
1—? январь 1939 ҫул, „Чӑваш Коммунӗ^ хаҫат кнларать.

-*СтсП, граждӑисем! И35 ҫула ку Счиажпд к€мс юрамасть.



Ансӑртран итленӗ калаҫу
V»

ХВЕТӖР УЯР

— Цедун-н?—терӗ Тарас мучи ӗыенмесӗрте- 
рех.—Тӗплех пӗлетӗн-и вара?

— Тӗплӗ пулмасӑр. Сндор Иванович каларӗ 
иртнӗ пухура.

— Пултарать ҫав вӑл хӑй ӗҫне...Цедун ҫннчен ка- 
латӑп та-ха...Унран Янония гекералӗсе.м, граждӑн 
вӑрҫи вӑ.хӑтӗнче нирӗн Будениыйран шуррисем 
сехӗрленнӗ пекех, ҫехӗрленсе тӑраҫҫӗ, тет.

— Ҫавӑнпа вӗсе.м 8-,мӗш ҫар тӑракан- вырӑн- 
сенче ашкӑнаймаҫҫӗ те. Тата партизансем те чы- 
даях сиен кӳреҫҫӗ пулас самӳрайсене, хӑйсем 
йӑвӑр условнсенче пурӑнаҫҫӗ-пулсан та...

„Кнтайрп 8-мӗш Революциллӗ Халӑх ҫарӗн 
командующийӗ Чжу Де ҫинчен калаҫаҫҫӗ ик- 
кен,—тинех ӑнланса илчӗ Сидор Иванович.—Ин- 
тереснӑ калаҫу мӗн те.,.Ҫанах та пӑрӑнас пулать.

.,и  повели те три товарища 
задушевный разговор.*

(Вырӑс х а л ӑ х  юрриннен.)

Пӗр каҫхине пуҫламӗш шкулта ӗҫлекен ватӑ 
учитель Сидор Иванович уҫӑлма тухрӗ. Алли- 
сене хыҫалалла тытса манӗпен утса пынӑ май, 
колхоз хурт-хӑмӑрҫи Тарас мучи ҫурчӗ тӗлне 
ҫитрӗ те вӑл, ҫын сассисене илтсе, чарӑнса тӑчӗ. 
Ҫынсен калаҫӑвӗсене вӑрттӑн итлесе ҫӳрес йӑла- 
па мар,—унашкал йӑла ӗмӗрне те пулман Сидор 
Ивановичӑн,—ҫав нлтӗнекен сӑмахсемпе ннтерес- 
ленсе чарӑнса тӑчӗ вӑл.

Усӑнса тӑракан улмуҫҫи турачӗсем хушшипе 
Тарас .мучин пӳрт ӑш-чиккн ҫап-ҫутӑ курӑнать. 
Уҫӑ сывлӑш кӗме пӗр чӳречине уҫса каркӑҫне 
хӑрах еннелле туртса хунӑ. Ҫурт хуҫи хӑй, вӑ- 
рӑм та ҫинҫе ҫын, темшӗн урайне хутланса лар- 
нӑ. Ана хирӗҫех, лутра пукан ҫинче, колхоз по- 
левочӗ Тимахви старик ларать.

Хӗрсе пыракан калаҫӑвӑн варрн тӗлӗ нул.малла.
— Цедун-и?—нлтӗнчӗ уҫӑ чӳречерен, паҫӑр Си- 

дор Ивановича интереслентернӗ сасах. Кӑна Ти- 
махви старик калаҫать иккен,—-Кам пулнӑччӗ-.ха 
вӑл, э...

— Агроном мар пуль те?
— Агроном мар-ха та.
— Тен...артнст пулнӑ нуль?
— Артйст та мар. Вӑл хад^ӑр таврашри про- 

фессияхчӗ пулас. Ҫапла пек астӑватап. Камччӗ- 
шн вӑл, э?..

Вӗсем иккӗшӗ те тарӑн шухӑша карӗҫ.
— „Мӗн ҫинчен калаҫаҫҫӗ кусем? —.хӑйне такам 

асӑрхасран йӗрн-тавралла нӑх>саласа илчӗ чӳрече 
умӗнчи Сндор Иванович. Вӑл пӗрре кайма та 
шутласз пӑхрӗ, ӑнчах ӑнланмалла мар сӑмахсем 
ӑна каллех вырӑнтах тытса тӑчӗҫ.—„Цедун“, „аг- 
роном“, ,артнст“... - т е | ) 6 вӑл хӑй ӑшӗнче.—Эпӗ кӗр- 
сеи пулӑшма пултаратӑп пулӗ те-ха вӗсене...“

Сймах ҫннех тенӗ пек, нӳртре ун ятне асӑнни 
илтӗнчӗ.

— Сидор Иванович патне кайса килес мар-ши 
наччас?— шухӑшарах кайса хушрӗ Тарас мучи.— 
Учитӗлсем чухлаканччӗ те ун пеккисене...

- Ха!—терӗ сасартӑк Тимахви етарик.—Ара 
хамӑрах аса илтӗмӗр вӗт. Учитсль пулнӑ вӑл, акӑ 
кам!

Ҫынсеы асӑрхасан, ырӑ мар сӑмах тухма нулта- 
рать тата...Уялла кайса ҫавӑрӑнас пӑртак“.

Сидор Иванович улмуҫҫи тӗмӗ айӗнчен тухма 
тытӑннӑччӗ кӑна, таҫтан-хӑяматран Тарас мучи 
пӳрчӗ тӗлне йӑтӑсе.м чупса пычӗҫ. Тухас—вӗрсе 
яма нултараҫҫӗ...

Вӗсем иртсе кайнӑ тӗле пӳртре татах каласу 
тапранчӗ.

— Китай нартизанӗсем вӗсем питӗ те чӑтӑмлӑ 
халӑх, -  терӗ Тарас мучи.—Хӑйсен тӑван ҫӗршы- 
вӗн нрӗклӗхӗшӗн вӗсеы темӗнле йӑвӑр условисене • 
те чӑтса ирттерме хатӗр. Пӗлетӗп эпӗ вӗсене...

— Эсӗ Китай партнзанӗсене пӗр енлӗрех ӑнла-' 
натӑн,—терӗ ӑна хирӗҫ Тимахви старик.—Вӗсем 
чӑтӑмлӑ ҫех мар, чее те. Пӗр чӑтӑмпа кӑна тӑш - 
мана нимӗн те тӑвайыӑн. Астӑватӑн-и пӗлтӗрхи. 
ӗҫе? И-сан хули ҫывӑхӗнче Китай партизанӗсем 
японецсен впҫӗ ротине пӗр ҫын юлмиччен аркат- 
са тӑкрӗҫ вӗт. Вӗлернӗ японецсен тумтиррисене- 
тӑхӑнса ҫӗрле пырса ҫитнӗ те...

— лна партпзансем .мар, Китай салтакӗсем ар- 
катнӑччӗ. Эсӗ ху партизан пулнӑ та, сана Китай- 
рн пур ҫынсем те партизансем пек туйӑнаҫҫӗ: 
пулас.

— Партизансеы-н унта, салтаксем-н, вӑл пур- 
пӗрех-ха. Япун-самурайсене хытӑрах аркатчӑр вӗ- 
ҫем тульккӑ, ҫавӑ  ̂ ҫеҫ кнрлӗ.

Вӗсем пӗр-пӗрин ҫине пӑртак тарӑхнӑ пек пул- 
са, пӗр пплӗк-ултӑ минут хушши чӗнмесӗр лар- 
чӗҫ. Пӳртре сехет маятникӗ шакканн илтӗнет.. 
Спдор Иванович пуҫӗ тӗлӗнчех, улмуҫҫи тура-- 
чӗсем хушшннче шӑпчӑк чӗвиклетме 'тытӑнчӗ..

Тарас.мучи пӑру тяппи пек хулӑм пирус ч ӗ р т - ' 
се ячӗ те ҫӑра тӗтӗм витӗр Тимахви старик ҫине 
нӑхса илчӗ. Унӑн ҫав тери темӗнле сӑмах калас 
килет пулмалла. Ик-виҫӗ хутчен те вӑл ӳсӗркелесе- 
ҫӑварне уҫма хӑтланса пӑхрӗ, анчах темшӗн ча-
рӑна-чарӑна тӑчӗ. Юлашкинчеш текех чӑтса лар- 
ма пултараймарӗ вӑл. Тӑрса урай тӑрӑх пӗп ик-
кӗ кумса ҫаврӑнчӗ те, Тнмахви старик пӑтне- 
иырса тӑчӗ:

— Мӗнле шутлатӑн, пуҫана, леш восстани п у ҫ - ' 
ланӑ Япония ливизнйӗ нумай вахӑт тытӑнса тӑма. 
пултарайӗ-ши?

Тимахви старик те сӑмах пуҫланасса ҫеҫ кӗтсе 
тӑнӑ иккен; "

Леш Китайрн Ту-хе текен хула ҫывӑхӗн-
чи-и?

— Э...
— Ертсе ныракансем чинер ӗҫлссен, чылай вӑ- 

хӑтах тытӑнса тӑма пултараҫҫӗ. Ты-Рвнса тӑма 
ҫеҫ мар, Япбнин ытти ҫар панӗсем те вӗсен ҫум- 
не хутшӑнас шанчӑк пур.

— Эпӗ те ҫапла шутлатӑп. Тульккӑ вӗсен час- 
рах Китай ҫарӗ еннелле шӑтарса тухас пулать.

— Маи шутпа, вӗсем ҫав хуларах та тытӑнса 
тӑма пултараҫҫӗ пек. Ҫар ӗретӗнче тӑман халӑх- 
семпе пӗрлешсен, унтах та пысӑк ӗҫ тума пулать.

— Граждӑн халӑхӗсемсӗр пуҫне, Китай ҫарӗ- 
семпе те ҫыхӑну тыз^ма кирлӗ. Унсӑр, ,,Потем-



щ н‘’ бронеа#сец яек, пӗччем татӑлса юлма мул- 
тараҫҫб вбсем.

— Ту-хе текен хула ӑҫтарахчӗ-ха вӑл?
Тарас мучипе Тимахви старик темшӗн урайне 

пӗшкӗнчӗҫ. Сидор Иванович, вӗсем мӗн хӑтлаиви- 
не курас тесе, ҫӗкленерех пӑхрӗ те урайӗнче пы- 
сӑк картта выртнине асӑрхарӗ.

Тимахви старик пӳрнипе картта тӑрӑх шутарса 
ҫӳрет.

- Ҫакӑнтарах мар-ши вӑл хула?—карттӑна ҫӳхе 
кӗленчерен тунӑ пек, ҫав тӗрлӗ асӑрханса тӗкрӗ 
вӑл пӳрнипе пӗр ҫӗре.—Кунта темӗнле ҫаврака 
ункӑ туса хунӑ...

Тарас мучи кукленсе ларса Тимахви старик 
пӳрни кӑтартакан ҫӗрелле тннкерсе пӑхма ты- 
тӑнчӗ.

— Ку ҫывӑхра мар нулмалла Ту-хе,—терӗ вӑл, 
сӳннӗ пирусне ниҫта хума аптӑранипе кӑсйине 
чиксе.—Кунта „Сан-Франциско“ тесе ҫырнӑ. Йӑ- 
нӑшпаэпир Ҫурҫӗр Америкӑна кайса тухнӑ пулас.

— Тен ҫакӑ пуль?
— Ак ҫак ҫаврао1ка пӑнчӑ-и? Ӑҫта-ха... „Игар- 

ка“...
— Ку тата хамӑр Союз пулчӗ тем?
— Ҫавӑ ҫав... Ҫук, пуҫана, капла шыранипе 

тупаймастпӑр эпир. Малтан Китайне тупас пу- 
лать, вара тин йӗкӗр сӑмахлӑ хула йачӗ шырама 
тытӑнмалла.

— Апла, ӑҫтарах-ши вӑл Китай?
Вӗсем иккӗшӗ те пикенсе шыра.ма тытӑнчӗҫ. 

Тарас мучи карттӑн пӗр пуҫне, Тимахви старик— 
унӑн тепӗр хӗррине тӑсӑлса выртрӗҫ.

Вунӑ-вунпилӗк минут пек иртсен, вӗсем, хӑй- 
сене сӗм вӑрманта ҫухалса кайнӑ пек туйса, ури- 
сем ҫине ҫӗкленчӗҫ. Тарас мучи ҫамки ҫинчи 
тарне шӑлса илчӗ те Тимахви старик ҫине пӑхрӗ.

— Итле-ха, пуҫана,--терӗ те вӑл, унӑн сассинче 
сасартӑк темӗнле ӑшӑ кӑмӑл ӳпкелешни илтӗн- 
чӗ.—Вӑратас мар-и тухса Петӗре? Виҫҫӗмӗш клас- 
ра ҫеҫ вӗренет пулин те, Китай ӑҫтине пӗлме 
кирлӗ вӑл... Юрамасть вӗт капла, тупасах пулать 
Ту-хе хулине. Хӑвах шутласа пӑх эсӗ: Японин 
восстани тунӑ дивизийӗ пирки татӑклӑ решени 
йышӑнниччен Ту-хе таврашӗнчи ҫутҫанталӑк 
условийӗсене тӗплӗн пӗлес пулать вӗт. Тен вӑл 
сӑрт-туллӑ, шыв-шурлӑ вырӑн пуль, тен унта 
ҫырма-ҫатрасем е вӑрманҫем нумай пуль. Тата 
ҫеҫенхир нек тип-тикӗс ҫӗршыв та пулма пулта- 
рать. Апла нулсан, вӗсен часрах Китай ҫарӗсем- 
нӗ хутшӑнма тӑрӑшмалла. Мӗншӗн тесен, тикӗс 
ҫӗрте вӗсе.м ҫине Японин ытти ҫарӗсем пур ен- 
чен те ирӗккӗнех тӑпӑнма пултараҫҫӗ... Сӑрт-ту- 
сем пулсан хуть...

