырӑн- 
ти организацисен представителӗсене, мӗн пур ха- 
ҫат редакцийӗсене тата ӑраснах „Капкӑн“ журнал 
редакцине сирӗн хаҫат урлӑ чунтан-чӗререн тав 
тӑватӑп.

Солонцев.

Тӳрлетни
Вулакансем каҫарӑрах: пирӗн хаҫатӑн ӗнерхи 

номерӗнче пӗр йӑнӑш кайнӑ: ,,Шупашкар хулинче 
1938 ҫулта 30 пин ҫын пулнӑ, кӑҫал 170 пин ҫын“ 
тенӗ. Ӑна тӳрлетсе „кӑҫал 180 пин ҫын“ тесе ву- 
ламалла.

Юлашки 10 ҫул хушшинче пирӗн хаҫатра пӗр 
йӑнӑш та пулманнине кура, вулакансем каҫарасса 
шанатпӑр. Пӗлтӗрхи цифрӑна кӑҫалхи тесе шут- 
ласа ҫырнӑ сотрудника ятларӑмӑр.

Редакци.

Пулас пӗлтерӳсем

Пичет ҫуртне ӗнер Володарский урамӗнчен 
Кузнечнӑй урама куҫарса лартрӗҫ. „Капкӑн“ 
журнал редакцийӗн адресне малашне ҫапла 
ҫырӑр: Кузнечнӑя ул., д. 72. Дом печати
2-ой этаж.Комна^ты 7-8-9-10-11.

СССР халӑх артистки Самойлова чӑваш  
др ам атур гӗ Солнцев ҫырнӑ „Я валхи“ ятлӑ 
п ьесӑр и  Варвари рол ӗк ч е (Мускаври Х уд. 
театр).

Сывалма Хура тинӗс хӗрринчи курортсе- 
не каякансене пӗлме.

Шупашкартан Хура тинӗсе тухакан паро- 
ходсем ҫине ларса каяс текенсем билетсене 
„Бюро поручений“ урлӑ илме пултараҫҫӗ. 
Адресӗ ҫакӑ: Ленинградская ул„ д. №.39.
10-ый этаж. Телефон: Д-3-33-57.



ӐМӐРТУ МАЛАЛЛА ПЫРАТЬ
Тутар тата Чӑваш республикисем 4 ҫул хушши 

ӗнтӗ пӗр пӗринпе ӑмӑртса ӗҫленине икӗ республи- 
кӑри пур ӗҫҫыннисем те лайӑх пӗлеҫҫӗ, Хабибул- 
ла Сабирьяновпа Иван Платонов 20 ҫул хуш'ши 
ӑмӑртса ӗҫленине пӗлекенсем питӗ сахал.

Вӗсем нккӗшӗ те кӳршӗллӗ ялсенче чухӑн хрес- 
чен ҫемьисенче пӗр ҫулта ҫуралса ӳснӗ. Ашшӗ- 
амӑшӗсем авалтанах пӗлӗшсем пулса пурӑннӑ. Ха- 
бибулла ашшӗн пӗр качака тата пӗр сурӑх пул- 
нӑ, Иван ашшӗ лаша тесе ят панӑ, анчах хӳрипе 
ҫилхине пӑхсан ҫеҫ лаша евӗрне килекен чӗрчун 
тата пӗр-икӗ чӑх усранӑ.

20 ҫул каярах май уйӑхӗнче Пӑва хулинчен Х ӗ - ' 
веланӑҫри фронта, белополяксене хирӗҫ ҫапӑҫма, 
Хӗрлӗ ҫарӑн ҫӗнӗ отрядне организацилесе янӑ. 
Ҫав отрядра Хабибуллапа Иван та пулнӑ.

— Ну, Иван иптешӗм, пӗрле ӳсрӗмӗр, малашне 
те пӗрле пулӑпӑр,—тенӗ Хабибулла.

— Ҫапла ӗнтӗ, чӑн ҫыв^х юлташсем пулӑпӑр,—- 
килӗшнӗ Иван. Нумай та вӑхӑт иртмен, Белорус- 
сири пӗр хула ҫывӑхӗнче Хӗрлӗ ҫар чаҫӗсе'м бе- 
лополяксен пысӑк отрядне ҫӗмӗрсе тӑкнӑ та ма- 
лалла хӑваласа кайнӑ. Иванпа Хабибулла та мал- 
танхи ҫапӑҫурах хӑйсен паттӑрлӑхне кӑтартса па- 
нӑ. Красноармеецсен митингӗнче комиссар боец- 
сене мухтаса хӗрӳллӗ сӑмах каланӑ.

—■ Куратӑр ӗнтӗ, мӗн тери вӑйлӑ эпир, мӗншӗн 
тессн эпир хамӑр ҫӗршыври пур халӑхсем те тӑ- 
ван ҫӗршыва сыхлама пӗр ҫын пек тӑтӑмӑр. Акӑ 
пирӗн чаҫре вырӑссем, украинецсем, белорус- 
сем, тутарсем, чӑвашсем тата ытти халӑх ҫынни- 
сем те пур,—тенӗ вӑл.

— И-ий, батька, тутар халӑхне те мухтать,/ 
эпир начар халӑх мар иккен, малашне тата матур 
пулас,—тенӗ Хабибулла хӑйӗн ӑшӗнче.

