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ПАНКРАТ МУЧИ
Шӑрӑх кун. Хбвел ҫӳлӗ тӳперен Панкрат му- 

чин ҫутӑсӑмавар пекялтӑртатса курнакан кукши- 
не хбртсе пӑхать. Панкрат мучи, чӑм шыва 
ӳкнӗ пулин те, канма шутламасть. Чикмек хыҫ- 
ҫӑн чикмек авӑтса лартать. Хирте ӗҫлекен кол- 
хозниксем ҫине те пӑхса илме ерӗҫместь вӑл. 
Ҫилӗмленсе ҫӑвар маччине ҫыпҫӑнакан сурчӑкӗ 
те ӗҫлеме чармасть ӑна. Ӗҫлет Панкрат мучи. 
Тимлесе ӗҫленипе кӑсъе тӗпӗнче выртакан 
чӗлӗмӗ те манӑҫа тухнӑ.

— Вӑй патӑр!—терӗ хирте ӗҫлекеннисем патне 
шыв турттаракан колхозник Панкрат мучине.

— Спаҫипех,—тавӑрчӗ ӑна хирӗҫ Панкрат му- 
чи. Анчах пуҫне те ҫӗклесе пӑхмарӗ вӑл ыйта- 
канни енне.

— Панкрат мучи,—терӗ лешӗ,—эсӗ ку кил 
вырӑнне кам валли илнӗ?

Панкрат мучи хӑвӑртах ответ памарӗ. Тарласа 
хуралнӑ аллаппипе ҫамкине шӑлса илчӗ. Унтан 
ял вӗҫӗнче карта тытса ҫавӑрнӑ кил вырӑнӗ ҫи- 
не ҫемҫен те ӑшшӑн пӑхрӗ.

— Ара, Ваҫҫана авлантарас тетӗп. Ваҫҫан кил 
вырӑнӗ пулать ку,—тавӑрчӗ ыйтакана хирӗҫ.

Вара вӗсен калаҫӑвӗ ҫакӑнпа пӗтрӗ. Анчах 
Панкрат мучин ӗҫӗ пӗтмерӗ. Е вӑл ҫӗнӗ вырӑнне 
сухалать, е йӑрансем купалать, е йывӑҫ лартать, 
е ҫумӑр хыҫҫӑн сыснасем кӗрсе улмана чавасран 
сыхлать. Тепӗр чухне тата симӗс курӑкпа витӗн- 
нӗ ҫӗр лаптӑкӗ ҫине тӑсӑлса выртать те, пӗрер 
е икшер сехет чӗлӗмне паклаттарса выртать. 
Пӗтӗм кӑмӑлпа чӗлӗм туртнӑ чух унӑн сылтӑм 
куҫӗ яланах хупӑнать. Ҫак ҫӗнӗ кил вырӑнӗ ҫин- 
че сылтӑм куҫне мӑч-мӑч хупса чӗлӗм туртас 
йӑла пурах вара Кукша мучин.

Колхоз бригадирӗсем те ӑна чӑрмантарма пӑ- 
рахрӗҫ.

— Ара,—теҫҫӗ вӗсем,—Панкрат мучи ҫурт

лартма тытӑнчӗ. Ӑна колхозра ӗҫлеме вӑхӑт 
та ҫук.

Вара Панкрат мучине колхоза ӗҫлеме чӗнми те 
пулчӗҫ. Мучи хӑяр тума пикенчӗ. Кӑҫал ҫӗнӗ 
вырӑнӗ ҫинче хӑярӗ те аванах пулчӗ курӑнать. 
Хӑш-пӗр хӑярӗсем сысна ҫури пысӑкӗш выртаҫҫӗ.

Панкра-г^мучи пасар кунхине хӑяр сутма кай- 
нине куракан колхозницӑсем;

— Ав мӗн чухлӗ укҫа-тенкӗ турӗ вӑл кӑҫал 
хӑяр сутса.

Ҫивӗч чӗлхеллӗ колхозниксем Панкрат мучине 
куҫӑнах:—Ваҫҫана хӑҫан авлантаран?—тесе ый- 
татчӗҫ.—Авланасси авланӗ те-ха, ачи вуниккӗре 
ҫеҫ,—тавӑратчӗ ыйтакансене хирӗҫ Панкрат мучи.

Пӗринче ҫапла Кашкӑр Куҫми ӳсӗрпе:
— Панкрат мучи арӑмне авлантарать. Арӑмӗ 

валли кил вырӑнӗ илнӗ,—тесе мӑкӑртатма пуҫ- 
ланӑ, тет. ; - '

— Мӗнле апла?—йӗкӗлтенӗ пулать ҫивӗч чӗл- 
хесем.

— Мӗн мӗнли: арӑмне авлантармасть пулсан, 
пӗртен-пӗр ывӑлне мӗнле кил вырӑнӗ кирлӗ,— 
тавӑрнӑ, тет ҫивӗч чӗлхесене хирӗҫ лешӗ.

Кивӗ килӗ вырӑнӗнче Панкрат мучин улма сачӗ 
пур. Панулмисем илемлӗ хӗр пичӗ пек хӗрелсен, 
арамӗпе пӗртен-пӗр Ваҫҫа ятлӑ ывӑлне улма 
турама лартрӗ.

— Панулмине турас пулать. Килограмне 5 тен- 
ке сутсан та ултӑ пин тупӑш—терӗ вӑл ҫемҫен.

Арӑмӗ те, ачи те, хӑй те колхоз ӗҫӗ ҫине алӑ 
сулса, ҫӗҫӗ илсе улма пахчине утрӗҫ.

Колхоз ҫӗрӗпе, вырӑнсӑр усӑ курассине пӗте- 
ресси ҫинчен калакан постановленине вуланӑ 
чух Панкрат мучи тарӑнӑн та хурлӑхлӑн сывласа 
ларчӗ, тет.

И. Кашлинке.

МИШУК ПИЧЧЕ
Пирӗн колхоз ферми „Социализм“ колхоз фер- 

мипе ӑ.мӑртса ӗҫлет.
Пӗрре эпир унта кайрӑмӑр.
Пире Михаил Васильевич хӑй ӗҫлекен ферма 

ҫинчен тӗплӗн каласа пачӗ, кӑтартса ҫӳрерӗ, пу- 
ринпе те паллаштарчӗ.

Питех те чаплӑ мӗн фермӑ! Пӳртри пек таса, 
ҫутӑ, ӑшӑ, ирӗк. Тухас /та килмест сысна витин- 
чен. Елӗкхи улпутсем пекех саркаланса выртаҫҫӗ 
шур упа пек сыснасем. .Пурнӑҫ аван кунти сыс- 
насен. Вӗсемшӗн свинарьсем тӑрӑшаҫҫӗ: вӑхӑтра 
ҫитереҫҫӗ, ӗҫтереҫҫӗ, тасатаҫҫӗ. Ку ферма ӗҫне 
ахаль мар мухтаҫҫӗ, ырлаҫҫӗ, хисеплеҫҫӗ.

Юлашкинчен, ферма ӗҫӗсемпе паллаштарсан, 
Мишук пиччерен хӑй пурнӑҫӗпе те паллаштарма 
ыйтрӑмӑр.

Мишук пичче килӗшрӗ. Шуралма пуҫланӑ лап- 
сӑркка сухалне сӑтӑрса илсе, калама пуҫларӗ.

— Эпӗ сире, хӑвӑр ыйтнипе, хамӑн пурнӑҫӑмпа 
ӗҫӗмсем ҫинчен пӗчӗк отчет туса парам,—терӗ 
Мишук.—Аса илес килмест ӗлӗкхине. Елӗк пи- 
рӗн валли хальхи пек шкул алӑкӗсем уҫӑ пулман. 
„Пурнӑҫ шкулӗ“ текен шкулта ҫеҫ вӗренме пул- 
тарнӑ эпир. Сакӑр ҫула ҫитсенех „выльӑх-чӗр-

лӗхсене пӑхма вӗрентекен шкула“ вӗренме кӗ- 
тӗм. Вӗренмелли пособисем тӗлӗнмеллисемччӗ — 
мӑйракаллисем те, мӑйракасӑррисем те пурччӗ, 
чӗрӗскерсемччӗ, ячӗсемпе каласан: сурӑхсем 
сыснасем, ӗнесем, качакасем. Пӗр сӑмахпа калд 
сан, чӗрӗ кӗнекесем—чупакан, сикекен, ӗҫекен 
макӑракан кӗнекесем. Алӑра-, шӗвӗртнӗ карандан: 
вырӑнне, хӗлӗхпе вӗҫленӗ вӑрӑм чӑпӑрккаччӗ 
Ку наукӑна вӗренмелли вырӑн—пӗчӗк шкул мар 
—аслӑ уйччӗ. Заняти уйра, уҫӑ сывлӑшра, хӗве/ 
тухнӑ чух пуҫланатчӗ те хӗвел ансан пӗтетчӗ. 
Ахаль сӑмахпа каласан, кӗтӳҫӗ профессине ал- 
ла ҫавӑрса илтӗм. Профессионал—кӗтӳҫӗ пулса 
тӑтӑм. 25 ҫул хушши ку ӗҫпе муталанса пурӑн- 
тӑм. Ҫакӑ маншӑн чӑнах та ,аслӑ шкул“ пулса 
тӑчӗ вара. Ялти пуянсене—,ырӑ ҫынсен“ кате- 
горинче тӑракансене—курайми туса вӗрентрӗ. 
Елӗк вӗсенчен тӳснӗ мӑшкӑла учета илсе пынӑ 
пулсан, тӗлӗнмелле картина пулӗччӗ. Ӑҫта та 
пулин пуянсене хирӗҫлерех калас пулсан, ҫӑвара 
та уҫтармасчӗҫ вӗсем. Хам ҫӑварӑмпа хам хуҫа 
марччӗ.

— Пирӗнпе калаҫмалла-и сан... Кӗтӳҫ... Кайса 
калаҫ сыснусемпе, сурӑхусемпе, ӗнӳсемпе е кача-
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кусемпе—пирӗн выльӑхсемпе. Вӗсем, кӑмӑлӗсем 
пулсан, итлӗҫ сана... Эс вӗсен королӗ вӗт. Ха-ха 
ха!.. Епле аслӑ чина лартнӑ эпир оана. Санӑн 
уашӑн хӗпӗртемелле. Ха-ха-ха!.. Король .. Выльӑх- 

-чӗрлӗх королӗ. Пирӗн кӗтӳн верховный коман- 
дующийӗ... Ха ха-ха!..

Халӗ карчӑкпа савӑнса ҫеҫ пурӑнатпӑр. Район- 
ти колхоз шкулӗнче ӑса туптарӑм—выльӑх-чӗр- 
лӗх ҫинчен калакан наукӑна вӗрентӗм. Килте па- 
тефон та, радио та, мӗн кирли пурте пур. Пӗр 
ачи инженер, тепри—командир. Виҫҫӗмӗшӗ—бри-

гадир. Ӗлӗк сысна пӑхнипе пуянсенчен мӑшкӑл 
ҫеҫ курнӑ, халӗ мана ҫав ӗҫшӗнех чапа кӑларчӗҫ. 
Районти чи паллӑ свинарь теҫҫӗ мака.

— Санӑн пурте пур ӗнтӗ. Ҫапах та мӗн те пу- 
лин ҫитменӗн туйӑнаймасть-и сана?—ыйгрӑмйр 
чаплӑ свинарьтен.

— Мана мӗн ҫитмест-ши? Фермӑра сыснасен 
шучӗ ҫителӗксӗрӗн туйӑнать. 250 пуҫ ҫеҫ пирӗн, 
пилӗкҫӗре ҫитересчӗ, терӗ.

Вениамин Туртущ.

Сыхланман пуҫлӑх

— Василий Петровнч, эсӗ Панкратова кассира илесшӗн. Кала-ха: унӑн ӑс-пуҫне аван пӗ- 
летӗн-и?

— Пит аван пӗлетӗп, мӗншӗн тесен иртнӗ эрнере эпӗ унпа пӗрле Канашран Шупашкара пӗр 
вагонта ларса таврӑнтӑм.



Самӑртакан чир
И В А Н М У Ч И

Прилагательнӑйсем; „мӑнтӑр”, „кӳпшек", „пир- 
чек“, „нӑк“, „хулӑн“, „тачка“, „самӑр" тенӗ сӑ- 
махсем Семен Петрович Арланов чӗрине ялан 
вӗчӗлтеттернӗ, „кӑшт туллирех“ тенӗ сӑмахпа 
ҫеҫ килӗшме пултарнӑ вӑл.

Ара Арланов 7 пӑт ҫурра яхӑн туртать, - унӑн 
пит-куҫӗ тулса ҫитнӗ уйӑх пекех ӗнтӗ.

Самӑр пулни Арланова май ҫук кӳрентерет.
Самӑрӑлнӑҫем самӑрланакан ӳт-пӳ кӳмеркки- 

не мӗнпе ҫӳхетем-ши, тенӗ шухӑшсем пуҫран 
тухмаҫҫӗ.

Тусӗсем ӑс пакине нтлесе, темиҫе кун хушши 
диэта тытрӗ: кулачӑ ҫине усламҫу сӗрсе ҫиме те 
пӑрахрӗ, сӑра-эрех те ӗҫмерӗ, чей шывне те са- 
хӑрсӑрах ӗҫме тытӑнчӗ. Анчах ку режима нумаях 
чӑтса нурӑнаймарӗ, поликлиникӑна чупрӗ.

Тухтӑр ӑна ытлашши самӑр пуласси мӗптен 
пуҫланса кайнине ӑнлантарчӗ.

— 70 килограмм туртакан ҫынӑн 6 килограмм ҫу, 
14килограмм белок, 3 килограмм кӗл, 47 килограмм 
шыв пулать. Ытлашши самӑр ҫынӑн белок сахал- 
ланать, ун вырӑнне ҫу нумай пулать. Ай-ай, йы- 
вӑр эсӗ,—терӗ тухтӑр Арланова тзраса ҫинчен 
антарса. —Сипленмесен авалхи халӑхсен Силен 
ятлӑ турри пекех самӑрӑлса ларма пултаратӑн.

Унтан ӑшӑ кӑмӑллӑ тухтӑр пирӗн эра пуҫла- 
ниччен 460 ҫул малтан ҫуралнӑ Гиппократ врач 
самӑр ҫынсен ӗмӗрӗ вӑрӑма пыманни ҫинчен кала- 
нӑ афоризмсене аса илсе каласа пачӗ, апат-ҫи- 
мӗҫ—мӗн ҫиме хушнине ҫеҫ ҫиме каларӗ, физ- 
культурӑпа спорт вӑййисемпе интересленме 
хушрӗ.

Семен Петрович гимнастика тумалли зала ҫӳ- 
реме тытӑнчӗ.

Гимнастика тумалли ункӑсем, трапецисем, та- 
раса пуканӗсем Арланова ырханланас ӗмӗт кӳ- 
реҫҫӗ.

Вырӑсла та, чӑвашла та, французла та кӗреш- 
ме вӗренме тытӑнчӗ.

Кисменпе ишмелли спорта хутшӑнчӗ. Кимӗпе 
ишсе Хусана карӗ.

