
16 мӗш ҫул тухать

КАПКАН № 13 И Ю Л Ь, „Чӑваш Коммунӗ* 
1940 ҫул ҫумӗнче тухать

Уйри кану вӑхӑтӗнче е...

„Ялсенче халь чи хӗрӳ ӗҫҫийӗ...
Эх, шӑпаҫӑм!—вырӑс арӑмӗн шӑпийӗ“.

Н. А. НЕКРАСОВ тӑрӑх.



А в а н  и мҫ а м
Хӗвел паярки Пронин Иванӑн сарлака сӑмса 

шӑтӑкне кӗчӗ. Пронин ачху турӗ, куҫ уҫрӗ, ка- 
рӑнса илчӗ.

— Эх, П е т я ,— терӗ вӑл хӑйпе пӗр хваттерте 
пурӑнакана.—Ӗнер кунӗпех туйра савӑнтӑм. Туйӗ 
чаплӑ иртрӗ. Икӗ гармонист... Хӗрсем... Сӑри те, 
эрехӗ те... Эпӗ хваттере мӗнле ҫитнине, мана кам 
ӑсатнине пӗлетӗн-и?

— Пӗлместӗп. Пӗлес те килмест.
Пронин, юлташӗнчен тӗлӗнсе, тӑрса ларать.
— Ара, Петя... Эсӗ... ӑмсанатӑн-и мӗн? Вӗсем 

сана та чӗннӗ вӗт. Ху пыман.
Платонов Петя йӗрӗнсе ответлет:
— Гм... Прогула ӑмсанма эпӗ ухмах мар-ха. 

Ӗнерхи ҫинчен калаҫмашкӑн та вӑтанасчӗ хӑть. 
Тьфу!..

‘ Пронин куҫне чарса пӑрахать.
— Прогул тунӑшӑнах эсӗ ҫавӑн пек калаҫатӑн-и 

вара? Прогулшӑн ӗҫрен кӑларсан, тепӗр наркомата 
ыранах илӗҫ. Ман пек счетный работниксем хальхи 
вӑхӑтра ӗҫсӗр ҫӳремеҫҫӗ, ан кулян!

— Ман кулянмалла-и? Ӗнер ӗҫлеме тухман та 
ҫӗнӗ Указ ҫинчен те пӗлместӗн иккен, мӗскӗн! 
Ара прогул тунӑшӑн халӗ ӗҫрен никама та кӑ- 
ларса тӑратмаҫҫӗ, суд урлӑ айӑпласа илеҫҫӗ.

Пронинӑн пит-куҫӗ улшӑннӑ пек пулчӗ.
—  Петя, тусӑм,—терӗ вӑл, тусӗ ҫине ҫав-ҫавах 

ӑшшӑн пӑхса.—Ҫӗнӗ закон тухнине пӗлмен эпӗ... 
Ма чипер калаҫмастӑн-ха манпа? Иртнӗ каҫ ӳсӗр 
пуҫпа сана кӳрентермерӗм пулӗ-ҫке? Каласам 
ӗнтӗ?

— Сӑмахтга кӳрентермен. Анчах прогул сана 
пӗтӗмпех манран уйӑрса илчӗ. Санпа пӗр хват- 
терте пурӑнма та намӑс, тьфу! — терӗ Платонов 
алӑк патнелле утса.

— Петя!..
— Ан чӗннӗ пултӑр!—алӑка шанн хупса хӑва- 

рать хайхи Платонов.
Пронин хулпуҫҫине хӗссе илет, тумланма ты- 

тӑнать. Васкать. Сивӗ чее ӗҫкеленӗ хыҫҫӑн вӑл 
та тухса утать. Унӑн кӑмӑлӗ ҫул ҫинче к ӑ ш т  та- 
вӑрӑннӑ пек пулчӗ. Ҫанталӑк уяр. Илемлӗ. Пӗр 
палланӑ ҫынна хуса ҫитсе, унӑн хулпуҫҫинчен 
лӑскаса:

— Иван Макарович!—терӗ Пронин.—Енер сирӗн 
урамра . ӗҫрӗмӗр. Туй хӑни пултӑм. Анчах ӗҫке 
пула прогул тунӑ-ха эпӗ.

— Прогул?!
Иван Макарович текеннин кӑмӑллӑ пичӗ труках 

улшӑнса карӗ, ялкӑшма пӑрахрӗ, куҫ харшисем 
анса ларчӗҫ.

— Тьфу! Намӑссӑр!—терӗ те вӑл вӑрт ҫавӑрӑнса 
сылтӑмалла утса карӗ.

Пронин тунката пекех хытса юлчӗ, ҫӑварш 
карса пӑрахнӑ мӗскӗн. Тепӗр палланӑ ҫын ӑна 
ҫаннинчен пырса туртрӗ:

— Мӗнле пурӑнан?
— Пурӑнатӑп та-ха, анчах ӗнер прогул пулчӗ- 

ха,—терӗ Пронин ана.
Ҫакна илтсен,‘палланнӑ ҫынни нимӗн те каламарӗ, 

уйӑрӑлса карӗ.
Учрежденине пырса кӗрсен пурте ун ҫине чӑрр 

пӑхса илчӗҫ. Вӑл „сывӑ-и‘ тенине хирӗҫ сӑмах 
хушакан пулмарӗ.

— Семечкин юлташ, ма нимӗн чӗнмесӗр лара- 
тӑн ара? Ман ҫине ҫиленмен пулӗ-ҫке? —  ыйтрӗ 
ларсан-ларсан юлташӗнчен.

— Прогульщикпа, ӗҫ дисциплинине пӑсаканпа. 
калаҫса ҫӑвар тутине пӗтерес мар, тетӗп,—пулчӗ 
ответ, сивӗ ответ. ^

Юнашар пӳлӗме кӗрсен Пронинӑн ҫивӗч хӑлхине- 
хӗрсем пӑшӑлтатса ларни илт,ӗнет:

— Хайхи ҫитсе кӗчӗ. Вӑтанма пӗлмест пулмалла,. 
ҫын ҫине тӳрех пӑхать...

Пронина управдел—хӗрарӑм чӗнсе илет.
— Санпа начальник калаҫса пӑхасшӑн,—тет вӑл: 

сиввӗн.—Атя! Прогул тума вӑтанмарӑн пулсан,. 
ответне те тытма вӑтанса ан тӑр.

Начальник патӗнчен пиҫнӗ рак хӗрелсе тухрӗ: 
Пронин. Шухӑшӗсем ҫавра ҫил пек ҫавӑрӑнаҫҫӗ- 
пуҫӗнче.

Ӗлӗк кӑмӑллӑ пулнӑ юлташӗсем ун ҫине пӑх- 
марӗҫ, пуҫлӑх мӗн калани ҫинчен пӗлесшӗн пул- 
марӗҫ. Ҫакӑ тата ытларах хурлантарчӗ Пронина.

Кӑшт ларсац, пӗр сотрудник ӳсӗрес килмен 
пулин те ӳсӗрсе илсе, пуҫне хӑпартрӗ те малтан: 
сехет ҫине, унтан Пронин ҫине пӑхса илчӗ.

Пронин ӗҫлеме пуҫларӗ. Шӑна ларчӗ хучӗ- 
ҫкне.

— Шӑнаҫӑм! Манран эсӗ ҫеҫ йӗрӗнместӗн? Тӗ- 
рӗс-и?

Вӑл тытса ачашласшӑнччӗ ӑна, анчах шӑнийӗ: 
вӗҫсе карӗ-ҫке, тыттармарӗ.

Ларсан-ларсан Пронин:
— Юлташсем! Эсир манпа калаҫмасан пит кичем 

пулать мана,— терӗ.—Каҫарӑр мана. Урӑх прогул 
нихӑҫан та тумӑп. Каҫарӑр. Сирӗн умӑрта 
айӑплӑ...

— Пирӗн умра кӑна мар, пӗтӗмсовет обществен-- 
ноҫӗ умӗнче,—тӳрлетрӗ кассирша Маруся.

Иван Мучи.
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Май килмен прогул
Ку хутӗнче Прогуляевӑн каникула килекен Ма- 

русяна кӗтсе илмелле/ Ӑна вӑл хӑй ҫу кунӗсенчӗ 
савӑнса пурӑнма тесе чӗнсе илнӗччӗ. Каҫхине те- 
леграмма ҫитрӗ, ыран 10 сехетре пароход ҫине 
тухса илмелле. Мӗн тумалла ӗнтӗ? Ҫӗнӗ пуҫлӑх 
хаяр, служащисем миҫе сехетре ӗҫе пынине хӑй

■\
тӗрӗслет, ӗҫ йӑхӑтӗнче ниҫта та ямасть, ҫитменни' 
ҫине ахаль ларнине курсан таҫтан мурӗнчен ӗҫ 
тупса парать. Ҫӗрӗпех шутларӗ Прогуляев. Ҫы- 
вӑрса кайсан Марусяна тӗлӗкре курса аппаланса 
выртрӗ. Ирхине темӗнле тата 8 сехетрех вӑрансз 
кайрӗ.



— Ах, ку закон!— тарӑхса кайрӗ Прогуляев,— 
пӗр-ик кун малтантарах пулнӑ пулсанах прогул 
туса урӑх ӗҫе кайма пултараттӑмчӗ. Халь вӗт... 
суда... суда параҫҫӗ!

Аптранипе ӗнсине хыҫса илчӗ. Унтан кӑсйинчен 
пирус кӑларчӗ. Таҫтан пируспа пӗрле пӗр кунне 
поликлиникӑран панӑ справка тухса ӳкрӗ.—Аха,— 
шутларӗ вӑл,— ку справкӑпа тепӗр хут тем тесен 
те усӑ курма пулать, унтанпа лайӑххӑн иртсе 
кайман тесен васкавлӑ пулӑшу хырӑма кӗрсе 
пӑхать-и мӗн? Тепӗр тесен унти врачсене, прак- 
тикантсене-мӗнсене лартма нумай ӑс кирлӗ-и? Ав,— 
астуса илчӗ лалалла Прогуляев,—пӗркунне вас- 
кавлӑ пулӑшӳ стройтехникум преподавательне-- 
Поликарпова мӑн хырӑм ҫурӑлса кайсан та боль- 
ницана илсе кайман, иртсе каять тесе пӗр куна 
яхӑн тумлак хыҫҫӑн тумлак ӗҫтерсе вырттарнӑ. 
Апла, ун пеккине тулӑх ӗҫтереҫҫӗ пулсан, мана 
тем тесен те пӗр-пӗр порошок параҫҫех ӗнтӗ 
унти врачсем.

— Шӑнкӑр-р-р!.. Васкавлӑ пулӑшу-у1 Ох! 0x1,.
— Мӗн пулчӗ? Ача ҫурататӑр штоли?
—  Ача ҫуратнинчен хытӑрах ыратать кунта, 

часрах килӗр! Сывлаймасть ҫын, хырӑм хытса 
ларнӑ!

— Халех пыратпӑр! Кӑшт ҫеҫ чӑтӑр!
Прогуляев хырӑм ҫике грелка тытса хуҫланса

выртма ӗлкӗрнӗ ҫӗре пӗркуннехи ҫамрӑк тухтӑр 
пырса ҫитрӗ.

— А-а... астӑватӑп сире, пӗркунне те сирӗн 
хырӑм ыратнӑччӗ.

— Ох, 0 x 1 Вилетӗп ӗнтӗ хырӑм ыратнипе, язва 
марши манӑн, доктор?

Тухтӑр хырӑмӗнчен аллипе тытса пӑхрӗ.
—  0x1 У у-у1 Ан тӗртӗр тархасшӑн, халех ви- 

летӗп!
— Н-да! Сире операци тума лекет пулмалла, 

больницӑна илсе кайма тивет. Пуҫтарӑнӑр!
— Ҫук-ҫук, операци тума памастӑп халь. Эсир, 

доктор, укол тӑвӑр та, справка парӑр. Выртса 
пӑхам кӑнтӑрлаччен...

— Справка эпир памастпӑр, больницӑна каят- 
пӑр, унта илетӗн.

Пӑртак тӑрсан васкавлӑ пулӑшу Прогуляева 
носилка ҫине вырттарса сиктереҫрен ҫемҫерех 
ҫулпа больницӑна илсе кайрӗ. Йӑнӑшсах кӗчӗ 
Прогуляев больница картлашкинчен. Хирургсен 
операцине хатӗрленнӗ ҫӗртенех тухса пӑхма лекрӗ. 
Капла та, апла та ҫавӑркаласа, хӑяккӑн вырт-

тарса та, вӑрӑмӑн сывлаттарса та пӑхрӗҫ Прогу- 
ляевӑн хырӑмне.

