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N0 21. ДЕКАБРЬ ^Чйваш Комм^нӗ* 
1939 ҫул хаҫӑт кӑларать

р^пяталистсӗн ҫӗнӗ ҫулӗ



Ленин ӗҫне малалла туса пыракан аслӑ Сталин юлташа
Х а к л ӑ  т ус т ат а  боевой ю лт а ш !

Большевикла Партин Центральный Комитечӗ 
сана, Ленин тусне тата унӑн ӗҫне малалла туса 
пыракан аслӑ ҫынна, партипе совет халӑхӗн ҫул- 
пуҫне—эсӗ утмӑл ҫул тултарнӑ кун—хӗрӳллӗн 
саламлать.

Хӗрӗх ҫул хушши ытла эсӗ пролетариллӗ рево- 
люци ӗҫне, рабочи класӑн тата пӗтӗм ӗҫхалӑхӗн 
ӗҫне туса пыратӑн. Ленин партишӗн, пролетариат 
диктатуришӗн кӗрешнӗ ҫӗрте эсӗ унӑн чи шанчӑк- 
лӑ соратникӗ пулнӑ. Нумай ҫулсем хушши эсӗ ' 
Ленинпа пӗрле большевикла хӑватлӑ партине ту- 
са, туптаса пытӑн. Ленинпа пӗрле эсӗ 1917 ҫулти 
Октябрьте партипе рабочи класа хӗҫпӑшаллӑ вос- 
станине илсе пытӑн. Ленинӑн чи ҫывӑх помощни- 
кӗ пулса тӑрса, эсӗ Октябрьти восстанине хатӗр- 
ленесеип тата рабочи класс влаҫа анӑҫлӑн кӗрешсе 
илессин пӗтӗм ӗҫне тӳррӗмех ертсе пытӑн.

Ютҫӗршывсенчи захватчиксене тата буржуаллӑ- 
помещикле белогвардейщпнӑна хирӗҫ тӑван ҫӗр- 
шывшӑн пынӑ граждӑн вӑрҫи ҫулӗсенче эсӗ, Сталин 
юлташ, Ленин ертсе пынипе пур фронтсенче те, 
революци кунҫулне татса панӑ пур фронтсенче 
те, Хӗрлӗ Ҫар ҫӗнтерӗвӗсене тӳррӗмех хавхалан- 
тарса пыраканӗ, вӑл ҫӗнтерӳсен организаторӗ 
пулнӑ.

Ленин вилнӗ хыҫҫӑн большевиксен партийӗ эсӗ 
ӑслӑн ертсе пынипе, хӑй ҫулӗ ҫинчи калама ҫук 
пысӑк йывӑрлӑхсене ҫӗнтерсе пырса, пирӗн ҫӗр- 
шыва социализм ҫӗнтерӗвӗ натне илсе ҫитерчӗ.

Халӑхӑн ирсӗр тӑшманӗсем —троцкистсем, зи- 
новьевецсем, бухаринецсем рабочи класран, совет 
халӑхӗнчен вӗсем пирӗя ҫӗршывра социализм ҫӗн- 
терме пултарассине шанса тӑнине туртса нлеӗшӗн 
пулчӗҫ, партине шалтан аркатса яма, большевик- 
ла партин пӗрлӗхне'ҫӗмӗрсе тӑкма, совет влаҫне 
тата социализмлӑ революцине пӗтерсе хума пӗр. 
хут ҫеҫ мар .хӑтланса пӑхрӗҫ. Социализм тӑшма- 
нӗсене хирӗҫ, парти тӑшманӗсене хирӗҫ пынӑ 
прннциплӑ тимлӗ кӗрешӳре, эсӗ ертсе пыни- 
пе ленинизмшӑн пынӑ кӗрешӳре, Центральный 
Ко!йитет тата пирӗн парти таччӑн пӗтӗҫсе пӗрлеш- 
рӗ. Эсӗ Ленинӑн социализм пӗр ҫӗршывра ҫӗн- 
терме пултарасси ҫинчен калакан теорине хӳтле- 
се .хӑвартӑн, вӑл аслӑ теорине малалла аталантар- 
са сарса ятӑн, вӑл теорипе партине тата Совет 
Союзӗнчи ӗҫҫыннисен миллионлӑ массисене хӗҫпӑ- 
шаллантартӑн—-ҫакӑ вӑл революци тӑшманӗсене 
тӑрӑ шыв ҫине кӑларса ҫӗмӗрсе тӑкассине пур- 
нӑҫларӗ.

Эсӗ ертсе пынипе большевиксен партийӗ ҫӗр- 
шыва социализмла индустриализацилессине пурнӑҫа 
кӗртрӗ, индустриллӗ ҫӗнӗ вучахсемпе районсем, 
нывӑр тата ҫӑмӑл индустрин первокласнӑй заво- 
чӗсене, машиностроенин .хӑватлӑ завочӗсене, туса 
хучӗ, ҫаксене туни вӑл пӗтӗм .халӑх хуҫалӑхне 
техника тӗлӗшӗнчен реконструкцилессине тата 
СССР оборонин чи ҫӗнӗ средствисемпе хӗҫпӑшал- 
лантарассине пурнӑҫа кӗртрӗ. Эсӗ ертсе пынипе 
парти ялта ҫав тери тарӑн революциллӗ улшӑ- 
нӑва—талкӑшпех коллективизаци тӑвас тата кулак- 
сем класс пулса тӑнине пӗтерес ӗҫе туса ирттер- 
чӗ, колхоз стройӗ ҫӗнтернӗ никӗс ҫинче нумай мил- 
лионлӑ хресченсен культурӑллӑ та пуян пурнӑҫ-
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не тӑвас бҫе пурнӑҫа кӗртрӗ. Пирӗн ҫӗршыв ин- 
дустриллӗ хӑватлӑ держава, коллективлӑ шултра 
ҫӗрӗҫ ҫӗршывӗ, социализм ҫӗнтернӗ ҫӗршыв пул- 
са тӑчӗ.

Ҫак ҫитенӳсен никӗсӗ ҫинче Совет Союзӗнчи 
халӑхсен культури хӑвӑрт ӳссе пырать. Совет ин- 
теллигенцине,—Совет влаҫне, социализм ӗҫне чӗ- 
ререн парӑннӑ совет интеллигенцине туса хунӑ.

Эсӗ ертсе пынипе Партипе Совет влаҫӗ перво- 
цласнӑй техникӑпа хӗҫпӑшалланнӑ хӑватлӑ та 
никам ҫӗнтерейми Хӗрлӗ Ҫар—хамӑрӑн тӑван ҫӗр- 
шыва тулашри пур тӑшмансенчен те сыхлакан 
шанчӑклӑ хӳтлӗх пулса тӑракан Хӗрлӗ Ҫар туса 
хучӗҫ.

Рабочи класс хресченсемпе союзлӑ пулса, боль- 
шевикла парти ертсе пынипе, ҫынна ҫын эксплоа- 
тацилессине ӗмӗрлӗхех пӗтерчӗ тата ССР Сою- 
зӗнче ҫӗнӗ строй, социализмлӑ строй туса ҫирӗплет- 
рӗ, ҫак строй вӑл кризиссене те, ӗҫсӗрлӗхе те пӗл- 
мест, ӗҫҫыннисен материальнӑй пурнӑҫ ырлӑхӗпе 
культурӑллӑ" виҫине пӗр пӑркаланмасӑр ӳстерсе 
пырассине пурнӑҫлать. Пирӗн кӗрешӳн ҫак тӗп 
итогӗ—пӗтӗм тӗнчипех историллӗ пӗлтерӗшлӗ 
итог пулса тӑрать, пӗтӗм тӗнчери ӗҫҫыннисем 
социализм ҫӗнтерессине шанса тӑнине ҫирӗплетет^

Эсӗ калама ҫук активлӑн тата тӳррӗмех ертсе 
пынипе пирӗн парти нумай нациллӗ хӑватлӑ госу- 
дарство туса хучӗ, ССР Союзӗнчи халӑхсен аслӑ 
тата никам ҫӗмӗрейми туслӑхне—вӗсем ӳссе чечек- 
ленсе пырассине, вӗсене никам та ҫӗнтерес ҫук- 
кине шантарса тӑракан аслӑ туслӑха—ҫирӗплетрӗ.

Эсӗ, Сталин юлташ, Ленин пекех, революциллӗ 
теорине аталантарса сарса пырас тата пропагандӑ- 
лас ӗҫе яланах пысӑк вырӑна хунӑ тата халӗ те 
пысӑк вырӑна хуратӑн. Санӑн классикла теориллӗ 
ӗҫӳсем, хамӑр ҫӗршыври тата пӗтӗм тӗнчери мил- 
лионшар ҫынсен тивӗҫлӗхӗ пулса тӑнӑ ӗҫӳсем им- 
периализмпа пролетариллӗ революци саманин, ҫӗ- 
рӗн ултӑ пайӗнчен пӗр пайӗнче социалнзм ҫӗн- 
тернӗ саманан ҫӗнӗ условийӗсенче марксизма-лени- 
низма малалла аталантарса сарса пыни пулса тӑ- 
раҫҫӗ. Эсӗ государство ҫинчен калакан марксист- 
ла-ленинла теорине малалла аталантарса ятӑн, ка- 
питализмлӑ йӗритавралӑх условийӗсенчи социа- 
лнзмлӑ государство ҫинчен калакан теорине хатӗр- 
лесе ҫитертӗн. Партине марксизмпа-ленинизмпа 
хӗҫпӑшаллантарса пырса, эсб ӑна организаци тӗлӗ- 
шӗнчен ывӑнма пӗлмесӗр пӗтӗҫтерсе ҫирӗплетсе 
пытӑн. Ҫак никӗс ҫинче пирӗн партин сталннла 
пӗрлӗхне пурнӑҫа кӗртнӗ.

Большевикла парти эсӗ тӑрӑшнипе тата ертсе 
пынипе тунӑ чаплӑ ҫитӗнӳсенчен пӗри вӑл—кадр- 
сем хӑвӑрт ӳссе пыни, социализм строительстви- 
пе социализм ҫӗршывӗн оборонин нумай пиншер 
ҫӗнӗ работникӗсене ҫигӗнтерсе кӑларни пулса тӑ- 
рать.

Халӑхшӑн тӑвакан аслӑ ӗҫе хӑвӑн пӗтӗм вӑй- 
хална парса, эсӗ, Сталин юлташ, Ленин пекех, хӑ- 
вӑн халӑхна юрататӑн тата халӑхран уйӑрӑлми 
ҫын пулса тӑратӑн. Сана, Ленина юратнӑ пекех, 
Совет Союзӗнчи тата пӗтӗм тӗнчери ӗҫҫыннисем 
хӗрӳллӗн юратаҫҫӗ.

Лаян пирӗн партй тата Совет Союзӗнчи халӑх-



сем, эсӗ утмӑл ҫул тултарнӑ кун сана саламлдса, Сывӑ нултӑр большевнксен никам ҫӗнтерейми
Ленин—Сталин ялавӗ айӗнче хӑйсен Центральный партнйӗ, Ленин—Сталин партийӗ!
Комитечӗ тавра нихӑҫанхинчен те таччӑнрах пӗ- Парти, рабочи класс хаваслӑхӗшӗн, совет ҫӗр-
тӗҫсе тӑраҫҫӗ тата коммунизм татӑклӑнӑх ҫӗнте- шывӗнчи тата пӗтӗм тӗнчери халӑхсен хаваслӑхӗ-
рессишӗн малалла кӗрешме хатӗр тӑраҫҫӗ. шӗн нумай ҫулсем пурӑн, пирӗн тӑван Сталин!

