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Кивимякипе Вайго
Хбрлб Ҫар чаҫбсенчен чылай аякка тарса ӳк- 

сен, Кивимяки генерал хӑйӗн салтакӗсене чарать 
те ҫапла айкашма тытӑна'ть:

— Эсир мӗншӗн таратӑр, а? Манӑн шюцкоро- 
вецсене вӗлерсе пӗтерчӗҫ, а эсир пулӑшасшӑн та 
мар! Финляндия ятне ҫӗртетӗр! Ҫаврӑнӑр каялла! 
Халех москзльсене кайса аркататпӑр!

Салтаксем, ик-виҫӗ кун каялла ҫеҫ хресчен ӗҫне 
пӑрахтарса вӑрҫа хуса килнӗскерсем, пӗр сӑмах 
та чӗнмеҫҫӗ, вырӑнсенчех тӑраҫҫӗ.

Генерал тарӑхнипе кӑвакарса, хӗрелсе, шурса 
каять. Пилӗк-ултӑ салтакне хӑй умне чӗнсе кӑ- 
ларать те ыттисене хӑратма персе пӑрахма шут- 
лать. Пӑшалне салтаксем ҫине тӗллеме ҫех ӗлкӗ- 
рет, таҫтан пуля килсе лексе пӑшалӑн кӗпҫине 
хуҫса пӑрахать. Салтаксем кулса яраҫҫӗ.

Генерал йӑлтах аптӑрать. ,Мӗн тамаши ку? 
Тӗнче умӗнче намӑс куратӑп вӗт*, тет вӑл хӑйӗн 
ӑшӗнче.

Ҫак вӑхӑтра йӳҫлӗхсем витӗр упаленсе вара- 
ланса пӗтнӗ Вайго генерал хӑйӗн офицерӗсемпе 
килсе тухать. Нумай шухӑшласа тӑнне-пуҫне ват- 
масть вӑл, тӳрех офицерсемпе салтаксене Хӗрлӗ 
Ҫар чаҫӗсем ҫине пеме приказ парать. Шӑпах 
ӗнтӗ халлаири Мюнхгаузен пек хӑтланать.

Офицерсем пеме тытӑнаҫҫӗ. Анчах салтаксем 
каллех пӗр пӑшал сасси те кӑлармзҫҫӗ, мӗншӗн 
тесен вӗсенчен пеме пӗлекенни те икӗ ҫын ҫеҫ 
пулнӑ.

Сасартӑк офицерсем ҫине снаряд килсе ӳкет. 
Офицерсенчен вилнисем—вилсе, тарнисем—-тарса 
пӗтеҫҫе. Пӗр Вайго генерал анчах тӑрса юлать. 
Хӑй ҫапах: „Огонь!.. Огонь!"—тесе ҫухӑрашать. 
Сасартӑк пӑхать хӑйӗн ум-хыҫне: вилнӗ офицер- 
семсӗр пуҫне никам та ҫук. Ҫил-тӑвӑл ҫаплах тул- 
лать. „Апла та вилӗм, капла та вилӗм"—тет те 
вӑл, хӑйне-хӑй перӗнсе вилме тытӑнать. Анчах ӗҫ 
ӑнмасть: аякран красноармеец ун пӑшалӗн курок- 
не персе катать. Вайго тарма тытӑнать. Чупать- 
чупать, ниепле те ҫулне ӳстереймест, ӑна ҫӗр 
ҫинчи кашни тумхах такӑнтарса ӳкерет.

Чупса хӑтӑлма май ҫук. Ҫакӑнса вилме шут- 
лать—вӗрен ҫук. Инкек! Ҫул ҫинчи халӑхсем пур- 
те: „Чунилли, ҫухал эс! Ҫӗр витӗр кай, чунсӑр 
ӑтем! Вилӗм сана!"—тесе кӑшкӑрса патаксемпе, 
чулсемпе персе хӑвалаҫҫӗ ӑна. Эртел хушшинчен 
паттӑртараххисем чупа-чупа ҫитсе ӗнсе урлӑ та 
тыттараҫҫӗ, аяк пӗрчисене те хиҫеплеҫҫӗ. Хӑлхи 
чиккисем те ши те ши шӑхӑраҫҫӗ. Йыттисем те 
ӑна хирӗҫ тухса вӗреҫҫӗ, ҫийӗнчи тумтирӗсене 
пилӗк таранах татса илеҫҫӗ, ури тупанӗсене те 
тутанса пӑхаҫҫӗ. Ниҫта кайса кӗре пӗлмен Вайго, 
хӑй умӗнче пӗр чикмек тӗл пулса, ун ҫине хӑпар- 
са каять. Капла та ӗҫ тухмасгь, хӑпарнӑ ҫӗртенех 
чикмекӗ ҫурмаран хуҫӑлать те лап тӑвать ҫӗр ҫине 
хайхискер. Ну, тарать Вайго. Ну тарать! Кӗтмен 
ҫӗртенех пӗр снаряд ун умне килсе ӳксе ҫурӑлать, 
Вайго генерал вырӑнне пӗр нӳрӗ вырӑн ҫеҫ тӑрса 
юлать.

Михвас Каримов.

Ҫӗтӗк калуш ҫине ларса тинӗсе тухнӑ .йӗкехӳресев' янкекӗ.

Тӗлӗнтереймӗн
— Прокопьевскра, суйлавҫӑсен списокне тӗ- 

рӗсленӗ чух, пӗр шутсӑр ватӑ карчӑк тӗлне пулнӑ.
— Вӑл карчӑк миҫе ҫулта пулнӑ вара?
— 135 ҫулта. Ҫав карчӑк — Аксинья Филип- 

повна Попрушкина — халӗ те сывах, тет. Унӑн 
42 ҫулхи внукӗ шахтӑра молотобоец пулса ӗҫ- 
лет, тет. Тӗлӗнмелле-ҫке, э?

— Унтан мӗн тӗлӗнмелли пур. Вӑрӑм ӗмӗрлӗ 
карчӑк капитализм ҫӗршывӗнчи рабочи семьинче 
тупӑннӑ пулсан, тӗлӗнме юратчӗ.

Чи ватти
— Эсир пӑртак маннӑ пулас вӑл статьяна. Ча- 

ваш АССР Конституцийӗн 108-мӗш статьи тӑрӑх, 
суйлав округӗсене ҫак нормӑпа тӑваҫҫӗ:

1.000 ҫын ытларах халӑх пурӑнакан ял тата 
поселок Совечӗсен территорийӗнче — кашни 100 
ҫын пуҫне пӗр суйлав округӗ, анчах 25 округран 
иртмелле мар... Мухтанмасӑрах калатӑп, пирӗн 
округра суйлав йӗркине пӗлмен ҫынна хунар ҫут- 
типе шырасан та тупаяс ҫук, ачамкки...

— Эсир суйлав комиссин председателӗ-и?
— Ҫук, эпӗ хамӑр округри чи ватӑ суйлавҫӑ.

Пӗлӗт ҫинчен
Амӑшӗ;—Елӗкхи ҫынсем пӗлӗт ҫинчен пулӑшу 

пуласса шӑннӑ.
Ачи:—Иртнӗ уйӑхра эсӗ те пулӑшу ҫӳлтен ки- 

лессе шантӑн-ҫке, аннем!
Амӑшӗ:—Ан сӳпӗлтет. Ун пек тӗшмӗше ӗнен- 

ме пӑрахни нумӑй пулать.
Ачи:—Астӑватӑи пуль,—эпӗ чирлесен. пӗлӗт 

ҫинчен сӑмолетпӑ тухтӑр ӑнӑсса кӗтрӗн, кайраи 
чӑнахӑх мӑна сыватма Шупашкартан сӑмолетпа 
тухтӑр килчӗ.



?>СУЙЛАВ“ ИТОГӖСЕМ
(Ҫ и р ӗм п а л ӗк  ҫул  малтан. пулса иртни ҫинчен кӗскен асӑнни)

Чукмар Иванӗ—Тип Ҫырмари ҫирӗп хуҫалӑхпа 
пурӑнакан хресчен. Икӗ ҫул ял старостинче ҫӳ- 
рет. Енер вӑл кантурта пулнӑ. Унта ялти пиллбк 
гласнӑйсемпе старшина суйлама кайнӑ. Килне пи- 
тех те каҫа юлса таврӑннӑ. Ытла та ӳсӗр пулни- 
пе, пӳртне кӗме те пултарайман, килкарти варри- 
не йӑванса ӳксе унтах хӑрӑлтаттарса ҫывӑрса 
кайнӑ. Мухмӑр вӑйлӑ пулнипе вӑрах ҫывӑрать.

— Тӑрасчӗ, Иван! Ытла нумай ҫывӑратӑн. Кӳр- 
шӗсем такҫанах ӗҫе тухса кайреҫ. Тата виҫ-тӑват 
Ҫын пичет пустарма кнлнеччӗ те, сана тӑратма 
хӑяймасӑр, тухса кайрӗҫ,—терӗ йӑвашшан Иванӑн 
арӑмӗ, шатра питлӗ Кулине.

— Суратӑп эпӗ санӑн ӗҫӳ ҫине, суратӑп пичет 
пустарма килекенсем ҫине. Манӑн 'вӑл. шухӑш 
мар-ха. Акӑ пуҫӑм икӗ каска хушшине хӗстернӗ 
пек ыратать, ҫӑвар ӑшчикӗ куштӑркаса типсе кай- 
нӑ, чӗлхене йӗпетме сӗлеке ҫитмест. Кирлӗ мар 
ыйтусемпе кӑ.мӑла пӑтратиччен, лучше .мана пӗр 
черкке ҫуттине тупса пар, вара ӗҫе юрӑхлӑ ҫын 
пулӑп-и тен,—терӗ Иван арӑмне хирӗҫ, ӳпне ҫав- 
ранса выртса.

— Килте пӗр тумлам эрех те ҫук. Авӑ, Трих- 
вун йыснапа Ҫтаппан пӑяхам ирех Тимӗркке арӑ- 
мӗ патӗнче ӗҫке тапратнӑ, вӗсе.м паҫӑрах сана 
чӗнме янӑччӗ,—терӗ Кулине.

Ҫак ӑшӑ хыпара илтсен, Иван часах сиксе тӑ- 
чӗ те, питне-куҫне ҫумасӑрах, ҫӑматӑ тӑхӑнса яр- 
са, тухса сулланчӗ Анаткасри эрехпе сутӑ тӑва- 
кан Тимӗркке кӑрчӑкӗ еннелле.

Унта чӑнах та Качака Трихвунӗпе Кушак Ҫтап- 
панӗ хӑналанса лараҫҫӗ нккен. Умӗсенче сӗтел 
ҫинче ҫурри таран пушатнӑ полштоф савӑчӗ, пӗр 
чӗлӗ ҫӑкӑр тата йывӑҫ ывӑҫ ҫинче туранӑ сухан 
купаланса выртать.

— Здорово, Иван Сидорч!' Килех сӗтел хуш- 
шине. Сӑна паҫартанпах кӗтетпӗр, - терӗҫ иккешӗ 
те харӑсах, Иванӗ пӳрте кӗрсе ҫитнӗ-ҫитменех.

— Ну, епле? Кама сунларӗҫ?—терӗ Трнхвунӗ 
пуҫанине умлӑ-хыҫлӑ виҫӗ черкке тултарса пар- 
сан.

— Кама суйларӗҫ? Паллах ӗнтӗ: кам ӗҫкине 
шеллемест, ҫав старшина пулать. Патман Якурне 
суйларӑмӑр. Кашни яла пӗр четвӗрт лартрӗ, пы- 
сӑкрах ялсене ытларах та лартрӗ. Акӑ пирӗн ял- 
тан пилӗк гласнӑй, манпа,. улттӑн кайнӑ, пире икӗ 
четвӗртлӗх пачӗ, мана хал)а, ялти староста ячӗпе, 
виҫӗ тенкӗ уйрӑм пачӗ. Кантура пынӑ 120 гла- 
снӑйран 83-шӗ сылтӑм ящике шар кустарчӗҫ. Пат- 
ман укҫине те шеллемерӗ, тата унӑн евчи Кӑр- 
лаппан Петӗрӗ пит маттур ӗҫлерӗ—суйлав пуҫ-

ланнччен кашни ялти гласнӑйсемпех юмахлама 
ӗлкӗрчӗ.

