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ТРАТЯИКИНЯ тякянляни
Пӗр-пӗр ботаник, темӗнле ӑнсӑртран шӑтса 

тухнӑ ӳсен-тӑрана тӗл пулать те: „ку вӑл сайра 
хутра тӗл пулакан экземпляр“, тет.

Зоолог, геолог, астроном, энтомолог тата ытти 
ученыйсен практикинче те ун пек сӑмаха тӑтӑ- 
шах илтме пулать.

Кӑмӑлӗпе, ӗҫӗпе, йӑлипе ыттисенчен пачах уй- 
рӑм ҫынна курсан та, пирӗн совет ҫыннисем 
ӑна: „ку вӑл сайрахутра тӗл пулакан экземпляр“, 
теҫҫӗ.

Тратайкин Евлампине те ҫавӑн пек экземпляр- 
сен шутне кӗртме пулать, мӗншӗн тесен ӑна ӗҫӗ-\ 
пе те, йӑлипе те, кӑмӑлӗпе те ытти ҫынсемпе 
танлаштарма ҫук.

Темӗнле ҫын темелле ӑна? Айван теме ҫук, ҫын- 
па калаҫнӑ чухне 'япшар чӗлхи мӗнле майпа ҫав 
тери ҫемҫен калаҫма пултарнинчен тӗлӗнсе ҫеҫ 
тӑратӑн. Ку ҫеҫ те мар, Тратайкин, хӑй каланӑ 
тӑрӑх, хурапа шурра та нумай курнӑ. Кахал ҫын 
теме те ҫук ӑна, хӗрсе кайнӑ самантра вӑл хӑй 
темӗн тери паттӑрла ӗҫ туни ҫинчен каласа кӑ- 
тартать.

ҪУР ҫул каярах вӑл мехлеспунктӑн кадрсен 
пайӗн начальникӗн кабинетне тӑппан кӗрсе тӑнӑ.

— Здравствуйте,—тет вӑл, пуҫне именнӗ пек 
пӗшкӗртсе.

— Здравствуйте, юлташ,— тет кӑмӑллӑ сасӑллӑ 
начальник.—Мӗнл? ӗҫпе килтӗр, паллашӑпӑр.

Нумайӗш заочник-учительеем вЗхӑтра испыта- 
нисем тытма килесшӗн мар.

—Эсӗ ӑҫта вӗренетӗн?
—Шупашкарти пединститутра виҫҫӗмӗш ҫул 

ӗнтӗ заочно вӗренетӗп.
—Виҫӗ ҫулшӑн та испытанисем тытса кайрӑн-и? 
—Ҫук . . . ма каймалла . . . эпӗ вӗт заочник! 

Испытанисене килтех заочно тытатӑп.
Н. ИВАНОВ.

— Чӑрмантарнӑшӑн каҫарӑр, сирӗн пунктра сле- 
сарь кирлӗ тенине илтрӗм те, хамӑн специальноҫ- 
па вӑрман промышленноҫӗнче ӗҫлеме кӑмӑл 
тытрӑм.

Мехлеспунктра слесарь, уяр ҫанталӑкра ҫӑмӑр 
кирлӗ пулнӑ пекех, кирлине Тратайкин ӑҫтан 
пӗлни паллӑ мар, анчах начальник ӑна чутех 
ыталаса илмен.

— Слесарь?—хыпаланса ӳкнӗ вӑл, пӳрни пӳрт 
умне килнине курса,—слесарь! Икӗ эрне ӗнтӗ 
слесарьсӗр тертленетпӗр. Ишь ты, браток, точно 
пӗлсе килнӗ, пожалстӑ ыранах ӗҫе тытӑн!

Тратайкин шутлама пӗлмен ҫын мар. Пӗр уйӑх 
ӗҫленӗ хыҫҫӑнах вӑл мехлеспунктра слесарь де- 
фицитнӑй ҫын пулнине, апла пулсан вӑтӑр та пӗр 
тӗслӗ кутӑнланма май пуррине сисет.

Тепӗр икӗ эрнерен вӗсем кадрсен пайӗн на- 
чальникӗпе малтанхи кабинетрах тӗл пулнӑ.

—■ Сирӗн заявленине йышӑнма пултараймас- 
тӑп,—тет начальник, йӑлӑннӑ евӗрлӗрех сасӑпа.

— Апла пулсан сире слесарь кирлӗ мар,—от- 
ветлет Тратайкин, ахаль те яка ҫӳҫне вирелле 
шӑлСа илет.

— Эсир хӑвӑрӑн личнӑй интересӑра ҫӳле лар- 
татӑр мӗн,—-пусахласа калать начальник.— Еҫук- 
ҫине ӳстерме хушатӑр, анчах эсир нормӑна ҫур- 
ри те тултарман-ҫке? Хӑвӑрах пӗлетӗр, ӗҫукҫине 
пирӗн пунктра нормӑна тултарнӑ тӑрӑх тӳлеҫҫӗ.

Малалла мӗн калаҫни ҫинче чарӑнса тӑмӑпӑр. 
Ӑнлантарни те, ӳкӗтлени те, пусахласа калани те 
ӳкӗте кӳртеймен,тепӗр кунне Тратайкин мехлес- 
пунктран пӑрахса кайнӑ. .

Нумай ҫӳрет-и Тратайкин, сахал-и, пӗр кунхи- 
не вӑл хӑма ҫуракан завод директорӗн кабинетне 
кушак пек йӑпшӑнса кӗрет.

— Чӑрмантарнӑшӑн каҫарӑр, сирӗнпе калаҫма 
пултарайӑп-ши?—каллех япшаррӑн ҫӑвӑнать вӑл.

— Ничево, ничево,—тет директор, пукан ҫине 
ларма сӗнет.—Мӗнле хыпарпа, мӗн ҫӑмӑлпа кил- 
тӗр?

— Сирӗн заводра машинист кирлӗ теҫҫӗ,—тет 
Тратайкин ачаш сасӑпа.

— А эсир машинист-и вара?—хаваслӑн сиксе 
ӳкет директор.—Ну вот, самай тӗлех килет! Пи- 
рӗн машинист вӗренме каять,утак вот эсир ӗҫле- 
ме тытӑнатӑр. Еҫ кӗнекине парӑр-ха. Так, так, 
Тратайкин... интереслӗ хушамат... Ба1 Кунта са- 
нӑн тасах мар вара, прогул прогул ҫинче ларса 
пырать, тепӗр прогулӗ хӑвалать... А мехлеспункт- 
ран мӗншӗн тухса шӑвӑнтӑр?

— Мӗнле калас сире,—тесе хутланса илет Тра- 
тайкин.—Кӑмӑла кайман ӗҫре хама хам наказани 
парас килмерӗ. Манӑн хамӑн специальноҫпе тӳ- 
ремӗн ӗҫлес килет тата сирӗн коллектив лайӑх 
тенине те илтрӗм.

Тепӗр кунне Тратайкин завод общежитийӗнчи 
чи лайӑх пӳлӗмсенчен пӗрне вырнаҫать. Ик виҫӗ 
эрне ӗҫлемесӗр пурӑннӑскере хӗрхенсе проф- 
союз комитечӗ укҫа парса пулӑшнӑ, пӗчченскере 
кичем ан пултӑр тесе хӗрлӗ кӗтесри патефона 
илсе кайма та ирӗк панӑ.

— Вот пирӗн патӑртах вырнаҫса каятӑн та, 
авлантарсах ярӑпӑр, вӑл ку тӗлӗшрен те эпӗ мах-



|{ӑ парас ҫук,—тет профком председателӗ Тра- 
гайкина пуҫран лӑпкаса.

Анчах, халӑх сӑмахӗпе каласан, профком пред- 
:едателӗ Тратайкина мар, Тратайкин хӑй вӗсене ди- 
ректорпа иккӗшне авлантарса хӑварнӑ.

Ик-виҫӗ эрне иртсенех вӑл директор умне 
/льтиматум лартать:

- -  Е ӗҫукҫине ӳстерӗр, е тепре куриччен сывӑ 
пулӑр!

— Мӗн калаҫатӑн, Тратайкин юлташ,—йӑлӑннӑ 
пекех пусахласа Ъ л а ҫ ҫ ӗ  ӑ н а .-С и р ӗ н  умӑрти ма- 
шинист 400 тенкӗрен кая мар ӗҫлесе илетчӗ, 
10 рмана ытлашшипех тултаратчӗ, а эсир ҫуо 
норма тултарса икӗ хут  нумай укҫа ыйтатӑр.

— Ну-и ҫав машиниста кайса шырӑр!
— Совет ҫыннине кун пек шкурникла калаҫни 

{илӗ1^ е с т , — тет ҫиленсе ҫитнӗ директор.
X баста! Ҫырӑр приказ, ыран эпӗ прогул 

гӑватӑп, тет Тратайкин, сӑмса тӑрӑх пӑхса.
Тепӗр кунне чӑн та приказ ҫырма тивнӗ. Тра- 

гайкин завода вуҫех пыман, хӑй пек шкурник- 
>ен сӑмахӗ тӑрӑх, вӑл пӗр автопарка слесарь спе- 
тиальноҫӗпе ӗҫе кӗме кайнӑ.

— Нӳ-и сволочь вӑл —тет завод директорӗ,

— Мошенник,—тет стахановец Смолин юл- 
таш.—Суда парасчӗ ӑна, тӗрмене хупса лартас- 
чӗ те, лайӑх кӑна ӑса кӳртесчӗ.

Нумаях пулмасть эпир Тратайкина Шупашкар 
урамӗнчех куртӑмӑр. Хӑйӗн летунла юлташӗсен- 
чен пӗри пулас, ӑна асӑрхарӗ те хирӗҫ чупса 
пычӗ.

— О, Тратайкин, миҫе хӗл, миҫе ҫу!—тесе кӑш- 
кӑрса ячӗ.

Анчах Тратайкин ответлеме ӗлкӗреймерӗ, унӑн 
хыҫӗнчи милиционер татӑклӑ сасӑпа сӑмах хушрӗ:

— Айкинчен иртӗр, гражданин, арестленӗ ҫын- 
па калаҫма юрамасть!

— Ну-у,—тӗлӗнсе кайрӗ леш ҫынни,—мӗншӗн, 
Тратайкин?

— Ну, хӑвах пӗкетӗн, ӗҫе пыманшӑн, чорт 
побрал,—терӗ вӑл йывӑррӑн.

— Ну, ну, малалла, ӳлӗмрен курса калаҫӑр,— 
тет милиционер,—халӗ сана часрах ҫитерсе па- 
рас.

Вот мӗн пулса тӑчӗ „сайра хутра тӗл пулакан 
экземпляр“ Тратайкинпа.

Никитӑ Волков.

ЯПЛХ ЗАГОТОВИТЕЛЬ
Н. С вер я к о ^  ^'керчӗкӗ>

’

— Кӑмпа пужмалли вӑхӑт хӑҫан ҫитесси ҫинчвн телеграммӑпа пӗлтерме ыйт- 
нӑччӗ. ПӗлтермерӗҪ»



ПАЛЛАМАН ҪЫН
— Мӑнтарӑн хӗвелӗ: ӑшшине те парать, ҫутти- 

не  те парать! Яла курса каяс терӗн-им?— терӗ мана 
Куприан колхозник ал тытса.—Нумайлӑха килтӗн-и?

