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КАПКАН №  9 —10. АВГУСТ. 1 9 3 8  ҫ.
„Чӑваш Коммунӗ* хаҫат кӑлараТ

— Йулташ предҫедатӗл, зпйавленн ҫырса килтӗм те... Илӗр-ши мана нолхоза?
— Сана илмессн кама илсс-ха тата, ну кала ха, кама? Йалӗпе те есӗ ҫсҫ колхоза кӗмесср йулнӑ т а . .



Ҫемиери тавлашу
Матта

Акимсен ҫемййнче хӑшпйр чухяе пбр пбчбкҫе 
сЯлтавранах тем пысӑкӗш тавЛашу туха-туха 
кайнӑ. Пер ирхние ҫапла:

— Кам ҫбмбрне ҫак кӗленче куркана?!—тесе 
йатлаҫнӑ Аким ашше, куҫ харшисене хӑвӑрттӑн 
выл,атнӑ май, хбрлӗ сухалне чбтретсе.—Ка.м ҫӗ- 
мбрнӗ тетбп, калӑр!

— Йуре ӗнтӗ, ан шарла, старик,—тенӗ Аким 
амӑше.—Тупнӑ йатлаҫмали.

Старнк лӑпланман. Курка ванчӑкӗсене гыта-ты- 
та вӑл, вӗсем ҫине пӑха-пӑха йатлаҫнӑ:

— Пӗлетӗр-и, мӗнле курка ҫӗмӗрнӗ есӗр?
Пӗлетпӗр ӗнтӗ. Илемлӗччӗ. Тӗрлӗ тӗрӗсем-

лӗччӗ.
— Пӗлместӗр ҫав. Пӗлетӗр-и, ыӗнле курка вӑл? 

Вӑл куркана мана хама винчет тунӑ хыҫҫӑн пул- 
нӑ ӗҫкӗре хреснатте парса парнеленӗ. Вӑл кур- 
кана епӗ хӗрӗх икӗ ҫул упраса усраиӑ. Вӑл кур- 
кана епӗ...

— Ҫитӗ ӗнтӗ, атте,—тенӗ Аким. —Йатлаҫнипе 
ӑна пурпӗрех тӳрлетейместӗн. Ак ҫитес пасар 
кунӗ вӗрҫӗнӗ курка илӗпӗр.

— Илесси ҫинчен мар еп, кам ҫӗмӗрни ҫинчен 
ыйтатӑп. Мӗншӗн каламастӑр? Кам ҫӗмӗрнӗ... 
Кам?

— Кушак ӳкерсе ҫӗмӗрнӗ ӑна. Мӗн-ха вара 
уяшӑн?

— Ан кулӑр манрая. Кушак ҫук вӗт пирӗн.
— Епӗ ҫӗмбрнӗ,—тенӗ йулашкинчен Аким арӑ- 

мӗ.—Астӑваймасӑр... сӗтел ҫинчен ӳкернӗ.
— Ну, вот,—тенӗ старик.—Каларӑм вӗт кам 

та пулсан ҫӗмӗрнӗ тесе. Мӗншӗн ҫӗмӗртӗн-ха 
вара?

Аким арӑмӗ чӗнмен. Вӑтаннӑ вӑл. Тен ҫавӑнпах 
пул), никам ҫине пӑхмасӑр, пӳртрен тухса кайнӑ. 
Вӑл тухса кайнӑ хыҫҫӑн старик тепӗр хут хар- 
кашма пуҫланӑ.

— Епӗр илсе паркас тенӗ хӗре илмерӗн,—тенӗ 
старик, Аким ҫнне чӑрсӑррӑн пӑхса.—Ху суйласа, 
ху кӑмӑлна килӗшнине илтӗн пулат. Пӗлетӗн-и, 
мӗнле хӗр пулнӑ вӑл?

— Начар мар хӗр пулнӑ,—тенӗ Аким.
— Пӗлместӗн нимӗн те. Хӗр чухнех вӑл ашшӗ- 

амӑшне сахал мар тарӑхтарнӑ. Ҫемйепе пӗрле 
ларса апат та йӗркелӗн ҫиме пӗлмен: уйрӑмӑн ан- 
тарса пама хушнӑ, уйрӑм тирӗкпе апатланнӑ. Ап- 
ла ҫеҫ те мар-ха, уйрӑм алшӑллипе пит шӑлса 
яурӑннӑ вӑл. Пӗлетӗн-и ӗнтӗ мӗнле хӗр пулнӑ?

— Начар мар пулнӑ,—тенӗ каллех Аким.
— Начар мар, начар мар... Мӗн пӗлетӗн ес?— 

кӑшкӑрса пӑрахнӑ сгарик.—Акӑ манӑн аслӑ кин 
сакӑр ҫул хамӑрпа пурӑна1. Сакӑр ҫул пурӑнса 
сакӑр пуслӑх усӑ... 1 фу!.. Сакӑр пуслӑх сӑтӑр та 
туман вӑл мана. А, санӑн арӑму килнӗ-килменех, 
килни икӗ ерне ҫеҫ вӗт-ха, икӗ ерне ҫеҫ .. Икӗ 
ерне пурӑнсах хӗрӗх икӗ ҫул упранса усраннӑ 
куркана ӳкерсе ҫӗмӗрчӗ пула1. Мӗн курӑпӑр-ха 
малашне? Мӗнле кӑна сӑтӑр тумӗ вӑл пирӗн ҫем- 
йене!..

Ҫав самантрах Аким арӑмӗ кӗрсе тӑнӑ. Хӑрах 
аллинче ун тулли витре, тепӗр аллинче мунчала 
лӑстӑкӗ пулнӑ. Арҫынсем ҫине ытлашши пӑхса 
та тӑман вӑл;

Петӗрӗ.
— Тухса кайӑр-ха кунган,—тенӗ.—Урай ҫума 

пуҫлатӑп.
Арҫынсем тухнӑ. Тухнӑ та ампар умне ларнй. 

Старик каллех Акима хӑтӑрса йатланӑ:
— Куратӑн ӗнгӗ, пӗлетӗн-и мӗнле ҫын вӑл,— 

тенӗ чӗлӗмне чӗртсе.—Урайне ҫӗртет вӗт, пӳрте 
вӑхӑтсӑр хавшатса ишӗлтерет. Енер ҫеҫ ҫунӑ. 
Пайан каллех ҫӑва1. Тӗп тума килнӗ вӑл кунта... 
Ҫург пӗтерме килнӗ.

— Тасарах пурӑнни начар мар ӗнтӗ, ьтте, — 
тенӗ Аким.

— Нимӗн те пӗлместӗн,—тенӗ старик.—КулаК' 
вӑл пиртен. Мӑшкӑла^. Пӗркунхине те ав, санӑн 
ҫӑварӑнтзн шӑршӑ кӗрет, тет мана, ҫӑварна кун- 
серенех.чӗлӗм туртса пӗтермессеренех, чӳхесе та- 
сатас пула1 ,̂ тет. Ача кӑна вӗт вӑл. Ҫапах ман- 
ран ҫапла каласа кула1, Намӑса та пӗлмест. Есӗ 
ху та намӑссӑр, Аким.

— Мӗншӗн, атте?
— Йаланах таса кӗпе, таса йӗм, ҫап-ҫутӑ атӑ 

тӑхӑнатӑн. Праҫникре мар вӗт. Праҫникре тӑхӑ- 
нас тумтирне ахаЛ) чух сӗтӗрсе пӗтеретӗн.

— Ху та тӑхӑнкалатӑн вӗт атӑ?
— Тӑхӑнкалатӑп кӑна ҫав. Праҫникрен праҫни- 

ке ҫеҫ. Епӗ ӗнтӗ ӑна вӑтӑр ҫул ытла тӑхӑнатӑп. 
Ҫапах вӗрҫӗнӗ пек ҫакӑнса тӑра1.

Татах та нумай калаҫнӑ вӗсем. Старнк татах 
та нумай йатлаҫнӑ.

Аким арӑмӗ урай ҫуса пӗтернӗ. Арҫынсене 
апат ҫиме чӗннӗ. Апат ҫисе тӑраннӑ хыҫҫӑн:

— Хыв-ха кӗпӳне,—тенӗ вӑл старик ҫине пӑх- 
са.—Йӗмне те хывса пар.

— Мӗн?!—тӗлӗнсе, пӗтӗм сӑнсӑпачӗпе хӗрелсе 
ыйтнӑ старик.

—■ Акӑ, тасисене тӑхӑн,—тенӗ Аким арӑмӗ.— 
Ерне ытла улӑштарман вӗт ҫийӗнтисене. Хыв-ха. 
Халех ҫуса килетӗп.

— Ан мӑшкӑла луччӗ!—шӑл витӗр каланӑ ста- 
рик.—Ху хыв хӑвӑн йӗммӳне. Ухмах мар-ха каш 
ни ернере кӗпе-йӗме улӑштарма. Кашни ернере 
ҫӑвасшӑн есӗ. Ҫӑва-ҫӑва хӑвӑртрах ҫӗтӗлтерсе 
пӗтерес тетӗн пулӗ. Пӗлетӗн*и, мӗн шутлатӑн есӗ?

— Ан шарла ӗнтӗ, старик, ан шарла,—-теяӗ 
Аким амӑшӗ.—Килӗшӳлӗн шӑкӑлтатса ҫеҫ калаҫ- 
са пурӑнас чухне, темшӗн йалан харкашатӑн.

Старик лӑпланман. Пайан иртнӗ. Ыран. Кунсе- 
ренех йатлаҫнӑ вӑл, харкашнӑ. Сӑлтав хыҫҫӑн 
сӑлтав тупса пынӑ. Йулашкинчен вара Акимпа 
арӑмне чӗнсе илнӗ те, лӑпкӑн та йӑвашшӑн, каш- 
ни сӑмахӗ ҫинче чарӑна-чарӑна тӑрса каланӑ;

— Ҫитет сире. Нумай алхасрӑр. Сахал мар та- 
рӑхтартӑр. Кайӑр тухса. Ҫемйене ирӗке хӑварӑр.

— Уйӑрас тетӗн-им вара, атте?.. Уйӑрса кӑл*- 
рас тетӗн-им?

— Кайӑр тенӗ сире. Уйрӑлӑр. Хӑвӑра халлӗн 
кирек мӗн хӑтланса пурӑнӑр.

— Мӗншӗн-ха апла? Мӗншӗн уйрӑлмала?—теиӗ 
ӑслӑ кӗҫӗн кин.—АхаЛ) те чухӑн. Пӗр чухӑн ху- 
ҫалӑхран икӗ чухӑн хуҫалӑх пулмала-им вара?..

Старик лӑпланман. Хӑйӗн сӑмахне калла илмен. 
Акимпа арӑмне нимӗнсӗр, пӗр шӑрпӑк памасӑр 
уйӑрса кӑларнӑ.

...Унтанпала ӗнтӗ нумай шывсем йухрӗҫ. Нумай



вӑхат иртрӗ. Унтанпала ӗнтӗ пурӑна-пурӑна Аким 
хӑй те старик йатне илтрӗ. Атте тейекемсем ҫеҫ 
мар, асатте тейекеннисем те пур ун. Икӗ ывӑл, 
икӗ кин.Пурнӑҫ ҫителӗклӗ. Мӗн кирлӗ, пурте пур: 
апат-ҫимӗҫӗ те, тумтир те... Ӗҫ хыҫҫӑн каннӑ вӑ- 
хӑтра итлемешкӗн—пӳртрех радио, патефон. Ас- 
лӑ кинӗн аслӑ ывӑлӗ тата, сӗрме купӑс ҫинче те 
аванах выл^ама пӗлет. Мӗн кирлӗ тата! Пурте 
ҫителӗклӗ. Килӗшӳлӗ ҫемйе... Телейлӗ ҫемйе. Ҫак 
ҫемйери ҫынсем те пӗр-пӗринпе килӗштерсе ҫеҫ 
пурӑнмала пек.

— Ҫапах тавлашаҫҫӗ,—тет Аким.—Ывӑлсем пи- 
тӗ хайар ман. Кинсем те йӑвашах мар, парӑнмаҫ- 
ҫӗ. Пӗр тытӑнсан, ну-и тавлашаҫҫӗ вара.

— Мӗн пирки?

— ТемӗСкер ҫитмеӗт вӗсене йалан. Акӑ, ӗиер 
ҫеҫ-х* вӑл, колхозран илнӗ ытлашши тупӑша ӑҫ- 
та вырнаҫтарас пирки тавлашу хускатрӗҫ. Ки- 
нӗмсем калаҫҫӗ, ҫӗвӗ ҫӗлекен машинӑ илетпӗр, 
теҫҫӗ. Ывӑлӗсем вӗсемпе килӗшмесҫӗ, мотоцик- 
лет илетпӗр, теҫҫӗ. Пӗчӗккисем те тата, хама 
асатте тесе чӗнекеннисем: мотоциклет, мотоцик- 
лет илмеле, теҫҫӗ. Хам та ҫавнах калатӑп. Арӑм 
мана хирӗҫ, кинсен шухӑшӗ майлӑ. Ну, терӗм, 
лӑпланӑр! Лӑпланчӗҫ. Пурте ман куҫран пӑхаҫҫӗ. 
Ну, тетӗп, кам мотоциклет илес тет—алӑрсене 
тӑратӑр! Кам хирӗҫ? Хирӗҫ сахалтарах.

Ҫапла вӗҫленчӗ ҫемйери тавлашу. Кинсен ӗмӗ- 
чӗ те, паллах, ҫитес ҫулхине, тен унчченех те 
пурнӑҫланӗ.

Парикмахӗр патӗиче
Шупашкарти парикмахӗрсем ҫӳҫ 

кӑтралатас ӗҫре електрияӗстЫкпе 
.аппадаяма* тӗплӗн вӗ^енсе ҫитмен- 
ха, тесе ӳпкелсшеҫҫӗ кӑтраланма 1у- 
ратакан ннкесемпе аппасенчен хӗш- 
пернсем.

Н. Ҫ в е р ч к о в  ӳ к е р ч ӗ к ӗ .

Парикмахӗр.—Чш...ш...ш1 Мӗн ҫухӑратӑн?
Кӑтралантаракан:—Какуй чшшшлаттарса кунта, картлаттарсах туртат ҫӳҫӗме. Ӗлӗкхи^хӗрарӑм;

сен ҫӳҫӗсене те усал упӑшкисем ҫакнашкал хыттӑн тӑпӑлтарман пуЛ)...



Чӗнмен „хӑнаеем'*^
ИВАН МУЧИ

Етеме канлбх кирлех. Сехет майатникӗ вӑл 
канмасӑрах пурӑнма пултарат. Канлӗхе йуратакан 
йапала мар вӑл. Етеме канлӗх ҫӑкӑр-тӑвар пекех 
кирлӗ. Канлӗх пулмасан, етем, ман пек, жалӑбӑ- 
сем ҫырма пултараГ.

