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ПӖТӖМ СОЮЗРИ ЯЛХУҪАЛЛХ ВЫСТАВКИНЧЕН 

Совет пахчипеле уйхир 

Пире мӗн парасса пӗлетпӗр! 

Сутҫанталӑкран эпир 

Мӗн кирлине йалтах илетпӗр.



У  Л  Ш Ӑ В  У  С Е  М
Ҫӑлӑнса юлчӗ

Амӑшӗ шурӑ сурӑх ҫӑмне каснине курсан, пулӑ- 
ран тавӑрӑннӑ ывӑлб тарӑхса каять.

— Вӑл сурӑха атте пусасшӑнччӗ. Ма ҫӑмне иле- 
тӗн, анне?

— Аҫу пусас тенӗрен ҫӑмне илсе юлас терӗм 
те,—тет амӑшӗ ним иккӗленмесӗр.

— Мана пулӑ тирӗнчен тунӑ кӗрӗк кирлӗ мар,— 
тарӑхса каять ывӑлӗ.

Ара кам сана пулӑ тирӗнчен кӗрӗк ҫӗлетсе тӑ- 
хантартасшӑн?

— Эсӗ! Ҫӑмне каснӑ сурӑх тирӗнчен тунӑ кӗ- 
рӗк ӑшӑ тытмасть. Ун пек ӑшӑ тытман кӗрӗк 
пулӑ тирӗнчен те ҫӗлетме пулать.

— Ку сурӑх тирне аҫу заготовительсене па- 
расшӑнччӗ. Хамӑра кӑҫаллӑха кирлӗ мар вӗт.

— Кӗрӗк пире кӑна мар, Хӗрлӗ Ҫар ҫыннисене 
те, граждӑн ӗҫне тӑвакансене те, чугунҫул ҫинче 
ӗҫлекенсене те, хуралҫӑсене те кирлӗ. Ҫӑмне ил- 
се янӑ сурӑх тирӗнчен ҫӗлетнӗ кӗрӗкпе вӗсем те, 
пирӗн пекех шӑнаҫҫӗ.

— Апла пулӗ те, государство ӑна-кӑна пӑхакан 
марччӗ-ҫке, илекенччӗ.— тет амӑшӗ иккӗленме ты- 
тӑнса.

— Малашне илмеҫҫӗ. Ӗненмесен Хрущев юл- 
таш докладне вула. Вӑрӑм ҫӑмлӑ тирсенчен го- 
сударство кӗрӗксем ҫӗлесе парать.

Амӑшӗ вара ҫӑмне иртме ҫыхса пӑрахнӑ сурӑха 
ирӗке ярать. Халӗ вӑл сурӑха такам та кӗтӳре 
палласа илме пултарать,—унӑн ҫӑмне ал лаппи 
чухлӗ илсе янӑ, ытти ҫӑмне илеймен.

Нилес ҫул пуласси
Атӑл тӑрӑх ҫӳрекен пароход ҫинче матросра 

пурӑнакан ывӑлӗ патне ашшӗ ҫыру янӑ.
„Юратнӑ ывӑлӑм!—тенӗ вӑл ҫав ҫырура.—Эпӗ 

аван пурӑнатӑп. Колхозра ӗҫлесе тырӑ нумай ки- 
лет. Укҫа-тенкӗрен нихӑҫан та аптӑраса курман. 
Урара атӑ. Анчах пӗр мӑшӑр ҫеҫ. Тепӗр мӑшӑр 
туянас тетӗп. Ярса памӑн-ши? Кунта урана юрӑх- 
ли тупӑнмарӗ. 48-мӗш р4змер кирлӗ*.

Ывӑлӗ ашшӗ патне ак мӗнле ответ янӑ:
„Колхоз правленинчен ыйт. Малта пыракан 

колхозсем колхозниксене ботинкӑсем, атӑсем па- 
раҫҫӗ“.

Ҫак ответа илсен, ашшӗ питӗ пысӑк шухӑша 
кайнӑ.

— Манран хамӑн ывӑлӑмах мӑшкӑлама пӑхать.
Шухӑшласан-шухӑшласан колхоз правленине

тухса утнӑ.
— Тен, тӗрӗсех ҫырса янӑ. Кайса ыйтам-ха,— 

тенӗ вӑл.
— Манӑн ӗҫкунӗсем нумай. Пӗр мӑшӑр атӑ па- 

мӑн-ши мана?—ыйтнӑ председательрен.
— Ан култарах, Петр Иванович! Атӑ-пушмака 

кооператив туянтарать, эпир мар,—тенӗ предсе- 
датель, кулкаласа.

Правленинчен тухсанах хайхи колхозник хӑйӗн 
ывӑлӗ патне телеграмма янӑ: „Правлени умӗнче 
манӑн питӗме питӗ лайӑх пӗҫертрӗн точка аҫун-

тан мӑшкӑлан точка куншӑн са н а .м ҫ ар у  ҫукточ- 
ка“, тенӗ. 4

Ачи вара ҫапла ответ янӑ:
„Атӑсемпе пушмаксем Атӑл шывӗ ҫинче те, 

тинӗс шывӗ ҫинче те, ытти шывсем ҫинче те ӳс- 
меҫҫӗ. Колхозрах ӳсеҫҫӗ,“ тенӗ.

Ҫав ответа илсен ашшӗ ывӑлӗ ҫине пит та- 
рӑхнӑ. Тарӑхнипе ывӑлӗ ҫинчен шухӑшлама та 
пӑрахнӑ.

<ӗркунне, уй*хирсене, урамсене малтанхи юр 
шуратса тухсан, кӗтмен ҫӗртен ывӑлӗ киле тавӑ- 
рӑннӑ.

— Фу ты! Ӗнӗк шӑрши кӗрет, атту ҫунать пул- 
малла сан,—тенӗ вӑл, ашшӗне ал панӑ-паманзх.

— Курмастӑн-и мӗн, сысна тирне ӗнтетӗп. 
Сысна тирне вӗтсен, салӑ аван пулать, тытса ҫи- 
ме илемлӗ.

— Аттуна ҫунтаран, аннен ботинкине ҫунтаран, 
шӑллӑмсемпе йӑмӑксен туфлисене ӗнтен, хӑмӑт- 
пӑяв ҫунтаран.

Вӑрҫма пӑрах. Малтан кала. Ма пӗркун атӑ 
ыйтма правленине ятӑн мана?

— Ялхуҫалӑх продуктисен заготовкисене ирт- 
термелли ҫӗнӗ йӗрке мӗн калать? Выльӑх-чӗрлӗх 
ӗрчетес ӗҫе вӑйлӑ сарса янӑ колхозсем колхоз- 
никсене сӑран пама пултараҫҫӗ. Атӑ колхозрах 
ӳсет, Атӑл шывӗ ҫинче мар.

— Нда-а-а!
— Эсӗ аттуна ҫунтарма тытӑннӑ. Ай-ай-ай!
Ывӑлӗн сӑмахӗ ашшӗн чӗрине тивнӗ.
— Ан айӑплах, ывӑлӑм! Ур-рӑх нихҫанта ҫун- 

тармӑп,—тенӗ юлашкинчен.

Ҫил арманӗ
,Ҫӳл ту ҫинчи ҫил арманӗ 
Ҫил вӗрген ҫеҫ авӑрать“.

(Халӑх юрринчен).

Калаҫма юратакан Самойлов мана хӑй ӗҫленӗ 
район, ытти районсемпе танлаштарсан, чылай 
малта пыни ҫинчен каласа кӑтартрӗ.

— Ҫав ҫитӗнӳсемпе мухтанма пултараймаст- 
пӑр-и мӗн?—тесе ыйтрӗ те вӑл ответне те хӑех 
каларӗ:—Мухтанма пултаратпӑр. Центр пулӑшсан,. 
тем те туса лартӑпӑр. Еҫрен хӑрамастпӑр эпир. 
Килес ҫула кирпӗч савӑчӗ лартасшӑн-ха. Поста- 
новленине йышӑнса хуни виҫӗ уйӑх< Центр пу- 
лӑшсан, пулать.

— Ӑҫта лартасшӑн эсир ӑна?
— Ӑв ҫавӑнта.
— Ҫӗмрӗк ҫиларманӗ хыҫне-и? Районри ытти 

армансем те сирӗн япӑхса кайнӑ иккен. Ҫул тӑрш- 
шипех вӑрҫса килтӗм. Ма юсаттармастӑр?

— Юсама материал ҫук. Центр пулӑшсан, вӑл 
армансене веҫех юсаса лартма пулать.

— Ну? Сирӗн йывӑҫ сахал-и мӗн?
— Сахал мар та. Йывӑҫран аптрамастпӑр. Вӑр- 

манта пурӑнатпӑр теме те юрать.
— Мӗн кӗтетӗр апла?
— Центр пулӑшасса кӗтетпӗр.
— Вӑрман касма-и?
— Вӑрман касма мар. Каснӑ вӑрмантан шыв



ураписем, ҫил алӑкӗсем, тырӑ ураписем, шакмак- 
сем, арман ҫуначӗсем, арман х% исем тума.

— Специалистсем ҫук-им?
— Специалистсем пур... Тата каласан, арман 

чулӗсен кӑшӑлӗ/:ене, вал йӗнерӗсене, йӗке тӑпси- 
сене тата ыттисене те тимӗртен тунӑ вӗт. Вӗсе- 
не юсама пултаракан кадрсем кирлӗ.

— Тимӗрҫсем ҫук-им?
— Вӗсем те пур.
— Пур пулсан тутарас пулать.
— Центр пулӑшмасан та-к?

— Центр ҫине шан та, ху та алла усса ан лар.
— Центр пулӑшмасан тума лайӑх мар?
— Ма лайӑх мар?
— Хӑнӑхманран пулас. Пӗр-пӗр ҫӗнӗ строитель- 

ство ӗҫне, центртан пулӑшу илмесӗрех, пуҫласа 
ярсан, темӗскер ҫитмен пек туйӑнать вара: ӗҫес 
килет тесен, ӗҫес килмест—тем ҫитмест. Центра: 
„пире ҫав-ҫав ӗҫе тума ҫав-ҫав япаласем, калӑпӑр, 
ҫавӑн чухлӗ йывӑҫ, е кирпӗч, е чул, е хӑйӑр, тӑм 
парӑр“, тесе хут ҫырса ярсан вӑл-ку лӑштах пу- 
л а т ь ,-т е р ӗ .  ИВАН МУЧИ.

В Л А Д И К
Владик макӑрмасть пӗрре те,
Ӑна пӑхма юлнӑ Хветура.
Ачан амӑшӗ ҫук халь, ашшӗ те—
Вӗсем иккӗш те службӑра.

•

Хветура хӑй те ҫамрӑк-ха, пӗлетӗр:
Ҫулла вуннӑ кӑна тултарать.
Апла пулин те ҫакӑ хӗр 
Килте ача пӑхма пултарать.

Владик ӑнкарайман-ха калаҫма,
Анчах каланисене вӑл йӑлт пӗлет.
Пӳртре чупма, япаласем тустарма—
Ҫак ача пурне те ӗлкӗрет.

Авӑ амӑшӗ наччаса
Кунта кӳртсе хӑварчӗ Надюша.
Ҫак хӗре ҫав тери юратать Владикӗ,
Мӗншӗн тесен вӑл хӑй пекех пӗчӗккӗ.

— Владик! Владик!—терӗ Хветури—
Сан аҫу епле ерех ӗҫет-ха?
Эс .маттур ача вӗт, матурри.
Кӑтарт халӗ, Владик, кӑтарт-ха!

Ҫӑвар патне вӑл тытрӗ те стаканне 
Янкӑлт! ҫӗклесе кӑтартрӗ ун тӗпне,
— Эй маттур! Эй маттур!—тет Хветура.
— Пӗркунтарах пӗрре каҫхине

Аҫу, ӳсӗр вӑ.хӑтра,
Епле хӗнерӗ-ха аннӳне?
Ну-ка1—Юнашар ларакан Надюша 
Ҫӳҫӗнчен ты трӗ  те ҫавӑрса

г

Ну Владик лӑскама тытӑнчӗ!
Ҫапать! Тапать! Пӗтерет Надюшне.
Ахӑлтатса кулакан Хветура ҫаксене 
Аран чупса ҫитсе уйӑрчӗ.

* тЦ 
*

Ача амӑшӗсем (ашшӗсем эсир те)
Эп кунта сире ак ҫакна каласшӑн:
Ҫав Владиксем пулсассӑн килӗрте 
Тирпейлӗрех пурӑнӑр, тархасшӑн!

