
15-нӗш ҫул тухать.
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1940 ҫул хаҫат ҫумӗнне тухать

ПӗтЬм образованнӑӑ тӗнчея чи малти ретӗнче г^ҫпулса 
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чун-чӗрери кӑмӑлӗпе хасепне илсе тарӑкан Росстяа курмӑ 
пурнӗ шрӗк ачасен ачисене тата вӗсен ачисене ӑмсӑнатпӑр»
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Юлашки-тӗлешкисем

1. Хулари хӑш пӗр картинӑсенчен пӗри
Тбттӗм урамри хӑлтӑр-халтӑр тротуар  тӑрӑх 

пӗр пӗчӗк офицер вӗтӗртетсе чупса пынӑ. Ӑна 
хирӗҫ тепӗр пысӑк офицер хашкаса лапӑстатнӑ. 
Хӗрсе кайнӑ моторлӑ машинӑсем пек вӗсем пӗр- 
не-пӗри мӗнпур вӑйран пырса ҫапӑннӑ та иккӗшӗ 
икӗ еннелле ҫӗкленсе ӳкнӗ.

— Карау-у-у-уллл1— качака таки пек ҫухӑрса 
янӑ пӗчӗк офицер.—Нападени-и-и!

— Кара-а-ау-у-уллл!—упа ами пек мӗкӗрсе янӑ пы- 
сӑк офицер.—Нападен-и-и!

Унтан, пӗчӗк офицерӗ, сӑра курки пек мӑкӑ- 
рӑлса тухнӑ ҫамкине хыпаланӑ май, самантлӑха 
чӗнмесӗр выртнӑ хыҫҫӑн кабӳрӗнчен револьвер 
кӑларнӑ та:

— Кам эсӗ?—тенӗ.—Мӗнле сволоч! Кала? Ком- 
мунист-и? Руки вверк! Карау-у-ул!..

— Карау-у-ул!—мӗкӗрнӗ лешӗ, сухапуҫ тимри 
иек хайрӑлса чалӑшнӑ янахне хыпаласа.—Эсӗ ху 
коммунист пулӗ-ха... Офицер ҫине нападени тӑ- 
ватӑн!.. Кай кунтан! Тар хӑвӑртрах! Перетӗп... 
Карау-у-ул!!!

Часах вӗсем пӗрне-пӗри палланӑ.
—  А ҫта каятӑн?— ыйтнӑ пӗчӗкки.
— Газоубежищене таратӑп,—тенӗ пысӑккн.— 

Курмастӑним, хулана тӗттӗмлетрӗҫ? Сывлӑшран 
нападени пулать пулӗ ӗнтӗ...

— Уншӑн мар ӑна,—ӗнентернӗ пӗчӗккн.—Ху- 
ларан тухса тарма приказ панӑ. Электростанцине 
ҫӗмӗрнӗ. Тата мӗн ҫӗмӗрсе хӑвармалли ҫинчен 
уйрӑм указ пулать. Ҫав указсене пӗлме васкатӑп 
эп. Атя площаде. Унта пӗлтереҫҫӗ. Митинг пулать.

Ҫар ҫыннисемпе тулнӑ площаде ҫитнӗ вӗ- 
сем. Хӗрлӗ Ҫар чаҫӗсем ҫывхарни ҫинчен, хуларан 
халех тухса тармалли ҫинчен, мӗн ӗлкӗрнӗ таран 
хулана ҫӗмӗрсе хӑвармалли ҫинчен, мирлӗ халӑ- 
ха та хӑйсемпе пӗрле илсе каймалли ҫинчен сӗ- 
лехе сирпӗтсех каланӑ оратор.

— Ӑҫталла каятпӑр?— ыйтнӑ салтаксенчен пӗри, 
хыҫалта тӑраканнн.

— Аҫталла? Паллах, хӗвеланӑҫ еннелле...
— Э-э-э... Эп пӗлмен те... Хӗвеланӑҫ еннелле 

эппин, ӗнеранчах хӗвелтухӑҫнелле теттӗрчч ӗ-те . .. 
Апла капут сирӗн „Великая Финляндия!*

— Мӗн калаҫатӑн, йытӑ! Арестовать! Ҫакӑнпа ми- 
тинг хупӑннӑ тесе шутлатӑп,— тенӗ оратор.

Салтаксем пӑлханнӑ. Митинг ҫӗнӗрен пуҫланнӑ.

И, Ялти хӑш пӗр картинӑсенчен пӗри
Старик кӑмака хыҫӗнче, никам курмалла мар 

ҫӗрте пӑшлатса выртнӑ. Пӳрте пӗр ҫын кӑпӑртатса 
кӗнӗ.. Вӗри мунчари пек хашӑлтатнӑ вӑл. Хыпа- 

'ланнӑ. Темӗнле пралуксем каркаланӑ. Ҫунатне 
амэнтнӑ текерлӗк кайӑк пек тӑвӑр саслӑн шӑхӑ-

Вӗсен хуҫи хыҫран хӗтӗрхнӗҫемӗн,
Вӗтӗ йышши шӑркаллӑ йытасем—- 
Мӗнпур Каяндер—Танн^р—Маннергеймӗ 
Ӳлесе ячӗҫ тӗттӗм кӗтесрен.
. .  . Хаяр тӑшман, хӳри айне вут хунӑн,'

• Тарма пуҫларӗ пуҫсЯр нӑйкӑшса...

Арк. Ӗҫхӗл.

ра-шӑхӑра юрланӑ. Пӳрте тепри кӗрсе тӑнӑ. —*
— Ну, хӑвӑртрах!—тенӗ вӑл кӗнӗ-кӗменех.
— Есть, ваше сиятельство!—тенӗ ӑна шӑхӑра- 

канни.
,С иятельство“ кӑштах, ирӗксӗррӗн тенӗ пек, 

кулса илнӗ. Кулса илнӗ те каланӑ:
— £ҫ аван пырать. Яла пӗр ҫурт та минӑлан- 

масӑр юлмарӗ. Леш, магазинне те... Тӗрлӗ та- 
варсем унта. Ӗҫме-ҫимесем. Яла ҫитсенех ҫавӑнта 
кӗпӗрленсе пыраҫҫӗ ӗнтӗ красноармеецсем. Пырса 
кӗччӗр... Ну, хатӗр-й санӑн?!— шӑртланса ахӑрнӑ 
вӑл.

— Хатӗр!
Ҫавӑнтах вӗсем чӳречерен тухса сикнӗ.;^Ял [|ен- 

нелле урӑх ҫавӑрӑнса пӑхмасӑр тарнӑ.
Старик еррипенӗн кӑна кӑмака хыҫӗнчен йӑра- 

ланса тухнӑ. Ӑшӑрханипе чӑм шыва ^ӳкнӗ вӑл. 
Шӑм-шак ҫӑмӑлланнӑн туйӑннӑ. Алӑк хӑлӑпӗнчен 
темӗнле пралук кӑкарӑнса тӑнине сӑнанӑ. Вӑл ун 
патне пыман. Тин ҫеҫ офицерсем сиксе аннӑ чӳре- 
черенех хӗсӗнкелесе тухнӑ та магазии патнелле 
утнӑ.

Яла часах хӗрлисем ҫнтсе кӗнӗ. Магазин умӗн- 
чи старик вӗсене алӑ ҫӗклесе саламланӑ.

— Тархасшӑн ҫывӑха ан килӗр! — асӑрхаттарнӑ 
вӑл.— Ҫак магазинри япаласене ан тӗртӗнӗр.Темӗс- 
скер тунӑ унта. Хӑрушӑ япала туса хӑварнӑ.

— Тавтапуҫ, ӑслӑ сӑмахусемшӗн,—тенӗ коман- 
дир. Ҫавӑнтах ӑна вӑл лайӑх йышши пирус кӑ- 
ларса тыттарнӑ. Красноармеецсем тӗрлӗрен ӗҫме- 
ҫиме сӗннӗ ӑна, ыйта-ыйта пӗлнӗ. Тӑван ывӑлӗсем 
пек калаҫнӑ.

— И-и-и!-тӗлӗннӗ старик.—Эсир капла мар тесе эп.
Красноармеецсене ,старик асӑрхануллӑн ергсе

ҫӳренӗ. Ҫурт хыҫҫӑн ҫурт минӑран тасалнӑ. Паҫӑр 
пытанса юлнӑ хресченсем урамра курӑнкалама 
пуҫланӑ. М ӗскӗнстарик пекех вӗсем, хӑйсен тӑш- 
манӗсене чӗререн ылханнӑ, ҫӑлӑнӑҫ кӳрекен Хӗрлӗ 
Ҫар паттӑрӗсене тав тунӑ. ||

III. Вӑрманти хӑш пӗр картинӑсенчен  
пӗри

Лапсӑркка йывӑҫ тӑрринче пӗр офицер—снай- 
пер юмах ярса ларнӑ:

— Москальсем калама ҫук хӗрхенӳсӗр ҫынсем 
вӗсем,— тенӗ вӑл, юнашар йывӑҫ ҫинче сӗнксе ла- 
ракан салтак ҫине пӑхса.— Ҫынна асаплантарса 
вӗлерме юратаҫҫӗ, х,ет. Манӑн асаттене те ҫапла, 
ҫаппа-ҫарамаслантарнӑ та вӑрмана йывӑҫ ҫумне 
ҫыхса хӑварнӑ. Ҫуллахи вӑхӑтра вӗт: шӑна-пӑ- 
ван, вӑрӑмтуна...

— Ка.м пулнӑ сан аслаҫу,—интересленнӗ сал- 
так.

— Питӗ ырӑ ҫын пулнӑ... Помещик,
— Вилнӗ и вара?



— Вилнӗ ҫав... Уя чухнех .мар та, кайран... 
Аван старик. Ватӑ пулсан та питӗ йӑрӑ ҫӳрет. 
Мана хӑнана чӗнсе янӑ,—хӑйӗн сӑ.мах пуҫламӗш- 
не манса, хушса хунӑ офицер.

— Апла иккен,—тенӗ салтак.—Ну-и хырӑм 
выҫрӗ! Ыйхӑ та килет. Пӑшал та перес килет. 
Час ҫитеҫҫӗ-ши вӗсем?

— Ҫитеҫҫӗ. Чшшш!—асӑрхаттарнӑ офицер.— 
Командирне, малта пыраканнине чи малтан персе 
пӑрахас пулать.

— П ӗлетӗп,—тенӗ салтак.
Танксем ҫӗр ҫӗмӗрсе иртнӗ. Акӑ, пехотӑ...
— Ну?—асӑрхаттарнӑ офицер. Хӑй те хатӗрлен- 

нӗ.

Крр-р-рӗссс! тутарнӑ салтак. Тӑрр-р-рӑсс1 пер- 
се аннӑ офицер. Ун хыҫҫӑнах салтак та сиксе ан- 
нӑ.

— Манӑн кайӑк ку!—тенӗ вӑл, офицер вилли 
ҫине кӑтартнӑ май, кулса тӑракан крас- 
ноармеецсем ҫине савӑнӑҫлӑн пӑхса.— Охотник 
ывӑлӗ эпӗ. Кунашкал кайӑксене персе антарма эп 
питӗ те  ӑста. Ку вӑрманта сахал мар вӗсем. Илӗр 
мана хӑвӑрпала. Сире эп кирлӗ ҫын пулӑп...

