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„Чӑваш Номмунӗ* хаҫат нӑлараТ.

Пӗр организацирен кӑларса ҫапнӑ вӑрра твпӗр организаци. вӑл 
тунине пӗлсе тӑнӑ хушӑрах, вырӑна илни пулкаланӑ 

V  Ч  X 1^омиссарӗсвн Совечӗ 19381ҫулта ийунӗн 7-мӗшӗнче
йышӑннӑ постановленирен).

 ̂ Потребсойуз ҫынни; Ей, сирпснсе всҫекенни, пнрӗн учрежденийе ӗҫлеме ксме кӑ- 
мал туман-и?



Ҫ ӗ в ӗ ҫ
Суворӑва, ӳсер куҫпа, кӑвак шевиот жилеткӑ 

ҫаннине усал хӑмӑр хыт сукнаран лартнӑшӑн ӗҫрен 
кӑларса йанӑччӗ.

Прогулсем тӑвакан Суворӑв хуларан йала 
куҫма шутланӑ.

— Мужиксем хал) пуйан,—тенӗ вӑл, хӑйӗн 
тусӗпеле пивнойра ларнӑ чӳхне, — вӗсем хӑйсен 
ӗҫкунӗсене ниҫта хума пӗлмеҫҫӗ. Кайатӑп та, 
вӗсене лартма пуҫлатӑп.

Тавтуса ӗҫнӗ хыҫҫӑн, вӑл хӑйӗн сайра кӑвак 
пӗчӗк мӑйӑхӗсене шӑлкаласа, хушса хунӑ:

— Йалта ӗҫлеме йӑвӑр мар, пирӗн мужик йап- 
шарланма йуратмасГ. ХӑтЕ' слон ваЛ)Л)И ҫӗле, хӑт 
мужик ваЛ)Л)И ҫӗле—пӗрех.

Йулташӗсем пулӑшнипе, часах вӑл Атӑл тӑрӑ- 
хӗнчи п&р пысӑк колхоза кайса вырнаҫрӗ. Ӑна 
унта хисеплӗн те кӑмӑллӑн йышӑнчӗҫ, таса, лайӑх 
ҫурт тупса пачӗҫ, аслӑ пӳлӗмне хуларан илсе 
килнӗ пысӑк тӗкӗр лартрӗҫ.

Малтанхи кунсем Суворӑвшӑн йалта йапӑх 
туйӑннӑ. Ҫӳренӗ вӑл мӑнаҫлӑн, пӗччен. Йалти 
анлӑ та 'тӳлек пӗлӗт ҫине тӑрӑхлакаласа пӑхса, 
колхозниксене ҫапла ӑнлантарнӑ:

— Паллах, йалан сирӗн патӑрта пурӑнма пул- 
тараймастӑп епӗ. Астӑвӑр-ха, сирӗн кунта шӑршлӑ 
пивной та ҫукҫке. Интеллигентлӑ ҫын пӗр каҫ та 
кунта вӑхӑта кул>турлӑ иртерме пултараймасГ.

Унтан кансӗрленме пӑрахрӗ те ӗҫлеме ларчӗ.
Чи малтан Суворӑв патне колхозри йатлӑ 

ҫын—Петр Иванӑвич Шчукин заказ пама пычӗ. 
Елӗк вӑл кӗтӳҫӗ пулнӑ. Ҫӗр ҫинче аллӑ ҫул нуша 
курса пурӑннӑ. Петр Иванӑвич халӗ уйхир брига- 
дирӗ, хӑйне коҫ1 ум ҫӗлеттерет.

— Илемлӗ толстовкӑ кирлӗ мана, — терӗ вӑл 
ҫӗвӗҫе, хыпӑнкаласа,—кӑсйисем нумайрах пулч- 
чӑр. Унпа пӗрлех тата лайӑх брӳки кирлӗ.

Ернерен бригадир толстовки хатӗр пулнӑ. 
Суворӑв виҫмесӗрех ҫӗленӗ ӑна—чӑрманас килмен.

Бригадир, ҫӗнӗ коҫ^^умне тӑхӑнчӗ те, тӗкӗр 
умне пырса тӑчӗ. Кулкалат кӑна. Хӗпӗртенипе 
пӗр вырӑнта тӑма пӗлмест.

— Хырӑнатӑп та ӗ н т ӗ — вара хӗрсем патне 
вӑййа тухма та йура1 ,—тет вӑл.

Пӗр виҫӗ минут иртрӗ пулӗ, бригадир тӗкӗр 
умӗнче хӑйӗн сӑнӗ ҫине тинкерӳлӗн те,хӑранӑ пек 
пӑхса тӑчӗ, нимӗн те чӗнмерӗ вӑл. Тӗкӗр ҫинче 
чӗркуҫҫи патне ҫитекен вӑрӑм, илемсӗр, кӑкӑрне 
хӗсекен кӗпе тӑхӑннӑ сухаллӑ ватӑ ҫын курӑнат. 
Кайӑксене хӑратма кантӑр ани ҫине туса лартнӑ 
кӗлетке пекех туйӑннӑ унӑн толстовки, ҫаннисем 
кӗҫех урайне перӗнмен, йӗммин хӑрах пӗҫҫи кӗске 
пулнӑ.

— Пукане пек пултӑн,—тенӗ ҫӗвӗҫ пӑшӑрхан- 
са. Халӗ вӑл ,есӗр “ теме пуҫларӗ бригадире.

— Толстовки ҫине пӑхӑр-ха. Кун пекки Па- 
рижра та пулас ҫук. Кӗсйисем кӑна ултӑ штук.

— Кӑкӑр патӗнчен хӗсет,—пӑшӑлтатса каларӗ 
бригадир, пӳлӗнсе ҫитнипе,—тата хӑрах йӗмпӗҫҫи 
кӗскерех.

— Вӑл сирӗн кӑштах ҫӳлеле таврӑннӑ,—терӗ 
Суворӑв тирпейсӗрӗн, унтан хӑвӑрт чӗркуҫленчӗ 
те кӗске йӗмпӗҫҫине кашт туртрӗ айалала, брига- 
дир кӗҫ кайса ӳкмерӗ.

— Урана тататӑн шуйттан,—тесе кӑшкӑрчӗ 
бригадир хыттӑн. Тарӑхсах ҫитрӗ вӑл.—Тавара 
ҫеҫ пӑсса патӑн мана, маҫтӑр мар—лапшака алӑ!

Ҫӗвӗҫ мӑнкӑмӑллӑн тутине чӑмласа илчӗ.
—- Графсем ваЛ)Д)И ҫӗленӗ епӗ, вӗсем мана 

уншӑн медаЛ) те панӑ.
— Графсене йурама пӗлнӗ, пуйан пурнакан 

колхознике йурама пултараймарӑн,—терӗ брига- 
дир, унтан алӑкне шалт хупса тухса кайрӗ.

Бригадирпа хирӗҫсе кайни пуҫламӑшӗ_ кӑна 
пулчӗ. Суворӑв ҫӗвӗҫӗн кӳренмелисем татӑх та 
тупӑнчӗҫ.

Колхозниксем нумай ҫӗлетрӗҫ, заказсем нумай 
пулчӗҫ. Анчах, анчах йалти клийентсем унӑн ӗҫне 
ҫав тери тиркенӗ, лайӑх ^ҫӗлесе пама ыйтнӑ, 
уйрӑмӑнах—колхозницӑсем. Йалти тимӗрҫ арӑмӗ, 
Аграфенӑ Маркӑвнӑ, ҫӗвӗҫе кӗркуннепе ҫуркун- 
несем тӑхӑнмали паЛ)ТО ҫӗлеме заказ панӑ та, 
кашни каҫ ҫӗвӗҫ патне утнӑ, алӑка уҫса, хӑйӗн 
пӑр пек сивӗ сассипе ҫапла ыйтнӑ:

— Ҫӗлетӗн-и?
— Ҫӗлетӗп, — тенӗ Суворӑв тарӑхса,— кайах, 

кукамай, мӗн туса тӑратӑн!
— Ҫӗле, ҫӗле! Анчах асту, тӑрӑш, Суворӑв! 

Ан ман, картинкӑ ҫинчи пекех илемлӗ пултӑр. 
Йурӑхлӑ пулмасан,—упӑшка сана, правлени урлӑ, 
колхозран та ӑсатӗ.

Ҫӗвӗҫ урат: йалти пӗр паллӑ мар арӑм кӑна, 
ӗне шӑрши ҫухрӑмран ҫурат, анчах мӗнле кала- 
ҫаГ-ха! Хуйхи ҫине тинех ӑна хулари кооперативлӑ 
мастерской аса килчӗ. Лайӑхчӗ те унта. Еҫлеме 
те кунтинчеч нумай ҫӑмӑлччӗ. Ех, ҫав ылхан 
жилеткӑ пӗтерчӗ!..

Пӗр кун Суворӑва колхоз правленине чӗнчӗҫ. 
Вӑл салхулӑн та мӑнкӑмӑллӑн пырса кӗчӗ унта, 
колхоз предҫедатӗлӗн сӗтелли патне те ҫӗлӗкне 
хывмасӑрах ларчӗ.

— Акӑ мӗн, Суворӑв йулташ,—-терӗ предҫеда- 
тӗл,~цыганла хура сухаллӑ тата йӑлтӑркка куҫлӑ 
ҫын,—пирӗн трактӑрис, Вагьушкӑ Устинӑв сана 
коҫтум ҫӗлеме пара¥. Ылттӑн трактӑрис вӑл, 
унашкал трактӑриссем республикӑра та вуннӑран 
мала мар. Унӑн сӑн-ӳкерчӗкӗсене мӗн пур хаҫат- 
сенче пичетлесе кӑларнӑ. Ва^ьушӑ пирӗн авланма 
тытӑннӑ, ҫавӑнпа пур йенчен те чаплӑ тумланас- 
шӑн. Есӗ, лайӑхрах тӑрӑшса ҫӗлесе пар-ха, Суво- 
рӑв йулташ! Сан ӗҫна тӗрӗслеме правлени тимӗрҫ 
арӑмне, Аграфенӑ Маркӑвӑна, пахалӑх инспектӑрне 
уйӑрат. Еҫре шӑйрӑксем пуласран коҫ^умне виҫ- 
терме Ван)Ушӑпа иккӗш ҫӳрӗҫ вӗсем сан патна. 
Петр Иванӑвичӑнни пек тӑвас марччӗ.

— Купташка. Арлан. Мӗскер чухлама пулта- 
ратӑн-ши ҫӗвӗҫ ӗҫӗнче?

Ирпе вӑл ирех ҫывӑрса тӑчӗ те ҫенӗк умне тухса 
ларчӗ.

— Ҫук, йалтан тухса кайаймастӑп пулӗ ӗнтӗ, 
арӑмпа хӗрӗм те часах йала персе ҫитӗҫ, лайӑх- 
рах ӗҫлеме- килет ӗнтӗ малашне, унсӑрӑн пӗтмели 
ҫеҫ.

Чаплӑ трактӑрисӑн коҫ1умне малтанхи хут 
тӑхӑнса пӑхма килессине пӑшӑрхансах^ кӗтсе 
илчӗ вӑл. Авланакан каччӑ — шур шӑллӑ, сарӑ 
ҫӳҫлӗ савӑк трактӑрис, хӑрах ҫанӑлӑ пиншакне



тӑхӑнса булавкӑсем чиксе хуплаштарсан, ҫӗвӗҫ 
ӗҫне тӗрӗслекен хайар инспектӑр Аграфенӑ Мар- 
кӑвнӑ, пуҫне чалӑштаркаласа пӑхкалама тытӑнчӗ 
те—ҫӗвеҫӗн аллисем темле сӑрӑлтатсах кайрӗҫ.

— Ҫурӑмӗ пӗркеленсе тӑнӑ пек туйӑнаТ,— 
терӗ Аграфенӑ Маркӑвнӑ, куҫне хӗстеркелесе.

Ҫӗвӗҫ пӗркеленчӗксене хисеплӗн йакатрӗ. 
л — Ҫук, ниҫтан та пӗркеленмест. Аллине темле 

тытнӑ вӑл. Аллуна айалала ус-ха, Устинӑв йулташ!
Тухса кайнӑ чухне Аграфенӑ Маркӑвнӑ каларӗ:

— Ҫитменлӗхсем ҫук пек те... Ыран каҫалапа 
ханана пыр, маҫтӑр! Пылпа чей ӗҫтерӗп.

Ҫӗвӗҫ ун умӗнче урисемпе кӑшт-кашт тутарчо 
те, вӑраххӑн та хисеплӗн пуҫ тайрӗ.

— Мерҫи-с, пырӑпӑр! Упӑшкуна салам! 
Суворӑв, клиентсем хыҫҫӑн алӑка хупрӗ те,

тинех ҫӑмӑллӑн сывласа йачӗ:
— Ну, мухтав хир чӑххине, йӳнеҫрӗ!

Л. Л.

ПӖЛЕТӖН-И, ЕСӖ?
Ҫакӑн пек калаҫнисене пичетлесе кӑларнӑччӗ 

авалхи кӗнекесенче:
—. Мана ваЛ)Л)И атте шӑхлич туйанчӗ, анчах 

пайан ҫанталӑк шутсӑрах начар.
Йе тата:
— Чечексенчен шутсӑр тутлӑ шӑршӑ кӗрет, 

анчах та манӑн пӗчӗкҫӗ йӑмӑкам такӑнса ӳксе 
урине мӑкӑлтарӗ.

Ех! Ҫак калаҫусем пирӗн хал)хи хӑшпӗр ӑшӑ 
камӑлла, ҫирӗпех мар чӗрелӗ ,обыватӗлсемпе“ 
калаҫнӑ чухне илтӗнекен сӑмахсенчен нимпех те 
уйрӑлса тӑраймаҫҫӗҫке, ачасем!

— Пӗлетӗн-и есӗ, паха ҫынӑм, кӑҫалхи ҫул 
пирӗн мӗн тери пысӑк строитӗлствӑсене ӗҫе 
йамала?

— Кӑшт илткеленӗ те, анчах пӗтӗмпех пӗ- 
лейместӑп. Анчах та, кӑҫал ман пӳрт кӑмакине 
йусаттармала пулнине пӗлетӗп.

— Пӗлетӗн-ши есӗ, райӗҫтӑвкомра ӗҫлесе ла- 
ракан йулташӑм, ӗнер Канашпа Шупашкар хуш- 
шинчи чукунҫула тунӑ ҫӗрте сирӗн Ишлей ра- 
йонӗнчен пӗтӗмпе те 7 ҫын кӑна ӗҫленӗ.

- Пӗлместӗп, анчах та пире ӗҫукҫи ыран 
парасса пелетӗп.

— Пӗлетӗн-ши есӗ, Улатӑр ра&ҫутпайӗнче ӗҫлӗ 
пулса ларакан йулташӑм, сирӗн хулари 400 вы- 
рӑнлӑ шкул ҫуртне тӑвас ӗҫ йапӑх пырат.

— Пайанхи куна миҫе процент тунине строи- 
тӗлсенчен ыйтмасӑр пӗлеймӗп, анчах та хам ачана 
шкула вӗренме учебниксем ҫителӗклӗ туйанса 
параймарӑм-ха.

— Пӗлетӗн-и есӗ, Стройтрест начад)никӗ, сӑи 
нихӑш строитӗлствӑ та план тӑрӑх пулса пырай- 
маст. Ҫак пӗтӗмпех санран килнине чухлатӑн-и?

— Манран килнине чухлаймастӑп, анчах хам 
кӗҫӗр мӗн пирки канлӗн ҫывӑрайманнине чухла- 
тӑп. Шӑна аптратрӗ.

— Пӗлетӗн-и есӗ, прогул^шчик Чӑваш респуб- 
ликӗн бӳджечӗ умӗнче пит ответлӑ задачӑ - -  
строитӗлствӑна кирлӗ таран укҫа пухса парас ӗҫ 
тӑрат.

