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Хӳри вӗҫне туй килсен

е кашни ӗҫӗн хӑй вӑхӑчӗ.



КӖСКЕ К А Л А В С Е И
Ҫулҫӳревҫӗ

Шупашкар вокзалӗн билет касси умӗнче пасса- 
жирсем кӗпӗрленсе тӑраҫҫӗ. Кӗҫех поезд каймал- 
ла пулас, чылайӗшин хушшинче нервничать туни, 
тарӑхни палӑрать.

— Манӑн Куйбышев облаҫӗнчи Серные воды 
текен курорта каДмалла. Канма яраҫҫӗ. Анчах... 
пӗлместӗп!—те^- ,,и касса умӗнчен аяккалла пӑ- 
рӑнса.

— Мӗн пӗлместӗн?—тет ун умӗн ҫеҫ билет ил- 
се тухнӑ сар чемоданлӑ пассажир.

— Ара, нимӗн те пӗлместӗп. Мӗнле станцӑна 
ҫиттиччен билет илмеллине пӗлместӗп. Кассир та 
пӗлмест. Эпӗ Куйбышев облаҫне кайса ҫӳремен 
тет. Пире курсра курортсен ячӗсене вӗрентмен 
тет. А пире колхозра кам вӗрентнӗ, кала-ха тар- 
хасшӑн?

— Санӑн Серные воды текен курорта каймзл- 
ла тетӗн-и?

— Ҫавӑнта кайма тухнӑ ҫав.
— Апла пулсан санӑн билет Кӳкӗрт станцине 

ҫитиччен илмелле. 32 тенкӗ тӑрать... Ну-и ҫӗршыв 
унта, эп сана калам та. Халлапри пек! Тем сар- 
лакӗш улӑх. Кӗҫех ак чечексем тухса тулаҫҫӗ. 
Ҫывӑхрах Сургут шывӗ. Кӑмӑлу пулсан, кунӗпех 
шыва кӗме пултаратӑн. Вӑрман та инҫе мар. Пил- 
лек-ултӑ ҫухрӑмран чӑваш ялӗсем пуҫланаҫҫӗ. 
Вӗсене кайса хӑйма ҫиме пулать...

Сар чемоданлӑ ҫын кӗтмен ҫӗртенех справкӑсем 
паракан „бюро“ пулса тӑрать. Халӗ ӗнтӗ ун йӗри 
тавра вунӑ-вунпилӗк ҫын пуҫтарӑннӑ. Пӗри Уз- 
бекистана каймалли ҫула ыйтса пӗлесшӗн, тепри 
Алтай крайӗн пуянлӑхӗсем ҫинчен ыйтса тӗпчет, 
виҫҫӗмӗшӗ „Нарспи“ авторӗ К. В. Иванов ҫурал- 
нӑ ҫӗршыва ҫитсе курасшӑн иккен, унта каймал- 
ли маршрута ҫырса илет.

Мӗн кирлине ыйтса пӗлнӗ хыҫҫӑн, .ҫынсем сар 
чемоданлӑ ҫынпа хӑйпе интересленме тытӑнаҫҫӗ.

— Шутсӑр ӑста железнодорожник иккен эсӗ,— 
тет вӗсенчен пӗри.—Чугунҫул ҫинче чылайранпах 
ӗҫлетӗн пулмалла эсӗ.;.

— Эпӗ-и?—тет сар чемоданлӑ пассажир.—Чу- 
гунҫул ҫинче пӗр кун та ӗҫлесе курм^н, нихҫан

, та. Колхозник эпӗ. Трак районӗнчен. Акӑ справка.
— Мӗнле-ха вара эсӗ пурне те чухлатӑн? Г1 '̂р 

ҫӗрте те ҫитсе курнӑ пек туйӑнать-ҫке.
— Туйӑнать ҫеҫ мар, ҫитсех курнӑ эпӗ. Пӗлтӗр 

Осоавйахимӑн 13-мӗш лотерейин пӗр тенкӗлӗх 
билечӗпе СССР тавра курса ҫаврӑнмаллн выляв 
тухнӑччӗ. Ҫавӑн чухне курса ҫӳрерӗм.

Тӗлӗнтереймӗн
Пнсьмоносец Бегунов-Саврасов Луговая ура- 

мӗнчи пӗр ҫурт тӗлне ҫитсен хӑраса чарӑнса тӑчӗ. 
Вӑл пӗрре аллинчи ҫыру ҫине, тепре хӑйне хирӗҫ 
тухнӑ ҫыру хуҫи ҫине пӑхать.

— Итлӗр-ха, юлташ,—тет вӑл юлашкинчен, ури 
ҫинчен ури ҫине хӑюсӑррӑн пускаласа.—Кунта

эпӗ нимӗн чухлӗ те айӑплӑ мар. Ку темӗнле... 
мыскаралла япала пулса тухнӑ.

— Мӗн пулнӑ? Мӗн пирки айӑплӑ мар?—тет 
ҫыру хуҫи. ^

— Ара,—текелет письмоносец, ҫав-ҫавах ҫыру- 
не хуҫине тыттарма именсе.—Чӑннипех те аптра- 
малла япала... Эпӗ ӑна пурӗ те паян ирхине ҫеҫ 
илтӗм... Ку капла ҫынтан кулни пулать вӗт.

—  Мӗн ҫынтан кулни пулать? Мӗн пирки кала- 
ҫатӑн эсӗ?

— Мӗн пирки пултӑр, ҫыру пирки. Ҫак сире 
памалли ҫыру пирки калаҫатӑп.

— Ара, мӗн калаҫмалли пур унта? Пар, кӗрсе  
вулам. Тахҫантанпах кӗтсе пурӑнаттӑм-ха эп 
ӑна.

— Ҫавӑн пирки калаҫатӑп та,—хӑйне ӑнланни- 
шӗн савӑнса каять письмоносец.—Эсир ӑна тах- 
ҫантанпа кӗтсе пурАннӑ, а вӑл тин ҫитрӗ. Кура- 
тӑр-и? Трак почтинйе вӑл уйӑх каярах пулнӑ, 
Шупашкара виҫӗм кун тин ҫитнӗ. Ак халӗ эп ӑна 
сирӗн пата илсе килтӗм, паян почтӑра пачӗҫ те...

— Вара? ^
— Вара ним тӗ мар, ҫавӑнтан тӗлӗнетӗп.
— Паян почтӑра илнинчен-и?
— Мар, ҫырӑвӗ уйӑх ытла таҫта выртнинчен.
— Ара, мӗн тӗлӗнмелли пур унтан?—тӗлӗнме 

тытӑнать ҫыру хуҫи т е .—Ҫыру уйӑх ытла таҫта 
выртни вӑл нимех те мар-ха. Пирӗн васкавлӑ 
телеграммӑсем ик-виҫшер эрне ҫухалса ҫӳрени 
те пайтах пулкаланӑ.

— Камсен вӑл сирӗн?
— Ара пирӗн, почта работникӗсен. Эпӗ кунти 

почтӑра ӗҫлетӗп. Чылайранпах ӗнтӗ.
Ҫак кун письмоносец Бегунов-Саврасов ҫакна 

ӑнйанчӗ: почта работникӗсене хӑшне-пӗрне ни 
ҫухалса ҫӳрекен ҫырусемпе те, ни пӑтрашӑнса 
пӗтнӗ телеграммӑсемпе те гӗлӗнтерме ҫук иккен. 
Ҫапла хытӑ чӗреллӗ ҫынсем ӗнтӗ вӗсем.

Хӑнӑху
Кайрикас ял Совет исполкомӗн председател& 

Сорин паҫӑртанпах отчетпа аппаланса ларать. 
Ӗҫе тытӑннӑранпа пӗр графина яхӑн шыв ӗҫсе^ 
ячӗ ӗнтӗ вӑл, ҫур пачкӑ пирус туртса пӗтерчӗ— 
ҫук, ӗҫ ӑнмасть те ӑнмасть. Ана пӳлӗмре темӗя 
ҫитм^ест пек, темӗнле ҫывӑх та хӑнӑхнӑ япала хӑй 
вырӑнӗнче мар пек туйӑнать.

Мӗн ҫитмест-ши, э? Сорин ручкине таса х у т  
ҫине хурать те тарӑн шухӑша кайса йӗри тавра 
пӑхкалама тытӑнать. Урай та таптасах ӗнтӗ, паяа 
ирхине ҫеҫ ҫуса тухнӑ, кӗтесри эрешмен карти- 
сем те курӑнмаҫҫӗ. Стена ҫумЫчи плакатсем те 
тусанлӑ мар. Ку енчен пурте йӗркеллӗ темелле. 
Мӗн ҫитмест-ха апла пулсан пӳлӗмре? Аптра- 
малла!

Вӑхӑта ахаль ирттерес мар тесе, Сорин ура- 
малла тухса утать.



„Пӑртак уҫӑлса ҫӳрес-ха,—тет вӑл урисемпе 
урамрм пылчӑка ҫӑрса.—Тен, ҫурхи сывлӑш кӑ- 
мӑла уҫӗ? Вара отчета уим  мар ҫырса пӗтере- 
тӗп*. к

Ҫӗрле. Пирӗн Сорин юлташ пӗчченех ял Совет 
исполкомӗн сӗтелӗ хушшинче ларать. Анчах ӗҫ- 
сӗр лармасть халь вӑл, хӗрсе кайсах отчет ҫы- 
рать. Халӗ унӑн чи екки янӑ вӑхӑт. Вӑл пӳрни- 
сем ывӑнса ҫитсен ҫеҫ ручкине сӗтел ҫине хурать 
те савӑнӑҫпа шывланнӑ куҫӗсене пӳлӗм кӗтессине 
тата урайне тӗллет. Ҫурхи пылчӑкпа вараланса 
пӗтнӗ урайӗнче пирус тӗпӗсем, хаҫат таткисем 
сапаланса выртаҫҫӗ. Кӗтессе ирхине урай ҫунӑ чух 
ҫенӗке кӑларнӑ виҫӗмҫулхи отчетсен ҫыххине ку- 
паласа хунӑ.

Сорин ҫак тахҫантанпа хӑнӑхнӑ япаласем хӑй- 
сен яланхи вырӑнӗнче тӑнине курать те савӑнсах 
отчетне малалла тӑсать. Творчествӑллӑ япала ҫыр- 
ма кирек хӑҫан та пӗр евӗр обстановка кирлӗ 
теҫҫӗ. Чӑн иккен. Мӗн тӑвас тетӗн—хӑнӑху!

Хв. Уяр.

ҪӖНӖ ҪЫ НСЕМ

А В Т А Н

( Ш  ӳ т )

Микулай пнчче хул хушшине автан хӗстернӗ 
те хула урамӗ тӑрӑх ҫиллесӗн утса пырать. Ана 
хирӗҫ пӗр урам хушшинчен Марине аппа тухать.

— Автан туянтӑн-им, Микулай пичче?
— Ҫук, хамӑн килти автанах.
— Апла пулсан ӑҫта кайма тухрӑн?
— Сехет тӳрлетекен мастерскойне кайма тух- 

нӑччӗ.
— Э, апла пулсан сирӗн сехет ҫӗмӗрӗлнӗ ку- 

рӑнать?
— Ҫук, сехет тӳрлетме Л1ар, а_,втана тӳрлеттер- 

ме илсе каятӑп, Марине кин. Ӗлӗк ялан ҫурҫӗр 
ҫитсен шӑп 12 сехетре авӑтатчӗ, ҫавӑнпа та сехет 
ҫине пӑхмасӑрах ӗҫе ҫӳреттӗм. Ӗнер яланхи пе- 
кех, автан авӑтсанах ӗҫе карӑм, мана ик сехет 
прогул тунӑ тесе ӗҫрен кӑларчӗҫ.

— Апла пулсан, сирӗн автан пӑсӑлнӑ курӑнать!
— Автан пӑсӑлнӑ_ ҫав, кин, автан. Ик сехет кая 

юлса авӑта пуҫларӗ. Ҫавна тӳрлеттерсе вӑхӑтра 
авӑтакан тӑвас тетӗп.

Ҫак сӑмахсем хыҫҫӑн вӗсем икӗ еннелле уйрӑл- 
са кайрӗҫ: пӗри пасара, тепри сехет тӳрлетекен 
мастерскойне.

Л. Сартов.

Шупашкартан ҫамрӑк хӗрарӑм васкаса утса тух- 
рӗ. Пӑртак кайсан вӑл хӑй пекех ҫамрӑк хӗрарӑ- 
ма хуса ҫитрӗ. Калаҫу тапранчӗ.