— Хӑ,— чӑвашсене самаях мухтать. Вот епле. 
Апла пулсан маххӑ парса чӑваш ятне ярас мар,— 
тенӗ Иван та.

Тепӗр икӗ эрнерен политрук, красноармеецсем- 
пе калаҫу ирттернӗ чухне, ВЦИК Тутарсен ав- 
тономлӑ республикине тӑвасси ҫинчен йышӑннӑ 
декларацине вуласа панӑ.

— И-и-и, Иван, куратӑн-мӑ, тутарсене мӗнле 
пысӑк права параҫҫӗ, никак республика тенӗ.

И-и-и, мӗн калама,— тенӗ Сабирьянов, Иван 
умӗнче мухтанас кӑмӑлне пытараймасӑр.

Нумай та вӑхӑт иртмен, Иван Хабибулла патне 
вӗҫтерсе пынӑ.

— Хабибулла тусӑм,—Во-о!—тенӗ вӑл. пуҫ пӳр- 
нине кӑтарса.

— Несте, туганӑм? ^
— Чӑвашсене Автономлӑ облӑҫ туса панӑ.
— Ну, чӑнах-мӑ?
— Чӑн чӑнах хаҫат ҫине пичетлесе кӑларнӑ.
— Питӗ якши, Иван, питӗ якши. Халӗ ӗнтӗ 

сирӗн те, пирӗн те автономи пур.
Вӗсем ку сӑмах мӗне пӗлтернине ун чухне тӗ- 

пӗ-йӗрӗпех пӗлмен, анчах вӑл пысӑк чыс тата 
хисеп пулнине лайӑх туйнӑ. Ҫав кунранпа иккӗ- 
шӗ те пӗр-пӗрин ӗҫне сӑнаса пыма тытӑннӑ. Иван 
чӑваш халӑхӗн ятне, Хабибулла тутар халӑхӗн ят- 
не ҫӳлтен ҫӳле ҫӗклеме тӑрӑшнӑ. Вӗсенчен пӗрне 
командирсем благодарность парсан, тепри хӑй

благодарность иличченех канлӗ кӑмӑлпа ҫӳрей- 
мен.

Хӗрлӗ ҫар Врангӗле Хура тинӗсе сирпӗнтернӗ 
хыҫҫӑн Иванпа Хабибулла хӑйсен килӗсене тав- 
рӑннӑ. Шӑпах вӗсен ялӗсен хушшипе Чӑваш об- 
лаҫӗпе Тутар республикин чикки иртсе кайнӑ.

— Вот, Иван, ӗлӗк те кӳршӗсемччӗ,.халӗ ӗнтӗ 
ахтономлӑ кӳршӗсем пултӑмӑр,— те) ӗ Хабибулла.

Пӗр икӗ ҫул иртсен вӗсене иккӗшне те ялсо- 
вет членӗсене суйланӑ.

— Хӗрлӗ Ҫарта унран кая, юлманччӗ ниушлӗ 
халӗ Еӑл манран ытлашши иртсе кайӗ,— тесеш ут- 
ланӑ Иван.

— Конешнӑ Иван матур ҫын, анчах эпир те ха- 
мӑр ята ҫӗртекенсем мар,—тенӗ Сабирьянов та. 
Ун чухне вӗсем ӑмӑрту сӑмах ҫинчен те илтмен, 
анчах Иван Хабибулла ӗҫне, лешӗ унӑн ӗҫне пӗр 
таттисӗр сӑнаса тӑнӑ.

Ленин—Сталин партийӗн чӗнӗвне йышӑнса мил- 
лионшар хресченсем колхоз.ене пӗрлешме ты- 
тӑнсан, Хабибуллапа Иван пӗри тепринчен мала- 
рах ӗлкӗрес тесе, пӗрне пӗри систермесӗр колхо- 
ъа кӗнӗ пулнӑ. Малтзнхи ҫулах вӗсене колхоз 
председателӗ пулма суйланӑ.

Ҫапла вӗсем, икӗ республика хушшинче офи- 
циаллӑ йӗркепе социализмла ӑмӑрту договорӗ тӑ- 
вичченех, „маххӑ парас мар“ шухӑшпа ӗҫленӗ. 
Совет халӑхӗн аслӑ праҫникӗсенче Сабирьяновсем 
Иван Платоновсем патне хӑнана пынӑ, ҫӑкӑр-тӑвар 
хире хирӗҫ йӑлапа хӑйсем патне илсе кайнӑ. Пӗр- 
пӗрин общеСтвӑллӑ хуҫалӑхӗсемпе, ӗҫӗсемпе пал- 
лашнӑ, ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем тума суннӑ. Анчах пӗр-пӗ- 
рин патӗнчен хӑнаран таврӑнсанах Хабибулласем 
хӑйсен колхозӗнче Ивансен ялӗнче ҫуккине, Иван- 
сем хӑйсен кӳршисен ҫуккине туса хурасси ҫин- 
чен шухӑшлама тытӑннӑ. Пӗрре ҫапла, Сабирь- 
янов хӑй патне хӑнана пырсан, Иван ӑна колхоз- 
ри ача ҫуратмалли ҫурта кӑтартма ертсе кайнӑ.