— Нумайлӑха мар. Виҫӗ кунлӑх,—терӗм ӑна, 
хам ҫума ларма вырӑн парса.

— Сан патна ӑс ыйтма килтӗм-ха,—терӗ пӗре- 
не ҫине манпа юнашар вырнаҫса ларсан.—-Пӗр 
темӗнле ҫын аптратса пӗтерчӗ маҫа. Ялан йӗр- 
лесе „ҫӳрет.

— Йӗрлесе ҫӳрет? Кам вара вӑл?—ыйтрӑм эпӗ 
хайхи Куприанран.

— Камне пӗлместӗп ҫав. Кашни пусӑма асӑр- 
хать, йӗрлет. Мана кирек ӑҫта та хисеп^1ӗре кӑ- 
ларма пӑхать: анлӑ урамра та, кил пахчинче те, 
уйра чухне те, шавлӑ пасарта та... Ун мӑшкӑлӗ 
пулса пурӑнас килмест. Эпӗ ача мар. Шутсӑр та- 
рӑхтарать.

* —  Мӗнлескер-ши вӑл? Сӑн-пуҫӗнчен пӑхсан 
кам пек туйӑнать? Тумӗ мӗнле?

— Каласа парам. Тултан пӑхсан, ӑна колхоз- 
ник теме пулать. Хӗллехи кунсенче кӗрӗк, ҫӑма- 
тӑ, мулаххай-ҫӗлӗк тӑхӑнса ҫӳрет, ҫулла— тӗр- 
леттернӗ шурӑ кӗпе, хура шӑлавар, сӑран атӑ... 
сӑн-пичӗнчен ватах марри палӑрать. Терӗссипе 
каласан, хытах пӑхман ун ҫине, вӑл мана ятласа 
тӑкасран шикленнӗ.

— Ма ятлӗ?—тӗлӗнсе ыйтрӑм.
■— Тупать яланах мана ятлама сӑлтав?
—  Мӗн тет?
— Пӗтӗмпех каласа пама йывӑр пулать. Сӑ- 

махран, паян колхозӑн шыв арманӗ патӗнчен 
иртсе кайнӑ чухне тухрӗ те; кӑҫал ҫуркунне 
кам, „килте ӗҫ пур“ тесе, арман пӗвеме тухмарӗ. 
Эсӗ марчи ҫав?—терӗ. Ун мӗн ӗҫ?

— Тата?

— Ҫӗнӗ Указ тӑрӑх, япӑх пахалӑхлӑ продук- 
цисем кӑларнӑшӑн предприяти директорӗсене, 
главнӑй инженерсене 5 ҫулхан пуҫласа 8 ҫула 
ҫитиччен тӗрмене хупмалла тунӑ.

— Ну? Унта художниксем ҫинчен асӑнман-и?

— Ӗнер ҫул ҫинчен ӗнене ҫитерме курӑк татсб 
таврӑнатӑп. Вӑл курчӗ те: ай-ай, тет, ку курӑка 
тет, колхоз ӗнисене ҫитерме татса каймастӑ! 
ӗнтӗ, тет. Килтишӗн ытларах тӑрӑшатӑн, тет.

— Вара?
— Ҫапла каларӗ те ҫухалчӗ. Тата, иртнӗ ҫур 

кунне-ха вӑл, кил вырӑнӗ ҫине тислӗк тӑкнине 
курчӗ. Пуҫне сулантарса: ай-ай, терӗ, пӗлтӗр ҫеҫ 
тӑкнӑ, кӑҫал тата тӑкатӑн, колхоз уйне ҫемҫетме 
ытларах тислӗк хӑварасси ҫинчен шутламастӑн, 
терӗ. Йӑлӑхтармӗш!

— Нда! Апла аван мар...
— Аванни сахалтарах ӗнтӗ. Тата ҫакӑн пек 

пулса иртрӗ. Иртнӗ уйӑхсенчен пӗринче ялхуҫа- 
лӑх продуктисен заготовкисемпе закупкисене ирт- 
терес политикӑриулшӑнусем ҫинчен доклад итлерӗ- 
мӗр. Доклад хыҫҫӑн ҫӗнӗ фермӑсем ӳҫма сӗнекенсем 
пулчӗҫ. Эпӗ шӑппӑн ҫеҫ каларӑм; пирӗн икӗ фер- 
ма пур, унпа ҫитӗ, терӗм. Вӑл ман хыҫрах тӑнӑ 
иккен.— Ҫӑварна пӑкла, терӗ мана,—килти сысну- 
семпе сурӑхусемшӗн ҫеҫ ҫунатӑн, колхоз кӗтӳне 
пуянлатма чӗрне хури чухлӗ те тӑрӑшмастӑн, эх, 
кивӗ этемӗн кивӗ ҫӑпати—тесе хучӗ. Колхоз ӗҫ- 
не тухман кун пнхчара тар юхтарса ӗҫленине 
курсан: килти пахчу колхоз пахчинчен ҫывӑхрах 
иккен саншӑн, тесе питлет.

— Апла эппин. Тата мӗн калать?
— Виҫӗмкун ҫуртри уйӗпе пыратӑп. Пӑрҫа пи- 

тӗ хӳхӗм ӳсет. Хутаҫҫи тулнӑ-ши тесе пӗр хӑ- 
мӑлне ҫӑтӑрт татса илтӗм. Тулнӑ хутаҫҫисене 
шӗкӗлчесе ҫикеленӗ хыҫҫӑн, хӑмӑлне ҫӗре пӑрах- 
рӑм. Хайхи ҫын ман ума пырса тӑнӑ та хӑйӗн 
пуклак чӗлхипе ҫапла хӑртса тӑкрӗ мана: эсӗ, 
тет, колхозӑнне шеллеместӗн иккен, тет. Ҫисе 
пӑхас терӗн пулсан, эсӗ ыа хӑмӑлӗпех татса ил- 
тӗн, тет. Тӑрринче ларакан хутаҫҫисем тулса ҫи- 
теймен, тет, хӑшӗсем ҫулҫӑ хулӑнӗш ҫеҫ, тет. 
Хӑмӑлӗпе татса илсен, тет, вӗсем санӑн мӑн ҫӑ- 
варна та, ытти колхозниксен ҫӑварне те кӗмесӗ- 
рех пӗтеҫҫӗ, вӗт, тет...

— Чӑнах та, апла пулсан, ниҫта тарса хӑтӑлма 
та ҫук сана вӑл ҫынтан,—терӗм, аллӑма Купри- 
анӑн хулпуҫҫи ҫине хурса.

— Вӑл мана епле тертлентерсе пӗтернине чух- 
ласа илтӗн-и ӗнтӗ? Тӗпӗ-йӗрӗпех каласа пама 
вӑхӑт нумай кирлӗ пулать. Ҫитменне хӑшне ман- 
са пыратӑн...

— Кунпа ҫитӗ,—терӗм эпӗ.—Ӑнкарса илтӗм.
— Ну?—-хӗпӗртесе кайрӗ ман Куприан.—Кам 

вара мана йӗрлесе ҫӳрекенни?
— ,К ам “ мар, „камсем“ темелле пулӗ?
— Нумайӑн-и апла вӗсем?
— Нумайӑн. Миллионӗ мйллионӗпе.
— Мӗнле?—Ҫӑварне карса пӑрахрӗ Куприан.
— Ҫаплах. Колхоз обществи вӑл. Ҫав ӗнтӗ са- 

на колхоз интересне манма чарать. Хут ҫинче 
колхозник ятне илтсе, ӗҫре колхозран аякра, 
ҫӗрпе пӗлӗт хушшинче ҫӳрекене вӑл юратмасть, 
ялан питлет.

— Чӑнах та вӑл пулӗ ҫав,—терӗ те мӑн сухал 
Куприан пуҫне усса тарӑн шухӑша кайрӗ.

Ив. М-и.
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Ӑнлантарчӗ
Республикари 619 ялсоветран 111 ялсоветра ҫеҫ хут 
пӗлменлӗхе пӗтерн«. (Хаҫатсенчен).

И. Б реж нев  ӳкерчӗкӗ.

— Хут пӗлменлӗхе хирӗҫ миҫе ҫул кӗрешетӗр. Пӗтерейместӗр.
— Уншӑн эпӗ айӑплӑ мар. Эпӗ райҫутӗҫпайне ӗҫлеме кӗнӗренпе, „миҫе ҫул“ мар, виҫӗ ҫул ҫеҫ 

ҫитрӗ.



„Тупӑш кӳмен“ япаласем
Ку ӗҫ Ҫӗнӗ Письмянск районӗнчи (Тутар рес- 

публики) „Вязовка" колхозӗнче пулса иртнӗ. Ти- 
мӗрҫисем колхоз председателӗн пӳлӗмне пырса 
кӗреҫҫӗ.

— Саливанов юлташ, амбарта тутӑхса вырта- 
кан тимӗрсенчен плуг тӗренӗсем, сӳре шӑлӗсем 
тума май пур. Акӑ кӑтартмашкӑн илсе те  килтӗ- 
мӗр, питӗ аван пулать,—тесе Саливановран ответ 
кӗтрӗҫ.

— Ҫукшӑн ҫӳретӗр, ачасем, ҫукшӑн! Пустуй 
япала вӗт^ку, колхоза тупӑш кӳрекен ӗҫсем кир- 
лӗ пире, илтрӗр-и, тупӑш кӳрекеннисем. Плуг 
тӗренӗсемпе сӳре шӑлӗсем туса нумай тупӑш 
илеймӗпӗр.

Артист (юрлать);

.Пиҫнӗ пиҫмен ҫырлашӗн те 
11иҫнӗ пиҫмен ҫырлашӗн, 
Чӗрес ҫакса ан тухӑр!“

Залӑран; Ку юрлаканни ҫырла заготовителӗ пулмалла: 
ҫырлисем тахҫанах риҫнӗ пулин те, пиҫмен тесе тӑрать.

Колхоз тимӗрҫисем, председателе тӗрлӗ май 
семпе ӑнлантарма тытӑнчӗҫ. Мӗн тӑван, председа 
тель ӑнланма тӑрӑшмарӗ-тӑрӑшмарех.

— Эпӗ хушмастӑп, значит кирлӗмар!—пат тат 
са хучӗ вӑл.

Пӗрисем колхозӑн тӑватӑмҫул пураса лартн! 
ача сачӗн пуррине, кӑҫал каснӑ пӗренесене ҫурс; 
виттерсе, уборка вӑхӑтчен ӗлкӗртме май пурр! 
ҫинчен каларӗҫ. Пӗренисем лайӑх, ҫурма аван пы 
рать. Пӗр хӑма ҫураканӗ, ҫурнӑ хӑмине илсе кил 
се те кӑтартрӗ. Председатель хӑмана илчӗ т« 
диван айне пӑрахса;

— Ҫавна ӑнланас пулать, юлташсем, ку ӗҫе ту  
пӑшлӑ пулсан анчах тытӑнмалла, унсӑрӑн юра 
масть,—терӗ вӗсене. Ҫапла вара кӑтартма илсе 
пынӑ хӑма диван айне кӗрсе выртрӗ. Вӑл ун ҫин- 
чен шухӑшламарӗ те, ун ҫинелле пӑхмарӗ те...

