
Пӗтӗм тӗнчӗри пролетарасем, пӗрлешӗр!

9 .1 0  СенаТгабӗр-ок-жабӗр

Бор. Йефиыов ӳкерчӗкӗнчен 
Хараампйев краскӑдаса туиӑ.

Мӗнле ҫуйлаҫҫӗ вӗсен миллионӗсем.



УмьшаЛ)Нигсӗр асапланнинчен пуҫне

Пайан хӗвел, ӗнерхи пекех, виҫӗмкунхи пе- 
кех , хӑйен ӗҫлӗ кунне пӗтернӗ те сӑрт хыҫне, 
хырлӑ вӑрман чӑтлӑхне ҫывӑрма а нӑ. Хиртен йа- 
л а  ҫӑмӑл, аташма йуратакан каҫхи ҫил чупса кӗ- 
нӗ. Таҫта, тырӑ авӑнӗсем хыҫӗнче, лачакасенче, 
шапасем пӗр-пӗринпн чӗррӗн тавлашнӑ... Шупла 
та паллах мар уйӑх хӑпарнӑ...

Кунта пейзаж ҫинчен урӑх ҫырса кайма кир- 
лех те мар; пирӗн сӑмах ҫутҫанталӑк ҫинчен 
лӗтӗмӗш лӗ мар, хӑшпӗр йапаласемле йавленисен 
жласлӑ ҫутҫанталӑкӗ ҫинчен пыра1‘.

Айтӑр-ха кӗскентерех. Каҫ. Тӗттӗмленет. Ҫӑл- 
тӑрсем. 1937 ҫул. Калинин облӑҫӗ. Новоржевск 
районӗ. Выборг йалсовечӗ.

Таҫта уничере гармоиь йанӑра^. „Яжехеруви- 
М:Ы“ ҫемӗпе тахӑшӗ ҫурӑк баспа:

„Ходи, баба, ходи, лед,
Хозяина дома нет...“ 

тесе йурла1.
Ҫакна такам ӳсӗр пуҫпа .ашкӑнат тесе шутлат- 

тӑр пулсан, йӑнӑш тӑватӑр. Гармо^ьпе вы^ьаса 
йурлаканӗ чипер урӑ ҫынах. Тата ҫамрӑках та 
мар. Тимлӗ. Йӗркелӗ. Вӑрӑм ҫӳҫлӗ. Рйасӑ тӑхӑн- 
нӑ ҫын.

Кӗскерех каласан, „ройа^ь патӗнче“ (вӑлахгар- 
моЦ)) Загорски пуп.

Пуп урӑ пуҫпа гармо^ь калани тата йурӑсем 
йур.тани,—вӑл йурӑсем пӗртте турӑ ҫинчен мар,— 
кулӑшЛа пек туйӑнат. Ҫакна йӑлтах хут ҫине 
ӳкерсе илсен, кулӑшла карикатурӑ тухнӑ пу- 
лӗччӗ.

Шел те ӗнтӗ, анчах ҫав фактра нимӗн кулма- 
ли те ҫук. Пуп аллинчи гармоьь — тӗллесе панӑ 
тӑрӑх вӑл — псалтир йе ҫветуйсен пурнӑҫӗ ҫин- 
чен калакан кӗнеке йевӗрлӗ.

Загорски пуп—начар агитатор мар. Вӑл кол- 
хоз ҫамрӑкӗсем умӗнче шанчӑка тухасшӑн. Вӑл 
,ей  турӑ, ҫырлах“ текен сӑмахсенчен мар, ӑн- 
ланмаларах та ҫӑмӑлрах сӑмахсенчен пуҫла'1. 

„Ходи, баба, ходи, дед,
Хозяина дома нет.,.“.

Текст ҫветуйсем ҫинчен мар, анчах питӗ вы- 
рӑнлӑ: йурӑра тӗрӗс кӑтартнӑ пек, Выборг йал- 
советӗнче чӑн-чӑн хуҫа чӑнах та ҫук.

Унта, сӑмахран, Соловйов комсорг пур. Питӗ 
сисӗмлӗ чун. Музыкӑна хытӑ йурата!'. Гармонис- 
атте комсоргӑн ачаш хӑлхине ҫав тери киленте - 
нӗ, вара комсорг пупа шкулти музыкӑ кружок н 
рукоаодитӗлӗ пулма йавӑҫтарнӑ.

Гармонис-аттерен Загорскинчен кур^^а ытти- 
ҫем те ун пӗк хӑтланма пуҫланӑ ӗнтӗ. Ҫ<в турӑ- 
па килӗшекен йалсоветӗнчех Осипов пупҫамрак- 
сене пухса савӑнӑҫлӑ вечӗрсем тӑва1, хаваслӑн 
ташласа частушкӑсем йурла'? тата ҫамрӑксене 
контррево./ЬуЦИ''!^ анекдотсем каласа п раГ.

Айтӑр-ха, вулакан йулташ, халӗ ӗнтӗ Ново- 
ржевск районӗнче ытти вырӑнсенче мӗн тунине 
пӑхар. Ҫӑмахран, Крутцк йалсоветӗнче.

Уйӑх. Тен, уйӑх та ҫук пулӗ. Пӗтӗ.мӗшпе ил- 
сен уйӑхӗ кирлех те мар кунта. Епӗр ӗҫ каҫхи- 
не пулса иртнине ҫеҫ палӑртасшӑн пултӑмӑр.

Ӗ]ҫ каҫхцн^ тӗттӗм сӑнӗ ҫапиччен пулса иртет. 
А турӑсӑрсен Сойузӗн членӗсем ҫывӑраҫҫӗ те 
ӗнтӗ.

Тӳрех калас-тӑк, унта нимӗн тӗлӗнмели те 
ҫук: вырӑнти турӑсӑрсен йачейки ирхине те, кӑн- 
тӑрла та, каҫхине те ҫывӑраГ. Уйар кунсенче те 
тата йӗпе-сапа ҫанталӑкра та ҫывӑра^.

Йалта клуб. _Клуб пуҫлӑхӗ те пур. Анчах клу^-



Шупашкарта урӑх чӑрмав ҫукрах.

ра пуш-пушах. Ҫав пушӑ клуба ҫирӗп ҫӑрапа пи- 
тӗрнӗ. Пуҫлӑхӗ вара ҫывӑрмалипех ҫывӑра¥...

Кутцкри ҫамрӑксем хӑйсен каҫӗсене ӑҫта ирт- 
тереҫҫӗ-ши? Кун пирки ан хумханӑр.

Пуп тата сектантсем тӑрӑшаҫҫӗ. Улах каҫӗсе- 
не вӗсем иртереҫҫӗ ӗнтӗ. Улахсенче байан та, 
ташӑсем те, ӗҫмелисемпе ҫимелисем те пур. Ҫам- 
рӑксене ӗненекенсен спискине ҫырӑнма чӗнсе пуп 
тутлӑ сӑмахсем калат.

Хӑшпӗр колхозсен правленийӗсем те ӗҫсӗрех 
аптӑрамаҫҫӗ. Акӑ, сӑмахран, „Красный пахарь“ 
колхоз правленийӗ колхоз вӑрлӑхӗпе пупа виҫӗ 
гектар кӗрхи куЛ)ТУРӑсем акса панӑ. Батӳшкӑна 
преми шучӗпе, тесе каламала!

Хӑшпӗр йалсовет председателӗсем те ӗҫсӗрех 
аптӑрамаҫҫӗ. Дубск йалсовет председателӗ (шел, 
ҫак васкакан ҫынӑн хушаматне пӗлместпӗр) ҫапла 
пӗлтерӳ кӑларса ҫапнӑ:

„Йалсовет президиумӗ чиркӳ советне ҫырӑнас 
текенсене ҫырӑнма ыйтат.
Регистраци тума йалсоветне пымала“.
Вулакан йулташ, Новоржевск районӗнчен тух- 

са кайӑпӑр та, ҫав Калинин облӑҫ^нчех Опочкӑ 
районӗнчи „ҫветуй вырӑнсене" пырса пӑхӑпӑр.

Унта, Гужово йалӗнче, Йевӑ йатлӑ „странни- 
Цӑ“ пӗр наказанисӗрех сӑтӑрласа пурӑнат. Ҫав 
Йввӑ йевангӗлиссен сектине организациленӗ.

Кӳршӗри тепӗр йалта раскулачи¥ тунӑ тат* 
виҫӗ хут суд тунӑ Ксени Йегорова йатлӑ „ҫве- 
туй“ хуҫа пулса пурӑна¥.

Пайанхи кун чи аслӑ ҫветуй, — тесе ӗненте- 
рет Иевӑ, — вӑл ИЛ)йа пророк, ҫав пророк нума- 
йахта  пулмаст пӗлӗт ҫинчен ҫӗр ҫине аннӑ. Кун- 
та тата, Йенӑ кӑтартса панӑ тӑрӑх, ҫав хисеплӗ 
Ил)йа таҫта Украинӑра: те Конотоп районӗнче, 
те Жмеринкӑ станцинче ҫӗр ҫине анса ларнӑ пула¥.

Ксени ИЛ)йана тӗпренчӗк вырӑнне те хумасГ, 
Вӑл: чӑн-чӑн ҫветуй чун пӗрре ҫеҫ — вӑл хӑй, 
Ксени пулат, тесе ӗнентерет.

Анчах Йевӑн та тата Ксенин __те хӑйсен при- 
хочӗсем, хӑйсен кӗтӳвӗсем пур. Йевӑ тата Ксенн 
хӑйсем кӗлтунӑ чухне тӗнче ҫине суккӑр куҫсем- 
пе пӑхакан Опочкӑ районӗнчи совет, парти тата 
комсомол организацийӗсене ырӑ сунса асӑнаҫҫӗ.

Акӑ мӗншӗн ӗнтӗ Выборг йалсоветӗнче каҫсе- 
рен пуп гармонӗ йанӑра¥.

Гармонис-атте Загорски пуп тимлесех:
„Ходи, баба, ходи, дед,
Хозяина дома нет...“ 

тесе йурлат.
Хуҫи ҫук. Вӑл килтех пулсан та, ҫывӑра¥ та- 

та тутлӑ тӗлӗксем курат.
Г. Рыклин.

(„Крокодил* журналтан).

— о — о —

Ҫулталӑкӗпех уҫӑ Паллӑ йапала
Йетӗрне районӗнчи Кӑташри 
кооператив лавкине сӳтсе ку- 
палама пуслаяи шӑп ҫулталӑк 
тултарчӗ. Туса пӗтереймерӗҫ.

Айакран килнӗ ҫын:—Ачасем, сирӗн йалти лав- 
ка уҫӑ-и?

Ачасенчвн пӗри:— Уҫахҫке. Ҫулталӑк ӗнтӗ пи* 
рӗн йалти лавкан алӑкӗ те, каитӑкӗ те уҫах.

П. Григ«рй«в.

— Манӑн ҫырӑннӑ хаҫатсем, журналсем нумай 
ҫухалчӗҫ. Аҫта ҫухални мана паллӑ мар. Сире, 
почта./Ьйон, паллӑ“И вӑл?

— Паллӑ. Ҫакӑнтан подписчиксем патне пы- 
мали хаҫат-журналсем ҫине пичетленӗ подписчик- 
сен адрӗсӗ палӑрманни тата хаҫат експедицийӗ 
пвдписчиксемшйн питех тӑрӑшмаыни паллӑ.
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Хӗвел ансан... ҫук вЭл пире кирлех те мар-ха, 
тӗттӗм сӑн килсе ҫитсен, исполнигел кантӑкран 
шакка а кайрӗ.

— Халӑх ҫнне. Халех!
Кантӑк уыӗнче апат ҫисе ларакан Максимов 

килйышӗ, пӳрте кисрентернӗ чухнехи пек, шар- 
тах сикрӗ.

— Ах, тур! Пырӑпӑр.
Исполнител йал тавра ҫавӑрӑннӑ ҫӗре халӑх 

пухӑнма пуҫларӗ. Ҫамрӑксем малтантарах ҫитрӗҫ. 
Александр Беьубиков, йалта сӑыах пӑтти пӗҫе- 
рекенсенчен пӗри, алӑкран кӗчӗ. Нимӗн тумас¥ 
пулсан та, чӗлхи ҫӑварӗ, ан та калӑр, касат вара.

Антон Семенов... комсомолец. Унӑн ӗмӗчӗ 
гармо1ь ӑшне путнӑ. Унтан тухаймаст. Пухува 
пырса кӗрсен те, сӑмах мӗн чӗнесси пулмарӗ, 
кӗтесрен кӗтесе кумкала пара¥. Ытти чухнепул- 
сан, урамран пӳрте кӗрес ҫукчӗ. Паҫӑрлх йалӑн 
анат пуҫӗнчен гармоН) сасси ҫӗклен .е  улӑхни 
илтӗннӗ лулӗччӗ.

Йегор Архипов— вӑрттӑн та чейе ҫын. Алӑк- 
ран кӗрсен, хӑйма кушакки пек шӑппӑн, мала 
иртрӗ.

Колхоз председателӗ Федор Павлов пуху 
уҫа¥. Унтан президиум. Сӑмах Павлов илет. Кун- 
та вӑл колхоз пурлӑхӗ ҫинчен, колхозниксен п^- 
йанлӑхӗ ҫинчен, колхозӑн хуҫалӑхри тӑкакӗ ҫин- 
чен, пӗр сӑмахпа каласан, колхоз правлени хӑйӗн 
ӗҫӗ ҫинчен отчот тӑват. Ревизи комиҫҫи предсе- 
дателӗ те ҫак иртнӗ кунсенче туса пӗтернӗ ре- 
визи и топ  е каласа па^ат.
' Ыйтусем пулчӗҫ. Прееи иртрӗ. Пирӗн паҫӑр 

килнисем алӑ та ҫӗклемерӗҫ. Сӑмах та кадамарӗ;.

