
16 мӗш ҫул тухать

КАПКАН №  12 И Ю Н Ь, „Чӑваш Коммунӗ* 
1940 ҫул ҫумӗнче тухать

АЧИ {Крылов баснике вулать)-. ,П ӗ р  чӳречинчен сиктерсен , кӗрӗп эпӗ  тепринчен... '
 ̂ А Ш Ш Ӗ  (прогулыцак пулнӑскер): Халь си к те р м еҫ ҫ ӗ ,  х ӑ в а л а м а ҫ ҫӗ  ҫав . Вӑл учреж дениоех  

« р ӗ к с ӗ р  ӗҫлеттерм елле  т ӑ в а ҫ ҫ ӗ .



Х ӗ р ӳ  к у н с е м
Иван Сергеевич, сухалиа хыртарма вӑхӑт ҫитнӗ. 

Ху ҫине, пах-ха;,; Ҫӑн-питна пӗтӗмпех ҫӑм хупяа;са 
ларнӑ, —тет колхоз парикмахерши Клава, кашни 
курмассеренӗх ӑна.

„Искра“ колхоз председателӗ пулса ӗҫлекен 
Иван Сергеевич, сухал тапса тухнӑ янаххине сӑп- 
тӑркаласа, Клавӑна хирӗҫ ҫапла калать;

— Тӗрӗс калатӑн, хӗрӗм, тӗрӗс. Чӑнах ҫӑмланса 
кайрӑм. Хырӑнмаллаг пулать. Хырӑнӑп.

Анчах хырӑнма нимпе те вӑхӑт тупаймасть. 
Председателе Клава парикмахерсен пуканӗ ҫине 
икӗ хутчен лартса пӑхна. Пӗринче Иван Серге- 
евичӑнпитне супӑнь кӑпӑкӗ сӗрсе тухма та ӗлкӗр- 
нӗччӗ. Тепӗр пӳлӗмрен бритва илсе киличчен 
председатель тухса шӑвӑннӑ. Вӑл района горючи 
илме каякан шофера ӑҫта-ӑҫта кӗрсе, мӗн-мӗн 
тумаллине ӑнлантарса яма чупнӑ иккен.

Кӗҫех ӑна чӗрӗ утӑ хунӑ урапа ҫине ларса 
пиллӗкмӗш бригадӑна кайнине кураҫҫӗ. Бригадӑ- 
ра комбайн ӗҫлейми пулнӑ тенӗ хыпара илтнӗ ик- 
кек председатель. Ҫавӑнта чуптарнӑ вӑл лашине. 
Унтан, пиллӗкмӗш бригадӑран таБӑрӑннӑ май, 
иккӗмӗш стана кӗрсе курнӑ.

Кӑнтӑрлахи апат хыҫҫӑн колхозниксем каннӑ 
вӑхӑтра Тимофеев культурник вӗсене хаҫат вула- 
са панике курсан, председатель;

— Паянхи хаҫатра юлашки хыпарсем пит ин- 
тереснӑ! Вуласа тухрӑр-и?—терӗ.

— Вуларӑмӑр,—ответлерӗ Тимофеевӗ, ун ҫине 
ӑшшӑн пӑхса.—Ма хырӑнмастӑн эсӗ, председатель 
юлташ? Сухалланса кайнӑ.

— Хырӑнмалла та-ха,—-тет председатель айӑпа 
кӗнӗ сасӑпа.—Хырӑнмаллаччӗ. Пиллӗкмӗш бри- 
гадӑра комбайн ӗҫлейми пулнӑ. Унта васкарӑм. 
Сирӗн мӗнле ӗҫсем? МТС директорӗ патне кайма 
васкатӑп-ха. Комбайн пирки калаҫмалла, вӑрҫса 
килес.

Кӗҫех председатель ҫӑмӑл урапа ҫине хӑпарса 
ларать. Ҫара уранах ларса тухнӑ кучер лашине: 
эй, ну! терӗ те лаши чуптара пачӗ тусанлӑ 
ҫулпала.

МТС-ран вӑл, директорпа тата механикпа 
пӗрле, директорӑн ыашини ҫине ларса бригадӑна 
васкарӗ.

Председателӗн хӗвелпе пиҫсе хуралсах кайнӑ, 
хӗрлӗ сухалпа витӗннӗ пичӗ ҫине пӑхкаласа пынӑ 
хыҫҫӑн, директор ыйтать.

— Сирӗн „Искра* колхозрӑ парикмахерски ҫук- 
им?

— Пур-ҫке!—тет Иван Сергеевич.—Манӑн обя- 
зательно хырӑнмалла. Анчах хырӑнмашкӑн ятар- 
ласа вӑхӑт уйӑрса илмелле.

Вӑхӑчӗ уйӑрлаймасть.
Уйран тулӑпа урпа пуҫтарса кӗреҫҫӗ, сиен кӳ- 

рекен хурт-кӑпшанкӑсене хирӗҫ хаяррӑн кӗрешеҫ- 
ҫӗ, выльӑх апачӗ хатӗрлеҫҫӗ...

Ҫанӑсӑр майкӑпа шупкаланса ларнӑ брюки тата 
ҫӑмӑл сандали тӑхӑнса тухнӑ, пӑхмалла мар ҫӑм- 
ламасланса кайнӑ Иван Сергеевич учительницӑна 
та, завхоза та, комсорга та, культурнике те, 
счетовода та, Клавӑна та:

— Ай, тырӑ аван кӑҫал! Мӗн ман ҫине пӑхатӑр? 
Пит селӗм тырӑ, первый сорт!—тет.

— Санӑн тӗкӗр витӗр ху мӗнлине курасчӗ, Иван 
Сергеевич,—теҫҫӗ'ӑна. г . /

-:г Ҫӑмлзв/са'ларнй ҫйнчен-й щзир? Ҫап.1ӑ, ҫапла| 
ОбязӑтӗЛьйо., 1ырпулсене пуҫтафсӑ■ ■жӗфФсӗн куФ 
серӗй икшӗр хыранмк тытӑнӑи, ҫӳҫе ‘ подйольку 
кастарӑп. Пирӗн Клава ҫӳҫ касма ӑста. Пур при- 
ческӑсене те вӗренсе ҫитнӗ: бобрик, ежик, бокс( 
полубокс.

Правлени чӳречи умӗнче ҫав вӑхӑтра темӗскер 
кӗрлени илтӗнсе каять.

Районра тухакан „Колхоз ҫ у л ӗ “ хаҫат редакцин 
фотографӗ, мотоцикл ҫине ларнӑскер, правлени 
крыльци умне кӗрлеттерсе пычӗ. Хӑйпе пӗрле 
сӑн ӳкермелли камерӑпа виҫ ураллӑ япалинеилсе 
килнӗ.

— Ну-с, юлташсем, хатӗрленсе тӑрӑр пурте,—I 
терӗ вӑл вӑхӑт ирттерме юратманскер, васкаса 
калаҫакансер, анчах темӗскерле пулса карӗ пред- 
седателе курсан:—Мӗнле ӳкерӗаӗр-ха председа-з 
теле сирӗнне? Чи кирлӗ фигура вӗт вӑл. Робин-. 
зоп Крузо. Хырса ярӑр, тархасшӑн. ӑна, граждӑн- 
сем!

Мӗн тейӗр эсир? Иван Сергеевича тытоа парик- 
махер пуканӗ ҫине черетсӗрех лартрӗҫ. Хӗпӗртесе 
кайнӑ Клава унӑн мӑйӗ айне салфетка хурса ҫы- 
хать, супӑнь кӑпӑкӗ тӑвать. Иван Сергеевич пуҫ- 
не силлеме тытӑнать.

— Ҫук, Клавочка, халӗ ӗҫ тухас ҫук. Тепӗр 
чух килӗя. Халӗ манӑн васкасьх бригада каймалн 
ла—тӗрӗслемелле: лупасӗсем мӗнле вӗсен? Пӗлӗт 
тухать, ав куратӑн—крыша хыҫӗнчен. Ну, камра 
черет? Килсе лар! Эп васкатӑп.

— Иван Сергеевич!—кӑшкӑрса юлаҫҫӗ кусем.—I 
Фотограф сӑн ӳкерсе каясшӑн.

Вӑл аллипе сулчӗ кӑна.
— Юрать. Кайран. Тепӗр чух.
Тепӗр минутран ҫӑмӑл урапипе колхозӑн аслӑ' 

урамӗ тӑрӑх анаталла вӗҫтернине кӑна курса юл- 
чӗҫ. Фотограф вара Иван Сергеевичӑн сӑнне 
ӳкермесӗрех кайрӗ.

Темиҫе эрне иртсен „Искра" колхозра пурте 
район хаҫатӗнче чи малти страницӑра пичетленсе 
тухнӑ председателӗн портретне пӑхса тӗлӗнеҫҫӗ.

— Мӗнте ку? „Искра“ колхоз председателӗн 
янаххи яп-яка, пӗр пӗрчӗ те сухал ҫук, ялкӑшса 
ҫеҫ ларать, уяври пек, шурӑ воротничекпа, гал- 
стукпа.

— Ку сӑнӳкерчӗк ҫине пӑхсан, эсӗ, Иван Сер- 
геевич, пит ҫамрӑкӑн курӑнатӑн. Пӗр ҫирӗм ҫула 
яхӑн ҫамрӑкланнӑ пек ларатӑн. Хӑҫан ӳкерттернӗ 
ӑна? Ӑна ӳкерттернӗ чух эсӗ питӗ хитре каччӑ 
пулнӑ иккен, — тесе кӑшкӑрса янӑ учительница, 
хӑй тата темӗншӗн ҫавӑнтах хӗрелсе кайнӑ.

— Калаҫатӑн ҫав эсӗ те, Олимпиада Васильев- 
на,—тенӗ хирӗҫ Иван Сергеевич, тем пирки хӑй 
те хӗрелсе.— .Ҫирӗм ҫула яхӑн ҫамрӑкланнӑ пек* 
тетӗн. Эпӗ пӗтӗмпе те ҫирӗмтӑхӑр ҫулта кӑна. 
Ытти вара тӗрӗс: вӑл фотокарточкӑна ӳкерттер- 
нӗренпе чылай вӑхӑт иртрӗ. Эпӗ хӑҫан ӳкерттер- 
нӗччӗ-ха ӑна? Ҫураки хыҫҫӑн. Да, да... ун чух ҫум 
ҫумлама тухманччӗ. Ҫураки пӗтерсенех ӳкерттер- 
нӗ. Ҫаплах. Л. Митницкий.

(„Крокодилтан*).



К Ӗ С К Е  К А Л А В С Е М
Куҫса ларакан

Вӑрнар вакзалӗнче Уртеменкасси колхозникӗ 
Канаша каякан поезд килессе кӗтсе ларнӑ. Унӑн 
паранкӑ мишукӗсем темиҫе те пулнӑ Ларсан-лар- 
сан ун умне икӗ уборщик пырса тӑнӑ та;

— Ҫав кӗтесе куҫса ларӑр-ха. Эпир урай шӑл- 
са тухасшӑн,—тенӗ.

Колхозник хирӗҫсе тӑман, япаласене пуҫтарса, 
-каланӑ вырӑна куҫса ларнӑ. Нумай та иртмен, ун 
умне пӗр уборщик каллех пырса тӑнӑ.

—■ Юлташ, ҫав стена патнерех куҫса лармӑн- 
ш и? Урай шӑлма чӑрмантаратӑн пире,—тенӗ.

Колхозник итленӗ. Куҫса ларнӑ.
— Ҫав кӗтесе куҫса лар-ха,—тенӗ ӑна кӑштах 

иртсен татах уборщик.
Колхозник шӑртланса кайнӑ.
— Канлӗ ларма памастӑр,—тенӗ вӑл.—Мана пӗр 

май вырӑнтан вырӑна куҫара-куҫара лартма... на- 
лог агентчӗ мар эпӗ.

— Ма апла калан?—ыйтнӑ уборщикӗ.
— Пирӗн Уртеменкассинче налог агентне пил- 

лӗк хут улӑштарчӗҫ. Пӗрне куҫарса тепӗрне лар- 
таҫҫӗ. Пӗр май куҫара-куҫара лартни килӗшӳсӗр,— 
тенӗ.

Вӗсем пӗлеҫҫӗ
Тимирязев ячӗпе хисепленсе тӑракан ялхуҫалӑх 

академинчен вӗренсе тухнӑ Петров колхоза та- 
вӑрӑннӑ.

— Халӗ ҫеҫ пӗчӗкҫӗччӗ, урамра чупса ҫӳретчӗ, 
ялти шкула вӗренме чупатчӗ. Ялхуҫалӑхӗн пысӑк 
специалистчӗ пулса тавӑрӑнчӗ халь,— тесе калаҫ- 
нӑ колхоз Ъравленинчисем.

— Пирӗн ферма выльӑхӗсене пӑхма вӗренсе 
юласчӗ. Ене фермине пыма чӗнер. Каласа патӑр 
пире мӗнле пӑхсан ӗнесене сӗт хуштарма пулать. 
А в выставкӑра пӗр ӗнерен талӑкра 69 литр ҫурӑ 
сӗт суса илеҫҫӗ, тет,— калаҫнӑ дояркӑсем.

— Пирӗн ферма сыснисене пӑхма вӗренсе юлас- 
чӗ. Ав Мускаври выставкӑра пӗр ӑратлӑ сысна 26 
пӑт туртать, тет. Вот сысна тӑк сысна!—калаҫнӑ 
свинарсем.

