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Урӑх ял ҫынни:—Сирӗи участокра миҫв агитатор ӗҫлет?
Суйлав комисси членӗ»—Ӗҫлеме уйӑрнисем—аллӑ ҫиччӗк, уйӑрмасӑр ӗҫлекеннисем< 

пӗтӗм халӑх.



АСАТТЕ ЭКСПОНАЧЕСЕМ
Пирӗн асаттене агитатора уйӑрнӑ. „Хушнӑ ӗҫе 

тумасан аван мар. Ку ӗҫе, тем тесен те, пултарас 
ҫук эпӗ* тет вӑл. Хӑй пӗрмай агитаци ӗҫне мӗн- 
ле пуҫӑнасси ҫинчен шухӑшласа ирттерет. Ҫӗрле 
те канлӗн ҫывӑрми пулчӗ.

Пӗр ирхине асатте ирех тӑрса■ларнӑ. Кӑвак 
ҫутӑ витӗр чӳречерен:'фра ӳй^ӑх пӑхать.

— Ма ҫывӑрма пӗлместӗн, асатте?—ыйтрӑм 
эпӗ унтан.

- -  Ыйӑх килмест. Янкӑс ҫуркунне пек пурыӑҫа 
мухтама сӑмахӑмсем ҫитмесрен шикленетӗп,—те- 
рӗ асатте, шӑрпӑк ҫутса краҫҫын ламппи шыранӑ 
май.

— Лампа тӗпелтеччӗ,—терӗм ӑна.
— Хӑйӑ ҫутма ир пуль те, ҫутас-ши?—ыйтрӗ 

манран.
— Хӑйӑ? Хӑйӑ мар, краҫҫын-ҫке!—терӗм ӑна.
— Елӗк хӑйӑ ҫутаттӑмӑр. Ача чух калама вӗ- 

ренни—халь те чӗлхерен тухмасть.
Кӗҫех асатте: эге!—тесе ячӗ тем аса илнипе 

савӑйса.— Тупрӑм! Аранах тупӑнчӗ!
— Мӗн тупӑнчӗ, асатте?
— Мӗнпе агитацилемеллине шухӑшласа туп- 

рӑм. Ыранах пуҫӑнап. Паян япалисене хатӗрлесе 
хурас та, ыран ӗҫе тытӑкас... Мӗн пулӗ, мӗн 
килӗ...

Анлӑ клубӑн аслӑ залӗ лӑках тулнӑ. Суй- 
лавҫӑсем пухӑннӑ. Сцена варринче, пысӑк сӗ- 
тел хушшинче асатте ларать. Ӑна пионерсем сы- 
рӑнса илнӗ те: «татах кала, татах кала!»—тесе 
кӑшкӑрса тӑраҫҫӗ.

— К)'лаксем чухӑнсен юнне мӗнле ӗмсе пурӑнни 
ҫинчен каласа патӑм. Ҫынна ҫын тӑшман пулни 
ҫинчен калакан япаласене те кӑтартса пӗтертӗм. 
Тата мӗн ҫинчен калам-ши? Ниш ҫинчен илтнӗ- 
ши эсир?—ыйтрӗ ачасенчен асатте.

— Илтмен,—терӗҫ ачасем пурте пӗр харӑс.
— Ача, апат-ҫимӗҫ начартан, типсе, хӑрса кай- 

сан: ачана ниш ернӗ, тетчӗҫ. Чӑвашсем ҫавна 
ҫапла сиплетчӗҫ: амӑшӗ чирлӗ ачине ҫӑкӑр кӗре- 
ҫи ҫине хурса вӗри кӑмакана виҫӗ хутчен чиксе 
кӑутарать. „Ҫак ачана кӑмака нишӗ ернӗ пулсан, 
вӑл ачаран кӑмака нишӗ тухтӑр“, тет. Тата ,тӗп- 
сакай нишӗ тӗпсакайнех юлтӑр“ тесе тӗпсакай- 
не виҫӗ хут чиксе кӑларать; „сӳсмен нишӗ тух- 
тӑр* тесе сӳсмен витӗр виҫӗ хут кӑларать. Унтан 
чирлӗ ачана ҫӗҫӗпе чикенҫи пулать, пуртӑпа ка- 
санҫи пулать, тылӑпа тыланҫи пулать. Ҫаксене 
тунӑ чух: „ниш чикетӗп, ниш касатӑп, ниш тыл- 
латӑп*, тет. Ачана сивӗ хурана ярса вучах ҫине 
ҫакать те хуран айне вутӑ хуранҫи пулать...

— Ой, хӑрушӑ!—пӗр-пӗрин куҫӗнчен чӑр пӑхса 
илеҫҫӗ итлесе тӑракан пионерсем,

- — Тӗлӗнмелле „медицина“!
! Асатте чемоданӗнчен пӗчӗк алтӑр каларчӗ.
'< — Эпӗ чӑвашсем пур чире те патша саманин-
че мӗнпе сипленине кӑтартасшӑн. Акӑ курманни- 
сем курӑр. Ҫак алтӑр ӑшне эпӗ куҫ чӗлхи кала- 
са суратӑп: „Турӑран ырлӑх пултӑр, этемрен сип- 
лбх килтӗр. Ҫитмӗл ҫичӗ тинӗс уттипче, ҫитмӗл 
те ҫичӗ тӗслӗ чӗлхе ҫинче, хура вӑрман варрин- 
чй хура ҫӗлене хӑҫан куҫпа хӗстерсе илет, ҫавӑн 
чухне тин куҫ ӳктӗр“,—тет.

Татах нумай каласа карӗ. Калать-калать те 
сурать, калать-калать те каллех сурать. Ҫур ал- 
тӑр сурсан, сурчӑкне ӗҫсе яма хушрӗ.

— Сурчӑка кам ухмахӗ ӗҫӗ!—терӗҫ ачасем.
— Элир ӗҫеттӗмӗр,—тавӑрса хучӗ асатте.—

Сывалас килетчӗ. Пуҫ ' ыратсан, пиҫсе кайсан, 
скарлатина, грип, дифтери, тиф, шатра, ӳпне- 
ҫӑпан, кӗҫӗ, варвитти ерсен юмӑҫӑн сарӑ сурчӑк- 
не ӗҫтеретчӗҫ.

— Тьфу!—йӗрӗнсе тутисене тытаҫҫӗ итлесе 
тӑракан пионерсем.

— Йӗрӗнетӗр! Елӗк апла пулмӑн. Ӗлӗк халӑх 
валли хальхи пек больницӑсем пулман. Пулсан 
та, шутсӑр инҫетреччӗ вӗсем. Халӑх тӗттӗм пул- 
нӑ, хут пӗлмен. Ҫырас вырӑнне карт картаттӑ- 
мӑр.

— Карт? Мӗнлескер?
— Кӑтартма пултаратӑп. Акӑ хамӑн кӗтӳҫӗре 

ҫӳренӗ чухне картса пыни. Эпӗ кунта камӑн ми- 
ҫе чун выльӑхне пӗлме нӗр патак ҫине картса 
паллӑ туса пынӑ. Пӗр ӗнешӗн хӑйне пӗр карт 
картнӑ, пӗр сыснашӑн та ҫаплах. Икӗ качака- 
шӑн пӗр карт. Сурӑхсене — 4 сурӑхшӑн пӗр 
карт картатӑн. ҪапЛа камӑн миҫе карт, унӑн 
ҫавӑн тӑрӑх укҫа тӳлес пулать, ҫавӑн чул 
талӑк апат ҫитерес пулать. Шуҫчӑксем (ку- 
ланай пуҫтарма уйӑрнӑ ҫынсем), кам мӗн чул 
куланай тӳлевине пӗлме, ҫавӑн пекех патаксем 
ҫине картса паллӑ туса пыратчӗҫ. Ҫапла шуҫчӑк 
та хут пӗлмесчӗ. Ялсенче культурлӑ учреждени- 
сем пулман. Громкоговоритель вырӑнне, дьякон 
пурччӗ. Сасси пит хулӑмччӗ... Шӑнтса пӑрахсан, 
хина вырӑнне, пилеш-йывӑҫпа сиплетчӗҫ. „Пилеш- 
йывӑҫ, ҫак сивӗ ч-ире манран уйӑр; хӑҫан та хӑ- 
ҫан ҫав сивӗ чир сан витӗр тухӗ, ҫавӑн чухне 
тин мана ертӗр“, тесе вӑрманта ҫурӑлса аннӑ пи- 
леш витӗр тухатчӗҫ. Выльӑхсене, чир ан ҫаклан- 
тӑр тесе, пилеш-йывӑҫ ҫинчен хӗрес туса ҫакса 
яратчӗҫ.

— Ветеринари ҫине куҫрӗ!—терӗ пӗр пиоверӗ 
кулса.

— Ветеринари ҫинчен кӑна мар, агрономи 
ҫинчен те каласа пама пултарап,—терӗ хирӗҫ 
асатте, чемодантан пӗр карттин туртса кӑларса.— 
Акӑ кунта ӗлӗк ҫӗрсене „искуснӑй орошени“ 
тунине кӑтартнӑ.

— „Искусственнӑй орошени“ пуль?
— Апла пултӑр эппин. Уя турӑшсем йӑтса 

тухса пупа молебен тутаратчӗҫ, „туршыв“ еап- 
таратчӗҫ, „искуснӑй орошени“ тутаратчӗҫ.

Итлесе ларакансем кулса яраҫҫӗ.
— Ҫӗрӗҫ техники ҫавӑн пек пулнӑ пирки, 

чухӑнсемпе вӑтамсен тырри хӗл сиввинчех ирӗл- 
се тӑрса ҫуркуннеччен пӗтӗмпех ирӗле-ирӗле 
пӗтетчӗ, чӑпта ҫапса илнӗ укҫа кулаксенчен 
хаклӑ хакпа тырӑ илнӗ ҫӗре, куланай тӳленӗ ҫӗ- 
ре тата пупсен кӑсьине юхса кӗретчӗ. Перекет 
кӗллисем те пулӑшмасчӗҫ.

— Мӗн вӑл перекет кӗлли?—ыйтаҫҫӗ ачасем.
— „Перекет к6лли“ тесе перекет паракан тур- 

ра кӗлтуса йӑлӑннӑ сӑмахсене калаттӑмӑр: „Тыт- 
нӑ ҫӑнӑх-кӗрперен перекетне, усӑлӑхне пар, тыт- 
нӑ тӑвартан перекетне пар, ыйтнӑ укҫаран пере- 
кетне пар“, теттӗмӗр. "Нумай, иерекет кӗллисем.



Апла сирӗн, вырӑсла каласан, „сберегатель- 
ныи бог“ пулнӑ. Ха-ха-ха!

Пионерсемпе пӗрле залра итлесе ларакан ха- 
лӑх та кулать.

— Ҫапах перекет те, телей те ҫукчӗ. „Лаша 
таканӗ тупӑнни—телей пулассасистерет“ тетчӗҫ 
вара, телей шыраса аптӑранӑ чухӑнсем. Ҫавна 
ӗненсе эпӗ те ҫул ҫинче тупӑннӑ пӗр такана ки- 
ле илсе таврӑннӑччӗ. Акӑ вӑл такан!—Асатте 
чемоданӗнчен тутӑхса кайнӑ такан кӑларса кӑ- 
тартрӗ.—Ҫак такан сарайӗнче паянчченех усраннӑ. 
Сире кӑтартма юрарӗ...

Залри халӑх алӑ ҫупать.
.Лаша таканне асӑннӑ май, ҫӑпата таканне 

кӑтартам-хя сире.—Асатте чемоданӗнчен йывӑҫ 
таканлӑ ҫӑпата туртса кӑларчӗ.—Ҫуркунне шӑн- 
па ҫӗтӗлесрен, урана шыв витесрен ҫӑпата тӗпне 
такан ҫӗлетчӗҫ. Урайӗнче тӗтӗм йӑсӑрланакан 
хура пӳртре пурӑнакан чӑвашӑн урине калуш 
кӗреймен. Ак ҫакна курни тата? — тесе асатте 
тепӗр япала кӑларса кӑтартрӗ.

—- Мӗн ку?—тытсах пӑхаҫҫӗ пионерсем.
— Ҫавна хӑйчикки теҫҫӗ. Ялсенче авал краҫ- 

ҫын та пулман, электричество та пулман. Хӑйӑ 
ҫутаттӑмӑр. Хӑйӑ чӗрсе ҫак тимӗр хушшине

чикеттӗмӗр те ҫунтараттӑмӑр. Ҫутасса спичкӑпа 
мар, ак ҫак вутчулӗ ҫине ӑвӑ хураттӑмӑр та 
ҫулупа ҫапса вут-хӗмӗ кӑлараттӑмӑр. Сире тусах 
кӑтартам-ха,—асатте ҫулу кӑларса „вут ҫапма" 
тытӑнчӗ.

... — Хӑйӑ чӗртме хӑтланса лӑп виҫӗ минут 
иртрӗ,—терӗ сехет ҫине пӑхса пӗр пионер.