Н. Евдокимов.

Т И П Ҫ Ы Р М Я
.Типҫырма* тенӗрен шывсӑр тӑракан ҫырма ҫинчен мар-ха 

ку, мӗншӗн тесен ҫуллахи вӑхӑтра „Йӗпе-ҫырма" тесе сӑмах 
хускатмасӑр ял витӗр тухса каякзн ҫынсене куранмӑн. ,Тип- 
ҫырма* ялне мухтас вырӑнне, хурласа: .Йӗпе-ҫырма—Тип- 
ҫырма, лачакаллЯ ш ур ҫырма* тесе юрланине хӑлхана мӑкла- 
саи та ҫавах илтме пулать.

Типҫырмаялӗ улӑхра Шетмӗ шывӗ тӑрӑх вырнаҫнЗ. Темӗн- 
ле лайӑх вырӑнта йӗркеллӗ ҫургсем лартнӑ пулин те, ялӑн 
урам хушшинче чӗркуҫҫи таран пылчӑк ӑшне кӗрсе ларма 
пулать, урам хушши типӗ, такӑр тӑнине 60 ҫулхи сгарнк те 
сахал астӑвать, нумайрах вӑл мӗн чухлӗ машина кӗрсе лар- 
нине ыйтсассӑн каласа парӗ.

Питӗ шел кунти пуҫлӑхсене те, канцеляринчен тухсан 15 
утӑмлӑ урам урлӑ ларакан лавкана кайма та хакла ларать 
пулӗ вӗсене, мӗншӗн тесен ҫут калуш ҫынсен уринчен час- 
часах хывӑнса юлнисем, ботинкӑпа атӑ кунчя таран кӗрсе 
ларнӑ ҫынсем те пулнӑ. Типҫырма тенӗ ята „йӗпе ҫырма“ 
тесе ӑнланмалла ан пултӑрччӗ.

А. Ю дин.

Мирлӗ кӑвакал чӗпписем
РОЗЕ ӳкерчӗкӗ.

е „пӑр татки“ ҫинче иш екенсен пурнӑҫӗ.



Вӑл мана ним те мар пек туйӑнатчӗ—ҫынсем 
мӗн ӗҫпе пурӑннине пӗлесси. Сирӗн профессийӑ- 
ра пӗлме тата, сӑмӑх майпе, сирӗн интеллектлӑ 
сӑн-сӑпатӑр мӗнлине туйса илме мана пилӗк ми- 
нутлӑ калаҫу ҫеҫ кирлӗччӗ. Кунта, паллах ӗнтӗ, 
нимӗнле мистика таврашӗ те ҫук, ҫавӑнпа ,пӗл- 
ме“ тенӗ сӑмах ку юмахра килӗшсех те каймасть 
пулмалла. Ӗҫ пурӗ те кунта нумай ҫулхи опыт 
тата пӑртак пӗлӳ пурринче ҫеҫ.

Тата эпӗ тахҫан психология, антропология те- 
нӗскерсене те кӑшт-кашт вӗренкеленӗ, вӑл енӗпе 
статьясем те ҫыркалама хӑтланса пӑхнӑ... Анчах 
ҫавах та, хамӑн ҫак айван мӑнаҫлӑха пула, намӑс 
курма тиврӗ мана кӑҫал...

Еҫӗ ҫапла пулса иртрӗ.
Отпуск вӑхӑтӗнче эпӗ Атӑл ҫинчи пӗр курорта 

канма кайрӑм. Шӑрӑх июнь тӑрать. Час-часах 
эпир автобуспа Атӑл ҫыранӗ тӑрӑх курса ҫӳрет- 
пӗр. Шывра чӑмса, ашкӑнса ҫӳреме юратмастӑп 
эпӗ, анчах пуҫа хаҫатпа пӗркесе ҫыран хӗрринче 
тапкаланса выртасси ман ӗҫ вара. Выртатӑп ҫап- 
ла эпӗ савӑнса, урасем те хӑйӑр ӑшӗнче, алӑсем 
те хӑйӑр ӑшӗнче, нимӗн ҫинчен те шухӑшлас кил- 
мест. Хӑлхана манран инҫех мар выртакан ҫын- 
сем мӑкӑртатса калаҫни илтӗнсе каять. Тӑрса пӑ- 
хас — хускалас килмест. Ҫаплипех вӗсен калаҫӑв- 
не итлеме тытӑнтӑм.

— Пуринчен ытла кунта „лютесценс 062“ текен 
тулла акаҫҫӗ,— илтӗнчӗ пӗрин ҫемҫе сасси.— Ре- 
кордлӑ участоксенче вӑл гектартан 35—36 цент- 
нер таран тӗштырӑ пама пултарать...

„Кӑна агроном е колхоз бригадирӗ калаҫать 
пулмалла, — терӗм эпӗ. — Кирек мӗнле пулсан та, 
ялхуҫалӑхӗпе таччӑн ҫыхӑнса тӑракан ҫын ку*.

Ҫакнашкал ҫирӗп вывод тума ӗлкӗрнӗччӗ ҫеҫ, 
манӑн ҫыран хӗрринчи кӳршӗсем Китайри ӗҫсем 
ҫине куҫса кайрӗҫ. Ван Цзин-вей, Шаньси, пар- 
тизансем...

„Ну штош, — терӗм вара эпӗ, — агроном е 
колхоз бригадирӗ тӗнчери лару-тӑру ыйтӑвӗсене 
пӗлнинчен нимӗн тӗлӗнмелли те ҫук. Совет граж- 
данинӗ ҫапла пулмалла т а “.

Анчах мана курӑнман ҫынсем Наполеон Испа- 
нинче ҫапӑҫни ҫинчен, унтан та ытларах—эпӗ ву- 
ҫех те илтмен япаласем ҫинчен калаҫма тытӑн- 
сан, эпӗ тӗлӗнмеллипех тӗлӗнсе хайрӑм.

„ку  ҫын тӗнчери лару-тӑрусене манран та чап- 
лӑ пӗлет-ҫке! Ара, эпӗ институт пӗтернӗ ҫын вӗт*.

Ҫапах та, кам-ши вӑл хӑйӗн профессийӗпе? 
Парти ӗҫӗнчи ҫын-ши? Ҫавӑ пуль, мӗншӗн тесен 
вӗсен пур тӗрлӗ ыйтупа та ӗҫлеме тивет.

Анчах эпӗ—ахалех лӑпланса лартӑм иккен. Па- 
ҫӑрхи ҫемҫе сасах пӑртакран Донбасра ҫӗркӑмрӑ- 
кӗ кӑларасси ҫине куҫрӗ. Малтанах ку япала ма- 
на питех тӗлӗнтермерӗ. 1Анчах... врубовая машйна, 
пластсем, креплени т. ыт. те. Темӗн чухлӗ тер- 
мин.

„Ӗлӗкрех ку ҫын щахтер пулнӑ пуль, — терӗм 
вара эпӗ. — Унтан парти ӗҫне хутшӑннӑ, ялхуҫа- 
лӑхӗпе паллашнӑ...*

Манӑн ку ҫын профассийӗ ҫинчен тецех шут- 
лас килмест. Эпӗ шухӑшласа выртма урӑх тема 
тупма тӑрӑшатӑп. Анчах ҫапах та вӗсен калаҫӑвӗ 
хӑлхаран каймасть.

„Аха, тинех пӗлтӗм, — терӗм эпӗ савӑнӑҫлӑн, 
курӑнман ҫынсем пограничниксемпе станокла пу- 
леметсем ҫинчен, шанчӑклӑ йытӑсемпе ирсӗр ди- 
версантсем ҫинчен калаҫма т ы т ӑ н с а н .Х а л ӗ  ӗнтӗ 
пӗлетӗп эсӗ камне. Халь ӗнтӗ эсӗ ман алӑра! 
Мӗнле-ха эпӗ ҫакна халиччен аса илмен? — тетӗп.— 
Ара, ку ҫын яла отпуска килнӗ пограничник вӗт. 
Халӗ ман пекех хӗвел ҫинче хӗртӗнсе выртать*.

Ку вара мана пӗтӗмпех лӑплантарчӗ. Хам ӑшӑм- 
ра эпӗ пӑртак мухтанса та илтӗм.

„Вӗреннӗ ҫын вӗреннӗ ҫынах ҫав, — терӗм. — 
Курӑнман юлташ кам иккенне ним мар пӗлме 
пултартӑм та...“

Шыв шӑмпӑр^атни илтӗнчӗ, калаҫакансем шыва 
кӗреҫҫӗ пулмалла.

Эпӗ кӑтӑш пулнӑ. Мана каллех паҫӑрхи ҫемҫе 
сас вӑратрӗ.

— Ыран эпӗ вырӑнта пулатӑп, — терӗ вӑл, вара 
пӗр пӗчӗк хула ятне асӑнчӗ. Вӑл хула ӗмӗрне те 
чикӗ хӗрринче пулман, чикӗ хӗррине ҫитме унтан{ 
поездпа кайсан та виҫ-тӑватӑ кун каймалла. Апла 
пулсан, ку ҫын пограничник та мар!

„Мыскара! — терӗм эпӗ тарӑхма пуҫласа. Хайхи 
ҫемҫе сас (халь ӗнтӗ вӑл мана ҫе.мҫе пек те тун 
йӑнмасть), пӗлтӗр ҫирӗм пилӗк ученик вӗрентсе 
кӑларни ҫинчен калаҫма пуҫларӗ. Виҫӗмҫул пурӗ 
те вунҫичӗ ученик ҫеҫ вӗрентнӗ пулнӑ мӗн. Эпӗ 
мӗнле учениксене тата мӗн ӗҫ тума вӗрентнине 
те илтсе юлаймарӑм. Ҫакна ҫеҫ ҫирӗппӗн ӑнлан- 
тӑм; ку ҫын—педагог иккен... Вӑл ҫынна сиен тӑ- 
вакан япаласем—фосген, иприт, хлорпикрин ҫин 
чен калаҫма тытӑнсан, ку ҫын химик пулӗ, терӗм 
Анчах вӑл темӗнле футбол ко.мандин форварчб 
пулни ҫинчен, унӑн сӑнне темӗнле хаҫатра пичет-{ 
лесе кӑларни ҫинчен илтсен, эпӗ тӗлӗнсех кайрӑм 
вара. Апла пулсан ку ҫы н —-спортсмен! Профес 
сионал-спортсмен... Ак кам пулнӑ иккен хайхи 
Ҫемҫе сас. Анчах та мӗне кирлӗ-ха форварда про 
тивогаз тӑхӑнса 'пилӗк ултӑ километр ҫӳллӗш ту 
сем ҫине хӑпарма?

Ҫакна илтсен эпӗ текех чӑтса тӑма пулта 
раймарӑм. Хаҫата сирсе пӑрахрӑм та палламаг 
ҫын еннелле ҫаврӑнтӑм.

— Тархасшӑн пӗлтерӗр мана хӑвӑрӑн професси 
йӑра!

Эпӗ хӑтланкалани кулӑшла тухрӗ пулас, вӗсе\ 
иккӗшӗ те харӑссӑн кулса ячӗҫ.

— Каҫарӑр та-ха эсир мана, — терӗм эпӗ. Хал 
кам иккенне пӗлтертӗм. — Эпӗ кӑна сӑмах ҫукра) 
сӑмах пултӑр, тесе мар...



Ьара эпӗ хам асапланоа выртни ҫинчен, халич- 
чен пӗлме пултарнӑ пулсан, вӗсен профессине пӗр 
сехет хушшинче те тавҫӑрса илейменни ҫинчен 
каласа патӑм.

Ку каллех пӑртак кулӑшларах тухрӗ пулас, вӗ- 
сенпичӗсем ҫинче кулу йӗрӗ палӑрчӗ. Ман патарах 
выртаканни (хайхи ҫемҫе сасӑлли) ман ыйтӑва хи- 
рӗҫ Маяковский сӑмахӗсемпе тавӑрчӗ:

Профессор, 
хывӑр куҫлӑх — велоснпедӑра!

Эп хам каласа парӑп 
вӑхӑт ҫинчен те, 

хам ҫинчен т е “.

Халь пӗлетӗп ӗнтӗ, — те^ӗм эпӗ, ҫӑмӑллӑн 
сывласа илсе. — Халь ӗнтӗ хӑвӑр ҫинчен калама- 
сан та пултаратӑр. Хамах каласа пама пултӑратӑп. 
Эсир— журналист! Ҫапла-и?

