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„Седов“  шеф-поварӗ П. Мегер
И. Семенов художникӑн тус.чӑн тӑрӑхласа ӳкернӗ.картинӗ.

„Ҫурҫӗрти пейзаж “

ИЛӖРЕХ, ШАЛКӐ МАР.
Францири ,Г авас“ агентствин ҫыруҫисене питех 

те хӗрхенмелле! Ҫав мӗскӗнсем чӑм шыва ӳкич- 
чен ӗҫлеҫҫӗ, мӗн вӑй пур таран суяҫҫӗ. Вӗсен 
фантазийӗ ҫавтери пысӑкланса кайни ухмаха ернӗ 
ҫынсене те интереслентерме пуҫланӑ. Анчах ап- 
тӑрашки: пурте пӗр евӗрлӗ те салхуллӑ пулса 
пырать- вӗсен! Ну каллех акӑ, Ригӑран янӑ телег- 
раммӑ пӗлтерне тӑрӑх, большевиксен крейсерӗсе- 
пе шыва путарнӑ пулать. Суомуссалми патӗнче 
каллех хӑрушла ҫухатусем пулнӑ. Финсем каллех 
Лигӑна тапӑнаҫҫӗ. Йӑлӑхтарса ҫитерчӗ!

,Гавас“ агентствин вулакансене мӗншӗн-ха ки- 
рек ыӗнпе те пулин оригиналлӑ ҫӗнӗ япалапа са- 
вантарэс мар? Акӑ халӗ „Седов“ ячӗ пурпн те 
чӗлхе ҫинче. 'Агентствӑн ҫак легендарлӑ карап 
ҫинчен хӑйӗн сӑмахне калани пӗртте чӑрмантар- 
ман пулӗччӗ.

Анчах гавасовецсем нимӗн те шарламаҫҫӗ. Вӗ- 
сем совӗҫе пӗлме пуҫланӑ теме йывӑр. Паллах, 
урӑххи туйтарать вӗсене—ӗҫ нумаййи хуплать. 
,.Гавас“ сотрудникӗсен положенине чухлатпӑр. 
Ҫавӑнпа вӗсене „Седов“ дрейфӗ ҫинчен калакан 
телеграммӑсене суйласа илме серийӗпех сӗнетпӗр.

Тустарӑр! Шалккӑ мар пире!
Акӑ, пӗрремӗщ телеграмма:

„Большевикла дрейфӑн чеелӗхӗ

ГЕЛЬСИНКИ. (Пирӗн корр.) „Седов“ текен 
пӑрҫӗмрен дрейфӗ ҫинчен халь ҫеҫ тӗпӗ-йӗрӗпе
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пӗлме пуҫларӗҫ. Мӗншӗн-ха вӑл, икӗ ҫул ытлара;:| 
ӗнтӗ, ҫавтери ҫине тӑрсах, хӗвелтухӑҫнелле мар| 
хӗвеланӑҫнелле куҫса пырать? Карап ҫинче хӗҫ- 
пӑшалланнӑ хӗрлӗ десант пур иккен. Вӑл Ҫурҫӗр 
Финляндине туртса плесшӗн. Ҫаван пекех татс 
Бадигин Гренландине аннекси тӑвасшӑн.

Португалия инструкторӗсем совет 
флочӗ ҫинчен

ЖЕНЕВА. (Хамӑр корр.) Авторитетлӑ источннк 
сенчен пӗлтернӗ тӑрӑх, капитан Бадигин пача; 
та вырӑс мар, португалец иккен. Хӑйӗн тӑван ҫӗр 
шывӗнче ӑна Констан де-Бадиго тесе чӗнеҫҫӗ 
Большевиксен правительстви де—Баднгона вырӑс 
сен пӑрҫӗмрен флотне ҫӗнетме инструктора чӗнс 
илнӗ, тет.

Моржсене хӗҫпӑшаллантарнӑ
РИГА. (Пирӗн хамӑр корр.) Гренландия тннӗ 

сӗнче ҫӳрекен пӑрҫӗмрен броненосец „Г. Седов" 
Мускав заданийӗ тӑрӑ.х, Поляр бассейнинче мӗн 
пур моржсене мобилизацилӗме тытӑннӑ. Мор; 
войскисен соединенийӗсен Петсамо районӗнч 
ҫапӑҫмалла пулать. Моржсен батальонӗн ҫӑмӑ 
танксем, минометсем тата Дегтярев конструкцг 
ленӗ чи ҫӗнӗ пулеметсем пур. Моржсене хӗҫп^ 
шаллантарнӑ пирки Балтика тӑрӑхӗнчи ҫӗршьп 
сенче халӑхсем пӑшӑрханма пуҫланӑ. Анчах а 
Англири ҫарсене сӑнакансем каланӑ тӑрӑх, мора 
сен ҫапӑҫу пултаруллӑхӗ ытла пысӑках мар.
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^  тӑрӑх). Советсен Аркти-
к ӑ ^ \ 1 ^ ^ е н  ^ а г м а н ӗ  „И. Сталин* „Седов“ пӑр- 
ҫ ӗм у в таатае '•ҫи тн и  ҫинчен калакан хыпарсене 

иникйн республикӗн консулӗ ӗненмест. Ҫакӑн 
^ н ч е н  уйрӑм пӗлтерӳ пичетлесе кӑларнӑ.

Шпицберген патӗнчи ҫапӑҫу
ОСЛО. (Молния). Советсен Арктикӑри флочӗн 

Мурманска таврӑнакан флагманне тата „Г. Седов“ 
пӑрҫӗмрен парохода финсен шыв айӗнчен ҫӳре-

кен лодкисем атакӑланӑ. Ҫапӑҫу Шпицберген ҫы- 
ранӗсем патӗнче пулса иртнӗ, вӑл пурӗ 18 сехет 
тӑсӑлнӑ. Ҫурҫӗр шевли чӑрмантарнӑ пулин те, 
икӗ карапне те путарнӑ. Папанина тата де-Бади- 
гона тыткӑна илнӗ. Ухтарнӑ хыҫҫӑн, Папанинран 
Ҫурҫӗр полюсӗн ҫӑрисене туртса илнӗ, Трофейӗ- 
сене халь те шутлаҫҫӗ. Моржсем тарнӑ.“

Ну, мӗнле-ха, „Гавасри“ госнодинсем? Малтан- 
лӑха ҫитет-и? Ан вӑтанӑр. Илӗр. Пичетлӗр.

Шатровсем.

П А Л Л А Й М А Р Ӗ
Кукӑр-макӑр авкаланса чупакан тӗтӗме вагонсем 

тӑрӑх мӑкӑрлантарса, пуйӑс станцирен тухса кай- 
рӗ. Кӗвенте Эрхипӗ аллине сулкаласа хыҫалтан 
кӑшкӑрчӗ;

— Мотряй, Тихӑн! Пиччӳ пек паттӑр пул. Хамӑр- 
шӑн вӗт! Хамӑр ҫӗршывшӑн!

Чӑрӑш тӑрри пек шӗвӗрленсе пыракан сухалне 
пӗтӗм ывӑҫӗпе пӑчӑртаса тытрӗ те лаши патнел- 
ле утрӗ.—Ну, каятпӑр, хатӗрлен,— калаҫса илчӗ 
лашипе. Лаши те: ладнӑ, ан лӗпӗртет. Кӗвенте 
Эрхипӗ пекки нумай курнӑ,—тенӗ пек кахаллӑн 
ҫаврӑнса пӑхрӗ.

— Тӑхта-ха, мучи. Ӑҫталла каятӑн?—пырса ыйт- 
рӗ пӗр ҫар тумӗ тумланнӑ ҫын Эрхипрен.

— Ӑҫта каяс, киле. Ҫӑпата кассине. Ывӑла Хӗр- 
лӗ Ҫара ӑсатма килтӗм.

— Юрать эппин. Манӑн та ҫав таврана каймал- 
ла, Пилеш кассине. Илсе кай мана, эпӗ укҫа тӳле- 
тӗп...

— Сан укҫу мӗне кирлӗ, кукӑр-макӑр. Укҫа ха- 
мӑн та йӑмра ҫулҫи чухлӗ. Укҫа вӑл уплинке мар, 
хӗлле те пулать. Ӑйда, лар, илсе каям сана, ку- 
кӑр-макӑр.

— Эсӗ кукӑр-макӑр мар, тӳрех илсе кай,—кулка- 
ларӗ ҫар ҫынни.

— Ман, шӑллӑм, сӑмаххи ҫапла. Мана ялта та 
пӗрмаях „Кукӑр-макӑр“ тенӗшӗн, Кукӑр-макӑр 
Кӗвенте Эрхипӗ тесе чӗнеҫҫӗ. Мана Кӗвенте Эр- 
хипӗ тесен таҫта та пӗлеҫҫ^.

— Мӗншӗн вара? Кӗвенте кукӑр-макӑр пул- 
масть вӗт?

— Унӑн халаппи нумай. Вӑт эсӗ те ҫар ҫынни. 
Эпӗ халь ватӑ, куҫӑмсем те витӗрех курмаҫҫӗ. 
Врач куҫлӑх паратӑп терӗ те-ха. Вӑт эпӗ патша 
вӑрҫинче салтакра пултӑм, кукӑр-макӑр. Суранлан- 
са киле тавӑрӑнтӑм. Виҫӗ кун та иртмерӗ, кула- 
най тӳлемен тесе урядникпе староста манӑн 
юлашки икӗ сурӑха тытрӗҫ. Эпӗ тарӑх та, пӳрт 
кӗтессинче тӑракан кӗвентепе ил те шатлаттар, 
кукӑр макӑр, уряднике. Ҫӗрӗк ҫӑпата пек татӑлса 
анчӗ. Вӑт ҫавӑнтан Кӗвенте ят тухса кайрӗ. Ҫап- 
ла эпӗ, кукӑр-макӑр, тӑшмана, патша тарҫисене 
хирӗҫ кӗвентепе ҫапӑҫрӑм.

-  Халь, атте, эпир тӑшмансене хирӗҫ кӗвенте- 
пе мар, урӑххисемпе...

— Пӗлетӗп, пӗлетӗп. Ӑхаль каларӑм эпӗ. Кӗ- 
вентепе мӗн тӑвӑн, чуя тӳсменнипе ҫех... Манӑн 
та ачамсем виҫҫӗшӗ те ҫарта. Пӗри сан пекех

сарлака та ҫутам, сасси санӗнчен хулӑмрах. Бро- 
невик ҫинче. Польшӑри пансене хирӗҫ Хӗвеланӑҫ 
Белоруссире ҫапӑҫрӗ. Виҫӗм ҫул килсе кайнӑ, хам 
больницӑра выртнӑ ун чух. Ваҫлей ятлӑ. Вӑл ха- 
лӗ ӗнтӗ ҫич-сакӑр ҫул ҫарта пурӑнать. Яланлӑхах 
юлнӑ. У—у маттур вӑл ман. Ӑча чух та хурчӑка 
пекехчӗ. Тен эсӗ ӑна пӗлетӗн те пулӗ, сирӗн вӑ- 
хӑтри пулмалла вӑл. Кӑҫал курма та килетӗп те- 
нӗччӗ, ҫырура.

— Апла эппин сан Ваҫлей...
— Ҫапла-ҫапла. Ман тепри те радист, ҫарта. 

Эсӗ Пилеш касси терӗн-и? Кам ачи унта?
— Эпӗ-и.;. эпӗ... Теренти Макҫимӗн. Эсӗ илт- 

мен пуль.
Калаҫнипе сисӗнмерӗ те, яла та ҫитрӗҫ.
— Ну, ҫитрӗмӗр! Акӑ ман кил, пӗлтӗр ҫӗнӗ 

ҫурт лартрӑм. Ман ҫакӑнта кӗрес пулать...
— Манӑн тӑ ҫакӑнта кӗмелле, атте!
— Мӗн тумӑ? Мӗн тума? Чим-ха ара... Чим-ха... 

ара эсӗ Ваҫлей, Ваҫлей, кукӑр-макӑр, Ваҫлей! Эсӗ 
мӗн пӗлтермерӗн. Вилес ватта улталатӑн. Ш траф 
санран Ваҫлей куншӑн,—савӑннипе кулкалашса 
ыталанчӗҫ ашшӗпе ывӑлӗ.

— Калатӑп уш, чисти Ваҫлеех. Калама хӑймӑ- 
рӑм, ют ҫын кулса пӗтӗ терӗм. Карчӑк! сик нӳх- 
репе, кукӑр-макӑр, сӑра ӑсса тух. Эпӗ... сан шӑрт- 
тан ӑҫта карчӑк, ӑшӑтас,—^хыпаланаҫҫӗ ашшӗпе 
амӑшӗ.

Пӳртре .хӑнасем. Эрхип ура ҫинче сӑра курки 
тултарать.

— Ах, хурчӑка. Пӑх та тӑр Пилеш-кассисене. 
Эпӗ тата хам мӗнле Кӗвенте Эрхипӗ пулса кай- 
ни ҫинчен каласа килетӗп. Тьфу! Тав сана ывӑ- 
лӑм!

Сӗтел хушшинче хӑнасем кулкаласа лараҫҫӗ.
— Ара, анчах вагон ҫинчен антӑм та, куратӑп— 

атте! Ҫухаллине тытнӑ та  хуллен утса пырать. 
Паллать-ши ку мана, ҫук-ши, терӗм. Мӗнле те 
пулсан киле ҫитиччен паллатарас мар тесе, сас- 
сӑма ҫинҫетсе пыратӑп. Ашшӗ ачи ҫинчен мӗн 
шухӑшланине пӗлес килет вӗт. Питрен паллас ҫук, 
тӗттӗмленчӗ ун чух. Ҫитменне икӗ хутчен калаҫ- 
са пынӑ ҫӗртех „атте“ тесе ятӑм,—каласӑ кӑтарт- 
рӗ Ваҫлей.