Ҫапах вӗсем, пирӗн „хӑтасем“, ҫышем' каланине 
итлесе, вӗри йун тивлечӗпе хӗрӳленсе ларчӗҫ. 
Правленин х ӑ н п ӗ р  йӑнӑшӗсене асӑрхарӗҫ те, ан- 
чах калама тытӑнса тӑчӗҫ.

— Ӑхӑ. Пухура апла каларӗҫ-Х1 вӗсем. Кун 
пирки ыранах х ӗн тумалине пӗлӗпӗр.

Уйӑх ҫути пӳртум вӗҫне ҫитсе ӳксен пуху 
саланчӗ. Кагаран, вЗрман ҫкйӗн, кӗрхи шупка, 
тӗ.ссӗм пӗлӗт уйӑх ҫутиае хупласшӑн кармзшса 
ҫӳлеле хӑпара¥.

Безубиков, Семенов, Архипов пуху алӑкӗнчеш 
тухсанах, хулӑм саслӑ сӑмахӗсе.мпе сивӗ сывтӑша 
чӳхентерсе йурра йачӗҫ Ҫав й}рӑ йалӑн тури 
вӗҫке ҫитсе ҫапӑнсан, йал „активӗ“ урзма тухни: 
кашнинех паллӑ.

Чӑнах, вӗсен пӗтӗм активлӑхӗ йурӑри кӗвӗ' 
ҫине тикенет. Иал хушшинче ӗҫлеме вӑй-хал, пу- 
ҫарулӑх йудмасГ те.

Йурлӑр, ачасем, йурлӑр! Сирӗн кӗвӗ лайӑх.. 
ГармоЦ) та илемлӗ, уҫӑ саспа йанӑрат. Ана сирг- 
алӑсталӑх ертелӗ илсе панӑ. Тӑсӑр та тӑсӑр.

Иртнӗ пухура хӑшпӗр ӗҫсене йӑнӑш турӗҫ т е -  
се, вӗсем парти райкомне, районти хаҫат редак- 
цике, районти ҫӗрӗҫ пайне жалӑбӑ панӑ, терӗҫ. 
Анчах малтан хӑйсем те унта пулни ҫинчен асӑн- 
нине каламарӗҫ. Вӗсен жалӑби тӑрӑх хазех парти-. 
райкомӗнчен пӗр-пӗр ҫын каймала. Районтан инҫе 
мар ҫав йгл: Ш аккӑл, Шупашкар районӗ Унти. 
коу.сомолецсен гармон) кӗвви пирки райкомолтан^ 
ҫырса пӗлтерес пек калапине илтрӗмӗр.

Ив. Мосейев.,

И . А . Еры лов

СЛОНПА МОҪКА
Урам тӑрӑх Слона ҫӳретнӗ,
Те, кӑтартас шутпа.

Паллах, Слонран тӗлнеҫҫӗ пирӗн. Ҫавӑнпа 
Ҫынсем Слон хыҫҫӑн йышлӑн кӗпӗртетнӗ.

Сасартӑк вӗсене пӗр Моҫкӑ тӗл пулат, 
Слона курат те вӑл, пуҫла¥ хай чӑркӑшма: 

Вӗрет, сикет, ҫухраГ;
Сухӑрлансах ҫыпҫат вӑрҫма.
„Пускилӗм, ан намӑслан мӑнтарӑн,—

Тет шавкӑ Моҫкине.—Ӑҫтан Слона ҫӗнме пултарӑм? 
Пӑх-ха, ес хӑйлатма пуҫланӑ, вӑл авӑ тек 

Утат пӗр пек,
Асӑрхамаст те есӗ вӗрнине".
„Ех, ех!—тет Моҫкӑ хайхине: —
Вӑт, ҫав мана ҫӗклет те. Еп вара 

Нимӗскер вӑрҫа кӗмесӗрех.
Хатарлӑ пулӑп чиперех.
Йытсем калаччӑр-и, ара:
„Ай, Моҫкӑ! Слон ҫине вӗрсен...
Апла вӑл вӑйлӑ та иккен“.

инкт емяр куҫлрнл^



Ҫамрӑклатнӑ ӗмӗр

-1Йваг»/»

Итле-ха, мучи, миҫе ҫула ҫитрӗн ӗнтӗ ес?
— Ҫирӗм тултартӑм. Кӑҫалхи нойабӗрӗн 7-мӗшӗнче ҫирӗм пӗрене карӑм.
— Апла ес, мучи, астумастӑн пулӗ?
— Лайӑх астӑватӑп. Епӗ Ок1абӗр рево^ъуци пуличчен пурнӑҫ курман. Халӗ ан- 

чах маншӑн пурнӑҫ пуҫланчӗ.

А Г Р О Н О М  С А М А Х  И Л Е Т
Кашнй ҫыннӑн хӑйӗн специал^нӑҫӗ пур. Учи- 

тел, калӑпӑр, ьӗрентет. Зоотехник, каланӑ пек, 
выл)ӑх-чӗрлӗх ӗрчетес йенпе ӗҫлет. Фотограф, пал- 
лах ӗнтӗ, сӑн ӳкерет. Нумай вӗсем, специаЛ)Нӑҫлӑ 
ҫынсем. Каласа та пӗтерме йӑвӑр. Тепери пур 
вара, унӑн та специал^нӑҫ ӗнтӗ, виҫӗ кунта пӗрех 
пӗр вырӑнтан тепӗр вырӑна куҫа¥. Ун пеккисене 
тата районти „авдитори" те лайӑх кӗтсе илет, 
числат.

Паҫӑрах Шӑнкӑртам районӗнчи М. Воронов 
агроном сӑмах илесшӗн. Ан шавлӑр, халӗ калама 
пуҫлат. Хӑй ыйтнӑ тӑрӑх вырӑслах калатӑр ӗнтӗ.

„Я переяехал... Ш ихирдановски^ район Ждалн кеня 
Вся государственныг аппараты, а так же кояхозняки. 
День приезда мне устроили на казенную квартиру и 
далн сухив дрова и освещении. Занимаюсь так же не 
плохо, уважают вся рай )нная авдитория. Татарским 
языком не совсем обладаю яитаю лекцин на чуваш- 
ском языке, но понимают все курсанты на русском 
языке. Окхад на месец дают 350 рублей, кроме того 
все кздры по полеводству и химизаторы пройдут,

чврез моей руки. Ваш Шемуршинский 'район не навй- 
дят друг-друга не могут жить дружно, Многие работ- 
ники занимаются сп.штнями, это для меня действовало 
отвратительно. Если они хотят задерживать с меня 
варплату, вы пишите сюда ответ указывая все причи- 
ны мы жнвем сдесь 3-е жена и брат коюрый зани- 
мается в техникуме В квартире громит радио, вот си- 
дел и д/мал как получн1Ь мне зарплату за февраль 
месец. Теперь я Вам писал доверености для получения 
оклада и займа Убедительно прошу тов. и честный 
друг постаратся для меня. Кзждый человнк опособен к 
чему Л..60, а я работаю Шихирданы РКШ.

С агрономичес. приветом (алӑ пуснӑ)*.

Пренире тухса калаҫакансем ҫук пулсан, йулаш- 
ки сӑмах илсе хамӑр калӑпӑр. Кунта вӑл, Воро- 
нов, нумай каларӗ. Ҫяпах „агроном* спецна./{)Нӑҫа 
пӑрахса, халех пуҫламӗш шкула .авд и то р и ' вӗ- 
ренме кайасси ҫинчен сӑмах тапрьтмарӗ. Тепӗр 
хут, ҫӗнӗрен, пӗрмӗш класран вӗренме тытӑн- 
масан, паллах, вӑл шкул ачисенчен нумай кайа 
йулма пултарат.
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Ларионов вулав ҫурчӗя пуҫлахб-ха в1л. Халяч- 
чвя, хӑйне кура, тбрлӗрен кампанисенче активлӑн 
•ҫлвкенскер, аллинчи хаҫатне сбтел ҫине хучб. 
Кукӑр чӑпӑклӑ чӗлӗмне ӗмкелесе каллб-маллб утма 
пуҫларӗ.

Унтан сӗтел патне ҫитсен чарӑнчӗ.
— Д а,— терӗ вӑл ,— суйлав ҫывхараӖ. Ҫитес 

суйлавра пуп мурӗсем халӑха пӑтратасран сых- 
ланмала. Ташман тӗрлӗ майсемпе ӗҫлет.

Ҫӗжӗ Конституци тӑрӑх суйлава хвтӗрленне 
май, тӗн сӗрӗмне хирӗҫ кбрешмели канашлӑва 
иртерме колхоз клубне тухса утрӗ.

Ака пырат Ларионов. Анат урамала ута¥ вӑл. 
Утнӑ май унӑн пуҫӗ пупа хирбҫ, кулаксене хирӗҫ, 
м щ ю ж алиссене хирӗҫ каламали тезиссем шухӑш- 
л а и а  пуҫларӗ.

Унӑн куҫӗ умӗнче суйлав пухувӗ. Колхоэник- 
веыпе йединоличниксем хушшинче тӑрат вӑл. 
Тахӑшӗ пуп тӑванне суйлав спискине кбртме 
хуша¥. Пуппа Петӗр Михали ҫинчен сӑмах калаӳ. 
Шӗвбр йанахлӑ пупӗ, кӑрка сӑмси пек хбрелсе 
мвйнӑ та, ним калама пӗлмесӗр тӑра¥.

Ларионов хӗрсе кайрӗ. Суйлав ҫинчен пупсем 
елек сарни ҫинчен, пупсем ватӑ кинемейсемпе 
кайа йулнӑ сухалсене суйлав пуххине кайма хуш- 
маннине хирӗҫ кала¥. Ех. кала¥ пирӗн Ларионч!..

Ларионов:—Пуппа кулак йулашкисен кандида- 
чӗ спнскӑра ан пултӑр!—-тесе ҫухӑрма хатӗрленнӗ 
вӑхӑтра, тахӑшӗ: Петр Ларионч! тесе хыттӑнах 
чбнчӗ.

Ыйхӑран вӑраннӑ пек пулса пӑха¥: вӑл тарӑн 
шухӑша кайнӑскер клубран иртсе малти каса ҫитсе 
тухнӑ. Унӑн умӗнчех шӗвӗр сухал, пуп тӑра 
парат.

— Ырӑ кун, Петр Л арионч!Есӗр  тарӑн шухӑша 
кайнӑ иккен; чӗннине те илтместӗр...

Пуп тутисене сарса кула¥.
Ҫиленчӗ Ларионч пуп ҫине. Мӗтри колхоз- 

ник пупӑн ирсӗр ӗҫӗ ҫинчен систерннне аса ил- 
сенех сиккипе клуба чупма шутларӗ.

Пупӗ илемлӗн кулат. Кулни ӑна пушшех ҫи- 
лентерет. Вӑрҫсах хӑварасшӑнчӗ вӑл. Леш, пупӗ, 
ҫанталӑк ҫинчен, вӑрманта мӑйӑр ытларах пулни 
ҫинчен, хӑйӗн Щ уркӑ йатлӑ хӗрӗ ҫинчен калама 
пуҫласанах унӑн чӗри ҫемҫелчӗ. Пупӗ хӑйӗн патне 
калаҫса ларма кӗр тесен, вӑл килӗшрӗ.

— Хӑй вӑрӑм чара пулин те, хӗрӗ ҫут хӗвел,— 
шутласа илчӗ вӑл,— иртнӗ ернере ҫеҫ паллашрӑм, 
в1т...

Вӗсем пӳлӗме кӗрсенех пуп майри Ларионча 
кӑмӑллӑн алӑ пачӗ. Алӑ панӑ чух темӗнле куҫ 
хӗссе вӑрттӑн кулнӑн туйӑнчӗ ӑна.

— Вӑрӑм ҫилхе мана улталаймӗ. Пӑртак ла- 
рам. Хӗрне курсанах кайатӑп, —  терӗ вӑл хӑйне 
хӑй.

Ҫанталӑк ҫинчен чылай калаҫрӗҫ вӗсеы. Унтан 
сӑтел ҫяне сӑмавар чашласа ҫитрӗ, кукй./Ь> 
рсня...

—  Ҫанталӑкӗ каҫал уйар тӑра¥-ха ,—*втветлет 
Ларивнч иупяе хирӗҫ.

Вӗсем апатланнӑ ҫӗре ЬЬуркӑ тухрӗ. Н)УРк*яа 
курсан, тем вӑтаннӑ пек пулнине систврев ввнр 
тесе, чей сыпрӗ вӑл. Чейӗ вӗри пулнипе чвлхине 
нӗтӗмпех пӗҫертсе йачӗ.

— Ай,— терӗ вӑл,— шӑл ырата¥.
Чӗлхене пбҫертрӗм теме вӑтанчӗ.
— Петр Ларионч, шйл ыратасраи спирт сыя- 

мастӑр-и?
Вӑл килӗшрӗ. Пӗр ҫӑвар сыпрӗ— ҫӑтсах йачӗ, 

твп ре—каллех ҫӑтрӗ. Унтан пуҫӗ те хӗрсе ҫитрӗ. 
Кучух каймах шут тытнӑччӗ вӑл, ЕЬуркӑ куҫ айӗн 
ӑшшӑн пӑхви ӑна пусарчӗ, каймарӗ.

Часах ак хӗрлӗ ерех, унтан шурри^те сӗтел 
ҫинче курӑна пуҫларӗ. Хӑналанчӗҫ вӗсем. Тул 
ҫутӑласпа:—-Ц)УРкӑ,—терӗ пуп,—хӑнана ӑсат...

