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,  Ч&ваш Коммунӗ* 
хаҫат кӑларать

—  Ох, капиталистсем ҫак лозунгран мӗнле чӗтресе тӑраҫҫӗ пуль!
—  Ку ҫеҫ мар. Октябрьти Социализмла Революци 22 ҫул тултарнӑ ҫӗре кӑларнӑ 

лозунгсенчи кашни сӑмах вӗсене тупӑран пенӗ пек туйӑнать.



ПИРВАИХИ ЛЕКЦИ
Паян Тарас хуяхушшнше кӗнекесем, хаҫатсем 

тата теяӗр нысӑк карттӑ хбстерсе тавӑрӑнчб.
— Ну, Борис, эсӗ мана ҫак карттӑпа паллаш- 

тар. Манӑн лекци вуламалла. Географипе эпӗ пи- 
тех иар, йӑнӑшса кайма пултаратӑп.-^терӗ Тарас, 
ҫиччӗмӗш класра вӗренекен ывӑлб ҫине пӑхса.

— Тарас, эсб вара ватӑ пуҫупа каллехҫырӑва вӑ- 
ренес тет-ним?—тӗлӗнсе ыйтрӗ арӑмб.

- Ҫырӑва мар, хаыӑн ҫынсене вӗрентмелле. 
Агитаторта уйӑрчӗҫ. Лекци вуламалла. Пӗлетни?— 
терӗ Тарас арӑмне хирӗҫ.

— Сансӑр пуҫне ҫамрӑксем сахал пулӗ лекци 
вулакансем. Эсӗ вӗт ҫырӑва та сахал вӗреннӗ,— 
терӗ арӑмӗ.

— Ҫамрӑксем теорипе ҫеҫ пӗлеҫҫӗ, а эпӗ прак- 
тикӑпа. Польша государстви пулнӑ вырӑна утӑмпа 
виҫсе тухнӑ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче. Унта пурӑнакан 
украннецсемпе белоруссен пурнӑҫӗсене хамӑн 
пӳрнесем пек пӗлетӗп,—терӗ Тарас мухтанарах. 
—Анчах, картӑ тӑрӑх кӑтартса параймастӑп. Кун- 
га мана Борис пулӑшма тивӗҫлӗ. Вӑл географи 
вӗренет.

- А, эсӗ вара лекци вуланӑ ҫӗре Бориса та 
илсе каймалла-и-ха? Унӑн вӗт хӑйӗн урокӗсене вӗ- 
ренмелле,—-тере арӑмӗ.

-  Ну, ҫитӗ! Санпа калаҫса вӑхӑта нрттерес 
мар. Лекцине хатӗрленес. Начар ҫынна агитатора 
уйармаҫҫӗ,—терӗ Тарас арӑмне чарса. Унтан карт- 
тине сӗтел ҫине саркаласа хучӗ те:

— Кил, Борис, кӑтарт мана, ӑҫтаччӗ-ха кунта 
Польша государствн пулнӑ вырӑн? Ӑҫта Герма- 
иипе СССР чиккиРХӑш вырӑнта Хӗвеланӑҫ Укра- 
ииа? Хӑш тӗлте Хӗвеланӑҫ Белоруссия?

Уроксем вӗренсе ларакан Борис ашшӗ калавдне 
итлесе сӗтел патне пычӗ. Вӑл тӳрех:—Акӑ ӗл^кхи 
Польша государствин чнкки,—тесе пӳрнипе тӗксе 
кӑтартрӗ картта ҫине.

— Пӗрре кӑтартнипе ӑҫтан труках ӑнланса иле- 
тӗн эсӗ ӑна, атте?

— Ну, мӗн тумалла апла? Манӑн вӗт паян лек- 
ии вуламалла. Картӑ ҫине кӑтартса вуламасан, 
мӗн ӑнланӗҫ итлекенсемР—терӗ Тарас хаш сыв- 
ласа, икӗ аллипе пуҫне кӑтӑр-катӑр хыҫрӗ. Шут- 
кӑ мар, ӗмӗрӗнче пирвайхи хут лекци вулама ха- 
тӗрленет.

Зорис ашшӗ хуйхӑрни ҫинг кӑшт пӑхса лар- 
чӗ те:

— Ан хуйхӑр, атте! Эпӗ сана пулӑшӑп,—терӗ 
ашшӗне лӑплантарса.

— Мӗнле пулӑшӑн? ^
— .Ана эпӗ хам пӗлетӗп. Эсӗ эпӗ каланине итле.

Апла эсӗ те аҫупа пӗрле лекци вуланӑ ҫӗре
каясшӑн-и? А уроксене хӑҫан вӗреаен?—терӗ амӑ- 
шӗ хутӑшса.

— Ан шарла, анне, эпӗ ыран валли уроксене 
хатӗрлесе пӗтернӗ,—терӗ Борис амӑшне хирӗҫ.

— Тек ҫӳрӗр эппин, ӑшшӗпе ывӑлӗ, лекцйсем 
вуласа, ҫынсене култарса. Манӑн ӗҫӗм ҫук,—терӗ 
амӑшӗ аллипе лӑшт сулса.

— Никам та кз'лмӗ!—терӗ Борис амӑшне пӳл- 
се. Унтан вӗсем ашшӗпе пӑшӑл-пӑшӑл калаҫкала- 
рбҫ те, пуҫтарӑнса тухса кайрӗҫ.

Клубне пайтах халӑх пуҫтарӑннӑ. Лектор ны- 
расса кӗтсе лараҫҫӗ. Хӗвеланӑҫ Украинӑпа Хӗвел-

анӑҫ Белоруссня ҫинчеи итлесси п»т« интереслен- 
терет ҫынсене: пӗлес килет.

— Кам лекци вулать-ши? Аван зулакан лектор 
пулсан юрӗччӗ,—тесе калаҫаҫҫӗ пӗр-пӗринпе.

Кӑшт тӑрсан Тараспа ывӑлӗ пырса кӗчӗҫ. Та- 
рас тӳрех сцена ҫине улӑхрӗ, кӗнекисене, хаҫачӗ- 
сене сӗтел ҫине хучӗ, карттине ҫакрӗ те:

— Ну, юлташсем, пуҫлатпӑр. Килмеллисем кил- 
се пӗтрӗҫ пулӗ. Вӑхӑт,—терӗ лекцн итлеме пынӑ 
ҫынсем ҫине пӑхса.

— Ара, МТС гаражӗнче ӗҫлекен слесарь, Тарас, 
лекци вулать вӗт. Вӑл картӑ тӑрӑх мӗн пӗлет?— 
пӑшӑл-пӑшӑл калаҫсаилчӗҫ пӗрисем.

— Вӑл вӗт нумай вӗренмен. Авантарах лектор 
ҫук-ши вара?—терӗҫ теприсем.

Тарас кӗнекисене, хаҫачӗсене саркаласа хучӗ: 
хм-хм1—ӳсӗрчӗ, сухалне, ҫӳҫие аллипе шӑлкаласа 
якатрӗ те:

— Юлташсем, паян эпӗ сире Хӗвеланӑҫ Украи- 
нӑпа Хӗвеланӑҫ Белоруссия ҫинчен лекци вуласа 
парам,—тесе пуҫласа ячӗ хӑйӗн яекцине. Унтан 
картӑ патне пырса пӳрнипе тйксе кӑтартрӗ:

— Акӑ Хӗвеланӑҫ Укранна. Унта—-8 миллион 
ытларах халӑх пурӑнать. Унӑн территорийӗ 88 
пин тӑваткӑл километр. Акӑ Хӗвеланӑҫ Белорус- 
сия, унта—4 мнллнон ытларах„ халӑх пурӑнать. 
Унӑн территорийӗ 196 тӑваткӑл километр. Вӗсенче 
иккӗшинче—13 мнллион халӑх пурӑнать. Вӗсенчен 
украинецсем 7 миллион ытларах, белоруссем—3 
миллион ытларах. еврейсем—1 миллион ытларах. 
Ҫакӑн чухлӗ халӑха темиҫе ӗмӗр тӑршшӗ пансем- 
пе, каинталнстсем хӑйсен пусмӑрӗнче тытса ус- 
рзнӑ.

Жандар.мсем, пачицейскпсем. урядниксем, при- 
ставсем, осадниксем ӗҫҫыннисене хӗнеии, ҫакни, 
персе вӗлерни, чӗрӗлле тӑпра айне варни ҫннчен 
фактсемпе каласа парать. Ҫакӑн пек хӑрушӑ вы- 
рӑнсене кала пуҫласан, хӑшпӗр лекци итлеме пы- 
нӑ ҫынсен ҫӳҫӗсем вирелле тӑраҫҫӗ. Кун пек вы- 
рӑнсенче Тарас пушшех хӗрсе кайса, сӑмахӗсене 
уҫҫӑн татса калать.

— Пӑхӑр-ха, питӗ ланӑх вулать-ҫке ку Тарас 
лекцине. Пӗтӗмпех хӑй курса ҫӳренӗ. Картти ҫи- 
не те тӗрӗс кӑтартать. Географине ӑҫтан вӗреннӗ 
вӑл?—тесе пӑшӑлтатаҫҫӗ' вӑтам тата аслӑ шкул- 
сенче вӗренсе тухнӑ ҫынсем.

Тарас хӑйӗн лекцине малалла чӑсать. Хула ячӗ- 
сене каласа картӑ ҫине пӳрнипе тӗке-тӗке кӑтар- 
тать. Ҫынсем шӑпӑрт итлесе лараҫҫӗ. Кӑшт хус- 
калакан та ҫук. Тӑрӑшса вуланипӗ Тарасӑн ҫамкн 
ҫине пӑрҫа пӗрчи пек шултӑра тарсем сике-сике 
тухаҫҫӗ. Шуткӑ мар, ӗмӗрӗнче пирвайхи лекци 
вулать. Тар пӗрчнсене алтутрипе шӑлса типӗтет 
те малалла вулать.

— Ку тепӗр нумай вӗреннӗ лектортан та ирт- 
терет. Вӑт эсӗ ун ҫине гаражри слесарь тесе 
пӑх,—пӑшӑлгатаҫҫӗ пӗрисем.

— Итлеме ан кансӗрлӗр! — тесе чараҫҫӗ тепри- 
сем.

Юлашкинчен Тарас хӑйӗн лекцине ҫапла кала- 
са пӗтерчӗ:

— Сывӑ пултӑр Хӗвеланӑҫӗнчи Украинӑна Хӗ- 
веланӑҫӗнчн Белоруссня! Сывӑ пултӑр 183 милли- 
онлӑ СССР халӑхӗ!



Итлекенсем пурте харӑс шартлаттарса ала ҫуп- 
са ячӗҫ.

Пӗр се.хет ҫурӑра лекци пӗтрӗ. Итлекенсем кӑ- 
мӑллӑн саланчӗҫ.

— Питӗ усӑллӑ, ӗненмелле, чӗре патне пыракан 
‘сӑмахсемпе лекци вуларӗ.

— Аван,—тесе калаҫса клубран тухрӗҫ.
Тарас кӗнекисене, хаҫачӗсене, карттине пуҫтар-

чӗ. Чаршав хыҫӗнчен Борис тухрӗ. Вӑл ҫынсене 
курӑнмасӑр ашшӗне пулӑшса ларнӑ пулнӑ.

— Ну, мӗнле, Борнс, йӑнӑшмарӑм-н?—тесе ыйт- 
рӗ ашшӗ.

— Калама та ҫук аван тухрӗ. Итлекенсем алӑ 
ҫупнннченех паллӑ,—терӗ Борис. '

Тарас савӑннипе кулса илчӗ, сухалне сӑтӑркала- 
са якатрӗ.

Ҫавӑнтан вара ӗнтӗ Тарас агитатор-лектор пул- 
са кайрӗ. Халӗ ӗҫҫынни депутачӗсен выранти Со- 
ветне суйлас тӗлӗшпе суйлав Положенине вӗрен- 
тет. Калаҫӑвӗсене пнтӗ интересленсе итлеҫҫӗ. Вӑл 
ӗлӗкхи пурнӑҫпа хальхине аван ҫыхӑнтарма нӗ- 
лет.

М. Н. Данилов-Чалдун.

ПАХЧАҪӐПА ҪӖЛЕН
Тискер те ирсӗр шухӑшлӑ ҫӗлен, 
Хырӑмпала шуса, ерипелен 
Колхозӑн чечекленнӗ пахчине 
Пырса кӗрет пӗр ҫутӑ нрхине.
Ҫӗленӗн шут: малтан сӑннинеле 
Пахчаҫӑна сӑхса вӗлермелле,
Вара ҫырласене хуть сут, хуть ҫи,— 
Вӑл хӑй пулса тӑрать пахча хуҫи.
Анчах пахчаҫӑ курчӗ ҫӗлеце,
Тишкерчӗ унӑн шучӗ мӗнлине:
Часрах вӑл тытрӗ тимӗр кӗреҫе, 
Тӑшман ҫине антарчӗ пӗрре ҫеҫ.
Ҫапла вара ҫӗлен сисмесӗрех 
Ҫухатрӗ хӑй пуҫне ӗмӗрлӗхех.
Ҫалам, салам маттур пахчаҫӑна! 
Колхознпксем веҫех мухтаҫ ӑна.
Эпир те ҫав пахчаҫӑ пеЛ пулар—• 
Тӑшмансене йЙлт пӗтерсе хурар! 
Чӗтретӗр троцкистла ҫӗлен-калта, 
Хӗрхенессе ан кӗттӗр вӑл пачах!
Тӑван ҫӗршывӑмра тискер тӑшман 
Хуҫа пулса пурнаймӗ нпхӑҫан!