Хусанта трамвай ҫине ларсан, Арлановран кон- 
дуктор икӗ вырӑншӑн билет укҫи илесшӗн пулнӑ.

— Эсӗ икӗ вырӑн йышӑнса ларнӑ!—тенӗ кондук- 
тор.

Ҫакна илтсенех Арланов физкультурӑпа спорт 
ҫине шанми пулать.

— Тухтӑр хушнине итлесе пӗр эрне ытла спорт- 
па тата физкультурӑпа муталанатӑп. Усси курӑн- 
масть,—шутласа илет Арланов.

Пӗр эрне мар, уйӑхӗ уйӑхӗпе, ҫулталӑкӗ ҫулта- 
лӑкӗпе физкультурӑпа спорт вӑййипе шӑмшака 
тӗреклетсе пурӑнсан тин самӑртакан чиртен пу- 
ҫӗпех хӑтӑлма пулассине чухламарӗ. Хусантан та- 
вӑрӑнсанах ӗлӗкхи пекех мӗн ҫиес килнине ҫиме,ниҫ- 
та тухмасӑр пурӑнма тытӑнчӗ. „Домашняя гим- 
настика" кӗнекине кӳршӗ ачине пачӗ.

Арланов самӑрӑлнӑҫем самӑрӑлса пырать, хы- 
рӑмӗ ӳснӗҫем ӳссе чӑмӑрланать.

Местком ӑна Ессентуки курорта ӑсатрӗ. Диэта 
тытма юратманскер, курортран тавӑрӑнсан тата 
ытларах самӑрӑлма ’ пуҫларӗ вӑл. Пурте „пӗтнӗ 
ҫын“ теме пуҫларӗҫ;ӑна. Вара вӑл:

— Ниҫта тухмасӑр канцелярире ларниех пӗ- 
терчӗ мана, яла тухкаласа ҫӳренӗ пулсан, эпӗ 
аванах пурӑнӑттӑм, тесе колхоза ӗҫлеме куҫрӗ.

Унтанпа тӑхӑр уйӑх иртрӗ. Тӑхӑр уйӑх ытла 
ӑна курманччӗ. Ӗнер курсан уй тункати пек хыт- 
са карӑм.

— Ҫемен Петрович-ҫке! Маттур, маттур! Са- 
мӑртакан чиртен мӗ.чле вӗҫерӗнгӗн?—тӳрех ыйтрӑм 
унтан.

Ара халӗ вӑл каласан та ӗненмелле мар улшӑн- 
са килнӗ: ӗлӗкхи пек шутран тухнӑ самӑр мар, 
чух кӗлеткеллӗ, сывӑ ҫынни сӑн-пичӗнченех па- 
лӑрса тӑрать.

— Колхозра унта, уҫӑ сывлӑшра ӗҫлесе ӗшен- 
келенӗ хыҫҫӑн, апат-ҫимӗҫ тата лайӑхрах анать,— 
пуҫласа ячӗ Семен Петрович.—Мӗн ҫиес тетӗн— 
ҫавӑ пур. Диэта пӑхӑнман пирки, самӑртакан чир- 
тен хӑтӑлма малтан май пулмарӗ. Наркоммест- 
пром пулӑшман пулсан, паян кунчченех самӑрӑлса 
пымалла.

— Наркомместпром?! — тӗлӗнтӗм эпӗ. — Йӑнӑш 
персе ятӑн пулас. Наркомместпром мар, Нарком- 
здрав...

— Наркомздрав мар, Наркомместпром,— терӗ 
мана хирӗҫ пӳлсе Семен Петрович.—Колхоз 
правленийӗ мана пыл-хурчӗсем валли вӗллесем 
тупма кӑларса ячӗ. Вӗлле туянма района ҫитрӗм 
—вӗлле ҫук. Тепӗр района пытӑм—вӗлле ҫук. 
Теприне пытӑм—унта та ҫук. Промартельсенче 
пултӑм—ҫук. Таҫта та ҫитрӗм—ҫук. Чӑвашпром- 
союзра икӗ хут пултӑм—ҫук.

Кайран вӗлле тӑвакан артельсем пирӗн рес- 
публикӑра пӗтӗмпе те Вӑрнарпа Канашраҫеҫ пӗрер 
пуррине пӗлсен, Канаш урлӑ Вӑрнара персе ҫит- 
рӗм.

— Туянтӑн-и вара?
— Унта артельсем туннне туянма 100 ҫул кӗт- 

се пурӑнмалла, мӗншӗн тесен пирӗн Чӑваш рес- 
публикӗнче пыл-хуртсем, пирӗн колхозӑн кӑна 
мар, пӗтӗмпе 99 пин ама. Асӑннӑ артельсен ҫул- 
талӑкри заданийӗ сахал—1000 вӗлле кӑна. Шут- 
ла-ха, рамӑллӑ вӗлле 10 ҫула ҫеҫ пырать вӗт! 
Наркомместпром ҫине шансан, вӗлле хурчӗсен 
вӗллесӗрех „ӗрчемелле“.

— Апла эппин,—терӗм те пуҫа ҫӗрелле усса 
тӑтӑм. Семен Петрович:

— Атӑ ҫӗтни хамшӑн усӑллӑ пулчӗ,—терӗ, ку- 
ҫӑм унӑн ҫӗтӗлме тытӑннӑ атти ҫине ӳкнине асӑр- 
хасан.—Чирӗм вӑрахӑн чака пуҫланине хам та 
сисмен. Мӗн чухлӗ ҫула май каякан автомашин- 
сем ҫине ларса ҫӳрсрӗм, мӗн чухлӗ угрӑм, ҫӳре- 
нӗ хушӑра хӑш чухне ҫиме те .манаттӑм. Ҫав ху- 
шӑра сисмен ҫӗртенех чир чакса пынӑ.

— Сывлӑху юсаннӑшӑн тем пекех савӑнатӑп. 
Сыв пул-ха эппин,—терӗм те, халӑха ялан кирлӗ 
таварсем туса кӑларас ӗҫсем мӗнле пыниве пӗл' 
ме, Чӑвашпромсоюза кӗрсе карӑм.



—  Сад та, пахча та сан пит пыбӑк.
—  Тата пысӑклатмаллачӗ те...
—  Мӗн чарчӗ?
—  „Колхозсвн обществӑллӑ ҫӗрӗсене салатса пӗтересрен сыхланмалли ме- 

рӑсем ҫинчен“  йышӑннӑ постановлени чарчӗ.



Ҫӗнӗ хулари кивӗ этем
Г. Савгай

Вӑтам Атӑл таврашӗнче, Чаллӑпуҫ районӗнче 
ҫӗнӗ Таяпа ятлӑ ял пур.

Пӗрреччен ӗҫ умӗн ҫак ял ҫыннисем урама 
тухса ларнӑ та, хӗрсе кайсах калаҫса лараҫҫӗ.

— Янаула нимӗн те ҫитмест. Унта пур' те тулӑ 
кулачи ҫиеҫҫӗ. Майсӑр пуян вӗт вӑл Янаул ҫӗр- 
шывӗ. Каяс пулсан ҫавЗнта каймалла ӗҫлемеш- 
кӗн,—тет пӗри.

— Сибирь пек пуян ҫӗршыв тӗнчипе шырасан 
та тупаймӑр эсир. Ман шутпа кайса-кайса, Сиби- 
рех ҫит.челле. Урӑх нимӗн те мар, —тет тепри.

Виҫҫӗмӗш те сӑмахсӑрах лармарӗ.
— Сахалин! Вот ӑҫта каймалла, каясах тетпӗр 

пулсан. —Ҫакнашкал пулчӗ кун сӑмахӗ.
— Кунта та пурӑнма начар мар-ха та. Колхоз- 

ра тырӑ ӑнӑҫса пулать, ҫапах каяр-ха,—тет теп- 
ри.—Ҫӗнӗ хуласем тума та' ҫынсем сахалах мар 
кирлӗ вӗт!

— Ман пуҫана виҫӗ ҫул Камчаткӑра пурӑнать. 
Темиҫе ҫыру та ҫырчӗ ӗнтӗ. Хӑй патне йӑхӑрать. 
Мӗн кирлӗ, ҫав пур, тет. Рабочисем унта икшер- 
виҫшер пин манет илеҫҫӗ тет уйӑхне. Мануфак- 
турӑ таврашӗ мӗн чухлӗ кпрлӗ—ҫавӑп чухлӗ па- 
раҫҫӗ. Чӑн хаклӑ таварсене чӑн юнӗ хакпа су- 
таҫҫӗ тет тата. Айтӑр Камчаткӑна!—ҫапла сӑмах 
татрӗ юлашки.

Ҫакӑн хыҫҫӑн Таяпа ҫыннисем хатӗрленме 
тапратрӗҫ. Каланӑ сӑмах ҫирӗп пулчӗ ҫаксен. 
Кӗркунне тырпул вырса, авӑн ҫапса пӗтерсенех 

, ҫула тухса кайрӗҫ.
Владивостока персе ҫитнӗ ҫаксем. Халиччен 

тинӗс курман ҫынна тинӗс чӑнахах хӑрушлӑн 
туйӑнать пулӗ ҫав. Камчаткӑна 10—12 талӑк хуш- 
ши пӑр.1хутпа тинӗс урлӑ каймалла вӗт-ха.

— Пулмасть манран ҫавӑнта таҫта хӑяматл 
ҫитиччен шыв тӑрӑх ҫӳреме. Кунти ҫӗр ҫинче ӗҫ 
ҫитмен-и мӗн?—терӗ пӗри.—Каймастӑп эп унта.

— Манран та унта кайса пулмасть. Владн- 
востокрах ӗҫ пур пулӗ-ха,—терӗ иккӗмӗшӗ.

Камчаткӑна кайма пӑрахсах пурте Биробид- 
жана ҫул тытрӗҫ пирӗн Таяпа ҫыннисем, пӗр пин 
ҫухрӑма яхӑн кӑялла.

Биробиджан ҫамрӑк хула. Вӑл сӗм вӑрманта, 
сопкӑсем хушшинче ӳссе ҫитӗнет. Ҫулран-ҫул, 
кунран кун ӳсӗт ҫӗнӗ хула. Пӗлтӗр вӑрман каш- 
ласа ларнӑ ҫак вырӑнта, кӑҫал 3—4 хутлӑ ҫурт- 
сем ҫитӗнеҫҫӗ. Чӗтренсе тӑракан шурлӑхсене ти- 
пӗтеҫҫӗ те, тункатисене трактӑрсемпе кӑкласа 
тип-тикӗс те яп-яка площадкӑсем, урамсем тӑ- 
ваҫҫӗ.

Пирӗн Таяаа ҫыннисем те майсӑрах юратса 
пӑрахнӑ ҫак ҫӗршыва, килнӗ-килменех вӗсем ак 
ҫапла калаҫса та илчӗҫ:

„Биробиджанра пурӑнма начар пулас ҫук. Ҫӑ- 
кӑр-тӑвар ҫителӗклӗ, кӗпе-тумтир кирлӗ таран, 
вутти-шанки йӗри-тавра; кас та ҫунтар, кас та 
ҫунтар“...

Калашлех, мӗн кирлӗ, вӑл пур ҫак хулара. 
Анчах ҫын ҫитмест. Фабрикӑсем тумалла—ҫынсем 
кирлӗ. Шкулсем тумалла—ҫынсем кирлӗ. Таяпа 
ҫыннисем килнӗ-килменех ҫакна лайӑх ӑнланчӗҫ 
Вӑрман касма ҫынсем кирлӗ. Пӗр ҫӗрте пысӑк ук-

ҫа тӳлеҫҫӗ, тепӗр ҫӗрте тата пысӑкрах. Унта та 
ӗҫ пур, кунта та ӗҫ пур.

Эпир, пӗр ялтан килнӗскерсем, пурӗ пӗрле ӗҫ- 
лӗпӗр, юлташсем,—терӗ пӗри, Белов.—Юрать 
пулӗ вӗт?

Килӗшрӗҫ. Фанера туса кӑларакан завод тума 
пуҫӑнчӗҫ пирӗн Таяпа ҫыннисем. Пӗр кун ӗҫлеҫ- 
ҫӗ, иккӗ, виҫҫӗ. Йӗри-тавра тылапуҫҫи кӑна ҫак 
вырӑнта. Тылапуҫҫисене тасатрӗҫ, ҫӗре тикӗсле- 
рӗҫ. Унтан заводӑн никӗсне хума пуҫларӗҫ. За- 
вод куҫ умӗнчех ҫуралать, ӳсет.

— Кӑҫалтан рабочи пулатӑп ӗнтӗ,—тет пӗри, 
Антонов ятлӑскер.—Рабочисене мӗн кирлӗ—Фаб- 
рцка лайӑхрах ӗҫлетӗр. Еҫ ӑнӑҫлӑн пулса пы- 
тӑр. Пурнӑҫ савӑнӑҫлӑ та ҫителӗклӗ пултӑр,—ҫа- 
кӑ кирлӗ. Ҫак инҫетри ҫӗршыва килнӗскер, ты- 
мар ярсах пурӑнасчӗ-ха. Калле-малле ҫӳресе вӑ- 
хӑта та ирттер.местӗп, укҫа та тӑкмастӑп...

Килӗштерсе ӗҫленӗ чухне пурнӑҫ яланах ӑнса 
пырать, Пирӗн Таяпа ҫыннисем те лӑпланса 
ӗҫлеҫҫӗ ҫӗнӗ хулара.

Пӗр ҫулталӑк пурӑнсан, ҫакӑнта ӗҫлекенсен 
ӗҫӗ лайӑх курӑнма тытӑнчӗ: хула асланчӗ, хит- 
реленчӗ, фабрикӑсен^трубисем ҫӑра тӗтӗм кӑларса 
мӗкӗрме тытӑнчӗҫ. Йышӗ ӳсет. Еҫӗ ӑнӑҫлӑн са- 
рӑлать. Белов, Антонов тата ытти рабочисем те 
малаллах каяҫҫӗ. Малтанах пурте пекех пӗр шут- 
раччӗ. Каярахпа пӗри бригадир пулса тӑнӑ, теп- 
ри—десятннк, виҫҫӗмӗшӗ —маҫтӑр.

Биробиджан халӑхӗ ӗҫе кӗр тухать те вӑй 
парса ӗҫлет. Таяпа ҫыннисем те кая юлмарӗҫ. 
Вӗсем хӑнӑхса ҫитрӗҫ хулара пурӑама. Завод 
кӑшкӑрсан ӗҫе каяҫҫӗ те, завод кӑшкӑрсан ӗҫрен 
таврӑнаҫҫӗ.

— Айтӑр пурӗ пӗрле пухӑнса пӗр ҫӗрте пу- 
рӑнас!—терӗҫ ҫынсем.

Каларӗҫ—турӗҫ. Пурӗ пӗрле пухӑнчӗҫ те Би- 
робиджанран икӗ ҫухрӑмра хула тулашӗнче пӗр 
ял пуҫарса ячӗҫ ҫаксем. Ялне „Ятсӑръял” терӗҫ. 
Ҫуртсем лартрӗҫ, выльӑх-чӗрлӗхсем туянчӗҫ. Пу- 
рӑнаҫҫӗ.