Пӗтӗм Союзри Коммунистсен (большевиксен) Партин Центральный Комитечӗ,

И. В. СТАЛИН.



Ю р а т н ӑ  т у с с е м
Вӗсем тӑваттӑшӗ те пӗр ял га, пӗр урамрп ҫемье- 

сенле ҫуралса, пӗрнн хыҫҫӑн тепрн сывлӑхлӑн 
та патваррӑн ӳссе ҫигӗнн^. Ҫытма йӗм тӑхӑнса 
хӑйсем тӗллӗнех урам урл1каҫма вӗреннӗренпе 
пӗрле выляса ҫӳренӗ, пӗри тепрпнчен уйрӑша 
пӗлмен, хӑйсен ачалла ӑнланӑвӗ тӑрӑс ҫав тери 
пысӑк тесе шутланӑ ыйгусене пӗрле пуҫтарӑнса 
питӗ те хӗрӳллӗн сӳтсе-явнӑ. 8-шар ҫула ҫитсен, 
пурте шкула вӗренме кӗнӗ, пӗринчен пӗри лайӑх 
вӗреннӗ. Вӗсенчен] чи асли - Кошкин Иван хӑйен 
юлташӗсен умӗнче чи авторитетли шутланнӑ,—вӑл 
Октябрь тантӑ пӗ пулнӑ. Хӑйсем тӗллӗн писӑк ый- 
тусем сиксе тухсан, Шакмаков Василий, К озю з 
Никандр, Котелкин Павел,—пурте Кошкин патне 
черезвычайлӑ йӗркепе пуҫтарӑнса, ҫав ыйтӑва 
сӳтсе-явнӑ.

Чечекленекен соцяализмлӑ ҫӗршывпа пӗрле вӗ- 
сем те телейлӗн ӳснӗ, яшгака пӳ-ҫиллӗ, кӑмӑллӑ 
сӑн-питлӗ, ӗҫре хастарлӑ каччасем пулса тЗнӑ.

Савӑнӑҫлӑ пурӑнӑҫра юрату та часаг ешӗрег: 
пирӗн каччӑсем пӗрин хыҫҫӑн тепри пике хӗрсене 
куҫ хывнӑ, тӑра киле юратури дипломатиллӗ ка- 
лаҫусене пуҫласа янӑ, унтан сӑмахсем татнӑ, юлаш- 
кинчен юратнӑ туссем пулса -тӑнӑ. Хӑйсен кӑ- 
мӑллӑ каччисем пӗр тӑвансем пек пӗр уйрӑлмасӑр 
ҫӳренисене курса, хӗрӗсем те ӗҫре пӗрле ҫӳргме, 
вӑйӑсене пӗрле тухмӑ пуҫланӑ. Кун пек туни хӗр- 
сене те, каччӑсене те лайӑх пулнӑ, тӑватӑ туслӑ 
мӑшӑртан пӗрп те теприсем пирки кӳлешес кӑ- 
мӑла тытман, пӗрисем теприсене телей ҫеҫ суннӑ.

1937-мӗш ҫулта тӑватӑ хӗр-тантӑшӑн та юрат- 
нӑ туссенчен вӑхӑтлӑха уйрӑлма тнвнӗ: Ульха ту- 
с ӗ —кошкнн Иван Йнҫетрн Хӗвелтухӑҫне, Антбни 
■Тусӗ—Шакмаков Василий Кӑнтӑрти граннцӑна, 
Васса тусӗ—Козлов Никандр Хӗвеланӑҫри грани- 
цӑна, Ксенки тусӗ—Котелкин Павел Ленинград 
хули ҫывӑхне ҫар службине кайнӑ. Хӑйсен савни- 
йӗсем маттур каччӑсем пулса Хӗрлӗ Ҫар ретне 
тӑма тнвӗҫ илнишӗн савӑннине хӗр-тантӑшсем 
пӗр-пӗрннчен пытарма пултарайман. Пӗрн тепри- 
не пӗр талӑк хушшн курмасан та, вӗсене темӗн 
чухлӗ вӑхӑг иртнӗ пек туйӑннӑ.

Пӗр-икӗ уйӑх иртсен ялти почтальон комсомо- 
лец Якку почтӑран ҫырусен ҫыххине илсе тухсан, 
чи малтанах Ульхапа унӑн тантӑшӗсем патне 
утнӑ: е кашни ҫыхӑра обязательно вӗсенчен пӗ- 
рин валли ҫыру пулнӑ е хӑйсем ҫыру парса янӑ. 
Кун пек туни почтальона ытлашщи чӑрмав ан кӳ- 
тӗр тесе, хӗр-тантӑшсем почтальона пур ҫырусене 
те Ульха патне пырса пама хушнӑ.

Якку вара Ульхасен килне „почта отделенийӗн 
пайӗ“ тесе ят панӑ.

Кашни ҫыру ҫитсенех хӗр тантӑшсем пӗрле пу- 
хӑнса ларнӑ тӑ ҫырусене вуланӑ, ҫамрӑк чӗресем 
•аскаса, кӑртлатсах тапнӑ, питкуҫсем ҫинче савӑ- 
нӑҫпа хаваслӑх йӑлтӑртатса тӑнӑ.

1938-мӗш ҫулхи июль уйӑхӗнче Инҫет Хӗвел- 
тухӑҫри границӑра, Хасан кӳлли районӗнче, амӑ- 
шӗнчен ӑссӑр ҫуралса сӗм ухмах ӳснӗ самурай- 
сен пирӗн хаклӑ тӑван ҫӗршыв ҫине тапӑнма хӑт- 
ланчӗҫ. Мухтавлӑ Хӗрлӗ ҫар ҫав урнӑ ҫынсене 
.лӑплантармалли кӗпе “тӑхӑнтартса, сопкӑсен тӳ- 
иисеи ҫннчен таҫта ҫитнччен ывӑтса ячӗ.

Пӗр ирхйне Ульха хӑйӗн тусӗнчен, Кошкин

Иванраи, ҫыру илнӗ. Ку ҫыру ахаль ҫыру пул- 
ман, ӑна ҫапӑҫу уйӗнчен ҫырнӑ. „Тӑшман пульли 
манӑн урана суранлатрӗ пулин те, эпӗ ҫапӑҫуран 
пӑрахса каймарӑм. Сӑмурайсене шӑпӑрпа шӑлса 
тасатнӑ пек тасатрӑмӑр“, тенӗ вӑл. Пӗр талӑк 
хушшинче ҫак хыпар пӗтӗм ялӗпе сарӑлнӑ. Пур- 
те Кошкнн Изана мухтанӑ, уншӑн савӑннӑ, ытти- 
сенчен ытла Ульха савӑнӑҫӗн вӗҫӗ-хӗрри пулман: 
герой пулса тӑнӑ-ҫке унӑн тусӗ. „Эх, мӗншӗн ма- 
нӑн тусӑм та унпа пӗрле пулман-ши?“ тесе 
ланӑ Ульхан тантӑшӗсем, хӑшпӗр самантсенче ун 
ҫпне вӑрттӑнла кӗвӗҫ туйӑмпа та пӑхса илнӗ. Вӗ- 
сене Ульха хӑйӗп пуҫне ытлашшн ҫӗкленӗ пек 
туйӑннӑ. „

1939-мӗш ҫулхи август уйӑхӗнче Монголия Халӑх 
Республикинчи Буир-Ыур кӳлли районӗнче Мон- 
гол Совет войскисем Японин тӑнкам самурайӗсене 
тататепӗрхуг ҫӗкле-ҫӗкле ҫапса хӗнерӗҫ. Социа- 
лизм ҫӗршывӗн боецӗсем тата пысӑк мухтавпа ви- 
тӗачӗҫ. Ҫав кунсенче Ульхан тантӑшӗ Антони хӑнӗн 
тусӗнчен, Шакмаков Василирен ҫыру илнӗ. Юрат- 
нӑ тус красноармеецсен паттӑрлӑхӗ ҫинчен, хӑй 
ҫапӑҫусенче ну.\1ай самурайсене вӗлерсе пӗтернп 
ҫинчен каласа кӑтартнӑ. Ҫӑк хыпар та ял тӑрӑх 
„молния“ телеграмма пек сарӑлнӑ.

1939-мӗш ҫулхи сентябрӗн 17-мӗшӗнче хӑватлӑ 
Хӗрлӗ ҫар, хӑйӗн ирӗке кӑларас аслӑ задачине 
пурнӑҫласа, Хӗвеланӑҫ Белоруссипе Хӗваланӑҫ 
Украинӑри хамӑр тӑвансен ӗнси ҫинче ларакан 
пансене ҫапа-ҫапа сирпӗтме пуҫларӗ. Сӗмсӗр те 
мухтанчӑк пансем ури тупанӗсене кучӗсене ти- 
вӗртсех тарчӗҫ. Ҫав кунсенче почтальон Якку 
колхоз йетемми ҫине пырса Вассана шыраса тупнӑ 
та, инҫетри фронтран килнӗ ҫырӑва тыттарса хӑ- 
варнӑ. Хӗр-тантӑшсем ку ҫырӑва хӑйсем ҫеҫ ву- 
лама шутланӑ пулнӑ, анчах кун пек тума ниепле 
те май килмен. Пӗрерӗн-пӗрерӗнех вӗсен тавра 
халӑх пуҫтарӑнса ҫитнӗ, юлашкинчен ҫыру алӑ- 
ран-алла ҫӳреме пуҫланӑ. Козлов Никандр Хӗрлӗ 
ҫарӑн мухтавлӑ маршӗ ҫинчен, хӑй разведкӑна 
кайсан, Польшӑн 30 салтакне сӗм пӗчченех тыт- 
кӑна илни ҫинчен каласа кӑтартнӑ. Пурте Козлов 
Никандра мухтанӑ, ӑна ҫирӗп сывлӑх суннӑ, пурин- 
чеп ытларах Васса хӑйне чӑн пысӑк телейли тесе 
шутланӑ. Тусӗ ҫавӑнта пулсан, вӑл йӗри-тавра ха- 
лӑх тӑнине пӑхмасӑрах, ӑна ыталаса чупту.ма ха- 
тӗр пулнӑ.