— Инҫете каймалла-и санӑн?
— Кунтан вуникӗ ҫухрӑм теҫҫӗ.
— Мӗн ятлӑ ял? Пирӗнне те ҫавӑн чухлех ка- 

лаҫҫӗ.
— Ирчекасси. Эсӗ ӑҫтисем тата?
—■ Мушкассем.
Ик-виҫ километртан Мушкассиялӗн (Шупашкар 

р-нӗ) ҫул юппине ҫитрӗҫ.
— Санӑн та ҫак ҫулпах каймалла-и вара?
— Ҫак ҫулпах.
Вӗсем хӗрсех калаҫма тытӑнаҫҫӗ.
— Сирӗн ял пысӑк-и?
— Ытла пысӑках мар. Эпӗ халӗ ҫеҫ Ҫӗрпӳ 

районӗнчен качча килнӗ те, миҫе киллине пӗлей- 
местӗп. Ял варрипе ҫырма. Унӑн икӗ айккипе 
пӳртсем ларса тухнӑ. Колхоз правленин ҫурчӗ 
ҫырма пуҫӗнче ларать. Колхоз председателӗ пу- 
хусенче чаплӑ сӑмахсем калама юратать тет ик- 
кен. Анчах ӗҫӗ питех пиҫмест пулас.

— Ай-ай! Ӑра ку каснӑ лартнӑ пирӗн ял пекех- 
ҫке!

— Сирӗн ял та ҫапла-и вара?
— Ҫапла ҫав.
— Тен, колхоз председателӗ хӑлхине тутӑрпа 

ҫыхса ҫӳрет пулӗ?
— Тутӑрпа ҫыхса ҫӳрет ҫав. Ӗҫкӗре такампа 

ҫапӑҫнӑ та...
— Пачах пирӗнни пек ку) Тӗлӗнмелле! Пирӗн 

ялта ҫӑл пӗрре ҫеҫ тата. Ӑна та пулин ҫурхи 
шыв юшкӑн тултарса лартнӑ.

— Пирӗн та ҫаплах!—тесе ҫеҫ хурать тепри 
тӗлӗннипе.

Утсан-утсан вӗсем иккӗшӗ те пӗр ялах пырса 
кӗреҫҫӗ.

Ҫак яла ӗлӗк Ирчекасси тенӗ, халӗ Мушкасси 
теҫҫӗ. Ку ҫамрӑксем иккӗшӗ те халӗ ҫеҫ качча 
килнӗ /пулнӑ иккен, ҫавӑнпа пӗрне-пӗри паллай- 
ман. Я. Васильев.

Ф утбол сезон ӗ  
пуҫланас умӗн

Пуҫ вырӑнне футбол пӳски 
Лартса выляҫҫӗ хӑшӗсем.
Тен, ҫавӑнпах-и пуҫ чашки 
Час-час шӑтать, теҫҫӗ вӗсен.



ИРХИ ЫИХӐ
Аиӑшӗ калать:
— Вара ҫав, ыйхине те ыррӑн ҫывӑраймасть 

пирӗн Пухвир. Хӑшпӗр чухне апат ҫинӗ хыҫҫӑн 
та выртса канаймасть.

— Ҫапла пулмасӑр,—тесе ҫирӗплетеҫҫӗ унӑн 
сӑмахне хӑйӗн тантӑш-карчӑксем,—Вырӑнти ҫын- 
на мӗн калама ӗнтӗ. Яланах тенӗ пек ял ҫинче. 
Пӗр канлӗхӗ те ҫук-тӑр...

Арӑмӗ калать:
— Таҫта чупать пирӗн Пухвир. Тул ҫутӑлас 

умӗн ҫеҫ киле кӑптӑртатса килет.

— Хӑйӗнне хӑй __пӗлет пулӗ,—теҫҫӗ ӑна хӑйӗн 
тантӑш-инкесем.—Ӗнер каҫхине леш касри Хӗве- 
тӳҫ патне йӑпшӑнса кӗрсе кайнине курнӑччӗ эпӗ 
ӑна. Мур пӗлсе пӗтерет-и? Тен ӗҫпех ҫӳрет, кир- 
лӗрен ҫӳрет пуль...

Ачи калать:
— Мана атте темшӗн кашни ирхинех кансӗр- 

летӗн тесе ятлать.
— Аҫунтан та иртерех вӑранса ҫӗмрӗлетӗн пу- 

лӗ те ху,—теҫҫӗ ӑна хӑйӗн тантӑш-пионерсем.— 
Мана ятламасть-ҫке. Мана атте хӑй, кашни ир 
тенӗ пекех, шкула кайма вӑхӑт ҫитнӗ тесе, ачӑш- 
ла-ачашла вӑратать...

Пухвир хӑй калать:
— Ниҫта ӗлкӗрме ҫук...
Вӑл ҫывӑрать. Хӗвел паҫӑрах тухнӑ. Ирхи ыйхӑ 

тутлӑ пулать. Пухвир хӑй каланӑ тӑрӑх, ирхи 
ыйхӑ пек тутлӑ ыйхӑ тӗнчере те урӑх ҫук. Анчах 
темшӗн ҫав ирхи ыйхӑ, яланах тенӗ пек, чӑрмав- 
лӑ пулать. Такам яланах канҫӗрлет ӑна. Хӑлха 
айне темӗнле кӑптӑртатса утнӑ сасӑ кӗрет. Е ху- 
ран айӗнче шартлатса ҫунакан кӑвать сасси ил.тӗ- 
нет. Чӑрмантараҫҫӗ. Вара курнӑ тӗлӗкне те манса 
каятӑн е урӑх тӗлӗк ҫине куҫатӑн. Кун пекки Пух- 
вирӗк час-часах пулкалать. Иртнӗ кӗркунне вӑл, 
юр ларас умӗн, ирхи тутлӑ ыйхӑра питӗ те чаплӑ 
тӗлӗк курса выртнӑ. Ҫанталӑк уяр пек. Пӗтӗм 
халӑх уйра пек. Тырӑ выраҫҫӗ. Ҫапаҫҫӗ. „Э-эй1— 
теҫҫӗ пек колхозниксем, Пухвир ҫине пӑхса.—Э- 
эй, председатель! Эсӗ ертсе пынипе пирӗн ӗҫ епле 
ҫӑмӑллӑн пырать... Эсӗ ертсе пынипе ҫанталӑкӗ 
те уяр тӑрать...* Ҫав самантрах темӗнле кӑптӑр- 
татнӑ сасӑ Пухвире вӑратнӑ. Чӑрмантарнӑ. Ятлаҫ- 
нӑ Пухвир: „Мӗнтери лайӑх тӗлӗк,— тенӗ вӑл.— 
Ҫавна та вӗҫне ҫитиех курса пӗтерме памарӗҫ 
пулать. Услови ҫук. Мӗнпе вӗҫленетчӗ-ши?*

Ҫӗнӗ правлени суйланӑ чух ун тӗлӗкӗ мӗнле 
вӗҫленни паллӑ пулнӑ. Пухвире председательтен 
кӑларнӑ. Вӑхӑтлӑха бригадир туса хунӑ. Ҫак вӑ- 
хӑтра та вӑл сахал мар ирхи ыйхӑн тутлӑхне 
тутаннӑ. Сахал мар чаплӑ тӗлӗксем курнӑ. Хӗлле 
пек^ Кутсӑр-пуҫсӑр ҫилтӑман тухса кайнӑ пек. Юр 
тӑкӑнать ҫеҫ пек, купаланать ҫеҫ пек. ,Ох, аван- 
ҫке!—тесе каркаланать Пухвир.— Уйри анасем ҫи- 
не хӑйне хӑех купаланать вӗт юр. Задани тулать...“ 
Кӑҫалхи хӗл татах та тем тӑршшех пулассн ҫин- 
чен телеграмма килнӗ пек. „Пӗлетӗп хамах,—те- 
се анаслать Пухвир.—Хӗл вӑрӑм пулать. Вӑрлӑх- 
сене те халех хатӗрлемелле мар-ха...“

Ҫав вӑхӑтрах хӑлха айне темӗнле сасӑ кӗрет. 
Такам хӑлха патӗнчех мӑкӑртатать... вулать... чӑр- 
мантарать;

Тусем, сӑртсем хуп-хура
Юрӗ кайса пӗтнӗрен,
Тухать курӑк ҫӑп-ҫӑра
Хӗвел хытӑ хӗртнӗрен...

„Пулма пултараймасть,—тепӗр май ҫаврӑнса 
выртать Пухвир.—Мӗнле вӑл халех хӗвел... Ку- 
рӑк... Ытла тата...

Сасӑ каллех мӑкӑртатать. Вулать:

Сивӗ, хаяр хӗл иртет,
Каять йӗрсе хурланса;
Сивӗ куҫҫульпе йӗрет 
Иртнӗ куншӑн хуйхӑрса...

„Да-ну-у!—тет Пухвир, одеялне пуҫ урлах ви- 
тӗнет вӑл.—Хам та хуйхӑратӑп. Мӗнле-ха халех 
иртет сивӗ хӗл... Мӗнле аванччӗ вӑл сивӗ пулсан 
та...

Путӑксемпе, варсемпе 
Ҫӗмӗрӗлсе шыв кӗрлет.
Анчах мӗнле йӗрсен те,
Хӗвел хӗртнӗҫем хӗртет...

— Кам вӑл!—вырӑн ҫинчен сиксе тӑрать Пух- 
вир.— Мӗн чӑрмантаратӑн?

— ,Н арспи“ вулатӑп,—тет ӑна ачи.
— Мӗншӗн вулатӑн?
— Иванов юбилейне хатӗрленетӗп.
— Хӑҫан-ха вӑл юбилей?
— Июнь уйӑхӗнче.
— Ию-ю-юнь?—^тӗлӗнсех кайрӗ Пухвир.—Вара 

халех хатӗ{)ленетен-и?
— Халех пулмасӑр,—^тет ачи.—Хӑвӑр та ҫитес 

ҫуракине тахҫанах хатӗрленме тытӑннӑ-ҫке.
— Ҫапла,—тет Пухвир.— Юбилее лайӑх хатӗр- 

ленетӗн апла?
— Ҫапла,—тет ачи.—Эсӗ те ҫуракине лайӑх 

хатӗрленетӗн-и?
— Хатӗрленетӗп. Сана ӑмӑртӑва чӗнетӗп. Йы- 

шӑнатӑн-и чӗнӗве?
— Яланах хатӗр!— ответлет ачи.
Ҫак кунтан пуҫласа Пухвир иртен те ир тӑрса 

пур ӗҫе те йӗркеллӗн туса пынишӗн нимӗн тӗлӗн- 
мелли те ҫук. Мӗншӗн тесен, ытла кахалах мар 
вӑл, пӑсӑк ҫынах мар. Хӑйпе ӑмӑртакан ача умӗн- 
че намӑса юлмастех ӗнтӗ. Ҫуракине унӑн бригади 
чип-чиперех хатӗрленет.

Амӑшӗ калать:
— Вара ҫӑв, ӗҫне те авӑн туса пырать пнрӗн 

Пухвир, ӗҫ хыҫҫӑн ыйхине те канлӗн ҫывӑрать. 
Хам та савӑнатӑп.

— Ҫапла пулмасӑр,—тесе ҫирӗплетеҫҫӗ унӑн 
сӑмахне хӑйӗн тангӑш-карчӑксем.—Вӑхӑтра ӗҫле- 
нн, вӑхӑтра канни аванах ӗнтӗ...

Арӑмӗ калать:
— Таҫтан ӗлкӗрет пирӗн Пухвир. Ӗҫне те ӗҫ- 

лет. Киле те вӑхӑтра таврӑнать.



— ХӑЙӗнне хӑй пӗлет п у л € т е ҫ ҫ ӗ  ӑна хӑйӗн 
тантӑш-инкесем.—Пӗркунне вӑл лешкасри Хӗве- 
тӳҫ патне кӗнӗ те хӑйпе ӑмӑртма тесе социализм- 
лӑ ӑмӑрту договорӗ ҫырса алӑ пустарса тухнӑ.

Ачи калать;
— Эп вӑраннӑ ҫӗре атте ҫук. Таҫта каять...
— Ӗҫре вӑл,—теҫҫӗ ӑна хӑйпе тантӑш-пионер- 

сем.— Пирӗн аттесем те ҫапла. Ирех ӗҫе каяҫҫӗ. 
Ҫ урж ине хатӗрленеҫҫӗ иккен те...

Пухвир хӑй калать!
— Ху маттур та саттур оулсан, пур ӗҫӗ 'Еӗ 

ӗлкӗрме пулать. Ирхи ыйхӑ тутлӑ... Тутлӑ та, 
йӑлӑхтарать вӑл. Ир тӑни вара нихӑҫан та йӑлӑх- 
тармасть, ир тӑракан тутӑ пулать...

Эпир те ун сӑмахне ҫирӗплететпӗр:
— Ҫапла, ир тӑракан тутӑ пулать, ҫуркуннехи 

пӗр кунӗ ҫулталӑка тӑравтать.
МИТТА ГШТЕРЕ.

К У Р Д Н С А  Т Д Р А Т Ь
Н. Ваеильв» ӳкеряӗкӗ.

Ч V-'  ̂' Ч '

— Списокне алфавитпа ҫырмалла пулман.
— Мӗншӗн?
— Капла манӑн ӗҫкунӗсем ҫукки тӳрвх ҫынсене курӑнса тӑрать. Пӗрремӗшӗ манӑи ят вӑл.