Кӗтӳре пӗр ӗни варриттилӗ пулсан, пӗтӗм кӗ- 
тӗве варалать тенӗ сӑмах пур авалтанах. Ҫакнаш- 
калах пулас ҫав эте.мсем хушшинче те.

Биробиджанри рабочисем хушшине пӗр этем 
пырса ермешнӗ—Власов Мӗкбте ятлӑскер. Пымӑ 
та, вӑл вӗҫен кайӑк майлӑ вырӑнтан вырӑна куҫ- 
ма тапратнӑ. Малтан хӑма ҫурма тытӑннӑ Мӗкӗ- 
те. Пӗр уйӑх ӗҫлесен пӑрахиӑ вӑл ӗҫе—урӑх ҫӗ- 
ре куҫнӑ, конюха. Икӗ-виҫӗ ернерен конюх ӗҫӗ 
йӑлӑхтарса ҫитернӗ Мӗкӗтене. Пӑрахать те, пӑр- 
ман касма каять ҫакӑ.

— Мӗн кашни уйӑхра вырӑнтан вырӑна ҫӳрс- 
тӗн ҫак э:ӗ, Мӗкӗте? —терӗҫ ҫакна.

— Ара пула тарӑнарах юрагат, этем лайӑхра- 
ха пахалать,—тесе хучӗ ҫзкӑ.

— Летун, теҫҫӗ апла Т с 1 в а к а н с е н е . . .
— Теҫҫӗ те пулӗ ҫав...
Сӑмахран питех аптраса тӑмасть Мӗкӗте. Сӑ- 

махран ҫеҫ мар, ыттисенчен те ҫаплах вӑл. Еҫрен 
таврӑнсан яла!шх шур кулачӑ илет хӑй, пӗрер 
кило. Илет те, тӳрех сӗтел хушшине ларса авӑрт- 
ма тытӑнать кулача. „Атте, кулачӑ пар-ха* тесе
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ЙК& ачи йӑлӑнса тӑраҫҫӗ ашшӗ умӗнче. Мӗкӗте 
вӑйлӑ аллисемпе пӗррех сулайса сире-сире ярать 
ачисене.

Пустав таварсем туянма тесен, татах маттур 
'вара ҫак ҫын. 20-шер, 30-шар метр таран туянать 
вӑл мануфактура.

Илсе таврӑнать те вара, тӳрех арчана персе 
чикет. „Атге, мана кӗпе ҫӗлетсе парха“ тесе йӑ- 
лӑнакан ачисене сӑмах та уҫтармасть ҫак Ятсӑръ- 
ял ҫынни. Арӑмне те итлеме^ст вара вӑл. Яланах 
хӑйӗн пуҫне мӗн пырса кӗрет—ҫавна тӑвать.

Вӑрмӑн касас ӗҫ питех „ҫӑмӑл мар“ пулас. 
Пӑрахнӑ та тухнӑ унтан пирӗн паллӑ этем.

— Мӗкӗте, эсӗ татак килӗштереймерӗн мар-и? 
—терӗҫ ҫакна Ятсӑръял халӑхӗ.

— Тумтир ҫӗтӗлет унта. Эпӗ пӗр майлӑрах 
вырӑна каяс тетӗп-ха.—Ҫапла тавӑрчӗ вӑл.

Нумаях та иртмен, пирӗн Мӗкӗте хӑйне вал- 
ли „ҫӑмӑл ӗҫ“ тупнӑ. Пасара тухнӑ та сехет 
йӑтса ҫӳрет. „Сехет, сехет кам туянать—ҫав те- 
лейлӗ пулать. Таварӗ хаклӑ, хакӗ йӳнӗ. А, ну!“— 
шарт-та-шарт ҫапла кастарать хайхискер.

Пит нумай та ҫӳреймен пулас пирӗн Мӗкӗте. 
Милиционер пырать-тытать те ӑна, тӳрех мили- 
ци тытӑмне ҫавӑтайса каять.

— Ку мӗнле сехет?
— Чип-чипер сехетех-ҫке,—тет Власов.
— Ӑҫтан тупрӑн?
— Туянтӑм...
— Камран?
— Пӗр этемрен.
— Апла пулсан мӗншӗн сутатӑн?
— Укҫа пӗтсе ҫитрӗ. Ача-пӑча выҫӑ ларать...
— Ку санӑн вӑрланӑ сехет. Унӑн хуҫи акӑ, 

теҫҫӗ те милицире, сехете тытса илсе хуҫине та- 
вӑрса параҫҫӗ. Кунсӑр пуҫне штраф тӑваҫҫӗ хай- 
хискерне.

Ятсӑръяла таврӑнать те Мӗкӗте, сурсах ятла- 
ҫать. „Пурнӑҫ-и ҫак. Йӳне илнӗ сехете хакла сут- 
ма памаҫҫӗ! Паянтан пурӑнас ан пултӑр кунта. 
Ыранах тухса каятӑп!“ тег.

Тепӗр кунах арӑмне, икӗ ачине илет те Вла- 
сов—вокзала.

— Чӑн лайӑх пурнӑҫ вӑл Атӑл таврашӗнче. 
Таяпанах каятӑп!—тесе калаҫса ларать вӑл стан- 
цире.

Кӗҫ поезд персе ҫитрӗ. Мӗкӗте арӑмӗпе ачи- 
сене вагон ҫине вырнаҫтарасшӑн ҫӳрет. Началь- 
ник патне пырать. „Начальник юлташ,—тет вӑл, 
а начальник юлташ,—ҫичӗ талӑк ӗнтӗ поезд ҫине 
лараймасӑр пӗтӗм семьепе вокзалта ларатӑп. Не- 
ужели вара ачасене ҫакӑнтах хӗн кӑтартса вӗле- 
рес ман, а? Поезд ҫине ларма хут ҫырса парса- 
мӑр...

— Билет пури?—ыйтать начальник ӑшӑ кӑ- 
мӑлпа.

— Ҫук ҫав. Билет памаҫҫӗ.
Станци начальникӗ хут ҫырса парать ҫакна. 

Кассӑран черетсӗрех билет илмелле хут.
— Васса,—тет Мӗкӗте хӑйӗн арӑмне. — Атя 

часрах, мӗскер лӑпланса ларатӑн эсӗ тымар янӑ 
пек. Ҫыпӑҫса лармастӑн пулӗ вӗт?

Хӑппӑл-хаппӑл тапранать те семьипе, вагон 
патне пырса тӑрса кондуктора йӑлӑнать:

Кондукт_ор юлташ! Акӑ пӑхӑр-ха: начальник 
мана тӳррех билет илмелли хут пачӗ. Тархас- 
шӑн лартӑр-ха ман семьене. Ахальшӗнэпӗ ҫак вок- 
залта 15 талӑк ларатӑп ӗнтӗ. Эп кассӑна чупам, 
билет илмешкӗн...

Кондуктор та ӑшӑ кӑмӑллӑ ҫын пулчӗ. Вӑл 
Власӑвӑн арӑ.мӗпе ачисене вагон ҫине вырнаҫтар- 
чӗ. Ҫав вӑхӑтра Мӗкӗте кассӑ умӗнче билет ил- 
ме тесе тӑракан халӑха урлӑ-пирлӗ сире-сирех 
кассир умне пырса тӑрать.

— Миҫе билет?—тет кассир.
— Икӗ билет.
— Хӑш станцине ҫитиччен?
— Чаллӑ-пуҫне...
— 250 тенкӗ пар часрах.
— Ытла нумай-ҫке!-тет Мӗкӗте.—Вара ман 

билетшӗнех 250 тенкӗ тӳлеме тивет-и-ха?
— Эсӗ калаҫса вӑхӑта ан ирттер-ха, юлташ, 

теҫҫӗ ҫакна ыттисем.—Илетӗн пулсан ил те, тух 
часрах.

— Илӗр хӑвӑр!—тесе хучӗ хӗрсе ҫитнӗ Мӗкӗ- 
те. Кассӑ умӗнчен билетсӑрах тухрӗ. Шӑп ҫав 
вӑхӑтра звонок пачӗҫ.

— Мӗкӗте! Мӗкӗте тетӗп!—тесе кӑшкӑрса ячӗ 
вагон алӑкинче тӑракан Васса. Анчах Мӗкӗте 
вокзалтан тухмасть те.

Кӗҫ поезд тапранса та кайрӗ. Арӑмӗпе икӗ 
ачи поездпа хӗвеланӑҫнелле—Таяпа енелле кус- 
тарчӗҫ. Паллакан ҫынсем Власӑва сырса илнӗ те 
ятлаҫҫӗ.

— Эсӗ арӑмупа ачусене билетсӑр, пӗр пус 
укҫасӑр, тата пӗр татӑк ҫӑкӑрсӑр лартса ятӑн-ҫке. 
Часрах скорӑй поезд ҫине ларса хӑваласа ҫит! 
Выҫӑ вӗлеретӗн вӗт семьюна!.

Тепӗр виҫӗ кунтан ларса кайнӑ вара Мӗкӗте. 
Таяпа ҫыннисем пайтах хӗрхенчӗҫ унӑн арӑмӗпе 
ачисене. „Васса икӗ ачапа мӗнле ҫитӗ ӗнтӗ. Эх, 
ку кулатник Мӗкӗтине! Арҫын тесе пурӑн ӗнтӗ 
ҫав ҫынпа!“—ҫакнашкал час часах калаҫнӑ Ятсӑръ- 
ялта, Икӗ уйӑхран Ятсӑръяла ҫыру персе ҫитрӗ. 
Вуласа пӑхаҫҫӗ т е —Мӗкӗтерен хайхискер.

... „Ну, Биробиджанра пурнакан ялйышсем. 
Сире пӗр-виҫ сӑмах пӗлтерес терӗм. Эпӗ киле 
пит лайӑх ҫитрӗм. Пӗр пин те пиллӗкҫӗр манет 
чӑнкӑлт укҫа ҫитертӗм. Тӳррех ӗне туянтӑм 70 
манет парса. Ытти укҫа халь хам ҫумрах—тыткала- 
малӑх пур. Пурнӑҫа ничево пурӑнатӑп. Арӑмпа 
ачасем хамран 10 кун каярах персе ҫитрӗҫ. Пур- 
те ырӑ, сывах халӗ. Васса та билетпах килнӗ 
пулсан укҫа нумай пӗтетчӗ.

Ачасем киле ырӑ-сывах ҫитрӗҫ. Пӗр ачи киле 
ҫитсен сасартӑк чирлесе ӳкрӗ. Климат килӗшме- 
рӗ пулмалла. Ну, халь пурне те салам ярап. Ҫи- 
тес ҫул татах вербоватсӑ туса Биробиджана пы- 
рас тетӗп. Унта пыма укҫа параҫҫӗ...

Микита Власов".
Биробиджан хули—ҫӗнӗ хула. Мӗкӗте пек кив 

этемсене хисеплемест вӑл. Ятсӑръялсем те килех 
темерӗҫ ӑна. Кирлӗ мар унашкал сулланса ҫӳре- 
кенсем. Пӗр кайнӑскер ан килтӗрччӗ, таси паха, 
— терӗҫ.



Петтюк Петӗрӗ ӑс парать
^Н. М. ВОЛКОВ

Лӑпкӑн пурӑнатчӗ Петтюк Петӗрӗн пӗчӗкҫӗ 
семьи. 60 ҫулхи Петӗрпе 19 ҫулхи ывӑлӗ Якку 
колхоза ирех ӗҫлеме каяҫҪӗ, Кӑльтук кинемей 
килти ӗҫсене тирпейлет, выльӑх-чӗрлӗх пӑхать. 
Каҫхине вара виҫҫӗшӗ те сӗтел хушшине кӗрсе 
лараҫҫӗ те, ҫуркуннехи хӗвел ӑшшинчи кӑвакар- 
чӑнсем пек, кӑмӑллӑ калаҫу пуҫласа яраҫҫӗ.

Анчах пӗр кувхине ҫак лӑпкӑлӑх пӑсӑлса кайрӗ. 
Райкомран килнӗ юлташ колхозниксен пухӑвӗнче 
партин XVIII съезчӗн решенийӗсем ҫинчен доклад 
туса панӑ хыҫҫӑн, вунӑ колхозник, вӑл шутра 
Петтюк Петӗрӗн ывӑлӗ Якку та, промышленноҫа 
ӗҫлеме кайма кӑмӑл тытнӑ.

Петӗр пухуран салхуллӑ таврӑнчӗ. Кӑльтук ки- 
немей ыйтса пӗлесшӗн пулчӗ, — анчах Петӗрӗн 
шӗвӗртерех сухалӗ чӗтренине асӑрхарӗ те, чӗн- 
ме шутламарӗ. Ку сухал чӗтрени Петӗр ҫиленни- 
не пӗлтерет мӗн.

— Хӑй ӑсӗпе хӑтланать-ха, тӗнче курман, макӑ- 
расси килет пулӗ, — терӗ Петӗр, урайне лачлат- 
тарса сурса.

— Мӗн пулчӗ тата, старик? — хыпӑнса ӳкрӗ 
Кӑльтук.

— Хулана каять, мур илесшӗ!
— Кам?.
— Якку! — терӗ Петӗр. Хӑй табак хутаҫҫине 

кӑларнӑ та, чӗлӗмне хутаҫ ӑшне кутӑн чиксе, чӑ- 
пӑка унталла-кунталла тӗртет.

— Пӗр-пӗр япала илме кайма шутлать-и? — 
ыйтрӗ Кӑльтук.

~  Ҫук ҫав, ӗҫлеме каясшӑн.
Кӑвакарчӑн йӑви пек лӑпкӑ ҫуртра каҫхине тӑ- 

вӑл кӗрленӗ пек туйӑнчӗ. Яккӑва килтисем апла 
та, кун пек те ӳкӗтлеҫҫӗ, анчах вӑл хӑнк та ту- 
.масть.

— Призыва кӗтӗм, сирӗн пирки льготӑ пачӗҫ, 
Канашпа Шупашкар хушшинчи чугунҫула тума 
каяс тӗнӗччӗ, килте ӗҫлекен ҫук тесе ямарӑр 
мана. Халӗ эсир иксӗр мар, пӗтӗм ялӗпе те тыт- 
са чараймастӑр, — терӗ Якку.

— Уру ҫине ӗне пусман та, терӗ Петӗр.
— Ӗне мар, хуть те слон пустӑр, — ответлерӗ 

Якку.
— Ҫитес кӗркунне кин кӳртме шутланӑччӗ, — 

терӗ Кӑльтук кинемей, куҫӗсене ҫанни вӗҫӗпе 
шӑлса.

Виҫҫӗмӗш кун ир. Якку хӑйсен килӗнче юлаш- 
ки хут апат ҫиет. Амӑшӗ пӑтавка ҫурӑ кӗрекен 
михӗ ӑшне ҫӑкӑр, чытнай, кукӑль, типӗтнӗ аш, ҫу, 
ҫӑмарта, чӑкӑт тата ытти тем-те-пӗр ҫимӗҫ тул- 
тарать.

