
Куяак:— Ну, Йӑкӑнат, есӗ кӑҫал мана пит аван пулӑшрӑн.
Кахал:— Ну, Иван Куҫмич, мӗнле сана епӗ пулӑшнӑ пулӗ-ха. Епӗ ҫувӗаех пӳрт хы- 

ҫӗнче ларса иртертӗм вӗт!
Кулак:—(^вӑнпа пулӑшрӑн та ӗнтӗ.



Ҫӗнӗ вӗрен̂  ̂ ҫулне кам мӗнле кӗтсе илни
Вӗреиекен ачасем.

—  Ҫӗнб вӗренӳ ҫулӗ сывй-и? Кранташу- 
е«не жйтарт. Нумай-и? Хутсем нумай кӳ- 
тӗн*и? Шйртлй, ҫырнй чухне перо тйрйнакан, 
хутсем ҫук-и? Вӗри апатсем чйн-чйнах вӗри 
пулаҫҫӗ-и? Вӗрентекенсем пиртен пин хут 
ытла пӗлеҫҫӗ-и? Шкул ҫурч_ӗсем ҫумйртан, 
сивӗрен бронӗленнӗ-и? Иккӗ ҫумне икӗ хуш- 
сан тӑваттй пула’)̂ , есӗ лаййххи ҫумне епӗр 
лаййххинехушсан пыоӑкҫӗнтерӳлӗ ҫул пула!'.

Писатбл.

Калйр—кӑштах тйхтатйр. Мӑн стхаллис 
ва.ь̂ ьи роман сыпйкӗ ҫыратӑп, 1н а ҫыр 
пӗтерсессӗн, унпа та калаҫса пӑхма пулта! 
тӑп.

Начар учитӑл.
— Вӗренӳ ҫӳлӗ килнӗ? Ай, апла пулс1 

ӑҫта-ха манӑн таблицӑ умножени? Икӗ х 
иккӗ миҫе пуда1^чӗ-ха?

Гитлӗр патӗнче.

—  Кам? Ҫӗнӗ вӗренӳ ҫулӗ? Паопӑрт 
пур-и? Мӗнле-ха вӑл раарешенисӗр Германи 
ҫӗр ҫине лекме пултарнй? Халех аресдес, 
сӑнчӑрласах лартйр. Хӑҫан та хӑҫан фаши- 
са ҫырӑнаТ, ҫавӑн чухне тин кйларса йарйр.

Географи учитли.
Вӗренӳ ҫулӗ ҫитнӗ. Районтан картйсем 

глобуссем йамарӗҫ. Глобус. Кооператива ч 
пӑр-ха—арбуссем сутаҫҫӗ-и унта. Сутаҫ 
пулсан илсе килӗр-ха. 1^лобус вырӑнне, а 
буспа вӗрентес пулаТ уш!

Пуп.

Ҫӗнни килнӗ тетӗв? Хӗртен ӳтленсе ҫу- 
ралса ҫӗр ҫинче пурӑннй, йулашкинчен асап 
курса вилнӗ, виҫҫӗмӗш кунне черӗл^ тйнй 
исус христос турра ӗненет-и вӑд? Ененме- 
сеж ҫӑвар тули „анафемй!"

Бӳроират.

Ҫӗнӗ вӗренӳ ҫулӗ килнӗ? Удостоверен® 
пур-и унӑа?. Штампа^пичетне пуснӑ-и? Мӗн' 
ле входяшчи номӗр? Ӑхӑ! 1934—35-мӗш? Де- 
ла ҫумне ҫӗлесе лартӑр.

„Капкӑн“ редакцинчв.
Ку вӗренӳ ҫулӗ нумай ӗҫ тупса пачӗ. Ач1 

сем „Капкӑн* нумайрах ыйта пуҫларб 
Шкул ачисем пурнӑҫӗ ҫинчен ытларах ҫы] 
иа тивет малала. Авӑ, пӑхӑр-ха мӗнй 
рӗсем черет тйрсакайнӑ ,Капкӑн“ илесшб 
Нарасах пулаТ ӗнтӗ вӗсене. ,Капкйн“ бӳр 
крат мар, заиавленисӗрех подпискӑ йышӑш 
в1л. Кӑларйр хӑвӑртрах укҫусене черет{ 
тӑраканнисем. Ну, сана мвҫе пуслйх? 3 те! 
кӗлӗх? 3 тенкӗшӗн ҫулталӑвлӑх йаратӑп, 
уйӑхлӑх илме— 1 т. 50 пус, 3 уйӑха—75 пу 
Иӳнӗ вӗт! Йӳнеине йӳнӗ те, вулама хакдӑ,- 
ҫапла-и?

Хӗн. Договор пурнӑҫа кӑресси.
— Ав, килет учитӗл,— тесе пурте чупса тухаҫҫӗ 

шкул умне вӗренекен ачасем.
Килекен ҫын йалала кӗрсе кайсан, каллех ача- 

сем темле пек пулса кайаҫҫӗ, пичӗсе^^ ӗксӗмле» 
иеҫҫӗ.

—  Ой, ку учитӗл пулмарӗ тем, колхоз правле- 
нине кайакан Пӑранти Никантӑрӗ пулчӗ теи.

Учитлисеи хӑҫан килӗҫ-ши-ха? Уш 12 сехет!
•— Ав, тата тепри килет.
— А-а, вӑлу читӗл мар, туйапа килет, ват карчӑк...
Кӑнтӑрла иртичченех ҫапла учитӗлсем килессе

кӗтсе ларчӗҫ Мӑн Етмен йалӗнчи (Хӗрлӗ-Чутай р.) 
пуҫламӗш шкул ачисен ҫӗнтабӗрӗн 1-мӗшӗнче.

Учитӗлсем кунӗпех пымаҫҫӗ. Тепӗр кунне пӗр 
учитӗли пычӗ, виҫҫӗш пымарӗҫ, татах тепӗр кун- 
не каллех тепри пычӗ, иккӗш пымарӗҫ. Тӑваттӑ- 
мӗшӗ вара пайав кунчев те пыыан.

Пӗр ача-пӑчасем ва;ь̂ ;ьи ҫыракан писатӗл вӑтак 
ҫулхи ачасем ва.^^и кӗнеке ҫырма Чӑвашиздат- 
пала договор тунӑ.

Чылай вӑхӑт иртсен ыйтат ҫав писатӗлрен ун ҫы- 
вӑх йулташӗ:

-— Ну, мӗнле, ачасем кӗнеке ҫыртӑн-и?

— Ҫырмаи-ха. Кӗнеки йапӑх тухасран хӑрарӑи. 
Ҫавӑнпа епӗ вӑл кӗнекери материала хам ҫуратс» 
ӳстернӗ ачасен пурнӑҫӗнчен ҫырасшӑн-ха.

—- Авланман-ҫке есӗ.
— Авланман та, тепӗр уйӑхраи аванлатӑп.

Хӗвел сехечӗ.

Ачасем, ан кӳренӗр: сирӗн учитӗлсем вӑл кун- 
сенче арӑмӗсемпе, савнисемпе сывпуллашса_ ир- 
тернӗ пулмала. Вӗсенчен уйӑрӑлма хӗн пулнӑ ӗн- 
тӗ вӗсене. Халӗ ,Капкӑна“ хӗстертӗмӗр. Каллех 
хӗн пулчӗ вӗсене. Ҫапла питех те хӗн Мӑн-Етмен 
шкулӗнчи учитӗлсен пурнӑҫӗ. А. Афаренко.

— Аптрамала! Мӗн чухлӗ вӑхӑт иртрӗ кувта 
есӗр справкӑ парасса кӗтсе.

— Нумайах иртри вара?

— Нумай пулмасӑр. Епӗ килнӗ чухнв хӗвел са* 
нӑн сӑмсу ҫинче вы.)ьзччӗ, халӗ санӑн ҫурӑму ҫинс 
куҫса кайнӑ.
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Мӗн вӑл метӑд
„М етӑд“ тесе каламан ҫыи та ҫук пулӗ. Пурӗш 

те „метӑд“ , „метӑд” тесе йантраҫҫӗ. Пурнн те хӑ- 
йӗн метӑчӗ пур: пӗчӗккин те, пысӑккин те, ас.ТИн 
те, кӗҫӗнния те... пурин те, пурин те. Акӑ, хӑш 
прикашчӑкӑн хӑйӗн метӑчӗг йапала турттарас чух 
малтан пуканне лартса туртгармали йапалине ҫӳл- 
тен метеорит ӳкнӗ пек пӗтӗм хулшӑнӑрӗсем ыра- 
тиччен карӑнса йӑтса пӑрахат те, ҫур кило ҫӑкӑр 
та ҫур пӑт пуканне ним те м»р туртса антарат. 
Мӗн чухлӗ прикашчӑк ҫӳллерех, ҫавӑн чухлӗ вӑл 
ҫӳлтен парахат, ҫавӑн чухлех илекен улталанма 
пултарат' Калапзр, прикашчӑк стойкӑ ҫине улӑхса 
пӑрахсан (турттарсан) вӑл, ҫур кило сахӑра цент- 
нершӗн ним те мар тыттарса йама п ултара! Ку 
та метӑд, улталамали ҫеҫ.

Райҫӗрпайӗ хӑйӗн колхозсем мӗнле ӗҫленине ха- 
ҫат тӑрӑх анчах пӗлет пулсан,—вӑл та метод, ,ӗ ҫ “ 
мӗтӑчӗ.

Каллех калатӑп: пурин те хӑйӗн нӗтӑчӗ пур. Пӗ-' 
рии ӗҫлемели, теприн суймали, теприн тата шулӗк- 
лемели, хӑшӗн ним ӗҫлемесӗр уйӑхран уйӑха ша- 
лу кӗтсе лармали. Пумай вӑл метӑд.

М етӑд тени вӑл пӗр вырӑнта тӑракан йапала мар. 
Ствловӑйсенче апатсем (менӳ) ыӗнле улшӑнса пы- 
раҫҫӗ, ҫавӑн пекех метӑд та  улшӑнса пырат. Хӑ- 
вӑр та пӗлетӗр вӗт, повӑр ыйхӑласа ҫӑмарта шари- 
кне хура кӑмрӑк пек ҫунтарса йарсан, „амлет“ теҫ- 
ҫӗ, ҫавнах астумасӑр ытлашши тӑварласа пӑрах- 
сан „йаичницӑ“ тесе сутаҫҫӗ, пурте ҫавах: ҫӗрул- 
ми йашки— йашка, унта пӗр катӑк сухан кӗрсе ӳк- 
сен— ,суп  по-польски ', улми нимӗрленсе кайсан— 
„суп по матроски*. Ҫав йашках никам илсе ҫийе- 
кен пулманипе тепӗр кунчен хуранта йӳҫсе лар- 
сан—„суп пейзан" пулса тӑрат, вара хакӗ те 25 пус 
ӳсет. Улшӑнат вӑл апат; ирхи апат каҫчен ларсан 
тути те, йачӗ те, хакӗ те улшӑнат, темшӗн ҫеҫ по- 
вӗрӗпе стол#вӑй пуҫлӑхӗ ҫавсемех йулаҫҫӗ.

Ҫйтмеиине тата квшни ӗҫӗн хӑйӗн метӑчӗ пур* 
йашка пӗҫерессин те, колхозра, хапрӑк-савӑтра ӗҫ- 
лессин те, ҫилос тӑвасснн те. Акӑ ҫилоса пирӗн йал 
колхоз метӑчӗпе тусан никам та, пим те ҫимесг. 
Ш ӑтӑкран кӑларса ӗне тути патне нлсе пырсан, ӗне 
мӗкӗрсе, хӳре выл^атса тӑрат. Ҫапли ӗнтӗ Хӗрле- 
Чутай райвнӗнчи Нрчемес колхозӗн метӑчӗпе ту- 
сан ҫилос ҫӗрсе шӑршланса кайат.

М етӑд вӑл темӗскер ӗҫлемели, вӗренмели тата вӗ- 
рентмели йапала пулмала. Анчах мӗн-шн вӑл ме- 
тӑд? Калаканни нумай, пӗлекенни ун чухлех ҫук. 
Нимрен ытла метӑд ҫинчен учитӗлсем хыт йантраҫ- 
ҫӗ. Хӑйсен пухусенче вара хӗремесленсе карланка 
ыратиччен иетӑд ҫинчен вӑрҫаҫҫӗ. Вӑл мӗнне епӗ те 
пӗлместӗп, анча.ч вӑл тӗрлӗрен пулнине лайӑх пӗ- 
летӗп. Учител арӑмӗпе йатлаҫса тухсан, урокра пӗр 
метӑд, хыттӑи кӑшкӑрасси, вӗренекенсене йатлас- 
си, ,неуд“. Хватере ача пӑх.ча, вы.Т)ӑхсене, ачасе- 
не апат пама кайас чух, тепӗр метӑд „вулӑр ҫав 
статйана*. Учитӗлсем защатине хатӗрлен.мен пул-. 
сан тата урӑх метӑд. Вӑл метӑд вара пурин те пӗр 
мзйлӑрах. Ун чух сӑмахсем пӗр-пӗринпе пӗтӗҫме- 
сӗр тӑвӑл хыҫҫӑнхи йӑвӑҫ тураттисем пек выртаҫ- 
ҫӗ; вӗрентекенӗн тапхӑр пуҫ мими кӗселленсе кай- 
нипе чӗлхе хытат, вара пӗр 15—20 минут, чӗлхе- 
не кивҫен командировкӑма парса йанӑ пек, ним.

шарламасӑр шултра тар тумлатса тӑрат. Час-час уа 
чух кӗнеке ҫине пӑхат, темӗн шырат. куҫ вӑйӗ те 
кайат, вӗренекенсем темлех начаЛ)Ник пек курӑн- 
ма пуҫлаҫҫӗ.