Н Ӗ В Ӗ Ҫ  ' И В А Н
Вӑхӑт каҫалана сулӑннӑ. Тулта шӑнкӑрчсем хӑна 

юрри юрлаҫҫӗ. Вӗсем хӑйсен юрри сӑввисенче 
хӑйсене ӑшӑ та лайӑх йӑвасем туса панӑ ачасене 
тав тӑваҫҫӗ. Хӗвел фельетон вуланӑ чухнехи пек 
тулли кӑмӑлпа кулать. Ытарма ҫук илемлӗ ҫур- 
кунне!

Исполком председателӗ Иван Петрович васкаса 
килне кӗчӗ те тарӑннӑн сывласа илчӗ. Хаваслӑ ту- 
ти арӑмӗ ҫине пӑхса йӗлтӗрчӗ. Хӑй пӗтӗм сасӑпа 
ҫапла каларӗ;

— Ех, ытла та аван-ҫке ҫуркунне!
Кӑна вӑл чӗрери савӑнӑҫӗ ниҫта шӑнӑҫайманнипе 

каларӗ пулас.
Чӑнах та, камӑн чунӗ савӑнса ҫӗкленмӗ пирӗн 

вӑхӑтрн пурнӑҫра. Пирӗн ирӗклӗ ҫӗршывра мӗн- 
тери илемлӗ ҫуркуннесем пулмаҫҫӗ' пулӗ. Пнрӗн 
ҫуркуннесен шучӗ те ҫук, вӗсем пӗр вӑхӑтрах 
темиҫе пулаҫҫӗ: телейлӗх, ирӗк.яӗх, хаваслӑх ҫур- 
куннисем. Халӗ тата вӗсен ҫумне ҫутҫанталӑк 
ҫуркунни пӗрлешрӗ.

Иван Петрович халӗ ҫав ҫутҫанталӑк ҫуркунни- 
пе ытларах килӗшнӗ, унпа ыгларах савӑнать.

Унӑн арӑмӗ, Наҫтук, темшӗн Иван пек хаваслӑ 
мар, Иванпа пӗрле савӑнмасть. Ӑна халӗ Иван хӑй 
те сисрӗ.

— Наҫтук, мӗншӗн эсӗ салхуллӑ пек?—ыйтрӗ 
вӑл арӑмӗнчен.

Наҫтук ун ҫине темле шанчӑксӑр ҫавӑрӑнса 
пӑхрӗ те:

— Салхуллӑ пулмасӑр. Саншӑн ҫуркунне аван, 
маншӑн... Эсӗ ҫуркуннен тутисене пурне те ту- 
танса пӑхатӑн, а эпӗ...—Наҫтукӑн чӗлхи пӳлӗнчӗ, 
калас сӑмахӗсене те каласа пӗтереймерӗ вӑл.

Иван Петрович хӑйӗн арӑмӗнчен кун пек мар 
хирӗҫле сӑмахсем илтнӗ, анчах вӗсем ӑна стена 
ҫумне пӑрҫа пырса тивнӗ пек те туйӑнман. Халь 
каланӑ сӑмахсем унӑн чӗрине йӗп пек шӑтарса 
кӗчӗҫ. Ҫав сӑмахсемпе вӑл пӗрре мунчала пек 
ҫемӗҫсе карӗ, тепре типсе хытнӑ шӑпӑр пек шӑрт- 
ланчӗ.

— А!.. пӗлетӗп эпӗ эсӗ мӗншӗн ҫнлленнине 
Енер шкула ГСО кружокне яманшӑн ҫилленнӗ эсӗ 
Ҫук, ямастӑп, паян та ниҫта та каймастӑн,—кар 
ланки татӑлас пек кӑшкӑрса пӑрахрӗ вӑл арӑмне

Наҫтук ҫав-ҫавах кӑмӑллӑ, пӗр хирӗҫмесӗр ка 
лать:

— Иван, эсӗ ху пӗрмаях тухса ҫӳретӗн-ҫке. 
Кашни кун, кашни каҫ таҫта каятӑн. Эпӗ ҫавах 
сана ан кай, тесе вӑрҫман, чарман. А эсӗ мана 
эрнере пӗр каҫ кружока кайнӑшӑн та вӑрҫатӑн.

Иван тата ытларах хаярланса карӗ, кӗвӗҫме 
тытӑнчӗ.

— Эпӗ халӑх суйланӑ ӗҫлӗ ҫын, халӑх ӗҫӗшӗн 
ҫӳретӗп. Эсӗ мӗн? Эсӗ кружока каччӑсемпе явӑҫ- 
ма ҫеҫ ҫӳретӗн пулмалла. Малашне ниҫта та кай- 
мастӑн. Эсир тилхепене кӑшт пушатсанах иртӗхсе 
каятӑр.

Наҫтук чӑтса тӑраймарӗ, унӑн пичӗ тӑрӑх куҫ- 
ҫуль тумламӗсем юхса анчӗҫ.

— кЗрать, Иван, эпӗ ку таранччен хал^н чыса 
та. еанӑн чысна та ҫирӗп тытса усранӑ, • анчах 
сан юрӑхсӑр тилхепӳ хыттипе мар, хамӑн чун 
тасипе, хамӑн чӗре тӳррипе. Эпӗ кружока усал 
ӗҫе вӗренме ыар, пурнӑҫра, обществӑра карлӗ

усӑллӑ ӗҫе вӗренме ҫӳретӗп. Паян манӑн юлашки 
нормӑна парса значок илмелле. Паян эсӗ мана 
кнрек мӗнле ятлаҫсан та эпӗ кружока каятӑпах. 
Халӗ эпӗ хам ӗҫсене пуҫтарнӑ, шкула каятӑп ӗнтӗ.

Вӑл тухса утрӗ.
Иван ӑна хирӗҫ ним калама та ӗлкӗреймерӗ, 

пуҫне чикрӗ те шухӑшлама тытӑнчӗ.
Нумай шухӑшларӗ вӑл, хӑй ҫинчен, арӑмӗ ҫин- 

чен, татах та тем те пӗр шухӑшларӗ.
Вӑхӑт тӑхтамасть, „тӑватӑ урипех“ малалла чу- 

пать. Иван Петрович ҫапла шухӑшласа ларнӑ ху- •• 
шӑрах каҫ та пулса ҫитрӗ. Арӑмӗ ҫапах ҫук, тав- 
рӑнмасть...

„Неужели пӑсӑлсах карӗ ку арӑм? .Чана итлеми 
пулчӗ. Хӑй тӗллӗн, ҫитменнине каҫхине ҫӳрет. 
Ҫук, капла май килмест. Каччӑсемпех явӑҫнӑ. 
Тӗрӗслес, сыхлас, тытас пулДть, лайӑхрах ӑс кӗрт- 
мелле ӑна пӗрре...“

Ҫакӑн пек шухӑшсемпе вӑл килӗнчен тухрӗ, вӑ- 
рӑ-кушак пек йӑпшӑнса шкул урамнелле утрӗ.

Ҫурхи каҫ тӗттӗм. Ҫурла пек кӑна имшерленсе 
юлнӑ уйӑх ҫӗр пичӗ ҫине кӑшт ҫҫ̂ ҫ ҫутӑ парать. 
Шкул урамне каймалли ҫул ҫинчи ҫырмара шыв 
кӗрлет. Вӑл ишӗлсе аннӑ кӗпертен, ӑна юсаттар- 
ман ответлӑ ҫынсенчен тӑрӑхласа кулнӑ пек, кӗр- 
лесе, ахӑрса юхать. Иван шыв хӗрне ҫитсен ча- 
рӑнса тӑчӗ.

— Мур илешшӗ! Ку благоустройство комисси- 
не исполко.мра пӗҫертмелле-ха пӗрре. Ҫак кӗпе- 
ре те юсаттармалла мар-ши ӗнтӗ вӗсен?—шухӑш- 
ларӗ вӑл хӑй ҫине тӳрремӗн тивекен ответлӑха 
сирсе пӑрахас майпа. Хӑй ҫав тери хытӑ тарӑх- 
нипе ҫиллине шӑнараймасӑр пӗрех сикрӗ шыв ур- 
лӑ. Сикрӗ те каҫса ӳкеймерӗ. Вӑйлӑ шыв ӑна хӑй 
айне тӗркелесе чикрӗ. Вӑл темле сиввӗн—ох!...— 
тесе ҫеҫ кӑшкӑрса юлчӗ.

Ҫав вӑхӑтра унӑн телейне ГСО кружокӗнчен 
вӗренсе килекенсем ҫырма тӗлне ҫитнӗ пулнӑ. 
Вӗсем Иван кӑшкӑрнине илтсе васкаса чупса 
аннӑ.

Иван вӗсем ҫитнӗ чухне йӑмра тункатинчен 
ҫакланнӑ та мӑк татки пек ҫапкаланса выртнӑ. 
Унӑн вӑйӗ пӗтсе ҫитнӗ, ӳт-тирӗсем шӑнса кӳтнӗ.

Наҫтук васкаса ун патне пынӑ, вӑхӑта пӗр 
сая ямасӑр картаран икӗ вӗрлӗк кӑларса илсе тун- 
ката ҫине хунӑ. Хӑй васкаса кӗрсе шыва кайнӑ 
ҫынна тумтир ҫухавинчен тытса сӗтӗрсе кӑларнӑ. 
Вӑл нумай шухӑшласа тӑман, шывран кӑларнӑ 
ҫынна хулпуҫҫи урлӑ ҫавӑрса хунӑ та килне илсе 
кайнӑ.

Иван килӗнче часах тӑна кӗнӗ. Унӑн умӗнче 
Наҫтук тӑнӑ. Наҫтук ӑна ӗҫ мӗнле пулни ҫинчен 
тӗппи йӗрӗпе каласа панӑ. Иван хӑйӗн арӑмӗ ҫа- 
вӑн пек хӑюллӑ ӗҫ тунӑшӑн савӑннӑ, Наҫтук кӑ- 
кӑрӗ ҫинче кӑвар пек йӑлкӑшакан ГСО значокӗ 
ҫине пӑхса савӑннӑ.

— Наҫтук!—тенӗ вӑл,—мана ҫӑлса кӑларнӑшӑн 
эпӗ сана чӗререн тав тӑватӑп. Хам ухмах пулса 
сана уссӑр вӑрҫнӑшӑн каҫарма ыйтатӑп. Сана эпӗ 
малашне таҫта кайсан та чарас ҫук. Хӑть те-мӗн- 
ле кружока, пухӑва ҫӳре, хӑвӑн ирӗк. ГСО зна- 
чокӗ ҫеҫ мар, ПВХО, ГТО, Ворошиловский стре- I 
лок значокӗсем, Ленин орденӗ ил, эпӗ уншӑн тав ' 
тӑватДп сана. Петӗр Тороней.
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Ҫӑмӑллӑн ӗҫлесе илет

Ытти хуласенчи пекех, Етӗрне хулинче те па- (^- 
сар пур. Тӗрӗссипе илсен, пасар та мар вӑл, 
асап курса хӑшкӑлакан хисепсӗр япала ҫеҫ. Юлаш- 
ки пилӗк ҫул хушшинче ӑна вырӑнтан вырӑна 
куҫарса виҫӗ ҫӗре ҫитерчӗҫ, халь ӗнтӗ, юлашкин- 
чен, тӗплех вырнаҫрӗ пулас-ха, хула тулашне, 
уя тухса ларчӗ.

Етӗрнере пасар эрнере пӗрре кӑна, шӑматкун- 
сенче ҫеҫ пулнине шута илсен, тӳрех калас пу: 
лать, ку пасар пӗтӗм халӑх суту-илӳ тӑвакан вы- 
рӑн ҫеҫ мар, пӗтӗм халӑх уявӗ пулса тӑрать те- 
сен 'те  йӑнӑшах пулас ҫук. Эрнелӗх ӗҫме-ҫиме 
хатӗрлесе хурасси — паллах, шӳтле япала мар.
Ку кун шкулсем те ӗҫлемеҫҫӗ ӑшшӑ.

Ку пасарта, тӗрӗссипе каласан, уйрӑмӑнах па- 
лӑрса тӑракан япала ҫук тесен те юрать. Пӗр 
япала ҫеҫ ӑнланмалла мар пек туйӑнать пирӗн- 
шӗн: кунта вырӑнпа усӑ курнӑшӑн вырӑн укҫи 
илеҫҫӗ. Ку, паллах ӗнтӗ, ҫапла пулмалла та, йӗрки 
ҫапла унӑн. Сӑмахран, пӗр-пӗр колхозник пӗр лав 
вутӑ е пӗр пӑт ҫӑнӑх илсе пынӑ тейӗпӗр, мӗн 
тӗлӗнмелли пур кунтан—тӳле пилӗк тенкӗ вырӑн 
укҫи, ӗҫӗ те пӗтрӗ. Кам пӗлет, 5 тенкӗ кӑшт 
хаклӑрах та-и тен, анчах -мӗнех эара, кӳ та йӗр- 
келлех-и тен: пурӗпӗрех никам та пӗлмест—вы- 
рӑн укҫине тӗрӗс илеҫҫӗ-и санран, тӗрӗс мар-и,— 
пасарта ку тӗлӗшпе никам та ӑнлантарса пара- 
канни ҫук. Уншӑаах хула советне кайса чӑрман- 
мӑн ӗнтӗ. Пасара пыракансем нимшӗн те мар, 
укҫа пухакана пула ҫеҫ кӑшт ниҫталла мар пу- 
лаҫҫӗ. Кӑнтӑр ҫуттинчех, чип-чипер хӗвел пӑхнӑ 
вӑхӑтрах, тавар сутма пыракансенчен вӑл пилӗк- 

_шер тенкӗ вырӑн укҫи шӑйӑрса илет те, 2 тенкӗ 
те 50 пус илтӗм тесе квитанци ҫырса парать. Пӗр 
сӑмахпа каласан, ҫуррине государствӑна, ҫурри- 
не—хӑй кӗсъине.