Тӑрӑх сак ҫинче ларакан Петӗр хӑйӗн вӑрӑм ҫу- 
ла каякан ывӑлне ӑс парать:

— Тӗнче ҫине малтанхи хут тухса каятӑн. Эпӗ 
те 30 ҫул ӗлӗкрех аннӳне пӗчӗк ачапа хӑварса 
тухса кайрӑм. Хальхи пурнӑҫ пулсан, вӗлерсенте 
каяс ҫук, ун чухне выҫӑ пирки кайма тиврӗ. Кур- 
тӑм вара хула мӗнлине. Кайнӑ чухне ҫын евӗр- 
лехчӗ, киле тавӑрӑнсан, аннӳ те паллаймарӗ. Во-о! 
Эсӗ мӗнле таврӑнассине пӗлместӗп, анчах килти 
ҫӑкӑра аса илӗн-ха. Халӗ ман сӑмаха итле: стан- 
цӑна ҫитсен кӑсъюсене, хутаҫна икӗ куҫпа сыхла, 
самантрах вӗҫертсе кайма пултарӗҫ. Йӑпӑлтатакан

ҫынсенчен аякка тар, часах вӗсем „симӗс картус тӑ- 
хӑнтарса" хӑварма пултарӗҫ. Ҫынсем ларсаҫӳрекеи 
пуйӑс ҫине ларса кайма ан ҫун, унта укҫа тӳлет- 
тереҫҫӗ. Пӗренесем тиенӗ вакун ҫине ларса кай- 
ма питӗ лайӑх. Никам курман чухне йӑпшӑнса 
хӑпаратӑн та, шӑши юсӗ пек ҫеҫ пӑхса пыратӑн. 
Каян та каян малалла. Е унти начальниксем кур- 
сан, усалскерсем, тӳпелеме те пултарӗҫ, эсӗ вара 
е ухмаха хыв, е чӗлхесӗре пер, рас ҫула тухрӑн 
пулсан, тӳсес пулать. Пароход ҫине ларма ҫӑ- 
мӑлрах вара. Пуҫунти картусна, ҫири пиншакна 
кутамку ӑшне чиксе хур, унтан ҫын хушшипе 
кутамкуна ҫӗртенсӗтӗрсе кӗр, ҫӑварупа мӑйӑр,е 
хӗвелҫавӑрнӑш ҫинӗ пек ту. Вӗсем вара, ку ҫын 
пароход ӑшӗнчен тухнӑ та, каялла кӗрет, тесе 
шутлӗҫӗ. Пароход ӑшӗнче пытанса пымаллисем 
нумай вара: пичке-шетниксем, ещӗксем, вӗрен 
куписем тата ытти те пур. Эсӗ тикӗт пичкисем 
хушшине кӗрсе лар, унта шӑршӑ пирки никам та 
пырас ҫук. Брезент тавраш пулсан тата аванрах: 
кушак ҫури пек йӑпшӑнса ҫеҫ пыратӑн.

Хула ял ҫыннине ӑшшӑн кӗтсе илмест, хам кур- 
нӑ. Пӗр ҫӗре пыратӑн—унта ӗҫ ҫук, тепӗр ҫӗрте— 
хӑйсен те ҫын ытлашши. Эсӗ десятник тиекен 
ҫынна шыра. Усал ҫынсем вӗсем, анчах ҫу сӗр- 
сен, сухари те ҫемҫелет. „Мӗн кирлӗ сана? — тет 
вӑл. „Еҫ шыратӑп, ырӑ ҫыннӑм", тетӗн. „Сансӑр 
та ытлашши“, тет вӑл. „Ырӑ ҫыннӑм, ӗмӗр-ӗмӗр 
саншӑн кӗл тӑвӑп“, тетӗн, унтан ӑна кӗленнӗ пек 
пулса, пӗр виҫӗ тенкӗ чӑмӑртанӑ аллӑна чӑсатӑн. 
Бӑл вараҫавӑнтахчӑх ами пек какӑлтатма пуҫлать. 
Во! Укҫа чул хушшинчен тухать, ҫавӑнпа та ӑна 
тытма, пухма пӗлмелле. Яка тумлӑ ҫынсене тӗл 
пулсан, куҫна урӑх енелле ҫавӑр. Урам кӗтес- 
сисенче, ҫырма хӗррисенче кивӗ пушмаксем, ка- 
лушсем тӗл пулсан, ан вӗҫерт, калуш тӗпне ҫӗ- 
ленӗ ҫӑпата пӗр уйӑха ытла чӑтать. Хупах таврашӗ 
ӑсӑнта та ан пултӑр,'ӗҫме вӗренсен пуҫупах пӗ- 
тетӗн. Хӑшӗсем театрсемпе цирксене камит кур- 
ма чупаҫҫӗ, эсӗ вӗсем ҫине ҫаврӑнса та ан пӑх. 
Чул хушшинчен хӗссе илнӗ укҫа-тенке ӑҫтд кнл- 
нӗ унта сапалама юрамасть. Куҫа мӗн курӑнать— 
ӑна илсе ҫиессишӗн ан ҫун. Ҫӑкӑр эрне ҫимелӗ- 
хех илсе хур, — типнӗ ҫӑкӑр вӑл перекетлӗ. Ӑҫ- 
тан та пулин пӗчӗк чугун тупса, хӑваттертех пӗ- 
ҫермелле ту...

Петӗр хӑйӗн ывӑлне тата темӗн ҫинчен калас- 
шӑнчӗ, анчах Якку итлемесӗр ларнине асӑрхарӗ 
те, калаҫма чарӑнчӗ.

— 22 ҫул каярах шӑлса ывӑтнӑ пурнӑҫ ҫинчен 
каласа патӑн, — терӗ Якку.

— Эпӗ хам курнисене каласа патӑм, — ответ- 
лерӗ ашшӗ.

* * *

... Тата виҫӗ эрне иртсен почтальон Петтюк 
Петӗрне ҫыру тыттарчӗ. Кӑльтук кинемей шыв- 
ланнӑ куҫӗсене шӑлма пуҫларӗ, Петӗр ӗнсине 
хыҫать. „Каялла таврӑнма ҫул укҫилӗх ыйтать 
пулӗ, пушмак пӑрӑва сутма тивет“, тесе шутла- 
рӗ вӑл. Унтан арӑмне хӑйпе юнашар лартса, ывӑ- 
лӗ янӑ ҫырӑва вулама тытӑнчӗ:
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„Сывӑ-и, юратнӑ атге-анне!
Чӑн малтанах сирӗ питӗ пысӑк салам яратӑп. 

Атте калани чӗрне хури чухлӗ те чӑна килмерӗ. 
Пӗрене тиенӗ вагон ҫинче мар, кунта Уралри ху- 
лана ҫитичченех чаплӑ вагон ӑшӗнче, ҫемҫе вы- 
рӑн ҫинче ларса, ҫывӑрса, савӑнса килтӗмӗр. 
Пиртен пӗри те пӗр пус ҫул укҫн тӳлемерӗ, 
пурне те завод шучӗпе тӳлевсӗрех илсе кайрӗҫ. 
Хамзр ҫитнӗ кунах бригаднр-десятникпе тӗл пул- 
тӑмӑр. „Ырӑ ҫыннӑм, ӗмӗр-емӗр кӗл тӑвӑп“ темелли 
пулмарӗ, вӑл пире ӗҫлеме килнӗшӗн хӑй ҫав тери 
пысӑк тав турӗ. Калуш тӗпӗ те кирлӗ мар. Тепӗр 
кунне пире вӗрҫӗнӗ атӑ, шалавар, комбинезон 
пачӗҫ. Хулипе- хунарпа шырасан та калушпа 
пушмак ҫӗтӗкӗсене тупаймӑн, — утиль-сырье кан- 
турӗн агенчӗсем пбрне те алӑран вӗҫертмеҫҫӗ. 
Эсӗ пӗчӗкҫӗ чугун тупма хушнӑччӗ. Кунта чугун 
нимӗне те кирлӗ те мар. Столовӑйра мӗн ҫиес те- 
нӗ—ҫавӑ пур. Ку столовӑйри котлетсене, бифш- 
тексене тата ытти тутлӑ ҫимӗҫсене ҫисен сирӗн

те янах тӑрӑх ҫу юхмалла. Тата ҫакна ҫыратӑп, 
анне ман хутаҫ ӑшне икон чиксе янӑ, эпӗ ӑна 
драмкружока, спектакль лартнӑ чухне усӑ курма 
патӑм. Драмкружок членӗсем куншӑн аннене хытӑ 
тав турӗҫ, анчах пӗчӗккине ҫеҫ парса янӑ, терӗҫ. 
Атте мана театрсене кайма хушмарӗ, анчах кун- 
та ун пек тума ҫук. Профсоюз комитечӗ хӑй ук- 
ҫипе темиҫе хутчен пире театра, кинона, цирка, 
музейсене ячӗ. Эх, сирӗн нуласчӗ кунта!..

Юлашкинчен ҫакна ҫыратӑп: хамӑр ялтан кил- 
ннсем эпир пурте вӗренетпӗр, эпӗ ӗҫрен татӑлма- 
сӑрах шоферсенкурснеҫӳрегӗп. Тата ҫырасшӑнччӗ 
те, анчах халӗ вӑхӑтӑм ҫук, парти историйӗ ҫин- 
чен лекци итлеме каятпӑр.

Ку ҫыруран сывӑ юлатӑп. Якку“.
— И-и старнк! — терӗ йӑл кулса ларакан 

Кӑльтук кннемей.
— Эккей, — тет Петтюк Петӗрӗ.
Унӑн сухалӗ халӗ ӗнтӗ тарӑхнипе мар, савӑн- 

нипе чӗтреме тытӑнчӗ.

Эс мана каларӑн: 
„Пулӑпӑр пӗрле 
Ҫут хӗвел ансассӑн, 
Каҫ пулсан, ҫӗрле“.

Тем пекех эп кӗтрӗм. 
Атӑл хӗрринче.

С а в ӑ ҫ п а ҫ ӗ
И  в а н М а  л  г а ӑ

Пӗрмаях шутларӑм 
Эпӗ сан ҫинчен.

Ҫӑвӑн кӗске каҫӗ 
Карӗ ман иртсе.
Ҫав каҫ ҫыраймарӑм 
Эпӗ сӑвӑсем.

Сивӗ янӑ пирки

— Енер прогул тунӑш ӑн начальник ман ҫине пит нумай сивӗ яргаччӗ. Куратӑн, авӑ паян, вы- 
ходной кун, хӗвел ӑшшинче те ӑшӑнаймастӑп.



Хут пӗлменлӗхе петереймен  
районта

Йӗплӗ ҫӑмах

Йӗрӗ ҫук
Халӑх сӑввинче акӑ мӗнле каланӑ:

„Улӑхрӑм кайрӑм ту [ҫине 
Ҫич ҫул выртнӑ юр куртӑм.
Ҫич ҫул выртнӑ юр ҫинче 
Мерченкайӑк йӗрри пур...“

Мерчен кайӑк йӗрри мар пуль, Лаш-Таябари 
(Елчӗк р-нӗ) сельпо бухгалтерӗ пулса ӗҫлеме 
документсене тӗрӗслемесӗрех йышӑннӑ И. А. Гри- 
горьев йӗрри пуль. Пӗр кун ӗҫленӗ хыҫҫӑнах 
ӑна 500 тенкӗ укҫа тыттарса Хусана команди- 
ровкӑна янӑччӗ те, каялла тавӑрӑнман вара вӑл* 
Йӗрӗ хӑш сӑрт ҫумӗпе кайни те паллӑ мар.

Вилнӗскер „ҫуралнӑ“

Авалхи чӑвашсем, хӗвел витӗр ҫумӑр ҫунине 
курсан вилнӗ ҫын авланать, тетчӗҫ. Шупашкар 
хулинчи ЗАГС бюровӗн заведующийӗ Заварзина 
юлташ: вилнӗ ҫын ҫуралма та пултарать, тет.

ЧебтОргин артелӗн хуралҫи (65 ҫулхи старик) 
вилсен, вӑл ҫакӑн пек свидетельство ҫырса панӑ.

„Свидетельство о рождении №—271 гр. Хонькеров Внктор 
Андреевич родился 12 числа ■ мая месяца 1939 г., о че.и 
в книге ззписей актов граждан. состояння за 193 г. произв. 
соответствующая заиись.

Родители: отец Гипертрофия 
Мзть г. Чебоксары

Зав. бюро ЗАГС Заварзина"

Каскаламасӑр ҫӗҫӗ аври те пулмасть

Калаҫӑттӑм сӑмаха тутлине, анчах Етӗрне рл  ̂
йонӗнчи вӑтам шкул строительстви мӗнле пыни- 
не курсан, тутлине калас килмест. Ӑна 1937 
ҫултах тума пуҫланӑ, халӗ те туса пӗтермен.

Алӑ тӗкӗнмесен аллӑ ҫул выртать, тенӗ сӑмах 
пур. Аллӑ ҫул ытла нумай-ҫке. Алӑ тӗкӗнмесӗрех 
пулса лармӗ-ши вӑл ҫурт,—ҫапла пулас Нарком- 
просри строительсен шухӑшӗ.

Тӑрӑшман

Шупашкар, Ишлей, Ҫӗрпӳ, Трак, Шӑхасан, 
Канаш райисполком председателӗсем чугунҫул 
строительствине ӗҫ вӑйӗсем парас тӗлӗшпе раГ;- 
она мала кӑларассишӗн тӑрашманни палӑрать. 
Пирӗн шухӑшпа вӗсем пӗр-пӗринпе:

— Епле эпир малтан пырӑпӑр,эсир хӑвӑр мал- 
тан кайӑр, тесе тавлашса тӑраҫҫӗ пулас.

Юманка ҫӑварӗнчен тапакан 
фонтан

Этем майсӑр кирлӗ-марла калаҫакан ҫынна чӑ- 
вашсем „лӗпӗрти" е „лапӑрти“ теҫҫӗ. Юманка 
ҫӑварӗнчен тухакан фонтана курсан мӗн калӗҫ-ши?

Чаллӑпуҫ районӗнче (Куйбышев облаҫӗ) туха- 
кан „Ленин ҫулӗпе“ хаҫатӑн 42(595)-мӗш номӗ- 
рӗнче Юманкан .Прахут цннче“ калавне пичет- 
лесе кӑларнӑ. Унта „хӗрӳ юратупа" „фонтан* 
тата „чӗр ҫимӗҫ“ ҫинчен пичетленисене журнал- 
та тепӗр хут илсе кӑтартма аван мар, терӗмӗр. 
Ӗненӗр—хулиганла, ирсӗр шухӑшсем шутсӑрах 
унта.

Чаллӑпуҫ райхаҫат редакторӗшӗн алпусакан 
А. Г. Портнов, хулигансене заборсем ҫине ҫыр- 
ма чарнине пула, Юманкан асӑннӑ калавие пи- 
четлеме райхаҫатрах вырӑн тупса панӑ.