Ку вӑл кӗҫӗн йе вӑтам шкулта ҫеҫ мар, аслӑ шул-! 
’^:енче те ҫавах. Аслӑ шкулсенче чух аслӑрах ҫын. 

сем пулаҫҫӗ, аслӑраххӑн паузӑ тӑваҫҫӗ, аслӑраххӑн 
чӗлхесӗрленеҫҫӗ, шулграрах тар йултараҫҫӗ. Кук 
пекки вӗрентес материала виҫҫӗ выртса та пӗлмен—< 
тӗлленмен чух, урока хатӗрлӗнмесен пулаЕ Ҫавна 
майлӑ пулчӗ ман йуратнӑ М зркӑвпа та.

— Мӗн мана вӗрӗнтме, тем парсан тем верен- 
тӗп. Пединҫтв-гутӑн хнми уйрӑмӗнче 3-мӗш курӑс-| 
ра метӑд ҫинчен вӗрентме, паллах, алпусасси пе- 
кех йӑвӑр мар. Мӗн ӑна, вӗрӗнет те вӗренет,—шутн 
ларӗ_ вӑл сӑмси ҫннчен куҫлӑхне илсе (куҫлӑхпа 
шухӑшлама йӑвӑр теҫҫӗ). Хатӗрленмеле вӗгтетӗр! 
есӗр, мӗн хатӗрленмели пур унта: вӑл мӗн хатӗр-' 
ленме, хӗр пӑхма йе лапкана черет тӑма каӑат-и 
мӗн. Ним хатӗрленмели те ҫук, Кайта йарӑ пар 
чӗлхе хут татӑкӗ пек исленсе тӗвеленсе лариччен, 
Ҫапла шутларӗ пулӗ вӑл та.

У роклекци. Уттилсырйори чукун татӑкӗ пӗд 
йӑвӑрӑи ирӗлет. Студентсем М арков ҫӑвзрӗнчен ту- 
хакан сӑмахсене вӗри кукӑ.Т) кӑмакаран кӗгнӗ пек кӗ- 
теҫҫӗ. Анчах..7 кукӑ.;{)Сем кӑмакарахҫунса кайнӑ, ҫук.

— Ӗпӗ метӑд ҫинчен вӗрентетӗп. Мӗн вӑл ме- 
тӑд?—терӗ вӑл.-А-Мӗн вӗл метӑд?—терӗ тепӗр хут.

 ̂ Пысӑк паузӑ пулчӗ._ Ҫамка тирӗ хугкупӑс пек кар- 
' тланчӗ. Ҫавӑнтах вӑл урлӑ-пирлӗ пӑхкалама пуҫ- 

Ларӗ, кӗнехесем хушшинче утӑ катанӗ ӑш ӑнче йӗп 
ҫӑрти шыранӑ пек тустар.ма пуҫларӗ. Пуҫ пӗгрӗ, 
метӑд ҫухаланӑ вӗт! Тата тепӗр 6 —7 хуг: мӗн вӑл 
метӑд* терӗ те, тарӑхяи мӗнӗле куҫ хуралса кил- 
чӗ, чӗлхе каш ӑк аврц  пек кукӑрӑлса ҫӑвар маччй 
ҫумн^хытса ҫыпӑҫса л ^ ч ӗ . Ҫамкипе пичӗ ҫиве мун>- 
ча кӑмакинче пӗрталӑк выртнӑ пек ҫуллӑ шултра 
тар йӑтӑнса тухрӗ те, 20 минут хушши пӗтӗм ӳт- 
пӳ хурама хуппи пек хытса ларчӗ Хытса ларчӗҫ 
студентсем те. Шӑп. Таҫта ҫеҫ ӗнтӗркенӗ шӑна 
угни ҫӗр чӗтренӗ пек илтӗнет.

-- О х о х !~ тер ӗ  М аркӑв.—Ах, чорт возмя, ме- 
тӑд кйле йулнӑ, забыл,—терӗ.

Мӗн тӑвас? Сехет панӑ тӑк мӗн тгГпулсан тума* 
ла. Лекци вӗг.— Наукӑлӑ лекци, между методом на- 
уки и методам преподавания раэницы нет. Раз> 
личие то, что научноӗ есть позиание неизвестного 
человечеству, а у учеников знакомое, открытве.“

— Мӗнле апла вара? Пирӗн метӑд наукӑлӑ ма- 
ри?—терӗ тахӑшӗ аптранипе пӑркаланса. Каллех 
хытрӗ клас, каллех хытрӗ ӗнтӗркемӗ шӑни те, до> 
центӑн ҫамки ҫннчен ҫеҫ тар тумаланни илтӗнет. 
Пӗтӗм клас: ӑҫтан тупнӑ кӑна пире ва.Т).’1)И,—тесе 
шутлат ӑшӑнче. Пӗлӗймест никам та метӑд мӗнне. 
Пӗрре ҫеҫ—М аркоз урока хатӗр маррине пӗлсе 
йулчӗҫ,—Мӗн вара ку? Шӑп ларма вӗренмели ур#к 
пулчӗ-ши?— терӗҫ тарӑхса студентеем.. Ку кӑна 
мар, кун пек метӑд-:ем татах та пур пединҫтитут- 
ра. Акӑ~литературӑпа та вӗсем кӗнеке ҫинчен дик- 
товка ҫыртараҫҫӗ. Шукул дневник ҫинче те вӗ- 
сен пурин те—„лекцн“. Ҫапла вӑл метӑд тени,— 
пӗлеймерӗм епӗ те, пӗлеймерӗҫ студенгсем те. 
Мӗн-ши вӑл метӑд?

Кӗҫӗн шкулри аслӑ методис Никопай Чурпай.



Пӗрремӗш урок пуҫламӗшӗнче I. Филипп1§ ӳк«рч«к«.
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 ̂ Учитӗл:— Петров, мӗншӗн ӗнер шкула кнлыерӗи? _ _ _ ^
? Петров:—Ара, ес ӗнер хамӑр кукаҫисеы патӗнче еҫке еҫнине куртам та, мухмарла пу.т, ку, урок
Улас ҫук терӗм тӗ.
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Кашӑк
— Петӗр, айта! Пӗр сехет уш1—ҫухӑрса йачӗ час- 

си ҫине пӑхсанах Ленннӑн ХУП-мӗш томневуласа 
ларакан студент.

— Ох, шуйтан, кайа йултӑмӑр! Часӑрал!—хыпа- 
ланса ҫухӑрса йачӗ унӑн йулташӗ. Вара иккӗшӗ 
те самантра тумланкаласа пӳлӗмрен ҫилтӑман кӑ- 
ларса тухса кайрӗҫ. Вӗсем хыҫҫӑн обшчежити алӑ- 
кӗ ҫеҫ чӗриклетсе хупӑнса йулчӗ.

Тулта кӗрхи ҫил уласа вӗрет. Атӑл леш йенчи 
хыр вӑрманӗ ҫийӗн тачка пӗлӗтсем урлӑ-урлӑ ҫын 
пӗкӗлтетсе утнӑ пек вӑрахӑн шӑваҫҫӗ. У,ра айӗн- 
чи пылчӑк лӑчӑртатса, ҫӑрӑлса пырат. Калӑн:— 
пӗтӗм ҫӗр чӑмӑрӗ ура. ҫумне ҫыпӑҫса пырат, тесе.

Епӗ за^ьатине кайма тухнӑске{^ кӗрхи пылчӑка 
ҫӑрса Пецинҫтитут йенеле утатӑп.

— Чуп часрах, пӗр сехет вӗт!
— Йултӑмӑр.
Пӗр сехех тенине илтсенех мднӑн ҫурӑм пӗҫер- 

се, сивӗнсе, тарласа кайрӗ, Пӗтӗм ҫан-ҫурӑм йӗппе 
чикнӗ пек ыратса кайрӗ.

— Капут! Каш ӑксӑрах йултӑм ӗнтӗ, каллех про- 
гул1—тесе хама хам пӑшӑлтатргм та, йулташсем 
хыҫҫӑи институт столовӑйӗ йенеле портфӗле сил- 
лесе чупма тытӑнгӑм. Питӗ васкаса чупиипе 
ҫил хӑлха ҫумипе уласа, шӑхӑрса иртет. Ура айӗн- 
чи иылчӑк ботинкӗ тепӗ ҫумне ҫыпӑҫнӑскер хыҫа- 
лала икӗ-виҫӗ метр ҫӳлӗш ывтӑнса йулат.

Столовӑйне ҫитрӗмӗр. Халӑх лӑк, сахалган та 
70—80 студент сӗтел хушшинче кӗрсе выригҫса 
ларнӑ. Малтанрах ҫитнисем пур_.те кашӑксем ил- 
ме ӗлкӗрнӗ ӗнтӗ. Вӗсем телейлӗ. Кайарах йулни- 
сен пӗрин те кашӑк ҫук.

— Пит хытӑ килтӗмӗр, ех опоздани!.. Халех ак
1-мӗш ҫменӑ урокран тухат, 2-мӗш ҫменӑн урок 
пуҫланасси 30 минут ҫеҫ,—тет Петӗр-тарӑхнипе.

— Каларӑм вӗт сана вуниккӗрех кялсе лармалач- 
чӗ тесе,—итлемерӗн. Халӗ кӗтсе лар вӑт1—^арӑхат 
Петӗрӗн йулташӗ.

Пӗр сӗтел хушшине кӗрсе лартӑмӑр. Пӗр пӗчӗк- 
рех питлӗ, ҫинҫерех илемлӗ саслӑ официанкӑ та- 
лонсене пухса кайрӗ.

Акӑ ӗнтӗ пирӗн умра 200 грам ҫӑкӑр, икӗ^тарел- 
кӑ апат-ҫимӗҫ тирӗксем ҫийӗн вӗри пӑсӗ ункӑн-ун- 
кӑв пӗтӗрӗнсе мачча ҫумне улӑхат.

— Ех, ҫийесчӗ те кашӑкӗ ҫук,—тет ман ҫумра 
ларакан студенткӑ, тарелкӑ ҫинеле йӑвашшӑн 
пӑхса. *

—Ҫавӑҫке-ха! Епӗ вӑн ҫур сехет уш кӗтсе лара- 
тӑп. Гришӑ кашӑкне М аруҫӑ йышӑнпӑчӗ,"Маруҫӑ 
хыҫҫӑн епӗ йышӑннӑ,—тет унпа йунашар ларакан 
студенчӗ.

Столовӑйра 70—80 студент тирӗк ҫине пӑхс® 
лараЕ  Вӗсенчен 30—40 ҫын кашӑкпа ҫийех- Ытти- 
сем валрьи кашӑк ҫук. Ех, телейлӗ те ҫав 12 сехет- 
рех килсе ларнисем.

— Ҫук, тӳссе пулмаст, халех ак урока звонок 
пулат,—тарӑхат Павӑл. Унтан ҫӑкӑр таткине пы- 
сӑкӑн пусса ҫыртат те-^тирӗкри йашкине чей ӗҫнӗ 
пек херрнпе сыпса ҫнме тытӑнат.

— Ей, пӑхӑр-ха кунта, ҫӗнӗ майпа чей ӗҫет.
— Купӑсталӑ чей. Чӗлхӳнта купӑста пур, Ӗҫ 

гражданин!

Ахӑраҫҫӗ студентсем.

Икӗ-виҫӗ ҫын урлӑ йышӑнса хунӑ кашӑк чере^ 
пе_ ман аллма та килсе лекрӗ. Епӗ савӑннипе ка 
шӑка йӑпӑр-йапӑр йарса илтӗм те ҫур сехет хул] 
ши .ларса сивӗннӗ йашкана васкаса сыпма тЦ 
тӑнтӑм.

Института-4<ӗретпӗр. Коридорта урлӑ-пирлӗ с т | 
дентсем чупкалаҫҫӗ. Пӗри пӗр кабипета ч у п сак ! 
рет, тепри тепӗрине.

— Опоздали на 20 минут,—тет швейцар.

— Ех,—тет манӑн Вулташ,—каҫхине, каҫхине в 
ренме ҫутӑ ҫук, кӑнтӑрла кашӑк кӗтсе черетре ла 
Тфу!

— А мӗн тума хут йӑвӑҫ кашӑк та пулин илме 
ҫӗ-ши,—тет 25 минута урокран йулнӑ студентк

— Е, е-й,—тетӗп епӗ тӗ,—Иван Мучи те йӑнӑша 
иккен. Вӑл „Кашӑкран чашӑк ҫ)фалнӑ“ тесе й4 
хунӑччӗ хӑйӗн пӗр фелйетонне. Ӑна^апла мар:—,,К$ 
шӑкран прогул ҫуралнӑ“, темеле пулнӑ: институ 
ҫтоловӑйӗнче чашӑксем пур, анчах кашӑкӗ ҫук.

. „Ш ӗвӗр“ сӑмах аса килчӗ. „Ш ӗвӗрсем“ тӗнчер 
чылайах ӗнтӗ. Ун пек шӗвӗрсем пирӗк столовй 
йӗнчи хурансем ҫумпе шурӑ ҫӗлӗк тӑхӑнса ҫӳреҫ 
ҫӗ. Виҫҫӗн вӗсем. Хал)хи ҫынсем „повӑр" теҫҫӗ в§ 
сене. Ҫакӑ шӗвӗрсем „пулӑшнип&“ столовӑйӗнч 
„ҫирӗп раҫписани" туса хӳнӑ. Питӗ ҫирӗп вара к 
,,раҫписани“, темӗнле ҫирӗп чултан та ҫирӗпре» 
Ана ,м еню “—текелеҫҫӗ хӑшӗсем.

