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Ҫӑкдра карт 1̂чкӑпа сутае йбрквне яйрахӑҫ туиӑ хыҫҫӑн.
Ача: Мӗн шыран, асанне, есӗ?
Карчӑк: —Ҫӑкӑр черӗчӗ шыратяп, ызалӑм! Шыраса ураран ӳкрӗм, ниҫта та тупаймарам.



Фантазилӗ калав
Ку йапала ҫӗнӗ ҫул каҫ пулса иртрӗ. Ун чухне 

епӗ студентчӗ, Фонтанкӑра, електротехник студен- 
чӗсенҫӗнӗҫуртӗнчепурӑнаттӑм. Инҫтитута кӑҫал вӗ- 
ренсе пӗтерекен йулташсен пӗр ушкӑнӗ ҫӗнҫул каҫ 
ман пата пухӑнса ларчӗҫ.

1935-мӗш ҫулта, ҫулла, епӗр инҫтитута пӗтерсе 
инженер йатне илтмелескерсем, килес ҫул ҫӗнӗ- 
ҫул каҫ кам ӑҫта пуласси ҫинчен калаҫса карӑмӑр.

Ҫапла калаҫса ларнӑ хушӑра, епӗ йулташсене 
ҫакӑн пек предложени патӑм:

— Йулташсем,—терӗм,—тавай пӗр-пӗрне ҫакӑн 
пек сӑмах парӑпӑр: тепӗр ҫулталӑкран шӑп ҫурҫӗр 
тӗлӗнче кашни ралио паракан-илекен станцинче 
лармала тӑвӑпӑр. Хӑт есӗр кирек-ӑҫти хулара пу- 
лӑр, ҫӗнҫул каҫ радиостанцине пырса шӑп ҫур- 
ҫӗрте епӗ радио тӑрӑх ҫӗнҫул ҫитнӗ йатпа сире 
салам калассине кӗтсе ларӑр. Кашнинех епӗ радио 
тӑрӑх салам калӑп тата сирӗн саламсене ытти йул- 
ташсем патне радив тӑрӑх ҫитерсе парӑп,

Манӑн предложенийе пурте пӗр сасӑпах йышӑн- 
чӗҫ. Пӗр йулташ ҫеҫ, манӑн тусӑм Глебов, хӑйӗн 
кӑтра пуҫне силлесе, кулса йачӗ те, каларӗ:

— Санӑн предложени нийепле те пурнӑҫа кӗме 
пултараймас^р вӑл, терӗ аллисене ик кӗсйине чик- 
се сиксе тӑрса.

— Мӗнле пурнӑҫа кӗме пултараймаст-ха?—терӗм 
епӗ Глебова хирӗҫ.—Сан шухӑшпа, вӗренсе тухсас- 
сӑн, кашни хӑрпӑрхӑй хулисене салансассӑн, епӗр 
пӗр-пӗрне салам йама та манса кайӑпӑр, тетӗн-и.

— Каллех калатӑп—санӑн прецложени пурнӑҫа 
кӗмест, тетӗп,—тет чарӑнма пӗлмен Глебӑв.—Тав- 
лашса пари тытма та пултаратӑп. Есӗ пирӗнтеи 
нихӑшне те лап ҫурҫӗрте ҫӗн ҫул ҫитнӗ йатпа са- 
лам калаймастӑн?

Епӗ: калатӑп, тетӗп.
Пари тытрӑмӑр.
Малала килес ҫул ҫӗнҫул каҫ мӗн пулни ҫинчен 

каласа парам сире.
Ҫулла епӗр институран вӗренсе тухрӑмӑр. Каш- 

нн ивженер йатне илтсе тӗрлӗрен хуласене ӗҫле- 
ме саланчӗҫ. Епӗ ҫеҫ Ленинградра инҫтитут аҫпи- 
ранчӗ пулса йултӑм.

Вот, декабӗрӗн 31-мӗшӗнче, тепӗр ҫӗнӗ ҫул 
каҫ, 2 сехег те 50 минутра епӗ радиоаипарат 
умӗнче ларатӑп. Радиоаппаратпа пӗрлех пит тӗрӗс 
ҫӳрекен сехет те хам умрах. Ҫӗнҫул ҫитнӗ йатпа 
салам йамали Йулташсем ҫписки те умрах выртат. 
Кашнин хушамачӗ тӗлӗнчех вӑл йулташ итлекен 
радиостанци хумӗн вӑрӑмӑшне паллӑ туса хунӑ.

Ҫписок ҫине пӑхсан, ӗлкӗрме пулӗ-ши кусене 
пурне те хӑй вӑхӑтӗнче салам каламашкӑн, тесе 
шухӑшласа илтӗм. Манӑн пӗр 15 ҫын патне салам 
йамала. Радио хумӗсене улӑштарма та чылай вӑ- 
хӑт кирлӗ. Ну, мӗн пулӗ, мӗн килӗ, пурин патне 
салам ҫитереймесеи те, 15-шӗнчен нумӑйӗшне са- 
лам калама ӗлкӗретӗпех, Глебвв: нихӑшин патнв

те лап ҫурҫӗрте салам ҫитерей>!естӗн, тесб тавла* 
шаЕ Кӑтартӑп ӑна ҫитереймессине.

Шӑп 24 сехетре но.^ секундра епӗ ҫӗнҫул ҫитнӗ йат- 
па чи первӑй Мускаври йулташ патне салам йатӑм.

—У-у-у,—терӗ Мускаври йулташ, епӗ салам йа- 
нине илтсен,—есӗ хӑвӑн саламупа пӗр ҫур сехете 
йахӑн кайа йултӑн. Мускавра ҫӗнҫул ҫитни ҫур 
сехет.

Тен, унӑн сехечӗ тӗрӗс мар ҫӳрет пу.^ь... Анчах 
манӑн шухӑшласа тӑма вӑхӑт ҫук-ха. Епӗ Саратӑв- 
ри йулташа саламлатӑп халӗ.

Хирӗҫ лах-лах-лах кулса шӑхӑрса йанине илтетӗп:
— Саратӑвра ҫӗн ҫул ҫитни сехет ҫитрӗ!..
Епӗ сасртӑк пӗтӗмпех ӑнланса илтӗм. Мӗнле ух- 

мах пулнӑ-ха епӗ Глебовпа пари тытсах тавлаш- 
ма шухӑш тытса. Ленинградрипе вырӑнти вӑхӑт- 
сем хушшинчи ӑрасналӑхсене мансах кайнӑ мӗн 
епӗ пари тытнӑ вӑ^сӑтра. Паллах, ун ҫинчен епӗ 
пӗлнӗ. Пӗлнӗ пулсан та манса кайнӑ.

Манӑн ӗнтӗ ним те тумали йулмарӗ, вырӑнти 
вӑхӑтсене тӗрӗслес тӗлӗшпе те пулин ыттисем пат- 
не салам йарса пӑхасси ҫеҫ йулчӗ.

Ҫвердловск мана ҫӗнҫул ҫитнӗренпе икӗ сехет 
вӑхӑт иртрӗ, тесе пӗлтерчӗ.

Омскӑри ҫилӗлӗ йулташ;
— Кам ҫурҫӗр иртни виҫ сехетре вӑратат-ха 

мана, терӗ.
Хабаровскӑри йулташ васкавлӑн ответ пачӗ:
— Тав тӑватӑп. Ирхи чей ӗҫетӗп-ха. Ӗҫлеме 

кайма васкатӑп. Халӗ 7 сехет.
Врангӗл утравӗ ҫинче хӗл каҫакан йулташ,—са- 

иӑн салама ирхине 10 сехетре апат ҫисе ларнӑ 
вӑхӑтра илтӗм!—тесе пӗлтерчӗ.

Иркутскӑри йулташ;
—Ирхине 5 сехетре тин есӗ ҫӗнҫул тапранчӗ 

тесе ман пата салам йама шухӑштытнӑ,—терӗ кӑ- 
мӑлсӑр саспа.

Вара епӗ радио хумӗсене хӗвеланӑҫ йенеле йа- 
тӑм. Кунта та телей пулмарӗ мана.

Берлинри йулташ мана:
— Есӗ ҫӗнҫул йачӗпе ытла васкаса салам йатӑн, 

Пирӗн халӗ 1935-мӗш ҫулхи декабӗрӗн 31-мӗшӗн- 
чи 23 сехет ҫеҫ, терӗ.

Унӑн отвечӗ мана кӑштах шанчӑк кӳртсе пачӗ. 
Берлинра шӑп ҫурҫӗр ҫитмели вӑхӑтра ун патне 
кунтан салам йамала пулат, терӗм, Анчах ку шан- 
чӑк та нумайа пымарӗ. Ара Берлинри вӑхӑтпа 24 
сехет пулнӑ чухне, пирӗн Ленинградри вӑхӑт ҫур- 
ҫӗр иртни пӗр сехет пулаЕ Ленинградри вӑхӑтпа 
шӑп ҫурҫӗрте йамалаҫке-ха манӑн саламне.

Ҫапла вара никама та хам йулташсенчен ҫӗнҫул 
ҫитнӗ йатпа шӑп ҫурҫӗрте салам йарса савӑнтара.1- 
марӑм. Глебозпа пари тытса хам йулгашсем умӗн* 
че намӑс курсапӗтни ҫеҫ пулчӗ.

А) БеД)айӗв.



Тултан лайӑх шалтан йапӑх
Х ӑш пӗрнсем  ҫам рӑк  аьпьӑхсене пУртр* 

у ср аеа  хӗл каҫараҫҫӗ.
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— Ах, ҫук турӑ ҫмрлахах! Ку лайӑх пӳрте хватгере кӗрсе выртас, терӗм. Чӳречинчеи мӑй- 
ракалисем, пӑхаҫҫӗ.

Вутпуҫҫисем
Кӑштӑр-кӑштар сӗтрӗнсе пыраг Уйкас йалсо-, 

ечӗ Вӑрнар рӗйонӗа хӳринче. Кӑштӑр-кӑштӑр ту- 
и пӗтӗм республикипе илтӗнет. Унпа пӗрлех йал- 
оветра ӗҫлекенсем Зайцеваа Филиппов бугылкӑ- 
Енчен ӗ;нӗ чухне бу.^*бу Т) буф тутарни пӗтӗм 
аврари й лсене илтӗнет. Хӑҫанчен ҫав сассем хӑл"- 
ана илтӗнсе йӳҫӗхтерсе тӑрӗҫ?

* Вӑрмар районӗнчи Чупай йалӗнче вы.)ьях-чӗр- 
|ӗхсем ҫӗхӗрнй таҫта ҫитиченех илтӗнет. Пусаҫҫӗ

вӗсене хуҫисем. Йалсовечӗ вы-ьӑхсем ҫӗхӗрнине 
илтес мар тесе, хӑлха шӑгӑкӗсене мӑкпа питӗрсе 
ӗҫлесе ларат. Мӑк вигӗр илтӗнмест ши?

Гании.

* Шӗнерпуҫӗнчи (Сӗнтӗрвӑрри районӗ) „Муравей- 
ник“ колхоз тислӗк тумали ҫӗнӗ май щухӑшласа 
кӑларнӑ. Ҫав майпа икӗ лав тислӗке тийенӗ те, уй 
хапхи патне йӑвангарнӑ. Икӗ лав тислӗкреи килес 
ҫул 15 лав вырса илессе кӗтеҫҫӗ.

Павӑл Вискер.
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А, П, Чехӑв

Чехӑв Антон Павлович 

ҫурални кӑҫал йанвар 

уйӑхӗнче 75 ҫул тултар* 

чӗ (1 8 6 0  мӗш ҫулта ҫу- 

ралса 1904-мӗц1 ҫулта 

вилнӗ вӑл). Чехав хӑй 

пурӑннӑ тапхӑрти Раҫҫе- 

йӑн киревсӗрлӗхӗсене кӑ- 

тартса пит нумай паха

произведенисем ҫырса хӑ
*

варнӑ. Чехӑв ҫырнисемпе 

халӗ епӗр кивӗ йӑласене 

пӗтерес, мешченлӑхе, 

ку1ътурсӑрлӑха тӗп тӑ- 

вас, „хулӑлча^ ӑшӗнчи 

ҫынсемпе кӗрешес ҫӗрте 

усӑ куратпӑр.

Сут ҫледоватӗлӗ умӗнче улача кӗпелӗ, ҫӗтӗк 
пушмаклӑ питех те ырханка, пӗчӗк ҫеҫ мужик тӑ- 
рат. Унӑн ҫӑмламасланса кайнӑ, шатра ҫисе кайнӑ 
пичӗ тата усӑнҫа аннӑ ҫӑра куҫ харшийӗсем 
айӗнчен аран курӑнакан куҫӗсем сӑн-сӑпатне 
тӗксӗичӗ сивӗ параҫҫӗ. Пуҫ ҫинчи такҫанах 
турамаы, тӑрмаланса ларнӑ, ҫӗлӗк пек выртакан 
ҫӳҫӗсем ун ҫине тата нумайрах ерешменӗнни пек 
сивӗлӗх ҫаптараҫҫӗ. Вӑл ҫара уранах.

— Денис ГриСорйӗв!—тесе пуҫлат ҫледоватӗлӗ.— 
Кунтарах куҫ та, ман ыйтугене хирӗҫ каласа пар. 
Чугунҫул хуралҫи Иван Ҫеменов Акинфов, ҫакӑ 
ийулӗн ҫиччӗмӗш чыслинче ирхине лини тӑрӑх 
пынӑ чухне, 141-мӗш ҫухрӑмра, сана ре,;ьсӑсене 
шпалсем ҫумне ҫыпӑҫтаракан гайкӑна пӑрса кӑ- 
ларнӑ вӑхӑтра тытнӑ. Акӑ вӑл, ҫав гайкӑ!.. Ҫав 
гайкӑпа тытнӑ ӗнтӗ сана. Ҫапла пулни вӑл?

