
суа тужать

КАПКАН №  4 ФЕВРДЛЬ „Чӑваш Коммунӗ" 
1940 ҫул ҫумӗнче тухать

с а „ ^ л л Л ,М ы

— Ку учрежденннче нан ӗҫв питӗ хӑвӗрт татса лачӗҫ. А лешӗнче пӗрнун 
пирен тӑхлачӑ. ыйтӑвне -икӗ уйӑх ты тса тӑнӑччӗ.

Халӗ ӗнтӗ вӗсем те хӑвӑрт ӗҫлеҫҫӗ, —  служащисеи хисепне унта икӗ* 
хута яхӑн сахаллатнӑ.



ГОСПОДИН ЧЕМБЕРЛЕН МАННЕРГЕЙМ БАРОНПА 
ТЕЛЕФОНПА КАЛАҪНИ

—Телефон умӗнче^^ремьер Чемберлен.
—Телефон умӗиче генерал Маннергейм.
—Чи малтанах мана сирӗн ҫӗнтерӳ^сем мӗнле 

ныни интереслентерет, генерал Маннергейм.
— Ҫӗнтерӳсеы? Ҫӗнтерӳсем питӗ те г^ысӑк, премь- 

ер Чемберлен. Юлашкц кунсенче пирӗн войскӑ- 
сем темиҫе ял, темиҫе пин ҫын тыткӑна илчӗҫ.

—Тӑхтӑр-ха пӑртак, тыткӑна тетӗр?
—Так точнӑ, премьер Чел^берлеп,. темиҫе пин 

ҫын тыткяна илчӗҫ-в
—Мӗнле пулнине тӗплӗреххӗн каласа парӑр-ха, 

генерал Маннергейм.
—Мӗн нуыай каламаллн нур унта. Финн салта- 

кӗсем темиҫе пин большевиксе.н ернелле куҫма 
хатӗрленнӗ пулнӑ. Эпир веоене пӗтӗмпех тыткӑ- 
ца илтӗмӗр.

—А фронтри ӗҫсем мӗнле?
—Кунта та ӗҫсем япӑх мар. План ытлашшипех 

пурнӑҫа кӗрсе иырать.
—Ан васкӑр, тӗплӗреххӗн каласа парар эртр.

—Тӗплӗреххӗн-и? Ю рать Пирӗн юлашкн план 
тӑрӑх тавлӑкне пилӗкшер километр ҫеҫ...

—Ку наступлени темпӗсем питӗ те сахал. Капла 
эсир ик-виҫӗ ҫӳлта тин Урал патне ҫитме пул- 
таратӑр!

■—Эспр, премьер Чемберлен, мана ӑнланаймарӑр... 
Эпӗ юлашки плансем ҫинчен калатӑп... 'Ку план 
тӑрӑ.х пирӗн войскӑсем тавлӑкне 5-шер километр 
ҫеҫ чакмалла. Халӗ вӗсем вуиӑ-в\нпилӗк кило- 
метр чакаҫҫӗ.

—^̂ Так, так, генерал Маннергейм. Тата .мана хӑ- 
вӑрӑн чаплӑ артнллерн ӗҫӗсем ҫннчен каласа 
парӑр-ха.

-Артиллери? Ну, артиллери ӗҫӗсем...
—Ҫитӗнӳсем пур-и?

-Ҫитӗнӳсем пур. Вот снарядсем... снарядсем ҫук.

Наступлени. тыл еннелле
К озю ренков ӳкерчӗкӗ .

БелофинсенГӗҫри хӑвӑртлӑхӗ.

Эсир вот...
— Ну, ну, юрать. Сире эпӗ сӑмахсӑрах ӑнлана- 

тӑп. Тата мана авиаци ӗҫӗсе.м ҫинчен каласа 
парӑр-ха. Мӗншӗн сирӗн авиацн юлашки кун- 
сенче вӗҫмест?

— Ку тӗрӗс. Пнрӗн авнаци юлашки кунсенче 
вӗҫмест.

— Мӗнле сӑлтавпа?
—Хамӑр войскӑсене сахалтарах пӗтерес сӑл- 

тавпа.
—Мӗнле апла?
— Очень просто. Совет истребителӗсем пирӗн- 

самолетсене яланах хамар войскӑсем тӑнӑ вырӑн- 
та ҫапса антараҫҫӗ. Пирӗн самолет бомбисем 
вара яланах пирӗн войскӑсене инкек кӳреҫҫӗ...

—Ладнӑ, ладнӑ, ҫнтӗ, ӑнлантӑ.\1! Сирӗн, генерал 
Маннергейм, пирӗн пата мӗнле ыйтусем пур?

—Сиртен эпӗ, премьер Чемберлен, пӗр япала 
Ҫ8Ҫ ^йтасш ӑн. Ҫитес кунсенче мана икӗ мӑшӑр 
йӗлтӗр кирлӗ пулать.

-Мӗншӗн кирлӗ пулчӗ-ха сире икӗ мӑшӑр йӗл- 
тӗр?

—Кирлӗ. Питӗ кирлӗ. Хусамӑрах пӗлетӗр... Ну„ 
пӗр сӑмахпа каласан, кирлӗ. Самолет ҫинӗ манӑн 
пӗр шанчӑк та ҫук. Вӗт Совет нстребителӗсем... 
Хусамӑрах пӗлетӗр... Икӗ\мӑшӑр йӗлтӗр... Ҫавнкӗ 
мӑшар йӗлтӗр ҫинче пӗтӗм шанчӑк. Тен, ҫаплз 
ҫӑлӑн.ма... Хамӑрӑнни ҫине шанмастӑп.

— Ну, ну, ҫитӗ... .чнлантӑм. Пӗр мӑшӑр ярса 
парӑп.

—Ҫук, обязательнӑ икӗ мӑшӑр. Пӗри хам валли,. 
тепрнн ҫине тиемеллисем пур...

— Хӑвӑр ҫуран та утӑр. Ылтӑнна обязательнӑ 
йӗлтӗр ҫине тие. Ну, тата мӗнле ыйтусем пур?

— Тата.. Тӑхтӑр-ха, сывлӑшра совет истребителӗ- 
се.м. Ну, сь1вӑ пулӑр, премьер Чемберлен!

— Ну ладнӑ, ладнӑ! Тӑрӑшӑр, генерал Маннер- 
гейм...

Ҫакӑнпа премьер Чемберлен Маннергейм гене- 
ралпа калаҫӑва пӗтерет.

, Калаҫӑва итлекенӗ лейтенант Д. А.}Ербулаткин»

.Действующкй Хӗрлӗ'ҫар.
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концентрацилле лагерыене хупса пӗтерн?. (Хаҫагеенчеп).

Ш

П О Л И Ц Е Й С К И :  Эсир мӗн кӗреҫесемпе тӑратӑр? 
Р А Б О Ч И С Е М :  Сирӗн тупӑка валли шӑтӑк чавас тетпӗр.



О ф и ц е р  д н е в н и к ӗ
Ҫбмӗрле районӗнчи Улхӑшри „1^расноармеец“ 

колхозран Хӗрлӗ Ҫар службине кайнӑ колхозник, 
халӗ Ленинград ҫар округӗнчи кӗҫӗн лейтенант- 
орденоносец Тимофей Сычевӑн взвочӗ белофин- 
сене питӗ хытӑ сехӗрлентернӗ. Красноармеецсене 
хирӗҫ тӑма хӑтланнӑ белофинсенчен ҫурри ытла 
пуҫӗсене ҫухатнӑ, ыттисем пур-ҫук ӑстӑнӗсене 
ҫухатса, пӗр пересадка тумасӑр тарнӑ. Пӗр офицер- 
не, ҫав тери сехӗрленнипе варвиттине ернӗскере, 
Финляндири„госпиталь“ тесе ят панӑ ишӗлчӗк ҫурта 
пырса пӑрахнӑ. Тарнӑ чухне вӑл „пуҫ хампапӗрле 
пырать-ши“, тесе темиҫе хутчен пуҫне хыпашласа 
пӑхнӑ, „урасем хамӑнах-ши“. тесе урисем ҫине 
пӗшкӗнсе пӑхнӑ, ҫавӑнпа та хӑрах уринчен атти 
хывӑнса юлни ҫинчен тата ҫумӗнчи сумки татӑлса 
ӳкнй ҫинчен шухӑшлама вӑхӑт та пулман. Унӑн 
сумкине вара красноармеецсем тупнӑ. Сумки 
ӑшӗнче кӑвакарнӑ ҫӑкӑр тӗпренчӗкӗсем, хуҫӑк 
кӑрандаш, кукӑр йӗплӗ компас тата пӑтраштарса 
ҫыркаланӑ тетрадь пулнӑ. Тетрачб „Капкӑн“ ал- 
лине лекрӗ. Унти ҫыру сыпӑкӗсене пӗрлештерсен, 
ҫакӑн пек калав пулчӗ.

„Пӗр ирхине пирӗн пата „Гавас“ агентствин 
корреспонденчӗ пычӗ. Нумай пӗлекен ҫынсене 
сахал мар куркаланӑ эпӗ, анчах кун пек ҫав тери 
нумай пӗлекен ҫынна пӗрремӗш хут куратӑп. 
Мӗн ҫинчен ҫеҫ пӗлмест вӑл! Пирӗн самолетсем 
Урал сӑрчӗсем ҫинех вӗҫсе ҫитнӗ мӗн, каялла 
Гибралтар урлӑ вӗҫсе килнӗ, Англия империйӗн 
летчикӗсем патӗнче чаплӑ хӑнара пулнӑ. Пирӗн 
ҫыранри батареясем хӗрлисен линкорӗсене пӗрре 
куҫ хупса иличчен шыва путарнӑ. Господин агент 
питӗ лайӑх ҫын, ыйтмасӑрах мана пирус пачӗ. 
Тата нумай каласшӑнчӗ вӑл, анчах хӗвелтухӑҫ 
енче тупӑ сасси кӗрлесе кайнине илтрӗ те, темӗн 
пулчӗ, текех калаҫаймарӗ. Тупӑ сасси, уйрӑмӑнах 
большевиксен тупписен сассисем унӑн нервисе- 
не пӑсаҫҫҫӗ мӗн. Вӑл вара господин генерал пат- 
не информаци илме каймалли ҫинчен пӗлтерчӗ. 
Господин генерал кунтан инҫех мар,—пӗр 70—80 
километрта ҫеҫ тӑрать. Америкӑри господин 
Гуверсем ярса панӑ автомашинӑпа ун патне ча- 
сах ҫитме пулать.

Пӗр эрне каярах хамӑн отрядпа разведкӑна 
кайма приказ илтӗм. Трофейӑсем илсе таврӑнсан 
награда пулать. Вӑрман хӗррине тухрӑмӑр 
та шоссе ҫулӗн хӗррине вырнаҫрӑмӑр. 
Никам та курӑнмасть. Часах малалла каятпӑр, 
анчах темӗнле хӑрушшӑн туйӑнать. Мӗн ку? 
Манӑн дозор хир мулкачи пек сиксе килет. Хӗр- 
лисем килеҫҫӗ тӗр, обязательно пурне те чӗрӗл- 
ле тытас пулать. Пӗр пулемета сулахая, теприне 
сылтӑма вырттартӑм. Гавас агентствин коррес- 
понденчӗ каланӑ тӑрӑх, хӗрлисем питӗ хӑравҫӑ 
ҫынсем, пӑшалпа персен пулли тивмесӗрех сехӗр- 
ленсе вилсе каяҫҫӗ. Анчах мӗншӗн-ха вӗсем кил- 
меҫҫӗ? Хӑраса тарчӗҫ пулӗ. О, пирӗнпе ӑҫта 
калаҫма! Ҫапах та хам ҫумма сяайпера вырттар- 
тӑм, сыхланни пӑсас ҫук. Манни пек снайпера 
тупасси ҫӑмӑл мар. Юлашки ялта пурӑннӑ чухне 
вӑл мана шалтах тӗлӗнтерсе пӗтерчӗ. Хресчен- 
сен урам тӑрӑх чупакан автанӗсене чӑлт ҫеҫ пер- 
се ӳкерме пултаратчӗ. Урал сӑрчӗсем патне ҫи- 
тичченех эпӗ ӑна хамран хӑвармӑп.

