
Уйрӑм № хакӗ — 25 пус. Пӗтӗм тӗнчери пролетарисем, пӗрлешӗр!

 ̂ Пӗр йенчен ҫеҫ хатӗрленнӗскер.
КОМИҪҪИ ПРЕДҪЕДАТЕЛЕ: Ҫук, йурӑхлӑ пулаймарӑн, йулташ! Сывлӑху начартарах. 
ПРИЗЫВНИК: Ҫук, апла пулма пултараймаст. Епӗ виҫӗ уйӑх хушши призыва хатӗрленес 

телӗшпе ӗҫлерӗм, Кашни куллен пӗрер четвӗрт сӗт ӗҫрӗм.



Асаплӑ сӑмахсем
Х ӑш п ӗр  в ӗр ен ек ен  ачасем  гео гр аф и п е  и сто р н й е  н ачар  пӗлеҫҫӗ. (Х аҫатсенчен).

Сӗтел хушшинче пит тӑрӑшса вуласа ларакан 
ачи ҫине шывланнӑ куҫӗсемпе кӑмӑлӑн пӑхса:

— Йӑвӑр-и мӗн вӗренме?—тесе ыйтрӗ амӑшӗ.
— Йӑвӑр, анне! Мӗн вӗренни пуҫран тухсах 

пырат,—терӗ ача куҫӗсене кӗнеке ҫинчен салху- 
лӑн илсе.

— Ан хӑра! Йспытанире лайӑх калатӑн.
— „Лайӑх* теме аван сана. Калаймасан вара?

— Ҫуркунне калайманнине халӗ калатӑнах ӗнтӗ. 
Тепӗр класа куҫатӑнах.

— Ҫук, куҫаймастӑпах пулӗ, аннем!
— Ан хӑра. Куҫатӑн. Авӑ сан кӗнекӳсем мӗн 

чухлӗ.
— Есӗ, анне, манран ҫак кӗнекесем тӑрӑх ыйт- 

ха!—тет ача амӑшӗ ҫине ачашшӑн пӑхса.
— Ыйтма епӗ пӗлетӗп-и?
— Пӗлетӗн. Пӗр-пӗр кӗнекине уҫса хур та мӗн 

тухнине вуласа ыйт. Есӗ хӑш кӗнекерен ыйтнине 
пӗлмеле ан пултӑр тесе епӗ сан йенеле ҫурӑмпа ҫа- 
вӑрӑнса ларӑп, пӑхмӑп.

— Ну, йурӗ,—терӗ те амӑшӗ пӗр кӗнекине уҫса 
хучӗ. Вӑйсӑр куҫӗсемпе чылайччен пӗр тӗле пӑхса 
ларнӑ хыҫҫӑя:

— Кам пулнӑ вӑл Же;ьйабӑв?—тесе ыйтрӗ 
куҫне кӗнеке ҫинчен илсе.

— „Кам“ мар... „Мӗн?“ ,Же.»ьйзбӑв“ вӑл—Атӑл 
тӑрӑх ҫӳрекен прахут йачӗ. Нумай пулмаст Сӗн- 
тӗрвӑрринеле кайрӗ...

— Ҫапла пулӗ,—терӗ амӑш кӑмӑллӑн килӗшсе.— 
Пӗлетӗн пулсан, кӗнеки тӑрӑх тӗрӗслемесен те 
йурӗ. Ак тата ,Гаппон“ тенӗ кунта. Кам пулнӑ 
Гаппон?

— Гаппон? Гаппон мар пулӗ, куппон пулӗ. 0 6 - 
лигацин куппон пулат.

— Тен аплах та пулӗ. Куҫлӑхсӑр кураймастӑп. 
Куҫлӑх илсе килес-и>

— Ан илсе кил. Ку ҫӑмӑл ыйту, Иӑвӑртарах- 
хине пар.

— Рио-де-Ж анейро мӗн вӑл?
— Вӑл-и? Китай генералӗ.
— Ак тата тепӗр ҫӗртен. Мӗн вӑл Фурйе?
— Утрав йачӗ. Инди океанӗнчи ларакан мӑн 

утрав йачӗ,—ҫапла-и?

— Ҫапла пуА). Мӗнне кӗнеке ҫине пӑхнӑ чухне 
вулаймарӑм, Калаха тата: мӗн вӑл Тасмани?

— Тасмани-и? Лермӑнтӑвӑн „Герой нашегв вре- 
мени“ йатлӑ произведенин хӗрарӑм геройӗ. Ах, 
ӑнне, пит илемлӗ хӗр пулнӑ тет вӑл Тасмани. 
Хамӑр шкулти Тан)ӑран та илемлӗрех пулнӑ пулӗ 
тесе шутлатӑп.

Амӑшӗ ачи ҫине чылайччен пӑхса тӑчӗ. Унтан 
каллех кӗнеки ҫине пӑхса тепӗр ыйту пачӗ.

— Халӗ мана Парагвай ҫинчен каласа пар.
— Парагвай. ,К ай" сыпӑкпа чӑващ поечӗсен 

йачӗсем вӗҫленеҫҫӗ. Парагвай—чӑваш поечӗ. Пое- 
мӑ сыпӑкӗсем ҫырат.

— Пӗлетӗн пулсан кӗнеки ҫине пӑхмастӑп та. 
Мӗн вӑл Алма-атта?

— Англи колонийӗ. Унта индейцӑсем пурӑнаҫҫӗ.
— Аха. Цейлон мӗн тата?
— .Цейлон* тесе тинӗс ҫинчн вӑйлӑ ҫил-тӑвӑла 

калаҫҫӗ. „Ҫмерч” тесе...
— Мӗнле шывсем йухаҫҫӗ Китайра? „
— Чан-Кай-ши, Миклуха-Маклай, Иаунзем...
— Хӑҫан пулнӑ Пелопонес вӑрҫи?
— Белопанис... Бело-пан—по^ьак улпучӗ... Шур 

по.^аксен вӑрҫи. 1918—19 ҫулсенче пулнӑ. *
— Кам вӑл Прудон?
— Планетӑ.
— Кала-ха: мӗнле тусем пур Вӑтам Азире?
— Ху-малай, Мӑн-План, Курак-кум.
— Оренбург ӑҫта?
— Оренбург-и? Оренбург Мускавра пурӑнат. 

Вӑл писатӗл. ^
— Апла мар пулмала,—тет амӑше кӗнеке ҫине 

пӑхса.
— Есӗ мана арпаштарса йама ан хӑтлан-ха, 

аннеҫӗм! Ҫаплах вӑл. Кӳр-ха кӗнекӳна^ Хам пӑхам.
Ача кӗнеки ҫине пӑхат, тутисем унӑн чӗтреҫҫӗ.
— Пӗтӗмӗшпех арпашса тулчӗҫ. Вӗҫӗ-хӗррине 

шуйттан та тупас ҫук.
Амӑшӗ йӗрипен ура ҫине тӑрат, пуҫне сулласа 

илет те, вӑрӑмӑн сывласа:
— Асаплантараҫҫӗ ҫав ачасене!—тесе хурат.

Иван Мучи.

Йемйешӗл йӑвӑҫ пахчинче 
Чечеклӗ йӑвӑҫ тӑрринче 
Пыл хурчӗ савӑнса вӗҫсе сӗрленӗ. 
Ҫерем ҫинче выртан ҫӗленӗ:
„Кала, пыл хурчӗ, ма манӑннинчен 
Сан пурнӑҫу авантарах-ха“,—тенӗ,— 
Санпа пӗр хисепрех пулмашкӑн тивӗҫ

 ̂ епӗр,
Ман сӑнӑ ҫынсене шиклентерет-тӗр. 
Апла сана ма хисеплеҫҫӗ-ха тата, 
Ҫынсем панче пурнатӑн каҫӑн-ирӗн?

ДЕМЙАН БЕДНЫЙ.

П Ы Л  Х У Р Ч Ӗ
Пур-ха вӗт сӑнӑ санӑн та,
Унпа сӑхатӑн есӗ те пит хытӑ, вирлӗн.
—  Куратӑп еп: чи кирлине шута илмес-

тӗн,—
Ӑнлантарат пыл хурчӗ ҫӗлене:
Тӗрлӗ майпа вӗтепӗр палӑрнӑ ҫынсемшӗн, 
Вӗт пирӗн пурнӑҫсем йӑлтах расна. 
Хӗҫ-сӑннуна ес тапӑнма усратӑн,
А епӗ— сыхланма хама тапӑнасран.

Усли Ваҫлейӗ куҫарнӑ.



К ӗ п е р  у р л ӑ
К онстантинӑв колхозник В ӑрм ар  районӗнчи  В ӑтакас йалӗ в и тӗр  йухакан  

Вӑтам И енӗш  ш ы вӗ у р л ӑ  зу.1внӑ начар кӗп ер  ур л ӑ  каҫнӑ чухне, кӗп ерӗ  ш атӑр- 
татсах  х у ҫӑлни пе, л аш и н е  ш ы ва йанӑ.

— Тархасшӑн малтан есӗ каҫ.
— Ҫук, есӗ малтан каҫ!
— Ҫук, малтан ху каҫса кай!
— Апла мар, малтан есӗ каҫса кай.

РЕДАКЦИРЕН: Кусем ҫине ҫийелтен пӑхсассӑн, вӗсем питех те ырӑ кӑмӑллӑ ҫынсем иккенӗ палӑ- 
раЕ Тӗрӗссипе илсе пӑхсан, вӗсем пӗр-пӗриншӗн кӑмӑлсӑр ҫынсем—нихӑшӗ те, кӗцерӗ ишӗлсе анасран 
хараса, йулташӗнчен малтан каҫса кайса сӑтӑр курасшӑн мар.

Кӑлендар тӑрӑх калаҫнисем
ҪенГабӗрӗн 25-мӗшӗ. Ҫентабӗрӗн 27-мӗшӗ.

-  Паяанхи кун 1919 ҫулга анархнссем РКП(б)

% скав комитечӗн ҫурчӗ ҫине бомбӑ пӑрахнӑ.

— Анархиссемшӗн вӑл —паллӑ бомбӑ. Вӑл бом- 

анархисӑма хӑйне сирпӗнтерсе антарчӗ.

— Анчах вӑл ҫырса хӑварнӑ хӑшпӗр типсем, 
сӑмахран, Обломовсем пайан кун та чӗрӗ. Хӑшӗ- 
сем чечекленекен колхозсене те кӗрсе кайнӑ.

— Апла мар—тӳнтер майлӑ пулсан (Обломов- 
сем вилӗ пулсан, Гончаровӗ чӗрӗ пулсан) авэнрах 
пулӗччӗ.

♦♦♦ • ♦ •  ♦♦♦



К а ш ӑ к
Ернекун, пасар кун, ҫурӑмӗ ҫине кугамка ҫакнӑ 

колхвзник хула кооперативӗ лапкине кӗрет те, 
кутамкинчен ним чӗнмесӗр темӗскер кӗленчи та- 
тӑкӗсем кӑларса прикашчик умне хурса, калат:

— Мӗн йышши тавар тытатӑр есӗр—пӑх-ха? Ҫак 
стакансем вӗри шыва чӑтаймасӑр, ҫийӗнчех ҫурӑл- 
са кайаҫҫӗ. Арӑм сирӗн сухалӑрсенчен ҫӑлса илсе 
чӑх тӗкӗ татнӑ пек татма хушрӗ... Анчах санӑнтэ, 
йулташун та сухал ҫук иккен.

— Нда!—терӗ прикашчик кулса. Унтан хыттӑн 
ыйтрӗ:—Есӗ вӗри шывне мӗнле йатӑн ун ҫине?

— Мӗнле йамала. Паллах ӗнтӗ, сӑмавар кранне 
уҫрӑм та шывӗ хӑйех карӗ.

— Мар. Стакан ӑшне малтан кашӑк йатӑн-и?
— Кашӑк-и?—тепӗр хут ыйтрӗ колхозник, кӗ- 

ленче татӑкӗсем ҫине пӑхса илсе.—Ӑна...
— ,Ӑ на“ ҫав. Ӑна тыткалама пӗлместӗр есӗр. 

Чейне ӗҫетӗр, стаканӗсене тыткалама пӗлместӗр. 
Вӗри шывне йарас умӗн, малтан стакан ӑшне 
кашӑк йамала, ун пек тумасан ӑҫтан сире вад>./{)И 
стакансем туса ҫитерес,—терӗ прикашчик шут 
шӑрҫисемпе выд^аса.

— Кашӑк тетӗн?—терӗ тӗлӗннӗ пек пулса кол- 
хозник, картусне сылтӑм хӑлхи ҫинчен сулахай 
хӑлхи ҫинерех йачӗ, унтан сухалӗ айӗнчи мӑйне 
хыҫкаласа илчӗ те, шухӑша кайнӑ пек пулса ка- 
ларӗ:—-Хм... Епӗ пӗлмен те. Ну, пар еппин сӑна- 
малӑх тата тепӗр мӑшӑр. Ес каланӑ пек кашӑкпа 
сӑнаса пӑхам.

— Ма сӑнамалӑх т е ’ӗн1—терӗ прикашчик, ҫӳлӗк 
ҫинчен улӑмпа чӗркенӗ тӗксӗм икӗ стакан кар- 
машса илсе.—Ач>н ачисем те ку стакансемпе 
ӗҫӗҫ.— Стакана савӑнӑҫлӑн чӗрнипе шиккаса кӑ- 
тартрӗ.

Тепӗр ернерен пасар кун каллех ҫав колхозник 
ҫӗмрӗк стакансем чиксе кооператива кӗрет. Вӑл 
ҫӗмрӗк стакансене прикашчик умне кӑларса хур- 
са кӑшкӑрсах каласа йарат:

— Каллех улталарӑн! Санӑн стаканусем каллех

ҫурӑлса карӗҫ. Кашӑк та пулӑшмарӗ. Пӗрре кар, 
икӗ кашӑк труках хур а пӑхрӑм. Пурӗпӗрех чӑн- 
кӑрт туса сапаланса кайат.

— Апла пулма пултараймаст,—терӗ прикаш- 
чик.—Сирӗн вӗри шывӗ урӑх йышши пулнӑ пулӗ.

— Вӗри шывӗ пирӗн первый сорт. Мӗншӗн те- 
сен, ҫӑл шывӗ пирӗн. Ача куҫҫулӗ пек таса Си- 
рӗнни пек мар...

— Тӑхта-ха... Есӗ кашӑкне мӗнливе хутӑн?
— Паллах ӗнтӗ, тимӗр-тӑмӑртан тунине. Чей 

ӗҫнӗ чухне стакан ӑшне йамалине.
— Ав, ухмах!—кулса йачӗ прикашчик.—Йашка 

ҫимелине хумалаччӗ. Чей кашӑкӗ унта пулӑшмаст. 
Иашка ҫимелй пысӑк та, шы»ӑн пӗтӗм вӗрилӗхне 
пластыр пекех туртса илет,

— Пластыр пекех...—кулса илчӗ колхозник.— 
Тӗлӗнмеле...

— Ун вырӑяне ытти йапала йарса пӑхма та 
йурат. Сӑмахран ҫӗҫӗ. Касмалине йалала туса. 
Ҫӗҫӗ пур вӗт сан?

Колхозник чӗвмерӗ. Кӑштах тӑрсан ҫиленсе 
каларӗ:

— Есӗ тата стакан ӑшне пуртӑ хума хушӑн. 
Вӑл вӗрилӗхе пю сты рпекех туртса илӗ. Ну, сан 
стаканусемпе! Чей ӗҫме тытӑнас умӗн стакансене 
мӗнле тытмалине вӗренме шкула ҫӳремеле иккен, 
ес каланӑ пек тусан. Краҫҫин труписем те ҫийӗн- 
чех ҫурӑлса кайаҫҫӗ. Вӗсем ӑшне те йашка ҫиме- 
ли кашӑк хурса аппаланмала штол)?

— Гражданин ытлашши калаҫса ан тӑр кунта, 
Авӑ кассӑра жалӑбӑ кӗнеки. Унта ҫырса хӑвар.

— Пире санӑн кӗнекӳ кирлӗ мар. Лайӑх тавар 
кирлӗ. Кала ес увта, стаканне тӑвакансене, ,кол* 
хозник ҫиленет" те. Да.

Кӗленче татӑкӗс не унтах пӑрахса хӑварса, те- 
мӗскер мӑкӑртатса лавкаран тухса карӗ колхоз- 
ник. Прикашчик пӑхса йу чӗ.