— Ӑҫта ертсе каятӑн эсӗ мана?—интересленсе 
ыйтнӑ Хабибулла.

— Ҫитсен курӑн-ха,—тенӗ Иван.
Вӑл ҫак ҫӗнӗ учрежденине курсан Сабирьянов 

тӗлӗнсех кайӗ тесе шутланӑ. Анчах ача ҫурӑтмал- 
ли ҫурта ҫитсен Хабибулла мар, Иван хӑй шалтах 
тӗлӗнсе кайнӑ,—унӑн кӳрши ку учреждени ҫине, 
хурал пӳрчӗ ҫине пӑхнӑ пек, нимӗн интерессӑрах 
пӑхнӑ.

— Аван япала ку, Платонов юлташ, анчах пӗ- 
чӗкрех: икӗ койка ҫеҫ вырнаҫать. А вот эпир ул- 
тӑ койкӑлӑх турӑмӑр, малашне ял ӳссе пырать 
вӗт. А сирӗн парикмахерская пур-и?—сасартӑк 
ыйтнӑ вӑл.

Иван нимех те ответлемен, мӗншӗн тесен кун 
ҫинчен вӑл асра та тытман пулнӑ.

Икӗ республика хушшин*£е социализмла ӑмӑр- 
ту договорӗ туса ҫирӗплетсен, Сабирьяновпа Пла- 
тонов ертсе пыракан колхозсем пӗр-пӗринпе 
ӑмӑртса ӗҫлеме йышӑннӑ. Икӗ республикӑра, ан- 
чах кӳршӗллех ларакан колхоз членӗсем чӑн мал- 
танхи хут пӗрлешӳллӗ пуху туса ирттернӗ.

Ҫул хыҫҫӑн ҫул иртет. Тӑванлӑ республикӑсем- 
пе пӗрле икӗ кӳршӗллӗ колхозсем те ҫаплипех 
ӑмӑртса ӗҫлеҫҫӗ, куллен кун ӳсеҫҫӗ. Анчах Ха- 
бибулла Сабирьяновпа Иван Платонов малтанхй
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Оулеейчи пек куп Оиктӗрсе тӗл пулаймаҫҫӗ. 
ВКП(б) ХУШ-мӗш сьезчӗ хыҫҫӑн вӗсем иккӗшӗ 
те парти ретне кӗнӗ. Вырӑнти советсен суйлавӗ- 
сенче иккӗшне те Райсовет депутатне суйланӑ. 
Иван Платонова выдвижени йӗркипе МТС-а ӗҫ- 
леме куҫарнӑ. Хабибулла Сабирьянов Райсовет 
Исполкомӗн председателӗн заместителӗ пулса ӗҫ- 
лет.

Икӗ автономлӑ республикӑсен юбилейӗсене чыс- 
ласа кӳршӗллӗ колхоз членӗсем пысӑк праҫник 
туса ирттереҫҫӗ. Хӑна кӗрекин варрине ытти хи- 
сеплӗ хӑнасемпе пӗрле Хабибулла Сабирьянозпа 
Иван Платонова лартнӑ. Ҫӗнӗ председательсем 
уява пуҫласа, социализмла ӑмӑртун итогӗсем ҫин- 
чен каласа кӑтартаҫҫӗ.

— Иван,—тет Хабибулла, ӑна хулӗнчен тӗк- 
се,— эпир ӑмӑртса ӗҫлеме пуҫлани чылай пулать 
никак?

— Ахӑ, тинех тӳррипе калама тивет. 20 ҫул 
вӗт!—тенӗ Иван хыттӑн кулса.

— А малалла?
— Ӑмӑрту малалла пырать!

Никита Волков.

хаклй ҫыру
Тимка мучи йывӑҫ ҫумӗнче сӗзенсе тӑрса ҫӑва- 

рӗнчен кӑвак шупка табак тӗтӗмпе ҫӗрелле вӑрӑ- 
мӑн вӗрсе илет. Председатель пухӑва уҫасси ҫин- 
чен пӗлтерчӗ. Ҫак вӑхӑтра Тимка мучине письмо- 
носец пысӑк тӑваткал "ҫыру тыттарчӗ. Мӗн тери 
хӗпӗртерӗ вӑл уншӑн! Ҫырӑва алла илсенех тӳрех 
тӑрса килелле танкарӗ, тирӗнсе каяс пек васкаса 
утрӗ.

—Тимка мучи, а Тимка мучи! Пуху пӗтермесӗр 
мӗлле саланмалла,— кӑшкӑрчӗҫ ӑна пухурисем.

—■р^ак хутаҫҫине манса хӑвартӑн,—кӑшкӑрчӗ 
тепри.