— М ӗӗн?
— Ҫакӑ пӗтӗмпех Акинфов каланӑ пекех пулни 

тегӗп?
— Знамо, пулнӑ.
— Йурат; ну, мӗн тума гайкӑна кӑларса илесшӗн 

пулнӑ есӗ? \
— Мӗ ӗн?
- -  Хӑвӑн ,мӗн-не‘ пӑрах-ха есӗ, ыйтнине хирӗҫ 

кала; гайкӑна есӗ мӗн тума кӑларса илесшӗн 
пулнӑ?

— Кирлӗ пулман пулсан, пӑрса та кӑларас ҫук 
та,—тесе мачча ҫинеле чалӑшӑн пӑхса, хӑрӑлтатат 
Денис.

— Мӗн тума сана ҫав гайкӑ кирлӗ пулнӑ?

— Гайкӑ-и? Ара гайкӑсенчен епӗр путлавсе.м 
тӑватпӑр

— Камсем вара— „епӗр“?
— Епӗр, халӑх... Климоври мужиксем ӗнтӗ.
— Игле-ха, тӑванӑм, ан ухмаха персе тӑр иая 

умра, толкӑлӑн кала. Мӗн путлавсем ҫинчен суйса 
тӑратӑн кунта!

— Мӗи ҫуралнӑранпа суйман, а кунта суйз' 
тӑп...— <уҫӗсене^мӑч-мӑч хупса мӑкӑртатат Денис 
—Путлавсӑр ӑҫтан май пулӗ, ваше благороди 
Ешӗли есӗ сӗлӗ пулли йе мӑн ӑман вӑлта вӗҫш 
лартатӑн пулсассӑн, путлавсӑр вӑл шыв тӗпнел( 
кайат-и вара? Суйатӑл...—тесе кулса илет Деннс — 
Шуйтган тӑвас-и^ унпала, сӗлӗ пуллипе, ҫийелта 
ҫеҫ ишет пулсассӑн. Уланкӑ, ҫӑртан, шампа пул! 
кирек хӑҫан та тӗпрен пырат, ҫийелтен ишекен 

,нине шилишпйор сӑхса илсе кайат кӑна, вӑл т, 
хутран ситрен ҫеҫ: пирӗн шывра шилишпйорпул 
маст... Вӑл пулӑ ирӗке йуратат.

— Мӗн тума есӗ мана шилишпйор ҫинчен ка 
ласа тӑратӑн? ,

— Мӗ-ӗн? Ху вӗт ыйтатӑн есӗ. Пирӗн господа 
сем те ҫапла тытаҫҫӗ. Чн ӑссӑр ача та путлавсӑ 
тытас ҫук сана. Конешнӑ, кам пӗлеймест, ну вӑ 
путлавсӑрах тытас, тейӗ. Ухмахшӑн закон ҫырма!

— Апла есӗ гайкӑяа унтан путлав тӑвас тес 
пӑрса кӑлартӑм тетӗн еппин?

— Мӗн тума тата? Бабкӑла вы.(ьз®*а мар ӗнтӗ-
— Путлав тума тӑхлан, пу.;ьӑ, пӑта... мӗнлине т 

пулин тупса илме пултармӑ есӗ...



— Тӑхлаия* ҫинче тупаймӑн, укҫа парса 
илес пулаЕ  ̂Гайкӑран лайӑххине тупаймӑн ӗнтӗ. 
Иӑвӑр та, шӑтӑкӗ те пур унӑн.

— Мӗнле ухмаха перет вӑл Пайан ҫеҫ ҫуралнӑ, 
йе пӗлӗт ҫивчен ӳкнӗ пек. Анланмастӑн й вара 
есӗ. ухмах пуҫ, пӑрса кӑларни мӗн патне илсе 
пЦнине? Хуралҫӑ ан асӑр-ха анчах, пойӑс ре^ьсӑ- 
сем ҫинчен тухса кайма пулгараччӗ, мӗн чухлӗ ҫын 
вйлеччӗ. Есӗ етемсене вӗлернӗ пул^ттӑн.

1— Турӑ ҫыхлатӑрах, ваше благороди! Мӗншӗн 
ввлерес. Тӗне кӗмен ҫынсем-и мӗн епӗр, йе тиҫ- 
ке!р усвлсем.^ Тав гана турӑ, лайӑх господинӑм, 
ӗвӗрӗме пурӑнса иртгертӗмӗр, вӗлерме мар, ун 
п1 к шухӑшсем пуҫӑмра та пулман. Турӑ амӑшӗ 
ҫЦрлахгӑр, ҫӑлтӑрах... Мӗн калаҫан апла?

шухӑшпа мӗншӗн пойӗ:сен крушени 
пӳлат. Ик виҫ гайкине пӑрса кӑлар та вот сана вара 
'квушени те.

аденис кулнӑ пек пулат те, куҫӗсене ӗненмесле 
4 с с е  ҫледоватӗл ҫинеле пахат.

— Ну1 Миҫе ҫул мӗн пур йалӗпе гайкӑсем пӑ- 
р|-па >а кӑларса пурӑнатпӑр та, турӑ сыхларӗ-ха.. 
ес крушени, тетӗн... ҫынсене в^леретӗн., Епӗ ре-ъ- 
с т е  йӑтса кайвӑ пулсассӑн, йе калӑпӑр, унӑн ҫулӗ 
ҫине йӗрене пырса хунӑ пулсассӑн, ну ун чухне, 
пс^йӑс пӑрӑнса кайма пултарат, а то... '^фу—гай^ӑ!

; Анлансам ӗнтӗ, ре.^сӑсене шпалсем ҫумне 
га11кӑҫемпе ҫирӗплетеҫҫӗ.

"  Ӑна епӗр пӗлетпӗр... Епӗр пурне те мар вӗт 
п|рса кӑларрпӑр... хушӑран хӑваратпӑр... Ассӑр 
хҫгланмастпӑр ӗнтӗ... ӑнланатпӑр.

Шенис анаслат те туги ҫине хӗрес хыват.
Ь - Пӗлтӗр пойӑс релссем ҫинчен тухса аннӑччӗ 

к)|нта,—тет ҫ ̂ едоватӗлӗ.—Халӗ паллӑ ӗнтӗ мӗн- 
ш"|нни...

- Мӗн тетӗн? 
ҫ— Халӗ паллӑ ӗнтӗ, тет п, пойӑс пӗлтӗрмӗишӗн 

рфтсӑсем ҫинчен тухса кайнине. Ӑнлантӑм епӗ.
„ Ҫавӑнпа вӗреннӗ те есӗр, ырӑ ҫынӑмӑрсем, 
ая|ланма пултарас тесе... Ту( ӑ пӗлет кама ӑнлав 
пймалине. Акӑ есӗр мӗн, мӗне пӗлтернине тупса 

хуралҫӑ вӑл пирӗн пекех мӳжик те, нии те 
анланма пӗлмест, ҫухаран йарса тытатте, сӗтӗрсех 
кайат. Каларӑм—мужик, ӑсӗ- те мужикла... Ҫырса 

р-ха, ваше благороди. унпа пӗрлех, вӑл мана 
: хугчен шӑл тӑрӑх ҫиҫҫе йачӗ, тага кӑкӑртанта.
— Сан патра обыск тунӑ чухне, та^атепӗр гай* 

тупнӑ... Ҫавна хӑш вырӑнта тата хӑҫҫан пӑрса
ларнӑ ха есӗ?

Есе леш, хӗрлӗ арча айӗнчӗ выртакан гайкӑ 
нчен-и?

Вӑл сан хӑш тӗлте выртнине пӗлместӗп, ан- 
|х тупнах ӑна. Хӑҫан пӑрса кӑларнӑ есӗ ӑна?
1— иӑрса кӑларман ӑна епӗ, ӑна ИгнчЛпкӑ, ча- 

1|ш Ҫемен ывӑлӗ пачӗ мана. Ку ӗнтӗ арча айӗнче 
Фтни ҫинчен, тата леш, килкартинчи ҫунашӗн- 
не, епӗр Митрапанпа пӗрле пӑрса кӑлартӑмӑр.
— Мӗнле Митрапаниа? 

р1, — Митрапан Петровпа... Илтмен и мӗн. Прат- 
; ‘ссем тӑваӑ' вӑл пирӗн, господасене те су гат.

ҫав гайкӑсем пит нумай кирле пулаҫҫӗ. Кашни 
атьӗк ва^ЬФИ, калӑпӑр, пӗр вуннӑ штук... 

^ И г л е х а . . .  Уложени о наказаниях 1081-мӗш 
-татйи калат, мӗн... тет... пӗле тӑркач чугунҫула
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мӗнле' те пулин сийен тунӑшӑи, ун оирю! |«ш
ҫулпа.яыракан транспӑрта инкек кӳме пултара^? 
пулсассӑн, тата айӑплӑ ҫынни ун пек тунӑ хыҫҫӑн 
шар пулассине пӗлнӗ пулсассӑн... ӑнланатни пӗлнӗ 
пулсассӑа! Ун пек пӑрса кӑларни мӗн патне илсе 
пыниие пӗлмесӗр тӑма пултараӑман есӗ... ӑна ӗҫ- 
леме катӑркӑна йамала тӑваҫҫӗ.

—̂ ^Паллах, есӗр лайӑхрах пӗлетӗр... Епӗр тӗттӗм 
халӑх... пӗлместпӗр и мӗ-?

— Ес пурне те пӗлетӗн! Есӗ суйагӑн, йурн пӗл- 
мен тӑвасшӑн!

— Мӗншӗн суйас? Йалта ыйтӑр хӑт, ӗненместӗр 
пулсассӑн... Пуглавсӑр уклейкӑ тыгаҫҫӗ, тата ун- 
тан та начартараххине-ыраш  пӗгрине, вӑл та 
путлавсӑрах тытӑнас ҫук сана.

— ЕС|Тата шилишпйор ҫинчен каласа тӑр,— 
тесе тутисемпе кулса илет ҫледоватӗл.

— Шилишпйор пурӑнмаст пирӗн... Вӑлта ҫип- 
пине шыв ҫийӗн лӗпӗшпе, путлавсӑрах йаратпӑр 
та, партас кӗрет, вӑл та сайра хутра ҫеҫ.

— Ну\ шӑп пул!
Шӑплӑх пулчӗ. Деннс пӗр ури ҫинчен тепӗр ури 

ҫине тайӑла тайӑла тӑрат, симӗс пуставлӑ сӗтел 
ҫине пӑхат, куҫӗсене, хӑй умӗнче пустав мар, хӗ- 
веле курнӑ пеклӗн мӑч-мӑч вы.ъатат. Ҫледователӗ 
васкавлӑн ҫырат.

_— Манӑн кайас-и?—тесе ыйтат Денис кӑштах 
чӑп пулса тӑнӑ хыҫҫӑн.

— Ҫук! Манӑн сана хурал аллине парса тӗрмене 
ӑсатмала.

Денис куҫӗсене мӑч-мӑч тума пӑрахат, хӑйӗн 
ҫӑра куҫ харшисене хӑпартса, чиновник ҫине ый- 
тулӑн пӑхат.

— Мӗнле_ апла, мӗнле ха тӗрмене? Вашӗ благо- 
роди! Мавӑн вӑхӑт ҫук, манӑн йармӑрка тухса 
каймала, Иукуртан шӑн ҫушӑн виҫӗ тенкӗ илмеле.

— Ан шарла, ан чӑрмантар...
^— Тӗрмене... Мӗншӗн те пулсан йурӗччӗ, ка- 

йӑттӑмччӗ, а то ахалех... нимӗн ӗҫсӗрех... Мӗншӗн? 
Вӑрламанччӗ никак, ҫапӑҫман. Недои«кӑ пирки 
иккӗленсе тӑратӑн пулсан, ваше благороди, ста- 
рӑстӑна ан ӗненӗр... Господин непременнӑй член- 
тан ы йтӑр.. Хӗресӗ те ҫук унӑн, старӑстӑн...

— Ан чӗн!..
— Аха^ь те чӗнместӗп...—мӑкӑртатат Денис.— 

Старӑстӑ учотра суйса кӑтартниие, епӗ хӑт прн- 
чак тытса... П^нрӗн виҫ тӑван; Куҫма Григорйӗв, 
стало быт, Йегор Григорйӗв, тата епӗ, Д .аис 
Грирорйӗв...

— Есӗ мана чӑрмантаратӑн... Ей, Ҫемен!—тесе 
кӑшкӑрат ҫледоватӗл.—Ҫавӑтса кайӑр ҫавна.

— Пирӗн виҫӗ тӑван,—мӑкӑртатат Денис, икӗ 
катур салтак ӑна тытса камӗрӑран ҫавӑтса тухнӑ 
чухне.—Тӑваншӑн гӑвана ответ тыттармала мар... 
Куҫма тӳлемесг, Д ен ис—отает тыт... Сутйесем 
теҫҫӗ!.. Видӗ пулнӑ улпут—йӑнӑрал вилчӗ, ҫӳлти 
патшалӑх пултӑр ӑна, ахалӗн кӑтартнӑ пулӗччӗ 
вӑл сире, сутйесене!... Сут тума пӗлес пулг1-, 
шалттай-палттай йурамаст... Хулӑпах хӗне *хӑ1-, 
анчах ӗҫшӗй пултӑр, совӗҫ хушнӑ ыайлӑ пултӑр...

