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Чйваш коммунӗ" хаҫат кйлараУ.
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ХХш-пӗр предприатксен адмнкистрзтӑрӗсем соцяалисӑмла ӑмӑрт8ва 
йертсе пымассӗ.

— Пзхом Пахомович илтни--^ пирӗн савӑт 1938 ҫула ӑнӑҫулӑ вбҫлес тӗлӗшпг сярӗн савӑтпа соци- 
алисӑмла ӑмЭртӑва тухнӑ иккен.
— Ну?1 Ӑҫтан пӗлен?
— Хаҫатӑн пайанхн комӗрӗнче вуларӑм



В И Ҫ Е  К А Л А В
Асаилӳ

Есӗр пурте ҫамрӑк ҫынсем. Мана, старике, 
авалхине кӑшт аса илме ирбк памӑр-ши?

Колхоз уйавне пухӑннисем ҫак кукша старик 
ҫине тилмӗрсе пӑхса илчӗҫ.

— Кӗскен калӑп, ан хӑрӑр... Нимех те калайас 
ҫук та... Епӗ ак ватсупнӑ _ҫын, ҫапах ҫӗнӗ об- 
шчӗства кирлӗ ҫын епӗ. Еҫлемесен те епӗ пул- 
таратӑп, анчах ӗҫсӗр пурнассӑм килмест. Вӑй пур 
ҫинче ӗҫлемесӗр ма пурӑнас-ха?

— Асатте, ватӑ ҫынна халӗ хисеплеҫҫӗ!—кӑш- 
кӑрса йачӗ хайхи старикӗн ачин ачи, Ваҫҫӑ сту- 
дент.

— Тӗрӗс, Ваҫҫӑ, тӗрӗс! Анчах ман килте кивӗ 
йапаласем пур. Никама та кирлӗ мар вӗсем.

— Мӗнсем?—терӗҫ темиҫе ҫын харӑс.
— Вут ҫапса кӑлармали ҫулу (чакма), ӑвӑ, вут- 

чулӗ те пур. Халӗ мӗне кирлӗ-ха вӗсем. Кӗтӳҫӗ- 
ре ҫӳренӗ чухнехи карт та пур.

— Карт? Мӗнлескер вӑл?
— Кӗтӳҫсем камӑн миҫе чун выл)ӑхне пӗлме 

пӗр патак ҫине картса паллӑ тйват^чӗҫ. Пӗр ӗне- 
шӗн хӑйне пӗр карт картаҫҫӗ, пӗр сыснашӑн та 
ҫаплах. Икӗ качакашӑн пӗр карт. Сурӑхсене—4 
сурӑхшӑн пӗр карт картаҫҫӗ. Ҫапла камӑн миҫе 
карт, унӑн ҫавӑн тӑрӑх укҫа тӳлес пула1, ҫавӑн 
чул талӑк апат ҫитерес пулат...

— Асатте,—ыйтрӗ Ваҫҫа.—Ҫав картсемпе ҫулу- 
сем халӗ те пур-и сан?

— Сана пурӗпӗр мар-и? Ҫулувӗ халӗ те ҫапҫу- 
тах... Карчӗ хуралнӑ. Апла пулин те картнӑ пал- 
лисем аванах палӑраҫҫӗ.

— Вӗсене есӗ кирлӗ йапаласем мар, тетӗни-ха? 
Май мар кирлӗскерсем-ҫке вӗсем. Ара, хамӑрӑн 
драмкружок членӗсем укҫалах илме пултараҫҫӗ 
вӗсене. Авалхи пурнӑҫран илнӗ пйесӑсене вы- 
Л)ЯНӑ чухне ес асӑннӑ йапаласем шутсӑрах кир- 
лӗ пулаҫҫӗ вӗсене. Ан хуйхӑр! Артиссене пар- 
сан, авалхи йапаласенчен те хӑтӑлан, искусства 
та усӑ кӳрен,—терӗ.

Шанман
Иван Перепелӑв чире кайнӑ. Арӑмӗ хӑмла ҫыр- 

линчен тунӑ чей тата касторкӑ ӗҫтерсе апалан- 
нӑ ӑна, кӗрӗк витсе тарлаттарнӑ, аҫпирин ӗҫтер- 
нӗ. Чир хӑнк та туман. Аптранӑ йенне Иван виҫӗ 
стакан пӑрӑҫлӑ ерех хӑрӑплаттарса ӗҫсе пӑхнӑ. 
Ӗҫнӗ хыҫҫӑн, чӑн ӗнтӗ, чирӗ лӑшах пулнӑн ту- 
йӑннӑ, анчах ир йенне пушшех аптраса ҫитнӗ. 
Иван арӑмне йӑхӑрса илсе халсӑр сасӑпа:

— Савнӑ арӑмӑм!—тенӗ,—тухтӑра чӗнсе кил- 
ха. Хам мӗнле чирпе вилессине пӗлсе кайтӑр.

Тухтӑр пынӑ. Вӑд, унӑн чӗлхине кӑларттарса 
пӑхнӑ, ҫан-ҫурӑмне шаккаса итленӗ те, Ивана ка- 
ланӑ:

— Сывла! Ҫапла. Ҫапла. Шалтанрах сывла. 
Тата. Аллусене малала тӑс. Куҫна хуп. Ҫапла, 
ҫапла. Урусене чӗркуҫҫи ҫине чӗркуҫҫи туса 
лар. Ҫапла, мӗн ӗҫпе пурӑнан есӗ?

— Пилӗк ҫул ӗлӗк вӑрӑ ӗҫӗпе пурӑннӑ, —тун-

ман Перепелӑв,—халӗ, 5 ҫул атӑҫӑ пулса пурӑ- 
нап.

—: Аллусене тепӗр хут тӑсса кӑтарт-ха. Куҫна 
хуп. Вара, вара... нервӑсем хавшак пирки чирле- 
нӗ есӗ. Пӗтӗмпех нервӑ пирки.

— Пӗр-пӗр имҫам илме ҫырса парас темес- 
тӗн-и?

— Имҫам илме ҫырса парӑп та, анчах пурнӑҫ- 
на карах улӑштарса йамасан усси сахал пуласси 
курӑнсах тӑрат. Санӑн халӗ выртсах иртермеле 
пула}}, ерех-сӑра тумлам та сыпмала мар, ама.^- 
не кунне виҫшер хут ӗҫмеле,—ир, кӑнтӑр тӗлӗн- 
че тата каҫхине, апат умӗн. Пӗрер чей кашӑкӗ...

Перепелӑв арӑмӗ панӑ виҫӗ тенкӗ укҫана алла 
илнӗ хыҫҫӑн, тухтӑр васкаса тухса кайат. Ҫул 
ҫинче виҫӗ тенкӗ укҫине кармана хурас шухӑшпа 
сылтӑм аллине кӑсйине чиксе йара1. Анчах пал)- 
то кӑсйинче те, брӳки кӑсйинче те, пиншак кӑс- 
йинче те укҫа карманӗ ҫук.

— Кӑларса илчӗ пули-ха... Хӑш самантра ӗл- 
кӗрнӗ?—шухӑшласа тӑра1' тухтӑр.—Ҫук, кӑна 
ахаЛ) хӑварма йурамаст!

Постӑра тӑракан милиционера курсан, извоз- 
чикпа лашине хӑварса ун патне пырса тӑра?}.

— Милиционер йулташ, нумай пулмас?} епӗ 
чирлӗ ҫын патӗнче пултӑм. Вӑл манне укҫа кар- 
манне кӑларса йулнӑ. Укҫи нумай мар—икӗ чер- 
вонӗц анчах, ҫапах та аха.ъ хӑварма йурамас1 ӑна.

— Укҫуна есӗ, тен, ӑҫта та пулин ҫухатнӑ, йе 
ӳкерсе хӑварнӑ?

— Ҫук. Кӑларсах илнӗ. Чирлӗ ҫынни вӑрӑ ӗҫӗ- 
пе пурӑнни ҫинчен хӑй каласа пачӗ.

— Апла пулсан, ҫав ҫурта кайса дежурнӑйа 
каласа пар,—терӗ милиционер.

Милицире пӗр милиционер илсе Перепелӑв 
патне пырса кӗнӗ вӗсем.

— Мӗн есӗ чирлеме шухӑш тытнӑ, ҫав вӑхӑт- 
рах тухтӑрсен кӑсйисене ҫаратма тытӑннӑ. Ну-кӑ, 
уру ҫине тӑр. Тумлан. Ан кӳште, халех ҫак тух- 
тӑрӑн укҫа карманне тавӑрса пар.

— Илмен епӗ, йулташсем! Мӗн есӗр? Ҫак 
5 ҫул хушшйнченикамӑннетевӑрламан. Пӑрахрӑм 
пуҫӗпех. Тӳрӗ ҫын пултӑм. Етем шутне кӗтӗм... 
Усӑлӑ етем пултӑм... Ылханлӑ аваллӑхран йулнӑ 
йӑлана пуҫӗпех пӑрахрӑм. Ененӗр мана.

Ҫак хушӑра пӗр милиционерӗ комод ҫинче| 
выртакан икӗ червонӗц укҫана курах кайат.

— Ҫак укҫа сан мар-и?—ыйта1 вӑл тухтӑртан.
Манӑн пулас,—тет тухтӑрӗ.

— Санӑн пулсан ил. Укҫа карманне вӑл урӑх 
вырӑна кӑларса ывӑтнӑ ӗнтӗ. Вӑрварах ӗҫлеҫҫӗ 
мар-и вӗсем. ,

Тухтӑр тухса кайа1. Килне тавӑрӑнсан, ахлат-' 
сах йарат вӑл. Укҫа карманӗсӗтел ҫинчех вырт- 
нӑ мӗн. Икӗ червонец укҫи те унтах пулнӑ мӗн.

— Укҫа карманне килех манса хӑварни вара 
епӗ?

Тухтӑр арӑмӗ васкаса ӳксе упӑшкине;
— Мӗн укҫа карманне чикмесӗрех тухса кай- 

рӑн тата пайан. Кӑшкӑртӑм —илтмерӗн, АН)УТӑна 
чуптарса пӑхрӑм,—хӑваласа ҫитеймен,—тесе тӑ-

Шухӑша кайа1 тухтӑр, Мӗн тумала ӗнтӗ?



~  Кайаль леҫсе памала пулат, каҫару ыйт- 
мала.

Тухтӑр вӑрвар тумланса, хайхи икӗ червонӗц 
укҫана Перепелӑва тавӑрса пама утрӗ.

Лайӑх май
Савӑт обшчежитинчи Виктӑрӑв хушаматлӑ ҫам- 

рӑк ра^очи пурӑннӑ 49-мӗш пӳлӗмре ватӑ йенне 
сулӑннӑ хӗрарӑм тӑра^.

— Пулӑшса.м ӗнтӗ, Ван)ушкӑ,—тет крава1 ҫин- 
че выр^такана.—Ара савӑта йапӑх ҫӳрекен пулса 
карӗ. Йалан ӗҫет. Прогул тӑва1. Ӑнаӳкӗте кӗрт- 
ме пулӑш мана. Прогул тӑвасран хӑтар ӑна.

— Хӑтар тетӗн?—тенӗ Виктӑрӑв ленчешке 
кроват ҫинчен тӑрса.—Хӑтар, теме вӑл ҫӑмӑл, 
анчах ӑна...

Карчӑк йӗрсе йама хатӗррине сиссе:
— Ну, йурӗ,—терӗ карчӑка.—Хурӑнташ майпа 

пулӑшу парӑп... Усси пулсан пырӗ.
Сӗтел хушшине кӗрсе ларса, вӑл пӗр хут та- 

тӑкӗ ҫине тем ҫырса, карчӑка тыттарат}.
— Ку хутпа ман мӗн тӑвас?—тет карчӑкӗ.
— Упӑшкуна тыттар.
Карчӑк, Виктӑрӑва чӗререн тав туса, вӑл панӑ 

хута хӗвне чиксе хурат те, тухса кайат.
Килне ҫитсен хайхи хута хӗвӗнчен кӑларса 

чей ӗҫсе ларакан упӑшки умне хурса, вулама 
хушнӑ.

— Камран ку хут?—ыйтнӑ упӑшки, чей чаш- 
кине сӗтел ҫине лартса, хутне алла илсе.