Ҫук, Тимка мучине хӑлхана та кӗмест. Пухури- 
сем унӑн табак хутаҫҫине, кайран шырама килӗ 
тесе, сӗтел ҫине, пуху президиумӗ умне хучӗҫ. 
Пуху кун йӗркинчи ыйтӑва—Чӑваш автономийӗ 
20 ҫул тултарнине мӗнле ӗҫсемпе палӑртса хӑва- 
расси ҫинчен сӳтсе-явать. Калаҫсан, калаҫсан пӗ- 
чӗк перерыв пулчӗ. Ҫав вӑхӑтра:

I „Тимка мучи табак хутаҫҫи шыраса килет",— 
;терӗ пӗри. Халӑх ахӑлтатса ячӗ.
; — П ытарса хурӑр-ха, пӗре шыратӑр, терӗҫ хӑш-
(Пӗрисем.
I —Ҫук апла мар, пухура пӗчӗк доклад тутарар, 
;кайран парӑпӑр,— шӳт турӗҫ теприсем.
I Тимка мучи хашкаса ҫитрӗ, халӑх шӑпланчӗ.

—Карчӑку каялла пухӑва хуса ячи мӗн?—терӗ 
,Матви

—Ҫук... темскер ҫухатнӑ-ха вӑл,—тесе астуса 
илтересшӗн пулчӗҫ хӑшӗсем.

Тимка мучи нимӗн те ӑна-кӑна чухлаймарӗ. Ун- 
.тан Петӗр колхозник юриех:— Тимка мучи,' санӑн 
табак лайӑх, хаяр теҫҫӗ, кӳр-ха туртсапӑхар, терӗ.

— Турттарас, турттарас. Мур хуплатӑр пуҫна, 
киле хӑвартӑм пулас, ҫумра ҫук,— терӗ Тимка му- 
чи кӗсйисене ухтарса.

—Акку мӗн,—терӗ председатель хутаҫҫа илсе 
кӑтартса,—анчах ахаль парас мар терӗмӗр, пӗр 
„пӗчӗк доклад* тутарас терӗҫ сана. Мӗн те пу-

лий ҫинчӗн тухса кӑлаӗа пар ӗнтӗ,— терӗ предсе- 
датель.

—Пухусенче тухса калаҫма чӗлхи манӑн мӑка 
ҫав, вӗренмен. Эпӗ сире хамӑн Хӗрлӗ Ҫартан янӑ 
ывӑлӑн ҫырупе паллаштарсшӑн, ывӑлӑм питӗ ха- 
клӑ ҫыру янӑ» Унта вӑл пурне те ҫырнӑ. Акӑ 
вӑл,—терӗ те вулама пуҫларӗ. Пухури халӑх шӑп 
пулса итлеме тытӑнчӗ.

— „Мана Совет правительстви Финлянди шур 
бандичӗсемпе хастар ҫапӑҫнӑшӑн орден пачӗ. Эпӗ 
халӗ орденоносец. Тӑван ҫӗршыва яланах ҫирӗп 
сыхлама эпӗ хатӗр. Сире те ҫавнашкалах хамӑр 
колхоза ҫирӗплетме чӗнетӗп“, тенине илтсен ха- 
лӑх алӑ ҫупса ячӗ.

— „Пирӗн колхозсем мӗн чухлӗ ҫирӗп, пуян, 
ҫавӑн чухлӗ колхозниксен пурнӑҫӗ пуянланать, 
унпа пӗрле Хӗрлӗ Ҫара ҫирӗплететпӗр. Юратнӑ 
атте, колхозра ҫамрӑксене пример кӑтар.тса пыр“.

—Тӗрӗс калать, ҫавӑн пек кирлӗ.
—Хӗрлӗ Ҫартан ав мӗн ҫыраҫҫӗ.
—Тав сана, ку ҫырӑва пире вулаттарнӑшӑн. Эх, 

епле питӗ тӗрӗс каланӑ.
— Ҫавӑн пек пулас пулать пурин те ,—тенӗ са- 

сӑсем илтӗнчӗҫ пуху хушшинчен.
—Тимка мучин ывӑлӗ ҫыруне хирӗҫ колхозник- 

сенчен ҫыру ярас.
—Ярас! Ярас!!! Пурте ал пусатпӑр.
—Чӑваш автономийӗ 20 ҫул тултарнӑ ятпа 

пулакануява килмечӗнес.—Пурте ал ҫупма пуҫла- 
рӗҫ. Тимка мучи хӑй те савӑнса ал ҫупрӗ.

Тимка мучин орденлӑ ывӑлне мухтаса малалла 
колхоза тата ытларах пуянлатса ярас хастарлӑ 
ӗмӗтпе колхозниксем килӗсене саланчӗҫ.

А. Сорокии.

— Акӑ куратӑр: чӑваш наци оналисчӗпе ют 
ҫӗрш ыври капиталистӑн чӗлхи пӗрре пулнӑ.
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— „Совет С о ю зӗ—государство мар, географ иллӗ ӑнлав ҫ е ҫ '  тесе сӳп ӗл тетсе пӑхнӑ пҫ* 
сп о д а сен е  аса илсе кулатпӑр... Ав экран ҫинче вӗсенчен  пӗри: кирпӗч ҫам калли... '

Икӗ ача
Пирӗн ҫемьере пурте Октябрь ачисӗм 

пулса тЗраҫҫӗ.
— Пурте мар.

■— Ма пурте мар? Пиччепе аппа, йМмӑк- 
па шӑллӑм тата эпӗ Октябрь хыҫҫӑн ҫурал- 
нӑс;серсем. Аппапа пичче—комсомолецсем, 
йӑмӑкпа эпӗ—пионерсем, шӑллӑм—октябре- 
нок.

