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пайан 
х а л ӑх ..

Йалсовет предҫедатӗлӗ именчӗклӗн кулкаласа 
аллисемпе ик йенчен ҫунатлатса ҫапса ҫӑпла ог- 
вет пачӗ мана;

— Аптраса ҫитрӗм кӑҫал Вутӑ турттарас ӗҫпе. 
Хӗллене кӗтмеле мар, халех турттарса пӗтерме- 
ле,—ӑна пӗлетӗп. Анчах манатӑп-ҫке.Еҫне пуҫарса 
йама манатӑп. Килте • чухне аса илетӗп, канцед^а- 
ринче—пӗтӗмпех манатӑп...

— М анасах мар тесессӗн, ирхине канцед>арине 
кайнӑ чухне ҫул тӑршшипех санӑн шкул вутти ҫин- 
чен шухӑшласа пымала, терӗм епӗ ӑна мӗнле те 
пулсан пулӑшас шухӑшпа.

— Ан та кала, Ун пек хӑтланса та пӑхнӑ. „Пайан 
вутӑ пирки халӑх пухмала... вутӑ пирки халӑх. 
вутӑ пирки... вутӑ... пухмала... вутӑ... вутӑ 
вутӑ... ыран вутӑ... вутӑ,.. халӑх вутӑ... 
пайан вутӑ... пухмала... пухмала та, пухмала... 
пирки халӑх пухмала... вутӑ, вутӑ, вутӑ, вутӑ, вутӑ*'...

Тӑршшипех ҫапла калӑса кайатӑп. Манас мар 
тесе, ниҫтала та пӑхмастӑп урампа пынӑ чухне. 
Пӗре ҫапла каласа пынӑ хушӑрах канцед^аринчен 
иртнӗ кайнӑ. Уй хапхи ҫумне сӑмсапа пырса тӑ- 
рӑнсан тин аса илтӗм канцед^ари ман такҫанах кут 
хыҫӗнче йулнине. Т уртан а‘кайала ҫавӑртӑм. Халӗ 
ӗнтӗ паҫӑрхин пек „вутӑ, вутӑ, вутӑ“ тенӗ сӑмак- 
сене каласа пымастӑп. Каллех канцед^аринчен ирт- 
се кайса, тепӗр уй хапхи ҫумне пырса ҫапӑнасран 
хӑратӑп. Ҫапла пынӑ вӑхӑтра вутӑ кӳрес шухӑш 
таҫти ҫӑва тӗпнех кайса ҫухалнӑ.

— Ну, ай-ай! Пурнассй ун пек пуҫпала. Апла 
санӑн мӗн-мӗн тумалине хут татӑкӗ ҫине ҫырса 
паллӑ туса пымала пулнӑ.

— Унпа та аппаланса п ӑ х н ӑ ,--те т  хӗрӳленсех 
калаҫма тытӑннӑ предҫедатӗл.—Канцед^аринче, сӗ- 
тел ҫинче манӑн кӑлендар пур. Икӗ йенеле уҫӑла- 
канни. Ҫавӑн ҫине „шкул вад)Д)И вутӑ кӳмеле“ 
тесе ҫырса хугӑм та пӗре...

— Ну? Еҫӗ тухри?
— Тухмарӗ ҫав, Выходной кунхи листи ҫине' 

пулнӑ епӗ ҫырни. Выходной кун пирки канцед^а- 
рийе кайман, ҫырнине те вулайман. Паллӑ туса 
хуни ахалех пӗтнӗ. -

— Канцефарине арӑмна илсе каймалаччӗ аса 
илтерме,

— Арӑмпа та аппаланса пӑхнӑ. Йӗп ҫӑрти тӑр- 
шӗ те усси пулмарӗ. Илсе кайатӑн ӑна. Вӑл йал- 
совет ҫекретарне курат те, ирӗлсех кайат. Пӗтӗм

Шкулсец ва.г-ги вутӑ *| 
хурас ӗҫ пирвв республ! 
чӑтмала мар вӑрахӑн пь

ӗҫ ҫинчен маиса кайат. Пӗр-пӗрин ҫине кӑваи 
чӑн пек ӑшшӑн пӑхса калаҫса лараҫҫӗ. Ах, кЗ 
не!.. Пӗрре тытса ҫилдесчӗ!—тетӗп алла кӑ̂  
ӑшне чиксе вӑрттӑн чӑмӑртаса. Ҫук, пулмаст 
ла арӑмпа канцед^арцйе ҫӳреме. Ернипе ҫӳрей 
сӗн арӑмсӑр та тӑрса йулӑн. Усси те ҫук. Пӳ 
пӗрех ҫекретаре курсассӑн арӑм хӑй мӗнӗҫпе ,ь 
ни ҫинчен манса кайат. Арӑмӗ манӑн ҫавӑн й1 
шискер, шанмала марскер пулчӗ.

— „Заруби себе’на носӳ“ тенине илтни? Сӑмс 
картса каймалаччӗ.

— Унпа ӗҫ тухмаст. Пӗре сӑмсана картма 
алла ҫӗҫӗ тытрӑм та, ҫӑмса, ҫӗҫӗ перӗнмесӗ!] 
ыратма пуҫларӗ. Пӑрахрӑм вара картас шухӑ|

— Аса илмели майсем урӑх ҫуки вара?
, — Ма ҫук? Пур!—терӗ хаваслансах предҫеда'1 

—Пит аваннийех пур. Арӑм^ӑс пачӗ. Хуг татг 
илетӗн те, ун ҫине; „манӑн пайан шкул ва,(§ 
вутӑ кӳрес пирки ӗҫлемеле" тесе ҫъфса хурат 
Хутне табак йенчӗкӗ ӑшне чиксе ҫыхатӑн, Кан: 
Д)аринче ларнӑ чухне есӗ табак йенчӗкне каЦ 
чӗрӗк сехетренех вӗт кӑларатӑн. Ун чухне в§ 
хутне те  вуласа пӑхатӑн, аса илетӗн, терӗ. I 
йурамала ӗнтӗ. ку. -Килӗшрӗм...

— Вара? Май килчӗ-.и?
Ҫук ҫав!—терӗ сассине аитарса предҫедат 

Еҫ тухмарӗ. Арӑм каланӑ хыҫҫӑнах запискв 
ҫырса табак йенчӗкне чикрӗм. Анчах тепӗр кун[ 
за1Т)атийе кайас умӗн, табак туртма пӑрахас 4 
хӑщ тытрӑм. Пӑрахасах тесен йенчӗкве те ки1 
хӑвармала. Епӗ т,е ҫаплах турӑм —йенчӗке ки| 
хӑвартӑм. Пулмарӗ вара. Вӗҫрӗ вутӑ ҫинчен 'I 
илесси... ' ' 'I

Предҫедатӗл салхулӑн ҫуталакан куҫӗсе! 
именчӗклӗн ман ҫинеле пӑхса илчӗ. Кулнӑ I 
тунӑ май сарнӑ тутисем айӗн пӑхӑкан сарӑ 
сем „Сойузвинпром“ вывӗски пек курӑяса ка 

Кун пек ухмах предҫедатӗл ҫук. Анчах ҫак с 
вуласа тухнӑ калава' вутӑ турттарма васка 
йалсовет предҫедатӗлне вуласа парсан, сӑн-1 
ҫнне йӑмӑх сӑн ҫапассӑнах туйӑна’г. Апла пул 
калавӑм ман усӑлӑ..

Йван М)Ч1
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ИНСТРУКЦИЙЕ
ПШ НМАН ПУШАР

Ара, ытла ун пекех пулмаст пулӗ те-ха, епӗр 
зпах та—пулнӑ, тейӗпӗр...
Ни инҫетре мар, ни ҫывӑхра мар, пӗр йалта йе 

:улара, ытах кирлӗ пулсан—савӑтра, тейӗпӗр,— 
[злӑх пит куд)турлӑ, ӑнланулӑ, примерлӑ пулнӑ. 
]уринчен ытла, кунта пурӑнакан ҫынЬем закон- 
ше йуратса хисепленӗ. Тӗпри влаҫ оргӑнӗсем 
:злараканнисене кӑна мар, вырӑнти тӗрлӗ тӗслӗ 
уҫлӑхсем кукӑр-макӑрӑн, ҫӗлен пек авкалантарса 
уник хӳрелӗн алӑ пусса кӑлараканнисене те пӗтӗм 
унтанах хисепленӗ. Калӑпӑр, столовӑйӗнче „тӑвар 
ззӑтне ан варала, пӳрнӳпе ан чакала" тесе ҫырса 
снӑ тӑк—ҫынсем вӑл приказа итленӗ, хӑшӗсем 
ш енех ывӑҫпа тӑвар ҫӗклесе пынӑ, сухал хырнӑ 
;>рте ,ҫын ӗҫне хисепле“ тесе ҫырнӑ тӑк—парик- 
1ахӗрсене ӗҫлеме йӑвӑр ан пултӑр тесе сухалӗсе- 
й кунне иккӗ хыртарнӑ .. Хушнӑ рас. Ҫырса ҫапнӑ. 
Пӗрре ҫак ҫынсем пурӑннӑ ҫӗрте сасартӑк пу- 

пар тухнӑ:'Вӑйлӑ пушар... Лайӑхӑнах пӗлме ҫук:
:е уттид) склачӗ, те уборпӑй ҫуннӑ, анчах пушарӗ 
вулнӑ.

Пушара кура, паллах, пӗтӗм халӑх ун патне чуп- 
:а пынӑ. Чупса пынӑ та... чи хӑрушӑ ҫӗрте, вут 
ывӑхӗнче, пушар каманти иртсе ҫӳремели, шыв 
[ӳмели вырянта пухӑнса пӗтӗм ҫула картласа, 
шкама иртмеле мар туса, ним_ хусканмасӑр тӑнз. 

Пӗрре тивсе илнӗ ҫулӑм сарӑлнзҫемӗн сарӑлнӑ,

Iирлӗ ҫурт кӗлпе хӑрӑм пулса пынӑ, аичах халӑх 
ӑн малтанхи пеке'х тӑнӑ та тӑнӑ... Ним шарламан, 
|ушара сӳнтерес тесе никам та пӳрнепе те хус- 
зтман, хытнӑ пекех пулнӑ. Сайра_хугра ҫеҫ пӗр- 
ӗрин ҫинеле пӑхкаласа илсе, хӑранӑ куҫӗсе»'е 

кӑч'-мӑч тутаркаланӑ. Ҫурт ҫунса пӗтсен, кӗл 
1\'лсан тии, пушар каманти пырас умӗн, халӑх 
Шӑппӑн килӗсене саланнӑ...

...Ара, ун пекех пулман та ӗнтӗ, савнӑ вулакан- 
сем, анчах пулма та пултарнӑ ҫав.