Вӑл ,раҫписанине“ ак ҫапла тунӑ;

1. Ирхи апат—купӑста йашки.
2. Кӑнтӑрлахи апат—1-мӗш блӳдӑ—купӑста йаи 

ки.
2-мӗш блӳди—купӑстапа т |

ранӑ а ш . '
3. Каҫхи апат—кӑнтӑрлахи купӑста йашки, йу 

лашкинчен пӗҫернӗ купӑста йашки.'

— Хисеплӗ вулакансем, ан шарлӑр есӗр, епӗ к§ 
на „ҫекретнӑ“ калатӑп. Столовӑй .раҫписани" ҫя 
рӗп пулсан та вӗревӳ раҫписанийӗ кӗрхи ҫанталш 
йевӗрлех вара. Ӗнер пӑхатӑн— 1-мӗш урок вырш 
чӗлхи. Пайан ирхине пӑхатӑн—хӗрлӗ кӑрапташш 
малтанхи „вырӑс чӗлхи* ҫине— „теория литерату 
ры “—тесе ҫырса хунӑ. Урок пулас умӗн пӑхатӑн- 
хура кӑранташпа виҫӗ хутлантарса „история“ те 
се кукӑрткгласа хунӑ. |

Ҫапла пирӗн раҫписанисем: пӗри „ҫирӗп“, теш1 
рин хучӗ ҫирӗп, темӗн чул хураткаласа ҫырсан та 
ҫӗтӗлсе тухмаҫт. Анчах пӗлесчӗ, хӑҫан кашни сту- 
дента пӗрер кашӑк пулат-ши? 400 студента 30 кз1 
шӑкпа тӑрантармали епохӑ мӗнле тапхӑрта иртег- 
ши? Кашӑк ҫинчен дирекцинче лараканӗсем илем' 
лӗ тӗлӗк курма хӑҫан пуҫлаҫҫӗ-ши? „Ҫирӗп“ раҫ* 
писани хӑҫан ҫирӗпленет-ши?

И. Кашлинкв,



Йӑван-Пӑван.
Нӑмӑллӑ ҫын Йӑван.

Пӗр Йӑван-Пйван патлӑ ҫын пулнӑ. Хрис- 
юса хыт ӗноянӗ. Усал тӑвакава хирӗҫ ан 
тӑр, тенине асрах тытнӑ. Йӑван-Павав пат- 
не тнлӗ пывӑ. Чӑххпне' тытнӑ.

— Ҫийех, тилӗ, ҫийех,— тенӗ Йван-Пӑ- 
вӑн,— санӑн та хырӑм выҫа’1' пу.Т).

Йӑван-Пӑван патне кашкӑрпынӑ. Сурӑх- 
пе тытнӑ.

— Кашкӑр&н та хырӑм выҫа'г,— теиӗ Йӑ- 
ван-Пӑван.

Упа пынӑ. Лашине тытнӑ.
Барс^ пынӑ. Йӑван-Пӑвана ҫинӗ йавӑ.
— _0й!— тесе кӑшкӑрса йанӑ Йӑван-Пӑ- 

ван барс ҫӑварӗ ӑшне лексен.— 0 § , ҫвйех 
бнтӗ,— санӑн та хырӑму выҫа'г.

Барс Йӑван-Пӑвана хӑй ҫӑварӗнчен кай- 
ада кӑларса сурса пӑрахнӑ та каланӑ;
.--- Ҫук,— тенӗ сан пек ухмаха ҫисе вара- 

ланаосӑм та килмест, тевӗ.

Йӑван-Пӑван хирӗҫ тавӑраӲ.

Иӑван-Пӑвана хӑнкласвм аптратнӑ. Ҫы- 
тар ҫинчен шӑдса 'пӑраха’1'— одейал ҫинв ку- 
ҫаҫҫӗ, Одейал ҫинчен шӑлса пӑраха!'— тӳшек 
ҫине куҫа;\ҫӗ. Ҫывӑраймаса Иӑван, Ҫиллепсе 
кайаа ’ге Йӑван-Пӑван койкине вут тӗртсе 
ҫунтарат. Пускилсеы (кӳршӗсем) тӗтӗм йӑсӑр- 
ланниее кураҫҫӗ. Чупса иыраҫҫӗ Йӑван-Пӑ- 
ван ш тне. “

— Тӑр-ха, тӑр-- пететӗн!
— Пӗгетӗп, пӗтетӗп,— тет хирӗҫ Йӑван- 

Пӑван.— Ой, пӗтетӗп! Ҫапах хӑнкласене те 
манрап ырах мар.

Аран-арап ҫӑлнӑ Кӳршӗсем Йӑввн-Пӑва- 
нӑ. Пийепде те койкине сӳнтерме памаса, 
тет, Иӑван-Пӑван.

— Пӗтӗпин! Еп пӗтетӗп, манпа пӗрле 
хӑнкласем те пӗтеҫҫӗ, тет, тет.

Шнулта.

Учитӗл:—Петров, ма ес тетраде ҫав терийех 
тирпейсӗр тыткалатӑн, урай шӑлмарӑн пу/’ь ҫке ес 
унпа?

Пвтров:^Ҫу-ук, Иван Степанч, урай шӑлман, 
ҫакӑнта, партӑ ҫине хутӑм та.

Кахал.
Ыйхӑ чӑпти айне пулса 
Выртат йалта пӗр кахзл, 
Уйри ӗҫре ҫӑвар карса.
Ырӑ курни ун сахал. 
Ҫиме-ӗҫме пӗгсе ҫитссп, 
Айӑп шырат ҫынсенчен. 
Хырӑм выҫса ҫитнипеле 
Шанат вара тур ҫине.
Акӑ ӗҫ ӑҫтан пула^ сектант, 
Кулак тымар-ҫимӗҫи!
Йӗри тавра асӑрхӑр-ха 
Ҫуки сирӗн ун йышши?

Кйтра Павал.

Географи урокӗнче

~  Ҫмирнов! Карт диичв 
кӑтарт-ха; ӑдта дваттой 
Еленӑ утравӗ?

~  Маятаи ыйтам-хӑ: 
мӗнла йат ланӑ ӑна раао- 
%уцч хыдҫӑи.

Ашшӗ ӗҫсе ларнинв курсан

—  А.Х, атте ӗҫме пӑрахтӑрччс.
— Аҫу ӗҫме пӑрахсан мӗн пулаччӗ вара?
— Бутылкӑра ӗҫмесӗр йулнине хамах ӗҫсе йа- 

рӑттӑмччӗ.

Пӗчӗк ачасен ва^ъ/ъи сутиали йумахсвм
1. Хӗлле пӗр пичче отпуска кайат, ҫулла тепӗр 

пичче отпуска кайат, (Ҫунапа урапа).
2. Кантӑк виттӗр ревизор пӑхат. (Хӗвсл).
3. Алсӑр урасӑр ҫынна тытаЕ (,К апкӑн“).
4. Пӗр метӑртан ҫӗр метӑр. (Хӑйӑ чӗлни).

Вӗренӳре
ПлаткаркДШупашкар р.) пуҫ.чамеш 
шку.тӑв чӳречнсем ванчӑк.

— То.Д)ӑ, хӗл пулат ӗнтӗ, мара халӗ те ку 
чӳречессн кантӑкӗсене ларттарма шутламас!’ 
пирӗн учитлӗ?

— Курмастӑ11-им вянтид^аттӑрсем ҫук,—- 
ҫавӑнца лартгармасг,

Фил, Шендвр.



Сунчӑк
Тӗксӗи, ҫӑмӑрлӑ кӗр. Никвлай Нвзнӑч аптраса 

ҫитнӗ пайан. Тавар илме пыракансем пурте сунчӑк 
сутма ыйтаҫҫӗ.

Колхозниксем пуйан пурнӑҫа куҫрӗҫ те сунчӑк 
илесшӗн ӗнтӗ,—шутлат Никвлай Иванӑч —-Ҫанта- 
лӑкӗ те йӗпе сӑмсалӑланса карӗ, ҫапах та хад)Хи 
пек сунчӑк нумай каннӑ куисем пулманччӗ. Мӗне 
пӗлтерет-ха ку?

Тавар илекенни кӗрет.
— Сунчӑксем пури сан, Николай Иванӑч? Тӑ-. 

ваттӑ кирлӗччӗ.
— Тӑваттӑпа мӗн тӑван? Мӗн чухлӗ илмерӗҫ 

пу.;ь пайан,_ пурӗште пӗрер штук, йе пӗрер мӑшӑр 
ыйтаҫҫӗ, тӑваттӑ труках илекенни пулмарӗ.

— Мӗн тӑвӑн ӗнтӗ,—тенӗ тавар илекенни.—Ачи 
ман тӑваттӑ ҫке. Учитӗл сунчӑксӗр ҫӳремехушман.

— Ачасем шкула ҫӳренӗ чухнейӗпенсе пӑсӑлас- 
ран хӑрат еппин. вӑл.

_— Унпах та мар пулӗ тетӗп. Ш култа, вӗрентнӗ 
■ӑхӑтра, сунчӑк кирлӗ теҫҫӗ.

—  Мӗн тума кнрлӗ вара вӗретяӗ вӑхӑтра суичӑк?
— Епӗ п?летӗп-и, ачасем сунчӑксӑр пынӑ та 

кайала йанӑ.
— Тӗлӗнмеле,—тенӗ Николай Иванӑч пынӑ ҫын- 

на тӑват еунчӑк тыттарса,—илсе кай та, анчах 
ыттисем ва.^а)И йулмарӗ. Урӑх ҫук. Ҫулталӑк тӑр- 
шинче те пайанхи пек сунчӑк сутмви.

Татах тавар нлме тепӗр ҫын кӗрет.
— Сунчӑк пур и?
—  Ҫук> пурне те нлсе пӗтерчӗҫ.
—  Ай,—тесе ик аллипе сӑкман ҫумне шап ҫапрӗ 

пынӑ ҫын.
— Ачусене шкула йамала-и мӗн?—ыЯтрӗ при- 

кашчик.
— Шкула йамала ҫав.
Николай Ивапӑ‘г лапквря .чарса шухӑша кайат.

Мӗн тума кирлӗ пулнӑ-ха вӗрентнӗ ҫӗрте сунч) 
Сунчӑк тума вӗрентеҫҫӗ пул-и а^гчах. Апла пулӗ 
„ӗҫ урокӗ" теҫҫӗ ӗнгӗ ӑиа. Ш ухӑшланӑ, шухӑп^ 
нӑ, нимӗн те шухӑшласа кӑларайман. Лапкине I 
тӗрнӗ.

— Кӳр-ха кайса пӑхам. Пӗлсе килем.
Шкула кайат. Учитӗл пурӑннӑ пӳлӗме кӗрет^
— Мӗншӗн-ха есӗ ачасене шкула сунчӑксӑр 1 

реттерместӗн?
— Аҫтан сунчӑксӑр ҫӳретгерес-ха вӗсене. Ҫ{ 

талӑкӗ мӗнле тӑрат.
— Ҫанталӑкӗ йӗпине йӗпе те, сунчӑкӗ мӗн тӳ 

кирлӗ шкулха?
— У1а мӗн тума. Ара ҫӑмӑр аптратат тетӗпйҫ*;
- -  Анланаймастӑп, Ҫӑмӑр пулсан та шку]|

сунчӑк кирлӗ мар.
— Тфу, мӗнле'ӑнланмастӑн. Апла пулсан аӑ 

кдаса.
Николай Иванча класа ҫавӑтса кӗрет. Кл§ 

кӗрсенех аптраса хытсах карӗ Николай Иваш 
Партӑсем хушшинче ачасем сунчӑксем айӗнче ; 
раҫҫӗ. Сулахай аллисемпе сунчӑксене тытиӑ, сь 
тӑм аллисемпе ҫырса лараҫҫӗ. Вӗсем ҫнне шӑт 
маччӑран ҫӑмӑр ҫӑваЕ

— Ну? Сунчӑкс^р вӗрентме ыай пури-ха ӗнтӗ, 
тенӗ учитӗл.— Епӗ ха^ь ҫеҫ килтӗм йала. Шн 
тӑррине (крышине) йалсовет йусаттарман, х» 
ирӗксӗрех сунчӑксем карса вӗрентме тиврӗ.

Сунчӑк ҫинчен пуҫран ш ухӑшласа ҫыртӑмг 
Хаҫатсем пӗлтернӗ тӑрӑх ҫааах та йурӑхсӑр кр 
шӑлӑ шкулсем хӑш-пӗр йалсенче пур, теҫҫӗ.

Ҫявах.

Шкулсем.
Палланӑ йӗкӗте тӗл пуятӑм, Урам тӑрӑх йулташӗ- 

семпе утса пырат. Аллннче хытӑ хупӑля кӗнекесем. 
Ҫемҫе хупӑллисем те пур.

— Сывӑ-и, Коптехникум студенчӗ!—тетӗп.
—• Сывӑ-ха,-—тет.—Анчах епӗ Калтехиикум сту- 

денчӗ мар халӗ.
—- Унта вӗренетӗнчӗҫке?
— Вӗренетӗмчӗ те... Ик уйӑх ■ӗреясен тухса 

каймала пулчӗ. Вӗренсе тухсан, коператива ӗҫлеме 
кӗрсен, растратӑ туса хурасран хӑрарӑм. Автодо- 
рожный техннкумра вӗреисен аванрах пулӗ, терӗм.

— А-а! Апла пулсан есӗ автвпа ҫулйӗр техникс 
пулма вӗренетӗи. Аван, аван ку ӗҫ!