— Ӑна пӗлместӗп, анчах отпуска кайас умӗн 
зайом облигацйсене перекет кассине хывса ссудӑ 
илес шухӑшӑм пур-ха...

— Пӗлетӗн-и есӗ?..
Хӑшпӗрисем „ӑҫта мӗн сутаҫҫӗ", ,мӗн тавар 

мӗн хак тӑра1 “ тенӗ шухӑшсем айӗнче сӗтӗрӗнсе 
пурӑнса, хӑш чухне республикра пмракан нумай- 
ран нумай строитӗлствӑсем ҫинчен те „аса* ил* 
келеҫҫӗ вара.

— Мӗн? Чукунҫул? Пӗлетпӗр, пӗлетпӗр! Лини 
хывса Канашран Шупашкара ҫитернӗ. Пӗлетпӗр. 
Селӗм, селӗм!

— Нда-с, Валӗчкӑ! — калаҫса илет каҫхине 
арӑмӗпе, хайхи чукунҫул тунине йуратакан етем.— 
Чукунҫула туса пӗтерсен аван пулат...

Ҫывӑрса кайнӑ чухне вара ҫак сӑмахсене каласа 
хушса хураГ:

— Н-да-с... Строителствӑ... Економикӑ... Сӑмах 
тӗлне пулнӑ май, сана Валӗчкӑ миҫе хут каланӑ: 
сӗт кӳрсе паракан молочницӑ урӑх тупмала тесе. 
Сӗчӗ шӗвӗ, хӑйми сахал. Хакӗ те йӳнех мар. 
Ыранах кала...

Нумайах пулмаст ҫак строкасен автӑрӗ хӑйӗн 
^алта, колхозра кирек кам та тума пултаракан 
ӗҫсемпе аппаланса иртерекен йулташне тӗл пулчӗ.

— Пӗлетӗн-и, Ваҫҫӑ, аптрамала вӗт. Шупаш- 
карти пысӑк строитӗлствӑсенче прорывҫке! Есӗ 
Сталгрес тунӑ ҫӗрте бетоншчик пулса ӗҫленӗччӗ. 
Килес мар-и сан та Шупашкарти пӗр-пӗр пысӑк 
строитӗлствӑра хӑвӑн саециад)Нӑҫупа ӗҫлеме.

— Мӗн калан ес? Килте кам ӗҫлӗ апла? Ҫук...

Ҫакӑн пек ӗнтӗ пирӗн „обыватӗл" тенӗ етем. 
Уншӑн, обыватӗлшӗн, пулсан, пысӑк строитӗлст- 
вӑсем пыни ним те мар. Уншӑн, обыватӗлшӗн 
пулсан...

Мӗн-ха епӗ пӗр майах „обыватӗл, обыватӗл“ 
тесе пӗтертӗм.

Ес тата вулакан... Пӗлетӗн-ши есӗ...
Йе, есӗ „Капкӑн" подписчикӗ тесе, ҫӑлӑна- 

тӑн-и?
Ив. М.

Хс ТУПНӐ

—  Ҫулти оргӑнсвм Йатлаҫҫӗтв, йатлаҫҫй мана. Свод- 
нӑсвне йалан маччаран илнӗ цифрӑсемпв тултаран, 
теҫҫӗ . Твнех маччаран илмавтӗп, пӗлӗтран илвтӗп. 
Аранах ӑс тупрӑм.



Пасарта
ХӖВЕТӖР УЙАР

)^ӗсем Трака иккӗшӗ те пӗр вӑхӑтра пырса 
ҫитрӗҫ. Кушиле мучийӗ пасар урамне тухсанах 
лашине йупа ҫумне кӑкарса сӗлӗ пачӗ те, сутма 
илсе килнӗ йапалисене салтма тытӑнчӗ. Пӗр са- 
мантра урапа ҫине пыл чӗр^^ҫӗ, икӗ кунтӑк ҫӑмар- 
та, тулли витре тӑварланӑ хӑйар тата пулса ҫитнӗ 
мраш пек сарӑ ҫу тухса ларчӗ.

Кулине инке урам леш йенне кайса вырнаҫрӗ. 
Вӑл та, кайӑк йӑва ҫавӑрнӑ пек, хӑвӑрттӑн ҫав- 
рӑнкаласа йапалисене кӑларса майлаштарчӗ те, 
хӑй ҫине шурӑ халат уртса йачӗ.

Те Кушиле мучин кӑмӑллӑ сӑн-сӑпатне кура 
(ҫӑмламас куҫ харшисем, чӑлт шурӑ сухал, кула- 
раххӑн пӑхакан йӑваш куҫсем т. ыт. те), те темӗн- 
ле урӑх сӑлтавпа, анчах пасара ӗҫмели ҫимелисем 
илме пынӑ ҫынсенчен нумайӗшӗ малтанах унӑн 
урапи тавра кӗшӗлтетсе пуҫтарӑнчӗҫ. Хӗрӳлӗ 
суту-илӳ пуҫланса карӗ. Кушиле мучи мӗн ҫурал- 
нӑранпах сутуҫӑра пурӑннӑ пек чавсисене тавӑр- 
сах ӗҫлеме тытӑнчӗ. Пӗри килограм ҫу, тепри 
пыл, виҫҫӗмӗшӗ ҫӑмарта илет. Чике старик хур 
сухал пек, лутра та вӑрӑм сухаллӑ мучи икӗ кило 
пыл виҫтерчӗ.

— Карчӑка кӑрчама тума хушас-ха, — терӗ 
вӑл, Кушиле мучи йенеле куҫне хӗссе.—Чипер 
апат-ҫимӗҫ хыҫҫӑн пӗрер курка ӗҫсен самайах 
пулаканччӗ-ха. Кӗрсе тух, иртнӗ ҫӳренӗ чухне...

Пӗр ҫур сехет пек иртсен Кушиле мучи хӑйӗн 
урапи ҫывӑхӗнче ҫынсем сахалланма пуҫланине 
асӑрхарӗ. Вӗсенчен хӑшӗ-пӗрисем унӑн йапалисем 
ҫине пӑхмасӑрах урам леш йенеле ирте-ирте 
кайаҫҫӗ. Теприсем, хӑйсене тӗнчере урӑх нимӗн 
те кирлӗ ^иар пек, тенкелсем ҫинче мӑйӑр катса 
лараҫҫӗ. Иулашкинчен унӑн урапи патӗнче пӗр 
ҫын та йулмарӗ.

Ҫав вӑхӑтрах Кулине инкен урапи таврашӗнче 
халӑх вӗркӗшме тытӑнчӗ. Тӳррипех калатпӑр: 
пирӗн пӗлӗш пӗр вӑхӑта аптраса ӳкрӗ. Нумайах 
пулмас’? ^еҫ ун патӗнче вӑтӑр-хӗрӗх ҫын кӗпӗр- 
ленсе тӑра¥чӗҫ, халӗ ак~ пӗри  те йулмарӗ. Йапала 
туйанма ӗлкерейменнисем пурте Кулине инке 
патне куҫса кайнӑ. Тӗлӗнмеле! Мӗнпе илӗртме 
пултарчӗ-ши вӑл хӑй патне?

Ҫак мерекке ӗҫӗн сӑлтавне пӗлес шутпа Кушиле 
мучи урапи ҫине шӑналӑк витсе йачӗ те, халӑх 
хушшине кайса пуҫне чикрӗ.

— Килограм пылшӑн мӗн чухлӗ тӳлемеле?— 
илтрӗ вӑл тахӑшин ҫинҫе сассине.

— Виҫӗ тенкӗ, ывӑлӑм,—терӗ Кулине инке.— 
Виҫӗ тенкӗ ҫеҫ...

Тата пӑртак итлесе тӑчӗ те Кушиле мучи, 
тӗлӗнсех карӗ, мӑнтарӑн ҫынни. Вӑт ес шан Ку- 
лине инке ҫине! Ахал)тен мар иккен вӑл уйри 
ӗҫсенче те арҫынсене кайа тӑрата-тӑрата хӑвара1 . 
Кунта та ман хакран лап аЛлӑ пус йӳнетсе сутма 
тыгӑннӑ.

— Ну, чейе те иккен есӗ, Кулине вӑртахӑм,— 
хайне Кулине инке курасран пӗшкӗнереххӗн утса 
мӑкӑртатса илчӗ Кушиле мучи.—Тӗлӗнсе каймала

чейе... Ара, санӑн сутас килет пулсӑн, манӑн та 
хамӑн тийесе килнӗ йапаласене сутас килет. Сут- 
масӑр пӗве пӗвеси мӗн манӑн вӗсемпе? ХаЛ) те 
ӗнтӗ кил-ҫуртӑм таврашӗнче пӗр пушӑ савӑт-сапа 
та йулмарӗ. Пурне те тӗрлӗ йур-варсемпе тултар- 
са лартнӑ. Виҫ ҫул ҫисе те пӗтерейес ҫук... Ҫу-ук, 
тӑванӑм, ват ҫерҫийе улталаймӑн...

Кушиле мучи хыпаланса хӑйӗн урапи патне 
пычӗ те, пӗр самантра халатне улӑштарса тӑхӑн- 
чӗ, сухалне кӗпе ҫухави айне хутлатса чикрӗ. 
Унтан анчах ҫеҫ пасара килекен ҫын пек лашине 
васкавлӑн уттарса урам тепӗр пуҫне кайса ларчӗ.

— Халӗ йапаласене кам маларах сутса пӗтер- 
нине курӑпӑрха ӗнтӗ,—текелесе вӑл пыл чӗресӗ- 
сене, хӑйар витрине тата ҫу чӑмне каллех урапа 
ҫине ҫийеле кӑларса лартрӗ.—Есӗ манран вӑрттӑн 
йӳнетсе сутма тытӑннӑ пулсдн, епӗ тата ытларах 
йӳнетме пултаратӑп.

Ҫӗнӗ вырӑнта малтан унӑн урапи патне пӗр 
канхвет чӑмласа ҫӳрекен ҫын пырса ҫаврӑнса 
карӗ. Унтан тата иккӗн пычӗҫ. Вӗсем хыҫҫӑнах— 
тата пилӗк-ултӑ ҫын. Нумайран нумай, нумайран- 
нумай. Пӗри пыл илет, тепри хӑйар, виҫҫӗмӗ- 
ш ӗ—тата мӗн те пулин. Нумай иртри, сахал-и— 
пирӗн Кушиле мучин урапине пур йенчен те 
халӑх сырса илчӗ. Ак тапранса карӗ хайхискер 
суту-илӳ!

Ҫав вӑхӑтрах Кулине инкен урапи патӗнче 
ҫынсем сахалланма пуҫларӗҫ. Хӑй йӗри-тавра 
кӗпӗрленсе тӑракан ҫынсем ҫине пӑхрӗ те Кушиле 
мучи, паҫӑр хӑй хӗсӗнсе тӑнӑ пек, вӗсем хуш- 
шинче тӑракан Кулине инкен чӑпар тутрине 
асӑрхарӗ.

— Е-е-е,—тер^ вӑл хӑйӗн сухалӗ ӑшӗнче са- 
вӑнӑҫлӑн кулкаласа^-^-есӗ кунта хак пӗлме килтӗн 
пулмала-ха. Пӗлсе кайах. лалӗ ӗнтӗ епӗ те сутӑ 
тума пӗлетӗп.

Кулине инкен чӑпар тутри курӑнми пулсаиах, 
Кушиле мучи хӑйӗн йапалисен хакне татах та 
йӳнетрӗ.

Кӑнтӑрла тӗлнеле Кушнле мучипе Кулине инке 
хӑйсен чейелӗхӗсенчен кулкаласа пасар лаптӑкӗн- 
чи универмага пырса кӗчӗҫ.

— Мӗн туйанса кайас-ши? — терӗ Кушиле 
мучи магазин тӑрӑх уткаласа ҫӳресе.—Тӗкӗр илес 
тес—тӗкӗр пур. Тимӗр крова1 туйанас тес—ӑна 
та иртнӗ пасарта ҫеҫ илсеттӗм-ха. Сӑмавар пур. 
Тумтир таврашӗсем те ҫителӗклех. Хы! Мӗн илсе 
кайас-ши-ха апла, е? А-а,—терӗ вӑл сасартӑк, 
продавец умне пырса тӑрса.—Есӗ мана, йулташӑм, 
пӗр икӗ теҫетке патефон плаҫтинкисем пар-ха. 
Ту.Ъ’̂ кӗ, ташӑ кӗвви калаканнисем пулччӑр вӗсем. 
Тата вунӑ метр креп-де-шин пар.

Кушиле мучипе Кулине инке йапаласем ту- 
йаннӑ хыҫҫӑн йулнӑ укҫисене перекет кассиие 
кӗрсе хыврӗҫ те, пӗкӗ ҫӳллӗш пулнӑ ыраш пусси 
хушшипе килеле йурттарчӗҫ.



ПАХАЛЛХ ПИРКИЙЕХ
У л атӑр ти  кирпӗч савӑчӗн  брак  кир>  

вӗчсвм 1 0  процеит тар ан  т у х аҫҫӗ .
Н. Ҫ вер ч к о в  худож ник ӳ к ер ч ӗк ӗ .

— Кӑмака тутармалаччӗ. Кирпӗч кирлӗ. Тдҫтан тупас?
— Ку купаланисем кирпӗч мар-им? Савӑт администрацине зайавлени парсан, пӳрт кӑмаки 

тумалӑх1парӗҫ.
— Хамӑр^ҫапнӑ кирпӗчрен пӳрт кӑмаки тума ним пӗлмен ҫын терӗн-им мана!



Мӗн чухлӗ пурри тата кирли
Ҫ авал ҫы р м н  (Т рак р.) кол- 

хозӗн  выЛ)ӑх-чӗрлӗх ш ӑварм а- 
л ӑх  ш ы вӗ ҫук

М. О таров ӳ к е р ч ӗ к ӗ  
(„ П р ес с к л н ш е ")

—  Ак сире  шӑварма шыв тупса килтӗм .. Мӑн вы/ьӑхсем, автан 
ва/ЬФи хӑварӑр!..

Географи кружокӗнче

Вӗрентекен;—Муҫуков, каласа 
пар-ха, Атӑл ӑҫта йухса кӗрет?

Вӗренекенӗ:—Хӑш пйатилеткӑ- 
ра мӗнле. Сӑмахран, иккӗмбш 
пйатилеткӑра вӑл Каҫпи тинӗсне 
йухса кӗретчӗ, виҫҫӗмӗшӗнче 
вӑл—-.Мускавала та йухаГ.

Пахалӑх
Т ивӗш  е р те л ӗ  ҫапнӑ чӑпта- 
сенчен 50 —60 п р о ц ей ч ӗ  пӗр- 
рем ӗш  су р тр ан  йяп ӑх  про- 
ду кц и  х и сеп н е  кӗрет.

— Сирӗн ертел нумай чӑпта 
ҫапса пачи кӑҫал?

— Пит нумай.
— Мӗн йышши чӑпта ҫапрӑр 

ытларах: пулӑ чӑпти-и, сӗлӗ чӑп- 
ти-и йе...

— Суйз.чӑпти -пулчӗ пулмала. 
Чӑптине КуЛ)Промсойуз аран-аран 
йышӑнса йулчӗ.

Мороженнӑй сутакан 
патӗнче

■— Атте: виҫӗ пус кайала та- 
вӑрса парӗҫ, терӗҫке. Есӗ кайа- 
ла пӗр пус та .тавӑрса . памарӑн.

— Аҫуна есӗ: виҫӗ пусне ҫул 
ҫинче ҫӗтертӗм, тесе кала.

Тухтӑр патӗнче
Тухтӑр:—Есӗ пирус хыт тур- 

татӑн пулмала, сан чӗре йӑлтах 
хавшаса кайнӑ.

