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— Ма ес мана, ҫӳҫ кастарнӑ чухне ку хаҫата вулаттарасшӑн?
— Производствӑна рационализацилеме. Унта аҫа Совет Сойузӗнче пулса иртнӗ суйлавсен итогӗсене пичетлесе 

кӑларнӑ. Вуласа пӑхатӑн та, ҫӳҫ-пуҫ сан шӑрт пек тӑрса кайаТ,—вара касма мана шутсӑр аван пулаТ.



РСФСР Верховнӑй Советне депутата суйлана 
В. И. Лебедӗв-Кумач поет сӑмахӗнчен

Мӗн тери пысӑк савӑнӑҫ пирӗн тӗлӗнмеле илемлӗ 
ҫӗршывра, Сталинла Конституци хӗвелӗ айӗнче 
пурӑнма, ӗҫлеме. Мӗн тери ҫӑмӑл сывлама, мӗн 
тери савӑнӑҫлӑн йурӑ йурланат. .

Ок1 абӗрти социалисӑмлӑ аслӑ ревод)уци халӑхӑн 
мӗн пур ӗмӗтленнӗ ӗмӗтне, ӗмӗр-ӗмӗр кӗтнӗ шан- 
чӑкӗсене, шухӑш-кӑмӑлӗсене пурнӑҫа кӗртрӗ. 
Патша саманин чи тискер вӑхӑчӗсенче пусмӑрта 
асапланса пурӑнакан халӑх хӑйулӑ та ӑслӑ пат- 
тӑрсем пуласса, пусмӑрлӑхпа хӗсӗрлӳве ҫӗнтере- 
кен паттӑрсем пуласса ӗмӗтленме пӗр самантлӑха 
та пӑрахман. Вӑл йумахри пек илемлӗ ҫӗршывсем 
ҫинчен, ирӗклӗхпе чӑнлӑх тата телей йалкӑшса 
тӑракан ҫӗршывсем пуласса ӗмӗтленнӗ, вӑл герой 
пулса тӑракан халиччен палӑрман ҫынсем тата 
халӑха ҫӑмӑл та савӑнӑҫлӑ пурӑнма пулӑшакан 
кавир-самоЛ)Отсемпе скороход-атӑсем пуласса, 
асаймӑҫлӑ йӗкесем пуласса ӗмӗтленнӗ.

Унчухне вӗсем ӗмӗтсемпе йумахсем ҫеҫ пулнӑ. 
Хад) ӗнтӗ пирӗн Совет ҫӗршывӗнче йумахсем 
чӑн-чӑн пурӑнӑҫ пулса тӑчӗҫ, халӑх ӗмӗчӗсем 
пурнӑҫа кӗчӗҫ. Аслӑ та йуратнӑ Сталин пуҫ пулса 
йертсе пынипе ӗҫлекен пирӗн ӑслӑ та хӑйулӑ 
руководитӗлсем йумахсенчи паттӑрсем йевӗрлӗ 
мар-и вара? Вӗсем пире кунран-кун малала, ком- 
мунисӑмӑн ҫутӑ телейӗ патне илсе пымаҫҫӗ-им? 
Пирӗн парти ҫав тери хӑватлӑ, тӗнчере халиччен 
пулман йумахри йевӗр хӑватлӑ вӑйпа сӗткенленсе 
тӑмаст(-и вара? Пирӗн аслӑ та пӗр тӑванлӑ Соци- 
алисӑмлӑ Совет Республикӗсен Сойузӗ—боЛ)ше- 
викла чӑнлӑхӑн ҫӗршывӗ, ирӗклӗ ҫынсен, савӑ- 
нӑҫлӑ та пӗрлешӳлӗ ӗҫӗн ҫӗршывӗ—пӗтӗм тӗн- 
чери ҫӗршывсенчен чи чапли, чи илемли мар-и 
вара? Ахал) ҫынсем, халиччен паллӑ пулман ҫын- 
сем пирӗн ҫӗршывра хӑйсен мӗн пур пек талан- 
чӗсене уҫса параҫҫӗ те геройсем пулса тӑраҫҫӗ.

вӗсене вара пӗтӗм халӑх пӗлет, пӗтӗм халӑх 
йуратат.

Пирӗн чаплӑ авиаци хамӑрӑн хӑватлӑ тӑван 
ҫӗршыва тапӑнас шутпа шӑлӗсене хӑйракан пур 
тӗрлӗ фашисла драконсемпе вуникӗ пуҫлӑ ҫӗлен- 
сенчен сыхланма йумахри кавир-самоЛ)Отсенчен 
лайӑхрах пултарӗ. Пирӗн мӗлйуншар паттӑр 
красноармейцӑсемпе краснофлотцӑсене курас пул- 
сан, йумахри 33 паттӑр, хӑранипе, вилсех кайнӑ 
пулӗчӗҫ-тен. Пирӗн Дуҫӑ Виноградӑвӑн ҫӗршер 
йӗкисем хыҫҫӑн нийепле асаймӑҫлӑ йӗке те ӗлкӗрсе 
пырайрас ҫук. Скороход-атӑсем машинис-криво- 
носӑвцӑсен пуйӑсӗсене хусаҫитейрес ҫук. Йумахри 
асаймӑҫлӑ хитре ҫуртсем те пирӗн строитӗлствӑри 
„асаймӑҫ“—каменщик-орденоносӗц Орлов йулташ 
кӑтартса пынипе ҫиҫӗмлӗ хӑвӑртлӑхпа ӳссе пыра- 
кан ҫуртсемпе танлаштарсан пӗчӗк мӗскӗн ҫурт 
йевӗр ҫеҫ курӑнса тӑраҫҫӗ. Ҫӗр айӗнчи патшалӑха 
та епӗр йумахринчен кайа мар алла илтӗмӗр. Ана 
курас тесен, ҫӗрайӗнчи дворецсем ҫине—метро 
станцисем ҫине пӑхса савӑнмала ҫеҫ.

Пнрӗн совет пурнӑҫӗ пур тӗрлӗ йумахсене те 
таҫта ҫитийех кайа тӑратса хӑвара1. Хуйхӑ-суйхӑ 
амӑшне епӗр хамӑрӑн анлӑ колхоз уйӗсенчен 
айаккала хӑваласа йатӑмӑр, пирӗн чӑнлӑх, пӗтӗм 
халӑх чӑнлӑхӗ. Ҫӗнтерӳлӗ бол^шевикла чӑнлӑх 
ӑҫта пынӑ унта капиталисӑмла тасамарлӑха тӗп 
туса 11ыра1 .

Ҫакӑн пек тӗлӗнмеле чаплӑ вӑхӑтра хӗрме пул- 
тарнӑ таранах хӗрсе пурӑнас, ӗҫлес килет, пӗтӗм 
вӑйа, пӗтӗм пӗлӗве хамӑрӑн аслӑ тӑван ҫӗршыва, 
партийе, халӑха парас килет.

Тӗреклен пирӗн Совет державӗ!
Савӑн ирӗк ҫӗршывӑн ҫынни!
Мухтав—Ленина! Сталина—мухтав!
Партийе—ӗмӗр-ӗмӗр мухтав!

ПАТША САМАНИНЧЕ КАЛАҪНИСЕМПЕ ЙУРЛАНИСЕМ
— Пурӑнатӑр-и?
— Пурӑнатпӑр та, витӗр курӑнатпӑр.

Епӗр макратпӑр, кӳл тӑватпӑр, 
Пуйанӗсем кӗпе ҫӑваҫҫӗ; 
Кӗписем шурӑ кӗпе мӗн,
Ҫав кӗпепе ҫӗре кӗрчӗр-и!

— Утӑ ҫулма ма икӗ ҫава йӑтса кайан? Пӗчче- 
нех-ҫке есӗ?

— Пӗчченне пӗччен те, ара икӗ ҫава илмесен 
ӑҫтан май килӗ? Пӗр ҫави ҫаран хӗрисем туса 
ҫӳренӗ чухнехи ҫапӑҫура ҫапса ватма, тепри— 
ҫулма.

Ҫурӑм хыҫӗнчи ҫуртӑм пур, 
Ал вӗҫӗнчи ҫӑкӑрӑм пур, 
Чӗрне вӗҫӗнчи чунӑм пур,— 
Ӑҫти курак-ҫӑхан килсе 
Ыр курӗ-ши?

Сурхури мӗнле иртрӗ?
Сучӗ пулмасӑр калама пӗлместӗп.

Атте ывӑЛ) пулаччен 
Хӑрӑк турат пулас мӗн,
Кӗрхи ҫилпе ӳкес мӗн,
Ҫурхи шывпа йухас мӗн,
Шыв пуххине кайас мӗн, 

'Ч у х ӑн  хутса ырӑ куртӑр мӗн.

— Йӑван, ӳсӗрскер, кукӑЛ) ҫийес шухӑшпа, 
Макар хӑлхине ҫыртса илнӗ.

— Вара? „
— Макарӗ, Иӑванӗн пӳрнине, ҫӗҫӗпе касса татма 

хӑйайманран, шӑлӗпе ҫыртса татнӑ.



— Сирӗн ҫавасем пирӗн ӗҫре тӳсеймеҫҫӗ.
— Мӗн есӗ!.. Ун пек лайӑх ҫава есӗ ниҫти 

пасарта та тупас ҫук.
— Пӗлтӗр те ҫава сирӗнтенех илтӗм те, ӗҫе 

тытӑнсанах хуҫӑлса кайрӗ.
— Чул ҫине кӗрсе кайса хуҫСа пӑрахрӑн пул,-ха? 

