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— Атте! Ирхине, шкула кайас умӗн есӗ к а н ф ет  илме мана у кҫа  патӑн. Ҫав укҫаш ӑн 
хӗрарӑмсемпе ачасем сана тав тӑвӗҫ.

— Мӗнле апла?
— Есӗ панӑ укҫана пӗтӗмпех епӗ И спани халӑхӗн ачисемпе хӗрарӑм ӗсене пулӑш ма патӑм.



1аА1&1̂а1(сЕЬ|
Иван Петрович лӑпланаймасӑр кабинет тӑрӑх 

уткаласа ҫӳрет. Ӑна хал, ҫеҫ пӗр вӑрттӑн ӗҫ ҫин- 
чен илтни канӑҫ памаст. Вӑл халӗ кӑна пӗр от- 
иетлӑ заҫеданирен килчӗ. Ҫав заҫеданире Иван 
Петрович леш... мӗн... ҫинчен пӗлчӗ.

Анчах шӑп ҫеҫ! Никама та ҫур сӑмах пӗлтерме 
йурамаст. Вӑл партиле вӑрттӑн йапала. Ҫук, 
Иван Петрович палкаса, пушӑлла авӑртса ҫӳре- 
кен ҫын мар. Кирлӗ вӑхӑтра вӑл шӑлне ҫыртса 
тӑма та пултарат. Шухӑшлама кирлӗ вӗт! Леш... 
мӗн, тет иккен...

Унӑн кабинетне хӑй заместитӗлӗ Йакур Куҫмич 
пырса кӗрет. Ӑна та ҫур сӑмах пӗлтерме йура- 
маст. Никама та!

Иван Петрович хӑй заместитӗлӗ вӑхӑчӗ-вӑхӑчӗ- 
не ытлашши нумай пӗлме . тӑрӑшнине тахҫанах 
иӗлет. Аван мар йапала вӑл: хӑвна пӗлме кирлӗ 
марри ҫинчен ҫине тӑрса ыйтса пӗлме тӑрӑшни. 
Ыйттӑрах! Иван Петрович ҫавах ҫур сӑмах та ка- 
лас ҫук.

Йакур Куҫмич пукан ҫине ларса майӗпен кӑна 
пирус тивертет:

— Заҫеданире пултӑни, Иван П етрович?
— Пултӑм. Пӗр ҫур сехет хушши...
— Мӗн ҫинчен калаҫаҫҫӗ?
— Хал)Хи лару-тӑру ҫинчен. Автономи урамне 

йусасси ҫинчен те калаҫкаларӗҫ.
Иван Петровича хӑйӗн помошникӗ кӳренсе ту- 

тине пӑрнӑ пек туйӑнчӗ.
— Нивушлӗ хӑйӗнчен мӗн те пулин пытарса 

хӑварнине сисрӗ-ши?—тесе шухӑшласа илчӗ Иван 
Петрович. —Ырӑ мар! Анчах ҫапах та нимӗн те 
юарламастӑп. Шӑп кӑна!

Иакур Куҫмич тӑрса алӑк патнеле утрӗ.
— Йакур Куҫмич! Акӑ мӗн... Сана пӑртак пӗл- 

сен те пырат. Ӑнчах асту, питӗ вӑрттӑн йапала. 
Епӗ хам супӑД)ТР.тсе, палкаса ҫӳреме йуратмастӑп. 
Есӗ те никак...

— Мӗн калаҫмали пур!..
— Ҫапла! Пайан заҫеданире..,^леш... мӗн ҫин- 

чен калаҫрӗҫ. Леш... иккен...
Иван П етрович Йакур Куҫмич хӑлхи патне 

пӗшкӗнсе заҫеданире мӗн илтнине пӑшӑлтатса 
калама тытӑнат.

 ̂ — Акӑ мӗнле иккен...—тесе шухӑшласа утат 
Йакур Куҫмич килнеле май.—Аса та илес ҫукчӗ 
вӗт! Анчах никама та ҫур сӑмах каламастӑп. 
Курман та, илтмен те пек пулас,

Йакур Куҫмич арӑмӗ темӗншӗн кӑмӑлсӑр^ пул- 
нӑ. Ун пек пулнине пӗртте йуратман вара Йакур 
Куҫмич. Вӑл пур майпа та арӑмне хаваслантар- 
мӑ тӑрӑшнӑ: шӳтле йурӑсем йурласа кӑтартнӑ, 
кул .шла историсем каланӑ. Анчах арӑмӗ пуҫ 
ыратни ҫине персе ҫаплах шӑмарса ларнӑ.

Шӑп ҫав каҫ вӗсем патне Певцовпа арӑмӗ кил-

меле пулнӑ. Вӗсен умӗнче те ыр^ м^рщулма пул- 
тарат. Ҫавӑнпа арӑмин кӑмӑлне унччен мӗнле те 
пулин ҫавӑрмалах...

— К ӗтерне,—тет Йакур Куҫмич арӑмӗ патне 
ҫывхарса,—есӗ питӗ ӑслӑ арӑм. Палкаса ҫӳреме 
йуратмастӑн. Ҫавӑнпа сана каласа кӑтартма та 
йурат. Анчах асту, никама та ҫур сӑмах ан кала- 
нӑ пултӑр.

— Пӗлетӗп-ҫке! Каламӑп.
Йакур Куҫмич арӑмин хӑлхи патне пӗшкӗнсе 

Иван Петровичран илтнӗ ҫӗнӗ хыпара каласа кӑ- 
тартма тытӑнат.

— Ӑнлантӑн-и мӗнлине? Анчах асту...
— Каламӑп.
П ӑртакранах Певцовсем килеҫҫӗ. Чей ӗҫеҫҫӗ. 

Шахмӑтла выл^аҫҫӗ. Испанири лару-тӑрусем ҫин- 
чен калаҫаҫҫӗ. Унтан сӑмах хӑйӗссӗнех ҫӗнӗрен 
уҫнӑ универмаг ҫине куҫат. Ирхине Кӗтерне вӑл 
магазинра ҫывракан пӳлӗмне лартма хитре сӗтел 
туйаннӑ пулнӑ мӗн. Певцов арӑмӗ ӑна ҫинчех 
кайса курма пикенет. Хӗрарӑмсем йунашар пӳ- 
лӗме тухаҫҫӗ...

Певцовсем ҫӗрлене йулса кайаҫҫӗ. Ҫул ҫинче 
арӑмӗ Певцова йатлама тытӑнат:

— Ҫынсем пит аван пурӑнаҫҫӗ, а еп ӗр —хӑйа- 
матла пурӑнатпӑри тен. Йакур Куҫмич хӑй мӗн 
курни-илтнине йӗппи таранччен арӑмнекаласа па- 
рат. Есӗ манран пытарса ҫӳретӗн. Йут ҫын пе- 
кех епӗ сана.

— Манӑн санран пытарса тӑмали нимӗскер те 
ҪУК-

— Ан ҫуклатса пыр ӗнтӗ тархасшӑн.
— Чӑнахах та нимӗскер те пӗлместӗп.
— Заҫеданире пайан мӗн турӗҫ?
— Калапиҫ, нимӗскер те илтмен тесе.
— Чӑнахи?
— Чӑн пулмасӑр.
— Апла пулсан итле! Анчах никама та ан ка- 

ла. Вӑрттӑн йапала.
— Каламӑп-ҫке, каламӑп!
— Ӑ-ӑ... леш... мӗн, тет  иккен.
Вӑл упӑшки хӑлхи патне пӗшкӗнсе пӑшӑлтатма 

тытӑнат.
— Чӑнахи?—тет упӑшки тӗлӗнсе.
— Чӑн пулмасӑр. Анчах асту...
Певцов килӗнче пирус ҫуккипе кӳрше, ТыН)- 

ковсем патне, ыранччен пӗрер пачкӑ кивҫен илме 
кайат. Тыщков ӑна сасартӑках ыйтупа тӗлӗнте- 
рет:

— Илтни, ҫынсем мӗн тӑваҫҫӗ?—тет вӑл.
— Ӑхӑ!—тет Певцов хӑй ӑшӗнче.—Тыщков пӗ- 

тӗмпех пӗлет иккен! Унпа пӑртак калаҫкалама та 
йурат.



— Ҫапла,— тет Певцов.—Ун ҫинчен мана паҫӑ- 
рах каларӗҫ. Тӗлӗнмеле йапала. А-а, леш... мӗн, 
тет иккен.

Певцов ТыН)Ков хӑлхи патне пӗшкӗнсе пӑшӑл- 
татма тытӑнат.

— Чӑнахи? — тет Тыщков тӗлӗнсе. — Чӑнах 
ҫапла-и?

— Есӗ ун ҫинчен илтмени мӗн?
— Ҫук, илтмен. Епӗ сана пачах урӑх йапала 

ҫинчен каласа кӑтартасшӑн.
— Шӑп кӑна! Вӑрттӑн йапала. Никама та ан 

шарла.
— Пӗчӗк ачд^.марҫке ӗнтӗ...
Тепӗр куФш^зЙне Иван Петрович патне (калав 

пуҫламӗшӗнчи Иван Петрович патне) темӗнле 
ӗҫпе Петров пырат:

— Есӗ ӗнер заҫеданире пулнах ӗнтӗ ,—т ет вӑл 
Иван Петровича.—Ну ӗҫсем те! Мана Тыщков ка- 
ласа пачӗ. А-а, леш... мӗн, тет иккен.

Иван Петрович сасартӑк ҫиленсе ӳкет:
— Вӑт тӑм пуҫсем!—тет вӑл хӗрелсе кайса.— 

Шӗлепкесем! Пакӑлтисем! Парти вӑртӑнлӑхӗсене 
сарса ҫӳреме кам ирӗк панӑ вӗсене? Кун пек 
ҫынсене питӗ хытӑ айӑплзс пулат. Вӑл Тын>ков- 
па епӗ калаҫкалӑп-ха. А сана, Петров йулташ, 
ак мӗн калатӑп. Анчах шӑп пул! Никама та 
ҫур сӑмах ан кала. Вӑл ӗҫ сана каласа пани пек 
мар, урӑхларах пулнӑ. Леш... мӗн...

Иван Петрович Петров хӑлхи патне пӗшкӗнсе 
пӑшӑлтатса калама тытӑнат...

Г. Рыклин.

Комбинатри курӑннаст'
( ,П равд а“)

— Тухтӑр йулташ, куҫ вӑйӗ начарланчӗ.
— Халех сӑнаса пӑхатпӑр. Ав, сӗтел ҫин- 

че хаҫат выртат, ил те вула. Мӗн ҫырнӑ унтЭ|?
— „Хут пӗлменлӗхе тӗп туни"  тенӑ.
— Лайӑх куратӑн?

— Хаҫатрине лайӑх куратӑп, хамӑрӑн Куславк- 
ка комбинатӗнчине темӗн чухлӗ тӑрӑшсан та 
кураймастӑп. Мӗншӗн тесен унта хут пӗлмен 
100 ҫынран—39 ҫын, хут начар пӗлекен 321 ҫын- 
ран—148 ҫын ҫеҫ вӗренме ҫӳреҫҫӗ, ыттисем ҫӳре- 
меҫҫӗ.



Вӑл пайан ҫеҫ туйаннӑ ботинкине тӑхӑнса пӳ- 
лӗм тӑрӑх уткаласа ҫӳрерӗ. Ботинки ни хӗсмест, 
ни аслӑ мар, каснӑ-лартнӑ урипе виҫсе тунӑ пе- 
пех.

Хӑрах ботинкӑ чӗриклетнине илтсен, ҫичӗ ҫул- 
хи ывӑл ачи чупса пырса:

— Атте, атте!—терӗ. — Хӑвна ваЛ)Л)И есӗ ҫӗнӗ 
ботинкӑ туйаннӑ. Манӑн ҫӗтӗккине пӗлместӗн.

— Ҫӗтӗлнӗ пулсан илсе парас. Анчах аму ка- 
ланине есӗ итлесех каймастӑн пулмала?

— Нихӑҫан та итлеменни пулман, такам елек- 
ленӗ сана!—терӗ ача чӑмӑрӗпе ачашшӑн куҫне 
тытса.

— Пад)Л)ан ботинки чӑн ҫӗтӗлнӗ. Илсе парсан 
йураччӗ,— сӑмах хушрӗ амӑшӗ.— Пӗрле кайса ил- 
се килӗр. Еп киле йулам.

Илмелине илесех пулат. Филиппӑв пӑтӑм-пӑтӑм 
хура, тӗксӗм кӑвак тӗслӗ кепкине тӑхӑнчӗ те, 
ачине ҫавӑтса ботинкӑ туйанма тухса карӗ.

Магазинра тавар илекен темиҫе ҫын анчах пул- 
ни Филиппӑва савӑнтарчӗ. Прикашчикӗ ача вал)- 
Д)И 27-мӗш номӗрлӑ калӑппа тунӑ ботинкӑна часах 
тупса пачӗ.

Илнӗ-илменех ачи ботинка тӑхӑнса йачӗ.
Киле кайас ҫул ҫинче ларакан квас киоскинчен 

иртсен, Филиппӑв;
— Ҫӗнӗ ботинкӑпа утма пӗлместӗн-и мӗн? — 

ыйтрӗ ачинчен, вӑл уксахланӑ йевӗр уткаласа 
пынине кура.

Ай*ай-йай! Ачан уринчи ҫӗнӗ ботинкӑн кӗлли 
хӑпӑнса ӳкнӗ. Ҫӗнӗ ботинкӑ!

Киле ҫитес умӗн ботинкӑн ҫийӗ те пӗр тӗлтен 
ирӗлсе ҫӗтӗлсе кайни курӑнчӗ. Мӗн тӑвасРКилте 
ку инкекрен мӗнле хӑтӑлмали ҫинчен шухӑшласа 
пӑхрӗ:

—• М агазина ҫийӗнчех кайсан ҫӗннипе улӑш- 
тарса парӗҫ-ха—терӗ вӑл арӑмне лӑпланнӑ сасӑпа.

Ачин ҫӗтӗк ботинкине илсе хутпа чӗркерӗ те, 
пӗчченех тухса утрӗ.

— Ку тавар ачу пуҫнех пултӑр!—терӗ прикаш- 
чик умне ача ботинкине кӑларса ҫапса. — Халех 
улӑш тарса памасӑр хирӗҫсе тӑрсан, тем те туса 
хурӑп!

— Правлени хушмасӑр улӑштарма пултараймас- 
тӑп,— терӗ типӗ сасӑпа прикашчик.

Ирӗксӗрех хайхин правленине чупмала пулчӗ. 
Правленире пӗр ҫӗртрен тепӗр ҫӗре кайма хуша- 
хуша йарса, ж алӑбӑ хучӗ ҫине тӗрлӗ йышши ре- 
аоД)уцисем тем чухлех ҫыра-ҫыра пачӗҫ. Хучӗ

пӗтӗмпех резоД)уцисемпе тулса ларсан, пирӗн 
хӗрхенме тивӗҫлӗ Филиппӑв магазина кӗрсе хут- 
не прикашчика тыттарчӗ.

Кӑмӑллӑ прикашчик йулашки резоД)уцине ву- 
ласан, хирӗҫсе тӑмарӗ, ҫӗтӗк ботинкӑна вӗрҫӗн- 
нипех улӑштарса пачӗ.

Халӗ ӗнтӗ урампа пынӑ чухне Филиппӑв ку- 
ҫӗсем иртсе пыракан халӑх ҫине кӑмӑллӑн пӑ- 
хаҫҫӗ.

Кил йенеле кайсан-кайсан, пирӗн Филиппӑва 
хӑйӗн сулахай урин пуҫ пӳрнине ҫил пырса вӗр- 
нӗ пек туйӑннӑ. Пӑхрӗ —хӑйӗн пайан илнӗ ботин- 
ки ,,ҫӑварне, пӑтӑ пама ыйтнӑ пек, карса пӑрах- 
нӑ“ . Ӑнланмаларах каласан, пӳрни курӑнакан пу- 
личченех ҫӗтӗлсе кайнӑ ботинки.

Ҫакна курсан Филиппӑвӑн ватах мар шӑмшакӗ 
ҫӳҫенсе илчӗ.

Килне ҫитсен ачан улӑштарнӑ ботинкине тӳ- 
рех сӗтел ҫинӗ хучӗ те, арӑмне мӗн пулни ҫин- 
чен каласа пачӗ. Уринчи ҫӗтӗк ботинкине хьшса 
пӑрахса:

— Мӗн тӑвас? Улӑштарма кайас пуЛат!—терӗ. 
— Ботинкӑ манӑн урӑх ҫук. Ҫавӑнпа хам ботин- 
кӑна улӑштарма хам кайма пултараймастӑп. Са- 
нӑн кайса килес пулат,—терӗ хайӗн арӑмне, вӑл 
ҫӗнӗ туфли ӗнер ҫеҫ туйанса килнине аса^илсе.