Вӗсем иккӗш урам тӑрӑх чылай ҫӳрерӗҫ.
Ҫӑлтӑрсем ҫинчен, фокстрот, кино ҫинчен ка- 

лаҫрӗҫ.
— Сывӑ пул, }4)уркӑ! — ЕЬУРКИ те Ларионч 

ҫумнерех пуҫне тайрӗ. Пӗр самантра вӑл мталарӗ 
те Петр Ларионча чуп туса илчӗ.

— АЙ1—терӗ вӑл,—ай! Икӗ аллипе питне хуп- 
ларӗ те кил йеннеле чупрӗ.

Чылай тӑрсан Петр Ларионч тӑна кӗчӗ.
— Ф у,—терӗ вӑл тутине тытса пӑхса,— ҫун- 

тарса йачӗ пулӗ терӗм. Ех, мӑнтарӑн, хӗр тути!
Каҫсерен, йал шӑплансан, Ларионч пахча хыҫӗ- 

сеыпе пуп килӗ йеннеле йӑпшӑнма пуҫларӗ. Ие 
ӑна пупӑн сӑмаварӗпе ҫур литр, йе вӗрн туталӑ 
4)уркӑ кунсерен кӗтет. Лариончӑн шухӑшӗ хӗр 
ҫинчех. Куҫне хупсан та НЬуркӑн сарӑ кӑтрийӗ, 
йанахӗнчи хура иле.млӗ пӑнчн курӑна¥.

Иртнӗ ернере Ларионча чӗнме клубран кил- 
чӗҫ. Чирлерӗм, тесе каймарӗ. Кӑшт тӑхтасан теп- 
ре чӗнчӗҫ. Кайрӗ вӑл.

— Ах, шуйтан пухувӗ! Ҫурҫӗрччен пӗтмест-ха. 
Маншӑн пуху хаклӑ-и йе Н)уркӑ!..

Пухура суйлава хирӗҫ суйа сӑмах сарнн ҫин- 
чен, леш кас ҫынӗсем чиркӳве ҫӳреме пуҫлани 
ҫинчен сӳтсе-йаваҫҫӗ.

— Клас тӑшманӗ ӗҫлет. Унӑн тымарне кӑкла- 
мала!—теҫҫӗ пурте.

Пӗтӗм ҫан-ҫурӑм хӗрсе ҫитсен Ларионов пупӑн 
ирсӗр ӗҫӗсем ҫинчен калама ҫӑварнех уҫнӑччӗ.— 
ЕЬуркӑ!—терӗ.

Лӑпланчӗ, каламарӗ.
— - Ну, мана мӗн усал тунӑ пуп,—терӗ те ЬЬур- 

кӑ кӗтекен пахча йеннеле утрӗ. Колхозниксем ки- 
лӗсене саланчӗҫ.

ЬЬУРкӑна кӗтес шутпа Ларионч пуп патне кӗчӗ. 
Ара, ГЬуркӑ ҫук пулсан, йаланах килне кӗнӗ вӑл! 
Ҫапла пӳрте кӗрсенех пуп майри самовар лартрӗ, 
пупӗ хӗрлӗ ерех. Пӑртак хӗрсен ЬЬуркӑ та таҫтан 
ҫитрӗ.

Ак, пуҫланчӗ вара Лариончӑн савӑнӑҫӗ. Унпа 
йунашар ҫырла питлӗ хӗр чей ӗҫет. Чей ӗҫнӗ 
ҫӗре Уртеми ҫитсе кӗчӗ. Кӑна курсанах Ларионч 
кайма шут тытрӗ. ЬЬуркӑ чӗрене ирӗлтврмеле 
пӑхсан, парйячӗ, каймарӗ.

Чвйике хыҫфан чвркке пыр тӗживле ӳпӗясвм, пуҫ-



Кармафӑвареен сӑлтавӗ

И. Ив«мв ӳк«9чвкӗ.

— Чипер ҫинчех мана, службӑ вӑрттӑнлӑхне сарса ҫӳрет тесе, выговор парса хӑварчӗҫ. Ун 
ҫинчен епӗ хамӑр ревизортан илтрӗм. Ревизор Архип арӑмӗ урлӑ пӗлнӗ, Архип арӑмне секретар 
каласа панӑ.

ланчӗ калаҫу. Малтан колхоз тупӑшӗ ҫинчен, ун- 
тан хаЛ)Хи ача-пӑча хут вӗренни ҫиичен, йулаш- 
кинчен, Аслӑ Совет суйлавӗ ҫине ҫитрӗҫ.

— Есӗ, — пуҫарчӗ Уртеми,—коммунис, малта 
пыракан ҫын, пире ӑнлантарсамчӗ, ҫӗнӗ майлӑ 
суйлав ҫинчен.

— Ара,—хушрб пупӗ,—халӗ лишоннӑйсем ҫук, 
пурте пӗр танах—совет ҫыннисем.

Вӗсем Уртемипе вӑрттӑн куҫ хӗсрӗҫ.
: ^Вара пуҫларб Ларионч! Иртнӗ ҫулхи суйлавсем

ҫинчеы, ха^^хи Сталинла Конституци ҫинчен, йал- 
ти партипе комсомол организацисен решенийӗсем 
ҫинчен...

Вӑл чарӑнманиине кура пупӗ ерехне татах 
тултарчӗ.

Пуппа Уртеми куҫӗсене вӑрттӑн хӗсрӗҫ. Ла- 
рионч ӑна асӑрхамарӗ. ЬЬуркӑпа алӑкран тухрӗ те  
каҫхи тӗттӗмре ҫухалчӗҫ. Вӑл тухсан пӳртрисем 
темӗн ҫинчен шӑппӑн калаҫрӗҫ.

И. Йурнн.



[иректор иӗке-хӳре тытнӑ
Пылчӑк пулсан та зан^ати хьтҫҫӑн халӑх ура- 

ма тухатех. Каҫала йенне сулӑнсан В. поҫолкӑ ура- 
мӗсем васкавлӑн иртсе ҫӳрекенсеыпе, йерипен 
канлӗн утакансемпе тулаҫҫӗ. Ҫав хушӑрах тата 
хӑлхисене усса ҫӳрекен йӑтӑсем, пуклах сӑмсалӑ 
сыснасем...

Нойабӗр уйӑхӗн пуҫламӗшӗнче хатӗрлев канту- 
рӗн директорӗ хййӗн арӑмӗпе хӑма тротуар тӑрӑх 
утса пынӑ. Урисене йерипен улӑштарса пусса пы- 
нӑ хушӑра вӗсем тем ҫинчен калаҫнӑ.

Ҫав хушӑрах сылтӑм йенче пыракан арӑмӗ 
сасартӑк:

— Ах!—тенӗ те пӗр вырӑнтах ик-виҫ хутчен 
урисемпе тапса илнӗ.

Ҫ>мӗнчи упӑшки арӑмне ыталаса тытнӑ.
— Что с тобой Тан)ӑ?—чӗтрекен сасӑпа ыйтнӑ.
— Ах1—тенӗ арӑмӗ.
Директор та хытӑ хӑранӑ:
„Мӗн пулчӗ, сасартӑк чирлерӗ-им?“—Йӗри- 

тавра пӑхса илнӗ. Вӑл часах, арӑм урисенчен пӗр 
метр айаккарах пысӑк йӗке хӳре йуртнине курчӑ. 
Ку вӑхӑтра директор хӑйӗн аллинчи мӑлатукне 
ыгӑтса йанӑ та пысӑк йӗке-хӳре чӑрик! кӑшкӑрса 
канавала йӑванса кайьӑ. Д иректор  арӑмӗ тинех 
лӑпкӑн сывласа илнӗ. Д иректор йӗке-хӳре патне 
чупса пынӑ та, кайри урисене выл^атса выртнине 
курсан, аллисене шартах ҫапнӑ:

— Ну, и крысӑ!—тенӗ вӑл.
Кусене кура иртсе кайакан ҫын та йӗке-хӳре 

патне пырса аллисене ик йеннеле сарса пӑрахсах 
тӗлӗннӗ.

— Ну, и крысӑ!—тенӗ вӑл та.
Тата ик-виҫ ҫын пырса тӑнӑ. Пурте тем 

пулнӑ пек канавала пӑхса ҫӑварӗсене карнӑ. 
Пурте темӗскер каласшӑн пулнӑ. Анчах малтан 
сӑ.\!ах тапратма хӑраса тӑнӑ. Пӗр миьут тӑрш- 
шӗнче йӗке-хӳре тавра 20—25 ҫын пухӑнма та 
ӗлкернӗ. Йулашкинчен, пурте шавлама пуҫланӑ.

•  • •

Йулашкинчен, пурте директортан йӗке-хӳрене 
йепле тытнине каласа пама ыйтнӑ.

Ку шава илтсен раймагри прикашчик мага- 
зина хупмасӑрах тухса чупнӑ: ҫур ҫула ҫитсен 
ҫавӑрӑнса пӑхнӑ та, магазина лӗпсӗрке сысна 
кӗрсе кайнине курнӑ—ҫапах та йӗке-хӳре патне- 
лех чупнӑ.

— Ну, и вот,— пуҫланӑ директор таврари 
ҫынсен куҫӗсенчен пӑхса,— пыратпӑр арӑмпа... пе- 
тӗм мӑлатукпа... йӑванса та кайрӗ...

Хӑйӗн арӑ.\1ӗ директор ҫинчен куҫне уйӑрма- 
сӑр итлесе тӑнӑ.

— Ну, и ну1—ырланӑ итлесе тӑракан ҫынсем.
— Ну, и алӑ, епӗ пулсан нийепле те,— мухта- 

нӑ чӳхен кен ӳсӗр ҫын.
Упӑшкине мухтанине илтсен, ҫумӗнче тӑракан 

арӑмӗ йӑл-йӑлах кулса илнӗ.
— Мӑлатукӗ йепле алӑртя пулнӑ?— ыйтнӑ 

пӗри.
— Сапожник патне кайнӑччӗ,—ответленӗ ди* 

ректор.
— О-о!—савӑннӑ таврара итлесе тӑракзнсем.
— Ну, и в о т ! -к а л л е х  хӑйӗн арӑмӗн куҫӗсен- 

чен пӑхса, пуҫланӑ директор,—граждӑнсем, йӗке- 
хӳресемпе кӗрешмеле, вбсем пысӑк сийен кӳреҫ- 
ҫӗ, тирне епӗр укҫала пухатпӑр, так-что кунтан 
икӗ усӑ пулма пултараГ...— ҫапла вӑл 5—6 минут 
хушши сӑмах вакласа тӑнӑ.

Тата чылайччен калаҫнӑ пулӗччӗ вӑл, анчах 
арӑмӗ ӑна айккинчен хуллен тӗксе илнӗ. Ҫаврӑн- 
са пӑхнӑ директор: арӑм куҫӗсенчен пӑхса вӑл 
тӗттӗм пулнине те  сисмен, халӑх саланса пӗтни- 
не те курайман; пӗр ӳсӗр ҫын кӑна хӳме ҫумӗнче 
выртнӑ.

Директорпа арӑмӗ утнӑ... Йӗке хӳре те канав- 
ра нумай вӑхӑт выртман. Шавлама чарӑннине 
илтсен вӑлшӑрт сухалне выл^зткаласа пӑхнӑ та, 
ним васкамасӑр каллех хатӗрлев кантурне кӗрсе 
кайнӑ. Васили Ентри.

И. А . Крылов

-Мартышкӑпа куҫлӑхсем
Ватла-киле Мартышкӑн куҫӗ вӑйсӑрланнӑ:

Анчах, вӑл ҫынсенчен тӑнланнӑ,
Инкекӗ пысӑках та  мар иккен,

Аптӑрас ҫуккӑ куҫлӑхсем илсен.
Хӑйне ваЛ)Л)И ҫур дӳжин куҫлӑх вӑл туйаннӑ;

Куҫлӑхсене ҫавра¥ темле те:
Лӗпки ҫумне лартат, хӳри вӗҫне тирет,

Ха./Ь шӑршласа, хал) ҫуласа илет:
Г ^лӑш м аҫҫӗ  куҫлӑхсем нимле те.
,Т ф у  пӗтесшӗ!“—тет вӑл:—Ухмаххисем кӑна 

Ҫын суйине чикеҫҫӗ хӑлхана:
Йӑлтах мана суйса кӑтартрӗҫ,
Кураймӑн куҫлӑх уссинс".

М артышкӑ хӑй хуйхи-суйхи ҫине,
Куҫлӑхсене гыттарчӗ чул ҫу.\1н 
Тӗпренчӗксем ҫеҫ йӑлтӑртатрӗҫ

Н, Пиктешр куҫарнӑ.



Ана тӗттӗмлӗх пулӑшмарӗ
Пилӗкӗмӗш кун ӗнтӗ Кат¥ук мӑнакка ниҫта 

тухмасӑр килте лара¥. Ытти чухке праҫник кунӗ- 
сенче чиркӗве кайаканччӗ, пайан вырсарникун 
пулсан та чиркӗве кайма мар, килтен те тухмарӗ. 
Пер йенчен ҫӑпанпа куҫ ыратни чӑрмантарчӗ ӑна. 
Тепӗр йенчен ҫурта илме укҫа ҫукки кансӗрлерӗ 
нулас. Иулашки вуникӗ тенкӗ укҫине, йумӑҫ пӑх- 
нашӑн, Мурза карчӑкне панӑҫке-ха... Кӗлӗ вӑхӑ- 
тӗнче Михал)а пуп, чиркӳре, Каттук мӑнакка ҫук- 
кине асӑрхарӗ.

— Мӗнле пулчӗ ку йапала,—шухӑшласа илчӗ 
МихаЛ)а пуп хӑйӗн ӑшӗнче,—ытти чухне йаланах 
малти ӗретре тӑраканччӗ, пайан ҫук.

