
7 Апрель 1939 ҫул
„Чӑваш коммунӗ'' хаҫат кӑларать

—  1Иа асир Островский ҫырнӑ *Без вины виноватые* пьесӑри телейсӗр амӑшӗ 
рольне мниам та вылясшӑн мар?

— Мӗншӗн тссен пнрӗк ача амӑшӗсем пурге телейлӗ Вӑл роле выляма эянр пӗлес ҫук.



Ҫ Е Р П У Р Т
Мӗнрен калама пуҫлам-ши?,. Пуҫлам-ха пӗрех- 

хут пахчаран. Акӑ манӑн пахчара ҫӗрпӳрт пур. 
Ҫбрпӳрчб хӑй палӑрмасть те, ҫбрелле путса аннӑ. 
Крышши ҫеҫ ҫӗр ҫумӗнче тытӑнса тӑрать. Улӑмпа 
витнӗскер, тӑркӑшланса пӗтнӗ—ячӗ кӑна крыша. 
Мӑрйи тесен, мӑрйи те ҫук. Кӑмаки йӑлтах хура 
мунча кӑмаки пек.

Пирӗн ял ҫыннисем мана ҫапла каласа хӑра- 
татчӗҫ:

— Мӗн ҫав эсӗ, Федосья Петровна, унашкал 
ҫӗрӗк ҫбрпӳрте хӗрхенетӗн? Ҫӗнӗ пӳртре, аслӑ 
горнидӑсенчӗ пурӑнатӑн... Мӗн санӑн унта, ҫӗр- 
пӳртре, клад ҫук пуль-ске?

— Клачӗ,—тетӗп,—унта ҫукки ҫук пуль те, ан- 
чах ҫав ҫӗрпӳртре манӑн ҫур ӗмӗр иртнӗ-ҫке!

Ҫамрӑксем халь .мӗн пӗлеҫҫӗ ӗлӗкхи пурнӑҫ 
ҫинчен? Сахал пӗлеҫҫӗ. Ҫамрӑксене халь телейлӗ 
пулма ҫӑмӑл, Хӑшӗсем тата ҫитменнине мӑнаҫлан- 
са ҫӳреҫҫӗ, вӗҫкӗнленеҫҫӗ. Ун пек чухнеэпӗ ҫам- 
рӑк ачасене, хӗрсене пухатӑп та, вӗсене хамӑн 
ҫӗрпӳрте кӑтартма илсе пыратӑп.

— Акӑ,—тетӗп,—ҫӗр айне кӗрсе пӑхӑр, сирӗн 
аҫусемпе анӳсем ҫакнашкал шӑтӑксенче пурӑннӑ. 
Ни ӑшӑ, ни ҫутӑ курман. Астӑвӑр, ҫак шӑтӑкра 
пирӗн тӑхӑр чун пурӑннӑ. Выльӑх-чӗрлӗхрен—пӗр- 
тен-пӗр сысна кӑна пулнӑ. Ҫӑвӑрласан, вӑл та хӑ- 
йӗн ҫурисемпе унтах хӗл каҫнӑ.

Ачасем каялла тухаҫҫӗ те ун-кун пӑхкалаҫҫӗ, 
виле шӑтӑкӗнчен тухнӑ пек туйӑнать вӗсене, ҫын- 
,сем ӗлӗк ҫавӑн пек хӑйсен ӗмӗрӗсене мӗнле ӗмӗр- 
ленине нимӗнле те чухласа илеймеҫҫӗ.

Комсомолецсем манӑн ҫӗрпӳрте музей теҫҫӗ. 
Халӗ яла кирек кам килсенех: тӳрех ӑна ман му- 
зея кӑтартма илсе пыраҫҫӗ.

— Научнӑй енӗпе кирлӗ пулсан, пирӗн музея 
кӗрсе курӑр,—теҫҫӗ.

Вӑт, ҫак шӑтӑкран мана пирӗн ҫовет влаҫӗ ҫут- 
та илсе тухрӗ. Халӗ ӗнтӗ эпӗ ҫулран ҫулах ҫӳл- 
лӗрен те ҫӳле хӑпарса пыратӑп. Ҫулӗсем манӑн 
сахал мар, анчах эпӗ хамӑрӑн облӑҫра чи .малта 
пыракан доярка пулса тӑтӑм.

Ҫавӑнтах тата манӑн горницӑна чи пысӑк савӑ- 
нӑҫ пырса кӗчӗ: пирӗн правительство мана Мус- 
кава, колхозниксен пысӑк пухӑвне, выльӑх-чӗрлӗх 
ерчетес ӗҫ ҫинчен калаҫма чӗнсе илчӗ. Тӳрех ка- 
лас пулать, хӑрасах ӳкрӗм эпӗ. Мӗнле-ха, Мус- 
кавра специалистсе.м, пурнӑҫ пурӑнса курнӑ ака- 
демиксем сахалшим?—тесе шухӑшлатӑп. Вӗт, вӗ- 
сем выльӑх-чӗрлӗх ҫинчен пнтӗ те тӗплӗ пӗлеҫҫӗ 
пулӗ: выльӑх-чӗрлӗхе мӗнле апат кирлӗ, мӗнле 
пӑхмалла, ӑна наука тӑрӑх вӗсене пурте паллӑ.

Хайхи «скорӑй» ҫинелартӑм та Мускавах ҫитрӗм. 
Кремльре колхоз халӑхӗ ҫав тери нумай пухӑннӑ. 
Пире чи пысӑк зал уйӑрса панӑ. Пукансене йӑл- 
тах вырнаҫтарса тухнӑ, вӗҫӗ-хӗрри те курӑнмасть. 
Эпӗ пукан ҫине лартӑм та хамӑн пӗчӗк кӗнекене 
хӗврен туртса кӑлартӑ-м. Кӗнеки ҫине манӑн хамӑ- 
рӑн колхоз ферми ҫинчен йӑлтах ҫырса хунӑччӗ. 
Правительство манран ыйтас пулсан, кӗнеке тӑ- 
рӑх пӗтӗмпех каласа парӑп тесе, ҫӗрӗпех ҫырса 
ларнӑччӗ.

Пукан ҫинче ларнӑ ҫӗртех шухӑша кайнӑ та, 
илтетӗп—мана айӑкран тӗртеҫҫӗ, хушаматпа кӑш- 
кӑраҫҫӗ:

— Прохорова, Федосья Петровна!—теҫҫӗ.
Эпӗ нимӗн те ӑнланмастӑп: мӗн кирлӗ вӗсене 

манран? Унччен те пулмасть, хамӑрӑн делегаци- 
рен пӗри мана хӑлхаран пӑшӑлтатса калать:

— Кайсам, Петровна, кай! Хӗрлӗ сӗтел хушши- 
не кӗрсе лар. Пуху сана президиума суйлама кӑмӑл 
турӗ, тет.

Манӑн чун ура тупаннех ҫитрӗ. Мана ҫакнашкал 
вырӑна суйласси ҫинчен шухӑшламан та эпӗ. Рет- 
сем хушшипе пыратӑп, пӗтӗм халӑх ура ҫине 
тӑнӑ та мана алҫупать. Эпӗ картлашкасем тӑрӑх 
улӑхрӑм та ҫӳлӗ сӗтел патне пырса тӑтӑм, анчах 
мӗнле хӑпармаллине пӗлместӗп, мӗншӗн тесен 
сӗтелӗ ҫула пӳлсе илнӗ. Ни унталла, ни кунталла. 
Пӑхатӑп: Иосиф Виссарионович Сталин ман патал- 
ла пырать. Сӗтелне ҫапла аяккалла сиктерчӗ те, 
ман паталла аллине тӑсса, мана картлашка ҫине 
улӑхса тӑма пулӑшрӗ. Ҫав вӑхӑтрах хӑй ман ҫине 
пӑхса йӑвашшӑн кулать, паттӑрлатасшӑн пулса: 
ан хӑра, Федосья Петровна, эпӗ ника.ча та сана 
кӳрентерме памӑп, тенӗ пек туйӑнать.

Вара мана ҫав тери ҫӑмӑл пулса кайрӗ. Чунӑм 
та хӑйӗн вырӑнне вырнаҫса ларчӗ. Эпӗ ӑна хисеп- 
лӗн пуҫ тайрӑм...

Пӗр сехет иртсен шӑнкрав сасси мужиксене 
чӗлӗм туртма вӑхӑт ҫитни ҫинчен пӗлтерчӗ. Эпӗ 
чӗлӗм туртманскер, кайран никама та кансӗрле- 
мелле ан пултӑр тесе, хамӑн вырӑнтах ларса юл- 
тӑм. Ларатӑп, кӑштах шухӑша кайрӑм. Астуман 
та, ман ҫумма пӗр военнӑй начальник пырса лар- 
чӗ, орденсем ҫакнӑ. Мана ал парать.

— Ну, сывах-и, Федосья Петровна?—тет.
Эпӗ ун ҫине ҫаврӑнса пӑхрӑм та тӳрех палла- 

са илтӗ.м:
—Сывах-ха, Климент Ефремович,—тетӗп.
— Ну, мӗнле пурӑнатӑр? Ывӑлусем пирки 

тунсӑхланмастӑр-и? Аслӑ ывӑлу, Василий сирӗн 
пата ҫырусем ҫырать-и?—тет.

— Ятлама пултараймастӑп Ваҫҫӑна,—тетӗп.— 
Амӑшӗшӗн тӑрӑшать вӑл. Пирӗн границӑна сых- 
лать, совет влаҫӗ ӑна полковнике кӑларнӑ.

— Ну, иккӗмӗше, Михаил .мӗнле?—тесе ыйтать 
каллех Климент Ефремович.

— Мишӑна та ятлама пултараймастӑп,—тетӗп.— 
Прохоров Михайло капитана, танка пит те правур 
тыткалама пӗлнешӗн, орденпа наградӑлани ҫинчен 
хаҫатра ҫырнӑччӗ.

Хам ҫавӑнтах шухӑшлатӑп: „Батюшки, .мӗнле 
пӗлет-ха вӑл манӑн ывӑлсем ҫинчен? Манӑн ывӑл- 
сен ячӗсене те астӑвать?" —тетӗп.

Вӑл тата Федюшка ятлӑ кӗҫӗн ывӑлӑм ҫинчен 
те ыйтса пӗлчӗ. Лейтенант вӑл манӑн, ӑна самолет 
шанса панӑ, пӗлӗт ҫинче кайӑк пек выляса ҫӳрет.

— Савӑнатӑп ывӑлӑмсемшӗн, Климент Ефремо- 
вич,—тетӗп эпӗ.

Вӑл ӑшшӑн кулса илчӗ те калать:
— Вӗсене Совет влаҫӗ те юратать,—тет.
— Паллах,—тетӗп,—анчах йӑлӑхтарсах ҫитер- 

чӗҫ. Виҫҫӗшӗ те пӗр харӑсах хӑнана чӗнеҫҫӗ. 
Пыманшӑн вӑрҫаҫҫӗ. Хӑйсем ҫакна ниепле те 
ӑнланмаҫҫӗ: пӗри чи инҫетри Хӗвелтухӑҫӗнче 
пурӑнать, иккӗшӗ Киев хули патӗнче, Федюшка, 
хӑшкӑлтармӗш, Архангельск патне чи пӑрлӑ ҫӗре 
вӗҫсе кайнӑ. Ну, кам курнӑ-ха кунашкаллине:



ватӑла киле мана хӑнасем тӑрӑх ҫакнашкал инҫе 
ҫӗре ҫӳреме ҫӑмӑл-ивара? Кашнин патне ҫитсе 
пӗрре чей ларҫа ӗҫме те, ҫур ҫул ытла вӑхӑт кир- 
лӗ пулать! Йывӑр мана, Климент Ефремович,—те- 

•тӗп,—кунашкал географине ҫӗнтерме.
Климент Ефремович пуҫне сулчӗ: паллах, манӑн 

хута кӗчӗ пулас.
-  Да, чӑнах та кунтл мӗн те пулин шухӑшла- 

са тупас пулать, тет.
Унччен те пулмарӗ, каллех шӑнкӑрав сасси 

илтӗнчӗ. Эпӗ хамӑн ачасем ҫинчен шухӑша кай- 
рӑм. Куҫӑмсене ҫапла ал лаппипе витрӗм те, ма- 
нӑн юратнӑ ывӑлӑмсем ҫав тери уҫҫӑн умма тухса 
тӑчӗҫ. Пӗри тепринчен хитререх. Ҫӳлӗ те мат- 
турскерсем, виҫӗ тӑван, виҫӗ богатырь пек...

Илтетӗп, халӑх йӗри таврах шавлать. Пурте 
тӑчӗҫ. „Урра“ кӑшкӑраҫҫӗ. Эпӗ шухӑшсене сирсе 
ятӑм “Та, ура ҫине тӑтӑм. Пӑхатӑп зала: военнӑй- 
сем кӗчӗҫ делегацийӗпех. Пирӗн пата, колхоз- 
никсем патне Хӗрлӗ ҫартан салампа^килнӗ. Пурте 
маттурскерсем! Тӳрех трибуна патнелле харӑссӑн 
утса пычӗҫ.

Эпӗ сӗтел урлӑ пӑхрӑм та... Батюшки, мӗнле- 
ха эпӗ халӗ те тӑнт кӗме пултараймастӑп?—тесе 
шухӑшларӑм. Куҫӑмсене тутӑрпа шӑлкаласа илтӗм 
те, каллех пӑхрӑм—чӗтресех кайрӑм! Малта ма- 
нӑн Василий утса пырать.. Ун ҫумӗнчех малти 
ретре Мишӑпа Федюша... Чӑнах ҫавсемех! Эпӗ 
аллӑмсене вӗсем патнелле тӑсрӑм. Чупса кайӑт- 
тӑмччӗ. анчах манӑн урасем вырӑнтан тапранмаҫ- 
ҫӗ! Кӑшкӑрӑттӑмччӗ вӗсене, пырӑмра йӑлтах тип- 
се ларнӑ.

