
АВГУСТ Ш 4 ҫ, Пвтӗя тенчври пролетарисен, пӗрлешӗр!

Т а в а р  и л е к 8 и : М а  лайӑх виҫмесӗрех илсе паратӑн вара? 
П р и к а ш ч и к :  Курмастӑни вара есӗ, походлӑ панине. 
(хӑш-пӗр прикш чиксем мӗнле виҫсе панине асӑрхӑсах тӑмала).



Прикашчик
Капаш р-чи Вӑрӑмпуҫ йал коопера- 
тив прикашчике Вакӑв Христун пӗр 
уйӑх ӗҫлесох 7&0 тенке растратӑ 
тупӑ.

/ V

Кооператив пирӗн вамӑр.
Ун ӑшне есир пӑхсамӑр:
Дх-ти мур!
Пӑх та кур!
— Тем тесессӗн тем те п ур!' 
Чӗререн ӑна йуратӑн, _
Кӗрсенех куҫпа к ур ат й н :  
Вакӑвсем...
Ҫӳп-ҫапсем...
Ах илемлӗ-ҫке мурсем!
Ӗҫлеме те питӗ пӗлнӗ,
Тавар хакӗ те йӳнелнӗ:
Пӗр кӗренке пулӑ пур,
Ҫур червонцӑ .. йӳнӗ мур!
Ак кунта епӗр тӑратпӑр:
— Здравствуй. Вакӑв, кооператӑр, 
Йепле пурнан? Мӗн паран?
Тупӑш йепле лавкаран?
Сӑмах чӗнмест, ой-ой-ой!
Чӗлхи ҫӗтним. Пут немой?
Вакӑв, кил-ха, ес ан тар,
Пӗ^ хӳре хӑт пулӑ пар!
Кам ҫуратвӑ-ши ӑна?
Ш арламаст каллех кайаннӑй! 
Еккей, пулат кам чӗре:
Пурнат значит тӗнчере!^ 
Йумахлама ку ҫын манвӑ,
Хӑй вӗт славни шыҫмакланнӑ: 
Тумтири хуҫа пекех—
Канфет ҫийет хӑй текех.
Пӗр кӗтессе кайса ларчӗ,
Кӗсйерен канфет кӑларчӗ,
Сӑнӗ лайӑх. Пит хитре,
Каҫӑр сӑмси пӗр витре!
Акӑ пычӗ матур хӗр,
Хайхи Вакӑв хӗпӗртерӗ:
— Килех, тусӑм,

Еп—хавас... -
Ну, кала-ха, мӗн парас? 
Кулкалат леш хӗрӗ вирлӗ,
Тути хӗри хӑйӗн хӗрлӗ.
Пичӗ—шурӑ,
Пӑх, палла:
Ш катит тунӑ пурпала.
— Ех, ес тусӑм, Вак Христунӗ, 
Укҫине ара кам тунӗ?
Сахӑр пар-ха кӗтмеле...

. Ҫурри пултӑр пӗтмеле.
— Йурӗ, йурӗ! Савнӑ хӗрӗм... 
Сана арӑм тӑвас терӗм...
Илех, акӑ шоколад.
Каҫхине пойдем гул^ат.
Кирлине Христун турттарчӗ, 
Паллах, хӗрӗн хуйхӑ тарчӗ.
— Сывӑ пул-ха,— вӗҫмеле....|
Еп кайам-ха килеле!
Ах, прикашчикӑн апачӗ...
Хай хӗре канфет та пачӗ. 
Тухса шурӗ леш вара,— 
Канфет хыпнӑ ҫӑвара...

Халӑх сучӗ ӗҫ пуҫланӑ, 
Пирӗн Вакӑв кӗҫ ҫакланнӑ. 
Ак ӑҫта вӑл шоколад. 
Христун тути йӑл „кулат“. 
Ӗҫӗ—уҫӑ. Ӗҫӗ—паллӑ.
Укҫа тухман ҫичҫӗр аллӑ... 
Ах, прикашчик,
Мӑн тута,
Унпа лекнӗ вӑл сута!
Сут пит лайӑх ӑс-тӑнпачӗ. 
Пӗр ҫулталӑклӑх ӗҫ пачӗ. 
Ну, прикашчик, хӗпӗрте, 
Шлепкелентӗн есӗ те'

Марк Аттай.

Пахчари к)[шак
Филипов питӗ лайӑх ҫын вӑл. Есӗр Филипов 

камне пӗлместӗр. Филипов Канаш райвнӗнчи Ас- 
хва йалсовет ҫекретарӗ пулат. Есӗр Филипов мӗн 
йуратнине пӗлместӗр пулсан, каласа парӑпӑр. Ку- 
шак шӑшийе мӗнле йуратат, пирӗн Филипов та 
пахчари панулмисене ҫавӑн пекех йуратат. Фили- 
повӑн уйрӑмлӑхӗ те ҫакӑ ҫеҫ.

Йалсоветӑн кулакран туртса илнӗ пахча пур. 
Панулмисӗр улма йӑвӑҫҫисемпе хуҫӑк туратлӑ 
ҫӗмӗрт йӑвӑҫҫин тураттисем хушшинче пуш вӗлле- 
сем хӑлтӑртатса лараҫҫӗ. Вӗсен ӑшӗнчен сӑпсасем, 
йе симӗс шӑнасем нӑйлатса вӗҫсе тухса кайаҫҫӗ.

Пӗр ҫамрӑк ачапа хура кӗпелӗ хӗр Филипов 
хушнипе пахчара тӑрӑшсах ӗҫлеҫҫӗ. Ачи ҫӗмӗрт 
тӑрне хӑпарса кайнӑ та  Филипова турачӗпе те, 
сапакӑн га ҫӗмӗрт хуҫа-хуҫа парат. Хӗрӗулмуҫҫи- 
рен улмуҫҫи ҫине ҫӳресе панулмисене ревиҫилет.

Филипов хӑй ват ӗне пек лап сарӑлса выртнӑ 
кавӗлесе панӑ ҫимӗҫсене ҫӑтса выртат

Филипов хӑй ҫӗмӗрт тӗрне тем тусан та хӑп 
рас ҫук, мӗншӗн тесен унтан ҫуртри,. выракана
курма пултараҫҫӗ. Йалсовет пахчвнчи кайӑк ^
рен хӑрат Филипов. Унтан ҫӑлӑнма чейелӗх Ы 
лӑ ӑсӗ пур Филиповӑн.

Ҫавӑнпа та Филипов Анат Сурӑмри Мирун к)1 
йуррине йурлат: 1

„ӳТахчи пахчи,
Йалсовет пахчи, I
Улма ҫисе ӳсрӗмӗр*. {

Филипов ӳснӗ, каччӑ пулнӑ. Анчах есӗр ӑна» 
хӑҫан та йалсовет канцел^аринче кураймӑр. Кур|| 
тесессӗн те йалсовет пахчинче ҫеҫ курӑр.

К. М. Гвни-Гв1Ь



Район центӑрне ҫитнӗ ҫӗре лашам тарларӗ. Тар- 
ламастчӗ пулмала та, анчах иртерех ҫитес тесе 
васкарах хӑваларӑм пулмала. Ҫывӑх ҫул мар, пӗре 
килнӗ пек чухне райҫӗруправленине те, райфона 
га кӗрсе ӗҫсем тумала. Ҫавӑнпа та . уҫӑрах килсе 
1ас ҫитес тесе лашама хӑваларах патӑм.

— Райҫӗруправлени пуҫлӑхӗ пур-и?

— Пурчӗ таха, ответлет ҫинчерех ҫамкалӑ хӗ- 
(ӗк куҫлӑскер. Вӑл камне епӗ пӗлместӗп.

— Час килет-ши?
— Темле.

— Мӗнле темле, есӗ хусамӑр служӑшчисене пӗл- 
иесен—кам пӗлмеле, чӑтайманнице сасса хӑпарта- 
:ах ыйтрӑм.

— Есӗ мӗн манпа харкашатӑн, епӗ хам та Уй- 
Кас колхозӗн предҫедатӗлӗ Иванов пулатӑп вӗт, 
уайҫӗруправлени пуҫлӑхӗ ҫук пирки ҫеҫ унӑн вы- 
})ӑнне чӗлӗм туртма кӗрсе лартӑм.

—- Ай, апла-и.
— Ҫапла ҫав.
— А есӗ йулташ, ыйтрӑм тепринчен.
— Епӗ тожӗ.
— Мӗн тожӗ.
— Йалсовет предҫедатӗлӗ.

Лэрсан-ларсан ахалех ҫавӑрӑнса тухрӑмӑр.—

|1аттур ӗҫлеҫҫӗ шелмӑсем, 7—8 служӑшчирен 
ӗри те йулман, пурте йала колхозсене саланнӑ 
ктӗ, тесе тухрӗ ман хыҫран пӗри.

 ̂ Кӗтӗм Райҫутпайне. Кӗҫӗн вӑтам шкул директӑрӗ 
кӗнекесем илме хушса йанӑччӗ те ҫавсене тийесе 
кайас тетӗп.

— _Сыв_ӑ-и, терӗм кӗрсенех. Мана хирӗҫ пӗри 
ге пӗр сӑмах чӗнмерӗҫ. Сӗтелсем хушшинче пӗри 
«етрат ҫине_ кӑтра ҫӳҫлӗ майрасем ӳкерсе ларат, 
гепри шӗвӗр шалча пек метӑр тӑрш ӗ чӑрканӑ 
алкаркка ӗмет, виҫҫӗмӗш ӗҫисе йанӑ хӑйарӑн хуп- 
кине тураса ларат.

— Сирӗнтен хӑшӗ кӗнекесем парса йараканни, 
Кйтрӑм вӑхӑта нумай иртерес мар тесе.