Чул мар ҫав. Тарӑнҫырмасемпе ҫаран уйӑрнӑ
чухне такама, астӑваймастӑп, ҫавапа ҫапрӑм та, 
ҫрмаранах хуҫӑлса карӗ. Сирӗн ҫавупа мӗн тӑвас, 
иӗркелӗн ҫаран уйӑрма та тӳсеймест.

Тӗшмӗшӗн тӗрӗслӗхӗ

Уйес хули Йетӗрне 
Ҫӑр шывийӗн лешйенче; 
Иыт пуҫ ҫине ларнӑ, тет, 
Ҫавӑнпах начар хула, тет.

Ух, Уҫӑп, Уҫӑп, пӑх-ха! Шӑхрантаи пуйӑс 
карӗ. Ух-ух! Ух! Вӗҫтере пачӗ. Ух!

— Йара пачӗ! Ух-ух!
— Вӑйлӑ чупа1 . Ух-ух!
— Май мар вӑйлӑ. Ух-ух!
— Уҫӑп, Уҫӑп, тетӗп. -
— Мӗ-ӗн?

Вӑл лашасӑрах кайат-ҫке. Мӗнле апла?
Ухмах! Мӗнле пӗлместӗн... пӑспа... пӑспа 

кайа1 .
— Мунча мӗнле тата?
— Мӗнле мунча?

— Мунча тетӗп... мунча та пӑспа ӗҫлет... Мӗнле 
вал пуйӑс пек кусаймас1 -ҫке.

Ухмах! Кусатӑрансене (ура^лисене) ҫыхса 
йарсан мунча та кусса кайма пулгара^'.

Шӑхал, урам хушшине 
Навус сарса тухнӑҫке,— 
Иепле ашса кӗрем-ши?

Шур-шур кул)укки, шур кул)укки*) 
Шулап тӑрӑх кускала!',
Икӗ ҫунаттинчен йун йухат;
Йун йухин те, вӗҫес тет,
Ҫитес ҫӗре ҫитес тет.

*) К ӑвакарчӑн .

— Ухутникпе йумӑҫ хушшинче мӗнле уйрӑм- 
лӑх пур?

— Мӗнле уйрӑмлӑх тетӗн?Кӑна ухмах та пӗлет. 
Ухутник пӑшалпа ҫӳресе мулкача хӑваласа персе 
тыта1 . Йумӑҫ ун пек мар: тӗшмӗш ҫынсем йумӑҫ- 
сене хӑйсем хӑваласа ҫӳресе парнелеҫҫӗ.

— Есӗ пӗлмерӗн.
— Апла пулсан хӑвах каласа пар-ха.
— Ӑкӑ тӑнла. Ухутник малтан вӗлерет, кайран 

тйн тирне сӗвет. Йумӑҫ малтан тирне сӗвет те, 
кайран тин вӗлерет. Сидӑр Алекҫейӗв.

СВОДКӐСЕМ ВИТӖР
Ҫ у т ӗҫ  к о м и ссар и ач ӗн  стр о и тӗлствӑ  пайӗнче 

ӗҫлекенсем  вы рӑнсене  ту х са  ҫӳрем еҫҫӗ. С т р о и - 
тӗлствӑ ҫинчен в ӗсем  хутсем  ҫине  ҫы р н ӑ  свод- 
кӑсем  тӑр ӑх  ҫеҫ пӗлеҫҫӗ.

— Пӑйав (пыр чирӗ) пулсарг, анне мана ирхине 
тула тухсан: кӗлете ҫӑтатӑп, хурамана ҫӑтатӑп, 
лашана ҫӑтатӑп, тесе кашни кал амассерен сурчӑка 
ҫӑтма хушатчӗ.

— Шкул строитӗлстви мӗнле пыни курӑ-
НӑТ“И?

— Пайан курӑнмарӗ-ха, ыран курӑнакӑн пу- 
ласса шанатӑп.



Вырӑссен аслӑ писатӗле Алекҫей Макҫимӑвич Горький.
Ийунӗн 18'Мӗшӗнче вӑл вилнӗренпе икӗ ҫул тулчӗ. Ӑна „сылтӑмла-троцкисла блокри" фашисла бандитсем тискер-

рӗн вӗлернӗ.

М. Горький Самарти хаҫатра пичетленӗ фелйетонсенчен
Айӑпланаканнисем—пурте кервен, мӑнаҫлӑ, су- 

халлӑ та пуйан ҫынсем...
Тулли бассемпе калаҫаҫҫӗ, хӑйсене виҫеллӗ 

тытаҫҫӗ, скептикла кулкалаҫҫӗ.
•— Интереснӑ, мӗнле вӗсем епӗр хамӑр шутласа 

кӑларса пичетленӗ постановленийе пурнӑҫа кӗрт- 
меншӗн пире сут тӑвӗҫ-ха? Хе, хе, хе! Кулӑшла!— 
тесе шутланӑ пекех ӗнтӗ.

Чӑннипех те кулӑшла ӗнтӗ! 
Айӑпланаканнисенчен нумайӗшӗ — гласнӑйсем, 

тата вӗсенчен хӑшӗпӗрисем—постановленин автӑ- 
рӗсем.

Постановленине вӗсем килхуҫисем пӗлсе тӑма 
тата ун тӑрӑх ӗҫлеме кӑларяӑ та, хӑйсем йышӑннӑ 
сруксенче тротуарсене йусамасӑр, хӑйсен сак- 
кунне чи малтан хӑйсемех пӑснӑ.

Акӑ ӗнтӗ, хӑйсене хирӗҫ хӑйсем пынишӗн, 
вӗсене ответ тыттараҫҫӗ хал,.

Думӑн обйазатӗлни постановленийӗсем ҫурт 
хуҫисемшӗн обйазатӗлни мар иккенне халӑха 
кӑтартса парас кулӑшла тӗллевпе тунтикун, хула 
сутйин камӗрӑнче кулӑшла ҫпектакл) пулчӗ.

Дворйан урамӗнчи хӑйсен мӗскӗн ҫурчӗсем 
ҫывӑхне, думӑн постановленине пӑхмасӑр, тро- 
туарсем тутарманскерсем, хулари йатлӑ-шывлӑ 
граждӑнсем утмӑлӑн пулнӑ комедире.

Ҫав вӑхӑтрах господин сутйе хӑй те „постано- 
вленийе пӑхӑманнисенчен“ пӗри, урӑх сутйен 
сутне ҫакланма тивӗҫлӗ ҫын пулна.

Пулаҫҫӗҫке вӗсем!
Утмӑл купеца, ӗҫ ҫине кирлӗ пек пӑхманшӑн, 

сут тунӑ хыҫҫӑн, унӑн ҫав пахалӑхшӑнах хӑйне 
те сута пама тивӗҫчӗ.



Пуҫлана^ сут...
— Господин X.—чӗнет сутйе.
X. кӗрет те калат:
— Епӗ вӑл... Анчах та епӗ ку ӗҫре ним те 

мар,—тет.
— Мӗнле апла?
— Ҫаплах... мӗн ӗҫ пур-ха манӑн тротуарсен 

ҫумӗнче? Ҫупт хуҫи мар еп, квартирант...
— Апла мӗнле-ха вара есӗр? Акӑ полици сирӗн 

пирки акт ҫырнӑ...
— Мана мӗн ӗҫ вара? Ҫырнӑ тӑк, ҫырнӑ...
— Тен есӗр йӑнӑшатӑр: ҫурт хуҫи есӗрех пул,?..
— Пулӑттӑмччӗ те...
— Мӗнле-ха ӗнтӗ хал)? -  аптра^ сутйе.
— Пӗлместӗп. Полицирен ыйтӑр...
— Хм. Ну... У. господин!
Анчах У. господин та халлӗхе ҫурт хуҫи мар 

иккен.
И. Ф. У. господинсем те, тата темиҫе господа 

та „ним айӑпсӑртан“ сута лекнӗ ҫынсем пулса 
тӑраҫҫӗ.

Йулашкинчен чӑн-чӑн „йӗрке пӑсакансем“ патне 
пырса ҫитеҫҫӗ.

Вӗсем чӑнлӑх хӑйсен йенчине, хӑйсем таса та 
айӑпсӑр иккрнне ҫирӗппӗн ӗненсе сӗтел патне 
пыраҫҫӗ те, мӗн пуласса лӑпкӑнкӑна кӗтсе тӑраҫҫӗ.

— Саккунӗсене епӗр шутласа кӑларнӑ, епӗрех 
пӑсатпӑр та вӗсене... Унта, пирӗнсӗр пуҫне, урӑх 
никамӑн нимӗнле ӗҫ те ҫук...

Ҫакна хӑйсен мӑнаҫлӑ, шанчӑклӑ пичӗсем ҫинех 
ҫырса хунӑ вӗсем.

« *
— Господасем! Есӗр айӑпланатӑр!—тет сутйе.
— Пӗлетпӗр...
— Мӗнле есӗр ҫавна тума пултарнӑ-ха?
— Мӗне?
■— Хӑвӑрӑн постановленийех пӑснӑ?
— А, мӗнле пӑсас мар-ха вара ӑна пирӗн? 

Постановленире каланӑ—тротуарсем тумала тата 
пурте вӗсем пӗрпек пулччӑр тенӗ. Мӗнле пӗрпек 
пулччӑр? Ӑнланмастпӑр.

— Мӗскер ӑнланмала марри пур-ха кунта?
— Ҫӳллӗшне ӑнланмастпӑр. Айаллӑшӗ пире 

паллӑ: урампа пӗртан, калӑпӑр, ҫӳллӗшӗ мӗнле 
вара? Тротуар урамран ҫӳлӗрех пулмала-и? Ҫап- 
ла-и? А мӗнчухлӗ ҫӳлӗрех пулмала? Пӗр аршӑн-и? 
Хӑлаҫ-и? Ҫӳллӗшне пире никам та ӑнлантарса 
паман.