Ҫук, текех улмуҫҫи тӗмӗ айӗнче итлесе ларма 
пултараймарӗ Сидор Иванович. Васкаса тӑчӗ те 
вӑл, Тарас мучин картишнелле кӗрсе карӗ.

вамурайоене

Ҫурҫӗр иртсен ялти каҫхи хуралҫӑ Тарас мучи 
пӳртӗнче ҫынсем мӑкӑртатнине илтрӗ. Пӳрт ӑш- 
чикки ҫап-ҫутӑ. Уҫӑ чӳречергн Тарас .мучи, Ти- 
ыахви старик тата Сидор Иванович пуҫӗсем ку- 
рӑнаҫҫӗ. Вӗсем виҫҫӗшӗ те темшӗн урайӗнчи пы- 
сӑк картта тавра выртса тухнӑ.

Шӑппӑн калаҫнипе сайра хутран яСтратегиллб 
план“, „партмзаисем“, „Китай хадӑхӗ“, „японеи- 
св«е*, „вӗсем ҫӗнтерасси паллах* генӗ еӑмахсем 
йлтӗнеҫҫӗ.

Ҫӳлте хурчӑка ярӑнать, 
Чӑх-чӗп тытса каясшМм. 
Ҫук, хурчӑка, ан ярйн, 
Саншӑн чӑх-чӗп ӳстермен, 
Пӗрре лайӑх ҫапсассӑн,
Ху та ҫӗре лап ӳкен!

Ҫӗрте ҫӗлен шӑвӑнать, 
Чӗр юн тупса ӗҫесшӗи. 
Ҫук, эс, ҫӗлен, ан шӑвӑн, 
Памӗ ннкам та сана 
Хӑйӗн юнне ӗҫмешкен, 
Хӑвӑн пуҫна тӗп тӑвӗҫ!

Усал сысна чупкалать,
Ют пахчана кӗресшӗн.
Ҫук, ес, сысна, ан чупкала,
(..аншӑн ҫимӗҫ ӳстермен.
Сӑмсуна пырса чиксессӗн—
Часах пуҫна ҫӗмӗрен!

Кашкӑр Микули

Хӑш -пӗр машинисткӑсем час-часах ӗҫ вӑхӑтӗнче куҫ 
харш исене сӑрласа, сӑм сисене пудрӑпа сӗр се , тута хӗр - 
рисене хӗретсе л араҫҫӗ. Ҫав хӑш -пӗр машинисткӑшӑн 
п аха  пулса тӑракан ӑҫе иеханнвапилес тӗлвш пе, впяр 
„У нд*рвуд“ ыашинкӑпа, ун ҫум не ҫӑнӗ пайсвм хуш в* 
у с ӑ  курма сӗнвтпӑр. Вара, сӑмахран илвр, машинкӑн 
рвгнстрие куҫариӑ чух—сӑм сана п удра сӗр ӗн ет , пысӑк 
саспаллисвне пуснӑ ч ух— куҫхарш и сӑрланать.



тихон  петро ви чАн с а в АнЛҫӗ
ИВАН ГАВРИЛОВ

Симбсӗн кӑвакӑн курӑнса ларакан 42 хваттерлӗ 
ҫуртан с7-мӗш пӳлбмӗнче снабжеьн уйрӑмӗн ас- 
лӑ бухгалтӗрӗ, Тихон Петрович Петров, пурӑннӑ. 
Тек, ҫак пӗчӗк хула пьнӑкӗш ҫуртра Тихон Пет- 
рович пурӑннине эпкр сись<есӗрех те юлнӑ пул- 
ӑттӑмӑр, анчах иртнӗ ҫулта пулса иртнӗ пӗр савӑ- 
нӑҫлӑ ӗҫ ӑна пирӗн асран ямасть. Осоавиахим ту- 
са ирттернӗ вылявра Петрович билечӗи тӳпи ҫи- 
не мотоциклет тухнӑ. Ҫак чаплӑ та савӑнӑҫлӑ 
хыпара илтсенех, эпир ӑна альсем ҫине ҫӗклесе, 
37-мӗш пӳлӗмрен урама илсе тухрӑмӑр та „ура!“ 
кӑшкӑрса сиктерсе ҫӳрерӗмӗр.

— Эпӗ ватӑ, эпӗпӗччен, манӑн ача-пӑчамсем ҫук. 
Эсир, ҫамрӑксем, вӗренетӗр, чупатӑр, пӗлӗтре 
кайакла вӗҫегӗр, шывра пулӑ пек ишетӗр. Халал- 
латӑп сире, сирех, сире...

Петровичӑн кӑмӑлӗ ҫӗкленчӗ пулас, йӑвашрах 
сассипе хӑй шухӑшне кӑларса хучӗ, Эпир ӳкӗт- 
ленике хӑлхана та чикмерӗ аслӑ бухгалтер. Тихон 
Петрович тивлечӗпе икӗ планер кӳрсе килтӗмӗр. 
Халь те кашни вӗҫыессерен Тихон Петровича 
аса илетпӗр, ӑна чӗререн тав тӑватпӑр.

...Ҫак кунсенче Тихон Петрсвичпа ҫавӑн пек ӗҫ 
пулса иртнӗ. Унпа пӗр тӑван шӑльнӗн семьи „Са- 
ыолет“ колхозра, Петровичран ҫӗр аллӑ ҫухрӑмра 
пурӑнать. Шӑлььӗн арӑмӗ, Укахви, Тихона пил- 
лек ҫултанпа курман тесе, ун патке пӗр эрне 
пурӑнмаллах хӑнана килнӗ, Ахаль те хытӑ шӳт 
тума, ҫынна ҫӗтӗлтерме юратакан Укахви .малтан- 
хи кунсенчех Петровичран кулма тытӑннӑ, тата 
хӑй ӗҫлени, маттур вӗренни ҫинчен иухтанса кӑ- 
тартьӑ.

— Ну-ка,~тенӗ пӗррехинче Укахви Петрови- 
ча —эсӗ ӑслӑ ҫын, интеллигент, 700 тенкӗ шалу 
илетӗп тетӗя, каласа парха: мӗн вӑл махаевщнна? 
Эпир ӑна л^йӑх чухлатпӑр, эсӗ пӗлетӗн-и?

Чнперех шӑкӑлгаы а ларакан аслӑ бухгалтӗра 
ҫак ыйту тӗлӗнтерсех янӑ Вӑл кичемрех курӑнса, 
сӑмаха урӑх майлӑ юптарса яма тӑрӑшнӑ.

Ҫук, ҫук, ан пӑран-ха, эпӗ ыйтнинех каласа 
пар,—тесе тӑпӑлтарпа колхозница аслӑ бухгалтера. 
Хӑй, аллипе ҫапса, ҫӑрар туллин кулнӑ.

— Ӑҫтан пӗлетӗп-ха эпӗ ӑна, эпӗ сирӗн пек 
политик мар^ вӗт, эпӗ аслӑ бухгалтер. Хамӑн 
ӗҫӗые эсир уй ӗҫне тума пӗлнинчен начар мар 
пӗлеп тесе шутлатӑп... Махаевщина... ӑҫтан эпӗ 
пӗлсе ҫитерӗп?—тесе хунӑ аптӑранӑ енне Петро- 
вич.

— Хӑна вӗрентме мана учитӗле илмӗн-и, бух- 
галтӗра колхозница вӗренттӗр, ҫапла-и?—ахӑлтатса 
кулкӑ Укахвн.—Тепӗр ь.йту сире, Тихон Петро- 
вич, тенӗр ыйту: камсем' пулнӑ экономистсем? 
Кӑна тӗрӗс лайӑх ӑнлангарсан...

~  Ой, ой, экономист, камсем пулнӑ экоко.мист- 
сем? Тӗнчере ка.м-ка.м эконо.мисг пулнине ӑҫтан 
пблсе пӗтервн? Акӑ пирӗн учрежденинче Иван

Михалч зконоыист пулса ӗҫлет. Тата кама пӗлет- 
тӗ.\1-ха эпӗ эконсмистсенчек, чйм...

Тихон Петрович урӑх никама та аса илсе тӑ- 
райман, мӗншӗн тесен Укахви унӑн сӑмахӗсенчен 
ӑшне тытсах ахӑлтатма пуҫланӑ. Вара вӑл, хӑй 
намӑса юлкине сиснӗ те, ҫамкнне икӗ аллипе 
хупӑрласа, пӳлӗмреп тухса тарнӑ. Вӑл Укахвирен 
вӑтаннӑ, унӑн Укахви куҫӗ умне тӑрасси килмен. 
Таҫта-таҫта ҫитсе ҫӳресе килне таврӑнсан, Уках- 
ви кинока кайнине пӗлпб те, вӑл хӗпӗртесех 
кайнӑ.

Тепӗр кун Тихон Петрович хӑйӗп кабинетне 
аслӑ счетовода чӗнсе кӗртнӗ. Каҫхине сиксе тух- 
кӑ ыйтусене ӑнлантарса пама ыйтнӑ вӑл унран.

— Эпӗ лайӑхах ӑнлантараймӑп, сана кӗнеке тӑ- 
рӑх вӗренме сӗнетӗп,—тенӗ счетовод.

~  Кӗнеке тӑрӑх? Мӗнле кӗнеке?—ыйтнӑ асл.Ч 
бухгалтер.

— Краткий курс нсгорип ВКП(б),- -тенӗ сче- 
товод.

Каҫхине Тихон Петрович ҫав кӗнекен лпстн- 
сене уҫа-уҫа пӑхнӑ. Тепӗр кун савӑтрк парти 
комитечӗ партире тӑман интеллигектсене пуҫтар- 
са, халиччен вӗсем ҫинчен манса пурӑнни ҫинчен 
каланӑ, „малашне вӗренме пуҫлӑпӑр, большевизма 
вӗренме тытӑнӑпӑр", тенӗ. Хӑшӗсем хӑйсем мӗнле 
вӗренни ҫинчен каласа паыа та ӗлкӗрнӗ.

Тихон Петрович та, халпччен пухусенче калаҫма 
юратманскер, чӑтайман. Хӑйне колхозница ыйту- 
сем парса хӑшкӑлтарнине вӑл тӳррипе каласа 
кӑтартнӑ.

Ҫак кунран пуҫласа аслӑ бухгалтер ҫав хаклӑ 
кӗнекене пӗрмай вуланӑ. Вуланнне ҫырса пынӑ. 
Парткабинетри консультант патне ыйтусемпе ҫӳ- 
ренӗ. Килти бнблиотекине ҫӗнӗрен томсем хутшӑи- 
тарна. Хӑй вӗреннн ҫинчеи юлташӗсемпе кашни 
кун канашланӑ.

— Вал кӗнекене пӗрре тытсан алӑран та ярас 
килмест, ҫав тери интереснӑ. тарӑн шухӑшлӑ. 
Вӗренес кӑмӑл ҫеҫ кирлӗ. Халӗ пурнаҫ ҫине урӑх- 
ла, тарӑнрах илсе пӑхма пуҫларам, пурнӑҫ зако- 
нӗсене вӗренсе ныратӑп. Хамӑр пурнӑҫӑн сӗт- 
кенне лайӑхах туйса илтӗм.— Ҫапла калаҫнӑ вӑл 
юлташӗсемпе. Унӑн пурнӑҫӗиче ҫӗнӗ тапхӑр пуҫ- 
ланкӑ. Вӑл хӑйне хӑй ҫамрӑкланнӑ пек туйӑннӑ, 
ӗҫлес, пурӑнас хаваслӑх ҫӗкленнине сиснӗ.”

— Э-хе,—тенӗ вӑл пӗррехннче, кӗнеке вуланӑ 
хыҫҫӑн.—Килтӗр-ха тепре Укахви, епле ӑна ыйту- 
сем тыттарса хурӑп... Вуланине лайӑхрах ӑнланас 
тесе, аслӑ бухгалтер, хӑйӗн шухӑшӗсене сарса 
ярса, ҫемҫе кавир тӑрӑх чылайччен утса ҫӳренӗ.

Хӑйне хӑй ҫӗнӗрен ҫуралкӑ пек туйӑннӑ вӑл.
Колхозра та Укахвисем ҫине тӑрсах вӗреннӗ, 

вӗреннӗ ҫемӗн малаллах шунӑ.



Ним тумасӑр ларса ирттернӗ секретарь
Н, СвФрчков художник Окврчӗкӗ.

— Ой, 12 сех ет  ҫитнӗ! КӗленЧере чернил пӑр тумлам та ҫук . Чернил яриччен 
пӳлӗме пуҫл&х килсе ан к ӗ т ^ !



Юлташ килнӗ ҫӗре
Н в А н А Р А

Пӗчӗк аӳртри Анна ннке пысӑк пӳртре темӗс- 
кер пек кӑшкӑрса янине нлтрӗ те аллинчи улма 
чашкине лачах! ҫӗре пӑрахрӗ. Чарӑлса кайнӑ 
куҫсем, карӑлнӑ ҫӑвар, хулпуҫҫисем ҫӳллӗш ҫӗк- 
ленсе хӑлаҫланнӑ алӑсем—ҫакӑн пек курӑнчӗ Анна 
инке тепӗр пӳртре кӑшкӑрнӑ сасса илтсен. Кун 
хыҫҫан унӑн икӗ алли икӗ пӗҫҫи ҫине шартлатрӗ, 
тата ҫӑварӗнчен „ах!“ тенӗ сасӑ тухса карӗ. Ал- 
лисенчен ӳкнӗ тӑм чашки чӑлпар саланчӗ, тин 
ҫеҫ шуратнӑ чӑмӑр улмисем урайӗнче кӑлтӑр-кӑл- 
тӑр сапаланса пӗтрӗҫ.