— Вырттӑр, ҫиме ҫӑкӑр ыйтмасть вӗт,—терӗ 
вӑл. Правлени ларӑвӗ пулса иртмелле. Тенкелсем 
пе дивансем правлени составне те ларма ҫит- 
меҫҫӗ.

— Юлташ председатель, пур пек тенкелсем 
ванса пӗтнӗ, хӑма таврашсем ҫук ӗнтӗ, алӑкумӗ 
тавра шыраса ҫаврӑнтӑм, тупаймарӑм,—терӗ те 
пӗр бригадирӗ председатель диванӗ айне кӑтарт- 
са: авӑ сирӗн диванӑр айӗнче тахҫантанпах пӗр 
хӑма выртать, ҫавна илсе лармалли сак тӑвам-и?— 
тесе пӑхрӗ.

— Ӑна сиртен ыйтмаҫҫӗ, тупӑш кӳмен япала 
вырттӑр, ҫиме ҫӑкӑр ыйтмасть,— пат татрӗ пред- 
седатель.

Председательшӗн тупӑш кӳмен япаласем питӗ 
нумай шутланаҫҫӗ: лаша кӳлме хӑмӑтсем, урапа 
валли кустӑрма, тӗрлӗ культура ҫурчӗ тӑвасси 
т. ыт. те.

Тӗрӗс, вӑл хӑй ларса ҫӳрекен трантасӑн кустӑр- 
ми начарланнине курса, кустӑрма ҫаптарма шу- 
хӑшланӑччӗ, анчах вӑрах шухӑшласа тӑнӑ хыҫҫӑн, 
хӑй сӑмахӗнчен тухаймарӗ, хӑй сӑмахне турӗ ту- 
рех.

— Трантассӑр та ҫӳрӗп-ха. Кустӑрма ҫаптарасси 
чӑкӑлтӑш ӗҫ вӑл, усӑ пулмӗ,—терӗ.

Темиҫе ҫын „Вязовка" колхозӑн пур бригади- 
сенче те кустӑрмасем начарланни ҫинчен, 5-мӗш 
бригада умӗнче МТФ-ран заготовкӑна сӗт-ҫу ле- 
ҫекенӗн кустӑрми ванса пӗтни, ҫавӑн пирки сӗчӗ 
юҫӗхсе кайни ҫинчен пӗлтерчӗҫ.

— 'Эпӗ сиртен кустӑрма ванни ҫинчен ыйтма- 
рӑм,—тесе хирӗҫсе кайрӗ. Нумай вӑхӑт та ирт- 
менччӗ, пӗр колхозник председатель пӳлӗмне 
кӗрсе;

— Председатель юлташ, эпир вӑхӑта культу- 
рӑллӑ ирттерейместпӗр. Пирӗн клуба ремонтлас 
пулать. Кӑмакисене кӑлармалӑх кӑна кирпӗчӗ ту- 
пӑнӑр,—терӗ те председательтен ответ кӗтрӗ.

— Ҫукшӑн ҫӳретӗн, юлташ, ҫукшӑн! Клуба ре- 
монтласан усӑ пулмасть, ӑнлантӑн-и? Пӗлтӗртен- 
пе мӗн чухлӗ вутӑпа краҫин перекетлерӗмӗр, вӑл 
усӑ пулмасть-им вара? Тупӑш кӳрекен япаласем- 
шӗн ҫеҫ ҫӳрес пулать,—теҫе тавӑрчӗ вӑл.

П. Суркай.

6



С у п ӑ н  ь х ӑ м п и
Кӗпе ҫунӑ чух валашка тӗпӗнче 
Тем чухлӗ супӑнь кӑпӑкӗ пухӑнчӗ. 
Супӑнӗ ҫителӗклӗ кунта. Хурантан 
Шывӗ те пыра-пыра тӑкӑнать.
Авӑ пӗр супӑнь хӑмпи ҫакӑнтан 
Сывлӑшпала ҫӳлелле хӑпарать.
— Э й !— тет супӑнь хӑмпи. — Куратрн? 
Эпӗ вӗт ку—юрӑ ӑсти, туятри?
Мӗн пур ырра мухтаса юрлама 
Мана ҫуратса ӳстерчӗ ҫут тӗнче,
Итлӗр, юрласа ярам юррӑма,
Сирӗн шӑпчӑкӑр тӑтӑр пӗр енче!
— Чим-ха, чим!— терӗ кун пирки 
Ҫакӑнса тӑракан шыв курки. —
Хевтӳ ҫук вӗт сан, хевтӳ! Итле-ха,
Нпле кӑмӑл тӑвӑн эс халӑха?-

Атя эппин пуҫла, итлӗпӗр.
Хаваслӑ юрӑ тӑсатни,
Е хурлӑхлине юрлатни —
Пирӗншӗн тесен пурӗ пӗр!
Акӑ супӑнь хӑмпи тапранчӗ...
Никам та тӗлӗнмест унӑн юрринчен, 
Вӑл хӑй те ҫавӑнтах пӗтме пуҫланӑччӗ, 
Асту-ха ним те юлмарӗ хӑмпинчен.

Юрлам-ха, юрлам, итлӗр, юлташсем!—
Тет пӗр „поэт* ятли, мухтанать.
Тӗрӗссипе каласан ҫак этем 
Супӑнь хӑмпи пекех туйӑнать.

Н. ЕВДОКИМОВ.

Температура ӑс-тӑна улӑштарни 
ҫинчен

Хӗвел, хӑш-пӗрисем калашле, пӗтӗм тӗнчене 
ҫунтарма тара кӗрӗшнӗ пекех пӗҫертсе тӑнӑ.

Ҫавӑн пек ҫанталӑкра Етӗрне районӗнче, Ки- 
ров ячӗпе тӑракан колхозра пушар чанӗ ҫине-ҫи- 
нех ҫапма тытӑнать.

Ҫакӑ вӑл, татах тепӗр хут калатпӑр, ҫуллахи 
тӳсме ҫук ӑшӑ кӑнтӑр вӑхӑтӗнче пулнӑ. Уйра ӗҫ- 

1ленӗ халӑх, нумай халӑх— ҫур пин ҫынран та ир- 
тет пулӗ. Пушар чанӗн сассине илтсен, ҫав йыш- 
|Лӑ халӑх: чи малтан— ӗҫлеме пӑрахнӑ, унтан—пу- 
шар патне чупнӑ, виҫҫӗмӗш—калча нумай тапта- 
нӑ, мӗншӗн тесен пушар чухне те, ҫапӑҫнӑ чухне- 
хи пекех, этем хӑйӗн ури ӑҫта пуснине асӑрхаса 
(тӑмасть.

Ҫапах, пин-пин куҫ мӗн тери типкерсе пӑхсан 
та—пушар ниҫта курӑнмасть.

Мӗн пулнӑ вара?
Акӑ мӗн иккен. Малтанах каласа патӑмӑр-ха— 

тӳсме ҫук шӑрӑх ҫанталӑк тӑнӑ, ҫав тери шӑрӑх, 
Шӑрӑх пирки асӑннӑ колхозӑн пушар командин 
начальникӗ В. М. Шигин пӗтӗмпех супса кайнӑ 
та халӑха пушар чанне, ҫапса хӑратма шухӑш 
тытнӑ.

Пиртен кунта ыйтма пултараҫҫӗ: мӗншӗн ҫав 
шӑрӑхра ытти ҫынсем супман? Ыттисем супман 
ҫав, мӗншӗн тесен вӗсен температури нормальнӑях 
пулнӑ, Шигинӑн вара 76 градуса ҫити хӑпарса 
кайнӑ, тепӗр майлӑ каласан, нормӑран 40 градус 
иртнӗ.

Ун пек чух чӑнахах супса кайӑн!
А. Далекий.

С ы в л а м а
Урамиа каякан автомашинЯсемпе ' ҫӑмЗл урапасе.м кӑ- 
ларнӑ тусан культурӑпа кану паркӗ ҫине вӗҫет, унта 
уҫӑлса ҫӳрекенсене чыхӑнтарать. (Шупашкарсен жало- 
бинчен).

— Юлташ, кала-ха: сывлас килет. Ӑҫта тӑрса 
:ывлаҫҫӗ кунта?

— Лере, садӑн те.пӗр хӗрринче.

Ачасем
— Йӑван, эсӗ „Робинзон Крузо“ ятлӑ кӗнекене 

вуласа тухнӑ ӗнтӗ, кала-ха .мана: Робинзон мӗн- 
шӗн хӑйне кирлине пурне те хӑй туса пурӑннӑ, 
урӑх ҫӗртен кӳрсе парасса кӗтсе ларман?

Гм... Вӑл ара Вырӑнти промышленность ко- 
миссариатӗнче ӗҫлемен. Ҫавӑнпа пулмалла. .

ТИХАННИНРИ КАЛАҪУ

(Х ӗрлӗ  Ч утай  р-нӗ)

Н. С верчков  ӳкерчӗкӗ.

— Авланнӑ ятпа юбилей тӑвас тетӗп.
— Эсӗ хӑҫан авланнӑ?
— Ой, эпӗ авланнӑранпа нумай ҫул иртрӗ ӗнтӗ.
— Хӑш ҫулта авланнӑ вара?
— Лашасен витине тума тытӑннӑ ҫул. Вӑл ви- 

тене ачамсем конюха кӗмелле пуличчен туса пӗ- 
терӗҫ-ши?



Следователь патӗнче
Следователь пӳлӗмӗ. Следователь хут листисе- 

не уҫкаласа ларать, ӑна хирӗҫ, сӗтел урлӑ, Ба- 
тырев. Батырев ҫамки тарланӑ, вӑл час-часах шур 
тутӑрпа ҫамкине шӑлать.

— Эсӗ июнӗн 28—29-мӗшенче прогул тунӑ. Айӑп- 
лӑ тесе шутлатни?—ыйтать следователь.

Батырев пуҫне ҫӗклет:
— Мӗнле айӑплӑ? Прогулшӑн айӑплаҫҫӗ-и?
— Айӑплаҫҫӗ,—тет следователь.
— А, позволь, позволь, прогулшӑн ӗҫрен кӑлараҫ- 

ҫӗ вӗт,—тӑртанчӑк куҫӗсене чармаклать Батырев.
— Верховный Совет Указӗ тӑрӑх. Июнӗн 26-мӗ- 

шӗнче кӑларнӑ,—ӑнлантарать следователь.
Батырев пуҫне пӑркалать.
— Пӗлместӗп,—тет вӑл.
--- Пӗлместӗн?—ыйтать следователь.
Батырев типӗксӳ килнӗрен йӗкленет, сӑмах ка- 

лаймасӑр пуҫне сулать.
Следователь пӗр самант хушши Батырев ҫине 

пӑхса ларать. Унтан умӗнчи хут листисене уҫ- 
каласа кирлине тупать те Батырева кӑтартать.

— Июнӗн 27-мӗшӗнче эсӗ пухура пулнӑ-и?
— Пулман,—хирӗҫлет леш.
— Ку сан сӑмахҫем мари,—тет следователь хут 

листи ҫине пӳрнипе тӗллесе,— „прогульщиксемпе 
пур майсемпе кӗрешмелле" тенӗ эсир пухура. Ҫав 
пухура Указ ҫинчен доклад пулнӑ. Мӗн калатӑр 
кӑна хирӗҫ?