-- Епӗр хамӑр та кӗнекесем патне ки^се те, ни 
айҫутпайӗн пуҫлӑхӗ, ни инспектӑрсем ҫук терӗҫ. 
1ирлӗ ӗҫлеҫҫӗ значӑт; ӗнсиҫене те хыҫма вӑхӑт 
упаймаҫҫӗ, шкулсене ҫӗнӗ вӗренӳ ҫулне аван ха- 
•{рлентерес ӗҫпе хыпаланаҫҫӗ, тесе тухрӑмӑр.

— Райфо ҫакӑ пулчӗ-и?

— Ҫакӑ та-ха.
— Кзм ҫакӑнта чек ҫырса парат?
—  ?
~  Ай ҫырса параканӗ ҫук-и?
— Ҫук ҫав, йала кайнӑ пулмала.

— Да, йала кайнӑ-пулмала. Ну мӗн тӑвӑпӑр-ха 
ӗнтӗ вулаканӑм. Чӑнахах учрежденинчи йулташ- 
се^ йалсене, колхозсене саланнӑ пулсан аванччӗ. 
Вара епӗр те тепӗр чух килме килӗшӗпӗр. Анчах 
тӑ<та-ха, ҫав Райф о пуҫлӑхӗ Коротков йулташ 
мар-иха?

— Ҫавӑ, ҫавӑ!

— Ей йулташ. Ан кай-ха, икӗ уралӑ кӗсруна 
тӑрат-ха, кӑшкӑртӑм, района килнӗ чухне пӗр ӗҫ- 
не те пулин туса кайас тесе.

— Ҫакӑ хут тӑрӑх есӗр-и чек ҫырса параканӗ?

— Епӗ мар. Авиҫӑ ман хыҫран манӑн бухгалтӗр- 
сем велоҫипедпа килеҫҫӗ. Вӗсенчен ыйт,—терӗ те 
ларчӗ те вӗҫтерчӗ.

Чӑнахах унйн хыҫӗнчен 15—16 ҫын велоҫипедпа 
йӑрлаттарса килеҫҫӗ. Йӑр й-ӑ-ӑ-р кайаҫҫӗ. Кайсан 
кайсан пурте пӗр харӑс чӑнкӑ-ӑ-р тутарса илеҫҫӗ. 
Ҫавӑ 15—16 ҫын хушшинче 1—2 ҫынна ӑҫтан пал- 
лан, Хыҫҫӑн кайам-ха, тен чарӑнӗҫ. Чупрӑм хыҫҫӑн. 
Район центӑрӗн хӗрне ҫитсен кайала ҫавӑрӑнчӗҫ 
те мана хирӗҫ килме тытӑнчӗҫ. Хытӑ килеҫҫӗ. 
Кӗҫех хама таптаса' кайачӗҫ. Иртсе карӗҫ, курӑн- 
ми пулчӗҫ. Ҫапла аппаланса ҫӳресен чылай вӑхӑт 
иртсен РИК ҫуртне кӗрсе, Райҫутпай инспектӑрӗн 
сӗтелӗ умне пытӑм.

— Инспектӑр есӗр пулатӑр-и?
— Епӗр.
— Кӗнекесем илсе кайасшӑнччӗ те.
— Кӗнекесене инспектӑр памаст, а кӗнеке пара- 

канӗ вглоҫипед ҫинчен анмаҫӑрах киле карӗ.
— Кунта ӗҫ тухмарӗ.
— Райзо пуҫлӑхӗ есӗр и?
— Епӗ.
— Ҫавӑ улӑштарнӑ тыррӑн квитанципе укҫа...
— Ты что колхозник, халӗ 5 сехет ҫитет, а есӗ 

укҫа илесшӗн ҫӳретӗн. Ну кайӑпӑр.
Ҫӑварне курак пек карчӗ те 5—6 ҫын вело- 

ҫипечӗсене ҫавӑтрӗҫ те тухрӗҫ те кайрӗҫ. Епӗ 
тепӗр пӳлӗме ҫеҫ кӗрсе тухасшӑнчӗ, анчах сарла- 
ка туталӑ сторӑш кутран тапсах кӑларса йачӗ. 
„Вирлӗ ӗҫлеҫҫӗ шелмӑсем*. Малала' та кун пекех 
ӗҫлесен велосипечӗсем ҫине лартса кутран тапсах 
килеле ӑсатмала пулат пулӗ.

Ил. Сӳпенке.

♦♦



Епӗ камне, епӗ мӗнле ҫынне, епӗ мӗнле фор- 
мӑлине есӗр никам та пӗлместӗр. Епӗ хам пӗлетӗп, 
пӗлсен те калама ман хӑйу ҫитеймест. Ну, есӗр, 
вулакан.йулташсем, калама пултарӑр ҫапла, кала- 
масӑн шутлама;

— Ҫын, пуҫлӑ, пуҫ ҫинче куҫ, хӑлха, тата шӑршӑ 
пӗлекен самса текен йапала пур тейӗр есӗр. Ку 
чӑн-ха ӗнтӗ.

•
Калзҫакан оргӑн, тута текен йапалине пытарса 

хӑварсан вара епӗ ҫын майӗ ӑҫтан пулатӑп-ха. Епӗ 
урампа иртсе пынӑ чухне ман ҫине кам пӑхас кил- 
се пӑхӗ вара.

Конешнӑ, манӑн тута та пур. Епӗ вара калаҫма 
питӗ те йурататӑа. Сарӑ, кӑтра ҫӳҫлӗ, хӗрсене йу- 
ратнинчен те ытларах йурататӑп ташӗ калаҫма.

Вӑт, епӗ пыратӑп урампа, чӗлхем калаҫат. Йул- 
ташсем итлеҫҫӗ, еаӗ хам итлетӗа-и итлеместӗп и, 
вӑл сире кирлех те мар пулӗ.

Урампа пыратӑп, чӗлхем калаҫат терӗм вӗт-ха 
епӗ сире. Утатӑп, калаҫатӑп. Ним палламан, йут 
ҫынсемех ман сӑмахсене итлеме тытӑнаҫҫӗ. Вара 
хӗрлӗ плошчӗтрен Атӑл Хӗррине тухичен ман ҫум- 
ра пӗчӗк театӑр пулат.

Пурте пӗҫҫисем тӑрӑх аллисене шарт ҫапсах ку- 
лаҫҫӗ.

Чӑнах та, пӑхатӑп епӗ хамӑн зритӗлсем ҫине, 
пурте кулаҫҫӗ. Шурӑ шӑлӗсем тухса ӳкес патнех 
ҫитнӗ. Ҫавна курсан епӗ хам та хӑраса ӳкрӗм. Ҫа- 
вӑнпа та калаҫма чарӑнтӑм.

Тӳррипе каласан, епӗ хам чӗлхепе калаҫсан ҫын- 
сене култарма пултаратӑп. Халӗ ӗнтӗ, тата ҫырса 
пӑхас тетӗп.

Алфавитӑя пӗрремӗш саспаллине алла май йар- 
са тытамха— „а“ саспаллкне. Ҫав „а“ саспаллин- 
чен пуҫланакан хушаматсенчен чи йуратни те ман- 
шӑн Афанаҫӗв хушамат пайанлӑха. М алала кама, 
мӗнле хушамата йуратасси паллӑ мар-ха мана.

Епӗр, унӑн йатне Феодӑр тесшӗн. Ҫапла ӗнтӗ 
халӗ хушамачӗпе йатне пӗрле хушар та, Афанаҫӗв 
Феодӑр тӑвар.,

Епӗ сире ҫав Афзнаҫӗв Феодӑрпа паллаштарас- 
шӑн, Вӑл та ман пекех, пуҫлӑ, пуҫ ҫинче куҫ, хӑл- 
ха, тата шӑршӑ пӗлекен сӑмси, путылкӑри ерех 
хӑш шкапра ларнине сӑра пички хӑш нӳхрепре лар- 
нине пӗлекен сӑмси, сӗт-ҫу, аш-какай, ҫӑмарта ту- 
типе сӗткенве пӗлекен тути-ҫӑварӗ, чӗлхи, тата ыт- 
ти те пур.

Ҫ авӑнпата епӗ сирехам  та наллаштарнинчен ни- 
мӗн усси те ҫук пулӗ тетӗп.

/
Афанаҫӗв Феодӑрпа паллаштарсан усӑлӑ та а

Афанаҫӗв Феодӑр ватӑ комунис Тутаркас 
йонӗнчи Утаркӑ йалӗнчи „Пархатар* колхоз 1 
ҫедатӗлӗ пулнӑ вӑл.

Еҫленӗ колхрзра. Ӗҫленӗшӗн тырӑн та, укҫ 
илнӗ. Нумай илме тӑрӑшнӑ.

Ш упашкарти йалхуҫалӑх снабженине авӑн 
мали машинсем тата плугсем илме заказ панӑ п

„ Ҫав числана Ш упашкара машинсем илме ҫ 
илм е килмесен урӑх колхозсене сутатпӑр* 
ҫырса пӗлтернӗ хут ҫитнӗ „Пархатар* кол 
Колхозниксем темӗн пекех илме кайасшӑн ш

— Епӗ хамах кайатӑп...

— Ыран кайатӑп,—тенӗ Афанаҫӗв Феодӑр. Ҫ| 
вара „Пархатар* колхоз машинсем илмесӗрех 
са йулнӑ. Кайран, вӑхӑт иртсен, Афанаҫӗв Фе 
та сив чир тытса силенӗ пек чӗтресе ӳкет.

Уйра, ыраш сапсарӑ ларат. Тырӑ вырмрла 
шинсем ҫук.

— Патушки... Тор ҫырлахах.. Ӑҫта маши 
тупас, ӑҫта илес? Патушки,—тет Афанаҫӗв.