— Хирурги чирӗпе нимӗн те ҫук кунта!—тесе 
хучӗҫ юлашкинчен.

— Мӗнле ҫук?—тавлашма пуҫларӗ Прогуляев,— 
сирӗн, докторсен, вилсен тин пулать, пӗлетпӗр 
эпир...

— Хирурги йӗркипе ҫук, хумастпӑр сире койка 
ҫине!

— Апла пулсан справка парӑр, килтех выртма 
пултаратӑп эпӗ.

— Справка памастпӑр, кунта эпир выртнисене 
ҫеҫ паратпӑр.

—■ А манӑн... мӗн тумӑлла? — ыйтрӗ васкавлӑ 
пулӑшу тухтӑрӗ.

— Кирек мӗн тӑвӑр, пустуй илсе килнӗ эсир 
ку ҫынна!

— Каларӑм сире килтех хӑварма,—ятлаҫма ты- 
тӑнчӗ Прогуляев,—как хош справка парӑр!

— Памастпӑр!
— Памастӑр пулсан, машинпа леҫсе хӑварӑр, 

атту эпӗ занятине опоздать тӑватӑп, тепӗр 5 ми- 
нутран 9 ҫитет.

— Пирӗн урӑх вызов пур!
— Ман ӗҫ ҫук сирӗн вызовпа. Илсе килнӗ— 

леҫсе хӑварӑр, опоздать тусан— сирӗн ҫинчен жа- 
лоба паратӑп.

— Ну, юрӗ! Ларӑр эппин хӑвӑртрах.
Шоферпа юнашар кӗрсе ларнӑ Прогуляев вас-

катма пуҫларӗ:
— Хытӑрах чуптар! Опоздать тӑватпӑр!
Халӑх сучӗ умӗн иртсе кайнӑ чух тарӑхнипе

вӑл шофера айӑккинчен те тӗртсе илчӗ.
— Какой шофер эсӗ, грузовик ҫинче тавар 

кӑна турттарса ҫӳретмелле санӑн, скорость пӗрт- 
те параймастӑн!

Учрежденине Прогуляев пӗр минут кая юлса 
ҫитрӗ. Картусне пӑрахрӗ те хӑй сӗтелли хушшине 
кӗрсе ларчӗ.

— Хм, ку васкавлӑ пулӑшу пирки кӑшт ҫеҫ 
прогул тӑваттӑм.

— Мӗнле апла?—ыйтрӗҫ юлташсем.
—  ?
ПрогуляеН хутсем пӑхма пуҫларӗ. Вар ыратни 

ҫинчен пӗртте шарламарӗ, паян кун та унӑн само- 
чувствийӗ аван, тула нормально тухать, аппетичӗ 
лайӑх.

К. Юрлай.
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ПУРТЕ

— Пирӗн сменӑра 40 ударник.
— Ӑҫтан 40 ударник пулма пултартӑр-ха, сме- 

нӑра пурӗ те 39 рабочи ҫеҫ пулсан?..
— Пирӗн ыастерӗ те ударник.

Ш У П А Ш К А Р Т И  2 -М Ӗ Ш  
Д О М О УП РА В Л Е Н И РЕ

—Хула совечӗ эсир пурӑнакан ҫуртӑн крышине 
юсаттарма мӗн чухлӗ укҫа пӗтернӗ, эсир пӗлтӗр- 
хи ҫулшӑн та хваттер укҫи тӳлесе татайман. Ма 
тӳлесе татмастӑр?

— Ман хватере шыв анмасть. Эпӗ аялти хутра 
пурӑнатӑп.



КУНТА ТА КУЛЬТУРӐЛЛӐХ К И Р Л Е
Ытла та илемлӗ-ҫке ҫуркуннехи кунсем! Янкӑр 

кӑвак пӗлӗт те, тутлӑ шӑршӑллӑ ҫамрӑк чечексем 
те, ҫуркуннехи художествӑллӑ олимпиадӑна ирт- 
терекен чӗвӗл-чӗвӗл кайӑксем те кӑмӑла савӑнӑҫ 
кӳрсе, хавхалантарса тӑраҫҫӗ.

Ҫакӑн пек илемлӗ кунсенчен пӗринче ҫамрӑк 
специалиста, сектор заведующине Виктор Ручей- 
кина юрату текен туйӑм пырса енӗ. Ку туйӑм ун 
патне алӑкран та мар, кантӑкран та мар... телефон 
провочӗ тӑрӑх'пынӑ. Пӗрре вӑл вӑрман кантурӗн 
секретарӗпе телефон тӑрӑх калаҫнӑ. Секретарӗн 
кӗмӗл пек илемлӗ сассине илтсенех, Викторӑн 
кӑмӑлӗ, лӑпкӑ юхса выртакан Атӑл щывӗ ҫине 
каскӑн ҫил пырса ҫапӑннӑ чухнехи пекех, сасартӑк 
хумханма пуҫланӑ.

Заняти пӗтсен вӑл телефон трубкине тытнӑ та 
секретарӗн номерне чӗнсе илнӗ.

— Секретарь юлтащ-и ку?—ӑщщӑн ыйтать вӑл.
— Эпӗ-ҫке, — тет лещӗ, малтанхи пекех ачащ 

сассипе.
— Эсир киле каймани-ха?
— Кайман-ха, кӑщтах ӗҫ пур,—илемлӗн илтӗнет 

сасӑ.
— Пирӗн учрежденисем хущщинчи договор 

лайӑх пурнӑҫланнӑ ятпа сире тав тӑвас кӑмӑлӑм 
пур,— тет Виктор, куҫа курӑнман хӗрарӑм умӗнче 
пуҫне тайса. — Телейлӗ упӑщкӑра манран салам 
калӑр...

— Манӑн р ӑ ш к а м  ӳсет пулӗ-ха ӑҫта та пулин, 
а эсир хӑвӑрӑн арӑмӑра манран салам калӑр,—тет 
хӗр ҫемҫен кулса.

— Ун пек телей ман тӗле те  килмерӗ ҫав,— 
те т  Виктор хурланнӑ евӗрлӗ сасӑпа.

— Вӑл хӑвӑртан килет ӗнтӗ,—ответлет кулакан 
хӗр сасси.

Ручейкин сӗтелли ҫинчи телефон аппаратне 
тепӗр нагрузка йышӑнма тиврӗ. Кунӗпе службӑри 
калаҫусемпе ӗҫлеттернӗ хыҫҫӑн ӑна заняти пӗтсен 
4 —5 минут хушши юрату теми тӑрӑх ӗҫлеттернӗ.

— Секретарь юлташ пулӗ тесе шанатӑп, — тет 
Виктор кӑмӑллӑн кулса.

— Эпӗ-ҫке ,— тет каллех кӗмӗл пек янӑракан 
сасӑ.

— Сирӗнпе сӑмах хушса илсе кӑмӑлӑма тулта- 
рас терӗм. *

— Ҫав териех кӑмӑлӑр пушаннӑ-и вара?
— Ик-виҫӗ кун калаҫатпӑр,—тет Виктор,—пӗр 

пӗрин ятӑмӑрсене пӗлейместпӗр.
— А эсир?—ыйтать ӑшшӑн кулакан хӗр.
— Эпӗ Виктор, хушаматӑм Ручейкин...
— Ну вот, паллашрӑмӑр та, мана Рита тесе 

чӗнеҫҫӗ.
Телефон тӑрӑх ҫыхӑну тата пӗр-икӗ дуна пынӑ. 

Телефон линийӗ кӗскелмест, анчах икӗ аппарат 
умӗнче ларакан ҫамрӑксен хушшинчи ҫыхӑну кул- 
лен ҫывхарса пырать.

— Рита,—тет Виктор, — ирӗк паратӑр пулсан, 
эпӗ сирӗн пата пырасшӑн...

— Пирӗн пата килме сире виҫӗ километр пулать 
тата ҫулсем те пӗр мар. Эпӗ хамӑн тантӑшӑмсемпе 
Атӑл хӗррине анатӑп, унта пырӑр, — сӗнӳ па- 
рать хӗр.

— Атӑл хӗрринче сире тупасси тинӗс тӗпӗнчи 
ахах пӗрчине шырассипе пӗрех пулать-ҫке?

— Эпӗ кӑкӑр ҫине ҫеҫке лартӑп,—тет Рита.
Каҫхине 6 сехетрех Виктор Атӑл хӗррине анать.

Пӑхать вӑл, кашни каччӑпа хӗр ҫинчех тӗрлӗрен 
тӗслӗ чечексем курать.

Ҫынсем ларакан саксен ҫуммипе кӑкӑр ҫине 
чечексем чикнӗ илемлӗ ҫамрӑк хӗрарӑм утса 
пырать, темӗншӗн айккинелле хӑвӑртӑн пӑхкалать.

— Темӗн тесен те ҫакӑ,— ш утларӗ Виктор, ун 
еннелле майӗпен утса.—Каҫарӑр, Рита пулмарӑр- 
шиР—хумханса ыйтрӗ вӑл. Хӗрарӑм ҫумӗнче пат- 
вар арҫын тӑрать, хулпуҫҫийӗ ҫине вӑл пӗр 3 
ҫулхи ачине лартнӑ.Хӗрелсе кайнӑ Виктор малалла 
утать. Леш хӗрарӑмпа упӑшкихыгтӑн кулса яраҫҫӗ 
те, малалла утаҫҫӗ.

— Шӳт тумалла ҫеҫ улталарӗ пулас, — пӑшӑр- 
ханса илчӗ Виктор.

Тепӗр кунне, канмалли кун умӗн, Ручейкин 
контроль тума шут тытрӗ.

— Эсир хӑвӑр тухмарӑр-и тен, арӑмӑр ямарӗ 
пулӗ,—-тесе кулать Ритӑн сасси телефон трубки 
ӑшӑнче.

— Эх, Рита, Рита, калама ҫамӑл, анчах чӑтма 
йӑвӑр... Паян сирӗн пата пыратӑпах...

— Сире харамах 6 километр уттарас мар. Ыран 
эпир Атӑл леш енне каятпӑр, вунӑ сехет тӗлне 
пристане ҫитӗр,—терӗ хӗр.

— Пӗрне пӗри мӗнле тупӑпӑр? — хыпӑнса ӳкрӗ 
Виктор.

— Эпир тӑватӑ хӗр пӗрле, пӗр тумпа пулатпӑр...
Канмалли кун ирхине Рученкин нӑтӑртатса

тӑракан шурӑ брюкипе кӗпине тепӗр хут утюгпа 
якаттарчӗ. Ҫулпа пынӑ май пӗрре Атӑл еннелле, 
тепре алли ҫинчи сехетне пӑхса илет.

Шӑпах вӑл пристань патне ҫитнӗ тӗле дебарка- 
дер ҫумӗнчен перевоз плашкаучӗ тапранса кайнӑ, 
тепри каялла ҫывхарса ҫитет. Касса умӗнче вӗҫӗ- 
хӗррисӗр халӑх сӗрлет. Билет илеҫҫӗ те пристань 
ҫине васкаса утаҫҫӗ. Темӗншӗн Виктора Ритӑпа 
тантӑшӗсем тин ҫеҫ каякан перевоз ҫине ларса 
кайнӑ пек тӳйӑнса кайрӗ. Ҫывхарса ҫитекен пере- 
воз ҫине ларма ӗлкӗрес тесе вӑл часрах билет 
илме хыпаланать. Пӗр-икӗ карчӑка унталла-кун- 
талла сирсе ярса вӑл касса умне хӗсӗнсе ҫитрӗ. 
Касса умӗнчех ик-виҫӗ хӗрарӑм билет илме вас- 
каҫҫӗ. Виктор стена ҫумӗнчен хӗссе пырса, вӗсен 
у м н ет у х м а  хӑтланать.

— Ӑҫта сӗкӗнен!—хӑтӑрса илчӗ малта тӑракан 
хӗрарӑмӗ.

— Ан ахӑр, санран ыйтмаҫҫӗ, манӑн часрах кай- 
малла,— тет Виктор, касса умнелле тата хытӑрах 
талпӑнса. Унччен те пулмарӗ. леш хӗрарӑмӗ ӑна 
ҫухаран тытрӗ те каялла туртса кӑларчӗ.

— Парӑпӑр сана часрах...
Виктор та ӑна хулран тытса айкинелле пӑрса 

ячӗ, анчах епле тӑрӑшсан та ӑна ку хӗрарӑмсен 
хыҫҫӑн ҫеҫ билет илме тиврӗ.

Ҫынсен хушшинче пулнипе, вӗсем малӑлла та 
пӗр-пӗринпе тӗрткеленсех кайрӗҫ.

— Епле хулиган вӑл,—тет леш хӗрарӑмӗ, Вик- 
тор ҫине тарӑхса,—черетсӗр билет илет тата ҫа- 
пӑҫмй та хатӗр.