Батырев пуҫне усать. Типӗксӳ антратнипе вӗ- 
ҫӗмсӗр йӗклетет. Сӑмах тупаймасӑр ним сӑлтав- 
сӑрах пуҫ пӳрнине шӗвӗр сӑмси тавра ҫавӑрка- 
лать.

А. Филиппов.

Ҫӗнелнӗ Бессарабинчи 
налаҫусенчен

— Хӗрлӗ Ҫар киличчен сирӗн Бессарабире вь: 
рӑсла ҫырнӑ кӗнекесене пурне те сутма памаст 
чӗҫ-и, чаратчӗҫ-и вара?

— Пурне те ҫав.
— Ҫакна та-и вара?
— Хӑшне?.. А-а... „Лечитесь голодом" тесе я 

панӑ кӗнекене. Ӑна чармастчӗҫ, мӗншӗн тесе 
усӑллӑ кӗнеке вӑл.

— Ӑна -вулакансемшӗн-и?
— Ӑна вулакансемшӗн мар, вуламаннисемшӗ! 

капиталистсемшӗн.

Пултарать
— Одессӑран килнӗ поездӑн машинистне ку[ 

тӑм. Мыскараҫӑ иккен вӑл. Хӗрарӑмла тумланн 
юбка тӑхӑннӑ.

— Поезда илсе пыракан машинист- хӗрар2 
пулма пултараймасть.

— Пултараймасть сана. Пултарнӑран Сов( 
Союзӗнче машинист пулса ӗҫлекен хӗрарӑмс< 
йышӗ ӳснӗ ҫемӗн ӳссе пырать.

Еапиталист машинисем
— Ой-ой, машинӑсем.нумай кунта. Вӗсем улп; 

тӑн пулнӑ ӗнтӗ. Кала-ха, Морозан юлташ, вӑ 
машинӑсем мӗн тумаллисем?

— Пирӗн чухӑнсен тарне юхтарса пухмаллисе 
пулнӑ.

П У Ш Ӑ  С Ӑ М А Х С Е М
„Сахалтарах калаҫ, нумайрах ӗҫле, хӑвна ху ан 

мухта, сана ҫынсем мухтаччӑр. Мухтанчӑк —пушӑ 
енчӗк, мухтанчӗ-мухтанчӗ те ҫынна култарчӗ" те- 
нӗ ӗлӗк-авал ватӑ ҫынсем.

Ҫак сӑмахсем пӗтӗмпех Шӑмӑршӑ районӗнчи 
сывлӑх пайӗнче ӗҫлекенсене тивеҫҫӗ. Мӗншӗн те- 
сен унта ӗҫлекеннисем нумай калаҫаҫҫӗ, сахал 
ӗҫлеҫҫӗ. Ӗҫӗ ҫук пулин те пушӑ сӑмахсемпе мух- 
танма юратаҫҫӗ.

Виҫӗ ҫул каялла Шӑмӑршӑ районӗнчи сывлӑх 
пайӗнче ӗҫлекеннисем „пирӗн район трахом чирне 
пӗтерес тӗлӗшпе республикӑра чи малти вырӑнта 
тӑрать, пирӗн районра трахом чирӗ пӗтнӗпе пӗ- 
рех“—тесе ӑҫта пынӑ унта мухтанса илетчӗҫ.

Вӗсеу мухтаннине итленӗ хыҫҫӑн, 1940 ҫулта 
Шӑмӑршӑ районӗнче трахомпа чирленисем юлаҫҫӗ 
пулӗ тесе никам та тӗлленмен. Ӑнчах ӗҫ мухтан- 
нинче мар иккен. Темле мухтансан та трахом чи- 
рӗ эмеллемесен пӗтмест мӗн.

1937 ҫулта сывлӑх пайӗн заведующийӗ пулса 
ӗҫлекен Матвеева юлташ ӗҫрен тухса кайнӑ чух 
хӑй вырӑнне юлакан Филиппов юлташа „трахом- 
па чирленисен йышӗ пирӗн районра виҫӗ пин ҫын- 
на яхӑн кӑна“ тесе хӑварнӑ.

Вӑхӑт хӑйне май малалла шунӑ. Вӑхӑт иртс 
пынӑ май заведующисем те улшӑнса пынӑ. Филиг 
пов юлташ хӑйӗн ӗҫне Ежов юлташа парса хӑвар 
нӑ, Ежов юлташ Матвеев юлташа, Матвеев юлтаг 
Семенов юлташа, унтан ку должность И. Петрог 
Вабасин, Козлова тата Петров юлташсем патн 
ҫитнӗ. Халь каллех „йӗпе ҫине сапа“ тенӗ пекПет 
ров юлташ вырӑнне Чкаловский районран Ива 
нов юлташ килмелле текен халап-юмах ҫӳрет.

Ҫапла Шӑмӑршӑ районӗнчи сывлӑх пайӗнче ; 
ҫул хушшинче 9 ҫын заведующи пулса ӗҫлерӗҫ 
Тӑххӑрӗш те вӗсем ӗҫрен тухса кайнӑ чух „трахом 
па чирленисен йышӗ пирӗн районра виҫӗ пш 
ҫынна яхӑн кӑна“ тесе хӑвараҫҫӗ. Еҫӗ нихӑшӗ! 
те курӑнман, нихӑш те кирлӗ пек ӗҫлеме тӑрӑш- 
ман. Ҫавна пула ку районра 3 ҫул хушшинче пӗр 
ҫын та трахомран сывалман.

„Кирек мӗнле ^ р е  те пушӑ сӑмахсене вак' 
лани мар, ҫине тӑрса тӑрӑшса ӗҫлени кирлӗ', 
тенине манса кайнӑ Шӑмӑршӑ районӗҫине ЧӐССР 
Наркомздравӗн ҫавӑрӑнса пӑхсан нимӗнле сиен те 
пулмасть пулӗ тесе шутлатпӑр.

Н. Косойкин.
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„Йывӑр“ япала
И. Куржанов ӳкерчӗкӗ.

— Пӑхсан хӑй ҫӑп-ҫӑмӑлах, анчах унпа учрежденинчен учрежденине куҫса ҫӳ- 
реме питӗ йывӑр.
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Ҫыру
И к ӗ ҫ ы р у

Савнӑ тусӑм 
Кӗтерук,
Эп сана— 
Тухма хушрӑм 
Икӗ хут 
Пахчана.

Эс тух.марӑн 
Пахчана 
Ҫавӑн чух.
Май пулмарӗ
Юхгарма
Калаҫу.

Кӗтрӗм-чӑтрӑм
Ҫӗмӗртсен
Айӗнче
Алтӑр ҫӑлтӑр
Месерле
Кайиччен.

Кӗтрӗм-чӑтрӑм 
Лӑпкӑ сад

Хӳттинче: 
Ирхи ҫӑлтӑр 
Ҫуталса 
Тухиччен.

Савнӑ тусӑм
Кӗтерук,
Кала-ха,
Ма кӗттертӗн
И кӗхут
Кӑлӑхах?

Ответ
Шупка шуҫӑм 
Ялкӑшса 
Ҫуннӑ чух,
Эп те тухрӑм 
Улӑха.
Эсӗ—ҫук.

Сана кӗтрӗм
Чунтанах
Килессе,

1алтай шкулӗн строительстви
Колхозник; Сирӗн шкула тума тытӑнни миҫе 

ҫул ҫитет?
Вӗренекен: 5 ҫул кӑна ҫитрӗ, тата пиллӗк ҫул 

хушши тумалла, теҫҫӗ.
Колхозник: Мӗншӗн апла?
Вӗренекен: Мӗншӗн тесен, вӑл 10 ҫул вӗрен- 

мелли н1кул пулать. Ҫавӑнпа та кашни класшӑн 
пӗр ҫул ӗҫлесе ку шкула 10 ҫул хушши тӑвасшӑн.

у
Н. Тимофеев.

3  а д а ч а
Ҫӗнкасри „Большевик" колхоз членӗ (Ҫӗмӗрле р.) 

Анисимов Михаил 1940 ҫулшӑн июлӗн 1-мӗшӗ 
тӗлне 637 килограмм тӗштырӑ, аванс шучӗпе, илсе 
ҫисе пӗтернӗ, кашни ӗҫкунӗ пуҫне 42,5 кгр. тӗш- 
тырӑ ҫинӗ. Тата Анисимов тырпул валеҫмелле 
пуличчен миҫе килограмм ҫисе ярса миҫе ӗҫкунӗ 
тума пултарассине шутласа кӑлармалла.

Рев-м.

Аллӑ ҫул мар
„Ир пулать те каҫ пулать вЗхЗт иртни сисӗнмест* тесе 

ӗлӗкхи ватӑ ҫынсем пйтӗ тӗрӗс каланӑ. Акӑ сӑмахран илӗпӗр 
пирӗн Трак районӗнче Димитров ячӗпе тӑракан колхозра 
председатель пулса ӗҫленӗ Филиппов Н. 1780 тенкӗ колхоз 
укҫине салатса янӑ, тата колхозӑн выльӑх тирӗсемпе про.м- 
тавар илнӗ те атӑ туса тӑхӑннӑ. Ку вӗт чӑннипех колхоза 
сиен тунӑ тесе калас пулать, каланипех мар ӗҫе татса пама 
халӑх судн ете панӑ. Судра кирлӗ материалсене пӑхса тухма 
пурте ҫителӗклӗ, анчах ҫулталӑк ҫитесси те инҫех юлмарӗ, 
ӗҫне пӑхса тухасси ҫинчен хальхи вӑхӑтра нимӗн те шарла- 
маҫҫӗ.

Ал пымасан аллӑ ҫул та выртӗ, тенӗ ваттисем. Аллӑ ҫулах 
вырттарас марччӗ, ҫитес кунсенчех пӑхтарасчӗ.

А. Юдин.

Ҫут ҫавуна
Ҫутатса
Ҫитессе.

Утӑ ҫултӑм
Улӑхра
Тӗттӗмччен;
Кӑнтӑр кунӗ
Хуралса
Сӳнеччен.

Анчах эсӗ
(Чӑнахах
Тӗлӗнеп!)
Ҫакланмарӑн
Улӑха
Кунӗпе!
Ма тухмарӑн
Кала-ха,
Йӑкӑнат?
Кӗтни пулчӗ
Кӑлӑхах,
.Хӑямат!

Т. И в ан о в—Таҫук.

СЕЙСМОГРАФ
— Ку люстра пит илемлӗ сан.
— Пырать. Ӑна „люстра — сейсмограф“ тетӗп 

эпӗ.
— Сейсмограф? Сейсмограф тесе ҫӗр чӗтренине 

ҫырса пыракан аппарата калаҫҫӗ вӗт.
— Сейсмограф ӗҫне туса пынӑран ҫапла кала- 

тӑп. Пӳлӗме кӗрекен сасӑсем хӑш енчен, мӗнле 
вӑйпа килнине питӗ тӗрӗс кӑтартса парать. Кура- 
т ӑ н — люстра чӗтренчӗ. Ку ӗнтӗ пирӗн ҫири этаж- 
ра пурӑнакан кӳршӗн кушакки чӳрече патнелле 
утса кайнине систерет, люстра тӑрук чӗтренсе 
кайсан—ҫав кушак чӳрече янаххи ҫинелле сикни- 
не пӗлетпӗр, люстра суланмах тытӑнсан —вӗсен 
Ваня ятлӑ пӗчӗк ачи кушак хыҫҫӑн чупнине пӗ- 
летпӗр.