Тепӗр пӳртӗнче ҫывӑракан ывЗлӗ Иван унӑн 
сехрине ҫазӑн пек хӑпартрӗ. Тӗлӗкӗнче вӑл, пур- 
иӑҫра пулса иртекен ӗҫсемпе аташса, „Эпӗ хӑват- 
лӑ!“ сӑмахсене пыр шӑтӑкӗн мӗн пур янӑравлӑ чӗ- 
лӗхӗсемпе ҫӗмӗрттерсе кӑшкӑрса янӑ та, ҫапли- 
пех вырӑн ҫине сиксе тӑнӑ. Хыпӑнса ӳкнӗ амӑшӗ 
кӗнӗ чухне вӑл ыйӑхпа тӑртаннӑ куҫӗсене тармак- 
ласа тӑраччӗ, аллисене, тинӗс урлӑ вӗҫме хатӗр- 
леннӗ кайӑк пек, сарса янӑ, ҫӑварне, улма хыпнӑ 
курак пек, карса пӑрахнӑ.

— Мӗскер пулчӗ?—тесе ыйтрӗ унран амӑшӗ.— 
Мӗн унта арҫури пек ҫухӑрса тӑратӑн?

—• Мӗн? Кам?—-тесе пӑк-пак турб те Иван, 
вырӑн ҫинчен йӑкӑлт сиксе анса, тепӗр пӳртне 
ҫӑвӑнма тухрӗ.

Иван чиперех ҫӑвӑнса тӑраччӗ. Ҫав вӑхӑтра са- 
сартӑк, лаххан шывӗ ҫине шапа сиксе тухнине 
курса тӗлӗннӗ пек, вӑл вырӑнӗнчех каҫӑрӑлса тӑ- 
чӗ те пуҫне хӑяккӑнрах тытрӗ, вара, мӗн пур пӗ- 
вӗпе кисренсе, аллинчи шыв куркипе силле-сил- 
ле, тепӗр хут: ,Эпӗ вӑйлӑ! Эпӗ хӑватлӑ!* тесе 
кӑшкӑрса ячӗ. Кун хыҫҫӑн: „Ух, ышша пулчӗ!“ 
тесе лӑстӑртатса силленчӗ вӑл, мӗншӗн тесен 
курка ҫинчи шывӗ пӗтӗмпех пуҫӗ тӑрӑх карӗ. 
Калас пулать, кӑшкӑрнӑ чухне Иван хӑй кӑна 
кисренмерӗ, унӑн ҫирӗ.м ҫула ҫитнӗ карланкине 
чӗтрентерсе тухнӑ сасӑран мачча хӑмисем те, урай 
хӑмисем те кисренчӗҫ, тата амӑшӗн алли те чӗтре- 
рӗ, ҫавӑнпа унӑн аллинчи тулли хуран, ҫекӗлрен 
ҫакӑнас чухне, вучахра шарланса ҫунакан кӑвар 
ҫине, айӑккинчен шемпӗлтетсе тӑкӑннӑ шывӗсемпе 
чашлатса, анса ларчӗ. Хӗрсе кайнӑ шап-шурӑ пӑс 
пӳрте йӑсӑрланса тухрӗ.

— Эсрел! Эсрел! Мӗн шуйттанне кӑшкӑратна 
уита!—йӑлт тарӑхса карӗ амӑшӗ.—Акӑ турчӑка 
илсен...

Анна инке^ чӑнласах турчӑка илсе Ивана урин- 
чен ҫапса пӑрахас пекех пычӗ. Сцена ҫинчи пек 
каркаланса тӑнӑ Иван кукленсе кутӑн чакрӗ.

— Анне, тархасшӑн ан хӑтлан; эпӗ вӗт хатбр- 
ленетӑп...—терӗ вӑл.

— Масар ҫине кайма хатӗрленетнӗ? Урамра 
тавар кӑшкӑрса ҫӳреме хатӗрленместне эсӗ тата?!

— Эх, ҫав тӗттӗм аннесемпе, тупа та, нимӗн 
те ӑнланаймаҫҫӗ. Эпӗр вӗт, пӗлетӗн-и„.

— Мӗн пӗлесси пур унтз, мӗскер ӑнланаймаҫ- 
ҫб1—пӳлчӗ ӑна амӑшӗ.—Эсӗ вӑйлине кам пӗлмест? 
Ҫаырӑк вӑйра хӑват пуррине ҫавӑн пек кӑшкӑрса 
каламасан та пӗлвҫҫӗ пз'ль?

Куы хыҫҫӑн Иван шухӑшласа тӑчӗ. Вара, пнтне 
Ҫуса нӗтарсен, тепӗр пӳртне кӗчӗ.

— Апла мар иккен-ха,—терӗ вӑл, хӑйӑн йӑйӑш- 
не сиссе.—„Айтар“ твмелле-ҫке манӑн. Ҫавӑнра 
тух.часть. Чим, капла мар, ак ҫапла тумалла... 
А-ха, урасене чарарах тытмалла, сулахаййи мала- 
рзх тухса сылтӑмми каярах юлмалла, иккӗшне те 
кӑшт куклетмелле... вот, вот. Хамӑн каҫӑрларах 
та пуҫа ывӑтарах тӑмалла пулать. Алӑсене тата... 
а-ха, ав мӗнле тытмалла алӑсене,—терӗ те вӑ.1 
сулахай аллине аяларах тытса кӑшт хутларах нл- 
чӗ, сылтӑммине куклетерех ҫӳле ҫӗклерӗ. Вот, 
вот, ҫапла. А пит куҫсем мӗнле те пулсан тискер- 
терех курӑнмалла. Ӗнтӗ чӑн-чӑн хаяр та хӑватлӑ, 
тем тума та ирӗклӗ ҫын пек курӑнас пулать.

Ҫапла майланса тӑрсан, Иван, сылтӑм аллинчи 
питшӑллипе сулкаласа, тепӗр хут кӑшкӑрса ячӗ:

— Айтар Вӑйлӑ! Айтар хӑватлӑ!
Хальхинче сӑ.махӗсем те тӗрӗс тухрӗҫ, тата 

сассине те аванах кӑларчӗ. Тата пӑртак ҫеҫ тӳр- 
летмелле, вара сценӑ ҫинче те тухма юрать. Аи- 
нах, вӑл тепӗр хут майланса тӑнӑ ҫӗре Анна ин- 
ке ухват йӑтса кӗчӗ.

— Ан кӑшкӑр теҫҫӗ сана, Иван! лекет... Пӑх-ха. 
аш-шӗ тин ҫеҫ вӑр.мантан килсе выртрӗ, вӑл пур- 
вилес пек кӑшкӑрса ҫӳрет. Пит кӑшкӑрассу кил- 
сен, тула тух!—терӗ юлашкинчен Анна инке.

Эх, турчӑкапа ҫӗнтереймерӗ те, ӗнтӗ ухваг 
йӑтса кӗчӗ пулать,—терӗ Иван тарӑхса. Вара вӑл 
пӑтара ҫакӑнса тӑракан вӗрҫӗнӗ пиншакне нлсе 
тула тухса карӗ. Пӳрте сивӗ сывлӑш пӑсланса 
кӗрсе юлчӗ.

Тулта уҫӑ. Ытлашши те уҫӑ. Паян шартлама 
сивӗ витӗр хӗлӗн мӗн пур пек илемне кӑтартса 
чалтӑртатать икхӑлхаллӑ хӗвел. Снвӗсӗр пуҫые 
кунта чӑрмантараканни урӑх никам та ҫук: ашшӗ 
те ҫывӑр.масть кунта, амӗш те кансӗрлемест. А 
сивве пӗр вӑхӑтлӑха ҫӗнтерме пулать. Иван лаҫ 
пуҫбнче купаланса выртакан вут шанкнсем ҫине 
хӑпарса тӑчӗ те тытӑнчӗ... Тӗлӗнмелле аван тухать 
ун, Выльӑхсене апат пама тухнӑ кӳршӗ ҫынни те 
ӑна хӳме хушӑкӗнчен, „ухмаха ернӗ“ тесех, тӗ- 
лӗнсе пӑхса тӑчӗ. Иван сассине илтсен хапха 
патӗнче амӑшӗпе пӗрле хӗртӗнсе выртакан сысна- 
ҫурисем нӑрклатса сиксе тӑчӗҫ те часрах кӗлет 
айне сирпӗнсе кӗрсе карӗҫ. Шӑрчӗсене тӑратнӑ 
амӑшӗ, курпунне кӑ.тарса, вӗсен хыҫҫӑн чупрӗ.

— Айтар вӑйлӑ! Айтар хӑватлӑ!
Ҫав вӑхӑтра картара сурӑх макӑрни илтӗнчӗ. 

Иван итлесе тӑчӗ. Татах макӑрнӑ сасӑ... Ана пӑран- 
ланӑ сурӑх макӑрать. Ҫавӑнтах ик-виҫӗ ҫинҫе са- 
сӑ хӑйсем тӗнчене ҫурални ҫинчен пӗлтерчӗҫ.

— Айтар вӑйлӑ! Айтар хӑватлӑ!.. Сурӑхсем пӑран- 
ланӑ!—тесе, Иван вут шанкисем ҫинчен кула-кула 
тӗпӗртетсе анчӗ те картана чупса кӗчӗ. Унта ви- 
ҫӗ путек ҫинҫе сассисемпе макӑрашса тапкала- 
наҫҫӗ. Вӗсене хупӑрласа илнӗ ҫич-сакӑр сурӑх тӗн- 
чене килнӗ чухнехи варланчӑкӗсенчен тасатаҫҫӗ, 
Хырӑмне тултарнӑ хура ӗне айӑккинче мӑшлатса 
пӑхса тӑрать. Иван путексене улӑмпа тытса йӑтрӗ. 
Картари сурӑхсем пурте ун хыҫӗнчен чупрӗҫ. Вӗ- 
еем пӳрт умне тв ҫаплипех кӗнӗрлвысе хӑпарчӗҫ. 
Тӗпӗртетнӗ еаееа илтсен, Аниа инке «ирпбнсе те 
тухрӗ.



— Шуйттан сурӑхбсем! Мӗн мурне шыраса ҫӳ- 
ретӗр-н унта! Тӑррья, му-урсем...

— - Айтар вӑйлӑ! Айтар хӑватлӑ!—тесе ӑнахирӗҫ 
- кӗрет Иван. ^ ^

— Мӗн мурне ахӑрашса ҫӳретӗн эсӗ паян?— 
тесе сиксе тӑчӗ алӑк патӗнчи кровать ҫинче ҫы- 
вӑракан ашшӗ, Вӑл ҫак сӑмахсене каларӗ те кай- 
лах йӑванса кайса, ывӑннӑскер, тепӗр хутхарлат- 
тарма тытӑнчӗ.

— Анне, сурӑхсем пӑранланӑ, виҫӗ путек тунӑ — 
терӗ Иван.

— Ан аташ, мӗнле виҫӗ сурӑх пӗр тӑрук пӑран- 
латар... ^

— Виҫҫӗ мар, саккӑрӑн пӑранланӑ!
Анна инке ҫичӗ сурӑхне кӳртмерӗ, мӗншӗн те- 

сен вӗсенчен пӗри кӑна пӑранланӑ. Пӗр сурӑх ви- 
ҫӗ путек тунӑ!

— Мӗн пысӑкӗш телей!.. Айтар хӑватлӑ!—кӑш- 
кӑрса кӗрсе карӗ тепӗр пӳртне Иван.

— Мӗскер кӑшкӑрса ҫӳрет вӑл?—кунта кайлах 
ашшӗн ыйӑхлӑ сасси илтӗачӗ.

—Темӗскер... хатӗрленеп тет-и ҫав,—терӗ Анна 
ннке.

— Мӗн хатӗрленет?
— Шуйттанӗпуль. Паян тинкене илчӗ ӗнтӗ кӑш- 

кйра-кӑшкӑра.
— Юрӗ, ан кӑшкӑр есӗ ху та. Вӑрататӑн.
— Есӗ тата ҫывӑрнӑ ҫӗртех калаҫса выртат- 

ним-ха? Тӑр! Сурӑх виҫӗ путек тунӑ, савӑнӑҫ.
— Вӑрататӑн, тетӗп!
... Чӑнах, мӗне хатӗрленет-ха Анна инкесен 

Иванӗ? Спектакль лартма тесе ӑнлантӑр эсир. Тӗ- 
рӗс. Анчах спектакль лартма кӑна-ши?

Тепрер эрнерен пирӗн ялти колхозниксем питӗ 
пысӑк вечӗр туса ирттерчӗҫ. Хамӑр ял ачи, Ха- 
сан патӗнчи ҫапӑҫусенче пулнӑ герой, икӗ ҫул 
каялла Хӗрлӗ Ҫара питӗ чаплӑ ӑсаннӑ Мӗкӗте, 
яла таврӑнчӗ. Вечӗра ятарласах ҫавӑн ячӗпе ту- 
рӗҫ. Юлташ килнӗ ҫӗре теҫе, ялти ҫамрӑк комсо- 
молецсем „Айтар“ пьесӑна лартма пӗр уйӑх мал- 
тан хатӗрленме тытӑнчӗҫ. Ӑна вӗсем Мӗкӗте Ха- 
сан патӗнчи ҫапӑҫусем ҫинчен каласа панӑ хыҫҫӑн 
выляса кӑтартрӗҫ. Сценӑ ҫинчи Иван килте тарӑх- 
тарнӑ сӑмахсене каланине илтсен, Анна инке пӗр- 
ре Айтар ҫине тарӑхСа ларчӗ, тепре, Иванпа кил- 
те ахалех ятлаҫнӑшӑн, йӑл-йӑл кулса илчӗ.