Тобол.

Клас тӑшманне
Ах!.. ах!.. ахлат пайан .Марине инке, иртен вара 

чӗркуҫҫи ҫинче турӑш умӗнчен тӑма пӗлмест.
„Ей, ҫӳлти турӑ, аслӑ турӑ, ман ҫылӑха каҫар, 

усал тӗселтен сир“... кӗл тӑват. Те Ишек кутӑн 
туррине тахҫанах асӑнман, те такампа усал сӑ 
махсемпе йатлаҫнӑ. .Пӗрелӗхе каҫар“ тенине ан- 
чах илтме пулат. Чӗркуҫҫи такам ҫапса ыраттар- 
нӑ пек пулсан тин ура ҫине тӑчӗ. ку  кӗлӗпе лӑп- 
ланмарӗ Марине инкен чӗрийӗ, вӑл татах ахлатат. 
Чир йернӗ тес, чир те йермен, тепӗр ҫынтан таса, 
пӑтмар ҫӳрет.

Ей турӑ ҫылӑха каҫар, тет. Мӗн пур кӗвви ҫавӑ.
Вырсарни кун Марине инке ирех чиркӳве тухса 

шур кайӑк пек вӗҫрӗ. Чиркӳре каллех чӗркуҫҫи 
ҫинче турӑш умӗнче, пирӗа такасем ак ҫапла тӗ- 
кӗшеҫҫӗ тесе кӑгартнӑ пек, пуҫне урай ҫине ҫапса 
кӗл тӑват, турӑран ҫылӑх каҫарма тархаслат. 
Вырсарни кӗлли пӗтсен Ма] ине инке пуринчен 
кайа пуп патне йулса ун аллинӗ чуп турӗ.

— Пуп атте, мӑй таран ҫылӑхӑм, тархасшӑн

килӗшӳдлӗ ӗҫ
каҫарса йар ҫылӑхӑма!

— Мӗн тунӑ есӗ апла, турӑ чури Марине?—та- 
рӑхнӑ пек кӑмӑлсӑр пулса ыйтрӗ пуп.

— Иртнӗ ернере колхоз итеминчен ҫапнӑ тырра 
виҫӗ пӑт хуралҫӑсем сисеччен вӑрларӑм, ҫылӑхлӑ 
пултӑм. Тархасшӑн каҫар.

— Колхозӑнне пулсан уншӑн нимӗнле ҫылӑх та 
ҫук.

— Ма ҫук?—тесе ыйтрӗ хӑйусӑрӑн Марине.
— Мӗншӗн тесен ӗлӗк „никамӑнне те вӑрлама 

йурамаст* текен турӑ халӗ колхоззнне вӑрлама 
ирӗк пачӗ, терӗ пуп.

— Ма колхозӑнне вӑрлама ирӗк пачӗ?—тесе 
татах ыйтрӗ Марине.

— Мӗншӗн тӗсен колхоз пирӗн тӑшман.
— Саншӑн тӑшман пулӗ те, маншӑн тӑшман 

мар вӑл,—терӗ те лирӗҫ Марине, вӑрласа килнӗ 
тыррине кайала леҫсе пама хййне хӑй сӑмах пар- 
са чиркӳрен тухрӗ. А. Сорокин.



Бӳрократла отношени
Ф илиппӑв ӳкерчӗкӗ

Хм1 Иванов бӳрократ иккен. Отношени йани виҫҫӗмӗш кун, отвечӗ ҫук. 
Хучӗ ҫитеймен пулӗ.
Мӗнле ҫитеймен. Инҫетре мар, авӑ ҫавӑ сӗтел хушшинчех ларат.

Икӗ счетовод тата акӑш-макӑш пӑтранчӑклӑ ӗҫсем
Ш уп аш кар  районӗнчи .Р ы кш а*  колхозӗ пӗчӗк к олхоз '4 0  

кил ҫеҫ) пулсан  та, и кӗ  счетовод  ты тат. П ӗр и — Г р и го р аӗ в  
комсомолӗс, к вл х о з п у х ӑ в ӗ п е  су й лан ӑскер . Т епри  А ниҫвм ӑв — 
1933 ҫу л та  к о л х о з счетоводӗнче колхоз ш ут ӗҫне пӑтратса, 
колхоз ӗҫн е  пӑснӑш ӑн  сутп а  ай ӑп л ан ӑскер  Х алӗ ӑна колхоз 
оредҫедатӗхӗ Л у к и н х ӑ й  тӗл л ӗн  счетовода кӗртсе лартнӑ.

Вӗсем п р авлени не час-часах пы м аҫҫӗ, пы рсан в ар а  иккӗш ӗ 
те пӗр х ар ӑс  п ы раҫҫӗ. В ӗсене к урсан  тем ш ӗн  йы тӑпа  куш ак  
аса кидет. Вӗсем  х и р е -х и р ӗҫ  лар аҫҫӗ  те тем  кӗт ш утлам  пек- 
аи туса  пӗр -п ӗр н е  ш у р  к у ҫӗ с ен е  кӑл ар са  си ввӗн  п ӑхса  
илеҫҫӗ.

П ӗр-пӗр  к олхозн и к  вӗсем  патне ӗҫп е  п ы р сан  А ниҫим ӑвӗ:
—■ Епӗ пӗлм естӗп . Г р и го р й ӗвр ан  ы йт,— тет.
Г ригорйӗвӗ:
•— А н иҫи м ӑврзн  ы йт,—тет.
К олхозниксен ӗҫк у н ӗсен е  ӗҫкӗн еки сем  ҫине в ӑх ӑтр а  к ӗр тсе  

пымаҫҫӗ. М ӗн чухлӗ ты рӑ вы рнине, ҫапнине вӑхӑтра  ш ута 
“•аҫе пы мӑҫҫӗ, ҫведенисене  вӑхӑтра  тӑратм аҫҫӗ, йе  час-часах  
суиа_ тӑратаҫҫӗ , т. ы т. те.

П ӗрре еп ӗ  Л укинран :
~  Л укки н , есӗ р  м ӗнш ӗн и к ӗ  сч ето в о д  ты татӑр , п и р ӗн  ко л - 

хозра п ӗр  с ч е ю в о д  та ӗл к ӗр ет  в ӗт ,— терӗм  те , Л у к н н  ыана 
хирӗҫ:

■— Виҫҫӗ те  т ы тӑп ӑр ,—тесе  даплаттарса ху чӗ .

Т ӗрӗс, чӑнах та Л укинӑн  пы сӑк  ӗҫӗсен е  ш утласа  кӑларма 
икӗ  счетовод  сахал, у н та  3 —4 счетовод  та ш у тл аса  ӗ л к ӗр ес  
ҫук. К ӑҫал  колхозни ксем  п ӗрле  апатланм али  столовӑй  ту са  
ф ерм ӑри  усрам а й у р ӑх сӑр  сы сн асен е  пусао  тесе  йы ш ӑннӑччӗ. 
Л у к и н  хӑй тӗллӗн ех  лай ӑххи сене , планпа йы ш ӑнн инчен  сахал  
х ӑвар са  п у ср ӗ , пӗр л аш а с у тр ӗ , в ӑк ӑр  п усса  су тр ӗ , тем ӗн 
чухлӗ п ӑрҫа , ты рӑ су тр ӗ , анчах  укҫи  ӑҫта?—ӑн а  никам  та 
пӗлмест. К а ссӑк ӗн ек и  витӗр кӑларман. Л у ки н ӑн  к у н  пек ӗҫсем  
тем  чухлех,^ анчах р еви зи  ком иҫҫи ҫу лталӑкӗп ех  р евн зи  тума- 
сӑр  п у р ӑн ат . Ҫ авӑнпа р е в и зи  ком иҫҫи  ӗҫӗсен е  и к ӗ  счетовод 
ты тм асӑр ах  ш у тл аса  кӑларм а пулаӖ.

П . Т о р о н е й .

Наукӑпа кӑш тах паллашнӑскер

— Пирӳн ҫӗнӗ служӑшчи Иванов никампа та 
калаҫмаст. Те тӳрӗ ҫын вӑл, те тӳрӗ мар,—ӑҫтан 
пӗлес ӑна. Ҫын ӑшчикки кӗрӗк ҫанни мар, тавӑр- 
са пӑхма ҫук.

— Ма тавӑрса пӑхас. Ренген ҫутипе пӑхас.



И н т е р в й у
Америкӑ писатӗлӗ Марк Твен калавӗ.

Американсен чаплӑ писатӗлӗ Марк Твен {чӑн йачӗ Самуе/ь Клеменс) ҫурални кӑҫал 100 
ҫул тултарчӗ. Вӑл 1835-мӗш ҫулта ҫуралса 1910-мӗш ҫулта вилнӗ

Марк Твен вак буржуалӑ писатӗл-йуморис хӑйӗн калавӗсенче вӑл буржуалӑ тӗнче ҫит- 
менлӗхӗсенчен йӗкӗлтесе кулат.

Ҫак „Интервйу" йатлӑ пӗчӗк калава „Капкӑн" вулакансене Марк Твен пултарулӑхӗпе 
палаштарас шутпа пичетлетпӗр. Ку калавра Марк Твен капиталиссен хаҫачӗсенне ӗҫлекен- 
сенчен тӑрӑхласа илет.

Хыткан, хыпаланчӑк тата пӗр вырӑнта лӑпкӑн 
ларма пӗлмен ҫамрӑк ҫын епӗ кӑтартнӑ пукан ҫине 
ларчӗ те хӑй .Буревестник" хаҫатра ӗҫлени ҫин- 
чен пӗлтерсе:

— Епӗ сирӗн пата пӗр калаҫупа килсеччӗ; хам 
шутпа, ку ӗҫе есӗр хирӗҫ мар пуд>, тесе шутлатӑп 
та, мӗнле-ши есӗр?—терӗ.

Килсеччӗ еппин... Мӗн ӗҫпе?—терӗм епӗ.
*— Интервйупа.
— Аха, ӑнлантӑм епӗ... Ҫапла, ҫаплах ӗнтӗ вӑл. 

Хм... Тӗрӗс.
Ҫак ир манӑн тем пек пуҫ ырататчӗ. Пуҫри шу- 

хӑшсем темле тӗтрери пек ҫӳреччӗҫ. Ҫапах епӗ, ка- 
лаҫнӑ ҫӗртенех вырӑнтан тӑтӑм та кӗнеке шкапӗ 
патне пырса, пӗр улт-ҫич минут шкапра кӗнеке 
шырарӑм, унтан хама кирлине тупрӑм та каллех 
калаҫма тытӑнтӑм.

— Вӑл сӑмаха мӗнле ҫыраҫҫӗ-ха?—терӗм епӗ.
— Хӑшне?
— „Интервйу" сӑмаха. Вӑл сӑмаха, тархасшӑн, 

есӗр сыпӑкласа тӑсса калӑр-ха.
— Мӗн тума кирлӗ-ха вӑл сире епӗ ҫав сӑмаха 

вӑрӑмӑн тӑсса калани?
— Тӳррипе каласан, вӑл сӑмаха тӑсс » сыпӑкласа 

калани мана пӗрте кирлӗ мар. Епӗ вӑл сӑмах мӗне 
пӗлтернине ҫеҫ тавҫарса илесшӗн.

— Тӗлӗнмеле йапала! Вӑл сӑмах мӗне пӗлтернине 
калама пултаратӑп епӗ,анчах есӗр чӑннипех-и вара?

— Ӑнлантарса парӑр-ха, тархасшӑн. Есӗр мана 
вӑл сӑмах мӗнле ҫырӑннине калӑр. Ҫакӑншӑн епӗ 
сире пысӑккӑн тав тӑвӑттӑм.

— Калас еппин: и-н, т-е-р, интер, вйу...
— Апла пулсассӑн, вӑл сӑмах ,И* саспаллин- 

чен пуҫланат еппин!
— „И“ саспаллинчен ҫав.
— Аха, апла пулсан, ҫавӑн пиркийех ӑна епӗ 

нумай вӑхӑт шыранӑ.
— Хм... Урӑх мӗнле саспаллинчен пуҫланат, тесе 

шутланӑ-ха есӗр вӑл сӑмаха?
— Куратӑр-и, епӗ... лайӑхах пӗлместӗп те. Манӑн 

кунта акӑ енциклопеди словарӗ пур. Ҫав сӑмаха 
епӗ слввар вӗҫӗнче, ӳкерчӗксем хушшинче тупӑн- 
мӗ-и, тесе пӑхкаланӑ. Анчах ман словар такҫан 
авал кӑларнӑскер те нимех те тупаймарӑм.

— Хаклӑ тусӑм, есӗр ун пек ӳкерчӗке кирек 
мӗнле ҫӗнӗ кларӑмра та тупас ҫук. Каҫарӑр мана, 
хаклӑ тусӑм, епӗ сире пӗрте кӳрентересшӗн мар, 
анчах есӗр, епӗ шухӑшланӑ пек, ытла та интели- 
гентлӑ мар мӗн. Тархасшӑн, есӗр ҫакӑншӑн ман 
ҫине ан ҫиленӗрччӗ.

— о .  тарахасшӑн, пӗрте ан куд^анӑр] Ку сӑмах- 
сене епӗ сахал мар илтнӗ, маншӑн ырӑ пулас мар
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текен, тата ырӑ пулманнинчен нимте ҫухатман 
ҫынсем ун ҫинчен мана сахалах мар каланӑ. Ку тӗлӗш- 
рен в^ра епӗ калама ҫук паллӑ ҫын пулатӑп.

— Ененетӗп, сер... Есӗр пӗлетӗр пулмала, халӗ 
кашви чапа тухнӑ ҫынпах интервйу тӑвас йӑла пур,

— Ку чӑна_х-и вара? Епӗ кун ҫинчев илтмен-ха. 
Ку йапала вӑл пит те интереслӑ пулмала. Мӗнле 
майсемпе тӑваҫҫӗ-ха ӑна?

_— Пулат те ҫке ҫавӑн пек шанчӑксӑр ҫын! Хӑш- 
пӗр чухне ӑна патакпа тусан та лайӑхчӗ. Анчах 
йаланхи пек тусан ӑна ҫапла тӑваҫҫӗ; интервйу 
тӑваканни ыйтат, интервйу параканни хирӗҫ ка- 

Ҫӗрте халӗ ҫак интервйупа ӑнран 
кайнӑ ӗнтӗ^ Итлӗр-ха, сер, епӗ сире виҫ-тӑват ый- 
ту парасшӑн, _вӑ_л ыйтусем урлӑ епӗ сирӗн хӑвӑ- 
рӑн, тата обчӑлӑ пурнӑҫӑран хӑш-пӗр интер_еслӑ 
ӗҫӗрсене ҫутатасшӑн. Мӗнле шутлатӑр есӗр?

О, епӗ савӑнсах, савӑнсах йышӑнатӑп. Манӑн 
халӗ пӑртак ӑс-тӑн йапӑхрах та, анчах есӗр ун 
ҫине пӑхмӑр, тесе шутлатӑп епӗ. Манӑн калама 
ҫук хӑйне манерлӗ ӑс-тӑн, ӑна тӗрӗс мар ӑс-тӑн 
тесен те йурамала. Хӑш чухне вӑл сиккипе кайат, 
хӑш чухне вӑл ик ернере те пӗр-пӗр вырӑяа ҫи-, 
тейме^ст. Ҫакӑ вӑл маншӑн пит пысӑк хуйхӑ.

— Иурат. Ан кул)анӑр, сер. Есӗр тӑрӑшӑр кӑна.
— Есӗр каланӑ пекех тӑвӑп еппин. Ӗҫе мӗн пур 

кӑмӑлӑма хурап.
— Тав! Ыйгусем пама ирӗк паратӑр-и ӗнтӗ?
— Тархасшӑн, тытӑнӑр ӗнтӗ.
Ыйту. Миҫӗ ҫулта есӗр?
Ответ. Ийун)ре вунтӑхӑр тултарса ҫирӗмӗшне 

кайатӑп.
Ы, Чӑнах-и? Епӗ сире вӑтӑр пилӗк тултарса, 

вӑтӑр улттӑ ҫине кайнӑ, тесе шутлаттӑм-ха... Аҫта 
ҫуралнӑ есӗр?

О. Миссурире.
Ы. Хӑҫан есӗр кӗнекесем ҫырма пуҫланӑ?
О. 1836-мӗш ҫулта.
Ы. Мӗн калатӑр есӗр? Мӗнле пултӑр-ха вӑл ӗҫ? 