— Хамӑрӑн Ван)ушкӑран. Еҫкей ачи ҫыра1...
Упӑшки хайхи хута, лӗпӗше ҫуначӗнчен тыт-

нӑ чухнехи пек, асӑрханса тытнӑ та, вулама 
тытӑннӑ:

— „Епӗ, Виктӑрӑв Иван, рабочи, Ҫтепан Йе- 
горчук рабочийе социалисӑмла ӑмӑртӑва тухма 
чӗнетӗп. Условисем: прогул пӗрре те тумала 
мар. Брак та, простой та пулмала мар. Еҫ ту- 
хӑҫне 5 процента ҫити ӳстермеле. Ку зайавле- 
нийе епӗ ҫтенхаҫат ҫинче кӑларатӑп тата зав- 
кома паратӑп. Рабочи Виктӑрӑв. ^

Степан Йегорчук самантлӑха ним чӗнмен, кай- 
ран чышкине сӗтел ҫине ҫапса илнӗ те, шӑрт- 
ланса кайнӑ, хырман, кӑвакарнӑ сухалне хыҫка- 
ласа кӑшкӑрса тӑкнӑ;

— Ах, йӗпе сӑмса! Ах, шӑркалчӑ! Хӑйне са- 
вӑтра ӗҫлеме хам вӗрентрӗм, вӑл ҫавна пӑхма- 
сӑр хӑй мучӗшне ӑмӑртӑва чӗнме хӑйа1. „5 про- 
цент ӳстерме“ тет. 5 мар, 10 ӳстерӗпӗр. Сана, 
шӑркалча, кӑтартӑпӑр... Чӑххине ҫӑмарти вӗ- 
рентмест. Манпа ӑмӑртса ӗҫлес тесессӗн, сахал 
мар тар кӑларма тивӗ-ха!..

'утӑхса кайнӑ перо тытнӑ та, пӗтӗм ӳт-пӗвӗпе 
сӗтел ҫине ӳсӑнса, ӗҫ тухӑҫне 10 процент ӳс- 
терме пулса, хирӗҫле чӗнӳ ҫырнӑ.

4к ерне иртсен, Йегорчук карчӑкӗ каллех хай- 
хи Виктӑрӑв умӗнче тӑнӑ. Тутӑр тулли кученеҫ 
чӗркесе пынӑ.

— О.ч, чунтан-вартан тавтӑватӑп сана, Ванеч- 
кӑ!—тенӗ вӑл Виктӑрӑв ҫине шутсӑр ӑшӑ куҫпа 
пӑхса.—Енер 300 тенкӗ чиксе тавӑрӑнчӗ. Елӗк 50 
та чиксе таврӑнаймастчӗ... Еҫме пӑрахрӗ, ахалӗн 
ӗҫе вӑхӑтра тухса кайаймӑн, тет. Васкат. Сана 
вӑл май мар вӑрҫа1-, апла пулин те епӗ сана ҫав 
тери тавтӑватӑп, ҫав тери тавтӑватӑп...

Алӑкран такам шакканӑ.
— Кам тата унта?—ыйтнӑ Виктӑрӑв шаккакан- 

тан.
— Пирӗнпе пӗр ҫуртра пурӑнакан арӑмсем ик- 

кӗн килнӗ,—ӑнлантарса каланӑ карчӑк Виктӑрӑ- 
ва.—Вӗсене те пулӑшу парах ӗнтӗ. Хут ҫине 
мана ҫырса панӑ пек вӗсене те ҫырса парсам 
ӗнтӗ. Упӑшкисене вӗсем те прогул тума пӑрах- 
тарасшӑн.

Ав мӗнле! тенӗ те Виктӑрӑв, кулса йанӑ.
Илсарай.

ЛЛПЛАНТАРАНАН ЕМЕЛ
, П ӑчанарти  .П о б е д и т ӗ л ' колкозӑн  

(Й етӗр н е  р.) й алхуҫадӑх  маш ннӗсем. 
й у р п а  в и т ӗн се  лар аҫҫӗ , (Ш ӑр-чӑ).

Н . Ҫ вер ч ко в  ӳ к е р ч ӗ к ӗ .

— Тухтӑр, ӳпке-пӗверӗме, вар-хырӑма ан та 
пӑх есӗ. Кӑмӑла лӑплантаракан бром ҫырса 
памӑн-ши, тесе епӗ килнӗччӗ.

— Ма?

— Хамӑр колхозӑн йалхуҫалӑх машннӗсем 
йур айӗнче ларнине курсан, кӑмӑлӑм хуҫӑлса 
кайат.

— Ну? Тарӑхан еппин. Камӑн вӑл машинсене 
пӗр ҫӗре пухса сарайне лартмала пулнӑ?

— Манӑн. Хамах вӗт колхоз предҫедатӗлӗ!



Чаршав уҫӑлсан
Вӑтам Еверкел йалӗн (Похвиҫнӗ районӗ, Куй- 

бышӗв облӑҫӗ) аслӑ урамӗпе пыратӑп. Пӑхатӑп, 
клуб ҫумӗнче пӗлтерӳ пур: „Кӗҫӗр „Ҫӗнӗ пурнӑҫ“ 
колхозӑн клубӗнче спектакл) пулат, пйесӑн йачӗ 
„Пуйан Карук“. Спектакл> хыҫҫӑн—пирамидӑ, 
ташӑ, йурӑ. Каҫхине 8 сехетре пуҫланаӑ'. Билет- 
сем илме васкӑр“, тесе ҫырнӑ.

Епӗ те интереслентӗм, спектакл) курсах кайас, 
терӗм. Кӗтӗм клуба. Пӗрисем, ҫапӑ ҫинчи сала 
кайӑкӗсем пек, хӗвӗлҫаврӑнӑш шӗкӗлчеҫҫӗ, те- 
присем шит тӑршшӗ те пурнепысӑкӗш пируссем 
ҫавӑрнӑ та, пӑравус пек тӗтӗм мӑкӑрлантарса ла- 
раҫҫӗ. Клубра ҫӗртен те ҫӳлтен хура пӗлӗт пек 
тӗтӗм ҫавӑрнат. Пуртӑ ҫаксан та ӳкес ҫук. Ма- 
чанала пӑхрӑм та кӑштах йӑванса кайаттӑм. 
Унта... Ерешмея картисем волейбол ҫетки карса 
хунӑ пек каркаланса тӑраҫҫӗ. Урайӗнче тата, чӗр- 
куҫҫи таран ҫӳпӗ-ҫапӑ йапӑнса вырта1'. Акӑ ӑҫта 
„куЛ)Турӑ“ ҫурчӗ!—тесе шухӑшларӑм.

Акӑ сехет йӗпписем 10 сехет ҫине ҫитрӗҫ. 
Спектак.Т) ҫаплах пуҫланмас1.

— Час пуҫлатӑр-и?-—кӑшкӑраҫҫӗ колхозниксем.
— Пӗлмесгпӗр-ха, клуб пуҫлӑхӗ каҫхи апат 

ту.ма кайрӗ,—илтӗнчӗ пӗр сасӑ.
Халӑх шавласа кайрӗ. Кӗтсе ывӑнчӗҫ пулас.
— Пуҫлӑр хӑвӑртрах. Кӗтсе ывӑнтӑмӑр. Ыран 

ирех ӗҫе каймала. Сакӑр сехетре пуҫлатпӑр тесе 
пӗлтереҫҫӗ те, халӗ 10 сехет иртрӗ вӗт, ҫаплах 
пуҫламаҫҫӗ.

— Пуҫлӑр хӑвӑртрах, ан тарӑхтарӑр!
Хм... халех пуҫлатпӑр,—сас пачӗ анчах клуба 

пырса кӗнӗ клуб пуҫлӑхӗ Петров, унтан пичӗке 
пек кӳпӗнсе кайнӑ портфеЛ)Не уҫса ухтаркаларӗ 
т е :—Ффу! Пйесӑ киле манса йулнӑ, тесе, сунарҫӑ 
хӑратнӑ хир качаки пек, вӗҫтерчӗ килнеле. Ытла 
хытӑ кайнӑран пуҫне манса хӑварман-ши, тесе 
шухӑшларӑм. Пуҫӗ пуррипе ҫуккине асӑрхаса та 
ӗлкӗреймерӗм, куҫран ҫухалчӗ Петров йулташ.

Инкек ҫине синкек, шӑши вучӗле йӑлтӑртатса 
ларакан лампи тӑлт турӗ те тӑпах пулчӗ. Клуба 
каҫхи тӗттӗм хупласа илчӗ.

- Ах, краҫин пӗтрӗ иулас,—терӗ те сторожи- 
хӑ Праски, васкаса краҫин илме тухса кайрӗ.

Клуб пуҫлӑхӗ Петров, хытӑ хӑваланӑ лаша пек, 
йӑвӑррӑн сывласа, пӑс кӑларса пырса кӗчӗ те, 
васкаса: „халех пуҫла1'“... сӑмахне каласа пӗте- 
ричченех краҫин йарса тӑракан сторожихӑна ҫит- 
се ҫзпӑнчӗ те, ӑна краҫинпа шыва кӗртсе хӑ- 
варчӗ.

— Ҫапла кирлӗ-ха ӑна, краҫинне паҫӑрах хатбр- 
лемеле, клуб урайне те ҫулталӑкра икӗ хутчен 
ҫеҫ ҫӑват!, тесе ах-ха-ха-хах! кулса йачӗ клубри 
халӑх.

Ну, йулташсем! Пуҫлӑпӑр, шӑпланӑр. Кӗҫӗр- 
хи вечӗрта программӑ тӑрӑх—йурлаҫҫӗ, ташлаҫ- 
ҫӗ, унтан...

- Тавай пирвай спектак./’̂ ! -кӑшкӑрчӗ халӑх...
— Хатӗрленетпӗр-ха!—илтӗнчӗ сценӑ ҫинчен 

пӗр шӑнкӑрав пек ҫинҫе сасӑ.
Акӑ чаршав уҫӑлчӗ. Сценӑ ҫине 8 ҫулхи икӗ 

хӗрача тухса тӑчӗҫ те .Савни анаӑ' шыв хӗрне* 
йурра йантратса йачӗҫ... Халӑх шӑп пулчӗ. Ҫула 
пулсан шӑна вӗҫсе иртни те илтӗнмеле.

Вӗсем хыҫҫӑн 9—10 ҫулхи ученицӑсем тухрӗҫ. 
Вӗсем подгорнӑй кӗввипе йурату йуррисем йур- 
ласа ташлама тытӑнчӗҫ.

- Ах, манӑн ученицӑсене усала вӗрентет ку 
Петров йулташ, кайӑр килӗрсене, уроксене ха- 
тӗрленӗр,—терӗ пӗр учитӗл сценӑ умне пырса.

Автансем пур йенчен те ҫурҫӗр ҫитнине пӗл- 
терсе: ку-ку-ре-ку-у-у-ум! йантратса йачӗҫ. По- 
жарниксем автан сассисене хӑйсен чанне 12 хут- 
чен хыттӑн ҫапса ҫирӗплетрӗҫ. Чан сасси таҫта 
вӑрмана кайса ҫапӑнса инҫете кайса ҫухалчӗ.

Ҫак сасӑсене илтсен клубри халӑх пӑлханма 
тытӑнчӗ.

— Е-ей, кусен спектакл^ӗ пулаймас¥ пулас кӗ- 
ҫӗр. А^а, .матка, кайса канар, ыран ирех ӗҫе кай- 
мала,—терӗ пӗр хулӑн саслӑ ҫын. Халӑхсем пӗ- 
рин хыҫҫӑн тепри пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн саланма' 
иуҫлаҫӗҫ.

— Иулташсем! Ан саланӑр, халех пуҫлатпӑр,— 
кӑшкӑрчӗ клуб пуҫлӑхӗ Петров.

Халӑх лӑпланчӗ. Чаршав та уҫӑлчӗ. Акӑ сценӑ 
ҫине „Пуйан Карук“, унӑн арӑмӗ тата ывӑлӗпе 
кинӗ ытакланса тухрӗҫ. Ак кунта, татӑклӑнах 
килӗшӳсӗр вырӑн сиксе тухрӗ. Пуйан Карук 
роЛ)Не 12 ҫулхи вӗренекен ача выЛ)Эт, унӑн арӑ- 
мӗн ро.ъне 13 ҫулхи ученицӑ, Карук ывӑлӗн рол)- 
не 30 ҫулхи арҫын вы^ьаӑ' тата кӳршӗ карчӑкӗн 
роЛ)Не хӗрарӑм тумӗпе тумланнӑ арҫын вы.'ьа1'.

Ку татах пыраччӗ-и, мӗн-и, анчах сценӑ ҫине 
тухнӑ артиссем темӗншӗн шыв сыпса ларнӑ пек 
шӑп лараҫҫӗ. Пӗр-пӗрин ҫине ҫех пӑхса илеҫҫӗ. 
Епӗ пӗр-пӗр калаҫман сценӑ пулӗ тесе шутла- 
рӑм. Анчах епӗ йӑнӑшнӑ. Калаҫман сценӑ мар, 
вӗсенӗн суфл^ор пулман иккен.

— 'Ӗфу!.. Нимӗнпе те ӑнтарса йамали ҫук. 
Вӗҫтерӗр хӑвӑртрах суф.ъорб чӗнме!—кӑшкӑрчӗ 
Петров. Анчах, ӗҫ тухмарӗ. Суфл^ор» сасси уҫӑ- 
рах пултӑр тесе, пырне ҫуттипе чӳхенӗ те, чӳ- 
хенӗ май астумасӑр ҫӑтсах йанӑ, ҫавӑнпа вара 
„чирлесе“ йӑвансах кайнӑ.