Чирлӗ ҫын:—Ҫук, уншӑн пу- 
лас ҫук. Пирус туртма пӑрахса 
чӗлӗмпе туртма пуҫлани ҫулта- 
лӑк ытла ӗнтӗ.

Сивӗ чӗрчун
— Продавецсем шыври пулӑ- 

сем хушшинче те пулмала.
— Ӑҫтан пӗлен?
— Ӗнер пит сивӗ пулӑ тыт- 

рӑм. Пулӑсен продавецийех ӗнтӗ 
вӑл... сивӗскер.

Шӑнкӑртам районӗн- 
чи хӑшпӗр йалсоветра

— Предҫедатӗл йулташ, Ка- 
наш—Шупашкар чукунҫул строи- 
тӗлствине ӗҫлеме ку ернере миҫе 
ҫын тупса йатӑр?

— Вӑл ыйтупа йӑнӑш килсе 
кӗнӗ есӗ. Чукунҫул строитӗл- 
стви кантурӗ мар, йалсовет кунта.

Крылов ҫинчен
С ӗ н тӗ р в ӑр р и  районӗнчи  

С у тч ӗвӑ  ш кул ҫ у р тн е  виҫӗ 
ҫу лтан п а  т у с а  пӗтер ей м еҫҫӗ .

~  Тӗлӗнмеле! Иртнӗ ӗмӗртех 
пурӑннӑ Крылов поет пирӗн 
Сутчӗвӑ шкулне мӗнле т^ӑвӑрт- 
лӑхсемпе тӑвассине малтанах 
пӗлнӗ.

— Ун ҫинченех каласа хума 
пӗлеймен пулӗ те.

— Мӗнле пӗлмен! Ак вула: 
„Ҫу иртни те сисӗнмен. ПӑхаФ 
Калла ҫавӑрӑнса, кӗр те иртнӗ, 
хӗл ҫитнӗ".

Пурӑ ҫук
— Хветӗр амӑшӗ, 70 ҫулхи 

карчӑк, 2 0  коропкӑ пудрӑ ту- 
йанчӗ.

— Кӑмака шуратма ӗнтб. Лав- 
кара пурӑ сутмаҫҫӗ те, пудрӑпа 
шуратса лартас, терӗ пу.ъ-

Ӑслӑ ача
— Епӗ ҫур кило премӗке 10 

уйӑх ҫирӗм.
- -  Суйатӑн пу.ъг
— Атте пасара кайнӑ чухне 

4 тенкӗ укҫа, премӗк илметесе, 
пачӗ те, епӗ почта кӗрсе 1 0  уйӑх- 
лӑх „Капкӑн“ ҫырӑнтӑм.

Ҫук
— Атте, мана учитӗлницӑ 

3-мӗш класра вӗренме истори 
кӗнеки туйанма ху!ирӗ. Мӗнле 
•кӗнеке вӑл?

— Хулари КОГИЗ магӑзинӗнуе 
ҫук кӗнеке.



Искусствӑ хыпарӗсем Тӑвӑр, пӑчӑ ҫуртра тунӑ ҫпектак;^

Ҫӗнӗ поемӑ. Бултай Ҫимунӗ 
ҫӗне произведени ҫырса пӗте- 
рет. Мӗн ҫинчен ҫырнине хӑй 
те пӗлмест, мӗншӗн тесеы про- 
изведенийӗ сӑвӑлӑ пула1 .

Тухтӑрсем мухтанӑ. Халран- 
кайӑн ҫӗнӗ повӗҫне Шупашкарти 
поликлиникӑра ӗҫлекен тухтӑр- 
сем пит мухтанӑ: ыйӑхсӑр аптӑ- 
ранӑ ҫынсене ҫывӑрттарма мор- 
фирен те, хлорапгидридран та 
лайӑхрах пулӑша1 , теҫҫӗ.

ҪпектакЛ)Семпе концертсем. 
Чӑвашсен академилӗ театрӗн ха- 
лӗ ҫуллахи ҫезон вырӑнне кан- 
мали ҫезон пыраГ. Ку ҫезон, 
Шупашкарта май уйӑхӗнчех пуҫ- 
ланнӑскер, кӗрченех пымала, 
теҫҫӗ. Асӑннӑ ҫезонри п станов- 
хӑсенче тӗп рол^сене шӑшисем- 
пе йӗке-хӳресем выЛ)^ҪҪӗ* Пйе- 
сӑпа пӗрлех концертсем те каш- 
ни каҫах пулаҫҫӗ. Концертсен 
солӑпа хорлӑ номӗрсене кӑмака 
шӑрчӑкӗсе.ч йурласа параҫҫӗ. 
Искусствӑ управленийӗ ку пос- 
тановкӑсенчен ним тупӑш та кур- 
мас1 '.

марӑн.
Начар контроЛ)Оршӑ есӗ. Ҫак ҫынран билет ыйт-

1-мӗш действире залра вӑл ларнй ахалех 
паллӑ.  ̂ «

— Ӑҫтан паллӑ?
— Пичӗ тӑрӑх шӑпӑр-шӑпӑр йухакан тарӗнчен.

Вӑрмарта
— Кам ҫав урампа иртсе 

пыраканнн?
— Вӑрмар районӗнчи суд 

исполнитӗлӗ—Соловйов вӑл.
— Ма вӑл пуҫне усса 

хуйхӑлӑн утса пырат?
— Ачисем пирки хуйхӑрат.
— Ачисем вилсе пӗтнӗ-ши 

мӗн?
— Вилмен. Ачисем сывӑ.
— Вӑл ма хуйхӑрат-ха апла?
— Каларӑм-иҫ ачисем пир- 

ки тесе. 4 ҫул хушшинче 
4 авланнӑ. Пӗрремӗшпе виҫ- 
ҫӗмӗш арӑмӗн Соловйовран 
ачасем йулнӑ, анчах ӑна,ачи- 
сене ҫитӗнтерме пӗртге пу- 
лӑшманшӑн, ПСҪЛКС Обко- 
мӗ комсомолтан кӑларнӑ, суд 
йенӗпе айӑплама ыйту лартнӑ.

Пӗр пек мар
. — Арӑмупа ма уйӑрлан?

—■ Характӗрсемпӗрпекмар. 
Арӑм Лешкасри Марийӑ Ива- 
новнӑна курсан, хайарланса 
кайат,. епӗ—ирӗлсех кайатӑп.

Хӑш йалта
—■ Мучи, насус парса йа- 

мӑн-ши пире?
— Ма?
— Йалсовет канцел)8рине 

туртса кайатпӑр.
— Мӗн тума-ши, ачасем?
— Ара пирӗн йалсовет 

предҫедатӗлӗ вут кӑварпа кӗ- 
решес тӗлӗшпе ҫывӑрат, терӗҫ. 
Насуспа пӗрӗхсе вӑратас, тет- 
пӗр.

Ҫӗнни хатӗр мар
Инструктӑр:—Шкул ва.1Ь- 

Л)И̂ вутӑ хатӗрлерӗр-и?
Йалсовег членӗ: — Ыран 

пӗр шкулне хугмалӑх кӳрсе 
паратпӑр. Тепӗр, ҫӗнӗ шкулӗн 
вутӑ хӗл каҫмалӑх ҫителӗклӗ.

Инструктӑр: — Ну? Ҫите- 
лӗклӗ пулсан аван ӗнтӗ. Хӗл 
сиввисенче вутӑсӑр аптрамӗ.

Йалсовет членӗ:—Аптра- 
мӗ ҫав. Шкулне ара март 
уйӑхӗнче тин туса пӗтерет- 
пӗр..,

Укҫала

—  Пӗр сӑмах та епӗ укҫа- 
сӑр ҫырмастӑп. Кашни сӑмах- 
шӑнах мана укҫа тӳлеҫҫӗ.

—: Ҫырнӑшӑн тӳлеҫҫӗ-ха, 
акчах калаҫнӑшӑн тӳлемеҫҫӗ- 
ҫке.

— Хӑ п чухне калаҫнӑшӑн 
та тӳлекелеҫҫӗ. Ак хаЛ) сан- 
пала выходной кун пулла 
кайни ҫинчен калаҫса тӑтӑ- 
мӑр. Уншӑн та мана укҫа тӳ- 
леҫҫӗ.

— Ан суй!
— Суйса мар, чӑнахах тӳ- 

леҫҫӗ. Ззнозти вӑхӑтӗнче ка- 
лаҫса ларни—укҫала калаҫса 
ларни пулмаст-им вара? '

Судра
— Гражданин Сырков, есӗ 

кооперативӑнне продавецра 
чухне 1200 тенкӗ укҫа вӑр- 
ланӑшӑн айӑпланатӑн. Сан 
ҫвидетӗлсем пур-и?

—■ Ҫук, епӗ ҫвидетӗлпе 
вӑрламастӑп та.



Авӑрсӑр йапала
Иван Ара

Каҫ йенне кайса пӗр виҫӗ сехет ҫитнӗ. Аслӑ 
Арапуҫ йалсовечӗн предҫедатӗлӗ Йезуков йулташ 
канце.Ъэрине килчӗ те, ларсан-ларсан тарӑхса 
кайрӗ.

Мӗншӗн тарӑхаГ вӑл, ӑҫта кайса ҫав тери 
тарӑхмалӑхах ӑшне пӗҫертнӗ?

Кӑнтӑрла тӗлнеле унӑн телефонпа калаҫмала 
пулнӑ. Вӑл телефон патне тухрӗ. Трубкине алла 
илсе итлеме пуҫларӗ: никам та ҫук, пӗр сас-чӗвӗ 
те илтӗнмест. Калаҫма йураГ. Ҫак тӗлте вара 
унӑн пӗр пӗчӗк чӑрмав сиксе тухрӗ: звонок пама 
тытӑниччен пӗр вунӑ минут вӑхӑта шпул^кӑ шы- 
ранипех ирттерсе йамала пулчӗ.

— Мӗнле шпуЛ)Кӑ?—кӑшкӑра^ ҫек р ет а р ӗ .
— Пӗлмен пек ыйтат тата! Ара, тытмалине 

ҫавӑрмали.
— Е-е, вӑл паҫӑр шкап айнеле кӑлтӑртатса 

кусса кӗчӗ.
Телефонпа калаҫас тесе, тата, унӑн пӳртумне 

шӑпӑр аври тухса илмеле пулчӗ. Вал кукленсе 
ларсах шкап айне пӑтратма пуҫларӗ, шпуЛ)Ки 
паҫӑр кӗнӗ пекех кӑлтӑртатса тухсан, ӑна вара 
тӑватуран упаленсе хӑваласа ҫитсе тытрӗ.

Телефонӑн аври тухса ӳкнӗ, ҫавӑнпа та шпу./Ь' 
кӑпа майлаштарса ҫавӑрмала. ҪавӑраГ Йезуков. 
Аппарачӗ тулккасӑр кустӑрма пек шалтӑртатса 
тара}-.

Шалтӑр-шалтӑр-шалтӑр...
— Почтӑ! Ҫук, илтӗнмест.
Шалтӑр-шалтӑр-шалтӑр...
— Почтӑ! Ҫук, чӗнмест.

^ — Мӗн шуйттанӗ кӗрсе ларнӑ кунта!—тарӑхат 
Йезуков.—Почтӑ! Райӗҫтӑвкома пар-ха!

Трубкӑра „лӗпӗрр" турӗ те пӗтрӗ, чӑнах та 
темӗскер кӗрсе ларнӑ тейӗн.

— Райӗҫтӑвкома! Ҫук, илтӗнмест. Памарӗҫ пу./ь 
тата, ҫапла хӑтланакан вӗсем. Почтӑ! ^ук!

Шалтӑр-шалтӑр-шалтӑр...
Ҫакӑ шалтӑртатнӑ сасӑ вӑл кунхине йалсоветне 

килнӗ ҫынсен хӑлхисене^ҫур сехет йахӑн йӗрӗн- 
терсе тӑчӗ, анчах та Йезуков телефонпа пӗр 
сӑмах та илтеймерӗ.

— Мур ҫийешшӗ!.. Хӑҫан-ха тӳрлетсе парӗҫ 
ку телефона!

Ҫак ыйтӑва татма тесе вӑл йурийех почта 
тухса кайрӗ.

— Ех, дупӑлӗ йухса кайрӗ вӗт ӗнтӗ, ҫавна та 
астумастӑн, — вӑл почтӑн элӑкне уҫса йарсан чӑн 
малтанах ҫакӑ сӑмахсене илтрӗ.

Мӗн хӑтланса ларатӑр еҫӗр?
— Ма? А, есӗ-ҫке! Аван-и, Йезуков йулташ!— 

терӗ доминола шаккаса ларакан Шерн^айӗв, пысӑк- 
латса каласан—Аслӑ Арапуҫӗнчи почтӑн начать* 
никӗ.

— Аван-ха та... Вара, пӗр ҫур сехет шалтӑр- 
таттартӑм пулӗ, сиртен пӗр сӑмах та ҫук.

— Мӗне шалтӑртаттартӑн?—йӗкӗлтет пӗри.
—’ Телефона.
— Телефон урапа мар вӗт вӑл, чанкӑртата^. 

КуЛ)Турлӑрах калаҫас пулат, Йезуков йулташ!— 
вӗрентет нача.ъник.

— Пирӗн чанкӑртатмас^ ҫав, шалтӑртатат.
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— Апла пӑсӑлнӑ пуЛ) вӑл?
— Сире ун ҫинчен тӑхӑрвун тӑххӑр та каланӑ 

ӗнтӗ, ҫӗрӗмӗш хут калама килтӗм.
— Тӳрлетес пула1.
— Камӑн?
— Крахмал савӑтӗнче хӑйсе/яех тӳрлетнӗ.
— Фу-ти, апла мӗншӗн укҫа тӳлемеле сире.
— Чим-ха, ытлашши ан вӗрилен, Йезуков йул- 

таш! АхаЛ) те шӑрӑх. Тамуковпа калаҫса пӑхам-ха.
Вӑл телефон патне пырса Турхана чӗнсе илчӗ.
— ЦентраЛ)Нӑй! Тамукова пар-ха?..
Кунта телефонӑн аппарачӗ шалтӑртатмасГ, 

ввлатса ҫеҫ тӑра^. Унӑн ввлатса тӑнӑ сасси„кал- 
тӑртатнӑ сасӑран та ытларах вӗчӗрхентерет Йезу- 
кова: пирӗн аппарата та ҫавӑн пек тӑвасчӗ, тесе 
шухӑшласа тӑра 1  вӑл.

Анчах, сасси мӗнле аван пулсан та, Тамуковӗ. 
пурпӗрех пӗрре чӗннипе чӗнмерӗ.

— Тамуков! Тамуков! ЦентраЛ)Нӑй!.. Матви 
Петрович-и ку?

— Мӗн кансӗрлесе ҫӳретӗн!—кӑшкӑрат лерен 
Турхан почтин начал)никӗ Тамуков М. П.

— Мӗн вара ҫав тӗрлех пушӑ мар?
— Пушӑмар ҫав... Биллиардла выл>атпӑр.
— Кампа тата?
— Ваҫилйӗвпа.
Темӗнле Ваҫилйӗв ҫинчен каларӗ ӗнтӗ. Пулӗ 

пӗр-пӗр... почтӑра ларакан, Арапуҫ йалсоветӗнчи 
аппарат пек авӑрсӑр Ваҫилйӗв.

— Матви Петрович, мӗншӗн Арапуҫне ремон- 
1ор йамастӑр?—ыйта1 малала Шерн^айӗв.

Турхан чӗнмерӗ. Тамуковӑн биллиард шарне 
ҫапма черет ҫитрӗ «пулмала. Калаҫу пӗтрӗ.

