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^ХАЛЕ)ТЕ КОЛХОЗА КЕМЕН УЙРАМ ХУҪАЛАХЛА ХРЕСЧЕН
-  Мӗншвн колхоза кӗмостӑн?
-  Килйыш лирки; чи малтан арӑм ватӑ; иккомбш, (омйӑ пыойк пок туйӑна/, бҫлооотв тӑранторас ҫук; виҫҫбмбш, тблбм 

■^^йбшбйбыбыШиыш^ышЬьлшӑӑ иДцасДяэг п у О я и  пипЯмжкш! пвпятОп.



Манӑн тӗнче курса пӑхнӑ пуҫӑм. редакцире ларвӑ 
ҫӗртенех тӗлӗнтермӗшле аппарат шухӑшласа кӑ> 
ларчӗ. Аппаратне мӗнле туни ҫинчен калама пул- 
тараймастӑп, мӗншӗн тесен пӗлместӗп хам та. Ну, 
пурӗпӗрех-ҫке сирӗншӗн—пӗлетӗп-и унта, пӗлмес- 
тӗп-и, мыскарине туса тсӑтартни пултӑр сире, ҫап- 
ла-и?

Клаҫҫик писатӗлсем сан ҫинчен мӗн шухӑшлаҫ- 
ҫӗ—пӗтӗмпех каласа пама пултарат аппаратӑм.

Калӑпӑр, есӗ ӗнер арӑмупа уйӑрӑлнӑ Хыҫҫӑн, па- 
йан ҫӗнӗрен, тепӗр хут авланса йама шухӑштытнӑ. 
Ҫав-ҫав хушаматлӑ ҫамрӑк хӗре йе арӑма качча 
илсессӗн, телейлӗ пулӗ-ши манӑн пурнӑҫӑм?—тесе 
манӑн аппаратран ыйтатӑн. Вӑл пӗр-пӗр клаҫҫик 
писатӗлӗн хулӑн кӗнекине сан умна уҫса хурса, 
хӑш строкара ҫырнине вуламалпне хӑйӗн йӗппипе 
тӗллесе кӑтартат. Сӑмахран, акӑ мӗн ҫырнӑ иккен 
И. С. Никитин поет сан ӳлӗмхи пурнӑҫу ҫинчен; 

„Пускил хӗрӗ, маттура,
Мана тем пек йуратрӗ,
Епӗ вара авлантӑм.—
Ҫӗнӗ пурнӑҫ пуҫланчӗ.
Телейех килсе кӗнӗн^
Туйӑнчӗ ман киле“.

Нйкитин поет ҫавӑн пек калат пулсассӑн, халех 
пулас арӑмуна хул хушшинчен ҫаклат та, ЗАГС 
тенӗ учрежденийе чуптӑр, телей пӗр кунлӑха та 
пулин яулатех санӑн.

Ман одп.1 рат пагӗнче пайан нумай ҫын пулчӗҫ. 
Кама мӗн каланисене пурне те ҫырса параймӑп, 
хӑшпӗрисем ҫинчен мӗн каланисене ҫырса пама 
пултаратӑп.

Чи малтан Канаш райокӗнчи Автвдор йачейки- 
сене „йертсе пыракан“ Иварбейӗв й. пырса тӑчӗ 
аппаратӑм умне. Вӑл пырсатӑрсассӑнах аппаратӑм
А. П. Чехов кӗнекинчи «Нӑрӑ Ван)укҫ“ йатлӑ ка- 
лава уҫса хучӗ те, ак ҫак сӑмахсене йӗппипе тӗл- 
лесе кӑтартрӗ;

„Вӑл чунне тутлӑ ӗмӗтсемпе пусарса, тепӗр се- 
хетренех ҫывӑрса кайнӑ. Вӑл тӗлӗк|<урнӑ. Тӗлӗкре 
кӑмака курнӑ. Кӑмака умӗнче маҫак ларат, ҫара 
урисене ҫӗреле уснӑ“...

— Ай-йай! Пелчӗҫке!—кӑшкӑрса йачӗҫ пӳлӗмри- 
сем пурте.—Ҫулйӗр строитӗлстви уйӑхлӑхне йе- 
ресси ҫинчен халӗ те вӑл шухӑшламай, ҫӑвӑрсах,>^ 
тӗлӗксем курсах, уйӑхлӑха иртерсе йама шухӑш- 
лат вӑл. Ха-ха-ха, хо хо-хо!

Пирӗн ҫитӗнӳсене курма пултарайман куҫлӑх 
тӑхӑнса ҫӳрекен ҫын керсетӑчӗ мала, аппаратумш 

Баҫнӗг.ем ҫыракан И. А. Крылов ӑна паллас 
илсе тӳрех ҫапла каласа хучӗ:

— „Слона куртӑн-и есӗ?
Пӑхма мӗнле пек курӑнат?
Мӑнтай сӑрта курнӑнах 

 ̂ Туйӑнчӗ пу.^ вӑл сана?

\  —Слон та унтахчи мӗн вара?
— Ҫавӑнтахчӗ ҫав, йулташӑм.
—Каҫар еппин, ырӑ ҫынӑм,
Слона асӑрхайман А1ӗн еп*.

„Слона курайман ҫав“.Пирӗн социалисӑм стрс 
итӗлствц хӗрсех пыракан пурнӑҫӑмӑрти йӗп ҫӑрт 
пысӑкӗш ҫитменлӗхсене ҫеҫ курнӑ.

К у ҫын аппарат умӗичен айакала тухса тӑч(
Ш упашкарти Сплавконтор пуҫлӑхӗ пулса ӗҫле 

кецлКузнецов й., портфӗлне сӗтел ҫине хурс 
клаҫҫиксенчен ыйтат;

— Мӗк пулӗ-ши манпала тасату иртнӗ хыҫҫӑн
Ана ответ памашкӑн Салтыков-Ш чедрин ҫыр

нӑ „Помпадуры и Помпадурши“ йатлӑ кӗнеки! 
ЬмӗиЕглави уҫӑлса гшрӗ. Унта ҫапла ҫырнӑ:

,П ит час-часах пирен пуҫлӑхсемпеле прошчатсӑ 
тума т р е т .  Килет пуҫлӑх, хӑйӗн хӑватне кӑгартм; 
та ӗлкӗреймест—пӑхатӑн, ӑна улӑшл-арса хунӑ т 
уж, ҫӗннине йараҫҫӗ“.
Питне-куҫне тӗксӗм сӑн ҫапрӗ.

Патӑрйел районӗнчи „Хӗрлӗ йалав“ (Сӑкӑт) кол 
хоз предҫедалӗлӗ Тинуков йышӑнчӗ вӑл тӑнӑ вы 
рӑна. Ӑна 82 ҫул ӗлӗкрех вилнӗ Гогод) писатӗ; 
ответ пачӗ.

— „Иван Иванович кам та пулин парне йе куч 
ченеҫ панине йуратнӑ, ку вара питех те унӑн кӑ- 
мӑлне кайса тӑнӑ“.

— Кулаксем савса ӗҫтернипе парнесем паяисене 
Йуратнӑран каларӗ ӗнгӗ кӑна сирӗн ГогоД),—тер( 
пирӗнпе пӗрле пӳлӗмре тӑракан Сӑкӑт ҫынни, сӑн- 
ран пӑхсан кӑштах ватӑ йенеле сулӑннӑскер.

Ҫав колхозсемех парторганизатӑр Елкин пырсз 
тӑрат ун хыҫҫӑн аппарат умне. Вӑ/Г мӗнле ҫы’н 
ҫинчен калама КоД)Цов поет сӑмах илет:

„Ма ҫывӑран ес, мужик?
Ҫуркунне-ҫке урамра.
Кӳршӳсем сан такҫанах 
Ӗҫ тӑваҫҫӗҫке ара.

Тӑр, вӑран ыйӑхран,
Ху ҫине пӑхса ил..,“

— Елкин каха .'1 ҫынне мӗнле пӗлме пултараӑ-шн 
ку? Кӑҫал вӑл пӗр ӗҫкунӗ те ӗҫлесе тӑаайман,



Е1ӗр пвртфӗллӗ, мӑн куҫлӑхлӑ ҫьш пырса тӑчӗ 
ҫҫиксем умне. Вӑл пысӑк ҫыннн унӑн куҫӗнчен 
санах палӑрат.

Мӗн йуратарах паратӑп епӗ?—терӗ. 
эго.Д) ӑна хӑйӗн „М ертвые душ и“ повӗҫӗн 

)ӑницйсенче ӳкерсе панӑ Коробочкӑ помешчицӑн 
гахӗсемпе каларӗ;

ӗн, есӗ, манӑн аттеҫӗм, кам та пулин сана 
рле ҫывӑрса кайас умӗн ура тупанӗсенчен кӑ ' 
часа хыҫса йанине йурататӑн пулӗ“ .
4упашкар районӗнчи „Коммунисӑм ҫулӗ“ колхо- 

Ъредставитӗлӗсене ГогоД);
Епӗ сире, тӑвансем, пӗр ырӑ мар хыпар ҫиачен 

цтерме чӗнтӗм: пирӗн (скрӗн) пата ревизор ки- 
терӗ.

‘евизорӗ пымалахӗнтӗ „Капкӑн*-ӑн 5-мӗш номӗ- 
Ече~„Иванов, пирӗн вулаканпа калаҫни“ йатлӑ 
Ейетон тухнӑ хыҫҫӑн.
ӗҫӗнйелчӗк райвнӗнча Тӑрӑм йалӗн прикашчи- 
Сорокин Ҫтепан, нумай пулмаст 1400 тенкӗ 
на укҫине растратӑ тунӑҫкер:
-Мӗн кӗтет мана ийул) уйӑхӗнче?—тесе ыйтат.

