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15-мӗш ҫуя тухать.

КАПКАН N9 3. ФЕВРАЛЬ ,  Ч&ваш Коммунӗ* 
1940 ҫул хаҫат кйларать

Я. ӳкерчӗкӗ (.Крокодядтаа*)» 
БЕЛОФИНН ОФИЦЕРӖ: Господин полновник, эпир ҫултан ҫӗтсе 

кайрӑмӑр. Мӗнле каймалла: ҫӑ.чтӑр патнелле-и?
ПОЛКОВНИК; Ҫук, ҫӑлтӑртан тармалла.



М У Ч И Н Е  М У Х Т А Р Ӗ Ҫ
Виҫҫӗмӗш кун ӗнтӗ Микита ӗҫрен килсенех сӗ- 

тел ҫине ҫур хӑлаҫ тӑршшӗ шпалер татӑкӗ ҫавӑр- 
са хурать те темӗскер урлӑ-пирлӗ чӗркелеме пуҫ- 
лать .

- Мӗн мурӗ тӑвать ман старик?—тесе шухӑш- 
лать карчӑкӗ. Ик-виҫӗ хутчен пырса пӑхрӗ—ним 
те ӑнланма ҫук, тем чӗркелесе тултарнӑ. /

Мӗне пӗлтерет ку санӑн ҫӗтӗк сӑхман ҫап- 
лӑкӗсем пекки? Картина тес, картина мар, ним 
латти те ҫук. Ку акӑ сысна хурми пур, анчах 
ури ытла кӗске... Мӗн ку? Сӗтел майӗ те пур... 
ҫук, майӗ ҫук, кӗтесси нумай, пирӗн сӗтел тӑва- 
тӑ кӗтеслӗ анчах.

Микита мучи, тӑрӑшнипе чӑм шыва ӳкнӗ лаша 
пек, тулхӑра-тулхӑра ярать те каллех паллӑсем 
тума тытӑнать: пӗр ҫӗртре ӗне чӗлхи майлӑ чӑс- 
лака лаптӑксем ҫавӑрать, тепӗр ҫӗрте пӑру хӑлхи 
пек шӗвӗр лаптӑксем... тем те пур унта.

— Кала-ха, мӗн паллисем тӑватӑн?
— Кирлӗ, кирлӗ. Паллӑ тумасӑр май килмест. 

Астумастӑн-и эсӗ ху мӗнле паллӑ тунине? Аса 
ил, е пуш хурану вӗремест-и? Степан патне кур- 
ма кайнӑ чух, чугунҫул ҫинче. Ун чух эсӗ станци- 
сене вӗри шыв илме тухсан, ҫӗтсе каясран вагон 
ҫине тӑлла татӑкӗ ҫакса паллӑ тунине?.. Мантӑн 
та-и? Эпӗ те ҫавах, паллӑ тӑватӑп.

Тепӗр кунне, ӗҫрен тавӑрнӑҫла, Микита пӗр 
коробкӑ тӗрлӗ тӗслӗ карандашсем илсе килчӗ те 
сӗтел ҫине кӑларса тӑкрӗ.

- Эпӗ сана макарон илсе килме каларӑм вӗт, 
эсӗ мӗн сӑрлӑ патаксем пухса килтӗн. Ват ҫын 
япали-и вӑл, вон кайса пар Хветӳҫҫи ачине,— тӗ- 
лӗнсех кайрӗ Микита карчӑкӗ.—Мӗн ватлӑхра, 
ютеме пуҫларӑн-и ҫав эсӗ, картинсем тума шу- 
хӑш ҫук-и сан?

— А што, халь эпир тусан та тӑвӑпӑр,—пиҫих- 
хи ҫумӗнчен ҫӗҫҫине вӗҫертсе илсе шӗвӗртме 
тытӑнчӗ Микита.

— Шӗвӗрт, шӗвӗрт. Аппаланах...
Ҫук, карчӑк, эпӗ никама та шӗвӗртесшӗн 

мар, усӑ тӑвасшӑн,—ӑнланмарӗ пулас Микита 
мучи.

Апат ҫинӗ хыҫҫӑнах ҫав шпалер татӑкнех сарса 
хучӗ те, ӗҫе тытӑнчӗ. Ашӗнче калаҫнипе пулмал- 
ла, тути хӗррине кролик пек мӑклаттарса ларать.

Карчӑк, хура тул ҫурӑлнине курнӑ-и эсӗ? 
Мӗн-мӗн тӗслӗ пулать,—пӗр карандашне пӑрахса 
теприне ҫавӑрса тытрӗ Микита,—так, шупкарах, 
значӑт. Што-ш, шупкараххипе сӑрлӑпӑр, пирӗн 
пур тӗсли те...

-  Чим-ха, чим, тьфу! Вӑт шуйттан, 70 ҫула ҫит- 
рӗм, ҫавна курман. А вир мӗнле ҫурӑлать. Ҫук, 
ҫурӑлни курӑнмасть пуль унӑн. Карчӑк, вире мӗн- 
ле сӑрпа сӑрла.малла?

— Мӗнле' вире? Вире кам сӑрлать, вир витре 
мар вӗт. Акӑ ҫак витрене пирӗн сӑрлаттармаллӑ...

Ҫук, ун ҫинчен мар эпӗ.
Ҫӗрлечченех ларчӗ Микита мучи. Сӑрланипе 

карандашсем те кӗскелсе юлчӗҫ. Юлашки^чен 
кашнн лаптӑк ҫине хӑйне майлӑ картина и /лса  
тӑчӗ; ӳссе лараҫҫӗ: тулӑ, урпа, сӗлӗ, вир, нӑри, 
лӑрҫа, ясмӑк...

Кашни лаптӑкнех йӗри-тавра хулӑмӑн палӑртсэ 
ҫырса хунӑ:

— Чикмек варӗн айкки, тӑмлӑрах ҫӗр, пӑрҫа 
акмалла, пит те юрӑхлӑ. Икерчӗ, пашалу, пӑрҫа 
нимӗрӗ т. ыт. тутлӑ пулать. Мана, шӑлсӑр ҫынна, 
пӑрҫа нимӗрӗ ҫулласа ҫини пит те аван.

— Киремет вар пуҫӗ. Урпа акмалла. Урпаран 
сӑра хӑватлӑ пулать, пӑтти те, икерчӗ те...

— Урпаш улӑхӗ, вир. Пӑтти те икерчӗ те 
тутлӑ.

—  Мӑн ҫут, пӑри.' Тем те тума пулать. М акар 
калашле, унтан тилхепе анчах явма юрамасть„ 
атту тем те пулать...

...Колхозниксен пухӑвӗ. Пӗр ыйту кӑна тӑрать: 
кӑҫал тыр-пулӑ акас план ҫинчен. Колхоз правле- 
нин председателӗ кӑҫалхи план ҫинчен с ӳ т с е -я в -■ 
ма хушрӗ.
, — Парӑр мана сӑмах,—терӗ Микита мучи.— 
Хветӗр, кил-ха, ҫакна стена ҫу.мне ҫапса лартар,— 
тыттарчӗ Хветӗре кӑсъинчен кӑларса тӑватӑ пӑта. 
Хӑй тимӗр кӑмака тӑрпп пысӑккӗш чӑптанӑ хута 
салатма пуҫларӗ.

Пуху умӗнче тем пысӑккӗш картннлӑ->мӗнлӗ 
план ҫакӑнса тӑрать. Пуху картинӑна курсанах 
ахӑрса ячӗ.

— Ку санӑн ӑҫтан тупнӑ картпн? Инженерскн 
чнсти,— кулкалаҫҫӗ хӑшӗсем.

— Микита мучи агронр.мран га чаплӑ план 
гунӑ, кӑҫал мӗнле тырӑ акмалли ҫинчен.

Микита мучи кулкаласа шӗвӗр пӳрнине хӑй 
планӗ ҫине тӑсрӗ те: ^

— Чимӗр-ха, чи.м! Ман шутпа председатель кӑ- 
тартнӑ плана чылӑях улӑштармалла. Ман шут- 
па... акӑ, куратӑр, пӑрҫа, ҫак план ҫинче, ӑна ак  
ҫакӑнта Киремет варӗн айккине акмалла...

— Чӑн-та тӗрӗс калать, пӑх-ха эсӗ.
- Пит те ӑнланмалла. Леш санӑн ӗне чӗлхи  

пек пӑрҫаллӑ картини, Мӑн ҫут вӗт?—кӑшкӑрчӗ 
Кулине.

— Ҫапла...
— Вот мӗнле ӑнланмалла, ывӑҫ тупанӗ ҫннчи 

пек курӑнать...
Нумайччен сӳтсе-явнӑ хыҫҫӑн колхозниксен пу- 

хӑвӗ тырӑ-пулӑ акас плана йышӑнчӗ. Микита плай- 
не кӑшт улӑштарчӗҫ, анчах та ырларӗҫ.

— Ара, Микита ӑҫтан аса килчӗ- сана ун пек 
картинлӑ план тӑвасси?

— СССР Совнаркомӗпе Центральный Комитет 
тырӑ-пулӑ акас план ҫинчен йышӑннӑ постанов- 
ление вуласан, тӳрех: аха, ку плана пурне те  
ӑнланмалла тумалла, сӳтсе-явччӑр, терӗ.м. Акӑ, 
турӑм та...

— Прокоп Прокопчӗ апла ку план сирӗн 
пата юлать-и? Сывӑ пулӑр,—терӗ те Микита мучи 
пла ше председателе парса хӑварчӗ. Мучие мух- 
тарӗҫ. Халь ун планне юсаса пысӑклатрӗҫ, вӑл 
колхоз клубӗнче ҫакӑнса тӑрать.

Н. Чурпай.



„Тыр-пул“  пуҫтарни

П Т Я Р У)

. Мӑн ҫул ҫинчи вӑрӑ-хурах

>' Валькпа Б ендарев ӳкерчӗкӗ. 
(Фото-клише ТАСС).

Пӗр пӳрт патне хӑра-хӑрах 
Ҫывхарчӗ сӗм ҫӗрле.
Ак чарӑнать те  хайхискер 
Хушать хӑй йыттине:
— Эй, Моҫка, ан хӑра нимскер- 
Ҫырт ҫав кил хуҫине!
Хӑвах та, Моҫка, эс туян,
Епле ҫак ҫын пуян...
Ӑна килтен хӑваласан 
Май карӗ вара сан...
Тулла, часрах ӑна тулла,
Май килчӗ-тӗк— вӗлер!—
Ун килӗнчи пӗтӗм мула 
Хамӑр алла илер!..
Паллах, хуҫийӗ хушнине 
Иыттнн итлемелле:
Ак кӗчӗ вӑл килхушшине, 
Чупать пӳрт екнелле.
Анчах та килхуҫи ӑна 
Кӗтмен пуш алӑпа:
Шӑп ҫамкинчен вӑл тӑшмана 
Тӗллерӗ пӑшалпа.
Вӑйпах тапса сикет тӑшман 
Ҫыртма кил хуҫине,
Ҫав вӑхӑтрах вӗри тӑхлан 
Сӑхать ун ҫамкине.

** *

Ҫакнашкалах Финляндире 
Пулса иртеҫ паян ӗҫсем:
Ш утларӗҫ туллама пире 
Каяндер, Таннер таврашсем. 
Анчах, бандит йыттийӗ вилнӗ пек, 
Вӗсем те вилӗҫ йытӑ вилӗмпех!