— Мотряй, эпӗ сана, Ваҫлей Эрхипчӑ!—кулка- 
ласа пӳрнипе юнать ашшӗ.

Н. Чурпай.



Х ӑ в ӑ л  х ӳ р е с е м
Паҫӑрах иуҫтарӑнса пӗр-пӗринпе ӑмӑртмалла 

чӗлӗм мӑкӑрлантарса ларакан правлепи членӗсем 
ҫине кӑн-кан пӑхкаласа илнӗ те председатель, шӳ- 
реке янахне пӳрне вӗҫӗсемпе каллӗ-маллӗ шӑл- 
каланӑ май сӑмахне пуҫланӑ:

— Юрӗ ӗнтӗ, кӗҫӗрхи ларӑва уҫӑлнӑ тесе шутла- 
тӑп,—тенӗ вӑл.

Л ару уҫӑлнӑ. Лару умӗнче пӗр ыйту тӑнӑ: кӑ- 
ҫалхи ялхуҫалӑх ӗҫӗнче палӑрнӑ стахановецсене 
преми парасси. Ку ыйтупа калаҫма ларӑва уҫакан 
председатель сӑмах илнӗ. Ыттисем итлесе ларнӑ.

— Каламасан та пӗлетӗр ӗнтӗ,— тенӗ председа- 
тель, аллинчи карандаш вӗҫӗпе хӑлха чакаласа.— 
Кӑҫалхи ҫул тунӑ ҫитӗнӳсем пӗчӗкех мар пирӗн. 
Вӑл ҫитӗнӳсем ҫинчен иртнӗ пухура та, ҫулталӑк 
хушшинчи ӗҫсене итогланӑ май, каланӑччӗ. Ҫав 
ҫитӗнӳсем чи малтанах камсен урлӑ илме пултар- 
нине те  асӑрхаттарса х1варнӑччӗ. Ҫав ҫитӗнӳсем 
чи малтанах пирӗн колхозри стахановецсен урлӑ, 
сӑмахран, Портнова Пелагея, Гаврилова Фекла, 
Михайлова Евдокия, Григорьева Анна, Иванова 
Иульяна евӗрлӗ маттур ҫынсен урлӑ ҫеҫ килме 
пултарнӑ тенӗччӗ. Асӑннӑ юлташсене иртнӗ пуху- 
ра благодарность панӑччӗ, преми пама та палӑрт- 
са хӑварнӑччӗ. Мухтанӑччӗ эпир вӗсене, савӑн- 
тарнӑччӗ. Халӗ те мухтамалла пирӗн вӗсене, са- 
вӑнтармалла, малашне татах та лайӑхрах ӗҫлесе 
пыччӗр тесе каламалла. Калатпӑр. Анчах преми 
памастпӑр. Мӗншӗн? Мӗншӗн тесен...

Ҫак вӑхӑтра алӑк уҫӑлнӑ та, пӳрте пӑрлӑ сухал- 
лӑ хуралҫӑ кӗрсе тӑнӑ.

—■ Юрамасть-ха, мучи, юрамасть,—тенӗ предсе- 
датель.

— Ӑшӑнса ҫеҫ тухам-ха,—тенӗ хуралҫӑ.
— Юрӑмасть. ӗнтӗ, каланӑ сана!—тенӗ членсем.
Хуралҫӑ ятлаҫкаласа тухса кайнӑ.
— Мӗншӗн?—тенӗ председатель, с ӑ м а ^ ӗ  ма- 

лалла тӑсса.—-Мӗншӗн тесен, пурин валли те йай 
тухмасть, преми ҫителӗксӗр. Преми илме тивӗ’̂ -' 
лӗ  ҫынсем сахал мар пирӗн '  хушӑра. Акӑ, калӑ- 
пӑр,- правленйнче ӗҫлекенсем. Тивӗҫлӗ мар-и вара 
вӗсӗм?

— Тивӗҫлӗ, тивӗҫлӗ!—тенӗ правлени членӗсем.
— Вӗсене районран премилеҫҫӗ пулӗ тесе кӗт- 

нӗччӗ эпир,—тенӗ председатель-—Анчах нимӗн сас- 
хура та ҫук-ха. Ҫавӑнпа та хамӑрах премилес 
тетпӗр.

— Тӗрӗс, тӗрӗс!— тенӗ правлени членӗсем.
— Леш, иаҫӑр асӑннӑ стахановецсене тепӗр чух 

преми парӑпӑр вара.
— Вара, вара, ӗлкӗреҫҫӗ-ха вӗсем!—тенӗ прав- 

лени членӗсем.
—■ Халӗ ӗнтӗ камсене премилесси ҫинчен ка- 

лаҫма пуҫлӑпӑр,—тенӗ нредседатель.—Чи малтанах, 
Никифор Семенов. Ман шухӑшпа, начар мар ҫын. 
Чылайранпа председательте ӗҫлет. Пӗлетӗр ӑна?

— Пӗлетпӗр вара. Ху вӗт вӑл. Аван ҫын. Парас 
преми!—тенӗ правлени членӗсем.

— Парас тенипе кӑна мар,—тенӗ председатель.— 
Калаҫас пулать ун ҫинчен. Унӑн ӗҫри ҫитӗнӗвӗ- 
семпе пӗрлех, ҫитменлӗхӗсене те кӑтартса хӑва- 
рас пулать.

— Ничево, ничево! Давай малалла!—тенӗ прав- 
лени членӗсем.

— Малалла Егор Скворцов,—^тенӗ председа- 
тель.—Ман шухӑшпа, начар мар ҫын. Чылайран- 
па счетовод пулса ӗҫлет. Унӑн ӗҫӗнче ҫитӗнӳсем- 
пе пӗрлех, ҫитменлӗхсем те сахал мар. Сӑмахран, 
иртнӗ апрель уйӑхӗнчен вара ӗҫкунӗсен хисепне 
ӗҫкӗнекисем ҫинчен журнал ҫине куҫарман. Ҫавӑн- 
па та паян кунччен те тупӑш валеҫсе пӗтермен- 
ха эпир. Ку сӑмахсене эп, Скворцов юлташ, сана 
ҫапса хуҫас тесе каламастӑп, критиклесе кала- 
тӑп. Критика пире сывлӑш пекех кирлӗ. Ҫавӑнпа 
та сана преми парас тетпӗр.

— Парас, парас!— тенӗ правлени членӗсем.
— Малалла тимӗрҫӗ Ефим!—тенӗ председа- 

тель,—шухӑшпа, начар мар ҫын. Пӗлетӗр, вӑл ман 
тӑван пичче пулать. Еҫри ҫитменлӗхсем сахая 
мар-ха унӑн. Кутӑн. Кахал. Миҫе кӑна калаҫнӑ эпир 
ун ҫинчен пухура та ,ларура  та. Ененмесен прото- 
колсем ҫине те пӑхма пултаратӑр. Яланах калат- 
пӑр ӑна, асӑрхаттаратпӑр. Ҫапах вӑл итлемест. 
Еҫе тухмасть. Тухсан та, екки кайсан ҫеҫ пирӗн 
сӑмаха итлет. Сахал мар вӗт, хамӑрӑн тимӗрҫӗ 
пур ҫинчех, кӳршӗ колхозсене кайса плугсене 
юсаттарса килетпӗр. Ку сӑмахсене эп сана, тӑва- 
нӑм Ефим, хурлантарас тесе мар, критиклесе ка- 
латӑп. Эсӗ пире кирлӗ ҫын. Ан кахаллан ӗнтӗ 
малашне. Ҫавӑнпа та сана преми парас тетпӗр.

— Парас, парас!—тенӗ правлени членӗсем. Ҫа- 
вӑнтах хӑйсем лӑхӑл-лӑхӑл кулса янӑ.

— Малалла Владимир Васильев,— тенӗ предсе- 
датель.—Ман шухӑшпа, начарумар ҫын. Пӗлетӗр, 
чылайранпа зав...

Ҫак самантрах алӑк уҫӑлнӑ та, пӳрте комсо- 
молка Астрова Антонина дсӗрсе тӑнӑ.

— Юрамасть-ха, хӗрӗм, ‘ юра.масть,—тенӗ пред- 
седатель. •Л

— Мӗншӗн юрамасть?,АД|^ • ’
— Калйщӑ^анӑ-, ю р а м а с т м ^ т е н ӗ  правлени чле- 

нӗсем.
Антонина хурланса тухса кайнӑ.
— Пӗлетӗр, чылайранпа завхоз пулса ӗҫлет 

пирӗн Васильев,—тенӗ председатель, сӑмахне м а- 
лалла тӑсса.—Еҫре ҫитменлӗхсем, тӳрех калас 
пулать, пысӑк ҫитменлӗхсем ҫавтери нумай унӑн. 
Питӗ тирпейсӗр ҫын. Ответсӑр. Авӑ, пӗркун Ҫӗрпӳ 
хулине армана*тесе кайнӑ та, пӗр михӗ ыраш ҫу- 
хатса килнӗ. Авӑ тата, нумӑях та пулмасть-ха, 
Сӗнтӗрвӑрри хулинчи заготзерно кантурне тырӑ 
леҫме тесе кайнӑ та икӗ михӗ тулӑ ҫухатса кил- 
нӗ. Иртнӗ ҫулхине, астӑвӑр-ха тата—ревизи хыҫ- 
ҫӑн 500 пӑт тырӑ ытлашши тухрӗ унӑн. Вӑл тыр- 
ра приходласа ӗҫкунӗсем тӑрӑх валеҫмелле тесе 
каланӑччӗ. Ҫав каланӑ сӑмах халӗ те пурнӑҫлан- 
ман-ха. Ку ӗҫре, паллах, пурсӑмӑр та ответлӑ. 
Ялхуҫалӑх машинисем тирпейсӗр ларни теВасиль- 
евранах килет. Акӑ, сӑмахран, Ӑрсалькка пере- 
улӑкӗнчи юр айӗнче виҫӗ плуг паянчченех пӗҫҫи- 
каҫҫисене тӑратса выртаҫҫӗ. Ҫитменлӗхсем унӑн 
татах та нумай. Ку сӑмахсене эп, Васильев юлта- 
шӑм, сана тӑрӑ шыв ҫине кӑларас тесе мар, кри- 
тиклес тесе калатӑп. Аван мар вӗт. Ҫавӑнпа та 
сана преми парас тетпӗр.



— Парас, парас!—тенӗ правлени членӗсем. Ҫа- 
вантах хӑйсем: ,ну-и ӗҫлетнӗр те в ӗ т“, тесе тарӑн 
шухӑш ӑшне путнӑ.

— Малалла ,—тенӗ председатель.
Ҫак самантрах алӑк уҫӑлнӑ та, пӳрте конюх 

Егор Власов кӗрсе тӑнӑ.
— Юрамасть-ха, шӑллӑм, юрамасть,—тенӗ пред- 

седатель.
— Юрать пулӗ?—тенӗ конюх.— Питӗ интереснӑ 

хыпар пӗлтермелли пур.
— Кала-ха эппин, мӗнле хыпар?
— Астӑватӑн-и?— тенӗ Власов, председатель 

умне тӑрса.— Пӗркунах сана килсе евитленӗччӗ. 
Мӗншӗн-ха мана старший конюх пулса ӗҫлекен 
Лариван Никифоров витере лашасене_апат панӑ 
ҫӗре пырсах эрех ӗҫтерчӗ, тенӗччӗ.

— Ҫапла, астӑватӑп,—тенӗ председатель,—икӗ 
черкке ӗҫтерсе хӑварчӗ тенӗччӗ.

— Иккӗ кӑна мар ҫав,—тенӗ конюх.— Йӑлтах 
ӳсӗртсе хӑварнӑ вӑл мана. Вара хачӑ тытнӑ та 
лашасен хӳрисене йӑлтах кӑса-каса илнӗ. Каса- 
каса илнӗ те Ш оршӑл ялпоне кайса сутнӑ. Укҫи- 
не хӑй кӑсъине персе чикнӗ. Сахал мар вӗт, ҫирӗм 
икӗ лаша хӳри. Ҫирӗм икӗ лаша хӳресӗр шӑнса 
хӗл каҫаҫҫӗ ӗнтӗ.

— Ҫапла, ҫапла,— тенӗ правлени членӗсем.— 
Хӗлле кӑмпа татма та, ҫырла татма та каймаҫҫӗ. 
Мӗнле, хӑш бригадӑрн лашасене хӳресӗр хӑвар- 
нӑ вара?

— Тӑваттӑмӗш тата виҫҫӗмӗш бригадӑрисене,— 
тенӗ конюх.

— Мӗнле? Паян та хӳреллӗччӗҫке-ха вӗсем?

Ӗҫлеменнипе ӗҫлеменни
Тӑрӑнти (Чкаловски р-н) „Роза Люксембург“ 

колхоз председателӗпе счетовод хӗрсе кайсах 
вӑрҫаҫҫӗ.

— Ибетов, эсӗ ма нимӗскер те ӗҫлеместӗн?— 
тет председатель.

— Эсӗ ху ма ӗҫлеместӗн?—тет счетовод.
— Эсӗ мӑ ялан ӗҫсе ҫӳретӗн?— тет председа- 

тел.
— Эсӗ ху ма ялан ӗҫетӗн?—тавЗрать счето- 

вод.
— Эсӗ ма ӗҫкӗре ҫӗлӗкне ҫухатсӑ таврӑнтӑн?— 

тет председателӗ хӗрсех.
— Эсӗ ху мӗншӗн туйра картуснӑ ҫухатрӑн?— 

тет счетовод.
Вӗсем иккӗшӗ те ӗҫлеменнисем пулнӑ пирки 

тавлашӑвӗ халӗ те пӗтмен-ха.
Куҫма ывӑлин ывӑлӗ.