Шупашкарти 7-мӗш шкулта
— Ку ҫуртӑн аялти хутӗнче хӗллехи 

ларма ҫук сивӗ пулать, те отоплени 
проектне, те монтажне япӑх тунӑ?

— Япӑх мар, питӗ пӗлсе тунӑ. Вӑл система 
урлӑ ҫурҫӗр полюсне мӗнле ҫӗнтерсе илнине, вӑ- 
рӑм ҫӗр хупласа илнӗ вӑхӑтра пӑр ҫинчи ҫынсем 
сивве 1йӗнле тӳссе ирттернине ачасене кӑтартас 
шухӑшпа ҫавӑн пек тунӑ.

Ачапа ашшӗ
— Атте, мӗншӗн „тысячий девятсот двадцать третего" тесе 

ҫыратӑн? Эсӗ унта виҫӗ йӑнӑш тунӑ-ҫке. Ӑна „тысяча девять- 
сот двадцать третьего' тесе ҫырмалла.

— Эпӗ ӑна Совет райоиӗнчи ЗАГС бюровӗн заведующийӗ 
панӑ .свидетельство о рождении* ҫинчи евӗрлӗ ҫыртӑм.

Мӑкӑнь.

кунсенче
системнн

10



МАСАР ЯЛЕСЕМ
К. ЧУЛГАҪ

(Ю Л  А Ш К  И)

ПӐРАСКАВ. Апла пулсан хӑтарасчӗ ӑна, ыр 
ҫыннӑм!

УЛАНКАЙ. Нимӗн те ан пӑшӑрхан, инке. Эсӗ 
ҫак кунсенче турра лайӑхрах кӗлту, эпир ӑна хӑ- 
таратпӑрах.

ПӐРАСКАВ (кулянм а пӑрахатъ, чӳрече патне 
пырса пӑхать). Вӑт тепӗр мурӗ, эрех пички, халӗ 
те тавӑрӑнм^арӗ.

УЛАНКАЙ. Эсӗ, инке, Микӳ^ла ашшӗне кӗтен 
пуль-ха?

ПӐРАСКАВ. Ҫавна кӗтетӗп ҫав. Паян кунӗпех 
ҫӗтсе ҫӳрет^

УЛАНКАЙ. Вӑл ҫурҫӗрсӗр те тавӑрӑнаймастӑп 
терӗ. Вӑл мана хирӗҫ пулчӗ, икӗ улпута хуланах 
леҫсе хӑваратӑп, терӗ.

ПӐРАСКАВ. Эсӗ апла ӑна та курнӑ?
УЛАНКАЙ. Куртӑм, Микула инкекӗ ҫинчен ве- 

ҫех каласа патӑм. Питӗ кулянчӗ вӑл та. Анчах, 
Микулана хӑтарма май пурри ҫинчен каласан, вӑл 
лӑпланчӗ. Укҫине хӑех парасшӑнччӗ, хампа илсе 
тухман, терӗ. Вӑл вара тӳрех сан пата ячӗ, арӑм 
парса ярать, терӗ.

ПӐРАСКӐВ. Укҫи килтех-.ха. Анчах, темӗншӗн 
хӑратӑп. Хӑй киличченех тӑхтар мар-и?

УЛАНКАИ. Хӑй киличчен яхӑнне те тӑхтама 
пултараймастӑп. Акӑ, кӗҫех каҫ пулать. Масара 
сыхлама шуйттансем тухаҫҫӗ, вара унта пырса 
кӗресси ҫинчен те ан шухӑшла.

ПАРАСКАВ. Апла пулсан, хамӑннах парса ярас 
пуль?

УЛАНКАЙ. Вӑл хӑвнах парса яма хушрӗ. А 
манӑн, епле пулсан та, паянах ҫитмелле. П а я н . 
ҫитмесен, пурте пӗтсе ларма пултарать, Микулана 
хӑтарасси те вара...

ПӐРАСКАВ. Ю рать эппин, хамах парса ярам 
{Арчи патне пырса туртса кӑларм а пикенет, 
анчах йывӑр арчана кӑлараӑмасть).

УЛАНКАИ {ӑна пулӑш ма чупса пырӑть). Инке, 
сана йывӑр пулӗ, хам пулӑшам {арчана туртса 
кӑлараҫҫӗ).

ПӐРАСКАВ. Спасибах сана, ыр ҫыннӑм. {Арчи- 
не уҫатъ, унт ан ҫыххи-ҫыххипе укҫа  туртса 
кӑларать). %кӑ, укҫи. Мӗн чул кирлӗ пулать-ха?

УЛАНКАЙ. Мӗн чулли паллӑ ӗнтӗ. Вакатне 
хӑйнех пилӗкҫӗр тенкӗ памалла пулать. Микула 
турр^и вара пинсӗр яхӑнне те ҫырлахтарас ҫук.

ПӐРАСКАВ. Пин тетӗн?! Тур ҫырлахтӑрах! Ытла 
та  сӑхӑ ҫын^ пуль вӑл Микул турӑ?!

УЛАНКа Й. Сӑххи сӑхӑ ӗнтӗ, инке! Каламалли 
те ҫук. Сирӗн ачине Микула тесе ят партармалла^ 
пулман.

ПӐРАСКАВ. Ан та кала ӗнтӗ, ыр ҫыннӑм! Ста- 
рикех пӗтерчӗ вӗт! Эпӗ хам Пракух тесе ят пар- 
тарасшӑнччӗ, а вӑл пур, ҫӑмӑл ят пулать, тет, 
Микула Иванӑч теме ҫӑмӑл пулать, тет. Акӑ, халь, 
хӑвах куртӑн, епле ҫӑмӑл пулчӗ... {Укҫине парать).

УЛАНКАЙ {укҫине илсе шутлам пек тӑвать). 
Ҫаплах ҫав, инке. Йывӑрри йывӑр пулчӗ ӗнтӗ. 
Ӑнчах сирӗн малашне пӗрре те пӑшӑрханмалла 
пулмасть, Микула тӳрех рая кӗме пултарать.

{Чӳречерен т ула лла  пӑхать). Ӑх, инке, манӑн 
васкамалла пулать вӗт. Кӗҫех шуйттансем тухӗҫ.

ПӐРАСКӐВ {кӗрӗк, т ӑлӑп, кӑҫат парать). 
Ыр ҫыннӑм, тархасшӑн тӑхта-ха, Микула валли 
шӑрттан парса ярам. Эпӗ йӑпӑрт ҫеҫ кӗлете ту- 
хам-ха. {Пӑраскав т ухса каять).

УЛАНКАЙ {пӳрте пӗччен юлать, Пӑраскав 
т ухса кайнӑ чухне: „Юрамь, юрать инке. А нчах' 
тытӑнса ан тӑрӑрГ тесе калать). Эх, тур пачӗ 
те мана паян! Мӗнле телей пулчӗ! Мӗн чухлӗ 
укҫа тыттарчӗ. Кӑҫат, кӗрӗк, тӑлӑп! Тӑмпуҫ тӗл- 
нех пултӑм вӗт. {Халӑх ҫинелле пӑхса). Ӑрчине 
нитӗрмерӗ пулас-ха вӑл? {Арча патне пырать, 
уҫса пӗтӗм укҫине кӑларса илсе хутаҫне чикет). 
Ӑкӑ, пӗтӗм укҫи хам алра! Пӗр кунтах купца 
пулса лартӑм вӗт! {Ҫенӗхре у р а  сасси илтӗнет). 
Ӑкӑ хайхи, ҫул ҫине валли шӑрттан та пулчӗ!.. 
{Пӑраскав кӗрет, У ланкая пысӑк шӑрттан па- 
рать).

ПӐРӑ СКӐВ. Шӑрттанне Микулапа пӗрлех ҫиме 
пултаратӑр, ыр ҫыннӑм.

УЛӐНКӐЙ. Ҫапла, инке. Эпир унпа пит туслӑ 
пурӑнатпӑр, мӗн пуррине ялан ҫурмалла ҫиетпӗр.

ПӐРӐСКАВ. Эсир ваккатне те сӑйлама ан манӑр. 
Кала эс Микулана. Ун пек ҫӗртре хытса ан тӑтӑр 
вӑл.

УЛАНКӐЙ. Вакатне памаллах пулать ӗнтӗ. Епле 
пулсан та ҫур шӑртанне памаллах пулать. {Кайма 
хатӗрленет).

ПӐРаСКАВ. Каятна ӗнтӗ, ыр ҫыннӑм? {Ӑсат- 
машкӑн хыпӑнса ӳкет).

УЛАНКАЙ. Каяс инке. Ҫӗрле пуличчен ҫитес. 
Шуйттӑн тухсан... Сывӑ пул-ха. Тепре куриччен 
сывӑ_ пулӑр! {Ал парать те т ухса каять).

ПӐРАСКАВ {ун хыҫҫӑн), Микулана салам кала, 
пысӑк салам кала!..

УЛАНКАЙ {ҫенӗхрен). Юрать инке, пысӑк салам 
калатӑп!

ПӐРАСКАВ {пӗчченех юлать, арчинг питӗрсе 
сак айне кӗртсе лартать, унтан чӳречерен 
пӑхать). Вӑт шуйттан, мур пуҫӗ! Халӗ те тавӑ- 
рӑнмасть. Кил-ҫурт та кантур пекех, ҫиме-ӗҫмерен 
тулӑх пурӑнатпӑр, тумтир таврашӗ те мӗн кирли 
пурте пур, укҫа та пинӗ-пинӗпе выртать... Мӗн 
ҫитмест-ши ӑна? Мӗне кирлӗши ҫав улпутсене 
турттарса шӑнса ҫӳреме?!. {Кӑмака умне пырса 
пит лӗхне уҫать). Ах, астуман та, хур шарккувӗ 
ҫунсах кайнӑ. {Шаркунне кӑларса кашӑкпа пӑл- 
хатать). Мӗн ҫисе кайнӑ-ха 'ман ӑс-пуҫа? Ҫак 
шарккуна та пӑлхатма манса кайнӑ. {Урамра пар 
шӑнкрав сасси илтӗнет. Пӑраскав чӳрече патне 
пырса пӑхать). Тинех сӗтӗрӗнсе ҫитрӗ. Ай тур- 
тур, каллех кӳпсе килнӗ мур1 Аран-аран утка- 
лать...

АТАПАИ ИВАНЕ. {Пӳрте ӳсер кӗрет, ҫири 
т ӑлӑпне хывса сак ҫинех пӑрахать). Ну, Пӑра- 
скав, часрах ҫимелли пар!

ПӐРАСКАВ. Ӑҫта васкамалла тата? Ҫынсем пек 
йӗркеллӗ пул ӗнтӗ, хывӑнсах ҫи!

АТАПӐЙ ИВАНЕ. Пар теҫҫӗ сана! {Тайкалана-
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рах ут са сӗтел хуш шине пирса ларать). Халех 
пар теҫҫӗ сана! Манӑн кантура каймалла, унта 
мана икӗ ҫын кӗтсе лараҫҫӗ.