Пиртен мал енчи инҫетре курӑнакан тӗме ҫин- 
чен сасартӑк пулеметран ӑшалантарма пикенчӗҫ. 
Пулясем кӗҫех пуҫа татса каятчӗҫ, аран-араи 
чул хыҫне пытанса ӗлкӗртӗм. Снайпера ҫав пу- 
лемечиксене персе ӳкерме приказ патӑм. Вӑл 
ҫӗкленчӗ ҫеҫ, ҫавӑнтах ҫыран хӗррине ҫӗклесе 
ҫапнӑ шапа пек, тӑсӑлса ӳкрӗ. Манӑн пулеметсем 
ҫунтараҫҫӗ ҫеҫ, ку вӑл чуна кӑштах лӑплантарчӗ.. 
Пӑхатӑп, хама хам ӗненес килмест: хӗрлисем
пире икӗ айккинчен ҫавӑрса илме пуҫланӑ! „Час- 
рах, часрах!“—тесе кӑшкӑратӑп пулеметчиксене. 
Вӑл ухмахсем манӑн сӑмаха хӑйсемле ӑнланса 
илеҫҫӗ, пулемечӗсене пӑрахрӗҫ те, вӑрмана тапса 
сикрӗҫ. А манӑн вара кунтах ларса юлмалла-им? 
Халлӗхе чакатӑп, анчах астӑвӑр, хӗрлисем, сирӗнпе 
эпир Урал сӑрчӗсем патӗнче тепӗр хут тӗл пу- 
лӑпӑр, ун чухне манран нимӗнле хӗрхенӳ те ан 
кӗтӗр!

Укрепленине тарса ҫитрӗмӗр. Господин капитан 
ҫине пӑхма та хӑрушӑ, куҫӗсем черкке пек чарӑл- 
са кайнӑ.

—Ӑҫта трофейӑсем?— ыйтать вӑл.
— Хӑйсене мар, хамӑрӑнне те парса ямарӗҫ,— 

ответлетӗп эпӗ.
—^Кун -ҫинчен господин полковнике пӗлтере- 

тӗп ,—терӗ ҫилӗллӗ сасӑпа. Эпӗ ӑна вара хӗрли- 
сем вӑрҫӑ тактикине пӑхӑнманни ҫинчен ӑнлан- 
тарса патӑм. Хамӑр ҫине ҫӑмӑр пек пуля тӑкрӗҫ 
пулин те, эпӗ хӗрлисене пӗр ҫыннине курса 
юлаймарӑм. Вӗсене курмастӑн пулсан, епле пер- 
се тиврететӗн ха? Кун пек тактика ҫинчен эпӗ 
халличчен ниҫта та илтмен.

„Ку хутӗнче эсӗ хӗрлисене икӗ пулемет парса 
килтӗн, тепӗр хутӗнче вӗсен тӑватӑ пулеметне 
илсе кил. Тӑватӑ пулемет вырӑнне пӗр тупӑ та 
юрать, танкне илсе килсен молодец пулатӑн“,— 
терӗ господин капитан.

Блиндажа кӗрсе выртрӑмӑр. Эх, хырӑм выҫса 
ҫитрӗ! Умра пӗр вӑкӑр пулсан, ӑна хӳри-мӗнӗаех 
ҫисе яма пултарас пек туйӑнать. Енерех кухня 
килесси ҫинчен хыпар пурччӗ, анчах талӑк иртрӗ 
ӗнтӗ, ҫапах кухни мар, хыпарӗ те таҫта кайса 
ҫухалчӗ. Господин капитана кун ҫинчен калама 
шикленетӗп. Виҫӗмкун кӑшт ҫеҫ сӑмах хускат- 
рӑм, питӗ хӗртсе илчӗ.

— Аслӑ по.ходпа кайма тытӑнасси ҫинчен шухӑш- 
лас вырӑнне хырӑма тултарасси ҫинчен шутла- 
тӑр,—тесе ятларӗ.

Каллех разведкӑна кайма приказ илтӗм. Ҫук, 
халӗ трофейӑсӑр таврӑнмастӑп. Уксӑрӑн таврӑнни 
офицер ятне ҫӗртни ҫеҫ пулать. Пӗр километр 
ытла кайрӑмӑр пулӗ. Эх, хӗрлисем пӗр пулемет- 
не манса хӑварнӑ пулсан! Дозор хӗрлисем ларса 
кайнӑ вырӑна тӗл пулнӑ. Часрах унта ҫитес, тен 
граната ӳксе юлман-и? Консерва банкнсем, пакет 
ҫӗтӗкӗсем выртаҫҫӗ. Банка ӑшне пӑхрӑм, анчах 
пӗр ҫӑварлӑх консерва ҫеҫ тӑрса юлнӑ, вӑл та 
шӑнса хытнӑ. Ман ҫумра ларакан салтак булкӑ 
ҫурӑ тупнӑ. Ку вара телей тесен те телей. Мал- 
тан хырӑм выҫҫине чарас, унтан трофея ҫинчен 
те шухӑшлама пулӗ. Выҫӑ хырӑмпа упа та таш- 
ламасть, теҫҫӗ. Пӗрре ҫеҫ ҫыртса юлма ӗлкӗртӗм, 
ннҫе те мар пӑшал сасси кӗрлесе кайрӗ. Булкӑна 
хӑпӑл-хапӑл хӗве чиксе хутӑм та, салтаксене



Каялла чакма приказ патӑм. Ҫук, парӑн.ма юра- 
масть, паттӑрӑн та хӑюллӑн чакса пыма пӗлес 
пулать. Утӑм хыҫҫӑн утӑм чакса пырса блиндажа 
ҫитрӗмӗр, господин капитана хамӑрӑн результат 
ҫинчен доклад патӑм. Вӑл пӗтӗм укреплени тӑрӑх 
противнике кӗтсе илме приказ пачӗ.

—Ӑҫта трофеясем?—ыйтать капитан.
—Хӗрлисем питӗ хытӑ тарнипе хуса ҫитме май 

пулмарӗ,— ответлерӗм эпӗ. „Тарса килтӗмӗр*, 
тенӗ пулсан кунта мӗн пулассине калама та 
йывӑр. Господин капитан, паттӑрла туйӑмпа тул- 
нӑскер, атакӑшӑн вут пек ҫунса тӑрать. Хырӑм 
выҫҫн хӑйӗн ҫинчен пӗр самантлӑха та мантар- 
масть. Хӗве чикнӗ булкӑна кӑлартӑм та ҫиме 
пуҫларӑм. Акӑ вӑл_ трофея! Господин капитан 
пулеметсем, тупӑсем ҫинчен ӗмӗтленет. Пулемет- 
сем хамӑрӑн та пур, вӗсемпе те нимӗн те ' тӑвай- 
мастпӑр, акӑ ҫакӑн пек булкӑсене пӗр грузовнк 
туртса илесчӗ! Булкӑна ҫисе ятӑм, чӗре ыратма 
чарӑнчӗ, анчах пыршӑсем „тата пар, тата пар", 
тенӗ пек хытӑрах шавлама пуҫларӗҫ.

Тепӗр ирхине кухня ҫитрӗ. Ҫур километртах 
ҫунӑк пӑтӑ шӑрши килет. Пыршӑсем, ку пӑтӑ- 
ран сехӗрленсе ӳкнӗ пек, тата хытӑ чакӑртатма 
пуҫларӗҫ. Лайӑхпа начара хырӑм малтанах сисме 
пултарать-шим? Сисет пулӗ, тетӗп эпӗ. Ялтн 
хресченсен выльӑхӗсене пуса-пуса ҫинӗ чухне пыр- 
шӑсем хальхи пек усаллӑн кӑшкӑрнине астумастӑп.

Эпир, офицерсем, пӗрер котелок пӑтӑ антарса 
илтӗмӗр те, хамӑрӑн уйрӑма кайрӑмӑр. Госпрдин 
капитан эпир хӗрлисене ҫӗнтерсен мӗнле хӑна

пуласси ҫинчен каласа кӑтартрӗ. Пирӗн чӑн пы- 
сӑк банкет Мускавра пулать мӗн. Паллах ӗнтӗ, 
ҫакӑн пек ҫуннӑ пӑтӑпа ҫапкаланса ларас ҫук. 
Пирӗн умри сӗтел ҫинче Кавказри апельсинсемпе 
маидарннсем, Крымран килнӗ шампанскипе вино- 
град, Украинӑран кӳнӗ чӑн хаклӑ ҫимӗҫсем пулӗҫ, 
кашни офицер ҫумӗнче мадмуазель пулӗ, лакей- 
сем умра ташласа тӑрӑҫ...

Тутлӑ шухӑша ерсе, пурте пӗр кашӑк пӑтӑ 
сыпмасӑр капитан куҫӗнчен пӑхса тӑратпӑр. „Эй, 
лакейсем!“ тесе кӑшкӑрса яма ҫеҫ ӗлкӗрчӗ вӑл, 
амбразурсем тӑрӑх пулясем шатӑртатма тытӑн- 
чӗҫ. Эпир мӗнпур пулеметсенчен, тупӑсенчен, 
пӑшалсенчен, пеме тытӑнтӑмӑр. „Даешь Москву!“ 
тесе кӑшкӑрать пирӗн капитан. Мускава мар, куҫ 
уҫса илме те памаҫҫӗ хӗрлисем.

Господин капитан „атакӑна!“ тесе кӑшкӑрма 
пйкенетчӗ пулӗ, ,а-а...“ терӗ те тӗшӗрӗлсе анчӗ. 
Тепӗр самантран хӗрлисен виҫӗ танкӗ курӑнчӗ. 
Кун хыҫҫӑн мӗн пулнине, 10 километра мӗнле 
чупса ҫитнине хам та ӑнланса илейместӗп. Ыран 
каллех разведкӑна каймалла... Ҫанталӑк ӑшӑ пул- 
сан ҫарран кайӑттӑм, мӗншӗн тесен атӑпа тарма 
пигӗ кансӗр. „Гавас“ агентствин корреспонденчӗ 
те килме пӑрахрӗ, вӑл пирӗн войскӑсен ҫитӗнӗвӗ- 
сем ҫинчен каласа чуна ҫӗклентеретчӗ, ҫитмен- 
нине тата пирус турттаракан та ҫук. Просто 
каласан, эпӗ хам его превосходительство генерал 
Маннергейм вырӑнӗнче пулсассӑн, такҫанах само- 
лет ҫине лармалла та Парижа вӗҫсе каймалла...”

Никита Волков.