—- Аваннн темле те, тухса карӑм унтаи та. Сӗя- 
тӗрвӑррине вӑрман техникукне кайса кӗтӗм.

— Сӗнтӗраӑрринче вӗренетӗн пулсая халӗкунта 
пӗр-пӗр ӗҫпе килтӗн пулӗ апла?

— „Епӗ сана халӗ теунта вӗренетӗп* темерӗм-ҫке.
— Халӗ апла ӑҫта вӗргнетӗн-ха? Кусеы йулта- 

шусем__ пулӗ ӗнтӗ сан?
— Йулташӑмсем ҫав. Пӗрлс яӗрен...
— Аҫта вӗренеҫҫӗ-ха вӗсем?

Стройтехникумра.
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— Апла пулеан есӗ т« стройтехшикум студен 
пулас. А-ха!

—• Пулнӑччӗ те... Ик уйӑх анчах вӗренме тивр 
ҫке унта. Обшчежити^ инҫеччӗ те вӗренмесӗр 
тухса урӑх шкула кӗтӗм.

— Няҫта та вӗренместӗн-и вара халӗ,—ыйтр  ̂
тӗлӗнсе.

— Ма вӗренместӗп. Вӗренетӗп-ҫке, вӗренмес 
пуҫра „са;ьдв‘ хутшӑнмаст,—тет ача кулкалса.

“  „Са;ЬДв* А*ха-ӑ! Ӑнлантӑм. Бухалтӗрсен к 
рӗсӗнче вӗренетни апла есӗ? Социалисӑма уч1 
кирлӗ... Аван. Бухалтӗр пулатӑн апла?

— Ҫук, мӗн тӑватйп ара бухалтӗр пулса. Ц| 
фӑрсемпе ^ппаланса ларасси мавран пулай» 
Килӗшместӗп бухалтӗр ӗҫӗпе. Ҫавӑнпа унтан ту 
са метереологи техникумне кайса кӗтӗм.

~  Ӑ-хӑ! .Метереологи... Кала-ха, ыра^й^ҫантад 
ахӑрса каймаст-и? Командировка тухса кайна! 
та... ревматисӑм... "

— М етереолог пулсаи калӑттӑмчӗ те, виҫ ер) 
амчах вӗрвянӗҫке еп унта, Ҫтипенди сахал па1 
шӑи тухса карӑм.-Ар* сам урара «рвматиҫӑм п|



сан, сал)варсан йатлӑ емел туп асп улаЕ  Пире мед- семае аппаланасси тесе виҫ уйӑх вӗренсенех тухса
рабфакра вӗреннӗ чухне... кзрӑм. Вы.1)ӑх-чӗрлсх техникумне кайса кӗме тив-

—- .А а-а! Мсдрабфакра! У н га вӗренетӗн пулсан... рӗ ун хыҫҫӑн... *
Ман унта пӗр палланӑ хӗр, Яковлева Феодосия, Ҫапла калаҫса тӑыӑ ҫӗртехавтомвбил нӑрт-нӑрт 
пурччӗ хамӑр йалсем. Ҫ авна салам кзламӑн-ши тутарса пирӗн ҫинелех пынине куртӑмӑр. Палланӑ
манрай? _ етем студенг манпа сывпуллашмасӑрах, автомо-

— Калаймастӑп пулӗ,—терӗ айакала пӑхса сту- билрен пӑрӑнас сӑлтавпа, манран уйарӑлчӗ те
дент. ГлавсудалА уттарчӗ. Ун хыҫҫӑн каймарӑм вара.

— Ма? Наркомпросала уттартӑм.
- -  Халӗ унта вӗренмсстӗп. Тухтӑр пулсан виле* И. Мучи.

^  Начаррине сиснӗ вӗренекен
В. Ҫварчквв ӳкврчӗкв. Хӑшпӗрунчгӗ.тсв.ч х <ӑас«н аӗлӳлӗ.чне хӑпаргас тӗлошпс начар сҫлени палӑра

У ч и 1 8 я:--Ай 'айй, пит тв айван ес, Харитонов, ҫавна та шутласа кӑлараймастӑн та... 
В й р в н в к в  н:— Ытла та чийе ос, Йак Ҫпирмдончӑ,иалтан хӑв шутласв пӑх-ха. Кйивкосӑр шутла. 

Сан пвк квнвкв ҫиив пӑхса тӑрсан, такам та шутяаиа пултарй.
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Ҫуках.

Вӗри апат.
—• Шкулти дисциплинӑсенчен веренекен ачасем 

мӗне ытларах «уратаҫҫӗ?
— Ирхи вӗри апата, тенӗ хирӗҫ тахӑшӗ.
Вӗри апата ачасем чӑнахах йуратаҫҫӗ ӗнтӗ, йп- 

чах Патӑрйел райҫутпайӗ „питех йуратмаҫҫӗ пулӗ“ 
тет. Ҫавӑнпа районти 59 кӗҫӗн шкултан 10-шӗнче 
ҫеҫ вӗри ащат’ ҫитереҫҫӗ, ыттиҫенче ҫук.

Ҫук ҫав. Вӗри апачӗ те ҫук, шкул ачисемшӗн 
тивӗҫлӗ тӑрӑшни те ҫук,—ҫухалнӑ, ҫӗтнӗ, тӗп пулнӑ, 
масар шӑтӑкнех кӗрсӗ выртнӑ. -—

Вырӑс чӗлхи.
Ваҫанка пвет: „Ни вырӑс еп, ничӑваш —хама хам 

незнайски“, тенӗччӗ пӗр сӑвӑра'. Хама хам Незнай- 
скн' кассинче пурнакан ҫынсем чылайӗшӗ халӗ шк)’- 
ла ачасене вӗрентме кӗрсе пӗтнӗ,—-теҫҫӗ усал чӗл- 
хесем. Пӗри вӑл касри ҫынсенчен, Гацрилов Петр 
текенни, Сӳктерти кӗҫӗн вӑтам шкул преподаватӗ- 
лӗ пулса шалу кавлесе пурӑнат. Вӑл ҫырнӑ хута 
тупрӑмӑр. Акӑ вӑл, вуласа тухӑр:

... „Захватить собой чековая книжка, мне край- 
не нужна денешкп. Я с.тыхал, что нашн денещ- 
ки засданные яблоки переввден нанаш колхозный 
счет. По старайтев завтра приехать если воз.мож- 
но. Я нахожусь зале дома крестьян".

Гаврилов Петр, хресчен ҫурчӗн залӗнче, тетӗн, 
есӗ халӗ? Залӑран тухсан, вӑтам ш_кула вӗрентме 
кайиччен, малтан хут пӗлменнисенех вӗрентекен 
зала кӑштах кайса пурӑнса иртер-ха. Усӑлӑ теҫҫӗ 
унта пурӑнни. Пӗлмен ҫыннах хут пӗлекен пулса 
тухат теҫҫӗ унтан.

. Кӗрхи кун.
— Мснлс-ха сана намӑс мар! Пайан кунӗпСх вӗт 

прогул турӑн.
_ Кунӗпех? Кунӗ мӗнле ха.^- ир тӑрагӑн та 

йӗритавра ҫаврӑнкӑласа пӑхма та ӗлкӗрейместӗн— 
каҫӗ пулат ларат.

ҪУК.
— Хуҫа ҫук!Ӑҫта пирӗн хуҫасем! Тупса парӑр!— 

тесе йӑнӑшса лараҫҫӗ Мӑн-Етменри (Хӗрлӗ-Чутай р.) 
шкул пахчинче тӑлӑхӑн ларакан ҫимӗҫсем. Вӗ- 
сене кам тӗл пулат-, ҫав кӑкласа кайат. Купӑста 
пуҫӗсене кӗтӳрен тавӑрнан сурӑхсем кашни кунах 
ннт савӑнса ҫийеҫҫӗ.

Хуҫа _ҫук пирки, пахча ҫимӗҫӗсене хуҫасӑрлӑх 
ҫисе пӗтерет. Питӗ обжорлӑ вӑл хуҫасӑрлӑх. 
Шкул пуҫлӑхне Быкоа йулташа та, малала ҫавӑн 
пек ӗҫлесен, ҫисе йама пултарат.

А. Афорвнко.

Канцефари пӳлӗмне кӗтӗмер. Ҫук. Тула тухс 
шырарӑмӑр. Ҫук. Пӳрте кӗрсе кӑмака айне пӑ? 
рӑмӑр. Ҫук. Ниҫта та ҫук Хурӑн Чӑкӑр (Шупаи 
кар р.) колхоз правлени_ ҫыннисем. Ӑҫта-ха вӗ 
сем? Кооператива тырӑ сутмалӑ... Ах ӑҫта-ши? А-з 
а-а, акӑ (правлени мар...) предревком ҫырса хӑвар 
нӑ хут. Вуласан правлени ӑҫтине пӗлме пултарзтӑр

Чикирскому с. совету.
Пӗлтерӗпӗр правленинче никамта ҫук, мӗншй 

тесен пред Правлени Захаров Степан нмрка кай 
нӑ счетоЕол Бранков И. Н. пулница йусанма кай 
нӑ. Вӑхӑтлӑх счетовод .Максимов П. М. Сӑра ӗҫ 
.ме каГшӑ. зам. предправлени нцмте Т1ӗлмест.

27-ПХ-34 г. Предревкома Михайлов._^

„Зам. Предправлени ним те пӗлмест". Неужтс 
ним те пӗлмест? Хӑй иравлени предҫедатӗлӗн за 
меститӗлӗнче ларнине те пӗлеймест-ши?

Правлени памӑтникӗ.
А. И. Пӑймек ҫырса пӗлтернӗ тӑрӑх, вбсем ӗҫнс 

тума_тахҫанах тытӑннӑ. 1931-мӗш ҫултах тума ты- 
тӑннӑ Канаш районӗнчи Йанкӑлч промколхозӗ ҫи 
лос _башнине. Ҫавӑнтанпа пур ҫӗрте те мӗн терк 
пысӑк строитӗлствӑсем пулса иртрӗҫ. Анчах ҫав 
промколхоз башни строитӗлствине халӗ те пӗте- 
реймен. Правлени ӗҫлеме пултарайманки ҫинчен 
аса нлтерекен памӗтник вырӑнӗнче ларат хаф вӑл.

„Епӗ хама хам памӗтник лартрӑм “, тенӗ Пуш- 
кин авал.

Памӗтникӗ аван таха вӑл...
~  Турӑ ҫӗр ҫине иккӗмӗш хут киличченех ннм 

усӑсӑр хантӑртатса ларат пул> ӗнтӗ ку пирӗн ҫи- 
лос башни, теҫҫӗ турра ӗненекен ватӑ мучисем.

„Капкӑн“, -паллах, ни пӗрремӗш хуг, нн иккӗ- 
мӗш хут „килессине" ӗненмест. Ҫапах та пирӗн 
„Капкӑн“ ҫав башнӑнз курма тӗрӗслекен оргӑн- 
сенчен кам та пулин пырасса ӗненетех.

Икӗ студент.
1-мӗш:—Кӑҫал епӗр иксӗмӗр Чӑваш йалхуҫалӑ; 

инҫтитутӗнче 23 кун.вӗренетпӗр. 23 кун хушшиа 
че инҫтитутӑн йапӑхнӑ хуҫалӑхне ҫирӗплетме ! 
суботник турӑмӑр. 10 уйӑх хушшинче миҫе субот- 
ник тумала пулат пирӗн?

2-мӗш (кӑштах шутласа ларсан):— 112 суботник
1-мӗш:— Ҫав вӗренӳ ҫулӗнчи 112 суботник хыҫ' 

ҫӑн кзм пулма пултаратпӑр епӗр.
2-мӗш.—Ун чухне вара йалхуҫалӑх инҫтитучсн 

студенчӗ мар, „суботник студенчӗ" пулатпӑр пулӗ.
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Тӗлӗнтермӗшле атте
В, Филнппӑв ӳк«рчркӗ.

—  Аннбн 120 ӗҫкунӗ; аппан 130 ӗҫнунӗ, манӑн 72 ӗҫиунӗ, санӑн, атте, пӗр 
йҫнунӗ те ҫук. Кама хывнӑ ши есӗ, атте?
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Айзман М.'

Пӗр пайлӑ комеди")
Вы;ьакансем;

1. Спирук, колхозник, 25 ҫулта.
2. Марук, Спирук арӑмӗ.

Марук. ( С п и р у к  ҫ ы в ӑ р а т).—Ҫывӑрат ӗнтӗ— 
каҫхиие пехлесе килнӗте... Чим-ха укҫине йурийех 
хӑй ҫумнех пытарса хурам-ха. Спирук, Спирук, 
тетӗп, тӑр ха, тӑр! Ҫынсем халиччен ӗҫ патне те 
карӗҫ пу.ъ, есӗ пур, вилнӗ пекех ҫывратӑн. Кай 
тӑр, вырӑнне пуҫтарас пулат тата. Спирук, ил- 
тетн-и?

Спирук (ы й ӑ х  т ӗ л ӗ ш п е ) .—А-а, кай ан кан- 
ҫсрле-ха,

Марук. Ара часрах тӑрса уралансамчӗ К-ун пе- 
кех пулсан есӗ кӑҫал ӗҫлеме мар, пӗр сот-^ых та 
тӑваймастӑн.

Спирук. Тӑваймӑпин.
Марук. Ара 3 согтых ӗҫлесен те хамӑршӑнах 

пулат пу.?Ь.
Спирук ( т ӑ р с а  л а р а т ) .  Пӗр курка шыв ӑсса 

пар-ха. Аш ҫунсах тухат.
Марук. Ай турух! Ара питна кам ҫапса ватрӗ 

капла? Тур ҫырдахах!
Спирук. Мӗнле нит?'
Марук._ Ҫаплах, пӑх-ха_есӗ хӑвӑн питу ҫине, 

мӗв йевӗрлӗ гулса кайнӑ вӑлсан. Каҫхине хуларан 
килнӗ чухне вар-хурахсем ҫыпӑҫмарӗҫ пул, те.