Ф.Ванин.
1  £

Америкӑри хӗҫ-пӑш ал ' ф абриканчӗсем  Евро- 
пӑри вӑрҫӑ  хирӗнче.
£

Н Ӗ С Н Е  Н А Л А В

Клуба пуҫтарӑннӑ ҫынсем пурте сӗтел хушшин-: 
че ларакан авӑнчӑкрах шахматист ҫине тӗлӗнсе 
пӑхаҫҫӗ. Ара, тӗлӗнмесен те хал ҫук. Ик-виҫӗ се- 
хет каярах ҫеҫ  таҫтан килсе кӗчӗ те  вӑл, шахмӑт- 
ла выляма ларчӗ, Вара клуб заведующийӗпе вы- 
лярӗ—хӑварчӗ, культурникпе вылярӗ—хӑварчӗ, 
курса тӑракансенчен пӗринпе вылярӗ—хӑварчӗ, 
драмкружок руковоДителӗпе вылярӗ—ӑна та хӑ- 
варчӗ!

Кампа кӑна вылямарӗ ' пуль—пурне те хӑварса 
пычӗ.

Аптӑранӑ енне таврари чи ӑста шахматистсен- 
чен пӗрне— клуб хуралҫине Кӑпитун старике 
хайса чӗнчӗҫ. Вылярӗ те—Кӑпитун старике те
ш ҫӗ  ходранах хӑварчӗ. Мыскара!

— Ку чемпион пулас,—терӗҫ курса тӑракансем.

Ҫак вӑхӑтра клуба хулӑм портфель йӑтнӑ ху- 
лӑм ҫын пырса кӗчӗ.

— Вылятпӑр-и?—терӗ вӑл пирӗн хушӑра чапа 
тухм а ӗлкӗрнӗ шахматист ҫине пӑхса.

Авӑнчӑкрах ҫын темшӗн сасартӑк вӗттӗн кулка- 
лама тытӑнса сӗтел хушшине кӗрсе ларчӗ. Вара 
пӗр ход турӗ—йӑнӑш пулчӗ, тепӗр пешкине йӑт- 
са ларгрӗ—тата пысӑкрах йӑнӑш турӗ. Унтан пӗ- 
тӗмпех арпашӑнса карӗ...

— Тӗлӗнмеяле{-^терӗҫ вара хсурса тӑракансе.и 
хулӑм портфеллӗ ҫын тухса кайсан.—-Ара, эс пӗр 
сӑлтавсӑрах юлатӑн вӗт. Ҫынни чипертерех выл- 
лин хӑть, иҫмаса. Ниме юрӑхсӑр вылять вӗт. Ҫа- 
пах тӑваттӑмӗш ходрах сана мат пачӗ.

—  Ҫапла кирлӗ,—терӗ авӑнчӑкрах ҫын.—Ӑна 
хӑварма юрамасть, вӑл эп /ҫ л е к е н  учрежденин 
пуҫлӑхӗ... Ф. Уяр.



РОМАИ ПУҪЛАМӐШӖ
Халӗ эпӗ граждӑн вӑрҫи ҫинчен икӗ иайлӑ ро- 

ман ҫырма пуҫларӑм. Нумай юлмарӗ ӗнтӗ, кӗҫех 
пӗтеретӗп. Бнер каҫ романӑн пӗрремӗш пайӗн 
пӗрремӗш сыпӑкне ҫырма пуҫлас тесе умма таса 
хут хурса, ручка тытнӑччӗ ҫеҫ, сасартӑк телефон 
шӑнкӑртаттарчӗ.

Ж уков  калаҫать иккен.
Вӑл манӑн юлташ. Ватӑ хусах. Авланма шухӑш 

тытнӑ. Туй тума манран пӑртак укҫа ыйтать. Хӑ- 
йӗн килме вӑхӑт ҫук. Романа ҫ ырма пӑрахсах ук- 
ҫана хамӑн леҫмелле пулчӗ.

Эпӗ ҫитнӗ ҫӗре юлташ сӑра хатӗрлесе хунӑ. 
Закускӑ та пур.

Пӗрер стакан сӑра ӗҫрӗмӗр.
— Ну, мӗнле, роман малалла каять-и?— ыйтать 

юлташ.
— Конкурса ӗлкӗртес тесе шутлатӑп,—тетӗп 

эпӗ. '
— Обязательно. Граждӑн вӑрҫи сӑн-сӑпатне 

лайӑхрах кӑтарт. Паянхи пек курӑнса тӑтӑр. Ни- 
мӗнле критик та чакаланмалла ан пултӑр.

— Емӗтӗм пысӑк та-ха...
— Авая. Астӑватӑн-и? Пирӗн отряд „Хура кӳ- 

л ӗ “ таврашӗнче тӑратчӗ. Хӗвеллӗ кун. Лӑпкӑ 
ҫанталӑк. Эпӗ вянтовкӑ тасататӑп. Эсӗ ҫӗмрӗк 
сӑмавар тӑхланне шӑратса пульӑсе.м тӑватӑн.Ах- 
мет хӑйӗн шалаварне сапланӑ май юрӑ ӗнерлесе 
ларать.

„Погиб я за братьев,
Погиб за отца...*

— Ж уков, ара, эсӗ ӗҫмесӗрех юрлама пуҫла- 
рӑн-ҫке!

— Вӑл Ахметӑн юратнӑ юрри. Лайӑх юлташчӗ. 
Вӑхӑтсӑр вилчӗ.

— Ну, ну, малалла кала. Тен, хӑшпӗр эпизо- 
чӗсем манӑн романра кирлӗ пулӗҫ,— тетӗп юлташа.

— Астӑватӑн-и, ютряд командирӗ пире чӗнсе 
илчӗ те; „Жуков, Ахмет, Макҫутка, эсир виҫсӗр 
разведкӑна каятӑр“, терӗ.

— Астумасӑр. Ӑҫтан манатӑн ҫавтери интереслӑ 
з п и зо д а .Ҫ а в  эпизодран пуҫланать те ӗнтӗ манӑн 
роман.

Хура-хура вӑрмана 
Хӑрамасӑр килтӗмӗр.
Хӗрлӗ-хӗрлӗ ялава 
Кӗрешӳре илтӗмӗр...—юрласа раз- 

ведкӑна кайрӑмӑр.

Винтовкӑсене икшер патронпа авӑрларӑмӑр та, 
вӑрман тӑрӑх, йывӑҫ вуллисен хушшипе пыратпӑр. 
Кайӑксем юрлаҫҫӗ. Куккук авӑтагь. Илемлӗ ҫан- 
талӑк. „Патронсем сахалтарах“ , тесе мӑкӑртаткала- 
са пырать Ахмет. „Ан хуйхӑр. Пирӗн кашни пат- 
рон пӗр снаряд тӗшне тӑрать,“тесе утатпӑр эпир. 
вХура кӳлӗ“ патне ҫитремӗр. Пӑхатпӑр: кӳлӗре 
тӑхӑр „шурӑ ӑсан“ шыва кӗреҫҫӗ. Вуннӑмӗшӗ ал- 
лине пӑшал тытса лешсен япалисене хурал тӑ- 
рать. „Ну, шыврисене пурне те чӗрӗлле тытар. 
Ак ку хуралҫине персе илсен те юрать“ , тетпӗр.

— Мӗн ӑна персе патрон сая ярас. Эсир ҫакӑн- 
т а  тӑрӑр. Эпӗ ӑна халех,—тет Ахмет.

Унтан мӗнле тумаллине калаҫса татӑлтӑмӑр. Ах- 
мет ҫарамасланчӗ те, кӗпи-йӗмне йӑтса кӳлӗ хӗр- 
не анчӗ. Шывра пулӑ тытма лартнӑ шаксем ку- 
рӑнаҫҫӗ. Ахмет пулӑҫӑ пек пулса шаксене пӑхса 
ҫӳрет. Унтан шак ӑшӗнчен ик-виҫӗ пулӑ кӑларчӗ 
те, кӗпи ӑшне ярса, сӗрме тытӑнчӗ.

—  Эй, мужик, мӗн тӑватӑн?—тесе кӑшкӑрать 
хуралҫӑ.

— Пулӑ тытатӑп,—тет Ахмет.
— Ха-ха-ха! Кӗпепе пулӑ тытаҫҫӗ-ши?

— Шаксене лекмесен, эпир алӑпа та тытат- 
пӑр,—тет Ахмет юптарса.

— Ӑҫта-ха пуллусем?
— Акӑ,—^тесе кӗпи ӑшӗнчен пулӑ туртса кӑлар- 

чӗ Ахмет.
— Ай-яй пысӑк!—тӗлӗнет хуралҫӑ.
— Тапак турттар-ха. Пулӑ парӑп,—тет Ахмет.
— Ме!— кӑшкӑрать хуралҫӑ.
Ахмет пӗр пулӑ йӑтса, хуралҫӑ патне пычӗ. 

Ун-кун пӑхкаларӗ те, хуралҫӑ ҫине ялт ҫеҫ сиксе 
ларчӗ. Мӑйӗнчен пусса антарчӗ те, аллинчи пӑ- 
шалне туртса илсе;

— Руки вверх!— тесе кӑшкӑрчӗ.
Эпир иккӗн винтовкӑсене харӑс кӗрлеттерсе 

ятӑмӑр та вӑрман ӑшӗнчен чупса тухрӑмӑр.
— Ко.манда в цепь!—тесе кӑшкӑртӑм эпӗ.
„Ш урӑ ӑсансем" аллисене ҫӳлелле ҫӗклесе, кӑ-

ваписене каҫӑртса шывран тухаҫҫӗ.
— В ряды стройся!— команда пачӗ Ахмет.
Ҫарапакартасем стройланса тӑчӗҫ. Пӗр шы«а

кӗнипе, пӗр хӑранипе сиксе чӗтреҫҫӗ.
— Шагом арш!
Ҫарапакартасем урисене тӑнкки-танкки пуска- 

ласа утма тытӑнчӗҫ.
— Ать, два. Левой, левой! ЗаТгевай!—кӑшӑрать 

Ахмет. „Во ку, во кузнецы“, юрлаттарса коман- 
дир патне илсе пытӑмӑр.

— Вунӑ салтак, вӗсенчен пӗр офицер, вунӑ внн- 
товка, ҫирӗм граната, виҫӗ наган, пин те пилӗк- 
ҫӗр патрон илтӗмӗр. Хамӑр виҫҫӗн ҫеҫ. Вот епле 
пулнӑ эпир ун чухне...

— Ку романӑн пуҫ.Тамӗшӗ пулать-и?
— Вара. Анчах чылай ӗҫлемелле-ха, чылай тар 

юхтармалла.
— Ну, сывӑ пул!

■ — Сывӑ пул. Ыран манӑн туя обязательно кил.
Эпӗ туйра пулма сӑмах парса киле тухса ут- 

рӑм.
М. Н. Данилов-Чалдун.

И к ӗ п о э т

ПӖРИ: Эпӗ сана поэма вулама панӑччӗ, вуласа 
тухрӑн-и?

ИККӖМӖШӖ: Кӑмака ҫине типме хутӑм-ха. 
ПӖРИ: Мӗншӗн?
ИККЕМӖШЕ: Шыв нумай.

Данилов-Чалдун.
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„,\к-ак, ҫыхлашса ӳкрӗҫӗ! 
Роман силлет Пахомкӑна, 
Демьян ав—Лукана.
А Губинсем ав иккӗшӗ

Кӗрнек Прова хашка-хашка 
Хӗртеҫҫӗ, утюглаҫҫӗ—
Кашни хӑй май ҫухрать."

Н. А. Некрасов.



Ю Р Ю Р Р и
Яла кӗрсе клуб умне ҫитсенех лашине чарчӗ 

председатель. Чарчӗ те  ҫуна ҫинчен анчӗ. Сиксех 
чӗтӗрет хӑй. Шӑннӑ. Ҫул тӑршшӗпех пӗр хускал- 
масӑр ларса килнипе унӑн ури ҫеҫ мар, ҫӑматти 
те, ҫӗлӗкӗ те, тӑлӑпӗ те—пурте шӑнса кӳтнӗ пек 
туйӑнать ӑна. Хӑй ҫапах, клуб алӑкӗ умне ҫывха- 
рас умӗн, авалрах шкулсем тӑрӑх ҫӳрекен мӑнкӑ- 
мӑллӑ инспекторсем пек „кхӑм, кхӑ-ӑ-ӑм!“ тесе 
ӳсӗрем пек туса илчӗ.