Растратчикӑн шалчи тулчӗ
— О Дездемона! О Отелло! Ӑҫта эпӗ?
— Милици уйрӑмӗнче,

В. Венгер поэтпа вулакан
ПОЭТ: Эп ҫыртӑм вилӗмсӗр поэма,

Ӑна вуласа кам киленмӗ?
ВУЛӐКӐН: Вуласан вулӗ редактор кӑна 

Сан „вилӗмсӗр“ поэмуна.
ПОЭТ:_Хама эп памятник лартрӑм шу[>ӑ чултан 
ВУЛАКАН: Анчах тӳнет пулӗ вӑл пӗр-ик кунтан.

Чалдун.

— Ахаль ҫеҫ хӳреллӗ п е к ,-т е н ӗ  коню х.-Ҫ и-  
елтен пӑхма ҫеҫ. Варринчен каса-каса илнӗ вӑл. 
Иӑлтах хӑвӑллатса хӑварнӑ. Ӗненмесен халех кай- 
са хыпашласа пӑхма пултаратӑр.

Ларурисем пурте витене тухса чупнӑ. Хӳрисене 
хыпашласа пӑхнӑ. Вӗсем чӑнах та хӑвӑл пулнӑ. 
Ҫиелтен ҫеҫ виҫ-тӑватшар пӗрчӗ чӗлтӗртетсе тӑнӑ.

В редительство!— тенӗ председатель.
— В редительҫтво!—1тенӗ правлени членӗсем.
Вӗсем каллех канцелярине кайнӑ. Хӑвӑл хӳре-

^ м  ҫинчен акт ҫырнӑ. Лару малалла тӑсӑлнӑ. 
Преми илме тивӗҫлисен спискинче ларура лара- 
кансен ячӗсем пурте тухса пӗтнӗ хыҫҫӑн лару 
хупӑннӑ.

Кунта каланӑ ӗҫ петемӗшпех Сӗнтӗрвӑрри ра- 
йонӗнчи Уплер ялӗнчи колхозра пудса иртнӗ. 
пум ай  пулмасть унта районран тӗрӗслев комис- 
сийӗ пычӗ.

Ҫапла, ҫапла,—хаваслӑн кӗтсе илчӗ предсе- 
датель. Ҫав хӑвӑл хӳресе.м пирки килтӗр пулӗ-ха?

Ҫавсем пирки ҫав. Сан пирки те. Ыттисем 
пирки те.

— Мӗнле апла? Мӗнле ман пирки?—терӗ пред- 
седатель.

Мӗнле апла? Мӗнле пирӗн пирки?—терӗҫ 
правлени членӗсем те.

Самантлӑха нимӗн те чӗнмерӗҫ вӗсем. Лӑхӑл- 
лӑхйл та кулмарӗҫ. Юлашки лару пуҫланчӗ.

Митта Петӗрӗ.
—  ♦  —

„Утарта“ пьесӑна курнӑ хыҫҫӑн

— Ӗяер театрта алӑ ҫ?па-ҫупа ывӑҫ т?панӗсе.м ыретакан 
пулчӗҫ.

— Пьеси питӗ интервснӑ пу.тӗ?
— Ҫук, аштврӗ паллакан ҫын.



И а н н ӗ р г е й м  п а т н е  я н ӑ  
у ҫ ӑ  ҫ ы р у

Господнн Карл-Густав Маннергейм! Господин 
Таннер! Тата финн халӑхбнчен юн сӑрхӑнтарса ӗҫ- 
се пурӑннӑ ытти господинсем!

Каҫарӑр, вӑхӑтра пулмарӗ-и тен ман ҫыру. Си- 
рӗн халь, ваттисем калашле, „хыҫалтан хӑйӑр 
юхӑть", пуҫ хыҫма вӑхӑт ҫук. Тӗрӗссипе, сирӗн 
вӑхӑт пулман та, сахал-и сирӗн ӗҫ?! Рабочисене 
„ирӗклӗхшӗн“ тӗрмене хупмалла-и? пачки-пачкипе 
персе*вӗлермелле-и? Е Британи арӑсланӗн ҫӗршер 
миллион ӗҫхалӑхне пӑркӑчласа пурӑнакан капитал- 
не хӳтӗлесе анчӑкла вӗрсе лармалла-и? Ара сахал 
пулнӑ-и ӗҫсем. Господин Маннергейм! Теп кунта 
вырӑнлӑ та пулмӗ, анчах сан ӗҫхӗлне финн халӑ- 
хӗ лайӑх астӑвать. Ӑна вӑл час манмӗ. Каҫар, ку 
кӑна мар, сан чапу унран та ьГтларах. Эснр вӗт 
Персири революцне путарса пиншер ӗҫҫыннисене 
хӑйсен юнӗпе чыхӑнтарса вӗлерекенсенчен пӗри; 
эсир вӗт пиншер ачасене ашшӗ-амӑшӗсӗр выҫлӑх- 
ра тӑратса хӑвараканни. Сарӑлчӗ ҫав сирӗн ча- 
пӑр! Анчах сирӗн чапӑртан ҫӗвек юн шӑрши кӗ- 
рет; сирӗн чапӑр вуншар пин ҫын виллнсем урлӑ 
курӑнать. Ахаль мар Юнлӑ Микулай патша сана 
Персири ирӗке туртӑнакан ешӗл чечексене тап- 
тама пулӑшнӑшӑн ылттӑн оружи панӑ.

Юнлӑ Микулай патша, юнлӑ Маннергейм,—ик- 
кӗшӗ те ҫӑханла юн ӗҫме вӗреннӗскерсем.

Куратӑр пуль хӑвӑрах, Маннергейм, мӗн тери 
сирӗн хисеплӗх; Маннергейм—Микз'лай патша; 
мухтаса каламастӑп, тивӗҫлӗ эсӗ ӑна. Ахаль мзр 
ӗнтӗ, Америка журналӗ пӗлтернӗ тӑрӑх, 1896-мӗш 
ҫулта Г-мӗш Микулай патшана лартнӑ чух, те- 
пӗр офицерпа пӗрле (хӗҫ ҫӗклесе пуль) эсӗ ӑна 
алтарь патне илсе пынӑ. Уншӑн сана, сирпӗнтер- 
се антарнӑ Микулай, хӑй шӑп-йне тултарнӑ пекех, 
хӑй патне чӗнӗ. Вӑл тӗлӗшпе пӗртте иккӗленме- 
сен те пултаратӑн. Хастар финн ӗҫхалӑхӗ уншӑн 
тӑрӑшӗ. Вӑл сана манӑҫа хӑвармӗ.

Чӑннипех, ӑҫтан мантӑр финн халӑхӗ сана тата 
санӑн виле шӑрши ҫапнӑ хӳрешкӳсене. Эсир вӗт- 
ха 1918 ҫулта Финляндири халӑхӑн пӗрремӗш ре- 
волюцине рабочнсен юнӗ ӑшне путараканни, эсир 
вӗт-ха Финляндири 35.000 кӳлӗ тата темиҫе пин 
юхан шывсене ӗҫхалӑхӗн юнӗпе хӗретекенни. Чӑн 
та, эснр ӗҫхалӑхӗнчен тӑкнӑ юн Финляндире тата 
тепӗр нк-виҫ кӳлӗ тума ҫитмелле. Ахаль мар, 
хальхи пекех, ун чух Фннляндири сӗм вӑрмансем 
урлӑ сирӗн пек юн ӗҫекен, ҫын виллипе пурӑна- 
кан ҫӑхансем кӑранклатса алхасса ҫӳретчӗҫ. Ун 
чух 20 пин рабочи вӗлернӗ. Тӑрӑшнӑ та вара 
эсир! Мӗн юлнӑ-ши сирӗн ҫын тенӗ ятран? Сире 
нимле ирсӗрпе те танлаштарма ҫук. Сирӗ урнӑ йы- 
тӑпа танлаштарсан, урнӑ.йытӑ та кӑмӑлсӑр пулмал- 
ла. Ҫӑханпа танлаштарсан, ҫӑхан тарӑхнипе вӗҫейми 
пулса тӑрӗ, мӗншӗн тесен ҫӑхансем эсир Фннлян- 
ди тӑрӑх акса тухнӑ ҫын виллисене пуҫтаракан- 
сем кӑна! Ҫирӗм пин ӗҫҫынни вилли! Ҫакса вӗ- 
лерни, персе вӗлерни, чӗррӗн шӑтӑка пытарни, 
хӗрарӑмсене намӑсяантарнӑ хыҫҫӑн персе пӑрах- 
ии. Мӗн-мӗн ҫук-ши сирӗн балансра?!

Эсир чӑнннпех паттӑр рыцарь. Рыцарь та мар, 
унтан та ытларах. Вӑтам ӗмӗрти рыцарьсене эсӗ
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шутласа кӑларнӑ некки нихӑҫан та аса килос ҫук, 
Пӑх-ха, эсӗ вӗт, Виппури хулинче плена илнӗ вӗ- 
ренекен вырӑс ачисене персе вӗлерекенни? Миҫе 
ачан ашшӗ-амӑшӗ сан ятна ылханса асӑнмаҫҫӗ-ши?

Кусем те сахал пек туйӑнать пулсан, господин 
Маннергейм, финн халӑхӗ татах та астӑвать. Ха- 
лӑх революцине путарнӑ хыҫҫӑн 90 пин ҫын тӗр- 
месене, концентрационнӑй лагерьсене хупса асап- 
лантарни,'нумайӑшне унта чӗрӗллех ҫӗртнн—каллех 
сирӗн юнлӑ балансӑн активӗнче пулма тнвӗҫ. Эх, 
мӗн каласси пур: эсир вӗт-ха ӗҫҫыннисен юнӗнчен 
капитал тӑваканни. Маҫтӑрлӑх мар-и вӑл сирӗн? 
Маҫтӑрлӑх пулӗ теп. Финн халӑхӗ те сире уншӑн 
хисепе хурса тннӗсе ывӑтӗ те ирӗклӗ пурнӑҫ тӑвӗ, 
тесе шанатпӑр.

Сан пекех, г. Маннергейм, сан юратнӑ тусу- 
сем—Таннер, Каяндер, Эркко т. ыт. те. Чӑнни- 
пех вӗсен профессийӗ—пуҫ татасси. Таннер та 
сан пекех Иуда. 1918 ҫулта сан палачсем миҫе 
ҫын вӗлернине вӑл шутласа кӑларчӗ вӗт. Ну тӑ- 
рӑшрӗ те! Таннер-Иуда хӑйне 30 серебренникшӗн 
сутас ҫук. Вӑл ертсе пынӑ предприятире акцис- 
нернӑй капитал 10 млн. маркӑллӑх. Акӑ ӑҫта этем 
юнӗнчен тунӑ маркӑсем!

Ытлашшн ан пӑшӑрхан, г. Маннергейм. Эсӗ ун- 
тан кая мар. Санӑн хуҫусем—Англипе _ Франция 
капиталӗ начар мар. Санӑн тата „Шелл“ теекен 
нефть кампанийӗне ҫыхӑну пур темест-и ҫав? 
Апла пулсан, эсӗ кам ҫине шанни паллах. Анчах, 
астутаратӑп, шаннӑ йӑвара кайӑк ҫук, теҫҫӗ. Ҫа- 
вӑн пек ан пултӑр.

Сире чӑрмантарсах ҫакна ыйтас тегӗп: мӗнле 
пырать сирӗн тӑмсайла плана пурнӑҫа кӗртесси? 
Ӑнланмалларах калам: лешӗ, Совет ҫӗршывне 
Урал тӑвӗсем таран татса илсе Аслӑ Финляндня 
тӑвас план? Эсир Совет Союзне хирӗҫ вӑрҫӑ ну- 
майччен хат€рлерӗр, темиҫе хутчен похода та 
тухрӑр; фипн халӑхне хӑратса, вутпа хӗҫпе хӑва- 
ласа вӑрҫа тӗртрӗр. Финн халӑхӗ сире темшӗн 
килӗштермерӗ. Мӗн кирлӗши финн халӑхне? Си- 
ре ӗҫхалӑхӗн юнне ирӗккӗн юхтарма, ӗҫхалӑхне 
ирӗклӗн пусмӑрласа пурӑнма та ирӗк парасшӑн 
мар. Ирӗклӗ демократиллӗ республнка турӗ те 
сире хирӗҫ ҫапӑҫать. Финн халӑхӗ ыйтнипе ӑна 
ҫӗнтерӳллӗ Хӗрлӗ Ҫар пулӑшать. Финн халӑхӗ 
сире сирпӗтетех (халӗ те сирӗн „правительство“ 
хӑш лачакара вырнаҫни паллӑ мар та), вӑл хӑй 
Халӑх Правительстви туса хучӗ ӗнтӗ. Сирӗн ҫин- 
чен, финн халӑхне ҫаратса пурӑнакансем ҫинчен, 
финн халӑхӗ ҫапла калать;

„Урнӑ йытӑсене—урнӑ йытӑ вилӗмӗ“. Ну, ҫитӗ. 
Сирӗн, тен, васкамалла пуль. Сирӗн, тен, каллех 
тепӗр вырӑна тарма ура тупанӗсене якатмалла 
пуль. Эсир, тен, ялсене вут тӗртме, ҫыннисене 
тусӑнтарма, персе, ҫакса вӗлерме васкаттӑр пуль. 
Ку вӑл сирӗн ӗҫ ҫав, вӗреннӗ эсир ӑна.