— Пӑртак ҫапла. Хӑшпӗр чухне эпӗ хаҫата та 
ҫыркалатӑп... Анчах та тепӗр чух сире те статья- 
сем ҫырма тивет, ҫапах та эсир хӑвӑра журналист 
теместӗр-ҫке?

— Ап^а пулсассӑя, — терӗм ' эпӗ вӗрнленсе, — 
эсир агроном е бригадир мар, педагог мар, парти 
работникӗ мар, спортсмен мар, химик мар, жур- 
налист та мар... Кам-ха вара эсир? Тӗнче гражда- 
нинӗ-и?

— Ҫапларах, — терӗ вӑл пуҫне сулса,
— Ҫук, чӑннипех ыйтатӑп, кам эсир? Ан асаплан- 

тарӑр ӗнтӗ мана, — тархасламах тытӑнтӑм эпӗ.
— №-ск чаҫӗнчи кӗҫӗн лейтенант, кунта ик-виҫ 

кунлӑха ӗҫпе килнӗччӗ, — терӗ вӑл.
Эпӗ ӑна юлашкинчен те пулин хам сӑнама пул- 

тарнипе тӗлӗнтерме шутларӑм.
— №-ск чаҫӗнче служить тӑватӑр пулсан та, 

эси{) Мускавра ҫуралса ӳснӗ ҫын,— терӗм эпӗ.
—' Мускавра мар, Горькинче те ҫуралнӑранпа 

икӗ хут ҫеҫ пулнӑ, — терӗ мана хирӗҫ лейтенант.
Унӑн чаҫӗ кунтан аллӑ ҫухрӑмра пӗр пӗчӗк ху- 

лара тӑрать иккен.
Ҫав сехетрех эпӗ вараурӑх  нихӑҫан та... — илте- 

тӗр-и, нихӑҫан та! — Совет граждӑнӗсен професси- 
йӗсене калаҫуран пӗлме тытӑнмастӑп, тесе хама 
сӑмах патӑм. Урӑх нихӑҫан та...

Б. Левин.

П Ы ЛЧА К ВАХӐТРП
Улатӑр горисполком Совечӗ ҫывӑхӗнчи Московская ура.мпа Лесной переулокра 

йӗпе-сапа вӑхӑтсенче чӗркуҫҫи таран пылчӑк пулать. П. Михайлов ӳкерчӗкӗ.

ГОРИСПОЛКОМРА ӖҪЛЕКЕН: Ивашкин ю лташ , килсе пулӑш -ха часрах, калуш  ҫухат- 
рӑм. С уйлавҫӑсем  куриччен тупса каясчӗ.
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К Ӗ С К Е  К А Л А В С Е М
Тӗрӗс мар

Фермӑсенчи выльӑхсене уйри ешӗл ҫерем ҫине 
каларнӑ.

Сысна, ҫурӑх тата пӑру ҫырма хӗрринчи ҫерем 
ҫине пухӑнса выртнӑ" та, нумай вӑхӑт хушши 
пӗрне-пӗри курмасӑр пурӑннипе тунсӑхланӑскер- 
сем, хӗвел ҫинче кӑмӑллӑн хӗртӗнсе выртнӑ май, 
туслӑ калаҫу йуҫлаҫа янӑ.

— Пӑру тусӑм, эсӗ питӗ чее чӗрчун-им вара?— 
тесе ыйтнӑ сурӑх.

— Мӗншӗн апла шутлатӑн?—тӗлӗннӗ пек пулнӑ 
пӑру.

— Чее пӑру икӗ ӗнене ӗмет теҫҫӗ те.
— Пӗртте тӗрӗс мар,—тенӗ пӑру,—ку сӑмаха 

эпир мар, ҫынсем шутласа кӑларнӑ тата ман ҫин- 
чен те мар, пирӗн Упакассинчи ферма заведую- 
щийӗ ҫинчен каланӑ пулӗ тесе • шутлатӑп. Пире 
пӑхатӑп тесе, вӑл тырӑ нумай илнӗ, пире валли 
уйӑрса хунӑ ҫӑкӑхран пашалу пӗҫерсе ҫисе пу- 
рӑннӑ. Тӗлӗнсе каятӑп эпӗ хӑшпӗр ҫынсенчен, 
икӗ ҫӗртен якатаҫҫӗ те, киревсӗр прикерне вы- 
льӑхсем ҫине переҫҫӗ.

Ӑнлантарайман

Заводӑн хӗрлӗ кӗтесӗнче техминимум кружокӗн 
черетлӗ занятийӗ пынӑ. Преподаватель Викентий 
Викентьевич, программӑри темӑна ӑнлантарас те- 
се, чӑм шыва ӳкиччен тӑрӑшнӑ, пӗр пуплев ка- 
ланӑ хыҫҫӑн ҫамки ҫинчи тарне шӑлса типӗтнӗ, 
анчах вӗренекеннисем ҫаплах ӑнланма пултарай- 
ман. Юлашкинчен ку темӑна тепӗр занятире вӗ- 
ренме килӗшнӗ те, пурте килӗсене/саланнӑ.

Викентий Викентьевич, килне тавӑрӑнсан, та- 
рӑн шухӑша путнӑ.

— Йикек пул.марӗ пуль те?— шикленсе ыйтнӑ 
арӑмӗ.

— Паянхи пек занятине никам та курман пу- 
лӗ,-\-тенӗ Викентий Викентьевич.—-Пӗрре ӑнлан- 
тарса патӑм,—ӑнланаймарӗҫ, иккӗмӗш хут ӑнлан- 
тартӑм,—каллех ҫук, виҫҫӗмӗш хут ӑнлантарнӑ 
хыҫҫӑн хам ӑнлантӑм, а вӗсем эпӗ мӗн каланине 
ҫаплах пӗлмесӗр юлчӗҫ.

Ханлӑ япала
Дворник Савеяьич управляющий кабинетне сал- 

хуллӑн утса кӗнӗ те алӑк умӗнчи пукан ҫине хуҫ- 
ланса ларнӑ. Унӑн ^ав тери кичемлӗ пит-куҫӗ ҫи- 
не пӑхсан, вӑл питӗ тарӑннӑн хурланни курӑннӑ.

— Мӗнле ҫӗрҫӑтасшӗ ҫын вӑрласа кайрӗ-ши? 
Э-эх, йӑтса кайнине курасчӗ, хуса ҫитӗттӗм те, 
виҫӗ сехет хушши лартса ятлӑттӑм,—тенӗ вӑл, 
чӑмӑрӗпе кантӑк еннел.де юнаса.

Кабинетра ларӑкансем пурте шартах сиксеӳкнӗ.
— кам, мӗне вӑрласа кайнӑ?—вӑртах сиксе тӑ- 

нӑ управляющий.
— Енер магазннран илсе килнӗ сӗтеле тулах 

лартнӑччӗ, ӑна вӑрламан-и?—чӗтренсе илнӗ адмхоз 
начальникӗ.

— Эпӗ автол банкине илсе кайма астуманччӗ, 
ниушлӗ пӗр мошенник ӑна пӗҫертсе кайма ӗлкӗр- 
нӗ?—хыпӑнса ӳкнӗ шофер.

— Часрах кала, Савельич!— кӑшкӑрнӑ ыттисем.
— Ох, ӑҫтан тупӑнать ман тӗле инкек,—тенӗ 

Савельич, тата хытӑрах ахлатнӑ вӑл.
— Кала хӑвӑртрах,—ҫухӑрса янӑ управляющий, 

юлашки чӑтӑмлӑхӗ пӗтнӗ хыҫҫӑн.
— Каласан та ҫук ӗнтӗ,—тенӗ Савельич,—пӗр- 

тен пӗр йыв^ҫ кӗреҫене вӑрласа кайнӑ.
Пӳлӗмре ларакансем лаштах сывласа янӑ. Пӗр 

Савэльич ҫеҫ макӑрас патне ҫитнӗ.
— Пур-ҫук япалашӑн пушар чухнехи пек трево- 

га ҫӗклесе ҫӳретӗн!—ятлаҫ.ма пуҫланӑ управ- 
ляющий.—Вӑрланӑ-тӑк вӑрланӑ, Чӑвашпромсоюз 
магазинӗсене кай та, ҫур дюжин туянса кил.

— Промсоюз теме мӗн канас, анчах кӗреҫине 
тупасси мӗн тери терт пулать.

— Ма апла?—тӗлӗнсе кайнӑ адмхоз начальникӗ.
— Ма апла мар ҫав,—ответленӗ ӑна Савель- 

ич.—Шупашкар хулинчи магазинсенче йывӑҫ кӗ- 
реҫе мӗн иккенне те пӗлмеҫҫӗ. Паян вӑрласа 
кайнӑ кӗреҫене мана Шӑмӑршӑ районӗнчен килнӗ 
лайӑх кӑмӑллӑ шофер парса хӑварнӑччӗ. Халӗ 
ӗнтӗ ҫав шофер тепре килессине сыхлама тивет, — 
тенӗ вӑл.

Вӑл вара карташне тухнӑ та, тин ҫеҫ лавсем 
тухса кайнй вырӑнти тислӗкпе ҫӳп-ҫапсене пӗр 
хуҫӑк хӑма пуҫӗпе хырма тытӑннӑ.

Н. Волков.

Ансӑртдӑхсем
Хӗрлӗ Чутай районӗнчи Тихӑнушкӑн ялӗнчи 

„Хӗрлӗ партизан" колхозӑн ӑнсӑртран-тухса пы- 
ракан япаласем нумай.

Еҫлӗ вырӑнсене ӑнсӑртран пӗр хушаматлӑ ҫын- 
семех лекнӗ (председатель заместителӗ—Алек- 
сандров Сергей, кладовщик—Александров Леон- 
тий, кирпӗч производстви бригадирӗ Александ- 
ров Николай). Вӑл та пырӗччӗ, анчах асӑннӑ 
Александровсем хӑйсен ҫитменлӗхӗсемпе йӗрке- 
сӗрлӗхӗсене колхозниксен пуххинче хытӑ критик- 
денӗ хыҫҫӑн, ӑнсӑртран виҫҫӗшӗ те пӗр харӑс 
„ӗҫрен тухатпӑр“ тесе заявлени ҫырса хӑратнӑ.

Александров Сергей колхозӑн кӗлтисене в1рт- 
тӑн сутнӑ ҫӗрте ӑнсӑртран тытӑннӑ.

400 пӑт ҫӗрулми кладовщикӑн ӑнсӑртран шӑнса 
пӗтнӗ.

Кирпӗч производствин бригадирӗ 8.000 штук 
кирпӗче ӑнсӑртран шӳтерсе янӑ. '

, Правлени членӗ Кузьмин Максим вӑрман ӗҫле- 
вФн колхозниксен тӳпине 72 метр мануфактура 
ӑнсӑртран шлсе т^^^нӑ. ^

Председателӗ Тумандейкйн Илья эрех кӗлен- 
чине ӑнсӑртран кӗрсе ларнӑ та ниепле те тухай- 
ман.

Ҫав ӑнсӑртлӑхсем хушшинче пӗр ӑнсӑртлӑх ҫеҫ 
курӑнмасть—асӑннӑ ҫынсем колхоза вӑй илтерес- 
шӗн ӑнсӑртран тӑрӑшни палӑрмасть.



X

И К Е Р Ч Е  П И Ҫ И Ч Ч Е Н
Анат-Явӑшри (Советский р.) «Восток" колхозра иртнӗ ҫул  

старший конюха 7 хут, ытти конюхсеие 21 хут \лЗштарнӑ.
(Зоотехник И. ВАСИЛЬЕВ).

И. Сверчков ӳкерчӗкӗ.

— Э сӗ вуттуна хӳтса яр. Эпӗ хал ех . М анӑн икерчӗ пиҫиччен коню ха кӗрсе  
|Тухса килм елле-ха.



Музыкӑсӑр
Вӑл савӑнӑҫлӑ кун поселок ҫыннисем стадион 

ҫулӗ ҫинче пухӑнса тӑраҫҫӗ.
Юлашкинчен, такҫанах кӗтсе тӑни илтӗнсе каять:
— Курӑнчӗҫ! Килеҫҫӗ!
Пуҫӗсем чаплӑ процесси енелле ҫавӑрӑнаҫҫӗ. 