Вӑра вӑл Хӗрлӗ Ҫар паттӑрӗсемпе пӗрлех ма- 
лалла, хӑйсен халӑхне ҫӑтса яма хатӗрленнӗ ҫӗ- 
лен-калтасене тата вӗсен юлашки-тӗлешкисене 
ҫӗмӗрме мухтавлӑн утнӑ. ;

Ӑнӑҫуллӑ пултӑр унӑн ҫулӗ! Митта Петӗрӗ.

Капиталистсем вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче кашни снаряд 
хӑйсене мӗн чухлӗ тупӑш парасси таранчченех
шутласа хунӑ. (ХАҪАТСЕНЧЕН).

» * X < V»'

— Ҫыр, тата  тепӗр снаряд  килсе хаплатрӗ. Кун тупӑшӗпе эпир ҫӗнӗ ҫул каҫхине бал туса 
ирттерӗпӗр.

ЧУБАШСКАТ о
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Пурнӑҫ пурӑнма хушать
Этем мйҫе ҫулччен иурӑнма пултарать? Ҫӗр 

^ула ҫитме пултарать-и? 110 ҫула? 130 ҫула? 150 
ҫула? Юлашки цифрӑсене каланӑ чухне вара эпир, 
нимӗнле пуплев-сӑмах хушмасӑрах ой-йой-ой 
тетпӗр.

Пирӗн ялти колхозник Хумка Михалча та ку 
ыйтупа нумай интересленет. Халӗ 70 ҫулта вӑл. 
Унпа чӑк малтанхи хут паллашакан ҫынсем, унӑн 
шуралма пуҫламан сарӑ сухалне кура, вӑл чӑна- 
хах та 70 ҫултине ӗненесшӗн темар. „Ой-йой-ой, 
сар сухал, совӗҫе пӗлмесӗрех 20 ҫулне хушса ху- 
рать. Ватӑ ятне, хисеплӗ асатте ятне срок ҫитме- 
сӗрех илесшӗн пулас“, теҫҫӗ. Сӑн-пуҫ ҫамрӑкла 
курӑннн киревсӗр япала мар ӗнтӗ, ХумкаМ ихал- 
чӑ вара кӑмӑллӑн кулса ҫеҫ ответлет: „Ҫамрӑк- 
ланса пыратӑп пулас, тӑра киле ватӑлатӑп пулӗ, 
тата 10— 12 ҫултан масар ҫине хамах утатӑп“, 
тет.—Тен, ҫуран утиччен велосипедпа кайсӑн 
авантарах пулӗ,—теҫҫӗ ҫамрӑксем, старик .сӑмах- 
не шӳт еннелле пӑрса.

Лӑх-лӑх-лӑх кулать Хумка Михалчӑ, Пӗлет'вӑл: 
10 —12 ҫул тени сӑмах майӗпе ҫеҫ тухса каять.

Хумка Михалчӑ хӑйӗн кӗске мар ӗмӗрӗнче ун 
пек сроксене сахал мар лартса курнӑ, вӗсене 
пӑхсан унӑн халиччен сахалтан та виҫӗ хут вйлсе 
выртмалла пулнӑ.

40ҫул ытла ӗлӗкрех вӑл чухӑн ашшӗ килӗнчен, 
пӗр кашӑк илеймесӗрех, ҫамрӑк арӑмке ҫавӑтса 
тухнӑ та „ҫемье хуҫи“ ятне илнӗ. Кашкӑрла за- 
конлӑ саманара асаплӑха хирӗҫ кӗрепше мӗн чух- 
лӗ хӗн курнине хӑй те шутласа ҫитереймен вӑл, ан- 
чах пиҫӗ чӗреллӗ хресчен хунав юман пекех ҫи- 
рӗп тӑнӑ. Пӗкӗ пек авӑннӑ вӑл, хурланнӑ, нушана 
ылханнӑ, вара малтанхи хут: „Ҫын чухлӗ пуласчӗ 
те вара вилсен те ю рать“, тенӗ. Анчах вилессе 
те вилмен. ҫын чухлӗ те пулайман. Арӑмӗ вӗҫрен 
вӗҫе виҫӗ хӗр ҫуратса панӑ, ҫемье пиллӗк ҫынна 
ҫитнӗ, анчах пӗр ят ҫӗрӗпе ҫеҫ пурӑннӑ. „Эх, пӗр 
ывӑлӑм ҫеҫ пулинччӗ, вара вилсен те ю рать“, те- 
нӗ Хумка, йывӑррӑн сывласа. Чӑн та, патвар арӑ- 
мӗ виҫӗ ывӑл ҫуратса панӑ, анчах ял ҫӗрне тата 
20 ҫултан ҫеҫ валеҫмелле пулнӑ. Хумка тем пек 
авкаланнӑ, йышлӑ ҫемьене тӑрантарасси. вилӗм- 
рен виҫӗ хут асапрах пулнӑ. „Ҫак ывӑлсен ячӗпе 
ҫӗр илӗттӗм те, вара вилсен те ю рать“, тенӗ 
вӑл пӗрре, ҫемьипе шӗвӗ те ҫусӑр шӳрпе сыпса 
ларнӑ чухне.

Октябрь революцийӗ кӗрлесе каять, кашкӑрла 
законлӑ самана тӗпӗ-йӗрӗпех ишӗлсе анать, совет 
халӑхӗ, Ленинпа Сталин ертсе пынипе, ҫӗршыва 
тӑшмансенчен тасатса, ҫӗнӗ те телейлӗ пурнӑҫ 
тума тытӑнать. Хумка Михалчӑна нӗр харӑс са- 
кӑр ятшӑн ҫӗр касса панӑ. Кун хыҫҫӑн вӑл хӑйӗн 
сӑмахӗсем ҫине корректурӑллӑ тӳрлетӳсем хушса 
хума тытӑннӑ: „Ҫак ачасене ҫын ҫине кӑлариччен 
ӳстерсе ҫитерем те, вара вилсен те ю рать“ тенӗ. 
Анчах социализмла пурӑнӑҫ йӗрки Хумка Михал- 
чӑна кунтан та урӑхла' ҫулпа илсе кайнӑ.

Икӗ аслӑ хӗрӗ качча тухса, хӑйсен ачисене 
ӳстерме тытӑннӑ. Виҫӗ ывӑлӗ тата кӗҫӗн хӗрӗ, 
пӗрин хыҫҫӑн тепри, шкулсене вӗренме кайнӑ. 
Хумка Михалчӑпа арӑмне иккӗшне ҫеҫ киле юл- 
ма тивнӗ, Чӑн малтанах унӑн ывӑлӗсене уйӑрса 
кӑларас хуйхӑ пӗтнӗ, вӗсем кашниех хӑйсем

валли специальностьсем суйласа илнӗ те, халах 
хуҫалӑхӗн тӗрлӗ отраслисенче ӗҫлеме тытӑннӑ. 
Хӗрӗ меднцина техникуыне вӗренсе пӗтернӗ хыҫ- 
ҫӑн пӗр инженера качча тухса, унпа пӗрлех Ин- 
ҫет Хӗвелтухӑҫне ӗҫлеме кайнӑ.

10 ҫул каярах, ҫӗнӗ ҫул умӗн, Хумка Михалчӑ 
колхоза кӗнӗ, хӑйӗн 60 ҫул пурӑннӑ пурӑнӑҫ ҫул- 
не пӑрахса ҫӗне пурнӑҫ ҫулӗ ҫине тӑни ҫинчен 
ывӑлӗҫене ҫырса пӗлтернӗ. Ҫӗнӗ ҫул кунӗнче ӑна 
виҫӗ ывӑлӗнчен виҫӗ телеграммӑ тата укҫа ку- 
ҫарнӑ квитанцисем пырса панӑ. Ҫав ҫулхине вӑл 
ҫӗнӗ ҫул кунне праҫник туса ирттерме тытӑннӑ. 
Ывӑлӗсем ӑна мухтанӑ, ҫӗнӗ ҫул ячӗпе салам- 
ланӑ, нумай кунҫул суннӑ.

— Ну, старик,—тенӗ савӑнӑҫлӑ карчӑкӗ,— ывӑл- 
сем ҫын шутне тухрӗҫ вӗт, виҫҫӗн харӑс укҫа яма пуҫ- 
ларӗҫ, халӗ вилсен те юрать пулӗ, ӗлӗк хӑвах 
каланӑччӗ-ҫке?

— Ҫук, карчӑк, вилессине тепӗр срока хӑва- 
рар, унта, леш тӗнчере, туррӑн писӑрӗсем пи- 
рӗнсӗр те аптрамӗҫ-ха, кунта пирӗн ҫӗнӗ пурнӑҫ, 
колхоз тумалла, -тенӗ старик, ӑшшӑн кулса.

— Кая юлса пынӑшӑн ятламӗҫ-и-ха?—тесе 
хушса хурать карчӑкӗ.

— Кулаксене сехӗрлентерме пултарнӑскерсем 
турӑ писӑрӗсене те хӑратма пӗлӗпӗр-ха, —тет ста- 
рик куҫ хӗссе. *

Хумка Михалчӑ колхюз хурал^и пулса ӗҫлет. 
Колхозниксем каланӑ тӑрӑх, ун пек тӑрӑшакан 
ҫынсене тупма та хӗн. „Авӑн ҫапнӑ вӑхӑтра ты- 
рӑ куписем патне выльӑхсем мар, ҫерҫисем те 
питӗ чеен пытанса ҫеҫ пыраҫҫӗ", теҫҫӗ ун ҫин- 
чен. Кашни ҫӗнӗ ҫул кунӗнчех колхозра вечер 
пулса иртет, кашнпнчех чӑн малтан примерлӑ 
колхозникӑн, Хумка Михалчӑн ятне асӑнаҫҫӗ, 
нумай ҫулсем пурӑнма сунаҫҫӗ.

Кашни ҫӗнӗ ҫул кунӗсенчех Хумка Михалчӑ 
ывӑлӗсенчен е саламлӑ телеграммӑсем, е ҫыру- 
сем нлет. Виҫҫӗшӗ те хӑйсен хисеплӗ ашшӗ-амӑш- 
не нумай ҫулсе.м хушши пурӑнма сунаҫҫӗ.

Кӑҫалхи ҫул та Хумка Михалчӑпа карчӑкӗ 
ҫӗнӗ ҫул кунӗнче ывӑлӗсенчен саламлӑ ҫырусем 
илнӗ.

„Юратнӑ ӑтте -анне! Сире энир, 1940-мӗш ҫул 
пуҫланнӑ ятпа, ҫемьипех сывлӑх сунса, хамӑрӑн 
телейлӗ ҫӗршывра нумай та нумай ыр курса пу- 
рӑнма сӗнетпӗр“, тесе !| ҫырнӑ аслӑ ывӑлӗпе 
кинӗ Магнитогорск хулинчен.