Тӑватӑ хӗр-тантӑш ҫаплипех пӗр-пӗринчен уй- 
рӑлма пӗлмен, пӗрле пуҫтарӑнса ларсанах харпӑр- 
хӑйӗн тусӗ ҫинчен каласа кӑтартнӑ, ӗлӗк пӗрле 
ҫӳреннсене аса илнӗ, е пулни ҫумне пулманнине ; 
те хушса хунӑ пулӗ. Пӗр Ксенки ҫеҫ хӑйӗн тусӗ 
ҫинчен ку хутранимех те калама пултараймам. 
.Отлично вӗренетпӗр, кунсем питӗ савӑнӑҫлӑ ир- 
теҫҫӗ“, тесе ҫырнӑ унӑн тусӗ, анчах ытти тантӑ- 
шӗсен хушшинче вӑл хӑйне темӗнле катӑк юлнӑ 
пек шутланӑ. Ульха, Антони, Васса хӑйсен тусӗ- 
сем ҫинчен каласа кӑтартнӑ е ҫырусем вуласа 
панӑ чухне ӑна хӑй чӑнах та катӑк юлнӑ пек туйӑннӑ. 
Ҫамрӑк хӗр хӑйӗн тантӑшӗсем умӗнче салхуллӑ- 
рах ларма пуҫланӑ, кун ҫинчен вӑл систересшӗн 
те пулман, анчах ыттисенни пек сӑмах килсе пы- 
маннине пытарма май кнлмен. Котелкин Павел 
аллпне тӑшман ҫаклансан чӗрӗлле хӑтЭлма пулта-



раӗ ҫуккине я.тчи ҫынсем пурте пӗлнӗ. Нумай 
иртет-и, сахал и, ҫак сӑмах чӑн-чӑн ӗҫре курӑннӑ.

Декабрь уйӑхӗн малтанхи кунӗсенче Ксенки Па- 
вӑлран ҫыру илнӗ. Конвертӑн аял енче „Действу- 
ющая армия» тесе ҫырнине вуласан, хӗрӗн чӗри 
минутра виҫӗ пин оборот тӑвакан мотор евӗрлӗ 
ӗҫлеме пуҫланӑ.

Ҫырӑвӗ пуринчен ытларах информациллӗ пӗл- 
терӳ евӗрлӗ пулнӑ:

„Юратнӑ тусӑм Ксенки!
Белофиннсем пире хирӗҫ мӗн тери тискер прово- 

каци туни ҫинчен, Финляндия Халӑх Правительстви 
"чӗннипе пирӗн паттӑр Хӗрлӗ Ҫар Фннляндия халӑх- 
не Каяндер-Эркхо-Маннергейм палачсен пусмӑрӗн- 
чен хӑтарма кайни ҫинчен эсир пурте пӗлетӗр 
пулӗ. Тӑван ҫӗршыва, Аслӑ Ҫталина чӗрере тыт- 
са, эпир тӑшмана хирӗҫ паттӑррӑн пыратпӑр. Ӗнер 
эпир пӗр отделени красноармеецсем белофнн- 
сен пӗр ротине тӗпӗпе ҫӗмӗрсе тӑкрӑмӑр. Бан- 
дитсем ахаль чупса мар, хир мулкачи пек сикки- 
пе сиксе тараҫҫӗ. Халӗ малалла каятпӑр. Сывӑ 
пул, сана ыталатӑп. Иксӗмӗр пӗрле пуласса шанатӑп.

Сана савакан Котелкин Павел".
Ксенкишӗн ҫак пӗчӗк хут татӑкӗ листа тулли, 

тем тери илемлӗ сӑмахсемпе ҫырса тултарнӑ ҫы-
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рурап Да темйҫе хӳт нумай пек туйӑннӑ. Пӗрре 
вуланӑ вӑл, тепре вуланӑ, анчах кашнн хутӗнчех 
ӑна чи кирлӗ, чи хаклӑ сӑмахне курмасӑр хӑварнӑ 
пек туйӑнса тӑнӑ. Ксенки ку ҫырӑва хӑйӗн аллин- 
чен вӗҫертесшӗн пулман, ӑна вӑл арча тӗпнех 
пытарса хунӑ, анчах ку ҫырӑва вуҫах урӑхла рас- 
кал кӗтсе тӑнӑ. Каҫхине тантӑшӗсем пырсан ҫы- 
рӑва арча тӗпӗнчен кӑларма тивнӗ. Малтан вӑл 
тантӑшсен аллисем тӑрӑх ҫӳренӗ, унтан каччӑсен 
аллине ҫакланнӑ, юлашкинчен,,ҫӗр ҫатнӑ“ тенӗ пек. 
таҫта кайса ҫухалнӑ. Ксенки юлташӗсем каччӑ- 
сене ультиматум парса пӑхнӑ, анчах ҫыру ҫапли- 
пех каялла таврӑнман. Юлашкинчен каччӑсем ҫы- 
рӑва тепӗр талӑкран кӳрсе пама обязательство 
йышӑннӑ та тухса кайнӑ. Тепӗр кунне Котелкин 
Павел ҫырӑвне колхозри стена хаҫачӗ ҫинче пӗр 
сӑмахне улӑштармасӑр ҫырса кӑларнӑ. Хаҫат ре- 
дакторӗ ҫыру ятне „Пирӗн боец ҫырӑвӗ“ тесе 
ҫырса хунӑ. Хӑшпӗр колхозниксем Котелкин Па- 
велхӑйӗн ҫырӑвӗнче именнӑ кама ыталанине ӑн- 
ланса илме пултарайман. Анчах ку вӑл чӑрмав пул- 
ман. Кашниех хӑйӗн ӑсӗнче ӑна хыттӑн ыталанӑ 
кашниех унпа пӗрле пулма пӗр рете тӑрса бело- 
финсене ҫӗмӗрме кайма хатӗр пулнӑ.

Никита Волков.

П У Л А
Юхо—вӑл Финляндия чиккинче пурӑннӑ ватӑ 

та ӑста пулӑҫӑ. Ҫавӑнпа ӑна унӑн юлташӗсем 
„Пулӑсен мурӗ“ тесе чӗнеҫҫӗ. Уншӑн вӑл хӑй те 
савӑнать;

— Ха-ха-ха! Эпӗ пулӑсен мурӗ, а эсир вӗсен 
савӑнӑҫӗ,-^кулать Юхо.—Тытаймастӑр та, савӑн- 
таратӑр ҫеҫ вӗсене.

Кӑҫал Юхо икӗ чӑпта пулӑ типӗтсе пӳрт мач- 
чине хӑпартса хунӑ.

— Ан хуйхӑр, карчӑк, ку пулӑ пире хӗл каҫма 
ҫитет,—тесе йӑпатать Юхо арӑмне.

— Иртнӗ ҫулсенче пӗрер чӑпта ҫеҫ типӗтет- 
тӗмӗр, ҫапах ҫитетчӗ, кӑҫал ытлашши те пур,— 
тет карчӑкӗ савӑнса...

Сасартӑк тупӑ сассисем кӗрле пуҫларӗҫ.
— Ах, типӗтнӗ пулла ӑҫта хурӑпӑр? Салтаксем 

килсен, ҫисе ярӗҫ!—хӑрдса ӳкрӗ карчӑкӗ.
— Ан кулян, карчӑк! Кӗҫех Хӗрлӗ Ҫар чаҫӗсем 

ҫитмелле. Вӗсем пирӗн пӗр пулла та тивес ҫук. 
Ак, Фйнляндия салтакӗсем ҫитсен, пӗр пулла та 
хӑвармӗҫ. Ӑна кӗтсех тӑр,—тет Юхо карчӑкне.

— Ай, пулла пытарасчӗ! Ҫисе тухса кайӗҫ те, 
выҫах тӑрса юлӑпӑр.

— Кирлӗ мара ан калаҫ эс. Хӗрлӗ Ҫар ҫитсен 
выҫӑ юлмӑпӑр. Вӗсем выҫлӑх мар, тутӑлӑх илсе 
килеҫҫӗ,—тесе лӑплантарать Юхо карчӑкне.

— Апла пулсан эпӗ нимӗн те пӗлместӗп. ЭсӗЛе- 
нинградра пулнӑ, ху пӗлетӗн,—тесе кйлӗшет карчӑк.

Юхо Совет ҫӗршывӗн чиккинчен инҫех мар 
пурӑнать. Вӑл Совет Союзӗнчи ҫынсем мӗнле 
пурӑннине лайӑх пӗлет. Ун ҫинчен нумай илтнӗ. 
Ҫавӑнпа шанать.

Нумаях та ьӑхӑт иртмерӗ, Финляндия ҫарӗн 
офицерӗсемпе салтакӗсем г.ырса ҫитрӗҫ.

— Ну, старик, пуҫтарӑн. Пирӗнпе пӗрле пыра- 
тӑн,—терӗ ӑна офнцер.'

Юхо ҫара янахлӑ офицер ҫине пӑ.хрӗ те:

— Ӑҫталла каймалла, малалла-и е каялла-и?-терӗ.
— Эсӗ кам?
— Эпӗ-и? Пулӑҫӑ.
— Финн-и?
— Финн.
— Финн пулсан ӑҫталла каймаллине пӗлетӗн. 

Хельсинки еннелле ут.
— А-а... Эпӗ урӑх еннелле пулӗ тесе...
— Эс нумай палкаса ан тӑр. Уттар часрах!
— Ах, юлташ офицер, манӑн пӳрт тӑрринче ти- 

пӗтнӗ пулӑ пурччӗ. Ӑна мӗн тӑвас? Илсе каяс-и?
— Эпӗ санщӑн юлташ мар! Ваше благороди! 

Юлташсем, ав, тупӑран переҫҫӗ.
— А-а... Эпӗ вӗсене пӗлетӗп. Манӑн апла пул- 

сан ҫавӑнталла каймалла... Типӗтнӗ пулӑ сирех 
юлтӑр, тесе мӑкӑртаткаласа Юхо карчӑкне ҫавӑт- 
рӗ те килӗмчен тухса кайрӗ.

— Ну, минӑ лартӑр!—терӗ офицер салтаксене 
хушса.

— Ӑҫта?
,— Маччари пулӑ чӑптисен ӑшне, Пуллисене 

чӑптаран курӑнмалла тӑвас. Москальсем ӑна илсе 
ҫиеҫҫех.

Каланӑ—тунӑ. Пулӑ чӑптисен ӑшӗнче мина ха* 
тӗр. Пӗр пуллине пырса тытсанах пӗтерет.

Минӑсем лартса ҫӳрекен отряд тухса кайрӗ. Ун 
хыҫӗнчен урӑх чаҫсем пырса ҫитрӗҫ. Салтаккисем 
ҫимелли шыраса чупкалаҫҫӗ.

— Пулӑ!—кӑшкӑрчӗ пӗри.
Вунӑ-вунпилӗк салтак пулӑ чӑптисем патне 

чупса ҫитрӗҫ. Чӑптасене пырса тӗкӗнсенех; у-ух!!! 
сасӑ илтӗнчӗ. Юхон ҫуртне вут хыпса та илчӗ. 
Пулӑсемпе пӗрле финн офицерӗсем ҫӳлелле сир- 
пӗнчӗҫ.

Юхопа карчӑкӗ вӑл вӑхӑтра Хӗрлӗ Ҫарӑн мал- 
ти чаҫӗсемпе ҫитсе хутшӑнчӗҫ.

М. Данилов—Чалдун.



Н Ӗ С Н Е  Н А Л А В С Е М
Ҫукки те пур

Пӗр хаҫат корреспонденчӗ, ватӑ скептик, „Хӗр- 
л6 Хӗвелтухӑҫ“ ятлӑ колхоза пырса кӗрет.

— Сирӗн клуб пур-и?—тет вӑл хӑй пекех ватӑ 
колкоз председательне. ;

— Пур, 500 ҫын вырнаҫмалӑх. Пӗлтӗр туса пӗ- 
тертӗмӗр. Кайса куратпӑр-й?