Телефон тӑрӑх пулса пыракан руководство
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—  Юлташӑм, тӑхта-ха пӑртак, манӑн твпӗр трубкӑран Сидорова кӑтартусем памалла.



О Т П У С Н Р А
Кану вӑхӑтне Первомайское ялӗнче чрттерес 

терӗм. Ҫӗрле ҫитрӗм эпӗ киле. Ҫитрӗм те хампа 
пӗрле илсе килнӗ ла.\шӑна ҫутса ятӑм (вӑл ҫутӑ 
ҫунать те, ҫавӑнпа эпӗ ӑна хамран ниҫта та хӑ- 
вармастӑп). Ҫутса ятӑм та Сервантес ҫырнӑ »Дон 
Кихот“ ятлӑ кӗнекене вулама пуҫларӑм. Интерес- 
па вуланать вӑл, чылаях вуларӑм эпӗ ӑна. Ку каҫ 
аванах иртрӗ. Кансӗрлекен никам та пулмарӗ 
мана.

— Аван ирттерӗп-ха кану вӑхӑтне, чылай кӗне- 
кесем вуласа тухма пулӗ,—тесе хаваслӑ шухӑш- 
па ҫывӑрма выртрӑм эпӗ.

Кӑнтӑрла ял хушшине тухса ҫӳрес терӗм. Кил- 
тен тухсанах хамӑн пӗчӗкрен пӗрле выляса ӳснӗ 
юлташӑма куртӑм.

— А-а,- эсӗ килнӗ иккен,—терӗ вӑл мана ал 
тытса. — Питӗ вӑйлӑ ҫутатнӑччӗ ҫав пӳртӗре.

Эпӗ унпа кӑштах калаҫса тӑнӑ хыҫҫӑн хам 
Ҫ3'лпа малалла утрӑм.

—- Кӗҫӗр сан патна хаҫат вулама пырап-ха,— 
терӗ вӑл манран уйрӑлнӑ чухне.

--- Пыр,—-терӗм эпӗ ӑна хирӗҫ. Анчах хам шу- 
хӑша карӑм: мӗншӗн-ха хаҫат вулама ман пата 
пымалла, хӑйӗн хаҫат ҫук-шим унӑн?..

Каҫ пулчӗ. Эпӗ лампа ҫутса ярса, каллех хам 
пуҫланӑ кӗнекене вулама лартӑм. Ҫав вӑхӑтра 
ман юлташ пырса кӗчӗ.

— Ҫитрӗм,—терӗ те вӑл тӳрех сӗтел хушшине 
иртсе ларчӗ, кӗсъинчен хаҫат кӑларса сӗтел ҫи- 
не хучӗ.

- -  Ма хаҫатна илсе килтӗн, хаҫат ман хамӑн 
та пур-ҫке вулас тесен?—терӗм эпӗ ӑна тӗлӗнсе.

— Манӑн та пур-ха вӑл хаҫачӗ,—терӗ вӑл. Хӑй 
ҫавӑнтах пуҫне чиксе ӑна вулама пуҫларӗ. Ман- 
па ним калаҫмасӑр антӑхса вулать вӑл хаҫата. 
Эпӗ каллех шухӑша кдрӑм: ма-ха ку капла ха- 
ҫатне килте вуламасть?

Ман шухӑш ҫинех тепӗр ҫын кйлсе кӗчӗ.
— Эпӗ килес терӗм-ха,—терӗ вӑл кӗнӗ кӗме- 

нех. Ҫавӑнтах эпӗ чӗнсе ӗлкӗриччен сӗтел хуш- 
шине иртсе ларса, кӗсъинчен хаҫат кӑларса, ман- 
па ним калаҫмасӑрах ӑна вулама пуҫларӗ.

— Мӗне пӗлтерет ку?—тетӗп эпӗ тӗлӗнсе.
Ҫакна калама ҫеҫ ӗлкӗртӗм, ман пата тата ик-

виҫӗ ҫын пырса кӗчӗ. Вӗсем те тӳрех сӗтел хуш- 
шине иртсе ларса, кӗсъинчен хаҫатсем кӑларчӗҫ 
те тимсӗлсе вулама пуҫларӗҫ. Эпӗ ним калайман 
енне вӗсен ҫине пӑхса илтӗм. Ним те чӗнмеҫҫӗ 
вӗсем, тимсӗлсех вулаҫҫӗ, хӑйсен пичӗсем пурин 
те хаваслӑ. Иыш татах ӳсме пуҫларӗ, ҫынсем 
килеҫҫӗ те килеҫҫӗ. Сӗтел хушши лӑнках тулса 
ларчӗ, хама ларма та вырӑн юлмарӗ. Мӗн тӑвас 
тен, тухса карӑм. Анчах мана ,ма тухан?“ текен 
те пулмарӗ.

— Ыйхӑ килчӗ, выртса ҫывӑрас,—терӗм вара 
эпӗ хам тарӑхса кайнине систерсе. Анчах каллех 
никам та нимӗн те чӗнекен пулмарӗ. Вырӑн ҫине 
кӗрсе выртрӑм. Эпӗ выртнӑ пулин те никам та 
тухса каяс текен пулмарӗ. Ҫаплипех лараҫҫӗ. 
Акӑ вӗсем пуҫӗсене ҫӗклерӗҫ.

— Тавтӑпуҫах,—-терӗм эпӗ хам ӑшӑмра хавас- 
Л ӑн ,—каяҫҫӗ иккен.—Анчах эпӗ хавасланни хара-
ма карӗ. Вӗсем каяс шутпа мар, табак туртма

ҫӗкленнӗ иккен. Ак йӑсӑрлантарма тытӑнчӗҫ та- 
бак тӗтӗмӗ. Лаках тулчӗ пӳрте. Мана хама табак 
тӗтӗмӗ юрамасть. Чыхӑнма пуҫларӑм.

— Тӑрхасшӑн ан туртӑр-ха, мана юрамасть,—  
тетӗп. Чутах тата ,сире кайма вӑхӑт ӗнтӗ“, тесе 
каласа яраттӑм, аран тытӑнса юлтӑм. Ирхине 
ирех вӑрантӑм. Анчах вырӑн ҫинчен тӑма май 
килмерӗ. Пуҫ кунтӑк пек йывӑр, ҫурӑлсӑ тухас 
пек ыратать. Нумай шухӑшласа тӑмарӑм, тухрӑм 
та больнипӑна вӗҫтертӗм. Уҫӑ сывлӑша кӑкӑр тул- 
ли сывласа пыратӑп. Больницӑна ҫитсе кӗтӗм. 
Врӑч умне пырса тӑтӑм.

— Мӗн ыратать сирӗн?—тет врач мана.
— Нимӗн те ыратмасть,—персе ятӑм эпӗ (чӑ- 

нах та ман пуҫ тахӑш вӑхӑтра ыратма чарӑннӑ).
— Ма килтӗр эсир апла кунта?!
— Ах, каҫарӑр, ман паҫӑр пуҫ ыратӑтчӗ, халь 

акӑ чарӑннӑ вӑл.
Врач ҫемҫен кулса илчӗ.
— Апла эсир кӑштах сыпнӑ пуль-ха?
— Ҫук, пӗр тумлам та.
— Апла пулсан сӗрӗм тивмен-и сире?
— Ҫапла, ҫапла!—кӑшкӑрса ятӑм эпӗ чунхава- 

лӗпе,— сӗрӗм тивнӗ ҫав мана. Эпӗ каҫхине хам 
патӑмра табак туртса тултарнӑ ҫынсем ҫине хыт- 
тӑн тарӑхса илтӗм.

Мӗн мурӗшӗн пычӗҫ вӗсем ман пата, кӗҫӗр 
кӳртместӗпех вӗсене,—тесе киле таврӑнтӑм. Ҫит- 
рӗм ҫеҫ, мана килтисем вӑрҫма тытӑнчӗҫ:

— Мӗн эс вӑл ҫынсене пуҫтартӑн?!
— Ма?
— Куран, ав мӗнле урайне ҫӳпӗлесе, хуратса 

пӗтернӗ вӗсем, мӗнле тасатмалла,—теҫҫӗ. Эпӗ вӗ- 
сем вӑрҫнине итлес мар тесе урайсене ҫума кӳр- 
шӗри хӗрсене вунӑ тенкӗ парса тытрӑм.

— Кӗҫӗр кӳртместӗп,—терӗм татах эпӗ тарӑх- 
са. Ҫав шутпа каҫ пулсанах крыльца алӑкне пи- 
тӗрсе хутӑм. Хам лампа ҫутса ярса каллех вула- 
ма пуҫларӑм.. Анчах нумай иртрӗ-и вӑхӑт, са- 
хал-и, крыльца алӑкне хыттӑн шаккама пуҫларӗҫ.

— Уҫмастӑп,—терӗм эпӗ хам ӑшра. Анчах хы- 
тӑран хытӑ шаккама пуҫларӗҫ вӗсем. Чӳречерен 
те шаккаҫҫӗ. Ҫиленсе карӑм. Пӗр тухса вӑрҫам-ха, 
терӗм те тухрӑм. Алӑка уҫрӑм ҫеҫ, эпӗ пӗр сӑ- 
мах каласа ӗлкӗричченех.татса кайнӑ пӗвери шыв 
пек халӑх юхса кӗчӗ ман пата, аран пӑрӑнса ӗл- 
кӗртӗм, чуть хама таптаса каятчӗҫ. Каллех сӗтел 
хушши лӑнках тулса ларчӗ, хама ларма вырӑн 
ҫук. Тӳсеймерӗм вара, каларӑм:

— Хам валли те вырӑн. хӑварӑр-ха эсир, —те- 
рӗм. Аран хӗсӗнкелесе лартӑм. Чылай вӑхӑт ирт- 
рӗ. Каймаҫҫӗ.

— Кайма вӑхӑт сире,—терӗм вара юлашкин- 
чен. Майӗпен ӑсаткаласа пӗтертӗм. Ҫывӑрма те- 
се выртрӑм, анчах ниепле те ыйхӑ килмест. Вӗ- 
сем мӗн сӑлтавпа ман пата килсе тулни ҫинчен 
пӗлес тесе темиҫе тӗрлӗ шухӑшлатӑп. Пуринчен 
ытла вӗсенчен мӗнле майпа хӑтӑласси пуҫа ҫа- 
вӑрать. Тепӗр каҫ та килеҫҫӗ вӗсем. Кану вӑхӑт- 
не хаваслӑн ирттерме чӑрмантараҫҫӗ. Ӳсӗре хыв- 
са хӑваласа^^сӑларас шухӑш та килсе кӗчӗ пуҫа, 
анчах ку илемсӗр пек туйӑнчӗ. Вара вӗсем ки- 
личчен хам тухса кайма шутларӑм.— Хам ҫук пул- 
сан тен тухса та кайӗҫ,—тесе шутларӑм та, каҫ пул-



сан кӳрше кайса лартӑм. Анчах нимӗн усси те 
пулмарӗ. Хам килнӗ ҫӗре ӗнер каҫхинчен те ыт- 
ларах халӑх тулса ларнӑ. Паллах, эпӗ тӳсме ҫук 
ҫиленсе карӑм, анчах, хӑвӑрах пӗлетӗр, хӑвӑн юл- 
ташусене вӑрҫса кӑларма хӑюлӑх ҫитмест вӗт-ха. 
Вара эпӗ вӗсенчен хӑтӑлмалли урӑх май шыра- 
рӑы, тата пӗр-икӗ кун пурӑнсан, хам каялла ӗҫ- 
'лекен вырӑна кайма шутларӑм. Анчах кӗтмен япа- 
ла пулса тӑчӗ.. Тепӗр каҫ пулсан, эпӗ лампа тру- 
бине тасатма пуҫларӑм. Анчах темле майпа эпӗ 
алран трубана ӳкерсе ҫӗмӗртӗм. Инкеке тата кил- 
те урӑх труба та пулман. Кӳрше чупса каҫрӑм.