„Хисеплӗ атте—анне! Ҫӗнӗ ҫул ячӗне сире хӗ- 
рӳллӗ салам яратпӑр, Сталйнла Конституци хӗ- 
велӗ айӗнче мӗн чухлӗ кӑмӑл килнӗ ҫавӑн чухлӗ 
пурӑнма сунатпӑр“, теҫҫӗ Архангельск хулинче 
ӗҫлекен ывӑлӗпе кинӗ.

„Тӑван а тте —анне! Ҫӗнӗ ҫул ячӗпе пиртен улӑп 
пек пысӑк салам йышӑнӑр. Колхозлӑ ялӑн пар- 
хатарлӑ пурнӑҫӗнче нумай та нумай ыр курса 
пурӑнма сунатпӑр“, тесе ҫырнӑ кӗҫӗн ывӑлӗпе 
кинӗ Минск хулинчен.

Хумка Михалчӑ ҫырусене тата темиҫе хут пӑх- 
са тухать, карчӑкӗ савӑннипе шывланнӑ куҫӗсене 
питшӑллн вӗҫӗпе шӑлса типӗтет.

— Пире, 70 ҫула ҫитнӗскерсене, миҫе ҫула ҫи- 
тиччен усрасшӑн-ши?—ҫемҫен сӑмах хушать кар- 
чӑкӗ.



— Сан. шутупа миҫе ҫул пурӑнмалла?—куҫ хбс- 
се ыйтать старик.

— Эсӗ ху шутупа миҫе ҫул пурӑнасшӑн?
— Хм,—тет Хумка Михалчӑ, — мбнле калас са- 

на, срок хума, значит, сӑлтав ҫук, нимӗн те ка- 
лаймӑн.

— Мӗнле сӑлтав ҫук, вплӗм вӑл сӑлтава кӗт- 
мест.

•— Эх, карчӑк, карчӑк,—тет Хумка Михалчӑ,— 
ҫирӗм-ҫирӗм пилӗк ҫул каярахри пурнӑҫа килсе 
парсан, мӗнле сӑлтавне лайӑх аса илӗттӗн эсӗ. 
Халӗ ҫитменнине курмастпӑр, выҫҫине пӗлмест- 
пӗр те мантӑмӑр-им? 70 ҫулта пулин те,"колхоз- 
ра ӗҫлетпӗр, хамӑр валли ытлашшипех тырӑ илет- 
пӗр,—ку пӗрре. Значит ӗҫлемелли правӑ та, ӗҫ 
те пур. Ватӑласран чӗрне хури чухлӗ те хӑрамал- 
ли ҫук, ӗҫлейми пулсан ,тосударство  пӑрахмасть, 
значит, мӗнле калас сана, ну, пирӗн Сталинла 
Конституци пур. Халӗ вилсе кайсан ҫара убыткӑ 
ҫеҫ тӑватпӑр. Иу, сӑмахран, паян иксӗмӗр те шӑнк- 
шанк йӑванса кайса вилер-ха. Мӗншӗн вилсе кай- 
нӑ тесе врачсене илсе килмелле, вӗсем хӑйсен

ӗҫӗнчен татЗлаҫҫӗ. Пире масар-ҫине пуштӑпа 
ӑсатмалла мар, шытарас пулать. Колхозниксен ӗҫ 
пӑрахсах шӑтӑк чавма каймалла, тупӑк тумалаа, 
ҫумалла. Ну хамӑр утса каяс ҫук, татах колхоз- 
никсене чӑрмантарас пулать. Сахалтан та ҫирӗм 
ӗҫкунӗ ҫухалма пултарать. Кунпа ҫеҫ те мар, 
ҫӗнб хуралҫӑ тупмалла. Халӗ эсӗ пушӑ ларакан 
ҫын туп-ха. А халӗ, нипуҫ, ӗҫлетпӗр те ӗҫлетпӗр, 
„харам пыр“ тенине илтмен, илтес те мар.

— Эккей, старик, мӗн калаҫать,—тет карчӑкӗ, 
вӑрттӑн кулса.— „Ачасем ӳссе ҫитсе ҫын пулсан, 
вилсен те юрать“ тенине .мантӑн-и?

— Акӑ ҫаксем мӗн?—тет Хумка Михалчӑ, ывӑ- 
лӗсен ҫырӑвӗсене тытса.—Вӗсем хӑйсемех пурӑн- 
ма хушаҫҫӗ, срок параканни пӗри те ҫук. Текех 
урӑх нимӗнле срок та хумастӑп, пушӑ мар, кол- 
хозра ӗҫлемелле. Леш, ӗлӗк каланӑ сӑмахсене 
пурне те пӑрахӑҫа кӑларма решени тӑватӑп.

Хӑй каланӑ сӑмахсене ҫирӗплетсе, Хумка Ми- 
халчӑ шуралма тытӑнман сарӑ сухалне икӗ айк- 
кинелле шӑлса илет.

Никита Волков.

Ӑ С А К е  Ч Ӗ
Куҫмана ахалех кутӑн темен пуль. Чӑннипех 

те кутӑн. Хӑш-пӗрисем ӑна чӑхӑ.мҫӑ Куҫма теҫҫӗ. 
Чӑн та, пӗрре кутӑнлансан ӑна хӳть те тем ту, 
вӑл хӑйӗннех тӑвать. Ман асатте ӑна: Куҫма вӑл 
ман леш турӑ лаша пекех кутӑн, тетчӗ. Вара 
^алама пуҫлать:

— Манӑн пӗрре чӑхӑмҫӑ лаша пурч'чӗ. Кӗлте 
урапи тиерӗм те килетӗп. Пӗрре кӑна пушӑпа 
хӑмсартӑм, ман лаша уй тункати пек хытса лар- 
чӗ. Ку, мӗн, вӑй ҫитменнипе туртмасть-ши, тесе 
ҫур лавне пушатрӑм. Ҫук, туртмасть. Татах пу- 
шатрӑм, татах туртмасть. Юлашкине, тен кунӑн 
кӗлтене курсан вӑйӗ пӗтсе лармасть-ши? тесе 
пӗтӗмӗшпе пушатрӑм. Ҫук, ҫавах. Хуть те те.м ту. 
Аппаланнӑ хыҫҫӑн тӑварса пӑрахрӑм. Ҫавах. Ман 
лаша япӑх скульптор тунӑ кӗлетке пек чармак- 
ланса тӑчӗ те хӑлхисене кӑна вылятать.

Кутӑнлансан Куҫма та ҫавах. Мӗнпе кӑна вӑрҫ- 
мастчӗ вӑл. Пӗрре утӑ капанӗ хывнӑ чух ҫилпе 
те вӑрҫрӗ. Вӗрет те  вӗрет ҫил. Куҫма тарӑхсах 
ҫитрӗ те вӑрӑм йывӑҫ сенке илсе ҫӳлелле сиксе 
ҫиле чикет тет: Вил, йил, чорт! Тепре тата утӑ 
ҫулнӑ чух ҫавапа ҫӑмӑра урлӑ-пирлӗ хыпкаланса 
ҫулчӗ: Эх шуйттан ҫӑмӑрӗ! Пӗрре юлми ҫулса 
тӑкӑп, чарӑнан-тӑк чарӑн!—кӑшкӑрать хӑй. Ҫапла 
кутӑн пнркиех вӑл ачисем ҫине те ҫавӑрӑнса пӑх- 
масгчӗ. ?унӑн яланхи сӑмахӗ: „Ача-пӑчан ӗҫӗ ҫав", 
мӗн пур вӗрентни ҫавӑччӗ Куҫман. Вара, хӑйӗн 
пӳртне мар, ҫӗр чӑмӑрӗ полюсӗсене ҫавӑрса ларт- 
сан та шарламастчӗ. Ачисем ҫинчен мӗн те пулин 
япӑх енчен каласан:

— Ҫук, эсир юри кураймасӑр калатӑр. Ача- 
пӑчан ӗҫӗ ҫав,—тетчӗ.

Ачасем ҫинчен жалоба пама кашни кун учреж- 
дение пынӑ пек пыратчӗҫ.

— Ҫирӗн Хветӗр пирӗн кушака вакка янӑ.
“  Сирӗн Ваҫлей пирӗн Мишукӑн пиншакӗнчен 

пӗр тӳмме юлми татса тӑкнӑ...
— Сирӗн Хветӗр манран мӑшкӑлларӗ...
— Сирӗн Хветӗр пирӗн ӗне мӑйракине ҫӑпса 

хуҫса пуҫ тури тӑвакана сутнӑ...
Кутӑн Куҫмана ним те мар. Вӑл хаҫата урлӑ

чӗрсе „качака ури“ чӗркет те:
— Ача-пӑчан ӗҫӗ ҫав. Ман ачасене тиркеме 

ҫук. „Отлично” вӗренеҫҫӗ, таҫтан та ҫаврӑнса 
тухӗҫ.

— Таҫтан ҫаврӑнса тухмӑлла пӗрре ҫеҫ, шкул- 
тан вӗренсе тухмасӑрах тухса кайрӗ,—терӗ та- 
рӑхнипе Марине инке.

Ҫав кунах кутӑн. Куҫма Хветӗр сумккинчен 
дчевникне кӑларса илчӗ те шкула вӗренекенсен 
ашшӗ-амӑшӗсен пухӑвне тухса кайрӗ.

Шкулта ҫӳҫӗсене сысна шӑрчӗ пек чӑнкӑ тӑрат- 
нӑскер вӗренӳ ҫинчен калать.

— Акӑ Куҫман ачине Хветӗре илӗр. Пит япӑх 
в^ренчӗ. Хулиган. Халӗ икӗ эрне ӗнтӗ шкултан 
пӗр ҫуллӑх кӑларса ятӑмӑр. Ашшӗ патне кай- 
са калаҫнӑ пулин те, ачине тӳрлетессишӗн ним 
те тумасть...

— Чим-ха, чим,— терӗ Куҫма,—-ман ачана кӑлар- 
са янӑ-и? Вӑл япӑх вӗренет-и?

— Ҫапла, икӗ эрне ӗнтӗ кӑларса яни.
— Мӗнле вӑл, акӑ дневникӗ, Ҫитменне ман пата 

никам та пыман вӗт.
— Эсӗ ун чух ман пата пыгӑн. Манӑн та ача 

Хветӗр Кузьмин,—терӗ пускил ҫынни.
; — Ӑпла вӑл мана еуйнӑ-ҫке. Хайӗн ашшӗ вы- 

рӑнне урӑх ҫын патне кӗртсе янӑ. Хветӗр хӑй, 
акӑ пирӗн кил, тесе кӑтартрӗ.

Паллӑ пулчӗ. Хветӗрӗн дневник иккӗ пулнӑ, 
пӗри ашшӗне кӑтартмалли, унта „отлично“ от- 
меткӑсем хӑй лартнӑ. Тепри—шкулти. Учитель- 
сене те ашшӗсене те суйнӑ иккен. Икӗ эрне 
хушши шкула каяп тесе тухса кайса Ӑнаткасси 
хыҫӗнче йӗлтӗрпе ярӑнса ҫӳренӗ.