М а м и куҫарнӑ.
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— Укахви инке сӗт чӗресне аллине тытнӑ та 

васкаса пӳрте чупса кӗнӗ.
— Ах1—тенӗ вӑл упӑшки ҫине пӑхса.—Инкек! 

Инкек килсе ҫакланчӗ пирӗн ҫине. Уртем, илтмес- 
тӗн-и мӗн, сана калатӑп, хӑлхуна иӑкпа пнтӗрсе 
хумарӑн пулӗ ҫке!

— Епӗ илтместӗп-и? Епӗ илтетӗп-ха,—тенӗ ниы 
хусканмасӑр кӑмака ҫинча выртакан Уртем,--сан 
чӗлхӳне нимӗр ҫыпӑҫнӑ пулмала: выд^ататӑн-вы- 
л>ататӑн ӑна, ним те ӑнланаймастӑп.

— Ӗне выртнӑ.
— Выртнӑ пулин.
— .Выртнӑ пулин“. Чирлӗрен выртнӑ. Чӗрес 

йӑтса тухрӑм та, пӑхатӑп,—ӗне каска пек тӑсӑлса 
выртнӑ. Апла та, капла та тӗртсе пӑхатӑп, нимпе 
те тӑмаст.

— Малтанах ҫапла каламалаччӗ,—ҫилленчӗ Ур- 
тем.—Кайса пӑхас еппин картана,—терӗ кӑмака 
ҫинчен анма тесе урине тӑсса.

Кӗрӗкне тӑхӑнат те, килкартине тухат. Анчах 
ҫийӗнчех чупса кӗрет.

— Чӑнах чирленӗ. Выл>ӑх тухтӑрӗ патне кайма- 
ла. Унта каймасан май килес ҫук. '

— Лашине кӳлетӗн пул> апла?
— Лашине. Ухмах, ухмах, кам каҫа хирӗҫ тух- 

тӑр патне кайат. Ӑсран тухнӑ ҫын мар-ха апла 
тума. Ыран тул ҫутӑлачченех пуҫтарӑнса тухкала- 
са кайӑп.

Уртем тепӗр ирхине кӑвак ҫутӑлах тӑрат те, 
пӑрҫа нимри ҫисе тӑраннӑ хыҫҫӑн, лашине кӳлсе 
тӑратат. Кӳлнӗ хыҫҫӑн ҫуни ҫумӗнче пуҫне хыҫка- 
ласа тӑрса пӗлӗт ҫинеле пӑхкаласа илет, Унтан 
пӳрт чӳречинчен шок шок тутарат пушипе:

— Укахви, тух-ха, лаша тӑвар-ха1—тет.
— Ай каймастӑн?—тӗлӗнсе ыйтнӑ Укахви.
— Кунӗ пайан мӗнле! —тенӗ ҫилленсе Уртем.— 

Тунти кун. Йӑвӑр кун. Кайсан та телей пулас ҫук. 
Йе тухтӑр килте ҫук тӗле пулӑн и, йе тата урӑх 
усал тӗлне... Ыран кайатӑп,

— Ӗни мӗнле вара? Выртмаллипех выртат вӗт!
— Выртин. Есӗ ӑна ӑшӑ шыв ӗҫтер. Тен уҫӑлӗ. 

Ыран йӑтса тӑратӑпӑр.
Ытлари кун Уртем килкартине тухат те, ӗни 

ҫине лӑхса арӑмне кала^: йӑнӑшсах выртат вӗт 
ӗни. Ирхиве кайма нийепле те май килмест-ҫке. 
Пӗлӗтсем тухиӑ, ҫилтӑман ашкӑнса кайасран хӑра^ 
мала. Ҫул ҫинче ҫухалса кайсан лашуна та ҫӗтсе 
хӑварӑн... Ҫапах та кӑнтарла тӗлнеле кӳлсе тухса 
каймала тӑвасах-чӗ. Ӗне вӑл мӑн выД)ӑх. Вилсен 
тупса илеймӗн. Каймасан вилсе выртма та пул- 
тара1-.

— Ех, мӗнле етем ес!—тарӑхнипе кӑшкӑрса йанӑ 
Укави. Пушӑпа ислетсен те ес килтен тухса кайас 
темӗн. Кӳр хам кайса килем.

— Хӗрарӑм пуҫупа-и?—тенӗ йӗрӗнчӗклӗн кулса 
Уртем.—Тухтӑрпа калаҫма ӑҫтан пултаран ес. Кӑн- 
тарла иртерехпе хамах кайӑп.

Кӳршӗ ачи Ваҫҫа пӳрте чупса кӗрет те чӗвӗл- 
тетме тытӑна!'."

— Уртем пичче, атте чӗнет. Аш сӑра ӗҫмеле, 
тет.

— Пыраймастӑп пулӗ,—терӗ ӗнсине хыҫса Ур 
тем,—тухтӑр патне каймада.
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Унтан кӑштах шухӑшласа тӑрсан:—наччаслӑха 
пырӑп еппин...

— Ах, шуйтан ҫйпали,-^Тесе кӑшкӑрса тӑкнӑ 
упӑшкинеУкахви,—каллех ӗҫке, сана йӑхӑр кӑна...

— Ҫитӗ калаҫса тӑма.—килӗшес кӑмӑлпа каларӗ 
Уртем,—пӗр минутлӑха кӑна. Мннут хушшинче 
ӗнӳ вилсех выртас ҫук-ҫке.

Киле Уртем ҫӗрле тин таврӑнаЕ Сулӑна-сулӑна 
кайса пӳрте кӗрет. Укахви кӑмака ҫинче йӗрсе 
выртат.

— Йӗрме кирлӗ мар,—тет кӑмӑлӑн Уртем,--ак 
тӑлӑп тӑхӑнатӑп та лаша кӳлсе тухтӑр патне 
кайатӑп. Кирлӗ пулсан пӗр лав тулли тухтӑрсем 
нлсе килем...

— Чӗлхӳ ҫине ҫӑпан тухасчӗ!—кӑшкӑрса йаяӑ 
Укахви.—Халӗ ниҫта та каймала мар...

— Каймала ^мар пулсан аваи. Каларӑм хӑйех 
сывалат тесе, Ӗни пирӗн вилекенскер марччӗ-ха.

— Вилекенскер мар,—уласа йанӑ Укахви —Ех, 
пула!г ҫав етем. Енӳ вилнӗ вӗт!

Уртем темиҫе ҫекунд хушши ним чӗнмесӗр*тӑчӗ 
те, чӑр пӑхса илчӗ арӑмӗ ҫинеле. Унтан пуҫӗ ҫин- 
чек ҫӗлӗкяе хывса урайне пӑрахса йачӗ те, ҫил- 
тӑман пек пӳртрен чупса тухса пӗтӗм урам илт- 
меле уласа йачӗ:

— Халӑх! Тӑвансем! Й.^лташсем! Манӑн ӗне вил- 
се выртнӑ. Пӗгрӗм епӗ. Йӑвӑр тунтикунсемпе ҫил- 
тӑмансем пиркийех пӗтрӗм. Кахалӑм ман п'ит 
нумай.

Анчах урамра никам та ӑна илтекен пулмарӗ.

Карпов.

Чирлӗ чӗлхе
Ж орж пайан шкула кайман.

Ҫухӑрат: аннеҫӗм, епӗ сывӑ мар!
Амӑш тухтӑра чӗнсе пыра1Р.
Тухтӑр Жоржӑн кӑкрипеле ҫурӑмне те хыпаш*|

лат|
— Лайӑх,—тет,~ы атур ача ҫине пӑхма 

Уҫ-ха ҫӑварна, кӑтарт-ха чӗлхӳна.
Тен май пулӗ чир-чӗрна курма...
Хӗпхӗрлех хӗрелнӗ Ж орж. Пнг намӑс пулнӑ

ав ӑна.
— Д а,—тет,—-пӗтӗм чирӗы чӗлхерех ҫае

ӗнтӗ ма«'
Вырӑсла чӗлхе урокӗнче ыйтсан,
Мӗн калас-ха учитле пайаи.
Вӗренмен еп панӑ урока.
Пӗлтӗн есӗ ман чнре, кукка!

М. Андрейӗвскайа.

Чӗрӗлсе пынӑ.
— Ӗнер каҫхине Мархва упӑшки вилнӗ, тет.
— Мӗнле апла?! Епӗ х а^  анчах ӑна кооператие! 

ра черетре тӑнине куртӑмҫке!
— Апла пулсан, чейескер, кооператива е|)е 

илсе килнине пӗлсеи, вилнӗ ҫӗртенех чӗрӗлсе тӑ[ 
са пынӑ еппин.
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Тӗпсӗр кӑмӑлпа.

Вӑл тӑракан сӑртӑн сулахай йенӗпе Атӑлтан та 
пысӑк шыв тӑрна куҫӗ пек йухса выргнӑ, Аслӑ 
шывӑн ҫыранӗ хӗррисемпе мегр тӑрӑш ӗ'. ҫулҫӑлӑ 
йӑвӑҫсем, егем кӗлегки пысӑкӑш чечек тӗмӗсем 
ӳссе ларнӑ, Унӑн иртнӗ ернере ҫеҫ сырнӑ ҫӑпа- 
тиаӗсем йака сукмак ҫине шап-шап! пусса темӗн- 
ле тӗрлӗ сӑрпа сӑрласа илемлетнӗ хапха умне 
илсе ҫитернӗ. Ҫаз алӑкӑн ҫийӗнче Пегӗр Кӗркур- 
чӑн виҫӗмҫул ҫеҫ хӑйӗн хутпӗлменлӗхне пӗтернӗ 
куҫӗсем темӗнле вывӗскӑна курах кайнӑ.

— Тӑхта-ха,—тенӗ вӑл хӑйне,—вуласа пӗлес ӑна.
.С ат пахча столоаӑй“,—тесе ҫырнӑ пулнӑ вывӗс-

кинче, (
— Мӗнле капла,—тӗлӗннӗ вӑл. Йӑнӑшатӑп пулӗ, 

тесе пӗре ҫывӑхах пырса вуласа пӑхнӑ Петӗр 
Кӗркурчӑ, тепре калле чакса кайса, инҫетрен ву- 
ласа |ухнӑ, п/р-пӗрех: „Саг-пахча столозӑЯ*.

— Хӑйаматла пултӑр, кӗретӗп!—тенӗ вӑл йулаш- 
кинчен, алӑкӑн ҫутӑ хӑлӑпӗ ҫине аллипе пусса. 
Тем пысӑкӑш алӑк, Пегӗр Кӗркурчӑн таяӑлнӑ 
мӑн хапхи пек чӑриклетсе уҫӑлас вырӑнне, илем- 
лӗрен те илемлӗ музык каласа уҫӑлса кайнӑ.

- -  Ах!—тенӗ !1етӗр Кӗркурчӑ,—ах! Ӑҫта лекрӗм 
епӗ, Йӑвӑҫсем!.. Улмисем!. чечексем!.. Ах!—Тӗлӗн- 
мелех пулнӑ Петӗр Кӗркурчӑн.

Анчах, вӑл пӗгӗм ҫанҫурӑмӗпе тӗлӗнсе илме те 
елкӗреймен, унӑн умне кӑгра ҫӳҫлӗ, хура куҫ 
харшизӑ майра ҫитсе тӑнӑ.

— Ырӑ сунса кӗтетпӗр! — тенӗ вӑл илемлӗ тути- 
сене вы./{)атса. Пегӗр Кӗркурчӑ хӑйне савӑнса 
йышӑннине к^/ра хӑйӗн мӗнле ҫӗршыва лекни ҫинчен 
ыйтса пӗлессине те мансах кайш. Унӑн тутисем 
пӗре кулан пек тунӑ—кулли тухман, пуҫӗ тем 
шутлам пек тунӑ—шутласшӑя пуаиан, чӑхӑмланӑ.

Сахал иртни вӑхӑт ку хушӑра, нумай-и,—ун 
ҫинчен ҫырмӑпӑр. Ицтнех ӗнтӗ вӑ", ылгӑн пек 
хаклӑ вӑхӑт. Ҫак хаклӑ вӑхӑг иргнӗ май, Петӗр 
Кӗркурча та хай хитре хӗр йака 'Ьукмак тӑрӑх 
пахча варрипеле илсе кайнӑ

— Ай, килӗрех! Иртсе ларӑр,—тенӗ вӗсене хирӗҫ 
пулакан ҫынсем.

Вара Петӗр Кӗркурчӑна та лӗпӗш пек шап-шурӑ 
тумланнӑ арҫынсемпе хӗрарӑмсӗм хушшине пыр- 
са лартнӑ.

— Ах, илемлӗҫке,—тенӗ вӑл тӗлӗясе,—пӑх-ха, 
сӗтелисене йепле йывӑҫсем айне тунӑ. Ех, кунта 
епӗ пӗре ним ӗҫлемесӗр ӳисе пурӑнса Ваҫли мучи 
сысни пек самӑрлӑттӑм!..

Пегӗр Кӗркурчӑ таврала пӑхса тӗлӗнсе ларнӑ 
хушӑра хигре хӗрсем ун умне: пӑсланакан какай 
йашки, сарӑ ҫу пек булкӑ, коклет, колбасы, пече- 
ни, какао пырса лартнӑ.

— Ҫийӗр ӗнтӗ,—тенӗ пӗр хитре хӗрӗ Петӗр 
Кӗркурча.