Клуба кӗчӗ. Клубра ҫап-ҫутӑ. Клубра ҫамрӑк- 
сем ташлаҫҫӗ. Счетовод аллинчи баян пӗр хӑлаҫ 
тӑршшӗ тӑсӑла-тӑсӑла кӗвӗ кӗвӗлет. Ҫӑп-ҫӑмӑл 
шӑмшаклӑ избач хуҫкалана-хуҫкалана ҫӑмрӑксене 
хӗвеланӑҫ ташшисене ташлама вӗрентет. Ним 
сас-чӳсӗр йӑпшӑнса кӑмака ҫумне тайӑнса тӑчӗ 
председатель. Пӗр енчен ташлакансем ҫине пӑх- 
нипе, тепӗр енчен кӑмака хытӑ хӗртнипе йӑлтах 
ирӗлсе, ҫенӗҫленсе кайрӗ унӑн чӗри. Вара вӑл, 
хӑй каланӑ тӑрӑх, сӑвӑ-юрӑсене юратаканскер, ача 
чухнех шкулта пӑхмасӑр калама вӗреннӗ Шелеби 
сӑввин куплечӗсене аса илсе ӑшран сас кӑларма- 
сӑр такмаклама пуҫларӗ:

Ҫутӑ клубра тӑп-тулли 
Лӗпӗш пекех вӗркӗшеҫ.
Лара-тӑра пӗлмесӗр 
Урлӑ-пирлӗ хӗвӗшеҫ.

'Ӑш хӗвел пек ӑшӑнса 
Тӑраҫ пичӗ-куҫӗсем.
Шур кӑлкан пек ҫутӑлса 
Ялкӑшаҫҫӗ ҫӳҫӗсем.

Ахах шӑрҫа евӗрлӗ 
Пурин те куҫ шӑрҫисем.
Йӑл-йӑл кулса тӑраҫҫӗ 
Ҫемҫе тутлӑ тутисем.

Да-а!—тесе ассӑн сывласа илчӗ председатель.— 
Культурӑсӑр мар пирӗн колхоз. Ҫу-у-ук. Смот- 
ри-ка, юмахри пек. Э-эй! Хе-э-эй!?—терӗ вӑл ҫа- 
вӑнтах, ташлакансемхушшинче хӑйӗн арӑмне пал- 
ласа илнӗ хыҫҫӑн, чӗтревлӗ сасӑпа— Кил-ха! Ки- 
и-ил хӑвӑртрах!

Арӑмӗ ӑна хирӗҫ вӗлтлетсе, акӑш пекех шап- 
шурӑ ҫемҫе пурҫӑн кӗпепе, панулми пек хӗп-хӗр- 
лӗ хӗресленнӗ пичӗпе, уйӑх пекех ҫуталса, тути- 
семпе йӑл кулса сиксе тухрӗ.

— Мӗн сӗтрӗнсе ҫӳретӗн?—терӗ председатель.— 
Еҫсӗр аптӑранӑ штолӗ! Кай киле, эп ҫитнӗ ҫӗре 
апат хатӗр пултӑр...

Ӑрӑмӗ хирӗҫ чӗнмерӗ. Ун сӑмахне , итлесе вӑл 
клубран тухса кайрӗ.

Баян лапах лӑпланчӗ. Ташлама чарӑнчӗҫ. Пур- 
те председатель тавра пуҫтарӑнчӗҫ.

— Илья Ефимч килнӗ-ҫке... Илья Ефимч!— 
терӗҫ тӗрлӗ сасӑсем.—Районтан ҫитрӗн? Сивӗ 
пулӗ? Ну, мӗн калаҫрӗҫ канашлура?

— Критиклерӗҫ. Ятларӗҫ.
— Мӗншӗн критиклерӗҫ? Кама ятларӗҫ?
— Сана та ятларӗҫ,—терӗ председатель, хӑйне 

ыйту паракан трахсестра ҫинӗ пӑхса.—Тасалӑхшӑн 
начар кӗрешет, терӗҫ. Трахомлӑ, терӗҫ.

— Кама? Мана-и?
— Сана мар. Хӑшпӗр ҫынсем ҫинчен каларӗҫ.
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Ку ыйтупа ыранхи пухура уйрӑмӑнах чарӑнсӑ тӑ- 
малла пулать.

— Тӗрӗс мар вӑл!—терӗп ӗр  сасӑ.—Тасалӑхшӑн 
начар мар кӗрешет Катерина. Пирӗн колхозра 
халь трахо.млисем ҫукпа пӗрех.

Ку сасӑ турӑсӑрсен кружок руководителӗн 
сасси иккенне туйса илсен:

— Мӗн лӗпӗртетсе тӑратӑн!—терӗ председа- 
тель.— Самокритикӑна анлӑн сарса яма чӑрманта- 
ратӑн. Сан пирки те нумай калаҫрӗҫ канашлура. 
Сана та ятларӗҫ. Тӗн сӗрӗмне хирӗҫ начар кӗре- 
шет, терӗҫ. Турра ӗненет, терӗҫ...

— Кам? Эпӗ-и?! Ейбоху ӗненместӗп.
— Эсӗ мар. Хӑшпӗр карчӑксем ҫинчен каларӗҫ. 

Ку ыйтупа ыранхи пухура уйрӑмӑнах чарӑнса тӑ- 
малла пулать.

— Тӗрӗс мар к у !~ тер ӗ  пӗр сасӑ.—Тӗн сӗрӗмне 
хирӗҫ начар мар кӗрешет Григорий. Пирӗн кол- 
хозра турра ӗненекен никам та ҫук. Пурччӗ ав, 
Емелкке карчӑкӗ. Пурччӗ те, вӑл вилнӗ пӗлтӗ- 
рех.

Ку сасӑ Оӑ Х кружок руководителӗн сассине 
туйса илсен:

— Мӗн кирлӗ мара калаҫатӑн?—терӗ председа- 
тель.—Хӑвна критиклесрен шикленсе Григорий 
хутне кӗретӗн. Сан ҫинчен те калаҫрӗҫ унта. Сана 
та аванах ятларӗҫ, Пӑшал пеме пӗлмест, терӗҫ.

— Мана-и?
~  Сана мар, хӑшпӗрисене. Ку ыйтупа ыранхи 

пухура уйрӑмӑнах чарӑнса тӑмалла пулать.
— Ӑплах мар!—терӗ пӗр сасӑ.— Оборона тӗ- 

лӗшпе начар мар ӗҫлет Алексей. Пирӗн колхоз- 
ри ҫамрӑксем пурте значоксемлӗ. Енер хӑвӑн 
арӑму— Урине инке те виҫҫӗмӗш значок илме нор- 
ма пачӗ.

Ку сасӑ избач сасси иккенне туйса илсен;
— Сан хӑть калаҫас марччӗ!—терӗ председа- 

тель.—Сан хӑть критикӑна анлӑн сарса яма чӑр- 
мантарас марччӗ. Сан ҫинчен те сахал мар калаҫ- 
рӗҫ канашлура. Колхозниксем хушшинче культ- 
йассӑллӑ ӗҫе начар ертсе пырать, тесе ятларӗҫ. 
Ташӑ кружокӗ организациленипе ҫех ӗҫ тух- 
масть. Хор кружокӗ те кирлӗ. Ӑна та организаци- 
ленӗ эсӗ. Аван юрлатӑр. Ҫапах та унпа ҫех ӗҫ 
тухмасть. Спектакльсем те ларткалас пулать. 
Час-часах ӑна та лартатӑр эсир. Ӑван вылятӑь. 
Ну ҫапах та унпа ҫех ӗҫ тухмасть. Стена хаҫачр 
те час-часах кӑларас пулать. Ҫав хаҫат урлӑ са- 
мокритикӑна анлӑн сарса ярас пулать. Хӑҫан ту- 
хать-ха ҫӗнӗ номер?

— Паян ҫеҫ тухрӗ,— терӗ избач.—Акӑ, кунтах.
— Ну-ка, ну-ка! Ӑҫта-хз?—терӗ председатель, 

стена ҫумӗнче ҫакӑнса тӑракан хаҫат патне хы- 
паланса. Ун хыҫҫӑн пурте кӗпӗрленсе пычӗҫ.

— Ӑван, питӗ вӑхӑтлӑ статья ку,—терӗ предсе- 
датель умстатьян ятне вуласа.

Умстатьян ячӗ— „Ҫуракине большевикла хатӗр- 
ленер!“

Унтан вӑл ытти статьясен ячӗсене те вула-ву- 
ла тухрӗ. Пурне те „аван-аван“ тесе ҫирӗплетсе 
пычӗ. Юлашкинчен „Юр юрри“ ятлӑ сӑвӑ тӗлне 
ҫитрӗ.

— А ну-ка, вуласа пар-ха ӑна!—терӗ вӑл, избач



ҫурӑмӗнчен тӑп-тӑп савса.—Вула-ха. Эпӗ сӑвӑсе- 
не пите юрататӑп.

Избач „Юр юрри“ сӑвва вулама пуҫларӗ:
И лапка та лапка юр ҫӑвать,
Ҫырма пуҫӗсене кӗрт хывать.
Ҫав ҫырмара пирӗн плуг ларатчӗ,
„Ӑна халех кайса клармаллаччӗ,
Хӳтӗ сарай айне лартмаллаччӗ“ ,
Тесе 7—8 протокол та ҫырсаччӗ—
Халӗ ӗнтӗ манчӗҫ, плуг юр айне пытанчӗ.

— Ава-а-ан!—терӗ председ.атель.— Питӗ тӗрӗс. 
Миҫе кӑна каланӑ вӑл плуг пирки. Кашни пухура 
тенӗ пек уйрӑм ыйту лартса калаҫнӑ. А плугӗ 
аванах вӗт? Кӑштах юсаттармалла, тесе тимрӗҫ 
лаҫҫи умне кайса лартнӑччӗ. Пӗр уйӑх ларса 
та юсанман. Мӗншӗн юсанман? Кам айӑпӗпе? Пал- 
лах, тимрӗҫ Тимӗркке айӑпӗпе. Ӑна та асӑнса хӑ- 
вармалла пулнӑ ку сӑвӑра. Критиклемелле пулнӑ. 
Лаҫӑ умӗнче ларнӑ-ларнӑ хыҫҫӑн такам хулиганӗ- 
сем ҫырма пуҫне чикелентерсе антарнӑ ӑна. Вот, 
ҫавсене кӑтартмалла пулнӑ кунта. Нимӗн хӗрхе- 
нӳсӗр критиклемелле пулнӑ. А ну-ка, вула-ха ма- 
лалла.

Избач вулать:
И лапка та лапка юр ҫӑвать,
Уйри шӑтӑксене кӗрт хывать.
Ҫав шӑтӑксене эпир чавсаччӗ,
Унта пирӗн силос хумаллаччӗ,
Хумаллаччӗ ӑна, хумаллаччӗ,
Силосӗ пит аван пулмаллаччӗ—
Халӗ ӗнтӗ пулмарӗ,
Шӑтӑксене юр хупларӗ.

— Ава-а-ан!—терӗ председатель,—Ҫавтери тӗ- 
рӗс. Каллех, мнҫе кӑна сӑмах хускатнӑ ҫав шӑ- 
тӑксем пирки. Кашни пухурах калаҫнӑ. Силос 
вӗт питӗ усӑллӑ япала вӑл. Курӑк та ҫителӗклӗч- 
чӗ. Ӑна турама ҫынсем те уйӑрса хунӑччӗ. Ҫапах

силос пулмарӗ. А хамйр выльӑх ӗрчетес тетпӗр 
Сысна ферми ҫеҫ мар, ӗне ферми те организаци- 
лерӗмӗр. Вӗсене лайӑх апат кирлӗ. Хӗллехи е 
ҫуркуннехи вӑхӑтра силос— калама ҫук лайӑх апат. 
Вӑл пирӗн пулмарӗ. Мӗншӗн пулман? Кам айӑпӗ- 
пе? Паллах, чи малтанах завхоз Захарпа полевод 
Павӑл айӑплӑ ку ӗҫре. Ҫавсене'те асӑнмалла пул- 
нӑ ку юрӑра. Хытгӑн критиклемелле пулнӑ. 
Ну, вула-ха малалла.