Процесси шӑппӑн, музыкӑсӑр, йерипен утса пы- 
рать, пытару процессийӗ пекех вара.,

—.^Кама пытараҫҫӗ?—теҫҫӗ пӗлменнисем.
— Мӗн эсӗ! Пытару мар вӑл. Ку пӗтӗмпех 

урӑххи: Ку вӑл гимнастика оборудованисене каш- 
ни ҫулах клубран стадиона куҫарни пулать.

Процесси ҫывхарса кнлет. Халӗ унта мӗн пур- 
рине веҫех курма пулать.

Курма тухнисем ахлатсах яраҫҫӗ.
— Пӑхӑр-ха. Турник, турник! Пӗрне ҫӗтернӗ.
— Ӑҫта ҫӗмӗрсе пӗтернӗ-ши? Мӗне юрӑхлӑ вӑл 

ҫӗмрӗкскер?
— Ан хуйхӑр, турник урисенчен волейбол сет- 

кисене карса лартӗҫ.
— Гимнастика лаши!—хӗрхенсе каяҫҫӗ хӑшӗ- 

сем.—Сирӗяӗр ӗнтӗ. Лашине пӗтӗмпех амантса 
пӗтернӗ... Пӗлтӗр тӑватӑ ураллӑччӗ, кӑҫал пӗрине 
ҫеҫ хӑварнӑ...

— Капла та юрать. Чӗрӗ лаша пулсан шелле- 
меллеччӗ, ку ги.мнастика тумалли ҫеҫ вӗт!

— Ун урлӑ мӗнле сиксе каҫас?
— СикеСси пулас ҫук ӗнтӗ. Скамейка вырӑнне 

усӑ курма пулать. Уринчен пальто е кепкӑ ҫакса 
хума юрать.

— Гимнастика тумалли лаша ҫеҫ пулин те, 
шеллес килсе карӗ.

— Ы тти 'клубсем ӗҫлеме уҫӑ сывлӑша тухма 
тахҫанах хатӗрленсе пӗтернӗ. Пирӗн хатӗрленмен.

— Апрелӗнче ҫанталӑк сивӗрех тӑчӗ те, кӑҫал 
ҫу килмест, тенӗ пуль.

Итлекен. ^

Кӑткӑ тӑми умӗнче
— Кӑткӑсене пӑх-ха. Мӗн хӑтланаҫҫӗ. Пӗр ух- 

маххи тем пысӑккӗш патака, пӗренене сӗтӗрнӗ 
пек, сӗтӗрет. Мӗн тума сӗтӗрсе. каять-ши?

— Строительство валли пуль. Стройматериал- 
сем хӑйсен тӗмӗ ҫывӑхӗнчех нумай, Вӑл, строй- 
материалсем шырама,' таҫти хӑямата ҫитиччен 
кайнӑ. Чиети пирӗн директор пекех.

Шывран хӑракан подхалим
— Мӗншӗн эсӗ вӑл тӗле ҫитсен пит хӑвӑрт иш- 

се кайрӑн?
— Хӑрарӑм. Ӗнер вӑл тӗлте пирӗн аслӑ бухгал- 

тер шыва кӗчӗ. Курсан „ку манӑн вырӑна йы- 
шӑнасшӑн“ тесе калӗ.

Хурӑн патӗнче
Хӗр урине ыраттартӑм пуль терӗм,
Йӑнӑшнӑ эпӗ; вӑл хурӑн тымаре.

Хӗр аллине ачашлатӑп пуль терӗм,
Йӑнӑшнӑ эпӗ: вӑл хурӑн турачӗ.
Хӗр ҫивӗтне сапалатӑп пуль терӗм,
Йӑнӑшнӑ эпӗ: вӑл хурӑн кӑтрийӗ.

Ҫап-ҫамрӑк шур хурӑн тӑрать умра манӑн,
Сана асилтерчӗ вӑл, тусӑм, тӑванӑм.

И. Ивник.

Уҫӑ сывлӑшри пухура
— Юлташсем! Пренисене пӗтертӗмӗр. Кам 

мӗнле с ӗ н \  параӗшӑн? Ма ним чӗнместӗр? Чечек- 
сене шӑршлама пӑрахӑр ӗнтӗ. Пуху пӗтсен те 
шӑршласа тӑранӑр-ха. Иванов, мӗншӗн ку.рак вӗҫ- 
нине пӑхса ларатӑн ара? Вӗҫтӗр вӑл. Сӗнӳсем 
парӑр.

— Манӑн пӗр сӗнӳ пур? .
— Ну, кала!
— Ҫумӑр ӳке пуҫларӗ. Сӗнӳсем пама ҫумӑр 

иртсе кайсан пухӑнатпӑр пулӗ.

Бинокльпе ^
— Ку шыва кӗрекенни виҫӗ пин растрата тунӑ 

Петряков иккен.
—  Бнноклӳ ытлашши пысӑк кӑтартать. Виҫӗ 

пин мар, икӗ пин ҫурӑ ҫеҫ растрата тунӑ вӑл 
Петряков.

Ледник тапхӑрӗ
Преподаватель: Хӑҫан пӗтнӗ ледник тапхӑрӗ?
Кружковец; Пирӗн хулари киоскӑсенче май 

уйӑхӗн вӗҫӗнчех ӑшӑ квас сута пуҫларӗҫ. Ун тӑ- 
рӑх шутласан, ледник тапхӑрӗ май уйӑхӗнчех 
пӗтнӗ.

Ҫанталӑка сӑнани
Ҫанталӑка сӑнакансем каланӑ тӑрӑх, июнь уйӑ- 

хӗпе июль уйӑхӗнче ҫанталӑк ҫапла тӑмалла; пн- 
тӗ шӑрӑх пулӗ— комунхоз мунчинче, ҫапӑнмаллп 
пӳлӗмре; сивӗ пулӗ—вӗри шыв пӗтнӗ чухне душ 
айне тӑрсан; тӗтре пулӗ—ресторансенче нумай 
ларакансен пуҫӗсенче, йӗпе пулӗ— ,Капкӑна“ ха- 
лӗ ҫеҫ ҫакланнисен репутацийӗ, типӗ пулӗ—ӑшша 
пиҫнӗ ҫынсен , пырӗнче (шыв-квас киоски хупӑ 
чухне).

8



„Сӗнӳсемпе жалобӑсен кӗнекинчен"
Ш ш  т аса мар. Водород перекиҫӗ нумай. Сӑр- 

латтарнӑ ҫӳҫ лӗ  ҫынсене кунт и шыва кӗме ча- 
рас пулатъ.

Делопроазводатель Иванов.

Маръя Ивановна Ат ӑлт ан 25-мӗш числара 
пӗтӗмпе 26 витре шыв ӑсса карӗ. П аллах  ӗн- 
тӗ, запаслӑх ӑсса хурӑть вӑл. Х ӑй  ман ҫирен: 
„21 ҫул  пурӑнмалӑх тӑвар илсе хун ӑ “, тесе ҫӳ- 
рет. Ҫын ҫинчен элек  сарма чарасчӗ.

‘ Ж. Г. Кускова.
\

Шывра табак ан т урт ӑр! Шыва кӗриччен 
туртнипе те ҫитӗ.

Медработник Аспаринов.

. Ш ыв хӗррине юпа ларт малла. Юпа ҫине: „Без 
доклада не входить“ тесе, ҫыр.чалла. Ыйтмасӑр 
шыва кӗме чарсан, путакансем пулмӗҫ,

Портфелев.

Пулӑ ӗрчетмен вравлени
— Кӳлӗ хӑмӑшӗсем мӗн ҫинчен-ши пӑшӑлтатса 

лараҫҫӗ?
— Кӳлӗ хуҫисене пулӑ ӗрчетменщӗй самокри- 

'^тика тӑваҫҫӗ пуль.

Сухари-Матак кӳлли.

Почва
Эпир Шупашкар тӗлӗнчи Атӑл леш енче, шыв 

хӗрринче, хӑйӑр ҫеҫ тесе шутлаттӑмӑр. Наукӑн 
ҫӗнӗ исследованийӗсем тӑрӑх, укти кашни 60—70 
хӑйӑр пӗрчике ҫӑмарта хуппи—2, пирус тӗпӗ—20, 
эрех-сӑра пробки—6, консерва коробки— 1 тивет 
(июнь е июль уйӑхӗсенчи исследовани тӑрӑх).

Таса мар пӗвере

'Ф ." ■>У' у  ^  '

V. 1

.1« '  ^‘ —         , ...

Ч ӑмиччен. Чӑмса тухсан.



Пӗри чакнӑ, тепри ӳснӗ
— Шах!—тенӗ Мат.—Вылятнӑр-и?
— Чи.у-ха,—тенӗ Шах.— Отчет хатӗрлетӗп вӗт. 

Кӑшт тӑхта-ха,
Мат тӑхтанӑ/ Ҫавӑнтах телефон шанкӑртатнӑ.
— Итлетӗп!—тенӗ Шах. Телефон трӳбкине вӑл 

хӑрах хӑлхи ҫумне ҫепӗҫӗн ҫыпӑҫтарнӑ. Питҫӑ- 
мартисене хӑмпу пек хӑпартса трубкӑна вӗрнӗ.— 
Ну, итлетӗп. Да! Вӑл-и? Кунтах... Паратӑп.

Трубкӑна Мат аллине панӑ.
— Итлетӗн!— тенӗ Мат.— Эхе-э... Здравствуй... 

Эсӗ-и? Иккӗн пулатӑр... Ава-а-ан. Ну-у?.
Пӗр вунӑ минутхушши калаҫсан трубкӑна ху- 

нӑ. Шах ҫине. савӑнӑҫлӑн пӑхнӑ вӑл. Унтан, пуҫне 
чӗтретсе:

— Шах1—тенӗ Мат.—Хатӗрлен. Хайхисем...
— Н о-о -о?— тенӗ Шах. — Тухатпӑр, терӗҫ-и? 

Садра пулатпӑр, терӗҫ-и?.. Так-так-так...
Отчет хатӗрлеме тесе хӑй умне купаласа хунӑ 

хут таткисене Шах пӗр еннерех пӑрса хунӑ та, 
шахмӑт хӑми туртса кӑларнӑ. ,

— Ну, атя-ха выляр пӗрер парти,—тенӗ вӑл-, 
ӗҫлӗ сасӑпа.—Так-та-ак. Тухатпӑр, терӗҫ... Садра 
пулатпӑр, терӗҫ. Юра-а-ать... ^

Пӗр ҫур сехет хушши вылянӑ хыҫҫӑн, вӗсен ка- 
бинетне директор кӗнӗ.

— Отчет хатӗр-и сан?—ыйтнӑ вӑл, Шах ҫине 
пӑхса.—^Отчет хатӗр-и, тетӗп?

Шах директор ҫине пӑхнӑ. Директор Шах ҫине 
пӑхнӑ. Пӑхнӑ-пӑхнӑ та вӗсем, иккӗшӗ те пӗр пӗ- 
ринчен вӑтаннӑ пек пулнӑ. Иккӗшӗн те сӑнӗсем 
кӑшт хӗрелнӗ. Тутисем кӑшт кулнӑ. Шах хӑйпи- 
тӗ те йывӑр условине кӗрсе ӳкни ҫннчен пӗл- 
тернӗ,

— Не может быть!—тенӗ директор.—Енерхи 
пекех-и?

— Енерхинчен те йывӑртарах,—тенӗ Шах.— 
Ӗнер король ирӗкреччӗ. Халӗ вон, унӑн та ҫул ҫук, 
осупӑрланнӑ. Ҫапах маххӑ памастӑп. Мӗн вӑй пӗ- 
тиччен кӗрешетӗп...

— Ну, ну—тенӗ директор.— Кӗреш. Тапаҫлан-ха, 
тапаҫлан... Чим-ха... Так-та-ак. Ҫав пешкине су- 
лахай фланга куҫарсан авантарах мар-и!.. Вот- 
вот... Так-так...^

Шах питӗ те тӑрӑшса вылянӑ. Йывӑр условин- 
чен тухасшӑн кӗрмешнӗ. Ӑна директор пулӑшнӑ. 
Унӑн сӑмахӗсӗр, кӑтартӑвӗсӗр Шах пӗр ход та 
туман. Мат вӗсене ҫаплах хӗстернӗ. Енерхи пе- 
кех, виҫӗмкунхи пекех, яланхи пекехҫиеле тухас- 
шӑн пулнӑ вӑл паянхи вӑхӑтра та.

Пӗр икӗ ,̂ сехет хушшн вӑхӑт иртнӗ хыҫҫӑн вӗ- 
сем патне делопроизводитель пырса тӑнӑ.