Ним тыттармасӑрах калатӑп сире:
— Ҫӗмӗрлери „Бод^шевик“ савӑтӑн директӑрӗн 

шюҫтитӗлӗ Губанов, ,тата унти пушар каманти 
пуҫлӑхӗн замеҫтитӗлӗ Захарӑв „Пушартан сыхлан* 
иали йӗркесем" пичетлесе кӑларнӑ. Ецтӗ, урӑхла 
каласан—хӗрлӗ автанпа ҫапӑҫмали катехизис ҫыр-

|Ла тунӑ. Пысӑк катехизис, 26 пункт. Пушар пу- 
|Шс-тӑвас пулсан, унта камӑн мӗн тума йураннн»? 

тата мӗн тума йу.раманнине — пӗтӗмпех, кӑкранах 
кӑтартса панӑ.

Акӑ 20-мӗш пункт;
—  „Рабочие и служащив прибы вш ие 'на пожгр .. 

Н8 должны собираться вблизи пожара на безопас-
|Ном меств и в сторонв от движания“ .

Кунта ҫапла ӑнланмала: пушара пытӑн тӑк—хӑ- 
рушӑ мар ҫӗрте-ан тӑр, йепле пулсан та хӑрушӑ- 
рах ҫӗре кӗрсе кай, ҫун, суранлан, пӗт. Унтап 
тата; иртсе ҫӳремели ҫӗртеи айакрз ан тӑр, йепле

пулсан та ҫул ҫинче тӑр, ҫула картла, шыв турт- 
таракансем пулсан—иртме ан пар... Анчах йуыах 
кунпа _ пӗтмест-ха. 23-мӗш пунктра Губановпа 
Захарав ак мӗнле приказ параҫҫӗ;

■ .Вмешиваться в распоряжения Начальника 
(начӑд)нӗкне' мӑн саспаллнпех ҫыраҫҫӗ, — поччот 
вӗт!..—Л. А.) пожарной команды и давать распо- 
ряжения бвз вго ведома к потушению пожара никто 
не имеет права“... т. ыт. те.

йединоначалие хирӗҫ нимӗн те каламӑпӑр. 
Лайӑх йапала вӑл. Пултӑр.,. пушара начад)ннксӗр 
пу.ҫне_менпирки никамӑнта сӳнтерме йура.маст-ши?

Калӑпӑр—пушар тухнӑ. А пушар команднн на- 
чаД)Никӗ—ҫук. Пушара пыман. Таҫта ҫӳрет. Усӗр 
(пулкалат!..). Арӑмӗ_ кӗтмен ҫӗртен ача тума тап- 
ратнӑ. Сахал пулат-и пурнӑҫра. ун пекки... Вара 
пушар патне пыр та—ҫӑварна карса тӑр, ҫапла-и? 
Начад)Кик ураличчен, йе унӑн арӑмӗ ача туса ҫи- 
териччен кӗтсе тӑмала-и? Ҫапла пуд>...

Пуд) — мар, чӑках. Астӑватпӑр епӗр ик-виҫ ҫул 
ӗлӗкрех Шупашкарти комун мунчи ҫуннине. Ҫавӑн 
пекех пулчӗ_: мунча полнӑй ход ҫунат, пожаринк- 
сем чухча тӑрне хӑпарса кайнӑ, каскисемпе йӑлтӑр- 
татса тӑраҫҫӗ. Анчах сӳнтерекен ҫук. Насос пыр- 
ншсем ҫӗртех пӗтӗрӗнкелесе выртаҫҫӗ.

— Ара, мӗчшӗн сӳнтерместӗр?—тесе кӑшӑраҫҫӗ 
ӑйалта тӑракансем.

— Начад)ник килмея-ха, приказ пулман, — теҫҫӗ 
пзжарниксем...

Такки вара пӗр ҫур сехетре сӳнтерес йапалз 
пӗр-ик _сехете карӗ вӗт. Ҫӗмӗрлере те ҫавӑн пек 
тӑвасшӑн ӗнтӗ. Нача_Д)Никсем халӑха пушарта чи 
хӑрушӑ вырӑнта пухӑнма хушаҫҫӗ, анчах пушара 
хӑйсемсӗр сӳнтересрен питех хӑраҫҫӗ,—хӑйсемсӗр 
сӳнтерме хушмаҫҫӗ. Хӑйсен приказӗ ҫнрӗпрех пул- 
тӑр тесе йурийех 26-мӗш пункта ҫырса хунӑ:

— „Виновные... будут привлекаться к дисцип- 
лннарной уголовной ответственности“.

Вӗсене хӑйсене, ҫакнашкал пуҫпа шухӑшламасӑр 
ҫырса кӑларнӑ „йӗркесемшӗн“, халӑха ӑнлантарас 
выранне ӑнрап кӑларса йанӑшӑн, кам ответ тыт- 
тарӗ-ши?

Леонид Агакӑв.

Кахалӑн чирӗ
Бригадир; Ҫпирка! Ырап тыр вырма каймала, 

Хатӗрлен.
Кахал: Ах, (сасартӑк) ах, Ва^ӑ, пулмаст пулӗ, 

пӗтӗм вар-хырӑм ырататҫке. Пулмаст пулӗ. Урӑх, 
ҫӑмӑлрах ӗҫ пур пулӗ вӗт мана вад^д^и.

Степ. Степанӑв.
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Тимак маткин 
авансӗ

Канаш райоаӗнчи „Хааас* колхозӑя 1-мӗш бри- 
гадӑ спискисем ҫинче ӑна Каменеаа тесе ҫыраҫҫӗ. 
Епӗр ӑна Тимак маткн тейӗпӗр, ыӗнщӗн тесен вӑл 
Тимакӑн саккунлӑ арӑмех пулнӑ Тимакӗ виличчен. 
Вӑл Мертӗм сӑртӗнче; улт ҫич киллӗ касра пурӑ- 
нӑт Вӑл хӑйне тилӗрен те чейерех шутлат, ҫавӑн- 
па вӑл аванс шучӗпе тырӑ илмешкӗн правленине 
татах . ыйту ' пачӗ. Ун ыйтӑвӗ ҫинче вӑл выҫӑпа 
аптӑхса вилме хатӗрленнине курма пулат. Кӑна 
шута илсе правлени ларӑвӗ ҫын пуҫне пӗр пӑт 
парасси пирки йышӑну ҫырса хӑварчӗ.

Ку йышӑнӑва тугӑр айӗнчи хӑлхисем илтсен 
Тимак матки чӗри хӗпӗртерӗ.

„Ан ҫухат" йатлӑ йапала
Кӗҫӗн Йелчӗк првмколхозӑн атӑ-пушмак маҫт 

скойӗнче йусанӑ пушмаксвм, йусанӑ-хыҫҫӑн 1 
хут тӑхӑнма та ҫитмеҫҫӗ> тӗҫҫӗ. Унта тугарнӑ щ 
мзк кӗлл1? угса пыпӑ ҫергех йе хӑйпӑнсз ӳкет 
пушмакӑн пӗр-пӗр чи кирлӗ пайӗ ҫухзлса йула 

Епӗр Кӗҫӗн Йелчӗк промколхозӑн мастерской 
че тунӑ пушмаксем ваз).Л)И ҫӗнӗ прибор шухӑшл 
кзлартӑмӑр. „Ан ҫухат“ йатлӑ вӑл. Ӑга мӗнле, 
ни',е ӳкерчӗк тӑрӑх пӗлме пултз-^атӑр. '

** *
Хӗвел хӗлхемӗсем Тимак пӳртӗнчи сӗтел ҫине • 

ӳкрӗҫ.
Унччен те пулмнн пӗр хурарах хӗр чӳрече йана- 

хисене шаккаса:
— йнке, инке! Айга ҫум ҫумлама. Тӑр. Ес кӗгӳ 

та хуман *вӗт,—терӗ те Мертем сӑрчӗпе васкавлӑн 
анса ҫухалчӗ.

,Тимак матки ударницӑ-колхозницӑн йулашки 
сӑмаххисене илтняпе вӑранса мелке пуҫне кантӑк 
кенеле ҫавӑрчӗ те:
ӳй— Мац пайан ҫӑкӑр пӗҫермеле-ха, пырасси пу-

аймаст,—терӗ мухмӑрла ҫӑварӗ. Унган:
— Кам сасси пулчӗ ха вӑл?—тесе вырӑн ҫинчен 

тӑрса чӳречерен пырса пӑхрӗ, анчах леш курзн-. 
мӗшех пулнӑ вӑл тӑриччен. _ |

Акӑ тепӗр 4 сехетрӗн унӑн аванс ,хыррипе тунӑ 
ерех пӑрӑхӗнчен пӗррӗмӗш тумламӗ сӑрхӑнса тум- 
ларӗ. Ха;ь ӗнтӗ четвӗрт пуласса кӑнӑ кӗтмеле. 
Ерехӗн хӑватне хак памзшкӑн вӑл пӗр черкине 
ҫӑвара йухтарса пӑхрӗ.

Час-часах ерехпе хытланнӑскер вӑл тума та 
вӗреннӗ, ҫав вӑхӑтрах ӗҫме те хӑнӑхнӑ. Татах ӗҫрӗ. 
Унтан йулташ ҫук пирки:

— Тимак матки, тав сана!— тесе хӑйне хӑй тав 
туса сыпрӗ.
- Тепре тултарчӗ те сулрхай аллипе сылтӑм ял- 
ликв тыттарса:

— Тав сана, Тиыак матки! Ку тӗппи курка, терӗ
ХаЙхискер?
— Каллех мана-и? Капла йӑвӑр килмӗ-ши?

. — Ой мӗн йӑвӑрри пултӑр, шалт тутар, — тесе 
пӗр тумлам йӳлмиччен ӳпӗнтерчӗ. — Каменеза тав 
саьа1—тесе те пӑхре.

Саппун кӑсйинчен тӗкӗр татакӗ кӑларса йусан- 
калэрӗ те четвӗрт умӗнче йурӑ пикенчӗ.

Ҫапла йухтарат вӑл” ӑвансран ерех тума ӑста 
арӑм. Тимак матки татах правленирен аванс ыйт- 
са ыйгӳ ҫыртарат, тет. Пырӗ типме тапратнӑ ку- 
рӑнаГ. Пырӗ кӑтӑкланнӑран йӗплӗ ҫӑмах хыптарас, 
твтпӗр ӑна. Кӑтӑкланакан пырне хӑйӗн йӗпписем- 
пе хыҫса йатӑр лайӑхрах, тетпӑр епӗр.

Свлмвт.

Ку вӑл пушмата сапалаяса кайма пзмасг. Саг 
ланса кайн! пушмак пайӗсем та утса пынӑ хуи 
ф ӑхурарантухса ӳ.<еймеҫҫӗ,— лӑхсассӑа сапаланм 
пеке.< туйӑнаҫҫӗ.

Аппрачӗпе усӑ курма такам та, пӗчӗк ачас 
те пӗлме пулгараҫҫӗ.

Аппарат аван. Анчах ҫав аван аппарата маст( 
скойӗнче ӗҫлекенсене памаспӑр. Тем чух.лӗ тг 
хасласан та памаспӑр, Тума аӗренччӗр вӗсем 
сене вад)Л)Ч те пулин пахалӑх йенчен лайӑх ат 
пушмакСем!