— Тата аҫупа аннӳ пур.
— Вӗсем те Октябрь ачисем.
— Аҫтан вӗсем, революцичченех ҫуралса 

ӳснӗскерсем, халӗ ача ашшӗ-амӑшӗ пулнӑс- 
керсем, Октябрь ачи пулма пултараҫҫӗ?

— Колхозниксем-ҫке вӗсем. Колхозник- 
сем те Октябрь ачисем пулаҫҫӗ, мӗншӗн те- 
сен вӗсем Октябрьччен пулман.

Сутмалли юмахсвм
(Йӑларан тухнӑ япаласем ҫинчен)

1. Ытти ҫынсемшӗн вӑл—хӑма, 
Ӗненекеншӗн —кӗлтума,

(Иконӑ)
2. Вӗҫӗмсӗр суятЬ)

Суйнипе пуять.
(Поп)

3. А слӑ  ҫыншӑн—юмах,
Айваншӑн— чӑн сӑмах.

{Библипе евангели)
4. П уш ӑ пуҫӗ пӗтӗмпех 

Сӗрӗмленнӗ тӗтӗмпе.
{Баптист)

5. П улман та, халь те ҫук,
Енегненне елек чух.

{Турӑпа шуйттан)

Ф. ВАНИН.
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340.640 пӑт
Чӑваш автономийӗ 20 ҫул тултарнӑ кун, демонстрацирен 

адвӑрӑнсан, ашшӗ-амӑшӗпе тӑванӗсем чей ӗҫсҫ тухичченех 
крандаш илсе дут ҫинче темӗскер шутласа ларать Ваня пжо- 
нер. Шутланӑ хушӑра сехет ҫине пӑха-пӑха илет. Юлашкин- 
чен чӑтаймасӑр тӑванӗсене:

— Ой-эй эсир!—тет.—Эпӗ паҫӑрах ӗҫсе тӑрантӑм, эсир 
халӗ те ӗҫсе ларатӑр. Шӑп 20 минут иртрӗ. Эсир чей ӗҫсе  
ларнӑ вӑхӑта миҫе пӑт тырӑпа танлаштарма пулать? Каласа 
паыа пултаратӑр-и?

— Мӗн сӳпӗлтететӗн? Вӑхӑта тырӑпа мӗнле танлаштарма пу- 
лать?

— Эсир чей ӗҫсе ларнӑ вӑхӑта-и? Пулать.
— Мӗнле?

— 15.237 пӑта 20 хут илтӗм те, 304.640 пӑт тухрӗ.
— Ма апла? Ӑҫтан илтӗн вунпилӗк пин те... ӑ-ӑ-ӑ...

— 15.237 пӑта-и? Итле. 1942 ҫулта Совет Союзӗ 8 милли 
ард пӑт тӗштырӑ туса илӗ. Ҫӗрӗҫне ҫӗрӗн—кунӗн ҫулталӑкӗ 
пех туса пынӑ пек илсе шутласан та, ку вара Совет ҫӗр 
шывӗ кашнн минутрах 15.237 пӑт тырӑ туса илесси пулать 
Пӗр минутра 15.237 пӑт! Чей ӗҫсе эсир 20 мннут ирттертӗр 
Эсир чей ӗҫнӗ хушӑра Совет Союзӗ 304.640 пӑт тырӑ туса 
илӗ.

Сиввӗн калаҫакансем
— ^Пӗрре ӗлӗк, Чӑваш автономийӗ пуҫ- 

ланнӑ ҫулсенче, эпӗ чӑваш националисчӗсем 
вырӑс пролетариачӗ ертсе пынипе каякан 
чӑваш халӑхӗ ҫинчен шутсӑр сиввӗн калаҫ- 
са ларнине илтрӗм.

— Питӗ сиввӗн тетӗн?
— Сиввӗн ҫав. Вӗсем калаҫса ларнӑ пӳ- 

лӗмре^Реомюр термометрӗ пулнӑ пулсан, 
унӑн ӑшӗнчи ртуть пӗтӗмпех анса ларатчӗ 
пулӗ.

Килес ҫул Шупашкарта
— Авалхи тӗшмӗшлӗ ҫынсем каланӑ: пуш- 

ша хирӗҫ пулсан, телей пулмасть, тенӗ. 
Эсир пурӑнакан пысӑк ҫуртран пушӑ витре 
йӑтса шыв ӑсма каякана курмарӑм. Ку мӗне 
пӗлтерет?

— .^ӳулара водопровод лайӑх ӗҫленине 
пӗлтер1ет.

— Акӑ телейлӗ хал ӑхсен  социализм ла ҫӗрш ы вӗ ҫине тапӑнма тӑнӑ тӑш м ансен юлаш- 
кисем. С оциализмла пахчана кӗме хӑйсан  ӳлӗм те в ӗсен е  пурӑнма памӑпӑр...
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Ҫӑхан куҫне ҫӑхан чавмасть
Мӑн ҫул ҫинче пуҫтарЯнчӗҫ 
Ҫичӗ мужик пӗрле...
Пуҫтарӑнчӗҫ те тытӑнчӗҫ 
Хӗрӳллӗн тавлашма:
Русь ҫӗрӗнче кам пурнӑҫӗ 
Хаваслӑ та тулли?
Роман калать: помещикӑн,
Демьян калать: чиновникӑн,
Лука ка.чрть: попӑн...