Атӑл тӑрӑх анатала икӗ квлхознике маши! 
шыраса тупса илме командировка кӑларса й| 
Васкавлӑ, питӗ васкавлӑ. Тырӑ вырмала. М з| 
сем кирлӗ. Обйазатӗлнӑ тупса килӗр!

Уйра, пур кӗтесре те колхозниксемпе йед) 
личниксем тырӑ выраҫҫӗ. „Пархатар“ колхозӗн| 
чӑк машинӑ Атӑл тӑрӑх ишсе хӑпарса Шупа1| 
пристӑнне ҫитсе выртнӑ. Атӑл шывӗ хумхаш 
пӑхса уйра хумханса ларакан тырра аса иле 
машинӑ хуйхӑрса йарат.

Афанаҫӗв кахаллипе ҫапла пулнӑ. Ку ҫеҫ-и[ 
та ыттисем питӗ нумай... Р астр атӑ .. Колхоз 
йапӑхтарнӑш ӑн.. Колхозра сысна ферми ту 
шӑн тата ытти те нумай.

Афанаҫӗв Феодӑр предҫедатӗл постинчен п 
тасату вӑхӑтӗнче йӑтӑнса аннӑ.

Тасату комиҫҫи:—Партирен кӑларас,—тенӗ.

Ку сахалха, теҫҫӗ колхозниксем, Пролетари 
чӗн скамйи ҫине лартма кирлӗ ӑна,—теҫҫӗко) 
никсем.

Вулакан йулташсем, Афанаҫӗв Феодӑрпа пал
рӑр пулмала.

Ваҫ. Регинсон.
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Куяак: Итле-ха хӗрӗм, есӗр ҫав мана никҫанта суту-илӳ туман тесе хут туса парӑр-ха. 
Архивра. йдлвкак: Ҫук, епӗр сире унпек хут памастпӑр. Хӑвӑр йалсоветра илӗр. 
Кулак. Йалсовет памаст ҫавӑ, панӑ пулсан епӗ сирӗн яатӑра килес ҫук та.



Аслисем... аслйсем... тага аслисем...
пурне пӗрле хушсан волокитчӗксем

Йетӗрне районӗнчи Урапакасси йалповӗнчи пуҫлӑХсем кашни хӑйне м 
нриказсем параҫҫӗ прикашчика. Ҫавӑнпа та колхозниксен пер-пӗр тав 
ижме кооператив лавкине темиҫе хут ҫитмеле.

Епӗ кооператива чылай вӑхӑт, пӗр ик-виҫӗ уйӑх 
та пулат пулӗ кайса курманчӗ. Пайан, августӑн 
20-мӗш кунӗнче, 20-мӗш числа йачӗпе кайса курас 
терӗм. Кайассине пирус илес, тесе кайнӑчӗ те, пи- 
русӗ ҫук пулчӗ. Ман хыҫҫӑнах Укҫук инке те паш- 
каса ҫитрӗ, хӑй аран сывлат, питӗ васканӑ пул- 
мала. Васканӑ ҫав, ҫавӑнпа вӑл пырсан тӳрех;

— Квоперативра витре пур теҫҫӗ, пур-и? Ма- 
' нӑн шыв ӑсма витре ҫук; пайан витре ҫук пирки-
йех алӑпа шыв ӑсма карӑм та, пӗр тумлак та ӑс- 
са килеймерӗм, кайран аран-аран куркапа к а й р , 
пӗр курка ӑсса килтӗм,—тесе витре ыйтрӗ вӑл, 
стойккӑ хушшинче тӑракан Тихушкин прикашчик- 
ран.

— Пур,—ответлерӗ Тихушкин, Укҫук инке ыйт- 
нине хирӗҫ. Пурине пурах тес пула'г ҫав...

— Камсене параттӑр.
— Пай укҫисене тӳлесе татнисене пурне те. Есӗ 

тӳлесе татнӑ-и, татнӑ пулсан паратпӑр.
— Ех, ман кӗнеке васканипе килех йулнӑ.
— Апла пулсан киле чуп, кӗнекесӗр пӑмастпӑр.
Укҫук инке киле вӗҫтерчӗ те... Пӗр вунӑ йуникӗ

минутран калла, вӗҫтерсе те  ҫитрӗ.
— Ну ха/ь кӗнеке илсе килтӗм, витре пэр.

— Ну ха.^ квитанцине илсе килтӗм, витре пар, 
текех киле ан уттар,—тесе Тихушкина тыттарма 
тӑчӗ.

— Халӗ пӗтӗм ковправлени патшалӑха ҫӑм пар- 
са татнӑ ҫынсеие ҫеҫ, ҫӑм панӑ квитанципе пама 
строгий приказ парса хӑварчӗҫ... строгий нрнказ- 
ран иртме пултараймастпӑр,—ответлет Тихушкод.

— Ҫӑмне те парса татсаччӗ, те квитанци! 
килте. Ма паҫӑрах каламарӑн. Каланӑ пулсан, и. 
се килеттӗм.

— Айта илсе кил. Унсӑрӑн витре памастпӑр.

— Ах... кӑшт ларса канам-ха, пӗтӗм: вӑй кайс 
килчӗ, урасем -те ыратакан пулчӗҫӗ. А-а-ах,—тес 
канма ларчӗ. Унӑн пичӗ тӑрӑх ҫӑмӑр ҫунӑ пек хз 
ра тар йухнине,. вӑл ларнӑ тӗле кӑвакал чӗпп 
ишсе ҫӳремелӗхех пӗчӗк кӳлӗ пулчӗ. Миҫе витр 
тар пулӗ-ши унта. Анчах Укҫук инке витре ил 
мен те-ха виҫме пултараймастпӑ{). Тен каҫче 
витре илӗ вӑл, ун чухие виҫӗпӗр те, пӗлӗпӗр.

Вӑл кӑшт ларса кансан каллех килнеле вӗҫтер 
чӗ,-тепӗр минутран каллех лавкана ҫитрӗ.

Ну ха.тӗ ҫӑм панӑ квитанцине илсе килтӗм.

— Ха/ь кӗнекепе памастпӑр... Ҫӑмарталла ҫеҫ, 
кашни витре пуҫне пилӗк ҫӑмарта та 2 тенкӗ те 
58 пус укҫа. Закупшчик—Глазков йулташ_ ҫавӑн 
пек приказ парса хӑварчӗ, вӑл манран аслӑ ҫын... 
Епӗ уитан иртме пулта^аймастӑп.

— Йурӗ еппин. Манан, килте, ҫӑмартасем пур,— 
терӗ те, каллех киле тухса вӗҫрӗ.

Тепӗр вунӑ-вуникӗ минутран Укҫук инке каллех 
лавкана персе ҫитрӗ. Ун пичӗ тӑрӑх пӑрҫа пектар  
йухат...

— Ну, халӗ ҫӑмарта илсе килтӗм^ витре пар. 
Илетӗпех ӗнтӗ тесе килчӗ пулмала вӑл, ^

— ХаЛ) анчах йалпо предҫедатӗлӗ— Йандайкин 
й-ш килсе патшалӑха тырӑ паракан ҫынсене ҫе_ҫ, 
тырӑ панӑ квитанципе пама хушса хӑварчӗ. Вӑл 
Гладковран асли, епӗ вӑл каланинчен хамӑн мӑйа 
татсан та иртме пултараймасхӑп. Витре илес пул- 
сан тырӑ панӑ квитанци кирлӗ пулат... Акӑ сана 
мӑшкӑл.

— Ара епӗ тыррине тахҫанах парса татса, кви 
тӑнцийӗ килте,—тесе вӑрӑмӑн сывласа илчӗ те, 
татах киле вӗҫтерчӗ...

Тепӗр вунпилӗк, ҫирӗм минутран каллех лавка- 
на персе ҫитрӗ Укҫук инке. Кунче иле^гӗпех тенӗ 
пулмала, ҫаванпа та вӑл квитанцине кӑлӑрса;

— Ҫук, халӗ ҫӑм панӑ квитанципе памастпӑр 
Ҫӑм панипе ҫеҫ мар, нимӗнле квитанципе те па 
мастпӑр. Мӗншӗн тесен пайан ревкомисси килмен 
Вӑл пуринчен те асли, ҫавӑнпа та пама хӑратӑп 
Вӑл килсен тен аш парса татнӑ ҫынсене ҫеҫ памг 
приказ парат пулӗ. Пирӗн аслисем нумай, епӗ ас 
лисенчен хӑратӑп. Укҫук инке каллех витре илей 
мерӗ, ир пуҫласа каҫченех лавкана чупрӗ, ҫапах 
та илеймерӗ. Тар йухтарни пусгуйах пулчӗ. |

Епӗ паҫӑр Укҫук инке витре илсен унӑн тарне 
витрепе виҫсе пӑхас тенӗччӗ. Ан ӳпкелӗр, йулташ] 
сем, шантарни пустуйахах пулчӗ. Мӗншӗн тесеи 
Укҫук инке витре" илеймен пирки виҫсе пӑхайма-| 
рӑмӑр.

Пуҫлӑхсем нумай... кашни пуҫлӑхӗ хӑйне май 
приказ парат. Пӗр кун хушшинче, 100 приказ. При- 
кашчик Тихушкинӑн чӑнах та аптрамала, 100 пуҫ-1 
лӑх, 100 тӗслӗ приказ... хӑшинне итлемеле, хӑшин-; 
не ӗненмеле.

Ну, вулакан йулташсем, мӗн тупрӑр есӗр ха/ь* 
кун^га. Макӑрмали-и, йе кулмали. Паллах, кунта,' 
кулмали нимӗн те ҫук, макӑрмали ҫеҫ. Пӗр йапа- 
лашӑн лавкана ҫӗр хут ҫитсе те илеймесен такам 
та макӑрмала.