— Сире Атӑл лешъенче такамах кӗтсе тӑрать 
пуль,—тет Ручейкин.



Вӑл Рита ҫйнчен аса илчӗ тӗ, тарӑн шухӑша 
ерсе, унӑн палламан сӑнне шырама пуҫларӗ. Ҫав 
тери тарӑннӑн шухӑшласа тӑнипе пулас, вӑл асӑр- 
хамасӑрах хӑйӗн хуйхине сӑмахпах персе ячӗ:

— Эх, Рита, Рита, санпа калаҫса савӑнӑп тенӗччӗ, 
анчах... уугталарӑн пулӗ...

— Мӗн калаҫатӑн эсӗ?—сасартӑк илтӗнчӗ ӑна 
паҫӑрхи хӗрарӑмӑн черченкӗ сасси.

— Нимӗн те мар,—тет Виктор, хурлӑхлӑ сасӑпа.
— Эсӗ... эсӗ Виктор мар пулӗ?

— Ритӑ? Ҫакӑ-им пирӗн пӗрремӗш тӗлпулу? 
Эсӗ пулнӑ-ҫке вӑл...

Пыраҫҫӗ вӗсем Атӑл леш енчи ҫерем тӑрӑх, 
пӗрре кулаҫҫӗ, тепре тимлӗ сӑмах ҫине куҫаҫҫӗ.

— Культурӑллӑх ҫитмест-ха пирӗн,— тет Рита, 
малтанхи пекех ӑшшӑн кулса.—Хамӑра ытла ирӗклӗ 
тыткалатпӑр.

— Малашне ун пек пулмӗ,—ответлет Виктор.— 
Ку йӑнӑш пулчӗ...

Волник.

Сӑлтав
П. АнтонОв ӳкерчӗкӗ.

Бригадир юлташ, эсӗ ма хӑвӑн цехунта мар, кунта хӗсӗнсе ларатӑн?
Рабочисем мана цехра яланах ӗҫсӗр аптӑраса ҫӳрег тснӗрен, кунта килсе ларас терӗм.
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Петрав таки
Унччен чӳрече патӗнче чипчинерех ларнӑ Пет- 

рав урамалла ҫаврӑнса пӑхнӑ хыҫҫӑн йӑл-йӑл кулса 
илнӗ.

— Мӗн асна килчӗ тата, мӗн эс ахалех кулса 
ларатӑн?—ыйтнӑ унран карчӑкӗ, хӑй старикӗ кул- 
ма пуҫланине асӑрхаса.

Петравӑн кӑвак сухал пӗрчисем ытларах чӗт- 
ренсе илнӗ, вӗсен витӗр сарӑхнӑ шултра шӑлсем 
анлӑрах курӑннӑ.

— Пӑх ав,—тенӗ вӑл карчӑкне, шӗвӗр пӳрнине 
урам еннелле тӑсса кӑтартса.

Анчах карчӑк Петрав кӑтартнӑ еннелле темӗн 
чул пӑхса тӑрсан та, унта нимӗнле кулӑшла япа- 
ла та тупайман, унта кӗтӳрен тин ҫеҫ таврӑннӑ 
сурӑхсем ҫеҫ каҫ сулхӑнӗпе савӑнса ҫӳренӗ.

— Эпӗ нимӗн те курмарӑм,—тенӗ карчӑк Пет- 
рав ҫине тӗлӗнсе пӑхса,—курмастӑн-им?

— Мӗнле ҫук, ав,— тенӗ Петрав пӳрнине кал- 
лех унталла тӑсса.

— Куратӑп—сурӑхсем, анчах мӗн кулмалли пур 
вӗсенчен?

— Кулмасӑр, кулӑн ҫав, виҫӗ така вӗт кӑҫал 
пирӗн, епле хавасланмасӑр тӳсӗн уншӑн?
• Анчах карчӑк Петрава каллех нимӗн те ӑнлан- 

марӗ, вӑл мӗн ҫинчен калаҫнине тепӗр хут ыйтса 
пӗлме^ шутларӗ.

— Ӑ;.лан.мастӑн, значӑт,—тенӗ Петрав ҫиленсе,— 
Петрав праҫникӗ- ҫывхарса ҫитнине те пӗлместӗн. 
Кала-ха, мсашӗн ват ҫын шутӗнче тӑран эсӗ?

— Ҫитнн зара?
— „Ҫитин вара“?1 Саншӑн ним те мар вӑл апла?
— Ним те мар...
— Шет эс вӑл кун такана та пустарасшӑн мар?
— Пустарасшӑн ыар пулмасӑр, ма халех пус- 

малла ӑна?
Кӗтмен ҫӗртенех Петрав ҫемьинче тавлашу пуҫ- 

ланса к.лшӑ. Калаҫӑва Пӗгравӑн тин ҫеҫ ӗҫрен 
таврӑннӑ ывӑлӗ те, кинӗ те, вӗсен ывӑлӗ Энтюк 
та хутшӑннӑ.

— П ӗр Питрав кунӗшӗн ҫеҫ такана сая ярас 
м а р ,—терӗ ы \ӑлӗ,—-кӗркунне пысӑк какай пулӗ.

— Епле тытса пусан ӑна ҫамрӑкскерне,—тенӗ 
кинӗ.

— Халь ара сӗт-турӑхӗ те ҫителӗклӗ,—тенӗ 
карчӑкӗ.

— Шел ӑн.ч халех пусма, — тенӗ Энтюкӗ.
— Ҫук, сире пӑхмастӑп эиӗ,—тенӗПетрав ҫилен- 

се кайсах, — пусатӑп. Спсетӗп эпӗ, эсир ҫемь- 
ипе пӗр майлӑ пулса, мана хисепрен кӑларса пӑ- 
рахасшӑн. Мана хамӑн менельника ту.ма чарас- 
шӑн. Ҫулталӑкра пӗрре килекен праҫникре Питрав 
тенӗ кун ҫуралнӑ вӗг апӗ, ҫавӑнпа мана Петрав 
ятлӑ хунӑ. Ятӑм та праҫник ячӗпе пӗр пулсан, 
уншӑн пӗр такана шеллеместӗпех ӗнтӗ.

— Ара, чим-ха, атте, такине кӗркунне те хӑвах...
— Ан та калаҫ, ним те пӗлместӗн-ха эсӗ, тур 

панӑ япалана Питрав кунӗ пусмасан,. сурӑх ӗрче- 
мест, теҫҫӗ.

— Ку пустуй, ӗненес килмест кӑна.
— Ан та калаҫ ӗнтӗ, ывӑлӑм, ӑнланатӑп эпӗ 

сана, хӑвӑн еннеллех туртатӑн, аҫуна пӳлсе пыра- 
тӑн. Ҫапла ҫав зӑл, ачу-пӑчуна пӑхса ӳстер те, 
каГ.ран хӑна хисеплеми пулаҫҫӗ. Эпӗ сирӗншӗн

тӑрӑшман мар. Акӑ астӑватӑн пуль-ха, ху ҫамрӑк 
чухне пӗр Питрав кунӗ сирӗншӗн пӗртен пӗр су- 
рӑха пусса патӑм.

— Кирлех пулман апла тума...
— Ав, калап вӗт ман вырӑнлӑ мар тесе, эсӗ пур 

вӗсемшӗн тӑрӑшнӑ, вӗсем ӑна пӗлмеҫҫӗ. Ҫьшсе.м 
така яшки ҫинӗ чух эсир те ҫиччӗр тенӗ эпӗ, 
тата выльӑх ӗрчегӗр тенӗ.

— Юлашки сурӑха пуснипе-и?..
Петрав хытӑ ҫиленсе кайнӑ та  нимӗн те чӗн- 

мен, пӳртрен те тухса кайма тытӑннӑ, анчах тем 
сӑлтавпа каялла ҫаврӑннӑ, чӗлӗмне тивертсе ярса 
тин ҫеҫ ҫуса тасатнӑ урайне юриех лаплаттарса 
сурма пуҫланӑ. Кассӑн-кассӑн хаш сывласа янӑ.

— Вӑт ҫемье те... кашннйӗш хуҫа... мая кил- 
мест ку капла...

Калаҫу малалла тӑсӑлман. Ҫемьери ҫынсем Пет- 
равпа калаҫса вӗҫне тухас ҫуккине аваиах ӑнлан- 
нӑ. Вара кунсем каллех малтанхилле лӑпкӑн та 
тикӗссӗн иртсе пынӑ. Темиҫе кун иртнӗ хыҫҫӑн 
ҫеҫ ҫак темӑпа тепӗр хут калаҫса илмелле пулкӑ 
ҫемьен. Ҫапла пӗр ирхине Петрав карчӑкӗ выль- 
ӑхсене кӗтӗве хӑваланӑ чух сурӑх шучӗ тухманни- 
не асӑрханӑ. Темиҫе хутчен те шутланӑ, анчах 
пӗрре ҫитмен, йӗритавра шыраса пӑхнӑ—тупӑн- 
ман. Шӑп ҫав вӑхӑтра пахчана тухмалли хапхаран 
карташне Петрав хыпаланса чупса кӗнӗ.

— Карчӑк,—тенӗ вӑл хыпаланса,— такана чӗ.ме- 
ре пулнӑ. Ҫавна та сисместӗр...

— Ах,—тенӗ карчӑк та хыпӑнса ӳкс^е,—вилей- 
мен пулсан хӑвӑртрах пусса пӑрах!

— Пусрӑм эпӗ ӑна, аран ӗлкӗртӗм. Тирпейлес 
пулать ӗнтӗ ӑна,—^тенӗ Петрав, ҫӑмӑллӑи сывласа 
ярса,— пыр тух эсӗ пахча енне, выльӑхсене хам 
та хӑваласа тухӑп.

Ҫапла калаҫса татӑлннпе часах выльӑхсем те 
кӗтӳре пулнӑ, така та тирпеленсе хурана )<ӗнӗ.

— Шел такана,—тенӗ карчӑк, — чӗмере мурӗ 
пӗтерчӗ.

— Шел пулгиСасӑр, кӗркунне слазнӑй какай пу- 
латчӗ-ха вӑл,— тенӗ ывӑлӗпе кинӗ.

— Юрать ха пусса ӗлкӗртӗм,—тет Петрав кӑ- 
вак сухал пӗрчисем витӗр сарӑхнӑ шултра шӑлӗ- 
сене кӑтартса. Ҫак шӑлсем Петрав кулнине асӑр- 
хаттарнӑ. Энтюк ӑна часах туйса илнӗ.

— Паян мӗнле кун?—ыйтнӑ вӑл.
— Паян»-и... паян... эрнекун...
— Праҫник... Питрав кунӗ паян.
Ку сӑмахсене илтсен Энгюк лахлатса кулса янӑ, 

аслашшӗ ҫине пӑхса калаҫса илнӗ.
— Питрав апла паян?.. Хӑй татах кулнӑ.
— Ма кулан?—ыйтнӑ унтан ыттисем.
— Ахалех,— тенӗ те Энтюк каллех аслашшӗ 

ҫине пӑхнӑ. Ун хыҫҫӑн пурте Петрав ҫине пӑхса 
илнӗ. Пӑхса илнӗ те кӑвак сухал витӗр курӑнса 
тӑракан сарӑхнӑ шултра шӑлсе.м мӗне пӗлтернине 
пурте ӑнланнӑ: Петрав ултавлӑн кулса ларнӑ.

— Менельник,—тенӗ вӑл, иккӗмӗш калаҫу ҫапла 
вӗҫленнӗ.

Виҫҫӗмӗш кӗркунне пулнӑ. Ноябрь уйӑхӗнче 
хытӑ шӑнтнӑ. Колхозниксем пурге ытлашши вы- 
льӑхсене какай тунӑ. Петравсен те тата икӗ така 
пулнӑ. Вӗсене пуснӑ. Ҫу каҫиччен ӳссе ҫисӗннӗ



тулса сарӑлнӑ такасен чылаях пысӑк какаИ 
пулнӑ.

— Пӑх-ха ӗнтӗ, атте,— тенӗ Петрава хӑйӗн ывӑ- 
лӗ,—куратӑн-и мӗн чухлӗ какай, мӗнле пысӑк 
тирсем?

— Курат%:..
— Тепри’ те ҫаплах пулатчӗ. Анчах эсӗ пӗр 

Питравшӑн мӗн чӳхлӗ какая, миҫе кӗрепенкке 
Ҫӑма тата тир пахалӑхне ҫухатрӑн. Акӑ менель- 
никне хаЛь тума та пулатчӗ.