Сире часрах пӑчланма сунса—

 ̂ Н. Колюшкин.



Нӑларнӑ Палланӑ
Варнар р-чи хутиӗлменлӗхе пӗтерес 
тӗлӗшпе ӗҫлекен Государство комис- 
снйе хутпӗлменлӗхе нӗтертӗмӗр, тесе 
ЧДвашнаркомпроса суя х?т янӑ. Ҫав 
вӑхӑтрах вӑл районта хут нӗлменнп- 
сем нумз!!.

Сирӗн райопта хут пӗлменнисем нумай-и?
— Литӗ сахал.
— Миҫе ҫын?
— Малтан ҫӗр ҫынччӗ, халӗ иӗр ҫын ҫеҫ юлчӗ.
— Ыттисене вӗрентсе кӑлартӑр-и?
— Кӑлартӑмӑр ҫав... ырӑ ят илтес тесе список- 

ран кӑлартӑмӑр.
В. Я. Васильев.

Мӑн-Чураш ялӗичи (Совет р-нӗ) Петр Трофи- 
мов арӑмӗ пӗр колхозник патне ӗҫпе каять. Леш- 
сем ӑна ҫнме лартаҫҫӗ.

— Ха!—тет Трофимов арӑмӗ, сӗтел ҫинчн та- 
раккан внллине асӑрхаса.—Ара, ку пирӗн „вы- 
льӑх“ пекех-ҫке! Ҫурӑмӗ те, усийӗеем те, тяпписем 
те—каснӑ лартнӑ пирӗнни пек.

— Тӗрӗс калатӑн,—тет колхозник.—Вӑл сирӗн 
„выльӑхах“, ӑна халӗ ҫеҫ снрӗн пекарнинче пӗҫер- 
нӗ ҫӑкӑр ӑшӗнчен тупрӑмӑр. Пӗҫерессе те хӑвах 
пӗҫернӗ пулас.

П. Трофимов арӑмӗ пӗр сӑмах чӗнмесӗр килне 
тухса утать.

Етӗрне районӗнчи Дӗрлӗ сухаҫ*̂  колхозра
А. Ч И РКО В ^керчӗкӗ .

КОЛХОЗНИК: Ай-уй, ку ула лашана ӑҫтан тупн^? Кӗлеткипе лапах пирӗн Варяг пек хӑй, 
тӗсӗ ҫеҫ ҫӳрен мар.

КОНЮХ: Варяг Варяг пек пулмасӑр. Ана навус ҫыпӑҫса пӗтнипе паллаймастӑн пулас есӗ.



А. П. Чехов калавӗсем

А. П. ЧЕХОВ.

о о е
Ж ал оба кӗнеки

Ҫак кӗнеке чугунҫул станцийӗнчи хӑйне валли 
ятарлаеа тунӑ конторкӑра выртать. Конторка ҫӑр- 
аҫҫийӗ „станцӑри жандарм аллинче“, тӗрӗссипе 
нимӗнле ҫӑраҫҫн <ге кирлӗ мар, мӗншӗн тесен кон- 
торка яланах уҫӑ. Уҫӑр та ҫак кӗнекене вулама 
тытӑнӑр:

„Милостнвый государь! Сӑнавлӑ ҫыру-и ку!?“
Кун айне вӑрӑм сӑмсаллэ та мӑйракаллӑ кӗлет- 

ке ӳкерсе хунӑ. Кӗлетке айне ҫапла ҫырнӑ:
„Эс картина, эп портрет, эсӗ выльӑх, эпӗ ҫук. 

Эпӗ санӑн сӑн-питӳ“. „Ҫак станцы патне ҫывхар- 
нӑ чух чӳречерен ҫутҫанталӑка пӑхса пынипе ма- 
нӑн шлепке вӗҫсе юлчӗ. И. Ярмонкин“.

„Кам ҫырннне пӗлместӗп, эпӗ ухмах вулатӑп, 
ҫӑвар карсах кулатӑп“.

„Претензисен сӗтелӗн начальникӗ Коловроев 
асӑнмалӑх ҫырса хӑварнӑ“.

„Начальствона Кондуктор Кучкин манӑн арӑма 
кӳрентернӗ пирки жалоба паратӑп. Ман арӑм пӗрт- 
те шавламан, шавлама мар пурте лӑпкӑ пултӑ^ 
тесе тӑрӑшнӑ. Тата мана хулран тӗкнӗ Клятвин 
жандарм пирки те пӗлтеретӗп. Пурӑнасса Андрей 
Иванович Ищеев именинче пурӑнатӑп, вӑл мана лл- 
йӑх пӗлет. Конторщик Самолучшев“.

„Никандров социалнст!“
„Ҫак киревсӗр. . .  (малаллине хуратса хунӑ) та- 

р ӑ х н и п е . . .  Ҫак станци урлӑ иртсе кайнӑ чух 
э п ӗ . . .  (каллех хуратса хунӑ) вилес пек тарӑхрӑм. 
Ман куҫ умӗнче пирӗн чугунҫул ҫинчи йӗркесене 
уҫҫӑн сӑрласа паракан ҫакнашкал киревсӗр ӗҫ 
пулса иртрӗ . . .  (алӑ пуснисӗр пуҫне малаллине
 --  4
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пӗтӗмпех хуратса хунӑ). Курск гимназин 7-мӗш 
класӗнчи ученик Алексей Зуд ьев“.

„Поезд каясса кӗтсе ларнӑ чух станци началь- 
никӗн сӑн-питне сӑнаса лартӑм та, вӑл мана пӗрт- 
те кӑмӑла каймарӗ. Кун пирки лини тӑрӑх хыпар- 
латӑп. Хуйхӑрман дачник“.

„Кӑна каи ҫырнине эпӗ пӗлетӗп. Ӑна М. Д. 
ҫырнӑ“.

„Господасем! Тельцовски шуллер!"
“Жандарм майри ӗнер буфетчик Костькӑпа ҫыр- 

ма леш енне кайнӑ. Телей сунатпӑр. Ан кулян, 
жандарм!“

„Станци урлӑ иртсе кайнӑ чух ҫпес килнӗ пир- 
ки калаҫкаласа пынӑ май эпӗ типӗ апат-ҫимӗҫ ту- 
паймарӑм. Дьякон Д ухов“.

— „Кӳп, мӗн параҫҫӗ!“
„Кам сӑран портснгар туиать кассӑиа Андрен 

Егорыче патӑр“.
„Мана эрех ӗҫет, тесе вырӑнтан хӑваласа кӑла- 

раҫҫӗ, ҫавӑнпа калатӑп: эсир пурте мошенниксем- 
пе вӑрӑсем. Телеграфист Козьмодемьянский“.

„Ырлӑх тувипе илемленӗр".
„Катинька, эпӗ сире вилес пек юрататӑп!“
„Тӗрлӗ ӑпӑр-тапӑрсене жалоба кӗнекине ан ҫы- 

рӑр. Станци начальникӗшӗн 7-мӗш Иванов",
„Эсӗ 7-мӗш пулин те, тӑмсай".

X ӗ р е с

Халӑх тулса ларнӑ гостинӑя поэт пырса кӗрет.
— Ну мӗн, мӗнле сирӗн лайӑх поэмӑр?—тет ун- 

ран хуҫа майри.—Пичетлерӗҫ-и? Гонорар илтӗр-н
— Ан та ыйтӑр . . .  Хӗрес илтӗм.
— Эсир хӗрес илтӗр-и? Эсир, поэт?! Апла по- 

этсем те хӗрес илеҫҫн?
— Чунтанзх саламлатӑп!—чӑмӑртать хуҫа унӑн 

аллине.— Станислав-и е Анна? Питӗ хавас . . .  ха- 
в а с п и т ӗ . . .  Станислав-и?

— Ҫук, хӗрлӗ х ӗ р е с . . .
— Апла эсир гонорарӑра Хӗрлӗ Хӗрес общест- 

вине патӑр-и?
— Нимӗн те паман.
— Сире орден питӗ те килӗшмелле . . .  Ну-ка, 

кӑтартӑр-ха!
Поэт айӑккинчн кӑсъине аллине чикет те ун- 

тан алҫырӑвне туртса к ӑ л а р а т ь . . .
— Акӑ вӑл . . .
Халӑх алҫырӑвӗ ҫине пӑхать те хӗрлӗ хӗрес ку- 

р а т ь . . .  анчах вӑл хӗресе сюртук ҫумне ҫакма ҫук.

Хв. Уяр куҫарнӑ.

П ӑ т а р а

Невский тӑрӑх 'службӑран таврӑнакан ^соллеж- 
ский регистраторсемпе губернски секретарьсен 
компанийӗ сӗнкӗлтетсе нырать. Вӗсене Стручков 
хӑй патне менельник тума илсе- каять. ^

— Халь ӗнтӗ пӗрре тӑраничченех кӳпӗтпӗр, тӑ- 
ванӑмсем! — шухӑшлать менельник тӑваканни. Ку 
шухӑша вӑл пурне те илтӗнмелле каласа парать. — 
Вилеслех ҫиетпӗр ӗнтӗ! Арӑм кукӑль пӗҫерсе ха-



тӗрлерӗ-ха. Ӗнер каҫ ҫӑнӑхне хам кайса илтӗм. 
Коньяк пур... воронцовски... Арӑм кӗтсе ывӑнчӗ 
пулӗ-ха!

Стручков таҫта ҫӑва шӑтӑк^нче, нит инҫетре 
пурӑннӑ. Утрӗҫ-утрӗҫ ун патне ҫитес тесе, юлаш- 
кинчен ҫитрӗҫ. Кӗчӗҫ малти пӳлӗме. Сӑмсасене 
кукӑльпе ӑшаланӑ хур шӑрши кӑтӑклантарса 
плчӗ.

— Чухласа илтӗр-и? — ыйтрӗ Огручков, хӑй 
ҫавӑнтӑх хӗпӗртенипе ихихлетсе илчӗ. ■— Саланӑр, 
господа! Кӗрӗкӗрсене ак ҫакӑнта арча ҫине ху- 
рӑр! Катя ӑҫта? Эй, Катя! Эпир ушкӑнӗпех персе 
ҫитрӗмӗр! Акулина, чуп-ха, пулӑш господасене 
саланма!

Акку мӗн? — ыйтрӗ ҫак кампанипе килнисен- 
чен пӗри, стена ҫине кӑтартса.

Стена ҫумне пысӑк пӑта ҫапса хунӑ, пӑта ҫннче 
вӗрҫӗнӗ кар т )с  ҫакӑнса тӑрать. Картусӗн сӑмси 
ялкӑшса кӑна тӑрать, ҫнтменнине кокарда ҫыпӑҫ- 
тарса янӑ ун ҫумне. Чиновниксем иӗр-пӗрин ҫине 
пӑхкаласа илчӗҫ те шурса-кӑвакарса кайрӗҫ.

— Ҫавӑн каргусси к у ! - - пӑшӑлтатса илчӗҫ вӗ- 
селб — Кунта-и мӗн... вӑл?!

— Ҫапла. Кунта ҫав, — мӑкӑртатса илчӗ Струч- 
к о в .— Катя. патӗнче... Айтӑр-ха, тухар, господа! 
Пӗр-пӗр трактире кӗрсе ларар унччен, вӑл тухса 
кайнччен тӑхтаса пӑхар.

Компани кӗрӗксене тӳмелерӗ те, пзфтрен тухса, 
юлхавлӑн трактир патнелле сӗнкӗлтетрӗ. '

Хур шӑрши кӗрет ҫав сан патӑнта, хурӗ сан 
патӑнта ларнӑран ӗнтӗ вӑл!—-терӗ архивариус 
помощнйкӗ.— Ш уйттан сӗтӗрсе килнӗ ӑна! Час 
тухса каять-и вӑл?

— Час. Икӗ сехетрен ытла нихӑҫан та лармасть 
вӑл. Ҫиес килет! Чӑн малтан эрех ӗҫӗпӗр, закуска 
валли килки пур... Унтан тенрер хурӑпӑр, тӑва- 
нӑмсем... Иккӗмӗшне хунӑ хыҫҫӑн кукӑль ҫийӗ- 
иӗр. Унсӑрӑн ҫиес кӑмал ҫухалма пултарать... 
Арӑмӗ ман кукӑльсене пит ӑста пеҫерет. Купӑсга 
яшкн пулать...

— Сарднн туянтӑн-и-ха?
— Икӗ коробка. Колбаса тӑватӑ тӗрлӗ... Арӑ- 

мӑн та ҫиес килет пулмалла... Таҫтан килсе кӗнӗ 
чорт!

Сехет ҫурра яхӑн ларчӗҫ вӗсем трактирте, 
ытахальрен пӗрер стакан чей ӗҫрӗҫ те каллех 
тухса утрӗҫ Стручков патне. Кӗчӗҫ малти пӳлӗ- 
ме. Унчченхинчен те ытларах шӑршӑ кӗрет. Ҫур- 
рине яхӑн уҫӑлса тӑракан кухня алӑкӗ витӗр чи- 
новниксем пӗр чашӑк хӑяр тата ӑшаланӑ хур 
выртнине курчӗҫ. Акулина кӑмакаран темӗн кӑ- 
ларать.

— Каллех ӑнӑҫлӑ пулмарӗ, тӑванӑмсем!
— Мӗ-ӗн?
Чиновниксен, хуйхӑрнине пула, хырӑмӗсе!* пӗ- 

рӗнсе ларчӗҫ. Хырӑм выҫҫи чун уҫҫи мар ҫав, 
путсӗр пӑта ҫинче каллех сӑсар тирӗнчен ҫӗленӗ 
ҫӗлӗк ҫакӑнса тӑрать.