— Ҫакна пустуйах ҫырнӑ, тесе шутлаттӑр пулӗ. 
Укҫук инке пек утакансем сахалах пулсан. Хам та 
пӗр пилӗк хут ҫитсе аран-аран пӗр витре илсе йул- 
тӑм, М анӑран'та ӗненместӗр пулсан ,И ам о с“ _кол- 
хозӗнчи Илле М итричӑ арӑмӗпе Айдак Т. арӑмӗн- 
чен ыйтса пӗлме пултаратӑр, вӗсем те манашкал 
пӗр йапалашӑн виҫ-тӑват хут лавкана ҫитрӗҫ.

Ҫавӑнпа та йӗплӗ ҫӑмах ҫитерни кирлӗ 
лах та.

пулма-

М. Д а н г в р.
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-  Ӗҫсӗр аптраса кӗрӗк арки йӑваласа ларнӑ вӑ- 
ра хӑш-пӗрисем ҫапла йумах чӑсатчӗҫ. „Пулнӑ тет 
к Йухмара пӗр Хума. Хумайӑн пулнӑ пӗр_ кӗс- 
унпала ҫӳренӗ тет Хума пӗрмайах ӗҫке. Ӗҫнӗ- 
|ӗ тет ҫынсем патӗнче, хӑй ҫынсене ӗҫтермен тет 
е те. Ҫынсем ҫиленнӗ те Хумана ӗҫтерме пӑрах- 
Ҫакӑн пек йумаха ӗнерех архива хумала пул- 

га, ку йумаха пайана тӑсаҫ-ха. Халӗ йумахри 
;а ҫинчен мар, чӑн-чӑн Хума ҫинчен сӑмах пы- 
к.
■■ Епӗр пайан Иетӗрне районӗнчи Мӑн-Сӗнтӗр 
ӗнче пурӑнакан Хума ҫинчен ҫырнӑ йумах чӑн 
яӑ йапалах вара. Итлӗр хӑлхусене тӑратсах. 
ка ҫинчен калатпӑр.

Куштан Хума,—тесе чӗнеҫҫӗ ӑна Сӗнтӗрте.-Ан- 
Ь епӗр ӑна Куштан Хума' тесе тӑрӑхласшӑн мар. 
|ӑнпа та ӑна:—Волкӑв Хума Лӑриванчӑ тесе, 

йачӗпе калатпӑр. Ҫапах та Хумаран кулмаш- 
тӑхтаса тӑмӑпӑр. Вӑл пирӗнпе килӗшме кир- 
Мӗншӗн тесен, чӑн пулнӑ ӗҫ ҫинчен калатпӑр. 

ках мар ку, чӑн. Апла пулсан, чӑн сӑмахӑн су- 
|ҫук теҫҫӗ вӗт.

Малтанах ҫакна калас пулат: Хума Лӑриван- 
|колхозник марха вӑл. Квлхоза кӗмен еппин. 

ҫыннисем пӗр майах Хумана ҫапла каланӑ: 
Хума, кӗрсем колхоза,—тенӗ. 
ма вӗсене ҫапла ответленӗ:
Арӑм кӗмеет, куштан манӑн арӑл1,—тенӗ.
Ей, калаҫатӑн ҫав кирлӗ мара. Иӗппи ҫиппнн- 

йулмаст, теҫҫӗ. Есӗ ху кӗрсен арӑму та кӗрет 
Ӗ колхоза,—тавӑрнӑ Хуманӑ хирӗҫ квлхозник-

пах та пӗр майах салтав шырана, хушаран 
ка та каласа пӑхнӑ;

Айӑксӑр пултӑм, ӗнер кӑна аслӑк ҫинчен ӳк- 
|.. Ӗҫлейместӗп,—тенӗ Хума.
-  Ара, айӑк гекенскер тӳрленет вӑл, ӗмӗрлӗхех 
1нман пулӗ,—тавӑрнӑ каллех Хумана.
-  Апли апла та ачасем ҫамрӑк ман, ҫитменни 
16 йышлӑ,—Хума татах чакаланнӑ кайала. Хума 
1ннех ҫапнӑ. Пӗр майах кайала тапалашнӑ. Ху- 
халӗ те уйрӑм хуҫалӑхр.а.
1ӑл ҫа^ла та-ха, анчах Хуманӑн кӑҫал _та тырӑ 
)мала пулнӑ вӗт-ха. Ыраш пулса ҫитнӗ. Тулли 
|вхсем ш атӑртатса пӗр-пӗринпе калаҫнӑ. Ҫа_к 
[ӑтрах Хуманӑн тепӗр „вашнӑй“ӗҫ сиксе тухнӑ, 
грамала. Вашнӑй ӗҫсенчен пӗри вӑл—ыраш 
рма кайасси ӗнтӗ. Анчах Хумашӑн пулсан чи 
инӑй ӗҫ-„Казански“, ӗҫкине кайасси пулнӑ...

{уиа Лӑриванчӑ хӑйӗк ӑслӑ пуҫне йышлах т_а 
шрсе тӑман, савнӑ маткине тӳрех ҫапла каланӑ;
-Мӗн васкас ты рӑ вырма, арӑм, ҫӗр ҫынӑн ҫӗр 

пирӗн пӗр ана анчах-ха, вьфса пӗтерӗпӗр- 
-тенӗ.
- Ырашне тӑкса йарсан... тенӗ Хумана арӑмӗ.
-  Но-о-о, тӑкӑнса карӗ тата... А ӗҫкӗ?.. Еҫке

ан кай-хз, сан тӳпӳна никам та хӑвармаст, Ҫап- 
ла-и?—ҫирӗплетнӗ Хума маткине савӑнтаодс тесе.

Килӗшнӗ. Кайнӑ ӗҫке. Ӗҫнӗ икӗ кун. Йурланӑ, 
таш ланӑ—савӑннӑ самай. Хумханнӑ Хума ӗҫкӗре,— 
сар ырашӗ уйра пӗр май хумханнӑ. Хума ним 
айӑпсӑр икн кун мухмӑр тӳснӗ, тырӑ вырма тухасси 
шӑп тӑватӑ кун тӑсӑлна.

Пайан ҫӗр ҫын ҫӗр ана вырса пӗтерчӗҫ. Пирӗн 
Хуман пӗр ани выртса йулчӗ уйах. Хума тӑватӑ 
кун халӑхран кайран тухрӗ тырӑ вырма аран. 
Ех, найан!

Пайан Хума ӗҫкӗре. Васкаҫҫӗ—тӑкаҫҫӗ тырра. 
Пулса ҫитнӗ тырӑ тӑмаст пучахра. Сӑра курки мар 
ҫав кунта, тытса чараймӑн ӑна. Пучахран йухат 
ана ҫине.

Хумапа арӑмӗа ана вӗҫне тухма алӑ ҫитеймерӗ. 
Каҫ пулчӗ. Тавӑрӑнчӗҫ киле, каҫалӑк йулчӗ хире.

Хума йашка ҫиме ларнӑччӗ. Кавлеччӗ ҫӑкӑра...
— Хума Лӑриванчӑ, патшалӑха тырӑ панӑ кви- 

танци кӑтартмала, йалсовета пымала,—шаккарӗҫ 
кантӑкран. Хуманӑн алӑран кашӑк шакӑртах тух- 
са ӳкрӗ. _

— Ӑн телӗнтерер-ха, ара... Аҫта васкатар капла. 
Тырӑ вырса пӗтермен, итем тасатман, авӑн ҫапман. 
Чирлерӗм мари ара, йултям рл ӑх р ан  кайа,—пы- 
тарат Хума намӑса. Хӑйӗн ҫинчен сирсе ывӑтасшӑн 
намӑс витгине.

— Тара тытатпӑр пулӗ, ахалӗн алӑ ҫитес ҫук,— 
Хума маткипе канашлат.

— Тытмала... Тытас пулат,—иккӗшӗ канашланӑ.
Кохозсемпе единоличниксем ыраш вырса пӗтер-

се патшалӑха тырӑ парса татрӗҫ. Пирӗн Хума ҫап- 
лах вырмара, тырӑ вырат—пучах тӑкат.

Намӑса пӗлмен Хума ҫӗр ҫынӑн ҫӗр ана, пирӗнпӗр 
ана тенипе питӗ те йӑнӑшнӑ.

Хуман ҫапла каласа тырри карӗ тӑкӑнсаг—Хума 
култарчӗ йала. Н. Майак.

Вӗҫекен ҫын
Вӗҫен кайӑксенчен чылайӗшӗсем хӗллене хирӗҫ 

ӑшӑ йенне вӗҫсе кайаҫҫӗ. Мӗнле кайӑксем вӗҫсе 
кайнине кашни уйрӑмӑн йатпах асӑнма кирлех те 
мар пулӗ. Ха/ьхи вӑхӑтра етем йӑхӗ хушшинче те 
ун пек кайӑксем пуррине йатпах асӑнма тивет.

Ку вара хӗлле мар, ҫулла вӗҫсе кайнӑ. Ку кайӑ- 
ка хушаматпа чӗнсен Шапошннков тес пӳлат. 
Кайри Шӗнерпуҫ йалӗнчен Ҫичӗ Пӳрт йалне шкул 
ӗҫне те, Осоавиахим пуҫламӗш организаци ӗҫне 
те пӑрахса хӑварса, вӗҫсе тухса кайнӑ.

— Хӗлле пулсан килмеле те,—теҫҫӗ Кайри Ш ӑ- 
нерпуҫ ҫыннисем,—анчах вӑл килзтччен, чӗпписем 
мӗн курӗҫ-ши? Чӗпписене шел—Шӗнерпуҫсем йӑ- 
вӑрӑн хуйхӑраҫҫӗ.