Кӗлӗ пӗтсен, киле кайса кӑшт апат ҫикелесен, 
пуп тӳрех Кат¥ук мӑнакка патне вӗҫтерчӗ. Ка¥¥ук 
мӑнакка пуп пынӑ вӑхӑтра ҫӑпанӗсене шӑтарса 
йухтарнӑ.

— Пирбн килес,—Михал)а пуп пӳрте кӗрсенех 
турӑш кӗтессинеле пӑхса сӑхсӑхрӗ.

— Килех, свйатой атте!—Кат¥ук мӑнакка Ми- 
хал)^ пупа кӑмӑллӑн йышӑнчӗ.

— Мӗнле пулчӗ-ха, пайан чиркӗве пыраймарӑн? 
Турра манса каймарӑн пулӗ-ҫке?— пӳрте кӗрсен 
тӳрех сӑмах тапратса йачӗ.

— Ах, свйагой атте, туррине манман та ха, 
ҫӑпансемпе асапланатӑп-ҫке. Пӗркунне, кӗпе ҫума 
кайсан, шыва кӗрсе ӳкрӗм те, шыв турри тытрӗ 
[пулмала, ҫан ҫурӑма пӗтӗмпех ҫӑпан тапса тухрӗ. 
Пилӗк кун кайала: шыв туррине ҫырлахтарас тесе, 
кӳлӗ хӗррине чӳклеме кайрӑм та, ӳксе пуҫҫапнӑ 
чухне, асӑрхаймасӑр, сылтӑм куҫа шалча ҫине 
тӑрӑнтарса шӑтартӑм. Акӑ хаЛ) асапланатӑп, ниҫта 
тухма та ҫук. Ун пиркийех те мар, пайан ҫурта 
илме укҫи пулмарӗ,—Ка¥¥ук мӑнакка хӑййе мӗнле 
инкек ҫитсе ҫапнине пӗтӗмпех Михал)а пупа 
каласа пачӗ.

— Питӗ пысӑк ҫылӑха кӗнӗ есӗ апла пулсан,— 
терӗ МихаЛ)а пуп,—тӳрех шыв туррине пуҫҫап- 
мала марччӗ. Малтан чиркӗве кайса, ҫитмӗл ҫичӗ 
ҫурта ҫутса атте турра пуҫҫапмалаччӗ; кайран 
тин шыв турринчен каҫару ыйтмала пулнӑ. Ҫылӑх, 
питӗ пысӑк ҫылӑх. Емӗрлӗхе вӗри тамӑка лекме 
пултаратӑн. Хам та шухӑшларӑм, ҫылӑха кӗтӗнех 
пулӗ, терӗм. Каҫхине сан ҫирен ытла та хӑрушӑ 
тӗлӗккуртӑм-ҫке; темӗнле пысӑк ҫӗлен сана хӳрипе 
йаваласа илнб пек. Ҫитменнине тата пайан чир- 
кӗве те пымарӑн. Каллех тепӗр ҫытӑх.

Ка¥¥ук мӑнакка „свйатой а т т е “ сӑмаххисене 
итлесе ларсан пӗтӗмпех хӑраса ӳкрӗ. Хӑранипех, 
сивӗ чире йернӗ пек, чӗтреме пуҫларӗ.

— Ха.;5 ӗнтӗ мӗн тӑвас?
— Мӗн тумала? Чиркӗве ҫӳресе, турӑран каҫару 

ыйтса, турра хытӑрах кӗлтӑвас пулат. Вуникӗ 
хутчен ҫитмӗл ҫичӗ ҫурта ҫутса, атте турӑран 
каҫару ыйтса кӗлтусан, ҫылӑхсенчен тасалма 
пула¥; вара ҫӑпан-сурансем те тасалӗҫ; шӑтнӑ 
куҫу та куракан пулӗ.

„Вуникӗ хутчен ҫитмӗл ҫичӗ ҫурта ҫутмала,— 
шухӑшласа, тӗлӗнсех кайрӗ Ка¥¥ук мӑнакка,— 
йепле вӑй ҫитерес-ха ун чухлӗ ҫурта илме“.

Вуникӗ хут ҫитмӗл ҫичӗ ҫурта илме укҫа-тенкӗ

сахалах кирлӗ мар. Анчах та Ка¥тук мӑнаккан 
пӗр ҫурта илмелӗх те укҫа ҫук. Кашни ҫуртине 

пус парас пула¥; ҫитмӗл ҫичӗ 20 пус, ӑна тата 
12 хут илес пула¥. Мӗн чухлӗ пула¥-ха вӑл? 
184 тенкӗ те 80 пус. Ой-й, калама та ҫук нумай- 
ҫке!

— Мӗн тӑвас ӗнтӗ хал), свйатой атте? Ман 
пӗр пус укҫа та ҫук-ҫке?

— Мӗн тӑвас, тупасах пула¥ ӗнтӗ. Паҫӑрах 
каларӑм вӗт сана, унсӑрӑн вӗри тамӑка кӗрсе 
ӳкӗн, тесе. Ниҫтан ӗҫлесе тупма май ҫук пулсан, 
килти ӑпӑр-тапӑр, вак-тӗвгк йапаласене сутас 
пула¥.

П Ы Л  „ Х У Р Ч Ӗ С Е М ”
■ И. Иванов ӳкерчӗкӗ.
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РЕВИЗИ КОМИҪҪИ ЧЛЕНӖ:—Ей, Иехӗм, мӗн- 
шӗн колхоз пылне вӑрттӑн ҫийетӗн?

ЗАВХОЗ:— Шӑп! Шӑп!.. Ара пӗлтӗр, ху  вӗт, 
ревизи комиҫҫинче чухне, ҫиме вӗрентрӗн.

РЕВИЗИ КОМИҪҪИ ЧЛЕНӖ:-Ш ӑп! Шӑп!.. ка- 
лаҫса ан тӑр. Кӳр часрах, кашӑк тупса пар.



Шупашкар картлаш

Картлаш ка— тӑвайкки Картлаш ка— физку^ьтзарйадкӑ

Ка¥тук мӑнаккана; „вӗри там ӑк“ тени питӗ 
хӑрата¥. Ҫавӑнпа та вӑл килти ӑпӑр-тапӑр йапа- 
ласенчен хӑшне сутмалине суйлама пуҫларӗ.

—  Мӗн сутас-ха? Кӗпе-тумтир ытлашши мар. 
ВыЛ)ӑх-чӗрлӗхсенчен, пӗр качакаран пуҫне, пӗр 
выЛ)ӑх та ҫук.

— А, вот качака! Качака сутма пултаратӑн, 
качака ҫылӑхлӑ вы.ъйх, качака сутас пула¥. Кача- 
куна хам та илме пултаратӑп. Еп турӑ шывӗпе 
сирпӗткелесе ҫылӑхӗнчен тасаткалӑп ӑна.

Миха./Ьа пуп Ка¥¥ук мӑнаккан качаки сӗт нумай 
панине тахҫанах пӗлет. Ка¥тук мӑнаккан качаки 
питӗ сӗтлӗ. Ка¥тук мӑнаккана: „качака вӑл—ҫылӑхлӑ 
выл)ӑх“ тени те питӗ хӑратрӗ. Ҫавӑнпа та вӑл 
нумайах шухӑшласа тӑмарӗ.

— Сутас пула¥,—терӗ, сутма килӗшсе.
—■ Мӗн чухлӗ ыйтатӑн-ха?
Кат¥ук мӑнакка, халӑх хушшине тухса ҫӳресе 

выЛ)Зх хакне пӗлменскер, хакне тума та аптӑрарӗ.
— Ҫӗр ҫитмӗл тенкӗ,—тесе персе йачӗ вӑл.
— У-у, ҫӗр ҫитмӗл тенкӗ? Ытла хаклӑ. Ил ҫӗр 

тенкӗ.
— Туршӑн та, хӗвелшӗн те ҫӗр ҫитмӗлсӗр 

памастӑп.
— Астуса ил-ха, Кат¥ук тӑванӑм, пустуй вырӑн- 

сӑр турӑ йатне асӑнма йурамас¥, пысӑк ҫылЗ'' 
Пустуй тавлашса ан тӑр, тавлашса ҫылӑха кӗ 
кӑна. Ҫӗр вунӑ тенкӗ паратӑп.

Кат¥ук мӑнакка, ҫылӑхран хӑраканскс т в- 
лаш са ҫылӑха кӗресрен хӑраса, ҫӗр вунӑ тс

килӗшрӗ. Ун малала хак хӑпартассишӗн тавлаш- 
мали пулаймарӗ. Миха^ьа пуп 110 тенкӗ укҫа 
кӑларсапачӗ те, Ка¥¥ук мӑнаккан качакине ҫавӑтса 
тухса кайрӗ.

Ка¥тук мӑнакка шутласа пӑхрӗ те, качака укҫи 
12 хут 77-шер ҫурта илме ҫитмест, ун татах вак- 
тӗвек йапаласене сутма тивет. Суткаларӗ те...

Уйхирте анасем ҫине ҫумкурӑксем тапса тух- 
рӗҫ. Халӑх ҫум ҫумла¥. Ка¥¥ук мӑнаккан анисем 
ҫинче те  ҫумкурӑксем тулийех. Анчах та Кат¥ук 
мӑнаккан ҫум ҫумлама вӑхӑт ҫук, „ҫылӑхӗсенчен“ 
тасалмала. Вӑл ҫум ҫумлас вырӑнне, чиркӗве ҫӳрет; 
кашни каймассерен 77 ҫурта ҫутса, ӳксе пуҫҫапат; 
атте турӑран, ҫылӑхсене каҫарма, каҫару ыйта¥. 
Чиркӗве кайман кунсенче килте кӗлтӑваГ.

— Ех, Ка¥¥ук мӑнакка!—терӗм ен ӑна, пӗрре- 
хине урамра хирӗҫ пулсан,—йумӑҫ хыҫҫӑн кайса 
хӑрах куҫсӑр йултӑн; пуп сӑмаххи хыҫҫӑн кайса, 
качакуна сутса типӗ йултӑн; асту, каллех ҫав пуп 
хыҫҫӑн кайса выҫӑ йулатӑн ак. Халӑх ҫум ҫумлат, 
санӑн та ҫум ҫумламала мар-ши? Анусене пӗтӗм- 
пех ҫум пусса илнӗ-ҫке, терӗм.

Хӑй чиркӗве кайма тухнӑ пулас.
— Тур парсан пулӗ-ха; ана ҫинчи ӳсен-тӑран- 

сене тырӑ пиҫсе ҫитмесӗр татса тӑксан ҫылӑх 
пулат,—терӗ те, хӑй чиркӳ йеннеле васкаса утрӗ.

Анисене ҫумламарӗ... Тырри начар пулчӗ. 
Вырасса та, „ҫылӑхсенчен“ тасалма хӑтлансах, 

алӑхран кайран, тырӑ пӗрчисем тӑкӑнма пуҫласан 
н вырма тӳхрӗ. Тырри начар пулчӗ.

1 0



кисем тарах
Харл&мнВек—1агер ӳка̂ кгвхӗ.

Картлаш ка— вилӗм М алтанхи пулӑш у

ш 41С1И.Ч

Аванах пӗлетӗп епӗ ҫав ҫынна. Вӑл Ишлей 
районӗн Вӑрман Сӳктер йалсоветӗнчи „Париж 
Коммунӗ“ колхозра коН)УХ пулса ӗҫлет. Ӑна йал 
ҫыннисем:—Михаил Лександрч, — тесе чӗнеҫҫӗ. 
Хушамачӗпе—Йерманов пулат.

Перре кон)ухсен пӳртне пырса выртрӗ те, 
шӑп тутлӑ ӑйӑхпа ҫывӑрас чухне:

— Кахал сӑмси кукӑр, кахал сӑмси кукӑр!.. 
тесе кӑшкӑрчӗ пӗри.

Михаил Лександрч, тӗлӗрсе выртаканскер, 
куҫӗсене шӑлкаласа илнӗ те, йупа пек хытса 
кайрӗ. Ҫав вӑхӑтрах хӑй мӗншӗн вӑраннине те 
пӗлеймерӗ.

— Ухмаха йермерӗм пулӗ-ҫке? Ма ахалех 
вӑрантӑм—терӗ те каллех ҫывӑрма выртрӗ.

— Кахал сӑмси кукӑр!..— терӗ иккӗмӗш хут 
паҫӑрхи сасӑ.

Ҫак сӑмахсене илтсен вӑл питӗ хытӑ тарӑхса 
ҫитрӗ.

Ҫав тери ҫиленнипе вилнӗ .ҫын пек шуралса 
кайрӗ. Чӗтреме пуҫларӗ. Арӑмӗ урай шӑлса пу- 
рӑннӑ шӑпӑра чӑмӑртаса тытрӗ те, кӑшкӑракан 
сасса шырама пуҫларӗ. Кукӑрсенеле пӑхрӗ, койкӑ 
айне сӑнарӗ, тула та тухса пӑхрӗ,—никама та 
курмарӗ.

— Пӗр тупсассӑн, ташша тӑрататтӑмччӗ-ха. 
Йура¥, куҫ тӗлне пулмарӗ. Туррине тав тутӑр, 
карма ҫӑвар!—терӗ те шӑпӑрне пӑрахрӗ.

Тепре кӑшкӑрасса кӗтсе итлесе тӑчӗ.
Ак тамаша. Хайхи сасӑ урӑх кӑшкӑрмарӗ.

Тепӗр ҫӗртен телефонпа шӑнкӑртатнӑ сасӑ ил- 
тӗнчӗ.

Унтан:
— Ал)0"- Ал)0 !.. Ал)0!.. Кам?.. Кам?.. Ӑхӑ... 

Епӗ, вӗҫеве тухнӑскер, ерешмен карӑмӑсене ӑн- 
сӑртран пырса лекрӗм,—ҫапла илтрӗ Миханл 
Лександрч телефон шӑнкӑртатнӑ хыҫҫӑн кӑмака 
хыҫӗнчен.