— „Уҫӑр манӑн тӗрмене,
Кӑтартӑр кун ҫуттине“—

)ӗ хирӗҫ Лермӑнтӑв,
Лӳлӗмре тӑраканнисенчен пӗри ыйтат:
— Канаш районӗнчи Ш ӗкӗр йалсовечӗ Канашрн 
{унсем йусакан савӑта 50 ҫын пама 'пулса догӑ- 
ртунӑччӗ. Ҫав догӑвӑо мӗнле халӗ чӗрех-и,йе.. 
-„Вилнӗ, тӑванӑм, вилнӗ, Каҫйанӑанӑ!“—терӗхи- 
ҫ Некрасӑв.

|Канаш районӗвчи Лӳк-ҫырми ҫынни ҫичӗ ҫултан 
ртнӗ ачине ҫавӑтса пырса тӑчӗ Некрасӑв поетӑн 
[лӑн кӗнеки умне.
— Хӑҫан пирӗн -йалӑн шкул ҫурчӗ пулӗ?—тесе 
1трӗ вӑл ачи ҫинеле те, поет ҫйнеле те пӑхса. 
Некрасӑвӑн.отвечӗ ҫакӑ;

,Пӳртне йусамашкӑн ватӑ карчӑк Нениле 
Влас бурмистӑртан кайса ыйтрӗ йӑвӑҫне.
каларӗ:
—Иӑвӑҫ ҫук, ан та к ӗ т —пулмаст,—терӗ. 

|Йанӑшри (Ьлӗк районӗ) „Хӗрлӗ Сурӑм* колхоз 
федставитӗлӗ ыйтрӗ:

Пирӗн правлени ха.^хи пекех ^ҫлесе пыр- 
|ссӑн, колхозӑн мӑн анине хӑҫан вырса пӗтерме 
^лтаратпӑр-ши, кала-ха?—терӗ.

‘ : —„Кӗркунне иртетӗ. Кураксем кайнӑ.
' Вӑрмансем: ҫаралнӑ. Уй хирсем пушаннӑ.

'I Выр.масӑр йулнӑ пӗртен пӗр ана,
I Салхулӑ шухӑш кӳретӗ мана“.

Ҫапла каларӗ Некрасӑв поет Елӗк районӗнчн 
шӑш колхозникӗсене.
Иулашкинчен хамӑн ыйту парса клаҫҫиксенчен 

твет илес килекен пулчӗ.
“|— 'Улатӑр-вӑрман промхозӗнче пушар пуласси- 
1:е кӗрешни ҫук,—терӗм епӗ именсе.— Ҫавӑн пир- 
1хйех кӑҫал вӑрманта б7 хутчен пушар тухнӑ.' 
1ӑрманпромхоз пуҫӗсек, пушар тухсан, хӑйсем 
унса кайасран хӑрамаҫҫӗ-им? Ҫунса кайас хӑр>'- 
йлӑх ҫинчен мӗнле калаҫаҫҫӗ-ши вӗсем хӑйсен 
рӑмӗсемпе, ачи-пӑчисемпе?
|Гоголӗн „Старосоветские помешчики" повӗҫӗн 

|'-арринчи страници уҫӑлса выртрӗ.
— „А мӗнле пек санӑн шухӑшпа, Пулхерйӗ 
ванӑрӑ,—тенӗ вӑл,—сасартӑках пирӗн пӳрт ҫун- 
» кайсассӑн, ӑҫта кайса кӗрӗпӗр-ха взра?

— Турӑ сыхлатӑрах _ун пек_ пуласран!~тепӗ 
Пулхерйӗ Иванӑвнӑ сӑхсӑха-сӑхсӑха илее.

Ну, калӑпӑр хӑт ахалрен, пирӗн пӳрт ҫунса 
т<айнӑ, ӑҫта куҫӑпӑр-ха вара иксӗмӗр пурӑнма?

— Турра аа кӳрентерех^ мӗн калаҫатӑн ара, 
Афанаҫҫи Иванӑвич, есӗ. Ӑҫтан пӳрт ҫунма пул- 
тарат. Турӑ апла пулма парас ҫук.

— Ну, ҫавах,..'ҫунсах кайсассӑн?...
— Ну, унчухне кухгьӑна куҫӑпӑр. Леш, клӳчннцӑ 

пӳлӗмне ес вӑхӑтлӑха йышӑнӑн.
— А кухни те ҫунса кайсассӑн?
— Ак тата. Турӑ ун пек пуласран, тӑруках пӳрт 

те, кухн)ӑ та ҫунса кайаҫран хӑтарӗ-ха. Ну, ун 
чухне, ҫӗнӗ ҫурт туса лартиччен, кладовойа куҫма
пулат.

— А кладовойӗ те ҫунса кайсан.
— Тур1 пӗлети тен есӗ мӗн калаҫнине. Манан 

сана итлессӗм те килмест. Ҫылӑх ун пек калаҫма, 
ун пек сӑмахсемшӗн турӑ айӑплама пултарат“...

— Кунпа ҫитӗ, терӗм епӗ.— Клаҫҫиксем теы вӑа- 
чӗҫ пулӗ пирӗн ыйтусене хирӗҫ ответсем парса.

— Ҫапах та вӗсем пит ӑслӑ ҫынсем пулнӑ. Кӗр- 
лесе тӑоакан савӑнӑҫлӑ пурӑнӑҫӑи хӑшпӗр палӑр- 
мала мар пӗчӗкҫӗтумхахӗсене те курмапултарнӑ, 
терӗ тахӑшӗ шӑппӑн.

Епӗр те унпа шӑппӑн, ним чӗпмесӗрех килӗш-

А ,С Л  А
Филиппӑз ӳкерчӗкӗ.

Иван

А Ч А

—  Поминанн кӗиеки.
—  Вӑл кӗнека ҫиче, есӗ укҫа хыватӑн хыватӑн, 

хушӑнни палӑрмаст. Ӑяа улаштврса первкет кӗнвки 
туйанас пула? санӑн.



„Пулас директор‘*
Хӑҫан тухса кайӗ-ши, мӗншӗн кӑларса йамаҫҫӗ 

'ара, ҫав шуйтанран хӑҫан хӑтӑлӑпӑр-ши?—тесе 
калаҫрӗҫ хӗлӗпех Ш етмӗри вӗреннӗ ҫынсем, вӗре- 
некенсем, сухаллӑ колхозниксем, йаш кӗрӗм—хӗр 
упраҫсем. Пӗр сӑмахпа, Шетмӗ ӗҫхалӑхӗ пӗтӗмпех. 
Урамсен^че ӗҫсӗр хӳрисене тӑратса ҫӳрекен йытти- 
сем те ӑна журсан хӳрисене хырӑм айнеле пытар- 
сах вӗҫтереччӗҫ килеле.

Мӗншӗн ҫапла тарӑхаҫҫӗ ун ҫине?
Сӑмах Мӑн-Шетмӗри (Елӗк районӗ) КҪШ-рн 

Потапӑв \читӗл ҫинчен пырат. Вӑл тӑрлавсӑр ӗҫ- 
лет. Чзс-часах шкулран никам пӗлми ҫухала!'. По- 
тапӑв ҫухалсан шкулӗпе, йалӗпе, йалсовечӗпе, 
районӗпе шырасан та тупаймастӑр. Унӑн арӑмӗ- 
лопукай пек: ҫук, килте ҫук!—тесе суйса ларат. 
Урӑх саиа вӑл пӗр сӑмах та каламаст, хватерне 
те кӳртмест. Мӗншӗн тесен хватерне кӗрсенех Пв- 
тапӑв куйкӑ ҫинче ҫитти айӗнче ӳсӗр выртнине 
такам та курат. Акӑ тӗслӗх, хӗл варринчи пӗр 
уйӑхра 5 вӗрентекенрен 2 вӗрентекен ҫех шкула 
йулнӑ та, 1—2 сехет вӗрентсен „ачасем киле кайӑ- 
рах“ 1 есе килеле ӑсатнӑ. Кун пек ,киле кайӑрах- 
ем “ сахал пулл»ан пирӗн Ш етмӗре. Акӑ тата ирт- 
нӗ кунсенче пулса иртнӗ ӗҫ. Ш кулсем ачасене 
тӗрӗслесе пӗр группӑран тепӗр группа куҫарас, 
йулашки ҫул вӗрснекенсене вӗрентсе кӑларас ӗҫе 
хатӗрленеҫҫӗ. Вӑйлӑн хатӗрленеҫҫӗ. Мӑн-Шетмӗри 
КҪШ те вӗрену ҫулне вӗҫлес ӗҫе „вӑйлӑн, чиксӗр 
внрлӗн хатӗрленчӗ".

— Потапӑв ҫухалнӑ,—-вӑрттӑн сӑмахласз ҫӳреҫҫӗ 
ачасем.

— Потапӑва курмаи-н? '
— Ҫук, курман.
— П о:апӑв сирӗн йалга мар-и?
— Пӗлместӗп, ара арӑмӗнчен ыйтӑр,
Чӑнахах та арӑмӗ пӗлмессн кам пӗлӗ, тавай

ы йтатпӑр:—Алсксандр Потапович килте ҫук-и 
мӗн?.

'— Вӑл пайан ирех Тивӗше карӗ. Ашшӗсем пат- 
не. Пӗр кун „Тивӗше карӗ“ сӑмахпах иртертӗмӗр,

— Потапӑв килмен-и?
— ВЗилмерӗ-ха.
Ку калаҫу Пот-апӑв ҫухалсан 4-мӗш кунӗнче 

кӑн|-ӑрла иртсен пулса иртрӗ. Каҫалапа Потапӑв та 
Хусантан велоҫипед илсе ҫитрӗ, Мана ҫакӑ тӗлӗн 
терет: ҫав тӗр хӗру ӗҫлӗ вӑхӑтра, калама ҫук от- 
ветлӑ кунсенче ӑна Хусана кайма кам ирӗк панӑ- 
ши? Паллах, никам тӑ ирӗкшаман. Кам ҫине шан- 
са хӑварнӑ вӑл шкулне? Ҫук, никам ҫине те шан- 
са хӑварман. 4 кув прогул тунӑшӑн унӑи ӗҫ укҫи- 
не катаҫҫӗ ши? ^

— Темле ҫав.
Потапӑв ҫапла пурӑннипе шкулта дисдиплинӑ 

уксахлат, вӑйлӑрах ачасем вӑйсӑррисене хӗнеҫҫӗ, 
кашни кунах вӑрҫаҫҫӗ, шкула тӗрӗс ҫӳремеҫҫӗ, 
хӑшпӗр вӗрӗнтекенсенчен усал сӑмахсем каласа 
кулаҫҫӗ, шкула тӗрӗс ҫӳремеҫҫӗ. Мӑн Шетмӗри 
КҪШ-чи нрсӗр ӗҫсене ҫырса та пӗтерес ҫук. Шкул 
пурӑнӑҫне ҫапла йапӑха кӑларнӑ пиркийех ачасем 
шкул ҫине ӑшӑ куҫпа пӑхма пӑрахрӗҫ, шкулраи 
сивӑнчеҫ. Вӗрену ҫулӗ пӗтнӗ тӗле шкутла ҫӳреме 
чылайӗш пӗтӗмпех пӑрахрӗҫ. Куна ҫак айалта кӑ- 
тггтнисенчен аванах курма ПулаЕ

1П*мӗш группӑ:
Майӑн 3-мӗшӗнче 12 ачаран—6 ача ҫех шку 

пынӑ Майӑн 11-мӗшӗнче—3, майӑн 13-мӗшӗнче 
3 ача пыман.