Сире хад) вунтӑхӑр ҫул кӑна ҫке?
О. Пӗлместӗп. Мана хама та хӑш чухне тӗлӗнме- 

ле туйӑнат.
Ы. Чӑнах ку ӗҫ тӗлӗнмелескер... Хӑвӑр пӗле- 

кенсем хушшинче чи чаплӑ та чи паллӑ ҫын тесе 
есӗр кама шутлатӑр?

О. Аарон Бура.
Ы Сире вунтӑхӑр ҫул кӑна пулсассӑн, мӗнле ха 

есӗр унпа паллашма пултарнӑ?
О. Ман пурнӑҫа есӗр хамран та лайӑх пӗлетӗр 

пулсан, мӗншӗн-ха сирӗя кун ҫинчен ыйтас?
Ы. Каҫарӑр, сер, епӗ кӑна ахад)тен ҫеҫ каларӑм. 

Хӑш вӑхӑтра есӗр Аарон Бурпа паллашнӑ.



О. Епӗ унпа ӑна пытарнӑ чухне паллашнӑ, Вӑл 
иана ун чухне шавлама чарчӗ, тата...

Ы. Ах, тур-тур-тур!.. Есӗр ӑна пыгариӑ ҫӗрте 
курнӑ пулсан, вӑл вилнӗ пулнӑ пуд>-ҫке; вилнӗ 
пулсан, ӑна шавлани-шавламанви пурӗпӗрех пул- 
ман-ши?

О. Калама пултараймастӑп. Хӑш-пӗр тӗлӗшрен 
вӑл калама ҫук пысӑк оригинал марччӗ-и-ха?

Ь1. Анчах епӗ ҫапах нимте ӑнланаймастӑп. Вӑл 
сирӗнпе вилнӗ ҫӗртенех калаҫрӗ темерӗр-и-ха есӗр? 

О. Вӑл вилнӗ, тесе каламарӑм-ҫке.
Ы. Апла пулсан вӑл вилменчӗ-и ун чухне?
О. Пӗрисем, вӑл вилнӗ, теприсен—вилмен, тегчӗҫ. 
Ы. Есӗр хӑвӑр мӗн шутланӑ уа чухне?
О. Ку ӗҫ мана тивмен те, мӗн шутламала пул- 

нӑ-ха манӑн? Мана пытариан-ҫке, ӑна пытарнӑ! 
_Ы. А есӗр мӗнле?.. Хӑвӑр?.. Ну, ку ӗҫе пӑрахӑ- 

пӑр еппин. Ӑна ҫутатаймасӑрах хӑвармала пулӗ. 
Ирӗк _ парсассӑн, епӗ урӑххи ҫинчен ыйтӑт- 
тӑмччӗ. Хӑш числара есӗр ҫуралнӑ?

О. 1693-мӗш ҫулта, октабӗрӗн 31-мӗшӗнче, тун- 
тикун.

ЬК Мӗн калатӑр есӗр? Кун пек пулма пултарай- 
маст. Хӑвӑр паҫӑр анчах каланӑ тӑрӑх сире ун 
чухне 180 ҫул пулнӑ! Мӗн калама пултаратӑр есӗр, 
ер, кун пирки?

О. Мӗн калам, каламали ним те ҫук.
Ы. Малтан ыйтнӑ чухне есӗр хӑвӑрах: мана 19 

\^ул, тесе каларӑр-ҫке, халӗ 180 ҫул, тесе калатӑр.
ӗнле ӑнланас-ха апла ҫакӑн пек тӗлӗнмеле пысӑк 

^ӑрасналӑха?
О. Чӑнахах есӗр те вӑл ӑрасналӑха сисрӗр-и? 

(Пӗр-пӗринне аллисене чӑмӑртаҫҫӗ). Мана хама та 
пӗр хут ҫеҫ мар ӗнтӗ ку ӗҫре ӑрасналӑх пур пек 
туйӑннӑ, анчах епӗ вӑл ӗҫе халччен пӗр те уҫҫӑн 
туйса илеймен. Мӗнле есӗр пур ӗҫе те лайӑх пӗлсе 
тӑратӑр!

Ы. Тав тӑватӑп епӗ сире, сер, ырӑ сӑмахшӑн! 
Сирӗн шӑллӑрсемпе йӑмӑкӑрсем пулнӑ-и?

О. Мӗн калатӑр? Пулнӑ пулӗ тесе шутлатӑп, ан- 
чах лайӑхах астӑваймастӑп.

Ы, О, ку сӑмахсем епӗ илтнисенчен чи тӗлӗн- 
мелисем пулаҫҫӗ!

0 . Чӑнах-и? Мӗн-ха вара сире ҫав тӗрлӗ тӗллӗн- 
терет?

Ы. Пӑхӑр-ха кунта! Кам сӑнӗ ҫакӑнта ҫтена 
Ҫинче ҫакӑнса тӑрат? Ку вара сирӗн шӑллӑр мар-и?

0 . А, епӗ тин астуса илтӗм. Есӗр астутартӑр-ха 
ма_на: ку ҫын вӑл чӑнахах ман шӑллӑм Вид>йам пу- 
лат, епӗр ӑна Бид), тесе чӗнегӗмӗрччӗ. Йуратнӑ 
шӑллӑм БиД)!

Ы. Мӗнле? Вилмен пуд>-ҫке вӑл?
0. Ҫук, вилмен пуд)-ха, тетӗп. Анчах ун ҫинчен 

епӗр нихӑҫан та тӗрӗссипе пӗлмен. Кунта никам 
пӗлмен тарӑн вӑртӑнла ӗҫ пур.
^Ы. Хуйхӑлӑ ӗҫ, пит те хуйхӑлӑ. Апла пулсан, 

вал хыпарсӑр ҫухалнӑ пулӗ?
О. Пӗтӗмӗшпе илсен, ҫаплах пулат пулмала. 

Епӗр ӑна пытартӑмӑр.
Ы. Пытартӑр еппин! Вӑл вилнипе вилменнине 

пӗлмесӗрех пытартӑр-и вара?
0 . Ах, мӗн калаҫатӑр есӗр? Пытарнӑ чухне вӑл 

вилнӗччӗ.

Ы. Ҫук ку ӗҫе епӗ нийепле те ӑнланаймастӑп. 
Есӗр ӑна вилнине пӗлсе пытартӑр-и вара?

О. Ҫук-ҫке! Епӗр ӑна, вӑл вилнӗ пуд>, тесе ҫеҫ 
шутланӑ.

Ы. Аха; епӗ ӑнланатӑп. Вӑл ҫӗнӗрен чӗрӗлсе 
тӑчӗ еппин.

О. Ҫук, апла мар, заклад хурсах ҫапӑҫма пулта- 
ратӑп,^апла мар, тетӗп.

Ы. Ӗмӗрте те кун пек йапада илтмен. Такам 
вилӗ. Такама пытарнӑ. Ӑҫта-ха кунта никам пӗл- 
иен вӑртӑила ӗҫ?

О. Ҫавӑнтах, есӗр каланинче! Ҫав есӗр каланин- 
чех! Куратӑр-и, вилнӗ шӑллӑмпа епӗ йӗкӗрешччӗ. 
Пӗрре ҫапла ваннӑра шыва кӗртнӗ чухне, пире, 
епӗр ун чухне ҫуралнӑранпа икӗ ерне ҫеҫчӗ, _ар- 
паштарса йанӑ та ҫухатнӑ, ҫавӑн чухне вара_ пӗри 
ваннӑра путса вилнӗ. Анчах никам та хӑшӗ вил- 
нине пӗлме пултарайман. Пӗрисем: Би.ъ вилнӗ 
пулӗ, тесе шутланӑ, теприсем—епӗ вилнӗ пулӗ, 
тенӗ.

Ы. Ку чӑнахах, вара тӗлӗнмеле ӗҫ. Хӑвӑр вара 
мӗнле шутлатӑр? , „ - -

О. Ӑна пӗлмешкӗн епӗ пӗтӗм тӗнчене параттам. 
Ҫак хӑрушӑ, малтанах пӳрнӗ никам пӗлми вӑрттӑн- 
лӑх пӗтӗм ман пурнӑҫ ҫине тӗксӗм мӗлке ӳкерет. 
Анчах епӗ сире хам ҫекрета уҫса парам-ха. Халч- 
чен епӗ ӑна пӗр чӗрӗ чуна та каласа памаи. Йӗке- 
решсенчен пӗрин сулахай алӑ тупанӗ ҫинче пысӑк 
турпалли пурчӗ. Вӑл турпалли манӑнчӗ, ҫав тур- 
паллилӗ ача ӗнтӗ путса вилнӗ те!

Ы. Лайӑх, анчах апла пулсассӑн епӗ куата ни- 
мӗнле вӑртӑнлӑх та курмастӑп.

О, Чӑнахах курмастӑр-и? Ну, епӗ куратӑп. Анчах 
кирек мӗнле пулсассӑн та, ман атте-анне урах 
ачине пытарса йӑнӑшнине епӗ хам та нимӗнле те 
ӑнланаймастӑп. Анчах, чарнӑрха! Тсс!_ Кун ҫинчен 
ман арӑм пур чухне ан калаҫӑр. Турӑ_ пӗлсе тӑ- 
рат, унӑн кунсӑр пуҫне те хуйхӑпа ӗҫсем сахал 
мар.

Ы. Лайӑх-ха. Малтанхи вӑхӑта епӗ сиртен пай- 
тах матерйал илтӗм-ха. Пит те тав тӑватӑп е_пӗ 
сире мана ҫав тӗрлӗ лайӑх йышӑнса илнӗшӗн. 
Пуринчен ытла мана есӗр Аарвн Бурра пытарни 
ҫинчен калани килӗшрӗ. Йулашкинчен, ман: мӗн 
пирки есӗр Аарвн Бурра паллӑ та чаплӑ ҫын вы- 
рӑнне шутланине пӗлес килет, ҫакӑн ҫичен есӗр 
мана каласа параймӑр-ши, тетӗп епӗ.

О. Е, ку мана ним те мар. Тепри ун ҫиие пӑх- 
мала пулсан та пӑхас ҫук... Пропввӗт пӗтрӗ. Пы- 
таракаисен ушкӑнӗ ҫӑва ҫине кайма хатӗрленнӗччӗ 
ӗнтӗ, тупӑкне те виллипе пӗрле тӗплӗн кӑна урапа 
ҫине хунӑччӗ, вӑл, сасартӑк тупӑкран тӑчӗ те, 
урапан мӑлти ларкӑҫӗ ҫине лавҫапа ҫуммӑн ларса:

— Йулашки хут пӑхса пырам-ха хама мӗнле 
пытарнине,—терӗ...

Ҫакӑн хыҫҫӑн интервйу илекен ҫамрӑк ҫын ура 
ҫине тӑчӗ те хисеплӗн кӑна пуҫне тайрӗ те тулала 
тухрӗ. Пит те кӑмӑллӑн калаҫакан ҫынччӗ. Вӑл 
тухса кайсан вара вӑл тухса кайнишӗн пайтах вӑ- 
хӑт хуйхӑрса тӑтӑм. Анчах мӗн тӑвас? Вӑл ҫук 
ӗнтӗ. Мӗн тӗрлӗ ырӑ ҫынна ҫухатрӑм.

Вырӑслинчев_ куҫарни С. Лашманӑн.



Хире-хирӗҫ улшӑну
Чутайри „Кирӑв“ колхоз правленин заҫедани 

пайан. Вӗсем кӗрхи тулӑ ӑҫтан, йепле майпа 
тупса акса хӑварасси ҫинчен сӳтсе-йаваҫ(,ӗ.

— Пӗлтӗр кӗрхи тулӑ акса хӑвараймарӑмӑр, 
ниуштӑ кӑҫал та ҫавӑн пекех пулат,—тет колхоз 
пр>едҫедатӗлӗ Никитин.

— Райҫӗрӗҫпайне кайса пӑхас пулат! -теҫҫӗ 
ытти колхозниксем.

— Вӑл, ара, пӗлтӗр те тупса параймарӗ-ха.
— Вӑл тупса параймасан кам тупса патӑр тата. 

Вӗсене хӑш колхоз мӗн акни паллӑ вӗт,—шав- 
лаҫҫӗ колхозниксем.

Ҫапла калаҫса ларнӑ вӑхӑтра ҫырусем валеҫсе 
ҫӳрекен колхоз кӑнцед)3рине кӗчӗ те, колхоз 
предҫедатӗлне ҫыру тыттарчӗ. Предҫедатӗл кон- 
вертие ҫурчӗ те, конверт ӑшӗнчен тухнӑ пӗчӗк 
хут татӑкӗ ҫине чылайччен никама ним шарлама- 
сӑр пӑхса ларчӗ. Унтан савӑнӑҫлӑн йӑл-л-л кулса 
илчӗ те:

— Ну, йулташсем, кӑҫал кӗрхи тулӑ акмасӑр 
йулмастпӑр, нимӗн хӑрамали те ҫук. Ак пире рай- 
ҫӗрпайӗ кӗрхи тулӑ акма план йавӑ, пирӗн мӗн 
пурӗ 3 га акмала, тулӑ вӑрлӑхне Мӑн Сӗнтӗр кол- 
хозӗнчен илсе килмеле,—терӗ Някигин йулташ 
райҫӗрӗҫпайӗнчен илнӗ хут татӑкне колхозниксене 
савӑнӑҫлӑн силлесе кӑтартса. Епӗ те предҫедатӗл 
аллинчи хут татӑкне хам алла илтӗм те, колхоз- 
никсене саспа вуласа пама тытӑнтӑм.

— Аван,—терӗҫ колхозниксем райҫӗрӗҫпайӗн- 
чен йанӑ хут татӑкне вуласа тухсан. Епӗр зав- 
хозпа иккӗн лаша кӳлтӗмӗр те, ыраш тийесе 
Мӑн Сӗнтӗр колхозне тулӑ вӑрлӑх туйанма вӗҫ- 
тертӗмӗр.

* * *
Епӗр Мӑн Сӗнтӗре ҫитсе кӗтӗмӗр.
— Тӑвар лашуна, тӑвар!—ҫухӑрса йачӗ Мӑн 

Сӗнтӗр колхоз предҫедатӗлӗ лаша кӳлсе тӑрат- 
нине курсан.

— Ма?—ыйтрӗ лешӗ предҫедатӗл мӗншӗн лаша 
тӑварма хушнине ӑнланаймасӑр.

— Ав, Чутайсем хӑйсемех пире ваД)Д)И тулӑ 
вӑрлӑхӗ илсе килеҫҫӗ,—терӗ предҫедатӗл епӗр 
тулли лавпа пынине курсан пирӗн йенеле пӑхса.

— Чӑнах та-ҫке,- терӗ те, завхоз кӳлсе тӑратнӑ 
лашине тӑварса картана хупрӗ.

— Ну, пире вад)Д)И тулӑ вӑрлӑхӗ хатӗрлерӗр-и?— 
ыйтрӑмӑр Мӑн Сӗнтӗр колхоз предҫедатӗлне 
тӑп чарса.—Кӗраки акма вӑхӑт ҫитрӗ вӗт.

Предҫедатӗл пирӗн ҫине нумайччен нимшарла- 
масӑр пӑхса тӑчӗ. Тӑрсан, тӑрсан:

— Мӗн есӗр шӳт туса калаҫатӑр-и, йе тӗрӗс- 
Сйпех?—ыйтрӗ пирӗнтен Мӑн Сӗнтӗр колхоз 
предҫедатӗлӗ.

— Шӳг туса мар, мӗнле шӳт туса, тӗрӗсси- 
пех,—тетпӗр завхозпа иккӗн.

— Кай! Ан тӗлӗнтерӗрех,—терӗ пире предҫеда- 
тӗл,—хӑҫан акнӑ епӗр кӗрхи тулӑ. Пире сирӗнтен 
7 га акмалӑх райҫӗрпайӗ хут туса панӑ, сирӗн 
хӑвӑрӑн пире 7 га акмалӑх тулӑ вӑрлӑхӗ ырашпа 
улӑштарса памала, а есӗр пирӗн пата килеттӗр.

— А, епӗр хӑҫан кӗрхи тулӑ акнӑ тата?—тетпӗр
еяӗр те. Тавлашма тытӑнтӑмӑр Мӑн Сӗнтӗрсемпе.