— Ҫаплах ҫав,—терӗ Петрав ывӑлӗпе килӗшсе,— 
тӗрӗс мар тунӑ, пӗлменлӗхпе хамӑра хамӑр сиен 
кӳретпӗр.

Така калавӗ ҫапла вӗҫленнӗ. Ӑна Петрав хӑй 
паллакан ҫынсене пурне те ка.таса панӑ. Кӑҫалхи 
Питравра та малашкехисенче те хӑйӗн кирек 
мӗнчул така пулсан та пусма килӗшместӗп, тенӗ.

Тӗрӗс тӑвать Петрав, эпир те унпа килӗшетпӗр.
М. Аркай.

 ооОО-й-0000---------

Ч Е Л  ЕМ
„Хӑй катара,
Шухӑшӗ картара“—
Тенӗ сӑмах пек ан пултӑр.

Хуть ӑҫта кайсаи та, 
Пуҫу хӑвӑнтан ан юлтӑр.

Ҫутӑлать. Аякри сӗм вӑрман хыҫӗнчен 
Сарӑ хӗвел те тухрӗ ҫуталса.- 
Ял халӑхӗ каҫхи ыйхинчен 
Пӗр харӑссӑн вӑраннӑ васкаса.
Пурте васкаҫҫӗ хирелле.
Кая юласшӑн мар пӗри те.
Авӑ пӗри лашине сӳре кӳлнӗ те 
Вӗҫтерсе пырать укӑльча еннелле.
Теприсем урапа кӳлнӗ лашапа 
Акапуҫне хыҫалтан кӑкарса 
Унтан та кунтан урампа 
Иртсӗ каяҫҫӗ шавласа.
Прахвур пичче те ҫакӑнтах.

'А в  вӑл та кӳлнӗ лашапах,
Ака пуҫне хурса хыҫала,
Укӑльчаран тухса карӗ ҫулпала.
Прахвур ялтан чылаях кайсаччӗ,
Ав вӑл темме труках чарӑнчӗ:
— Мур!—тет хӑй.—Мур! Ха, ӳсӗр пек 
Чӗлӗме манса хӑварнӑ, инкемек.
Пӗр кӑсйине пӑхать... тепӗрне...
Ҫук! Прахвур тупаймасть челӗмне.
Унтан вӑл ҫаврӑнчӗ те каялла 
Юрттара пачӗ ялалла.
Ак вӑл хапха умне ҫитрӗ чуптарса.
Лаши ҫакӑн пекех васкаса 
Тата малалла каясшӑн, чарӑнмасть,
Прахвурӗ ӑна чараймасть.
Тӑррр! Тӑррр!—тет Прахвур хыттӑнах, ^ 
Тилкепине туртать ахлатса.
Ҫӑварӗнчи чӗлӗмӗ ҫавӑнтах 
Чӗрки ҫине ӳкрӗ патлатса.

Н. Евдокимов.

ТИРПЕЙ
Шупашкар мунчинче июнӗя 28-мӗшенче пӗр вӑ- 
хӑтра шыв пул.марӗ. Водопроводран ӑсса пынӑ 
шыва банщнксем витрине 50-шар пуса сутрӗҫ... 
(Журнала килнӗ жалобӑсенчен).

Н. Сверчков ӳкерчӗкӗ.

Ас пани; Витрине 50 пус тӳлесе илнӗ шыв, йӳне лар- 
тӑр тесен, унпа ҫапла усӑ курмалла.



Мухтав чирӗ
Эпӗ паллакан Шутник Петӗрӗ хӑйсен ялӗнчи —Сыв-и, Мирун Сергейч! — тесе кӑшкӑрмал-

липех кӑшкӑрса ятӑм аллӑма ун патнелле кӑн- 
тарса. А Мирун юлташла ӑшӑ сӑмахсем калас 
вырӑнне, ман ҫумранах сӗртӗнсе иртсе кайрӗ, 
анчах ман ҫине куҫ хӳрипе те ҫавӑрӑнса пӑхмарӗ. 
Эпӗ тӗлӗннипе хупӑ ҫӑвара тепӗр хут карса пӑ- 
рахрӑм.

— Эх!—терӗм хам ҫине хам ҫав тери тарӑхнипе, 
сӑмса тӑрӑх пӑрҫа пек шӑпӑртатса тӑкӑнакан тар 
тумламӗсене шӑлса,— епле-ха ҫав тери тыттарма 
пултараҫҫӗ. Ҫын ҫыннах, пӗр вершук та ӳсмен 
те, пӗчӗкленмен те, Шутник Петӗрӗ тесе  ахаль 
каламан иккен. Ҫавӑ тыттарчӗ. Улӑп пек ҫын 
шыраса ҫӳресе хамран хам яла култартӑм, ҫавӑр- 
нам та мӑкӑрлантарам каялла, тесе шутласа тӑ- 
нӑ вӑхӑтра яла пӗр куҫлӑхлӑ ҫынпа Шутник Пе- 
терӗ пырса кӗчӗҫ.

„Ав епле1“ — терӗм эпӗ юлашкинчен тавҫӑрса 
илсе.

Хуларан килнӗ ҫын тавлӑк ҫурӑран пуху пуҫ- 
тарчӗ. Эпӗ итлесе ларнӑ хыҫҫӑн сире ҫакна ка- 
лама пултаратӑп.

Председатель Мирун тивӗҫсӗр мухтав илсе 
„ҫӳлтен пӑхас“ ятлӑ хӑрушӑ чирпе чирленӗ пулнӑ 
иккен. Чирлесси ҫапла кӑлтӑкран пуҫланса кайнӑ. 
Председателе кӗрсен малтанхи кунӗнчех юлташӗ- 
семпе тӑванӗсем ӑна алӑ ҫинче йӑтса ҫӳренӗ.

— О, эсӗ тӗнчере пӗртен-пӗр чаплӑ ҫын, эсӗ 
пултарманнине кам пултармалла, — тесе ун умӗн- 
че черккесем йӑтнӑ.

Пухусенче председателӗн 30 минутлӑ док- 
ладне, кашни сӑмах хыҫҫӑн унӑн ӗҫне ырласа 
алӑ ҫупнипе, виҫӗ сехете тӑснӑ.

—Курса тӑрӑр, — тенӗ хӑшпӗр капайчӑксем,— 
Мирун Сергейч пирӗн колхоза виҫӗ уйӑхранах 
малти вырӑна кӑларать,— тесе сӳпӗлтетнӗ.

Ҫапла вара Кустӑрма Мирунӗ эрнеренех „ӳсме“ 
тытӑннипе хӗрлӗ питлӗ юратнӑ арӑмӗ Варвари 
ҫине те ҫӳлтен пӑхма пуҫланӑ, иккӗмӗш эрнинче 
колхозниксене, юлашкинчен правлени членӗсене 
те пешка вырӑнне ҫеҫ шутлама тытӑннӑ.

— Ҫапла тусан аванрах пулмӗ-ши? — тесе пӗр- 
пӗр колхознйк канаш парсан, Мирун, — санӑн 
ӗҫ мар, — тесе татса хунӑ.

Ҫапла вара, тутлӑ ӗмӗт-шухӑшсемпе пӗлӗте 
ӳссе кайнипе Мирун, колхозниксемпе нимӗнле 
ҫыхӑну та тытми пулнӑ.

Пухура нумай калаҫрӗҫ. Кустӑрма Мирунӗ ти- 
вӗҫсӗр хӑпартланса кайса пӗлӗте ҫити „ӳснипе“ 
колхоза темиҫе пин тенкӗ сиен кӳнине те палӑрт- 
са хӑварчӗҫ. Председательтен кӑларма йышӑнсан, 
унӑн „мухтавӗ“ хӑмпӑ евӗр шартлатса ҫурӑлса 
кайрӗ. ^

Ҫапла, эпӗ улӑп пек ҫын шыраса чупнинчен 
ан тӗлӗнӗр, пурха пирӗн хушӑмӑрта Кустӑр- 
ма Мирунӗ пек ҫынсем. Вӗсем хӑйсем пукан 
пек лутра пулсан та, пӗр пӗчӗк ӗҫе ларсан ’ 
пӗлӗте ҫити ӳссе ҫывӑх ҫыннисене те паллами пу- 
лаҫҫӗ.

колхоз председателӗ ^ҫинчен ҫапла тӗлӗнмелли 
хыпар каласа пачӗ мана, автобуспа хула еннел- 
ле чарласа пынӑ май.

— Хӑшпӗр ҫынна пӗлме хӗн, — пуҫласа ячӗ 
вӑл хӑйӗн сӑмахне, чӗлӗмне табак тултарса.— 
Аван, сывлӑхлӑ, ӗҫлеме пултарать, тесе Кустӑрма 
Мирунне колхоз председательне суйласа ларт- 
рӑмӑр. А халӗ мӗн усси? Уйӑхранах чирлесе ӳк- 
рӗ вӗт. Таҫтан хӑяматран хӑрушӑ чир пырса ҫак-

-ланчӗ. Районта унӑн чирне уйӑрма пултарайман- 
нипе хулана каяс терӗмӗр. Тӑрӑшас пулать, 
кирлӗ ҫын, — терӗ куҫне хӗсерех Петӗр старик.

—  Пӗлетӗп, аванах пӗлетӗп Кустӑрма Мирун- 
не,—терӗм эпӗ.—Анчах ҫав териех чирлӗ пулсан, 
ман шутпа ӑна пӗр тӑхтаса тӑмасӑрах курорта 
ярас пулать. Капла ҫӳресе ахаль тӑкак куратӑр. 
Епле пӗр ҫыншӑн хуларан врач кӳрес тетӗр-ха?
. Мана тӑнласа пьшӑ хыҫҫӑн, Петӗр ҫапла ҫавӑрса 
хучӗ:

— Калаҫатӑн кирлӗ мара, пирӗн те пуҫсем 
кунтӑ мар вӗт. Тӳррипе каласан, лиллипутсем 
Гулливера пин ҫурӑ лашапа турттарнӑ пек 
турттараймӑнӑр ӗнтӗ эпир ӑна. Халӗ те ҫав тери 
васкатӑп, эпӗ тавӑрӑннӑ ҫӗре пӗлӗтех ӳссе кайӗ 
тесе  шикленетӗп,—терӗ вӑл, эпӗ ним ӑнланай- 
маннннчен кулнӑ пек туса.

) —- Петр Петрович, вырӑнлине калаҫ-ха эсӗ,— 
терӗм эпӗ ун ҫине тӗлӗнерех пӑхсӑ. — Епле 
виҫерен ытла ӳстерекен чир пултӑр? Ҫамрӑк, 
ӳсет. Тӗнчере тӗрлӗ ҫын пулнӑ. Англири пӗр ҫын 2 
метр та 45 сантиметр ҫӳллӗш ӳснӗ, а эпӗр кар- 
лик, ҫут тӗнчере 60 ҫул пурӑнса та 37 санти- 
метр сӳллӗш ҫеҫ ӳсме пултарнӑ.

— Юрать, эпӗ саяа ӑнлантарасшӑн ҫунмастӑп, 
пӗлес килет пулсан пырса кур, — терӗ те авто- 
бус ҫннчен анса хула урамнелле кӗрсе ҫухалчӗ.

„Ну, Шутник Петӗрӗ те ҫыпӑҫуллӑн тыттарчӗ 
вӗт ,“ тесе эп,ӗ те хам ҫулпа малалла танккарӑм.

„Ырӑ ят ҫуран ҫӳрет, усал ят утпа ҫӳрет“, 
теҫҫӗ. Виҫӗ кунтан яла тавӑрӑнсан, виҫ ял урлӑ 
килнӗ тӗлӗнмелле хыпара чипер ӑслӑ-пуҫлӑ ҫын- 
сенченех илтме тйврӗ вӗт. Ҫук, хам куҫпа кур- 
масӑр ӗненесси п^лмасть, — терӗм те велосипед 
ҫине ларса Шутник Петӗрӗсен ялнелле тусан 
кӑларса вӗҫтертӗм. Шутлӑр-ха, пӗлнӗ, палланӑ 
ҫын, ҫакӑн пек халиччен илтмен хӑрушӑ чирпе 
чирлет пулсан, епле кайса курмасӑр чун чӑттӑр?

Яла ҫитсен пӗр шур сухаллӑ мучине тӗл пул- 
тӑм та, мӗн ӗҫпе килнине тӗпӗ-йӗрӗпе каласа 
патӑм.

— А мӗнле, — терӗ вӑл катӑк шӑлӗсем витӗр 
селӗппӗн,—ҫаплах, ачам, курманнине курас пу- 
лать,—тесе малалла шыраса кайма хушнӑ пек, ал- 
лине лашт сулчӗ те малалла утрӗ.