Тарӑхрӗ Куҫма.
Ҫук, ку ача-пӑча ӗҫӗ мар! Паянтан эпӗ ӑна 

сӑнасах^тӑрӑп,—терӗ.
— Тин Куҫма ӑоа кӗчӗ. Ӑхаллӗн ача-пӑчан ӗҫӗ ҫав, 

тетчӗ,— терӗҫ кулкаласа пухура.
Кутӑн Куҫман анчах мар ун пек пулать. Тепӗр 

чух Иӑваш Йӑвансен те, Тӳлек Тихӑнсен те ҫа- 
вӑн пек пулать. ,

Н. Колюшкин.



Ч ӗ р е  кал лех  лӑпланчӗ
Мӗтрп ку учрежденине авланнӑ ҫулхине ӗҫле- 

ме кӗнӗ. Вӑл авланни икӗ ҫул тултарса виҫҫӗ.мӗшне 
куҫнӑ. Ҫак виҫӗ ҫул хушшинче Мӗтри, хӑйӗн пӗ- 
чӗкҫеҫҫӗ питлӗ-куҫлӑ, эреветлӗ-теветлӗ арӑмне 
юрас шутпа, пухусенче те ытлашшн калаҫман, 
машинисткӑсем йӑл! кулса калаҫма тытӑнсанах 
сӑмаха ответлӑ ӗҫ ҫине пӑрса яма тӑрӑшнӑ е сӑл- 
тав тупса хӑй ларакан сӗтел патне васканӑ. Уч- 
режденинчи арҫынсемпе хӗрарӑмсем „Мӗтрн лӑп- 
кӑ ҫын“, тесе сӑмаха пӗтерме юратнӑ, кил хуҫайк- 
кисем ҫынсен арӑмӗсем ҫине ӑшшӑн пӑхма юра- 
такан упӑшкисене вӑрҫпӑ чух: „Пӳтсӗр! Мӗнле
намӑс мар сана ҫав Мӗтрирен. Вӑл хӑн арӑмне 
ылтӑнтан та мала хурать, хӗвелтен те хӗрӳрех- 
хӗн юратать. Ав камран пример илмелле санӑн“,— 
тесе хӑтӑрма юратнӑ.

Пирӗн Мӗтри чӑн та чӑн лӑпкӑ та йӑваш упӑш- 
ка ӗнтӗ.

Ҫак лӑпкӑ чӗреллӗ служащи, заняти пӗтнӗ хыҫ- 
ҫӑн тумтирне тӑхӑнса киле каяс тенӗ чух, пӗрре 
хӗрелсе, тепре кӑвакарса кайрӗ. Хӑй ҫывӑхӗнче 
никам та ҫуккине курӑ, хыҫалтан пружинӑпа снк- 
тернӗ пек учрежденинчен вирхӗнсе тухрӗ. Ҫук, 
нусма тӑрӑх анмарӗ вӑл—чӗлӗм туртмалли пӳлӗ- 
ме кӗрсе питӗрӗнсе ларчӗ.

— Фу! Кам ҫырнӑ ку хута?—терӗ вӑл чӗтӗре- 
кен аллипе тытнӑ хут татки ҫине пӑхса.—Паллах, 
хӗрарӑм алли!

Лӑпкӑ Мӗтрин халиччен лӑпкӑ пурӑннӑ чӗри 
хумханса кайрӗ. Кӑкӑрӗнче тӑвӑрланса килнипе 
чӗркуҫҫи шӑнӑрӗсем ҫемҫелчӗҫ, ҫамки ҫине шул- 
тӑра тар сиксе тухрӗ. Вара тытӑнчӗ вӑл хӑй пат- 
не ҫыру ҫырса, вӑрттӑн кӗсйене чиксе хӑварнӑ 
хӗрарӑм кам пулма пултарни ҫннчен шухӑшлама. 
Шухӑшласан-шухӑшласан унӑн ӳт-пӗвӗ сӑрхӑлтат- 
са ҫӳҫенсе илчӗ, шывланнӑ куҫӗсем шурӑ хут 
татки ҫине ӑшшӑн пӑхса илчӗҫ:

— Ах, — терӗ вӑл,— кӑна машиннстка Ася ҫеҫ 
ҫырма пултарнӑ. Пӑх-ха, „ҫӗнҫул каҫхи бал-мас- 
карада манӑн хваттере пыр: хӑнасем пулаҫҫӗ, кир- 
лӗ мар ҫынсене ан систер. Маскарада упа тумне 
тӑхӑнса кӗр, эпӗ тллӗ пулатӑп", тенӗ вӗт. Ну, 
Ася мар-и-ха ӗнтӗ ҫак кайӑк?!.

Тӳсейменнипе вӑл шурӑ хут таткине чуптуса 
илчӗ. Чуптунӑ хыҫҫӑн аван пек те туйӑнчӗ, хӑйӗн- 
чен хӑй те вӑтанчӗ:—Арӑм та аван, Ася тата та 
авантарах.,,Ну, мӗн тӑвас манӑн?—ыйтрӗ хӑйӗн- 
чен хай Мӗтри. Ответне кӗтсе илеймесӗрех пӳ- 
лӗмрен тухса урам тӑрӑх сӑрт ҫинелле вӑрӑм 
утӑмсемпе туналарӗ. Халиччен лӑпкӑ пурӑннӑ 
чӗре мухтанчӗ, кӑмӑл ирӗк вырӑна Гуртрӗ...*

Ҫак кунтан пуҫласа вара Мӗтри бал-маскарада 
хатӗрленнӗ. Тир магазинӗнче упа тирне суйласа 
илнӗ, атӑ-пушмак магазинӗнче, упа ури евӗрлӗ 
пултӑр тесе, пысӑк атӑ туяннӑ. Заняти хыҫҫӑн 
йӗлтӗрпе хула хыҫне тухса никам кансӗрлемен 
ҫӗрте сассине упа пек кӑларма репетици тунӑ. 
Пӗр эрне хушши ҫапла аппалансан, унӑн сасси 
чӑнах та упа сасси евӗрлех мӗкӗрсе тухма пуҫ- 
ланӑ.

Отчет ҫырнӑ чух-и е юлташӗсемпе калаҫнӑ 
чух: -Мана Ася бал-маскарада чӗнчӗ, эсӗ ӑна пӗ- 

етӗн-и, ш ӗ в ^ ? —тесе темиҫе хутчен те кӑшт ҫеҫ

ҫавӑрса хуман вӑл. Ун пек чух хӑйӗнчен хӑй хӑ- 
раса шӑлӗсене «ҫыртнӑ, тутисене пӗр ҫӗре пӑчӑр- 
танӑ.

„Тепле персе ярӑн та сӑмаха, вара Асяна хӑрах 
куҫпа та кураймӑн“,—тӗнӗ вӑл.

Бал-маскарад пулас умӗн кунӗпех вӑл сехет 
йӗппи ҫине пӑхса ларнӑ. Тилмӗрсе пӑхать те—се- 
хет йӗппи вырӑнтан та хускалмасть пек. Хӑй се- 
хетне шанмасӑр ҫынсен сехетне пӑхса илет—ҫын- 
сен сехечӗсем те ку кунхине малалла шуман пек 
туйӑннӑ. Аптӑранипе арӑмӗнчен ыйтать:—Марфа, 
паян кӑнтӑр иртрӗ пулмалла?

— Иртме мар, ҫитмен те-ха,—тет арӑмӗ.
Вара, й-ывӑррӑн сывласа илет Мӗтри. Унӑн чӗри

снкет. Куҫ умӗнче—кӑмӑллӑ хӗрӗн сӑнӗ, унӑн ку- 
лам пек туса тӑракан ҫӳлти тути, юриех Мӗтри 
чӗрине ҫунтарма илемлӗн курӑнакан сӑмси. Ҫӳҫӗ! 
Ункӑн, ункӑн ҫавӑрӑнса тӑракан ҫӳҫӗ.

Арӑмӗ ҫине пӑхать т е —Мӗтрин кӑмӑлӗ йӑтра- 
нать, Ася ҫйнчен шухӑшлать т е —юрату ҫулӑмӗпе 
ҫунас кйлет. Эх, вӑхӑт, хӗрхенместӗн-ҫке эсӗ Мӗт- 
рия?

Ҫитмӗл ҫичӗ хут тарласа кӗтсе илнӗ вӑхӑт ҫит- 
рӗ. Мӗтри упа тирӗпе аттине меллесе ҫыхрӗ те 
Канаш урамӗпе тӑвалла утрӗ. Ҫул тӑршшӗпех 
вӑл пӳлӗме кӗрсен Асяна мӗнле сӑмах каламал- 
лине шутласа пычӗ. Пӗр предложени тупать—ки- 
лӗшмест, тепре тупать—вӑл та килӗшмест.

— Фу!—сывласа ячӗ вӑл,--ахаль чух сӑмах кӗ- 
тӗвӗпех, халӗ пӗри те пуҫа килмест. Хӑ, хытнӑ 
чӗлхене кам юраттӑр!

Ҫапла мӑкӑртата-мӑкӑртата утса хӑй ӑҫта ҫнт- 
се кӗнине те сисмерӗ вӑл. Тен татах малалла ка- 
ятчӗ пулӗ те, такӑнса ӳкни пулӑшрӗ.

Ларать Мӗтри канав- хӗрринче, ӳксе ыраттарнӑ 
ҫамкине хыпашлать, сайра-хутран ахлатса илет. 
Юр ҫинче ларакан Мӗтри хӑлхине ҫывӑхри пӳрт- 
ре юрлани илтӗнет, ав тата клуб чӳречинчен б,ал- 
маскарада пухӑннӑ ҫынсен маскисем курӑнаҫҫӗ. 
Вара Мӗтри текех ларас темерӗ: упа тирӗпе лайӑх- 
рах пӗркенчӗ те сиккипех чуптарчӗ.

Акӑ .ӗнтӗ Мӗтри чӗрине ҫунтаракан хваттер. 
Акӑ тинех ӗнтӗ Мӗтрие эрне хушнш юрату ҫатми 
ҫинче ӑшалантарнӑ хӗр куҫ умне килсе тухать! 
Ерипен, пӗр айӑккинчен тепӗр айӑккине тайкалан- 
са, хваттере кӗчӗ. Вара тилӗ тирӗпе пӗркеннӗ 
Асяпа чӑм шыва ӳкиччен ташларӗ Мӗтрн. Ташла- 
нӑҫем чун хавалӗпе пӑшӑлтатса пырать:

—Асечка! Эпӗ сана хам арӑмран та ытларах 
юрататӑп.

Ася тилӗ тирне сирсе пӑрахрӗ те... Мӗтрин 
арӑмӗ пулса тӑчӗ.

— Асяна-и?—терӗ]вӑл йӳҫеккӗн кулса ярса. Ман- 
ран та хытӑрах юрататни? Айван! Ӑра вӑл ҫырӑва 
эпӗ ҫырнӑ вӗт. Эсӗ мана халӗ те хутла пӗлмест 
тетӗн пуль. Иртнӗ уйӑхрах хутла пӗлменнисен 
каҫхи шкулне пӗтернине мантӑни мӗн?

— А Ася?..—аран ҫеҫ сӑмахне хӗссе кӑларчӗ 
Мӗтри.