— Ан ятлӑр-ха мана, хӑнамсе.м,—эпӗ те пӗр ый- 
ту парса пӑхам: мӗншӗн ҫавтери тӑкак кӑлармал- 
ла пулнӑ Патманӑн? Вӗт вӑл вулӑсшӑн кирлӗ ҫыт 
пулсан, ара ӗҫкӗ памасӑрах суйланӑ пулӗччӗҫ?— 
ҫӳҫенкелесе ыйту пачӗ Тимӗркке арӑмӗ.

— Хе-хе-хе!—харӑс кулса ячӗҫ виҫҫӗшӗ те.
— Патман ҫеҫ старшинана кӗме тӑрӑшна пул- 

сан, вӑл тӑкакланас ҫукчӗ, анчах унта ку вырӑн- 
шӑн ӑмӑртакансем темиҫе ҫын та нулчӗҫ, вӗсем 
те сахал расходламарӗҫ. Авӑ, Кӑпшанкӑ Микули 
гласнӑйсене хӑнала.ма юлашки лашине сутнӑ, тет,. 
анчах ун майлӑ шар кустаракан 10 -15 ҫын анчах 
пулчӗ. Ун пек ҫара ҫерҫисене вулӑс пуҫлӑхне суй- 
ла.маҫҫӗ ҫав. Вот, пирӗн пек ҫирӗпнисем, 300—401 
тенкӗлӗх ӗҫтерсен, шансах тӑмалла ку вырӑна 
лекессе,—терӗ Чукмар, сӑра кӑпӑкӗ ҫыпӑҫнӑ су- 
халне якатса илсе.

— Аван ӗнтӗ ку вырӑна ҫакланни... Шалу упӑха 
20 тенкӗ, кашнн ӗҫпе пыракан ҫын ун патне пу- 
шӑ кӑсъяпа кӗмест. Вулӑс тӑрӑх пар лашапа шӑн- 
кӑравсемпе вӗҫтерсе ҫӳрет. Ялта вӑл чи пысӑк 
хисеплӗ хӑна. Еҫкӗ-ҫикӗ мӑй таран. Нпхӑш стар-' 
шина та, пирӗн яла килсен, халиччен ӗҫмесӗр тух-< 
са каяйман. Вулӑс пуҫлӑхӗшӗн пурте тупӑнать. 
Сӑмахран, сана та, Иван Сидорч, пурӑнма нача-> 
рах мар: вӗт сан патна та пушӑ кӑсъяпа кӗ.меҫҫӗ.

— „Типӗ кашӑк ҫӑвара ыраттарать“ тесе ахаль 
каламан пу.тас ваттисем. Пулатех ун пекки хӑш 
чухне, ӑна тунай.мӑп ӗнтӗ. Хе-хе-хе!—кулса илчӗ 
Чукмар.

— Ну, ҫитӗ-ха ун пирки калаҫма. тен ҫитес 
суйлавра ниртен виҫсӗм^тен пӗрп Патман вы-' 
рӑнне кӗрсе юлӗ. Таван-ха, инке, тепӗр полштоф- 
не!—терӗ Качаки.

Пӗр савӑт хыҫҫӑн тепри пушанчӗ. Вирлӗ ӗҫрӗҫ 
виҫӗ тус. Нумай калаҫреҫ, пӗрне пӗрн тем тӗрлӗ 
мухтаса пӗтерчӗҫ, юрласа та пӑхрӗҫ. Кушак 
Ҫтаппанӗ ташлама та тапратрӗ, анчах урисем 
хӑйне итлеменнипе урай варрине тӑрслатса ҫав- 
рӑнса ӳкрӗ. Каҫ пулса ҫитсен тин килӗсене са- 
ланчӗҫ ҫак „пулас старшинасем“. Тепӗр кунне, 
ирхине... ял тӑрӑх ҫакӑн пек хыпар сарӑлчӗ: ял 
старости, хӑй килне пал,ла.\1асӑр, кӳршин сыснй 
витине кӗрсе ҫывӑрнӑ. Трихвуниа Ҫтаппан сул 
ҫинче, старшинана хӑшӗ малтан ггӗрес ыйтм нир- 
ки тавлашса кайса, чӗп-чӗрӗ юна пӗвениччен ҫа- 
пӑҫса пӗтнӗ. Ҫакӑн пек пулнӑ „суйлавӑн* нтогӗ

Сенӗк.



Ю С Ӑ Л С А  Ю Л Ч Ӗ

„Ӗҫленӗ чух чавсасене тавӑрса ӗҫлерӗмӗр, уявне 
те кӑмӑл тулйччен уявлас“, терӗ хӑй ӑшӗнче Арах- 
ман мучи, „Хӗрлӗ Хӗвелтухӑҫ* колхозӑн чаплӑ 
бригадирӗ. Вара витерп улма-чӑмӑр ӑйӑра тытса 
кӳлчӗ те юрттара пачӗ пасаралла. Уй хапхи па- 
тӗнче ӑна 3-мӗш бригадӑн бригаднрӗ Хӗлип хуса 
ҫитрӗ.
„ — Аҫталла каятӑн, Ӑрахман Иванччӑ?—тесе, 
Арахман мучн трантасӗ ҫине пырса ларчӗ вӑл.— 
Ма тата карчӑкна илмерӗн?

— Уяв валли темтенӗрсем илые Исаклӑ пасар- 
не каятӑп-ха,—терӗ Ӑрахман мучи.—Чаплӑ уяв 
валли чаплӑрах япаласем туянас тетӗп. Карчӑка 
сӑра тума хӑвартӑм. Эсӗ тата ӑҫта кайма тухрӑн, 
шӑллӑм?

— Эпӗ те уяв валли темтепӗрсем туянма кая- 
тӑп,—терӗ лешӗ.

— Сӑмахран, мӗнлисене?..
— А тӗрлӗ тӗслисене... Сӑмаварсем унта, куҫ- 

кӗски... .Кӗрхи ӗҫсене тирпейленӗ ятпа пӑртак хӗр- 
лӗ тӗслине шурӑ тӗслине илсен те юрать пулӗ...

Укӑльчаран тухсанах пахчасен ҫумӗнче ӗмӗр- 
тенпех тӑкакан тислӗк выранӗ саралса выртать. 
Икров Хӗлнпне калаҫса трантас ҫуммнпе утса пы- 
ракан Арахман мучи, темӗнле асӑрхамасӑр пусса, 
кӑптӑрт такӑнса ӳкрӗ тислӗк купи ҫине. Вара снк- 
се тӑрса кӗпи ҫумӗнчи вараланчӑксене, тасаткала- 

те сасартӑк савӑннипе кӑшт ҫеҫ кӑшкӑрса я.ма- 
ре, мӑнтарӑн!

— Тӗлӗнмелле!—терӗ вӑл, тем пысӑккӗш сарӑлса 
выртакан тнслӗк купи ҫине савӑнса пӑхса.—Миҫе 
пин пӑт ылттӑн усӑсӑр ҫӗрсе выртать к.унта! Кӑ- 
на хам бригада участокӗ ҫине кайса тӑксан.^те- 
пӗр ҫул кашни гектартан 150-шар пӑт тырӑ туса 
илетӗп. Тьфу, ват супнӑ, ҫакна халиччен аса илей- 
мен... Ыранах турттарма тытӑнатпӑр...*

Арзхман мучи лаша енне.лле ҫавӑрӑнса пӑхрӗ 
те хӑй ҫумӗнчех Хӗлип тислӗк купи ҫинелле тӗ- 
лӗнсе пӑхса тӑнине асӑрхарӗ.

— Эс -мӗн хытса тӑратӑн?—терӗ вӑл Хӗлипе.— 
Капла кашни тислӗк купи патӗнче виҫшер сехет 
шанккаса тӑрсан, пасара ыранччен те ҫитеймӗпӗр 
эпир...

Энӗ сана кӗтсе тӑтӑм,—терӗ чеенрех Хӗлип.—
Халь каяс мар пулӗ тетӗп ӗнтӗ...
— Мӗишӗн?-—терӗ Ӑрахман мучи,—уяв тума, 

нимӗн те илесшӗн мар-и мӗн тата?
Хӗлнп пит-куҫне пӗр'келентерчӗ те хырӑмне 

тытса тислӗк купи ҫине кайса ларчӗ.
— Хӑвах куратӑн,—терӗ вӑл, Арахман мучи ҫи- 

не пӑхса,—чирлерӗм... Хырӑм ыратма пуҫларӗ... 
Пуҫра темӗн кӗрлет тата ытти те.

— Тьфу, пӳтсӗр!—терӗ тинкерсе пӑхса пирӗн 
пӗлӗш, - ,Тата ытти те!" Хӑй йӗтӗр пек яка, чир- 
лерӗм тесе лӗпӗртетет тата! Ана, закон тӑрӑх, эсӗ 
мар, манӑн чирлемеллеччӗ. Вӑтӑ ҫын вӑл ӳксен 
часах чирлеме пултарать, унӑн йӗрки ҫапла. Кур- 
тӑн-и, мӗнле ӳкрӗм? Эсӗ пур пӗр сӑлтавсӑрах чнр- 
лесшӗн. Атя, каяр, шӑллӑм, атту килӗшмест ун пек.

— Тӑма та пултараймастӑп, мучи, ан та ӳкӗтле. 
Ме укҫа, мӗн кнрлисене ман валли те нлсе кнл. 
Энӗ унччен больницӑна кайса нӑхам.

— .Лй-яй! чее нккен эсӗ, Хӗлип,—^текелесе тран-

I тас ҫине хӑпарса ларчӗ Ӑрахман мучи,—Тӗлӗн- 
мелле чее ҫыщ Ҫамрака килӗшмест ун пек. Аиа, 
закон тӑрӑх, эсӗ мар, эпӗ, ватӑ ҫын, чеерех пул- 
малла, унӑн йӗрки ҫапла.

„Ну, ват супнӑ та иккен эпӗ!—каялла ҫаврӑна- 
ҫаврӑна пӑхса, хӑйне-хӑй ятлама тытӑнчӗ пирӗн 
пӗлӗш.—Мыскарине хамӑн малтан пуҫламаллаччӗ. 
Сасартӑк ахлатма тытӑнса, тислӗк купи ҫине кай- 
са ӳкес те, ӗҫ те пӗтнӗччӗ. Вненмеллерех тухтӑр 
тесен, куҫа-пуҫа чармакласа пӑрахма та пулатчӗ. 
Тьфу, ҫавна та пулин аса илмен, иҫмасса!.. Хӗлии 
те аса илчӗ пулмалла, тислӗк ҫинчен. Ҫавӑнпачн- 
ре персе юлчӗ те вӑл“.

Ӑрахман мучи сасартӑк лашнне туртса чарчӗ.
„А ку Хӗлип халех ӗҫлеме тытӑнсан?../Пӗтӗм 

бригадине ура ҫине тӑратӗ те, эпӗ таврӑниччен 
тислӗке ҫап-ҫара туса хурӗҫ... Ҫук, шӑллӑм, улта- 
лаймӑн ват ҫерҫие, Ватӑ ҫын—тӑватӑ ҫын, тесе 
ахаль каламан пулӗ, ахӑртнех. Пасара ӑна карчӑк 
та кайса килме пултарать...“

Хӗлин курӑнми пулсанах Ӑрахман мучи лашине 
каялла ҫавӑрчӗ те сиккипе юрттарчӗ килнелле.

II
Арӑмӗ хыҫӗнчен хапха алӑкӗ хупӑнса ӗлкӗрчн, 

ӗлкӗреймери, Арахманмучи хӑйӗн икӗ кӗҫӗн ывӑл- 
не пӳрте чӗнса кӳртрӗ.

—  Ӑннӳ сире валли пасартан пи-и-итӗ интерес- 
лӗ япаласем илсе килеп терӗ,—вӑрттӑн кавар тӑ- 
вакан ҫын пек каларӗ ватӑ бригадир,—Анчах сп- 
рӗн унччен пӗр ӗҫ тӑвас пулать.