Ҫулталӑкри чи вӑрӑм кун

Н. С. Попова ҫырнӑ, Чӑвашиздат чӑвашла ку- 
ҫарса кӑларнӑ „Сборник арифметических задач“ 
учебникӑн 1-мӗш пайӗнчи 332-мӗш задачӑра: „ию- 
лӗн 22-мӗшӗ ҫулталӑкри чи вӑрӑм кун“, тенӗ. 
Численник тӑрӑх, июлӗн 22-мӗшӗнче кун тӑршшӗ-- 
16 сехет те 42 минут, июнӗн 22-мӗшӗнче 17 се- 
хет те 34 минут пулать.

Ку йӑнӑш, пирӗн шухӑшпа, ҫапла пулнӑ: асӑн- 
нӑ учебнике вырӑсларан чӑвашла куҫарса кӑла- 
рас тӗлӗшпе ӗҫлекенӗн июлӗн 22-мӗш кунӗнче 
ӗҫлес кӑмӑл пулман. ьҫлес килменрен ӑна ҫак 
асӑннӑ кун—ҫулталӑкри чи вӑрӑм кунӑн туйӑннӑ.
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Ц и р к р а
Республикӑри ыагазинСенче нихЗшӗнче те кункӑрасем, та- 

канасем, ывӑссем, кӑвас чӗресӗсем тупса илме ҫук. Чӑваш- 
наркомуестгромӑн ҫавна аса илмеллЕ (М. Семенова ҫырӑ- 
вӗнчеп).

Н. С вер ч к о в  ӳ к е р ч ӗ к ӗ .

ФОКУСНИК:—Ҫак ы всӑ ҫи н е  3 стак ан  лартатӑп та, к а й р а н ...
КУРПКЯН ХӖРЯРАМСЕНЧЕН ПӖРИ:—М атрунь, ӑҫта  х ӑ п а р с а  каятӑн! С цена ҫи н е хӑ п а р са  к ай са  ф о к у с-  

ннке чӑр и ан тар атӑн !
ТЕПРИ (сц ен а  ҫине х ӑ п а р а к а н н и ):— Е н  чар-ха1 Э пӗ ф о к у сн и к е  х у ҫа л ӑ х р а  к ирлӗ ы йту п а р а сш ӑ н : ҫӗн ӗ  

ы в си н е вӑл ӑҫта  т уп са  и л н ӗ-ш и ,—п ӗл есч ӗ ,
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С е м ь ӗ р е
М. А

Кавӑраен семьи ытла та хасгар. Унӑн ывӑлӗ те, 
кинӗ те тата шкулта вӗренмен вӑхӑтсенче яла- 
нах колхозра ӗҫлекен ывӑлӗ те стахановец ятне 
илнӗ. Вӗсен хастарлӑхӗ кашни ҫулах тырӑпа, ук- 
ҫа илнипе парнеленет. Ҫапла вӗсем чухӑнлӑхран 
пӗтӗмпех хӑтӑлчӗҫ. Кивӗ, тӗксӗм пӗчӗк пӳрт вы- 
рӑнне, пысӑк та ҫутӑ пӳрт лартса хучӗҫ. Савӑн- 
чӗ Карсун ҫемьи.

„Капла пурӑнма аван“,—тесе уткаласа ҫӳрерӗ 
Кавӑрле старик те ирӗк пӳлӗмсемп1ӗн хаваслӑнса. 
Хӑй ҫавӑнтах хаваслӑхӗпе сӗтел хушшине кӗрсе 
ларса, чӗлӗм тивертсе ячӗ...

Ҫак кун Кавӗрлепе унӑн семьин тепӗр савӑнӑҫ 
килсе тухрӗ: унӑн медицина институтӗнче вӗре- 
некен Прасук ятлӑ хӗрӗ ҫуллахи каникула тав- 
рӑнчӗ. Ак ӗнтӗ хаваглӑ семье пӗр ҫӗре пуҫтарӑн- 
са каҫхи апата сӗтел хушшине кӗрсе лзрнӑ.

— Тултан пӑхма ытарма ҫук пӳрт,—терӗ Пра- 
сук калаҫнӑ хушӑра,—анчах шалтан та илемлӗ те 
культурлӑ пӳлӗм туса хурасчӗ ӑна. Пӗр пӳлӗмне 
кухня, теприне—спальня туса хума май пур 
кунта.

Капла аванах пулать ӗнтӗ,—терӗҫ унпа ки- 
лӗшсе Прасук тетӗшӗпе инкӗшӗ тата вӗсен ывӑ- 
лӗ Петӗр.

Сӗтел умӗнчи тенкел ҫинче пӗр пӗччен ларакан 
Кавӑрле старик ҫеҫ ыттисемпе тан чӗнсе ӗлкӗрей- 
мерӗ, мӗншӗн тесен вӑл шӑп кӑна вӑхӑтра тирӗк- 
рен ӑсса илнӗ кашӑкне ҫӑварне пушатма ӗлкӗрчӗ. 

,‘Вӑл васкасах ҫӑварне ирӗке хӑварса тем сӑмах 
каласшӑн пулчӗ пулас; сапаланчӑк ҫӳҫӗсене ал- 
липе шӑлса илсе, ансӑр хулпуҫҫисене чӗтретсе 
илчӗ. Анчах ун ҫӑварӗнчен сӑмахсем тухса ӳкич- 
чен, Петӗр калаҫма тытӑнчӗ.

_Чимӗр-ха,—-терӗ вӑл,—асатте мӗн калать та- 
та? Ватти килӗшсен тата аванрах пулать. (Кунта 
Петӗр аслашшӗ кутӑнла шухӑшсем каласса ӑнлан- 

-са илчӗ. Ун пек чух вӑл яланах унӑн шухӑшӗсене 
=илӗртӳллӗ сӑмахсемпе ҫемҫетсе ярать).

— Ну, атте, черет санта.-терӗ^П расук, ашшӗ 
■ҫине пӑхса,— аван пулӗ-ши ҫапла тусан?

Ыттисем те Кавӑрле старик ҫине ыйтса пӑхсан 
унӑн калас сӑмахӗсем, ҫӑвартан тулалла тухса 
ӳкес вырӑнне, каялла шала анса карӗҫ. Вӑл 
ахаль те хӗсӗк куҫӗсене тата ытларах хӗссе, су- 
халне чӗтретсе, ҫемҫен кӑна лӑх-лӑх кулса илчӗ 
те сарӑхнӑ шӑлӗсем витӗр кӑмӑллӑ сӑмахсем кӑ- 
ларса ӳкерчӗ:

— Маншӑн аван ӗнтӗ...
Ҫапла вара семье ларӑвӗ ҫак ыйтӑва аванах 

татса пачӗ. Прасук та ӑна ҫав кунах пурнӑҫлама 
тытӑнчӗ. Ҫапла хаваслӑ кунсем иртсе пычӗҫ. Пӗр 
кун, иккӗ, виҫҫӗ те иртрӗ. Пӗр эрнене каялла хӑ- 
варса теприн ҫине те куҫрӗҫ. Пӗрре Кавӑрле ӗҫ- 
рен таврӑнчӗ те тап-таса ҫуса тасатнӑ спальнӑн 
урайӗ тӑрӑх тусанлӑ уоисемпе иртсе кайса, тӗпел- 
ти тенкел ҫине ларса, хӑйӗн чӗлӗмне тивертсе 
ячӗ. Анчах вӑл ирӗккӗн туртса пӗтереймерӗ чӗ- 
лӗмне, ӑна Прасук кӗрсе сӑмах хушни чӑрман- 
тарчӗ:

— Ку мӗне пӗлтерет, атте? —терӗ вӑл тӗлӗннӗ 
сасӑпа.

р  к  а и
— Мӗн мӗне пӗлтерет?—ыйтрӗ старик ӑнлан- 

ман пек пулса.
— Ара культурлӑ пурнӑҫа пӑсан вӗт эсӗ? Ирт- 

нӗ эрнере семье йышӑннине пӑсатӑн.
— Мӗнле пӑсап? Ку пӳлӗм таса та уҫӑрах та, 

Вот ҫакӑн пек -ҫӗрте тапак туртса ларма та ава- 
нах ӗнтӗ,—терӗ Кавӑрле хӑйӗн йӗкӗлтемӗш сас- 
сипе.

— Культурлӑ пӳлӗм пулса ҫитеймеп-ха ку, ат- 
те ,—терӗ Прасук каллех,—анчах малашне куль- 
турлӑ тума тӑрӑшатпӑр ӑна, ку ӗҫре эсӗ чӑрмак- 
тарма хытланан.

— Охо-хо, мӗн калаҫан эсӗ, хӗрӗм, епле-ха аҫу- 
на ҫапла ,чӑрмантаран“ тесе калама хӑю ҫитет. 
Сисетӗп эпӗ, ак халӗ кунта чӗлӗм туртма чара- 
тӑр, каярахпа ҫывӑрма та кӗртмӗр, юлашкинчен 
ҫуртран та хӑваласа кӑларӑр эсир.

— Мӗн аташан эсӗ, аттем, кирлӗ мара...
— Мӗнле аташатӑп, халӗ эсӗ манпа калаҫма 

ир-ха,—терӗ те тӑпраллӑ урисене салтма ть;- 
тӑнчӗ.

— Уруна та кунтах салтатна тата?—ыйтрӗ кал- 
лех Прасук,

— Кунта пулмасӑр. Пӳрте мӗншӗн тунӑ тат"?
Прасук хӑйӗн ашшӗпе нимӗн ӗҫ тухманнине ку-

ра тепӗр_ пӳлӗме тухрӗ. Кавӑрле те хӑйне „чӑр- 
мантарнӑшӑн* ҫиленсе, хӑрах урине салтмасӑрах 
таса урай тӑрӑх хӑвӑрттӑн уткаласа ҫӳреме пуҫ- 
ларӗ.

Хам пуҫра ҫывлӑх пур чухне вӗсенченех 
хӑрамӑп-ха, хама ирӗккӗн пурнас халӗ...

Ҫапла вара Кавӑрле „ирӗккӗн“ пурӑнма пуҫлар1. 
Пылчӑклӑ урине пӳлӗмре салтни, тапак туртса, 
урайне сурни унӑн ирӗклӗхӗ пулчӗ. Ҫак ӗҫсене 
тума ӑна чӑрмантаракансем пӗтнӗрен Кавӑрле са- 
вӑнса карӗ.

— Акӑ хайхисене епле ҫӑварлӑхласа илтӗм, 
ахалӗн тек калаҫаҫҫӗ,—мӑкӑртатать Кавӑрле,— 
ҫапла кирлӗ те вӑл, ача-пӑча сӑмахӗсем хыҫҫ^п 
кайсан, шыва та кайӑн!..

Тепрехинче Прасук хӑйӗн ашшб ытла нум'ч'1 
сурса тултарнине курсан, тӳсеймерӗ, ашшӗпе 
каллӗх сӑмах хушрӗ:

— Чашӑк ҫине сурас' пулать, плевательница 
кирлӗ сана,—терӗ вӑл, хӑй ҫавӑнтах ашшӗ умде 
плевательница лартрӗ. Анчах старике ку та ки- 
лӗшмерӗ.

— Ҫук, мана ун пек „теттесемпе" ан илӗрт, ха- 
личчен унсӑрӑнах пурӑннӑ.

— Пурнасса пурӑннӑ та, анчах хӑвах куран— 
эсӗ кунта ҫур литр сурса тулгаран вӗт,—терӗ 
Прасук, ҫиленерех.

— Хӑть те пӗр литр сурам, ан калаҫ манпа! -  
хирӗҫсе калаҫнӑ старик.

Супӑньпе те ҫӑвӑнман вӑл, „унсӑрӑнах пурӑл- 
нӑ“, тесе ответленӗ. Ҫапла иртсе пынӑ кунсем. 
Кавӗрле пирки пӳлӗм те тирпейсӗре тухса ка- 
рӗ. Ҫапла пулчӗ спальня. Ку „спальнӑран“ семьг- 
сем те сивӗнчӗҫ. Сайра хутран ҫеҫ кӗркелесе 
тухкалаҫҫӗ унта. Анчах пӗр кунхине кунта семье- 
ри мӗннур ҫын чупса кӗмелле пулчӗ. Ыттисем 
тепӗр пӳлӗмре ларнӑ вӑхӑтра „спальнӑра“ Кц 
вӑрлен сасси илтӗнсе кайнӑ:
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Пуҫана, пуҫана!—тенӗ вӑл чӳречене шан-шан 
цаккаса. Унтан. ура сассисем илтӗннӗ те, ҫавӑн- 
гах кӗмсӗрт! тунӑ сасӑ илтӗнсе кайнӑ. Вара семье 
зӳрте чупса кӗрсен, Кавӑрле урайӗнче сарӑлса 
ӳквине курнӑ.

— Шуса ӳкрӗм, мур илменӗ,—тенӗ вӑл ,-хам  
1урчак ҫинче шуса ӳкрӗм! Прасук хайхи пава- 
(ельне илсе кил-ха!

— Мӗнле „паватель"?
— Паватель, паватель илсе кил, ҫавӑн ҫине 

}урап малашне!
I Прасук унӑн сӑмахне тин ҫеҫ ӑнланса илсе, ӑна 
ӑлевательница илсе пырса пачӗ. Плевательница 
|ине сурма пуҫларӗ вара Кавӑрле старик.
; Прасук та савӑнчӗ вара куншӑн. Вӑл хӑйӗн аш- 
Иӗне малалла тасалӑх ҫинчен кашни кунах кала- 
Иа тытӑнчӗ.

— Ытти енчен те малашне тасарах пурнар ӗн- 
)ӗ. Унта туртма, ура салтма пӑрахсан аван пу- 
1ать,—терӗ вӑл ашшӗне ӳкӗтлесе.

I — Хӗрӗм, эсӗ каллех хӑвӑн юрруна юрлан, пӑ- 
1рах-ха ӑна,—терӗ ашшӗ, хӑй ҫавӑнтах чӗлӗмне 
[гивертсе ярса,—туртмасан та, ура та салтмасан, 
)иат та 'кунта ҫимесен—мӗншӗн туыӑ ку пӳлӗме?
1 Прасук ӑна тата калама тытӑнчӗ, анчах Кавӑр- 
|е  ӑна пӳлсе хучӗ:

— Ҫук, ан калаҫ, сан калаҫмалли те ҫук, ку 
Пӳрте лартнӑ ҫӗрте эпӗ хам та нумай вӑй хунӑ!..

— Сӑмахпа каласа ӑнлантарма ҫук кӑна,—тесе 
шутларӗ Прасук юлашкинчен.