Ӑҫта-ӑҫта, кам-кам патне каймалине ӑнлантарса 
пачӗ.

Ӑрӑмӗ упӑшкин ботинкине йӑтрӗ те, магазина 
кӗмесӗр тӳрех правленине чупрӗ.

Унта та кунта, кунта та унта, темиҫе ҫӗре, те- 
миҫе хут  та ҫитнӗ хыҫҫӑн, ҫырнӑ зайавлени ху- 
чӗ тӗрлӗ йышши резод)уцисемпе талкишпех тул- 
са ларнӑ хыҫҫӑн, ботинкӑна прикашчик пӗр ты- 
тӑнса тӑмасӑр улӑштарса пачӗ.

Инкек курӑнса килмест. Ҫӳренӗ хушӑра хӑй 
уринчи туфли ҫӗтӗлсе ураран тухса ӳкес патне 
ҫитнӗ.

Авалхи етем, инкек пулсан, „матӑшкипе пачӑш- 
кине“ асӑнса, ик аллине пӗҫҫи ҫумне шарт 
ҫапса тунката пек хытса тӑнӑ. Филиппӑвӑн мӑ- 
шӑрӗ ун пек хытса тӑмарӗ. Часрах киле ҫитес 
тесе, малала утрӗ...

Арӑмӗ туфли ҫӗтсе килнине"* пӗлсен, Фи- 
липпӑв зайавлени ҫырч^ӗ те, арӑмӗн туфлине 
улӑштарма тухса утрӗ. Ӑҫта-аҫта ҫитни ҫинчен 
калама кирлӗ мар. Ӑҫта-ӑҫта ҫитнӗ пулсан та арӑ- 
мӗн туфлине улӑштарса таврӑнчех. Ӑнчах... киле 
тавӑрӑнсан;

— Санӑнне улӑш тарса килтӗм, хамӑн ҫӗтӗлчӗ!— 
тенине хирӗҫ арӑмӗ ним калама та пӗлмерӗ.



— Хывса пар еппин!— терӗ ҫеҫ кӑштах тарсан.
Хывса пӑрахнӑ ботинкӑсене вӑл хутпа чӗркесе

йӑтса, улӑштарма тухса утрӗ.
Ҫапла улӑштарса ҫӳренӗ вӑхӑтра хӑйӗн туфли 

ҫӗтӗлнӗ.
Малала та ҫаплах пулса пырат. Арӑмӗ кай- 

сан—арӑмӗн туфди ҫӗтӗлет, упӑшки кайсан — 
упӑшкин ҫӗтӗлет. Вӗсем пайанхипе виҫӗ кун ӗн- 
тӗ ҫапла пӗр-пӗринпе улшӑна-улшӑна урана тӑ- 
хӑнмалисем улӑштарма чупаҫҫӗ. Ак халӗ те Фи- 
липпӑв хул хуш шине туфли хӗстерсе хватерӗн 
кил 4й1нШ;(*Я^еле пырат. Хирӗҫ пыракан пиҫ- 
моноҫӗц ӑна, палласа, „Горьковская коммуна" ха- 
ҫатӑн 207-мӗш номӗрне тыттарчӗ. Филиппӑв, ут- 
са пынӑ май хаҫатӑн малтанхи страницине ҫийел- 
тен ҫеҫ пӑхса тухрӗ, Сасартӑк унӑн салхулӑ пул- 
нӑ куҫӗсем чӑл-чӑл йалкӑшса илчӗҫ. Умстатйана 
чарӑнсах вулама тытӑнчӗ.

— Ахӑ! Ахӑ!—тесе, кӑмӑллӑ пулнине систере-

кен сасӑ ҫеҫ тухат унӑн кӑштах карнӑ ҫӑвӑрӗн- 
чен!— Хайхисене ҫаклатнӑ!..

Статйари ҫакӑ сӑмахсене вӑл пӗрре кӑна мар, 
икӗ хутчен хытӑ сасӑпах вуласа тухрӗ.

„Ҫӗлекен тата йусакан маҫтерскойсенче пурин- 
чен ытла пахалӑхшӑн ответ тытни ҫук. Йусат- 
тарнӑ атӑ кӗлли час-часах пӗр йе ик кунтан ыт- 
ла ҫӳреме чӑтаймаст, ҫӗнӗрен йусаттармала пу- 
лат... Начар, питех те начар ӗҫлет пирӗн пром- 
коопераци!"...

Тӑхӑнсассӑн магазинтан киле ҫитме чӑтайман 
ботинкӑсене епӗ Промсойузра ҫакӑнса тӑракан 
„Брак таварсен витрининче" куртӑм. Вӗсене тӑва- 
кансен ҫамкисем ҫине „намӑссӑрсем" тесе ҫырас 
умӗн, епӗ витринӑ ҫинчи брака Филиппӑвпа арӑм- 
не тӑхӑнтартса сирӗн ума кӑларас терӗм.

Иван Мучи.

Аха1ь калаҫҫӗ ӑна
Михаил Михайлӑвпа епӗ пӗр тӑватӑ ҫул кайарах 

паллашрӑм. Теплерен Ваҫилсурск пристӑнӗнче, 
чип-чипер выртса пынӑ ҫӗртех, ҫемҫе чуста пек 
ҫат ҫитсе ҫапӑнтӑм ҫав ҫын ҫумне. Каҫарӑр, те- 
тӗп ӑна.

Вӑл ман ҫине ҫемҫен пӑхса илчӗ те ним васка- 
масӑр:

— Ахад) калаҫҫӗ ӑ н а ! - т е с е  хучӗ.
Унтан уйӑрӑлсан пристӑщрен тухса ҫыран хӗри- 

не кайса лартӑм. Михайлӑв манран инҫе те  мар 
пӗр хӗрпеле ларат. Епӗ, пӗччен кичемленсе ла- 
риччен тесе, вӗсем калаҫнине хӑрах хӑлхапа ит- 
летӗп.

— М иша,'— терӗ, илемлӗ хӗрӗ, Михаил Михай- 
лӑв хулпуҫийӗ ҫине сарӑ ҫӳҫне хурса—хулана ҫит- 
сенех ҫыру ҫыр!

— АхаЛ) калаҫҫӗ ӑна, — тавӑрат хирӗҫ. Хӗрӗ 
темшӗн кӑмӑлсӑрланчӗ пулас. Ларнӑ ҫӗртен сиксе 
тӑчӗ те, ҫинҫцшке урам йеннеле утрӗ.

— Сывӑ пул!—тесе хӑзарчӗ аллине сулса.
— Ахад) калаҫҫӗ ӑ н а , -ҫ у х ӑ р с а  йулчӗ ун хыҫӗн- 

чен.
Хӗртен уйӑрӑлсан, Михайлӑв пирусне кӑларса, 

епӗ ларнӑ ҫӗреле утрӗ.
— Ха, хӗр темерӗн-и, мана пӑхӑнтарасшӑн та- 

та,— терӗ ҫитсе тӑрсанах.
— Пӑхӑнтарса мар, ҫилентертӗн пуд)?
— АхаД) калаҫҫӗ ӑна. Епӗ вӗренмен хӗрсемпе 

калаҫасшӑнах мар: манпа калаҫма наукӑ никӗсне 
шӑлпа хӑйраса йарас пулат, тетӗп. — Лупас пек 
ҫӗлӗкне ҫамки ҫинерех пусса лартат.

Ну, калаҫатпӑр ҫав йӗкӗтпе. Вӑл пӗр хулари 
института кӗме кайат иккен. Пӗтӗм корзинкисенче, 
арчисенче кӗнеке таврашӗ йӑванса выртат. Кӗс- 
йинчен хӑмла шуччи пек чӗркесе чикнӗ тетрат- 
сем курӑнса тӑраҫҫӗ. Тӳсеймерӗм:

— Есӗ мӗн темӗн чухлӗ кӗнеке ҫӗклесе ҫӳре- 
тӗн?

Вӑл пӗрре ман ҫине, тепре Атӑл ҫине пӑхрӗ те:
— Килте хатӗрленеймерӗм ҫав, ҫул ҫинче вӗ- 

ренсе кайас терӗм, кунта та вӗренме ҫук: хитре 
хӗрсене курсанах вулас килми пулса кайат.

— Есӗ,—тетӗп тимлесех, — мӗншӗн малтанах 
хатӗрленмерӗн?

— Хатӗрленмерӗн? Мӗн тума хатӗрленетӗп: 
ӗлӗк батрак пулнӑ, кӗтӳ кӗтнӗ. —  мана илмесен 
кама илмеле? Ҫав хӗрлӗ туталисене-и?

Ӑна хирӗҫ каламарӑм та. Ҫынсем чӑн пӗлӳ 
илесшӗн, вӑл йатне ҫеҫ тӑвасшӑн, тесе уйӑрӑлтӑм.

Ҫак калаҫу хыҫҫӑн тӑватӑ ҫул иртрӗ. Епӗ Ху- 
сана кайма тухнӑскер Чикме хули ҫине пӑхса 
пыратӑп. Пӑрахут анатала шӑват.

— А-а, Петрович!—тӗртрӗ мана такӑшӗ.
Пӑхатӑп: Михайлӑв кулкаласа тӑрат. Авалхи

йулташпа калаҫатпӑр. Кулкалатпӑр. Тӳсеймерӗм:
— Есӗ ӑҫта кайатӑн?—персе те йатӑм.
— Авӑ, шӑлӑма испытанине илсе кайатӑп, тех- 

никума вӗренме кӗресшӗн,— терӗ вӑл пӗр ача ҫи- 
не кӑтартса,—ҫу каҫипе хатӗрлентертӗм вӗт.

Мана унӑн ӗлӗкхи сӑмахӗ аса килчӗ.
—  Ахад) калаҫҫӗ ӑна,—те"се йатӑм йурийех.
— Ҫук. Ӑҫтан ахад) пултӑр. Халӗ пӗлӳ ҫук пул- 

сан хӑмпу шанчӗ ӗнтӗ, виҫ-тӑватӑ ҫул кайала 
урӑхлаччӗ те...

Вӗренӳ пахалӑхӗ ӳсни ҫинчен калаҫатпӑр. Хут 
ӗҫне ҫирӗп пӗлессине аса илетпӗр.

— Вӗренес пулат, наукӑ никӗсне алла ҫавӑрса 
илмесен...

— Ӑхал) калаҫҫӗ ӑна!—тетӗп епӗ каллех.
— Ну ахад). Мансан та йурӑччӗ авалхине,—те- 

рӗ те шӑлнӗне чукун ҫул ҫинчен ӑнлантарма ты- 
тӑнчӗ, Епӗ хамӑн кайутӑ йеннеле утрӑм.

И. Кашлинке.



Йапӑх вӗренекен

— Есӗ вырӑс чӗлхипе т ӗ р ӗ ;  ҫыратӑн-и?
— Ҫыратӑп. Епӗ вырӑсла ҫырнӑ чухне йӑнӑш 

ан пултӑр тесе, „ т “-семпе „п“-сене кирек хӑҫан 
та хытӑ саспаллисемпе ҫыратӑп.

С. Павлӑв.

Кун пек ан пултӑр

В ӗ р е н т е к е н :  — Д еж урн ӑй ,урокра  мӗншӗн 
хӑш ачасем ҫук?

Д  е ж у р н ӑ й:—Халех калатӑп: Иванов автобус 
хыҫҫӑн ҫакӑнса анатала карӗ. Карпӑв грузовикрен 
ҫакланса тепӗр йенеле вӗҫтерчӗ. Кайри партӑри 
Хвекла пасарта хӗрсемпе тӑратчӗ. А М ӗтри  ки- 
оскӑра учебник суйла1^. Ул>ана пуд)ница шурӗ, 
Ваҫҫа почтӑраччӗ... Ҫак сехетрех ҫитеҫҫӗ пулӗ-ха.

X. Шывҫи.

Класра

— Гераҫимӑв, есӗ мӗншӗн 7-мӗш класа кӗрсе 
ларнӑ? Есӗ пуҫламӗш шкул пӗтернӗ хыҫҫӑн вӗ- 
ренмен-ҫке урӑх?

— Манпа пӗрле пуҫламӗш шкулта вӗреннисем 
хад) 7-мӗш класра та, епӗ ҫавӑнпа кӗтӗм. Ик 
ҫул хушши шкула пӑрахмасӑр ҫӳренӗ пулсан епӗ 
еав-ҫавах кӑҫал 7-мӗш класра пулаттӑм-ҫке?

X. Ш ывҫи.

Индуссен мыскари

Катарака йатлӑ йалта- Лунтака йатлӑ ҫын пурӑ- 
нӑ. Унӑн Кунтака йатлӑ вӗренекенӗ пулнӑ. Ҫав вӗре- 
некен айвантарах, ҫитменне выҫлӑх ача пулнӑ. 
Кунтакана пӗрре тахӑшӗ хӑйӗн учитӗлне пама 
32 хуран кукли парса йанӑ. Акӑ вӑл кученеҫ 
леҫме тухнӑ. Ҫул ҫинче унӑн ҫийес килсе кайнӑ.

— Епӗ учитӗл патне32 кукӑд) илсе пырӑп. Вӑл 
мана калӗ: ҫуррине ху ҫисе йар, мана тепӗр  ҫур- 
рипе ҫитет, тейӗ. Ҫапла ҫурри ӗнтӗ манӑн пулат. 
Хамӑнне епӗ халех ҫиме пултарап, тесе шухӑш- 
ланӑ.

Ҫапла шухӑшланӑ хыҫҫӑн 16 куклине ҫисе йа- 
нӑ. Малала утнӑ.

— Акӑ епӗ учитӗл патне 16 кукӑД) илсе кайа- 
тӑп. Учитӗл, паллах, манӑ ҫуррине паратех. 
Апла пулсан, 8 кукли манӑн пулат.

Саккӑрӑшне ҫисе йанӑ. Татах малала утнӑ. 
Утнӑ хушӑрах шухӑшланӑ:

—  У читӗле пама 8 кукӑД)Илсе кайап. Вӑл ҫур- 
рине хӑвах ил, тейӗ. Апла пулсан, епӗ вӗсене ха- 
лех  ҫисе йама пултаратӑп. Тӑваттӑшне ҫинӗ. Та- 
тах утнӑ, татах шухӑшланӑ:

— Тӑваттӑшӗнчен иккӗшӗ манӑн.
Икӗ кукӑД) йулнӑ.
— Иккӗшӗнчен пӗри манӑн, твпри Лунтакан, 

тенӗ те пӗрне ҫинӗ.

Пӗр кукӑд) йулсан, чӑтнӑ-чӑтнӑ, йулашкинчен-
— Учитӗл манпа пурне те ҫурмала тӑват, 

апла пулсан ҫуррине ҫиме пултаратфВи-^Щг^^- ҪУР’ 
рине ҫинӗ.

Ҫуррине йӑтса Лунтака патне чупса пынӑ.
— На, ҫи!—тенӗ.
— Ҫав анчах-и?—тӗлӗннӗ Лунтака.
— Ыттисене хам ҫисе йатӑм,—тенӗ Кунтака.
— Мӗнле-е?—кӑшкӑрса йанӑ учитӗл.
— Ак ҫапла!—тенӗ Кунтака йулашки ҫур ку- 

кӑ.!Ьие ҫыртса илсе ҫӑтсах йарса.

Арифметикӑпа кутӑнланакан
У ч и т ӗ л:—Ваҫҫа, калӑпӑр, санӑн пилӗк улма 

пулнӑ. Иккӗшне хӑвӑн шӑлнуна паратӑн,—санӑн 
миҫе улма йулат?

В а ҫ ҫ а:—Мӗн тума парап еп ӑна. Тем чул 
тархасласа ыйтсан та парас ҫук.

У ч и т е л:—Аннӳ пама хушсан памасӑр тӑрай- 
мастӑн ӗнтӗ. Ҫапла иккӗшне парсан миҫе йулат?

В а ҫ ҫ а:—Пиллӗк.
У ч и т ӗ л : —Ма апла?
В а ҫ ҫ а : —Анне тухса кайсанах улмисене епӗ 

туртса илетӗп.
У ч и т ӗ л:—Мӗнле, Ваҫҫа, есӗ тӑнсӑр ача пул- 

тӑн-ха. Ну, калӑпӑр, санӑн пилӗк улмаран иккӗш- 
не шӑлнуна ирӗксӗрех памала пулсан, хӑвна ваЛ)- 
Д)И миҫе йулат?

В а ҫ ҫ а:—Нимӗн йулмаст.
У ч и т е л:—М ӗнле нимӗн те йулмаст?
В а ҫ ҫ  а:— Еп вӗсене пӗтӗмпех ҫисе йаратӑж.