— И-ий, кӑна пӗлнӗ пулсан, ан тив кӑшкӑртӑр 
пулаччӗ,—терӗ Анна инке.

— Ав мӗне хатӗрленнӗ вӑл,—хушса хучӗ тата 
Иван ашшӗ.

— Эпӗ ӑна ухмаха тухнӑ тесе, а вӑл „Айтар“ 
пу.анӑ иккен,—тесе пӑшӑлтатрӗ кӳршӗ ҫынни те.

Спектакль лайӑх тухрӗ. Айтар рольне Иван 
литӗ те аван вылярӗ, лайӑх кӑларчӗ. Ашшӗпе 
амӑшӗ, унӑн пултарулӑхне к)фса, ӑна сценӑ ҫине 
хӑпарсах чуптурӗҫ. Колхозниксем „бис!“ тесекӑш- 
кӑрчӗҫ. Хасан геройӗ Мӗкӗте, хӑйне ҫавӑн пек 
чысланӑшӑн хӗпӗртесе, колхозниксемпе драмкру- 
жок членӗсене мӗн пур Хасан геройӗсен ячӗпе 
паттӑрсен ҫаламне каларӗ.

-- Япони самурайӗсене ҫапса' салатма, мӗн нур 
тӗнчери шӑртланнӑфашизма хирӗҫҫӗнтерӳллӗн кӗ- 
решме эпир яланах хатӗр!—тесе пӗтерчӗ вӑл хӑ- 
йӗн сӑмахне.

РАДИО— ХУЛТӐРЧӐ МАР
„Ҫӗнӗ пурнӑҫ ҫулӗ“ (Муромцев р-нӗ, Омск об- 

лӑҫӗ) колхозникӗсем радио туянас тесе пурте пӗр 
сасӑпа йышӑнчӗҫ. Йышӑннӑ япалана правлени ви- 
рӑна кӗртрӗ. Аппарата районри культмагран 300 
тенкӗ пӑрса илсе килчӗҫ. Мӗн тери савӑнӑҫ кол- 
хозра— радио калаҫать.

Каҫхи апата ҫинӗ-ҫимен клуба радио итлеме вӗҫ- 
тертӗм анчах. Клуба ҫитнӗ ҫӗре тултанах ра- 
дио калаҫнине илтрбм те, чун ҫӗкленсех кайрӗ. 
Радио аппарачӗумӗнче колхоз правлени счетовочӗ 
темскер пӑркаласа тӑрать — калаҫтарасшӑн пул- 
малла-ха, тетӗп. Кӗтнӗ ӗмӗте кӗтсе илтӗм; радио 
рупӑрӗ янтраса илчӗ. Унтан хӗрарӑм сасси доклад 
тӑвать. Нумай та пулмарӗ:

— Докладпа ҫитӗ, давай ыузыка, — терӗ тахӑшӗ.
— Музыка? Ну, музыка итлӗпӗр апла пулсан,— 

терӗ те Илле, пуҫларӗ аппарата пӑрыа, ҫавӑрма. 
Хӗрарӑм докладра мӗн ҫинчен каланине тӑна кӗр- 
се юлма та пулмарӗ, аппарата пӑрсан лӑпӑр-лапӑр 
турӗ те доклада итлени мӗн пурӗ те ҫав анчах 
пулчӗ. Унтан:

— Музыка кайран пулать,—тесе пӗлтерчӗ счето- 
вод Ил^ле.

— Урӑх станцӑран тыт, — терӗҫӗ тата ыттисӗм.
Пуҫларӗ Илле аппарата ҫавӑрма, пӑрма. Пӗр ҫур

сехет пӑркаланӑ хыҫҫӑн урӑх станцӑран баянпа 
вальс каласа параҫҫӗ. Ку ҫемӗпе ташлама пит те 
майлӑ мӗн, тесе анчах шутласа лараттӑмччӗ, ун- 
чен те пулмарӗ:— хут купӑс сассине итлесе йӑлӑх- 
нӑ, ӑна хамӑр ялти" Трахви те аван калать. Духо- 
вой музыка пар, духовой,— терӗ тепри.

— Духовой музыка эппин итлӗпӗр, — терӗ те, 
каллех Илле аппарата пуҫларӗ ҫавӑрма, пӑрма.

Нумай та вӑхӑт иртмерӗ, рупор духовой музыка 
янтратать.

— Духовой музыкӑна ӗлӗк салтакра та эпӗ ну- 
май илтнӗ, давай мӗн те пулсан интереслӗреххине 
тыт,— терӗ Йӑван мучи,

Пуҫларӗ Илле интереслӗреххине шырама... Радио 
тӑрӑх вырӑсла юрӑсем юрлаҫҫӗ. Нумай та пулмарӗ:

— Эх, чӑвашла юрланине илтесчӗ! Чӑвашлиие 
тыт-ха, — тет тепри. Пӑрать Илле аппарат ручки- 
не, аппарат вӑрҫма пуҫларӗ.

Хӑй...хӑй.. ш-и-и1.... шӑхӑрать анчах. Ҫур сехет 
таран пӑрчӗ пулӗ — чӑвашла мар, вырӑсла та ка- 
лаҫмасть. Ҫатма ҫинче ҫу шӑратнӑ чухнехи пек. 
ҫӑтӑр-ҫӑтӑр туса илет анчах. Хайхи Илле ывӑнса 
та ҫитрӗ. Тарласа шыва ӳкнӗ. Кӗпе кӗвенти вӗҫӗ- 
пе.тумла юхнӑ пек, Илле сӑмси вӗҫӗнчен тар тум- 
лать. Уи хыҫҫӑн председатель те калаҫтарасшӑн 
пулчӗ, анчах ӑна та итлемерӗ — калаҫмасть. УнТан 
кам ӳркенмест, вӑл пырса ҫавӑрма пуҫларӗ. Халӗ 
тата калаҫма мар, шӑхӑрмасть те.

Мӗн шуйттанӗ пулчӗ санпырна, калаҫмастӑн,— 
тесе председатель аппарата силлесе те пӑхрӗ.

— Э-э-э, пӗлместӗр, перерыв пулнӑ, ыран килӗр 
итлеме,—терӗ Илле. Унтан аппарата шӑкӑр-шакӑр 
пуҫтарса хучӗ. Тепӗр каҫхинче те радио калаҫма- 
рӗ. Перерыв мар, йӗркесӗр пӑркаланӑ пирки, тата 
кам ӳркенмен вӑл пырса ҫавӑркаланӑ пирки, радно 
аппарачӗ пӑсӑлнӑ пулнӑ. Халӗ те пулин чӑпса ла- 
рать. Йӗркеллӗн, пӗрре йӗркелесе юсаса лартнипе 
итлесе пынӑ пулсан, паян кун та радио малтанхи 
кунхи пекех калаҫмалла.

А. Сорокин.



Йӗкӗрварти тамаша
Йненмӗр, Йӗкӗрвар ялне ҫитсе кӗрсен, тӗ- 

лӗннипе асанне ятне те манса кайрӑм эпӗ. Вӑл 
ҫеҫ те мар, ӗҫ асанне ятне маннипех иртсе кай- 
яӑ пулсан, тути-ҫутиччӗ-ха. Ӑна кайран аса илме 
те пулӗччӗ. Таптаса кайма тӑчӗҫ вӗт1 Тӑр кӑнтӑр 
кунӗнче таптаса кайма хӑтланчӗҫ. Акӑ мӗн тарӑх- 
тарчӗ. Тата ҫитменнине верблюдсем, е лашасем- 
мӗнсем те мар, чип-чипер ик ураллӑ ҫынсемех 
таптаса вӗлерме тӑчӗҫ.

Ӗҫӗ акӑ мӗнрен пуҫланчӗ. Пӗр ҫуркунне еннел- 
ле сулӑннӑ кун эпӗ махоркӑ илме ӗмӗтленсе Йӗ- 
кӗрвар ялне ҫитсе кӗтӗм. Хам хыҫран уй хапхи- 
не хупма ӗлкӗрнӗччӗ кӑна, сасартӑк таҫтан-хӑя- 
матран мап тӗле вунӑ-вунпилӗк ҫын хирӗнсе тух- 
рӗҫ. Вӗсем иртсе кайнипе хускалнӑ ҫил-тӑвӑл, 
тӗк таткине вӗҫтернӗ пек, вӑшт! кӑна тутарчӗ 
мана юр ашпе.. Пӗр суймасӑр калатӑп, ҫавӑн чух- 
нехи>1ек ҫуралнӑранпа та сехӗрленсе курманччӗ 
эпӗ. Кунта асанне ятне ҫеҫ мар, асатте ятне те 
манса кайма пу.лать.

Ура сассисем нлтӗнми пулсан, пуҫа, мулкач пек, 
юр ӑшӗнчен кӑларса пӑхрӑ.м. Кӑлартӑм та... вӑшт! 
кайса ҫапӑнтйм ик-виҫӗ метр аяккарахри тепӗр 
кӗрт ӑшне. Кӑпа тата пӗр ушкӑн ҫын внркӗксе 
кайрӗ иккен. Сехре пӑкки тухсах кайрӗ, мӑнта- 
рӑн.  ̂ Ку мӗн хӑ/:мачӗ пулчӗ-ши капла, тесе выр- 
татӑп кӗрт ӑшӗнче.

Ҫич-сакӑр минут пек иртсен тата тепӗр хут 
кӑларса пӑхрӑм пуҫа. И-и-и, ачсемӗрсем! Паҫӑр 
эпӗ курнӑ икӗ ушкӑн сеанс пуҫламӗшӗ кӑна пул- 
яӑ иккен. Урам хушшн вӗркӗшсе кӑна тӑрать. 
Пӗрисем ҫил-тӑман кӑларса кӗпер патнелле вӗҫ- 
терсе каяҫҫӗ, теприсем—вӗсене хирӗҫ.виҫҫӗмӗшӗ- 
сем пралук хушшкнелле вӗҫтереҫҫӗ. Пушар тух- 
нӑ тес- ниҫта та тӗтӗм-сӗрӗм йӑсӑрланни курӑн- 
масть.

— „Кусем ирхи физкультур.ч тӑваҫҫӗ пулмалла“,— 
терӗм вара эпӗ хам ӑшӑмра. Кӗрт ӑшӗнчен тух- 
са силлентӗм те, такам пырса ҫапӑнасран шикле- 
нереххӗн утса, лавка еннелле шутартӑм.

Лавка ҫ.урчӗ йӗри-тавра аллӑ-утмӑл ҫын кӗпӗр- 
ленсе тӑрать. Ман пуҫ умӗнчех пӗр утмӑлалла 
ҫитнӗ мучи темшӗн ҫынсен ушкӑнӗнчен уйрӑлчӗ 
тс вӗҫтере пачӗ кӗпер патнелле. Вӑл курӑнмн 
пулсанах пӗр иралукран тата икӗ ҫын хашкаса 
чупса тухрӗҫ.

-Унта пыман вӑл,—терӗҫ вӗсем.
—Тен, Леонтий Антонович патне кайнӑ пуль?— 

илтӗнчӗ у.пкӑнтан.—Унта вӑл час-часах тавар па- 
ма пулса сӑра ӗҫекенччӗ.

—Ҫук унта та. Сӑра ӗҫрӗ те, кайрӗ, теҫҫӗ.
Ҫак самантра лавка патне таҫтан икӗ ача чупса 

пычӗҫ.
—Кайар часрах!—терӗҫ вӗсем пӗр харӑссӑн.— 

Марине Ехвин Лариванччӑ патӗнче сӑра ӗҫсе ла- 
рать.

Пилӗк-ултӑ ҫын пӗр сӑмах чӗнмесӗрех унталла 
тапса сикрӗҫ.

—Кала-ха тархасшӑн,—терӗм эпӗ юнашар тӑра- 
кан старик еннелле ҫаврӑнса.—Ку мӗне пӗлтерет? 
Вӑрӑ тытатӑр-и эсӗр, е...

Шӑп ҫав вӑхӑтра урам леш нуҫӗнче пӗр лутраш- 
карах хӗрарӑм курӑнса карӗ. Хайхискер, мучи ман 
чавтара пачӗ ҫавӑн еннелле.

Юлашкинчен, манӑн хамӑн та чупас килсе карӗ.
—- Путех, кусем вӑрӑ тытаҫҫӗ пулмалла,—терӗм 

вара епӗ хам ӑшӑмра.—Лавкана ҫаратса кайнӑ пул- 
малла та...

Телеех лавка урамӗн аял вӗҫӗнче йӑпшӑкарах 
утса пыракан карчӑк курӑнчӗ. Пӗр нкӗ минут та 
иртмерӗ пуль, ҫак кэрчӑха епӗ ҫитсе те тытрӑм.

— Ӑйда, айда, —тетӗп хайхискер, ӑка лавка ен- 
нелле сӗтӗрсе.—Неччу туртӑнса пыма! Сана шы- 
раса та хупланнӑ ӗнтӗ паян.

Те хӑранипе, те темӗнле урэх сӑлтавпа—-макӑр- 
сах ячӗ карчӑк.

—Эпӗ Марипе мар, унӑи амӑшӗ пулатӑп, —тесе 
вӗҫерӗнме хӑтланать хӑй, —.Марине ӑҫтине хаы та 
пӗлместӗп. Виҫҫӗмӗш кун ӗнтӗ вӑл киле таврӑн- 
ман,—тет.

—Айда, айдз,—тетӗи епӗ.—Унта тӗпчесе пӗлӗҫ 
кам вӑрланине...

Ҫакна каласан, тӗлӗнсе хытсах карӗ мӑнтарӑн 
карчӑкӗ.

