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—  Тарар кунтан! Радио тӑрӑх пирӗн директӑр ҫитменлӗхӗсем ҫинчен калама тытӑн- 

чӑҫ. Итленине курсан директӑр ҫиленӗ...
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Ҫывӑрас тесе куҫне хупсан та Ҫемен Петро- 

вичӑн шухӑшӗсем ҫывӑрмаҫҫӗ. Йунашар крават 
ҫинче тутлӑн ҫывӑракан Макар Макарча вӑратас 
мар тесе, сывлӑш ҫавӑрма шикленсе выртнӑ ху- 
шӑра, Ҫемен Петровичӑн пыршӑтӑкӗ кӑтӑкланса 
ӳсӗркелесе илет,—  кхм, кхм! тет.

—  Тухтӑр чӗлӗм туртма пӑрахма хушрӗ. 
Бронхит...

Ҫемен Петрович, табак туртма виҫӗ ҫул ӗлӗк 
мӗнле майпа тытӑнса кайнине аса илсе, лаш 
хуйхӑрса йара](. Табак туртма тытӑнасси ҫапла 
пулнӑччӗ.

Ҫӗнӗ пуҫлӑх килмеле, тенӗ хыпар Ҫемен Пе- 
тровича тӗрлӗ майлӑ шухӑшлаттарнӑ.

— Киввин ӑсне-йӑлине пӗлсе ҫитернӗ хушӑра 
ҫӗнни килсе кӗрсен, йурама мӗнле пӗлес?

Ҫӗнни вунпӗр сехете  ҫирӗм минут кайсан 
пырса кӗрсе служӑшчисемпе старав туса хӑйӗн 
сӗтелӗ хушшине ларсан, Ҫемен Петрович учреж- 
денири ӗҫсем мӗнле пыни ҫинчен ӑна кӗске 
раппӑрт панӑччӗ. Рапӑрт панӑ чухне ахаЛ)реп кӑна 
ҫапла каланӑччӗ; V

— Халӗ ҫитменлӗхсем кӑштах пулсассӑн та 
есӗр тӗреклӗ йертсе пынипе пӗр ернерех чи 
малта пыракан учреждени пулса тӑма пултарат- 
пӑр, тенӗччӗ.

Пуҫлӑх сӑрантан тунӑ портҫигарне туртса кӑ- 
ларса, Ҫемен Петровича:

— Тархасшӑн... Именсе ан тӑрӑр... Туртса 
йарӑр... Табак туртнӑ чухне пуҫ аванрах шухӑш- 
ла^, тенӗччӗ.

Ҫемен Петрович, хӑй табак туртманни ҫинчен 
калама хӑйайман пирки, пӗр пирусне ҫавӑн чухне 
илнӗччӗ. Пӗр-ик ҫӑвар ӗмсе пӑхнӑ хыҫҫӑн унӑн 
пуҫӗ, анра сурӑхӑн пек, ҫавӑрӑнса кайнӑччӗ.

Кайран, хутсем ҫине алпустарма кӗрсен, пуҫлӑх 
ӑна каллех тепӗр пирус илме сӗннӗччӗ. Ҫапла 
вӑл пӗр кунтах зан^ати пӗтиччен пӗтӗмпе вунпӗр 
пирус пуҫлӑхӑнне туртнӑччӗ.

Ҫав кун киле тавӑрӑнсан, Ҫемен Петрович ҫур- 
ҫӗр иртни пӗр сехетчен пирус туртас тӗлӗшпе ҫӗн- 
терӳсем тумали упражненисем тӑва-тӑва ир- 
тернӗччӗ.

Тепӗр кунне пуҫлӑха вӑл хӑй пирус панӑччӗ. 
Ҫавӑнтан вара табак туртас искусствӑна пӗтӗмпех 
ҫавӑрса илсе... ҫӑвара хыпнӑччӗ.

Анчах... ҫӗнӗ пуҫлӑх йертсе пынипе ҫӗнӗ ҫӗн- 
терӳсем тума пурте хатӗр: ҫуни Хусанта, хӑмӑчӗ 
пасарта чухне, пуҫлӑха 4 уйӑхран кӑларса йараҫҫӗ.

Кивви кайнӑ ҫӗре ҫӗнӗ пуҫлӑх алӑк хыҫӗнчех 
тӑнине аса илсе, Ҫемен Петрович ҫӗнӗ пуҫлӑха 
мӗнле сӑмахсемпе йышӑнса илмели ҫинчен шу- 
хӑшласа хытнӑ вӑхӑтра, хайхи пыра]( кӗрет.

— Малала сирӗн пуҫлӑх епӗ пулатӑп!
— Пит хавас!— тет ҫӗнӗ пуҫлӑха Ҫемен Пет- 

рович кӑштах хутланарах утса пырса.— Халиччен 
ҫекретар епӗ оулнӑччӗ, малала та сирӗн^  ̂ вӗҫӗм- 
сӗр кӑмӑлна кура, епех пуласса шанма... Йулташ- 
сем, фортӑчкӑна хупӑр! Хамшӑн каламастӑп, пн- 
рӗн пахаран та паха пуҫлӑх, фортӑчкӑ витӗр 
сивӗ кӗнипе, ангинӑпа чирлеме пултарат, пирӗн

вара пуҫлӑхӑн паха сывлӑхне сыхлайманшӑн 
пӗтӗм сарлака массӑсем умӗнче намӑса кӗрсе, 
малтан савӑннӑскерсен, кайран мӑкӑрмала ан 
пултӑр.

Ҫакӑн хыҫҫӑн Ҫемен Петрович, малтан ӗҫ тума 
тытӑначчен, пирус туртас пулат, тенине аса ил- 
се, кӑсйинчен пирус кӑларса мӑнттай ҫӑварне 
хыпа^.

Пуҫлӑх Ҫемен Петрович ҫинеле чӑрр! пӑхса 
илнӗ хыҫҫӑн, ҫӑварне уҫса ҫапла кала¥:

— Табак никотин. Никотин—йад. Сийенлӗ йа- 
пала. Манӑн шухӑшпа: камӑн ӳпкисем табак тӗ- 
тӗмне, йытӑ патака мӗнле йуратнӑ, ҫавӑн пекех 
йуратаҫҫӗ, ҫавӑ табак турта^. Тата кам социаллӑ, 
коллективлӑ пурнӑҫӑн йӗркисене ҫав тери „лайӑх* 
ӑнланса илнӗ пирки, хӑй тавра ларакансен сыв- 
лӑхӗсемшӗн тӑрӑшма пӗлмест, вӗсем сывламали 
сывлӑша йӗрӗнчӗклӗ йадсемпе сийенлеме хӑтла- 
наӳ, ҫавӑ ҫеҫ табак пӳлӗмре турта]( ..

Ҫакна илтсен, Ҫемен Петрович чӗкӗнтӗр пек 
хӗрелсе кайса, халӗ ҫеҫ пуҫланӑ пирус пачкине 
ҫӳпҫап карҫинкине ывткӑнтара¥.

— Епӗ выл^амала кӑна... Хутран-ситрен турт- 
каланӑ... Малала нихӑҫан та ҫӑвара хыпса курас 
ҫук... тет.

Ку пуҫлӑха ултӑ уйӑхран аслӑрах вырӑна 
ӗҫлеме куҫарсан, унӑн вырӑнне килнӗ ҫӗнӗ пуҫ- 
лӑх, служӑшчисемпе паллашнӑ кунах табак 
туртма граждӑн вӑрҫивче вӗренни ҫинчен каласа 
панӑ хыҫҫӑн:

— Ман пӳлӗмре туртма ан именӗр. Епӗ слу- 
жӑшчисем манпа килти пек тытнине йурата- 
тӑп,—тет.

Ҫакна илтсен, Ҫемен Петрович каллех табак 
пехлеме тытӑнса кайса, бронхита йерет. I

Ырӑ ҫынӑн кунӗ ҫук, тенӗ пек, ку  пуҫлӑхӑн ку 
учрежденири кунӗ те  тӑват уйӑха ҫеҫ пырат.

Ҫӗнни килсен служӑшчисене тӳрех пӗлтерет:
— Манӑн пӳлӗмре ан туртӑр. Туртас килсен 

коридора тухӑр,—тет.
—  Епӗр пурте туртман ҫынсем,—тет Ҫемен 

Петрович ӑна хирӗҫ сиксе илсе.
— Апла аванрах,— тет ҫӗнӗ пуҫлӑх.
Ку пуҫлӑхпа Ҫемен Петрович пилӗк уйӑх 

хушши табак туртмас^.
Пилӗк уйӑхран пӗр ирхияе тап таса ҫӗнӗ пуҫ- 

лӑх лырса кӗрет. Кӑштах ларсан, вӑл темӗнле 
майпа Ҫемен Петровича тӳрех:

— Ах, инкек, пирус килех тӑрса йулнӑ. Санӑп 
ҫук-ши?— тесе ыйта^.

— Халех, халех! Айалта тумтир ҫакмали пӳ 
лӗмре пал)ТО кӑсйинче. Халех илсе килӗп.

Ҫемен Петрович чупса айала анса буфетран 
пӗр пачк! хаклӑ йышши пирус туйанса тавӑрӑна 
те, ҫавӑнтан вара пайанхи кунчченех щӗлӗм 
туртакансен ретӗнчӗ тӑра](. Бронхит. Ӳсӗрет 
хӑй... Акӑ халӗ пуҫлӑхпа йунашар крава]( ҫинче 
выртнӑ чухне те час-часах ҫӑварне аллипе хупла 
са тытса ӳсӗре-ӳсӗре илет. Ҫавӑнтах унӑн темрен 
тунӑ пуҫне урӑх шухӑшсем те кӗреҫҫӗ:



— Кураймастӑп епӗ ҫакӑ пуҫлӑх йатне йӑтса 
ҫӳрекен ҫынсене! Вӗсене кӑна мар... Ы-ых1 Ак 
пӗре мӑйӑнтан тытса пӗтӗм вайран силлеме ты- 
тӑнсан, харлаттарма пӑрахӑттӑн!—тет йунашар 
крават ҫинче выртакан пуҫлӑх патнеле, аллисене 
шӑнӑрласа хайарӑн туртӑнса, сиксе ларас пекех 
'кукӑрӑлса хутланса.

Анчах сасартӑк карт сиксе ӑна кӗчӗ. Хӑй мӗн 
хӑтланма тытӑннине аса илсен куҫӗ хӑраса, кӗ- 
летки хӑрса карӗ, анчах нумайлӑха мар. Килте 
арӑмӗпе, ачисемпе ҫывӑрнӑ чухне час-часах тӗлӗк- 
ре пуҫлӑха вӑрҫса вырткаланине аса илсен, хӑйӗн 
ҫине вӑштӑр та вӑштӑр сивӗ ҫил вӗрнӗн туйӑнчӗ.

— Тӗлӗкре килти пек пуҫлӑха вӑрҫса выртма 
тытӑнсан...ӑна пуҫлӑх илтсен... ӑсан хыҫҫӑн вӗҫекен 
чӑхӑн пек пӗсехе ҫурӑла^ вара. Тӗлӗкре вӑрҫнине 
пуҫлӑх ӑнланасран мӗнле хӑтӑлас-ха. Чӗлхен шӑмӑ 
ҫук, теҫҫӗ. Ана шӑмӑлӑ мӗнлӗ тӑвас? А, тупрӑм! 
Пиншак тӳмми шӑмӑлӑ. Ҫав шӑмӑлӑ тӳммене 
илетӗп те, чӗлхепе ҫӑвар маччи хушшине хурса 
выртатӑп. Апла тусан, епӗ Макар Макарча тӗлӗк- 
ре вӑрҫсан та, мӗнле сӑмахсем каласа кама вӑр- 
ҫине вӑл ӑнланма пултараймӗ.

Шухӑшланине тӑва^^. Тӗттӗмре хыпашласа 
пиншакне тупса, унӑн тӳммине татса илет те, 
чӗлхипе ҫӑвар маччи хушшине вырнаҫтара!?.

— Капла тусан тӗлӗкре тухас сӑмаха чӗлпӗрле- 
тӗп. Ҫӗр тикӗс иртӗ.

Ирхине Ҫемен Петровичран малтан пуҫлӑх 
вӑраннӑ. Макар Макарчӑ ботинкӑ тӑхӑннине 
илтсен Ҫемен Петрович та вӑрвар вырӑнҫинчен 
сиксе тӑрса хайхи ҫӑвар маччипе чӗлхе хушшине 
хунӑ тӳмме ҫинчен аса илсен, пӗр самантлӑха уй 
тункати пек хытса лара^. Ара, шанӑҫ панӑ тӳмме 
Ҫе.мен Петрович ҫывӑрнӑ вӑхӑтра ҫӑвартан тухса 
ӳкнӗ.

— Мӗн темскерле пултӑн? — ыйта]( пуҫлӑх.
— Нимех те мар... Тӗлӗкре сана халӑх комисса- 

рӗ пулса ӗҫленине куртӑм,—тет хӑйӗн „кӗреҫе 
мар“ чӗлхине пыллантар^а-ҫемҫетсе.

— Пайан ӗҫӗмӗрсене пӗтерсӗ каҫхи пойӑспа 
ларса кайсан аванччӗ. Мӗнле сан шухӑшупа? Ӗл- 
кӗрме пулӗ-ши?

— Пулмасӑр. Растраттӑ пурри сисӗнмест. При- 
ход— расходсене терӗс ҫырса пына. Мэн ӗҫ пср 
сехет ӗҫлесен пӗтет. Сирен темле?.. А ҫав тӗлӗк 
пиркийех шухӑщлатӑп-ха. Мӗнле курӑнма пӗлнӗ 
ун пек тӗлӗк? Чан пуласса пулӗ вӑл.

— Апла куртӑн пулсан, санӑн куҫ-пуҫ тӗлӗкре 
кӑнтӑрлахи пек витӗр мар,—-тесе хучӗ пуҫлӑх, 
алшӑлипе супӑ!^ илсе пит-куҫ ҫума коридора 
тухрӗ.

Ҫемен Петрович Макар Макарчӑн вырӑнне пуҫ- 
тарса йӗркеленӗ май, сӑмса айӗн:

—  Чӗлхере пыл пулсан, чӗрере пӑр пуррине 
сисеймӗр ,—терӗ те пуҫлӑхӗн портфӗлӗ ҫине пи- 
тӗ сиввӗн пӑхса илчӗ.

Алпусакан Герасимӑв
Вӑл йаланах ху^ те мӗнле х \ т  ҫине те: „Йалсо- 

вет пр дҫедатӗлӗ Герасимӑв" тесе алпусат. Вӑл 
Нӑрла Х ам и1ӑв спеку./{)анта удостоверени парас 
пулсан та „действительно продает свои собст- 
венные яблоки, йалсовет предҫедатӗлӗ Герасимӑв" 
тесе алпуснӑ. (Герасимӑв удостоверени панӑ 
пулин те, халӑх сучӗ леш спеку^Ьантне ҫавах 3 
ҫул хупмала пригӑвӑр йышӑннӑ).

Захарӑв Никифӑра Хусана улма сутма кайнӑ 
чух удостоверени ҫине „действительно имеет 
свой собственный зад “ (астӑвӑр „сад“ мар) тесе 
ҫырнӑ та, .йалсовет предҫедатӗлӗ Герасимӑв" 
тесе алпуснӑ. Вӑл кирек т е  мӗнле хут ҫине те, 
йулташла ҫыру йарас пулсан та, „йалсовет пред- 
ҫела ӗлӗ Герасимӑв* тесе ал пуснӑ.