— Ася вӑн лешӗ, летчикла тумланни. Вӑл кӗ- 
ҫӗр качча каять.

Тӗлӗнсе кайнӑ Мӗтри тарӑхнипе пӗтӗм вӑйне 
пухса упа сассипе мӗкӗрсе ячӗ. Вара унӑн хум- 
ханнӑ чӗри лӑпланнӑнах туйӑнчӗ. И. Кашлинке.



а р к т и к Ар и  т ӗ л п у л у
В. Брискинпа В. Шомичев ӳкерчӗкӗ. 
Сӑвви В. Бараовӑн,

Ҫӗнӗ ҫулта хирӗҫ пулнӑ майӑн, 

Ҫӗклер, тусӑм, бокал, савӑнар. 

Антив ӳсчӗр геройсем нумайӑн, 

Пирӗн ӗмӗт пултӑр ҫав кӑна.

Ҫӗклер, тусӑм, чаплӑ геройсемшӗн, 

Хамӑр аслӑ ҫулпуҫшӑн ҫӗклер. 

Ҫӗклер хамӑр ҫывӑх тӑвансемшӗн, 

Пӗтӗм аслӑ халӑхшӑн ҫӗклер!



К У Л А С  К И Л Е Т
„Динамо" колхозӑн улмуҫҫи 

садбнче
(Пукӑртан ялӗ, Канаш р.)

Касрӑм, касрӑм пӗреке,
Турӑм лартрӑм шурӑ пӳрт.
Ҫич чӳрече кастартӑм,—
Пӗри тухрӗ хӑйпӑнса.
Хӑйпӑк витӗр пӑхрӑм та:
Пирӗн колхоз садӗнче 

' Качакасем сиккелеҫ,
Пӗлтӗр лартнӑ йӑвӑҫсен 
Хупписене шӗкӗлчеҫ.

Т. Иванов—Таҫук.

Анат Ачак колхозӗнче
(Совет районӗ)

Мим-мнм Микиха,
Микитанӑн шӑприне 
Йыт ҫӗклесе кайнӑ, тет.
Пирӗн колхоз улӑмне
Уйри итем ҫинченех
Выльӑх ҫисе кайнӑ, тет. '

Я. Васильев.

Суйлав хыҫҫӑн вырӑнтан 
тухнисен юрри

Ши карӑм, пи карӑм,
Ҫӳле карӑм—пуҫлӑх пултӑм,
Наказсене йӑлтӑх мантӑм,
Суйлав хыҫҫӑн—персе антӑм.

Ю нашар пӳлӗме
— Ай-ай пирӗн Иванов бюрократланса кайнӑ. 

Ун патне 1939 ҫулта декабрӗн 31-мӗшӗнче отно- 
шени ятӑм. Паян 1940 ҫулхи январӗнЗ-мӗш кунӗ. 
Ответне памарӗ.

—- Отношенийӗ ҫитеймен пулӗ.
— Мӗнле ҫитеймен вара. Инҫе мар вӗт, юнашар 

пӳлӗмрех.

Чее ашшӗ
Ҫӗнӗ ҫул умӗн елка ӗрешлемелли япаласем 

сутнӑ ҫӗрте черет пурччӗ. Пурте хӑйсен ачисене 
савӑнтарма „теттесем“ илсе тавӑрӑнасшӑн. Кӗске 
ҫын, пӗчӗк чемодан йӑтнӑскер, ыттисене сирсех 
мала тухасшӑн тӗрмӗшет.

— Граждансем!—терӗ вӑл черетрисене.—Ярӑр- 
ха мана! Монтер эпӗ, Электричество счетчикне 
тӗрӗслесе тухам.

— Ыран килӗн.
— Ырана хӑварма юрамасть.
Граждӑнсем ӑна ҫул параҫҫӗ. Мала тухса тӑрсан 

хайхи ҫын 10 штук шариксем туянать те каялла 
ҫавӑрӑнса тӑрса, черетри ҫынсене:

— Эпӗ монтер мар,--тет.

Апатланакансем ыйтнӑран
— Сирӗн столовӑйӗн варринче нлемлӗ пальма 

йывӑҫҫи сарӑлса ӳсетчӗ. Халь ӑҫта вӑл?
— Кӑларса, пӑрахрӑмӑр. Апат ҫиме ҫӳрекенсем 

унтан тусан вӗҫет тесе вӑрҫатчӗҫ.
— Сӗтел ҫи.ттисем ӑҫта?
— Ӑна та апатланакансем сӳсе пӑрахтарчӗҫ: пнн- 

жак ҫаннисене вараласа ярать, тетчӗҫ.

Асран тухмасть
Уйкгс ялсоветӗпчн (Етӗрне р.) ву- 

лав ҫуртӗнче ҫамрӑксем картла ҫапаҫ- 
ҫӗ. Васильев счетовод картузне вы- 
ляса япӑ.

(Н. Лукин).

Васильев счетовод, вулав ҫуртӗнчен картла вы- 
ляса таврӑннӑ хыҫҫӑн ҫывӑрманскер, паян ӗҫе 
миҫе ҫын кайнине шутласа лараты— ...пиллӗк, улт- 
тӑ, ҫиччӗ, саккӑр... тӑххӑрӑн, вуинӑн... (шухӑшӗ- 
сем сапаланса кайнипе)... валет... дама, король, 
туз...

Тӗлӗкре
Хутма вутӑ плме маннӑ управдо.м тӗлӗк курса 

выртать. Ана такам вӑратать пек:
— Управдом! Иван Петрович! Хӑвӑртрах пуҫта- 

рӑнса тух! Пирӗн айри этаж ҫуна пуҫланӑ.
— Ҫунать? Апла пулсан кӑштах ӑшӑнса выр- 

тас-ха... Шӑнса кайнӑччӗ,—тет тӗлӗкӗнче.

Докладсемпе 
калаҫусем пирки

Кӗнекесем туянма уйӑрса панӑ укҫа- 
тенкӗрен' чылай районсенче 50 про- 
дент та усӑ курайман. (Хаҫатсенчен.)

— Библиотекарь.юлташ, иртнӗ ҫулта эсӗ мӗнле 
темӑпа калаҫусем ытларах туса ирттернӗ?

— Кӗнеке усӑлли ҫинчен.
— Камсем хушшинче? Колхозниксем хушшин- 

че-и?
— Мар. Ялсовет председателӗпе унӑн замести- 

телӗ хушшинче.

Меншӗн?
Нумаях пулмасть „Капкӑн“ редакцине Нарком- 

здравран телефонпа шӑнкӑртаттарчӗҫ.
— „Чӑваш Коммунӗн“ ҫав-ҫав номерне пӑхса 

параймӑр-ши?—теҫҫӗ.
— Ара, зсир хӑвӑр ҫырӑнса илместӗр-и мӗн?— 

терӗмӗр эпир.
— Ҫук,—теҫҫӗ.—Эпир чӑвашлисене ҫырӑнмаст- 

пӑр,—-теҫҫӗ.
— Мӗншӗн?— терӗмӗр эпир.
Телефон трубки шӑнкӑрт тутарчӗ те урӑх ни> 

мӗнле сас-хура та илтӗнмерӗ. Мӗнщӗн?
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М А Р Т Ы Н
Мӗн пулчӗ ку 'Мартына? Мӗншӗн начар 

выля пуҫларӗ вӑл? Сцена ҫине тухать те шухӑ- 
ша кайнӑ пек е зрительсем хушшинче такама шыра- 
нӑ пек хытса кайсах пӑхса тӑрать. Аптранӑ енне ре- 
жиссер сцена хыҫӗнче ӑна чышкӑ та кӑтартса пӑхрӗ, 
пӗр унпа ҫеҫ темиҫе кун хушши аппаланса ирт- 
терчӗ—ҫук, пулӑшмасть. Пирӗн Мартын ҫав ҫа- 
вах юпа пек хытса тӑрать. Юлашкинчен сценӑ 
хыҫне пытанса тӑрса Мартын ӑҫталла пӑхнине сӑ- 
нама тытӑнтӑмӑр. Хӑрушши нимех те ҫук темелле: 
малти ретре, вӑл пӑ-хакан ҫӗрте, унчченхи пекех 
пӗр хӗрлӗ калпак тӑхӑннӑ ҫамрӑк хӗрачапа карчӑк 
тата темиҫе йӗкӗт ларать.

— Мӗн пулнӑ сана? — терӗмӗр ҫакӑнтан пӗр- 
ре. — Мӗншӗн эсӗ тӑм кӗлетке пек хытса тӑра- 
тӑн?

—■ Пӗлместӗп, — тет Мартын тӗтре карса илнӗ 
пек шывлаяарах тӑракан куҫӗсене пирӗн урлӑ за- 
лӑналла тӗллесе.

— Ара, унччен аван выляттӑнччӗ-ҫке эсӗ?
Мартын хӗрелсе каять те гримсене тасатма тӗ-

кӗр еннелле ҫаврӑнса тӑрать. Куртӑр-и? Ну мӗн 
тӑвас-ха ҫак айванпа? Эсӗ унпа йӗркеллӗ калаҫас- 
шӑн, а вӑл пур— сана ҫурӑ.мне кӑтартса тӑрать.

Тӗрӗссипе каласан, вӑл аван ҫеҫ те мар, питӗ 
лайӑх вылятьчӗ. Хӑй пирӗн театра килнн нумаях 
пулмасть пулин те, кӗске вӑхӑтрах Ухтеркке,Фи- 
гаро, Хлестаков ролӗсене чылай пысӑк маҫтӑр- 
лӑхпа выляса пачӗ. Алӑ ҫупнипе пӗтӗм театр кис- 
ренсе тӑратчӗ.

Ак халӗ те, ҫӗнӗ ҫул-ячӗпе организациленӗ гаст- 
рольте 'Ге, унӑн „Вишня садӗнчи"* „Ҫирӗм икӗ 
инкеке" — Епиходова вылямала. Мӗн тӑвас вӑл 
ялти сценӑсем ҫинче те пӗр вырӑна пӑхса хыт- 
са кайса тӑра пуҫласан? Театр- ятне ҫӗртет вӗт 
вара?! Улӑштарас тес— вӑл роле вылямалли урӑх 
ҫынни ҫук (Б. Алексеев чирлӗччӗ ун чухне).

„Атя, мӗн пулать те мӗн килет бнтӗ“, терӗмӗр 
те эпир гастроле тухса кайрӑмӑр. Ара, халь тин 
кирек мӗнле пӑшӑрхансан та ӗҫе пулӑшаяс ҫук 
вӗт.

*Вакун майӗпен силленсе шӑлтӑртатса пырать. 
Актерсенчен чылайӗшӗ выртнӑ, хӑшпӗрисем 
рольсем вӗренеҫҫӗ. Хӗрарӑмсем вырнаҫнӑ енчен 
духи шӑрши ҫапать. Чи ҫӳлти полкӑ ҫинче ре- 
жиссерпа Хӗлӗп-Фирс шахмӑтла выляҫҫӗ. Пӗр 
Мартын—Епиходов ҫеҫ вагон чӳречи умне пырса 
таяннӑ та, шухӑша кайса ҫил шӑхӑряине птлесе 
пырать.