Канлӗх пулманран епӗ пӗтӗмпе виҫӗ хутчен 
жалӑбӑ ҫыртӑм. Анчах усси вара виҫӗ пуслӑх та 
пулмарӗ.

Авалхи чӑвашсем ҫапла каланӑ: хур ларнӑ 
вырӑна пӳрт лартсан, пӳрт сивӗ пула1 , ӗне выртнӑ 
вырӑна лартсан—ӑшӑ пулат, тенӗ. Мана пурӑнма 
панӑ ҫурта авал ҫӑл пулнӑ вырӑна лартнӑ пулас: 
йалан ҫын ҫӳрет. Йут ҫын пыман кун пӗлтӗртенпе 
пӗре те пулман. Кам пынине пӗлме, малала кала- 
нине итле.

Пӗр ир хамӑр вырӑн ҫинчен тӑнӑ тӑман мӑрйе 
тасатакан етем пырса кӗчӗ. Хӑрах аллине милке, 
тепӗр аллине хӑрӑм витри тытнӑ вӑл. Алӑк урлӑ 
каҫнӑ-каҫман, кӑмака вйушкисене уҫса пама хушрӗ. 
Мӑрйе тасатасшӑн.

— Кӑмака мӑрйи—урана тӑхӑнмали атӑ мар. 
Кашни кун тасатмаҫҫӗ ӑна. Виҫӗмкун кӑна тасат- 
тарнӑччӗ. Унтанпа пӗрре ҫеҫ хутнӑ ха. Хӑрӑмӗ 
тасатмалӑх пулман-ха, терӗм.

— Чӗннӗрен килнӗ епӗ. Хӑрӑмне тӑваймарӑр 
пулсан, чӗнмеле марччӗ,—хирӗҫет.

— Епӗр чӗнмен. Суйса каламастӑп. Тепӗр 
уйӑхсӑр, килсен те кӗртместӗп,—терӗм хайхине, 
таса урайнех лартнӑ хӑрӑм витрине хура аллинчен 
тыттарса.

Капла каланӑшӑн мӑрйе тасатакан ҫиленчӗ. 
Пире „йытӑ пичӗсем" тесе хӑварасшӑнчӗ пулас 
та, анчах епӗ ҫиленнине кура, апла каламарӗ, 
„йыт турташшӗ" тесе ҫеҫ хӑварчӗ.

Мӗн тетӗр есӗр? Мӑрйе тасатакан тухса кай- 
нӑ-кайман пӗр ватӑ йеннеле сулӑннӑ хӗрарӑм 
пире кӗпе-йӗм парса хӑварасшӑн пычӗ.

— Ман пата кӗпе-йӗм ҫума леҫнӗ ҫын ҫакӑнта 
пурӑна1 -ши,—тет.

— Ай-уй, епӗр кӗпе-йӗм ҫума паманҫке.
Хам хушамата каларӑм та, пама тесе йӑтса 

пынӑ кӗпе-йӗме памасӑрах тухса шурӗ.
Тепӗр ирхине, кӗтмен ҫӗртен, пирӗн хапха 

умне ҫӑмӑл автомашин ӗрӗхтерсе пырса тӑчӗ. 
Шофӗрӗ, май мар кӗрнеклӗ йӗкӗт, кабинкӑран 
кӑтра пуҫне кӑларса:

— Хушнӑ вӑхӑтрах килтӗм. АГа, лар,—терӗ 
мана.

— Ларсан ӑҫта кайӑпӑр вара? —шиклӗ шик- 
леннӗ, кӗрӗк арки пӗркеннӗ ҫын сассипе ыйтрӑм 
унран.

Шофӗр ман ҫине кӑнн пӑхса ҫур минут ытла 
тӑчӗ.

—  ̂ Сана лартса кайма ара... мана начал^ствӑ 
хушнӑччӗ. Ай, ес пулмарӑн-и? Хушамату мӗн- 
леччӗ?

Епӗ хушамата, пӗр саспалли пытармасӑр, ка- 
ласа патӑм.

Елӗк туй ачисем: „Атте йатне каласан, пире 
такам та хӗр парӗ, хамӑр йата каласан, качака 
та сутас ҫук“, тесе йурлаГчӗҫ. Туй ачисен йур- 
ринчи пекех, хамӑн хушаматӑма каласан мана 
шофӗр автомашинӑпа лартса каймарӗ.

Ман пата чирлӗ ҫынсем те сывалма тесе иыр- 
калаҫҫӗ. Хушамата каласан, чирӗсене пӑхтарма- 
сӑрах тухса утаҫҫӗ.

Хӑш чухне милиционерсем те кӗрсе тухаҫҫӗ. 
Хушамата каласан, мӗн ӗҫпе килнине каламасӑ- 
рах, тухса кайаҫҫӗ.

ПочтаЛ)йонсем кашни кун тенӗ пекех пирӗн 
хаҫат-журналсем пӑрахма ҫакса панӑ йешчӗке 
пире тивӗҫлӗ мар ҫырусем, журналсем, хаҫатсем, 
повесткӑсем хурса хӑвараҫҫӗ. Пӗр йӗкӗт хӗр 
шырама пычӗ.

— Есӗ асӑннӑ хушаматлӑ хӗр кунта пурӑн- 
маст,—тенине ӗненмерӗ.

— Есӗ вӑл хӗрӗн ашшӗ пулас,—терӗ мана.— 
Хӗрна уҫӑлса ҫӳреме, манпа пӗрле йама хӑратӑн. 
Вӑл кунта пурӑннине ҫавӑнпах каласшӑн мар 
есӗ,—тесе хучӗ.

Чӗнмен ҫӗртен мал^ар пырса пӳрт урайне сӑр- 
ласа хӑварасшӑн пулчӗ.

— Чӗнменрен мар, чӗннӗрен килтӗм,—тет хӑй.
Аптрамала! Тепринче сехетсем йусакан маҫтӑр

будиЛ)Н 1̂к сехет йӑтса пычӗ.
— Йусама патӑр та, илме пымарӑр,—терӗ.
Йусанӑшӑн укҫа ыйтрӗ.
— Ай-уй! Хӑҫан сана епӗр сехет йусама панӑ?!
Хушамата каласан, тухса карӗ, сехетне хӑвар-

марӗ.
Хам килте пулман вӑхӑтра пӗр хӗрарӑм ик 

ачине йӑтса пынӑ.
— Ҫак ачасемшӗн упӑшку алимент тӳле- 

мест,—тесе тӗлӗнтернӗ ман арӑма.
Хушамата илтсен, манран алимент шырас 

шухӑша пӑрахнӑ.
Хӑш чух рӑссыЛ)Нӑйсем телеграм илсе пыраҫ- 

ҫӗ. Хушамата каласан, телеграма тыттарса та 
пӑхтармаҫҫӗ.

— Ман арӑм пайан ача ҫуратса парасшӑн,— 
тесе пычӗ пӗр ир тепӗр ҫын.—Ҫак ҫуртра аку- 
шеркӑ пурӑнат( тенине илтсе килтӗм,—терӗ ман 
арӑм ҫине ӗмӗтленсе пӑхса.

Хушамата каласан, тухса карӗ.
Пӗрре хамӑр килте ҫук чух пирӗн килкартине 

пӗр лав вутӑ пушатса хӑварнӑ. Заказ паман, укҫа 
тӳлемен, кам илсе килнӗ? Каҫ пулттипе ҫынни 
пычӗ. Вутӑшӑн укҫа ыйта1.

Хушамата каласан, укҫа илмерӗ, пушатса 
хӑварнӑ вутта кайала илсе карӗ.

Кӑнтӑрла мар, ҫӗрле те канлӗх ҫук. Хапхаран 
шак-шак-шак шаккаҫҫӗ, шӑлтӑр-шӑлтӑр шалтӑр- 
таттараҫҫӗ, чӳречерен тӑк-тӑк-тӑк тӑкӑртатаҫҫӗ. 
Уҫса кӗртсен, хушамата каласан, ытлашши калаҫ- 
са тӑмасӑрах тухса кайаҫҫӗ.

Пӗррехинче ҫурҫӗр иртни пӗр сехет тӗлӗнче 
хапхаран шаккани арӑмпа иксӗмӗре тутлӑ ӑйӑх- 
ран картах вӑратса йачӗ.

Шаккакан ҫынна уҫса кӗртрӗмӗр те, вӑл:
— Епӗ ҫывӑрма килтӗм,—терӗ пире.
— Сан хваттер ку ҫуртра мар-ҫке, ырӑ йул- 

ташӑм,—терӗм сӗм ӳсӗр, ури ҫинче тайкаланса 
аран тӑракан етеме.

— Кунта маррине пӗлетӗп,—терӗ хайхи ҫын 
мана хирӗҫ кӑшкӑрса.—Мана кунта йулташ йачӗ. 
Кооператив урамӗнче, 1-мӗш номӗрлӗ ҫуртра



пурӑнатӑп, ҫывӑрма пыр, терӗ. Хӑй халех кнлме 
пулчӗ.

П ӳ р т е  вӑйпах кӗрсе карӗ. А ппзй! Тум тнрӗсем  
пӑхмала мар лапраланса пӗтнӗ. Малти .ҫтенана 
ҫурӑмпа тайӑнса п ӗтӗм п ех  Еараласа пӗтерчӗ.

— Пӗрене ҫумне ан сӗвен-ха, йулташӑм,— 
терӗм хайхине.

— Ҫакӑнта выртатӑп та, ирчченех ҫывӑратӑп,— 
тесе урайне ним сармасӑрах лап сарӑлса выртрӗ.

— Асӑннӑ хушаматлӑ етем кунта ҫук, тенине 
ӗненмерӗ.

Мӗн тӑвас кунпала. Сӗтӗрсе те пӑхатӑп, йат- 
ласа та пӑхятӑп, хушамата каласа та пӑхатӑп— 
кайасшӑн мар. Аптӑраса ҫитрӗм. Арӑма пускиле 
чуптарса йулташа чӗнтерсе килтертӗм.

Йулташпа иксӗмӗр харӑс туртатпӑр. Тӑмаст. 
Ӗнсе кукли ҫитерсе йарас патнех ҫитрӗм. Хам 
пӗтӗмпе лач шыва ӳкрӗм. Хурах кӑшкӑрма пуҫ- 
ларӗ. Астарса кӑларса йамали ӑса йулташ тупрӗ. 
Хайхи ӳсӗре хӑй патне ерех ӗҫме чӗнчӗ вӑл.

Ерех тесен пӗлӗт ҫинчен те татӑлса анма хатӗр 
етем ку сӗнӗве хапӑл тусах йышӑнчӗ.

Вара*хайхи ҫынна* астара-астарах пӳртрен те, 
килкартинчен те илсе тухса, пӗр квартӑл хушши 
ҫавӑтса кайрӑмӑр. Кайсан-кайсан, каҫарӑр ӗнтӗ 
кун пек хӑтланнӑшӑн, пӑрахрӑмӑр та, тартӑмӑр, 
усӗрскер хыҫран хӑвалама хал ҫитереймерӗ. Хап- 
хасене питӗрсе хутӑмӑр. Кӗтмен-чӗнмен хӑнаран 
ҫапла майпа аран хӑтӑлтӑмӑр.

Вӑл тайӑнса вараланнӑ пӳрт пӗренисене арӑм 
тепӗр кунне хыра-хыра ҫуса аран тасатрӗ.

Пӑрахут ҫинчен аннисем те час-часах ҫӗрне- 
кунне пӗлмесӗр пырса аптратаҫҫӗ.

— Кооператив урамӗнчи 1-мӗш номӗрлӗ ҫурт 
ҫаках-и?—теҫҫӗ вара.

~  О —

Йӗпреҫри ресторанра
— Директӑр йулташ, шӑнасем питӗ нумай сн- 

рӗн?
— Нумайах мар. Пӗр икӗ пин [пуҫ пулӗ ҫав... 

шутламан та.
— Пӗтерме кирлӗччӗ вӗсене.
— Кирлех мар. Акӑ сивӗтсен, хӑйсемех пӗ- 

теҫҫӗ.
— Сивӗтсен? Хӗлле-и?
— Вара ҫав. Хӗлле пирӗн ресторанра ҫав те- - 

ри сивӗ пула1 . Сивве чӑтаймаҫҫӗ шӑнасем. Са- 
халланаҫҫӗ. Ун чухне кунта апатланма ҫӳрекен 
ҫынсем те сахалланаҫҫӗ. Ӗҫ-ха, ӗҫ! Хама та пӗр 
черккине тултарса пар, еппин.

Дм. Михайлӑв.

Ишлей районӗнчи »)Аврора^  ̂
колхозра ҫаплаччӗ

Колхозник: Лаша кирлӗччӗ те, ӑҫта лашасем?
Предҫедатӗл (И. Ҫеменӑв): Улӑхра вӗсем. Утӑ

ҫийеҫҫӗ.
Колхозник; Хайхине-и? Пӗркунах тийесе килсе 

капана хумали тӑхӑр купа утӑна-и?
Предҫедатӗл: Тӑххӑр мар ӗнтӗ хад>. Тӑваттӑ 

ҫеҫ йулнӑ,—ӑна та пайан йе ыран ҫисе пӗтерме 
кирлӗ. Ҫав ӗҫе пӗтермесӗр лаша памастпӑр-ха 
никама та. П. Ухват.

„Ҫаках“ тесен кам патие кнлнине каласа па- 
раҫҫӗ.

Епӗр пурӑннӑ ҫуртра асӑннӑ хушаматлӑ етем 
ҫукки ҫинчен каласан, ҫӑварӗсене карсах пӑра- 
хаҫҫӗ.

— Хӑй йанӑ адрӗсӗ тӑрӑх кунтах пулмалаҫке,— 
теҫҫӗ.

— Кунтах пек туйӑнат пулсан, есӗр ҫак ура- 
мӑн тепӗр вӗҫӗнче ларакан ҫурта кайса пӑхӑр. 
Унта вӑл, тетӗп.

Унтине акӑ мӗнрен пӗлетӗп: ара, пирӗн урамра 
пӗрремӗш номӗрлӗ ҫурт иккӗ. Пӗрри—пирӗн, 
тепри—урам вӗҫӗнче. Епӗр пурӑннӑ ҫурт хапхи 
ҫине „Кооперативная, д. № 1“ тесе ҫырса ҫапнӑ, 
вӗсенне ҫырман. Мана пурӑнма панӑ ҫурт пысӑк 
мар, тепри—пирӗн урамӑн тепӗр вӗҫӗнче ларакан 
„пӗрремӗш* номӗрлӑ ҫурт пысӑк, нумай хват- 
терлӗ...