Паллах ӗнтӗ, кӗткелесе пурӑнтӑмӑр. Ӑнлантарса 
парӗҫ-ха, терӗмӗр.

Ӑнлантарса парас вырӑнне, полици акт ҫырчӗ 
те, пире чӑрмав турӗ... Ку ӗнтӗ, ырӑ йапалах 
мар пек... Мӗншӗн чӑрмантармала-ха купцасене? 
Епӗр чӗрӗ халӑх...

— Ара сирӗн ку ҫӳллӗш пирки думӑран ыйт- 
малаччӗ.

— Мӗн тума? Ун хӑйӗн ӑнлантарса памала. Епӗр 
тротуарне тумала та, епӗрех мӗнле тумали ҫин- 
чен ыйтса ҫӳремеле иккен...

— Ара сиртен хӑшӗ-пӗрисем хӑйсем те думӑн 
гласнӑйӗсемҫке?

— Вара мӗн?
— Ара, думӑ йышӑннӑ тротуар типӗ ҫинчен 

сиртен кам та пулин пӗлет пулӗ-ҫке?
— Нимӗнле тип та ҫук...
— Мӗнле ҫук пултӑр-ха тата?

ҫавнашкалах ниыӗ- 
ни сарлакӑшне, ни

— Ҫаплах... Ара есӗр, сутйе господин, хӑвӑр 
мӗншӗн туман-ха тротуар?

— Епӗ-и? Хм! Епӗ, Мана... 
скер те паллӑ мар..'. Епӗ те 
ҫӳллӗшне пӗлместӗп...

— Ҫапла ҫав вӑт!
— Ҫапах та темӗнле ырӑ мар йапала пулса 

туха1' пирӗн. Постановлени пур, унӑн автӑрбсем 
те куҫ умӗнчех, тротуарсем вара ҫук, тата вӗсем 
хӑҫан пуласси ҫинчен те никам та пӗлекен ҫук...

— Ҫука сут та ҫук ӗнтӗ.
Сучӗ пулмарӗ те вара...
Калаҫусемпех ҫырлахрӗҫ те, чип-чиперех килӗ- 

сӗне саланчӗҫ...
Ҫапла ҫеҫ...

( .С ам а р ск а я  газета* , ок+абӗрӗи 
И -м ӗш ӗ . 1895-мӗш  с).

Ура пытарни
Лодзре врачсем пӗр фабрикантӑн сывӑ мар 

урине татса илнӗ.
Ҫав кунах тӑванӗсемпе пӗлӗшӗсем тепӗр кун 

пытарма каймали ҫинчен пӗлтерекен хуйхӑ биле- 
чӗсем илнӗ.

Фабрикант хӑй вилнӗ ӗнтӗ, тесе пурте ҫинчех 
унӑн арӑмӗпе ачисен йӑвӑр ҫухату пирки пулнӑ 
хуйхисене пусармали сӑмахсем калама пырса 
кӗреҫҫӗ.

Кураҫҫӗ: алӑк патӗнче тупӑк ҫивиттийӗ тӑра1, 
анчах та фабрикантӑн хулӑм та ҫӳлӗ пӳ-сине ни 
урлӑ май, ни тӑрӑх май витсе хума ҫитес ҫук вӑл.

— Вилес умӗн типӗтнӗ кӑмпа пек пӗрӗнсе ларма 
пултарайман-ҫке вӑл,—тесе шутлаҫҫӗ килнӗ ҫын- 
сем.

Хуҫа майри патне кӗреҫҫӗ те, вӑл куҫҫул йух- 
тарса ларнине кураҫҫӗ.

Пулнӑ инкек ҫинчен майӗпен кӑна ыйтаҫҫӗ.
Лешӗ мӗнле чирлесе выртни ҫинчен пуҫласа, 

операцине мӗнле туса иртернипе пӗтеричченех 
йӗрки-йӗркипе каласа пара1 .

— ХаЛ) ӗнтӗ унӑн йӑвӑҫ урапа ҫӳремеле пула1 ,— 
тесе пӗтерет вӑл хӑйӗн халапне.

— Камӑн йӑвӑҫ урапа?—ӑнланмасӑр ыйтаҫҫӗ 
пӗлӗшӗсем.

— Ара ман упӑшкан!
— Вӑл чӗрех-и апла? Кама пытарма чӗннӗ тата 

пире?
. — Анчах... ара епӗр унӑн урине пытарас тетпӗр.

Пурте ҫӑмӑллӑн сывласа илеҫҫӗ те хӗпӗртесе 
ӳкеҫҫӗ.

Ура пытарма. Ку веҫех ҫӗнӗ шухӑш, аҫа ҫапас- 
шӗ! Ку идейӑ!

Ирхине пурте ҫӗнӗрен шутласа кӑларнӑ вилӗ 
хватерне пуҫтарӑнаҫҫӗ те, чаплӑ процессипе ҫӑва 
ҫине кайаҫҫӗ.

Анчах хӑнасен ҫӑмӑлттай настроенийӗ ҫавӑнтах 
тӗксӗмленет.

Фабрикантӑн арӑмӗпе ачисем ҫул тӑршшӗпех, 
йури туса мар, чӑнласа куҫҫулпех макӑрса пыраҫҫӗ.

Мӗн пирки? Мӗн пиркине вӗсем хӑйсем те 
ӑнлантарса парайман пулӗччӗҫ, анчах макӑраҫҫех.

Ҫӑва хӗрринче ура хунӑ тупӑка шӑтӑка йараҫҫӗ 
те, килӗсене саланаҫҫӗ.

Кӗҫех епӗр унӑн вилтӑпри ҫинче; „Кунта ҫав- 
ҫав коммерци советникӗн урин ӳтне пытарнӑ“, 
йе „ӳчӗн ури“ тесе тата унӑн тепӗр йенне ҫавӑн



чухне ҫуралнӑ, ҫавӑн чул вӑхӑт службӑра пулнӑ 
(хӑйӗн хуҫи патӗнче ӗнтӗ, паллах), ҫав уйӑхра, 
ҫулта тата числара вилсе кайнӑ“, тесе урин кӗске 
биографине ҫырнӑ памӗтникне курӑпӑр-и тен.

Шутласа кӑларнӑ-и ҫак факта, ҫук-и те (епӗр 
ӑна „Моск. лист.“-ран илтӗмӗр), анчах кирек 
мӗнле пулсан та ун ҫинчен калаҫса илме тивӗҫех.

Мӗнпе пурӑнат-ши ҫав кул>турӑлӑ, пур йенчен 
те ҫителӗклӗ пурнӑҫлӑ ҫын хал>?

Унӑн пурнӑҫӗнче мӗнле те пулин татӑклӑ содер- 
жани тупма пулӗ-ши?

АтЛ)От Маф, Аделина Патти.
Вӑкӑрсен ҫапӑҫӑвӗ.
Дурӑв сысни, буддисӑм проповечӗ...
Вӗҫсӗрех ҫавнашкал майлисем пыраҫҫӗ.
Выҫӑ ҫын—ҫинӗ пекех, етем ҫаксене пурне те 

ним канмасӑрах пӑхса, итлесе иртерет ӗнтӗ.
Кулӑшлине — кулӑшсӑрринчен, путсӗррине — 

лайӑххинчен т. ыт. те уйӑрса тӑракан мӗнле те 
пулин чикӗ тупаймӑр: пурте темӗнле хаосра арпа- 
шӑнса кайнӑ.

Ура пытарни, сысна ҫурин менелникӗ, атӑ йуби- 
лейӗ.

Шуйттан пӗлет-и, мӗскерне!..
Куҫҫулсем те, хӗрӳ сӑмахсем те, чӑн-чӑн савӑ- 

нӑҫ та, сивӗ хайарлӑх та тупӑнма пултараҫҫӗ ун 
пек чухне.

( .С а м а р с к а я  г а з е т а ',  о к таб ӗр ен  
7-м ӗш ӗ 1895 ҫу л).

Чухӑнсем, ан чирлӗр!
Нумайах пулмас1 Самарта ҫакнашкал анекдотла 

ӗҫ пулса иртнӗ.
Пӗр учрежденинче унта ӗҫлекен служӑшчисен- 

чен пери ӗҫе пыманнине асӑрханӑ.
Ҫакна асӑрханӑ хыҫҫӑн начад)ствӑ ҫапла шухӑш- 

ланӑ:
— Штрафлас ӑна!—тенӗ.
Штрафланӑ.
Сасартӑк ҫав служӑшчи вилсе кайнӑ пирки 

ӗҫлеме ҫӳрейменни палӑрнӑ.

Истори пӗтӗмпех ыар-ха, унӑн варри ҫук^
Акӑ мӗнле пулнӑ иккен ӗҫӗ: ҫак служӑшчи,

йури тунӑ пекех, вилсе кайиччен малтан чирлесе 
выртнӑ мӗн.

Чирлесен вӑл часах укҫа-тенкӗсӗр, алат-ҫимӗҫ- 
сӗр тӑрса йулнӑ.

Ҫакӑнтан ӗнтӗ морад, туртса кӑларма кирлӗ:
Чухӑнсем! Ан чирлӗр, ку вӑл сирӗншӗн ытлашши 

йапала. Ытлашши йапала-чунсӑр йапала пулат.
Ан чирлӗрех, чухӑнсем, чир сире пурӑнмали 

йапаласемсӗр тӑратса хӑвара^, ҫавӑнпа та—усӑсӑр.
Чухӑнсем, ӑҫта та пулин ӗҫлекенсем!
Сирӗн пушшех те чирлемеле мар, ҫӳлте каланӑ 

кансӗрлӗхсеыпе пӗрлех сирӗн чирӗн тата тепӗр 
кансӗр йенӗ пур—начад>ствӑна чӑрмантараГ вӑл.