Избач вулать:
И лапка та лапка юр ҫӑвать,
Ут ҫурӑмӗ ҫине кӗрт хывать.
Утсем тӑраҫ шӑтӑк витере,
Вите витӗр сивӗ ҫил вӗрет,
Ҫилпе пӗрле юрӗ те кӗрет,
Юрпа пӗрле мурӗ те кӗрет—
Утсене ураран ӳкерет...

— Ну да!— терӗ председатель.—Тӗрӗс ку та. 
Малалла апла пулмасть ӗнхӗ. Енерех конюхсене 
распоряжени патӑм. Шӑтӑксенҫ улӑмпа питӗрме 
хушрӑм. Ҫавӑн ҫинчен те асӑнса хӑвармалла пул- 
нӑ ку сӑвӑра. Вула-ха малалла:

Избач вулӑть:
И лапка та лапка юр ҫӑвать,
Пирӗн председатель мӗн тӑвать?
— Пуху хыҫҫӑн пуху пуҫтарать,
Ятлаҫать вӑл, вӑрҫать, тустарать,
Кашни колхозникпе хирӗҫет,
Тӗплӗн тӑваймастӑр, тет, ӗҫе—
Л хӑй ялан ӗҫет те ӗҫет...

—- Ну-ну-ну!? Чепуха!—терӗ председатель.— 
Мӗне кирлӗ кунта председателе асӑнма? Сӑвӑ 
вӗт ку? Сӑвӑ! Сӑвӑ мӗн иккенне ӑнланмастӑр. Ку 
ыйтупа ыранхи пухура уйрӑмӑнах чарӑнса тӑмал- 
ла пулать.

Вара вӑл урӑх нимӗн чӗнмесӗр пӑрӑнса утрӗ.
Митта Петӗрӗ.

Лакей мар Ыйтуллӑн пӑсланать
Хӑмлатрест кантурӗн делопроизводителӗ Пам- 

пушкин тӑтӑшах юнашар пӳлӗмӗн алӑкӗ ҫине 
пӑха-пӑха илсе кассирпа калаҫса ларать.

—Кучухне лакейсем ҫук,—тет вӑл сӗтел урлӑ 
Утейкин кассирӑн хӑлхи патнелле уртӑнса. —Ки- 
рек мӗнле ӗҫ хушсан та, текех ниҫта та каймас- 
тӑп. Ҫитет! Хӑйне валли лакей пулма урӑх ҫын 
шыратӑр. Иван Иванович главбух пулнишӗн эпӗ 
айӑплӑ-и мӗн? Вӗренсен эпӗ те главбух пулма 
пултаратӑп... Табак илме чуптарать, пирус кайса 
илме хушать, арӑмӗ патне хут ҫырса ярать. Вӗҫӗ 
те ҫук. Каймастӑп урӑх.

Юнашар пӳлӗмӗн алӑкӗ чӗриклетсе уҫӑлать те, 
калаҫакансем патне главбух Иван Иванович тух- 
са тӑрать.

—Пампушкин юлташ,—тет вӑл,—эсӗ наччас ман 
арӑм патне кайса килеймӗн-ши? Сывлӑхӗ ҫинчен 
ыйтса пӗлесчӗ.

—Халех,—тет Пампушкин сасартӑк васкаса 
ӳксе. —-Эпӗ ӑна нумаях пулмасть духи илнӗ ҫӗр- 
те курнӑччӗ. Халех кайса килӗп.

Вара сӑн-питне йӑвашлатать те пӳлӗмрен тухса кай хӑш кун ытларах, хӑш кун сахал 
сирпӗнет. -  V  -  -

яраҫҫе. Хаке перпекех пулать. Ҫавӑнпа 
Ф. Гримасов. шӳрпи ыйту палли пек пӑсланса тухать.

Чылай столовӑйсенче шӳрпе ҫине ка-



В а к - т ӗ в е к с е м
Кивӗ Суркино ялӗнчс
(Тутар республикӗ, Н. Письмяиский р-н).

— Ӑҫта шаккаҫҫӗ ӑна?
— Вулав ҫуртӗнче?
— Мӗн тума? Камсем?
— Хаҫат-журнал вулама пынӑ ҫынсем. Бакри 

шӑмса ларнӑ шыва мӑлатуксемпе ҫапса ватаҫҫӗ.

Ҫав ялтах
Урӑх ялтан пынӑ ҫын. Мӗншӗн яуҫтармастӑр 

эсир ку хӑмла патаккисене? Шап-шуррӑн курӑнса 
лараҫҫӗ.

Садовод. Мӗнле хӑмла патаккисене? Вӑл пирӗн 
улмуҫҫи сачӗ, качакасемпе мулкачсем кӑшласа 
я»ӑ.

П. Алендуков.

Вулакан
— Манӑн арӑм хаҫатсенчи пулни-иртнисене 

вулама юратать. Хам эпӗ „Капкӑн", ,Сунтал“, 
„Хатӗр пул“ журналсене, „Чӑваш Коммунӗ“, 
„Красная Чуваш ия“, „Ҫамрӑк большевнк”, „Пио- 
нер сасси“ хаҫатсене вуласа пыратӑп. Тӗрӗссипе 
каласан, 'мана хама та ытларах иллюстрацисемпе 
пулни-иртнисем интереслентереҫҫӗ.

— Нивушлӗ эсир вӗсене пурне те ҫырӑнса 
илетӗр?

— Мар, эпӗ пуштӑ уйрӑмӗн начальникӗ.

Хула магазинӗнче
—- Ку продавеца япӑх ӗҫленӗшӗн ман аттене 

ятланӑ пекех ятлаҫҫӗ,
— Ӑҫта ӗҫлет вара сан аҫу?
— Советски районти Тури-Ӑчак лавкинче.

Хӑйне ӑшӑтасса кӗтет
— Днректор юлташ, шкул вутти пӗтсе ҫитрӗ- 

ҫке.
— Ним те мар. Малашне ачасем физикӑпа 

„теплота“ вӗренме тытӑнаҫҫӗ. Ун чух вут хутма- 
сӑрах ӑшӑ пулать.

. Н. Логинов,

Шикленеҫҫӗ
Вӑрмянхӗрри ЧурачМк ялсовечӗ (Комсомольски р-н) 

\ кМларакан стена хаҫатӗнче грамматикӑлла йӑнӑш-
се.ч питӗ нумай.

— Ку стена хаҫатне мӗншӗн мачча ҫумне ҫакса 
хунӑ?

— Йӑнӑшсеце асӑрхасран.

И. Попов.

Пӗрне-пӗри ырӑ турӗҫ
СПЕКУЛЯНТ. — Эпӗ сана ырӑ тӑвас тесе тавар 

туянтартӑм, а эсӗ мана милицине илсе каятӑн.
ИЛЕКЕН. — Эпӗ те сана йфӑ тӑвас терӗм. Сп- 

вӗ ҫӗрте шӑнса ҫӳриччен милици уйрӑмӗн ӑшӑ 
ҫуртӗнче лартӑр, терӗм.

С.

'„Плана тултарнӑ“
Пӗр колхоз председателӗ пушӑ силос шӑтӑкне 

юр хӗвсе кайсан силос тӑвас плана ҫителӗклех 
пурнӑҫларӑмӑр, тесе района сводка тӑратнӑ, тет.

А. Светлов.

Чее редактор
Мян Йӗкӗт ялсоветӗнчи (Етӗрне 

р-нӗ) комсомол организацийӗ хӑйси 
стена хаҫатне пурнӑҫран юлнӑ факг- 
се.мие ҫеҫ тултарать.

— Ку стена хаҫатне редакторӗ мӗншӗн лавка- 
нз ҫыпӑҫтарнӑ? *

■— Ҫынсем сахалтарах курччӑр, тесе.
— Ӑра, лавкана ҫынсем питӗ нумай ҫӳреҫҫС- 

ҫке-ха.
— Пирӗй лавкине эрнере пӗрре ҫеҫ уҫаҫҫӗ.

Ив. Ҫветлов.

„Кок“ пӗҫернӗ
Ҫӗмӗрле районӗнчи Анат-Кӑмаша ҫыхӑну уйрӑ- 

мӗнче ӗҫлекенсем А. Кӑмашари вӑрман промысла 
артельне ҫакӑн пек телеграмма пырса пачӗҫ:

„№ 13/32. Кумашкинской коплеспром артели 
обод. Кост 3101 отлуза фин отел управленни 
Казанской Железной дороги. Двадцать пдтого... 
Кумашинской кок леспром артель обеда шато- 
го уголь дрегесиной станция назначеной сер- 
гач 735.“
Ҫакна вуласа тухнӑ хыҫҫӑн пуринчен ытла 

„Кумашкинской кок“ (Кӑмаша поварӗ), „обеда“ 
(апата) евӗр сӑмахсем ҫеҫ пуҫа кӗрсе юлчӗҫ. 
Ӑхӑртнех, ҫак юрӑхсӑр „апата“ урӑх ҫынсем мар, 
Кӑмаша ҫыхӑну уйрӑмӗнчи ,поварсем“ пӗҫерсе 
кӑларнине ҫынсем пӗлсе тӑччӑр, терӗҫ пулас.

М. Поляков.

Ҫӗнӗ пословицӑсем
Пуп хӗресне чуптӑвиччен ырӑ ҫын чӗлӗмне 

турт, теҫҫӗ.
Пуп куҫӗ ҫичӗ хут тумтир кӗсъинчи пӗр нус 

укҫана курнӑ, теҫҫӗ.
Пуппа сысна пурпӗрех:. иккӗшӗ те намӑса нӗл- 

меҫҫӗ.
Турра пуҫҫапиччен шуйттана нуҫҫап, пурпӗрех 

усси пулас ҫук, теҫҫӗ.
Турӑ ҫине шансан, выҫӑ та вилӗн, теҫҫӗ. ^
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О Р йй

Иш.хей р чи ,Авди11“ колхозрв, витсоем юсавс;;р пирки, сыс- 
иасепе клуба хупса л арта . (Нпкпфороп В.).

11. СВКРЧКОВ укс^рчСке.

— „Туй, туй, туй т£се“



Н А М Ӑ С  К У Р Ч Ӗ
Ҫнрйм темиҫемӗш ҫултаччӗ ' пулас-ха вӑл. Ха- 

ҫатсенче тӑтӑшах хӗвел тӗттӗмленесси ҫинчен 
ҫырма тытӑнчӗҫ. Ял халӑхӗн вӑл темӑпа доклад 
итлес кӑмӑл пурри ҫинчен пӗлсен эпир драмкру- 
жок руководителӗ Джульетовпа докладчик шыра- 
ма тытӑнтӑмӑр. Анчах эрне те нртсе карӗ, хӗвел 
тӗттӗмленес вӑхӑт та ҫывхара пуҫларӗ, пире кирлӗ 
ҫын ҫаплах тупӑнмасть те тупӑнмасть. Мӗн тӑвас? 
Ялта шкул уҫайман-ха, учительсем ҫук. Вулӑсри 
лекторсем ытти ялсене саланса пӗтнӗ.

Ҫак кансӗр вӑхӑтра ман пата пӗр вӗшлеке сӑм- 
саллӑ лутра ҫын пырса кӗчӗ.

—  Эпӗ лешкасри Кулине инке хурӑнташӗ пула- 
тӑп,—терӗ вӑл.—Малашне пурӑнма сирӗн яла куҫ- 
ма шухӑш пур... Эсир избач терӗҫ-и?