Курчӗҫ вӗсем мана... Ну, паллах, кбмандирсем 
вӗсем, ҫавӑнпа хӑйсене хытӑ тытмалла, хӑйсен 
ятне пӑсмалла мар. Тӑванна пулсан та вӗсен строй- 
ра ыталама юрамасть. Анчах куратӑп: Василин 
куҫӗсем тӗлӗнсе пӑхаҫҫӗ, Мишӑн тутисем чӗтреҫ- 
ҫӗ, Федюша... мӗскӗн, аллисене аялалла яшт тӑснӑ 
та тӑрать, анчах, хӑйӗн куҫӗсенчен куҫҫулӗ юхса 
анчӗ. Юхса анчӗ те вӑл унӑн орденӗ ҫине, хаклӑ 
йышши шӑрҫа пек йӑлтӑртатма тытӑнчӗ.

Унччен те пулмасть, председател, эпӗ виҫӗ ывӑ- 
лӑн, виҫӗ командирӑн амӑшӗ пулни ҫинчен пӗл- 
терчӗ. Сасартӑк тӑвӑллӑн алӑ ҫупма пуҫларӗҫ. 
Пӗтӗм президиумӗ ман еннелле ҫаврӑнса тӑчӗ. 
Сталин хӑй те мана ал ҫупса саламлать.

Ӑшӑ пулчӗ мана. Пуҫ ҫинчен тутӑра сӳсе пӑ- 
рахрӑм. Хам та пӗлместӗп, таҫтан ман ӑшра кӑ- 
мӑл ҫӗкленсе кайрӗ. Хамӑн ывӑлӑмсемшӗн савӑнса 
кайрӑм. Сӑмах калассӑм килчӗ—вӑт ӑҫта ҫитрӗм! 
Улӑхса тӑтӑм та эпӗ ҫӳлӗ трибуна ҫине, йӗри-тав- 
ра ҫаврӑнса пӑхрӑм, анчах... мӗн каламаллине 
пӗлместӗп. Намӑс!.. сасартӑк хамӑн музей ҫинчен 
аса илтӗм. Вара сӑмаххи хӑех юхма пуҫларӗ.

— Вӑт, эсир саламлатӑр мана, — тетӗп. — Ку 
маншӑн пит те илӗртӳллӗ... Хӗпӗртенипе куҫҫуль 
тухать. Чи начар ҫын пулнӑ эпӗ. Хӗрӗх ҫул хуш- 
ши ҫӗр шӑтӑкӗнче ӑман пек пурӑннӑшӑн тӗттӗм 
Федосья тетчӗҫ мана. Чухӑн пулнӑ пирки кун 
ҫуттине курӑнма та намӑсчӗ... тӑмана пек ҫӗрле 
курӑк ҫине тухса лараттӑм. Пурӑнӑҫӑм йывӑрри 
ҫинчен ҫывӑх тусӑма каласа панӑ пек, ачаш ҫи- 
ле кӑна каласа параттӑм... мӗн чухлӗ кулянни- 
не, мӗн чухлӗ куҫҫуль юхтарнине тӗттӗм ҫӗрсен- 
че ҫӑлтӑрсем кӑна пӗлетчӗҫ. Ҫав куҫҫульсене пӗр 
ҫӗре пухас пулсан, манӑн пӗтӗм ҫӗрпӳрте те шӑ- 
нӑҫмӗ... мӗншӗн-ха манӑн хамӑн телейшӗн савӑ- 
нас мар? Пирӗн пек ҫынна тата пӗтӗм совет ха- 
лӑхне лайӑх пурнӑҫ панӑшӑн мӗнле-ха тӑван Со- 
вет влаҫне спасибӑ калас мар? Халӗ пире шӑтӑ- 
ка хӑваласа кӗртеймӗн. Ҫук, парӑнмастпӑр! Ан- 
чах камӑн алли пирӗн телейлӗ пурнӑҫ патнелле 
кармашмасӑр тӑраймасть, вӗсене валли акӑ пи- 
рӗн ывӑлсем пур, вӗсем тӑшмансене шӑлӗсенчен 
парсан, лешсем хӑйсен шӑммисене те пуҫ- 
тараймӗҫ!..

Пуху пӗтсен эпӗ хамӑн ачасене тытса ыталарӑм. 
Вӗсене, виҫҫӗшне те Мускава орденсемпе награ- 
дӑлама чӗнсе илнӗ иккен. Эпӗ вӗсене хамӑн чӗре 
ҫумне лӑпчӑтрӑм. Пирӗн пата Климент Ефремович 
пырса тӑчӗ, манӑн ачасене алӑ тытса сывлӑх сун- 
чӗ. Ман ҫинелле пӑхса кулать.

— Ну, Федосья Петровна, мӗнле-ха эпир, геогра- 
фипе май турӑмӑр-и?—тет.

Эпӗ хайхи йӑлтах хӑйса ҫитрӗм. Ӑҫтан кӑна сӑ- 
махсем тупӑнчӗҫ!

— Эпир сирӗнпе, Климент Ефремович, геогра- 
фипе кӑна мар, кирек мӗнле историпе те отличнӑ 
ӗҫ кӑларӑпӑр!—терӗм.

Н. Хорьков.

Пирӗн паноптикум

Ҫ арӑк ак сан  ҫа р ӑ к  ш ӑтм алл а Я сл ӑ  
Ҫ ӗр п ӳел ӗн ч и  (К о и со м о л ь ск и й  р.) 
„К ультура" к о л х о з  ф ер и и н ч и  сы с- 
н асен  ти р ӗ ҫи н ч е  (сы сн а сем  й ӑлтах  

пы л чӑкл анса х у р а л са  кайнӑ).

Лв А тӑл тӑр ӑх  п ӗр  п а р о х о д  каять, 
И льинка л ар м ар ӗ— Д р ев п р о м со ю з  
п а р о х о д п а  я и а  х а т ӗр л еи ел л и  катка- 
п и ч ӗк есем п е у р а п а -ҫ у н а с е н е  т уса  
к ӑ л а р а с  плана тул тар м ан н и н е п ӗл н ӗ  

п ул м ал ла.

П антӗкри (Х ӗрлӗ Ч утай р.) п р ои ы с-  
л а  эр т ел ӗн  д и сц и п л и н ӑн а  т ӗр ек -  
л е т е с  ӗ ҫ ӗ  ҫи н е  кӑм па ш ӑтса  л ар н ӑ . 
(325 члентан ап р ел ь  у й ӑ х ӗн ч е  про- 
и зв о д ст в ӑ р а  п у р ӗ  т е  4 ҫы н ҫ е ҫ  

ӗҫ л ен ӗ ).
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      V/

Т Е Л Е И
Район хулинчен пӗр вунпилӗк ҫухрӑм кайсан, 

Матви Микули лашн сасартӑк тап! тӑчӗ те пуҫне 
ҫӳлелле йӑтса хартлатса нлчӗ. Матви М и к у л и ;

— Ну!.. Мӗнле вара халех ывӑнмалла, — тесе 
тилхепипе шарт! тутарчӗ лаша кунарчи тӑрӑх.

Лаша вырӑнтан та тапранмарӗ. Вара Матви 
Микули, ку ман лаша капла мӗнрен хӑрарӗ-ши 
тесе, ҫуна ҫинчен анса лаша умне тухса пӑхрӗ. 
Инҫере мар, ҫул хӗрриичех, шурӑ юр ҫинче хура 
тӗмеске курӑнать. Кашкӑр мар-ши ку, тесе: 
„Ор-йох!“ терӗ Микула. Ҫук, хура тӗмеске- 
нӗн вырӑнтан хусканасси пулмарӗ. Вара Матви 
Микули лашине ятлаҫса нлчӗ те чӗлпӗрӗнчен тыт- 
са хура тӗмеске тӗлне ҫитеччен ҫавӑтса нычӗ. 
Мӗн шуйттанӗ ку? тесе хайхи хура тӗмеске ҫине 
шӑрнӑк ҫутса нӑхрӗ,

— Ак тамаша! -терӗ вӑл сулӑнчӑкра пӗр тулли 
мишук выртнине курса. Матви Микули хӑйӗн 
шухӑшӗпе: ку тулли мишук хулана тырӑ леҫме 
каякансен ӳксе юлнӑ пулӗ, тесе илчӗ. -Мӗнле 
йӑтса хурӑп эп ӑна. Тем пек йывӑр пулсан та 
тупнӑ япалана нлсе хумасӑр ҫаплипех пӑрахса 
хӑвармӑп. Ҫӗрӗпе кӗрешем те йӑтса хурса киле 
илсе каятӑпах, тссе хӑйне хӑй мӑкӑртатса илчӗ.

Анчах ку мишук пысӑк пулнӑ пулин те, Матви 
Микули шутланӑ пек пысӑк вӑй кирлӗ пулман, 
унта мӗнпурӗ те нкӗ пӑтран мала пулман. Мишу- 
ка вӑл, ларма лайӑх пултӑр тесе, хӑйӗн айне ҫӳ- 
на ҫнне йӑтса хучӗ те лашана уҫҫӑн хӑваларӗ.

Ҫул ҫинче чӑтаймасӑр мишукра мӗн япала 
пулчӗ-ши ку, тесе аллипе ун тулашӗнчен хыпа- 
ласа пӑхрӗ те, унта атӑ-нушмак таварӗсем темӗн 
чухлине пӗлчӗ.

Матви Микули ҫавтери хӗпӗртесе кайрӗ. Каҫ- 
XII апата кӗтсе выҫса кайнӑ хырӑмӗ те тӑранса 
ларчӗ.

Ну, тупрӑм та тупрӑм... миҫе ҫӗр тенкӗлӗх-ши 
кунта?—текелесе ҫул тӑршшипех каласа пычӗ.

Ирхине Матви Микули ҫул ҫинче пӗр мишук 
хаклӑ тавар тупни ҫинчен арӑмне каласа пачӗ.

— Ну, старикӗм, ытла та эсӗ телейлӗ ҫын. Эпӗ 
санӑн телей ҫук пулӗ тесе, авӑ мӗн чул телей,— 
тӗлӗнчӗ унӑн арӑмӗ, мишукри атӑ пушмак таварӗ- 
сене пӑхса.

Хӗпӗртенипеле Матви Микулине арӑмӗ кӗҫ ан- 
чах чуптуса илмерӗ.

— Килте пур-и, колхозниксен пуххине пуҫта- 
рӑнмалла,—тенӗ сасӑ пулчӗ урамран.

— - Халех пыратпӑр, юрӗ,—терӗ арӑмӗ хӗпӗрте- 
нӗ сассипе.

Ҫак вӑхӑтра Матвн Микули пухӑва кайма 
хатӗрленчӗ. Тухса утас умӗн ҫак тупнӑ япаласем 
ҫине чылайччен нӑхса темӗскер ҫинчен шухӑша 
кайса тӑчӗ. Унтан пухӑва тухса утрӗ. Упӑшки 
пухӑва тухса кайсан Матви Микули арӑмӗ хӑйӗн 
уринчи кивӗ, пӗрене пек хытса ларнӑ аттине 
хывса маччаналла ывӑтрӗ те, хавасланса мишук- 
ран чи чипер аттине суйласа илсе тӑхӑнса ячӗ. 
Унтан кремпа сӗрсе ҫап ҫутӑ тасатса ҫутӑлтарчӗ. 
Юлашки таварӗсене хӑйӗн пысӑк симӗс арчине 
пуҫтарса хучӗ.

Уптан урара ҫӗпӗ атӑ ыайӗпе хӗр чухне тӑхӑн- 
нӑ хура халатне тӑхӑнса ячӗ, пуҫне ҫӳлелле вӗр- 
ҫӗн тутӑр ҫыхрӗ те пӳртре кайла-малла утса 
ҫӳреме пуҫларӗ.

Матви Микули нухуран таврӑнсан кӑнтӑрлахи 
апат хатӗрлеме хушрӗ. Арӑмӗ, упӑшки пысӑк 
телейлӗ пулнӑ пирки, хӗпӗртенипе упӑшки вэлли 
сӗтел ҫине тутлӑ апат-ҫимӗҫ кӑларса лартса тул- 
тарчӗ.

— Чим-ха, арӑм, ӑҫта ха вара, тупнӑ мишук 
курӑнмасть,--- терӗ Матви Микули.

Арчама пуҫтарса хутӑм,- терӗ арӑмӗ.
— Арчаран кӑларса пар-ха эппин, -  терӗ Матви 

Микули.
— Мӗн халӗ тата унпа чӑрманас, малтан апат- 

не ҫи-ха тӑраниччен. Кайран та пӑхма вӑхӑт пур, 
килти япала ниҫта та тармасть,—терӗ арӑмӗ.

Микула итлемсре. Арӑмӗн арчаран кӑларса па 
маллах пулчӗ.

— Пӗр мӑшӑрӗ тата ӑҫта кайса кӗнӗг’—терӗ 
Микула, арӑмӗн уринчине асӑрхамасӑр.

— И! Ӑна паҫӑрах тӑхӑнса ятӑм,—терӗ арӑмӗ 
аттине кӑтартса.

-- Часрах хывса хунӑ пултӑр, ха, вӑл мӗнле...
—• Пӑх-ха эс ӑна, калаҫать, праҫник кун анчах 

тӑхӑнмалла-и вара?
— Каланӑ сана, халех хывса хур тесе...
— Пӑх-ха эс ӑна, калаҫать, тупнӑ япаларан .мӗн 

хӑрамалли пур, вӑл хамӑрӑн пулчӗ. Эс ӑна вӑрла- 
ман вӗт.

-- Хыватни тетӗп, а?...
— Мӗншӗн эп ӑна хыватӑп.
— Эсӗ апла пулсан, эпӗ тата вӑйпа хывса 

илетӗп,—терӗ те Микула вӑр-вар ик аллипе урари 
атӑран ярса илчӗ.

— Мӗншӗн вара ман урари атта эс хывасшӑн 
пултӑн? Мӗнрен эп сана килӗшмерӗм. Кала-ха 
ҫавна, кала?—тесе ыйтрӗ арӑмӗ аттине хӑех хыв- 
са парса.