Спирук. Шыв ӑсса пар темерӗм и сана.
Марук. Шыв ӑсса памала-ха тата сана, пйанчу- 

ка. Каҫхине киле те кӳртес мар терӗм те.
Спирук ( к у л с а ) .—Хӗрсеы патне кайасран хӑра- 

рӑн пу4).
Марук. Шуйтан патне кайасран хӑрарӑм. У-у 

ҫын мӗлки!
Спирук (у р а ҫ и н е т ӑ р с а). - Н у ,  пуҫ ҫурӑлсах 

тухат.
Марук. Пӑха.Т), пӑхаф, пӑхаф ури ҫине те тӳрӗ 

тӑраймасЕ Кам шуйтан хушат-н ҫав тери кӳпсе 
тултарма.

Спирук. Ерсхе никам та ҫын хушнипе ӗҫмеҫ- 
ҫӗ пу.%.

Мврук. Ытти ҫӗрте ҫынсем ретне кӗреймесен 
те, ӗҫнӗ ҫӗрте ҫын ретлӗ пуласчӗ. Каллех мӗн пур 
укҫана кӳпсе йатӑн пу.^-ха?

Спирук. Кӳпсе йарсан вара. Мӗн, укҫа сан- 
ни мӗн?

Мврук. Камӑн пулмала тата. Ара ман пулмасан 
та иксӗмерӗн пу.ь. Ак хаф тем пек укҫа кирлӗ, 
укҫа шӑтӑкӗсем туллийех, тахӑшне сапласа ҫи- 
термеле.

Спирук Есӗ мӗн хӗрарӑм пуҫҫипе укҫа ӗҫӗ ҫнне 
хугшӑна пуҫларӑн. Сана мӗн ӗҫ. Ху1 ӗҫем, хут 
кӗрнк мӗн тввам.

*) Сӳжетие выгӑс.таран и.тпӗ^

Марук. Ту, ту зра! Кам чарат сана. Ма: 
пулсан хӑт пӗтӗмпех кӳпсе йар. Епӗ сансӑрӑ) 
пурӑнма пултаратӑп. Тавай кӑтарт укҫуна.

Спирук. Мӗн туыа?
Марук. Мӗнле мӗн тума пулат тата. Епӗ 

арӑму пу.»ь- Есӗ манран вӑрттӑн кӳпсе ҫӳрес 
ни-ха. ( К ӑ с й и с е н е у х т а р м а  т ы т ӑ н а т ) . ) 
ха, ӑҫта ха... |

Спирук. Акӑ . пӗрре тыттарса йарсан, ӑҫта х 
парам. Кай. (Т ӗ р т с е й а р а т).

Марук. Мӗн ^сӗ, хӑвӑн машӑруна та ша; 
тӑн-и?

Спирук. Кай.
Марук. Ан тӗрткеле. Кайагӑп. Кайатӑп та-] 

местӗпте. Пурнах пӗччен. Епӗхама ҫимеллӗх 
келенӗха. Ак есӗ вот соттыхсемпех ҫу каҫрӑа 
рӑпӑр мӗнле хӗл каҫӑн. Сана шуйттана ан ӗҫ 
темӗн чухлӗ те йатланӑ пул), есӗ пур хӑлха| 
чикместӗн. Санран кайсассӑн та, сан пек пйаг 
семех тупмӑп-ха. I

Спирук. Епир те санран начарринех тупм»
Марук. Ш ухӑшла-ха пуҫупа, каплӑ пурӑнса 

нӑ_ҫ пулат-и вара? Епӗ пур мӗнле те пулсан 
;ьӑх-чӗрлӗх усрас, малашне ача-пӑча пулсан'1  
не ретлӗ пӑхса ӳстерес тесе шутлатӑп.

Спирук. Ачитакҫан пулат-хавӑл Сан. Айай пу 
рӑлсах тухат.

Марук. Епле тахҫан пулат. Есӗ ман хыр1 
ача пуррине те пӗлместӗн иккен.

Спирук. Ну, ну ан танкаса тӑр кунта, т( 
ыр арӑм пулсассӑн, пайан такҫанах мухмӑр ч 
ме пӗрер чӗрӗк илсе килмеле. А вӑп пур... 1 
пуҫ!..

Марук. Хӑвӑнпа пӗрле ерех ӗҫекеннисене и 
хуш, илсе килсе парӗҫ-и. ( Т у х с л  к а й а т ) .

Спирук. У-у шуйтан хӗрарӑмӗ! (П а у с ӑ)! 
та укҫа мӗн чухлӗ йулнӑ-ши? (К а л а р с а ш у тл( 
Пӗр тепкӗ... Ултӑ тенкӗ... Тӑхӑр тенкӗ те х! 
пилӗк пус... ( Ш у х ӑ ш л а т ) .  Неушлӗ ҫакӑн 
ҫех йулнӑ. Вот тебе на! Тӑхта.тӑхта... Ресто^ 
13 тенкӗ пӗтнӗччӗ, ӑна астӑватӑп. Унтан Лзщ 
Матрунӗпе пӗр литр ӗҫнине астӑвап. Кайран 
киш Ваҫлине ларса килнӗшӗн ӗҫтернӗ. пул,. 
ҫитсен... Астумастӑп. Ойо-ой пуҫ... Мӗн ш> 
кӗрсе ту.чпӑ-ши унта. Ниҫтан та ерех тупма 
пу.(ь- Камран тупатӑн ха.!) ӗҫ вӑхӑтӗнче. (Смв 
р а  й.\ х т а р с а  п ӑ х а т ) .  У-у черт ево дерн, 
тумлам та шыв ҫук. Ай-ай! (В ы р ӑ н ҫи н е л а р 
Арӑм калашле, пек пурӑнса чӑнах та ру 

‘пылакне туйаймастӑи та пулмала. Ну, мӗ«
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хутӑм ха епӗ хама-хам? Ҫынсем ӗҫ патне тухса 
кайрӗҫ пу.^ь, кун пек ларса чӑнах та„ арӑм калаш- 
ле, пӗр сыттых та пу»лмаст вӗт. (М а'р у к в а а т ӑ 
и а й р а л а  т у м л а н н ӑ  та,^ т у й а п а  а р а н -  
аран у т с а  к ӗ р е т ) .

Марук. Ах, Спирук, Спирук! Кӳр ха, ывӑлӑм, 
еп сана чуп тӑвам!

Спирук (Т ӗ л ӗ  н с е).— Мӗншӗн?
Марук. Йепле мӗншӗн пултӑр тата, каҫхине вӑ- 

хӑта ҫав тери аван иртертӑмӗр-ҫке. Есӗ ху та ма- 
на темиҫе хут чуп туса пӗтертӗн.

Спирук. Епӗ? Сана-и?
Марук. Ха-ха-ха! Халӗ манӑҫ пултӑн пулат, ас- 

тумастӑя-и есӗ мана хӑш кукӑра ҫавӑтса кайлине. 
Манӑн сана уншӑн ҫав тери тав тӑвӑс килет. Епӗ 
уншӑн пӗре те ҫилленместӗп. Кӳр ӗнте савӑннипе 
пӗррӗ чуп тӑвам. ( С п и р у к  п а т н е  п ы р а т ) .

Спирук ( к а й а л а  ч а к с а ) — Кай,  кай ан ҫыпҫӑн! 
Марук. Ан ҫыпҫӑн мар-ха, каҫхине есӗ ху ҫы- 

пӑҫнине мантӑн-й? Мӗнле ӗнтӗ епир иксӗмӗр ҫак 
ҫуртра пурӑнатпӑр пулати ха? Аван, пит аван. Кун- 
та мӗнле пулсан та хулари мар ӗнтӗ. Хватершӗн 
тӳлес хуйхи ҫук.

Спирук. Есӗ мӗн ухмаха йерместӗн пулӗ те? 
Марук. Ку тарана ҫитиччен ӑслӑ тӑнлӑ ҫынах 

пулса пурӑнсаччӗте-ха. Есӗ уишӑн пӗре те ан шик- 
лен, хам виличчен хам ӑспах пурӑнма шухӑшлатӑп- 
18 . Итлеха, Спирук, есӗ мана тӳрех паллаймарӑн 
пу.Т). Иртнӗ каҫ хулара мӗн пулннне аса ил-ха 
есӗ. Мана качча илетӗп, сана епӗ хамӑн маткаран 
та ытларах йурататӑп, сансӑрӑн нийепле те пурӑ- 
наймастӑп тенине пӗтӗмпех манса кайрӑн-и.

Спирук (а й а к а л а).— Ой, тӗнче!.. Неушели епӗ 
ҫакӑн пек карчӑкпа йавӑҫнӑ-ш и, намӑса ӑҫта 
хурас.
V Марук. Нимӗнле намӑс та ҫӳк. Есӗ уншӑн аи 
ку.Ьл^ан. Сахали кӑҫал ваттисемпе ҫамрӑккисем 
пӗрлешни.

Спирук. Апла пулсаи епӗ сана качча нлетӗп те- 
се каланӑ пулат-и?

Иарук. Каларӑ» ҫав, калама мар каҫхинех илсе 
килес терӗн те, епӗ хам ӗлкӗреймеҫтӗп пуф терӗм. 
Ҫаплах ҫынсем умӗнчех каларӑн. Ененмесен ман 
свидетӗлсем те пур.

Спирук. Свидетӗлсем?! Ой-ой пуҫ ыратса килче. 
Ыран килсе пӑхтархасш ӑн, пайан ман пуҫ ыратаЕ 

Марук. Апла пулсан есӗ мана улталарӑн-и, мур 
ҫийешӗ. Е пӗсанапайанахсута  паратӑп._{М а_крат). 
Есир кирек хӑҫҫан та хӗрарӑмсене машкӑлатӑр-м^ӑш- 
кӑлатӑр та, пӗрлешес патне ҫитсен хӳресене ҫавӑрса 
тӳлетӗр. Есӗ мана качча илетӗп тесе улталаман 
пулсан, епӗ санпа ун пек ҫӳремен те пулӑттӑм. 
Пӗтрӗм ӗнтӗ пӗтӗмпех, намӑса ӑҫта хурас ӗнтӗ, 
ӑҫта кайса кӗрес. ( М а к р а т ) .

Спнрук. Итле-ха, аҫанне. Епӗ чӑнах та нимӗн те 
астумастӑп, (а й а я а л а). Ҫак вӑхӑтра арӑм килсе 
кӗрсен пӗтерет ӗнтӗ пӗтӗмпех.

каҫӑ

те-

Марук. Парӑмна парсан, сута памасӑрах 
ратӑп.

Спирук Парӑм. .Мӗнле парӑм.
Марух. Мана есӗ каҫхине 50 тенкӗ паратӑп 

рӗн мар и, ҫавна'парсанах каҫаратӑп,
Спирук. Асанне ӗнен мана, укҫа пӗр пус та ҫук.
Марук. Йепле ҫук, каҫхине питӗ йуйанчӗҫке есӗ, 

хам сан пиншак кӑсйине ан ҫухалтӑр тесе пуҫтар- 
каласа чикрӗм.

Спирук. Ӑҫта? ( Х ы п а л а к а т ) г
Марук. Ак сулахай йенчи кӑсйене хутӑм пулас.
Спирук (укҫа кӑйарса). Да,чӑнахах 20 тҫнкӗ йул- 

нӑ иккен. На тархасшӑн тыт, анчах сута нарса 
ан аппалан.

Марук. Спаҫипах, спаҫипахӗнтӗ. Ку мана ачасем- 
пе темиҫе кунах пурӑнма ҫитет. Кӳр 'ӗнтӗ сана 
куншӑн пӗре чуптӑвам,

Спирук. Н у.. йурат. Аичах хӑвӑртрах кай.
Марук ( т у т и н е т ӑ с е - а  пы р с а ) .—А -а х ,ывӑлӑм, 

ҫав тери йурзтаттӑмчӗ те сана.
Спирук. Тархасшӑн ан йурат.

—  кур внтӑсаяа куншӑн пӑре чуптӑвам!.

Марук. Санпа нумай калаҫса усси пулас ҫук-х_а. 
Кайатӑг^та гӳрех сута ҫатлаттаратӑп. Манӑн 
свидетӗлсем те пурчӗ-ха.

Спирук. Асанне, тахарсшӑн сута парса йала ^  
култар. Асанне теп, итле-ха!

Марук. Каҫхине ху „Наҫтӗнка, чунӑи, чӗрем‘ ,те- 
се чӗнетӗн, пайан асанне пултӑм кккен.

Спирук. Епӗ сана пӗре те ҫиллентересшӗы мар, 
анчах шухӑшла-ха есӗ.,.