— Сирӗн запас труба ҫук-и?— терӗм.
— Ан йӗкӗлтесе ҫӳре,—терӗ килхуҫи ҫилен- 

се,—хӑҫан эпӗ запас тавар илсе хунӑ.
Калаҫса тӑмарӑм, киле килтӗм. Хайхи ҫынсем 

килсе кӗчӗҫ те ҫилӗллӗн каялла тухса кайрӗҫ. Мӗн 
пулчӗ вӗсене,—нимӗнте ӑнланмарӑм. Анчах вӗсем 
кайнӑшӑн питӗ савӑнтӑм. Трубасӑрах каҫа ирттер- 
ме тиврӗ. Тепӗр кун ирех ӑна илес тесе лавкана

уттартӑм.
— Труба кирлӗччӗ манз, илсе пар-ха пӗр штук- 

не,— ыйтрӑм эпӗ продавецран.
Ман ҫине вӑл ҫиленсе пӑхрӗ те вӑрҫса пӑрахрӗ:
— Мӗн эсӗ ҫулталӑк ытла пулман япалана ый- 

татӑн?
Эпӗ вӑтанса карӑм вара. Анчах продавец 

сӑмахӗшӗн мар, район центрӗнче лампа трубисем 
ҫуккишӗн вӑтантӑм.

Каялла таврӑннӑ чух юлташа тӗлпултӑм. Хам 
илтни ҫийчен каласа патӑм. Вӑл кулса ячӗ.

—Сан патна эпир каҫсерен ҫавӑнпа пуҫтарӑннӑ 
та ӗнтӗ. Анчах пирӗн ялта клубне халӗ те туса 
пӗтермен-ха, ниҫта пуҫтарӑнса ларма ҫук. Килте 
те лампа трубисӗр вуласа ларма ҫук,—терӗ вӑл 
манран уйрӑлса. Халь ман ҫакна пӗлес килет: 
колхозниксене хальхи вӑхӑтра чи Нирлӗ лампа 
трубисене мӗншӗн тиесе килсе памаҫҫӗ? Хулари 
складсенче вӗсем нумай вӗт-ха...

Михала ывӑлӗ.

Парижри ресторанта
В . Б а р к о в  ӳк ер ч ӗк ӗ  (ф ото-клиш е ТАСС).

«

—  Пӑхӑр-хаРМанӑн Львоври фабрика икӗ хут ытларах продукци пама тытӑннӑ.
—  А, манӑн Белостокра— виҫӗ хут.
—  Эй, пан официантсем, ӗҫсӗр ан ҫапкаланса ҫӳрӗр.



Аса илчӗҫ
Шупашкарти Карл Маркс урамӗпе хӗрпе каччӑ 

утса пыраҫҫӗ. Калаҫу таҫтан кинокартинӑсем ҫин- 
чен тапранса каять.

— Мана леш... иртнӗ уйӑхрӑ курни кӑмӑла кай- 
нӑччӗ,—тет хӗр.

— Хӑшӗ?—тет каччӑ.
— Ара, леш... Мӗн ятлӑччӗ-ха вӑл?
— „Девушка с характером“-и?
— Мар-ха...
— „По щучьему веленью" текеннн мар-и? Вӑл 

мана та килӗшнӗччӗ.
— Ҫук, вӑл та мар.
— Тен, „Медведь“ пуль?
— Эс ху медведь!—тарӑхса каять хӗрача.— 

Ҫавна та аса илейместӗн. Ҫапах хӑйне каччӑ, 
тет... Ун чух ҫутӑ сӳннӗччӗ эппин. Икӗ хутчен 
вунш ар‘минут тӗттӗм ҫӗрте лартӑмӑр вӑн.

— Вара зрительсем шавлама тытӑннӑччӗ, ҫа- 
вӑ-и?—-тет каччӑ савӑнса.

— Вара, вара... Пирӗн ҫумрах пӗри хыттӑн шӑ- 
хӑрса янӑччӗ.

— Тата (пӑп интереснӑ вырӑнта лента татӑлса 
карӗ.

— Во, во! Сами ҫавӑ.
— Иккӗмӗш хут тӗттӗмленсен залӑна пӗр ӳсӗр 

ҫын пырса кӗчӗ.
— Мӗн ятлӑччӗ-ха вӑл картина?
— Тӑхта-ха, ара унта темӗнле пулӑ тытни ҫинчен 

каланӑччӗ мар и?
— Шампа ҫинчен и?
— Шампа ҫинчен ҫав!
— „Налим“!—савӑнӑҫлӑн пӗлтерчӗ каччӑ.—Че- 

хов калавӗ тӑрӑх ӳкернӗ картина.
— Ҫавӑ,—терӗ хӗрача та.—Шӑп ҫав картина 

килӗшнӗччӗ мана.
Вӗсем каллех мирлӗн калаҫса .урампа тӑвалла 

утрӗҫ.
Ф. Гримасов.

Усӑллӑ канашсем
'*** Сайра-хутра ҫеҫ тӗлпулакан каппайсене ук- 

ҫасӑрах курас текенсен Вӑрнар поселокне пымал- 
ла; унти поселковӑй Совет 4-мӗш ҫул ӗнтӗ об- 
щественнӑй мунча тӑватпӑр, тесе ҫитмӗл те ҫичӗ 
постановлени йышӑннӑ, анчах, мунча усӑлли ҫин- 
чен докладсем туса ҫӳренипе, вӗсене пурнӑҫлама 
вӑхӑт тупайман.

Тракри культура ҫуртне кино курма кайсан, 
мачча кашти тӗлне лармалла. (Ҫурт зрительсен 
сывлӑшӗпе ӑшӑясан, мачча хӑмисем хушшипе 
пылчӑклӑ шыв анма тытӑнать.).

Уйкас почта агентствинче
— Мастеров юлташ! Ма эсӗ кашни иртсе ҫӳ- 

рекенех пӳрте чӗнсе кӗртетӗн?
— Сивӗ пирки. Нумай ҫын сывласан пӳрт час- 

рах ӑшӑнма пултарать, пӗччен сывланӑ пек мар. 
„Пӗр ҫын сурать—типсе пырать, халӑх сурать— 
кӳлӗ пулать", тенӗ ваттисем.

Мыдиков.

Трак районӗнчи шнулсем 
1939-мӗш ҫулта усӑ курнӑ 

кӗске словарь
АЛГЕБРА— йывӑр ӑслӑлӑх. Чылай шкулсенче 

ӑна относительность теорийӗпе танлаштараҫҫӗ.
БУКВАРЬ—Чӑваш Ҫутӗҫ Комиссариачӗ складри 

шӑшисене ҫиме кӑларнӑ кӗнеке. 1-мӗш класра вӗ- 
ренекен ачасем патне вӗренӳ ҫулӗ пӗтнӗ ҫӗре 
гшрса ҫитет.

БЮ ДЖ ЕТ -ялсовечӗсен айӑпӗпе шкулсене пал- 
ламан хӑна.

ВЕШАЛКА — тумтирсем ҫакмалли япала. Чы- 
лай шкулсен директорӗсем вешалка сӑмаха ӑн- 
ланмасӑр шкулсене кӳртме хӑраҫҫӗ.

ГЛОБУС—Трак культмагазинӗсенче ӳсмен йы- 
вӑҫ. Нумайшӗ ӑна ҫуралнӑранпа та курман.

Д И РЕ К Т О Р—шкулсене вутӑ турттарма, вутӑ 
ваклама, картасем юсама, чӳрече лартма, трупа- 
сем хӑрӑмлама ятарласа тытнӑ ҫын.

ЗВОНО К—шкулти начар вӗренекенсен хӑлхи- 
сене ҫӑпан тухнӑ пек ыраттаракан сасӑ.

ИНСПЕКТОР—мифла япала. Вӑл хӑшпӗр шкула 
пырса кайнине асаттесем те астумаҫҫӗ.

КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ—больницӑсенче емел чӑр- 
кама, лавкасенче супӑнь чӑркама, колхозсенче 
наряд ҫырма Ҫутӗҫ Комиссариачӗ ятарласа ш'ур 
хутран тутарнӑ журнал. Шкулсене сутмаҫҫӗ.

КОНТРОЛЬНЫ Й ДИКТАНТ — хӑшпӗр ачасен 
аппетитне пӑсакан урок.

КЛАССНАЯ ДОСКА—хура сӑр кӗтсе хурлана- 
кан шурӑ хӑма.

К Р У Ж О К —шкулсенче сӳнме, чӗрӗлме пултара- 
кан организаци. Сӳннӗ вӑхӑчӗсем нумдйраха пы- 
раҫҫӗ.

М ЕЛ —пур, анчах чылай шкулсенче ҫук.

НАКЛАДНОЙ — Шупашкарти бибколлектор 
Куҫма Чӳлкаҫӑн „Сунарҫӑ халлапӗсем“ ятлӑ кӗ- 
некине кашни посылкӑпах, кашни шкулах аллӑ- 
шар экземпляр чиксе яма пичетлеттернӗ хут.

ОЧЕНЬ П Л О Х О --ула йытӑ. Тимлесе хӑвала- 
сан тарать.

ПРОГУЛ— хӑшпӗр _ учительсене ерекен чир. 
Тухтӑрсем сыватаймаҫҫӗ, ӗҫ кӗнеки пулӑшать.

РО Н О —канмалли кун Трака кайсан, учительсе- 
не чӗлӗм туртма кӗмелли ҫурт.

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ—шкулсенче кашни 
кун улшӑнса пыракан хут.

СО ЧИ Н ЕН И Е— камран пӑхса ҫырам-ши?—тесе 
ӗнсе хыҫтаракан япала.

УНИВЕРСАЛ—8—9 предметпа вӗрентме пулта- 
ратӑп, тесе мухтанакан каппай. Час-часах хӑй ҫи- 
не тиенӗшӗн савӑнать, анчах мӗн тиенине пӗлмест.

ХОРОВОЙ К РУ Ж О К—айӑпланакансен тенке- 
лӗ ҫинчех ӗмӗрне ирттернӗ кружок. Ӗҫлеменшӗн 
айӑплаҫҫӗ.

ЧЕРН ИЛЬНИ ЦА—ялти магазинсенче ҫулталӑк- 
ра пӗр хут шӑтакан кӑмпа.

ЮГ— кӑнтӑр. Мӑн Шетмӗри туллимар вӑтам 
шкултикӑмака хыҫӗ, ытти кӗтессенче ҫурҫӗр сив- 
ви тӑрать.

Сӳпенкке Илли.
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МӖН ХУШНИНЕ „ТӐВАКАН“
Кулӑшла ҫын мар Кӗҫтук. Ҫу-у-ук. Ҫын ҫынах 

вӑл. Анчах, темшӗн кулаҫҫӗ унтан. Ана тӗрлӗрен 
кирлӗ-кирлӗмарсемпе танлаштараҫҫӗ. Сӑмахран, 
пӗр-пӗр докладчик туман ӗҫсенех тунӑ тесе суеҫ- 
терет пулсан:

Ак пуҫларӗ ӗнтӗ сӑмахне, Кӗҫтук пекех, 
хлаҫланса калаҫма пуҫларӗ,—теҫҫӗ.