Тӗрӑс мар-и мӗн?
Германире пӗр .шкулта учитӗл арифметикӑ 

урокӗнче ачасене дроб ҫинчен .вӗрвнтет. Пӗр 
ачана ҫапла задач парат:

— Аш татӑкне касса икке уйӑратӑп та, манӑн 
мӗн пулат?

— Ҫуршар икӗ татӑк.
—  Вӑл татӑка тата ҫурмаран касеан мӗн пулат?
— Чӗрӗк.
— Тата ҫурмаран касван?
— Воҫмушкӑ,
— Унтан?
— 16-мӗш пайӗ.
— Унтан?
— 32-мӗш пайӗ.
- -  Унтан?
— Пцрӗн ирхи апат пулат,—твт ача.

Ыттисем вӗҫсе кайнӑ
Та^ӑна учитӗлницӑ пит ҫӑмӑл задач каласа парат:

—  Сӗтел ҫинче пӗтӗмпе тӑватӑ шӑна ларнӑ. 
Пӗрне ҫапса вӗлерсен миҫе йулнӑ?

— Пйрре йулнӑ, вилни,—-твнӗ Та^ӑ.



Ат т е с та ц и  ҫ и ҫ ӗ м ӗ
Трак районӗнчи учитӗлсене августӑн 20-мӗш 

кунӗнчен пуҫласа аттестаци пама тытӑнаҫҫӗ, те- 
нӗ хыпар ҫиҫӗм ҫути хӑвӑртлӑхӗпе района са- 
ланчӗ.

Районӗпе 200 учитӗл. Учитӗлсем нумайӗш, 
аттестаци комиҫҫи ӗҫленӗ хыҫҫӑн вӗрентӳ ӗҫӗ 
ытларах малала кайасса ӗмӗтленнипе савӑнса х6- 
пӗртерӗҫ, хӑшӗсен пуҫӗсем усӑннӑ пек пулни си- 
сӗне пуҫларӗ.

—  Ҫ Ш ӗ“Кб01ум тӑхӑнатӑп, галстук ҫакатӑп, куҫ- 
лӑх тӑхӑнатӑп, портфӗл илетӗп те, вулав ҫуртӗн- 
чен илнӗ кӗнекесене илсе комиҫҫи умне ҫите- 
тӗп. А пӗллетӗр пулӗ есӗр, епӗ вӗт ытла- 
рах философи ӑслӑлӑхпе интересленетӗп, тейӗп. 
Кӑҫал Ларйе Мирнен 27-мӗш томне, Халим Серг- 
тунӑн 36-мӗш томне вуласа тухрӑм, тейӗп. Ман- 
ран вӗсем шалтах тӗлӗнӗҫ. Т.рофимӑв йулташа 
Кивйал шкулӗнчен халтерех ӑслӑлӑх институтне 
йе педагогикӑ институтне доцент туса куҫарас, 
тейӗҫ. Ылтӑн пуҫӑм! Чӑн та ахах пӗрчи пек са- 
нӑн шухӑшусем,—хӗпӗртерӗ Трофимӑв учитӗл.

—Горйки тата Шупашкар хулисенчи педаго- 
гикӑ институчӗсенче заочникре тӑратӑп. Зачот- 
сене вӑхӑтра паратӑп, тейӗп. Хама Мӑн Шетмӗ- 
ри кӗҫӗн вӑтам шкулӑн 1-мӗш класӗнче тытнӑ 
пирки ӳпкеленнӗ пек пулӑп. ,,8—9-мӗш классене 
куҫарас“  тейӗҫ комиҫҫи членӗсем, — хӑйне хӑй 
лӑплантарчӗ Йевграфӑв йулташ.

— Апла мар, таратӑп Хусана. Аттестаци пӗ- 
тиччен сӗтӗрӗнсе ҫӳретӗп. Хамсӑр мана кӑларма 
пултараймаҫҫӗ, тен, епӗ профессӑртан кайа мар 
ҫын,—терӗ Катек шкулӗнче вӗрентекен Виногра- 
дӑв.

— 1918 ҫулта. 1818 ҫулта, 1818 ҫулта... 1818 
ҫулта... 1818-мӗш ҫулта ҫуралнӑ. Куна вӗрентӗм. 
Политикӑпа мана ҫапаймӗҫ. Ҫулпуҫсен биогра- 
фисене пӗлетӗп*.. Интернационалсене пӗлетӗп. 
Сйессене пӗлетӗп. Политикӑна пӗлекен ҫынна 
учитӗлрен кӑларма пултараймаҫҫӗ, терӗ Анаткас 
шкулӗн обшчествовечӗ Дубӑв.

— Котангенс, аха, — культурное организацие 
трудовых академиков народа, главная единица 
научной силы. Ку котангенса епӗ тавнах пӗлес- 
шӗнчӗ, тинех пӗлтӗм. Математикӑпа лачаканах 
лармӑпӑр-ха,—лампӑна сӳнтерсе тӳш екҫине вырт- 
са лӑпланчӗ Пӑрӑнтӑк шкулӗн математикӗ Авра- 
лӑв.

Ҫапла хатӗрленчӗҫ чылайӗшӗ ыранхи куна.

*
— Ах, хӑш ҫветуйа асӑнсан ҫӑмӑлрах-ши, — 

хашт хуйхӑрса илнипе аттестаци комиҫҫи лара- 
кан пӳлӗмӗн алӑкӗ уҫӑлса хупӑнчӗ. Пирӗн умра 
Кушкӑ шкулӗнче вӗрентекен Владимирӑвӑ.

Есӗр вӗрентекен класра вырӑс чӗлхин грам- 
матикине мӗн-мӗн кӗрет-ха? — ыйтат комиҫҫири 
пӗр йулташ.

— А-а, вот... Хайхискер, леш, ех, калайма- 
рӑм, тфу, вӑт чӗлхе вӗҫӗнчехчӗ-ха, е, глагол — 
глагол, сказуемое, деепричастие вӗренмеле.

— Есӗ пӗр предложени шутласа ҫыр-ха, ыйт- 
рӗ тепри.

— „Сиводня третйе день работает атестацио- 
ный комисии“ ,— ҫырчӗ Владимирӑвӑ.

— Йӑнӑшсем пур-и,—ыйтаҫҫӗ комиҫҫирен.
— Ҫук.
— Хӑшӗсем пулаҫҫӗ кунта имя сушествитель- 

ное, сказуемое, тата ытти те?
— Кунта ҫук вӗсем, грамматикӑ ҫинче ҫеҫ.
— Халӗ шӑрҫа шучӗ ҫинче 200 хурӑр-ха.
— Икҫӗр мар! Санӑн 2 единицӑ хуни ҫеҫ пулчӗ.
— Каллех 200 мар, 20 ҫеҫ.
— Пӗлместӗп епӗ шӑрҫа шутне, епӗ счетовод- 

сен курсӗнче вӗренмен,—ответлет пӑшӑлкӑн.
— Ӑҫта вӗренсе 'тухнӑха есӗр? — ыйтат РОНО 

пуҫлӑхӗ.
— 9 кун акушеркӑсен курсӗнче.
Владимирӑвӑпа ӗҫ пӗтрӗ. Пирӗн умра Мӑн Ш ет-

мӗри кӗҫӗн вӑтам шкулра вӗрентекен Евграфӑв 
йулташ.

— Здравствуйте?
— Здравствуйте!
— Есӗр ку плана хусамӑрах ҫырса-и?
— Хамӑрах.
— Автобиографине?
— Хамӑрах.
— Мӗншӗн сирӗн темиҫе алӑпа ҫырнӑ пек?
— Ҫырнӑ пек?
— Манӑн аван перо пурчӗ, вӑл халӗ ҫухалчӗ,— 

ответлет манӑн Евграфӑв.
— Халӗ ӗнтӗ нихҫан та лайӑх ҫыраймастӑр?— 

тӗпчег комиҫҫи.
— Аплах мар та.
— Пӗлӳве хӑпартатӑр-и?
— Я заочно обучаем, в Горьковском и Чебок- 

сарском институте ,—терӗ вӑл.
— На каком ф акультете?—ыйтат комиҫҫи ҫы- 

руҫи.
— В историческом.
—  К ак и е  у ч е б н и к и  ч и т а е т е  п о  и с т о р и и ,— ы й тр ӗ  

к о м и ҫҫ и  п р е д ҫ е д а т ӗ л ӗ  ХрустаД)Ов й.
— Покровский „История своего народа“ .
— Припомните один раздел из этой книги?
— Промышленный переворот в Англии.
— ^Достаточно, терӗ комиҫҫи. Ку сӑмаха илт- 

сен Йевграфӑв та х ӗ п ӗ р те с е :— Пока, товарищи, 
тесе пӳлӗмрен тухрӗ.

Аттестаци комиҫҫи витӗр пуринчен ытла Авра- 
лӑв аван тухрӗ Пулӗме кӗчӗ, картусне хыврӗ те, 
йӑвӑррӑн сывласа илчӗ. Кӑпӑк пек шурӑ кӳпшек 
пичӗсем ҫине пӑнчӑн-пӑнчӑн йун хӗрлисем тухрӗҫ. 
Чӗркуҫҫисем чӗтреме тытӑнчӗҫ. Ч ӑтайм арӗ:— Ӑ, 
йулташ ХрустаД)0в, епӗ, хамӑн вар чирӗ чикӗрен 
тухса кайнӑ пирки, пӗр чӗрӗк минут та ларай- 
мастӑп, сывӑ пулӑр,— тесе чупсах тухрӗ пӳлӗмрен.

*

Аттестаци „ҫиҫӗмӗ“ 24 ҫынна учитӗлсен тӗн- 
чинчен кӑларса пӑрахрӗ.

Шел, питӗ шел! Анчах 24 ҫ ы н 2000ытла ҫамрӑк 
ачасене унччен уксахлатса, суккӑрлатса тата 
чӗлхесӗрлетсе пурӑннӑшӑн татах шел, тесе ка- 
лама тивет.

Сӳпенкке Илли.
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Йурату

Икӗ ҫын столовӑйӗнче апат ҫинӗ хушӑра ҫапла 
калаҫса лараҫҫӗ:—Ӑна йуратнине пула мӗн-мӗн 
тӳссе иртерни ҫинчен тсаласа та пӗтерес ҫук,— 
те т  пӗрремӗш ӗ.—Вӑл ҫук чухне сзвӑнӑҫ та савӑ- 
нӑҫ мар, ӗҫ тӗлне те пӗлми пултӑм. Унпала чӗл- 
хе - ҫӑварӑм ҫав тери уҫӑлса кайат, чӗрем те 
хытӑрах тапма тытӑнат. Сивӗ ҫанталӑк та ӑшшӑн 
туйӑнат.

—  Апла пит вӑйлӑ йуратнӑ ӑна есӗ?
— П ӗре ерне ытла ӑна курма май килмерӗ. 

Ҫав кунсенче чӗрем уншӑн мӗнле ҫуннине кала- 
ма та  пӗлес ҫук.— Ҫынпа калаҫми пултӑм. Ҫиме 
ларсан аш йашки анми пулчӗ.

— Нумай курман хыҫҫӑн ӑна тӗл пулсан мӗн 
тери савӑнтӑн пулӗ?

— Савӑнмасӑр. Унӑн ҫутӑ сӑнӗ ҫине пӑхса тӑ- 
нӑ хыҫҫӑн чӑтаймарӑм —чуптусах илтӗм...

— Ҫын курмарӗ-и?
— Пӳртре никам та ҫукчӗ... Каҫхине ун пирки 

шыва кайса сикнӗ. Ҫынсем туртса кӑларчӗҫ.
— Ма шыва сикнӗ? Вӑл сана улталанӑн туйӑн- 

чӗ пулӗ.
— Улталат ҫав, вӑл такама та улталат.
— Илемлисем ҫавӑн пек ҫав! Сарӑскерчӗ-и 

хӑй, хураскерчӗ-и?
— Сарӑ?! Хура?!.. М ӗнле?
— Хӗрӗ сарӑскер-и, хураскер-и, тесе ыйтатӑп 

санран.
—  Х ӗрӗ? М ӗнле „хӗрӗ“ ? Ерехе йуратнӑ пирки 

мӗн курни ҫинчен каласа патӑм сана. Есӗ „хӗр“ 
теме пуҫларӑн. Ха-ха-ха!.. „Х ӗр“!Е р ех е  хӗр терӗ.

Йӑпӑлти

М естком заҫеданийӗ вӗҫне ҫитсе тӑнӑ, анчах 
решени нимӗнле те йышӑнман. Ырханкарах вӑрӑм 
ҫын пуринчен ытла кӑшкӑрашнӑ.

— Итлӗр-ха!—тенӗ йулашкинчен вӑл.—Вӑл ый- 
тусене пурнӑҫ хӑй вӗт кӑларса тӑратрӗ.

— Ехе, каларӗ,— тенӗ пӗр ҫамрӑк мар, хӑйне 
тӑпӑл-тӑпӑл тытакан етем.—Пурнӑҫ кӑларса тӑ- 
ратнипе хӑратма хӑтланат. Хамӑр начаЛ)Ствӑ кӑ- 
ларса  тӑратнӑ пулсан!.. тенӗ.

Йурӑхсӑр ашшӗ ҫинчен

Виҫӗ ҫулхи ачине амӑшӗ йӑпата-йӑпата пӑтӑ 
ҫитерет:

—  Ҫи-ха, ачам ҫи! Ку кашӑк пӑттине маншӑн 
ҫи! Ҫирӗн? Халӗ тепӗр кашӑк асаннӳшӗн ҫи. Ҫап- 
ла-а! Татах тепӗр кашӑк кинемӳшӗн ҫи.

— Аттешӗн тата?
— Аҫушӑн ан ҫи! Вӑл сана тӑрантармалӑх ку 

уйӑхра пӗр пус укҫа та йарса памарӗ.
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— Есӗ, паха йулташ, пӗрмай ӗҫетӗн. Тӗрлӗрен 
сӑра сутакан киоскӑсем тӑрӑх пӗрмай сӗтӗрӗнсе 
ҫӳретӗн.

— Ҫук, суйатӑн. Тӗрлӗ киоскӑсене ҫӳремес- 
тӗп, пӗр киоска ҫеҫ ҫӳретӗп.

Иккӗшӗн те ҫителӗксӗр пулнӗ
Икӗ пуҫлӑх урамра тӗл пулаҫҫӗ. Иккӗшӗн те 

пуҫӗ ^усӑннӑ:
— Ӑҫтан таврӑнан?
— Ҫавӑнтан,— тесе хӑй ӗҫленӗ учрежденирен 

аслӑрах учреждени ҫурчӗ йенеле кӑтартса .—Есӗ 
тата?

— Епӗ те ҫавӑнтан!—терӗ ҫав учреждени ҫур- 
чӗ йеннеле кӑтартса.—Пӗҫертсе йачӗҫ.

— Пӗҫертсе йачӗҫ? Мана та ҫапла ҫав, пит 
вӑйлӑ пӗҫертрӗҫ. Сана мӗншӗн?

— Мана-и? Пахалӑхшӑн—качествӑшӑн. Сана?
— Мана-и? Мана—хисеплӗхшӗн — количӗствӑ- 

шӑн.
Чейе счетовод

Шалу ӳстерес шухӑшпа пуҫлӑхӗ патне пырат 
счетовод. Ҫапла пуҫласа йарат хӑйӗн сӑмахне:

— Пуҫлӑхӑм, мана тепӗр учрежденийе бухгал- 
тӗр пулма чӗнеҫҫӗ. Тем тӑвас—те кайас, те кайас 
мар,—тет.

Пуҫлӑх ӑна:
— Чӗнеҫҫӗ пулсан каймасӑр ан йул. Тӗрӗсси- 

пе каласан, есӗ счетовод ӗҫне те кирлӗ таран 
пӗлместӗн, тет.

Ҫавӑнтан вара счетовод шалу ӳстерес шухӑша 
пӑрахат.

Ш е л
— Ш ӑмӑршӑ районӗн Кивӗ Чукал йалӗнче кӗ- 

ҫӗн вӑтам шкулӑн директӑрӗ пулса ӗҫлекен Руб- 
цов Михаилран вунӑ ҫул ӗлӗкрех пӗр хӗр ача 
тунӑ. ХаЛ)Хи вӑхӑтра ача вунӑ ҫула ҫитнӗ ӗнтӗ. 
Вырӑс Чукалӗ йалӗнче пиччӗш патӗнче пурӑнат.

Рубцов ачине пӗрттех пулӑшу памаст.
— Шел!
— Ачине-и?
—  Ачинчен ытларах Рубцова шел.
— Ӑна ма шел?
— ,К апкӑн“ пӗлсен, пӗтӗм чӑваш халӑхӗ умӗн- 

че ӑна намӑб кӑтартӗ.