П-мӗш группӑ:
Майӑн 3-мӗшӗнче 5 ача пыман.

4 -„- 5 ача - ,-
6 9 ача -.-
9 - .-  6 ача - ,-

1-мӗш группӑ.
Майӑи 7-мӗшӗнче 10 ача пыман.

8 -„- 16
9 15

• „ - 1 0  8 - . -  
- „ - 11 ■„■ 8

22 23

Майӑн 20-мӗшӗнчен малала ачасем ҫӳренинес 
та илмен. Ҫапла ӳксе пычӗ ачасем шкула ҫӳ[ 
процент. Ку ӗнтӗ Потапӑвӑн иккӗмӗш йенӗ. В1 
ҫӗ1бӗш йенне вӑрӑм ҫырмӑпӑр. Потапӑв арӑмӗ с 
рожихӑра пурӑнат. 28 тӑваткӑл метӑрлӑ икӗ пӳ 
ме ҫунӑшӑн 30 тенкӗ ӗҫ укҫи илет. Сторож: 
Егоровӑ 32 тӑваткӑл метӑрлӑ икӗ пӳлӗм ҫӑв 
20 тенкӗ илет. Потапӑвӑн арӑмӗ сторожихӑ) 
универҫитетне пӗтернӗ пулмала, квалификаш 
ҫторожихӑ тесе 10 тенкӗ ытларах параҫҫӗ пу 
Кунсӑр пуҫне пӗтӗм вӗрентекенсем, вӗренекенс 
тӑрӑшнипе организациленӗ ирхи апата пӗр уй, 
ранах хупрӗ. Ҫитӗ лӗпӗртетме, терӗ. Потӑ! 
шухӑшӗпе ирхи апат шкула ҫаратат, чухӑнлат 
Шкул мастерскойӗпчен кашни уйӑхра 70—80 т 
кӗ укҫа илет. Анчах вӑл укҫа ӑҫга пӗтни ника 
та паллӑ мар.

Ҫакӑ ӗнтӗ Пота^^ӑвӑн 3-мӗш йенӗ. Тӑрши! 
ҫырсан унӑн 10 йенӗ те пулӗ. Ытти йенӗсене Ел 
ри РОНО палӑрттӑр.

Анчах йулашкинчен ҫакна пӗлгереп. Потаг 
хӗлӗпе пӗре киноца, вечӑра, ҫпектакӑле пым 
Йалсовет ларусене пырса та курман.

Ҫапла ҫын пирӗн Погапӑв, -пӑта тӑлне пулм: 
скер!

С уп з к хе  Ил,

Чӑрӑш ласи тӑканан.
Камай йачсояачӗ (Сбнтӗрвӑр 

'■ р-не) ҫула симӗслвтме 
чӑрӑшсем чӗрӗлмесӗр лӑсинв) 
са пӗтернӗ.

Камай йалсовет членӗн пӗр ҫынна укҫа пама. 
-пулнӑ. Ҫынни парӑм илме пырсан, унран ыйата

— Есӗ манз укҫа хӑҫан паратӑн-ха?
— Чӑрӑш лӑсн тӑкӑнсан. 1
— Чӑрӑш лӑси такҫанах тӑкӑнса пӗтнӗ, есӗ ха 

те парса татаймарӑн.
В.Павлов— 1



Т А Р Ӑ Н Ӑ Н А Х  П Ӗ Л Е Т

— Халӗ маиа ӗнтӗ иикам та ху тунӑ сӗтвл-пукан 
^чӗствине ҫийелтен кӑиа пӗлетӗн, тесе калама 
|лтарас ҫук.

Иллв Тукташ
I

Тӗлпулу
Ш упашкар^ Хула пахчинче иккӗн тӗл пулчӗҫ. 
Ири хула сӑн-сӑпатлӑ. Крахмалланӑ шур кӗпе, 
1пӗш ҫунатти пӗк позументлӑ шлепке ун ҫийӗнче, 
)инче „_джимми“, аллинче туйа. Тепри хулӑн пир 
пе тӑхӑнса йанӑ, уринче сӑранатӑ, ҫурӑм хыҫӗн- 
кушел— йалтан килнӗскер.

— Ой, йулташ! Есӗ-ҫке ку? Йепле тӗлпулу, йепле 
лпулу! кӑшкӑрса йачӗ пир кӗпелӗ ҫыннй, хавас- 
нса ӳксе.—Курманни ҫичӗ ҫул, калаҫманни виҫӗ 

|л. Кӳр аллуна!..
|Шукӑд) тумланни пӗр самант аккӑ-минкӗ пулса 

(|чӗ те, куҫне ҫӗклесе пӑхрӗ.
— Кам есӗ? Пӗлместӗп сан а ..
— Ех, трина куҫҫа тренчеле! Ниуштӑ палламас- 

1н вара? Ара иксӗмӗр пӗрлӗ ӳснӗҫке?М антӑн та- 
м ӗнтӗ?
I—  Е-е, есӗ им-ха вӑл? Мана пуҫланӑ...
I—  Ну, мӗнле пурнатӑн? Мӗнле ӗҫсем? Ӑҫта ӗҫ- 

1£тӗн? Шӑпах йанкӑса тухса кайнӑ есӗ...
1-]- Какжӑ, какжӑ. Епӗ хал) пысӑк ҫын, редактӑр 
пӗ,—тавӑрчӗ вӑл мӑнкӑмӑллӑн.
— Хавас, хавас. Сӑвӑҫӑ, начӑтсӑ?
~  Сӑвӑҫ^мар, редактӑр.
— Мӗн таватӑн-ха вара, сӑвӑсем ҫыратӑн-и?— 

(йтрӗ йалтан килни, ӑнланаймасӑр.
1— Сӑвӑсем мар, кӗнекесем ҫ ^ а т ӑ п ,  куҫаратӑп, 
ынсем ҫырнисемпе куҫарнисене тӳрлететӗп. Ата, 
шрар. Кстати, хад) кӑна хам редакциленӗ кӗнекене 
^ускавргн йарса пачӗҫ. Хӑш-пӗр вырӑнӗсене ву- 
иаса пама пултаратӑп.

Вӗсем ларчӗҫ. Редактӑр портфелӗнчен пӗр кӗп 
тем хут туртса кӑларчӗ, темӗн уҫкаласа хупрӗ.

— Ну-с, итлер пуд). Талант вӑйне тинкерсе пӑ- 
хар пуд)...

Редактӑр вулама тытӑнчӗ;
63—б4-мӗш стр.
.П ирӗн чухӑнсен баршчинӑ ӗҫӗсеве пӗтӗм лайӑх 

кунсенче. ӗҫлеттерме,_ хамӑр уй-хирсенче ҫӑмӑрла 
ҫанталӑкра ҫеҫ йунлӑ тарпа ҫӑвӑнса ӗҫлеме ирӗк 
пама ҫакӑн пек ирӗке помешчиксене кам панӑ?“ 
69-мӗш стр.

„Вӗсем Франци королевствин дворенӗсем -ры цӑр- 
семпе оруженосцӑсем—королевствӑна номӑслан- 
тарса сутса йанӑ, вӗсене пурне те тытсаюӗтерсен 
йысӑк ырлӑх пулӗччӗ, тенӗ вӗсем. Кайран пӳхӑннӑ 
та йӗркесӗр-мӗнсӗр унта, алӑна ттмӗр вӗҫлӗпатак- 
семсӗр пуҫне,_ вӗсен нимӗнле хӗҫпӑшал та пулман, 
вара малта пӗр ҫывӑхри рыцӑр пӳрчӗ патне пьшӑ“.

82-ыӗш стр.
_,Кунта патрицисене урлӑ пуйан облӑҫре хӑйсен 

вӑйне сарма ӗмӗтлегсе патрицисенеФ ранни коро- 
лӗсем пулӑшса пынӑ.“

99-мӗш стр.
„Вӗсенчен кашниннех хӑйпепӗрле хӗҫ, ҫӗҫӗ тата 

пуртӑ пур. Пырса ҫитсен кашнийех вӗссм хайсем-* 
пе пӗрле ҫӑкӑр, кгкай, сӗт, сухан тата вӗсем вӗсс- 
не хӑйсенчен уйӑрмаҫҫӗ".

Редактӑр ҫапла хӑлаҫланса хӑйӗн ораторине ву- 
ланӑ вӑхӑтра йалтан килнӗ колхозник пӑтӑр-пӑ- 
тӑр тара ӳкрӗ, тӳсеймерӗ пулас мӗскӗн, чӑтса тӑ- 
раймарӗ пулас. Йаштах сиксе тӑчӗ вӑл ури ҫине, 
ҫамки ҫинчн тарне кӗпи ҫаннипе шӑлса илчӗ;

— Ох-х!—хашкаса йачӗ вӑл,—ослобоните, пу- 
шалстӑ, ку ӗҫрен. Хӑт ниҫвенайу, анчах хӑсӑк ту- 
ха пуҫларӗ.

Вӑл хӑвӑртрах йӑпшӑнчӗ тӗмсем хыҫҫипе. Чаплӑ 
редактӑр кӑна ларса йулчӗ хытӑ ҫак ҫине, сӑмса 
ш ӑтӑкве чакаласа.

Пӑртакҫах ларкаласан редактӑр ҫиые те кичем- 
лӗх пусса килчӗ пулмала. Вӑл та йӑраланкаласа 
сӗнксе тухса кайрӗ пахчаран. Аачах хӑйӗн томне 
манса хӑаарчӗ ларнӑ вырӑнах. Акӑ мӗн ҫырьӑ вӑд 
томӑн титул листи ҫике;

Гуковскипе Трахтанберг

И С Т 0 Р и
фводзлизӑм тапхӑрӗ

П. Петровпа И. Т. Трофимйв
куҫарнӑ.

К у^рнине Чӑваш  Халӑх ҫутӗҫ 
комнссариачӗ ҫирӗплетнӗ.