Халӗ ӗнтӗ хӗл кунӗсем ҫывхарса килеҫҫӗ. Килсе- 
нех, килес ҫула кӑкарса хӑварма „ӗҫ дисциплини“ 
йатлӑ вӗрен туса хатӗрлӗр, Павлов-Ивле.
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Икӗ каччӑн пӗр шухӑш“
йе Йетӗрнери ултав ӑстисем

...Вӗсем пит те лӑпкӑн пурӑннӑ.
Ирпе. 9 сехетре, портфӗлсене хулхушшисене 

хӗстерсе учрежденийе кайнӑ, кӑнтӑрла иртсен 4 
сехет тӗлнеле килӗсене тавӑрӑннӑ, уйӑхра икӗ хут 
шалу укҫи илнӗ, унтан вара... нимех те туман. 
Никамах та кансӗрлемен вӗсеке, пӑлхатман,—хӑй- 
сем те никам куҫӗ тӗлнех те тӑрӑнма тӑрӑшман. 
Ҫапла каланӑ пулмала ӗнгӗ вӗсем хӑйсене хӑйсем;

— Ма хыпкаланас, ӑҫта васкас,— „тихонько да 
легонько“ пурӑннине мӗн ҫиттӗр?..

Сдсартӑк Мускав представитӗлӗ пы рсатӳхни 
ҫеҫ ҫак икӗ ҫамрӑк чинавник пурнӑҫӗн кӑмпапа 
витӗнме пуҫланӑ лӑпкӑ кӳллине хумхатса йанӑ.

О-о!.. Кунта вара вӗсем чӑнахахта Гоголӗн „Ре* 
визорӗнчи* леш Сквозник-Дмухановски хӑйӗн ху- 
лине Хлестаков пынине илтсен ӑнран тухса кайас 
патне ҫитнӗ пекех пулса тӑнӑ, ҫав етем манерлех 
чӗтресе, тарласа, хашкама йерсе кай н ӑ ..

Пытарса тӑмӑпӑр, йӗркипех калӑпӑр; сӑлтавсӑр 
пулман ку. Сӑлтавӗ—пит пысӑк сӑлтав!—пулнӑ.

М ускавран килнӗ представитӗл „Ревиз_орти“ 
Хлестаков йышши суйа тӗрӗслевҫӗ мар, чӑн-чӑн 
тӗрӗслевҫех пулнӑ, вӑл Йетӗрне районӗнчи хутла 
пӗлменлӗх^ пӗтерес ӗҫ.мӗнле пынине, ликпунктсем 
мӗнле ӗҫленине тӗрӗслеме дынӑ.

Анчах та—тӗрӗслемели кунта нимӗн те пулман! 
Туман ӗҫе, ҫук ӗҫе мӗнле тӗрӗслетӗн-ха? Районӗпе 
пӗр йӗркелӗ ликпунт ҫук та—представитӗле мӗн 
кӑтартса паратӑн? Хӑйӗн намӑс курмали ҫеҫ вӗт 
вӑл, Намӑсӗ татах тарам-ха..^ Еҫ маларах такайм а 
пултарат. Хӗл каҫа нимӗн тумасӑрах укҫа илсе 
пурӑнни тӑрӑ шыв ҫине тухсан—ӗнсерен те чип- 
чиперех ҫавзрса илме пудтараҫҫӗ. Выгӑвӑр парӗҫ, 
хаҫатра пӗҫергӗҫ профсойузран кӑларӗҫ, тата—кам 
пӗлет!—-сут умне те сӗтӗрсе тухӗҫ!

Ҫавнашкал шухӑшсем пӑлхатма тытӑннӑ икӗ 
каччӑн, икӗ чиновникӗн пуҫӗсене.

(Каччисем Митраковпа Баклушин пулнӑ;_ пӗри— 
Йетӗрне районӗнчи политпросвет инспектӑрӗ, теп- 
ри—Раброс сойузӗн пуҫлӑхӗ).

— Ш уткӑ мар вӗт... Йепле те пулсан хӑтӑлка- 
ласа тухас пулат.

„Ш ыракан—тупат", тенӗ пек, ҫак икӗ каччӑ 
хӑйсене мӗнле хӑтарасси ҫинчен шухӑшласан-шу- 
хӑшласан, „епӗр пит лайӑх ӗҫленӗ" тесе_каламали 
май тупса кӑларнӑ. Тӗрӗссипе каласан—хӑйех сиксе 
тухнӑ вӑл.

Истори кун ҫинчен ҫапла пӗлтерет;
Чӑн та хӗрӳ вӑхӑтра, М итраковпа Баклушин 

ӑнран тухса кайасси патнех ҫитсе тӑнӑ тух, вӗ- 
сенчен тахӑшӗ Ваҫҫилйӗв тенӗ учитле тӗл пулнӑ.

— Тусӑм!—тесе чупса пынӑ вӗсем ун патне._— 
Емӗр манмӑпӑр сана, тусӑм .. Ҫӑл пире тархасшӑн!

Унтан вӗсем Ваҫҫилйӗва ҫавӑрса илсе те« ҫин- 
чен пит каҫса кайсах пӑшӑлтатнӑ,_аллисемпе сул- 
каланӑ, тем ҫинчен ӗнентерме тӑрӑшнӑ, ӳкӗтленӗ.

Ваҫҫнлйӗв тухса кайсан вара—вӗсен иккӗшин 
те сӑнӗсем ҫутӑлнӑ, куҫӗсенче темле ӑш ӑкӑмӑллӑх 
йалкӑшса тӑнӑ, вӗсем пӗр-пӗрин ҫине пӑхкзласа, 
тулли кӑмӑлпа кулкаласа илнӗ.
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— Пулчӗ...
— Хӑтӑлатпӑр!
— Тӑвӑл иртсе кайат ӗнтӗ...—тенӗ вӗсен ц 

ҫӗсем. I
Ваҫҫилйӗв тени, Митраковпа Баклушин ӳкӗт)§ 

нине парӑнса (ара, нача^ствӑна йепле пӑхӑнмг| 
тӑн ха?) Йетӗрнери хӑйӗн тӑван йалне—Кӑмаккӑ 
сине ҫитсенех, шурӑ хут листи илсе, йалти пуҫк 
мӗш шкултан вӗренсе тухнӑ ҫынсен йачӗсене ҫы 
са тухнӑ. Чылай пухӑннӑ вӗсем. Ликпункт орг 
низацилемелӗх шӑпах ҫитет! _ _ I

Унтан—ҫурт тупнӑ, ҫуртне тӗрлӗ тӗрлӗ илемле 
нӗ, тасатнӑ, вара пуҫламӗш шкултан вӗренсе ту 
нӑ „хутла пӗлмен,^ҫынсене“ пухса лартнӑ.

Пӗр' ик кунтан Йетӗрне хулинчен районри п| 
литпросвет инспектӑрӗ Митраков ҫак „ликпунт 
тӗрӗслеттерме М ускаври представитӗлпе кӗрле 
терсе ҫитнӗ.

— Акӑ,—тенӗ вӑл,—пирӗн районри лайӑх ли 
пунктсенчен пӗри... Тӗрӗслӗр!

Тытӑннӑ леш ӗ тӗрӗслеме.
Вулаттарса пӑкнӑ—шӑрантараҫҫӗ ҫеҫ.
Ҫыртарса пӑхнӑ—писсӑрсем пекех тӗрлеҫҫӗ. ;
Ш утлаттарса пӑхсан—„ликпунктра* вӗренеке! 

скерсем тепӗр шчетовотран та иртерме пултари 
курӑннӑ.

Представитӗл тӗлӗнсех кайнӑ...
— Пит аван, пит аван, пултарулӑ ӗҫлетӗр,—Т1 

мели ҫеҫ йулнӑ унӑн.
— Вообшче епӗр начар ӗҫлеместпӗр,--мухтан( 

илнӗ М итраков.
Малала ку комеди ҫапла пулса пына:
Представитӗп: Ликпунтра вӗрентекеннисем кз« 

сем-ха вӗсем?
Митракоа; Ку йалсем, колхозниксем, ӗлӗк хутл 

вӗрекеймесӗр йулнӑсодрсем...
Представитӗл: Ликпунт нумайранпа ӗҫлет и?
Митраков (пӑхӑнса тӑракан Ваҫҫилйӗва куҫ хӗ( 

се илсе). Виҫӗ уйӑх ӗҫлет ӗн тӗ ..
Представитӗл: Вӗсене вӗрентекенӗ, ликвидатӑрӗ- 

кам вӑл, мӗнле ҫын?
Митрӑков (каллех Ваҫҫилйӗва куҫ хӗссе). Вӗсен 

вӗрентекенӗ—ахал) колхозник-ку.1 )тармейӗц...
Првдставитӗл: Аван, йулташсем, Питӗ кӑтартул 

ӗҫлетӗр. Сирекун пек матур ӗҫленӗшӗн епӗр пре 
ми паратпӑр!

...Алӑк уҫӑлса хупӑняӑ та, М итраковпа Муска! 
представитӗлӗ тухса кайнӑ.Ваҫҫилйӗв ку таранчче! 
нимӗнле мар пулса, хӗрелсе, тарласа тӑнӑскер, тн 
нех ҫӑмӑллӑн сывласа илнӗ т е ,  хӑйӗн „ликпунктне, 
киле йанӑ. ,

Текех вӑл „ликпункт“ нихӑҫан та, ниҫта та пӳ 
хӑнман. (Тен, тепре пӗр-пӗр представитӗл пыр(Я 
тухсан пухӑнат те пу/ь)—

Лайӑхах пӗлейместпӗр: „кул)Тармейца“ ВаҫилйеМ 
нумай ҫӗрте мухтанӑ тет, преми те памала тун1 
тет. Епӗр ҫакна ҫеҫ пӗлетпӗр^ хутла пӗлменлӗхпг 
кӗрешекенушкӑнӑн тӗп совечӗн представитӗлне ка- 
ҫал ҫуркунне ҫакнашкал улталаса, „куҫлӑх тӑхан- 
тарса" йанине Йетӗрнере пурте пӗлнӗ. Л. Агако!.:



Вбренмеле те... шкулӗ йусав мар
Хӑшпӗр йалҫовечӗсем шкулсем ҫӗнӗ вӗренӳ 

ҫулне хатӗрленессине пулӑшса пымаҫҫӗ.