—Мӗнле ,кам вӑрланине“ ?—терӗ вӑл сасартӑк 
утма чарӑнса. — Эсӗ вӑл чупса ҫӳрекенсем вӑрӑ 
тытаҫҫӗ кулӗ тетне? Айван. Ара вӗсем ман хӗре — 
Маринене шыраҫҫӗ. Лавкари продавщицӑна. Эсӗ 
урӑх ялтан-и мӗн апла?—терӗ вӑл ман ҫинелле 
алли айӗпе пӑхса.—Куҫ ватӑлам енне кайнӑ та, 
паллаймастӑп.

—Мӗншӗн?—терӗм епӗ аптраса.
—Ара хамӑр ял пулсан хӑнӑхса ҫитмелле пек 

те халиччсн. Халӑх кашни кунах ҫапла ман Марн- 
нене шырать...

Эпӗ намӑсланса каялла утрӑм.
Лавка патне пуҫтарӑннӑ колхозниксенчен ыйт- 

са пӗлнӗ хыҫҫӑн, мӗн палӑрнине„кӗскен кӑна ка- 
ласа парам. Ҫӗрпӳ районӗнчи Йӗкӗрвар лавки 
патӗнче кашни кунах ҫакнашкал картинӑ пулса 
иртет. 30—35 градуслӑ снвӗсенче те, халӗ те, 
иртен пуҫласа каҫченех, лавка уҫасса кӗтсе 20-30 
ҫын кӗпӗрленсе тӑрать. Тата темиҫе ҫын про- 
давщицӑ Архипова Маринене ял тӑрӑх шыраса 
ҫӳреҫҫӗ. Анчах Архипова ҫук. Вӑл района тӗрлӗ 
совещанисене каятӑп тесе, халӑхран пытарса хӑ- 
варнӑ хаклӑ таварсене сутма Шупашкара кайнӑ 
вӑхӑт пулать, е Йӗкӗрваргах пулсан та, хӑйӗн 
тусӗсем патӗнче сӑра-эрех ӗҫсе ҫӳрет. Лавки 
вара эрни-эрнипе, хӑш-пӗр чухне уйӑхшарӑн та, 
хупӑ тӑрать.

Растратӑсенчен те хӑрамасть Архипова Марине, 
спекулянтсене хаклӑ хакпа сутнӑ мавуфактурӑ 
укҫине кӑларайса . тыттарать. Нумай пулмасть 
ҫеҫ ҫавнашкал 1500 танкӗ растратӑ тӳлесе ячӗ.

—Ҫапла ӗҫлеҫҫӗ ҫав ӑна,—тет халь Архипова М. - 
Хӑть икӗ-виҫӗ пин растратӑ пулсан та, тӳлесе 
яма пултаратӑп, - тет.

Анчах Маринене ответ т ыттаракансем хале 
ҫук-ха.

С. -Матакссм.



Улттӑпа тӑваттӑ
К;1наш хулинче иртнб нюаьренпех халӑт сучв валли ҫург 

тӑваҫҫӗ. Ку стропгельствӑра 4 платн»к ӗҫлет, администрацапе 
техиика персона.чӗ . лттӑн (строительство начальникӗ, техннк, 
рроряТ», касснр, нкӗ охраппик), (.^ндреев).

НАЧЛЛЬНИК; Строительство ма начар пырать?

ПЛАТНИК;— Эпир^платниксвм тӑваттӑн, эсир улттӑн анчах,— ҫавӑнпа пулас.



Ч у н л ӑ  с е т е л
Ҫӗнӗ Тӗмер ялӗнчи (Елчӗк р.) вулав ҫуртӗнче *лан 

куҫса ҫӳрекен сӗтел пур, мӗншӗи тесеи ун уриячен п»ру 
кӑкарса янӑ. (Тукмак).

Н, С в е р ч к о в  Л к е р ч ӗ к ӗ ,

Ой, сӗтвл» чун кӗнӑ! Тарать. Пӗтрӗмӑрвх!.
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НУЛАС КИЛЕТ
Етӗрне районӗнчи 

„П обеда“ колхозра.

Колхозник: — Председатель 
юлташ, мӗншӗнуйри юр ӑшӗнче 
ларакан плугсене ку вӑхӑтчен 
те пӗр ҫӗре пуҫтарса хумастӑн?

Председӑтель: Мӗншӗн тесен 
плугсем кӗрхи сухана 10 метр 
тарӑнӗш сухаласа тарларӗҫ—та- 
рӗ типессе кӗтетӗп, ҫавӑнпа 
вӑхӑтлӑха уйрах ларччӑр те- 
рӗм-ха.

Ник. Сердус.

Хӑнӑхман

— Санӑн ҫӳҫ вӑрӑмланса кай- 
нӑ. Ма кастармастӑн?

— Кастарма вӑхӑт ҫук.
— Ма ҫук.
— Еҫ дисциплинине ҫирӗпле- 

тесси ҫинчен йышӑннӑ постанов- 
лени тухаччен эпӗ парикмахер- 
се.ч патне ҫӳҫ кастарма ӗҫ 
пӑхӑтӗнче ҫӳреттӗмччӗ. Халӗ 
ӗҫ вӑхӑтӗнче ҫӳреме аван мар. 
Каҫхине ҫӳрес килмест.

Чи нумаййи

Ш ӑхазан районӗнчн  
Х алайпуҫ Чуракассинчи  
вӑрман хуралҫи Мӗтри 
•Элекҫейӗ, вӑрман сы хлас 
вырӑнне, четвӗрт нӗлен- 
чисене сыхлать, ҫавӑнпа 
та вӑрман витӗр курӑна- 
кан пулса карӗ.

(Чуринкай).

- Мӗнле йӑвӑҫ нумайрах сн- 
рен вӑрмацӑрта: хыр-и, ю.ман-и?

— Чи нумаййи тункатасем, 
ревйзор юлташ!

„Хӑйӗнчен килмен 
сӑлтав“

— Акӑ докладчик учрежде- 
нине ӗҫлеме вӑхӑтра ҫзфеме 
кирли ҫинчен пит аван каласа 
пачӗ пире. Анчах, ман шухӑш- 
па, пире каласа панипе сахал, 
пирӗн арӑмсене те пухса кала- 
са памалла.

~  Ма?
— Ак эп хам вара хӑш чухне 

ӗҫе 10— 12 минут кая юлса 
килкелетӗп. Яланах арӑм пирки 
пулать вӑл.

Ма арӑму пирки?
— Ирхиие арӑм вйхйтра вӑ- 

ратмасть.

Прогул тума вӗреннӗ  
ҫын

— Ӑҫта каяс-ха ман?
— Ма?
— Ниҫта та прогулыциксем 

пулмалла мар, теҫҫӗ.

Лавка ум ӗнче.

Арапуҫӗнчи (Тур- 
-хан р.) сельмаг приказчн- 
кӗ Давыдов В., лавкана 
пусма тавар килсен, мӗн 
пурне ҫӗрле сутса пӗтерет.

(Ял хы парӗсенчеи).

Иртсе ҫӳренхӗрарӑм:—Сирӗн 
лавка ма хунӑ?

Тепри:—Вара-а каҫхине вал 
ҫӗрӗпе пусма сутрӗ те... халь 
канать пуль ӗнтӗ.

Иртсе ҫӳрен хӗрарӑм:—Ку 
лавки сирӗн ҫӗрле ӗҫлекенни- 
нм-ха?

Тепри:—Ҫу-ук... Кӑнтӑрла та 
ӗҫлет те, анчах ун чухне хуть 
кам та тавар илме пултарать, 
ҫӗрле вара хӑй ҫыннисем кӑна 
илеҫҫӗ.

Турхан районӗнчи  
Каншелӗнче.

— Колхоз канцеляринче еи- 
рӗн чӑт.ча ҫук сивӗ. Ма хут- 
мастӑр-ха?

— Хутма... сторожиха тыт- 
малла. Сторожихӑна кӗрекен 
ҫук.

— Ма кӗрекен ҫук?
■ Вӗсен пӳртне ӑшӑт.ма вут- 

ти те ҫук, тесе кӗресшӗн мар.

Кӑмӑллӑн калаҫаканнине 
курман поселокра

-  Иванова мӗне кура тавар 
илекенсемпе кӑмӑллӑн кала- 
ҫать ара?

— Ара, вӑл иаянхипе виҫе 
кун ҫеҫ продавец пулса ӗҫлет, 
продавецсен йӑлисене вӗренсе 
ҫитеймен пулас.

Хутман ларекран

- Пуртӑ пар-ха.
— Мӗн тума?
— Ҫӑкӑр касма. Ха.чӑрӑн ла- 

рекра илтӗм. Шӑнса ларнӑ.

Ененмест

— Атте, ная.ц 1-мӗш номер- 
лӑ автобус ҫӳрет!

— Апла пулма пултараймасть. 
Ӗнер ҫӳреччӗ те, паяи ремвнт- 
ра пулмалла вӑл.

Икӗ старик

— Ӑҫта кайма тухрлн тага?
— Чиркӗве кайса килес 

рӗм-ха.
— Э, мӗнле капла, паян выр- 

сарникун та мар-ҫке. Пупӗ те 
ҫуккӑ теҫҫӗ никак тата...

— Пуп патне каймастӑп *пӗ. 
Чиркӳре паян турӑсӑрсен кру- 
жокӗ пулать, ҫавйнта лекци ит- 
леме каятӑп.

— Л а й ӑ х  смвта тум а ӑҫтан  п ул тарас: строитвл ьство хакнв хӑйсвм  
йӳнвтм в х у ш а ҫ ҫ ӗ , ан ч ах  Й ӳнетес бҫсв н е т у са  пы ма ш тат ху ш св  п а и а ҫ ҫ ӗ .
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Ҫирӗп карчӑк
Вокзӑла кайнӑ чухне вӗсене ӳсӗр Федосий атте 

тбл пулчӗ. Пуп, темӗскерле турӑ юрри юрласа, 
сукмакпа тайкаланса пырать. Пырсан-пырсан, 
аллисемпе хӑлаҫланса илет вӑл, ахӑртнех хӑйне 
лӗпӗш пек туса кӑтартасшӑн пулмалла.

— Прихут ҫыннисене салам! — терӑ те Федоснй, 
аллисемпе темӗнле фнгурӑсем туса пуҫне тайрӗ.

— Телейлӗ юлӑр'—^терӗ ӑна хирӗҫ Петя, вара 
пуп, хӑйӗн вӑрӑм тумтирӗн аркипе ҫул ҫинчи ту- 
сана сӑтӑрттарса, малалла тайкаланса утрӗ.

— Сирӗн пачӑшкӑн рессорсем пушаннӑ пулмал- 
ла? — тесе ыйтрӗ Петя хӑйле пӗр ҫул ҫине тухнӑ 
карчӑкран.

— Тур пӗлет ӑна! — ассӑн сывласа ячӗ Дарья 
Семеновна, кун пек калаҫуран пӑрӑнасшӑн пек 
пулса.

Хӑйӗн тӗшмӗшле ӑнланӑвӗсене кӑтартасшӑн мар, 
карчӑк хӑйне питӗ хитре тыткалать. Анчах Петя 
аллинче Дарья Семеновна чиркӳшӗн мӗнле тӑнине 
кӑтартса паракан япаласем аваннисемех пур. Ку- 
камай Петя аллинче мнтрополит патне ҫырса янӑ 
хӑйӗн ҫырӑвӗ пуррине аса илмест-ха, пӗлмест вӑл 
ун ҫинчен. Дарья Сухаркова вӑл ҫырура Федосий 
атте виҫҫӗмӗш уйӑх ӗҫни ҫинчен, вӑл кӑнтӑрлахи 
кӗлӗсемпе каҫхи кблӗсене ҫӳреме пӑрахни ҫинчен 
ӳпкелешсе ҫырнӑ тата млтрогюлнтран хӑйсен ялне 
ҫӗнӗ пуп ярса пама ыйтнӑ, чосрах, ӗҫметьике 
ярӑр, тенӗ.

Лнчах Мускав ночти ҫырӑва митрополит натне 
мар, йӑпӑшпа метрополитена ҫитернӗ.

Эскалаторщик Петя Силин, ҫакӑ ҫыру ҫннчен 
канма каяс унӗн Метро управленине кӗрсен пӗл- 
нӗ. Петя тӗлӗнмелле ҫыруран хырӑмне тытса кул- 
1!ӑ. Ҫав хушӑра, темӗнле ӑнсӑртран, конверт ҫннчк 
штемпӗле асӑрханӑ вӑл. Ак сана: ҫырӑва унӑн тӑ- 
ваи ялӗнченех янӑ мӗн. Эскалаторщнк аптӑранӑ 
енне Метро тӑвакансем умӗнче, Дарья Сухарко- 
вӑна каннӑ вӑхатра шыраса тунса, ӑна тӳрӗ ҫул 
ҫиие тӑратма сӑмах нанӑ.

Анчах карчӑкӗ вутчуль покех ҫирӗпскер пулнӑ. 
Вӑл хӑй кивӗ шухӑшсемпе лурӑннипе ниҫтан та 
пӗлме паман. Вара Петя пикенерех тытӑнма шут- 
ланӑ. Вӑл Дарья Сеыеновнӑна темиҫе кунлӑха 
Мускава кайса килме ӳкӗте кӳртнӗ.

Тепӗр нкӗ кунтан вӗсем столицӑна ҫнтрӗҫ. Ҫав 
каҫхинех Петя, карчӑка кӳршӗрн хӗр патнс хӑ- 
варса, комсомолецсен пуххине уттарчӗ.

— Юлташсем! •—терӗ Петя пуху умӗнче.—Мн- 
трополитран ерех ӗҫмен пуп яыа ыйтакан тӗш- 
ыӗшлӗ карчӑкӑн ҫырӑвӗпе пулнӑ историне эсир 
пурте пӗлетӗр пулмалла?