Ванин Ф.

Г. Марушев укерчӗке
— Ан ятла енте, кукамай, кашт кана сыпкаларӑм.
— Мӗн, мӗн? Кукамай тетки ҫак? Тьфу, пӳтсӗр! Ман хӗрӗн ачисем нихӑҫан та сан пек 

ҫапкаланса ҫӳремен. Ав, пӑх, самолетпа вӗҫет,—ман хӗрӗн ывӑлӗ вӑ.л!Аэсӗ ҫӗр ҫинче те тӳррӗн  
утса ҫӳрейместӗн!



Ҫ ӗ н ӗ  х у р ӑ н т а ш
МИТТА ПЕТӖРӖ

Калатӑп,—тет Кавруш.—Сама.хсене эп хам ӑш- 
ра тытса тӑма юрат.мастӑп. Пуринчен ытла, суй- 
мастӑп,—ҫав текрен те хаклӑ. Суймасӑр калатӑп. 
Тунмастӑп. Ененместӗр пулсан,' тупа тӑватӑп. 
Ӗненӗр, тетӗп. Суеҫтерместӗп.

... Начар мар манӑн арӑм. Пӗчӗкренпе.х палла- 
тӑп ӑна эпӗ. Мӗн кӗҫӗнрен пӗрле выляса, пӗрле 
кулса ӳснӗ. Пӗрне-пӗри ҫав тери хисепленӗ. Пӗр- 
не-пӗри итленӗ. Пӗрне-пӗри ҫав тери юратнӑ. Пӗр- 
иӗринчен вӑтаннӑ. Ҫак вӑтану вӑл пирӗн иксӗмӗр 
хушӑмӑрти хисеплӗхпе куллен амаланса пыракан 
кӑварлӑ юратӑвӑн чи лайӑх палли пулса тӑнӑ. 
Пӗр-пӗрин шухӑшӗӗене ытлашши сӑмахсемсӗрех 
эпир, хӑшпӗр чухне—янкӑр уҫӑ каҫсенчи ҫӑлтӑр- 
сем ҫине пӑхса ларнипех, нимӗн чӗнмесӗрех ӑн- 
ланнӑ.

Калас пулать. Калатӑп. Ентӗ сисетӗр, вӑл хӗр 
чухне эп' унӑн ҫумне ҫывӑххӑн ҫыпӑҫса ларма та 
именнӗ. Вӑл ку тӗлӗшпе хӑй те иккӗленнӗ. Аш- 
кӑнма хушмастчӗ мана. Кирлӗ мар сӑмахсем ка- 
лаҫтармастчӗ. Часах чаратчӗ. Ытла ҫулланса ка- 
лаҫма, лирика ҫине куҫма пуҫласан, ҫийӗнчех 
асӑрхаттаратчӗ: „Асту, Кавруш! Вӑйӑран вӑкӑр 
тухма пултараФЬ. Эсӗ ӑссӑр мар вӗт!“ тетчӗ. Эпӗ 
итлеттӗм. „Ӑссӑр мар вӗт“ тенӗшӗн ҫав тери хӗ- 
пӗртеттӗм. Ҫав сӑмаха хам ҫумра ларакан таса 
чунлӑ хӗр мар, унтан та таса, хам чӗре варрине 
кӗрсе йӑва ҫавӑрнӑ, тӗнчере ҫук илемлӗ пӗчӗк 
кайӑк .илемлӗрен те илемлӗ юрӑсем шӑрантарнӑ 
май кӗвӗлесе каланӑн туйӑнатчӗ. Ҫав сӑмаха .ма- 
нӑн ӑна яланах калаттарас килетчӗ. Каллех кӑмӑ- 
ла ҫӗклентерме пикенеттӗм. „Ах, епле аван пулӗч- 
чӗ-ши нксӗмӗре те ‘, теттӗм. А вӑл: „Асту, Кав- 
руш... Ассӑр ҫын мар вӗт эсӗ... Ӗлкӗретӗн ак. 
Ҫав вӑхӑт тӗлне ҫитер-ха“, тетчӗ. Эпӗ килӗшет- 
тӗм. Унӑн сӑмахӗсемшӗн эп—чӗре варринчи чӗ- 
вӗлти кайӑ1< сӑмахӗсемшӗн—каллех калама ҫук 
хӗпӗртеттӗ.м.

Кӗтнӗ вӑхӑт ҫитрӗ. Калас пулать. Калатӑп. 
Тем пек пысӑк ырлӑх. Пысӑк хаваслӑх. Юлташӑм- 
сем те чылаййӑн пуҫтарӑнчӗҫ. Вӗсем те пирӗнпе 
пӗрлех хавасланчӗҫ. Иксӗмӗре те телейлӗ кунҫул 
тата ырлӑхпала сывлӑх сунчӗҫ. .Тавтапуҫ сире“, 
терӗмӗр. Иксӗмӗр те калама ҫук хыттӑн хӗпӗрте- 
рӗмӗр. Ҫак самантра, ҫак такҫантанпа кӗтсе илнӗ 
самантра, иксӗмӗр пек телейлӗ чунсем тӗнчере 
те ҫук пулӗ, терӗмӗр. Вӑл ҫаплах ӗнтӗ пулмалла 
та. Вӑл ҫаплах ӗнтӗ иккенни авланса курнӑ ар- 
ҫынсемпе качча кайса курнӑ хӗрарӑмсемшӗн пу- 
риншӗн те паллӑ пулӗ, тетӗп эпӗ.

* ■**
Пурӑнатпӑр. I
Начар мар манӑн хваттер. Иксӗмӗре икӗ пӳлӗ.м. 

Кухня та пур. Манӑн хваттер чапсӑр мар ик- 
кенне хамӑр хулари хамӑн пӗлӗш-хурӑнташ- 
сем пурте тенӗ пек пӗлеҫҫӗ. Ман патӑмра час- 
часах пулаҫҫӗ вӗсем. 'Учрежденине те пыраҫҫӗ. 
Пырса кӗрсенех мана ыйтаҫҫе. Эпӗ хам хулари 
ҫынсене хваттер паракан учреждени начальникӗн 
заместителӗ пулса ӗҫлекенӗн помощникӗ вырӑ- 
нӗнче ӗҫлетӗп. Ҫапла. Эпӗ хам ытлашнщ пысӑк

начальник мар. Ҫапах, ҫынсене хваттерлӗ тӑвас 
ӗҫре питӗ те пысӑк вырӑн йышӑнса тӑратӑп. Ҫа- 
вӑнпа та хваттер шыракансем... пуринчен ытла, 
эпӗ тӑрӑшнипе хваттерлӗ пулнӑ пӗлӗш-хурӑнта- 
шӑмсем мана ҫав тери юратаҫҫӗ А вӗсем, питӗ 
нумаййӑн. Вӗсем нумаййишӗн, татах та нумайланса 
пынишӗн арӑм та тарӑхать. Хам та хӑшпӗр чухне 
тарӑхатӑп. Калас пулать, пӗлӗш-хурӑнтащсем ха- 
ма хӑналатнӑ чухне ҫеҫ ытарма ҫук аван вӗсем. 
Мана сахал мар хӑнатӑваҫҫӗ. Ҫук. Уншӑн тарӑхмас- 
тӑп. Ыйтса аптӑратаҫҫӗ. Ҫавӑн чухне аванмарвара. 
Хваттер ыйтаҫҫӗ. Тупса паратӑп. Кӑмӑлламаҫҫӗ. 
„Урӑх ҫук-ши?“ теҫҫӗ. Урӑххине тупса паратӑп. Тав- 
тӑваҫҫӗ. Пурӑнаҫҫӗ. Емӗр-ӗмӗр пӗрле, ҫӑкӑрлӑ-тӑ- 
варлӑ тата эрехлӗ-сӑраллӑ та пурӑнӑпӑр, теҫҫӗ. 
„Пурӑнӑпӑр вара“, тетӗп. Ҫук. Ҫапах ытлашшн ҫын- 
семпе пӗрле пурӑИма юратмастӑп эпӗ. Пуринчен 
ытла, ҫамрӑкрах арҫынсемне паллашма шиклене- 
тӗп. Пыраҫҫӗ вӗссм ман пата. Чи малтанах арӑм- 
па „здоровӑтсӑ“ тӑваҫҫӗ. Арӑмпа калаҫаҫҫӗ. Ҫук! 
Аван мар вӗсемпе- паллашма.

Манӑн хваттере телефон та кӗртсе панӑ. Теле- 
фэн аппарачӗ ҫумӗнчех радио репродукторӗ ҫа- 
кӑнса тӑрать. Эпӗ ӑна юриех ҫавӑнта ҫакнӑ. Мана 
телефон тӑрӑх чӗнекенсем питӗ ну^иай. Ыйтаҫҫӗ. 
Хваттер шыраҫҫӗ. Тарӑхтараҫҫӗ. Калаҫатӑп. Ҫап- 
ла-ҫапла, тетӗп. Халлӗхе пушӑ хваттер ҫук-ха, те- 
тӗп. Ӑнлантаратӑп. Калаҫаканни ӑнланасшӑн мар. 
Тарӑхатӑп та вара, телефон трубкине радио ре- 
продукторӗ тӗлне тытатӑп. .Мӗнле аван музыка!" 
тет хваттер шыракан. Манпа калаҫасснне те вара 
манса каять. Телефон трубкинй^ хуратӑп.

Телефон тӑрӑх арӑмпа та час-часах калаҫса 
илетӗп. Вӑл пӗр предприятинче ӗҫлет. Пӗррехин- 
че ҫапла, телефон тӑрӑх ҫакнашкал инкекле ка- 
лаҫу пулса иртрӗ. Эпӗ арӑма чӗнетӗп. «Парӑр-ха 
хӑвӑртрах», тетӗп.

— Памастӑп! —тет трубкӑрн сасӑ, ӑрҫын сасси.
— Мӗншӗн памастӑн?
— Хама кирлӗ!—тет сасӑ, арҫын сасси.
— Вара, мӗн тума кирлӗ сана ман арӑм?!
Сасартӑк чарӑнчӗ сасӑ. Кӑшкӑратӑп. Нимӗн те

чӗнмест. Трубкӑна хучӗ пулас. Эпӗ те хутӑм. 
Алӑкӑн-тӗпелӗн уткаласа ҫӳреме пуҫларӑм. Кӑмӑл 

'пӑлханса кайрӗ. Хумханатӑп. Вара кам пулчӗ-ха 
вӑл? Мӗн тума памасть вӑл манӑн арӑма! Мӗншӗн 
калаҫтармасть? Мӗн тума кирлӗ вӑл ӑна?! Шухӑш- 
ла-шухӑшла ывӑнтӑм йӑлтах. Ҫывӑрмаллн пӳлӗме' 
кӗрсе выртрӑм.

 ̂ *

Еҫрен таврӑннӑ ман арӑм. Апат ҫиме тесе вӑ- 
ратать. Вӑрансанах, ыйту паратӑп:

— Кам пулчӗ вӑл ҫын?
— Мӗнле ҫын?
— Телефон тӑрӑх калаҫакан арҫын. Мӗншӗн 

кирлӗ эсӗ ӑна? Мӗн тӑвать санпала вӑл?
— Аутюру-у-ук!—терӗ манӑн арӑм.—Кӗвӗҫме те 

нӗлетӗн-и эсӗ?
— Пӗлмесӗр! Ахальтен мар ӗнтӗ... Ахальтен, 

мӗн ӗҫ пур унӑн сан ҫумӑнта?



— Хӑвӑн ӗҫ ҫук санӑн!
— Мӗнле?!
Вӑл каллех ҫав сӑмахпа ответлерӗ. Ку сӑмах 

манӑн чӗрене мухмӑр чухнехи пекех туртӑнтарса 
ыраттарчӗ. Ӑнланаймастӑп. Мӗнле арҫын! Мӗнле 
усал ман арӑм ҫумне ҫыхланнӑ?

Тепӗр кунхине те, яланхи пекех,заняти пӗтме- 
сӗрех хваттере тухса вӗҫтертӗм. Ҫитрӗм. Трубкӑ- 
на тытрӑм. Арӑма пама ыйтатӑп.

— Памастӑп!—тет сасӑ, каллех ӗнерхи арҫын 
сасси.

— Мӗншӗн? ^
— Итле-ха, Кавруш!—тет сасӑ.—Кашн^Г кун 

ахальтенех телефон тӑрӑх чӗнес марччӗ ӑна са- 
нӑн. Ӗҫлекене чӑрмантарас марччӗ. Пӗлетӗн, вӗт, 
ӗҫленӗ вӑхӑтра кашни минут хаклӑ.