П етров ӗне фермине курма пычӗ. Фермӑнакӗр- 
сенех чарӑнса тӑчӗ. Пӗр хура ӗнене купарчинчен 
ҫапса илчӗ—тусан тухрӗ. Тепӗрӗнене шыв парса 
пӑхрӗ—ӗни шыва ӗҫсе ячӗ, аллинчи туйипе ӗне- 
сем выртнӑ ҫӗрте хытса выртакан тислӗке тӗртсе 
илчӗ те, ӗнесене мӗнле пӑхмалли ҫинчен питӗ 
кӗскен каласа пама тытӑнчӗ:

— Енесене апат лайӑх памалла, вӗсене вӑхӑтра 
ҫитерсе вӑхӑтра шӑвармалла, таса тытмалла,— 
тесе вӗҫлерӗ хӑйӗн сӑмахне.

Ҫакна илтнӗ хыҫҫӑн Петровӑн авторитечӗ пӗ.тсе 
ларчӗ. Дояркӑсем ҫапла пӑшӑлтатса илчӗҫ:

— Ун ҫинчен кам пӗлмест. Халиччен илтмен 
ҫӗнӗ япала ҫинчен каласа патӑм,терӗ, пулӗ. Ӑна 
эсӗ каламасан та пӗлетпӗр,—тенӗ

Кам чӑтӑмлӑ
Шупашкарти ‘ Колхозник ҫуртӗнче пӗре ҫӗр 

выртма юлнӑ ҫынсем ҫутӑ тӗнчере кам чӑтӑмлӑ- 
раххи ҫинчен тавлашу пуҫарса янӑ.

— Ман шутпа тӗнчере лаша пек чӑтӑмли ҫук. 
Сӑмахран, пирӗн Вӑтакасри колхозра лашасене 
пит япӑх пӑхаҫҫӗ пулин те, шутсӑр нумай ӗҫлет- 
тереҫҫӗ.

— Лаша .мар, хут чӑтӑмлӑ. Вӑл те.м ҫырнине те 
тӳсет...

— Ан сӳпӗлтетӗр. Чӑнахах пӗлместӗр иккен 
тӗнчере кам чӑтӑмлине. Хут чӑтӑмӗ мӗн вӑл! 
Пӗлнӗ пек калаҫатӑр тата хӑвӑр...

— Пӗлетӗн пулсан каласа пар, шӑртланса ан 
лар,—кӗрлесе илнӗ темиҫе сас пӗр харӑс.

— Пирӗн Ишлей райисполкомӗн машинистки 
чӑтӑмлӑ. Ишлей районӗнчи ҫулйӗр строительстви 
ыйтӑвне районри Совет исполкомӗнче 7 хут сӳт- 
се-явнӑ, унсӑр пуҫне 3 хутчен канашлу ирттернӗ. 
Анчах вӗсене пурнӑҫа кӗртмен, ҫулйӗр стро- 
ительстви питӗ начар пырать. Пичетлесе панӑ 
решенисем пурнӑҫа кӗрсе пыманнине пӗлсех 
ҫавӑн пек решенисем пичетлесе ларма чӑтӑмлӑх 
нумай кирлӗ ӗнтӗ.

— Курман-им ун пеккисене! Каласа хучӗ!—терӗ 
тепӗр колхозник.— Ман ӑҫпа, Чӑвашпотребсоюз 
председателӗ Ларионов юлташ пек чӑтӑмли урӑх 
ҫук. Унӑн иртнӗ ҫулта 156 ялпоран 8 ялпо ҫеҫ 
растрата тумасӑр ӗҫленӗ. Вӑл растратӑсене тӳссе 
ирттерме мӗн тери пысӑк чӑтӑмлӑх кирлӗ.

— Ай, калаҫан ҫав! Чӑваштор^г директорӗ Шиш- 
кин юлташӑн та чӑтӑмӗ Ларионов чӑтӑмӗнчен кая 
мар. Унӑн Ҫӗмӗрлепе Улатӑрта ҫеҫ растрӑтӑсем- 
сӗр суту-илӳ тӑваҫҫӗ темелле...

—- Кала эппин, сан шухӑшупа кам чӑтӑмлӑрах?
— Ман шухӑшпа-и? Советский районри Хучаш 

ҫыннисем питӗ чӑтӑмлӑ. Вӗсем самообложени 
укҫине апрельпе май уйӑхӗсенче пӗр пус та тӳ- 
лемесӗр пӗтӗм Чӑваш республики умӗнче намӑса 
тухрӗҫ. Ҫав намӑса тӳссе ирттерме чӑтӑмлӑх нуг 
май кирли такама та паллӑ.

— Вӑл намӑс ял Совет исполкомне тивет. Ый- 
такан пулман, тӳлеме маннӑ. Эпир тӳлеттӗмӗр,— 
терӗ Хучаш ҫынни.-—Пире ан айӑплӑр. Шухӑш- 
латӑп-шухӑшлатӑп та, чӗлхе пек чӑтӑмли ҫук. Вӑл 
тем калаҫтарнине те чӑтать,—терӗ те халап ҫап- 
са ларакансем шӑпах пулчӗҫ.*

Ив. М.

Ронора
Советскийпе Октябрьский ра- 

йонсенче шкулсем тӑвас ӗҫ питте 
вӑраххӑн пулса пырать.

— Шкулсем тӑвас тӗлӗшпе питӗ вӑраххӑн ӗҫ- 
летӗр. Сехет пек ӗҫлес пулать.

— Эсӗ каламасӑрах сехет пек ӗҫлетпӗр. Се- 
хечӗ пирӗн 2 сехет кая юлнӑ.



Ш и т хӑлаҫпа  танлаш м асть
„Шурӑмпуҫ“ колхозран „Правда“ колхоза сони- 

ализмла ӑмӑрту договорӗ мӗнле пурнӑҫланнине 
тӗрӗслеме хӑнасем килнӗ. Вӑсене Еккӗм мучи 
скотник выльӑхсене мӗале пӑхса усрани ҫинчен 
каласа кӑтартнӑ. Хӑнасем фермӑри тасалӑха, тир- 
пейлӗхе пурте мухтанӑ. Уйрӑмӑнах вӗсем ҫулта- 
лӑкне виҫшер пин литр ытла сӗт паракан ӗнесем 
ҫине тата кӗтесри читлӗхе сӑнчӑрпа кӑкарса хунӑ 
„Титан“ ятлӑ вӑкӑр ҫине юратса пӑхнӑ. Пӗр хӑни 
унӑн тӑрӑшшӗне шитпе виҫме те шутланӑ, анчах 
„Титанӗ“ чавса хулӑмӗш мӑйракипе хӑмсарса 
„бум, бум, бум“ тесе мӗкӗрме пуҫласан, шитпе виҫ- 
ме мар, патне пыма та хӑранӑ.

— Пирӗн кун пек вӑкӑрсем виҫҫӗ те пур, пӗр- 
не сутма шутлатпӑр. Сирӗн ферма пӗчиккӗ тата 
как-никак хамӑрпа ӑмӑртатӑр, сйре кӗтмелле те 
пама пулать,—тенӗ „Правда“ колхоз председате- 
лӗ Березов.

— Хамӑрӑн хамӑра ҫитет ха, ӳлӗмрен те ӗлкӗ- 
рӗпӗр,—ответленӗ „Шурӑмпуҫ“ колхоз председа- 
телӗ Соломин, юлхаврах сасӑпа.

Таварлӑ сысна ферминче хӑнасемхӑлаҫ тӑршшӗ 
чӑсӑлса выртакан сыска амисем ҫине, пулӑ нек 
выляса ҫӳрекен пит таса ҫӑвӑрсем ҫине пӑхса са- 
вӑннӑ.

— Эх, закускӑсем! —тесе янӑ пӗр хӑни, чӑтай- 
масӑр.

— Кӑмӑла каять-им?—ыйтнӑ Березов.
— Пулсан пӑсас ҫук,— тенӗ хӑна, хӑйӗн умӗнче 

чӗрӗ сыснасем мар, шаритленӗ сысна ашӗ хунӑ 
турилке ларнӑ пек пӑхса.

— Ҫитес пасара пӗр вунӑ мӑшӑр сутма илсе 
тухас тетпӗр, палламан ҫынсене париччен эсирех 
туянӑр. Хамӑр ҫыасене кӗтмелле пама та пулать,— 
тенӗ Березов.

— Хамӑрӑн та пулӗҫ-ха ,— ответленӗ каллех 
„Щурӑмпуҫ" колхоз председателӗ Соломин.

Кун хыҫҫӑн хӑнасене сурӑх тата чӑх фермисене 
ертсе кайнӑ.

— Сирӗн кун пек фермӑсем ҫук-ха,—тенӗ Е 1с- 
кӗм мучи.—Сурӑхпа чӑх та колхоза пысӑктупӑш 
параҫҫӗ. Эсир те тума шутлатӑр пулсан пулӑшӑ- 
пӑр.

— Ытла хыпаланмалли ҫук-ха, ӗлкӗрӗпӗр,— тенӗ 
шурӑмпуҫсем.

Тепӗр кунне, тӗрӗслӳ итогӗсене тунӑ тӗле, 
„Правда“ колхоза райҫӗрӗҫ пайӗн представителӗ 
ҫитнӗ.

— Ну, тӗплӗн тӗрӗслерӗр-и?-мӑнаҫлӑн ыйтнӑ 
вӑл. •

— Как никак пурне те курчӗҫ, кӑмӑлӗсене кай- 
ни ҫинчен хӑйсем калӗҫ,—тенӗ Еккӗм мучи.

— Так, эпир сирӗн арбитр пулатпӑр, кам мала 
тухни ҫинчен тӗрӗссипе каласа парӑпӑр.

— Каламасӑр та паллӑ, шурӑмпуҫсен пире ҫит- 
ме инҫе-ха. Вӗсен мӗн пур ферминчи ӗнисем пи- 
рӗн „Розӑна" тӑмаҫҫӗ,—тенӗ Еккӗм мучи, куҫне .. 
хӗссе.

— Кун ҫинчен тӗрӗслӳ итогӗсем кӑтартса па- 
рӗҫ , '-хы ттӑн  хушса хунӑ арбитр.— Давай дого- 
вор пункчӗсене пӑхса тухас. Договорсене кӑла- 
рӑр-ха. Так, юрать. Пӗрремӗш п ункт-ӗҫкунӗ  
пуҫне 6 килограмран кая мар тӗштырӑ валеҫмел-

ле тумалла. „Правда“ колхоз, сирӗн миҫешер ки- 
лограмм валеҫнӗ?

— Тӑваттӑ ҫурӑ...
— А „Шурӑмпуҫ"?
— Улттӑ ҫурӑ!—харӑссӑн кӑшкӑрса янӑ шурӑм- 

пуҫсем.
— Так, ҫырӑр,—тенӗ арбитр, ҫирӗп сасӑпа,— 

„Правда" хӑйӑн обязательствине пурнӑҫлайман. 
Илтетӗн-и, Березов юлташ, улттӑ мар, тӑваттӑ 
ҫурӑ.

— А эсир пирӗн фермӑсене...—сӑмах хушма пи- 
кеняӗ Березов.

— Цифр хӑйӗншӗн хӑй калать, - т е н ӗ  арбитр 
ӑна пӳлсе.—Цифр вӑл резина мар, ӑна чӑсма та, 
пӗрме те ҫук. Та-ак, малалла кайӑпӑр. Государ- 
ство умӗнчи обязательсгвӑсене пурнӑҫланине тӗ- 
рӗслӗпӗр. Тӗштырӑсем енӗпе.

~  Пӗтӗмпех парса татнӑ!—харӑссӑн ответленӗ 
шурӑмпуҫсем.

— Татрӑр ӗнтӗ, татрӑр,—тенӗ „Правда“ кол- 
хозри стахановец Дубин,—эпир юлашки лавша 
,кайнӑ чухне сирӗн малтанхи лавӑрсем пычӗҫ.

— Ӑна халӗ шутламӑпӑр,—тенӗ шурӑмпуҫсе\1 ,— 
эсир ыттисе.м пирки калаҫса пӑхӑр.

— Аш-какай?—хыттӑн ыйтнӑ арбитр.
— Эпир такҫанах парса татнӑ!— кӗрлесе кӑш- 

кӑрнӑ хӑнасем
— Апла ӗнтӗ, апла, анчах эсир панӑ аш-какая 

эпӗ, хырӑм выҫнӑ тӗл пулсан, пӗччен пӗрре ларса 
ҫисе яма пултарӑп,—тенӗ Еккӗм мучи, ҫилленме 
пуҫланӑскер.

— Эпир кунта мӗн чухлӗ панине мар, плана 
тултарнине пӑхагпӑр,—тенӗ арбитр,—„Правда“ 
колхЬз заданине пурнӑҫланӑ-и?

— Ҫур центнер татӑлайман,—тенӗ Березов, ты- 
тӑнкӑрах сасӑпа.

— Ҫырӑр, „Правда“ колхоз иккӗмӗш пункта та 
пурнӑҫлайман.