Ҫиме тытӑнас тесе вӑл кашӑка йӑтнӑ п^лнӑ. 
Аку! Ак тӗлӗнтермӗш! Какай йашкисем, кӗселсем 
пӗри те тарелкӑ ӑшӗнче пулман—панулми хуппи 
пек хупӑ ӑиӗнче.

— Чыслаҫ тӗк тутлӑ пулмасан та ҫийесех пу- 
лат,—пӑшӑлтатнӑ сӑиси айӗнче. Унтан вӗри йаш- 
кине^лӗпӗрт! сыпяй, лӗпӗрг! Йашки тарвлкч

,К ах ал 8 н  куҫӗ тулли  т я р ӗ к е  к у р ат" .
М арисен халап л ӑх ӗ.

ӑшӗнче мар пулсан та ҫав тери тутлӑ пулнӑ. 
Петер Кӗркурчӑ халиччен ҫимен йашка!

— Мӗнген пӗҫернӗ-ши кӑсене?—тенӗ вӑя панул- 
мн пек улма ӑшӗнчн гутлӑ чейе печенипе ҫырт- 
са ҫинӗ май. Тӗлӗннӗ Петӗр Кӗркурчӑ. Какай 
йашки улмн, чей улми, печени улми ҫумӗнчи 
симӗс ҫулҫӑсем, чечексем татах тӗлӗнтернӗ

— Халӗ ӗатӗ ҫисе тӑрантӑм, пахча тӑрӑх кайам 
ха,—тенӗ вӑл, халиччен курман апатпа тулнӑ{ 
хырӑмне аллисемпе шӑлкаласа;—гаса сывлӑшга; 
сывлам!..

Вӑл пахчари сукмак тӑрӑх пӗчченех утса пынӑ 
Унӑн умӗнче темӗнле-тӗмӗнле йӑвӑҫсем, халич-1 
чен етем курман ҫырлагем, панулмисем ӳссе| 
ларнӑ. Чӗнгӗрлӗ-чӗнгӗрлӗ ҫулҫӑсем ҫырлисене| 
хупӑрласа тӑнӑ.

— Тӑхта-ха, —тенӗ Пегӗр Кӗркурчӑ,—пӗрне ҫыН| 
куриччен татса илсе ҫийем! Ҫаг! тагса илнӗ вӑл, 
Унган ҫиме пуҫланӑ.

— Ах1—тенӗ вал.—Ах! епӗ паҫӑр ҫчнӗ булкӑ 
йӑвӑҫ ҫяйӗнче ӳснӗҫке! Йашки тӗ, колбаси те, 
печени те, пӗремӗкӗ те йӑвӑҫ ҫийӗнчех ӳснӗ-ши?

Вара Пегӗр Чӗркурчӑ йӑзӑ;се,м хушшнае кӗрсе 
кайса пӗремекне те, канфеткине те, шушкине те 
йӑвӑҫ ҫинчен панулми татнӑ пек татса ҫинӗ.

— Интереснӑ —тенӗ кашни ҫыртм^сӗренех,—вӑт 
Татйанана ҫитерсе пӑхгарасчӗ, мӗнле вӑл тӗлӗнӗ 
Хамӑн пахчара ӳсгересчӗ ку йӑзӑҫсене, вара ни« 
ӗҫлемесӗрех ӗлӗкхи мул хуҫисем пек пурӑяӑгтӑм. 
Тухса выртӑгтӑм та, снаш, йӑвӑҫ айне, ӗмӗлс, 
хай халӑх ^тырӑ вырнӑ вӑчӑтра:—есӗр ӗҫлӗре: 
коахозра, епӗр ӗҫлемесӗрех...—тейӗгтӗм ҫеҫ йӑвӑҫ 
ҫннчен х а^  ҫеҫ тагнӑ чейпе йеченине ҫыртса 
ҫисе Интереснӑ! Нумай шутласа утнӑ вӑл. Пысӑв 
шухӑшсем айне пугнӑ Пегӗр Кӗркурчӑ ҫаплз 
утса хӑй вӗри йашка:ем Ӳсекен йӑвӑҫсем айне 
ҫнгнине те сисеймен. Ш /хӑнлам а авантара:| 
пулгӑр тесе, пуҫяе пӗлӗт ҫине каҫӑртса тӑнӑ‘ 
хушӑра, пиҫсе ҫитнӗ йашки ҫат татӑлнӑ .та, ҫӗре| 
ӳкекенскер Петер Кӗр<урчӑн йанахне ҫигсе ҫапӑн) 
нӑ Пӑсланакан вӗри йашка Пегӗр Кӗркурчӑ)^ 
кӑкрине пӗр саманграх чӑр! пӗҫертсе йанӑ. I

— Ай. тенӗ Петӗр Кӗркурчӑ:—ай!
Ай, тенипех Пегӗр Кӗркурчӑ шарт сиксе вӑраеН 

са кайат;
— Ах, мур чӗлӗмӗ, чут сухала ҫунтарса йараччӗ,-;; 

тенӗ пулӗ вӑл ҫӑзарӗнчен кӑкри ҫине тухса ӳкне; 
чӗлӗмне урай варнеле ывӑтса йарса.

— Да,— тенӗ вӑл айне сарнӑ кӗрӗкне пуҫтарса,-1 
аванччӗ а т а  пулсан та, анчах... Ех. ӗҫлесех пула( 
ҫав! Ҫӗнҫул каҫхи тӗлӗк те хамран кулнӑ пске! 
йашкана тирӗкрен ҫитермерӗ. Тфу!

Вӑт вулакансем, кӑна епӗ чӑн пулнӑ, тесе: 
ҫырма пуҫланӑ. Ҫыратӑп та, ҫыратӑп Петӗр Кӗр 
курч ҫ^нчен, а вӑл кӑҫал колхозра йурийех ӗҫле 
мен те, тырӑ та илеймен, хӑаӗн выҫӑ хырӑмӗп 
ҫапла шутласа выртнӑ мӗн ҫӗнҫул каҫ ше.;1)М 
стзрикӗ. Унӑв ӗҫлемесӗрех тӑранса пурӑнасс 
килнӗ мӗн.

Ех, Петӗр Кӗркучӑ, ӗҫлемелех пулат пул сан
И. Кашлннк



Машинсен выстӑвки
— ГОРПО, есӗр одеколон, пудрӑ, шакӑр-макӑр- 

се.мпе кӑна сутӑ тӑватӑр. Колхоэсене машинсем кир- 
лине курмастӑр... Пуртӑпа ҫилос тураҫҫӗ, кӗреҫепе 
ҫӗрулми кӑлараҫҫӗ. Тавайӑр, кӳрсе килӗр машин- 
сем,—панӑ наказ Йетӗрне райҫӗрпайӗ Горпона.

Мӗнле ку йапала: „коопераци социалисӑм патне 
каймали ҫул“ тенӗ. Сначчӑт социалисӑи тӑватпӑр 
епӗр те. Машинсем кӳресси пирӗн ӗҫех те мар вӑл: 
ку тӗлӗшпе ӗҫлекен йатарласа тунӑ „Се.;ь^озснаб“ 
гекенни пур,—тӗлӗнсе шутланӑ Горпорисем.—Тӑ- 
вас пулат, раз пуҫлӑх хушат,—кӗҫӗтмен ҫурӑмӗсе- 
не/ы ҫкаласа килӗшнӗ йулашкинчен.

Иумахри пек; „каланӑ тунӑ“ тенӗ пекех пулман, 
анхах йуыахринчен нумайах уйӑрэлса тӑман. Ирт- 
нӗ ҫураки иртсен тин сӗгрӗнсе ҫитнӗ машинсем.

—- Машинсем! Хайхи лешӗ епӗр панӑ аванссем- 
,шӗн Горпо машинсем кӳрсе килнӗ,—хавасланнӑ 
колхозниксем.

Вӗҫтернӗ вара колхозникиксем Йетӗрнене ма- 
нинсем илме.—Ай „турӑ усрасси чунне“, машин- 
:ем кӳрсе килнӗ нулат те,—мухтанӑ колхозниксем 
^орпо тенине.

Ҫитнӗ, пӑхнӑ, тӗлӗннӗ..
— Шуйтан мар пулӗҫке ку? Мӗскерле мыйрака- 

|ӑ кустӑриа ку?—ыйтнӑ колхозниксем.
— Ҫӗрулми лшртмали вӑл, ку тата ҫӗрулми кӑ- 

шрмали,— ӑнлантарнӑ колхозниксене горпорисем, 
иашинсене хӑйсем те пайан кӑна курнӑскерсем.

— Ку тата хӑш Атӑл тӗпне путнӑ пӑрахутӑн кив 
!акӑрӗ?—Ыйтнӑ татах колхозниксем.

— А вӑл трактӑр плуги./
— Пирӗн гракгӑр йатлӑ лашасем мар. „Сивкӑ“, 

|Быстрый“, „Веселый“ йатлисем анчах. Вӗсен плу- 
1сем те сирӗнни пеккисем мар. Ҫӑмӑллисене ҫирӗп- 
'тсе'пянӑ вӗсене епӗр. Апла пулсан вӑл йакӑр 
ире мар,— ответленӗ колхозниксем.
— грактӑр ва.;ьфи еппин вӑл мапин...
— Аха, ӑна ва./ьфи ӗҫ. Йурӗ... Машинӑпа трак* 

>ар станци ва^ь-ъи пулсан пуҫтарса хурӑр-ха вӗсе- 
Т .  пайан кирлӗ мар-ха пире, трактӑрсем ҫук-ха
|ирӗн.
— Ку тата мӗнле машин, ҫунатисемпе хӑмсарса 

ыртат?
— Трэкгӑрпа ҫилос турамали вӑл.
Ҫапла, иртнӗ ҫуркуннерен пуҫласа кӗркуннене 

итичченех машинсен выстӑвки турӗ Горпо Халӗ 
|е выстӑвкӑ саланман-ха. Анчах ҫынсе^м машин- 
ене курма пынӑ выгтӑвкӑ мар, машинсем хӑйсе- 
|ех мыйракисене тӑратса лараҫҫӗ. Горпо членӗ- 
?м вара пыркаласа кӗҫӗтмен пуҫӗсене ҫӗлӗксене 
гайӑлтарса хыҫкаласа кайаҫҫӗ. Ай „вилнӗ капитал*, 

:ҫа усӑсӑр вырта'г, тесе аллисене сулахайала 
>'лса утаҫҫӗ. Колхозниксем тата:
— Хӗнемеле тытса сире, ик каслӑ плуг, жаей-
I. молотилкӑ кӳрсе килӗр, терӗмӗр. Есӗр тем хӑ-

рматла йакӑр мыйракисем кӳрсе килтӗр. Авӑис 
*Ҫине кӑна шыва йатӑр,—тесе вӑрҫаҫҫӗ.

«е
Чӑн пулнӑ йапалах ҫакӑ Темле тӑн-пуҫпа хӑтлан- 
йетӗрнесем, те „пурте килте ҫук“ пулнӑ вӗсен 
вӑхӑтра. Пайан иетӗрнери йалхуҫалӑхӗнче ха- 

усӑ курма май ҫук мащиисене кӳрсе тултарнӑ

вӗсем. Усӑ курма кӑна та мар, машинсене лартса 
усрама та вырӑн тупаймаҫҫӗ Йетӗрнере. Машин- 
сене лартса усрама мар, вӑрмантан йӑвӑҫ турат- 
тӗречӗсеи кӳрсе тӑкнӑ пек сапаланса выртакан ма- 
шинсрне пухса майлаштарма пӗлекен етем ҫукки 
те самайах пӑҫла'г Йетӗрнесене.

— Вӑл машинсене пухма пӗлекен машиновед ту- 
паймастпӑрах епӗр,—теҫҫӗ р&йзорисем.

Кирек йепле пулсассӑн та машинсем ыйтуне пу- 
рнӑҫа кӗртме кирлех.

— Мана сивӗ.
— Мана йӗпе...
— Ман ҫине йур вӗҫтерет,—теҫҫӗ вӗсем.

Н. Майак.

Тӑвӑлӑ каҫ хыҫҫӑн
А слӑ П атЗ р й ел  райочӗнчи  

И ен ш и х  прикаш чикӗ Г ранадски 
1782 тенкӗ  растр атӑ  тунӑ.

Ф илнппов В. ӳ к ер ч ӗк ӗ .

щ.

т ш .
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— Ваҫҫӑ, Ваҫҫӑ, тавай ш утласа кӑларатпӑр— 

мӗн чухлӗ епӗр иксӗмӗр ӗнер ӗҫсе йанӑ?
— Ма шутлас? Есӗ луччӑ лавкан кассинче мӗн 

чухлӗ укҫа ҫитменнине пӑхса тух, вара паллӑ 
пулӗ,

0



Иур ҫинчен кам мӗн каласа пачӗ
— Йур пит кирлӗ йапала вӑл, Тырра пуҫтарса 

кӗртнӗ чухне пирӗн кохозниксем чылайах тырӑ 
тӑккаласа хӑварнӑччӗ. Кайран, ҫанталӑк шӑнтас 
умӗн, уйа йӗм-йешӗл калча шӑтса ларнӑччӗ. Мӗн- 
ле пӗтерес ку хамӑрэн ҫитменлӗхсене палӑртакан 
калчана, теттӗмӗрччӗ. Халӗ ӗнтӗ йур ҫунӑ хыҫҫӑн 
пирӗя ҫитменлӗхсене кӑтартакан калчасем те йур 
айне пулчӗҫ. Йур ҫуни пирӗншӗн ҫав йенчен усӑ- 
лӑ пулчӗ,—терӗ епӗр йатарласа йанӑ коресподента 
Куславка районӗнчи Аслӑ Сала колхоз правлени 
предҫедатӗлӗ.;

— Йурӗ лайӑхне лайӑх та вӑл, анчах йурпа пӗр- 
ле сивӗ ҫанталӑксем килеҫҫӗ. Сивӗ ҫанталӑкра 
ӗҫсе ӳсӗрӗлсен, шэнса вилесрӗн хӑратӑп,—терӗ 
Шупашкар районӗнчи Паҫпак йалӗнчи „Ленин“ 
колхоз предҫедатӗлӗ Николайӗв Алекҫей.