.— Эпӗ ку тупнӑ япаласене леҫсе паратӑп.
— Ӑҫта?
— Ӑҫтине хам пӗлетӗп.
— Ухмах, ухмах!... тупнӑ япалана кам нарать! 

Телей пулнӑран тупнӑ.
Вӑт пыр та калаҫ ҫавӑнпа. ,Телей“. Телей мар 

вӑл, вӑрлани пулчӗ, акӑ мӗн,—терӗ Микула арӑмне. 
Татах вӑл темскер каласшӑнччӗ арӑмне, анчах 
арӑмӗ сӑмаха вӗҫне ҫитиччен каласа пӗтерме 
памарӗ.

- Вӑрланӑ?! Кравул!... халех ҫапГарса пӑрахатӑп. 
е тӗрмене хуптаратӑп! Упӑшка вӑрӑ ман! Вӑрӑ 
туса килчӗ!-тесе  кӑшкӑрса ячӗ.

Матви Микули; пӗрре ҫӗтӗлсе кайнӑ арӑма часах 
ӳкӗте кӗртеймӗн, — тесе хай мишука йӑтрӗ те 
тухса кайрӗ.

— Милини килсе тытаччен ӑҫта та пулин кай- 
са пытарас терӗ ӗнтӗ. Ах мур мӗн хӑтланса кил- 
чӗ вӑл. Таҫтан вӑрласа килнӗ пулсан, пуҫ кайрӗ 
ку шуйттанпа. Хӑй тупрӑм тесе суять. Кӑна пӗл- 
нӗ пулсан, паҫӑрах милици патне чупас мӗн! Вӑт 
мур илешшӗ, хама та тӗрмене пӗрлех хуптарать.— 
Ҫапла сӑмахсемпе ахлата-ахлата, пӳртре нны ту- 
ма пӗлмесӗр, кайла-малла утса ҫӳрет.



— Ӑҫталла уттарчӗ халӗ вйл,—тӗсе чӳречерен 
пӑхрӗ те, упашки ялсовет урамнелле тапаланса 
утса пынине курчӗ.

— Тӑитан тухса кайнӑ ку ман упӑшка. Ялсовет 
'тӗлне тухсан ку япаласемпе тӳрех ӑна ярса ты-
таҫҫӗ,— терӗ Матви Микулн арӑмӗ, „пысӑк те- 
лейрен“ пысӑк хунхӑ тухса кайнипе.

Пӳртре ларсан-ларсан тӳсеймерӗ.—Ӑҫталла тух- 
са ҫухалчӗ-ши ку упӑшка?—тесе урама тухса 
пӑхре. Ялсовет урамӗпе килекен Петр комсомо- 
леца курсан: ■

— Ман упӑшка ӑҫталла кайрӗ, курмарӑн-и?— 
терӗ.

— Куртӑм, куртӑм. Мат1ур вара вӑл -тупнӑ 
япаласене ялсовет аллине пачӗ. Пин тенкӗлӗх 
атӑ тайарӗ, терӗ.

Пӑртак лӑпланчӗ Микула арӑмӗ ҫак сӑмахсене 
илтсен. Мӗнле вӑл капла пулчӗ? Вӑрлани пулать- 
ҫке ку, тере вӗт вӑл мана, тесе пӳрте кӗрсе 
кайрӗ вӑл. Нумай вӑхӑт иртмерӗ, Матви Микули 
ялсоветӗнчен таврӑнчӗ.

— Леҫсе па’ӑм, пнн тенкӗлӗх вӗт, —терӗ.
.— Вӑрланӑ япалана-и?--ыйтре арӑмӗ.
— Паҫӑр эс мана сӑмаха каласа пӗтерме па- 

марӑн—кӑшкӑрсӑ ятӑн.
— Ирӗк паратӑп, каласа пӗтер,—терӗ арӑмӗ. — 

Эпӗ сана тупнӑ япалана каялла тавӑрса па- 
масан, вӑрланӑ пекех пулать вӑл тесшӗнччӗ...

— Тупрӑн пулсассӑн мӗн тесе леҫсе патӑн та- 
та. Спасибӑшӑн и? Спасибӑпа кукӑль тумалля мар 
вӗт. Ҫветуя тухас тесен, турра ӗненместӗп тетӗн. 
Мӗншӗн леҫсе патӑн-ха, мӗншӗн? Телейна санне 
йытӑ ҫисе кайрӗ.

- Телей, телей тетӗн! Телей мӗнне пӗлетӗн-и? 
Елӗк ялта кулаксем, пупсем, помещиксем ӗҫлеме-. 
сӗрех ӗҫхалӑх тарӗпе ыр курса пурӑнчӗҫ. Халӗ 
хамӑр пурлӑхпа хамӑр хуҫа Мӗн чухлӗ ӗҫлетӗн, 
ҫавӑн чухлӗ илетӗн. Ҫакӑ телей мар-им вара?

Ӗлӗк темӗн чухлӗ ӗҫлесен те выҫӑ ларнӑ. Халӗ 
мӗнле? Иксӗмӗр 800 ӗҫкунӗ, 8 килограмшар тырӑ
1.250 тенкӗ укҫан... Ӑка вӑл телей ӑҫта пулчӗ! 
Телей _ҫул ҫинче йӑванса вырт.масть, эпир ӑна 
кӗрешӳре ҫанӑҫса илнӗ. Нлӗк эпир ҫавӑн чухлӗ 
ӗҫлесе илме пултарнӑ-н? Ҫук. Мӗншӗи тесен ха- 
лӗ харам пырсем ҫук. Халӗ шухӑшласа пӑх-ха: 
камӑн ҫул ҫнпе ҫавӑн чухлӗ тавар ӳксе юлма 
пултарнӑ? Лавкаҫ Ентрин мар... ӗҫҫыннин. Ҫакна 
шутласа илтӗм те, тупнӑ япалана ялсовета леҫсе 
патӑм.^ камӑн ҫухалнӑ, ҫавна тупса паччӗр, терӗм.

--  Ӗҫсе супнӑ пулӗ те, лавне пӑхаймасӑр, ҫул 
ҫинч'е ӳкерсе хӑварнӑ. Уншӑи кам айӑплӑ?—терӗ 
арӑмӗ.

— Апла пулсан сан шухӑшупола ҫул ҫинче 
ӳсӗр выртакан ҫынӑнне кгӗпи-йӗ.мне хывса илсен 
те ним те мар,—тесе куҫӗпе арӑмӗ ҫине чӑрр пӑх- 
са илчӗ.' Унтан хыҫлӑ пукан ҫине ларса кӑсйинчен 
пӑхӑр чӗлӗм кӑларчӗ те, тапак тултарса чӗртсе 
ячӗ.

-  Тушэӑ ячӗпе хӑть пӗр .мӑшӑрне илсе юлмаллач- 
чӗ, а эсӗ пур, пусмӑрласах хывса илтӗн.

— Хамӑрӑнне ӑҫта чикӗпӗр. Ытах сана кирлӗ 
пулсан, на сана 200 тенкӗ, халех лавкана кайса 
илсе кил,—терӗ Микула арӑмне.

Микула арӑмӗ йӑпӑр-япӑр тапранчӗ тӗ лавка- 
налла йӑкӑртатрӗ анчах. Ку вӑхӑтра лавкана 
таварсем нумай килнӗччӗ. Пӗр-ик сехетрен Матви 
Микули арӑмӗ .пӗр ҫӗклем ҫитец, тенӗр мӑшӑр 
атӑ илнӗ те тапаланса йӑтса килег.

— Чӑнах, старик, пустуй эпӗ паҫӑр атӑ хывас- 
шӑн мар вӑрҫса тӑнӑ. Пире хамӑрӑнах ҫитет. Ку 
тупнӑ япалясене халӗ пулсан хам кайса памалла,— 
терӗ, анчах илнӗ ҫӗнӗ атта тӑхӑнса пӑхса.

— Хе-хе-хе-хе!--кулса ячӗ Микула.—Паҫӑр хи- 
рӗҫсе тӑтӑн!

— Паҫӑрхине ан асӑн, Авалхилле шухӑшлянӑ. 
Ӑс ҫитеймен,—терӗ арӑмӗ ӑшшӑн кулса.

А. Сорокин.

Ҫул ҫинче
Каҫ пулса килнине кура ман лавҫӑ лашине хы- 

тӑрах хӑвалама пуҫларӗ. Лампӑ ҫутнӑ вӑхӑтра Ҫӗр- 
пӳ районӗнчи Кӗҫтемӗр ялне ҫитсе кӗтӗмӗр. Са- 
сартӑк пӗр ҫуртра темӗн ҫӗмӗрнӗ сасса илтсен 
лавҫӑ лашине чарчӗ.

— Итле-ха, юлташ,—терӗ вӑл .—Ҫӗр варринчех 
мӗн ҫӗмӗреҫҫӗ унта? Вӑрӑсем мар-ши?—Лавҫӑ ура- 
па ҫинчен анса чӳрече патне чупса пычӗ, кантӑк- 
ран темӗн сӑнама пуҫларӗ вӑл.—Вӑрӑсемех пулас!

— Чарӑнӑр-ха, граждӑнсем! Шкафа ватса мӗн 
тӑватӑр эсир?—ыйтрӑмӑр эпир шала кӗрсе.

— Пирӗн вулав ҫург пуҫлӑхӗ Макҫӑм Якӑлч 
нихҫан та вулав ҫуртне пухӑнакан, колхозниксене 
хаҫат-журналсем вулаттармасть, куллен килсе тӑ- 
ракан хаҫатсене шкафрах питӗрсе уСрать. Хӑй ву- 
лав ҫуртне ҫӳремен пирки, эпир яланах кӗнекесен 
шкафне уҫса тӗрлӗ хаҫат-журналсем вулатпӑр. Акӑ 
колхозӑн вӗрҫӗнӗ радио та нимӗн шарламасӑрах 
ларать.

-—Апла иккен,—терӗмӗр те Мӑн Кӗҫтемӗр кол- 
хозникӗсемпе сывпуллашса уйрӑлтӑмӑр.

Кӗҫтук Ензер.

Ятӑпа

Ватти (таш.часа): ,Пбч?к пуҫлЯ ҫӑпата
Пусас ҫСре пусагмасть...' 

К уранансен чен: —А ҫӑпати ҫук та, атлпа мӑи



УХМАХА ЮЛНЛ ТУРА
(Х а л й х  ю м а хӗ )

Пӗр ялта Иван ятлӑ тӑлӑх ача пурӑннӑ. Ҫав 
Иван темӗнле тӑрӑшса ӗҫлесен те, хӑйне тӑран- 
малӑх тырӑ туса илеймен. Е ун тыррине калча 
вӑхӑтӗнчех хурт ҫисе янӑ, е вырма тухас умӗн 
ун анине пӑр ҫапса кайнӑ. Ҫапла, Иван нуши хӑ- 
йӗнчен малта пынӑ.

Ҫав вӑхӑтрах Иван анипе юнашар Емелен пу- 
янӑн ани ҫинче тырӑ ҫав тери ӑнӑҫлӑн, ҫӗлен шу- 
са кӗмелле мар сӗрӗшсе пулнӑ. Хурт та ҫимен, 
пӑр та ҫапман.

Ҫакна кура Иван турӑ ҫине ҫав тери ҫиленнӗ.
— Вӑт, мур илешшӗ! Эпӗ ун пӑрушне пусман 

вӗт-ха. Ма ман тырра кураймасть вӑл! — тесе 
вӑрҫнӑ вӑл.

Пӗрре ҫав шухӑшпах, тырри те сахалран, те- 
лей шырама тухса кайнӑ Иван.

Кайсан-кайсан пӗр вӑрмана кӗнӗ те, хайхи пӗр 
пӗчӗкҫеҫ ҫурт ларнине курнӑ.

— Мӗн пулать те мӗн килет, кӗретӗп ҫак ҫур- 
та,—тенӗ вӑл.

Чӑнах та ҫитсе кӗнӗ хайхи Иван. Пӳртре пӗр 
пӗркеленнӗ пит-куҫлӑ шӗвӗр сухаллӑ старикпе 
пӗрле Иванпа тантӑш ҫамрӑк апат ҫисе ларнӑ.

— Апат тутлӑ пултӑр,—тенӗ Иван.
— Тав ырӑ сӑмахна, кил ҫиме,—тенӗ шӗвӗр 

сухалли.
— Ларма ларӑп та, апатӑр сахал вӗт,—тенӗ 

йӗкӗт.
— Кил, лар1 Кунта пин ҫынна та ҫитӗ,—тенӗ те- 

пӗр хут сухал.
Иван ҫиме ларсан чӑнах та мӗн чухлӗ ҫинӗ,— 

апат ҫавӑн чухлӗ нумайланса рынине курнӑ. Вара 
вӑл ҫав хушӑрах хӑйӗн тырри ӑнса пулманни 
ҫинчен. каласа панӑ.

— Сан тырру ӗмӗрне те ҫиме ҫитмелӗх пулас 
ҫук,—тенӗ шӗвӗр шур сухал,—эпӗ хам турӑ пу- 
латӑп...

— Мӗншӗн?—тесе ыйтнӑ Иван.
— Эсӗ мана ӗненместӗн,—тенӗ леш.
Ҫав вӑхӑтра кӑшт куҫ хӗссе илнӗ Иван тан- 

тӑшӗ.
— Ничево,—тенӗ вӑл Ивана ӑсатма тухсан,— 

сӳтӗлнӗ ӗнтӗ вӑл, кикен ҫинӗ пек антӑранӑ. Ӗҫ 
хамӑртах пулӗ,—тесе сывпуллашнӑ.

Тепӗр ҫулхине Иванӑн тырри калама ҫук вӑйлӑ 
пулнӑ. Хӑмӑлӗ—хӑмӑш пек, пучахӗ—чакан пек, 
пӗрчисем —пӑрҫа пек. Ҫурла чиксе, ҫурла уҫмал- 
ла мар.