Вара ашшӗпе Прасук хушшинчи хирӗҫӳ пӗтӗм- 
Зех лӑпланчӗ. Прасук та ашшӗпе килӗшсе пурӑн- 
иа пуҫларӗ, ашшӗн ӗҫӗсемпе килӗшсе пычӗ. Аш- 
1нӗ хӑйне ҫӗнӗрен юратма пуҫласан вӑл ашшӗнчен 
Ҫапла ыйтрӗ:

— Манӑн ӗҫсем нумай, ҫавсене ӗҫлеме мана 
Ьӗр-икӗ эрнелӗхе пӗр пӳлӗм хама ҫеҫ кирлӗ пу- 
Пать, ҫав пӳлӗме никам та ан кӗтӗрччӗ,—тенӗ 
^ӑл ашшӗне йӑпӑлтатса.
; Ашшӗ хӗрӗн ҫемҫе сӑмахӗсемпе хаваслансах 
Килӗшнӗ. Вара ҫакӑн хыҫҫӑн Прасук пӳлӗме ҫуса 
(гасатса унта пӗр пӗччен ӗҫлеме тытӑннӑ. Анчах 
вӑл пӳлӗмӗнче сахал ларнӑ, кашни кунах таҫтан 
Цемтепӗрсем чӗркесе килсе пӳлӗмне кӳртнӗ. Пӗр 
кунхине тем сӑлтавпа маляр та килсе кайрӗ. Ун 
^хыҫҫӑн Прасук пӳлӗмне виҫӗ кун питӗрсех тыт- 
1рӗ (хӑй те унта пурӑамарӗ). Нумай вӑхӑт иртмен 
вара кун хыҫҫӑн. Пӗррехинче Прасук, ашшӗ ӗҫ- 

1рен таврӑннӑ чух, ӑна хӑй пӳлӗмне чӗнсе кӗртрӗ. 
Хӑй вӑл вӑхӑтра патефон янӑ пулнӑ. Чӗннине та- 
та юрӑ сассине итлесе Кавӑрле тӳрех Прасук пӳ- 

I {лӗмне кӗрсе карӗ. Ҫавӑнтах вӑл стена ҫинчи пы- 
сӑк куҫкӗски ҫинче хӑйӗн ӗҫтумтирӗпе тӑракан 
пӳсине асӑрхарӗ, унпа пӗрлех пӳлӗм йӗри-тавра 
чечексем ешӗрсе ларнине, пӳлӗмре таса та уҫӑ 

, иккенне, урайне сӑрланине туйса илчӗ. Туйса ил- 
 ̂1чӗ ҫеҫ мар, вӑтанса каялла чакрӗ. Хӑвӑртрах те- 

пӗр пӳлӗмне кайса салтӑнчӗ те каялла пычӗ.
— Ах, Прасук хӗрӗм, капла пурӑнма аван ик- 

!кен,—терӗ вӑл парӑннӑ саспа,—санӑнах тӗрӗс пул- 
!чӗ,—терӗ вӑл юлашкинчен.
‘ — Ҫапла пурӑнтарасшӑнччӗ сана эпӗ, атте,— 
|терӗ ӑна хӗрӗ,—пӳртрен кӑларса пӑрахас шухӑш 
шулман пирӗн.

Ашшӗ вӑтаннипе нимӗн те чӗнмерӗ.

М. Аркай.

Ҫамук ҫамрӑкланчӗ
„Малалла“ колхоз ҫултан ҫулах пуянланать, 

ҫултан ҫулах культурланать, малалла каять. Ҫак 
кунсенче парикмахерски уҫрӗ вӑл.

Ватӑ колхозниксем те, ҫамрӑксене кура, текех 
сухалпа ҫӳресшӗн мар. Халиччен ҫирӗм-вӑтӑр 
ҫул хушши сухалӗсене тӑрӑшсах ӳстернисем те 
пӗр-пӗринпе ӑмӑртсах сухалсӑрланаҫҫӗ. Сухалли- 
сене сад пахчи пек юратса ӳстерекенсем питех 
те сахал халӗ.

Пӗрре ҫапла, утмӑл ҫулхи Ҫамук мучи те, вӑ- 
тӑр ҫул хушши пӗр касмасӑр ҫитӗнтернӗ сухалӗ- 
пе уйӑрӑлас тесе, парикмахерскине пычӗ.

— Ну, сывӑ пул, вӑтӑр ҫул савса ӳстерпӗскер! 
терӗ вӑл парикмахер патне кӗнӗ-кӗменех хӑйӗн 
кӗреҫе пек мӑиӑ та, кӑштах кӑвакарма пуҫлапӑ 
сухалне шӑлкалӑса.

— Мӗн? Кампа сывпуллашан вара эс? Манпа-и? 
Ӑҫта каятӑн вара? Тата... Хӑҫан эс мана савса 
ӳстернӗ? Анланаймастӑп,—-терӗ Ҫамук мучи сӑ- 
маххинчен тӗлӗннӗ ҫамрӑк парикмахер.

— Хе-хе... Сухаллӑмпа сывпуллашма килтӗм- 
ҫке. Хальхи колхозлӑ, тулӑх та телейлӗ пурнӑҫпа 
тепӗр хут ҫамрӑкланнӑ пек туятӑп хама. Кирлӗ 
мар ватлӑха кӑтартакан сухал! Касса яр ӑна, хыр, 
ан хӗрхен,—терӗ вӑл колхоз парикмахерне Василий 
Петрова.—Ҫамрӑкланас. Нихӑш каччӑран та юлас 
ҫук-ха ӗҫре. Иртнӗ ҫулта икҫӗр аллӑ ӗҫкунӗ ту- 
рӑм, преми те илтӗм.

Йӑлт урӑх ҫын пулса тухрӗ Ҫамук мучи парик- 
махер патӗнчен.

Ҫитрӗ килне. Килӗнче куҫ витӗрех мар арӑмӗ 
ҫеҫ пулнӑ.

— Ну, Марье, мӗнле пурнатӑн? ’ Миҫе ҫӗр ҫул 
сана курманни. Сывах-и?—терӗ вӑл шӳт туса.— 
Ну, чупту ӗнтӗ ӗлӗкхи тусна (Ҫамук мучи юри 
урӑх сасӑпа калаҫать).

— Кам эс? Мӗнле тус? Эс кунта кӑитӑрлах 
мӑшкӑлама килнӗ-и? Халех кравул кӑшкӑратӑп. 
Тухса кай кунтан!—ҫухрашать арӑмӗ хӑй..е ыта- 
лама тӑракан Ҫамук мучине тӗрте-тӗрте ярса.

— Эй, ухмах! Мӗн ҫухӑратӑн? Лайӑхрах иӑх. 
Старикна та палламастӑн-и? Эпӗ-ҫке ку—Ҫамук, 
Семен Петрович. Сухал ҫукран паллаймарӑн-им? 
Парикмахер патӗнчен ҫамрӑкланса килтӗм-ха,— 
пӗкӗ пек авӑнсах кулчӗ Ҫамук мучи.

— Ак тамаша. Эсӗ-ҫке вӑл. Палламан та ҫӑва 
пуҫне! —терӗ арӑмӗ.

Вениамин Туртуш.

Ҫырла
Ҫырла пиҫнӗ, тет, чӑнах, 
Туҫӑм, сирӗн пахчара. 
Шӑппӑн кӗтӗм пахчана 
Пухас, терӗм эп ҫырла. 
Ах, пухмарӑм ҫырлине, 
Вӑхӑт иртрӗ санпала.

Иван Малгай
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К улак йӑви
А. П. Чехов

Вӑтам пурӑннӑ улпутӑн пӑрахӑҫа тухнӑ усадь- 
би тавра васкавлӑн пукаласа лартнӑ дачӑсем ку- 
рӑнкаласа лараҫҫӗ. Пӗр ҫирӗме яхӑн пулӗ вӗсем. 
Вӗсенчен чи ҫӳлли ҫинче, лайӑхрах курӑнса ла- 
раканни ҫинче „Трактир" тесе ҫырнӑ вывеска ҫа- 
кӑнса тӑрать, вывеска ҫинче сӑрласа тунӑ само- 
вар пур, вӑл хӗвел ҫинче ылттӑн пек йӑлкӑшса 
тӑрать. Дача ҫийӗсене хӗрлӗ сӑрпа сӑрланӑ хӗҫ- 
тимӗр витнӗ, вӗсем хушшинчех, унта та кунта', 
тӗссӗрленсе, мӑкланса ларнӑ вите ҫийӗсем, оран- 
жерейсемпе амбарсен ҫийӗсем курӑнкалаҫҫӗ. Ул- 
путӑн пулнӑ ӗнтӗ кусем.

Май уйӑхӗ. Шӑн кӑнтӑрла. Сывлӑшра купӑста 
яшкипе самовартан тухса тӑракан сӗрӗм шӑрши 
кӗрет. Кузьма Федоров ятлӑ управляющий, вӑ- 
рӑмскер, чылай пурӑнса курнӑскер ӗнтӗ вӑл, дачӑ- 
сем патӗяче уткаласа ҫӳрет, ҫине вӑл аркине тулал- 
лакӑларса янӑкӗпе тӑхӑннӑ, уринче ун пӗрмечеллӗ 
сӑранатӑ, вӑл дачӑсене тара илме пынӑ дачниксе- 
не кӑтартса ҫӳрет. Пит кахал ҫын пек курӑнать 
вӑл сӑн-питрен пӑхсан, нимшӗн те хыпман ҫын 
пек: дачӑсене тара илекенсем пулаҫҫӗ-и, пулмаҫ- 
ҫӗ-и унта, уншӑн пулсан пурӗ-пӗрех. Ун хыҫӗнчен 
виҫҫӗн пыраҫҫӗ: ҫул-йӗр инженерӗсен формине тӑ- 
хӑпнӑ хӗрлӗ ҫӳҫ-нуҫлӑ господин, ырхан хӗрарӑм, 
йӑвӑр-ҫын рӑл, тепри—хӗрача-гимназистка.

— Питӗ хаклӑ-ҫке-ха сирӗн дачӑсем, — пит-куҫ- 
не пӗркелентерсе калаҫать инженер. — Пурте 
хаклӑ. Тӑватҫӗр те виҫҫӗр тенкӗ тӑраҫҫӗ... хӑ- 
рушла! Эсир пире мӗн те пулин йӳнӗреххине кӑ- 
тартӑр-ха.

— Пур йӳнӗреххи те... Йӳнӗреххисенчен мӗн 
пурри те иккӗ ҫеҫ тӑрса юлчӗҫ... Айтӑр, кӑтартам!

Федоров дачниксене улпут сачӗ тӑрӑх ертсе 
ҫӳрет. Кунта йӑвӑҫ тункатисем тӑртанкаласа ла- 
раҫҫӗ, сайралнӑ хырлӑх ешӗркелет; пӗр ҫӳллӗ йы- 
вӑҫ кӑна хӑтӑлса юлнӑ, ку — ватӑ тополь, яшта- 
каскер, пурте ӑна юриех, хӑйне пӗр ҫулхи йӑвӑҫ- 
сен телейсӗр кун ҫулӗсемшӗн хурланса йӗме хӑ- 
тарса хӑварнӑ тейӗн. Чул хӳмепе беседкӑсем, 
гротсем такҫанах ишӗле-ишӗле анвӑ, вӗсен вырӑ- 
нӗнче сапаланса выртакан кирпӗчсем, известка 
катӑкӗсемпе ҫӗрӗк пӗренесем йӑваланса выртаҫҫӗ.

— Епле йӑлтах япӑхтарса янӑ! — тет инже- 
нер, ӗлӗкхи илемлӗ те чаплӑ вырӑнсен ишӗлчӗкӗ- 
сем "^ине хурланчӑклӑн пӑхса. — А халь ӑҫта вӑл 
сирӗн улпутӑр, ӑҫта пурӑнать?

— Улпут мар вӑл, купца. Хулара меблирован- 
ный пӳлӗмсем тытать... Иртӗрех, иртӗр!

Дачниксем пӗшкӗнеҫҫӗ те пӗр пӗчӗкҫеҫ чул- 
ҫурта кӗреҫҫӗ. Кунта виҫӗ пӗчӗкҫеҫ чӳрече, вӗ- 
сем тӗрмери пек, тимӗр решеткӑллӑ. Кӗрсенех 
вӗсене нӳрӗ сывлӑшпа ҫӗрӗк шӑрши ҫапать. Пӗ- 
чӗкҫеҫ пӳртре пӗр тӑваткӑл пӳлӗм, пӗчӗкҫеҫ вӑл, 
ӑна ҫӗнӗ чуспа пӳлсе икке уйӑрнӑ. Инженер ку- 
ҫӗсене хӗссе тӗксӗм стенасем ҫине пӑхать, вӗсен- 
чен пӗрин ҫинче кӑрандашпа ҫырнӑ, вӑл ӑна ву- 
ласа пӑхать: „Ҫак вилӗсен ҫуртӗнче Фильдекосов 
поручик меланхоли туянса хӑйне хӑй вӗлерме 
тӑнӑ*.

— Ҫӗлӗкпе тӑма юрамасть кунта, ваше благо- 
родие, — тет Федоров инженера.

Мӗншӗн?

— Юрамасть. Кунта вилӗсене пытармалли вы- 
рӑн пулнӑ, улпутсене пытарнӑ. Пӗр-пӗр хӑмине 
ҫӗклесе пӑхас тӑк, тӗпсакайӗнче тупӑксене курма 
пулать.

— Ав епле ҫӗнӗ хыпарсем! — хӑраса ӳкет ыр- 
хан майра. — Нӳрлӗх ҫинчен калаҫма та кирлӗ 
мар, кунта ахалех, вилӗсем ҫинчен шухӑшланипех 
вилсе кайӑн! Пурӑнмастӑп вилӗсемпе!

— Вилӗсем вӗсем, барыня, тивмеҫҫӗ. Ҫапкалан- 
чӑксене пытарман вӗт кунта, сирӗн йышшисене, 
господасене пытарнӑ. Иртнӗ ҫура ҫак ҫуртра гос- 
подин Фильдекосов пурӑнчӗ, поручикччӗ вӑл, пит 
кӑмӑла кайнӑ ӑна ку ҫурт. Кӑҫал та килме пул- 
нӑччӗ-ха, темшӗн килеймерӗ.

— Вӑл и-ха хӑйне хӑй вӗлерме тӑни?— ыйтрӗ 
инженер, стена ҫинчи ҫыру ҫинчен.

— Ӑҫтан пӗлетӗр эсир? Пуласси вӑл, чӑнахах 
пулнӑ, сударь. Мӗне пула пуҫланса кайрӗ тетӗр- 
ха эсир вӑл канителе! Пӗлмен вӑл, ак ҫакӑнта, 
тӗпсакайӗнче, ҫӳлти патшалӑх пултӑр та-ха вӗсе- 
не, вилӗсем выртнине, ну-и шухӑш тытнӑ хайхи 
пӗр каҫхине, урай хӑмине уҫса, пӗр четвӗрть 
эрех пытарма. Уҫать те ак ҫак хӑмана, тупӑксем 
ларнине курсанах, сехри хӑпса тухать кун. Тула 
чупса тухать те пуҫлать улама. Пӗтӗм дачниксе- 
не хӑратса пӗтерчӗ. Иккӗленме пуҫларӗҫ вӗт. Ун- 
тан вара типме пуҫларӗ, йӑлт шурса кайрӗ. Кил- 
не кайма укҫи ҫук, пурӑнма хӑрушӑ. Юлашкин- 
чен, сударь, чӑтса пурӑнмарӗ, хӑй ҫине ал хучӗ. 
Телейлӗ ҫав хам та, юрать, дачӑ укҫине малтан илсе 
юлтӑм, ҫӗр тенкӗ илтӗм, атту тухса каятчӗ-ха, 
сехре хӑпнипе. Сывалличчен выртрӗ-выртрӗ те... 
юлашкинчен хӑнӑхса ҫите пуҫларӗ... аптрамарӗ 
вара... Каллех килме пулчӗ: „Эпӗ тем те пӗр ку- 
рас тесен вилсех каяп вара, питӗ юрататӑп, ун 
пеккисене*, тет. Чудак!