4 мӗш квартӑлӑн производствӑлӑ заданийӗнче кӑ’, 
тартнӑ 21600 чашӑк вырӑнне, 7000 чашӑк ҫеҫ туса 
кӑларма пултартӑмӑр,—терӗ Утаҫкасси йалӗнчи! 
(Сӗнтӗрвӑрри районӗ) чашӑк тӑвакан промысла ер 5 
телӗн правленийӗнче анасласа ларакансенчен пӗри

о  *
— Йур кӑҫал нойабӗр уйӑхӗнче ҫурӗ. Хӑга уйӑХ' 

ра кайма шухӑшлат ши? Ййу11) уйӑхӗнче кайат пул1 
сассӑн, ӑна уйсенче каплантарса хӑварма май| 
уйӑхӗнче тытӑнсан та, кайа пулмаст пулӗ,—терӗ| 
Мӑн Илпешри (Шупашкар р )  „Хӗрлӗ ҫӑлтӑр" 
колхоз предҫедатӗлӗ.

— Йур ҫунӑ хыҫҫӑн пирӗн районри йалсем сы- 
снасем пусма тытӑнаҫҫӗ. Кӑҫал та ҫапла пулчӗ. 
Йур ҫунӑ хыҫҫӑн сыснасен шучӗ пиг нумай чакса 
дарчӗ Йурӗ ҫуман пулсан, пирӗн районри сысна- 
сен шучӗ те чачас ҫукчӗ,—терӗ Патӗрйел райо- 
нӗнчи вы.^ӑх*чӗрлӗх ӗрчетес тӗлӗшпе ӗҫлекен спе- 
циалиссенчен пӗри.

* •
— Ҫӗр питне йур витсе тухрӗ. Пирӗн 20 пин 

тенкӗ растратӑна никам та витес ҫук,—тесе хучӗҫ 
пӗр харӑс Тутаркас районӗнчи Шап кар коппера- 
тивӗнче ӗҫленӗ Соловйовпа Скворцов, тата ыт. 
йулташсем.

— Йурӗ хӑйех ҫӑват вӑл. Чашӑксем те ҫавӑн 
пек пӗлӗтрен ҫуса тӑрсассӑн, пирӗн чашӑк тӑвас 
план ҫӗр проценчӗпех тулаччӗ. Халӗ, чашӑксем 
йур пек пӗлӗтрен ҫуман пирки, 1934-мӗш ҫулхи

— Кӑҫал йур сахал пулат, кашни ҫын пуҫ» 
пӗрер килошар парат, терӗҫ те, йур пуҫгарма} 
крышӑ ҫинех улӑхса карӑм. Пӗр корзинкӑ тултар- 
нӑ хушӑра йурӗ сала кайӑк пуҫӗ пек ҫӑва пуҫларӗ, 
пуҫтарса та ҫитереймерӗм. Антӑм вара. Суйа пулнӑ 
епӗ илтнӗ халап,-=терӗ хулара пурӑнакая 82 ҫулхи 
карчӑк.

* *
— Хытӑ ҫынтан раштавра та пӗр кӗреҫе йур 

ыйтса илеймӗн,—терӗ финанс планӗсене тултарас 
тӗлӗшпе кайа йулса пыракан Канаш районӗнчи 
Ача-касси йалсовет предҫедатӗлӗ, укҫа хӑй тӗлӗ- 
нех пухӑнассине кӗтсе кутник сакки ҫинче выртнӑ 
чухне.

— Йур ҫуман пулсан кӑҫал кӑмпа нумай пухса 
хунӑ пулӑттӑмӑр, йур ҫуни пӗтерсе хучӗ. Йур ҫи- 
йӗн пионерсене кӑмпа пуҫтарма кӑларса йамала 
мар-ши, —терӗ Шупашкарти пахча-ҫимӗҫ сойузӗн 
че ӗҫлекенсенчен пӗри .раштава хирӗҫ кампани* 
ва.Ъфи ерех илнӗ хыҫҫӑн, закускӑ шыранӑ чухне.;

Иван М-и I

Ыйгу паран—ответ илен.
Ыйту: Чи ӑшӑ вырӑн ҫӗр ҫинче ӑҫта?
Ответ: Африкӑн варрипе Лӑпкӑ океан ҫинчи 

пӗчӗк утравсенче ҫанталӑк ниҫтинчен те шӑрӑх 
тӑрат. Унта сулхӑнра та ӑшӑ 45 градуса ҫитет. 
Унтан ӑшӑ вырӑн Йӗтӗрне районӗнчи Палтай ко- 
оперативӗнче тупнӑ Ишейӗвпа Михайлӑв, тата ыт. 
Вӑл ӑшӑ вырӑнта Михайлӑвӗ 913 т< нкӗ, Ишейӗ- 
вӗ—3877 тенкӗ, прикашчӗкӗ—400 тенкӗ растратӑ 
тунӑ. Халӗ вӗсемшӗн ӑшӑ пулнӑ вырӑн сивӗнсе 
йулнӑ, тет.

Ыйту: Ӑҫта пит сивӗ?
Ответ\ Куславкка комбиначӗн инженерпа тех- 

никсен 5 мӗш номӗрлӗ ҫуртӗнче, чӳрече кантӑкӗ- 
сем пӗр хут ҫеҫ тата ҫӗмрӗк пирки пит сивӗ пу- 
лат, теҫҫӗ. Унтан та сивӗрех Ҫӗпӗрти ВерхоЯанск 
хулннче. Упта февра^ьпе йанвар уйӑхӗс»нче сивӗ 
72 градуса ҫитет. Комбинатӑн 5 мӗш вомӗрлӑ сивӗ 
Верлойанск хулинчи сивӗпе танлаштарсан ним те 
мар.

Ыйту: Мӗнле йӑвӑҫ пуринчен те хулӑнрах?
Ответ: Йуман йӑьӑҫӑн хулӑнӑшӗ ҫичӗ метр та- 

ранччен пула^, евкалипт йатлӑ йӑвӑҫӑн—8 метр,
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мамӑнт йӑвӑҫӗн—11 метр. Пуринчен хулӑн каштан 
йатлӑ йӑвӑҫ. Уьӑн хулӑнӑшӗ 20 метр тухат. Ӑнат 
кас Уравӑшри „комбайн" колхозра (Вӑрнар р.) 
Ӑ. В. Кудрйавцӗв йатлӑ куштан пур. Куштан тенӗ- 
рен каштан пек хулӑн йапала мар вара вӑл. Каш- 
тан пек хулӑн пулнӑшӑн мар ӑна йал ҫиннисем 
куштан тенӗ, колхоз пурлӑхне салатса хулиган- 
ланса ҫӳренӗшӗн куштан, тенӗ.

Ыйту: Мӗншӗн етемӗн сылтӑм алли сулахайин* 
чен йӑвӑртарах (вӑйлӑрах) пулат?

Ответ: Мӗншӗн тесен етем ӳт-пӗвӗн сылтӑмри 
ҫуррине мимен сулахайри пайӗ тытса тӑрат. Ми- 
мен сулахайри пайӗ сылтӑмринчен пысӑкрах 
(нумайрах) пулат. Вӑйлӑ пиркн, унтан тухса кайа- 
ка”н нервӑсем урлӑ, сылтӑм алли те сулахайрин- 
чен вӑйлӑрах ӗҫлет. Ҫавӑнпах, Шупашкар райо* 
нӗнчи Паҫпак колхо*ӗн предҫедатӗлӗ Николайӗв 
Алекҫей хӑЯсен йалӗнчи грйждансене—Никитинпз 
Роаионова сылтӑм аллипе ылтарах хӗнесе йяна. 
1200 тенкӗ растратӑна та вӑл, ҫулахаййипе мар. 
сылаӑимипех тунӑ.



♦

■X

• ' I

• г . '
" V ’

, //у

, 1 ^ .  (/'"ч ,-■

! - ■: ■

^ 4 4  : ■.

\  .'V»’-; г.; ■
Д  . .С т ^

,г .•'■

5 « $ |.  Л.; '. ■ 

!П'Н'Л. С С .:■

/  -

:->::•■' ? ./-̂  
'Л

I I Н.

1\ 1|

!

!>

Ҫ€м4рле вӑр.ыанпро.«юзӗн вӑрмав ӗҫлекенсем *а;м)Н тунӑ баракбвче хӑвкӑласем туллийех.

Вӑрманпромхоз диреитӑрӗ:~Ой, хӑнкласем тапса тухнӑ-ӑ, мӗн тӑвас?
Хӑннӑла:—Ан хӑра! Халех кайатпӑр. Пире есс тытса тӑнӑ бараксенче лайӑх пӑхса усранӑшӑн 

хГта^пӗре^Гҫум“нех̂ ^̂  тыт-чунтан-вартан тав туса ҫырнӑ хут. Ил те. ку паха
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Правилне ӑнланаймарӑм.
—  Аван иртрӗ пайан математикӑ урокӗ Елӗк ра- 

йонӗн Мӑн-Шетмӗри кӗҫӗн вӑтам шкулӗнче. М а- 
тематикӑпа вӗрентекен Комаров ачасене алгебрӑ 
урокӗнче вгаксене хушассипе кӑларасси ҫинчен тӗп- 
лӗн ӑнлантарчӗ, тӗслӗхсем илсе шугласа пачӗ. 
Йулашкинчен,—ӑнлантӑни, Тихӑнӑв?—- тесе ыйтрӗ 
7-мӗш^ класри вӗренекенрен.

— Ӑнлантӑм,—ответлерӗ лешӗ.
— Ӑнлантӑн пулсан йурӗ, килте 121-пе 122-мӗш 

номӗрсенчи задачӑсене шутлӑр, тесе шӑнкрав пул- 
нипе пӗрле класран тухрӗ.

— Тухмаст мур пуҫӗ, никак тухмаст. Мӗн тӗр- 
лӗ ҫавӑрса пӑхмарӑм пулӗ, ҫапах та тухмаст. Есӗ 
те шутласа пӑх ха, тен есӗ манран маҫтӑртарах 
шутлӑн, кӗнекене тыттарчӗТихӑнӑв хӑйӗн йулташне 
Петрова, задачӑна шутласа кӑларайманнипе та- 
рӑхса.

— Ара есӗ правилне вула, правилӑ мӗнле шут- 
ламалине питӗ тӗрӗс каласа паракан, пулӑшас 
шутпа ӑнлантарчӗ Петров.

Тытӑнчӗҫ правила вулама: „Кавказ вэс могы- 
рышто курыкла коклиште элэктростанцэ—влак 
ышталтыныт'.,.

—- Нимӗн те ӑнланмастӑп, хутте мӑйран ҫӗҫӗпе 
кас, ӑнланма пултараймасӑп, терӗ Тихӑнӑв ҫам- 
ки ҫине пӑрҫаланса тухнӑ тарне шӑлса.

— Мӗнле ӑнланмала мар, пар-ха хам вулам. Есӗ 
вулама та манса кайнӑ иккен, хирӗҫлесе кӗнекене 
хӑйӗн аллине илсе вулама тытӑнчӗ Петров. „Уча- 
стык лэлэн пашаз—влаклан палаткым ыштыльыч. 
Вара вашкэ баракы 6-мӗш пулма кирлӗ. Хисепне 
тупма радикал айӗнчи*... Ҫук, нимӗн те ӑнланмас- 
тӑп. Ку алгебрӑна .6 —7-мӗш вӗренӳ ҫулӗсем“ вал>* 
./{)И тесе суйса ҫырнӑ. Ку алгеберпа инженерсене 
вӗрентсе кӑларакан инҫтитутра вӗрентеҫҫӗ пулма- 
ла. Правӗлсене те пирӗн чӗлхепе ҫыр.чан. И. Ка- 
питанӑвне Куҫарнӑшӑн ӗнселемеле, тесе кӗнекене 
сумка чикрӗ.

Тепӗр кунне шкулра Тихӑнӑвпа Петров мӗнш^н 
правилӑсене ӑнланманнине пурте пӗлтӗмӗр. Вӑтам 
шкул ва./ьфи пичетлесе кӑларнӑ стабн^аӑР^ учеб- 
ник алгебрӑ варне 64-мӗш страницӑран пуҫласа 
97-мӗш страница ҫитиччен Мари чӗлхипе ҫырнӑ 
обшчествӑведени кӗнеки кӗрсе кайнӑ пулнӑ. Кз- 
мӑи суккӑр куҫӗ кӗнекине майласа обложкӑ вит- 
нӗ ши? Кӗнекене пухаӑ чухне куҫӗ ӑҫта пулнӑ-ши?

Сӳпенке Илли.

Ӑнланма ҫӑмӑл сӑмахсене ӑнлантарса паракан словар
(Йетӗрне хулине пыракансем ва./ьфи йатарласа ҫырнӑскер).