— Кам эсӗ?
— Бригадир. Арӑму ӗҫлекен цехри стахановла 

бригадӑн бригадирӗ.
— Аха!..
— Аха ҫав!—^терӗ сасӑ. Трубкӑна хучӗ. Эпӗ ха- 

ма хам ыйту паратӑп. Чӑнах бригадир-ши? Суй- 
масть-ши? Мана „куккиш“ тыттарасшӑн мар-ши?

Арӑм ӗҫрен таврӑнчӗ.
— Ну, чипер юл, чунӑм,—терӗ вӑл.—Ыран кая- 

тӑп.
— Ӑҫта?—сехре хӑпрӗ манӑн.—Уйрӑлса кая- 

тӑн-и?! Мӗншӗн? Ӑнланман эпӗ ӗнер. Леш, кала- 
ҫакзн арҫын сирӗн бригадир пулнине пӗлмен...

— Пӗлмен ҫав... Ҫавӑнпа каятӑп.
— Чӑнах каятӑн-и? Ҫавӑнпа» тетӗн?! Ҫавӑн пат- 

не каятӑн-и?
— Ҫавӑн патне мар, ҫавӑнпа каятӑп... Канмалли 

ҫурта. Вӑл тӑ пырать.
— Канмалли ҫурта?—^тинех чун кӗчӗ манӑн.— 

Аха! Канма каятӑр. Иксӗр кӑна каятӑр-и? Мӗн- 
ле-ха?

— Аутюруру-у-ук!—терӗ арӑм,—Каллех кӗвӗҫе- 
тӗн? Ҫапла. Иксӗмӗр кӑна... иксӗмӗр пӗрле каят- 
пӑр.

Нимӗн те ӑнланмастӑп. Бригадир патне тухса 
чупрӑм. Алӑ тытрӑм. Паллашрӑм. Хӑй сӑмах пуҫ- 
ларӗ;

— Каятпӑр. Манӑн бригада ҫак иртнӗ уйӑхри 
ӗҫ нормине виҫҫӗр процент тултарчӗ. Санӑн арӑ- 
мупа манӑн арӑм пӗр-пӗринпе ӑмӑртса чи паха 
тӗслӗхсем кӑтартма пултарчӗҫ. Вӗсене иккӗшне, 
мана—виҫсӗмӗре икӗ эрнелӗхе канмалли ҫурта кай- 
ма путевкӑсем пачӗҫ.

— Аван ӗнтӗ, аван,—ҫирӗплетрӗм эпӗ.—Хурӑн- 
ташлӑ пулӑпӑр. Эпӗ те сирӗн предприятинче пул- 
нӑ пулсан, тӑватсӑмӑр та пӗрлех каяттӑмӑр ик- 
кен...

Арӑма тепӗр кун ӑсатрӑм.
Пӗччен пурнӑҫ пуҫланчӗ. Яланах арӑм ҫинчен 

шухӑшлатӑп. Яланах ӑна аса илетӗп. Хӑй хама 
асӑнмасть те пулӗ, тӗлӗкре те курмасть пулӗ, 
тетӗп. Пӗччен пурнӑҫ мӗнле кӑна кичем пулсан 
та вӑхӑт пурпӗрех иртет ҫав, шутлӑ кун ҫнтет. 
Акӑ арӑм килесси виҫӗ кун ҫеҫ юлчӗ... Икӗ куТ!... 
Пӗр кун. Ырзн килетех ӗнтӗ. Кӗтетӗп. Ҫав каҫ- 
хине ҫыру пырса пачӗҫ. Ҫыру. Кану ҫуртӗнчен. 
Кам ҫырать? Кам? Паллах, арӑм ӗнтӗ... Ҫук. Йӑ- 
нӑшатӑп. Алли унӑн мар. Ҫырӑва салатахӑп. Ҫа-

вӑркаласа пӑхатӑп. Аха... Хайхи ҫырать. Бригӑ- 
дир... ҫӗнӗ хурӑнташ. Вот молодец! Ырӑ та ҫын 
иккен. Вулатӑп. „Итле-ха, тусӑ,м!“ тесе пуҫлать 
вӑл ҫырӑва. Чи малтанах тем пысӑкӗш салам па- 
рать. Вот молодец! Унтан вара, вӑхӑта ҫав тери 
лайӑх канса ирттерни ҫинчен калать. Молодец! 
Унтан вара... Малалла вара! Акӑ, вулӑр:

„... тата тепӗр хут сана пысӑк салам. Тата ҫак- 
на та калам. Хӑшпӗр ҫынсем хӑйсене пур ҫӗрте 
те пӗр пек тытма пӗлмеҫҫӗ иккен. Арӑму пирки 
калатӑп-ха. Ӗҫре вӑл питӗ маттур. Манӑн брига- 
дӑра вӑл ытти пур хӗрарӑмсене те пример нарса 
тӑрать. Кунта вара йӑлтах урӑхла. Темиҫе те 
асӑрхаттартӑм. Чаранмасть. „Хамра ирӗк“, тет. 
Леш хайхи, ав, гостиницӑри номерте пурӑнакан 
хваттерсӗр кӑтраҫӳҫе пӗлетӗн вӗт-ха...“

Ҫук. Малалла мӗн ҫырнине каламастӑп. Пӗле- 
тӗп эп вӑл «кӑтра ҫӳҫе»! Подлец вӑл! Хваттер ыйтса 
вӑл мана сахал мар тарӑхтарнӑ. Арӑм. Эх, мӑнта- 
рӑн! Мӗн пӗчӗкрен пӗрле выляса-кулса ӳснӗ, чӗ- 
ререн юратнӑ мӑшӑрӑм манӑн. Ҫаплах-ши вара 
эс?.. Мана улӑштартӑн-ши?!

- Канса килчӗ арӑм. Чӑтса тӑраймарӑм... Ҫук. 
Чӑтрӑм. Килнӗ ятпа сывлӑх сунса алӑ патӑм. Вӑ- 
хӑта мӗнле ирттерни ҫинчен ыйтрӑм.

— Аван,—терӗ вӑл.
— Аванах-и?
Каҫхине гостиницӑна кайрӑм. Хайхи «кӑтра ҫӳҫ» 

патне кӗтӗм. Питӗ те хаваслӑн йышӑнчӗ вӑл ма- 
на. Яланхи пекех, чи малтанхи сӑмахӗ хваттер 
ҫинчен пулчӗ.

— Пур-им? Ман валли хваттер пурри ҫинчен 
пӗлтерме килтӗн-им?

— Атя-ха! Хам патӑмра калаҫӑпӑр.
—• Аван... Питӗ аван!—хыпаланса тумланчӗ.
Урампа калаҫса утатпӑр. Литературӑпа инте- 

ресленетӗп эпӗ. Ҫав хваттерсӗр «кӑтра ҫӳҫӗн» про- 
изведенийӗсене те нумай вуланӑ. „Хальхи вӑхӑт- 
ра мӗнле япала ҫинче ӗҫлетӗн“, тесе ыйтрӑм.

— Кровать ҫинче ӗҫлетӗп,—терӗ вӑл.
Ӑнланмарӑм. Ӑнлантарчӗ. Пӳлӗм пӗчӗккипе,

сӗтел лартма вырӑн ҫуккипе кровать ҫинче ӗҫ- 
лет иккен. Сӑмах майӑн, иртнӗ кунсене ӑҫта ирт- 
терни ҫинчен те ыйтатӑп. Кану ҫуртне кайса кил- 
ни ҫинчен каларӗ.

—■ Аван кантӑр пулӗ?
— Питӗ аван. Санӑн мӑшӑру та пынӑччӗ пулас 

унта? Мана хирӗҫ пулнӑччӗ вӗсем.
— Мӗнле хирӗҫ? Пӗрлех каннӑ пулӗ?
— Пӗрле мар-ҫке. Икӗ эрне каялла килнӗ эпӗ 

унтан. Вӗсем эп тухса кнлнӗ кун ҫеҫ пырса юл- 
чӗҫ. Мана ҫул ҫинче хирӗҫ пулчӗҫ.

Нимӗн те ӑнланмастӑп. Ҫук. Суять ку ҫын.Ма- 
на пӗлтересшӗн мар пӑркаланать. Пӗлетӗп эпӗ 
пурпӗрех. Ку ҫын кану ҫуртӗнче манӑн арӑмпа 
пӗрле пулни ҫинчен ӗнер алла илнӗ_^ҫыру никам- 
ран та лайӑх каласа парать. Йышӑнтаратӑп 
пурпӗрех! Акӑ хваттере илсе кӗретӗп те, арӑмпа 
иккӗшне куҫа-куҫӑн тӑрататӑп. Иккӗшне те тӑрӑ 
шыв ҫине кӑларатӑп!

Хваттер тӗлне ҫитрӗмӗр. Пуҫа урӑхла шухӑш, 
тата чеерех шухӑш, ҫыру авторне те чӗнсе виҫ- 
ҫӗшне пӗрле тӑратас шухӑш килсе кӗчӗ.

— Кӗрсе лар-ха эс ман пата! Килте арӑм пур 
унта. Эпӗ халех килетӗп,—терӗм.

Вӑл килӗшрӗ.



ӑпӗ вӑра тӳрех хайхй ҫыру авторӗ, хамӑн ҫӗнӗ 
хурӑнташ, патне чупрӑм. Вӑл килӗнче пулмарӗ. 
Арӑмӗ ҫеҫ. Мӗнле канни ҫинчен ыйтатӑп.

— Аван,—тет.
— Мӗнле аван-ха? Ҫакҫыру мӗн ҫинчен калать?! 
Ман хурӑнташ арӑмӗ сасартӑк сывлӑш ҫавӑрай-

ми пуличченех ахӑлтатса кулчӗ.
— Эх, мур пуҫӗ!—терӗ вӑл хӑйӗн упӑшкине 

хӑтӑрса.—Ҫырнӑ иккен. Эпир ӑна юри ҫеҫ калать 
тесе. Ҫырса яратӑп, терӗ ҫав. Арӑмӗнчен мӗнле 
кӗвӗҫсе пурӑнмаллине ӑнлантарам-ха, терӗ, Ан 
хӑтлан тенӗччӗ эпир ӑна. Вӑт ухмах... Нимӗнле

«кӑтра ҫӳҫ» те пулман унта.Арӑму пирӗнтен пӗр' 
утӑм та хӑпман. Яланах пӗрле ҫӳренӗ...

Каялла, хам хваттере тухса чупрӑм. Кӗретӗп. 
Хайхи сӗтел хушшинче. ларать. Аллинче ручка. 
Умӗнчи хут ҫине темӗнле саспаллисем тӗрлет. 
Арӑмран предприятинчи стахановкӑсем ҫинчен 
ыйта-ыйта пӗлет. Нимӗн чӗнмесӗр ун ҫине пӑх' 
са тӑратӑп. Вӑл пуҫне ҫӗклерӗ те, хӑйӗн манӑҫми; 
сӑмахне каларӗ:

•— Хваттер тупса парӑн-ши?

Е Р И П Е Н
Васкакан тирӗк тӗпне кӗрсе 

ӳкнӗ, тет. Пулӗ, пулӗ те, ҫак 
ваттисен сӑмахне Ишлей райо- 
нӗнчи Лапракасси колхозӗн пред- 
седателӗ Григорий Ивановран 
тасарах тытса пыракан урӑх ни- 
камах та ҫук пул^.

Августӑн 12-мӗшӗ, янкӑр уяр 
кун. Колхозӑн пӑрҫине, ясмӑкне, 
викине ҫулса пӑрахрӗҫ. Вӗсене 
ик-виҫ кун хушшинче пуҫтарса 
кӗме май пурччӗ,—Иванов пред- 
седатель тирӗк тӗпне кӗрсе 
ӳкесрен хӑрарӗ. Ҫӑмӑр килсе

люшкентерсе хӑварчӗ,—Иванов 
васкамарӗ. Пӑрҫапа ясмӑка сысна- 
сем ашса пӗтерчӗҫ, — Иванов 
васкамарӗ. Пӑрҫапа ясмӑкӑн ҫӑ- 
мӑрпа люшкеннӗ хутаҫҫисем хӗ- 
велпе типсе шатӑртатаҫҫӗ ~ те 
чӑлт! чӑлт! ҫурӑлса каяҫҫӗ.

— Ха, тӗк выртмаҫҫӗ, мурсем, 
хӑйсене никам та тӗрткелемест,— 
тет Иванов председатель.

Ҫурри ытла тӑкӑнса пӗтсен, 
ҫулса пӑрахнӑ хыҫҫӑн уйӑх ыт- 
ла иртсен, сентябрӗн 20-мӗшӗн- 
че пӑрҫапа ясмӑк тата вика кол-

Ш А Н А Т Ь
Бюро клише ТАСС

— Ну, мӗнле, килес ҫул эсӗ Пӗтӗм Союзри Ялхуҫалӑх 
выставкинче пулӑн-ши?

—  Пулатӑп. Мана хам пӑхакан лашамсем илсе кайӗҫ.

хоз анкартиее кӗчӗҫ. Иванов ти -  
рӗк тӗпне кӗрсе ӳкмерӗ.

Анкартинче колхоз 'лашисем- 
пе ферма ӗнисем валли хӗлле- 
не хатӗрленӗ апат уйӑхӗпе ар- 
канса выртрӗ. Иванов хӑйӗн. 
асӑрхавлӑхне кунта та кӑтартрӗ.