— Ҫук, эсир пире куна мар, тепӗр дачине кӑ- 
тартӑр.

— Юрать ара. Тата тепре пур, анчах вӑл япӑх- 
рах пулать вара.

Федоров дачниксене усадьбӑран аяккарах,ҫур- 
рине яхӑн ишӗлсе аннӑ лупас патнелле ертсе 
пырать... Лупас хыҫӗнче курӑк айне пулнӑ пӗве 
йӑлкӑшса выртать, улпут сарайӗсем тӗксӗмӗн ку- 
рӑнса лараҫҫӗ.

— Пулӑ тытма юрать-и кунта? — ыйтать ин- 
женер.

— Мӗн чухлӗ тытас килет, ҫавӑн чухлӗ тытӑр... 
Сезоншӑн пилӗк тенкӗ тӳлӗр те, тытӑрах вара. 
Вӑлтапа юханшыв ҫинче тытма юрать, анчах пӗ- 
вере карас тытас тетӗр пулсан, уншӑн вара ӑрас- 
на тӳлемелле.

— Пулӑ мӗн вӑл, — асӑрхаттарать майра: — 
унсӑр та пурӑнма пулать. Анчах апат-ҫимӗҫ пир- 
ки вӑт... Хресченсем сӗт илсе килеҫҫӗ-и кунта?

— Хресченсене ҫӳреме хушман кунта, суда- 
рыня. Дачниксем апат-ҫимӗҫ^ таврашне пирӗн 
фермӑран илсе тӑма тивӗҫ. Йӗркнне ҫапла тунӑ 
эпир кунта. Хаклӑ илместпӗр эпир. Сӗтшӗн, икӗ 
четвертшӗн, четвертак, ҫӑмарти, яланхи пекех 
ӗнтӗ вӑл, теҫетки вӑтӑр пус, ҫӑвӗ полтинник... 
Пахча-ҫимӗҫ таврашне те пирӗн патранах илсе 
тӑмалла.
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;

— Хм... Кӑмпа татмалли вырӑн пур-и кунта 
5ирӗн?

— Ҫулахи вӑхӑтра ҫанталӑкӗ йӗпе-сапа тӑрсан, 
|ӑмпи те пулать. Пуҫтарма пулать. Сезонра каш- 
рГҫын пуҫне ултшар тенкӗ тӳллӗр те, кӑмпа 
кар вара, ҫырла татсан та чару ҫук. Ӑна майлаш- 
{арма пулать. Вӑрмана пирӗн пӗчӗкҫеҫ юханшыв 
‘рлӑ каҫса ҫӳреҫҫӗ. Шыв урлӑ тӳрех каҫеа ҫӳрес 
етӗр пулсан, тӳрех каҫса ҫӳрӗр, тӳр каҫма кӑ- 
ӑлӑр ҫук пулсан — каҫӑ урлӑ каҫса ҫӳрӗр. Мӗн 
урӗ пилӗк пус тӑрать каҫӑ урлӑ каҫса ҫӳреме. 
1еш енне каҫма пилӗк пус, унтан каялла каҫма 
илӗк пус. Господасенчен хӑшӗ те пулин сунара

^ӳрес тет пулсан, пӑшалпа аппаланса пӑхас тет 
1улсан, пирӗн хуҫи чармасть. Пер кӑмӑлу тулич- 
1ен, ҫумӑнта вунӑ тенкӗ тӳленине кӑтартакан ф;н- 
^анци пултӑр ҫеҫ. Шыва кӗме те пит аван кунта.

I ;ыранӗ таса, хӑйӑрлӑ вырӑн, тарӑнӑшӗ тӗрлӗрен: 
ӗркуҫҫи таранни те, мӑй таранни те пур. Эпир 
арса тӑмастпӑр. Пӗрре кӗме пилӗк пус, сезонӗ- 
1сх кӗрес тетӗр пулсан, тӑват тенкӗ ҫурӑ. Хӑть 
унӗпех шывра лар!
— Шӑпчӑксем юрлаҫҫӗ-и кунта сирӗн? — ый- 

ать хӗрача.
— Иртнӗ кунсенче, шыв леш енче, пӗри юрлат. 

ӗ, анчах ман ывӑл ача тытрӗ, трактирщике
^айса сутрӗ. Иртӗрех, иртӗр!

'  ̂ Федоров дачниксене пӗр ишӗлсе ана пуҫланӑ са- 
;|^айне илсе кӗрет, сарайӗ пӗчӗкҫеҫ, ҫӗнӗ чӳречел- 
)ӗ. Шалта пӳлкелесе виҫӗ пӗчӗк пӳлӗм пекки 

I (унӑ. Вӗсенчен иккӗшӗнче пушанса юлнӑ тырӑ 
1 кщӗкӗсем лараҫҫӗ.
1 — Ҫук, ӑҫтан пурӑнан кунта! — тет ырхан май
] ра тӗксӗм стенасемпе тырӑ ещӗкӗсем ҫине нӗ- 

ӗнчӗклӗн пӑхса. — Сарай вӗт ку, дача мар. Пӑх- 
3 та кирлӗ мар, Жорж... Тумла та анать пуль 

|:унта, ҫил те вӗрет пуль. Пурӑнма май ҫук.
! —- Пурӑнаҫҫӗ ҫынсем! — ассӑн сывласа илет 
Федоров. Кайӑк ҫук чухне кастрюля та шӑпчӑк, 
Геҫҫӗ, дача ҫук чухне ку та пырать, эсир тара 
лместӗр пулсан, теприсем илӗҫ, пурӗ-пӗр, кам 
а пулин пурӑнатех ӗитӗ ку ҫуртра. Ман шухӑш- 
а, ку дача сире ятпех пулмалла, кӑлӑхах эсир... 
ӑвӑр арӑмна итлетӗр. Кунтан лайӑххипе ниҫта та 
упайрас ҫук. Сирӗнтен эпӗ хакне те йӳнӗрех 

^летӗп. Хакӗун ҫӗр аллӑ тенкӗ, а сире эпӗ ҫӗр 
{ирӗмпех паратӑн.

— Ҫук, тусӑм, май кнлмест. Сывӑ пулӑр, ка- 
•арӑр, чӑрмантарнӑшӑн.
I  — Уншӑн мӗ-ӗн. Чипер кайӑр.
] Федоров хӑйӗнчен уйӑрӑлса каякан дачниксене 
|ӑхса тӑрса ӑсатнӑ май ӳсӗркелесе илет те сӑмах 
{ушса хурать:
I — Начей илмеллеччӗ те сирӗнтен. Пӗр икӗ се- 
|ете яхӑн ертсе ҫӳрерӗм вӗт. Полтинникне ан 
неллӗрсем-и ӗнтӗ!

В. Алагер куҫарнӑ.
183Г

Хӑнӑхни
Мӑн Сӗнтӗр (Етӗрне р.) клубӗ мач- 

чинчен ҫуиӑр шывӗ анать.
(3 . В олков).

— Избач юлташ! Ма йӗпенсе тӑран?
— Вулав ҫуртӗнче хӑнӑхнӑран.

Япӑх постановка
Спектакль курма пынисенчен пӗри:—Ку сце- 

на ҫинчи семьери ҫынсене ӑнланаймастӑп-ҫке; 
такӑш ашшӗ, такӑш а.мӑшӗ, такӑш хӗрӗ, такӑш 
ывӑлӗ?

Тепри: Ку алӑк патӗнче тӑракаини, япӑх туы- 
ланни, ура сырни, шӑиӑр тытни—хӗрӗ пулать; 
ку ҫут пурҫӑн тутӑр ҫыхса, катанпир кӗпи тӑ- 
хӑнса, шӳлькеме ҫакса, пурҫӑн пиҫиххи ҫыхса, 
ботинкӑ тӑхӑнса тухни, кӗҫӗн-ҫын пек тумланнӑ 
ҫут сӑнлӑ ҫамрӑк хӗр-асламӑшӗ пулать. Амӑшӗ 
курӑнмасть, тула тухнӑ пулмалла, ку вӑхӑтри 
действире унӑн вылянӑ ҫӗрте пулмаллаччӗ. Ку 
паха пустав пиншак, калифе, ҫутӑ хромран ҫӗленӗ 
атӑ тӑхӑнса тухнӑ ҫамрӑкки, аллинче унӑн зон- 
тик—аслашшӗ пулать. Сигара туртаканни—ашшӗ, 
чӗлӗм хыпни—авлаиман ывӑлӗ пулать.

А. Светлов.
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К У Л А С  К И Л Е Т

Сӑнама
Ҫӗрпӳре чугунҫул станци хушшинчн ҫула 
туса пӗтерсс ӗҫ оитӗ япЯх пырать. Ҫӗрпӳ 
районӗичп Аслӑ Тукаль, Туҫи, Патӑръел 
Лӗпсер ялсовет председателӗсем ҫул-йӗр 
строительствине хӗрӳллӗ илсе пымалли ҫу  
кунӗсем ҫитиине туймаҫҫӗ пулас. (Хаҫат- 
оенчен).

— Ай-уй, председатель юлташ! Сухалу пӗтӗм- 
пех пӑрланса ларнӑ.

— Тыттаратӑн. Ҫулла сухал пӑрланма пулта- 
раймасть.

— Ҫу ҫитнине пӗлетӗн-ҫке. Эпӗ пӗлместӗн тесе.

Кувшинкӑра

— Пирӗн кану ҫурчӗн культурникӗ начар ӗҫлет.
— Ара унӑн кӑмӑлӗ татӑлнӑ, тет. „Канм^а кил- 

нисем пурте канаҫҫӗ, ним те ӗҫлемеҫҫӗ, манӑн 
ҫеҫ ӗҫлемелле, тупнӑ ухмах!" тесе выртать, тет.

Обыватель

— Ҫырласем нумай.
— Ӑҫта?
— Ав, лере, вӑрманта.
— Пама хӑҫан пуҫлаҫҫӗ?

Манакан ҫын

Зӑрнар районӗнчи Мӑн Турхан колхоз предсе- 
дателӗ кӑптӑрлахи ӗҫсем пӗтсен килне тавӑрӑнсан 
хӑйӗн арӑмӗпе калаҫса ларать:

— Темӗскер, юлашки вӑхӑтра манакан пулса 
кайрӑм. Колхоз правленинче...

— Мӗн манса хӑвартӑн?
— Государствӑна аш-какай пама манатӑп.

Р в а ч

— Эсӗ 'командировкӑран виҫӗмкунах тавӑрӑн- 
нӑччӗ. Командировкӑ отчечӗ тӑрӑх, ӗнер ҫеҫ та- 
вӑрӑннӑ пек тухать. Ман шӑллӑм сана виҫӗмкун 
заняти вӑхӑтӗнче хамӑрӑн хула мунчинче ҫӑвӑн- 
шше курнӑ.

— Ара мунчара эпӗ командировкӑра ҫыпӑҫнӑ 
тусанран тасалас шухӑшпа ҫӑвӑннӑ. Апла пулсан, 
мунчара ҫӑвӑннӑ куншӑн мана суточнӑй тӳдесех 
пулать. 2

Кӑнтӑрла та, каҫхине те ӗҫлемен ҫын
Ишлей райопепчи Хыймалакасси тЯрЯхенчи 
тугӑсЯрсеи оргапизацисем тӗне хирӗҫ кӗ- 
решес ӗҫе пачах манпЗ. Единоличннксемпе 
колхозниксем хушшииче тӗн праҫникӗсене 
уявлакансем пурри палӑрать. (Ҫырусенчеп).

Унти турӑсӑрсен организацийӗн секретарӗнчен 
ыйгрӑмӑр:

— Краҫҫын ҫуттинче ҫывӑраятни эсӗ?
— Краҫҫын ҫуттипе ҫывӑраймастӑп эпӗ.
— Ма?
— Хӗвел ҫуттинче нумай ҫывӑрнӑран.

Хӑй предмечӗсемсӗр пуҫне ниме те 
 ̂ пӗлесшӗн мар преподаватель

— Егор Иванович, тухӑр часрах! Эсир шӑн 
кӑна шыв кӳлленчӗкӗ варрине кӗрсе тӑнӑ.

— Те варри тӗлӗнче-ха. Ана малтан теоремӑпа 
ӗнентерсе нарас пулать.

Чакнӑ

— Паян тараса ҫине ларса пӑхрӑм та, иртнӗ 
эрнеренпе эпӗ 1 кило чакнӑ.

— Ма чакнӑ-ши?
— Хе, пӗлейместӗн ха эсӗ; иртнӗ эрнере мана 

прогул тунӑшӑн ӗҫрен кӑларчӗҫ. Вара эпӗ: ӑҫта 
ӗҫлеме кӗрем-ши, тенӗ йывӑр шухӑшсене йӑтса 
ҫӳресе пурӑнтӑм. Ӗнер тепӗр учрежденине ӗҫе 
кӗтӗм те ҫав йывӑр шухӑшсене хам ҫирен антар- 
са хутӑм.—Ҫавӑнпах чакнӑ пулас.

Урӑх шкула кӗнӗ чухне

— Эсӗ Трак районӗнчи Супарти Туллимар вӑ- 
таы шкулта вӗренсе пӗтернине ӗненме хӗн.

— Ҫырнӑ чухне йӑнӑш нумай турӑм-ши мӗн?
— Йӑнӑш туман ҫав. Ҫавӑнпа Супарти Тулли- 

мар вӑтам шкулта вӗренсе тухнине ӗненме хӗн.

Хӑш-пӗр клубра

— Сирӗн клубӑн шавлӑ оркестрӗ аван вы- 
лять-и?

— Начар. Начар пулсан та клуб заведующийӗ 
ӑна шутсӑр юратать.

— Ма?
— Шавланӑ хушӑра халтурлӑ постановкасем 

пама аван тесе.

Унччен манас ҫук
Шупашкартн .Хӗрлӗ Кустарь“ артель юсанӑ 
примус 2 кунтанах Сҫлейми пулчб. (Семепова).

Йышӑннӑ заказсене тавӑрса параканни хӗрарӑ- 
ма квитанци тыттарчӗ. „ .  «

— Ман ку квитанципе мӗн тӑвас?—ыитрӗ хӗр-
арӑм. ^

  Унта примус юсанӑшӑн санран мӗн чухле
укҫа илнине ҫырнӑ.

— Ман ӑна ҫырнипе мӗн тӑвас?
— Тепре юсамалла пуличчен малтан юсанӑшӑн 

мӗн чухлӗ тӳленине пӗлсе тӑма.
— Апла пулсан мана нимӗнле квитанци те 

кирлӗ мар. 6 тенкӗ те 10 пус тӳленнне виҫӗ 
кунччен манас ҫук.

Пӗвесӗр ялта

— Пушар-мӗн тухсан шыв ӑҫтан кӳрӗр? Мӗнма 
мӑн пӗве пӗвелеместӗр.