— Вӑхӑта пӗлмелли сехетсем пулман,—терӗ 
ӑна асатте.— Сехет Сахрун кулакӑн анчах пул- 
нӑ; сехет вырӑнне ун чухне хӗвел ҫине пӑхса^ 
пӗлнӗ, хӗвел курӑнман кунсенче кӑнтӑрла ҫи\ 
тессине, каҫ пулассине хырӑм выҫнӑ тӑрӑх пӗлнӗ. 
Тепӗр майлӑ каласан, сехет вырӑнне хырӑм\пул- 
нӑ. Анчах хырӑмӗ те, пӗрмай выҫӑ пирки, ӳлта- 
ланӑ. Ҫурҫӗр ҫитнине .автансем авӑтнӑ тӑрӑх 
пӗлнӗ...

Нумайччен, ҫурҫӗр ҫитесси ҫур сехет юличче- 
нех пычӗ калаҫу. Суйлавҫӑсем, ӗлӗкхине аса ил- 
тернӗшӗн, асаттене тав турӗҫ.

— Ӗлӗкхине аса илтерни хальхи телейлӗ пур- 
нӑҫа анлӑрах туйса илме май парать,—терӗҫ асат- 
тене ал тытса хӑшӗсем.

Ҫавӑнпа асатте ялти'лайӑх агитаторсен хисе- 
пӗнче тӑракан ҫын пулчӗ.

Иван Мучи.
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ӖНЕНМЕН ДИРЕКТОР

Пӗр ирхине Анат Кӑмашари (Ҫӗмӗрле р.) шкул 
директорӗ Балашов юлашки почтӑпа килнӗ хаҫат- 
сене вуласа ларнӑ. Сӗтел ҫине ытла аванах ӳпӗн- 
се сӗвӗннӗскер, вӑл вуласа пынӑ-пынӑ та, такам 
пӗри систермесӗр вирелле тивертсе янӑ пек, тен- 
кел хыҫӗ ҫине калт! кайса таяннӑ.
_— Вот сана ме!—тесе, аллисене сарса пӑрахнӑ 

*ӑл.—Суя! Суя корреспондент ман шкул ҫинчен 
элеклесе ҫырнӑ. Хӑҫан курнӑ вӑл ман шкулӑн ву- 
тӑ ҫуккине? Ачасем шкула йӗркеллӗ ҫӳремеҫҫӗ, 
т р .  Пирӗн ачасем шкула ҫӳресси мӗнлине кама 
кӑтартнӑ эп? Пӗтӗмпех пӗлмесӗр ҫырнӑ, суя!

Ҫав вӑхӑтра ун патне пӗр учитель пырса кӗнӗ.
— Ман класри ачасем паян каллех пурте кил- 

мен,—тенӗ вӑл.
— Мӗн!—тесе, кӑшкӑрса пӑрахнӑ ӑна дирек- 

тор.— Эсӗ те ман ҫинчен элеклетӗн-и?
— Элеклесе мар. Ху пырсӑ тӗрӗсле эппин: 

82 процент анчах.
— Эсир пурте ман ҫине тӑратӑр!—тенӗ Балашов 

кӑмӑлсӑрланса.—Пӗри хаҫатра суять, эсӗ кунта 
ман ҫинчен элек саратӑн.

— Элеклесе никама та каламарӑм-ҫке эпӗ,—те- 
нӗ учитель.—Ҫитменнине, эпӗ тӗрӗссине калатӑп. 
Ку ҫеҫ те мар, классем сивӗ, хваттерсем ҫит- 
меҫҫӗ.

— Суя. Вӗренӳ ҫулӗ тин пуҫланнӑ та, эпӗ ӑҫтан 
пурне те хатӗрлесе ҫитерем!—тенӗ Балашов, юлаш- 
кинчен.

Тӗрӗссипе, корреспондент та, учитель те суй- 
ман. Директор ҫеҫ хӑй те сивӗ канцелярннче лар- 
нине ӗненесшӗн пулман.

Ф. Зав-й.

„ҪУККИ ХУПЛАРӖ“

—  Турӑпа унӑн ангелӗсен ушкӑнӗ чӑна- 

хах та пулнӑ пулсан, вӗсем мана кандидата 

тӑрататчӗҫех пулӗ...



С Е К Р Е Т
Шкултан тавӑрӑннӑ чух Ваҫҫа Аннана хуса ҫит- 

рӗ. Вӗсем пӗр-пӗринпе туслӑ, кӳршӗллӗ пурӑнаҫ- 
ҫӗ, пӗр шкулта вӗренеҫҫӗ. Анчах, пӗр класра мар. 
Ваҫҫа—5-мӗш класра, Анна 4-мӗш класра ларать. 
Канмалли кунсенче пӗрле выляҫҫӗ.

— Эпӗ суйлав участкинче пулатӑп,—терӗ Ваҫ- 
ҫа мухтанарах.

— Мӗнле?
— Каламастӑп!
— Суйлав участкинче эпӗ те пулма пултара- 

тӑп. Унта пыма никама та чармаҫҫӗ. Суйлавҫӑ- 
сене пулӑшас пулать. Эпир санпа пулӑшма пул- 
тараймастпӑр.

— Эпӗ пулӑшатӑп, — терӗ каллех Ваҫҫа мух- 
танса.

— Мӗнне?
— Каламастӑп!
— Кала ӗнтӗ! Эпӗ сана вунсаккӑра ҫитсен суй- 

лав прави парасси ҫинчен каларӑм вӗт,—тесе 
йӑлӑнса ыйтрӗ Анна.

— Вунсаккӑра ҫитсен суйлав прави илессе эпӗ 
тахҫанах пӗлетӗп. Суйлавҫӑсене мӗнпе пулӑшас- 
сине каламастӑп!—терӗ Ваҫҫа.

Ҫапла тавлашса килӗсене ҫитрӗҫ вӗсем.
— Ваҫҫа, каламастӑн-нм? — тесе ыйтрӗ Анна 

тепӗр хут хапха умне ҫитсен.
— Каламастӑп. Секрет!—терӗ Ваҫҫа татса.

II. ■
Вӑл каҫ Ваҫҫа канлӗ ҫывӑраймарӗ: ирхине ҫы- 

вӑрса юласран хӑраса, темиҫе хутчен вӑранчӗ.
— Асатте, эсӗ ан ман, пирӗн санпа ирхине 

ултӑ сехетре суйлав участкинче пулмалла,—тесе 
аслашшӗне чӗнчӗ.

— Ҫывӑр ачам, ҫывӑр! Пилӗк сехетрех тӑрса 
кайӑпӑр,—тесе лӑплантарчӗ ӑна аслашшӗ.

Анна будильник сехетне пилӗк 'Сехетре вӑрат- 
малла туса пуҫӗ вӗҫне лартрӗ. Сехечӗ чарӑнса 
ан лартӑр тесе, икӗ хутчен вӑранса асӑрхарӗ. 
Ҫывӑрса кайсан та сехет шаккани хӑлхинчен 
тухмарӗ.

Суйлав кун пилӗк сехет ҫурӑра Анна суйлав 
участкинче. Вӑл Ваҫҫан секретне пӗлесшӗн тӑрӑ- 
шать. Ваҫҫа пырасса сыхлать.

Ирхине ултӑ сехетре суйлав участки алӑкӗуҫӑл- 
чӗ. Пуринчен малтан Ваҫҫа утмӑл ҫулхи куҫран 
вӑйсӑртарах аслашшӗне ҫавӑтса пырса кӗчӗ. Вӗ- 
сем тӳрех сӗтел патне пычӗҫ.

— Манӑн вӑрҫара аманнипе куҫсем пит курмаҫ- 
ҫӗ. Хама сасӑлама пулӑшма хамӑн внука илсе 
килтӗм. Вӑл пионер, эпӗ ӑна шанатӑп,—терӗ ас- 
лашшӗ.

— Мучи, эсӗ ҫуранах килтӗн-ҫке. Эпир сана 
илме лаша ярасшӑнччӗ,—терӗ сӗтел хушшинче 
ларакан ҫын.

— Тавтапуҫ, ачам. Ман урасем ҫирӗп утаҫҫӗ-ха. 
Лашасӑрах аван ҫитрӗм,—терӗ старик хӑйне ырӑ 
сункипе хӗпӗртесе.

Анна ачасен пӳлӗмӗ алӑкӗ хыҫӗнчен, Ваҫҫан 
секретке пӗлесшӗн вӑрттӑн сыхласа тӑрать. „Ха- 
лӗ Баҫҫан секретне пӗлтӗм ӗнтӗ, вӑл аслашшӗне 
пулӑшма килнӗ“ тесе шухӑшларӗ.

I. Ваҫҫапа аслашшӗ сасӑласа пӗтерсем, тӳсеймерӗ 
Анна, чупса тухрӗ те:

— Эпӗ санӑн секретна пӗлтӗм. Эсӗ ман секре- 
та пӗлместӗн,—терӗ савӑнӑҫлӑн.

Ваҫҫа тинкерсе пӑхрӗ.
— Эпӗ ачаллӑ хӗрарӑмсене хӑйсем сасӑлнччен 

ачисене пӑхса пулӑшатӑп. Акӑ ман секрет,—тесе 
пӗлтерчӗ Анна.

Суйлав пӗтре. Ваҫҫапа Анна мӗн вӑйӗсем ҫитнӗ 
таран__суйлавҫӑсене пулӑшрӗҫ.

— Улӗмрен эпӗ хамӑн секрета пытармӑп,—терӗ 
Ваҫҫа.

— Эпӗ те пытармӑп,—тесе килӗшрӗ Анна.
III.

Вӑл суйлавран вара чылай вӑхӑт иртрӗ ӗнтӗ. 
Халӗ ӗҫҫынни депутачӗсен вырӑнти Советне суй- 
лама хатӗрленеҫҫӗ. Аннапа Ваҫҫа пӗрне-пӗри: ҫек- 
ретсене пытармӑпӑр, тесе сӑмах панине ҫирӗп 
тытаҫҫӗ.

— Ваҫҫа, иртнӗ суйлавра эсӗ аслаҫуна—сасӑла- 
ма, эпӗ хӗрарӑмсен ачисене пӑхса пулӑшнӑччӗ. 
Ку суйлавра тата мӗнле пулӑшӑпӑр-ха?—терӗ 
пӗрре Анна шкултан тавӑрӑннӑ чух.

— Эпӗ, суйлавҫӑсене кӑтартма чӑваш халӑхӗн 
ӗлӗкхипе хальхи пурнӑҫӗ ҫинчен каласа паракан 
альбом тӑватӑп,—терӗ Ваҫҫа.

— Х у  альбом тума тытӑннӑ, мана каламастӑн,— 
терӗ Анна кӑмӑлсӑр.

— Эпӗ ӑна тума пуҫламан-ха. Малтан сана 
пӗлтертӗм. Унтан учительницӑпа калаҫса пӑхас, 
вӑл мӗн калӗ.

— Эпӗ вӗт альбомна туса пӗтернӗ пулӗ, тесе.
Ку санӑн питӗ аван шухӑш. Альбом тума эпӗ

те пулӑшӑп сана. Тата мӗнпе пулӑшӑпӑр-ха?
— Кун ҫинчен килте калаҫӑпӑр.

IV.
Пӗрре ирхине суйлав комисси секретарӗ Са- 

маркин суйлав участкине пычӗ те тӗлӗнсех кайрӗ. 
Алӑк ҫумӗнче: ,5-мӗш номерлӗ суйлав участки“
тесе пӗлтерекен хӑма ҫакӑнса тӑрать.

— Кам ҫырса ҫакнӑ кӑна ҫав тери илемлетсе?— 
тесе ыйтать суйлав комисси членӗнчен.

— Пӗлместӗп. Эсӗ кама та пулсан укҫа парса 
ҫыртарнӑ пулӗ тесе шутларӑм,—тесе ответлет 
секретарь.

Суйлав участки ӗҫлеме пуҫлани нумай пул- 
масть-ха. Кунӗпех халӑх, тулли. Суйлав комисси 
членӗсем ҫурҫӗр иртсен тин килӗсене' саланаҫҫӗ.

Тепӗр ирхине каллех ҫӗнӗ япала суйлав участ- 
кинче. Стена ҫумӗнче темиҫе тӗрлӗ лозунгсем 
ҫакӑнса тӑраҫҫӗ.

— Ара, кун пек хитре лозунгсене кам ҫырса 
ҫыпӑҫтарнӑ пӗр каҫра?—тесе ыйтать Самаркин.

— Пӗлместпӗр,—ответлет комисси членӗ.
Ҫапла кашни кун суйлав участкинче улшӑнусем

пулса пыраҫҫӗ.
— Иванов юлташ, камсем килсе ҫӳреҫҫӗ пирӗн 

суйлав участкине?—■тесе ыйтрӗ Самаркин суйлав 
комисси председателӗнчен.