Мӗншӗн тесен, сирӗн чирленӗ хыҫҫӑн начад)- 
ствӑран пособи ыйтас путсӗр йӑла пур.

Ҫапла ҫав.
Ак мӗнле нумай мора.ъ туртса кӑлартӑм епӗ 

ҫак пӗчӗк историнчен.

Хад)хинче те ҫаплах пулнӑ ӗнтӗ.
Манӑн чӑн пулни ҫинчен калакан повӗҫ геройӗ 

чирленӗ хыҫҫӑн, начад^ствӑран пособи ыйтнӑ:
— Хм,—тенӗ начад)ствӑ хӑй ӑшӗнче,—пособи? 

Ҫын чирлесе выртат те, тата пособи ыйтат. 
Вӑхӑта чирпе аппаланса иртерекен ҫынна пособи 
пама кирлӗ-и-ха вара? Вйхӑта ҫавнашкал иртерни 
мораД)Лӗ-и, тата ӑна ырлама кирли? Хӑйӗн мӗскӗн 
вырӑнӗ ҫинче чирпе асапланса выртакан, ахлатса 
выртакан ҫынран обшчествӑ мӗнле усӑ илме пул- 
тарӗ? Ҫапла ӗнтӗ, ҫак ӗҫри ҫынна, вӑл ӗҫ усӑсӑр 
пулсан, пулӑшма кирлӗ-и?

Паллах,—кирлӗ мар!
Ҫак сӑлтавпа чирлӗ служӑшчийе пособи паман.

Вара вӑл вилнӗ.
(„С ам арская  га зе та " , декаб р ӗн  

9 -м ӗш ӗ 1895 ҫ.).
Хв. Уйар куҫарнӑ.

А. М- ГОРЬКИЙ (1800 сулсенче)

Укӗте кӗмен предҫедатӗл
— Предҫедатӗл йулташ, пире ҫамрӑксене каннӑ 

вӑхӑтра выд)ама футбол илсе парӑр-ха!
— Вӑхӑта футболпа иртереҫҫӗ-и, хаҫатсем вулӑр!
— Анчах каласшӑнччӗ, предҫедатӗл йулташ, 

вулав ҫуртне халӗ пӗр уйӑх хушши нимле хаҫат- 
журнал та килмест, ҫырӑнса памӑр-ши?

— Ҫырӑнмалаччӗ, укҫа пӗтсен килтӗр, леш 
футболне илсе памаллах-ха. Амӑшӗ килте ҫук 
вӑхӑтра хамӑр ВаН)ӑ та унпа выл^асан, мана 
ҫывӑрма кансӗрлемӗччӗ, халӗ пӗрмай ҫухӑрат, 
киле те кайма ҫук, кунтах ӗҫлеме тивет вара, 
8  сехет мар, 9 та ӗҫлетӗп пуд) хӑш чухне. Хак- 
,ли-ха вӑл?

— Хаклӑ мар, 21 тенкӗ ҫеҫ!
— Н-да, питӗ илесшӗнччӗ епӗ ӑна, лавкасенче 

ҫукҫке вӑл.
— Икӗ ерне ҫитет-ҫке лавкана футболсем килни, 

есӗ курман-им?
— Унта пулӗ те-ха, есӗр унпа укҫа нумай пӗте- 

реттӗр, пӗрре илсе парса выд^ама вӗрентсен, 
кашни уйӑхра пӗрер футбол илтересрен хӑратӑп. 
Халӗ кай-ха. Вӑл футбол тенине килес ҫул та 
илме пулӗ. Ман хал, колхоз ҫамрӑкӗсем пушӑ 
вӑхӑта май мар куД)Турлӑ иртерни ҫинчен отчот 
ҫырса йамада. И, Н, Орлдв,



ПУП АРАМӖ: Суйлавра коммуниссемпе партире тӑм;инисеп блокӗ к:.ллех с,ентер1к 
КУРШЕ АРАМЕ:—Ун ҫинчен ма шӑппӑн калан вара?
ПУП АРӐМЕ:—Чирлӗ упӑшкам илтесрен хӑрамала. Илтсен халсарскер вилсс каиӗ.



имт
Франко генерал тата 

Испани

Мадридра Франко генерал 
ҫинчен ҫакӑн пек анекдотҫӳрет, 
теҫҫӗ. Тахӑшӗ Франко генерал- 
раи ҫапла ыйтнӑ, тет:

— Кала-ха, генерал: мӗнле 
йышши артилери сирӗн?-тенӗ.

— Германин, —т ен ӗ  леш ӗ.
— СамоЛ)Отсем мӗнлисемчӗ  

тата?
— Италин.
— Сирӗн ҫарсенче мӗнле-мӗн- 

ле халӑх пур?
— Маврсемпе йут государствӑ 

легионӗсем.
— Апла пулсан сирӗн хал) 

пыракан вӑрҫӑра Испани ҫӗршы- 
вӗн ҫыннисемпе хатӗрӗсем ним 
те ҫук-ҫке.

— Ма ҫук? Епӗр тӗллесе пеме 
йышӑннӑ мишенсем камӑн?

Сухал хырнӑ ҫӗрте
— Кала-ха, хыранма ларас 

умӗн галстуку хӗрлӗччӗ-и сан?
— Хӗрлӗ мар.
— Апла пулсан, епӗ сан пыр- 

на касса йанӑ пулас.

Шухӑша кайнӑ ҫын
— „Ваттисем калани — пуш 

ҫӑвартан тухни мар. Вӑл такҫан 
авал пӗтӗм халӑх ӑс-хакӑлӗнчен 
ҫуралса тухнӑ сӑмах“, теҫҫӗ. 
Тӗрӗсех мар пулас апла калани. 
Сӑмахран илсен, ваттисем кала- 
нӑ: „Кашни пахча-ҫимӗҫӗнех хӑ- 
йӗн вӑхӑчӗ пур“, тенӗ. Анчах 
апла пулсан, ма-ха—пирӗн Чеб- 
торг магазинӗсене нихӑш пахча- 
ҫимӗҫ те вӑхӑтра ҫитмест.

Йӑнӑшсем
— ПеГГӑ, ма намӑс мар сана: 

пӗтӗмпе икӗ йӗрке ҫеҫ ҫырнӑ, 
тем чухлӗ йӑнӑш тунӑ.

— Мӗнех-ха унта! Атте служ- 
бӑра нимех те тумасГ, ҫапах ко- 
миҫҫи унӑннете йӑнӑшсем тупнӑ.

Авалтан йулнӑ йӑла

Чирлисенчен пыл-ҫу илес йӑ- 
ла тухтӑрсемпе фельдшӗрсем 
хушшинче халӗ те пӗтсех ҫи- 
теймен.

— Атте, медработниксем тесе 
пыл хурчӗсене калаҫҫӗ-и?

— Пыл хурчӗсене мар, халӑх 
сывлӑхне упрас тӗлӗшпе ӗҫле- 
кенсене: тухтӑрсене, ҫестрасене, 
санитарсене тата ыттисене ка- 
лаҫҫӗ.

— Ма вӗсене медработниксем 
тенӗ? Пыл йуратнӑран-ши?

Йӑнӑшпа илнине 
чухлакан

— Мана пӗлтӗр йӑнӑшпа при- 
кашчика илчӗҫ. Хал, ак сирпӗт- 
се кӑларчӗҫ. Кайса ыйтам-ха: 
каллех пӗр-пӗр йӑнӑш туса ху- 
ман-ши вӗсем?

Шӑхасанта
— Петрова есӗ йуратмастӑн. 

Апла пулин те хӑвна йураман 
ҫӗнӗ ботинкӑна йӳнех сутрӑн 
ӑна.

— Ун ҫине тарӑхнӑран ҫапла 
турӑм.

— Тарӑхнӑ ҫынна кам ботин- 
кӑ туйантара1 ?

— Туйантармасӑр. Ботинкӑ 
шнурокӗсене памарӑмҫке ӑна.

— Паман пулин. Магазинта 
туйанаГ.

— Туйантӑр. Тем чул мага- 
^инсем тӑрӑх чупсан та, тупса 
илеймӗ.

Ӑстасем
Халӑх пултарулӑх ҫурчӗ 

колхозсемпе предприйати- 
сенчи кружоксене нимпе 
те пулӑшмасГ. (Редакцине 
килнӗ нумай ҫырусенчен).

— Атте, миҫе ҫул чӑпта ҫапа- 
тӑн, пӗре те ыйӑх чӑпти ҫапса 
кӑтартмарӑн мана. Ана ҫапма 
санран та ӑстарах ҫынсем кир- 
лӗ-ши мӗн?

— Манран ӑстарах ҫынсем 
кирлӗ пулас ҫав.

—^Ӑҫта пурӑнаҫҫӗ ӑна ҫана- 
кан ӑстасем?

— Шупашкарта. Халӑх нул- 
тарулӑхӗ ҫуртӗнче.

Кун пек ан пултӑрах
— Атте Ҫутӗҫ комиссариа- 

тӗнче ӗҫлет, ҫавӑнпа кӑҫал вӗ- 
ренме Советсен дворецне хирӗҫ 
ларакан шкула каймастӑп.

— Ма апла?
— Атте шкулне туса пӗтер- 

менрен.

Мухтанчӑк ашшӗ
— Задачӑсем тума ҫӑмӑл-и 

сан ывӑлна?
— Ой, задачсем тӑвасси ӑна 

ним те мар, пит ҫӑмӑл тӑва1 . 
Туппине ҫеҫ вара, тем чул терт- 
ленсе ларсан та, нийепле те тӗ- 
рӗс тупаймас1 .