Вара Хӗлип ӑҫта кайнине тата мӗн ӗҫленине 
пӗлме пӗр ывӑлне больницӑна, теприне Хӗлип пат- 
не, хӑй патне чуптарчӗ.- -Кӑнтти тӗлӗшпе вара, эпӗ 
хам та шеллесех тӑмӑп...—^терӗ Ӑрахман.

„Халь ӗнтӗ тислӗк ман бригада участокӗ ҫннче 
пулӗ,—чӳречерен укӑльча еннелле пӑхса, савӑнӑҫ- 
лӑн шухӑшласз илчӗ Ӑрахман мучи.—Кӗҫех ак 
бригада членӗсене кайса систерсе хуратӑп. Мӗн 
ӗҫлемеллине вӑхӑт ҫитмесӗр калас та мар-ха. Хал- 
лӗхе хатӗрленсе тӑма ҫеҫ хушсан та ҫитӗ, атту 
вӑл халӑх ҫине тухма пултарать. Каҫхине, вечер 
иртсен, турттарма тытӑнатпӑр... А леш, Хӗлип, чӑн- 
ласах та чирлерӗ пулас, мӗскӗи".

Кӗҫех пӖр ывӑлӗ, унтан тепри персе ҫитрӗҫ. 
Вӗсем каланӑ тӑрӑх, Хӗлнп больницӑра та, килӗн- 
че те ҫук.

Ӑрахман мучи сасартӑк тарласа карӗ:
„Бригадине пӗлтерме карӗ пулмалча ӗнтӗ, эсре- 

мет! Нивушлӗ чӑнласах ман тислӗке ҫаратма шут- 
лать вӑл, э?“

...Пирӗн пӗлӗш мӗн тӗттӗм пуличченех, йӑва 
ҫавӑракан кайӑк пек, ял тӑрӑх вӗтеленсе чупса ҫӳре- 
рӗ. Вӑл кӗрсе тухнӑ ҫуртсенче кашнинчех тӗрлӗ ӗҫ- 
хатӗрӗсем майлаштарни курӑна пуҫларӗ. Нумайӗ- 
шӗ бригада ҫурчӗ еннелле туха-туха утрӗҫ.

III
Каҫ пулас умӗн „Хӗрлӗ Хӗвелтухӑҫ“ колхоз 

бригадирӗсемпе колхозниксем Ӑрахман мучи пат- 
не калаҫма пуҫтарӑнчӗҫ. Пуринчен кайран килху- 
ҫи хӑй пычӗ.

— Каҫару ыйтатӑп,—терӗ вӑл, суйине кӑларас- 
ран, Хӗлип еннелле шикленереххӗн пӑхса,—Ура



хырӑмӗ тӳсме ҫук ыратма пуҫларӗ те болышцӑ- 
на кайса килтӗм. Ерекен чир пулӗ, тесе хӑра- 
нӑччӗ.

Хӗлип нимӗн те чӗнмерӗ, вуҫех те илтмен пек 
пулса, чӗлӗм чӗртме пикенчӗ.

„Ӑҫтан пӗлес?—халлапри хӑяр вӑрри пек ӗмӗт- 
ленме тытӑнчӗ Арахман мучи,—тен, вӑл тислӗк 
купи ҫинчен аса та илмен пуль. Хырӑм тенӗскер 
те—ӑна хурҫӑран туман, вӑл, кнрлех пулсан, 
ыратма та пултарать... Тен, паҫӑр тӳсме ҫуках 
ыратма пуҫларӗ пуль те, двортан тӳрех больни- 
цӑна чупрӗ пуль. Ӑнӑ ман Петӗр курмасӑр та 
тухма пултарнӑ, унта пӳлӗмсем нумай вӗт... Ки- 
рек мӗнле пулсан та, хӑлхасене чӗрӗ тытас пу- 
лать. Икровсем шӗвӗртсе хӑварма та ,  пултарӗҫ“.

Бригадирсем ыран вечера мӗнле ирттересси 
ҫннчен калаҫма пуҫларӗҫ. Преми илме тивӗҫлисен 
списокне туса пӗтернӗ хыҫҫӑн калаҫу темиҫе уш- 
кӑна уйрӑлса карӗ. Анчах Ӑрахман мучи мӗнле 
тӑнласа ҫӳресен те, нихӑш ушкӑнта та тислӗк ҫин- 
чен калаҫу хускалнине илтмерӗ...

Калаҫма пуҫтарӑннӑ халӑх пӗрерӗн-икшерӗнех 
килӗсене саланма тытӑнчӗ. Ак колхоз председа- 
телӗпе Хӗлимун та ыталанса тухса карӗҫ. Пӗр 
Хӗлип ҫеҫ ҫаплах сӗтел хушшинче ларать-ха. 
Вӑл темиҫемӗш хут та ӗнтӗ „Чике старик—хур 
сухал“ ҫинчен калаканхаллапа пуҫласа пӑхрӗ, анчах 
яланах, «фу, нечисти дух шӑрши кӗрет», текен ҫӗ- 
ре ҫитет те, ҫӗнӗрен пуҫласа ярать...

Ӑрахман мучи хӑнасене мӗнле тарават пулсан _ 
та, хальхинче Хӗлип ҫине тарӑхса та пӑхрӗ.

«Инкек курас пулать-иҫ санпа!—тет вӑл хӑй 
ӑшӗнче.—Эсӗ капла ирччен те ларӑн, манӑн виҫ- 
тӑват сехетренех тислӗк турттарма каймалла!.. Те- 
пӗр ҫулта, ак, тырӑ санран нумайрах туса илетӗп, 
курсах тӑр».

Ҫурҫӗр иртсен икӗ сехетрен тин тухса карӗ 
Хӗлип. Вара пирӗн пӗлӗш савӑннипе шӗвӗр сухалне 
яката-яката укӑлчаналла тухса чупрӗ.

— Малтан тислӗке ҫитсе тӗрӗслес-ха,—терӗ 
вӑл йӗри-тавра шиклӗн ҫавӑрӑна-ҫавӑрӑна пӑхса.— 
Тен, Хӗлип ман патра юмах ярса ларнӑ хушӑра 
унӑн оригади ӗҫлеме те тытӑннӑ пуль...

Сӑмах ҫинех тислӗк купи ҫывӑхӗнче ҫын мӗкӗл- 
тетни курӑнса карӗ. Ҫывхарах пырса пӑхрӗ те 
Ӑрахман мучи, Хӗлипе палласа илчӗ.

— Эсӗ мӗншӗн кунта?—уҫӑлса ҫӳреме тухнӑ 
ҫын пек сассине юриех ҫӑмӑлттайла хӑпартлан- 
тарса ыйтрӗ пирӗн пӗлӗш.—Ара, сан кил ку енче 
мар вӗт! Ҫултан ҫухалса каймарӑн пуль те?

— Ай-яй-яй-яй-яй1— ̂пуҫне сулларӗ Хӗлип.— 
Шутсӑр чее старик иккен эсӗ, Рахман Иванович! 
Анчах ҫапах та эсӗ мӗншӗн кускаласа ҫӳренине 
питӗ лайӑх пӗлетӗп. Иртенпех сӑнаса ҫӳрерӗм.

Ӑрахман м^ш кулса ячӗ.
— 'Апла эпӗ юсӑлса юлтӑм пулать-и-хаР—терӗ 

вӑл,—Тислӗке уйӑрма эсӗ те хутшӑнатӑн пуль 
ӗнтӗ. Чеелӗхӗм тухмарӗ...

— Уншӑн мар,—терӗ Хӗлип.—Ӑмӑрту ӗҫне пӑ- 
рахӑҫа тухнӑ кивӗ виҫепе виҫетӗн эсӗ. Тислӗкшӗн 
пулсан пӗртте ан шиклен, сан бригадӑ тырӑ ла- 
йӑх туса илни маншӑн та, саншӑн та, пӗтӗм кол- 
хозшӑн усӑллӑ. Эпӗ сана ахаль ҫеҫхӑратрӑм.

... Тепӗр кун яра кунах Ӑрахман мучипе Хӗлип 
бригадинчи колхозниксем укӑлча тулашӗнчи тис- 
лӗке хӑйсен ҫӗр участокӗсем ҫине турттар-

чӗҫ. Каҫпа кӗрхи ӗҫсене пуҫтарся кӗртнӗ ятпа 
пӗтӗм колхозӗпе чаплӑ вечер пулса иртрӗ.

„Хӗрлӗ Хӗвелтухӑҫ“ колхоз клубӗнче ҫурҫӗрч- 
ченех хаваслӑ юрӑ янӑрарӗ.

Хветӗр Уяр.

Х ӑй м ай л ӑ  ӑн л а н а к а н

— Эсӗ мӗншӗн шкулти пухӑва пымарӑн? Ун- 
та сан ачу ял хушшинче ашкӑнса ҫӳрени ҫин- 
чен те калаҫрӗҫ.

— Вӑл ури шӑннипе ашкӑнать пулмалла. Ҫӑ- 
матӑ айӗнчен икӗ хут чӑлха ҫеҫ тӑхӑнса ҫӳрет. 
Виҫӗ хут тӑхӑнма тата тепӗр мӑшӑр ҫыхса парас 
тетӗп, ҫавӑнпа пыраймарӑм.

Ш К У Л Т А

Инспектор: Зинанда Яковлевна, эпӗ сирӗн урв- 
ка итлесшӗн. Халӗ сирӗн мӗнле урок пулать?

Учительница: Нимӗҫ чӗлхи.
Инспектор: Апла пулсан сывӑ пулӑр-ха, мааӑа 

урӑх шк/лӑ васкамалла.
Савир.

Ш Ӑ Н С А  ПӐСӐЛАСРАН
Мӑн Чурашри (Советски р.) колхоз клубӗн чӳрвчи- 

сем ҫӗмрӗк, шӑтӑк-ҫурӑксене питӗрмен. Клуб заведуйщи- 
йӗ, Курский М.,‘ кун пирки нимӗн те шухӑшламасть.

— Икӗ хут тӑлӑп тӑхӑнсӑх ӑҫтӑ каятӑн, Кур- 
ский юлтащ?

— Кинона каятӑп, сивӗ клубра шӑнса пӑсӑлас- 
ран хӑратӑп.

Мӑкӑнь,



„ХАЯР" ИНСПЕКТОР
Бухгалтер Солвмон Мнтрофанычна арӑмӗ хуш- 

шинчи пурнӑҫ малтанхн ҫулсенче пӗр мӑшӑр чӗ- 
кеҫ хушшинчи пурнӑҫ''пекех эреветлӗ те теветлӗ 
пынӑ. Пнлӗк ҫул каярах вӑл пӗр ялпо правле- 
нинче ӗҫленӗ чухне ялти чӑн ятуллӑ хӗрпе-—Ка- 
тяпа паллашнӑ та, пӗр телейлӗ кунра авланса 
янӑ. Соломон хӑйӗн арлӑ-арӑмлӑ пурнӑҫӗ ҫинчен 
хӑй пӗлнӗ тарӑн ӗмӗтленсе шутланӑ шухӑшӗ 
шӑпран-шӑпах тӗле килсе ҫитнӗ: йӑваш та ҫемҫе 
кӑмӑллӑ Катя, хӑйӗн часах ҫиленме пултаракан 
упӑшкине юрас тесе, чунне пама хатӗр пулнӑ, 
хушшинчен ҫӗкленсех мухтанма юратакан Соло- 
монӑн кирек мӗнле сӑмахне те йышӑнса илнӗ, 
хӑйӗн ҫамрӑк пӗлӳлӗхӗ ҫитнӗ таран тӑрӑшса ӗҫ-_, 
ленӗ. Пӗр каласан, Соломонӑн, хӑй шутланӑ тӑ-" 
рӑх, шӗкӗр пурнӑҫ пуҫланса кайнӑ. Ӑна кун пек 
пурнӑҫ, пуринчен ытларах вӑл хушнине арӑмӗ 
пӗр чӗнмесӗр пурнӑҫласа пыни, питӗ'те кӑмӑла 
килнӗ. Вӑл ирхине вырӑн ҫинчен тӑнӑ тӗле сӗтел 
ҫинче ӗҫме-ҫиме кӗтсе тӑрать, кӑнтӑрла апат тума 
таврӑннӑ тӗле кирек хӑҫан та апат хатӗр,каҫхине 
каллех вӗри апатсемце арӑмӗн ачаш сӑмахӗсем 
кӗтсе тӑраҫҫӗ. Соломонӑн кӗпе-тумтирӗ ҫинче 
нихӑҫан тусан пӗрчи тӑмасть, куллен утюгпа 
якатакан кӗпе ҫухисем чӗрӗ хӑмӑш пек нӑтӑртат- 
са ҫеҫ тӑраҫҫӗ.