— Сана ҫынсем чӗнеҫҫӗ,— тенӗ вӑл, директор 
ҫине пӑхнӑ май, лӑпкӑ сасӑпа.—Посетительсем 
сана кӗтеҫҫӗ, тетӗп.

Директор делопроизводитель ҫине пӑхнӑ. Дело- 
нроизводитель директор ҫине пӑхнӑ. Пӑхнӑ-пӑхеӑ 
та вӗсем иккӗш те пӗр-пӗринчен вӑтаннӑ пек пул- 
нӑ, иккӗшӗ те хӗрелкӗ. Директор ӑна Шахпа пӗр- 
ле хӑй те ҫав тери йывӑр условине кӗрсе ӳкни 
ҫинчен пӗлтернӗ.

— Чӑнах-и?—тӗлӗнсе ыйтнӑ делопроизводитель.
— Чӑнах,— тенӗ директор. Ҫапах маххӑ памас- 

тпӑр-ха. Тапаҫланатпӑр.

— Н-да-а!—тенӗ делопроизводитель, Шахпа ди- 
ректора пулӑшас кӑмӑлпа, шахмат хӑми умне 
ӳпӗнсе.— Ҫӑмӑл мар ҫӗнтерме. Чим-ха... Унпа мар, 
кунтан ак, коньпа тапӑнас пулать.

Ҫапла пӗр-икӗ сехет хушши вӑхӑт иртнӗ хыҫ- 
ҫӑн, вӗсем патне пур сотрудниксем те пырса тӑнӑ. 
Пурте вӗсем йывӑр условине кӗрсе ӳкнине пӑх- 
масӑр паттӑррӑн та хӑюллӑн кӗрешекен Шах 
майлӑ директорпа делопроизводитель ҫине тата 
хӑйӗн пулас ҫӗнтерӗвӗшӗн нимӗн иккӗленмесӗр 
хавхаланса ҫапӑҫакан Мат ҫине пӑхнӑ.

— Вӑйлӑ ҫапӑҫать!—-тенӗ пӗри,
— Ахальтен мар ӗнтӗ, „Мат“ тесе чӗнетпӗр 

ӑна,—тенӗ тепри,—Пирӗн учрежденин че.мпионӗ 
иккен те...

— Да-а... Аван положенинче вӑл... Енерхи пе- 
кех...

Тепӗр икӗ сехет иртнӗ хыҫҫӑн вӗсем патнепоч- 
тальон пырса кӗнӗ. Ҫӗнӗ хаҫатсем. Ҫӗнӗ журнал- 
сем. Вӗсем ҫине сотрудниксем юр кайнӑ хыҫҫӑн 
улӑхри йешӗл курӑк ҫине илсе тухнӑ путексем пекех 
тӑрӑннӑ.

/Часах шахмат вӑййи пӗтнӗ. Учрежденири заня- 
ти те пӗтнӗ. Директор алӑкӗ умӗнче прием кӗтсе 
тӑракан посетительсене шӑпӑрлӑ 'С-торожиха хӑ- 
валаса кӑларнӑ.

— Кайӑр,—тенӗ вӑт.—Ыран килсе ларӑр...
Мат хӑйӗн ҫӗнтерӗвӗпе хавасланнӑ. Мӑнаҫлӑн

калаҫнӑ вӑл. Шах та ытлашши хурланман. „ Ыран 
ҫӗнтеретӗпех сана“, тенӗ вӑл. Вӗсем пӗри бухгал- 
тер, тепри унӑн помошникӗ—сад еннелле утнӑ. 
Садра вӗсене паҫӑр телефон тӑрӑх калаҫакан ҫин-
ҫе саслӑ „хайхисем“ кӗтсе тӑнӑ.
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Пӗррехинче пухура директор тем ҫинчен док- 

лад туса панӑ. Ун хыҫӗнчен сотрудниксем туха- 
туха калаҫнӑ. Вӗсем, яланхи пекех, доклад питӗ 
те усӑллӑ доклад пулни ҫинчен, доклад питӗ те 
тулли содержаниллӗ иккенни ҫинчен уйрӑмӑн па- 
лӑртнӑ. Юлашки вӑхӑтра тунӑ хӑшпӗр ҫитӗнӳсем 
ҫинчен те уйрӑмӑн чарӑнса тӑра-тӑра каланӑ.

— Ҫапах та,— тенӗ пӗри,—ҫитменлӗхсем ҫинчен 
те асӑнса хӑварни кирлӗ. Ҫитменлӗхсем те ҫук 
мар пирӗн. Акӑ сӑмахран, сӗтелсем ҫитмеҫҫӗ. Пи- 
рӗн учрежденире ҫичӗ пӳлӗм. Ҫичӗ пӳлӗмре ҫичӗ 
сӗтел ҫеҫ. Паллах, ҫителӗксӗр. Кашни сбтел ҫине 
тӑватшар сотрудник ларса ӗҫлетпӗр вӗт. Пӑчӑ. 
Хӗсӗк. Урана та ыррӑн тӑсса ларма ҫук. Тӑсрӑн 
тӑк, хӑвна хирӗҫ лараканнин урине тивет, Авӑ 
пӗркун, эпӗ хамах Ольга Васильевнӑн урине епле 
ыраттартӑм. Икӗ кун уксах.^аса ҫӳрерӗ вӗт. Ҫав- 
нашкал жертвӑсем урӑх ан пулччӑр тесен, кашни

валлиех пӗрер сӗтел пулмалла...
—• Тӗрӗс,—тенӗ тепри, ун хыҫӗнчен тухса ка- 

лаканни.— Ку ӑслӑ сӗнӳ. Ку сӗйӗве йышӑнмаллах. 
Кунсӑр пуҫне эпӗ тата тепӗр сӗнӳ парасшӑн. Пур- 
те пӗлетӗр, хӑш-пӗр чухне почтальон час килей- 
мест. Кӗте-кӗте йӑлт супатпӑр, ним тума аптрат- 
пӑр. Кашнийӗнех хаҫат вулас килет вӗт, журнал- 
се.м ҫинчи картинӑсене пӑхас килет. А почтальон 
заняти пӗтес умӗн тин ҫитет. Ҫавӑнпа та малаш- 
не вӑл киличченхи пушӑ вӑхӑт сая ан кайтӑр 
тесе, эп кашни пӳлӗмрех шахмат хӑми пулыал-
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ла тесе сӗнӳ парасшӑн. Пурсӑмӑр та выляма пӗ- 
летпӗр. А пирӗн, калама та намӑс, пӗр хӑма ҫеҫ. 
Вӑл вӗт пирӗн юратнӑ бухгалтерпа ун помощни- 
кӗ валли кӑна...

Директор хӑйӗн юлашки сӑмахӗнче доклад хыҫ- 
ҫӑн тухса калакансен сӗнӗвӗсене ырланӑ, ку ҫит- 
менлӗхсене ҫитес кунсенчен тӗпӗ-тымарӗпе пӗте- 
ресси ҫинчен каланӑ. Итлекенсем ӑна кӑмӑлланӑ. 
Шахпа Мат пӗр-пӗрин ҫине пӑхса йӑл-ял кулнӑ. 
Собранн пӗтичченех вӗсем тухса шунӑ. Садра вӗ- 
сене паҫӑртанпах „хайхискӗрсем" кӗтсе ларнӑ 
пулнӑ.

*
Нумай пулмасть эпӗ ҫав учрежденин посетите- 

лӗ пултӑм. Директор... ҫӗнӗдиректор нумаях кӗт-

термерӗ маМа. Часӑх йышӑнчӗ. Хӑйӗн кулленхИ 
ӗҫӗпе паллаштарчӗ. Пӳлӗмӗсем теҫиччӗ мар халь 
вӗсен, виҫҫӗ ҫеҫ. Ыттисен парегородкисене илсе 
пӗр пысӑк зал тунӑ. Унта—хӗрлӗ кӗтес. Ку хӗрлӗ 
кӗтесре каҫсенче час-часах сотрудниксен кружо- 
кӗ парти историне вӗреннине курма пулать.

— А Шахпа Мат мӗнле?
— Вӗсем тухса кайнӑ,—терӗ директор.—Шах- 

мат пур ак. Биллиард та пур. Заняти пӗтсен 
выляма пултаратпӑр.

Часах пӗлтӗм. Ку учрежденин пӳлӗмӗсем ҫеҫ 
мар иккен, кӗрӗк арки йӑвалакан сотрудниксен 
хисепӗ те чакнӑ.

Зато ӗҫӗ ӳснӗ!— пӗлтерчӗ директор.

Митта Петӗрӗ.

КУРАКСЕМ
Вулаканӑм, сӑнанӑ тен эсир: 
Итлеме те, курма та кичем, 
Ниме усӑсӑр, ним тӗллевсӗр 
Тавтҫашаҫҫӗ хӑшпӗр ҫынсем.
Эп паян, вӑхӑта шеллемесӗр, 
Юптару ҫыртӑм ҫавӑн ҫинчен.

Пӗрре ҫулла 
Тӗл пулчӗҫ ик курак:

Пӗри ула,
Теприйӗ хуп-хурах.
— Куртӑн-и, Улакка,
Мӗн тӑршшӗ мулкачӑн хӳри?— 
Ыйту пачӗ ула курака 

Хури,—
%

Хӑй вӑл пысӑк, хӳрийӗ кӗске, 
Ҫавӑнтан тӗлӗнетӗп-ҫке...

— Ка-ак?1.—

Ыйтрӗ ула курак,—
Суятӑн эс юри,
Ҫавнашкал суйма пӑрах!.. 
Мулкачӑн кайри ури 
Малти уринчен вӑрӑмрах!

— К а-ак?! .-

Тӗлӗнчӗ курак,—
Мулкачӑн хӳрийӗ кӗске,
Паян ҫеҫ куртӑм-ҫке!..

— Дур-р-рак!—

Ҫилленчӗ ула курак,—
Пӗлеҫҫӗ пӗтӗм уй-хирсем, ( 
Паллӑ вӑл тавлашмасӑрах: 
Мулкачӑн кайри урисем 
Малтийӗсенчен вӑрӑмрах!..
Ҫапла тавлашрӗҫ ик курак, 
Пӗри ула, теприйӗ хуп-хурах, 
Сӑлтавӗ паллӑ: иккӗш те айван, 
Пӗрне пӗри вӗсем ӑнланайман. /

Ф. Ванин.

„ПИСАТЕЛЬ"
Йлӗк пӗр ҫын патне хӑнасем пычӗҫ тет. Тарават хуҫа вӗсе- 

не чыслама тытӑнать. Пӗрне тав тӑвать те—эрех черккиве 
шалт т р а р р ь , теприне тав тӑваТь те—каллех ҫапла:

Ои-иои!—тет хуҫа юлашкинчен тайкаланма тытӑнса.— 
хам кун пек ӳсӗрӗлсе кайрӑм та, хӑнасем мӗнле-ши?! 

Ои-йой! тесе калать тет Куҫма Иквар „писатель* те.— 
"*®||^^РОизведенисем хама кун пек килӗшеҫҫӗ те, халӑха мӗн-

Ҫавӑнпа вӑл кашни вечертах редакцнсенчен каялла тавӑр- 
са пана „сӑввисене", .драма сыпӑкӗсене", „роман татӑкӗсене" 
халах умне туха-туха вуласа парать. Вуласа пӗтерсен, „Ку- 
ратан-и, эпӗ мӗнле чапа тухрӑм?” тенӗ пек алӑк ҫывӑхӗнче 
ларакан арӑмӗ еннелле пӑхса куҫне хӗсет те, пуринчен мал- 
тан хӑй алӑ ҫупма тытӑнать. Итлесе ларакансем те пӑртак 
ҫупкалаҫҫӗ, анчах... сӑвӑ итленипе савӑнса мар, автор хуҫка- 
ланпинчен кулса. Ив.Хайса.

Ашан майлӑскер
Максим Горький ҫырнӑ „На дне“ ятлӑ пьесӑри 

Медведевӑн зоологири пӗлӳне ҫакӑнтан куратпӑр.
— Тӗве вӑл—ашак майлӑрах,—тет вӑл.—Унӑн 

хӑлхисем пачах та ҫук... Сӑмси шӑтӑкӗсемпе ил- 
тет вӑл.