Акӑ урӑх суф.ъор тупрӗҫ. Аван вӗреннӗ ҫын, 
нумай. Еҫ „ӑнса“ кайрӗ. Калаҫаҫҫӗ, ӗҫеҫҫӗ, йур- 
лаҫҫӗ. Клубри халӑх та кула'1'.

— Чарӑнӑр, чарӑнӑр, ан шавлӑр! ВыЛ)Зма кан- 
сӗрлетӗр!—кӑшкӑрчӗ артист сценӑ ҫинчен куракан 
халӑха.

— Мӗн тетӗн? Тепӗр хут вула, илтместӗп! — 
кӑшкӑра!' выл^аканӗ выл^ама чарӑнсах. Суфл^ор 
татах вула'?.

Халӑх ӗҫ тухманнине кура пӗрерӗн-икшерӗнех 
саланса пӗтрӗҫ. Клуб пушанса йулчӗ. Клуба: 
клуб пуҫлӑхӗ, сторожихӑ тата епӗ, „Хӗрлӗ вӑл- 
т а“, тӑрса йултӑмӑр. Тата ман хыҫӑмра 4—5 
йӗке хӳре спектак.ъ выл>ама пуҫланӑччӗ.

Артиссем халӗ те спектакл) вы./5 аҫҫе-ха. Еҫеҫ- 
ҫӗ, ташлаҫҫӗ, вӑрҫаҫҫӗ.

Епӗ кӑна: ме, ҫӑрауҫҫине, спектаклӗр пӗтсен 
клуба питӗрсех тухӑр, тесе калама ҫӑвара кар- 
нӑччӗ...

— Ан выЛ)ӑр, клубра пӗр ҫын та ҫук!—кӑш- 
кӑрчӗ пӗр артисӗ.

Чаршав хупӑнчӗ. Вечӗр пӗтрӗ.
Хӗрлӑ вӑлта.



Р Е С ТО Р А Н — ТЕ А ТР — РЕС ТО РАН

Илемлб кӑна ҫын, Аван тумланнӑ. Гимнаҫ1оркӑ, 
галифе, атӑ...

Аванах пурӑннӑ вӑл. Ним хуйхи-суйхи те пул- 
ман. Текех сутӑ тунӑ Иетӗрнери ресторанта. 
Ерехпе, катлетпа, „шашарит' тунӑ'* ҫтерлӗтпе. 
Ну, паллах ӗнтӗ, хӑй те ӗҫкеленӗ ӑшне кантар- 
малӑх, хӑй те „шашареннӑй ҫтерлӗт" ҫикеленӗ. 
(Айӑпласа каламастпӑр епӗр: ресторан директӑ- 
рӗн хӑй сутакан тавара тутанса пӑхмалах ,ӗнтӗ).

Ҫапла пурӑннӑ ҫӗртех, сасартӑк, ҫак лӑпкӑ ди- 
ректӑра райӗҫтӑвкома чӗнтернӗ.

— Итле-ха, Прытков йулташ,—тенӗ ӑна унта,— 
ес профеҫҫи улӑштарма шутламастӑн и?

— Ма апла?—тӗлӗннб ку.—Мана ресторанта та 
начар мар. Еҫ килӗшет, арӑм та таву,/ьнЗ.

— Ҫук, ҫапах та... Калӑпӑр, санӑн театр ди- 
ректӑрӗ пулас кӑмӑл пулмӗччӗ-ши?

— Театр?. Ара, епӗ вӗт... театр курманни ну- 
май пулат те...

Анчах, ӑна каласа пӗтерме паман. Пӗр ҫур се- 
хет хушшинче вӑл ресторан директӑрӗнчентеатр 
директӑрӗ пулса тӑнӑ.

— Ех, где наша не пропадала!—тенӗ вара вӑл 
хӑй те, аллипе сулса.—Была не была! (Ҫаплах, 
чӑвашла пӗр сӑмах та пӗлменнипе вырӑслах ка- 
ланӑ).

Каланӑ-тунӑ. Ресторан директӑрӗ колхоз театр- 
не йышӑннӑ.

Коммерсант—коммерсантах ӗнтӗ вӑл. Ӑна ук- 
ҫа ытларах пултӑр. Ҫавӑнпа та ҫӗнӗ директӑр 
театр ӗҫӗ ҫине тӳрех коммерцилӗ куҫпа пӑхнӑ.

— Ах, финплан тулмаст, тетӗр-и? Ничево, ту- 
ла1. Двадцать и двадцать—рупь двадцать тенӗ 
пекех пула1.

Вӑл суйман иккен. Театрпа пӗрремӗш маршру-

та тухса кайсанах, колхоз правленисене ултала 
ма тытӑннӑ. Догӑвӑр тунӑ чухне хакне кӑтартман, 
анчах кайран—„пирӗн ҫпектакӑть 400 тенкб тӑ- 
ра1“, „чӑн йӳнӗ хак—300 тенкӗ“, „ҫпектакӑле 
унтан кайа хакпа сутсан пире Совнарком айӑп- 
ла1“ тесе суйса, укҫана сӑптӑра-сӑптӑра илнӗ. 
Ҫавӑншӑн чылай ҫӗрте ӑна „урӑх нихҫан та аи 
килтӗр пирӗн пата санӑн театру“ тесе ӑсатнӑ. 
Чӑнах та ӗнтӗ, финплана ытлашшипех тултарнӑ...

Анчах артиссене шалу памасӑр тӑнӑ. Лешсем 
ҫине тӑрсах ыйтнӑ. Ку паман. Лешсем татах 
ыйтнӑ. Вара ку артиссенчен тарса ҫӳреме ты- 
тӑнна. Грузовик ва./ьфи скатсем илетӗп тесе, 
кирлӗ таран укҫа чикнӗ те, Горькине тухса кай- 
нӑ, анчах та паллах, нийепле скатсем те илсе 
килмен—хӑйӗнпе арӑмӗ ва./ь-ЪИ коҫ4умсем ҫеҫ 
туйаннӑ (коммерсант вӗт1).

Ак1орсем тарӑхса ҫитнӗ. Кайатпӑр кунтан, те- 
ме пуҫланӑ. А. Прыткова ку нихӑш йенчен те 
тивмен. Кашни кун апат ҫиме йуратакан артис- 
сенчен хӑтӑлма хатӗр пулнӑ вӑл. Хӑйех каланӑ:

— Камӑн кайас килет—зайавлени парӑр, чарса 
тӑмастӑп! —тенӗ.

Тӳрех ҫур коллектив заявлени панӑ вара. 
Прытков пурне те ӗҫрен хӑтарнӑ. Кунпа пӗрлех, 
хӑй те ӗҫрен хӑтӑлма кӑмӑл тунӑ. (Коммерсант 
ӗҫӗ мар ку, тенӗ пулмала.-.) Никамран ыйтса-ту- 
са тӑмасӑрах, кайала ресторана кайнӑ та, ӗлӗкхи 
вырӑнне кӗрсе ларнӑ. Театр ӗҫӗ ҫине сурнӑ. Ха^ь 
чиперех пурӑна'}'. Елӗкхи пекех ерехпе, катлет- 
па, „шашаренӑй ҫтерлӗтпе“ сутӑ тӑват. Театр 
ҫинчен маннӑ ӗнтӗ. Иртсе ҫӳренӗ чух кӗрсе тух- 
ма пултаратӑр ун патне, аванах ӗҫтерсе-ҫитерсе 
йарӗ...

Леонид Агакӑв.

Талантлӑ пӳрне
Н. Ҫ в ер ч к о в  ӳкери * .

— Ай-уй, пӳрнӳ мӑнланса кайнӑ-ҫкс сан1
— Вӑл мӗ-ӗн1 Вӑл пӳрнерен ӗмсе тунӑ ҫмс- 

тӑ мӗнле мӑнланса кайнине курасчӗ сан!



АРЧАРАН ШАТАКА
И ван М учи

Иртнӗ тунтикун—пасар кун. Ҫав йатпа пасара 
утрӑм. Пасарта мӗн пуррипе ҫуккине пӑхкаласа 
ҫӳреме аван пултӑр тесе, ӗнер ҫеҫ илнӗ ӗҫукҫин 
вуннӑмӗш пайне чиксе кайрӑм.

Епӗ ҫитнӗ ҫӗре пасар кӗрлесе ҫеҫ тӑра1. Пӗ- 
ҫерсе ҫимели ҫимӗҫсем те, пӗҫермесӗрех хырӑма 
аван кайакан ҫимӗҫсем те тем чухлех йӑтӑнса 
тухнӑ. Илес кӑмӑлу пулсан—ил, камӑлу ҫук пул- 
сан—ан ил.

— Кирлӗ ҫимӗҫсене, сӑмахран, купӑстине, па- 
ранкине, аш-пӑшне арӑм туйанӗ, ман вак-тӗвек 
йапаласем питӗрсе усрама пысӑк мар арча ту- 
йанса тавӑрӑнасчӗ-ха,—тесе арча сутакан пӗр те 
йединоличник, те колхозник патне утса пытӑм.

Арчисем май ҫук селӗм. Пӑхнӑҫем туйанас кил- 
тереҫҫӗ. Пӗр пысӑк мар арчине хам патала ӑш- 
шӑн пӑхаканине, пӳрнепеле тӗллесе кӑтартрӑм 
та, сутаканнинчен ыйтрӑм:

— Ку арча мӗн хак тӑра1, терӗм.
Вӑл мӗн хак тӑнине тунмасӑр каларӗ.
— Кӑшт та кзтмастӑн-и?—тесессӗн:
— Катса пама йурамӗ. Ма тесен, ыйӑх катса 

тунӑскер. Калаҫса ҫӑвар тутине сайа ан йар,— 
терӗ.

Шӳт тума йуратакан ҫын пулни кӑмӑла карӗ. 
Шӑнкӑрт укҫа кӑларса тыттартӑм, арчашӑн.

Халӗ ӗнтӗ ӑна питӗрме ҫӑра туйанмала. Ҫӑра- 
,сӑр арча, пичетпе штамп пусман хут пекех, ниме 
тӑмаст.

Арча питӗрмели ҫӑрасем промсойуз лавки су- 
та1. Ӑна туйанма та, укҫа тӳленӗ хыҫҫӑн, тивӗҫ 
илтӗм.

Киле кайма хӗсӗр ӗнесем, сӗмсӗр качакасемпе 
сыснасем сутакан урампа тухмала.

Ман пуҫа сысна ҫури туйанас ӑслӑ шухӑш пыр- 
са ҫапӑнчӗ. Ҫавӑнпа сыснз сутакан патне пырса 
тӑтӑм. Сысна ҫури мӗн хак тӳлесен ман пулас- 
сине ыйтса пӗлтӗм. Ытлашши хаклӑ туйӑнмарӗ 
пулин те, епӗ сысна ҫури вӑл хак тӑманни ҫин- 
чен хуҫипеле дискуҫҫи пуҫласа йатӑм.

Тавлашсан-тавлашсан, сысна ҫурин тӗрӗс хак- 
не хӳҫипе иккӗн шыраса тупрӑмӑр та, ман 25 
тенкӗ укҫам вара ун аллине, ун сысни—ман алла 
куҫрӗ.

Туйаннӑ сысна ҫури ман тапаланма тата ҫу- 
йӑхма йуратаканни пулнӑ мӗн. Ӗҫерӗнсе тарас- 
шӑн.

Пасарти ҫынсем, сысна ҫуйӑхнине кура, тек пӑ- 
хаҫҫӗ ман сӑнран. Мӗн чул патӑн ку усала, тесе 
ыйтаҫҫӗ хӑшӗсем.

Ыйтакансенчен хӑтӑлас тесе, тата ҫбклесе кай- 
ма ҫӑмӑллантӑр тесе, сыснана арчана персе чик- 
рӗм, ҫӑрапа питӗрсе илтӗм.

Ман сысна арчара та „соло“ йурласа лара1. 
Лӑпланасса пӑхмарӑм, киле утрӑм.

Ҫухӑракан сысна ҫӳрипе автобус ҫине ларт- 
марӗҫ.

Автобус чупакан урампа ҫуран кайсан-кайсан, 
Госбанкӑран та иртсен, ху^ьама карчӑк йенчен 
турту тивекен етеме тӗл пултӑм.

— Ҫӳжет илсе таврӑнатниР—сӑмах хушрӗ ка- 
таранах.

— Ҫӳжет? Мӗнле ҫӳжет?
— Арчара ҫухӑрса пыракан... ку санӑн фелйе- 

тон ҫырмали ҫӳжет мар-и? Пасарта туйантӑн-и?— 
терӗ те, ал пачӗ.

— Мӗн есӗ, ҫук турӑ хупламанскер, манран 
мӑшкӑлан,—тетӗп хайхине.—Хурӑнташ майпа, сан 
ҫак сыснан ҫӑварне хуплама ӑс тупса парасчӗ 
мана.