Миш», мӗншӗи лирӗн шкулӑи чӳрвчиеам ваичӗк?
Пирӗн йалсоват прадҫадатӗлӗ шиулсенв йуоатарма тарӑшмаинине пӗлтерат ӗнтӗ.
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Ап-папай, шЗршӑ ҫурат сӑмсана Икӗ карчӑк.
Хӗвел тӳперен хӗртет. Епӗ ҫак самантра Йӗпреҫ 

районӗнчи Хонтурла йалне ҫитсе жӗтӗм пашкаса. 
Хам утса ывӑннӑ. Ман алӑмри кукӑр туйа те 
ывӑннӑ, те ывӑнман, вӑл мана нимӗн те шарламаст. 
Анчах епӗ Хонтурлара курнисене кзласа парас- 
шӑнха.

Чи малтанах йаҫли куртӑм. Ку йзҫлине кӗрсех 
курас-ха тетӗп ӑшӑмра. Кӗтӗм йаҫлине.

— Страҫтӗ,—суҫа тайрӑм пӗр хӗре.
— Страҫтӗ, страҫтӗ,—хӗр ҫӳхе тута хӗрисеие, 

ҫемҫе чӗлхине хускатса илчӗ.
— Ку йаҫли-ха сирӗн,—ыйтатӑп епӗ.
— Йаҫли,—ответлет хӗр.
Алӑк сасартӑк уҫӑлса кайрӗ. Пӗр ача йӑтнӑ хӗ- 

рарӑм йаҫлине кӗрсе тӑчӗ.
— Ҫакӑ-и йаҫли,—-ыйтат хӗрарӑм.
— Ҫакӑ,—ответлет хӗр.
— Пирӗн вите те кунтан таса,—терӗ те хай ин- 

ке, алӑка ш алт уҫрӗ те кайала тухса карӗ.
. Куртӑм, паллашрӑм йаҫлипе. Пӑхма та хйрамала. 
Йаҫлире тасамарлӑх... Урайӗнчи ҫӳп ҫапсене шӑ- 
пӑрпа мар, кӗреплепе тураса тасатас пулат. Ан- 
ча.х, манӑн алӑра кӗрӗпле тавраш ӗ пулманни пи- 
тӗ те ш елвара. Ахалӗн епӗ ҫӳп ҫапсемпе пӗрлех 
ҫав ҫӳхе тутине те унтан вӗҫтерсе кӑларнӑ пул- 
мала.

В, Йуманка.

Канаш районӗнчи Кнвӗ Шел- 
темре чӑн пулнӑ ӗҫрен.

Кивӗ Ш елтем йалӗ пысӑк,
Унта ҫӗр те ҫирӗм кил.
Йал пурӑна'! урлӑ пирлӗ,
Кив йӑларан „уйрӑлман; 
Карчӑккисем тӗшмӗш тирлӗ, 
Куҫсем лайӑх уҫӑлман!
Ку йал тулли темӗн чухлӗ 
Питӗ нумай интерес.
Кив Ш елтемри новӑҫсене, 
Вулаканӑм, илтни ес?
Пӗр карчӑкӑн чире кайнӑ,
Тем ҫитменшӗн пӗр ачи. 
Тапкаланат чирлӗ майӗ 
Пӗчӗк мӑшлак Ваҫили.
Вот мӗскерле чире кайрӗ 
Карчӑк ачи Ваҫили!
Карчӑк нумай шутламасӑр 
Чӗнчӗ пычӗ йумӑҫа.
Вот мӗскерле чӗнсе пычӗ 
Сиккипех хай йумӑҫа!
Суккӑр йумӑҫ ӑс-тӑн пачӗ,
Питӗ лайӑх карчӑка;
Вот мӗскерле ӑса кӳртет 
„Тӑнлӑ 'йумӑҫ“ карчӑка!
—Ачуна—тет—ниш чир йернӗ, 
Савнӑ тӑхлач Кӗтерин;
Хӗртсурт сана пит ҫиленнӗ 
Савнӑ тӑхлач, илтрӗн-и?
Кӑвар тупрӗҫ алтӑрпала 
Пӗҫерет мур апа-пап! .
Вот мӗнпеле сыватмала.
Паллах, шӑтӑк кӑмпапа!
Шӑпӑр витӗр тӗтӗреҫҫӗ 
Хыт чирленӗ ачана;
Хай карчӑксем улӑхаҫҫӗ 
Ҫав вӑхӑтрах маччана,
Пӳрт ҫи витӗр, улӑм витӗр 
Кӑлармала кӑмпана;
Акӑ мӗншӗн кӑварлатрӗҫ > 
Ш ӑтӑк-шатӑк кӑмпана.
Пӳрт ҫи витӗр кӑларсассӑн 
Хай кӑварлӑ кӑмпана 
Лӗпсӗртетрӗҫ ҫак „геройсем" 
Питӗ канлӗн ҫывӑрма!
Ҫурҫӗр иртнӗ, йал тӗлӗннӗ 
Ҫӑптӑраҫҫӗ ыйӑха;
Ҫӑлтӑрсем ҫеҫ тем калаҫҫӗ 
Мӑнтай ҫутӑ уйӑха.
Кӗтмен ҫӗртен сикрӗ тухрӗ 
Кив Ш елтемшӗн пысӑк шар;
Вот мӗскер.>1е телей пулчӗ 
Йумӑҫ „тӑнлӑ* пулнӑ май!
Калама ҫук питӗ цысӑк 
Ах, пит шултра ҫакӑ шар.
Вӑтӑр тӑхӑр кил ҫулларӗ 
Д ӑх  йулмиччен хай пушар! 
Выл)ӑх-чӗрлӗх, тырӑ-пулӑ 
Кӑмрӑк пуднӑ пит нумай;
Акӑ йепле—вӗри, ҫуллӑ 
Ҫак ӗҫ—йуяӑҫ „чаплӑ" май! 
Ачи-пӑчи макӑраҫҫӗ!
Йалӗпелех ай-ай-ай! Марк Аттай.
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Ҫӗн1 чӗлхе
Вӗсем иккӗш те лапеамрах хула ҫыннисем пул- 
Ӗҫ тӗлне тӳррипе пыма пӗлмен. Аҫтан ҫакланн! 

1тан ӗҫ пахалӑхӗшӗн тапаланнӑ. Хулара пурӑннӑ 
1й иккӗшӗ те кӑш тах куд)турланнӑ. Анчах вӗсем 
патне тирпейлӗн пыма пӗлменнипе авторитет- 
р ҫынсем пулиа пултарнине хӑйсемех аван туйнӑ. 
Хулара авторитетсӑр ҫын вӑл, пит те йапӑх ҫын, 
1се иккӗшӗ те пӗрмайах шутланӑ.
-  Сана каларӑм вӗт хамӑр авторитета хӑпарт- 
;ла, терӗ ҫинчешке майри упӑшкине.
-  Мӗнле хӑпартас ӑна,—тег хуп-хура ырхан- 

упӑшки.
-  Акӑ, мӗнле... Паллах, епӗр тӳрӗ ӗҫлесе авто- 
1гета кӑтартайас ҫук, ҫӗнӗрен йапала шутласа ту- 
: пулат, терӗ каллех тарӑхсах майри.
-  Ухмах... апла професӑр пулма пултаратпӑр,— 
)ӗ майри ҫумӗнчен ахлатса сиксех упӑшки.

А мӗнле йапала ш утласа кӑларас, ӑна ӗҫле- 
шкӗн пирӗн услови ҫук вӗт, тет упӑшки май' 
не.
Ҫав хуш ӑрах сӑпкара выртакан ачийӗ, „мами 
ппӑ тош “ тесе хыттӑн ҫухӑрса йӗрсе йанӑ та, 
ллех ҫывӑрса кайнӑ.
-  А,-х-х-х,—тенӗ хуйхӑрхса йанипе пуҫне ҫӗк- 
се майри.
-  А мӗнле сӑмах вӑл„ мами паппӑ тош “,-ый- 
г упӑшки.
Анчах ку ыйту ҫине иккӗшийӗн те ответ пама 
ҫитмен. Майри йаланах вырӑсла калаҫма йу- 

тнӑ, упӑшки вырӑсла кзлаҫмасан та вӑл часах 
келешнӗ. Анчах апла пулсан та майри упӑшки 
ваш чӗлхине йуратса йаланах чӑвашла сӑмах- 
)ше ачине те  чӗннӗ, майри вырӑсла. Ачине пӗ- 

вырӑсла, тепри чӑвашла чӗннӗ. Ҫавӑнпах та пу- 
ачи икӗ ҫул ҫурӑ хушшинче те ни чӑвашла, ни 
рӑсла тӗрӗс калаҫма вӗренеймен. Ачи Вен)ӑ йатлӑ 
лнӑ.
-  Ве^ӑ кил кунта, мами чӗчӗ парат—тенӗ ашшӗ 
ине чӑваш чӗлхипеле. М айри вырӑсла ытларах 
лаҫнӑ, анчах хӑш-пӗр вырӑсла пӗлмен сӑмахсене
чӑвашла, ни вырӑсла пӑтратнӑ. М айрийӗ ачине 

нрӑсла вӗрентесшӗн пулнӑ, упӑшки чӑвашлах ка- 
|ҫнӑ. Майрийӗ, ВеД)ӑ ӳссӗн вырӑсла калаҫма вӗре- 
!сси ӑна ытларах кидӗшнӗ. Ҫапла ни вырӑсла, 

|В чӑвашла сӑмахгене пӑтратнипеле ӗҫ йапӑха 
айаӑ. Сӑмахсене пӑтратнипе пӗҫ йапалана пӗл- 
[грекен сӑмах икӗ тӗслӗ ӑнланма пуҫланӑ:
-  Аҫ,
г -  Оҫ, ,
-  Анне,
-  Мами,
-  Ӗҫ,
-  Тӳтту,—
Тата ытти сӑмахсем те темӗн чухлӗ. Хӑш-пӗр 
эмаххисем чӑвашла пулин те ик тӗслӗ тухнӑ.