Йалпо прикашчикӗ Мих. Йлковлӗв патне ерех 
кивҫеи ыйтса йаьӑ ҫырӑвӗ ҫине те: „йалсовет 
предҫедателӗ Герасимӑв“ тесе алпуснӑ. Хырсен 
патне, йе хитре йнке Ф. В. патне ҫыру йарас 
пулсан та: „Йуратса пысӑк салам“ тенӗ хыҫҫӑн, 
пушшех хитрелетсе: „Шупуҫ йалсовет предҫеда- 
тӗлӗ Герасимӑв“ тесе алпуснӑ.

Калама маннӑ: тата вӑл кашни хут татӑк ҫииех 
пичетне те пуссвх йара!'.

Йалсовет п |.едҫедател6.. У нтата, кунта та йал- 
совет предҫедатӗлӗ, татах йалсовет предҫедатӗлӗ.

Ҫырнисӗр пуҫне вал сӑмахпа та: „епӗ йалсовет 
предҫедатӗлӗ, влаҫ, йалти саккун*, тесе ҫӳр\ме 
кӑмӑлла'г. Сӑмахран: Ҫирӗклӗри колхозник Моло-

сов Ивана тата 60 ҫулхи Ваҫилйӗр Ваҫили коЛ- 
хознике хӗненӗ чух та: „сана йалсовет предҫеда- 
тӗлӗ Герасимӑв хӗнет“,— тенӗ,

Кирӑв йачӗпе тӑракан колхоза ӗмӗрлӗхе тӳлев- 
сӗр ҫӗр патшалӑх актипе панӑ хыҫҫӑн, хӑйне ки- 
ле леҫме лаша кӳлменшӗн колхоз кон^ухне Ивзно- 
ва икӗ аллине кайала тыттарса сӳс пӑйавпа ҫых- 
нӑ чух та: „есӗ йалти влаҫа пӑхӑнманшӑн йалсо- 
вет предҫедатӗлӗ ҫыха'^ сана“, тенӗ.

Харитонӑв Кирилпа Анисимӑв Алексей пичӗсем 
ҫине ҫӑра ирсӗр лӗркине сурсан: „Сирӗн ҫине 
йалсовет предҫедателӗ Герасимӑв сура^“, тенӗ.

,Й уркин“ колхоз членӗ Остов Алекҫей Гераси- 
иӑв кабйнетне кӗрсен: „есӗ йалсовет пред;едатӗ- 
лӗн каби-етне кеме пултараймастӑн“, тенӗ. Вара 
унтан кӑларса йанӑ.

„Ш упоҫ“ колхоз членӗ Михайлӑвӑ Агрипинӑ 7 
ача амӑшӗ патшалӑхран пулӑшу илесси ҫинчен 
пӗлме пырсан: „ҫурласа тултаратӑ(> та тата пат- 
шалвхран пулӑшу илесшӗн, саккуна ҫара асшӑн 
сӗтӗрӗнсе ҫӳретӗр,—тенӗ Трак районӗнчи Шу- 
поҫ йалсовет предҫедатӗлӗ Герасимӑв.

Ох, чӗрем! Сисет чӗрем ку Герасимӑв йалсо- 
вет предҫедатӗлӗ йатне нумайах й ӑ т о  ҫӳрес ҫук- 
кине: ҫӗнӗле суйлавсем пуласси нумайах йулман 
теҫҫӗ, суйлавччен те йепле тӳссе тӑрӗҫ куна.

Пӗгет вара унӑн „епӗ йалсовет предҫедатӗлӗ* 
тесе ҫӳресси!

Електро.
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Иӑпӑлти пӑру ик ӗне ӗмет
— Вассӑ Иванӑвнӑ, акӑ, ман черете тӑр. Епӗ 

илес тесе тӑрсаччӗ те... Сире тӑма лайӑх мар, 
Петр Макарчӑ ҫилленӗ, мӗншӗн арӑм час килмест 
тейӗ. Епӗ тата тӑма та пултаратӑп, Мана мӗн? 
Васкамастӑп епӗ, — терӗ Йӑкӑлти Мирунӗ кассӑ 
умӗнчен икӗ ҫын урлӑ черетне хӑй ӗҫленӗ учреж- 
денин пуҫлӑхӗн арӑмне парса. Хӑй ҫавӑнтах чере- 
тӗн чӑн хыҫне кайса тӑчӗ. — Аха.ф каламан ҫав 
йӑпӑлти пӑру икӗ ӗне ӗмет тесе, — шутларӗ хӗ- 
пӗртенипе.

— Ну, тинех май килчӗ. Ха;ь вӑл киле пырат 
те мана Мирун хӑй черетнех пачӗ, тет. Петр 
Макарчӑ ун хыҫҫӑн мана пушшех килӗшет. Тата 
телейе пирӗн ҫыруҫӑ кайат, вот май килчӗ. Ӑҫтан 
ӑс ҫитет ман пурӑнма, — тӗлӗнчӗ хӑй.

Тепӗр кунхине ирех тӑрса кантӑк умне пырса 
ларчӗ. Вӑт хал, вӑл шыв ӑсма кайат. Сиксе туха- 
тӑп та: ей, мӗн нуша куратӑн  хӗрарӑм пуҫӑн, та- 
вай хам ӑсса килетӗп, тетӗп. Пӗр сехет кӗтсе 
ларнӑ хыҫҫӑн, Вассӑ Иванӑвнӑ картлӑ кӗвентепе 
пынине курсан, ҫул ҫинче тумтир тӑхӑнса тӑра- 
кан теыле хӗрарӑма тӗксе утса йарсах, ҫил-тӑвӑл 
пек ҫӗмӗрсе тухса кайрӗ.

—  Сывӑ-н? Есӗ мана паллатӑн пу;ь. Епӗ вӗт са- 
на ӗнер_ черет параканни, Епӗ Петр Макарчпа 
пӗрле ӗҫлетӗп, вӑл пирӗн кантур пуҫлӑхӗ. Тавай 
витрӳсене хам ӑсса килем. Есӗ те, Петр Макарчӑ 
та  пит лайӑх, мӗнле тупӑнма пӗлнӗ есӗр. Кам 
шухӑшласа кӑларнӑ сире ҫавӑн пек? Пирӗн пурте 
тӗлӗнеҫҫӗ, учрежденире, — картлӑ кӗвентепе вит- 
ресене ҫӗклесе ҫивӗччӗн шур йус пек вӗтетсе 
чупрӗ Мирун.

Ҫапла паллашрӗ Мирун нача./Ьник арӑмӗпе. 
Йулашки вӑхӑтра Петр Макарчӑ час тавӑрӑнман- 
тан арӑмӗ шанмасӑр та шухӑшласа пӑхаччӗ. Тӗ- 
рӗссипе, тен, нимех те пулман, тен сӑмах кӑна 
ҫӳренӗ. Ҫипрен кантра, кантраяан вӗрен, вӗрен- 
тен канат тума сӑмахпа пӗрре те йӑвӑрмар. Калаҫнӑ 
пу./Ь- Ну, вӑл пӗрре пӗр хӗрарӑмпа хӑйӗн пӳлӗ- 
мӗнче чылай ларнӑ, ну мӗн уншӑн? Петр Макар- 
чӑшӑн такам та тӑрӑшнӑ, вӑл нача./ьник вӗт, Пыл- 
чӑк вӑхӑтӗнче вӑл ҫитсе пяншакне хываччен ҫы- 
руҫӑ ун калушӗсене ҫуса кӗртсе йурийех Петр 
М акарчӑ умӗнчен йалтӑртаттарса иртсе кайса лар- 
таччӗ. Отдел пуҫлӑхӗ: Петр Макарчӑ чей йлсе 
килсе памала мар-и, тесе кун каҫиччен пилӗк-ул- 
тӑ хут пырса ыйтат. Петр Макарчӑшӑн ыӗнле 
тӑрӑшмастӑн? Пухусенче Петр Макарчӑ ва./ь-ъи 
йури вӑл пынӑ тӗле внҫҫӗн-тӑватгӑн диван йӑтса 
пырса параҫҫӗ. Мӗн чухлӗ тавлашу пынӑ пу.ф ди- 
ван йӑтса пырассишӗн. — Есӗ иртнӗ пухура йӑтса 
кайрӑн, парӑр мана, епӗ йӑтса кайатӑп, Петр 
М акарчӑ ва.ъ-ъи!— кӑшкӑраччӗҫ пуху умӗн. Вӑл 
кӗрсенех пурте кулнӑ пек шӑл йӗрсе алӑ ҫупаҫҫӗ. 
Ку вӑл Петр Макарча йуратнине пӗлтерет. Вӑл 
сӑмах каланӑ чух нумайӗшӗ ҫӑвар карса пуҫ ывӑт- 
са лараҫҫӗ. Ку ӑслӑ каланине пӗлтерет. Петр Ма- 
карчӑ сӗтел ҫине ҫапса йатлаҫнӑ чух: ,тӗрӗс!“ — 
тесе кӑшкӑраҫҫӗ. Каласа пӗтерсен ал тымаррисем 
вӗриленсе урхалӑх пысӑккӑшӗ пулса кайиччен 
алӑ ҫупнӑ. Иӑкӑлти никамран малтан алӑ ҫупма

пуҫласа никамран кайа йуличчен ҫупнӑ. Пӗр икӗ 
минут пӗр_ пӗчченех Петр Макарчӑ ҫине пӑхса 
ҫупса ларнӑ, Петр Макарчӑ ун ҫине пӑхса илич- 
чен пӑрахман. Пӑхса илсен тин: аха, курчӗ епӗ 
алӑ ҫупнине, — тесе чарӑннӑ.

Ҫав кун за^атине пырсан Мирун: Ӑ, Петр Ма- 
карчӑ, сыв-и? Енер сан арӑмпа паллашрӑм вӗт! 
Лайӑх! _

— Мӗн лайӑх? Ӗнер те вӑрҫрӗ, таҫта чупатӑн тет.
— Ех, Петр Макарчӑ, вӑл хӑй чупат пу./ь- Есӗ 

апла ҫын-и? Епӗ хам ӑна ӗнер лапкарз пӗр ҫын- 
па тӑнине куртӑм, пӑшӑлтатса калаҫаҫҫӗ, — лап- 
латтарчӗ Мирун шанчӑка кӗрес шухӑшпа. ^

— Ну! То-тӑ! А ха^  мар вӑл апла калаҫа пуҫларӗ.
Тепӗр кунне те, икӗ кунтан та Йӑкӑлти Вассӑ

Иванӑвнӑпа тӗлпулма пӑрахман.
- -  Темле, Петкӑ каҫсерен час тавӑрӑнмас](, за- 

седани, пуху, темсем текелет... Есӗ, тен, йурийех 
каламастӑн пу.ъ- Аха;ь тумӑп. Епӗ саа ҫине калас 
ҫук...

Е, ВассӑМакарчӑ... тфу, Макарчӑ мар, Иванӑв- 
нӑ! Есӗ пӗлместӗн-и? вӑл суЯат пу.ф, темле хӗр- 
арӑмсемпе те ҫыхӑнкала^. Виҫӗмкун та ун пӳлӗ- 
мӗнчен тухса кайрӗ пӗрскер, — куҫнехӗскелесе хул- 
лен ӑнлантарчӗ Мирун. Вассӑ те тӗлӗнсе, те упӑш- 
кине шанман шухӑш ӳснипе: ай-ай-ай, вӑт мӗнле 
вӑл! — тесе хӑшкӑлтатса тӑчӗ.

* *

Каҫхине Вассӑ Иванӑвнӑ Петр Макарча сыхлама 
ш ут тытрӗ. — Хам куҫпа хам куратӑп та, уйӑрӑ- 
латӑп, тек апла пулсан унпа пурӑнасси пулмаст. 
Петр Макарчӑ заседанине кайатӑп тесе тухса кай- 
сан, вӑрттӑн сыхласа пыратӑп, терӗ. Пегр Макарчӑ 
т а - а р ӑ а н е  сыхлама шут тытса, тухсанах пӳрт 
кӗтессине кукленсе ларчӗ.

_— Чим-ха,_^ ку чӑнах кайа¥-ши? Аха, тухрӗ! Тӗ- 
рӗс каларӗ Йӑкӑлти, чупат тесе. Ӑҫта кайат-ха?
Так-так. Х Ы С С Я Н  ГЫТЛЯГЯ ПЫПЯГ  Т Р п ӗ  Т Р  ' я п й м рТак-так, хыҫҫӑн сыхласа пырас, — терӗ те ;,арӑмӗ 
кури куҫа курми туса иртсе кайнине те сисмерӗ. 
Арӑмӗ те упӑшки ӑҫта кайнине вӑрттӑн сыхласах 
пырат. — Так, чӑн каларӗ Йӑкӑлти, упӑшка ҫӳрет 
тесе, вот вӑл ӑҫта кайат!

Вӗ:ем чылайччен пӗр-пӗрне хуралласа ҫӳрерӗҫ. 
Иккӗшӗ те: аха, вон кӗтсе тӑрат, тинех тытатӑп, 
ӗнтӗ, твсе шухӑшланӑ.

Тен, вӗсем ҫӗр каҫах ҫӳреччӗҫ пу.Ц). а н ч а х .. 
Петр Макарчӑ арӑмӗ пӗр кӗтесре ҫухалчӗ, вӑл 
кукленсе алӑк хыҫне ларчӗ.

_— Аха, кунта лешӗ малтанах килнӗ пулӗ. Вӑт 
мӗнле тӗттӗм кӗтес тупнӑ вӗсем! Стой, ҫаклан- 
тӑн, ■— шутларӗ Петр Макарчӑ. Арӑмӗ те Петр 
Макарчӑ пытанса вӑрттӑн карта ҫуммипе куклен- 
се иртнине курсан, — аха пытанса пырат! Па, кун- 
тах килет! Ҫак епӗ ларнӑ вырӑнта тӗлпулма 
килӗшнӗ ӗнтӗ. Вырӑн лайӑх, тӗтӗм, Мӗншӗн хӗр- 
арӑмӗ ҫук? Килмен пу.^)-ха.

Петр Макарчӑ арӑмӗ татах йӑпшӑннине ьур- 
сан:_— А, иккӗн, иккӗн, вӑн пӗри, ӗмӗлтетет, 
тарӑхнипе шӑлӗсем кӑчӑртатса илчӗҫ. Сасартӑк



чпгпса пычӗ те пӗтбм сасНпа: —• Ствй! Тытрӑм! 
Есӗр мӗн тӑватӑр? — тесе кӑшкӑрса ҫавӑрса тытрӗ.

— Есӗ?! Пбчченех?! Есӗ, Вассӑ, кунта мӗн туса 
ҫӳретӗн? Йеркӗне кӗгетӗн? Кала!

— Сана кӗтетӗп! Есӗ кама вӗтетӗн? Есӗ ашкӑн- 
са ҫӳремеле те... Ҫаншӑн. Совӗҫе пӗл, арӑм пур 
ҫинче йут хӗрарӑмсемпе...

— Кам, епӗ-и? Есӗ хӑвна пӗл.
— Есӗ... Ан тун! Мана Мирун каларӗ...

— Мирун?!Мава та сан ҫннчен вӑл каларӗ-ҫке!.. 
Мирун!

Тияех палӑрчӗ суйана, йӗкӗлтеве, йӑпӑлтийе 
пула харкашу тухни.

Ирхине ирех Йӑкӑлти Петр Макарча мӗн те пул- 
сан калас тесе кӗчӗ те: Петр Мзкарчӑ, сывӑ-и?— 
тесе пӗтеричченех, Петр Макарчӑ ӑна хирбҫ; марш, 
йӑпӑлти! — тесе кӑшкӑрса пӑрахрӗ. Ун умӗнче 
йӑпӑлтисемпе икӗпитлӗ ҫынсем ҫинчен ҫырнӑ 
статйа выртнӑ.