Вырма тухас умӗн турӑпа Иван тантӑшӗ (унпа 
апат ҫисе ларакан ҫамрӑк) тырӑсем пӑхса ҫӳреме 
тухнӑ. Иван ани тӗлне ҫитсен хайхи турӑ:

— Кам тырри ку ҫав тери ӑнса пулнӑ?—тесе 
ыйтнӑ.

— Иванӑн,—тенӗ ҫамрӑкӗ.

— Апла пулсан виҫ кунтан пӑр ҫаптаратӑп,— 
тенӗ турӑ,

Ҫак сӑмаха тантӑшӗ пӗр самантрах Ивана ҫит- 
се систернӗ: Иван юлташӗ пӗлтернӗ тӑрӑх, хӑйӗн 
ытарма ҫук хумханса ларакан тыррине Емелен 
пуяна сутса янӑ. Турӑ ӑна-кӑна пӗлмен мӗн, Иван 
сутнӑ пуян анине пӗтӗмӗшпех пӑр ҫаптарса тул- 
ласа тӑкнӑ. Вӑхӑт нумаях та иртмен, турӑпа хай- 
хи ҫамрӑк каллех уй-хир тӑрӑх тухнӑ.

— Куртӑна, хайхи Иван анине? Пӗр сы вӑ /1учах 
та юлман вӗт,—тенӗ турӑ. Хӑй кӑвак сухалне 
чӗтретсе: лӗх-лӗх-лӗх! кулнӑ.

— Кулма кулатӑн та-ха ес, мучи,—тенӗ ҫамрӑ- 
кӗ,—вӑл хӑйӗн анине Емелен пуяна сутнӑ вӗт.

— Апла пулсан тата вӑйлӑрах ҫитӗнсе ларӗ 
вӑл,—тенӗ турӑ.

Леш ҫамрӑк ҫакна та систернӗ Ивана. Иван 
хайхи пӑр тулласа кайнӑ анине йӳнӗ хакпах пу- 
янран кайалла илнӗ. Иванӑн тырри чӑнах та те- 
пӗр хут ҫитӗнсе ларнӑ. Вӑл ӑна лайӑх вырса ил- 
се, хӑйӗн итемӗ ҫине кӗртсе пысӑк капансем ту- 
са лартнӑ. Ҫав вӑхӑталла турӑпа ҫамрӑк хайхи 
хресченсен пахчисенчи капансене пӑхма тухнӑ 
мӗн. Ҫӳресен-ҫӳресен хайхисем Иван пахчине те 
ҫитнӗ.

— Ку кам капанӗ?—тесе ыйтать, тет турӑ ка- 
пан ҫинелле кармашса пӑхса.

— Ку, Иван капанӗ,—тет ҫамрӑкӗ.
— Апла пулоан унӑн сарӑмӗнчен те виҫшер 

пӑт ҫеҫ тухтӑр,—тесе ылханчӗ тет турӑ.
Иван тантӑшӗ ҫак хыпара та пӗлтерет юлташ- 

не. Иван кашни сарӑмӗ ҫине виҫшер кӗлте ҫеҫ 
сарса, темиҫе ҫӗр пӑт тӗш тырӑ ҫапса илет, тем 
пысӑкӗш кӗлете лӑках тырӑ хывса тултарать.

Турӑ каллех смотра тухма шухӑшланӑ. Иван 
кӗлечӗ патне ҫитсен;

— Кам тырри ку, ҫав тери нумай?—тесе ыйтнӑ 
вӑл ҫамрӑкран

— Иванӑн! Вӑл сарӑмне виҫшер кӗлте сарса 
кӗлте пуҫне пӗрер пӑт илнӗ,—тенӗ ҫамрӑкӗ.

— Аҫа ҫаптаратӑп!—тенӗтурӑ, ҫилленсе.
Иван юлташӗ ҫак хыпара та вӑхӑтра пӗлтернӗ 

тантӑшне. Лешӗ кӗлет айне тарӑн шӑтӑк алтса, 
пӗтӗм тыррине ҫавӑнта тултарнӑ. Вӑхӑт нумаях 
та иртмен, Иван кӗлетне чӑнах та аҫа ҫапса ҫун- 
тарса янӑ. Иван ик-виҫ кунтанах тем пысӑкӗш 
ҫӗнӗ кӗлет туса, тыррине ҫавӑнта вырнаҫтарса 
хунӑ.

Турӑ тырӑсем пӑхма тухсан, Иван кӗлетне те 
ҫитет. Шарт! ҫапать пӗҫҫине—аҫа ҫапсан та ҫун'»- 
масть мӗн ку Иван телейӗ,—тет вӑл юлаш- 
кинчен.

В, Бараев ҫырса илнӗ.
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Вырӑнти промышленность ӗҫне ертсе пыраканӑн 
ачи

Аҫуна хывман эс, пӗр май йывӑҫ тӑрнелле тӗренетӗн.
—  Ш ӑхлич тума турат касатӑп. Аттене хывнӑ пулсан, ман ҫав шӑхличе Мускавран илсе 

килессе кӗтмеллеччӗ. Эпӗ хам тӑватӑп.

Ы Й Т у С Е М
Ишлей районӗнчи ,Автан“ колхоз ҫумӗнчи 

Осоавиахим организаци председатӗлӗ П. Петров 
юлташ! Эсӗ ҫулталӑк хушшинче членсене пухса 
пӗр собрани те туса ирттер.мен, член укҫи пухман, 
противогазсене ҫухатса пӗтернӗ, Ыйӑх чӑпти пу- 
шӑ юласран хӑратни мӗн? (А. Гаврилов).

Вӑрмар районӗнчи ,Ямбай“ колхоз ӗнисене 
пӑхакан Убаров Петр! Кала-ха: ӗнесене памалли

посыпкӑран алласа юлнӑ ҫӑнӑхран пӗҫернӗ кӗсел 
тутлӑ-и? Кӗсел ҫисе йӑлӑхмарӑн-и?

Чуманкасси ялсоветӗнчи (Сӗнтӗр р.) колхоз 
ферми пуҫлӑхӗ С. Морозов юлташ! Сирӗн фер- 
мӑра сыснасем-и е йӗкехӳресем нумайрах-и? Сысна 
фермипе юнашарах йӗкехӳре ферми уҫма шут- 
ламан-и эсӗ?



М Ӑ Р Ъ  Е
Хура тугӑр ҫыхнӑ пнке нӳртумӗнчен тухса:
— Михал!. -тесе кӑшкӑрса йыхӑрчӗ тулалла.
— Мӗ-ӗь!— нлтенчӗ ҫннҫе сасӑ сарай хыҫӗнчен.
— Вут хутмалла!
— Атге!—тесе чӗнчӗ хайхи ҫинҫе сасӑ кӑшкӑрса.
— Мӗ-ӗн! — терӗ ҫӑрарах сасӑ анкартинчен.
— Вут хутмалла. Вася ӑҫга?
— Ва-аҫук!
—■ Мӗн!

. — Вут хутмаллз!
Инке пӳрте кӗрсе ҫухалчӗ. Кеҫех пӳрг патне 

ҫӑмӑл пинжак тӑхӑннӑ ҫын чупса пычӗ. Ун хыҫ- 
ҫӑн икӗ пысӑках мар ача вашкӑпса ҫитрӗҫ.

— Хавӑр вырӑнна йышӑнӑр! — командӑ пачӗ 
пшшаклн вӗсене.

Ачасе.м пӳрт умӗпчи т)хма-кӗме тунӑ картлаш- 
ка ҫине пырса тӑчӗҫ, ашшӗ урамра юлчӗ.

— Хутас и? — чӳречерен пуҫне кӑларса ыйтрӗ 
инке.

— Яра пар,—-терӗ пинжак тӑхӑннӑ ҫык, ҫерем 
ҫине ларчӗ те кӑмака мӑръи ҫине пӑхма тытӑн- 
чӗ вӑл.

Кӗҫех мӑръереи кӑвак тӗтӗм туха пуҫларӗ.
— Петька, асӑрха! — хараса кӑшкӑрчӗ ҫерем 

ҫинче ларакан пинжаклӑ ҫын.
— Асӑрхатпӑр, атге! — систерчӗ Петька, кры- 

ша айӗнче пӗчӗ.к чӳречерен пуҫнӗ кӑтартса.
Пускилтен кӑҫат тӑхӑнса янӑ асагте тухрӗ.

Мӗн муталанатӑр?
— Вут хутатпӑр,— ӑнлантарчӗ пннжак тӑхӑнни.
— Мӑръе хушӑкӗсенчен мӑкӑрланать-и?
— Мӑкӑрланать ҫав. Юсамалла пулнӑ. Шӑтса 

пӗтнӗ.
— Ма тӑм шӑлмастӑн? — ыйтрӗ старик.
— Ерҫеймерӗм. Ӑна тумалла, кӑна тумалла.
Енер ласарта пултӑм, виҫӗ.м кунаахчара ӗҫлеке-

лерӗм... тӑватӑм кун—йысна чӗнсе карӗ. Тӑмӗ ал 
айӗнче мар-ҫке.

— Мӗн калаҫса тӑратӑр? — ыйтрӗ вӗсенчен 
урэмпа иртсе пыракдн ҫын.

— Мӑръе хушӑкӗсенчен тӗгӗм мӑкӑрланать. 
Тӑмпа санламалла пулса кайнӑ, — ӑнлантарчӗ 
стэрик. —Мӑръе начартан хӗлхем тухса улӑм ҫи- 
не ӳкесрен хӑрамалла.

— Эх, услап! — вӑрҫма тытӑнчӗ пинжаклине 
хайхи ҫын.— Сан пек услан тӗнчере урӑх пур- 
ши? Пушар дружини те ӗҫлемесг. Ҫуркунне 
мӑрьесене пурне те тӗрӗслесе тухмалла. Халех 
ялсовета кайса жалоба паратӑп...

Пинжакли ачисене хӑтӑрса тӑкрӗ:
Мӗн итлесе тӑратӑр? — терӗ.

Тепӗр сехетрен ялти пушар дружини мӑръесе- 
не тӗрӗслеме тухнӑ хыпара илтсен, пинжаклӑ ҫын 
тӑм илме ҫырмана чупрӗ.

И. М.

Ҫуртри ҫӳп-ҫап
Чуста ҫӑрнӑ ҫӗрте

Шӑпар-шӑпӑр ҫӑмӑр ҫӑвать. Шупашкарти мака- 
рон фабрикӗн ҫӑнӑх аллакан пайӗн ҫивиттинчен 
шыв анать. Ҫӑ.мӑр аннипе чӗрӗлсе каймӑ ҫӑнӑх 
ала витӗр час тухмасть, ҫӑнӑх хӑпаракан трубара 
чышӑнса тулать. Ҫавг1нпа ӗҫре простопсем пулка- 
лаҫҫӗ.

Смена мзстерӗсем Ииколаевпа Сорокин юлташ- 
сем, ҫав простойран хӑтӑлас шутпа, ҫӑнӑх михӗ- 
сеие аламасӑрах чуста ҫӑрма яраҫҫӗ. Ҫавна пула 
чуста ӑшӗнче шпагатсем, патак тагкисем тухви- 
сене час-часах курма пулать. Мӗншӗн алламасӑр 
чуста ҫӑратӑр, тесен: ара, план тултармалла, ахаль 
лармалла мар, тесе ответлеҫҫӗ.

Пӗр ҫӑмӑр вӑйлӑҫунӑ ка;,хннеҫӑнӑх алакан И. Ива- 
новрабочи тӑватӑ мих пӳркенсе ӗҫлесе ирттернӗ.

4 мих пӳркен(;е ӗҫлеме рабочисене аван мар. 
Сунчӑк (зонт) туянса памалла .мар-ши вӗсене 
ҫӑмӑр ҫӳнӑ втхӑтра пӳркенме?

Иетро>< Янгер.

Углов
Вӑрмар районӗнчи Пинер ялповӗн Вӑгакас от- 

делецин продавецне—Углов Егора те.м пулнӑ па- 
ян. Яяаласем хумалли ҫӳлӗксем ҫине йӗркипе тӑ- 
ратса тухнӑ лптрсемпе ҫурлнгровкӑсем ҫинчен 
илӗнме пӗлмеҫҫӗ куҫӗсем. Ун куҫӗсем кӗленчесем

ҫине питех те ӑшшӑн пӑхаҫҫӗ. Магнит пек, хӑй- 
сем еннеллех туртаҫҫӗ, эрех ятлӑ ҫутӑ шӗвекпе 
тултарнӑскерсем.

Юлашкинчен, чӑтаймарӗ Углов.
— Еҫес. Мӗ.ч хам ҫумри хырӑма кӳрентерес,— 

тесе шутларӗ вӑл.
Ик виҫ литр эрех илсе, лавкине хупрӗ.
Акӑ килӗрче вӑл. Тытӑнчӗ ҫурлитрсенчи эрехе— 

„меллиораци" тума . Виҫӗ кун хушши лавка тӑ- 
лӑххӑн, хурланнӑ пек ларчӗ. Таеар илме пынӑ ҫын- 
сене каялла кайма тиврӗ. Хӑшӗсем: лавкара хӑй 
продавец пулса ӗҫленине манса кайман-ши вӑл 
тесе, аса илтерме пычӗҫ ун патне. Вӗсеые Углов 
усал сӑмахсемне ӑсатрӗ. Юлашкинчен, хӑйӗн пат- 
не пырса канҫӗрлекенсенчен хӑтӑл.ма кӑмака ҫине 
пытанса ларчӗ.

— Кунта крепостьри пекех. Такҫанах ҫакӑнта 
пытанмаллз,—шухӑшларӗ Углов кӑмака ҫине тӗп- 
лӗн вырнаҫсан. Хӑй савнӑ ӗҫне вӗҫлеме чӑрман- 
таракансенчен тинех хӑтӑлчӗ Углов.

Пӗр канмасӑр виҫӗ кун „ӗҫлерӗ“ Углов эрех 
кӗленчисене типӗтес тӗлӗшпе. Халь ыйту тухса 
тӑрать: хӑйӗн юратнӑ ӗҫне тума вӑхӑт ытларах 
пултӑр тесе, ӑна продавец ӗҫӗнчеп хӑтармалла 
мар-ши? Е ӗҫ дисциплини ҫинчен калакан эакона 
хисеплеме «ӗрентмелле мар-ши?