Т А Р Ӑ Х Н Ӑ

—  Ех-хах-хай1 Елкӗраймербм вӗт пареквтне 
ҫитмв,— пуҫна хыҫрӗ мужкк.



ТЕЛЕЙЛӖ МИНУТСЕМ
мас Едиссон пит те пысӑк ӑслӑ етем пулнӑ. Ну- 

тӗрлӗ тӗлӗвмеле йапаласем шухӑшласа кӑлар- 
Вӑл пире телефон тейекен йапалана парса хӑ- 

рнӑ иккенне пурте п ӗ л е ҫ ҫ ӗ ‘пулмала. 
темлӗх тени ҫак тӗлӗнмеле п.'ха телефонпа 

мал туличченех усӑ курма хввас иккӗнни те 
ллах ӗнтӗ. Ҫак телефон ҫӳле асӑннӑ етемяӗхшӗн,
'н чухлӗ савӑнҫлӑ телейлӗ минутсем кӳяинв, 
ш т, чухласа илме пӗлес пулат. 
лиахран, хад) епӗр Ташкент хулинче тейӗпӗр 
Ташкентри телеграфӑн тап*тасэ> ниӑҫтан сас- 
сӑрхӑнса кӗме пултараймггн бУдкине пӑр хӗр 

рса кӗчӗ._Чипер, илемлӗ хӗр. Вӑ.а ҫав тери пӑл- 
|аЕ.. Хӑйӗн ачаш та ҫемҫе аллипе телефон труб- 
че тытат те, хӑлхи ҫумне ҫыпҫӑнтарса:
-  Мускав! М ускаа-и ку?.. Волотӑ и? С,ь1вӑ-и- 
' Ку епӗ. Мӗн? Илтӗнмест тетӗн-и? А-а, ес-ма- 
илтетӗц. Аван, калаҫатӑн. Епӗ те калаҫатӑп... 
1е-ха Вовкӑ, ҫиччӗмӗшӗнче кӗт^ мана скорӑйпа 
латӑп... М ӗн .. Йурӗ... Халех! Йурӗ, сывӑ пул 
шн. Чуптӑнатӑп...
ӑмах кӗске. Малтан „туса пыратӑп", кайран 
1 чултӑватӑп. Ш ухӑшлас пулат ӗнтӗ, ҫак чуп- 

цияе пӗлтерекен хылар, Вовкӑпа хӗр хушшин- 
1! 3,000 киломбтр пунӑ пулин те, чиперех ҫитнӗ 
1|!{ пулат. ~__________ ___

ӗнтӗ Ташкентран урӑх ҫӗр?, хамӑр патри 
Ърафпа-телефонӑн тискер те салхулӑ пурнӑҫӗ 
текуҫар^Калӑпӑр.епӗр хӑл^Ташкентран Мускав- 
алҫмастпӑр, епӗр калаҫас тейекен етем 3000 кило- 
'рта мар, ҫывӑхарахра, хамӑртан 300 метр хущ- 
'1че ҫеҫ пурӑнат 'тейӗпӗр. Ну, калапӑр, сирӗн 
пӗр ҫывӑхри, хӑвӑртан 300 метр хущши айака- 
а ларакан_ учрежденипе калаҫмала. Ун пек 
е вара есӗр, телефон аппарачӗн авриве йарса 
ӗр те, вӗҫӗмсӗрех, пӗрре сылтӑм, тепре сулахай 
[семпе, кашни минут хушшинче 1200 хута йа- 
'ҫавӑрма тытӑнаттӑр.
вӑрсан-ҫавӑрсан варӑ, есӗр, хайхи телейлӗ ми- 
патне ҫитсе перӗнеттӗр... О, йепле пысӑк телей! 
ци сирӗн сассӑра илтрӗ. Калӑр-ха, тархашӑн, 

|1самант сирӗн пурнӑҫӑрта чи телейлӗ мивут- 
иен пӗри мари ха? Вӗт тепӗр 20 минута йахӑн 
|*ӑртаттарсанах, сирӗн умма хайхи, ееӗр калаҫас 
1ӗ етем пырса та тӑратҫке. Тӗрӗс—есӗр йӑнӑши 
1, тепӗр ҫирӗм м инуфан сирӗн умра чӑнахах 
‘адейлӗ мивут. Сире хирӗҫ ш ӑвкӑртаттараҫҫӗ. 
ф  вара, телефон аппарачӗн трубкине алла иле- 
'Ге, пуҫлатӑр итлеме.
- Ххррр!.. Бррр!.. мунчала вӗренсем... Хррр!.. 
1(16 пурӑнаттӑр,.. салам калӑр... хррр... Мярйе 
'ровнӑнз... хррр... Кам чанкӑртӑттарат? Катка- 
•ӳ ҫитмест... А... Мӗн... Йыг турташшӗ... хррр... 
ӑнахта куҫ пуҫа алчӑртаттаракан йапала. Са- 
1кр самантрах пӗтӗм тӗнчепе, унӑн мӗн пур 
гавӑнӑҫӗсенпе, хуйхисемпе, катка-пичке ҫит- 

лӗхӗсемпе, Марйе Петровнӑсене саламланийӗ- 
уе,_ тата мунчала веренӗсеме ҫыхӑнтарнӑн 
ачат. Есӗр пӗр вӑхӑтрах вилме пуҫланӑ тем

хӑркӑлтатнкне, вӗтцӳн-вӗттӗн барабан ҫапниче та- 
та пӗр кӗтӳ сысна нӑриклетнине итлеттӗр. Есӗр 
ҫине' тӑрҫах, тата тепӗр хут ш ӑнкӑртатарттӑр, кэр- 
ланкусем тавӑрӑиса тухичченех хӑвӑра кирлӗ ете- 
м“, Ҫемен Петровича чӗнеттӗр, йулашкинчен, теле- 
фонискӑн ашшӗ-амӗшӗпе телефон трубкине пӑракса, 
хайхи Ҫемен Петрович патне, хӑй патне уттартӑр. 
Вара есӗр унпа ҫывӑхран, куҫӑн-кӗртетӗнех хире- 
хирӗҫ тӑрса, илтӗнмеле калаҫаттӑр.

Ку обрӑзлӑн каласан, телефэнӑн йаланхи, кул- 
ленхи ӗҫӗ. Хад) ӗнтӗ пӗр икӗҫӗр сӑмах телеграф 
ҫинчен. Ку вара, пушшех тӗлӗнмеле йапала. Ку, 
наукӑ чӗлхипе калсач, сирӗн арӑмна хӑвӑр коман- 
дировкӑран тавӑрнасси ҫиячен пӗлтерес килет 
пулсан есӗр пӗр хуларан тепӗр хулана ҫеҫ теле- 
грам йамз пултарагтӑр, тени пула-г, мӗншӗн тесея 
пустуй тӑкак хурасран сыхланас тетӗр пулсан, 
йалсеяе телеграм йарса апц^лчма сӗнмеҫҫӗ.

Астуман та, епӗр командировкӑ ҫинче 1̂арӑнса 
тӑнӑччӗ пулас. Есӗр, хӑвӑркомандировкӑран тавӑ- 
рӑннӑ чухне арӑмусем патне ак Ҫакнашкал май- 
лӑрах телеграм йанӑ тцйӗпр: „выехал сегодня швей- 
ной машине привод купил целую Надю всех про- 
чихК оля". ,

Ҫулран тавӑрӑнса кӑштах канкаласан, есӗр, вӑл 
телеграма хӑвӑртрах илсе вулама пултараттӑр, 
Вуласа пӑхнӑ хыҫҫӑн, ку телеграм хдвӑр арӑму 
аллине лекме пултарайманшӑн, паллах, нийеплс 
те савӑнмасӑр, чӑтса иртереймӗр. Теплерен ун ал- 
лине лекнӗ пулсан вара, В]у-и, лекеччӗ ку тӗле- 
трамшӑн, шутламан айак пӗрчи хӑварас ҫукччӗ. 
Унчченхи телеграмран: „выехал сегодня на швей- 
ной машине водку пил целый неделю все пропил" 
тесе ҫырнӑскер пулса тухнӑ. Тӗлӗнмеле!-

Ҫакна ӗнтӗ, тем, пахалӑх теҫҫӗ пулас.
Чӗлхе ҫине килнӗ мар, пахлӑх ҫинчен каласа

хӑварас килет. _
Горьковский коммуна* хаҫат редакцийӗ Горь- 

ки хулинчен хӑйӗн спецкорӗ патне. Иетӗрнене тӗле- 
грам йанӑ. Горькинчен Иетӗрнене ҫитме 200 кило- 
метр Анчах телеграя взрӑм ҫул-мӗзне тиркесе 
тӑман, Йетӗрнене 3 сехет те 40 минутрах вӗҫсе 
ҫитнӗ Коресподент патнемар ҫав, Иетерне... Иетӗр- 
непи почтӑ уйрӑмӗнчен корресподент патне ҫитес 
пуласан тата 200 метр хушши каймала вӗт. Шут- 
кӑ куратӑр-и мӗн, 20(кметр вӑл, 203 ҫухрӑм ҫеҫ 
мар вӗт, каймалах пур, ахалтен мар ӗнтӗ, ҫав те- 
ри хӑвӑрт килекен телеграм та унта 17 сехцт хущ- 
ши сӗнкнӗ.

Телеграмсене йала ӑсатас пулсан, пиҫмоноцӑсем 
уолӑ ӑсатаҫҫӗ. Хула тӑрӑх салатса ҫӳрес пулсан 
ваоа кӑнтарла иртни 4 сехет ҫитсен, ку ӗҫпе ап- 
плансене чӑрманаҫҫӗ, паллах, енте, 4 сехетре, за- 
жати пӗтсен разносчиксем киле саланаҫҫӗ, М алаш- 
не те аплах пулсан вара, пирен Иетерне урамӗн- 
че темӗн те пӗр курма пултарассинчен сыхланас 
тесе, паллах, калаҫмали те ҫук. Турех калас пулат.



ак ҫакнашкал йаналсене пуласса кӗгсех тӑр; Мӗн 
пур вӑйран хашкаса ч у п са . пыракан гражцаннн- 
ран пӗр-пӗр ҫул ҫинче тӗл пулаӑ йулташӗ ак ҫап- 
ла ыйгат.