Халь ӗнтӗ кӑштах математика облӑҫне куҫса 
пӑхар. Пасар пулнӑ кун Етӗрнене сахалтан та пӗр 
600—700 лав пырать. Вӑтам шутпа шутласан, пӗр 
пасарта 3000 тенкӗ вырӑн укҫи пухӑнать, пӗр 
уйӑх хушшинче—12000 тенкӗ. Вырӑн укҫине халь 
ҫеҫ асӑннӑ системӑпа усӑ курса пуҫтарсан, 50 
проценчӗ, 6000 тенки, укҫа пухакан кӗсъине кӗрсе 
юлма тивӗҫ. Ытти укҫине, юлашки юлнӑ 6000 
тенкине, тата хула совечӗ ӑҫта хурать-ши? Пасар _ 
хыҫҫӑн ӑпӑр-тапӑрсене, ҫуп-ҫапсене шӑлса пуҫтар-7 
маҫҫӗ. Ятне ҫеҫ тукалаҫҫӗ. Ҫавӑнпа пасар патне': 
ҫывхарма питӗ хӗн, виҫ километр аякранах (виҫ 
километртан!) сӑмсана киревсӗр шӑршӑ ҫапать.

А. Далекий.

Кам айӑплӑ?
АШ Ш Ӗ (ывӑлне); Эсӗ кахал иккен, ӑчам 

начартан начар вӗренме тытӑнтӑн. Малтан- 
хи икӗ чӗрӗкре чи кайри ача умӗнчеччӗ, 
халӗ чи кая тухса тӑнӑ.

ЫВӐЛӖ: Атте, уншӑн эпӗ мар айӑплӑ. Чи 
кайра пыракан ача Иванов чирлесе шкула 
ҫӳремере. Ҫавӑн пирки эпӗ чи кая тухса 
тӑнӑ.

^  В. МАЯКОВСКИЙ

УИӐРӐЛНИ
В. Маяковскай вилнӗренпе 10 ҫул т улт арнӑ май)

Авто,—  _
юлашки франка вакласан.
— Хӑш сехетре Марселе?— 

Париж 
чупать,

мана ӑсатса 
мӗн пур юмахри илемпе.
Йӗпет куҫӑма, 

уйрӑлу шӗвекӗ.
Ман чӗремре 

сентименталлӗ 
хускав.

Парижра
пурӑнса вилӗттӗм эпӗ, 

нулман пулсассӑн 
ҫавӑн пек ҫӗр—
Мускав.

Иван Ивник куҫарнӑ.

„Вулӑр, ӑмсанӑр, эп- 
Ҫовет гражданине!“ .



Кашни хӑй чӗлхипе
АМӐШЕ: Ҫуркумне нуЛчӗ,

ачам! Ҫулталӑкӑм чи илвмлй вӑ- 
хӑчӗ килсе ҫитрӗ.

АЧИ: Апла мар, ҫулталӑкӑн 
чи нлемлй чӗрӗкӗ авлсе ҫятрӗ, 
темелле.

АШШЕ; Амла та мар, тӗрӗв- 
етпе: ҫулталӑкӑн чи 
кварталӗ ҫитрӗ, темелле.

Пӑчӑ пӳлӗмре
— Ҫурхи уҫӑ сывлӑаи ман 

мек юратакан ҫын сахал нулӗ.
— Апла пулсан занятн пӗтмӗ 

хыҫҫӑн ма чӗлӗм тӗтӗмӗ ӑшӗнче 
биллиардла выляса ирттеретӗн?

— Уҫӑлса ҫӳренӗ хушӑра бил- 
лиардла выляса пыма ҫукран.

— Авал ҫапла каланӑ: чӑхӑн 
ҫуркуннехи чи малтанхи ҫӑмар- 
тине ытла нумай калаҫакан ҫын- 
на ҫитерсен чӑхӑ нумай ҫӑмарта 
тӑвать, тенӗ.

— Ӑна ӗненсен, пирӗн ҫакӑ 
ҫӑмартана Софронова ҫитермел- 
ле. Вӑл собранисенче хӑйӗн ҫи- 
нв обязательствӑсем илсе тем 
чухлех калаҫать, анчах ӗҫӗсем 
калаҫнипех пӗтеҫҫӗ.

Пирӗн урама

таеатас бҫ гван пырать.

Хатӗр маррине кура
— Пирӗн ҫак чӑхӑ улт ҫӑмар- 

та турӗ те пӑрахрӗ. Ма-ши?
— Райпотребсоюз ҫӑмарта 

нухма хатӗрленсе ҫитессе кӗтет 
вулӗ.

— Каш-каш вӑрман, каш-вӑр- 
ман, ҫавӑ вӑрман ма кашлать?

— Ҫуллен турат хушасшӑн. 
—Туратне, экскурсантсем хуҫ-

са каймасан, хушатвх ӗнтӗ.

Циркуляра кӗтекен
—Кабинетра ларма пӑчӑх пулса 

карӗ. Чӳрече рамисене такҫанах 
кӑларса хумалла, анчах тӑхтама 
тивет, мӗншӗн твсен циркуляр 
килеймерв.

Пулннртнисе»
ТӖЛӖНМЕЛЛЕ ТЕЛӖК. Па- 

рижрн пӗр обыватель- мещен 
иртнӗ каҫ ,_тӗлӗнмелле тӗлӗк 
курнӑ: вӑл питӗ хӑюллӑ ҫын 
иккен, никамран хӑрамасӑр 
бульвар тӑрӑх утса ҫӳрет пек

Вӗреннӗ ҫынсем ҫак сенсацил- 
лӗ япала ҫурхи сывлӑш влияни- 
йӗпе пулнӑ пулӗ, теҫҫӗ. Ку тӗ- 
лӗк пирки франци докторӗ Ы. 
Упытэ, халиччен тасамарлӑхсе- 
не сӑнанипе чапа тухнӑскер, ву- 
нӑ томлӑ кӗнвке ҫырма ты- 
тӑннӑ.

В Ӗ Ҫ Ӗ  Ӑ Ҫ Т А - Ш И ?
Ҫывӑрса выртатӑп. Те тӗлӗк куратӑп, те чӑн. 

Хӑлхасем нлтеҫҫӗ: тӗпсакайӗнче шыв шарласа 
юхни илтӗнет. Ку мӗне пӗлтерет? Ӑҫтан юхса 
тухать вӑл шыв? Манӑн пӳрт Атӑлтан инҫетре 
ларать-ҫке. Айлӑм вырӑнта та мар, сӑрт ҫийӗнче. 
Тата ку таврара ҫӑл куҫӗ те ҫук. Еҫмелли шыв 
ӑсма та инҫетри ҫырмана ҫӳретпӗр. Кӗркунне 
тӗпсакайне тарӑнлатса алтнӑччӗ. Чӑнахах тӗпса- 
кӑйӗнчен ҫӑл куҫӗ персе тухрӗ-шим? Ку аван пу- 
лӗччӗ... Шыв кирлӗ пулсан урай хӑмине уҫ та, 
шыв ӑсса ил...

Сиксе тӑтӑм. Тӗпсакай алӑкне уҫеа хутӑм.
— Потоп, ачасем!—терӗм впб.
Арӑм ӑйхинчен вӑранчӗ.
— Мӗи кӑшкӑрашатӑн?—■?ет.
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— Потоп. Пӑх-ха, тӗпсакайӗнче ҫан-ҫутӑ шыв.
— Ӑҫтан тухнӑ вӑл?
— Хам та пӗлместӗп.
Хӑпӑл-хапӑл тумланса тула тухса кайрӑм. Пӑха- 

тӑп: пӗтӗм карташ тулли шыв, тинӗс пек сарӑлса 
выртать. Хуть кимӗпе ишс.е ҫӳре. Ӑҫтан тухса 
тулнӑ ку шыв? Пиртен инҫе мар ҫӑл чавма пуҫ- 
ланӑччӗ. Тен ҫавӑнтан вӑйлӑ ҫӑл куҫӗ персе тух- 
нӑ пуль?—тетӗп аптранӑ енне. Апла тесен те 
майӗ ҫук...

Килкартинчен тухрӑм. Пӑхатӑп: урам тӑрӑх та 
шыв шарласа юхать.

Чӳпса кӗрсе тимӗр кӗреҫе илтӗм тв ҫул ҫине 
тухрӑм. Ҫул тӑрӑх шыв ыткӑнса юхса выртать. 
Вӑл урама юхса кӗрет тв тӗрлӗ май еарӑлса



каять: „Ку ахаль мар, чӑнахах ӑҫта та пулсан 
ҫӑл куҫӗ персе тухнӑ. Ӑҫтан тухнине щыраса 
тулса питӗрсе хурас*, тесе шухӑшларӑм та, ҫул 
тӑрӑх шыв вӗҫне шырама утрӑм. Пӗр километр, 
иккӗ кайрӑм. Ҫук. Шыв ӑҫтан тухни паллӑ мар. 
Ӑҫта-ши ку шывӑн вӗҫӗ?

Вырӑн-вырӑн шыв юхнипе ҫула чавса анса кай- 
нӑ. Кайсан-кайсан пӗр машина тӗл пултӑм, вӑл 
пӗр шӑтӑка лакса ларнӑ. Ш оферӗ ҫӗрти-ҫӳлтине 
хӑвармасӑр ҫул пӑхакансене вӑрҫать.

— Пӳтсӗрсем эсир! Ҫул пӑхатпӑр тесе укҫа 
илсе выртатӑр, ҫак шыва та ҫул аяккипеле уҫса 
ямастӑр,—тесе вӑрҫса тӑкрӗ мана шофер.

— Мӗншӗн эсӗ мака вӑрҫатӑн-ха? Эпӗ хам та 
ку шыв ӑҫтан тухнине шыратӑп. Вӗҫне шыраса 
тупасчӗ, тесе кӗреҫе йӑтса тухрӑм, тетӗп.

Шофер эпӗ ҫул пӑхакан ҫын маррине пӗлсен, 
кулса ячӗ:

— Ӑҫтан шыраса тупатӑн эсӗ ку шывӑн вӗҫне? 
Халӗ ҫуркукне вӗт. Юр ирӗлет. Пӗтӗм юр шывӗ 
ҫул ҫине тухать те анаталла ыткӑнать. Ҫула ҫӗ- 
мӗрсе пӗтерет. Кирлӗ тӗлтен ҫул аяккинелле 
ҫеҫ уҫса ямалла. Вара вӑл шыв ҫула ҫӗмӗрме ча- 
рӑнать,—тесе ӑнлантарать мана шофер.

Вара ҫул тӑрӑх юхакан шыва аяккинелле уҫса 
ятӑм. Унтан каялла киле тавӑрӑнтӑм. Чӑнах та 
тӗпсакайне шыв кӗме чарӑннӑ.

Пирӗн ҫул пӑхакансем ҫавна та чухласа нлей- 
меҫҫӗ. Кӗркуннеренех ҫул ҫинчен шыв юхса тух- 
малли канавсем чавса хӑварсан аван пулнӑ пу- 
лӗччӗ те. Кӑҫаллӑха юрӗ ӗнтӗ, тен, ҫитес кӗркун- 
непе хӑшӗн те пулин ӑсӗ ҫитӗ-ха...

М. Н. Данилов-Чалдун,

П ӗ р р е м ӗ ш  н о м е р
Пӗрре эпӗ тавар сутнӑ ҫӗрте ӗҫлекен ҫын ӳп- 

келешнине илтрӗм:
— Еҫ йывӑрланчӗ кутӑруҫӑн: черетсем аптрат- 

са ҫитерчӗҫ. Костюм илсе килен—черет, велосн- 
пед илсе килен—каллехчерет. Патефон пирки чут 
ҫеҫ вӑрҫса каятчӗҫ Пӗрре мотоцикл ярса пачӗҫ. 
Ну, пӗтрӗм ӗнтӗ, кӑна никам та илекен пулас 
ҫук, терӗм. Ирхине тӑратӑп та, лавкана уҫнӑ-уҫ- 
манах, хыҫалти алӑкран учитель пырса кӗрет. 
Пырса кӗрет те, ку мотоцикла кама сутатӑр 
эсир, тет. „Ырӑ ҫын пулӑр, туянӑф, тархасшӑн," 
тетӗп хайхине. „Ниушлӗ чӑн, виҫӗ ҫул хушши 
ӗнтӗ мотоцйкл туянаймастӑп, а кунта, тархасшӑн, 
черетсӗрех параҫҫӗ,* тет. Ҫав самантрах туянса 
ячӗ ку хайхи мотоцикла, Ҫав кунах, такам-ҫке, 
сельпо правленине кайнӑ та, ман ҫинчен жалоба 
панӑ. Вӑл ҫапла-ҫапла, хӑйӗн тусӗсене хыҫалти 
алӑкран мотоцикл сутать, тенӗ. Халь хӑрамастӑп 
ӗнтӗ, грузовик илсе килсе лартсан та сутса яра- 
тӑп. Сутӑнмасӑр ларас ҫук.