Вениамин Туртуш.
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„Сӑмах панипе^^ пулӑшать
Наркомместпромӑн 1-м2ш № типографи аНӑцепе 

пихӑш журнал та вӑхӑтра тухмасть (цинкографи 
цехе ике усӑх ытда азот кнслоти килессс 1^т. 
се ним ӗҫлемесӑрех пурӑнче). Журналсепе вӑ- 
хатра кӑларсл пама дирекци темиҫе хут та сӑ- 
мах панӑ (Журиалсеп редакцийӗсенчи калаҫу- 
сенчен).

.,Нумай пӗлекенсем“

Н. Сверчков ӳкерчӗиӗ.

ВЛКСМ Канаш райкомӗн пионер пайӗн пуҫлӑхӗ 
Табаков юлташ ялти пионер-вожатӑйсем патне 
ҫыру янӑ. Акӑ вӑл;

„Старшнй^вошадому Даниловой, Федорову. 7-111-39 с. г. 
ровно 11 часов дня нарт-ко пасначается совещ-пие стар- 
шжй вошатый, вас зтявка обезателпо срок.

отельный пионеров 
Канаш РК ВЛКСМ. Табакова.

Ҫапла вара Табаковӑн ҫирӗм икӗ сӑмахлӑ от- 
ношенире 11 йӑнӑш тупӑнчӗ. Ку хута пионерсе- 
пе ан вулаттарӑрах— кулса вилӗҫ!

И. Федоровпа Я.Степанов.

Шыраҫҫӗ
Вӑрмар районӗнчи Аслӑ Пинер ялсовечӗн' сек- 

цисен ӗҫӗсем ҫинчен отчет ҫырмалла. Анчах ин- 
кек: ялсовет секцийӗсен ӗҫӗсем пинерсен куҫ- 
не курӑнмаҫҫӗ. Куҫа курнакан пысӑкрах ӗҫсем 
пӗрре те ҫук. Ялсовет^работникӗсем секцисен 
ӗҫне шыраҫҫӗ-шыраҫҫӗ, тупаймаҫҫӗ. Халран кайнӑ 
ӗнтӗ вӗсене шыраса. Хӑйсем ҫапах: секцийӗсем 
пур-тӑк, вӗсен ӗҫӗсем тӗ пулма кирлӗ кӑштах,— 
теҫҫӗ.

Т-ш.
Халапра

Авзлхи халапра пӗри юлташӗнчен:
— Пасара кайрӑн-и? — тесе ыйтать. Лешӗ;
— Кайрӑм, — тет.
— Мӗн илтӗн?
— Пӑрҫа илтӗм.
— Ак телей!
— Телейӗ-япали, кӗпер урлӑ каҫрӑм та, тӑ- 

кӑнчӗ кайрӗ.
Ҫавӑнмайлӑ калаҫӑва Чӑваш Ҫутӗҫ Халӑх комис- 

сариатӗнчех илтме пулать:
— Ҫитӗннисене хут вӗрентесӗҫе илсе пыратӑр-и?
— Илсе пыратпӑр.
— Аван. Хут пӗлменнисем хаваслансах вӗ- 

ренме ҫӳреҫҫӗ пулӗ?
— Ҫӳреҫҫӗ.
— Аван-ҫке!
— Аваннн-япали, хут пӗлменнисене 5000 ҫын- 

на яхӑн вӗрентме тытӑнман-ха. Ал ҫитмерӗ.

Ж урналсем: —  Вулакан- 
сем патне тухса курайма- 
сӑр ик уйӑх иртрӗ... Ак 
ҫак кружкӑ ӑшне ялан 
„Сӑмах пани“ ярать, „Ӗҫне 
ярса пама“ пӗртте шухӑш- 
ламасть пулас?
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Рак „шӑхӑрни и

.Дейли мейл* хаҫат (Лондон) ҫырать: ,Р нм —Берлин тӗнӗ- 
лӗнчн' державӑсем Европӑра-Германия, Вӑтаҫӗр тинӗсӗ 
ҫинче—Италия пуҫ пулса тӑрсан ҫеҫ мирлӗ пурӑнма килӗ- 
шеҫҫӗ,—кун пирки иккеленмелли ҫук. Анчах ҫав условисене 
йышӑнма май ҫукки курӑнсах тӑрать*. (ТАСС).

Н. Сверчков <}керчӗкӗ.

Р«с С/З
> 4 ..

Гитлер. (п о л щ е а с к и  у р а м р а  коиц ла гер т ен  т а р яӑ  ҫы яна тытсан, ш ӑ х ли ч  ш ӑхӑрт - 

н и н е  илт сен):~Ат а\ Рак шӑхӑрчӗ. Европӑра пуҫ пулса тӑма вӑхӑт ҫитрӗ.
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Кулас килет
Районора

И. Иваиов Ӳкерчӗке.

— Сирӗн Ишлей районӗнче хут пӗлменнисене 
вӗрентес ӗҫ нихӑш районринчен те начар пырать. 
Мӗнрен килнӗ вӑл?

— Хам та пӗлместӗп. Тем чухлех резолюцисем 
йышӑннӑ, хут пӗлменлӗх итлесшӗн мар.

Систерме
— Кунта магазин вӗт, халӑх нумай. Ма сӑм- 

суна аллупа шӑлан! Сӑмса тутрипе шӑлмаллаччӗ.
— Алпах шӑлтӑм ҫав. Чӑвашторга сӑмса тут- 

рисем нумайрах кӳрсе килмелли ҫинчен систерес 
терӗм.

Шӑтӑк кӗпер

Карчӑкӗ: Ах, старикӗм, эсӗ каллех вӑрмана 
кайсан Пӑкӑртан Татмӑш кӗперӗ урлӑ каҫса килнӗ 
пулмалла? •

Старикӗ; Ара мӗнех вара, каҫнӑ та каҫнӑ пултӑр!
Карчӑкӗ: Паллах каҫнӑ, ав лашу епле уксахлать.

Урокра

— Эпир Н. В. Гоголь ҫуралнӑранпа 130 ҫул 
иртнине хисеплерӗмӗр. „Вилӗ чунсем“ (Мертвые 
души) произведенире Маеилов хушаматлӑ тип 
пур. Ҫав типа кам ҫине пӑхса ҫырнӑ?

— „Вилӗ чунсем“ произввиенирине-и?—Ун чух- 
не чӗрӗ пулнӑ, халӗ 3-мӗш пятилеткӑра пуҫӗпех 
вилме тивӗҫлӗ чун ҫине пӑхса.

Ют ҫӗршывра калаҫни

Союзӗнче эрех-сӑра сутма чарнӑ— Совет 
пулас.

— Ӑҫтан пӗлен?
— Пирӗн Лондонри хаҫатӑн Мускаври 

респонденчӗ ҫапла ҫырса пӗлтернӗ; хулара 
кун кун ӳсӗр ҫын курӑнмарӗ, тенӗ.

Йӳтенӗ юлашки мункунҫӑ

—Уй хапхине ма хупса ҫӳреместӗн? Уйран ял 
хушшине ӑшӑ кӗртетӗн. Хупса ҫӳрес пулать.

— Ӑшӑ кӗрсен мӗн пулать вара?
— Авал калатчӗҫ: мункун ҫитес умӗнхи кӗҫ- 

нерникун шӑнтсассӑн, пӑрҫа пулать, тетчӗҫ. Пӑр- 
ҫа пултӑр... шӑнттӑр, тетӗп.

Ҫитӗннисен шкулӗнче

-  Хӑшӗ тӗрӗсрех: „ӗҫ йӑвӑр“ тесе ҫырни те- 
рӗс-и, „йывӑр" тесе ҫырни тӗрӗс-и?

— Иккӗш те тӗрӗс мар. „Ҫӑмӑл“ тесе ҫырмал- 
ла, мӗншӗн тесен халь тракторсемпе, комбайн- 
семпе ӗҫлетпӗр.

Примус

— Упӑшкам, примус ҫунмасть. Тем пулнӑ. Йӗр- 
келесе пар-ха.

— Пӑрах примусна. Столовӑйсене йӗркелеме 
пулӑш эсӗ мана. Вара примус кирлӗ те пульмӗ.

Йӗркерен тухнӑ сунарҫӑ

кор-
мун-

Енер ухутана кайрӑмӑр.
— Мӗн те пулин тытрӑн-и?
— Икӗ'сӑсар тытрӑм.
— Телей.
— Хӑвначчӗ ун пек телей. Сӑсарсене , тытма 

юрамасть, ҫавӑнпа пире хамӑра тытса протокол 
ҫырчӗҫ.

— Сӑсарсене тытмалла маррине пӗлмен-и мӗн?
— Хаҫатра вуланӑччӗ те, ытгисем вуламан 

пуль, терӗмӗр-ҫке.
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Ек. Раймонд

Уй улмуҫҫи айӗнче
(Юлашки) '

Андрей (кӗрет). Физкультурник юлташ, хӑҫан 
канакансем килсе пӗтеҫҫӗ?

Евлаш. Ыраи кану ҫурчӗ аран уҫӑлать. Ак, 
халӗ анчах-ха темиҫе ҫын килчеҫ.

Андрей. Калӑр-ха, эсир ӗлӗк Брызгалова ар- 
тисткӑна курнӑ-и?

Евлаш. Мария Александровнӑна-и? Мӗнле 
курман? Пӗлсенччӗ эсир, мӗнле чаплӑ вылять 
вӑл. Мӗнле вылять! „Гроза“ 'ятлӑ пьесӑра вӑл 
Катерина рольне вылярӗ...

Андрей. Ахаль чухне курнӑ-и эсир ӑна?
Евлаш. Курнӑ.
Андрей. Хӑҫан?
Евлаш. Ак, халь анчах-ха...
Андрей. Унччен, ӗлӗк курнӑ-и, тесе ыйтатӑп 

эпӗ.
Евлаш. Ах, каҫарӑр. Ахаль чухне курман эп 

ӑпа.
Андрей. Чӑн-чӑнах артистка Брызгалова-и 

вара вӑл?
Евлаш. Конешно. А эсир мӗп шутлатӑр? 

Ененӗр. Эпӗ ҫынсене шӑршӑпах сисетӗп. Хӑй вӑл 
артистка, аслашшӗ—профессор. Ак кунта акӑ 
пӗри хӑйне пахчаҫӑ вырӑнне .хурать, тинкеререх 
пӑхсан пахча мӗн иккенне шӑшласа та пӑхман 
вӑл. А эсир кам пулатӑр?

Андрей. Студент. Вообще эпӗ, ухмах ҫын 
пулас.

Евлаш (сгишшн). Сӑнран пӑхсан паллӑ мар.
Андрей. Юлашки вӑхӑтра эп тӗлӗкре пӗр уй 

улмуҫҫи куратӑп..., ватӑ, лапсӑркка улмуҫҫи. Эпӗ 
ун айӗнче ларатӑп пек. Такама кӗтетӗп. Темле 
ырӑ мар пек туйӑнать хама. Ларатӑп пек таврал- 
ла пӑхса та, хам ҫапла юрлатӑп пек:

Кӑвак каҫ хупӑрларӗ ҫӗре,
Ылгтӑн уйӑх ишет тӳпере.
Кӳлӗрӗ ҫутӑ хум чӳхенет,
Ман пурӑнассӑм, савӑнассӑм килет.

Евлаш. Мӗне пӗлтерет-да ҫавӑн пек тӗлӗк? 
Вӑл эсир хаваслӑ иккенне пӗлтерет пуль... Лӑп- 
сӑркка улмуҫҫи, юрӑ... ҫапла ҫав.

Андрей. Ҫук. Вӑл эпӗ ухмах нккенне пӗл- 
терет.

Евлаш (аяккалла). Тен чӑнах та, ухмах 
пулӗ.

(М арусяпа аслашшӗ кереҫҫӗ).
Маруся (маӑпен). Асатте, ман патарах тӑр.
Мучи. Тӑратӑп. Ан хӑра! (.Параҫҫӗ, майпе 

калаҫаҫҫӗ).
Андрей (Маруся ҫпне тгхать). Ҫавӑ.... тем 

тесен те ҫавӑ.
(Лся чупса кӗрет).

Ася. Евлаш! (аяккалла  чӗнсе плегп).
Евлаш (сша ыталаса). Асенька...
Ася. Ухмаха ертӗн-им? (Ҫӑлӑнса тухать). 

Эиӗ сан патна ӗҫпе вӗт...
Евлаш. Ҫав ӗҫсене пула эпӗ сана пӗрре те 

чуптуман-ха. Мӗн вара?
Ася. Анчах асту, тӗлӗнпипе кайса аи ӳк. Вула! 

(Ҫыру парать).

Евлаш (вулать). „Аргисгка Брызгалова кӗт- 
мен ҫӗртен гастроле тухса кайнӑ пирки, дом 
отдыха путевкипе усӑ курма пултараймасть 
Ну, мӗн калӑн?

Ася. Апла пулсан, ка.м-ха вӑл?
Евлаш. Апла-тӑк, ун аслашшӗ те профессор 

мар. Лешӗ те колхозник мар...
Ася. Ой, камсем-ха вӗсем?
Евлаш. Камсем?
Ася. Камсем? Чим-ха, ак, йӑлтах пӗлӗпӗр. 

Паянах каҫпа пуҫтарӑнатпӑр та пурте ҫав хӗр- 
тен мӗн те пулин каласа пама, е юрласа пама 
ыйтатпӑр. Ӑнланатни... Кунта курӑпӑр, мӗн калӗ 
вӑл. Тӗрӗс вӗт?

Евлаш. Тӗрӗс. Халех кала.
Ася (пурне те). Савнӑ юлташсем! Паян каҫпа, 

эснр килнӗ ягпа, пӗчӗк вечӗр туса ирттеретпӗр. 
Пирӗн савнӑ хӑна, Мария Александровиа...

Маруся. Эпӗ?
Мучи. Ой!
Евлаш. Аха...
Ася. Пире савӑнгарма килӗшет пулӗ тетӗп. 