• Пӗлетпӗр! — ҫирӗплетрӗҫ комсомолецсем.
— Ҫав карчӑка, — терӗ хавхаланса Петя, ~ э п ӗ  

Мускава илсе килтӗм, Юлташсем! Ку карчӑк кир- 
лӗ мар шухӑшсен серепине ҫакланнӑ. Вӑл пӗлӗт 
ҫинчи сӑваплӑ пурнӑҫ ҫинчен шухӑшлать, унта 
псаломсем юрласа, ташласа тата ытти ҫавӑн пек 
хаваслӑхсемпе пурӑнма ӗмӗтленет. Пирӗн задача— 
кукамая историллӗ кӗске вӑхӑтрах тӗшмӗшле ӗне- 
иӳсенчен хӑтарасси пулать. Пирӗн тӗлӗнмелле 
Мускав чи хытӑ тӑракансене те ҫемҫетӗ тесе шут- 
латӑп эпӗ. Эсӗр мӗскер калӑр кун пирки?

— Кукамая Атӑл-Мускав каналне илсе кайса 
кӑтартсан, пирвайлӑха аван пулмалла пек ман

шутпа, — терб Наташа Лопухина ҫинҫе саслӑн.— 
Ан тив, пирӗн ӗҫсене курса, суя вӑйсене ӗненме 
пӑрахтӑр.

— Каналран пуҫлама юрамасть,—тесе хучӗ ӑна 
хирӗҫ Петя.—Ун пек тӗлӗнмеллисем кӑтартас— 
тесен, тӗттӗм хӗрарӑма малтан хатӗрлес пулать.

— Апла, Третьяковкӑна илсе каяс ӑна!
— ,Анна, Каренина" кӑтартас!
— Антропологи музейне илсе каяс!
— ,Динамо“ стадионне илсе кайсан та юра- 

малла.
— Юлташсем!—терӗ Петя. — Планетарине, Тӗне 

хирӗҫ музейе, тата хамӑр метрона кӑтартсан, 
карчӑкӗ вутчуль пекех ҫирӗп пулсан та тӳссе 
тӑраймӗ,

Пурте часах килӗшрӗҫ.
Ирхине Петя ҫӗнӗ костюм тӑхӑнса мӑйне чи 

лайӑх галстукне ҫыхса ячӗ те, кукамая Сад ура- 
мӗнчи Планетарнне илсе кайрӗ. Петя Дарья Се- 
меновнӑна ҫул тӑрӑшшӗпех мороженнӑй ҫитерсе 
пынӑраи, карчӑкӑн шӑлӗсем сурма пуҫларӗҫ.

Планетарий Дарья Семеновнӑна килӗшрӗ. Вӑл 
ытлашши калаҫса тӑмарӗ, тӗнче мӗнле пулни 
ҫинчен Коперник ӑнлантарса панине йышӑнчӗ. 
Петя хавхаланать анчах.

Иаташа кукамая апатлантарма чи хаклӑ ресто- 
рана нлсе кайрӗ те, унта ӑна шашлик ҫитерчӗ.

Малтан шутласа хунӑ тӑрӑх, Дарья Семенов- 
нӑн каҫхине .Кавказский пленник“ ятлӑ балет 
кайса курмалла. Анчах ,Белоруссия“ станцинче 
ӗҫлекен летчица Валя Гвоздева ӑна Тушинри 
аэродрома илсе каясшӑн пулчӗ. Вӑл каланине 
нрӗксӗрех итлерӗҫ. Валя ӑна ҫул тӑрӑшшӗпе хӑйпе 
пӗрле самолет ҫине ларса .сывлӑшра тӗне кӗме“ 
ӳкӗтлесе пычӗ.

Аэродромра вӗҫме хатӗрленсе ҫитнӗ хыҫҫӑн, 
кукамай бортмеханик вырӑнне хӑпарса ларсан, 
Петя Валяна айӑккине илсе кайса каларӗ.

— Асту, карчӑк питӗ сапаланчӑкскер! Фигурӑ- 
сем ан ту. Карчӑкпа мӗн те пулин пулсан, сана 
комсомол енӗпе хытӑ ятлӑпӑр,

Анчах вӑл-ку нимӗн те пулмарӗ. Тепӗр кун 
Дарья Семеновна иртен пуҫласа каҫченех куль- 
тура паркӗнче ирттерчӗ, ӑна вӑл ,Мета,тлсене 
упрасси" выстӑвкӑран пуҫласа «Шуйттан урапи' 
аттракционне ҫитийех пӑхса тухрӗ. Шухӑшласа 
хунӑ плана манса, комсомолецсен пилӗк кунччеи 
ӑна музейсемпе театрсем тӑрӑх илсе ҫӳрерӗҫ 
выстӑвкӑсем кӑтартрӗҫ.

Каныалли кун Дарья Семеновна метро курма 
кайрй, Уипа пӗрле чи лайӑх пропагандистсем 
ҫӳрерӗҫ.

Дарья Семеиовна метрора нумайччен ҫӳрерӗ, 
мрамора хуҫа пек тыткаласа пӑхрӗ, пур ҫӗрте те 
тасалӑх пуррике ырларӗ. Карчӑк ывӑнсан, ӑна 
платформа айне илсе кӗчӗҫ. Кунта темӗн чухлӗ 
канмалли пӳлӗысеы, хӗрлӗ кӗтес, душпа ҫӑвӑнмалли.

Хӗрлӗ кӗтесре Дарья Семеновна диван ҫинс 
канма ларчӗ те журналсене пӑхкалама пуҫларӗ. 
Пропагандистсем ӗҫе тытӑнма питех майлӑ вӑхӑт 
ҫитрӗ, тесе шутларӗҫ.

— Тӗлӗныелле факт аса килчӗ-ха,~ терӗ вӗсен- 
чен пӗри, ӑнсӑртран кадаҫса янӑ пек.—Патша

12



Ров^агЛӑнче гшрвййял чугунҫул тусан, ана пупсем 
шуйттан ӗҫӗ тесе каланӑ.

— Ухмахланаҫ вӗсем!—тесе хучӗ хыттӑн Дарья 
Семеновна. Пропагандистсем ун-кун пӑхкаларӗҫ.

— Ачасем, эпӗ сирӗн журналсене пӑхса тух- 
р ӑм ,-терӗ  кукамай.—Мӗншӗн .Безбожник* ҫуккӑ?

Кӗтмен ҫӗртен пулнипе Петя ахлатса ячӗ. 
,Динамӑн“ физкз'льтурниксем ӑмӑртса чупмалли 
ҫулӗ ҫинче Федосий аттене курсан та кунтан 
ытла тӗлӗнмӗччӗ вӑл.

— Аван мар,—терӗ малалла Дарья Семенов- 
на.—Кирлӗ журнал. Ҫырӑпас пулать.

Пропагандистсем чул пек хытса карӗҫ.
— Эсӗ... Эсӗ... апла турра ӗненместӗн-и?—чӑл- 

ханса ыйтрӗ Петя.
— Вунултӑ ҫултанпах ӗненыестӗп, тусӑм!.. 

Пилӗк ҫул турӑсӑрсен кружокне ертсе пыратӑп.
Петя халсӑрланса кресло ҫине ларчӗ те бумаж- 

никрен хайхи митрополит патне ҫырнӑ ҫырӑва 
кӑларчӗ.

— •внӑн? Эеӗ ҫырнӑ ҫакна?
Дарья Семеновна куҫлӑх тӑхӑнчӗ те, тутисене 

хускаткаласа, Федосий атте ҫинчен ҫырнӑ жалӑ- 
бӑна хуллен вуласа тухрӗ.

Дарья Никитишнӑн ҫырӑвӗ к\',—тесе хучӗкар- 
чӑк. Сухаркӑвӑн ҫырӑвӗ, а эпӗ Сухарикова. Ни- 
китишнӑ ҫырнӑ та кӑна. Ҫавна ниепле те чиркӳ- 
рен уйӑраймастнӑр вӗт. Унпа кӑҫал ҫеҫ мар ҫа- 
пӑҫатпӑр. Иӑлт аптӑрарӑмӑр. Начар вот, ҫамрӑк- 
сем питех пулӑшмаҫҫӗ. Эсӗр те ак хулара 
турӑсӑрсен ӗҫне маннӑ курӑнать. Акӑ Матвеевна 
сирӗн, эпӗ ун патӗиче ҫӗр каҫрӑм та, хӑй тӳрӗ 
ҫын пек, турра ҫапах та ӗненет. Мӑнкунта чир- 
кӗве кайни ҫинчен каласа пачӗ. Пиллӗкмӗш 
хваттерте пурӑнакан ремонтерӑн арӑмӗ те ҫа«ах, 
ачнне тӗне кӗртме хатӗрленет. Сирӗн ӑна Пла- 
нетарине илсе каясчӗ хуть.

Петя аптӑранӑ енне пропагандистсем ҫине 
пӑхса илчӗ, акчах вӗсем те ним калама пӗлмерӗҫ.

Шатровсем („Крокодилран*).

ХИРӖҪНӖ ҪЫНСЕМ

Клубра ҫапсахӗстернӗ пекхалӑх. ,Паян снектакль 
пулать. Хӗрлӗ Чутай райцентрӗнчи драмкружок 
членӗсем „Туй“ пьесӑна выляса параҫҫӗ". Ҫак 
сӑмахсемпе йӑхӑракан афишӑна райцентрта пур- 
накансем нурте вуланӑ. Вуланӑ та... часрах спек- 
такль курма васканӑ. Вӗсем ӗнтӗ чылайранпа 
лараҫҫӗ, сценӑна хупӑрласа тӑракан чаршав час- 
рах уҫӑласса кӗтеҫҫӗ. Кӗтеҫҫӗ, кӗтеҫҫӗ -— кӗтсе 
нлеймеҫҫӗ. Мӗн тӑваҫҫӗ-ши унта чарша_в хыҫӗнче? 
Вылякансем ҫывӑрса кайман-ши?

— Какуй ҫывӑрма. — терӗ пӗр ҫич-сакӑр ҫулхн 
ача, чаршавне кӑшт уҫса пӑхса, — тавлашаҫҫӗ.

Вӑл вӑхӑтра сцена ҫинче хӑлхасене чӑнк! тӑрат- 
са итлемелли калаҫу пуҫланнӑ.

— Мӗнле-ха, мӗнле тӑвас, — хыпӑнарах калаҫнӑ 
районри физкультурник Федор Горбунов, — халӑх 
кӗтет, а пирен артистсеы ҫаплах хӑюсӑрланаҫҫӗ?

— Начартарах хатӗрленнӗ ҫав, — тенӗ ӑна хнрӗҫ 
комсомол райкомӗнчи пионерпай пуҫлӑхӗ Федоров 
Якку.

— Каларӑм вӗт сире тенре репетици тӑвас тесе.
— Ҫапах та, каплапа юрамасть. Еҫе хӑвӑртрах 

тума вӗренес пулать. Вот мӗн. Артистсене пӗрер 
черкке хӗрлине парсан, эпир вӗсен хӑюсӑрлӑхне 
ҫичҫӗрминне антарса яратпӑр. Кадрсене хатӗрле- 

•нӗ ҫӗрге ал-ура ҫыхланни пулмалла мар. Хӑюллӑха 
ҫавӑн пек ҫитӗнтерсен, вӗсем сценӑ валли ытла 
аван кадрсемех пулса тӑрӗҫ.

— Темӗн, ӗҫ тухӗ-ши вара? Анчах ним тума та ҫук.
— Пӗр сӑмах та пулма пултараймасть. Спек- 

такль лартассипе руководитель эиӗ.
— Ҫук, эпӗ. Руководитель пулса мӗн турӑн-ха 

вара эсӗ?
— А эсӗ мӗн турӑн? Эпӗ хуть, эпе... ~  ну, ка- 

лаҫнӑ пуль унта тата мӗн те пулин.
Курма килнӗ халӑх кӗтет. Хӑшӗсем тӗлӗрме те 

цуҫларӗҫ пулмалла, мӗншӗн тесен вӗсем, чаршав 
хыҫӗнче пробка шаплатса тухнине илтсен, пуҫӗсе- 
не ялтах ҫӗклерӗҫ. Горбуновпа Федоров хушшин- 
че тухса кайнӑ тавлашу эрехпе вӗҫленчӗ пулмалла.

Юлашкинчен, чаршав майӗпен сирӗлчӗ. Горбу- 
новпа Федоров сценӑ валли хатӗрленӗ „кадрсем“

хӑйсен пулгарулӑхне кӑтартма пуҫларӗҫ. Куракан- 
сем пӑхаҫҫӗ вӗсем ҫине. Анчах фик... мӗнле-ха кап- 
ла, куҫа пӗр чӗрӗ сценӑ та курӑнмасть, пӗр нутлӗ 
сӑмах та хӑлха тӗлне пулмасть? Вылякансем хӑй- 
сене тыткалама пӗлмеҫҫӗ, пӗр-пӗрине кӑн! нӑхса 
тӑраҫҫӗ, сӑмахсене пыр шӑтӑкне йӑвӑр япала пек 
анса кайнӑ ҫӗртен аран-аран кӑларкаласа яраҫҫӗ. 
А с>'флерӗ — будкӑ ӑшне пытаннӑ та, пурин роль- 
нс те выляса ларать.

Пӗр вунпнлӗк минут иртпӗ ҫӗре куракансем йӑлт 
йӑлӑхса ҫитрӗҫ. Сайра-хутра ҫеҫ йӳлхав кулӑ пар- 
каласа илеҫҫӗ. Хӑшӗ-пӗрисем, тен, ҫывӑрсах кайна 
пулӗччӗҫ, ешӗл пӗр артисчӗ пикенцех тайкаланни 
не асӑрхаман пулсан. Ӑна клубри культурник Ва- 
нюков, пьесӑра пӗр пысӑк роль йышӑнса вылякан- 
скер, эрехне чылаях лектернӗ пулмалла, мӗншӗн 
тесен унӑн урисене аванах улӑштарса кзйнӑ. Вӑл, 
астӑваймасар пускаланӑ май, хыттӑн пырса перӗн- 
нипе сцена варринче ларакан сӗтел, унӑн меслетсӗр 
кӳлепинчен хӑраса, тӑватуринете ҫӳлелле тӑратрӗ.