— Куҫусем темӗнле сӗлкӗш пӑхаҫҫӗ, чирлемеи- 
ши эсӗ?—тет Катя,- ҫемҫе сасӑпа. Ку сӑмах Соло- 
монӑн ачаш кӑмӑлне тата ҫемҫетсе ярать.

— Кӑштах пуҫ ыратнӑ пек туйӑнать,—тет вӑл 
ачаш сасӑпа. Тата темиҫе минутран вӑл ҫемҫе 
вырӑн ҫине кӗрсе выртать, ачаш алӑсем ун ҫнне 
кӑпӑш одеал витеҫҫӗ, тин ҫеҫ чире хывса лара- 
кан Соломон тепӗр самантран харлаттарсах ҫы- 
вӑрать.

— Апата начар ҫнекен пултӑн, сывмарланма- 
рӑн-ши?—тесе ыйтать арӑмӗ тепӗр чухне.

— Ӑшра те.мӗнле канлӗ мар, аппетит ҫук,—тет 
Соломон, сӗлкӗш сасӑпа, анчах шиклӗ арӑмӗ юри 
пӗҫерсе хунӑ апатсене турилке хыҫҫӑн тепӗрне 
явӑнтарса ҫиет.

Ҫапла ҫулталӑк иртнӗ. Пӗр паллакан голташӗ 
сӗннипе Соломон Митрофаныч хулари учрежде- 
нине бухгалтер пулса ӗҫлеме куҫнӑ. Вӗсен арлӑ- 
арӑмлӑ пурнӑҫӗ ҫӗнӗ вырӑна та ҫаплипех пӗр 
улшӑнмасӑр куҫса килнӗ: Катя—килхуҫи хӗрарӑм, 
вӑхӑт ҫаплипех килте иртсе каять, ир тӑрса каҫ- 
чен ӗҫлесен. те, ӗҫ пӗтмест. Соломон вара килти 
ӗҫсене хутшӑнмасть, урлӑ выртакан алтӑвине тӑ- 
рӑх илсе хума пултараймасть. Пултарасса пулта- 
рать ӗнтӗ вӑл, анчах хӑйӗн обязанноҫӗ тесе шут- 
ла^асть. Вутӑ купи ишӗлсе аннине курать,—ӑна ку- 
палама арӑмне хушать, пӳртумӗ таса мар-—ура 
айӗнчи шӑпӑра тӗртсе хӑварса арӑмне хушма 
кӗрет, калушӗ пылчӑкпа вараланнӑ—арӑмне ҫума 
парать тата ытти те.

Эрне хыҫҫӑн эрне иртет. Катя хӑйсемпе кӳр- 
шӗллӗ пурӑнакан хӗрарӑмсемне паллашса „ ҫитрӗ. 
Анчах вӗсенчен нӗри те килте пурӑнаканни ҫук: 
пӗри заводра, тепри магазинра, тепри учрежде- 
нире, ыттисем урӑх вырӑнсенче ӗҫлеҫҫӗ. Пӑхать 
Катя ытти хӗрарӑмсем упӑшкисемпе пӗрлех ӗҫе 
каяҫҫӗ, пӗрле, е уйрӑыӑн таврӑнаҫҫӗ, анчах пӗри

те унран тирпейсӗр пурӑнаканни ҫук, Катяран та 
лайӑх пурӑнаҫҫӗ, Катя пек мар, тӗнчери, хамӑр 
ҫӗршыврн пурнӑҫ ҫинчен пӗлсе тӑраҫҫӗ. Катя 
вӗсемпе калаҫ.ма та именет, анчах вӗсем пек пу- 
лас шухӑш кунран кун ӳсе пуҫларӗ.

Пӗрре ҫапла вӑл хӑйсен кӳршипе—хула Сове- 
тӗнче ӗҫлекен Семеновӑпа калаҫса ларнӑ чухне, 
кун ҫинчен сӑмах хускатса ячӗ. Кӳршӗри инке 
Катяна мӗнле ӑс панине Соломон пӗлмест, ҫак 
калаҫусем вӗсен пурнӑҫӗнче мӗн тери улшӑнусем 
кӳрессине те туймасть вӑл.

Пӗррехинче Соломон Митрофаныч ӗҫрен тав- 
рӑнчӗ. Катя пӳлӗме питӗрнӗ те таҫта тухса кай- 
нӑ. Алӑка запас илсе ҫӳрекен уҫӑпа уҫса кӗчӗ. 
Салтӑнса сӗтел хушшине ларчӗ,’ сӑмсине нӑшӑк- 
нӑшӑк туртса илет, анчах кулленхи тутлӑ апат 
шӑрши сӑмсана кӗмест. Плита патне пырса пӑх- 
рӗ, анчах унта та кастрюльсемпе ҫатмасем пушах 
лараҫҫӗ. „Безобрази1“—терӗ Соломон, сивӗ плита 
ҫине чалӑшшӑн пӑхса.

Ҫур сехетрен Катя чупса ҫитрӗ.
— Мӗне пӗлтерет ку?—тулхӑрма пуҫларӗ Со- 

ломон.
— Мӗне пӗлтересси... Семеновна крӳжока илсе 

кайрӗ те, унтан часах таврӑнаймарӑм.
- -  Ӑҫта-а?

, — Кружока тетӗп-ҫке,—йӑл-йӑл кулать Катя.— 
Самай аван. Темӗн ҫинчен те вӗренме пулать мӗн.

— Упӑшка килнӗ ҫӗре апат пӗҫермесӗр тӑма 
та-п?

— Ҫиччас,—терӗ Катя, кастрюльсене вылян- 
тарма пуҫларӗ. Соло.мон Митрофаныч арӑмне те-

*мӗнле нотацй пама шутларӗ, анчах ҫав самантра 
пӳлӗме Семеновна пырса кӗчӗ.

— Сана, Соломон Митрофаныч, тытса хӗнесен 
те юрать,—тет вӑл, Катя еннелле куҫне хӗссе.— 
Арӑму 4 _ҫул вӗреннӗ, а эсӗ ӑна килте усратӑн. 
Акӑ халӗ эпир ӑна кружока илтӗмӗр, вӗренет те

. вӗренет.
— Ӑхӑ,—терӗ Соломон, ннмӗн ответлеме ап- 

тӑранӑскер.—Ҫӗтӗрӗнсе ҫӳрӗрех, сиртен пурпӗ- 
рех нимӗн те пулас ҫук,—шутлать вӑл хӑйӗн 
ӑшӗнче.

Тата тепӗр уйӑхран Катя суту-илӳ работникӗ- 
сен курсне вӗренме кӗчӗ. Пултаруллӑскер, курс- 
ра лайӑх вӗренме те, килти ӗҫсене тума та ӗлкӗ- 
рет. Мӗн тӑвас тен, пурна киле Соломона килти 
вак-тӗвек ӗҫсене тума тиве пуҫларӗ.

Кӗркунне Катяна магазинра ӗҫлеме куҫарчӗҫ.
— Хм,—тесе шутлать Соломон,—ниушлӗ ӗҫе 

пултарать-ши? •
„Ниушлӗ пултарать“ ҫеҫ мар, пример кӑтартса 

ӗҫлет Катя. Вӑл ӗҫлекен магазина кӗрсен, ҫынсем 
хӑйсемпе ҫав тери калаҫакан продавщицӑна, ма- 
газннти тирпейлӗхпе тасалӑха ытараймасӑр тух- 
са каяймаҫҫӗ, нумайӗшӗ чей-сахӑр илме юри ун 
патне каяҫҫӗ. Хӑюллӑрах ҫамрӑксем унран „вӑл 
хӗр-и, арӑм-и“ тесе ыйтса пӗлеҫҫӗ. Тата тепӗр 
уйӑх ытларахран Катяна магазин заведующийӗ 
туса хучӗҫ.

Нумай иртет-и, сахал-и—Катяна хула Советне 
инспектор пулса ӗҫлеме куҫарчӗҫ. Хастарскер, 
ҫӗнӗ ӗҫе те часах хӑнӑхса пырать.



Ниушлӗ пултарать-им вара?—тесе шутлать 
Соломон. Арӑмӗн карьери ҫав тери хӑвӑрт ӳссе 
пыни ӑна шалтах тӗлӗнтерет.—Инспектор,—йӗ- 
кӗлтесе калаҫать вӑл,—инспектор, мӗн калама!.. 
Е пур ҫӗрте ун пек инспекторссне лартса тухсан, 
мӗн пулӗччӗ-ши?

Пӗр кунхине Соломон Митрофаныч кӑнтӑрла 
ҫывэхри столовӑйран апат ҫисе килнӗ чухне ӑна 
алӑк патӗнче счетовод тытса чарчӗ.

— Сан патна, Соломон Митрофаныч, пӗр хӗр- 
арӑм килчӗ. Усал пулмалла, алӑкран кӗнӗ-кӗменех 
пӳлӗмре таса мар тесе ятлаҫса илчӗ. Халӗ санӑн 
пӳлӗмӳнте ларать.
—Ну-у?—тет Соломон. Хӑй шикленнине пы- 
тарма тӑрӑшать, анчах ҫан-сурӑмӗ самантран-са- 
манта ссӑр туса каять. Хӑйӗн пӳлӗмне сыхланса 
кӗчӗ.

— Эхе, эпӗ такам килнӗ тесе,—терӗ вӑл, сӗтел 
хушшинче ларакан Катя ҫине мӑнкӑмӑллӑн пӑхса. 
Анчах Катя та ун ҫине йӑлтӑртатса мар, тата 
хытӑ ҫилӗпе пӑхса ларать. „Ӗҫе юрӑхсӑр тесе 
кӑларса ячӗҫ пулӗ-ха“,—шутларӗ Соломон.

— Ну, кала, мӗн шарламасӑр ларатӑн?—хыттӑн 
ыйтрӗ вӑл.

— Хытӑ калаҫмасан та юрать,-—тет Катя лӑпкӑ 
сасӑпд,—Акӑ вула манӑн удостоверенине,—терӗ 
вӑл, унтан Соломон умне хӑйӗн документне кӑ- 
ларса хучӗ.—Сирӗн ӗҫе тӗрӗслесе тухма тивет, 
начар ӗҫлетӗр пулас, ҫав тери жалоба нумай. 
Директорӑр пулмарӗ, сана каласа хӑварас терӗм,

Ыран ирхине ӗҫе пуҫӑнатпӑ]», паян ҫак документ- 
сене хатӗрлесе хур.

Катя, ҫиллес учитель пек, диктовка тӑвать, 
Соломон, урока хатӗрленмен айван ученик пек, 
урлӑ-пирлӗ пӑхкаласа ҫырса илет.

— Эпӗ паян киле часах пыраймастӑп, ӗҫсем 
нумай тата совещанн ирттермелле пулать, эсӗ 
ӗҫме-ҫимесене хӑвах хатӗрлесе хур,—^терӗ Катя 
юлашкинчен. Хӑйӗн йӑваш кӑмӑллӑ арӑмӗ мар, 
самантрах учрежденирен пӑсӑрлантарса хуса яма 
пултаракан ҫын ларнӑ пек-^туйӑнать Соломона.

Катя тухса кайсанах ун патне счетовод йӑп- 
шӑнса кӗчӗ. Соломон кивӗ атӑ кунчи пек хут- 
ланса ларать.

— Вот кахал, хӑй валли ӗҫме-ҫиме хатӗрлесе 
хума хушать,—тет счетовод,—мӗнле шишкӑ вӑл 
ҫав тери?

— Инспектор,—тет Соломон, хӗсӗнсе тухакан 
сасӑпа.