— Камсем пулччӑр. Пионерсем—Аннапа Ваҫҫа 
тата иккӗн-виҫҫӗн,—тесе пӗЯтерчӗ Иванов.

— Ав камсем,—терӗ Самаркин.
Тепӗр кунне Самаркин Аннана тӗл пулчӗ те:



— Анйа, Ч а р ӑ и - х а !
— Мӗншӗн?

Эсир, пионерсем, пире пулӑшнӑшӑн тав тӑ- 
вас тетӗп-ҫке.
- —- Самаркин _юлташ, эпир пионерсен вӑйӗпе 
суйлав умӗн суйлавҫӑсене тата спектакль лартса 
пама хатӗрленетпӗр-ха,--тесе пӗлтерчӗ Ваҫҫа.

Суйлав участкине пырса кӗрсен, тухса каяс 
килмест, унта таса та хитре. Сӗтел ҫинче хулӑм 
альбом выртать.

М. Данилов—Чалдун.

„ К А П Н А Н "
ЖУРНАЛА 1 Ш  ҪУЛШДН ҪЫР^НСА ИЛӖР!

ЖУРНАЛ УЙӐХРА ИКӖ ХУТ ТУХАТЬ.
ХАКӖ: Ҫулталӑка—7 тенкӗ те 20 пус; 6 уйӑха—3 тенкӗ 

те 69 пус; 3 уйӑха— 1 тенкӗ те 80 пус.
Почта уйрӑмӗсемпе агентствӑсенче ҫырӑнса илме пулать. 
Чӑваш республикӗ тулашӗнчисем „Капкӑн“ ҫырӑннӑ 

укҫапа ҫак адреспа куҫараҫҫӗ:
Чебоксары. Дом Связи, Союзпечать.

— Эсӗ мӗншен юлашкй вӑхӑтра пур тӗрлӗ словарьсӗмпӗ географи кӗнекисене те йӑтса ;ҫӳретӗн? 
Пӗр-пӗр каҫхи шкула кӗмерӗн-и?

— Шкулӗ каҫхи шкулах та-ха. Суйлавҫӑсем патне каятӑп. Вӗаем пур ӑслӑлӑхсемпе те ыйтусем 
параҫҫӗ. Хӑшпӗр чухне профессор та аптраса ӳкме пултарать.



Мӗн мӗне пӗлтермест
** Киеври „Большевик" заводри инстру- 

ментсен цехӗнчи слесарь Козуля 42 минут 
ҫурӑра 936 тенкӗ ӗҫлесе илни—вӑл цехри 
сехет йӗппи ытти сехет йӗпписенчен ери- 
пентерех ҫӳренине пӗлтермест.

** Куславкка районӗнчи „Динамо" кол- 
хоз кӗрхипе ҫурхи тулӑ тата сӗлӗ кашни 
гектартан 20-шер центнер пухса илни— ҫав 
колхозӑн хӑйӗн ҫумӑр пӗлӗчӗсем пулнине 
пӗлтермест.

** Ҫулавӑҫри (Элӗк р.) „Октябрь“ кол- 
хозра тӑракан Иванова ҫӗнӗ ҫултанпа— 0,48, 
Федорова—4,26, Сорокин40 ӗҫкунӗ туни— 
ҫав ҫынсем ҫиме юратманнине пӗлтермест.

** 1913-мӗш ҫулта 5521 ҫынлӑ пулнӑ. Ш у- 
пашкар хули 1939-мӗш ҫулта 30 пин ытла 
ҫынлӑ пулни—вӑл хулана ҫынсем уйӑх ҫин- 
чен ӳкнине пӗлтермест.

-** Пинер вӑрманпунктӗнче йывӑҫ туртта- 
ракан Сретенский юлташ кашни кунах 5 0 — 
60-шар тенкӗ ӗҫлесе илни—укҫа хыр тӑррин- 
че ӳснине пӗлтермест.

** Сӗнтӗр районӗнчи „КИМ“ колхозра 
Миловидов колхозник, 76 ҫулта пулин те, 
145 ӗҫкунӗ туни— кӑҫал ун ҫулӗ каялла чак- 
са хӗрӗхе анса ларнине пӗлтермест.

** Пашьелӗнчи „Красная Нива“ колхозра 
(Шӑмӑршӑ р.) выльӑхсем валли ӑшӑ витесем 
ҫукки—-хӗл сиввинче шӑннӑ выльӑхсем кол- 
хоз председателӗн (Матвеевӑн); „ӑшӑ вите- 
сем туса парӑпӑр, йывӑҫсем пур“, тен^ ӑшӑ 
та ырӑ сӑмахӗсемпе ӑшӑнма пултарнине пӗл- 
термест.

** Библиотекӑсем валли уйӑрнӑ укҫа-тен- 
кӗрен пӗтӗм республикӗпе 10 уйӑх хушшин- 
че 47,2 процент ҫеҫ усӑ курни— кӗнеке ха- 
кӗсем 52,8 процент чакнине пӗлтермест.

** Комсомольский районти чылай шкул- 
сем хӗл лариччен пӗр лав та вутӑ хатӗрле- 
менни— вӑл шкулсен директорӗсем шӑнман- 
нине пӗлтермест.

** Ҫӗмӗрле районӗнчи „Красноармеец“ 
колхозӑн ялтан 4 километрта ларакан фер- 
минче ӗҫлекенсене пурӑнма ҫурт ҫукки— 
фермӑра ӗҫлекенсем шӑнсан килтен сӑран 
хутаҫ ӑшне чиксе пынӑ ӑшӑпа ӑшӑнма пул- 
тарнине пӗлтермест.

** Кутемерти „Трудовик“ колхоз (Ок- 
тябрьский р.) хӑмла пахчинчен кӑҫал 18 пин 
тенкӗ тупӑш илни—вӑл колхоз хӑй хӑмлине 
укҫа тӑпри ҫине лартса ӳстернине пӗлтер- 
мест.

- < □ >

Т Е Л Е Ф О Н  Т А Р А Х
Чӑнкӑр-чӑнкӑр чӑнкӑртаттартӑмӑр телефон шӑн- 

кӑрав&пе Шупашкартан Трака.
Ыйтатпӑр:
— Сирӗн райуполнаркомзаг (Леонтьев юлташ) 

районри сӳс-кантӑр хатӗрлевӗн планне 5 процент- 
ран ирттерме тытӑнчн?

— ГТаян тытӑнма шухӑшлать.
— Халӗ мӗн тӑвать?
— Ир тӑнӑ хыҫҫӑн, шаравар тӑхӑнать.

. Тепӗр кунтан каллех:
— Леонтьев юлташ сӳс-кантӑр хатӗрлевне 

5 процентран ирттерме тытӑнчи?
— Тытӑнать.
— Халӗ мӗн тӑвать?
— Ҫӑматтине тӑхӑнать. ч.
Виҫҫӗмӗш кунне:
— Леонтьев юлташ сӳс-кант;ӑр хатӗрлевне 

5 процентран ирттерме тытӑнчи?

5 процентран ирттерм

— Тытӑнать.
— Халь мӗн тӑвать?
— Питне ҫӑвать.
Тӑваттӑмӗш кунне:
— Леонтьев юлташ... 

тытӑнчи?
— Тытӑнать.
— Халӗ мӗн тӑвать?
— Питне шӑлать.
Пиллӗкмӗш кунне:
— Леонтьев юлташ... пиллӗкрен иртме тытӑнчи?
— Тытӑнать.
— Халӗ мӗн тӑвать?
— Пуҫне турать.
Улттӑмӗш кунне сӳс-кантӑр хатӗрлевӗ тӗлӗшпе 

мӗн туни ҫинчен ыйтмарӑмӑр, мӗншӗн тесен вӑл 
кун (ноябрӗн 18-мӗшӗ) выходной пулчӗ.



10 ҫултан
Вунӑ ҫул хушши Шӳпашкарта пулман ҫын, Карл 

ГЯаркс урамӗпе хӑпарса Володарский урамӗ кӗ- 
тессн_^тӗлне ҫитсен, шухӑша каять. '

— Елӗк ҫак рабфак ҫурчӗ пит пысӑккӑн курӑн- 
са ларатчӗ. Халӗ пӑхатӑп та, пӗтӗмпех урӑхла 
курӑнать: вӑл ҫурт пӑчӑртанса пӗчӗкленнӗ-ши? е
юлашки ҫулсем хушшинче хамӑр... ӳссе кайнӑ-и?

0'

Килти
— Арӑму противогаз тӑхӑнма нӗлмест. Ма вӗ- 

рентместӗн?
— Ман вӗрентсе ларма вӑхӑт ҫук. Эпӗ Осо- 

авиахим пуҫламӗш организацин секретарӗ пулатӑп.

Вӗри шыв
— Эп ӗҫленӗ ҫӗрте час часах вӗри шыв пул- 

масть.
— Ӑҫта ӗҫлен вара эс?
— Мунчара.

“Сутаймасть
— Мӗтри, сан ҫӗрулми нумай пулас?
— Сахал мар. Ҫынсен чухлӗ пулчӗ.
— Ҫынсенчен нумайрах пулӗ. Ҫӗрулми сутма 

кашни пасарах тухатӑн.
— Нумаях мар... анчах хам ыйтнӑ хака пара- 

кана тупаймарӑм-ха. 12 пасара тухрӑм, пӗр кило 
та сутаймарӑм.

Хӑрать
Чиркӳ старости:—Ӑҫта каян?
Пуп:—Тухтӑр патне. Шӑл ыратать.
Чиркӳ старости:—Ма унтан каян? Тухтӑр вӑл 

енче мар, ку енче вӗт.
Пуп:—Приход ҫыннисем курасран хӑрап.

Ӗ ҫ с ӗ р  аптрасан
— Ма эс паян нимӗн те тумарӑн?
— Мӗн тӑвасси ҫинчен шухӑшласа лартӑм.

« > -

Ҫав-ҫав ҫӗрте, ҫав ҫӗрте...

_ Ҫав-ҫав ҫӗрте, ҫав ҫӗрте, . Вӑрнаркасси ялӗнче, 
Ӳпнер текен урамра Куккӑр Куҫма пурӑнать, 
таварсемпе сут тӑвать. Нумай унӑнтусӗсем: ҫичӗ 
кумӗ ялпора, ултӑ хӑти—ларексенче, икӗ хӗрӗ— 
раймагра, виҫӗ кинӗ—продмагра, пӗр ывӑлӗ—бух- 
галтер, хӑй вӑл—тӑвар сутакан, тӑвар илсе пуха- 
кан.

Пӗррехинче, йӗпе-сапа пуҫлансан, ялпо тӑварне 
сутнӑ ҫӗрте ӗҫлекен продавец Кривокуров Кузь- 
ма тӑвар магазинне „ҫур пӑт“ туртакан ҫӑрапа 
питӗрнӗ те, качаканни пек шӗвӗр сухалне шӑлка- 
ласа, килне таврӑннӑ.

Пӳртре карчӑкӗ, ывӑлӗпе кинӗ автан ашне шӑл 
айне хурса ӳркенчӗклӗн турткаласа ларнине кур- 
сан, Кривокуров шӑртланнӑ пек пулнӑ.

„Килтинех пуснӑ ӗнтӗ. Хм... лектереймерӗм ҫав 
Петюка, „Птицекомбинатра" ӗҫлекен Мариҫе. Ӑна 
кин тунӑ пулсан, хӗлӗн-ҫӑвӗн чӑх ашӗ тапса турт- 
са выртнӑ пулӑттӑмӑрччӗ. А ку... ку мӗн кинӳ-кач- 
ку!? Пӗр ҫӑкӑр-кулачӑ тӑратнинчен урӑх ним те 
ҫук“.

Арӑмӗ ун ҫине ӑшӑран та ӑшӑ куҫӗсемпе пӑх- 
:ан, Кривокуровӑн икӗ йӑлккам куҫӗ тухса ӳкес 
пек выляма пуҫланӑ. Кайран мӗн пулнине кала- 
сан...

Ҫав-ҫав ҫӗрте, ҫав ҫӗрте, Вӑрнаркасси ялӗнче 
пурӑнатчӗ пӗр этем, ҫаратнӑ вӑл тем тетем... ҫав- 
ав ҫӗртен килнӗ, тет, унӑн патне ухтару, тупнӑ, 
ет, ун патӗнче пусма-тавар темӗн чул. ^

С. Мерчен.

Й ӐН ӐШ  МАР

— Эпӗ леш кварталти ҫав мӑнттай ҫурта ҫитсе 
суйлавҫӑсен ҫписокне тӗрӗслесшӗн. Нивушлӗ унта 
ҫичӗ суйлавҫӑ ҫеҫ пулма пултарнӑ? Йӑнӑш пулӗ...

— Нимӗн те йӑнӑш мар. Унта ачасен ясли.

< □ > -



И В А Н  Ш Ӑ Л Л Ӗ
Иван киле таврӑнманни нумай пулать. Килти- 

сем ӑна тахҫанах кӗтеҫҫӗ. Амӑшӗ:—Тухса кайрӗ 
те килсе те курмасть!—тесе ятлаҫать. „Мана та 
килсе курмастӑн хуть“, — тесе кӑмӑлсӑрланать 
шӑллӗ юлашки ҫырӑвӗнче.