Ҫӗр чӑмӑрӗн пайӗсем, патшалӗхсем, халӑхсем 
кӑна мар, кӳршӗлӗ йалсемпе саласем те йапала- 
сене хӑйсем майлӑ йат парса хӑйсен ӑс-тӑнӗ хуш- 
нӑ пек ӑнланса пыни пуп. Сӑмахран, вы./ьӑх апачӗ 
усранӑ ӳплене вырӑсла пӗрремӗш йалӗнче, калӑпӑр, 
мйаки ипӑ теҫҫӗ, иккӗмӗшӗнче—рига, теҫҫӗ, виҫҫӗ- 
мӗшӗнче — половийа, теҫҫӗ, арпине йе утине йӑг- 
мали хатӗрне ҫав йалсенчисемех ,плетӳха“ та теҫ- 
ҫӗ, „зоб1ьа“ та теҫҫӗ, „корзинӑ" та теҫҫӗ.

Ҫаеӑнпах та ӗнтӗ пирӗн пуҫа—йатарласах ка- 
лаҫнӑ чухне пурте асӑнакан с=>махсене Йетӗрне 
валу^ь,» ӑнлантярса памали словар вӑларса парас 
шухӑш килсе кӗчӗ, мӗншӗн тесен хӑшпӗр сӑмах- 
сене Йетӗрнесем х^йсем майлӑ ӑвланса Ъурӑнаҫҫӗ.

Критиксем тата Йетӗрнене пирвайхи хут пыра- 
гансем кун пек словаре туса кӑларнӑшӑн пире 
иит мухтассине малтанах пӗлсе, епӗр вӑл питӗ от- 
ветлӑ ӗҫе тытӑнатпӑр.

Книготорг — кирлӗ литературӑна ӑҫта тупма пу- 
ласси ҫинчен справкӑсем паракан магазин. Унгах 
блокногсем ҫинчен те справкӑсем илме пулат.

Мунча — хула тулашӗнчи туса пӗтермен ҫурт, 
ҫӳллӗ йӑвӑҫ хӳммӗ варричче лараканскер. Йулашки 
тӑватӑ ҫул хушшинче хула ҫыннисен урисем пыр- 
са пусман вырӑн.

О бшчествӑ сачӗ — ҫамрак тыхасем ҫӳрекек вы- 
рӑн ытти вытьӑхсем те екскурҫине пырса кайка- 
лаҫҫӗ.

Почта—ҫыхӑну тытмали йапала. Ҫав кӑмӑллӑуч- 
реждени ҫинчен тӗплӗрехӗн пӗлмешк н хӑвӑн ун 
та пырса пӗр-пӗр ӗҫ туса каймала й.е кампа та 
пулин телефонпа калаҫса пӑхмала. Чӑтӑмсӑр ҫын- 
на телефон тӑрӑх калаҫма та хушмастпӑр.
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Радио — ку сӑмаха хамӑрӑн словаре кӗртмесев 
те йурамалаччӗ, мӗншӗн тесен вӑл сӑмаха пур ху- 
ласемпе йалсенче те пӗр пекех ӑнланаҫҫӗ. Йетӗр- 
несен шучӗпе радио в ӑл -р ад и о  итлекенсен нер- 
випе вы.^акан инструмент пулат.

Стадион — усӑ курма тытӑнман ҫӗр лаптӑкӗ, вак 
вы.Т)ӑх-чӗрлӗхсене кӗтмели вырӑн туса хунӑскер. 
Хыпарсем ҫӳреяӗ тӑрӑх, спорг тӗлӗшӗпе ҫавӑнта 
ӗҫлемеле пулат, тӗт ӳлӗм.

Тротуар — йур купаламали вырӑн. Ҫуллахи вӑ- 
хӑтсенче ҫуран ҫынсем ҫӳремели вырӑн.

Шыв—пӑтранчӑк тугӑх тӗслӗ шӗвек йарала. Ту- 
ти пиг йӗксӗк. Хулара пӗтӗмпе те пӗр ҫӑл кӑна 
пирки, халӑх унпах усӑ курат.

Урамри хунар—Йетӗрнесем курман йапзДасен- 
чен пӗри (тӗттем каҫсенче йетӗрнесем ҫа^кисем 
ҫине лартнӑ хунарпа хутшӑнтарса ӑнлзнма хуш- 
мастпӑр!.

Вӑтакас Татмӑшра.
— Радио калаҫакан йапала, теҫҫӗ. Темме пирӗн 

Вӑтакас Татмӑш йалсозечӗ лартнӑ радио калаҫа- 
канни пулмарӗ, шӑхӑраканни ,ҫеҫ пулчӗ.

— Лайӑх шӑхӑрат-и?
— Лайӑххи мӗнӗ... Итлесе пӑх ав...
— Вӑл радио антенни-ҫке.
— Ҫавӑ ӗнтӗ щӑхӑрат пирӗн, аппарачӗ шӑхӑрма 

та пӗлмест,
Иӑващ.



Пилӗк тӑван— пӗр йӑваран

Акӑ пӑхӑр; 
Пиллӗкӗн тӑраҫҫӗ 
Пурте вӗсем 
Ӗҫрен хӑраҫҫӗ.
Пӗри, як ку— 
Кахал Йакку 
Ҫӑмсине чакалат, 
Унпа йӑпанат.

Иккӗмӗшӗ куҫне хупласа 
Йуласшӑн ӗҫрен пытрнса:— 
Вӑрман хатӗрлевне тухмаст! 
„Ман,—тет,—куҫ курмэст.
Ак пит намӑссӑр етем 
Пуҫнӗ хыҫсах пурнасшӑн тем. 
„Выртса канма“ пӗлмесӗрех 
Хӗрсе кайсах вӑч анаслат.

Квалификацилб ӳркевҫӗ 
Каллӗх ӗҫе тухма ӳркенчӗ. 
Хыҫне кӑчӑрт-кӑчӑрт хыҫса 
Йур тытасран йуласшӑн пӑрӑнса.

Ак ку тата карма ҫӑвар ,
Ӗҫре нихҫан та уҫӑ мар,
Тапак туртса кун иртерме 
Унтан ӑсти ҫук ертелре. Савкай.

Суту-илӳ маҫтӑрӗ.
Йӗтӗрие районӗнчи Мӑн-Сӗнтӗр йалӗ каҫхине 

ҫап-ҫугах. Пурте лампӑ ҫ^тнӑ; Лампӑ ҫутнсем 
йӑлтӑртатаҫҫӗ кӑна. Пуривчен ытла Филиппӑв при- 
кашчик тусӗсен ламписем хытӑ йӑлтӑртатаҫҫӗ. 
Ҫ_ав хушӑрах пӗр пысӑк икӗ хуглӑ ҫурт пӗр ҫутӑ- 
сӑр хурланчӑклӑн ларат. Вӑл икӗ хутлӑ пысӑк 
ҫуртра никам та пурӑнакан ҫук тейӗр егӗр. Ҫук, 
апла мар. Вӑл пысӑк ҫурт—шкул. Унта темӗн 
чухлӗ ача пӑча вӗренет. Каҫхине те вӑл ҫурт ҫын- 
сӑр лармаст, ка ? ни каҫах вӑл ҫуртра учитӗлсем 
вӗренекенсен /тетрачӗсене тӗрӗслесе лараҫҫӗ. Ак 
ун 1я кӗҫӗрхи каҫ та виҫӗ учитлӗ ачасен тетрачӗсене 
тӗрӗслесе лараҫҫӗ.

—-фут-ти1—терӗ пӗр учитӗлӗ,—куҫ курманнипе 
йапӑх ҫырнӑ ача тетрачӗ ҫинех „хорошо“ лартса 
панӑ! Пӗтерет ку ҫутӑ ҫукчи.

~ А н  шарла ха,—тӗрӗ теприйӗ,—манӑн та сан 
пекех 3 X 3 = 1 6  пулса ларнӑ. Куҫ курмаст те епӗ 
Л Х 4 “ тесе. Ачи тӗрӗсех тунӑ мӗн. 3 X 3 = 9  пулат 
тесех ҫырнӑ. Еп „хорошо* памаласкерне ,неуд“ 
патӑм,—терӗ те, гӗгтӗм ҫӗртех тетрат ҫине 
лхорошо" тесе ҫырса лартрӗ.

—̂Манӑн та пысӑк йӑнӑш пулчӗ,—терӗ виҫҫӗ- 
мӗш учитӗлӗ:—ачасен тет^)ачӗсем ҫине паллӑ 
тавас вырӑнне пӗр ҫӗтӗк кив кӗнеке ҫине „отличнӑ” 
тесе ҫырса паллӑ тунӑ.—пӗтерет ку ҫутӑ ҫукки,— 
теее ҫӗтӗк кӗнекине алӑк патнеле ывӑтса йачӗ.

~ М а  мана кӗнекепе пуҫран перетӗн, кур- 
мастӑн-им еп ӗҫлесе ларнине!— тесе кӑшкӑрса 
йачӗ 3X 3=16 тесе ҫырса хуракан учитӗлӗ.

~Т от-тӑ  курмарӑм ҫав, Ҫугӑ ҫуккипе мӗнле 
‘0'рас ман,—терӗ кӗнекине алӑк патиеле ывӑгакаиӗ.

—Ех, ку ҫутӑ ҫукки тӗппех пӗтӗрет; пилӗк куҫ- 
лӑх тӑхӑнсан та куҫ ним^н те курас ҫук. Хӑҫаи 
килӗ-ши ку краҫҫин? Килсессӗн пӗрремӗш черет- 

_ре илетпӗр те-ха... Посудине Филиппӑва леҫсе 
парса та-ха, килсен илетпӗрех.

—Е-е-е, есӗр нимӗн те пӗлместӗр иккен,—терӗ 
шкул пуҫлӑхӗ,—пирӗн шкула ва./ьфи 20 литр краҫ- 
ҫин килнӗ мӗн, анчах пире Фипиппӑв прикашчик 
краҫҫцн ҫук, тесе гуйса посудӑна илсе йулнӑ та, 
краҫҫине ҫав кунах хӑйӗн тусӗсене салатса парса 
пӗтернӗ; посудине И.{)йинкӑ йалӗнчи тусне парса 
йанэ.

—А, ма пӗркунне илсе килмерӗн?—терӗ тепӗр 
учитӗлӗ.

—Ҫук, тесе суйрӗ вӑл мана.
—Сан ӗненмеле пулман
—А мӗн тӑвас тетӗн? Шантарсах каларӗ. „Ыран 

пулат, посудуна хӑвар," терӗ те, хӑвартӑм, Ес 
ху пулсан та ӗненмеле.

—Мӗн тумала-ха?
— ̂ Апла пулсан пӗтӗмпех Филиппӑв айӑплӑ.
Учитӗлсем тетратсене пуҫтарса хучӗҫ те, сӗтел- 

сене, пукансене ҫапӑнкаласа тӗттӗм шкултан тух- 
са хваттерӗгене саланчӗҫ.

Татах калатӑп, йулташсем, мӗнле калӑн: Филип- 
пӑв йулташ суту илӳ тума пӗл.мест, тесе. Вӑл вӗт 
суту илӳ урлӑ улталассине „120 проиент хӑйӗн 
аллине ҫавӑрса илсе“ шкулсене т^ттӗмре лартма 
пултарат. Ҫавӑнпа та Филиппӑв Никита прикаш- 
чике ха.ътбР^* йӗплӗ ҫӑмах хыптарса вырӑнтан 
кӑларса сирпӗтмеле.

1Ц. Дангер
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Куракансенчен пӗри
К олхозрн  драм круж оксвм  в у ы ай ӗ ш ӗ  ц й ес ӑр в  ро.-ьвеяе 

в ӗр ен се  ҫнтм всӗрех  халӑха п у х са  ҫпектавӑд>сем  лартаҫҫӗ.

— Шӑппӑнтарах, суф.)ьор йулташ! Малала та кун пекех ҫпектакӑ^ь итлеме чӑрмантарса 
ларатӑн пулсан, епӗ сана кунтан ҫавӑтсах кӑларса йаратӑп.

Чавса ҫывӑх тэ, ҫыртаймӑн
Шӑмат пасарӗнчен таврӑнса Марку пӳртне хыпа- 

лансакӗрсе кайрӗ. Пӗчӗк пӳ чӗтавра пӑхса ҫавӑрӑн- 
чӗ те, хуйха кайса малти тенкел ҫине кайса ларчӗ. 
Уятан йерипен пуплеме пуҫларӗ:—Ах, шуйтан арӑ- 
мӗ, пигӗ ӑслӑ мур. Иртерех кайсан купӑста калчи 
йӳнӗ пулат, тет. Епӗ ӑна итлесе ирех уттартӑм 
пасара, А вӑл еп килеччян качча тухса тарнӑ. 
Мӗн ҫитмен ӑна?.. Ҫитменнине тата хура кӗпе-йӗм- 
сӗр пуҫне нимӗн те хӑварман. Ну, пур-пӗр хӑйӗн- 
ае илсе кайнӑ, манне мар...

Татах тем те пӗр пуплерӗ Марку. Уншӑн пайан 
пысӑк .хуйхӑ. И< аллине кӑкӑр умне тытсах, чы- 
лай урай тӑрӑх кӗрслеттерсе утса ҫавӑрӑнчӗ вӑл 
арӑмӗ качча тухса тарнӑшӑн хуйхӑрса.