—Ах! — нлтӗнчӗ ҫав хушӑра пӗр хӗрарӑм сасси. 
Мӗн пулчӗ-ши ӑна? Ванюкова вӑл хӗрхенсех хӗр- 
хенчӗ-ши? Асту! Упӑн пуҫӗ ҫине маччаран ҫакӑнса 
тӑракан лампӑ персе аннӑ. Ку вӑл клуб пуҫлӑх ■ 
Дадюков юлташ хуҫалӑха йӗркеллӗ тытайманнине 
кӑтартрӗ. Тӑкӑнса кайнӑ краҫҫын ялкӑшсах ҫунма 
пикенчӗ. Пӗтӗм зал ура ҫине тӑрса пӑлханма пуҫ- 
ларӗ. Пушар вӗт. Анчах ӑна ашкӑнма памарӗҫ. 
Ҫавӑн пекех, ҫакӑ мӗн пур илемсӗр картинӑсем 
хыҫҫӑн, сценӑ ҫинчи ӳсӗрсене те иртӗнме памарӗҫ. 
Горбуновпа Федоров юлташсем пирки уйрӑм ый- 
ту ларчӗ. Вӗсӗне комсомолра тытма май ҫук, терӗҫ.

Консомолран сиртӗннӗ хыҫҫӑн, Горбуновпа Фе- 
доров татах хирӗҫсе карӗҫ.

— Каларӑм вӗт сана, эрех нлме юрамасть 
терӗм, — т ег  Горбуновӗ.

— Ҫук, ӑиа эпӗ каларӑм, — хирӗҫлет ӑна хирӗҫ 
Федоров.

— Ҫук, эсӗ мар, эпӗ!
— Ҫук, эпӗ!

Куракан
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Хӑш-пӗр пухусенче
И . С в е р ч к о в  ^ к в р н ӗ к ӗ .

ЗАЛӐРАН (докдадчика):— Эсӗ президиум  ҫине ытларах пӑхса кала. 
ДОКЛАДЧИК:— Мӗншӗн апла?
ЗАЛАРАН:— Унта итлекенсем нумайтарах.
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П ӗ л ӗ т е л л е
Н. Свврчнвв )керчӗке .

ЮТ ЯЛ ХӖРАРӐМ Ӗ:-Кам вӑл, портфеллбскер, пӗлӗте пӑхса утать? 

КОЛХОЗНИЦА;— Ара, паллаймастӑн-и ҫавна та. Вӑл пирӗн нолхоз првдевда- 
твлӗ, Ефимов.

ХӖРАРӐМ:— Ма вӑл апла пӗлӗтелле пӑхса утать?

КОЛХОЗНИЦА:— М ӑ н ш ^  тесен, вӑл ҫул ■арринчв ларакан ҫӑмӑрпа-лрпа 

тутӑхса кайнӑ плугеене курасшӑн мар.
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Мӗскӗн Мӗкӗте
Прогул... Прогул... Епле илемсӗррен илтӗнет ку 

сӑмах. Е тата ҫав сӑмах хӑвна тивет пулсан,—намӑс! 
Ана илтсе намӑс куриччен, тен эсӗ "хӗл варринче 
ҫарамасланса урама тухса тарма та хатӗр. Чӑнах 
вӑт, юри каламастпӑр. Унтан та ытларах чӗр мӑш- 
кӑл тата мӗскер пулма пултарӗ?!. Сана прогул тӑ- 
ван теҫҫӗ иккен те, сана хӑвӑн ятна мансах, сав- 
нӑ хӗрӳ илемлетсе чӗнекен ятна улӑштарсах про- 
гульщик ятне параҫ иккен те—ох, виҫ хутлӑ мӑш- 
кӑл!..

Анчах, ҫав ята илтес мар тесен, урама ҫарамас 
тухса тарма кирлӗ мар иккен. Ҫав нлемсӗр ята 
илтес мар тесен, хӑвна санӑн пултарулӑха виҫсе 
панӑ ӗҫе иртӗхмен кӑмӑлпа, варланман чун- 
чӗрепе, таса чыс вырӑнне хурса тӑвас пулать.

Пуҫ чаплашкин айӗнчи миме нимрен те катӑк 
мар пулсап та, ҫакна еҫшӗн хавхаланса тӑракан 
ҫын пек ӑнланса илеймен сӑран савӑтӗнче ӗҫлекен 
Мӗкӗте. Тӗрӗссипе, эпӗ ӑна хам та пӗлейместӗп: 
те ӑнланайман вӑл, те...

Ҫапла вӑл пӗр ирхинӗ савӑта вӑхӑтра ҫйтсе, вӑхӑт- 
ра ӗҫе кӗме ӗлкӗреймен. Унччен унӑн тусӗ Кӗҫ- 
тук нормӑна аллӑ процента яхӑнах тултарнӑ. 
Мӗкӗте ун ҫине тарӑхса пӑхнӑ. Смена пӗтнӗ ҫӗре 
Кӗҫтукӑн норып икҫӗр процент патнех ҫитсе 
пынӑ, ҫав вӑхӑтра Мӗкӗтен ҫӗр процента хӑвалас 
тесен те татах нумай ӗҫлемелле пулнӑ.

Килне таврӑннӑ чухне Мӗкӗте урампа пыракан 
ҫынсем ҫине ҫиллес куҫӗсемпе пӑха-пӑха иртнӗ. 
Килӗнче вӑл нумайччен шухӑшласа ларнӑ. Унӑн 
кӑмӑлне хирӗҫтерекен шухӑшсем ҫурҫӗр ирти- 
чченех Кӗҫтук ҫинче ҫаврӑннӑ.

Тепӗр кун вара вӑл сменӑна ҫывӑрса юлнӑ. Ну- 
май шушӑхсем хыҫҫӑи пусса килнӗ ыйӑхне смена 
пуҫланиччеп ҫывӑрса пӗтереймен. Еҫлеме кайман 
вӑл. Пурпӗрех норма т}Ы1ас ҫук, тенӗ. Вара, асар- 
писер ҫӳҫӗсене салатса сӗтел хушшине кӗрсе 
ларнӑ та, ҫур литртан кӗленчипе пропкине ҫеҫ 
хӑварнӑ. Тепбр кун пуҫ хӗсме пуҫланӑ. Ыратакан 
пуҫпа пурпӗрех норма тулмасть. Вӑл тухтӑр пат- 
пе утнӑ. Еҫ ҫиие ҫиелтенрех пӑхма вӗреннӗ тух- 
тӑр ӑна тепӗр виҫӗ куп ӗҫлеме юраманни ҫинчен 
справка ҫырса панӑ.

— Ыратсаи, татах кил, — тесе янӑ ӑна тухтӑр.
Кӗҫтук хӑйӗн тусне манман. Чирлӗ ҫыннӑн чун-

не йӑпатас тесе, вӑл Мӗкӗте патне килсе кайнӑ. 
Мӗкӗте вӑл килнине курсанах ҫиелт.н кӗпи-йӗ- 
мӗсене хьшса пӑрахнӑ та одеяло ӑшне чӑмнӑ. 
Кӗҫтук пӳрте кӗрсен чӑн пирвай илтӗннӗ сасӑ— 
пӗтӗм чун-чӗрене хӑйракан „ой, ах“ пулнӑ.

— Ҫаплах ыратать-и? ~  ыйтнӑ КНҫтук хуллен.
— Иӑлтах аптӑратса ҫитерчӗ. Хул айӗнчц тер- 

мометра илсе пӑх-ха. Вӗри питӗ, чуна тӑвӑр 
ох,—мӑйӑлтатнӑ мӗскӗн Мӗкӗте.

Кӗҫтук, термометра илсе пӑхсан, йӑлт тӗлӗнсе 
кайнӑ,

— Пуҫ ыратни ҫинчен каламасть ку, 37'" та 
ҫуккӑ та.

Пӑсӑлнӑ пуль вӑл... ах... ой... Ҫамкана тыт- 
са пӑх-ха, вӑл епле пӗҫерет...а-яй...

— Ҫамку та ытлашши вӗри мар.
—Ох, санӑн аллу сивӗ, пӗлми пулнӑ вӑл сан ,~  

тенӗ Мӗкӗте парӑнмасӑр.
— Юрӗ, часрах чӗрвл, вара иксӗмӗр ӑмӑртмалла
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ӗҫлеме пикенӗпӗр, — тенӗ Кӗҫтук юлашкинчен.— 
Халь эпӗ икҫӗр процент тултаракан пултӑм.

- Икҫӗр процент! кӑшкӑрса янӑ Мӗкӗте. 
Чут ҫеҫ вырӑн ҫинчен сиксе тӑман вӑл, чирлӗ 
пулмаллине аран сиссе ӗлкӗрнӗ.

Кӗҫтук тухса кайсанах, Мӗкӗте „чӗрӗлсе“ тӑнӑ 
та хӑйӗи ҫывӑх ҫынни патне менелник ирттерме 
уттарнӑ.

Менелник шавлӑ иртнӗ. Ҫирӗм сакӑр ҫул тул- 
тарнӑ хӗрача ячӗпе стакансене чӑнкӑлтаттарса 
пушатсанах тавлашу пуҫланнӑ. Мӗкӗте айӑккннче 
юлман. Тавлашу, хӗрнӗ ҫемӗн, харкашӑва тухса 
кайиччен вӗсене урама кӑларса янӑ. Унта вара 
пӗрин чукмар пек чӑмӑркки хӑйӗн пуҫӗнчен те 
ҫӳлерех ҫӗкленнӗ те теприн пуҫӗ ҫине лачлатнӑ. 
Мӗкӗте кунта та айӑккинче юлман. Тепӗр кун 
тухтӑр патне кайсан ӗҫ мӗнле пулнине каласа па- 
ман вӑл, часрах справка илнӗ те ҫӗмрӗк питҫӑмар- 
тине шурӑ марлӗпе чӗркесе телефон патне чуп- 
тарнӑ.

— Ну ленкет сана. Суда паратӑп! — тенӗ вӑл 
хӑй, телефон патне чӗнсе илнӗ юлташне хӑйне 
питрен параканнине.

— А эпӗ сан ҫинчен юри прогул тӑвать тесе 
каласа парсан!.. —тенӗ лерен юлташӗ.

— Юрӗ, килӗшӗпӗр, — тенӗ вара Мӗкӗте хӑра- 
каласа.

Кӗҫӗр ман пата кил, тепӗр ҫич-сакӑр уйӑхран 
хам ҫирӗм пиллӗк тултарнӑ ятпа кӗҫӗр менелник 
тӑватӑп. Ха-ха-ха...

Ҫапла каланӑ ҫав Мӗкӗте. Хальхинче вӑл ,о й “ 
та темен, „ай“ та темен, „ах... ах... ах,..* тенине 
тепӗр майлӑ „ха-ха-ха“ тесе каланӑ.

Кӗҫтук хӑйӗн юлташне татах манман. Вӑл унӑн 
сывлӑхне пӗлме тепре килсе кайкӑ. Вӑл иккӗмӗш 
хут килнӗ ҫӗре Мӗкӗте йӑлтах юхан-шӑтанланса 
пӗтнӗ. Хӑрах аллине мӑйӗнчен ҫакса янӑ, хӑлхи- 
сене иккӗшне те марлӗ айне вата хурса ҫыхса ху- 
пӑрланӑ. Ахӑрнех, хӑйӗн „менелникӗнче“ те ахаль 
иртмен ун.

— Кам хӗнерӗ сана?—тӳрех ыйтнӑКӗҫтук.
— Никам та хӗнемен. Ҫапӑҫса ҫӳреме ухмаха 

тухмзн вӗт, ~  тенӗ Мӗкӗте, хушшннчен „ох“, 
„ах“-сене те кӳртсе лартма манман. — Енер тула 
тухма кайнӑ чухне картлашка ҫинчен персе 
антӑм. Вӑй пӗтнӗ ҫав, карлӑкран тытмалӑх та 
юлман.

Кӗҫтук Мӗкӗтене хӗрхеннӗ. Вӑл ун пирки 
юрийех директорпа кайса калаҫнӑ.

— Шалкӑ _^ӗҫлекен ҫынна, — тенӗ вӑл директор 
умӗнче. — Йӑлтах чире кайнӑ. Ӑна курорта яма 
май килмӗ-ши?

— Курорта! Хе-хе-хе! Мӗншӗн ӑна курорта?
— Иван Антонч, — тенӗ директора Кӗҫтук, 

мӗншӗн -тесен директор Иван Антонч пулнӑ,— 
капла вӑл сирӗн ӗҫлекенсем ҫине урӑхла куҫпа 
пӑхни пулмасть-ши?

Кун хыҫҫӑн Иван Антонч Кӗҫтука пӗрхут тыт- 
тарнӑ. Кӗҫтук, хут ҫине ӳкернӗ жалӑбӑна вуласп 
тухсан, куҫӗ-пуҫӗ алчӑраса кайнине хӑй те 
сисеймен.

— Вот, юлташ! Вот юлташ тесе пурӑн ӑна! Еҫкӗ, 
харкашу, мухмйр,.. Мӗскбн прогульщик. Курорт



Тата ӑна. Аҫта пулнӑ маиӑн нуҫ?! Ха.-анччен нро- 
1'ульщиксене тытма пелместпбр.