— А шкул мӗнле? Пур-и?
— Вӑл та пур. Вӑтам шкулах. Пин те нкҫӗр 

ача вӗренет.
— А выльӑх фермисем?
— Пулмасӑр! Сысна ферми хӑвӑр яла килсе 

кӗнӗ ҫӗртех, ката хӗрринче. Ӗне ферми вӑн лешӗ, 
чу ;̂ витни.

— А радио, телефон?..
— Вӗсем те пур. Куратӑр-и, кашни пӳрт тӗлӗн- 

чех пралуксем каркаланса тӑраҫҫӗ?
— А ҫутӑ мӗнле? Пур-и?
— Электричество ҫинчен калатӑр-и? Пур, вӑл т <  

пур. Атя, тӗпчевҫӗ юлташӑм, курса ҫаврӑнар.
— Мӗнле-ха вара сирӗн пурте пур? А ҫукки 

мӗн те пулин пур-и?
Ватӑ председатель сухалне тӳпенелле каҫӑртса 

пайтахчен шутласа тӑрать.
— Ҫукки-и?—тет вӑл юлашкинчен.—Ҫукки те 

пур. Сӑмахран, планпа тума палӑртнисенчен пур- 
нӑҫа кӗмесӗр юлни ҫук. Пӗрре те!

Паллашрӗҫ
Ҫӗнӗ стройкӑна илсе каякан ҫул ҫинче икӗ 

ҫын тӗлпулаҫҫӗ.
— Аван-и, юлташ!—тет вӗсенчен пӗри, кӑвак 

шлепкине сывлӑша ҫӗклесе.—Ӑҫталла ҫул тыта- 
тӑн?

— Ҫӗнӗ стройкӑна ҫитсе ҫаврӑнасшӑн. Команди- 
ровка пекки—тет ӑна хирӗҫ тепри.

— Ара мӗншӗн ҫуран?—тӗлӗнсе каять шлепкел- 
ли.—Эп хам работниксене'кирек ӑҫта каймалла 
пулсан та машинӑпа яратӑп.

— Кунта инҫех мар вӗт, 4—5 километр ҫеҫ.
— Ҫапах та ара. Урасем ӗшенме пултараҫҫӗ. 

Тата сӑн-сӑпатӑр та чирлӗ ҫынӑнни пек.
— Пӗр-ик кун пуҫ ыраткаларӗ те паян самай 

пек туйӑнать-ха. Иртсе кайрӗ пулас. '
— Ай-яй-яй-яй!—пуҫне силлет шлепкеллӗ ҫын.— 

Сирӗн учрежденн руководителӗ хӑйӗн кадрӗсене 
шеллемест пулмалла. Шеллеме мар, пӗлмест те 
пулмалла. Чирлӗ ҫынсене ҫуран ҫӳретме юрать-и- 
ха вара? Ун пек руководительсене пухура ятлас 
пулать... Ӑҫта ӗҫлетӗр-ха эсир?

— Сирӗн учрежденинче,—тет лешӗ.—Ара эпӗ 
эсир ертсе пыракан учрежденинчи счетовод вӗт. 
Иккӗмӗш уйӑх ӗҫлетӗп ӗнтӗ.

Вӗсем иккӗшӗ те тӗлӗнсех каяҫҫӗ.

Алӑка тӗкӗлесе ҫывӑраҫҫӗ
Тинӗсъел р-чи (Куйбышев облаҫӗ) „Пушкин“ 

колхоз пожарникӗсем, ҫӗрле хурал тӑрас вырӑн- 
не, вӑхӑта упалла ҫывӑрсах ирт.тереҫҫӗ. Пӗр каҫ- 
хине тӗрӗслеме пынӑ комсомолецсем, вӗсем пат- 
не чӳречерен кӗрсе, пӗрин пуҫӗ айӗнчен минтерне 
илсе кайнӑ. Пожарннксем нимӗн ъе сисмен. Кун 
пек намӑс историсем малашне те пуласран, халӗ

Асап
Н. Айзманӑн „Ҫӳпҫипе хупӑлчи“ ятлӑ комеди- 

не курса пӗтернӗ хыҫҫӑн, эпӗ тумтир илме вешал- 
ка патне пырса тӑтӑм.

— Интригисене аван тунӑ, -ахӑртнех, ҫырнӑ 
чухне чылаях асапланса ларнӑ пулмалла,—терӗм 
эпӗ хамӑн юлташа.

Пирӗн ҫумма ӗлӗкхн искусство ҫыннисенни пек 
вӑрӑм ҫӳҫлӗ сарӑ йӗкӗт пырса тӑчӗ.

— Ко.медия ҫырма йывӑр пулнӑ пуль тетӗр-и?— 
терӗ вӑл темшӗн йӳҫеккӗн кулса.—Автор асапӗ 
вӑл мӗ-ӗ-ӗн! Вӑл хӑй шутланӑ та, хӑй ҫырнӑ. Ак 
Малайкин асапланать тӗк асапланать вара! Тан- 
тал хӗнне тӳсег.

— А кам вӑл сирӗн Малайкин текенни?
— Малайкин-и? Эпӗ, рецензент. Комеди пирки 

рецензи ҫырас тесе вунӑ хут та пулӗ килтӗм ӗн- 
тӗ ку постановкӑна. Пӗрисем ырлаҫҫӗ, теприсем 
хурлаҫҫӗ. Тахӑшне ӗненмелле, тахӑшин шухӑшне 
тӗпе хурса ҫырмалла. Асап!

Афиша патӗнче тӑракан зрительсем халь ҫеҫ 
курса тухнӑ комеди пирки калаҫни илтӗнчӗ. Пи- 
рӗн рецензент блок-нотне туртса кӑларчӗ те ун- 
талла тапса сикрӗ.

Вӑхӑтсӑр савӑнӑҫ
Сӳрекасси ялсоветне пӗр палламан ҫын пырса 

кӗчӗ.
— Эпӗ—кинооператор,—терӗ вӑл ялсовет 

председательне.—Сирӗн яла киножурнал ҫине 
ӳкерес тетпӗр.

— Киножурнал ҫине? Пирӗн яла-и? Ну?
— Сирӗн яла ҫав.
— Сӳрекассинех-и? Тен, йӑнӑшрӑр пуль? Тен, 

сире юнашар Тӳрекасси кирлӗ пуль?
— Тӳрекасси мар, Сӳрекассиех кирлӗ. Парти 

райкомӗ сирӗн яла кӑтартса ячӗ.
— Парти райкомӗ тетӗр? Апла пӗлеҫҫех ӗнтӗ 

вӗсем.
Ялсовет председателӗ телефон трубкине ҫавӑр- 

са тытрӗ.
— Алло! Колхоз правленине парӑр! Ку, колхоз 

председателӗ Козлов юлташ-и? Итле-ха, Иван 
Петрович! Пирӗн пата Шупашкартан кпно ӳкере- 
кен килчӗ. Ял сӑн-сӑпатне ӳкерсе илесшӗн. Ийя, 
малта пыракан ял тесе ҫав.

— Тӑхтӑр-ха, председатель юлташ,—хутшӑнчӗ 
савӑнӑҫлӑ калаҫӑва кннооператор,—Эсир мана 
итлесе пӗтермерӗр. Пире ӗлӗкхи чӑваш ялне кӑ- 
тартакан сӑн-сӑпатсем кирлӗ. Сирӗн кунта ишӗл- 
чӗк хуралтӑсем, туса пӗтеричченех ҫӗрме тытӑн- 
нӑ тимӗрҫлаҫҫи т. ыт. ҫавӑн пеккисем пур, терӗҫ.

Гримасов

вӗсем каҫхине хӑйсем пурӑнакан пӳрт алӑкне 
шал енчен турчӑка-ухватсемпе тӗкӗлесе, чӳречи- 
сене вӗренпе кӑкарса ҫывӑраҫҫӗ. А. Сергеев.

Ш а н с а  панӑ хуҫалӑха  
ю хӑнтарса  янӑшӑн

— Павел Иванович! Сывӑ-и? Еҫӳсем мӗнле?
— Тӗрӗслеҫҫӗ.



Утса ҫӳрекен вулав ҫурчӗ
Трак р-чи Мӑн-Супар вулав 

ҫуртӗнчен ялсовет пекарни тунӑ.
Аверкиев.

—  Тимахви пичче, урам тӑрӑх утса ҫӳрекенӗ кам вӑл?
—  Вулав ҫурчӗ.

Мӗнле вулав ҫурчӗ? Ҫын вӗт вӑл!
^  Вулав ҫурчӗ ҫав, Тарас Павлович ятлӑскер. Библиотекӑри пӗтӗм кӗнекесене 

шинШь ҫаннисем ӑшне тултарнӑ та валеҫсе ҫӳрет.



Паллӑ событисен хроники
* * Финляндия минисгрӗ пулнӑ мыскараҫӑ Ка- 

яндер отставкӑна тухса „правительствӑна“ Тан- 
нера панӑ, Таннер банк директорне Рютине панӑ, 
Рютн хӑйӗн бухгалтерне, бухгалтер счетовода, 
счетовод кассира. Кассирӗ растратӑсем тума 
юратаканскер пулнӑ, ҫавӑнпа Финляндия „прави- 
тельствин“ юлашки укҫи-пухчисене ресторана кай- 
са ӗҫсе янӑ та урӑх ҫын паспорчӗпе вӑрманалла 
тарнӑ.

Каяндер хӑйӗн халӑхӗнчен тарса Суоми вӑр- 
манне ҫитсе выртнӑ. Сакӑр тенкӗ парса ҫур литр 
ҫуттине йӑвантарнӑ хыҫҫӑн ӑҫталла кайни паллӑ 
мар.

* Гавас агентстви пӗлтернӗ тӑрӑх, шӑрӑх Кара- 
кум пушхирӗнчи шур упасем Байкал кӳллине путса 
вилнӗ. Сывлӑхӗсем аван.

* * Кӑнтӑрла иртсен виҫӗ сехет те 17 минутра 
Гавас агентстви пӗлтернӗ хыпарсенчен кулса Аф- 
рикӑра виҫӗ ҫын вилнӗ тата иккӗшин хырӑм 
тирӗсене операци тунӑ. Чӗрӗлессе шанмаҫҫӗ.

•» *
* * Чадукассйнчи (Трак р-нӗ) сельмаг продавецӗ 

К. Трофимов хӑйӗн пӗр йыттине , Улталайка, теп- 
рине Лартайка, виҫҫӗмӗшне Растрата тусанта укҫа- 
антӳлейка тесе ят панӑ. Йыттисем аван ӳсеҫҫӗ.

* * Ҫӗрпӳри пӗр клубра М. Мелов ҫырнӑ „Ялта“ 
комедине выляса панӑ чухне залӑра виҫӗ ҫын 
пулнӑ. Вӗсенчен пӗри макӑрнӑ (пьесӑра кулӑш 
ҫуккипе тарӑхса), иккӗшӗ анасласа ларнӑ.

* * Чӑвашсен Государство Академи театрӗн 
чӑваш труппинче ҫанталӑк лӑпкӑ тӑнӑ: никампа 
никам та харкашман. Тӗлӗнмелле!

* * Паян А. П. Чехов „От критика Д. за три 
версты несет самонадеянносгью и глупостью“, 
тенӗренпе 50 ҫул тулать.