Хӑйӗн ботаникӑ
— Сирӗн клубра куд)Турӑ тӗлӗшпе ӗҫленин ҫи- 

мӗҫӗсем курӑнма пуҫларӗҫ ӗнтӗ.
—  Ҫимӗҫӗсемех халӗ, ^курӑнаймаҫҫӗ те-ха, ҫе- 

мӗчкисем нумай вара.



Хут пӗлменлӗх „тусӗсем“
Пӗрне пӗри хирӗҫ тӗ^)акансем

Вӑрмар районӗнчи Арапуҫ йалсоветӗнче ҫакӑн 
майлӑ калаҫу пулса иртнӗ.

Колхоз председатӗлӗн заместитӗлӗ пулса ӗҫ- 
лекен Кудрйашовран:

— Сирӗн колхозра хут пӗлменнисем 19 ҫын,— 
ма хут вӗренме ҫӳремеҫҫӗ?—тесе ыйтнӑ.

— Пӗлместӗп,—тенӗ Кудрйашов.
— Пӗлместӗн?! Есӗ хут пӗлменлӗхе тӗп тӑвас 

ӗҫе хирӗҫ пулӗ апла?
— Еп хирӗҫ мар. Хут пӗлменлӗхӗ хӑй мана 

хирӗҫ. Колхозра ӑна тумала, кӑна тумала, мана 
хут пӗлменнисемпе аппалантарса чӑрмантарас- 
шӑн. Хут пӗлменлӗх мана хирӗҫ тӑни п улатку?

Епӗр хут пӗлменлӗхе те, Кудрйашова та хирӗҫ.

Курӗнмас?

Америкари Ҫийерра-Невадӑ ту айаккинче ӳсе- 
кен мамӑнт йӑвӑҫ ҫӳллӗшӗ 60 чалӑшран иртсе 
кайат.

Ҫав йӑвӑҫа кунта илсе килсе лартса ун тӑррине  
улӑхса (хӑпарса) пӑхсассӑн та Пӑрачкав районӗн- 
чи Низовски йалсоветра 63 хут пӗлмен, тата са- 
хал пӗлекен 62 ҫынна вӗрентес ӗҫ аван пыни ку- 
рӑнайрас ҫук.

Кӑҫалхи май уйӑхчен вӗсем пӗртте вӗренмен. 
Унтан темиҫе кун хушши пухӑнкаланӑ та кай- 
ран каллех пӑрахнӑ. Йалсовет предҫедатӗлӗ Мил- 
цеткин „хут пӗлменлӗхе тӗп тӑвас ӗҫе сарма 
майсем ҫук“ тейекен теорийе сарса ҫӳренӗ.

Хут пӗлменнисене вӗрентес ӗҫе организацилес- 
синчен Милцеткин йулташ пит хӑрат. Хӑранипе 
тӗп сакайне кӗрсе ларман-и вӑл? Кӗрсе ларнӑ 
пулсан туртса кӑларма вӗрен кирлӗ пулӗ?

Пит-куҫ

— Тӑвай районӗнчи Ҫӗнӗ Пуйанкасси йалсовет 
предҫедатӗлӗпе колхоз предҫедатӗлӗ хут пӗлмен- 
лӗхе тӗп тӑвас ӗҫ ҫине ҫавӑрӑнса пӑхаймаҫҫӗ.

— Ма ҫавӑрӑнса пӑхаймаҫҫӗ?
— Темӗншӗн. Те мӑйӗсем ҫине ҫӑпан тухнӑ ._
Учитӗлсем вӑл йалта хут пӗлменнисем шкуГа

пырасса кӗтсе лара-лара пит нуыай вӑхӑт ирте- 
реҫҫӗ (колхоз правленийӗпе йалсовет хут пӗл- 
меннисене пухас тӗлӗшпе нимӗн те ӗҫлемеҫҫӗ).

Хӑйсем нимӗн те ӗҫлеменнин айӑпне учитӗл- 
сем ҫине тийес тесе, йалсовет предҫедатӗлб 
августӑн 20-мӗшӗнче 3 хут пӗлмен ҫынна ҫ у р -  
ҫ ӗ р иртни 4 с е х е т р е х  шкула пухнӑ та, анчах 
вӗсем пухӑнасси ҫинчен учитӗле малтан систер- 
мен. Пухӑннисем ҫур сехетрен килӗсене саланнӑ 
вара. Йалсовет предҫедатӗлӗ  Феодӑрӑв:

— Учитӗл шкула/пыман пирки пайан защати 
пулмарӗ,— тесе ҫӳреме тытӑннӑ.

Августӑн 20-мӗшӗнче йалсовет предҫедатӗлӗ 
хут пӗлменлӗхе тӗп тӑвасси ҫине питпех ҫавӑрӑн- 
са пӑхнӑ. Анчах ҫавӑрӑнса пӑхнӑ чухне пичӗ унӑн 
питех те илемсӗрӗн курӑннӑ та,—ҫапах нимӗн 
те тума ҫук ,—мӗншӗн тесен, унӑн пит-куҫ урӑх 
йышши, илемлӗн курӑнаканни пулман.

Факт

Пойӑспа йе пӑрахутпа йамали хӑш-пӗр тавар 
ҫине вырӑсла „О сторож но"  тесе ҫыраҫҫӗ. Апла 
калани вӑл тавара асӑрханса тыткаламалине пӗл- 
терет. Хӑш-пӗр заметкӑсем ҫине „Факт“ тесе 
ҫырма тивет. Апла каламасан унта ҫырнине кам 
та пулин ,,чӑн пулман ӗҫ, йумах ку“  тесе шу- 
хӑшласа илме те пултарат.

Тутаркас райӗҫтӑвкомӗнчи ҫар сӗтелӗн работ- 
никӗ тырпул пуҫтарас умӗн райҫутпайӗн пуҫлӑх- 
не— Пожеданӑва:

— Хутла сахал пӗлекен а,опризывниксене тырпул 
пуҫтарса кӗртнӗ вӑхӑтра хут вӗрентме пӑрахта- 
рас пулат,—тесе темиҫе хут та пырса аптӑратнӑ.

Халӗ ӗнтӗ бҫӗпе вулакансем паллашнӑ хыҫҫӑн 
мӑлтан хамӑр „Ф акт“ тесе панӑ заметкӑ йатне 
улӑштарса, вырӑсла ҫырас пулсан, „Безобразие" 
теме пултаратпӑр.

Сурчӑк

Мӑн Карач йалсоветӗнче (Тутаркас р.) вӗрент- 
ые пухнӑ хут пӗлменнисене апрелӗн 29-мӗшӗнче 
„ҫураки ту м а “ тесе пурне те килбсене салатнӑ. 
Ҫуракине вӑл йалта майӑн 3-мӗшӗнче тин тухнӑ. 
Майӑн 25-мӗшӗнче вӑл йалти хут пӗлменнисенчен 
ыйтрӑмӑр:

— Есӗр ма хут вӗренместӗр?
— Вӗренетпӗр те, халӗ пире ҫураки тумашкӑн 

каникула салатнӑ-ҫке,— терӗҫ.
ИйуН) уйӑхӗ вӗҫӗнче епӗр вӗсенчен каллех мал- 

танхи пек:ма хут вӗренместӗр, тесе ы йтрӑм ӑр .
— Ҫураки каникулӗ и ртм ен-ха ,-терӗҫ .
Ийуд) уйӑхбн вбҫӗнче каллех ҫавӑн пек ма хут 

вӗренмӗнни ҫинчен ыйтрӑмӑр.
— Ҫураки каникулӗ иртмен-ха,—терӗҫ.
Август уйӑхӗн вӗҫӗнче панӑ ответ та ҫавӑн

пек. Ҫентабӗрӗн пуҫламӑшӗнче те:
— Миҫе хут каламала сире; пире ҫураки тума 

каникула йанӑ тесе!—терӗҫ.
— Хӑҫанчен пырат вара сирӗн ҫураки?
— Ма васкас? Килес ҫул ҫураки каллех пулат. 

Иртнӗ апрел уйӑхӗнче саланни килес ҫулхишӗн 
те пулчӗ пулӗ, —терӗ лач сурса йарса пбр хӗр- 
арӑмӗ.

Анчах сурчӑкӗ йалсозет предҫедатӗлӗн пит- 
куҫне тивмерӗ, мӗншӗн тесен епӗр калаҫнӑ чух- 
не вӑл ҫукчӗ (правленире ларатчӗ).

Чейе хӑлха

Тӑвай районӗнчн „Тӑрмӑш“ колхоз предҫеда- 
тӗлӗ Казакова „очковтиратӗл" теме пултараймаст- 
пӑр епӗр. Хӑйӗн ҫитменлӗхӗсене вӑл сахалӑн 
курӑнмала туса каламаст. Кала есе ӑна: „санӑн 
пӗр ҫитменлӗх пур“  тесе. Вӑл сана; манӑн пӗр 
ҫитменлӗх мар, 500 ҫитменлӗх пур, тесе тавӑрса 
хурассӑн туйӑнат.

Санӑн пуҫӑнтан пӗр винтӑ тухса ӳкнӗ тесессӗн: 
пӗр винтӑ мар, 500 винтӑ тухса ӳкнӗ, тесе калас- 
сӑн туйӑнат.

— Сирӗн колхозра хут пӗлменни миҫе ҫы н ?— 
тесе ыйтсан.



— Хут пӗлменни-и? 500 ҫын пулмала, терӗ. 
Тӗрӗслесе пӑхсан вӑл колхозра хут пӗлменни

47 ҫын пулни палӑрнӑ.
— Ма вӑл хутпӗлменнисен шутне ӳстерсе кала- 

ма йуратат?
— Ек^кей! Хут пӗлменнисем ытла нумай та, 

вӗсено 1.ӑҫалах вӗрентсе пӗтерес ҫук тесе хут 
пӗлмеилӗхе пӗтерес ӗҫе организацилессинчен хӑ- 
тӑлса йулма хӑтланат.

Чейе иккен Казаковӑн пуҫӗ.
—  Пуҫӗ кӑна мар, хӑлхи те чейе. Чӑваш  пра- 

витӗлстви: хут пӗлменлӗхе 1936 ҫул вӗҫне ҫитич- 
чен тӗппипех пӗтерсе хурас, тенине илтмӗш пулнӑ.

„Тавтапуҫ" текенни кам пулнӑ?
Факт ҫапла:
Чӑваш республикӗн Халӑх комиссарӗсен кана- 

шӗпе ПСК(б)П Чӑваш обкомӗ мартӑн 7-мӗшӗнче 
йышӑннӑ постановлени тӑрӑх Чӑваш республи- 
кӗнче хут пӗлменлӗхе 1936 ҫул вӗҫне тӗппипех 
пӗтермеле.

„Куславкка комбиначӗ" хаҫат хӑйӗн 14-мӗш но- 
мӗрӗнчи умстатйинче: „Сойуз членӗсем хушшин- 
че хут пӗлменлӗхе 1936-мӗш ҫулта, ҫитӗннисем 
тата вӗсен ҫемйе членӗсем хушшинче 1937-мӗш 
ҫулта пӗтермеле,— ҫапла задач“ , тесе ҫырнӑ.

Ҫапла ҫыракан „Куславкк-а комбиначӗ“ хаҫачӗн 
редактарӗ  пулнӑ М ошков ҫинчен мӗн каламала? 
А. Дйума писатӗлӗн „Кород^евӑн мӑй ҫыххи“ 
йатлӑ романӗнче:

— Т а в т а п у ҫ ! -т е н ӗ  граф, хӑйӗн сулахай ӳпки- 
не хӗҫпе ^-ирсе амантакана хирӗҫ.

— Йурат!—тенӗ леш ӗ йунланнӑ хӗҫне тутрипе 
шӑлса илсе. »

Ҫавӑн пек .,Куславкка комбиначӗ" хаҫат ре- 
дактӑрӗ пулнӑ М ошков комбинатри хут пӗлмен- 
лӗхе  пӗтерес ӗҫе „перопа“ тирсе амантнӑ. Та- 
кам ҫапла тунине хирӗҫ:

— Тавтапуҫ!—тенӗн туйӑннӑ ӑна.
Ҫавӑнпа вӑл:
— Йурат!— тенӗ те, перине редакцнри сарӑрах 

сӑнлӑ шурӑ хутпа шӑлса илнӗ.

Хӳтӗре
Тӳперен хӗвелӗ чӑтм а  ҫук хӗртет,
Хӳтӗре кушак ыйхӑна илет.
Сывлӑшра вӗҫсе иртекен курак,
Кушак лӑпкӑн выртнине кура,
Сасӑ пачӗ: ка-ам...тутлӑн ҫывӑрат? 
л н а  хирӗҫ вӗҫекен чана 
Ӑнлантарчӗ каласа ӑна:
— Чан-чан! Чӑн кахал!
Ҫӗнтереймест ыйӑха...
Шиклӗ чӗри хытӑ тапнӑран,
Куш ак та вӑранчӗ ыйхӑран,
М ӑрлатм а пуҫларӗ пур вӑйран:

Мӑр-р!..
Ҫӑкӑр-р!..

— Ҫ ӑкӑр?— ыйтрӗ курак куш акран,— 
Ӗҫлемесӗр кам патӑр сана?
— Маншӑн ыйхӑ ӗҫрен хаклӑрах,
Ҫывӑрсассӑн хырӑм лӑпланат,
Еҫе тухсан ҫурӑм ыратат...
Ҫывӑрмашкӑн выртрӗ вӑл татах:

Хӑр-р, хӑр-р!..
Мӑр-р, мӑр-р!..

К. Костин.
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Нӑшнӑракан ф?нт

— Пирӗн клуб пуҫлӑхӗ йапӑх ӗҫлесе пырат .̂
— Апла тетӗн, анчах йапӑх ӗҫлени ҫинчен 

кӑшкӑрса тӑракан фактсем клубра пур-и?
— Пур.
— Мӗн?
— Нимӗн чӗнмесӗр ларакан громкоговоритӗл!

Икб ача

— Иккӗн йӗтес туртар-и?
—  М ӗнле?
— „Капкӑн“ илмеле.



Фрица тытаймӑн
Ҫмехӑв тунӑ картинкӑлӑ калав. щЗатейник" журналтан.

-  Тахӑшӗ каллех кунта ҫӑлтӑр туса хӑварнӑ‘ _  каллех ҫӑлтӑр туса хӑварнӑ. Ӑҫта, ӑҫта-ши
хӑй...

— Ах, ку Фрица! Унӑн ӗҫӗ ку?;Лҫта-ши хӑй? — ҫӑлтӑра та вӑл тунӑ! Тытсан ҫӑнӑх ту- 
Тытсан^^лектерепчӗ... * сах^хурӑттӑм...

---------------^ — — Вӗҫтере пар,—тенӗ фашиса рабочисем.—
— Татах тем? Ах, шуйттан, сана епӗ тытӑпха! Фрица епӗр санӑ памӑпӑр.

Вулакансем, ҫав Фрица есӗр тупайӑр-и? Вӑл ҫакӑнта ӳкернӗ кашни картинкӑ ҫинчех пур,— 
тимлерех пӑхсассӑн есӗр ӑна тупатӑрах.

Ӗсмел йалбнче

— Пӑх-ха фермӑри сыснасем пурте, ватти-вӗт- 
типех правлени ҫурчӗ патнеле йӗркелӗн утаҫҫӗ. 
Мӗн кирлӗ-ши вӗсене?

— Апат памаҫҫӗ фермӑра. Шамбов кашни ку- 
нах ӳсӗр, Шамбов ҫинчен правленине жалӑбӑ 
пама килеҫҫӗ-и тен.

Вл. Шлихӗр. 

Медицинбри ҫбнб йапала

— Мана чиртен сывалма тарлама хушаҫҫӗ. 
Тарлас тесен мӗн ӑша илсен лайӑх-ши?

— Тарлас тесен-и? „Капкӑн" заметки нит пу- 
лӑшат. Ӗирек хӑш ҫынна та сивӗ ҫанталӑкрах 
тарлаттарат.

Камайкассинче

Колхозник: Есӗр пирӗн колхоз канцед>арине 
пырсан хӑвӑр сисмесӗрех пӗр-пӗр йапала илсе 
кайатӑр.

— Мӗнле, чаплӑ йапала-и?
— „Чаплӑ" ҫав—хӑнкӑласем.

С. Павлӑв.
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Пыл йуратакансем
М оластӑв Иванпа Филимонӑв^Макара пӗлетӗр-и 

есӗр?  Ҫук, пӗлместӗр. Вӗсем Йелчӗк районӗнче, 
Аслӑ Й елчӗк йалӗнчи Ленин йалӗпе тӑракан 
колхозра пурӑнаҫҫӗ. Иккӗшӗ те должнӑҫра: пӗри 
хуртсен заведуйушчийӗ (пчеловод), тепри ҫав 
хуртсене хураллакан (сторӑж).