Колхоз правленине ҫитнӗ ҫӗре Кустӑрма Ми- 
рунне урамра тӗл пултӑм та, тӗлӗннипе ҫӑвара 
карса пӑрахфӑм. „Ну'и ты ттарчӗҫ“, — тесе шут- 
ласа илме те ӗлкӗреймерӗм, чип-чипер сывӑ 
юлташа курса савӑннипе.

8

М. ТАГАНОВ.
Красноярск крайӗ.



МЕДСНАБ ҪЫННИ
„Чӑптапа рогожӑна хатӗрлес тӗлӗшпе республикӑра 10 

организаци ытла ӗҫлеҫҫӗ. Наркомздравӑн медснабӗ те ҫав 
ӗҫех туса пырать“. (Финанс Халӑх Комиссарӗ Ф. Т. Семенов 
юлташ докладӗнчен).

— Атте, пӑх-ха, темиҫе кӑткӑ пӗр ӑман тупнӑ та, кашниӗх харпӑр-хӑй еннелле 
туртать...

— Пирӗнтен, чӑптапа рогожа заготовителӗсенчен, пример илнӗ пул- 
малла...
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Люсенькапа Мишенька
Ҫӗрккаҫ Люсенцка кинона каясшӑнччӗ, анчах 

Мишенька килӗшмерӗ.
— Васкавлӑ ӗҫ пур,—терӗ вӑл арӑмне.—^Ыран 

выходной, ыран кайӑпӑр...
Люсенька килӗшрӗ.. Мишенька темле хутсем 

илчӗ те хӑй ӗҫлекен учрежденине тухса утрӗ. 
Анчах ун ӗҫлесси пулмарӗ: ӑна юлташесем доми- 
нолла выляма чӗнсе илчӗҫ. Ҫурҫӗрчченех ларчӗ 
вара унта Мишенька. Кайран ресгорана кайса 
пӗрер кружка сӑра ӗҫрӗҫ...

Паян Люсенька Мишенька тӑнӑ ҫӗре сӑмавар 
вӗретсе хунӑ, Атӑл леш енне илсе кайма тесе 
апат-ҫимӗҫ хатӗрленӗ.

Акӑ вӗсем чей ӗҫме ларчӗҫ. Мишенька темшӗн 
салхуллӑ. Люсенька ун ҫине кашни самантсеренех 
пӑхса илет.

- — Ӗҫне туса пӗтертӗн пуль, М иш енБка?-ыйтрӗ 
вӑл йӑвашшӑн.

— Пӗтереймерӗм,—терӗ Мишенька, пуҫне курки 
ҫинчен ҫӗклемесӗр.

— Темле ӗҫех мар пуль-ха, ыран та ӗлкӗрӗн.
— Юрамасть, Люсенька! Паян вуникӗ сехетре 

директор Мускава тухса каять... Ак, чей ӗҫетӗп 
те кайса туса пӗтеретӗп.

Люсенька упӑшки ҫине чӑрр пӑхса ҫурта пек 
тӳрӗленсе ларчӗ. Унтан аллинчи куркине сӗтел 
ҫине шак тутарса лартрӗ те чунтан тарӑхса ҫапла 
каларӗ:

— Татах каяс-и! Татах мана киле пӗччен лартса 
хӑварас-и!

— Мӗн эс, пӗчӗк ача-им? Сан куҫунтан пӑхса 
лармалла-им?— татса хучӗ Мишенька.

Хайхи-майхисем, сисмен ҫӗртенех, чӗрре кӗрсе 
кайрӗҫ. Пӗр-пӗрне кӳрентермелли сӑмахсем ка- 
лаҫҫӗ. Люсенькан куҫҫулӗсем те йӑлтӑртатмӑ пуҫ- 
ларӗҫ. Мишенька ӑна йӑпатас вырӑнне, „ухмах"! 
терӗ те пӗрре, хӑвӑрт тухса кайрӗ.

Люсенька пӗччен лзрса юлчӗ. Хурланнипе, чы- 
лайччен макӑрчӗ вӑл. Макӑрчӗ-макӑрчӗ те лӑп- 
ланчӗ.

— Эпӗ те текех килте лармастӑп!— терӗ вӑл 
ҫирӗппӗн. Вара, тумӗсене утюгларӗ те, чип-чипер 
кӑна тумланчӗ. Тӗкӗр умӗнче якалса тӑнӑ вӑхӑтра 
такам алӑка шаккарӗ.

— Кӗрӗр,—терӗ Люсенька, тӗкӗр умӗнчен пӑ- 
рӑнса.

Пӳлӗме сеп-сенкер куҫлӑ, сарӑ ҫӳҫлӗ Катя кӗрсе 
тӑчӗ.

— Эс пӗчченех-и, Люсенька?—ыйтрӗ вӑл шурӑ 
шӑлӗсене кӑтартса, хӑй, акӑш пек шап-шурӑ 
платье тӑхӑннӑскер, ҫӑмӑллӑн утса тӗпелелле 
иртрӗ.

— Эп яланах пӗччен ӗнтӗ,—терӗ Люсенька 
хурлӑхлӑ сасӑпа. Анчах тантӑшӗ килнӗшӗн ҫав 
тери савӑнчӗ вӑл.

— Пӗлетӗн пуль, Люсенька, паян стадион уҫӑ- 
лать. Унта кросс пулса иртет. Пыратӑн-и манпа? 
Вася командировкӑна кайрӗ те, пӗччен ҫӳреме 
питӗ кичем мана.

Люсенька хаваслансах килӗшрӗ. Тепӗр ҫирӗм 
минутран вӗсем кӗрлесе тӑракан стадиона кӗрсе 
кайрӗҫ. Часах хаваслӑ халӑх хушшинче ҫухалчӗҫ.

Хула ҫыннисем савӑнаҫҫӗ, хӑшӗсем стадионра,
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хӑшӗсем Атӑл хӗрринче ырлӑ.х .курса ҫӳреҫҫӗ. 
Кунӗ те паян ятарласа канма тунӑ пекех хӗвеллӗ 
те ӑшӑ. Пирӗн Мишенька туймасть ҫавна. Пӗр 
икӗ сехет ларса ӗҫне туса пӗтерчӗ вӑл. Анчах, 
арӑмӗпе хирӗҫнӗ пирки, килне каясси кялмест ун. 
Акӑ вӑл, хӑй ӗҫлекен учрежденири кашни пӳлӗм 
патне пырса ҫӳрерӗ, кашни алӑках тӗке-тӗке 
пӑхрӗ; пурне те питӗрнӗ, доминолла ҫатлаттарни 
те илтӗнмест. Пысӑк ҫуртра никам та ҫук, иккӗ- 
мӗш хутра ҫеҫ, коридор вӗҫӗнче, охранник тӗлӗрсе 
ларать.

— Вы-ход-ной! — терӗ Мишенька хуллӑм сассипе 
охраннике шартах еиктерсе. Унтан шӑл витӗр шӑ- 
хӑркаласа урама тухрӗ те, ниҫталла пӑх.масӑр, 
площаделле утрӗ. Ресторан тӗлне ҫитсен кӑшт 
чарӑнса тӑчӗ: кӗрес-ши?.. Ҫук, ун пуҫӗнче урӑх 
шухӑш ҫуралчӗ: „бакалея кӗрсе ҫур литр илес 
те, Кураков патне каяс“. Мӗнле шухӑшланӑ — 
ҫапла тунӑ. Анчах ӗҫсем Мишенька шухӑшланӑ 
пекех тухмарӗҫ. Ҫур литр йӑтса Кураков патне 
пычӗ те вӑл, леш килте пулмарӗ. Унтан Суратов 
патне кайрӗ—каллех килте ҫук. Пӗрре сурчӗ те, 
Мишенька институтра вӗренекен юлташӗ патне 
утрӗ. Татах телей пулмар^ӗ: общежити пуш-пушах.

—• Ӑҫта кайса пӗтнӗ сирӗн студентсем?—ыйтрӗ 
вӑл швейцартан.

— Стадиона, —терӗ лешӗ.
— Мӗн унта паян?
— Кросс.
—■ Аа-а, — тӑстарчӗ Мишенька, унтан кӑсъери 

эреххине шӑмпӑльт-шӑмпӑльт тутарса, тепӗр юл- 
ташӗ патне кайрӗ.

— Ну, к у ’ пӑчӑр килтех ларать пуль-ха ӗнтӗ,— 
терӗ вӑл юлташӑн калиткине тӗксе. Алӑк уҫӑл- 
марӗ. Ш аккарӗ—никам та тухмасть. Чӳречерен 
кармашса пӑхрӗ—никам та курӑнмасть. Тарӑнӑн 
та йывӑррӑн сывласа илчӗ мӗскӗн Мишенька.

. Йӗри-таврах пӑхкаланӑ май, унӑн куҫӗсем Чапаев 
поселокӗ ҫине ӳкрӗҫ—ҫывӑх юлташӗсенчен пӗри 
унта пурӑнать.

— Ну, ку юлашки. Пулсан—пулать, ҫук-тӑк— 
ҫук,—терӗ Мишенька, унталла утса. Анчах пӗр ӑн- 
масан, ӑнмасах ҫав ӗнтӗ. Поселокра пурӑнакан юл- 
ташӗ те пӗчӗк хӗрачине ертсе кросс курма кайнӑ. 
Килте ыран-паян ача ҫуратас пек ҫӳрекен арӑмӗ 
ҫеҫ ача кӗпи ҫӗлесе ларать. Стена ҫумӗнче тик- 
так, тик-так сехет ҫӳрет. Пӑхрӗ те Мишенька— 
виҫӗ аехет ҫитет. Хыпӑнса ӳкнӗскер, вӑл „сыв- 
пулӑр* темесӗрех тухса кайрӗ. Тӳрех килкелле 
чупре. Килне ҫитрӗ те, алӑк ҫинче ҫӑра ҫакӑнса 
тӑрать.

— Пӗтӗм тӗнче манран пӑрӑнса кайрӗ иккен,—- 
терӗ Мишенька татах йывӑррӑн сывласа. Тарӑхнӑ 
енне эреххине коридортах ҫавӑрса хурасшӑнччӗ 
вӑл, ҫав вӑхӑтра сак ҫинче ҫӑра уҫҫийӗ выртнине 
курчӗ, вара пӳлӗмне уҫса кӗчӗ. Ӗнтӗ ун хырӑмӗ 
те выҫса ҫитнӗ. Ҫиесчӗ, апат пӗҫермен: арӑм 
килте ҫук. Ӑна айӑплама та хӑюллӑх ҫитмест, 
никам та мар, Мишенька хӑех айӑплӑ. Ҫавӑнпа 
та вӑл хӑех примус чӗртсе ячӗ, ҫатма ҫине салӑ 
турарӗ те ҫӑмарта шариклере. Ҫиме ларса черк- 
кине ҫӑвар патне илсе пырайнӑччӗ вӑл, Люсенька



|пӗрсе ҫитрӗ. Хӗрелсе кайнӑ хӑй, йӑл-йӑл кулкӑ- 
Ласа упӑшки ҫине айӑплӑн пӑхать.
' — Эс мана ан ҫилен ӗнтӗ, Мишенька! Эпир 
;Катяпа'стадионра пултӑмӑр,— терӗ вӑл упӑшкине 
хулӗнчен ыталаса.
I — Мӗнле каччӑпа?—тӗлӗнсе ыйтрӗ Мишенька, 
арӑмӗ ҫине шӑтарас пек пӑхса.

— Каччӑпа мар, Катяпа, Вася арӑмӗпе.
— А-а...
— Эпир те кроса хутшӑнтӑмӑр. Виҫҫӗр метра 

Катя пӗрремӗш, эпӗ иккӗмӗш чупса тухрӑмӑр. Ма 
чӗнместӗн эс? Ҫиленетним, Мишенька?

— Ҫиленетӗп, анчах сан ҫине мар, хам ҫийе.

М ишенька Люсенькӑна эпир ун ҫинчен мӗй  
п ӗл ни н е.^ӑл тах каласа пачӗ.

— Ятла ӗнтӗ мана, -ухмаха, — терӗ вӑл ю лаш “ 
кинчен. ,

— -Ҫук, Мишенька, ятламастӑп. Эс вӗт урӑх 
нихӑҫан та ун пек пулмасгӑн? — ачашланчӗ Лю- 
сенька.

— Пулмастӑп, Люсенька, пулмастӑп,—терӗ Ми- 
шенька та хавассӑн. Учӑн халӗ хырӑмӗ те тутӑ- 
кӑмӑлӗ те уҫӑ, арӑмне те нихҫанхинчен хытӑрах, 
юратнӑ пек туйӑнать.

А. Кӑлган.