Хӑшпӗр лавккара
— Мана, колхознике пайан 

кирлӗ пулнӑ тавара пар-ха.
— Ак шутсӑрах ҫепӗҫ, илем- 

лӗ перчаткӑсем туйанма сӗнетӗп.
Ҫум ҫумлама-и?

— Шутсӑрах илемлӗ те пӗ- 
чӗкҫӗ сумӑчкӑсем илме пулта- 
ран...

— Ҫырла пухма-и?
— Тата акӑ ман май пӗчӗкҫӗ 

хачӑсем пур...
— ВыЛ)ӑхсем ваЛ)Л)И йӑвӑҫ ту- 

рачӗсем касса хатӗрлеме-и?
— Пудрӑсем пур.
— Чӳрече йанаххисене шурат- 

мали белил вырӑнне-и?
— Сана, ку йаналасене тир- 

кетӗн нулсассӑн, мӗн кирлӗ 
тата?

— Жалӑбӑ кӗнеки.

Квас будкинче
— Ку стакан таса-и?
— Сана, таса мар пулсан, па- 

рас ҫук.
— Темӗскер тасамарӑн курӑ- 

наГ.
— Сан умӗн ҫичӗ ҫын вӑл 

стаканран ӗҫрӗҫ, нихӑшӗ те та- 
са мартесе каламарӗ. Есӗ... чӑхӑ- 
рашма йуратаканскер пулас.
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Пулӑҫӑпа пуп

ПУЛӐҪӐ:—Карас пулӑ тытлс шухӑшпа килсе лартӑм. Ырашпӗтрисем те кӗмеҫҫӗ. 
ПУП:—Ун пекки манӑн та пулкалат: ийунӗн 26-мӗшӗнче ав ҫамрӑксене те тытас

шухӑшпа чиркӳве кӗтӗм, ват кзрчӑксем те лекмерӗҫ,—пурте суйлава кайса пӗтнӗ.



Ыйту: Шӑннӑ пулӑ чӗрӗлме пултараг-ши?
Ответ: Чӗрӗ пулӑсене шӑнтас тӗлӗшпе тунӑ 

опытсем ҫинчен каласа парар. Сывлӑшри 0 ,6 —0,7 
градус сивӗ температурӑра шӑнтсан, шывран 
кӑларнӑ чӗрӗ пулӑ нимӗн сиккелемесӗр хытса 
шӑнса выртат, Анчах та темиҫе сехетрен темпе- 
ратурӑ ӑшӑнма пуҫласан, пулӑ каллех чӗрӗлет. 
(Каспий тинӗсӗнчи пӗр промыслара оҫетр пулӑ 
28 сехетрен чӗрӗлнӗ). Пулла шӑнтма пула1, ав 
Чӑваш Ҫутӗҫ Комиссариачӗ Лаш-Тайапари 
(Йелчӗк районӗ) 280 ача вырнаҫмалӑх 1936 ҫулта 
тума тытӑннӑ шкул строитӗлствине шӑнтса йанӑ, 
тепӗр майлӑ каласан, кӑҫал вӑл шкул строитӗл- 
ствине титул спискинчен кӑларса пӑрахнӑ. Шӑнт- 
нӑ пулла ӑшӑтсан чӗртме пулат, анчах ку стро- 
итӗлства чӗртме ӑшӑтнипе сахал, Ҫутӗҫ Комис- 
сариатӗнчи хӑшпӗр ҫынсене кирлӗ ҫӗре чӗнтерсе 
пӗҫертсе йани кирлӗ.

Ыйту: Ҫуртсене ҫӗмӗрмесӗрех пӗр вырӑн- 
тан тепӗр вырӑна куҫарса лартас тӗлӗшпе 
лулнӑ пирӗн техникӑн ҫитӗнӳвӗсемпе палла- 
шас килет.

Ответ: Ҫуртсене ларнӑ вырӑнтан тепӗр вырӑна 
куҫарас тӗлӗшпе ӗҫлекен Мускаври трест 1936 
ҫултан пуҫласа пӗтӗмпе 2 — 6  хутлӑ 8  ҫурт куҫар- 
са лартнӑ. Кӑҫал 23.000 тоннӑ йӑвӑрӗш 46.000 
кубла матр калӑпӗш ҫурта, унта пурӑнакан 400 
ҫынни-мӗнӗпех, 50 метр куҫарса кайнӑ. Пирӗн 
журнала вулакан йулташсем Чӑвашстройтрест 
управлени ҫуртне (хула тулашӗнчерехре ларакан- 
скере) „Капкӑн* редакци ҫывӑхнерех куҫарса 
лартма сӗнӳ пачӗҫ, мӗншӗн тесен стройтрест 
хӑйӗн строитӗлствӑ планӗсене нихӑш ҫул та тул- 
тарса пыман, кӑҫал та тултармасӑр хӑварас хӑруш- 
лӑх пур. Епӗр ҫапла шутларӑмӑр: Чӑвашстрой- 
трест управленийӗ йышӑннӑ ҫурт ӑҫта ларнӑ ҫӑ- 
вӑнтах йултӑр, „Капкӑн“ редакци хӑй стройтрест 
ҫывӑхнерех куҫса ларса унӑн ҫыннисемпе ӗҫӗсене 
кашни кунах сӑнаса пытӑр, терӗмӗр,—ҫавӑнпа та 
малашне есӗр „Капкӑн“ журналӑн номӗрӗсенче 
стройтрест ӗҫӗсем ҫинчен ҫырнӑ материалсем, 
хал)хинчен нумайрах тупса вулама пултаратӑр.

Ыйту: Калаҫакан ҫырусем пулма пулта- 
раҫҫӗ-и?

Ответ: Пултара^ҫҫӗ. Совет ҫӗршывӗн ҫамрӑк 
изобретатӗлӗсем—Йасногородски, Гришин, Жукӑв 
нулташсӗм „калаҫакан ҫырусем“ ҫырмали електро- 
прибор шухӑшласа кӑларнӑ. Ҫав аппаратпа усӑ 
курса, открыткӑ ҫине ҫыпӑҫтарнӑ пӗчӗк плаҫтин- 
кӑ ҫине кирек те мӗнле калаҫӑва, йурра тата 
ыттисене те ҫыр.ма пула1. Пирӗн шухӑшпа от- 
крыткӑ ҫине ҫыпӑҫтарнӑ плаҫтинкӑ ҫине ҫыруне 
йаракан: „Почтӑ ҫынни! Ҫак ҫырува вырӑна хӑ- 
вӑртрах ҫитерсе пар!“ тесе пӗтӗм вӑйран кӑшкӑр-

са ҫырнӑ сасса ҫырмала. Вара ҫырусене почтӑ 
ҫыннисем хӑйсем патӗнче ытлашши вӑхӑт тытса 
усрама тытӑнарах тӑрӗччӗҫ.

Ыйту: Пур етемӗн те алли уринчен кӗс- 
керех ши?—тесе ыйтат Сӑхӑтпуҫ ҫынни (Тӑ- 
вай районӗ).

Ответ: Етемӗн алли уринчен кӗскерех. Ҫын 
йевӗрлӗ упӑтен вара урисенчен аллисем вӑрӑмрах. 
Сӑмахран, ура вӑрӑмӑшне „ҫӗр“ вырӑине^ хурса 
шутласан, етемӗн алли 45 шутӗнче пулат, етем 
йӑхӗн ашшӗ вырӑнче шутланакан упӑтесен (неан- 
дертал) тапхӑрӗнчи упӑтесен)—74, шимпанзен— 
110, гориллӑн 117, гиббонӑн 151, оранг-утангӑн — 
140 пула1. Сирӗн Сӑхӑтпуҫӗнчи „Хӗрлӗ Ок1абӗр“ 
колхоз предҫедатӗлӗ Акимӑв алли оранг-утангӑн 
пекех, вӑрӑм пулас, мӗншӗн тесен ҫав вӑрӑм 
аллипе вӑл хӑйне тивӗҫлӗ мар колхоз \кҫине 
1156 тенкӗ ҫавӑрса илме „пултарнӑ“. Тӑвай про- 
курорӗ халӗ ҫав Акимӑва, алли мӗнӗпех УК 
116-мӗш ста^йипе айӑплама уголовнӑй ӗҫ пуҫарса 
йанӑ.

Ыйту. Епӗ нумаи пурӑнса, нумай курнӑ 
ҫынсемпе интересленетӗп, каласа пар-ха вӗ- 
сем ҫинчен, тет Ҫӗмӗрле районӗнче пурӑна- 
кан пӗр колхозник.

Ответ. Чечен-Ингуш республикӗнче Фалхи 
йатлӑ йалта Алихан Мурзабекӑв йатлӑ, 140 ҫулхи 
старикпурӑна^. Ҫавнумай пурӑнса кӗтӳҫӗ пулса та 
курнӑ Мурзабекӑвран: пӗр вӑкӑрпа 700 ӗне чупасса 
шанма пула1 -ши—тесе ыйтсан: шанма ҫук, тесе 
калӗ. Апла пулин те сирӗн Ҫӗмӗрлесем пӗр вӑкӑр- 
пах 700 ӗне чупасса шанаҫҫӗ, ҫавӑнпа ӗнесене 
искусствӗннӑй майпа чуптармали пункт ваЛ)Л)И 
ҫурт тупса паман.

Ыйту: Тытӑнчӑк калаҫнине мӗнле майпа 
йусама пулат?—теҫҫе шӑмӑршӑсем.