Ҫурт номӗрне улӑштарма кирли ҫинчен хула 
советне виҫӗ хутчен хут ҫырса панӑ. Усси виҫӗ 
пуслӑх пулмарӗ. Тем масар ҫурт номӗрне улӑш- 
тарса памаҫҫӗ.

„1939 ҫулти пӗтӗм Сойузри халӑх перепиҫӗ 
ҫинчен“ Чӑваш АССР Халӑх Комиссарӗсен Совечӗ 
йышӑннӑ постановленире каланӑ: „хула тата по- 
ҫолкӑ совечӗсене 1938 ҫулти августӑн 15-мӗшӗнчен 
кайа йулмасӑр плошчӗдсен, урамсен, переулӑксен, 
садсемпе буд)Варсен йачӗсене, ҫуртсемпе хват- 
терсен номӗрӗсене йӗркелесе ҫитерме хушас" 
тенӗ.

Августӑн 15-мӗшӗ те такҫанах иртсе кайрӗ. 
Ман пата пайан тз хамӑр чӗнмен тата чирлемен 
ҫӗртенех „Васкавлӑ пулӑшу“ пырса карӗ,

О —

Ата, Атӑл хӗррине
Уйӑп Мишши.

А1а, савниҫӗм Атӑл хӗррине!
Илемлӗ Атӑл. Вӑл пӗрре тӑмас1 тӑй.
Вӑл уҫӑлтарӗ икӗ чӗрене...
А1а, савни!

— Ҫук, пушӑ мар, пымастӑп...
А¥а, савни ҫут Атӑл хӗррине.
Йе ун инҫечӗ йанкӑр уҫӑ мар-и?
Хӗвел шевлийӗн ылттӑн тӑрриие
Ес ытараймӑн...

—• Анне кайма хушмарӗ...
Ата, савниҫӗм, Атӑл хӗррине!
Кайма хушмаст, паллах, хӗр амӑшӗ.
Еп сӑвӑ калӑп, чи чиперрине,

7  Санӑн йатне ҫеҫ ҫырнине...
— Пырам-ши?

А1 а савниҫӗм, Атӑл хӗррине.
Унта еп йурлӑп чи илемлӗ йурӑ.
Пирӗн телейлӗ пурнӑҫ йуррине,
Пирӗн йатпа ҫеҫ ҫырнине...

— Ну, йурӗ,..
А1а, савниҫӗм, Атӑл хӗррине!
Хӑй сӑввинче, илемлӗ йурӑра та
Савнӑ каччу уҫӗ хӑй чӗрине,
Пӗр сӑмах ҫеҫ вӑл калӗччӗ...

— Пыратӑп!

,5



РЕДАНЦИНЕ Ш Ы РАСА
Ҫбмӗрлере тухса тӑракан хаҫат редакцинче 

пӗр ҫулталӑкранпа пулманччб епӗ. Кӑҫал йатар- 
лаеах унта кайма тӗл килчӗ. Вӑл хаҫатӑн кор- 
респонденчӗ вӗт епӗ. Редактӑртан инструктаж ил- 
се килес тетӗп пула¥. Тухса утрӑм. Ҫитрӗм Ҫӗ- 
мӗрлене. Редакци алӑкне уҫрӑм та кӗрсе тӑтӑм. 
Ак халех ӗнтӗ, тетӗп, редактӑра куратӑп, сывлӑх 
сунатӑп, унтан сӑмах ваклама пуҫлатӑп.

— Мӗн кирлӗ сана?—терӗ мана хирӗҫ пӗр пӗ- 
чӗк пӳлӗмрен тухнӑ хӗрарӑм. Хӑй темӗскер чӑм- 
лат. Тин ҫеҫ, ҫыртнӑ ҫыртӑмне те ҫӑтса йама 
ӗлкӗреймесӗр, сӗтел хушшинчен тухнӑ пулас.

— Есӗр кам пулатӑр-ха? Редактӑр мари?—те- 
се ыйтрӑм, хӗрарӑм куҫӗнчен шӑтарас пек пӑхса.

— Мӗнле редактӑр сана? Мӗн мӑшкӑласа ҫӳ- 
ретӗр. Уборшчицӑ епӗ.

— Редактӑр кирлӗччӗ мана...
Уборшчицӑ сасартӑк куҫран ҫухалчӗ. Ҫухалчӗ 

те часах хӑйпе пӗрле пӗр 12— 13 ҫулхи ачана 
йертсе килчӗ.

— Епӗ редактӑр,—терӗ ача.—Мӗн каласшӑнч- 
чӗ, пичче?

— Заметкӑ парса хӑварасшӑнччӗ епӗ. Тата ма- 
лашне мӗн ҫинчен ҫырса тӑмалине ыйтса кайасшӑнч- 
чӗ санран.

— Хӑш йалтан килнӗ ес?
— Ҫӗнкасран. 20 ҫухрӑм ҫеҫ кунтан.
— Ҫав Ҫӗнкас ҫинчен пирӗн шкулти ҫтенаха- 

ҫачӗ ҫине ҫырса тӑрасшӑн-и вара ес?
— Мӗнле шкул?
— Ачасене вӗрентекен шкул. Ак епӗ те кунта 

вӗренетӗп. Шкулти ҫтена хаҫачӗн редактӑрӗ 
пулса ӗҫлетӗп.

— Аха! Анланатӑп. Е-е-е, райхаҫатӑн редакци- 
йӗ кунта марим вара?

— Ҫук. Кунтан урӑх ҫӗре куҫнӑ.
Ачапа сывпулашрӑм еп. Редакци ӑҫта, мӗнле 

ҫӗре куҫни ҫинчен те ыйтрӑм, анчах вӑл тӗрӗс- 
сӗн калама пултараймастӑп, терӗ.

Тухса утрӑм. Урампа пыратӑп. Еҫес килет. 
Киоскӑран пӗр курка квас илсе ӗҫрӗм. Ман хыҫ- 
ҫӑн тепӗр ҫын ӗҫрӗ. Вӑл питӗ шукӑЛ) тумланнӑ- 
скер, сухалне пӗр уйӑхранпа хырманскер—квас- 
не лӑнкӑртатса ӗҫнӗ май, ман ҫине темшӗн питӗ 
хӑйулӑн пӑхса илчӗ. Епӗ те пӑхрӑм. Редакци ӑҫ- 
тине каламӑн-ши, тесе ыйтрӑм,

— Райредакци-и?—терӗ ҫын.—Мӗн тума кирлӗ 
вӑл сана?

— Еҫ пур. Кӗрсе курас тенӗччӗ.
— Курма пултаратӑн. Ак ҫак ҫулпала кайӑр- 

кайӑр та, сулахайала пӑрӑнӑр. Пӑрӑнсан татах 
кайӑр-кайӑр та, сылтӑмала пӑрӑнӑр. Вара каллех 
кайӑр. Кайӑр-кайӑр та хӑрах каспа ҫӳлел^е хӑпа- 
рӑр. Ҫӳлеле хӑпарӑр-хӑпарӑр та, хӗвеланӑҫ йен- 
неле ҫул тытса ҫурҫӗреле пӑрӑнӑр. Пӑрӑнӑр та, 
айлӑмала анса кайӑр. Вара унта есӗ пӗр лапчӑк 
ҫурт тӗл пулатӑн... Пар-ха, тепӗр курка!—терӗ 
хайхи ҫын, квас сутакан йенне пӑрӑнса.

Епӗ утрӑм. Ҫав ҫын кӑтартнӑ ҫулпала кайатӑп. 
Кайатӑп-кайатӑп та сулахайа пӑрӑнатӑп. Татах 
кайатӑп. Сылтӑмала пӑрӑнатӑп. Хӑрах кас тӗлне 
ҫитрӗм. Ҫӳлеле хӑпаратӑп. Хӑпартӑм-хӑпартӑм 
та, хӗвеланӑҫ йеннеле ҫул тытса ҫурҫӗреле пӑ- 
рӑнатӑп. Пӑрӑнтӑм та айлӑмала анса кайрӑм. Ан-

тӑм та хайхи лапчӗк ҫурт тӗлне ҫитрӗм. Кӗтӗм.
— Мӗн, атӑ турлеттерме-и?—терӗ пӗри, кӗнӗ- 

кӗменех.
— Ҫук,—тетӗп,—Сапожник-им ес?
— Вара ҫав. Пирӗн мастерской ку.
— Редакци ӑҫта?
— Пӗлместӗп. Мӗнле редакци?
Урӑх чӗнмерӗм. Тухса утрӑм. Леш ҫын, квас 

ӗҫсе йулнӑ ҫын улталарӗ пу.ъ. тетӗн. Ҫавӑнтах 
хама хам та ӗненместӗп. Мӗнле-ха улталатӑр. 
Лайӑхах каларӗҫке вӑл мана. Лапчӑк ҫурт патне 
ҫитетӗн, терӗ. Ҫитрӗм ак. Ҫук редакци. Хырӑм 
выҫрӗ. Столовӑйа кӗтӗм. Апатланатӑп. Йӗритав- 
ра пӑхкалатӑп. Пӑхатӑп та, мана хирӗҫ ретри сӗ- 
тел ҫинче хайхи ҫын, шукӑЛ) тумланнӑскер, хы- 
рӑнман сухаллӑскер, лара пара¥.

— Вара,—тетӗп.—Мӗнле-ха?Есӗ каланӑ лапчӑк 
ҫуртра редакци ҫук унта.

— Ҫапла, ҫапла,—терӗ хаИхи [ҫын.—Унта мар 
вӑл. Паҫӑр каласа пӗтереймерӗм'сана еп... Ҫӑвар 
типсе ҫитнӗччӗ. Вот итле. Ҫав лапчӑк ҫурт пат- 
не ҫитетӗн те, хӗвелтухӑҫ йеннеле пӑрӑнатӑн. 
Пӑрӑнатӑн та, Ҫырма кассипе ҫӳлеле улӑхатӑн, 
унтан сулахайа пӑрӑнатӑн. Пӑрӑнса кайатӑн-ка- 
йатӑн та вара, тарасалӑ ҫӗнӗ ҫурт умне ҫитсе 
чарӑнатӑн. Картишне кӗретӗн. Ҫавӑнта пула1 ва- 
ра „Социалисӑмла ӗҫ“ хаҫатӑн редакцийӗ... Пар- 
ха мана кофӗ? Е-е-ей!

Тухса утрӑм епӗ. Вӑл 'каланӑ тӑрӑх редакцине 
часах, тепӗр икӗ сехетренех шыраса тупрӑм. 
Епӗ пынӑ чухне хаҫат работникӗсем алӑк пи- 
тӗрсе тӑраҫҫӗ. Мӗншӗн капла иккенне ыйтрӑм.

— Заььати пӗтнӗ ӗнтӗ,—терӗҫ вӗсем.
— Редактӑр кирлӗччӗ мана.
— Пайан килмен вӑл. Пушӑ мар пулас, лару- 

сенче пул)-
— .Мӗнле-ха вара? Сирӗнпех калаҫас пуЛ) апла.
Кӗтӗмӗр редакцине. Кӗнӗ-кӗменех хайхи ҫын,

мана ҫул кӑтартса йанӑ ҫын та ҫитрӗ.
— Тупрӑн-и?—терӗ вӑл.—Ҫакӑ ӗнтӗ пирӗн ре- 

дакци. Епӗ редактӑр.
Вара йӑлтах ӑнлантӑм. Ӑнлантӑм та редактӑра 

хирӗҫ ларса сӑмаха пуҫларӑм. Мих, Сиктӗрме.

Тухмаст
' -• 'ш п ед и н сти ту тӑн  к о р и д о р ӗ н ч и  баксем  

' т ы в с ӑ р  типсе  л ар а ҫ ҫӗ .

Препод - ;ле парса йанӑ задачӑна кал-
лех туса ки. ес?

Студент: Шулӑшласа лартӑм-лартӑм, тухмарӗ...
Преподаватӗл: Тӗлӗнмеле. Мӗнле-ха тухмас1 

пулат вӑл?
Студент: Тӗлӗнмелех-ши вара? Баксенч.е те авӑ 

мӗнчухлӗ пӑркаласан та, мӗнле кӑна ӗҫес килсен 
те, шыв тухмас!^. „ Приветӑм Г,

КУЛМА ЙУРАТАТАП ТА
— Есӗ, Лӑриван, „Капкӑн“ вулама йурататӑн-и?
— Ара, йуратмасӑр. Йуратасса йурататӑп та, 

темшӗн, кахалсем ҫинчен ытларах ҫыраҫҫӗ унта.
—'Вӗсем ҫинчен ҫырни кулӑшла мар-иы?
— Ара, кулӑшла пулмасӑр. Вӗсенчен кулма, 

йурататӑп-ха та, темшӗн, хамран кулнӑ пек ту- 
йӑна}(. Г. Лантӑш.



„Стройкӑра“
Шупашкарти ҫеаӗ ача сачӗн ҫуртне кӑҫалах 

туса пӗтермел*, аячах пайанччен ҫурт никӗсне 
те хывайман.

Н. Ҫвврчквв ӳкврчӗкӗ.

— Ма туртан! Кунта: „Табак туртма йурамас1е“ тесе ҫырнӑ. Стройкӑна ҫун- 
тарса^йама пултаран.

— Ӑҫта стройки?
— Хамӑр тӑнӑ вырӑнта.



Мишук палли
Иван Ара

Ҫӗр каҫиччен те ыррӑн ҫывӑраймаре Пухвари. 
Ун куҫ умӗнче йаланах Клементей ерех ӗҫсе 
тӑра1' пек, хӑй ҫеҫ ӗҫет пек, Пухварине пӗр 
черкке те памаст пек. Ирхине Пухвари никама 
пӗр сӑмах чӗнмесӗр тухса кайрӗ. Ӑҫта кайрӗ, 
никам та пӗлеймерӗ. Ҫичҫӗрминне анса кайрӗ 
тейӗн. Ҫук, унтан таврӑнайман пулӗччӗ. Вӑл 
тепӗр виҫӗ кунтан, ыран Йухма пасарӗ тенӗ чух, 
хул хушшине пӗр мишук хӑмла хӗстерсе таврӑнчӗ. 
Каҫ пулнӑ ун чухне. Кӑнтӑрла ҫӳреме йурамас1. 
О, ҫын курсан, темле йат сарӑлӗ йал ҫине. Кле- 
ментей халӗ те пӗлет. Лайӑх пулмӗ хӑмлапа сутӑ 
тунӑшӑн. Сутӑ тунӑшӑн ҫеҫ мар, ҫынсене услам 
йӗркипе лартса ҫӳренӗшӗн.