* * Пирӗн Ӗнселейкин, Мухгайк ин тата Ӑната- 
кӑнапӑртаквӑрҫайкин — Пӑртакмухтайкин хуша- 
матлӑ критиксем ҫуралнӑ. Виҫҫӗшӗ те пысӑк мар 
шанчӑк параҫҫӗ.

* * М. Делов драматургӑн «Ялтӑра», «Вӑрман- 
та», «Хирте», «Хутарта», «Килге», «Тӳпере», «Мач- 
чара», «Тӗпсакайӗнче» ятлӑ пьгсисен сборникӗ 
пичетленсе тухнӑ. Театр рабэтникӗсемпе рецен- 
згнтсене укҫасӑрах параҫҫӗ.

* * Пилӗк пин те пилӗкҫӗр ҫул каялла Иудея 
патши—философ Соломон хӑйӗн ывӑлне ҫапла 
каланӑ: «Чапа тухас тетӗн пулсан—критик пул. 
Пӗр-икӗ статья пекки ҫырсанах, сан умӑнта чы- 
лай писательсемпе артистсем. йӑпӑлтатса ҫӳреме 
тытӑнӗҫ. Екки ярсан пирӗн ҫинчен те ырласа 
статья ҫырӗ-ха, тесе санӑн ухмахла сӑмаххусене 
те мухтӗҫ. Сана пӗтӗм хула пӗлсе ҫитӗ, сана 
курорта ярӗҫ», тенӗ.

* * Шӑмӑршӑ столовӑйӗнче типӗ ҫанталӑк тӑ- 
рать (баксенчи сивӗ шыва пӗр тумлам юлмичче- 
нех пиҫнӗ шӳрпе ҫине ярса пӗтернӗ).

* * Хӗвел тӗттӗмленмен: Йӗкӗрварти (Ҫӗрпӳ 
р-нӗ) «Шурӑмпуҫ» колхоз председателӗ А. И. 
Иванов паян ӗҫе урӑ пуҫҫӑн тухнӑ.

Ҫав ялтах «ҫавӑ ҫапла, тет», «Ку капла, тет» 
сӑмахсене минутра 500-шер калама пултаракан- 
икӗ ҫын тупӑннӑ. Пӗри—Якимова Ульяна, тепри— 
Ефимова Евдокия. Вӑйлӑ ҫил-тӑман.

* * Паян Исаклӑ р-чи (Куйбышев облаҫӗ) «Са- 
марка» колхоз клубӗнче Шекспирӑн «Ромео и 
Джульета» ятлӑ трагедине лартнӑ. Куракансем 
ытла нумай пулнипе Хорьков конюхӑн пальто 
аркине хӗстерсе татса илнӗ. Шекспира суд урлӑ 
ответ тыттармаҫҫӗ.

Мӗн ӗ ҫ  пур

Ишлей районӗнчи „Самолет' кол- 
хоз ҫумӗнчи Осоавиахимӑн пуҫламӗш 
организацийӗ япӑх ӗҫлет. 1939-мӗш 
ҫулхи май уйӑхӗнчех Осоавиахимӑн 
районти советӗнчеп 100 патрон илсе 

) килнӗччӗ, вӗсем те пӗр усӑсӑрах
выртаҫҫӗ.

Шӑнкӑр-шӑнкӑр шыв юхать,
Шӑнкӑрч чӗппи шыв ӗҫет;
Чӗкеҫ чӗппин мӗн ӗҫ пур...

Пирӗн Осоавиахим организацин 100 патрон 
„складра* выртать; „Вӗсемпе сирӗн мӗн ӗҫ пур“, 
тет пире Осоавиахим организацин председателӗ 
Федоров.

Эпир „Федоров сӳпӗлтетнинче пирӗн мӗн ӗҫ 
пур“ тесе тӑмарӑмӑр, ӑна тытрӑмӑр та „Капкӑн“ 
хушшине хӗстертӗмӗр. Н. Сиккас.

Пассивлӑ хутшӑнакан
— СВБ бюровӗн заседанийӗ 7 сехетре пуҫланать 

Ҫавна манман-и?
— Халӗ ҫиччӗ ҫнтесси ҫур сехете яхӑн таман- 

ман та-ха, ҫиччӗ ҫитесси пилӗк минут ҫине юлсан 
манатӑпах пулмалла.

Нумай ятлӑ
— Эсӗ Етӗрне районӗачи Мӑн Йӗкӗт ялӗнчен 

тетӗн. Сирӗн „Хӗрлӗ Октябрь“ колхозра ӗҫлекен- 
сем ҫинчен ыйтса пӗлесшӗн. Кладовщик мӗн ят- 
лӑ сирӗн?

— Мӗн тетӗн?
— Кладовщика мӗнле ятпа чӗнеҫҫӗ?
— Ялан пӗр пек мар: куҫ умӗнче Андрей Ива- 

нович, Унтри теҫҫӗ, куҫ хыҫӗнче—Сӗлӗ вӑрлакан, 
Ыраш вӑрри, Пыл вӑрри, Жулик, Растратчик теҫҫӗ.



Кахалшӑн сӑмса айӗнчи те курӑнмас^Ӗь
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—  Юр тытмалла, теееӗ. Сӳпӗлтетеееӗ кирлӗ мара. Кӑҫал юрӗ те ҫумарӗ вӗт-ха!.



Йӑнӑш мар йӑнӑш
Хаҫата верстать туса пӗтере пуҫланӑччӗ, Палан- 

тай Хӗлниӗ ӗҫлекен пӳлӗме редактор чупса кӗчӗ.
— Хатӗрлен!—терӗ вӑл Хӗлпп умне пӗр тӗркӗм 

-хут пӑрахса.—Халех! Часрах ҫитмелле!
— Мӗн пулнӑ? Ӑҫта каймалла?
— Тир-сӑран заводне; Перцев хушаматлӑ рабо- 

чи хӑйӗн ӗнерхи ӗҫ нормине 11 хут ӳстерсе тул- 
тарнӑ... Ку номера кӗске информаци те иулин 
парас пулать. Эсӗ опытлӑ реиортер, часах кайса 
килме пултаратӑн.

— Срокӗ мӗн чухлӗ?
— Ҫур сехет. Матерналне лерен телефонпа ҫеҫ 

пӗлтер.
Палантай алӑк патне ҫитсен ӑна редактор тепӗр 

хут хуса ҫитрӗ.
— Эсӗ завода мар, унӑн хваттерне кай. Халич- 

чен вӑл ӑҫрен таврӑннӑ ӗнтӗ. Чехов урамӗ, 25-мӗш 
„№-.1^ ҫурт. Авланнӑ... Вӗҫтер!..

Палантай хӑйне кирлӗ ҫурта шыраса тупиччен 
вунпилӗк минут та ытла иртсе карӗ. Ҫавӑнпа вӑл 
ҫитсе кӗрсенех килхуҫине сывлӑх сунчӗ те тӳрех 
сӗтел хушшине кӗрсе ларчӗ.

— Эпӗ хаҫат репортерӗ... Васкавлӑ ӗҫ... Ҫав 
тӗрлӗ!.. Сире тупаймасӑр чылай вӑхӑт ирттертӗм,— 
сывлӑш ҫавӑрмасӑр каласа хучӗ Палантай. Унтан 
хут тӗркӗмне туртса кӑларчӗ те пӗр вӑхӑтрах 
тӗпчеме тата ҫырма тытӑнчӗ.—Хаҫат валли ма- 
териал кирлӗ... Рекордӑр ҫинчен... Эсир, конеш- 
нӑ, Перцев юлташ?

— Эпӗ...
— Ятӑр, аҫу ячӗ?
— Кирилл Петрович. Анчах та эпӗ кунта...
— Так! Рекордӑра ӗнер тунӑ? Нормӑна 11 хут 

тултарнӑччӗ пулас?
— Мар, 13 хут, Паян. Итлӗр-ха, эпӗ кунта...
— Так, так, ӑна пнрӗн редактор юплӗ илтнӗ 

пулас, вӑл 11 хут тенӗччӗ...
— Ӑна ман пуҫана...
— Юрать, юрать. Пуҫанӑр ҫинчен ыран килсе 

калаҫӑпӑр. Кану кунӗ. Сӑмах паратӑп... Мӗнле 
цехра ӗҫлетӗр?

— Ҫӗлекеннинче. Пуҫана атӑ кӗлисем касакан 
ҫӗрте. Вӑл ӗнер...

— Юрать эппин, пуҫанӑр ҫинчен те паянах 
калаҫӑпӑр, материалсене редакцине пӗлтерсенех. 
Халлӗхе ман ыйтусене ҫеҫ каласа пырӑр. Завод- 
ра хӑҫантанпа ӗҫлетӗр?

— Ҫиччӗмӗш ҫул'. А пуҫана...
— Унччен ӑҫта ӗҫленӗ?
— Грузчикра. А пуҫана...
— Кинона кӑйма вӑхӑт тупӑнать-и?
—■ Кашни картинах кайса куратӑп. Анчах эпӗ 

кунта...
Палантай телефон трубкине ҫавӑрса тытрӗ те... 

ун умне Кирйлл Петрович пырса тӑчӗ.
— Итлӗр-ха, юлташ,—терӗ вӑл Палантая а.алин- 

чен тытса,—эсир калаҫма та памастӑр-ҫке мана. 
Эпӗ кунта хӑнана ҫеҫ килнӗ. Достоевски урамӗн- 
че пурнатӑп. Хушамат—Буров. Пуҫанана, Перцева, 
халь ҫеҫ завода чӗнтерчӗҫ. Совещанине...
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Палантай сӑн-пичӗ сасартӑк улшӑнса кайрӗ.
— А рекорд?—терӗ вӑл шӑппӑн.
— Рекорд тӗрӗсех, акӑ кӗнеке ҫине _̂ те паллӑ 

тунӑ. Анчах ӗнер мар, паян тунӑ ӑна. Ӗнер пуҫа- 
нӑ нормӑна 11 хут ытларах тултарнӑччӗ, эпӗ паян 
13 хут ӳсгерсе тултартӑм. Ҫавӑ кӑна, Ыранах 
пуҫана манран та иртҫе кайма пултарать.

Палантай ӑпсӑртран Буров ҫинчен ҫырӑннӑ 
статьине тепӗр хут пӑхса тухрӗ те Перцев хват- 
терӗнченех телефонпа редакцнне пӗлтерчӗ.

С. Матакин.

Тиркешекен
Комиссионный магазин прилавки умӗнче пӗр 

ҫын шӑтӑк пуҫлӑ атӑ тытса тӑнӑ.
— Тӗлӗнмелле!—тенӗ вӑл продавец ҫине кӑмӑл- 

лӑн пӑхса.—Ӑҫта кӑна туса кӑлараҫҫӗ кунашкал 
тискер япаласене?! Пӑхӑр-ха эсир ун ҫине: хӑйне 
анчах ҫӗлеТнӗ темелле, пур енчен те вӗрҫӗнех, тӑ- 
хӑнсан та ик-виҫҫӗрен ытла тӑхӑнман пулӗ, а хӑй 
ҫӑварне карма та ӗлкӗрнӗ, апӑрша! Тата кӗлисене 
мӗнле ҫӗленӗ, пӑхӑр-ха, кӗлисене мӗнле ҫӗленӗ! 
Пӗри чалӑш, тепри лутра. Кунчисене тултармӑш 
пек темӗнле сыпӑклӑ-сыпӑклӑ туса пӗтернӗ. Тьфу! 
Ӑҫти ҫӑва шӑтӑкӗнчен тупнӑ эсир ку тӗлӗнтер- 
мӗш атӑсене?