Редактӑрӗ А. Отачкин.
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Йепле авантарах
Мӗн тума пулӗ, ӑна пӗлместпӗр, анчах Чехӑвӑн 

пӗр геройӗ йывӑр вӑхӑт килсе ҫаклансн ,,комиҫҫи“ 
тесе йӑпатнӑ хӑйӗн чӗрине. „Комиҫҫи“ тенӗ вӑл 
ун пек чухне: йывӑрне йывӑр та чӑтма пулат тени 
п>'лат ӗнтӗ ун шучӗпе.

СтоД)арнӑй цехра (Ҫӗмӗрле комбиначӗ) ӗҫле* 
кен рабочи Лонин йулташа пысӑк инкек килсе 
ҫакланнӑ, никамран ыйтмӑсӑрах, никам хушмасӑ- 
рах вӑл чирленӗ: ӗҫленӗ ҫӗртех вӗриленсе кайат 
те, йулашки вӑй-халне пухса боД)НИцанала утат.

Малала сире, вулакансем, авантарах итлеме чӗ- 
нетӗп, бӳрократисӑм мӑшкӑлӗпе тӑнтан кайнӑҫын 
тарӑхса ҫырат ку ҫырӑва, ӳрӑхла каласан, Лонин 
ҫырат. ,РКК-на стод^арнв-мебелнӑй цехра ӗҫленӗ 
рабочирен зайавлени“—пуҫласа йарат вӑл хӑйӗн 
ҫыруне. „РКК комиҫҫине ман ҫак зайавленийе тӗп- 
лӗн пӑхса гухса, мана боД)Ничнӑй листок паманни 
ҫинчен закд)учени пама ыйтатӑп“.

Кунта пирӗн чарӑнса тӑмала пулат. Ку зайав- 
ленийе унӑн РКК—мар, тӳрех сута памала пулнӑ 
мӗн. Кунта вӑл ним тума аптраса пырса ҫапӑннӑ. 
Хӑвӑрах щухӑшласа пӑхӑр, чирлӗ выртнӑ хыҫҫӑн 
мартӑн 28-мӗшӗнчен пуҫласа вӑл комиҫҫцйе кӗме 
тӑрӑш ат, анчах ҫакланаймаст вӑл, йышӑныаҫҫӗ 
ӑна унта.

Мӗнле чирпе выртнӑ вӑл? Бод^ницана ҫитсен 
ӑна тухтӑр пӑхат те икӗ куна ӗҫрен хӑтарат, февралӗн 
4-мӗшӗнче унӑн сывлӑхӗ питӗ начарланнине кура 
(унӑн „воспаление легких“ пулнӑ) боД)НиЪӑна ху- 
раҫҫӗ. „Епӗ хама хам астума пуҫласцн* тесе ҫы- 
рат малала (вӑл пӗр пӗлми выртнӑ болницӑра) 
„хама хам астума пуҫласан М. Г, Чурин тухтартан 
киле йама ыйтрӑм, мӗншӗн тесен боД)Ницӑри апат 
мана йурами пулчӗ. Килте епӗ вырӑн ҫинче тӑрай- 
ми выртрӑм* тет вӑл ҫырӑвӗнче. Чирлӗ Лонин 
ыйтнипе ун патне вӑхӑтран вӑхӑтл Тарабашкин 
тухтӑра йараҫҫӗ, ку вара ӑна лекарцӑсем илмели 
ҫырса парат, канаш парат, пӗр сӑмахпа каласан, 
сыватма тӑрӑшат. Анчах унӑн-ӳпке пӗверӗсем тӳр- 
леннӗ хыҫҫӑн чирӗ урине куҫат, ури шӑмыи сурма 
яуҫлат. Утайми пулнипе ӑна операци тӑваҫҫӗ.

„Мартӑн 25-мӗшӗнче епӗ тӑракан пултӑм, унтан 
утса ҫӳреме пуҫларӑм,—тет вӑл,—ҫав вӑхӑтрах 
вӑл комиҫҫийе каймалине тин пӗлет. „Санӑн халӗ 
комиҫҫине каймала“ теҫҫӗ ӑна. Йурат, комиҫҫи 
пулсан комиҫҫи пултӑр. Туйапа тайӑнкаласа, ури- 
не урлӑ пускаласа вӑл комиҫҫийе кайат, анчах ӑна 
унта йышӑнмаҫҫӗ: „сана тухтӑр чӗртмен, хвершӗл 
чӗртнӗ, вӑл „не имеет правӑ“ теҫҫӗ ӑна. Кунта 
ӗнтӗ сӑмах татах Лонин йулташа хӑйне парар: 
„Мана сыватнӑ Тарабашкин—тухтӑр мар, хвершӗл 
ҫеҫ иккенне епӗ пӗлмен, пӗлме те пултарайман, 
ун ҫинчен мана вӑл вӑхӑтра каласа памарӗ“ тесе 
ҫы рат вӑл тарӑхса.

Чӑнахах та вара, сывмар ҫын патне пулӑшӑва 
ҫӳрекене вӑл тухтӑрне йе хвершӗлне рабочи ӑҫ- 
тан пӗлтӗр-ха? Сывмар ҫынӑн унӑн пӗр Щухӑш— 
часрах сываласси, уншӑн хӑтте кам сываттар, тух- 
1-ӑр-и унта йе хвершӗл-ии Пӗр сӑмахпа каласан, 
Лонин йул. ун ҫинчен-пелыен те, пӗлнӗ пулцан та 
ыйтма хӑйайман пулӗччӗ.

— Тухтӑр-и ҫсӗ йе хвершӗл-и? Хвершӑл пулсан

6

сана йахӑма та йемастӑп,—тесе выртма пулта 
манах ӗнтӗ вӑл сывӑмар пуҫӗпе.

Йепле.пулсан та, мартӑн 28-мӗшӗнче пулнӑ 
миҫҫире ӑна „есӗ це трудовой елемент* тесе 
шӑнмаҫҫӗ. Комиҫҫи предҫедатӗлӗ ҫамрӑк 6 
крат Григорйӗв, страхкассӑра, вӑлах тата завкс 
финпайӗнче ӗҫлекенскер, унӑн рабочин интер 
сыхлас вырӑнне:—„епӗр сана хаыӑр рабочи ма; 
се шутлатпӑр, есӗ нумайччен сывмар выр 
такам сана сыватнӑ, нимӗн тӗ пӗлессӗм килм 
тесе ӑнӑ комиҫҫийе йышӑнмаст.

Григорйӗв ҫамрӑклах пуҫне асла хывни ҫин 
питӗ бӳрократла ӗҫлени ҫинчен, рабочисем п 
сан намӑс сӑмахсем каласа йатлаҫни ҫннчен 
майӗшӗ пӗлеҫҫӗ.

Лонин кашни комиҫҫи пулнӑ кун комиҫҫийе 
рес тесе пырат, анчах ӑна малта асӑннӑ сӑлтг 
йышӑнмаҫҫӗ. Пилӗк комиҫҫийе пырат, пилӗкӗи 
че те комиҫҫийе ҫаклаыаймаст.

Аптӑранӑ йенне вӑл РКК-на зайавлени па 
РККа та майӑн 15-мӗшӗнче^ ним тума апт{ 
йурисконсуД)Т патне йарат. Иурисконсуд^т ку 
прокурор патне ӑсатат.

Чехов гервйӗ пек ирӗксӗрех „вот тебе созда 
комиҫҫи* тейӗн вара.

Лонин йулташ халиччен те ни ӗҫе кӗрейм 
ни комиҫҫийе ҫакланаймасЕ „Н етрудовой ( 
мент“ пек пулса тӑчӗ.

Бӳрократ тем тума та пултарат мӗн, рабочи 
„нетрудовой елемент" тума та, чуна тӑрӑхта 
та, ҫынна тӑнтан йама та пултарат мӗн.

Йешӗли, вулакан йулташ, сывмарланас пӳл1 
сӑн(пурнӑҫрамӗнпулмаст) сирӗн пата бод^ница 
кам та пулсан пырсассӑн, тӳрех есӗр .^ӑна, хӑ 
ним пӗлми выртсан та (ун пекки сирелтӗр т( 
вӑл) тӳрех ҫакӑн пек калӑр: Анкеттӑ, тейӗр!

— Тухтӑр-и вӑл, ӑҫта вӗрӗннӗ, ӑҫта ӗҫленӗ, ь 
дат пур-и, ҫук-и, т. ыт. те. Ыйтусене ответ вау 
масан вара, унтан нимле пулӑшу та ан илӗр. Ҫ 
ла пулӗ.'Й е акӑ ҫапла пулсан авантарах ма] 
ачсемӗр: йешӗлӗ Григорйӗв пек бӳрократс 
совет учреждӗнинчен сирпӗнтерсе кӑларса йар 
авантарах пулмаст-и? Ш ухӑшласа пӑхӑр-ха, ҫа( 
тусан авантарахпулмала.

Ҫвр. Йалав

Ҫанталӑк пирки.
Хыймала-касси (Шуп. рай.) п 
кӑҫал ҫанталӑк унар пулат,! 
ҫӳрет.

— Килес ернере ҫанталӑк мӗнле пулмала?
' — ШупашкаррайонӗнчйХыймала-кассипупӗн' 
ыйтӑр—епӗр суйма пӗлместпӗр.



Паллӑ Сахар
, Пӗр тунтикун Чӳкҫырми (Канаш районӗ) кол- 
хозниксем ҫурҫӗр иргсе 2 сехет ҫнне кайсан, ака- 
на тухса кайрӗҫ.

Сахара та тӑратса хӑварнӑ пулнӑ та, ӑна ыйӑх 
ҫӑкӑртан та тутлӑ сӗтеклӗ пулнӑ.