Е пӗр-пӗр ӳсӗр ҫын хӑйне юратман арӑмӗпе 
тата хӑйӗн кӑсъинче ҫук укҫасемпе мухтанать 
пулсан:

— Пуҫларӗ ӗнтӗ, Кӗҫтук пекех, ни.мӗн тӗлне- 
йӗрне пӗлмесӗр сӳпӗлтетме пуҫларӗ,—теҫҫӗ.

Е тата, урампала пӑрҫа урапи пырать пулсан;
—  О, Кӗҫтук ҫӳҫӗ пекех, ҫавӑн пекех кӑтра та 

сапаланчӑк!—теҫҫӗ!
Ҫапла кулаҫҫӗ Кӗҫтукран. Кулаҫҫӗ ҫеҫ мар, ялти 

хӑшпӗр ватӑрах ҫынсем ун ҫине питӗ те тарӑхаҫ- 
ҫӗ. Кӗҫтук та Кӗҫтук, теҫҫӗ. Ытла та -шухӑ ача- 
ҫке, ҫавтӗри чарусӑр ача вӑл, теҫҫӗ.

Сӑмахран;
— Вара ҫав, вара,_—тет пӗри.—Тин ҫеҫ хирӗҫ 

пултӑм-ха эпӗ ӑна. Ӑҫталла каятӑн, тесе ыйтрӑм. 
„Лерелле те кунталла", тесе ответ парса хӑварчӗ. 
1ьфу! Ҫавна та ыррӑн калама чӗлхи ҫаврӑнмарӗ 
пулать.

— Вӑл мӗске-е-ер,—тет тепри.—Ӗнер пасара 
каятӑп та, вӑл мана хирӗҫ кнлет. Ӑҫта пултӑн, 
ачам, тесе ыйтатӑп. Вӑл: „ҫӗрпе пӗлӗт хушшин- 
ч е“, тесе ответлет. Вара, йӗркеллӗ кала-ха, па- 
сарта пултӑн-и, вӑйлӑ-и пасар, тетӗп. .Вӑйлипе 
вӑйсӑррине пӗлес тесен, кайса туртӑшса пӑх“, тесе 
хӑварчӗ. Тьфу! Ӑча пулать-и ӗнтӗ ҫав!

—- Ку нимех те мар-ха,—тет тепӗр инке.— 
Эсир хӑвӑр малтан сӑмах хускатнӑ, хӑвӑр кала- 
ҫасшӑн пулнӑ. Пӗррехинче вӑл мана, хам нимӗн 
чӗнмесӗрех, хӗл варринче „атя инке ҫырлана...“ 
тесе хӑварчӗ. Тьфу, каяннӑй!

Ҫавӑн пек тарӑхса калаҫаҫҫӗ Кӗҫтук ҫинчен, 
Ял хушшинче ун пирки татах та аван мар хыпар- 
сем ҫӳреҫҫӗ. Вӑл хыпарсем Кӗҫтук амӑшӗн хӑлхи- 
не те пыра-пыра кӗреҫҫӗ.

— Итле-ха, — тенӗ ӑна пӗррехинче а.мӑшӗ.— 
Ӑссӑр ача мар вӗт эсӗ. Йӗркеллӗрех пул-ха тар- 
хасшӑн. Ҫын пек пул. Ӑкӑ, хамӑр кӳршӗ Кӗркури 
пек. Епле ырӑ ача вӑл. Спектакльсенче те ав 
мӗнле лайӑх вылять.

Ҫак сӑмахсене каланӑ та амӑшӗ, тула тухса 
кайнӑ. Каялла килсе кӗрсен вӑл паҫӑр ларса юл- 
нӑ Кӗҫтук вырӑнӗнче темӗнле кӗлетке шӑлйӗрсе 
.тарнине курнӑ. Кӗлеткен пичӗ хӑрӑмлӑ пулнӑ, 
янахӗ ҫумӗнче пӗр ҫурӑм сӳс ҫӑкӑнса тӑнӑ, хӑрах 
хӑлхи вырӑнӗнче радио репродукторӗ, сӑмси вы- 
рӑнӗнче пӗлтӗр пуснӑ вӑкӑр мӑйраки каҫӑрӑлса 
тӑнӑ.

— Мӗн эсӗ?.. Кам эсӗ!—ыйтнӑ амӑшӗ.
— Эпӗ... Кӗҫтук эпӗ,—тенӗ кӗлетке.
— Мӗн капла? Мӗн тӑватӑн?!
— Ҫын пек пулатӑп... Кӗркури пек... Спектакль- 

ти пек.
— Тьфу!—тенӗ амӑшӗ.
— Тьфу!—тенӗ Кӗҫтук та.— Хӑрӑм^ҫӑвара кӗрсе 

кайрӗ. Тьфу!
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Ӑссӑр ҫын мар Кӗҫтук. Ҫу-у-ук. Паллах, шухӑ 
каччӑ вӑл. Чарусӑр каччӑ. Ҫапах, унӑн шухлӑхӗ, 
чарусӑрлӑхӗ хӑйӗн тантӑшӗсене нихӑҫанта нимӗн- 
ле сиен те туман, тарӑхтарман—култарнӑ ҫеҫ. Ха- 
личчен никам илтмен юрӑсене юрлама, халиччен 
никам ҫырман сӑвӑсене такмаклама ӑста пулнӑ 
Кӗҫтук. Улахсенче вӑл юрланӑ:

Чип-чипер чиперук.
Манӑн савнӑ Кӗтерук,'
Панулми пек пичӗсем,
Анчах темшӗн пит кичем?

Кӗтерукӗ те ҫӑмӑллӑн калаҫма, шӳт тума юра- 
таканскер пулнӑ.

— Кичем ҫав,—тенӗ вӑл, Кӗҫтук куҫӗнчен пӑх- 
са.—Ху юрататӑп тетӗн, ҫапах пӗр' панулми те 
ҫитерместӗн. Чуп-ха, маттур каччӑ пулса, ӑҫтан 
та пулсан панулмй тупса кил.

— Есть!—тенӗ Кӗҫтук. Ҫавӑнтах вӑл улйах 
пӳртӗнчен тухса кӗрхи каҫ тӗттӗмлӗхӗнче куҫран. 
ҫухалнӑ. Часах килсе кӗнӗ. Унӑн картусӗ те, та- 
рӑн кӑсъцсем те панулмипе тулса тӑнӑ пулнӑ. 
Пурте Кӗҫтук куҫӗнчен пӑхнӑ. Кӗҫтук пурне те 
панулмиллӗ тунӑ. Кӗтерука, паллах, пуринчен те 
нумайрах пай тухнӑ, ҫавӑнпа та вӑл пуринчен те 
ытларах савӑнаканни пулнӑ.

Ҫавӑнтах пӳрт алӑкӗ уҫӑлнӑ. Уҫӑлнӑ та пӳр- 
те Кӗтерукӑн аслашшӗ кӗрсе тӑнӑ. Унӑн аллинче 
пӗр пы-ысӑк чукмар пулнӑ. Йӗритавра пӑхса ҫав- 
рӑннӑ та старик;

— Халӗ ҫеҫ кунта кам килсе кӗчӗ?!—тесе ахӑр- 
са пӑрахнӑ, чукмарӗпе урайне шаккаса.

— Ху килсе кӗтӗн, эсӗ,—тенӗ Кӗтерук ҫумӗнче 
панулми чӑмланӑ май сӑвӑ шухӑшласа ларакан 
Кӗҫтук.

— Хам ҫинчен мар эп,—тенӗ старик. —Манӑн 
умран халӗ ҫеҫ кунта кам килсе кӗчӗ?

Пӗри те пӗр сӑмах чӗнмен. Старик ҫаплах ҫуй- 
хашнӑ:

— Эпӗ ун хыҫҫӑнах килтӗм,—тенӗ вӑл.—Каян- 
нӑй ҫынни. Пахчана сиксе кӗчӗ теч и  лайӑх йыш- 
ши йывӑҫа силлесе чи лайӑх улмасене пуҫтарса 
тухса кайрӗ. Хуса ҫитеймерӗм. Юпах тиха пек 
тарчӗ. Тьфу!

Старик ятлаҫа-ятлаҫах тухса жайнӑ. К ӗтерук 
Кӗҫтук ҫине пӑхнӑ:

— Хамӑрӑнах-им ку улма?—ыйтнӑ вӑл.
Пурте 'савӑнӑҫлӑн ахӑлтатнӑ. Пурте панулми

чӑмланӑ.'
* **

Пурӑнсан-пурӑнсан Кӗҫтукӑн сӑвӑ-юрӑсем ну- 
майланма пуҫланӑ. Вӑл вӗсене хӑйсен ялӗнчи тан- 
тӑшсене ҫеҫ мар, нумай-нумай ҫынсене пӗлтерес- 
шӗн пулнӑ. Тӗрӗссипе, вӗсене вӑл пичетре кӑлар- 
ма шут тытнӑ. „Юратнӑ ҫыннӑм!—тесе ҫырнӑ вӑл 
редакцинчи пӗр юлташ патне.— Ҫак ҫырупа пӗрле 
сан пата тӑхӑрвунгӑхӑр сӑвӑ яратӑп. Ҫӗрӗмӗшне 
ҫырса пӗтермен-ха. Ӑна паян ҫеҫ пуҫланӑ. Вӑл 
пысӑк поэмӑ пулӑть. Ӑна ,Н арспи“ содержанийӗ 
тӑрӑх ҫыратӑп. Ыранччен ҫырса пӗтерме шутла- 
тӑп. Ӑна та сан пата ярса паратӑп. Пичетлесе 
кӑларӑр вара...“

Часах редакцинчен ответ персе ҫитнӗ. Ӑна Кӗҫ- 
тук темиҫе хутчен те вуланӑ. Апат ҫинӗ чухне те,



чыкарккӑ туртнӑ чухне те, хыҫаланса ларнӑ чухне 
те в\‘ланӑ. Ответлӑ ҫырура унӑн сӑввисене пур 
енчен те анализ туса критикленӗ пулнӑ. Пурин- 
чен ытла Кӗҫтук ,сӑвӑсем янӑравсӑр, музыклӑхӗ 
сахал“ тенине лайӑх ӑнланнӑ.

„Тӗрӗс кала.тӑн, ырӑ ҫыннӑм,— тесе ҫырнӑ Кӗҫ- 
тук редакцине яракан тепӗр пакетра.—Эпӗ ӑна 
аса та илмен. Музыклӑх пулман ҫав. Янӑравсӑр. Халӗ 
пӗркунхи поэмӑна янӑравлӑ туса, музыклатса яра- 
тӑп. Ӑна эп ҫав каҫхинех ҫырса пӗтернӗччӗ. Ан- 
чах тепӗр кун хам ҫывӑрса тӑнӑ ҫӗре анне таҫта 
пытарса хунӑ та, икӗ эрне шыранӑ хыҫҫӑн паян 
ҫеҫ тупрӑм...“

Кӗҫтукӑн янӑравлӑ поэми ҫапла пуҫланнӑ:

Февраль уйӑх вӗҫӗнче 
Хӗвел пӑхрӗ ӑшӑтса,
Тим-бом! Тим-бом-м-м1

Ҫапла пуҫланнӑ та, темиҫе ҫӗр строкара темиҫе 
ҫӗр хутчен „тим-бо.млаттарнӑ“ хыҫҫӑн поэмӑ акӑ 
мӗнле пӗтнӗ:

Халӗ ӗнтӗ ҫав ҫынна 
Ӑсӑнмаҫ те мӗскӗне,
Тим-бом, тим-бо-ом!