Итог туса пӗтернӗ хыҫҫӑн, „П равда“ колхоз 
кая юлнине палӑртнӑ. Березов та, Еккӗм мучи те, 
Дубин та, ыттисем те кун пек мӑшкӑллӑ итога 
вуҫех кӗтмен. .Ш урӑмпуҫ" колхозӑн 10— 15 пуҫ 
ӗнеллӗ, 10— 12 пуҫ сысналлӑ фермӑсемсӗр пуҫне 

.нимех те ҫук, анчах мала тухать. Государствӑна 
сӗт-ҫу, аш-какай, ҫӑм, тир, ҫӑмарта, пахча-ҫимӗҫ 
тата ытти продуктсене лавӗ-лавӗпе наракан 
„Правда“ колхоз кая юлнӑ мӗн.

— Эккей,—тенӗ Еккӗм мучи, ӗнсине кӑтӑрт-кӑ- 
тӑрт хыҫса.

— Тӗрӗс мар ку,—тенӗ Березов—шите хӑлаҫпа 
танлаштараҫҫӗ.

— Тӑр кӑнтӑрла пире шӑхӑртса хӑвараҫҫӗ,— тенӗ 
мучи.—Ҫук, шӑхӑртаймӑн, шӑхӑртас тД ҫук.

ВКП(б) Центральный Комитечӗ тата СССР Сов- 
наркомӗ чӑн тӗрӗслӗхе тупса пачӗҫ. Кӑҫал икӗ уйӑх 
каярах парти райкомӗн представителӗ Березова, 
Еккӗм мучине, „Правда“ колхозри тата ытти паллӑ 
стахановецсене „Шурӑмпуҫ“ колхоза илсе кайрӗ.

— Эпӗ Центральяый Комитетӑн мартри плену- 
мӗ „Ялхуҫалӑх продуктисен заготовкисемпе з'а- 
купкисене ирттерес политикӑри улшӑнусем ҫин- 
чен“ йышӑннӑ решенине ӑнлантарса парӑп. Эсӗ 
Еккӗм муччи хӑвӑрӑн чаплӑ фермӑсене мӗнлетуни 
ҫинчен доклад туса пар,—тет вӑл.



Ӗайком преДӗтавитӗлӗн доклачӗ мучййе тата 
хытӑ хавхалантарса ячӗ пулас.

— Эх, эсир те ҫав, хӑвӑра „Шурӑмпуҫ“ тесеят  
панӑ, анчах кӑвайтӑ ҫутине те тӑмастӑр. Пиртен 
ккӗ хут нумай ҫӗр акса пурӑнатӑр, анчах аш-ка- 
кай государствӑна пиртен виҫӗ хут сахал, сӗте 
тӑватӑ хут сахал парса тӑнӑ, пӗрре яшка пӗҫер- 
мелӗх те пахча-ҫимӗҫ паман. А иртнӗ ҫулта пирӗн 
пата пырса тӗрСслесен, „Ш урӑмпуҫ“ малта пы- 
рать тесе кӑшкӑртӑр мар-и?—тет вӑрттӑн кулса.

Мӗн тӑвас тен, цифр резина мар, ӑнатӑсма та, 
пӗрме те ҫук, шурӑмпуҫсене ку сӑмаха йышӑнма 
тивет.

— Ничево,—тет мучи,— эсир такамсем мар-ха, 
хамӑр ҫынсемех. Эпир сире фермӑсенчи выльӑх- 
сен шутне ӳстерме, сурӑх тата чӑх-чӗп ферми 
тума пулӑшӑпӑр. Начартарах ҫынсем те ӗнтӗэсир, 
анчах хамӑрпа ӑмӑртатӑр-ҫке. Хамӑрпа танлаш- 
тарас пулать.

Вӑл кунхине „Правда“ колхозӑн представите- 
лӗсем „Шурӑмпуҫ* колхозра чи хисеплӗ хӑнасем 
пулнӑ.

Никита Волков.

Пушӑ пӳлӗм
Туллй пӳлӗмпеле юнашар 

Пушӑ пӳлӗм пур.
Чим-ха ҫак пӳлӗмпирки калаҫар, 

Курас тесен атя, кӗрсе кур. 
Кӗретпӗр. Эпир кӗрсе кайсанах 
Пушӑ пӳлӗм алӑк сассипе 
Хӑлхасем хупланса лармаллах 
Янтраса карӗ пӗтӗмпе.
Урай ҫине пуссассӑн урапа 
Сасси таҫтах каять янтраса, 
Калаҫма тӑрсан та янтравпа 
Сӑмаха илтмелле мар уйӑрса.
— Те урай янтрать, те кӗтес,
Те ку шӑв-шав анать маччаран. 
Ҫак пӳлӗм ма пит янтравлӑ?— тен пуль эс.
Йтле — пушӑран янтрать вӑл, пушӑран!

* %
*Пуҫра пур ҫын нумай калаҫмасть.

Ӑна унсӑрӑнах аван кураҫҫӗ. 
„Пушшисем ҫеҫ“ вӗҫӗмрен 
Пушӑ пӳлӗм пек янтраҫҫӗ.

Н. ЕВДОКИМОВ.

Кахал сывлӑхӗ.
Н. Сверчков ӳкерчӗкӗ.

Ч ,

— Сывлӑху мӗнле?
— Начар.
— Ма апла?
— Бюлетен срокӗ тухрӗ. Ыран ӗҫе тухмалла.



Т А Н Т Ӑ Ш  Е Х В И Н
ӑсир  те пӗлетӗр пулмалла-ха манӑн Ехвин 

Тантӑшӑма,— терӗ Хветут хӑйӗн калавне пуҫла- 
са,—ҫырма хӑви пек яштака пӳ-силлӗ, ҫырла ҫеҫ- 
ки пек хитре сӑн-пуҫлӑ ҫамрӑк ҫын вӑл. Анчах 
кутӑнлӑхӗ ытла пысӑк вара ун. Пӗр лава та выр- 
наҫтараяс ҫук. Колхозра ӗҫлемест, мур. Ҫапла 
ӑна пӗррехинче бригадир ӳкӗтле-ӳкӗтле сӳрене 
илсе тухнӑ. Сӳреме тыттӑннӑ Ехвин, анчах хӑй 
вӗҫӗмсӗр сӳре ҫине пӑхса пынӑ, лаши мӗнле пы- 
ни уншӑн кирлӗ мар пек туйӑннӑ пулас.

— Эй, Ехвия тусӑм,—тенӗ вара ӑна бригадир,— 
лашуна та пӑхкала эсӗ, сӳрӳ тармӗ вӑл, лаши 
лайӑх пырсан, вӑл та тӳрех пырӗ.

— А юрӗ,—тенӗ Ехвин, хӑй ҫавӑнтах куҫӗсене 
сӳре ҫинчен лаша ҫине куҫарнӑ.

Анчах нумай та вӑхӑт иртмен, бригадир каллех 
Ехвине кӑшкӑрнӑ:

— Сӳрӳ татӑлса юлчӗ, ма асӑрхамастӑн!
— Мана сӳре ҫине пӑхма хушман вӗт эсӗ,— от- 

ветленӗ Эхвин,—лаша ҫине пӑхмалла манӑн.
— Иккӗшне те пӑхас пулать.
— Иккӗшне те пӑхма ман малта. та хыҫалта та 

куҫсем ҫук вӗт.
Мӗн калас тен ӑна—кутӑна, ӗҫе тухас пулсан 

та, вӑл кашни расрах ҫапла тарӑхтарнӑ. Ӗҫе те 
сахал чӗннӗ вара ӑна. Ҫапах та вӑл манӑн тантӑш, 
эпӗ ун патне пӗрмаях ҫӳретӗп. Укӗтлетӗп. Ара, 
хамӑн тантӑшӑм вӗт вӑл, хисеплӗ ҫын тӑвас ки- 
лет ман ӑна. Анчах, хам урӑх ҫӗре куҫнипе, эпӗ 
ӑна пӗр-икӗ ҫул та пулӗ курмасӑр пурӑнтӑм. Акӑ 
халӗ киле таврӑнсанах ун патне кайса калаҫса 
ларма шут тытрӑм эпӗ. Ҫавӑн пекех кутӑнла ка- 
лаҫать, хӑямат. Хӑй ҫапах та мана пысӑк хӑна 
турӗ.

— Ан тӑкаклан маншӑн эсӗ,—терӗм эпӗ ӑна,— 
ӑпӗ калаҫса ларма ҫеҫ килтӗм сан пата. (Ку кол- 
хозра ӗҫлеменскерӗн пурнӑҫӗ туллиех ыар пуль- 
ха, тесе шутларӑм эпӗ хам ӑшӑмра).

— Расхутланни нимех те ҫук кунта, сана хӑ- 
налама хамӑн арӑм вӗрентрӗ мана, анчах хӑй тух- 
са кайнӑ-ха...

Эпӗ ӑна хӑйӗн сӑмахне вӗҫлеме памарӑм, тӗлӗн- 
се хыттӑн кӑшкӑрса ятӑм:

— Эсӗ те... эсӗ авланнӑ-им?
Ман пуҫра шухӑшсем ҫиҫӗмле выляса илчӗҫ: 

мӗнле ухмах хӗр килнӗ ҫак кахала? Илемне ыта- 
раймасӑр-шим? Ак тамаша. Эхвин те ман шухӑш- 
сене сисрӗ пулас, ман ҫине пӑхса ҫемҫен кулса 
ил.чӗ те калаҫма пуҫларӗ.

— Авланмасӑр. Эпӗ авланма тивӗҫ мар-им ара?.. 
Халь хӑй килте ҫук та... анчах акӑ унӑн юррине 
итлесе пӑхма пултаран.

— Мӗскер сӳпӗлтетен эсӗ? Пӑрах-ха ҫав эсӗ 
кутӑнла калаҫма. Мӗнле хӑйсӗр пуҫне ун юррине 
итлен?

— Мӗне кирлӗ хӑй, акӑ итле...
Ман Ехвин сӗтел ҫине патефон пырса лартрӗ. 

Чӑвашла пластинкӑсем итлеме пуҫларӑмӑр.
— Апла эсӗ артисткӑна ҫаклатса илнӗ-им?—та- 

та ытларах тӗлӗнсе ыйтрӑмэпӗ,—пӗлетӗп, чӑваш- 
сен чаплӑ артисткӑсем пур.

— Ҫапла, пур вӗсем, анчах ман арӑм артистка 
мар.

— Кам тата?—тесшбнччӗ апӗ, анчах ҫав вӑхӑт-

рах ман куҫ умне стена ҫумӗнче ларакан ҫапҫу- 
тӑ велосипед курӑнса карӗ.

— Камӑн велосипечӗ ку?—хыпаланса ыйтрӑм 
эпӗ.

— Велосипечӗ хамӑн, анчах ӗҫӗ арӑмӑн.
— Аха, ӑнлантӑм ӗнтӗ халь,—терӗм эпӗ каллех 

хыпаланса,—пӗлетӗп, сан арӑму машинӑсем тӑва- 
кан предприятинче ӗҫленӗскер пулнӑ... Епле май- 
па паллашрӑр?

— Апла та мар, —тет мана Ехвин,— ман арӑм 
унта ӗҫлемен, колхозница вӑл.

— Вон мӗнле иккен, тинех ӑнлантӑм,—терӗм 
эпӗ юлашкинчен,—эсӗ колхозри стахановкӑна ил- 
нӗ. Епле килчӗ-ха вӑл сана?

Манӑн Ехвин кунта каллех кулса ячӗ, маншӑн 
ним ӑнланмалла мар калаҫма пуҫларӗ.

— А, эсӗ ман арӑма стахановка тетӗн. Ҫук, апла 
мар ҫав, тӗп кутӑн, ултавҫӑ пулчӗ вӑл ман арӑм. 
Ӗненмесен, итле. Пӗлетӗн вӗт эсӗ, колхозник ята 
илтес тесен, 80 ӗҫкунӗнчен кая мар тумалла Ҫак 
иртнӗ ҫулхи май уйӑхӗнчен пуҫласа манӑн та 
ирӗксӗрех тӳрӗ кӑмӑлпа ӗҫлемелле пулчӗ. Сисе- 
тӗн-и, ҫак нормӑна тултарма мана пысӑк йывӑрлӑх 
пулнӑ. Ҫапах та ӗҫлес пулчӗ. Шӑп тата кӗтмен 
инкек сиксе тухрӗ: арӑм чирлесе ӳкрӗ, аран ҫӳ- 
рекелет, ҫапах та хӑй 80 ӗҫкунне ҫитересшӗн.

— Ехвин,—тет,—юратнӑ Ехвинӗм, мӗнле-ха нор- 
мӑна ҫитерӗн. Мана намӑса ан хӑвар, ытларах 
ӗҫле-ха эсӗ, тет. Мӗн тӑвас тен, хама, ӗҫлеме вӗ- 
ренменскере, йывӑртарах килчӗ пулсан та, эпӗ 
унпа килӗшрӗм. КиЛӗшмесӗр ара, хам арӑм вӗт. 
Ҫапах та ман арӑм хамран та иртерех тӑрса 
каять, хамран каҫа юлса килет. Пӗрре те хампа 
пӗрле ӗҫлемест. Бригадир яланах ӑна расна ӗҫе 
ярать. Куншӑн бригадир ҫине ҫилленсе те пӑх- 
рӑм. Унтан та, арӑмран та мӗншӗн пӗрле ӗҫлет- 
терменни ҫинчен ыйтса пӗлтӗм.