Арчана ҫӗре лартрӑм.
Вӑл мана: „мӗн чул патӑн“ ? епӗ ӑна:„ ҫав хак па- 

тӑм“; вӑл мана: „мӗнле пурнан“; еп ӑна:—ху 
мӗнле?.. тата ытти те... сӑмах вӑлвакланнӑ ҫемӗн- 
вакланма йурата1. Хӗллене хатӗрленес тӗлӗшпе кил- 
те мӗнле „мероприйатисем“ йышӑнкалани ҫинчен 
самай тутлӑ калаҫса тӑнӑ хушӑра, ман арчари 
сысна ҫури хупӑлчине уҫнӑ та, тухса кайнӑ. Урам 
тӑрӑх сиккипех тара1.

— Орйох! Тыт, тыт, тыт!—тесе, хурӑнташа 
пӑрахсах, хӑвалама тытӑнтӑм. Мотоциклетсӗр ӑҫ- 
тан хӑваласа ҫитен ӑна. Сыснан ури тӑваттӑ вӗт, 
ман—иккӗ кӑна. Тӑват ураллӑскер, ӗрӗхтерсе пы- 
нӑ хушӑра, коммунхоз иртнӗ ҫуркуннех алтсаху- 
нӑ водопровод шӑтӑкне пӑлтӑрт кӗрсе ӳкрӗ. Ты- 
тасах пулсан бнтӗ ман ун хыҫҫӑн ним шухӑшла- 
са тӑмасӑр сикмеле. Анчах шӑгӑкӗ, вилӗ шӑтӑкӗ пе- 
кех тарӑн-ҫке, тӳрех сиксен, килте сыснаӗрчетес 
ӗҫӗн инваличӗпулӑн. Ҫавна аса илсе, тӳрех сикес 
темерӗм. Малтан ик хул ҫине, турник ҫинчи пек, 
уртӑнса сылтӑм урапа сулахай урана шӑтӑкала 
усрӑм. Вара, урана ыраттарасран хӑрас килнӗ 
пулин те хӑрамасӑр, шӑтӑк тӗпне тӑрст! сиксе 
анса тӑтӑм.

Сысна ҫури, хӑйне арчана татах хупса лартас- 
ран хӑранипе, мана курсан татах тарма тытӑнчӗ. 
Тытаймарӑм. Хӳринчен тытӑннӑскерех карт турт- 
тӑнса тарса хӑтӑлчӗ манран.Шӑтӑкрискер ара вӑл 
ӑҫта тарса хӑтӑлма пӗлнӗ, тейӗр есбр. Ун пек сӑ- 
махсем каласа ыйтаттӑр пулсассӑн, есӗр водо- 
провод канавне мӗнле йӗркепе алтса кайнине аса 
илеймерӗр. Водопровод хывма урам тӑршшипех 
тарӑн шӑтӑксем алта-алта хураҫҫҫӗ (ӑна курнӑ 
ӗнтӗ есӗр те). Кашни шӑтӑк—пилӗк пусӑм. Водо- 
провод трубине хывса каймашкӑн малти тарӑн 
шӑтӑкпа кайри тарӑн шӑтӑк хушшине, пасартан 
илнӗ сысна ҫури кӗмелӗх, шӑтӑк шӑтарса тухаҫҫӗ. 
Ман сысна ҫури ҫав шӑтӑка кӗрсе кайса тарӑн 
алтнӑ тепбр шӑтӑка пырса тухрӗ. Умра ҫӗр алт- 
са тунӑ ҫтена. Малала кайма ҫук. Ӳлӗм аш тӑ- 
вас сыснана тытмасӑрах шӑтӑкран хирӗлсе тухас 
шухӑш тытрӑм. Ним тунмасӑрах каласан, кӗлет- 
кемпе те, ик урампа та, ик аллӑмпа та тата пу- 
ҫӑмпа та хирӗнкелесе аран тухрӑм шӑтӑкран.

Хун^ама карчӑк йенчен хурӑнташ пулакан ҫын, 
епӗ шӑтӑкран тухасса кӗтсе тӑрас темен. Килне 
кайнӑ. Хӑйамат етемӗ, ҫитес уйавра пырӑн-ха 
ман пата. Пырсассӑн, сӑра-ерех мар, пӗр стакан 
чей те тытса ӗҫеймӗн. Еп сана, шуйттан пуҫӗ, 
асӑнтарӑп-ха!..

Ҫӳлтен пӑхатӑп та, ман усал сысна ҫури те 
пӗр тарӑн шӑтӑкра, арбуз хуппи ҫисе тӑра1,

— Орйох!—-терӗм.
Водопровод труби ва./ь-ЪИ шӑтарнӑ шӑтӑка



кӗрсе каллех йӑпартах ҫухалчӗ. Пӗччен тытас 
ҫук. Иуртрӑм киле. Арӑма чӗнме. Сысна ҫури 
кӑларма. Облавӑпа.

Арча йӑтса ӗрӗхтерсе ҫитрӗм хам ачан амӑшӗ 
патне.

-  А1а,—терӗм,—арӑм, сысна ҫури кӑларма!
— Мӗнле сысна ҫури?
— Арчаран тухса тарни.
— Мӗнле арчаран?
— Ҫак арчаран. Унта манӑн сысна ҫури пурч- 

чӗ. Халӗ куратӑн—ҫук. Ҫук вӗт, а? Ҫук пулсан, 
а̂ а̂ часрах шӑтӑкран кӑларма. Пӗччен кӑларай- 
марӑм. Иккӗн иккӗнех, сыснине тытаймасан та, 
шӑртне те пулин пӗрер ывӑҫ кӑларса килет- 
пӗр...

— Кам сысни? Ӑҫта анса кайнӑ?
— Ҫӑва шӑтӑкне. Ҫул ҫинче консуЛ)Таци парӑп...
Ҫур сехете йахӑн шырасан, сысна ҫури хӑш

шӑтӑкра ҫӳренине чиперех куртӑмӑр. Арӑма мал- 
ти шӑтӑка, сасӑ кӑлармасӑр, сикме хушрӑм, хам 
сысна ҫӳренӗ шӑтӑка антӑм. Иккӗн икӗ йенчен 
хупӑрласа, аран тытрӑмӑр шуйттана.

Тытасса тытрӑмӑр та-ха, анчах сысна ҫурине 
шӑтӑкран кӑларасси ҫӑмӑл ӗҫех марри сисӗнчӗ, 
мӗншӗн тесен шӑтӑкӗ майсӑрах тарӑн. Пӳ ҫит- 
мест. Пусма кирлӗ. Апла пулин те, майлаштар- 
каласа кӑлартӑмӑр. Пусмасӑрах. Ӑспа. Хам айал- 
тан патӑм, арӑма ҫӳлтен тыттартӑм. Вара, ӳлӗм, 
темиҫе уйӑхран, окӑрӑк ҫийес ӗмӗтӗм те хам па- 
та таврӑнчӗ. Чунӑм аранах лӑпланчӗ, йусанчӗ, 
анчах арчан, сысна ҫури хӑйпӑтса йанӑ тимрине 
(питӗрмелине) йусаттарма пайан кунччен те кай- 
са параймарӑм-ха. Ак сана пасарта илнӗ арчан 
качӗстви! Вообшче каласан, пасартисем кӑна мар, 
хӑшпӗр предприйатисем те хӑш чухне качӗствӑ 
йенчен начар йапаласем тукаласа кӑлараҫҫӗ. Ко- 
операцисем те—хӑшӗсем.

Акӑ, пӗлетӗр пулсан, иртнӗ ернере епӗ урам 
комитечӗ йӑхӑрнипе пухӑннӑ собранире лараттӑм.

Докладчик сӑмахне киленичченех итлерӗмӗр, 
пренисенче тӑраничченех калаҫрӑмӑр. Панӑ сӗнӳ- 
сене пурне те хут ҫине ӳкерттертӗмӗр. Унтан са- 
сӑлама тытӑнтӑмӑр.

Сӗнӳсене кашнинех уйрӑмӑн илсе сасӑласа тух- 
ма кӑмӑл турӑмӑр.

— Кам килес ҫул хамӑр пурӑннӑ урамӑн тро- 
туарӗсене асфа.ът сарса тухмала тӑвасшӑн—ал- 
лӑрсене тӑратӑр,—терӗ предҫедатӗл.

Пурте тӑратрӗҫ. Епӗ ҫеҫ тӑратаймарӑм. Ма те- 
сен аллӑмсем иккӗшӗ те тӑрасшӑн мар. Чул пек 
хытнӑ. 20 килограм груз ҫакса йанӑ пек. Ҫӳле- 
ле ҫӗкленмеҫҫӗ. Айалала усӑнаҫҫӗ.

Вара сасӑсӑр йулас мар тесе:
— Ман сасса та шутла. Урама асфаЛ)Т сарас- 

са епӗ те чунтан-вартан ырӑлатӑп,—тесе кӑш- 
кӑрса каларӑм сасӑсене шутлаканнине.

— Ырӑлатӑнах пулсан, аллуна ма тӑратмарӑн?— 
ыйтрӗ манран.

— Аллӑм, тӑратас тесен те, тӑма пултарайма- 
рӗ,—терем.

Халӑх кӗрлесе кулса йачӗ. Хӑшӗсем, кула-ку- 
ла ал ҫупа пуҫларӗҫ; ҫат! ҫат! ҫат! тутараҫҫӗ.
„ — Кулӑ мар кунта, ачасем! Чӑннипе кэлатӑп. 
Ененыестӗр пулсан, ҫири пинжака хывсах кӑтар- 
там ак.

Вӑрвар пинжака хыврӑм та, саркаласа, халӑха, 
кӑтартрӑм.

— Ҫак пинжака тӑхӑнтартсан, ал тӑратма мӑй- 
ран пуссан та пултарас ҫук. Пӑхӑр ара—унӑн 
ҫаннисене мӗнле ҫӗлесе лартнӑ. Ҫанӑ ҫавӑнта 
пулмала-и, е? Ҫӗвӗҫсен мастерскойӗнче ҫӗлеттер- 
се тавӑрӑннӑ хыҫҫӑн пайан пӗрремӗш хут тӑхӑн- 
са тухрӑм. Етем кулли пултӑм...

Халӑх тата кула1. Анчах манран мар. Лешсен- 
чен. Ҫӗвӗҫсенчен.

Ал тӑратайманни мар кулӑшла, ҫӗвӗҫсем 
йапӑххи кулӑшла.

Ш УРӐ ВӐНАР ХАЛАПӖ
Отто Шмидт йачӗпе тӑракан колхозӑн (Куй- 

бышӗв облӑҫӗ, Похвистнӗ районӗ) МТФ витине 
ҫилпе картланӑ, пӗлӗтпе витнӗ. Кӗрхи сивӗ ҫил 
пырса ҫапсан, ӗнесем хӑйсен кӗлеткисемпе ҫиле 
картлаҫҫӗ. Кӗрхи сивӗ ҫумӑрсем ҫума тытӑнсан, 
хӑйсен тирӗсемпе витӗнеҫҫӗ. Уйар каҫсенче пӗ- 
лӗт ҫинче миҫе ҫӑлтӑрне хисеплеҫҫӗ.

Ҫавӑн пекех лашисен витисем те: чӳречисене 
улӑм ҫинчӗкӗпе кӗленчеленӗ. Анчах, вӑйлӑ ҫил 
пырса ҫапсан, ҫилпе пӗрлех улӑм кӗленчисем 
вӗҫсе тухса ҫӳлеле хӑпарса кайаҫҫӗ те таҫта ин- 
ҫете кайса хӳтте ӳкеҫҫӗ. Вӗсем вырӑнне ко+ьух- 
сем кайалах улӑм ҫинчӗкӗпе кӗленчелеҫҫӗ. Кун- 
серенех ҫапла темиҫе хут пулса иртет. Шурӑ вӑ- 
кӑр халапӗ пекех туйӑна^.

Анкартийӗнче улӑмӗсене лайӑх купаламан, ар- 
писене улӑмпа витмен, ҫӑвакан йӗпе йурпа ҫумӑр 
шывӗсене чисгах хӑйсен ӑшне ҫӑтса лартаҫҫӗ. 
Анкарти талккишпе улӑм арпа сарӑлса вырта1. 
Унта кунӗн-ҫӗрӗн тӗрлӗ вы^ьӑх-чӗрлӗх кӗтӗвӗ кӗ- 
тӗвӗпе тӗшӗреҫҫӗ, ҫийеҫҫӗ, ҫинчӗклеҫҫӗ. Куҫмин 
йулташ: „халӗ, шартлама сивӗсем пуҫланаччен

ҫисе мӑнтӑрланса йулсан, ҫинчӗкпе те хӗл каҫма 
пулӗ*, тесе шутла1 пулас.

Хӗлле вара, хӗлле... Огто Шмидт йачӗпе тӑракан 
колхозӑн выЛ)ӑхӗсен, пуринчен ытла ӗнисен, 
хӗллехи шарглама сивӗсенче нимӗнле хӳтлӗх 
те ҫук. Вӗсем мулкачӑсем пек йур кӗрчӗсем 
айне чаваланса кӗрӗҫ-ши, йе тата урӑх мел) ту- 
пӗҫ-ши?—пире паллӑ мар.