— Есӗр, тен, ӗненместӗр пулӗ, йулташсем, ак 
на, мейӗр. Райҫӗрӗҫпайӗнчен панӑ хутне вуласа 
пӑхӑр,—терӗ те Сӗнтӗр колхозӗн предҫедатӗлӗ 
хутне тыттарчӗ. Пирӗн завхоз хутне клчӗ те, хыт- 
тӑнах вулама тытӑнчӗ.

В С у н д у р ск о м у  колхозу .

Р ай зо  пр о во ж дает  план озимого сева  на 
1935 г. В аш  колхоз долж ен  засевать  7 га
о зи м о го  пш ен ица К об‘м ену ози м ого  пше-
н и ц а  вам п р и кр еп л ен  Ч ер баевск и й  колхоз. 
О б‘мен п р о и зв о д ется  на р о ж ь  ц ен -н а

З а в Р а й зо —Л ебедев.
В ерно А грон ом — В олков.

Вуласа тухсан:
— Т-фу у, тӑм пуҫсем!—тесе пӗрер суртӑмӑр 

та, лашана ҫавӑрса кайалла, Чутайала вӗҫтертӗ- 
мӗр анчах.

 ̂ Ну, куратри, йулташсем, йепле аван ӗҫлеҫҫӗ 
Йетӗрнери райҫӗрпайӗнчи пуҫлӑхсем. Чутайсене 
кӗрхи тулӑ вӑрлӑх туйанма Мӑн Сӗнтӗре йараҫҫӗ, 
Мӑн Сӗнтӗрӗсене—Чутайа. Анчах Чутайӗнче те, 
Мӑн Сӗнтӗрӗнче те, райҫӗрпайӗ иртнӗ кӗркунне 
вӑрлӑх тупса парайман пирки, кӗрхи туллине 
акса тӑвайман.

Марк Дангер.

Ултӑкунлӑх йӗрки
Трак районӗнчи Мӑн Шетмӗ йалповӗн Шор Пай- 

раш йалӗнчи лавкин прикашчикӗ Иван Ҫеменчӑ 
августӑн_ 1-мӗш_ кунӗнчен ернери кун йӗрки- 
сене ҫӗнӗрен улӑштарса хунӑ. Акӑ сӑмахран: Ав- 
густӑн 1-мӗш кунӗ—„пайан Трака каймала, ыран 
кил“ темели кун; августӑн 2-мӗш кунӗ—„пайан 
Мӑн Шетме тавар илме каймала, ыран кил* те- 
мели кун; августӑн 3-мӗш кунӗ—„пайан ревизи 
пулат, ыран кил“ темели кун; августӑн 4-мӗшӗ— 
.пайан канмали кун; августӑн 5-мӗшӗ— „пайан 
прикашчиксен совешчанийӗ пулат, ыран кил“ те- 
мели кун; августӑн 6-мӗшӗ—„пайан йерҫейместӗп, 
кӗрӳсем патне каймала, ыран килӗр" темели кун.

Ҫапла ӗнтӗ ӗҫсем Шор Пайраш йалӗнчи коопе- 
ративра. Колхозниксем кулленех прикашчика кӗ-

теҫҫӗ. Кирлӗ таварсене колхозниксем вӑхӑтра 
илеймеҫҫӗ. Мӑн Шетмӗ йалпо пуҫлӑхӗ Борис .1|)У' 
бимӑв та ҫавӑ йышши йӗрке ҫине ҫителӗклӗ таран 
ҫавӑрӑнса пӑхмаст.

Иван Илйинкай.

Сӑлтав пуртан
М арты н кассин чи  .Х ӗ р л ӗ  хӗвелтухӑҫ ' 

(Т рак р ). колхозри  Ҫ пиридонӑвӑ  Марийв 
кӑҫал ку  тар и н чч ен  те  6 ӗҫкун ӗ  ҫеҫ туяӑ-

Бригадир: Марйе, мӗншӗн есӗ йӗтем касма кай- 
марӑн?

Марйе: Каккуй йӗтем касма кайма, кӗҫӗр ҫӗрӗ- 
пех тӗлӗкре йӗтем касрӑм. Талӑкӗпех ӗҫлеме пул* 
тараймастӑп,

Ив. Илйинкай.



К и н о - д р а м ӑ
Зош ченко.

Театӑра епӗ хурламастӑп. Анчах кино ҫапах 
лайӑхрах. Вӑл театӑ.ртан усӑлэрах. Сӑмахран кала- 
сан, кинона пырсан тумгирсене хывмаҫҫӗ, ҫакӑн 
пирки те кӑсйесенче вунӑ пус кӗмӗлсем упранса 
йулаҫҫӗ. Тата кинона килнӗ чухне сухалсене хыр- 
тарасси ҫинчен шутласси ҫук—-тӗттӗм ҫӗрге пит- 
куҫ палӑрсах каймаст.

Кин зра курмали пӳлӗме кӗнӗ чухне ҫеҫ йапӑх. 
Кӗме йӑвӑртарах. Кӗнӗ чухне пӑчӑртаса вӗлерме 
пултараҫҫӗ.

Ытти йенчен илсен, ытти пит те лайӑх вара. 
Ҫӑмӑллӑнах пӑхӑнат.

Ҫапла пӗрре арӑм ҫуралнӑ кун тесе арӑмпа 
иксӗмӗр кинона кино-драмӑ курма кайрӑмӑр.

Билетсем илтӗмӗр. Кӗтме тытӑнтӑмӑр.
Халӑх тем чухлӗ пухӑннӑ. Пурте тата алӑк па- 

тӗнче тӑпӑртатса тӑраҫҫӗ.
Сасартӑк алӑк уҫӑлса кайат те глӑк ҫумӗнчи 

йӗрке пӑхакан хӗрача:
— ,Атӑр, кӗрӗр“,—тесе каласа хурат.
Малтанхи самантра пысӑках мар хӗсӳ пуҫланса 

кайрӗ. Мӗншӗа тесен, кашнийӗаех лайӑхрах вырӑн 
йышӑнас килет-ҫке.

Халӑх алӑк патнеле кӗпӗрленсе пычӗ. Алӑкра 
халӑх ни унтала, ни кунтала кайаймаст—пробкӑ 
пулса тӑчӗ.

Кайрисем тӗртсе тӑраҫҫӗ, малгисем ниҫта та 
кайай^маҫҫӗ. Мана сасартӑк хӗстерсе лартрӗ те пулӑ 
майлӑ сылтӑмала илсе кайрӗ.

Ей, ами,—шухӑшлатӑп хам,—алӑка ҫӗмӗрсе пӑра- 
ха_с марччӗ, тетӗп.—Граждӑнсем,—тетӗп,—турӑ- 
шӑн, хуллентерех, тетӗп. Алӑка,—тетӗп,—ҫынпа 
ҫапса ҫӗмӗрсе пӑрахма пултаратӑр, тетӗп.

Темле йухӑм пулса тӑнӑ—пӗр чарӑнмасӑр кӗпӗр- 
ленсе килеҫҫӗ.

Хыҫра тата темле вӑрӑм мӑйӑхлӑ етем тӑрат те 
мана пӗрте куД)Турӑлӑ мар, чавсипе, чавсипе чы- 
шат. Шеремег ачи, ҫурӑма шӑтарат вӗт.

Ку шуйтана епӗ урапа та тапса пӑхатӑп.—Граж- 
данин, хӑвӑр путсӗр ӗҫӗрсене пӑрахма ыйтатӑп, 
тетӗп.

Сасартӑк мана пӑртак ҫӗклесе хӑпартрӗҫ те ҫам- 
капа алӑк ҫумне пырса тӑрӑнтарчӗҫ.

— Вӑт, ами,—тесе шутлагӑп хам,—алӑксене ҫын- 
семпе ҫапса тӗпретме пуҫларӗҫ, тетӗп.

Алӑкран пӑрӑнса кайма шут тытрӑм. Пуҫпа ҫул 
уҫса пыма тытӑнтӑм. Йаыаҫҫӗ. Куратӑп татэ, алӑк 
хӑлӑпӗ ҫумне йӗмпе ҫыхланса кайнӑ. Йӗм кӑсйипе 
ҫакланнӑ.

— Граждӑнсем, ҫӑмӑлтарах.—тетӗп хам,—ҫынна 
кунта хӑлӑп ҫумне ҫаклатнӑ, хурах1~тесе кӑшкӑ- 
ратӑп.

— Хӑвӑртрах вӗҫерӗнӗр. Кайрисем те кунта 
сирӗн пекех курма кӗресшӗн,—тесе йатлаҫҫӗ мана 
хыҫалтисем.

Пӗр чарӑнмасӑр мана малала туртаҫҫӗ, алӑсене 
хускатмала мар хӗстерсе лартнӑ, ӑҫтаи вӗҫерӗнес- 
ха унта?

— Чарӑнӑр-ха шуйтансем!—тетӗп хам.—Чарӑнӑр- 
ха йӗм кӑсйине вӗҫӗрӗнтерем, тетӗп. Малтан алӑк 
хӑлӑпӗсенчен хывӑнса хӑтӑлма ирӗк парӑр-ха, йӗм 
материалӗ ҫаплах ҫурӑлат.

Итлеҫҫӗ-и унта? Вӗсем хӑйсене ним пӑхмасӑр 
сӗкӗннӗ. Ҫумрах пӗр лайӑх тумланнӑ ҫитӗннӗ хӗр 
тӑрат.

— Ырӑ ҫын, тархасшӑн, тепӗр йенеле ҫаврӑнса 
тӑрӑр ха. Ирӗк:ӗрех мана кунта йӗмсенчен кӑларса 
илеҫҫӗ,—тетӗп вӑтанса.

Мӗн калаҫмала унта. Хӗр хӑй те кӑвакарса кайнӑ, 
хӑрӑлтатма, вилме пуҫланӑ. Ман ҫине пӑхасси мар, 
пӗтӗмпех пӑхма пӑрахасси ҫинчен шутлат.

Сасартӑк, тавтапуҫ сире, каллех ҫӑмӑлтарах 
тӗртсе кӑйрӗҫ.

Хам; хӑлӑпран вӗҫерӗнтӗм-ши, йе йӗмсенчен 
кӑларса илчӗҫ-ши?—тесе шутлатӑп. .

Ҫак вӑхӑтра сасартӑках алӑк хушшинче иртсе 
кайма анлӑрах шӑтӑк пуррине куртӑм.

Пӗтӗм тулли кӑкӑрпа сывласа йатӑм вара. Пӑ_х- 
калатӑп хам. Пӑхатӑп; йӗмсем те ҫу м р р . Пӗр йӗм 
пӗҫҫи кӑна икӗ пайа ҫурӑлса кайнӑ^ ҫӳренӗ чухне 
кимӗ шӑналякӗ пек хумханса пырат.

Ак мӗнле вӑл, ами, кино куракан ҫынсене сал- 
тӑнтараҫҫӗ, тесе шутлатӑп.

Ҫакӑн пек туласа пӑрахнӑ сӑн-пуҫпа кино кур- 
мали пӳлӗме арӑма шырама кӗретӗп. Пӑхатӑп, 
арӑма чи мала, музыкӑ калакансем_ патне пӗ_р 
кӗтессе ҫапса хӗстерсе хунӑ. Ларат вӑл хӑй вырӑ- 
нӗнче, ларат те тухма та хӑрат.

Ҫак вӑхӑтра, тавтапуҫ сире, електрицӑна та ҫӳн- 
терчӗҫ. Кино кӑтартма пуҫларӗҫ.

Квно-картинӑ курни ҫинчен сире нимех те ка- 
ласа пама пултараймастӑп. Картинӑ пӗтичченех 
епӗ йӗмсене йусаса лартӑм.

Пӗр булавкӑ, тавтапуҫ сире, арӑман хӑйӗн ту- 
пӑнчӗ. Темле ырӑ кӑмӑллӑ хӗрарӑм хӑй кӗпи ҫин- 
чен тӑватӑ булавкӑ тупса пачӗ. Урайӗнче кантӑра 
татӑкӗ тупрӑм. Ҫур сехет шырарӑм ку канграна.

Йӗмсене ҫыхкаларӑм та булавкӑсемпе чиксетурт- 
каларӑм.

Ҫак вӑхӑта, тавгапуҫ сире, картинӑ та пӗтрӗ. 
Вара киле таврӑнтӑмӑр.

Куҫарни С. Л.

Вутпуҫҫисем
Пысӑк Йенкасси (Вӑрмар р.) йалсоветне кӗн 

рекен ҫырма урлӑ каҫса ҫӳрекен виҫӗ кӗперте- 
иккӗшне йусамасӑр хӑварна. Йалсовет предҫеда- 
тӗлӗ Йегорӑв А., кӗпер урлӑ каҫса ҫӳренӗ чухне, 
кӗперӗн шӑтӑкӗсене курас мар тесе, куҫӗсене 
аллисемпе хупласа каҫса кайат. (М. Иенкас).

„,,5, Йӗпреҫ районӗнчи Хурамалти вулав ҫурчӗ 
виҫӗ уйӑх ӗнтӗ хупӑ тӑрат. Вулав ҫурчӗн пуҫлӑхӗ 
Соколов йулташ виҫӗ уйӑх вулав ҫуртне пыма 
хатӗрленет, анчзх кайма тухсассӑнах, ӑҫта кайма 
тухни ҫинчен манса кайса, кайала тавӑрӑнса килне 
кӗрсе ларат. Тытса вулав ҫуртне ҫавӑтса кайма- 
сан пырса кӗме пӗлес ҫук унта.

Октабӗр районӗнчи (Тутар республикӑ) Чӑ- 
ваш Менчи колхозра кӗрхи тырӑ тасамар вӑр- 
лӑхпа акнӑ. Килес ҫул таса ыраш вырӑнне,_ „та- 
самар" йатлӑ ӳсен тӑран вырса илессе ӗмӗтле- 
неҫҫӗ. (А. А. А.).



Н и л е с  ҫ у л а  й у л т ӑ м
Пӗтӗм тӗнчипе паллӑ писатӗл, усала хирӗҫ тӑма 

хушман паллӑ ӳкӗтӳҫӗ, аслӑ ҫын Лев Толстой 
Матӗрне Микулайне ҫав тери пысӑк сӑгӑр туса 
хурассине кам малтанах пӗлсе тӑма пултарайнӑ. 
Никам та пӗлеймен. Анчахепӗр асӑннӑ паллӑ писа- 
тӗл Лев Толстой пирӗн Матӗрне Микулайне кӑҫал 
кӗркунне питех те пысӑк сийен туса хӑварнине 
питӗ аван пӗлсе тӑратпӑр епӗр,

Матӗрне Микулайӗ хӑй, кӑҫал вӑтам шкула пӗ- 
тернӗскер, аслӑ шкула кӗрсе вӗренсе тухсан кри- 
тик пулса ӗҫлеме шухӑшланӑскер, ҫав пулса иртнӗ 
ӗҫ ҫинчен ҫапла каласа пачӗ:

— Аслӑ шкула кӗнӗ чухне ним хӗрхенмесӗр 
.провал" туса хураҫҫӗ. Сӑмахран, пӗр ачаран Фа- 
мусӑв кам пулнӑ?—тесе ыйтрӗҫ. Ӑнланатӑр-и мӗн 
тери йӑвӑр ыйту! Кам та пулсан ҫав ыйтӑва хирӗҫ 
калама пӗлӗ-ши? Сӑмахран, есӗ пӗлетӗн-и?

— Епӗ-и? Епӗ пӗлетӗп.
— Йурат пӗлетӗн пулсан... Епӗ те пӗлетӗп: Фа- 

мусӑв—купец пулнӑ. Вӑл купец теме пӗлмен.
Микулай ман ҫине ҫӗнтерӳлӗн пӑхса илчӗ те, 

мялала калама тытӑнчӗ:
— Анчах мана телей пулчӗ,— тере.— Кӗретӗп. 

Пыратӑп сӗтел патне. Манран ыйтаканни пит-куҫӗн- 
чен пӑхсан, кӑмӑллӑ ҫын пек туйӑнат, анчах пит 
чейескер пулнӑ хӑй. Вӑл ман ҫине кӑмӑллӑн пӑхнӑ 
пек пулса: Каласа пар-ха мана... Толстой сочине- 
висенче хресченсем мӗнле курӑнаҫҫӗ? Сӑмахран: 
.Война и мир* романра мӗнле?—терӗ. Тӗрӗссипе 
каласан, епӗ ку ыйтӑва панӑшӑн пит хӗпӗртерӗм. 
Толстой? Толствйа епӗ пӗлетӗп, „Азеф“ курнӑ 
унӑнне. Унӑн романӗсене те пӗлетӗп, Ҫавӑнпа епӗ 
ҫапла пуҫласа йатӑм; .Толстойӑн чӑн хушамачӗ 
Шчеголӗв..."