Кам пӗлет, тавар сутнӑ ҫӗрте ӗҫлекен хастарлӑ 
йӗкӗт кӑштах суйрӗ-и тен, анчах ӑна ӗненме те 
пулать: таварсем пирӗн, чӑнах та, сутӑнмасӑр 
выртмаҫҫӗ. Тавар туянакансем ҫав тери укҫаллӑ 
пулса кайрӗҫ.

Слободо-Стрелецкри (Етӗрне районӗ) сельпо 
хӑйӗн магаяинӗсене мотоциклсем кӳрсе килмен. 
Мотоцикл ҫинчен калаҫма терӗ тата... Куета, 
правлени айӑпне пула ӗнтӗ, кашни куллен туянма 
кирлӗ таварсене те кӳрсе килмеҫҫӗ: ҫук вӗсем 
кунта. Ҫавӑнпа та пӗр-пӗр тавар кӳрсе килсенех, 
черет тӑрса кайнинчен нимӗн тӗлӗнмелли те ҫук 
кунта; тавар туянакансенчен мӑшкӑлани пулать 
ӗнтӗ ҫак. Анчах Полянкӑри сельпо продавецӗ 
Горбунов тавар туянма пыракансенчен ҫакӑн пек 
ҫеҫ мӑшкӑланипе ҫырлахасшӑн мар пулас, ҫавӑн- 
па вӑл урӑхла мел шухӑшласа кӑларнӑ. Пӗр-пӗр 
тавар кӳрсе килсен. черет тӑрса тухмасӑр ника- 
ма та памасть, халӑх пуҫтарӑнса ҫитсен тин, 
ҫынсене номӗрлесе тухать. Ҫак ӗҫе тума ятарла- 
са палӑртнӑ ҫын пурӑ илет те, тавар илме пынӑ

ҫынсен кӑкрисем ҫине, хӑш вырӑнта тӑнине кура 
ӗнтӗ, пысӑк цифрӑсем лартса тухать.

Юрӗ тейӗпӗр. Табак туртас килнӗ ҫын хӑй 
ҫамки ҫине кӑмрӑкпа та номер лартса яма ки- 
лӗшме пултарать тейӗпӗр, анчах ыттисем, ҫӗр- 
шерӗн-ҫӗршерӗн пуҫтарӑнса пӗр коробка спичка 
илесшӗн черет тӑраканнисем мӗншӗн айӑплӑ?

Иомӗрлес-тӗк, паллах, ухмахсене номерлеме 
юрать, ухмахсене номӗрлес йӗрке пулнӑ пулсан, 
Горбунов кӑкри ҫинче кирек-хӑҫан та пӗрремӗш 
номер илеыленсе тӑнӑ пулӗччӗ.

А. Далекий.

Мӗн тенине 
мӗнле ӑнланаҫҫӗ

** Куракансемпе вулакансем Н. Мранька дра- 
матургӑн „Виҫҫӗшӗ те пӗр калӑпран“ тесе ят па- 
нӑ ҫӗнӗ пьесине „Тӑваттӑшӗ те пӗр калӑпран“ 
тесе ӑнланаҫҫӗ (автор та хӑйӗн 3 геройӗ пекех, 
халтура лачакине кӗрсе ӳкнине кура).

** Трак районӗнчи Супар тата Карай ятлӑ ял- 
сенчи ҫынсем „конюхсен ҫурчӗ“ тенине „вулав 
ҫурчӗ“ тесе, „вулав ҫурчӗ“ тенине „конюхсен 
ҫурчӗ“ тесе ӑнланаҫҫӗ, мӗншӗн тесен вӑл ялсенчи 
вулав ҫурчӗсем конюхсен ҫурчӗсенче ӗҫлеҫҫӗ.

** Апрель уйӑхӗн пуҫламӗшӗнче „Канаш райо- 
нӗнчи ҫӗрӗҫ пайӗ“ теыине хӑшӗ-пӗрисем „колхоз- 
сенче мӗн чухлӗ пахча-ҫимӗҫ вӑрлӑхӗ пуррине 
пӗлмен пай“ тесе ӑнланатчӗҫ, малашне мӗнле ӑн- 
ланмалла пуласси халӗ паллӑ мар-ха.
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Н. Колесников

ЫЛТТАН А ЛӐ С Е М
(Пӗтӗм С ою зри ӑмӑртура пӗрремӗш  преми илнӗ пӗр актлӑ пьесӑ)

— ВЫЛЯКАНСЕМ:

Антон Рыбальский—колхозник.
Кӗтерне Рыбальская—унӑн арӑмӗ, колхозри 

звеньевой.
Ҫтаппан Гуляев—^авод директорӗ,
Юлька.
Микулай Кавун—колхоз председателӗ.
Профессор.

Сцена: ҫӗнӗ ҫуртӑн пысӑк п}>лӗмӗ. ВырЗсла кӑмака пул- 
'масан, обстановка тӑрӑх ҫак пӳлӗме хулари пӳлӗм теме"те 
пулатчӗ. Малти кӗтесре—клеенка сарнӑ апат сӗтелӗ, пукан- 
сем, ҫтена ҫумӗнче—тенкелсем. Ытти япаласенчен хӑйсенчен 
хӑйсене асӑрхаттараҫҫӗ: пысӑк буфет, тӗксрлӗ комод. Кӑмака 
умӗнче—тиркӗ-ҫӑпала, сӑмавар. Урам енчи чӳречерен ҫутӑ 
нумай кӗрет. Пӗр алӑкӗ—тепӗр- пӳлӗме кӗмелли, тепӗри— 
ҫенӗке. Шӑрӑх. Июнь уйӑхӗ. Уяв кунӗ.

(Сцена ҫинче Антонпа Кӗтерне. Арӑмӗ кӑмака умӗнче сӑ- 
мавар лартать, упӑшки—унӑн йӗри тавра ,автан пек“ ҫав- 
рӑнкаласа ҫӳрет).

АНТОН. Ҫӑва патне кун пек пурнӑҫа, вӑт мӗс- 
кер! Ҫӑва патне!.. Кӗпе тӳми лартса паракан ҫук, 
а? Тӳме!.. Тен Антон Рыбальскин хӑйне валли 
тӳме хӑйӗнех лартмалла? Тен Антон Рыбальскин 
хӑйӗн ӗҫне пӑрахса хӗрарӑм ӗҫне ӗҫлеме пуҫ- 
ламалла? Тен Антон Рыбальскин хӗрарӑм кӗпи 
тӑхӑнса тата... тата... тата мӗнте пулин? Мӗскер 
эсӗ тунката пек нимӗн те чӗнместӗн? Эпӗ санрдн 
ыйтатӑп?

КЕТЕРНЕ. Эсӗ хӑвах пӗлетӗн-ҫке эпӗ ҫум ҫум- 
лама кайнине.

.ӐНТОН. Аха, пуҫланать. Хӑш чухне вӑл нимӗн 
те чӗнмест, ҫавӑнтах хӑлхана ҫуракан барабан 
пек сасартӑк пакӑлтатма пуҫлать... Ҫитет, тетӗп, 
вӑт мӗскер... Суратӑп эпӗ сан ҫнне те, эсӗ ҫум 
ҫумлани ҫине те... Мӗн пӑхса ӑнран кайрӑн ну?

КӖТЕРНЕ. Эх, Антон, Антон!
АНТОН. Вӑт сана тата Антон (чӳрече патне 

кайса чӗлӗмне табак тултарать.)
КЕТЕРНЕ (ун патне пырса). Пар кӗпӳне,тӳме 

лартса парат%.
АНТОН. Намастӑп. Килӗшместӗп. Рыбальскин 

арӑмӗ мӗнле ӑнман ҫынне пӗтӗм ял куртӑр. (Чӳ- 
речине уҫать те чӗлӗмне туртма пуҫлать.)

КЕТЕРНЕ (сӑмавар патне ка ялла  пырать, 
чӗртет, трубине хурать. А лӑ к  пат нелле утать, 
унтан Антон енне ҫаврӑнса). Асту сӑмавара 
(тухса каят ь)

АНТОН (алӑк еннелле сасартӑк ҫаврӑнса тӑ- 
рать. Урнӑ пек ҫиленнӗ. Сӑмах тупай.нан пиркп 
темиҫе минут чӗнмесӗр гпӑрать), Сӑмавар? Сӑ- 
мавара астумалла тетӗн?.. Акӑ эпӗ сана часах сӑ- 
мавар кӑтартӑп. (Трубине илсе пӑрахать те ша- 
л а  шыв ярса сӳнтерет.) Ак сана сӑмавар! Курса 
савӑнӑр! (Ҫӗлӗкне илсе алӑк пат нелле васкаса 
утать, алӑк патӗнче Ҫтаппан Гуляевпа хирӗҫ 
пулса ҫапӑнать.)

ҪТАППАН. Антон? .
АНТОН. Ан, яй-яй-яй!.. Кама куратӑп эйӗ. Ҫтап- 

пан... Ҫтаппан... Ӑҫтан килсе тухрӑн? Мӗнле эсӗ
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пит важный пулса кайнӑ. Директор, турӑшӑн 
директор!

ҪТАППАН. Чӑнахач дпректор, вӗт, пӗлетӗн.
АНТОН. Мӗскер эсӗ? Чӑнах-и? Кала-ха, тархас- 

шӑн, а... Ну, сывлӑх, сывлӑх мӗнле? Ирт тӗпелел- 
ле, лар, каласа пар... Епле килсе ҫитрӗн эсӗ кун- 
та? Мӗнле ҫилпе вӗҫсе килтӗн? (Сӗтел патне 
лараҫҫӗ.)

ҪТАППАН. Майлӑ ҫилӗпе. Курортра пултӑм..- 
Кантӑм... Сывлӑха юсарӑм. Киле таврӑннӑ май 
кунта кӗрсе тухас терӗм —сана курас терӗм, пӗ- 
лекен вырӑнсене пӑхса тухас терӗм.

АНТОН. Елӗкхи тусна манман иккен-ха;? Моло- 
дец, тӑванӑм. Спасибо! А эпӗ колхозра бригадир- 
та ӗҫлетӗп... Пӗлетӗн-и, сан пекех, калӑпӑр, стро- 
ительство пайӗнче директор пеккискер. Яслисем 
тӑватӑп—куртӑн пулӗ вӑрман патӗнче сӑртра.

ҪТАППАН. Курмасӑр, куртӑм. Пит пӗлсе тунӑ ӗҫ'
АНТОН. Ого! Антон хӑй ӗҫне аван пӗлет. Шку- 

ла куртӑн-и? Ӑна та эпӗ тунӑ, вӑл та манӑн ӗҫ. 
Клуб та...

ҪТАППАН. Хӑвна валли тем пысӑккӗш ҫурт 
лартнӑ.

АНТОН. Ку апла-ха...—Яслие туса пӗтерсен — 
мунча тума пуҫлатӑп. Сана ҫеҫ вӑрттӑн калатӑп — 
часах акӑ ман ҫинчен хаҫат ҫине ҫырӗҫ. Тен ор- 
ден*та парӗҫ-и!.. Эсӗ мӗнле шутлатӑн, Ӑнтон Ры- 
бальскине орден пама пултараҫҫӗ-и?

ҪТАППАН. *Мӗншӗн ан паччӑр? Тивӗҫлӗ пул- 
сан—параҫҫӗ.