Ҫапла услам тӑва']} Пухвари. Пайан кӑна мар, 
ӗнер те, виҫӗмкун та... виҫ-тӑватӑ ҫултанпах. 
Хӑмлапа кӑна мар, тата какайпа та. Ну, калӑпӑр, 
халӗ какай вӑхӑчӗ мар. Ӑна хӗлле аван ҫитмӗл- 
сакӑрвуншар тенке сурӑх илсе пусма, тата ву- 
нултӑ кило какайа килошарӑн вуншар тенке сутма. 
Халӗ хӑмла вӑхӑчӗ. Халӗ хӑмла хутра. Ун пек- 
кине чухла'!' вара Пухвари. Хӑйне чухлаттарнӑ 
вӑхӑтсем те пулаҫҫӗ—тытнӑ вӑхӑтсем.

Килсен нумай канса тӑмарӗ Пухвари. Пӗрре 
ҫаврӑнса выртрӗ те тӑчӗ. Ҫавӑн пекех хӑйӗн вун- 
виҫ ҫулхй ывӑл ачине те ытлашши ҫывратмарӗ. 
Ӑна колхоз килкартинчен лаша кӳлсе килме ка- 
ларӗ.

— Пу^ьницана кайма тесе кала,—хистерӗ вӑл 
ӑна.

— Ҫӗрле кам путьницана кайа¥,—мӑкӑртатрӗ 
унӑн ывӑлӗ, сылтӑм аллине сулахай хулӗн айне 
чиксе йарса.

— Тата калаҫса тӑратна? Марш! Ах, шӗшлӗ!
Тин ҫеҫ ыйхӑласа тӑракан ывӑлӗ тухса вӑркӑ-

ниччен пӗр самант та иртсе ӗлкереймерӗ.
Пухвари вырӑн ҫине тайӑнчӗ те шухӑшласа 

вырта1'. „Вунӑ кӗрепенке. Иртнӗ пасарта вунтӑ- 
ватшара панӑччӗ. 140 тенкӗ. Ҫук, мана ҫӗраллӑ 
кирлӗ: вунпиллӗксӗр памастӑп... татах вӗҫӗ-хӗрри- 
сӗр шухӑш. Тӗрли тӗрли ҫине утланса килет. 
Хирӗҫӳлӗ шухӑшсем. тавлашма пӑхаҫҫӗ. Ей, вӗсем 
ҫине пӑхса тӑрсан, Йухмана хӑҫан ҫитен. Часрах 
васкамала.

Лаша килчӗ. Пухвари ларчӗ те вӗҫтерчӗ
Вӗҫтерет Пухвари, кустара¥ анчах. Ҫул тӑрӑш- 

шӗпех пасара кайакан лавсем. Вутӑ, пӗрене тата 
ытти кайа1 Йухма пасарне. Пухвари вӗсем ҫине 
пӑхса тӑ.масГ. Вунӑ кӗрепенке хӑмлалӑ лавӗпе 
пуринчен те ирте-ирте кайа'г.

„Ҫӗраллӑ тенкӗ,—татах шухӑшла^ вӑл.—Ву- 
нултшара пама пулмӗ-ши? Ҫӗр утмӑл пула1. Ех, 
вунҫичшере кайсанччӗ“... Татах шухӑшла¥, нумай 
шухӑшла']}. А кам пӗлет, тем ҫинчен шухӑшла]( 
вӑл. Унӑн ӑшне кӗрсе никам та итлесе лармасГ. 
Анчах, „ма пӗр вунпилӗк кӗрепенке илмерӗм-ши?“ 
тесе ӳкӗнсе пыни иртсе йулан лавсем ҫинче ларса 
пыракансене ӑраснах илтӗнчӗ.

Шӑнкӑртама ҫитсе пынӑ чух шӑпӑр-шӑпӑр туни 
туйӑнчӗ, унтан чӗреслетме пуҫларӗ, вара витре- 
рен тӑкнӑ пекех шавлаттарса йачӗ. Мӗн ку? 
Ҫӑмӑр, А хӑмла? Пӗтет хӑмла. Пухвари мишукӗ

ҫине хӑпарса выртрӗ. „Хам тавар мар,~терӗ,—ӑ 
хӑмла йӗпенсен пӗтет. Ҫӗр ҫитмӗл тенкӗ!“

Емӗтсӗр шухӑшсемпе муталанса пынӑ май, 
хыҫалтан ҫӑмӑр хупӑрласа килнине сисеймен 
Пухвари. Лаши чупа'!, урапи куса-г, ҫӳлтен ҫӑмӑр 
тӑкаГ, айалтан пылчӑк вӑркӑнӑ'г. Мишукне хупӑр- 
ласа пыракан ҫурӑмӗ ҫине пӗр вершукран кайа 
мар пы./ьчӑк купаланчӗ. Паллах, ҫурӑм витӗр шыв 
кайма пултараймас]}. Анчах ҫурӑм ҫинче пылчӑк 
ҫӳлтен ҫӑвакан ҫӑмӑрпа ирӗлет те, мишук ҫине 
сӑрхӑнса анаГ. Пӑсӑлат тавар...

Шӑп кӑна хваттере ҫитсе кӗрсен, ҫӑмӑре- 
иртсе кайрӗ. Ҫанталӑк килчӗ уйартса. Па - 
сар начар мар пулмала пайан. Пӗр самант ча- 
рӑнса тӑмасӑр унта васкамала. Анчах мӗнле-ха 
капла? Мишук пылчӑкланнӑ. тавара
хавас мар никам та. Ас тупрӗ Пухвари. Пӗчӗккӗ 
пулсан та пуҫӗ пушӑ мар ун. Хуҫаран типӗ михӗ 
илсе хӑмлине ҫавӑнта пушатма ӑс ҫитрӗ. Хуҫи тӗ 
чӑркӑшса тӑмарӗ. Кайнӑ чухне кӳртсе парӑн, тере 
те... йӗпе мишук ӑшӗнче йӗпеннӗ хӑмлана типӗ 
мишука шушатрӗҫ. Типӗреххисене ҫийелерех хучӗ 
Пухвари, йӗпереххисене варрине. Аван пулчӗ. 
Кам сисет ӑна. Йӑтса пӑхрӗ. 0-хо, тепӗр икӗ 
кӗрепенке хутшӑннӑ. Кунта икҫӗр тенкӗрен те 
иртсе кайа'г укҫа.

Йухма пасарӗ пысӑк пула1 . Йухма пасарӗнч-е 
тавар нумай. Килеҫҫӗ кунта таҫтан, таҫтан.Килеҫҫӗ 
кунта Йелчӗкрен те Шӑмӑршран, Пӑва хулинчен 
пуҫласа Улатӑр таранах. Мӗн кӑна ҫук унта, миҫе 
урам. Вы.ъзх урамӗ, чӳлмек урамӗ... Пусма тавар 
тесен, пусма тавар. Йӗм, шӑлавар, кӗпе. Ҫу, ҫӑмӑр- 
та, какай. Вӑрман ҫӗрӗнчисем йӑвӑҫран темтепӗр 
туса килнӗ. Вӑл таварсене туйанма тесе хирти- 
сем лав хыҫҫӑн лав тырӑ тийесе килеҫҫӗ. Тырӑ, 
кулачӗ, ҫӑкӑр...^Пӳремечӗ, капӑртма. Сӑра та пур. 
Мӗн кӑна ҫук Йухма пасарӗнче... Пасартан тухса 
кайас ҫӗрте курӑк урамӗ пур. Курӑк, лашана 
сӗлӗ парас умӗн чӗр курӑк ҫи^ерсен аван. Ҫавӑн- 
тах кӗреҫе, пичӗке-шетник. Йунашарах Клемен- 
тей крепле сута}^. Кирлӗ тавар. Хиртисене вӑрман 
ҫӗрӗнчисен таварӗ кирлӗ, вӑрман ҫӗрӗнчисене— 
хиртисен таварӗ. Ҫавӑнпах та пулӗ, вӑрмантан 
килнӗ тавар тесе, Петрав Пухвари те курӑк ура- 
мӗнче хӑмла сутат. Хӑмла. Анчах мӗнле хӑмла? 
Ӑна вӑл виҫӗмкун анчах Пӑрачкавран кӗрепен- 
кине икшер тенкӗ тӳлесе илсе килчӗ. Ыйтса 
пӑхар-ха, ҫул укҫи мӗн чул илет вӑл.

— Хӑмлу мӗн чул тӑра1? —пырса ы^1трӗ пӗри
— Вунулт тенкӗ, ей... вунҫиччӗ.—Йулашкине 

хыпаланса каларӗ Пухвари. Ахӑрнех, вӑл халӗ те 
хакне килӗштерсе ҫитереймен.

— Ма вунсаккӑр ыйтмастӑн,—терӗ те вара 
лешӗ, уттарчӗ. Илмерӗ. Ҫав вӑхӑтра Клементейӗн 
виҫӗ кӗреплине Пухвари куҫ умӗнчех илсе кай- 
рӗҫ. Лайӑх тавар. Хӑй тунӑ тавар. Хакне ӗмӗт- 
сӗрленсе ыйтмас1 Пухвари пек. Шайласа ыйта¥. 
Ҫавӑнпа илеҫҫӗ. Ҫавӑ тарӑхтара'г иккен Пухва- 
рине. Унӑнне илеҫҫӗ, тет вӑл, манӑнне пӗр ҫын 
ыйтрӗ те кайрӗ. Часрах тепри килтӗрччӗ.



Ҫав вӑхӑтра ун патнеле пӗри хӑйулӑн утса 
пычӗ. „А-ха, ку илет-ха,—шухӑшне вӗҫтерчӗ 
Пухвари. Анчах...

— Вырӑн укҫи,—терӗ хайхи ҫывхарнӑ ҫын.
— Таварӗ кайман вӗт-ха.
— Есӗ ӑна сутма килнӗ пулас?
— Сутма ҫав.
— Апла вырӑн укҫи тавай... Ей, чим-ха, ку 

Мишука ӑҫтан тупрӑн есӗ? Хӑвйн-и?
— Хамӑн пулмасӑр.
— Хушамату мӗнле?
— Петров.
— А, мишуку ҫинче „Л“ паллӑ, Леонтйӗв. 

Манӑн хушамат. Шӑп кӑна манӑн пӗркун ҫухалнӑ 
мишук.

Хӑмлапа мар, чӑн малтан мишук паллипе тыт- 
рӗҫ Пухварине. Пасар укҫи пухакан Леонтйӗв 
милицине чӗнсе илчӗ.

—- А, каллех Петров,—палларӗ ӑна тин ҫеҫ 
ҫитсе тӑнӑ милиционер.—Каллех килтӗн? Каллех 
хӑмла сутма?

Хальхинче чӑнах та ҫичҫӗрмине анса кайма 
хатӗр Пухвари,— Пӑла шывне ҫаплах сикӗччӗ, 
анчах унта ҫитиччен пасартан тухсан та ҫухрӑм 
чупас пула1. Уцччен кӑмӑл та ҫемҫелме пултара1. 
Ҫитменнине таӑ-а Патӑрйелсем Пӑлине те тин 
кӑна пӗвенӗ. „Пӗркунхи милиционер. Пӗркун та 
ҫакӑ тытнӑччӗ. Халӗ кайалах ҫавӑ, ҫӗрҫӑташшӗ..."

— Айта, кайса' актӑ ҫырӑпӑр, — терӗ мили- 
ционер.

— Хӑмлана сутрӑни, Пухвари?—тесе йӗкӗл- 
тешсе йулчӗ Клементей, йулашки кӗреплине тепӗр 
ҫынна килӗшсе тӑраканскер.

Пӗчӗк пиҫмоносӗц
Ҫӗрпӳ райоиӗнчи Туптулкасси йалӗнче чылай- 

ранпа ӗнтӗ вунӑ ҫулхи Владимир Михайлӑв пиҫ- 
моноҫӗц пулса ӗҫлет. Ҫынсем мӗн хушаҫҫӗ, ӑна 
итлет вӑл. Кашни ыйтӑва ӗҫпе ответлет.

— Ҫыр-ха мана пӗр виҫӗ уйӑхлӑха хаҫат?—теҫ- 
ҫӗ.

Владимир ҫырат.
— Халлӗхе еп ҫырӑнаймастӑп-ха,—теҫҫӗ.
Владимир ҫырмаст.
Ҫак ҫырӑнманнийех тепӗр ернерен Владимир- 

тен хаҫат ыйта1 :
— Ҫав хаҫатна пар-ха мана?—тет.
Владимир параГ.
Леш, укҫа тӳлесе ҫырӑннӑ подписчик хаҫатсӑр 

ларат. Ыйтат:
— Мӗншӗн хаҫат памастӑн?
— Ӑна еп, санӑн хаҫатна, ҫав пиччене патӑм. 

Хӑй мана уншӑн панулми паратӑп терӗ те...
Хаҫатсемпе ҫеҫ мар, ҫырусемпе те ҫавӑн пе- 

кех. Пӗр хӗрача патне йут йалтан ҫыру килнӗ.
— Ҫак ҫырӑва пар-ха мана?—тесе ыйтнӑ кӳр- 

шӗри йӗкӗт.
Владимир панӑ.
— Мана ҫыру килмелеччӗ, есӗ ҫухатрӑн пулӗ, 

Владимир?—хесе ыйтнӑ хӗр.
— Ҫухатман епӗ ӑна, ҫав пиччене патӑм,—те- 

нӗ Владимир. Хӑй мана уншӑн цонфет паратӑп 
терӗ те...

Владимире питӗ шел. Илӗртеҫҫӗ ӑна. Хӗрхен- 
меҫҫӗ. Ҫакнашкал пӗчӗк ачана ҫакнашкал пысӑк 
ӗҫ шанса паракансене те питӗ шел. Мӗнле ҫын- 
сем-ши вӗсем? Пуҫлӑскерсемех-ши?

Ф. Перо

Пӑсӑлнӑ
Шупуҫ йалӗнчи (Трак р.) колхозӑн икӗ пуҫ 

ӑратлӑ сысна аҫи пурччӗ. Пӗри вилчӗ. Вӑл вил- 
нӗшӗн колхоз предҫедатӗлӗ Григорйӗв калама
ҫук хыттӑн хурланчӗ. Хурланчӗ те, тепӗр аҫи те 
вилсе ан кайтӑр, тепӗр пысӑк хуйхӑ зн пултӑрте- 
се—ӑна пусса пӑрахрӗ. Пусрӗ те ашне виҫсе пӑхрӗ: 
9 пӑт аш. Ҫак 9 пӑт аша тӑварласа нӳхрепе 
лартрӗ. Каллех хуйхӑрма пуҫларӗ Григорйӗв.
Ҫанталӑк ӑшӑ тӑра1 , аш пӑсӑлса кайатС пулӗ
тесе хуйхӑрат. Пӑсӑлман-ши тесе кунсеренех ҫи- 
се пӑха1. Ҫийет-ҫийет Григорйӗв, нимӗн те пал- 
лӑ мар: пӑсӑлнӑ пек те туйӑна1  ӑна, пӑсӑлма+с
пек те. Каллех ҫийет.