Матӗрне Микулайӗ кӑштах сывлӑш ҫавӑрса илсе 
чарӑнса тӑчӗ. Епӗ ыйтрӑм:

— Мӗн пулчӗ вара?—терӗм.
— Малала мӗн пуласси... Екзамӗн тӑваканни 

ман ҫинеле темскерле кӑмӑлсӑрӑн пӑхсаилчӗ те, 
ҫапах епӗ хӑраса ӳкмерӗм. Ҫапла каларӑм: Тол- 
стой произведенинчи халӑх питӗ вӑйлӑ. Сӑмахран, 
Миткӑна халӑхпаттӑрӗ теме те йурат. Вӑл Ҫере- 
брйаннӑй юьаҫа хупса хунӑ алӑка хулпуҫҫипе 
тӗртсех ишӗлтерсеантарнӑ... терӗм. Ҫакна каласан, 
мана екзамӗнатӑр пӳлсе хучӗ.

— Ма пӳлчӗ вара?—тесе йури ыйгрӑм Микулай- 
ран кулса.

— Мана „провал" тӑвасшӑнах пӳлсе хучӗ пул- 
мала,—терӗ Микулай сассине ҫӳлерех хӑпартса.— 
Вӑл мана арпаштарса йарасшӑн: Епӗ Лев Толстой 
ҫырнӑ „Война и мир“ ҫинчен ыйтатӑп, есӗ Алек- 
ҫей Толстой ҫырнӑ „Князь Серебрянный“ ҫинчен 
калатӑн, терӗ.

— Есӗ хирӗҫ мӗнле каларӑн?
— Толстой пӗрре ҫеҫ вӑл, терӗм.—,Князь Сере- 

брянный" романа чӑнах та „Война и мир“ теме 
пулат, ыӗншӗн тесен, унта Ноан Грознӑй патша 
тунӑ вӑрҫӑсемпе мирсем ҫинчеа кӗнеки тӑршши- 
пех ҫырса каласа парат...

— Екзамӗн ыйтаканни мӗн терӗ вара?
— Вӑл-и? Вӑл хӗрелсе карӗ те, нимех те чӗней- 

мерӗ. Кайран ҫеҫ: тепӗр ҫултан кил, терӗ. Тӗрӗс-и 
ҫав? Сан шухӑшупа мӗнле?

Епӗ: тӗрӗссипе тӗрӗс марри ҫинчен каламастӑп,— 
терӗм. Анчах Толстойсем чӑнах та пӗрре кӑна 
мар, виҫҫӗ вӗсем,—терӗм.

Вӑл манпа килӗшмерӗ. Епӗ тавлашса тӑмарӑм. 
Ал парса уйӑрӑлса кайрӑм.

Килес ҫул вӑл та Толстойсем виҫҫӗ пулнине 
пӗлсе ӗненессе шансах тӑратӑп.

Л. О.

У X  у т н и к
В ӑрахӑн  пӑш ала  ҫӗк л есе  тӗллерӗм  те, к у р о к а  т у р тс а  йатӑм. 

П ӗр и  вӗҫсе  тар ч ӗ , тепри ... унччен  те  п у л м зр ӗ  теп ӗр  кӗтесрен , 
такам  етем м и, пӑш ал кӗрслеттерсе  йачӗ... Ҫ ав х у ш ӑ р а х е п ӗ  пер- 
се  ӳ к ер н ӗ  кӑвакала  иӗчӗк, у сал , ула йы тӑ таҫтан  си ксе  тухса  
й а р с а  И1 чӗ те , вӗҫтер ч ӗ  анчах вӑрм анаяа... Х уҫй йӑхӑрса  та  ча- 
р ай м ар ӗ ...К у  кам етемми тесе, ҫакӑн  патне тухрӑм . М ан ум ра 
п ӗчӗкр ех  л у та к а , к ай ала  купарчалӑ, к ӳ п ш ек  питлӗ т и р п ей сӗр  
у ссилӗ  ҫ ы н п у ҫн е  хы ҫса тӑрат...

—  М а есӗ  ҫы н п ер се  ӳ к ер н ӗ  кай ӑка йы ттуна ты ттартӑн? Т атӑ— 
ӑҫти сем  есӗ, кам, у х у тн н к  у ш кӑн ӗн ч е  таратӑн -и , би лет  пури  
сан?— тесе  тарӑхнип е хы ттӑн  ы й т р ӑ и  ҫакӑн тан .

—  Х ӗрлӗ Ҫ ы рсем , М акҫӑм  пулатӑп  епӗ... кунта к о л х о з п ӑр у - 
сен е  пӑхса п урн атӑп -ха ... аха.%тен й у л таш л ӑх а  пӑш ал и л се  кил- 
тӗм ... У хутник  би лечӗ  ман пӗлтӗрхи  анчах, вӑл  та пулин  килте 
сӗтел  ҫи н ч е  вы ртат... Т апак п у р -и  сан, черкатгар-ха ,— тесе  ы йт- 
р ӗ  мантан М акҫӑм . Т ӳрем е у л ӑх са  лартӑм ӑр  та, чӗлӗм сене  чӗр- 
кесе  ти вр етсе  туртм а п уҫларӑм ӑр .

—  Е сӗ пӑш ал ты т ат а н — у х у тн и ка  ҫӳ р ек ел етн ӗ-х а  вар а?
—  П ӗл тӗр п е  кӑҫал ҫ ӳ р есех  кайм ан, тата тепӗр  йенчен пӑ- 

ш ал  хатӗр ӗсем  те  тупм али  ҫу к ...
—  Ч л ен а  к ӗр ес  пулат, в ар а  х атӗр сем  т у й а н м а  пулат.
—  У н сӑр ӑи ах  май к ӳ р ек ен ч ӗ  те-ха епӗ, хал) вӑрм анта  пӑру- 

сем пе п урӑнса  й ер  ҫсех  кай м астӑп -ха . Е пӗ йалан  теп ӗр  ухут- 
н и к р е н  мала ӳ к е р  келесе: л ар тан  хӑш  п ӗр  ҫ ӗр е  пӗр  вун печӗк 
кап кӑн  аш  татӑкӗсем  х у р с а — ҫӗр  каҫиччен сахалтан  та , пӗр— 
в и ҫ -т ӑ в а т  к у ш ак  л е к е т  те... Х улана илсе кай сан , т ар н е  те , пул- 
лине  те п ар аҫҫӗ ... Х алӗ те  ку ш ак  п арса  илнӗ хатӗрсем пе пурӑн- 
к ал атӑп  ха. Тата краҫҫин , супӑц , мӗн чухлӗ туцан нӑ п у л ӗ  ку- 
ш ак  парса. К р аҫи н  ман п ӗр -и к  четвӗрт  ы тларах  ларат ... Хамӑр
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йал та  куш аксем  пӗтр ӗҫ-х а, П оп ӑф  йалне виҫӗ капкӑн кайса 
лартрӑм -ха , мӗн пулат ки л ет ,—тер ӗ  мана М акҫӑм  ҫав  хуш ӑрах  
й ы тти  тӗм есем  х у ш ш и п е  вӑрахӑн , т у ти н е  ҫу ллакаласА утса  
ту х са  п и р ӗатен  а й ак к ар ах  тӑсӑлса вы р тр ӗ .

—  Кӑҫал 31 к у ш ак  ҫеҫ  ты тса... П ӗлтӗр вӑт  май курсаччӗ...
—  Ҫ ы нсенчен л ай ӑхах  м ар  в ӗ т ,. Татах йалти  к уш аксене  

т ы т с а  пӗте) сен  ш ӑш исем  ӗрчесе  кайма пултараҫҫӗ!— терӗм  М а- 
кҫӑм а.

—  Н и ч ер та  пӗлей м еҫҫӗ ... Ш ӑш исем  чӑн ахах  та  в ар а  питӗ 
х у н аса  к арӗҫ . П ур  кӗлетре  те тулли йех . К ӑҫал ҫ у р к у н в е  кол- 
хо з  кӗлечӗсенчен  сахалтан  т а  20  пӑт ытла пулӗ ш ӑш и ванчӑкӗ 
тух р в . М ана мӗн? —тер ӗ  М акҫӑм  аллине сулса.

—  С ирӗн  йалта ур ӑх  ухутниксем  ҫу к -и  вара?
— П ур .. ҫапкалан са  ҫ ӳ р еҫ ҫӗ  ухмахсем ... Ҫ улталӑк  хуш ш ин - 

че п ӗр ер  м улкач  ту п к ал аҫҫӗ  арантан . Л ево н ти  п у р - в ӑ л  мулкача 
п и тех  пӑхм аст: йы тӑсем  ты ткалат  те , т ат а  ҫулла килти  кӑвакал- 
сен е  кай ӑк  к ӑв ак ал ӗ  тесе  йӑтса  килкелет... Х ӗвел те  тух р ӗ , 
ӳпле;те кай са  ҫы н сем  тӑриччен  мӗн те  п улин  .ш ӑх ӑр тса*  ҫи- 
йес  пулат, вы ҫӑ п у р ӑн м ала  мар,— тесе  М акҫӑм  тӑч ӗ  те, йы ттине 
ш ӑх ӑр са  чӗнсе ту  йеннеле у ттар ч ӗ .

— П улаҫҫӗ  Ҫ1* н с е м .. ма ч ар акан  ҫук-ха  ҫавӑн  пек  ,у х у т -  
н и к с е н е " —тесе  ш у тл аса  илтӗм колхоз кӗлетӗнчи  ты рӑ-пулла 
ш ӑш исем  тапӑнн ине аса  илсе. Т ӑтӑм  та  е п ӗ  те  чӑтлӑхала, мӗн 
п у р р а  ҫу к к а  пӑхкаласа к ӗр се  карӑм ...

Ҫ ы рм а вӗҫӗнче, лӑп ам ра п ӗр  пӗчӗк  у л а  п ӑр у  вилли ҫине 
си к се  тухрӑм . П ӑруне пӑш алпа п ер се  вӗлернӗ... «К ӑна аха/ь 
м ар , М акҫӑм  м улкач 'т е с е  персе ӳ к ер н ӗ  ӗнтӗ* тес е  утрӑм  
мал^а.

В. И. Иванов



Ш ывлӑ ВЫрӑнта .Хӗрлӗ трактӑр* колхоз (Похвиҫнӗ р., Куйбышӗв крайӗ) ӗне витине нӳрлӗ, шывлӑ вырӑна тунӑ.
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Вите^теҫен,”внте мар, 
Кӳлӗ тесен , кулӗ мар... 
Пахча тесен, пахча мар, 
Х ӑт ес кунта кӗрсе дар.

Ку тем скере лартвӑ чух  
П уҫлӑх пуҫӗ;пӳлнӑ-ш и?  
Ай чӑнах та ӳ сер  чух, 
П роектласа хунӑ-ш н?



Т И С К Е Р  ШАВ
Шав-шав-шав!.. Кӗр-кӗр-кӗр1— тӑвакан сасӑсем 

хӑлхана килсе кӗчӗҫ.
Телӗнмеле сасса итлесе Тракри „райПО столо- 

вӑйӗ‘ патне ҫывхартӑм. Ҫавӑнтан тухат иккен 
кӗрлесе тӑракан сасӑ. Аптӑраса йӗри тавра пӑхса 
ҫавӑрӑнтӑм. Тултан пӑхма нимех те мар ӗнтӗ Сто- 
ловӑй столовӑйех. Ҫак тӗрлӗ шавлама сӑлтавӗ те 
ҫук пек. Анчах чӳречисем кӗҫ-вӗҫ тухса ӳкес пек 
карласа, чанкӑртатса лараҫҫӗ.

Кӗрес тесе алӑк патне пытӑм. Мана хирӗҫ виҫ- 
тӑват ҫын мунча кӗнӗ чухнехи пек тар йухтарса 
тула сиксе тухрӗҫ.

— Вӑт ку аван!—терӗ пӗри ҫапса ӳкернӗ пек тӳ- 
рех курӑк ҫине тӳнсе.—Пайан виҫ сехст кӗтнипех 
ҫисе тухрӑмӑр... Карай Иванчӑ, ыран та ҫапла ер- 
телпе ҫисе тухӑпӑр и?

Виҫ хут кӗме тытӑнса та, халӑх ҫавӑрӑннипе 
манаурама тӗке-тӗке кӑларса тӑратрӗҫ. Тӑватгӑмӗш 
хут пикенсе ҫынсен урисем хушшипе те пулин 
такки кӗтӗм кӗтӗмех. Ара кӗмесен йурат-и-ха вара? 
Мӗн пирки шав тухнине пӗлес килет.

Сӑнама ырӑрах пултӑр тесе, кӑмакз кзртлашки 
ҫине хӑпарса лартӑм. Мӗн пулат те мӗн килет-ха.

Икӗ пӳлӗмӗнче те шӑп тулли халӑх, кивӗ йалти 
пухури пек, ура ҫинче мӑкӑргатса тӑрат. Чӳрече- 
сем ҫинче те, манашкал кӑмака картлашкисем 
ҫинче тӗренсе ларакансем те чылай. Пӗр виҫ-тӑват 
ҫын ҫеҫ пукан пеккисем ҫинче кӗҫ урайне персе 
анса халӑх ури айӗнче таптанас пек, чӗтресе 
лараҫҫӗ. Пукан таврашӗ урӑх курӑнмаст.

1ур столовӑйри халӑх кухн^а кӗрекен алӑк_ ҫине 
тилмӗрсе пӑхнипе епӗ те пуҫа ҫавӑнтала ҫавӑртӑм. 
Пӗр ҫур сехет кӗтсенех хайхи алӑк уҫӑлчӗ. Сехре 
хӑпнинпе купӑста йашкч пек симӗсленсе кайнӑ офи- 
цианкӑ подноспа виҫ тарелкӑ пӑтӑ йӑтса тухрӗ. 
Ҫынсем мӗкӗрсе йарса пӗрре ҫеҫ аллисене кармаш- 
рӗҫ: пӗр самантра тарелкесем те, поднос та ҫухалчӗ. 
Официанкӑ чӑснӑ аллине хутлатмасӑрах айӑплӑ 
сасӑса:

— Подноса та пулин парӑр, атту пуҫлӑх 
шалу тытса йулат,— тесе тар.часларӗ. Подноса 
тупса пама мар, чӑснӑ алӑсем татах сӑмси патне- 
ле ҫывхара пуҫланипе официанкӑ кух^а чӑмса 
алӑка тӗкӗлерӗ.

Ура ҫинче тӑрса пӑтӑ чаплаттарса ҫинисем ил- 
тӗнкелерӗҫ.

Шыва путакан ҫынсем пек чун хавалӗае ҫухӑрнӑ 
сасӑсем хӑлхана хупларӗҫ.

— П ӑтӑ-ӑ-ӑ!.
— Ҫийес килет!
— Пӑтӑ парӑр!
Столовӑй ҫурчӗ чӳхенме пуҫларӗ, Ҫуйӑхакан 

ҫынсене лӑплантаранҫи пулса кассӑ чӳречи пек 
пӗчӗк алӑкран пӗр тарелкӑ пӑтӑ тухса ларчӗ. Хал)- 
хинче официанкӑ та, унӑн аллисем те курӑнмарӗҫ: 
кашни ҫыннӑнах пурнӑҫӗ хӑйӗншӗн хаклӑҫке-ха...

Пӗр ҫын шавланипе усӑ курса пӑтга ҫавӑрса 
илнӗччӗ, ыттисем астуса илсе тарелкӑна йӗри-тавра 
ҫавӑрса тытрӗҫ. Тахӑшӗ пӑтӑ тытнӑ алла йӗппе 
чикрӗ. Вӗри пӑтӑ пӗрин ҫара пуҫӗ ҫине тухса ӳкрӗ. 
Ак, тапранчӗ, хайтискер, ахӑрсамана! Кӑшкӑрашу, 
макӑрашу, йатлаҫу!.. Шикленсе ӳкнипе тата ҫӳ- 
лерех хӑпартӑм.

Тарилке тухса ларнӑ пӗчек алӑкранах ҫӑмламас 
пуҫ курӑнчӗ:

— Тархасшӑн лӑпланӑр, йулташсем, — йӑваш са- 
сӑпа тархасларӗ вӑл халӑх лӑпланнӑ пек пулсан,— 
какай пӗтрӗ. Така пусас пулат. Ӳркенменнисем 
пулӑшма тухӑр.