Ир те ҫимесӗрех кайнӑскерӗн хырӑмӗ выҫса 
килнипе, ҫӑк ра тытса, ҫсҫӗ шырама тытӑнчӗ. Тем 
чул шырасан та пӗр хуҫӑк ҫӗҫӗсӗр пуҫне урӑх
ҫӗҫӗ тупаймарӗ. _ , * х

— Ых-х, выҫлӑх, ҫӗҫе те илсе каинӑ вӗт,—вӑрҫ- 
рӗ Марку. Унтан йӳҫнӗ уйранне антарса. ҫӑкӑр- 
иа сыпса ҫиме тытӑнчӗ. Ҫаплах ун пуҫӗнч^ ҫав-
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раҫил купи пек шухашсем арӑмӗ ҫинчен пӑтра- 
наҫҫӗ.

— Енене кӗтӗве йартармарӗ. „Пайан пахчанах 
кӑкарас ха“, тет. Кӗтеве йарсан илсе кайас ҫук, 
терӗ пу.)ь- Илсе кайтӑр—хӑйӗн. Еп илмен, хӑйӗнпе 
пӗрле илсе килнӗ,—терӗ ҫӑварӗнчи ҫӑкӑрпе уйра- 
на хутӑштарсз.

Ҫисе тӑраннӑ хыҫҫӑн, сӗтел ҫинчи хатӗрсене 
пуҫтарчӗ те:—Арӑм тухса кайнӑшӑн ку.ьанас мар, 
арӑм вырӑнне арӑм пулӗ,—тесе, Марку ҫийӗнчи 
сӑхманне кутник сакки ҫине сарса канма выртрӗ.

Пӗре выртсан тепӗр. ирсӗр те вырӑйтав тапран- 
марӗ. Вӑл ҫӗрӗпех авланассн ҫинчен шутласа выр- 
тса ҫывӑраймарӗ.

Ир тӑрсан апатланмасӑрах ҫӗнӗрен авланас шут- 
па Марку йевчӗ шыраса Йал тӑрӑх ҫурерӗ. Шы- 
ракан тупатех. Ҫак кунах хӗр патне вӗҫтерчӗ. 
Пӗр кун, ик кун, виҫ кун шыраса, хӗр тупрӗ вӑл. 
Арӑмӗ тухса кайни ерне ҫитнӗ тӗле Марку авлан- 
чӗ, айаллӑ матка туйанчӗ.



Вӑхӑг малала шурӗ. Уй-хирте ӗҫ пуҫланчӗ. Кол- 
хозниксем йасмӑк-пӑрҫа, тата ытти тырӑсене ҫум- 
сенчен тасатаҫҫӗ. Хушӑран Марку та тухса ӗҫле- 
келерӗ.

— Арӑмна ма илсе тухмастӑн?—теҫҫӗ колхозник- 
сем Марку тухнӑ кунсенче.

— Ачипе тухаймаст-ха вӑл,—ответлет вӗсене 
хирӗҫ Марку.

Кунсем, ернесем иртрӗҫ сисӗмсӗр. Колхоз утӑ 
ҫулма тухрӗ. Марку утӑ ҫулнипе нумайах ӗҫкунӗ 
тӑвас ҫук, терӗ пулмала: утӑ ҫулнӑ ҫӗре тухса 
курӑнмарӗ. Ҫитменни ҫине тата ҫави те ҫук.

Марку ҫакӑн пек ӗҫе тухманни колхозниксене 
тӗлӗнтӗрчӗ.

— Ӗҫре савӑнас вырӑнне килте арӑмӗпе савӑнат 
пуФ,—теҫҫӗ колхозниксем Маркува тиркесе.

Утӑ ҫулса пуҫтарчӗҫ. Хирте татах вирлӗ ӗҫ пуҫ- 
ланчӗ. Тӳпери хӗвел хӗрӳлӗхне пӗр чакармасӑр 
хӗртет.

Шӑрӑх кунсем. Колхозниксемпе колхозчицӑсем 
нр пуҫласа каҫченех хӑмӑш пек ыраша выраҫҫӗ.

Пирӗн Марку та ӗҫлерӗ. Пӗр ир те вӑл апатпа 
йулакаи арӑмсенчен малтан ӗҫе тухман. Кӑнгӑр- 
лахи канӑҫ ҫитсен арӑмӗпе иккӗшӗ те канма киле 
васкаҫҫӗ. Ҫынсем канса тӑраҫҫӗ. Маркупа зрӑмӗ 
ҫаплах ҫук-ха. Хӗрсех килте канаҫҫӗ. Колхозник- 
сем 50—60 кӗлте тунӑ ҫӗре тин тухаҫҫӗ вӗсем кил- 
тен.

— Вӑн пирӗн улпутпамайри тухаҫҫӗ,—тесе ахӑ- 
раҫҫӗ колхозниксем Мзркупа арӑмӗ тук»{ине курса.

Нумай калаҫмаҫҫӗ ӗҫлекенсем. Вӗсен шучӗ тыр- 
ра часрах пӗтересси. ьӑхӑт сисӗнмест, Часах каҫ 
пулат. Пурте кӗлтисене шутлама пуҫлаҫҫӗ. Брига- 
дир ҫырат.—Ну, Марку Емелйанчӑ, миҫе кӗлте?-- 
ыйта!' бригадир Марков.

— Ман арӑмпа Иксӗмӗрӗн 250 кӗлте анчах,—от- 
ветлет Марку.

Тӗлӗнеҫҫӗ колхозниксем, вӗсем иккӗн 250 кӗлте 
анчах тунӑ, теприсем пӗччен 300 кӗлте тӑваҫҫӗ. 
Ҫакӑн пек пулса пычӗ Маркун кашни кунах. Ҫа- 
кӑн пек пулчӗ сӗлӗ вырнӑ вӑхӑтра та.

*

Нойабӗрӗн 28-мӗш каҫхине колхозниксен пухӑвӗ. 
Пухура ӗҫ кунӗ тӑрӑх кама мӗн чул тырӑ тивес- 
сине каласа параҫҫӗ. Черетпе Марку патне те 
ҫитрӗҫ.

Емелйанав Марка тӗш тырӑ 30 пӑт тухат, 
25-шне авансӑя илнӗ, пилӗк пӑтяе тата кайран 
панӑ,--терӗ колхоз предҫедатӗлӗ Никитин.

Марку тивӗҫлӗ тыррине илсе пӗтернине пӗлсен 
хуйхаӳкрӗ. „Епӗ пӗр уйӑх ытла ҫӑкӑр ҫимеи,ҫӗрул- 
мипе кӑна пурӑнатпӑр, ҫапах мана тырӑ памас- 
тӑр“,—тесе каласшӑнчӗ Марку пухура, анчах хӑй 
айӑплине туйрӗ те шухӑшне айакала сирчӗ. Пуху 
пӗтсен—„мӗнде те пулсан выҫӑлӑ тутӑлӑ пурӑнас 
иулат", тенӗ шухӑшӗпе килне хуйхӑлӑн утрӗ Мар- 
ку. Чавса ҫывӑх та—ҫиртаймӑи, терӗ вӑл нимӗн 
калама ҫукран.

Дубровский

Планра пӗр сурӑх та, лӗр сысна та ҫук.
Колхо.зсем, йалсем план кӗтнӗ.
— Хӑҫан параҫҫӗ пире план? Мӗн чухлӗ выл)ӑх 

усрамала, ҫӗнӗрен илмелле, улӑштармала,—паллӑ 
мар пайана,—тенӗ вӗсем,—План парӑр!—зӑрҫнӑ ра- 
йона пырсан.

— Вӑрҫмали ҫук. Пусар ха, сугар-ха вы^ьӑхсене. 
Пока план ҫук,—тенӗ теприсем.

— Аха, сире план! Парас план,—тенӗ райзурисем.
План тенӗ йапалара цыфӑрсем пур. Вӑл цыфӑр- 

сене пускиле кивҫене каймасӑрах тупса лартма пу- 
лат. Маччанала пӑхма ӗчсе тымарне кӑна шелле- 
меле мар, Йӗтӗрне райҫӗрӗҫпайӗнчи плаяовиксен 
те ҫав меслетпе усӑ курнӑ. Каснӑ-лартнӑ ҫавӑн пек 
тунӑ.

— Пулче вӗг план—чепуха ӑна тума... парӑ пус- 
тйаков кӑна. План ыйтса йӑаӑнаҫҫӗ тата. Акӑ 
вӑл1—хавасланнӑ плановиксем плансем туса пӗгер- 
сен.

Пулчӗ терӗри-ха, ачасем, план?
— Пулмасӑр, пулчӗ,—ответленӗ ачисем.
Матур ачасем!.. Аслӑ ӗҫсен планне турӑр. Халӗ

ҫапӑҫас пулат,—ҫирӗплетнӗ плана райзу пуҫлӑхӗ.

Турӑхла йалӗнчи йединоличниксем райзура пла- 
новиксенчен те ытларах аптӑракана йернӗ. Ларма- 
тӑма та пӗлмеҫҫӗ вӗсем ха.){). Аслӑ ӗҫсен планӗ 
аташтара'!' вӗсене.

— Ах тамаша, ӑҫта чикес вӑл чӗрлӗхе? 
Карти-хури, апачӗ-ҫимӗҫӗ!.. Аптрамалд!—тенӗ пӗр 
йединоличникӗ.

— Ан тӗлен-ха,—тенӗ тепӗр йединоличникӗ.— 
Райзурисем пирӗа пекех ухмах мар пулӗ. Вӑл пла-

на колхозран тухса йединоЛ^чниксен хушӑнассипе 
шута илсе тунӑ пулӗ,—тенӗ.

—Кӗҫех тухчӑр сана колхозран. П1х мӗнле ҫи- 
рӗпленсе пыраҫҫӗ вӗсем, колхозсем,—-ответленӗ 
лешӗ. ,

Ҫапла сӳгсе-йавнӑ выл)^хчӗрлӗх ӗрчетмели 
план а ' Турӑхла йалӗнчн йединоличниксем. Вара 
йулашкинчен:

— 'Гӗлӗнмеле, —тенӗ вӗсем.
Тӗрӗс качяҫҫӗ вӗсем. Хусамӑрах шутласа пӑхӑр 

Ыгла та тӗлӗямеле ҫакӑктан. Турӑхла йалӗнче йе 
диноличниксем мӗн пурӗ те икӗ хуҫалӑх кӑна 
Ыгтисем ӑҫга кайнине хусамӑрах пӗлетӗр—колхо 
за кӗнӗ вӗсем. Ҫак икӗ хуҫалӑха Йӗтӗрне райҫӗр 
пайӗ 1935 ҫулга 40 ӗне, икӗ ҫула ҫитмен 28 п1ру 
тата амӑшай пӑрусем 25 усрамӑшкӑн план панӑ.

План ҫакӑ!
Ҫакӑ план тӑрӑх сурӑхлӑ йединоличниксен пӗр 

сурӑх та, пӗр сысна та усрамала мар.

Ҫапла планлаҫҫӗ Йетӗрнере, вы.ъзх чӗрлӗх ӗрче- 
тес ӗҫе, хусамӑрах куратӑо, бӳрократла вы./ьама 
самайах хӑнӑхаҫҫӗ. Теприсемшӗя вӑл ӗненме те 
питӗ хӗн пулӗ. Тӗлӗкре пулӗ вӑл, ун пек ӑҫтан 
пултӑр ара, тейӗҫ.

Тӗлӗк мар вӑл.

Н. Майак*
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Вунтӑваттӑран 
сакӑр

Мӑн-Етмен йалканашӗ канцефзрӗичен тухрӑм та 
Мӑн Етмен шкулнеле утрӑм, Анчах ҫунӑ йур ҫем- 
ҫе, кӑпӑшка: хыҫра утнӑ йӗр пулса, пыраЕ Хӗвел 
чылай хӑпарнӑ, канце,^аринчен инҫех те мар 
Мӑн-Етмен колхозӗн йӗгемӗ ҫинчн ҫапнӑ кӗлте 
капанӗсем курнаҫҫӗ. Унта колхозниксем калаҫса 
шакӑлтатнисем илтӗнеҫҫӗ. Тӳпе туса курӑм вале- 
ҫеҫҫӗ. Ак, мана хирӗҫ ҫара ҫуяа кӳлнӗ лаша йаш- 
латарса чупса пырат. Ҫуни ҫине пӗр пуслӑх, тепӗр 
сенӗк хунӑ та, хӑй ура ҫине тӑрса лашнне хӑва- 
ласа, пӗр колхозник иртсе кайрӗ. Утатӑп. Ак, 
шкул курӑна пуҫларӗ. Шкул тулашӗнче ачасем 
чупкалаҫҫӗ. Ҫурӑ йарас умӗнхи вӗлле йантранӑ 
пек шкул сӗрлет.

— Переменӑ пулас-ха, ачасем тулта чупкалаҫҫӗ,— 
тесе пыратӑп. Ш<ул ҫурчӗ патне ҫитсен урасене 
шӑлкаласа шкул канцел^арине кӗтӗя.

— Сывӑ пурнатӑр-и?
— Пурнатпӑр-ха, антрамастпӑр,—терӗ те 1-мӗш 

класра вӗрентекен Жирнов сӗтел ҫиачи аш тура- 
са тултарнӑ пӑслӑнса ларан чашӑк ҫине пӑхрӗ.

‘ Шкул пуҫлӑхӗ Быков Егор ман ҫине пӑхрӑ те, 
класа кӗмели алӑка уҫса, клас пӳлӗмне кайрӗ.

— Ан кай! Ма кайатӑн?—тесе шкул сторӑжӗ, 
чашӑкпа йашка йӑтса тухса сӗтел ҫине лартрӗ те, 
ман ҫине пӑхса тӑчӗ. Епӗ ним шарламаннине 
курса, Жирнов ҫйне пӑхрӗ те:

— Аҫта тухрӗ?.. Малтан ҫийесшӗн антратӑр, 
йашкине антарсан ҫимесӗр ӑҫта кайрӗ тата?—терӗ.