Сторожихӑсен пӳлӗмӗнче Ҫверчков худ. ӳкерчбкӗ
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Ҫтена хаҫачӗн ҫӗнӗ вомӗрӗнче хаиӑрӑн директӑрӑн ӗҫӗсене пит вирлӗ критиклерӗыӗр, 
Ну?1 Хаҫачӗ ӑҫта? Вуласчӗ.
Хаҫаче-и? Сторожихӑсен пӳлбмне ҫакрӑнӑр. Директӑр унта нихӑҫан та кӗрсе курмас!!.



Йӑпӑлти шухӑшӗсем

Мбнш?н критиклес... лӑпкӑ пу- 
рӑнма май пур чухне.

Учрежденире пуҫлӑх пулса ӗҫ« 
лекен „шлепкесем" пулсан йӑ- 
пӑлтисем хӑйсемех тупӑнӗҫ.

Йӑпӑлтилӗх ҫиечеи тухса ка- 
лаҫнӑ чухне те йӑаӑлтатса ка- 
лаҫма пулат.

ПуҫлЗхнӑ куҫпа ҫи, хЗвӑнтан 
кӗҫӗньине—шӑлпа.

Йӑпӑлтипв шӑрпӑк;

—  Камӑн шӑрпӑк пур?
— Ман пур.
—  Есӗ чблӗм туртмастӑн-ҫке2 

Ма шӑрпӑк чиксе ҫӳретӗн?
—  Пуҫлӑхсем ва.ъфи*!

Диктовкӑ

—  Ачуна тӗрӗс ҫырма вӗрен- 
тес тетен пу.Т)-ха. Днктовкӑ тӑ- 
вагэн.

—  Диктовкӑ пек ӗнтӗ ҫав. Ача- 
на хут татӑкг ҫине: „Докладчик 
прсмисем парас ыйтӑва ҫутатса 
пагӑр* тесе ҫыртаратӑп. Вара 
вӑл ыйтӑва каҫпа пухура пуҫ- 
лӑх доклачӗ хыҫҫӑн алӑран-алла 
йа{ са ыттарап. Хам ҫырсан по- 
ч ф к  тярӑх пӗлме пултара!'. Пӗл- 
сен лайӑх мар... кӑмӑлне каймӗ.

Ухмах мар

—  Петр Варламӑвич! Кала-ха 
хӑвӑн чи ҫывӑх тусна: йу ашки 
в ӑ > ӑ гр 1 ма есӗ ухмахлана пуҫ- 
ларӑн?

— Ҫӗнӗ пуҫлӑх хӑйӗнчен ӑс- 
лине йу ,атм ан  пек туйӑнчӗ те, 
ҫавӑнпа ухмахла калаҫма пуҫ- 
ла{.ӑм.

с ш о и и
Унӑн критиклес вӑхӑчӗ Потапӑвич критиклет

Е.леме ҫӑмӑл, критиклеме 
йӑвӑр.

Сӑмах—бӳрократ мар, пӗрв 
тухса кайсан—вӑл кайала тавӑ- 
рӑааймӗ.

■ — Хӑвӑнтан аслӑ ҫынӑн ӗҫӗ- 
сене критиклеме пуринчен ытла 
хӑш взхӑтра лайӑх?

— Килте. Ҫывӑрса кайас умӗн 
тӳшек ҫинче выртнӑ чухне.

Пӗрне пӑри витекенсем

— Есӗ ман доклад хыҫҫӑн ма 
тухса каламарӑн? Мана ма кри- 
тиклемерӗн?

— Сана критиклеме епӗ ух- 
мах-и мӗн.., Тепӗр ераерен ха- 
мӑн отчот пулмала...

Каҫхине урампа пынӑ 
чухне

Учрежденире никама тӗкӗнме- 
сӗр ӗҫлесе ларакан Потапӑзича 
йулташӗсем кӳрентернӗ.

— Есӗ йӑ шлти, — тенӗ. — Пу- 
хусенче ҫитменлӗхеем ҫинчен ни- 
хӑҫан та каламастӑя.

Потапӑвич ҫав кун заН)Чти пӗ- 
тичченех калама ҫук салхулӑн 
ларнӑ.

За^ъати пӗтнӗ хыҫҫӑн вӑл кил- 
не тавӑрӑннӑ та, хӑй мӗншӗя 
кӳренни ҫинчен арӑмне каласа 
панӑ. Арӑмӗ каланӑ:

•— Санӑн, апла пулсан, само- 
критикӑна хутшӑиасах пулаЦ — 
тенӗ.

— Айта, тарар кунтан! Пирӗн 
аслӑ бухгалтӗр— манӑн пуҫлӑх, 
млнӑн арӑиа  чуптӑва'!'. Курсан 
ҫиленӗ.

.Критикӑ*

'  — Ӗнер Иванов правленийе пит 
вӑйлӑ критиклерӗ: Правлени йа- 
пӑх еҫлет. Плансене тултармаст. 
Такак нумай кӑларат. Самокри- 
тикӑ ҫук. Правлени предҫедатӗ- 
лӗ хӑйне йӑпӑлтатакан етемсене 
ҫеҫ йуратат. йӑпӑлтатманнисене 
хӗсӗрлеме хӑтланат... терӗ.

— Неушлӗ Ивановах ҫавӑн пек 
каларӗ. Суйатӑн пулӗ.

— Ма суйатӑп? Суймасӑп. Кри- 
тикленине хам илтрӗм: „Канаш* 
хаҫатра правленн ҫинчен тухнӑ 
с т а ^ а н а  ним шикленмесӗр хыгӑ 
сасӑпа вуларӗ,

Ҫӗтнӗ йапала

— Ачам! Мӗн шыран унта 
урайӗнче? Мӗн те пулин ӳкертӗн 
пулӗ?

— Ӳкермен. Па ӑр атте, Петр 
Иванович тухса кайнӑ хыҫҫӑн: 
ку кӗтмен хӑнапа калаҫса икӗ 
сехет вӑхӑг ҫуха^рӑм, терӗ те.

— Ну? Мӗн вара?
— Ҫухатнӑ вӑхӑта тупайрӑп-и. 

Тупсан, азтене парас, те^ӗп.

— Мӗнле... А-а, тупрӑм! Пӳрт- 
рен пурте тухса кайӑр. ВаЧ)Ка 
та кайтӑр. Ҫимӑчкӑ та кайтӑр. 
Есӗ те кай, Пӑлханнӑ чунӑма 
кӑштах пусараа! — тенӗ.

Арӑмӗпе ачисем пӳртрен тула 
тухса кайнӑ. Хватерне Петро- 
вич шалтан питӗрнӗ, чӳречисене 
одейал карнӑ. Пукан ҫиае хӑ- 
парса тӑнӑ. Учрежденири ҫит- 

Жмеилӗхсем ҫиачен вирлӗ сӑмах 
каланӑ. Хӑйӗн сӑмахӗнче пурин- 

®чен ытла директӑра, директӑрӑн 
замеҫтитӗлне тата  бухгалтӗра 
"питӗ вӑйлӑ критиклесе илнӗ.

Ой, илтесчӗ сирӗн вӑл мӗнле 
хайар сӑмахсем каласа критик- 
ленине! Критиклемесӗр учреж- 
денири пӗр ҫитменлӗхе те хӑвар- 
ман.

Ҫур сехет ытларах иртсен арӑ- 
мӗ тавӑрӑннӑ.

— Ну, мӗнле? Иртсе кзйри? 
Чуну лапланчӗ-и?

— Лӑпланчӗ. Иртсе кайрӗ ,— 
тенӗ Погапӑвич, ҫаики ҫине тух- 
нӑ тарне шӑлса илнӗ май.

— Иртрӗ пулсан апат ҫиме 
те йурат, — тенӗ арӑмӗ. —  Вай- 
лах критиклеме пултартӑн-и, ара?

— О о, пиг взйлӑ! Ӑна ман 
пекех вЗйла критиклекен нихӑ- 
ҫан та, никам тл Тхулман п у л ӗ ,— 
тенӗ Потапӑвич, апат антарса 
паракан арӑмв ҫине ӑшшӑн пӑхса.
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К укш аҫы нна ма кӑтра ҫӳҫлӗ ӳкерен?
Меншӗн тесен района йӗртсе пы ракан ҫын вӑл. Кукшнне самокритикӑ тӑвакаасем ҫвҫ кураҫҫӗ. Епе курм астӑп .

Х ӗ в е л п е  о ы о н а
Сысна ҫӗклет навуслӑ сӑмсине, 
Вӗчӗрхенсе пӑха!' хӗвел ҫине. 
— Нӑрӑх, тет хайхи, нӑрӑх!.. 
Ак ӑҫтан тухат шӑрӑх!..
Ну тӑхга, еп сана,—
Тет хӗвеле сысна,—
Аташаймӑн каплах малашне: 
Памӑп куҫ уҫма.
Пӗтӗм пит куҫна 
Пайанах тӑвӑп лӑкӑр ӑшне!

Ак сысна урипеле * 
Ҫӑрӑла!' лачака: 
Вараласшӑн хӗвел“, 
Лапӑрчӑк сӑмсипеле 
Сысна тимлӗн ҫӳлеле 
Сирпӗтет пылчӑка.

^Йуптару)
Ку ӗҫ сыснзн, паллах ӗнтӗ, 
Анӑҫулах пулмарӗ,
Тем чухлӗ сирпӗтсессӗн те 
Хӗвел лапӑртанмарӗ:
Йалкӑша! ҫав-ҫавах тап-таса.
Ун ҫутти тӗнчене сарӑлсассӑн 
Кэйӑксем, хӗвеле мухтаса, 
Йурӑеем йанратаҫҫӗ хавассӑн.^  г  #  *

Социалисӑмла тӗнчен 
Хӗвеллӗ, ҫутӑ ӗҫӗс* м ҫинчен, 
Сысна хӗвеле вараласшӑн 
Чакпаш нӑ пек,
Фашиссем тӑрӑшаҫҫӗ сармашкӑн 
Тӗрлӗрен слек.

Ф. Ванин.



И. КАШЛИНКЕ

Чапа тухас тесен
Кӗпӗрйан Кӗркурине пӗлетӗрха есӗр: вӑл хамӑр 

хуларах пысӑкран пӗчӗкрех учрежденин пуҫлӑхӗ 
пулса ӗҫлет. Пӗлейместӗр пулсан та, йе урамра 
иртсе кайнине, йе пӗр-пӗр ҫынпа тротуар ҫинче 
калаҫса тӑнине те пулин курнах. Хӑвӑр курма ӗл- 
кӗреймен пулсан„^та хӑвӑр арӑмӑрсем, ачу-пӑчу- 
сем аҫу-анвӳсем курнах ӗнтӗ ӑна. Ҫак пурте пал- 
лакан, пурте ӑна чӗлӗм чйпӑкӗнчен те хытӑрах 
савакан ҫын патне манӑн ӗҫпе кӗмеле пулчӗ.

— Мелне пӗл, — систерчӗ ҫӗмӗрт пек хура куҫ- 
лӑ ҫекретар, епӗ пуҫлӑхӑн кабинечӗ умне ҫитсе 
тӑрсанах,

— Мӗн м елне?— ыЯхрӑм тӗлӗннипе.
Ҫекретар ман ҫине тата тимлӗреххӗн пӑхрӗ

те: — Вҫӗн мелне. Ахалӗн вӑл пире те, ӗҫпе киле- 
кенсене те кунӗпех вӑрҫат. Мелне пӗлмесен хӑвӗн 
ӗҫна та нихӑҫан татаймастӑн...

—  Апла пулсан мӗн тӑвас манӑи? — йӑлӑннӑ пек 
ыйтрӑм ҫекретартан.

— Мӗн пӗлменни, — пӳлчӗ хура куҫлӑ ҫекретар 
ҫӳхе тутисемпе илемлӗрен те илемле кулса, —  ӑна. 
хирӗҫ пӗр сӑмах та ан кала. Вӑрҫма пуҫласанах: 
.Ҫопла, есӗр пуҫлӑхсем йертсе пымасан пирӗн 
ӑҫтан пу( ӑнма пӗлес? О, есӗр пулмасан совет 
саккунлӑхӗ ӑҫтан ҫирепленет! Пире сирӗн хыҫ- 
ҫӑн пыма пӗлменшӗн йатлама тивӗҫех ӗнтӗ“, — те. 
Вара вал, сана хирӗҫ йӑл йӑл кулса илет те, пӗр 
сӑмах чӗнмесӗрех ӗҫна туса парат.

— Хирӗҫ каласан? — персе йатӑм тӳсейменнипе.
Ҫекретарӑн пичӗ пӗрре хӗрелсе, тепре шуралса

илчӗ. Вӑл ман ҫине ҫиленерех пахрӗ те:
— Пире те пӗтеретӗн есӗ, хӑвна та...
Ҫекретаре ӑс панӑшӑн тав турӑм та кабинет

алӑкне уҫрӑм. Ман умра сӗтел хушшинче, чечек- 
сем ӑшне путса урлӑрах хӑлхалӑ сарӑ ҫын л ара! .  
Ҫамки ҫинчи ҫӳҫсссне лартса тунӑ пек: пӗрчӗн- 
пӗрчӗн пӗлӗтелле карӑнаҫҫе ҫӳҫ пӗрчийӗсем. Епӗ 
кӗрсевех вӑл ыан ҫине тинкерсе шӑтарас пек 
пӑхрӗ.

— Мӗн ӗҫпе? — ыйтрӗ хыттӑн.
— Еҫӗ ӗҫех мар та, ав иртнӗ ернере пухура йы- 

шӑннӑ тӑрйх ҫӗнӗ магазинлӑх ҫурт ыйтма...
—  Ҫук! Е ӗр хамӑр та ҫурт шыратпӑр, — пӳлчӗ 

мана Кйласа пӗтеричченех Унтан алӑк патнеле 
хӑвӑрт утса пыче те, ҫекретарне хӑй заҫеданине 
кайасси (,инчен систерчӗ. Епӗ ним чӗнмесӗр тӑни- 
не кура ман ҫине каллех сиввӗн пӑхса илчӗ.

— Ҫук! — те. ӗ унтан, — кайма пултаратӑн.
Ҫак ӗҫ хыҫҫӑн тепӗр кунне ӗҫрен тухсан уҫӑл-

ма тесе хула урамӗсем тӑрйк каллӗ-маллӗ утса 
ҫӳреме тухрӑм. Пӗр магазин умне ҫитсен мана 
такам хыҫӑлтан карт туртрӗ: ҫавӑрӑнса пӑхатӑп 
та — хамӑр йал ҫынни кулкаласа тӑра! .

— Ма апла харатмала туртатан? — тетӗп.
— Мӗншӗп ту;ртмала мар: ҫиленнипе.
— Ман ҫине ҫилентӗн-им? — тетӗп хайскерне.
— Сан ҫине \н та .  Сан ҫине мар, ҫав учрежде- 

ни пуҫлӑхӗ ҫине. Колхоз ва,/ь;ьи икӗ ҫейӑлкӑ ыйт- 
рӑм. „Ыран паратпӑр", терӗ. Кӑшт хирӗҫлесенех 
кабиыетенчен хӑваласа кӑларсах йачӗ.

Пӑртак калаҫкаланӑ хыҫҫӑн сывпуллашса уИӑрӑл- 
тӑмӑр.
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Епӗ ыран „пысӑк“ пуҫлӑх патне мӗнлв каймали 
план тума тытӑнтӑм Ҫамка тирӗсене картлантар- 
са, чӗлхене шӑл айне ҫавӑрса ҫыртсах шухӑшла- 
тӑп, ӗҫ ӑниаст. Шухӑшлама канлӗрех пултӑр те- 
се, хватере питӗренсех лартӑм. Сахал шухӑшла- 
рӑм-и, нумай и, пуҫа ӑс пырса кӗчӗ. Тӳсеймерӗм, 
хама-хам урра ҫӗкленӗ пек, пӗр хут татки тытса 
пысркран та пысӑк учреждени йенеле аҫа-ҫиҫӗм 
кӑларса чупрӑм. Ҫул ҫинчи арҫынсемпе хӗрарӑм- 
сем мана ҫапӑнса ӳпӗне-ӳпӗне йулаҫҫӗ.