Пилӗк ултӑ ҫын вӑрӑм—чӑсланкӑ ҫӗҫӗсем, пур- 
тӑсем йӑтса урама тухрӗҫ. Столовӑйӗнче ҫав-ҫавах 
чарӑнми шав.

Таҫтан пуҫлӑх тухса ман пата пычӗ.
— Сывлӑх сунап, ырӑ ҫын1—терӗ вӑл уҫӑ кӑ- 

мӑллӑн.—Есӗ хаҫат репорторӗ... Халӑх шавланине 
итлетӗр-и? Тӳррипех каласан, ку ӗҫлӗ кунсенче пу- 
лакан шав ҫеҫ ха. Канмали кунсенче курас пулсан... 
Чут ҫеҫ манман—ҫийессу килмест и? Хыҫалти 
алӑкран кухгьа кӗр. Лармали ҫук та, тӑркаласа та 
ҫийӗн...

Васкаса ҫисе тухса тискер шавпа антӑранӑ пуҫа 
емеллеме тӳрех пуд)ницӑна вӗҫтертӗм.

Ҫак шава, ҫак хуҫасӗр ҫуртри пек йӗркесӗрлӗхе 
никамах та асӑрхашӑн мар. Шавӗ кулленех. Ана 
епӗр учитӗлсен канашлӑвӗнче те, тата унран кай- 
ран та сӑнасаттӑмӑр.

Хв. Уй-хир

Нулма шут тытрӑм
Епӗ Чӑваш пединститучӗн ҫӗнӗ ҫуртӗнче. Йӗри 

тавра пӑхатӑп та: вӗрҫӗнӗ кабинетсем, ҫап-ҫутӑ 
зал, чечексем. Кӗрсен тухас килес ҫук ку илемлӗ
ҪУРтран.  ̂ _

Ҫакӑн пек ӳсемсене курса саваннаскеренҫав 
тери хӗпӗртесе кулас килчӗ. Кулӑ килнипепӗтӗм 
ӳпке пӗвер кӑтӑкланса илчӗ. Савӑннипе пӗтӗм ҫан 
ҫурӑм вӗри шывпа сапнӑ пек пӗҫерет.

Ман умран студенкӑсем иртсе пыраҫҫӗ. Стой, 
тетӗп хама хам, йурамаст капла, ухмах тейӗҫ. 
Инҫтитутри ҫӗнӗ столовӑйне антӑм. М анӑнкуҫ 
умӗнче вӗрҫӗнӗ столовӑйӗн вӗрҫӗнӗ меД)У ҫакӑнса 
тӑрат.
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Хамӑр ӳсӗмсене курса савӑннӑскер тӳсеймерӗм, 
лах, лах, лах!—кулса йатӑм сӗтел хушшине кӗрсе 
ларсанах.

— Мӗн ахӑлтататӑн есӗ сӗтел хушшинче, апат 
ҫимели талон илтӗн-и?—терӗ пӗри.

Апат ҫийес тесе талон илме черете тӑтӑм. Пӗр 
тенкӗ те ҫирӗм пус тӳллесе талонпа ҫӑкӑр илес- 
сишӗн вӑтӑр минут иртертӗм. Черетре чылай тӑ- 
иӑскерӗн ура шӑнӑрӗсем кӗсел пек ҫемҫелсе 
кайрӗҫ. Ывӑннӑ пек пултӑм. Кулас килни пӗтсе 
ҫитме пуҫларӗ. Аичах тӗпсӗр подвалти черет ҫап* 
лах ӳсет. Пӗрин ӗнсине тепӗри ҫур сехет хушши



черет тӑрса пӑхат. Подвалӗ тӑвӑр, черечӗ пысӑк. 
Ҫук, кулас килми пулчӗ. Савӑнӑҫ та чакрӗ.

Столовӑйӗнче талонпа илнӗ йашкана ҫисе тӑ- 
раннӑ хыҫҫӑн, тем шыв ӗҫес килнӗ пек туйӑнчӗ. 
Унга пӑхатӑп, кунта пӑхатӑп—шыв ҫук.

— Сирӗн кунта шыв хӑш кӗтесре?—ыйтатӑп 
пӗринчен

Чӑр! пӑхрӗ типшӗм официанкӑ. „
— Кунта шыв тытмастпӑр епӗр. Еҫес килсен ҫӳл- 

ти коридора тухса ӗҫмеле,—терӗ те вӑрт ҫавӑрӑнса 
карӗ. Шыв патне ҫитме пӗр ҫӗралӑ метр утмала.

Ъ ртфӗле ҫӗклесе обшчежитине ҫитрӗм. Пӗрри 
ман умранах чейник ҫӗклесе пусма тӑрӑх сиккипе 
хӑпарса карӗ.

— Ай, ҫухӑрса йатӑм чейник шӑтӑкӗнчен вӗри 
шыв фонтан пек ура ҫине сирпӗнсен, мӗн ухмах- 
шӗн шӑтӑк чейникпе шыв ҫӗклет?..

Хамӑр пӳлӗмри чейнике илетӗп те епӗ те шыв 
илме анатӑп.

Ах, хӑйамат, чейникӑн хӑлӑпӗ ҫук. Тӗпне ҫемҫе 
ҫӑкӑрпа сапланӑ. Йурӗ, тетӗп, шывӗ ан йухтӑр.

Вӗри шыв чейникре пӑсланат. Пӑсланакан шыв 
фонтан, пек чейник тӗпӗнчен пӗрӗхет.

— Ай1 Алӑ пиҫсе кайрӗ! Тӗп пултӑр!—тетӗп,— 
чей ӗҫесси. Мӗне кирлӗ вӗри шыв.

Ҫиленме пуҫланӑскер тула тухрӑм. Пӗр студен- 
кӑ аллине ҫуса тӑрат.

— ПоД)ӑ,—тетӗп,—мӗн есӗ кун каҫиччеи алуна 
ҫуса тирне ҫӳхететӗн? Хӗлле тӑм илме пултарат.

— Ан калаҫ-ха. Алла вӗри шывпа пӗҫертсе йа- 
тӑм, чейникӗ шӑтӑк мур.

Кӑмӑл хуҫӑлчӗ. Кулас килмест. Илемлӗ обшче- 
житинчи илемсӗр йӗркесем кулассине мантарсах 
йачӗҫ.

— Кулмастӑп урӑх. Алӑ пиҫсе карӗ,—ҫ а т а  та- 
рӑхкаласа выртса ҫывӑрса карӑм.

Епӗ ҫывӑрса тӑнӑ ҫӗре сакӑр сехет персе те ҫитнӗ.
Заьь^^тирен йулас мар тесе умывал)Ник патне 

пит ҫума угатӑп. Куҫ умӗнче черет. Ҫын хыҫӗнче 
ҫын. Икӗ обшчежитийӗпе пӗр умывад)Ник ҫеҫ. 
Умыван)никре пӗр харӑс виҫӗ ҫын ҫеҫ ҫӑвӑнма 
пултарат. Виҫҫӗн ҫӑвӑнаҫҫӗ, аллӑн вӗсем ҫӑвӑн- 
нине пӑхса тӑраҫҫӗ.

Черет. Ҫук, кулас ӗмӗт пӗтрӗ.
Черет тӑркаласа пит ҫурӑм.
— Халӗ ӗнтӗ ирхи зарйадкӑна тӑватӑп,—тетӗп 

ҫтена ҫинче репродуктӑр шыраса, Ҫук. Репрв- 
дуктӑр ҫук.

— ВаН)ушка, пӗлтӗр кашни пӳлӗмрех пурчӗ 
вӗт вӗсем?

— Комендант патӗнче те ҫук,—ответл^т старш-
Кв£4.

Енер кулас килнӗ ӗмӗт пӗтрӗ. Тутамсем ҫур 
шит пек малала тӑсӑлчӗҫ,

— Йурат капла та, ларса ҫырткалас та вӗҫте- 
рес урокэ.

Пукаи ҫук. Пӳлӗмре ҫичӗ студент. Ҫичӗ сту- 
дента тӑватӑ пукан. Тӑваттӑн ларса чей ӗҫеҫҫӗ, 
виҫҫӗн ура ҫинче.

— Ӗҫместӗп чей, кирлӗ мар вӗри шыв. Манӑн 
ура шӑнӑрӗсем хамран ытлаши-им?

Чунӑм кӳренчӗ. Кулас килмест.
Куҫ умне институтӑн ҫӗнӗ ҫурчӗ килсе тухрӗ. 

Ӗнерхи кун пек пуҫланчӗ. Столовӑйӗнче черет, 
пит ҫума черет, чейникӗ шӑтӑк. Ку илемсӗр йӗр- 
кесене кура кулас килмерӗ пайан макӑн, кулас 
килмерӗ.

И. Кашлинке.

Ҫ и л о с  п и р к и
— Килте пур-и, халех ҫилос шӑтдкне пымала!— 

тесе урам йенчи кантӑкран шаккаса карӗ ҫурҫӗр 
иртни ик сехетрен.

— Кам пулчӗ вӑл?—тесе чылайччен шухӑшласа 
лартӑм та арӑма вӑратса ҫилос патне утрӑм. Урам- 
ра халӑх пӗр 15 ҫын пулӗ, пурте хӑшӗ витре, хӑ- 
шӗ пуртӑ тата урӑх йапаласем йӑтнӑ.

Мӗн пур Йункӑри (Тутаркас р.) „Мичурин* кол- 
хозникӗсем .пуш-а-ар!—тесе урамсем тӑрӑх чупаҫ- 
ҫӗ. Волотӑпа утрӑмӑр васкаса ҫилос патне. Халӑх 
витресем йӑтнӑ та нимӗн тумасӑр пӑхса тӑраҫҫӗ.

— Ма-а-ак!—ҫухӑрчӗ ҫилос шӑтӑкӗнчен.
— Ай, шуйтан кӗнӗ,—халӑх пӑлханат.
Кирук Кӗркури чупса ҫитрӗ. Халӑх ӑна сырӑнчӗ.
— лҫта пушар? Ма суйан?
— Епӗ сире ҫилос патне тенӗ вӗг, авӑ колхоз 

пӑрушсем шӑтӑка кайнӑ, ха-ха-ха!—пурте шӑтӑка 
пӑхаҫҫӗ. Шӑтӑкра виҫӗ пӑру. Пурте чӗтреҫҫӗ.

Пӑрусене кӑларса утрӑмӑр пурте килеле. Кӑвак 
ҫут килет.

Ҫапла виҫӗ кун иртрӗ, каллех колхоз бригадирӗ 
ҫилос шӑтӑкӗ пзтне чӗнсе карӗ.

Халӗ пурте лӑппӑн утаҫҫӗ ҫилосала.
— Мӗн пур шӑтӑкра?
— Шапасем тулнӑ. Ҫавна тасатмала,—приказ 

каларӗ ҫилос бригадирӗ Кирук Кӗркури. Пӗр ҫи- 
рӗм кӗреҫе ывӑтсан шапасене тасагрӑмӑр. _____

Ҫӳрҫӗр иртсен пуҫларӗ те ҫапла вара шӑп икӗ 
талӑк чӗреслетсе ҫӑмӑр ҫурӗ.

— Ҫилос шӑтӑкне витресемпе тухӑр,—каллех 
епӗр апат ҫисе ларнӑ ҫӗртен шаккаса карӗҫ.

— Чуп арӑм!—терӗм те арӑм пӗр хӑрӑк витрепе 
чупрӗ ҫилос патне. Нумай тӑмарӗ, хашкаса кутӑн 
чупса ҫитрӗ.

— Мӗн татз?
— Лайӑх витре кирлӗ.
— Шапасем тулман-и?
— Ҫук, ҫӑмӑр шывне тӑкмала,—терӗ те каллех 

ҫӗнӗ витре илсе чупрӗ ҫилос патне.
Тепӗр кунне ҫилоса курӑксемпе тултарса та 

лартнӑ. Тата ернерен каллех:
— Тимӗр сенӗкпе ҫилос патне калех тухӑр,— 

тесе бригадир урампа кӑшкӑрса ҫӳрет.
Ҫилос шӑтӑкӗ лайӑх таптаса хытарман пирки, 

айалала анса ҫурра ҫитнӗ.
— Тавай, тасатӑр ҫак шӑтӑка!
Ҫилос ҫинчи шывне тасатма тапратрӗ ударлӑ 

бригадӑ.
— Фу-у! —тесе чупса тарчӗ ҫилос бригадирӗ 

усал шӑршӑраи.
— Ҫӗрсе кайнӑ!—пурте ҫухӑраҫҫӗ ҫилос ҫине 

пӑхса.
Ҫилос шыв кайнӑран ҫӗрме пуҫланӑ пулнӑ.
Ҫапла „Мичурин* (Тутаркас р ) колхоз 25 тоннӑ 

ҫйлоса ҫӗртрӗ. Ив. Чувак,
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„Е“ т ӑ р р и
Пӗринче Ҫӗрпӳ хули урамне курса ҫӳреме тух- 

рӑм. Пӗр ҫурт тӗлне ҫитсен вывӗскӑ курах кай- 
рӑм: „Ҫӗрпӳ хулинчи поотребитед) ушкӑнен)» тир, 
ҫетек илекен склаче“ тенӗ. („Ч “ саспалисене кивӗ 
орфографипех ҫырнӑ).

Вывӗскӑ ҫыракана „е“ тӑрне лартма йӑвӑр пул- 
нӑ-ши, йе сӑр нумай пӗтесрен хӑранӑ ши?—ҫавна 
пӗлес килет.

„Магазин № 3 ГОРТа. Сӑкӑр сутакан" тенӗ. 
Ҫӗрпӳре „ҫӑкӑр“ тес вырӑнне ,сӑкӑр“ темеҫҫӗ пуд)- 
ҫке?—ҫавна та пӗлесчӗ.

^ Туканаш.

Барометӑр тӑрӑх
Елӗк районӗнчи „Озерок" колхозра протокол- 

сене те чӑвашла, те вырӑсла ҫыраҫҫӗ—протокол* 
не вуласа тухакансем никам та мӗнле чӗлхӗпе 
ҫырнине калама пултараймаҫҫӗ. Акӑ „Капкӑн" 
архивне килнӗ протвколсенчен пӗр пунктне илсе 
кӑтартӑпӑр:
„О приеме вновь в члену колхоза заявление 
Васильева Ивана.

Постанввили приняли с облодисментом едино- 
гласнв. Малтан ун ҫинчен актӑ составить тунине 
отменить турӗҫӗ единвгласн*. Лаша пур озимой 
обобшествляет единогласно“... тата ытти те.

Редакцире пирӗн барометӑр пур. ,О зерок“ кол- 
хозӑн протоколӗсене вуланӑ хушӑра редакцири ба- 
рометӑр ,тӗтр е“ кӑтартаччӗ... првтвколне ҫыра- 
кан Гаврилӑв пуҫӗнче (райҫутпайӗнче ӗҫлекен- 
скер).

Моторлӑ кимӗпе
Асхвари (Канаш р.) ,Хӗрлӗ хӗм“ колхоз Ъысна 

ферми пуҫлӑхӗ Байквв Константин, сыснасемшӗн 
тӑрӑшас вырӑнне, ҫынсем хӗрсе ӗҫлевӗ чухне, 
нимӗн пӗлми пуличчен ӗҫсе ӳсӗрӗлсе ҫӳрет.

Пӗрре Шӑхасанта ӗҫнӗ те, шыва кӗрсе кайнӑ. 
Виле пуҫласан ҫынсем туртса кӑларнӑ. Есӗ мӗн 
тӑван тесен: сысна хӑвалатӑп, тенӗ вӑл.

Тепре ҫавӑн пек ним пӗлми пуличчен ӗҫсе ӳсӗ- 
рӗлнӗ те, сысна ферминчи кух^ӑри хуран ӑшве 
шыва кӗрсе ларнӑ. Сысна пӑхаканӗ: мӗн тӑватӑн?— 
тесе ыйтсан: моторлӑ кимӗпе кайатӑп. Иван Йего- 
рӑч, лар, лар1—тесе кӑшкӑраЕ

Сыснисем вилеҫҫӗ, сысна ферми пуҫлӑхӗ лаххана 
кӗрсе ларса ,моторлӑ кимӗпе кайатӑп", тесе тӗлӗн- 
терет. Сухан.