— Инспектор пулсан обязательно ӑна хӑна ту- 
малла-им? Еҫкӗ те ыйтасшӑн пулӗ вӑл.

— Емӗрте пӗр тумлам ӗҫмен вӑл.
— Ӑҫтан пӗлетӗн ҫынна...
— Эпӗ ӑна 5 ҫул ытла пӗлетӗп. ӳ
— Кам вара вӑл?
— Манӑн арӑм вӑл! Мӗн антратса тӑратӑ|!— 

нимӗн калама аптранппе кӑшкӑрса ячӗ Соломо*.
Счетовод хӑйӗн хыҫӗнчи пукан ҫине лак ларчӗ 

те нимӗн те чӗнмерӗ.
Никита Волков.

И К Е А Ч А
Енӗш Ҫырминчи пӗр урам тӑрӑх икӗ пӗчӗк ача, 

Мишапа Гриша, утса пырӑҫҫӗ. Вӗсенчен пӗри 
ҫурӗмӗ хыҫӗнчи сумккине юсаса ҫакать те Хӗл- 
.чем Ваҫҫи хапхи ҫине тӗллесе кӑтартать.

— Пӑх ха, Миша, декабрӗн 24-мӗшӗнче '^ырӑн- 
ти Советсене суйламалли кун, тесе ҫырнӑ. Ку- 
ратни?

— Курмасӑр. Ман^аттепе анне каллех каяҫҫӗ 
ӗнтӗ суйлава. Сан аҫу та каять. Анчах эпир хӑ- 
ҫан суйласа курӑпӑр-ши ҫӗнӗ Конституци тӑрӑх?

— Эпӗ ку суйлавра сасӑланӑ ҫӗрех каятӑп,— 
тет Гриша сасартӑк шӑппӑн.—Каятӑпах. Акӑ ку- 
рӑн...

— Ан калаҫ,—тет Миша тӗлӗнсе.—Эсӗ пурӗ те 
вуннӑра ҫеҫ те. Суйлава кайма тата сакӑр ҫул 
пурӑнас пулать.

— Чӑнӑхах каятӑп.
— Мӗнле майпа? Калӑ эппин.
Гриша йӗри-тавра шиклӗн пӑхкаласа илет те 

калаҫма пуҫлать.
— Анчах никама та ан кала эс. Астӑватӑн-и, 

иртнӗ эрнере пире хамӑр учитель мӗн каларӗ? 
Хут пӗлмен суйлавҫӑсем хӑйсем шанакан хут пӗ- 
лекен ҫыннӑ сасӑлама суйлав пӳлӗмне илсе кӗме 
пултараҫҫӗ, терӗ. Пирӗн касрп Ҫӑмах Иванӗн 
арӑмӗ хут пӗлмест. Эпӗ ун патне каятӑп та, 
„пужалстӑ, шан мана“, тетӗп. Вара вӑл мана 
шанать те сасӑлама нлсе кӑять.

— Эсӗ вӑл хут пӗлменнине ӑҫтан илтнӗ?—тет 
Мцща, ырӑ шухӑшран тӗлӗинӗҫем тӗлӗнсе.

— Ара, Союзӑн Верховный Свветне суйланӑ чух 
суйлав пӳлӗмне вӑл ман аннене чӗнсе кӗрт- 
нӗ, сасӑлӑма.

— Шанӗ-ши вӑл пире?
Мишапа Гриша тарӑн шухӑша путаҫҫӗ. Юлаш- 

кннчен Гриша ӗненмеллӗн аллине суллать:
— Шӑнать. Пирӗн вӗренӳре те отлично паллӑ- 

сем ҫеҫ те... Айда, ҫула май халех кӗрсе тухат- 
пӑр.

Ҫӑмах Иванӗн арӑмӗ вӗсене нитӗ хӑвассӑн 
кӗтсе илчӗ.

— Килӗрех, кнлӗрех, ачасем, -тесе, Мишапа 
Гришана тӗпелелле иртме сӗнчӗ вӑл.—Ҫакӑнталла 
ларӑр.

— -  Эпир ӗҫпе килнӗ,—терӗ Миша.—Ҫак ача 
мана шанӗ-ши, тет. Эсӗ хут пӗлместӗн вӗт-ха? 
Вӑл санӑ суйлӑвра сасӑлама пулӑшасшӑн,—кӑ- 
тартрӗ Миша Гриша ҫине.

Ҫамӑх Ивӑнӗн арӑмӗ хыттӑнах кулса ячӗ:
— Эсир пӑртак каярах юлтӑр ҫав, шӗшлӗсем! 

Халь ӗнтӗ эпӗ те вулама-ҫырма пӗлӗтӗп. Енен- 
местӗр пулсан, итлӗр...

Ҫӑмах Иванӗн арӑмӗ вуланине итленӗ хыҫҫӑн, 
Мншапа Грипщ чылайччен шырарӗҫ ялта хутла 
пӗлмен ҫын, ялсовет секретарӗнчен те ыйтса 
тӗпчерӗҫ, анчах суйлав кунӗ сасӑлама пулӑшу 
ыйтмалли ҫын ялӗпе те пӗрре, тунӑнмарӗ. 'Ҫӑмах 
Иванӗн арӑмӗ юлашки хутла пӗлмен ҫын пулнӑ 
иккен.

Я. Д.: Шакрвв.



ИКӖ ДНЕВНИК
К ӗ т е р у к  д н е в н и к ӗ

Ноябрӗн 1-мӗш кунӗ.
Паян манӑн чи хаваслӑ кун. Чипер каччӑ 

Карачӑм мана саврӗ.

3-мӗшӗ.
Кӗҫӗр клубра вечер пулчӗ. Карачӑм тем 

сӑлтавпа пулмарӗ. Кавӑрлепе юнашар лартӑ- 
мйр. Кӗҫӗртен манпа ҫӳреме килӗшрӗ.

5-мӗшӗ.
Эрхиппе юнашар тӑрса ӗҫлерӗм. Карачӑмран 

та, Кавӑрлерен те чипер. Кӗҫӗр хӑйпе нӗрле 
урама тухма систерсе мана куҫ хӗсрӗ. ^

8-мӗшӗ.
Хайхи Эрхиппе ҫӳрерӗм. Ҫӗрӗпех ҫӳренӗ, 

ҫӑвӑн пирки ӗҫе пилӗк минут кайран ҫитрӗм.
Ну, уншӑн нимех те мар.

9-мӗшӗ.

Эпӗ Эрхипе чи лайӑх каччӑ вырӑнне- хурса 
йӑнӑш тунӑ. Унтан лайӑх —Тарас пур.

10-мӗшӗ.
Айӑп манра мар. Пур каччӑ та манпа кала- 

ҫасшӑн пӗ\. Ҫавӑнпа Тарасран та уйӑрӑлма ти- 
■ет пуль.

12-мӗшӗ.
Кунта килнӗренпе те капла пулманччӗ: ха- 

васлӑх чакнӑ пек туйӑнать, каччӑсем манран 
сивӗнме пуҫланӑ.

14-мӗшӗ.
Ҫӗнӗ инженер килчӗ. Ман кӑмзла ннтӗ ки- 

лӗшет.

16-мӗшӗ.
Ах, йывӑр. Кун пек пуласса кӗтменччӗ. Паян 

рабочиеемпе служащисен пухӑвӗнче мана: ӗҫ- 
ре пуринчен те кая юлса пыратӑн тесе намӑс- 
лантарчӗҫ. А с а т м а  никам та пымарӗ.

Дневниксем малалла ҫырӑнман-ха. Кӗтерук дневникӗ те малашне Варвари дневникӗ пекех пу- 
ласса ӗмӗтленсе тӑратпӑр.

Диевниксене вӑрттӑн вулакан М. Аркай.

В ар в а р и  д н е в н и к ӗ
Ноябрӗн 2-мӗш кунӗ.

Мӗн пек хаваслӑ пурнӑҫ. Еҫленӗҫем ӗҫлес 
килсе тӑрать.

3-мӗшӗ.
Ох, ырӑ та иртрӗ! Карачӑмпа пӗр сменӑра 

ӗҫлесе тухрӑм. Унпа ӑмӑртса ӗҫлесе нормӑна 
150 шар процент тултартӑмӑр.

5-мӗшӗ.
Паянхи нормӑна Карачӑмпа нксӗмӗр те 200- 

шер процент тултарнӑ.
Стахановец ятне панӑ пире.

9-мӗшӗ.
Тӗлӗнмелле, пирӗн ӗҫ пахалӑхне ҫамрӑк ин- 

женер мухтарӗ. Карачӑм аван каччӑ.

10-мӗшӗ.
Мӗн тери пысӑк шанӑҫ хываҫ пирӗн ҫине.— 

Карачӑмпа иксӗмӗр те икшер станокпа ӗҫлеме 
нуҫларӑмӑр.

12-мӗшӗ.
Пирӗн ӗҫченлӗхе икшер станок та ҫырлах- 

тараймасть. Халӗ эпир виҫшер станокпа ӗҫлет- 
пӗр.

13-мӗшӗ.
Карачӑм мана, темӗскер, питӗ ӑшӑ сӑмах ка- 

ласшӑн.

15-мӗшӗ.
Мӗнле савӑнмасӑр тӳсес, тен. Пухура пурте 

пире мухтарӗҫ. Пуху хыҫҫӑн ҫӗрле Карачӑм 
мана хытӑ ыталаса ҫапла каларӗ: «Чунӑм сав- 
ни Варвари, ӗмӗр пӗрле пурнар-и?»' Эй, ырӑ 
Карачӑм, сан ҫинче-ҫке шухӑшӑм, терӗм вара 
эпӗ те ӑна. Ой, ырӑ пурнӑҫ!



Иккӗшӗ те ӳенӗ
Н. К. Сверчков Ӳкерчеке,

—  Ҫак шкулта эпӗ 1915 —1917-мӗш ҫулсенче вӗреннӗччӗ. Ун чухне ӑна икӗ класлӑ 
шкул тетчӗҫ. Унтанна чылай вӑхӑт иртрӗ ҫав. Халь эпӗ аслӑ шкулта вӗрентетӗп. Чылай 
ӳсрӗм ҫав. _

—  Анла нулсан шкул та ӳснӗ. Ӗлӗк вӑд нкӗ класлӑ пулнӑ, халс— 10 класлӑ.



Х Ӑ Р У Ш Ӑ  Ҫ Ӗ Р Т Е
Эпӗ службӑран хваттере таврӑннӑ ҫӗре мана семь- 

ери савӑнӑҫкӗтнӗ:манӑн ултӑ ҫулхи хӗр чӑмӑркки 
килнӗ, вӑл кӳршӗ районри тӑвансем патне икӗ 
эрнелӗхе хӑнана кайнӑччӗ.

Ыталаса чуптунӑ хыҫҫӑн сӗтел хушшине, чей 
ӗҫме кӗрсе лартӑмӑр. Хӗрӳллӗ калаҫу пуҫланса 
кайрӗ.

— Атте,—терӗ мана пӗчӗк Майя,—манӑн сана 
темӗн каласа кӑтартмалли пур та, анчах эсӗ ҫил- 
ленесрен хӑратӑп.

— Пӗлместӗп, тем каласшӑн эсӗ, анчах ҫиллен- 
местӗп пулӗ, тесе шутлатӑп.

— Ну, вӑт, итле эппин: эпӗ, чиркӳре пултӑм!
— Чиркӳре? Мӗн тума? Эсӗ мӗнле унта лек- 

рӗн?
— Ну, вӑт, атте! Ҫилленместӗп терӗн, анчах та 

ҫилленсе те кайрӑн.
— Ҫук, Маюся, эпӗ ҫилленмерӗм, тӗлӗнсе кай- 

<рӑм. Каласа пар-ха, мӗнле эсӗ чиркӗве лекрӗн?
— А вӑт мӗнле. Пӗррехинче инке пӳлӗме кӗчӗ 

те: Маечка, каяр чиркӗве, терӗ.—Ҫук, каймастӑп, 
каяс килмест, терӗм.—Инки хайхи каларӗ: апла 
пулсан, епӗ пӗчченех каятӑп, сана ҫӑрапа питӗр- 
се хӑваратӑп, мӗншӗн тесен килте урӑх никам та 
ҫук, терӗ.