— Ара пӗлетӗн вӗт, мана йывӑр ӗҫ тума ю^га- 
масть,—тет мана хирӗҫ арӑм.

— Ытларах ӗҫле ӗнтӗ эсӗ, Ехвин,— тет брига- 
дирӗ,—арӑму ҫине майлаштарса ҫырӑпӑр. Как ка- 
лас, арӑму йывӑр ҫын, хамӑр ҫыншӑн тӑрӑшас пу- 
лать.

Хамшӑн тӑрӑшнӑшйн хытӑ тав турӑм эпӗ ӑна 
вара. Аван ҫын тесе вара ӑна ӗҫтеркелерӗм те. 
Ӗҫнӗ хушӑра ӗҫкунне ӳстерсе лартма ыйтрӑм та, 
анчах итлемерӗ. Вӑл енчен питӗ хытӑ пулчӗ вӑ.т. 
Ҫапла ӗҫлесе ҫу каҫрӑмӑр эпир. Ӗҫсем пӗтнӗ хыҫ- 
ҫӑн кӗтмен япала пулса тӑчӗ: бригадир Иван пи- 
ре арӑмпа иксӗмӗре те хӑнана чӗнчӗ. Малтанласа 
каймарӑм эпӗ, анчах Иван мана йрӗксӗр илсе 
карӗ.

— Хӑвӑр патӑрта ӗҫнӗ-ҫке, халь пире черет,— 
тет.

— Ара, Иван, итле-ха эсӗ, эпӗ сана урӑххишӗн 
ӗҫтернӗ вӗт... Ху пӗлен мана.

— Ҫук эпӗ ун пеккисемшӗн ӗҫсе ҫӳрекеннй 
мар, ун пек тӑваканни те мар эпӗ,— тет мана 
Иван.

— '-'Мӗнле „апла тӑваканни мар“? Улталарӑн-им 
эсӗ апла мана?

— Улталарӑм ҫав...
— Апла манӑн ытлашши ӗҫкунне тӗ арӑмӑи 

ӗҫкӗнеки ҫине куҫарса ҫырмарӑн-им?
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— Куҫарман.
— Ма?
— Ара мӗншӗн куҫармалла, ун пек тума устав 

та хушмасть те, тата арӑмун санӑннинчен хӑйин 
те нумай ытларах.

Эпӗ тӗлӗннипе ҫӑвара карсах пӑрахрӑм. Тепӗр 
кунне колхозниксен аслӑ пуххинче тата ытларах 
тӗлӗнтӗм. Ман арӑма стахановка ятне пани ҫин- 
чрн пӗлтерчӗҫ. Ҫӗлекен машинӑпа премилерӗҫ. 
Ҫапла улталарӗ мана арӑм,— тесе каласа пачӗ ма- 
на Ехвин.

Ултав мар, ӑслӑ чеелӗх ку,—терӗм эпӗ ӑна хи- 
рӗҫ.

Ехвин каллех кулса илчӗ ман.

— Маттур ман арӑм, вӑл мана патефон, 
велосипед, костюм илме пулӑшрӗ. Еҫсӗр аха- 
лех ланккаса ҫӳриччен, ӗҫлесен вӑхӑчӗ те ха- 
васлӑрах иртет, пуян та культурӑллӑ пурнӑҫ 
та пулать, Еҫлес, халӗ сывлӑх пур чухне,—тет 
Ехвин.

Ехвин калаҫса пӗтернӗ ҫӗре арӑмӗ те пырса кӗ- 
нӗ. Ытарма ҫук чиперскер вӑл. Вӑл та мана ҫакӑн 
ҫинченех каласа пачӗ. Вӑл Ехвине малтанах ҫын 
тӑвас шутпа качча тухнӑ мӗн.

— Вӑт юрату, ав мӗнлепысӑк ӗҫ туса хума пул- 
тарать вӑл,—терӗм вара эпб.

М, Аркай.

ТАПРАНМАСӐР МАР
Ишлейри МТС работникӗсемпе пӗрле канмалли 

кунсенчен пӗринче эпир Ишлей райисполкомӗн 
гаражне кӗрсе куртӑмӑр. . Экскурсантсем (МТС 
работникӗсем) грузовой автомашина скачӗсем 
ахаль, ним усӑсӑр выртнине курсан шутсӑр тӗлӗн- 
се кайрӗҫ. Вӗсем музейри Рубенспа Тициан карти- 
нисене те хальхи пек пысӑк интереспа пӑхас ҫук 
пулӗ, мӗншӗн тесен...

— Чӑнах скат-ҫке! Виҫӗ скат! Пирӗн МТС-ӑн 
тӑватӑ автомашинӑран пӗри аран ҫӳрекелет, ытти- 
сем пурте скатсем ҫуккипе лараҫҫӗ,—тесе кӑшкӑр- 
сах ячӗҫ МТС тракторисчӗсем.

— МТС дирекцийӗ ҫак скатсвне е укҫалла е 
вӑхӑтлӑха усӑ курма пама исполком председате- 
лӗнчен Херсоновран темиҫе хут ыйтсан та паман,—

терӗ пӗри. —Халӗ ыйтсан нарӗ-ши?
—Ма памӗ? Вӗсен хӑйсен грузовой машина ҫук 

вӗт.
— Ҫук, памастпӑр,—терӗ исполком ҫынни.
— Ма памастӑр?
— Хамӑра кирлӗ.
— Мӗн тума?
— Запаслӑх.
— Сирӗн вӗсем усӑсӑр, ним хускалмасӑр выр- 

таҫҫӗ вӗт!
— Тапранмасӑр мар та... Эпир вӗсене иртнӗ 

уйӑхра ҫеҫ леш кӗтесрен ку кӗтесе куҫарса ху- 
тӑмӑр. Тапратни пулать ӗнтӗ вӑл? Тӗрӗс мар ан 
калаҫӑр,—тесе ӑсатса ячӗҫ пире исполком ҫын- 
нисем.

УПЛЕР ЯЛӖСЕМ
{Сӗнтӗрвӑрри районӗ)

Ну, ачасем ! Э кскурсине килни усӑлла пулчӗ-и? Хамӑр ялта курманнине куртӑр-и? 
Хамар ялта ҫуккине-и? Куртӑмӑр-ҫке! / г  к
Мӗн куртӑр?
П ӗве шывне.



М Е С Н Ӗ Н  С Т А Р И К
Микулай пиччепе Савин юлташ сад пахчинче 

тӗл пулчӗҫ те хӑйӑр сапса якатнӑ сукмак тӑрӑх, 
шап-шурӑ ҫурӑлнӑ улмуҫҫисем хушшипе, тӗрлӗ- 
тӗрлӗ чечексемпе витӗннӗ ҫерем патнелле утса 
кайрӗҫ; вӗсем, тем ҫинчен питех те тимлӗн ка- 
лаҫса, симӗс тӗм умне, канса ларма тунӑ тенкел 
ҫине пырса ларчӗҫ.

— Эпӗ сан патна, Николай Петрович, лешин 
ҫинчен, ирхи кайӑк ҫинчен, калама килтӗм. Ну 
вӑ_т, ыйтса тӗпченӗ хыҫҫӑн, акӑ мӗн курӑнчӗ; эсӗ 
шӑпах ҫав эпир шыранӑ кайӑка ҫаклатнӑ...

— Вӑт пулать этем, пӑхма хӑй—хӗтӗ-хӗтӗ ста- 
рик, сухзл ӑшне путнӑ хӑрӑк этем...—терӗ тӗлӗн- 
се Микулай пичче.

— Сухал ӑшне путнӑ, тетӗн... Анчах унӑн ни- 
мӗнле сухал та ҫук вӗт, пӑхма ҫеҫ мӑн сухаллӑ 
старик, чӑннипе илсен, вӑл пӗтӗ.мпе те вӑтӑр ҫул- 
та ҫеҫ...

Ҫак сӑмахсене илтсен, Микулай пичче, ҫиллине 
шӑнарайманнипе, пӗрре шуралса кайрӗ, тепре 
хӗрелсе кайрӗ те:

— Ана, шуйттан кӗвентине, ма тытса ӗнселе- 
мерӗм пӗрре,—тесе сурчӗ.

Микулай пичче паян, ир ҫинче мӗн пулнисене 
тепӗр хут асаилчӗ.

Николай Петрович, колхоз садӗнче ӗҫлекен 
мичуринец, ҫак иртнӗ каҫхине те сад пахчинчех 
ҫер каҫнӑ. Вӑл хӑйӗн юлташӗсемпе пӗрле каҫпа- 
ла, тӑм ӳкессине пӗлсе, улмуҫҫи чечекӗсене тӗ- 
тӗрнӗ, ҫӗрӗпех ӗҫленӗ.

Микулай пичче пӗр-ик сехет хуралҫӑсен ҫур- 
тӗнче тӗлӗрсе илнӗ хыҫҫӑн хӗвелтухӑҫӗ хӗрелме 
те тытӑннӑ. Инҫетри вӑрман хыҫӗнчен хӗвел сар- 
каланса тухнӑ. Ҫак вӑхӑтра Микулай пичче сад 
айӑккине хӑйӗн ирхи ӗҫӗпе кайнӑ та тӗлӗнмелле 
япала курнӑ.

Шырлан тӑрӑх пӗр кӗлетке йӑраланса пырать. 
Пӗрре ҫын пекех туйӑнать, тепре кантӑр ҫинчи 
/мӗлке пек те туйӑнса каять...

— Мӗн пултӑр ара ку?—-тӗлӗннӗ Микулай пич- 
че. Пӑхсан-пӑхсан, вӑл тавҫӑрса илнӗ; ҫак мӗлке 
вӑл—калама ҫук ватӑ старик; хӑй аран-аран утка- 
лать, хушӑран ӳсӗрет... Унӑн аллинче хӑрӑк па- 
так. Ҫийӗ-пуҫӗ вара лӑстӑр-лӑстӑр ҫӗтӗк. Шурӑ 
сухалӗ кӑвапа таран (ун пек сухаллӑ ҫынсене 
пирӗн патра „кӗреҫе сухал* теҫҫӗ).

—Мӗнле старик ҫак вӑхӑтра ҫӳретӗр?—шутла- 
нӑ Микулай пичче.

Ватӑ старнк, пӗшкӗнкелесе, хуллен хуллен утса 
пынӑ. Николай Петровича вӑл курмӑш пулнӑ, 
ҫитменнине тата, ун пек ҫынна курасси ҫинчен 
шухӑшламан та... „Кунта вӗт хресченсем пурӑнаҫ- 
ҫӗ, вӗсем хушшинчен тухасси вӑл—сурӑх кӗтӗвӗ 
витӗр тухнӑпа пӗрех...“ тенӗ вӑл хӑйне хӑй.

— Эсир ӑҫта каятӑр... Ӑҫтисем?—хыттӑн кӑш- 
кӑрса ыйтнӑ сад хуҫи старикрен.

— Ҫавӑнталла... Застава патне ӗҫпе каймалла... 
Унта манӑн ывӑл пурӑнать,—тенӗ ют ҫын.

— Ывӑлу тетӗн?—ыйтнӑ Микулай мучи...
— Ывӑлӑм ҫав, ывӑлӑм...
— Айтӑр, илсе каям ывӑлӑр патне, эпӗ ӑна пӗ- 

летӗп, тӳрӗ ҫулпа кайӑпӑр...
— Каяр-ха эппин, каяр-ха...—Эхлетсе пынӑ ва- 

тӑ старик.

„Савин юлташӑн ашшӗ ӑҫтан ҫавӑн пек пултӑр? 
Мӗншӗн вӑл пӗччен ҫӗтсе ҫӳретӗр?“ пырса кӗнӗ 
Микулай пиччен пуҫне хӑюллӑ та ҫивӗч шухӑш. 
Мӑн сухаллӑ старике вӑл хуралҫӑсен ҫурчӗ пат- 
не илсе ҫитернӗ. Хурал ҫурчӗн алӑ_кӗ умӗнче: 
„Эсӗ кунта кӑш тахларса кан-ха. Эпӗ ӑшӑрах тум- 
тир тӑхӑнса тухам“, тенӗ Микулай пичче. Старик 
кнлӗшнӗ. Сад хуҫи пӳрте кӗрсенех хуралҫӑсене 
вӑратнӑ.

— Ют ҫын... Заставӑна каясшӑн...—шӑппӑн ка- 
ланӑ вӑл канакан икӗ хуралҫӑна хӑлхаран. Вӑрт- 
варт сиксе тӑнӑ вӗсем, часах хӑйсен пӑшалӗсене. 
ярса илнӗ. Тухнӑ тухманах, эхлетсе ларакан ста- 
рике хупӑрласа илнӗ. Вӗсемпе пӗрле Микулай 
пичче те хӑйӗн пӗчӗк пӑшалне илсе тухнӑ. Виҫ- 
ҫӗмӗш хуралҫӑ та ҫывхарса ҫитнӗ.

— Аллуна ҫӗкле!—тенӗ Николай Петрович пӑ- 
шалӗпе хӑлтӑркка старик ҫине тӗллесе.