Веод икӗ ҫул ҫурра ҫитнӗ. ,М амн паппи т®ш‘‘ 
8нӗ сӑмаха вӑл ыйӑх тӗлӗшпе кӑш кӑрса темиҫе 
/т та каланӑ.
Вырӑн ҫинче выртакан лӗпӗш пек майрийӗ кун 
ыҫҫӑн шикленсе илнӗ пек пулнӑ.

'4:Ие ♦

Хӗвел чылайах йывӑҫ ҫӳллӗшех улӑхнӑ. Вегьӑ 
сӑпкарах ҫывӑрнӑ Пахчари кантӑкран хӗвелӗ кӗнӗ 
те майрисен пичӗ ҫине ҫап-ҫутӑ ҫутатса тӑнӑ. Се- 
хет 9 ҫине ҫитет. Майрийӗ ҫӗрӗпех ҫывӑрнӑ хыҫ- 
ҫӑн Ве1{)ӑ сӑмахӗсемпе тӗлӗкре аташса ҫӳренӗ. Вы- 
рӑн ҫине ларса улшӑнипе тӗлӗк калама пуҫланӑ.

— Хамӑр килтех... Ве^ьӑ тумланнӑ та урайӗнче 
автобус пек ҫеҫ йарӑнса ҫӳрет,—тет упӑшкине 
майри.

Ҫапла тӗлӗк каласа ларнипех упӑшки час-часах 
ӗҫе кайа йулса ҫитнӗ.
Ҫавӑнпа та ӑна ӗҫрен те сирпӗтнӗ.

Куҫ. Миш.

Тӗшмӗшлӗхсем халӗ те
пӗтмен-ха

Тухтӑресм кадаҫниичен.

—  Ӗлӗк епӗр ҫапла тетӗрсех ача-пӑчасвне лайӑх 
пӑхса ӳстернӗчче те-ха,-терӗҫ карчӑксем ачисене 
шӑпӑрпа шӑтӑклӑ кӑмпапа тӗтӗрсе.
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Лашасен ҫырӑвӗ
Пӗр и^рхине пуштӑ ҫӳретекен мана алӑк урлӑ 

васкавлӑ ҫыру тыттарса хӑварчӗ. Пӑхатӑп ҫырӑвӑн 
адрӗсне, тӗлӗнмеле ҫыру. Лашасем ҫыру ҫыраҫҫӗ: 
„Канаш“ колхозран, ҫӗнӗ Ипрей йалӗнчен, Сталин 
районӗ, Вӑтам Атӑл крайӗ, 3-мӗш бригадӑ лаши- 
сем ҫыраҫҫӗ:

„Ырӑ ҫынсем“! *
Есӗр пирӗнтен, етем пекех шурӑ хут илсе ҫыру 

ҫырнӑшӑн тӗлӗнетӗр пулӗ. Тӗлӗнмелийех ҫук. Епӗр 
халех икӑ уран ҫӳреме тытӑнӑпӑр ӗнтӗ. Ӑнланса 
илӗр-ха, шухӑшласа пӑхӑр, мӗнле пурӑнас тетӗр 
есӗр выҫӑ хырӑмпа. Пирӗн ко^ьухсем талӑкра та 
пӗрре йӗркелӗ апат пани ҫук. Халӗ пирӗншӗн „пур 
ҫӗрте те столовӑй”. Пирӗн ко^ухсем ҫавна та  ӑн- 
ланса илесшӗн мар. Ытти бригадӑсенчи лашасене 
симӗс курӑк ҫулса параҫҫӗ, пирӗн коН)ухсен аллисем 
татӑлса ӳкесрен хӑраҫҫӗ пулас, пире пӗлтӗрхи 
хытӑ улӑм та сайрарах лекет.

Ҫакӑн пирки хамӑр бригадира каласа пӑхрӑмӑр 
та, вӑл ним те тумарӗ. Бригадирӗ те пирӗн—Кле- 
ментйӗв текенскер, ӳсӗр ҫӳреме ытларах йуратат, 
ерехе кӑмӑлаЕ ♦

Ененсемӗр,ырӑ ҫынӑмӑр. Халӗ йӑлтах сывмарлан- 
са, суранланса, вӑйран тухса пӗтрӗмӗр. Пирӗнтен—

хӗрӗх лашаран халӗ тулли кӗлте урапи туртаканн 
те вуннӑран ытла мар. Хӑшин ҫурӑмне ваттарнӑ 
хӑшне пуҫӗнчен ҫапса амантнӑ, хӑшин тата хӳр 
чиккисем шӑтан-йухана кайнӑ, теприсем апа 
паманнипе вӑйран тайӑлнӑ. Ҫитменнине тата пи 
рӗн бригадӑра пӗр йурӑхлӑ сӳсмен ҫук, ӑҫта кайан- 
хулӑмӑрсене амантмасӑр тавӑрӑнаймастпӑр

Малала татах ҫапла пулӗ-ши, пирӗн мӗскӗн пу 
ҫӑмӑрсене хӗрхенмӗҫ-ши ӗнтӗ. Пирӗн бригадӑ пу 
ринчен кайа йулчӗ. Ытти бригадӑсем тырӑсем выр 
са кӗлтесем турттарса пӗтерчӗҫ ӗнтӗ. Пирӗн им 
шер вӑй-халӑмӑрпа, аманнӑ шӑмшакӑмӑрпа вӗсем 
пе мӗнле танлаш ас.

М ӗскӗнсене—пире хӗрхӗнсемӗр. Ан манӑр. Ҫыр_ 
ҫырӑр. Пирӗн ко]%ухсене-7 -Тимошкина, Ивано! 
Йакӑва, Анчикова, Анисимова пӗр-ик сӑмах хушсг 
каламӑр ши.

Хамӑрӑн хуйхӑлӑ салампа ырӑ сунса йулатпӑр 
(Виҫӗмӗш бригадӑри хӗрӗх лаша ал пуснӑ).

Аван, аван лаша туссем. Сирӗн ку ҫырӑва „Кап 
кӑн“ тус аллине паратӑп. Сирӗн, ерех ӗҫсе урам 
тӑрӑх ҫӑвара карса ҫӳрекен бригадир Клементйӗва 
хыптариа „Капкӑнӑн“ йӗплӗ ҫӑмах хагӗрех пулакан

М. йених.

Ҫул ҫинчи картинсем

Шупашкарпа Мӑнсӗвтӗр хушшинчи 
мӑн ҫул ҫинче х&шпӗр тӗлсенче ав- 
томобилсемпе ҫӳреме тв майӗ ҫук.

Шофӗр:— Ай-а5-ай кунти пек пур ҫӗрт- 
ре те ҫул йапйх пулсан, машинсене ре- 
монт маҫтӑрскисенче те кӑларма ҫукка 
вара.

Ҫӳреме те хӑрамала
Ну, ку зеленӑй пасарта пы.̂ ч̂йк вйх&- 

тӗнче пилӗк таран пы.т^чйкра ишме тивет.
Халӗ Шупашкара хула совечӗ йна 

сиссе чул сарма тытӑннӑ. Анчах чулнв 
лайӑх тикӗслесе сарманнипе утма та хӑ- 
рушӑ. Урана улталаса мйкйлтаса пӑра- 
хасси те курӑнсах тӑра1’.

12



Тутине пӗлеймӗн
Вырӑссен паллӑ пйсатӗлӗ Чехов ресторансем, 

тӗрлӗрен столовӑйсем ҫинчен чыпай ҫыркаланӑ. 
Анчах, вӑл Хӗрлӗ Чутайри столовӑй ҫинчен ҫырман, 
ҫырма та шутламан пулмала. Хӗрлӗ Чутайри сто- 
ловӑй ҫинчен Чехов та ҫыраччӗ пулӗ те, анчах 
Чехов Хӗрлӗ Чутайа ҫитсекурман, ҫавӑнпаҫырман.

Столовӑй тесен, конешнӑ, есӗр хӑвӑрах чухлатӑр, 
кунта кухтьӑ та, апат ҫимели пӳлӗмӗсем те, ӗҫле- 
кен ҫыннисем те пулмала.

Хӗрлӗ Чутайри столовӑй те ку тӗлӗшрен, калас 
пулат, „чин-чином, чест-честйу“.