— Пӑсӑлнӑ пулӗ тупата, —тет вӑл ревкомиҫҫи 
членӗсене. —Ҫисе пӑхӑр-ха?

Лешсем итлеҫҫӗ. • Ҫийеҫҫӗ.
— Мӗн чухлӗ йулнӑ-ши, виҫсе пӑхӑр-ха?
Лешсем итлеҫҫӗ. Виҫеҫҫӗ.
— Та-а-ак,— тет Григорйӗв.—9 пӑтраи 2 пӑт 

йулнӑ. Ҫырӑр акгӑ. Пӑсӑлса 7 пӑт чакнӑ теййр.
Лешсе^к! итлеҫҫӗ. Актӑ ҫыраҫҫӗ,

 ̂ — Ну, ан ҫырӑр, хуратӑр! — тет Григорйӗв.— 
Йӑлтах пӑсӑлнӑ, ҫӗр айне пытарнӑ тейӗпӗр. Ку 
2  пӑтне пӗрле ҫийӗпӗр.

Итлеҫҫӗ леш сем. Пӗрле ҫийеҫҫӗ.
Ҫапла ӑратлӑ аҫасемсӗр тӑрса йулчӗ колхоз: 

пӗри вилчӗ, тепри ,пӑсӑлчӗ“.

Кол Корлск.

Ҫӗмӗрле районӗнчи Саватер йалӗнче
Сирӗн йала миҫе екземп.ъ*р хаҫаг килет? 

- Пӗрре.
— Кам ҫырӑннӑ ӑна?
— Пиҫмоноҫ/ц. П. Итлек.



Ан ӑмсан мана, кахал!
Й ехрим  И ванӗ

Ҫакӑ иртнӗ тунтикун 
Пулчӗ йанкӑр тӑрӑ кун. 
Вӑл кун епӗ пӗр пӗччен 
Турӑм пилӗкҫӗр процент.

Ан ӑмсан мана, кахал, 
Йуратмастӑп еп сана—
Сан ӗҫкунӗсем сахал, 
Пурӗ^те вуннӑ кӑна.

Хӗрлӗ тутӑр хӗррине 
Пурҫӑн ҫиппе тӗрленӗ.
Ан пӑх, кахал, ун ҫине, 
Саншӑн мар хатӗрленӗ.

Кам каларӗ, имӗш еп 
Сана савап, хисеплеп?
Сан пек кутӑн найана 
Лартас ҫук еп хам ҫумма.

Ӑйхӑ ҫӳпҫи Кириле,
Текех манпа ан пупле. 
Преми илнӗ Пӑраҫук 
Урӑх сана савас ҫук.

Йуратса пайан ӗҫлерӗм 
Еп колхозӑн хирӗнче...
Ес мӗн туса кун вӗҫлерӗн? 
Выртрӑн ҫырма хӗрринче.

Манӑн савни трактӑрис, 
Таврара ун пысӑк чыс. 
Пӑхӑр авӑ ун ҫине—
Ордӗн ҫакнӑ кӑкрине.

Хам йуррӑма еп пӗтертӗм, 
Хӑвӑр пуҫлӑр тепӗрне. 
Кахала нихҫан савман сп, 
Савас та ҫук ӗмӗрне.

),Шыхлазанри*< перилӑсем.

Шӑхазан пуштӑ уйрӑ.мӗнче ӗҫлекен телегра- 
фисткӑсем августӑн 1 б-мӗшӗнче райсойуза а!Й 
мӗнле телеграммӑ пырса панӑ.

.В се м  р ай со ю зам  к о п и я  до р го д ел ам  п ер и л а  20 ав- 
густа  1  сентября  п р о в о ти те  р ай о н и е  о дн одневние тет- 
ски е  пасары  по свеш ен и  н ач ал у  у чебн ово  кода тень па- 
сар ы  насн ачай те  зо гл азн о в ан и й у ю  м естним и ор кан и са- 
тси азорти м ент д о в а р о в  прам ы ш лен ы х  ш колн о  пизме- 
ны х учебников м оби ли зуй те  м е с т а х д а к ш е  завосом  паза 
расвер н и те  гу б у  целуйте  п о тер ш ан ы х  стапилних у ш еи - 
ни ков  Н яр к о м то р к  И веяох* .

Райсойуз работникӗсем ку телеграммӑна вула- 
са ҫамка тарлатнӑ, чӑм шыва ӳкнӗ.

— Мӗн ку? Мӗнле перила?—тенӗ вӗсем.
— Перила-и?—тенӗ телеграфисткӑ. — Период 

тесе ҫырас вырӑнне ҫырнӑ ӑна.
— „Разверните губу целуйте“ тени мӗне пӗл- 

терет тата?
Телеграфисткӑ тутисене сарӑлтарнӑ та йӑл- 

йӑллл! кулса йанӑ. Тепӗр кунхине вӑл, августӑн 
17-мӗшӗнче, каллех тепӗр телеграммӑ, акӑ мӗнле 
телеграммӑ райсойуза пырса панӑ:

„Исключением патерево шыхлазаны севодня 
претлакаю молнеровать по тылекраму доваробо- 
род не исполнению примус открывается нарком- 
торк Ивонох".

— Мӗн ку, „патерево, шыхлазаны“?
— Батырево, Шихазаны ӗнтӗ,—тенӗ телегра- 

фисткӑ.—Ҫавна та пӗлместӗн-и?
— Апла иккен. Ку мӗн тата, мӗнле примус 

открывается?"
— Приму оргвыводы тейес вырӑнне ҫапла'ҫыр- 

нӑ ӗнтӗ,—каллех йӑхӑл-йӑхӑл кулса йанӑ телегра- 
фисткӑ. Кула-кула тухса кайнӑ. Халӗ те ҫавӑнтах 
телеграммӑсем илнӗ ҫӗртех кула-кула ӗҫлет вӑл. 
Вырӑсла та, чӑвашла та лайӑх пӗлет. Пӗлнӗ ҫӗр- 
тех ҫавнашкал телеграммӑсенчен мӑшкӑлани пи- 
ре ҫеҫ мар, тен почтӑ уйрӑмӗн пуҫлӑхне те тӗ- 
лӗнтерет пуЛ).

Дм. Иванов.

Канашра тупӑннӑ.

Сиккассинчи (Канаш р.) Шмидт йачӗпе тӑракаи 
колхозри колхозниксем Канаша мунчала леҫме 
кайнӑ. Хӑш те пӗр мунчала ҫыххисене, чӗрӗ мар- 
ши кусем тесе, мунчала илекен тыткаласа пӑха]}.

— Ҫак ҫыхӑ пӑхма пӗчӗккӗ, алпа йӑтса пӑхсан 
тем йӑвӑрӗш. Ҫыххине салтса пӑх-ха,—терӗ мун- 
чала илекен лав хуҫине.

— Чӑнах та, мӗншӗн вӑл? Салтса пӑхам-ха... 
Ай-уй! Пирӗн фермӑри сысна ҫӳрисем тем. О-о-о 
тӑваттӑ! Вот пирӗн фермӑра сыснасем час-ча- 
сах вилеҫҫӗ. Вилнӗ сысна ҫурисене свинарниксем 
фермӑ ҫывӑхӗнчи навус айне йе мунчала купи- 
сем хушшинче пытарса хураҫҫӗ. Кусене колхо- 
зах илсе кайас-ха, правлени предҫедатӗлне—Ко- 
сарӗв йулташа кӑтартас,—терӗ лав хуҫи.

Илле Пайташ.



„Мухмӑрлӑ“ ҫурт

Ш у п аш к ар ти  С вер д л о вск ай а  у р а м р и „  14-мӗш 
ном ӗрлӗ ҫурт  йӑтӑнса анм а хатӗрленвт. Ан* йу- 
сам аҫҫӗ те, пӑсса та  антарм аҫҫӗ.

Х а р л а м п й ӗ в  ӳ к ер ч ӗк ӗ .

Коммунхоз инспектӑрӗ:—Кровате ма алӑк патнех лартнӑ-ха есӗр, е?
Килхуҫи арӑмӗ:—Пӳрчӗ йӑтӑнса анма пуҫласан, тухса тарма аван пултӑр тесе.
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Ж А Л А Б А
М И Т ТА  ПЕТӖРӖ.

Шайман Мӗтри жалӑбӑ ҫырнӑ. Хӑйӗн шкула 
ҫӳрекен ачин сумкиичен туртса кӑларнӑ тетрат- 
кӑран татса илнӗ пӗр листа таса хут ҫине вӑл 
пӗтӗмӗшпех, пӗр пӳрне пусмалӑх та шурӑ вырӑн 
хӑвармасӑр ҫырса тултарнӑ. Ҫырнӑ-ҫырнӑ та, 
„Райҫӗрӗҫпайне“ тенӗ сӑмахран пуҫласа хӑй алли- 
пе хӑй алӑ пуснӑ тӗле ҫитиччен пӗтӗмӗшпех, пӗр 
саспалли сиктерсе хӑвармасӑр, вуласа тухнӑ. Ву- 
ласа тухнӑ та колхоз предҫедатӗлӗ Пракух рас- 
тратӑ туни ҫинчен, растратӑ туса та ун пирки 
ревкомиҫҫи колхоз членӗсене пӗлтерменни ҫинчен 
каламали сӑмахсем жалӑбӑ ҫине кӗмесӗр сиксе 
йулнине асӑрханӑ.

— Капла йурамаст}, — тенӗ Шайман, умӗнчи 
хут ҫине пӑхнӑ май, хӑйне-хӑй мӑкӑртатса.—Вӑл 
сӑмахсене ҫырасах пулат. Антив, вулаччӑр. Вулач- 
чӑр та пӗлччӗр. Пӗлччӗр те килсе тӗрӗслеччӗр.

Ача сумкинчи тетраткӑран тепӗр листа таса 
хут татса илнӗ вӑл. Ҫырнӑ-ҫырнӑ, малтан ҫырнӑ 
хут ҫинчи сӑмахсене йӑлтах ҫӗнӗ хут ҫине куҫарнӑ, 
йулашки шухӑшне те кӗртсе хунӑ. Вара вӗрҫӗ- 
нӗрен тимлен вуласа тухнӑ. Питӗ те нумай, питӗ 
те кирлӗ ӗҫсем, халех—ҫак кӗске вӑхӑтрах—кол- 
хоз членӗсене усӑлӑн татса памали ӗҫсем ҫинчен 
каланӑ вӑл жалӑбӑ ҫинче: Пракух предҫедатӗл 
ерехе ытларах йуратни ҫинчен, растратӑ туни 
ҫинчен, ревкомиҫҫи суккӑрланса ларни ҫинчен, 
ӗҫкунӗсене ҫухатни ҫинчен, итем ҫинчи тирпей- 
ҫӗрлӗх ҫинчен, коН)Ухсем катаччи чупни ҫинчен, 
предҫедатӗл хӳтлӗхӗпе усӑ курса хӑшпӗр хули- 
гансем лайӑх ӗҫлекен хӗрарӑмсенчен кулни ҫин- 
чен, пӗчӗк ачасем хӗрӳ ӗҫ вӑхӑтӗнче амӑшӗсене 
мӗнле чӑрмантарни ҫинчен—вӗсене ва7ь>ъи УҪнӑ 
йаҫлӗ ҫуртне хупса, вӑл ҫуртран ҫӗмрӗк машинӑ- 
сем вал)-ъи склад туса хуни ҫинчен, виҫӗмҫулах 
пуҫласа кӑҫал ҫеҫ туса пӗтернӗ клубран сыснасем 
ва. ь̂д)® вите туни ҫинчен—ҫапах сыснисем лайӑх 
пӑхманран вилсе пыни ҫинчен, йут йала качча 
тухса кайнӑ трахҫестра вырӑнне никам та йул- 
манни ҫинчен—ҫестраран та, трахомран та хӑтӑл- 
тӑмӑр ӗнтӗ, тасалтӑмӑр, тесе лӑпланса ларни 
ҫинчен, МТС-чен тырӑ ҫапма тесе килнӗ трактӑр 
предҫедатӗл пиркийех пӗр ерне хушши ӗҫлемесӗр 
ларни ҫинчен, предҫедатӗл укҫана уссӑр салатса 
пӗтернӗрен колхоз государствӑ умӗнче пысӑк па- 
рӑмлӑ иккенни ҫинчен—финплана тултарса пыман- 
ни ҫинчен, ӗҫри стаханӑвла йухӑм чӑрмавлӑн сарӑл- 
са пыни ҫинчен, ҫак асӑннӑ йӗркесӗрлӗхсене кура 
колхоза ҫӗнӗрен кӗрекенсем сахал иккеннинчен 
нимӗн чухлӗ те тӗлӗнмеле марри ҫинчен тата ытти, 
гата урӑххисем ҫинчен те нумай-нумай, нумай та 
гӗплӗн ҫырнӑ пулнӑ ӗҫри йӗркелӗхшӗн пӗтӗм кӑ- 
мӑлне пама хатӗр тӑракан, ҫав вӑхӑтрах пухусенче 
гухса уҫҫӑн калаҫма кӑштах вӑтанакан Шайман 
Мӗтри хӑйӗн жалӑби ҫине. Ҫырнӑ та, ҫырнӑ хутне 
гирпейлӗн хуҫлатса конверт ӑшне чикнӗ. Унтан 
;ав кунхинех пуштӑ йешчӗкне кайса йанӑ.

— Антив, вулаччӑр,—тенӗ Шайман.—Вулаччӑр 
га пӗлччӗр. Пӗлччӗр те килсе тӗрӗслеччӗр.

Выртса йулнӑ конверт, Шайманран уйрӑлса. 
Зыртнӑ-выртнӑ вӑл, кайнӑ, кайнӑ такаллех выртнӑ, 
<айнӑ каллех. Кайа-кайа йӑлтах йакалнӑ. Выртьӑ.

;")ырта-вырта хӗррисем ун ҫӗтӗлсе те пӗтнӗ. Йулаш- 
кинчен, Шайманран уйрӑлнӑранпа уйӑх ҫурӑ иртнӗ 
хыҫҫӑц аран-аран, райҫӗрӗҫпайӗн агрономсем тӗр- 
лӗ тӑпрасене иртнӗ ҫуркунне анализ тунӑ чухне 
пыл)Чӑкласа хӑварнӑранпа та ҫуса тасатман сӗтелӗ 
ҫине пырса ӳкнӗ.