Вӗркӗчӗ_ пек хашкаса пуҫлӑх кабинечӗ умне 
ҫитсе тӑтӑм. Ҫекретар мана пӳлсе тем каласшӑн- 
чӗ, — анчах ӑна итлемесӗрех кабинетала, купар- 
чаран тапса сиктернӗ пек, вӑркӑнса кӗрсе кайрӑм.

Ман алӑри хута курсанах пуҫлӑх йӑл-йӑл кулса 
илчӗ те, аллине тӑсрӗ.

— Рапӑртпа и?
— Рапӑотпа, рапӑртпа! — ҫухӑрса йатӑм савӑн- 

нӑ пек пулса.
Пуҫлӑх маа алӑри хута илчӗ. Рапӑрт пуҫламӗ- 

шӗнче хӑйӗн йатне курсанах манӑн хулпуҫҫинчен 
лӑпка пуҫларӗ:

— Молодчинэ, ҫапла ӗҫлес пула!, бо^ьшевикла 
темпсем кирлӗ. Ӳсӗмсене ҫеҫ пӗлес пула!...

Хӑйӗн йатне рапӑртра вуласанах малала вула- 
мэрӗ те, ман алӗри хута пысӑк дела ӑшне маЯ- 
ласа чикрӗ. Халӗ пуҫлӑх манпа калаҫа! те, кула! 
те, умӗнчи пирусне сӗнет, йунашар пукан ҫине 
ларма сӗнет.

— Манӑн, — терӗм вӑраххӑн хамӑн ӗҫе те аса 
илсе.

— Кала, кала, п у л ӑ ш ӑп ӑ р ..
— Хай магазин ва./ь-ъи ҪУРТ—
—  Е, пӗлетӗп! Миҫе ҫурт: иккӗ-и, виҫҫӗ-и?
— Пӗрре, — терӗм саванса кайнипе.
Пуҫлӑх лӗр самантра манӑн хутсене майласа 

пачӗ. Епӗ ӑна ырӑ сунтӑм та кабинетран тухрӑм. 
Пуҫлӑх мана кабинет алӑкне ҫитичченег ӑсатрӗ.

Ҫак ӗҫ хыҫҫӑн тепӗр икӗ ерверен ҫӗн магазинта 
суттӑвакан прикашчиксем мана хупӑрласа илчӗҫте:

— Ех, ҫӗр ҫӑтманӗ, ара, есӗ мӗн ҫинчен рапӑрт 
ҫыртӑн? — теҫҫӗ.

— Ним ҫинчен те мар.
— Хай леш ,есӗр  йертсе пынипе, есӗр ҫул кӑ- 

тартнипе, есӗр ӳсӗмсемшӗн кӗрешнипе“ тенине.
Рапӑрта аса илсен хам та кулса йатӑм. Савӑ- 

нӑҫлӑн кулса тӑранвӑ ҫӗре шӑп „пысӑк“ учреж 
денин пуҫлӑхӗ ҫитсе кӗчӗ. Ӑаа курсанах епӗ пӗ- 
тӗм мӑй шӑнӑрӗсем ҫатӑртатса ыратиччен: — ур- 
ра! Пӗтӗм предприйати стаханӑвла ӗҫлет. Есӗр 
йертсе пынипе!..

Пӗр прикашчӗкне куҫ хӗсрӗм. Вӑл та пӗтӗм вӑйӗ- 
пе мекӗрленсе:—200 проц. план тултартӑмӑр. Есӗр 
йертсе пынипе!..

Магазинти ҫыисем мӗн пулнинчен тӗлӗнсе ҫӑ- 
варӗсене карса тӑраҫҫӗ.

Кайрӗ вара пирӗн ӗҫ. Пуҫлӑх пур пухура та, 
заҫеданисенче те пире пример илсе ы рла!, ҫын- 
сене хурла!. Савӑнтӑмӑр вара пӗр ҫ \л  ҫулӗпех. 
Анчах... Анчах, ех ӑнмарӗ вӗт, иртнӗ пухура... 
Сталин йулташ докладне сӳтсе-йавнӑ май... Ех, 
лекрӗ!..
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— Мӗнле намӑс мар сана! Заседанире есӗ ҫӑвар  уҫмарӑн та, тет.
— Мӗнле уҫман! Суйа! Епӗ ҫӑвар  уҫса прҫдҫедатӗл графинӗнчен 5 стакан шыв ӗҫрӗм.



Ва1тиеем оӑнани
Пришибейӗв алӑ нара пуҫ- 

ларӗ — суйлав ҫывхара! пул>-
Беликӑв пухуран тухса тарчӗ: 

темӗскер сиксе ан тухтӑрччӗ...
Молчалин мӑк-мйк тума пуҫ- 

ларӗ, хӑйӗн начал)никне критик- 
леме тытӑнчӗҫ пулас

Обломӑв тепӗр йенне ҫавӑ- 
рӑнса выртрӗ, ҫанталӑк само- 
критикӑна кайасса пул)-

Сумкин кӗвӗҫет
Район масштабӗпе ӗҫлекен 

учрежденири Сумкин йулташ 
канмали кунсенчен пӗринче 
кра ва !  ҫинче шухӑша кайса 
выртнӑ.

— Нумай ҫулсем иртӗҫ,— те- 
нӗ вӑл ӳлӗмхи вӑхӑтсен чаршав- 
не уҫеа йарса. — Манӑн хаЛ)^и 
чапӑн пайӑркисем сӳнсе пӗтӗҫ. 
Халӗ епӗ йанӑ пиркул^арсемпе 
кӑтарту хучӗсем архиври тусан- 
па витӗнсе ларӗҫ. Тӗнчере Сум- 
кин пурӑ! ни нимӗнпе те  па- 
лӑрмӗ. Телейлӗ ҫынсем ҫав вӑ- 
хӑтрах ҫук мар. Вӗсене хисеп- 
лесе урам йачӗсене параҫҫӗ; вӗ- 
сем ҫи(чен поетсем ӗмӗрлӗхе 
йулмали сӑвӑсем ҫыраҫҫӗ. Ма- 
нӑн йатпа нимӗн те «.ук

Тӑхӑр ҫулхи ачи, ашшӗн шу- 
хӑшӗсене пӗлнӗ пекех, Пушки- 
нӑн „Памӗтник“ сӑввине пӑх- 
масӑр калама вӗренсе ларнӑ.

„Хама епӗ алӑпа туман чӑн 
палӑк лартрӑм. Ун патне такӑр 
тӑрӗ  халӑх сукмакӗ*.

— Мӗн вӑл п а л ӑ к ? — ыйтнӑ 
ачинчен Су«кин.

—  Памӗтник! — тенӗ ачи.
— А в м ӗн л е!— тенӗ Сумкин.— 

Хӑйие вал.-Ъи хӑй памӗтник 
лартнӑ. Ваҫҫа! Мӗн чула ларнӑ 
ӑна вӑл памӗтник? Кӗнеки ҫин- 
че мӗн чул ларнине ьаламан-и?

— Каламан.
—  Хакла ларнӑ пулӗ ҫав. Ха- 

ма хам памӗтник лартма тата... 
килӗшсех кайас ҫук. Массӑсем 
ыач йатпа хайсем памӗтник 
лартма шухӑш тытсан, аван 
пулмала.

Ҫавӑн майлӑ чылайччен шу- 
хӑшлакаласа вырткаланӑ хыҫҫӑн, 
ура ҫине сасартӑк тӑнӑ та вӑл, 
тула тухса кайса, уборнӑй алӑ- 
кӗ ҫине: „Сумкин йачӗпе тӑра- 
кан уборнӑй" тесе пурпа ҫырса 
хунӑ. Чунӗ вара лӑпланнӑ.

Карчйк
— Чӑххӑн ҫуркуннехи чи мал- 

танхи ҫӑм ар 1ине ь т л а  нумай 
калаҫакан ҫынна ҫитерсен, чӑхӑ 
нумай ҫӑмарта тӑва! , тенӗ ват- 
твсем. Ҫак ҫӑмартана хамӑрӑн 
Турханти „Хресчен“ колхоз 
предҫедатӗл патне илсе кайса 
ҫйтерес. Вӑл вы^ьӑх-чӗрлӗх ӳс- 
тересси ҫинчен калаҫма йура- 
тат. анчах колхоз лашисене 
К01ъухсем начар пӑхнине кур- 
маст. Нумай калаҫнӑ пиркийех 
курми пулна. Ҫавна ҫитерсен 
чӑхӑ кунне икшер ҫӑмарта туса 
парассан туйӑна!.

.Йӑвӑшпа*
— Иванов, сана Петров кӑс- 

ййнчен 50 тенкӗ те 50 пус ук- 
ҫа кӑларса илнӗшӗн айӑпалаҫҫӗ. 
Кала: мӗнле майпа пулнӑ вӑл ӗҫ?

— Йӑнӑшпа, гражданин судйа. 
Епӗ унта 50 тенке кӑштах ҫи- 
теймест пулӗ, тенӗччӗ. Пирӗн 
Ҫӗпрел, районӗнчи Виноградӑв 
хушаматлӑ прокурор; ,50  тен- 
кӗрен кайарах вӑрланӑ пулсан, 
судпа айӑплама пултараймаст- 
п ӑ р “ тесе  алпуссах ҫырса пӗл- 
тернӗ. Епӗ вӑрланӑ укҫа, хам 
йӑнӑшнӑ пирки, 50 тенкӗрен 50 
пус иртнӗ.

Трак райовӗнчи 
Мӑы Шетмӗре

— Караҫ Йакку арӑмб! Ка- 
ла ха: ма сан упӑшкун алли пит 
таса мар вара?

— Вараланнӑ-и? Лавкана кай- 
нӑ чухне лапра ҫине ӳкне пулӗ. 
Килтен аглине ҫусах кайрӗ.

— Таса мар ҫав, таса мар! 
Кооперативӑнне 1.160 тенкӗ 
ҫаклатнӑ.

Кун пек ан пултӑр
— Инке, хӑвӑртрах тачка 

ҫӑкӑр парса йар-ха. Пӗр ҫур ҫӑ- 
кӑр ытларах кирлӗ.

— Мӗн тума?
— Пушар тухнӑ. Пушар пич- 

кисене саплаыала.

Художник ® савӑнӑҫӗ
Ҫуркунне Атӑл хӗринче пӗр 

художник ҫурхи ҫанталӑк кар- 
тинне ӳкер е тӑрат. Ун патне 
ватӑрах ҫын пырса калат:

— Ку каргина курнӑшӑн епӗ 
темӗн пама та хатӗр. — тет.

— Тӗлӗнмеле, — тет худож- 
ник. — Епӗ Сӑрланӑ картина 
ыухтакан ҫынна пурӑнӑҫра пӗр- 
ремӗш хут куратӑп. Есӗ худо- 
жӗствӑ картиаӗсене пахалама 
пӗлетӗн имбш!

— Ҫук, — тет  пынӑ ҫын. — 
Пӗлесси пулас ҫук... Епӗ сук- 
кӑр. Нимӗн те курмастӑп. Ҫа- 
вӑнпа апла каларӑм.

Критикӑ ӳоме 
пулӑша'!’

— Йулташсем, пирӗн критикӑ 
вӑйлӑн сарӑлса кайрӗ. Ҫигмен- 
лӗхсем ҫинчен 19 ҫын тухса 
каларӗҫ. Халӗ ҫитӗнӳсем ҫин- 
чен калаҫасси ҫине куҫма та 
вӑхӑт ӗнтӗ.

— Ҫитӗнӳсем ҫ и т е н  епӗ ка- 
ласшӑн. Критиклесси чӑнахах 
нумайа тӑсӑлчӗ. Докладчик та 
ҫитменлӗхсьм ҫинчен каларӗ, 
тухса калакансем вунтӑххӑрӗш 
те ҫитменлӗхсем ҫинченех ка- 
лаҫрӗҫ. П ӗтӗмӗш пе каласан, са- 
мокритикӑ вӑйлӑн сарӑлчӗ. Ку 
ӗнтӗ пирӗн пысӑк ҫитӗнӳ пула!.

Симӗо
— Кинемей, ҫу сутатӑн-и?
— Ҫу сутатӑп.
— Ма симӗсленсе кайнӑ-ха 

вӑл?
— Ма? Ара, халӗ ҫуркунне! 

Ҫуркунне пурте симӗсленет. Ҫу 
та симӗсленнӗ.
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Тагайӗв—Сурпан ӳк«рч*к8.

Атте, паҫӑр пулӑ чӑмннне куртӑм. Ай-ай вӑйлӑ чӑмаТ!
А-ей, пулӑ чӑмнн мӗн вӑл ; епӗ вот пӗр растрачика к у р н ӑ ,—Перм хулинче чӑмса Ш упашкара тухнӑ.
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МНТТА П Е Т Ӗ Р Ӗ

ЙӐПАЛТИКАССИСЕМ
Вӑл кунхине Йӑпӑлтикасси райӗҫтявкомӗн пред- 

ҫедатӗлӗ Йаланларанӑв Лӗриван Районӑвич, кӗт- 
мен хыпар килессе пӗлнӗ пекех, арӑмӗнчен те 
иртерех вӑранчӗ. Ҫтена ҫумӗнче ч_ик-таклатса тӑ_- 
ракан хӑрах пуканлӑ сехет ҫине пӑхса илчӗ. Вунӑ 
сехет. Ҫӑварне пысӑккӑн карса, йанах айакӗсене 
хыҫа-хыҫа анасларӗ те ыйхнне вӗҫтерчӗ. Рара, 
йаланхи пекех, вунӑ-вуникӗ минут хушши карка- 
ланса выртнӑ май, койкӑ ҫинчех физкул)'*'^?® туса 
иртерчӗ.

Сасартӑк, телефон шанкӑртатса, пӳлӗмри ирхи 
лӑпкӑлӑха йантӑратрӗ. Хӑпӑл-хапӑл сиксе тӑчӗ 
Лӗриван Районӑвич. Арӑмне те вӑратрӗ.

— Итлетӗп!—терӗ вӑл, трубкӑна сылтӑм хӑлхи 
ҫумне ҫыпӑҫтарса.— Да... Епӗ .. Йаланларанӑв... 
Кам?.. Дежурнӑй и ку? Ну!.. Мӗн ваоа. Теле- 
граммӑ!.. Облӑҫрен... Кам?.. Йаблӑ... Йаблӑчкин 
килмеле-и? Ну-у-у!.. Пӗлетӗп... Автомобил?.. Ҫӑ- 
мӑллине-и?.. Станцӑна йамала. Й арас ..  Халех 
йама кала... Разрешаю, конешнӑ... Килӗшетӗп.

Трубкӑна хучӗ те Лӗриван вӑранаймасӑр асап- 
лӑн каркаланса выртакан арӑмӗ патне пычӗ.

— Тан)ӑ... Итле-ха Тащкӑ! Ҫӗнӗ кӗпене тупса 
пар-ха мана... Тӑр-ха... Варан-ха тархасшӑн.

— Вӑрантӑм ӗнтӗ,—терӗ ТаН)ӑ, ҫепӗҫ одеалне 
ҫзклесе.—Мӗн ниҫта кайса кӗреймесӗр тапӑртатса 
тӑратӑн!

Тупса пар-ха ҫӗнӗ кӗпене... кӑвакарчӑн пӗсехи 
тӗслине.

— Мӗншӗн? Екер тӑхӑнни те ҫӗнӗ вӗт... Пӗрре 
ҫеҫ шыва кӗнӗ те...

— Ҫухавӗ лучӑрканнӑ унӑн, хӑрах ҫанни вӗҫне 
те чернил тивсе пӗтн?. Акӑ, ӗненмесен тытса 
пӑх,—терӗ Лӗриван, арӑмне ӗнер тӑхӑннӑ кӗпине 
кӑтартса.—Хайхи килет вӗт пайан... Каллех хайхи 
Йаблӑчкин килет.