Ку колхозӑн улма сачӗ пысӑк. 4 —5 гектара 
йахӑн вырӑн йышӑнат. Ҫав улма сатӗнче вӗсен 
хурт вӗллисем пӗр 100-ре йахӑн кӗрлесе ла- 
раҫҫӗ.

Кӑҫал ҫанталӑк уйартарах пулнипе хуртсем 
пыл нумайах тӑвайман. Анчах пчеловод Иванпа 
сторӑж  Макар- ҫапах пылсӑр чей ӗҫмеҫҫӗ. Вӗсем- 
шӗн иккӗшиншӗн хуртсем, нумай мар пулсан та, 
пыл йӑтса пама ӗлкӗреҫҫӗ.

Колхоз предҫедатӗлӗ темиҫе хут та пчеловод- 
ран ыйтса пӗлнӗ:

— Ну, кӑҫал мӗнле, колхозниксене ӗҫкунӗ тӑ- 
рӑх кӑшт уйӑрса памалӑх пыл пур-и?—тесе.

— Колхозниксене ӗҫкунӗ тӑрӑх уйӑрса пама 
мар, пӗрре ларса чей ӗҫмелӗх те ҫук,—тесе от- 
ветлет Йван.

Предҫедатӗл пчеловод сӑмахне ӗненет. Ӗнен- 
месӗр, вӑл вӗт вӗреннӗ ҫын. Икӗ уйӑх пчеловод- 
сен курсӗнче вӗренсе тухнӑ.

Иванпа М акар кашни кун пылпа чей ӗҫеҫҫӗ.
— Асту, пыл пуррине никама та ан шарла. 

Ыттисене пулмасан та, пире вал)Л)И ҫитӗ ,—тесе 
ҫирӗплетет пчеловод сторӑжа.

— Ухмах мар вӗт епӗ,—тесе пуҫне тайат Ма- 
кар.

Ҫапла пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн кунсем шуса иртеҫҫӗ. 
Хуртсем пӗчӗккӗн пыл тултараҫҫӗ. Иванпа Ма- 
кар улма сачӗ сулхӑнӗнче пыллӑ^ чей ӗҫсе ҫеҫ 
выртаҫҫӗ. Колхоз ҫӑкӑрӗ хатӗр. Ӗҫкунӗ параҫҫӗ. 
Пурнӑҫ!

Пурӑнсан-пурӑнсан, Иванӑн пуҫне урӑх шухӑш 
пырса кӗрет:

— Макар!— тет вӑл.
— М ӗ н ? —те т  леш.
— Пыл капла чейпе ӗҫсе, ҫӑкӑрпа ҫисе йӑлӑх- 

тарчӗ. Ата, пыллӑ сӑра туса ӗҫер.
—  Ата! Вӑт ухмахсем, тахҫанах ҫапла тум ала,— 

тет Макар.
Ш ухӑшӗсем иккӗшӗн те пӗр. Иван килне кай- 

са икӗ витре кӗрекен пичке йӑтса пырат. М акар 
шыв вӗретсе, хӑмла йарса, пылпа пӑтратса пич- 
кене тултарса лартат.

П ичкере йӳҫет, хайхисем кашни кун чей вырӑн- 
не пыллӑ сӑрана йанкӑртаттараҫҫӗ. Пӗр пичке 
пӗтнӗ ҫӗре тепри хатӗр. М акарпа Иван йурла- 
йурла пыллӑ сӑрана ӗҫеҫҫӗ.

Х ӗртсе хӗвел пӑхат. Колхозниксем тар йухтар- 
са тырӑ пухаҫҫӗ.

—  Мӗн ухмахланнӑ пирӗн пчеловодпа с т о р ӑ ж ,— 
кашни кун й у р л аҫҫӗ?—тесе тӗлӗнеҫҫӗ хӑшӗ-пӗ- 
рисем.

—  Кӑҫал пыл ҫук, ҫавӑнпа ӗҫӗсем те ҫук; ҫа- 
вӑнпа, ӗҫсӗр аптӑранӑ йенне йурлаҫҫӗӗнтӗ  вӗсем,— 
теҫҫӗ теприсем.

Колхозниксен хушшинчен пӗр Хӗлимун йатлӑ 
колхозник чейерех. Вӑл пчеловодпа’сторӑж  ахад)- 
тен мар йурланине чухласа илет. Пӗрре ҫапла,
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сторӑжпа пчеловода систермесӗр, сата кӗрсе 
выртат те, лешсем мӗн хӑтланнине асӑрхат. Вӑ- 
рах шухӑшласа тӑмаст. Лешсем ӗҫсе ӳсӗрӗлсе 
выртса ҫывӑрсан, пыллӑ сӑра пичкине йӑтат те, 
вӑшт сатран тухса кайат.

Малтан М акар ыйхинчен вӑранат. Мухмӑрлӑ 
куҫӗсене тармакласа уҫат те, тӳрех пичӗке патне 
пырат. Пӑхат пичӗке ҫук.

— Иван! Сӑрана вӑрласа кайнӑ^—д^рц^рса йа- 
рат.

Пчеловод хӑраса сиксе тӑрат:
— Ӑҫта вӑрӑ?—ахӑрат мухмӑрла сассипе.
Унта та, кунта та шыраҫҫӗ. Ҫук, пичӗкене ту-

паймаҫҫӗ.
—  Тинех лекрӗмӗр! Тинех пыл пуррине пӗлеҫ- 

ҫӗ ӗнтӗ,— хурлӑхлӑн калаҫса илет Иван.
— Сӑра мӗнле ҫӑва шӑтӑкне кбрсе кайтӑр. Ти- 

нех мана ку ҫӑмӑл ӗҫрен хуса кӑларчӗҫ ӗнтӗ,— 
ӗсӗклесе макӑрат Макар.

Ҫав вӑхӑтрах Х ӗлимунурама йантратса йурласа 
пырат:

„Йурла, йурла кӑна сӑра ӗҫер-и,
Пыл ӗҫеҫҫӗ кусем теччӗр-и...“
— Мӗн ухмахланнӑ ку Хӗлимун. Халиччен них- 

ҫан ӗҫменскер, ӗҫсе ӳсӗрӗлнӗ,—тесе шухӑшлат 
колхоз предҫедатӗлӗ.

— Хӗлимун, ӑҫта ӗҫрӗн есӗ?— тесе ыйтат пред- 
ҫедатӗл.

— Пыллӑ сӑра ӗҫрӗм,—мухтанат Хӗлимун.
— Ӑҫтан илтӗн?
— Ха-ха-ха! Пчеловодпа сторожщн пыллӑ сӑ- 

рине пичкипех вӑрласа тухрӑм. Ӗҫессӳ килсен, 
ата, ӗҫгерем. Хӗрӗх грудуслӑ ерех пек хӑватлӑ, 
пӗр курка ӗҫсенех пуҫа кайат,—тет Хблимун 
ахӑлтатса кулса.

Предҫедатбл малтанах Хӗлимун сӑмахне ӗнен- 
мест. Хӗлимун йӗркипе ӑнлантарса парсан тин 
чухласа илет. Унтан предҫедатӗлпе Хблимун са- 
та пыраҫҫӗ. Макарпа Иван пысӑк хуйха путса 
лараҫҫӗ.

1редҫедятӗл пчеловода вӗллесене пӑхма ху- 
шат; Пӑхаҫҫӗ: кашни вӗллерен 5—6 килограм 
пыл илеҫҫӗ.

Ҫапла пыл йуратакансене тӑрӑ шыв ҫине кӑла- 
раҫҫӗ. Малашне ӗнтӗ вӑл пыл йуратакансем хал>- 
хи пек пыл нумай ҫийеймеҫҫӗ.

М. Д а н и л ӑ в—Чалдун

Ку аванах
— Ку прикашчик лайӑх пулчӗ,
— Мӗншӗн вара?
— Мӗншӗн тесен уп умӗнчи кайала тавӑрса 

пама икшерпе виҫшер пус укҫасем ҫук тетчӗ. Ку 
ун пӗк м ар,—пӗрер пус ҫук, тет. С. Павлӑв.

Таса мар алӑлӑ

Пӗри, йумӑҫ пӑхап текене ачлине тӑсса кӑтартса, 
ҫапла ыйтрӗ:

— Манӑн ал йӗрбсем тӑрӑх ман характӗр мӗн- 
лине пӗлме пултарӑн-и?

— Пултаратӑп: есӗ супӑН) тенине йуратмас- 
тзн,— терӗ лешӗ.



Иӑларан чир ҫуралнӑ
Пӗлетӗр пулӗ ӗнтӗ есӗр, ытти хуласенчи 

|екех, Йетӗрнере те районри пуштӑ уйрӑмӗ 
/р. Ку учрежденин начал)никӗ пулса Сорокин 

|улташ ӗҫлет.
I — Генади Николайчӑ, — тесе чӗнеҫҫӗ ӑна хӑ- 
|ӗн сотрудникӗсем.
Ткзшни пуҫлӑхӑннах йӑли, кӑмӑлӗ, ӑсӗ - пуҫӗ, 
кфнӑҫӗ хӑйне майлӑ. Кам мӗнле пурӑнма хӑнӑх- 
инчен килет ӗнтӗ вӑл. Пирӗн Генади Николай- 
ӑн та хӑйЦӗ^ШЙлЛ^^Йӑласем пур. Калӑпӑр, акӑ 
ӑл пирусне ҫӑвара чалӑшшӑнтарах хыпат те, 
ллисене йӗм кӗсйине чиксе учреждени кори- 
зрӗ тӑрӑх уткаласа ҫӳреме йуратат. Тепӗр чух 
п а ‘ ■ '
[— Кӑхӑм, кӑ-хӑ-ӑм! — тесе тухман ӳслӗкӗпех 
ӑй учрежденине пырса кӗнин-е систерет.
! Вара сотрудникӗсем васкарах пуканӗсене йы- 
[ӑнаҫҫӗ, аллисемпе ӗҫлӗ пулса куҫ хӳрипе Ге- 
Ъди Николайча шщтарса илеҫҫӗ. Вӗсен те хӑй- 
Ен йӑлисем пур. Йадрино салинчи пуштӑна ил- 
Ен те унӑн кӑштах йӑлара пурри палӑрат. Вӗ- 
Ем пуштӑна, упа уттипе ҫӳретсе, кашни кунах 
Ьшер сехет ытларах йулса ҫитереҫҫӗ. 2-мӗш 
|рҫери Фонтеркин пиҫмоносцӑн та хӑйне_ йӑла, 
| л  хаҫат подписчикӗсене кашни кунах чӑрман- 
крмаст, хаҫатсене икӗ-виҫӗ куншӑн пӗр харӑс 
Еҫсе парса, пур ҫӗнӗ хыпара та пӗр кунта пӗл_-, 
Ерет, Акӑ тата Кӑкшӑм йалӗнчи „Ил)йич“ йатлӑ 
рлхозри Пахомӑв та ҫав йӑлара пуррипех,_ ха- 
[тсем илме Палтай пуштине хӑйӗн вырӑнне 
нӑшне туйа тыттарса йарат. Анчах Палтай пуш- 
инче те хӑйне майлӑ йӑласем. Унта пиҫмо- 
Ьсцӑсем хаҫатсене тавлашса валеҫме тытӑнаҫҫӗ 

вара Пахомӑвӑн амӑшӗ нимӗнсӗрех колхоза 
ррӑнат.
I— Хаҫатсем килмен пайан,—тесе ответлет Па- 
р ӑ в  ун пек чухне колхозниксене.
[Ҫав йӑласене пулах иккен Талуй колхозбнчи 
р т ӗ л  Нигӗл йулташ:
| — Ӑҫта ҫӗтертӗр есӗр манӑн хаҫатсене, район- 

„Колхозник йулташ не“ ҫур ҫула йахӑн илей- 
Естпӗр,— тесе вӑрҫса пурӑнат.
[Лешӗ тата Тури Ӑчак пуштине ӳркенме маннӑ 
катник вырӑннех кӑларса йанӑ.
— Ме сана маршрут, ҫӳре мбн ывӑнса ӳкич- 

кн,—тенӗ ӑна. Ӳркенмест лешӗ, пур пек кукӑр- 
Рне те йӗрлет. Вара Лапракасси йалсоветне, 
|алтайран тухсан иккӗмӗш кунне мӗнле нулсан 
|1, ҫитетех. Анчах епӗр пӗлнӗтӑрӑх сехетне ҫур 
ррӑм  утакан мучи те Палтайран Лапракассине 
рӗк-ултӑ  сехетре тухат.
[Аптрамала ҫав, уйӑп пек телефонисткӑсен те хӑй* 
|н йӑлисем пур. Калӑпӑр, есӗр телефон тӑрӑх 
|р-пӗр йалсоветпа ҫыхӑнтарма ыйтатӑр.
|Вӗсем:
[ -  Халех, халех, халех  сире калаҫтаратпӑр,— 
кҫӗ. Анчах „халех“ тенӗ сӑмах миҫе сехетрен 
рӑнса тӑнине математикӑн хал)хи саккунӗсемпе 
лӗштерме май ҫук, хал ехтен и  сехете те  ҫитет, 

[тсе те кайат, йе кайарах та йулат. Куславкка 
рхозӗ хыпса тухсан „халех“ сӑмах Иетӗрне 
[Шарникӗсемшӗн ҫирӗм минут ҫине йулнӑ, те- 
Нон аппарачӗн авӑри аран кӑна чӑтса тӳснӗ.

— Кашни йалсоветрах телефон пулмали халӗ 
йӑлана кӗчӗ, ҫавна туса парӑр пире, тата вӗсем 
лайӑх ӗ ҫ л еч ч ӗр ,— тенӗ Йетӗрнери суйлавҫӑсем 
иртнӗ суйлавра.

—  ̂ Сирӗн хусамӑрӑн, пирӗн хамӑрӑн йӑла,—те- 
нӗ Йетӗрне пуштинчисем.

Вара пуштӑрисем хӑйсемле ӗҫленӗ; унта-кунта 
телефон йуписем лартнӑ та, ӗҫе тӑхтатнӑ.
^ — Телефон карма пралук ҫ у к ,— теҫҫӗ вӗсем. 
Йуписене ахалех лартнӑшӑн кӑмӑлӗсем хуҫӑлнӑ, 
тарӑхса, тайӑлса пӑхма пуҫланӑ.

— Маншӑн мӗн, епӗ ӗҫрен тухатӑп вӗт,—тенӗ 
монтор Крылов. Вара телефон аппарачӗсем те;

— Пирӗншӗн те пурӗ пӗрех, калаҫмасан та 
пултаратпӑр,—тенӗ клийентсене.

Каларӑмӑр вӗт-ха, йӑласем пӗр пек пулмаҫҫӗ, 
тесе. Пирӗн пуштӑ начал^никӗ калаҫнине итлес- 
тӑк, хӑлху кӑна шӑхӑртӑр. Унӑн ҫӑварӗнчен каш- 
ни минутрах ҫӗр те пӗр катӑк сӑмах тухат .  Ра- 
йонри радиоуполномочӗннӑй Горкӑ Аникин та ха- 
лаплама тайлӑк мар, ӑна хирӗҫ сӑмах хушма та 
ӗлкӗрейместӗн есӗ. Анчах радиосем тӑк, вуҫҫех 
вӗсене кура мар, 60 йахӑн радиоточкӑ^чӑрт сӑ- 
мах та кӑлармаҫҫӗ. Мӗн темеле кӑна? Йӑла тес, 
йӑла мар, „чӑптаракан“ чир мар-ши вӑ л ? Ч ӑ н  та 
ҫавӑнтан пырса тухат иккен ку ӗҫӗн туппи. Ка- 
лӑпӑр, йӑлара пур пуҫлӑхсем радиоран та аван 
палканӑ. Вара мӗн тетӗр-ха, ӗҫсем сӑмах айне 
пулнӑ, ӗҫсене йӑла чирӗ сьщса илнӗ. Йӑларан — 
йӑла чирӗ ҫуралнӑ. Вӑл Йетӗрнери пуштӑра 
аталаннӑ, кашни тымарнех йарса илнӗ. Хирӗҫ- 
леҫҫӗ пулӗ-ха ӑна Йетӗрнери „врачсем“:

— Мӗн калаҫатӑр есӗр, ун пек чир ҫук пирӗн, 
йатне кӑна и л те тп ӗ р ,— тейӗҫ.

Епӗр вӗсене:
Чирӗ пур, вӑл пуштӑра, есӗр сыватӑр,—тетпӗр.

Ник. Пушкин.