— Ҫӑва шӑтӑкӑнчен мар,—тенӗ ӑна хирӗҫ про- 
давец,—ӑна ӗнер хунчӑкам сутма тесе кӳрсе па- 
чӗ. „Кожупряж“ мастерскойӗнче ҫӗлетнӗ те, тепӗр 
кунах аттин пуҫӗ тӑпӑлса тухнӑ.

Шавлӑн калаҫса тӑракан ҫын аттине прилавка 
ҫине пӑрахнӑ та пӗр сӑмах чӗнмесӗр урамалла 
тухса сирпӗннӗ, мӗншӗн тесен вӑл ҫын Шупаш- 
карти „Кожупряж“ правленкйӗн председателӗ 
Морковкин юлташ пулнӑ.

Ф. Гримасов.

„Физкультурник"
Бижбуляк р-чи (Баш республика) 

„МайЯн 1-мӗшӗ“ колхозри комсорг 
Кузьмин Алексей пӗр вЗхӑтрах вулав 
ҫурт пуҫлӑхӗ тата юнашзр ялта пуш- 
тӑ начальникӗ пулса ӗҫлет. Ӗҫӗсем 
виҫӗ ҫӗрте те япӑх.

К. Ш урӑмпуҫ.
—'Мӗнле физкультурник чунса ҫӳрет ку икӗ 

ял хушшинче?
— Вӑл-и? Кузьмин Алексей. Унӑн портфелӗ пӗр 

ҫӗрте, ҫӗлӗкӗ тепӗр ҫӗрте ӗҫлет. Хӑйӗн кӗлетки- 
йӗ нкӗ ял хушшинче „чупса“ ҫӳрет. Ӗҫӗ ҫеҫ'_пӗр 
вырӑнтан хускалмасть.

10



И кӗ с п е ц и а л и с т
Кӑнтӑрлахи апат ҫиме ресторана кӗрсе лартӑ- 

мӑр. Иккӗн эпир. Пӗри эпӗ, ҫакна ҫыраканнн, 
тепри—пӗр учрежденире кадрсен секторӗн на- 
чальникӗ пулса ӗҫлекен Махалов юлташ, манӑн 
ҫывӑх тусӑм.

— Пӑх-ха ҫав кӗтессе, юлташӑм,—терӗ Махалов, 
пӑрӑҫ коробкине сӗтел варнерех илсе лартса.—• 
Куратӑн-и ҫав икӗ ҫынна?

Эпӗ вӑл кӑтартнӑ тӗле пӑхрӑм та чӑнахах сӗтел 
хушшннче ларакан ик арҫынна куртӑч. Тумтирӗ- 
сенче те, сӑн-пичӗсенче те нимех те ытлашши 
курӑнмарӗ мана. Ун йышши этемсем пинӗ-пинӗпе 
пирӗн хулара. Эпӗ хамӑн шухӑшӑма Махалова 
уҫса патӑм.

— Мӗнле шухӑшлан эсӗ?—ыйтрӗ вӑл манран.— 
Камсем пек туйӑнаҫҫӗ сана вӗсем?

Этемӗн профессине сӑн-пичӗпе тумтнрӗнчен 
пӑхса пӗлме хӗн, мунчари пек пурте пӗр майлӑн 
курӑнаҫҫӗ,—терӗм эпӗ.

— Вӗсем иккӗшӗ те пысӑк специалистсем: пӗри 
пысӑк квалификациллӗ агроном, тепри—полиграф- 
работник. Иккӗшӗ икӗ ҫӗрте ӗҫлеҫҫӗ. Нумай пул- 
масть эпӗ вӗсем ӗҫленӗ учрежденисенче пулса 
куртӑм. Иккӗшӗнпе тепит лайӑх паллашрӑм. Ҫап- 
ла эсӗ икӗ специалиста курса ларатӑн.

— Пит аван,—терӗм эпӗ тусӑмпа килӗшсе, урӑх 
нимӗн калама пӗлменнипе.

— Ав, лешӗ, сулахайри, хура ҫӳҫли, Тимирязев 
ячӗпе тӑракан ялхуҫалӑх академинче вӗреннӗ. 
Ҫӗрӗҫ техникине шутсӑр лайӑх пӗлет. Мана гиб- 
ридизаци, нитрогинизаци, азотогенизаци, химиза- 
цисем ҫинчен каласа парса тӗлӗнтерчӗ. Питӗ 
пысӑк специалист...

— Маттур!—терӗм эпӗ.—Ҫавӑн пек специалист- 
сем пире питӗ_кирлӗ пулаҫҫӗ...

— Унпа юнашар лараканни те хӑйӗн специаль- 
ноҫне пӗлес тӗлӗшпе юлташӗнчен юлсах тӑмасть. 
Вӑл мана типографи машинисем ҫинчен хавхалан-

сах каласа пачӗ. ,Офсетсем“ ҫинчен, ротацион- 
кӑсем ҫннчен, двойной скоропечатня ҫинчен, 
цинкографисем, литографисем, ксилографисем 
ҫинчен, тем ҫинчен те каларӗ. Темиҫе сӑрпа пи- 
четлекен машинӑсене аван пӗлет...

— Пултарать апла... Хӑйсен ӗҫӗсене лайӑх пӗ- 
лекен специалистсем ҫителӗксӗртерех, тетпӗр. 
Акӑ кунтах иккӗн тупӑнчӗҫ. Вӗсем хӑйсем пӗлнӗ 
ӗҫӗсене аван туса пынине курсан, чуну пит са- 
вӑнчӗ пулӗ.

Ман Махалов йӳҫҫӗн кулса илнине сиссе шар- 
ламарӑм.

— Да!—терӗ вӑл ассӑн сывласа ярса.—Эсӗ ка- 
ланӑ майлӑ пулсан аванччӗ те, анчах пӗр япала 
чӑрмантарать... Леш, хура сӑнли, ялхуҫалӑх ака- 
деминче вӗренни, типографире юрист-консульт 
пулса ӗҫлет. Тепри, тнпографи ӗҫӗсене аван пӗ- 
лекенни...

— Ҫӗрӗҫ органӗнче управдел вырӑнче ларать,— 
терӗм эпӗ вӑл калас сӑмахсене тытса илсе.

— Тӗрӗс!—терӗ вӑл тарӑхнӑ сасӑпа.—Ун пек 
хӑйсем пӗлнӗ ӗҫрен урӑх ӗҫе куҫса кайнисем та- 
тах та пур пирӗн хушӑра...

— Пур ҫав!—терӗм эпӗ те.—Ав, типографире, 
набор тӑвакан цехра инструктор пулнӑ Денисов 
наборшик Чӑвашрадикомитетра ӗҫлет. Гурьева 
наборщица—продавщица...

— Комиссаров зоотехник Чебторгра кадрсен 
секторӗн начальникӗнче ӗҫлет,—татаххушса хучӗ 
Махалов.—Зоотехник Семенова —мельтрестра эко- 
номист, Семенова зоотехник—макарон фабрикӗнче 
лаборантка пулса ӗҫлет, Тимофеева зоотехник— 
почтӑра...

— Нда!—терӗм эпӗ.—Сахал мар ун йышшисем! 
Эй, официант!—тесе кӑшкӑрса илтӗм эпӗ, ку те- 
мӑпа калаҫма пӑрахас шухӑшпа.—Иккӗмӗш блюдо 
хӑҫан пулать! Ма нумай кӗттерен!..

Ив. М-и.

Спорт хыпарӗсем

** Физкультурӑпа спорт ӗҫӗсен комитечӗн йӗл- 
тӗрҫӗсен ҫекцин ларӑвӗ йышшӑннӑ тӑрӑх, йӗлтӗр- 
ҫӗсен хӗллехи сезонӗ 1940 ҫулти январӗн 1-мӗ- 
шӗнче пуҫланмалла, йӗлтӗрҫӗсен массисем йӗл- 
тӗрпе ярӑнас сезона юр ҫусанах уҫнӑ. Ку ӗнтӗ 
комитетӑн Йӗлтӗрҫӗсен секцийӗ йӗлтӗрпе ярӑн- 
малли сезона малтанах уҫма кун тупайканннне 
пӗлтерет.

** Пӗр пуҫламӗш шкулта уҫӑлнӑ шащкӑкружо- 
кӗн пӗрремӗш занятинче шурӑ шашкӑсемпе ни- 
хӑш ачэ та вылясшӑн пулман, пурте хӗрлисемпе 
кӑна вылясшӑн пулнӑ. „Мӗншӗн тесен,—тенӗ ача- 
сем,—шуррисене хӗрлисем яланах ҫӗнтерсе ху- 
раҫҫӗ, ӗлӗк те ҫапла пулнӑ, халӗ те ҫаплах, ӳлӗм 
те ҫаплах пулӗ“,—тенӗ.

** Ачасем Шупашкарта халӑх нумай ҫӳрекен 
урамсене конькнпе, ҫунашкапа ярӑнмалли каток 
туса хунӑ. Халӗ хула урамӗсем тӑрӑх канлӗнуҫӑлса 
ҫӳрес текенсем аслӑ поэт А. С. Грибоедов: „Нельзя- 
ли для прогулок подальше выбрать закоулок“ 
тенине пурнӑҫа кӗртме пӑхаҫҫӗ.

Пӑрлӑ тротуарсем ҫинчен
Т у X тӑ  р:—Санӑн кашни кунах урам тӑрӑх уҫӑл- 

са ҫӳрес пулать.
П а ц и е н т:—Ҫӳреттӗмччӗ те анчах чӑрманта- 

раҫҫӗ-ха?
Т у X т ӑ р: —Камсем?

. П а ц и е н т:—Домоуправленисемпе комендант- 
сем. Тротуарсем ҫине хӑйӑр сапмаҫҫӗ. Шуҫса ӳк- 
мелле.
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Ваҫукпа Ҫимен МТС-сенче
„Фольклор пухакансем халӑх ка- 

ланине, мӗнле юрланине хӑИсем май- 
лӑ улӑштарма тӑрӑшаҫҫӗ'.

(„Чӑваш Коммунӗ" хаҫатран.)
„Начар ҫӗвӗҫ—лайӑх тавара пӑсма 

кӑна“.
(Ваттисем каланинчен.)

Тумтирсене ҫӗлет Ваҫук 
Питех ӑста вара,
Ваҫук пек ҫӗвӗҫ урӑх ҫук 
Халь пирӗн салара.

Ҫӗлет вӑл шупӑр, е халат,
Е кӗрӗк, е сӑхман—
Пурте ӑна спасиб калать,
Пӗри те тарӑхман.

Ваҫук патне пӗр ирхине 
Пырать Ҫимен пичче.
Ваҫук илет те лентине 
Юлать ӑна виҫсе.

Ак кунӗпех Ваҫук- канман,
Ларать хӗрӳ ӗҫре.
Пулса та тӑчӗ ҫӗн сӑхман 
Хуҫи килнӗ ҫӗре.

— А ну-ка, тӑхӑн-ха вӑр-вар!..
Епле, Ҫимен пичче?
Ни аслӑ мар, ни тӑвӑр мар:
Шӑпах хӑвна виҫе.