Вӑхӑт шунӑ май, 9 сехег те ҫигсе ҫапӑнчӗ. Са- 
хара тепре арӑмӗ тӑратрӗ. Вӑл тӑчӗ те сехет йуп- 
писене курнипе, тата хӗвелӗ те ура.м йенчи чӳре- 
черен кӗрсе иртсе кайнӑран пӗре арӑмне ир тӑрат- 
каишӑн йатласа илчӗ, тепре вӑхӑта ӑс пачӗ:
■ — Мӗншӗн шумалла-ха ҫав вӑхӑтӑн? Васкас мар- 
ха, Сахар ҫывӑртӑр пӑртак, темеле унӑй. ВОт ҫав 
шелмӑ в_ӑхӑтне,-/-терӗ те витене тухса утрӗ.
: Акӑ вӑл урам тӑваткӑлӗнче хӗрлӗпе хура хӑма 
«алич.чен таҫа пулнӑскер ҫинче шӳрӑпа ҫырнине 
ыйхӑлӑ куҫӗпе астуса, вуламатытӑнчӗ: *хура хӑма 
те намӑс хӑми“. „Мӗн пур колхоз ӗҫне прорыва 
кӗртсе пынӑшӑн Кӑпӑрйан С ахарӗ“. Ма мана ҫеҫ 
ырнӑ-ши вара кунта?Еп кунта лекме тивӗҫлӗ мар, 

уерӗ те ывҫи ҫине пашалу пысӑккӗш оурса хӑйӗн 
йатне хура хӑма шуррӑн курӑниччен сӑгӑрса йачӗ 
е малала утрӗ. Хӑй пӗрехмай пӑшӑлгатса такам 

ҫине ^ л л е н с е  вӑрҫат.
Ака колхозӑн лаш а вити. Мӗн пур лаша ӗҫе кай- 

са пӗтнӗ, пӗр тыхалӑ кӗсри кӑна витере пуҫнеус- 
са тӑрат. Сахар йӗвен илчӗ те: тр-р-р, Машкӑ, ну 
телейлӗ есе,.М аш кӑ, сана чи примерлӑ колхозник 
ҫумне ҫирӗплетнӗ. Ну, айта,—терӗ те кӗсрене ҫа- 
вӑтса тухса утланчӗ те, ана ҫине лӗпӗстеттерчӗ. 
Плугӑ унӑн ана ҫинчех пулнӑ, ҫавӑнпа вӑл плуга 
кӳлме кирлӗ хатӗрсене кӑна илсе кайрӗ.

Уйа тухса иккӗмӗш бригадӑ патӗнчен иртсе кай- 
рӗ, ҫапах намӑсланӑт Сахар,' мӗншӗн тесен питӗ 
кулаҫҫӗ, мӑшкӑлаҫҫӗ. Авӑ хӑйсен бригади хӗрсе ӗҫ- 
лени курӑнма пуҫларӗ.

— Ҫитетӗп вег. М а час тухмарӑн, ӗнерхничен 
те кайа йултӑн вӗт, ес тек кун пек пулмаст терӗн- 
ҫке тесен, мӗн тес-шн? А-а а, вар питӗ ыратрӗ 
тесе тыттарас-ха,—тесе шухӑшласа пынӑ ҫӗртех 
бригадӑгга пырса та перӗнчӗ. Ахӑл-ахӑл кӗрлесе 
илчӗҫ колхозниксем Сахартан. Кулыаҫӑр ара, ма 
кулас мар, акана сӳсменсӗр тухакан Сахартан.

— Сӳсменсӗр плуг кӳлмели майа ӑҫтан шухӑш- 
ласа кӑларнӑ ес? Хӳринчен кӑкарас тетӗн-и мӗн 
плуга? Е-ех, ыйӑх чӑпти!—терӗҫ колхозниксем.

Сӑхар вар ыратни ҫине печӗ те урӑх нимӗн те 
чӗнеймерӗ. Кӗсрине утланчӗ те йала сӳсмен илме 
вӗҫтерчӗ.

Ҫур сехет хушшииче ҫапах сӳсменне илсе килчӗ 
Сахар. Анчах ихӗлтетӳ татах пуҫланса кайса пӗ- 
тӗм уйхирсен плугсен шавӗпе хутшӑнса таҫта кайса 
перӗнсе ҫухалчӗ.

Кӑнтӑрлахи апат вӑхӑгӗнче ҫтена хаҫачӗ кӑлар- 
чӗҫ._Унта та Сахара памӑслантаракан статйасем 
пысӑк саспалисемпе карӑинла туса ҫырнӑран лайӑх 
курӑнӑҫҫӗ.

Ҫапла туШикун иртрӗ, Сахара ҫур кун ӗҫленӗ 
терӗҫ. Пурте лаш нсене гӑзарса килӗсене карӗҫ.

Акӑ йала кӗрсен пӗр колхозник Сахарӑн кӗсрин 
тыха ҫуккине асӑрханӑ:

— Сахар сан тыха ӑҫта?—терӗ вӑл кулма хатӗр- 
ленсе. Пурге тепӗр кана ахӑрса.

— Ыйӑх чӗппи, кайса шыра тыхзна!—терӗҫ.
Сахар лашине кайала ҫавӑрса тйхине шырама

ӗрӗхтерчӗ.
Пулаҫҫӗ иккен ӗҫре ҫывӑрса ҫӳрекен тӑм ка- 

митсем.

Й. Д. ШАКРОВ.

Кулленхи кун йӗркине кӗнӗ тавлашу
В. Филиппӑв ӳкерчӗкӗ.

Тойтерекри (Шупашкар р.)„К'омунисӑм ҫу.1 ӗ “промколхозра 
икӗ ҫекци шугланат. Ҫекци пуҫлӑхӗсем пӗр-пӗринпе килӗш- 
терсе ӗҫлемеҫҫӗ. Пӗри тӑпас ӗҫе тепрпн ҫине йарса пыраҫҫӗ.

Тойтерекри „Комуннсӑи ҫулӗ“ проиколхоз (окцийӗсем ӗҫра.
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Йелчӗкри тӑмпӗшалсем
Кӗҫӗнйелчӗкри вы^ьӑх-чӗрлӗх хатӗрлевӗн пуҫлӑхӗ Ҫмирнов нйунӗн 25-1 

шӗнче парти тасатувӗн пуххине те, ӗҫе ,те пыман. Йалпо предҫедателӗ И 
муратов комунне ӗҫкӗ.ӑшне путоа кабинетра ларнӑ ҫӗртех ӗҫ ӑнӑҫлӑн пу.' 
пырасса шанса тӑн|.

Ишмуратов:— Каларӑм сана ыран ӗҫмелеччӗ, пайан ӗҫмеле марччӗ. 
пӑлбт курмичченех ӗҫ хӑТ'...

Пайан тасату... Тзсату хыҫҫ

Тра^ькасси ку/ьтурлӗхне
Хӗрлӗчутай районӗнчи Трад>касси йалсовет кӑн- 

цед>арӗ хӗрлӗ сӑрпа сӑрланӑ, урамала крыд)Ца ту- 
хакан ҫурта вырнаҫнӑ. Ш алта пӗр уралӑ тенкел ура- 
йӗнче йӑванса выртат, икӗ сӗтел, анчах пӑруланӑ 
пӑру йевӗрлӗ, тайкаланса ларат. Урайӗнче 2-3 сан- 
тиметр хулӑмӗш тӑпра купаланса выртнӑ, кӑнцеле- 
ре пынӑ йут ҫын:,пӑх-ха кайурасем пит нумай пул- 
мала кунта, йепле мӑкӑртса пӗтернӗ“, тейӗ. Ереш- 
мен карти, Мускав урамӗнчи телеграф пралукӗсем 
йевӗрлӗ пӗркӗтесрен тепӗр кӗтессе карталанса алӑк- 
ран кӗрекен сывлӑшпа йавкалана-йавкалава вӗҫсе 
тӑнӑ..

Йалсовет предҫедатӑлӗ Ваҫҫуков колхозӑн вите па- 
тӗнчи навус купи кутӗнче тарӑн ыйха кайнӑ. Лаша 
тулхӑрнӑ пекех харлатарнӑ ыйхӑна.

Ҫумӗнче пӗр ула йытӑ, хуш ӑран такана йевӗрлӗ 
ҫӑвзрӗнчен тухакан хӑсӑка ӗҫсе тӑнӑ. Хӑйӗнчен пӗр-
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малала илсе пыракан
ик утӑм айакра выртакан портфӗлӗ, ҫӳлтен наву( 
йӑтӑнса аннӑран, пӗр кӗтесси ҫеҫ курӑннӑ. Тара( 
ыйха кайнӑ вӑл. Ыйхинче тӗлӗк курнӑ, ку^ь 
турлӑ пурнӑҫа курнӑ. Тырпул пухса кӗртес кампа* 
нийе йал ҫыннисем пурте хатӗрленсе илнине курнӑ 
Йалсовет аллинчи шкулти учитӗлсене,6-7 уйӑх хуш 
ши шалу илеймесӗр ӗҫлесе пурӑнаканнисене, кураӑ... 
Сасартӑк пӗр йытти куҫ патӗнченех чавса илнӗ ӑна 
Ҫакӑн хыҫҫӑн вӑраннӑ вӑл. Анкӑ-минкӗ пуҫӗпе, хӑй- 
не мӗн пулнине чухлаймасӑр, мӗн пур вӑйӗпе, пыр-[ 
шӑҫурӑлса кайас пек: кравул,ҫаратаҫҫӗ!—тесе ҫухӑр- 
нӑ. _Ҫак тискерӗн ҫухӑрнӑ сасса илтсе ватти-вӗтй- 
мӗнӗпех сасӑ йенеле чупнӑ. Халӑх ун патне ҫитсес- 
сӗн шӑлтзх тӗлӗннӗ вӑл кӑшкӑрнинчен. Председа- 
тӗлӗ никам та ҫаратма тытӑнман мӗн, вӑл хӑй, йал- 
советӑн културлӑхне ҫаратма шухӑшланӑ мӗн. .

Ваии



,.Б  И Л £ Т С А Р  Т А  И У« Р  Е “
Елӗк раиояӗнчи^-парти о] ганвзаии 1агатуга"ҫителӗклӗ тагӗрлспмсн. 258 ксм\ нцй>ан 27-шсн ҫеҫ 

учот кагтӑчкиеем ну.твӑ... Ыалтан тӗрӗсленӗ 37 члснтан 11-шӗн ҫеҫ партбнлет пулнӑ.

~  Ҫӳреҫҫб ҫав канҫбрлесэ,1билетшӑн антратса.В >Кашни'куках; „ыран кил“ 1тесе йарвтӑп,— итлемеҫҫӗ.
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Ним шврламасЗр т1чв
Еу, пӗрре тӑватӑп-тӑк тӑвтӑп, штоп, пӗтӗм район 

тӗлӗнтрр еп доклад тунинчен. Хота, еп нихҫан та 
йалсенче доклад таврашӗ туман, пухусенче калаҫ- 
ман. мӗн вӑл тӗттӗм халӑх хушшинче ыӗн пу.стуй 
хзклӑ сӑмахсене сапас... Ҫапла вӗт Корнилч, ӗ!— 
ток! чышрӗ хӑйӗн йулташне Кокшайкин.