1936 ҫулта ӗне ферми валли: 
-вите тума тытӑннӑ. Ку витене 
туса пӗтерме ытти председа' 
тельсем те васкаман та, Иванов 
пушшех те васкамасть,—ӗнесем 
халӗ те пулин уҫӑ пӗлӗт айӗнче 
ҫӑмӑрпа „ҫӑвӑнса тасалаҫҫӗ".

Иванов колхоз ӗҫӗнче ҫеҫ „ти- 
рӗк тӗпне кӗрсе ӳкесрен" хӑ- 
рать. Суту-илӳ ӗҫӗнче хӑра- 
масть, Сурӑхсене 50-шар тенке 
илсе, какайне 175 тенкӗшере 
сутма колхоз лашине кӳлет те 
тӳрех Шупашкара вӗҫтерет.

Ялпоран сутӑнмалли тырӑ вӑ- 
хӑтра сутӑнса пӗтеймесрен хӑра- 
нӑ вӑл, ҫавӑнпа 30 пӑтне 23-шер 
тенкӗ парса илнӗ те паса- 
ра тухса 50-шар тенке сутнӑ. 
Авӑн илнӗ вӑхӑтра колхозниксе- 
не ҫитерме колхозӑн туллине; 
40 пӑт авӑртаҫҫӗ, Иванов ӑна,, 
васкасах „авансом” хӑй килне 
илсе кӗрет.

Хӑй продавецра ӗҫленӗ чухне, 
Иванов майӗпен-майӗпен темӗн 
чухлӗ пусма хатӗрленӗ. Халь 
унӑн арӑмӗ кашни пасартах пус- 
ма, ситец, ҫутӑ калуш шултӑра 
хакпа сутать...

Ҫаплапурӑнать ерипен колхоз 
руководствине ӑнсӑртран кӗрсе 
ларнӑ Иванов.

А. П. Сапожников.



Ш  И К Л Е Н Н И
Паян заводри слесарь Петр Васильевич хват- 

терне кӗрсен арӑмне хӑй ыран ирхине ҫар учет- 
не тӑма каяс шухӑш тытни ҫинчен каласа пӗл- 
терчӗ.

— Пурне те тивӗҫ ҫаробязанноҫӗ ҫинчен кӑ- 
ларнӑ закон тӑрӑх эпӗ пӗрремӗш категорири, 
3-мӗш разрядра тӑракан запас пулатӑп. Эпӗ ҫар 
учетӗнче тӑма тивӗҫлӗ. Учета илме повесткӑпа 
чӗнессе кӗтсе пурӑнтӑм. Чӗнекен-тӑвакан пулма- 
рӗ. Хам кайса ҫыртарас, тетӗп.

— Кайса ҫырӑн,—терӗ арӑмӗ, 48 ҫулхи Петя та 
>ҫар ҫынни хисепӗнче тӑма тивӗҫ туяннӑшӑн са- 
вӑнса.—Анчах учета илес умӗн комисси пӑхать 
пулӗ-ҫке. Сывлӑху ленчӗрккерех пулсан, учета 
илмесрен шикленмелле.

— Хам та апла пуласран шикленетӗп ҫав, Ҫар 
ҫыннисен хисепӗнче тӑма тивӗҫлӗ ҫын пулма ча- 
ракан ҫитменлӗхсем ҫук пек те. Кӑкӑрӑм сарла- 
ка, куҫ-пуҫ вӑйсӑр мар, витӗр курать, сӑкӑлтӑк 
ҫук...

— Петя!—терӗ арӑмӗ ӑна.—Ҫарамасланса пар- 
ха1 Эпӗ сана хампахалам. Илӗҫ-и, илмӗҫ-и сана?— 
халех каласа пама пултаратӑп.

Петр Васильевич, арӑмӗн сӑмахне ниме шутла- 
масӑр, кулса илчӗ.

— Эсӗ тухтӑр мар вӗт,—терӗ арӑмне хирӗҫ.
— Тухтӑр мар пулсан та сана ыран браклас- 

сипе браклас ҫуккине каласа хума пултаратӑп 
ӗнтӗ. Итлесем! Ан туртӑнса тӑр. Кӗпӳне хыв!

Петр Васильевич вӑраххӑн кӗпине хывса ху- 
рать те тӗкӗр умне пырса тӑрать.

— Ытлашши хавшак мар пек те. Ниӳшлӗ ил- 
мӗҫ?

— Илмӗҫ те, мӗншӗн тесен, пӑх-ха, шӑммусем 
курӑнса тӑраҫҫӗ. Апат-ҫимӗҫ аван ҫнетпӗр, ма 
ырханкка-ха эсӗ. Ак, пӑх-ха, кӳнта 200 грамм ҫу 
кӗрӗ,—тет хул калакӗ ҫинчи, йӗтес шӑмми сы- 
пӑнса тӑнӑ тӗлти ӑшӑх путӑк ҫине кӑтартса.

Петр Васильевич аллине чавса тӗлнелле хы- 
тарса куклетсе пычӗ те мускулӗ карӑнса тӑра- 
кан пулчӗ.

— Акӑ мӗнле тачка, шултӑра ман мускул!— 
терӗ арӑмӗ умӗнче мухтанса.—Ан кала. Тӑван 
ҫӗршыва сыхлама мана илеҫҫех. Курӑн ак.

Арӑмӗ Петр Васильевич тавра ҫавӑрӑнса илчӗ 
те унӑн аяк пӗрчисем тӗлне хӑлхине лартса ит- 
леме тытӑнчӗ.

— Сывла! Тарӑн сывла!
Петр Васильевич тарӑн сывлать.
— Шӑхӑрать,—терӗ арӑмӗ, хаш хуйхӑрса ил- 

се.—Упкӳ шӑхӑрать. Тӑм шӑхлич пек шӑхӑрать... 
Эй-е-й, начар-ҫке ӗҫсем, упӑшкам!

— Сӑмса шӑхӑрать ман. Ҫавна илтрӗн пуль,— 
тесе тӳрре тухма пӑхать арӑмӗ умӗнче Петр Ва- 
сильевич, /

— Ҫук, сӑмса шӑхӑрни мар ку. Пӗрмай та- 
бак туртнӑран ӳпкӳ шӑхӑракан пулнӑ. Ыранччен 
те пулин туртма пӑрахас пулать.

— Пӑрахас! Ыранччен туртмасӑр чӑтма пулать. 
Сӑмса шӑхӑрнинех илтрӗн пулас та эсӗ, ҫапах 
сана итлесе ыранччен чӑтам эппин, туртам мар. 
Ман ӳпке—лаша ӳпки пек, эсӗ шӑхӑрать тетӗн.

Арӑмӗ Петр Васильевич ҫине тинкерсе пӑхать 
те нк аллине шартах ҫапса илет.

— Ай! Санӑн малтн шӑл ҫук-ҫке!
— Пӗр шӑл ҫукки нимех те мар вӑл,—тет хӑй- 

не хӑй тата арӑмне лӑплантарса Петр Василье- 
вич,—Шӑл-ҫӑвара пӑхмӗҫ-ха. Эпӗ ҫӑварӑма хупса 
тӑрӑп.
, — Пырна пӑхнӑ чух шӑл ҫуккине асӑрхаҫҫех, 
ан тавлашса тӑр. Петя, ман шӑла тахӑнса кай!

— Чухах-ши?
— Чухах пулмасӑр. Сан ҫӑварпа ман ҫӑвар пӗрпе- 

кех, пӗр размер. Ну-ка, виҫсе пӑхар.
Арӑмӗ хӑйӗн ҫӑварӗнчен искусственнӑй шӑлне 

кӑларса Петр Васильевич ҫӑварне лартса парать.
— Чухах!—кӑшкӑрса ярать Петр Васильевич, 

савӑннипе.
— Чухах пулсан юрать,—терӗ арӑмӗ.—Ыран- 

ччен хуратул пӑтти нумайрах ҫи, ҫӑмарта ҫи, 
ҫемҫе пӗҫернине, сӗт нумайрах ӗҫ. Табак ан турт. 
Ирччен юсанӑн.

Тепӗр кунне Петр Васильевич ҫичӗ ҫул ӗлӗк 
учетран тухнӑ чухне каялла парса янӑ кӗнекине 
чиксе ирех тухса кайрӗ. Арӑмӗ, вӑл тухса кайсан, 
ик пӗҫҫине шарт ҫапса кӑшкӑрса ячӗ:

— Ай, астуман! „Гематоген“ ятлӑ эмеле ӗҫтерсе 
ямаллачӗ. Ӑна выльӑх-чӗрлӗх юнӗнчен тӑваҫҫӗ, 
тет. Тьфу! Маннӑ! Кайса илме аптека инҫе мар. 
Ай-ай-ай!—тесе чылайччен хуйхӑрса ларчӗ.

Кӑнтӑр тӗлӗнче Петр Васильевич хваттере та- 
вӑрӑнчӗ, пуҫне уснӑ.

— Бракларӗҫ-им?—хӑраса ӳкрӗ арӑмӗ.
— Бракламан та, вӑл енчен ӗҫсем аван иртрӗҫ. 

Хамӑрӑн тӑван ҫӗршыва сыхлакан, запасра тӑра- 
кан ҫар ҫынни хисепне кӗтӗм. Комисси пулмарӗ. 
Кӗнекесем ҫине паллӑ туса юлчӗҫ ҫеҫ. Анчах...

— Мӗн пулчӗ?
— Эпӗ сан шӑлна ҫӑтса янӑ.
— Мӗн?—шуралса кайрӗ юратнӑ арӑмӗ.—Халех 

тухтӑра чуп.
— Юрамасть,—терӗ пуҫне силлесе-Петр Ва- 

сильевич.—Тухтӑрӗ военкомата: „унӑн хырӑмӗн- 
че шӑл пур“, тесе ҫырса систерӗ те, вара мана 
запасран кӑларса хурӗҫ. Ҫук, калама юрамасть. 
Шӑлӗ хырӑмран хӑех тухӗ-ха, пыршӑран ҫакланмӗ-

Петр Васильевичпа арӑмӗ кунӗпех хырӑма аннӑ 
шӑл сиен кӳресрен шикленсе пурӑнчӗҫ. Анчах 
вӑл.-ку пулман, чиперех иртрӗ, терӗҫ.

Иван Мучи.

„Капкӑн“журнала хӗл уйӑхӗсемшӗн кӑна мар, ҫудталӑклӑха 
ҫырӑнса илме тӑрӑшӑр!



Пӗчӗк сценна
ВЫЛЯКАНСЕМ:
1. КАШМАЧКОВ—Тӑвай ра.нонӗнчи Кинчӗрн колхоз

председателе.
2. ЯЛКОР. ____________

ЯЛКОР: Эпӗ редакцине пӗр лайӑх япала ҫинчен 
ҫырса ярасшӑн. Хӑшпӗр ӗҫсем ҫинчен санпа калаҫ- 
са пӑхас тетӗп.

КАШМАЧКОВ; Та-ак, эсӗ, пирӗн колхоз ҫинчен 
ҫырасшӑн? Аван пулӗччӗ. А, мӗн ҫинчен кирлӗ 
сана?

ЯЛКОР: Ну, акӑ паян юр ҫуса кайрӗ. 
КАШМАЧКОВ: А-ха, хӗллене хатӗрленесси.

40 тонна силос хатӗрлени начар ӗҫ мар ӗнтӗ...
ЯЛКОР: А, мӗн тата? «Колхоз 40 тонна снлос 

хатӗрленӗ» тесе ҫырӑпӑр. Выльӑх апачӗ ҫинчен 
пулать.

КАШМАЧКОВ: О, ҫук, ун ҫинчен ҫырни нимӗне 
те тӑмасть.

ЯЛКОР: Мӗн тума? Силос хатӗрлени лайӑх 
япала вӑл.

КАШМАЧКОВ: Лайӑххине лайӑх та, анчах пирӗн 
планӗ ҫурри те тулман-ҫке-ха.

ЯЛКОР: Ну-у! Апла «План тулман» тесе ҫырас 
пулать.

КАШМАЧКОВ: Ҫук ӗнтӗ, лайӑххи ҫинчен ҫырас 
тен пулсан, лайӑххи ҫинченех пултӑр. Эсӗ вот, 
внте туни ҫннчен ҫыр. Чаплӑ япала пулать. 

ЯЛКОР: Мӗн вити?
КАШМАЧКОВ: «Майӑн 1-мӗшӗ» колхоз 40 пӑру 

вырнаҫмалӑх вите тума тытӑннӑ» те.
ЯЛКОР: Так, пӑру вити. Хӑҫан тума тытӑннӑ? 
КАШМАЧКОВ: Ана кӑтартмасзн та юрать. Ҫыр 

просто, ӑнланмалла пултӑр: «Пӑру вити тӑваҫҫӗ» те.
ЯЛКОР:Хӑҫан тума тытӑннине кӑтартмасан май 

килмест.
КАШМАЧКОВ: Ах, ӑна кӑтартас марччӗ. Вӗт 

ӑна эпир иртнӗ ҫултэх тытӑннӑ, пӗтересси кӑҫал 
та темӗн-ха.