— Ма каплах васкаса, Кӗркури Павлӑч?
Кӗркуи Павлӑчӑ тата хӑвӑртрах ыткӑнса:
— Телеграфа вӑскатӑп-ха... У-ууф!.. арӑмран 

ҫыру илтӗм, вӑл ман пата васкавлӑ телеграм-йани 
ҫинчен пӗлтерчӗ ҫырупа. ^

Ку ӗнтӗ, пирӗн почтӑ уйрӑмӗ телеграфа пулашу 
парас йенӗпе тунӑ ӗҫсенчен пӗри. '

Ҫула майӑн почтӑ ҫинчен пӗр-ик сӑмах.
Ку почтӑ ҫурчӗ хула варинчи чи пысӑк^ урам- 

сенчен пӗринче, Почта кӗрсе пӑхсан мӗн-мен кур- 
ма пултараттӑр-ха, есӗр? Кабинет.-кабинет, кабинет. 
Еҫпе пырса ҫӳрекеннисене хӗсӗнсе тӑмалах пӗр 
пӗчӗк, пӑч тӗттӗм кӑритор... Тата мӗн? Тата пыр- 
са ҫӳрекенсемпе ҫыхӑну тыгса тӑмали икӗ пӗчӗк- 
ҫеҫ, шӑн куҫӗ йевӗр чӳречесем. Чӳречесем умӗн- 
че вӗҫӗмсӗр тӗлӗрекен, анаслакан, пӗр ури ҫинчен 
тепӗр ури ҫине куҫа-муҫа тӑракан халӑх.
Кӗтеҫҫӗ. Сехечӗ-сехечӗпе, кӳнӗ-кунӗпе кӗтеҫҫӗ_. 
Паллах, банка йе таҫта ҫӑва шӑтӑкне кайса тӑрӑннӑ 
каҫҫиршӑна. Ӑна ҫеҫ-и! Ана ҫеҫ марҫав, телефонис 
кӑна та. Телефонискин те, ниҫтах та кайман. Вӑл 
хӑйӗн икӗ коммутатӑрӗ умӗнчех"--ларат. .Лнчах ун 
кӗтсе тӑракансем ҫине пӑхма вӑхӑт ҫук. Унӑнтеле- 
грамсем, вӗҫӗмсӗр телеграмсем. Ӑҫтан кам пзтӗн- 
чен килеҫҫӗ вӗсем? Паллӑ мар.

Йурийех, йатарласах хисепе илсе пӑхӑр-ха, йуут 
ташсем. Теорере каҫҫиршӑ тавӑрӑнсан, йекалӑ- 
пӑр—? телефонискӑ пушансан, кӗтсе тӑраканнисем 
мӗн чухлӗ телейлӗ минут пурӑна иртереҫҫӗ-ши?

Ҫак чул стенасем хыҫӗнче, етӗм кӗрсе курма 
пултарайман пӳлӗмсенче мӗн-мӗн пулса иртет-_шн? 
Ку ыйтува хирӗҫ кӗскен ҫеҫ, нумай сӑмахсӑрах 
татса калӑпӑр; кунта тӳсме ҫук безобрази! Кунта

ӗҫлекенсем колхозсене хаҫат-журнал, ҫыру, т 
грам тзратас ӗҫе йепле туса пынине ак ҫакӑ 
нах аван чухласа илме пулат;,

Кӑрмӑшри .колхознве знамя“ хаҫата Прач^к; 
райхаҫат адрӗслесе йанӑскерне, час-часах Йе 
нери „Спутник колхозника“ хаҫат редакцин^ ; 
леҫе параҫҫӗ.

Ийулнӗн 18 мӗшӗнче тухнӑ „Колхозник йулп 
хаҫата, РӖК предҫедатӗлӗ Иванов йулгаш п 
адрӗслесе йанӑскерне, ийунӗн 26-мӗшнче, урӑ 
рах каласан, тепӗр 8 кунтан „Колхозник йултг 
редакцине леҫсе параҫҫӗ (пуштӑран Иванов йу/ 
патне 200 метр хушши каймала).

„Спутник колхозника“ хаҫата пичетлекен т 
графи ку хаҫата ҫьфӑнса илмест пулсан та (п 
сойуз, ӑҫта есӗ) ӑна ку хаҫта тӑтӑш ах леҫе- 
параҫҫӗ.

Почтӑ пуҫлӑхӗпе унӑн по;%10 щникӗ „Спугник 
хозника“ хаҫат редакцине 500 листана йахӑн 
хут вӑрланӑ (йепле киревсӗр ӗҫ1) пулсӑн (тат; 
пӗр хут^калатпӑр: редакцине!)... автор шухӑт 
вулакан ҫак ӗҫ ҫинчен илтсенех:—тур ҫырла 
рах! колхозниксен посылкисене мӗн кӑтартаҫҫ! 
вӗсем? тесе кӑш кӑрса йама кирлӗ.

Ҫитет те  пулӗ ӗнтӗ. Вӑхӑт вӗҫлеме. Ҫитн 
не фелйетоп вӗсне ҫитни те автӑршӑн пулсан те 
лӗ минутҫке-ха.

Пурте ӑнлантӑр пулмала, автӑр кунта шӳтл 
лесе Йетӗрнери пуштӑ ҫуртне ӗҫпе пыракан е 
сем нумай телейлӑ минугсем курса иртерчӗҫ, т 
лерӗ. Вӑл мӗн! А вот Йетернери почтӑра ӗҫл1 
комуниссем тасату вомиҫҫийӗ умне тухса тӑ| 
мӗн пулӗ. Паллах, ӗнтӗ, вӗсем нумай йышлӑ ӗ 
лӑх массине кӑмӑл туличченех телейлӗ минут> 
пе савӑнтарӗҫ. Кун пирки епӗ те, вулакансем 
иккӗленсе тӑрас ҫуккине шансах тӑратӑп.

Алвксей Чистдко

Ыйтатӑн— ответ илетӗн.
Колхозник ыйтат:—Мӗн тӑваҫҫӑ 500 тенкӗ хысна 

укҫине ҫаратнӑ ҫынна?
Ответ:—-Ӑна обчӑ пурлӑхне ҫаратнӑшӑн сута па- 

раҫҫӗ. 500 тенкӗрен ытларах растратӑ тунӑ пулсан, 
тата вӑл Куславка районӗнчи Услӑх йалӗн коопе- 
ративӗнче ӗҫленӗ пулсассӑн, ӗҫсем урӑхла йенпе 
кайма пултараҫҫӗ. Сӑмахран, Услӑх йалӗн коопе- 
ративӗнче прикашчик пулса пурӑннӑ Сундыров. 
500 тенкӗрен ытларах пӗр пин тенкӗ расгратӑ ту- 
нӑ та ҫавӑнпа халӗ те пин тенкине те унран шы- 
раса илмен, сут скамйи ҫине те лартман хӑйне. 
Пирӗн шухӑшпа унӑн халиччен ларвӑ позицине 
улӑштармаллах пулат, сут скамйи ҫине лартмалах 
пулат.

Ача ы й таг — Пӗл, пирӗн районта мӗн ытларах 
ӳсет?

Отввт; — Район йатне кӑтартман та калама пӗл- 
местпӗр—те йӑвӑҫсем, те сӗлӗ-ыраш, те тулӑ, те 
пӑрҫа. Ш упашкар районӗнче, райсойуз ҫиҫтемин-

че, растратӑсем ӳсеҫҫӗ. Растратӑсемпе ҫарат]! 
пӗтӗм оборотӑн 5,8 проц. йышӑнса илнӗ.

Тойтервксом ыйтат: — Тухтӑрсем чирлӗ ҫы 
ҫывратмала пулсан хлороформ йатлӑ емел пар  ̂
Хлороформӗ ал айӗнче пулмасан мӗнпе ҫывра 
пулаг-ха?

Ответ:—Хлорофэрмӑсӑр та ҫывратма пу_лат.| 
Шупашкар районӗнчи Тойтерексем ыйӑх « 
меннипе апгравӑ ҫынсене хӑйсен „Комунисӑм ҫч 
колхоз ҫумӗнче тухака.н стенхаҫата вулатт! 
ҫывратма пултараҫҫӗ, мӗншӗн тесен вӗсен Я 
хаҫачӗ питӗ кивелсе кайнӑ (кӗркуннеренпе I 
номӗр ҫеҫ тухнӑ), материалӗсем, вуланӑ ҫӗртЛ 
ҫывӑрттарса йараҫҫӗ. _ „ - |

 ̂Пӗри ыйтат- — Епӗ ытла самӑрӑлса кайрӑи. | 
лӑр-ха, (ӑста кайса кӑштах та пулин ырханла! 
пулат? ,

Отввт; — Пӑрачкав районне учитӗле кай. -'I 
учитӗлсем март уйӑхранпа шалу илмен (ийу»
1-мӗшӗнчи ҫведенисем тӑрӑх).



Р Е П Е Т И Ц И
— Мӗп,епӗр кама сийен тунӑ пире хирӗҫ кала^- 
в? Кам кушакӗн хӳри ҫине пуснӑ? Пирте хамӑр-
дисциплинӑ тени кирлӗ, пӗр-пӗрне шыва тӗксе 
иа йурамаст. Акӑ, калӑпӑр, Павӑл, есӗ, епӗр виҫ- 
к пӗр-пӗрне хӳтӗлесе питӗ хытӑ кастарсан ни- 
м та пире тиркеймӗ. Анчах ҫакна астӑвас пулат: 
лашши ырлама йурамаст, сайра хутра ҫитмен- 
ксене критикленҫя пулмала,~хуллен, сӑмси тӑр- 
не пӑчӑртаса, катӑк алтӑр пек тугине тӑр-тӑр- 
р чӗтретсе пӗтерчӗ Уҫӑп Иванӗ.
— Вернӑ! В ӑттӗрӗс тӗк тӗрӗс! Кай, Йӑван Уҫӑпг 
, есӗ хӑвӑн аҫунтан пулман пулӗ, ытлайӗркесӗр 
тӑ. Чӑнах ҫаплах кирлӗ. Ҫапла калас пулат: 
Клташсем, кам пӗлмест пирӗн йалта ҫакӑн пек 
имерлӑ коммуниса: ӗҫмест, ывӑна пӗлмест...
— гҫлемест, ҫимест,- урӑ ҫӳремест,—кулса йа- 
Макар.