— Облӑҫрен-и1 — сиксе тӑчӗ ГйН)^. — Пӗркун- 
хи-и?.. Пӗркун сана ^йала йарса хамӑр патарта 
ҫӗр выртса пурӑннӑ Йаблӑчкин^и?

— Ҫавӑ, — терӗ Лӗриван. — Лӑплан-ха. Пар-ха 
кӗпене.

Кӑвакарчӑя пӗсехи тӗслӗ кӗпене илсе пачӗ 
ТаН)ӑ

— Шӑлаварне те урӑххине тӑхӑнатӑн пу./ь— 
Алекҫей Иванчӑ кӳрсе панине. Галстухне те...

Лӗриван Районӑвич шӑлаварне те урӑххине, 
виҫӗмкун каҫхине ҫеҫ райсойуз пуҫлӑхӗ Ачекҫей 
Иванович Хамӑртӑвавӑв килех кӳрсе панине тӑ- 
хӑнса йачӗ. Галстухне те ҫыпӑҫулӑн майлаштар- 
са ҫакрӗ. Сехет вунпӗр ҫитрӗ. Пӗр курка ӑшӑ 
сӗт ӗҫрӗ те Лӗриван, куҫкӗски ҫине пӑхса илчӗ, 
Тагьӑ ҫине... Унтан, ҫутӑ ҫӑрасемлӗ портфӗлне 
йӑтса хӑвЗрттӑн тухса утрӗ.

Иӑпӑлтикаҫси районне иртнӗ уйӑхра ҫеҫ килсе 
кайнӑччӗ-ха Йаблӑчкин. Йаланларанӑв Лӗривана 
ҫеҫ мар, районри ытти руководитӗлсене те  ла- 
йӑххӑн пӑскӑртса хӑварнӑччӗ вӑл ун чухне. Чи 
малтанхи сӑмахӗнчех килен-кайансене тивӗҫлӗ та- 
ран хисеп туҫа кӗтсе илменшӗн асӑрхаттарнӑччӗ:

„Епӗ хамшӑн каламастӑп,—-тенӗччӗ Йаблӑчкин. 
— Урӑххисем, манран аслӑраххисем те килме пул 
тараҫҫӗ вӗт сирӗн района. Вӗсене те вара хирӗҫ 
тухса илес мзр тетӗр-им есӗр?.. Анторитета ҫӗр- 
тетӗр. Килӗшӳсӗр капла, йулташ Йаланларанӑв... 
пӗлместӗр пек хӑтланатӑр“...

Ҫакӑ „йатласа“ кяланӑ сӑмэхсене нихӑҫан ман- 
мала мар ӑнланнӑ Йаланларанӑв Лӗриван Районӑ- 
вич. Ҫакӑ, йатласа каланӑ сӑмахсене вӑл, кирлӗ 
хутсене^папкӑ хушшине хунӑ пекех, чӗре тӗпне 
хунӑ. Йулашкинчен, асӑннӑ кун, Йаблӑчкия ка- 
ланӑ: „Сирӗн районра пӗр ерне пурӑнса та йал- 
сене тухса ҫӳреймерӗм-ха епӗ,— тенӗ.—Тепре кил- 
сен, кашни колхозра тенӗ пекех пулатӑп. Начар 
мар ҫынсем сахал мар кунта сирӗн. Ремонтлай- 
манӑв йулташӑн ӗҫӗ ҫеҫ пӑртакҫах кайа йулса 
пырат. Ҫапах вӑл мана хурлантармасг. Шерпай- 
кин йулташпа элла-аллӑн тытӑнса ӗҫлесен вӑл 
кайа йуласлӑха' епӗ тепре кнлнӗ ҫӗре пӗтӗмпех 
пӗтерсе хума пултараҫҫӗ. Финайакӑвпа Ҫутайа- 
кӑв йулташсене те ҫав сӑмахах: ӗҫре ӑнӑҫулӑ ҫи- 
тӗнӳ сунагӑп. Хӑвӑр хушӑрта ҫак Йаланларанӑв 
пек нимӗнле йӑвӑрлӑхран хӑраман йулташсем пур 
чухне пур ӗҫре те Йӑпӑлтикасси районӗ малти 
вырӑна тухассине ш анатӑп“.

Ҫак сӑмахсенз те, ӗҫре ытарма ҫук савӑнӑҫлӑ 
ҫитӗнӳлӗ шухӑшсемле пӗрлех, чӗре тӗпне персе 
чикнӗ Йаланларанӑв Лӗриван. Вӑл сӑмахсемшен 
сахал мар хыпаланнЗ, ҫынсене те хы эалантарвӑ. 
Пуринчен ытла пайан, Йаблӑчкин килмеле тенине 
илтсен, пушшех те хыпӑнсах хыпаланчӗ. Хыпӑн- 
сах хыпаланса кӑнцезьарине кӗрсе ларчӗ.—Гал- 
стухне йусарӗ. Кӑвакарчӑн пӗсехи тӗслӗ кӗпи 
ҫине, шӑлаварӗ ҫине те тӑрӑххӑн пӑхса илчӗ.

— Кил-ха, Отнашкин!— тесе чӗнчӗ вӑл, йуна- 
шар пӳлӗмре темӗскерле отношени ҫырса лара- 
кан хӑйӗн ҫекретарне.— Кӗр-ха кунта!

—  Итлетӗп,—терӗ Отнашкин, ҫепӗҫҫӗн пусса 
Лӗриван Районӑвич умне кӗрсе тӑнӑ-тӑманах са- 
ламлӑн авӑнса.

— РӖК лашисем пурте килте-и?
— Килтеччӗ. Тӑваттӑшӗ те витерехчӗ,—терӗ 

Отнашкин.
— Йурат. Ко^ьухне халех кайса калас пулат. 

Лашасем ҫинче пӗр кирӗк те ан пултӑр. Шӑмӑ 
турапах тураса тасатма хуш. Ҫилхисене тӗрлӗрен 
тӗслӗ лентӑсемпе ҫивӗтлетӗр. Лайӑхрах апат парса 
тӑрантартӑр...

—  Халӗ тӑрантса тӑма вӑхӑт ҫук пулӗ ӗнтӗ,— 
терӗ Огнашкин.— Ҫутайакӑвпа Финайакӑв йалсене 
тухса кайатпӑр терӗҫӗ пайан. Халех кӳлтерме 
килеҫҫӗ пуг^) вӗсем?

— Ниҫта та каймаҫҫӗ пайан!..
— Ара, йурӗ апла,—терӗ те Отнашкин, ко^ьуха 

наказ пама хыпаланчӗ.
Телефон трубкине Лӗриван Районӑвич каллех 

хӑлхи ҫумне ҫыпӑҫтарчӗ:
— Кам ку? Ҫутӗҫпайӗ! Ҫутайакӑв пур-и? Аха... 

Есех-и? Итле ха, йала тухса кайасшӑн пулнӑ-им 
ес пайан... Хутпӗлменлӗхе пӗтерес ӗҫе тӗрӗсле- 
ме-и?.. Ҫук. Урӑх чухне кайӑн. Йаблӑчкин килет
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вӗт. Вара-вара... Ҫавӑ... Пӗркунхи. Тепӗр сехвт* 
рен кунта килес пула! санан. Райӗҫтӑвком умне 
пухӑнатпӑр.
• Ҫутӗҫпайӗнчи Ҫутайакӑвпа калаҫнӑ хыҫҫӑнах, 

трубкине хумасӑрах Йаланларанӑв Лӗриван, фин- 
пайӗнчи Финайакӑва чӗнсе илчӗ:

— Есӗ мӗн... йала кайасшӑнччӗ-им пайан? Укҫа- 
тенкӗ пухас ӗҫри прорыв мӗнтен килнине тӗрӗс- 
лесшӗнччӗ и? Ҫук. Урӑх чухне кайӑн. Йаблӑчкин 
килет вӗт. Вара вара... Ҫавӑ... Пӗркунхи. Тепӗр 
сехетрен кунта килес пула! санӑн. Райӗҫтӑвком 
умне пухгнатпӑр.

Ҫакнашкал калаҫу райҫӗрпайӗнчи Шерпайкинпа 
т^та МТС-ри Ремонтлайманӑвпа та пулса иртрӗ. 
Йулашкинчен Лӗриван Районӑвич райсойуз пуҫ- 
лӑхӗ Хамӑртӑванӑв Алекҫей Иванӑвича чӗнсе те- 
лефона чанкӑртаттарчӗ:

— Итле-ха. Мӗнле ӗҫсем? Аван?.. Питӗ аван. 
Есӗ пӗлетӗн-и-ха, Йаблӑчкин килет вӗт. Вара- 
вара... Ҫавӑ... Пӗркунхи. Итле-ха, тусӑм. Килсен 
ман пата кӗрег вӑл... Какай сахал... Тупса парай- 
мӑн-ши? Сысна ҫури! . Кӑркка та тупма пула!-и? 
Й ура!. Питӗ аван пула!. Ан ман-ха. Кӗҫӗрех ко- 
нешнӑ. Чей ӗҫнӗ ҫӗре кирлӗ...

Пӳлӗм алӑкӗ шӑкӑр-шӑк! шакканчӗ. „Войдите*, 
тенӗ хыҫҫӑн Отнашкин кӗрсе тӑчӗ.

— Мӗн_?—терӗ Йаланларанӑв.
— Рапӑрт!—терӗ Огнашкин, аллинчи хут та- 

тӑкяе Лӗриван умне хурса.—Колхозран... „Хӗрлӗ 
сухаҫӑ“ членӗсенчен.

— „Хӗрлӗ сухзҫӑ '?—терӗ те Лӗриван, хыпа- 
ланса вулама пуҫларӗ.

„Хаклӑран та хаклӑ,
ытарайми Лӗриван Районӑвич\

Кӑҫалхи ҫуракине пур йенчен те ҫитӗнӳлӗя ха- 
тӗрленсе тӑнӑ май, сана, хамӑр йалта мӗн кӗҫӗн- 
рен ҫитӗнсе ӳснӗскерне, халӗ пысӑккӑ пулнӑскерне, 
п и р е п у р  ӗҫре те кунсеренех Отнашкинпа иксӗр 
ҫырнӑ отношенисем тӑрӑх кӑтартусем парса тӗрӗс 
ҫулпа йертсе пырэканскерне пайан, пирӗн колхозра 
ҫӗнӗ клуб уҫӑлнӑ кун, раппӑрт пама чӑн тивӗҫлӗ 
пултӑмӑр епӗр. Акана тухма пайан тесен пайа- 
нах хатӗр. Йур кайассине ҫес кӗтетпӗр. Вӑл кӑ- 
ҫал кайатех, ӗнтӗ ирӗлме те пуҫларӗ. Шӑнкӑрчӑ- 
сем те килчӗҫ. Вӗсем ва/ь>Т)’* йӑвасем хатерлерӗ- 
мӗр, ачасем савӑнаҫҫӗ. Йалхуҫалӑх машинисене 
ремонтлас ӗҫе те пикентӗмРр. Ватӑ стариксене 
чӗлпӗрсем, _ тилхепесем, урхалӑхсем йавса хума 
задани патӑмӑр. Уйа йур тытса купалама тата 
тислӗк кӑларма план туса хутӑмӑр. Фекали шӗвекӗ 
те мӗн кирлӗ таранзх хатӗрлетпӗр, есӗ ҫуралса 
ӳснӗ йала шӑршӑ ан сарӑлтӑр тесе, ӑна та епӗр 
уйри шӑтӑксеяе кӑларса тӑкас тетпӗр. Сана, ха- 
мӑр йал ҫыннине, Лӗриван Районӑвич, арӑмна та 
вӑрӑм та телейдӗ кунҫул сунатпӑр, пурсӑмӑр та 
йуратса йулатпӑр. Сывӑ пултӑр Лӗриван Районӑ- 
вич Йаланларанӑв!

Пӗтӗм колхоз йачӗпе алӑ пусатӑп: „Хӗрлӗ
сухаҫӑ“ колхозӑн ҫӗнӗ предҫедатӗлӗ

Иван Авӑнайкин*.

— Питӗ аван,— терӗ Лӗ|)иван Районӑвич.—Чӗ- 
нес... Халех чӗнес.

Телефон трубкине каллех хӑлхи ҫумне ҫыпӑҫ- 
тарчӗ. „Хӗрлӗ сухаҫӑ* колхоза чӗнсе илчӗ:

— Кам ку? Авӑнайкин!.. Сывӑ-и? Питӗ аван.

Итде-ха! Колхознвксем пуртв кнлте-и пайан? Тис- 
лӗк тӑкаҫҫӗ?.. Вӑрлӑх тасатаҫҫӗ?.. Итле-ха! Пӗр 
вӑтӑр йуланут тупса йар-ха халех. Ху та килетӗн, 
конешнӑ. Тепӗр сехегрен. И нҫе? 'М ӗн  инҫе ҫав, 
вунӑ километӑр! Елкӗретӗр, Итле-ха, ҫыннисене 
авантарах тумланса килме кала! Кӗтетпӗр... Хут- 
куяӑсне те хӑв«ртан ан хӑварӑр.

*
Вӑрлӑх тасатма чарӑнсах, тислӗк тӑкас ӗҫе пӑ- 

рахсах тухса килнӗ йуланутсемлӗ ҫывсем тепӗр 
сехетрен райӗҫтӑвком ҫурчӗ умне ҫитрӗҫ. Йалан- 
ларанӑв та тухрӗ. Ҫӗрпайӗн пуҫлӑхӗ Шерпайкин 
та, МТС лиректӑрӗ Ремонтлайманӑв та, финпайӗн 
пуҫлӑхӗ Финайакӑв та, ҫутӗҫпайӗн пуҫлӑхӗ Ҫута- 
йакӑв та кунтах. Бухгалтӗрсем те, машивисткӑсеи 
те питӗ йатулӑн капӑрланса тухнӑ. РИК ӑн тӑватӑ 
лашине Отнашкин кры^ьиа умне ҫавӑтса пычӗ, 
Ҫилхисене, хӳри ччккисене те тӗрлӗрен тӗслӗ 
лентӑҫемпе ҫивӗтленӗ. Чн каҫӑр п .ҫлӑ  хусах лаша 
Ҫйне Йаланларанӑв хӑпарса ларчӗ, урлӑ хӑлхали 
ҫине—Хамӑртӑванӑв. Тата иккӗшин ҫине Финайа- 
кӑвпа Ҫутайакӑв сиксе утланчӗҫ. Вӗсене „Йзблӑч- 
кин йулташа ырӑ сунса кӗтетпер!" тейекен кӗмӗл 
саспаллисемлӗ метӑрҫурӑлӑ хӗрлӗ йалава тыттар- 
чӗҫ те, чи малти ӗрете тӑратрӗҫ.

— Ну кайрӑмӑр!—терӗ те  Йаланлвранӑв, ал- 
линчи саламатне ҫӗклесе, вырӑнтан тапранмали 
ҫинчен паллӑ пачӗ.

Огнашкин пионер организацинчен „кивҫен“ ил- 
нӗ барабана кӗмсӗртеттерне пуҫларӗ, „Хӗрлӗ су 
хаҫӑсем* илсе килнӗ ҫурхялаҫлӑ хугкупӑс „Марш“ 
кӗввине вы/ьаса йачӗ. Йуланутсемлӗ, ҫуранут- 
семлӗ колоннӑ вырӑнтан тапранчӗ. Аслӑ ҫулпала 
йал хапхи патнеле ҫул тытрӗ.

Кӗтмелн вырӑна ҫитсен нумайах та анасланса 
тӑраймарӗҫ, икӗ автомобил умлӑн-хыҫлӑн ҫыв- 
харса ҫитнине сӑнарӗҫ.