— Кайса курас пӗрре,—терӗ вара Иван. Килти- 
сем валли тӗрлӗрен парнесем туянчӗ. Хӑй тухса 
килнӗ чухне унӑн шӑллӗ пӳ-ҫийӗпе ытлашши пы- 
сӑках марччӗ, ӑна ун чухне лутра кӑна латакарах 
ача тесек те ытлашши пулмастчӗ. „Ха.ма хунӑ 
пулсан, халӗ те таҫта ӳссе кайман пуль-ха*, тесе 
шухӑшларӗ ун ҫинчен Иван. Ҫавӑнпа ӳн валли 
илнӗ костюмне кӗҫӗнрех виҫеллисенчен суйларӗ. 
Ҫапла тухса килчӗ вӑл.

Станцирен анса килне ҫитиччен ҫанталӑк шӑнт- 
ма ӗлкӗрчӗ, юр аванах шатӑртатма пуҫларӗ.

Хӑйсен чӳречинчен.краҫҫын ҫути курӑнать.
— Макҫӑм килтех пуль-ха, ну савӑнтарап ӗнтӗ 

пӗрре!—тесе кӗҫналӑкне уҫса кӗчӗ вӑл.—Хӑй мана 
мӗнпе кӗтсе тӑрать-ши?

Пӳрте кӗрсен, вӑл мӗнле те пулин урӑх сӑмах 
каличчен малтан, шӑллӗ ӑҫта кайни ҫинчен ыйтса 
пӗлчӗ,'мӗншӗн тесен шӑллӗ, ӑна мӗнпе те пулин 
кӗтсе тӑма мар, хӑй те килте пулмарӗ.

— Тухса кайрӗ те килеймерӗ-ха,—терӗ амӑшӗ.
— Чупса ҫӳриччен, кӗнекине вуласчӗ! — терӗ 

Иван, хӑйне кӗтсе тӑманшӑн шӑллӗ ҫине кӳренсе.
— Таҫта чупса ҫӳремест пуль те-ха,—терӗ амӑ- 

шӗ,—суйлав умӗнхи пуху пулать, терӗҫ, ҫавӑнта 
кайрӗ пулмалла.

— А-а,—терӗ Иван.
— Унта манӑн та каймалла та-ха,—терӗ амӑ- 

шӗ.—Эсӗ пымастӑн пуль? Акӑ Макҫӑмпа пӗрле 
сарса парам та, выртса кан эпир киличчен!

Ҫул ҫыннишӗн ҫемҫе тӳшек ҫинчи ӑшӑ ыйӑх- 
ран лайӑххи нимӗн те ҫук. Иван каҫса кайсах 
ҫывӑрать. Ҫав тери ыррӑн ҫывӑрса тутлӑ тӗлӗксем 
курса выртаканскер, вӑл чылай ҫӗрле вӑранчӗ те, 
нимне ӑнланса илеймесӗр, сехӗрленсе ӳкрӗ: унӑн 
икӗ айӑккипе стена! „Ӑҫта ҫакланнӑ эп?“ терӗ 
вӑл, хӑранипе, сассине те кӑлараймасӑр. Ҫакӑнта 
пӗр енчи стена хускалса ун ҫинелле йӑванма 
пуҫлани ӑна, вӑраннӑ пулсан та, ыйхӑран тасалса 
ҫитейменскерне, пушшех хӑратса пӑрахрӗ. „Ху- 
рах!“ тесе мӗнпур вӑйӗпе кӑшкӑрса ячӗ теИван, 
тӑна килсе кӗчӗ: пӗр енчи чӑнах та стена—пӳрт 
стени, тепӗр енчи нимӗнле стена та мар, ӑна тем 
сарлакӑш хул-ҫурӑмӗпе хӑяккӑн выртакан Макҫӑм, 
ыйӑх тӗлӗшпе, ҫавӑн пек курӑннӑ иккен. Вӑл, ме- 
серле ҫаврӑнса выртма тытӑннӑскер, Ивана пӗ- 
тӗмпех пусарса хучӗ.

Ну, ҫитӗ, ҫитӗ ӗнтӗ! Хӑвна курмасӑрах юла- 
тӑп ак!—терӗ Иван, Макҫӑма тӗртсе.

— Э?—терӗ Макҫӑмӑн ыйӑхлӑ-хутӑшлӑ сасси.
— Тетӗне ху курмасӑрах вӗлерсе яратӑн теп!
— Э-э...—терӗ Макҫӑм, тин ҫеҫ вӑранса кайса, 

тетӗш енне ҫавӑрӑннӑ май, ӑна тата та хытӑрах 
хӗстерсе. Ун айӗнчен аран-аран хӗҫӗнкелесе тух- 
рӗ Иван. ,

— Мӗн мура ӳссе кайнӑ ку!—тесе тӗлӗнчӗ вӑл, 
хӑй умӗнче каска пек выртакан шӑллӗ ҫине пӑх- 
са.—Чим-ха, Макҫӑм-ши ку? Анне, Макҫӑм-и ку 
ман ҫумра выртаканни?
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— Макҫӑм пулмасӑр, кам пултӑр тата,—терӗ 
амӑшӗ, ҫӑмӑл ыйӑхӗнчен час вӑранса.

Иван кравать айне хунӑ чӑмаданне туртса кӑ- 
ларчӗ те парнине хыпаланса илсе Макҫӑ.ма виҫме 
пуҫларӗ.

— Вот сана ме!—тесе, кутӑн кайса ларчӗ вӑл.— 
Костюмне эпӗ пӗчӗк Макҫӑм валли илтӗм, кунта 
мӗн пысӑкӗш выртать. Пӑх-ха, анне, эпӗ ун 
валли илсе килнӗ костюм ӑна пилӗк таран ҫеҫ, 
ҫаннисем унӑн карта вӗрлӗкӗ пек аллисене ниепле 
те кӗрес ҫук!

Лӑпкӑн кулса выртать амӑшӗ, унӑн хӑтланӑвӗ- 
сем ҫине пӑхса.

— Ахальтен мар кандидата тӑратрӗҫ ӗнтӗ ӑна!— 
тере вӑл хаваслӑ кулӑпа.

— Мӗнле кандидата?
— Ара халь суйлав кампанийӗ пырать вӗт.
— Вара?
— Каҫхи пухура ӑна кандидата тӑратрӗҫ.
— Мӗнле кандидата?
— Ара, хамӑр ялсовечӗн депутатне сӳйлаҫҫӗ 

ӑна, хамӑр касри суйлав округӗнчен.
— Макҫӑма-и? Пирӗн Макҫӑма-и?—ыйтрӗ Иван.
— Эсӗ пӗлместӗн-ха ӑна,—терӗ амӑшӗ,—вӑл 

пӗвӗпе ҫеҫ мар, халӑх ҫинче авторитечӗпе те пы- 
сӑк.

Малалла вӑл Ивана кӑҫал Макҫӑм колхоз ӗҫӗн- 
чи дисциплинӑна ҫирӗплетессипе мӗн чул пысӑк 
ӗҫсем туса кӑтартни ҫинчен каласа пачӗ. Макҫӑм 
кӑҫал колхозӑн пӗр ӗҫӗнчен те юлман, пур ҫӗре 
те ҫитнӗ, ҫӗр виҫнӗ ҫӗрте пулнӑ, ӗҫ вӑхӑтӗнче 
культмассӑллӑ ӗҫе ертсе пынӑ, колхоза ҫӗнӗрен 
ӗне ферми уҫма пулӑшнӑ, халӗ суйлавҫӑсен хуш- 
шинче самӑй чаплӑ агитаторсенчен пӗри.

— 1Дтле-ха, анне,—терӗ вара Иван,—пирӗн хМак- 
ҫ̂ ӑм вӗренме пӑрахман пуль-ҫке?

— Аса та илмен,—терӗ амӑшӗ.—Кӑҫал вуннӑ- 
мӗш класра вӑл. Вӗренет те, ҫав вӑхӑтрах халӑх 
ҫинче те темӗн чул ӗҫ тӑвать.

— Ав мӗнпе кӗтсе тӑрать мана вӑл!—тесе кӑш- 
кӑрса ячӗ Иван.—Эпӗ ун валли, пӗлмесӗр, юра- 
ман парне илсе килтӗм. Унӑн парни... Ну, тӑр- 
халь, Макҫӑм, пулас депутатӑн ҫывӑрма юра- 
масть!

Вӗсен калаҫуне пӗр сӑмахне хӑвармасӑр итлесе 
выртнӑ Макҫӑм вырӑн ҫинчен темӗскер пек ҫӗк- 
ленчӗ те Иван тетӗшӗ умӗнче хапха юпи пек 
ӳссе тӑчӗ,—пӑхсан ҫӗлӗк ӳкмелле! Ӑна лайӑхрах 
чуптуса илес тесен, ачаранпах лутра ҫитӗннӗ 
Иванӑн ун умне тенкел лартса тӑмалла, ҫавӑнпа 
та Макҫӑмӑн чуптунӑ чух чылаях пӗшкӗнмелле 
пулчӗ.

— Ух!—тесе, ҫурӑмӗнчен кармашса ҫапрӗ Мак- 
ҫӑма Иван.—Костю.мпа юраймарӑм сана, кӗнеке- 
семпе савӑнтарам эппин!

Мӗнле кӗнекесем?—терӗ Макҫӑм хавасланса.
Иван чемоданне тепӗр хут уҫрӗ.
— Акӑ сана парти историйӗ!—тесе пӗр кӗнеке 

тыттарчӗ вӑл ӑна.—Акӑ „Тихий Д он“ Шолоховӑн! 
Акӑ „Американская трагедия“ Драйзерӑн! Дикенс— 
„Оливер Твист“!, „Исторня древней Греции"! „Да- 
вид Сасунский“!

— Тавтапуҫ пуриншӗн те!—терӗ Макҫӑм, пӗр 
ҫӗклем кӗнеке йӑтса.—Анчах эпӗ вӗсене пурне те



вуланӑ. Парти историне мӗн кӗнеки тухнӑранпах терӗ Макҫӑм. — Анчах эпӗ вуламан кӗнекесем 
вӗренетӗп, хамӑи чӑвашли те, вырӑсли те пур. сахал вӗсенче.

— Тьфу! —аптӑраса ӳкрӗ Иван.—А ӑҫта вуланӑ? — Тӗлӗнмелле санпа, —терӗ Иван,—хӑвӑн пӳ-ҫи- 
' — Кӑҫал вулав ҫурчӗн библиотекине пуянлат- парнене прахӑҫа кӑлартӑн, халӗ тата
рӑмӑр, тата хамӑр шкулти библиотека та пысӑк,— кӗнекесемпе те юраймарӑм пккен.

Яккупа пӗр тӑван.

Вӑрттӑн са сӑл акан сем п е  уҫҫӑн ах  сасӑлакансем
А. Чирков ӳкерчӗкӗ, Савпр шухЯшӗ.
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1-мӗш суйлавҫӑ; Эпир вӑрттӑн сасӑланӑ хушӑрах вӗсем ялсовечӗн кивӗ составӗшӗн уҫҫӑнах 
сасӑлаҫҫӗ.

2-мӗш суйлавҫӑ; Камсем вӗсем?
1-мӗш суйлавҫӑ; Авӑ ял вӗҫӗнче пысӑк ҫӗнӗ шкул ларать, ун ҫумӗнчех иртнӗ ҫул лартнӑ вулав 

ҫурчӗ, акӑ кунта ҫӗнӗ клуб, радиоузел, унта кӑҫал тунӑ пысӑк мунча, ҫырмара ҫӗнӗ кӗпер...



МАРК ТВЕН.

Мана губернатора мӗнле суйларӗҫ
Ку калавз Америка писателӗ Марк Твен ҫырнӑ (1835— ШЮҫ.ҫЛ 
Кунта взл буркуалла власгь органӗсене суйланӑ чухне 
буржуазийӗн сутӑннӑ пичечӗ капиталистсемнтӗн юрӑхсӑр 
кандидата, тӳрӗ ҫынна.епле ирсӗррӗн элеклесе, варзласа пӗ- 

тернине, буржуаллӑ де\:ократин „ырлӑхӗсене" кӑтартнӑ.