Марук ( ы т а л а н с а  ч у п т ӑ в а - 5 ) .  Ах пит аван!
Спирук ( а й а к а л а ) .  — Тфу! Шуйтан сурчӑкс 

тута ҫумнех ҫыпӑҫрӗ.
Марук. Ну, сывӑ пул ӗнтӗ, ывӑлӑм!
Спирук. Тархасшӑн хӑвӑртрах кай-ха есӗ. Тата 

арӑм килсе кӗ.рсен.
Марук. Йурат,йурат. ( Ка йа т ) .
Спмрук. О, хоспоти! Мӗн тусахунӑ еп, Мӗн туса 

хунӑ. Кун ҫинчен йал-йыш пӗлсен мӗн калӗ. Мӗн 
шуйтаншӗн ӗҫрӗм-ха еп ҫав терийех. Малашне те 
кун пекех ӗҫсе ҫӳресен, колхвзран та кӑларса 
сирпӗтӗҫ, йалтан та хуса йарӗҫ. Марук, Марукпӗл- 
сен мӗн калӗ. Чӗррӗнех пуҫа касат. Ак хайхи 
уйӑр^ӑласси пуҫӗ те ҫакӑнтанах пуҫланса кайӗ. 
Ох, пуҫ ҫурӑлсах тухат! Шуйтан ерехӗ. Чӗре, 
чӗре мӗн курат пу-ъ- Пӗтӗм кӑкӑр шӑмми хӗ- 

'сӗнсе ларчӗ. Миҫе кун кблхозрз еҫлесси йулат 
ӗйтӗ. ( М а р ӳ к  ч у к у н  ҫ у л  п у ҫ л ӑ х ӗ  т у м н е  
т у м л а н с а  к ӗ р е т ,  П л а ш ч ӑ п а .  К а р т т у с е н е  
а н т а р а р а х л а р т н ӑ ) .

Марук. Спиридон Никӑновьч кунта пуряат и?
Спирук. Кунта.
Марук. Ӗнер хуларан килнӗ чухне чукунҫулӗ ҫин- 

че йӑваланса выртнӑ пирки, сана таптаса кайас 
мар тесе, пойӑс чзрӑнса тӑнӑ. Вунӑ минут раҫпп- 
санинчен кайа йулнӑ. Ҫавӑнпа та сана 50 тенкӗ 
штраф тунӑ. Ак актӑ.

Спирук. Штраф?! 50 тенкӗ?!
Марук. 50 тенкӗ.
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Спирук. Анчах ҫак сӑмантрах пӗр пус та укҫа 
ҪУК. А

Марук. Санӑн укҫа пуррипе мана ӗҫ ҫук?
Спирук, Чукунҫулӗ ҫинче йӑваланса выртнине 

епӗ астумастӑпҫке.
Марук. Астусан есӗ унта выртман та пулӑттӑн.
Спирук. Мӗнле-ха вӑл инкек ҫине инкек тупӑнса 

пырат.
Мӑрук. Ну, тавай кӑлар укҫуна.
Спирук. Йе, йе пӗр пус та ҫук.
Марук, Ӑҫта хутӑн укҫуна?
Спирук. Ниҫта та хуманта.
Марук, Йепле ниҫта та хуман. Ха. ь̂ мана хирӑҫ 

пӗр карчӑк тухса карӗ. Есӗ ӑна 20 тӗнкӗ панӑ-ҫке.
Спнрук. Ҫав карчӑк сана каласа та кӑтартри?
Марук. Мана анчах мар-ха вӑл, кама курнӑ пур* 

-н е  те „ак мааа Спирук пӗре чуптунӑшӑн 20 тенкӗ 
пачӗ“ тесе ҫӳрет.

Спирук. Ой, хоспоти! Пӗтрӗ пуҫ!
Марук. Ну, ну! Манӑн' кӗтсе тӑма вӑхӑт ҫук.
Спирук. Хӑт пус, хӑт кас пайанах пӗр пус та па- 

ма пултараймастӑп.
Мӑрук. Апла пулсан сута парӑпӑр.
Спирук. Сута?! Каллех сута.
М рук. Ачашласах тӑмӑпӑр.
Спирук Итле-ха, йулташ начафчик. Урапана сӗр- 

сен кирек-хӑҫҫан та лайӑх чупат, теҫҫӗ.
Марук. Есӗ мана та урапа сӗрнӗ пек сӗрес тсрӗни?
Спирук.Тен май килмест ши терӗм те.
Марук. Санӑн взяткӑ пама укҫа пур еппин, 

штраф-'тӳлеме ҫук тетӗн. Тавай хӑвӑртрах тӳле. .
Спирук. Ҫук, тӳлеймесгӗп.
Марук. Хӑҫҫан тӳлеме пултаран?
Спирук, Пӗлместӗп.
Марук. Сута парсан саншӑнах хӑрушӑ-пулат, сут 

пулса иртсен сут тӑкакне те санӑнах тӳлем ӗле' 
иулат.

Спирук. Мӗнле пулсан та сут туса аппаланас 
марччб. На еппин епӗ сана 25-шне тӳлесе йарам, 
ҫуррине кайран вӑй ҫитерӗп и.

Марук. Ну, капла та йурат.
Спирук. Ме ил-ха.
Марук. Тепӗр ҫурри патне хӑҫҫаи килес?
Спирук. Кирек хӑҫан килсен те арӑм килте ҫук 

чухне кнл, вӑл мана пӗтӗмпех татса тӗплет.
Мӑрук. Есӗ ку вӑхӑтра килтех пулатӑн
Спирук. Килте пулатӑп тесе шантарма пулта- 

раймастӑп.
Марук. Мӗншӗн?
Спирук, Мӗншӗн тесен епӗ кӑҫал ҫак ӗҫке пула 

колхозра ӗҫлеймесӗрех йултӑм, малашне мӗнле 
пулсаи та ӗҫлесехчӗ тесе шутлатӑп. Унсӑрӑн выҫӑ 
л а р ас с и те  куҫ умӗнчех.

Марук. Арӑму пур пуф сан?
Спирук. Арамӗ пур та-ха, ҫак йулашки вӑхӑтра 

вӑл тем хирӗҫме пуҫларӗ-ха. Тем уйӑрлӑс кӑмӑлӗ те 
пур иккен,

Марук. Начар ӗҫсем сан апла, Спритон!
Спирук. Мухтакмалах мар,
Марук. Камран килет пуО) ҫавӑн пек йапала?
Спирук. Хамранах-килет пу/-ь тесе шухӑшлатӑп. 

Ҫав ӗҫкех пӗтерчӗ ӗнтӗ мана.
Марук. Пӑрахма шухӑшламастни?.
Сяирук, Арӑма-и?
Марук. Ҫук, ӗҫме.
Спирук. Пайанхи ӗҫсем хыҫҫӑн пӑрахма мар, 

ерех ҫинчен пӗтӗмпех манас килет.

Марук. Арӑму пӑрахса кайсан чӑнах та на? 
пулат вӗт сана.

Спирук. Мӗн т(аласси пур ӗнтӗ.
Марук. Мӗнте, килӗштеретгӗнчӗ пу.ть ^сӗ ӑна| 
Спирук. Йуратасса вара чӑнах йурататӑп, х 

'пирӗн пӗрлешни те питӗ нумай вӑхӑтах иртмен 
Марук. Хӑҫан авланнӑ вара ес?
Спирук. Вот хаф, какой нибудь пӗр ҫулта 

ҫитри ҫитмери. Арӑмӗ те ман йалта ҫукскер 
Есӗ ӑна палламастӑн и вара?

Марук. Ҫук, палалймастӑп пу.̂ ;,.
Спирук. Хӗр чухне вара ҫпектакӑ.^сем лар 

чух, сценӑ ҫинче вы.;ьаччӗ турҫырлах, пӑхма вӑт 
са лараттӑм. Хулала кайсан артис пулма 
пултврат.

Марук. Е-е, аса илтӗм. Леш, Канаш станцн? 
трахомотознӑй курсра вӗренеччӗ. Ҫ авӑ пу^Ь'* 

Спирук. Ҫавӑ ҫав. Трахом йеркипе те пигӗ я) 
тараканскер. Хал) хамӑр йалта та трахом сесб 
пулса ӗҫлет. |

Марук. Так та арӑм ничево-ха апла сан. ■ 
Спирук. Мӗн каласси пур. Калаҫасса вара так 

пек те калаҫма пултарат.
Марук. Маттур, маттур апла пулсан. Ну йула| 

'к и  укҫи патне кайран килӗп. Есӗ тупса хатӗп 
описатӗлно. 1

Спирук. Мӗнле п_улӗ-ха. '
Марук. Ну ытах ниҫтан та тупаймзсан, 

шалуне тытса йулмала тавапӑр.
Спирук. Тархасшӑн ун пек ан тӑвӑр. 

тусан манран уйӑрӑлат взра вӑл.
Марук. Ну пока! Кайам-хаепӗ! ( К а й а т ) .

арӑ|^ 

УН 1|

 ̂ Ҫпирук. Вот те на! Ӑҫга килсе ҫаклантӑм вӗт,, 
Еҫсе пӗтерни сахгл ӗҫни ҫинчен 'тӑрламали м| 

-цухлӗ купаланчӗ. Мӗн тесе калам ӗнтӗ хамӑн аб 
ма. Ҫ акӗҫсем  ҫинчен арӑм пӗлсенех пуҫланса ка 
ӗнтӑ харкашу. Вӑ.л манран уйӑрӑлм а тытӑнӗ. Ю 
ҫурт, вы^ьӑх-чӗрлӗхне пайлама пуҫлӗҫ. Мӗн тФ 
тен? Хама пӳртрен хӑваласа каларма та пултар 

' Мана х-ӑваласа кӑларӗ те пӗр-пӗр авантарах к! 
чӑн|^ киле кӳртӗ, унтан ҫав тери телейлӗ пурӑн 
пуҫлӗҫ вӗсем. А епӗ, епӗ вӗсем каҫхинемӗнле Ь 
ран^сарнине кантӑкран кйлсе пӑхӑп ҫащ Анчах е 
те ҫав тери начар ҫынах мар халӗ. Йенчен ы 
йурагнӑ арӑм патке ҫавӑн пек каччӑ киле кӗр 
пулсассзн, таки ҫапап та ҫурап ун пуҫне. Н а ,х а | 
ман киле килсе кӗнӗшӗн! На, сана ман арӑма илӗй 
нӗшӗн! На, сана ман .пурнӑҫа пӑснӑшӑн! Ҫапата! 
тапатӑп, ҫӳҫне тӑпӑлтаратӑп, йулашкинчен епӗ пӑ| 
са вӗлереп. Вӑл ҫитмесен шӑлиа пырне кӑшлза 
татап. Вӑт ун чухне, ун чухне вара, вырг  ман 
ра йуратнӑ „пуҫанам". Анчах шӑп ҫав вӑхӑтрЯ 
пӗр-пӗр ӗҫпе пайан манран штраф шырама килк 
пек милици килсе кӗр сен .. ( Ҫ а в  в ӑ х ӑ т р а !  
М а р у к м и л н ц и  о н  е р т у  м ӗ п е  р е в о . 1)Вӗ 
п е  т ӗ л л е с е  к ӗ р е т ) .

'Марук.- Сана арӗсленӗ шутлатӑп.
Спирук. Милици!.. Ҫук епӗ шухӑшларӑм ҫех, Ея( 

вӗлермен, епӗ мар!..
Марук. Есӗ вӗлермен еппин.
Спирук. Ҫук, ҫук епӗ март..
Марук. Кам-вӗлерчӗ?
Спирук, Мӗнле кам? Кама вӗлернӗ?
Марук. Каҫхиие мӑнҫул ҫинче хӑвӑр йал колха 

предҫедатӗлне кам вӗлернӗ?
Спир/к. Есӗ ан тӗлӗнтер-ха, епӗ шухӑшларӑм ҫе)
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Ц а р у к .  Еаӗ пӗлетӗп есӗ вӗлерме пултарайманни- 
анчах мӗншӗн есӗ вӗсемпе йерсе карӑн?

С п и р у к .  Камсемпе? Ӑҫта?
Царук. Камсемпе, ӑҫта вӗлернине те маиса ка- 
зн пулат-и?
С п и р у к .  Ҫук нимӗн те ӑнланаймастӑп.
Щарух. Тавай тумлаа та хулана каймала.
Спирук. Хулана. Ман каймала-и?
И а р у к .  Нумайах калаҫмасан та йурӗ.
С н и р у к .  Ах, ерех, ерех! Мӗн мӗн кӑна тумастӑн 
улӗ есӗ ҫут тӗвчере! Сана ӗҫекенсем пурте ӗҫнӗ 
уннех хӑйсене-хӑйсем ҫав тери паттӑр, ҫав тери 
слӑ, ҫав тери хӑраман ҫынсем тесе шутлаҫҫӗ. 
нчах тепӗр кунне мухмӑрласа ҫитсен пуринчен 
е вӑйсӑр, никамран та ухмах, ҫав тери хӑракан 
улса ларатӑр. Хал> епӗ ҫакӑнта сӗтел ҫинче пӗр 
втр ларас пулсассӑн, епӗ хама-хам „урӑх нихҫан 
а пӗр тумлам 'та ӗҫместеп“ тесе ҫав литр кӗлен- 
ине ҫапса утса йараттӑм.
Иӑрук. Есӗ кӑшт лӑплан-ха.
Спирук. Ҫынӑн йулашки куьӗсем ҫитсе килсен, 

:ам лӑпланса ларма пултарӗ-ши.
Марук ( С ӗ т е л  п а т н е  я а р а т ) .  Ну, тавай ка- 

аса пар, ӑҫтан мӗнле ееӗ ҫав бандигсемпе йерсе 
арӑн?
Спирук. Астумастӑп. Пӗр тумлам та астумастӑп, 
Марук. Санӑн питна пӑхсан та, ҫынна вӗлерме 

зЯни паллах. Пӑх-ха вӗт сан питӳ пӗтӗмпех ван- 
а, шӑйӑрӑлса пӗтнӗ. Иу, кала камсемпе есӗ ҫав 
ҫе турӑн?
Спирук. Епӗ калатӑп вӗт сана нимӗн те астума- 

гӑп тесе. ' '
Марук. Так, кунта каламасан хулара калӑн. Ата 

[уҫтарӑн!
Спирук. Итле-ха. Мӗншӗн есӗ мана аиӑплатӑн. 

|пӗ арӑмпа уйӑрӑлсан, ҫак пӳрте ман вырӑна кам 
1а пулин пурӑнма килес пулсан, епӗ ӑна пур пӗ- 
1ех вӗлеретӗп, тесе шутласа тӑнӑ вӑхӑтра есӗ 
|унта килсе кӗтӗя. Епӗ шухӑшларӑм ҫех вӗт. Ӑн- 
|анатни—шухӑшларӑм ҫех.