— Пӗвине, вӑйлӑ ҫумӑр пулсан, шыв татса 
каягран хӑратпӑр.
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Пулӑҫсоюз айӑпӗпе

—  Пулӑ ҫак ларекра сутатчӗҫ-и-ха?
—  Ҫакӑнта-ҫке.
—  Пулли ӑҫта тата?
— Атӑлта.

Пулни-иртнисем
Тупма хӗн япала тупӑнни. Кооператив ура- 

л.ӑнче пурӑнакан Самойлова Шупашкарта урайне 
сарма рогожа тупса илнб. Чӑпта-рогожа нумай 
тӑвакан Чӑваш республикинче ҫакӑ пӗрремӗш хут 
лулса иртнӗ ӗҫ тет. Ыйтса пӗлнӗ тӑрӑх, чӑпта 
сутаканни частник пулнӑ, тет. Магазинсенче чӑпта 
д.ихӑшӗнче те сутмаҫҫӗ, тет.

Вӑрӑ ӗҫӗпе пурӑнзкан. Базар урамӗнче пурӑ-

накан Краснофонтов кашни кунах заняти вӑхӑ- 
тӗнче 2—3 сехет хушши хаҫатсем вуласа тата 
халап ҫапса ларса учрежденире ӗҫлес вӑхӑта вӑр- 
ласа пурӑнать. Ӗҫне следстви туса тӗрӗслеме ҫи- 
тес кунсенчех^ тытӑнмалла, тет.

Тӳрӗ ҫын. Ӗнер, каҫ пултгипе, Ярославль ура- 
мӗнча пурӑнакан поэт № хӑйӗн арӑмне юлашки 
вӑхӑтра начар ҫырма тытӑнни ҫинчен каласа панӑ.
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Ирпе вӑрансан...
М аксим  Яст ран

Паллах, ман Кирук—этем ывӑль, 
Ҫуралнӑ №-кас ялӗнче.
Нихҫан та хӑйне хурламан вӑл, 
Хӑйне хӑй пӗрмай мухтать ҫеҫ.

Ҫуралнӑ та ӳснӗ, этем пек; 
Вӗреннӗ улт-ҫич ҫул... Вара— 
Илсе тӑхӑнать те ҫут джемпр, 
Ҫитет хулана, бульвара...

Киле юлнӑ ун ват аслашшӗ, 
Аслашшӗпех юлнӑ—пахча.
Кирук хыпӑнман нимле ӗҫшӗн, 
Ӑмсаннӑ ҫеҫ —янтӑ укҫа...

Нихҫан пӗр ҫӗрте ӗҫлемен вӑл, 
Вӑл пулнӑ унта та кунта: 
Канаш—Шупашкар—Пӑрачкавӑн, 
Ҫӳренӗ татах та таҫта...

Ак, тупрӗ хӑйне килӗшен хӗр. 
Авланчӗ... Пурнаҫҫӗ пӗрлех. 
Анчах та нимскер ӗҫлемесӗр 
Пурнасшӑн Кирук кулленех.

Мӗнле ӑс тупас?'Шутлать вӗҫӗм... 
Шутларӗ—каяс, тет, яла...
Каллех ӗмӗтре маҫак сачӗ 
Пиншер тенкӗпе ыталать.

„Шутлать вӑл: сад—чанлӑ аллея,
Пуҫтарнӗҫ унта хӑнасем.
Чи тутлӑ, чи ырӑ, чи лайӑх 
Сӑра, сим-пыл ларӗ ҫиҫсе...“

Шутланӑ тӗлех яла ҫитрӗҫ. 
Курать: хӗрелеҫ аниссем... 
Аслашшӗ ҫук—вилнӗ.. Ун ҫӗрӗ 
Выртать ешӗл тум витӗнсех...

Пӗлтерчӗҫ; вилес кун аслашшӗ 
Пйлленӗ садне колхоза.
Мӑнукӗ ӑна асилменшӗн— 
Вилеп,—тенӗ вӑл, ылхансах.

... Ирпе вӑранать те кичемлӗн 
Пӑхать унӑн-кунӑн Кирук;
Пин тенкӗ те... меллӗн, илемлӗн 
Кулса выртан арӑм та ҫук...

Сӑр парохочӗ
Иваньково Цристань. Старик мал еннелле тин- 

керсе пӑхса мӑкӑртатса илчӗ:
— Тӗтӗмне те пулин курасчӗ—чунӑм лӑштах 

пулӗччӗ.
— Асптте, ав расписани ҫакӑнса тӑрать, кайса 

вула-ха!
— Ей, ачам, ӑна ма вулас. Мана расписани 

кирлӗ мар, пароход кирлӗ... Расписанине ма ҫак- 
нине пӗлетпӗр.

— Ма ҫакни паллӑ. Пароходсем хӑҫан ҫитес- 
снпе хӑҫан каяссине йӗркелемешкӗн ҫакнӑ ӑна.

Старнк пуҫне сулласа илсе каларӗ:
— Ма ҫакнине пӗлместӗн. Расписани вӑл ун 

айне начальствона росписаться тума, алпусма 
кирлӗ. Халӗ расписани тӑрӑх эпӗ килте пулмал- 
ла. Ҫывӑрас килет-им? '

— Ҫывӑрас килет, асатте!
— Ешеннӗскер ҫывӑрасшӑн ӗнтӗ. Выртса ҫывӑр 

эппин. Пароход киличчен ыйхӑ ҫавӑрса илме пу- 
лать.

— Ыйхӑ ҫавӑрса илме мар—ӳссе те ҫитӗ.
— Юлташсем, пулӑ тытар мар-и! Тытса тул- 

тарӑпӑр та—кӑвайтӑ хурӑпӑр, пулӑ шӳрпи пӗ- 
ҫерсе ҫийӗпӗр. Пӗркунне пароход килессе кӗтнӗ 
хушӑра яла карӑмӑр^та, пӗр ҫынна эртельпе пу- 
ра пураса патӑмӑр. Елкӗретпӗр.

— Каяссине кайӑпӑр та, анчах ман мӑнукӑм 
пур-ха,—терӗ старик ӑшшӑн.—Унпа мӗн тӑван?

— Эсӗ Иваньковӑри Вӑтам шкула вӗренме пар 
ӑна,—терӗ шӳтлесе пӗри. — Пароход киличчен 
вӗренсе пӗтерӗ.

И.

Ы л т т ӑ н
Ҫӗпӗрти ылттӑн шыракансен ушкӑнӗнче ӗҫле- 

кен инженер Дубов больницӑрзн киле кун каҫ 
еннелле сулӑнсан тин тав1рӑнчӗ. Картусне таҫта 
манса хӑварнӑ пулмалла, ҫара пуҫӑн ҫил вӗҫтерсе 
ҫитрӗ те хӑйӗн хваттерӗ патӗнче ларакан ҫынсене 
курнӑ курманах савӑнӑҫлӑн кӑшкӑрчӗ:—

— Эх, савӑнӑҫ, ылттӑн!—терӗ.
Пурте: „Ну, Дубов ылттӑн вырӑнӗ тупнӑ ӗнтӗ“ 

тесе шутларӗҫ.
— Эх, ылттӑнӑм, ылттӑнӑм! Тӑватӑ килограмм 

туртать вӗт!
Вӑл хӑй хваттернелле кӗрсе кайсанах, урамри 

ҫынсем хушшинче ылттӑн ҫинчен калаҫу пуҫланчӗ.
Тепӗр кун „инженер Дубов ылттӑн катӑкӗ туп-

нӑ“ текеи сӑмӑх экспедици начальникӗн хӑлхине 
те ҫитсе ҫапӑнуӗ.

Начальник Дубов патне велосипедпа вӗҫтерсе 
ҫитрӗ.

— А-а, Андрей Петрович! Сывӑ-и? Мӗнле ӗҫсем? 
Унта темскер эсӗ ылттӑн тупнӑ тесе калаҫаҫҫӗ. 
Неушлӗ ун чухлех туртать Интереснӑ. Аван апла 
пулсан! Салам кал-атӑп!

— Тавтапуҫ!
— Мӗнле, кӑтартма пултараттӑр-и халь?
— Пултармасӑр тата. Анчах вӑл пӳлӗмре: па- 

ҫӑр арӑм илсе кӗчӗ курӑнать. Маша, арӑмӑм, 
илсе тух-ха пирӗн ылттӑна!

— Мӗн тата, Андрюшӑ?—илтӗнчӗ пӳлӗмрен хӗр- 
арӑм сасси.
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Пирӗн ылттӑна курасшӑн, илсе тух-ха,
— Анчах ҫывӑрса карӗ те... ну, юрать, ҫичас... 
.Ҫывӑрса карӗ* тенине илтсен хӑна кӑн-кан

пӑхкаласа илчӗ.
Пӳлӗмрен илемлӗ, тулли питлӗ хӗрарӑм чӑрка- 

са йӑтнӑ ачапа ерипен тухрӗ.
— Вӑт сана ылттӑн,—илтӗнчӗ пӳртри шӑплӑхра 

экспедици начальникӗн тӗленнӗ сасси,—интереснӑ.
Иаженер Дубов ҫывӑракан ачана хӑй аллине илчӗ.

— Да, юлташ, паян эп? ҫак ылттӑн ҫуралнӑ 
ятпа хӑнасем пуҫтаратӑп. 8 сехетре пирӗн пата 
килме ан манӑр!—терӗ.

— Апла имӗш,—терӗ хирӗҫ экспедици началъ- 
никӗ,—Ылттӑн, ылттӑн... ылттӑн пекех паха вӑл 
ача тенй...

Инженер алли ҫинчи ача ерипен куҫне уҫрӗ.

И. Сергеев.

Ревизи пирки
— Паян сана уй карти тытма ярасшӑн,—терӗ 

бригадир ревкомисси председательне.
— Карта тытма? Тытмалла ӑна. Ӗҫрен пӑрӑн- 

мастӑп, манӑн юратнӑ ӗҫ,—терӗ бригадире хирӗҫ 
ревком председателӗ.

— Пӗлмесӗр иар, ӗҫне пӗлсе паратпӑр,—т^рӗ 
те бригадир малалла васкасшӑн пулчӗ.

— Чим-ха, каласа пӗтереймерӗм,—тесе пред- 
седатель бригадира тӑратрӗ.

— Ну кала часрах, васкамалла ман.
— Паян эпӗ карта тытма каяймастӑп вӗт.
— Ма?—тӗлӗнсе ыйтрӗ бригадир,
— Манӑн паян колхозра ревизи тумалла. Хӑ- 

вах пӗлетӗн—ответлӑ ӗҫ.
— Ну юрӗ, урӑх ҫын тупса яма пултаратӑп. 

Ревизине тумаллах ӗнтӗ. Колхозниксем такҫанах 
ӑна кӗтеҫҫӗ. Ӑна тапратмасӑр пӗр пуху та ирт- 
мест,—терӗ те малалла уттарчӗ.

Виҫҫӗмӗш кунне бригадир каллех ревкомисси 
председательне ӗҫе тухма ӑйӑхран вӑратрӗ—ре- 
визи вӗт ман тесе ответлерӗ вӑл. Ревизи тесен 
бригадир урӑх нимӗн те шарламан, хӑйӗн ҫулӗпе 
утнӑ. Ҫулахи вӑхӑтра, хусамӑрах та пӗлетӗр, 
бригадирӑн правлени канцеляринче сахал ларма 
тивет. Ҫавӑнпа та вӑл председатель ревизи ту- 
нине пырса курайман.

Пӗр эрнерен хай бригадир каллех ревком пред- 
седательне ӗҫе хушрӗ.

— Ну мӗнле сан... ревизи туса пӗтеретӗн-и?— 
ыйтрӗ вӑл.

— Пӗтме мар, пуҫланман-ха. Ыран тытанатпӑр 
пуль,—тесе ответлерӗ.

Ҫакӑн пек ревком председателӗ „Ҫӗнӗ пурнӑҫ 
ҫулӗ“ колхозра (Муромцов районӗ, Омск облаҫӗ) 
пурӑнать. Вӑл—Комраков Николай. Ревизи тӑва- 
тӑп тесе ӗҫрен юлать те, ревизине те тумасть.

А. Сорокин.

Вулакансен жалобисем
Капкӑн юлташ!
Ш упашкарти 601 ̂  номерлӑ перекет касси х ӑ й  

патне укҫа  хывма пыракансене юратса йышӑн- 
масть. Эпӗ суйманнине тӗрӗслеме эсӗ унт а  
кӑнт ӑрла иртни 2 сехет иртсен 3 сехет ҫурӑч- 
чен пыр. Сана та ытти вкладчиксене кӳртмен  
пек пропусксӑр кӳртмеҫҫӗ. Ҫакӑн пирки санӑн 
страницунта ҫавӑн ҫинчӗн ҫырнине курас килет  
тата перекет касси алӑкӗ ҫине: „перекет кас- 
сине кӗме нимӗнле пропуск та кирлӗ м ар“ тесе 
ҫырса ҫапнине курас килет.

Вкладчик М199
Капкӑн т у а I
Промсоюзра ларакансем: пирӗн план, чӗр- 

тавар ҫителӗксӗр пирки, тулмарӗ, теҫҫӗ. Апла  
пулсан куршак-чӳлмек кӑларасси юлса пыни те 
тӑм ҫукран килнӗ.

Кала вӗсене: Чӑваш республикинче тӑм тем 
чухлех. Кӗреҫе тытса ҫӗр чавма ҫеҫ ӳркенм елле  
мар. Ман шухӑшӑмпа, кунта тӑмран куршак- 
чӳлмексем кӑна мар, ӗҫе илсе пыма пӗлмен  
работниксен ячӗпе тӑм памятниксем лартма  
та пулать.

Семенов.
Савнӑ Капкӑн:
Улатӑрти педучилище столовӑй пуҫлӑхӗ: 

Эй, йӗс пыр! Ҫиме тиркет!—тесен те к^н ҫинчен 
ҫыратӑпах.

Унти столовӑя ниҫта ҫук т ехникӑпа рекон- 
струкциленӗ. Чей ӗҫме ларсан, чей шывне ста- 
канпа памаҫҫӗ, тарелка ҫине ҫӑпалапа антарса 
параҫҫӗ, вара чейне, яшка ҫинӗ чухнехи пек, ка- 
шӑкпа сыпса, „ӗҫетӗн“.

Пирӗн те ытти ҫынсем пекех кофепе чей 
ш ш не стаканпа ӗҫес килет. Столовая пуҫлӑхне  
ҫӗнӗ вгренӳ ҫулӗ  пуҫланиччен стакансем туянма  
хушасчӗ. Эпир кофепе чее т арелкӑран кашӑкпа 
сыпса „ҫиме“ вӑтанатпӑр.

Б. Иванов.
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ФАШИЗМ ҪӖРШЫВӗНЧИ КАЛАҪУРАН
Урнӑ йытӑ пулас ку7 
УрнЛ Яытӑ ҫав.
Мен цирки урма пудтарнӑ-» вӑя?
Уркӑ фашнстсен ҫраторбн еурчӑкбпе сӗдехн уя ҫнае 
леккй  яу л* : .