ПӐРАСКАВ. Мӗн аппаланса ҫӳремелле-ши ҫӗр- 
ле! Мӗн ҫитмест сана? Лашисем те лайӑххӑн кан- 
ман аул^?ӳ^Шаркуне сӗтел ҫине лартса парать).

АТӐПӐЙ ИВАПӖ:. Лашисем кунӗпе пекех каннӑ...
ПӐРАСКАВ. Ӑҫтан каннӑ пулччӗр вӗсем?.. Эсӗ 

хулана икӗ улпут илсе кайнӑ терӗ вӗт!
ӐТӐПАЙ Й8ӐНӖ. Кам каларӗ сана?!. (Ш арккуне 

кашӑкпа пӑлхатать). Мӗншӗн астумарӑн шарк- 
куна? Веҫех ҫунтарса янӑ!.. {Ҫиленсе кашӑкне 
сӗтел ҫине пӑрахать).

ПӐРАСКӐВ. Тупнӑ шаркку!.. Шаркку та шаркку!.. 
Шаркку патне пыма еӑхӑт пулнӑ тетне мӗн эсӗ?!

АТӐПӐИ ИВАНӖ. Мӗн турӑн тата?! Ларатӑн 
ӑш пӳртре, кушак пек. Шарккуна та астумастӑн... 
{Кашӑкне илсе ҫиме тытӑнать).

ПӐРАСКАВ. Ах, Иван, Иван! Нимӗн те пӗлме- 
стӗн вӗт эсӗ! Ҫӳретӗн тӗнче тӑрӑх сӗ тӗ р ӗн се '.

АТАПАЙ ИВАНЕ. Эсӗ питех нумай пӗлетӗн 
пулӗ ӗнтӗ. Кала эппин, мӗн пӗлен вара эсӗ?

ПӐРАСКАВ {сӗтел патне пырса старикӗ 
ҫумне ларать). Кунта паян пӗр ыр ҫын килсе 
кайрӗ. Ма^ар ялӗсем пулатӑп, тет...

АТАПАЙ ИВАНЕ. Мӗнле масар ялӗсем тата?!.
ПАРАСКАВ. Ара, хамӑр Микулана пытарнӑ ма- 

сартан вӑл...
■АТАПАЙ ИВАНӖ {тӗлӗннипе кашӑкне пӑ- 

рахать). Мӗн сӳпӗлтетен?
ПӐРАСКАВ. Вӑл ҫын Микулапа юнашарах пу- 

рӑнатпӑр, тет.
АТа ПАЙ ИВАНЕ. Чарӑн кирлӗ мара лепӗртет- 

ме!.. Микула вилнӗ вӗт вӑл!.. Вилнӗ ҫын пурӑнать-и 
вара?

ПӐРАСКАВ. Пурӑнать, тет ҫав, Иван! Пырсанах 
унӑн пӗтӗм тумтирне ҫаратса кайнӑ, тет. Нимӗн- 
сӗр тӑратса хӑварнӑ, тет ӑна... {Йӗме пуҫлать).

АТАПАИ ИВАНЕ. Мӗн супӗлтететӗн, эсӗ, кар- 
чӑк? Эх, анкӑ-минкӗ!.. Пӳртре лзрнӑ ҫӗртех ухмаха ‘ 
тухнӑ!..

ПӐРАСКАВ. Чипер тӑн-пуҫпах калатӑп ҫке сана, 
Иван. Вӑл Микул турӑ патне хут илме кайнӑ, 
тет те...  ̂ „ ’

АТАПАЙ ИВАНЕ {кӑшкӑрса пӑрахать). Мӗнле 
Микул турӑ пултӑр унта?!! Мӗнле хут пултӑр 
унтф!!

ПӐРАСКАВ. Чипер хутах, тет, рая каймалли 
хут, тет...

АТАПАЙ ИВАНЕ. Ну, тата мӗн суйса пачӗ вӑл 
сана?..

ПӐРАСКАВ. Ӑна хутне паман, тет, санӑн ҫы- 
лӑху пысӑк, тесе каланӑ, тет...

АТӐПАЙ ИВАНӖ. Мӗн ҫылӑхӗ пултӑр унӑн?!.
ПӐРАСКАВ. Пур, тет ҫав. Астумастна вара, ик- 

сӗр пӗр улпутӑнне. укҫине кӑларса илтӗр вӗт, Ҫав- 
на веҫех пӗлеҫҫӗ, тет унта...

АТАПАЙ ИВАНӖ {хаяррӑн кӑшкӑрса я^ать). 
Ун ҫинчен ӑҫтан пӗлет вӑл?!. Пӗтӗмпех хӑв сӳпӗл- 
тетсе пӗлтертӗн пуль?..

ПӐРАСКАВ. Нимӗн те сӳпӗлтетмен эп, Иван. 
Пурин ҫинчен те хӑех каласа пачӗ пулас...

АТАПАИ ИВАНЕ {мӑшкӑласа). Каласа пачӗ 
пулас... Паллах хӑв сӳпӗлтетнӗ..

ПАРАСКАВ {йеме тытӑнать). Эх, Иван, таках 
ятлаҫатӑн мана. Хамӑр ачана шеллемесен, кама 
шеллес-ха?..

АТАПАЙ ИВАНӖ. Мӗн турӑн вара эсӗ, ӑн 
шеллесе? Вилӗмрен ҫӑлаймарӑн, шеллетӗп тетӗн.

ПӐРАСКАВ. Эпӗ ӑна тамӑкран ҫӑлтӑм, Иван. 
Пин ҫурӑ парса ятӑм...

АТАПАЙ ИВАНЕ {кӑшкӑрса пӑрахать). Кам 
парса ятӑн!.. Кама патӑн ун чухлӗ укҫа?

ЛАРАСКАВ. Масар ялӗнчен килнӗ ҫынна... Ми 
кула валли патӑм...
-'АТАПАЙ ИВ.ЛНЕ. Эх, тӑм писмен, пиҫмен па 

шалу!.. {Ҫилленсе ҫитнипе Пӑраскава ҫапсу 
илет).

ПӐРАСКАВ {йӗрсе ярса). Ах, Иван, Иван! М: 
ҫапан?.. Ах, ах...

АТАПАЙ ИВАНЕ, „Ма ҫапан“... {Тӑлӑпне тӑ 
хӑнм а тытӑнать). Ӑҫта карӗ вӑл ҫын?!, Ӑҫт; 
тетӗп?!!

'Па Р ӑ СКӐВ, Масар ҫине каятӑп, терӗ...
АТӐПАЙ ИВӐНӖ. Паҫӑрах кари вӑл?..
ПӐРӐСКӐВ. А х , ах!.. Нумай пулмасть ҫеҫ тухсг 

кайрӗ...
АТАПАЙ ИВАНӖ. Ниҫтах та каяйман вӑл. _Хале> 

лашасемпе хӑваласа тытатӑп!.. {Тӑлӑпне тӑхӑнса 
хӑвӑрт т ухса каять. Часах „ноГ тени тата 
алӑк  чӑриклетсе уҫӑлнипе шӑккрав сассисем 
илтӗнеҫҫӗ).

ПӐРАСКАВ {йӗрсе юлать). Ах, тур, тур!.. Ни- 
мӗн те ӑнланаймастӑп. Пин те пиллӗкҫӗр тен. 
ке хам алпах тыттарса ятӑм-ҫке... Кӑҫат, кӗрӗк- 
тӑлӑп... Чим-ха, шӑрттан та парса ятӑм пулас?.. 
Ҫаплах,^кӗлете тухса илсех парса ятӑм... Ах, ӑс- 
пуҫӑм! Йыт ҫисе карӗ-ши сана?.. Пастай-ха... Ӑна 
кӗрем... Мӗнле пулма пултарчӗ-ха^ капла?_^ Мӗнле 
пуҫпа ӗнентӗм эпӗ ун сӑмахне?!. (Ӳлесе йӗме ты- 
тӑнать, юлашкинчен ҫӗре персе ӳкет . Чылай- 
тан^) пӳрте Атапай Иванӗ кӑшкӑрашса кӗрет. 
Тулт а лаш а сасси те, шӑнкӑрав сасси те ил- 
тӗнмест).

АТАПӐЙ ИВАНӖ. (Т ӑлӑпӗ ҫук , цӗнӗ-кӗменех 
кӗрӗкне хывса сак ҫинелле ывӑтать). Эх-х! Пу- 
ҫӑм, ухмах пуҫӑм! Тӑлӑпсӑр, лашасемсӗр тӑрса 
юлтӑм вӗт!.. Эх, пуҫӑм, ӑҫта пултӑн эс, пуҫӑм?!. 
(Сак ҫине ӳлесе  т ӑсӑлса ӳкет ).

ПӐРӐСКӐВ {пуҫне аран-аран ҫӗклесе). Иван, 
Иван, мӗн пулчӗ тата?..

АТӐП.\Й ИВАНӖ (хыттӑн кӑшкӑрса). Чӗнме- 
сӗр выртасчӗ тата, шуйттан кӗвенти! Эсех пӗтер- 
тӗн вӗт пурнӑҫа!.. Масар ялӗсем... Микулана шел- 
лерӗм, тет...

ПӐРАСКАВ. Ах, Иван, ӗнентерчӗ-ҫке мана... 
Микул турӑ хутне паман терӗ...

АТАПАЙ ИВАНЕ. Ы-ы-х, сана, тӑм писмен! 
(Тискерленсе кайса арӑмӗ ҫине сиксе ӳкет, ӑна 
хӗнеме тытӑнать).

ПӐРАСКАВ. Ах, Иван, Иван!.. Вӗлерес тетне 
мӗн?..

АТАПАЙ ИВАНӖ. Вилсен те шел мар!.. Вил те 
Масар ялне кай, Пӑраскав турӑ патне рая кӗмелли 
'хут илме кай...

ПӐРАСКАВ. Иван, Иван, тархасшӑн чука ан 
ил... (Ӳлесе йӗме чарӑнать, урайне ӳпне  тӑсӑлса 
выртать)

АТАПАЙ ИВАНЕ (нимӗн т ум а аптӑранипе 
сак ҫине т ӑсӑлса анать). А-а-ах! Кӗтмен ҫӗртен 
тип-шар куртӑм-ҫке!.. Эх, хам та тӑм пуҫ ҫав!