Вӑл тӗрлӗ ҫӗртен тӗрлӗ сасӑсем илтрӗ. Ҫав 
тери шикленнипе унӑн пуҫ ҫаврӑнма пуҫларӗ. 
Куҫ хуралса килчӗ.

— Краву!... кӑшкӑрса йачӗ вӑл.
Ырӑ маррине сиссе арӑмӗ чупса кӗчӗ те:
— Мӗн пулчӗ сана?— терӗ.—Ма краву кӑшкӑ- 

ратӑн?
— Витене усалсем йернӗ.
— Ӑна ӑҫтан-ха калама пултартӑн?
— Камсем кӑшкӑраҫҫӗ-ха еппин?
— Еҫме ӑсса лартнӑ шывна улӑштартӑн-и?
— Ерешмен карӑмӗсене тасатрӑн-и?
— Тфу, намӑссӑр!.. Мӗн ӗҫ./1етӗн ес. Ҫывӑрса 

ӑнчах выртатӑн вӗт?
— Чӗр-чун ҫывӑрмасӑр йепле пурӑнтӑр?
Каҫ ҫывӑрма пула¥. Кӑнтӑрла ӗҫлес пула¥. 

Пӑх-ха, ҫав ерещмен карӑмӗсем тата ҫав витрери 
шыв май уйӑхӗнчен вара лараҫҫӗ вӗт. Ҫавна ку- 
ҫу курман-и сан?

— Ах чунӑм, йуратнӑ арӑмӑм, ҫав терийех 
ан йатлаҫ. Манӑн кулӑ та, хуйхӑ та,—терӗ те 
тулала тухса кайрӗ, К. Костин.
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АИТӐР, урАх апла тумАпАр
К од хозсен е хутсем  йачӗҫ

Пӗр ҫуртра икӗ сӗтел лара¥. Вӗсен хушшине 
пӗрер ҫын вырнаҫнӑ: пӗри—Иварбейев, тепӗри— 
Семенов. Иварбейев вырӑнтан тапранмасӑрах хӑйӗн 
умне пырса хунӑ пируса илсе туртма тытӑнат. 
Семенов сӑмах хушсан, иккӗшӗн хушшинче кӑҫал 
кӗркунне ҫӗрулми кӑларма, авӑн ҫапса пӗтерме 
ҫанталӑк аван тӑни ҫинчен калаҫу пуҫланса кайат.

Кайран темӗнле ӗҫе тытӑнчӗҫ вӗсем. Иварбе- 
йев хутсене пӗрерӗн-пӗрерӗн илсе ун ҫине алӑ 
пусса тепӗр йене куҫарса хура¥. Семенов та те- 
мӗнле хутсем ҫырса хатӗрлесе пыра¥.

Ах, да, астуман та епӗр. Ирӗк парӑр-ха кала- 
ма: Иварбейев, Елӗк райӗҫтӑвком председателӗ, 
Семенов, районри финанс пайӗн пуҫлӑхӗ, колхоз- 
сене ҫакӑн пек хутсем йачӗҫ:

, . . .  ..................... кслхосу.
Иа ссись иии отаисьлеиия СИК СССР и ЦК ВКВ(б) 

ст 5/У1 37 г. ,с  предстаьлеиии льгот кслхсзам Чуь. 
АССР" псстаисвлеиием президиума Аликсьсксгс РаЙ- 
испслксма ст 9/У11 с/г. Башему кслхсзу предстаьляется 
льгста пс псдсхсднсму вэлсгу ь сумме ЮО рублей.

14/УИ -37 г. Председатель РИК‘а: И барбееб.
Заь райфикотделсм:—Семсисб

— Ку ӗнгӗ сире мӗнле пек туйӑна¥?— тесе 
ыйтат пӗри.

Ку хут мӗн ҫинчен каланине Елӗк райӗҫтӑв- 
комӗн халех ӑнлангарса памала пек туйӑнаГ. Уй- 
рӑм ыйтусем тӑрӑх илсен: мӗнле орфографи вӑл? 
Ӑҫтан тӑпӑлтарса кӑларнӑ ӑна? Мӗнле чӗлхепе 
ҫыхӑнса тӑрат тата? Хӑ¥ йулашки ыйту йӑвӑрах 
та мар. Хамӑрах отвеглӗпӗр: Иварбейев чӗлхи 
Семенов чӗлхипе ҫыхӑнса тӑрат. Пӗр-пӗрне вӗсем 
лайӑх ӑнланаҫҫӗ. Пире мӗнле калаҫни пӗртте  
паллӑ мар. Капла вӗсем пире, хӑйсен чӗлхине 
вӗренмен ҫынсене, алсӑр-урасӑр пекех тӑратса 
хӑварчӗҫ.

Е урм аннин курас килнӗ
Курманнин курас килет, тенӗ. Ҫавӑнпа-и, тен, 

■ӗлместпӗр, Тракри столовӑй пуҫлӑхӗ Максимов 
таракансем ӗрчетме ӗмӗт тытнӑ. Емӗчӗ кӑна мар 
кунта, вӑл таракансене чӑн-чӑнах ӗрчетме тытӑннӑ.

Ок¥абӗрӗн 17-мӗшӗнче, каҫхине (ҫынсем курӗҫ: 
асту!), столовӑй алӑкӗ ҫумне ҫакӑн пек пӗлтерӳ 
ҫырса ҫапнӑ:

Об‘явление.
По расмножению тараканов столовая Траковского 

«ельпо закрывается с 18 по 21-го октября сего года..-
Зав. столов. -Максимов.

„Мӗн чухлӗ таракан ӗрчетнӗ-ши?“ тесе Капкӑн 
урлӑ пӗлме тӑрӑшӗҫ. Ш утласа пӑхӑр: пирӗн пата 
йанӑ сведенисем тӑрӑх, Трак столовӑйӗн кухнин- 
чен таракансӑр тирӗк сахал туха¥. Кунне унта 
сахалтан та 100— 150 ҫын апатлантӑр. Ок¥абӗрӗн 
18-мӗшӗнчен пуҫласа пайанччен миҫе кун иртнине 
100— 150 ҫине хутласа пӑхӑр та, тӑватӑ кун хуш- 
шинче миҫе таракан ӗрчени паллӑ пулса тӑра¥.
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Ҫ ухатакан прийомнӑй
Тӗпӗҫтӑвком председателӗн прийомнӑйӗнче ӗҫ- 

лекенсем хушшинче хут пӗлменлӗхе пӗтерме 
пункт уҫмала пула¥. Ахалӗн пигӗ кансӗр. Х\'лари 
учрежденисен вывӗскисене вулама пултарай\!ан 
пирки урам х\шшинче кӑнтӑр кунӗнчех ҫухалса 
кайма пултарӗҫ. Вӗсем ҫухалнине хамӑр курмасан 
та хӑйсен ӗҫлӗ хучӗсем калаҫҫӗ. Октабӗрӗн 1б-мӗ- 
шӗнче ҫырнӑ 16—6 номӗрлӗ хутне илсе кӑтар- 
тӑпӑр.

Чӑваш республикӗнчи укҫа тенкӗ кӑмиссариатке
Ӳкерчеке: „Канаш“ хазат редакцине

Ҫак хутпа пӗрле Канаш хазат редакдине килнӗ Ма 
малаи йалсовет председатӗлӗн Вурнар райончи Бур 
минстровӑн Я. А. ҫырӑвне йарса ку ҫыру тӑрӑх йал 
хуҫалӑх инструкцие тӑрӑх ӑнлатарса ку ҫыру тӑрӑх 
йалсовет председатӗлӗн хӑйне ҫырса пӗлтерӗр, унӑн 
ӳкерчӗкне пирӗн пата йарӑр. Ҫакна ҫырса йама сирв 
20 м октяберчен срук парапӑр

Тӗпӗҫтӑвкам дредседатӗлӗн прие.\1нӑӗн
пуҫлӑхӗ А. М ихайлов.

Ку ҫырува вулакан ҫын, пӑтӑр-пӑтӑр, пӑтӑр-пӑ- 
тӑр, тенӗ пек „укҫа тенкӗ кӑмиссариатне“ шырама 
П етӗре йарӑпӑр, Петӗр тупаймасан Иван кайтӑр, 
Иван тупаймасан, Семен чуптӑр тата Макар та 
шыраса ҫӳретӗр, тесе ӑнланаГ. Ҫак епӗр ҫырни 
Михайлов ҫырнипе пӗр саслӑ туха¥. Ӑна та ӑнлан 
взра. „Йал хуҫалӑх инструкцие" те  шыра. Ун пек 
май килмӗ. Ликпункт уҫса, халех хут пӗлменлӗхе 
пӗтерме, каланӑ пек, срук паратпӑр.

Н им ӗнрен те хакли

Нурӑс педучилишчинчи (Вӑрнар р.) М. В. Ла- 
сгухина учителницӑ ӗҫе хӑвӑртрах тавас шутпа 
ачасене вӗрентме ҫӗнӗ май шухӑшласа кӑларнӑ. 
Ҫав майпа пӗр вӑхӑтрах икӗ ӗҫ тума пултара¥. 
Чистописани урокӗнче, пуҫне пӗре те ҫӳлеле хӑ- 
партса пӑхмасӑр, ачасен ҫыру ӗҫӗсене тӗрӗслет 
йе пӗр-пӗр сочинени вулат. Хӑй калашле, вӑл 
ҫапла пӗр вӑхӑтра вӑтӑр ӗҫ тума пултара¥.

Курйанов военрук урока йаланах 10 минут 
кайа йулса пырат. Есӗр ӑна прогулшчик тетӗр 
пулӗ. Ҫук. Тӗрӗс мар. Вӑл уншӑн тепӗр урока 
ларм азвонок  пулсан 3 минутран тин переменӑна 
кӑлара¥.

Йермаков учител, критиклесе кӑларса пӑрахнӑ 
кӗнекесем сайа ан кайччӑр тесе, йулашки хут усӑ 
курса йулма васка¥. Патманӑн „Тырӑ пулнӑ ҫул“ 
тата „Мӗнле улшӑна¥ истори“-не кашни класрах 
сӳтсе йава¥.

Педучилишчӑ завхозӗ Г. Иванов, педучилиш- 
чӑри ачасем парашӳтпа сиксе вилесрен хӑраса, 
педучилишчӑн 3—4 пин тенкӗ тӑракан парашӳтне 
ҫӗртсе, йурӑхсӑра кӑларчӗ.

Ҫак „ҫӗнӗ майпа ӗҫлекен“ 4 ҫынран хӑшӗ хак- 
лӑрах тӑнине пӗлтерме ыйтатпӑр.

Темле ҫав. Ӗнтӗ педучилишчӑн завхозне халӑх 
сучӗн хак пама тивӗҫлӗ. Ытти ҫынӗсене районти 
ҫутӗҫ пайӗ хак парӗ. Анчах, калама астуман епӗр, 
ҫав ҫынсемшӗн райҫутӗҫпайӗн тимсӗрлӗхӗ нимӗц- 
рен те хаклӑ тӑраГ.



П Е Р  В Е Р Е Н С Е Н
Харлампйев—Еягер ӳкерчӗкв.

Мӗн ес, Петр Степанчӑ, анасласа ларатӑн? Дйӑх килет-и мӑн?
Дйӑх килет ҫав. Кӑнтӑрла ҫывӑрма вӗреннӗ те, пӗртте пӑрахаймастӑл. 
Кӑнтӑр тӗлӗнче ӑҫта ҫывӑрса пурӑннӑ вара есҫ?
Унччен вулав ҫуртӗнче ӗҫленӗ вӗт епҫ,



ВИҪЕ ТУС
Вӗсем виҫҫӗшй виҫӗ аннерен ҫуралнӑ пулсан 

та, пӗр тӑвансем пек пурӑннӑ. Вӗсем писател те, 
художник те, артис та мар. Анчах ҫапах та ли- 
тературӑпа искусствӑ пуҫлӑхӗсем пулнӑ. Пӗрне 
чӑваш литературипе искусстви „ветеранӗ" йатне 
панӑ. Тепри — чӑваш парторганизацин историне 
ҫыркаланипе „профессора" тухма хатӗрленнӗ. 
Виҫҫӗмӗшӗ — вилнӗ писателсемпе поетсене шы- 
раса тупса, чӗртсе тӑратасшӑн ҫуннӑ. Ҫакӑнса, пе- 
рӗнсе вилнӗ поетсене: „пролетари поечӗсем" те- 
се кӑшкӑрнӑ. Вӗсем ҫинчен „Кӑвар чӗресем“ те- 
се, ста¥йасем ҫырса хаҫатсем ҫинче ҫапса кӑ- 
ларнӑ.

Писател, художник мар пулсан та, виҫҫӗшӗ 
те чӑваш писатӗлӗсен, художникӗсен сойузӗсенче 
члента тӑнӑ. Пӗри художниксен сойузӗн правле- 
ни председатӗлӗ, тепри писателсен сойузӗн пред- 
седателӗ, виҫҫӗмӗшӗ пӗтӗм чӑваш искусствин на- 
ча^ьникӗ.

— Пӑхӑр-ха, пӗтӗм искусствӑ пирӗн алӑра 
вӗт, — тесе мухтаннӑ Тимӗрҫӗ хушаматли, шӑлне 
утӑ ҫийекен сурӑх пек кавлесе.

— Ахал)тен мар вӗт пире правитӗлствӑ „Ве- 
теран“ йатне панӑ, — тесе ҫирӗплетнӗ Ылттӑнҫӑ 
хушаматли, хм-хм ӳсӗрсе. Хӑйӗн сӑнӗ пиҫсе ҫит- 
нӗ помидор пек хӗп-хӗрлӗ. Кашни ҫул чире пер- 
се ик-виҫӗ уйӑх хушши курортсене кайса пу- 
рӑннӑ.