ЯЛКОР: Аплӑ эппин: «Колхоз пӑру витине туса 
пӗтерессине вӑраха ярать» тесе ҫырӑпар. Капла 
та ӑнланмалла нулать вӗт, председатель юл- 
таш? Э?..

Иртнӗ уйӑхра
Петр Тарасовнч репрояуктор умне пынӑ, арӑ- 

мӗ мамӑк тӳшек ҫинче ӑна валли чӑлха ҫыхса 
ларнӑ. Шупашкар ҫӗнӗ хыпарсем панӑ хыҫҫӑн, 
район калаҫма нуҫланӑ. Петр Тарасович арӑмӗ, 
чӑвашла сахал пӗлекенскер, районти радиоузел 
чарӑнсан упӑшкинчен ыйтнӑ:

— Мӗнле ҫӗнӗ хыпарсем пачӗҫ?
— Суйлав кунӗ декабрӗн 24-че пулассине.
— У-у!—тенӗ арӑмӗ.—Ку хыпара хаҫатсенче 

пичетлени темиҫе эрне ӗнтӗ. Ҫӗнӗ хыпар мар 
ку, ҫӗнӗ телей ҫинчен тепӗр хут каланп пулать.

С. Мерчен.

Шурӑ юр 
ҫинчен

— Шур мамӑк пек юр ҫине 
пӑхса ларнӑ чухне мӗн аса ки- 
лет сана?—ыйтрӑмӑр эпир.

Марья Ивановна каларӗ:
— Тирӗн ҫӑкӑр ларекӗн про- 

давецӗ аса килет. Вӑл ялан сивӗ.
Ҫӗрпӳ районне кӗрекен „Ни- 

ва“ колхоз правленин пӗр членӗ 
каларӗ:

— Уя тухсан эпир кӗрхи ҫӗрт- 
ме туманни курӑнса выртатчӗ. 
Халб юр ҫуса лартрӗ те эпир 
кӗрхи ҫӗртме туманни курӑн- 
масть.

Ҫырмапуҫӗнчи Иванов каларӗ:
— Хуркайӑк ҫулӗ аса килет. 

Хуркайӑк ҫулӗн хӗлле те, ҫул- 
лахи пекех, маяксем ҫук, тепӗр 
майлӑ каласан, маяк лартас хуйхӑ 
ҫук. Пирӗн апла мар, каҫ ҫӳре- 
ме, ҫухаласран маяк лартмалла,

Вӑрнар районӗнчи Вӑрманкас 
ялӗнчи пӗр колхозник каларӗ;

— Ха-ха-ха, юр ҫине пӑхсан, 
мана ача чухнехи аса килет. 
Пӗрре ҫапла хамӑрӑн хальхи 
колхоз председателӗпе, Гаври- 
ловпа иксӗмӗр, тӑвайккинчен 
ярӑнса антӑмӑр та эх! йӑвалан- 
тӑмӑр ҫав юр ҫинче. Гаврилов 
ӑна халӗ те манмасть-ха, урамра 
тӑтӑшах йӑваланса ҫӳрет вара. 
Мӗн, ухмаха ермен пуль-ҫке 
вӑл? — тесе ан кала. Ҫу-ук, 
ӳсӗрпе!

Федоровск районӗнчи (Баш- 
республика) Теняев ялӗнче пу- 
рӑнакан колхозник каларӗ:

— Хӗл мучи ҫырма урлӑ хыв- 
нӑ кӗпер аса килет. Пирӗн ялсо- 
вет тутарнӑ кӗпер ун пек мар, 
пӗтӗмпех шӑтса пӗтнӗ.

Ҫырмакассинчи пушар дружи- 
нин членӗ Тихонов каларӗ:

— Пирӗн ялта ҫу вӑхӑтӗнче 
пушарпа кӗрешес ӗҫ япӑх пыни 
аса килет. Халӗ апла мар, Ху- 
рал сарайӗнче, хӗлле пулсан, 
пӗр сарай юр пулать.

Сӗнтӗрти селыю некарнинче 
ӗҫлекен Андреев каларӗ;

— Юр кунӗпех ҫӑ1 
та ҫусан, пӗтӗмпех 
тать ӗнтӗ. Анчах эпӗ 
тратӑна витсе хураш

Шупашкар ^ынни 
ков каларӗ;

— Гортоп аса кш 
ҫынтан раштавра та I 
юр ыйтса илеймӗн" 
гортопран та хӗл си1 
пуленке вутӑ ыйтса и

Ҫурт управлвн!

— Хӑвӑр пурӑннӑ ҫ 
чи тротуар ҫине в& 
тарнӑ юра ма хырмЗ'

— Ма хырас? Те 
уйӑхран хӑех кайса г

Мӑчлатса скгс

— Иртнӗ каҫхине, 
яма ҫыру ҫырса лар 
электричество ламп 
мӑч куҫ хупса илч 
латрӗ-ши?

—Вӑл сана мӑчла 
станцин вут сахалли 
са яма кирли ҫинче

Шартлама с

—Ку магазин заве^ 
йӑлисене тӑвакансен 
тасшӑн-и мӗн?

— Ма апла шухӑи
— Пӑх, ара! Шарт 

вӑл шыва кӗмелли 
сутма кӑларса хунӑ, 
сен крещени праҫни 
шыва кӗрекенсем пу 
туянасса шанать-им?

Манса Ю!

— Эсир пиллӗкӗн 
ресе килесшӗнччӗ. ( 
тӗр-и?

— Ҫӳресе килтӗл 
чах кӑмӑл тулмарӗ. 
не пурне те—сып» 
ҫыртмаллине те чик( 
т^^рӗсене килех ман1
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Паллӑ

— Ман хваттерте шӑшисем 
ҫукчӗ. Халӗ шӑшисем ӗрчесе 
кайрӗҫ. Сивӗтнӗрен-ши?

— Сивӗтнӗрен мар. Запас- 
лӑх ҫӑнӑх, сахӑр тата ытти 
ҫимӗҫсем ытлашши нумай ту- 
янса тултарнӑран.

Пасарта
Ку пуснӑ хур мӗнчул тӑ-

сӑнлӑ-
— Ҫирӗм пилӗк тенкӗ.
— Какайӗ ытла кӑвак 

ҫке.
— Сивӗ паян. Сивӗ пирки хӑ- 

вӑр та кӑвакарса кайнӑ. Енен- 
месен тӗкӗр витӗр пӑхӑр.

;ур тӗлӗн- 
{'фсе тул- 
счр?
1П-Э пилӗк 
Й1.

прни

Капкӑна“ 
№ хушӑра, 
оки мӑч- 
ӗчМа мӑч-

I
т:элекгро- 
!рки ҫыр- 

ткСистернӗ.

И1̂ ре
1У [шийӗ тӗн 
етавар су-

1ЛН?
лт  сивӗре 

русиксем 
, 'лӗк  пуп- 
[й(1че пӑрлӑ 
'Д1. Ҫавсем

ПИ

ГФтӗрпе ҫӳ- 
“ӳесе кил-

I
1ӗ те, ан- 
Аӗн кирли- 

,1алине те, 
;ҫшнӑ, йӗл- 
сфхӑварнӑ.

Шӑтӑк витере
А. Чирков ӳкерчӗкӗ.

Вӑрманта вут-шанкӑ тупаймансене
Хӗл ларни нумай пулман пир- 

ки, хӑшпӗр клубсене, вулав ҫур- 
чӗҫене хутса ӑшӑтма вутӑ кӳ- 
реймен, теҫҫӗ. Хӑшпӗр клуб за- 
ведуюшисем вутӑ вырӑнне тан- 
цӑсемпе усӑ курма май пурри 
ҫинчен каласа параҫҫӗ. Сӑмах- 
ран, пӗр ҫӗклем хурӑн вутти 
ӑшши, вӑтамран илсен, ҫур се- 
хет краковяк, пӗр ҫӗклем хыр 
вутти—пӗр сехет фокстрот таш- 
ланӑ чух тухакбн ӑшӑпа танла- 
шать, теҫҫӗ.

Ермикассинче
— Акӑ ман килӗм тӗлне те 

ларса ҫитрӗмӗр.
— Сан килӳ ик хутлӑ клуб 

ҫумӗнче теттӗнччӗ-ҫке. Клубӗ 
ӑҫта?

— Юр айне пулнӑ.
— Мӗнле „юр айне“?
— 11икӗСӗ юр айӗнче, стени- 

сем ''ҫук. _________

„Урхамахӑм, урхамахӑм ҫил ҫунат, 
Ҫилхи витӗр, ҫилхи витӗр ҫил вӗрет“...



Вырӑнсӑр шӳт
Чикме хулинче пароход ҫине пӗрле кӗнӗ ҫын- 

сем пӗр ушкӑн пухӑнса лартӑмӑр та, авалхи ҫын- 
сем пек каласан, пӗр луткана кӗрсе пӗрле ӳснӗ 
юлташсем евӗрлӗ, калаҫу пуҫласа ятӑмӑр. Пӗри 
хӑй малтанхи хут парашютпа сикнӗ чухне ӑна 
„библири Христос ҫӗр ҫнне аннӑ“ пек туйӑнни 
ҫинчен каласа кӑтартрӗ. Тепри велосипедпа ҫӳре- 
ме вӗреннӗ чухне ӑнсӑртран кроса хутшӑнса кай- 
са, Леонид Агаков калавӗнчи ватӑ колхозник пек, 
чӑн мала тухни ҫинчен ӑша хытӑ кӗриччен кул- 
тарчӗ. Тепри хӗр тусӗн адресне манса кайнипе 
80 ҫулхи карчӑк патне ҫеҫке ҫыххи йӑтса кӗнӗ 
мӗн. Сӑмах ҫине сӑмах тупӑнать, пӗрре ахӑрса 
кулса лӑпланнӑ хыҫҫӑн, тепри ҫӗнӗ шӳт тупса 
кӑларать.

Пӗри, пиртен инҫех те мар, Атӑл ҫине тарӑн 
шухӑшпа пӑхса нырать. Эпир хыттӑн кулса яни- 
пе вӑл пирӗн ҫине майӗпен ҫаврӑнса пӑхать те, 
унтан каллех Атӑла тинкерме тытӑнать.

Пирӗн йышра ларакан агроном Сидоров пирус 
тӗпне шыва пӑрахма утрӗ. Леш ҫынпа куҫран 
куҫа тӗл пулчӗҫ.

— Чӑваш-и?— ыйтрӗ Сидоров, кулма чарӑиай- 
манскер.

— Ахӑ,—тет леш ҫынни, ӑшшӑн пӑхса.
— Атя, лар пирӗнпе юнашар, пӗрле каятпӑр. 

Небось, Шупашкара ҫитиччен пароход ҫинчи ха- 
лӑхран ҫуррине хамӑр тавра пухӑпӑр,—тетпӗр.

Вӑл, шаьнӑ-шанман пек пӑхкаласа, пирӗн ҫумма 
пырса ларчӗ. •

— Хӑш районсем пулатӑн?—харӑссӑн ыйтрӗҫ 
темиҫе ҫын. Ҫӗнӗ пӗлӗш хӑйӗн адресне каласа 
пачӗ.

— Хушамату мӗнле?
— Поленов Степан.
— Ӑҫтан таврӑнатӑр?
— Калама та аван мар,—тет вӑл. Пит-куҫне 

хӗрлӗ сӑн ҫапрӗ.
— Пулать вӗт калама юраман япала,—асӑрхарӗ 

пиртен пӗри,—мӗнле те пулин чир пулнӑ-и тен?
— Чирлессе чирленӗ, анчах ҫынна калама юра- 

ман чире курманччӗ-ха, курас та марччӗ.
— Алиментран тарса ҫӳрекен юс пулӗ-ха,— 

тӗртсе хучӗ тепри.
— Эхе, растратчик пулӗ-ха,—хушать тепри.
•— Ҫук, растратчик мар,—тет Поленов, госу- 

дарствӑнне пӗр пус укҫине вӑрламан, вӑрлас та 
марччӗ. Унтан вӑл тата хытӑ хӗрелсе кайса, аран- 
аран персе ячӗ:

— Принуд ӗслесе таврӑнатӑп.
— Вон мӗ-ӗн, сикки сиктӗрме, принуд. Ӳсӗр 

пуҫпа кама та пулин тытса урӑм-сурӑм ӗнтеле- 
рӗн пулӗ-ха?—кулса ыйтрӗ Сидоров.

Ыйту ҫине ыйту пани тин ҫеҫ чӗмсӗр пыракан 
Поленовӑн чӗлхи ҫӑварне уҫрӗ нулас. Вӑл табак 
хутаҫҫине кзларса шиг тӑршшӗ чикарккӑ чӗр- 
керӗ, ҫула тухса каякан паровоз евӗрлӗ, ҫӗклем- 
пе тӗтӗм кӑларса ячӗ. „Вот, ҫӑвар тесен те пы- 
рать, аэростат хӑмпи пек",—асӑрхарӗ пиртен 
пӗри.