— Ҫав-ӑ,—тетӗп хайхискере.
— Тен, эсир мана пӗр-пӗр ӗҫ тупса пама пул- 

тарӑр? Атту ман пек вӗреннӗ ҫынна ялта кичем- 
рех пулассӑн туйӑнать.

— Эсир чылаях вӗренни вара?
— Акушеркӑсен курсӗнче икӗ уйӑх та виҫӗ кун 

вӗреннӗ. Хама кӑларса яричченех...
— Пире докладсем тума пултаракан ҫын кир- 

лӗччӗ.
— Ара, хама хушӑр! Темине каласа парӑр кӑна.
— Мӗн ҫинчен ытларах калаҫма юрататӑр?
— Эпӗ-и? Ара, кирек мӗн ҫинчен те! Астроно- 

ми, философи, тӗнчери лару-тӑру...
Каҫхине клуба халӑх пуҫтарӑнчӗ. Хайхискер пи- 

рӗн ҫӗнӗ докладчик, Курицын тенӗскер, сцена 
ҫине тухрӗ те калаҫма тытӑнчӗ.

— Эпӗ сире паян хӗвел, уйӑх тата вӗсен ҫывӑ- 
хӗнчи ҫӑлтӑрсем ҫинчен каласа парӑп,— терӗ вӑл.— 
Хӗвелпе уйӑха 1001-мӗш ҫулта Магеллин хуша- 
матлӑ Китай ҫынни тупнӑ. Вӑл вӑхӑтра хӗвел 
ҫннче упасемпе кашкӑрсем пурӑннӑ, тет. Каярахпа 
вара англичансем пырса вӗсеие уйӑх ҫине хуса 
янӑ. Гавас агентстви пӗлтернӗ тӑрӑх, юлашки 
вӑхӑтра ҫав тискер кайӑксем мӗнле пурӑннине 
никам та пӗлмест...

— Ыйтусем парӑр!—тесе вӗҫлерӗ ҫӗнӗ оратор 
хӑйӗн сӑмахне.—Камӑн мӗн ҫинчен ыйтса п^лес 
килет?

— Кала-ха тархасшӑн,—ҫӗкленчӗ малти ретрен 
Варвари мӑнакка,—мӗншӗн хӑшпӗр чухне ҫӑлтӑр- 
сем ӳкеҫҫӗ? <

Ҫӑлтӑрсем-и? А ҫӑлтӑрсем вӗсем тӗрлӗ сӑл- 
тавсемпе ӳкме пултараҫҫӗ. Сӑмахран, сивӗ ҫанта- 
лӑкра пӗлӗте тантапса тухнипе. Хутран-ситрен

начартарах ҫыпҫӑнса тӑраканнисем те ҫӗре персе 
анкалаҫҫӗ.

Ҫапла пӗтерчӗ Курицын хӑйӗн сӑмахне.
Пирӗм ялта вӑл виҫӗ уйӑха яхӑн пурӑнчӗ, аетро- 

номипе тата икӗ «доклад» туса пачӗ.
Н: *

Кӑҫалхи астрономиллӗ сӑнавсем ҫинчеи лекци 
итлеме эпир нумаях пулмасть Ҫыркасси клубне 
пуҫтарӑнтӑмӑр.

Вӑтам шкул директорӗ лектор Джульетовпа 
пӗрле кӗтмен-туман ҫӗртен сцена ҫине темӗнле 
кивӗрех пальто тӑхӑннӑ лутра ҫын тухса тӑчӗ.

—  Доклад теми мӗнле?— терӗ вӑл кӗскен хӑй 
ҫумӗнче тӑракан Джульетовран.

— Хӗвел тӗттӗмленни тата унӑн сӑлтавӗсем,— 
терӗ лешӗ.

— Мана сӑмах калама юрать-и?
Джульетов ҫӑвар -уҫма ӗлкӗрейменччӗ, лутра 

ҫын калаҫма та тытӑнчӗ.
— Юлташсем!—терӗ вӑл хӑюллӑн.—Ҫак ҫитес 

кунсенче Балхаш текен ҫурутрав тӗлӗнче пӗр вӑ- 
хӑтрах хӗвелпе уйӑх тӗттӗмлеамелле.

Малти ретре такам кулса ячӗ.
— Ара, Балхаш вӑл ҫурутрав мар, кӳлӗ вӗт!
Лутра ҫын ҫаврӑнса та пӑхмарӗ:
— Халӗ эпӗ тухса килнӗ хулара ҫынсем хӗвел 

тӗттӗмленнинчен тайгана тарма хатӗрленеҫҫӗ. 
Пурте тенӗ пекех сухарисем типӗтме тытӑннӑ...

Клуба пуҫтарӑннӑ ҫынсем хыттӑн кулса ячӗҫ. 
Джульетов оратор умне пырса тӑчӗ.

— Тӑхта-ха пӑртак. Эсӗ—Курицын мар пуль? 
Ӑҫта ҫӳрерӗн вара эс вунӑ-вунпилӗк ҫул хушши?

— Хуларан-хулана, ялтан яла...
— Эсӗ Уплекассинчи чиркӳ старостин ывӑлӗ 

пулнӑ тет иккен. Кайран сана аҫу шырама кил- 
нӗччӗ.

— Ӑн чӑрмантар-ха, сӑмаха пӗтерем.
— Чарӑнатӑн пуль калаҫма. Куратӑн-и, ҫынсем 

кулаҫҫӗ? Санран кулаҫҫӗ вӗсем. Халӗ пирӗн ял 
1920-мӗш ҫулсенчи ял мар. Халӑх ун чухнехи пек 
тӗрлӗ сӳпӗлтетӳсене итлесшӗнех мар. Пӑрӑнатӑн 
пуль, пирӗн кӗҫех лекцн пуҫланать.

Ҫак музейри япала пек сайра тӗлпулакан айван 
тухса кайсан клубра тахҫанччен кулӑ янӑраса тӑчӗ.

Ку вӑл январӗн 27-мешӗнче Куйбышев обла- 
ҫӗнчи Петровка ялсоветне кӗрекен Ҫыркасси клу- 
бӗнче пулса иртрӗ.

С. Матакин.

У К Ҫ А  Ҫ У Р Ӗ

Ҫӑпла ҫав, укҫа ҫурӗ. Анчах вӑл тӳперен ман- 
ни пӑтти ҫӑвакан е кӗсел ҫыранлӑ сӗт ҫырмисем 
юхакан ҫӗршывра мар, Йӗпреҫ районӗнчи Бугуян 
ялӗнчех иулса иртрӗ. Ҫнтменнине вӑл пӗлӗт тӑр- 
ринчен те мар, Йӗпреҫ районӗнчи вӑрманпромхоз 
кассирӗн Беловӑн кӗсъинчен ҫурӗ. Рабочисем вал- 
ли ӗҫукҫи илнӗ хыҫҫӑн эрех персе супнӑ Белов 
Бугуяна пырса ик-виҫӗ минут хушшинче 4—5 пин

тенкӗ укҫа ҫилпе вӗҫтерсе пӗтерчӗ. Юлашкинчен 
„Эпӗ халиччен акман та, вырман та, ҫапах пурӑн- 
нӑ, малашне те кайӑкла пурӑнатӑп“, текелесе 
портфельне те йӑмра тӑрринелле ывӑтса ячӗ.

Ҫак „вӗҫен кайӑк* Белов халь айӑпланакансен 
тенкелӗ ҫине анса ларчӗ. Унӑн тяппи мӗнле статья 
хушшине ҫакланасси кӗҫех паллӑ пулать.

Г. Шурнай.
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ВӖТӖ СЫ СНАСЕН ФЕРМИ
Изедерка колхозӗн сысна ферминче снрен мӗн- 

ле сыснасем йышлӑрах, ӑратлисем-и е пӗчӗк йыш- 
шисем-и?—тесе ыйтсан, пире ферма заведуюши- 
йӗ Прокопьев Иван ҫапла ответлерӗ;

— Пирӗн фермӑра пуринчен ытла йӑпшӑнса 
ҫӳрекен вӗтӗ сыснасем нумай,—терӗ.

— Мӗнле вӗтӗ сыснасем?—тӗлӗнсе ыйтрӑмӑр 
эпир Прокопьевран.

— Куратӑр ак, тӑхтӑр кӑштах...
— Чух-чух-чух-чух-чух!--тесе сыснасене апата 

йыхӑрма тытанчӗҫ фермӑра ӗҫлекенсем.
Кӗлет айӗсенчен, улӑм купи ӑшӗнчен, ҫӗмрӗк 

алӑк хушшисенчен кусар пек ҫивчӗ ҫурӑмлӑ сыс- 
насем чупа-чупа тухрӗҫ. Хӑшӗсен вӗсен хӑлхисем, 
теприсен хӳрисем ҫук. Виҫҫӗмӗшӗсен хӑлха вырӑн- 
не темӗн ҫӗтӗкӗ ҫакӑнса тӑрать.

Кӗҫех фермӑра шавланисем илтӗнме пуҫларӗҫ. 
Эпир унталла чупрӑмӑр. Пӑхатпӑр та хайхискер, 
вите урайӗнче пӗр вилӗ йӗкехӳре выртать, ун йӗ- 
•ри-тавра Прокопьевпа ферма рабочийӗсем кӗпӗр- 
ленсе тӑнӑ.

— Акӑ ӗнтӗ сире йӑпшӑнса ҫӳрекен кӑваксыст 
на,—терӗ пире Прокопьев.

— Мӗнле сысна? Ӑҫта?
— Ӑра акӑ, урайӗнче выртать. Халӗ ҫеҫ алту- 

йипе ҫапса ӳкертӗм. Вӗсем те сыснасемех, мӗн-

шӗн тесен пирӗн фермӑра пурӑнаҫҫе, пирӗн сысЯӑ 
апачӗсене ҫисе самӑрлаҫҫӗ.

Татӑк хӑлхаллӑ ырханкка сыснасем ҫапӑҫа-ҫапӑ- 
ҫа ҫиеҫҫӗ.

— Мӗншӗн ку сыснасем хӳресӗр? Вӗсем ҫура- 
лассах ҫапла намӑс сӑн-сӑпатлӑ ҫурални?

— Ара, шельмӑ йӗкехӳресем пӗтереҫҫӗ, сыхла- 
са ӗлкӗрме те ҫук. Пӗчӗк ҫурӑсенне пӗр турат 
хӑвармиччен ҫиеҫҫӗ,—тет Прокопьев.

— Сыснасене апат тивеймест пулас сирӗн, ыт- 
ла начар вӗсем,—тетпӗр эпир.

— Ҫук, ҫук,—хӑраса ӳкет Прокопьев,—апат 
ҫителӗклӗ паратпӑр. Анчах вӗсем хӑйсен ҫӑварӗн- 
чи апатсене йӗкехӳресене ҫитереҫҫӗ. Хӑйсем айӑплӑ.

Эпир ҫапла калаҫса танӑ вӑхӑтра урай айӗнчен 
тӑватӑ йӗкехӳре йӑпшӑнса тухрӗҫ.
„ — У-ух!-—яра пачӗ Прокопьев алинчи туйипе. 
Иӗкехӳресем. ӳркевлӗн чупса кайса шӑтӑкӗсене 
кӗрсе карӗҫ.

— Мӗншӗн пӗтерместӗр ку пӳтсӗрсене?—терӗ- 
мӗр эпир.

— Ӑҫтан пӗтерӗн вӑл мурсене!—аллисене сар- 
каларӗ Прокопьев.—Алтуйипе яланах лектерме 
ҫук, хӑвӑрах куртӑр. Шӑтӑкӗсене кӗрсе вӗлерес 
тес—шӑтӑкӗсем пӗчӗккӗ. Нимӗн те тӑваймастпӑр.