— Епӗр пур чухне пире нимӗнле пӑрҫа та 
ҫыртаймӗ, — тесе мухтаннӑ Мбтри йатли шӗвӗр 
йанахне чӗтретсе. Ку вара мӗн чул курортсене 
ҫӳресен те нимпе мӑнтӑрланаймас¥, мӗншӗн те- 
сен сакӑр ҫултан пуҫласа вӑтӑр ҫула ҫитиччен 
йалан студент пулса вӗреннӗ.

Ҫак виҫӗ тус вӗсем ӗҫкӗре те, ахал) чухне те 
пӗрле. Арӑмӗсем те кашни канмали кун пӗрле 
нуҫтарӑннӑ.

Вӗсем мунчана та пӗрле ҫӳренӗ. Мунчаран 
тухсан пӗр сӗтел хушшине ларса сӑра ӗҫнӗ:

— Ыран хӑнана пырӑр, — тесе пӗрне-пбри  
чӗннӗ. Вӗсене виҫҫӗшне урамра та, мунчара та.

хватерӗсенче те, ху¥ те хӑҫан та нӗрле курма 
пула¥.

— Ҫуралсан вӗсен кӑваписене пӗр ҫӗре нуҫ- 
тарса ҫыхнӑ пул), — теҫҫӗ вара ҫынсем.

Пухусенче те вӗсем пӗрле. Кам та пулсан вӗ- 
сене хирбҫ сӑмах тухса каласан виҫҫӗшӗ те сик- 
се тӑрнӑ та:

— ■ Мӗнле ҫӑвар уҫса калама хӑйатӑн есӗ пи- 
рӗн ҫинчен. Намӑссӑр! Епӗр камсем, пӗлетӗн-и? 
Ку, ветеран. Ку профессор. Епӗ! шӑлне кавле- 
се кӑшкӑрнӑ Тимӗрҫи.

Сӑмах калама пуҫланӑ ҫын ҫӑварне вӗри йаш- 
ка сыпнӑ пек шӑп пулнӑ:

Калама йурамас¥ пулсан, каламӑп еппнн,— 
тесе хӑй вырӑнне кайса ларнӑ.

Вӗсем пӗрне-пӗри хушаматпа чӗнмеҫҫб. „Ар- 
кади Иванч, Иван Данилч, М ӗтри М ӗтрич“, те- 
се ҫеҫ тӑраҫҫӗ.

Кӑшт парӑнакан ҫынсене вӗсем хӑйсен май ҫа- 
вӑраҫҫӗ: „Есӗ в ӗ т т а л а н т “, тесе мухтаҫҫӗ.

Вӗсен пурнӑҫ пыл та ҫу. Ҫамрӑк писателсене 
хӑйсен май ҫавӑраҫҫӗ.

Вӗсем укҫаран аптӑраса пурӑнман. Кашникан- 
мали кун вӗсен хватерӗсенче ӗҫкӗ.

Нумай ҫулсем хушши вӗсем литературӑпа ис- 
кусствӑна хӑйсен аллинче тытса усрарӗҫ. Кӑҫал 
шалчисем тулчӗҫ.

— Иван Данилч, мӗншӗн нуҫна усрӑн? — те- 
се ыйтрӗ Ылттӑнҫӑ хушаматли Тимӗрҫӗрен.

■ Ман арӑм — шпион, хама буржуалӑ нацио- 
налис тесе партирен кӑларчӗҫ, — терб Тимӗрҫб 
ӳкнӗ сассипе.

— Мана та кӑларчӗҫ, ~ терӗ Ылттӑнҫӑ хӑш 
сывласа...

— Пӗтрӗмӗр. Профессора тухаймарӑмӑр. Ма- 
на та националис туса партирен кӑларса йачӗҫ,— 
терӗ Мбтри куҫне мӑч-мӑч хупса.

Халӗ ӗнтӗ ҫав виҫӗ тус курӑнмаҫҫӗ. Хӑйсен 
хватерӗсенче кашкӑрсем пек пытанса лараҫҫӗ.

Данилов—Чалдун.

□  □  □

Иала нултарат

— Ех, ачам, пайан шыв патне кайса килмесӗр председатвл ҫинчен ,К *пкӑна“ ҫырса йатӑм та, 
йала култаратӑн. халб „Капкӑн* килсен ӑна вуласа йал кулчӗ.

— Чӑн анне, йал кула¥, Пӗркун хамӑр йалти йв. Т.

М А Л Т А Н А Х  Х Ӑ Р А Т А Т

Есӗ пӗлместӗн-и, „Капкӑн“, ннрӗн йалта тата 
виҫӗ уйӑхран, 1938 ҫулхи йанвар уйӑхӗнче, мӗнле 
ӗҫ пулса иртет-ши? Манӑн халех ҫав пулас ӗҫ 
ҫинчен Канаш районӗнчи „Социалисӑмшӑн* хаҫат
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редакцине ҫырса йарасчӗ. Мӑншӗн теееы, ҫав пу- 
лас ӗҫ ҫинчен ӗҫӗ пулсан тин ҫырса йарсан, „Сан 
заметку кайа йулнӑ*,—тесе пӗлтересрен хӑратӑп.

В. Смирнов.



КонтроЛ)Ор пунктне ҫитес умӗн
Хврлампйев—Внгер ӳкерчӗкӗ.

ШОФЕР:—Ку номӗр мана йӑлт тарӑхтарса ҫитерчӗ... 

Марк Твен

МӖНЛЕ МАНА ГУБЕРНАТОРА СУЙЛАРӖҪ
Темиҫе уйӑх кайарах мана мистер Джон Т. 

Смнт тата мистер Бленк Дж.Бленк кандидатурисене 
хирӗҫ губернатора суйлама кандидатурӑна тӑрат- 
рӗҫ. Хам шутланӑ тӑрӑх, манӑн репутаци госпо- 
дасенчен чылайах лайӑх. Ҫак господасем хӑҫан 
та пулин ырӑ йат илтсе курнӑ пулсан, вӑл кун- 
сем вӗсемшӗн такҫанах иртсе кайнӑ. Йулашки 
ҫулсенче вӗсем тӗрлӗрен ирсӗр ӗҫсем туни уҫ- 
ҫӑнах палӑрнӑ. Анчэх, хамӑн тӳрӗ пурнӑҫпа мӑ- 
наҫланса, противниксенчен вӑрттӑн кулнӑ саман- 
трах, ман телейӗме темле таса мар йухӑм пӑтрат- 
са йачӗ— ман хушамат ҫак господасен хушамачӗ- 
семпе пӗрлех илтӗнме пуҫларӗ. Епӗ пӑшӑрханса 
кайрӑм. Вара ҫакӑн ҫинчен асаннене ҫырса пӗл- 
тертӗм. Унӑн отвечӗ хӑвӑрт та татӑклӑ пулчӗ. 
Вӑл мана ҫапла ҫырса пӗлтерчӗ:

„Хӑвӑн пурнӑҫӑнта есӗ намӑс курмали ӗҫ 
пӗре те туман. Хаҫатсене лайӑх пӑхкала, вула 
вӗсене, вара есӗ ҫав Смитпа Бленк господасем 
мвилескерсемне пӗлӗн, вара есӗ хӑвах ҫав ир- 
сӗрсемпе тупӑшма пултарассипе пултарас ҫукки- 
не курӑн".

Шухӑшӗ хамӑннк пекех. Ҫак ш с  епӗ пӗр ми-

нут та ҫывӑрмарӑм. Ирхи апат хушшинче хаҫат- 
сене шикленӳлбн уҫкаласа пӑхнӑ хушӑра, епӗ пӗр 
заметкӑ ҫине такӑнтӑм, ӗненӗр мана, ӑна вулич- 
чен епӗ нихҫан та ҫавӑн пек тӗлӗнсе курманччӗ. 
Акӑ мӗн ҫырнӑ унта:

Суйса тунӑ ӗҫе.—Халӑх умне губернатор 
кандидачӗ пулса тухнӑ май, мистер Марк Твен 
хӑйне 1863 ҫулта Вакавакре, Кохинхинре 34 свн- 
детел вӑл мӗнле суйа свидетел пулнине тытин 
ҫинчен ӑнлантарса памӗ-ши?

Вӑл ун чухне пӗр тӑлӑх хӗрарӑмран тата унӑн хӳ- 
тӗлӗхсӗр ҫемйинчен ҫук пурнӑҫран чухӑн, пӗртен- 
пӗр пулӑшу пулса тӑракан банансем ӳсекен пӗчӗк 
катине пусмӑрласа туртса илесшӗн пулнӑ. Мистер 
Твен ку истори ҫинчен аслӑ халӑх умӗнче каласа 
памашкӑн тивӗҫлӗ, мӗншӗн тесен, вӑл халӗ халӑх 
хушшинчен сасӑсем пухма шыра¥. Тӑвӗ-ши ҫак 
ыйтӑва хирӗҫ вӑл мӗн те пулин?—тетпӗр епӗр“.

Тӗлӗнсе кайнипе епӗ кӑшт ҫеҫ ҫурӑлса кайай- 
марӑм. Мӗнле хӗрхенӳсӗр, хайар айӑплу. Епӗ 
нихӑҫан та Кохинхинӑна курманҫке! Вакавак ҫин- 
чен те епӗ нихҫан та илтмен! Банансен кати те, 
кенгуру та, маншӑн пулсан пер пекех, Епӗ ним
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тума пӗлми пулса урса кайрӑм, анчах нимӗскер 
тума та хал ҫук. Ним тума пелменнипе епӗ ку- 
нӗпе ӗҫсӗр ҫӳресе иртертӗм. Тепӗр ирхине ҫак 
хаҫатах тата ҫакӑн пеккине пичетлесе кӑларнӑ: 

.П аллӑ ӗҫ.—Калас пулат, м-р Твен Кохинхи- 
нӑра суйа свидетеле тӑнӑ ӗҫ пирки ним шавла- 
масӑр тӑра¥-ха“,—тенӗ.

Унтан „Газета“ ҫакӑн пек заметкӑпа тухрӗ: 
„Пӗлесчӗ. Губернатора суйланас текен ҫӗнӗ 

кандидат хӑйӗн сограждӑнӗсене пӗр пӗчӗк ӗҫ 
ҫинчен ӑнлантарса параймӗ-ши? Монтанӑра барак- 
ра пурӑннӑ чухне унӑн йулташӗсен хутран-ситрен 
вак йапаласем ҫухалкаланӑ. Ҫак йапаласене йала- 
нах мистер Твенҫум ӗнче, йе унӑн „чемоданӗнче* 
тупса пынӑ. Вара ун йулташӗсем, ӑна ӑса кӳр- 
тес тесе, тикӗт сӗрсе вараласа мамӑк тӗк ҫине 
вырттарса йӑвалантарнӑ та, патак ҫине утлантар- 
са чуптарнӑ, унтан ӑна лагертен тухса кайма 
сӗннӗ. Ҫак ӗҫ пирки вӑл мӗн калама пултарӗ-ши?“.

Ҫакӑнтан ирсӗртереххи тата мӗн пулма пул- 
тарат-ши-ха?

А раМ онтанӑра хам пурнӑҫра епӗ пулман та-ҫке1 
Ҫакӑн хыҫҫӑн ман ҫинчен ҫак хаҫат йаланах 

,Т вен , Монтан вӑрри“, тесе ҫырма пуҫларӗ.
Епӗ хал) хаҫатсене айӗнчен ҫӗлен сиксе ту- 

хасран хӑранӑ пекех хӑраса уҫкалакан пултӑм. 
Пӗррехинче ман куҫсем тата ҫакӑн пеккине кур- 
чӗҫ:

„С уйалӑха палӑртнӑ. Свидетелствӑсем тӑрӑх, 
Файв Пойнтсри есквайр Майкел 0 “ Фланаган 
тата Уотер-Стритри мистер Кетти Меллиген 
присагӑ туса каланӑ тӑрӑх, м-р Марк Твен пи- 
рӗн благороднӑй йалавҫӑ Бленк Дж. Бленкӑн 
пурте ыррӑн асӑнакан аслашшбне аслӑ ҫул ҫин- 
че вӑрӑ-хурахла ӗҫсем тунӑшӑн ҫакса вӗлернӗ 
тесе намӑса пӗлмесӗр сӗмсӗрленсе саракан хыпар 
суйа пулнӑ, вӑл сӑмахсенче тӗрӗслӗх мӗлки па- 
чах ҫуккине халӗ тупнӑ ӗнтӗ. Хӑшпӗрисем по- 
литикӑ йенӗпе хӑйсемшӗн ӑнӑҫлӑ ӗҫсем тӑвас 
тесе тупӑксенче выртакан вилнӗ ҫынсене те тӗ- 
кӗнсе, вӗсен хисеплӗ йачӗсене те варлама хӑтла- 
наҫҫӗ. Ҫак путсӗр суйа сӑмах вилнӗ ҫыннӑн ним- 
айӑпсӑр тӑванӗсемпе тусӗсене мбн таран терт- 
лентерни ҫинчен шухӑшласан, епӗр тӳсмеле мар 
Пӑлханатпӑр, кун пирки тарӑхан публикӑна епӗр 
елек саракан ҫынна татӑклӑн тата саккуна пӑхӑн- 
масӑрах тавӑрма чӗнес патнех ҫитрӗмӗр. Анчах, 
ҫук, апла тӑвас мар-ха! Ӑна хӑйӗн совӗҫӗ тӑрӑх 
асапланма хӑварар (анчах, публикӑ суйа сӑмах 
саракана тарӑхса хӗнесе сийенлетсен, ӑна нимӗн- 
ле приҫажнӑйсем те, ку такамшӑн та паллӑ, ун- 
шӑн айӑпламӗҫ, уншӑн нихӑш суд та айӑпламӗ, 
тесе шутламала)“,— тенӗ.