— И-и-их-их-и-кик1—тесе тӗлӗннӗ тӑрна куҫлӑ 
деловод.—Ну-и начар ӗҫлет пирӗн пуштӑ. 1 2  ки- 
лометр^ҫеҫ вӗт. 12 километӑра 45 кун хушши 
килнӗ. Тфу! Ҫӑкӑр ҫӗртеҫҫӗ вӑл пуштӑри ӗҫлев- 
ҫӗсем.

Хӑй ҫапла каланӑ та, Шайман ҫырнӑ жалӑбӑна 
мунча кӗме кайакан служӑшчин портфӗлӗ пек пӗр 
хулӑм „Дело“ ӑшне пӑрахнӑ.

Вырта^ жалӑбӑ. Выртсан-выртсан саралма та 
пуҫлат. Йулашкинчен аран-аран, тепӗр уйӑх ҫурӑ- 
ран пуҫлӑх сӗтелӗ ҫине, пуҫлӑх сӑмси айне сарӑлса 
ӳкме тивӗҫлӗ пула1 .

— Н-да-а-а!—тесе тӗлӗнет пуҫлӑх. Куҫлӑхӗсене 
ҫамки ҫине утлантара^.—Халех тӗрӗслес ку ӗҫе. 
Кайса тӗрӗслес. Н-да-а. Чим-ха, Чим! МТС ҫинчен 
ҫырнӑ? „МТС-чен тырӑ ҫапма тесе килнӗ трак- 
тӑр... пӗр ерне хушши...“ Н-да. Унта парас кӑна. 
Кайса тӗрӗслеччӗр.

Пуҫлӑх резоЛ)уци хурса панӑ Шайман жалӑби 
каллех деловод аллинче. Вӑл ӑна тухса кайакан 
хутсене шута илсе пымали кӗнеке ҫине паллӑ 
туса йулаГ. Паллӑ туса йула}! те, посыл^нӑйа 
чӗнсе илсе жалӑбӑна МТС-не леҫсе пама хушат. 
Лешӗ итлет. Леҫет. Чи малтан куҫ умне пулнӑ 
ҫыннӑн, йарханахне йарса темӗскер шутласа лара- 
кан бухгалтӗрӑн сӗтелӗ ҫине пӑрахса хӑвара1 .

Вырта¥ жалӑбӑ. Выртсан-выртсан, аран-аран 
тепӗр уйӑхран директӑр аллине ленкме тивӗҫлӗ 
пула1. Директӑр вула1.

— А'Ха, мӗн вара уншӑн?—тет вӑл тӗлӗнсе.— 
Трактӑр пӗр ерне хушши ӗҫлемен. Тӗрӗс. Уншӑн, 
простойшӑн тӳленӗ пире колхоз. Пире парӑм ҫук 
ун урӑх. Чим ха, чим. Пире мар ку жалӑбӑ! Акӑ, 
...„финплан вӑхӑтра тулмас1“... „Вара, ҫавӑнта 
парас. Финпайн“ леҫсе парас. Е-ей!.. деловодИ

Директӑр резоЛ)уци хурса панӑ жалӑбӑ каллех 
деловод аллинче. Вӑл ӑна килсе кайакан тӗрлӗ 
хутсене шута илсе пыракан кӗнеке ҫине паллӑ 
туса йула1 .-Паллӑ туса йула1  те финпайне леҫсе 
пара¥.

Вырта1 жалӑбӑ. Шайман ҫырнӑ жалӑбӑ ҫурри 
ытла ӗнтӗ резоЛ)уцисемпе тулнӑ. Акӑ, финпайӗн 
пуҫлӑхӗ те резол,уци лаплаттарса хура1  ун ҫнне.

— Пирӗн ӗҫ мар ку ӗҫе тӗрӗслеме, —тет. — 
Клуб ҫинчен те ҫырнӑ иккен те. Ҫутӗҫпайӗн ӗҫӗ 
ку. Ҫавӑнта парас. Кайса тӗрӗслеччӗр. Е-ей! Де- 
ловод!

Деловод хашӑлтатса кӗрет. Шайман жалӑбине 
алла илет. Пуҫлӑха отчот тунӑ чухне кирлӗ пул- 
мали тӗрлӗ хутсене шута илсе пыма йатарлатсах 
тунӑ кӗнеке ҫине паллӑ туса йулат вӑл. Паллӑ 
туса йула1' те жалӑбӑна ҫутӗҫпайне леҫсе парат.

— Интереснӑ!—тет ҫутӗҫпайӗн ҫут куҫлӑхлӑ 
пуҫлӑхӗ.—Пирӗн мӗн ӗҫ пур ку жалӑбӑ ҫумӗнче^ 
„Клубран сысна вити тунӑ... Сыснисем вилеҫҫӗ...“ 
Мӗншӗн вилеҫҫӗ? Чирлеҫҫӗ пул>. Мӗнле чир?
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Трахом. Тӗрӗслес пула1. Райсывлӑхпайне парас 
кӑна. Кайса тӗрӗслеччӗр.

РезоЛ)уци хурат пуҫлӑх. Жалӑбӑна сывлӑх 
пайне леҫсе пама хуша^.

— Ниччава-а-а!—тет сывлӑх пайӗн пуҫлӑхӗ.— 
Халӗ чирлемӗҫҫӗ. Иртнӗ ҫулхине-вӑт, ...да. Чим- 
ха, чим! И-и-и кунта! Темӗн те пӗр ҫырнӑ кунта. 
Пирӗн ӗҫ мар ку. Тӳрех райӗҫтӑвком предҫедатӗлӗ 
патне леҫсе парас. Е-ей?!

Йӑлтах резоЛ)уцисен айне пулнӑ жалӑбӑ пред- 
ҫедатӗл умне пырса выртрӗ. Питӗ асапланса 
вуларӗ вӑл. Жалӑбӑна хӑҫан ҫырнине, кам ҫыр- 
нине ҫапах^ мӗн чухлӗ тӑрӑшсан та, вуласа кӑла^ 
раймарӗ. Йулашкинчен, тарӑхса ҫитнипе ҫамки 
тӑрӑх тар пӗрчисем шӑрҫаланса^ анма пуҫласан— 
„прокуратурӑ аллинетӗрӗслеме парас“ тесе халич- 
ченхи темиҫе резол^уци ҫине тепӗр резол^уци хучӗ.

Жалӑбӑ прркурор аллинче. Жалӑбӑра асӑннӑ 
колхоз предҫедатӗлне тата колхозри парторга 
прокурор хӑй патне чӗнтерчӗ.

— Ҫитрӗмӗр!—терӗҫ вӗсем пӗр харӑс.
Прокурор малтанлӑха хӑй пӳлӗмне парторга

ҫеҫ кӗме хушрӗ.
— Мӗнле ӗҫсем?—терӗ вӑл, кӑмӑллӑн алӑ парса.
— Аван пурӑнатпӑр,—терӗ парторг. —Сӑтӑрҫӑ- 

сен йулашкийӗсене пӗр хӗрхенӳсӗр пӗтерсе пы- 
ратпӑр.

Чылай калаҫса ларсан-ларсан прокурор ӑна 
мӗншӗн чӗнтернине пӗлтерчӗ. Умӗнче выртакан 
жалӑбӑна тыттарчӗ. Парторг жалӑбӑ вула1.

„Райҫӗрӗҫпайне, Килсе тӗрӗслӗр-ха тархасшӑн... 
Пирӗн колхоз ҫав- тери йухӑнма пуҫларӗ... Пред- 
ҫедатӗл ертел укҫипе кунӗн-ҫӗрӗн ерех илсе 
МТС-не парас, тӗрӗслеччӗр. Райҫӗрӗҫпайӗн пуҫ- 
лӑхӗ... ерех илсе ӗҫет... ревкомиҫҫи нимӗн те 
тӗрӗслемест... Простойшӑн колхоз пире тӳлесе 
татнӑ... Финпайне парас, тӗрӗслеччӗр... МТС ди- 
ректӑрӗ.. хулигансемпе пӗрле хӗрарӑмсене хӗсӗр- 
лет... Ҫутӗҫпайне... клубран сысна вити турӗҫ... 
Финпайӗн пуҫлӑхӗ... предҫедатӗл пиркийех лӗр 
ерне ӗҫлемесӗр ларчӗ,.. Деловод... килсе курсан 
кунта тӗлӗнсех кайатӑр, вредитӗлсем... пирӗн ӗҫ 
мар ку, сывлӑх пайне парас... финплан та вӑхӑт.ра... 
райӗҫтӑвком предҫедатӗлне... трахҫестра йут йала 
качча кайнӑ хыҫҫӑн... килсе тӗрӗслессе шансах 
йулатӑп...”

— Ӑнланаймастӑп! - терӗ парторг. — Мӗнле 
хут ку?

Прокурор ӑна колхозри йӗркесӗрлӗхсене кӑ- 
тартса ҫырнӑ жалӑбӑ сӑмахӗсем тӗрлӗ пуҫлӑхсен 
резоЛ)удийӗсемпе арпашӑнса кайни ҫинчен каларӗ.

— Ҫук,—терӗ парторг.—Пирӗн колхоз ҫинчен 
капла намӑса пӗлмесӗр ҫырма елекҫӗсем ҫеҫ пул- 
тараҫҫӗ. Пырса курӑр, ӗненместӗр пулсан. Клуб 
та пур пирӗн. Сысна вити те пур. Йаҫлӗ те. 
Пурте йӗркелӗ. Иртнӗ ҫулхине пулсан, каласан 
та йурат. Чӑн та, Пракух предҫедатӗл хуҫалӑха 
йухӑнтарма пуҫланӑччӗ.

— Ҫавӑн ҫинчен ку... Пракух ҫинчен.
— Пракух мар хад) пирӗн предҫедатӗл—Шай- 

маг ӑв Мӗтри.
— Шайманӑв? Вара ҫавӑн жалӑби ку!
Кӑштах тӑрсан Шайманӑв—ҫулталӑк кайала

,'ырнӑ жалӑбӑн автӑрӗ, кунсеренех ҫирӗпленсе 
тыракан колозӑн пайанхи предҫедатӗлӗ—пӳлӗме 
<ӗчӗ. Прокурор ӑна тулли кӑмӑлпа хаваслӑн ҫӗк- 
^енсе алӑ пачӗ.

Нахал Михалэа
— Михатьа, авӑн ҫапма айда, тесен Михал^а 

хӑнт та тапранмаст.
— Михал^а, пӑтӑ ҫиме тӑр, тесен:
— Ех, манӑн пысӑк кашӑкӑм ӑҫта-ши?—тесе 

йӑкӑл-йакӑлах тӑра']( Михад^а,—тесе вулаттӑмӑр 
пӗчӗк чух епӗр пӗр кӗнеке ҫинче кахал Михал^а 
ҫинчен.

Анчах Тренкассинчи (Шупашкар р.) комсомо- 
лӗц СтоЛ)аров, Михал^а пек мар: тырӑ вырма чӗн- 
сен те, авӑн ҫапма чӗнсен те, пӑтӑ ҫиме чӗнсен 
те йӑкӑл-йакӑлах сиксе тӑмас1г.

— Улаха кайатпӑр, тӑр!—тесен вара, —ай, ма- 
нӑн пысӑк хуткупӑс ӑҫта-ши?—тесе йӑкӑл-йакӑ- 
лах сиксех тӑрат. Ҫапла вара Стол^аров Шурӑ, 
укҫа арчи пек, мӑн гармонне ҫакса ҫӗрӗ-ҫӗрӗпе 
улахсене ҫӳресе колхозра ултӑ уйӑх хушшинче 
29 ӗҫкунӗ ҫеҫ тунӑ.

Гр. Петров-Ливаш.

Ӗҫне мыснари
Ҫӗрпӳ рейонӗнчи Йенӗшкасси йалӗнче пурӑна- 

кан Ваҫили Ҫпиридонӑв августӑн 28-мӗшӗнче 
темшӗн питӗ те вӑйлӑ ӗҫнӗ те тепӗр Ваҫили Ко- 
роД)Овпа ҫапӑҫса ҫӳр сухал^не ҫухатнӑ. Хайхи 
Ҫпиридонӑв ирхине тӑра1 те, тӳрех Корол^ов пат- 
не уттара1 .

— Парса йар-ха ҫур сухала!—тет,—Есӗ илсе 
йулнӑ вӗт ӑна?

— Пӗлместӗп,-—тет Корол^ов,—Епӗ илнӗ пул- 
сан та парас ҫукчӗ. Распискӑ ҫырса паман вӗт 
сана еп уншӑн. Актӑ та ҫырман.

Ҫпиридонӑв тухса утнӑ вара. Халӗ те ҫур су- 
халпах ҫӳрет, тет.

Ваҫкин.

Ф АШ И ССЕН „РЕКОНСТРУКЦИЙӖ“
О. Я. М и хай ловски н  
ӳ к е р ч ӗ к ӗ . („П р есскл н ш е* .)

— Тата темиҫе бомбӑ пӑрахсан, хулана ре- 
к*нструкцилес план пӗтӗмпех тулаГ.
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Правлени ларӑвӗ
Чӗннӗ ҫынсем пурте тенӗ пекех вӑхӑтра ҫитнӗ 

колхоз канцел)арине. Предҫедатӗл те персе ҫитнӗ.
— Ну, пуҫлас ларӑва,—тенӗ вӑл.
— Пуҫлас, пуҫлас,—ҫирӗплетнӗ ыттисем те. 
Анчах ҫав вӑхӑтрах предҫедатӗлӗн чейе

куҫӗсем урампа пушӑт лавӗсем иртсе кайнине 
курнӑ.

— Ах, пушӑт, пушӑт кирлӗччӗ-ха мана,—тенӗ 
вӑл. Хӑй ҫавӑнтах хӑй пушӑт илме тухасси ҫин- 
чен пӗлтерсе хӑварнӑ ыттисене.

— Пушӑт? А-а, пушӑчӗ мана та кирлӗ-ха вӑл, 
тухса илес-ха манӑн та,—тенӗ предҫедатӗл замеҫ- 
титӗлӗ хӑй пушӑт илме тухнӑ чухне.

— Ара пушӑтсӑр мӗнле пурнзн? Кушил тума- 
лаччӗ-ха, тухса илес,—тенӗ бригадирӗ.

— Да-а, пушӑтсӑр кансӗрех ӗнтӗ, ак пайан 
мана арӑм вӑрҫса пӗтерчӗ, „ҫӑпата тума ӳркенсе 
ботинкӑпах тыр выртарат“ тет, тесе тухрӗ рев- 
ком предҫедатӗлӗ.

— Кирек кама та пушӑчӗ пӑсмӗ-ха, тухса 
илес пур чухне,—терӗҫ ыттисем те.