АНТОН. Ӑнланатни, пӗр икӗ кун каялла ман 
пата Мускавран писатель килсе кайрӗ, хӑй пит 
важный ҫав тери, куҫлӑхпа, анчах тяпшӗм сӑнлӑ, 
тӳррнпе каласан—имшерке., Эп&хаҫатран—тет— 
ҫавӑнпа пӗлес тӗтӗп—те т—мӗнле эсир пурӑнкалатӑр 
тет. Ну, эпӗ, паллах, ӑна пурне те каласа патӑм, 
ывӑҫ тупанӗ ҫине сарса хунӑ пек йӗркипе кала- 
рӑм. Куратӑр-и, тетӗп, ҫак алӑсене? Ого, ун пек 
алӑсене шырасан та тупас ҫук—тетӗп... А ӑҫта, 
мӗнле ӗҫре усӑ курма май пулнӑ ҫак алӑсемпе 
ӗлӗкхи ял пурнӑҫӗнче? Ҫӗре сухалама-и? Анчах 
ӑҫта ӑна сухаламалла пулнӑ?Хӑвӑн ҫӗрпӲртӳнте-и? 
Ну, хӑвӑн ҫӗрӳ пулмасан, тетӗп ӑна, хӑвӑрах ӑн- 
ланатӑр,—батрака каяс пулать. Анчах манӑн ка- 
рахтӗр ҫав тери... мӗнле калас, мӑнкӑмӑллӑ эпӗ. 
Ого, Рыбальский ун пек ҫын мар вӑл —йытӑ пек 
хӳрине унталла-кунталла ҫавӑркаламасть. Ҫавӑнпа, 
тетӗп хӑйӗн ҫавӑн пек карахтер пирки, Антон 
Рыбальский пурнӑҫра мӗнчул йывӑрл.ӑх т ӳ с н ӗ .. 
Киле таврӑнатӑн та —ачамсем выҫӑ, арӑм йӗрет, 
хамӑн та, ан айӑплӑр тӳрӗ каланӑшӑн, хырӑм 
ҫинче мӗн, хырӑмра та ҫавах. А пыршӑ-пакарта- 
сем—духовой инструментсем пек, вӗресе калакан 
музык ннструменчӗсем пек юрлаҫҫӗ. Анчах ун пек 
музыкпа ташлама май ҫук. Хӑш чухне ҫавтери 
чун ыратать,—тӳсме ҫук. Ун пек чухне вара уру- 
сене алла илетӗн те—ҫут тӗнче тӑрӑх пурнӑҫ шы- 
рама каятӑн... Ҫавӑнпа, тетӗп, Антон Рыбальский 
ӑҫта кӑна пулман пулӗ, мӗнле ӗҫе кӑна вӗренмен 
пулӗ... Платник пулнӑ, каменщик пулц|, ҫивиттн



витекен пулнӑ, маляр пулнӑ... Кам кӑна пулман 
пулӗ... Хӑш чухне, тетӗп, самаях ӗҫлесе илкеле- 
нӗ. Хӑш чухне, тетӗп, киле таврӑнатӑп, арӑм вал- 
ли парнесем, хӗрярӑмсене тӗрлӗрен кирлӗ япала- 
сем илсе килетӗп, хам галстукпа. Пӗр вӑхӑта 
пурӑнкалатӑп килте, анчах манӑн килте ларас 
килмест. Ялта Антон Рыбальский валлн ӑна юрӑх- 
лӑ ӗҫ пулмасан, мӗн усӑсӑр лармалли пур. Ну 
татах вара урусене алла илетӗн те... Пӗрехинче 
ҫапла таврӑнатӑп киле,—ялта колхоз организаци- 
ленӗ. Председатель патне кӗретӗп, а вӑл мана 
калаты „Ҫитет санӑ Рыбальский, тет, тӗнче тӑ- 
рӑх сӗтӗрӗнсе ҫӳреме, лайӑх пурнӑҫ шырама, гш- 
рӗн кунта хамӑрӑн ҫӗнӗ пурнӑҫ уҫӑлать, сан ал- 
лусем валли ӗҫ ҫителӗклӗ пулать“ тет. Мана мӗн, 
тетӗп, ӗҫлесе пӑхма пулать, тетӗп. Ҫапла ӗҫлесе 
пӑхас тесе тытӑнтӑм та... вара .. ҫавӑнтах юлтӑм... 
Писатӗле эпӗ калани пит кӑмӑлне кайрӗ, мана вӑл 
хӑйӗн кӗмӗл портсигарӗнчен пирус парса турттар- 
чӗ те кайрӗ. Вӑт мӗнле ӗҫсем.

ҪТАППАП. Тӗрӗссипе каласан, пур енчен илсе 
пӑхсан та, пурнатӑн пачар мар.

АНТОН. Ӑна мӗнле калас, вӗт... паллах ӗнтӗ 
нуша курасси паллӑ мар, пурлӑх пур, ҫителӗклӗ...

ҪТАППАН. А Екатерина Ивановна мӗнле? (Ля- 
тон алне'сулат ь.)  Мӗскер пулчӗ тата?

АНТОН. Итлеми пулчӗ... Ҫурта пӑхасшӑн та 
мар... Килти ӗҫсемпе пӗрте интересленмест... 

ҪТАППАН. А мӗнпе интересленет вара?
АНТОН. Ай, мӗнне калан! {алне сулать.) Ан- 

чах мӗскер хӑтланатӑп-ха эпӗ? Хӑна инҫе ҫул 
ҫинчен ҫитрӗ ҫеҫ, а эпӗ пакӑлтататӑп вӗҫӗмрен; 
тары-бары, красные товары, теҫҫӗ ун пек чухне 
вырӑссе.м. Шӑпчӑка баснясемпе тӑрантмаҫҫӗ, 
теҫҫӗ.

ҪТАППАН. Спӑсибо, эпӗ вокзалра апат ҫикеле- 
рӗм.

АНТОН. Аҫта вара санӑн багажу пекки? 
ҪТАППАН. Сыхлама парса хӑвартӑм. Эпӗ паянах, 

каҫхине Мускава каятӑп-ҫке.
АНТОН. Мускаврах пурнатни вара?
ҪТАППАН. Мускавра.
АНТОН. Астӑвӑр-ха мӗнле вӑл. Сарлака ута- 

тӑн. Астӑватни—-Мускавра урамсене чул сараттӑ- 
мӑр, ночлежкӑсенче ҫывраттӑмӑр...

ҪТАППАН. Астумасӑр, астӑватӑп. „Йытӑ савӑ- 
нӑҫне“ те лайӑх астӑватӑп... »

АНТОН. Анчах епле майпа эсӗ директор пул- 
тӑн, а?

ҪТАППАН. Ун ҫинчен икӗ сӑмахпа каласа пама 
май ҫук... Эпӗ сана кайран отчет парӑп,— пурин 
ҫинчен те йӗркипе каласа кӑтартӑп, а унччен кай- 
са шыва кӗретӗп, вагон ҫинче тусан пусрӗ...

АНТОН. Каяс тесен, кай, директор юлташ, шы- 
ва кӗр кайса. {Ҫтаппана алӑк патне ҫитиччен 
ӑсатать.) Анчах ан пут асту, унта пирӗн авӑр
пур-

ҪТАППАН {алӑкауҫса). Пӗлетӗп, астӑватӑп. Ан 
хӑра. {Каять.)

АНТОН (чӳречерен пӑхать). Кала-ха эсӗ, тар- 
хасшӑн, а? Директора тухнӑ. А ӗлӗкрех сентӗре- 
сем ҫинче хӑнкӑласемпе ҫапӑҫса выртаттӑмӑрччӗ, 
хамӑр ӳтпе хӑнкӑласене тӑрантарса пурнаттӑмӑрч- 
чӗ. Ӑҫта кӑна ҫитсе курман пулӗ? Халӗ, небось, 
Мускав тӑрӑх машинпа ҫӳрет, кафе-ресторансен- 
че апат ҫиет. Ӑнчах ҫапах та манман Ӑнтон Ры- 
бальские. Шухӑшлама пӗлекен, ӑслӑ ҫын, нимех

те усал калама ҫук, пултарать, кӑмӑллӑ ача.. 
Лавкана кайса эрех илсе килес... (Комод патне 
пырса укҫа шырать.) Аҫта ҫӑва патне вӑл укҫа- 
нл пытарса хунӑ?.. Ага, вӑт ӑҫта иккен. А ку 
мӗскер татӑ? [Кӑвак пурҫӑн лент ӑ тупать.) Ва- 
тӑлмалӑх кунра арӑм ухмахланма пуҫларӗ. Кун 
пек лентл ӑна мӗн тума кирлӗ пулнӑ-ха? Ял кулӗ.. 
Чим-ха, чим, ку хайхи... эпӗ илсе пани пулас... 
манӑн подарок ку... Хӑш ҫулхине пулчӗ-ха ҫак 
япала? (Ш ухӑшлать.)

(Ю лька кӗрет.)
ЮЛЬКА. Сывлӑх авани?
АНТОН. А-а, Юлька! Кӗр, кӗр ан хӑра.
ЮЛЬКА. Эпӗ Катерина Ивановна патне килсет- 

тӗм.
АНТОН. А мӗншӗн ман пата мар. Юленька, а?
ЮЛЬКА. Чим-ха, тӑхта-ха сан пата Дардиха 

асанне килес тет.
АНТОН. Мӗскер? _
ЮЛЬКА. Мӗншӗн “есен саншӑн вӑл ҫунсах ка- 

ять; уншӑн эсӗ пнт кплӗшӳллӗ каччӑ тет.
АНТОН. Эх, Юленька, Юленька! Мӗнтарӑн ла- 

йӑх хӗр, ангел теме пулать, а чӗлхӳ—-асамҫӑ кар- 
чӑк чӗлхи пек. Мӗншӗн кирлӗ пулчӗ сана Кате- 
рина Ивановна?

ЮЛЬКА. Ҫапла... Кирлӗ...
АНТОН. Пӗр минут тӑхта, наччас килет, итле, 

мӗн каласа паратӑп сана: эпӗ сана паян тӗлӗкре 
курнӑ.

ОЛЬКА. Ну?
АНТОН. Анланатни, эпир санпала вӑрмана кай- 

нӑ пек. Йӗри-тавра ҫавӑн пек хулӑм та ҫӳллӗ 
хырсем ӳсеҫҫӗ пек... А вӗсен хушшинче эсӗ ман- 
ран тарса ҫӳретӗн пек—хӑв хӗрлӗ ҫӳҫлӗ, кӗпӳ 
хӗрлӗ, ну,—ҫулӑм пекех ӗнтӗ. Эпӗ сана хӑвалатӑп 

■ пек, сана, калас пулать, тытас, тетӗп. Кӗпӳнтан 
тытрӑм пек, пӑхатӑп та-у-эсӗ ҫук та, а ман алӑра 
вӗҫенкайӑк хӳри. Ҫавӑнтах хайхи сан вырӑнна— 
шыв чӑххи тӑрать пек. Тӑрать те пуҫне пӑрка- 
лать, вӑт ҫапла пӑркалать... Пӑхатӑп— шыв чӑх* 
хин п у ҫӗ—Кӗтерне пуҫӗ пек. Сасси те унӑн: „Мӗн 
тӑватӑн эсӗ кунта“?—тет, эпӗ ӑна хирӗҫ калатӑп: 
„Чӗлӗме шыратӑп, шуйттан пӗлет-и ӑна, чӗлӗм 
таҫта ӳксе ҫухалнӑ“. Унччен те пулмарӗ—вӑл 
ҫуначӗсемпе сулкаларӗ те... Ахӑлтатса кулса ячӗ. 
Ун хыҫҫӑн пӗтӗм вӑрман: Ха-ха-ха-ха!.. Ну, пӗ- 
летӗн-и калама ҫук хӑрушӑ пулса кайрӗ те эпӗ 
ҫавӑнтах вӑрантӑм. Мӗне пӗлтерет-ши ҫавӑн пек 
тӗлӗк, е? Эсӗ мӗнле шутлатӑн?

ЮЛЬКА. Ырлӑха мар пулӗ, тетӗп. Тем каласан 
та сана паян, Антон пичче, арӑму тытса хӗнет 
пулмалла.

АНТОН. Ну, ну, ну! Сӳпӗлтететӗн кирлӗ мара!.. 
Ман шутпа ку тӗлӗк вӑрӑм ҫула каяссине пӗл- 
терет. Эпӗ, вӗт, Мускава каятӑп—мана илме Мус- 
каври тӗп директор ятарласа кйлнӗ. Эпӗ унта 
унӑн по.мощникӗ пулса ӗҫлӗп. Манпа Мускава пы- 
ратни?

ЮЛЬКА. А Катерина Ивановна?
АНТОН. Мӗне кирлӗ мана Катерина Ивановна! 

Антон Рыбальские ун пек арӑм кирлӗ-и?
ЮЛЬКА. Мӗнли тата?
АНТОН. Антон Рыбальские ҫамрӑк, хнтре хӗ* 

рарӑм кирлӗ, сӑмахран, сан пек хӗр кирлӗ.
ЮЛЬКА. А, сӳпӗлтетрӗ кирлӗ мара.
АНТОН. Лента парас-и сана? Илетни? Вӑт ку- 

ратни мӗнле илемлӗ лента?
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ЮЛЬКА. Ӑҫтан тупрӑр эсир ун пек лента?
АНТОН. Мускавран. Антон Рыбальскийшӗн уй- 

рӑм заказпа ячӗҫ... Лайӑх-и? Ну-ка, ҫыхса пӑх-ха. 
(Юлькӑна ыталасшӑн, лент ӑпа ҫавӑрса илет).

ЮЛЬКА. Чарӑн! Чарӑн тенӗ сана ват супнӑ! 
(кӗрешӳ.)