Ҫак сӑмахсем ҫивӗч пулчӗҫ. Ҫав каҫах манӑн 
васкаса вырӑн ҫинчен тӑрса, хыҫалти алӑкпа 
шӑппӑн кӑна тухса тармала пулчӗ. Ҫак вӑхӑтра 
„тарӑхса кӳреяекен халӑх" кӗпӗрленсех малти 
алӑкран кӗме пуҫларӗ, вӑл мана курайманнипе 
хӑй ҫулб ҫинчи сӗтел-пукансене, чӳречесене ҫб- 
мӗре-ҫӗмӗре пынӑ, йӑтма май пур йапаласене 
йӑтса илсе кайнӑ. Тбрбссипе каласан, епӗ мистер 
Бленк аслашшӗ ҫинчен нихӑҫан та суйа сӑмах 
сарман, тесе алла библи ҫине хурсах, тупа тума 
пултаратӑп. Унпа сахал пулсан: епӗ ун ҫинчен 
илтмен те, ҫак кунпа сехете ҫитиччен вӑл ман 
асра та пулман!

(Самах майӗ каласан, малашне мана хаҫат:
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„Твен, вилнӗ ҫынсене тӗкӗнекенскер“,—тесӗ чӗн- 
ме пуҫларӗ).

Хаҫатра асӑрханӑ тепӗр статйа ҫакӑн пек 
пулчӗ:

„Йуратнӑ кандидат. М-р Марк Твен, ӗнер 
каҫхине незавиҫимӑйсен митингӗнче чаплӑ сӑмах 
тухса каламаласкер, вӑхӑта ҫитеймерӗ. Емелекен 
врачран килнӗ телеграммӑ тӑрӑх, ӑна ӗрӗхсе кай- 
нӑ лашасем таптанӑ, унӑн урине икӗ ҫӗртен хуҫ- 
са пӑрахнӑ, ҫынни калама ҫук асапланаГ, тесе суй- 
рӗҫ. Незавиҫимӑйсем хӑйсен йалавне тытса пыма 
суйланӑ ҫын ҫухалнин чӑн сӑлтавӗ мӗнлине пӗл- 
мен пек пулса пур__майпа та ку ӗҫе сӗрсе лар- 
тасшӑн тӑрӑшрӗҫ. Ӗнер каҫхине м-р Твен пурӑ- 
накан гостиницӑна вилнӗ пек пӗр ӳсӗр ҫынна 
илсе кӗчӗҫ. Халӗ ҫак выЛ)ЗХ пек ӗҫсе ӳсӗрӗлнӗ 
ҫын Марк Твен хӑй пулманнине тӗрӗссӗн кӑтарт- 
са парасси незавиҫимӑйсем ҫинче тӑрат. Йулаш- 
кинчен, епӗр вӗсене тытрӑмӑрах. Пӑркаланни 
кунта пулӑшас ҫук. Халӑх сасси кунта аслати 
пек хыттӑн: „Ҫав ӳсӗр ҫын кам пулнӑ?“—тесе 
ыйта¥.

Хам йат ҫавӑн пек ирсӗр ӗҫе хутшӑнса кайни 
мана пӗр минутлӑха ӗненмеле мар, пачах ӗнен- 
меле мар туйӑнчӗ. Епӗ йулашки хут сӑра, ерех, 
йе ҫавӑн пек йапала тутанса пӑхнӑранпа виҫӗ 
ҫул иртнӗ!

(Ҫак хаҫатӑн тепӗр,^ кӑларӑмӗнче епӗ хамӑн 
ҫӗнӗ йата „м-р Твен—Еҫкӗ Урмӑшӗ"— тенине ву- 
ласа пӗлтӗм).

Ҫак вӑхӑтала ман пата тата йатсӑр ҫырусем 
килме пуҫларӗҫ. Вӗсен йаланхи форми ҫакӑн 
пекчӗ:

„Хӑвӑр пата ҫӑкӑр ыйтма пынӑ карчӑка есӗр 
хваттертен тӗксе кӑларса йанӑччӗ. Ҫав карчӑк 
халӗ мӗнле пурӑна¥-ши?

По^ь Прай“.

Йе тата:
„Есӗр мансӑр пуҫне урӑх никам та пӗлмен 

вӑрттӑн ӗҫсем тунӑ. Ҫакӑнта алӑ пуснӑ ҫынна 
хисеплесе темиҫе доллӑр укҫа кӑларса хурсан, 
сире лайӑхрах пулӗччӗ, унсӑрӑн есӗр Генди Енди 
ҫинчен хаҫат урлӑ пӗлӗр“,—тенӗ.

Ҫырусем пурте ҫаксем йевӗрлӗччӗ: Вулакана 
кирлӗ пулсан, епӗ тӗслӗхсене вӗҫӗмсӗрех кӑтарт- 
ма пултарӑттӑм.

Часах республиканцӑсен тӗп хаҫачӗ мана мас- 
сӑлӑ взаткӑсем пара-пара пурӑннӑ тесе „айӑпла- 
р ӗ “, демократсен йертсе пыракан хаҫачӗ ман 
ҫумма йӑвӑр шантажлӑ ӗҫ „ҫыпӑҫтарса“ хучӗ.

(Ҫак майпа епӗ тата икӗ йат илтӗм: „Твен— 
ирсӗр взйаточник", „Твен—сӗмсӗр ш антажис’ ).

Ҫак вӑхӑталах тата айӑпланисем ҫине „ответ“ 
паманни пирки ҫухӑрашу пуҫланса кайрӗ. Вара 
партири хамӑн пуҫлӑхсемпе редакторсем мана 
малала та чӗнмесӗр тӑни саншӑн политикӑ тӗ- 
лӗшӗнчен пӗтни пула¥, тесе пӗлтерчӗҫ. Вӗсем 
калани тата ҫирӗпрех пултӑр тенӗ пек, тепӗр 
куннех пӗр хаҫатра акӑ мӗн тухрӗ:

„Пӑхӑр-ха ҫак ҫын ҫине!—Незавиҫимӑйсен 
кандидачӗ халӗ те чӗнмест. Мӗншӗн тесен, унӑн 
калаҫма халӗ ҫук. Ӑна айӑпланисем тӗрӗс пулнӑ, 
вӑл чӗнмесӗр тӑни пирӗн айӑпланисем тӗрӗссине 
тата тепӗр хут ӗнентереҫҫӗ, ҫапла ӗнтӗ вӑл хаЛ)ХИ 
самантра ӗмӗр-ӗмӗрех тӑрӑ шыв ҫине кӑларнӑ 
ҫын пула¥. Незавиҫимӑйсем, пӑхӑр ӗнтӗ хӑвӑр 
кандидат ҫинеӐ^Щӑхӑр Сӗмсӗр Сутӑнчӑк ҫине!



Монтан Вӑррин ҫине! Вжанӗ Ҫынсӗне Тӗкӗне- 
кенскер ҫине! Каснӑ-лартнӑ Еҫкӗ Урмӑшӗ ҫине 
пӑхса савӑнӑр! Хӑвӑрӑн Ирсӗр Взйаточникӗре 
пӑхӑр! Хӑвӑрӑн Сӗмсӗр Шантажисӑра пӑхӑр! Ун 
ҫине пӑхӑр та лайӑх кӑна шутласа илӗр, унтан 
хӑвЗра-хӑвӑр калӑр: хӑйӗн ирсӗр преступленийӗ- 
семпе нумай хӑрушӑ йатсем илнӗ, тата хӑйӗн 
преступленийӗсенчен пӗрне те пулин сирсе пӑ- 
рахма ҫӑварне уҫсйман выл^ӑха хамӑрӑн тӳрӗ 
сасӑмӑрсене пама пултаратпӑр-и? тей ӗр“.

Ҫак ӗҫсенчен ниҫта пӑрӑнса кайма ҫуккине ку- 
ра, епӗ тарӑнӑн кул^анса, хам ҫине пӗр айӑнсӑр 
тийенӗ айӑпсемпе сӗмсӗр суйалӑхсем ҫине „от- 
вет“ хатӗрлеме тытӑнтӑм. Анчах епӗ ку ӗҫе 
вӗҫне ҫитереймерӗм, мӗншӗн тесен, ирхине ха- 
ҫат ҫӗнӗ тискерлӗхпе, ҫӗнӗ ирсӗрлӗхпе тухрӗ. 
Хаҫат мана ӑссӑр йулнисен прийутне, ҫыннисемпе 
пӗрлех, тбртсе ҫунтарса йанӑшӑн хыттӑн айӑпла- 
нине тухрӗ. Ҫакӑ ӗнтӗ мана пачах хӑратсз ӳкер- 
чӗ. Унтан мана пурлӑхне туртса илес шухӑшпа 
пиччене вӗлернӗшӗн айӑпларӗҫ, пичче виллике 
тупӑкран кӑларса пӑхма татӑклӑн ыйтрӗҫ. Ҫакӑ 
мана сӗм пӗлми ку./ьантарчӗ. Ҫитменнине тата

мана ачасен прййутӗнче попечитӗл пулса ӗҫлемӗ 
чухне хамӑн хурӑнташсене—шӑлсӑр тата йӳтесе 
кайнӑ ватӑсене апат пӗҫерекенсем пулма тар* 
тытнӑ, тесе айӑпларӗҫ. Епӗ ҫапах иккӗленсе... 
иккӗленсе тӑтӑм... Вара, йулашкинчен, ман ҫине 
тийенӗ ирсӗр хӗсӗрлӳсен йулашки ӗҫне ҫапла 
майлӑ туса тӗлӗнтерчӗҫ: митингри халӑх умӗнче 
тем тӗрлӗрен ӳтлӗ тата тем тӗрлӗрен ҫӗтӗк тум- 
тир тӑхӑннӑ пӗчӗк ача, естрадӑ ҫине улӑхса: 
„атте!“ тесе ҫухӑрашса, ман чӗркуҫҫисенчен ур- 
тӑнма пуҫларӗ.

Вара епӗ тӳсеймербм. Епӗ пӑрӑнтӑм. Н)йу- 
Иорк штатӗнче губернатор суйлас тӗлӗшпе пы- 
ракан суйлзв кампани условийӗсене йурӑхлӑ пу- 
лаймарӑм, вара ҫавӑнтах хам кандидатурӑна пӑ- 
рахӑҫласси ҫинчен ыйту ҫырса йатӑм. Ыйту айне 
тарӑхса ҫапла ҫырса: „Сире хисеплесе, сирӗн
ӗлӗк тӳрӗ те лайӑх ҫын пулнӑскер, халӗ:—

С. С. С ,М. В., В. С. Т., Ӗ. У., И. В. тата С. Ш. (Сӑ- 
махне Сӗмсӗрӗн Сутаканскер, Монтан Вӑрри, 
Вилнӗ Ҫынсене Тӗкӗнекенскер, Ӗҫкӗ Урмӑшӗ, 
Ирсӗр Взйаточник, Сӗмсӗр Ш антажис)—„Марк 
Т вен“,—тесе алӑ пусрӑм.

Афишӑсене пула

Алӑка ҫӑрасӑрах питӗрсе карӗҫ.
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Кусар Куҫми
Кусар Куҫми пирӗн учрежденине икӗ ерне ка- 

йарах кнлсе кӗчӗ. Килсе кӗчӗ т е —тӳрех палка- 
кансемпе, ӗлекҫбсемпе тата тӗрлӗ сӑмах акса ҫӳ- 
рекенсемпе тытӑҫса ӳкрӗ. Кирек хӑҫан та, кирек 
ӑҫта та вӑл ҫав вӑрӑм чӗлхелӗ ҫынсене ылханат.

Акӑ пайан та ҫаплах пулчӗ. Кӑнтӑрлахи апат 
тунӑ вӑхӑтра Кусар Куҫми столовӑйӗнче уҫӑ кӑ- 
мӑллӑ Уҫӑна курчӗ.

— Ну, лекрӗ те пайан! —терӗ лешӗ Кусар Куҫ- 
мнпе йунашар сӗтел хушшине пырса ларса.—Суха 
тунӑ чухнехи пекех ӗшентӗм. Иртенпе ниҫта тух- 
масӑр чакаланса лартӑмӑр. Ӗнсе хыҫма та вӑхӑт 
пулмарӗ...

Куҫма ҫӑварне хыпнӑ ҫӑкӑр таткине сӗтел 
айӗнчи корзинӑ ӑшне сурса кӑларчӗ те Уҫӑп йен- 
неле ҫаврӑнчӗ.

— Мӗн пулчӗ?—терӗ вӑл калаҫупа сасартӑк 
интересленме тытӑнса.

—  Ытлашши нимех те мар т а . . . - т е р ӗ  Уҫӑп, 
темшӗн Куҫма ҫ ч:е шикленерӗххӗн пӑхма тытӑн- 
са.—Местком ӗҫне тӗрӗслесе тухрӑмӑр. Пӑртак 
растратӑ пекки те палӑрчӗ никак.

Кусар Куҫми калаҫупа интересленнӗҫем инте- 
ресленсе пычӗ.

— Местком председателӗн Козловӑн-и?—терӗ 
вӑл ҫийес аиатне ҫимесӗр сӗтел хушшинчен тух- 
■ а .—Чылайах-и? Миҫе тепкӗ?

— Вӑтӑр виҫҫӗ,—терӗ те Уҫӑп, буфет йенне- 
лг утрӗ.

Кугар Куҫми васканипе Уҫӑп тарелкки ҫинчи 
ҫур кило калбаснне кӑсйине персе чикрӗ те ура- 
мала тухса карӗ. Унтан тем сӑлтавпа кайала ҫав- 
рӑнса учрежденине вӗҫтерсе кӗчӗ.