— Айвана айӑн тупма нумай кирлӗ мар,—пуҫ- 
ларӗ Поленов.—Айӑплине айӑплӑ ӗнтӗ эпӗ, ӑна 
хам та йышӑнатӑп. Ӗҫӗ ҫапла пулчӗ. Эпӗ ялпон 
хамӑр ялти отделенийӗнче продавец пулса ӗҫле-
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рӗм. Пӗрре ҫапла ялпори работниксен пухӑвӗнче 
социализм.тӑ ӑмӑрту договорне ҫирӗплетрӗмӗр. 
Кӳршӗри ялти продавец Миккин юлташ, тавар 
ҫавӑрӑнӑш планне 159 процентран кая мар тул- 
тарма йышӑнса, мана ӑмӑртӑва чӗнчӗ. Ну мӗнех 
вара, турткаланса тӑмарӑм, „ҫӗраллӑ-тӑк ҫӗраллӑ“ 
терӗм. Улшуҫсем пек алӑ ҫапсах кнлӗшрӗмӗр.

Пӗр эрне иртет, тепре иртег, ман пата эпӗ 
ӑмӑрту договорне мӗнле пурнӑҫласа пынине тӗ- 
рӗслеме ҫигрӗҫ. Шутларӗҫ, танлаштарчӗҫ, шай- 
ларӗҫ—эпӗ кайра тӑни курӑнать, 15 процент юлса 
пыратӑп-мӗн. Манран кулма пуҫларӗҫ, ыттисенчен 
ытларах Миккин кулать, „Халӗ эсӗ мана “ЗИС— 
101“ машинӑпа та хӑваласа ҫитейместӗн", тет.

—Эпӗ-и?—тетӗп.—:Хам тӗллӗнех ҫыр.мана шыва 
кӗме чупма пуҫланӑранпа никамран пӗр шкт 
юлманччӗ, халӗ хӑварасшӑн-и эсир?—тесе хисте- 
тӗп.

—Юрӗ, юрӗ, тата икӗ эрнерен курӑпӑр-ха,— 
терӗҫ.

Вот вара, ялти халӑхпа таччӑн ҫыхӑнса ӗҫлес, 
вӗсене куллен мӗн кирлине пӗлсе тӑрас, калаҫу- 
сем ирттерес, лавкана илемлетес, культурӑлатас 
вырӑнне ман пуҫа таҫтан пӗр киревсӗр шухӑш 
пычӗ те кӗчӗ.

— Ниушлӗ преступлени тума шутларӑр?—тӗ- 
лӗнсе ыйтрӑмӑр эпир.

— Преступлени пулчӗ ҫав, эпӗ шӳт пулӗ тесе 
те... Ялти халӑх таварсене хӑйне куллен кирлӗ 
таран ҫеҫ илет. Ну, калӑпӑр, е тӑвар, е краҫҫын, е 
спичка пӗтсен пырать те илет, запас илекенни 
пӗри те ҫук. Эпӗ вӗсене самантра сутса пӗтерме 
шутларӑм.

Пӗр каҫхине ман пата Симун кум калаҫса лар- 
ма пычӗ. Чӑх чӗриллӗ ҫын вӑл манӑн Симун кум. 
Пӗр пур-ҫук сӑмаха илтсенех, саранча пек пӗр 
хӑлаҫ сиксе ӳкме пултарать. „Ҫак сӳтӗк ҫынпа 
шӳт туса пӑхам-ха“, терӗм.

— Ҫапла, ҫапла, Симун кум, тӑвар, супӑнь, 
спичка пӗтсе килес пек хыпар пур,—тетӗп.

— Ан калаҫ!—тесе ҫухӑрса ячӗ вӑл, ҫавӑнтах 
йӗксӗкӗн аллисем чӗтреме пуҫларӗҫ.

— Сана „кум“ тесе ҫеҫ систерем терӗм,— 
ҫиҫтеретӗп ӑна,—урӑххине пулсан, пуссан та ка- 
лас ҫукчӗ.

— Кум, тӑванӑм пул, пепкем пул, мана обяза- 
тельно 10 пӑт тӑвар, 100 коробка спичка, 10 ки- 
ло супӑнь, 500 литр краҫҫын пар,—тет вӑл, тилӗ 
пек ҫӑвӑнса.

— Эккей, йӗке хӳре,—тетӗп ӑна,—пурне тесана 
парсан, Баку хулине, Баскунчак кӳллине, „Крас- 
ная звезда“ фабрикӑна пирӗн яла куҫарас пулать- 
ҫке.

— Эпӗ сана мӗн, хура куҫна ытараймасӑр кум 
турӑм-им?—тет вӑл хыттӑнах кӳренсе. Ну йӑпӑл- 
татать те хӑй: курнӑ, курнӑ, анчах санран лайӑх 
ҫын курман, ҫавӑнпа кум турӑм,—тесе ҫӑвать. 
„Давай кӗҫӗрех парса яр“ тесе сӗмсӗрленет. 
„Ахаль ҫеҫ каларӑм, шӳт турӑм, нимӗнле тавар 
та, нихӑҫан та пӗтмест, мӗн чухлӗ кирлӗ—ҫавӑн 
чухлӗ •пулать" тенине хӑлхине те чикмест. „Шӳт, 
тӗк шӳт“ терӗм, ҫав каҫах ӑна 5 пӑт тӑвар, 100 
коробка спичка,,_2 кило супӑнь парса ятӑм. „Асту, 
ҫынна ан кала“—тетӗп.—„Эсӗ, кум, мана та шан-



Гмасан, кӑма шанӑн-ши?*—тӗт вӑл. „Кашта ҫинче 
ларакан чӑхха та санран ытларах шанма пулать“, 
тетӗп хам ӑшӑмра.

Тепӗр каҫхине манӑн Симун кумӑн кумӗ йӑпӑл- 
татса ҫитрӗ. Ку вара чее тесен те чее, хӑйне 
пӗрле поллитр чиксе пынӑ. Янкг1 та янкг! т\'та- 
ратпӑр, хӗрнӗ пуҫпа вӑл та мана „кум,“ арӑма 
„кумма“ тесе чӗне пуҫларӗ. „Шӳт-тӗк шӳт“ те- 
рӗм, ку айванскере те Симун чухлех парса ятӑм.

Симун кум хӑйӗн кумне шанса каланӑ, ку хӑ- 
йӗнне систернӗ, тепри хӑйӗн ҫывӑх ҫыннине 
шаннӑ, хайхи тепӗр каҫхине ман пата виҫҫӗн пӗр 
харӑссӑн пырса кӗчӗҫ. „Ыр ҫынпа калаҫса ларма 
та лайӑх“, тесе йӑпӑлтатаҫҫӗ. Мӗншӗн ҫуса ларни 
каламасӑрах паллӑ ӗнтӗ.

Складри тӑвара виҫӗ кун хушшинче йӑпӑлтах 
шӑлса тасатрӗҫ. Унтан Симун кума тимӗр сенӗк- 
сем, пробойсем, мӑлатуксем, тӳммесем пирки сӑ- 
мах тӗртрӗм, „тата пӑртак тӑрсан, ку таварсен 
шӑрши те пулмасть“, терӗм. Тата икӗ кунтан ку 
таварсем те пӗтрӗҫ. Симун кум кашни кунсерен 
йӑпӑлтатса пырать, кашни кунах ӑна састерсе 
кӑларса яратӑп. Правленире манран тӗлӗнсех ка- 
яҫҫӗ,—план 500 процент тулса пырать. Вӗсенчен 
те ытларах Миккин тӗлӗнет. Пирӗн ялти ҫынсем, 
ун патне пырса та, ҫӗклемпе спичка, михӗпе тӑ- 
вар илеҫҫӗ мӗн. Симун кумпа унӑн кумӗсем, ялта

пӗр вунӑ кил пулӗ сахалтан та, 20-шер пӑт хӑ- 
тӗрлесе хунӑ пулмалла. Юрать, кун пек пур ҫук 
сӑмаха ӗненекенсем ялта вунӑ ҫын ҫеҫ тупӑннӑ.

Ҫакӑн пек ухмахла шӳт халиччен ӑҫта пырса 
ҫапӑнассине хам та пӗлместгӗм, анчах ӑна 
чарса лартрӗҫ. Пӗр ирхине мана допроса чӗнтер- 
чӗҫ, унтан суд умне тӑтӑм, хамӑн ухмахла ӗҫпе 
тунӑ айӑпа пӗтӗмпех йынӑнтӑм, вот вара принуд 
илгӗм,—„ан суй малашне, айван, пур сӑмаха та 
шӳте ан хур“.

— Кум,\1усем тӑварӗсене ӑҫта хурса пӗтернӗ- 
ши?—ыйтрӗ пиртен пӗри.

— Кооператива каялла леҫрӗҫ; 20 пӑт тӑвара 
вӗсем 20 ҫулта та ҫйсе пӗтереймеҫҫӗ.

— Сана мӗн калаҫҫӗ?
— Ҫӗр ҫинчи сӑмахсене хӑвармасӑр вӑрҫаҫҫӗ,— 

тет Поленов.
— Ну эчӗ ҫеҫ мар айӑплӑ,—хушса хучӗ вӑл,— 

мӗне кирлӗ кашчи сӑмаха ӗненсе ларма. Халӗ 
ӗненекен те пулас ҫук. Молотов юлташ радиопа 
каланӑ сӑмача пурте итленӗ тата 10-шер хут ву- 
ласа тухнӑ. Симун пек арпа пуҫсем палканине 
никам та ҫаврӑнса пӑхмӗ,—терӗ вӑл.

Пароход пристань ҫумне пырса чарӑнчӗ. Уш- 
кӑнри ҫынсемпе пӗрле Поленов та, алӑк патнелле 
утрӗ.

Никита Волков.

АЛПУСНӐ ХУТСЕМ
Почта «тияделӗ»

95 ҫул ӗлӗк вилнӗ И. А. Крылов поэт атӑҫӑ 
кукӑль пӗҫерме, кукӑль пӗҫерекен атӑ ҫӗлеме 
пултарайманнине кӑтартса панӑччӗ. Ҫавна аса ил- 
се, телефоя тӑрӑх каланисене ҫырса пыма Федо- 
рова хушмалла пулман Акӑ вӑл тӗрӗс мар ҫырса 
илнӗ телефонограмма сӑмахӗсем:

.Директору средня школа 
обявяте повсем селениям районам тиядельности Ваши 
школа что Шумерлински роно 19 октября с. г. Нап- 
равль. На одно месяца курс Кальинской пять учи- 
лища 8. 10 классов средня школа“.

„Средня школа“ мар, „начальная шкота“ пӗ- 
терме ямалла ку телефонограммӑна йышӑнакан 
„телефониста“.

Пӗлтереймен пӗлтерӳ
Шупашкар мунчинче пӗлтерӳсен хӑми ҫинче 

эпир ҫакӑн пек документ тупрӑмӑр:
.Представить материал всген газету не познее 30 

октября имеющих и всех тавар убедителыю
Прозба Редед колегия"

.Паллах, мунчара ӗҫлекенсем: „тӗрӗс ҫырма пӗ- 
декенсем пирӗн хушӑра нумай; редколлеги пӗл- 
меншӗн эпир айӑплӑ мар, ҫитменнине вӑл пӗлге- 
рӳн тиражӗ те нумай мар—пӗр экземпляр кӑна“, 
тейӗҫ.

Ҫапах ҫак ҫырма пӗлменнине кӑтартакан хута 
редколлеги ячӗпе пӗр экземпляр кӑларни те ки- 
дӗшӳсӗр.

Атӑпа мар
Каласа пама сӑмах запасӗ ҫитеймесен хӑшпӗр 

оратор аллипе туса кӑтартса е мимикӑпа (сӑн- 
пичӗ йӗрӗсене улӑштарнипе) ӑнлантарма тӑрӑ- 
шать. Анчах ӗҫ ҫинчен калакан документсене 
ҫырнӑ чухне алӑпа е мимикӑпа усӑ курма май 
ҫук. Апла пулин те Сӗнтӗр районӗнчи Ильинка 
ялсовет секретарӗ Галкин юлташ ун пек чух мӗн 
тумаллине пӗлет, вӑл хӑйсӗр пуҫне никам ӑнлан- 
ман сӑмахсем шухӑшласа ҫырма тытӑнать. Акӑ 
вӑл ҫырса янӑ хут;

.Колх Хлебороб 
Увас в деревне 
15 опкр 1) клуб колх.
19 ок 2) клуб колх.
17 3) канцел. колх.

Секр с-с А. Галкин“,

Ялан ҫыркаличчен
Туҫи Чуракассинчи (Шӑхасан р-нӗ) лавка алӑкӗ 

ҫинче ҫакӑн пек хут ҫакӑнса тӑрать:

„Пӗлтерӳ
Продавгц колхоз правленине кайнӑ. Кирлӗ пулсан 

пырса чӗнӗр.
Продавец: Ив. Емельянов".

Кун пек пӗлтерӳсене Емельянов продавец тӑ- 
тӑшах тата кашнийӗнчех алӑпа ҫырса ҫапать. 
Алли ывӑнать пуль, кӑранташне йӗпетсе ҫырнипе 
тутисем вараланса пӗтеҫҫӗ пуль. Ҫавӑнпа, ялан 
ҫыркаличчен, Емельяновӑн ҫав пӗрмаях кирлӗ 
пӗлтерӗве, вывгска пек, пӗр хӑма ҫине ҫыртарсан 
авантарах пулать.