Е. Шумилов.

Арифметика кӗнеки тӑрӑх
Пӗр уйӑх хушшинче Чӑваш республикинчи Апат-ҫимӗҫ про- 

мышленность комиссариачӗн предприятнйӗсене 448 ҫыи ӗҫе 
пырса кӗнӗ, 205 ҫын ӗҫрен тухса кайнӑ.

щ.
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„Бассейнӑн икӗ труба! пӗрннчен ӗҫ вӑйӗ юхса кӗрет, тепринчен юхса тухать..."
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Телей пӗрлештерет
Ку еҫӗн хӑйне е в ӗ р ' исторнйӗ ҫакӑн пек пуҫлан- 

са каять; 14—15 ҫул каярах чухӑн хресчен ывӑ- 
лӗсем Лукапа Федосей арлӑ-арӑмлӑ, ача-пӑчаллӑ 
пулсан, уйрӑлма шут тытнӑ.

— Пурнӑҫри телей пӗр харӑс икӗ ҫын аллине 
лекме пултарас ҫук, часрах уйрӑлас та, хамӑн 
хуҫа пулас,—тепӗ ӑслӑ ывӑлӗ Лука.

— Вӑл асли, унӑн уйрӑлса тухмалла, атте ки- 
лӗнче кӗҫӗн ывӑл хуҫана юласси авалтан юлнӑ 
йӑла,—тесе шутланӑ унӑн шӑлнӗ Федосей.

— Эхе, сисетпӗр сан шухӑшна, юнанӑ Лука.— 
Ку ҫуртшӑн унтан ытла эпӗ—асли тертлентӗм, а 
халӗ упӑн аллине шӑлтӑрт ҫеҫ тыттарса хӑва- 
рас-и?

Шухӑш шутланипе ҫеҫ тӑрса юлман, тӑра-киле 
чӗлхе ҫине туха пуҫланӑ.

— Эпӗ ҫуртшӑн асапланнӑ чухне эсӗ урамра 
ҫытма йӗмпе ҫеҫ выляса ҫӳреттӗн, а халӗ ҫак 
ҫуртра хуҫа пулма ӗмӗтленетӗн, ӗмӗтсӗр,—тесе 
кӑшкӑрнӑ Лука.

— Чалӑшнӑ лупас юпи ҫумне чара\ пенине асап- 
ланни вырӑнне хуратӑн-им?—тесе ответленӗ Фе- 
досей.

— Чӗлхӳне чар,— ҫухӑрса янӑ пиччӗшӗ.
Атте ҫурчӗ мана тивӗҫлӗ, а эсӗ хӑвӑн пайна ил 

те, тухса кай,—ҫине тӑрса тавлашнӑ Федосей.
— Пиччӳне хисенлесе пурӑнас вырӑнне, ҫапла 

мӑшкӑллама и?1!—Ҫак самантрах Федосее хӑйӗн 
куҫӗсенчен йӑлтӑр-ялтӑр ҫиҫӗм тухса кайнӑ пек 
туйӑннӑ, унтан хӑлха чикки пӗҫерсе кайнӑ. Вӑл та 
пиччӗшӗ умӗнче кивҫене тӑрса юлман. Сулмаклӑ 
чӑмӑр хоплатса пырса ҫапӑнсан, Лука сак ҫине 
сирпӗнее кайнӑ. Тата тепӗр самантран пӳртре 
„пуҫна пӑрса тататӑп!“ тесе ахӑрни, икӗ хӗрарӑм 
харӑслатса ҫухӑрни, хутран-ситрен „караул!“ тенн 
те илтӗннӗ. Кӳршӗсем чупса пуҫтарӑннӑ, пӗри- 
сем чарнӑ, теприсем е Лука е Федосей хутне 
кӗме хӑтланнӑ, теприсем тавлашнӑ, анчах хӑшӗ 
айӑплипе хӑшӗ тӗрӗссине ниепле тетатса  парай- 
ман. Юлашкинчен харкашупа тавлашу лӑпланнӑ 
та, ашшӗ ҫуртне Лукапа Федосей хушшинче мӗн- 
ле уйӑрасси ҫинчен ҫине тӑрсах канашлама пуҫ- 
ланӑ. Анчах кунта сложнӑй арифметика тухса тӑ- 
нӑ. Чухӑн Макар хӑйӗн икӗ ывӑлне пӗр пӳрт, кӗ- 
лет, тӑррисӗр вите, ишӗлчӗк лупас, качака евӗр- 
лӗ лаша, виҫӗ сурӑх, пӗр сыснаҫуриҫеҫ пиллесе 
хӑварнӑ. Унӑн урӑх нимӗн те пулман. ъ

Ҫӗрсе пӗтнӗ ҫ у р т—хуралчӗсене, урӑх ҫӗре ку- 
ҫаратӑп тесе антарсан, никам та каялла пуҫтарса 
хума пултарайман. Пӗр лашана икӗ пая пайласси, 
сӑмахран малти урисене Лукана, кайри урисене 
Федосее парасси ҫинчен калаҫмалли те пулман. 
Виҫӗ сурӑх та икӗ пая пайланмаҫҫӗ. Пӗрисем 
виҫӗ сурӑха пӗр лашапа танлашта^ма сӗнӳ панӑ, 
анчах Лукапа Федосей пӗр-пӗринчен ӑмӑртсах; 
Ҫара пакартан тӑрса юлсан та, лашана памастӑп“, 
тесе ^ухӑрса  янӑ.

Тепӗр эрнерен Лукапа Федосей суд тӑрӑх ҫӳ- 
реме пуҫланӑ. Пӗр чухӑн семьерен' икӗ чухӑн 
семье пуласси ҫинчен пыракан ыйтӑва пурте пӗл- 
нӗ, анчах ӑна татса парасси ҫӑмӑлах пулман. Лу- 
капа Федосейг, килӗшме мар, пӗри теприне чӑн 
пысӑк тӑшман вырӑнне хурса пӑхнӑ-

12

Ҫур ҫул .хушшн йытӑна кушак пек харкашса 
пурӑннӑ хыҫҫӑн, Федосей пиччӗшӗ ҫине лачлат- 
тарса сурнӑ та, арӑмӗпе ачине ҫавӑтса ашшӗ 
килӗичен тухса кайнӑ. Ӑна пӗр лаша, пӗр сурӑх 
тата 10—15 пӑт тырӑ панӑ.

Пӗр амӑшӑп кӑкӑрӗ ҫинче, пӗр килте ӳснӗ тӑван- 
сем нихӑҫап килӗшми пек курӑнакан тӑшмансем 
пулса тӑпӑ. Ҫитменнине вӑл ҫулхине тырӑ пул- 
манни пушшех те хупласа хунӑ. Федосей ҫурт- 
йӗр ҫавӑрасси ҫинчен шухӑшлама та пултарайман. 
Вӑл п.ра пур-ҫук пурлӑхне сутнӑ та Сибире ҫӗн- 
ҫӗре тухса кайнӑ.

Шӑлнӗ те пиччӗшӗ патне ҫыру яман, пиччӗшӗ 
те шӑлнӗ ӑҫта пурӑннине пӗлмен.

Унтанпа 15 ҫул иртнӗ. Лука 8 —9 ҫул ӗнтӗкол- 
хозра тӑрать. Колхозниксен пурнӑҫӗ тӗпренех 
улшӑнса, ҫӗнелсе пырать. Колхоз тӗрекленет, 
колхозниксен пурнӑҫӗ лайӑхланать. Колхозниксем 
пурнететум а вӗренсе ҫитеҫҫӗ, анчах пӗрне ниеп- 
ле те тума ҫук,—ял ҫуллен ӳсег, анчах ял ҫӗрӗ 
пӗр шит те ӳсмест. Тракторпа, сеялкӑпа, моло- 
тнлкӑпа комбайнпа тата ытти машинсемпе ӗҫленипе 
уй-хир ӗҫӗ, колхозниксем каларӗшле, ҫамка тар- 
личчен ӗҫлемелӗх те ҫитмест. Ҫулленех колхозра 
ытлашши ӗҫ вӑйӗ хутшӑнса пырать.

Хаҫатсенче тӑтӑшах колхозниксем ҫӗнҫӗре куҫса 
кайни ҫинчен, унта кӑмӑл ҫитнӗ таран акмаллӑх 
анлӑ ҫӗрсем пурри ҫинчен, унти колхозниксем 
хӑйсем патне куҫса пыракансене хаваслӑн кӗтсе 
илни ҫинчен нумай ҫырма пуҫлаҫҫӗ. Ку ӑшӑ хы- 
пар Лука хӑлхине те ҫемҫен кӗрсе вырнаҫать.

— Эх, Федосей ӑҫта-ши? Мӗскӗне ылханса кӑ- 
ларсӑ ятӑм та, ӗмӗрлӗхе уйрӑлтӑмӑр. Эх ун пат- 
не ҫыру ярса пӑхасчӗ,—тесе шутлать Лука.— Эпӗ 
колхоза кӗрсе ӗлкӗрсе ҫын пултӑм. Унӑн колхоза 
кӗме ӑсӗ ҫитрӗ-ши?

Колхозра тырпулсене пухса пӗтернӗ хыҫҫӑн, 
вунӑ колхозник, вӗсемпе пӗрле Лука та, хӑйсем 
ҫӗнҫӗре кайма шут тытни ҫинчен пӗлтерсе заяв- 
лени ячӗҫ. Еҫ ҫав тери хӑвӑрттӑн татӑлрӗ.

Тепӗр уйӑх ытларахран Алтай крайӗнчи пӗр 
станцӑна таврари колхозниксемпе служащисем 
хӑйсем патне куҫса пыракансен поездне кӗтсе 
илме пуҫтарӑнса пынӑ. Тахҫантанпа кӗтнӗ поезд 
ҫитсе чарӑнсанах станцӑри ҫынсем вагонсене к.ӗр- 
се- кайнӑ. Ҫатлаттарса алӑ ҫаш4и, чуптуни, хӗрӳл- 
лӗ сӑмахсемпе саламлани пӗр ҫӗре хутшӑнса кай- 
нипе, кам мӗн калаҫни те илтӗнмен. Лукапа арӑм- 
не, ывӑлӗпе икӗ хӗрне пӗр ушкӑн колхозниксем 
хупӑрласа илнӗ те, вагонран йӑтсах тухсэ кайнӑ. 
Куҫ умӗнче мӗн пулса иртнине ӑнланса илме те 
йывӑр пулнӑ Лукана. Ҫӗнӗ пӗлӗшсене авалхи йӑла- 
па ҫӗлӗке хывса пуҫ тайса саламлама та ӗлкӗрей- 
мест.

— Лука, Лука!—сасартӑк кӑшкӑрса ячӗ пӗрп. 
Пӑхать Лука-, анчах хӑшӗ кӑшкӑрнине тавҫӑрса 
илме ҫук.

— Лука тӑванӑм, куҫӑмсем суймаҫҫӗ пулсаи, 
санах куратӑп пулӗ!—Лука ҫаврӑнса пӑхрӗ те, 
ҫан ҫурӑмӗ сӑрлатса кайрӗ. Ҫынсене унталла-кун- 
талла тӗртсе ярса ун патне Федосей ыткӑнса 
пырать,

— Федосей!—теме ҫеҫ ӗлкӗрчӗ Лука, куҫӗсем



шыв^ганчӗҫ, пырӗ питӗрӗнсе ларчӗ. Шӑлнӗ пӑркӑч 
пек хӗссе ыталани сывлӑшне питӗрсе хучӗ.

— Эх, Лука, Лука,— тет савӑннӑ Федосей.— 
Ӗлӗкхи пек каласан, сана халӗ пире турӑ татса 
антарчӗ, а эсӗ ӗсӗклесе тӑратӑн. Ну кала, мӗнле 
пурӑнатӑн, мӗнле ҫитрӗн?