— Пӗлменччӗ,—терӗ в1л клуб алӑкӗ умӗнче 
пирус туртса тӑракан Сидоров патне ҫитсе ча- 
рӑнса.—Енӗ халиччен ӑна йӗркелӗ ҫын тесе шут- 
ланӑ. Анчах вӑл та ҫав палкакансен, сӑмах сара- 
кансен ушкӑнӗнченех иккен. Лещсем те, ку та—

' нӗр  пулӑ пуҫех. Хамра ирӗк пулас пулсан, епӗ 
вӗсене пер ҫын йулмиччен Робинзон Крузо пу- 
рӑннӑ утрав ҫине кай а йарӑттӑм...

— Кхм1—ӳсӗрсе илчӗ Сидоров Кусар Куҫми 
ҫӑварӗнч н пӗр вӗҫӗмсӗр тухакан сӑмахсене чарма 
хӑтланса —Кх.ч:!. Кама хӑрататӑн ҫак есӗ, Куҫма 
Петрович?

Куҫ.ма Сидоровран парт! пӑрӑнса пӗр сӑмах 
чӗнмесӗр клуба кӗрсе карӗ.

- -  Ф ф у^-терӗ  в '1л сценӑ ҫывӑхӗнче плакатсем 
кур а тӑракан Иванов патне пырса тӑрса. - В ӑ т  
Уҫӑп те В.1л тӳрӗ ҫын те ес ӑна. Пайан местком 
еҫне тӗрӗс <есе тухнӑ имӗш те, Козлов 133 тенкӗ 
растратӑ тунине палӑртнӑ. Ҫавӑн ҫинчен паҫӑртан- 
на пӗр ҫирӗм ҫынна та ытла пӗлтерчӗ пуД) ӗнтӗ. 
Тфу! Пула¥ те мӗн кайа йулнӑ елемент. Сидоро- 
вӗ те тата...

Иванов Кус ;р Куҫми ҫине темӗнле пушӑ вы- 
рӑна пӑхнӑ пек, куҫне хӗсереххӗн пӑхса илчӗ те, 
нӗр сӑ.мах чӗнмесӗр малала утрӗ.

Библиотекӑ алӑкӗ умӗнче Петрова тӗл пулчӗ.

— Ффу!—терӗ вӑл каллех, ку та лешсем пек 
хӑйне итлесе пӗтермесӗрех пӑрахса кайасран ӑна 
пиншак тӳминчен ты тса.—Вӑт шанса кала ес Уҫӑ- 
па пӗр-пӗр сӑмах. Ыранах пӗтӗм хулана пӗлте- 
рет... Козлов 233 тенкӗ растратӑ тунӑ, тет, имӗш 
те,—ҫӗр тенкине ӗҫсе пӗтернӗ тет пулас, ыттине 
вара хӗрсемпе кино-театрсене ҫӳресе пул) ӗнтӗ,— 
ҫавӑн ҫинчен Уҫӑп (мур илесшӗ) кашни ҫынна ка- 
ласа палмаса ҫӳрет. Паҫӑр ман пата пычӗ те: 
„Ҫапла, ҫапла, тет, Козлов пӗр ерне хушшинче 
233 тенкӗ растратӑ тунӑ, тет. кулленех арӑмне 
хӗнет, тесе калаҫҫӗ“, тет. Ффу!.. А Сидоровпа 
Иванов тата. Куҫкӗретӗнех Уҫӑпа хӳтӗлеҫҫӗ. Па- 
ҫӑр Уҫӑп пирки тарӑхса ка.^аҫма тытӑнтӑм та ма- 
на хӑтӑрса тӑкрӗҫ.

Хӑй ӗҫлекен пӳлӗм умӗнче Куҫма Араслан Пе- 
тӗрне курчӗ. Ха.ъхинче тӳрех ӗҫрен пуҫласа йа- 
чӗ вӑл:

— Илтмен-и? Козлов ерне хушшннче 333 тен- 
кӗ растратӑ тунӑ тет мӗн те, ҫавӑн ҫинчен Уҫӑп 
пӗте.м ҫынна каласа ҫӳрет. Ҫӑварне чакак вӗҫсе 
кӗмелӗх карнӑ та— „Апла та, капла та, Козлов 
333 тенкӗ растратӑ тунӑ, арӑмне хӗнет, хӗрсемпе 
кулленех кинона кайа¥“, тесе ҫӳрет. Вот е^ ӑна 
ш ш са пӗр-пӗр вӑрттан сЭмах кала ӗнтӗ. Йура- 
мас¥ к пла, Петӗр тусӑм. Уҫӑп ҫинчен ҫитес 
пухурах сӳтсе й .вас пула¥. Сидоривпа Иванов 
ҫинчен те ыйту лартсан пырат...

Тепӗр минутран пирӗн Куҫма вуламали залӑри 
ик5 шкап хушшине стена ҫумне ҫааса х^нӑ „ССР 
Сой>зӗн Аслӑ Советве суйламали Положенине“ 
вуласа тӑра ан ҫын пагне пырса ҫитрӗ. Шкапсен 
хушшйпе ҫыннӑн пурӗ те сарлака ҫурӑмӗ ҫеҫ ку- 
рӑнат. ■■' уҫма шкан ҫумне пырса тайанса хӑйӗн 
тарӑхуля калаҫуне пуҫласа йачӗ;

— Илт.мен-и, йулташ? Козлов 433 тенкӗ рас- 
тратӑ тунӑ, тет мӗп те, Уҫӑп ҫавна пур ирген- 
ҫӳренсен.л те каласа ҫӳреме тытӑянӑ. „Апла та 
капла,— тесе ҫӳрет, —Козлов виҫӗ кун хушшинче...“

Шкап патӗнчи ҫын Куҫма йеннеле ҫаврӑнчӗ. 
Ун ҫ не пӑхрӗ те тӗлӗн .ех  кайр , мӑчтарӑн. Шкап 
хыҫӗнчи ҫын шӑп кӑна... Уҫӑп пулса тӑнӑ иккен. 
Уҫӑп „крууго.м!" тесе нӗр сӑмах чӗнмесӗрех алӑк 
йегнете туналарӗ. Васкаса алӑк уҫма ӗлкернӗччӗ 
кӑна в - 1, хӑйне хирӗҫ: мадтан—Иванов, унтан— 
Сидоровпа Петров пырса кӗчӗҫ. Малала кӗскен 
калӑпӑр— пырса кӗчӗҫ те вӗсем Кусар Куҫмине...

— ...епӗ ӑна хула леш хӗрӗнчи пӗр учрежде- 
нире т -л пултӑм. Вӑл халӗ унта ӗҫлет иккен. Куҫ- 
ма, пирӗн учрежденири пекех, унта т тӗрлӗ 
палкаса ҫӳрекенсемпе кӗрешет. Вӑл манпа питӗ 
те кӑмӑллӑн калаҫрӗ.

... Епӗ ҫав палкаса ҫӳрекенсене питӗ тарха- 
тӑп. Анчах чылай ҫӗрте палкакансе.мпе кӗрешес 
ӗҫе йӑпӑш ӑнланаҫҫӗ. Са.махран, ҫак учреждени- 
рех ак1: палкакансемпе кӗрешес вырЭнне мана 
йатяама пуҫларӗҫ,—терӗ вӑл.

X. Сухари-Митаксе.ч.
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Урампа иртсе пынӑ чухне мана Елӗк районӗнчи 
Ҫулавӑҫ йалӗнче вӗрентекен Колчеданов учител 
хӑй патне чӗнсе кӗргрӗ.

Малала иртсе ларсанах пирӗн иксӗмӗр хушӑра 
кал-ҫу пуҫланчӗ. Пӗр ҫур сехет калаҫса ларнӑ 
хыҫҫӑн, ҫакӑн пек ыйту ҫине тухрӑмӑр:

— Кӑҫалхи 16 епӗ 11 ҫул учителре пурӑнатӑп. 
Хам мӗнле методикӑпа тата кам мӗнле методи- 
кӑна вӗрентнике пӗлместӗп. Питӗ те йӑвӑр, теҫҫӗ, 
ӑпа пӗлме. Есӗр пӗлетер и ӑна?

— Ҫук, едӗ 16 методикӑсем ҫинчен пӗлеймес 
тӗп,—терӗм ӑна. Ҫакӑн хыҫҫӑн Колчеданов кӑшт 
шутлам пек турӗ те:

— Темӗнле, те вуланӑ пулнӑ епӗӑна, астЗвайма- 
стӑп, ӗлӗк-ӗлӗкех Пушкинпа Крылов меюдиссем 
пулнӑ, теҫҫӗ, хал^хи вӑхӑтра та вӗ.ен кӗнекисене 
пичетлеҫҫӗ, тенине илтнӗ. Сан>н ҫав методиссен 
кӗнекисе.м пур-и.'

— Методикӑ к-некисе.м ҫук, илемлӗ литера- 
турӑ кӗнекисем пур Кирлех пулсан, иама пулта- 
ратӑп. Анчах вӗсем методиссем мар. Пушкин— 
поэт, Крылов—йуптарусем ҫыракан. Методиссем 
вӗсем кашнийех уйрӑм предметпа мӗнле вӗрент- 
мелине кӑтартса параҫҫӗ тетӗп епӗ Вӑл мана 
каласа пама та ирӗк памарӗ:

— Есӗ нн.мӗн те нӗлейместӗн. Пушкинпа Крьь^ 
лов темӗн каласан. та методиссемех!—тесе хирӗҫме; 
тытӑнчӗ.

Учителех тесе шутлаттӑри есӗр, вулакансем, ӑна?
Учител мар в ’'^, сторӑж пулнӑ. Пӗлесех тесен, 

ачӑ унӑн биографиӑӗ.
Колчеданов 1921 22 ҫулсенче пуҫламӗш шкул

пӗтернӗ. Ун хыҫҫӑн ниҫ.та та Еӗренмен. 1927 ҫулта 
хӑйӗн пӳртне шкула хва.ттер йанӑ, хӑй унта сто- 
рӑж пулса ӗҫленӗ. 1930 ^ҫулта ликвидатора тухнӑ. 
Унтан тата шаларах. Йулашкинчен, пуҫламӗш 
шкулра вӗрентекен учителех пул. а тӑнӑ. 1935 ҫулта 
вӗрентме пӗлменшӗн тата пӗрмайах ӗҫсе ҫӳре- 
нӗшӗн, ӑна Хӗрлӗ Чутай  районӗнче учителрен 
кӑларнӑ.

1936 ҫулта улӑшу ӗн-^нтерӳпе; ,Хӗрлӗ Чутайра 
техникум пӗтертӗм", тесе Е^тӗк районне учителе 
килсе кӗнӗ.

Вэрентет Колчеданов... Анчах районти ҫутӗҫ 
пайӗ нимӗне те вӗренеймерӗ-ха.

Ник. Йарӑндайкин.

Х А К Л Ӑ  К А П К Ӑ И  

(Вулакансеп ҫырӑвӗсем)
Хисеплӗ Капкӑн

А л т зи н  кооперат ивӗн К ӑкш ӑм ри  
ла вк и н ч е  сут ӑ т ум а  прикаш ннк  
тупӑнмасгН. К ооперат ив правлени- 
йӗн председат ӗлӗ Йевҫейев йӑлт  ап- 
т раса ҫитрӗ. А пт ранӑ йенне каш ни  
ла вк а  ҫум не пӗлт ерусем  к ӑ ла р са  
ҫапрӗ.

Об‘явление
П р а вл е н и я  А лгазинско?о  сельпо  

т ребует ся продавец д л я  с. К ук-  
ш ум ской  ла вк и  О плат а по  С 0Г З .А -  
Ш Е Н И Ю . Ж елаю щ им  просим  по- 
дать за я вл ен и е

1 2 1 Х -3 7  г.. П равление.

Ҫ авӑнпа епӗ  ла вк а р а  сут ӑ  т ум а  
килес  т екенсене К а п к ӑ н у р л ӑ  пӗлт е- 
рес  т ерӗм . П ӗлт ерм е к и р л ӗ  те, А  
м ӗн , х а к ӗ  ки лӗш н ӗ  т ӑрӑх. И рт ен- 
ҫУрен ч ухн е  звй а влен и  парсан, ӑш ӑн- 
са т у х м а л а  каш ни л а вк а р а  сут ӑ т у- 
м а  пултарагН. А л ӑ к ӗ у й  х а п х и  пек ех  
у ҫ ӑ  выртагН.

Еӑрнар р. Филиппов.

Капкӑн тусӑм!

Е пӗр Й ет ӗрне районӗнчи  ,К о л -  
х о з н и к  й ул т а ш ӗ ' хаҫат а илсе ву- 
ла р ӑ м ӑ р . К у  ном ӗрт е ӗҫйалкорсен  
за м ет кисече н у м а й  пичетленН пек  
т уйӑнат . Ҫ авӑнпа кам ӑн  ст аЛ йи-

сем т ухн и н е  сана кӑт арт м а, К ап . 
к ӑ н  т усӑм , списӑк т уса йарас т ет - 
пӗр.

1. М . М ихайлое .
2. П. С авиндей.
3. С  М и ха й ло в .
4. Й ак. Точкӑ.
5. С. М их:
6  М . Виш нер.
7. М и х. Р азин .
8 . П  М .
Ҫ ак ӗнт ӗ Й ет ӗрнери ӗҫйалкор- 

сен йы ш лӑ ҫа р ӗ  пулагН. Ҫ ук. А п л а  
ан  ӑ н лан ӑр . Р едакци  секрет арӗ  
М ихайлов , вӑ л а х  Й ак. Точкӑ  т ат а  
М . В иш нер те, х ӑ й е х  пӗр-аӗчнен  
йы ш лӑ м аесӑ пек  курӑнса  тӑратН.

Ш бор, Ф илинпов, Чук.
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Д. МООР ӳкерчвке;

— С асӑ  пар, христа ради.
—  Ҫун, кӗреймвстӗн.

4 .V