— Шуйттан ӗнтӗ,—тесе пуҫларӗ кул^турлӑ 
калаҫакан Шершайӗв.—Вӑл ремонторсемпе хамӑр 
та аптӑранӑ, Йезуков йулташ! Пӗркун ҫапла, 
ремон1ор Шурутри телефона тӳрлетме кайрӗ. 
Тӳрлетмен, мӗн тӑвас тетӗн есӗ ӑна. Турхана 
кайакан машинӑна тӗл пулнӑ та, ларнӑ та кайнӑ.

Акӑ мӗншӗн тарӑха^ Йезуков. Акӑ мӗскер 
уцӑн ӑшне пӗҫернӗ. Тарӑхнӑ йенне вӑл почтӑра 
та райӗҫтавкомпа калаҫма мансах кайрӗ.

Ҫакӑн пек тулӑксӑр калаҫусем Турхан райо- 
нӗнчи почтӑ ҫинчен пӗрмайах пулаҫҫӗ. Анчах, 
Арапуҫ йалсоветӗнчи телефон халӗ те авӑрсӑр, 
апарачӗ халӗ те тулкасӑр кустӑрма пек шӑлтӑр- 
шалтӑр; линисем тӗрӗс ӗҫлемеҫҫӗ, вӗсем тӑтӑшах 
татӑлса пӗтнипе телефонсем виҫшер кун ӗҫле- 
меннисем халӗ те пулаҫҫӗ; ремонторсем халӗ те 
хӑлхасӑр, кирлӗ вырӑнсене вӑхӑтра ҫитмеҫҫӗ.

Телефонпа ҫеҫ мар тарӑхтараГ Турханӑн почти. 
Арапуҫӗнчи вӑтам шкулра вӗрентекен Миронӑв 
учитӗл кӑҫал темиҫе тӗслӗ хаҫат ҫырӑннӑ. Пурне 
те парса тӑрсан, унӑн „Учительская газета“, 
„Комсомольскӑя правда“, *„Известия ЦК ВЛКСМ“. 
„Кр. Чувашия", „Коммунар“ илсе тӑмала. Анчах 
та вӑл мӗн пуре те „Кр. Чувашия“ хаҫата ҫеҫ 
илсе тӑра}(. Ҫакӑншӑн тарӑхмас1-шим Миронӑв? 
Кам пӗлет, тен тарӑхмас'!' те пулӗ, мӗншӗн тесен: 
ун пек мӑшкӑл куракансем районра тата та пулӗ.



Шупашкар хула советӗнче ӗҫлекен:—Кӑҫал^ ҫуркунне епӗр Шупашкар ӗҫҫыннисене пӗтӗм 
К.^Маркс урамне Пединҫтитута ҫитиченех асфатьт сарса пама пултӑмӑр. Ун чухлех сармасан та йурӗ. 
Ку плана ҫак таран касса тататӑп та вара ваттисем: „пама пулнине виҫӗ ҫул кӗтеҫҫӗ', тени пурнӑҫа кӗрет.



Хӑҫан пӗрлешӗҫ
Митта Петӗрӗ

Калактинӑв кала1: Йаланӑх массӑпа пӗрле 
жулни кирлӗ, тет. Ҫынсене вӗрентет. Хӑйӗнчен 
иример илме сӗнет. Ҫынсем ӗненмеҫҫӗ. Чӑнахах- 
я и ,  санран пример илмеле-ши, теҫҫӗ. Темшӗн 
ҫапла калаҫҫӗ. Темшӗн ӗненмеҫҫӗ. Чӑнахах ӗнтӗ 
Калактинӑв йаланах массӑпа пӗрле. Акӑ, сӑмах- 
ран, ҫынсем шыва кӗреҫҫӗ. Питӗ нумайӑн. Пӗтӗм 
Ҫӗрпӳ хули Ҫавал ҫине тухнӑ тейӗн.-Пайан кану 
кунӗ. Пайан хӗвеллӗ кун. Кану кунне такам та 
кул)турлӑн ирттерес тесе тӑрӑшнинчен нимӗн 
тӗлӗнмели те ҫук. Ҫӗрпӳсем те тӗлӗнмеҫҫӗ, хӗпӗр- 
теҫҫӗ ҫеҫ, татах та лӑйӑхрах ирттересчӗ теҫ. Авӑ 
вӗсем шыва кӗреҫҫӗ. Шыва кӗрсе тухсанах таса 
ҫанҫурӑмпа, уҫӑ кӑмӑлпа Ҫавал улӑхӗ тӑрӑх, йем- 
йешӗл улӑх тӑрӑх, уткаласа ҫӳреме йе тӗрлӗ 
вӑйӑсем выл^ама ӗмӗтленеҫҫӗ. Емӗтленеҫҫӗ ҫеҫ-ха. 
Халлӗхе шывра вӗсем. Ҫавӑнпа та шыври ҫинчен, 
Ҫӗрпӳсем мӗнле шыва кӗни ҫинчен, кӑштах ка- 
лаҫар-ха.

Пайан кану кунӗ. Хӗвеллӗ кун. Кану кунне 
такам та, Ҫӗрпӳ хула совечӗн предҫедатӗлӗ Ка- 
лактинӑв йулташ та, ку.^турлӑн иртерес тени- 
шӗн нимӗн тӗлӗнмели те ҫук. Вӑл, паҫӑрах кала- 
рӑмӑр, йаланах массӑпа пӗрле. Пайан та ирхи 
апат тунӑ хыҫҫӑнах массӑпа пӗрле Ҫавал ҫине 
шыва кӗме килнӗ. Питӗ те лайӑх чӑмаГ Калак- 
тинӑв. Ҫӑрттан пулӑ пек ишет. Ишрӗ-ишрӗ те 
ҫыран хӗрринче хӗртӗнсе ларакан ҫурма-ҫарамас 
арӑмне те чӗнчӗ:

— Кил хӑвӑртрах! Ытла та ырӑ, ӑшӑ шыв. 
Вӗретсе йанӑ тейӗн.

Арӑмӗ итлерӗ. Аллисене ҫӗклерӗ те, пӳрт тӑр- 
ринчен сикнӗ пек, ҫыран хӗрринчен тӳрех Ҫавал 
варрине чӑмрӗ.

— Ой!—терӗ Калактинӑв.—Вот, молодчинӑ! 
Чӑн-чӑн физкул)турницӑ! Урр...

„Урра“ тейесшӗнчӗ Калактинӑв. Калаймарӗ. 
Ҫӑварне шыв тулчӗ. Пӗрӗхсе кӑларчӗ. Арӑмӗ 
малала, тата малала ишсе кайрӗ.

Чылай вӑхӑт иртрӗ. Арӑмӗ хыҫҫӑн хӑвала- 
хӑвала Калактинӑв самайах ывӑнса ҫитрӗ. Пуҫӗ те 
йантӑрама пуҫларӗ.

— А1а тухар,—терӗ вӑл йулашкинчен.—Авӑ, 
ҫынсем те тухаҫҫӗ. Массӑран йулас мар.

— Тухаҫҫӗ-ха та, —терӗ арӑмӗ.—Тухаҫҫӗ те 
кайала кӗреҫҫӗ.

Чӑнласах та ҫыннисем шывран тухаҫҫӗ те, 
темшӗн тухнӑ-тухманах кайала чӑмса кӗреҫҫӗ. 
Каллех тухаҫҫӗ. Тухаҫҫӗ те такам ҫине йатлаҫа- 
йатлаҫа кайала чӑмса кӗреҫҫӗ. Ку картинӑ мӗне 
пӗлтернине Калактинӑв часах ӑнланса илеймерӗ. 
Хӑй тухрӗ. Ҫыран хӗррине тухрӗ те, тухнӑ-тух- 
манах Ҫавала сикрӗ. Арӑмӗ те тухрӗ. Вӑл та 
кайала чӑмрӗ. Инҫех те мар пӗр мӑн ҫын, хулӑм- 
рах ҫанҫурӑмлӑскер, шывран темиҫе тухса темиҫе 
кайала кӗрсе тарӑхнӑскер, ӑшша пиҫнӗскер, хыт- 
тӑнах йатлаҫат:

— Миҫе кӑна каланӑ. Ҫакӑнта шыва кӗмели 
вырӑн тумала тесе! Хула советне миҫе хутчен 
кӑна ӗнтӗ наказ панӑ. Ҫук. Итлемест хула совечӗ. 
Иӑвӑҫҫисем те хатӗр. Пӗр-икӗ кун хушшинчех 
ҫавтери капӑр купа,ънз туса хума пулат вӗт.

— Вара ҫав, вара,—тет тепри.—Ҫак пы./ьч5кра 
ҫӑрӑлмӑттӑмӑрчӗ ун чухне.

— Ех! Каллех варалантӑм. Ффу!—тет виҫҫӗ- 
мӗш, тин ҫеҫ шывран тухнӑскер.—Каллех чӑмма- 
ла-им ӗнтӗ?

Чампӑлтӑк сикет вӑл Ҫавала. Ишет. Ише-ише 
йатлаҫат. Ҫанҫурӑм тасала1‘. Тухма пуҫласанах, 
ҫыран хӗррине ҫитсенех кӑвапа таран путса 
лара1 . Пылчӑкланат. Тасалас тесен каллех кайала 
чӑммала пулат.

— Итле-ха, е-е-ей!—терӗ паҫӑрхи, хулӑмрах 
ҫанҫурӑмли, пылчӑк ашса тухакан Калактинӑв 
ҫине пӑхса.—Кала-ха, йулташ предҫедатӗл! Сире 
вӗт, хула советне епӗр пӗр хутчен ҫеҫ каламан- 
ҫке. Хӑҫан пулаГ купаЛ)Нӑ? Пӑх-ха, ху та пы.ъч5>  ̂
кӑна. Арӑму та. Мӗнле тасалмала?

Калактинӑв хӑйӗн пы.ъчӑклӑ ҫанҫурӑмӗ ҫине, 
шыва кӗрекен массӑ ҫине, чылайчен пӑхса тӑчӗ. 
Пӑхса тӑчӗ-тӑчӗ те нимӗн те чӗнмерӗ. Ун патне 
пӗр ҫын, паллах, пылчӑклӑ ҫанҫурӑмлӑскер, 
ҫывхарчӗ. Ҫывхарчӗ те каларӗ:

— Итле-ха, предҫедатӗл йулташ! Ҫыр-ха по- 
жарниксем патне пӗр отношени. Халех насус 
илсе килчӗр кунтз вӗсем. Насус илсе килчӗр те 
пире сирпӗнтерсе тасатчӑр.

* *

Каҫхине кино кӑтартрӗҫ. Кинора Калактинӑв 
та пулчӗ. Хайхи, шыва кӗнӗ ҫӗртре йатлаҫакан 
хулӑмрах ҫанҫурӑмлӑ ҫын та унпа йунашарах 
ларнӑ.

— Ытла ес хытӑ калаҫатӑн,—терӗ ӑна Калак- 
тинӑв.

— Мӗншӗн? Чӗнместӗпҫке нимӗнех те.
— Паҫӑрхине калатӑп. Шыва кӗнӗ чухнехине^ 

Епӗ предҫедатӗл иккенне, епӗ наказсене пурнӑҫа 
кӗртсе пымастӑп иккенне пӗтӗм массӑна пӗл- 
тертӗн. „

— Пӗлтермесен йурамас1 вӗт. Иӗркелӗхшен 
кӗрешетӗп епӗ. Епӗ куЛ)Турӑ фронтӗ1у1И ҫын. 
Епӗ...

— Кам пултӑн-ха есӗ?
— Ҫак кино-театрӑн директӑрӗ епӗ.
— Е-е, пӗлтӗм ӗнтӗ, пӗлтӗм. Белоруссӑв. 

Аван-и, Белоруссӑв йулташ?
— Аван-ха. Хӑвӑр мӗнле ҫӳретӗр?
Вӗсем алӑ тытсах паллашрӗҫ. Залӑра ҫутӑ 

сӳнчӗ. Картинӑ пуҫланчӗ.
Ҫак вӑхӑтра сасартӑк ҫанталӑка мӑнтӑркка 

пӗлӗтсем хупӑрласа илнӗ. Хупӑрласа илнӗ те, 
ҫӑмӑр витререн тӑкнӑ пек чашлаттарнӑ.

— Вот, кӑна кӗтменчӗ епӗ,—тесе пӑшэлтатнӑ 
Белоруссӑв.—Ку ҫӑмӑра кӗтменччӗ епӗ.

— Мӗншӗн?—тенӗ Калактинӑв.—Тырӑ ҫӑмӑри 
ку. Усӑлӑ ҫӑмӑр.

— Вӑл ҫапла-ха та. Акӑ часах...
Часах Белоруссӑвпа Калактинӑв пуҫӗсем ҫине 

ҫӑмӑр шывӗ йухса аннӑ. Вӗсем ҫине ҫеҫ 
мар, вӑл ретре ларакансем ҫине те, тепӗр 
ретрисем ҫине те, тата теприсем ҫине те, 
Куракансем кӑшкӑрашнӑ. Пурте хыҫалала.
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шыв анман ҫӗреле кайса кӗпӗрленнӗ. Кино- 
театр директӑрӗ Белоруссӑвпа хула совет пред- 
ҫедатӗлӗ Калактинӑв ҫеҫ хӑйсен вырӑнӗсене ларса 
йулнӑ. Калактинӑв хыттӑнах калаҫнӑ:

— Миҫе кӑна каланӑ сана! Ҫак театр ҫивиттине 
ҫӗнӗрен витмеле иккеннн ҫинчен пӗр хутчен ҫеҫ 
асӑрхаттарман вӗт?

— Ан шарла-ха. Пӗтӗм массӑна пӗлтерме пул- 
таратӑн.

— Пӗлтермесен йурамаст ҫав. Йӗркелӗхшӗн 
кӗрешни кирлӗ. Епӗ...

Вӗсем татах та нумай калаҫнӑ. Халӗ те тӗрлӗ 
ларусенче йаланах калаҫаҫҫӗ, тет. Йӗркелӗхшӗн 
кӗрешмеле, тесе калаҫҫӗ, тет. Нумай-нумай резо- 
Л)уцисем йышӑнаҫҫӗ, тет. Йаланхи пекех ку ый 
тусенче вӗсен сӑмахӗсемпе ӗҫӗсем уйрӑлса тӑ 
раҫҫӗ, тет. Хӑҫан пӗрлешӗҫ?

—  0  —  0
  V  Ч/ ЧУ
ВАЛ МЕ-Е-ЕН

— Итле: сана тӗлӗнмеле пӗр ӗҫ ҫинчен каласа 
кӑтартам. Пирӗн йалта Йентип Павӑлӗ пурӑна1. 
Ах, аван ташлаК—курсан тунката пулса кайӑн.

— Тӗлӗнмели мӗнех пур-ха унта. Йал-йалӗнче 
ташӑ ӑстисем сахал-им?

 ̂ — Кун пеккинех тем _^тесен те тупаймӑн ӗнтӗ. 
Тӑнла: ард ташӑ ӑсти Йентип Павӑлӗ 100 про- 
ценчӗпех урасӑр ҫынҫке вӑл. Урисем ун иккӗшӗ 
те ҫук. Апла пулин те, ташша илтерет анчах.

—- Суйа чӑпти тыттаран.
— Тӗрӗс, суйа чӑпти тыттартӑм. Ку апла 

пултӑр, чӑн-чӑнах пулнине каласа парсан тата 
ӗненӗн-ши есӗ? Авӑ Йетӗрне районӗнчи „Хӗрлӗ 
Ҫӑлтӑр“ колхозра икӗ дружинника вуг-кӑварпа 
кӗрешме хурала тӑратнӑ. Пӗр дружинникӗ—ин- 
валид, тепӗр дружинникӗ—суккӑр. Ну, кулӑшла 
мар-и?