Ответ. Тытӑнчӑк калаҫнине пӗчӗкҫӗн-пӗчӗкҫӗн 
йусама пулат, теҫҫӗ. Ленинградри хӑлха, сӑмса, 
пыр тата сӑмахлакан аппарат чирӗсемпе ҫитмен- 
лӗхсене йусакан инҫтитута кайса пӑхмала. Унта 
тытӑнчӑк калаҫнине йусама пултараҫҫӗ, ун адрӗсӗ 
ҫапла: Ленинград, 13, Броницкая, 9. Сирӗн Шӑ- 
мӑршӑри ҫулйӗрпай пуҫлӑхӗнчен епӗр: отчотсенче 
есӗр Патирекпе Чепкасси хушшинчи ҫула кӗре- 
ҫепе чавса йакатса тухнӑ ҫул тесех шутлатӑр. 
Тӗрӗслесе пӑхсан, вӑл ҫул халӗ ҫукки палӑра^?, 
тесессӗи, темӗскер никам ӑнланмала мар тытӑн- 
чӑклӑн калаҫса карӗ. Тытӑнчӑк чӗлхелӗ ҫын мар 
пулӗҫке апла вӑл? АхаЛ) чухне тытӑнчӑк калаҫ- 
мас1 пулсан, ӑна йусанма Ленинградах йамала 
мар, аслӑрах вырӑнтан лайӑхрах пӗҫертсе йарсан, 
чӗлхипе пӗрлех, ӗҫӗсем те йусанса кайма пулта- 
раҫҫӗ.
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Трак амбулаторинче

Тепле майпа кӑҫал пӗрре манӑн Трак амбула- 
торине лекме тӗл килчӗ, те сывах марчӗ штолӗ 
епӗ ун чухне, ҫаплахчӗ ҫав, ҫаплах, ун чухнехине 
аса та илессӗм килмест. Сивчирпеччӗ епӗ ун 
чухне: пуҫ та ырата^чӗ, урасем те сураГчӗҫ, хӑш 
чух йанвар уйӑхӗнчи шартлама сивӗ кунсенчи 
пекех, чӗтреттереччӗ.—Кайас-ха,—терӗм пӗр уйар 
ӑшӑ кун,—-тен сыватсах йе емел парса йарӗҫ.

Тухса утрӑм ҫуранах. Ну чӗтретрӗ вара ҫав 
кун мана, тӳпери хӗвел те чараймарӗ. Аран-аран 
ҫитрӗм пул)ницӑна. „Ҫынсем чылайах вара пайан“, 
вӗчӗрхенсе илчӗ ман пуҫра шухӑш. Ларатӑп 
кӗтсе... Чылайах вӑхӑт иртрӗ епӗ килнӗренпе, 
ҫынсем те емелсем илсе часрах килеле шӑвӑнчӗҫ.

Епӗ пӗчченех тӑрса йултӑм.
— Ах, часрах ма тухмаҫҫӗ-ши?—шухӑшлатӑн. 

Манӑн та вӗт часрах киле ҫитмеле. Ҫитменнине 
тата урасем сураҫҫӗ. Ай, йай! Ак ӑҫта вӑл нуша, 
вӑт нуша! Кӑшкӑрсах каларӑм ҫак сӑмахсене 
тарӑхнипе. Те ман хӑйӑлтатакан сасса илтсе, 
„Прийомнӑй" тесе ҫырса ҫапнӑ пӳлӗм алӑкне 
чӗриклеттерсе шап-шурӑ тӑхӑннӑ те врач, те 
ҫестра тухрӗ.

Таврала пӑхкаласа илчӗ те:
— Мӗн кирлӗччӗ сана, йулташ?—тесе ыйтрӗ.
— Еп, еп кунта сирӗн патаччӗ, тем питӗ чир- 

лерӗм-ха, пулӑшсамӑрччӗ, хаклӑ йулташӑм, тар- 
хасшӑн!

Ку вӑрт ҫавӑрӑнчӗ те, вӑшт кӑна кӗчӗ хӑй 
пӳлӗмне. Унтан, тухрӗ те:

— Пайан зан)ати пӗтнӗ, мӗн сӗнксе ларатӑн, 
тух! Урай шӑлатӑп,—тесе мана, чирлӗ ҫынна 
шӑпӑрпах хӑваласа кӑларса йачӗ.

Хӑра-хӑрах тухса утрӑм вара киле. Аран-аран 
ҫитрӗм киле, ҫул ҫинче 6  километӑра 5 сехет 
лӑп та шӑп утрӑм.

Тепӗр кунне каллех тухса утрӑм Трак амбула- 
торине. Пулӑшу илме, сывалма. Пысӑк ӗмӗтсемпе 
ҫитсе пыратӑп пул^ницӑ патнеле. Ҫитрӗм. Ҫынсем 
ӗнерхинчен те нумайрах. Ара, пайан пасар кунӗ 
вӗт, каллех пулмас1  ӗнтӗ, ма килтӗм-ши,— 
шухӑшларӑм ӑшра. Вара текех нихӑҫан та кунта 
килместӗп, тесе тухрӑм та, утрӑм киле май. 
Сывалӑп-ха килтех, терӗм. Ай, ай1 Ытла часах 
сывалӑн килте! Аран хӑтӑлса йултӑм пӗр ерне 
асап курнӑ хыҫҫӑн. ХаЛ) лайӑхах-ха, анчах...

Ну анчах мар, унта Трак райсывлӑх пайӗнче 
тата интереслӑрах ӗҫсем пур. Ак илӗпӗр: Албах- 
тинӑ, Йеншик-Чуллӑ, Меди-касси, Алманч йалсо- 
вечӗсенчи трахпунктсем пайанхи куна емелсӗр 
лараҫҫӗ. Ҫавӑн пекех Трак вӑтам шкудӗнчи трах- 
пункт та емелсӗрех лара1 .

Ҫаксем хӑҫан та пулсан пӗтеҫҫӗ-ши? Ыйтас 
килет ман районри сывлӑх пайӗнчен, унта ӗҫлӗ 
пулса иртерекен йулташсенчен.

А. Ҫеменӑв.

Урӑхла май
Ҫ ӗр п ӳ  рай он ӗн чи  П ы сӑк  Ч ӑрш  й алсоветӗн ч е  ӗҫлекен  
сем  канцед)аринче е р н ер е  п ӗр р е  ҫеҫ  пулкалаҫҫӗ .

— Пысӑк-Чӑрӑш йалсоветне мӗн тума теле- 
фон кӗртнӗ вара? Ара... Унта кашни кунах теле- 
фонпа вуншар хут шӑнкӑртаттаратпӑр, хнрӗҫ ним 
ответ та ҫук.

— Е-е-е, ун пирки мӗн есӗ... Ара Пысӑк-Чӑ- 
рӑш йалсовет предҫедатӗлӗ Орешкнн телефонпа 
усӑ курмали урӑхла мел шутласа кӑларнине есӗ 
халччен илтмен-и вара? Унта йӗкехӳресем сӗтел- 
ҫинех улӑхса „деласене“ ҫисе йарасран, шанкӑр- 
таттарса хӑратмах телефон кӳртнӗ вӑл.

П.

Такапа кашкӑр
Т еод орови ч  ӳ к ер ч ӗк ӗ  ( ,П р е с с к л и ш е “)

Така: Кашкӑр, ме еппин сана хайхи справ- 
кӑна. Ху ыйтнӑ пекех ҫыртӑм: Ку кашкӑр кашкӑр 
пек те мар, никама та сийен тумасГ, унӑн ашшӗ- 
амӑшӗсем те^кашкӑрсем пулман, терӗм.

Кашкӑр: Йурӗ апла-тӑк. Тавтапуҫ, така тусӑм. 
Каҫхине пырап-ха ҫан пата. Картара пулатӑн пу.ъ= 
пырҫа... пӑвӑп.
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Хут чӑтӑмлӑ Кошкин хучӗ
А. П. Чехӑв ҫырнӑ „Туй“ произведенири герой 

хӑй нумай пӗлнине ҫине тӑрсах кӑтартас тесе, 
ӑнланма май ҫук йапаласем ҫинчен пуплешет. 
Паланкассинчи (Куславкка р.) „Коминтерн“ йачӗ- 
пе тӑракан колхоз предҫедатӗлӗ Краснов Григо- 
рий хӑй нумай пӗлнине кӑтартас тесе, ӑнланмала 
мар чӗлхепе калаҫма-ҫырма йуратаф. Акӑ вӑл 
колхозри бригадирсене салатнӑ хут:

,Т . п р и кад и р ы  халех  яр а р  ҫы н к ай ак ан  м аш о р га  
п у р  о т к а з  пам ал  ту п са  п ар  1— 50 д р у д  халех 2  ҫын. 
С м ию н кайа+ и К азак о в  С тепан  калӑр.

К алӑр  х ал ех  п рав  к о -за“
Хут чӑтӑмлӑ, тем ҫырнине те чӑтаГ, бригадир- 

сем те чӑтӑмлӑ: мӗн ҫырнине пӗлес шухӑшпа 
урамра предҫедатӗле шыраса ҫӳреччӗҫ.

Ҫӑмӑр ҫунӑ
„Васкани ҫитермен, пӳрни ҫитернӗ" тенӗ ват- 

тисем. Ҫак ваттисем каланине Шӑхасан райфин- 
пайӗнчи Ҫмирновпа Игнатйӗв шутсӑрах асра 
тытса пурӑнаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та вӗсем:

Н еп р едставленн ы е расчеты  за  и стекш и й  пер и о д  
(м есячны е к в зр тал ьн ы е , а так ж е  к в ар тал ь н ы е  балансы ) 
в се  о р ган и зац и и  долж ны  п р е д с тзви ть  в р а й ф о  безо го - 
вор о чн о  к 1 9 а п р е л я  с /г* -те н ӗ  х у т а  М атш ури  и н вал и д- 
сен  „П атрон*  йатлӑ  ертелне  м а й ӑ н  19 м е ш ӗ н ч е  тин  
ҫы р са  йанӑ.