Тухса мӗн те пулнн каласа парӗ пире е пӗр-пӗр 
сыпӑк...

Мучи. Ой! Турӑ пулӑштӑрах! (Андрей М аруся  
ҫине шӑтарас пек пӑ.кать.)

Ася. Чӑнах та килӗшетӗр вӗт эсир?
Евлаш. Савӑнтарӑр-ха пире.
Маруся (пӗр Андрей ҫех курӑнать, мӑнкӑ- 

м ӑллӑн тӳрленет). Эпӗ килӗшетӗп.
Андрей. Ҫук, вӑл мар ..

ЧАРШАВ.

ИККӖМӖШ КАРТИНА.
Ҫав декорациех. Каҫ.

Профессор. Шуйттан пӗлет-и хрен мӗнле ӳсни- 
не. Ҫиессе эпӗ ӑна банкӑрине ҫеҫ ҫинӗ. Астӑва- 
тӑп, такам мана пӗрре „старый хрен“ тесе ка- 
ланӑччӗ. Трамвай ҫннче пулас... Сӗлӗ... ыраш. 
Тата вир кӗрпи пур. Да, а мӗнле ӳсет-ха ҫав 
впр кӗрпн? Сасартӑк ыйтрӗҫ те. Ҫук, вӗсем мана 
пурӗпӗрех пӗтереҫҫӗ, (Ҫамкине шаккать). Ҫапла 
кирлӗ те сана ватсупнӑ. Сӗнкнӗ сӑмсуна кӗнеке 
ҫнне те, урӑх нн.мӗн те пӗлместӗн. Ҫутҫанталӑка 
пӗлместӗн. Ҫутҫанталӑка. Кашнн пионер пӗлекен 
япалаиа та пӗлместӗн... копешнӑ, вӗсем урӑхла 
пурӑнаҫҫӗ... Ой, такам килет! А, самозванец!

(Мучи кӗрет.)
Профессор. Итлӗр^а... калӑр-ха мана, ӑнсӑрт- 

ран пӗлместӗр и эсир хрен мӗнле ӳсни ҫинчен?
Мучи. Савнӑ ҫыннӑм, мӗнле пӗлес мар-ха макӑн? 

Пулӑшӑн шыв, маишӑн пахча—пӗрех.
Профессор. Чимӗр-ха. Эсир вӗт лнтература 

профессорӗ, эпӗ хӑш-пӗрисене пӗлместӗп те..
Мучи. Хм... хм... ҫаплн ҫапла та-ха вӑл... Анчах 

эс профессорсене начар пӗлеГӗн. Вӗсем, тӑванӑм, 
тем ҫинчен те пӗлеҫҫӗ.

Профессор. А хӑшӗ-пӗрисем пӗлменнисем те 
пур. Елӗкрех вӗреннисем, нумайӗшӗ йӑлишӗя кӑ- 
ыа вӗреннӗ. Лайӑх вӗренессишӗн тӑрӑшман. Халӗ
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вӑн пионер ҫулӗнчен пуҫласах ҫынсене ҫуг тӗн- 
чене курма вӗрентеҫҫӗ. Ҫапла ҫав, савнӑ юлта- 
шӑм, эпӗ ӑна хамранах пӗлетӗп. Лайӑх пӗлетӗп.

Мучи. Лайӑх?
Профессор. Лайӑх.
Мучи. Хм... х м . . Апла пулсан акӑ мӗн... пирӗн 

ҫумра нимӗпле апли-капли те ан пултӑр тесе эпӗ 
сана, ырӑ ҫыннӑм„ вӑртгӑн кӑна пӗлгерем-ха: эпӗ 
профессор мар вӗт.

Профессор. Ну?
Л1учи. Турӑшӑн та... мана кунта темӗнле Брыз- 

галов ятлӑ путсӗр профессор вырӑнне йышӑнчӗҫ.
Профессор (именсе). Чимӗр-ха, мӗншӗн путсӗр?
Мучи. А мӗншӗн вӑл халӗ те килмест? Тӗрӗс- 

сине калатӑп, пиҫмен пашалу вӑл, сан евӗр. Эс 
ан ҫилен. Эс мана килӗшетӗн. Анчах хрен ҫинчен 
ыйтатӑн— неужели пӗлместӗн? Леш ҫав профес- 
сор та, тен, ҫӗрулми мӗнле ӳснине пӗлмест пуль-ха.

Профессор. А мӗпле ӳсет вӑл?
Мучи. Вӑл сӗлле те, ырашран уйӑрса илес ҫук.
Профессор. Калӑр-ха, вир кӗрпи мӗиле ӳсет?
Мучи. О... асту-ха эс ӑна, мӗн калаҫать вӑл.
Профессор. Ффу.., савнӑ юлташӑм, вӗсем мана 

та темле путсӗр пахчаҫӑ, Захар Матвеевич Куде- 
левский вырӑнне йышӑнаҫҫӗ.

Мучи (вӑтанса). Чнм-ха, чим, мӗнле путсӗр?
Профессор. А мӗнле вӑл халӗ те килмест, ну, 

эпӗ хрен мӗнле ӳсниье пӗлместӗп, а вӑл Гоголь 
ҫпнчен пӗлет-и?

Мучи. Пӗлет.
Профессор (хумханнипе иккӗленсе). Горький 

ҫинчен пӗлет-и?
Мучн. Горькине? Алексей Максимовича? Пӗлет.
Профессор. А тата...
Мучи (пӳлсе). Пӗлет. Пӗлет. Эс мӗн шутлан, 

ахальтен вӑл хутпӗлменлӗхе пӗтернӗ тет-ни? „Уҫ- 
нӑ ҫерем“ те вуламӑ, „Пионерская правда“ тата 
календар ҫинчи пур листнсене те вуласа тухнӑ.

Профессор (шанчӑксӑр пӑхсӑ). Чимӗр-ха, ӑҫ- 
тан пӗлетӗр эсир вӑл пурне те вуланн ҫинчен.

Мучи (асне илсе). А... а мана кум каласа пачӗ.
Профессор (Асяпа Евлаша курса). Ой, килеҫ- 

ҫӗ! Вӗсем ман ҫумма ҫыпҫӑнаҫҫӗ! Вӗсем мана ыйту- 
семпе аптратса пӗтереҫҫӗ! Халех еп (пытанать).

Мучи. Чим-ха, тӗлӗнтермӗш! Хӑрарӗ. Хытӑрах 
ҫеҫ калаҫ эс вӗсемпе, вара пулать те. Мана ак 
аптӑратаймаҫҫӗ.

(Асяпа Евлат кӗреҫҫӗ).
Ася. Пал Палыч килнӗ пулсан часах пӗлнӗ 

пулӑттӑмӑр та. Вӑл кам иккенне урӑхла' зшйпа 
пӗлесшӗнччӗ эсӗ. Пӗлтӗн-п?

Евлаш. Пӗлтӗм.
Ася. Мӗнле?
Евлаш. Ӗненмелле мар... (Ҫаврӑнса пӑхать, 

мучине курмасӑр). каа\ эпир хамӑр ҫеҫ!
Ася. Алеша... чунӑм!..
Евлаш. Асенька!.. (ыталанаҫҫӗ, чуп ту.ча тӑ- 

раҫҫӗ, анчах мучи сасӑ парать).
Ася (вӗҫерӗнсе). Ой!
Евлаш. Профессор!
Ася. А, профессор! Вӑт лайӑх. Калӑр-ха, про- 

фес.ор, мӗнле кӗнекесем тупма хушатӑр эснр пи- 
рӗн библиотека валли?

Мучи (хӑйне хӑп хӑпартса), МЫле? Ну, сӑ- 
махран, „Изан Иваыовичпа Иван Никифорович 
мӗнле ятлаҫни ҫинчен*. Пур-и сирӗн Николан 
Васильевич Гоголь ҫырнӑ ҫавӑн пек кӗнеке?

Евлаш (майпе). Аван пӗлет.
Мучи (илтсе). Х.м! Пӗлмест тетнпм.
Ася. Пур ун пекки.
Мучи. Апла пулсан мӗн юратнӑ Иван Иванович, 

мӗнле апата пуринчен те ытларах юратнӑ вӑл?
Евлаш. Эпӗ... эпӗ пӗлместӗп.
Мучи. А зсӗ?
Ася. Мӗнле апаг ҫпнчеи калатӑн эсӗ?
Мучи. Ҫаплах вӗт, юратнӑ апачӗ пулнӑ ун8н. 

Николай Васильевич Гоголь ҫырса к,1тартнӑ ун 
ҫипчен.

Ася. Эпӗ... эпӑ асту.масгӑп, конешно.
Мучи. Вӑл дыня ҫиме юратнӑ. Апат ҫннӗ хыҫ- 

ҫӑн яланах, кӗпе вӗҫҫӗн ҫеҫ лупас айне тухатчӗ 
те, вара тӳрех Гапкӑпа икӗ дыня илсе килме ху- 
шатчӗ. Вӗсене ҫурмаран касса вӑрлӑхпе пӗр ҫӗре 
пухатчӗ те уйрӑм хутпа чӑркаса ун ҫине: „Ҫак 
дыняна ҫав куп ҫаз-ҫав числара ҫинӗ“ тесе ҫырса 
хуратчӗ. О! ҫырнӑ чухне унча пӗрле кам пур — 
веҫех ҫырса хуратчӗ. А Ивап Никифоровпч Изан 
Ивановичиа вйрҫса кайсан ыӗн тенӗ?

Ася Вӑл кирле.х мар.
Мучи. Мӗнле кярлех мар! Ӑнл.анса вулас пулать! 

Ну .мӗн тенӗ?
Евлаш. Астумастӑп.
Ася. Эпӗ т̂ ) астумасгӑп.
Мучи. Л1ӗнла астумасгӑн. А кам астумалла? 

Мӗншӗн ҫырнӑ Николай Васильевич Гоголь? Эх, 
ӗҫлекенсем! Ивап Ннкнфоровнч Иван Ивановича 
хур аҫи тенӗ! Е тата Горькине илер. Унӑн „Амӑ- 
ш ӗ“ яглӑ ҫав тери чаплӑ кӗнеке пур. Сӑма.храи 
мӗнле ҫырна-ха унта...

Ася (хӑвӑрт). Л\аи вӑхӑт ҫук. Эпнр кайран 
калаҫса татӑлӑпӑр. Манӑн каяс пулать халь. Чи- 
пер юлӑр, чипер юлӑр.

Евлаш. Мапан та вӑ.хӑт ҫук. Каяс пулать. 
Чипер юлӑр. г

КайрСҫ. (Профессор кӗрет).
Мучи. Куртпн-п .мӗнле эп вӗсене?
Профессор. Итлӗр ха! Л1ӗнле хӑюллӑ эсир! Сӑ- 

мах тупма ыӗиле ӑста!
Мучи. Эпе-и? Хӑюлӑх, ырӑ ҫыннӑм, хальхи вӑ- 

хӑтра тӗлӗнмелли япала мар.
Профессор. Ҫапла... а кам пулатӑр-ха эсир?
Мучи (шанчӑксӑррӑн). Мӗн тума кпрлӗ вӑл 

сире? Ой, маниа тӗл пулма юраыан ҫын килет. . 
(чупса тухса каять).

Профессор. Нимӗн те ӑпланмастӑп. (Каять).
(Андрсй кӖрет).

Андрей. Лайах кану. Малтанхи кунах пуҫраи 
пуленкепе ҫапнӑ пек. Шӑпах халӗ, эпӗ ӑна манас 
тенӗ чухне пулчӗ. Ҫавӑ-шп, ҫав мар-ши? Ҫын ҫа- 
вӑн пекех улшанма пултарай.масть ӗнтӗ. Лӑпкӑ, 
сахал вӗреннӗ хӗрача. Вӑл вӗт ялтан та тухса 
курман. Ҫук, вӑл ыар ку. Анчах аслашшӗ мӗнле-ха? 
Пуҫ ҫурӑлса каягь пуль.

(Маруся корет).

Маруся. Вӑл... пу, мӗн калаҫӑпӑр ха...(Ӑна). Ка- 
ҫарӑр, сире шухӑшлама кансӗрлеместӗп-н эпӗ?

Андрей. Ҫук... (ним калама гпа пӗл.иест).
Маруся (лӑпкӑн). Ҫакӑн пек каҫсем нурнӑҫра 

сахал пулаҫҫӗ.
Андрей [шанчӑксӑррӑн). Ҫапла.
Маруся. Л1ӗнле лайӑх!’ Уйӑх. Вӑрман. Темле 

пурте юрлан.1 пек, сывлӑп! та. Итлӗр-ха, ҫулҫӑ- 
сем еп.те шӗпӗ ггетеҫҫӗ.
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Андрей. Ҫапла.
Маруся (кулса). Ҫапла... ҫук... тенисӗр пуҫне 

калӑр-ха тата мӗн те пулин.
Андрей (вӑтанса). Ҫап.5а та, анчах... (аяккал-  

ла). Ҫук. Вӑл мар ку. (Ана). Интереслине мӗн 
калама пултарап-ха эпӗ?

Маруся. Ну, сӑмахран, кам пулатӑр эсир?
Андрей. Ну, интереснӑ-и вара?
Маруся. Ҫав тери. (Куҫӗсем хире хирӗҫ тӗл- 

пулаҫҫӗ).
Андрей (аяккаллӑ). Ҫавӑ.
Маруся. Кашни ҫын маншӑн хӑйне вулама 

илӗртекен кӗнеке пекех туйӑнать.
Андрей (аяккалла). Ҫук, вӑл мар. (Ана). Эпӗ — 

интереслӑ кӗнеке мар. Строительный институт 
студенчӗ

Маруся. Вӗренсе пӗтеретри-ха?
Андрей. Ҫапла.
Маруся. Нумай ӗҫлетӗр пуль.
Андрей. Питӗ нумай.
Маруся. Вӑхӑт та, ӑс-тӑн та, чӗре те пӗтӗмпех 

ӗҫпе тулса ларнӑ пулӗ? Авланнӑ-и эсир?
Андрей. Ҫапла.
Маруся (сиксе ӳкс€). Мӗн? Мӗн ҫапла?
Андрей. Эсир манран: пур вӑхӑт та ӗҫпе тул- 

нӑ-и, тесе ыйтрӑр, эпӗ ҫапла, терӗм.
Маруся. А эсир... авланнӑ-и?
Андрей. Ҫук. (Пауза).
Маруся (хӑйне хӑй  а лла  илсе). Апла пулсан 

сирӗн пурнӑҫӑр питӗ (интереслӑ. Эсир телейлӗ. 
(Андрей чӗнмест, ук ҫине пӑхать).