Часах пушӑт лавӗ умӗнче 10—12 ҫын пухӑнса 
тӑчӗ: колхоз правлени членӗсемпе активӗсем.

Васкавлӑ илчӗҫ пушӑта. Тепӗр сехетренех 
канцел)ари пӳрчӗ пушӑтпа тулса ларчӗ.

Хӗвел аннӑ пирки краҫҫын ҫутмала пулчӗ.
— Ну, пуҫлӑпӑр ӗнтӗ ларӑва, — пуҫласа йачӗ 

сӗтел хушшиБе кӗрсе ларнӑ предҫедӑтӗл.
— Ыйту кун йӗркинче пӗрре анчах; вӑл бри- 

гадир суйласси пулса тӑра](, урӑх ҫук-и улшӑ- 
нусем?

— Ҫук,—илтӗнчӗ пӗр харӑс.
— Апла пулсан тӳрех суйлама пуҫлӑпӑр. Кама 

суйлас тетӗр?
— Селиванӑв!
— Кузьмин! Барышникӑв!—илтӗнеҫҫӗ сасӑсем. 

Йӗркесӗр пӑтрану пуҫланса кайрӗ.

— Ҫук, Барышникӑв ӗҫет, ӑна йурамаст, ҫит- 
меннине хӑй те кунта ҫук,—терӗ ревком предҫе- 
датӗлӗ.

— Есӗ ху та сыпнӑ халӗ,—асӑрхарӗ предҫе- 
датӗл.

— Тунмастӑп сыпнӑ, анчах епӗ нуша пирки, 
шыва анса кайса шӑннӑ пирки пӑртак сыпрӑм,— 
ответлерӗ вӑл,—а вӑт есӗ килте ларнӑ ҫӗртех 
ӗҫсе килнӗ,—терӗ вӑл, предҫедатӗл хӑй те ӳсӗр- 
рине курса.

— Ҫитӗ ан шавлӑр, ӗҫе пӗтерес, терӗ бри- 
гадир.

А-а, есӗ те ӳсӗр иккен,—йарса илчӗҫ ӑна прав- 
лени предҫедатӗлӗпе ревком предҫедатӗлӗ (алӑпа 
мар, сӑмахпа).

— Епӗ кӑна мар, пурте ӳсӗр кунта,—терӗ 
бригадирӗ тӳсеймесӗр.

Чӑннипех те вӗсем пур те ӳсӗр пулнӑ. Пред- 
ҫедатӗлӗ те, замеҫтитӗлӗ те, членӗсем те, брига- 
дира суйлама тӑратнӑ кандидачӗ те ӳсӗр пулнӑ. 
Кашнийӗшех предҫедатӗлтен сӑмах ыйтса"' хӑй 
мӗншӗн ӗҫнине тӗплӗн каласа панӑ.

— Йурӗ ӗнтӗ,—терӗ предҫедатӗлӗ йулашкин- 
чен,—ҫынсене, хамӑр колхозниксене ан систерӗр, 
атту вӗсем собранинче хӗртеҫҫӗ хамӑра.

— Тӗрӗс,—терӗҫ ыттисем.
Ҫапла пулса иртнӗ лару. Ҫапах та бригадир 

суйл'анӑ вӗсем, анчах протоколӗ пулман, мӗншӗн 
тесен ӑна ҫырма пултаракан урӑ ҫын пулман.

Ҫак ӗҫ пӗтӗмпех Тикаш йалӗнче (Патӑрйел р.) 
Ворошилӑв йачӗпе хисепленекен колхозра пулса 
иртнӗ. Ҫаплала унта колхоз активӗ, ӗҫӗсем те 
актив майлах пыраҫҫӗ вара.

М. Аркай.

ЧУ

Еҫкӗ ҫыннин тӗлӗнӗ

Ерех кӗленчисе?!:—Ан йар, ан йар! Ҫак^ ҫ̂ын пире пушатса кайнӑ...
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Кукамай интересӗ
Н. Ҫ в е р ч к о в  ӳ к в р ч ӗ к ӗ .

— Иван Иванӑч; сан патӑнта пурнакан Ҫимаков производствӑра мӗнле ӗҫлесе
П)э1ра1'?

— Мӗн тума кирлӗ сана?
— Ара вӑл, Ҫимаков... ман хӗре качча илесшӗн.



Канаш лу
Пӗр купа ыйту: 1 ) зайом ҫинчен; 2) укҫа-тенкӗ 

ҫинчен; 3) ҫул-йӗр ҫинчен; 4) сӗт-ҫу, 5) аш-какай 
парса татасси; 6 ) тырпул пухса кӗме хатӗрленес- 
си; 7) патшалӑха тырпул тӑратасси; 8 ) клешч- 
семпе кӗрешесси; 9) савӑтсен строитӗлствисене 
рабочисем йарасси; 1 0 ) чул хатӗрлесси; 1 1 ) вӑрман 
хатӗрлесси; 1 2 ) района сводкӑсем тӑратасси ҫин- 
чен сӳтсе-йаврӗҫ ийунӗн 29-мӗш кунӗнче пулнӑ 
ирхи канашлура.

Ирхи канашлу хупӑнсан кӑнтӑр тӗлӗнче рай- 
финпайне, Магейӗв йулташ патне кӗмеле тесен, 
хӑшпӗр йалсовет предҫедатӗлӗсем:

— Тата мӗн шалчи сиксе йулнӑ-ши? — тесе 
ӳпкелешрӗҫ.

— Мӗн ӳпкелешмели пур,—терӗ вӗсене хирӗҫ 
районри учрежденире ӗҫлекен пӗр ҫын.—Ыйту- 
сем тата 2 —3 дӳжин та пур. Пуҫа кӗмест тени 
те тӗрӗс мар. Инженерсен пуҫне темӗн чул пысӑк 
комбинат пройекчӗсем вырнаҫаҫҫӗ. Унта миҫе 
труба, цех, алӑк, чӳрече, кӗтес, а колхозникбен 
пуҫне 2—3 дӳжин кирлӗ ыйтусем кӗреймеҫҫӗ-и?

Кӑнтӑрлахи канашлура тепӗр ҫур дӳжин ыйту 
сӳтсе йавнӑ хыҫҫӑн, каҫалапа райӗҫтӑвком пред- 
ҫедатӗлӗн кабинетне кӗчӗҫ

Малтанхи икӗ канашлусенче йатланипе колхоз, 
йалсовет предҫедатӗлӗсен пуҫӗсем йантӑраса ҫеҫ 
лараҫҫӗ.

Ҫак 10—12 кун хушшинче кашни кунах пӗрер 
йе 2-шер, 3-шер пулса иртекен канашлусенче док- 
ладчиксен ҫирӗп кадрӗ тата тӗрекленчӗ.

Сӑмахӗсене алмаз пек ҫивӗч кӑларса пыракан 
пулса карӗҫ вӗсем.

— Пирӗн йапӑх ӗҫлесе пырасси пур-ха. Ҫапса 
салатмала,—терӗ пӗр докладчикӗ.

— Хал) клешчесене хирӗҫ полнӑй ревотьуци 
пуҫламала!—тесе чӗнчӗ Кашни ийунӗн 1 1 -мӗшӗн- 
че. Ун хыҫҫӑн черетлӗ докладчик районри Упол- 
комзаг пуҫлӑхӗ Палкин йулташ тата ҫӗнӗ лозунг 
пачӗ. Вӑл:

— Халӗ епир ӗнтӗ партипе правитӗлствӑ 
хушнӑ пек ӗҫлеме тытӑнатпӑр,—терӗ.

Астӑвӑр, партипе правитӗлствӑ хушнӑ пек ӗҫ- 
леме ха^ь тин тытӑнаҫҫӗ.

Канашлусене хирӗҫлес мар. Черетлӗ кун йӗр- 
кине Петрав кунӗн чаплӑ итогӗсем ҫинче сӳтсе 
йавма сӗнес. Вӑл ыйтупа докладчиксем Ахманейре 
килӗрен ӗҫкӗ тунине, Калайкассинче 320 килрен 
200 килӗре ӗҫкӗ пулнине, Апчар йалсоветӗнчи 
колхозниксем Йӑлӑмра утӑ ҫуласса пӑрахса кил- 
нине палӑртса пама пултараҫҫӗ. Докладчике вӑл 
кун денатурат ӗҫсе куҫсӑр пулнӑ райкомол работ- 
никне А. Черникӑва уйӑрма йурат.

Петрава „кӑтартулӑ" хатӗрленсе 574 литр 
ерех ҫине 400 литр денатурат нагрузкӑ сутма 
пултарнӑ Калайкас йалпо предҫедатӗлне Ф. Дуб- 
ровскине суд заҫеданинче доклад тутарма йурат.

Вир. Мӗтри,

Ҫурри кӑна
Вӑр^манкасрн (Вӑрмар р-нӗ) колхоз правленин 

счетовочӗ бӳрократ мар, килен-кайакансемпе пи- 
тӗ те калаҫма йуратакан ҫын. Кирек мӗнле ый- 
Ту ҫине вӑл ҫийӗнчех тӗрӗс те татӑклӑ ответ 
пара'1'. Пӗррехинче ҫапла пӗр колхозник кӑнце- 
тьарине пырса кӗнӗ. Пырса кӗнӗ те йӗри-тавра 
пӑхкаланӑ. Пӑхкаланӑ та каланӑ:

— Мӗнле плакат ку сирӗн? Вуларӑм-вуларӑм, 
ӑнланаймарӑм.

— Ҫурри кӑна унта, — тенӗ счетовод.—Ҫур 
плакатне ҫурса пӑрахнӑ.

— Кам?
— Хам.
— Мӗншӗн тата? Мӗн пулнӑ?
— Пуласси пулман та. Уборшчицӑпа алхасрӑ- 

мӑр та ӗнер сӗтел ҫинчи чернилницӑ стена ҫум- 
не сирпӗнсе кайрӗ.

— Й-й-и!—тенӗ колхозник. Плакат вараланчӗ-и 
вара?

— Вараланчӗ ҫав. Вараланнине чӗрсе пӑрахрӑм. 
Ҫурри кӑна йулчӗ.

— Иртнӗ ҫулхи пекех апла. Астӑватӑн-и? Ман 
патӑмра ӗҫнӗ чухне ес манӑн ӗҫкӗнеки страни- 
цисене чӗре-чӗре тапак туртрӑн. Еҫкунӗсен шу- 
чӗ ҫурри кӑна йулнӑччӗ.

— Аплах мар путь?
— Ҫаплах ҫав. Вара кайран тепре ӗҫтертӗм те, 

ытлашшипех, малтанхинчен те нумайрах ӗҫкунӗ 
туса патӑн.

— А-а-а... Апла пулсан йурӗ хӑ'1 ,—тенӗ счето- 
вод.—Епӗ ҫаплах, ҫурри кӑна йулнӑ тесе...

К. Шӳпке.

Мӗне пӗлтерет.
Шупашкарта, Володарский урампа иртсе пы- 

ратӑп. Кунсерен ҫӗнелекен хула илемлӗхне, сыв- 
лӑшра йарӑнакан самотьотсене, йӗритавралӑха 
сӑнатӑн. Типографи тӗлне ҫитнӗччӗ. Ҫитнӗ-ҫит- 
менех манӑн пуҫ тӑрӑх пӗр витре шыв сапӑнса 
анчӗ. Сасартӑк нимӗн ӑнланса илеймен пирки 
чарӑнтӑм та, пӑхатӑп. Мана хирӗҫ уҫӑлнӑ чӳре- 
черен пӗр буфетчицӑ, тин ҫеҫ ман ҫине сапса 
пушатнӑ шыв витрине аллинче тытса тӑракан- 
скер, йӑх-йӑх-йӑх кулса ахӑлтата^.

— Вара, чим-ха,—тетӗп.—Ку мӗне пӗлтерет?
— Ку-и?—тет буфетчицӑ.—Кӳ вӑл буфетри та- 

са мар шывсене урама кӑларса тӑкнине, тӑкнӑ 
вӑхӑтра ун тӗлне есӗ пулнине пӗлтерет.

— Апла иккен,—терӗм те вара, вараланчӑк кӗ- 
пе-йӗмсене улӑштарас шутпала киле, арӑм патне 
васкарӑм. Арӑм та:

— Ку мӗне пӗлтерет?—тесе манпа йатлаҫа'1'.
— Ку-и?—тетӗп.—Ку вӑл типографи буфетӗн- 

че ӗҫлекенсен ку.ътурӑ ҫуккине, вӗсем ҫынсене 
те, хӑйсене те хисеплеме пӗлменнине пӗлтерет.

„Капкӑн" каҫҫирӗ Попов Иван.

-а о □-
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Пуш парапан ҫапакансӗм
Хӗрлӗ Чутайа пырсан, урам тӑрӑх хуллен, 

мехелпе, кӑвакал пек пӗр йенчен тепӗр йенне 
йӑванкаласа пыракан ҫынна курсан,—вӑл, паллах, 
Хӗрлӗ Чутай ҫӗрпайӗн пуҫлӑхӗ Ленинградский 
йулташ пула1 .

Ӗҫе пыра1' вӑл 1 0  - 1 1  сехетре, йе тата кай- 
рантарах, „хуллен кайакан маларах тухнӑ“ тенине 
ӑшра тытса, йе „кун ирттӗр те ҫӗр ирттӗр“ тенӗ 
принциппа.

„Пупне кура—прихучӗ“, тенӗ ваттисем. Ҫавӑн 
пекех „мӗнле пуҫлӑх—ҫавӑн пек аппарат“ теме 
килет кунта. Акӑ, февра^ь уйӑхӗнче ҫӗрӗҫ комис- 
сариачӗ кӗр тыррисене мӗнчул акмалине кӑтартса 
план йара1 , хаҫатсем ҫине те ҫаптарса пӗлтерет. 
Анчах Йакку Иванчӑ хӑйӗн агрономӗсемпе 6  уйӑх 
хушши пуш парапан ҫапсах вӑхӑта иртерет — 
плана никама та валеҫсе памасг; „вӑхӑт ҫитсен 
колхозсемпе уйрӑм хуҫалӑхсем хӑйсемех чух- 
ласа мӗн кирлине акӗҫ“ тенӗ пулмала. Анчах 
план колхозсене ҫеҫ мар, финанс оргӑнӗсене 
те кирлӗ. Лешсем плана ыйтаҫҫӗ, Йакку Иванчӑ 
пӗр май; „ыран парӑп"—тесе лара'г.