— Вӑл мӗн! Унтан та ытларах кулӑшлине 
пӗлетӗп епӗ. Канаш районӗнче Пулдышӗв хуша- 
матлӑ пӗр парторг нумай вӑхӑтлӑха командировка 
кайнӑ. Команцировкӑна тухса кайнӑ чухне парт- 
организаци докуменчӗсене вӑл, Куҫмин йулташ 
аллине тыттарса, Узаринӑ йулташа пама каласа 
хӑварнӑ. Узаринӑ йулташ Мартынӑв йулташа, 
Мартынӑв йулташ Чекурӑв йулташа пама хушнӑ. 
Вӗсем нихӑшӗ те парти докуменчӗсене йышӑн- 
ман. Ҫавӑн пирки вӑл документсем укҫа йешчӗ- 
кӗнче хуҫасӑрах выртса пурӑннӑ.

— А-а-, кӑна есӗ Канаш районӗнчи коммунис- 
сен районри отчотпз суйлав пухӑвӗнче илтнине 
каларӑн. Вӑл пуху май уйӑхӗн 20-мӗш числисен- 
чех пулса иртнӗччӗ. Есӗ к /  уйӑхра пулса иртни 
ҫинчен каласа тӗлӗнтер Ак еп сана, иртнӗ уйӑхра 
мар, ҫак уйӑхри ҫинчен каласа култарам, итле! 
Тутарла Кӑнаш колхоз предҫедатӗлӗ виҫӗ кол- 
хознике чукунҫул тунӑ ҫӗрте ӗҫленӗшӗн... выгӑ- 
вӑр панӑ.

— Чукунҫула хӑвӑрт тума пулӑшатӑр, тесе-и?х 
Ха-ха-ха! А-а, ку мӗн! Акулӗвӑ шкулӗнче Петров_ 
учитӗлницӑ вӗренекенсен испытанинче граммати’ 
кӑ йӑнӑшӗсем 9—12 тӑвакансене пурне те „хоро' 
ш о“ отметкӑсем лартса панӑ. ^

— Мӗн кулмали пур унта! Тӗрӗс тунӑ вӑл. 
Йӑнӑшсем тума лайӑх пблнӗшӗн отметкӑ „хоро-

шо“ лартса панӑ... Ку мӗн! Епӗ сана йалхуҫалӑхӗ 
ва,/Ь-Ъ® калрсем мӗнле хӑшпӗр вырӑнсенче хатӗр 
лени ҫинчен каласа парам. Вӑрнарти колхоз 
шкулӗнче. вӗренекен Ҫергейӗв, районри колхоз 
шкулне кӗциччен малтан, 18 тӗрлӗ курсра вӗренсе 
пӑхнӑ. Вӑл тем ҫинчен те вӗренсе курнӑ, анчах 
ниҫта та ӗҫлесе курман, ӗҫлесшӗн те мар. Ӑҫта 
мӗнле курс уҫӑлаФ—каллех ҫавӑнта кайса кӗме 
шухӑшлаФ. Тӗрлӗрен курссенче вӗренсе пурӑнас- 
сине хӑйӗн профеҫҫийӗ туса хунӑ ҫынсем 
пурри кулӑшла мар-им саншӑн?

— Вӑл мӗн! Авал пӗр ҫын вӑрманта лашине 
хӗнеме хулӑ тупайман, тетчӗҫ. Епӗ сӗм вӑрманта 
кӑмака хутма вут-шанкӑ тупайман етемсем пур- 
рине пӗлетӗп. Шӑмӑршӑ вӑрманпромхозӗ, вӑр- 
манта вутӑ тупаймасӑр, тем тӗрлӗ мыскара курнӑ 
вӗт кӑҫал. Вӑрманпромхозри шкулта, пекарни те, 
рабочисем те, кӑмакисене хутмалӑх вӑрманта вутӑ 
тупайман.

— Нда! Ак еп калам тата. 1934-мӗш ҫулта 
Чӑвашиздат „шахмӑтла выл^ама вӗренмели кӗне- 
к е“ кӑларма шутласа хунӑ. Кӑларма шутласа хунӑ 
кӗнекене взра 1935 ҫулхи плана кӗртнӗ. Плана 
кӗрсен, вӑл кӗнекене 1935 ҫулта Афанаҫйӗв шах- 
матиса чӑвашла куҫарттарнӑ. 1936 ҫулта ӑна 
Ваҫанкка редактӑр ҫулталӑкӗпех редакцилесе 
ларнӑ. 1937 ҫулта вӑл кӗнекен техничӗски редак- 
тӑре ӑна мӗнле шрифтсемпе пичетлесси ҫинчен 
ҫулталӑкӗпех шухӑшласа ларнӑ. 1938 ҫулга вӑл 
кӗнекене типографя наборлама тата корректурӑ 
йӑнӑшӗсене тӳрлетметытӑнса...

— Кӗнеки пысӑк пулас?
— Мӗн пысӑкки—пичетлӗ пиллӗк листа. Шу- 

хӑшла-ха—5 листалӑ кӗнекене 4 ҫул кӑлараҫҫӗ,— 
ҫакна ӗнтӗ вӗсем „ход конем“ (лашапа ҫапса илни) 
твҫҫӗ...

— Вӑл мӗн. Тата епӗ акӑ мӗн...
— Ҫитӗ. Сӑмах калаҫнӑҫем калаҫӑнат. Кала- 

ҫассине сахал калаҫ, ӗҫлессине нумайрах ӗҫле, 
теҫҫӗ.

— Тӗрӗс. Калас чӗлхе ан пултӑр, утас утӑм 
ан йултӑр!

Ив. М.
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Кӗслеҫӗ
Леонид Агакӑв

Вӑт, тӑвансем, еп сире пӗр истори каласа 
кӑтартас тетӗп. Хамӑн кӳршӗ ҫинчен. Ху1 те 
ӗненӗр есӗр мана, ху 1  ан ӗненӗр, анчах та ман 
калавӑмри сӑмахсем пӗтӗмпех чӑн,—а чӑн сӑма- 
хӑн суййи ҫук, теҫҫӗ. Историйӗ пӗлтӗр пуҫланчӗ 
вӑл. Унӑн вӗҫӗ пурне те тӗлӗнтерчӗ, ма тесессӗн 
ун пек пуласса пирӗн никам та кӗтменччӗ.

Кӳршине манне Хура Петӗр тесе чӗнетчӗҫ. 
Хӑй чӑнах та ытла сарах мар ӗнтӗ. Шутсӑр ҫӑмлӑ 
тата. Сухэлӗ таҫтан куҫ патӗнченех ӳссе ана1 те, 
кӑкӑрӗнчен иртсе кайат. Пуҫӗ ҫинчи ҫӳҫӗ те 
ӑратлӑ така тирӗнчен тунӑ ҫӗлӗк пекех. Айчах 
пӗвӗ кӗске хӑйӗн... Пӗтӗмӗшпе илсе пӑхсан, ӑна 
леш ваттисен йумахӗсенчи чике тӑршшӗ старик- 
семпе танаштарма та пула1  пек.

Те сӑн-сӑпачӗ ҫавӑн пек пулнӑшӑн, те ача- 
пӑча туманшӑн (ача таврашӗ унӑн пӗртте пулман, 
ҫамрӑк чух пӗрре Микул турра ҫирӗм пуслӑх 
ҫурта лартса пӑхнӑ пулин те),—йалта унтан йа- 
лан тӑрӑхларах пара^чӗҫ. Апласкер те, капласкер... 
Ним мар, ӑна хӗрарӑмсенчен лекетчӗ. Утӑ ҫулнӑ 
ҫӗрте-и, вӑрман каснӑ чухне-и каннӑ вӑхӑтра 
ахӑлтатма йуратакансем тӳрех Петӗре ҫавӑрса 
илетчӗҫ.

— Ну, Петӗр пичче, хӑҫан сухална касса ҫӑмат 
тӑватӑн-ха. Вербл^УД Ҫӑмӗнчен тунӑ ҫӑмат ҫирӗп 
пула1 , теҫҫӗ.

— Ара, вӑл така кӑна-ҫке...
— Така мар пулас ҫав, така пулсан путекисем 

пулӗчӗҫ.
Ҫамрӑкрах чухне Петӗр кун пеккисемшӗн 

ҫиленсе те пӑхатчӗ,—кайран шӑл йӗрекенсем ҫине 
ҫаврӑнса та пӑхми пулчӗ. Хӑнӑхрӗ пулас. Хӑйӗн- 
чен тӑрӑхланӑ чух хӑй те ахӑра^чӗ тепӗр чух.

Анчах та—калам сире, тӑвансем: ҫынни вӑл 
пӗртте йапӑхскер мар. Ӑстӑнне те катӑк теме 
ҫук, аллисем те лайӑх ӗҫлеҫҫӗ. Калӑпӑр колхозра 
унӑн нихӑш ҫул та виҫҫӗр ӗҫкунӗнчен кайа пул- 
ман, мӗншӗн тесен вӑл нихӑҫан та нимӗнле ӗҫе 
те тиркесе тӑман. Тумала т ӑ к -т ӑ в а с  пулаФ.

Ҫак ман кӳршӗ Петӗрӗн пӗр ҫурӑк кӗсле пурч- 
чӗ. Ашшех парса хӑварнӑччӗ ӑна (Ашшӗне йалта 
Кӗсле Хветӗрӗ тетчӗҫ). Паллах ӗнтӗ, кӗсли мал- 
танах ҫурӑк пулман вӑл, ӑна арӑмӗ ^урса пӑрахнӑ. 
Кӑштах шултра характӗрлӑскер, пӗрре Петӗр 
ҫине тарӑхнипе „вӗреме“ тытӑннӑ та, сак ҫинчи 
йерипе кӗсле каласа ларакан упӑшки аллинчен 
кӗслине туртса илсе, ӑна пӗррех алӑк патнеле 
вӑркӑнтарнӑ. Ну, кӗсле тимӗртен йе хурҫӑран 
тунӑ йапала мар ӗнтӗ, ҫурӑлса кайнӑ, мӗскӗн. 
Йал хушшинчи халлап тӑрӑх, Петӗр куҫҫул,пех 
макӑрчӗ тет ун пирки,—анчах та ним тума та 
ҫук, кӗслине кӗлете кайса ҫакнӑ та, вара ӑна 
хӑшпӗр уйав кунӗсенче ҫеҫ тыткаласа пӑхнӑ. 
Кӗсле ҫӗмӗрличчен Петӗре йалта тек-текех хӑна- 
на, ӗҫкӗсене чӗнсе калаттаратчӗҫ, анчах кайарахпа 
Петӗрӗн кӗсле пурри ҫинчен те манса карӗҫ...

Унтан сасартӑк ҫапла йапала пулса тӑчӗ. Пӗл- 
тӗр ҫулла ӗнтӗ вӑл. Пирӗн йала пӗр хура куҫ- 
лӑхлӑ ҫамрӑк ҫын пычӗ. Епӗр ӑна темле ӗҫ тума 
килчӗ тесе, а вӑл пӗрехмай хӗрсемпе каччӑсене 
йурӑсем йурласа пама йӑлӑнат. Пӗр икӗ ерне

пурӑнчӗ пул), ҫав вӑхӑтра пӗр вӑйӑран та йулмарӗ. 
Пӗр-ик ернерен ӑна ҫамрӑксем йӑлӑхтарчӗҫ пу- 
лас,—ваттисен ҫумне ҫыпӑҫрӗ. Шалт тӗлӗнтӗмӗр: 
тахҫан масар ҫине каймали карчӑ^ксемпе старик- 
сене йурлаттарат}.. Кайран тин пӗлтӗмӗр: вӑл 
йатарласах йурӑсем ҫырма килнӗ иккен.

Тахӑшӗ ҫак ҫынна ман кӳршӗ Петӗр ҫинчен 
каласа панӑ: ҫапла-ҫапла, авалхи йурӑсене пӗлет, 
кӗсли те пур, тенӗ. Ку тӳрех ун патне вӗҫтерсе 
пынӑ.

Петӗр малтанах кун пирки калаҫасшӑнах та 
пулман. Еп ватӑ ӗнтӗ, сас ҫук, йуррисене манса 
пӗтнӗ, кӗсле калама пӳрнесем хытнӑ... Хуларан 
килни ӑна ӳкӗтлет. Вара Петӗр майӗпе ҫавӑрна 
пуҫланӑ, анчах ҫав вӑхӑтра арӑмӗ ҫине чалӑш- 
шӑнрах пӑха-пӑха илнӗ. (Каларӑм-ҫке, хӑрарах 
панӑ вӑл арӑмӗнчен).

Анчах арӑмӗ кӗтмен ҫӗртен:
— Мӗн качака таки пек кайала тапса тӑратӑн 

тата, ҫын кӑмӑлне ту ӗнтӗ,—тесе хунӑ.
Ҫавӑн хыҫҫӑн вара хула ҫынни ун патӗнчен 

икӗ талӑк тухман^^ темӗн чухлӗ авалхи йурӑсем 
ҫырса илнӗ, тет. Йулашкинчен вӗсем иккӗшӗ пӗр 

.бутылкӑ хӗрлӗ ерех ӗҫнӗ хыпар та пур.
Анчах кунпа ӗҫ пӗтмест-ха, еп калас тенӗ 

истори, тӗрӗссипе ҫакӑнтан тин пуҫланса кайа1 .
Тепӗр ик-виҫ ернерен Петӗр патне хӗрлӗ кан- 

вертлӑ ҫыру килсе ҫитнӗ. Колхоз канце.ъзринче 
пурте тӗлӗнсех кайнӑ кун пирки: Хура Петӗр 
патне ӗмӗрте те ниҫтан та ҫыру килмен. А халӗ 
сасартӑк—ҫыру килнӗ, ҫитменне—заказной.

Ҫырӑва Петӗр никама кӑтартмасӑр, пӗччен 
ларса вуласа тухнӑ. Унтан карчӑкне чӗнсе илнӗ те:

— Хуплу пӗҫер, чӑкӑт ту, —тенӗ.
— Мӗн вазди ?—ыйтнӑ арӑмӗ.
— Мана ваД)Л)И- Кайатӑп еп.
— Ӑҫта ҫӑва шӑтӑкне кайатӑн?
— Ҫӑва шӑтӑкне кайма ӗлкерӗпӗр-ха унта, 

хал) хулана чӗнеҫҫӗ. Халех пыма хушнӑ.
— Мӗн тума, кам? Сута мар пуЛ) те, тур 

ҫырлахтӑрах? Таҫта темскер тумарӑн-и еп курман 
чух, хура шуйттан? Апла пулсан, ҫапсах пӑраха- 
тӑп еп сана!-ҫӗтӗлме тытӑннӑ арӑмӗ. Анчах Пе- 
тӗр ӑна хирӗҫ нимӗн те каламан, кӗлете кайса 
кӗслине илсе кӗнӗ те, ӑна тасатма, хӗлӗхӗсене 
тӳрлетме тытӑннӑ.

— Ку мӗн вал)Л)И тата? Авалхи суккӑрсем пек 
ҫул йуппине кайса ларас тетӗн-и?—каллех тӗпчеме 
тытӑннӑ арӑмӗ.

— Ҫул йуппине ес кай унта, еп хулана кайа- 
тӑп-ха... Майрасене ташлатма,—кулса илнӗ Петӗр.

- 5- Асту, сан пек сӳтӗксене курман пуд) унта!
— Курман ҫав, хаЛ) кайса курӑнас тетпӗр... 

Ех, ҫак кӗслене ҫурнӑшӑн ҫавӑн чухне санӑн хӑвӑн 
пуҫна ҫурмалаччӗ!..

Арӑмӗ Петӗртен ним тулккине те тупайман. 
Петӗрӗ ҫав каҫах мунча хутса кӗнӗ, ҫӳҫне-пуҫне 
тирпейлесе таса кӗпе-йӗм тӑхӑннӑ та, тепӗр ир- 
хине ҫурӑмӗ хыҫне кӗслине ҫакса, аллине хуп- 
лупа чӑкӑт чикнӗ хутаҫ ҫӗклесе, йалтан тухса 
уттара панӑ.