—- Пӑх-ха эсӗ ун ҫнне, — ҫара янаххине полка 
хӗрринчен кӑтартса режиссера айккинчен тӗкет 
Хӗлӗп-Фирс. — Сӑнӗ-пуҫӗ чисти философӑяни пек 
вӗт. Ҫавӑ „Ҫирӗм икӗ инкеке“ вылять-и? Емӗрне 
те пулман! Каларӗ тейӗн ак кайран. Хӑй вӑл 
„Ҫирӗм икӗ иикек“, театршӑн... Курӑн ак намӑс 
кӑтартать пире.

— Хамӑн та чунӑм ҫук, тет режиссер Хӗлӗ- 
пӗн темиҫе пешкине аяккӑлла илсе хурса.

Сӑ.чах А. П. Чеховӑн „Вишня сачӗ“ ятлӑ комедийӗ 
ҫинчен пырать. „Ҫирӗм икӗ инкек“ — комедирн Епиходов 
хуша.матлЯ квнторщикӑн тӑрЗхласа чӗнекен ячӗ.
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Шӑп ҫав вӑхӑтра алӑк уҫӑлать те вагона леш 
театрти пек хӗрлӗ калпак тӑхӑннӑ ҫамрӑк хӗр 
кӗрсе тӑрать. Полка хӗрринчен пуҫӗсене усса тӑ- 
ракан режиссерпа Хӗлӗп Мартын хӑмачӑ пек хӗ- 
релсе кайнине кураҫҫӗ. Хӗрача вутӑш евӗр илӗр- 
тӳллӗн кулкаласа ӑна алӑ парать.

--г Ну, мӗнле? — тет Мартын темшӗн сасартӑк 
хыпӑнса ӳксе. — Шутлӑса кӑлӑртӑн-и? Мая ки- 
лет-и?

— Пулчӗ, — кӗскен ҫеҫ тавӑр^ать хӗрлӗ калпак- 
лӑ в у т ӑ ш .— Тупрӑм шутласа. Йышӑнчӗҫ. Упакас- 
сине ҫнтсен хӑвӑра та кӑтартӑп...
• — Мартын — „Ҫирӗм икӗ инкек“ хӗре ыгаласа 

чуптуса илет. Унӑн сасси кӗтмен ҫӗртенех ҫав 
тӗрлӗ ҫепӗҫҫӗн те чунӑ тивмелле янӑрама тытӑ- 
нӑть.

— Кӑвакарчӑнӑм, чӗкеҫӗм, — тет вӑл хӗре пӗр 
вӗҫӗмсӗр ҫупӑрлама тытӑнса. — Мӗн чухлӗ асап- 
ланмарӑм пуль эпӗ саншӑн, мӗн чухлӗ ырлӑх-сыв- 
лӑх, мӗнчухлӗ вӑй-хал сунмарӑм пуль сӑна. Ыйӑха 
ҫухатрӑ.м, рольсене вылями пултӑм... Пӗррехинче 
килмест пулӗ тесе те шнкленме тытӑкнӑччӗ.

— Ухмантей, — тет хӗр Мартына алӑк енелле 
ҫавӑтса. — Эпӗ сан хыҫҫӑн таҫта кайма та...

Вӗсем тухса ' кайсан режиссерпа Хӗлӗп-Фирс 
тӗлӗннипе пайтахчен пӗр-пӗрин ҫине пӑхса пуҫӗ- 
сене силлесе лараҫҫӗ. Юлашкинчен режиссер шан- 
чӑксӑррӑн ахлатса илсе куҫӗсене хупать.

— Да, — тет вӑл трагедиллӗ сасӑпа.—Тинех пӗт- 
рӗмӗр иккен, Хӗлӗп тусӑ.м. Пирӗн „Ҫирӗм икӗ 
инкек“ юратса пӑрахнӑ...

Хӗлӗп аллине ҫеҫ сулӑть.
*

Тепӗр кун каҫхине Упакасси клубне ҫапса хӗс- 
нӗ пек халӑх тулса ларчӗ. Мартын—„Ҫирӗм икӗ 
инкек“ пурпӗрех фиаекб (провал) тӑвасса пӗлсе, 
артистсем ,,Вишня садне“ питӗ те  сивлеккӗн вы- 
лямӑ тытӑнчӗҫ. Лопахинпа Дуняшӑн кӗске кала- 
ҫӑвех тем вӑрӑммӗш чӑсӑлнӑ пек туйӑнчӗ. Ҫит- 
меннине иккӗшӗ те хӑйсем пӗрмаях урайнелле 
пӑхса тӑраҫҫӗ.

Курма пынӑ ҫынсем чарӑннӑ калаҫусене тепӗр 
хут тапратма, ӳсӗркелеме тытӑннӑччӗ ҫеҫ, сцена 
ҫине Мартын-Епиходов — ,,Ҫирӗм икӗ инкек“ че- 
чек ҫыххи йӑтса тухрӗ. Унӑн нк-виҫ сӑмахех зӑ- 
лӑри пӗтӗм картинӑна улӑштарса хучӗ. Курса ла- 
ракансем сасартӑк шӑплансӑ сцена ҫинелле тин- 
керчӗҫ. Унтан алӑ ҫупнисем, ахӑлтатса кулнисем 
илтӗяе пуҫларӗҫ. Мартын пӗтӗм чунтан хавхаланса 
вылянипе ытти актерсен вӑййи те сисӗнмеллӗх 
ӑнӑҫса кайрӗ... ■

Пьеса пӗтсен курма пынӑ ҫынсем тахҫанччен 
алӑ ҫупрӗҫ, актерсене сцена ҫине темиҫе хут чӗ- 
не-чӗне к^ларчӗҫ.

— ТӗлӗгЛ^елле! — терӗ мунчари пек тарланӑ ре- 
жиссер Хӗлӗп хыҫҫӑн клубран сиксе тухса.— 
Пьеса кунашкал ӑнӑҫлӑ кайнине чылайранпа кур- 
манччӗ. Мӗн пулчӗ пирӗн „Ҫирӗм икӗ инкеке", 
э? Кам улӑштарса карӗ ӑна?

— Хуллентерех! — режиссера • савӑнӑҫ.лӑн асӑр- 
хаттӑрчӗ Хӗлӗп. — Куратни?

Вӗсен ҫывӑхӗнченех Мартынпа хӗрлӗ калпак- 
лӑ хӗр шӑппӑн калаҫса иртсе карӗҫ.



— А - а , — тӗрӗ рӗЖиссер. — Акӑ мӗнрӗ йккен 
постановкӑн кӗтмен ҫӗртен пулнӑ ӑнӑҫӑвӗ. Пирӗн 
Мартын юрату савӑнӑҫне туйса илнӗ.

— Вӑл ҫеҫ те мар, — терӗ Хӗлӗп. — „Ҫирӗм икӗ 
инкек“ ҫав хӗре вилес пек юратса иӑрахнӑ пулнӑ. 
Лешӗ, Промакадеминче вӗренекенскер, темӗскер 
шухӑшласа кӑларма тытӑннӑ пулнӑ та, ӗҫленӗ вӑ- 
хӑтра пирӗн „Инкек“ ҫине ҫаврӑнса та пӑхасшӑн 
пулман. Халӗ нзобретенине Мускавра ырланӑ тет

пулас... Мартынӑн пӗр тӑруках йкӗ саванӑс ӗнтӗ  
паян... '

— Мӗнле иккӗ?
— Пӗрре изобретени, теире -  хӗрӗ. Ыран ҫы- 

рӑнма шутлатпӑр, тет. Каҫпа клубра доклад тата 
опытсем пулаҫҫӗ, ҫӗнӗ изобретени пирки... Да, 
халь ӗнтӗ Мартына кирек мӗнле роль п а р — юра- 
ту савӑнӑҫӗпе шӑратса ҫеҫ кӑларать.

Ф. Уяр.

КӖСКЕ КПЛЯВСЕМ
Мӗне пӗлтерет

Пӗрре эпӗ Карл Маркс урамӗпе пынӑ чух ха- 
мӑр ял ҫыннине—Каҫӑр Куҫмана тӗлпултӑм. Ик- 
сӗмӗр те питӗ хӗпӗртерӗмӗр. Савӑнӑҫлӑн калаҫса 
анаталла утатпӑр.

— Ялти лару-тӑру мӗнле?
— Нимӗнлех те м а р , - т е т  Каҫӑр Куҫма, шӳт 

тума юратаканскер. -Ларнӑ ҫӗрти—лапарах, тӑнӑ 
ҫӗрти— ^гӗмерех.

Ҫапла шӑкӑлтатса калаҫса пыраттӑмӑр, сасар- 
тӑк Каҫӑр Куҫма пӑшалпа персе ӳкернӗ пек ҫӗре 
персе анчӗ. Ҫынсем кулса ячӗҫ. Эпӗхыпӑнса ӳксе 
Куҫмана ҫӗклесе тӑратма пуҫларӑм. Куҫма хӑрах 
ури ҫине аран-аран пускаласа утма тытӑнчӗ.

— Ҫунашкапа ҫапса ӳкерчӗҫ,—терӗ вӑл ук- 
сахласа, — Ҫунашкапа ярӑннӑ чух ачӑсем 
хыҫалтан пырса ҫапӑнчӗҫ.

Малӑлла утатпӑр, Пирӗн куҫ умӗнчех пӗр ватӑ 
карчӑкӑ ҫунӑшкапа пырса ҫапӑнса аялалла вӗҫ- 
терсе анса кӑрӗҫ. Унччен те пулмарӗ, мана пыр- 
са тӑрӑнчӗҫ. Ӑнчах эпӗ ӳкмерӗм, ҫунашки ҫине 
йӑванса урапа ҫурт кӗтессинчен тӗрелентӗм.

— Ку мӗне пӗлтерет?—терӗм эпӗ ачана.
— Ҫакӑ^и?—терӗ ача хӑю ллӑн .-Ҫ ӑкӑ  вӑл ача- 

ҫем ҫунашкапа ярӑнасшӑннине, пушӑ вӑхӑта 
усӑллӑ ирттересшӗннине, анчах хула Совечӗ 
ачисен кануне ним вырӑнне те хумасӑр пире вал- 
ли каток туса пӑманнине пӗлтерет.

Чӑнах та ҫапла мар-шп ку?
Авӑ, мӗн чухлӗ ӑча ярӑнать тӳрӗ урамра. Ҫу- 

нашкаллисем те, конькиллисем те пур унта. Урам 
хушшине, тротуарсене яп яка кӑток туса хураҫ- 
ҫӗ вӗсем. Ярӑнаҫҫӗ, юрлаҫҫӗ ачасем.

Юрӑ инҫе, инҫе кӑйса ил^ӗнет. Анчах тӑ Шу- 
пашкӑр хула Советне илтӗнеймест пулас.

Е. Шумилов.

„Ну пирӗн патри пекех...“
Иртнӗ кану кунӗ манӑн пӗр яка тумланнӑ ста- 

рикпе виҫ-тӑватӑ ҫӗрте те, тӗлпулма тӳр килчӗ.
Ирхине пасара пытӑм. Купӑста сутнӑ ҫӗрте тем 

сӑлтавпа карчӑксем ятлаҫма тытӑннӑ. Пӗрне-пӗри 
кӳрентермелли сӑмахсем каласах ятлаҫаҫҫӗ ҫак- 
сем.