— Мӗн ҫинчен тумала-ха санӑн апла доклад?— 
чӗкчӗ Иван Корнилч.

— Паллӑ ӗнтӗ, ҫуракине шкул хутшӑнса ӗҫлени 
ҫиичен.

— Ах, авав! Кирлӗ йапала. Но, ан парӑн... Ха- 
мӑр шкула йӑтмалах вӗт, суй та ан парӑн. Ту, ту! 
Мӑн доклад ту. „П окачат“ тума пуҫласан хӑйсене 
йывӑр ыйтусем пар. Штоп, вырӑнтан антапранчӑр, 
ҫӑварсене уҫма ан ӗлкӗрчӗр. Санапӗлӗҫ вара каы- 
не,—тата нумай вӗрентрӗ Корнилч,района доклад- 
па кайакан Кокшайкина.

Ку калаҫусем Кокшайкин патне районран отно- 
шени килнӗ хыҫҫӑн пулса иртрӗҫ.

— Ей, ей! Ан кай-ха, ҫын! Ма итлеместӗн есӗ, 
мужикла шухӑшпа урамра лапӑстатса ҫӳретӗр. 
Ес пӗлместни пайан ман районри организаци умӗн- 
че мӑн доклад тӑвассияе,—хуса ҫитрӗ района кай- 
ма тухнӑ Кокшайкӗн васкаса пускиле улма лартма 
кайакан Микула мучине.

— Мӗн тумала тата?—хӑрасаӳкрӗМ икула мучи.
— Доклад тума материалсем ҫук, кай, чуп кол- 

хоза! Чуп шкул картиье, унта мӗн-мӗн лартнӑ, ак- 
нӑ, веҫ ҫырса кил, на хут1—хуллинчен тытса ҫа- 
вӑрчӗ тепӗр йенеле мучине.

— Ним те чух ламастӑп, ывлӑм, есӗ каланине, 
ним те чухламастӑп, урӑххисене кала, ҫамрзксене 
кала.

— Ку санӑн „обйективлӑ причинӑ", чуп часрах,— 
шкул тӗлнеле ҫавӑтса чуптарчӗ Микула мучине 
Кокшайкин.

Микула мучи: ку учитлӗ мӗнле ухмаха йернӗ 
пуд)_, тесе ирӗксӗрех витрине лартса шкул патнеле 
ватӑ майӗпе курпунне кӑларса уттарчӗ.

*

— Ма итлеместӗн, пионерӑн примерлӑ п 
пулат.

Пионер, ӗҫ тухманнине кура, Кокшайкинрат 
ҫерӗнсе сиккипех Чӳтайала тарчӗ. Ун хыҫҫан 
шайкин. Ҫӑварӗнчен, чӗлхи йытӑн пек усӑнса 
хачченех чупрӗ пионер хыҫҫӑн Кокшайкин, ҫн 
мерӗ.

* *

Сӑмах Тури—Ҫӗрпӳ касси ҫелком предҫеда 
Кокшайкин илет!—президиумран сӑмах пачӗҫ.

—  Йулташсем, пирӗн учитӗлсем ҫуракине 
хыт хатӗрленчӗҫ, мӗншӗн тесен, хӑвӑрах пӗлетт 
епӗр, ҫуракине боД)Шевикла иртертӗмӗр. Учитл! 
те пит хыт иртерчӗҫ ҫуракине. Колхозниксем  
вӑрма тӑм'а лӗлмеҫҫӗ, ӗҫлеҫҫӗ.

—  Конкретлӑн кала, ҫуракинче колхоза мӗ 
куД)Турлӑ массӑлӑ ӗҫсем патӑр?— ыйту тухрӗ.

— Колхозра миҫе бригадӑра калаҫусем туса 
тертӗр, миҫе ҫтена хаҫачӗ кӑлартӑр, миҫе хут ҫ 
хаҫатсем вуласа патӑр, колхозниксем патне 
тухнӑ-и? ,  '

Ой, ыйту, ой, ыйгу... Кокшайкин пӗр сывлӑш 
пулса тӑчӗ. Аса килчӗ ӑна Микула мучи...

Вӑл ҫведени памарӗ ӑна...
— Давай, давай! Каласа пар, мӗн ш арламас 

—ҫиленчӗ итлекенсенчен пӗри.
Хӑвӑр йенчен мӗн тунине ма каламастӑн 

та!—президиумсем те ҫилленчӗҫ.
— Хӑвӑр тата мӗн турӑр. Ыйту п^ма лайӑх 

ре кунта!—ҫилленчӗ Кокшайкин.
Ыйтусем тата ҫивӗчленсе пычеҫ.
— Хӑш учитӗл лайӑхрах ӗҫлег, сан ҫелко! 

миҫе член?
Кокшайкин ним шарламасӑр тӑчӗ._
— Кокшайкина, ҫелком председатӗлӗ пулса^  ̂

мӗн те ӗҫлеменшӗн хытӑ йатлас тесе йышӑ
лару.

Кокшайкин ним шарламасӑр тӑчӗ.
П Шулгер (СӲ?ек]

Кӗтрӗ-кӗтрӗ—ҫук. Микула мучи ҫухалчӗ. Хӗвел 
ҫӳлеле хӑпарчӗ.

— Кай, кайас! Иван Корнилч калашлӗ, парӑнма 
пуҫласан, хирӗҫ йывӑр ыйтусем те пама йурат.

Вӗҫтерчӗ Кокшайкин хайӗн икӗ туни ҫинче Хӗр- 
лӗ Чутай райпрофсоветне. Ҫул ҫинче ун умӗнче 
мулкачӑ пек сиксе пӗр пӗчӗк ача мӑн ҫулпа 
васка^.

— Ей, ӑҫта васкан есӗ>тӑр-ха!—ача хыҫҫӑн хаш- 
каса чупат Кокшайкин.

Ача тӑчӗ, ыйтрӗ:
— Мӗн?
— Ӑҫта кайан?

_— Колхозсем улма лартса пӗтерни ҫинчен Ҫӗ- 
рӗҫпайне ҫведӗни леҫеп.

— Тавай вӑл ҫведенине мана, вӑл доклад тума 
К И р л ӗ .

— Еп сана паллам.гстӑп, есӗ пирӗн колхоз ӗҫӗ- 
пе мӗн тӑван, хӑвӑр колхоз ҫинчен доклад _ ту,— 
ҫивӗччӗн тавлашат ача (пионер пулнӑ. Мӑйӗнче 
калстӑк). \

Начар фермӑ сысни
Н-ӑ-р-рик, ӑр-рик1 
Апачӗ пултӑрЧӗ пӑртик!..

Нӑрик, ӑрик...
Кунне ҫийесчӗ хӑт пӗр-ик!..
Хӗррӳк... ӳтӗм тӗ хӑрӑк,—
Хут халех кайса ӳк.
Вити вите мар 
Ӑшӗнче лачака—
Хӳтте кӗрсе лар.
Хӗррӳк, нӑр-рӗк!
Ытти фермӑсенче ирӗк.
Уйрӑм пӳлӗмпе тирӗк.
Апатне те нормӑпа параҫҫӗ 
Варлансан та ҫӑваҫҫӗ.
Ӑҫта-ши фермӑ пуҫлӑхӗсен— 

Пуҫӗсем 
Правленийӗн куҫӗсем,

Ӗҫӗсем?.. Е, Никитии.

10



Капииал шухӑшӗ
Германире маркӑ хакӗ чаксах пы- 

ра'1 . Ӗҫҫыннисеи хушшинче хӑйсене- 
хӑисем вӗлерекенсем нукайланчӗҫ.

а п и т а л и с т. Ухмаха йарни мӗн Бӗсвм, 
гӑйсене-хӑйсем персе вӗлереҫҫӗ! Маркӑ курсна хӑ- 
партас пулсан, ытги патшалӑхсен ҫыкнисвм ҫинеле 
пемеле, - ,

Еккей,пӑхма пӗлеймен
— Пӑх, пӑх та кур,—тенӗ Иҫпуханри Макош- 

кӗн коН)ух.
— Мӗн пӑхмали пур. Раз .чӳркпе пӑтратат тӑк— 

5аснӑ ахалтен мар,—тенӗ тепӗр коноухӗ.—Енер 
каҫхине епӗ вӑ.1 кӗсрене кӳлсе выд>ӑх апачӗ кӳме 
карӑм. Чипер чупса пынӑ ҫӗртрех топ! тӑчӗ те 
тӳри тымаррине пӑркалама пуҫларӗ. Ҫ авӑнтахка- 
рӑнчӗ те^ пӗлетӗн-и?

— Ха-ха-ха... Кӗсре вӗг...^ Апла тӑк ӑна ӑйӑр 
патне йарас пулат.

Ҫапла калаҫу тунӑ яыҫҫӑн кӗсрене Турхан квл- 
хозӗн ӑратлӑ ӑйӑр вити патне илсе пычӗҫ. Айара 
пӑхакен Матвейӗва чӗнсе тухса, ҫапла-капла, чуп- 
тарма справкӑ кирлӗ мар, тенине каларӗҫ.

— Какой справкӑ, кӗсресем вад)Д)И спраака 
йантӑ манӑн,—терӗ те сарай айӗнчен пӗр тӑлӑ та- 
тӑ хӳре шӑнӑрне куклетсе ҫыхмали чӗне илсе тух- 
рӗ те: „ - ,

— Тытӑр, кайри урисене талласа лартар!—те- 
рӗ хӑй хӳререн йарса тытса чӗнпе кӑкар.ма пуҫӗи- 
чӗ.

Хӳрнне майласа ҫыхрӗҫ, кайри урисене талла^^ҫ.
Витерен кӑвак ӑйӑра виҫҫӗн тытса тухрӗҫ. Ви- 

терен тухсанах ӑйӑр ик ура ҫине тӑрса, сӑмсисем- 
пе шӑхӑртса кӗҫенсе йачӗ. Сехри хӑпнӑ кӗсре 
ӑйӑр сассипех кӗҫехкайса ӳкмерӗ.