—' Эх, ырӑ ҫынӑмсем, эсир мана ватӑ пулин те 
такам вырӑнне хуратӑр пулмалла,—тенӗ лешӗ ҫем-

рах ӗнтӗ куратӑр 
урӑ ҫырлахтӑр, ун

ҫе те йӑпӑлдка чӗлхепе,—хӑвӑ 
эпӗ питех те мӗскӗн ҫын 
пек хӑтланма...— Эхлете эхлете сӑх-сӑхнӑ мӗскӗн 
старик. Пӑхма хӑй ҫав тери йӑвашшӑн курӑннӑ, 
айванлансах кайнӑ. Ҫӑмӑр айне пулнӑ кӑркка пек 
тайкаланнӑ, нӑйкӑшнӑ...

Хуралҫӑсем с.тарике ухтарнӑ, анчах нимӗн те 
тупайман: унӑн ни пӑшал таврашӗ, ни документ- 
сем, ни укҫа-тенкӗ пулман,—пӗр сӑмахпа каласан, 
хӑрӑк патаксӑр пуҫне унӑн нимӗн те пулман.

— Вӑт,—тенӗ вӑл эхлетсе,—нимӗн те ҫук вӗт. 
Ара ман пек чухӑн ҫынӑн мӗн пултӑр. Чӑн та, 
эпӗ хамӑн ывӑлӑма тахҫантанпах курман, вӑл ҫи- 
тӗнсе ар пулнӑ ӗнтӗ. Тен, мана паллаймӗ те. Пы- 
сӑк вырӑнта ӗҫлет. Ун патне пырсан, хӑвӑр йӑ- 
нӑшна уҫҫӑнах курӑр. Эй, атте турӑ, ӳкӗте кӗрт- 
сем ҫавӑн пек йӑнӑш тӑвакан ҫынсене...

Ҫапла тӗркӗшсе тӑнӑ вӑхӑтра хуралҫӑсенчен 
пӗри лаша кӳлсе килме те ӗлкӗрнӗ.

— Ларӑр, сирӗн утма вӑй ҫук пулӗ, ватӑ ҫынна 
шеллес пулать.

Сӑхсӑхса тӑракан старике ирӗксӗрех урапа ҫи- 
не лартнӑ та застава начальникӗ патне вӗҫтерсе 
кайнӑ.

Акӑ мӗнле пулса иртнӗ ӗҫ. Ун ҫинчен Микулай 
пичче Савин юлташа ирех каласа пачӗ. Унтабпа 
нумай вӑхӑт иртнӗ. Савин юлташ ҫак ӗҫ мӗнпе 
пӗтни ҫинчен каласа пама Николай Петрович пат- 
не ятарласах килчӗ. Акӑ вӗсем ешӗл ҫеҫкеллӗ тӗм 
патӗнче ашшӗпе ывӑлӗ пек калаҫса лараҫҫӗ.

Хӗвел кӑнтӑрларан иртсе каҫалла сулӑнсан тин, 
вӗсен сӑмахӗ вӗҫленсе ҫитрӗ.

— Пирӗн колхозниксем,—терӗ юлашкинчен Са- 
вин юлташ,— ҫав „старик“ пек начар тумланмаҫ- 
ҫӗ. Чӑнах та, ҫак „мӗскӗн ҫынна“, вӑл граница 
урлӑ каҫас умӗн, хуҫисем вӗрентнӗ. „Совет Сою- 
зӗнче пурте ҫӗтӗк-ҫатӑк тумтирсем тӑхӑнса ҫӳ- 
реҫҫӗ, лайӑх тумтир тӑхӑнса кайсан, сана тӳрех 
палласа тытма пултараҫҫӗ, тепӗр енчен тата, ун- 
ти хресченсемпе рабочисем мӑн сухаллӑ, унта 
авалхи йӑлапа пурӑнаҫҫӗ: мунча кӗмеҫҫӗ, сухал- 
сене хырмаҫҫӗ...“ тенӗ ҫав ҫыннӑн пуян хуҫисем. 
Анчах вӑл государствӑн разведки йӑнӑшнӑ, эсир 
ҫав шпиона часах палласа илтӗр... ХУДАРСЕМ.
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Халӗ ватӑлнӑ Чичиковпа Манилов пек
К. Сверчков ӳкерчӗкӗ.

— Кӑмӑл тӑвӑр ӗнтӗ, маншӑн ун пек ан чЗрманӑр, эпӗ кайран кӗрӗп,—тенӗ Чичиков.
— Ҫук, Павел Иванович, ҫук, эсир хӑна,— тенӗ Манилов, аллипе ӑна алӑк ҫинелле кӑтартса.
— Ан чӑрманӑр, тархасшӑн, ан чӑрманӑр. Тарха:шӑн кӗрӗр,— тенӗ Чичиков.
— Ҫук, ан та шутлӑр, ҫакнашкал кӑмӑллӑ та ну.май вӗреннӗ хӑнана хыҫалтан кӗртместӗпех.
— Мӗншӗн нумай вӗреннине?.. кӗрӗрсем тархасшӑн малтан хӑвӑр.
—̂ Ҫук, эсирех кӗрӗр ӗнтӗ.
—  Ара мӗншӗн?
— Ҫавӑншӑн,—тенӗ Манилов.

АСӐРХАТТАРНИ: Ҫапла калаҫса тӑнӑ Чичиковпа Манилов пӳлӗме кӗмелли алӑк умӗнче. Ҫаплах ка- 
лаҫса тӑнӑ пӗрле растрата тунипе тытӑннӑ икӗ ҫын суд алӑкӗ умӗнче.

Йӑнӑш
Мушар (Куславкка р-нӗ) ял ҫыннисем А. Ники- 

тина пуҫламӗш осоавиахим организаци председа- 
тельне суйласа пысӑк йӑнӑш тунӑ. А. Никитин — 
Талантлӑ сунарҫӑ. Вӑл осоавиахим членӗсене Во- 
рошиловла тӗл пеме вӗрентме илсе килнӗ вин- 
товкӑна ҫакса кашни кунах тенӗ пек сунара тух- 
са каять. Кайӑк-кӗшӗксене тытаймасть пулин те, 
пемелли хатӗрсене пӗри юлмиччен сывлӑша ӗрӗх- 
терсе пӗтерет.

„Осоавиахим ӗҫӗ вӑл кайӑк-кӗшӗк мар, кӗркун- 
не ҫитсен ӑшӑ еннелле вӗҫсе каймасть“, тет вӑл.

В. Филиппов.

Выговор иличчен
Йӗпреҫ _МТС директорӗ Константинов юлташ 

суя сводкӑсем парса государсгвЯна улталас ҫул 
ҫине тӑн8. Июнӗн 1-.мӗшӗ тӗлне юсаса пӗтернӗ 
комбаЯн пӗрре те пулман пулин те, вӑл .3  ком- 
байн юсаса пӗгернӗ“, тесе пӗлтернӗ. (Хаҫатсен- 
чен).

— Ах, йыснаҫӑм, йыснаҫӑм, мӗншӗн пӑхан ҫӳлел- 
ле, мачча кашти сӑватни?

— Мачча кашти сумастӑп.
— Мӗн сӑван?
— Пирӗн МТС июнӗн 1-мӗш тӗлне миҫе маши- 

на юсанине сӑватӑп.



0, савнӑ тусӑм
Авланас килет.
Ҫак шутпа эп мӗн кӑна туман-ши? Мӗн кӑна 

шутласа кӑларман-ши? Кам кӑна пулман-ши?
Ҫав шутпах пӗррехинче эп танкист пулса та 

куртӑм. Ох, тетӗп, танк, тетӗп, ҫавтери вӑйлӑ 
вӑл, тетӗп. Атӑл урлӑ та ҫаплах ишсе каҫма пу- 
лать унпа, тетӗп.

— Паром ҫине лартсассӑн-и?—терӗ ҫумра утса 
пыракан ҫавра питлӗ хӗр.

— Как так?—тетӗп.—Вӑл вӗт танк!..
— Пӗлетӗп,—терӗ хӗр.—Эпӗ трактористка. Танк 

мӗнлине те пӗлетӗп.
Унпа эп урӑх калаҫмарӑм. Тепрехинче тепӗр 

хӗр умӗнче летчик пулса пӑхрӑм. Эх, тетӗп, аэ- 
роплан, тетӗп, ун ҫине ларса курман пулӗ-ха эс?

— Ун ҫине ларман, ӑшне кӗрсе ларнӑ,—терӗ 
хӗр.—Эпӗ хам летчица. Производствӑри ӗҫрен 
уйрӑлмасӑр вӗренсе тухрӑм.

Урӑх калаҫмарӑм. Тепрехинче артиллерист пуяг  ̂
тӑм.

— О-о-оййй!—терӗ хӗр. Кӑвакарчӑн пек вӑл 
Лйлтӑртатрӗ. Чӗкеҫ пек чӗвӗлтетрӗ. Куҫӗсене 
култарчӗ. Ак халех вӑл манӑн ытама кӗрсе ӳкӗ 
тесе хавхаланса тӑратӑп.— Пыр-ха,—терӗ хӗр.— 
Кӗҫӗр пыр-ха ман патӑма. Килех пыр...

Хӗр парса хӑварнӑ адрес тӑрӑх каҫ пулнӑ-пул- 
манах тухса суллантӑм. Ҫитрӗм. Хӗр мана кала- 
ма ҫук хавасланса, ӑшӑ ыйхӑран та ӑшӑ кӑмӑлпа 
кӗтсе илчӗ. Килте хӑйсӗр пуҫне никам та кансӗр- 
лекен ҫукки ҫинчен пӗлтерчӗ.

— Апла пулсассӑн питӗ те хавас сирӗн килте 
хӑна пулмашкЭн,—тесе пуҫ тайрӑм унӑн умӗнче.— 
Ят мӗнле сирӗн?

Ятне вӑл калӑрӗ. Хамӑнне те каларӑм.
— Питӗ хавас, Петӗр,— терӗ вӑл. Артиллерист- 

сене эпӗ питӗ юрататӑп.
— Сана та,—терӗм эпӗ.—Мӗнле-ха сан пек хӗре 

юратмӑн. Пӗр питӳ ҫинче хӗвел, теприн ҫинче 
уйӑх ялкӑшать вӗт.

— Икӗпитлӗ-им эпӗ?— терӗ хӗр.—Ҫук. Двуруш- 
ник мар эп. Кӑшт йӗркеллӗрех калаҫ-ха. Эсӗ, те- 
мӗнле, поэтсем пек калаҫатӑн.

— Поэтсем! Поэтсем йӗркеллӗ ҫынсем мар-и 
вара саншӑн?

— Пӗлместӗп,— терӗ хӗр.—Хӑйсене кӳҫкӗретӗ- 
нех курса калаҫман эп. Анчах сӑввисем... Темле 
шутпа ҫырнӑ сӑвӑсем вӗсем. Акӑ эпӗ кӑҫал темӗн 
чухлӗ сӑвӑ вуларӑм. Авторӗсем ҫамрӑкскерсем 
пулас. Халиччен палӑрсах кайман вӑл ятсем. Аль- 
бор, Кӑвик, Ястран, Орликов, Дахваран, Тимуш- 
веев, Егоров, Палка, Халкай, Анкай тесе алӑ пу- 
саҫҫӗ. Пурте тенӗ пек хӗрсем ҫинчен ҫыраҫҫӗ. 
Телейлӗ те савӑнӑҫлӑ пурнӑҫа хӗрсене юратни 
урлӑ ҫеҫ кураҫҫӗ...

Эпӗ нимӗн чӗнмесӗр ун ҫине шӑтарас пек пӑх- 
са ларатӑп. Хӗр хавхалансах калаҫать. Аллине 
вӑл асӑннӑ ҫамрӑксен кӑҫал пичетленсе тухнӑ сӑв- 
висен ҫӗклемне тытнӑ. Акӑ, итле-ха,—тет хӗр. 
—Мӗнле ҫырать пӗри:

„Эпӗ пӑхрӑм кантӑк витӗр,
Тусӑм иртрӗ пуль тесе.
Калас терӗм: савнӑ тусӑм,
Пуплемешкӗн кӗр, тесе“.

Ку ӗнтӗ, паллах, кахалскер пуль, Тусӗ патне

хӑй тухасшӑн мар, кантӑк витӗр чӗнсе кӳртесЧ 
шӗн.

Эпӗ чӗнместӗп. Хӗр вулать:
.Т апрӗ  сикрӗ, вӗҫрӗ урхамах,
Тухчӗ, тухчӗ, сар хӗр, урама!“

Тем тума чӗнет ӗнтӗ. Хӑй урхамахпа вӗҫтере-н 
тӗп, тет. Сар хӗр урама тухса ӗлкӗриччен таҫ-1 
та та „вӗҫсе“ ӳкме пултарӗ.

Каллех чӗнместӗп. Хӗр вулать:
„Тӗл пулмашкӑн эс тухсамччӗ^
Кӗрхи сарӑ вӑрмана.
Ӑшӑ сӑмзхна парсамччӗ 
Яланхи пек эс мана.

Вӑрманта свидани тӑвасшӑн. Ну-и чее каччӑ...
Чӗнместӗп. Хӗр вулать:

„Ырлӑха та хурлӑха—
Тунсӑхларӑм кутӑруҫӑн 
Сансӑр эпӗ, хура куҫӑм!
Кӗтрӗм—эс тухмарӑн, тусӑм,
Кӗҫӗр ешӗл улӑха“.

Питӗ шел каччине. Ҫапах хӗрӗ маттур. Еҫсӗр 
аптӑра*са улӑхра ҫӗр каҫиччен ҫил хӑваласа ҫӳре- 
кеп ҫын патне тухиччен тухманни пин хут аван- 
тарах.