А л ӑ к р р  кӗрсенех тӑрхала вӑрӑм сӗтел, икӗ айа- 
кинче вӑрӑм тенкелсем; ҫтена ҫумӗнче виҫӗ пӗчӗк 
сӗтел, ҫавӑнтах тайлӑк табуреткӑсем; малта буфет; 
буфетпа йунашарах тепӗр пӳлӗме кӗмели алӑк, ан- 
чах ку алӑк йаланах хупӑ пулат. Кух№,ӑ тӗлӗнчи 
сулахайри ҫтенана касса тӑваткал шӑтӑк тунӑ: ку 
„апат ш ӑтӑкӗ“. Ку шӑтӑкран апатпараҫҫӗ. Апатне 
илме хӑтланса вӑрӑм черетре тапӑртатса тӑраҫҫӗ. 
Лартса панӑ апата, никҫан та йӗркелӗ шӑлса ти- 
пӗтмен, столовӑйӗнче вырӑн ҫитменнипе ура ҫине 
тӑрсах ҫикелеҫҫӗ; кашӑк ҫитмесен чашӑк хӗррипе 
те—чей ӗҫнӗ пек ӗҫкелесе ҫийеҫҫӗ.

.. Чутайра, /Тӗрлӗрен учрежденисем тӑрӑх ҫӳре- 
се, чылад вӑхӑт иртрӗ. Хырӑм выҫнӑ пек туйӗнчӗ. 
Столовӑйа кӗтӗм. КухН)ӑ йенчен каснӑ тваткал 
шӑтӑк умӗнче черет. Чашӑксем шӑлт-шалт! тӑваҫ- 
ҫӗ; чӑпӑлт-чапӑлт! йашкисем сирпӗнеҫҫӗ. Шӑтӑк 
витӗр апат паракан пӗрехмай кӑшкӑрат.

— На!.. Тыт!.. Пӑрӑн!..
— Мана пар!..
— Тӑхта!.. Вилместӗн пулӗ!
Ш ӑтӑкран тухан апатсене тӑккаласа сирпӗгсе сӗ- 

трл ҫине ҫӗклесе утаҫҫӗ.
— Хырӑм выҫӑ, ҫимелех,—терӗм те буфетчик 

патне пытӑм.
— Мӗн пур?—тетӗп.
— Йаш ка 1 т. 40 пус, гул^аш— 1 т. 50 п., ҫӑкӑр 

200 гр.—50 пус, сӗт 50 пус стаканӗ... Пурӗ 3 т. 80 
пус пулат,— терӗ буфетчик. 3 т. 80 пус тӳлерӗм 
те, хӑвяртрах ҫисе кайас-ха, тесе шалти пӳлӗме 
к\ме алӑк уҫрӑм.

_— Ӑҫта кайатӑн?.. Мӗле талон?—тесе сӑнвитӗр 
тӗлӗнче тӑракан такана купарчалӑ офици^ркӑ ман 
ума чупса ҫитрӗ.

— Ҫапла, ҫапла... 3 т. 80 пус тӳленӗскер!..
— Тух, кунта кӗлГе йурамаст. Кунта кӗме кӑвак 

талун кирлӗ... Санӑн шурӑ,—те р ӗ д е  мана кайла 
чышнӑ пекех тӗксе кӑларчӗ те алӑкне шартлаттар- 
сах^хупрӗ. Капла пулсан епӗ буфетчик патне пы- 
тӑм та:

— Ш алта никам та ҫук, кӗрсе ҫиме кӑвак 
талун пархз,—тетӗп.

Вӑрахӑн шӑвса пырсах шӑтӑк умне Ҫ41трӗм.
— Талон,—терӗ ҫивӗч, йӑкӑлти куҫлӑ шалти хӗр.

Апата илтӗм, йашка ҫине пӑхатӑп, Тӑрӑ шыв, 
ҫийӗнче _икӗ шӑна вилл^и, тӗпӗнче пӗр касӑк ҫӗрул- 
ми хуйхӑрса выртат. Йашкана тӗксе лартрӑм та, 
лартӑр еппин, тесе, ҫиме пӑрахрӑм. Гуд)аш тенӗ 
есреметне хам умарах туртса лартрӑм та, пӑхатӑп:

Пӗр пӗвер татӑкӗ, тепӗр ӳпке татӑкӗ, пыршӑ 
хуҫӑкӗ, тата таҫтан тупӑннӑ тепӗр шӑмӑ ванчӑкӗ... 
Айала чаврӑм—унта тӳнӗ ҫӗрулми... ҫине сарӑ лӑй- 
ма сапнӑ кӑна.

— Мӗнчул кунта аш-какай?

— Аштени ҫук. Ӳпке-пӗвер татӑкӗсем пурӗ виҫӗ 
турам, туртарсӑн 3 —4 грамм туртаҫҫӗ пулӗ. Ну, 
терӗм, мӑшкӑл... Пӗр стакан сӗтне тытрӑм та ӗҫ- 
ме пуҫларӑм.

Ҫав хушӑра пӗри чылай хулӑм ӗнселӗскер 
тепри хыткантарахскер кӗчӗҫ те:

— Л)готнӑй обед! терӗҫ. Ҫав хушӑрах талонсем 
илчӗҫ те шалти пӳлӗме кӗчӗҫ.

— Ну, тетӗп, кусене хайхи такана купарчали 
курсан... Сас-чӳ пулманнинчеи тӗлӗнсе кӑшт пырса 
алӑка уҫрӑм... Пӑхатӑп... Пӗри Райсойуз пуҫлӑхӗ— 
Черноносӑв, тепри—Райсойуз счетовочӗ Григор- 
йӗв лара параҫҫӗ.

— Не кул)турнӑй х;лӑх!.. Кунта ни-ни!.. Вӗсен- 
чен никама та ан кӳртӗр,—тет Черноносӑв.

— Вопче, ҫӑпатапа кӳртме йурамаст...' Пускай 
лере ҫиччӗр вӗсем,—тет йулташӗ.

Хай паҫӑрхи такана купарча жалӑбӑ пара 
пуҫларӗ:

— Паҫӑр пӗри вӑрҫсах кӗресшӗн... Кӑкринчен 
персе кӑлартӑм...

Ҫапла Хӗрлӗ Чутайри столовӑйӗнче пилӗк тенкӗ 
укҫа пӗтерсе тухсан та есӗ хӑвна хӑв епӗ апат 
ҫинӗ пайан, тесе ан шутла. Мӗншӗн тесен апачӗ 
хаклӑ, ӑпачӗн пахалӑхӗ йапӑх, ҫитменне апатне 
ура ҫинче, ҫӑпаласӑр, тарелкӑран тӳрех ҫиме лекет 
сана.

Столовӑй заведушчин ҫак ҫитменлӗхсене халех 
пӗтерме тӑрӑшмала.

К. И.

— Йурамаст!—терӗ буфетчик,—кайса тӑр чере- 
те!.. Хирӗҫетӗн пулсан милицинеТчӗнетӗп, —терӗ те 
буфетчик калаҫма та пӑрахрӗ.

— Хирӗҫместӗп, мӗн хирӗҫес?.. Ш алта ҫынсем 
ҫук пирки, хӑвӑртрах ҫисе кайас тесе ыйтрӑм,— 
тесе черете пырса тӑтӑм,

— А-а... Ш ала кӗме хотел, ача!.. Нет, черете 
тӑр,—терӗ пӗри мантан тӑрӑхласа.

Кӗрешӳсен пӗр майӗ.
Пущарпа кбрешекен инсяектор: Сирӗн йалта

пушарпа кӗрешес ӗҫ мӗнле пыраГ?

Котхозник:—Епӗр коопераци лавкине спичкӑ 
илсе килместпӗр. Пушар пуласран ним хӑрамали 
те ҫуккӑ. Пушарпа пӗтӗм йалшӑн йалпо кӗрешет.
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Чӑваш совет  писатӗлӗсен С ой узӗ  
— — уйӑхра пӗрре кӑларакан — —

илемлӗ литературӑпа критикӑ журналӗ

С У Н Т А Л
Повӗҫсем, калавсем,.пйессӑсем, сӑвӑсемпе поемӑсем, искусствӑ ыйтӑвӗсемпе 

теорилӗ тата критиклӑ статйасем, пародисем, епиграмсем, т. ыт. пичет- 

лет. Журналта чӑвашсен паллӑ совет писатӗлӗсем, поечӗсем, драматург- 

сем, нритиксемпе публициссем ӗҫлеҫҫӗ.

Ж У Р Н А Л А 

к а ш н и  п у ш т ӑ  у й р ӑ м ӗ н ч е х  ҫ ы р ӑ н с а  и л м е  п у л а т

П у р т е ҫ ы р й н с а и л м в в а с к ӑ р!

Ж У Р Н А Л  Х А К Ӗ : 

3 уйӑха—1 т. 20 пус, 
6 уйӑха— 2 т . 40 пус, 

12 уйӑха— 4 т. 80 пус.

УЙРӐМ НОМӖРӖН ХАКӖ 40 ПУС.



Чечеклӗ ҫурку^те.  ̂ чечеклӗ ьр! 
Ҫӑвар тулли кулат ват кукамай. 
.^Еулма вӗреитӗмӗр ӗнтӗ епир^̂.,— 
тесекалатхӑй кулнӑ май.

С о ц и а л и с ӑ м  т ӑ в а к а н с е н  ҫ ӑ н т е р ӳ л ӑ  с а в ӑ н ӑ ҫ ӗ  йӑрй -  
т а в р а х  к ӗ р л е с е  тӑ н ӑ  в ӑ х ӑ тр а  ч ӑ в а ш с е н  с а ти р ӑ п а  к ул ӑ ш

♦♦

I
Ж У Р  Н А  Л Ӗ

К Я П К П Н
♦♦

♦♦к а ш н и  ку/ьтурла, е ҫ ҫ ы н н и н  к и л е н ч е х  п у л а с ш а н . •

Кашни пуштӑ уйрӑмӗичех ҫырӑнса илме пулат.

» ■.‘V I
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к л

К а X а л: Филип Йермолайчӑ пошалстӑ мӗи чулта пулин бҫкунӗсем хушса пар>И1 
Б р и г а д и р: Сана хушса мар, бҫленновне те катеа йулмала пула?-ха.