— Ку Прокатилов ҫӗлӗкӗ, — терӗ  Стручков. — 
Тухар пулӗ, господа! Кӗтсе пӑхар ӑҫта та пулин... 
Ку нумаях лармасть...

— Ҫав нӗрсӗрӗн ҫакӑн пек чипер арӑм пур-и 
вара! — илтӗнчӗ хӑна пӳлӗмӗнчен уҫӑмсӑр бас.

— Ухмахсене тҫлей ҫав, ваше превосходитель- 
ство! — ӗнерлерӗ ун сассине хӗрарӑм сасси.

— Каяр! — йынӑшса илчӗ Стручков.

Каллех трактнре кайрӗҫ. Пырса кӗчӗҫ те трак- 
тнре, сӑра илсе пыртарчӗҫ.

— Прокатилов — пысӑк вӑй! — Стручкова лӑп- 
лантарма тытӑнчӗ хайхи компани. — Пӗрер сехет 
ларать те  вӑл арӑму патӗнче, ун вырӑнне хӑв... 
вунӑ ҫул ырӑ курса пурӑнатӑн. Телей, ачам вӑл. 
Ма кӳренес? Кӳренме кирлӗ мар.

— Сирӗнсӗр те пӗлетӗп эпӗ, кӳренме кирлӗ 
маррине! Уншӑн мар эпӗ! Ҫиес килнӗ нирки кӳ- 
ренетӗп!

Сехет ҫурӑран хайхисем каллехСтручков патне 
тухса утрӗҫ. Сӑсар тирӗнчен ҫӗленӗ ҫӗлӗк ҫап- 
липех, пӑта ҫинчех ҫакӑнса тӑрать. Каллех тухса 
шӑвӑнмалла пулчӗ.

Саккӑрмӗш сехет ҫине кайсан тин пушанчӗ 
хайхи пӑта, тинех - вӑхӑт ҫнтрӗ кукӑль ҫиме! 
Кукли тнпсе кайпӑ, купӑста яшкп сивӗнме пуҫ- 
ланӑ, хурне ытлашши ӑшаласа хытарса янӑ — 
йӑлтах пӑсса пӑрахнӑ Стручков карьери! Анчах 
ҫнесснне, ҫапах та, питӗ юратса ҫирӗҫ.

В. О. Алагер куҫарпӑ.

А. П. Чехов каланисем
Санӑн арӑму тӑтӑшах макӑрагь пулсан, тнпӗ- 

текен хутпа усӑ кур. Кулӑшла мар, анчах усӑллӑ.

Эрех шурӑ, анчах вӑл сӑмсана хӗретет тата 
авторитста хуратать.

Пӗр яиӑх поэт хӑй пекех япӑх ҫыракан поэтӑн 
сӑввисене курсан питӗ те хӗпӗртесе ӳкнӗ. „Ман 
евӗр ҫырма тӑрӑшакансем те пур иккен“, тенӗ 
вӑл.

№ хӑнкӑласене пӗтернипе тӑранса пурӑнать. 
Произведенисене те хӑйӗн ремесли внҫипе виҫет. 
„Казаки" произведенинче хӑнкӑласем ҫннчен 
асӑнман пулсан, „Казаки“ — япӑх пронзведеии, 
тет.

*

Ах, ман шӗпӗнӗм!— тенӗ арӑмӗ упйшкине ҫе- 
пӗҫҫӗн. Упӑшки шутласа пӑхнӑ, унтан тарӑхса 
кайнӑ та —  уйрӑлнӑ. ■

Ухмах мухтаннне илтиччен, хӑрӑк турат пулас 
та ҫурхи шывпа юхсах каяс.

... че ҫав тӗрлӗ лайӑх тӑпра. Унта турта ларт- 
сан, ҫулталӑкран трантас ӳссе ларӗ.

Хӗвел ҫинче хура пӑнчӑсем курсан, астроном 
сем питӗ савӑнса ӳкнӗ. Хӗвелӗн те ҫитменлӗхсе.\ 
пур иккен!



Иккӗ ҫумне иккӗ хушсан пиллӗк пулать
„Шӑнкӑр кӑна шӑнкӑр шыв юхать 
•Ешӗл хӑмӑш тӗми хушшинче.
Эпир савӑнатпӑр хӑнара 
Атте-анне пиллӗх хушнипе”.

Ян-ян каять ял тӑрӑх уҫҫӑн янтраса юрлакан 
сасӑ. Ҫинҫе те уҫӑ сасӑ, музыкантсен чӗлхипе ка- 
ласан, „сопрано“ теекенскер, ҫӗкленсе ҫеҫ юрӑ 
пуҫласа ярать. Ун ҫумне „баритон“ саслӑ арҫынӗ 
активлӑн хутшӑнать. Вара иккӗшӗ пӗрле хутшӑ- 
наҫҫӗ те „дуэт“ пулса тӑрать. “Баритонӗ“ хутран- 
ситрен шиклеттерсе шӑхӑрса янн ҫеҫ „дуэтри“ 
килӗшӗве пӑсса илемсӗрлетет. „Эх, Орел, пӗле- 
тӗн-и эсӗ, кама туртса пынине? Эпӗ кам?—тесе 
кӑшкӑрса ярать в^т пӗр евӗр юртса пыракан па- 
сарнӑ лӑшана. Лаши, пӗрре „пӗлетӗп сана, ухма- 
х а “ тенӗ пек, тепре айӑпсӑр ҫурӑм тӑрӑх ӳсӗр 
ҫын аллинчи сӳс пушӑ ҫунтарса илме пултарасси- 
не сиссе, тата хытӑ чупма тытӑнать. Унтан кал- 
лех „сопрано“ сасӑ чӑнкӑлтатса юрлама пуҫлать 
те, ун ҫумне „баритонӗ" хутшӑнать. Пӳртсенче 
ларакан ҫынсем урам тӑрӑх харслатса юрласа пы- 
ракансене курса юлас тесе, кантӑксен умне пы- 
раҫҫӗ. Анчах шартлама сивӗпе хуп пек шӑнса кай- 
нӑ кантӑксем витӗр нимӗн те курӑнмасть. Пурне 
те курма юратакан ача-пӑчасем кантӑк ҫинчи пӑ- 
ра вӗрсе ӑшӑтса хӑрах куҫпа пЗхмалӑх та пулин 
шӑтӑк тӑвиччен ҫул тӑрӑх пыракан лав таҫта ҫи- 
тиех иртсе каять, „дуэт“ юрлани ҫеҫ инҫетрен 
нлтӗнет.

Ку вӑл Юс Матви кӳршӗри ялти пуҫанӑшӗ па- 
тӗнчен хӑнаран таврӑнать. Пуҫанӑшӗ 'патӗнче вӑл 
ҫӗр выртса ӗҫнӗ, ҫӗр выртасса выртнӑ, анчах куҫ 
хупса курайман. Икӗ пичке тулли сӑра, лакӑм ҫу- 
рӑ кӑрчама, литр ҫине литр эрех, сӗтел тулли за- 
кускӑ пӗр хӑнана та сывлӑш ҫавӑрса нлме вӑхӑт 
паман. Тавлӑк ҫурӑ ӗҫнӗ Юс Матви хӑйӗн хисеплӗ 
пуҫанӑшӗ патӗнче, кашнн черкке ӗҫмессерен вунӑ 
сӑмах мухтанса илнӗ, ҫапах та мухтанса пӗтерей- 
мен. Ҫул тӑршшӗпе вӑл арӑмӗ умӗнче мухтанса 
кплнӗ. Анчах ӗҫкӗпе тӑнран тухнӑ арӑмӗ, „ҫапла, 
Матви чунӑм, ҫапла“ тенисӗр пуҫне, урӑх нимӗн 
те калама пултарайман. Вара Матви, тавлӑк хуш- 
ши выҫлӑ-тутлӑ чӑтса ирттернӗ хыҫҫӑн, часрах 
колхоз карташне ҫитме васкаса чупакан лаша 
умӗнче мухтанма пикенет.

Аслӑ урамран тухсан лав пӗр касса кӗрет. Ура- 
ма тӑрйхла пӳрт патне ҫывхараҫҫӗ. Матви килӗнче 
ачасем- ҫывӑрман, ашшӗ-амӑшне кӗтеҫҫӗ пулас. 
Матвп кӳршнн Мӗтрин пӳртӗнче те ҫутӑ курӑ- 
нать. Ҫак ҫутта курсан Матви чӑтаймарӗ, мухтан- 
чӑк кӑмӑлӗ ӳсӗр тӑнпуҫпа варшӑнса кайса, ҫӑвар- 
тан сӑмахсем пулса вӗҫсе тухма пуҫларӗ;

—■ Эх, кӗлле пуҫ Мӗтри, ӑҫта сан манпа калаҫ- 
ма! — кӑшкӑрать вӑл,— Эпӗ Ласкин Матви, чӑвашла 
Юс пулатӑп, а эсӗ Мышкин ҫеҫ, чӑвашла шӑши 
пулатӑн. Эсӗ манпа танлашма-и? Ҫук, шалишь, 
манпа калаҫаймӑн, эпӗ пӗр кун ӗҫлессине сирӗн, 
айвансен, виҫӗ кун талпасланас пулать!

Ҫак эпизод вӑл нртнӗ ҫулта пулса иртнӗ. Мыш- 
кин Мӗтри, ытти колхозниксемпе пӗрле вӑрман- 
промхоза кайнӑ та, сезон хушши ӗҫлеме договор 
тунӑ. Юс Матви, урЭхла ӗмӗт тытса, вӑл ушкӑна 
кӗме, договор тӑвас шухӑша яхӑна та яман.

— Пӗлетпӗр эпир договор ҫинчен. Договор ту-
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рӑн тӑк—пурнӑҫлас пулать, ахаль эпӗ хама хам 
хуҫа: пуҫра та йӗвен ҫук, ҫурӑм ҫине те йӗвенчӗк 
хуман, ҫаран пулсан—ҫаран ҫине, калча пулсан— 
унталла,— тенӗ вӑл.

Ана договорӑн пысӑк усси ҫинчен ӑнлантарса 
панӑ.

— Мана ӑс пама тата!—тенӗ Юс Матви.— Эпӗ 
вӑрман ӗҫне сиртен виҫӗ хут лайӑх пӗлетӗп. Ма- 
нӑк атте вӑрмантан тухма пӗлыен, эпӗ хам та, 
ҫуралсанах пуртӑ йӑтнӑ та, вӑрмана утнӑ.

Договор тунӑ колхозниксем, вӗсемпе пӗрле Мыш- 
кин Мӗтри те, вӑрман касма кайнӑ. Юс Матви урӑхла 
ҫул тытнӑ. Малтанах чӑн та ун тӗлне ӑнӑҫлӑ са- 
мант килнӗ. Вӑрманпромхоз пӗр пысӑкрах ҫурт 
тутарнӑ. Матвн хӑй пек тӗрлӗ вырӑнсенчен пынӑ 
ҫынсрмпе пӗрлешсе ҫав ҫурга тума кӗрӗшме кай- 
нӑ. „Еҫ“ тухнӑ. Икӗ уйӑх ӗҫленӗ вӑл унта, икӗ 
уйӑхран 900 тенкӗ укҫа илсе таврӑннӑ.

— Айвансем эсир,—тесе кулнӑ вӑл хӑйӗн кӳр- 
шисенчен;—ман чухлӗ укҫа илес тесен, сирӗн ал- 
лӑрпа пӑчьӑ туртмалда, урапа пуртӑ тытса кас- 
малла. Ҫав кунранпа вӑл хӑйӗн кӳршине Мышкпн 
Мӗтрнне вуҫех хнсеплеме пӑрахнӑ. Хутран-ситрен 
тӗл пулсан та, унпа сӑмса тӑрӑх пӑхса ҫеҫ 
калаҫнӑ.

Ҫыннӑн урӑ чухнехн ӗҫсе ӳсӗрӗлсен чӗлхе ҫнне 
тухать, теҫҫӗ. Юс Матвнн ун пек шухӑшӗ пӗр 
черкке эрех ӗҫсенех пуҫ мн.минчен тӳррех чӗлхе 
ҫине куҫнӑ. Ӑҫтан та пулин ӗҫкӗрен таврӑннӑ чух- 
не вӑл, Мӗтри умӗнче юри чарӑнса тӑрса, 900 тен- 
кӗ укҫа ҫинчен урлӑ' та пирлӗ мухтанса илнӗ.

Ҫапла 8 уйӑх иртнӗ. Юс Матвин 900 тенкӗ ук- 
ҫи пӗчеккӗн-пӗчӗккӗнех вӗҫерӗнсе пӗтнӗ. Пушӑ 
бумажник тусанлӑ сентре ҫинче сӗтӗрӗнсе выртнӑ. 
Малтанхи ҫул пек рвачла тӑпӑлтарса икӗ хак пл- 
мелли ӗҫ тупасси ҫннчен питех ӗмӗтленмелли 
пулман,—вӑрманпромхоз пур ӗҫсене те ҫирӗп план 
тӑрӑх- туса пыма тытӑннӑ. Юс Матви унталла кун- 
талла пӑхма тытӑнать, анчах кӗске вӑхӑт хуш- 
шинче, пилӗке авмасӑрах нумай укҫа илмелли йӑ- 
ва ниҫта та курӑнмасть. Юс пӗр хутаҫ ҫӑкӑр ҫа- 
кать, пуртӑ илет те вӑрманпромхоза утать.

— Ӗҫ шыратӑп, юлташӑмсем,—чӑн юс пек йӑ- 
пӑлтатать вӑл.

— Пожалстӑ, пожалстӑ. тахҫанах пирӗн пата 
кнлмелле,— теҫҫӗ ӑна.