— Сирӗн переменӑ-и, урок вӑхӑчӗ-и?
— Епӗ, калас пулат, „значетсӑ" ачасене ӗҫ па- 

тӑм .. заданисем тӑваҫҫӗ,—терӗ Жирнов.
— Переменӑ мар-и?

Каппайч^и ача.

— П орфтӗлсӗр ко 1ькипе йарӑнма пӗрте 
лайӑх мар.
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„Значетсӑ- перемеаӑ мар... Уроксем пуҫлании 
15 минут та ҫук-ха.

— Ачасем апат ҫинӗ-и?
— ‘Ҫак урок иртсен...
— Ата ха, урока пӑрахса тухса ҫимеҫҫӗ. Ҫиме 

хайӗн вӑхӑчӗ пур. Санӑн ачасем хӑйсемех ӗҫле- 
меҫҫе пулас. тулга чупаҫҫӗ,—тесен, Ж зрнов, йаа- 
тлана апат ҫине салхуллан пӑхса илчӗ те, сӗтел 
хушшинчен тухрӗ.

— Ата-ха, епӗ те пырам урока,—терӗм те, учит- 
лӗ тухсан ун хыҫҫӑн тухрӑм.

-— Тӑхта ха,—терӗ сторӑжра пурнакан хӗр- 
арам.—Ҫимелечче.

— Жирнов ман умӑн тухнӑскер класала чупсах 
каирӗ, епӗ васкамасӑрах утса пырса класа кӗтӗм 
Жирнов урок пуҫланӑ.

—  Вог „значетсӑ”, ачасем!.. Ларӑр, вырӑнӑра 
л а р а р .. г  г

— Пирӗн вырӑн ҫук,—тесе мӑн шарӑхсем ҫыхнӑ, 
сумкисене ҫакнӑ ачасем пӑтранаҫҫӗ.

— Ну ,значетсӑ“ кам шутларӗ?
—• Пирӗн, тетратсем те ҫук...
— Ларӑр... Пуҫлатпӑр. „Значетсӑ“ кӑна мӗнле 

шутлатпар?—терӗ те доска ҫине пӳфнипе тӗртсе 
тӑчӗ. Ачасем хусканма пӑрахрӗҫ, ■ вырнаҫкаласа 
ларчеҫ. 5 хӗрача вырӑнсӑрах йулсэ ҫтена ҫумне 
кайса, лӑпчӑнса тӑчӗҫ.

— Кусем ва4)Л)И „_значетсӑ“ вырӑн ҫук,—тесе 
учитлӗ ман ҫине пӑхрӗ. Ачасем унтала-кунтала 
пӑхкалаҫҫӗ: итлемеҫҫӗ. Учитлӗ уткалат, пӑхкалат..

— Кам малтанхи примьра шутларӗ?
Ачасем шарламаннине курсан, учитлӗ антраса 

тачӗ. ^
— Пӑхӑр... „Значетсӑ“ 8-|-б—12 миҫе? 8-та 6 

,значетсӑ“ вунтӑватгӑ... Ҫапла-и?..
 ̂ Ҫапла-а! Ҫапла!—тесе кӑшкӑрчӗҫ иккӗн-виҫ-

Ҫ6Н«

— Унтан „значетсӑ“ 12 кӑларсан 2 йулат-и?
_ Иккӗ, иккӗ!—кӑшкӑраҫҫӗ. Пӗрисем ура ҫине 

тӑрса сумкӑсем ҫакаҫҫӗ. Кӗтесре иккӗн темшӗн 
вӑрҫаҫҫӗ, доска патне тухса учитлӗ патнӗ виҫҫӗн 
пыраҫҫӗ. Ф-

Аҫта кайатӑр? Ма шавлатӑр? Ей, мӗн пулнӑ 
сире?  ̂ „Значетсӑ“ малала шуглатпӑр,—терӗ те 
учитлӗ теяӗр пример тӗлне пӳрнине тытрӗ.

Кунта пӑхӑр: 14-ран? пали кӑларсан 8 йулат. 
Куратар-и?

— Куратпӑр.
— Курмастпӑр!—тет такӑшӗ.
— 14 - ?  кӑларсан миҫе пула!?
— Ачасем шарламаҫҫӗ.
— 14—? кӑласрац 8 пулат... ,ы йгу“ вырӑнне 6 

пула^...
— Есӗр ма ҫырмастӑр,

Хут ҫук... Манӑн кӑранташ ҫухалнӑ...
— Пӑх-ха, кусем ҫӑкӑр ҫийеҫҫӗ.
Учитлӗ пӑтрашрӗ, аврашрӗ, йулашкинчен ӑшӑр- 

хаса тарласа кайрӗ, Заонок пулчӗ. Учитлӗ хаш! 
сывласа йачӗ те:

— Хаф переменӑ!—^̂ терӗ.



Ну, Жирыов,. уршы йааӑх ирпрвтӑн,.. Ур«ы«
.хатӗрленмен есӗ!

— Ма, епӗ ӑна пӗлетӗп. Манӑи план пур. План- 
сӑр ӗҫлеместӗп...

— Ачасем сана итлемеҫҫӗ,
— Да-а, дисциплинӑ ҫук. Ку „значетсӑ* вернӑ 

йапӑхрах,—тет Жирнов.
— Урок аван иртрӗ... Потому, калае пулат, епӗ 

хам ӑна лайӑх пӗлегӗп. 14 ран—? кӑларатӑп, а 
„значегсӑ* миҫе йулни ахалех паллӑ. Ҫавӑнтах 
миҫе пулнине те лартнӑ.

— Есӗ урока тӗрӗс иртермерӗн...
— Ма, манӑн план пур.
— Партӑсем ма ҫитмеҫҫӗ сан класра?
~  Вӑл уш ман ӗҫ мар... ,значетсӑ“ шкулта 

заведуйушчи пур... А урок иртерме манӑн план 
пур.

— Пзр-ха планна...
— План кунта мар... Ман плана леш ернерех 

заведуйушчи ҫирӗплетрӗ. Плансӑр мар. Пӗр ерне- 
лӗх тунӑ план пуррине заведуйушчи пӗлет.

— Йурамаст апла ӗҫлеме... Кашни урока нртерие

хатӗрлвнмеле, твее урок йӗркисем ҫинчен кала* 
сан, Жирнов ним шарламасӑр ларчӗ.

— „Значетсӑ" есӗ план пуррине ӗненместӗн... 
Епӗ Йетӗрнере техникумра вӗреннӗ... „Значетсӑ“ 
епӗ пултараймастӑп-и?

— Пултараймастӑн, тӑрӑшмастӑн...
— Тӗрӗс мар. Ку „значетсӑ* лични счета...
— Заочнӗкре тӑмастӑн, цӗренместӗн, тӑрӑшмас- 

тӑн, кашни кун киле чупатӑн, ачасене асаплан- 
тарса кун иртеретӗн.

— Ӑҫта апла калатӑк, епӗ тен вӗренсен инженер 
пулӑп.. „Значетсӑ“ есӗ тӳрех мана апла ӑҫтан 
калама пултаратӑн. Е-е курнӑ йапала... 14—? кӑлар- 
сан саккӑр йулат... Ӑна ухмах та курӗ...

— Ну, йурӗ... 14 ран? дсӑларсан 8 йулат-ха, есӗ 
ӑна пӗлтӗн... Мӑн-Етмен шкулӗнчен сана кӑлар- 
сан мӗн пулат.

— Манӑн план пур. Ӑҫтан,—„значетсӑ“ аҫтан... 
Ку лични счета... Епӗ... Ку тӗрӗс мар«. Есӗ мал- 
тан „значетсӑ“ кӑтарту пар, унтан тин еыгӑвӑр... 
Труках кӑларма йурамаст. Манӑн план пур...

Калай.

Арланпа шӑши
Йуптару.

Уйра плугӑ ларнӑ,
Колхоз ӑна ӗҫе кӑларнӑ.
Пӗре лашасем тӑварсан 
Плугӑ патне чупса ҫитнӗ арлан.
—«Вот!—тет,—ку аван йапала— 
Лнчах, мӗскерле туртмала?
Вӑл лаша вӑйӗнчен тӗлӗнет.
Ҫӗр арлансӑр туртаймӑн ҫав, тет. 
Сахал мар чӗрчунсеы ҫуг тӗнчен: 
Таҫтан, муклашка тӑрринчен 
Пӗр хӑмӑр шӑши сиксе анчӗ—
Ну, паллах, ун йумахӗ пуҫланчӗ:
— „Туртатӑп. Пӗчченех ак туртатӑп! 
Шӑлпала хурҫӑна ҫыртса татӑп. 
Анана сахал мар сухзланӑ, 
Кунашкал плугсене куркаланӑ. 
„Ьҫлеме" пикенчӗ:
Мӗкӗрленчӗ, мӗкӗрленчӗ,

Плугӗ уншӑн ытла та куштан; 
Тапранмаст ҫав—ҫзвах вырӑнтан.
— Чорг!—тет шӑши,—шуйтап; *
Леш пӑйав канҫӗрлет ҫав унта! 
ПӑЙ1ва шӑлсемпе касса татрӗ,
Плуг ҫавах вырӑнтая тапраамарӗ. 
Арлан лахлатса кулса йачӗ,
Шӑшийе пит аван ӑс-тӑн пачӗ.
—Ех, болтун, пуҫ пекки пур пулсан 
Ӗҫ тумасӑр малтан ан мухтан!

** *
Ытла та веҫкӗн хӑшӗсем,
Чӗлхисем питӗ -вӑрӑм вӗсен.
Чӑн ӗчре вӗсене сурса тар,
Шӑширен курма ҫук пархатар.

Марк Аттай.
1935 ҫ .П еди нстнтут. \

Начар коӳъуха
Е лӗк районӗнчи Л л ку . 

касси  кол.хозӗнче к о а д х -  
сем л а ш а с е в е  йапӑх пӑ- 
х а ҫҫ ӗ . Л аш исем  н.ччар, 
ҫу р ак и н е  тухм а йурӑхлӑ 
мар.

Лаша:—Ах, ес мана кӳлетӗн те, ма- 

на тӑрантарманш ӑн сана хӑвна кам 

кӳлсе ҫӑварлӑхласа лартӗ-ши?
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Ш шшмтеЙрв (И«ад«й р.) .Уварннк'' коопогӑя ҫурвкаве свгф - 
вМ вс бҫ аит Яааӑх пыра». ПяЯпш
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,|Капкӑна“  иилнӗ васкавлӑ телеграммӑ: „Ударннк“ колхоз предҫедатӗлӗ ударлӑ ӗҫлесе 10 
гектар ҫине йур тытнӑ, кӗл пухма тин анчах шухӑшлаТ, вӑрлӑхсӗм суртламан, зайом укҫи пу- 
хассине илсен 35 процент тултарнӑ, анаслассине илсен 120 процент тултарнӑ (мӗнле анасланине 
ӳкерчӗк туса радио тӑрӑх йарса паратпӑр). Анаслассине кун пекех пурнӑҫа кӗртсе пырсан, ҫур- 
куннеччен ҫӑварӗ ҫурӑлса кайасран хӑраса, анаглама пӑрахтаракан емел йама ыйтатпӑр.
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ТРЛККАПА ПРАККА.

1.С м вӗ хӗл те персе  ҫнтрӗ, 
Еҫсӗр сук  вӗт лурӑнна. 
Траккапа Пракка ш ут тытрӗҫ 
В ут хасмашкӑн ҫыҫ^ныа.

4. Тзрас мар ахаъ , Праккаҫӑи, 
А1а, турт *а!—тет Тракка. 
Гатаймасӑрах куикасӑн. 

Хӗвӑртрах!—тейет Пракка.

2 . ,Хатӗр-м атӗр* пурте хатӗр  
Тракка чик(М мӑнкурш ак. 
Ав Праккз та вӑдьтӑр-ва^ьхӑр 
Чнксе хучӗ кашӑка.

5 . —М екӗрлен!—суйхаГ П ра^кнйӗ. 
— П усарах!—хаш ка! Тракки. 
УлӑМ мар иккен йумане,
Еҫ т у х м а с! вӗсен такки.

Т.Тантӑш сем йулхав пулмарӗс, 
В1юмаита |ӗ т  ӗ ҫ  иуыай.
Пӗр турат сияче П раккийӗ, . 
Ав. тепри синче— Тракки.

8 , Пуртӑна касма аисвт-мӗм,
. Й авӑрат вӑрман; .тук так.
—  Кам малтая касса э п в р ӗ ,  
Каи турат  касма ӑста?

3. Кӑитӑрла тӗлне шӑп ҫнтрӗс 
Тантӑшсем пирвн вӑрмана. 
Еҫлес ум ӗя чыхреҫ, чыхрӗҫ 
Чыхрӗҫ выҫӑ хырӑма.

6 . Ш ӑм-шаксем вес лутӑрханчӗ; 
Ҫ ук. ӑнмарӗ вӗсен ӗс:
Пӑчӑк хыттӑи тӑриякКлетрӗ, 
Ав вӗсем гаҫга вӗҫеҫ.

9 . Кам еср елӗ кӑна кӗтиӗ. 
Ҫ ук, к ӗт ген  ку иннеке 
К ӗрг ӑш хт чӑма» Трлкна, 
Ҫахӑхеа йулаӑ Пракка.