*) Ку тӗлте самантлӑха чаршава хупса уҫма та юрать.
(Редакци).
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Хам ҫири тӑлӑпа, алри лашасене парса ятӑм вбт!.. 
(Ура ҫине тӑрса ха лӑ х  еннелле тӑрать, ҫамки- 
не ҫапа-ҫапа хӑй ҫинчен каласа парать) Хӑвӑ- 
рах шутлӑр-ха, тӑванӑмсем! Ухмах Иванран та тӑр 
ухмах пултӑм-ҫке эпӗ. Ялтан тухрӑм та масар 
патӗнчи мӑн ҫулпа пыратӑп. Мана хирӗҫ пӗр ҫын 
пыра парать. Паллах, ку ҫын вӑл вӑрра курнах, е 
хирӗҫ те пулин пулнах пулӗ, терӗм. Эй, тӑванӑм, 
терӗм ӑна. Сана хирӗҫ нимӗнле ҫын та пулмари, 
тесе ыйтрӑм. „Хирӗҫ никам та пулмарӗ, халӗ ҫеҫ 
масар еннелле пӗр ҫын кайнине куртӑм“, терӗ. 
Ӑна ҫуна ҫине лартрӑм. Вӑд мана масар ҫине пӑ- 
рӑнса кӗнӗ йӗре кӑтартрӗ, ,акӑ, ҫакӑнтан тин ҫеҫ 
карӗ“, терӗ. Пӑхатӑп, йӗрӗ—ҫӗнӗ йӗр вара. Лаша- 
семпе хӑвалас терӗм— кӗрчӗ тарӑн. Ыр ҫын пулса 
лашасене тытса тӑр-ха, эпӗ ӑна тытса килем, те- 
рӗм. Вӑл юлчӗ, эпӗ йӗр тӑрӑх масар ҫинелле кӗрсе 
карӑм. Масар патне ҫитерехпе юр ҫума пуҫларӗ, 
манӑн йӗр ҫӗтнӗҫемӗн ҫӗтсе пычӗ. Пурпӗрех вӑр- 
рине тытас ҫук тесе калла ҫул ҫине тухрӑм.

Тӗрлӗрен
,  Тӑвай районӗнчи Тӗмер больницинче вырта- 

кан чирлӗ ҫынсем хӑйсене аптратакан хӑнкӑла- 
семпе вирлӗн ҫапӑҫаҫҫӗ, администраци ҫав хушӑра 
ҫирӗп нейтралитет тытса пырать.

* Вырӑнти!промышленность комиссариачӗн рес- 
публикари типографисем валли кадрсем хатӗрле- 
се пырас ыйту кун йӗркинчен тухса ӳксе ҫухал- 
нӑ. Ш ыракан ҫук.

* Ҫӗмӗрле районӗнчи Улхаш таврашӗнчи вӑр- 
манта кӑмпа нумай тупӑннӑ. Унпа мӗн тумаллине 
|ырӑнти организацисе.м пӗлмеҫҫӗ.

* Сӗнтӗр районӗнчи „Аврора^ колхоз предсе- 
|!ателе Перцев юлташ ҫӑмарта ҫисе тӑранса сӗ- 
(ел хушшинчен тухнӑ чухне: „чӑх ферми уҫма 
Ырлӗ мар, чӑхсем усӑ памаҫҫӗ“, тет. Ҫӑмарта 
р1ме сӗтел хушшине ларнӑ чухне апла каланине 
1лтекенсем пулман.

,  Йӗпреҫ районӗнчи „Костер* колхоз председате- 
|ӗ пыл хурчӗсене ҫӑвӑр яма тӑхтарах тӑма ыйтать. 
Хваттер ҫук,“ тет. (Утар валли халех 20 вӗлле 
арлӗ).

Путнӑ чан
— Гауптман драматургӑн „Путнӑ чан“ ятлӑ 

ьеса пур.
— „Путнӑ чан“? Комсомҫ^дьскӑна Канашран пырса 

ӗреюен аслӑ ҫул хӗрринчи кӳлӗре 1939 ҫулхи 
ай уйӑхӗнчен вара пожарный чан шӳсе, ҫӗрсе 
ыртать. Шывра нумай выртнипе чан путса ана 
уҫланӑ. Ҫав чан ҫинчен ҫырнӑ пулӗ асӑннӑ пье- 
!ра.

Нӑмӑлне пӑсать
Шӑхасан районӗнчи .Ҫамрӑк колхозник” колхозӑн 3 
ҫул хушши ҫиларманӗ ним юрӑхсӑр юхӑнса ларать. 

'  (В. Никитин).

Колхоз председателӗ: Тырӑ ма тӳрех ҫӑнӑх 
глса ӳсмест-ши? Тӳрех ҫӑнӑх пулса ӳссен, ҫак ар- 
Мна юсасси ҫинчен те шухӑшламалла пулмастчӗ.

пӑхатӑп лашасе.м те ҫын та ҫук. Ҫуна ҫине хывса 
хӑварнӑ тӑлӑпне те пӗрлех илсе кайнӑ. Вӑт шуйт- 
тан! Пӗлетӗп эпӗ, арӑма лартса кайнӑ вӑрах пулнӑ 
вӑл. Тӗрӗсех калатӑп, ҫавах пулнӑ вӑл тӑванӑмсем! 
Анчах эпӗ, тӑмпуҫ (ҫамкине ҫапса кӑтартать) 
чӑнахах тӑмпуҫ, ҫавна та ӑнланма пулта)^айман

ПӐРАСКАВ {пуҫне ҫӗклеме хӑтланса). А-х, а-а- 
ах! Микул^ турӑ.

АТАПАЙ ИВАНВ (сасартӑк калла ҫавӑрӑнса 
тарать. Пӗрре арӑмӗ ҫине, тепре турӑшсем  
ҫине пӑхса илет. Унтан т ӑруках турӑшсем ҫа- 
кӑнса тӑракан кӗтес патнв- пырса, сак ҫине хӑ- 
парса каять). Акӑ, сана Микул турӑ! (Ш р ту- 
рӑшне илсе арӑмӗ ҫине ывӑтать). Акӑ, Гаврил 
турӑ! Акӑ, акӑ! (Турӑш хыҫҫӑн турӑша илсе ывӑ- 
тать). Акӑ, Пӑраскав турӑ! Вилсен тӳрех ун патне 
кай! Вӑл сана рая кӗмелли хут ҫырса парӗ!

{Ч А Р  Ш  А В).

МӖН ВЫ РӐННЕ МӖН
* Чкаловский районри ҫӗнӗ Ахпӳрт, Чӑваш Сӑ- 

кӑт, Туҫи ялсоветсем хут пӗлменлӗхе пӗтерес вы- 
рӑнне.хут пӗлменлӗхе пӗтерме панӑ укҫана пӗтер- 
нӗ (пӗр ҫынна та вӗрентмен).

,  Стройматериал промышленноҫӗн управлени 
начальникӗ Дашков юлташ Шупашкарти вутӑ ҫук 
пирки ӗҫлеме чарӑнас хӑрушлӑх умӗнче тӑракан 
кирпӗч завочӗн представителӗсене питӗ нумай 
кубометр вутӑ тӑратас вырӑнне, вутӑ илме кай- 
малли наряда кӑтартма юратать.

*Первомайский райҫӗрӗҫпайӗнче иртнӗ 5 ҫул хуш- 
шинче стройран тухнӑ 32 армана кӑҫалах строя 
кӗртесси ҫинчен шухӑшлас вырӑнне, армансене 
юсас планатума йывӑрри ҫинчен шухӑшлаҫҫӗ (1940 
ҫул валли план ҫук).

* Ишлей районӗнчи „Люцерн* колхозра 4 сурӑх 
тата икӗ такапа путеке, П. Новиков колхоз- 
никӑн сурӑхӗсем тес вырӑнне, колхоз ферми" 
теҫҫӗ.

СТИЛЬПЕ ПУРНЙҪ
Урамра икб ҫын калаҫса тӑраҫҫӗ.
— Ав архитектор килет. Вӑл пурнӑҫпа танах 

утса пыни палӑрать. Известка, тусан ҫыпӑҫса 
тулнӑ унӑн тумтирне. Ҫакӑ ӗнтӗ строительство 
пынӑ вырӑнта вӑл яланах пулнине кӑтартать.

— Ҫук, юлташӑм, пӗлместӗн иккен ӑна. Ун ури 
стройкӑра пулса курман. Унӑн тумтирӗ архив 
подвалӗнче тусанланса пӗтнӗ.

— Архив подвалӗнче мӗн туса ирттерет вӑл?
— Пушкин майлӑ каласан вӑл унта...

Кивелнӗ харттисем ҫинчен
Саманӑн тусанне тасатӗ те
Унти проектсене ҫырса илӗ...

Директор пырса курман
—Отпуск вӑхӑтӗнче нихӑҫан пулса курман вы- 

рӑнта пулса курасчӗ. Анчах питӗ инҫе каймалла 
пулӗ. Час тавӑрӑнаймӑп.

—Санӑн, апла пулсан, хамӑрӑн заводӑн складне 
ҫеҫ кайса курмалла.
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П ӗ в е
Чарӑнайми тавлашса икӗ ҫын пӗве хӗррипе 

утса пыраҫҫӗ: пӗри лутра та сарлакаскер, тепри 
телеграф юпи пек вӑрӑмскер. Пысӑкки пӗр утӑм 
тунӑ ҫӗре пӗчӗкҫи иккӗ утлама ӗлкӗрет. Катаран 
пӑхсассӑн вӗсем пӗтӗм тӗнчипе паллӑ киноактер- 
сем Патпа Паташон пекех туйӑнаҫҫӗ. Вӑрӑмми 
пуҫне сарлака улӑм шлепке тӑхӑннӑ. Усӑнса тӑра- 
кан уссийӗ те пулнӑ пулсан, ӑна чӑнахах та Пат 
темелле. Ячӗ унӑн Михаля, хушамачӗ—Пӑта. Таҫ- 
тан тупнӑ вӑл ун пек хушамат, ӑна калама пул- 
тараймастпӑр. Колхозра ӑна Пӑта Михали тесе 
чӗнеҫҫӗ. Авторитет пысӑк унӑн—колхозра вӑл 
паллӑ конюх, лашасене лайӑх пӑхнӑшӑн ӑна теми- 
ҫе хут та премиленӗ.

ТеприБ хушаматне те  пӗлес тетӗр пулсан, ун- 
па та авантзрах паллашас тетӗр пулсан, сирӗн 
кӑмӑла кура, паллаштарма пултаратӑп. Паллашӑр: 
Иванюк Кирили, колхозри бригадир. Унӑн ӳт-пӗвӗ 
пӗчӗкҫинӗ ӑн пӑхӑр эсир. Хӑй вӑл лутрашка пу- 
лин те ҫав тери ӑста платник, ялисполком членӗ. 
Кӑҫал Мускава ялхуҫалӑх выставкине кайса кил- 
нӗ. Ҫитменнн ҫине тата вӑл колхозри самодея- 
тельнӑй кружокра хастарлӑн ӗҫлет: сасси лайӑх 
унӑн, юрлама ӑста.

Вӗсем Пӑта Михалипе пикенсе калаҫса пынӑ 
Нӑхӑтра сасартӑк ача сасси илтӗнчӗ.

— Аҫта каятӑн, атте? — кӑшкӑрать унӑн ачи 
Ҫумкка.

Пӗве хӗрринче кӑткӑ пек ача хӗвӗшет, пурте 
ҫарамас. Хӑшӗ хӑйӑр ҫинче йӑваланаҫҫӗ, тепри- 
сем шывра чӑпӑлтатаҫҫӗ.

— Салтӑн та, Шьнба кӗр, атте, — тет Ҫумкка 
кӳлкаласа ,— шывӗ сивӗ мап.

Пӗр у ш к р  ачасеь^ ҫуллӑ'ҫӗртӗН Шӑййӗӗм пек 
сикрсҪ те  тӑҫта ҫнтӗх ч1кӗа кайрӗҫ. Кири- 

лепе Михадя чарӑнеаХ калаҫма пуҫларӗҫ,
— Вӑн куратни? — хулпуҫҫи урлӑ пуҫ пӳрнипе 

кӑтартре Михаля ачасем еннелле. — Кӳратри 
епле ырӑ кураҫҫӗ ачасем, — хушса хучӗ вӑл ҫы- 
ран хӗррине мулла пек урисене хуҫса ларса.