Эпӗ чӗнместӗп. Хӗр вулать те вулать:
„Юратнӑ хӗрӗн пурҫӑн пек кӑтри 
Ман ҫурӑмра ай вӗлтӗр вӗҫнӗ чух, 
Хаваслӑхпа чӑп чӑмӑр ҫеҫ кӑкри 
Туллин тулса пит хӑвӑрт тапнӑ чух— 
Чунтан савса яш туслӑх куркине 
Шалтти ӗҫме тӑсайӗ ман енне.“

Сӳпӗлтӗк мари вара ҫакӑ? Сӑмсине те йӗркел- 
лӗн шӑлмаллӑх ҫитӗнмен пуль—халех курка йӑт- 
са, хӗр ҫумӗнче мӑнаҫланса ларасшӑн. Юратмас- 
тӑп ун пек сӑвӑсене. Юратмастӑп ун пек сӑвӑ 
ҫыракансене.

„О, савнӑ тусӑм! Санӑн кӗвӗре 
Ҫиҫетчӗ ӗмӗт, ӑшӑ юрату.
Халь ак ялан ман ҫамрӑк чӗрере 
Чечекленет £ирень те сан яту*.

Капла калани нимех те мар-ха вӑл, „юрататӑп* 
тени ҫеҫ ниме те пӗлтермест. Мӗншӗн тесен:

„Нихӑҫан та чунтан савакан 
Каламасть: „юрататӑп* тесе.
Унсӑрах ӑнланаҫҫӗ ялан 
Пӗр пӗрне савакан чӗресем*.

Татах та нумай вуларӗ хӗр. Нумай итлерӗм. 
Юлашкинчен тӳсеймерӗм. Ыйтрӑм.

— Ку сӑвӑсене вӗт сире, хӗрсене, юрас тесе 
ҫырнӑ. Мӗншӗн хурлатӑн эс вӗсене?

— Хурласа каламастӑп,—терӗ хӗр.—  Йӑлӑхтар- 
нӑ вӗсем мана. Пирӗн ҫинчен ҫыратпӑр теҫҫӗ пу- 
лӗ вӗсем. Ҫук. Эпир вӑл сӑвӑсенче хамӑрӑн обрӑ- 
за курмастпӑр. Ҫавӑнпа вуласа тухнӑ-тухманах 
манса каятпӑр. Ак калӑпӑр, ӗлӗк Нарсписем ну- 
май пулнӑ. Вӗсенчен пӗрне илсе К. В. Иванов ка- 
лама ҫук вӑйлӑ образ панӑ. Халӗ ҫук-им вара пи- 
рӗн Нарсписем? Темӗн чухлех. Анчах урӑхла— 
ҫӗнӗ шухӑшлӑ, паттӑр та хӑюллӑ хӗрсем вӗсем: 
летчиксем, трактористкӑсем, инженерсем. Мӗн- 
шӗн ҫырмалла мар вара ҫавсем ҫинчен пӗр лайӑх 
поэма?
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— Тӗрӗс,—терӗм эпӗ.—^Эпӗ хам та ҫавӑн пек 
хӗр ҫинчен . пӗр пы-ы-ысӑк поэма ҫырасшӑн-ха. 
Сюжетне каласа парам-и?,

— Ан кала,—терӗ хӗр.—ИтлемеСтӗп.
— Мӗншӗн?
— Мухтанчӑксем ҫеҫ сюжетсем каласа ҫӳреҫҫӗ. 

Хӑйсем ним те ҫырмаҫҫӗ, ҫыраймаҫҫӗ те. Пӗр пил- 
лӗк ҫӳл ӗлӗкрех Лапшу Ҫтаппанне тӗл пулнӑччӗ 
эпӗ. Темӗнле тараккан хӗн курса ҫӳрени ҫинчен, 
хӗвел хӗн курни тата сухал хӗн курни ҫинчен те 
кӗнекесем ҫыратӑп, тенӗччӗ. Кӗнекесемшӗн дого- 
вор туса укҫа та илтӗм тенӗччӗ. Сюжетне те 
каланӑччӗ. Кӗнекесем халӗ те ҫук. Пулмаҫҫӗ те 
вӗсем. Кирлех те мар. .

Эпӗ тӗлӗнсе ларатӑп. Мӗнле сӑмах тупса кала- 
ҫам-ши ӗнтӗ ку хӗрпе, тесе шутлатӑп.

— Эсӗ артиллерист тетӗн,—терӗ хӗр.— Эсӗ манӑ 
питӗ кирлӗ ҫын. Артиллеристсем математикӑна 
питӗ ӑста пулаҫҫӗ. Эп хам инстЪтутра физикӑпа 
математика факультетӗнчӗ вӗренетӗп. Ыран за- 
чет памалла. Пулӑш-ха манӑ кӗҫӗр. Ырӑ ҫын пул...

... Тухса шӑвӑнтӑм эп. Хальхи хӗрсене ултавлӑ 
сӑмахсемпе ҫазӑрма ҫавтери йывӑр иккенне уҫӑм- 
лӑн ӑнлантӑм. Вӗренмесӗрех танкист е летчик, 
артиллерист „пулнӑ“ ҫынсене ҫеҫ мар, ҫӳлте асӑн- 
нӑ начар сӑвӑсен авторӗсене те юратмаҫҫӗ вӗсем. 
Тӗлӗнмелле. Тата кам „пулсӑ" курам-ши?

Ҫапла пӗтерчӗ хӑйӗн калавне манпа ӑнсӑртран 
курнӑҫса калаҫакан Шаклапуҫ Шӑнттарайӗ евӗр- 
лӗ этем.

Митта Петӗрӗ.

Утне тивмен— туртине
Анат-Тимӗрҫен ялӗнчи (Пухтел р-нӗ, Куйбышев 

облаҫӗ) паллӑ хулиган Н. Рябов пӗр каҫхине кил- 
не пырсах ялсовет депутатне Елена Сульдеевӑна 
хӗнесе тӑкнӑ. Елена упӑшки—конюх Сульдеев—■ 
вӑл вӑхӑтра колхоз витинче пулнӑ. Пухтел 
районӗнчи халӑх сучӗ ку ӗҫе пӑхса тухса, Рябов 
хулигана тивӗҫлӗ наказани панӑ.

Ҫакӑн хыҫҫӑн районри хаҫат „Пӗрлешӳллӗ ӗҫ“ 
кун ҫинчен материал ҫырса кӑларнӑ. Вӑл ҫакӑн 
пек абзацпа вӗҫленет;

„Анчах Сульдеев суд хыҫҫӑн та лӑпланма шу- 
хӑшламан. Килне тавӑрӑннӑ чухне вӑл Сульдеева 
упӑшкин тумтирӗсене ҫурса, аллисене урнӑ йытӑ 
пек кышласа пӗтернӗ“.

Питӗ те хӑватлӗ перо иккен .Пӗрлешӳллӗ ӗҫ“ 
хаҫат редакторӗ М. Нюдеевӑн. Вӑл куҫне хупса 
пӗрре чӗрнипех Рябов вырӑнне чипер ӗҫлекен 
конюх Сульдева хулиган туса хунӑ.

У тнетгвм ен  — туртине, тенӗ пек М. Нюдеев 
ҫапни те Сульдеева мар, Нюдеева хӑйне тивӗ 
тетпӗр эпир. И. Ефремов.

Мӗн мӗне пӗлтермест

* Вӑрнарти, Вӑрмарти, Елчӗкри, Ҫӗрпӳри 
культура ҫурчӗсенче пӗр кӗнеке те ҫукки 
вӑл ҫуртсен вывескисене улӑштармаллине пӗл- 
термест., '

* Темиҫе ҫул ӗлӗкрех Ишлей, районӗнчи 
Муркаш шывӗ ҫинче шыв арманӗсем пӗтӗм- 
пе 8 пулнӑ пулсан, халӗ пӗвисене шыв тат- 
са ка^нӑ икӗ арман ҫеҫ юлии—Муркаш 
таврашӗнче пурӑнакансен тырринчен авӑрт- 
масӑрах ҫӑнӑх пулнине пӗлтермест.

* ЧАССР Финанс комиссариачӗ иккӗмӗш 
кварталта укҫа-тенкӗ мобилизацилес плана 
май уйӑх варринче тин вырӑнсене ярса па- 
ни—кӑҫалхи ҫул иккӗмӗш квартал пӗлтӗрхин- 
чен каярахран килнине пӗлтермест.

СТРОИМАТЕРИАЛСЕМ ПИРКИ

ЯС ПННИ: Строительсем! Строительство валли х ӑ й ӑ р \а к  пароходпа Яҫтӑрхантан илс4  
килессе ш анса ан ларӑр. Кунтах шырӑр.*
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ВАТ АСАТТЕ ш у п а ш н а р  н у р н и  ҫ и н ч ӗ н
Ну, лартӑм хайхи уҫӑ машина ҫине улп^т пгк вырнаҫса 

Ман Макҫӑм таҫта урипе пусрб, темӗне аллипе пӑркаларӗ те, 
пирӗн машина ав-ӑв-ӑв! туса, вырӑнтан ҫил пек хусканса 
кайрӗ. Эх, пыратпӑр ҫав ҫатма пек такӑр ҫулпала кӗрлетгер- 
се. Хыҫалтан тусан кӑна мӑкӑрланать, телегра.м юписе.м вӗлт 
те вӗлт туса кӑна юлаҫҫӗ. Кӑмӑлӑм ҫавтери ҫӗкленнипе хамӑн 
кӗреҫе пек сухалӑма шӑлкаласа кӑна пыратӑп.

Нумай кайрӑмӑр-и, сахал-и,—Карачура вӑрманӗнчен тухрӑ- 
мӑр та, хула ывӑҫ тупанӗ ҫинчи пек курӑнма пуҫларӗ. Ман 
Макҫӑм калать:

— Хытӑрах пӑх, Эрхип мучи, авӑ епле илемлӗн курӑнать 
Чӑваш ресиубликкин столици, тет. Пӑхатӑп та, хам 
куҫпа курнинехам ӗненместӗп; ӗлӗк Шупашкара ҫитсе кӗрес 
умӗн яланах нимӗнрен малтан темӗн чухлӗ шӗвӗр тӑрӑллӑ 
чиркӳсем курӑнса каятчӗҫ. А халӗ пӗр чиркӳ те ҫук, шӑкӑри 
виҫ-тӑват хутлӑ чул ҫуртсем йӑлтӑртатса лараҫҫӗ. .Эк-кей, 
тесе шутлатӑп хам ӑшӑмра, епле улшӑнса кайнӑ хула юлаш- 
ки вӑхӑтра, паллаймӑн та“, тетӗп.

Сисмен те, эпир ӗлӗк хӗрарӑм монастырӗ пулнӑ ҫӗрелле 
вашлаттарса та ҫитнӗ иккен. Ман Макҫӑм машинине хӑвалать 
кӑна. Тахҫанхи-авалхи инкеке астурӑм та Макҫӑма калатӑп:

— Макҫӑм, тетӗп, хытӑрах тыт тилхепӳне ытлашши шухӑ- 
данса ан пыр, тетӗп. Кунта ӗлӗк чӑпта леҫме килсен эпӗ 
урапан хыҫа.тти тӗнӗлӗсеае. икӗшне те шартах хуҫнӑччӗ, тетӗп.

Макҫӑм ман ҫине кулса кӑна пӑхса илчӗ те:
— Ан хӑра. Пирӗи тӗнӗлсем хуҫӑлас ҫук!—тесе ответлерӗ. 

Унтан; „Эй, Ванька-лимузин, яра лар!“ тесе шӑхӑрчӗ те ҫип 
ҫапнӑ пек пырса кӗчӗ кӗпер ҫине. „Пӗтрӗ иккен лимузинӑн 
тӗнӗлӗ“, тесе, ахтумупилӗн икӗ чӳречинчен ҫатӑртах ярса тыт- 
рӑм. Сехрем хӑпсах тухса кайрӗ. Эх, хам та айван ҫав. „Шик- 
лӗ ҫынӑн шикӗ виҫӗ ӗмӗре пынӑ“, тесе ахаль каламан иккен. 
Пӑхсан—ҫулӗ тап-такӑрах, нимӗн тӗнӗл хуҫӑласран та хӑрамал- 
ли ҫук мӗн...