Маннӑ йапала ҫине йур ҫӑва1, тенӗ. Кусен вӑ- 
хӑтра ҫырма маннӑ отношенийӗ ҫине йур ҫӑвай- 
ман, мӗншӗн тесен май уйӑхӗн 19-мӗш кунӗсенче 
йур ҫума пултараймас1 ', ҫӑмӑр ҫеҫ ҫума пултараГ. 
Ҫӑмӑрӗ ҫунӑ пулин те май уйӑхӗн вӗҫӗнче ҫав 
хут Ма1шу йалне пырса ҫитнех.
ЙАПОНИ-АГРЕССӐР СӐМСИПЕ ХӲРИ

М. О т а р о в  ӳ к ӗ р ч ӗ к ӗ  („ П р есскл и ш е")

Хӳрине массӑ хӗстерет, сӑмсине Китай 
ҫарӗсем хӗҫтереҫҫӗ.

Тутаркас МТС бухгалтӗрӗ—аван ҫын, унпа 
„ҫӑкӑр ҫиме“ пула1 , мӗншӗн тесен вӑл райсобез 
йачӗпе те ҫыру ҫырма пултарат. Вӑл „Аврорӑ“ 
колхоз правленине ак ҫакӑн пек хут ҫырса йанӑ:

.Н ас т о я ш и м  Р ай собез Т атаркяссинского  района 
п р о си т  Вас вы дать 2-х проц ентное отчи сл ен и е  из фонда 
к ассы  взаим опом ощ и как  и н валвду  П гр. со гласн о  вы - 
дай те  по  норм е.

Инструктор бухгалтер МТС Кошкин

Мӗн каламала? Кошкина, урӑх учреждени йа- 
чӗпе отношенисем ҫырса йанӑшӑн ҫирӗпрех ответ 
тыттармала пулӗ,—манӑн кунтан ытла сӑмахӑм 
ҫук, ҫитмен пулсан, ҫитерӗр, ытла пулсан, каҫа- 
рӑр.

Процентсӗр процент
Н. В. Гогод) ҫухалакан хутсем ҫинчен ӗлӗкех 

ҫырнӑччӗ. Тӗрӗс ҫырнӑ клаҫҫик: хут таврашне, 
чӑнахахэӗнтӗ, сысна та ҫӑтса йама пултара^, йе 
асӑрханмасӑр ӗҫлекен делопроизводитӗлех ҫухат- 
ма пултараГ, йе тата кӑнцед^ари сторӑжӗ табак 
ҫавӑрса туртса пӗтерме пултара1 . Анчах хут 
ҫине ҫырнӑ цыфрӑсем мӗнле майпа ҫухалса пӗтме 
пултарнине епӗр пӗлейместпӗр.

Елӗк райфинпай заведуйушчийӗ Ҫеменӑв йул- 
таш „Ҫамрӑк боЛ)шевик“ хаҫат редакцине акӑ 
мӗнле ҫырса йанӑ:

„З ам етк а  „ за !)о || у к ^и ве  пам а ш утлам аҫҫӗ* и .Й у ҫ -  
к ас с я  с /  со вет  п р е д ҫ ед атӗл ӗ  М. А н иҫи м ӑв  йулташ  
тӑр ӑш м аст"  п о д ве р ж д а ется . С бор  средств  по  подписке 
за заем  по Ю ськасси н ско м у  с/ со вету  идет о ч ен ь  пло- 
хо; На д ен ь  п р о вер к и  вы полнен  %, к о л х о зн и к о в — Н , 
ед и н о л и чн и ко в— %, а в с е г о — И ....

Пирӗн йалта пӗр етем кирек мӗне те про- 
центпа виҫсе калаҫаччӗ (сӑмахран апат ҫисе 
ларнӑхушӑра: „хам хырӑм халӗ 69 процента 
йахӑитулчӗ, тата 41 процента йахӑн тултарма- 
ла“ тетчӗ), ҫавӑнпа пирӗн йалта „Процеит Ваҫ- 
ли" тесе йат панӑччӗ ӑна. Ку бӳрократла, хут- 
сене ахал)рен ҫеҫ ҫыра-ҫыра йаракан заведуйу- 
шчине „Процентсӑр зав“ тесе йат пама пулат.

Ҫӗрпӳ районӗнчи „Вучах“  колхозра

Колхозник:—Ай-уй, ку ^ыхасене ма йӗлтӗр 
тӑхӑнтартнӑ?

КоН)Ух:— Аҫта, йӗлтӗр мар вӑл, тыхасен 
чӗрни вӑл, аван ҫитӗнсе ӳснӗ.
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— Ман каруҫелпе йарӑннӑ хушӑра пуҫ ҫавӑрӑнмаст.
— Санпа мӗн калаҫмали пурӗнтӗ. Ара есӗ пӗлтӗрчен, виҫӗмҫулпа тӑватӑмҫулсенче, ҫтенахаҫа* 

чӗн редактӑрӗ пулнӑ. Ун чухне йӑпӑлтатса пуҫлӑхсем тавра пӗр май ҫавӑрӑнса ҫӳретӗнчӗ те, хӑнӑх- 
са ҫитнӗ ӗнтӗ... ҫавӑрӑнма.

Пӗр кунлӑх каймала пулсан, ернелӗх ҫӑкӑр

„Пӗр кунлӑх каймала пулсан, ернелӗх ҫӑкӑр 
ил“ тенӗ ваттисем. Ку халапа ваттисем ахал, 
мар, пурнӑҫра сӑнаса пырса каланӑ пулӗ. Пит те 
тӗрӗс каланӑ вӗсем. Ваттисен халапӗсем хал)хи 
вӑхӑтра та час-часах лӑп та шӑпах вырнаҫаҫҫӗ. 
Акӑ Мӑн Алхашри (Ҫӗмӗрле районӗ) йалпо лав- 
кине мӗнле те пулин тавар илме кайас пулсан, 
апат ҫисе каймала йе ҫӑкӑра кӗсйене чиксе кай- 
мала. Ахалӗн лавкаран тавар илсе тавӑрниччен 
выҫса вилме те пула1 . Пӗрре манӑн кӑнтӑр апачӗ 
ҫиме лавкана ҫӑкӑр илме каймала пулчӗ. Лавкара 
мӗн пурӗ те виҫӗ ҫын кӑна пултӑмӑр. Ман умри 
пӗри ҫур кйло сахӑр, 2  кило ҫӑкӑр тата ачасене

ваЛ)Л)И тесе 1 0 0  грамм премӗк илчӗ, тепри ҫур 
кило повидло илчӗ. Оборин прикашчӗк ҫав та- 
варсене мӗшӗл-мӗшӗл мӗшӗлтеткелесе лӑп та 
шӑп ҫур сехет виҫрӗ... Нумай пулмас^! ку 
лавкана 1 2 0  метр кӗпелӗх материал килнӗччӗ. 
Лавкара урӑх нимӗнле тавар сутмасӑрах, Оборин 
прикашчик 1 2 0  метра 2  кун хушши кунӗпех 
сутрӗ. Виҫҫӗмӗш кун ирхине аран-аран суткала- 
са пӗтерчӗ. Оборин прикашчикӑн тавар ҫавӑрнӑ- 
шӗ те хӑй пекех аран-аран ҫавӑрӑнкала1 . Тавар 
ҫавӑрнӑшӗ унӑн 85 процентран пӗр уйӑхра та 
иртмест.

Гр. Петров-Ливаш.
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Халиччен пупа курман ача Вутпуҫҫисем

— Ку паЛ)ТОна Шупашкарти ҫӗвӗҫсен ерте- 
лӗнче ҫӗлетернӗ пулас ку етем?

— Ма апла шухӑшлан, ачам?
— Ара шутсӗр шалпар ҫӗленӗ, ҫаннине мишук 

пек туса панӑ, хтьастикне лартма маннӑ.

Хуйхӑрат. Ишлей районӗнчи Йарапайкассй 
йалсоветне кӗрекен „Автогигант“ колхоз ҫейӑл- 
ки, ытти ҫулсенчи пек кӑҫал та, уйа тухса кур- 
маншӑн хуйхӑрса лара’}'. Ҫитес акара та уйа 
тухса курмасан, урӑх колхоза тухса тарма шу- 
хӑшлат.

30 пуспах мунча кӗртеҫҫӗ. Тутаркас районӗн- 
чи Урпашра мунча кӗме йӳнӗ: 30 пус парса билет 
илетӗн те, вӑтам шкула кино курма кайатӑн. 
Унтан вара лармали тенкелсем ҫукран тата шут- 
сӑрах пӑчӑран мунчари пекех тарлатӑн. Паллах, 
хал)хи куЛ)Турлӑ ҫын тарланипе кӑна ҫырлахмас1'. 
Ҫавӑнпа кино курса тарласа тавӑрӑннӑ хыҫҫӑн 
ҫан ҫурӑмсене ҫума тата кӗпе-йӗмсем улӑштарма 
чӑн-чӑн мунчана кайса килме тивет. Ун пек аппа- 
лансах ҫӳремеле ан пултӑр тесессӗн, кино-кар- 
тинӑсемпе спектакӑл^сем кӑтартма колхозӑн пысӑк 
пӳлӗмлӗ ҫурт тумала.

Канаш районӗнчи „Хӗрлӗ Хӗм“ колхозӑн пӗр- 
ремӗш лаша витин лупасӗ тӑрринче ҫатрака-ҫап- 
сем ҫинчӗ ҫерҫисем чӗвӗлтетеҫҫӗ. Мӗн ҫинчен 
чӗвӗлтетеҫҫӗ вӗсем? Ара иртнӗ ҫул колхоз прав- 
лени лупас тӑррине выл)ӑхсем айне сарма сӳт- 
тернӗ те, кӑҫал та ӑна витт^ерменни ҫинчен чӗ- 
вӗлтетеҫҫӗ пулас, ҫунасемпе урапасем ӑҫта килчӗ 
унта халтӑртатса ларнине кура.