Анчах эпир кунта зоологие мӗн таран пӗлни 
ҫинчен мар, географие мӗн таран пӗлекенсем 
пурри ҫинчен.жаласа парасшӑн, ҫавӑнпа асӑннӑ 
Медведева пӑрахса, Кукшакассинчи (Ҫӗрпӳ р.) 
туллимар вӑтам шкула куҫар.

„Тӑван“ селькор пӗлтернӗ тӑрӑх, ҫав шкул ди- 
ректорӗ Андреев юлташ 6-мӗш класра политин- 
формаци тунӑ чух пысӑк инкекех курнӑ: вӑл, 
Норвегйри лару-тӑрусем ҫинчен каланӑ май, карт- 
тӑца паллаштарасшӑн пулнӑ, анчах картта ҫинче 
7 минут хушши шыраса тд̂  Англине тупайман, 
пӗр вӗренекенӗ тупса панӑ. Андреев ҫапах та: 
эпӗ Англине шыратӑп, эсӗ мана Великобританине 
тупса паратӑн,— тесе йышӑнмасӑр тӑнӑ. Арифме- 
тикӑна вара аван пӗлет Андреев (февральпе март 
уйӑхӗсенче вутӑ ҫуккипе классенче сивӗ пирки 
вӗрентмесӗр ирттернӗ 53 сехетшӗн укҫине тӗрӗс 
шутласа чикнӗ), анчах геометри урокӗнче паянч- 
ченех „сӗртӗнӳ" (трение) тес вырӑнне, „сӗтӗрнӳ“ 
тесе вӗрентет.

Андреев хӑйӗн пӗлӳлӗхне хӑпартас тӗлӗнше 
„сӗтӗрнӳ“ туса пынине кура, ҫакна каласа хӑвар- 
ма тивет:

— Пӗлмесӗр ҫынна вӗрентме ан хӑтлан!
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Иӑвасӑр кайӑк
Ҫӗмӗр?1е станцине ҫитнӗ ҫӗре тул ҫутӑлчӗ. Ҫур- 

хи хӗвел пӗлӗте хӗретсе вӑрман урлӑ ҫутӑ пайӑр- 
кисене сапса ячӗ.

Паллакан ҫынсене курса калаҫас кӑмӑлпа, вагон 
ҫинчен антӑм. Пӑхатӑп пӗр сайра сухаллӑ, каҫҫӑр 
сӑмсаллӑ вӑтам ҫулхи ҫын, арӑмӗпе виҫ ачине 
ертнӗ, вокзалран васкаса тухса эпӗ ларнӑ вагона 
кӗрсевы рнаҫрӗ.

— Ӑҫта ҫити ӑсататӑн, мучей?—ыйтрӑм япала 
йӑтма пулӑшакан кӗреҫе сухаллӑ старикрен. Вӑл, 
манӑн ыйтӑва тӗплех ӑнланса илейменскер, ҫапла 
ҫатлат.тарса хучӗ.—У, ҫу-у-ук, ман ват супнӑскер- 
ӗн ӑҫта каяс? Акӑ пичче ывӑлне ҫӗнҫӗре ӑсататӑп- 
ха. Ара, шелмӑскер, каялла-маядла чупса лӑпӑртат- 
са ҫӳремести, тата тем, Иркут енелле лайӑх те- 
се калаҫҫӗ тет те-ха, вырнаҫй-и?—терӗ витӗр 
мар куҫӗсемпе мӑчлаттарса.

Калаҫакан ҫынпа ҫул кӗскелет теҫҫӗ. Итле кӑ- 
на, манӑн каҫҫӑр сӑмсаллӑ юлташ вӗҫӗмсӗрех ша- 
кӑлтатать.

— Значӑт, ман пурнӑҫӑн кукӑри-макӑри тинӗс 
хӗрри евӗрех,—пуҫласа ячӗ вӑл хӑйӗн сӑмахне, 
вырнаҫса ҫитнӗ хыҫҫӑн, мана, хирӗҫ ларса.—Ача- 
ранах килтен тухса кайса, 45-ке пусрӑм, ман тӗл- 
ле кӑмӑла каякан вырӑн ниҫта ҫук. Ҫӗпӗр тӑрӑх 
та ҫавӑрӑнса тухрӑм, Камчаткӑна ҫитмелли кӑна 
юлчӗ. Итле, юлташ, хам пурнӑҫӑм ҫинчен каласа 
парам сана;' Аван ҫӗрех лекрӗмӗр, терӗм карчӑка, 
Ениҫей ҫывӑхӗнчи „Партизан“ ятлӑ колхоза вйр- 
наҫсан. Пӳрт пачӗҫ. Вутти-шанки вара—йӑт та 
ҫунтар. Кӳлли юнашарах. Пулӑ ҫиес килсен, ҫат- 
ми-ҫатмипех ӑшаласа ҫи. Пурӑн^киле йӑлӑхрӑм, 
Сӗм тайга. Тӗттӗм вырӑн, кампа курса, кампа 
калаҫас. Пурӑнӑпӑр ха,—тет к ар ч ӑк .-А н  лӗпӗр- 
тет мур илесшӗ, ҫӗрӗк ҫӑпата пуҫ, терӗм юнасах, 
эсӗ мана ҫӳреймен ҫын терӗн-и мӗн? Айда хатӗр- 
лен. Кунта тӗттӗм вырӑнта пурӑнса пулмасть, 
терӗм, Барнаул еннелле, аван тесе калаҫҫӗ терӗы. 
Тухса шӑвӑнтӑмӑр.

— Эх, Мӗкӗте, ҫынна каласа ан тӗлӗнтерех ха- 
мӑр ухмахӑмӑра. Каларӑм эпӗ сана „выртан каска 
мӑкланнӑ, ҫӳрен каска якалнӑ“ тенӗ ваттисем тесе, 
'а эсӗ...—те0ӗ ҫӳхе туталлӑ ҫаврака питлӗ арӑмӗ, 
упӑшки ҫине тарӑхуллӑн пӑхса.^—Астӑватӑна, Пе- 
гӗр кум мӗн ҫырнӑччӗ. „70 пӑт тулӑ, 150 пӑт ыраш, 
12 пӑт пыл илтӗм, пулӑ тӑварларӑм, патефон 
туянтӑм тата пирӗн ял виттӗр машинӑсем ҫӳреме 
гытӑнчӗҫ“ тенӗччӗ. А пирӗн пур, ялан ҫул ҫинче 
ҫӳренипе нимӗн те ҫук,— терӗ хыттӑн.

Вагонри ҫынсем пурте Мӗкӗте ҫнне карах 
ҫавӑрӑнса пӑхрӗҫ. Ҫакӑн хыҫҫӑн Мӗкӗтене арӑ.мӗ 

. аӗр сӑмахта чӗнмерӗ.
— Значӑт, Барнаул ҫывӑхӗнче „Хӗрлӗ ҫӑлтӑр“ 

колхоза вырнаҫрӑмӑр. Пӗр-ик уйӑх пурӑнсан, вы- 
рӑн килӗшми пулчӗ, шабаш. 4 % ӗ  пулӑ курса ҫи- 
ме ҫук. Вӑрманӗ аякра. Значӑт, эпӗ ҫавӑн пек вы- 
рӑн шыратӑп; ялӑн пӗр енче хир, тепӗр енче вӑр- 
.ман, кӳлли те ҫавӑнтах пултӑр.

Айда, терӗм карчӑка, кунта пулӑсӑр хӑрӑнса 
иурӑнма пулмасть, терӗм, Алтай еннелле 'аван 
тесе калаҫҫӗ, терӗм. Тухса шӑвӑнтӑмӑр. Значӑт, 
иртнӗ ҫул. Лӑп паянхи кун. Алтайра пӗр „Ком- 
байн“ ятлӑ пуян колхоза вырнаҫрӑмӑр. Ну, кар-

чӑк, значӑт, ку колхобра мӗн чун 1‘ухиччен пур- 
натпӑр, терӗм хваттере вырнаҫтарсан. Кӳлли ял 
ҫумӗнчех, калас пулать, рай. Хӑямати тен, ман 
тӗлле таҫтан тупӑнать, колхоз председателӗ ха- 
ярскер пулчӗ Эпӗ колхозра сторӑжра кӑна ӗҫле- 
нӗ, а вӑл: санӑн ку кӗлеткене тимӗр туртсан ти- 
мӗр татӑлмалла, сансӑрах стариксем пур пирӗн 
вӑл ӗҫе, тет. Еҫ ҫине ӗҫ. Ирӗн каҫӑн ӗҫле. Ҫит- 
меннине ӗҫлеместӗн тесе икӗ хут правленине 
чӗнтерсе ятларӗ,—Санӑн арӑму стахановка, а есӗ 
кахалланса пурӑнатӑн, тет., Епле вӑл пӗр ҫемьене 
икке уйӑрасси.

— А значӑт, эпӗ тимӗр ҫын мар, терӗм, кун 
пек ӗҫпе чӑтса пурӑнма пултараймастӑп, терӗМ) 
председателе куҫӗнченех. Айда карчӑк, ҫынсемпе 
харкашса пурйнма пулмасть, терӗм. Ҫуралнӑ ҫӗр- 
шыврах аван тесе калаҫҫӗ тет, терӗм.

Тухса шӑвӑнтӑмӑр. Килте те аваннине курай- 
марӑм. Хӗвелтухӑҫ Ҫӗпӗр''облаҫӗнчен чӗнсе ҫыр- 
чӗҫ-ха, ҫавӑнталла, значӑт, шӑпӑлтатса тухрӑмӑр. 
Вуласа пӑхӑр,—терӗ мана лучӑрканнӑ канверт 
тыттарса.—Нумай ҫыраҫҫӗ, анчах кӳлӗ пуррине 
ҫырман.

— Вырӑнтан вырӑна ҫӳренипе вӗрентмесӗрех 
хӑваратӑн та ачусене,—терӗм калаҫу ачасем ҫине 
куҫнӑ май.

Мӗкӗте ачнсене мухтаса та илчӗ. Пӗр уйӑх вӗ- 
ренсен, пӗр ҫул вӗреннипе танлашаҫҫӗ иккен ун 
шӗвӗрӗсем. Ҫул тӑршшӗпех Мӗкӗте ҫемыше хар- 
кашса пычӗ.

— Сан пиркиех ҫак нушана куратӑп, тет ар&м- 
не. Арӑмӗ хӑй хирӗлет: зпӗ те сан хыҫҫӑн сӑтӑ- 
рӑнса ҫӳресе ҫак нушана 'куратӑп, тет.

Пиншер ҫухрӑм пӗр вагон ҫинче ярӑнса пынӑ: 
май, Мӗкӗтене пӗр вырӑнта ӗҫле'се, хӑйӗн юлташӗ: 
Петӗр пек пуян тата культурлӑ колхозник пулас-: 
си ҫинчен каласа патӑм. Вагон ҫинчи юлташсем 
те ман шухӑша сӗнчӗҫ. Мӗкӗте хӑйӗннех перет— 
кӑмӑла килӗшмест—епле пурӑнатӑн". ]

Малалла ҫыру ҫырса тӑма пулса Мӗкӗтене ад-1 
рес патӑм та, алӑ тытса Канск хулин^ анса юлтӑм./

* » *

Ҫур ҫултан каҫҫӑр сӑмсаллӑ Мӗкӗте юлташа| 
Красноярскинче вокзалра тӗл пулма тӳр килчӗ.| 
Мазутпа вараланса пӗтнӗ фуфайка тӑхӑннӑ, пӗ-1 
чӗк чемоданӗ ҫинче хуйхӑллӑн пуҫне усса чӗлӗм-1 
не паклаттарса ларать. |

— Сывӑ-и, Никита?—терӗм алӑ тытса.—Епле? 
эсӗ питӗ улшӑнса кайнӑ? {

— Эпӗ паллаймарӑм-ха, кам пулаттӑр, значӑт,| 
эсир?—терӗ хыпаланса. |

Хампа паллаштарнӑ хыҫҫӑн, вӑл мана ҫемьин-; 
чен уйӑрӑлса кайни ҫинчен, халӗ арӑмӗ патне| 
кайма тухни ҫинчен каласа пӗлтерчӗ. \

— Вутри пек ҫунатӑп, пӗр хыпар та илмен* 
вилчӗҫ пулӗ тесе шутлатӑп.—терӗ М ӗкӗте юлта-; 
шӑм паравоз пек хашлатса. ;

Вуласа пӑхӑр,—терӗм эпӗ ӑна ҫыру тыттарса."
Мӗкӗте савӑннипе чӗтресе илчӗ. Унӑн куҫӗнчен; 

куҫҫулӗ тумланса пӑчӑртатса тухса, пичӗ тӑрӑх- 
йӗрдесе юхма тытӑнчӗ.
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— А, значит, карчӑк епле вӑл, пуян. Пурӑнма 
тытӑнтӑм, тет. Мӗкӗте вилчӗ пуль тесе ҫеҫ ку- 
лянатӑп тет. Ман ҫинчен те манман иккен. Ну, 
пӗрре ҫитсе ӳксен, калаттӑмчӗ карчӑка: Ҫук, Мӗ- 
кӗте текех  ҫапкаланса ҫӳрес ҫук, пуян та куль- 
турӑллӑ пурнӑҫшӑн, тырӑ ытларах илессишӗн ҫӗр 
ҫывӑрмасӑр ӗҫлеме тытӑнать тесе.