— Снре мӗнле ҫынсем кнрлӗ-ши?
— Социализмла строительство валли нумайрах 

вӑрман пама тӑрӑшакансем пурте кирлӗ пире!
— Ҫапла ӗнтӗ, анчах мӗнле ӗҫре ҫын кирлӗ те- 

тӗп-ҫке эпӗ.
— Э-э, мӗнле специалист-и? Касакансем, шура- 

такансем, купалакансем, турттаракансем, шывпа 
юхтаракансем тата ыттисем те кирлӗ. Эсӗ лучко- 
вой пӑчкӑпа ӗҫлеме пултаратӑи-и?

— Тытӑнсан пултараканччӗ, анчах пӗлесчӗ ма- 
нӑн, уйӑхра мнҫе тенкӗ ӗҫлесе илме пулать-ши?— 

^куҫ хӗссе' ыйтать Юс.
— Мӗиле ӗҫлетӗн, ҫапла илет^н. Мышкннсем 

пек ӗҫлесен, нумай илме пулать,—теҫҫӗ ӑна.
— Мӗтри пек,—куҫне чарса пӑрахать Юс.—Мӗт- 

ри ӗыӗр те ман чухлӗ укҫа тытса курайман, халӗ 
тата ҫитмейнине договорпа ӗҫлет, эпӗ вара унпа 
та танлашаймӑп-и? Мана кунта пӗлеймеҫҫӗ-ха,



пӗлсен курӗччӗҫ Юс Матвн мӗнло ҫын пӳлнпне,— 
тесе шутлать.

Тепӗр кунне вӑл Мӗтри ӗҫлекен звенонах ка- 
ять. Ӑна, ял ҫыннп тесе, звенора ӑшшӑнпх йы- 
шӑнса нлнӗ. Чӑн малтанах Юс хӑш ӗҫре ӗҫлесен 
нумайрах укҫа илме май пурри ҫинчен ыйтса пӗ- 
лет. Ытлашши сӑмах калаҫса тӑмасӑрах ӑна пӗре- 
несенг сыпӑлас ӗҫе янӑ.

Каҫхине ӗҫрен таврӑнсан вӑрман касакансем 
столовӑя атат ҫиме каяҫҫӗ. Мӗтрипе юлташӗсем 
тӑват-пилӗк тӗслӗ апат илнине курсан Юс тӗлӗн- 
сех каять:

— Манран ытлашши нумай та ӗҫлемест, шель- 
мӑ, пыршӑн ҫунтарать хӑн. Авӑ ӑҫта чикет вӑл 
укҫана,—тесе шутлать.

Уйӑх нртнӗ хыҫҫӑн звенора ӗҫлекенсем ӗҫукҫн 
нлме кайнӑ. Каҫҫир Мышкина чӗнсе нлет. Пӑхать 
Юс, хӑйне хӑй те ӗненмест. Мӗтри умне червон- 
цӑсем купалаҫҫӗ ҫеҫ.

— Тӗнчере чӑн ухмаххн эпӗ иккен,— тет Юс 
хумханакан кӑмӑлӗ хӗрсе кайнине чараймасӑр,— 
Мӗтри ун чухлӗ илет пулсан, эпӗ пе унран кая 
мар ӗнтӗ, мӗншӗн Мӗтрирен маларах килмерӗм-ха 
кунта?

Мӗтрипе пӗрле сезон тӑршшӗпе ӗҫлекенсем ыт- 
тисем те нумай укҫа илеҫҫӗ. Черет Матвине ҫи- 
тет. Ӑна 310 тенкӗ шутласа параҫҫӗ. Чӗтрекен ал- 
лисемпе укҫана илет те, нимӗн чӗнмесӗрех тухса 
каять, кӗвӗҫле туйӑм унӑ.ч ӑшне ҫунтарать.

Каҫхине вӑл звеньевой патне пырса ларнӑ.
— Тин ҫеҫ ӗҫлеме килнӗ тесе мӑшкӑлас тетӗр 

пулас?

Нино куртӑмӑр
Декабрӗн вӗҫӗнче Похвистнӗри (Куйбышев об- 

лаҫӗ) кинотеатра пытӑмӑр. „Волга, Волга" ятлӑ 
фильма кӑтартаҫҫӗ иккен.

Зрительнӑй залри лампочкӑсем куҫӗсене виҫӗ 
хутчен мӑчлаттарса илчӗҫ те ҫывӑрсах кайрӗҫ. 
Пуҫланчӗ кино. Пӗр пилӗк минутран экрана тӗтре 
карса илчӗ, картина курӑнми пулчӗ.

— Ҫутӑ вӑйлӑрах парӑр!—терӗҫ курса ларакан- 
сем.

Виҫ-тӑватӑ минутран тӗтре сирӗлчӗ, картина 
аванах курӑнма пуҫларӗ. Анчях... ҫыннисем ка- 
лаҫми пулчӗҫ. Тутисем сикеҫҫӗ,—сассасем ҫук.

— Кусем сивӗ шыв ӗҫсе сассисене ҫухатнӑ пу- 
лас,— терӗмӗр эпир.

—Звуку!—тесе кӗрлесе кайрӗ зал.
Пӑртак тӑрсан экран ҫинче пӑшӑлтатса калаҫ- 

нисем илтӗнме пуҫларӗҫ. Халӗ' ӗнтӗ ҫутӑ та пур, 
сасси те илтӗнет. Пурте савӑнсах карӗҫ. Экрана 
каллех тӗтре хупӑрласа илчӗ...

Ҫапла икӗ сехет хушшн айланса ларнӑ хыҫҫӑя 
киле кайма тухрӑмӑр. Пирӗн умра нӗр ҫын тан- 
калапса утать. Пӑхатпӑр— кинотеатр моторисӗ 
Беляков иккен, сивӗ эрех ӗҫнипе сасси ҫӗтнӗ тӗ, 
темӗскер хайӑлтатса эрех лавки еннелле утать. 
Пӑртак кайсан кинотеатр заведующине Мордов- 
скине тӗлпултӑмӑр. Вӑл та сӑнсӑр сӑмахсем ӗнӗр- 
лесе эрех лавки еннелле туртӑнать. Кӗсъинче, 
пушӑ кӗленчесем.

— Аплаҫ,—терӗмӗр^вара эпир.— Кино куракан- 
сенчеи кулнин сӑлтавӗ кунта иккен.

Кино куракан.

—  Мӗн калаҫатӑн, эпӗ санне пӗр кунхи ӗҫне те 
пытарса хӑварман-ҫке?—тет звеньевой, Юса куҫ- 
ран иӑхса.

— Мӗтри миҫе тенкӗ илчӗ?—шӑла ҫыртса кала- 
ҫать Матви.

— Мышкин вӑл 785 тенкӗ илчӗ пулас.
— Мӗнщӗн? А эпӗ?—тулхӑрма пуҫларӗ Юс.
— Эсӗ ан ҫухӑр, малтан итле: Мышкин вӑл 

тысячник, сезон пуҫланнӑранпа 61 нормӑ тултар- 
чӗ. Тӗп расценка унӑн халӗ 488 тенкӗ, 40 нормӑ- 
ран нртнӗшӗн 160 тенкӗ, утмӑл нормӑна ҫитернӗ- 
шӗн 128 тенкӗ, тата пӗр нормӑшӑн 9 тенкӗ—пурӗ 
785 тенкӗ пулать. А эсӗ хӑҫая 40 нормӑна тулта- 
ратӑн-ха?

— Мӗнле тӳлеҫҫӗ вара кунта?—тӗлӗнсе кай- 
рӗ Юс.

-- Прогрессивлӑ йӗркеце.
— Вара 2 тенкӗ вырӑнне 4 тенкӗ пулать-и?
— Государство панӑ плана срокчен тултарсан, 

планран ирттерсе темиҫе нормӑ тултарсан, кунта 
икӗ хут нккӗ пиллӗк пулать.

Ҫак кунранпа Матви хӑйӗн кӳрши ҫинчен шӑл 
йӗрме мар, унӑн куҫӗ умне курӑнма та именет.

Никита Волков.
—  ооо —

Парикмахерскинче

'■ч ч

Хырӑнма килнӗ чухне санӑн галстуку хӗрлӗччӗ-н? 
Ҫук, шурӑччӗ.
Апла нулсац эпӗ сана касрӑм пулас.
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Татӑк хӳреллӗ упа Лапшу Ҫтаппанне шыва кӳртни
Лапшу Ҫтаппанӗ чанлӑ сунарҫӑ иккенне эсир 

пурте пӗлетӗр. Ун ҫинчен Куҫма Чулкаҫ нумай 
каласа панӑ сире. Анчах Лапшу Ҫтаппанӗ хӑй 
пурӑнӑҫӗнче мӗнле инкек-синкексем курни ҫин- 
чен Чулкаҫ та пӗлмест-ха. А эпӗ пӗлетӗп!

Пӗр ҫулхине Лапшу Ҫтаппанӗ чирлӗрех пулчӗ, 
внҫӗ уйӑх хушши ниҫта та тухаймасӑр пурӑнчӗ. Тен 
вӑл сунара ҫӳреймен пирки пулӗ, пирӗн таврара 
тискер кайӑксем ӗрчеме пуҫларӗҫ. Хӗллехи каҫ- 
сенче тукмак хӳреллӗ кашкӑрсем Апаш вӑрма- 
нӗнчен тухатчӗҫ те тӳрех пирӗн яла пыратчӗҫ. 
Мнҫе сурӑх тытса каймарӗҫ пуль ялтан!.. Пу- 
ринчен те ытла чирлӗ Лапшу Ҫтаппанне тарӑх- 
таратчӗҫ вӗсем. Ун чӳречи умне пухӑнатчӗҫ те 
ирчченех пӗлӗтелле пӑхса ӳлесе ларатчӗҫ. Мӗс- 
кӗн Лапшу Ҫтаппанӗ ҫӗрӗ-ҫӗрӗпе ҫывӑраймасӑр, 
вырӑн ҫинче йӑваланса выртатчӗ вара. Мӗн сӑл- 
тавпа чире кайнӑ-ха вӑл, Чулкаҫ, каланӑ тӑрӑх, 
паттӑр та чипер ҫӳрекенскер? Ҫакна ыйтса пӗлес 
шутпа, кӑсъяна ҫур, литр чикрӗм те Лапшу Ҫтзп- 
панӗ патне, хӑй каларӗш, пуш параппан ҫапса 
ларма кайрӑм эпӗ. Ҫав кун Ҫтаппан пиччене шӑ- 
нах кӑшт утнаккӑрах пек пулнӑ иккен. Ҫур литра 
ӗҫсе ятӑмӑр та, вӑл хӗрсех калаҫма пуҫларӗ. Хӑй 
мӗншӗн ҫапла, темиҫе уйӑх хушши чирлесе 
выртни ҫинчен те каласа пачӗ.

— Анчах асту, Чулкаҫа каласа ан пар. Вӑл 
суйма пит ӑста, тыттарса калаҫма пит юратать. 
Кӑшт хӑлхине кӗрсен — пӗрре ҫумне виҫҫӗ хушса, 
темӗн те ҫырса пӗтерӗ ман ҫинчен, — терӗ вӑл,

Лапшу Ҫтаппанӗ сунарта ҫӳресе ӗшенсе тав- 
рӑннӑ хыҫҫӑн яланах пӗрер рюмка чӗпӗтекеннине 
ӗҫме юратнӑ. Пурӑна-киле вӑл ахаль чух та ӗҫ- 
келеме пуҫланӑ вара.

— Ан ӗҫ, Ҫтаппан! Эрехӗн уссн пулас ҫ у к ,— 
тенӗ ун арӑмӗ. Анчах Ҫтаппан пичче итлемен. 
Ҫапла вара, хамӑр таврари тискер кайӑксене 
тытса пӗтертӗм тесе, сунара та хутран-ситрен 
кӑна ҫӳренӗ вӑл. А тискер кайӑксем вуҫах пӗт- 
мен пулнӑ. Куҫма Чулкаҫ Лапшу Ҫтаппанӗ ҫин- 
чен, вӑл чаплӑ сунарҫӑ, тесе хыпар сарнӑ хыҫ- 
ҫйн, вӗсем хӑраса ӑҫта килчӗ унта пытанса пӗтнӗ. 
Тарӑн варта пытанса пурӑнакан татӑк хуреллӗ 
упа та ҫав шугра пулнӑ. Таврара тискер кайӑк- 
сем сахалланса юлнӑшӑн хӑш чух савӑннӑ та вӑл. 
.Мӗншӗн тесен, вӑл ҫиес апата урӑх никам та 
тупса ҫиекен пулман.

Лапшу Ҫтаппанӗ сунара ҫӳрес вырӑпне эрех 
ытларах ӗҫнине пула, пытанса пурӑнакан тискер 
кайӑксем татах пур ҫӗрте те тухса ҫӳреме пуҫ- 
ланӑ.