— Ах!— геср ҫӳҫенчӗ Матвейӗв арӑмӗ^
— Мӗн ахлатан, туту ҫӑварна мӗн пӑрнӑҫтарса 

пӑрахрӑн!—терӗ Матвейӗв.
Мӗн пуласси пулчӗ, кӗсре хутланса ҫӗр ҫумнех 

выртрӗ.
— Шыв с а п ӑр !-те р ӗ  пӗри.
Кӗсрене чуптарсан Иҫпухансем кӑйрӗҫ, тыха 

пулат тесе савӑнчӗҫ. Тӗпӗр куннеирхине Иҫпухан- 
сем шолт тӗлӗнчӗҫ.

Мӗн пулнӑ?
— Ыр, хыпасшӗ! Мӗн нуласси, ӗнер чуптарна 

кӗсре пайан тыха пӑрахнӑ. _
—  Ак тӑмаша, мӗнле капла? ФеД)Дшӗр пӑхнӑ 

темерӗр-и?
„Пӑхрӗ“, „пӑхнӑ-“ҫӗртех ҫапла пулчӗ.

— Еккей, пӑхма пӗлеймен. Еккей, чухлайман. 
Кӗсре... ‘Еккей!—тесе Иҫпухансем кӗсрене шелленӗ.

— Еккей сарӑмсӑр пулнӑ инкек—тесе коН)Ух- 
сем тӗ пуҫӗсене хыҫкаласа тыха кайасшене пуҫ- 
тарнӑ.

Ҫапла ,еккей “ пулнӑ Иҫпуханпа Турханта.

I КоН)ухсем хыҫҫӑн Иҫпуханри (Хӗрлӗчутай р.) 
колхозра кӗсре ҫинчен калаҫу пуҫланнӑ. Тӗл кил- 
сен, Турхан колхозӗнчц кӑвак ӑйӑрпа чуптарсан, 
кӗсре килес ҫул ӑратлӑ гыха тума пултарни ҫин- 
чен те халап пулнӑ. Калаҫу хыҫҫӑн кӗсрине чуп- 
тарма Турханах каймала тунӑ. Тепӗр кунне ирхи- 
не Иҫпуханри кӗсрене Турхана илсе пьшӑ.

Кун пеккисенчен тасалатпӑр 
ӗнтӑ

— Стой, ӑйӑр патне йариччен Турханти ветпуВкта 
кӗрсе пӑхтарас,—тесе коН)Ух  ̂ ветпунктра ӗҫле- 
кен Скворцов фед)дшера чӗнсе тухнӑ.
; - -  Мӗн пуднӑ кӗсрене? Хырӑмӗ чикӗнет-и? 
Жлизмӑ лартас.

— Тӑхта-ха, клизмӑ мар... Понимайӗш, хӳрине 
выд>атат.
I — Ну тӑк што! Клизмӑ лартма хӳре чармасЕ 
;■ — Апла мар-ха... Пирӗн шухӑшпа вӑл пӗтӗленес- 
[шӗн, чупасшӑн пулӗ тетпӗр,—терӗ ко^ьух!"— Чуп- 
ларма сантан справкӑ кирлӗ.
I — Мӗн справки, чуптарма справкӑ кирлӗ 

1 мар,—терӗ феД)Шӗр Скворцов.

—  Таоатрӗҫ?
—  Ҫук, никам та мар, хамах пушатрӑм та, уишӑн 

хамапартирен тасатрӗҫ.
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Сӑлтав пуртан
Куславка районӗньн Минкеш йалсо- 

вет предҫедатӗлӗ хӑй патне ӗҫпе' пк- 
ракансее хӗненисем пулнӑ.

Йӗплӗ ҫӑма
Пулӑ чӑлхи.

Гоголӗн ухмаха йӗрнӗ ҫынни Попришчин г 
пурнӑҫӗнче ҫакӑн пек ӗҫ пулнине курнӑ: Ан! 
ҫыранӗсем патнеле пӗре икӗ пулӑ ишсе пыр 
никам ӑнланмала мар чӗлхепетемӗскерле сӑмахс 
каларӗҫ, тет те, кайала ишсе кайрӗҫ, тет.

М алала ҫав пулӑсене мӗн пулни ҫинчен ег 
пӗлместпӗр, ҫапах та вӗсен чӗлхипеле ҫыхӑну ӗҫ' 
че ӗҫлекенсем усз курма тытӑкнине лайӑх пӗл> 
пӗр. Акӑ Вӑрмарти ҫыхӑнуҫӑсем радиограмсе 
мӗнле ҫырса параҫҫӗ.

,Всем Райком парти РайОНО. Гвацет третева те 
трицет майева проводигся Радио пӗреклички вопро( 
окснчанин учебнбго года подготовка новому Вызыв 
ся все райсны“...

Хӑш пулӑн чӗлхн-ши ку: ҫӑрттан чӗлхи-ши, ( 
. пах чӗлхи-ши?

Вӑрттӑн шухӑш.
„Ш ехераздара“ („1001 каҫ*) каланӑ; „Вӑртт 

шухӑшна никама каламасӑрах, пур ҫынран та пыта 
са усра, мӗншӗн тесен есӗ ӑна ыттисене шан 
парсассӑн вӑл вара вӑрттӑн шухӑш хисепӗнч 
тухса ӳкет‘'тенӗ.

Кашмаш (Тутаркас районӗ) кооперативӗнче ӗ 
лекенсен вӑрттӑн шухӑш пулнӑ. Вӑл шухӑша вӗс( 
малтан никама та каламан. Кайран пырӗсем йарӑ 
ма тапратсассӑн, вӑрттӑн шухӑшне пурнӑҫакӗрти 
таварсене ӗҫкӗле ҫпекуд>антсене сутма тытӑнн 
Ӗҫнӗ чухне хӑйсен вӑрттӑн шухӑшӗсем пурнӑ( 
кӗнипеле хавасланса йурӑ йурлама тытӑннӑ. Иу] 
рине „Капкӑн“ илтнӗ. Халӗ ӗнтӗ вӗсен малташ 
чнухӑшӗ вӑрттӑн шухӑш пулса тӑраймарӗ, пӗтӗ 
йал, пӗтӗм республик пӗлекен шухӑш пулса тӑч

—  Ма есб собранире мана хирӗҫ тухса каларӑн. 
Шӑлна ҫырт терӗм сана, есб... '

-Тӗрлӗ шӑршӑсем.
—  Шӑла ҫыртасчӗ те, анчах иртнб праҫникре 

ху ман малти шӑлсене пӗтӗмпвх ҫапса хуҫрӑн-ҫке.

Пысӑкран та „пысӑк“ парне
„Колхоз пурнӑҫӗ" хэҫат хӑйӗн 29-^ӗш номӗ- 

рӗнче питӗ пысӑк хаваслӑхпа ҫапла пӗлтерет:

Толстой ҫырнӑ; кашни кил-йышӑнах хӑйӗн шӑр 
ши пур, тенӗ. Толстой калани тӗрӗсси ҫинчен иь 
келенсе тӑмали ҫук. Кил-йышӑн кӑна мар, кашн 
хуҫалӑхӑнах хӑйӗн шӑрши пур. Акӑ, сӑмахран, Ю 
ҫӗнйелчӗк районӗнчи Ш ӑмалак КҪ шкулӗн хуҫа 
лӑхне те хӑйне расна шӑршӑ ҫапнӑ. Унран вил 
шӑрши сӑмсана ҫапат: 4 сысна, 21 пуҫкролцк вил 
нӗ унта.

Ҫав хуҫалӑхӑн выд^ӑхӗсене пӑхакансене те виле) 
шӑрши ҫапнӑ, теҫҫӗ шӑршласа пӑхнӑ сӑмсасем. !

„Тури-Кипеккассинче пиҫм око^ц  Ваҫҫилйӗв 
„Кустар“ колхоз ҫумӗнче тӗрлӗрен тӳлевсеи 
фронтӗнче лайӑх ӗҫленӗ. Вӑл майӑн 12—22хуш- 
шинче 1502 т. иккӗмӗш пйатилеткӑн кккӗмӗш 
кӑларӑмне сарнӑ. Уншӑн ӑна ,,Кустар“ колхоз 
ҫумӗнчи парне комиҫҫи 12 перус парса парне- 
ленӗ“.

Шӑппӑн, шӑппӑн.

12 пирус?! Пысӑк парне! Парнинчен тепысӑкрах 
комиҫҫире ларнисен тӑмран тунӑ ҫамкисем.

Шӑппӑн, пит шӑппӑк вулӑр ку заметка^ Хыт 
саспа вулама йурамаст. Хытӑ, сывлӑша чӗтренте 
рекен сасӑпа вуласан, Иванӑври_ кирпӗч савӑч 
тунӑ кирпӗчсем никам тӗкӗнмесӗрех сапаланаа 
кайма пултараҫҫӗ. Вӑл савӑтра брак май уйӑхӗнч 
15 процента ҫитнӗ.

Брак кирпӗ.чҫем нумай, брак ҫынсем те нуиа( 
унта.
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Пӑрӑҫ прикашчик
— Ай, ай, ыйӑх килет, пайан питӗ сахал ҫывӑр- 

1ӑ—тесе тепӗр хут ҫывӑрма выртрӗ Тутаркас ра- 
юнӗнчи Ш ашкар йалпоаӗн ҫумӗнчи Чураккасси 
йрӑмӗн лавкинче сутакан П ерцов прикашчик.

— Ара, мӗн туса ҫывӑратӑн ҫаплах, кӑнтӑрла 
!ртрӗ вӗт! Пӑх-ха лавкана мӗнчул халӑх пухӑннӑ, 
инсем мӗн тейӗҫ сана татах ҫывӑрсан. Тӑр час- 
13Х,—тесе тӗртет тӗлӗрсе выртакан упӑшкине 
рӑмӗ.
Лайӑх ҫывӑрнӑ ҫӗртен тӑратнӑш ӑа вӑрҫса ним 

нмесӗр, питне аллине ҫумасӑр, лавка уҫҫине илсе 
рхрӗ. Лавка йенеле пӑхрӗ те пӗр 10—15 ҫын тӑ- 
1т лавка умӗнче.
— Мӗншӗп есӗхаличчен тухмастӑн, л^анӑн пайан 

ӗнтӗре каймалаччӗ, тикӗт ҫук пирки тӑгӑм, есӗ 
1! пулин лавкана халиччен уҫмасгӑн. Меншӗн каҫ 
/личчен ҫывӑрмарӑн,—тесе вӑрҫат Макулӑй.
— Мӗн кӑшкӑратӑн ,есӗ, ай манӑн есӗр тесе ҫӗ- 

ӗпех лавкара тӑмала, халӗ уҫнӑ, тем кирлӗ тата 
ана. Давай еппин тикӗг лакунне,— тесе турттар- 
а пуҫларӗ-тикӗте.