Ӗҫлетӗр-ха Мӗкӗте, .вӗҫен кайӑк“ сӑмахсем ка- 
вычкӑран вӗҫсе тухиччен.

М. ТАГАНОВ.

ВАК-ТӖВЕКСЕМ 
Ҫухалман

Н. В. Гоголӗн „Пропавшая грамота* произве- 
денире паха документ усал вӑйӗ тӑрӑшнипе ҫу- 
халать.

Ҫичпӳртри (Октябрьский р.) комсомол комите- 
чӗк 1940 ҫул пуҫланнӑранпа пулса иртнӗ комсо- 
молецсен пухӑвӗсен протоколӗсем комитет сек- 
ретарӗн ыйхи вӑилӑ пулнипе ҫухалнӑ, тейӗр эсир 
комитет протоколӗсене пӑхса тухсан.

Анчах, калӑс пулать, ҫухалнӑ тени тӗрӗс п у л ' 
мӗ, мӗншӗн тесен вӗсем... протоколӗсене ҫырман- 
Ҫырма лухӑвӗсем пулман. Пӗре те Цулман. Ҫа- 
вӑнпа вӗсене ,Ҫ ухалнӑ“ мар, „Пулман документ- 
сем“ теме пулать.

Пулнӑ
Пулнӑ ҫав, пулна, укҫи пулнӑ, укҫи пулман пул 

сассӑн, растрати те пулас ҫук. Зощенко писа 
тель калашле, „ҫара чӗркуҫҫие растрата тума ҫук“

Утиккассинчи (Ишлей р.) Хӗлӗп Микихверӗ ал 
линче чӑпта ҫапакан артелӗн укҫи нумай пулнӑ 
Нумай пулнӑран нумай пин растрата тунӑ вӑл. 
Влӗкхи ҫынсем каланӑ ,Ҫ у  уйӑхӗ ҫич уйӑх, ҫичӗ 
уйӑхӑн ӑшӗнче ҫитмӗл тӗслӗ кун килӗ“, тенӗ, ҫа- 
вӑнпа растратчика суд умне тӑратас кун та 
,килӗ-ха.

Йӗрӗнчӗк
Ҫав йӗрӗнчӗк япала ҫинчен ма ҫыран, тейӗҫ 

[хӑшӗсем. Япала ь.ар-ҫке вӑл, таракан-ҫке, зооло- 
гире тӳрӗ ҫунатлӑ хурт-кӑпшанкӑсен ҫемьине кӗ- 
рекенни, 13 километр кӗлеткелли. Ӑна Шупаш- 
карта пурӑнакан Герман Данилов хлебозавод май- 
ӑн 7-мӗшӗнче пӗҫернӗ ҫакӑр ӑшӗнче тупнӑ (сехет 
{мастерӗ Орлов юлташ кӳрсе пачӗ).

, Чыссӑр вилнӗ вӑл таракана эпир хлебозавод 
директорне кӑтартмастпӑр. Курсассӑн; ах ку та- 
ракан пирӗн ӑратлиех пулнӑ, пурӑннӑ пулсан пи- 
■рӗн таракан ферми ытларах пысӑкланӗччӗ, те- 
се хуйха ӳкӗ.

УЛА-ЧӐЛА ПЦ РКИ
Митрофанушка ятлӑ ывӑлне хӳтӗлес шухӑшпа каяаҫнӑ чух- 

не, г-жа Простакова ҫут тӗнчере извозчиксем пур хушӑра 
географие вӗренессп пӗртте кирлӗ марри ҫинчен асӑрхаттар- 
са хунӑччӗ. Мӗн калас ӗнтӗ: извозчиксем пӗлеҫҫех ӗнтӗ вӗ- 
сем. Анчах извозчнксем ҫук пулсан мӗн тӑвас-ха? Ҫук пул- 
сан та аптрасах лармалла мар. Пословица ӗнентернӗ тӑрӑх 
чӗлхе Мускава та ҫитерет. Ун пек чухне хӑвна тӗл пулнӑ 
кашни гражданинранах ыйтса пӑхма пуятаратӑн, вӑл сана 
кирлӗ учреждени е эс шыракан хватер ӑҫта ларнине уҫҫӑ- 
нах кӑтартса ярӗ.

Пире кирлӗ пӗр-пӗр учреждени ҫу р т н е^ 1ыраса тупасӗҫре  
пысӑк вырӑн, ытларах каласан татӑклӑ вырӑн, вывескӑсем 
йышӑнса тӑраҫҫӗ. Ҫав паха япалана ҫимелли апат шыракан 
ҫын кӗпе ҫӑвакан предприятине пырса кӗресрен, мӑшӑрланас 
текен ҫамрӑксем, ЗАГС-а кӗрес вырӑнне, черепица масаер- 
скойне пырса кӗресрен шухӑшласа тунӑ.

Ҫакӑн пек абсолютлӑ чӑнлӑх пур пулнн т е , Етӗрнере вы- 
вескӑсен функцийӗ йӑлтах урӑхла—ҫынна пачах пӑтраштарса 
ярасси. Ьтӗрнене пуҫласа пырса кӗрекен шӑпах виҫӗ хыр 
хушшинче ҫухалса кайнӑ ҫын пек аптраса ӳкет. Чӑвашпро.м- 
союзӑн фотографийӗ Роза Люксембург урамӗнче, ӗлӗкхи 
вырӑнтах, ӗҫлет пулсан, анчах унӑн вывески таҫта лапри ба- 
зарти .Кожупряж* артелӗн атӑ-пушмак мастерскойӗн алӑкӗ 
ҫинче ҫакӑнса тӑрсан, Шупашкар ҫыннисем ахӑлтатсах кулнӑ 
пулӗччӗҫ. Анчах Етӗрнере ун пек япаласенчен питех кулмаҫ- 
ҫӗ. Ача  ҫуратмалли ҫурт кунта акӑ Герненпа Октябрьски 
урамсен кӗгессинчи ҫуртра вырнаҫнӑ, анчах унӑн вывески 
вара, Октябрьски урамра пулсан та, пачах урӑх кварталта ҫакӑн- 
са тӑрать. Учрежденипе унӑн вывески пӗр-пӗринчен ҫакӑн 
пек уйӑрӑлса кайнин сӑлтавне пӗлме пӗртте йывӑр мар: ача 
ҫуратмалди ҫурт малтан больница ҫумӗнче пулнӑ, унтан вара 
ӑна больница территорийӗ ҫине кӗмен урӑх ҫурта куҫарнӑ. 
Пурне те тунӑ: ҫургне лартнӑ, ӑна кирлӗ хатӗрсемпе .майлаш- 
тарнӑ, анчах вывгскине илсе антарма укҫа-тенкӗ ҫитмен пул- 
малла. Ҫапла вара вӑл тӑлӑх вывеска ку таринччен кивг вы- 
рӑнтах ҫакӑнса тӑрать, ача ҫуратма вӑхӑт ҫитнӗ хӗрарӑмсенг 
те кивӗ йӑлапа больница ҫуртнех илсе пыраҫҫӗ.

Ҫапла ӗнтӗ вывеска хуҫалӑхӗ тӗлӗп пе Ьтӗрнере ӗҫсем пи- 
тех те латсӑр. Илӗр акӑ вывескӑсен тул енчи форминех. Кун- 
та стил пӗрлӗхӗ текен япала пачах Кунга ӗлӗк Шус-
тов коньякӗсене рекламӑланӑ чухне»усӑ курнӑ ҫеҫкелӗ сас- 
паллисемпе ҫырса пӗтернӗ кӗмсӗркке шӑвӑҫ листӑсем те час- 
часах курма пулать.

Анчах та, ырӑ ҫынсем калашле, уншӑнта тавта пуҫ! Учреж- 
дени ҫинчэ вывеска пулманни унтан та япӑхрах. Унашкал 
учрежденисем Етӗрнере икшер те, виҫшер те... вуншар ла 
тупма пулать. Акӑ вӗсем, вывескӑсӑррисем; райзо, МТС, ра- 
йонри колхоз шкулӗ, горпо, культура ҫурчӗ, роно, райпот- 
ребсоюз, хирурги лечебнипи, хула мунчи, типограРи, массӑл- 
лӑ профессисене вӗрентекен ,шкул, ачасен техника станцийӗ, 
Осоавиахим райсовечӗ, спиртзавод, <̂ у завочӗ, пулӑ хуҫа- 
лӑхӗ... 7

Ку тарана усранса юлнӑ (именно усранса юлнӑ темелле, 
мӗншӗн тесен Етӗрнере ҫӗцӗ вывэскӑсем тумаҫҫӗ) вывескӑсем 
ҫине пӑхсан та кӑмӑл савӑнмасть. Ку тӗлӗшпе темиҫе поста- 
новлени пулнӑ пулин те, чылай вывескӑсене чӑваш чӗлхин 
кивӗ орфографине ҫав тери ҫирӗп пӑхӑнса ҫырнӑ.

Чӑваш АССР Верховный Совет Президиумӗн Указӗнче ҫап- 
ла каланӑ: ,пур совет, хуҫалӑх, кооператив учреждфийӗсем- 
пе организацийӗсен хӑйсен пӗтӗм вывескисене, пичечӗсемпе 
•штампӗсене, ҫавӑн пгкех тата пичетлекен машинкӑсене ҫӗнӗ 
орфографи правилисеце пӑхӑнса улӑштармалла*. Ку указа 
кӑларнӑранпа 15 уйӑх ҫурӑ иртрӗ, анчах Етӗрнере халь те“ 
.ҫӗруправлени" пур, Чӑваш республикин ятне кӗскетсе 
„ЧАКСР" тесе ҫырса лартнӑ вывеска та пур.

Хулара пумайранпа пурӑнакан .ҫынсем каланӑ тӑрӑх, ку 
вывескӑна ҫакнӑранпа вунпилӗк ҫул ыгла иртнӗ. Ҫав вӑхӑтра 
райсовет ҫуртне темиҫе хут ремонт тунӑ, ӑна самях йӗрке- 
не тсӳнӗ. Анчах вывеска вара ремонтсӑрах сулланса тӑрать.

Ҫакӑн ҫинйен хула хуҫине—хула советне— кайса евитлес- 
си кӑна юлчӗ. Анчах Етӗрнере эпир^унашкал учреждени пачах 
тупаймарӑмӑр. Нумайӗшӗ пире хулӑ совечӗ вырпаҫакан ҫурт 
тесе кӑтартса янӑ ҫуртӑн карнизӗ айӗнче пӗр вывеска майдӑ 
япала ҫеҫ тӗл пултӑмӑр. Питӗ тимлӗ тӑрӑшнӑ хыҫҫӑн, юлаш- 
кинчен, акӑ хӑшпӗр саспаллисене, унтан ,ула совечӗ" тенӗ 
сӑмахсене шыраса тупрӑмӑр,

— Тӗлӗнмелле!—терӗмӗр эпир пӗҫӗсене шарт ҫапсэ,—пуҫ- 
ласа илтетпӗр...

А. Д алекий.
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Сантӑр мучи каласа пани
— Эпӗ пӑр кайнӑ вӑхӑтсенче ҫырмаран тин ҫеҫ 

тытса килнӗ чӗрӗ пулла ӑшаласа ҫиме питӗ юра- 
татӑп. Анчах, хӑвӑрах пӗлетӗр, ҫырмари пулӑсем 
хӑйсемех ҫатма ҫине килсе выртмаҫҫӗ, вӗсене е 
атмапа е шакӑпа тытмалла. Ҫавӑнпа та вара эпӗ 
хамӑн карчӑка юриех ҫип арлаттарса атма ҫых- 
тартӑм. Атма часах хатӗр пулчӗ, пуллине сӗрме 
каясси ҫеҫ юлчӗ. Анчах пирӗн ҫывӑхрах пулӑ кӗ- 
рекен вырӑнсем сахал, ҫавӑнпа манӑн пуллине 
тытма Атӑл кукрине ҫитиех каймалла пулчӗ.