— Ку пирӗн патри пекех,— терӗ хайхискер 
ман ҫумра тӑракан яка тумтирлӗ старик. — Пи- 
рӗн те рольсем валеҫнӗ чухне ҫапла харкашаҫҫӗ. 
Хӑшпӗр чухне ҫапӑҫу патнех пырса тухать...

Эпӗ нимӗн те чӗнмерӗм.
Почта умӗнче икӗ хӗрарӑм сывлӑшӗсене 

раймасӑр калаҫса тӑраҫҫӗ. Кашни минутрах 
лӗп Хветӑрччӑ арӑмӗ ҫапла, т е т “, „Йӑванӑн

сем качча каяймаҫҫӗ, тет“, „Петӗрпе Марье уйрӑ- 
ласшӑн, тет“ евӗрлӗ сӑмахсем сирпӗнсе тӑраҫҫӗ. 
Вӗҫӗмсӗрех „тет“.

— Ку пирӗн патри пекех, — терӗ каллех таҫтан 
ман ҫумма ҫитсе тӑнӑ старик.— Пирӗн хӗрарӑм- 
сем хушшинче те час-часах ҫавнашкал калаҫусене 
илтме пулать. Пӗрне-пӗри кӑшлама юратаҫҫӗ.

Эпӗ татах нимӗскер те чӗнмерӗм. \
Ҫӳресен-ҫӳресен Автогужтрест столовӑйне ҫитсе 

кӗтӗмӗр. Пӗрремӗш блюдо, яланхи пекех, макарон 
шӳрпи пырса пачӗҫ.

— Ку пирӗн патри пекех, — терӗ старик апата 
пикенсе. — Пирӗн те вара пӗр япалана лартма 
тытӑнчӗҫ тӗк—вӗҫӗмсӗрех ҫавна лартаҫҫӗ...

Эпӗ текех тӳссе лараймарӑм.
— Мӗн сирӗн патри пек? — терӗм эпӗ старик 

еннелле ҫаврӑнса.— Ӑҫтан эсир? Тата хӑвӑр кам?
— Эпӗ Чӑвашсен Академи театрӗн Чӑваш труп- 

пи ҫинчен кӑлаҫатӑп, — терӗ старик мана хи- 
рӗҫ. — Ара, пӗлтӗрех „Утне ҫитмен туртине“ ларт- 
ма тытӑннӑ та, халӗ те пулин ҫавнах лартаҫҫӗ. 
Пьесине хурламастӑп эпӗ. Паҫӑр каланисем те  тӗ- 
рӗсех... Хам эпӗ сцена ҫинче ӗҫлекен рабочи...

Ф. Гримасов.

М. Отаров ӳкэрчӗкӗ. Шото-клише ТАСС.

Финляндия военщинине 
шать“ .

Англия ҫапла ,,пулӑ-

и



Ултавлӑ хушаматсем
1нт, ӗлӗк иуп пулнӑскер, ҫӳҫне шакла касса 

янӑскер, пуҫне нерре сулахӑй еннелле, тепре 
сылтӑм еннелле пӑркаласа таврана пӑхса, тем- 
скер шыранӑ пек, утса пырать. Тепӗр чухне та- 
та, усӑнса аннӑ пуҫне сасартӑк як йӑтса пӗлӗ- 
телле пӑхса нлет. Вӑл яла пырса кӗнӗ ҫӗре хӗ- 
вел те анса ларчӗ.

— Да, каҫ пулчӗ,— шухӑшлать хӑй ӑшӗнче Тит. 
— Хваттер тупас пулать, хырӑм та самаях выҫнӑ. 
Анчах мӗнле хваттер, кам патне кайса выртас, 
палланӑ ҫынсем ҫук вӗт ку ялта .манӑн,—шухӑш- 
лать Тит. Унтан татах, унӑн чн кирли ҫинчен 
шухӑшламалли пурччӗ, анчах хапхана кӗриклет- 
се хупсан, карта хушӑкӗсем виттӗр йытӑсем хӑр- 
латса сырӑнса илни пуҫри шухӑша ӑрпаштарса 
ячӗҫ. Аран хӑмсаркаласа йытӑсенчен уйрӑлса иртсе 
кайрӗ. Унтан чи кирлӗ шухӑшне тавҫӑрса илчӗ.

—■ Хваттере хам пек шухӑшлакан ҫын патне 
кӗрсе выртсан, хӗллехи вӑрӑм ҫӗрте пуплеме са- 
маях аванччӗ. Ун чухне, тен,хӑнана пӑхнӑ пекех 
пӑхӗҫ. Ача тӗне кӗртсе укҫа тупсан, татах тем 
пекехчӗ.—Ҫакӑн пек шухӑшпа вӑл ял варне утса 
ҫитрӗ. Ҫитрӗ те тӑрать, ӑҫталла кайса хваттер 
ыйтасси ҫинчен шухӑшласа.

Ҫак вӑхӑтра ун умнелле пӑхса ларакан ҫуртра 
лампа ҫутса ячӗҫ. Вара Тит ҫак ҫурта кӗрсе пӑ- 
хас,— терӗ.

— Кам ку вара?—тесе ыйтрӗ правленире ла- 
ракан сторож.

— Ют ҫын, ҫула каятӑп та хваттер тупса выртас 
тетӗп. ҪӗрЛе утма шиклӗ,—терӗ Тит.

— Ыйтса пӑх, тӳрӗ ҫынна ма вара 'ямӗҫ.— Ҫак 
вӑхӑтра Тит куҫӗсем, пурне те тинкерсе кашни 
ҫурӑка паллӑ тунӑ пек, пӑхрӗҫ. Унтан куҫне хӗс- 
терсе, ҫамкине картлантарса стена ҫийӗнче кол- 
хозниксем кашни уйӑхра мӗн чухлӗ ӗҫкунӗсем 
ӗҫлесе илнине кӑтартакан списока пӳрнипе тӗл- 
лесе вулама пуҫларӗ.

— Христолюбов Иван П., Богомолов П. С., 
Староверов, Царев В., Попов С. Д. Эх, ак ӑҫта 
пурнаҫҫӗ манӑн тусӑмсем!—тесе шухӑшласа илчӗ 
Тит. Унтан тухса та шурӗ тусӗсене шырама.

— Христолюбов Иван ӑҫта пурнать?—тесе 
ыйтрӗ вӑл урам урлӑ утса каҫакан ^пӗр хӗр- 
арӑмран.

— Мӗн тума кирлӗ вӑл сана?—терӗ ӑна хирӗҫ 
хӗрарӑм.

— Кирлӗ, вӑл ман тусӑм пулать.
— Вӑл ман упӑшка, анчах районран килчӗ.
— Мӗнле ӗҫпе-ши?
— Комсомол ӗҫӗпе райкомра пултӑм, тет,
— Комсо-о-омо-ол!—терӗ те Тит утрӗ малалла.
— Богомолов хӑш килте пурӑнать?— ыйтрӗ вӑл 

пӗр пӳртри ҫынсенчен.
— Ак пирӗнпе юнашар,—терӗҫ ӑна.
— Богомолов килте пур-и?—ыйтрӗ чӳречерен.
— Ҫук, вӑл паҫӑрах тӗне хирӗҫ кружок заня- 

тике тухса кайрӗ,— терӗ ҫамрӑк хӗр сасси.
— Богомолов пулмарӗ пуль ку. Богомолов тӗ- 

не хирӗҫ... Аташтараҫҫӗ кусем мана,— тесе юна- 
шар килтен ыйтса пӑхрӗ, анчах унтисем те ҫак 
тӗлех тӗллесе- кӑтартрӗҫ те, Титӑн пӑрӑнса ут- 
малла килчӗ унтан.

— Стар#веров ҫакӑнта пурнать-и, тесе сӑмахлан-
п

са пырса кӗчӗ вӑл Староверов пурӑннӑ киле. Ун- 
тан, сӑхсӑхса, темскер кӗлӗ сӑмахӗсем каласа, 
мӑкӑртатрӗ. Ҫак хушӑра сӗтел хушшинче шкул 
ачисем, килти урока вӗренсе лараканскерсем, 
ахӑлтатсӑ кулса ячӗҫ. Тит, кӑмӑлсӑр пулса, су- 
халке якатма пуҫларӗ.

— Ара, пнрӗн кӗтесре иконсем вырӑнче кар- 
тинсем ҫакӑнса тӑраҫҫӗ те ҫавна пӑхса сӑхсӑхнин- 
чен кулаҫҫӗ ыари,— терӗ килхуҫи арӑмӗ.

— Староверов ҫакӑнта пурнать терӗҫ те, киль- 
те ҫук-им?—терӗ Тит алӑк хӑлӑпӗнчен тытса.

— Клуба репетицине кайнӑ. Интереснӑй спек- 
такль, ӗлӗк епле пупсем халӑха улталаса ашкӑн- 
са пурӑнни ҫинчен лартма хатӗрленетпӗр,—терӗ 
инке.—Сӑмах пурччӗ-и мӗн?

Тит сӑмаха каласа пӗтериччен тухса та шурӗ.
— Тьфу, суя, ултавлӑ хушаматсем, пӗри те 

чӑн мар. Калаҫ ӗнтӗ ҫаксемпе шанса... У-у-у, тур 
ҫырлахах — тесе вӗчӗрхенсе урамалла утса тух- 
рӗ. Ӑна пыл вырӑнне горчица хыпнӑ пекех ту- 
йӑнчӗ. Ку ялта хваттерсем кӑмӑла кайман майб- 
пе, ҫӗрхутах урӑх ялалла тухса танккарӗ.

■\. Сорокин.
—  о о о  —

*

Капкӑн юлташЗм!
Горький хулине, „Союзоргучета“, укҫа куҫар- 

ма-тесе эпӗ декабрӗн 17-!мӗшӗнче Ядрино салин- 
чи пуштӑ уйрӑмне пытӑм.

— Паян пуҫ ыратать, ыран- кил— терӗ мана 
пуштӑ уйрӑмӗн на_чальникӗ Александров М.

18-мӗшӗнче пытӑм.
— Паян пултараймастӑп, укҫа йышӑнмалли кви- 

танци ҫук, ыран кил,—терӗ мана Алекспндров.
19-мӗшӗнче пытӑы.
— Квитанци Егӗрнерен килмен, ыран кил,— 

терӗ каллех Александров.
20-мӗшӗнче пытӑм— кану кунӗ пулчӗ!
21-мӗшӗнче, 5-мӗш хут пыреан тин, ман' укҫӑна 

йышӑнса юлчӗҫ.
Малашне кам та пулин Ядрино салинчи пуштӑ 

уйрӑмӗ урлӑ укҫа куҫарас тесен, малтан Етӗрне 
хулине кайса квитанци кӗнекине тата Алексан- 
дровӑн пуҫне юсамалли эмел илсе пымалла.

М. Д. Шкурин.
Етӗрнерайонӗ, „Пионер“ кадхоз учетчикӗ.