Санӑн упӑшку мӗн йатлӑ? 
М акар Макарчӑ.
Мӗн ӗҫлесе пурӑнат вӑл? 
Манпа ҫапӑҫса. <
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Т У Х А Т М А
И. Персонӑв

(А. П. Ч*хӑв налавӗ тӑрӑх ҫырнӑ пӗр пайлӑ инсценировкӑ)

В Ь Ц Ь А К  А Н  С Е М :
Р а и с ӑ  Н и л ӑ в н ӑ —чечук майри.
С а в е л и ~ ч е ч у к .
П о ч т а . / Ь й о н .
Й а м ш ӑ к.
Ку ӗҫ манӑҫа йулнӑ ломеш чик име«ийӗ ҫумӗнчн чиркӳ 

хурал пӳртӗнче пулса иртет. Сулахай йенче пӗртен-пӗр пӗ- 
чӗк чӳрече курӑнаЕ  Ун патӗнче сӗтел, тата икӗ пукан. Ш зла- 
рахра— крава!'. К раватрен кӑмака патне кантра карнӑ, ун 
ҫинче тӗрлӗ кипкесем ҫакӑнса тӑраҫҫӗ. С ылтӑмра—алӑк.

Ҫ ӗрле. Тулта куҫ-пуҫ курми тӑман ҫавӑрттарат, мӑрйере 
ҫил у п ь ’1. Чӳрече патӗнче, хыҫсӑр п укан  ҫинче че- 
чук ма йри—Р а и с ӑ  Н и л о в н ӑ  ларат. Ш уҫран тунӑ лампӑ 
унӑн кӗлеткине, тата урайне ҫитийех усанса аннӑ хулӑм 
ҫивӗтне ҫутата^. Раисӑ ш ултӑра пиртен  мнхӗсем ҫӗлет, 
сайра-хутран пуҫне ҫӗклесе ҫихтӑман ш авне итлет. Темӗн 
пысӑкӑш  вырӑн ҫинче С а в е  л и  выртат. Тӗрле татӑксенчен 
ҫӗленӗ, варланса пӗтнӗ ҫивиттин пӗр вӗҫӗн айӗпе унӑн пыл- 
чӑклӑ урисем  курӑнаҫҫӗ. тепӗр вӗҫӗнчен—хӗрлӗ хытӑ ҫӳҫӗсем 
шӑртланса курӑнаҫҫӗ. Ч ечук Раисӑ ҫине хӑрарах, асӑр.ханарах 
пӑхат, ҫил уланине итлет те, кӑмӑлсӑрлана?.

С а в е л и (пӳрнш е йун аса мӑкӑрт атат):—Е п 
пбле-е-теп! Еп петӗмпех пӗлетӗпТ

Раисӑ пӗр михне ҫӗлесе пӗтерсе ӑна айакала ывӑта!, 
унтан тутлӑн карӑнса, чӳрече ҫине тинкерсех пӑхат.

С а в е л и : —Кил,  вырт!
Ҫил пӗреш кел уласа тӑни витӗр  ш ӑнкӑрав сасси  хуллен 

кӑна илтӗнет. Раисӑ иглет.
С а в е л и (пуҫие ҫивитти айӗнчен кӑларса, Раисӑ 

мӗн тунине сӑнат):—Мӗн?
Р а и с ӑ :  — Нимех те мар... Такам иртсе  ки- 

лет пулас...
Каллех ш ӑнкӑрав сасси илтӗнет.

Р а и с ӑ :  — Илтетӗн-и?
С а в е л и  (ҫивиттине сирве пӑрахгт  те, 

вырӑн ҫинчех чӗркуҫҫи ҫш е тӑрса, Раисӑ ҫине 
яйхат) .—Почтӑ ку...

Р а и с ӑ  (сывласаадлсе):—Турӑҫӑм, ҫакнашкал ҫаи- 
талӑкра йепле ҫӳрес килет-ши?

С а в е л и : — Хысна ӗҫӗ вӑл. Килсен-килмесен 
те ҫӳрес пулат... Иртсе карӗ! (Выртат, анчах 
каллех сиксе тӑрат, итлет, Раисӑна сӑнат). Илтӗн- 
мест... (Ш ӑнкӑрав уҫҫӑнах йанранше итлесе вырӑн 
ҫинчен сиксв анат, ҫара урисемпе урай тӑрӑх ҫат- 
латтарса ҫӳрет, хӑрлатеа Раисӑ ҫиие чалӑшшӑн 
пӑхат). Почтӑна ҫавӑрттарат, тетӗп. Илтетӗн-и 
ес? Почтӑна ҫавӑрттарат, тетӗп! Еп... еп пӗле- 
тӗп. Еп мӗн... ӑнланмастӑп-и? Еп пурне те пӗле- 
тӗп, ҫӗр ҫӑтманскер!

Р  а и с ӑ (куҫӑсене чррече ҫинчен илмесф):— Мӗн 
пӗлетӗн ес?

С а в е л и :  — Ак мӗн пӗлетӗп: ҫак вӑл пӗтӗм- 
пех сан ӗҫ, шуйттан арӑмӗ. Сан ӗҫ, ҫӗр ҫӑтман- 
скер! Ҫак ҫил.-тӑманта, почтӑна ҫавӑрттарни те... 
пурне те  ес тунӑ ҫавна. Есӗ!

Р а и с ӑ  (лӑпкӑн):— Аташатӑн ҫав, айван!
С а в е л и :  — Еп сана тахҫанах асӑрхатӑп. Сан- 

ра Аытӑ йунӗ пуррине авлаисан тепӗр куннех 
снсрӗм.
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Р а и с ӑ :  — Тфу! Сӑх-сӑхса ил, тӑмпуҫ!
С а в е л и (кӗпе арки ӑшне сӑмсине шӑнкарт 

макӑрас пек калаҫат): — Тухатмӑш тӑк тухатм 
шах ӗнтӗ. Ес ман арӑм пу(^^ин .̂.||!^ '̂^^пуп тавращ 
пулин те, еп ҫапах та ес кам’ пулса тӑни ҫинче 
такам умӗнче те каласа пама пултаратӑп... Иепле 
ха тата?  Тур пулӑшсамах мана, тур ҫырлахс; 
мах! Пӗлтӗр Данил Пророкпа виҫӗ ҫамрӑк ач 
праҫникӗ умӗн ҫавнашкалах тӑман пулчӗ те- 
мӗн-ха? М аҫтӑр ӑшӑнма кӗчӗ. Кайран турӑ ҫынн: 
Алекҫей праҫникӗ умӗн шыв тапранчӗ те, уре 
ник ҫитсе тухрӗ... Ҫӗрӗпех санпа палкарӗ, пу 
сӗрскер,—ирхине тухсан вара еп ун ҫине пӑхрӑ; 
та, унӑн куҫ харшиср.м усӑнса тӑраҫҫӗ, пичӗ ту 
тӑнса ларнӑ. Е? Сӑпасра икӗ хутчен тӑвӑл пу 
чӗ, икӗ хутӗнче те ухатник ҫӗр выртма килчӗ 
Еп пӗтӗмпех курнӑ, ҫӗр ҫӑтманскер! Пӗтӗмпе) 
Е, ракран та хӗрлӗрех пулса карӑн-и? Аха! 

Р а и с ӑ :  — Нимӗн те курман есӗ...
С а в е л и :  — Ҫапла пулмасӑр. Кӑҫал хӗлл 

тата, раштав умӗн, Критри вунӑ мученик пра 
никӗ чух, кунӗ-ҫбрӗпе ҫил-тӑман пулсан, 
астӑватӑн-и? Предводитӗлӗн писӑрӗ ҫул ҫухатс 
кунта килсе кбчӗ, йытӑ... Мӗне ӑмсаннӑ та. 'Т̂ф; 
писӑре ӑмсаннӑ. Ара, ҫав усалшӑн турӑ ҫанталӑ 
не пӑсма кирлӗ пулнӑ пул>. Упӑте вӗт вӑл, йӗп 
сӑмса, ҫӗр ҫумӗнчен курӑнмаст, пичӗ тул 
шатра, мӑйӗ кукӑр... Хитре пулсан татахч 
атту —тфу!.. Ҫӑвапуҫ! (Каллех шӑнкӑрав сассш 
илтрӗ). Халӗ те ҫавах. Почтӑна ахал> мар ҫавӑр 
тарат. Почтӑ сана шырамаст пулсан, куҫран су 
мана. О, арҫури хӑйӗн ӗҫне пӗлет, лайӑх помоп 
ник. Ак, ҫавӑрттарат-ҫавӑрттарат те, куш 
илсе килет. Пӗле.-етӗп! Кура-атӑп! Пытарай)иӑ 
арҫури мӑйраки, шуйттан кӑмӑлӗ! Ҫил-тӑма 
пуҫлансан сан шухӑшсене тӳрех пӗлтӗм епӗ.

Р а и с ӑ  (кулса): — ПулаГ те ҫав ухмах! Са 
ухмах шухӑшупа, ҫанталӑка еп пӑсатӑп-и вара' 

С а в е л и ;  — Хм... Кулах-ха. Ес-и вӑл, е 
мар-и, анчах асӑрхатӑп епӗ: санӑн йун вы^ам 
пуҫласанах — ҫанталӑк пӑсӑлат, ҫанталӑк пӑсй. 
сан вара йепле те пулсан ӑссӑр ҫынна куш 
илсе килет. Кашнинчех ҫапла пулат. Ҫавӑнпа Т 
есех тӑватӑн ҫавна. О, путсӗр е т е м ! 0 ,  шуйтта 
таврашӗ! Ес чӑнах та тухатмӑш мар — ете 
пулсан, хӑвӑн пуҫупа ҫакна шухӑшласа тупмал 
лешсем маҫтӑр та мар, ухатник та мар, писӑр ’ 
мар—вӗсен сӑнӗпе килнӗ арҫури пул сан -м 1  
тумала? Е? Ш ухӑшласа пӑхасчӗ санӑн!

Р а и с ӑ (упӑшки ҫине хӗрхенӳлӗн пӑхса): — А 
ухмах та ҫав есӗ, Савели! Атте виличчен, кунт 
пурӑннӑ чух, пирӗн пата силлекен чиртен сыва: 
ма темӗн чухлӗ халӑх ҫӳретчӗ: йалсенчен т' 
выҫӑлкӑсенчен те, ермен хутӑрӗсенчен те киле 
чӗҫ. Кашни кулленех килетчӗҫ, анчах вӗсеа 
никам та арҫури темен. Халӗ пирӗн пата ҫулт 
лӑкра пӗрре, ҫанталӑк пӑсӑлсан, кам та пулй



|шӑнма кӗрет те —ес ухмах пуҫупа тблӗнетӗн, 
анӑн тӗрлӗ шухӑш сиксе тухат'.
С а в е л и: {шухӑша кайат, аичах часах, ӗнен- 

мннте, пуҫӗпе суллат).— Ватшсеы, чалӑш-тӗлӗш 
ынсем пулсан—татахчӗ, анчах йалан ҫамрӑксем 
;ӗр выртма кӗреҫҫӗ. Ӑшӑнаҫҫӗ ҫеҫ пулсан та— 
щмех те марччӗ, атту шуйттана ашкӑнтараҫҫӗ 
|бт. Ҫук, арӑм, ҫак тӗнчере сирӗн хӗрарӑм 
1ӑхӗнчен чейи пӗр чӗрчун та ҫак. Чӑн-чӑн ӑс 
ирӗн пӗр тумлам та ҫук, шӑнкӑрч ӑсӗнчен те 
ахалтарах, анчах аскӑн чейелӗхӗ—у-у-у1— тура- 
(ӗш ҫырлахтӑрах! (Шӑнкӑрав сасси ҫывхарнине 
тлет). Ӑв, д Ц ч т ӑ ^ ^ ӑн к ӑр т а тта р а т .  Ҫил-тӑман 

ха/ь ҪеҪ пуҫланнӑ-ха, анчах еп санӑн пур шухӑ- 
шусене те пӗлсе тӑратӑп. Тухатса лартрӑн ӗнтӗ, 
решмен карчӑкӗ!
Р а и с ӑ (михӗсене ҫӗрелле ывӑтса сиксе тӑрат 

пе, Савели йенеле пырат): — Мӗн ҫыпҫӑнтӑн ман 
умма, есрелӗ? Мӗн сӑмала пек ҫыпӑҫса лартӑн?

С а в е л и (хӑраиипе ҫивиттипе витӗнсе выртат 
пе, Раисӑ каллех хӑй вырӑнне кайса ларасса кӗтсе 
шт):—Акӑ ма ҫыпӑҫӑнтӑм... Кӗҫӗрхи каҫ мӗн те 
лулин пулсан, тур ҫырлахтӑрах, мӗн те пулин 
лулсан... итле есӗ... тем пулсан, ыран ирех 
(йакӑвӑ салинӗ Никодим атте патне кайса пӗ- 
ӗмпех каласа паратӑп. Ҫапла-ҫапла, Никодим 
1тте, каҫарӑр тархасшӑн, анчах вӑл тухатмӑш, 

1^етӗп. М ӗншӗн? Хм... Мӗншӗнне пӗлес килет-и? 
Гархасшӑн, итлӗр... Ҫапла та ҫапла. Пӗтетӗн 
8ара, арӑм! Стращнӑй сутра ҫеҫ мар, ку пурнӑҫ- 
)а та асаплантараҫҫӗ сана. АхаЛ)рен мар сирӗн 
леккисем пирки требникре молитвӑсем ҫырнӑ.

Чӳречерен хыттӑн ш аккаҫҫӗ. С авели хӑранипе хутлансах 
1араӖ Раисӑ сиксе тӑрса чӳрече патне чупса пыраӑ'.

П о ч т а Л ) й о н  (чӳрече хыҫӗнче): — Туршӑн та
пулин ӑшӑнма кӳртӗр!К ам  пур кунта? Хӗрхенӗр
тархасшӑн! Ҫул ҫухатрӑ.мӑр.

Р а и с ӑ :  — Камсем есӗр?
Й а м ш щ к  (чӳрече хыҫӗиче): — Почтӑ!
Раисӑ васкасах хулпуҫҫинчен шал) ургса лампӑ ты тат те 

ҫенӗке туха1'
С а в  е л и:—Ахаиьрен мар шуйттан арӑмӗ! Ҫап- 

лах ӗнтӗ. Еп каланийех тӗрӗс пулчӗ... Ну, асту 
еп сана!

Раисӑ йенеле чышкипе йунаса илет те, пичӗпе ҫтена йе- 
неле ҫавӑрӑнса, ҫивиттипе пуҫ ҫинченех витӗнсе выртат.

Часах, Р  а и с ӑ йертсе пынипе, сторӑж п ӳртне п о ч т а Л)- 
й о н п а  йамшӑк кӗреҫҫӗ.

Й а м ш ӑ к :  — Йапалисене те йӑтса кӗрес-и? 
П о ч т а Д ) й о н  (йура силлесе тасатат, ӑшӑнма 

тӑрӑгиат): — Унта хӑвармала мар ӗнтӗ вӗсене. 
Йамшӑк тухат.

П о ч т а д ) й о н  (шӑнса кайнӑ аллисемпе башликие 
еалтма тӑрӑшат, анчах салтаймаст, ҫавӑнпа та 
нартусӗне пӗрлех^пуҫӗ ҫинчен сӗвсе илее кӑмака пат- 
неле ывӑтат):—Йытӑла пурнӑҫ! Чутах пӗтеттӗмӗр. 
Сирӗн ҫутта курман пулсан тем пулаччӗ-ха... 
(Паг^тоне хывса, ӑшӑнмашкӑн калле-малле утса 
ҫррет). М ур пӗлет ӑна, тахҫан чарӑнат вӑл! Ку 
йытӑла пурнӑҫӑн вӗҫӗ-хӗрри^ те ҫук! (Сторӑж 
н§ртне пӑхса ҫавӑрӑнат). Ӑҫта килсе кӗтӗмӗр 
епӗр?

Р а и с ӑ (картах сикет, хӗрелегп): — Гу./ьзйӗвски 
сӑрт ҫине, Калиновски генерал именине.

П о ч т а , ; ь й о н : —  Е-ех, ӑҫта килсе тухнӑ... 
[Кӗрекен йамшӑкӑ). Илтетӗн-и, Ҫтапан? Епӗр 
^у/Ь^йӗвски сӑрт ҫине килиӑ...

Й а м ш ӑ к ( е ^ а н  михӗ илее кӗрет): — Нда! 
Инҫе!

Тухат! те, часах теп ӗр  пӗчӗкрех мнхӗ, тата почталйон 
хӗҫне илсе керет. унтан чӗлӗмне тултарса. ӑна туртма ^ н ӗ -  
кв тухйт.

Р а и с ӑ  (поктал,йона):—Тен, шӑнса килнӗ хыҫ- 
ҫан чей ӗҫетӗр-и?

П о ч т а Л ) й о н  (лихӗ ҫине ларса, кӑмака умӗнче 
урине ӑш ӑт ат ):-К ;т ая  чей ӗҫсе ларатӑн унта. 
Часрах ӑшӑнмала та малала каймала, унсӑр поч- 
тӑ пуйӗсӗнчен йулма пулат. Пӗр вунӑ минут ла- 
рӑпӑр та кайӑпӑр. Анчах есӗр тархасшӑн пире 
ҫул кӑтартса йарӑр!..