Сӑмах майӗн каласан, ӗлӗк вӑт тамаша курнӑччӗ ку вырӑн- 
тз. Вунпилӗк ҫул иртрӗ пулас пулать унтан вара. Чӑптапа 
лава килме тухнӑччӗ. Каҫ пулса ҫитрӗ. Шӑп хулана кӗмелли 
кӗпер умӗнче темӗн ӑррлатни-мӑррлатни илтӗнет. Пирӗн ла- 
шасем хӑлхисене чанк тӑратрӗҫ. Нумаях пулмасть ҫумӑр иртни- 
пе ҫулӗ йӳҫӗтнӗ чуста пек ҫӑрӑлса, этем пырса кӗрейми шӑ- 
тӑк-путӑкланса кайнӑ. Пӑхатпӑр та умра темӗнле эрӗс-мӗрӗс 
кӳме кӳлеписем мӗшӗлтетеҫҫӗ. Малта пӗр кӳме, хыҫалта пӗр 
кӳ.че,—иккӗшӗ те халиччен курманскерсем. Ӑр-р-р! тӑвагь 
малти. Хӑр-р-р! тӑвать хыҫалти. Чӑхӑмҫӑ лаша кашни ҫапмас- 
серен хыҫалтан пӑс кӑларнӑ пек, пӑрт-пӑрт тутарса тӗтӗм 
сирпӗтет, анчах никак вырӑнтан хусканаймасть. Ураписем кӑ- 
на хӑйсем тӗллӗнӗх~ҫавӑрӑнса пылчӑк пӗрхӗтсе тӑраҫҫӗ. „Ак 
тамаша, мӗн япала пулчӗ-ха ку халиччен курманскер? ‘ тетӗп. 
„Ахтум урапи ланкашкана лакса ларнӑ, теҫҫӗ, халӗ ӑна трахтӑр- 
па турттарса кӑларас пулать“, теҫҫӗ. Эпӗ с\хал  айӗн лӑх-лӑх 
кулса илтӗм те кусенчен хӑвӑртрах иртсӗ кайма тытӑнтӑм. 
Анчах шӑпхыҫалти кӳметӗлне ҫитсен ахтум урапнне тем амакӗ 
пулчӗ те, виҫ-тӑват хутчен шзп! шап! шап! тутарса пӑшал персе 
ячӗ. Хӑйӗн куҫӗсем вӗри ҫӗлен куҫӗсем пек чарӑлса йӑлтӑр- 
татса кайрӗҫ. Сехрем хӑпнипе кукша пуҫӑм ҫинчи ҫӗлӗкӗм 
ҫӳлелле ҫӗкленчӗ. А ман сӑхӑм хӑранипе тап та сик аяккалла. 
Ахаль чухне пулсан, тем тусан та ун пек чуитараймӑн эсреле, 
а халӗ куҫ хупса иличчен канав урлӑ вашлаттарчӗ. Хам эпӗ 
астуса та юлаймарӑм епле сирпӗнсе юлнине,, йӳҫҫи-пӑшшипе 
хӑвӑртрах ура ҫине сиксе тӑтӑм та, „турӑ, усалтан хӑтарах*, 
тесе сӑхсӑхса илтӗм. Ман инкекӗме тенӗ пекех, хыҫалти ахтум 
урапи ӑр-р_р-р! тутарса туллашса, мана веҫ пылчӑкпа сирпӗтсе 
вараласа пӗтерчӗ.Чӗркуҫҫи таран пылчӑка пӑхмасӑрах, мул- 
кач пек вӑйхӑнтӑм хам лаша хыҫҫӑн. Пӑхатӑп—кӗсрем ман 
канав урлӑ та каҫайман мӗскӗн, хыҫалти тӗнӗлсем иккӗшӗ те 
шартлатнӑ...

' Ҫапла тамаша курма тиветчӗ ҫав ӗлӗк чух Шупашкара каш- 
нн килмессеренех. Хулана хуть хӑш кӗтессинчен пырса ан 
кӗр, пурӗ пӗр ниҫта ашса тухайми пылчӑкчӗ. А халӗ ҫав 
пулни-иртнисем ҫинчен астума ӗлкӗричченех мана Шуххӑр 
Макҫимӗ шӑп _ хула варрине илсе ҫитерчӗ. Ш уххӑрӗ те 
шуххӑр та, ҫулӗсем ҫатма пек, шӑлт йывӑҫ шашкӑсем сарса 
тунӑ вӗт, амутке!

Тамаша тенӗрен, ку хутра та тамашасӑрах иртмерӗ Шупаш- 
карта ман тӗллӗн. Ҫитрӗмӗр те хайхи хулана, манӑн ӗлӗкхи 
йӑлапала пасара ҫитсе курас килчӗ. Пасар |^тине ӗлӗк-авал 
лайӑхах пӗлеттӗм. Авал унта ҫӑвӗ-ҫӑвӗпех ашса тухайми ла- 
чака пӑчӑртатса тӑратчӗ, тата ӳпле пек кӑна пӗчӗк лавкасем 
карталанса ларатчӗҫ. Ҫитеп те ҫак вырӑна, ни лачаки, ни ӳпле 
пек лавкисем ҫук. Ун вырӑнне темӗн тӗрлӗ хитре чечексемпе 
йӑлкӑшса ларакан ем-ешӗл пахча ешӗрет. Унта темӗн чухлӗ 
халӑх кӗшӗлтетет.

Эк-кей, ӑҫта кайса кӗнӗ пзсар?—тетӗп.
— Кунта ни пасар, ни масар ҫук. Кунта кану паркӗ,—теҫҫӗ  

мана хирӗҫ.
— Камран ыйтас?
— Ав милиционертан ыйт,— теҫҫӗ.
Хулан икӗ урамӗ хӗресленсе каҫнӑ вырӑнта шап-шур тум- 

тирлӗ милиционер аллисемпе хӑлаҫланса, иртсе ҫӳрекен маши- 
нӑсене ҫул кӑтартса тӑрать.

Юлташ милиционер, ӑҫта кунта пасар?—тесе ыйтатӑи 
ҫакӑнтан. Ку ман умра йӑрст тӑсӑлса тӑрса честь пачӗ те 
калать;

— Мӗнле пасар кирлӗ сага? —тет.
— Как мӗнле пасар, ӗлӗкхи пасар,—тетӗп.
— Нимӗнле ӗлӗкхи пасар та ҫук кунта. Пур зеленый базар. 

Ав ҫав пысӑк ҫурт патӗнчен иртсен сылтӑмалла пӑрӑнмалла,— 
гет. Эпӗ кӑштах вырӑсла ӑнкаратӑп та тӳрех сисрӗм: юриех 
кулать иккен манран милиционер юлташ. Епле симӗс пултӑр 
вӑл пасар тени?

Ҫитрӗм те куратӑп: ҫӗнӗрен кӑяа туса лартнӑ вӑрӑ.м ӗретлӗ 
таса лавкасенче колхозниксем тем-тепӗр сутаҫҫӗ. Купӑсти-хӑ- 
ярӗ, улми-суханӗ, кишӗрӗ-ҫарӑкӗ, сӗчӗ-гурӑхӗ,—темӗн те 
пур. Кулман мӗн манран милиционер юлташ. пахча-ҫимӗҫӗсем 
нумяйран зеленый базар тесе ят панӑ иккен ӑнз.

Еяӗк хула пасарӗн хуҫисем шампа хырӑмлӑ купцасемпе 
шыҫмак кӗлеткеллӗ усламҫӑсемччӗ. А халь ӗҫҫыннисем хӑйсем 
хуҫа хула пасарӗнче.

Пасарта киллениччен курса ӳӳренӗ хыҫҫӑн астусах кайрӑм. 
Манӑн к\нта ҫывӑх паллакан хӑта пур вӗт-ха. Вун-вуник ҫул 
ӗлӗкрех Совпартшкулта сторожра ӗҫлетчӗ вӑл, халӗ те ҫавӑн- 
тах мар-и?

Тытӑнтӑм шырамашкӑн ӗлӗкхи Совпартшкул ҫуртне. Шы- 
ратӑп-шыратӑп, шыратӑп-шыратӑп, ниепле те шыраса тупаймас- 
тӑп. Темиҫе хутчен ҫаврӑна-ҫаврана тухрӑм пӗр вырӑнах. 
Ҫуртне те тупрӑм. Ҫурчӗ нумай ҫӗнӗрех пек курӑнать те ку 
ҫавах ӗнтӗ, анчах вырӑнӗ вӑл мар. Елӗк кунта пӗр чиркӳ 
пурччӗ те тата хӑлтӑр-халтӑр ҫуртсе.м ҫӗр ӑшнелле путса ла- 
ратчӗҫ. А халӗ пӑх та кур. Ни чиркӗвӗ ҫук, ни вак-тӗвек 
ҫурчӗсем курӑнмаҫҫӗ. Вӗсен вырӑнче темӗн пысӑкӗш кермен- 
сем пӗлӗтелле кармашаҫҫӗ. Гостиница теҫҫӗ-и, ресторан теҫҫӗ-и 
те, знчах ҫӳлелле пӑхсан ҫӗлӗк ӳкмелле. Эх, урамӗсене ку- 
расчӗ тата эсир! Ҫатма пек кӑна ҫутӑлса выртать. Ик енӗпе 
лӑстӑрка ҫамрӑк йывӑҫсем хумханса ӳсеҫҫӗ. Халӑхӗ вӗҫӗ- 
хӗррисӗр вӗркесе ҫӳрет. Иртсе пӗтме те ҫук. Пурте васкаҫҫӗ. 
Таҫта кӑна васкаҫҫӗ ҫав териех? »

Ну ӗнтӗ хамӑн авалхи тугӑма тупса пулмарӗ, халь хулана 
пӑхса ҫавӑрӑнам-ха, тетӗп. Ӗлӗк-авал хулан пӗр вӗҫӗнчен шӑ- 
хӑрсан, тепер вӗҫне илтӗнетчӗ. А халӗ утрӑм-утрӑм, утрӑм- 
утрӑм,—ниепле те утса тухаймастӑп. Ӑҫта ҫитнӗ унта ик-виҫӗ 
хутлӑ чул ҫуртсем, шкулсем, ҫӗнӗ магазинсем. Темиҫе сехет 
хушши ҫавӑрӑнса ҫӳрерӗм пулӗ, ҫапах хулан вӗҫне-хӗррине 
тупаймарӑм. Шӑлт ывӑнса ҫитрӗ.м. Юлашкинчен пуҫӑм анраса 
кайрӗ те, килнӗ йӗрпе киле-киле, хзмӑр малтан чарӑннӑ вырӑ- 
на пырса тухрӑм. .Инкек ҫине синкек“, теҫҫӗ-чӑнахах мӗн. 
Ман Шуххӑр Макҫӑмӗ эптаврӑнасса шанчӑкне ҫухатпӑ пулнӑ 
та вӗҫтере панӑ мансӑрӑнах, мур илесшӗ, килелле. Мӗн тӑвас? 
Ҫуран тӑрса юлтӑ.м вӗт, амутке! Ҫуран танккама—утмӑл ҫух- 
рӑм ытла, ват кӗлеткепе икӗ талӑкра та ҫигес ҫук. Эх, апӑрша! 
Улталарӗ мана, ватта, шуххӑр...—тесе хаштах сывласа 
ятӑм. Кӑмӑлӑм хуҫӑлнипе икӗ куҫӑмран шӑпӑртатсах куҫҫуль- 
сем юхса анчӗҫ.

— Ма макратӑн, мучи?—тесе ыйтать манран паҫӑрхи милици- 
онер.

— Как макрас мар та. Мана Шуххӑр Макҫӑмӗ пӗччен пӑрах- 
са хӑварнӑ,—тетӗп.

— Мӗнле Ш уххӑр?—тет ку.
Эпӗ тӗпӗ-йӗрӗпех каласа патӑм. Киле ҫитме ниҫта та лав 

тупас ҫуккипе хурланса тепӗр хут куҫӑмсене шывлантартӑм...
— Нимӗн те ан пӑшӑрхан, старик. Шуххӑр Макҫӑмӗ пӑрах- 

са кайнӑ пулсан, эсӗ чукун ҫулӗпе кайса унтан маларах вӗҫ- 
терсе ҫитӗн арӑму патне,—лӑплантарчӗ мана милиционер. Чӑнах 
та эпӗ ҫав кунах поезд ҫине лартӑмта каҫалапа ҫывӑхри стан- 
цӑна ҫитсе ӳкрӗм, хӗвел аннӑ тӗлелле хамӑр яла та лӗмсӗр- 
тетсе ҫитрӗм. Ш уххӑр Макҫӑмӗ тепӗр кунне тин таврӑнчӗ. 
Вӑл мана пӑрахса хӑварма шутламан та мӗн, пӗр самантлӑх 
машинине ҫума кайнӑ пулнӑ та, эпӗ, анра, хам унтан ҫухалса 
кайнӑ. Макҫӑм кайран кун каҫипе хула тӑрӑх мана шыраса 
хӑшкӑлнӑ, шеремет.

Вӑт, ҫапла мыскара курса ҫӳрерӗи эпӗ Шупашкарта. Ман 
сӑмаха суя тетӗр пулсан, хӑвӑр кайса курӑр эпӗ курнӑ мыс- 
карасене. 70 ҫулхи Эрхип мучи каласа панӑ,

ИЛЛЕ ТУКТАШ ҫырса илнӗ.
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В. МАЯКОВСКИЙ

Литейщик Козырев Иван хӑйне ҫӗнӗ хватере 
вырнаҫтарни ҫинчен каласа пани

Эп
пролетарий!
Ваклу кирлех те мар.

Чимӗр
Ҫара пакка пек

пурӑнтӑм
тӗнчере,

Кӗтмен ҫӗртенех 
Рабочисен килҫурт

кооперативӗ
мана

вырнаҫтарать хваттере. 
Анлӑшӗ—

ак1
Ҫӳллӗшӗ— 

ак!
Уҫӑлтарнӑ,

ҫутатнӑ,
ӑшӑтнӑ та... 

Пуринчен ытларах
чуна ҫӗклерӗ ҫак:

вӑл—
шӗкӗр уйӑх ҫуттинчен те 

ҫутӑ,
ну ӗнтӗ

ним те кирлӗ мар: 
вӑл—

канлӗ, 
пилленӗ кунҫултан та 

анлӑ,

мӗн-ха унта ҫӑвар кар, 
вӑл—

ваннӑ.
Шыв кранра—

пӑртак усалрах, 
тепӗр кранйе,

вӗрине,—
ан тӗрт пӳрнӳне.