Каллех ответ килнӗ. Кӗҫтук вуланӑ. Вуланӑ- 
вуланӑ та „тӗрӗс калать" тесе пуҫне хыҫнӑ.

„Итле-ха, ырӑ ҫьшнӑм:— тесе ҫырнӑ Кӗҫтук 
тепӗр 'пакетра.—Тӗрӗс калатӑн. Кулӑш сахалта- 
рах эпӗ ҫырнисенче. Халӗ ӗнтӗ эсир кӑтартнисене 
шута нлсе кулӑшла сӑвӑ—вӗрҫӗнӗ сӑвӑ ҫырса 
яратӑп..."

Кӗҫтук сӑвви ҫапла иуҫланнӑ:
Кулас килет пӗр^вӗҫӗмсӗр,
Кулатӑп ҫавӑнпа: ха-ха-ха!
. . .  Сарӑ ҫӑмарта тунӑ тет 
Сармантейӑн сарӑ чӑххи хи-хи-хи!
Ун ҫӑмарти ҫавтериех
Тутлӑ пулнӑ ӗнтӗ, паллах, лах-лах-лах!..

Ҫапла пуҫланнӑ та сӑвӑ ҫавӑн майлах пӗтнӗ.

Кӗҫтук ҫинчен нумай пулмасть мана пӗр юлташ 
каласа пачӗ. Редакцинчен татах та ҫырусем илнӗ 
тетвӑл . Ытларах вулама, пурнӑҫа тӗплӗн вӗренме 
хушнӑ тет ҫырусенче. Халӗ Кӗҫтук нумай вулать 
тет, вӗренет тет. Вулатӑр-ха. Вӗрентӗр. Вара мӗн 
хушнине „тӑвакан“ сӑмаха кавычкӑсен ӑшне 
хупмӑпӑр. Тен кӗҫех чӑн-чӑнах кулӑшла сӑвӑ е 
фельетон ҫырса парӗ. Шанатпӑр. Ӑссӑр ҫын мар 
вӗт Кӗҫтук. Ҫу-у-ук.

Митта Петӗрӗ.

-----------

Пуҫа килнӗ шухӑшсем
М. драматург ҫырнӑ пьесӑсем питӗ нӳрӗ; вӗсе- 

не кирек мӗнле тытса пӑрсан та, шывне кӑларса 
пӗтерме ҫук.,

* *

Пасарта
Хӑшпӗр колхозниксем ялхуҫалӑх продукци- 

йӗсене тарасапа мар, тӗрлӗ ӑпӑр-тапӑрсе пе 
виҫсе пама ю ратаҫҫӗ.

Н . С верчков Ҫкерчӗкӗ.

„Прогульщик* ,прогулка“ тата „гулять“ сӑмах- 
сенчен тухать пулин те, государство организмне 
ҫирӗплетекен япала мар.

Пухусенче пысӑк сӑмахсем калама юратакап 
ҫын яланах мар пысӑк ӑслӑ пулать.

* »

Кирлӗ мар ӗҫ ҫинчен палкаса ҫӳренен ҫыннӑн 
ҫӑварне вӑхӑтлӑха питӗрмен япалапа танлаштар- 
ма пулать: кирлӗ пулсан иккӗшне те питӗрме 
пултӑраҫҫӗ.

Мухтанчӑк ҫын—супӑнь хӑмпи: витӗрех курӑ- 
нать, вӗрсен шӑтать.

Ь  Штата чакарнӑ хыҫҫӑн учрежденин чернил рас-
ходлас „планӗ* тулас ҫукки ҫинчен ан шухӑшла. тунӑ тем? Ан култарах!

— Походлӑ парап. Шӑп 3 килограмм.
— Ай-уй! Эсӗ ку тарасан а  ухватпа кӗреҫерен
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Н. АЙ ЗМ АН

Шиили шикленнӗ— кӗрӗк пӗркеннӗ
(Пӗр пайлӑ ком еди)

ВЫЛЯКАНСЕМ:
1. Трусов Тит Н и л ови ч — служащий.
2. Фрося — унӑн арӑмӗ.
3. Ж ирнов — шӑл тухтӑрӗ.

Трусов пуранакан пӳлӗм. Сӗтел-пукансем. Кровать. Кро- 
вать ҫинче Трусов хӑрлаттарса ҫывӑрать. Арӑмӗ ӑна вӑратать.

Фрося. Тит Нилович!.. Тит Нилович, теҫҫӗ, 
тӑр хӑвӑртрах! Тӑр. Ӗҫе каймалла, вӑл ҫаплах 
ыйӑха туртать. Ҫирӗм минут иртсе кайрӗ вӗт... 
тӑр теҫҫӗ сана. У-у!.. шуйттан!.. Каҫхине эреке 
кӳпрӗҫ-кӳпрӗҫ те, халь акӑ пуҫне те  ҫӗклеймест. 
Тит, тетӗп, тӑр. ( П а у з а ) .  Мӗн тӑвас-ха ӑна? Ара, 
ӗҫрен кӑларса ярсан, кун пек хваттерлӗ вырӑна 
ӑҫтан тупас тет-ши?1 Прогульщиксене кам ырӑ 
сунса ӗҫе илет тет-ши? Тӑр! ( П а у з а ) .  Чим-ха 
эпӗ ӑна... ӑҫтаччӗ-ха манӑн нашатырнӑй спирт 
(ш ы р а т ь). Т у прӑм, ту прӑм! ( ш ӑ р ш л а т т а -  
р а т ь).

Трусов. Ой, кам ара?
Фрося. Ан хӑра, Тит Нилович, эпӗ ку.
Трусов. Мӗн пулнӑ?
Фрося. Ӗҫрен ҫывӑрса юлтӑн вӗт.
Трусов. ( с и к с е  т ӑ р с а ) .  Ну, чӑнах-и?
Фрося. Часси ҫине пӑх эппин.
Трусов. Чӑнах та. Фуу!.. мӗнле пулса тухрӗ- 

ха ку?
Фрося. Сахалтарах ӗҫмеллеччӗ.
Трусов. Сахалтарах! Санӑн иртерех вӑратмал- 

лаччӗ.
Фрося. Халь те  ҫур сехет ытла санпа аппала- 

натӑп. Ху вӑранмастӑн та, мӗн тӑвас-ха ман?
Трусов. Ҫын пулатӑн-и эсӗ, мана ыйхӑран вӑ- 

ратаймастӑн! Пӗлетни мӗн пулса ларчӗ ӗнтӗ? 
Мана ӗҫрен кӑлараҫҫӗ вӗт.

Фрося. Ху айӑплӑ...
Трусов. Татах эпӗ айӑплӑ... Хосподи! Мӗнле 

пуҫпа пырса кӗрес-ха манӑн учрежденине. Мӗнле 
куҫпа пӑхас директор ҫине, хамӑн юлташсем 
ҫине, пӗрле ӗҫлекенсене мӗнле курӑнас?! Мӗн тесе 
калас собранинче... намӑс!.. Чиперех пите тӑла 
варри ҫакмалла килсе тухрӗ. Урама тухсан пурте 
пӳрнепе тӗллесе кӑтартӗҫ, „авӑ прогул туса ӗҫ- 
рен тухнӑ Т я т “, тейӗҫ.

Фрося. Сана паллакансемех сӑхал та-ха...
Трусов. Пӗр ҫын палласан та вӑл хӑй юлташне 

каласа пама пултарать, унӑн юлташӗ хӑй юлташ- 
не, тепри хӑйӗн арӑмне, арӑмӗ — амӑшне... Ун 
чухне мӗн курса ларас-ха ман?

Фрося. Чӑн та пулма пултарать унашкал. *
Трусов. Ҫук, кунта пурӑнса май килмест. Кай- 

малла пулать.
Фрося. Кун чухлӗ куҫса ҫӳренипе те ҫитӗ ӗн- 

тӗ. Халь те пӗлтӗртенпе самай ҫӗре ҫитрӗн...
Трусов. Ҫав териех нумай _куҫса ҫӳремен 

те-ха...
Фрося. Мӗн куҫманни пур. Горькинчен Хусана 

куҫрӑмӑр. Хусантан кунта*.. Бухгалтерсем пурте 
ҫавнашкал-шн вӗсем?
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Трусов. Эпӗ бухгалтер пулса ӗҫленишӗн ытти 
бухгалтерсем айӑплӑ мар пуль?

Фрося. Сан пирки манӑн та ҫапкаланса ҫӳрес 
пулать. Пӗр хулара пурӑнсан эпӗ те ӑҫта та 
пулин ӗҫленӗ пулӑттӑм.

Трусов. Сана кам чарать?
Фрося. Эсӗ. Эсӗ ҫулталӑк хушшинче темиҫе 

ҫӗре ҫитетӗн.
' Трусов. Ҫитетӗн, ҫитетӗн!.. Сан пек арӑмпала 

ҫирӗм пиллӗк ҫӗре те ҫитӗн. Ҫулталӑк хушшинче 
миҫе хут ҫывӑрса юлтӑм. Пӗринче те пулин мана 
вӑратса ярас, тесе шухӑшлани хӑть?

Фрося. Ху час-часах ӳсӗр таврӑнатӑн та... Ир- 
хине мухмӑрпа тӑраймасӑр выртатӑн... Эсӗ ӗҫни- 
шӗн эпӗ айӑплӑ мар пуль!

Трусов. Ытла... час-часах мар-ҫке.
Фрося. Ара ху шутласа пыр... Акӑ, вӑтӑрмӗ- 

шӗнче выходной пулчӗ... Вӑл каҫ эсӗ ӳсӗр кил- 
тӗн. Пӗрремӗш числара мухмӑрла... Иккӗмӗшӗнче 
юлташу командировкӑран таврӑннӑ тесе, каллех 
ӗҫрӗр. Виҫҫӗмӗшӗнче кукӑр сӑмса Петрипе чӗлӗм 
улӑштарнӑ ятпа ӗҫсе ӳсӗрӗлтӗн. Тӑваттӑмӗшӗнче 
Кӑркаяк Мӗтри патӗнче хӑнара пултӑмӑр. Пиллӗ- 
кӗмӗш числара, ӗнер, Хвальбишкин бухгалтерпа 
теме кура ӗҫрӗр ҫав... паян акӑ мухмӑрла... ӗҫрӗн 
те, ҫывӑрса юлтӑн... мӗн курса ларас-ха санпа?!

Трусов. Мӗн курмалли пур. Мӗн курасси пал- 
лӑ ӗнтӗ... Пӗтӗм хулипе мана „числама* пуҫлӗҫ...

Фрося. Ырӑ енчен мар ӗнтӗ.
Трусов. Паллах. Ман ҫинчен „Капкӑна* ҫех 

мар, ,К рокодил“ ҫине те ҫырма пуҫлӗҫ... Вот 
хайхи!.. Ҫынсем ырӑ ӗҫпе хаҫатсем ҫинче янтранӑ 
вӑхӑтра эпӗ юрӑхсӑр ҫын шутне кӗрсе ӳкрӗм ик- 
кен... анчах мӗншӗн-ха? Пӗтӗмпех эсӗ мана вӑ- 
хӑтра ыйхӑран вӑратманнишӗн.