Манӑн ют ҫын пӳртӗнче нӗччен ларас килмерӗ 
те, эпӗ кайма пултӑм.

— Мӗнле-ха, чиркӳре килӗшрӗ-и сана?
— Малтанах килӗшрӗ, унтан вара... унтан ки- 

лӗшмерӗ.
— Мӗн килӗшрӗ-ха сана?
— Атте, унта нлемлӗ! Пур ҫӗрте те ҫап-ҫутӑ. 

Ҫутӑсем ҫунаҫҫӗ—пит нумай, пӗчӗккисем те, пы- 
сӑккисем те пур. Унтан тата... пӗчӗк чашӑксем 
ӑшӗнче темӗскерсем ҫунаҫҫӗ: кӑваккисем, симӗсси- 
сем, саррисем. Вара, атте, юрлама пуҫларӗҫ. Ун- 
тан... унтан эпӗ кулса ятӑм та, инке мана ҫурӑм- 
ран тӗртрӗ.

— Эсӗ мӗншӗн кулма пуҫларӑн-ха?
— А вӑт, атте, эпӗ стена ҫумӗнче ҫакӑнса тӑ- 

ракан портретсӗне пӑхма тытӑнтӑм та, куратӑп, 
вӗсем ҫине ватӑ мучисене ӳкернӗ—хӑйсем ' пурте 
хӗрарӑм юбкисемпе. Ҫавӑнпа мана кулӑшла пул- 
чӗ.—Эсӗ мӗншӗн кулатӑн?—тесе ыйтрӗ инке. Ун- 
тан ӗлӗк мучисем те ҫавӑн пек тӑхӑнса ҫӳрени 
ҫннчен каласа пачӗ. Тата эпӗ ҫакна асӑрхарӑм: 
ҫав мучисем пурте иӗр пек; аллисене кашниех 
кӑкӑрӗсем ҫнне ҫапла хунӑ, е хӑрах аллпне пӗр-пӗр 
кӗнеке тытнӑ. Пичӗсем те пӗр пек; сӑмсисем вӑ- 
рӑм, куҫӗсем хура, питҫӑыартисем путӑк. Унтан, 
атте... Вӑт эп култӑм-тӑк култӑм! Тепӗр пӳлӗмӗн- 
чен алӑк уҫӑлчӗ те, пӗр инке тухрӗ. Ҫук! Эпӗ 
ӑна малтан ннке теср шутларӑм, чӑннипе вӑл му- 
чн пулнӑ.

— Эсӗ мӗншӗн йӑнӑшрӑн-ха, вӑл мучи инке пе- 
кехчӗ-и вара?

— Ҫук, инке пек марччӗ вӑл, мӗншӗн тесен ус- 
сийӗсем те, сухакӗ те нурччӗ унӑн. Анчах та ҫӳ- 
ҫӗсене вӑл усса янӑ, аннен ҫӳҫӗ >те ун чухлӗ вӑ- 
рӑм пулас ҫук, Вӑл та портретсем ҫинчисем пе- 
кех, вӑрӑм юбкӑпа. Эпӗ ун ҫнне пӑхрӑм та—та- 
тах кулса ятӑ.м.

— Инкӳ сана каллех тӗртрӗ-и вара?
— Ҫук, тӗртмерӗ: Маечка, кулма юрамасть, терӗ.
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— Эсӗ мӗн терӗн?
— Кӗтерук инке, мӗнле кулас мар-ха,—вӗт ар- 

ҫын юбкӑ тӑхӑннӑ!
— Кӗтерук инкӳ вара мӗн терӗ сана?

- Нимӗн те каламарӗ, атте.
— Мӗншӗн?
— Вӑл... ну, нимӗн те калама нултараймарӗ, 

мӗншӗн тесен йӑлт .^херелсе кайрӗ, кӗсъинчен ту- 
тӑр кӑларчӗ те тек кулса тӑчӗ. Ытти ют инкесем 
те кулаҫҫӗ.

— Ну, Маечка, малалла кала.
-9  Малалла, атте, эпӗ каллех култӑм, кулнӑ 

пирки тӑма та пултараймастӑп—урайне лартӑм та 
пӗтӗм пӳлӗме илтӗнмелле кулма тытӑнтӑм.

— Мӗнрен култӑн-ха эсӗ?
— А вӑт, атте, ҫапла пулчӗ. Ҫав мучей—хай 

лешӗ, юбкӑллӑскер—темскер калакаларӗ те, 
тепӗр пӳлӗме кӗрсе кайрӗ. Унтан каллех тухрӗ. 
Аллине вӑл вӑчӑрасемпе кӑкарса янӑ темӗнле ҫу- 
тӑ вылямалли япала тытнӑ. Эпӗ пӑхрӑм та—ҫав 
япали унӑн ҫуаать! Чӑнах, атте! Ҫунни те, тӗтӗм 
тухни те курӑнать. А мучейӗ хӑйӗн вылямалли 
япали ҫуннине курмасть, сулкалатъ ҫеҫ ӑна. А 
вучӗ тата хыгӑрах ҫунать! Эпӗ хайхи каллех .ч'ул- 
са ятӑм. Вара ман пата ют ннке пырса тӑчӗ те 
хӑлхаран тытса туртрӗ.

— Мучин аллинчи вылямалли япали ҫунать, а 
вӑл асӑрхамасть,—терӗм эпӗ ӑна.

— Инки сана мӗн каларӗ?
Аллнпе сулчӗ те, кӗтессе кайса тӑрса, кул- 

ма тытӑнчӗ.
Ҫав вӑхӑтра Кӗтерук инке патне пӗр пичей 

пырса тӑчӗ те.>лсе тухӑр хӗрачуна кунтан. мӗн 
латти вӑл, тет. Чӑн сӑмах, атте, вӑл ҫаплах кала- 
рӗ: мӗн латти, терӗ. „

— Н)', мӗнле-ха вара, Кӗтерук инкӳ сана чиркӳ- 
рен илсе тухса кайрӗ-и?

— Ҫук, атте, вӑл мана: Мазчка, турра пуҫҫап, 
терӗ. Турра мӗнле пуҫҫапмаллине пӗлместӗп, те- 
рӗ.м эпӗ. Йнке мана кӑтартрӗ. Акӑ пӑх... Пӳрнисе- 
не темле тытмаллаччӗ... Ну, эпӗ манса кайнӑ.

— Эсӗ вара пуҫҫапма пуҫларӑн-и?
— Ҫук, атте! Мӗн тума пуҫҫапмалла?-—тесе ыйт- 

рӑм эп Кӗтерук инкерен. Турӑ сана сывлӑх парӗ, 
терӗ Кӗтерук инке. Хӑш турри?—тесе ыйтрӑм 
эпӗ. Кӗтерук инке пӗр портрет ҫине тӗллесе кӑ- 
тартрӗ мана.

— Эсӗ вара ҫав портретне пуҫҫапма пуҫла- 
рӑн-и?

— Ҫук, атте, энӗ пуҫҫапмарӑм, мӗншӗн тесен 
вӑл мучей мана нимӗн пама та нултараймасть.

— Мӗншӗи?
— Мӗншӗн тесен унӑн хӑйӗн нимӗн те ҫук.
— А эснр чнркӳре нумай тӑтӑр-и?
— Ҫук, атте, нумай мар.
— Мӗншӗн?
— Мӗншӗн тесен, мучей мана ннмӗн те пама 

пултараймасть, вӑл хӑй те юбкӑпа кӑна терӗм 
эпӗ Кӗтерук инкене.

Ют инкисем темшӗн кулса ячӗҫ те, Кӗтерук 
инке хайхн мана алӑран тытса кнлне ҫавӑтса 
кайрӗ.



— Маечка, санӑн чиркӗве тата каяс килет-н?
— Ҫук, атте, каяс килмест урӑх. »,
— Мӗншӗн?
— Мӗншӗн тесен унта хӑрушӑ.
— Мӗншӗн хӑрушӑ?
— Атте, унта пурте темӗнле чирлӗ ҫынсем тӑ- 

раҫҫӗ, вӗсем ухмаха ернӗ пуль, тесе шутлатӑп 
эпӗ.

— Мӗншӗр ун пек шухӑшлатӑн эсӗ?
— Мӗншӗн тесен, пурте темӗн пӑшӑлтатса тӑ- 

раҫҫӗ. Хӑйсене хӑйсем пуҫӗнчен хырӑмӗнчен чыш- 
кӑпа ҫапаҫҫӗ. Тепӗр инкисем тата чӗркуҫленсе 
лараҫҫӗ те, урайне ҫамкисемпе переҫҫӗ. Вӑл вӗт, 
ҫавнашкал чир, атте, ҫапла мар-и?

Апащиков.

„Сахал ӗҫленине а с ӑ н м а л л а “
„Сталин ялавӗпе“ хаҫатра (Шӑмӑршӑ р-нӗ) 

Мих. Каримов „Марксизм-ленинизмӑн теорийӗпе 
хӗҫпӑшаллантарӑпӑр“, тесе ҫырнӑ статьяра (нояб- 
рӗн 16-мӗш, № 101) вулатпӑр:

„ВКП(б) историйӗи кӗске курсне' вӑтам звено тӑ- 
рӑ.х вӗренекен чылай коммуниотсем хаҫатсем ҫинче 
пичетленсе тухнӑ консультацилле материалсемпе сахал 
ӗҫленине те асӑнмалла. Ҫавӑи пекех организаци- 
леннӗ лекцисемпе консультацисенче тесахал пулаҫҫӗ".

Тепӗр абзацрах вулатпӑр:
„ВКП(б) истсрийӗн кӗске курсне" вӑтам звено тӑ- 

рӑх вӗренекен чылзй коммунистсем хаҫатсем ҫинче 
пичетленсе тухнӑ консультациллӗ материалсене сахал 
ӗҫленине те асӑнмалла. Ҫавӑн пекех организациленӗ 
лекцисемпе консультацисенче те сахал пулаҫҫӗ".

Вулакан курать, ҫак икӗ абзацӑн уйрӑмлӑхӗ 
пӗр сӑмахра ҫеҫ: малтанхинче „организациленнӗ" 
тенӗ, иккӗмӗшӗнче— „организациленӗ“.

Вырӑссем каланӑ: „Повторение— мать учения“ 
тенӗ. Шӑмӑршӑ райком хаҫачӗн редакторӗ В. Кузь- 
мин юлташ ҫак чӑнлӑха лайӑх ӑнланнӑ. Анчах 
тата ваттисем ҫапла та каланӑ: „Не всяко лыко 
в строку“, тенӗ.

Асӑннӑ статьяна малалла вуласа кайсан, ҫапла 
ҫырнине тупатпӑр;

„ВКП(б) историйӗв кӗске курсне“ вӑтам звено тӑ- 
рӑх вӗревекен чылай коммунистсем хаҫатсем ҫинче 
пичетленнӗ консультациллӗ матерналсемпе тӗплӗн усй 
кураҫҫӗ".

Виҫҫӗмӗш абзацӑн уйрӑмлӑхӗ — ,,сахал ӗҫле- 
нине те асӑнмалла“ вырӑнне ,,тӗпл6н усӑ кураҫҫӗ“ 
тенинче. Кунтан мӗн курӑнса тӑрать-ха? Кузь- 
мин редактор ватгисем: „Сылтӑм алӑ тунине су- 
лахаййи ан пӗлтӗр“, тенине пурнӑҫа кӗртсе пыни 
курӑнать. Малтанхи ик цбзаца вӑл сылтӑм алла 
ручкӑ тытса редакциленӗ пулсассӑн, юлашкинчен 
илсе кӑтартнӑ абзаца чӑнахах та вара сулахаййипе 
редакцнленӗ.

Пӗрех хутчен, ҫак абзаца та хаҫатӑн икӗ хут 
асӑнмалла пулнӑ мӗн; вара статья хӑй те икӗ хут 
вӑрӑ.мланнӑ пулӗччӗ, пропаганда ҫинчен те нумай 
ҫырнӑн курӑннӑ пулӗччӗ.

П.