— Пӗри грузовик ку, пирӗн мар,—терӗ От- 
нашкин.

— Авӑ пирӗн,—терӗ Лӗриван Районӑвич.—Хы- 
ҫалтан килекенӗ пирӗн вӗт? Хатӗрленӗр!..

Хавхалану минучӗ пуҫланчӗ.
Грузовик ҫатӑлтаттарса та ҫитрӗ. Ун хыҫне, 

вӑрӑм сӑнчӑрпа, Йаблӑчкина илме тесе кайнӑ 
Йӑаӑлтикасси райӗҫтӑвкомӗн ҫӑмӑл машинине 
кӑкарса йанӑ.

—  Мӗн пулнӑ!.. Мӗн?..
Ш офӗр сиксе анчӗ те, каҫӑр пуҫлӑ лаша ҫинче 

ларакан Йаланларанӑв умне пычӗ.
— Мӗн пулнӑ-хз, мӗн?
— Станцӑна ҫитеймерӗм—терӗ ш оф ӗр.—Мотор 

ӗҫлеме чарӑнчӗ.' Акӑ, ҫул ҫинчи колхозӑн грузо- 
викӗ хыҫне кӑкарса кайала ҫавӑртӑи вара,

,У р р а “ кӑшкӑрма паҫӑртанпах хатӗрленсе тӑнӑ 
йуланутлӑ .Хӗрлӗ сухаҫӑ” членӗсем ахӑлтатса 
кулса йачӗҫ. Бухгалтӗрсемпе машинисгкӑсеи те, 
чӑхӑсемпе автансеи пек, кӑт-кӑтиклетсех лӑх- 
латаҫҫӗ.

— Кулӑ ыар-ха кунта,—терӗ Йалайларанӑв.— 
Вредигӗлствӑ йе татах та хӑрушӑрах ӗҫ туни пу- 
л а !  ку. Кил-ха куата, Ремонтлайманӑв!—терӗ вӑл 
МТС директӑрне хӑй умне чӗнсе.—Ьнер ҫеҫ са- 
нӑв маҫтерскойӗнче ремонтланӑ вӗт вӑл маши- 
нӑна. Мӗншӗн мотор ӗҫлемест?
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— Хам та тблйнсех кайрӑи«ха каияа,—терӗ
Ремонтлайманӑв.

— Нимӗн тӗлӗнмелн те ҫук,— терӗ Лериврн Ра- 
йонӑвич кӑмӑлсӑрӑн хӑйне хай хумханса.—Халех 
илсе кайас пулат. Вӗрҫӗнӗрен ремонтлас пулат, 
йулташ Ремонглайманӑв!

Унтн1н Огнашкина чӗнсе илчӗ Районӑвич. Ха- 
лех Йэблӑчкин патне ӳкӗнӳлӗ телеграммӑ пама 
хушрӗ: „Каҫар тархасшӑн. Сааа илме ҫӑмӑл ма- 
шин ыран и .сӗр пыраймаст“.

•  *  *
Каҫ пулас умӗн, хайхи Йаблӑчкин хушаматлӑ 

хулӑм портфӗллӗ мӑн ҫын, хура хыҫлӑ ҫӑмӑл ҫу- 
нава кӳ/^ннӗ улма чӑпар тгслӗ те  хушка пуҫлӑ 
лашапа Й ш ӑл^икасси йялне пырса кӗчӗ.

— Ку йалта пулкаланӑ и есӗ халиччен?—тесе 
ыйтрӗ лавҫӑ, лаш? йурттине лӑплатнӑ май, Йаб 
лӑчкнн йснне ҫавӑрӑнса.

Йаблӑчкин чӗамерӗ. Лавҫӑ сӑмахне глтмен пек, 
итлесшӗн те ма];' нек пулса вӑл, шӑмӑ пекечеллӗ 
куҫлӑх утлаитзрнӑ сарлака ҫунатсемлӗ сӑмси тӑ- 
рӑх тинкерсе, тумла йухтарса ларакан йӑмра ту- 
рачӗсем ҫинеле пӑхса пычӗ.

—• Райӗҫтӑвком предҫедатӗлӗ патве килетӗп те- 
тӗн-и ҫак ес?.. Кӑнце/ьари тӗлне пӗле^ӗн-и?—кал- 
лех ыйгрӗ лавҫӑ.

Йаблӑчкин, каллех лавҫӑ ҫине пӑхмасӑр, па/ьто 
кӑсйинчен пӗр тутӑр пекскер кӑларчӗ те сӑмсине 
шӑнкарчӗ.

— Ҫуркунне пулсах пулчӗ иккен,—терӗ лавҫӑ, 
сӑмах ҫукран сӑмах т^пнӑ чухнехи пек, сылтӑм 
хӑлхи хыҫне кӑмӑлсӑр) ӑн хыҫкаласа.

Йаблӑчкин пирускӑ чӗртсе йачӗ. Чӑн малтанах 
ӗмсе ҫӑтнӑ хыҫҫӑн, кӑштах кхӑмлатса ӳсӗрем пек 
турӗ те, тутис»не ҫавракалатса, шупка-кӑвак сӗ- 
рӗмне ункӑн-ункӑн мӑкӑрлант«рса кӑларчӗ.

— Шӑнкӑрчӑсем те килнӗ иккен,—терӗ лавҫӑ 
тепӗр хут, ҫук сӑмаха сӑмах тунӑ май, Йӑпӑлти 
касси йалне кӗрсенех ,чӗлхесӗрленнӗ“ Йлблӑчкин 
ҫине куҫ айӗпе пӑхса.

Йаблӑчкин хӑрах аллине ҫӗклерӗ те шӗвӗр пӳр- 
нипе тӑсса, темӗнле, сывлӑша чышнӑ пек туса, 
сылтӑмала кӑтартрӗ.

Лавҫӑ ӑнланчӗ. Кӑнце/ьари тӗлне кӑтарта!  ик- 
кен. Акӑ вӑл Йӑпӑлтикасси райӗҫ|ӑвкомӗн каҫӑр 
кантӑксемлӗ кӑнцс.Ьзрийӗ.

Улма-чӑпар тӗсле хушка пуҫ тапах чарӑн- 
са тӑчӗ.

_— Сирӗн пек ҫынсенчен ыйтма та аван мар та, 
пӗрер чӗрӗклӗх парайӑн-ши ӗнтӗ есӗ мана?—терӗ 
лавҫӑ.

Виҫӗ тенкӗ те  вунпилӗк пус кӑларса пачӗ Йаб- 
лӑчкин.

_ ,Ы тла ха ырӑ кӑмӑллӑ ҫын иккен ку,—сасар- 
гӑк савӑнсӑ шухӑшларӗ лавҫӑ.—Мӑнкӑмӑллӑ пул 
сан та, калама ҫук ырӑ кӑмӑллӑ ҫын. Пӗр чӗрӗк 
ерехлӗх мӗн чухлӗ памалине те пӗлет.,. Пӗр сӑ- 
мах каламасӑрах кӑларат тата укҫине... Сӑмахӗ 
иана кирлех те мар та. ‘

.Ҫакӑнпа ӗнтӗ, йулташсем, кӗҫӗрхи лару ху- 
жӑнчӗ тесе шутлатӑп",—тенӗ сӑмахӗсене каласа 
;еҫ ӗлкӗрейнӗчче Йа/^анла^^анӑв, пӳлӗм алӑкӗ 
накканмасӑрах уҫӑлчӗ те, Йаблӑчкин кӗрсе тӑчӗ: 

— Салам пурсӑра та,—терӗ вӑл, сылтӑм ал- 
1ине ҫӗклесе.

Сехӗрленнипе, сасартӑк хыпӑнса ӳкнӗ май, ху-

пӑинӑ лару членӗсем тӑвӑллӑн алӑ ҫупса йачӗҫ. 
Самантлӑха пӗри те пӗр сӑмах чӗнмерӗҫ. Пурин 
куҫӗсем те Йаблӑчкин ҫине тӑрӑнса тӗлленнӗ. 
Кашнийӗшвн сӑнӗсенче хавхалану хӗ хемӗ ама- 
ланса кӑварлавви палӑрат. Йаблӑчкин ҫаплах, пӗр 
вырӑнтгХ тӑрат. Алли те ҫаплах ҫӗкленсе салам- 
лӑн сулкалана!. Лешсем те ҫаплах чагӑнусӑр тӑ- 
вӑллӑн ҫупаҫҫӗ—вӗсем те сачамлаҫҫӗ пула!...

— Лӑпланӑр-ха,— терӗ Йаланларанӑв, кӑмӑ.члӑ 
сагӑпа. Хӑйӗн аллисеи ҫапах ҫупӑнаҫ,ӗ, тен ӑна 
хӑй те сисеймест пу/ь*

Йаблӑчкин хыҫӗ тӗлне Огнашкин ҫепӗҫ тӗплӗ 
табуреткӑ шӑвэнтарса ларгрӗ.

— Ларӑр, —терӗ вӑл Йаблӑчкивӑн куҫлӑхлӑ ку- 
ҫӗс нчен мӗ(кӗнлӗн пӑхса.

Ларчӗ. Пурте лӑпланчӗҫ.
— Мӗнле-ха сирӗн ӗҫсем?
— Начарах иар,—терӗ Йэланларанӑв.—Кӗҫӗрхи 

ларура ҫирӗм икӗ ыйгу сӳгсе йаврӑмӑр. Чя ыал- 
танах Ремонтлайманӑв пирки. Вӑл отчот туса 
пачӗ. Ҫуракине ҫителӗклӗч хатӗрленет. Трактӑр- 
сене йӑлтах ремонтланӑ. Халӗ тата гепӗр хут тӗ- 
рӗ лесе вӗрҫӗгӗрен ремонтлама хушса хӑваргӑ- 
мӑр ыӗншӗн тесен, шанчӑклак мар. Акӑ, йулташ 
Йаблӑчкин, сире илме 'тесе пынӑ ҫӑмӑл машинӑна 
та кайала сӗтӗрттерсе килмеле пулчӗ — ӑна Ре- 
монтлайманӑв йулташӑн мастерскойӗнче ӗнер ҫеҫ 
ремонтланӑ пулнӑ.. Тата ҫутӗҫпайӗн ӗҫӗсене те 
пӑхса тухрӑм ӑр— Ҫутайакӑв отчот туса пачӗ. Ана 
хутпӗлменнисен хисепне иӗтӗмпех пӗтерме хушса 
хӑвартӑиӑр. Финайакӑвӑн отчотне те итлерӗмӗр. 
Финанс планне тултарас тесен татах та ляйӑхрах 
ӗҫлемеле-ха, теремӗр. Ҫӗрпвйӗн пуҫлӑхӗ Шерпай- 
кин йулташ районри колхозсем ҫуракине мӗнле 
хатӗрленни ҫинчен лайӑххӑн каласа пачӗ. „Хӗрлӗ 
сухаҫӑ* колхозӑн укивӗ предҫедятӗлне вырӑнтая 
кӑларас, терӗмӗр. Ун вырӑнне Иван Авӑнайкина 
ҫирӗалетрӗмӗр. Райсойузри Хамӑртӑванӑа йулга- 
шӑн огчотне те теплӗн сӳтсе-йав[ ӑмӑр. Ҫӑва 
тухас уыӗн лавкана ҫӗлӗксем мар, ӑшӑ кӗрӗксем 
те иар  — колхозниксем ва/ь/ьи махоркӑ, картус 
тата ытти кирлӗ йапаласене ытларах илсе килме 
тӑрӑшас пула!, тесе кӑтартса хӑвартӑмӑр...

— Аван, аван,—терӗ Йаблӑчкин.—Епӗ сирӗн 
района мӗншӗн килнине пӗлетӗр ӗнтӗ есӗр. Хӑ- 
вӑрах куратӑр, пӗркун та килсе кайнӑччӗ. Сирӗн 
район пур ӗҫре те кайа йулса пырат. Паллах, 
халӗ ӗнтӗ аплаг мар. Пӗркунтанпа нумай ҫитӗ- 
нӳсем тума пултартӑр. Уншӑн сире хӗрӳлӗн са- 
лататӑп Сирӗн район социалисӑмла строитӗлствӑн 
пур фронтӗнче те хӑватлӑ ҫитӗнӳсем тӑвасса 
шанатӑп...

Алҫупу каллех тӑвӑллӑн шапӑртатрӗ.
Хупӑинӑ ларӑва тепӗр хут хупса хунӑ хыҫҫӑн, 

пурте пӗрле киво курма тесе кайрӗҫ. Вӗсем ҫитнӗ 
ҫӗре лапах екран ҫинчн ҫутӑ сӳнсе ларчӗ, За- 
лӑри ҫынсеи тӑвӑлӑн алӑ ҫупса йачӗҫ. Урисемпе 
те тапӑртатаҫҫӗ. Кӑшкӑравлӑ сасӑсемпв хӑвӑрт- 
рах ҫутӑ паиа ыйтаҫҫӗ.

„Йаблӑчкин йулташпа район руководитӗлӗсем 
кинона пырса кӗрсенех, вӗсене залӑра ларакан 
ӗҫхалӑхӗ, лӗр харӑссӑн ура ҫине тӑнӑ мзй, тӑ- 
вӑллӑн алӑ ҫупса саламларе,“— т/*' е пӗлтерчӗ те- 
пӗр кунхинех пичетленсе тухнӑ Йӑпӑлтикасси ра- 
йонӗн хаҫачӗ. Райӗҫтӑвкоиӗн ларӑвӗ пулни ҫинчен 
те ҫырнӑ хаҫатра: „Ларура Йаблӑчкин йулташ



кашни ыйту ҫйнче теплӗа чар1н«а. питӗ т« кирлӗ 
кӑтартусем парса хӑварчӗ,— тенӑ.—Пайан вӑл Йа- 
ланларанӑв йулташпа пӗрле колхозсем тӑрӑх ҫӳ- 
реме тухса кайа!...“

* *
 ̂ Тухман ҫын ҫул ҫине тухсан тӑман тухнӑ тенӗ пек, 

Йаблӑчкиипа Йаланларанӑв Йӑпӑлтикасеи йалӗн- 
чен тухсанах нӳрлӗ йур лаалатса ҫума пуҫларӗ.

Малала вара, вӗсе-и миҫе ҫӗре ҫитсе миҫе тӗслӗ 
ӗҫ туса ҫӳренине епӗ тӗплӗнех пӗлеймерӗм. Чи 
малтанах „Хӗрлӗ сухаҫӑ“ колхозра пулнӑ тенине 
илтрӗм. Унта вӗсене ҫӗнӗ предҫедатӗл Иван Авӑ- 
найкин пӗтӗм членсен йачӗае авӑна авӑна хирӗҫ 
тухса илнӗ терӗҫ. Ҫав каҫах колхозӑн клубӗнче 
агрокружокра вӗренсе тухакансен вечӗрӗ пулнӑ. 
Вӑл вечӗрта Йаблӑчкин вӗренсе тухакансен умӗнче 
тӑракан пысӑк зэдачсем пирки пысӑк сӑиах тухса 
каланӑ. Вӗсене мухтанӑ. Вяра прогулсем-мӗнсем 
туса кружокра виҫшер сехет ҫеҫ вӗренсе йулнӑ 
кахалсем те хавхалансах тӑвӑллӑн алӑ ҫупнӑ. 
Йаблӑчкинпа Йаланларанӑва хисеплӗ президиума 
суйланӑ. Хайсем куҫ умӗнчех лараҫҫӗ пулӗҫин те, 
вӗсеве иккӗшне икӗ хут татӑкӗ ҫине ҫыру ҫыр- 
сах салам йанӑ.