Чечек ҫыххи
Пирӗн колхоза районран патмар, ҫамрӑк сӑнлӑ 

ӑшӑ та кӑвак куҫлӑ ҫын килсе кӗчӗ.
— Чечек илсе килтӗр-им? — ыйтрӗ Фадеев бри- 

гадир.
— Эпӗ чечексене шутсӑр юрататӑп,—терӗ хайхи 

ҫын, айӑпа кӗнӗ сасӑпа,—ҫул ҫинче илтӗм. Ача- 
сем сутрӗҫ. 50 пус тӳлерӗм. Шантарас марччӗ. 
Шыва ларгасчӗ. Пысӑк мар саҫӑт-сапа' ҫук-и?

Шурӑ ҫӳҫлӗ хӗрача килнӗ ҫынна сивӗ, нӳрӗ 
чӳлмек пырса тыттарчӗ.

— Тавтапуҫ сана!
Хӑна сӗтел ҫинчи хутсене сирсе ярса вӗсен вы- 

рӑнне хайхи чӳлмеке илсе лартрӗ.
— Хутсемпе паллашса тухас теместӗр-и-и?— 

ыйтрӗ председатель.
— Кайран, кайран, — терӗ хӑна. — Ай, чечекӗ- 

сем илемлӗ-ҫке! Ахахран та илемлӗ. Утмӑлтурат- 
сем, пыл курӑкӗсем. Ромашка, шупка хӗрлӗ 
клевер. Хӗвел ҫинче ларса хӑмӑрлана пуҫланӑ 
хӑшӗсем.

— Кусене ача-пӑчасем сутрӗҫ тетӗни-ха?—ыйт- 
рӗ председатель. — „Хӗрлӗ сухаҫ“ колхоз ачисем 
сутнӑ пуль-ха. Вӗсем ҫум ҫумласа пӗтерменччӗ.

— Вӗсем васкамаҫҫӗ,— терӗ секретарь куларах.
— Вӑйлӑ тырпулшӑн пирӗн пек кӗрешеймеҫҫӗ 

вӗсем. Пирӗнне пӗр ҫум курӑк татупаймӑн. Эпир 
вӗсем мар,—терӗ бригадир.

Хӑна пукан ҫинчен яшт сиксе тӑчӗ. Унӑн куҫӗ 
малтанхи пекех кӑвак, анчах малтанхи пек ӑшӑ 
мар, сивӗ.

— Эх, — тесе илчӗ хӑй. — Чечек ҫыххине вӗт 
эпӗ сирӗн уйра пухса ҫыхрӑм. Ҫуртри уйӗнче. 
Пӗр вун минут хушшинче пухрӑм.

— Мӗиле?—-тӗлӗнет председатель. — Пирӗн уй- 
сенче ҫум курӑк ҫукчӗ-ҫке?

— Хӗлле-и?
— Хӗлле мар, халӗ. Кама суян? Хӑвна суян. 

Ҫум ҫумласа пӗтерес ыйтӑва паянах кун йӗркине 
лартӑр. Халӗ пурте уя ^аяр .  Прорыва мӗнле пӗ- 
терсе хурасси ҫинчен унта, вырӑнта сӳтсе-явӑпӑр. 
Пуҫтарӑнӑр!

Хӑна кепкине тӑхӑнса >алӑк патнелле васкӑса 
утрӗ. Хӑрах урине алӑк сули урлӑ каҫарсан ҫа- 
вӑрӑнса пӑхса:

— Чечек ҫыххине правленине паратӑп, асӑнмал- 
лӑх пултӑр. Пӑхса килентӗр! — тесе хӑварчӗ.

М. Ан.
Набйрщик асӑрхаттарни: Ку ӗҫ Хӗрл^ Чутай ра- 

йонӗнче Чапаев ячӗпе тӑракан колхозра пулнӑ 
пулмалла.

  -

Мӗн мӗне пӗлтермест
* Октябрьский, Улатӑр, Калининский, Сӗнтӗр, 

Тӑвай районӗсенче шкул вуттисене сахал турттар- 
са хуни—вӗсен шкул кӑмакисене хутма тивӗҫлӗ 
вӑрманӗ кӑштах тата ӳсме срок ыйтса илнине 
пӗлтермест.

* Тӑвай районӗн библиотеки валли кӗнекесем 
туянма уйӑрса хунӑ укҫана 5 уйӑх хушшинче пӗр 
пус та расходламанни — Тӑвай ҫыннисен кӗнеке 
вулас 'килсен библиотекӑн вывескине вуланипех 
ҫырлахмаллине пӗлтермест.

* Шупашкарти 2-мӗш номерлӑ домоуправлени 
пӗлтӗрхи хватер укҫине кӑҫалхи июлӗн 1-мӗшӗ 
тӗлне те пӗтӗмпе 90 пин тенке яхӑн пухса паман- 
ни — домоуправляющий Гуськов хӑйӗн вырӑнӗн- 
че ҫирӗп ларнине пӗлтермест.

* Советский районта чӳлмек мастерскойне тӑ- 
вас ӗҫсӗне ҫулталӑкра 30 процент ҫеҫ пурнӑҫ- 
ланӑ пулин те укҫине 100 проценчӗпех пӗтерсе 
хуни — вӗсем строительствӑн ытти , процентне 
укҫасӑрах туса пӗтерме май шыраса тупнине пӗл- 
термест.

Указ хыҫҫӑн
— Валов, юлташ тӗлӗнтеретчӗ вара. Хӗл умӗн 

ӑшӑ вырӑн Фырама тытӑнатчӗ вӑл, кочегара кайса 
кӗретчӗ, ҫулла грузчик пулатчӗ. „Унта лайӑх, 
тарласан та ҫил вӗрсе типӗтет“, тетчӗ хӑй. Кӗр- 
кунне ҫумӑр тумламӗ тивмен вырӑн шыраса ту- 
патчӗ.

— Халӗ мӗнле вырӑнта вӑл?
— Куҫса ҫӳремелле мар вырӑнта.

Нумая хапсӑнакан
— Юпитер ятлӑ планета ҫинче ҫулталӑк тӑршӗ 

пирӗннинчен 12 хут пысӑкрах, теҫҫӗ.
— Апла тӑк манӑн отпуск тума унта каясчӗ. 

Пӗр уйӑх вырӑнне ҫулталӑк канса ирттернӗ пу- 
лӑттӑм.
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Масар ялӗсем
(ПӖР ПАЙЛӐ КОМЕДИ)

кУҪМА  , ЧУЛГАҪ.

1. АТАПАЙ Иванӗ—пуян ҫын, ямшӑкра чупать, 
45 ҫулта.

2. ПӐРАСКАВ—Атапай арӑмӗ, 42 ҫулта.
3. УЛАНКАЙ—ыйткалакан пулса ҫӳрекен чее 

вӑрӑ, 24 ҫулта.

(Ӗҫ ӗлӗкхи саманара пулса иртет. Атапай пӳрчӗ. Тӗпелте 
пысӑк арча. Кӗтесре пуҫтарса хунӑ вырӑн выртни курӑнать, 
ҫӳлте турӑшсем лараҫҫӗ. Ӑлӑк патӗнче тумтирсем ҫакӑнса 
тӑраҫҫӗ).

ПӐРАСКАВ (пӗчченех, тӗпелти сак ҫинче кӗн- 
челе арласа ларать; йӗки сакайнелле кусса 
кӗрсе каять). Ӑх, хӑямат йӗки! Таҫта кӗрсе карӗ 
ӗнтӗ (арлама чарӑнса йӗкине шырать). Ах, тур 
ҫырлахтӑрах, йӑлли вӗҫерӗнсе кайнӑ. Ырра мар 
ку, инкек пулассах пӗлтерет... (Кӗнчелипе йӗки- 
не сак ҫине хурса чӳречерен пӑхать). Кӑнтӑр та 
иртрӗ, кӗҫех каҫ пулмалла. Вӑл пур, ҫаплах ку- 
рӑнмасть. Тем, ырра мар пуль ку.? Кӑнтӑрлаччен 
килетӗп тенӗскер халь те ҫук. Мӗн те пулин 
пулчех пуль. Е пӗр-пӗр ҫӗре кӗрсе кӳпрӗ пуль-' 
ха? Хӑҫан тӑранӗ-ши ун карланки? Виличчен ҫав- 
на хуть  курасчӗ!... (А лӑк  уҫӑлать, пӳргпе хутаҫ 
ҫакнӑ У ланкай пырса кӗрет).

УЛАНКАЙ (ҫӗлӗкне хывсасӑхсӑхать). Христос 
ячӗпе ыйткаласа ҫӳретӗп те...

ПӐРАСКАВ (алӑк пат нелле пырса). Хӑш ял- 
сем пулатӑн-ха эсӗ, ыр ҫыннӑм?

УЛӐНКАЙ. Масар ялӗсем пулатӑп, инке.
ПӐРАСКАВ (тӗлӗнсе хытсах каять). Масар 

ялӗсем тетӗн?! Апла эсӗ пирӗн Микулана та пӗле- 
тӗн пуль?..

УЛАНКАЙ. Мӗнле Микула ҫинчен калатӑн эсӗ?
ПӐРАСКАВ. Ара хам ача Микула ҫинчен кала- 

тӑп, ӑна пӗлместне тесе ыйтатӑп.
УЛАНКАЙ. Тахӑш Микули ҫинчен калатӑн эсӗ. 

Пирӗн унта Микуласем нумай вӗт.
ПӐРӐСКАВ. Хам ывӑл Микула ҫинченех кала- 

тӑп, ыр ҫыннӑм. Ӑна иртнӗ уйӑхра кӑна пытартӑ- 
мӑр. (Иӗме тытӑнать). Пӗртен-пӗр ывӑлӑма кай- 
са чикрӗмӗр вӗт. Ҫурта пек яштака'пӳллӗччӗ вӑл, 
ҫӑва тухсанах авлантарас теттӗмӗр...

УЛӐНКАИ. А—а, пӗлетӗп, пӗлетӗп. Ара, юна- 
шарах йыртатпӑр унпа.

ПӐРАСКАВ. Юнашарах тетӗн! Чӑнах-и?
УЛАНКАЙ. Чӑн пулмасӑр ара. Суятӑп пулсан, 

акӑ христос ячӗпе сӑхсӑхса калатӑп (турӑшсем 
ҫинелле пӑхса сӑхсӑхать), мана ҫакӑнтах ҫӗр 
ҫӑттӑр!

ПӐРАСКАВ. Ӗненетӗп, ыр ҫыннӑм, ӗненетӗп. 
Акӑ кунтарах иртсе лар-ха (Уланкая пукан илсе 
парать).

УЛАНКАЙ (пукан ҫине ларса). Эпир Микула- 
па питӗ аван пурӑнатпӑр. Паян та вӑл ман пата 
пырса карӗ. Пирӗн ялта пулсан, аттесем патне 
те кӗрсе тух терӗ.

ПӐРАСКАВ. Ӑх, ыр ҫыннӑм, мӗн те пулин ка- 
лама хушмари вӑл?

УЛАНКАИ. Хушса ячӗ ҫав, инке, хушса ячӗ.
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ПӐРАСКАВ. Ах, ыр ҫыннӑм, мӗн калама хушрӗ 
вӑл ?

УЛАНКАЙ (алӑк патӗнчи тумтирсем ҫине пӑх- 
са илет, хӑй куляннӑ пек пулса хӑш сывласа 
ярать). Ох, инке! Пысӑк инкек пулчӗ вӗт унӑн...

ПӐРАСКАВ. Мӗнле инкек пулчӗ тата?... (Тӗлӗн- 
се кайса, Уланкайпа юнашар т епӗр пуканӗ ҫи- 
не лаш т  ларать).

УЛАНКАЙ. Пысӑк инкек пулчӗ ун, инке! Пыр- 
санах вӑл Микул турӑ патне кайрӗ...

ПАРАСКАВ. (тӗлӗнсе кайса). Микул турӑ пат- 
не тетӗн?... Вӑл унта пурӑнать-и вара?... (Тур ка- 
ҫартӑрах тесе сӑхсӑхса илет).

УЛАНКАЙ. Микул турӑ патне ҫав. Вӑл унтах, 
нирӗнтен пӗр ҫур ҫухрӑмра ҫеҫ пурӑнать, Мику- 
ла ятлисен пурин те Микул турӑ патне каймалла, 
рая кӗмелли хута вӑл ҫырса парать...

ПӐРАСКАВ (куҫҫулӗсене шӑла-ш ӑла илет). Вара 
мӗн пулнӑ?.„

УЛАНКАЙ. Микул турӑ патӗнчен киличчен унӑн 
пӗтӗм тумтирне вӑрласа кайнӑ.

ПӐРАСКАВ. (Ӳлесех йӗме тытӑнать). Ай 
тур-тур! Ачана нимӗнсӗр тӑратса хӑварнӑ апла?..