п



ПАЛЛАМАН ҪЫН
Килтнсем ӑна пысӑк хавасна кӗтсе илчӗҫ. Амӑ- 

шӗ, ывӑннӑ ҫинчен тесе, вӗри сӑра ӗҫтерчӗ; шӑл- 
лӗ, ик-виҫуйӑх хушшинче чылаях пысӑкланнӑскер, 
»унӑн чӗрҫи ҫинех хӑпарса ларчӗ.

— Микула тете, ман валли мӗн илсе килтӗн?— 
ыйтать унран пысӑкланнӑ Макҫӑм.

— Ан аптӑрат-ха тетӗне, кантӑр пӑртак!—тет 
Макҫӑма амӑшӗ.—Акӑ кайран йӗкӗт пек тумлан- 
тарса ярӗ.

Микула чӗмсӗрленсе ларать. Унӑн шухӑшӗ пӗр- 
ре те амӑшӗнки пек мар. Вӑл Макҫӑма йӗкӗт пек 
тумлантармаллӑхкимӗн те илсе килмен. Хӑйне тем 
пекех кӗтсе тӑнӑ шӑллӗне тумлантарма мар, 
амӑшне те пӗр метр пусма памарӗ вӑл. Ун ҫин- 
чен мар, вӑл урӑххи ҫинчен шутлать, унӑн пу- 
ҫӗнче тахҫантанпах ыранхи пасарӑн шавӗ шав- 
лать...

Акӑ пасар. Микула пӗр вӑрттӑнтарах кӗтессе 
хутланса хӗсӗннӗ те уҫӑларах кайнӑ хӗвӗнчен 
калуш пуҫне кӑтартса тӑрать. Вӑл кӗтет, хӑй пат- 
не темиҫе ҫын ӑмӑртмалла пырса; „Микула, ка- 
лушна мӗнчул ҫинчен паратӑн?“—тесе ыйтасса 
ҫурӑлас патне ҫитнӗ чӑтӑм-тӳсӗмне хытарса кӗтет. 
Ҫыннисем те, ӑна мӑшкӑланӑ пекех, сӑмсине кӑ- 
тартса тӑракан калуш ҫине пӗри те куҫ хывса 
иртмеҫҫӗ.

Пӗр вырӑнта ӗҫ тухманнине пула, Микула тата 
та ытларах хутланчӗ те лавкасен хушшине кӗрсе 
карӗ. Кунта ӑна куракансем чылаях тӗл пулчӗҫ. 
Пурте ӑна сывлӑх сунаҫҫӗ, Мускавра мӗнле ирт- 
терни ҫинчен ыйтса пӗлеҫҫӗ, ҫав вӑхӑтрах унӑн 
хӗвӗнчен пӑхса тӑракан „ҫут сӑмса* ҫинчен—пӗр 
сӑмах та. Калаҫас та килмест вӗсемпе Микулан. 
Мӗн вӗсем, хальччен ҫын мӗнле пурӑннине пӗл- 
меҫҫӗ-и?

Пӗри таҫтан аякранах Микула ҫине куҫ хывсз 
килчӗ. „А-ха, ну кӑна тӑхӑнтарса яратӑп", тесе 
хӗпӗртесе тӑчӗ Микула. Лешӗ ҫитрӗ те каллех 
калуш ҫинчен мар, темтепӗр шавлама пуҫларӗ.

— Ох, сана курманни нумай пулать, каланӑ 
пек: миҫе хӗл, миҫе ҫу! Аван-и, Микула!

— Тьфу!—тӑрӑхса карӗ Микула.
— Мӗн, ҫӑварна темӗскер кӗчим—суратӑн?— 

терӗ лешӗ.
— Ҫу-ук,—терӗ Микула.
— А-а, санӑн хӗвӗнте калуш пур пулас.—Мкку- 

ла хӗпӗртесе ӳкрӗ.—Мӗнчул парса илтӗн?
— Тьфу!—терӗ татах Микула.
— Мӗн кӗрсе ларнӑ сан ҫӑварна, ялан суратӑн?
— Хе, нимӗн те ҫук-ҫке,—терӗ Микула.—Эпӗ 

ку калуша илмен, сутма тухнӑ.
— Э-е, сутма-а. Сут, сут апла пулсан. Мӗнчул 

ыйтан-ха?
— Эсӗ илес тетни вара?
— Илесси-мӗнӗ, ман урари те аптрамасть-ха 

та. Ҫапах...
— Илетӗнех пулсан, айда, вӑтӑр пиллӗк ҫинчен 

парӑп.
— Вӑтӑр пиллӗк!—кӑшкӑрса ячӗ лешӗ.
— Ма? Хаклӑ мар.
— Хаклӑ мар, хаклӑ мар. Нимӗн те хаклӑ марЕ 

Анчах, вӑтӑр пилӗк тенкӗлӗх калушсем тӑхӑнса 
вӗҫкӗнленсе ҫӳрес мар-ха, мана вунпилӗк тенкӗ- 
лӗххи те пырать.
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Микула калуш сӑмсине карт! чышса пытарчӗ 
те ҫынсен хушшине кӗрсе карӗ. Пасарӑн тепӗр 
хӗррине тухарахпа ӑна Санюк тӗл пулчӗ.

— Ак, Микула килнӗ терӗҫ, чӑнах та-ҫке!—терӗ 
ӑна Санюк.—Ку пусмана мӗнчула илтӗн вара? 
Пит аванскер,—терӗ, Микула кӗсйинчен кӗтесси- 
не кӑтартса тӑракан пусмана тыткаласа. Микула 
Санюк ҫине чут тулхӑрса пӑрахатчӗ.

— Ак, пит мӑнаҫланса кайнӑ-ҫке ку!—тесе юлчӗ 
ун хыҫӗнчен Санюк.—Микула, ан кай-ха! Калуш 
тупса пар-ха мана!

— КалушР—чарӑнса тӑчӗ Микула.
— Вара, тетене чусннки калушӗ кирлӗ те 

юрӑхлине ниҫтан тупаймастӑп. Калуша ҫтан тупрӑн 
эс, хаклӑ патӑна? Миҫелли ку?

— Тьфу, каллех. Илмен вӗт эп ӑна, хам сута- 
тӑп!—кӑшкӑрса ячӗ Микула.

— Сутатӑп тен? Ах, апла пулсан, кӳр тата! 
Шӑп кӑна ман тете валлн.

Санюк укҫа тӳленӗ ҫӗре вӗсем патне пӗр пал- 
ламан ҫын пырса тӑчӗ.

— Мӗнчул тӑрать?—терӗ вӑл, калуша пӑхка- 
ласа.

— Эп илтӗм ӗнтӗ ӑна,—терӗ те Санюк, калуша 
хӗстерсе утрӗ.

— Тек ҫук-и сан?—терӗ леш Микулана.
— Кирлӗ-им?—терӗ те Микула, ун ҫине чӑр! 

пӑхса илчӗ.
— Пӑсмастчӗ те.
— Килте пӗр-ик мӑшӑр пурччӗ пулас, айда! 

Никама та каламӑн-и вара?
— О-о, манран сӑмах тухмасть, шан!
Вӗсем Микула патне кайрӗҫ. Палламан ҫын, 

калушлӑ пулап тесе, хаваслансах калаҫать.
— Сан калуш кӑна мар пуль-ха,—тетвӑл,—тен 

пусма-тавар та пулӗ.
— Пур,—-тет Микула, —кӗпелӗхсем, шӑлавар- 

лӑхсем. Арӑму валли халатлӑх туянтарма пулта- 
ратӑп.

Микула, ун-кун пӑхкаласа илсе, кутник сакки 
айне пӗшкӗнчӗ те пӗр чӗчӗ пӑруш евӗрлӗ чӑма- 
тан туртса кӑларчӗ.

— Ба-а!—тӗлӗнсе карӗ лешӗ.—Питӗ пуян килнӗ 
пулас эсӗ.

— Нумаях мар та, илкелесе килтӗм ҫав.
— Тете,—терӗ ҫавӑнта пырса тӑнӑ Макҫӑм,— 

ман валли шӑлаварлӑх юлать-и?
— Ан аташса ҫӳре кунта!—тесе ячӗ ӑна Мику- 

ла,—Пӗчӗклех шӑлавар тӑхӑнасшӑн. У, эс, юлташ, 
хывӑнсах пӑрах, пӳрчӗ ӑшӑ пирӗн,—терӗ вӑл пал- 
ламан ҫынна.

— Чӑнах, салтӑнам-ха. Ҫӑкӑр пӗҫернӗ пуль 
эсир паян? Сӗрф пӑчӑ.

Пасартан калуш илме килнӗ ҫын салтӑнса пӑ- 
рахрӗ те, Микула, ӑнсӑртран пулнипе, пысӑк чӑ- 
матанӗ ӑшне кутӑн кӗрсе ӳкрӗ: кивелерех панӑ 
тумтир айӗнчен ун умне яка кӑна тумланнӑ ми- 
лиционер тухса тӑчӗ.

Тетӗшӗнчен каҫса кайсах кулать кӗтессе кӗрсе 
ларнӑ Макҫӑм.

Ив. Ара.



Иӗркелесе ҫитереймен
1913 ҫулта Шупашкарта чул сарнӑ урамсем пӗтӗмпе те 16,3_ пин кв.метр кӑна пулнӑ пулсан, 1938 ҫул 

вӗҫнелле чулпа асфальт сарнӑ вырӑн 138,2 пвп"кв.метр шутланать. Ӳсӗм 9 хут ытла. Анчах ура.мсене пӗтӗмӗш- 
пех нӗркелесе ҫитереймен-ха: октябрӗн 27-мӗшӗнче г>\шар патне кайма тухнӑ пожарниьсен автсмагпиии 
кӗпер умӗнчи лачакана п \тса  ларнӑ. (14 участокри суйлавҫӑсен  пуххинче Хула Совечӗн отчечӗ тӑрӑх  
пренире т у х са  каланӑ сӑм ахсенчен .)

А. Чирков ӳкерчӗкӗ.

—  Пушар пӗтнӗ ҫӗре те пулин кӑларасчӗ ку машинӑна! Атту пушар сӳнтерекенсем 
хамӑр пата пуҫтарӑнма тытӑнӗҫ.

К У П Е Ц *
И. А. К РЫ Л О В

«Килсем, кунта, Унтяҫ!
Аҫта ҫухалтӑн эс унта? Килсем часрах кунта, 
Тетеҫӗнтан ан тӗлӗн.
Сутсам ман пек, вара услам нумай’ эс илӗн» 
Купец ҫапла каланӑ пиччӗш ывӑлне:
«Пӗлетӗн эс, поляк сукнин вӗҫне?
Вӑл ман тахҫантанпах выртатчӗ,
Хайхи леш кивӗ те йӗпеннӗ, ҫӗрӗкскер,
Ӑна эп акӑлчан сукнишӗн сутрӑм-ҫке!
Куратни, халь_кӑна ҫӗр тенкӗ уншӑн пачӗҫ.

Тӗл пултӑм пӗр ухмах».
Ачи калать: «Тете, ҫаплах та вӑл, анчах 

Ухмах тесе хӑшне-ши тивӗҫ калама:
Пӑх халӗ лайӑхрах, хут укҫине вӗт суйине эс илнӗ».

Ӑнман! Купецӗ улталанӑ: «мӗн тӗлӗнес;
Анчах кам пурӑнӑҫ ҫине 

“Лавкасенчен те ҫӳлтенрех пӑхса пахалӗ,—■ 
Вӑл курӗ унта та ҫав майлӑ пынине,
Пур ҫӗрте та кашнин тӗллев пӗр пеккине: 

Хӑш лартӗ лайӑхрах хӑшне,
Хӑшне хӑш чеерех улталӗ».

Н. П. куҫарнӑ.

* Ҫак ноябрӗи 21-мӗшӗнче И. А. Крылов поэт вилнӗренпе 
95 ҫул ту.ттарчӗ. Ку басняра Крылов капитализм тӗнчииче 
пӗрне-пӗри „лартасшӑн“ пурӑннине кӑтартса панӑ.
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И. А. Крылов каланисем
Хӑшпӗр ревизи комиссисем ҫинчен;

«Ватла-киле Мартышкӑн куҫӗ вӑйсӑрланнӑ».

Запаслӑхтавар илсе хуракан ҫинчен;
«Хӑйне валли ҫур дюжин куҫлӑх вӑл туяннӑ».

Шупашкарти Гортоп ҫинчен;
«Тринкки-тринкки сикекен 
Шӑрчӑк ҫу каҫах юрланӑ.
Ҫаврӑнса пӑхма ерҫмен,
Хӗл ҫывхарма пуҫланӑ».

Сӳпӗлтисем ҫинчен;
«Чӑнни ҫумне хисепсӗр хушнӑ суйине».

Ҫулла ҫеҫ ӗҫне палӑртакан 
физкульткружок ҫинчен;
«Шӑрчӑк тус та шӑпланать».

Радиоузелран хӑшпӗр чух типӗ 
докладсемпе калаҫусем итлесе йӑлӑхсан;

«Юрлаччӗ, чунӑм, ан вӑтан!»