Темиҫе уйдх маларах Нью-Иоркӑн аслӑ штачӗ 
мана, независимӑйсен списокӗтӑрӑх мистер Джон 
Т. Смитпа мистер Бленк Дж. Бленк кандидатури- 
сене хирӗҫ, губернатора суйлама кандидата кӑ- 
ларса тӑратрӗ. Ку господасемпе танлаштарсан, 
манӑн вӗсенчен иртекен пӗр пысӑк аван ен—чыс- 
лӑ ятӑм, лайӑх репутаци пурччӗ, ӑна лайӑх пӗл- 
се тӑраттӑм эпӗ. Б1рӑ ятпа уса курнин пахалӑхне 
вӗсем хӑҫан та пулин пӗлнӗ пулсан та, вӗсемшӗн 
вӑл вӑхӑт тахҫанах иртнӗ иккенне хаҫатсем тӑрӑх 
курма йывӑр марччӗ. Юлашки ҫулсем хушшинче 
вӗсем намӑса кӗртекен тӗрлӗрен киревсӗрлӗхсемпе 
паллашни уҫҫӑнах курӑнса тӑратчӗ. Анчах, ҫак лайӑх 
енӗмпе савӑннӑ май, хам противниксенчен вӑрттӑн 
кулкаланӑ самантрах, ман пысӑк телейӗме темле 
вараланчӑк юхӑм пӑтрата пуҫларӗ: ман хуша.ма- 
тӑм ҫак господасен хушамачӗсемпе ҫывӑх тӗл 
пулкаласа илтӗне пуҫларӗ. Эпӗ ытларан ытла 
пӑшӑрханма пуҫларӑм. Юлашкинчен ҫакӑн ҫинчен 
асаннене ҫырса пӗлтертӗм. Вӑл хӑйӗн шухӑшне 
мана питӗ хӑвӑрт та татӑклӑн ҫырса пӗлтҫрчӗ. 
Ҫапла ҫырчӗ вӑл:

„Эсӗ пурӑнӑҫ тӑрӑшӗнче хӑвӑнтан ху вӑтанмал- 
ли пӗр намӑс ӗҫ те туман—пӗрре те. Вуласа пӑх- 
ха хаҫатсене, вара Смитпа Бленк мӗнле госпо- 
дасем иккенне ӑнланӑн та, публика умӗнчех вӗ- 
семпе тавлашма тытӑнса хӑвна^ху вӗсене ҫити 
ӳкерме хатӗрри—хат£р марри ҫинчен хӑвах шухӑш- 
ласа пӑхӑн“, тесе пӗлтерчӗ.

Шӑпах ман шухӑш! Ку каҫ эпӗ пӗр минут та 
ҫывӑраймарам. Анчах пӗрре тытӑннӑ ӗҫрен чакма 
юрамасть. Эпӗ хам ҫине обязательство илтӗм 
пулсан, мзлалла кӗрешме те тивӗҫ. Ирхине, апат 
тунӑ чухне хаҫатсене пӑшӑрханса пӑхкаланӑ май, 
эпӗ ҫак заметкӑна,тӗл пултӑм,—ӗненсемӗр пурте— 
ку тери халнччен нихӑҫан та тӗлӗнменччӗ эпӗ: 

„Суя свидетель пулни.—Мистер Марк Твен халӗ, 
халӑх умӗнче хӑй губернатора суйламалли канди- 
дат пулса тӑнӑ чухне, вӑл 1863 ҫулта Вакаваккӑра, 
Кохинхинӑра вӑтӑр тӑватӑ свидетель ӑна хӑй 
суясвидетель пулнине епле тӑрӑ шыв ҫине кӑлар- 
нине ӑнлантарса пама кӑмӑл тӑвӗ те-и, тен. Ун- 
чухне вӑл, суя свндетель пулнипе, пӗр чухӑн 
арӑм-туземкӑран тата унӑн хӳтӗлӗхсӗр ҫемьинчен 
вӗсене выҫӑ вилесрен хӑтарса тӑракан пӗртен- 
пӗр пӗчӗкҫеҫ банан ращине тӑпӑлтарса илесшӗн 
пулнӑччӗ. Ҫак историе мистер .Марк Твен хӑ- 
йӗн умӗнче те, сассисене хӑйӗн валли пухма тӑрӑ- 
шакан аслӑ халӑх умӗнче те тӗпӗ-йӗрӗпех ҫутат- 
са пама тивӗҫ. Тӑвӗ-ши вӑл ҫакна?“

Тӗлӗннипе, эпӗ шатах хытса кайрӑм. Мӗн тери 
чунсӑр, хаяр айӑп! Кохинхинӑна нихӑҫан та кур- 
ман вӗт эпӗ! Вакаваккӑ ҫинчен ӗмӗрне те илтмен! 
Банан ращине кенгуруран та уйӑра пӗлместӗп! 
Аптӑранипе, эпӗ нимӗн тума пӗлмерӗм. Урсах 
кайрӑм, анчах нимӗн тума та ҫук. Яра кун нимӗн
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тӑваймасӑр сулланса ҫӳрерӗм. Тепӗр нрхине ҫав 
хаҫатах—ни-ч ӳстермесӗр-пӗчӗклетмесӗр—-чат ҫап- 
ла хыпар пичетлесе кӑларчӗ:

„Паллӑ факт.—Ҫакна палӑртмалла: Кохннхинӑ- 
ра суя свидетель пулни ҫинчен М-р Твен, пурте 
ӑнланмалла, пӗр сӑмах та чӗнмест“.

(Асӑрхаттарни.—^Суйлав кампанийӗн пӗтӗм юлаш- 
ки вӑхӑтӗнче ҫак хаҫат мана „ирсӗр клятвопрес- 
тупник Твен“ тенисӗр пуҫне урӑх нимӗнле те 
чысламаре.)

Кун хыҫҫӑн, „Хаҫат“ ҫапла заметка пичетлерӗ: 
„Пӗлес килет.—Губернатора суйламалли ҫӗнӗ 

кандидат хӑйӗн сограждӑнӗсенчен хӑшне-пӗрне 
(уншӑн сасӑласа инкек курма тивӗҫскерсене), 
ҫак пӗчӗк факта ӑнлангарса пама кӑмӑл тумӗ-ши?

Монтанӑра унӑн хӑйпе пӗрле баракра пурӑннӑ 
юлташӗсем хӑшпӗр чухне вак-тӗвек япаласем 
ҫухаткаланӑ: ҫавӑнпа, ҫак япаласене шавах мис- 
тӗр Твен ҫинче е унӑн „чемоданӗнче“ (вӑл хӑй 
япаласене чӗркесе усракан хаҫат айӗнче) тупка- 
лама тӳрӗ килнӗ пиркн, юлташӗсем ӑна, хӑйне 
усӑ кӳрес шутпах юлташлӑн ӳкӗтлеме тивӗҫ 
пулнӑ,—тикӗтпе сӗрнӗ те ӑна, чӑх-чӗп тӗкӗ ҫинче 
йӑвалантарса, шерте ҫине утлантарса хӑваласа 
ҫӳренӗ; кайран вара ӑна лагерьте пурӑннӑ вырӑнне 
яланлӑхах пушатса хӑварма канаш панӑ. Ӑнлантарса 
парӗ-ши М-р Твен ҫак ӗҫ мӗнле пулнине?*

<унтан ытларах юри ирсӗрлетне суя пулма пул- 
-ч-арнӑ-ши тӗнчере? Ҫуралнӑранпа та пулман-ҫке- 
ха эпӗ Монтанӑра!

(Ҫакӑн хыҫҫӑн асӑннӑ журнал мана яланах „Твен — 
Монтанӑри вӑрӑ* тесе чӗнетчӗ).

Халӗ ӗнтӗ хаҫатсене эпӗ хӑра-хӑрах уҫкаласа 
пӑха пуҫларӑм,—одеяла сирсессӗн, ун айӗнче 
шӑхӑракан ҫӗлен чашкӑрса тухассинчен хӑранӑ 
пекех, хӑратӑп. Пӗррехинче куҫӑмсем манӑн ҫак- 
на курчӗҫ.

„Суяна тивӗҫлйпех питленӗ!—Пирӗн хисеплӗ 
знаменосецӑн Бленк Дж. Бленкӑн аслашшӗне, 
пурте куҫҫульпе хуйхӑрс.а асӑнаканскере, аслӑ 
ҫул ҫинче вӑрӑ-хурах пулса ҫӳренӗшӗн ҫакса вӗлер- 
нӗ, тенӗ М-рМарк Твенӑн ирсӗр сӑмахӗ пӗркӑтан- 
масӑр каланӑ суя сӑмах ҫеҫ пулни Курӑнчӗ; Файв- 
пойнтери Эсквайр Майкел О. Флангӑн тата Уотер- 
стриррн мистер Кетти Меллинген ҫакна присяга 
йышӑнса, хӑйсен тӳрӗ сӑмахне хут ҫине ҫырса 
ҫирӗплетрӗҫ. Политика тӗлӗшӗпе ӑнӑҫлӑхсем 
тӑвас ӗмӗтпе хӑшпӗр ҫынсем епле тивӗҫсӗр, ҫӗр 
айӗнче выртакан вилӗ ҫынсем ҫине тапӑнса та 
пулин, вӗсен хисеплӗ ячӗсене суяпа вараласси 
патне ҫитиех ирсӗр хӑтланаҫҫӗ, ҫак ирсӗрлӗхе 
курма ырӑ ҫынсене ҫав тери йывӑр. Ҫак ирсӗр 
суя вилнӗ ҫыннӑн айӑпсӑр тӑванӗсемпе тусӗсен 
чӗрисене мӗн тери ҫунтарни ҫинчен шухӑшласас- 
сӑнах, эпир тарӑхса ҫитсе хаярланнӑ публикӑна 
ҫак тив^ӗҫсӗр айӑплакан ҫынна нимӗн законсӑ-



рах татӑклӑн тавӑрма чӗнӗттӗмӗр. Анчах ҫук! 
Ан тив: ӑна хӑйӗн вӗтеленнӗ совеҫӗ асаплантар- 
тӑр (анчах, халӑхӑн хӗрӳ кӑмӑлӗ ҫие тухнӑ пир- 
ки, вӑл, хӑй ҫиллипе суккӑрланса, тивӗҫсӗр айӑп- 
лакан ҫынна мӗнле те пулин амантсассӑн, ҫакна 
тӑвакансене нимӗнле присяжнӑйсем те айӑплас 
ҫукки, нимӗнле суд та наказани парас ҫукки уҫ- 
ҫӑнах курӑнса тӑрать)*.

Юлашки чее сӑмахсем пирки ҫийӗнчех ҫапла 
ӗҫ пулса тӑчӗ; ҫӗрле эпӗ васкаса хам вырӑн ҫин- 
чен сиксе тӑтӑм та, хыҫалти алӑк витӗр кил- 
ҫуртран тухса тартӑм, ҫав вӑхӑтра „тарӑхса ҫит- 
се хаярланнӑ публика“, тивӗҫлипе 'пӑлханнӑскер, 
параднӑй енчен алӑксене ҫӗмӗрсе, мебельпе чӳрече- 
сене арката-арката пӗтерсе кӗрет, ҫӗклеме май 
пур япаласене ҫул май йӑтса илсе каять. Ҫапах 
та эпӗ, аллӑмсене библи ҫине хурсах, мистер 
Бленк аслашшӗне нихӑҫан та суя суйса айӑпла- 
ман, тесе, калама пултаратӑп. Вӑл та сахал-ха; 
ҫак кунпа ҫак сехетчен ун ҫинчен нихӑҫан та 
илтменччӗ хе, чӗлхе вӗҫне те хурса асӑнманччӗ- 
эп ӑна!

(Сӑмах май ҫакна палӑртса хӑварам; асӑннӑ 
журнал ҫакӑнтан вара мана „Твен—вилнисене 
мӑшкӑл тӑвакан” тесе чӗне пуҫларӗ.)

Тепӗр хаҫат статьи, ман шухӑшӑма хӑй енне 
ҫавЗраканни, ҫапла пулчӗ:

„Савнӑ кандидат,—М-р Марк Твен, независи- 
мӑйсене митингӗнче ҫав тери ҫиллес, хаяр сӑмах 
каламалла пулнӑскер, митинга ӗнер каҫхине вӑ- 
хӑтра ҫитеймерӗ. Врачӗ унӑн телеграммӑпа; ӑна 
лашасем ӗрӗхсе кайса амантнӑ, урине икӗ тӗлтен 
хуҫнӑ, мӗскӗн, ҫав тери хытӑ асапланать, тата 
ытти те, тата урӑххи те, тата та тӗрлӗрен ҫавӑн 
йышши ӑҫти-ҫук ҫырса пӗлтерет. Независимӑйсем 
вара ҫак тивӗҫсӗр суяна епле те пулин асӑрхама- 
сӑр ирттерме тӑрӑшрӗҫ, знаменосец вырӑнне суй- 
ланӑ ҫухалнӑ этемӗ адӗншӗн килменнине чӑнахах 
пӗлмен пек тума хӑтланчӗҫ. Ҫӗркӗ М-р Твен 
пурӑнакан гостиницӑна пӗр темле арҫынна вил 
ӳсӗр ҫӗклесе кӗчӗҫ. Независимӑйсен ҫак ӗҫсе 
ӳсӗрӗлнӗ выльӑх шӑпах Марк Твен хӑй пулман- 
нине епле пулин те уҫҫӑн ӑнлантарса памалла 
пулатех. Юлашкинчен хайхисене тытрӑмӑр-тытрӑ- 
мӑрах! Нимӗнле пӑркаланса тӑни те пулӑшас ҫук 
ӗнтӗ кунта. Халӑх сасси аслати пек кӗмсӗртет- 
терсе: „Кам пулнӑ ҫав арҫын?“—теҫе ыйтать".