— Ҫӑкӑр ҫӗртсе пурӑнать ҫав Лапшу Ҫтаппанӗ! 
— тесе тарӑхнӑ татах татӑк хӳреллӗ упа. Мӗн- 
шӗн тесеи, пилсӗр кашкӑрсем, чее тилӗсем пур 
ҫӗрте те ҫӳренӗрен, упшӑн халь апат тупасси 
пывӑр пулнӑ. А Лапшу Ҫтаппанӗ ӗҫкӗрен ӗҫке 
анчах ҫӳренӗ. Тата ӑҫта пынӑ унта, хӑй сунарта 
ҫӳренисем ҫинчен.каласа мухтаннӑ. „Пӗррехинче 
Йӗрӗх ҫырминче ман ҫине крокоднл снкселарчӗ. 
Эп ӑна хамӑн паттӑр аллӑмсемпе мӑйракинчен 
ярса тытрӑм та ҫӑварне икӗ паяҫурсапӑрахрӑм “, 
тесе суйнӑ вӑл. Е тата: „Упана хирӗҫ нимӗн хӗҫ- 
пӑшалсӑр тӑрса ҫапӑҫасси—маншӑн нимӗн те мар“, 
тесе каппайнӑ.
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Ҫитнӗ сивӗ кӗркунне. Халь ӗнтӗ, кӗр мӑмтӑ- 
рӗпе усӑ курса, Лапшу Ҫтаппанӗ хӑнаран хӑнана 
ҫеҫ ҫӳренӗ. Пӗрре ҫапла каҫ кӳлӗм Хыркассин- 
чен таврӑннӑ вӑл. Паллах, ӳсӗр пулнӑ. Тӗнчере— 
хӑй анчах пек туйӑннӑ уншӑн. Вӑри»!*! витӗр тухнӑ 
чух ҫӗмӗрттерсе юрласа пынӑ вӑл. Уншӑн юрӑ 
хайласси те нимӗн тӗшне те тӑман. Хӑй мӗн ҫин- 
чен шухӑшланӑ, ҫавӑн ҫинчен юрланӑ вӑл.

„Ҫичӗ упа пӗр харӑс 
Килсе тухччӑр ман умма,
Ҫиччӗшне те пӗр харӑс 
Эпӗ хатӗр тӗп ту м а “, 

тесе юрланӑ Лапшу Ҫтаппанӗ. Ҫав вӑхӑтра та- 
тӑк дӳреллӗ упа ҫул хӗрринчен инҫех те мар 
шӑлан ҫырли ҫисе ҫӳренӗ. ,,Чаплӑ“ сунарҫӑ сас- 
сине часах уйӑрса илнӗ вӑл. Вара ҫывӑхарах лӑп- 
чӑнса пынӑ та, ун умне тухса: — Хау-ау-у у! — 
тесе хаяррӑн мӗкӗрсе янӑ. Хайхи хӑюллӑ та пат- 
тӑр тенӗ сунарҫӑ ӳке-ӳке тарма пуҫланӑ. Анчах 
ӑҫтан-ха ӳсӗр пуҫпа урӑ упаран тарса хӑтӑлас 
тетӗн?

Татӑк хӳреллӗ упа самантрах хуса ҫитнӗ Лап- 
шу Ҫтаппанне. Хуса ҫитнӗ те пусса антарнӑ ӑна, 
унтан вӑрман ӑшнелле йӑтса кайнӑ. Лачакаллӑ, 
йӳҫлӗхлӗ вырӑна ҫитсен, упа ӑна тункатасем 
хушшине ӳкернӗ те ун ҫине хӑрӑк йывӑҫсем ку- 
палама тытӑннӑ.

— Пӗтрӗм иккен, — тенӗ мӗскӗн сунарҫӑ. Ну- 
май пулмасть кӑна ҫичӗ упана тӗп тума хатӗрри 
ҫинчен юрланӑскер, вӑл халӗ кӑшт хускалма та 
хӑраса выртнӑ. Упа хӑйӗн пӗчек куҫӗсемпе ун 
ҫине шӑтарас пек пӑхса тепре мӗкӗрнӗ те, вӑр- 
маналла кӗрсе ҫухалнӑ.

— Кайре. Вилчӗ, терӗ пулас, — тенӗ Лапшу 
Ҫтаппанӗ. Унтан вӑл ҫӗрӗк пӗренесем айӗнчен 
аран-аран тапаҫланса тухнӑ та, хырӑмпа шӑва- 
шӑва тарма пуҫланӑ. Пӑртак кайсан тӑватӑ уран 
тӑрса чупнӑ. Ҫапла чупсах пӗр пӗчӗкрех кӑна 
кӳлӗ хӗррине пырса тухнӑ. Чарӑннӑ та, ура ҫине 
тӑнӑ. Анчах шӑп ҫав вӑхӑтра упа ӑна татах ӗн- 
серен ярса тытнӑ. Вӑра кӳлӗ хӗррине сӗтӗрсе 
пынӑ та сунарҫӑна „тӗне кӗртм е“ пуҫланӑ. Упа 
ун пуҫне шыва чикнӗ те— кӑларнӑ, чикнӗ те — 
кӑларнӑ. Кашни чикмессерен: „Ан мухтан, ан 
суй!“ „Ан мухтан, ан суй!“ тенӗ. Вара Лапшу 
Ҫтаппанӗ тархаслама тытӑннӑ.

— Эп мар, Куҫма Чулкаҫ суйса, мухтаса ҫырнӑ 
ман ҫинчен, — тенӗ вӑл аран сывлӑш ҫавӑрса. 
Ҫапла пӗр ҫирӗм-вӑтӑр хут шыва чиксе кӑларн^ 
хыҫҫӑн, унӑн чунӗ ура тупаннех ҫитнӗ.
■ Анчах упа Лапшу Ҫтаппанне йӑлтах вӗлерес- 
шӗн пулман. Вӑл ӑна ӗҫлемесӗр пуш параппан 
ҫапса ҫӳренишӗн кӑна тарӑхтарнӑ. „Кун пек мӗс- 
кӗн сунарҫӑран нимӗнле сиен те пулас ҫук-ха 
мана“ — тенӗ вӑл. Вара, юлашкинчен, упа Лапшу 
Ҫтаппанне ҫӳле ҫӗклесе илнӗ те, шампӑрр! ту- 
тарса шыва пӑрахнӑ. Хӑй ҫавӑнтах куҫран ҫу- 
халнӑ.

Ҫавӑн чух шӑнса пӑсӑлнӑран ӗнтӗ Лапшу Ҫтап- 
панӗ виҫӗ уйӑх хушши чирлӗ выртнӑ та.

— Куҫма Чулкаҫ ман ҫинчен суйса ҫырнӑ пир- 
киех тӳсрӗм ҫав мӑшкӑла,— тет вӑл халь, упа 
ӑна шыва кӳртни ҫинчен сӑмах тапратсан.

А. КӐЛКАН.



П у ҫ а  х ы ҫ т а р ч ӗ
Пысӑк хуласенче фокусла номерсем кӑтарта- 

кан цирк артисчӗсем уйӑха 1000 — 1500 тенкӗ ӗҫ 
укҫи илеҫҫӗ тесен, хӑшпӗр вулакансем, — сахал 
мар, — тесе пуҫӗсене пӑркалӗҫ.

Унтан нимӗн тӗлӗнмелли те ҫук. Ӑна Трак поч- 
тинчи телеграф фокусӗпе танлаштарсан — йӑл 
ҫӳпӗ ҫеҫ. Кунта 5 —6 минутлӑх фокус Вутланти 
промысла артельне 1600 тенке ларчӗ.

— Мӗнле пулма нултарнӑ-ши вӑл япала? — те- 
йӗҫ вулакансем.

Акӑ мӗнле пулнӑ.
Артель председателӗ Михайлов Шупашкартан 

телеграмма ярать. Ку телеграммӑна Трак ҫы- 
хӑну уйрӑмӗнчи телеграфист Михайлов Пшонгӑ 
ялсовечӗ урлӑ телефонпа артель брйгадирӗ Со- 
ловьев патне ҫитерет.

Телеграммӑра ҫапла каланӑ:
„20 декабря из Чебоксара, № 89—1 16 чао. 

50 м. Траки Пшонгинскому сельсовету Со- 
ловьеву Вышлите потвотов на станци Ци- 
вильск восьми вагон 8 часов утра 21 де- 
кабря.

^Михайлов Митрофан".

Соловьев, телеграммӑна алла илсенех, артель 
канцелярине тухса вӗҫтерет. Соловьевшӑн 5 ҫух- 
рӑм 5 метр тӗшне те туйӑнмарӗ.

— Ак савӑнӑҫ!.. Сакӑр вагон, мунчала пулмалла, 
ҫавна кӗтеттӗмӗр. Сахалтан та 10 тонна! Халь 
ҫулталӑк планне ытлашшипех тултаратпӑр ӗнтӗ!

Кӗҫ-вӗҫех ташласа ямарӗҫ правлени членӗсем.
— Часрах ялсене тухса чупас. Вагонсене про- 

стой тӑвас мар. Лавсем ҫителӗклӗ ярас.
Ыйтӑва татса пачӗ Агатьев. Каланӑ — тунӑ.
Ҫӗр хута Ҫӗрпӳ станцине 65 лав тӗпӗртет- 

терсе ҫитрӗ. Лавсемпе пӗрле килнӗ Агатьев, 
вокзалта ӗнтӗркесе тимсӗлнӗ артель председа- 
телӗ Михайловпа Горшков бухгалтера шыраса 
тупрӗ. Агатьевӑн тути хупӑнма те пӗлмест;

— 65 лав хатӗр. Часрах вагонсене пушатар.
Ик аллипе чӑмӑртаса сывлӑх сунчӗ Агатьев

тӗлӗнсе чӗмсӗрленнӗ Михайловпа Горшкова.
Пӗчӗк пауза хыҫҫӑн Михайловпа Агатьев хуш- 

шинче калаҫу пуҫланса каять.
— Молодец иккен эсӗ, Агатьев. Мӗнле кӳме 

пултартӑн ун чухлӗ курӑс? Миҫе вагон?
— Сакӑр вагон пуль.
— Ӑҫтарахран кӳтӗн? Инҫетрен-и?
— Эс ху кӳнӗ ҫинчен ма манран ыйтатӑн? — 

пӳлӗнсе ыйтрӗ Агатьев.
Пӳлӗнчӗ Михайлов та.
— Телеграммӑрсене кӑтартӑр-ха, — Михайловиа 

Агатьева сӗнчӗ Горшков, куҫсене вӗсем ҫнне 
кумса тӑнӑ хыҫҫӑн.

— Акӑ, эсӗ сакӑр вагонлӑх лав яма хуш нӑ,— 
кӑтартрӗ телеграммине Агатьев.

— Мӗн пӑтрататӑн! Эпир хамӑра киае тавӑ- 
рӑнма пӗр лав ҫеҫ ыйтнӑ вӗт, — кӑларса кӑтартрӗ 
тӑват хуҫланчӑклӑ телеграммӑна Михайлов та.

Унта ҫапла ҫырнӑ пулнӑ иккен: „Траки Пшон- 
гинский сельсовет Соловьеву Вышлите подводу 
станцию Цивильск восемь часов утра двадцать 

первого. Михайлов*.
Тепӗр кунне телеграфӑн фокусне тупас тесе

тӗпченӗ хыҫҫӑн, Михайлов телеграфист ҫапла 
ӳкерчӗк парать:

„Вышлите подводу на станци Цивнльски возки 
вагонов 8 часов утра 21 декабря".

Ку ӳкерчӗк тӑрӑх татах та асра ҫук фокус 
тухса тӑрать. Ун тӑрӑх станцине вагонсем кӳме 
каймалла иккен.

Ҫапла ӗнтӗ, телеграфӑн 5—6 минутлӑ фокусӗ 
артеле 1600 тенке ларчӗ. Сидор Алексеев. 

  -
^ ^ К а п к ӑ н * *  ю л т а ш !

Эпӗ 1939-мӗш ҫулхи декабрӗн 31-мӗшӗнче Трак 
почти урлӑ Октябрьски районӗнчи Наратчаки 
ялне, хам пырасси ҫинчен пӗлтерсе, телеграмма 
ятӑм. Январӗн 4-мӗшӗнче эпӗ киле ҫитрӗм, анчах 
телеграмма ҫаплах ҫитеймен-ха. Иккӗмӗш кунне 
те ҫитеймерӗ, виҫҫӗмӗшӗнче те ҫук... 1940-мӗш 
ҫулхи январӗн 8-мӗшӗнче тин, янӑранпа 9 кун 
ҫитсен, хайхи телеграмма мӗшӗлтетсе пычӗ.

Тракран Наратчаки ялне 45 километр. Унта ла- 
шапа кайсан та 5 —6 сехетрен ҫитме пулать, а 
эпӗ янӑ телеграмма кунне 5-шер километр кайса 
9 кунтан тин ҫитрӗ.

Капкӑн юлташ! Ҫыхӑну ӗҫӗнче ӗҫлекенсем кунне 
миҫе километр кайма пултараҫҫӗ-ши тата хӑш 
еннелле каяҫҫӗ-ши? Пирӗн шутпа вӗсем малалла 
мар, каялла каяҫҫӗ пек туйӑнать.

Г. Закамский. 
Сӗнтӗрвӑрри МТС директорӗн 
политика тӗлӗшӗпе ӗҫлекен 
помощникӗ.

 •  • --------

Шыв ҫук чухне...
А. ЧИ РКО В ӳкерчӗкӗ.

— Эсӗ мӗн чаватӑя;’
— Пӑр чавса вак уҫзс тетӗп. Благоустронство комиссии 

председателӗ водопроводсемпе ҫулсем ҫинчен доклад тумал- 
ла, ҫавЯнта шыв кирлӗ пулать.
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Н Ӗ С К Е  Н А Л А В С Е М
Режиссер

— Мана пуринчен ытла Чехов пьесисем тӗлӗн- 
тереҫҫӗ. Мӗн тӗрлӗ лиризм вӗсенче, мӗн тери та- 
рӑн психологиллӗ образсем! Унӑн «Вишня садне“ 
е „Чайкине“ курса ларнӑ чухне манӑн яланах 
хурланнипе макӑрас килет. Постановка пӗтсен 
ҫӗрӗ-ҫӗрӗпе урам тӑрӑх уткаласа ҫӳретӗп, пуҫа 
пин тӗрлӗ шухӑшсем пырса кӗреҫҫӗ... Актерсем 
те пирӗн ытларах Чехов пьесисене вылясшӑн... 
Енер унӑн „Дядя Ваня“ ятлӑ комедине вылянӑ 
чухне темиҫе ҫын макӑрчӗ...