Хула Совечӗн хӑшпӗр членӗсем ҫинчен:
«Усраннӑ архивра вӗсен ячӗсем те».

Кумӗсемшӗн ҫеҫ тӑрӑшакан продавец 
пирки:

Сас пулнӑ халӑх хушшинче
Ҫӑрттан тилле тек пулӑ ҫитерни ҫинчен.

Хӑшпӗр шавлӑ оркестрсене:
«Ҫӑка айне, ҫерем ҫине лараҫҫӗ 
Хайсен искусствипе килентерме.
Тытаҫҫӗ «тимӗрсем», пуҫлаҫҫӗ ҫӗмӗрме.

КОГИЗ тавар ҫаврӑнӑшӗ пирки:
«Слона курнӑ-и эсӗ,

'Пӑхма мӗнле пек курӑнать»?

Чӑваш литературин историне кӑларасси 
ҫинчен:.-

«Лавӗ паян кун га ҫавӑнтах».

Ишлей районӗнчи Мӑн Янӑш кӗперӗ 
ҫинчен:

«Каймастпӑр кӗперпе, .шырар пуль ӑшӑх вырӑн».

Утиль ҫинчен;
«Пӗррехинче
Автан навус купи ӑшӗнчен 
Ахах пӗрчи чавса кӑларнӑ».

Ил-в.
Скрипка пирки;

Ача (вулать):—
«Качакапа ашак; пуҫтах мартышка 
Тата чапрас ураллӑ Мишка 
Квартет шутланӑ ирттерме.
Ик скринка, нот, бассем, альтсем тупаҫҫӗ»...

Тепри:—Ӑҫта тупнӑ-ши скрипкине,
Шупашкарта сутмаҫҫӗ-ҫке вӗсене?

„ Ч ӗ р ӗ к  ҫ ы н “
Кӑҫал манӑн Исаклӑ р-чи (Куйбышев облаҫӗ) 

Шӗнтӗ пуҫламӗш шкулӗнче пулма тӗл килчӗ. 
Корндора кӗрсенех сехре хӑпартмӗшле кӑшкӑра- 
шӑвсем хӑлхана пырса кӗчӗҫ. Урок пырать ик- 
кен. Класс алӑкӗ уҫӑ. Ачасем темӗнле хут татки- 
сем силлесе, пыр тӗпӗсене хӑйӑрттарса кӑшкӑра- 
шаҫҫӗ.

— Пӗрре ҫурӑ этем тухать!—тет пӗри.
— Ҫук, виҫ эте.м те чӗрӗк тухать!—тесе айка- 

шать тепрн.—Виҫ этем те чӗрӗк тунӑ вӑл ӗҫе!.. 
Мана атте шутласа пачӗ...

— Сан аҫу миҫе ҫул вӗреннӗ?—илтӗнчӗ сасар- 
Тӑк учителӗн хулӑм сасси.—Тен, вӑл сахал вӗ- 
реннӗ ҫын пулӗ те, йӑнӑшма та пултарнӑ?...

Ачасем тата хытӑрах сӗрлеме тытӑнаҫҫӗ:
— Йӑнӑш унӑн!..
— Унӑн ашшӗ икӗ ҫул ҫеҫ вӗреннӗ!..
— Чӗр^к ҫын пулма пултараймасть.
Учитель, питне йывӑр хуйхӑллӑ. ҫын пек тӗк-

сӗмлетсе, доска ҫине ҫырнӑ задача условийӗ енне 
пӑхса илет те тарӑн шухӑша каять.

— Чӑн та, тӗрӗс мар пулмалла унӑн тупсӑмӗ,— 
мӑкӑртатса карандашпа хут ҫине чӗркелеме ты- 
тӑнать учитель.—Хӑй те ,икӗ ҫул ҫеҫ вӗреннӗ“,
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тет апӑрша... Тата; ҫитменнине, чӗрӗк ҫын та 
пулма пултараймасть, чӑн калать Петӗр...

Ачасем пӗр вӑхӑта шӑп пулса учитель еняел- 
ле пӑхса лараҫҫӗ.

— Манӑн тӗрӗс!—уҫҫӑн янтраса каять пӗр ачин 
сасси.—Мана пичче шутласа пачӗ...

— Хӑш пиччу?—тет учитель сасартӑк савӑнса 
кайСа.-^Леш, Микушкелӗнче вӗренекенни-и? Миҫе- 
мӗш класра вӗренетчӗ-ха вӑл?

— 8-мӗшӗнче. Вӑл: пилӗк ҫын тухать, терӗ. Вӑл 
ӗҫе пиллӗкӗн тунЗ.

Халӗ ӗнтӗ класран уйрӑм шӑй-шай мар. савӑ- 
нӑҫлӑ кӗрлев илтӗнсе карӗ. Задача тупсӑмӗ уче- 
никсене ҫеҫ мар, учителе те тем пекех савӑн- 
тарчӗ.

<у—Шӗнтӗ шкулӗнчи^арифметика урокӗ пулчӗ 
иккен. Учителӗ Сухари Матак ҫынни И. И. Ива- 
нов, пурӗ те ултӑ ҫул ҫеҫ вӗреннӗскер, пӗр пед- 
рабфак пӗтернӗ ҫынран удостоверени бланкине 
илсе хӑй ятне ҫырса учителе тухнӑскер. Унӑн 
кашни уроках тенӗ пек ҫакнашкал иртет. Ун ҫин- 
чен ронона темиҫе хутчен те пӗлтернӗ, анчах 
роно работникӗсем ӑна ҫаплах „активист-учитель“ 
тесе хӳтӗлесе пурӑнаҫҫӗ. Сухари Матаксем.



ВУЛАКАНСЕН ЖАЛОБИСЕМ
К А П К Ӑ Н  ТУС:

Кӗскеи ҫеҫ пелтерсе хурам: Эсӗ Йӗкӗрвар вӑ- 
там шкулӗнчи (Ҫӗрпӳ р-нӗ) Степанов К. С. учи- 
телъ ҫинчен нихӑҫан та усал самах ан асӑн. Вӑл, 
хӑй калашле, «Нервни ҫын тата тӑтӑшах тарӑху 
капламӗпе аптраса ҫӳрет». Сӑмахран, Йӗкӗрвар 
ялсовечӗ Степановӑн эрех ӗҫсе хурӑнташланнӑ 
пӗр единоличник ҫине налог хурсан, ҫак «тарӑ- 
хупа аптракан» Степанов ялсовета пырса, пур 
япаласене те ӳпне-питне ҫавӑрса ҫапнӑ. Курнӑ 
ҫынсем каланӑ тӑрӑх, «вӑл налога пӗтермесен— 
вӗлеретӗп!», «протокол ҫырса тӗрмене ӑсататӑп!» 
тесе кӑшкӑрнипе тата пукансене йӑта-йӑта ҫапнн- 
пе, ялсовет председателӗн В. Евдокимовӑн сӑн- 
сӑпачӗ кӗл пек кӑвакарса кайнӑ пулать. Ҫав К. С. 
Степанов учителех, пӗр хӗр хӑйӗнчен алимент 
шыраса суда парсан, ун патне кайса пӗтӗм кил- 
ҫуртне тустарса пӗтерчӗ. Ҫӑнӑх миххисене, тӳ- 
шек-минтерсене урама сӗтӗрсе тухрӗ, кил-ҫурт 
ҫнл-тӑман вӑхӑтӗнчи пек йӑсӑрланса тӑчӗ. Кӑна 
вара хам куҫпа хам куртӑм.

Ҫавӑнпа та пӗлтерсе хурас терӗм: эсӗ Степа- 
нов К. С. ҫинчен усал сӑмах ан асӑн, мӗншӗн те- 
еен, Еӑл, яланах «тарӑхупа аптраса ҫӳренӗ» пир- 
ки, уяр ҫанталӑкрах асар-писер ҫил-тӑман кӑларма 
пултарать.

«Капкӑнӑн» Ҫӗрпӳ районӗнчи 
хурӑнташӗ К. Иквар.

К А П К Ӑ Н  Ю ЛТАШ ЛМ:

Эпӗ Советское ялӗнче «Александр Невский» 
кино-фильм куртӑм. Афишшинеӗненсен вӑлфильм 
сасӑллӑ пулмалла. Анчах картинине курса пӗтер- 
тӗмӗр, сассине илтмерӗмӗр. Сассине тепӗр чух 
килсе итлеттереҫҫӗ-шн?

Е. Семенов.

КАП КӐН  ТУС!

Эсӗ, тен, Ҫӗрпӳ хулине пырса лекӗн. Тен, са- 
нӑн унта кампа та пулин телефонпа калаҫмалла 
пулӗ. Ҫӗрпӳ хулинчи телефонпа калаҫиччен са- 
нӑн ҫак правилӑсене пӗлмелле: сӑмахран, санӑн* 
Хресчен ҫуртне звонить тумалла пулсан, малтан 
Утильсырье кантурне, Примус йӗпписен заводне, 
унтан Тӳмме фабрикине звонить тӑвас пулать. 
Утильсырье кантурӗ кирлӗ пулсан, ҫӳлте асӑннӑ 
предприятисемпе учрежденисене кутӑн май шут- 
ласа каймалла, вара тин кирлӗ ҫынпа калаҫма 
пултарӑн, мӗншӗн тесен телефон станцинче ӗҫле- 
кен чипер пикесем час-часах чипер каччӑсен ҫы- 
рӑвӗсене вуласа е тутисене хӗретсе ларнипе те- 
лефон номерӗсене пӑтраштарса пӗтереҫҫӗ.

Кӗске Ӑрахманӑн зӑрӑм ывӑлӗ.

ПРИКАЗ ТЕСЕН...
Ҫӗмӗрле районӗн центрӗнчен ялсене каякан 

ҫулсене тӳрлетме кӑҫал 41.563 тенкӗ укҫа яма 
1гахнӑ пулнӑ. „Ох, пулать ӗнтӗ кӑҫал“,—тесе са- 
вӑннӑ ҫулйӗр пайӗн пуҫлӑхӗ Тимофеев юлташ. 
Ҫапла вара, вӑл кабинета кӗрсе ларнӑ та районри 
пӗтӗм ҫулйӗр ӗҫӗпе ертсе пыма тытӑннӑ. Темӗн 
чул приказ ҫырса тултарнӑ вӑл. Приказ тесен, 
каҫса каяканскер, ҫавсене ҫыра-ҫыра ҫу каҫиччен 
7 8 кӗленче чернил пӗтернӗ, темиҫе коробка
перо, карандаш, 200 листана яхӑн копировка, - 
пӗр каҫма тума ҫитет. Калама кӑна канас, пӗр 
Ванеев десятник ҫеҫ унран 18 приказ илнӗ. Ан- 
'чах, нриказӗсенче,—нимӗнле чӗлхере те ҫук сӑ- 
махсеы (райисполка, дорожни, со стыроны, инфо- 
рпровать тени, пеккисем) нумаййипе, Ванеев нӗр- 
не те ӑнланса илсе пурнӑҫлайман, вӑл Тимофеев- 
ран тепӗр 18 приказ килессе кӗтет.

Пӗрре Райӗҫтӑвком президиумӗнчен Тимофеева 
телефон патне чӗнеҫҫӗ.

— Ҫулйӗр ӗҫӗ мӗнле?
— Аван, план тулнӑпа пӗрех,—тет Тимофеев.
— Пӗр-пӗр ялсоветне кайса терӗслесен аванччӗ.
— Юрать,—тесе килӗшет Тимофеев. Килӗшет 

те тухса каять. Тухса каять те, путса ларать.
Мӗншӗн путса ларать? Тимофеев умӗнчи кӑс- 

йинчен блок-нотне кӑларса .Участокри ҫулсем 
начар“ тесе ҫырма тытӑнать те страницнсене уҫ- 
каланӑ чухне курах каять; „Кӑҫал ҫулйӗр ӗҫӗ 
валли уйӑрнӑ 41.563 тенкӗ укҫаран 21.966 тенкипе 
анчах усӑ курнӑ“, тесе паллӑ тунӑ-мӗн блок-нот 
ҫине.

Мих. Яковлев.

I I  журнала 1940 ҪУЛШӐН ҫырӑнса нлме васкӑр!
ЖУРНАЛ УЙӐХРА ИКӖ ХУТ ТУХАТЬ.

Хакӗ: ҫу.иалӑка— 7 тенкӗ те 20 пус; 6 уйӑха—3 тенкӗ те 60 пус; 
3 уйӑха— 1 тенкӗ те 80 пус.

; Почта уйрӑмӗсе.мпе атентсТвӑсенче ҫырЗнса ияме пулать.
I Чӑвгш республике тулашӗнчисеи .Кавкӑн' ҫырӑннӑ укҫана ҫак адреспа куҫараҫҫӗ; Чебоксары, дом Связи, Союзпечать.»
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Хакӗ 20 пус.

г* '  ......

Крылов позт вилнӗренпе 95 ҫул ҫитнине асӑнса.
— Ку ӗлӗкренпех пуриншӗн те паллӑ пулса тӑнӑ япалана ,,Капкӑн“ мӗншӗн халӗ т е  

пичетлет?
— Мӗншӗн тесен ун пек типсем паян та пур-ха.