Маруся. Мӗншӗн чӗнместӗр эсир?
Андрей. Пӗлсенччӗ эсир, мӗнле сирӗн сӑн пӗр 

ҫынна аса илтерет, вӑл ҫынна...
Маруся (м алалла  тайӑлса ним сывламасӑр). 

Вӑл ҫынна?...
Андрей. Сирӗн ҫӳҫӗрсем... сирӗн тутасем, пу- 

ринчен те ытла куҫӑрсем... чимӗр-ха.
Маруся (тӑрать хумханса). Каҫарӑр. (Андрей 

те тӑрать).
Маруся. Тепре куриччен!

(Каять те калле таврӑнать).

Маруся. Апла пулсан эпӗ... сирӗн кӑмӑла кай' 
ма пултармалла-и?

Андрей (уҫҫӑн). Ҫапла.
Маруся. Конешнӑ паллӑ актрисса... вӑл вӗт леш .. 

(Асне илсе). Чипер юлӑр! (каять).
Андрей (пӗчченех). Неужели... неужели ҫавӑ?

(Профессор кӗрет).

Профессор. Канма тесе килтӗм, а хам куҫа- 
курнан ӗмӗлке пек ҫӳретӗп.

Андрей. Итлӗр-ха... каҫарӑр. Калӑр-ха тархас- 
шӑн...

Профессор. Ыйтӑр, ҫамрӑк ҫын...
Андрей. Тен вӑл сирӗншӗн тӗлӗнмелле пек 

туйӑнӗ... анчах унсӑрӑн нимӗн те пӗлме ҫук.
Профессор (Андрей хумханни у н  ҫине ку- 

ҫать). Ыйтӑр, йӑлтах тӳррипе каласа парӑп.
Андрей Эсир халиччен хӑҫан та пулсан, Мария 

Брызгалова ятлӑ артисткӑна курнӑ-и?
Профессор (кун пек ыйту кӗтменскер). Мӗн?
Андрей. Сцена ҫинче мар, пурнӑҫра курнӑ-и?
Профессор. Епле курас мар-ха ман ӑна, вӑл 

вӗт...
Андрей. Вӑл халь кунта пулас пулсан палла- 

ятӑр-и эсир ӑна?

Профессор. Ой, мӗн хӑтланаҫҫӗ! Ҫамрӑк ҫын- 
нӑм мӗнле паллас мар-ха ман ӑна, хамӑн тӑван...

Андрей (пӳлсе). Ав, куратӑр-и... чемодан йӑт- 
нӑ... ҫав-им вӑл?

Профессор. Эсир мӗн ухмаха ернӗ-им? Ҫук! 
Ҫук! Вӑл, мар...

Андрей. Ҫук? Вӑл мар? Аха! Чӑмаданпа. Тарма 
шутлать! Тараймӗ. Халь йӑлтах ӑнланатӑп... Мӗн- 
ле савӑнӑҫ! Эп халь йӑлтах ӑнлантӑм... (Чупса 
т ухса кайрӗ).

Профессор. А эпӗ нимӗн те ӑнланмастӑп... 
(Каятъ).

(Маруся чемоданпа кӗрсе тӑрать).

Маруся. Эпӗ актриссӑ пек пулса ӑна хама 
юраттарӑп, унтан намӑслантарӑп тесе шутланӑч- 
чӗ! Ҫук! Чӑтса тӑма пултараймастӑп! Каятӑп! 
Ӑҫта асагте? (Кӑшкӑрать). Асатте! Асатте! Асатте! 

Мучи (тухса). Мӗскер?
Маруся (паттӑрланса). Асатте, савнӑ асатте, 

айда кунтан каятпӑр. Тарӑхса пӗтрӗм эпӗ. Ӑна 
курассӑм килмест ман. Кунта юлма пултараймас- 
тӑп эпӗ!

Мучи. Мӗнле каятпӑр? Камсем канӗҫ вара? 
Маруся. Канни пулать-и ку! Чӗрем ҫурӑлса 

тухать ман кунта!
Мучи. Нимӗн те ҫурӑлмасть.
Маруся. Эс ху шутла-ха, вӗсем вӗт манран 

выляса кӑтартма ыйтаҫҫӗ!
Мучи. Тупнӑ инкек. Драмкружокра тӑратӑн 

вӗт эсӗ. Эп курман-и мӗн, эс мӗнле ташланине... 
Питӗ чаплӑ ташлатӑн вӗт. Эпир санпа иксӗмӗр 
те выступать тума пултаратпӑр. (Таш ласа кӑтар- 
тать). Антив курччӑр пире. Маншӑн халӗ вҫо 
нипочом. Тинӗс те чӑркуҫҫи таран ҫех!

Маруся. Андрей тата?
Мучи. Андрей.. хм.. Мӗнех вара Андрей? Ан- 

тив Андрей те куртӑр.
Маруся.'Ҫук! Кирлӗ мар... Ман ӑна курас та 

килмест. Унпа пӗрле пӗр крыша айӗнче пурнас 
килмест ман. Сывлас килмест пӗр сывлӑшпа! 
Каятӑп! Пӗчченех! (Каять).

Мучи. Маруҫ!
(Марусяиа хирӗҫ Ася, Евлаш, Андрей, профессор кӗреҫ- 

ҫӗ. Пурте Марусяна тытасшӑн пулнӑ пек туйӑнать).
Андрей (юриех чемодана курмасӑр). Шутсӑрах 

аван. Акӑ Мария Александровна та кунтах!
Ася. Тӗлӗнмелле.
Евлаш. Ак ҫакӑнта пуҫлӑпӑр эпир хамӑр вечӗ- 

ра. Пурте ларӑр. (Лараҫҫӗ, М аруся лармасть).
Ася. Мария Александровна, килӗр... (М аруся  

ларать. Мучи хӑйне-хӑй ҫирӗп тытать).
Ася. Савнӑ юлташсем... эпир кунта килнисем 

пурте пӗр-пӗринпе паллашма тивӗҫлӗ. Айтӑр=ха 
пӗчӗкҫӗ художествӑ вечерӗ туса ирттерер... Хӑ- 
шӗ вуласа, хӑшӗ юрласа, хӑшӗ ташласа парӗҫ... 
Ӑраснах эпир ӗмӗтленетпӗр...

Мучи. Эпӗ килӗшетӗп, килӗшетӗп.
Ася. Акӑ мӗн каласшӑнччӗ эпӗ—ӑраснах ха- 

мӑрӑн паха Мария Александровна выступленине 
кӗтетпӗр эпир...

Мучи. Ҫук! Эпӗ малтан ташласа паратӑп. Му- 
зька пур и?

Евлаш. Пулмасӑр (таҫтан баян туртса кӑлар- 
са калам а тытӑнать. М учи ташлать-ташлать 
те Асяна ташлама чӗнет. Ася килӗшет, \>нтан 
профессор та ташлама тытӑнать).
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Мучи. Лайӑх! ,
Профессор. Шутсӑр лайӑх!
Ася {Марусяна). Ну, халӗ татӑ эсйр.,. {Маруся 

чӗнмест).
Ася. Кунта пурте савӑнӑҫ, хаваслӑх, лӑпкӑ 

ӗмӗтсем патнелле туртаҫҫӗ пире. Пӑхӑр-ха эсир, 
таврарамӗнле лайӑх. Ҫӑлтӑрсем, ылттӑн хуртсем 
евӗр. Вӗҫӗхӗррисӗр пӗлӗт... ҫилӗ ӑшӑ, лӑпкӑ. 
Ах, ҫакӑн пек каҫ шухӑшласа ларма, юратма пит 
аван пулиалла... {Евлаш чӗре пат не пыраканкӗвӗ  
калама тытӑнать)

Маруся (хӑвӑрт тӑрать). Юрать, эпӗ пуҫла- 
тӑп... Эпӗ сире пӗр пьесӑ сыпӑкре вуласа парам.

Ася. Ячӗ мӗнле ун?
Маруся (Андрей ҫине пӑхать). Вӑл-и? Вӑл 

„Уй улмуҫҫи айӗнче* ятлӑ (Андрей тӑрать).
Мучи. Ларсам! (Андрей ларать).
Маруся. Ҫав ватӑ лӑпсӑрка улмуҫҫи пирӗн 

ял хыҫӗнче ӳснӗ. Ҫуркуннепе вӑл питӗ тутлӑ 
шӑршӑлӑ, ачаш та шап-шурӑ чечексем ҫурать. 
Ун чечекӗсем ӑшӑ шап-шурӑ юр пек ҫӗр ҫине 
ӳкеҫҫӗ. Улмуҫҫи чечекӗсем ирсерен сывлӑмпа 
витӗнеҫҫӗ. Вара чӗре хӑйне хӑй ҫӗкленет. Темле 
хумханнӑ пек. Шухӑшсем такам ҫинчен, тем 

/ҫинчен? Ҫурхи аслатиллӗ ҫӑмӑр кӗрлесе килет— 
вара сана ним майсӑр шикленесси ҫавӑрса илет... 
Таҫта каяс килнӗн туйӑнать. Ӑҫта? Ҫуркунне 
пӗлӗт пек кӑпка, шап-шурӑ чечексемпе витӗннӗ 
улмуҫҫи ешӗрет, хӗвелпе ҫил ӑшшӑн лӑпкаҫҫӗ. 
Ҫавӑн пек пурӑнас килнӗҫем пурӑнас килнӗ вӑ- 
хӑтра, ман юратас килетчӗ. Пурнӑҫра кам-ши 
юратса курман? Пурте юратнӑ. Эпӗ те вара— 
эпӗ те юратса пӑрахрӑм. Миҫе каҫ уй улмуҫҫи 
айӗнче, миҫе каҫ эпир иккӗн ҫуммӑн ларса вӑрӑм 
каҫсене кӗскетнӗ. Уйӑхлӑ каҫсем. Тӗттӗм каҫцҫ^. 
Ҫурхи хӑвӑрт иртекен каҫсем... (Пауза. Евлаш  
купӑс калам а чаранать. Андрей тӑратъ).

Мучи. Лар! (Андрей ларать).
Маруся. Анчах пӗрре... унчух каҫӗ ҫулса пӑ- 

рахнӑ курӑк пекех уҫӑ та тутлӑ шӑршлӑччӗ. Ка- 
йӑк пекех вӗҫеттӗмччӗ эпӗ ҫав улмуҫҫи патне, 
унта ман^ савни, кӗтетчӗ. Чупса пытӑм—никам 
та ҫук. Йывӑҫ ҫинче ҫыру. Илтӗм те вуларӑм; 
„Телей шырама каятӑп, юрататӑп. Анчах юрату- 
ра ҫех мар телей. Ку юрату, чул евӗр аялалла 
туртать. Аялалла туртать... Малашне хулара пу- 
рӑнма тытӑнатӑп. Чипер юл. Ан йӑхӑр урӑх“, тесе 
ҫырнӑ вӑл. Эпӗ ҫухӑрса ямарӑм, йӗрмерӗм эпӗ. 
Ҫӗр ҫине ӳкрӗм те—ирччен ҫӗрӗпех уй улмуҫҫи 
айӗнче выртрӑм. Хӗвел тухрӗ—эпӗ тӑтӑм. Хам 
йӑлтах улшӑннӑ. Хӑюллӑ, усал... Каях эппин. Эпӗ 
кунта, ялтах вӑйлӑ, ӑслӑ, телейлӗ пулӑп, терӗм.

Мучи (сиксе тӑрать). Вара пит паттӑр ӗҫле- 
ме пуҫларӗ!

(Ася, Евлаш, профессор сиксе тӑраҫҫӗ),

Мучи. Ларӑр. (Лараҫҫӗ). Вара паттӑрӑн ӗҫле- 
ме пуҫларӗ вӑл. Хӗлле вӗренме... Хӑй кушак пекех 
ырханланса_ юлчӗ. Куҫӗсем ҫутӑ пӑнчӑсем пек 
ҫунаҫҫӗ. (Ҫӑлтӑрсене кӑтартатъ). Пӗр ҫул ирт- 
рӗ, иккӗ. Вара ун ҫинчен хаҫатсем ҫинче ҫырчӗҫ, 
преми, вара Мускава!

Маруся. Анчах ҫапах та, темиҫе ҫул иртнӗ пу- 
лин те... пурпӗрех вӑл ҫав улмуҫҫи айне пырать. 
Ларать те' аса илет вӑл унпа пӗрле юрланӑ юрра. 
(Юрласа).

кӑвак каҫ хупйрларӗ ҫӗре,
Ылттӑн уйӑх ишет тӳпере.

(Андрей пырса М аруся аллине тытать).
Кӳлӗре ҫутӑ хум чӳкенет,
Ман пурнассӑм, савассӑм килет.

(М аруся Андрей аллинчен вӗҫернет).
Андрей. Халӗ эпӗ каласа паратӑп. Вӑл унтан 

уйрӑлса кайсан.,.
• (Каллех пурте сиксе тӑраҫҫӗ)

Мучи. Ларӑр! (лараҫҫӗ).
Андрей. Еҫлеме пуҫларӗ, вӗренме... Анчах пӗр- 

маях ӑш вӑркать. Ҫуркунне, йывӑҫсем ешернӗ чух- 
не, вӑл савнийӗпе уй улмуҫҫи айӗнче куҫран куҫа 
пӑхса ларнисене аса илет. Пӗр самантлӑха та 
манман вӑл ӑна.