Хисеплӗ „КапкЗн“
Декабрь уйӑхӗнче ман пата Шӑхасан районӗнчи 

„Вӑйлӑ тырпулшӑн“ хаҫӑт редакцийӗ ҫакӑн пек 
ҫыру ҫырса ячӗ:

„Иванов юлташ! ,Вӑйлӑ тырпулшӑн“ хаҫатра 
пичетленнӗ заметкӑсемшӗн Сире 4 тенкӗ те 20 
пус гонорар укҫи тухать. Ҫавӑнпа та Сире гоно- 
рар шутӗнчен 4 т. 20 пуслӑх январь уйӑхӗнчен 
пуҫласа февраль уйӑхне ҫитиччен тӑвӑтӑ уйӑхлӑх 
„Вӑйлӑ тырпулшӑн” хаҫат ҫырӑнса паратпӑр".

Ҫуралнӑранпа та эпӗ январьпе февраль уйӑхӗ- 
сем хушшинче тата икӗ уйӑх пуррине пӗлменц- 
чӗ. Мӗнле ятлӑ-ши вӗсем? „Васкакан-ҫынна кул- 
тарнӑ*, „мӗн ҫырнине хӑйсем те пӗлмеҫҫӗ“ ятлӑ 
мар-ши? Салампа Д. Иванов.



ЛАШИСЕНЕ ҪУХАТНӐ
Тотк р-чи Л  1т;озо*‘ л.тшасон:

пптӗичех у ср а ҫ ҫ ӗ .
улэ'л улам \'р  ̂

Л. П етро!! .

КОНЮХ: Яҫта кайса кӗнӗ-ш и пирӗн лаш асем? Кунта юр куписем ҫеҫ,.
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П У Р Т Е  Ҫ У Р М А Л Л А
Петӗрпе'Микулай. иккӗш пӗрле И1улса, сурӑх 

пусрӗҫ. Какайне вӗсем „никама та кӳренмелле ан 
пултӑр" тенӗ законпа валеҫрӗҫ. Петӗре сурӑх пу- 
ҫӗ лекрӗ пулсан, Микулай та унсӑрӑн юлмарӗ. 
Урӑхла каласан, сурӑх пуҫне вӗсем икӗ хӑлха 
хушшинчен касса уйӑрчӗҫ. Петӗре пӗр кайри ури, 
тепӗр малти, Микулая та ҫавӑн пекӗх лекрӗ. Ка- 
кайне тушкана урлӑ мар, ҫурӑм шӑммисем тӑрӑх 
касса уйӑрчӗҫ, ҫапла вара хӳри те икке пайлан- 
чӗ._

Ӑш-чиккисене пӗтӗмпех пӗр хурана ярса, икӗ' 
ҫемье пӗр сӗтел ҫине ларса ҫимелле турӗҫ. Сӗ- 
тел хушшине ларсан, Петӗрпе Микулай тата вӗ- 
сен арӑмӗсем, .какайӗ перекетлӗ пултӑр“ тесе, 
пӗрер черке ӗҫрӗҫ.

Ҫакӑнта вӗсем таса какай мӗн чула ларни ҫин- 
чен шутлама тытӑнчӗҫ. Иван шутласа пӑхрӗ те — 
питӗ йӳне ларнӑ.

— Тир хакне кӑлартӑн-и?—терӗ Микулай.
— Ба-а, эпӗ ун ҫинчен мансах кайнӑ. Мӗн чул 

хурас ӑна?
— Тирӗ пӗчӗккӗ мар, лайӑх, 8 тенкӗсем тӑра- 

тех пуль.
Пурте килӗшеҫҫӗ. Пуринчен ытла Петӗр ҫам 

хак ҫине тӑрать.
— А хӑшӗ илӗпӗр? " т е р ӗ  вӑл.
— Хӑть эсех ил!—тет ӑна Микулай.

Илме илӗп те, анчах... 8 тенкӗ кӑшт хаклӑ- 
рах пек туйӑнать мана. Ҫиччӗ ҫинчен юрать 
пуль,—терӗ вара Петӗр.

— Темӗн,—килӗшсех каймасть Микулай.
Пӗр вӑхӑта шарламасӑр тултармӑш ҫиеҫҫӗ.
— Тирӗ пире те пӑсмасть те-ха,—терӗ Мику- 

лай арӑмӗ, пӗр ывӑҫ тултармӗш тӗпренчӗкӗсене 
ҫӑварне хыпса.

— И.1ӗр, эсир илӗр, пурпӗрех!—терӗ вӗсене 
Петӗр.

—■ Илес вара,— арӑмӗпе килӗшрӗ Микулай.
Петӗр сурӑх тирне, сакайӗнчен сӗтӗрсе кӑлар- 

са, саркаласа пӑхать.
— Пӗрте-пӗр шухӑшласан 8 тенки те хаклӑ 

мар ӗнтӗ,—тет в ӑ л .-П а с ар т а  хаклӑрах вӑл. Ну 
пирӗн иксӗмӗрӗн тавлашса тӑмалли ҫук... Тӑххӑр- 
па килӗшӗпӗр вара?

Вӑл аллинчи шӑрпӑкне кӗсьине чиксе, Мику- 
лайӑн ҫунакан пирусӗ патне хӑйӗн сӳннӗ пирусне 
чӗртые кармашать.

— Юрать-и?—ыйтать вӑл Микулайран.
Микулай шарламарӗ.
— Юрать ӗнтӗ ҫапла,—терӗ татах Петӗр.
— Мана пит кирлех те мар,—терӗ ӑна Мику- 

лай.—Хӑвах илместне?
Мана кирли кирлӗ ачана кӗрӗк ҫӗлетсеи 

аван... -Петӗр, сӑмахне пӗтермесӗрех, тмр тав- 
ра утса ҫавӑрӑнчӗ. Хӳри тӗлне ҫитсен, кукленсе 
ларчӗ те вӑл:—Пӑх-ха кунтаӳ.^ сӳнӗ чухне хӳри 
тӗлӗнчен шӑтарнӑ. Ҫакӑ вӑл тир хакне йӳнетет... 
6 т;енкӗрен хакла тӑмасть.

Еҫе Микулай арӑмӗ хутшӑнать.
— Пире те^.кирлӗ вӗт, илес, Микула!—тет вӑл 

упӑшкине.
— Ана та кирлӗ тет вӗт-ха,—тет ӑн^ упӑшки.— 

Ҫын урлӑ илме ҫук.
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Петӗр иирус тӗпне ҫӗре пйра^ать те тнр тавра 
тепӗр хут утса ҫаврӑнать.

— Ӑхаль, ку шӑтӑкӗ нимех те мар-ха та, хӳри 
панче ҫеҫ вӗт. — Мур ҫннӗ, 9 тенкӗ ҫинчен килӗ- 
шес! Сӑмах пӗттӗр! - - т е т  вӑл юлашкинчен.

Микулай пирус чӗртсе ярать.
-  Юрӗ,— тет вӑл .-Ҫ и ч ч ӗп е  те, тӑххӑрпа та 

калаҫма пӑрахӑпӑр. Вӑтам хак илӗпӗр те 8 ҫин- 
чен килӗшӗпӗр. Тирне эсӗ ил. ман ачан кӗрӗкӗ 
ҫӗнех-ха.

- Саккӑрпа юрамасть,—терӗ ӑна Петӗр.
-  Мӗн чулпа взра?

Эпӗ паҫӑрах каларӑм: ҫав улттӑ ҫинчен килӗш- 
сен тӗрӗсех килет пуль.

— Апла юрамӗ!—терӗ Микулай.—Саккӑр ҫинчен 
ӑна такам та илет.

Ҫакӑнта государство валли тир илекен килсе- 
кӗчӗ. Петӗр кунта мӗн пулассине часах туйса ил- 
чӗ. „Ах, мур,—тесе шухӑшларӗ вӑл,—хамӑнах ил- 
меллеччӗ-ши? Ҫапла туса хам сутнӑ пулсан,. 
кӗсъене 4—5 тенкӗ укҫа ахалех кӗретчӗ. Ҫапла, 
8 тенкӗ ҫинчен хамӑн илес“ .

Ҫак хушӑра Микулайпа тир илекен хушшинче 
килӗшӳ сӑмахӗсем вӗҫленчеҫ.

— Саккӑрпа килӗшӗпӗр вара, Микулай!—терӗ 
вӗсем патне пырса Петӗр.

— Ҫук ӗнтӗ, гоеударствӑна усӑ пултӑр. Тире 
ҫзк ҫынна парса ярӑпӑр,—терӗ Микулай.

Тир илекен сурӑх тирне виҫсе пӑхрӗ те  12 тен- 
кӗ те 38 пус укҫа шӑлтӑрт! кӑларса пачӗ, Петӗ- 
рӗн куҫӗ-пуҫӗ алчӑраса карӗ.

— Эх, хамӑнах илмеллеччӗ те,—терӗ вӑл ' ӳкӗ- 
нӳллӗн. 'ч 1

— Саккӑрпа килӗшмерӗн вӑт,—терӗ ӑна_ Мику- 
лай.

— Кам пӗлнӗ вӑл килессе!—тесе хутланса ил- 
чӗ Петӗр.
Ҫапла аппаланаҫҫӗ кулленех Упа касси , ялӗнчи 
Петӗрпе Мику,лаЙ

А. Филиппов.

Хӑшпӗрисене
(Ҫ ӗнӗ ҫул ячӗпе ырӑ сунни)

Вӑрнар райҫутпайӗнчисене. ,Хут пӗлменлӗхе 
иӗтерес” ятлӑ предметпа нртнӗ ҫулта илнӗ „пло- 
х о “ отметкӑна юсаса ,отлично“ илмелле пултӑр.

Ш упашкарти Гортоп ҫыннисене. Сӑмса шӑнсан 
ҫеҫ вутӑ хатӗрлеме тытӑнзс йӑланз пӑрахмалла 
пултӑр.

Ш ӑхасан районӗнчи Ямаш вулав ҫурчӗн пуҫ- 
лӑхӗ  пулса ӗҫлекен А. Кириллова. Кирлӗ кӗне- 
кесем ҫукки ҫинчен справкӑсем паракан сӗтел 
пулма пӑрахмалла пултӑр.

Тӑвай районӗнчи турӑсӑрсен ячейкисене.— Ыйӑх 
чӑпти ҫапма манмалла пултӑр.

Сӗнтӗр районӗнчи Туҫи Улкаш ялӗнчк ,М ичу- 
рин“ колхозӑн предселательне Д. П. Пинарина. 
Вӑрман хатӗрлес плана ыттн колхозсем тултарни- 
не кӑна мар, эсӗ еӳтсе пыракан колхоз тул- 
тарнйне те курмалла пултӑр.



СИВМУЧИ(япӑх отметкӑна). Сирӗл кунтан, тасал ҫул ҫинчен! 1940-мӗш ҫулта санӑн йӑху та ан пултар шкулсенче.
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Хакӗ 30 пус.

Белофинсем патӗнче
—  О й°йой , сапӑн чӗлхӳ питӗ ш ур ӑ-ҫк е.
<— Хлм хӗрлисене хнрӗҫ текех пакӑлтатнӑран пулннех...