— Есӗ ан аташ, Макар, есӗ мӗн, кулӑш т.етни? 
уткӑ мар сака вӑл. Мӗн есӗ колхвзра хӑвӑн ҫи-
120 ӗҫкунӗ ытлашши ҫырнӑ пек куртӑн-и? Есӗ 

р кунӗнче те...
Есӗ ман ҫинчен ан калз. Хуна пӗл, вилнӗ 

Р |йӑк ҫӑмарги. Камччӗ-ха ҫав Ҫиркаран налук 
[ ҫарса ӗҫекенни, кама-ха тырӑ укҫине хӑйӗн ҫум- 
I : чиксе велоҫипед ҫине йуплешсе ларни...
? — Ан лӗпӗртет, ӗнтӗрхенӗ тӑмана! Апла йенне 
г йсан пулмарӗ те... Ш арлас мар пулат, виҫҫӗн 
г 'р тӗвӗ тумала. М алтан комиҫҫи умӗнче мухтан- 
г !ла, кайран вара ҫитменлӗхсене каланӑ пекки 
 ̂ мала. Хӑвна ху 'тытма пӗлни те питӗ кирлӗ. Ко- 

* (ҫҫи умӗнче ҫивчӗн, айӑщҫӑр пек, куҫа пӑшалпа 
 ̂ ;рсе хӑратнӑ хурчӑка пек иалтӑртаттарса тӑрас 
I Елат. Сайра хутра хыттӑн ӳсӗрсе илмеле, кулак- 
|1мпе кӗрещсе епӗр пысӑк ҫитӗнӳсем турӑмӑр, те- 
|клемеле. Йе питӗ ывӑннӑ пек аран уртӑнкаласа 
|(Рмала, куҫсене ҫуррине хупмӑла, пуҫа лӑкалама- 

, аран-аран, капан айне хунӑ пек час-часахсыа- 
шала, нумай ӗҫлесе халран кайрӑм, тӗмеле. Ан 
'в, комиҫҫи нумай ӗҫлесе мӗи тери ывӑннинчен 

Клӗнсе кайтӑр. >
’ -  Ҫук, ӗҫ шӑнӑрӗ унтӑ мар, ӑна калама пулат, 
ер пнлӗк-ултӑ кун хатӗрленсен. Ыйтусем парсан 
1ӗн курзс? Сзнран, калӑпӑр, ыйтрӗҫ: _

I — Мӗншӗн колхозра Петӳк арӑмӗнне тырӑ 
италаса чиксе йултӑр. Вӑт тебе капут, яӗтрӗ те!

— Ей, ҫавӑншӑн аптраттӑри? Тӳрех кала: чӑнах 
га ун пек халапсем пур: ӗҫет, бӳрократ теҫҫӗ, 

{Ыт. Вӑл сӑмахсене клас тӑшманӗ, пире вӗсемпе 
>кӗрешнӗшӗн кураймасӑр калат...
5 — А тата ӳсӗрӗлсе колхоз ӑйӑрипе чупнине, ла- 
шасене сийен тунине ыйтсан.

— Ай тупрӗ, суйеҫҫӗ те и вҫо. Епӗр кӑтартӑпӑр, 
хӑшне-пӗрне хӑраткаламала...

— Пренире вара пӗр-пӗрне,мухтамала. „Петӗр 
Ваҫилчӑ примерлӑ бод^шевик. Ӑна хӑшӗсем курай- 
«асӑр тӗрлӗрен суйа халапсем сараҫҫӗ. Вӑл хӑйне 
шеллемесӗр ӗҫлет. Анчах... ун пысӑк ҫитменлӗхӗсем 
вур: вӑл ытла нумай ӗҫленипе час-часах пуҫ ырат- 
Нйпе аптӑрат.“

— Ӗҫленипе мар, ӳссӗрпе,—тесен пӗрн.
_— Ун чух вара куҫа чарса питӗ хытӑ пӑхмала, штӑп 

вӑл хӑратӑр. Петук арӑмне, Ҫимен Петровича, та- 
та ыт. ҫавӑн пеккисене вӗсем калама пултараҫҫӗ, 
ҫавӑнпа пуху кун вӑрмана йамала вӗсене. Ан тив, 
вӑрман тасатчӑр.

— Тӗрӗс! Вӑт план! Пуҫ мар пу.^ь вӑл, госплан 
пуД), ытла-ӑслӑ плансем тӑваЕ

Пулчӗ те кусен: пытанчӑклӑх, ултав, самокри-' 
тикӑна пӳлесси, т.ыт. М акарпа Уҫӑп Йӑванӗ кунӗн 
ҫӗрӗн репетици тунӑ. Апат ҫинӗ чух та, шыва кӗ- 
нӗ чух та: Епӗр чӑн-чӑн бод>шевикла кӗреш се.. 
пире кураймаҫҫӗ, епӗр... Апат ҫинӗ чух час-часах 
сӗтел хушшинчен сиксе тӑрса: „Йулташсем, епӗр 
ӗҫсе ҫӳренӗ тени суйа, колхоз ӑйӑрӗпе те чупман, 
Пӗтук арӑмне те улталаман... тенӗ. Ҫапла аташнӑ 

, вӗсем. Пӗрре ҫапла репетици туса пынӑ ҫӗрте Ма- 
кар шыв арманӗ пӗвине сикнӗ, Уҫӑп Йӑванӗ шал- 
ча карта ҫине пырса ҫапӑнса сӑмса тӑррине ку- 
шак чавнӑ пек чӗркелесе пӗтернӗ.

Комиҫҫи пуху уҫрӗ. Ш култа лӑкаххалӑх, Хӑшӗ- 
сем ачисене те йӑтса пынӑ ,Кам шуйтанӗ пухнӑ 
ку халӑха кун чухлӗ. Мӗн кунта. Акатуй ҫук вӗт1‘ — 
шутларӗ М акар, тарӑкнипе ун кӗпи те, йӗм кӑшӑ- 
лӗ те, уринчи атти те тӑвӑр пек, кӑшӑлланӑ пек 
туйӑнчӗ. Темшӗц йанахсем хытарса лартнӑ пек хус- 
калми пулчӗҫ, пуҫ тӳпине хӗртнӗ ҫатмапа пуснӑ 
пек пӗҫертсе кайрӗ,

— Есӗ, Макар, хӑвӑн пӑруна мӗншӗн пусрӑн?
— Е-е... нӳхрепе кайса урине хуҫнӑ, пускилсем 

те пӗлеҫҫӗ.
— Нӳхрепе мӗнпе тӗксе кӗртсе йатӑн?
— Ма мӗнпе? Арӑмпа хыҫалтан алӑпа тӗкрӗмӗр 

те... Ҫук...
— Халӑх темле вӑйлӑ мотор сасартӑк ӗҫлеме 

тапратнӑ пек ахӑрса кулса йачӗ.
— Ӗҫкунӗсене мӗншӗн тӗрӗс ҫырман? Мӗншӗн 

куммуна пӗр ӗҫ кунӗ вырӑнне II тунӑ...
— Астумасӑр пӗр патак ытлашши лартиӑ та..
— Мӗншӗн бригадӑ ҫум йапӑх ҫумланӑ?
Уҫӑн Йӑванне те ҫавах ыйтусемпе сапса пӗтер- 

чӗҫ. Пӑшал пуД)Д)И те ыйтусем пек ыраттармасчӗ 
пулӗ Йӑвана. Хытӑ ыраттарчӗҫ... ^ н ӑн  сӑмса шӑ- 
тӑкӗ те, пыр шӑтӑкӗ те ҫӗрӗк ҫӑпатасемпе ҫапса 
савӑлласа лартнӑ пек шӑрланса питӗрӗнсе ларчӗ. 
Пӗтӗм, ӳт-тир хушшиае пӑр чышса тултарнӑ пек- 
снвӗнсе кайрӗ, кайран, хыҫҫӑнах 'вӗри  мунчара 
икӗ ерие^ тытнӑ пек шулгра тар тапса тухрӗ.

Уҫӑп Йӑванӗн те М акара мухтас кӑмӑл пӗтрӗ. 
Вӑл та ҫитменлӗхсенӗ, ултавсене пытарма тӑрӑш- 
малине пӗтӗмпех манса кайрӗ. Пӗр пӑру ҫинчен 
ҫеҫ калама аса илчӗ: пӑру пуснишӗн калаҫмали 
ҫук, ман хамӑи та вӑрмантасулахай хӑлхине ырат- 
тарнӑ та виличчен пусмала пулчӗ.

Петук арӑмне улталани, ӗҫни, тата ыт. манса 
йулчӗҫ.



Сӑнаса пӑхаҫҫӗ ҫеҫ■II
Ҫӗрпӳ йар^ӑкивчи жу-гӑкла выд^авра кол- 

хозниксем телей шыраеа укҫа нумай йанӑ.

Халӑх татах та кулса йачӗ. Нумай тухса кала- 
рӗҫ, пур йенчен те. Кусем иккӗшӗ те партине 
улталаса пурӑнни курӑнчӗ.

Ш ухӑша карӗ Карук мучи те. ,Еиӗ колхозник, 
ватлӑхра та пулин ырӑ пурнӑҫ тӑватӑп. Халӗ ма- 
на пӑх-ха: ӗне, сурӑхсем, сыснасем пур, пӳрт ларт- 
рӑм. Кам тивлечӗ. Партин, парти йергсе пынипе. 
Партирен, конешнӑ, Макар, Уҫӑп Йӑванӗ ^ е к к и - 
сенчен тасатмала, вӗсем пире чарса пыраҫҫӗ... А 
епӗ хатӗрленсен мӗншӗн партире тӑма пулгарай- 
мастӑп, ударник, 4 хутчен преми илнӗ!“

— Парӑр мана сӑмах! К оцетнӑ Макар пеккисе- 
не кӑлармала._ Вӑл коммунис^и? Пирӗн парти социа- 
лисӑм тӑвасшӑн, вӗсем чараҫҫӗ. Ман парти хӑйӗн 
ҫемйинче ун пеккисене...

Ирӑчкӑ

—  Мбн выдьгса нлтӗн?

 ̂ —  Ан та калах,..

—  Ма.

—  Йытӑ ҫинӗ ман твлвйе.
—  Санӑнна ҫеҫ мар, мвннв тв йытӑ ҫисв кайнӑ 

ачам...— ҫапла калаҫрӗҫ укҫисвне вы/ьаса йанӑ хыҫ- 
ҫӗн.

Шура ҫӳҫлӗ, шурӑ куҫлӑ пионеркӑ Ирӑчкӑ Ону* 
рйӗвӑ пӗр уйӑха йахӑн ӗнгӗ пурӑнат хӑнара Тр 
петовсем патӗнче.

Ӑна хӑна йачӗпе лайӑх тӑрантараҫҫӗ, лайӑх п 
хаҫҫӗ, каҫ пулсан кил хуҫи, Трепетов слесӑр та 
ҫантанпа тытман гитарине алла илсе „Бары^! 
тӑнкӑртаттарат. Йрӑчкӑ ҫинҫе сассипе ун хыҫҫ: 
йурлаЕ Трепетов арӑмӗ вӗсем ҫпне пӑхса савӑю 
тӑрат. Кӑмӑллӑ картин.

Пӗре слесӑр савӑтран таврӑнсан ик алли! 
сӗркелесе, савӑнӑҫлӑнах кӑшкӑрса ҫапла кала 
шӑнччӗ:

— Ирӑчкӑ, арӑм ӑпат ҫиме!
Сасартӑк чӑланта икӗ палланӑ сасӑ калаҫса тӑ > 

илтӗнет. Пӗри тархаслат—унӑн арӑмӗ, тепри 
Ирӑчкӑ йӗрет.

Йӗре-йӗрех ответ парат Ирӑчкӑ:
Йарэр мана киле, Мар Палкӑ, урӑх пурӑн1 

камӑлӑм ҫук! Киле кайас килекен пулса кар 
Й арӑр мана, М ар Палнӑ! Хамӑрӑн отрйадра ӗҫл( 
меле манӑн, отрйадран татах уйрӑлса пурнассӑ 
килмест.