(Катерина кӗрет. Антон Юлькараи сасартЯк пӑрнать, Юль- 
ка вӑтанкаласа лентӑна чЗркать. Кӗтерне пӗр чӗнмесӗр Ан- 
тон патне пырать, Антон хӑраса кутӑн чакать, алӑк ҫине 
хӑраса пӑхкалать.)

ЮЛЬКА. Ну, мӗнле пек, Антон пичче, Тӗлӗ- 
кӳ—тӗрӗс пулнӑ санӑн.

АНТОН. Тфу1 Сире пурсӑра та. (Васкаса ту- 
хать.)

ЮЛЬКА (ун хыҫӗнчен). Тюу!
КЕТЕРНЕ. Ку лента сана ӑҫтан пырса ҫак- 

ланнӑ?
ЮЛБКА. Ну, ҫӑва патне ӑна! Ҫыпҫӑнчӗ сӑпса 

пек—ил те ил тет.
КЕТЕРНЕ. Ну, (комод уҫӑ  выртнине курать 

те ӑнланса илет). Мӗн тӑвас тетӗн, панӑ пул- 
сан ил, ил!

ЮЛЬКА. Ҫук, ҫук, Катерина Ивановна, мана кир- 
лӗ мар... Эпӗ пӗр минутлӑха сан пата кӗрсет- 
тӗм те, анчах вӑл пулчӗ... Хуҫалӑх тӗлӗшӗнчен 
пулӑшу кирлӗ мар-ши терӗм.

КЕТЕРНЕ. Спасибо, Юля, кирлӗ мар.
ЮЛЬКА. Эпӗ тата ҫакна ыйтасшӑнччӗ: каҫпа 

йӗтӗне шыв сапатпӑр-и?
КЕТЕРНЕ. Обязательно. Куратӑн вӑн, эпле шӑ- 

рӑх вӑхӑт.
ЮЛЬКА. А мӗн тума та пулин, пулӑшса парӑп?
КЕТЕРНЕ. Ҫук, ҫук, Юля, кирлӗ мар.
ЮЛЬКА. Ну, апла тӑк, тиркекене тирӗк тӗпӗ 

пултӑр. Параська патне каймаллаччӗ-ха. (Чупса 
тухать.)

(Кӗтерне лент иле илет те аллипе йӑвалака- 
лать, комод патне пырать, лучӑрканнӑ лентӑ- 
па питне хуплат ь те йӗрет... Ҫтаппан кӗрет.)

(Кӗтерне вӑл кӗнине курман-ха. Ҫтаппан 
ерипен у н  пат нелле пырать те ун  хыҫӗнче пуҫ- 
не сулкаласа тӑрать.)

ҪТАППАН (пит ӑшӑ кӑм ӑллӑ). Мӗн пулнӑ 
сана, Катерина Ивановна?

КЕТЕРНЕ (сасартӑк шартах сикет, ҫаврӑ- 
нать. Тӗлӗнсӗ). Ҫтаппан! Ҫтаппан Петрович!

ҪТАППАН. Вӑл хӑех. Сывлӑх аван-и? (А лӑ  ты- 
тать. Нумайччен ямасть унӑн  аллине.) Мӗн 
пирки ку?

КӖТЕРНЕ (куҫҫулне Лентапа шӑлать). Ахӑ- 
лех... Хӗрарӑм куҫҫулӗ вӑл—шыв пек. Епле эсӗ 
пирӗн пата? Вӑт чӑнахах кама пачах кӗтмен... 
Лар чей ӗҫепӗр. Антон та килсе ҫитет...

ҪТАППАН. Эпӗ унпа курӑнӑшса калаҫрӑм. Ну, 
пурнӑҫ мӗнле пырать? Эпӗ ватӑлнӑ пулмалла, 
тӗрӗс вӗт?

КЕТЕРНЕ. Урӑхланнӑ, сӑн-пит улшӑннӑ—урам- 
ра хирӗҫ пулсан та палламасӑр иртсе кайнӑ пу- 
лӑттӑм. Эпӗ ват карчӑк пулса юлтӑм. Куҫсем ҫеҫ 
тӑрса юлчӗҫ. Икон ҫинчи пек. Кивӗ иконсем ҫин- 
че ҫапла пулать вара,—пичӗ ҫинчи сӑрӑ кайса 
пӗтнӗ, сӑмси ӑҫтине, тутисем ӑҫтине пӗлме ҫук, 
нимӗн ӑнланма ҫук, а куҫӗсем вара—ч ӗрӗ  куҫсем 
пек.

ҪТАППАН. Куҫсем ҫинчен эсӗ тӗрӗс  каларӑн. 
Куҫсем санӑн—сӳнми куҫсем. Сӑн-питӳ те... аха- 
лех хурлатӑн... М ӗскер пуҫна суллатӑн? Пӑх-ха 
тӗкӗр  витӗр.

КЕГЕРНЕ. Нимӗн пӑхмалли те ҫук унта, пӗ- 
летӗп ахаль те. Ӑҫта халӗ эсӗ?.. Авлантӑн пулӗ?

ҪТАППАН. Ҫук, авланман.
КӖТЕРНЕ. Ма апла тата?
ҪТАППа Н. Ахалех... Хӗрхен тархасшӑн лентӑ- 

на Екатерина Ивановна.. эсӗ ӑна пӗтӗмпех лучӑр- 
карӑн.

СЕТЕРНЕ. Лентӑна-и?., Эсӗ вӗт ҫак лентӑна 
пӗлетӗн?

ҪТАППАН. Эпӗ? Чим-ха, ниушлӗ ҫавӑ хӑех?
КЕТЕРНЕ. Самай ҫавӑ хӑех... Астӑзатӑп, пырса 

кӗтӗн эсӗ ун чухне ҫӗре чавса тунӑ пӳрте, а 
эпӗ— выҫӑ, шӑннӑ, ҫӗтӗк-ҫурӑк тумтирлӗскер, кӑ- 
кӑр ҫумӗнче ача макрать, а кӑкӑрта сӗт ҫук... 
Землянка питӗ пӗчӗкҫӗ, тӗттӗм... „Катерина Ры- 
бальская ҫакӑнта пурнать-и?“ терӗн эсӗ. „Сана 
упӑшкунтан посылка.” Тыттартӑн ман алла пӗр 
ҫыхӑ япала. Эпӗ укҫа пулӗ тесе, питӗ хӗпӗрте- 
рӗм, анчах салатса пӑхрӑм та—•лента. Мана тӳсме 
ҫук йывӑр пулчӗ ҫавӑн чухне, чӗре хурланчӗ.

ҪТАППАН. Тӗрӗссипе каласан, эпӗ хам та ҫав 
ҫыхӑра укҫа пулӗ тесе шутланӑччӗ.

КЕТЕРНЕ. Чим-ха, епле эсӗ апла шутлама пул- 
тарнӑ?-~укҫа вӗт уйрӑм ҫӗрте, кӑсъюнта пулнӑ...

ҪТАППАН. Кӑсъере? Ах, чӑнахах ҫапла, кӑсъе- 
реччӗ. Ҫаклантӑм. Аташрӑм. Куратӑн-и, ку иртнӗ 
ӗҫ ӗнтӗ, укҫа тӗрӗссипе каласан, пулман унта.

(Шӗҫӗ твпӗр нв.чӗрте).

С. Ялавин куҫарнӑ.

Хаҫатсенчи тумхахсем
Чӑпта ҫапакан ҫыпсем артельсенче пӗрлешсе тӑраҫҫӗ. вгсе- 

не „кустарь* теҫҫӗ, ,суя  чЗпти ҫапакансене' кустарь темеҫ- 
ҫӗ...

Первомайский райхаҫатӑн маргЯн 12-мӗшӗнче тухнӑ номерӗн 
иккбмӗш полосинче пичетленӗ картина айне ҫырнине ан ӗне- 
иӗр. Ӑна „суя чӑпти ҫапакан' ҫынсенчен пӗри ҫырнӑ пулас, 
меншӗн тесен..,

Ҫав картинӑри ҫынсем, чӑнпипе, Е. И. Козловӑпа Э. С. Руд- 
ковская пулаҫҫӗ. Вӗсем Смоленскри йӗтӗн комбиначӗ ҫумӗн- 
чи ватерщицӑсен курсӗнче вӗренсе тухнӑскерсем.

Хаҫа-г редакторӗ Шайманов вӗсем ҫине темӗншӗн „тарӑхнӑ*. 
Ҫине тӑрсах пӗрин ҫинчен хут пӗлмен ҫын тесе ят кӑларнӑ. 
Унпа ҫитмеп, хӗрарӑмсен ячӗсемпе хушамачӗсене те, вӑсем 
пурӑянӑ районпа область ячӗсене те, вӗсем ӗҫленӗ вырӑн 
ятне те урӑх майлӑ ҫыоса „пӗлгернӗ' (Вологда облаҫӗн Че-
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реповец районӗнчи. Богввловск ялсоветӗнче нурӑнакав „ком- 
сомолец Зина Лапина .Активиет' ялхуҫалӑх артелӗк колхоз- 
яицине А. И. Лубановӑна хут вӗрентет", тенӗ.)

,С уй  та. анчах виҫине пӗл' тесе ваттисем кам ҫинчен кала- 
нине халӗ пӗлтӗмӗр ӗнтӗ.

** *
Ҫӗмӗрлере кӑларакан „Социализмлӑ ӗҫ“ хаҫат февралӗн 

9-мӗш кунӗнче тухнӑ 12(575)-мӗш номерӗнче пӗрремӗш стра- 
ницӑра, Совет Союзӗн Геройӗ Л. М. Лаптев сӑн-ӳкерчӗкне 
пачӗ. Ана хаҫат редакторӗ П. Т. Лукин вулакансене Совет 
Союзӗн Геройӗ И. М. Ульянов тесе ӗнентерчӗ. Пире ҫакӑ 
тӗлӗнтерет: хаҫат редакторӗ Лукин юлташ хӑйӗн хушаматне 
мӗнле урӑх ҫын хушамачӗпе арпаштарса ямасть-ши?

9м . Ивс.



Кун пек ан пултӑр
— Анне. Эпӗ испытанире ыйтнисене хи- 

рӗҫ каласа пынисем учителе ҫавтери ки- 
лӗшрӗҫ пулмалла, ҫавӑнпа вӑл мана кӗркун- 
нене тата тепӗр хут ответлеме хушса ячӗ.

Сӑлтав мӗнре?
АШ Ш Ӗ; Петя, эсӗ математикӑпа мӗншӗн 

„плохо“ туянтӑн.
ПЕТЯ: Мӗншӗн тесен мана панӑ задачӑна 

эсӗ тӗрӗс мар шутласа панӑ.

„Анлантарать"
— Ма пианино клавишӗсем пӗр тӗслӗ 

мар-ха.— хӑшне шурӑ, хӑшне хура тунӑ?
— Ара, хури ҫине хуйӑхлӑ кӗвӗ каланӑ 

чух, шурри ҫине савӑнӑҫлӑ кӗвӗ каланӑ чух 
пусаҫҫе,— ҫавна та пӗлместӗн-и?

—  ^  —

Чарусӑр ачасем
I

АМӐШӖ; Эсӗ ма ҫисе ятӑн ку канхвета? 
Эпӗ сана текех нимӗн те илсе памастӑп-ха 
куншӑн. Арчара тата ҫур кило канхвет пурч- 
чӗ, ӑна та памастӑп.

АЧИ: Эпӗ унтине те ҫисе ятӑм.

Н

КӲРШ Ӗ АРӐМӖ: Мӗнле намӑс мар сана 
пӗчӗккӗллех пирус туртма?

АЧА: Хам та пирус аван маррине чухла- 
тӑп, анчах мӗн тӑвас-ха, махорка ытла хаяр- 
ҫке.

П ӗ л т е р ӳ с е м

Хампа юнашар ларма умножени таб- 
лицине аван пӗлекен ача 

ш ыратӑп.
3-мӗш класра вӗренекен Петя Пятью- 

пятиков.

Географипе зачет тытмалли вӑхӑт ҫит 
се пынине кура,

М адагаскар 
ӑҫтине срочно пӗлтерме ыйтатӑн. 

Вӗренекен Нилов.

Виҫӗ кун ҫуман
—  Урокна пӗлетӗн пулсан, ма ал тӑрат- 

марӑн?
— Алла кӑтартас килмерӗ, виҫӗ кун 

■ҫуман.

Ю. }Ганф фкерчӗкӗ.

„Сумма“ сӑмахра ма иӗр ,м “ ҫеҫ ҫыртӑн? 

Пӗрне ҫыртӑм, тгпри асра.



Юл т а ш  т у п р ӑ м
Первомайск я.^не таврӑннӑ чухне эпӗ хамран 

чылай малта ҫурран пыракан хӗре хуса ҫитрӗм. 
Унӑн чиперлӗхӗ мана илӗртнипе пуҫӑмра ӑна 
хампа пӗрле лартас шухӑш ҫуралса тухрӗ. Чӗнме 
те хатӗрленнӗччӗ, анчах ҫав вӑхӑтрах вӑл мана 
хама ятранах кӑшкӑрса ячӗ.