Ман ятӑма ҫав тери ирсӗр ӗҫпе ҫыхӑннине нӗр 
минутлӑха ӗненмелле мар, ниепле те ӗненмелле 
мар пек туйӑнса тӑчӗ мана. Сӑра-и, эрех и, е 
ҫавӑн йышши спиртлӑ япала астивсе пӑхнӑранпа 
виҫӗ ҫулталӑк иртнӗ-ҫке ха ӗнтӗ!

(Хӑнӑху мӗн тери вӑйлине ҫак тӗслӗхрен 
курма пулать: хаҫатӑн тепӗр кунхи выпускӗнче 
хама ҫӗнӗ ятна— „М-р Твен—Белая Горячка“ 
тесе чӗннине,—халӗ ӗнтӗ хаҫат мана ҫапла ӗмӗр 
иртичченех чӗнессине пӗлсе тӑркачах,—эпӗ ни- 
мӗн кӑмӑлсӑрланмасӑрах вуласа тухрӑм.)

Ҫак вӑхӑт тӗлне эпӗ илекен ҫырусем хушшин- 
че суя ятпа алӑ пусса янӑ ҫырусем пысӑк вырӑн 
йышӑна пуҫларӗҫ. Форми вӗсен яланах ҫаплаччӗ:

„Хӑвӑр патӑра ыйткалама нырсассӑн, хӑвӑр 
хваттерте.н хӑваласа кӑларнӑ карчӑк мӗнле пурӑ- 
нать-ха сирӗн?

Поль Прай,“
Е:
„Снрӗн ирсӗр ӗҫӗрсене манран пуҫне никам та

пӗлмеСт. Ҫакӑнта а-лӑ пусакан ҫынна тав туса, 
ӑна миҫе доллӑр та пз^лин кӑларса парсассӑн, сире 
лайӑхрах пулӗ, з'н пек тумасан, эпӗ камне хаҫат- 
сем тӑрӑх пӗлӗр.

Генди Энди.“
Ҫакӑн майлӑччӗ вӗсен шухӑшӗ. Вулаканӑн кӑ- 

мӑлӗ пулсан, ку тӗслӗхсене эпӗ вӗҫӗмсӗрех тӑсма 
пултарӑттӑм.

Нумай та иртмерӗ, республиканецсен партийӗн 
тӗп хаҫачӗ мана темӗн чухлӗ ҫынна взяткӑсем 
панӑшӑн „айӑпларӗ“, а демократсен ертсе пыра- 
кан хаҫачӗ, эпӗ ҫынсене хӑратса тӗрлӗрен ирсӗр 
ӗҫсем тунӑ, тесе, шухӑшласа кӑларчӗ.

(Ҫапла майпа эпӗ тата икӗ ҫӗнӗ ят илтӗм:
„Твен—ирсӗр взяточник“, „Твен—ирсӗр шан- 

тажист" тенине.)
Хама хӑрушшӑн айӑпланисене хирӗҫ „ответсем" 

парас тӗлӗшпе ҫак вӑхӑт тӗлне ҫав тери тискер 
ахӑрашу пуҫланса кайрӗ, пирӗн партие ертсе 
пырака1̂ емпе редакторсем ирӗксӗрех мана; ма- 
лашне те чӗнмесӗр тӑрсан, политика тӗлӗшӗнчен 
манӑн_ пӗтмелле пулать,—терӗҫ. Вӗсем хушса 
каланӑ сӑмахсене ҫирӗплетесшӗн пулнӑ пекех, 
тепӗр куннех пӗр хаҫатра акӑ мӗн ҫырчӗҫ.

„Пӑхӑр ҫак этем ҫине!—Независимӑйсен канди- 
дачӗ халличчен те пӗр сӑмах  ̂чӗнмест, мӗншӗн 
тесен вӑл калаҫма хӑяймасть. Ӑна айӑпланӑ айӑп- 
сем пурте тӗрӗс пулчӗҫ, вӑл чӗнменни вӗсене 
татах та ҫӗнӗрен ҫирӗплетрӗ. Ҫапла ӗнтӗ, халь- 
хи вӑхӑтра вӑл ӗмӗрлӗхех айӑплӑ ҫын пулса тӑ- 
рать. Независимӑйсем, пӑхӑр хӑваф кандидатӑр 
ҫине! Пӑхӑр Ирсӗр Элеклекен ҫине! Пӑхӑр Мон- 
танӑри Вӑрӑ ҫике! Вилнисене Мӑшкӑл тӑвакан 
ҫине! Пӑхса савӑнӑр „Белая Горячка" мӗлки ҫи- 
не! Хӑвӑрӑн Ирсӗр Взяточникӑр ҫине! Хӑвӑрӑн 
Ирсӗр Шантажистӑр ҫине! Пӑхӑр ун ҫине, лайӑх- 
рах виҫсе хаклӑр та ӑна, калӑр вара: хӑвӑрӑн 
тӳрӗ к9.мӑллӑ сассӑрсене эсир хӑйӗн ирсӗр прес- 
тупленийӗсемпе ҫак хӑрушӑ ятсем илтме тивӗҫ 
пулнӑ тискер этеме, ҫитменнине тата пӗр пре- 
ступленине те нулин хӑйӗн ҫинчен сирес шутпа 
ҫӑварне те уҫма хӑяйман Ҫынна пама пултара- 
тӑр-и, ҫук-и?“

Ку сӑмахсенчен пӑрӑнса юлма ӗнтӗ нимӗнле 
май та пулмарӗ, ҫавӑнпа та эпӗ, тем тери намӑс- 
ланса^пусӑрӑннӑ кӑмӑлӑмпа, ҫак нимӗнле сӑлтав- 
сӑр айӑпсемпе усал та ирсӗр с>'яна хирӗҫ „ответ“ 
хатӗрле пуҫларӑм. Анчах ку ӗҫе вӗҫне ҫитерей- 
мерӗм эпӗ, мӗншӗн тесен ирхине хаҫатра ҫӗнӗ 
ирсӗрлӗл, ҫӗнӗ хӑрушлӑх пичетленсе тухрӗ. Халӗ 
ӗнтӗ ыана ӑсран кайнӑ ҫынсене сыватакан ҫурта, 
чирлисене уямасӑрах, йӑлтах ҫунтарса янӑ, тесе, 
айӑплама пуҫланӑ; ку ҫурт мана хам килӗмрен 
тавраналла пӑхма кансӗрленӗ пулать, имӗш! Ку 
ӗнтӗ мана чӑннипех хӑрата пуҫларӗ. Унтан энӗ 
тӑван пиччене, унӑн пурлӑхне туртса илесшӗн, 
наркӑмӑш парса вӗлернӗ, пулать; ҫавӑнпа ҫине 
тӑрсах—ӑна пытарнӑ шӑтӑка уҫса пӑхмалла, тесе 
айӑплама тытӑнчӗҫ. Ку ӗнтӗ пӗтӗмпех хал- 
ран ячӗ мана. Ҫитменнине тата эпӗ,пӑрахнӑ ача- 
сене усрама илекен приютра попечитель пулса 
тӑнӑ чухне, ку учреждени валли апат хатӗрлеме 
хамӑн нимӗн пӗлмен ватӑ, шӑлсӑр хурӑнташ-пӗ- 
лӗшсене тӑратнӑ, тесе айӑпларӗҫ Эпӗ пӗрех май 
иккӗлене-иккӗлене чӑтӑм... Юлашкинчен вара, 
ушкӑнлӑ ҫилӗ пирки мана пӗр намӑссӑр айӑпла- 
нисен вӗҫӗ ҫапла пулса тӑчӗ: пӗрре халӑхпа
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митинг тунӑ чухне, эстрада ҫине тӑхӑр пӗчӗкҫеҫ 
йӑралацса ҫӳрекен ачасем, тӗслӗрен ӳтлӗскерсем, 
тӗрлӗрен ҫӗтӗк-ҫатӑк тумланнӑскерсем, чупса 
хӑпарчӗҫ те: атте! атте!—тесе кӑшкӑрса, мана 
урасенчен ярса тыта пуҫларӗҫ.

Урӑх вара чӑтаймарӑм эпӗ. Ялавӑма антартӑм 
та, парӑнтӑм, Нью-Иорк штатӗнче губернатора 
суйламалли суйлав кампанийӗн условийӗсене

юрӑхлӑ пулаймарӑм эпӗ, ҫавӑнпа хам ятӑма кан- 
дидатсен списокӗнчен хуратма ыйтса, ҫиленнипе 
ҫапла алӑ пусса; „Сире хисеплекен —авал тӳрӗ, 
чипер ҫын пулнӑскер, а халӗ—И. Э., М. В., В. М. Т., 
Б. Г., И. В., И. Ш.—(Ирсӗр Элеклекен, Монтанӑ- 
ри Вӑра, Вилнисене Мӑшкӑл Тӑвакан, .Белая Го- 
рячка“, Ирсӗр Взяточник", Ирсӗр Шантажист)— 
Марк Твен*, тесе алӑ пусса патӑм.

С У Д Р А
Урлура Хӗлип ывӑлӗн куккӑшне Трахвин ста- 

рнке паян суд тӑваҫҫӗ. Халӑх сучӗн ирӗк пӳлӗм- 
не чӑках колхозниксем тулса ларнӑ. Пӳлӗмевыр- 
наҫайманнисем коридорта, юнашар нӳлӗмсенче 
тата, тем илтсе каплантарас пек, чӳрече умӗнчи 
юр ҫинче кӗпӗрленсе тӑраҫҫӗ. Урамри стариксен 
пуҫӗсем тӗлӗнче чӗлӗм тӗтӗмӗ йӑсӑрланать. 
Нумайӗшӗн пӳлӗмрисен те туртас килет пулас, 
вӗсем те тӑтӑшах табакхутаҫҫисене кӑларкаласа 
пӑхаҫҫӗ, анчах пӗри те тухасшӑн мар: вырӑнӗсене 
тытса ил.ме пултараҫҫӗ.

Свидительсемпе обвинитель сӑмахӗсем тӑрӑх 
уҫҫӑнах курӑнчӗ: айӑплӑ Трахвин старик, хӑтӑл- 
ма хӑтланса нимӗн пӑркаланмалли те ҫук...

Защитник ятне асӑнсан, пурте Трахвин стари- 
кӗн сӑмахӗсене аса илчӗҫ пулас, сценӑ пекки ен- 
нелле ҫавӑрӑнчӗҫ (пуринчен Ъ1тла защитник сӑ- 
махне итлеме пуҫтарӑннӑ та халӑх).

„Тӗнчере ҫук чаплӑ защитник тупрӑ.м. Сӑмахӗ- 
сем—пыл та ҫу. Вӑл ман пеккисене ҫеҫ мар, 
тискер вӑрӑ-хурахсене те ним мар ҫӑлса хӑварма 
пултарать... Хӑй пӑртак тӗрмере те ларса пӑхнӑ 
пулас“ тенӗччӗ ӗнер Трахвин старик.

Халӑх умне кивӗрех пальто тӑхӑннӑ кукша 
пуҫлӑ старик тухса тӑчӗ. Вӑл майӗпен те мӑнаҫ- 
лӑн ҫаврӑнкаласа сӑмси вӗҫне авӑнчӑк куҫлӑх 
утлантарса лартрӗ те графинтен пӗр тӑрук виҫӗ 
стакан шыв ярса ӗҫрӗ.

„Пултарать ку“, терӗҫ халӑх хушшинче.
— Граждӑнсем!—терӗ ҫакскер, куҫлӑхӗ урлӑ 

халӑх ҫине ҫӗнтерӳллӗн пӑхса. Снрӗн умра паян 
Телятников Трофим сирӗн судӑра кӗтсе ларать. 
Тӳррипех калӑпӑр; айӑпӗ пур унӑн пӑртак. Вӑл 
чип-чипер утса ҫӳрекен ула пӑру урине ҫапса 
хуҫнӑ. Анчах кам-ха ҫав айӑпланакан Телятников?

Итлесе ларакансем пӗр-пӗрнн куҫӗсенчен пӑх- 
каласа илчӗҫ.

„Кӑна мӗншӗн ыйтать-ши тата вӑл? Ара, Трах- 
вин старике пурте пӗлетпӗр ӗнтӗ. Вӑл „Хӗрлӗ 
Хӗвелтухӑҫ“ колхозӑн конюхӗ вӗт“, терӗҫ пул- 
малла вӗсем.