Хӑшин сӑмахӗ тӗрӗс пулӗ тетӗр эсир, вулакан юлташсем? 
Лука старикӗн иккен! Акӑ Чӑвашсен Центральнӑй Архив 
Управленийӗнче усранакан ^''(Вв-мӗш №-лӗ дело тӑрӑх, 1850- 
мӗш ҫулта Улатӑр уездӗнчи Дубенки ятлӑ ялта ҫакӑн пек ӗҫ 
пулса иртнӗ. Поп Золотницкий Петровка ялӗнчи С. Е. ятлӑ 
вунсакӑр ҫулхи хӗре тарҫа тытнӑ. Вара С. Е. халиччен „хӗр 
халлӗн* пурӑннине пӗлсен, ӑна .хӳтӗлесе пурӑнма" пулнӑ. 
Пӗррехинче арӑмӗ тухса кайсан, поп Золотницкий пӳлӗм 
тасатма тытӑннӑ С. Е. патне кӗрет те, ӑна хӑйпе „пурӑнма" 
ӳкӗглеме тытӑнать. Хӗр килӗшменнине кура, поп Золотниц- 
кий ӑна хӑтӑрса пӑрахать. Вара „...эпӗ ҫӗҫӗ ҫавӑрса илтӗм те 
.хамӑн хӗрлӗхе ҫухатиччен луччӗ хама хам пӗтерем" терӗм. 
Поп манӑн ҫӗҫҫе туртса илчӗ, итлемесен эпӗ ҫурӑмӑнтан пиҫ- 
ҫиллӗх касса илетӗп, тесе хӑратрӗ. Унтан мана ярса илсе, 
аскӑн ӗҫ турӗ“. (Хӗр панӑ жалобӑран).

Чӗмпӗрти Уголовнӑй палата ку ӗҫ пирки ҫапла йышӑннӑ: 
„Золотницкий священника ку ӗҫрен хӑтарас, хӗрне, С. Е.-на, 
аскӑн ӗҫсем тунӑшӑн, ирӗксӗр чиркӗве ҫӳреттерсе ҫылӑх ка- 
ҫарттар.ма хушас (предать церковному покаянию)".

Куртӑр-и, мӗн пулса тухрӗ? Ахаль каламаҫҫӗ иккен ҫӑхан 
куҫне ҫӑхан чавмасть тесе.

Патша пурнӑҫӗ Золотницкий поп пурнӑҫӗнчен урӑхларах 
пулнӑ иккен. Акӑ, Чӑваш Архивӗнчи И87-мӗш №-лӗ доку- 
мент тӑрӑх, патшана кашни кӗтесрех тенӗ пек, хресченсем  
ашшӗ-амӑшӗсен ячӗсене асӑнса ятланӑ.

Помещиксен пурнӗҫӗ попсенчен те лайӑх пулнӑ иккен. 
Апла пулсан ҫӳлте асӑннӑ Романӑн сӑмахӗсем те тӗрӗс. Акӑ 
Улатӑр хулинче пурӑннӑ помещица Соколова, Чӑваш Архи- 
вӗнчи 1990-мӗш' №-лӗ хутсем пӗлтернӗ тӑрӑх, 1840—42-мӗш 
ҫулсенче хӑй аллипе темиҫе ҫынна ҫапса, хӗнесе вӗлернӗ. 
Тйпченӗ хыҫҫӑн ҫакна тупнӑ: Соколова помещица вӗлернӗ 
пӗр хӗрӗн „...хӑлхи хыҫӗнче юн чӑмӑрккисем хыта-хыта лар- 
нӑ, пичӗ ырханкка. Пуҫ тӳпинче вунӑ пус пысӑккӗш шыҫӑ 
тата сылтӑм хӑлхи хыҫӗнче кӑвакарнӑ йӗрсем пулнӑ* г. ыт. те.

Соколова помещицӑна айӑплама фактсем ҫителӗклех пулнӑ 
ӗнтӗ. Анчах та суд унӑн тискер ӗҫӗсене асӑрхаман. Акӑ при- 
говор:

,Г . Соколовӑна хӑй тӗллӗн ҫынсене асаплантарса вӗлерни 
ырӑ хӗрарӑма килӗшменнине асӑрхаттарса хӑварас*.

Хаклӑ каютӑра ларса ҫӳрекек икона
,Ш ӑп ҫурҫӗр ҫитнине пӑхмасӑр, Сӗнтӗрвӑрринче святой 

иконӑна пӗтӗм вырӑнти пуп таврашсем крестный ходпа тата 
чансем ҫапса кӗтсе илчӗҫ. Икона хӑйсен килӗсене кӗртес те- 
кенсем Сӗнтӗрвӑрринче те, Шупашкарпа Чикмере те нумай 
пулчӗҫ. Вырӑнти халӑх святой иконӑна ҫав тери хисеплесе 
йышӑнассинех кӗтменччӗ эпир. Пароходсем ҫинче укҫа тӳ- 
леттермесӗрех ӑна питӗ килӗшӳллӗ каютӑсем пачӗҫ*.