— Тата акӑ мӗн,—тесе каланӑ тет  Иван Авӑ- 
найкин,— йуратнӑ йулташ Йаблӑчкин пирӗн пата 
кнлнине хисеплесе ыран ирех унӑн йачӗпе фе- 
кали обозӗ организэцилесе уйа турттарса тухас... 
Сахалран та в^нӑ вуникӗ лав пухса тийеие пул- 
таратпӑр вӗт! Йышӑнатпӑр-и?

— Йышӑнас!
Каллех тӑв?ллӑн алӑ ҫупса йачӗҫӗ, тет.
— Тата сирӗя сысна ферми иачар нар ӗҫлет 

тенине илтнӗччӗ епӗ,—тенӗ тет Йаланларанӑв.— 
Ҫав фармӑна та ,Ферма янени Яблочкина* тесе 
йат парас ыйтӑва райӗҫтӑвкоы уыне лартма ки- 
лӗшетер-и?

— Килӗшес!
Каллех тӑвӑллӑн, татах та хытӑраххӑн алӑ ҫупса 

йачӗҫӗ, тет.
Вечӗр пӗтнӗ хыҫҫӑн киле тавӑрӑннӑ ҫӗре Авӑ- 

найкинӑн арӑмӗ мунча хутса хунӑ пулиӑ. Йаб- 
лӑчкин савӑнсах кайнӑ вара уншӑн. Йэланлара- 
нӑв та хавасланнӑ. Вӗсене Иван Авӑнайкин, хӑй 
иртнӗ ҫул кооператӑрта тӑнӑ чухнех илсе йулнӑ 
хаклӑ йышши супӑ^аа  ҫӑвӑнтарнӑ: „Тепре килӗр... 
Татах та  мунча хутса п^арӑпар“,—тенӗ.

Йӑпӑлтикасси райӗҫтӑвкомӗн кӑнце/ьарине епӗ 
пырса кӗнӗ чухне пер шӑпӑр тытса тӑракан сто- 
рожихӑсӑр пуҫне никамах та ҫукчӗ.

— Канмали кун-им вара пайан сирӗн?—терӗм 
епӗ, нимӗн калава пӗлмесӗр.

— Паӑан канмали кун мар, ташласа ывӑнмали 
кун,—тесе ӑнлантарчб мана сторожихӑ.— Пайан 
Лӗриван Районӑвич арӑмӗ ҫуралнӑ кун... М еаел- 
ник. Ҫавӑнпа, заН)ати пӗтмесӗрех, пур ӗҫлекенсем 
те ҫавш та  тухса кайрӗҫӗ пулас.

— Апла иккен,—терем вара епӗ.— Кунта сирӗн 
колхозник ҫурчӗ пуласчӗ те, хӑш касра вӑл?

— Ҫук-ха, ҫитес ҫулсенче тума план ҫнне ҫеҫ 
кӗртне пулас-ха,—терӗ сторожихӑ.

—- Гостиницӑ йе столовӑй таврашӗ ӑҫтарах?
— Вӗгем те ҫук ҫав... Ҫитес ҫулсенче ҫавсене 

те тумала тесе план ҫчне ҫеҫ кӗртнӗ ҫав-ха. Хам 
лайӑхьх пӗлместӗп те, хампа пӗр тӑванӗн ачи калани- 
вв илтнӗччӗ, вӑл кунта ҫекретар пулса ӗҫлекелет т е ..

— Мумайранпа ӗҫлег-н?
- -  Ҫук-ха. Куккӑшӗ ҫак района куҫнӑранпала ҫеҫ.
— Кӑм вӑл куккӑшӗ?
— Вара ҫавӑ ӗнтӗ, Лӗриван Районӑвич. Йалан- 

ларанӑв хушаматлӑ.- Вӑл урӑх районра ӗҫлетчӗ. 
Халӗ кунга к>ҫарчӗҫӗ те, лере хӑйпе пӗрле ӗҫле- 
кенӗсене пӗтӗмпех хӑйпе пӗрле итсе килчӗ, ӗнтӗ 
пуртэ хӑйле пӗрле ӗҫлеҫҫӗ: Ремонтлайманӑаӗ те, 
Хамӑргӑванӑвӗ те, Финайакӑвӗ те, Ҫутайакӑвӗ 1в 
тата б/хгалгӗрӗсемпе машинисткисем те чыла- 
йӗшӗ лере хӑйпе пӗрле ӗҫленисемех. Акӑ мана та 
ӗнтӗ, йут ҫын мар тесе, сторожихӑ туса хучӗҫ.

— Аван ӗнтӗ,— герӗм епӗ
— Начар мар ҫав ӗнтӗ,—терӗ те вӑл, манпа ка- 

лаҫма пӑрахса урай шӑлма пуҫларӗ.
Епӗ те ӑна урӑх чӑрмантарса тӑмарӑм. Хватер 

шырама тесе урама тухса утрӑм. Пӗр лӑйӑх ҫург 
умӗнче куҫлӑхлӑ ҫын пирускӑ мӑкӑрлангарса тӑ- 
нине куртӑм.

— Кам есӗ... Йаблӑчкин пултӑн мар и?
— Ҫааӑ ҫав. Уҫӑлма тесе тухрӑм-ха. А!а-ха, 

пӳрте кӗрер,—тере Йаблӑчкин.—Сан ва/ь/ьи ӗҫ 
нумай пулат кунта... Ҫырмали нумай пулат. Па- 
йан менелник вӗг... Йаланларанӑвӑн арӑмӗ ҫу- 
ралнӑ кун. Ун ҫинчен ҫырмалах. Пурнӑҫӗ питӗ 
иятереснӑ. Мӗскӗн хӗрарӑм, патша самани вӑхӑ- 
тӗнчех ҫуралнӑ пулнӑ. Мӗн чухлӗ кӑна хӗнхур 
курнан пу/Ь’ Анчах лайӑх астӑваймаст, ун чухне 
вӑл пйчӗккӗ пулнӑ. Пӗррехинче, сӑпкаган урайне 
персе антӑм, тет, лӗпкине ыраттарнӑ. Тага, рево- 
/Ьуцн йулнӑ хыҫҫӑн-ха вӑл, аслӑк ҫине чӑх ҫӑ- 
марти илме тесе хӑпартӑм, тет те, калл^х чике- 
ленсе антӑм, тет. Аран ҫеҫ пӳкле вилӗмрен хӑ- 
тӑлса йулнӑ. Телейӗ пулнӑ ҫав. Халӗ вӑл хутла 
та  пӗлет...

Епӗ Йӑпӑлтикасси районӗнче мӗн ӗҫпе ҫӳренине 
ыйтса та тӑмарӗ Йаблӑчкин Пӳрте кӗрсенех:

Акӑ литератӑр килчӗ!—терӗ те, мана пур 
хӑнасемпе те паллаштарчӗ.—Та^ьӑ ҫинчен пысӑк 
ста!йах ҫырса, унӑн сӑнӳкерчӗкӗпех хаҫаг ҫине 
каларма пултара! ку...

— Аван, питӗ аван,—терӗ Йаланларанӑв, манӑн 
алла чӑмӑртаса.

Пурте тӑваллӑн аллӑ ҫупса йачӗҫ.
—  Музыкӑ!.. Пар-хз пире музыкӑ!?—терӗ та- 

кӑшӗ, хулӑмрах сасӑ ш.
— Халех,—терӗте  'Га^ьӑ, радио репродуктӑрӗум- 

не пырса, Коминтернӑн станцине шырама пуҫларӗ.
Пурте шӑпланчӗҫ. Музыкӑ кӗтеҫҫӗ. Кашаийӗшӗ 

хӑйсен арӑмӗсрмпе ҫавгӑн:а ташлама хатӗрлен- 
чӗҫ. Епӗр Ҫ‘Ҫ, Йаблӑчкинпа иксӗмӗр, пӗчченшерӗ- 
нех пур йенчен те ҫигелӗклӗ ӗҫме-ҫимелӗ сӗтел 
хушшинче тайӑнса ларатпӑр. Капар тумпаннӑ икӗ 
машинисткӑ, куҫран куҫа пӑхса йӑл кулнӑ май, 
пирӗн сӗтел умне ҫывхарма пуҫлареҫ.

— И^-лӗрГКоминтерн станци урлӑ Мускав ка- 
лаҫат. Иглер! Информацилӗ пӗлтерӳ паратпӑр..

Пурте репродуктӑр ҫине пахса илчеҫ. Парти 
Тӗпкомӗа Паенумӗ пулса иртни ҫинчен пӗлтерет 
репродуктӑр... Парти оргӑнӗсене суйлас ӗҫри ҫӗ- 
нӗле йерке ҫинчен. Кооптацине пӑрахӑҫласси 
ҫинчен т. ыт. те. Тӗп-тӗрӗссӗн каласан—Йӑпӑлтн- 
кассн районӗнчи руководитӗлсем пек, нимӗн си- 
сӗмсӗр, кама курнӑ ҫавӑнпа тӑванлашса, ҫемйе- 
ленсе, пӗр самокритикӑсӑр ӗҫлес йӑлана хӗрхенӳ- 
сӗр ҫӗмӗрсе, малашнехи ӗҫе тӗпренех ҫӗнетесея 
ҫинчен... Ак еана музыкӑ!
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П о д п а  Халим
Под вӑл „аслӑ“ ҫын. Вӑл пӗр пӗчӗк хулари 

пысӑк учрежденинче пуҫлӑх пулса лара!. Вӑл 
хуТ те хӑҫан та ҫурӑмбпе тенкел хыҫӗ ҫине 
тайанса, хырӑмне каҫӑртса, урисене сбтел урлаш- 
ки ҫине хурса вырта!.

Вӑл ҫав тери ,тирпейл6“ ҫын: ун пӳлӗмне алӑ- 
ка шаккамасӑр кӗме йурамасТ.

Пӗрре епӗ ҫапла, астумасӑр, васканипе, алӑк 
шаккамасӑр пырса кӗтӗм те, йышӑнмарӗ вӗт. 
Хуса кӑларса йачӗ.

— Есӗ мӗнле, ман пӳлӗме, манран ыйтмасӑр 
кӗме пултаратӑн!—хар кӑшкӑрса пӑрахрӗ.

— Астумарӑм, васканипе пулчӗ,— тетӗп.
— Тухса кай! Манран ыйтса кӗр !—кӑшкӑраТ.
Мӗн тӑвас тетӗн, пӑхӑнтӑм. Калле тухрӑм.
Тепӗр кун вара алӑкне шаккаса кӗтӗм. Йышӑнчӗ.
Ҫапла вӑл Под, пирӗн пек пӗчӗк ҫынсене сума

сумас!. Хӑйӗнчен аслӑрах ҫын пырсан вара, ун 
умӗнче ҫу пекех ирӗлет. Ури ҫине сиксе тӑра!. 
Ларма тенкел пырса ларта!:

— Ларӑр-ха, ларӑр,—йӑпӑлтатат. Ҫийӗнчи тум- 
тирне хывса илсе иӑтаран ҫака!.

Лумайах та пулмас! Под патне пӗр ш ӗвӗр йа- 
нахлӑ, хӗсӗкрех куҫлӑ, кӗске туналӑ, ҫӳҫне ҫула- 
са туранӑ ҫын пычӗ:

— Мӗн ҫӑмӑлпа?—тесе ыйтрӗ Под ҫулӑ ҫӳҫ 
ҫине урлӑ та тӑрӑх пӑхса

— Епӗ сирӗн пата, ман ва/ь/ьи бсӗр тытса тӑ- 
ракан, пысӑк ҫӗнтерӳсем туса пыракан аслӑ уч- 
режденире пӗр-пӗр ӗҫ пекки пулмӗ-ши тесе 
килтӗм те, Под йулташ,—терӗ хӗсӗк куҫ-пуҫне 
пилӗк таран тайса.

Под ун ҫине тепӗр хут сӑнаса пӑхрӗ. Леш 
тилӗ пек йӑпӑлтатни ун кӑмӑлне кайрӗ, мӗншӗн 
тесен вӑл хӑй те, хӑйӗнчен аслӑ ҫынсем умӗнче 
пит шӑлкаланма йурата!.

— Мӗн ӗҫлеме пултаратӑн?—тесе ыйтрӗ Под.
— Мӗн хушатӑр ҫавна!— пӗҫернӗ хулӑ пек ав- 

каланса илчӗ кӗске туна, тутисем йӑл кулаҫҫӗ, 
куҫӗсем йха^ь те хӗсӗк, пушшех хӗсӗнсе курӑ- 
наҫҫӗ.

Под пуҫӗ тавра тепӗр хут шухӑшласа ҫаврӑнчӗ:
— Сан хушамату мӗнле?—тесе ыйтрӗ Под.
— Халим,— тесе пӗлтерчӗ хӗсӗк куҫ.
— Аван! Йурӗ. Ман ҫекретар пулӑн. Алӑк 

умӗнче ларӑн. Асту, манран аслӑ ҫынсен кӑмӑлне 
йурама тӑрӑш. Ӑнлантӑн-и?—терӗ Под.

— Ӑнлантӑм. Ана епӗ пит аван пӗлетӗп, Под 
йулташ,—тепӗр хут авкаланса-хуҫкаланса илчӗ 
Халим.

—  Ну ӗҫе тытӑн!
Ҫавӑнтан вара ӗнтӗ Подпа Халим пӗрле, пӗр 

учрежденинче ӗҫлеҫҫӗ. Под хӑйӗн кабинетӗнче 
лара!. Халим ун ҫекретарӗ. Под вал)/ьи доклад- 
сем ҫырат, резо/ьудисем хатӗрлет. Пысӑк ҫынсем 
пырсан ҫийӗсенчи тумтирӗсене хывса илет, ҫакса 
хурат, тухса кайнӑ чух тӑхӑнтарсах йарат. Ҫу 
ҫинӗ кушак пек йӑпӑл-йӑпӑл калаҫа!.

—  Ҫак Подӑн ҫекретарӗ пит йӑпӑлти вара, 
'пурин кӑмӑлне те йурама тӑрӑшат,— тесе тӗлӗ- 
неҫҫӗ вара аслӑ ҫынсем.

Подпа Халим мунчана та иккӗшех ҫӳреҫҫӗ: 
Халим Подӑн ҫурӑмне ҫӑва!, шыв ӑсса пара!.

Нумайах та пулмас!, Пода урӑх хулана ӗҫе 
куҫарчӗҫ. Унта куҫнӑ чух Халиме те хӑйӗнчен 
хӑвармарӗ, пӗрлех илсе кайрӗ.

—  Вӑл хулара сан пек ырӑ, ҫемҫе кӑмӑллӑ ҫын 
часах тупас ҫук,— терӗ Под.

Халӗ ӗнтӗ вӗсене курсанах паллатӑп.
—  Ав, Подпа Халим пыраҫҫӗ,— теҫҫӗ хӑшпӗри- 

сем,—Подхалимсем мунчана кайаҫҫӗ,—теҫҫӗ вара 
теприсем.

П е т ӗ р  Н а с а р ч ӑ

Калас пула! тӳп-тӳрех: 
Ураскилтри чиркӳре 

Ӗҫе ӑнтарчӗ 
П етӗр Насарчӑ. 

Чиркӳ старӑстийӗнче 
Вӑл ӗҫлерӗ пикенсе

(Кахал ҫын марччӗ 
Петӗр Насарча). 

Ҫуртасене сутнӑ май 
Тупӑшве те пит нумай 

Илме пултарчӗ 
Петӗр Насарчӑ. 

Услам илнӗ укҫине 
Пӗтӗмпех хӑй кӑсйине 

Чиксе тултарчӗ 
Петӗр Насарчӑ. 

Ҫапла „тупнӑ* укҫипе 
Хӑйяе чип-чипер

.Ураскилтри чиркӳ старасти Петгр Насарчӑ чиркӳ укҫине 
2000 тенке йахӑн хай ҫумне чикне". (Кӗлле ҫӳрекенсвм калаҫ- 
нинчен).

Шур пӳрт тутарчӗ 
Петӗр Насарчӑ.