— Кам-ха ҫак сирӗн умра пуҫне чиксе ларакан 
ҫын?—терӗ защитник тепӗр хут, аллине артистла 
тӑратса.—Вӑл сирӗн мӗскӗн тӑванӑрах. Тӗттӗм те 
айван ҫын. Пӑхӑр-ха эсир ун ҫине! Тӗксӗм сӑн- 
сӑпат, шӗвӗр янах, виҫ пӗрчӗ сухал... Вӑл ҫурал- 
нӑранпа та савӑнӑҫ курман. Ирхине те, кӑнтӑрла 
та, каҫхине те ҫӗр ҫинче чакаланнӑ, анчах хӑйӗн

ҫухалнӑ телейне тупайман, унӑн пӳлмитулса кур- 
ман, ҫи-пуҫне вӑл ҫӗнӗ тумтир тӑхӑиайман, ше- 
ремет... Нивушлӗ шел мар вӑл сире, граждансем!

Защитник ку тӗле ҫитсен, малти ретре ларакан 
ҫӗр те ултӑ ҫул та виҫӗ уйӑхрй Ухиме карчӑк, 
кӳршинчен защитник мӗн калаҫнине ыйтса пӗлчӗ 
те, тутӑр вӗҫӗпе куҫӗсене шӑлкалама тытӑнчӗ.

— Ытла хаяр ҫынсем пулар мар, граждӑнсем!— 
карчӑк макӑрнипе хавхаланса тата ҫивӗчреххӗн 
кӑшкӑрма пуҫларӗ защитник.—Вӑл ӗмӗр тӑрш- 
шӗпех асапран тухса курайман. Халӗ те ҫавнаш- 
калах. Хресчен ҫынни ҫуралнӑ кунран пуҫласа 
мӗн ҫӗре кӗричченех хӗнхур тӳсет. Аса илӗр ха, 
мӗн калать ун пирки вырӑссен аслӑ поэчӗ Некра- 
сов!—Ку тӗлте защитник ҫурӑлса каяс пекхӑпарт- 
ланса тӑракан портфӗлӗнчен васкаса пӗр хулӑм 
кӗнеке туртса кӑларчӗ те, питне трагедилле артист 
пек туса, вулама тытӑнчӗ:

„Стонет он по полям, по дорогам,
В рудниках на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой...“

Защитник хӗрсе кайса вулама тытӑннӑччӗ ҫеҫ, 
кӗтмен ҫӗртен пӗр тӗлӗнтермӗш ӗҫ сиксе тухрӗ. 
Халиччен лӑпкӑн кӑна итлесе ларнӑ Трахвин ста- 
рик айӑпланакансен тенкелӗ ҫинчен ҫӗкленчӗ те 
сценӑ пекки ҫине хӑпарса тӑчӗ.

— Шӑп пул!—терӗ вӑл сасартӑк, защитник 
аллинчен кӗнекине туртса илсе.—Эпӗ мӗскӗн-и? 
Эпӗ хамӑн телее тупайман-и? Ман сӑн-пуҫ тӗк- 
сӗм-и? Суятӑн эсӗ! Элекҫӗ эсӗ! Эпӗ саншӑн на- 
мӑсланса пуҫа чиксе лартӑм. Манӑн пӳлме тулли 
тырӑ!.. Пӗр ывӑл—композитор, пире валлй савӑ- 
нӑҫлӑ юрӑсем ҫырать, тепри—учитель, виҫҫӗмӗ- 
шӗ—судье, юнашар районта ӗҫлет. Манӑн тумтир 
те вӗрҫӗнех. Пур енчен те савӑнса пурӑнатӑп эпӗ, 
пурте ҫителӗклӗ манӑн. Некрасов поэт вӑл сӑ- 
махсене пирӗн ҫинчен мар, пирӗн авалхи пурнӑҫ 
ҫинчен каланӑ. Пӑру ури хуҫнӑ пирки калас-тӑк— 
айӑплӑ эпӗ, йӑнӑш турӑм. А эсӗ—элекҫӗ, суян! 
Ме, хӑвна тивӗҫ укҫуна ил те, вӗҫтере пар кун- 
тан, тасал! Эпир хамӑр хушӑра хамӑрах татӑлӑ- 
пӑр.

Алӑ ҫупмаллИ' вырӑн мар пулин те, суда пуҫ- 
тарӑннӑ халӑх тӑвӑллӑн алӑ ҫупса ячӗ. Пуринчен 
те хытӑрах халӑх судьипе заседательсем алӑ 
ҫупрӗҫ.

С. Матакин.
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ЛАШИН ТЕ СЕХРЕ ХӐПНӐ
Исаклӑ районӗнчи (Куйбышев. об.) Сурат ял уй хапх* 

инӗлсе аннӑ. Ӑна юсасси ҫинчен никам та шутламастк.
(А. Филиппав)

А. Чирков ӳкерчскӗ.

—Ай-я-й, старик, яла ҫитсен ҫул пӗтрӗ-ҫке!

К А П К А Н  Т У С !
Тахҫанах пӗрре, хӑйӗн ачалӑх кунӗсене урамра 

лашалла выляса ҫӳресе ирттернӗ чухне, Крылова 
пӗр ача патак паман. Унӑн ҫав териех патак ут- 
ланса сиккипе сиктерсе ҫӳрес кӑмӑлӗ пулнӑ. Кӑмӑлӗ 
таврӑнсах кайнӑ вара ун. ,,Ну, эпӗ те кирлӗ пулӑп- 
ха сана!“ тенӗ вӑл ӑна юнавлӑн. Вара хайхи, пӗр 
пасарта ашшӗ панулми илсе парсан, леш ачи 
кунран пӗрне пама ыйтнӑ та: „Э-э,—тенӗ пӗчӗк- 
ҫӗ Крылов,—манран.мӗнде панулми илмеллине 
пӗлес пулать!“

Халь пысӑкланнӑ ӗнтӗ Крылов, Тракра государ- 
ство банкӗн пуҫлӑхӗ пулса ӗҫлет. Пысӑк ҫын 
пулнӑ. Анчах, ача-пӑча йӑлисене халӗ те пӑрахай- 
масть-ха, Капкӑн тус!

Кӑҫалхи Октябрӗн 28-мӗшӗнче унӑн государст- 
во банкӗн Ҫӗрпӳри отделенийӗнчен, укҫа-тенкӗ 
чӗлхипе каласан, подкреплени илме каймалла 
пз>лнӑ. Ҫӗрпӳ хулине кайма вӑл МТ Станцинчен 
трантаслӑ лаша ыйтать. Лере директор та, унӑн 
заместителӗ те пулман, лашасем тин ҫеҫ ҫул 
ҫинчен килни ҫинчен пӗлекенни пӗр эпӗ кӑначчӗ, 
тата МТС Крылова лаша пама тивӗҫлӗ те мар. 
Ҫавсене пула, Крылова трантаслӑ лаша парайма- 
рӑмӑр.

— Ну, чим, вӑхӑт ҫитӗ!—тесе шӑлне ҫыртрӗ 
вара Крылов.

Вӑхӑт ҫитрӗ. Закон тӑрӑх, МТС тракторисчӗ- 
сене кашни уйӑхрах пӗр ӗҫкунӗ пуҫне 2 тенкӗ 
те 50-шар пус укҫа парса тӑмалла. Кассир банка 
каять. Ҫав кун, октябрӗн 28-мӗшӗнче, Крылов 
ытти учрежденисене 50 пин тенкӗ укҫа панӑ, а 
МТС тракторисчӗсене пӗр пус та паман. МТС 
кассирне вӑл; укҫа парап тесе, хӑй патӗнче пӗр

кун тытнӑ. Кайран вара, ӗҫ вӑхӑчӗ тухсан, тути- 
сене чалӑштарса янӑ та, йӗкӗлтешсе: Крыловран 
укҫа мӗнле илмеллине пӗлес пулать, а халь МТС-а 
кай!—тесе хунӑ.

Капкӑн тус, манӑн пӗлес килет: авалхи саманари 
ача-пӑчасен йӑлисене халӗ те пӑрахман пуҫлӑхсем 
республикӑра урӑх пур-ши?

МТС аслӑ агрономӗ М. Лукин.

Ӑнлантарса пар-ха мана: вырӑссен пословицинче 
„Обещанного три года ждут“ (халалланине виҫ 
ҫулкӗтеҫҫӗ) тени пичетленсе тухас изданисемпе 
те ҫыхӑнать-ши? Сӑмахран, „Чӑваш чӗлхин ҫӗнӗ 
орфографине ҫирӗплетесси ҫинчен“ Чӑваш АССР 
Верховный Совет Президиумӗн указӗн 6-мӗш 
пунктӗнче ҫапла каланӑччӗ:

«Ҫутӗҫ Халӑх Комиссариатне тата Наукӑпа 
Тӗпчев Институтне январӗн 25-мӗшӗ тӗлпе шкул- 
сем валли орфографи словарӗ хатӗрлесе ҫитерме, 
Чӑвашгиза ҫак словаре 1939 ҫулхи мартӑн 1-мӗ- 
шӗнчен кая юлмасӑр пичетлесе кӑларма хушас» 
тенӗччӗ.

Офографи словарӗ мартӑн 1-мӗшӗнчен кая юл- 
масӑр пичетленсе тухмалла. Унтанпа 9 уйӑх ирт- 
рӗ. Чӑвашгиз кӑларма пулнӑ словарь магазинсен- 
че паян кун та ҫук.

Тепӗр майлӑ каласан, ҫав паха та кирлӗ кӗнеке 
тухасса 9 уйӑх кӗтрӗмӗр, асӑннӑ пословицӑра 
кӑтартнӑ срок (3 ҫул) ҫитиччен тата чылай кӗт- 
мелле (виҫӗ ҫул 1942-мӗш ҫулта пулать). Кивел- 
нӗ пословицӑра кӑтартнӑ срокчен ӑна илесчӗ.

Вӗренекен Семенова.
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ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ХИРӖҪМЕН
Шкул канцеляринче табак тӗтӗмӗ йӑсӑрланса 

тӑрать. Унта вӗрентекенсемпе вӗренекенсем Осо- 
авиахим членӗсен пуххине пуҫтарӑнса ларнӑ. 
Пуххи паҫӑрах уҫӑлнӑ ӗнтӗ вӗсен. Отчотне те 
итленӗ, самокритика йӗркипе тухса калаҫакансем 
те пулнӑ. Акӑ халь организацине ертсе пыракан- 
нине суйласа лартма кандидатсем тӑратнӑ та вӗ- 
сем ҫинчен тухса калаҫма пуҫланӑ. Тӑратнӑ кан- 
дидатсен спискинче Иван Васильевич тухсан, 
шкул директорӗ президиумран сӑмах ыйтмасӑрах 
сиксе тӑрса калаҫма пуҫларӗ.

-— Иван Васильча эпӗ суйламах сӗнетӗп, ырӑ 
ҫын вӑл, нихӑҫан та ӳркенмен, нимӗнле йывӑрлӑх 
умӗнче те чарӑнса тӑма пӗлмен, хӑйӗн ӗҫне чӗ- 
ререн юратса тӑвакан ҫын,—терӗ вӑл.—Астӑвӑр- 
ха, хӑйне шанса панӑ класа мӗнле йӗркелесе ячӗ 
вӑл1

— Тӗрӗс калать директор юлташ,—тесе сиксе 
тӑчӗ Майзуров учитель,—тӗрӗс, унтан лайӑх ҫын 
та ҫук, ӗҫлеме пултарать, суйланма юрӑхлах вӑл.

— Да-а, Иван Васильчран лайӑх ҫын эпӗ хам 
та тупас ҫук,—терӗ Юрмин учитель, ыттисен 
сӑмахӗсене ҫирӗплетсе.

— Чймӗр-ха эсир, юлташсем, йӗркипе, ыйтса 
калаҫӑр!—терӗ президиум председателӗ Шюрбин.

— Нимӗн калаҫса тӑмалли те ҫук ӗнтӗ унта,— ' 
терӗ ӑна хирӗҫ Чуммин, ура ҫине сиксе тӑрса,— 
Иван Васильч лайӑх ҫын иккенне пурте лайӑх 
пӗлсе тӑраҫҫӗ.

— Ҫапла, тӗрӗсех,—терӗ Имуллин та, пайсӑр 
тӑрса юлас мар шутпа.

Ҫапла списокри ятсем ҫинчен йӗркипе калаҫса 
пычӗҫ, анчах пуринчен те лайӑххи Иван Василье- 
вич юлчӗ. Вара вӑрттӑн сасӑланӑ результат та 
Иван Васильевича председатель туса хӑварчӗ. 
Чӑнах та тухса калаҫакансем йӑнӑшмарӗҫ. Иван 
Васильевич хӑй суйланнӑ кунтанах вӑйне хурса 
ӗҫлеме пуҫларӗ. Ӗҫӗ те часах курӑнчӗ унӑн. Пӗр- 
рехинче районра тухса тӑракан хаҫат ҫинче Иван 
Васильевич хӑйӗн ӗҫӗпе райбнри осоавиахим ор- 
ганизацисенчен пуринчен те мала тухса тӑни ҫин- 
чен ҫырса пӗлтернӗ. Ҫапах та Ивзн Васильевич, 
хӑй уншӑн хавасланнӑ пулин те, никам умӗнче 
те пӗр сӑмах та каласа мухтанмарӗ. Ун вырӑнне 
Иван Васильевича суйлакансем пикенсех мухтан- 
чӗҫ вара.