Арӑмӗ Ирӑчкӑна чунтан тархаслат:
—Ну, Ирӑчкӑ, пепкеҫӗм!.. Хӑт тепӗр ик ерне т 

пулин пурӑн-ха ӗнтӗ. Ман шуйтанӗ сан умӑнт 
пӗтӗмпех урӑхла, лайӑх ҫын пулса карӗ вӗт. Т( 
мӗскер „мат-мат* тенисене калама пӗтӗмпех п! 
рахрӗ. Чӗлӗмне те сахалтарах туртакан пулч! 
Ерех ӗҫессине те максах карӗ... Ик ерне, ик ерн 
май килмесен пӗр ерне те пулин, пурӑн-ха ӗнт 
пирӗн хушӑмӑрта. Ирӑчкӑ, тетӗп, пионерӑчкӑ, пеп 
кеҫӗм! Ес килнӗренпе пурнӑҫ пӗтӗмпех улшӑнчӗ, 
Ирӑчкӑ!.. савнӑ хӗрӗм... пионерӑчкӑ!..

Иккӗшӗ те пӗрлех йӗрнӗ.
Трепетов илтмӗш пулса тула тухса кайнӑ.

Еҫленӗ чух
1-ш хӗрарӑм: Мӗншӗн есӗ ачуна йаҫлине памастӑн
2-ш хӗрарӑм; Ай, унта памастӑп. Тыр вырнӑ чу: 

ывӑнсан ача ӗмӗртме тӗсе ача патне кайса канм: 
пултаратӑп халӗ. Ачана йаҫлине парсан вара хытг 
ӗҫлемеле пула’?.

Ст. Ствп

— Ман мар, пирӗн парти те,—кӑшкӑрчӗ хыҫал- 
тан пӗри.

— Манӑн вӑл. Епӗ ӑна чӗререи йурататӑп, вӑл 
ман, епӗ те партин пулас тетӗп. Ҫавӑнпа сочувст- 
вуйушчине кӗретӗп. Петук, Ваҫлей, рекомендаци 
парӑр.

Шкулта халӑх хавассӑн харӑс алӑ ҫупса йачӗ.

Ҫапла пӗтрӗ М акарпа Йӑван репетицийӗ. Вӗсем 
пирӗн ҫинчен суйрӗҫ, епӗр хытӑ кӗрешнӗ,—тесе 
тухса карӗҫ. Темшӗн ҫула тӑрӑшӗпех пӗр-пӗринпе 
хытӑ тавлашса пычӗҫ.

Ник. Чурпай.
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Никам та ҫук
ТЙетӗрн* райоаӗ Йӗкӗт колхозӗ ҫухӗнчи партгруппӑ хӗрарӑмсвм хушшинче пачах ӗ'ҫлем«н

• /  Ш Ш / Ш .

Хӗрарӑм: Ма,  а1!а, пирӗн хушӑра ӗҫлемв. Пымасассӗн акӑ ҫавапа.
Парторг: Ой, ҫук, пулмас!!.:. Ан та туртӑр...чХӗр8рӑм активисткӑ кирлӗ. Епӗ хӗрарӑм мар.
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Т ӗ л ӗ н и ӗ
Долгопо^^ьанӑ ри савӑтра прогулСем ӳссе пыраҫ.\

—  Тӗлэнмеле! Икӗ сехет ытла ӑитӗ шухӑшласа тӑратӑп, прогулсем мӗнтен ӳсов пынине темӗн чухлӗ 
шухӑшласан та, шухӑшласа кӑлараймастӑп.

—Пирӗн ӑмӑрту пӗр вы рӑнте тӑмаст-ха,—тенӗ 
Кнопкин цехри пронзвод. комиҫҫинче.—Пӗр уйӑх 
хушшинчех епӗр виҫӗ цеха хамӑрпа ӑмӑрту тума 
чӗнтӗмӗр: ремонт цехне—прогулсене чакарас тӗлӗш - 
пе, штамповчнӑйне—простойсене пӗтерес гӗ-
лӗшпр, шыв пӑрки цехпе—ӗҫе вӑхӑтра ҫӳрес тӗлӗш- 
пе. Еҫтухӑҫне 15 проц. хӑпартрӑмӑр, тавар кӑла- 
рассине ӳстертӗмӗр, тата виҫуйӑх хушшинче ӑмӑр- 
ту тӗлӗшпе 18 зеҫедаии туса иртертӗмӗр. Пӗтӗ- 
мӗшпе илсен, пирӗн ӗҫӗмӗрсем пит аван пыраҫҫӗ.

—Браксене чакарас тӗлӗшпе ӗҫсем мӗнле пыраҫ- 
ҫӗ?—ыйтнӑ тӗрӗслеме пынӑ ҫын Кнвпкинран.

10

Ҫукран пулнӑ хуйхӑ.
Кнопкин шухӑша кайса ӗнсинехыҫа-хыҫа нлнӗ те 

каланӑ:
—Брӑксене чакарас тӗлӗшпе' ӗҫсем начартарах 

пыраҫҫӗ, темеле-ха. Анчах ун та .. .  айӑпӗ пирӗнте 
мар. Ернекунчен пирӗн брак пӗр процент та пул-| 

'ман, йулашки кунсенче брак ӳснӗ ҫемӗн ӳссе пычӗ.!
—Ма апла? Чӗрӗ таварӗ начарри лекнӗ-им вара?
—Унпа мар. Браклама хушнӑ ҫынсем хайсемхуш- 

шинче ӑмӑртса ӗҫлеме тытӑнчӗ^ҫ. Браклас ӗҫ ҫине 
тивӗҫлипех пӑхма тытӑнчӗҫ, мурсем!— терӗ кӑмӑлсӑр 
пулнине палӑртса.



Асӗ катӑк.
Канаш районӗнчи Тӑвай йатлӑ йалӑн Та^мбӑкасси 

ҫӗлен пек авкаланса йал вӗҫне тухса ҫухалат.
—Ӑҫта кайат-шику?—шухӑшлаҫҫӗ ҫынсем ур^ампа 

кӗпер урлӑ каҫса пыракаи Катӑк Й акура чӳречерен 
пӑхса. Вӑл урисене кӗвенте пек саркаласа Ерхип 
Накурӗ тӗлне ҫитрӗ. Йакур Ерхипчӑ чӳречи уҫӑлчӗ.

—Давай виҫӗлитӑрлӑх укҫа, укҫа-тенкӗ тӳлевӗн- 
чҫн каҫаратӑп,—тет хайхи Йакур.

Ерхип Йакурӗ малтан памасӑр тӑчӗ. Анчах^ерех' 
шӗн ҫунса тӑракан Катӑк тутисене курса Иакур 
Ерхипчӑ ыйтнине пачӗ.

—Катӑк Йакурне 18-тенкӗ укҫа тыттарчӗ.
Кулчӗ Катӑк тути. Чӗтресе илчӗ ерех кӳпме 

вӗреннӗ хырӑмӗ. Куҫ-пуҫӗ вутланчӗ. Унӑн урисем 
Ерхип Йакурӗ пӳрчӗ патӗнчен хӑпса утрӗҫ. „Центро 
спирт“ прикашчикӗ Барты ш ев патне.

Тӑвайсем Катӑк Йакурӗ кулак урапи ҫинче лар- 
са пырса, ун йурине йурланине хӑшӗсем пӗлеҫҫӗ.

—Сурӑх тнрӗвитӗнсе йалсовет счетоводне лекрӗ 
вӗт, мур,—теҫҫӗ ун ҫинчен сӑмах пуҫласан.

Ӗлӗкрех вӗсем Ахваниҫ Йакур кулак тавраш ӗ- 
семпе вӑрӑ ӗҫне те тытӑннӑ.

Ахваниҫ Йакурӗ, Пракки Петри кулаксем Т ӑвайсем- 
шӗн тискерех пулнӑҫав. КатӑкЙ акурӗвӗсенйы ттн 
пулса тӑнӑ. Кайарахпа вӑл та вӑрӑпах пуйрӗ.

Пракки Петри кулака раскулачит тунӑ вӑхӑтра 
Катӑк Йакурӗ мӗнле пулӑшнине Катӑк тӗпсака- 
йӗнче ларакан  пушӑ ерех кӗленчисемпе, вӑрттӑн 
ҫӗре пы тарса хунӑ кӗмӗл укҫасем аван пӗлеҫҫӗ.

—Савӑннӑ вӗт, мурсем, чухӑнсем ҫинче,—теҫҫӗ 
ӗлӗк тарҫӑра, асапра пурӑннӑ.-халӗ колхозри Адам 
Михали пек колхозниксем.

Акӑ вӑл урамра Пракки Петри кулака тӗл пулат. 
Ку ӗҫ кӑҫалхи ийун> уйӑхӗнче пулнӑ.

—Епӗ сана пулӑшӑп, кала мӗн хуш атӑн ,~тет 
счетовод Кагӑк Йакурӗ. Лешӗ, Пракки Петри ӗлӗк 
тарҫисене приказ парса ӗҫлеттерме вӗреннӗскер, 
Катӑка:

—Колхоза ан кӗр,—тесе хушу параЕ_
Итлет ӑна счетовод. М анамӗн, тет вӑл. Ылтгӑн- 

кемӗл ытларах паччӗр,—шутлат ун пуҫе.
Иккӗш те ӗҫке пуҫӑнчӗҫ. Хӗрелчӗҫ пичӗсем. 

Пушанчӗҫ ерех кӗленчисем. Ташларӗҫ „чаплӑран 
та чаплӑ“ Йакурпа Петӗр урисем.

Унтан урама тухрӗҫ. Катӑк Йакурне Петӗр кулак, 
каччӑ хӗре питӗ йуратса ыталанӑ пек, ытамланӑ 
хӑйсен урисем утӑҫҫӗ. Инвалитланӑ вӗсене ҫпирт.

Пынӑ май тата та нумай калаҫаччӗҫ пулӗ вӗсем, 
анчах вӗсене пӗр студент хирӗҫ пулчӗ. Ӑна курсан 
хайхисем студентпа йатлаҫу пуҫларӗҫ. Лешӗ вӗсен- 
чен пӑрӑнман пулсан кулакпа „служӑшчи” ал чӑ- 
мӑрӗсем,студент ӗнси ҫинче ташлаччӗҫ те пулӗ. Лад- 
нӑ пӑрӑнчӗ.

Пирӗн те „пӑрӑнае“ пулӗ, вӗсем ҫинчен калаҫма 
чарӑнас пулат, ахалӗн вӗсен чӑмӑрӗсем пирӗн ӗнсе 
ҫинче те ташлама ты тӑнӗҫ...

П. Татмйш.

Уйӑха курсан..
Хӑшпӗр профсойуз членӗсем члсн 
укҫисенн нӑхӑтра тӳлесе пы\]аҫҫӗ.

Арӑмӗ: Ай-ай, ку уйӑх питӗ тс илемлӗҫке.

Упӑшки: Ӑҫта? Мӑн илӗмӗ унта. Пӑхма та хӑру- 

шӑ вӗт.