Пӗр уйӑх хушши ҫухалса пурӑнчӗ вӑл. Таҫта
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кайнӑ, тем тума—никам та нӗлмест. Арӑмӗнчен 
хӑшӗсем тӑрӑхлама та пӑхкаларӗҫ:

— Киле кӗнӗ вӑл санӑн пӗр-пӗр майра патне.
— Ҫамрӑккине тупрӗ пулӗ-ха...
— Ех, шалккӑ сана ватлӑхра.
Анчах вӑхӑт нумайах та иртмерӗ, Хура Петӗр 

ӑҫта иккенни сасартӑк палӑрчӗ. Пӗр каҫхине 
клуба пухӑнса ларнӑ халӑх радио тӑрӑх ҫапла 
сӑмахсем илтнӗ:

— Республикӑри кӗслеҫӗсен конкурсӗ пулса 
иртрӗ. Пайан епӗр чи паха кӗслеҫӗсен пултару- 
лӑхне кӑтартатпӑр.

Темиҫе ҫын выл^аса иртерсен, концерта йертсе 
пыраканни:

— Халӗ Петр Иванч Чернов, аллӑ ултӑ ҫулхи 
колхозник авалхи чӑваш кӗввисене каласа пара1 ,— 
тенӗ.

Клубра ларакансем сасартӑк пӗр-пӗрин ҫине 
пӑхса илнӗ, хӑшӗсем сике-сике тӑнӑ, тахӑшӗ тен- 
кел тӳнтерсе йанӑ,—пурте репродуктӑр патнеле 
ыткӑннӑ...

— Чернов!
— Ара, вӑл пирӗн Хура Петӗр вӗт!
— Вӑт, ват кӑрпан!..
— Чш-ш-ш!..
Кӗвӗ хыҫҫӑн кӗвӗ йарӑнтарнӑ Петӗр. Хурлӑх- 

лине те, хӗрсен йуррисене те, ташламалине те. 
Пирӗннисем ӑна ӗмӗрте музыкӑ илтмен пекех 
тинкерсе, ҫӑвара шыв сыпнӑ пек, чӗлхисене ҫырт- 
сах итлесе ларнӑ. Передачӑ пӗтнӗ хыҫҫӑн пӗр-пӗр 
ниме ӗҫкинчи пекех шавласа, ыр кӑмӑллӑ калаҫма 
тытӑннӑ.

— Вӑт тӑк сана Хура Петӗр!
— Пӑх та кур ес ӑна, ват сӑса!
— Йепле шӑрантарчӗ, прохвост... Хӑйне кура 

мар.
— Ла-арчӗ пуд> сухалне каҫӑртса.
— Килсен каласа кӑтартӗ-ха.
Анчах виҫ кун иртрӗ, пилӗк иртрӗ, вуннӑ— 

Петӗр таврӑнмарӗ. Ҫухалчӗ старик. Арӑмӗ чӑнах 
хуйха ӳкме те пуҫланӑччӗ ӗнтӗ,—ҫав вӑхӑтра ҫыру 
килсе ҫитрӗ.

«Йуратнӑ карчӑк,—тенӗччӗ вӑл ҫырура (ӑна 
еп хам вуласа патӑм)—ес мана вилнӗ тесе шут- 
латӑн пуЛ) унта, анчах та еп чӗрех-ха, тата темле 
ӗнсе те тулнӑ пек туйӑнат. Ман пурнӑҫ пыл та 
ҫу, малашне тата авантарах пуласса шанатӑп. Ес 
мана кӑҫал ӗҫкунӗсем сахал пулаҫҫӗ тесе ан вӑрҫ, 
ӑна тума пулӗ, анчах хал, ман ӗҫ пӗтмен-ха, 
Мускава каймала. Унтан тӳрех киле пыратӑп“...

Арӑмӗ шартах ҫапрӗ пӗҫҫисене.
— Вӑт, хура шуйттан! Мускава каймала тата 

унӑн. Мӗн хӑйамачӗ шырама каймала-ши? Мус- 
кавсем тӑрӑх ҫӳремели ҫын-и вӑл? Ну, килтӗр 
кӑна, еп вара ӑна...

Петӗр хӑй карчӑкӗ патне ҫыру йани ҫин- 
чен ҫав кунах пурте пӗлчӗҫ. Вӑл Мускава мӗн 
сӑлтавпа кайасси ҫинчен апла та, капла та шу- 
хӑшласа пӑхрӗҫ—шухӑшласа тупаймарӗҫ.

Анчах сӑлтавӗ хӑйех палӑрчӗ. Петӗр арӑмӗ 
ҫыру илнӗ хыҫҫӑн виҫ-тӑват кунтанах Мускаври 
Коминтерн йачӗпе тӑракан радиостанци чӑвашла 
концерт пуласси ҫинчен пӗлтерчӗ. Вӑл концерта 
итлеме каҫхине клуба халӑх пит йышлӑн пухӑнчӗ 
(комсомолӗцсем ун ҫинчен йалҫыннисене йурийех 
систернӗччӗ). Малтан Чӑваш хорӗ, уйрӑм йурӑ-

ҫӑсем йурларӗҫ, унтан кӗслеҫӗсем выл,ама ты- 
тӑнчӗҫ.

Клубри ҫынсем хӑлхасене чӑнках тӑратрӗҫ...
Пӗр кӗслеҫи выд,арӗ, тепри... Унтан—ех, савӑ-

нӑҫ! Хӗрарӑм сасси:
— Петӗр Иванӑвич Чернов!—терӗ.
Клубри ҫынсен сӑнӗсем темле ҫутӑлса карӗҫ, 

куҫсем сарӑлчӗҫ, сывлӑш ҫӑмӑллӑн тухма тытӑнчӗ. 
Еп те пултӑм унта. Петӗр виҫӗ кӗвӗ каларӗ. Мӗн 
чухлӗ калаҫу пулчӗ пул, ун хыҫҫӑн пирӗн йалта.

...Тепӗр пилӗк кунтан хайхискер хӑй те киле 
персе ҫитрӗ. Паллама та ҫук хӑйамата. Ҫӳҫне 
„под-польку“ кастарнӑ, сухалне тураса йакатнӑ, 
ҫӗнӗ кӑвак кӗпепе шалавар тӑхӑннӑ, сӑнӗ темле 
хӗрелерех панӑ.

— Ҫамрӑкланса кайнӑ-ҫке ес, хӑйамат!—терӗм 
еп ӑна ал панӑ хыҫҫӑн ним калличен малтан.

Петӗр кӑмӑллӑн, кӑшт чейереххӗн, куҫӗсене 
хӗсерех кулса илчӗ.

— Ҫамрӑклатаҫҫӗ ҫав хал,хи вӑхӑтра... терӗ 
вӑл.

— Ну, мӗнле, ҫӳрекелерӗн ес унта?
— Мускав куртӑн еппин?
— Каласа кӑтартсамччӗ ӗнтӗ!—харӑссӑнах ыйт- 

ма тытӑнчӗҫ пухӑннӑ ҫемӗн пухӑнса пыракан 
кӳршӗсем.

— Мӗн туйанса-пуйса килтӗн?—хушса хучӗ 
пӗр хӗрарӑм.

Сӗтел хушшинче ларакан Петӗр тӑчӗ те, ҫтена 
ҫинче ҫакӑнса тӑракан вӗрҫӗн темӗн тӗрлӗн илем- 
летнӗ кӖслене илсе, ӑна ҫынсем умӗнче питех те 
мӑнкӑмӑллӑн ҫавӑркаласа кӑтартрӗ.

— Акӑ мӗн туйантарчӗҫ... Ку маншӑн пурин- 
чен те хаклӑ йапала. Ӑна мана ахалех парнелесе 
парса йачӗҫ: тата лайӑхрах йантратма вӗрен, 
терӗҫ... Мӗн курнисем ҫинчен каласа парасси 
вӑл кайран та пулӗ, есӗр малтан совет кӗсли 
йепле йанранине илтӗр-ха..

Вӑл хӑйӗн ҫӗнӗ кӗслине чӗркуҫҫи ҫине хучӗ 
те, епӗр ку таранччен илтмен савӑнӑҫлӑ кӗвӗ 
шӑрантарма тытӑнчӗ. Вӑл выд,анӑ май—ӑна итле- 
кенсен кӑмӑлӗ тулнӑ ҫемӗн тулса, ҫӗкленсе пычӗ.

— Тӗлӗнмеле, пит те тӗлӗнмеле,—терӗ йулаш- 
кинчен Петӗр арӑмӗ, пуҫӗпе сулкаласа.—Вӑт, хура 
шуйттан! Тӗлӗнмелипех тӗлӗнмеле...

Хӑйӗн сӑмахӗсемпе вӑл ыттисен шухӑшне те 
каласа пачӗ.

Ҫул начар пирки тӑкаксем
Вылпасарӗнчен Атмалкассн йалне 

кайма питӗ хӗн. Ҫул маВ ҫул йа- 
пӑх.
(Б. Анфилӗв ӳкерчӗкӗ .Прессклише' )

—  Тӳр*м ҫулпа ларса  кайма май м ар селӗм!
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Тепринче Арӑм йатлаҫат
Шӑмӑршӑ райожӗнчи Виҫпӳрт Шӑ- 

мӑршӑри туллииар аӑтам шкулта вӗ- 
рентекен Куприйанӑв 2 ҫул хушшин- 
че 4 хут авланса, 4 хут уйӑрӑлнӑ.

— Ай, йай, Иваков йулташ, ырӑ мар 
ун пек. Йулташна манатӑн. Авлантӑм, туй ту- 
рӑм. Есӗ пӗртте пырса курмарӑн.

— Вӑхӑт пулмарӗ ҫав Куприйанӑв йулташ! 
Тепре авланнӑ чухне ун вырӑнне пуринчен те 
малтан пырса ларӑп ӗнтӗ. '

Кошноруй лавкинче
-  Макҫам! Сирӗн кунта иаха таварсем килнӗ, 

тет. Мана парса пӑхмӑн-ши?
— Ӑҫтан сана пама. Хама ӗҫтернисем те иай- 

тах, шутне 'те пӗлес ҫук. Малтан вӗсене парас 
пула1  хаЛ). Еҫтерсен сана та паратӑп.

Ф. П.

Хамӑр колхоз предҫедатӗлӗ тата йалсовет 
предҫедатӗлӗ пурӑнакан йалта — Йетӗрне райо- 
нӗнчи Кӗҫӗн Хӑмаркка й,алӗнче пурӑнатӑп епӗ. 
Кӑҫал авлантӑм. Арӑмйа пӗрле пурӑнатпӑр. Пу- 
рӑнатпӑр-пурӑнатпӑр, мӗн чухлӗ пурӑнсан та пӗр- 
не-пӗри нийепле те хӑнӑхаймастпӑр, пӗр-пӗрнн 
йӑлисене пӗлсе чухлаймастпӑр. Вӑл йаланах хай 
майлӑ калаҫа1 , епӗ—хам майлӑ. Йут йалтан илнӗ 
епӗ ӑна. Те ҫавӑнпа пирӗн унпала иксӗмӗрӗн 
сӑмахсем килӗшмеҫҫӗ: вӑл хӑйсен йалӗсем пек, 
епӗ хамӑр йалсе.м пек сӑмахлатӑп. Вӑл калатС:

— Есӗ, Мишшук, ҫав кино-картинӑри артист 
пек хӑлаҫланса калаҫатӑн.

— Мӗнле артист?
Артист йатне калат арӑм. Картинӑн йатне те 

калаӖ Епӗ пуҫа суллатӑп. Артистне те, картинине 
те пӗлместӗп еп. Курман.

Вӑл кала1:
— Тата, ҫапла-ҫапла, питӗ ла^йӑх картинӑ 

пур. Вӑл картинӑра та сан пекех лайӑх артист 
пур. Ҫӳҫӗсем те санӑнни пекех килӗшӳлӗ, саннӑни 
пекех ҫӳҫ-пайӑркисем ҫамка урлӑ усӑнса выртнӑ.

— Мӗнле артист вӑл?
Артист йатне калат арӑм. Картинӑн содержа- 

нине те каласа парат.
— Нивушлӗ ҫавна та курман ӗнтӗ есӗ?—тет.
Курман еп. Пӗлместӗп.
— "Хӑвна-ху уй хир ударникӗ тетӗн тата,— 

ҫиленсех йатлаҫа^ арӑм.
— Ударник мар-им вара еп?—тетӗп.
— Ҫавӑ-ха та. Паллӑ кино-картинӑсене те 

курман та. Мӗнле-ха? Ху кул^турлӑ пурнатпӑр, 
колхозри ытти ударниксем пекех пуйан пурӑнӑҫпа 
пурӑнатпӑр, тетӗн.

— Апла мар-им вара? Мӗн ҫитмест?
— Пурте ҫителӗклӗ. Есӗ киносем курма ҫӳре- 

меннишӗн ҫеҫ тарӑхатӑп,—тет арӑм.
— Акӑ, пирӗн йалта пурӑнса пӑх-ха,—тетӗп.— 

Виҫӗ ҫул пурӑнса виҫӗ картинӑ курайӑн-и?
- Виҫӗ картинӑ? Виҫӗ ҫул...

— Ҫапла ҫав, ҫапла,—тетӗп.—Виҫӗ ҫул хуш- 
шинче виҫҫӗ курсан аван-ха. Епӗ пӗрре те ку- 
раймастӑп акӑ. Епӗ ҫеҫ мар—пӗтӗм йалӗпех ҫавӑн 
пек. 1934 ҫулхи ҫуркуннеренпе пирӗн йала кино- 
картин килмен. Виҫӗ ҫул иртрӗ ӗнтӗ унтанпа. 
Виҫӗ ҫул хушши пирӗн йал ҫыннисем кино 
курман.

— Пулма пултараймас1, — тет арӑм. Мана 
ӗненмест.

— Пултараймаст ҫеҫ мар, пулат! те, тетӗп 
епӗ. - Авӑ, пӗркунхине, районран киномез^аник 
Перцов йулташ пирӗн колхозиа догӑвӑр тума 
тесе килнӗччӗ. Догӑвӑр тусан уйӑхсеренех икшер 
хут килсе кино кӑтартатпӑр, тенӗччӗ. Колхоз 
иредҫедатӗлӗпе йалсовет предҫедатӗлӗ пӑшӑлтат- 
са калаҫкаларӗҫӗ те: „Килӗшейместпӗр, терӗҫ. 
Кино курасси мар-ха кунта, вӑхӑт ҫук, урӑх ӗҫ 
те мӑй таранах" терӗҫ.

— Чӑнах-и?—ч'ерӗ арӑм. Каллех ӗненмерӗ.
Пурӑнсан-пурӑнсан ӗненӗ-ха. Анчах йал халӑхӗ

ҫав тери кино курасшӑн иккенне пирӗн предҫеда- 
тӗлсем хӑҫан ӗненӗҫ-ши?

Мишшук Пах.

14



Сунас
— Ачху!.. ачхулатса илчӗҫ 4— 5  ҫын.
--  Ачху! Сунас килмен ҫӗртенех сунас тухрӗ

манӑн та.
Ачху-ух!.. шӑлне йӗрсе пӑрахрӗ манпа 

йунашар тӑракан пӗр хыртарнӑ пуҫлӑ ҫын та. Мӗн 
иулчӗ те, мӗн пулчӗ, тетпӗр. Ҫӳлеле пӑхатпӑр 
та, ҫӑмӑр пӗлӗчӗ пек тусан ишсе ҫӳренине курат- 
пӑр. Канашри кинотеатрта урайне час-часах ҫу- 
маҫҫӗ, имӗш. Кино пуҫланаччен ҫийелти лапри- 
ҫӗприне хытӑ шӑпӑрпа хыртарса илеҫҫӗ те, пӳлӗме 
пӗтӗмпех тусан тапса тухаГ. Вара сывлама ҫук, 
сӑмса шӑтӑкне тусан кӗрсе чыхлана'1' . .