— Пирӗн организаци районра чи малта пырать 
вӗт,—тет Майзуров.

— Эпир малта пуласси паллах ӗнтӗ вӑл,—тет 
Юрмиы.

— Епле эпӗ кадрсене суйласа илме пултарап,— 
тесе мухтанать днректор.

— Эпир те пулӑшнӑ-ҫке сана ку ӗҫре,—теҫҫӗ 
ыттисем.

Ҫак евӗр калаҫусем вӗсен хушшинче час-часах 
пулкаласа иртнӗ, анчах ку калаҫӑва пӗр Иван 
Васильевич ҫеҫ хутшӑнман. Унӑн калаҫӑвӗ яланах 
ӗҫ ҫинчен пулнӑ. Нумай вӑхӑт иртнӗ-и, сахал-и, 
шкул канцеляринче каллех ҫав ҫынсемех табак 
тӗтӗмне йӑсӑрлантарса ларнӑ. Анчах хальхинче 
унта осоавиахимовецсем мар, СВБ членӗсем пуху 
тунӑ. Кунта та отчет итленӗ, руководитель начар 
ӗҫлени ҫинчен тухса калаҫнӑ, юлашкинчен ҫӗнӗ 
руководитель суйлама йышӑннӑ. Каллех канди-
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дӑтсен спискине тума пуҫланӑ. Паллах, унта Иван 
Васильевич ячӗ кӗрсе юлмасӑр 'хӑтӑлайман. Ун 
ҫинчен тухса калаҫма черет ҫитсен, савӑннипе 
пурте алӑ ҫупса янӑ.

— У-у, маттур ҫын вӑл, маттур...
Кашнийӗшех ун ҫинчен хӑй малтан тухса кала-

ҫасшӑн пулнӑ. Анчах президиум председателӗ 
каллех директора малтан сӑмах панӑ.

— Иван Васильевич пултарулӑхне сӑмахпа виҫ- 
се калама та ҫук ӗнтӗ,—тенӗ директор хӑйӗн 
сӑмахне пуҫласа,—хӑвӑрах куратӑр, вӑл осоавиа- 
хим ӗҫне мӗнле йӗркеласе янине. Сӑмах та ҫук, 
вӑл ҫак ӗҫре те пысӑк ҫитӗнӳсем тӑвӗ.

— Тӗрӗс!—ҫирӗплетнӗ ыттисем.
Ҫапла вара Иван Васильевич каллех суйланса 

юлнӑ. Халь ӗнтӗ икӗ ӗҫ унӑн. Ҫапах та „ӗҫ ну- 
май“ тесе йӑнӑшса тӑмарӗ вӑл, СВБ ӗҫӗнче ку- 
рӑнмалла пысӑк ҫитӗнӳсем тума пултарчӗ. Анчах, 
никам умӗнче те вӑл „эпӗ икӗ ӗҫпе те, ҫапах кая 
юлмастӑп-ха“ , тесе мухтанмарӗ. Ҫитӗнӳсемшӗн 
каллех Майзуров, Юрминсем мухтанчӗҫ. Виҫҫӗ- 
мӗшӗнче ҫак канцеляринче учитель-комсомолец- 
сен пуххи пулчӗ. Кун йӗркинче—пионервожатӑй 
суйласа лартасси. Кунта та чи малтанах Иван 
Васильевичӑн кандидатури ҫырӑнса тӑчӗ.

— Ҫук,—терӗ вӗсене хирӗҫлесе Иван Василье- 
вич,—капла темиҫе ӗҫпе ман ӗҫӗмсен пахалӑхӗ 
чакма пултарӗ, акӑ пирӗн кунта пӗр вӗрентӳ ӗҫӗ- 
пе ҫеҫ ӗҫлекен учитель-комсомолецсем те пур, 
ҫавсенчен пионервожатӑйсем ҫирӗплетес.

— Ҫук, сан пек пултаруллӑ комсомолец урӑх 
ҫук пирӗн, эсех ку ӗҫре пысӑк ҫитӗнӳсем тӑвӑн,— 
тесе ответленӗ ӑна.

Икӗ ӗҫ ҫумне виҫҫӗмӗш ӗҫ хутшӑннӑ Иван Ва- 
сильевичӑн. Еҫлет Иван Васильевич.—Кая юлса 
намӑса юлас мар,—тет вӑл.

Тӗрӗс каларӗ Иван Васильевич. П х ӑ т  иртсе 
пычӗ, унӑн ӗҫӗ кая юлни курӑнмарӗ. Комсомолец- 
сен тепӗр пуххинче Иван Васнльевича пурте 
хытӑ ырланӑ.

— Тӗлӗнмелле пултаруллӑ ҫын Иван Васелье- 
вич, хастар комсомолец,—тенӗ вӗсем. Вара ҫа- 
вӑнтах тахӑшӗ кун йӗркинче ларакан ыйту тӑрӑх 
Иван Васильевича комсорга суйлама сӗнӳ панӑ.

— Вӑл комсорг пулсан пирӗн мӗн пур ӗҫ ма- 
лалла каясси паллах, ун чухне вара пирӗн ш кул 
ҫумӗнчи комсомол организаци те малти вырӑн а 
тухса тӑрӗ,—-тенӗ вӑл. Ыттисем те ҫавнах ҫирӗп- 
летнӗ.

— Юрать эппин, — тенӗ вӗсене хирӗҫ Иван 
Васильевич,—сирӗн шухӑшпа эпӗ килӗшӗп, ан- 
чах эсир мана ытти ӗҫсенчен хӑтарӑр.

— Ҫук,—хирӗҫленӗ ӑна шкул директорӗ,—ку 
вӑл эсир ертсе пыракан ытти кружоксен ӗҫне 
чакарас тени пулать.

Ыттисем те директорпа килӗшнӗ. Иван Ва- 
сильевич сӑмахӗсене итлемен, ӑна ытти ӗҫсенчен 
хӑтармасӑрах комсорг туса хунӑ. Иван Василь- 
евич ӗҫленӗ, пӗр ӗҫне те пӑрахса хӑварман. Хӑйне 
канмалли вӑхӑт та сахалланнине сиснӗ вӑл. Кашни 
кун 4—5 урок, уроксене хатӗрленесси, кусемсӗр 
пуҫне тата тӑватӑ обществӑллӑ ӗҫ.—Ҫапах та 
ӗлкӗрме пулать-ха, ӗҫе кая .хӑварса хамӑн ята



I ҫухатмӑп,—тенӗ Иван Васильевич, вара каллех ӗҫ- 
;леме пуҫланӑ.

-Ҫапла лӑпкӑн ӗҫлесе пурӑннӑ вӑхӑтра Иван 
Васильевич патне райкомолтан машинкӑпа пи- 
четленӗ, хут,; Щ хут ҫинче Иван Василь-
ӗвйчӑ комсомдлецсен хушшинче пропагандист 
дуси хуни ■ҫйшен,. пӗлтерсҫ' ҫыфнӑ пулнӑ, Вара 
^ в а и ‘Взсильевич хӑйӗн ӗмӗрӗнче пӗрремӗш хут 
|^арӑхса кайнӑ.
 ̂ — Мӗнле-хд капла, .темиҫе комсомолец ахалех 
ӳреҫҫӗ, мӗнпур ӗҫе ман ҫине тиеҫҫӗ, епле-ха 

ӗпӗ ӗлкӗрем!—тенӗ вӑл. Райкомола пырса кӗрсен 
116 вӑл ҫапла каланӑ, анчах ӑна райкомолтисем 
хытӑ ятланӑ.

— Ьҫлес килмест пулсан, билетна кӑларса пар 
рппин!—тенӗ ӑна райкомол секретарӗ.

— Ҫук, билета эпӗ ниепле те пама пултарай- 
астӑп, ӑна иличчен тата ҫакӑн чул ӗҫ парӑр

|иуччӗ мана,—тенӗ те Иван Васильевич, райко-
молтан тухса кайнӑ. Пикенсех ӗҫленӗ Иван Ва-
сильевич, анчах ӗҫ пахалӑхӗ чакса пынӑ пек
туйӑннӑ ӑна. Еҫ ҫапла вӗҫленнӗ вара. Иван Ва-
сильевича „ӗҫлеме пултарнӑ ҫӗртех, ӗҫ нумай
тесе сӑлтав тупса ӗҫлеме пӑрахса, ӗҫсене кая
кӑварма пуҫланӑшӑн“ выговор парса хӑварнӑ.» **

Вулакан юлташӑм, ку ӗҫ ӑҫта пулса иртнине 
каламарӑм эпӗ. Хӑвӑр хушӑрах пулмаҫҫӗ-и сирӗн 
ҫак евӗр ӗҫсем? Пулнӑ пулсан тӳрлетӗр. Пулман 
фулсан, пуласран сыхланӑр.

М. Аркай.
Сутса  янӑ

Пирӗн ялти „Хӗрлӗ сухаҫ“ колхозра (Етӗрне 
)-нӗ) пӗрлешӗнмелли япаласене пурне те пӗрлеш- 
ерсе ҫитересси ҫинчен колхозниксен пухӑвӗнче 
йрӑм ыйту лартса сӳтсе-яврӗҫ. Ҫакӑн хыҫҫӑнах 

(олхоз председателӗ Ефимов Иван хӑй килӗнче 
гахҫантанпа пытанса тӑнӑ тӑрантасне тытнӑ та 
утса янӑ. Таҫта сутнӑ. Сирӗн пата пырса сут- 
ӑан-и?

Н. Лукин.

Йӑлт в ӗ р е н с е  ҫитр ӗ
Пнрӗн Шатракассинчи (Сӗнтӗр р-нӗ) „Родина“ 

колхоз, председателӗ Семенов кашни кунах трени- , 
ровкӑра пулать. Анчах, хӑ^ӗн ҫан-ҫурӑмне ҫирӗп- . 
летес тесе мар, теприсен шӑм-шакне авкаланта- 
рас тесе. \

Ку ӗҫ ӑна питӗ килӗшнӗ. Ҫавӑнпа вӑл колхоз ,5 
йӗтемӗ ҫине, ӑна тытса ҫаврӑннӑ картасем ӑҫтан,^ 
килнӗ унтан шӑтӑк пулсан та, хурал тӑратмасть, 
ҫав шӑтӑксенчен кӗрекен сыснасене хӑех кая-кая 
хӗнесе килет. Ҫапла ӗнтӗ, Семенов председатедь /  
совместительство йӗркипе тата „хурал тӑрать“.*.

Халиччен вӑл, ялан тренировкӑра пулса тӗл 
ывӑтма вӗренсе ҫитнӗскер, 18 сысна ҫапса пӑрах- 
нӑ. Хӑй сӑмахӗпе, вӑл ҫапса пӑрахнӑ сыснасем ҫӑк 
кунсенчех 50 пуҫа ҫитмелле. ■

Муҫҫапа Паша. ,

Аптраса ӳкнӗ
Урока кӗни 25 минут иртнӗ. Класри ачасӗм 

пӑлханма пуҫланӑ. „Ӑҫта кайса кӗнӗ пирӗн Ми- 
хаил Васильч?“ тесе ыйтнӑ вӗсем пЦМцуаинчен, 
Пӗлекенсем пулман. Ҫавӑнпа вӗсем х ^ ^ ^ ^ ^ р о к  
ирттермелли учителе шырама ди{ЯЩР|Иатне 
кайнӑ.

Шалтах аптӑраса ӳкнӗ Иванов директор. Пӗр 
класа кӗрсе пӑхнӑ,—Михаил Васильч пулман, те? 
пӗрне кӗрсе пӑхнӑ,—ҫук. Юлашкинчен, коридор 
варрине тухса тӑнӑ та:

— Михаил Васильч!—тесе, сассине виҫ хут хӑ- 
партса кӑшкӑрса янӑ вӑл.

— Мӗн!—илтӗннӗ канцеляринчен. Кӗрсе пӑхаҫ- 
ҫӗ те,—унта Михаил Васильевич Голубев учитель 
доминолла выляса ларать. Иванов директор ӑна 
ачашла-ачашлах урока кӳртсе янӑ.

Ку ӗҫ Йӗпреҫ районӗнчи Кӗлӗмкасси шкулӗнче 
пулса иртнӗ.

— Ах, ку ӗҫ ҫинчен РОНО сисмесен юрӗччб!—' 
тенӗ директор ҫавӑн хыҫҫӑн.

А. Павлм.

<а > -
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Хакӗ 20 пус.
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Ачи: — Анне! Сире ҫак лайӑх ҫул-йӗрсенв тума пуринчен ытларах кам пулӑшр 
Ялсовет-и. колхоз правлени и?

Амӑшӑ {ҫул-йӗр секци — Пуринчвн ытларах — суйлавҫӑсвм.