УЛАНКАЙ. Нимӗнсӗрри нимӗнсӗр мар та, анчах 
ҫири кӗпипе йӗмӗ ҫеҫ тӑрса юлнӑ ҫав.

ПӐРАСКАВ. Апла унӑн тухса ҫӳреме те тум- 
тирӗ ҫук пуль?

УЛАНК.АЙ (куляннӑ  пек пулса). Ҫук ҫав, ин- 
ке! Паян та вӑл манпа пӗрлех килесшӗнччӗ, эсӗ 
тет мана, шуйттансевчен вӑрттӑн каймалли ҫула 
аван пӗлетӗн пулӗ, тет. Анчах унӑн тумтирӗ пул- 
марӗ...

ПӐРАСКАВ. Ах, мӗскӗн Микула!.. Нимӗнсӗр 
тӑратса хӑваонӑ-ҫке сана!.. (К аллех  йӗме пуҫлать). 
 ̂ УЛАНКАЙ. Пысӑк инкек пулчӗ ҫав, инке, пы- 
сӑк инкек пулчӗ. Ҫыврасса та вӑл хытӑ ҫӗртех 
ҫыврать. Каҫпа витӗнсе выртма тесе манран пин- 
шак илсе карӗ. Пиншакӗ те ҫӗтӗк-ҫурӑк ҫеҫ. Ха- 
мӑн та ытлашши нимех те ҫук. Мӗн тӑвас тетӗн 
ӗнтӗ, парас терӗм, эпӗ ҫынна шеллекен ҫын вӗт, 
инке...

ПӐРАСКАВ (тата хытӑрах йӗме пуҫлать). Ай 
тур-тур! Пӗтерчӗҫ-ҫке апла ачана!... Вырӑнне те 
илсе кайнӑ ^апла! Вӑррине тытрӗҫ-и хуть?

УЛАНКАЙ. Ӑҫта унта вӑррине тытма. Унта вӗт 
тамӑкра темиҫе пин ҫын пурӑнать. Вӗсенчен 
ҫурри ытла вӑрӑсем пулнӑ. Айкинелле кӑна пӑрӑн, 
кап ҫеҫ ҫаклатса каяҫҫӗ.

ПӐРАСКАВ (куҫҫулӗсене шӑла-шӑла илет). 
Мӗн калама^хушсӑ ячӗ ман Микула, ыр ҫыннӑм?

УЛАНКАЙ. Вӑл киле кӗр те, аттене, аннене, 
пысӑк салам кала терӗ...

ПӐРАСКАВ. (Уланкай ҫумнех куҫса ларать). 
Ах, темӗй пекех спасибӑ сана, ыр ҫыннӑм, ҫак 
хыпара пӗлтернӗшӗн.

УЛАНКАЙ. Унтан вӑл тумтир таврашӗ, кӑҫат 
парса яччӑр терӗ. (Алӑк патӗнчи тумтирсем 
ҫине к а л ле х  систермесӗр пӑхса илет). Ывӑлне 
шеллеҫҫӗ пулсан, тӑлӑп та парса яччӗр терӗ, пи- 
рӗн тӑлӑп ытлашши те пур терӗ...



ПӐРАСКАВ. Тумтирб енчен аптӑрасах кай- 
мастпӑр-ха. Кбрбкӗ те, тӑлӑпӗ те пур... Ыр ҫын- 
нӑм,"кала-ха, эсӗ ӑна Микул турӑ патӗнче пулнӑ 
терӗн. Мӗнле, хутне ҫырса панӑ-ши вӑл?

УЛАНКАЙ. Мӗнле хут ҫинчен ыйтатӑн эсӗ, ин- 
ке?

ПӐРАСКАВ. Ара, рая кӗмелли хут ҫинчен ый- 
татӑп.

УЛАНКАЙ. А-а, вӑл хут ҫинчен ыйтатӑн мӗн 
эс!.. _

ПӐРАСКАВ. Ҫав хут ҫинчен ҫав, ыр ҫыннӑм.
УЛАНКАЙ. Ҫьфса паман ҫав, инке. Унтан та 

Микулан телей пулмарӗ. (Ш ӑппӑнтарах сасӑпа 
Пӑраскава хӑлхинчен ӑнлант арса парать). Ах, 
инке, тур каҫартӑр ӑна {хӑй сӑхсӑхса илет) унӑн 
пысӑк ҫылӑх пур вӗт...

ПӐРАСКАВ. 'Пӗлетӗп, ара, пӗлетӗп. Тем кала- 
сан та ҫав ҫылӑхах ӗнтӗ...

УЛАНКАЙ. Мӗнле ҫылӑхӗ ҫинчен. калатӑн эсӗ, 
инке?

ПӐРАСКАВ (шӑппӑнтарах сасӑпа). Сана, ыр 
ҫыннӑм, суймасӑрах каласа парам. Вӗсем ашшӗ- 
пе иккӗшӗ пысӑк ҫылӑха кӗчӗҫ. Микула вилес 
умӗн ҫеҫ пулчӗ вӑл. Ашшӗ ҫапла таҫтан пӗр пу- 
ян улпута лартса килчӗ. Ҫанталӑкӗ тӑман пулни- 
пе улпучӗ хамӑр патӑртах ҫӗр каҫрӗ. Ӑшӑнас те- 
се хытах ӗҫтерчӗҫ. Лешӗ ҫывӑрчӗ те... ах турӑ 
каҫартӑр уншӑн {сӑхсӑхса илет) унӑн укҫине 
ҫурри яхӑнах кӑларса илчӗҫ... Темӗнчул каларӑм, 
апла ан хӑтланӑр терӗм. Ҫук, итлемерӗҫ вӗт 
мана...

УЛАНКАЙ. Лапах ҫав ҫылӑх Микулан. Унта 
вӗт пӗр ҫылӑха та пытарса хӑварма май ҫук. 
Пурне те пӗлеҫҫӗ мурсем, пурне те шута илсе 
ак ҫакӑн пек пысӑк кӗнекесем ҫине ҫырса^ пы- 
раҫҫӗ {кӗнекисен пысӑкӑшне а ллипе  кӑтар- 
тать).

ПӐРАСКАВ {тӗлӗнсех каять). Вара вӗсене 
пурне те Микул турӑ хӑй ҫырса пырать-и?...

УЛАНКАЙ. Каларӑн тата. Микул турӑ унта 
пӳрнипе те пырса тӗкӗнмест. Вӗсен кашниннех 
ҫӗршер ытла писӑрсем лараҫҫӗ. Микул турӑн вӗ- 
сем пилӗк ҫӗртен те иртеҫҫӗ.

ПАРа СКАВ. Вӑл аслӑ турӑ шутланать пуль, 
ҫавӑнпа ӑна^писӑрӗсене те нумай панӑ пуль?

УЛАНКАЙ. Асли аслах мар тэ, инке... Ана Ми- 
кула ятлӑ ҫынсем нумай пулнипе писӑрсем ытла- 
рах панӑ теҫҫӗ.

ПАРАСКАВ {кулянса хӑш сывласа ярать). 
Апла пулсан, пирӗн Микулана та тамӑка яраҫҫӗ 
пуль?1.

УЛАНКАЙ. Ой инке! Йӗпе ҫине сапа тенӗ пек 
Микулан та инкек ҫине инкек пулса пырать. Унӑн 
ҫылӑхӗсене халь пурне те суса тухнӑ терӗҫ. _Ҫы- 
лӑхӗсем унӑн питех нумай пулнӑ вара. У%ӑмӑ- 
нах, улпут укҫине вӑрланӑшӑн пысӑк ҫылӑх ту- 
нӑ вӑл. Ытти ҫылӑхӗсем хуть вӗт-шакӑррисем 
анчах... А ку ҫылӑхӗшӗн ӑна ниепле те каҫарас 
ҫук вара.

ПӐРАСКАВ (хӑранипе пичӗсем шурса каяҫҫӗ). 
Мӗн тӑваҫҫӗ ӗнтӗ Микулана?

УЛАНКАЙ. Паллах мӗн тӑвасси. Малтан тамӑк- 
ри хӑрушӑ суд умне тӑратаҫҫӗ. Унта вара пӗтем 
ҫылӑхӗсене пӗрле турттарса виҫеҫҫӗ. Унтан тамӑ- 
ка ямалла тӑваҫҫӗ...

ПӐРАСКАВ. Питех хӑрушӑ пуль вӑл тамӑкра?

УЛАНКАЙ. Мӗн каласси пур ӗнтӗ. Вӑрӑсен ҫӑ- 
варне унта мӗнле укҫа вӑрланӑ, ҫав укҫанах шӑ- 
ратса яраҫҫӗ. Микула вӑл кӗмӗл укҫа вӑрларӑм 
терӗ пулас.

ПӐРАСКАВ. Кӗмӗллине те, ылтӑнне те вӑрла- 
рӗҫ ҫав вӗсем.

УЛАНКАЙ. Ылттӑнни пирки каламарӗ-ҫке вӑл 
мана.

ПАРАСКАВ. Тур каҫартӑрах ӑна {сӑхсӑхса илет), 
ылтӑнне те вӑрларӗҫ вӗсем.

УЛАНКа Й. Апла вӑл мана суйнӑ. Вӑт ухмах 
ача-пӑча, хӑй юлташне те тӗрӗс каласа памасть.

ПӐРАСКАВ. Суйнӑ вӑл сана, ыр ҫыннӑм, 
суйнӑ.

УЛАНКАЙ. Унта вара пӗрре те суйма юра- 
масть. Вӑл ӗнтӗ, хӑйӗн айван ӑсӗпе, пурне те пӗл- 
меҫҫӗ тесе шутлать пуль. А унта пурне те пӗ- 
леҫҫӗ, инке. Чӗрне хури чухлӗ те пытарса хӑва- 
раймӑн. Ыр хӑв каласа патӑн, инке. Эпӗ ӑна пая- 
нах астутаратӑп.

ПӐРАСКАВ {савӑннӑрах пек пулса), Паянах 
кала, ыр ҫьшнӑм, паянах. Пӗрне те ан суйтӑр.

УЛАНКАЙ. Ҫитсенех калатӑп, инке! Хамах аван 
чухлатӑп вӗт. Суйнишӗн унта тата хытӑ айӑплаҫ- 
ҫӗ. Уйрӑмӑнах ылттӑн укҫа вӑрлани ҫинчен суй- 
сан хытӑ айӑплаҫҫӗ.

ПӐРАСКАВ. Пур ҫылӑхне йышӑнсан та каҫар- 
маҫҫӗ-и вара, ыр ҫыннӑм?

УЛАНКАЙ. Ой, инке, каҫару ҫинчен шухӑшла- 
малли те ҫук. Микул турӑ хӑех суд тӑвать вӗт. 
Питӗ усал теҫҫӗ ӑна. Пурте эсрел вырӑннех шут- 
лаҫҫӗ.

ПӐРАСКАВ. Пирӗн кантурти судъе укҫа пар- 
сан каҫарать теҫҫӗ. Укҫа сӗнсе пӑхас ӑна.

УЛАНКАЙ. Ой, инке, нимех те тухаймӗ ҫав. 
Унта вӗт питӗ чее пулмалла. Укҫа панине пӗлсен, 
пушшех хытӑ айӑплаҫҫӗ. А Микулапа нимех те 
тухаймӗ. Вӑл халӗ ^ н ӗ  ҫын, ҫӗннисемпе унта пи- 
тех калаҫасшӑн та мар.

ПӐРАСКАВ. Эсӗ хӑв, ыр ҫыннӑм, тамӑкран 
мӗнле хӑтӑл^ӑн? Е санӑн ҫылӑхсем пулман-и?

УЛАНКАЙ. Пуласса пулнӑ та, пӗчӗккӗскерсем 
ҫеҫ пулнӑ ҫав. Пӗчӗккӗ чухне эпӗ кӳршӗнне 
ҫарӑк вӑрланӑччӗ, уншӑн та аран-аран хӑтӑлтӑм.

ПӐРАСКАВ. Тӳррипех кала, ыр ҫыннӑм, укҫа 
парса хӑтӑлтӑн пулӗ?

УЛАНКАЙ. Турӑ каҫартӑр, инке (сӑхсӑхса илет) 
сана пӗр суймасӑрах каласа парам, вӑрттӑн укҫа 
тыттартӑм, аллӑ тенкӗ шӑнкӑрт укҫа тыттартӑм. 
Ыр, ман телейшӗн, турри пӑртак авантарахскер 
пулЧӗ, аллӑ тенкӗпех ҫырлахтарчӗ.

ПӐРАСКАВ. Сана апла Микул турӑ мар, урӑх- 
хи суд турӗ пулать.