Арӑмв: Мӗншӗн?

Упӑшки: Пйлӗк уиӑх ӗнтӗ профгойуз члвн у^ҫинв 
тӳламвн. Вӑт мӗншӗн хӗрушӑ.

Ман харпӑрлӑх.
Канаш р. „Ҫӗнӗ ҫул“ колхоз предҫе- 
датӗлӗ Исайӗв колхозӑн ҫтена хаҫаг 
заметкине никамран ыйтмасӑр шкаиа 
чнксс хурат.

• V

Куракан:—Ма хаҫат заметкине ҫӗтсе шкапа чи- 

кетӗн?
Исайӗв:— Хамӑн йапалана ма чикме пултарай- 

мастӑп?
Куракан:—Ӑҫтан „хӑвӑн“ пулма пултарат-ши-ха 

вӑл? Ху ҫырман вӗт ӑна.
Исайӗв;— Хам ҫырман та, хам  ҫинчен ҫырнӑ уыта.
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ИВ А Н К И Р И Л Ч Д  Т УЙИ
Епӗ туйалӑ ҫ.ынсеае сахал мар куркаланӑ. Вӗ- 

сем, туйалӑ ҫыясем—чаплӑ ҫынеем пуласҫӗ. Акӑ 
илер Архимедах. Вӑл йаланах хӑйӗа пысӑк ту- 
йипе хӑйӑр ҫинче темӗнле ункӑсем чӗркелесе лӑ- 
раЕ Ҫавӑнпа та унӑн туйи те историне кӗрсе 
йулнӑ.

Пушкинӑн туйите чапсӑрах мар, вӑт (туйа!) йа- 
лан Пушкип алинче вы.-ьӑса, ҫаврӑнкаласа пырат. 
Утат вара Александр Сергейч_екран ҫинче, хӑйӗн 
тавра поет тӗнчи шавласа тӑрат, Йе апла пул- 
сан поет туйи те чапсӑрах мар, унӑн та историн- 
че пӗр кӗтес пур. ■

Анчах^-епӗ ҫырма пуҫланӑ Иван Кирилчӑ туйи 
ҫинчен чьггайӗшӗ пӗлеймеҫҫӗ пулмала, Пе тата 
тепӗрисем Иван Кирилчӑна та палласах кайаймаҫҫӗ 
пулӗ? Паллаймастӑр пулсан паллаштарӑп еппип:— 
Иваи Кирилчӑ, йе хушамачӗпе чапласа каласан •— 
Йанейӗв воблӑ пек тидшем, ҫинҫешке, хура ҫын.. 
Вӑлистори урапи ҫинчен сиксе анса йулнӑскер м_ар, 
вӑл хад)хи ҫын, совет рабэтникӗ—Хӗрлӗ Чутай 
РОНО пуҫлӑхӗ, тесе хутсем ҫине шӑши хӳри пек 
вӗтӗн-вӗтӗн кукӑртса алӑ пусса лараканскер.

Ман шутӑмпа Панейӗв хут ӗҫне чылайах чухласа 
вӗреннӗ ҫын курӑнат. Ахалрен мар, вӑл грексен 
авалхи филосӑфӗ Гераклит каланине вуласа ӑнлан- 
нӑ та, пурте шӑват, пурте улшӑнат,!—тесе вӑрӑ- 
мӑн сывласа йавӑ. Вара ҫак формулӑн тӗрӗслӗхне 
практикӑра сӑнаса пӑхма шут тытнӑ вӑл. Ну, сӑ- 
наыа кӗрсе ларнӑ вӑл сӗтел хушшине. Унта пуҫла- 
нӑ черке хыҫҫӑн черке пыр тӗпнеяе йӑвантарма.-

— Та—а,—тесе савӑнса кайнӑ Йанейӗв,—чӑнах- 
та пурте шӑвцтҫке: ха, йепле вӑл ҫутти пыр тӗпне- 
ле шуса анат ха, тата леш икерчисем, ҫӑмӑртисем, 
чӑкӑчӗсем... Ех, кунта мӗн пурте диалектикӑ, ме- 
тафизикӑ шӑрщи ҫук!

Унтан ӳсӗр куҫӗсемпе пушанма пуҫланӑ кӗлен- 
чесем ҫине пӑхат те:—да, чӑнах та пурте улшӑ- 
нат,—тесе вӑрӑмӑн сывласа йарат.—Паҫӑр ку кӗ- 
ленче капла марччӗ, халӗав улшӑннӑ(пушаннӑ!),— 
тӗлӗает Йанейӗв. Чылайччен тӗлӗнсе лара'г вӑл. 
Вырӑнчен те хускалмӑст. Унтан пӗтӗм вӑйне пу- 
хат теГ—ай, да Гераклит, ай, да философ!—тесе 
ҫухӑрса йарат. Кашлинке.

Каҫалана сулӑннӑ май хӗрлӗ пиглӗ хӗаел’ йӑмра 
турачӗсе .\1 тӗлне пулса .хӗвел кулат!“ тенинчеи 
ахӑлтатса к у ^ т . Колхозниксем уйран тырӑ вырса 
тавӑрӑнаканскерсем Йанейӗвран ирте-ирте кайаҫҫӗ, 
Хӗве.а те каитӑр ӑшӗнчи ӗмӗлке пек ч/хенсе ута- 
кан Йанейӗвран иртсе ту хыҫнеле васка!

Йанейӗв ҫаплахугат урам тӑрӑх. Вӑл пӗччен ут-' 
маст, унӑн йулташӗ—туйа пур. Вӑл пӗччен чӳхен-| 
мест, унпа пӗрле туйа та сулкаланса кайат.

Урам хушшипе-Йанейӗва хирӗҫШ КМ  преподава[ 
тӗлӗсем иккӗн анаҫҫӗ.

—Стой!—тег Йанайӗв, ӑҫта в5ҫтермеле!Калӑҫу хыҫ« 
ҫӑн, калаҫу кӗрет. Йанейӗв калаҫнӑ май хӑйӗа 
туйине Суворӑв командӑ панӑ пек сулса тӑрат| 
хай мод пуҫлӑх!

— Ӑк—ӑк1—хӑсма хӑтланат Йанейӗв, пӗр пре-' 
подаватӗл йенеле сулӑнса:—есӗ как обществовед,ка- 
ла: ма сирӗн.шкулти рабатниксем политӗк йенчей 
ҫирӗп мар? Ӑ к—ӑк!..

-~\Еӑхта«ха!—тет лешӗ Йанейӗва,— манӑн ыйгу 
пур. . ■ !

— Мӗн ыйтӑвӗ? Епӗ зав РОНО, есӗ манран кӗ-, 
ҫӗн, епӗ пуҫлӑх, епӗ—авторитет! Мана есӗ ыйту > 
пама пултараймастӑн! Ӑ к—ӑк,—тукалат Йанейӗв. I 
Уятан тирӗнсе кайса:—аш... епӗ сан пек к... мар, 
  мат,—тет туйине сулласа. . !

— Ай, тур, тур, пӗтерет вӗг ку!—тетӗп ейӗ шик - 1  
, ленсе,— таҫта кайса кӗрес? Анчах ӗҫ кунпах пӗт !

й(ерӗ, ӗҫ Ианейӗв туйине ҫӗкленӗ май каллех малала ! 
п ^рӗ . Ҫӗкяерӗ конешнӑ Йанейӗв туйине. ;

Унтан:—ку туйа, тет преподзватӗлсене,—ку^ту- ; 
йа—дисциплинӑ, ку туйа—Ипан Йакӑлчӑ туйи! 
Сире ҫак туйа кирлӗ!?

Йанейӗва епӗ урӑх итлемерӗм. Хамӑн ӑшӑмра;— 
ку ҫын философи тӗтӗмне. те шӑршласа пӑхнӑ ку- 
рӑнат, литературӑ чӗчекне те куркаланӑ пулас,— 
терӗм те айакала утрӑм.

Тырпул пуҫтарас кампани хӗрсе пырат. Йанейӗв 
та тырпул пуҫтарас кампанипе Мӑн-Хӑмаркана 
командировка йанӑскерӗн ӗҫӗ хӗрсе пырат. Йу- 
махри пек!

Йанейӗв шучӗпе Иван Йакӑлч туйи кирлӗ (хад>хи 
вӑхӑтра!) Анчах унӑн (Иван Й кӑлч!) туйи— миҫҫи- 
онер туйи, шӑлӑм Йанейӗв! Ӑнаесӗ хӑз та пӗлетӗн.

У ( ӑ  л а в к а
Ҫапла калаҫҫӗ;
— Пирӗн лавка йаланах хупӑ тӑраЕ Виҫӗ ки- 

лона тайакая замокӗ ҫакӑнса тӑнине те лавкана 
пыракансем айакранах кураҫҫӗ те:

— Е ..питӗрӗнчӗкиҫ. Пайан-та выходнойши вара— 
тесе кайала ҫаврӑнса утаҫҫӗ потребитӗлсем.

Канаш районӗнчи Матшури йалпо пачах урӑхла 
ӗҫлет. Йалпо мар йулгашсем, йалпо предҫедателӗ 
Афанаҫйӗв йапӑх ӗҫлет.

Матшу йалповӗ йаланах уҫӑ тӑраЕ Хупӑ мар 
вӑл, уҫӑ терӗмӗр епӗр сире.

— Табак пури? • '
— Ҫук!

— Сахӑр пури?
— Ҫук!

Канфетка пурп?
“  Ҫу^* „ - -Ма^тшу йалповӗ уҫа.
— Уҫа,—тетӗн, уҫҫи уҫӑ тл, уеси ҫуккӑ.
— Афанаҫйӗв райпотребсойузран панӑ тавар- 

сене те кайса илме ӳркенсе пурӑннипе йалпокол- 
хозниксене вад>Л)И тавар илсе килмесӗр тӑрса, Ма’г- 
шу ҫыннисене «ҫук“ текен таварпа тӑр антарнӑ.

Хӑҫан Афанаҫйӗв Матшу,йалповӗнчентасалӗ-ш.ч?
Афанаҫйӗв та  ҫук пулӗ, тетпӗр епӗр.

В. Т.
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Пуҫлӑх намит вӑййи вьцьат
Ку 1934-мӗш ҫулӑн ийунӗн 21-мӗш кунхнне каҫ- 

хине 10 сехет тӗлӗнче Тури Сурӑмра (Канаш р.) 
пӗр р п а л а  пулса щртнӗ. Ҫак вара „кӗпер праҫни- 
кӗ“ пулнӑ иккен. Иалти халӑхш ӑн паллӑ пулнӑ ку 
праҫпик.

Виҫӗ ҫ р  аманчӑк выртнӑ кӗпере аран-араа 
йусаттарнӑ хыҫҫӑн, йалсовет пуҫлӑхӗ; Ох, питӗ 
пысӑк ҫитӗнӳ турӑмӑр, — тесе савӑняӑ. Варӑ ун 
йачӗпе „кӗпер праҫнпкӗ" туса и р тӗр н ӗ .'