Иванов коньух, 18 лашаиа пӗр пӗччен пӑхасси- 
пе ҫӑмарта тавас чӑхӑ пек кускаласа ҫӳрет, ҫа- 
пах та ӗлкӗреймест. Колхоз предҫедатӗлӗ Куҫ- 
мин йулташ виҫӗ уйӑх хушши ӗнтӗ: „пайан мар- 
ха тепӗр икӗ кунран тупса парӑп“ тесе ыранпа 
тӑрантара^.

ВыЛ)ӑхсемпе кон^ухӗсем ҫапла тарӑхса, чӗтре- 
се тата йӗпенсе тӑнӑ вӑхӑтра колхоз руковояи- 
тӗлӗсем кӗрхи сивӗ ҫилсенчен тата ҫумӑрсенчен 
хӑранипе ӑшӑ кӑмака ҫине хӑпарса урисене мӑр- 
йене тапса, маччанала сурса кӑна выртаҫҫӗ. Вы- 
.■Ьӑхсем ҫинчен аса та илмеҫҫӗ.

3. Краснов.



ПИРӖН ИЗОБРЕТЕНИСЕМ
Н. Ҫвврчков ӳкврчӗкӗсем.

I [Шӑхасан районӗнчи „Хӗрлӗ Сормӑвӑ" колхоз 
‘ фермин сысна вити ҫук. (1937 ҫултанпа туса

Иелчӗк районӗнчи „Осоавиахим“ колхозӑн пӗтермен). Мӑн вите ҫук пулсан, сыснасене
ҫуна пит сахал.,Ҫуна_^вырӑнне, ҫакӑнта кӑтарт- ҫакӑнта кӑтартнӑ пек пӗчӗкҫӗ „витесем" туса
нӑ пек майлаштарса тунӑ сӗтеле кӳлсе кай- памала. Йӳне лараТ, ӑшӑ та пулат.
ма пулат. Сухална каҫӑртса ларса пыр к ӑ н а ,  __________ ___________________________
тухсах ӳкмӗн,—ан хӑра!

Художникӑн ку проекчӗпе килӗшмерӗмӗр 
епӗр. Вӑл калат: сивӗ ҫуртра, одейал вырӑнне, 
шӑрӑх Африкӑ карттипе витӗнсе ҫывӑрмала, 
тет. Африкӑ картти пулӑшаймӗ ӗнтӗ, пирӗн ҫӗр- 
шывра нимрен те йӳнӗ тата нумай вутта туйан- 
малах пулаТ.

Вӑрмар районӗнчи Йампай колхозра, правле- 
ни вутӑ туйанма ӳркеннӗ пирки, улмуҫҫи пах- 
чи картине сӳтсе правлени ҫуртне ӑшӑтаҫҫӗ. 
Вутӑ ҫук пулсан, вӗрекен сӑмаварӑн ҫакӑнта 
кӑтартнӑ майпа (трубасем витӗр) кайакан пӑ- 
сӗпе усӑ курса ӑшӑнма пула1.
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Кӗскен-
хамӑр йулташсем ҫинчен

Иван Малкай

Йурлас килет ун вӗҫӗмсӗр,
Йурлат вӑл ҫаьӑнпа.
Ҫыра1, ҫыра1 пӗр вӗҫӗмсӗр—
Вӗҫӗмсӗр рифмӑ ҫавӑра^,
Тата ҫапла та пулкалат—
Джамбул „майлӑ“ та ҫыркалат.

Нестӗр Йанкас
Нумай ун калас сӑмахсем,
Тулли те ӑшӑ сӑмахсем.
Шӑрантарат вӑл йурӑсем,
Чаплӑ та хаклӑ йурӑсем.
Сем, сем... сем, сем, сем, сем— 
Ӑҫта-ши вӗсен вӗҫӗ-хӗррисем,
Ма сахал-ши „Чапай..." йе „Йалта“ пек

сӑвӑсем?

Илле Тукташ

Тип ҫыранлӑ „Вӑкӑр ҫырми“ ӑна 
Пайтах вӑхӑт тертлентерчӗ.
Халӗ Тукташ ҫав ҫырмана 
„Шурӑ розӑ“ лартса ӳстерчӗ.

Усли Ваҫлейӗ
Ун ҫӳҫӗ вӑрӑм та кӑтра-^- 
Оргиналлӑ поет пекех.
Тата ҫак ҫитес вӑхӑтрах 
Пуласшӑн шевченковед.

Уйӑп Мишши

Начар сӑвӑсем ҫырас ӗҫ—уншӑн йут. 
Ҫирӗп тытнӑ ҫӗн лириккӑн чӗлпӗрне. 
Вӑл утланнӑ урхамах та—ҫивӗч ут, 
Ҫилхи витӗр, ҫилхи витӗр ҫил вӗрет.

Иван Ивник

Ҫырчӗ йурӑ, ҫырчӗ сӑвӑ—
Чылай чупрӗ, супрӗ.
Хӑйӗн тӗп-тӗрӗс ҫулне вӑл 
„Телей ҫулӗ“-пе ҫеҫ тупрӗ.

Леонид Агакӑв

Артиссене „йатлас" ӗҫре—
Йалавинпа вал йӗкӗреш.
Рецензи ҫырмала тесен—
Сив Атӑлра шыва кбрет.

Алакӗр Ваҫлейӗ
Хитре ҫырат вӑл ҫырасса.
Темшӗн тытат-ха „Ураса“?
„Тӑвӑл хӗр“-не те ҫав тери йуратрӗ, 
Анчах ӑна таҫта ҫухатрӗ.

Макҫӑм Йастран

Ун сӑввисем пит шатрашкалӑ,
Тумхахлӑ ҫул пек йака мар.
Нумай ҫыра1, сахал вула1' вӑл хале,
Ҫук, тет вӑл, вӑхӑт лайӑх йакатма.

Ухсай Йаккӑвӗ

Ҫӗнӗ „Туй“-ра пуҫне ухса 
Сиксе ташла1 пирӗн Ухсай.
Манмас1( хӑйӗн ӗҫне те—
„Пуканесен бригади“-нче ӗҫлетӗ.

Александр Алка *

Ун „Шыв арманӗ“ лайӑх авӑра1':
Поемӑ хыҫҫӑн поемӑ кӑлараК'.

Уйар Хӗветӗрӗ

Час-часах ,П асарта“ пула¥. Киле килет. 
,Партизансем“ патне те ҫитме ӗлкӗрет. 
„Иртнӗ тапхӑр“-сене аса илет, 
„Арахман“-сене колхоза кӗртет.

Александр Кӑлкан

Вӑл ,Анисса“ аппана качча пачӗ.
Пачӗ те, лӑпланчӗ.

Данилӑв-Чалдун

Такҫянтанпа шухӑшласа 
Чалдун тупрӗ лайӑх меслет:
Пӗр калава 7—8 йат парса 
7—8 ҫӗрте вӑл пичетлет.

Мра+^ка Микихверӗ

Каларӗ вӑл: „Лайӑх пурӑнатпӑр*.
Тепле пурна¥. Ҫырмаст. Курмастпӑр.

Айзмӑн Микули

Ҫӑмӑл мар мӗн комеди ҫырас ӗҫӗн терчӗ 
„Ҫӳпҫи" ҫине „хупӑлчине" витӗнтерчӗ. 
Татах ҫыратпӑр, теттӗр?
Йура11 Кӗтетпӗр.

М. П



Ш  А  М  П А
А. П. Чехӑв

Ҫулахи ир. Сывлӑшра шӑпах; шыв херринче 
шӑрчӑк кӑна чбрикДетет, тата таҫта ӑмӑрткайӑк 
ами хӑравҫӑн мӑрӑлтатни илтӗнет. Тӳпери сапа- 
ланнӑ йур пек курӑнакан ҫӳхе пӗлӗтсем ним 
хускалмасӑр тӑраҫҫӗ... КупаЛ)Чй тунӑ ҫӗрте, си- 
мӗс хӑва турачӗсем айӗнче кӑтра хӗрлӗ пуҫлӑ, 
ҫӑмламас питлӗ ҫӳлӗ ырхан мужик—Карачӑм 
платник шывра мӗшӗлтетет. Хашка?! хӑй, йӑвӑр- 
рӑн сывла1' тата куҫӗсене хытӑ хӗснӗ май йӑм- 
ра тымарӗсем айӗнчен темскер туртса кӑларма 
тӑрӑша^. Пичӗ унӑн тарпа витӗннӗ. Карачӑмран 
пӗр хӑлаҫ айакра, виҫкӗтеслӗ питлӗ тата кита- 
йӗцӑнни пек хӗсӗк те пӗчбк куҫлӑ ҫамрӑк, кур- 
пун мужик—Д)убим платник мӑй таран шывра 
тӑра1. Карачӑмпа Л)убим иккӗшӗ те кӗпе-йӗм- 
пех. Иккӗшӗн те шӑннипе ӳчӗсем кӑвакарнӑ, 
мӗншӗн тесен, шывра ӗнтӗ вӗсем пӗр сехет ыт- 
ла лараҫҫӗ...

Мӗн ес пӗрехмай аллупа пӗр вырӑна тӗрте- 
тӗн?—тесе кӑшкӑрат! курпун Л)убим, сивӗ тыт- 
нӑ чухнехи пек чӗтресе.—Ех, анкӑ-минкӗ! Тыт 
есӗ ӑна, тыт, унсӑрӑн тарат вӑл анафемӑ. Тыт, 
тетӗп.

— Ниҫта каймаст}... Ӑҫта кайма пултартӑр-ха? 
Вӑл тымар айне кӗрсе ларнӑ...—ответлет Кара- 
чӑ#, карланкинчен мар, хыҫӑмӗ ӑшӗнчен хӑйлат- 
са тухакан хупӑ сассипе.—Йӑпӑлка мур; ниҫтан 
тытма май ҫук.

— Сӑххисенчен тыт ес, сӑххисенчен...
— Сӑххисем курӑнмаҫҫӗ... Чим-ха, таҫтан тыт- 

рӑм... Тутинчен тытнӑ... Ҫырта^, мур!

— Тутинчен ан турт, тутинчен ан турт—вӗ- 
ҫерӗнсе тарӗ. Сӑххисенчен тыт ӑна, сӑххисенчен 
тыт! Ак каллех аллӑпа тӗрткелеме пуҫларӑн. Ыт- 
ла та ӑнланман мужик-ҫке есӗ, каҫар ҫӳлти ту- 
рӑ амӑшӗ! Тыт!

— „Тыт“...—витлет Карачӑм.—Тупӑннӑ йепле 
командер Хӑвӑ.ч щ>фас та тытас, курпун шуйт- 
тан... Мӗн туса тӑратӑн?

— Тытӑттӑмчӗ епӗ, тытмала пулсан... ӑҫтан- 
ха ман пек пӗчӗк пӳллӗ ҫынӑн тарӑн шывра тӑ- 
ма май пур? Пӳ ҫитмест унта.

— Тарӑн пулин... Иш ес...—Курпун аллисемпе 
сулкаласа, Карачӑм патне ишсе пычӗ те, турат- 
сенчен йарса тытрӗ. Анчах ури ҫине тӑма тӑрса- 
нах, вӑл пуҫӗпех шыва путрӗ те, хӑмпӑсем кӑ- 
ларчӗ.

— Каларӑм вӗт, тарӑн!—терӗ вӑл, куҫ шурри- 
сене тискеррӗн выЛ)атса.—Мӗн сан ӗнсӳ ҫине 
улӑхса ларас-им манӑн?

— А ес тымар ҫине тӑр... Тымарсем нумай, 
пусма пекех .-К урпун  ура кӗлипе тымара хы- 
пашласа тупрӗ те, тӳрех темиҫе туратран хыт- 
тӑн йарса тытса ун ҫине улӑхса тӑчӗ. Сулӑнка- 
лама пӑрахса, ҫӗнӗ позицире ҫирӗпленсе ҫитсен, 
вӑл пӗшкӗнчӗ те, ҫӑварне шыв кӗресрен сыхланса, 
сылтӑм аллипе тымарсем хушшинче пӑтратма 
пуҫларӗ. Шыв курӑкӗсене тата тымарсем ҫумӗн- 
чи мӑксене хыпаланӑ май унӑн ялли рак хаччи- 
сем ҫине пырса тӑрӑнчӗ...

— Сана тата, шуйттана, курман пулӗ,—терӗ

Д)убим унтан, ҫиленнипе ракне шыв хӗрнеле 
ывӑтрӗ.

Йулашкинчея, унӑн алли Карачӑм аллине шы- 
раса тупрӗ ге, ун тӑрӑх шыв тӗпнеле шуса ан- 
са, темле йака та сивӗ йапала патне ҫитрӗ.