— Мана та хӑвӑрпа пӗрле лартса кайӑр!
Энӗ лашана чарса, ӑна хам ҫумма лартрӑм та 

тӗлӗннипе тӳрех вӑл мана епле паллани ҫинчен 
ыйтрӑм.

Хӗр ҫемҫен кулса илчӗ, ҫав ҫемҫелӗхпех кӗс- 
кен ман ыйтӑва ответлерӗ.

— Ҫапла, эсир мана паллаймастӑр пуль ҫав, 
анчах эпӗ сире лайӑх пӗлетӗп, эсир ман Коляпа 
пӗрле ӗҫленӗ.

— Апла эсир мӑшӑрлӑ-им?— ыйтрӑм эпӗ пӑртак 
кӳреннӗ пек пулса.—Ман юлташӑн мӑшӑрӗ? Хӑ- 
ҫантанпа?

— Мӑшӑрланни ытла нумаях пулмасть те, ан- 
чах ӑна хатӗрленнипе вӑхӑчӗ ытларах иртрӗ 
вара.

— Мӗнле ӑна „хатӗрленни"?—ӑнланмарӑм эпӗ.
— Ара, хатӗрленмесӗр нимӗн те пулмасть-ҫке,— 

кулса илчӗ ман юлташ,— ҫапла эпир те ӑна ха- 
тӗрленнӗ. Ҫак хатӗрленӗвӗн пӗчӗк историйӗ пур. 
Эсир интересленсен, эпӗ ӑна кӗскен пӗлтерме те 
пултаратӑп. Эсир каччӑ, тен, вӑл сире кирлӗ те 
пулӗ.

Вӑл каллех ман ҫине пӑхса кулса илчӗ те калаҫ- 
ма пуҫларӗ.

— Вӑл пирӗн яла виҫӗ ҫул каялла пынӑччӗ. 
Чипер те маттур каччӑ. Кӗске вӑхӑтрах ӑна ялти 
мӗнпур ҫамрӑк иленчӗ. Вӑл шутра эпӗ те пулнӑ. 
Кашнинех пирӗн, хӗрсен, ӑна хӑй майлӑ ҫавӑрса 
илес кӑмӑл пулнӑ, мӗнле те пулин меслетпе ун 
натӗнчен ыттисене хӗссе кӑларас шухӑш пулнӑ. 
Шӑп та шай конкуренциех ӗнтӗ. Тунмастӑп ҫак 
„конкуренцине“ эпӗ те хутшӑннӑ. Ара, мӗн тӑвас 
тен, ,юрату вӑл вутран та хӗрӳрех“, теҫҫӗ вӗт- 
ха. Ҫапла, ҫуллахи пӗр лӑикӑ каҫ мана унпа 
ларма тӗл килчӗ.

— Ну, тӗрӗссипе калӑр-ха, кама саватӑр ӗнтӗ , 
эсир ҫак ялта, Николай Васильч?—терӗм эпӗ ҫав 
каҫ. Вӑл мана татӑклӑн ответ памарӗ, „пурте аван 
сирӗн ял хӗрӗсем“, терӗ те йӑвашшӑн кулса ил- 
чӗ. Ман ӑшӑмра ӑна хампа ҫеҫ калаҫтарас кӑмӑл 
ҫулӑмлансах йӑлкӑшать, ыттисене унран сивӗтес 
шухӑш пуҫӑмра ҫавӑрӑнать. Вара эпӗ ҫавӑн ҫин- 
чен калаҫма пуҫларӑм.

— Сисетӗп ӗнтӗ,—терӗм ӑна эпӗ ун чух,— си- 
сетӗп, Николай Васильч, сире юрӑхлӑ хӗр пирӗн 
ялта ҫукпа пӗрех. Ҫапла мар-и, Николай Васильч?

— Пурте лайӑх-ҫке,—тет вӑл.
— Ҫук ҫав, Николай Васильч,—тетӗп эпӗ,—ап- 

ла мар. Акӑ речӗпе шутласа пырар-ха. Вара эпӗ 
шутлама тытӑнтӑм.

Альтяҫ—аван хӗр темелле, анчах кӑштах калаҫ- 
ма пӗлмест. Маруся илсен, эсир каллех ӑна сав- 
мастӑр. Ӗмӗрне те ҫи-пуҫне тасатаймасть. Краҫук 
лӑпкӑ та, таса та, ӗҫчен те, анчах сӑн пуҫӗ кач- 
чӑсене илӗртмеллех мар пек. Наҫтаҫ пур енчен 
те килсе пӗтнӗ, ӑна ннхӗш енчен те тиркӗме ҫук, 
анчах унӑн савнийӗ пур, вӑл ӑна нихӑҫан та пӑ- 
рахмасть.
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Альтук—чӑн-чӑн альчаман. Татьян—лутрарах, 
тетӗп. Хам йӑмӑка та мухтамастӑп эпӗ: ӗнер 
мана чутах ҫапатчӗ... Ҫапла эпӗ хамӑн ухмах 
пуҫӑмпахамӑн тантӑшӑмсене хурласа пӗтертӗм. Вӗ- 
сен хушшинче пӗр хама ҫеҫ ырӑ туса хӑвартӑм. 
Ҫапла мана Николай Васильч савӗ тесе шутланӑ 
ӗнтӗ эпӗ. Анчах пӗтӗмпех тӳнтерле пулса-тухрӗ. 
Манпа вӑл кун хыҫҫӑн пачах ҫӳреми пулчӗ. Эпӗ 
пӑрахӑҫланӑ хӗрсемпех калаҫать. Тахӑш вӑхӑтра 
тата вӗсене пурне те комсомол ретне явӑҫтарнӑ. 
Ҫапла вара эпӗ сисмен хушӑрах пӗр пӗччен тӑнӑ 
юлнӑ. „Хӗр тантӑшсем ман ҫинчен сивӗтсе пӗтер- 
нӗ пулмалла', тесе шутлатӑп хам ӑшӑмра. Ха- 
мӑн тӳсме ҫак ӑш ҫунать. Мӗн тӑвас, тетӗп. Мӗн- 
летавӑрас  вӗсене... Ҫак шухӑшсем аталанса пынипе 
тата вӗсене хам куҫран ҫухатас килмен пирки эпӗ 
текомсомола кӗрсе кайса, кашни пухӑвах ҫӳре пуҫ- 
ларӑм. Вара маншӑн кунта кӗтмен япала пулса 
тӑчӗ: эпӗ хам ҫиленсе тӑракан тӑнтӑшсем манпа 
пурте ыррӑн калаҫма пуҫларӗҫ, эпӗ вӗсен ретне 
тӑнӑшӑн хавасланса карӗҫ. Николай Васильч та 
кӑмӑллӑн калаҫать. Ку вара маншӑн темрен те 
пысӑк хаваслӑх пулчӗ. Малалла политика заня- 
тийӗсем ирттерме пуҫларӗҫ. Яланах Николай Ва- 
сильч тӗнчери лару-тӑру ҫинчен, хамӑрӑн шалти 
ӳсӗмсем ҫинчен тата ыттине те ӑнланмалла чӗл- 
хепе каласа паратчӗ. Ох, лайӑх калаҫатчӗ вӑл, 
итленӗҫем итлес килетчӗ ӑна. Ҫак вара вӑл манӑн 
иккӗмӗш хаваслӑх пулчӗ. Часах эпӗ ҫак заняти- 
сен активлӑ членӗ пулса тӑтӑм, хаҫатсене вулама 
пуҫларӑм. Вара часах манӑн ят комсомол орга- 
низаци умӗнчете, ял хушшинче те палӑрса тухрӗ. 
Ака вӑхӑчӗсенче, тыр-пул пуҫтарнӑ вӑхӑтра та, 
суйлавсен умӗнхи вӑхӑтра та мана участоксем 
уйӑрса пачӗҫ. Эпӗ агитатор ӗҫне чӳн-чӗререн 
юратса ӗҫленипе мана пӗтӗм халӑх юратма пуҫ- 
ларӗ. Пӗррехинче райхаҫатра лайӑх агитаторсен 
спискине пичетлесе кӑларнӑ. Вӑл списокра ман 
ят та пулнӑ. Эпӗ хам мӗнле улшӑнса кайнинчен 
тӗлӗнсе ларатӑп. Шап ҫав вӑхӑтра ман пата Ни- 
колай Васильч ҫӗнӗ хыпар илсе пычӗ.

— Елюк,—тет вӑл,—сана эпир пропагандистсен 
курсӗнче вӗренмелле турӑмӑр.

Хӑй ман ҫине пӑхать те кулать, „матур“, тет. 
Кунта ӗнтӗ ман хаваслӑх ӑҫта пырса ҫитнине хам 
та калама пултараймастӑп. Вӗренме карӑм вара 
эпӗ. Ҫакна калас пулать: ӗҫе юратса бҫлесен, вӑй 
вӗҫӗмсӗрех ӳсӗнсе пырать. Манӑн вӗренӳре те 
самаях ҫитӗнӳсем пула пуҫларӗҫ. Акӑ ман ҫине 
чипер каччӑсем куҫ хывма пуҫларӗҫ. Вӗренӳри 
ҫитӗнӳпе пӗрлех, хаваслӑх вӗҫӗмсӗр ӳссе пырать 
ман. Тӳсеймерӗм, кун ҫинчен Николай Васильча 
ҫырса пӗлтертӗм. Вяра вӑл мана пӗрремӗш хут 
хӑй мана юратни ҫинчен пӗлтерчӗ. Хамӑн тахҫан- 
танпах кӗтнӗ ӗмӗт ҫитнӗшӗнэпӗ юлташӑмсен умӗн- 
чех ташласа ятӑм. Хӑвӑрах куратӑр ӗнтӗ,—терӗ 
Лена (халь ӑна ҫапла чӗнеҫҫӗ),—эпӗ хамӑн хӗр 
тантӑшсем ҫинчен Николай Васильча элеклесе 
вӗсен таса чунне варалани «тл аш ш и тата илем- 
сӗр япала пулнӑ. Юлашкивчен ҫакна каласшӑн 
эпӗ сире: илемлӗхпе чеченлӗх ҫеҫ мар илӗртет
кучухнехи ҫамрӑксене, ҫепӗҫ тата йӑпӑлти чӗлхе 
те мар, халӑх ӗҫӗшӗн вӗри кӑмӑллӑ пулни, ӗҫе 
юратни, ӑна малалла тӑсни, чӑнлӑх, хамӑр тӑш-



мансене курайманни—акӑ мӗн кнрлӗ ӗнтӗ 
хальхи юратура.

Манӑн Лена сӑмахне пӗтерсе кӑштах лӑпланса 
тӑчӗ. Урхамах пек лаша пире сӗтӗрсе мала./(ла 
вӗҫет.

— Халь ӑҫта ӗҫлетӗр ӗнтӗ эсир, Лена?—ыйтрӑм 
эпӗ унран, сӑмаха ҫӗнӗрен чӗртсе ярас шутпа.

— ВЛКСМ Райкомӗн пропагандисчӗ.
—• Николай Васильч ӑҫта тата?
— Вӑл халӗ Украинӑра, Хӗрлӗ ҫар службинче. 

Тӑтӑшах ҫыру ҫӳрететпӗр. Ҫапла ҫав, элекпе, 
ҫынсене варалама тӑрӑшнипе ҫамрӑксен кӑмӑлне 
ҫавӑрма ҫук,—терӗ юлапдкинчен манӑн юлташ 
Лена. М. Аркай.

Учет пирки
Грексен авалхи философӗ Сократ ҫапла кала- 

нӑ: ,Эпӗ хам нимӗн те пӗлменнине ҫеҫ пӗлетӗп*, 
тенӗ.

Шупашкарти „Стройдеталь" заводӑн аслӑ ин- 
женерӗ Смолов та: эпӗ нимӗн те пӗлместӗп, тет, 
йывӑҫ материалӗсем ҫитменнине пула миҫе сехет 
простой пулни ҫинчен ыйтсан. Мӗншӗн тесен 
тӑтӑшах пулса пыракан простойсене учета илсе 
пыман вӑл.

Простойсене шута илсе пыма ятарласа учетчик 
тытмалла.

Н . Сверчков ӳ к .

Ш у х ӑ ш ӗ  
Н. Васильевӑн.

—  Паян миҫе ӗҫк у н ӑ  турӑн?
—  Ӗҫкунӗ мар, мӑнкун турӑм.
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Хакӗ 30 пус
.ХАТАЛАР, КАМ ХАТӐЛМА ПУЛТАРАТЬ*

Хййсем нейтральиӑй ҫӗршывсемв „Чутӑпвме" пулнинчвн Амглипв Фран- 
цири агрессорсем ҫав ҫвршывсене нмпериалиэм вӑрҫиие туртса иӗртео 
тблбите усӑ кураҫҫӑ. (Хаҫатсвнчен)

—  Аҫта чупатӑр эсир?
—  Ара. Англия пирӑн гооударство хӑрушӑсӑрлӑхне хӳтӗлеи<| 

пулнине пӗлместӗр-и мӗн эсир? Вӗҫтерӗр пирӗнпе пӗрле..с