Сӑмах татайми калаҫнӑ самантра вӗсем патне 
пӗр ҫын васкаса ҫитрӗ.

— Эсир-и, Макаров Лука? Ну атя, эпир каҫ- 
чен колхоза ҫитес тетпӗр, пӗрле каяр,—терӗ вӑл.

— Эсир кайӑрах, Лука ман патӑма пырать,— 
ответлерӗ Федосей.

— Мӗнле ӗмӗтсӗр ҫын эсӗ, Макаров юлташ! 
Иртнӗ эшелонран ҫуфрине ытла илсе кайрӑр, а 
халӗ татах-и?

— Ку манпа пӗр тӑван пичче пккен те, сана 
парса ярас-и?

— Пиччӳ пулсан вара? Рас пирӗн колхоза пы- 
малла тӑк, пирӗн колхозах п ы р а т ь ,-т е р ӗ  леш 
ҫын, унтан вӑл сасартӑк таҫталла чупса кайрӗ.

Макаров Федосей патне уполномоченнӑй пычӗ, 
туйпуҫ пек темӗн те пӗр сӑмахсемпе ӳкӗтлерӗ, 
анчах Федосей ӑна яхӑнне те ямарӗ.

Каҫхине колхоза ҫитсен, Лукан. ҫемьине Федо- 
сейпа кӳршӗдлӗ пӳлӗме вырнаҫтарчӗҫ.

Пӗр пӗринпе сӑмах татмасӑр савӑнса калаҫакан 
килӗнтеш арӑмсем Лука хваттерне тирпейленӗ 
чухне Лука Федосей патне каҫрӗ. Пӳлӗмре хак-

лӑ йышши краватьсем, тӗрӗллӗ сӗтел пукансем 
лараҫҫӗ, пур ҫӗрте те илеылӗх.

— Федосей шӑллӑм, колхоза кӗнӗренпе эпӗ те 
чылай пурлӑх пухрӑм, анчах санни чухлӗ Ҫурри 
те пулмасть. Пурне те хресчен пуҫпах турӑн-и?— 
асӑрханса ыйтрӗ вӑл.

— Ҫук, малтан помещик пултӑм,—кулса ответ- 
лет шӑлнӗ. \

— Ун пек пулман-ха та... \
— Пулман тӑк каламасӑрах паллӑ, кол.хозра 

тунӑ.
— Иксӗмӗр мӗнле уйрӑлса кайнине астӑватӑн-и?
— Хальхи пек астӑватӑп,—уҫҫӑн ответлет Фе- 

досей.
— Ӗлӗкхи вӗчӗсене пӑра^атпӑр пулӗ... Эпӗ 

айӑплӑ та ӗнтӗ...
— Пӑрах ун ҫинчен калаҫма, Лука,— терӗ Федо- 

сей.—Вӑл куна эпир ҫеҫ курнӑ-и? Пиншер ҫынсем 
ун пек уйрӑлса кайнӑ. Эпӗ сана халиччен внлнӗ 
пулӗ тесе пурӑнтӑм. Юрать, колхоза кӗме пӗлнӗ. 
Атя, лар ман ҫумма, тата хӑшпӗр колхозниксе- 
не пирӗн пата килме чӗнсе ҫыру ярар, атту ма- 
нӑн бригадӑра пурӗ те 13 хуҫалӑх ҫеҫ шутланать. 
Юрать, спасибо, сана хам алла ҫаклатса юлтӑм 
та, пӗр хуҫалӑх хутшӑнчӗ...

15 ҫул каярах тӑшмансем пулса уйрӑлнӑ, халь 
чӑн ҫывӑх ҫынсем пулса тӑнӑ тӑвансем ҫумма- 
ҫуммӑн ларчӗҫ те, ҫыру ҫырма пикенчӗҫ.

Никита Волков.

Массӑллӑн усӑ куракап пур таварсене те .вӑрҫӑ контрабанди“ тесе, англичансем нейтраллӑ 
пӗчӗк ҫӗршывсен грузӗсене конфискацилеҫҫӗ тата парохочӗсене тытса илеҫҫӗ. (Хаҫатсенчеи).

„Ҫӗнӗ Гулливер". Б. Анфилов ӳк. (Фото-клише ТАСС),
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К ӗ т м е н  с а в ӑ н ӑ ҫ
Виҫӗ уйӑх 'хушши кашни кун пекех халтан 

кайиччен тилмӗрсе шыранӑ хыҫҫӑн, Шарников 
Микули хӑйне валли хваттер тупнӑшӑн калама 
ҫук савӑннӑ.

— Ҫынсем пек ӑшӑ ҫӗрте, спокойнӑ пурӑнма 
пуҫлатӑп ӗнтӗ,—куДкаланӑ вӑл хӑй ӑшӗнче. Унӑн 
сарлака кӑкӑрӗнче хӗпӗртенӗ ҫамрӑк чӗри сиксе 
тухас пек тапнӑ. Тӳсеймесӗр заняти вӑхӑтӗнче 
те хӑй сисмен ҫӗртенех „Шупашкар туйи-шурӑ 
туя*, тесе юрласа янӑ.

Унӑн начальникӗ аслӑ бухгалтер Брюхин Па- 
вӗлӗ шурӑ куҫӗсемпе ҫиленсе пӑхсанах, вӑл ирӗк- 
сӗрех юрлама чарӑннӑ, анчах савӑнӑҫлӑ кӑмӑлне 
Шарников ниепле те пусарма пултарайман.

—Мӗн эсӗ, сыпман пулӗ те?—тӗлӗнсе ыйтнӑ ун- 
тан калькулятор Арланов.

Паллах ӗнтӗ, вӗсен хастарлӑ сотрудникӗ Шарни- 
ков Микулайӗ халиччен ӑҫта выртса пурӑннине 
нӗлсен, вӑл мӗнчул вӑхӑт хула тӑрӑх хваттер 
шыранине астусан, Шарников юрланинчен никам 
та тӗлӗнмен пулӗччӗ.

Пурнӑҫӗ унӑн, как калас, юлашки вӑхӑтра пи- 
тех ӑнса пыман. Чи малтан унӑн юратнӑ хӗрӗ 
Сӑпани юратма пӑрахнӑ. Ҫамрӑк хӗрупраҫ чӗрине 
ӑнланма питӗ те хӗн. Шарников та вӑн тепӗр 
эрнерен Сӑпанипе ЗАГС-а кайса ҫырӑнатӑп, тесе 
тем пек хавасланса тӑратчӗ, анчах... мӗн шухӑш- 
ланине пурнӑҫа кӗртме май килмерӗ. Пӗр хирӗҫ- 
ме пуҫласан, ӗҫ хирӗҫет вӗт вӑл.

Ҫапла ӗнтӗ иртнӗ кӗҫнерникун пирӗн Шарников 
заняти пӗтсенех хӑй ӑшӗнче „ҫырма хӗрне ансас- 
сӑн та кули ура йӗпенмест" юрра юрласа (урамра 
никам та чаракан ҫук) Г рязевская  стрелка ура- 
малла васкаса утнӑ.

Шартлама сивӗсем иртнӗ хыҫҫӑн Шупашкарта 
ҫанталӑк славниех ӑшӑтса янӑ. Шарников паян 
мӑйне шарӑх та ҫыхман, мӑлахай „хӑлхисене“ те 
ӗлӗкхи пек усман, ҫӳлелле пуҫтарса ҫыхнӑ. Иртен- 
пех юр ҫунипе урамсем, хуралтӑ ҫийӗсем 
шур мамӑк витӗннӗ пек шап-шурӑ тумланнӑ.

Шарников алӑка шаккасанах ӑна хирӗҫ хваттер 
хуҫи арӑмӗ тухнӑ.

Алӑка хупса хӑвар,—“тенӗ вӑл темшӗн пит 
васкаса.

Пӑлтӑр алӑкне хупнӑ хыҫҫӑн, Шарников пӳрте 
урине ярса пуссанах унӑн сӑмсине купӑста яшки 
шӑрши пырса кӗнӗ.

—Аха, кунта яшка та пӗҫерсе ҫиме май килет. 
Ялан столовӑя ҫӳресе йӑлӑхтарчӗ,—шухӑшланӑ 
вӑл юрне ҫӑматӑ ҫумӗнчен шаккаса. — Пурӑнма 
аван пӳлать кунта.

Вӑл йышӑнас текен пӳлӗм кӑмакапа алӑк хуш- 
шинче, кӗрсев сулахай ейче йулнӑ.;Пӳлӗмӗ пысӑк 
мар, анчах мӗне кирЛӗ вӑ)г пӗччен ҫынна пысӑк 
иӳлӗм?

Акӑ сирӗн пӳлӗм ҫӑкӑ пулать, пӑхӑр аванта- 
рах,—тесе сӑмах хускатнӑ хӗсӗкрех куҫлӑшӗпӗн 
литлӗ лутрашка карчӑк.

Пӳлӗмӗ чанахах та аван пулнӑ. Чӗнтӗрпе кар- 
нӑ чӳречи ҫинче илемлӗ чечексем ларнӑ, ' стена 

.ҫинче картинӑсем, ҫаврака тӗкӗр ҫакӑнса тӑнӑ, 
урай варринче пысӑкрах сӗтел, икӗ пукан пулнӑ. 
Пурӑн та пурӑн.
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—Ку япаласем ҫакӑнтах юлаҫҫӗ-и сирӗн?—хӑйса 
ыйтнӑ пирӗн телейлӗ Шарников. —Кровать пур 
манӑн, ӑна илсе килсен акӑ ҫакӑнта лартатӑп,— 
кулкаласа каланӑ Шарников кӑмака ҫумне кӑтарт- 
са.

—Сире валли мӗн кирлисем пур те пур ,—от- 
ветленӗ хуҫа арӑмӗ.

Хакне килӗшнӗ те Шарников ,ӗ ҫ е  вӑраха хӑ- 
варни аван мар“, тесе ҫав кунах ҫӗнӗ хваттере 
куҫма васканӑ.

Пурӑна киле ӗҫсем акӑ мӗнле пулса тӑнӑ.
Пӗр эрнене яхӑн ҫӗнӗ хваттерте Ш арнико* 

юлташ чиперех савӑнса пурӑннӑ хыҫҫӑн „интерес- 
л ӗ “ япаласем пулма пуҫланӑ. Пӗрре каҫхине 
килне таврӑнсан, Шарников чӳречене карнӑ зана- 
вес ҫуккине асӑрханӑ.

—Ҫуса парас теҫҫӗ пулӗ, ҫавӑнпа илнӗ пул- 
малла,—тенӗ Шарн-иков галифе брюкине хывса.

Пӗр кун иртнӗ, икӗ кун иртнӗ, эрне те ҫитнӗ, 
чӳрече кармаллине карчӑк ҫакса пама ш ухӑшла- 
ман та.

— Ну-и мур ҫитӗр, кармаллине ҫӑва патне,
унсӑрӑн та пурӑнӑп-ха,— тенӗ Шарников ним тума 
аптраса.

Икӗ кунтан унӑн пӳлӗмӗнчен венский пуканӗ 
„тухса вӗҫнӗ“. Халӗ пӗрре ҫеҫ тӑрса юлнӑ. „Ни- 
чево,—тенӗ Шарников,— вфт та ҫитет мана“.

Паллах ӗнтӗ, юлташӗсем килсен е нимрен ыт- 
ла савнн хӗрӗ хӑнана пырсан (халӗ вӑл магазин-
рн кассиршӑпа Таня ятлӑ кӑтра ҫӳҫлӗ хӗрпе
туслашнӑ) аван мар пулнӑ. Ҫа.чрӑк ҫын аптрать-и 
вара? Спани пек хӗр тупаймасть, терӗҫ. Унтан 
лайӑххине тупрӗ. Пирӗн Шарников пек хитре 
те. ӑслӑ каччӑ хӗр тупаймасть тесессӗн кам ӗне- 
нӗ? Ӑна официанка Сӑпани ҫеҫ хурлама пултар- 
нӑ.