Вӗсем, конешнӑ,_ ҫуттине те, пыр 'шӑтӑкне вӗ- 
пӗлте гтерекен сарӑ тӗслӗ сӑрине те хатӗрленӗ те 
йегорӑв патне хунӑ.

Ох, вара хута кайнӑ ӗҫ!
Хайсен пичӗсем пулса йе пиҫсе ҫитнӗ пянудми 

пек хӗрелсе ҫуталса ларнӑ. Совет тапакӗ пӗттӗр- 
'есех мӑкӑрлантарнӑ чикаркине. Ҫуттиле, конешнӑ, 
:ырӑм тулачченех тултарнӑ, Ҫӑзарӗсем виҫҫӗшии 
еда.ъанкӑ куг1ӑс чӗлхи пек уҫӑлса хупӑнчӑ. 
Куҫӗсем урлӑ-пирлӗ куракан пулнӑ (тен турра йе 

ауйтана та курнӑ пирки) пуҫӗсем ӑрасиала шу- 
шшлама пуҫланӑ. Сӑмахсем те такӑма вӑрҫа пуҫ- 
панӑ.

Ансӑртрая ҫакӑнта колхоз предҫедатӗле текен 
темӗй кӗмеле пулнӑ.
— Чорг, тухса кай!—тенӗ кӑна йалсовет пред- 

едатӗлӗ.
„Кӗпер праҫникӗн* хӑнисем (кӗпер тӑвакансем) 

'ӗлӗнсе ҫеҫ тӑнӑ.
.Кӗпер праҫникӗпче" пуҫлӑххырӑмӗ „млна закус- 

ш пар!— тесе ыйта луҫланӑ. Ҫавӑнпа-^ҫӑвартан сӑ- 
)апа ерех ш ӑршилӗ какриш тухнӑ. Унпа пӗрле 
1ӗгренсе сӑмах тухнӑ. Самай ҫамарта хатӗрлевӗн 

; полномочӑннӑйне йалтине, пухаканниие вӑрҫса 
/хнӑ.

— Ес, Гаврилӑв, ҫӑмарташ ӑа илсе килекен 
'лла ыӗкшӗн ман ваД)Л)И хӑвармастӑн. Сбйаза- 
ӗлнӑ 10 килограц  ман ваД)Д^и хӑвармала. Еп-еп. 
•п^кам? Д авай ҫакӑнта пулӑ, нечего мана закускӑ 
ырӑнне суханпала улталама.
Тӑрӑс! чышнӑ сӗтеле чукмар пек чышьипе. Сӗ- 
!л ҫинчи витресем, стакансем чӑнкӑрт! чӗтренсе 
икӗ хӑранипе. Гаврилӑв та карт! сиксе ларнӑ 
^пӗр ҫӗреле.
! Пулӑ ыйтнӑ вӗҫӗмсӗр пуҫлӑх ҫӑварӗ. Харкашӳ 
11улнӑ вара.

Пӗр кӗперне йусаттарнӑ, анчах йалсоветӑн тата 
|иҫӗ кӗпер йусаттармала. Вӑл кӗперсем вад^Д)И 
атӗрленӗ йӑвӑҫсене те шӑхӑртнӑ тахӑшсем.
; Шырӑн та тупаймӑн, тенӗ пек йалсовет пуҫлӑхӗ 
анце.>Т)арине ерниае пымаст. Аҫта-ши вӑл? Иикам 
а пӗлмест, конешнӑ, ^
Йалсоветра коллективизаци начар пырат. Ҫа- 

ӑнпа районтан йалсовета ҫынсем пыраҫҫӗ. Никак 
упаймӑҫҫӗ пуҫлӑха. Ара, вӑл шы^ӑн та тупаймӑн 
улнӑҫке.,
Ҫапла пулин те 28-мӗш ийунӗн каҫхине тупнах 

иа. Ун чухне'вӑл туйра камит вӑййы вылаӑ'.

Туй, туй, туй тесе,
Туй, туй, туй тесе,

Вуник йӑтта вӗлерсе те 
Пӗр парапан турӑмӑр, 
Ахай-айар-аа... - 

Сӑсси килоыетр ҫурӑна йанраса кайнӑ „унӑн. 
Хӑн хӑвӑл йупа пек танклаттарса утат. „Ансӑр- 
тран“ ӳксе те пӑхат.
, Камит вӑййи курма укҫала кӗреҫҫӗ. Ку пуҫлӑх 
та камит пулнӑ, анчах укҫа парса куракан ҫук. 
Вӑя камит пулса укҫа тупсан зайом укҫине.йӑлт 
тагатпӑр, тенӗ пулмала. Анчах апла май килмен. 
Зайом укҫисем халӗ те йапӑх пухӑнса пыраҫҫӗ 
вӑл йалта. Еҫсем йапӑх, пит те йапӑх унта.

Ҫт. Ҫтепанӑвпа Гвни-ГвП|.

В е т п у н к т р ӑ

—  Сыватса парха ман лашана. Хбрсах кӗлт 
турттарнала. Вӑл чире йврчб... 

-т- Мбн пирки-ши вӑч чире йернб?
—  Пблместӗп, Виҫбмкун кӑштах ҫурӑм^нчен урапа 

туртипе ҫаяса илтбм те, ҫавӑн хыҫҫӑн чирв йерчб. 
Ӗҫлейми пулчӗ. Тахӑшин хайар куҫҫб пырса ӳкрб 
пулмала. •

Тутанса пӑхман йапала

—  Санӑн аЧ)Ч)УН свчӗ тутлӑчӗ-и?
—  Пблмеетбп. Епб тутаноа та пӑхман. Ун ҫинчен 

пирбн сӑт ҫу ферми заведуйушчинчан ыйтас пула1.
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Хамӑр хушӑри еҫ
Кӗҫӗн Йелчӗк районӗнчи „Октабӗр“ колхозри кла- 

довшчик Лапанчнкӑв Виктӑр тата тырпула йышӑнак- 
кан комиҫҫн членӗсем 1933 ҫулхи тырпулран 1000 пӑта 
йахӑн пытарса хӑварнӑ.
Ҫак пытарса хӑварнӑ тырра Лапанчикӑв ушкӑнӗсем 

хӑйсене мӗнле кирлӗ ҫавӑн нек усӑ курнӑ. Ревизи 
комнҫҫи халӗ 700 пӑт шыраса тунӑ.

Деяндов художник Укерчӗкв

ЛАПАНЧИКАВ: Каларэм епӗ сире. Хамӑр хушӑри 
ӗҫв нихама та лӗлтдрме йурамаст тесе. А, ес§р 
ҫӑезра хупмарӑр, салма пех чӗлхӗрсене чармарЗр. 
Зат халӗ, лек ӗнтӗ танатана,--терӗ тв Лапзачикӑв 
хырӑмнв гытса йӑеӑрӑн сывларӗ.

Тепре 
пухӑначчен

Шупашкар районӗнчн Тӑрӑитз т  
нер отрйачӗ нимӗн те ӗҫлемест. Ҫ 
талӑк хутш ияче отрйад сапӑлан! 
кайат ге, кайран каллех ҫӗнӗрен > 
ганнзацилеме тивет.

Вожатый: Халӗ ӗнтӗ, ачасем, пионер отрйад 
организацилерӗмӗр. Отрйад пухнӑ йатпатунӑ чг 
лӑ заседанийӗ хупнӑ тесе шутлатӑп. Ҫигес ҫу/ 
чен сывӑ пулӑр!

Ӑҫти пиҫмонрсцӑ ку?

Ачаоем: Килӗр-ха,* пиҫмоносцӑ, кунта. „Хат 
пул“-па, „Капкӑи- ҫырӑнса илесшӗн епӗр. Пг 
журналсемсӗр ӗҫлеме йӑвӑр пулат.

Пкҫмоносцӑ. Маиа журналсемпе йӑвӑр пул 
пурте ҫырӑнсан сӳмкӑ пӗр пӑт туртакан та пӳ: 
кайӗ.

),Кирек хӑҫан та хатӗр*‘ текенскер.

Икӗ пионер кил .-е вы.-ьаса лараҫҫӗ. Пӗрремӗ 
сасартӑк выд^ама пӑрахсах шухӑша кайат. Мзл; 
вӗсем хушшинче ак ҫакӑн нышши калаҫу пул 
не илтрӗмӗр:

—-Ва^ькӑ, ма ара каллех шухӑша кайсз вы.Л) 
ми пултӑн?

—Еҫ ҫинчен тыухӑшлатӑп-ха, пиоперсем х 
епӗр ҫакӑнта ларнӑ вӑхӑтра, йал тӑрзх утиД)СЫ| 
пухса ҫӳреҫҫӗ. Сӳботпикӗ лайӑхрах ирттӗрччӗ. 1 
майрах пухчӗрччӗ, теге ш ухӑшласа лзрагӑл.

V
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Х у й х ӑ р н и п е
Кавалги Вӑрмар р. колх оз 
клубӗяче ҫӑвӗпех хгҫҫат-жу р 
нал ҫук.

Арӑмӗ:—Суккӑр! Мӗскер тӑкса ҫийетӗм. Ҫӑварна Упӑшки:—Хуйхӑрас килчӗ. Кӑҫал ҫулталӑкӗпех 
йзрас вырӑнне йанах тӑрӑх йухтаран. колхоз клубне ҫӳрерӗм. Пӗр хаҫат татки те тупса
Упӑшки:—Хуйхӑрнипе ҫӑвар тӗлне тем анса кайнӑ. вуламарӑм. Вӑхӑта сайа йанишӗи хуйхӑратӑп-ҫке. 
Арӑмӗ:—Ма хуйхӑран?.^ Кепир.

Чечеклӗ ҫуркунне.) чечеклӗ ир! 
Ҫӑвар шулли кулаш ваш кукамай. 
у^Кулма вӗрентӗмӗр ӗптӗ епир' / —  

тесе шлат хӑй кулнӑ май.

Социалисӑм тӑвакансен ҫӗнтерӳлӑ савӑнӑҫӗ йӗри- 
таврах кӗрлесе тӑнӑ вӑхӑтра чӑвашсен сатирӑпа кулӑш

=  Ж  У  Р  Н А  Л Ӗ

К А П К Я Н
кашни куЛ)Турлӑ ӗҫҫыкнин килӗнчех праошӑн.

Кӑшни пуштӑ 
уТ|рӑмӗнч8Х

X А К Е:

‘З уйӑха— 75 пус, 
6 уйӑха— 1 тенкӗ^те 50  пус, 

12 уйӑха— 3 тейкӗ.

ҫыргнса илме 
пулат.

'•♦ 7
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Ҫ ӗ н ӗ в и ҫ ӗ
Йехв1И1врп ааготпуактра кире пуканӗсем ҫитмвннипе терлв йаналасем хуреа сиуеҫҫс.

Хрвсчен; Тӑхта-ха, аи ҫыр. Похотлӑ пула'^. Ҫакачине лартоан шӑпах пулаТ пулӑ,