Ваттисем калани
** Ваттпсем калаиӑ; ' „Маннӑ япӑла' ҫнне гор 

ҫӑвать“ тенӗ. Ҫӗрпӳ районӗнчи „Канаш“ колхозан 
уя манса юлнӑ плугсем ҫнне чӑнахах юр ҫуса 
лӑртнӑ.

** „Хӗл хырӑмӗ пысӑк“ тени тӗрӗс мар пулӗ, 
ҫавӑнпа ҫилос хывас плана 12,7 процент тултар- 
нипе ҫитӗ, тенӗ Сӗнтӗр райҫӗрӗҫпайӗнче ларакан 
пӗр пуҫлӑх. Халӗ ҫав пуҫлӑхах, хӗл хырӑмӗ ҫин- 
чен ваттисем калӑни тӗрӗс пуласран шикленсе 
ларать, тет.

„Укҫа нихӑҫан та кӑшкӑрмасть“ тени тӗрӗс, 
мӗншӗн тесен Трак районӗнчи Октябрӗн 12 ҫулӗ 
ячӗпе хисепленекен колхоз председателӗ Н. Ва- 
сильев строительство ӗҫӗсем валли панӑ ссуда 
укҫипе 54 процент ҫеҫ усӑ курнӑ та, ^ ӑ  курма- 
сӑр юлнӑ укҫи (46 проценчӗ) кӑшкӑрни илтӗн- 
мест.

Ваттисем: „Курнинчен курманни“ тенӗ. Чӑ-
нах та Виҫпӳрт Шӑмӑршӑри (Шӑмӑршӑ рӑйонӗ) 
„Правдӑ" колхозӑн лаша витн строительствнне 
курнинчен курманни: 3—4 ҫул каялла чгума ты-
тӑннӑскерне кӑҫал та туса ҫитереймен.

ҪӖМРӖК ВИТЕРЕ

М. ОТАРОВ Ӳкерчӗкӗ. Бюро-клпше ТАСС.

— Мӗн эсир кунта тӗкӗшетӗр! Картишне 
тухар, атту витене ишсе антаратӑр.
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КЕСКЕ КАЛАВСЕМ
Автобус ҫинче

— Тӳррипе каласан, халь мана Фенимор Купер, 
Майн Рид, Жюль Верн, Дюма произведенийбсем 
питех кӑмӑла кайми пулчӗҫ. Вӗсем пурнӑҫа ҫне- 
лерехрен шӑйӑрттарса каяҫҫӗ, кашни страницӑрах 
вулакана тӗлӗнмелле ҫыхланса пӗтнӗ ӗҫ-пуҫсемпе, 
кӑшкӑрашусемпе, геройӗсем пӗрне-пӗри вӗлерни- 
семпе тӗлӗнтерме тӑрӑшни сисӗнет. Тавлашмас- 
тӑп, вӗсен произведенийӗсем ҫамрӑксене литера- 
турӑна юратма вӗрентеҫҫӗ ҫеҫ мар, пӗлӳ те па- 
раҫҫӗ. Анчах пирӗн пек кӑвак ҫӳҫлӗ ҫынсене вӗ- 
сем, паллах. ҫителӗклӗ мар. Ҫавӑнпа эпӗ хамӑн 
студентсене Шекспир, Шиллер, Гете, Гейне про- 
изведенийӗсене ытларах вулама сӗнетӗп. Бальзак 
ҫинчен калаҫма та кирлӗ мар, унӑн „Человече' 
ская комедия“ ятлӑ романсен серкне кашни куль- 
турӑллӑ ҫынах вуласа тухма тивӗҫ... Бальзакӑн 
ҫырулӑх манерине аса илӗр-ха эсир...

— Каҫарӑр та-ха мана, эсир хӑш институтри 
профессор пулатӑр?

— Эпӗ-и? „Чапаев“ колхозӑн бригадирӗ пула- 
тӑп. Ывӑлсем манӑн виҫҫӗшӗ те пединститутра 
вӗренеҫҫӗ.

Ҫитменлӗх
Инҫет-Хӗвелтухӑҫне вербовкӑпа кайсан, эпӗ 

Магадан текен халӗ ҫеҫ шӑтса ҫитӗннӗ хулана 
ҫитсе кӗтӗм вара гостиницӑва хваттере вырнаҫнӑ 
хыҫҫӑн, мунча кайса кӗтӗм, ресторана кӗрсе апат 
ҫирӗм, бульвар тӑрӑх сулланкаласа ҫӳрерӗм.

Ҫук, ҫаплах каҫ пулмасть-ха.
Манӑн музея кайса курас килчӗ.
„Ҫӗнӗ хуларах ун пеккисем ҫук пуль ӗнтӗ, 

текелесе урам тӑрӑх утса пыраттӑм, манӑн ҫӗнӗ 
юлташ Магадан ҫынни, музея кайса курма сӗнчӗ. 
Унта кӗрсе куртӑмӑр. 1-мӗш сеанса кинона кай- 
рӑмӑр. Юлгшкинчен, театра кӗрсе „Отелло“ кур- 
ма тӳр килчӗ.

— Тӗлӗнмелле,—терӗм эпӗ хамӑн ҫӗнӗ юлта- 
ша.—Ҫӗнӗ хуларах мӗн тенӗ—вӑл пур. Кунӗпе 
ҫӳресе те пӗр ҫитменлӗх те курмарӑм эпӗ.

— Ҫитменлӗхӗ те пур,—терӗ ман юташ.—Ма- 
гадан ялӗ хула пулса тӑни виҫҫӗмӗш ҫул ӗнтӗ. 
Анчах область карти ҫинче вӑл ҫаплах ял шут- 
ланать-ха...

Театрти тӗдпулу

— Эпӗ снре тахҫан курнӑ нек астӑватӑн,—терӗ 
Уртем сарлака ҫурӑмлӑ ҫынна айӑккинчен тӗксе.

— Хама та ҫапла пек туйӑнать ҫав.
— Эсир „Темп“ командинчи физкультурник 

мар пуль те? Стадионра тӗл пулман-ши?
— Унта пыркаланӑ та эпӗ, пырасса, „тульккӗш“ 

ытларах куракансем хушшинче ҫӳренӗ.
— Тен, иртнӗ эрнере Ильинкӑри кану ҫуртӗнче 

пулнӑ пуль?
— Ҫук, вӑл вӑхӑтра эпӗ Куйбышев облӑҫӗнчи 

Серные воды ятлӑ курортра каннӑ.
— Ҫапах та таҫта тӗлпулнах сире.
— Эпӗ те ҫавнах калатӑп.
— Каҫарӑр та, пуринчен ытла эпӗ сирӗн сар- 

лака ҫурӑмӑра астуса юлнӑ. Тата сирӗн... вӑй та 
ҫителӗклӗ пулассӑн туйӑнать. Темӗнле вӑй кӑтарт- 
малли ҫӗрте курнӑ нулас сире.

— Вӑйӗ-мӗнӗ... Аса илеймерӗм-ха - ӗнтӗ ни- 
епле те.

— Тен, Пӗтӗм Союзри Ялхуҫалӑх Выставкине 
пӗрле кайнӑччӗ пуль эпир?

— Эсир унта хӑш уйӑхра кайнӑ?
— Сентябрьте.
— А эпӗ август пуҫламӗшӗнче.
Темӗн аса илнӗ пек пулса, сарлака ҫурӑмлӑ 

ҫын сасартӑк Уртем еннеле ҫаврӑнса ларчӗ.
— Эсир мана—темӗнле вӑй кӑтартмалли ҫӗрте 

курнӑ пуль—терӗр-и ҫак?
— Ҫапла пек астӑватӑп-:
— Сирӗн хушамат... Пихамбаров мар пуль?
— Ҫапла.
— Тинех аса илтӗм! Ара, уйӑх каярах эпӗ сире, 

ӳсӗр пуҫпа ресторанта ҫапӑҫма тытӑннӑшӑн, пӗр 
каҫлӑха милици уйрӑмне кайса хупнӑччӗ. Ас- 
турӑр-и?.. Эпӗ милиционер. Халӗ отпускра та 
штатски тумтир тӑхӑнтӑм...

Уртем илтмӗш пулса нимӗн те чӗнмерӗ.

Паллӑ ҫын

Пӗр каҫхине Утильсырье кантурӗн делопроиз- 
водителӗ Пихамбаров Уртем хӑйӗн ҫамрӑкарӑмне 
ункӑласа ҫавӑтса театра карӗ.

Касса умӗнче вӗсем бобрик пальто тӑхӑннӑ 
сарлака ҫурӑмлӑ арҫын хыҫне пырса тӑчӗҫ.

— Давай тӗркӗшер мар,—терӗ ҫак сарлака ҫу- 
рӑм, хыҫалтан хӑй ҫине хӗсе пуҫласан.—Эсирман 
ӗнсе ҫине хӑпарса ларасшӑн-ҫке!

Уртеме ҫак ҫын таҫта курнӑ пек туйӑнчӗ. Ҫа- 
вӑнпа билет илсенех вӗсем унпа юнашар балкон 
ҫине хӑпарса ларчӗҫ.

— Ӑҫта курнӑ-ши эпӗ ку ҫынна?—тесе пӗр уш- 
кӑн мулкач пек тутисене хускатса ларчӗ дело-

# производитель Уртем.—Малтан хам ӑҫта курни- 
не аса илес те арӑмпа паллаштарас. Ман упӑшкан 
пблӗшсем нумай, тетӗр вӑл...
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Шавкай Хӑяхванӗ хӑйне паллӑ поэт, тесе шут- 
лать(пӗр сӑвви унӑн пичетленсе те тухнӑ). Ҫавӑн- 
па вӑл, ҫӗнӗ сӑвӑсем валли темӑсем шырама 

' пӗрре хулана тухса карӗ. Ҫӗроӳне ҫитсе кӗрсе- 
нех, ӑна милиционер тӗлпулчӗ.

— О, эсир питӗ паллӑ ҫын пулса тӑнӑ иккен!— 
терӗ вӑл, Шавкай аллине хыттӑн чӑмӑртаса.— 
Пурте сирӗн ҫинчен ҫеҫ калаҫаҫҫӗ. Маттур, мат- 
тур, пултаратӑр...

Шавкай чӗри усламҫу пекех ирӗлсе карӗ:
„Ку ҫын ман сӑвва вуланӑ пулас,—терӗ вӑл 

хӑй ӑшӗнче.—Чапа тухма пуҫларӑм иккен. Эн- 
четрен тепрер сӑвва пнчетлесен, питӗ те чанлӑ 
ҫын пулса тӑратӑп*.

Милиционер пирӗн ҫулҫӳревҫӗ ҫине тинкерсе- 
рех пӑхрӗ те татах аллине чӑмӑртарӗ.

— Эсир „Партизан“ колхозри Шавкаев хуша- 
матлӑ конюхчӗ вӗт-ха?—терӗ вӑл иккӗленерех.— 
Илтмесӗр, илтнӗ ара, илтнӗ сирӗн ҫинчен. Лаша- 
сене аван пӑхаттӑр, тет, иккен эсир...

Ҫав кунах пирӗн Шавкай тус хӑйсен колхозне 
таврӑнчӗ.

„Сӑвӑсем ҫырса ҫеҫ мар, ытти ӗҫре те чапа 
тухма пулать нккен“, терӗ вӑл. Ф. Гримасов.



Пуҫне ухса тӑнӑ чух ҫӗлӗклӗ пулкӑ
Трак райо1кЧ1чи ..Правдл" кол.хоааи лаша аити ҫнмН'.- ҫил с>се 

парахнл, чӳрече каигакӗсем ҫӗмрӗк. (Пелькор ҫырлве).

Н. Сверчков \ керчекс
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Коиюх:—Ай-ай,'чее .лата: ки ги сизӗ те, м;Ч! ҫӗл-'чо те пу.лич сӑчанса ӑщӑнлсиТт!..
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— А сатде, революциччен вырӑнти влаҫсене суйланӑ чух агитаторсем пулнн? П. .Михайлов ӳкерчӗкӗ
— Пулмасӑр! Сӑмахран, старш инасене суйланӑ чух вӗсемш ӗн суйлавҫӑсен  умне лартнӑ эр ех  кӗленчисемпе- 

сӑр а  пичкисем агитацилетчӗҫ.