Малашне веренбпер, — тенб директор. — Анз 
нире партнпе правительсгво пнтӗ аван кӑтартса 
■пачеҫ. Ак ҫак постановленн, —тенӗ вӑл, ҫӗнӗ ха- 
ҫат номӗрне кӑтартса, — Мӗкӗте пек прогуль- 
щиксемшӗн снплбхлӗ курорт пулса тӑрать.

.Мӗкӗте, хӑйне ӗҫрен кӑларги ҫипчек ҫырнӑ при-

кааа нулӑса тухсан, майенчгн ҫакнӑ аллине уСгӑ 
антарнӑ, ҫыхнӑ суранӗсене салтса пӑрахнӑ, пӳҫне 
чикнӗ—ҫапла вара кӑмӑлне астарнӑ прогулыцикӑн 
услап сӑнӗ йӑлт уҫӑлса курӑннӑ.

Мӗкӗтене тепӗр хут ӗҫлеме илмен. Вӑл тепӗр 
ҫӗре кайнӑ. Унта ӑна икӗ эрне сӑнаса ӗҫлеттерме- 
лле нлнӗ. Уитанпа вӑл прогул туман.

И. А.

Манашкӑсен гимнӗ
Тарас Шеаченко

Ҫап, аҫа, турӑ ҫуртне—
Ҫап, асаплӑхӑн ҫуртне.
Турӑ, сана кураймастпӑр,
ЬТлханатпӑр та юрлатпӑр;

Аллилуя!

Эс пулман тӑк туссемпе-тӗр 
Савӑнаттӑмӑр-ҫке эпӗр,
Ачасене пӑ.кмалаччӗ,
Юррине юрламалаччӗ:!

Аллилуя!

„Иилте... отпуснра“ сӑвӑ пирни
„Капкӑн* журналӑн иртнӗ номӗрӗнче пичетленнӗ 

„Килте... отпускра“ сӑвӑ формӑ енчен аван, анчах 
ӑна ҫыракан М. П. ялхуҫалӑх ертелӗн примерлӑ 
уставне пӗлменни вулакансене кӳректерет.

,Анне ӗне сӑвать,
Пӗр ӗнене ҫеҫ мар—- 
Теприне сума пикенчӗ.
... Умра акӑ вӑкӑр мӗкӗрет... 

гесе ҫырать. Анчах ялхуҫалӑх ертелӗн сталинла 
уставӗ тӑрӑх кашни колхозра тӑракан хуҫалӑх 
нӗр ӗнепе икӗ пӑру кӑна усрама пултарать. Ун 
пек пулин те М. П.-сен килӗнче ӗне иккӗ тата 
в.\кӑр усраҫҫӗ. Ҫавӑн пекех тата:

„к эп пӑхса тӑратӑп,
Сурӑхсене шутлатӑп.
Миҫен кукта? Миҫе...
Ҫитрӗ ак вунвиҫҫе.
Татах нумай вӗсем—
Вӑрӑм ҫӑмлӑскерсем", тенӗ.

Устав тӑрӑх колхозниксен хӑйсен хуҫалӑхӗнче 
10 сурӑхран ытла усрама юрамасть. Автор курнӑ 
хуҫалӑхра 13 сурӑхран .татах та нумай“ усраҫҫӗ.

Ҫавӑнпа „Килте... отпускра* сӑвӑн асӑннӑ вырӑ- 
нӗсем ялхуҫалӑх эртелӗн примерлӑ уставӗн 5 -м6ш 
пунктипе килӗшмеҫҫӗ.

Выльӑх-чӗрлӗхсене уставпа пӑхнӑ внҫерен ыт- 
лашши тытни—колхозсен сталинла уставне пӑсни 
пулать. вӑл общество интересӗшӗн сахалтарах 
тӑрӑшасси патне илсе пырать. „Килте... отпускра* 
сӑв.ш асӑннӑ строкисем колхозниксем хушшинче 
вакбуржуаллӑ харпӑрлӑх туртӑмне сараҫҫӗ. Ҫа- 
вӑнпа та вӗсем сиенлӗ.

Ив. Федотов.
Редакцирен: Ҫак статьяна ннчетлесе, редакци 

хайбн йӑжӑшне тӳрлетет.

М ӗскӗнсене улталарӑн:
Ҫаратса пире хӑвартан,
Хамӑрах мӗн улталаиӑ,
Хурлӑх юрӑ тӑсса янӑ:

Аллилуя!

Пирӗнтен манашкӑ турӑн,
Эпир— ҫамрӑк хӗрсем, турӑ;
Вӑй вылятпӑр, таш ташлатпӑр,
Пурте харӑссӑн юрлатпӑр:

Аллилуя!
Арҫ. Орлов куҫарнӑ.

Наччӑпа хӗр
Л. Генч, ^кернӗкӗ  

С К р о к о д и л ’’)

—  Варвара Петровна, санран эп ӗ кач- 
чӑ йӗркипе мар, хам счетчик пулнӑраи  
ыйтатӑп: миҫе ҫулта есӗ?
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, Иив чир^ тышать

Пысӑн нлуО
Тйватӑ ҫул каялла Аслӑ Арапуҫӗнчи (Турхан 

р-ие) ялсозет членӗсен ларӑвӗкче ялта клуб ту- 
ма йышӑыса хӑварнӑ. Ялсовет председатӗлӗ Езю- 
ков юлташ ҫак хаваслӑ решени хыҫҫӑн килне 
таврӑннӑ та картари ӗни тин ҫуралнӑ ула пӑруш- 
ие ҫуласа тӑнине курнӑ. Ҫапла ӗнтӗ клуб тӑвас- 
си ҫинчен йышӑннӑ решенипе ула пару’ пӗр кук- 
та ҫуралнӑ.

Ҫак тЗватӑ ҫул хушшинче ула пӑру ӗне ҫулне 
керсе кӑҫал иккӗмӗш хут пӑруларӗ. Вӑл 
питӗ ӑруллӑскер пулнй ӗнтӗ. Ҫавӑк пекех клуб 
гӑвасси ҫинчен йышӑннӑ решени те ӑруллӑ пул- 
нЗ. Вӑл решени пирки ларусенче татах те.миҫе 
решени йышӑннӑ. Решенирен решени сыпӑкран 
сыаӑка ҫуралса пынӑ. Анчах пбри те вӗсенчен 
ианн к'уна ҫити клуб ҫуратайман. Пулас клуб 
пйте пысӑкскер пулмалла, ахальтен мар ӑиа ни- 
епле те ҫуратаймаҫҫӗ.

Вутпуҫҫисем
-Ҫӗрпӳ районӗнчи „Хӗрлӗ Октябрь“ кол-

Трак районӗкчи „Валазар" колхоз председа- 
тЬлне кашни снвчир тытмассерен хинӑ парсан, ӑна 
ҫулталак иртиччен сахалтан та пӗр лав хинӑ кир- 
лӗ. Пӗр ҫыниа ҫавӑн чул хинӑ ӗҫтерсен, вӑл 
халхасӑрланма иултарать. Александров иредсе- 
датель ахаль те хӑлхасӑр, каланине ни.хҫан та 
илтмест. Ҫавна тумала, кӑна тума.та, теҫҫӗ кол- 
.чозниксем. Александрӑвӑн хӑлхине те кӗмест. 
.Уяӑн сивчиртен тасалмалла. Эрех ӗҫет те вӑл, 
вара канцелярине 4—5 кун нымасӑр мухмӑрлй 
„сивчирпе* аптӑраса выртать. Тепӗр чухне тепле, 
канцелярнне пыркалать вӑл. Кӗриччен малтан 
алӑкраи кӑшт уҫса пӑхать. Ешӗл канцеляринче 
районран килнӗ ҫын ларнине курсан, Яна вара 
ҫавӑнтах „сивчир* ҫапса антарать.

Мӗнле чӗртмелле-ши ҫака председатӗле? Про- 
I улыциксен рецептне ҫырга памалла мар-ши?

мих вӑхӑт тупса яма ыйтаҫҫӗ. Пирӗн ко.т- 
хоз предҫедателӗ вӑрлӑхлӑх клевере ҫапма 
тата выльӑх апатне тирпейлӗ тытма „вӑхӑг 
ҫук “ тесе аптрать, т '; ; ӗ .

(Вас. Ник.). 

(ӑлтарсем мӗие аса 
илтернӗ

Шӑхасан районӗнчн „Хӗрлӗ сухаҫ“ колхоз 
председатӗлӗ астрономине вӗренме шутланӑ. 
Ҫапла вӑл пӗр янкӑр уяр каҫхине ҫӑлтӑрсем шут- 
лама тухса тӑнӑ. Вӑл чӑн малтанах ала ҫӑлтӑрӑн 
ҫӑлтӑрӗшне шутласа пӑхнӑ та, унӑи ҫичӗ ҫӑлтӑр 
тухнӑ.

— Ҫичӗ ҫӑлтӑр! Чим-ха, мӗне аса илтерет-ха 
мана ку ҫичӗ ҫӑлтӑр? Ҫиччӗ...'ҫиччӗ.—Предсӗда- 
тель йӑлт шухӑша кайнӑ. Анчах кунтан та нгут- 
ласа тупайман.

—Ҫавна та пӗлместӗн,—пӑшӑлтатнӑ унӑн хӑл- 
хи хыҫӗнче пӗр сасӑ.— 1938 ҫулта пирӗн колхоз- 
ра ҫичӗ учетчик улшӑннӑ. Ҫавна аса илтереҫҫӗ 
сана вӗсем.

Председатель ҫаврӑнса пӑхнӑ та, хӑй хыҫӗнче 
ҫиччӗмӗш учетчик тӑнине курнӑ.

Имгиер тесе
)ек мӗн яиа- 
4мшер япал*-

-хозра тата Сӗнтӗрвӑрри районӗнчи Ҫӗнял 
Упакӑссинче юр  ̂ҫийӗн урапапа хытӑ кайма 
пулать тесе шухӑшлаҫҫӗ, ҫавӑнпа пушар на- 
суссене урапа ҫинчех лартаҫҫӗ (ҫуна ҫине 
лартман).

—  „Вӗренни ҫутӑ“ тенӗ ваттисем. „Вӗ- 
ренни ҫутӑ та вӗренме тӗттӗм*, теҫҫӗ Трак- 
ри ҫитӗннисен вӑтам шкулӗнче вӗренекенсем. 
РОНО вӗсене 3 лампа, 10 стекло илсе па- 
нӑ пулсан, вӗреннӗ чухне ҫутма пӗр сте- 
клосӑр лампа ҫеҫ параҫҫӗ вссене.

— ЬГхракассинчи (Ишлей районӗ) ,Ста- 
хаьовед" колхоз члвнӗсем „Капкӑн“ ре- 
дакдинчсн колхоз председателӗ валли пӗр

Хбллехи шартлама сивӗсенче ки 
ла та шӑнса пӑсӑлма пултарать. 
сем сивӗрен тата та ытларах хӑраҫҫӗ. 'Ҫавӑнпа 
та Ишлей районӗнчн Ярабайкас ялсоветне кӗре- 
кен „Автогнгант* колхозра ку тарана ҫитсе юса- 
са блкӗреймен имшер плугсене юрпа витсе ху- 
нӑ. Питӗ аван витнӗ вӗсене, райҫӗрпайӗнчен ки- 
лекен уполномоченнӑйсен куҫӗсене те курЯнма- 
лла мар.

Данилов ҫинчен
Мӗнле ҫырас ку Данилов ҫинчен? Иӑ.гт ангӑ- 

рарӑм. Сӑмах ҫук ман ун ҫинчен ҫырма. Елчӗк 
районӗнчи „Трактор“ колхоз правленине кайсан. 
ана хӑйсен бригадирӗ тесе, мӗи чул та пулсан 
сӑмах парса ярӗҫ-ши ун ҫинчен ҫырма? Темӗн.

Вӑл 1937 ҫулта Елчӗкри крахмал заводне кол- 
хоз улмине леҫме кайнӑ та, улма йышӑнакан Алек- 
сандровран улмине памасӑрах, улма патӑм тесе, 
квнтанци илнӗ. Ҫакӑн ҫинчен ҫырмалла-ха манӑн. 
Вара вӑл ҫав квитанципе укҫа илнӗ, тата паыан 
улмнне урӑх ҫӗре сутса укҫине Александровпа пӗр- 
ле ӗҫсе янӑ. Мӗнле ҫырмалла-ха вот ҫакӑн ҫинчен?

Данилова куншӑн нимӗн те пулман. Вӑл мух- 
мӑрпа ҫеҫ пӑртак аптӑраса ирттернӗ.

1938 ҫулхи кӗркуннеччен вӑл, паллах, мухмӑр- 
тан тасалса ҫитнӗ. Правлени председатӗлӗн вырӑн- 
не йышӑнакан Аникинпа килӗшсе, вӑл татах Елчӗ- 
ке улыа пама кайнӑ. Ун чухне вӑл улмине пама- 
сӑрах квитанци илеймен, Ҫавӑнпа тарӑхса кайнӑ 
та колхозшӑн памалли улмана йӑлтах хӑйсвм ҫи- 
на ҫыртарнӑ.

Аптрамалла, мӑнле кӑна ҫырмалла иккан кусвм 
ҫинчен? Елчӗкри прокурортан ыйтсапӑхасмар-ши?
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Журнал хакӗ 40 пус.

Рвачсен Йӑлипе

—-148^ эсӗ'кплте сӗт(?л хушщияче лдрмӑ чух сӑмсу шӑтӑкӗсене чакдласа лара». 
Тӑн1 Лайӑх мар апла!

— Л.айӑх марне хамах чу.члатйп. Анчак м5н тӑвас-ха? Учргждсяирӗ ларкЗ х у -  
шӑра хӑнӑхяӑ еҫе килте пӑрахлймӑп ӗнтӗ.