Марук. М алала вӗлерессине курӑпӑр, хал> ӑраму- 
а те 10 ҫуллӑх уйӑрӑлатӑн-ха, те ӗмӗрлӗхех. Арӑ- 
у та сана 10 ҫул хушши кӗтсе пурӑнмӗ ӗнтӗ. 
-ашки ҫыннӑнах арлӑ пурнас килӗт.
Спирук.Енӗ сана ун ҫинчен мар вӗт, ун ҫинчен мар. 
Марук. Мӗн ҫинчен тата?

I Спирук. Йулашкинчен хӑм йуратнӑ арӑ.ма курса 
рйасчӗ.
! Мӑрук. Ӑҫта санӑн арӑму?
I Спирук. Хамӑр йалтах, трахомоттознӑй ҫестрара

Марук. Йурамаст. Ниҫта кайма та йурамаст. ■ 
Спирук. Пӗтрӗм вӗт ӗнтӗ. П ӗтӗ^пех пӗтрӗм. Ман 

^ырӑна кам та пулин киле кӗретех ӗнтӗ. Пӗтрӗ 
кан йуратнӑ Марук. Хырӑмӗнче ача пур тетчӗ-ха, 
кам пӑхса тӑрантарӗ мӗскӗн ачине. Амӑшӗ тӑван 
1вулӗ, ашшӗ ҫичӗ йутран пулӗ те, тапа-тапа сиктерӗ 
|ҫав ман пулас ачана. Хал> мана хамӑн арӑма 
Дийепле те курма мӑй килмест-ши?

Марук. Ҫук, май килмест.
Спирук. Йулашкинчен ҫав ҫуралас ачана пӗр^кӗ- 

;пе ҫӗлетсе пама пӗрер 25 тенкӗ укҫа парса хааа- 
рам сана. Есе ӑна кайран парӑн. Епӗ сара шана- 
мп, есӗ улталакан ҫынах мар пуф-ха (п а у с ӑ). 
Иу, сывӑ пулӑр, сӗтел-пукансем! Арӑмпа сывпула- 
шас вырӑгСне сирӗнпе ал тытам._ (Паусӑ). Ҫук, ҫук 
вийепле те епӗ хам пӳртрен тухса каймастӑп. П ер’

вӗлер ҫакӑнтах, пур пӗрех вилӗм. (м а к р з т).
Марук. ( Ҫ а в  в ӑ х ӑ т р а  м и л и ц и о н е р  т у м н е  

х ы в с а  п ӑ р а х а т  т е  т ӑ р а т ) .
Спирук. Мӗншӗн епӗ ҫав тери , телейсӗр ҫурал- 

нӑ-ши?
Марук. Малашне телейлӗ пулӑпӑр, Спирук. 
Спирук. Мӗн, а-а ӗсӗ килнӗ иккен Марук (п ы р- 

с а  ы т а л а т ) .  Емӗрлӗхех уйӑрӑлмала пулче пу.Т), 
Марук, сывӑпул, ан ҫиллен. Мӗн пулнине каҫар. 
Епӗ сан ҫуралас ачуна ваО)Л)И кӗпе ҫӗлетмелӗх 25 
тенкӗ укҫа парса хӑвартӑм. Татах та панӑ пулӑт- 
тӑм та, урӑх укҫи ҫук. Мана ӗнтӗ хупса хурӗҫ-н, 
йе персе пӑрахӗҫ и... .пӗлмес .. Епӗ тавӑрӑнасса кӗ- 
тетӗн пулсан-кӗт. Иу, сывӑ п у л ( ч у п  т ӑ в а т ) .  
Ну, кайӑпӑр! ( М и л и ц и о и е р  ҫ у к к н н е  к у р а ) .  
Ӑҫтэ карӗ вӑл?

Марук. Кам?
Спирук. Милици.
Марук. Пӗлместӗп.
Спирук. Мӗнле пӗлместӗн?
Марук. Ҫаплах пӗлместеп.
Спирук. Есӗ апла пайан мӗнле ӗҫ пулса иртни 

ҫинчен те пӗлместӗн-н?
Марук. Ха-ха-ха'-ха-ха!..
Спирук. ^Мӗн мана тытса кайнӑшӑн ҫавтери хӗ- 

пӗртерӗн-и мӗн?
Марук. Кам сана тытса кайат. Ха-ха ха!
Спирук. Милици. ^
Марук. Мӗнлӗ милици?
Епирук. Советскийех,
Марук. Ну, апла пулсан тумлан хӑвӑртрах. Ме 

сана ҫул ҫине, тӑхӑн. ( М и л и ц и  т у м н е  и л с е  
п а р а т ) .  Ме, хӑаӑртрах тӑхӑн. Ха-ха-ха!

С п и р у к Х т ӑ х ӑ н с а ) . Мӗнрен кулатӑн? ( Т у м н е  
п а л л а с а ) .  Тфу, шуйтан, ку драмкружокри милн- 
ци тӳмӗ-ҫке! Чӑнах ҫавӑ, ( К а р т у с н е  илс е ) .  Пӑх- 
ха ҫӑлтӑрӗ те шуҫран ҫех тунӑ. Марук, есӗ ҫапла 
хӑтланатӑн-и?

Марук. Курӑн пуф.
Спирук. Ха-ха-ха ха-ха! Вот, шуйтан! Малтанхи
Марук. Мӗнле малтанхи? Плашчӑллӑ-и?
Спирук. Ну, плашчӑли те есех-и?
Марук. Епех.
Спирук. Тфу, шуйтан матки!
Марук. Ну урӑх ерех ӗҫместӗн пуЛ)?
Спирук. Ним парсан та ӗҫмес^ӗп. Ха/ь те хӑраса 

чӗре тапранчӗ. Анчах кунта пӗр ватӑ майра 
килчӗ.хуларан. Вӑлсана курса нимӗн те каламари?

Марук, Мӗнле майра?
Спирук. Ыгла пысӑках мар. Курпунлӑрахскер^.
Марук. Ха-ха! Вӑл майри те епӗ вӗт.
Спирук. Ну-у, вот те на! Апла пулсан нимӗн те 

пулман иккен,
Марук. Ес ват майрин сарапанне астумарӑн-и вара?
Спирук. Ӑстуман. Какуй сарапан астума та, шӑ- 

ши те утӑ капан пысӑкӗш курӑнчӗ пуф.
Марук. Сарапанӗ леш ҫпетакӑлте тӑхӑнаканни 

вӗт вӑл. Ара „Авлану” пйесӑра Феклӑ ролӗнче 
тӑхӑнтӑм. Ӑстумастн и?

Спирук. Е-е е. чорт!.. Тӗрӗс те.
'Мӑрук. Ну, ыухмӑр иртсе кар-и?
Спирук. Пӗтӗмпех сирӗлсе карӗ,
Марук. Ӗнтӗ колхоза ӗҫлеме кайатпӑр пу.1{)?
Спирук. Кайар пул). Пӗр соттых ӗҫлесен те ха- 

< мӑршӑнах пулат вӗт.
Марук. Ата еппин.
Спарук. Ата. ( А л р ӑ н а л л а т ы т с а  т у х а ҫ ҫ ӗ ) .
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Граждаиин Пушкарӗв пайан ытти ирхисем 
пек сӑмси ҫине хӗвел пырса пусиччен ҫывӑрмарӗ. 
Харсӑр хӑнкӑласем кӗҫӗр ӑна йурийех ҫыртмарӗҫ 
пулсан та, тӗмшӗн ыйхи канлӗ пулыарӗ унӑн, хар- 
латса ҫывӑрнине никам та  илтмерӗ. Ирех тӑчӗ па- 
йан вӑл. Крават пуҫне ҫакса йанӑ икӗ йуплӗ йӗ- 
ыне хӑвӑрграх тӑхӑнса йачӗ, Ыйхӑсӑр антранӑ пит- 
куҫне шывпа йӗпетиччинех икӗ аллиие йӗм кӑсйи- 
не чиксе тарӑн шухӑша карӗ. Аллисене темиҫе 
хутчен те чӑмӑрта-чӑмӑрта пӑхрӗ вӑл кэснйе тӗ- 
пенче. Анчах вӑл вӑхӑтра унӑн аллисене кӑсйери 
пушӑ пирус курапкисӗр пуҫне нимӗн те урӑх ҫак- 
лавман. Лушах пулнӑ сначчӑт унӑн кӑсйисем.

Усӑсӑр кӑейасем!..
— Урӑх кун пек майлӑ нӑхӑг часах пулас ҫук... 

Май килнӗ чух усӑ курмала... Куратӑн вӑл кӑси- 
йасем йакалнӑ,—тӗлӗнсе тӑчӗ вӑлг '

Ҫук, май килет, пайан кӑна мар вӗт,—ҫирӗ- 
пӗнех тӑчӗ вӑл хӑйӗи харсӑр шухӑшӗ ҫине.

♦
„Аслӑ ӗҫӗн“ планӗ ҫинче пуҫӗсене ҫӗмӗрсе ларнӑ 

вӗсем ун чухне. Сарӑ хӗвел йӗпписем хул айӗн- 
чен тиресрен конторӑ' кантӑкӗсене Йулашки пуш- 
тӑран илнӗ хяҫатсемпе ҫакса пулӗме сулхӑмлатнӑ. 
„Торкҫински* текен (ку хуларн чӗлӗмҫӗсен ҫывӑх 
сӑмахӗ вӑл) пирус тӗтӗмӗ мачайа ҫитичинех авка- 
ланса хӑпарнӑ.

Пайан вӗсемшӗн ӑнсӑртран сиксе тухнӑ телейлӗ 
кун. Прикашчкксемпе йашчикисем кӑна курӑнса 
тӑиӑ лавкаоем, одеколонпа пудрӑремгге йалкӑшса 
тӑнӑ полкӑсем ыран ҫӗнӗ, сутӑнма йурӑхлӑ тавар- 
семпе тулмала., Кахал йыта вилӗ мулкачӑ тенӗ пек, 
Чӑвашгорт-ӑн Иетӗрнери уйрӑмне Йетернери „Тор- 
гҫин“ лавки халӗ ҫӳрекен укҫала сутма, хӑйӗн та- 
варӗсене парат.

^ Ҫакӑн ҫинчен канашлянӑ та ӗнтӗ Чӑвашгорт-ӑн 
Иетӗриери уйрӑмӗн директӑрӗ Пушкарӗв тата унӑн 
замӗҫтитӗлӗ Крыловӑ пайан. Ку канашлури тӗп 
ыйтусенчен пӗри—халӑха улталасси пулиӑ вӗсен.

— Вӑхӑт ҫаз, вӑхӑт... Вӑхӑтпа усӑ курма пӗлме- 
ле,— тенӗ Пушкарӗв.

Паллах тырпула пиҫсе ҫптнӗ вӑхӑтра пухса кӗр- 
тесси ҫинчен мар ӗнтӗ вӑл ,в ӑх ӑт“. Крыловӑ та 
ӑнланмасӑр ыйтнӑ ҫакна.

— Мӗн каласшӑн вара есӗ?—терӗ вӑл.
— Ей-ей, есир епӗ мӗншӗн пуҫа тылланине ӑн- 

ланса илеймен иккен. Ӑнлантарас пу.оат сире. Нт-

ле,—тенӗ Пушкарӗв.
— Епир халӑха тавар хамӑр кахалпа кӳрсе па- 

райманнине халӑхран пытарсан та хамӑртан пытар- 
мали ҫук. Ҫаплах пулнӑ вӑл ӗҫ. Акӑ ха.Л) тавзр- 
сем пулаҫҫӗ, киле килсех пачӗҫ, тата кйрлӗ тавар-
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сем зӗт, аваннисем, ӑнӑҫлӑи сутаканаканисем. Ҫ, 
таварсене хӑвӑртрах илсе пӗтерсҫҫӗ, хакне мӗн 
те тиркесе тӑмаҫҫӗ...

— ?ара.
— Ха, тата ӑнланмаст пулмала-ха.
— Ҫук, тавяр сутӑнат те сутӑнат, урӑх М( 

тата.
— Сутӑнат-ха сутӑнат, епӗ пӗлетӗп-ха ӑна. К 

ларӑм вӗт-ха, ҫав сутӑннӑ хушзра та ӗнгӗ хам 
рӑн усӑ курса йулмала тесе.

— Сутӑ туса ӗҫлесе йулмала-и вара? Псӗ пр. 
кашчик мар вӗт^ҫавӑнта-и  усӑ.-'

— Тявар хакне хӑиартса сутса йулмала, ытл, 
шине хамӑр кӑсйене хумала,— уҫса хучӗ Пушкз] 
йӗв хӑйӗн ултавлӑ планне.

_— Ҫав вӑхӑ^^ра паҫӑрах йӗм кӑсйине чиксе х] 
нӑ Пушкарӗвӑн аллисем ,,камзринкӑ“ ташларӗ" 
ывӑҫ тупанӗсем кӑварпа пуснӑ пек пӗҫерсе кӗҫт( 
рӗҫ. „Укҫа илессе пӗлтерет вӑл, ывӑҫ тупанӗкӗҫ( 
тни“—тенӗ халапра. Пушкарӗвӑн та ҫавӑн пе 
пулнӑ ӗнтӗ.