Ах, суймастӑп тупата,
Ҫак ӗҫпеле пупа та 

Хыт хурлантарчӗ 
Петӗр Насарчӑ. -

Чиркӳ авалтанпах—ултав йӑви.
Ку вӑхӑтра чылай ҫынсем 
Анланчӗҫ ӗнтӗ ун ҫинчен,
Анчах час сирӗлмест тӗттӗм йӑли.
Тавӑт, Павлушкӑ, Хитек 
Мӑн В ы л^  Атмакасси—
Кунта саиралман-ха питех 
Чнркӗве кайасси.
Петӗр Насарч пеккисене пуймалӑх 
Ку йалсенче чилай-ха тӗттӗм халӑх.

Ванин Ф.
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Й ӑ п ӑ л т и  е т е м

Кампа .здоровӑ* тӑватӑн? Никам та ҫук-ҫке унта!
Ма ҫук1 Пур! ^
Аҫта? Кам?  ̂ . . . .
Ав унта... сӗтел ҫинче нача.й>ннк портфӗле вы рта!. Унпа „здоровӑ* тума кирле мар-им, а?

Йӑлмачча такмакӗсем
Йӑлмоччари „Майӑн 1-мӗшӗ" колхозра 

(Канаш р-лӗ) пӗрлешӳлӗ мунча лартни виҫӗ 
ҫул иртрӗ. Халӗ те кӗмеле тумаҫҫӗ.

Пурҫӑн тутӑр пур, тетӗр, ^
Мӗншӗн ҫыхса тухмастӑр?
Хӑвӑр: .Мунча пур“,—тетӗр,
Ма кӗмеле тумастӑр?

Ҫырма пуҫӗ курӑклӑх,
Курӑклӑх мар,—лачака.
Пӑхӑр, пирӗн мунчана 
Кбрсе выртяӑ качака.

В. Ҫмирнов.

У р о к р а
Кушкӑ шкулӗнчи (Трак р.) мате- 

матикӑпа фвзикӑна вӗрентекен Орлов 
йаланах ӗҫсе ӳсӗрелсе ҫӳрет. Вӗрентнӗ 
чух лайӑх вӗрентеймест тата ҫывӑрса 
ларат.

Орлов: Ну, ачасем, пайан ӗҫ ҫинчен вӗренер. 
Пурте ӗҫ ӗҫлеҫҫӗ. Пӗр ҫын ӗҫленине тепӗр ҫын 
курмас!'. Епӗ ӗнер мӗн ӗҫленине, конешнӑ, есӗр 
пӗлместӗр.

Вӗренекенсем: Мӗнле пӗлместӗр? Есӗ ӗнер ӳсӗ- 
рӗлсе, йӑванса, ҫӳрерӗн. Урок хушшинче ҫывӑр- 
са лартӑн.

П.
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Весвм туслӑ пулкӑ
Иквӗҫ корреспондеитӑн „Тир пухакан кантурти 

растратчиксем" йатлӑ заметки хаҫатра пичетленсе 
тухсан, кантур пуҫлӑхӗ калама ҫук ҫиленчӗ.

—  Пӑхӑр-ха, „тирпе улӑштармали сӑрантан са- 
кӑр кӗсйелӗ, вунсакӑр тӳмелӗ, ҫутӑ прйажкӑсемлӗ 
пиншак ҫӗлетсе тӑхӑнчӗ. К у пуҫлӑха пит ҫирӗп 
ответ ты ттарм ала“ тенӗ. Тфу1 Мана ҫеҫ курнӑ! 
Ун пекки епӗ пӗчченех-и мӗн1? Учреждени пуҫлӑ- 
хӗ те  пултараймас1‘ 1̂ л с а н ,  мӗн вӑл. Вӑл вара 
мӗнле пуҫлӑх пулат? Йепле лайӑх ҫынсем курай- 
ми пулчӗҫ. Ҫук, кӑна ҫыраканни кунтах. Ҫавах 
пӗлетӗп!—тӗрӗ те сӗтел ҫине хуҫинчен ыйтмасӑр 
чышкӑ татӑлса анчӗ. Чернил кӗленчисем ҫӳлеле 
сиксе тӑват-пилӗк хут фокстрот ҫавӑрӑнса илчӗҫ, 
кӑранташ та физикӑ саккунне пӑхӑнса тӑватӑ татӑк 
пулчӗ. Ваҫил Ваҫилчӑ хӑй пуҫ ҫаврӑнан сурӑх пек 
ӑнран кайса тилмӗрсе йенне-йенне пӑхса илчӗ.

— Пустойскин Иван! Епӗр санпа...
Пустойскин хӑранипе аллинчи папки ҫӗре ӳкрӗ.—

Пӗтрӗм епӗ, пуҫ пӗтрӗ неушелӗ пӗлнӗ,—шутласа 
илчӗ вӑл.

— Пустойски, сана шанатӑп! Есӗ ху мана сӑ- 
ранне лапкаран илсе килсе патӑн, сан патра хӑна- 
ра та пулнӑ... Пӗл ха кам ҫырнине?

Ваҫил Ваҫилчӑ, пӗлетӗп, темле пулсанта пӗ- 
летӗп. Саншӑн... Фу, ҫын та пулаӑ^, Ваҫили Ваҫилч 
ҫинчен те ҫырма та вӑтанмасЬ.. терӗ вӑл ҫӳҫе 
хулли пек авкаланкаласа.

Пухура чӑннипех те хытӑ шавларӗҫ. Кантур 
пуҫлӑхе Ваҫил Ваҫилч ыран-пайан тухса каймали- 
не пелнӗ хыҫҫӑн, таканари шыв пек, тӳлек служӑ- 
шчисем пуҫлӑха хирӗҫ тухрӗҫ. Пустойскин те 
сиксе тӑчӗ.

— Кантурта йӑпӑлтисем нумай. Епӗ мӗн тери 
кӗрешнӗ растратчиксене, йӑпӑлтисене хирӗҫ. 
Пуҫлӑха кам тӑр шыв ҫине кӑларнӑ хаҫат ҫинче? 
Епӗ! „И квӗҫ“ йатлӑ корреспондент кам тетӗр?  
,Т и р  пухакан растратчиксем" йатлӑ заметкӑн 
автӑрӗ кам? Епӗ! Вот мӗнле кӗреш...

— Есӗ мар ӑна ҫыраканни, Иквӗҫ. Есӗ чи йӑ- 
пӑлти ҫын пулнӑ!—кӑшкӑрчӗ пӗри.

— Пиншак ваЛ)-ьи сӑранне лапкаран есӗ илсе 
килнӗ,—йантратрӗ тепри.

— Кам Ваҫилчӑ умӗнче: Сана пирус кирлӗ 
мар и?  Сана чей илсе килсе парас мар-и,— текенни? 
Есӗ вӗт! Есӗ ҫырман ӑна!— кӑшкӑрса тӑкрӗ виҫҫӗ- 
мӗшӗ.

— Еп ҫырман-и? Епӗ... хаҫат ҫине епӗ ҫырман 
пулсан ҫакӑнтах пӳрне чӗрнисем хӑрса ларччӑр. 
Епӗ! Айтӑр хӑ1: редактӑртот кайса ыйтар,— тӳлек- 
лене пуҫларӗ Пустойскин. Анчах ӑна каласа пӗ- 
терме те  памарӗҫ.—Апла пулсан есӗ подхалим, 
икӗ питлӗ ҫын,— кӑшкӑрчӗҫ те  ахӑлтатса кулса 
йачӗҫ ик-виҫҫӗн харӑс.

Постуйскин сӑмсине нӑш-нӑш турткаларӗ те 
калама пӑрахса, вӑтанннпе куҫнв хупсах чӑн 
хыҫалти рет.в кайса ларчӗ. Н. Чурпай.

Ан йа-аррр!..
Урамри ахӑрӑвлӑ сасса илтнӗ хыҫҫӑн Кавӑрле 

Иеккӗмӗн апат ҫиме ларнӑ ҫемйи алӑри кашӑк- 
сене пӑрахса, ҫыртнӑ ҫыртӑмсене ҫӑтмасӑрах, 
хапха умне чупса тухрӗ.

— И-и-ииих!.. Ху-у-ууу!.. Йара паррр!—тӗк 
татнӑ пек тапӑлтаттарса, лӑикӑ урамра ҫилтӑвӑл 
кӑларса иртсе кайрӗ ҫӗлӗксӗр ӳсӗр ҫын: вӑл лар- 
нӑ ҫуни хура хыҫлӑ, ҫунана кӳлнӗ лаши каҫӑр 
пуҫлӑ туйачи пек ташласа пырат.

— Кам пулчӗ ку?
— Атте вӗт ку... пирӗн атте!—терӗҫ Йеккӗмӗн 

ачисем.
— Оавӑ ҫав... Манӑн Йеккӗм пулчӗ вӗт ку!— 

терӗ Йеккӗмӗн арӑмӗ.
— Ӑҫ;^а кайат?. Катаччи чупа](-и ӗнтӗ... ҫӑвар- 

ни тӑват-и!.. Йал вӗҫне ҫитрӗ те Йеккӗм, лашана 
туртса ҫавӑрчӗ. Каллех хӑйсен умӗпе кӑҫӑр пуҫа 
ташлаттарса иртсе кайрӗ:

— Ихи-и ик!.. Ну-у!.. ҫивка-ааа!..
Йеккӗмӗн ҫемйи кӑна мар, пӗтӗм йал халӑхӗ 

урама тухрӗ. Аха/ь чухне хӗвел ӑшшинче хутланса 
выргакан анчӑксем те Йеккӗм ларнӑ лаша хыҫ- 
ҫӑн акатуй йарса хӑвалаҫҫӗ .. чыхӑна-чыхӑна кай- 
са хамлатаҫҫӗ.

Татах ҫаврӑнчӗ Йеккӗм. Татах тепӗр хут иртсе 
кайрӗ.

Виҫӗ йулануг тухрӗҫ. Вӗсем те, анчӑксемпе 
пӗрлех, Йеккӗм хыҫҫӑн хӑвалаҫҫӗ:

— Ан йар!.. ан йа-а-аррр! Тытӑр-ха,.. Лашана 
вӑрласа тухнӑ!

Часах тытаймарӗҫ Йеккӗме. Йал тавра тӑхӑр 
хут хӑваласа ҫавӑрӑннӑ хыҫҫӑн тин ӑна ҫуна ҫин- 
чен тӗртсе антарчӗҫ.

Ку ӗҫ нумай пулмаст (йур кайатчен ӗнтӗ, пал- 
лах) Хӗрлӗ Чутай районӗнчи Тури Ҫӗрпӳкасси 
йалӗнче пулса иртнӗ. Кавӑрле Йеккӗмӗ таркӑн- 
тӑрлах колхоз витинчен чи лайӑх лашава „вӑр- 
л аса“ тухнӑ та катаччи чупмз тытӑннӑ... Тытӑннӑ 
кӑна мар, чуанӑ ӗнтӗ. Тӑркӑнтӑрлах ӑшӑ ыйӑх 
ӑшне путнӑ <01ьухсем вигерен лаша ҫухалнине 
кайран ҫеҫ сиссе илнӗ... вӑрансан. Вара в?сем, 
виҫҫӗш виҫӗ йуналхт утланнӑ та, хал кайиччен 
хӑваланӑ хыҫҫӑн Йеккӗме тытса, унӑн лашине 
аран ҫеҫ чӗрвилӗмрен хӑгарнӑ. Ха/ь ҫав ко^ухсем 
хӑйсен „паттӑрлӑхӗпе“ мухтанса ҫӳреҫҫӗ, тет.

Петӗр.

ЙУЛАШКИ ПРЕМЙЕРӐ ХЫҪҪӐН
П ӗ р и :  Есӗ ҫав ҫӗнӗ пйессӑна кайса куртӑн-и?
Т е п р и :  Курнӑ.
П ӗ р и ;  Мӗнле пек?
Т е п р и :  Ҫывӑрнӑ епӗ унта... Пӑшал печӗҫ те 

вӑрантӑм...
Куршанак.
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Ене нЗрри— вы^ь^х-чИрлбхе пысЗк сийен к}рет

Пурте ӗне нӑррипе нӗрешӗр!

АМА НӐРӐ

Н А Р А  ХУРТНЕ ПӖТЕРӖР

Колхознийодипе конхозннцесем,
совхозсенче ӗҫлекенсем, 
кӗтӳҫсем, вьцьӗх пӗханансем, ■  
ӗне сӗвакансем, ӗне нӗррине I
К Ӗ Р Е Ш  Ӗ Р ;

Ӗне нӑрри—тире ш ӑтарса вьцьӑха кан- 
серлентерет. Нӑрӑ йернӗ вы .^х чирлет, 
ырханлавса кайат тата сӗт сахал парат. 

Нарӑ хурчӗсене пӗтерӗр!
Нӑрӑна виҫӗ тӗрлӗ меслетпе пӗтереҫҫӗ:
1) хуртне алӑпа чӑм артаса кӑлараҫҫӗ,
2) дезинфекци тӑвакан шӗвек йараҫҫӗ,
3) дезинфекци тӑвакан  маҫпа сӗреҫҫӗ. 
Ветеринари работникӗсем сире ҫак мес-

летсемпе мӗнле усӑ курмалине кӑтартеа 
пареҫ тата нӑрӑ йересрен выфӑха мӗнле 
сыхламалине ӑнлантарса парӗҫ.

_ Ене нӑррине пӗтермелех. ВыЛ)ӑх- ӗрлӗх 
ерчетес ӗҫре пысӑк сийен кӳрекен ҫак нӑ- 
рӑпа кӗрешес ӗҫе ветеринари санитарӗ- 
сен, кӗтӳ пӑхакан бригадирсен, кӗтӳҫсен, 
выл)ӑх пӑхакансен, ӗ е сӑвакансен, кол- 
хозниксемпе йединоличниксен пурин те 
хутшӑнмала. Ветеринари врачӗсемпе фе.Ц)Д- 
шӗрӗсен ҫак кӗрешӳве йертсе пымала.

ЕНЕ НАРРИН ПУРНГАҪ ҪУЛӖ: 1 -а м а  нӑрӑ, 2 - А  тата Б -н ӑ р ӑ  ҫӑмар- 
тисем, В—ҫӑмартаран хурт тухат, 3 тата 4—хурт ӳссе пынӑ тапхӑр- 

сем, 5—тир ӑшӗнчен тухас умӗнхихурт, 6—нӑрӑ кӗлеткин хуппи.

Нӑрӑ хурчӗ ҫурӑм ҫинчи 
тир айӗнче.

ВыЛ)ӑх тирӗ айӗнчи нӑрӑ 
шӑтарнӑ шӑтӑксем.

Нӑрӑ хуртне алӑпа пусса 
кӑларни.

ВыЛ)ӑха витере 
тасатви.

Ӗне кӗлетки тӑрӑх нӑрӑ 
хурчӗ ҫӳрекен ҫулсем 
(пунктирпа кӑтартнӑ).

Нӑрӑ тунӑ шӑтӑк тавра- 
шӗнчи ҫӑма васса илви. Нӑрӑ тунӑ шӑтӑка шӗвек 

йани.
Хуртлӑ шӑтӑка маҫ сӗрсе 

кӗртни.

ҪАКНА АСРА ТЫТДР: ӗнМ нӑррине пӗтерсен пирӗн ҫӗршыв нумай иӗлйун 
теннӗлӗх убыткӑран хӑтӑла^, промышлӗннӑҫ ваӲЪПзИ темиҫе мӗлйун тир, ха- 

лӑх вап|Л|И— вуишар пин тоннӑ аш-канай тата темиҫе мелйун литӑр сӗт
сыхласа хӑварӑпӑр. 1
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— Авӑ пирӗн ӗҫкунӗсем  йур айӗнчен тгухвӑ хыҫҫӑн йешӗрсе ллрлҫҫӗ.