Хам-^ вырӑна шыраса хӑшкӑлтӑм, мӗншӗн 
тесен пуканӗсем пӗри те хӑйсен вырӑнче лармаҫҫӗ. 
Ман хыҫрах пӗр йӗкӗт ҫула урлӑ ларакан пукан- 
ран такӑнса, пӗр утӑм малала вйркӑнса ӳкрӗ.

— Шуйттан пуканӗ!—терӗ йӗкӗт ҫилленипе.
— Ара, пукан айӑплӑ мар вӗт! Ав, ҫав туй 

арӑмне йатлаҫ,—терӗҫ йӗкӗте ик-виҫ арҫын, алӑк 
патӗнче ҫил арманӗ пек каркаланса тӑракан 
контрол)0 ршӑ ҫинеле кӑтартса. Хамӑн вырӑна 
тупмасӑрах пӗр кайарахрн ӗрете аран-аран выр- 
наҫса лартӑм.

Кино курса пӗтерсен йулташпа фойене тухрӑ- 
мӑр. Килтен тухиччен анчах мана арӑм гака 
шӳрпи пӗҫерсе ҫитерсе йанӑччӗ. Шӳрпи тӑварлӑ 
пулнӑ та, шыв ӗҫес килсе ӑшчик ҫунсах тухат. 
„Кунта буфет пур-ха, пӗр бутылка квас илсе 
иксӗмӗр ӗҫӗпӗр" тесе ӳкӗтлерӗм шывсӑр типсе 
антӑхнӑ пырӑма.

— Буфет ӑҫта кунта?—ыйтрӑм кинора хампа 
йунашар лараканран.

— Ав, унта та, анчах ернере пӗр иккӗ ҫеҫ 
ӗҫлекелет. Пайан каллех хупӑ авӑ.

— Шыв ӑҫтан ӗҫмеле тата?
— Ав, кӑмака умӗнче бак ларат Ҫавӑнтан ӗҫ.
Сив шыв бакӗ айне икӗ ача кӗрсе выртнӑ та

пушмакпӑрусем пек крантӑран сив шыва пехлеҫҫӗ.
— Ара, ачасем куркапа ма ӗҫместӗр? —ыйтрӑм 

хайхи ачасенчен.
--  Курка тӗсӗ кунта нихҫан та пулман, кука- 

ҫи,—тет мана пӗр ачи.
— Епӗр картуспа ӗҫекенччӗ. Пайан шӑрӑх 

пирки картус тӑхӑнмарӑмӑр та... Епӗр анчах мар, 
СаваЛ)а кукка та ӗнер пирӗн пекех бак айне 
кӗрсе выртса ӗҫрӗ,~-тет тепӗр ачн йӗпеннӗ пӗсе- 
хине шӑлкаласа.

Кинотеатр директӑрӗ йатне йӑтса ҫӳрекен 
Калмыков йулташ патне куркапа тусан пирки 
калаҫма кӗрес терӗм те, вӑл, йаланхи пекех, 
хӗрӗнкӗ, терӗҫ.

Арк. Неҫтерӗв.

УХМАХ ИВАН
Асакасси йалӗнчи лавкара кооператӑр пулса 

ӗҫлет вӑл (Елӗк р.). Вӑл мӗнле ӗҫлени ҫинчен 
ытлашши ҫырас та килмест ман, ытлашши калаҫ- 
са ҫӑвар тутлӑхне те сайа йарас килмест. Йал 
ҫыннисем ун ҫинчен ҫапла калаҫҫӗ: Йапӑх пирӗн 
Иван, теҫҫӗ. Йапӑх ӗҫлет пирӗн кооператӑр, 
теҫҫӗ. Те терӗс калаҫҫӗ вӗсем. Тӗрӗс пул), тетӗп. 
Акӑ мӗншӗн тӗрӗс пуЛ) тетӗп епӗ. Мӗншӗн тесен

Иван хӑй те хӑйне йапӑх тенӗшӗн никама та 
ҫиленмест. Лавкана пыракансем унтан ыйтаҫҫӗ:

— Мӗншӗн питне ҫумастӑн есӗ?—теҫҫӗ.
— Мӗншӗн ҫӑвас-ха,—тет Иван.—Кашни кун 

ҫумала и вара. Иртнӗ ернере ҫеҫ мунча кӗнеччӗ.
— Аллусене хӑФ, тӑварсене тытса паракан 

аллусене ҫумала,—теҫҫӗ ӑна.
— Мӗнле мешченсем пек калаҫатӑр, — тет 

Иван.—Шурӑ алӑллисене, ҫепӗҫ алӑллисене йура- 
татӑр.

Лавкана„пынӑ ҫынсем вара сӑмах чӗнме те 
аптӑраҫҫӗ. Йапаласем виҫтерме тытӑнаҫҫӗ. Тӑвар 
виҫнӗ хыҫҫӑн ҫав чашӑкпах чей ӗҫмели песок 
виҫсе панине курсан йе супӑН) хучӗпе сахӑр чӑр- 
каса парсан, лавкари ҫынсем каллех кӑшкӑрашма 
пуҫлаҫҫӗ:

— Мӗншӗн капла?—теҫҫӗ.
— Ҫапла ҫав, их-их-и-ик!—тет Иван.
— Йапӑх пул) есӗ. Хӑвӑнтан ху кулатӑн.
— Йапӑх пул) ҫав,—тет Иван.
Тикӗт илме пынӑ хӗрарӑмсен пичӗсене тата 

ҫав Иван тикӗтпе варласа йара1. Апла ҫеҫ те 
мар-ха. Нумайах та пулмас1 ак, пӗр кунхине вӑл 
лавка алӑкне аслӑшӗпех тикӗтпе сӑрланӑ, хӑлӑпне 
те. Лавкана пынӑ пур ҫынсем те вара, арҫынсем 
те, тикӗтпе вараланнӑ. Их-их-и-ик! тесе кула1  

Иван. Халӗ те кула1.
Константин Н.

Миксонӑв ӳкерчӗкӗ. (,Прессклиш«*)

Ф АШ И ССЕН „ҪӖНӖ ҪУРТ-ЙӖРӖСЕМ“
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Чӑ«аш художаикӗсен картинӗсем яачар ҫуртра питӗ- 
рӗнсе выртаҫҫӗ. Вӗсене халӑха кӑтартмаҫҫӗ.

Художниксен сойузӗн предҫедатӗлӗ—Складра темӗскер йӑшӑлтатни илтӗнет тем?
ЙЗО инструктӑрӗ—-Шӑшисемпе йӗке-хӳресем! Вӗсем чӑваш художникӗсен картинвсене кур- 

ма екскурҫнйе килнӗ пулмала.
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Ачамӑр та маттур Миха^ьа...
Вӑл авланнӑ чухне туй каччисем ҫапла каласа 

йурланӑ: „Ачамӑр та маттур МихаЛ)а-а-а!“ тенӗ. 
МихаЛ)а тӗлбннӗ. „Чӑнласах та маттур-ши вара 
еп“ тенӗ. Туй каччисем, шӑлйӗренсем,ӑка ответ- 
ленӗ пекех; „Туйӑн йурри ҫапла ӗнтӗ вӑ-ӑ-ӑл“ 
тесе ҫӗнӗ йурӑ тӑснӑ. Михал^а кӑмӑлне пӑснӑ. 
,АхаЛ)Тен ҫеҫ калаҫҫӗ иккен,—тенӗ вӑл,—мана 
мӑшкӑласа ҫеҫ йурлаҫҫӗ“.

Чылай вӑхат иртнӗ. Ачамӑр та маттур Михал^а 
пурӑннӑҫемӗн хулӑмланса, хулӑмланнӑҫемӗн мат- 
турланса пыма пуҫланӑ. Елӗкрех хӑйӗнчен мӑш- 
кӑласа йурлакан туй каччисем те, халӗ ӗнтӗ куҫ- 
ранах пӗр кулмасӑр: „чӑнласах маттур ҫав есӗ, 
пӗр суймасӑр калатпӑр“ тенӗ. То-тӑ,—тенӗ Ми- 
хаЛ)3 , сухалсӑр йанахне шӑлкаласа. ^  Пурӑнма 
пӗлес пула!'. Мӗнле? Пурнӑҫ хӑйех вӗрентет*.

Те пурнӑҫ вӗрентнӗ ӑна, такшин вӗрентнӗ, 
чӑнласах та Михал^а пурӑнма пӗлнӗ. Чи малтанах 
йалти маттур ҫынсемпе, хӑй те маттурскер, ҫы- 
вӑххӑн паллашнӑ. Йалсовет предҫедатӗлӗ ӑна 
темӗскерле хут ҫырса панӑ, пичет пуснӑ. Таврари 
йалсем тӑрӑх Михал^а ҫӑмарта пухса ҫӳренӗ. 
Пухса ӳӳренӗ-ҫӳренӗ те, Атӑл ҫинче шыв ҫулӗ 
уҫӑлсанах, Илйинкӑри пристӑ^рен ларса Мускава 
тухса вӗҫтернӗ. Унта ҫӑмартана часах сутса пӗ- 
тернӗ. Кӗсйене шӑлтӑрт укҫа персе чикнӗ. Персе 
чикнӗ те, пӗр маттур ӑс пуҫа пырса кӗнӗ. „Капла 
мар-ха) —тенӗ Михал^а.—Укҫана ахалех илсе кайас 
мар-ха“.

Йала тӗрлӗрен пусма-таварсем тийесе килнӗ 
Михал^а. Каллех йалсем тӑрӑх йуртнӑ. Таварсене 
ик-виҫӗ хак хӑпартса сутнӑ. „Чӑнласах та маттур 
ҫав есӗ“ тенӗ ӑна. „То-тӑ“ тенӗ Михал^а.

Чылай вӑхӑт иртнӗ. Йалта колхоз организа- 
циленнӗ. „Михал)ана раскулачивӑГ тумала мар-ши“ 
тенӗ хӑшпӗрисем (туйра пулманнисем пулас). 
„Кирлӗ мар сӑмаха калаҫса ҫӑвар тутлӑхне сайа 
йарар мар-ха* тенӗ теприсем (ку ӗнтӗ туйра 
пулнисем, маттур тейекеннисем пулас).

Пурӑннӑ Михал)а. Пурӑннӑ-пурӑннӑ та, хӑй 
каланӑ тӑрӑх, „раскулачивӑт туманнишӗн тарӑх- 
са“, колхоза кӗрсе кайнӑ. Хайхи ачамӑр та мат- 
тур Михал)ана колхозри маттурсем часах ответлӑ 
вырӑн, ӑшӑ вырӑн, тупса параҫҫӗ: автомашинӑ 
ҫинче ҫӳрекен контрол)Ор туса лартаҫҫӗ. Ну-и, 
савӑнсах кайаГ Михал^а—ачамӑр та маттур спе- 
кул)ант! Кашни ернерех Шупашкара вӗҫтерсе 
килет. Лавка вад)Л)И ерех турттара^. Куҫӗ саккӑр 
сӑва1  ун: ерех савӑтӗнчен 1 0 0  литр динатурат 
ҫаклата1. Ӑна Тутаркас районӗнчи йалсем тӑрӑх 
1 2 -шер тенкӗпе сутса ҫӳрет. 1 2 0 0  тенкӗ укҫа 
шӑлтӑрт ҫеҫ кӗсйене кӗрсе вырта1. „Маттур, тет 
ӑна шофӗр, санпа еп Атӑла путсан та вилес ҫук“. 
„То-тӑ“,—тет МихаЛ)а. Каллех ҫӳреҫҫӗ вӗсем. 
Вӗҫтереҫҫӗ. Йулашкинчен автомашинӑна ҫӗмӗреҫ- 
ҫӗ. Машинӑ пайӗсене туйанма тесе колхоз прав- 
ленийӗ Михад)ана Мускава 1000 тенкӗ парса 
командировкӑна йара1. Ну-и, хавасланат вара 
Михал^а. Машинӑ пайӗсем вырӑнне вӑл Мускав- 
ран тӗрлӗрен таварсем тийесе килет, йала ҫитич- 
ченех сутса пӗтерет (паллах, тавар хакне ик-виҫӗ 
хут ӳстерсе сутаФ). 1 0 0 0  тенкине колхоза кайса 
парат (йура1-ха панӑ). Ыттине хӑй кӑсйине хӑ- 
вара1 .

Вӑхӑт иртнӗҫемӗн иртнӗ. Кӑҫалхи ҫуркунне те 
персе ҫитнӗ. Атӑл ҫинче шыв ҫулӗ уҫӑлсанах, 
Михад)а таҫта кайса ҫухала^. Тепӗр-ик ернерен, 
ҫураки пӗтнӗ ҫӗре, тавӑрӑна1  вӑл.

„Аҫта ҫӳрерӗн... Маттурскер, таҫта та ҫитетӗн 
пулӗ?“ „То-тӑ,—тет Михад^а.—Аҫтӑрхана кайса 
килтӗм. 45 мӑйӑх ҫӗрулми сутрӑм. Питӗ хаклӑ 
хакпа пама пула1  унта“.

Ӑна ӗненеҫҫӗ.
— Татах та кайатӑн-им?—теҫҫӗ.
— Кайатӑп,—тет лешӗ.
— Пире те илсе кай-ха,—теҫҫӗ хӑш-хӑш йеди- 

ноличниксем.
— Мӗн темиҫен расхутланса ҫӳресшӗн вара 

есӗр? Парӑр улмӑра! Хам кайса сутатӑп. Килсенех 
укҫа тыттаратӑп.

Итлеҫҫӗ ӑна. Ҫул ҫине расхутлӑх тесе кашни- 
йӗнчен 30-шар тенкӗ укҫа та сӑптӑрса илет Ми- 
хал)а. Тухса вӗҫтерет. Ҫук Михал^а. Халӗ те ҫук- 
ха. Тури Ирҫе йал ҫыннисем кӗтеҫҫӗ ӑна, кӗтсе 
илеймеҫҫӗ: Нивушлӗ улталарӗ-ши,—теҫҫӗ.—Хамӑр 
йал ҫыннийех вӗт. Пӗлекен ҫын. Ех, Михал^а, 
Михад)а!

Районри прокуратурӑ та, к олхозниксен  жалӑ-  
бисем тӑрӑх Михад)а (КоД)Цов Михаил) спеку-  
Д)ант иккенне, ултавҫӑ иккенне такҫанах лайӑх  
пӗлекенскер, халӗ пӗлмӗш  пулса ҫаплах кала1:

— Нивушлӗ улталарӗ-ши? тет.
П. Ламанас.

ТАНМАНСЕМ

П ӳр тр е  сӗрӗм пит нум ай,
У ҫса  йарар алӑка,
Тӗн сӗрӗмне тӗп тум а 
Ӑнлантарар халӑха.

Халӑх тӗттӗм пулсассӑн,
Пупсем  пурте  п ит хавас:
Ҫынсем ӑсла тухсассӑн,
Кама вӗсен улталас?

Ш ӑнасене  тытмасан 
В ы ҫах вилет ерешмен.
А йван  ҫы нсем  пулмасан,
П уп  та вы ҫах вилет мӗн.

Хӑнклан пурнӑҫ п и т  аван:
П ур н а^ ш ӳсе, й у н  ӗҫсе,
П уп  та унпа  пӗр тӑван,
Ҫав йевӗрлех у н  ӗҫсем.

К укш а  пуҫа пӑхӑр-ха:
Ҫ у к  кӑтрипе м ухтана^,
П уп  та вӗт-ха  халӑха 
Ҫ у к  т у р р и п е х  ултала1-.