— А-кӑ вӑл...—тесе кулчӗ Д)убим савӑннипе.— 
Пысӑк та-ҫке, мур... Тӑрмакла-ха пӳрнӳсене, еп 
ӑна халех сӑххисенчен... Тӑхта ха, чавсупа ан 
тӗрт... еп ӑна халех... халех... лайӑхрах йарса 
тытма пар кӑна... Турат айне шала кӗрсе ларнӑ, 
нимрен тытма ҫук. Пуҫӗ патне ҫитмеле мар. 
Хырӑмӗ ҫеҫ алла кӗрет... Вӗлер-ха, ман мӑй ҫин- 
че вӑрӑм туна пур ҫунтарат кӑна. Епӗ халех... 
сӑххисенчен ӑна... Айӑккинчен пыр, тӗрт ӑна, 
тӗрт. Пӳряепе йӑкӑрласа кӑлар ӑна!- Курпун 
пит-ҫӑмартисене карӑнтарнӑ, куҫӗсене чарса 
пӑрахнӑ, пӳрнисемпе „сӑххисенчен“ тытма пуҫ- 
ланӑ пулас, анчах ҫав самантрах унӑн туратсен- 
чен тытакан сулахай алли вӗҫерӗнсе кайрӗ те, 
вӑл сулӑннипе тӳрех шыва чӑмрӗ. Ҫавра хум- 
сем тавранала хӑранӑ пек чупса сарӑлаҫҫӗ, ӳкнӗ 
вырӑнта шывӗ пакӑртатса тӑрат. Курпун ҫийеле 
ишсе тухрӗ те, хӑтланкаласа, туратсенчен йарса 
тытрӗ.

— Путатӑн тата, шуйттан, саншӑн ответ тыт- 
мала пулӗ...-—хӑйлатрӗ Карачӑм.—Тух, ҫӑва пат- 
не санпа! Пуллине хамах туртса кӑларатӑп.

Вӗсем кӑшкӑрашма пуҫларӗҫ... Хӗвелӗ пур, хӗр- 
тет те хӗртет. Мӗлкесем кӗскелнӗҫемӗн кӗске- 
леҫҫӗ, улиткӑ мӑйраки пек шалала кӗрсе пыраҫ- 
ҫӗ... Хӗвелпе хӗрнӗ вӑрӑм курӑк хайӗн ӑшӗнчен 
пылак ҫӑра шӑршӑ сарма пуҫларӗ. Кӗҫ кӑнтӑрла 
ҫитет, анчах Карачӑмпа Д)убим ҫапах хӑвасе.м 
айӗнчех мӗшӗлтетеҫҫӗ. Хӑйӑлтатакан баспа шӑн- 
нӑ, ҫухрашка тенӑр ҫуллахи кунӑн шӑплӑхне пӗ- 
рехмай хускатаҫҫӗ.

— Турт ӑна сӑххисенчен, турт! Тӑхта-ха, еп 
ӑна тӗртсе кӑларӑп. Ӑҫта чикетӗн хӑвӑн пысӑк 
чышкуна? Пӳрнӳпе есӗ, чышкупа мар, сысна пи- 
чӗ! Айӑккӑн чик. Суллахайран чик, суллахайран, 
сылтӑмра лакӑм пур. Лекен ак шыври патне 
каҫхи апата. Турт тутинчен.

Вӑрӑм пушӑ сасси илтӗнчӗ... Шыв хӗрринчи 
тайлӑк вырӑн тӑрӑх Йеххим кӗтӳҫ кӗтӳ хӑвала- 
са ана1'. Йулхавлӑн утаҫҫӗ выл^ӑхсем; кӗтӳҫӗ- - 
хӑрах куҫлӑ, пӑрнӑҫ туталӑ ватӑ старик, пуҫне 
уснӑ та хӑйӗн ури ҫине пӑхса пыра'}'. Малтан 
шыв хӗрне сурӑхсем пыраҫҫӗ, вӗсем хыҫҫӑн ла- 
шасем. лашасем хыҫҫӑн ӗнесем...

- -  Турт ӑна айалтан,—илтре кӗтӳҫ Д)убимсас- 
сине.—Чик пӳрнӳна. Ес мӗн, хӑлхасӑрскер, шуйт- 
тан мар пу,Ъ'Ҫке? Тфу!

— Кама ҫак есӗр, тӑвансем?- кӑшкӑрчӗ Йех- 
хим.

- Шампана. Нимӗнле те кӑлараймастпӑр. Ты- 
мар айне кӗрсе ларнӑ. Айӑккинчен пыр. Пыр, 
пы_р1

Йеххим куҫне хӗсрӗ те пулӑҫсем ҫине пӑхса 
илчӗ, ун хыҫҫӑн ҫӑпатине салтрӗ, хутаҫҫине ҫу- 
рӑм хыҫӗнчен илсе пӑрахрӗ, унтан кӗпине хыврӗ. 
Айалти йӗммине пӑрахиччен тӑхтама унӑн чӑтӑ- 
мӗ ҫитеймерӗ, ҫавӑнпа вӑл, сӑхсӑхса илчӗ те, тӗк-
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сем те ырхан аллисемпе хӑлаҫланкаласа, айалтИ 
йӗммипех шыва кбрсе кайрӗ... Аллӑ утӑма йахӑн 
вӑл шывӑн йушкӑнлӑ тӗпӗ тӑрӑх утса пычӗ, ун- 
тан ишме пуҫларӗ.

— Тӑхтӑр-ха, ачасем!- тесе кӑшкӑрчӗ Йеххим,— 
Тӑхтӑр! Ӑна усӑсӑр туртма йурамаст, тартатӑр. 
Еҫе пӗлсе туни кирлӗ!

Йеххим платниксемпе пӗрлешрӗ те, вӗсем 
виҫҫӗн вара пӗрне пӗри чавсисе.мпе тата урисем- 
пе тӗрткелесе, пӗр вырӑнта тапӑртатса, хашка- 
са йатлаҫма тытӑнчӗҫ... Курпун Л>убим, шывпа 
чыхӑнчӗ те гывлӑш каҫса кайса ӳсӗрнӗ саспа 
тулчӗ.

—Аҫта кӗтӳҫ?—тени илтӗнчӗ шыв хӗрринчен. 
Йеххим! кӗтӳҫ! Ӑҫта есӗ? Кӗтӳ пахчана кӗрсе 
кайнӑ. Хӑвала, хӑвала пахчаран! Хӑвала! Ӑҫта вӑл, 
ватӑ разбойник? Арҫын сассисем илтӗнеҫҫӗ, ун- 
тан хӗрарӑм сасси илтӗнет... Хуҫа пахчин решут- 
ки хыҫӗнчен, Перҫи шалӗнчен ҫӗлетнӗ халат тӑ- 
хӑннӑ Андрей Андрейӗвич улпут курӑнчӗ. Алли- 
не хаҫат тытнӑ... Вӑл шыв хӗрринчи сасӑсем ил- 
тӗннӗ ҫӗреле тӗлӗнсе пӑхрӗ те, унтан хӑвӑрттӑн 
купаЛ)Нӑ патнеле утрӗ.

— Мӗн кунта? Кам кӑшкӑрат?--тесе ыйтрӗ вӑл 
хыттӑн, хӑва турачӗсем витӗр виҫӗ пулӑҫӑн йӗ- 
пе пуҫӗсене курсан. - Мӗн унта чаваланатӑр есӗр?

Пу... пулӑ тытатпӑр... тесе мӑкӑртатрӗ 
Йеххим, пуҫне ҫӗклемесӗр.

-- Еп сана парап ак пулӑ. Кӗтӳ пахчана кӗнӗ, 
а есӗ пулӑ! Хӑҫан сирӗн, шуйттансен, купал,нӑ 
хатӗр пула1? Икӗ кун ӗҫлетӗр, ӑҫта сирӗн ӗҫӗ?

^— -Ха... хатӗр пулат...~хӑйлатрб Карачӑм.—Ҫу 
вӑрӑм, ӗлкербн-ха ҫӑвӑнма, вашескороди... 
Пфррр... нийепле те ҫак шампана туртса кӑла- 
раймастпӑр... Тымар айне кӗрсе ларнӑ та, шӑтӑк- 
ри пекех—ни унтала, ни кунтала...

— Шампа?—тесе ыйтрӗ улпут, куҫӗсем хӑйӗн 
лакпа витӗннӗ пек ҫутӑлма пуҫларӗ.—Апла пул- 
сан хӑвӑртрах туртса кӑларӑр ӑна.

Аллӑ пус паратни... тӑрӑшни усӑлӑ пулсан? 
Шампи пит пысӑк, купец майри пекех... Аллӑ 
пус тӑрат(, вашескороди... ӗҫленӗшӗн... Ан лутӑр- 
ка, Л)убим ӑна, ан мурикле! Айалтан тӗрт. Ты- 
марне ҫӳлеле турт, ырӑ ҫыннӑм... мӗн йатлӑччӗ, 
ҫак, есӗ? Айалала мар, ҫӳлеле. Шуйттан! Урусем- 
пе ан пӑтрат!

Пилӗк минут иртрӗ, вуннӑ минут... Улпут тӳ- 
сейми пулса ҫитрӗ.

— Ваҫук!—тесе кӑшкӑрчӗ вӑл, хӑйӗн кил-ҫур- 
чӗ йеннеле ҫаврӑнса.—Ваҫкӑ! Ваҫука ман пата 
йарӑр-ха.

Часах—Ваҫук кучӑр чупса ҫитрӗ. Вӑл темӗн 
чӑмла'1' тата йӑвӑррӑн сывлат.

~  Кӗр шыва,—тесе хушре ӑна улпучӗ:-вӗсе- 
не шампа туртса кӑларма пулӑш... Шампана турт- 
са кӑлараймаҫҫӗ.

Ваҫук хӑвӑрт салтӑнчӗ те шыва кӗрсе кайрӗ.
— Епӗ халех...—тесе мӑкӑртатрӗ вӑл.—Ӑҫта 

шампи? Епӗ халех... Епӗр ӑна... сисиччен... А 
сан кайсан та йура1, Йеххим! Мӗн сана ватӑ ҫын- 
на урӑх ӗҫе хутшӑнма^, Хӑшӗ унта шампи? Епӗ 
ӑна халех... Акӑ вӑл. Йарӑр алӑрсене.

Мӗн—алӑрсене йамали пур унта? Хамӑра'. 
пӗлетпбр: алӑрсене йарар! А ес туртса кЗлар.

— Ӑҫтан ӑна туртса кӑларан апла? Пуҫӗнчен 
кирлӗ.

— Пуҫӗ тымар айӗнче. Хамӑр та пӗлетпӗр, ух- 
мах!

— Ну, ес пит ан хӑрлат, унсӑрӑн пырса та ти- 
вӗ... Сволӑч!

— Господин улпут умӗнчех ҫавӑн пек сӑмах- 
сем...—пуплешрӗ Йеххим.- Кӑлараймастӑр есӗр, 
тӑвансем! Пит те ловкӑ кӗрсе ларнӑ вӑл унта.

— Тӑхтӑр кӑна, еп халех... терӗ улпут, унтан 
хӑвӑрт салтӑнма пуҫларӗ.—Тӑватӑ ухмах тупӑн- 
нӑ есӗр, шампана ҫапах кӑлараймастӑр.—Салтӑн- 
сан, Андрей Андрейӗвич тарланӑ ӳчӗ сивӗниччен 
тӑхтарӗ те, шыва кӗрсе кайрӗ.

— Тымарне тытас пулат.—Шутларӗ Д)убим йу- 
лашкинчен.—Карачӑм, чуп, пуртӑ патне! Парӑр 
пуртӑ!

— Таҫта, хӑвӑрӑн пӳрнӳсене ан касса татӑр!— 
терӗ улпут, шыв айӗнче тымара касакан пуртӑ 
сассине илтсен.—Йеххим, тасал кунтан! Тӑхтӑр, 
шампине хам туртса кӑларам... Есӗр пултарай- 
мастӑр...

Тымара касса татнӑпа пӗрех. Ӑна кӑштах хуҫ- 
рӗҫ те, Андрей Андрейӗвич вара питех те савӑ- 
нӑҫлӑн хӑйӗн пӳрнисене шампа сӑххисем ӑшне 
кӗртсе йачӗ.

— Кӑларатӑп, тӑваиӑмсем! Ан кӗпӗрленӗр... 
Тӑхтӑр... кӑларатӑп.

Малтан шампан пысӑк пуҫӗ курӑнчӗ; ун хыҫ- 
ҫӑн аршӑн вӑрӑмӗш пӗвӗ тухрӗ. Шампа йӑвӑр- 
рӑн хӳрине выЛ)ата1' вӑл вӗҫерӗнсе тарасшӑн.

— Тапаланах... Тараймӑн, тӑванӑм. Лекрӗн? Аха!
Кашнин пит-куҫӗ кула1. Минутлӑха кӑмӑл шӑ-

ранат. Никам та пӗр сӑмах чӗнмест.
— Чаплӑ шампа,—терӗ Йеххим, хул хушшине 

хыҫкаласа.—Вунӑ кӗренке пулӗ...
— Нда-а... тесе килӗшрӗ улпут.—Пӗверӗ ҫа- 

пах карӑнатС хӑйӗн. Ха, йепле тӗртет ӑна шал- 
тан. А...ах! ^

Шампа сасартӑк хӳрипе ҫапса илчӗ те пулӑҫ- 
сем шыв хытӑ шампӑртатнине илтсе йулчбҫ... 
Пурте аллисене сарса пӑрахрӗҫ, анчах кайа пул- 
чӗ: шампа самантрах умран ҫухалчӗ.