УЛАНКАЙ. Урӑххи ҫав, инке. Мана Гаврил ар- 
хангвл ятлӑ турӑ суд турӗ. Вӑл пулман пул- 
сан, инке, пӗр ҫарӑкшӑнах халӗ те тамӑкрах хӗн 
кӑтартатчӗҫ мана.

ПӐРАСКАВ. Ыр ҫыннӑм, пирӗн Микулана та 
укҫа парса ^сӑтарма пулмасть-ши?

УЛАНКАЙ. Вакат тытмалла пулӗ, инке. Унсӑрӑн 
май тухас ҫук, Микула хӑй пултарайрас ҫук.

ПӐРАСКАВ. Вакатне тупма пулать-и унта?
УЛАНКАЙ. Тупасса тупма пулать те, хаклӑ ый- 

таҫҫӗ ҫав, инке!
ПӐРАСКАВ. Епле пулсан та тупасахчӗ, ыр 

ҫыннӑм. Эсӗ пулӑшмӑн-ши Микулана?
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УЛАНКАЙ. Епле пулӑшас мар-ха юлташа? Эпир 
унпа питӗ туслӑ пурнатпӑр вӗт.

ПӐРАСКАВ. Тархасшӑн пулӑш, тархасшӑн хута 
кӗр, ыр ҫырнӑм. Уншӑн сана ахаль тумӑпӑр.

УЛАНКАЙ. Манӑн унта палланӑ вакат пур, инке. 
Пит чаплӑ вакат вара. Енер те вӑл тӑруках вунӑ 
ҫынна хӑтартӑм, терӗ.

ПӐРАСКАВ. Мӗн чухлӗ ыйтать-ши вӑл?
УЛАНКАЙ. Пилӗк ҫӗр тенкӗрен кая паракансем- 

пе ҫыхланмасть те вӑл.
ПӐРАСЧАВ. Хакӗ ытла хаклӑ-ҫке!..
УЛАНКАЙ. Мӗн тӑвӑн ӗнтӗ, инке. Чӗр пуҫӑнах 

тамӑкра никамӑн та хӗн курас килмест вӗт.
ПӐРАСКАВ. Хакли хаклӑ та, тӳлемеллех пу- 

лать пуль вара.
УЛАНКАЙ. Ну, инке, вакачӗ вара... Вӑл вӗт ун- 

ти турӑсемпе нумайӗшӗнпе паллашса пурӑнать. 
Турӑсем патне ӗҫке-ҫике те ҫӳрет,

ПӐРАСКАВ. Микула турӑ паллать-ши ӑна?
УЛАНКАЙ. Ой, инке, Микул турӑпа вӑл хӑй- 

матлӑх пек аван пурӑнать вӗт! Шантарсах кала- 
тӑп, инке, Микулана вӑл ҫеҫ хӑтарма пултарать.

(Вӗҫӗ т епӗр  ном ерт е)

ЫИТУСЕМ
(Л и то ве ц с ен  х а л ӑ х  с ӑ м а х л ӑ х ӗ н ч е н )

— Аист, аист, ҫӑварӑнта мӗн сан?
— Ксендз укҫийӗ.
— Укҫапа мӗн тӑвӑн?
— Ҫава илӗп.
—  Ҫавапа мӗн тӑвӑн?
—  Курӑк ҫулӑп.
— Курӑкпа мӗн тӑвӑн?
— Ене тӑрантарӑп.
—  Енӳпе мӗн тӑвӑн?
—  Сӗт сӑвӑп.
—  Сӗтпе мӗн тӑвӑн?
— Кӗтӳҫсене ӗҫтеретӗп.
—  Кӗтӳҫпе мӗн тӑвӑн?
—  Сысна пӑхтарӑп.
— Сыснапа мӗн тӑвӑн?
—  Уй чавтарӑп.
— Уй чавтарса мӗн тӑвӑн?
— Урпа акӑп.
— Урпапа мӗн тӑвӑн?
— Клентӗр пӗҫерӗп.
—  Клентӗрӗпе мӗн тӑвӑн?
— Арӑмсене ҫит%ӗп.
— Арӑмсемпеле мӗн тӑвӑн?
—  Тар тӳтерӗп.
—  Тарӗпеле мӗн тӑвӑн?
— Мулкач тытӑп.
— Мулкачӑпа мӗн тӑвӑн?
— Улпутсене тӑрантарӑп.
—  Улпутсемпе мӗн тӑвӑн?
— Забор ҫине ҫакса тухӑп.

Вулакансен жалобксем
Капкӑн тус1

Н. В. Гоголь писателӗн „Пропавшая грамота“ 
я т лӑ  произведенинче пӗр паха хут  ҫухални  
ҫинчен ҫырнӑ. Эсир те ҫуха лн ӑ  хут  ҫинчен, Го- 
голь майлӑ, произведени ҫырса кӑларас темес- 
тӗр-и? Ҫ улт алӑк пуҫланнӑранпа колхозниксене 
сӗт парса пынине ҫырса пынӑ хут а  икӗ хут  
ҫухатрӗҫ. Х аль кам миҫе литр сӗт илнине пӗл- 
меҫҫӗ: Х ут а ҫухатаканнине М икишова хуш а- 
мат лӑ туса ҫырӑр. Ӗҫӗ Йӗпреҫ районӗнчи А л-  
ших ферминче пулса иртнине асӑнса хӑварма  
та ан манӑр.

В. Б р о нни ко в .

Капкӑн юлташ!

Тӑвай районӗнчи Бахтиярово колхозӗн ӗне 
ферминче пӗтӗмпе икӗ ӗне. Ҫав икӗ ӗне  ̂ ҫырма 
пӗлсен сан патна ҫакӑн пек ж алоба янӑ  пулӗч- 
чӗҫ: „Эпир пысӑк та, чаплӑ та, м ухт авлӑ ӗне- 
сем, ара эпир иксӗмӗр 11 ӗне шутне^ шутла- 
натпӑр, мӗншӗн тесен, пирӗн колхозӑн, Райзо  
панӑ план тӑрӑхӑн, выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетес тӗ- 
лӗш пелен фермӑра 11 пуҫ ӗне п улм алла  п улн ӑ  
пулсан, ха лӗ  эпир иккӗн анчах. К олхоз предсе- 
дат елӗ Семенов 1941-мӗш ҫулт а колхозсен го- 
сударствӑна сӗт-ҫу акакан ҫӗр лапт ӑкӗ тӑрӑ- 
хӑн пам аллине шутласа пӑхман. Пирӗн ма- 
лаш не правлени умӗкче, 11 пуҫ ӗнешӗн мар, ха- 
мӑршӑн анчах ответ тытасчӗ, 1941 ҫулне госу- 
дарӗтвӑна сӗт-ҫу вӑхӑтра парса татасчӗ“.

Салагаеври ҫу завочӗн
инструкторӗ Г. Л еонт ьев.

Капкӑн юлташ!

Ш упашкарти „Кожупряжь“ мастерскойӗнШ  
сапожниксем пирки сан патна пырса тӑракан  
нумайран нумай жалобӑсем ҫумне ҫакна хуш - 
сан аванччӗ. М анӑн хура т ӗслӗ туфлине вӗсем 
темӗнле симӗсӗн-кӑвакӑн курӑнакан туса па- 
чӗҫ. Приемщик-кассир мана: „Симӗс чернилпа 
еараланнӑ вӑл*, терӗ. Мӗншӗн манӑн хитре ху-  
ра т ӗслӗ туфлине симӗс чернила ҫине чиксе 
„тӗне кӗртмелле* пулнине ӑнланмасӑрах т ух- 
са кайрӑм. Вӗсемех мана уксах  ҫын туса хучӗҫ, 
мӗншӗн тесен туфли тӗпне лаша урине такан- 
ланӑ  чух  ҫапакан пӑта евӗр пысӑк пӑтасем  
ҫапса т улт арнӑ иккен. Ҫав пӑтасен шӗвӗр вӗ- 
ҫӗсем шалта пуҫӗсене каҫӑртса кӑна тӑраҫҫӗ. 
В ӑл пӑтасене ӗҫрен пушансан кашни кунах ал- 
л а  мӗн лекнӗ, ҫавӑнпа шаккаса ларатӑп... 
Ш ыҫнӑ пӳрнесене юсама паллакан  врач патне 
вӗҫтертӗм. Йода сӗрсе ҫыхса ячӗ, анчах татах 
юсанмасан, пӳрнӳна касма тивет тесе хӑратрӗ.

Капкӑн юлташ, Кож упряж ри атӑ-пушмак 
юсакансене хӑйсем ҫӗленӗ ат ӑ пушмаксене ҫеҫ 
тӑхӑнтартса ҫӳреме майӗ ҫук-ши?

В. И варбеева.
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Акмасӑр пулнӑ
Семенчук селькор пирбн пата„Ӗҫ ялавӗ“ хаҫат- 

ра пичетленӗ 12 заметкӑшӑн гонорар илейменни 
ҫинчен ҫырса янӑччӗ. Ҫав гонорар ҫинчен ыйтса 
пӗлсен, Сӗнтӗр райхаҫат редакцийӗ ҫапла ҫырса 
тӗлӗнтерчӗ пире;

„3. Е. Семенчук юлташа 1940 ҫулшӑн тӑватӑ 
тенкӗ те 75 пус гонорар памалла. Хӑй килессе 
кӗтетпӗр ҫеҫ. 1939 ҫулшӑн гонорар кӑҫал 1940 ҫул- 
та пама пултараймастпӑр. Вӑхӑтӗнче хӑй те кил- 
мен. Вӑл вӑхӑтра ӗҫленӗ редактор Д. Просов 
пирӗн патӑрта ӗҫлем ест“.

Пӗлтӗрхи е П росов ӗҫленӗ вӑхӑтри гонорара 
кӑҫал тӳлеместпӗр, тесе  ҫыракан ҫинчен ҫакна ка- 
лама тивет: бюрократсене акмаҫҫӗ, вырмаҫҫӗ, 
хӑйсемех пулаҫҫӗ вӗсем.

Арифметика кружокӗнче
— 1940 ҫулти июлӗн 28-мӗшӗнче ,А “ хуларан 

Прыгунов гражданин „Б“ хуланакайма тухнӑ. Ҫав 
кунах, ҫав сехетрех „Б“ хуларан Летунов гражда- 
нин „А“ хулана кайма тухнӑ. „А“ хулара ҫур 
уйӑх ӗҫленӗшӗн пӗрремӗшӗ 245 тенкӗ те 99 пус 
илсе тухнӑ, „Б" хулара ҫур уйӑх ӗҫленӗшӗн ик- 
кӗмӗшӗ 245 тенкӗ те 98 пус илсе тухнӑ. Вӗсен 
специальноҫӗ иккӗшӗн те пӗр пекех иккен. Ик- 
кӗмӗшӗ — „А“ хулари у*1 режденире ӗҫ укҫи пӗр 
пус хаклӑрах, пӗрремӗшӗ „А“ хулара пӗр пус 
хаклӑрах тӳлеҫҫӗ тенине илтсе инҫе ҫула тухса 
кайнӑ.

Пӗлес пулать: Прыгунов гражданинпа Летунов 
гражданин ӑҫта пӗрне-пӗри тӗл пулӗҫ.

• . . судра!

ҪТРАХОВКА^ДАМ^^
Госстрах оргӑнӗсем мӗн пур учрежденисен, организацисен тата предприяти- 

сен (союзлӑ тата союзлӑ-республикӑллӑ бюджетсем ҫинче тӑракансемсӗр пуҫне) 
ҫурт-йӗрсемпе вӗсенчи пурлӑхсене, таварсемпе материаллӑ хаклӑхсене ирӗклӗн 
страхлаҫҫӗ.

Чӑваш республикинчи Госстрах органӗсем пӗр 1939 ҫулта кӑна пурлӑхсемпе 
таварсене 157.530.000 тенкӗлӗх страхланӑ тата инкек-синкексемшӗн ҫак страхо- 
вани енӗпе 224.000 тенкӗ тӳленӗ.

ӲКЕРЧӖК ҪИНЧЕ: Шупашкарти Ленив ячӗпе тӑракан артелӗв ҫурчӗ, ӑна 1939 
ҫулта Госстрах шучӗпе туса лартнӑ.

Страивка тутаракан юлташсем!
ст рахларӑр-и?
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Хакӗ 30  пус.

Икӗ хӑвӑртлӑх

Эпир туса пӗтертӗмӗр. Эсир хӑҫан пӗтерӗр? Пӗр вӑхӑтрах тытӑнтӑмӑр-ҫне. 

Пӗр вӑхӑтра? Мар-ҫке! Эсир ирхине, эпир кӑнтӑр умӗн тытӑннӑ.