— Вӑл актерсем хӑйсен ролӗсене юратса выля- 
нинчен те килетГ Эсйр хӑвӑр та актер-и?

— Мар, эпӗ режиссер. Мана Федор Гималай- 
ский, тесе чӗнеҫҫӗ.

— Тӑхтӑр-ха. Ара, Академи театрӗнче унашкал 
хушаматлӑ режиссер ҫукчӗ-ҫке?

— Эпӗ унта ӗҫлетӗп темерӗм вӗт сире. Мал- 
тикасси драмкружок руководителӗ эпӗ.

Ӗненмерӗҫ

ма, анчах йӗритавра ҫаврӑнса пӑхать те хӑй 
ҫывӑхӗнче никам та ҫуккине асӑрхать.

Итлесе ларакансем мухтанчӑк ҫын Шупашкар 
мунчин заведующийӗ иккенне пӗлсен, пӗрерӗн ик- 
шерӗнех саланса пӗтнӗ мӗн.

Вӗрентрӗҫ

Шупашкар ресторанӗнче пӗр ҫын хӑпартланса 
калаҫса ларать.

— Д а ,—тет вӑл нуман пӗлтерӗшлӗ сасӑпа.— 
Мӗн каласси пур. Пурте пирӗн пек ӗҫлес пулсан, 
халиччен темӗн те туса хунӑ пулӑттӑмӑр. Конеш- 
но! Хамах илес. Эп ертсе пыракан мунчари пек 
йӗрке, тасалӑх эсир ниҫта та тупаяс ҫук. Вӗри 
шывта, сивви те кирек хӑҫан та ытлашшипех. Кӑ- 
мӑлу пулсан—кунӗпех ваннӑйра вырт. Урайсем 
таеа ҫуртри таса тӗкӗр пек. Супӑнь, алшӑлли, губ- 
кӑ таврашӗсем лавӗпе тиеме пулать.

— Д а,—теҫҫӗ йӗри-тавра итлесе ларакан Шу- 
пашкар ҫыннисем.— Ҫавӑн пек мунчара кӗрсе 
курасчӗ пӗрре. Вара вилсен те тарамччӗ, ватти- 
сем калашле. Хӑш хулари мунча заведующийӗ- 
ши ку ҫын?
. — Эпӗ хам ӗҫсемпе мухтанма юратмастӑп,— 
хӗрсе кайсах сӑмахне малалла такмаклать калав- 
ҫӑ,—Тепри пулсан ӗнтӗ мунча валли хӗл каҫма- 
лӑхах вутӑ хатӗрлесе хуни ҫинчея те, мунча кӗре- 
кенсене ӗҫме яланах сӑра е квас пурри ҫинчен 
те асӑнса хӑварнӑ пулӗччӗ. А эпӗ шарламастӑп. 
Мӗншӗн мухтанас? Еҫе ӑна ҫынсем хӑйсемех кур- 
са тивӗҫлипе хаклама пултараҫҫӗ. Сӑмахран, ре- 
монт ӗҫнех илес. Икӗ эрнене пымалли ӗҫе эпир 
шӑп кӑна виҫӗ кунта туса пӗтертӗмӗр.

Итлесе ларакансем хушшинче тӗлӗнсе калаҫни 
илтӗнет.

— Кавказ таврашӗнчи хуларан пулас ку ҫын, 
ҫавӑнти мунчасене мухтаҫҫӗ,—теҫҫӗ вӗсем.

Сӗтел патне пӗр хӗрарӑм пырса тӑрать.
— Юлташ заведующий!—тет вӑл.—Мунча ӗҫ- 

леме чарӑнчӗ, вутӑ пӗтнӗ, теҫҫӗ. Ҫутӑ та сӳнсе 
ларчӗ. Часрах атьӑр!

— Каллех!..—тет кэлавҫӑ сӗтел хушшинчен 
тухма тытӑнса.—Нивушлӗ вутӑ пӗтме те ӗлкӗрчӗ, 
а? Тата ҫутти те сӳннӗ... Юрать эппин, кайса ка- 
ла: пӗр-икӗ кунлӑха хупчӑр мунчине.

— Да, тасалӑх енчен илсен, эпир чи малти- 
сенчен пӗри...—пуҫлать калавҫӑ малалла калаҫ
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„Хӑшпӗр литература организацнйӗ- 
сенче ҫамрӑк авторсене консультаци 
парас вырӑнне вӗсен произведенийӗ- 
еене хӑйсене майлӑ юсаса ҫеҫ параҫҫӗ".

(„Лит. учеба“ журналтан).
„..Ман сӑвва юсаса пичетленӗ хыҫ- 

сӑн пӑхрӑм та тӗлӗнсех карӑм: эпӗ 
ҫырнӑ сӑмахсем пӗри те юлман".

(Куйбышев облаҫӗнчен килнӗ • 
ҫыруран).

„Комбайн" ятлӑ райхаҫат редакцине пӗр ҫамрӑк 
сӑвӑҫ поэма сыпӑкӗ пырса пачӗ. Хаҫат сотрудник- 
не вӑл произведенири пӗр вырӑн ҫеҫ кӑмӑла кай- 
марӗ.

— Кӑна юсас пулать,—^терӗ вӑл, сӑвва вуласа 
тухнӑ хыҫҫӑн.— Пурте аван, ӗҫ ҫинчен те вирлӗн 
каланӑ, пуҫламӑшӗ ҫеҫ пӑсать тата сезон та ки- 
лӗшмест.

Сӑвви ҫапла пуҫланатчӗ:
„Чупрӑм тухрӑм урама та 
Лартӑм пуҫа турама.
Ман урара хура атӑ,
Умра пысӑк хурама“.

— Халь хӗлле, пӑртак юр тытни ҫинчен те 
асӑнас пулать,—терӗ сотрудник.

Тытрӗ те, сӑвӑ пуҫламӑшне ҫапла кукӑртса 
хучӗ:

„Чупрӑм тухрӑм ӗҫлеме,
Енерхине вӗҫлеме.
Манӑн умра шурӑ юр,
Эсӗ ӑна пырса кур,
Ката-ката илсе хур:
Ӳстӗр пысӑкрах тӗме —
Лайӑх пултӑр юр хӗвме“.

Анчах тем сӑлтавпа сӑвӑ февральте те, мартра 
та хаҫатра пичетленсе тухаймарӗ.

Ҫуркуннепе ӑна тепӗр сотрудник асӑрхарӗ.
 Пуҫламӑшне улӑштарасах пулать,— терӗ вӑл,

—унсӑр ку сӑвва пичетлеме майӗ ҫук. Сезон ки- 
лӗшмест. Юр ҫинчен асӑнни— вырӑнсӑр япала. 
Халӗ чылай колхозсенче уя тислӗк турттарма 
тытӑннӑ.

Вара хӗрлӗ карандаш тытрӗ те сӑвӑ пуҫламӑЩне 
ҫапла юсаса хучӗ:

„Чупрӑм тухрӑм картана;
Путек-сурӑх сиккелет,
Тислӗк лавӗ Маргана 
Аран-аран ҫиткелет*.

Ҫак вариантпа тин сӑвӑ хаҫатра пичетленсе 
тухрӗ.

Ф. ГримасоБ.



КАП К Ӑ Н  ТУС!
Санӑн вулаканусенчен кам та пулин вулав ҫур- 

чӗн пуҫлӑхӗ пуласшӑн мар-и? Унашкаллисем тупӑн- 
сан Етӗрне р-чи Чурпай ялне пымалла. Пирӗн 
кунта кӗске вӑхӑтрах Уфимцев М„ Еремкин 
А., Долгов И., Андреева 3., Дмитриева Е., Сидо- 
рова, Карасева У. юлташсем вулав ҫурт пуҫлӑхне 
кӗре-кӗре тухрӗҫ. Еҫ кун пекех ӑнса пырсан, ҫур- 
куннеччен вӑл вырӑнта ӗҫлесе курманни ялӗпе 
те пӗр ҫын юлмасть. Ҫакна шута илсе, кӗске 
вӑхӑт хушши вулав ҫурт пуҫлӑхӗ пулса курас 
текен ҫынсем пирӗн яла пыма пултараҫҫӗ.

Л ьвов И. Л.

Капкӑн юлташ!
Эсӗ хӗле кӗнӗренпе ҫ.уц.апа ҫӳретӗн пулм а лла . 

Эпир, санӑн вулаканусем, сана ҫӑкна асӑрхат- 
тарса хурасш.ӑн: эсӗ Ш ураҫри „Комбайн“ кол- 
хоз у р л ӑ  {Элӗк р-нӗ) иртсе пырас-мӗн пулсан, 
ҫаврӑнкаларах пӑхкала, мӗншӗн тесен ку  кол- 
хоз председателӗ Ильин: колхозра пурӗ те виҫӗ 
ҫуна ҫеҫ гпесе санӑн „йӗплӗ“ҫунуна та туртса 
илм е пултарӗ.

Х ӗ р ӳ л л ӗ  салампа  В. Курай.
А. Шураҫ.

Пулни-иртнисем
Январӗн юлашки числисенче Малттай поэтӑн 

саввисене вуланӑ чух Аранов хушаматлӑ вулакан 
йӑлӑху чирӗпе чирлесе ӳкнӗ. Аранова васкавлӑ 
пулӑшу панӑ (сӑввисене туртса илнӗ).

** Автобуспа Канаша кайма тухнӑ пассажир 
Епишкин Ҫӗрпу> ресторанӗнче виҫӗ сехет те хӗрӗх 
минутрах апат ҫисе тухнӑ. Вӑл хушӑра автобусӗ 
Канашран каялла Ҫӗрпӳве ҫитме ҫеҫ ӗлкӗрнӗ пул- 
нӑ. Ҫӗрпӳ ҫыннисем Епишкин апат хӑвӑрт кӗтсе 
илме пултарнинчен тӗлӗнеҫҫӗ.

Литература хроники
Ача-пӑча писателӗ К. Мулкачӑн ҫак кунсенче 

„Уиа ты тни ',  „Кашкӑр тытни“, „Тилӗ тытни", 
,Сурӑх ты тни“, „Таракан ты тни“, „Хӑнкӑла тыт- 
нн“ ятлӑ романӗсем пичетленсе тухнӑ.

^1итературоведсем вӑл произведенисене кам 
евӗр ҫырнине тӗпчеҫҫӗ.

К. Мулкач писатель, хӑй пӗлтерсе ҫӳренӗ тӑ- 
рӑх, хальхи вӑхӑтра „Сухал“, „Уси“, „Сӑмса*, 
,Х ӑлха“, „Чӑлха“ ятлӑ романсен серине ҫырать. 
Ҫак асӑннӑ произведениссм кам евӗр пулса ту- 
хассине халлехӗ никам та пӗлмест-ха.

пӗлтерУсем

Юр айне пулнӑ плугсене туртса 
кӑларма

ӗҫ вӑйӗ
к и р л ӗ.

Адрес; Совет р-нӗ,
Анат-Сӑнар колхозӗ е Калинински р-н, кол- 
хоз „Искра“ е Етӗрне р-не, колхоз „Ильич“.

Пирӗн пожарниксем пурӑнакан ҫурт кух- 
нинчи ҫур метр хулӑмӗш пӑра тасатма тата 
кӑмаки ҫинче выртса иурӑнакан качака та- 
кине хуса кӑларма

рабочисем
ки  р л ӗ.

Адрес: Ҫӗмӗрле хули, йывӑҫ каскалакан
комбинат поселокӗ, 1-мӗш №-лӗ ҫурт. Ко- 
манда начальникӗнчен Захаровран ыйтмалла.

Виҫ-тӑватӑ ларчӑк
V / Ч»аша

к и р л ӗ .

Еҫукҫи килӗшӳ тӑрӑх. Хваттер пур.
Ҫак адреспа пымалла: Куславкка р-не,

Пӑрмас клубе. е Трак р-нӗ, Ҫӗньял-Шетмӗ 
клубӗ е Комсомольский р-н, „Культура“ к-з 
клубӗ т. ыт. те.

журнала 1940 ҪУЛШАН ҫыранса илме васкӑр!
ЖУРНАЛ УЙӐХРА ИКӖ ХУТ ТУХАТЬ.

Хакӗ; ҫулталӑка— 7 тенкӗ те 20 пус; 6 уйӑха—3 тенкӗ те 60 птс; 
3 уйӑха— I тенкӗ те 80 пус.

Почта уйрӑмӗсемпе агентствӑсенче ҫырӑнса илме пулать.
Чнваш республикӗ тулашӗнчисем .Капкӑн“ ҫырӑнна укҫана ҫак адреспа куҫараҫҫӗ: Чебоксары, дом Св^ з̂и, Союзпечать.

Секретарь и вып. редактор  И. Илларионов. За,м. отв. редакт. В. Я. Яковлев.
Сдано в пронзводство 1/11-40 г. Подписано к аечати 25/11-40 г. Унолномоч. Чувашглавлита Хг 1299. Заказ Л'’» 95. 

Формат бум. 58X341/8 ч- а- Тираж 64.50 экз. Изх. газ. „ЧЯваш Ко.ммунӗ", г. Чебоксары, тнп. Л̂  1 НКМП ЧАССР.



Хакӗ 30 пус.

й в в р  Г ;

Ют-ҫӗршывсенче чӑнлӑха ҫапла хуплама тӑрӑшаҫҫӗ. Анчах та, пӑшатана 
михӗре пытарса уерама ҫук: вӑл шӑтарса тухать тухатех.