И. Н. Иртышӗв куҫарнӑ.

Туҫи Мӑрат колхозӗнче
Ӑҫта кайан, сысна тус?

-  Йӗтем ҫине кайатӑп.
Мӗн тума?
Унта бригадирсем мана вал)''Ьи ыраш пу- 

чахне купаламасӑрах хӑварнӑ терӗҫ те. ҫавӑнта 
кайса пӑхас терӗм.

Хуралҫӑ курсан туйапа ҫапа1 вӗт!
Ҫук ҫапмас’}'. Епӗ правлени каланине илт- 

рӗм. Унта хурал парсан ӗҫкунӗ нумай расхутла- 
на1' тенине илтнӗччӗ. Ҫавӑнпа та хуралӗ те ҫук 
пулӗ, тетӗп.

Колхозник.
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Ҫӗмӗрлере

—  С и р ӗ н  ко м б и н а т  кӑҫал 

хӑйӗн  ҫӗнӗ кл уб н е  хӗллеччен 

туса  пӗтерӗ-ш и?

—  Хӗллеччен тетӗн? Хӗлӗ 

февраД) уй ӑ хӗ нч е  пуҫлансан, 

туса  пӗтереҫҫех ӗнтӗ.

Кайала илмесен

—  М а н а  каланӑ сӑмахне 
В арва ри  кайала илмесен, ӑна 
качча илес ш ухӑ ш а  пӑраха- 
тӑп епӗ.

—  Вӑл сана мӗнле сӑмах 
каланӑ апла?

—  Вӑл-и? М ана  вӑл; сана 
йуратм астӑп, кахал ес, терӗ.

Ю. Д м и тр и й ӗв п а  К. Т еодорови ч 
ӳ к ер ч ӗк ӗ  (.П р ес с к л и ш е * ).

Берлин Йевропӑ циркӗнче камитле вы^ьани.

Кӗтсе выртнӑ

—  Намӑс! Хӗллене хатӗр- 
ленм енш ӗн пире  йатласа ха- 
ҫатра ста^^йа тухн ӑ . Вуланӑ-и? 
Хӗллене хатӗр марш ӑн епӗ 
кӑна мар, есӗ те айӑплӑ!

—  А пл а  пулӗ  те, анчах 
сана епӗ ҫу  каҫипех у н  ҫи н - 
чен  каланӑ. Есӗ: ӗлкерӗпӗр- 
ха, текелесе паха вӑхӑта и р т - 
терсе йатӑн.

—  А ра , у н  чухн е  хӗллене 
хатӗрленесси ҫи н ч е н  ц и р к у -  
л^ар килм енчӗ-ҫке!

Курман йапала
К олж озсен  р е в и зи  ком иҫ- 

ҫисем  чы лайӗш ӗ ӗҫл ем есӗр  
и р т те р е ҫҫ ӗ .

—  К айар, И ӑван, мӗн пӑх- 
са тӑран ара? Ҫ ы нсем  ӗҫлесе 
ларнине  курм ан-им ?

—  К усен е -и ?  К урм ан  ҫав. 
К аш ни  к у н а х  килкелесе ка- 
йатӑп та, анчах ревизи  к о - 
м иҫҫи  предҫедатӗлӗ Н и к и т и н  
ӗҫлесе ла рни не  пӗрремӗш  х у т  
куратӑп.

П уш ӑ мар

У рам па ӳсӗ р  ҫы н  пы рат. 
П ӗр  аллинче ҫур  л и тр , тепӗр 
аллинче чӗрӗк ли тр . А на  х и - 
рӗҫ избач пыраГ.

— _^Ма пӗр май ӗҫен ҫак 
ес? Ӗ ҫ н и  усӑсӑр, ш у тс ӑ р  си - 
йенлӗ. Ӗҫсе ҫӳр ес  вы рӑнне, 
аллуна кӗнеке  ты тасчӗ  сан?

—  К ӗнеке  ты тм а пула'!', 
анчах аллӑм п уш ӑ  мар-ҫке 
ман.
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Пахчаҫимӗҫсойузра 
ӗҫлекенсен вечӗрӗнче

—  Кӗске йум ах йарса па- 
рам: пӗр п и чке н  хӗрӗх кӑ- 
шӑл,— ҫав мӗн пула1’?

—  П ахчаҫим ӗҫсойузӗ  кӑ- 
ҫал хӗл_) ваЛ)Д)И ҫителӗклӗ ха- 
тӗрлесе хум а маннӑ, купӑста  
йатлӑ ҫимӗҫ.

Унӑн та пушӑ мар
Т йакӑн  п уп  п атн е че ртвӗ р т  

ерех йӑтса м енелник тум а 
кайнӑ. Х апхаран кӗ рсе н ех ’ 
ш ӑнса пӑр пулнӑ кӳл л е н ч ӗ к  
урлӑ утса  каҫнӑ чухне , ун ӑ н  
у р и  ш уҫса  кайнӑ та, четвӗр- 
чӗпех ҫӗре персе аннӑ.

—  Е х, сахал ӗне некен ,— ■ 
тенӗ ӑна п уп ӗ .— Хамӑр вӗ- 
р ентнӗ  тӑрӑх, И и с у с  тинӗс 
урлӑ  утса  каҫнӑ, есӗ кӳлл ен- 
ч ӗ к  ш ы в урлӑ каҫаймарӑн.

—  Каларӗ. А ра  унӑн ал- 
лисем и ккӗ ш ӗ  те п уш ӑ  п ул - 
нӑ. Аллине четвӗрт ты тн ӑ  п ул - 
сан, каҫайман пулӗччӗ,— тенӗ.

Иалтан хулана хуларан...
’ По^ьшӑ—ҫуклӑх ҫӗршывӗ. 1,6 мӗлйун ҫын ҫулсеренех 

ӗҫ ш ыраса йалтан хулана тараҫҫӗ. („П рессклиш е").

По/ьшӑ хресченӗ: Епӗ чухӑна 
лайӑх тенине илтрем.

По>ьшӑ рабочийӗ: Епӗ тата 
Йалта лайӑх текине илтрӗм...

тухнӑ йалтан килетӗп... Хулара 

выҫӑ ларакан хуларан килетӗп.

Салакайӑк сикнине 
курсан

—  П ӗлетӗн-и , салакайӑк- 
сем ма тӑ р сти н -тӑ р сти н  си- 
кеҫҫӗ?

—  Пӗлместӗп.

—  Хӗл час пулас ҫук -х а : 
ак к у  ҫуртӑн  кантӑкӗсене те 
йусам ан-ха , тесе сике^ҫӗ.

Т У Л Т И  С Ц Е Н Н Ӑ

Йутҫӗршыв ҫынни
—  С овет С о й узӗ н ч е  чы - 

лай цирксене кӗркелесе к у р - 
каларӑм. Н и хӑ ш ӗ н  програм - 
минче те снайперсене кӑтар- 
тасси ҫук . М а  вӑл?

—  С найперсем пе тӗлӗнтер- 
ме ҫук -ҫке . К у н та  к ур са  ла- 
ракан ҫынсем п ур те  В о р о - 
шилӑвла тӗл перекенсем!

Сиккасеинчи (Канаш р-нӗ) колхозӑн пӗрремӗш 
бригадинче пулса иртет ку сценкӑ.

Павӑл;—Ак тамаша, ман урапа ҫумӗнчи урха- 
лӑха кам илнӗ?

Миха.Ъ®-—Урхалӑха йавса хума та пула1-ха 
ӑна. Пӑх-ха, манне урапа ҫумӗнчи туртана такам 
кӑларса кайнӑ.

Антун:—Так, пӗкӗ анчах кирлӗ. Ӑҫта-ши п5кӗ?
К0 1 ьу х :—Пӗкӗ ҫук. Ӗнер бригадир пӗкӗ вырӑн- 

не урапа тукунӗпе кӳлсе кайрӗ.
Антун:—Нукка, пар-ха еппин, кӳлсе пӑхам.
К0 1 ЪУХ:—Ав, навус купи айӗнче выртат.
Антун: (навус купи _^айӗнчен урапа тукунне 

кӑларса кӳлсе пӑха1.)—Йура1, хӑнана каймастӑп- 
ха. Вӑрмантан вутӑ ҫех тийесе килетӗп {тухса 
кайат).

Павӑл: —Тфу! Ӗҫ пула1-и ку пирӗн. Урхалӑх 
вырӑнне—йӗвен аври, шертешник вырӑнне -плуг 
урапин шӑлӗ. Тилхепи ҫук-ха тата. Итем инҫе 
мар-ха, ҫавӑтса тухса, ҫавӑтса та кӗрӗп {тухса 
кайат).

Миха^ьа: Павӑл! Ан кай-ха, манӑн тевӗш ҫук. 
Урхалӑха салтса нӑрахса хӑвар-ха?

К0 1 ь у х :—Енер бригадир ҫав урапааа тевӗшсӗ-

рех Шелттеме хӑнана кайса килчӗ. Бригадире 
йуранине—сана йурамас1-и?

Михатьа: -Й урат  еппин! Ей! Айда! Тфу! Ех, 
мур. Тӗнӗл вӗҫӗнчи иӑта ҫук пирки кустӑрма 
тухса ӳкрӗ.

'Коньух: Акӑ кунта ҫӗмрӗкурапа ҫумӗнче пур, 
килсе ил ҫавна.

Шп\а.Д)а-.—(пирса илет те, кустӑрмине тӑ- 
хӑнтарса хуратп). Ей! Пошли!

Кӑшт вӑхӑт иртсен бригадир пырса кӗрет.
Бригадир {ко71)ух неннеле): -хӑвӑр патӑрта 

ӗҫнӗ чух каларӑм вӗт сана, ӗҫтермен ҫынсене 
лаша ан пар, тесе?

Ко1Ьух:—Малала иамастӑп.
Бригадир:— Лаша ыйтакансене еиӗ ҫырса па- 

рӑп. Анчах есӗ вӗсене, ҫук тесе йар, ан пар.
Кон)ух:—Йурӗ.
Бригадир (шӑннан) ;—сан арӑму виҫӗмкун 

кӑрчама йӳҫӗтетчӗ. Кайса ӗҫер-ха ҫавна?
(о 1Ьух (шӑняӑн): -Е п ӗ  ҫитес пасара кӑмрӑк 

сутма кайас тетӗп.
Бригадир:—Кайса ӗҫер-ха. Вара кайатӑн.
К0 1 ьух:—Айда!

(Хапха хупӑпаТ).
Илле Пайташ.
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Тӗл перекен
„Алино” колхоз (Пшлей районӗ) ҫумӗнчи кру- 

жок йулашки вӑхӑтра питех те начар ӗҫлеме 
пуҫларӗ. Кружок руководитӗлӗ С. Смирнов ,пат- 
ронсем ҫук“ тесе лара}?. Хӑй йаланах пӗчӗк 
калибӗрлӑ винтовкӑран кирлӗ-кирлӗ мар йапала- 
сене персе ҫӳрет. Час-часах кӑвакарчӑнсене тата 
ытти кайӑксене персе тытса ҫӳрет.

Смирнов:-—Ҫынсем кашни кунах мишен текен 
хӑма татӑкӗсене усӑсӑр переҫҫӗ. Хӑйсене хӑйсем, 
хӑма варне 4—5 пу.ъӑ лектерсен, Ворошилӑвла 
стрелок теҫҫӗ. Вӗсене мӗн стрелок темели пур! 
А вот епӗ чӑн-чӑн стрелоках ӗнтӗ, кашни кун 
вйҫ-тӑватӑ кӑвакарчӑн тытса йашка пӗҫерсе ҫи- 
йетӗп...

А. Садыков.

Шурӑ ҫине хурапа
Хут листин тӑваттӑмӗш пайӗ. Ун ҫине штами 

пуснӑ: „Народный Комиссариат Коммунального 
хозяйства Чувашской АССР, № 85“, малала 
текст:

„Наркомхозу ЧАССР.
Наркомхоз Чувашской АССР доводит до све- 

дения, что Вам необходимо получить дрова за 
II половину 1938 года от Чувашлеспрома 60 
(шестьдесят) куб. м.“.

Ку хутӑн айӗнче коммуналлӑ хуҫалӑх халӑх 
комиссарӗн алпусӑмӗ ҫук. Анчах инженер Ахла- 
мов йулташ чӑрлаттарнӑ ку хут ҫине. Апла ту- 
нипе вӑл хутсене вуласа пӑхмасӑрах алпусса йа- 
ни ҫинчен ҫӳрекен сӑмаха тепӗр хут ҫирӗплетсе 
панӑ.

Йурат, Ахламов йулташ прокурор мар,-ахалӗн 
ун пек асӑрхамасӑр хӑтланнӑ чух хӑйне айӑплама 
ал пусса парасси те пулма пултара^.