Сиввипе
пит-куҫна

ҫума пултаран, 
вӗрийӗпе—

тар чупан йӗрсене.
,С ивви“

тет пӗр кран,
„Вӗри“—

кӑтартнӑ тепӗрне. 
Ывӑнса таврӑнан,

ҫакӑнас килетӗ.
Яшка та чӗрене

пымасть, 
чей те^кантармасть

ӑш ҫуннинчен. 
Чарлан пек чӳхенкеле-ха,

вилнӗ ҫын та ахӑл-ӗхелтетӗ
ҫав

чӳхенӳ кӑтӑкланинчен. 
Социализма

хӑнана килнӗ пек туйӑнать. 
Кӑмӑл тулнипе ^

 ̂ сывлӑш пӳлӗнет вӗт шӑлт. 
Йӗмне —'

ҫекӗлтен, 
блузӑна— 

пӑтаран,
супӑнне—

аллуна, вара... 
шӑмпӑлт!

Ларан.
Ҫӑвӑнан,

ҫӑвӑнан,
ҫӑвӑнатӑн...

Кӗскен—
шампӑртатан йӑлӑхиччен.

Ха,
пӳлӗмрех ҫу кунӗпе 

Атӑл!
Пароходсем,

пулӑсем
ҫеҫ ҫук иккен.

Ху ҫинче
вунӑ ҫуллӑ пылчӑк пулсан та, 

Ҫӑка хуппи пек сӗвӗнет.
Иӑвашшӑн

ваннӑ кранне 
пӑран та—  

куҫран ҫухалать
пылчӑк шыв,

мур шӑласшӗ!
Парланан тӑк

парланан уш...
Ҫавӑнтах—

ҫавӑр ҫӳлти тыткине,
вара

вӗт ала витӗр пек
йӑш-йӑш...

ҫӑмӑр-душ
тытӑнать пӗрӗхме.
Мӗн чухлӗ ачашлӑх 

ҫав душра!
Нимӗнле сӗрӗм-мур та

сана тивес ҫук.
Ҫӳҫне якатать,
„ • хӑлхуна кӑтӑклать...
Йӑлтах сар ҫу—

юхать валакри пек
ик хул хушшипе. 

Типӗтен пӳ-сине
лапсӑркка кушак пек 

ҫӑмламас алшӑллипе. 
Пусан урайне

урай мамӑк пек.
Таса кӗпе тӑхӑнса

алӑк пек тӗкӗре пӑхан, 
пӑхан та

шухӑшсем капланаҫҫӗ: 
Питрех те

тӗрӗс, 
питрех те 

аван
ҫакӑ

пирӗн
Совет

Влаҫӗ.

Стихван Шавлы куҫарнӑ.

Нультурӑсӑр столовӑйрэ
— Пирӗн Европӑра апат-ҫимӗҫ ҫинӗ чухне вил- 

кӑпа усӑ курма 14-мӗш ӗмӗрте ҫеҫ пуҫланӑ иккен. 
19-мӗш ӗмӗр пуҫламӗшӗнче вара вилка пур ҫӗрте 
те курӑна пуҫланӑ.

— Пирӗн столовӑйра халӗ те курӑнмасть.

Нун пеккисем пур-ха
Тухтӑр: Чирлӗ эсӗ. Чӗлхӳ шуралнӑ.
Пациент: Ним тунмасӑр каласан, паян эп ирхине 

арӑмпа ятлаҫмарӑм. Ҫавӑнпа чӗлхе шуралса ларнӑ 
пулӗ.
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Ылттӑн пулӑ
Анлӑ Атӑл хӗрриче карчӑкпа старик пурӑннӑ. 

Старикӗн нумай центнер пулӑ тытма задани пул- 
нӑ, анчах ӗҫӗ майлӑ пырайман.

Пӗрре старик тетелпе ылттӑн пулӑ тытнӑ. Ста- 
рик плана 20 процент тултарни ҫинчен Шупаш- 
кара телефон тӑрӑх пӗлтерме тӑнӑ хушӑрах ылт- 
тӑн пулӑ этемле каласа янӑ:

— Ырӑ старик! Яр мана Атӑла. Эпӗ сана мӗн 
ыйтнине веҫех пама пулатӑп.

— Ю рӗ,—тенӗ старик.— Суймастӑн пулсан, ит- 
ле. Манӑн нумай центнер пулӑ тытмалла. Анчах 
тытма йывӑр, мӗншӗн тесен пулӑсем шыв варрин- 
че ишсе ҫӳреҫҫӗ, шыв хӗррине тухса выртмаҫҫӗ. 
Вӗсене шыв хӗрринелле хӑваласа килесчӗ.

— Юрӗ,—тенӗ пулӑ,— кайса ҫывӑр. Ыран ку- 
рӑн.

Старик ирхине вӑрансанах шывалла пӑхать. 
Хӑй куҫӗ курнине хӑй ӗненмест. Шыв хӗрринчен 
инҫетре те мар, пулӑсем пит нумай.

Старик хӗпӗртенӗ. Шупашкара телеграмма янӑ. 
Кӗҫех ҫӗнӗ шухӑш пырса ҫапӑннӑ ӑна.

— Мӗнпе тытас ку нумай пулла? Тетелсем са- 
хал.

Пулӑсене шывран тухма йӑхӑрнӑ. Анчах леш- 
сем итлесшӗн пулман, кула-кулах шывалла чӑм- 
нӑ.

Старик йӗрсе янӑ.
Каллех ылттӑн пулӑ ишсе тухнӑ.
— Ма нӑйкӑшан, старик? Сана мӗн кирлине 

пӗлетӗп. Тетелсем сахал иккен. Объективлӑ сӑл- 
тавсем чӑрмантарнӑ. Кайса ҫывӑр, тетелсем пу- 
лӗҫ.

Старик ир тӑрсан шывра пулӑсем нумайине 
курнӑ, анчах халӗ вӗсем ирӗкре мар, тетеле лек- 
нӗ.

— Кусене мӗнле туртса кӑлараҫ? Эй, ыл^тӑн 
пулӑм, пулӑшах!—йӑхӑрнӑ старик.

Анчах ылттӑн пулӑ шывран тухман, телеграмма 
ярса>анӑ ҫеҫ. „Намӑс сана запятая пулӑ тытас ӗҫ 
хӑй тӗллӗн пуласса шайса ларма точка* тенӗ.

Юмахӑм пӗтрӗ, старик пек ӗҫлекен пулӑҫӑсем 
пӗтмен-ха, Атӑлӑн хӑшпӗр кукрисенче пулӑ ты- 
такан бригадӑсенче вӗсем пур-ха.

Пулӑҫ Мар.

Кая юлнӑ
Ишлей районӗнчи „Аврора* колхоз правленийӗ 
хуҫасар кил вырӑнӗсен ҫӗрӗсем ҫине нимӗн те 
актарман.

Председатель: Ҫуркуннеренпеҫак хуҫасӑр кил вы- 
рӑнӗсен ҫӗрӗсем ҫине паранкӑ лартам-ши, хӑяр акам 
ши, тесе виҫ уйӑх шухӑшласа ҫӳрерӗм.

— Вара? Шухӑшласа тупрӑн-и?
— Тупаттӑм та.
— Мӗн чарчӗ вара?
— Паян районран: „акма кая юлтӑн“, тесе пӗл- 

терчӗҫ.

Пулни-иртнисем
Ш айка тупнӑ. Ярославский урамра пурӑнакан 

Марья Васильева килҫуртра тыткаламалли йывӑҫ 
шайккана хулари нихӑш магазинра та тупайман, 
пасарта тупнӑ. Чӑвашпромсоюз ҫынни шухӑшӗпе^ 
ҫав сайра-хутра тӗл пулакан шайккана пӗр-пӗр 
промартель мар, пӗр-пӗр частник туса сутнӑ.

Халиччен пулман япала. Елчӗк районӗнчи' 
„Смычка“ колхоз членӗсен иртнӗ пухӑвӗ шӑп! 
малтан каланӑ вӑхӑтра пуҫланнӑ. Кутӑруҫӑн куи1 
пек пулнине нумайӗшӗ астумаҫҫӗ.

Полю сран мар. Шӑрӑх вӑхӑт ҫитрӗ пулин те, 
Ишлейпе Кувакино райисполкомӗсен ялхуҫалӑх! 
енӗпе кивҫен панӑ укҫасене пухас ӗҫӗсем шыв 
шӑннӑ пӑнчӑ /„точка замерзания“/патне  ҫитиччен 
анса ларнӑ. Ку вара полюс инҫе маррине пӗлтер- 
мест.

Вулакансен жалобисем
КАКПкН ТУС!

Ваттисем каланӑ „Мӗн акан, ҫав шӑтать 
тенӗ. Ку пословица тӗрӗс маррине эпӗ ҫакӑ факт- 
па кӑтартса пама пултаратӑп: пирӗн „Броне-\ 
вик“ колхоз Ш упашкарта Чӑвашсортсемовощь\ 
ларекӗнче ' илнӗ „купӑста“ вӑррине акрӗ те, 
турнепс шӑтса тухрӗ. •Ӗненместӗр пулсан Чӑ- 
вйшсортсемовощь ларекӗнчен „Амагер“ сортлӑ  
купӑста вӑрри сутнӑ тесе, 1940 ҫ, апрелӗн  
1-мӗшӗнче ҫырса панӑ 18-мӗш номӗрлӗ „акт-нак-\ 
ладная“ хут а вуласа ӗненӗр. \!

^■Ваттисем каланине тепӗр м айлӑ  ҫавӑрса ӑн- 
лантарма шут тытнӑ Сортсемовощь ларекӗн- 
че ӗҫлекен „ученныйсене," колхозниксене тата  
колхозсене купӑстасӑр хӑварнӑшӑн, мӗн пулать- 
ши? Пӗлесчӗ.

Р. Моисеев.
Ойкас, Ишлей р.

к а п к Ан  ЮЛТАШ!
„Государство пурлӑхӗ ҫине хӑвӑн пурлӑху ҫи- 

не пӑхнӑ пекех п ӑ х“ тенине илтсен, Шупашкар- 
ти макарон фабрикин аслӑ бухлгатерӗ Г. Матве- 
ев хӑйӗн пӳртне тума 13 килограмм тимӗр 
пӑта, 5 кубометр йывӑҫ, 500 килограмм т ӑкка- 
ланчӑк ҫӑнӑх укҫасӑрах илсе тухнӑ. Эпир ма- 
лашне ҫакӑнтан шикленетпӗр', ҫӗнӗ пӳрчӗн кӑ- 
макине тума Матвеева кирпӗч, кирлӗ пулсан, 
макарон фабрикӗн стенисене пакса кирпӗчӗсене ' 
илсе каясран хӑратпӑр.

П. ПЕГРОВ.
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Ячӗшӗн
„Ячӗ кайтӑр ял ҫине.
Еҫӗ пултӑр хут ҫине“, 

тесе юрланӑпулмалла Катек ялсовет исполкомӗнче 
(Канаш р-нӗ) ӗҫлекенсем 1940-мӗш ҫулхи сметӑна 
ҫирӗплетнӗ чухне. Вӗсем пушар инвентарӗсем, 
урапасем, шыв пички; сӳсмен-пӑявсем туянма...
20 тенкӗ укҫа уйӑрса хӑварнӑ.

Ҫур вилӗ
Некрасов поэт ҫырнӑ сӑвӑн сыпӑкне вуласа 

патӑмӑр;
„Ҫур вилӗ кӗпере курсан,
Ҫӳресе курнӑ вырӑс, ямшӑк 
Ҫырмана тытрӗ утсене,
Ансӑр сукмак тӑрӑх пырать 
Кӗпер айне . . . Ут, ан хӑра —
Кудтан ка,йсан „щанчӑклӑрах“.

— Пирӗн кӗпер ҫинчен ҫырнӑ кунта,—терӗҫ ) 
Етӗрне районӗнчи Урапакасси ҫыннисем. '

ВУНӐ МИЛЛИОН ЫТЛА ӖҪҪЫННИСЕМ
хӑйсен пуриӑҫне коллективлӑ йӗркепе страховани тунӑ

КОЛХОЗНИКСЕМПЕ КОЛХОЗНИЦЛСЕМ,
хӑвӑр

пурнӑҫа 

коллек- 

тивлӑ 

страхо- 

вани

тӑвассине

1

О Р Г А Н И З А Ц И Л Ӗ Р !
Страховани пирки комсодсенчен, ҫавӑн пекех тата районрипе хулари страховой инспекцисенчен ыйтса пӗлӗр.
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Хакӗ 30 пус.

3
Ишлей районӗнчи Каманин ячӗпе тӑракан колхоз 

ра ӗне витине 1934 ҫултанпа, Ҫӗрпӳ районӗнчи Ху 
рӑнсур колхозӗнче хур витине 1932 ҫултанпа тӑваҫҫӗ 
анчах ҫаплах туса пӗтереймеҫҫӗ-ха. (Ҫырусенчен).

— Ҫак витене тума тытӑннӑ ҫул пирӗн колхоз председателӗн ҫ ӳ ҫ ӗ  хураччӗ, 
халӗ кӑвакарнӑ.