Фрося. Эсӗ ху айӑпна ҫаплах тавҫӑрса илей- 
местӗн иккен. Усӗр ҫынна кам вӑратма пултар- 
тӑр-ха ыйхӑран? Халь ӗнтӗ пӗтӗмпех эпӗ айӑплӑ 
пулса тӑтӑм иккен...

Трусов. Эсӗ ҫав, урӑх нихам та Ҫынсен
арӑмӗсем пӗрре те сан <пек мар, Пурте вӑхӑтра 
вӑратаҫҫӗ,

Фрося. Ҫынсен? Сан пек ӗҫекен кам пур-ши 
урӑх! Курман мар ӗнтӗ, куркаланӑ. Санпа пӗрле 
ӗҫке те тухса курнӑ. „Ҫынсен арӑмӗсем", тетӗн. 
Ҫынсен арӑмӗсем мар, ҫыннисем хӑйсем сан пек 
мар. Кӑшт-кашт ӗҫкелеҫҫӗ те  юрлаҫҫӗ, ташлаҫҫӗ 
те килелле... вӗсене ҫитрӗ те... а эсӗ пур, кӑшт 
хӗрсенех ыйтса ӗҫме пуҫлатӑн.

Трусов. Эпӗ ҫавах ураран нихҫзн та ӳкмен.
Фрося. Ураран ӳкмен тесе суймалли те ҫук. 

Иртнӗ эрне кун урамра йӑванса выртнӑран мили- 
цисем тытса кайнӑ пуль...

Трусов. Милицире эпӗ ҫуралнӑранпа та икӗ 
хут ҫех пулнӑ-ха... Уншӑн кулянмалли ҫук.

Фрося. Сан пек упӑшкапа пурӑниччен' пурӑн- 
манни.

Трусов. Эс чипер калаҫ тархасшӑн.
Фрося. Чиперри-качки... Вӗҫӗмсӗрех ҫакӑн пек 

пулса пырсан, пӗр сӑмахсӑрах уйрӑлатӑп.



Трусов. Вӑл ҫаплах ӗнтӗ. _Эпӗ санпа килӗше- 
тӗп. Анчах та, паянхи инкекрен хӑтӑлайсан, урӑх 
ӗмӗрне те прогул тумастӑп. Пӗлсех тӑр. Сӑмах 
паратӑп.

Фрося. Халиччен хӑтӑлса юлайманнине хӑтӑлса 
юлаймӑн ӗнтӗ. Ӑна малтанхи хут ҫывӑрса юлса- 
нах шухӑшламаллаччӗ.

Трусов. Ытти чухне эпӗ ҫав тери ӳсӗр пулнӑ- 
ҫке-ха... Паян аплах мар. Кӑшт сывлакалатӑп, Ан- 
чах мӗн туса ку инкекрен хӑтӑлса юлма пулать- 
шн? Эсӗ, арӑм, шухӑшла-ха.

Ф рося. Мӗн шухӑшлама пӗлетӗп ара эп.
Трусов. Ну, мӗнте пулин... ( п а у з а )
Фрося. Сӗрӗм тивнӗ, тесе калас.

Трусов. Ҫак самантрах кӑмака хутни хутман- 
нине кидсе тӗрӗслесен?.. Вара мӗн тӑвас? Кӑма- 
кпне ӗнер хутнӑ вӗт. Ӗнерхи сӗрӗм ӑҫтан паянч- 
чен пытӑр-ха?

Фрося. Урӑх нимӗн те тупса калаймастӑп.
Трусов; Мӗн те пулин ыратни ҫине яма пулать 

те ӗнтӗ...
Ф рося. Анчах мӗн ыратать, тесе калас-ха?
Трусов. Ну, калӑпӑр, пуҫ ыратать...
Фрося. Больницана ярӗҫ. Тӗрӗслӗҫ. Нимӗнле 

чир те ҫук пулсан, симулянт, тесе хак парӗҫ. 
Вара мӗн тӑвас тетӗн-ха?

Трусов Чӑнах та апла ӗҫ тухас ҫук.
Фрося. М^скер шухӑтлласа кӑларас-ха?
Трусов. Пӗлместӗп. ( П а у з а ) .
Фрося. Тупрӑм!
Трусов. Мӗн?
Ф рося Тупрӑм.
Трусов. Мӗн тупрӑн?
Ф рося. Мӗнле хӑтӑлмаллнае. —
Трусов. Мӗнле?

'Фрося. Шӑлна кӑларттарас пулать.
Трусов. Мӗн?
Фрося. Шӑлна кӑларттарас пулать, тетӗп.
Трусов. Мӗнле шӑла?
Фрося. Ҫаплах. -
Трусов. Манӑн шӑлсем пурте тӗрӗс-тӗкелех. 

Пӗри те ыратмасть.
Фрося. Ыратманнинех кӑдарттар. Хӑть ырата- 

канни, хӑть ыратманни—пур пӗрех тӳсес пулать. 
Ыратни иртсе кайсан, инкекрен хӑтӑлса юлатӑн.

Трусов. Ҫук, чӗр шӑла кӑларттармастӑпах.
Фрося. Хӑвӑн ирӗк. Мана мӗн. Ҫакӑнтан хӑтӑл- 

са юлмастӑн пулсан, эс ман упӑшка мар.
Трусов. Ах, ,Фрося, тархасшӑн урлӑ пирлӗ ан 

калаҫ-ха. Ну, шӑла кӑларттарма килӗшӗпӗр... Ан- 
чах тухтӑрне ӑҫтан тупатӑн-ха?

Фрося. Ара, больницана каймалла мар-и?
Трусов. Ухмах! Больницана кайма пултарнӑ 

пулсан эпӗ учрежденине те_ҫитнӗ пулӑттӑм. Унта 
кайма урӑ мар ҫав.

Фрося. Ну эппин хырӑм ыратать тес.
Трусов. Апла скорӑй помоща чӗнмелле пулать.
Фрося. Ну, чӗнтерес.
Трусов. Диагнос лартса пӑхсан манӑн хырӑм 

1^ратнине тупмасан?..
Фрося. Пӑхса пӗтернӗ ҫӗре манӑн хырӑм ырат- 

ни иртсе кайрӗ те.
Трусов. Ҫук, апла улталаса ӗҫ тухас ҫук. Мӗн- 

л е  те пулин урӑх май шыраса тупасчӗ.
Фрося. Шӑл ыратнинчен лайӑххи урӑх нимӗн 

те шыраса тупас ҫук.
Трусов. Чӑнах-и?

Фрося. Чӑн калатӑп.
Трусов. Анчах ун пек тума ннепле май та ҫу.т, 

манӑн ӳсӗр пуҫпа ӑҫта каяс-ха?
Фрося. Мӗн тума каяс? Шӑл тухтӑрне хамӑр 

пата чӗнес.
Трусов. Чӑнах та!.. Анчах вӑл килӗ-ши пирӗн 

пата?
Фрося. Ара, табак ҫук чухне яланах туртма 

кунта кнлет-ҫке! Аякра мар вӗт, халех чӗнсе кил- 
ме пулать.

Трусов. Тархасшӑн чӗнсе кил?
Фрося. Эпӗ кайма ӳркенместӗп те, анчах кил- 

те пур-ши вӑл?
Трусов. Тит Нилович чӗнет, те... Килте пулсан 

килетех.
Фрося. Кайса пӑхам-ха, килет-и. (К а я т ь).
Трусов. Акӑ ӑҫта пырса тӑрӑнтӑм иккен, а? Кам 

пирки? Мӗншӗн? (П а уз а ) .  Никама та айӑплама 
ҫук. Хам. Пӗтӗмпех хам айӑплӑ. Чӑн та хам айӑп- 
лӑ. Хама хам пысӑка хуни мана юлташсекчен 
уйӑрчӗ. Вӗсем эпӗ ытлашши мухтаннӑ пирки ман- 
ран пӑрӑнчӗҫ пулмалЛи. Вара мана ӗҫме сӑлтав 
пулчӗ... Еҫсен вара эпӗ никамран та аслӑ, никам- 
ран та .хӑраман ҫын пулса тӑтӑм пулать. Юлташ- 
сенчен юлакан ҫын... Этем ретне ҫухатнӑ ҫын 
шутне кӗрсе ӳкрӗм иккен... Ҫук, эпӗ хама хам 
урӑх ун пек пулма памастӑп. Халех каятӑп ха- 
мӑрӑн учрежденине, директор патне пыратӑп та, 
„урӑх нихӑҫан та ун пек кая юласси пулмасть", 
тесе сӑмах паратӑп. Тен, каҫарӗ. Тен шӑл ӳкер- 
месӗрех ӗҫ тухать. ( Ф р о с я п а  Ж и р н о в  кӗ-  
р е ҫ ҫ ӗ.)

Жирнов. Аҫта сирӗн чирли?
Фрося. Акӑ тӑрать.
Жирнов. Ну, юрӗ. Эпӗ пӑхма пуҫляччен алӑ 

ҫӑвам-ха ( р у к о м о й н и к  п а т ӗ н ч е  а л л и н е  
ҫ ӑ в а т ь.)

Ф рося (х у л л е н). Шӑл тухтӑрне чӗнсе кнл- 
тӗм.

Трусов. Эпӗ ниепле шӑл та кӑларттармастӑп. 
Кун пек кашни ӗҫрен юлмассерен пӗрер шӑл кӑ- 
ларттарсан нк-виҫ ҫул хушшинче ҫӑварта пӗр 
шӑл та юлас ҫук.

Фрося. Халь пуҫламӑшӗ ҫех-ха. Пӗр шӑл кӑ- 
ларттарнипе нимӗнех-те пулас ҫук.

Трусов. Мӗнле пулсан та ыратать-ҫке.
Фрося. „Крокодил“ ҫине тухсан тата хытӑрах 

ыраттарать.
Трусов. Апла пулсан, чорт с ним, айда, кӑк- 

лаччӑрах...
Фрося. Ҫапла калаҫ. Эпӗ саншӑн тӑрӑшса ҫӳ- 

рерӗм, а эсӗ... ( Ж и р н о в а ) .  Чнрлӗ ҫынни хатӗр.
Жирнов. Халех, хӗскӗчсене майлам-ха. Так-то 

пире, шӑл тухтӑрӗсене, кнле ҫӳреме юрамасть... 
ну эпӗ халӗ, пӗр ҫуртра пурӑннӑран ҫех... чӑ.нах 
ҫапла... Ну, тата палланӑ ҫын, терӗм.

Фрося. Ҫапла пулмасӑр. Ерҫнӗ чухне тархас- 
шӑн ман упӑшкана канлӗх пар. Кӗҫӗр ҫӗрӗпе ҫы- 
вӑраймарӗ вӗт, ҫӗрӗпе асапланчӗ. Паян ӗҫе те 
каяймарӗ... Иртсе таять-и мӗни, — тесе эрех те ӗҫ- 
терсе пӑ.крӑмӑр... нимӗн те пулӑшмасть, хӑй ӳсӗ- 
рӗлсе кайрӗ, а усси нимӗн те ҫук.