У ҫ а к а н с ҫ м
Авал Христофор Колумб Америкӑ уҫнӑ. Анчах 

уҫни хӑйшӗн нихӑш йенчен те усӑлӑ пулман, ӑна 
тытсатӗрмене хупса лартнӑ.Халӗ, йулташсем.ун чух- 
нехи пек мзр. Авӑ, Тутаркас районӗнчи Йункӑри. 
йалпо прикашчикӗ Под>аков Йван лӑпкан касси е 
уҫса 3.600 тенкӗ шӑхӑртса кайса растратӑ туннӑ 
Анчах ирӗкрех ҫӳрет-ха, йусанма кайассине шу^ 
хӑша илмест.

Мамӑкӗ усӑлӑ
Малтикасри (Вӑрнар р.) ,Пӗрлешӳ“ колхозӑн 

кантӑрӗ ҫумламан пирки ниме йурӑхсӑра тухнӑ. 
Ҫав кантӑр пирки квлхоз предҫедатӗлӗ ҫапла 
калат:

— Аптӑранӑ ӗнтӗ. Кантӑрӗ пӗтнӗ. Пиҫенӗн мамӑ- 
кӗнчен ҫытар тӑвас, туни ҫилос тума йурӗ, тет.

Пиҫен мамӑкӗнчен тунӑ ҫитар килес ҫул ҫум 
вӑхӑтӗнче пуҫ айне хурса ҫывӑрма чӑнахах та 
аван пулат ӗнтӗ ӑна.

Ҫмилков.

7 л а ш а.
ЙаркуН)Кӑ йалӗнчи (Елӗк р.) квлхоз предҫеда* 

тӗлӗ Абрамӑв хад)Хи вӑхӑтра выд)ӑх-чӗрлӗх ӗрче' 
тесси пысӑк ӗҫ пулнине манса кайнӑ, ианнӑ па- 
шалу ҫинӗ пулмала.

Колхозӑн 60 лаша пулнӑ пулсан, халӗ 53 кӑна 
йулнӑ. Мӗншӗн тесен, пусса, сутса пӗтернӗ. Ҫа- 
вӑнпа ӑна „Капкӑн“ журнал урлӑ хушаматне Абра- 
мӑв мар, ,лаш а мурӗ“ йатлӑ хурасчӗ. Абрамава 
маннӑ пашалу мар, „Капкӑнӑн" йӗплӗ ҫӑмахне 
хыптарасчӗ.

Иванкай.

Чӗлхепе М ускав та тума пула1.
Пирӗн ҪӗмӗрлеЗРК предҫедатӗлӗ Коҫолков, чӗл- 

хепе тем те тӑват,-Вӑл ҫуллахи куд)Турӑпа йӑла 
конференцийӗнче те чӗлхипе тем те тума пулчӗ. 
Халӗ? Халӗ столовӑйӗнче апатсене начар пӗҫереҫҫӗ. 
Тирӗксем, вилкӑсем, кашӑксем ҫитмеҫҫӗ. Апат 
илнӗ ҫӗрте черет. Цехра халӗ те тарелкӑпа чей 
ӗҫтереҫҫӗ.

Чӑнах та чӗлхепе Мускав та тума пулат.

Колхозри Ив.
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ИК АЧА

ТИРПЕЙЛӖ АЧА: — Дарвин теорийӗ тӑрӑх, етем упӑтерен пулнӑ. Апла есӗ 
те упӑтерен пулнӑ. 

ЙАПӐХ АЧА:—Хама ун пек упӑтепе танлаш тарсан епӗ ҫиленетӗп. 
Апла ан кала! 

ТИРПЕЙЛЕ АЧА: — Ҫиленетӗн? Упӑтесем тата хӑйсене санпа танаш тарнӑ- 
шӑн ҫиленеҫҫӗ пулӗ.

Постановленисӗр ӗненмест
— Ҫав тери пысӑк ӗҫе ун пек ухмаха шанса 

панӑ мӗн есӗр.
— Ухмаха тетӗн? Вӑл ухмаххи ҫинчен поста- 

новлени пур-и мӗн?
Паллӑ

— Кам вӑл?
— Вӑл-и? Паллӑ хулиган.
— Ав мӗнле. Хӑй ҫамрӑк, ҫапах палла тухнӑ.

Шанман упӑш ка
Арӑмӗ. — Ытла та мана шанми пултӑн ҫак ес, 

Макуҫ. Чӑнне калатӑп, пахчара епӗ никампа та 
тӑман. Сана ман ҫывӑхри чучӑлӑсем ҫынсем пек 
курӑннӑ.

Упӑшки. — Ненай, апла тем... Ӳлӗмрен ырӑрах 
пӑхма тӑрӑшӑп. Анчах ма ха есӗ пӗр чучӑлине 
ик-виҫ хут та ыталаса чуптурӑн.

Хв. Уй-хир.

Ӗшенмен

— Мала иртсе лар1
— Пире кунта та йурӗ*ҫке. Таҫта ӗҫлесе ӗшеннӗ 

ҫынсемех мар,—теҫҫӗ хӑшпӗрисем.

Ҫавӑн пекех: пире мала тухса лармасан та, 
кунта та йурӗҫке,—теҫҫӗ Вӑрнар районӗнчи Кавал, 
Чӑрӑшҫырма, Еҫпепе, Кӗлкеш йалсовечӗсем.

Вӗсем августӑн 10-мӗшӗнчи ҫведенисем тӑрӑх, 
укҫа-тенкӗ пухассин виҫҫӗмӗш квартӑл планне 
пӗр процент та тултарман.

Чӑхӑмҫӑ лашана пушӑпа ҫапаҫҫӗ, анчах кусем 
лаша мар та, пушӑпа ҫапма йурамаст, „выгӑвӑр* 
тенӗ хут татӑкӗпе ҫапса, малти вырӑна кӑларса 
тӑратас пулат. Укҫа-тенкӗ пухас тӗлӗшпе ӗҫлесӗ 
ӗшеннӗ ҫынсемех марҫке, тесе ан тӑччӑр вӗсем.
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Ҫ ӳ л т и  в ы р ӑ н т а
Ш у п аш к ар  р ай о р ӗн ч и  К у /ьӳ ш а  ком сом олӗссем  очко  вӑй- 

й и н е  ҫӳлти  пу сӑм а  л артрӗҫ.

Н и к и т и н:—Ма ес картна тӗрӗс мар витетӗн?
И в а н о в:—Кун пирки пухура уйрӑм ыйту лартса сӳтсе-йавас теместӗни-ха?

Е н т и п.
— А, Енгип, есӗ, ҫывӑрса карӑн-им? Итлеме- 

рӗн-и, пухха кӑшкӑрчӗҫ,—терӗ арӑмӗ Ентипе айа- 
кинчен тӗргсе.

Унтан Кулине инке ҫывӑрса выртакан Ентип 
ҫийӗнчен одейала сӳсе илчӗ те, Ентипе таксм 
сиьӗ сӑхманпа хупланӑ пек, сивӗ сызлӑш ҫӳҫен- 
терсе илчӗ.

— Пухха кайса пӗр-ик сӑмах итлесе килсем 
ӗнтӗ тата,—тесе ӳкӗтлерӗ Кулине инке.

— Йӑлӑхнӑ ӗнтӗ ку собранипеле. Укҫа-тевкӗ 
пирки пулӗ-ха. Кунпала кӑҫал веҫ хӑлха йуҫӗхрӗ 
уш,—тесе пухӑва тухса утрӗ утрех тем чухлӗ 
ӳркенчӗ пулсан та.

Ентип пуху пӗтнӗ ҫӗре тин кӑштӑ{1татса ҫитрӗ. 
Чӑнахах та, Ентип мучи пӗлнӗ пекех, йалсовет пред- 
ҫедатӗлӗ йулашки ыйтупала укҫа-тенкӗ пуҫтарас- 
сипе йалсовечӗ кайа йулса пыни ҫинчен пӗлтерет. 
Предҫедатӗл сӑмаха пӗтерсен Ентип темскер су- 
халлине каҫӑртрӗ те:

— Ӑҫтан халӗ халӑхӑн укҫа тупас, шалу илет-
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пӗр-им епӗр? Ҫумра виҫӗ пус укҫа пулсан пайан 
епӗ вара...—теме пуҫларӗ.

— Ма ку сӑмаха калаҫма ӳркенмерӗн, Ентип! 
Енӗр анчах ерех лавкинче ҫӗр тенкӗ с>рӑн иҫ... 
Ӗҫмеле пулсан пин тенкӗ те шеллӗ мар, патша- 
лӑха пулсан виҫӗ пус та шалкӑ,—терӗ пухури 
Йӑкӑнат.

— Вӗсемшӗн тертленсе лар кашни пухурах!— 
кӗрлерӗ халӑх Ентип ҫине.

Ентип хуҫӑлса аннӑ тенеллӗ урапа пек ни ка- 
йала, ни малала пулса тӑчӗ. Халӑх сӑмаххи ӑна 
сив ҫӑла чиксе чӳхесе кӑларнӑ пек туйӑнчӗ. Теп- 
ре мунчари пек тарласа илчӗ. Чӑнах та Ентип 
ҫумӗнчех ҫӗр тенкӗ укҫа пулнӑ. Анчах кӗҫӗрхи 
кунах халӑхран намӑс тесе укҫана кӑчарса тӳллес 
темерӗ.

— Ыран камран та пулин тупса парӑп уш, ытла 
есӗр ун пекех пулсан,—терӗ те пухуран таврӑнчӗ.

Чӑнах вара тепӗр кунче Ентип пур парӑмсене 
те тӳлесе татрӗ. Ку кун Ентип пеккисем, парӑм- 
сене тӳлесе татакансем чылай пулчӗҫ. Сорокин.



Иапкӑнҫӑн блон - нотенчен
А р ӑ м ӗ

— Сана калатӑп—чарЙ!
— Чарӑнмастӑп—есӗ йулгашусемпе ерех ӗҫме 

кайатӑн.
— Сан мӗн ӗҫ... Чарӑн, тетӗп!
— Илнӗ шалува каллех ӗҫсе пӗтеретӗн.
— Ан кар, ҫӑварна, шуйттан!
— Ай! Хӗнет! Хурах!
— Ан кӑшкӑр, ухмах!
— Хӗрарӑма ҫапма ӑҫтан есӗ ирӗк илтӗн...
— Ана милицийе ӑсатас пулат.
— Милиционер!.. Милиционер!..
— Ан кӗпӗрленсе тӑрӑр! Саланӑр. Мӗн пулнӑ?
— Акӑ кунта пӗр усал хӗрарӑма хӗнет.
— Хӗрарӑм мар, арӑмӗ вӑл, милиционер йулташ!
— Хӗнеме ирӗк ҫук. Арӑмсене ӗлӗк хӗненӗ. Халӗ 

йурамаст.
— Ӑна тытса хупас пулат... Пирӗн пек хӗрарӑм- 

сенчен ӗлӗк мӑшкӑлани те ҫитӗ.
— Ан шавлӑр! Гражданка, ку сан упӑшка-и?
— Ман упӑшка.
— Вӑл сана хӗнерӗ-и?
— Пӗлместӗп.
— Мӗнле хӗнемен, епӗ хам куҫпах куртӑм. 

Тытса хупӑр ӑна, милицивнер йулташ. Халех 
тытса хупӑр.

— Ав мӗн калаҫат вӑл. „Тытса хупӑр* тет. Мал- 
тан ху упӑшка туйан та, кайран ӑна тытса хуптар.

— Гражданка, санрен ыйтатӑп: хӗнерӗ-и вӑл сян?, 
хӗнемерӗ-и?

— Хенерӗ пулин. Ку пирӗн килйышри ӗҫ. Ҫичӗ 
Яутӑн ӗҫ ҫук унта. Кайар Митрапан...

— Саланӑр!.. Саланӑр!.. Ав автомобил ҫухӑрса 
килет... Саланӑр.

Халӑх салават. Сӑран пиншгклӑ сухал ҫеҫ ҫав 
вырӑнтах йулса, пирусне кӑларса чбртсе йарат 
те, тутлӑн анасласа:

— Киле ҫитсен пит лайӑх ӑшалантарат ӗнтӗ 
кӑна упӑшки, тесе малала утат. Н.

Зашчитник
Сут ларӑвӗ вӗҫне пырат. Ыйхӑланӑ нумай мар 

халӑх зашчитникӑн вӑрӑма тӑсӑлнӑ сӑмахне итлет. 
Айӑпланакан ҫын мӗнле условисенче пурӑнни ҫин- 
чен, вӑл ытти ҫынсем пек хӑйне тивӗҫлӗ воспи- 
тани илейменни ҫинчен калатзашчитник.

Айӑпланакан ҫын куҫӗсене оратӑр ҫурӑмӗ ҫине- 
ле йарса тӗлӗнсе кайнӑ пек пулса итлесе ларат.

— Совет сутне епӗ ҫак ҫынна нимӗн айӑплан- 
касӑр ирӗке кӑларма ыйтатӑп. Есӗр ӑна, еп кала- 
нӑ пек, ирӗке кӑларассине ӗненетӗп. Ҫакӑвпа епӗ 
мм сӑмаха пӗтеретӗп,—терӗ те зашчитник халӑх 
Ҫине ҫӗнтерӳлӗн пӑхса, хӑй хыҫӗнчи пушӑ пукан 
Ҫине ларчӗ.

Сут канашлу тумали пӳлӗме кайат.
Ҫур сехет иртсен пригӑвӑр вуласа пар;ҫҫӗ: 

татр... аса илсе... айӑпламали фактс» м ҫитс- 
лӗксӗр пирки... айӑплассинчен хӑтарса, халех ирӗке 
нӑларса йамала тӑвас!

Зашчитник пасар пирӗ йевӗр шап-шурӑ пулса 
чайса сут йенеле кӑмӑлсӑрӑн пӑхса илчӗ.

— Сутйе йулташ, мӗн тесе каларӑн есӗ|* Пайа- 
вах ирӗке кӑларса йарас терӗы-и?

— Халех ирӗке кӑларгс пулат, тсрӗм ӗнтӗ. Ӑна 
вӗт.есӗ каланӑ пекех, айӑллассинчен хӑтартӑмӑр та, 
ирӗке халех кӑларса йарас пулат.

Зашчнтник тата хытӑрах шуралса кайса шур 
йур пекех пулса карӗ.

— Калӑр-ха... ӑна... мӗн... ыран ир тин ирӗке 
кӑларса йама йурамаст и?

— Ма апла?
— Халӗ тулта тӗттӗм. Епӗ хула тулашӗнче, пит 

тӗттӗм урамра пурӑнатӑп. Епӗ хуга кӗнӗ ҫын ман 
кӗсйере укҫа п>ррине лайӑх пӗлсе тӑрат!—терӗ 
ҫынсем илтмеле мар шӑппӑн.

Ӗ м ӗ т
Наҫҫилйӗв ӳк ерч ӗкӗ.

П ӗ р и: — Тӗлӗнмеле... Ашшӗ пулӑҫ пулнӑ, 
а хӑй паллӑ писатӗл.

Т е п р и: — Ман ача та ҫавӑн пекех паллӑ 
писатӗл пулаФ пул> т е -х а .. Вӗт епӗ те ҫирӗм 
ҫул хушши пулӑҫ пулнӑ.
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Й ӗ п л ӗ  с ӑ в ӑ с е м
Александр Кӑлкан

Ыратман пуҫа тимӗр тукмак
А слӑ Ч акри  .А р л ан *  пром ж олхозра 

(В ӑрм ар  р .) й ӑ в ӑр л а в н ӑ  колхозницӑ- 
! с е в е  о тп у ск  пам асӑр  ӗҫлеттереҫҫӗ .

К олхоз предҫедатӗлӗн  ар ӑм ӗ А. А лек- 
ҫ ей ӗв ӑ  у й р а , х ӗр се  ӗҫленӗ ҫӗр тех , ача 
ҫуратнӑ .

Ҫак Алекҫейӗв чаплӑ пуҫлӑх,
Ун чаплӑ пуҫӗ пӑхӑр пуслӑх.
Хирте хӗрсе ӗҫленӗ чух 
Арӑмӗ ҫуратнӑ ҫӗнӗ чунГ 
— Уа, уа! Илтетри,—тет,—
Кам ҫӗнӗ уставран иртет?
Анне-и, йе тӑм пуҫ атте 
Мана ҫуратрӗ ҫак хирте?