— Ну, карчӑк, пулла каяп,—терӗм,—хатӗрле 
давай пӗр чӗл ҫӑкӑр, тӑвар, ӑвӑпа ҫулува табак 
хуттаҫҫине чик. Табакне те ытларах тултар, ҫӗ- 
рӗпе тытатӑп.

Эсир „ҫулу, ӑвӑ“ тенӗрен ан тӗлӗнӗр, ку ӗҫ чы- 
лай ҫул каялла пулса иртнӗ. Ну вот, ҫапла. 
Карчӑк эпӗ хушнине хыпалансах пурнӑҫларӗ, мӗн- 
шӗн тесен вӑл хӑй те пулӑ ҫиме питӗ юратать. 
Тухса кайрӑм пулла. Атӑл кукрине те ҫитсе пе- 
рӗнтӗм. Сӗретӗп те тытатӑп, сӗретӗп те тытатӑп. 
Хам ӑшӑмра шутлатӑп:

— Ну ҫиеп пулла, карчӑк та савӑнсах каять 
ӗнтӗ тетӗп. Хам татах сӗретӗп, татах кӗрет. Са- 
вӑннипе йӑл-йӑл кулса илетӗп. Чылай тытса тул- 
тартӑм каҫ пулнӑ ҫӗре. Анчах киле таврӑнас шу- 
хӑш та Гҫук-ха.

— Тытас-ха пӗр килнӗ чухне, тек-тек ҫӳрей- 
мӗп,— терӗм.

Ҫапла ҫеҫ калама ӗлкӗртӗм, темле мурла ман 
ура яр-р шуса кайрӗ те, эпӗ шыва шӑмпӑлт 
кӗрсе ӳкрӗм. Аран-аран тӑват уран упаленкелесе 
ҫыран хӗррине тухса ӳкрӗм. Ҫыранӗнче те путса 
кана тӑрать тата—йӑраланнипе тумтирсем те, су 
халсем те тӑптӑр пылчӑк пулчӗҫ. Ҫапах та килес- 
шӗн марччӗ, тата тытас кӑмӑлӑм пурччӗ, анчах кун 
хыҫҫӑн пӗҫ иккӗ сӗрсенех ҫан-ҫурӑм сӑрӑлтатеа 
карӗ ман. Ӑшӑнас майпа чӗлӗм чӗртсе ярас терӗм. 
Анчах ман ҫумри табак йӗпенсе кайнӑ, ҫӑкӑршыва 
анса кайнӑ. Ҫимелли те турггмалли те юлман. Ҫимел- 
линчен ытла табак ҫукки кансӗр мана, табак ҫук- 
ки—вӑл шӑл сурнинчен те усалтарах. Мӗн тытни- 
пе ҫитӗ, терӗм вара, киле вӗҫтертӗм. Паллах, пу- 
лӑшӑн хам та, карчӑк та питӗ савӑнчӗ. Калап 
вӗт-ха, эпир иксӗмӗр те ҫырма пуллине питӗ 
юрататп%. Анчах ӗненетӗр-и, эпир ҫав пулла 
ним пӑсӑлмасӑр-тумасӑрах кӑларса тӑкрӑмӑр. Хам 
та мар та, карчӑк кӑларса силленӗ. Уншӑн эпӗ 
карчӑка пӗр-икӗ хутчен ҫапклаласа та илтӗм те, 
анчах кайран хам та унӑн йыш^нӑвӗпе килӗшрӗм.

Ҫапла пулчӗ вӑл ӗҫӗ. Эпӗ тепӗр кун ирех те- 
пӗр хут пулӑ тытма карӑм. Анчах ун чухне, тем 
хӑямачӗ пулчӗ, пӗр пулӑ та кӗмерӗ. Ывӑнса ҫӳ- 
рени те ахалех пулнишӗн питӗ тарӑхса таврӑн- 
тӑм. Киле ҫитнӗ ҫӗре мана тата ытларах тарӑх- 
малли тупӑнса тӑнӑ.

— Эпӗ килнӗ ҫӗре пулӑ пӗҫерсе хур,—тесе хӑ- 
варнӑччӗ эпӗ кӑрчӑка, а вӑл пур, ш'ӑп эпӗ ҫитнӗ 
ҫӗре шӑп мана курӑнмалла ҫӗре кӑларса тӑкнӑ, 
кушак ҫисе тӑра парать.

— Мӗне пӗлтерет ку?!—тетӗп ҫилленсе.
— Мӗне пӗлтересси пур,— шӑл йӗрсе тӑрать 

ман карчӑк,—куран кушак ҫиет.
— Пӑсӑлса кайнӑ-им?
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— Пӑсӑлмасан кушакка ҫиме юрамасть-им?
— Ан йӗкӗлтесе тӑр-ха,— терӗм эпӗ ҫилленсе,— 

кала-ха, ма тӑкрӑн?
— Кушак айӑпӗпе.
— М ӗнле кушак айӑпӗпе?
— Ну эппин сӗт айӑпӗпе.
Ман карчӑк мансӑмах ҫине йӗркеллӗ ответле 

меншӗн эпӗ тата хытӑрах ҫилленсе кайрӑм.
— Кала хӑвӑртрах тӗрӗссине, а тт у  тем ҫиллен- 

нӗ енне сӑтӑрса ярӑп.
Ман карчӑк каллех шӑлйӗме хӑтланать.
—  Каланӑ вӗт сана,—тет,—сӗтпе куш ак айӑ- 

пӗпе.
Ҫилленсе ҫитнипе вара эпӗ янклатарса ятӑм 

хайхине. Ну-и ун хыҫҫӑн та пӗр-иккӗ ҫапкаланӑ. 
Анчах хӑй айӑплӑ та пулман иккен. Пуллине чӑ- 
лана хунӑ пулнӑ та, унтах тата кӑшт кӑна сӗт 
пулнӑ. Сармантейӗн сар чӑххин сарӑ ҫӑмартине 
шӑши пырса ҫапса ҫӗмӗрнӗ евӗрлех пулса тӑнӑ 
кунта. Кушак сӗт патне пырса перӗннӗ те ӑна 
тӑкса янӑ, инкеке шӑп кӑна пулӑ ҫине тӑкӑнса 
кайнӑ. Мӗн тӑвас тен, ҫиеймерӗмӗр вара пулла, 
тӑкнӑ. Кун хыҫҫӑн хам та карчӑка пӗр сӑмах та 
калаймарӑм, ҫапкаланӑшӑн та каҫару ыйтмативрӗ.

— Чим-ха, чим мӗн калаҫан эсӗ, Сантӑр пич- 
че,— терӗмӗр эпир ҫакна каласа паракан Сантӑр 
старике,—мӗн суян, сӗтпе вараланнӑшӑн кам ух- 
махӗ пулла кӑларса тӑкать, е сӗчӗ таса мар пул- 
нӑ-и?

-  — Сӗчӗ аванах пулнӑ-ха та вӑл...
— Тата мӗншӗн? Ху пулла епле ҫиме юратап 

тен, уншӑн таҫта аякка кайса ҫӳреме те ӳркен- 
мен ху...

— Ку тӗрӗс вӑл, уншӑн хам та халӗ те ӳкӗне- 
тӗп, „ма ҫимен-ши“, тетӗп. Ун чухне пире кар- 
чӑкпа иксӗмӗре те сӗрӗм тивнӗ пулнӑ.

Эпир, ҫамрӑксем, ку сӑмаха илтнӗ хыҫҫӑн пур- 
сӑмӑр та хыттӑн кулса ятӑмӑр.

—■ Ма кулатӑр?—тет пире Сантӑр старик.
— Ара эсӗ хӑвах сибетӗн пулӗ, йӑнӑш суятӑн 

вӗт!
•— Ма?
— Ху пӳртре те  ларман тетӗн, ҫапах сӗрӗм 

тивнӗ сана. Ҫырма хӗрринче пулӑ тытса ҫӳренӗ 
ҫӗрте мӗнле сӗрӗм тивтӗр. Карчӑкна тивнӗ тесен, 
ӗненме пулать хӑть.

— Ҫук, иксӗмӗре те тивнӗ ҫав. Анчах пӳрт кӑ- 
макинчен тухакан сӗрӗм мар, чиркӳрен тухаканни 
тивнӗ.

— М ӗскер калаҫан эсӗ, Сантӑр пичче?— ыйтрӑ- 
мӑр эпир каллех ӑнланмасӑр.

— Ҫапла, чиркӳрен тухаканни, урӑхла каласан, 
тӗн сӗрӗмӗ.

— Вара мӗншӗн чӑрмантарнӑ вӑл пулӑ ҫиме?
— Эккей, ӑнланмастӑр-ҫке эсир, ҫамрӑксем! Мӑн- 

кун типпи вӑхӑчӗ пулнӑ вӗт-ха ун чухне. Типтыт- 
нӑ эпир. Снашт, сӗт ҫиме юраман. Раз пулӑ сӗтпе 
вараланнӑ тӑк, ӑна та ҫиме юраман. Вӑт пырса айӑп- 
ла унта карчӑка.

Эпир тата хытӑрах кулса ятӑмар.

М. Аркай.



Ӗненмен ӗне Ҫулран ҫула
Пӗр сӑвӑҫӑн пӗр сӑввинче доярка Таня пӗр 

ӗнене кӗнеке вуласа парать. Ени вуланине пӗ7 ӗ.м- 
пех ӑнланать. Сӗнтӗр районӗнчи „Париж Комму- 
нӗ* колхоз ӗни „Маруся" талӑксерен 12 литршар 
сӗт пама ҫеҫ пӗлнӗ, хӑй хӗсӗр юлни ҫинчен пӗл- 
терекен справкӑна ӑнланма пӗлеймен (вӑл справ- 
кӑна Сӗнтӗрти .ст.вет. врач Пчелин* тесе ал пус- 
са тата пичет пусса панӑ иккен). Ҫавӑнпа вӑл— 
,М аруся“ ятлӑ ӗне, врач „хӗсӗр* тесе справка 
пани уйӑх иртсенех, пӑруласа панӑ.

Кайран тӗрӗсленӗ тӑрӑх, Пчелин юлташ вӑл 
справкӑна пуҫпа мар, шлепкепе шухӑшласа ҫыр- 
нӑ.

„Ҫил-ту, ҫил-ту, ҫил-ту ҫинче ҫил арман, ку- 
нӗн-ҫӗрӗн авӑрать" Мӑн Сӗнтӗрсен сӑмах арманӗ 
мар-ши вӑл?

Сӗнтӗрсем 1939 ҫулта ,х у т  пӗлменлӗхе апре- 
лӗн 1-мӗшӗ тӗлне пӗтеретпӗр“ тесе сӑмах ҫапат- 
чӗҫ, 1940 ҫулта „мӑйан 1-мӗшӗ тӗлне пӗтеретпӗр» 
тесе ҫапрӗҫ, 1941 ҫулта „июнӗн 1-мӗшӗ тӗлне пӗ- 
теретпӗр“ тесе ҫапӗҫ.

Сӑмах ҫапнине протокол ҫине ӳкерсе пынӑ. 
Протоколӗсенче вара сӑмаха каллӗ-маллӗ тума 
юраманни ҫинчен каламан.

ВУНА МИЛЛИОН ЫТЛА ӖҪҪЫННИСЕМ
хӑйсен пурнӑҫне коллективлӑ йӑркепе страховани тунӑ

КОЛХОЗНИКСЕМПЕ КОЛХОЗНИЦКСЕМ,
хӑвӑр 

пурнӑҫа 

коллек- 

тивлӑ 

страхо- 

вани

тӑвассине
0 Р Г А Н И 3 А Ц И Л Ӗ Р!

Страхованн пирки комсодсенчен, ҫавӑн пекех тата районрипе хулари страховой няспекцисенчен ыйтса пӗлӗр.
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Хӑкӗ 30 пус

СПОРТ ОБЩЕСТВИ ПРЕДСЕДАТЕЛӖН КАБИНЕТӖНЧЕ

—  Кӑҫалхи срорт сезонӗ пӗрттв интереснӑ мар сирӗн. 

г— Мӗншӗн?

Ҫапӑҫакансем сахал.