Жирнов ( Т р у с о в а ) .  Хӑш шӑлӗ ыратӑть?
Трусов. Пӗлместӗп\
Жирнов. Мӗнле пӗлместӗн пулать.? Аялти-и, 

ҫӳлти-и?
Трусов. Ҫӳлгй.
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Жирнов. Ҫӳлти шӑла кӑларма юрамасть.
Фрося. Тит, санӑн аялтн ыратать, терӗн вӗт. 
Трусов. Аялти. Ҫаплах. Хытӑ ыратнипе маннӑ... 
Жирнов. Хӑшӗ?
Трусов. Ниепле те уйӑрса илейместӗп. Тахӑшӗ. 

Пурте ыратаҫҫӗ.
кӑтарт-ха, ҫӑварна уҫса. 
уҫсан та пур-пӗрех пӗлеймес-

халиччен эпӗ шӑл кӑларман

пире пур-

Жирнов. Ну-ка,
Трусов. Ҫӑвара 

тӗн.
Жирнов. Ну-ка, 

мар.
Трусов. Самӑй хыҫалти пулмалла.
Жирнов. Ну, хыҫалтине кӑларӑпӑр, 

пӗр. (Щипципе кӑларать).
I Трусов. Ах!

Ж ирнов. Готовӑ.
Фрося. Мӗнле хӑвӑрт?
Жирнов. Пирӗншбн пулсан вӑл, шӑл кӑларасси... 

Хӑть ыратни пултӑр, хӑть ыратманни... Пирӗншӗн 
пур-пӗрех. Никам та сиссе юлаймасть.

Трусов. Ах. Ах!.. ы-ыратать...
Жирнов. На, ватӑпа тыт.
Фрося. Ну, спасибо, Иван Николайч, асапран 

ҫӑлтӑн ман упӑшкана, пӗтӗмпех аптраса ҫитрӗ 
вӗт. Занятине каяймасть.

Жирнов. Халь ӗнтӗ текех ыратмӗ. Ыранах ӗҫе 
кайма пултарать.

Фрося. Эсир, Иван Николаевич, тархасшӑн 
хут ҫырса парса хӑварӑр.

Жирнов. Мӗн тесе?

Фрося. Паян нрех больницара пулнӑ. Шӑл кӑ- 
ларттарнӑ, тесе.

Жирнов. Мӗн тума кирлӗ вӑл?
Фрося. Паян шӑла пула занятикчен юлчӗ-ҫке- 

ха... Бюллетень парасчӗ эсӗ ӑна.
Жирнов. Шӑл кӑларнипе никама та бюллетевь 

памастпӑр. Больницара пулнӑ тесе спрӑвка ҫырса 
пама пултаратӑп.

Фрося. Тархасшӑн, хӑть хутне ҫырса пар.
Жирнов. Пожалуйста... ( ҫ ы р с а  п а р а т ь ) .
Фрося. Ну, тавта пуҫ, Иван Николаевич. Тавта 

пуҫ-
Трусов. Фрося, кӳр-ха справкине, хамӑрӑн ди- 

ректора кайса кӑтартас... ( Ф р о с я р а н  с п р а в -  
к и н е  и л е т . )  Шӑл ӑҫта?

Жирнов Авӑ сӗтел ҫинче.
Трусов. Фрося, шӑлне хутпа чӑрка-ха... (Ф р о- 

с я  ч ӑ р к а т ь . )  Кӳр шӑлне!
Жирнов. Ну, сывӑ пул%).
Трусов. Сире укҫа тӳлемеллеччӗ те,..
Жирнов. Мӗн укҫи? Уҫӑлса ҫӳремелле ҫех тух- 

рӑм... Паян выходной та...
Трусов. Выходной? (С п р а в X и п е ш ӑ л ӗ  а л-  

л и н ч е н  ӳ к е ҫ ҫ ӗ ) .
Фрося. Паян выходной пулчӗ-и?
Жирнов. Выходной! (Кӑять).
Трусов. Вот те на!..

(Чаршав).
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Задачӑсем Ҫ ӐТС А ЯНӐ
Копенгагенра Дагельсен хуҫасен уннверсаль- 

наи магазинӗнче Сҫлекен работниксем хушшинче 
белофинсем валли ирӗксӗрлесех укҫа-тенкӗ пу- 
хаҫҫӗ. „Арбейдербладет“ хаҫат пӗлтернӗ тӑрӑх, 
лужащисен ӗҫукҫинчен кашни уйӑхрах 7-шер 

крон тытса юлаҫҫӗ. Тӳлеме килӗшмен рабочисе- 
не ӗҫрен кӑларса яраҫҫӗ. Иӗлес пулать: тӳлеме 
килӗшмен рабочисен хисенӗ ҫитес кунсенчех 100 
процента ҫитсен магазин хуҫи хӑйӗн рабочийӗсем 
рнчен физическнй давлени пулннпе миҫе минут- 
ран латлатса ҫурӑлма пултарӑть? '

** Швецире нрӗксӗрлесе пухнӑ „доброволецсем* 
миннергеймла Финляндири пӗ.тӗм хӑрушӑлӑха хӑй- 
сем тутанса пӑхнӑ хыҫҫӑн, бело-Финляндири 

доброволецоен" чаҫӗсенчен тарса тухаҫҫӗ. 1) Ҫав 
,доброволецсен“ чаҫӗсем тӑнӑ вырӑнпа Стокгольм 
ятлӑ хулана карттӑ ҫинче тупӑр, 2) „доброволец- 
сен“ чаҫӗсем тӑнӑ вырӑнтан Стокгольма каялла 
мнҫе километр каймалла; 3) ҫав ҫул ҫинче вӗсем 
,доброволецсене“ ирӗксӗрлесе пухакансемпе та- 
)акан „доброволецсе.м") хӑш тӗлте пӗрпӗринпе 
хире-хирӗҫ пулса ҫапӑнассине пӗлӗр.

** Япония парламенчӗн кӗҫӗн палатинче бюд- 
жет ҫинчен сӳтсе-явнӑ вӑхӑтра пӗри мӗниур ку- 
шаксемне йытӑсене пӗтересси ҫинчен сӗнӳ панӑ, 
вӗсем „ҫакӑн пек питех те йывӑр тапхӑрта ыт- 
лашши ҫӑвар пулса тӑраҫҫӗ", тенӗ.

Ҫак сенӗве хирӗҫ ҫар министрӗ генерал Хата 
тухса калаҫнӑ. Вӑл ҫапла каланӑ: „Кушаксемпе 
йгчтӑсӗне пӗтерни этемле мар хӑтланни пулӗччӗ, 
японецсене хӑйсем юратнӑ чӗр-чунсемсӗр тӑратса 
хӑварас мар“, тенӗ.

Кайран „Японири гуманноҫӑн обществи“, „ку- 
шӑксемне йытӑсен нурнӑҫне ҫӑлса хӑварнӑшӑн“ 
ггнерал Хатана кӗмӗД медальпе тата хисеплӗ 
грамотӑпа наградӑланӑ. Халӗ:

1) Японири пӗтӗм кушаксемпе йытӑсен хисепне 
пӗлӗр; 2) тата вӑл ҫӗршыври .ӗҫлемесӗрех тутӑ 
пурӑнакансен хисепне пӗлӗр; 3) тупӑннӑ цифрӑсене 
пӗр ҫӗре хуш ӑр,—вара Японири пӗтӗм йытӑсемпе 
кушаксен хисенне пелме пултаратӑр (ик уралли- 
семпе тӑват ураллисен).

Пиҫсе ҫнтмен предложенисене районсенчи ха- 
ҫатсенче час-часах курма нулать. Ҫавӑн пек, 
„Ленин ҫулӗпе-“ хаҫат (Шупашкар р.) февралӗн 
3-мӗшӗнчи умстатьяра;

.КошкинЯри „Осоавнахим* колхоз кӑҫалхи ҫул гем.зе ҫан- 
талйк нулсан та (?) гектартан 17 центнертан кая мар тӗшты- 
рӑ туса илме лартнӑ", тесе ҫырать.

Мӗн лартнӑ? Кама лартнӑ? Ун ҫинчен хаҫат 
шарламасть. „Задача" лартнӑ пулас, анчах „зада- 
ча“ сӑмаха хаҫатӑн ответлӑ редактор эаыестите- 
тӗ Л. Семенов юлташ ҫӑтса янӑ. Пырне ларман 
пулмалла.
■■ Ҫав умстатьярах вӑл ҫаила ҫырать: „Анчах та, уирӑм колхоз- 

сем ҫуракине лайах хатӗр.шнсе пыраҫҫӗ ихмсан та, япӑх 
пырать“. (

Мӗн япӑх пырать? Ӑҫта пырать? Паллӑ мар. 
Кӑна вӗсем хаҫата редакцилес ӗҫ япӑх пынн ҫин- 
чен вулакансене систерсе кала.ман-ши?

Ҫав хаҫатрах „Ялхуҫалӑх ӗҫӗнче малта ныра- 
кансен совещанийе районрн пур колхозниксемпе 
колхозннцӑсене чӗнсе каланӑ“ ҫырура ҫапла ҫырнӑ.

„ВКП(б) Х.уШ с “езчӗн решениӑӗие Сталин юлташӑн колхоз- 
сен хуҫалӑхне .мала.ма йӗркелесе ҫирӗплетес май ҫулсерен  
8' миллиард пӑт тӗштырӑ туса илесси пирки лартнй гзадача 
вӑйлӑ тырпул туса илессипе социализмлӑ ймӑртура ҫӗнӗрен 
юхӑм пуҫарса ячӗҫ“.

Ҫак предложенине ӑнланас тесен, „пӗр пӑт тӑ- 
вар ҫисе ярас пулать“.

Пырса ыйтмалла
„Социализмлӑ ӗҫ“ хаҫат (Ҫӗмӗрле) „Председа- 

тельсӗр колхозра“ ятлД заметкӑра (февралӗн 
3-мӗшӗ, № 101 ҫырать (авторӗ Я. Мозяков):

„Колхозри руководство ҫукки ҫипчен ранопри ҫӗрӗҫ пайӗн 
колхозри ӗҫсемпе ертсе пыракан ипструктор Осипов Юлташ 
„Авангард" колхозра хӑй ӗҫлеме пуҫланйранпа пулман*.

Мӗн каласшӑн пулнӑ ҫак предложенипе „Соци- 
ализмлӑ ӗҫ“? Ӑна пӗлес текенсен кашниннех 
„Социализмлӑ ӗҫ“ хаҫат редакторӗ Лукин юлташ 
патне пырса ыйтмалла. Пырасса лашапа та, ҫу- 
ран та, поездпа та пыма пулать. Анчах команди- 
ровка тӑкакӗсене хаҫат' редакцийӗ тӳлемест.

- ★ И - И - И " -

Тупмалли юадахсем
— Аякки витӗр хӗвел курӑнать,—ҫав мӗн иу- 

лать?
— Ҫара ҫуна...
— Ҫук, вӑл мар...
— А мӗн тата?..
— Ешкилтри (Шӑхазан р.) „Большевик“ колхоз 

ферминче ӗҫлекенсем пурӑнакан пӳрт.
М. Григорьев.

— Б1вӑлӑм, шутласа пар-ха ҫакна; пӗр ҫын 21 
метр матери илнӗ. Кашни метрне 7 тенкӗ панӑ. 
Сутасса материне 19-шар тенке сутнӑ.

— Ӑҫта туяннӑ-ши вӑл ӑна?
— Кооперативра. Шутла: миҫе тенкӗ услам 

илнӗ вӑл ?
— Мӗн ӳнта шутламалли, судра шутлӗҫ...
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