Анчах Ҫимен пӗлет майне.
Ак ҫитрӗ те килне,
Пахаламашкӑн сӑхманне 
Пӑхать тӗкӗр ҫине.

— Ҫук, юратмасп ку сӑхмана— 
Терӗ юлашкинчен,—
Кӑштах вӑл вӑрӑмрах мана,
Татам-ха аркинчен.

Ак хачӗ тытрӗ те алла,
Пуҫларӗ вӑл ӗҫе.
Шӑпах ун пӗр мӑшӑр тӑла 
Ак тупӑнчӗ кӗҫех.

Ҫурма-пиншак, ҫурма-темскбр 
Халь тӑхӑннӑ Ҫимен.
— Ак ҫак тумтир, ҫӗленӗскер, 
Кайма пӗлмест ҫирен! —

Тесе каҫпа тумтиррине
Сак ҫинелле ывтать,
Анчах та тепӗр ирхине
Каллех“ӑна тытать.

+ *
Пурах-ха пирӗн хушӑра ҫынсем... 
Анчах ҫырмастӑп эп вӗсем ҫинчен. 
Ҫимен пекех „касма“ вӗсем ,ӑста“: 
Юсас тесе, часах хураҫ пӑсса.

Ф. Ванин

Ремонтламаҫҫӗ

Пирӗн Шӑхасап МТС тракторсене ремонтласси- 
пе малта пырать. Анчах ҫынсене ремонтлас ӗҫ 
вара шттӗ те кая юлпӑ. Сӑмахран, МТС аслӑ бух- 
галтерӗ А. Г. Волков час-часах:

„Ӗҫетпӗр те ҫиетпӗр,
Пире никам чараймасть“,

тенӗ евӗрлӗ хнтре мар сасӑсем кӑларса ӗҫ вӑхӑ- 
тӗнчех тӳне-тӳне каять. Аслӑ бухгалтертан Рома- 
нов хушаматлӑ бухгалтер та юлмасть, вӑл та 
„ураписем“ айванланнипе чипер утса пынӑ ҫӗр- 
тенех кӗрт ӑшне кӗре-кӗре ӳкет. Ҫакнашкал чир- 
чӗрсем хӑшпӗр чухне виҫ-тӑват куна та тӑсӑлаҫҫӗ.

Директорӑн ҫак ик ураллӑ ' „тракторсене“ ре- 
монтлас ӗҫе те манӑҫа хӑвармалла мар.

С К.

Каламан

Ваттисем каланӑ: „Нумай пурӑнатӑн—нумай ку- 
ратӑн“, текӗ. Анчах Ишлей МТС директорӗ Ми- 
ронов юлташ ялхуҫалӑх машинӗсене мӗнле упра- 
нине курма нумай вӑхӑт кирлӗ мар, МТС килкар- 
ти витӗр ҫеҫ тухмалла.

Унӑн килкартинче тракторсем, сеялкӑсем, мо- 
лотилкӑсем тата ытти ялхуҫалӑх машинӗсем 
шӑнасран уҫӑ пӗлӗтпе витӗнсе лараҫҫӗ, кӗркунне 
ҫьшӑҫса тулнӑ пылчӑкран халӗ те тасалма май 
килменшӗн вӑтаннипе хӗрелсе (тутӑхса) кайнӑ...

Ваттисем майсӑр ҫынна кушак пӑхма та’ юра- 
манни ҫинчен каланӑ, машинӑсене пӑхма юранипе 
юраманни ҫинчен нимӗн те каламан. Каламаллах 
пулнӑ!

Иккӗшӗ те

Куславккапа Сӗнтӗрвӑррйнчи машинно-трактор- 
нӑй станцийӗсен директорӗсем Шупашкартан трак* 
торсемпе комбайнсене ремонтлас тӗлӗшпе панӑ кӑ- 
тартусене пурнӑҫа кӗртмен, сӗтел сунтӑхне кӗрт- 
нӗ. Ҫавӑнпа вӗсем декабрь уйӑхӗн ҫурри тӗлне 
пӗрер трактор та юсаман.

Пирӗн шухӑшпа ҫав асӑннӑ МТС директорӗсем 
пӗрне-пӗри Шупашкарта тӗл пулсан ак ҫапла 
калаҫса иртсе каяҫҫӗ:

— Иванов юлгаш, тракторсене юсас ӗҫ мӗнле 
пырать-ха?

— Вӑл ӗҫе тытӑнман-ха эпир. Пӗр трактор та 
юсаса кӑларма май пулмарӗ.

— Паян декабрӗн 13-мӗшӗ-ҫке! Тракторсене 
юсама хӑҫан тытӑнма шухӑшлатӑр апла?

— Ма васкас, Ериков юлташ, эсир те тытӑнман 
вӗт!



Сӗрӗм кӑларакансем

— П ӑхӑр-ха, вӗҫен  кайӑксем ӗнтӗркесе лараҫҫӗ. В ӗсене сӗрӗм^тивнӗ пулмалла.
—  Мӗнле сӗрӗм ?
— Ҫак сы сна ӗнтекенсем  сӗрӗм  кӑларнӑ. В ӗсене хӑйсене сӗрӗм  тивертмелле. [



Айӑплисене ответ тыттараҫҫӗ
(Ю м а X в ы р ӑ н н е)

Сухха инке ҫичӗ чӑхӑ та пӗр автан усранӑ. Ҫичӗ 
чӑхран улттӑшӗ акӑш пек шурӑ, пӗри пӑчӑр пек 
чӑпар, автанӗ ӑсан пек хурарах кӑна хӗрлӗ пул- 
нӑ. Каҫ пулсан кашта тулли кӑрӑлтатсауларнӑ ва- 
ра вӗсем.

Сахаллине ытларах сӑнаҫҫӗ, теҫҫӗваттисем. Тен 
ҫавӑнпа та пулӗ, Сухха инке те чӑпар чӑххине 
ытларах юратнӑ. Чӑпар чӑхӑ, хӑй чӑхӑ анчах 
пулин те, сиснӗ ҫавна. Сивӗ кунсем ҫитсенех, 
нусма умне пынӑ та вӑл, тӗршӗнсе ларнӑ.

Ай, тамаша! Пӗртен пӗр чӑпар чӑххӑм та 
внлсе каятьшим ӗнтӗ,—тенӗ Сухха инке ӑна кур- 
сан. Вара тытса пӳрте илсе кӗнӗ те, ҫӑкӑр тӗп- 
ретсе панӑ. Савӑнсах кайнӑ чӑпар чӑхӑ. Ҫӑкӑр ҫп- 
нӗ-ҫинӗ те вӑл, шыв ӗҫнӗ, унтан, кӑмака айне 
кӗрсе ларнӑ та хӑйӑлтатсах ҫывӑрнӑ. Ҫапла питӗ 
шеп пурӑнса, чӑпар чӑхӑ сивӗ хӗл мӗнле иртсе 
кайнине те сисмесӗрех юлнӑ. Ҫуркунне ҫитсен 
нур чӑхсенчен те малтан ҫӑмарта тума пуҫланӑ 
1ӑл. Куншӑн Сухха инке тата ытларах юратнӑ 
ӑна. Анчах ытти чӑхсем те, ҫурхи тислӗк ҫинче 
ытларах апат тупма пуҫласан, ҫӑмарта тума ты- 
тӑннӑ. Сухха инке кашни кунах виҫӗ йӑваранҫичӗ 
ҫӑмарта пухса кӗнӗ. Ҫимелӗх те, лавкана сутма- 
лӑх та ҫӑмарта пулнӑ Сухха инкесен. Халь ӗнтӗ 
»ӑл чӑпар чӑххине пӳрте кӗртсе ҫӑкӑр ҫитерсе 
чӑрманман.

— Пурӑнӗ-ха, ыттисем пурӑнаҫҫӗ вӗт,—тенӗ 
вӑл.

Анчах чӑпар чӑхӑ, хӑй чӑпар пулин те, тислӗк 
ҫинче чакаланса вараланасшӑн пулман. Е автан 
таврашӗнче ҫӳресе, автан чавса тупнипе тӑранса 
пурӑннӑ вӑл, е тата сысна вӑлашкинчен вӑрлама 
пӑхнӑ. Чӑпар чӑхӑ ҫапла хӑтланни автана. та, сыс- 
нана та килӗшмен. Автан унран пӑрӑнса ҫӳреме 
пуҫланӑ, сысна чутах унӑн пуҫне ҫыртса татман.

— Мӗнле пурӑнас?—тесе шухӑшлавӑ хайхн 
чӑпар чӑхӑ. Картиш тӑрӑх мӑйне пӑркаласа ҫӳре- 
нӗ чух яланах хӑйӗнчен хӑй: ,как-как-как?“ тесе
ыйтнӑ’вӑл.

Пӗрре ҫапла Сухха инке пусма умне тухнӑ та: 
,тит-тит-тит!“ тесе картишне ҫӑмарта хуппи сап- 
нӑ. Чӑхсем чупса ҫитнӗ те, самантрах ҫисе янӑ 
ӑна. Чӑпар ч'ӑх та унтах пулнӑ. Нумайччен пӑхса 
тӑнӑ вӑл пусма умӗнче Сухха инке тухасса кӗтсе. 
Тухман Сухха инке, пӳртре хӑнасемпе калаҫса 
ларнӑ вӑл. Вара чӑпар чӑхӑ сарайне кайнӑ та, 
кӑтикле-кӑтиклех хӑйӗн йӑви ҫине ҫӑмарта тума 
хӑпарса ларнӑ. Ҫӑмарта туса ларнӑ чух та хырӑм 
ҫинченех шухӑшланӑ вӑл.—Акӑ ман айра темиҫе 
ҫӑмарта. Эп те туса хурсан, тата ытларах пулать. 
Вара хуҫайкӑ килет те, пухса каять вӗсене. Чее 
хӑтланаҫҫӗ ҫав ҫынсем: хӑйсем ҫӑмарта ӑшӗнчине 
ҫиеҫҫӗ, нире хуппине сапса параҫҫӗ. Мӗнле ӗлӗкех 
сисмен-ха эп ҫакна?—тенӗ чӑпар чӑхӑ. Ҫапла 
шухӑшласа ларнӑ ҫӗртех ҫӑмартине те туса хунӑ 
вӑл. Унтан ура ҫине тӑнӑ та, йӑви ҫине ҫаврӑнса 
пӑхнӑ. Шап-шурӑ курӑнса выртнӑ ҫӑмартасем. 
Тӳсеймен вара хайхи чӑпар чӑхӑ: пӗр ҫӑмартине 
так! тутарнӑ сӑмсипе. ,Ай-ай, тутлӑИ тенӗ вӑл 
кӑшт ӗҫсе пӑхнӑ хыҫҫӑн. Унтан вӑл пӗр ҫӑмарта-

на йӑлтах ӗҫсе янӑ. Чӑпар чӑхӑ 'усал ӗҫ тунине 
пӗр шурӑ чӑхӑ курнӑ.

— Эй, мӗн хӑтланатӑн эсӗ!—тенӗ вӑл 'чӑпа^ 
чӑхха.