Аллисем пӗгӗмпех тикӗгленсе пӗтрӗҫ.—Давай 
кҫа 73 пус,— терӗ. Микулай кӑларса яачӗ. —Кун- 
а санч ЬЗ—пус ҫех, давай тепӗр 20 пус,—тег. 
1икулайпа прикашчик ҫӳҫе ҫӳҫӗнех вӑрҫма пуҫла- 
ӗҫ. Улталама шутланӑ мӗн пӑраҫ пек -.йӳҫӗ Пер-
,0В. '

Хурапхасем
концертра

Унган Вӑрманкасран ҫу заготозкн пама пынӑ 
• Кабуркинран ҫуне илчӗ, Тикӗтлӗ аллиле тытса 
ӑва тикӗтлесе пӗгерчӗ, тарасиеем тӗрӗс мар, грам- 
м вырӑнне укҫапа тургтарат. Пысӑк 5 пус 
924-мӗш ҫулта тухни) 5 грам т /р гат , 20 пусли 

5 грам. Кабуркин прикашчи.че:

I'— Чипер ҫыв, мӗншӗн ҫуне хутпа тытмзрӑн! Ҫу 
панӑшӑн нимӗн те памаҫҫӗ-и?—тесе ыйтрӗ.

— Мӗн памала сана, пӑх-ха ӑна, ҫӑмарти чзх- 
ине вӗрентесшӗн,—тесе кула пуҫларӗ ҫынтаи. '
Ун хыҫҫӑн тата ҫынҫем йулсаччӗ, анчах вӑл 
нтӑрлахи апат тума кайатӑз тесе лавкана хуп- 

1ӗ.
Халӑх кӗтсен-кӗтсен, тепӗр сехет ҫурӑран тин 

аычӗ. Апатие те ҫав тикӗтлӗ хура аллипех ҫинӗ 
1ӗн вӑл.

Ун хыҫҫӑн ача йаҫли вал).Т)И ҫав тикӗтлӗ аллинех 
турттарса пачӗ.

— КуЛ)Турлӑ суту-илӳ. Ун ҫинчен илтмен те, тет 
1ураккассинчн лавка прикашчӗкӗ. Перцов йул- 
«ш.

— Никам та калаканни пулман-и вара, ӑнз ун 
инчен? .
— Калаканни пулнӑ та, татах, тепӗр хут „Кап- 

:Йн“ урлӑ каласса кӗтсе пурӑниӑ вӑл.

Сӗнтӗрвӑрри районӗнчи Хурапхари- 
,13-ыӗш Октабӗр* кол.хозра К01ьух- 
сем лашасене ҫктермели, сӗлӗсене 
вӑрлаҫҫӗ. Счетовочӗ те вӗсем майлӑ 
ӗҫлет.

" Ш

Дртйсткӑ (йурла1г):

Пкрӗн лаща ху||а тур, 

Сӗл парсан сӗт ҫимест. 

Бӑл ҫииесси ҫийӗчча уе.

КоЧ)УХ (счетоводз):— „Вӑл ҫийееси ҫийеччӗ 

те“, анчах есӗ ӑз панипе епӗр коЦ)ухӗсем 

лаласене ҫчтермели сӗлла вӑрлэса пырат 

Ҫидӑр Вор'*бйое. пӑр*ҫке.

13



ВыЛ)ӑх кӑшмане

. 0

Цинкографи цехӗнче ӗҫле- 
кенсем

Ку кӑшмана тем чухлӗ хырӑмӗ выҫсан та Сзрйв- 
лӗнчи (йетӗрне р ) кулак ачинв И. В. Долгова ан 
ларӑр. Вӑл 1934-мӗш ҫултв 6 уйӑх хушшинче 44 ӗҫ- 
кукӗ ҫеҫ тунӑ колхозра ӗҫлесе. Хырӑмӗ выҫсан хӑ- 
йӗи ывӑҫ тупаине бмср вырттӑр вӑл хглӗ те, хӗл- 
лв те.

Кунта Чӑвашиздатӑн 1-мӗш номӗрлӑ типографину 
цинкографи цехӗнче ӗҫлекенсен сзнӗсем ҫелӑнм! 
лаччӗ. Вӗсем ,,Капкӑн“  вяЛ}'Ь'' клишесем лнт ч1 
мар туса пэраҫҫӗ. Анчах ӗҫлекенсем, пкрӗн фот1 
грӑфсем пырсан, хӑшӗ хӑйсен картинсене ӳкереке 
аппарат ӑшне кӗрсе, хӑшӗ аптвчкӑ шкапӗ ӑшке кӗр( 
пытӑнса пӗтнӗ. Ҫавӑнпа вӗсек сӑнӗсвне ӳкерсесн| 
кӑтартмашкӑн «лай килмерӗ.

Пӗре вӗрейнӗскер.
— Кеушлӗ есӗ те турра ӗненетӗн?
— Мӗн калаҫатӑн есӗ, турӑ хупламанскер, епӗ— 

тӗне хирӗҫ ҫав тери вирлӗн кӗрешсе пыракан- 
скер—турра ӗненетӗп-и.

— Ӗнӗнместӗн пулсан мӗншӗн кашки сӑмахрах 
турра асӑнатӑн?
' — Кам, епӗ-и? Турӑ ил^ӗрех сана капла кала-.. 

н ӑ ш ӑ ш ^
— ара,  халӗ те асӑнса илтӗн сисеймесӗрех.
— Ей богу, асӑрхайманнипе пулнӑ вӑл.

' — Акӑ кал л ех .'
— О, тур-тур-тур! Мӗн ес ҫыпӑҫрӑн-ха мап ҫума?

— Сана-.епӗ кирлӗ мар хӑнӑхуран хӑтӑлтара( 
тетӗп. , '

— Кай! Ан калаҫса тӑр, есрел ҫӳри!
— Авӑ есӗ ху та  сис€йместӗн персе йаратӑ| 

Турӑ та, есрелӗсем те, Фуйттан та ҫук тӗнчере,н 
илтнӗ пулӗ ӗнтӗ есӗ ӑна? I

— Кам сана пур тет. Тур ҫырлахтӑрах ун п6 
каласран.

— Турӑсене, шуйттансене асӑясах есӗ социаля 
сӑм обчӗствине кӗрсе кайасшӑн-и-ха?

— Тфу, шуйттан ҫӑпали! Мӗн ес...
— Ҫӑпали пулсасӑн, шуйттанӗ те  пулӗ апла са 

шухӑшпа?
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Пцйма кайиЗ-пбтсе килнӗ
(Тӗне хирӗҫ задач).

колхоза килӗштермен турра ӗненекен ватӑ хрес- 
вӗн пуйас килнӗ. Кӑсйине укҫа чикнӗ, тет те, 
рӗ, тет, чиркӳве.

Ей, турӑ, атте турӑ! Пар' мана тархасшӑн 
а. Ман кӑсйере мӗн чул пур, ҫавӑн чухлӗ пар. 
сана 25 тенкӗлӗх ҫурта лартса парӑп. 
ӳрӑ ҫавна укҫа пачӗ, тет. Ку 25 тенкӗлӗх ҫур- 
лартрӗ, тет.
'ата тепӗр хуг чиркӳве пыра!' ҫав чӑваш. Кал- 

(х турра кӗл тӑват; Ей, турӑ, мӑн турӑ! Пар ма- 
тарахасшӑн укҫа. Ман кӑсйере мӗн чухлӗ пур, 
!§н чухлӗ пар. Еп сана 25 тӗнкӗлӗх ҫурта Ларт- 

1парӑп“. Турӑ ҫавна укҫа пачӗ, тет, ку 25 тенкӗ- 
I ҫурта лартрӗ, тет.

Виҫҫӗмӗш хут пырат чиркӳве ҫак чӑваш. Тата 
пуҫҫапат турра: Ей, турӑ, атте турӑ, пар мана 
тархасшӑн укҫа. Ман кӑсйере мӗн чухлӗ пур, ҫа- 
вӑн чухлӗ пар. Еп сана 25 тенкӗлӗх ҫурта лартса 
парӑп. Турӑ ҫавна укҫа пачӗ, тет. Ку 25 тенкӗ- 
лӗх ҫурта лартрӗ, тет те, кӑсйере пӗр пус та 
йулмарӗ. тет. Колхозник пек пуйан пурӑнакан 
пулаймзрӗ, тет.

Пӗлес пӳлат; ҫав турра ӗненекен чӑвашӑн малтан 
чиркӳае пынӑ чух кӑсйннче миҫе тенкӗ пулаз.ши? 
та т а  турӑ ӑна мӗн панӑ?

' Кам ответне тупат, колхоза кӗмесӗр пуйма шут- 
лакан уйрӑм хуҫалӑхлӑ хресченсене кайса калӑр.

ЧсчекМ ҫурпунне^ чечеплӗ ир! 
Ҫӑвар тулли кулаш еат кукамай, 
гДулма вӗрентЫр ӗнтӗ ет/р^^^—  

Тесе калтп хӑй кулнӑ май.

Социалисам тӑвакансен ҫӗнтерӳлӗ савӑнӑҫӗ йӗри- 
таврах кӗрлесе тӑнӑ вӑхӑтра чӑвашсен сатирӑпа кулӑш

-  Ш У Р Н А  Л Ӗ

К А П К Я Н
кашни куЛ)Турлӑ ӗҫҫыннин кнлӗнчех пуласшӑн.

Кашни пуштӑ 
уйрӑмбнчех

X А К Ӗ:

3 уйӑха— 75 пус, 
6 уйӑха— 1 тенкӗ те 50 пус, 

12 уйӑха— 3 теннӗ.

ҫырӑнса илме 
пулат.
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районенчи Автанкассинче

Аатанкасси йапсовзт прадҫэоатвпӗ: -Ей-вх-ха-ха! Ий/Л) уитхб тв ҫитрв. ({улпала мана хертвквнв!! 
пулмэла ҫӳрвҫҫӗ. Ытти колхотсем утӑ ҫулма та тухнӑ тени илтӗнвт. Улӑхсене взлеҫсв пама вӑх1 
ҫитвт тв пулӗ ӗнтӗ тепӗр уйӑхран.