Анчах ку ӗҫ ҫеҫ мар кунта кайа йулни. Ийу- 
нӗн П-мӗшӗнче Тӗпӗҫтӑвкомпа Халӑх Комиссарӗ- 
сен Совечӗ окладлӑ страховани иртерес тӗлӗшпе 
уйрӑм постановлени кӑлараҫҫӗ, унта ҫӗр оргӑнӗ- 
сене те хутшӑнса пулӑшма сӗннӗ, мӗншӗн тесен

социалисӑмлӑ пурлӑха сыхлас ӗҫ пурне те нырса 
тивет. Анчах Ленинградский йулташ страховой 
оргӑнсене пулӑшма мар, вӗсене кирлӗ спискӑсем 
те памаст, мӗншӗн тесек унӑн ниҫта та йӗркелӗх 
ҫук. ’ Сӑмахран, ӑратлӑ вытьӑхсене колхозсенче 
тӗрӗслесе пӑхсан, вы^ьӑх кӗнекисене йурӑхсӑр 
ҫырса пыни курӑнчӗ. Акӑ, „Хӗрлӗ партизан“ кол- 
хозра пӗр урасӑр лаша пур. Вӑл пӗлтӗрех йурӑх- 
сӑра тухнӑ, анчах зоотехниксен кӗнеки тӑрӑх 
пайан кун та ӑратлӑ ӑйӑр шутӗнче тӑра1. Ҫав 
вӑхӑтрах чылай колхозсенчи чӑн-чӑн ӑратлӑ ӑйӑр- 
сем, ӗнесем, вӑкӑрсем, такасем, сысна аҫисем 
кӗнеке ҫине ҫырӑнаймасӑр тӑраҫҫӗ, колхозсене 
саккун тӑрӑх илмели тьготӑсене пама чӑрмантарса 
тӑраҫҫӗ.

Еҫ ҫине пӳрне виттӗр пӑхса ларнӑранах та 
пулӗ ҫав, колхозсенче те йӗркелӗх сахал. Акӑ, 
ийулӗн 25-мӗшӗнче пӗр кун хушшинчех икӗ кол- 
хозра вут сиксе «тухрӗ. Пӗринче, Тури-Выл кол- 
хозӗнче уйра ҫӗмелте тӑракан кӗлтесем хыпса 
илнӗ, 10 ҫӗмел ҫуннӑ. Тепринче, „Прогресс“ 
колхозра ӗне фермин ҫурчӗсем, 3000 тенкӗ тӑра- 
кан ӑйӑр, 2  ват сысна пӗтнӗ.

Унта та, кунта та хурал тавраш пулман.
Паллах, ку аппаратра йурӑхсӑр ҫынсем пур. 

Анчах районри организацисем Йакку Иванчӑиа 
ҫурӑмран лӑпкаса ҫеҫ усраҫҫӗ. У х ӑ .

Халӑх пултарулӑхӗ ҫуртӗнче

Ваттисем: Ахать лариччен кӗрӗк арки йӑвала, тенӗ. Ак епӗ пайан иртенпех, драмӑпа музӑк 
кружокӗсене репертуар тупса парас тӗлӗшпе, „кӗрӗк арки йӑваласа" ларатӑп. Есӗ мӗн тӑватӑн-ха? 

— Епӗ-и? Сана пулӑшатӑп.
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Ултавҫӑсем-
Иавач Хӗлип Кирилч Маркӑв, вулав ҫурчӗ вал)- 

^ьи хваттер шыраса кашни киле кӗрсе выҫса пу- 
и1анн& хырӑмӗ те ҫурӑм ҫумне ҫыпӑҫса ларчӗ.

— Ох,—тарӑнӑн сывласа илчӗ вӑл хваттер ту- 
пайманшӑн тарӑхса,—хӑҫан пулат-ши вӑл пирӗн 
йалта клуб? Ак ха.Т) хваттер шыраса ҫӳре. Пул- 
маст, апат кайса ҫийес пулӗ.

Хӑйӗн йӗл^ӗр пуҫӗ пек авӑнчӑк пуҫлӑ кӑҫатне 
аран-аран сӗтӗрсе килнеле лепӗстетрӗ.

Авӑ, Хӗлип Кирилч телейнех пулаГ, Укҫинеин- 
ке шыв ӑсма кайа1. Хӗлип Кирилч йулашки вӑй- 
не пухса ӑна хӑваласа ҫитрӗ.

— Ох,—сывласа илчӗ вӑл, ӗшеннӗскер.
— Мӗн пулчӗ, ара, пит ахлататӑн,—хыпӑнса 

ыйтрӗ Укҫине инке.
— Мӗн, мӗн пуласси...—пуҫларӗ вӑл йӑваш 

сассипе, хӑйӗн куҫҫулӗсем шӑпӑртатса ӑнчӗҫ,— 
пайан кунӗпех вулав ҫурчӗ вал)-ъи хватер шыра- 
рӑм,—тӑсрӗ вӑл кӑмӑлне хытарса,—анчах никам 
та йамаст. Сирӗн патра та пырса пӑхрӑм, есӗр 
килте ҫукчӗ.

— Ҫапла, епӗ кӑнтӑрла тӗлӗнче кӗпе ҫума ка- 
рӑм. Хваттерне йама та пултаратӑп.

( .П р е с с к л и ш е * ).

Лондӑнри „лунатикӑн" уйӑх витӗр курӑна- 
кан „мирлӗ пурнӑҫ" ҫулӗ.

— Чӑнах йаратӑн-и?—савӑнса карӗ Хӗлип Ки- 
рилч. Унччен щывланнӑ куҫӗсем ҫуталса карӗҫ, 
тутисем ирӗксӗр кулчӗҫ.

Хӗллехи кун мулкач хӳринчен те кӗскерех, 
каҫ часах пула1. Лампӑ ҫутнӑ ҫӗре Хӗлип Кирилч- 
па йалсовет ҫекретарӗ Рйадӑв Г. персе те ҫит- 
рӗҫ. Кӑштах ларкаланӑ хыҫҫӑн Рйадӑв ыйтрӗ:

— Инке, епӗр хваттер пирки калаҫма килтӗмӗр.
— Хваттерне йарасси йаратӑп. Мана, ват ҫын- 

на, пӳрт ӑшӑтасси те йӑвӑр. Хакӗ тепле пулат 
сирӗн?

— Хакне, шкула хваттер йанӑшӗн мӗнчул те- 
нӗ?—ыйтрӗ Хӗлип Кирилч.

— Вӗсем уншӑн уйӑхне 45 тенкӗ тӳленӗ.
— Епӗр те ҫавӑн пек тӳлетпӗр. Хутма вут ҫи- 

телӗклӗ паратпӑр. Вут ҫурнӑшӑн 2 тенкӗ хушас 
тетпӗ^, вара уйӑхне 47 тенкӗ тӳлетпӗр.

— Йура1, йура}(,—килӗшрӗ Укҫине инке.
Догӑвӑр—мӗн ҫырмасӑрах тухса шурӗҫ. Хӗлип

Кирилч тепӗр куннех шкапсене, кӗнекесене хӑ- 
йех куҫарса пӗтерчӗ. Хваттер лайӑх—пӳрчӗ пы- 
сӑк. Савӑнат Хӗлип Кирилч. Каҫ пулсан вара 
пӳрт тулли халӑх. Хӑшӗ шашкӑла, хӑшӗ шахмӑт- 
ла выл)ЗҪҪб» хӑшӗсем хаҫат вулаҫҫӗ, теприсем 
патефон каланине итлесшӗн. Пуҫла! вара Хӗлип 
Кирилч патефон калаттарма.

— Вӑт мӗнле епӗ?—шутла1 вара хӑй ӑшӗнче 
вӑл.

Пӗр уйӑх иртет, иккӗ... Укҫине инкене хват- 
тер укҫи тӳлессине аса та илмеҫҫӗ.

— Хӗлип Кирилч, хваттер укҫи хӑҫан тӳлеҫҫӗ 
вара? Акӑ ыран пасар пулат, пушмак илме укҫа 
кирлӗ,—тет Укҫине инке ҫӗтӗк пушмакӗ ҫине 
пӑхса.^

— Йалсоветран кайса ыйт, параҫҫӗ.
Укҫине инке йалсовета пырса предҫедатӗлтен, 

Шандарӑвран, укҫа ыйтрӗ.
— Ҫук,—ответлерӗ вӑл пуҫне ҫӗклемесӗр.
— Хӑҫан пула1?
— Паллӑ мар.
Укҫине инке кун хыҫҫӑн тата 6 —7 хут кайса 

пӑхрӗ, укҫа илме тесе. Анчах йалсоветӗнче пӗр- 
майах—-ҫук!—тесе ответлеҫҫӗ.

Кайран вара йал хушшинче сӑмах тухрӗ: Брас- 
тӑвӑ Кҫенине тӳлемели укҫана йалсовет пред- 
седатӗлӗ Шандарӑв, избач Хӗлип Кирилч, йалсо- 
вет секретарӗ Рйадӑв, пӗрле ӗҫсе йанӑ, терӗҫ.

Укҫине инке районти прокурор патне жалӑбӑ 
ҫырсаӐачӗ. Прокурор укҫӑна памала тесе резо- 
тьуци хурса йалсрветне йанӑ. Анчах Шупашкар- 
Есмӗл йалсоветӗнчи (Сбнтӗрвӑрри районӗ) тарӑн 
пырсем укҫана халӗ те памаҫҫӗ, пама та шухӑш- 
ламаҫҫӗ.

Илек.

Елӗк районӗнчи Матӑкра
— Итле-ха, Ҫтеппан Шумилыч. Мӗнле ес, хӑй- 

ма вӑрлама кайакан кушак пек урусене ҫепӗҫӗн 
ҫӗклесе утатӑн—ҫӗр ҫӗмӗрӗлесрен хӑрамастӑн 
пу.ЪҪке?

— Атӑ ҫӗмӗрлесрен хӑратӑп. Хамӑрӑн тавар 
вӗт. Хамӑрӑн мастерскойӗнче тунӑ, хамӑрҫӗленӗ. 
Пӗлетӗн ӗнтӗ мӗнле иккенне...

Ив. Кӑвик.
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ВУЛАКАНСЕН ЖАЛӐБИСЕМ
КАПКАН ЙУЛТАШ!

Г/ӗррехичче, епӗр йулташпа иксӗмӗр гпе лал- 
кала кӗрес шухӑшпа кӗпер урлӑ  каҫма тытӑн- 
тӑмӑр. Шӑп ҫурма кӗпере ҫитсен епӗ сывлӑша 
хӑпартӑм та, нӑч! персе антӑм хырӑмпа кӗпер 
ҫине. Хырӑм кӑтма ҫук ыратрӗ. Ҫитменнине 
сылтӑм аллӑн пӗчӑк кача пӳрки шарт! тусах 
сакрӗ. Тӑрсан йулташа пӑхатӑп та, ман йул- 
ташӑн пуҫӗ ҫеҫ кӗпер ҫинче. Ытти ӳт-пӗвӗсем 
пӗтӗмпех кӗпгр айӗнчв. Йанаххипе кӗпер хӑ- 
-кинчен ҫакланса тӑрат. Аран-аран кӑлартӑм  
ӑна шӑтӑкран. Ҫӑварӗнчен йун тухат хӑйӗн, 
чӗлхине шӑтарнӑ, икӗ шӑлӗ укнӗ. Иксӗмӗр те 
кӗпер ҫывӑхӗнче ларакан „Сиккасси йалсовечӗ” 
тесе ҫырса ҫапнӑ ҫурт йеннеле тискеррӗн пӑхса 
илӗтӗмӗр те, лавкана, кӗрес ӗмӗтсене татса 
пущницӑна кайрӑмӑр. Аҫта аманни ҫинчен тух- 
тӑрсене те, ытти ҫынсгне т.в вӑт шмасӑрах ка- 
ласа патӑмӑр.

И. П.
Канаш  р.

КАПКӐИ ПУҪАИА!

Ееӗ _ ҫул ҫӳренӗ чухнг Х ӗрлӗ Чутай районӗн- 
чи Мӑн Хӑмарка йалсовечӗк канцгщарине ан пы- 
рах! Унта сана Мӑн Хӑмарка йал ҫынни тӑвас 
тейӗҫ. Килсе курас пулсассӑн та, канцещари

патне ҫитсен шала кӗрес умӗн, канпигк ватӗр 
пӑх малтгн, алӑкне уҫас умӗн хӑлхупа итле. 
алӑкне уҫсассӑн малтан уруна йариччен ауҫна 
чиксе пӑх, пӗчӗк кабинкара ҫын ҫук пулсассӑн 
кӗрсе т.ух. Кабинкӑра йалсоает предҫедатӗлс 
Кудрйавцӗв йулташ пулсассӑн, кайала тухса та- 
рӑр, мӗншӗн тесен, атту вӑл, час-часах ҫынсе- 
не питҫӑм-лртинчен ҫҫ-ҫат' тутарса пичет пус- 
са йарат, кайран хӑвах та сисеймӗн Мӑк Хӑ- 
марка ҫынни пулса лорнине.

Пӗрре ҫапла ийущ уйӑхӗн 12-мӗш кунӗнче Ти- 
мофейӗв йулташа хӑйӗн кабинетне илсе кӗртсе 
пичет ҫаптарса йачӗ. Асту, пуҫана, сана та ас- 
тарса кӗртсе ҫавӑн пек т\>са ан йатӑр.

Чу РТАЙ.

КАПКӐН ТУС!

Вӑрмар поҫолкинче, чӑваш. орфографинпроект- 
не сутсе-йавас тӗлӗшпе пулас, вывӗскӑсене урӑх- 
ла  орфографипе ҫырнӑ. Акӑ Вӑрмар районенчи 
пахча-ҫимӗҫ кантурӗн вывӗскинче „ч” саспалли- 
не авалхиллв ҫырнӑ, „Пуштӑпа телекрахвун” 
тесе пырса ҫапнӑ почта умне. Мӗн сӑмах-ха 
вӑл „телекрахвун”? Епӗ ку сӑмаха пӗлме пул- 
тараймастӑп вара, йулташ, нихӑш словарте те 
ун пек сӑмаха тупаймарӑм.
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КИЛИЫШРИ КАЛАҪУ
К о л х о зн и к се н  ку .^)турлӑхӗ к у н с ер е н е х  ӳ сет . К ер ы ӑн- 

т ӑр ӗ п е  вӗсенчен  пн ан н н ӑ  ы й так ан сем  п у р . (Х аҫатсенченУ
Н. Ҫ в е р ^ ^ к о в  ӳ к е р ч ӗ к ӗ

Ашшӗ:—Кам пианипа туйанас тет—аллӑрссне тӑ[атӑр! {Раҫҫасӑр пуҫне пурте ал тӑратаҫҫӗ). 
Амӑшӗ:—Ваҫҫа, аллуна ма тӑратмастӑн?
Ваҫҫа:—Мана, пианннӑ мар, ҫӑвар купӑс кирлӗ.