Тӗплӗнех ӑнланӑ взра Крыловӑ та Пушкарӗвӑ 
шухӑшне. Килӗшнӗ вӑл. Кама килӗштермест ар 
укҫа. Хатӗрленӗ вара ҫаксем таксӑ: 7 теа. 50 п/ 
тӑракан сукна— 10 тенкӗ, 7 5 ,п у с  тӑракан сӑмс 
тутри— 1 тенкӗ, 5 тенкӗ тӑракан супӑ:% 6 тенкӗ.

Хаксем калкал, таварсем те сахал мар.
Хӗрчӗ сутӑ. Лавкасем умӗнчи чгретсеи Йетӗрн' 

хули урамӗ урлах тӑрса каҫрӗҫ. Харкашу та пул 
чӗ сахал мар.

— Мана пар!
' — Ы тларах пар...

— Сахалтарах паран,
Суту-илӳ пӗтсен, лавкасене хупсан кантӑк аӑӗ- 

пе те пычӗҫ лавкана паллӑраххисем. Сӑмсарак 
пӑхса сутрӗҫ тавара прикашчиксем.

— Ҫавӑнта та тӳрӗ ӗҫлемеҫҫӗ,—вӑрҫрӗҫӗ тепрн- 
сем. _

Лӑпланчӗ сутӑ. Тапранчӗ тспӗр харкашу. Каш* 
лат Йетӗрне, хӑлхаран хӑлхайа чупат халап.

— Тавар хакӗсене хӑпартса сутнӑ тет...
— Супӑф, тутӑр, тата ыттнсене те...
— Ултавҫӑсе.м, вӑл сутӑҫӑсем...

Пушкарӗв чейе вӑл. Вӑл каллех ӑс шырат.
— Сисрӗҫ, сисрӗҫ... Ах шуйтансем,->-вӑрҫат вӑл,
— Пӳрмерӗ ку укҫа пире. Ҫук, ҫук... Мӗн ту- 

мала,—тытрӗ вӑл „пултарулӑ* пуҫне.
— Йулнӑ таварсен хакне чакармала, хӑпартнӑ 

хака сапламала. Вӑт пулат те вара, никам та кил- 
се ан ҫыхлан. Тавзр прихотланӑ, калӑпӑр ҫавӑн 
чухлӗ, сутсан вара укҫа илнӗ ҫавӑн чухлӗ.

„Тивӗҫлӗ хак* майлаш аБ—хӑтӑлма ҫул шырат 
Пушкарйов.

Ҫапла татса сыпаҫҫӗ унтан та кунтан та тавар 
хакне Йетӗрнере. Пӑса;ҫӗ вӗсем йӗркене, ПӗрисС'



(айяра йӳнӗ хакпа сутаҫҫӗ, теприсемне вӗссае 
[3 тирӗсене сӗвеҫҫӗ. Мӑн пухурд.

Кӑсйе халапне вӗҫне ҫитертӗмӗр, йулашкипчен 
[)Г туса кӑтартӑпӑр. Пӗтӗмпе вара гражданин 
шкарйӗвпа гражданкӑ Кры.товӑ тавар хакне хӑ- 
ртса сутнипе 1566 тенкӗ те 56 пус ытлашиш 
а хырса чикнӗ. Вӑл вӑхӑтра вӗсен кӑсйисем пӗ- 
кушакӑн хырӑмӗ пек сарӑлса кайгУӑ. Ҫак ук- 
ва вӗсем икӗ ерне хушши хӑйсен кӑсйе прихо- 
1че тытса усрарӗҫ. Вара пӳрмен укҫа тухрӗ кайа- 
пуҫлӑхӗсене пуҫа хыҫтарса.

Гйтӗ, пӗтерӗпӗр кӑсйе халапне. Йулашкинчен 
1ва кӑна каласа хӑвзрӑпӑр: Йетӗрнери савнӑ сут- 
|еи саккун тӗлӗшӗнчен тайлӑк ҫынсемех мар, 

*ӑвитӗлствӑ тавар хакӗсене хӑпартса сутакансем- 
кӑларнӑ саккуна вӗсем пӗлеҫҫӗ пулӗ тетпӗр. 

;1 сахкунпа виҫмелӗ тавар хакне хӑпартакансене.
])апла сӗнӳ ,^Капкӑн“-ран.

— Темшӗи мана призидиума суйламарӑр?
— Активист хисепӗнче тӑрас тетӗни-ха?
— Унпа мар. Призедиумра лараканнисем чӗлӗм 

туртаҫҫӗ, кунта, залӑра лараканннсене, турттар- 
маҫҫӗ.

Инкек
Кайра-Шинер пуҫвнче (Сӗнтӗрмрри р.) вы.^ь х̂- 

гене шутӑ плнӗ чух, ҫӑм нумай парас пула!' те- 
се, хӑш-пӗрисем вы.а,ӑххисене ҫыртармасӑр хӑ- 
вариӑ.

Уоӑшки:—Ӑх! Сана пӗрех хут тем туса пӑрахам, 
ҫӑм вуыай парас пулат тесе виҫӗ сурӑх ҫыртар- 
масӑр пытарса хӑваргӑн. Халӗ ӗнтӗ улӑхри ҫаран 
утине выл)ӑх шучӗпе уйӑрчӗҫ те виҫӗ сурӑх утӑ- 
сӑрах йулчӗҫ.

Ннк. Пушкин.

X а т ӗ р
В. Пввпвв— Ивле.

ш к у л
Свит*р»ӑри р»йҫутиай пус.гйхӗ Гриторйе'»: „пер шкул кӑнату.ча.ча та... Да, ӑяа та туӗ» нӗтернӗ, там» йуват. Ха- 

тӗц Ҫяйӗп» у»а|», маччж ҫук т», кӑ.м»кяс*н» туман... тес» лӗпӗртетст Обком бӳровӗяче. Свврчков укерӗчЕ»

— Ачасам, вӗренмг кӗрсвмар шкула. Кӗрсвмӗр! Шкулӗ токҫанах хатӗр.
— Ӑҫта хатӗрри— маччи ҫук, урайв ҫук, кӑмаки ҫук, кантӑкӗевм ҫук.
— Мбн тӑватӑр воӗр урайӗпв. маччипв, кӑмакипв, чӳрвчипв. Сирв кӗнвквовмав твтрадсвм 

|рӗх нимӗн Т8 кирлӗ мар.

пулччӑр,
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„Куславка комбиначӗ“ 
хаҫатӑн изобретенисем

ПСК(б) Партин ХУИ-мӗш сйесӗнче Каганович 
йулташ хаҫатсем ҫинеанланмала мар сӑмахсем кӗрт- 
ни ҫинчен ҫакӑн пек каланӑ:

„Хаҫатсем ҫинче 4 кв. тесе ҫыраҫҫӗ. Мӗн вӑл -Ч кв. 
йалтн ко.ммуипеа.—ӑпа ҫ(*ҫ мар,—ҫак сӑмах айӗичв 4- 
мӗш квартӑл пытанса тӑнинв ӑнланеа илме йӑаӑртарах. 
Оакӑн ҫинчеН епӗ ҫакӑн пек ҫӑыӑл сӑмахсене те ӑнлан- 
.мап ҫынсенчен кулас тесе каламастӑп. Ҫук, рабочис.емпе 
хрееченсем ва.!,%и ҫакӑн пск ҫыракансенчен кулас 
пулат". -• ^

„Куславка комбиначӗ" хаҫатра ӗҫлекенсенчен 
чӑнахах та кулмалн ҫеҫ йупнӑ ӗнтӗ, Вӗсем 15-мӗш 
номӗрта:

Пгнорирование поотановлен»«ы ВТ8К,
организатор ВЛиЗ,
првдс. комнс..
здапя (сдала вырӑнне).

Тата 19-мӗш номӗрта:
Поставить работу ОТК,

20 мӗш номӗрта: ' ^
лвгк. кав.,
ИТР,
ИТС.

ҫырса петерне.
„Куславка комбиначӗ" хаҫачӗн номӗрӗсем ҫинче 

ҫапӑннӑ кӗскетнӗ сӑмахсем мӗне пӗлтернине ву- 
лакансене ӑнлантаракан справкӑ бӳровӗсем кашни 
йалтах, кашни колхозрах уҫмала пулат. Справкӑ 
бӳровӗнче ӗҫлеме редакцире ӗҫлекенсене илмеле 
мар, пурӗ-пӗрех ӑнлантзрса параймӗҫ вӗсем хӑй- 
сем ҫырнӑ кӗскетнӗ сӑмахсене.

П. Дубровин.

Пуҫа кӗнӗ шухӑшсем.
Хӑш-пӗр ҫынна пар ес ӑна канфеткӑ, сутат вӑл 

сана пйатилеткӑ.
Подкулачнике кулак ун чӗлхипе калаҫтӑр тесе 

чӗлхе туса панӑ. >
Ачасем—пурнӑҫ чечекӗсем, анчах вӑл чечексен- 

чен сахалӑшӗ ача сачӗсенче ӳсеҫҫӗ.

БУрократ.

Пулӑшмарӗ

е ш м

Кӑҫал Чӑваш 
йалхуҫалӑх нн- 
ҫтитутне 1-мӗш 
курса илнӗ сту- 
дентсем обшче- 
ж ити_ҫнтелӗк- 
сӗр пирки, киле 
пӑраха - пӑраха' 
»айаҫҫӗ. 
(Ивграфӑв тек- 
стӗпе з'керчӗкӗ)

А д м и н и с т р а ц  и:— „Приввт'- тесвх ас- 
тарсв кӗртрбм Т8, халб сывпулашмасарӑх тухоа ка- 
йаҫрб. Партӑсем ҫумна вбрвнле кӑкароа лартсан 
чарма пулмӑши ку студвнтсвнв.

Те „ӗҫкӗпе" те' ,ӗҫпе“
Бӳрократ чирленӗ.
Куҫӗсем ун йӗп-йӗпе:
Славни чирех лекнӗ.
Выртат крават ҫийӗнче 
Куҫсене хупнӑ:
Тӑхӑр пачкӑ умӗнче,
„Сафо* пирус хыпнӑ.
Шухӑшӗсем пит нумай 
Ҫавах пуҫра унӑн^
Ҫамки ҫине чирлӗ май 
Йӗпе тугӑр хунӑ.
— А-а аах!—тет мӗскӗн бӳрркрат,— 
Чир вӑйа пӗтерчӗ;
Зайавленисӗр шуйтан 
Хӑй ирӗкпе йерчӗ.
Ма ҫырман вӑл ман пата 
Малтан отношени.
Безобрази тупата 
М ӑшкӑлат, мошенник!
А-а-аах, ыратат пуҫӑм ман, 
Ҫӗҫӗпех штол) мур касаЕ 
Кун пек чир нихҫӑн курман— 
Йышӑнмастӑп—отказат!

* *
Чӗнс^ пынӑ тухтӑра 
Пӗр ик кун иртсессӗн.
Б ӳрократ ав кӑшкӑрат:
-—Мӗншӗн кӗтӗн есӗ?
Ну, кала-ха, алӑка 
Мӗншӗн шаккамарӑн?
Ма докладсӑр ман пата 
Кунта кӗрсе карӑн?
—Епӗ тухтӑр,—тенӗ леш;—
Килтӗм сыватмашкӑн.
Пӗлеймерӗм, мурилеш...
Ну, лӑплан,-—ан ашкӑн,
—Молчат! Мӗншӗн куцашкал 
Сӑмахсем тупатӑн.
Пичет пусман порошок 
Илсе килсе патӑн.
Да-с! Термометр тытан—
Хӑш ҫулта вӑя тухнӑ?
Мӗншӗн номӗрне лартман?
Ма ман ҫине хутӑн?
Мӗншӗ.н кунта килсссе 
Ҫырса пӗлтермерӗн?
Аҫтисем пулан ху ес?"
Ма ыран килмерӗн?

* ♦-1:-
Пурӑнсассӑн тепӗртак 
П ысӑк инкек килнӗ.
}^айхи ҫакӑ бӳрократ 
Кӑнса кайнӑ—вйлнӗ.
Тупӑк ҫине выртарсан 
Сиксе тӑрса ларнӑ;
Пӑравус пек кӑшкӑрса 
Сӑмахсем кӑларнӑ:
—Еп хӑш ҫулта вилнине 
Заквнпа ҫырмарӑр—
Мӗншӗн пуплев хыҫӗнчен 
Пӑнчине лартмарӑр?

Марк Аттб
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.Суотал* хахӗ ха̂ слӑ кару 
Ана аур1чэ- ӳ№% вулар!.. 
Колхозра т4  еааӑтра та , 
Вуламасӑр йулар мар(

Пурте, г^пӳваскаса " 
Жураал |̂ )1$р ҫырЯвса.
Уа хаю й час тзпЫ
Т н н кер ^

3 уййха—I т. «Г 
6 |й1ха>--г п  40 ЛЛ 
12 увӑха~4 т,

У«р1« ааЙ 40/

Ыйӑхрав тӑрсан, 
Пит-куҫна ҫусан 
Кан-х^ тусу сан?
— „К ам й а^

£ ҫ  патне тухсав,
Кӑшт канма ларсан 
Кам савӑнтарат?
— „К8мӑа«.
Хӗрлӗ улахра,
Тӗрлӗ вӑйӑра 
Савӑнас пулсан,
Ес мӗскер вулав?
— „Капкӑн".
Ӗҫри чир-чӗре 
Тӗрлӗ пӳр-сӳре 
Мӗвпе емеллен?
^  „Каянӑн*‘-па1
ХАКЬ 3 уйӑха 75

6 уйӑха — 1 т, 50 
12уйӑха~3» —
Уйрӑм хакӑ 25 яус