- Ан шарла эс. Акӑ сана, ме, ҫи1—тенӗ чӑпа^ 
чӑхӑ ҫӗрти шурӑ чӑхӑ умне ҫӑмарта хуппине 
пӑрахса. Шурӑ чӑхӑ ҫӑмарта хуппишӗн те савӑн- 
нӑ, нимӗн те шарламан...

Вӑррӑн вӑрламасан алли кӗҫӗтсех тӑрать, теҫҫӗ. 
Чӑпар чӑхӑ та ҫавӑн пекех пулса кайнӑ. Пыра- 
киле икшер, унтан виҫшер ҫӑмарта шӑтарса ӗҫме 
пуҫланӑ вӑл. Хупиисене пӗрмаях леш курмиш 
пулма юратакан шурӑ чӑхха парса ҫитернӗ. Анчах 
кирек мӗнле вӑррӑн та шалчи тулать-тулатех.

Чӑпар чӑхӑ вӑрлама вӗрениччен Сухха инке 
кашни кунах ҫичшер ҫӑмарта пухса кӗнӗ, терӗ- 
мӗр. Пӗррехинче вӑл улттах илсе кӗрет.

— Тахӑш чӑхӑ кун сиктерсе тума пуҫларӗ ӗн- 
тӗ,—тенӗ вӑл унчухне. Анчах тепрехинче виҫӗ 
йӑвара пилӗк ҫӑмарта анчах,иккенне курсан, икӗ 
иӗҫҫине шарт ҫапнӑ вӑл.

— - Ай, тамаша! мӗн пулнӑ ман чӑхсене? Ҫу ку- 
нӑ пуҫланнӑ-пуҫланманах ҫӑмарта тума пӑрахаҫ- 
ҫӗ!—тенӗ вӑл тарӑхса. Ҫав вӑхӑтра шӑпах ҫӑмар- 
та ытларах кирлӗ пулнӑ ӑна, мӗншӗн тесен хула- 
ра вӗренекен ывӑлӗпе хӗрӗ каникула таврӑннӑ 
пулнӑ.-Ҫавӑнпа та вӑл ҫичӗ чӑхӑран пӗрне, ҫӑ- 
марта тума пӑрахнине пусса хӑйӗн ачисоне ҫитер- 
ме шутланӑ. Анчах хӑшӗ ҫӑмарта тумасть? Ҫавна 
тӗрӗслесе пӗлес шутпа Сухха инке нӗр кун ку- 
нӗпех, мӗнле чӑхӑ ҫӑмарта тума ларманнинесӑна- 
нӑ. Вӑл сӑнанӑ тӑрӑх ҫичӗ чӑхӑран ҫиччӗшӗ те 
кӑтиклесе йӑвисем ҫине ҫӑмарта тума хӑпарса 
ларнӑ. Сухха инке татах савӑннӑ: ,Паян пурте 
тӑваҫҫӗ-ха тата“, тенӗ. Анчах пӑртак тйрсан ҫӑ- 
марта пухма тухнӑ та, виҫӗ йӑвара тӑватӑ ҫӑ.ча)|- 
та ҫеҫ тупнӑ. Ывӑничченех ҫухрашнӑ вара вӑл. 
Чутах пускилсем патне, вӗсен ачи вӑрлать пуль 
тесе, ҫапӑҫма кайман. Юлашкинчен вӑл чӑххисе- 
не „тит тит-тит-!“ тесе йыхӑрса пуҫтарнӑ та:

— Кам вӑрлать ман' ҫӑмартасене?—тесе ыйтнӑ. 
Чӑпар чӑхӑ унӑн ури ҫумӗнчех кушак пек йӑпӑл- 
татса сӗртӗнсе ҫӳренӗ, леш шурӑ чӑхӑ та, ҫӑмар- 
та вӑрри кам иккенне пӗлет пулсан та, шарламан, 
мӗншӗн тесен ку ӗҫре хӑйӗн те сӑмси-ури таса 
мар пулнӑ.

Тепӗр кунне Сухха инке ҫӑмарта вӑррине ты- 
тасах тесе, лупас айне пытансах сыхласа тӑнӑ. 
Ҫӑмарта вӑрри никам та мар, хӑйӗн юратнӑ чӑпар 
чӑххиех иккенне курсан, тӗлӗнсех кайнӑ вӑл.

— Ах, намӑссӑр, кӗҫҫе пит! Хӗл хута пӳртре 
ҫӑкӑр ҫитерсе усранӑшӑн ҫапла тавӑратӑн иккен- 
ха эсӗ! Чим-ха эп сана, пархатарсӑр чун! Епле 
вӑл, Йӗкӗрварти (Ҫӗрпӳ р.) Архипова Марине 
пекех растратӑ тума вӗреннӗ. Каҫармастӑп сана 
куншӑн, Архйповӑна та ахӑль каҫарас ҫук-х* 
сутра,—тенӗ Сухха инке. Вара чӑпар чӑхха ярса 
тытнӑ та вӑл хуран патнелле ҫул кӑтартнӑ. Ҫак- 
нз курсан леш шурӑ чӑхӑ та ҫӑмарта хуппи ҫиме 
пӑрахв!.

Л. Кӑлкап



Капкӑн юлташ!
Номсомольскийр-чи„ IIIИ утернационал“ колхсз  

счетовочӗ П. К. Зверев чупассипе нихӑш  ӑмӑр- 
тура та м ала т ухса курман. Анчах ҫапах та 
ӑна пирӗн колхозниксем  ниепле те хуса  ҫитсе 
тыттймаҫҫӗ. И рхине Зверев правлени алӑкӗн  
ҫӑрине тайкаланса пырса тытса пӑхать те 
м ухм ӑр чӗртме юнашар киле кӗрсе каят ь.Ӗҫпе  
пынӑ колхозниксем  унт а пырса ҫитнӗ ҫӗре, 
Зверев карта хыҫӗпе йӑпш ӑнса т ухса иккӗмӗш  
киле чӑмать. Эсир унта пынӑ ҫӗре Зверев виҫ- 
ҫӗмӗш килӗре... Е хӑш пӗр чухне эрни-эрнипе 
таҫта хӑяматӗнче пытанса эрех ӗҫсе ҫӳрет. 
К олхозӑн счето&одство ӗҫӗ тӳсме ҫук япӑхланса  
кайнӑ.

Н ум аях пулмаст ь к а л л е х  ҫухалчӗ пирӗн Зве- 
рев. Санӑн пӗкечӳсем хуш ш ине пырса ҫакланма- 
рӗ-ши вӑл, Капкӑн ю/ьташ?

Ҫерҫи.
Тӑваӑ районӗнчи Енӗш Нӑрваш ялӗнчи Вӑр- 

ҫ ӑ л лӑ  Турӑсӑрсен ячейкин членӗсем хӑйсен ялӗн- 
чи колхозниксем  чиркӗве хупни  ҫинчен илт нӗ 
хыпара сана васкавлӑн пӗлтерме хушрӗҫ. Кун 
пек хыпарсене илтсен, вӗсем .налашне те пӗл- 
терсех тӑма ш утлаҫҫӗ.

Шакров Я. Д.
Пирӗн Трак районӗнчи Мӑн Ш етмӗри Тулли- 

мар вӑтам ш кул М ӑн Ш ет мӗ ялсовечӗн бюд- 
жечӗ ҫинче тӑрать. Ялсоветран бюджет тӑрӑх 
партӑсем, вӗренӳре кирлӗ пособисем, вутӑ, 
краҫҫын тата ытти япаласем  т уянма ялсове- 
чӗн ш кула 16000 т енкӗ укҫа  памаллаччӗ. Акӑ  
кӗҫех 1939 ҫул пӗтет. М ӑн Шетмӗ ялсовегпӗн- 
чен ш кулӑн т ат ах 11000^ тенкӗ илм елле. Ку 
укҫана  ялсоветӗнчен кӑм ӑлпа  илм е ҫук. Хисеп- 
л ӗ  Капкӑн! Ю махри ҫарӑка асаттерен пуҫласа  
шӑши патне ҫитичченех пӗрлешсе туртнӑ пек, 
директор, вӗренӳ пайӗн пуҫлӑхӗ, техничкӑсем, 
учит ельсем тата 3(Ю вӗренекен пӗрле ты^гӑнса 
туртсан, ҫав 11.0(Ю т енкӗ укҫана ялсоветран 
ш кул  ва лли  туртса кӑларм а пулӗ-ши?

Учитель.
Пӗлтӗр эпӗ Кожу)нряж мастерскойне, ҫӑматӑ 

йӑвалама гггесе, ҫӑм кайса патӑм. Ҫӑм панӑгиӑн 
ҫӑмат ӑ йӑвалам а пулса 1938 ҫулхи  октябрӗн 
14-мӗшӗнче мана 485-мӗги номерлӗ квитанци па- 
чӗҫ. Х ӗ л  иртрӗ, ҫу иртрӗ, тепӗр кӗр те ҫигггсе 
иртсе кайрӗ—мана ҫӑматӑ йӑваласа памарӗҫ. 
Ҫӑматӑ йӑвалама заказ панине пӗлтерекен 
квит анци урана ӑшӑтаймасть. Вара эпӗ де- 
кабрь сиввинче юлагики хут  ҫӑматӑ ыйтма кай- 
рӑм . М ана ҫӗнӗ ҫӑматӑ параа вырӑнне, тӑхӑннӑ  
ҫӑматӑ и лм е  сӗнеҫҫӗ. Эпӗ^ илмерӗм. Кожупряж  
маст ерскойӗн п уҫлӑ хӗ  тӑхӑнса ҫӳренӗ-ши ӑна 
е кам  та пулсан у р ӑ х х и ?

Верхсудӑн судисполнителӗ Потянов.

ПИРӖН ПӖЛТЕРӲСЕМ
<3^  ....................  -.  -'8 »

Нӗлӗмнасси вулав ҫурчӗ 
валли А ш ӑ

питӗ васкавлӑ кирлӗ.
Услови ҫинчен ынтса пӗлмелли адрес: Йӗпреҫ районӗ, 

Кӗлӗмкасси, ялсовет председателӗ—М. Семенов.
................. V...............................

Вӗретнӗ шыва
хаваслансах ӗҫӗччӗҫ КАНАШПА ШУПАШКАР 
хушшинче ҫӳрекен поезд ҫинчи пассажирсем. 
Вӗсене вӗретнӗ шыва ниҫта та тупма ҫукки 
питӗ кӳрентерет.

П атеф он , к ӗн е к е с е м  к и р л ӗ
Васькасси вулав ҫурчӗ валли тата ҫавӑн валлиех

РУКОВОДСТВО
кирлӗ... Советский РайОНО енче.н.

Чӑвашсен Академи театрӗн
репертуарӗнчен чӑваш драматургӗсем, 

ҫӗнӗрен ҫырнӑ пьесӑсем

ҪУХАЛНӐ
Асӑнмаллӑх та пулин пӗрне тупасчӗ.

Тавар илекенсемпе

ҫемҫен калаҫма вӗрентетӗп
Чебторгӑн чылай продавецӗсемпе 

продавщицисене. »
„Кавкӑн“.

Тӗреклӗ нервӑсем 
кирлӗ

Хумри Высли ядӗнчен Хурамалти теле- 
фон станци урлӑ Йӗпреҫпе калаҫма 
(ывӑниччен шӑнкӑртаттармасӑр ху кала- 

ҫас ҫӗре илме пултараймастӑн).
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