Р а и с ӑ :  Турӑ асап кӑтартат ҫав ку ҫанта-
лӑкпа.

По ч т а ^ ь ^ й о н :  — Ҫапла! (Ха.^ ҫеҫ Раисӑ ҫине 
интереспа пахма тытӑнагк). Есӗр кӑвӑр кам пу- 
латӑр кунта?

Р а и с ӑ :  — Епӗр-и? Кунтисем, чиркӳ ҫумӗнче 
пурӑнакансем... Епӗр чиркӳ тавраш ҫыннисем... 
Авӑ, манӑн упӑшка выртат. Савели, тӑр ӗнтӗ, 
килсе алӑ тыт. (Савели ҫивиттине тата ытларах 
чӗркеиет). Кунта ӗлӗк прихут пулнӑ, анчах пӗр 
ҫулталӑк та ҫурӑ кайала ӑна пӑрахӑҫа кӑларчӗҫ. 
Паллах ӗнтӗ, кунта улпутсем пурӑннӑ чух—ҫын- 
сем те пулнӑ, прихут тытма та май пулнӑ, ан- 
ча:Гхалӗ, улпутсемсӗр пуҫне, хӑвӑрах шутласа 
пӑхӑр, пуп таврашӗн мӗнле пурӑнмала? Марков- 
м  тенӗ чи ҫывӑх йал та кунтан пилӗк ҫухрӑмра. 
Хал) Савели заштатнӑй та... сторӑж  вырӑнче 
тӑрат. Ӑ_на чиркӗве пӑхса тӑма хушнӑ. Вӑл гене- 
рал майринчен преосвешченнӑй патне ҫыру 
ыйтса илнӗ пулсан, ӑна аван вырӑн пама пул- 
тарнӑ. Анчах вӑл пит кахал, тата ҫынсенчен те 
хӑрат... Ҫапах та, епӗр пур-пӗрех духовнӑй 
йатра тӑратпӑр.

П о ч т а ^ ь й о н :  — Мӗнпе пурӑнатӑр-ха есӗр?
Р а и с ӑ :  — Чиркӳ ҫумӗнче ҫаранпа пахчасеи 

пур. Анчах, пире унтан сахал тивет. Дйакӑвӑ- 
ри Никодим атте— пит выҫлӑх куҫлӑскер; ҫулахи 
Микулӑнпа хӗллехи Микулӑнра кунта килсе слу- 
жит тукалат те, ҫавӑншӑн пӗтӗмпе тенӗ пекех 
хӑйне вал);ьи илсе кайат. Хута кӗрекен ҫук.

С а в е л и  (сиксе тӑрса, хайаррӑн): —  Суйатӑн! 
Никодим а т т е - т а с а  чун, чиркӳ ҫынни, вӑл илет 
пулсан та — устав тӑрӑх ҫеҫ. (Каллех ҫивиттипе 
чӗркенсе, пичӗпе ҫтена патнеле выртат).

П о ч т а Л ) й о н  (Раисӑна кулса): — Йепле хайар 
вӑл санӑн! (Ҫывӑхарах пырса). Ес качча кайни ну- 
май пулат-и?

Р а и с ӑ  (именсе): — Иртнӗ вырсарни кун тӑва- 
тӑ ҫул ҫине карӗ. Кунта ӗлӗк манӑн атте чечук- 
ра пурӑннӑ. Унтан, вилме вӑхӑт ҫитсен, вырӑнӗ 
хамӑртах йултӑр тесе, конҫисторине кайнӑ та, 
мана каччӑ вырӑнне пӗр-пӗр хусах чечука 
йама ыйтнӑ. Еп качча карӑм вара.

П о ч т а т ь й о н :  — Е, апла пулнӑ иккен... (Са- 
велте). Еппин, ес пӗре ҫапсах ик шӑнана вӗлернӗ: 
вырӑн та илнӗ, арӑм та туйаннӑ.

Савели тӳсейм есӗр  урисене хӑвӑрт хускатса илет те, 
ҫтена ҫумнерех сиксе выртат.

П о ч т а Д ) й о н  (пӗр вӑхӑт Раисӑ ҫине пӑхеа 
килленсе тӑрат, унтан тарӑнӑн еывласа илсе, хӑйӗи 
михӗсем патне пырат):— Йытӑла пурнӑҫ!.. (Михӗсем 
ҫине па.%те оарат те, тутлӑн анавласа еыртат).
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Усал тӑшмана та кун пек пурнӑҫ сӗнессӗм ҫук...
С торӑж  пӳртӗнче шӑпах пулат. Ҫ ы вӑрса кайнӑ почтал,йон 

пӗр пек лӑпкӑн сывлани ҫеҫ илтӗнет. Ун патне Раисӑ вӑра- 
хӑн пырса тӑрат. Пукан ҫине ларса, вӑл почтаЛ|йон ҫине ну- 
майччен пӑха1р. П аузӑ .

С а в е л и (ҫывитти айӗнче йӑшӑлтатса, майӗпс 
ҫавӑрнат те, хуллен калат): — Мӗн пӑхатӑн?

Р  а и с ӑ {куҫнв почта/^йон ҫинчен илмесӗрех, шӑп- 
пӑн)\ — Сана мӗн? Вырт есӗ!

С авели хайаррӑн тулхӑрса илсе, сасартӑк ҫтена йенеле 
ҫавӑрӑнса выртат. Анчах кӑш т вӑхӑт иртсенех. вӑл вырӑн ҫин- 
чен пӑлхаиулӑн ҫӗкленет, чӗркуҫҫи  ҫине тӑрат, вара минтеҫ- 
сем ҫине чавсаланса, Р аи сӑ  ҫине чалӑш ш ӑн пӑхат. Паузӑ. 
Савели ӗсӗрсе  илет, вырӑн ҫинчея хырӑмӗпе ш уса анат те, 
почта^ййон патне пырса унӑн питне тутӑрпа витсе хурат.

■ Р а и с ӑ :  — Ма апла турӑн?
С а в е л и :  — Ун куҫӗнчен ҫутӑ ҫапасран.
Р а и с ӑ :  — Ес ҫуттине пачах сӳнтер еппин.
С а в е л (лампӑнӑ сӳнтерме тутине тӑсат, 

анчах шухӑшласа илсе, аллисемпе ҫупса илет )\— Ку  
вара шуйттанла чейелӗх мар-и? Е? Хӗрарӑм 
йӑхӗнчен чейерех чӗрчун пур-ши вӑл? (Тархӑпа 
сурат те, вырӑн ҫине кайса еыртат).

Р а и с ӑ  (шӑппӑн)-.— Ех, вӑрӑм аркӑлӑ йавӑл! 
Тӑхта еп сана.

П аузӑ. Раисӑ малтанхи пекех  почтал^йон ҫинчен куҫ 
илмест.

С а в е л и (вырӑн ҫннчен хӑеӑрт тӑрса, ҫӑмшт 
тӑгӑнат): — Еп вӑрӑм аркӑлӑ путсӗр ҫын пул- 
сан та, вӗсен кунта ҫывӑрмала мар!.. Ҫапла... 
Вӗсен ӗҫӗ—хысна ӗҫӗ, вӗсене кунта тытса тӑнӑ- 
шӑн хамӑрӑннах ответ  тытмала пулат... Почтӑпа 
кайатӑн пулсан—кай, ан ҫывӑр!.. (Тумланнӑ май 
ҫенекеле кӑшкӑрат). Ей, есӗ! Иамшӑк, мӗн йатлӑ 
ҫав ес? Сире ӑсатса йарас-и? (Почта/^йон патне 
сиксе пырса). Тӑр, почтӑпа ҫывӑрма йурамаст.

ПочтаЛ)йон вӑранмаст, ҫавӑрӑнса вы ртат.
С а в е л и :  — Ей, ваше благороди! Кайас тӑк 

— кайас пулат, кайас мар пулсан — урӑхла 
вара... Ҫывӑрни йурӑхлӑ мар!

Почтал)йон сиксе тӑрат, пӑтранчӑк куҫӗсем п е сторӑж  
пӳртне пӑхса ҫавӑрӑна? те, каллех ҫывӑрма выртат.

С а в е л и :  — Хӑҫҫан кайатӑр-ха тата?  Вӑхӑтра 
ҫитмешкӗн почтӑ та ӗнтӗ вӑл. Илтетӗн-и? Еп 

ӑсатса йарӑп сире.
Р а и с ӑ  (вӑраннӑ почтал^йона): — Ну, ӑҫта кай- 

мала ӗнтӗ ҫак ҫанталӑкра? Ҫывӑрасчӗ хӑвӑр сыв- 
лӑхушӑн!

С а в е л и  (ҫӗтӗк кӗрӗкне хӑвӑрт тӑхӑнат): — 
Почтӑ мӗнле тата? Почтӑна кам илсе кайат? Ес 
илсе кайатӑн-и мӗн? Есӗ-и?

П о ч т а Л ) й о н  (Савели кӑмӑлне ӑнланса, анасла- 
каласа тӑрат): —Тепӗр пилӗк минут ҫывӑрасчӗ... 
Пур пӗрех кайа йултӑмӑр...

Й а м ш ӑ к  (кӗрсе): — Тен, шӑпах вӑхӑтра ҫи- 
тӗпӗр. Кам пӗлет, тен пирӗн телейе пуйӗсӗ те  
кайа йулӗ. (Ҫ ф пен михӗ ҫӗклесе, Оавелийе калат). 
Пулӑш ӗнтӗ?

Савели пуҫне кипкесемпе чӗркесе, тата ҫийелтен ҫӗлӗк 
тӑхӑнса, йамш ӑка йапаласене ҫӗклесе тухыа хавассӑнах 
п у лӑш а? . И ккӗш ӗ те тухаҫҫӗ. Почта;ьйон хӑйӗн баш лыкӗн 
тӗвви не кахаллӑн салтат.

Р а и с ӑ :  —  Чей ӗҫмелеччӗ...
П о ч т а ^ ь й о н :  — Еп ӗҫӗттӗм те... вӗсем кай- 

ма хатӗрленчӗҫ. Пурӗ-пӗрех кайа йултӑмӑр.
Р  а и с ӑ (ҫӗрҫле пӑхса, ӑна ҫаннинчен тытса, шӑп- 

пӑн калагп): — Есӗр пурпӗр йултӑр!
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П о ч т а Л ) й о н  (ним тума пӗлменнипе, башлищ  
хул урлӑ ҫакрӗ). Йепле мӑй санӑн... йепле мӑй.. 
(Раисӑна хуллен тӗкӗнет, вӑл хирӗҫменнине ку^ 
унӑн мӑйне, хулпуҫҫисене ачашлагп). Йепле аван!

Р а и с ӑ :  — Йулӑр ӗнтӗ... чей  ӗҫмелеччӗ.
Й а м ш ӑ к  (урамра кӑшкӑрат): — Ӑҫта хуратӑн 

Ес, улма нимӗрӗ! Урлӑ хур!
Р а и с ӑ (почта.'уйон ҫумне йӑпшӑнса): — Йулма 

лаччӗ... Ав, ҫанталӑк йепле улат.
Почта^ййон алӑк ҫине пӑхса илсе, Раисӑна пилӗкӗнчев 

хӑвӑрт ыталат, унтан лампӑна сӳнтерме тутине тӑсса пӗшкӗ 
нет, анчах ҫав вӑхӑтра ҫенӗкре ура ,м лтӗнеҫҫӗ те
алӑкра й а м ш ӑ к п а  С а в е л и  к ӳ р ӑ н а ҫ ^ :

Й а м ш ӑ к:— Пурте хатӗр! (Иккӗмӗш михӗ ҫӗклеы 
тухса кайат).

П о ч т а Л ) й о н  (Раисӑ ҫине йулашки хут пӑхсл 
илсе, пуҫне хыттӑн сулласа илет те, йамшӑк хыҫ- 
ҫӑн утат, Оавели ҫине кӑщкӑрат):— Ата, лар, ҫул 
кӑтарт!

И ккӗш ӗ те сторӑж ҫуртӗнчен тухса кайаҫҫӗ. Пӗччен 
йулнӑ Р аи сӑ  хал, ҫеҫ ^ х с а  кайнӑ почтал,йон хыҫӗнчен ну- 
майччен пӑхса тӑрат. Тултан ш ӑнкӑрав сассине илтсен, вӑл 
чӳрече патне чупса п ы ра! те, ш ӑнкӑрав сасси илтӗнми пу- 
личченех каҫхи тӗттӗмлӗхе пӑхса тӑрат. Унтан вырӑнтан 
тапранса, кӗтесрен-кӗтессе пӑлханса ҫӳрет. Унӑн сӑнӗ курай- 
манлӑхпа тулат, вӑл хӑвӑрттӑн сывлатр, куҫӗсем  хайар тарӑхнӑ 
ҫуттипе йалкӑш аҫҫӗ, ҫак пӗчӗк пӳртре уткалана май вӑл 
хӑйне хӗртнӗ тимӗрпе хӑратакан тигӑр пек пулса тӑрат. Пӗр 
самантлӑха чзрӑнса тӑрса, вӑл хӑйӗн пӳрчӗн  ӑшчиккине 
йӗри-тавра пӑхса ҫавӑрӑнат. Унӑн сӑнӗ вӑл пуринчен те 
йӗрӗннине кӑтартаӖ Унтан вӑл кантра ҫинчи кипкисене 
вӑркӑнтара!, вырӑн ҫинчи ҫивиттисемпе минтерсене пур 
йенеле ывӑтат, — вӑл ҫак пур йапаласенчен те тусан туса 
тӑкма хатӗрри курӑнат... Йулашкинчен, ывӑнса ҫитсе, вӑл 
вӑрӑмӑн м акӑрса йарса крава!' ҫине ӳкет.

С ценӑ хыҫӗнче чиркӳ й уррисене йурлани илтӗнет. Кӑ- 
мӑлне тулгарнӑ С авели кайала кӗрет. Урайне сапаласа пӗтер- 
нӗ йапаласене курсан, вӑл Раисӑ ҫине чалӑшшӑн пӑхса, йур- 
лама чарӑнмасӑрах, пурне те пуҫтарса мзлтанхи пек вырнаҫ- 
тарат.

С а в е л и  (мӑшкӑллӑн кулат): — Ахалех тухат- 
рӑн: пурӗпӗр карӗ... (Выртма хатӗрленсе вӑрахӑк 
саланат). Ыран акӑ Никодим аттене есӗ мӗнле 
арӑм пулни ҫинчен ӑнлантарса паратӑп-ха.

Р  а и с ӑ (Оавели йеннеле хӑйаррӑц ҫавӑрӑнса): — 
Сана вырӑн та ҫитӗ, арӑмна хӑвна в а з д и  вӑр- 

манта шыра. М ӗнле арӑм еп саншӑн. Ҫурӑлса 
кайасчӗ санӑн. Ҫыхланчӗ ман пуҫ ҫине тунката, 
ыйхӑ муклашки, — каҫар мана, турӑ!

С а в е л и  (шиклӗн): — Ну, ну!.. Ҫывӑр ӗнтӗ!./
Р а и с ӑ  (макӑрат): — Телейсӗр епӗ. Ес пулман 

пулсан, тен епӗ пӗр-пӗр купцана, йе ыр йатлӑ 
ҫынна кайнӑ пулӑттӑм. Ес пулман пулсан, еп 
упӑшкана йуратӑттӑм. Йур айне те пулмарӑн 
есӗ, мӑн ҫул ҫинче те шӑнса вилмерӗн, путсӗр! 
(Бырӑн ҫинче йӗрет).

С а в е л и (арӑмӗ макӑрма чарӑнсан шиклӗн, ху- 
лен, Раисӑна канҫӗрлесреи хӑраса,  ̂вырӑн ҫине хӑпа- 
рат. Мӑкӑртатапь). Тухатмӑш! Тфу, ирсӗр!

Вырӑн ҫинче качака сухалне чӗпӗткелесе, нумайччен 
Раисӑ ҫине пӑха1г. Раисй пӗтӗмпех лӑпланса ҫитсен, тикӗссӗн 
сывлама тытӑнсан, пӳрнипе унӑн ӗнсинчен тӗкӗнсе, хулӑм 
ҫивӗтне аллине ты тса, ун ҫине тулли кӑмӑлпа пӑхат. Раисӑ 
ҫы вӑрса кайнӑ пул, тесе ш утласа, вӑл хӑйулана1! те, арӑмӗн 
мӑйне ачашлама туртӑнат.

Р а и с ӑ (сасартӑк ҫавӑрӑнса, Оавелийе чавсипе 
сӑмси урлӑ  ҫат т ):— Кай.