Ф. Ванин.
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Лисук Сан)Ки отчочӗ
Шупашкар районӗнчи „Актив" колхоз предҫе- 

датӗлӗнче Лисук СаН)КИ ӗҫлеме пуҫлани лӑп та 
шӑп пилӗк уйӑх тултарчӗ. Колхозниксем хӑйсен 
предҫедатӗлӗ ҫак пилӗк уйӑх хушшинче мӗнле 
ӗҫлесе пыни ҫинчен, мӗнле ҫитӗнӳсем туни ҫин- 
чен питӗ пӗлесшӗн пулчӗҫ. Ҫавӑнпа вӗсем ревизи 
комиҫҫи предҫедатӗлне Ҫӗпритун Микихверне 
ревизи тума хушрӗҫ. Хай лешӗ колхозниксем 
хушнине итлерӗ—ревизи тума тытӑнчӗ. Ҫӗпритун 
Микихверӗ хӑй майпе мӗшӗл-мӗшӗл мӗшӗлтетке- 
лесе, пӗр ерне хушшинче ревизине туса пӗтерчӗ. 
Ревизи пӗтнӗ хыҫҫӑн, колхозниксем ревизи ко- 
миҫҫин отчотне итлесшӗн пулчӗҫ. Хӑшпӗр кол- 
хознихсем малтан колхоз предҫедатӗлӗн отчотне 
итлес, терӗҫ. •

— Епӗ отчотне туса пама пултаратӑп, анчах 
отчота хатӗрленме пӗр ерне вӑхӑт кирлӗ пула1 ,— 
терӗ Л^1Сук Са^ьки.

— ЙураГ, вӑхӑтне парас,—терӗҫ колхозниксем.
Хӑй чӑнах лӑп та шӑп пӗр ерне хушши мӗ-

шӗлтетсен, колхозниксене правленине пухрӗ те, 
отчот тума тытӑнчӗ,

— Халӑх! Конешнӑ, есӗр хӑвӑрах аван пӗле- 
тӗр, есӗр мана черереи йуратса виҫӗ уйӑхлӑх 
курса йарса вӗрентсе предҫедатӗле лартрӑр,— 
тесе пуҫларе вӑл хӑйӗн типӗ отчотне.—Епӗ, ко- 
нешнӑ, хамӑн ӗҫе чӗререн йуратса, хам ӗҫлеме 
пуҫланӑранпа ҫакнашкал ҫитӗвӳсем т>рӑм: ҫура- 
кине актартӑм, пӗр урапа йусаттартӑм, виҫӗ 
тилхепе гуйантӑм, икӗ йӗвен йусаттартӑм, ура- 
пасене сӗрме 3 пӑт тикӗт туйантӑм. Хӑвӑрах 
шухӑшлӑр, ҫитӗнӳсем питех те пысӑк вӗт. Ҫит- 
менлӗхсем манӑн, конешнӑ, ҫук—тесе пӗтерчӗ 
хӑйӗн ерне хушши „хатӗрленнӗ“ вӑ ӑрӑм отчотне.

Калӑпӑр, колхозниксене отчот туса пани аван 
йапала вӑл, питех те аван. Анчах Лисук Са^ьки 
колхозниксенчен вӑтанса пулас, чӗререн йуратса 
ҫӗрӗн-кунӗн ерех ӗҫсе ҫӳрени ҫинчен, ҫуртырри-

Графика пӑсакансем
(Ӳ кер чӗк  „П р ессклй ш ен * , тек ст  хам ӑрӑн).

сене емел пур ҫинченех емеллемесӗр акни ҫин- 
чен, кантӑр вӑрри вӑрлӑхне хӑй пахчи ваД)Л)й 
вӑрласа хӑварса 0,25 гектар кантӑр вырӑнӗ акӑн- 
масӑр йулни ҫинчен, ҫӑва тухсан лашасене килӗ- 
рен салатса парса, лашасем начарланса кайни 
ҫинчен, кӳлмели 40 лаша пуҫне 20 урапа ҫитменни 
ҫинчен, машинӑсем йусавлӑ марри ҫинчен калама 
сӑмах тупаймарӗ. Каламасан пӗр сӑмах, каласан— 
пин сӑмах, терӗ пулас.

Гр. Петров-Ливаш.

Канман мар
Сренкассинчи (Хӗрлӗ Чутай р.) суккӑр-инвалид- 

сем ӗҫлекен производствӑлӑ ертелтен 3 ҫул ҫурӑ
вӑхӑт хушшинче те пӗр рабочине канмали ҫурта 
пӗр кунлӑха та йаман. Ҫавӑнпа вара рабочисем
ҫапла калаҫҫӗ: пӗлтӗр те, кӑҫал та сырйо пӗтнӗ 
вӑхӑтра темиҫешер ерне ӗҫлемесӗр ларса, выртса 
вӑхӑта иртернине эдминистраци каннӑ шутах 
кӗртет пулас. Тата епӗр Хӗрлӗ Чутайран таврӑннӑ 
чухне Калуккасси ҫырминчен улӑхса ҫитсен йӑвӑҫ- 
сен сулхӑмне йешӗл курӑклӑ ҫерем ҫине ларса 
пӗр сехет ытла кантӑмӑр. Вӑл вӑхӑтра хӗвел питӗ 
пӗҫертет. Ҫавӑнпа та ун чухне йӑвӑҫ айӗнче сул- 
хӑмра канмали ҫуртра каннинчен те пахарах 
туйӑнчӗ, мӗншӗн тесен епӗр канмали ҫуртра пулса 
курман.

Степанӑв Ваҫилий.

Ф е р м ӑ
Тутаркас районӗнчи „Мартӑн 8 -мӗшӗ“ колхоз- 

ра таракансем уйра пӗртен пӗр йӑвӑҫ ларнине 
курсан нихӑҫан та: „вӑрман лара1 “ темеҫҫӗ; пӗр 
качака курсан та „качака кӗтӗвӗ ҫӳрет“ темеҫҫӗ, 
анчах ҫӑврисене йертсе тухнӑ сысна амине — 
„сысна ферми“ теҫҫӗ (фермӑра пӗр сысна ами 
анчах). Малашне вӗсем пӗр тумлам шыва та 
„тинӗс* теме пултарӗҫ.

Виҫине пӗлмесӗр
„Суй, анчах виҫине пӗл“ тенӗ. Канаш^почтинче 

вара виҫине пӗлмесӗрех суйаҫҫӗ. Пӗр Йелиҫейӗв 
хушаматлӑ ҫын ийунӗн 21-мӗш кунӗнче Канаш 
хулинчи почтӑ уйрӑмӗнчен ҫакӑн пек ҫырнӑ те- 
леграм йанӑ: „Вышлите лошадей ст. Княжиху“. 
Телеграмӗ лере ҫак текстпа ҫитнӗ: „Вышлите 
лошадей ст. Княжиху 4 вагон".

Чӑвашла каласан, 4 вакун лаша йама хушнӑ. 
Телеграфиссен ку мыскаринчен етемсем кӑна 
мар, лашасем те кулсах йамала.

Справнӑ

КАРАҪАВАР:— Ман ҫурӑм ҫине тахӑшӗ хӑпарса тӑнӑ. 
Графикӑ пӑса». Ма умра та, хы ҫра та мана куҫ туса 
паманши? Кураттӑмчӗ. Тытаттӑмчӗ!

Йетӗрне хула мунчине 1929 ҫултах тума пуҫ« 
ланӑ. Хӑҫан туса пбтерессине строитӗлсем хӑйсем 
те пӗлмеҫҫӗ. Строитӗлствӑ пынине пӗлтерекен 
докумӗнтсем ҫаксем: а) мунча кӗмесӗр кӗҫӗтме 
пуҫланӑ ҫурӑмсем, б) Сӑр шывӗ хӗрринче лара- 
кан ҫӗрме пуҫланӑ ҫурт. Строитӗлствӑна хӑвӑрт- 
лакан ӗҫсем ҫаксем: хула совечӗн „ыран пулат“ 
тейекен хӑлхаиа йӑлӑхтарнӑ сӑмахӗсем.
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К апкйн тус!

Килти библиотекӑра 425 кӗ- 
неке ман. „Чӑваш коммунӗ“ 
лаҫатра епӗ хӑш-хӑш шкул 
библиотекисенче пӗтӗмпе те 
$-6-ш ар кӗнеке кӑна пуррине 
вуласа пӗлнӗ хыҫҫӑн, пуҫа ҫа- 
кӑн пек шухӑш пырса кечӗ: ҫав 
«ахал кӗнекелӗ ш кул директӑ- 
рӗсене епӗ социалисӑмла ӑмӑр- 
тӑва чӗнес тетӗп. Амӑрту до- 
гӑвӑрӗн 1-мӗш пунктчӗ тӑрӑх, 
библиотекӑри кӗнекесен хисеп- 
не вӗсен те, манӑн та, кӗркун- 
нечен пине ҫитермеле. Манпа 
ӑмӑртма пултарӗҫ-ши вӗсем?

Стаханӑвӗц-^Н. П авлӑв.

К апкӑнӑм !

Клавишлӑ тата хӗлӗхлӗ му- 
зӑк хатӗрӗсене тимӗртен йе 
хурҫӑран тума май килмест- 
ши? Йӑвӑҫран тунисем пирӗн 
Ҫӗнйал Шетмӗ {Трак р.) алӑс- 
талӑх ертелӗн хӗрлӗ кӗтес 
пуҫлӑхӗ В. Кузнецов аллине 
лексен, часах ҫӗмӗрлсе кайса 
нурӑхсӑра тухаҫҫӗ. Пӗрре Куз- 
нецов арӑмӗпе хущкассине сӑра 
ӑҫме кайсан, арӑмӗпе хущамӑ- 
шӗ ҫине ҫиленнипе, ертелӗн

250 тенкӗ тӑракан купӑсне ик ал- 
липе ҫӳлеле йӑтнӑ та, мен вӑй 
ҫитнӗ таранах урайне ҫавӑрса 
ҫапнӑ. Купӑсӗ татӑкӑн татӑ- 
кӑн сирпӗнсе кайнӑ. Кузнецов 
кун пек ҫапса пӗр купӑс кӑна 
мар, ытти музӑк инструменчӗ- 
сене те ертелӗнне пайтах ҫӗ- 
мӗрнӗ: 4 балалайкӑ, 1 гигпарӑ, 
1 мандолинӑ {Кузнецов йурӑх- 
сӑра кӑларнӑ велосипед ҫинчен 
кунта ҫырмастӑп, мӗншен те- 
сен велоҫипед—музык инстру- 
менчӗ мар).

Купӑссене, гитарӑсене, бала- 
лайкӑсене, мандолинӑсене йӑ- 
вӑҫран мар, тимӗртен йе хур- 
ҫӑран йе тата чултан тусан, 
пирӗн Кузнецов ӗҫкӗсенче ҫа- 
вӑрса ҫапсан та вӗсем йурӑх- 
сӑра тухса пӗтмӗҫчӗҫ.

Ш-м.
«
П аха К апкӑн!

Есӗ пирӗн Сӗнтӗрвӑрри ра- 
йонӗнчи Макаҫ йалсоветне кӗ- 
рекен, „Партин 17-мӗш сйесӗ" 
йачӗпе тӑракан колхозӑн ӗҫ 
хатӗрӗсене пӗр ҫӗре пухса ларт- 
ма, вӗсене ващщи сарай туса 
пама пултараймӑн-ши, мӗншӗн 
тесен ӗҫхатӗрӗсем {плугсем, сӳ-

ресем т. ыт.) ҫӑмӑр айӗнчех 
лараҫҫӗ.

Ахалӗн пирӗн колхозӑн ни§- 
тан та ҫав ӗҫхатӗрӗсене пӗр 
ҫӗре пухса лартма тата кол- 
хоз тахҫанах тума ӗмӗтлене- 
кен сарайа туса лартма алли  
ҫатеймест.

Саванти.
Йуратнӑ К апкӑн!

Пӗр-пӗр ҫын мӗне тг пулин  
час-часах улӑштарса тӑрат 
пулсан: вӑл ҫавна-ҫавна, пер- 
чаткӑсем улӑштарнӑ пекех, 
улӑштарса щрӑнатп, теҫҫӗ ва- 
ра. Ма апла калаҫҫӗ-ха? Пер- 
чатка пӗрмайах рлӑштармаҫ- 
ҫӗ-ҫке! Епӗ ку халапа урӑх  
халаппа улӑштарма сӗнетӗп: 
„бригадирсенеулӑштарнӑ пекех 
улӑштарат“ тесе калатта- 
расшӑн.

Шухӑшласа пӑх-ха ара: Ых- 
ра Ҫырминчи (Вӑрмар р.) „Де- 
легаткӑ" колхозра пӗр ҫулта- 
лӑкра 2-мӗш бригадӑра4брига- 
дире ҫитрӗ. Бригадирсене улӑш - 
тарса ҫӗнӗрен лартса пыни- 
не-ҫӗнӗрен-ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем ту- 
ни, тесе шухӑшлаҫҫӗ пулас ку  
колхозра.

М. И лйин.

К апкӑн йулт аш !

Тата епӗр Турхан районӗнчи „Коммунар“ 
хаҫатра ӗҫлекенсем ҫакна пӗлтерес тетпӗр: 
йулашки вӑхӑтра Турхан районӗнчи финанс пайӗ 
пирӗн ҫине питӗ „пысӑк ӗҫ шанса пачӗ“, пӗтӗм 
район б^джечӗн кредичӗсемпе йертсе пырас ӗҫе 
редакци ӗҫлекенӗсем ҫине хучӗ. Акӑ „документ“:

Доверенность

Тархановский райфинотдел настоясцим дове- 
р я е п  отв. редактору райгазеты „Коммунар“ 
тов. Петрову В. П. распоряж ат ься кредита- 
м и  районного бюдж ета Тархановского района 
•роком до 31 декабря 1938 года.

Зав. Райфо Г. А лександров.
Ст. бухгалтер Я. К узьм ин.

Хучӗ ҫинче пурте пур: ҫав-ҫав числа, ҫав-ҫав 
уӑӑх. Пичет пуснӑ. Алӑпуснӑ. Епӗр кӑна шалт  
аптӑраса ларатпӑр-ха ку документпа, мӗншӗн

тесен епӗр редакцине сметӑпа панӑ укҫа-тен- 
кӗпе кӑна йертсе пыма шанма ыйтнӑччӗ. Х алӗ  
епӗр пӗлесшӗн: район бӳджечӗн кредичӗсемпе 
„распоряжаться'' тума пирӗн тытӑнмала-ши, 
ҫук-ши?

„Ко.нмунар“ хаҫатӑн ответлӑ редактӑрӗ
В. П етров.

К апкӑн тус!

Чӑмлакан машин ҫук-ши унта! Пулсассӑн 
епӗр, „Броневик“ колхоз трактӑрисӗсем (Елӗк  
р-нӗ) ӑна ҫӑкӑр чӑмлама илнӗ пулӑттӑмӑр. 
Мӗншӗн тесен правлени предҫедатӗлӗ П. Ан- 
дрейӗв йул. пире май мар типӗ, хытса кайнӑ, кӑва- 
карнӑ ҫӑкӑр парат. Чӑмлакан машин ҫук пул- 
сан, ҫӑварӑн „шӑл“ йатлӑ запаслӑ пайӗсене йар- 
са парсан та йурӗччӗ. Хыт ҫӑкӑр кышланӑ хушӑ- 
ра шӑлсем катӑлса кайсан, ҫав асӑннӑ запаслӑ  
пайсем пире питӗ кирлӗ пулаҫҫӗ.

С алам па т ракт ӑриссем.
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Пӗр №  х а к ӗ  40 пус.

—  Шупашкарта аслӑ шкулсене май мар ҫӳллӗ тӑваҫҫӗ.
—  Вара?
—  Епӗр вӗренсе тухнӑ шкултан нимпе те кӗмеле мар.