(.Краткое описание Михайло-архангельского мужского мо- 
настыря Казанской губернии, Козмодемьянского уезда*. 
С. Петербург 1875 г.).

Ыйткалама тухса кайнӑ шкул
.Ш упашкар хула управине
Шупашкарти чирку-приход шкулӗнчи учительсенчен.
Укҫа-тенкӗ пит кирлӗ пирки, эпир управӑрап вӑл пирӗн 

чухӑн шкула тытса тӑма, иртнӗ ҫулхисӗм пек, хӗрӗх (40) тен- 
кӗ те пулин пулӑшу памалла тума пултараймӗ-ши тесе тар- 
хасласа ыйтатпӑр*.

(Чӑваш архивӗн материалӗсем. 1904 ҫул.)

Тархасшӗн витре илсе пар
Хула управине масар ҫинчи чавсанайри ҫак ҫитменлӗхсем 

ҫине ҫаврӑнса пӑхма тархаслатӑп:
1. Ҫын касмалли сӗтел пӑркаланать, ҫурӑклӑ, юнсене тата 

шӗвексене юхтарма вырӑн ҫук, юхакан шӗвеке пуҫтарма 
витре те ҫук.

2. ...фельдшерӑн клеенкӑран тунӑ ҫакӑлӑ сапун ҫук, кунаш- 
кал сапун ҫын каснӑ чухне питӗ кирлӗ,

Шупашкар уездӗнчи врач ӗҫӗсене тӑвакан Покровский* 
(Чӑваш архивӗн материалӗсем. 1904 ҫул.).

Мӑшӑрланма ирӗк пар
,Ваш е Высокородие, сирӗнтен пуҫ тайса ыйтма тивӗҫлӗ 

пуласчӗ, закон тӑрӑх пире мӑшӑрлӑ пулма ирӗк лама ,;май 
тупаймӑр-ши.

Вӑрмарти начал^ьнӑй училище учителӗ (алпуснӑ).
Вӑрмарти начальнӑй училище учительници (ӑлпуснӑ).
1915 ҫулти июнӗн 24-мӗшӗ*.
Ҫӗрпӳ уездӗнчи халӑх училищисен инспекторӗ: ,разреш аю“ - 

тесе резолюци хунӑ.
(Чӑваш архивӗн материалӗсем).

Ҫын ҫӳрекен ҫул ҫине кӗпер хывма 
кирлӗ мар

Шупашкао уездне кӗрекен Кӗчкей вулӑсӗнчи Услӑх ялӗн 
ҫыннисем 1911 ҫулхи апрелӗн 26-мӗшӗнче Шупашкарти зем- 
ский управӑран мӑн ҫул урлӑ юхакан Кӗнер шывӗ урлӑ кӗпер 
хывса пама ыйтса приговор йышӑннӑ. Приговор ҫине Шупаш- 
карти земский управа члерӗ Г. Е. Ефремов ҫапла резолюди 
х у н ^  ,Икӗ ял хушшинчи ҫул—ял ҫулӗш утӗнче тӑнӑрантата 
вӑл ҫулпа ҫав ял ҫыннисем ҫӳренӗрен кӗпер хывма кирлӗ 
мар“,

(Чӑваш архивӗ).

^Ҫынсем ҫӳретчӗр тесен— кӗперсене 
пӑсмалла

„Етӗрне уездчӗн земский управине.
Кӑҫалхи майӑн 6-мӗшӗнче ирхине 9 сехет тӗлӗнче Ҫӗрпӳпе 

Етӗрне хушшинчи трактпа кайнӑ чухне эпӗ Туканаш ялӗнче 
кӗпер хӑрах енелле чалӑшса кайса ишӗлес пек тӑнине асӑр- 
харӑм, ҫавӑнпа эпӗ вӑл тракг тӑрӑх ҫӳреме май пултӑр тесе, 
кӗперне васкасах пӑстартӑм*.

Управа председателӗ (алпуснӑ).
(Шупашкар уездӗн земский управа хучӗсем. 1906 ҫул. Чӑ- 

ваш архивӗ).

Ҫӗнӗ пословицӑсем
1. К олхоз лаш ине пуш ӑ кирлӗ мар.
2. Аҫта колхоз—унт а пурлӑх, теҫҫӗ.
3. Растратчикпе йӗкехӳрене склад яхӑнне  

ям а лла  мар, теҫҫӗ.
4. К ахала ӗҫкунӗ ӗҫлеме вӗрентнӗ.
5. Ӗҫкунӗ сӗтел ҫине хӑй т ӗллӗн  кАлмест, 

теҫҫӗ.
6. Колхоз пӳлм и  ӗмӗр т улли  тӑрать, теҫҫӗ.
7. Ворошилов сулнӑ хӗҫе ч ул  юпа та чӑтай- 

ман.
8. Совет чиккине ҫапӑннӑ тӑшманӑн пуҫӗ са- 

ланнӑ.

В. Бараев  ҫырса илнӗ.
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М Ӗ С К Ӗ Н
Тавлашу хӗрсе ҫитнӗ вӑхӑтра пырса кӗнӗ вӑл. 