Предҫедатӗл ырӑ пулчӗ—витере 
кахал ҫеҫ йулчӗ

В ӑрнар  р ай онӗнчи  Ҫ ӗн й ал ти  „П рав- 
да* к о л х о зр а  л аш асен е  пи тӗ йапӑх  
пӑхаҫҫӗ. К о ҫ у х се м  ӗ ҫк у н ӗсем  илесси - 
ш ӗ н  ҫ еҫ  коЦ)ухра ш у тл аи са  тӑр аҫҫӗ ...

Пурӑнмашкӑн пит лайӑх 
Витери пур кахала.
Аслӑ к«Н)Ух Николайӗв 
Хур ами пек какалат:
,Мӗне кирлӗ выд>ӑх чунӗ,
Пултӑр пирӗншӗн ӗҫкунӗ.
Предҫедатӗл ырӑ чух

У  й ӑ
Ана епӗ музейра тӗл пултӑм. Вӑл кӑвак сухад>не 

ҫӗр ҫумне усса пуҫне чиксе ларатчӗ. Унӑн кивелсе 
шултӑрканӑ шӑмшакки пӑрахӑҫа тухнӑ урапа ту- 
кӑнӗ пек пӗкӗрӗлнӗччӗ. Кумса кайнӑ ухват пек 
айак пӗрчийӗсем хӑйӗн кунҫулӗ пӗтни ҫинчен 
справкӑсӑрах ӗнентеретчӗҫ.

Чылайччен пӑхса тӑтӑм ҫак пӗр хусканмасӑр 
ларакан сухал хуҫи ҫине. Тӳсеймерӗм:—Асатте, 
есӗ тӗпсӗр кӳлӗ пек тарӑн шухӑша кайрӑн тем?

Чӗтренчӗ сухал. Кивелсе мӑкланнӑ икӗ куҫ ман 
ҫине вӑйсӑрӑн пӑхна пуҫларӗҫ. Чылайччен пӑхса 
ларчӗ вӑл. Унтан тӑпӑрчӑ хутаҫҫи пек ҫакӑнса 
тӑракан тути хӗрийӗсем васкаиасӑр сиккеленӗ 
май калаҫма пуҫларӗ.

— Епӗ асатте мар—Сухапуҫӗ. Халӗ ҫак касӑ 
тӑрӑх ҫӗр йӗрнӗ сасӑ йанӑраса килнине итлетӗп,

— Мана та итлеттер ҫӗр йӗрнине, мӗнле йӗрет 
вӑл: ӗне пек мӑйне каҫӑртса-и, йе йытӑ пек ҫӑл- 
тӑр ҫине пӑхса-и?

Ана йӑранӗ ҫине тӑсӑлса выртрӑм. Хӑлхана 
нӳрӗ тӑпра перӗнет. Итлетӗп:—Ах, илемлӗҫке 
квлхоз хирӗнчи йурӑ. Мӗн чухлӗ савӑнӑҫ, мӗн 
чухлӗ телей ку йурӑра. Асатте, ҫӗр йӗрмест, ҫӗр 
савӑнса кӑна йурлат! Есӗ йӑнӑш илтетӗн.

Сухал хуҫи ман ҫине ним шарламасӑр ҫилен- 
чӗклӗн пӑхрӗ. Ним шарламасӑр тепӗр хут хӑлхине 
тӑратрӗ. Чылайччен итлерӗ вӑл.
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Ыр курнинчен ырри ҫук*—
Тетчӗ вӑл. Хад> лап кӑна 
Кӗрсе ӳкрӗ ,Капкӑна*.

Сарай тулли сар лаша.
В утланти .К о м б ай н "  колхозӑа 

(Трак р.) мӗн п у р ӗ  40 лаш а. Иртнӗ 
ҫу лх и н е , л аш асен е  хупм а вите  пул- 
ы ан пи рки , 15 л а ш а н а  икӗ  колховвик 
сар ай ӗн че  у ср ар ӗҫ .

Сарай, сарай! Мӗн пулнӑ-ха питех?
Хупса лартасчӗ чӑрсӑр ҫӑвара.
Анчах Игнатйӗвшӑн раснах вара, 
Колхозниксен сарайӗ те вите.

Икӗ куйан тытакан— нимӗнсӗрех 
йулакан.

П олитотдел  ко л х бзр а  (Ҫ ӗрп ӳ  р.) 
Й евдо ки м ӑв  б р и 'а д п р  п ӗр  вӑхӑтрах 
и кӗ  ӗҫ  тӑват. П ӗр  ӗҫӗ— бригадир 
тепри— уй  хурахҫи .

Куҫӗсем ун хир сыхлаҫҫӗ,
Аллисем ӗҫкун) ҫыраҫҫӗ,
Колхозра—,хуралҫӑ“ теҫҫӗ,
,Бригадир" тесе чӗнеҫҫӗ.
Вӑл пуласшӑн пит пуйан: ^
Трук тытасшӑн ик куйан.
Тыррине хирте хуллен 
ВыД)ӑхсем ҫийеҫ куллен.
Ҫырӑнман ӗҫкунӗсем 
Сумкӑра выртаҫ йӗрсе.

р л у
— Ҫӗр йӗрет!—терӗ татӑклан.
Епӗ ҫӗнӗ кун ҫынни вӗрҫӗнӗ хӑлхана ҫӗр ҫумне 

тытса тепӗр хут итлерӗм. Ҫав-ҫавах илемлӗ йурӑ 
илтӗнет. Тӳсеймерӗм вара;—Ҫӗр савӑнаЕ Илг- 
местӗп епӗ йӗрнине. Хӑлху ӗҫлеме пӑрахнӑ пуд>, 
итле лайӑхрах!..

Сухапуҫӑн сивӗ куҫӗ ман куҫпа хайаррӑн тӗл 
пулчӗ. Ӑшри тӑвӑл туланӑ май, сухалӗ чӗтренме 
пуҫларӗ. Сухал чӗтренӗ май, чӗтрекен саслӑ сӑ- 
махсем ман хӑлхана ҫитсе тӑрӑнма пуҫларӗҫ:

— Епӗ пурӑннӑ пин ҫул ытла. Пин ҫул ытла 
ҫӗре кутӑн тирӗнсе шӑйӑрнӑ. Тӑрантарнӑ пӗтӗм 
халӑха, ҫавӑнпа та истврире епӗ чӗрнӗ йӗрсем те 
пур. Епӗ санран, ачам, пин ҫул аслӑ, ҫавӑнпа та 
пӗлетӗп ытларах. Ҫӗр йӗрет...

Куҫ умне тӗтре карнӑн туйӑнчӗ. Кӑвак тӗтре 
ӑшӑнче хресчен сухапуҫӗпе сухалани курӑнчӗ. 
Хресченӗн ури шӑнӑрӗсем чӗтреҫҫӗ, сухапуҫне 
тытса пыракан аллийӗпе кашӑк сыпаймаст вӑл, 
Вӗрлӗк алӑкӗ витӗр хӗл сивви шӑхӑрса чупат, 
Вӗрлӗк алӑк тулашӗнче уретннк нухад^апа тӑрат. 
Пӳртри турат ^мӗнче вӑрӑм ҫӳҫлӗ упӑте хрес- 
ченрен укҫа шайӑрат. Хресчен тӑрат. Унӑн ури 
пакӑлчакӗ вӗр ҫӗнӗ саплӑк айӗнче чӗтӗресе чӳ- 
хенет.

— Ҫӗр йӗрет!



Пӗгӗм картин куҫ умӗнчен ҫухалчӗ. Умра сухал 
хуҫи ҫеҫ пуҫне усса палӑк йупи пек историри 
паллӑ кунсене систерсе ларат.

— Есӗ ватӑ, пнн ҫул ыгла хурлӑх йурри итле- 
нӗскер. Сана ҫавӑнпа та, хӑт ватлӑхра савӑнмаш- 
кӑн уйхир илемӗ ҫинчен каласшӑн еи.

— Ҫук илем ҫӗр ҫинче.
— Есӗ'ҫук тетӗн. Еппин пӑхсамччӗ хӑт музей 

чӳречинчен те пулин уйхир ҫине. Унта ӗҫлет хал> 
трактӑр, есӗ чгрнӗ йӗрсем: выҫлӑх, трахом курӑн- 
маст халӗ.

Сухал хуҫи чӳречерен карӑнчӗ... Катара, лере 
инҫетре халӑх тырӑ вырат. Ҫынӗсем илемлӗ те 
шап-шурӑ. Вӗсем йурлани хӑлхана килсе кӗрет.

Асатге пӑхат. Унӑн икӗ куҫӗ хӗррине куҫҫул> 
тумламӗсем тухса ларчӗҫ. Хӑт музейра та пулин 
савӑнтарас тесе:—Кӑҫалхи ҫӗртмене тума тухма- 
рӑн, асатте, тен тырӑ акма тухатӑн пулӗ!—терӗм.

Чӗнмерӗ старик. Унӑн сасси ӗмӗрлӗхех лӑплан- 
чӗ ман куҫӑм умӗнче.

Сывпулашмасӑрах музейран тухрӑм.
Кашлинке

Калмыковӑн урнӑ вӑйӗпе ӗҫӗсем
Виҫӗ уйӑх хӗвел ӑшинче типӗтнӗ кӑмпа пек 

пӗркеленчӗк, кукӑр-макӑр туталӑ ҫын Калмыков. 
Уйрӑмӑнах пӗр-пӗр ҫынпа харкашнӑ чух унӑн ту- 
тийӗ хут купӑс пек тӑсӑлса пӗрӗнет. Анасланӑ чух- 
не ҫерҫи вӗҫсе кӗрсе кайала тухсан та Калмыкоз 
сисеймест. Ҫӑварне кайӑк-кӗшӗк кӗрсе туласранах 
пулмала, Калмыков ҫӑварне хӗлле ҫӗлӗкпе, ҫулла 
картуспа хупласа анаслат. Сӑмси ҫинҫе, шӗвӗр. 
Куҫӗсем хур^а. Мӑйӗ вӑрӑм. Пуҫӗ арбуз пек ҫавра. 
Ҫӳҫӗ ула. Ӗлӗк ача чух хӑй кутӑнӗпе йаланах 
вӑрҫса ҫӳренӗшӗн Микуш йатлӑ йулташӗ пуҫӗа- 
чен ҫыртса пуҫтирне татса илнӗ, тет те, вара ҫа- 
вӑн вырӑнне щурӑ ҫӳҫ шӑтса ларнӑ, тег. Калмы- 
кова хыҫалтан пӑхсан, туйа тӑрне арбуз тирсе 
лартнӑнах туйӑнат.

— А, Калмыков йулташ, кам пулат ҫакӑнга 
санатори завхо.зӗ,—терӗмӗр ийул) уйӑхӗнче кана- 
кансем.

— Завхоз кунта пул)И-пуД)МИ ҫын пулма пул- 
тараймаст. Завхоз епӗр пулатпӑр!—шӗвӗр пӳрнипе 
кӑкрине тӗллесе хӑйпе паллашгарчӗ пире.

— Есӗр пулатӑр пулсан хавас-ха, епӗр ҫав сана- 
тори хуҫалӑхӗнчи ҫитменлӗхсем ҫинчен калаҫас- 
шӑнччӗ те,—терӗмӗр епӗр.

— Есӗр ӑҫтан, райкомран-и, йе редакцинчен?— 
хирсе лартрӗ ыйтува пирӗн умма.

— Ниҫган та мар, епӗр сыамаррисем,—огвет- 
лерӗмӗр.

— Апла сывмаррисем есӗр, хм, манпа калаҫас- 
шӑн сирӗн хушаматӑрсем мӗнле-ха, сирӗнпеле ыран 
дирекци калаҫӗ,—пӗрӗь^се сарӑлса чӑсӑлакан туги- 
не хӗ])хенмесӗрех сарса пыр шӑтӑкӗнчен хырса 
кӑларнӑ сурчӑкне пирӗн умма сурса хӑварчӗ.

— Тӑхта-ха, Калмыков йулташ, епӗр сана сийен 
тӑвасшӑн мар, есӗ помидорсем ҫур метр тӑршшӗ 
ӳснӗ пулин те, патаксем лартса ҫыхтарман, пайан 
ийулӗн 15-мӗш кунӗ пулин те, купӑста калчине 
йӑрансем ҫине ларгман, санатори хуҫалӑхӗ ҫум 
айне путнӑ тата ытти ҫитменлӗхсене ҫеҫ кӑтартса 
парасшӑн,—тесе кӑшкӑрса йултӑмӑр.

Калмыков епӗр кӑшкӑрнине те илтрӗ, те илгмерӗ, 
арбуз пек ҫавра ула пуҫне тӳрӗ тыгрӗ те малала 
утрӗ. Ҫапла ӗнтӗ. Калмыкоз санаторинчи сывмар 
ҫынсене итлемест, вӗсем кӑтартса панине ним вы- 
рӑнне те хумаст. Ҫавӑнпа та Калмыков 15—20 гек- 
тарлӑ хуҫалӑха йапӑхтарса йанӑ. Купӑстасене йӑ- 
рансем ҫине ийулӗн 16—17-мӗшӗсенче ларттарчӗ. 
Помидорсене ийулӗн 22—25-мӗш кунӗсенче патак- 
сем ҫумне ҫыхтарчӗ. Хӑйар ҫеҫкисем ийулӗя 
15—20-мӗш тӗлнеле 5—6 ҫулҫа ларнӑ. Машинӑсем 
ҫумӑр айӗнче тутӑхса выртаҫҫӗ. Ҫак ҫитменлӗхсене 
кӑгартса ҫтена хаҫачӗ ҫине ҫыргӑмӑр та, Калмы- 
ков пӗтӗмпех урса карӗ.

_— Ҫтена хаҫачӗ ҫине тухакан заметкӑсене епӗ 
тӗрӗслемесӗр кӳртме йурамаст. Кам ҫырнӑ ман 
ҫинчен? Халех хуса йаратӑп санаторинчен. 
Марш кунтан! Акӑ сире хаҫат, акӑ ман ҫинчен 
ҫырма вӗрентем,—урнӑ вӑйӗпе сголозӑйран пӗр 
ҫӗклем вилкӑсем йӑтса тухса ҫтева хаҫатне чӗр- 
кӗлесе пӗтерпӗ, ҫӗтсе тӑкрӗ.

— Мӗн тӑвас тетӗн, хисеплӗ вулаканӑм, Калмы- 
ков пек арбуз пуҫа каласа ӑнлантарма майӗ ҫук 
пулсан? Нчмӗн те тӑваймӑя. Мӗншӗн тесен Кал- 
мыков ҫинчен „Красная Чувашия", „Ленинский 
лугь" хаҫагсем ҫинче те ҫыркаларӗҫ. Анчах Сыв- 
лӑх кэмиссарӗн хисеплӗ работникӗсем туберку- 
лез санаторине пырса курма хӑраҫҫӗ пулмала.

Санаторинче кул,турлӑ кантаракан ырлӑхсем 
мар, чуна ыраттаракансем, ҫитменлӗхсем калама 
ҫук нумай. Сывмар ҫынсемпе завхоз, фед)шӗрсем 
кашкӑр сурӑха хирӗҫ пулнӑ пек тӗл пулаҫҫӗ. Сача- 
торире те, пӳлӗмсенче те сурмалисем сахал, ҫит- 
меҫҫӗ.

Сывмар ҫынсене (ийуд,) матрацсӑр хыт хӑма ҫине 
выртараҫҫӗ. Санатори килхушшийӗнче йалган кил- 
нӗ ҫынсем тӗрлӗрен апат ҫимӗҫ сутса ҫӳреҫҫӗ. 
Ҫитменлӗхсене ҫырса пӗтерме те хӗн.

Сывлӑх комиссарӗ хӑҫҫан пӗтерӗ-ши республн- 
кӑн пӗртен-пӗр санагоринчи ҫитменлӗхсене?
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Ҫӗнӗ вӗренӳ ҫулӗ умӗн пулнӑ калаҫу
К ӑҫал в ӗр е н ӳ  ҫулн е  ы тти  ҫулхи сенчен  лай ӑх р ах  хатӗрленсе  илтӗм ӗр. (Ч ӑ в аш  

Ҫ утӗҫ  ком иссарӗ  Ч ернов йул. докладӗнчен).

РОНО ИНСТРУКТӐРӖ:— Сирӗн шкул вӗренӳ ҫулне хатӗр-и?
ШКУЛ ДИРЕКТӐРӖ:—Пурте хатӗр, пӗр йапала кӑна ҫитмест—ҫентабӗрӗн 1-мӗшӗ хатӗр 

мар-ха пирӗн.