Маруся. Манман-и?
Андрей. Манман, юратнӑ...
Маруся. Юратнӑ... Ма-ха апла?
Андрей. Ма тесен, манасшӑн пулнӑ вӑл, анчах 

манма пултарайман...
Маруся. Манма пултарайман... (Ук пат нелле  

туртӑнать).
Андрей. Ҫук... Вара ӗмӗрлӗхех юратнине ӑн- 

ланнӑ вӑл.
Евлаш. Вӗсем калаҫса татӑлнӑ-ши?
Ася. Пьесӑ тӑрӑх калать вӗт вӑл.
Профессор. Эпӗ нимӗн те ӑнланмастӑп! Пьесӑ 

мӗнпе вӗҫленнине калӑр.
Мучи. Вӗҫне! Маруська, Андрейка! Яра парӑр 

вӗҫне! Чуптӑвӑр!
Ӑндрей. Маруся!
Маруся (чакса) Ан кил!
Андрей. Каяс-им эппин? (М аруся чӗнмест).
Андрей. Каяс-и?.. Халех каятӑп. Ӗмӗрлӗхех! 

Юрать-и?
Маруся. Ан кай. (Андрей ун  патне пырать, 

ыталашаҫҫӗ).
Евлаш. Ӑнлантӑм эпӗ.
Ася. Эпӗ те! (Вӗсем те ыталашаҫҫӗ).
Евлаш (Асяна чуптӑвать). Аран-аран!
Мучи. Эсӗ тата?
Профессор. Нимӗн те ӑнланмастӑп...
Мучи. Ой, турӑҫӑм! Ку вӗт ман внучка! А эпӗ 

—пахчаҫӑ Захар Матвеевич Куделовский.
Профессор. Ну? А эпӗ—профессор Семен Се- 

менович Брызгалов.
Мучи. Ну? Ну-и? лекрӗ те. Мӗншӗн халиччен 

каламасӑр тӑтӑн?
Профессор. А эсӗ?
Мучи. Эпӗ? (Мӑшӑрӑн тӑракансем. ҫине пӑх- 

са). Куратӑн-и, ырҫыннӑм, хӑш чухне шарла- 
масӑр тӑни те кирлӗ. Акӑ халӗ, сӑмахран, шар- 
лас пулмастчӗ те, анчах чӗнмесӗр тӑрас килмест! 
Килӗр-ха, тусӑмсем! (Пурте ха лӑ х  енне ҫаврӑнса 
юрлаҫҫӗ).

Эпир утатпӑр пӗр ҫулпала 
Пурте хаваслӑ пурте телейлӗ.
Еҫ ҫыхӑнсан юратупала—
Пурнӑҫ татах та илемлӗ.

Савӑр, юратӑр, хӗрсем,
Савӑр, юратӑр, яшсем,
Пурнӑпӑр лайӑх, тату 
Пултӑр чӑн-чӑн юрату.

Вырӑсларан А. Силиверстов куҫарнӑ.
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Урӑх ҫӗршывсенче
„Тата парччӗ“

 ̂ Кашкӑр {И т алия фашпзме)  пулла {Ал- 
бание) ҫисе ярать те калать, тет: ҫуларӑм—  
пӑхрӑм, ҫуллӑ пулчӗ, тутантӑм пӑхрӑм — 
тутлӑ пулчӗ, тата парччӗ, тилӗ тус {Чембер- 
лен )\— тесе калать, тет.

Литва хӗр ӗ йӗрни
Аннеҫӗмех панӑ йӗтӗн кӗпи ҫакӑна 

юлчӗ вӑта каштара {1\лайпедӑра).

Греция юрри
{Агрессорсене)

— Тинӗс хӗрӗ теейсе, куҫпа ҫисе ан ярӑр, 
тутлӑ улма теейсе, хыпса ҫӑтса ан ярӑр!..

Нуша
Германия фӑшизмӗ, „Рим— Берлин тӗнӗлӗ" 

ҫиие ларса, вӑрҫмасӑрах парӑнакан ҫӗршыв- 
сем шырама тухса кайса 1̂ ,.,хӑйпе пӗрле та- 
кам юрласа пынине илтрӗ, тет. Вара вӑл: ку 
кам манпа пӗрле юрласа пырать? — тесе 
ыйтрӗ, тет. „Эпӗ,“ тени илтӗнчӗ, тет. Вара 
кам „эсӗ?“—Эпӗ-санӑи нуш у,— терӗ тет.

ГЕРЭ1АНИЯ ФАШИЗМӖПЕ ПОЛЬША 
Германия ф аш и зм ӗ:— Выртма яратӑн-и, 

инке? Мана нумай вырӑн кирлӗ мар, Дан- 
циг корридорӗнче те юрать.

Польша:—Выртасси выртӑн та, эсӗ агрес- 
сор тӗслӗ-ҫке вара. Хӑш ҫулпа килнӗ, ҫав 
ҫулпах каятӑн пуль!

Ив. М.

Ҫ^мӗрлерп тракгорсенҫу- 
лӗ мастерскойӗ ремонт план- 
пе тглтарман. (Ҫырусепчеп).

Хӗвел {юнаса)-.~Лц- 
патов! Пӗҫерте.\!-и са- 
на пӗрре!..

ХЫПАРСЕМ ‘

7 ҫул ӗлӗк. Ишлей районӗнчн „Янду“ кол- 
хозӗ лаша вити тума тытӑннӑ ҫул ҫуралнӑ ача- 
сем кӑҫал хут вӗренме кайма хатӗрленеҫҫӗ (кӗне- 
ке сумкисем туянса хунӑ). Анчах витине колхоз 
паянччен те туса пӗтермен. Вите тума тытӑниӑ 
ҫул ҫуралнӑ ачасем семилетка пӗтернччен ҫи- 
виттине черепицӑ витсен аванччӗ.

Сӑнавҫӑсем. Лачкасси (Тӑвай районӗ) кол- 
хозӗ юр ирӗлсен ыраш калчисене сӑнама лашасе- 
не кӑларса янӑччӗ. Лашасен сӑнавӗсене итогласа 
пӑхман-ха.

Ҫирӗплетсе паман
Ульяновск ялсоветӗнчи (Перво- 

майски р., Тутар республикӗ) кол- 
хоз председателӗ КузнеповЯн лаша- 
сем валли .хЯмЯт-йӗнерчӗксем ҫите- 
лӗксӗр. Кашки лаша ҫумне ҫирӗп- 
летсе панЯ уйрЯм хЗмЯт ҫук.

(С и р о т).
К. Теодоровач ӳкерчӗкӗ.

(„П рессклаш е”).

— А, ну, клмӑн хӑмӑчӗ? Кил!
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Сӗнтӗрти культура ҫуртӗнче

Септӗртн ку.и.тура ҫурчӗ .хӗ.тӗпе пеке.х .чутмас.тр пуш.т 
ларнӑ хыҫҫӑп, халӗ .тшӑтсан та нихӑш енчеп те ӗҫе лайӑх- 
латмарӗ. („Чӑваш Коммунӗ" хаҫат).

Н. С верчков ӳ к е р ч ӗ к ӗ .

К у картина х у д о ж н и к  х ӗ л л е  ӳк ер н ӗч ч ӗ. Ун чухн е культура ҫур тӗн ч е вӑл  
тӑлӑп п а л ар ак ан сен е ҫ е ҫ  курн ӑ. А ш ӑтсан  теп р е кайса к ур ч ӗ— культура ҫу р ч ӗ  пу- 
ш ах ларать, тет. Пуш ӑ л ар н ӑ  пирки никама та ӳ к ер се  тавӑрӑнм ан. Ҫ ука пур ту- 
са кӑтартма ҫук, х у д о ж н и к е  айӑплам арӑм ӑр. Тепре кайсан культура ҫурчӗп  
пӑхса савӑнм алли вы веск и н е ӳк ер се  тавӑрӑнм а хуш рӑм ӑр.
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Иртнӗ нуН
Шупашкарти Коммуналлӑ мун- 

чара каҫсереп черет пулать. Аял- 
ти хутӗнче 2-мӗш класс уҫӑлмалла, 
анчах унта общежпти вырнаҫпӑ.

(Унтри).

Хулара пурӑнакан:—Выходной куна ӑҫта ирт- 
тертӗн?

Хула Советӗнче ӗҫлекен:—Мунчари черетре.
Хулара пурӑнакан:—Мунчана ма аслӑлат- 

мастӑр?
Хула Советӗнче ӗҫлекен:—Ун иек ыйтусем 

ан панӑ пултӑр! Эсир ман авторитета чакаратӑр.

Вуланансен жалобисем
П А Х А  К А П К Ӑ Н !

Сана, „Капкӑн“ юлташ, Сӗнтӗр районӗнчи 
„Родина'' колхозри комсорг Алексеев салам ярать, 
ырӑ кун-ҫул сунать. Х ӑй  вӑл ха ллӗхе  аван пу-

ранать, сывах, анчах унан, тем пирки, пуҫӗ  
манакан пулса кайнӑ-ха. Ҫавтери манӑҫлӑ вӑл, 
ара, колхоз производствинче ӗҫлеме кирлине  
кӑҫал пӗрре те аса илеймерӗ {пӗлтӗр те 
4 ӗҫкунӗ ҫеҫ тунӑччӗ). Ы тти енчен вӑл чиперех 
пурӑнать, мана ҫавӑн ҫинчен ҫырса: пӗлтерме 
хушрӗ.

Тиреев.
Ю Р А Т Н Ӑ  К А П К Ӑ Н !

Апат ланма пынӑ ҫын 1-мӗш блюдӑна пӗр~сто- 
ловӑйӗнче, иккӗмӗш блюдӑна Мускавран заочнӑ  
ҫинине илтни эсӗ? Эпир, Ш упашкарти 7-мӗш 
номӗрлӗ ш култа, 5-мӗш класра вӗренекенАача- 
сем ҫавӑн пек ҫиме шухӑшлатпӑр.

Вӗренни пире апат-ҫимӗҫ пекех кирлӗ. А пла  
пулсан, эпир ш култа вӗреннине апат ланнипе  
танлаштарма пулать. Вӗренӳ апачӗсенчен пӗр 
„блюдине" пами пулчӗҫ пире: январӗн 1-мӗшӗнчен 
пуҫласа француз чӗлхине вӗрентмеҫҫӗ. ГОРО- 
НО, вӑрманта х у л ӑ  тупайман пек, Шупаш- 
карта француз чӗлхине вӗрентме пултаракан  
преподаватель тупаймасть.

Х а л ӗ  эпир, ГОРОНО преподаватель паман- 
нинекура, француз чӗлхине заочнӑ вӗренме шу- 
хӑш латпӑр. Вӑтам ш кула ҫӳресе вӗренекен ачасе- 
не француз чӗлхипе заочнӑ вӗрентекен ш кул  
М ускавра пур-ши? П ур пулсан, унт а француз 
чӗлхине вӗренме кӗме ГОРОНО заведующийӗ 
пире {хӑйне намӑс пуласса пӑхмасӑр) справкӑ- 
сем парӗ-ши?

Л ю д м и ла  И л-ва .

КАП К ӐН  ТУС!

Эсӗ Сӗнтӗр районӗнче вуласа пӑхмасӑрах хут  
ҫине ал  пусса паракансем ҫук, тесен нихӑҫан  
та ан ӗнен, мӗншӗн тесен эп ӗ  Сӗнтӗр ҫынни, ла- 
йӑх пӗлетӗп ун  пеккисем пуррине. Ӗненмесен 
ВКЩб) Сӗнтӗр райкомӗн машинистки ҫапса 
Ф. И. Иванова ал пустарса „Ӗҫ йалавӗ“ хаҫат  
редакцине янӑ хут а вуласа пӑхӑр {кӗскетсе 
ҫырса илетӗп):... „Материалы записанной о Ли- 
генешеве Ивана парвилно... Пигенешев о такчи- 
ном поведении как член ВЛК сознался ЮВ:. 
Цыпкиной и Верщковоу дало указание, за то 
что вместо деловой работы они занималсь де- 
ла м и “.

Ку хут а пичетлесех кӑлар-ха эсӗ. Сана 
Ф. И. Иванов та вулать. Х ӑй мӗнле хут  ҫине 
ал пуснине вуласа пӗлтӗр.

Вир. М ӗтри.
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„КАПКӐН“  ЖУРНАЛА СЫРӐНСА ИЛӖР!
ХАКӖ: ҫулталӑка— 4 тенкӗ тв 80 пус:

6 уйӑха — 2 , 40 ,
3 .  - 1  . 20 ,

Почта уйрӑмӗсемпе агентствӑсенче ҫырӑнса илме пулать.

ЗДСТРАХОВДЛН лн
с в □ ш 
ж изнь

5п спрявкяни оБРпшпитЕсь
Б комсоӑы н рпигорстрпхннспЕкции

(«

Чӑваш совет писате- 
лӗсен Союзӗн уйӑхра 
пӗрре тухса тӑракан 
илемлӗ литературӑ, 
критика тата искус- 
ство ЖУРНАЛӖ.

„Сунтал"
журнала

ҫырӑнса илӗр!

„С унтал“  хакӗ;
Пӗр уйӑха— 1 т.
Виҫӗ уйӑха— 3 т.
Удтӑ уйӑха— 6 т.
Вуникӗ уйӑха—12 т.

(«

»*

журнала республи- 

кӑри пур почта уй- 

рӑмӗсенче те ҫы- 

рӑнса илме пулать. 

Республйка тула- 

шӗнче пурӑнакан 

подписчиксен под- 

писка укҫине тӳ- 

рех ҫак адреспа 

куҫармалла:
г. Чебоксары, Чувашская 
АССР, Д ом  С вязи, Чуваш- 

ской конт оре  
„Сою зпечат ь“



Хакӗ 40 пус.

Устава пӑхӑнмасӑр ытлашши вы льӑх уср ак ан  колхозник  
КӲРШӖ А РӐ М Ӗ :— Колхоза ӗҫлеме ма кайман-ха эс?  Чӗннӗччӗ вӗт1 

— Выльӑх-чӗрлӗхӗм ямасть.