Леонид Агакӑв куҫарнӑ.



Пулни-иртнисен
*.* Аслӑ Тукалӗнчи „Бофш евик" колхоз (Ҫӗр- 

пӳ р.) кощухӗ Николайӗв Иаккӑв кӑҫал питех те 
пысӑк йапала ҫухатнӑ: хӑйӗн ӗҫӗсемшӗн тытас 
ответлӑха ҫухатнӑ, 227 пӑт лайӑх йасмӑка ҫӗфтнӗ. 
Ҫав ҫӗрӗк йасмӑка ҫитернипе 2 лаша вилнӗ. Ӑна 
ытти лашасем те: ку йасмӑкран: , ,головотяпство“ 
шӑрши кӗрет тесе пулас ҫийесшӗн мар.

* * Ҫӗрпӳ районӗнчи ,,Вулкан“ колхозра (Аслӑ 
Тукай йалсовечӗ) „лаша манӑн, ытти колхозни- 
ке хамӑн ' .Ш (^ ^ ':ӗҫл ем е  памастӑп“ тенӗ сӑмах- 
сене калама кашни колхозниках йуратат. Кол- 
хозник Никифӑрӑв Федӑр ,,манӑн“ тесе хисепле- 
се пурӑннӑ лашине бригадир Кириллӑв жнейкӑпа 
вырма илесшӗн пулнӑ. Лешӗ, парас мар шутпа, 
чӗлпӗртен питӗ хытӑ туртнӑ та, чӗлпӗрӗ хӑрӑк 
пулнӑ пирки, хӑй ҫӗре, йуман каска ӳкнӗ пек, 
тӑсӑлса аннӑ. Вяра ҫапах та бригадир Кириллӑв 
лашана илсе кайайманни ҫинчен пӗлтӗмӗр, анчах 
вӑл колхозра хӑҫан „ман лаша“ тенӗ сӑмах пӑра- 
хӑҫа тухассине пӗлеймерӗмӗр.

* * Ҫӗнӗ Чураш (Йӗпреҫ р.) йалсовет членӗ 
Пашков хырӑмне ерех кӗрсе тулнӑ. Ерехӗ илӗрт- 
нипе Пашков ,,Майак“ ертелӗ предҫедатӗлӗн — 
Лермӑнтӑвӑн сӑмсине шӑлпа ҫыртса татнӑ, Лер- 
мӑнтӑва пирвайхи пулӑшу пама чӗнсе пынӑ Алек- 
ҫейӗв хвершӑла айак пӗрчи шӑммисене хуҫса 
пирвайхи пулӑшу памала туса йанӑ. Ҫав вӑ- 
хӑтрах патшалӑха ҫуртри тӑратас плана ҫента- 
бӗрӗн 10-мӗшӗ тӗлне те йединоличниксем 65 про- 
цент ҫеҫ пурнӑҫланӑ. Пашкова йатламала туса, 
пирвайхи пулӑшу парсан аван пулӗччӗ.

* * Ҫӗрпӳ районӗнчи „Е тн а“  колхоз предҫе- 
датӗлӗ Соколов йулташӑн ревизи хыҫҫӑн 980 
килограм ыраш, 2040 килограм сӗлӗпе викӑ тух- 
ман. Тырӑ типсе ҫавӑн чухлӗ^ хухнӑ-ши, йе ӑна 
йӗке хӳресем ҫисе йанӑ-ши? Йӗке хӳресем миҫе 
урадисем-ши?—Пирӗн ҫавна пӗлмесӗр йулас кил- 
мест.

* * Уйкасри (Елӗк р.) Буденный йачӗпе тӑра- 
кан колхоз йапӑххи ҫинчен ҫырма кирлӗ-ши? Ла- 
ша хатӗрӗсем (хӑмӑт, ӗнерчӗк, тилхепе)ҫителӗк- 
сӗр пирки унти мӗн пур лашасене пӗр трук кӳл- 
се тухма май ҫукки ҫинчен ҫырса пӗлтернине 
лашасем йуратас ҫук. Тырӑ уйӗсенче тӑккалан- 
чӑк нумаййи ҫинчен ҫырнине кураксемпе чанасем 
йуратас ҫук. Сӗлӗ ҫӗмелӗсем ҫӑмӑр айӗнче шӳсе 
ларнипе шӑтса тухса тепӗр хут ҫитӗннине кол- 
хоз предҫедатӗлӗ: „ку  вӑл пирӗн колхоз ҫитӗнӗ- 
вӗ“ тесе калассӑн туйӑнат.

* * Ҫӗнйал Йавӑш йалӗнчи (Вӑрнар р.) комсо- 
мол организацине ӑҫта курма пулассине йалта 
никам та пӗлекен ҫук (нихӑш кампанийе те хут- 
шӑнса ӗҫлемест, феврал^тен пуҫласа пайанхи 
кунччен пӗр пуху та туса иртермен), Ӑҫта шыра- 
мала-ши вӑл организацийе: кӑмака хыҫӗнче-ши, 
йе вӑл ҫуллахи шӑрӑхра пӑс пулса сывлӑша тух- 
са кайнӑ-ши?— пӗлтерсен аванччӗ,

* * Чекалинкӑ колхозӗнче (Куйбышӗв крайӗ, 
Похвиҫнӗ районӗ) клуб кунӗн-ҫӗрӗн питӗрӗнсе тӑ- 
рат. Питӗрмесен, ҫынсем кӗре-кӗре тухнипе клу- 
бӑн тахҫантанпа ҫуман урай хӑмисем тата ытларах 
хуралса ларасран хӑраҫҫӗ пулмала. Клубӑн ҫывӑ-

ракан пуҫлӑхне сӑмси шӑтӑкӗнчен чӑх тӗкӗпе 
кӑтӑкласа вӑратса, ҫак халӗ епӗр ҫыракан замет- 
кӑна вулаттармала.

**Т ӗрл ӗ  ҫын тӗрлӗӗҫе, тӗрлӗ йапалана йуратат. 
Пӗри ҫӑра салма йашки, йе ҫулӑ пӑтӑ, тепри ҫӑ- 
мӑл ӗҫе, тепри тата мӗне те пулин йуратат, 
т. ыт. тщ.

Кив Йаха.;ь колхозӗнчи (Исаклӑ р.) Тихӑнӑвӑн 
та йуратнӑ ӗҫӗ пур. Вӑл кирек хӑҫан та, кирек 
ӑҫтала каймала пулсан та, трантас кӳлнӗ ӑйӑрпа 
вӗҫтерсе ҫӳрет. Бригадӑра лашасем урӑх ӗҫре кир- 
лине пӑхмасӑр,-ко^ухсем патне „Приставить шереп- 
цу неметленӑ" тесе кулленхи стандартлӑ хутне 
ҫырса ҫеҫ йараЕ  Кощухсем каларӗш, вӑл ,ӗлӗк 
патшасем те ҫуран ҫӳренӗ ҫӗре* ҫеҫ ҫуран ҫӳрет 
пулат.

Тихӑнӑв бригадир йалан лашапа ҫӳресен, утма 
манса кайасран хӑрамаст-ши колхоз правленийӗ?

; ,л / /  - I /
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П ахчаҫим ӗҫсойуз ҫ ы н н и .—Мана критиклесе 
кӗрхи йӑвӑҫсем ҫӳлҫисемпе пӑшӑлтатаҫҫӗ пулмала.
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Електропатефон
Шӗнер йалӗнчи (Ҫӗрпӳ р.) йалпо правленийӗн 

пуҫлӑхӗсем пӗр хаҫатра, пӗлтерӳсем пичетлекен 
вырӑнта „електропатефонсеи сутаҫҫӗ“ тенине 
курнӑ.

— Давай илес! Хаклӑ мар вӗт — 350 тенкӗ ҫеҫ. 
Електро! — кӑшкӑрса йанӑ вӗсенчен пӗри.

— Ара, илмесӗр. Халӗ ку.)|)Турӑ таварӗсемпе су- 
тӑ тума хушаҫҫӗ. Ку чӑн-чӑн куд)Турӑ таварӗ, 
тенӗ теприйӗ.

— Вӑл каланӑ чух ҫутатса ларат т е т , — хутшӑн- 
нӑ виҫҫӗмӗшӗ.

— Илес! Илес! — тенӗ пурте.
Часах Мускава заказ ҫырса йанӑ.
— Ну, пулат ӗнтӗ пирӗн, — хӗпӗртенӗ хӑйсем. 

Пирӗн пекки районӗпе те пулмаст вӗт. Елек-тро- 
па-те-фон! Мӗнлерех йанрат вӑл. Килсен лар- 
татпӑр правленине, калат те, ҫутӑ та парат. Кӑ- 
т а р т а п ӑ р 'п у р н е  те — мӗнлерех епӗр ку^ьтурӑ 
таварӗсемпе сутӑ тунине.

Мускавра нумай кӗттермен—часах йанӑ. Йал- 
порисем ним тума пӗлмен патефона илсен—пӗ- 
чӗк ачасем пекех хӗпӗртенӗ вӗсем. Ҫавӑркаласа, 
аллисемпе тӗккелесе пӑхнӑ ӑна вӗсем.

— Ну, калаттарас пӗрре!..
Заводит тума шыранӑ аврине — тупайман.
— Мӗнле йапала-ха ку? — тӗлӗннӗ пӗрисем.
— Мӗнле калаттарас?
Шухӑшланӑ хӑйсем те, ыйткаланӑ ҫынсенчен. 

Йулашкинчен пӗлнӗ:
— Ара, електропатефон вӗт, електро... Електри- 

цӑ вӑйӗпе калат ӗнтӗ вӑл.
— Ӑҫтан тупас електрицине?
— Ей,ӑна тупасси мӗнех. Халех радио батаре- 

йӗпе майлаштаратпӑр, — тенӗ пӗрийӗ.
М айлаштарса лартнӑ радиобатарейӗпе. Анчах 

патефон шарламан.
—  Мӗн тумала-ха? Мӗншӗн каламаст?—тӗлӗннӗ 

хӑйсем.
— Ку батарейӑн вӑйӗ сахалтарах пулмала. Авто- 

мобилӗн вӑйлӑ, йеплерех вӑл ҫутатат. Д авай  ав- 
томобил моторӗпе ҫыпӑҫтаратпӑр, — каллех ӑс 
панӑ пӗр ӑсли,

Йалпон хӑйӗн автомобил пулман, Часах шыра- 
са тупнӑ автомобилне те. Тупмасӑр — патефон ка- 
латтармала-ҫке. Майлаштарса лартнӑ, анчах па- 
тефон каллехч нимӗн те шарламан.

Тӗлӗннӗ пурте. Пурин те ҫамкийӗсем картланнӑ.
—  М ӗн тумала ӗнтӗ?
— Мӗншӗн каламаст?
— Телӗнмели ним те ҫук, переменный ток кир- 

лӗ ӑна вад)Д)И, — хушнӑ пӗрийӗ.
— Неушлӗ Ҫӗрпӳвех кайса калаттармала, —ап- 

трарӗҫ  йалпорисем.
— Вӑт електропатефон!.. Аха.^) патефон пулнӑ 

пулсан...
Патефон лара^' хал),— илекенсем ҫук.
Ҫак факт Ш ӗнер йалпОвӗнчисем сутӑ тума 

пӗлменнине аванах кӑтартса пара'!^.

Шинер.

Вулакансен жӑлӑбисем
Капкӑн пичче!

Пирӗн „Париж Коммунӗ“ колхоз (Канаш р.) 
завхозӗ Назарӑв Михаил хӑвӑртрах сивӗ ҫанталӑк 
пуласса" кӗтет. Мӗншӗн тесен вӑл тӑварсӑр „тӑ- 
варласа"  темиҫе катка та хӑйар ҫӗртсе йанӑ. Ҫав 
ҫӗрнӗ хӑйарсене 20-30 градус пулсан шӑнса хытса 
ҫиме йурӑхлӑ пуласса кӗтет. Сивӗ инҫе-ҫке-ха, 
тен есӗр, хисеплӗ „Капкӑн", хад)Терех сивӗ ҫан- 
талӑк, уйрӑмах Назарӑв вал)Д)И, тупса пама пул- 
таратӑр. ^

Хисеплӗ Капкӑн тус!

Есӗр 1000 хут та пулин пысӑклатса кӑтартакан 
микроскоп тупса пама пултараймӑр-ши?

Мӗншӗн тесессӗн пирӗн „Хӗрлӗ хӗвелтухӑҫ“ 
колхозри (Ҫӗрпӳ р.) пахалӑх комиҫҫин ӗҫне ахать 
куҫпа темӗнле пӑхсан та курма ҫук. Кӑҫал уйра 
кашни тӑваткал метӑр ҫинче 20—25 пучах тӑкка- 
ланӑ. Ҫавӑн пек микроскоппа пӑхсан пахалӑх ко- 
миҫҫи ӗҫне курма пулӗ-ши, тетпӗр.

Е. И вановпа  Н. Борисӑв .

Илемлӗ Капкӑн!

Кала-ха мана, илемлӗ „Капкӑн", есӗ Хирлеп Пу* 
ҫӗнчи (Елӗк р.) вулав ҫурчӗн пуҫлӑхне курнӑ-и? 
Епӗ ӑна курманни виҫӗ уйӑх ҫитрӗ ӗнтӗ. Курма 
пула^г-ши ӑна ӑҫта та пулин?К урсан  срочнӑ пӗл- 
терсен аванччӗ, — епӗр ӑна вулав ҫурчӗ ҫумнех 
кӑкарса лартас тетпӗр. Алекҫей Кӑвик.

Капкӑн атте!

Сана манӑн питӗ пысӑк хуйхӑ пӗлтерес килет. 
„М отор“ колхоз (Хӗрлӗ Чутай р.) предҫедатӗлӗ 
,с у к к ӑ р “ пулни ҫинчен. Вӑл ,с у к к ӑ р “ куҫӗпе 
колхоз пурлӑхӗ ҫине ҫителӗкле пӑхаймасг, Кап- 
кӑн атте!

Колхозниксем колхозӑн йӑвӑҫ пахчине хурлӑ- 
хан 6000 кӑк лартса хӑварчӗҫ.

Хурлӑхансем вӑрман пек ҫум айӗнче хурлӑх- 
лӑн лараҫҫӗ, хӑрса кайнӑ. Етем алли унта пырса 
тӗкӗнмен.

Хурлӑхансем хӑрса ларнине колхоз преҫедатӗ- 
лӗ кураймасг-ха. Колхоз предҫедатӗлне, Мытина, 
,,Капкӑн“ пул)ницине ӑсатас тетпӗр, „Капкӑн“ 
емелӗ пит сиплӗ тетчӗҫ. Тӗлменти.

Йуратнӑ Капкӑн!

Сысна хӗвеле ҫулталӑкра та виҫҫех кура'Г, тет. 
Ҫавӑн пек Карӑк-Ҫырминчи (Вӑрмар р.) Кирӑв 
йачӗпе тӑракан .колхоз правленийӗн пуҫлӑхӗ 
Никитин колхозӑн сарлака уй-хирӗ ҫине ҫулта- 
лӑкра, виҫӗ хут мар, пӗр хут та ҫавӑрӑнса пӑ- 
хайман пулмала. Мӗншӗн тесен уй-хиртен уйри 
тӗш тырӑсене кӗске срукра та пӗр тӑкаксӑр пуҫ- 
тарса кӗртес вӑхӑтра, кахал йуррине ытларах 
йурласа вӑхӑта иртерчӗ. Темиҫе гектар ҫинче 
вырса пӑрахнӑ сӗлӗ кӗлтисем шӗвсе выртрӗҫ. 
Кӗлтесем хӑйсем тӗллӗн ҫыхӑнманшӑн Ннкитин 
кӗлтесене айӑпласа, ответне кӗлтесене тыттарма 
шутланӑ пулмала. Ӑпла пулсан, авӑн ҫапасси йа- 
пӑх пынӑшӑн та ^Никитина мар, кӗлтесене ответ 
тыттармала-ши? Варлин.
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Йапӑх фермӑ пуҫлӑхӗ

Сысна: —  Пирӗн фермӑ ӗҫӗсене ура ҫине тӑратас пулсан, чи малтан ҫак ӳсӗре 
тӑратмала пулӗ. “
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КУРӐКСЕМ ХУШШИНЧЕ
Тутарсен „Чайан" журналсннен)

Хӑш-пӗр районсенче ҫилос хатӗрлес ӗҫ кайа тарса йулнӑ 
пирки, к урӑк  ҫителӗксӗрри ҫи не кӑтартма хӑтланаҫ ҫӗ.

— Ахмет, авӑ  леш йенне пӑх х т Л  у 1га ҫитослӑх  курӑк  к у р ӑ н м а с ^ и ?  Кунта е.чг мӑй 
таран  путрӑм , нимӗн те курӑнм аст .