Пӗррехинче Шарникова кӗске вӑхӑта команди- 
ровкӑна янӑ. Виҫӗкун пурӑнса килнӗ вӑл Куславк- 
ка районӗнче. Килне вӑл ирхине ирех ҫитнӗ,
анчах ҫитме ҫитнӗ те, пӳлӗмне кӗрсенех тӗлӗнсе 
кайнӑ: командировкӑна каяс умӗн пӳлӗм варрин- 
че чип-чипер ларса юлнӑ сӗтел халӗ... ҫук 
пулнӑ.

— Мӗн тӑвас? Мӗне пӗлтерет ку япала?— тенӗ 
вӑл ӗнсине хыҫса.

Хуҫа арӑмӗ патне кайса калаҫсан тин, Шарни- 
ков ку инкек мӗнрен килнине ӑнланса илнӗ. Ҫап- 
ла хӑтланса хваттер укҫине ӳстерме шутланӑ 
мӗн вӗсем, пӳтсӗрскерсем...

Шарни,ковӑн ҫавтери ҫилли тулса ҫитнӗ.—Хват- 
тере янӑ чухне эсир пурне те пама хатӗр, халӗ 
эсир ҫапла хӑтланма-и, ҫапла мӑшкӑллама-и?—ахӑ- 
рашнӑ Шарников хӑйӗн пӗчик пӳлӗ.мӗнче чышки- 
сӗне чӑмӑртаса. — Чим-ха, кӑтартӑп. сире, ват- 
супнӑскерсене,— тесе решетка ӑшке, хупнӑ упа 
ҫури пек каллӗ-маллӗ утса  ҫӳренӗ Шарников.

Ҫур сехете яхӑн ҫапла ҫиллине шӑнараймасӑр 
кӑшкӑрашнӑ хыҫҫӑн, Шарников юлташ чӗрине 
йӑпатас тес.е, хӑйӗн юратнӑ Тани патне васкаса 
тухса утнӑ.

Шупашкар ҫыннисем, аслӑ урамсенче савӑнса 
кулса ҫӳренӗ, ҫанталӑкӗ ҫав тери аван, кунӗ 
илемлӗ пулнӑ, хӗвелӗ кӑмӑллӑн пӑхнӑ, анчах вӑл



та хӑйӗн ӑшшипе пирӗн Шарииковӑн хурланнӑ 
кӑмӑлне ӑшӑтма пултарайман.

Таня патне ҫитсен ҫеҫ Шарниковӑн хуйхи-суй- 
хи таҫта ҫӑва патне кайса саланнӑ. Савни тесен 
вӑл темле йывӑр хуйхӑран та хӑтарма пултарать 
иккен.

Каҫхине вӗсем иккӗшӗ „Учитель“ ятлӑ кино 
кайса курнӑ. Картина вӗсене кӑмӑла кайнӑ, вӗсем 
кинори геройпа героиня пек пӗр пӗрне чунтан 
юратса пӗрле пурӑнма шут тытнӑ.

—Хӑть те мӗн ту эсӗ мана, Таня, чунӑм, —тенӗ 
капланса килнӗ сывлӑшне ҫавраймасӑр пирӗн 
каччӑ. Пӗтӗм питкуҫӗ унӑн, темшӗн, чӗкӗнтӗр 
пек хӗрелнӗ.

—Кирек те мӗн ту, эпӗ урӑх хваттере каймас- 
тӑп, каймастӑп унта,—тенӗ вӑл.

Те хытӑ юратнипе, те ҫавтери хӗрхеннипе ырӑ 
кӑмӑллӑ Таня ӑна хирӗҫ нимех те калайман. Кӑт- 
ра пуҫне унӑн хулпуҫҫийӗ ҫине хунӑ та, чылайч- 
чен ытарайми пӑхса тӑнӑ.

—Эсӗ такҫанах каламалла пулнӑ, пирӗн пӳрт 
пысӑк, иксӗмӗр пурӑнмаллӑх уйрӑм пӳлӗм пур, 
сӗтел те пур, пукан та пур... иксӗмӗр вӗренӗпӗр, 
пӗр-пӗрне юратса пурӑнӑпӑр,—тенӗ вӑл, кӑвакар- 
чӑн сасси пек йӑваш сассипе.

Шарников ҫавтери савӑннипе ним каламааптра- 
нӑ.

— Таня, чӗререн юратнӑ Таня,—тенӗ вӑл.
С. ЯЛАВИН.

А Й В А Н
^Пӗр каҫхине Сухари Мӑтак ялӗнче (Куйбышев 

облаҫӗ, Исаклӑ р-нӗ) тӗлӗнмелле хускану тапран- 
чӗ. Пӗтӗм утаканни-утӑйманни тенӗ пек' клуб ен- 
нелле вирхӗнме тытӑнчӗҫ. Лӑст, лӑст, лӑст, лӑст 
чупаҫҫӗ тахҫанӑх чупма маннӑ карчӑксемпе ста- 
риксем те. Ҫамрӑксем вӗсенчен маларах пырса 
ҫитсе клуб алӑкне снллеме тапратрӗҫ. Шӑлтӑ хӑ- 
яррӑн пӑшӑлтатса кӑлӑҫни тата алӑка' тенкелсем- 
пе тӗкӗлени илтӗнет.

— - Уҫӑр!— теҫҫӗ тултисем.
Шалта никам та чӗнмест. Вара пуҫтарӑннӑ ҫын- 

сем хушшинче канӑшлу тапранать.
— Аҫтан кӗме пулӗ-ши ку клуба?—шухӑша 

кайса ыйтать пӗр ватӑ карчӑк.— Чӳречерен кӗме 
ват ҫынна килӗшмест пек...

-т Тен, тепӗр алӑкне уҫма майӗ пуле?--теҫҫ6 
ыттисем.- Кайса хирсе пӑхас мар-и?

Виҫ-тӑватӑ ҫын унталла утаҫҫӗ. Пӑртакран 
харӑссӑн „Ой, ишшо! Ой, ишшо!“ тенисем тата 
темӗскер кӗмсӗртетсе ӳкни илтӗнет. Ҫынсем пӗр- 
не-пӗри йӑвантарса унталла чупӑҫҫӗ. Тахӑшӗ те- 
пӗр алӑкне те хирсе уҫать. Ик-виҫӗ минутран 
клуб ҫапса хӗснӗ пек тулса ларать. Макӑрашу, 
ятлаҫу, нӑйкӑшу...

Карчӑксемпе стариксем ҫапах та клуб .тулаш - 
нех тӑрса юлаҫҫӗ.

Ҫапла айкашаҫҫӗ Сухари Матак ялӗнче вечер- 
сем пулнӑ каҫ.

— Колхоз хуҫалӑхне ура ҫнне тӑрататӑн-ха,— 
тет колхоз прецседателӗ Кузьмин А. халӑх ҫине 
чӳречерен пӑхса.— Вечерсене малашне хальхи пек 
ҫулталӑкне иккӗ мар, пӗрре ҫеҫ тума хушас 
пуль. Вутти те, краҫҫинӗ те упранать,

— Колхозниксем вӑхӑта усӑллӑ ирттересшӗн- 
ҫке,—теҫҫӗ ӑна ҫынсем.—-Куратӑр^-и мӗн чухлӗ 
халӑх пуҫтарӑннӑ?

А вӑл нимех те мар,—тет Кузьмин.—-Вӗсем 
сывлӑшра ҫӳресе сывлӑхӗсене ҫирӗплетеҫҫӗ, клуб 
алӑкӗ умӗнче физкультура тӑваҫҫӗ.

Мӗн калас ӗнтӗ ҫак айвана хирӗҫ? Ухмахран 
кулни килӗшет, тейӗттӗмӗр, кунта, ҫитменнине, 
кулӑшӗ те ҫук. Айван ҫыннӑн ухмахла ӗҫӗсем 
кӑна. Ҫавӑ ҫеҫ. Сухари Матаксем.

„Чарл-Тон“  костюм тӑхӑнсан
Тӗлӗнмелле ҫынсем вӗсем, поэтсем. Вӗсемшӗн 

нулсан, улма та этем пекех „сывӑ“ пулать, ыйӑх 
та „куҫхупанкинче чупса ҫӳрет“, одеколон та 
„ташлать пит ҫинче“. Тумтирӗсем те вӗсен ҫын- 
сеннн евӗрлӗ мар, вӗсем обязательно „Чарл-Тон* 
тӑхӑнса ҫӳреҫҫӗ.

Ҫавӑн пек, „Большевикла колхозшӑн“ хаҫат 
(Тӑвай р.) кӑларнӑ „Литература страницинче“ 
Гаврил Мыскар ,Ҫав хӗре суйлатӑп Совета“ тесе 
ҫырнӑ сӑвӑра (декабрӗн 24-мӗш, № .118)ҫапла ка- 
лать;

„Автан сас иачӗ,— ыйӑхӑм, уҫӑл,
Куҫ хупанкинче чупса ҫӳрех“.

Литература чӗлхи тата тепӗр ҫӗнӗ сӑнлӑхпа 
пуянланчӗ! Анчах Мыскар пӗр сӑнлӑхпах ҫырла- 
хакан этем мар. Вӑл одеколона ташлаттарма пӗ- 
лет:

„Июнь ҫӑмри иек ачашшӑн, уҫҫӑн 
Одеколон ташларӗ пит ҫинче“

Ташламасӑр ара, ташлама пултарать... ноэт хӑй 
тумтирӗпе мар, „Чарл-Тон“ костюмӗпе ҫӳреме 
пуҫласан:

„Урара джимми текен ҫут атӑ 
Чарл-Тон косгюмӗ хам ҫире“.

Гаврил Мыскар тен хӑй ҫав тери вӗҫкӗн ҫынах 
та мар пулӗ, анчах та вӑл хӑй пӗлмен, курман- 
илт.мен япаласемнӗ .мухтанма нитех те юратать 
вара. Унсӑрӑн ҫак асӑннӑ сӑвва ӑҫтан ҫӗр ҫинче 
ҫук ,Чарл-Тон“ те.кен коҫтюм кӗрсе вырнӑҫма 
пултартӑр-ха? „Чарльстон“ тесен хуть тата мӗн- 
ле. Вара эпир те Мыскар кхтташа питех ятламан 
пулӑттӑмӑр. П—р.

„СУНТАГ Ж УРНЯЛЯ ҪЫРАНСА
ИЛӖР!т—  ------- -------

. I. Ҫ у л т а л ӑ к а  12 т е н н ӗ ,
X А Н Е.' б .уй ӑха  6 теннӗ,

3 уйӑха 3 тенкӗ.

Чӑваш республик тулаш ӗнчи п одп и с- 
чиксем укҫа ҫак адр есп а  куҫариалла:
г. Чебоксары. ЧАССР, Дом связа .Союзпечать*
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Ханӗ 30 пус.

ПАСАР ШАВЛАТЬ

Пасар шавлать пӗр какӑҫсӑр,
Ҫӗр ҫывраймаҫҫҫ банкирсем. 
Вӑрҫма май ҫук тӑр ҫав чӑрмавсӑр 
Хыпкаланаҫҫӗ .мескӗнсем*.

Хӑй вилӗмне н ур л  пуҫне пӗкет 
Сӗлех аслашше Маннергейм. 

Тархасласах иккен взл чек клет, 
Амчах ҫӑлаймӗҫ стерлингсем.

Патак ҫисе йӳтенб Польша Панб. 
Тӑсать салгулаӑ кӗввине,
Кунта пур фпнкӑ сутакан^
Уптах ав тупа сӗнекенӗ...

Суя Лавасӑн* кЗвакале 
Пит нӳв хакпа ҫӳрет кунта,
.С ҫ“ иур иккен йытта валяи те̂  
Хзвшанӑ Блюм ав сТнчӑрта.