„Патӗр кӗперӗ“ текен хӑлтӑр-халтӑр кӗпер 
урлӑ (Кӗлемкасси) каҫнӑ чух Канашри вакунсем 
йусакан савӑтран кӗлет куҫарма килнӗ грузовик 
кӗпер айне чу1  путман. Йурат халӑх пухӑнса 
ҫурри путнӑ грузовике кӑларма пултарнӑ. Ҫакна 
аса илсе, малашне ҫав кӗпер урлӑ каҫма тытӑна- 
рах тӑма хушатпӑр. Етемсемпе лашасем мар, 
качакасем те ун урлӑ каҫса ҫӳреме шикленерех 
тӑни палӑра^'. Шӑшисем каҫчӑр, каҫнӑ вӑхӑтра 
кӗперӗ ишӗлсе ансан та шел мар вӗсем.

Ч Ӗ Л Е М
Пирӗн аслӑ йал пуҫӗнчи,
Чӑн хӗрринчи Ҫерки Митрин 
Хитре пӑхӑр чӗлӗм пулнӑ,
Ҫав чӗлӗме вӑл ҫухатнӑ.

Салакайӑк—ӑна тупнӑ.
Тупсан, тем чул кайӑк пухнӑ. 
Салакайӑк хӗпӗртесе: 
„Чӗлӗм-чӗлӗм-чӗлӗм —тесе 
Ҫӳрет ҫӗрте сиккелесе.
Хура, ула куракӗсем,
Хыт кӑшкӑрса: ,Как! Как!“—теҫҫӗ, 
— „Мӗнле чӗлӗм-ши вӑл?“—теҫҫӗ.

Чӗкеҫӗсем пӳрт тӑррине 
Ларса тухнӑ йеркипеле:
„Ҫерки Митрин, Ҫерки Митрин, 
Пӗчӗкҫӗрех—питлӗ-куҫлӑ,
Ерне анчах-ха ҫухални,

Ерне анчах-ха ҫухални,
Хыҫалтан пӑ-хӑ ӑ-ӑр-р-р 
Тыттарнӑ"—тесе йурлаҫҫӗ,
Пӑхӑр чӗлӗме мухтаҫҫӗ.
Чанисемпе чакакӗсем:
„Чак! Чак! Чак!“—тесе ҫӳреҫҫӗ,
„Епӗр те куртӑмӑр“—теҫҫӗ.
Тата таҫтан тепӗр хурчка 
Катаранах вӗҫсе пырса:
Хайхи салакайӑка,
Чӗлӗмӗпех кайрӗ йӑтса.
Шӑнкӑрчийӗ сиксе тӑчӗ:
„Ши! ши!“—шӑхӑрчӗ:
„Мӗн тӑватӑр унпала?
Вӑл усӑсӑр—йапала,
Ӑша-чикке варала1 ,—
Терӗ те, вӑр-р-р вӗҫсе кайрӗ,
Мӗтрин чӗлӗмӗ тупӑнмарӗ.

МаД)-Скорикӑв.

14



Ача макӑрат Х ӑш п ӗр колхоз правлениИ ӗсем  [аЧасемХва/Ьфи йаҫлӗ- 
сем , плош чаткӑсем  тӑвасси  ҫинчен нумай постановлени- 
сем  ҫы раҫҫӗ, ҫы р аҫҫӗ  те пурнӑҫлам аҫҫӗ.

Амӑшӗ. Вара мӗн пулчӗ-ха, ачам? Мӗншӗн 
пӳрт кисретсе макӑратӑн? Мӗн пулчӗ-ха, мӗ-ӗн? 
Теттесем те пурҫке. Пукане те пур ак. Выл>а, 
ачам, выЛ)а-ха лӑпланса.

Ача. А-а-а! Пӗччен выл^ас килмест ма-ан? Йаҫ- 
лӗне леҫсе йамастӑн та-а-а!

Амӑшӗ. И-и, ачам, ача-ам! Йаҫлӗ пулат ак, пу- 
ла1. Уҫас тӗлӗшпе 3 постановлени ҫырнӑ ӗнтӗ, 
виҫҫӗ ҫырса пӗр йаҫлӗ уҫаҫҫех пул).

Кӑмӑла килмест
Ир 9 сехет.
— Тонӗчкӑ!
Шӑп.
— Тонӗчкӑ! Пӑх-ха. Йешчӗкре темскер кӑш- 

тӑртатрӗ. Хаҫат-журналсем пӑрахса хӑвармарӗҫ-ши 
йешчӗке?

— Ҫук.
— Есӗ лайӑх пӑхрӑн-и?
— Пӑхрӑм... ҫук. Ӗнер хаҫӑт 2-мӗш сехетре 

илсе килчӗҫ. Виҫӗмкун вӑрвартарах ҫӳрекенни 
пулнӑ,—вунпӗр сехетре кӳрсе пачӗ. Хӑш кунсенче 
виҫҫӗре, тӑваттӑра пӑрахса хӑвараҫҫӗ.

— Апла пулсан йурӗ, Тонӗчкӑ! Епӗ лавкана 
кайса чӗлӗм пехлемели илсе килем-ха. Хам ҫӳресе 
тавӑрӑначчен килсен, куҫ тӗлне пулмала мар 
вырӑна пытарарах хур-ха. Тавӑрӑнсанах ӗҫлеме 
тытӑнас тетӗп. Выходной кун йусамасан, нихӑҫан 
та йусас ҫук картасене. Сыснасем кӗрсе паранка 
ӳсме памӗҫ. Хаҫачӗ ирхине ӗҫ пуҫличчен вулама 
килейменскер, каҫченех вырттӑр ӗнтӗ вуламасӑр.

Ним тума та ҫук. Ахалӗн алла тытсан ӑна йуласа 
тухмасӑр пӑрахмӑп та.вара ӗҫлесси кайа йулса тӑрӗ.

Каҫ пулсассӑн, ҫывӑрма выртас умӗн хайхи 
Кӗтнӗ хаҫат номӗрӗсене тыттара1 мана арӑм. 
Шӑп. Килленсех вулатӑп.

— Тонӗчкӑ! Кӗҫӗр „Комсомольск“ картина курма 
каймалаччӗ иксӗмӗрӗн. Ҫӗнӗ картин. Мӗн? Чӑнах 
та кайма вӑхӑт иртнӗ пулас. Ой, вунпӗр сехет 
ҫурӑ! Ҫывӑрах, еппин! Тӑхта-ха! Пайан 8  сехетре 
хула стадионӗнче Шупашкарти футболиссем 
Мускаври футболиссемпе тӗл пулса выл,аҫҫӗ...
Ай, унта каймалахчӗ... Мана ахаЛ) те: мӗн дико- 
завр пек пурӑнса иртеретӗн есӗ, теҫҫӗ. Мӗн тери 
паллӑ событисенех пӗлместӗн, теҫҫӗ. Пӗлессине 
пӗлетӗп те, анчах тавлӑк кайа йулса...

Пурнӑҫӗ мӗн тери интереслӑ!
Кӑмӑла каймаҫҫӗ ыана почтӑн кун пек хӑвӑрт- 

лӑхӗсем, кӑмӑла каймаҫҫӗ! Вӑрвартарах пуласчӗ 
Сойузпичетӗн те, почтӑ почтал^йонӗсен те.

Ҫӗвӗҫ Йакку.
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ПӖЛТЕРӲСЕМ
Ҫырмали лайӑх перосем

хаваслансах туйанса йанӑ пулӗччӗҫ шкул ачисем, 

суту-илӳ организацисем 

кӳрсе килсен.
0 Ю Ю Ю 1 С Э 1 0 Ю 1 С Э Ю Ю 1 С Э Ю 1 С Э 1 С Э 1 С Э Ю Ю 1 С Э 1 С Э /

Тутлӑ, тутӑ, йунӗ апат-ҫимӗҫсем
пӗҫерме пӗлекенсем кирлӗччӗ Шупашкарти 

Гоҫтиницӑ айӗнчи столовӑйа.

Канашпа Шупашкар хушшинчи
чукунҫул строителстви управленине виҫҫӗмӗш квартӑлта 

чукунҫула хута йамалине асра тытакан 

ЯППЛРЯТ КИРЛӖ.
ТТ?ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ?ТТТТТТТТТТТТТТТТТТ¥ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ?ТТТТТ?ТТ??ТТТТ»

Ноҫтум ҫӗлеме ӑста ҫӗвӗҫ шыратӑп.
Хам арӑм ӗҫленӗ Ш упашкарти ҫӗвӗҫ ертелӗн членӗнче 

тӑнине ӗнентерсе ҫырнӑ удостоверенипе пыракан- ■ 
сене йышӑнмастӑп. Унта нихӑҫан та ӗҫлеменни 

ҫинчен панӑ удостоверенипе пыракана ха- 
васлансах йышӑнса, коҫТум ҫӗленӗшӗн 

икӗ хаках тӳлеме пултаратӑп.

Навашла иленлб литерагурӑ кРнекисеи еулас теиенсен 
ЧӐВАШ ИЗД АТА

хутсем илсе пымала. Вара вӑл хутсем ҫине Чӑвашиздат 
ҫӗнӗ кӗнекесем пичетлесе парӗ, ахалӗн илемлӗ ли- 

тературӑ кӗнекисемпе халӑха чи кирлӗ ытти кӗне- 
кесене кӑларма хут ҫуккипе аптӑранӑ вӑл.

Ҫавӑнтах кирлӗ таран хутсем вӑхӑтра 
туйанса пыма пӗлекен етем кирлӗ 

пулаТ.
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