ТӐМ ВАЛ АШ КИ
Директор шкул валли кӑмака тума тытать' 

Кӑмака тӑвакансем ун патне пырса кнлӗшеҫҫӗ.
Директор калать; 1;̂ ,
— Эсир килӗшме килӗшрӗр. Анчах манӑн си- 

ре валли тӑм ҫӑрмӑ, шыв ҫӗклеме савӑт-сапа ҫук 
вара. Вӗсене хӑвӑр тупатӑр,—тет. Апла пулсан та 
кӑмака тӑвакансем килӗшеҫҫӗ. Пур хатӗрсене те 
тупса ҫитереҫҫӗ, тӑм ҫӑрма валашка ниҫтан та 
тупаймаҫҫӗ.

Ҫав хутлӑхран пӗри калать:
— Ҫакӑнтах шыраса пӑхар-ха! Ҫак тӗрлӗ 

пысӑк карташӗнче епле пӗр савӑт та пулсан пул- 
мӗ?—тет.

Карташ тавра шыраса ҫаврӑнаҫҫӗ. Лупас айӗнче 
пӗр кӗтесре муклашка пек йывӑҫ тӑратса хунине 
кураҫҫӗ. Ҫавӑрса пӑхсан, вӑл валашка пулса каять. 
Кӑмака тӑвакансене савӑнӑҫ;—валашкине таҫта 
аякка кайса шыраса ҫӳремелли пулмарӗ-ха!—теҫ- 
ҫӗ вӗсем.

Кӑмака тӑвакансен ӗҫ хӗрсе каять: шыв ҫӗк-
леҫҫӗ, тӑм ҫӑраҫҫӗ, кӑмака ҫитӗннӗҫемӗн ҫитӗнсе 
пырать, —ҫапла вара пулса та тӑрать.

Кӑмака туса пӗтрӗ. Ӑна шӑла-шӑла якатаҫҫӗ, 
кирлӗ мар ҫӗртен ҫакланнӑ тӑмӗсене иле-иле пӑ- 
рахаҫҫӗ. Анчах валашкана никамӑн та лайӑх ҫуса 
тасатса хӑй вырӑнне кайса тӑратас килмест. Ана 
тьпаҫҫӗ те ҫырма хӗрринчи лачакана кӑларса 
пӑрахаҫҫӗ. Унччен вут пек кирлӗ пулнӑ валашка,
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хыҫҫӑн, никама та кирлӗ'халӗ, ӗҫрен пушаннӑ 
мар.

Ҫав хутлӑхра пӗр арӑм-хӑйне кирлӗ ҫӗре кай- 
ма килӗнчен тухать те, кӗпер урлӑ каҫма тӑрсан, 
ҫырма хӗрринчи лачакара муклашка выртнине ку- 
рать. Муклашка аял енчен хӑвӑл курӑнать. Ҫав 
арӑм ӑна ҫа^вӑрса пӑхать те, хайхи валашка пул- 
са каять. Вара ҫав арӑ.м шухӑшлать:

— „Кӑна илсе кӗрсе тӑмӗсенчен ҫуса тасатсан, 
ача кипкисене чӳхесе тӑкма аванах п'улать-ҫке“,— 
тет. Ӑна вӑл илсе кӗрет. Тӑмӗсенчен лайӑх ҫуса 
тасатсан, хайхи валашка ытла аван савӑтах пул- 
са тӑрать, ача кипкисене чӳхесе тӑкма кӑна мар, 
тата ытти ҫавӑн пек ӗҫсене.те тума юрать,—тӗ- 
реклӗ йывӑҫран тунӑскерне тӑм ҫӑрни те, лачака 
ҫине пӑрахнн те юрӑхсӑра кӑларайман.

Вара ҫав арӑм калать;
— Эй-я-яй, хамӑр тирпейсӗр пулнине пула, ҫак 

тӗнчере сахал мар-тӑр ҫав ҫакӑн пек савӑт-сапа- 
сем сая кайса выртаҫҫӗ.

— И-пй, ун пекки вӑл савӑт-сапапа ҫеҫ пул- 
масть,—тет тепӗр хӗрарӑм.—Акӑ Ишлей районӗн- 
чи „Майӑн 1-мӗшӗ“ колхозра, ҫав тирпейсӗрлӗхе 
пулах, ҫамрӑк сада юхӑнтарса ячӗҫ. Картине ял 
енчен ҫеҫ тытнӑ; выльӑх-чӗрлӗхсе.м аптӑрамаҫ вӗт 
вӗсеы: ял енчен кӗреймесен, хир енчен ҫаврӑнса 
кӗресси вӗсене уҫӑлса ҫӳресси пек анчах.

Кашкӑр Микули.



Тапӑртатакан
Трак районӗнчи Албаггино ялсоаечӗж 

канцелярине хутса ӑшатма пӗр пуленке ву- 
тй та хатӗрлемен.

— Ма тапӑртатан, председатель юлтӑш!
Уваров (ялсовет пр-л6): Кӑшт ӑшӑнса пулми

тетбп те.
— Аплӑ асапланса лариччен вут хутса ӑшӑн! 
Уваров: Сторожихӑна укӑлча карти йӑтма

ятӑм та-ха...; Аверкиев.

Кӗрсе выртма улӑм пур
Советски районти Асламас колхозӗн 

йӗтемӗ ҫинче сы^насем ҫаплалашоа ҫӳреҫ- 
ҫӗ. Унта тирпейлемен улЗмс. мпе пуҫтарыан 
пучах кӗлтисем темӗн чухлех.

Иванов Ив.

— Нӗрк-нӗрк сысна тус, ӑҫта кан, сысва тус?
— Йӗтем ҫине каятӑп.
— Унта мӗн пур сан валли?
— Кӗрсе выртма улӑм пур. Вырта-вырта ывӑн- 

еан, тӑрса ҫиме пучах пур.

Чи-чи, кӑсия...
Чи-чи, кӑсия,
Аҫта каян, кӑсия?
— Кантӑр вӑрри вӑрлаиа.

- Е хуҫи курсассӑн?
'— Тарӑп, тарӑп, хӑтӑлӑп...

Ҫак сӑвва аса илнӗ, тет, пӗр кунхине Нӑрваш 
ялӗнчи (Тӑвай р-нӗ) Чакак Юкрин арӑмӗ. Вара, 
тӑтӑшах ӗҫе тухмасӑр лараканскер, ҫапла шу- 
хӑша кайнӑ, тет:

— Хы! — тенӗ пулать вӑл. — Ҫав кӑсията ҫапла 
калать те вара, нивушлӗ эпӗ колхоз кӑшманне 
уйран кайса вӑрласан, ^гарса хӑтӑлаймӑп?

Тӗттӗм пулса ҫитсен, Чакак Юкрин арӑмӗ пӗр 
лав кӑшман турттарса таврӑнса, пытарать. Ҫул 
ҫинче ӑна никам та тытса чармасть. Анчах вӑл 
„уй куҫлӑ, вӑрман хӑлхаллӑ", „обществӑллӑ пур- 
лӑха ан хапсӑн“ тенисене маннӑ пулнӑ. Кӗтмен 
ҫӗртен ун патне колхоз правлени членӗсемпырса 
кӗрсе, кӑшмана тупаҫҫӗ.

Халӗ ӗнтӗ ҫак Марье айӑпланакансен тенкелӗ 
ҫинче ларать, тет. Чи-чи кӑсиясем ҫинчен асӑна- 
кансене шутсӑр юратмасть, тет.

Фокстрот.

Ӑнланма вӑй кирлӗ
Калинино районӗнчи Халӑх сучӗ хӑшпӗр чухне 

шарадаевӗр мыскараллӑ хутсем те ҫырать иккен. 
Акӑ, сӑмахран, унӑн Райфона яыӑ 696-мӗш №-лӗ 
исполнительнӑй лисчӗ.

„Народный суд Калининского райоиа Чув. АССР 
рассмотрев дело по Калининской РФЭ гр-н дер. 
Б. Яуши Викторова Михеа разаые долги, 239 руб. 
30 коп.

Решили:
Представить Калининокому РФО взыскать с Викто- 

рова М. обязательвые платежи булем взять... (теня 
семпе пуҫланать; вбҫне ҫапла кукӑртса хунӑ) череэ 10 
дней уплатнть доброводьно решенвв требует снлу.

Народный судья Афавасьев 
Секретарь Быков“.

Чӑнахах та, ку хутӑн тупсӑмне ӑнкӑртса илые 
„вӑй кирлӗ“ („требует силу“). Унсӑр ӑна ниепле 
те ӑнланса илме ҫук.

Трак районӗнчи М ӑн Супар 
лавкин продавецӗ Иван Семе- 
нов сывлӑхне пӗтерет. Пу- 
ринчен ытла ӑна т аварт иесе  
килнӗ  вӑхӑтсенче йывӑр ти- 
вет. Эпир унпа  юнашар пурф  
натпӑр та, час-часах унӑн  
пӳртӗнчен ҫӗрле ҫакнаш кал  
калаҫусем илтӗнеҫҫӗ:

И. Семенов {ассӑн сывласа  
илсе). Ку шалавара к а л ле х  
куккана пама тивет пуль.

Хӗрарӑм сасси. П арах эп- 
пин, пар!.. А  ку пурҫӑн тӗр- 
кӗмне Нестер М ихалччӑ  
арӑмне тыттарса яр. Эпӗ 
у н  патӗнче кӑрчама ӗҫнӗччӗ.

И. Семенов (тата хул л ен -  
т ерех).П олсукноне Иван мат- 
кине парӑпӑр. Атту вӑл ман 
ҫинчен жалобӑсем ҫырап, те-

К А П К Ӑ Н  Т У С !
се ҫӳрет, тет...

Ирхине вара лавкана пыр- 
са кӗрен те— полкӑсем ҫинче 
яп-яках, йӗкехӳресем ҫеҫ ту- 
сан кӑларса, ӗрӗхтерсе ҫӳ- 
реҫҫӗ.

Ҫавӑнпа калатпӑр: эсӗ,
„Капкӑн“ юлташӑм, Семе- 
нов патне ҫыру яр, кала: 
вӑл кунӗн-ҫӗрӗн ӗҫлесе сыв-' 
лӑхне питех ан пӗтертӗр: 
кӑнт ӑрла ӗҫленипе те ҫитӗ. 
Сывлӑхӗ часрах ҫиоӗплентӗр, 
вӑйӗ кӗтӗр, тесен, ун  патне 
пӑртак йӗплӗ ҫӑмах ярса 
парсан та пырать.

Е. Аверкиев.

Чебторгӑн 1-мӗш номерлӗ 
.чагазинӗнче йӗке-хӳресене ан- 
кӑминкӗлетсе вӗлерекен эмел

туянтӑм. Ҫав эмеле киле ил- 
сепырсан, йӗке-хӳресем т уй  
тӑвакан тӗпсакайне тата 
вӗсем столовӑй шырама ту- 
хакан хушӑксене сапа-сапа 
тухрӑм. Ҫирӗм кунтан эпӗ 
миҫе йӗке-хӳре вилнине шут- 
лама тӗпсакайне кӗтӗм. Пӑ- 
хатӑп—йӗкӗ-хӳре „виллисем'^ 
эпӗ аннине курсан тарса пы- 
таннӑ, тӗпсакайӗнче калча  
ешӗрет (йӗке хӳресене ҫитер- 
ме сапса хӑварнӑ эмел пӗр- 
чисем веҫех шӑтса тухна). 
Тӗпсакайӗнче ӳсекен калчана  
наука енчен тишкӗрсе пӑхас  
тетӗн пулсан, ҫак адреспа 
пырса курма пултаран: 
Чебоксары, Кооперативная, 
д. М  /.

А. СЕМЕНОВА.
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Хакӗ 20 пус.

В а г о н т и  к а л а ҫ у .
— ХДвӑрӑн округран тӑратнӑ кандидатшӑн эҫӗ вирлӗ агитацилврӗн 

лулӗ?
—• Вӑл кандидатшӑн агитацилемв май пулмарӗ,'
— Ма тата?
—  Хамшӑн агитацилвмв _ыэӑ мар, тврӗм, ___