Ас-тӑн ҫитменрен
Канашри автовокзалра хӑйӗн содержанийӗпе 

хӑратса пӑрахакан пӗлтерӳ ҫакӑнса тӑрат. Унта 
ҫапла ҫырнӑ: „до отправления автобуса озабо- 
титься сдачей такового в багажную кассу для 
отправки грузовой машиной“.

Ку тӑрлавсӑр пӗлтерӳпе мӗн каланине ӑнланас 
тесе, ӑна тӗрлӗ майлӑ вуласа пӑхрӑмӑр. Нийепле 
те ӑнланмала мар. Автобуса грузовикпа турттар- 
нине нихӑҫан та курман епӗр. Пирӗн багаж ҫук- 
чӗ те, ҫапах администрацинчен хӑшне-пӗрне ҫак 
ребуса ӑнлантарса пама ыйтрӑмӑр епӗр.

— Вӑл нимӗн те мар, ҫак плаката ҫӗклӗр те, 
пурне те куратӑр,—тесе ӑнлантарчӗҫ пире.

Плаката хӑйпӑтса ҫӗклерӗмӗр те, пӗлтерӗвӗн 
пуҫламӑшне тупрӑмӑр. Вӑл ҫапла пуҫлана^: „пас- 
сажиры, имеющие багаж свыше 5 килограммов, 
должны...*—малала ҫӳлте асӑннӑ сӑмахсем ка- 
йаҫҫӗ.

- Ҫтена ҫине плакат ҫакасси йӑвӑр ӗҫ 
ӗнтӗ,—ҫапах та ӑна тума та ӑс-тӑн кирлӗ. 

Анчах ӑна ӑҫтан илмеле?

мар

Хӗл умӗн

Хӗл килсе пынӑ. Ҫынсем те, вӗҫен кайӑксем те, 
хурт-кӑпшанкӑсем те сивӗ хӑнана йышӑнса илые 
хӗрсе хатӗрленнӗ. Ҫынсем вут-шанкӑ, хӗл хырӑм- 
не вал)-!)® ҫимелисемпе ӗҫмелисем хатӗрленӗ, 
тискер кайӑксҫм хӗл каҫма ӑшӑ шӑтӑк шыранӑ, 
вӗҫен кайӑксем ӑшӑрах вырӑн шыраса кӑнтӑрала 
вӗҫнӗ. Хӗл ҫинчен пурте шухӑшланӑ. Пирӗн Шу- 
пашкар хулин Коммуналлӑ хуҫалӑх пайӗ ҫеҫ ун 
ҫинчен тивӗҫлӗ пек шухӑшлама ӑс ҫитереймен. 
Ҫурт-йӗрсен ремонт планӗ тулман, водопроводпа 
канализаци планӗ те тулман, асфаЛ)Т сарас ӗҫ 
пӗтмен т. ыт. те.

Крылов поет калашле: „Ҫу иртни те сисӗнмен. 
Пӑхнӑ калла ҫаврӑнса, кӗр те иртнӗ, хӗл ҫитнӗ".

Нречинскисем
Суховӑ-Кобылин драматург ҫырнӑ „Кречинский 

туйӗ“ пйессӑн тӗп геройӗ Кречинский: „укҫа-тен- 
кӗ кашни килӗрех пур, анчах ҫаклатма пӗлес иу- 
лат( ӑна“ тет.

Канашри вӑрӑсем те Кречинский майлах ка- 
лаҫҫӗ: укҫа-тенкӗ кашни предприйатипе учреж- 
денирех пур, анчах ҫаклатма чухламала, теҫҫӗ.

Йулашки 2—3 ҫул хушшинче унта 500 пин 
тенке йахӑн растратӑ пулнӑ. Кӑҫал Чӑвашторгӑн 
Канашри уйрӑмӗнче кӑна 7 уйӑх хушшинче II 
пин тенкӗ растратӑ тунӑ. Суд исполнитӗлӗн Торг 
уйрӑмне кӑна 22 пин ҫурӑ тенкӗ шыраса памала. 
Анчах исполнитӗл листисем суд исполнитӗлӗ сӗ- 
телӗн йешчӗкӗнче ним тапранмасӑр выртаҫҫӗ.

Канашрй растратчиксене ҫакӑн пек приказ па- 
мала: растратӑ тӑвас умӗн вӗсем унти пуҫлӑхсе- 
не, хӑйсем растратӑ тума шухӑш тытни ҫинчен, 
зайавлени ҫырса пӗлтерччӗр. Ахалӗн пуҫлӑхсех!; 
растратта чарса лартма пӗлмеҫҫӗ.

Ваттисем калани

Йур ҫусан кӑмпана каймаҫҫӗ.
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ПӖЛТЕРӲПЕ
Теыле-тепле маыӑн Йӳҫкасси ҫумӗнчи мӑн ҫул- 

па иртсе каймала пулчб. Пысӑк та матур кӗсре- 
не Йӳҫкасси у'й хапхи умне ҫитсенех чаратӑп. 
Уй-хапхине уҫса кӗсрене йалала кӗртетӗп кӑна, 
ман патӑма икӗ ҫын чупса пычӗҫ. Пычӗҫ те ма- 
на ҫавӑтрӗҫ те, нимӗн чӗнмесӗрех йалала илсе 
кайрӗҫ. Епӗ нимне пӗлменскер, тӗлӗннипе ыйтрӑм:

— Хаклӑ йулташсем, ӑҫта илсе кайатӑр мана?
— Колхоз предҫедатӗлӗ патне, йалта лаша чи- 

рӗ „менингит' пур, есӗ ҫавна пӗлсех йалала ш’а- 
ла кӗретӗн. Предҫедатӗл штрафла?( сана!

Епӗ хӑрасах кайрӑм та, .ыйтатӑп:
— Мӗн таран штрафлама пултара1(?—тетӗп.
— 100 йе ытларах та,—теҫҫӗ-ха лешсем.

- Тархасшӑн ан илсе кайӑр,—тархаслатӑп епӗ.
— Пӗр литр ӗҫтеретӗн пулсан, илсе кай- 

мастпӑр...
— Литр мар, ҫур литр ӗҫтерме пултаратӑп, ук- 

ҫам ҫук, тархасшӑн итлӗр!
Чылай тавлашса тӑнӑ хыҫҫӑн, ҫур литрла ки- 

лӗшрӗҫ. Предҫедатӗл ан куртӑр тесе, ерехе ӗҫ- 
терсе, хӑвӑртрах урапа ҫине ларса кӗсрене хӑва- 
ларӑм. Уй хапхинчен тухса хам ҫула малала тӑс- 
рӑм. Мансах кайнӑ тата калама; уй-хапхине ҫит- 
сен хапха йупи ҫине пӑхрӑм та, унта мӗн ҫырни- 
не хӑвӑртрах вуласа илтӗм: ,об‘явлеаие—гаран-
тин. Йӳҫкасси йалӗнче лаша чирӗ „Менингит* 
пур. Итлеменнисене 100 тенкӗ штраф". Ҫапла 
ҫырнӑ унта. (Пӗр сӑмахне те хушса, катса ҫыр- 
марӑм). Мӗн ҫул ҫинче лашалӑ ҫынна курнисене 
пурне те хам ҫинчен, Йӳҫкассинче .менингит" 
пурри ҫинчен каласа кӑтартрӑм вӑл кун.

Шупашкарта икӗ кун пурӑнса киле килме тух-

р/ш. Манӑн каллех ҫав Йӳҫиасси ҫумӗпех иртсе 
каймала пулчӗ. Йалтан айаккарах тытрӑм лаша- 
на. Йупа ҫине пӑхатӑп—„Менингит“, „об‘явле- 
ние—гарантин“ тесе ҫырни ҫук. Лапах тата лав- 
кана пынӑ ҫын пулмала уй хапхиичен лашипе 
туха?1.

— Йулташ,—тетӗп епӗ,—халӗ чир ҫуки йалта?
— Ҫук, пулман та вӑл,—ответлет вӑл.
Пулман та тенӗрен епӗ тӗлӗннипе, хӑранипе

хутӑш пурне те ыйтса пӗлтӗм. Ӗҫӗ ҫапла пулнӑ 
иккен. Колхозӑн икӗ ко^ьухӗ—Ивановпа Нико- 
лайӗвсем колхозӑн самӑй аван лашине шыва кӗрт- 
нӗ те—лаши шыва путнӑ имӗш. Лашана иртсе 
кайакан ҫынсемпе аран-аран туртса кӑларнӑ пул- 
нӑ. Ҫакӑн ҫинчен колхоз правленине пӗлтернӗ. 
Колхоз правленийе „чир“ тесе ветврача пӗлтер- 
нӗ. Ветврач колхоза килсе шыва путнӑ__ лашана 
„менингитпа* чирленӗ тесе йышӑннӑ. Йышӑннӑ 
та „об‘явлени—гарантин, ,менингит“ тесе ҫырса 
йалӑн пур кӗтесне те ҫырса ҫапнӑ. Ҫапла вара 
темиҫе ҫынран вӗсем манран ӗҫнӗ пек литр ҫурӑ, 
литр, ҫур литр ӗҫсе йулнӑ. Темлерен темле, ӗҫ 
пурне те паллӑ пулнӑ. Халӗ ӗҫе прокурор алли- 
не панӑ. Ман хамӑн та ҫав „об‘явление“ тесе 
ҫырни вырӑнне „хисеплӗ прокурор“, „Йӳҫкасси 
йалӗнче лаша чирӗ менингит пур“ тени вырӑн- 
не—„Йӳҫкасси йалӗнче лашана вӗлерекенсем, 
ҫынсене улталакансем пур* тесе, „итлеменнисе- 
не 100 тенкӗ штраф" тесе ҫырни вырӑнне— „ҫав 
ҫынсене ҫирӗп ответ тыттармала“ тесе ҫырас 
килсе кайрӗ.

Алекҫейӗв—Усман.

Вуланансен жалӑбисем
Капкӑн т ус!

Хосакассите {Трак р.) ӗнтӗ растратӑ хиҫ- 
ҫӑн 6 уӑӑх  итла. кооператив лавки^ мӑн ҫӑ- 
рапа питӗрӗнсе ларат. „Уҫҫи ҫухалнӑ“ пулас. 
Кам та пулин уҫҫине тупса сирӗн пата пирса  
паман-и? Пирса панӑ пулсан, м алалахи ,Кап- 
кӑнсене" ӑсатнӑ чухне парса йарсамчӗ.

ВАС. ИВАНШКОВ.

Капкӑнӑм!
Вирӑссен ҫакӑн пек ваттисен сӑмахӗ пур: 

„Улитӑ ларса килет, хӑҫан та пулсан килсе 
ҫитетех“. Епӗ ҫав килсе ҫитеймен Улитӑ мӗн- 
не хащччен пӗлменччӗ. Х а лӗ  пӗлтӗм ӗнтӗ. Вӑл  
—Ш упашкарти ӗҫҫиннисене турттарса ҫӳре- 
мели такҫи пулат. Х ула  совечӗ ҫиннисем шан- 
тарнӑ тӑрӑх, вӑл такҫи иртнӗ ҫуркуннех Шу- 
пашкара килмелеччӗ, анчах пайанччен те килей- 
мен-ха. ИВАНОВ.

Капкӑн ӑулт аш !

Йетӗрнери МТС-ран пирӗн учреждени бензин 
нихӑҫан та илмен. Ҫав нихӑҫан та илсе кур- 
ман бензиншӑн пирӗн учрежденийе МТС бухгал- 
тӗрӗсем 2 тенкӗ те 10 пус укҫа тӳлеттерес- 
шӗн. Вӗсем йанӑ556-мӗш номӗрлӗ отношенитӑ- 
рӑх, пирӗн вӑл укҫана октабӗр 25-мӗшӗччен тӳ- 
лемеле. Тӳлемесен... „в случае невиполнения в 
срок, дело будет направлено в Народний суд 
для принудшпельного взискания" тенӗ отноше- 
нинче. Судпа хӑратаҫҫӗ.

Епӗр хӑрасшӑн мар, мӗншӗн тесен хучӗ ҫине 
алпуснӑ директӑрпа бухгалтӗрӑн волокитӑ ну- 
май палӑрат вӑл хутпа вуласан.

ПОПОВ.
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Журнал хакӗ — 40 пус.

~Сан», ҫутеҫ комиссарначе рабстяикне, ҫак 'хаҫата тыттарам, Ан мак— в8я саншан асӑнмал^х пан£ Яапала вы» 
рӑиче пултӑр. „ .  „ ,  - *
— Асӑималӑх иулсаи ма хаҫатан, ҫене номерке мар, киввине паратан-хар
„-Ара хаҫатӑн ҫак номӗрӗнче РСФСР Ҫутӗҫ халӑх комиссярӗ хут пӗлмеинисемпе сахал пӗлекенсене 14 ҫултан 
луҫласа 50 ҫула ҫитиччен пурне те 1939 ҫултн майӑн !-мешчен хут вӗрентсе кӑларма хушни ҫкнчен пичетдесе 
кӑларнӑ