Тавлашакансем икке уйӑрӑлнӑ.
— Ҫӗр выртма кӗртетӗр-и?—ыйтнӑ вӑл.
Лешсем ӑна асӑрхаман, тавлашма чарӑнман.
— Ҫичҫӗр аллӑ1—тесе кӑшкӑрнӑ пӗрисем.
— Ҫичҫӗр вӑтӑрпиллӗк!—тенӗ теприсем.
— Эсир пӗлместӗр,—тенӗ пӗрйсем.
— Хӑвӑр пӗлместӗр,— хирӗҫнӗ теприсем.
— Ҫӗр выртма кӗртетӗр-и?—ыйтнӑ тепӗр хут 

хайхи ҫын.
— Кӗрӗрех... Выртса кайӑр. Кунтарах иртӗр. 

Акӑ пукан. Килсе лар,—тенӗ килхуҫи, унтан кил- 
нӗ ҫынна вӑл аллинчен ярса тытнӑ та каланӑ:— 
Акӑ ҫӗнӗ ҫын. Унтан ыйтӑр. Вӑл татса парӗ. Ва- 
ра кам тӗрӗсне курӑр.

— Ма мана „ҫӗнӗ ҫын“ тетӗн? „Ҫӗнӗ ҫын“ тесе 
качча тухнӑ ҫынна калаҫҫӗ пирӗн. Эпӗ качча тух- 
ман. Арҫын эпӗ,—шӳтлесе хирӗҫнӗ хватер ыйта- 
канни.

— Шӳтпе мар кунта. Эпир хумсем пирки тав- 
лашатпӑр. Кала-ха: ҫичҫӗр вӑтӑрпиллӗк-ши, ҫичҫӗр 
аллӑ-ши?

— Ҫичҫӗр аллӑ та, ҫичҫӗр вӑтӑрпиллӗк те мар,— 
тенӗ килнӗ ҫын канлӗн.—Каҫпи тинӗсӗ ҫинче те, 
Хура тинӗс ҫинче те хумсем ун ҫӳллӗш пул- 
маҫҫӗ.

Пӳртрисем сывлӑща кисрентерсех кулса янӑ.
— Тинӗс хумӗ мар, радио хумӗ ҫинчен кала- 

ҫатпӑр. Коминтерн станцин хумӗ пирки...
— Унӑн ҫӳллӗшне пӗл.честӗп вара, манран ан 

ыйтӑр,—тенӗ лешӗ.
— Мӗнле пӗлместӗн вара? Килте рӑдио ҫук-им 

сирӗн?
— Ҫук ҫав,—тенӗ пуҫне силлесе хайхи ҫын.— 

Пирӗн Торин-касси ялӗнче радио никамӑн тӑ ҫук.
Тавлашакансем пӗрпӗрин куҫӗнчен чӑр пӑхса 

илнӗ. Килхуҫи арӑмӗ пукан ҫине кутӑн кайсалар- 
нӑ. Ыттисем хайхи ҫын ҫине пӑха-пӑха илсе пӑ- 
шӑлтатса калаҫнӑ.

— Кала-ха,— тенӗ хайхи ҫынна хӗрхеннӗ сасӑ-

па пӗр ватӑрах хӗрарӑм?—Пуҫу ыратмасть-и? Те- 
мӗскерпе лӗпкӳнтен тирнӗн туйӑнмасть-и?

— Ӑс-тӑн чирӗсене пӗлекен тухтӑра пӑхтарма 
шухӑшу ҫук-и?

— Тӑванусемпе хурӑнташусем хушшинче ӑсран 
тайлӑккисем пулман-и?

Ыйту ҫине ыйту пама тытӑннӑ тавлашакансем ӑна.
Хӑйне ӑсран тухнӑ ҫын шутне хунине сисмесӗр 

хайхи ҫын кусем ҫине' тӗлӗнсе пӑхнӑ, ним те чӗн- 
мен.

— Мӗскӗн! Хӑй ватах мар тата,—̂ тесе пӑшӑл- 
татса илнӗ пӗр хӗрарӑм хӑйӗн юлташӗпе.

— Пире чӑмлама тытӑнсан...
— Ҫук, урайман халь. Сипленмесен уратед 

пулӗ.
— Тухтӑра чӗнсе килес мар-ши?—тенӗ пӗри 

шӑппӑнтарах.
Ҫакна илтсен, хайхи ҫын пӳртрен хӑвӑртахтух- 

са шӑвӑннӑ, лешсем шанках хытса юлнӑ.
Пӳртрисе.м чӳрече витӗр пӑхса ӑсатнине 

асӑрхасан, хайхи ҫын ҫапла шухӑшласа илнӗ:
— Кусем мана чӑнласах ӑсран 'тайлӑк ҫын вы- 

рӑнче хураҫҫӗ. Радио итлемесӗр пурӑнакан ҫын 
хальхи вӑхӑтра ҫук, теҫҫӗ пулмалла. Ытти ялсем- 
пе колхозсенче ҫук пулӗ-и тен те, пирӗн Торин- 
кассинче пурах-ха,—тенӗ вӑл. И.

Х алӑхӑн ю нлӑ тӑш м анӗсене су д  скамьи  
ҫине лартса хӑй сен е тивӗҫлине в еҫех  тупса  
патӑмӑр.
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