Эпӗ те ҫавна каламастӑп-и. Астӑватни, мал- 
тан хӑшӗ-пӗрисем епле хирӗҫрӗҫ. Кирлӗ мар пи- 
ре пӗве, унӑн усси пулас ҫук. Халиччен пӗвесӗо 
те пурӑннӑ, тетчӗҫ.
^ — Лар эсӗ, ма ура ҫинче тӑратӑн? Пысӑкрах 
ӳсес тетӗн-и мӗн?

— Мана кун чул ӳсни те ҫитет,— терӗ Кириле 
ун ҫумне ларса.
ч^Пӗр вӑхӑтлӑха сӑмах пӳллӗннипе чӗнмесӗр лар-

Пыр та ӑнлан вара ун пек ҫынсене, — ҫӗнӗ- 
рен пуҫласа ячӗ Михаля, табак чӑркаса.— Елӗк 
пӗвесӗрех пурӑннӑ“ имӗш. Мало-ли што1 Ӗлӗк 
эпир хӑш чухне ҫимесӗр те ларнӑ, эппин ӗлӗк 
выҫлӑн-тутлӑн пурӑннӑ тесе, халӗ те ҫапла пурӑн- 
малла-и вара? — тет Михаля тӗтӗмне ҫӳлелле 
вӗрсе.

Ҫав вӑхӑтра вӗсенумӗнчен икӗ пичке ш ывтурт- 
тарса иртсе кайрӗҫ. Кириле тем аса илсе кулса 
ячӗ. Михаля ун ҫине хӑмсарса пӑхса илчӗ.

— Мӗн шӑлна йӗретӗн вара эсӗ?
А манӑн йӗрмелле-и вара? Кулас килчб те 

кулатӑп. Кам чарма пултарать мана?

— Унпа каламастӑп эпӗ. Темӗскер каласшӑн 
эсӗ мана.

— Нимех те ҫук. Ҫавӑ ҫеҫ аса килчӗ. Астӑват- 
ни эсӗ, Михаля, хӑв та малтан пит хавасах пул- 
марӑн, йӑнӑшмастӑп пулсан, хирбҫ тӑтӑн.

— Мало-ли што, хирӗҫ тӑнӑ. Эпӗ ӑнланиччен 
ҫеҫ хирӗҫрех калаҫнӑ, кайран, ӑнланса илсенех 
ҫанна тавӑрса ӗҫлеме пуҫларӑмӑр. Ҫапла мар-и? 
Кам ударлӑ ӗҫлерӗ? Эпӗ. Кам преми илчӗ? Э п ӗте  
илнӗ, эсӗ ҫеҫ мар. Тоттӑ. А эсӗ, юлташ пулсан 
та, ним чухламасӑр кулса ларатӑн. Хайрулла иек. 
Пирӗн ялта ӗлӗк усламҫӑ Хайрулла пурччӗ, ҫын- 
на йӗкӗлтеме юрататчӗ,—^терӗ Михаля ҫиленсе.

Тата икӗ пичкепе шыв илме анчӗҫ. Ачасем па- 
ҫӑрхи^пекех шывра чакӑлтатаҫҫӗ,

— Йӗкӗлтесе мар эпӗ, ахаль ҫеҫ калатӑП/>''-те- 
рӗ кулма ҫаплах чарӑнмасӑр Кириле.

Иртнӗ ҫулхине „пӗве пӗвесчӗ, ҫулла шывсӑр/ 
аптӑратпӑр“ тесенех, Анших ялӗн ҫыннисем пы- 
сӑк хаваспа ӗҫе-тытӑнчӗҫ. Пикенсе ӗҫлеме пуҫла-- 
рӗҫ. Анчах, кашни ӗҫри пеке;?, ун чухне хярӖҫе- 
кенсем те пулкаланӑ. Пӑта Михӑли те малтаншит 
хавасах пулман, ҫавна асаилнипе кулать Кндиле.. 
Михаляна ку питех килӗшсе кайманни палдах ӗ н -  
тӗ. Ҫавӑнпа вӑл, хӑйне ҫиленнипе, Кирйлене; вӑд̂ г- 
ҫать.

— Эсӗ нихӑҫан та йӑ” '" , .  ”
хут хӑмсарса пӑхг'' ..йвЯМӑй-и вара>'— тепӗр

— Хӑв хуск(>' .к-» МйХйЛЙ ӳн ҫийӗ.
на ҫиленет^- - 'рйй  й.ӳ 'сӑмаха-, эпӗ мар. Мӗн ма- 
"'^"•ласа ■ ' ^<^ӗ>~терӗ ӑна Кириле ҫиленме

Пӗр пӑр^пӗрне ҫиленнипе пулас, ч ӗ -^
Вӑрман патӗачсн ҫумЗр 

пуҫларӗҫ. Кас-кас ҫил вӗрнипе пӗве 
л а р ӗҫ ” '^  ̂ ларакан йӑмра тӑррисем хумханма пуҫ-

— Ҫумӑр_ пулать паяи, сасӑ пачӗ Михаля ним 
калама аптараса. Кириле нимех те чӗн.мерӗ

— Эпӗ, малтан чӑнахах, ӑнланса илеймеоӗм — 
пуҫласа ячӗ Михаля хӑйӗн мӗнпур шухӑшне ка- 
ласа парас шутпа. ка

— А халӗ, куратни, мӗн пулса тӑчӗ,— йӗ' 
тет ӑна Кириле тӗтӗмне ҫӳлелле вӗрсе.—Ку х 
пур-и кӑҫал? — Пур^ Хӑяр пур-и? Пур. А •  ̂
епле уяв тӑватӑн? Иӳҫӗтнӗ хӑяр вӑл лай'
ка пулать. Кишӗр пур-и? — Пур. Суха' закус- 
рӑк пур, помидор пур. Мӗн кӑна ҫук <{?йур. Ҫа- 
Унччен мӗн пурччӗ пирӗн пахчасе- •• П урте  пур-

— Астӑватӑп. Астӑватни.
— Тоттӑ ҫав. Паранкӑ вг

лартман эпир, помидор тутаг \ |улатчӗ, хӑяр
аллине сулчӗ те Михаля ҫт 5йӑхман-.— Унтая
Усӑллӑ пулчӗ пӗве пӗв'' ^ие тЧ^ямӗрсе пӑхрӗ. — 
юлашкинчен. рӗИ,~—  теҫе вӗҫлерӗ вӑл

Пӗвери шыв ӑшӗн" 
ҫӗ, тепӗр ҫыран ҫиг > (йчаСӗм ҫаплах чӑпӑлтатаҫ-
кал ларса тухвӑ - 4  ьйӗд'ев&-кӗтӗвепе хур-кӑва-
сене, ҫуначӗ ай?' йек сӑмсисемие пӗсехи-
тенпе ырлӑх / тасатаҫҪӗ. Вӗсене те пӗлтӗр^

— Акӑ п’’ 
лет? — тег

— Ан
атте, нӑх-ха епле сикке- 

Сумкка шыв ӑшӗнчен.



ӳстӗр, йышлантӑр, унтан каярахпа сӗрекепе тыт- 
са кайӑпӑр та, ӑшаласа ҫийӗпӗр.

Михаля хӑрах аттине хыврӗ те портянкине 
салтма пуҫларӗ. Кирилеӑнатӗлӗнсех пӑхсаларать.

— Мӗн тӑвасшӑн эсӗ, Михаля?
— Шыва кӗрес тетӗп. Салтӑн. г
— Катӑк шӑлна йӗрсе ларатӑн, — терӗ вӑл ҫи- 

леннӗ сасӑпа.
— Кулмасӑр, йӗ.иелле-и вара манӑн эсӗ шыва 

кӗресшӗн пулнипе. Мана мӗн пулнӑ. Эпӗ те кӗре- 
тӗп, — терӗ те хыпаланса салтӑнма пуҫларӗ. Ача- 
сем шывра шапӑлтатни, кӑшкӑрашни таҫтаҫитич- 
ченех саланать.

— Ну, кам тарӑнтарах чӑмать? — терӗ Михаля 
шыв тӗпнелле тюлень пек чӑмса. Унтан ура ҫине 
тӑчӗ те, ҫӑвӑнма пуҫларӗ.

— Кӗр часрах, Кириле, чуна кантарсах ячӗ. Сик 
ҫӳллӗ ҫӗртен. Мӗн хӑраса тӑрасси пур. Эсӗ вӗт 
хӑмпӑ пек аяла путмастӑн, — ҫиеле хӑпаратӑн,— 
тесе кулать унтан Михаля.

— Санӑн, Михаля, ку пӗвере мар, Хура тинӗсе 
кайса 'кӗмелле, кунта сана кӑвапа таран ҫеҫ, иш-

меллӗх те ҫук, — йӗкӗлтет ӑна Кириле.—Хура ти- 
нӗсре кӗме сана шӑпах. Ҫапла-и, Михаля тус?

Шыва кӗрекен ачасем пурте вӗсен патне пу- 
хӑнчӗҫ, чӑмаҫҫӗ, чӑпӑлтатаҫҫӗ, шывпа сирпӗтеҫҫӗ, 
ахӑлтатса кулаҫҫӗ. Вӗсене кура хур-кӑвакалсем 
те какӑлтатса ҫӗнӗрен шыва кӗме пуҫларӗҫ.

Хӗвел хӗртнӗҫемӗн хӗртет. Ҫумӑр пӗлӗчӗсем 
ҫухалчӗҫ. Инҫетре ешӗл вӑрман курӑнать, сула- 
хай енче колхоз хирӗ таврана илем парса ларать. 
Леш вӗҫӗнче пичкесемпе шыв турттараҫҫӗ. Вӑр- 
манта ҫамрӑксем юрлани ян каять. Йӗри-тавра са- 
вӑнӑҫ. Аван-ҫке колхозра пурӑнма!

Михаляпа Кириле тумланчӗҫ те пӗве урлӑ каҫса 
малтанхи пекех аллисене сулкаласа вӑрмӑналла 
утрӗҫ. Пӗри пысӑк, тепри пӗчӗкҫӗ, инҫетрен Пат- 
па Паташон пекех курӑнаҫҫӗ. Пӗве шывӗпе хӗвел 
пайракисем выляҫҫӗ. Вӑрманта хӗрсемпе каччӑ- 
сем юрлани тата авантарах илтӗнме пуҫларӗ. 
Илемлӗҫке колхоз пурнӑҫӗ!

Сергей Ялавин.

Вулакансен жалобисем
Напкӑн тус! -

Хӑйӗн аллинчи ҫуртсен кӑмакисене Ш упаш- 
карти ж илоуправлени юсаттарма тӑрӑшмасть, 
теме май ҫук. Тӑрӑшать: эпир пурӑннӑ ҫуртӑн 
{КооперативнШя 1) камакисене юсаттарма вӑл 
иртнӗ кӗркуннех брак {ҫурӑлса кайнӑ) кирпӗч- 
сем кӳрсе пирӗн килхуш ш ине купаласа хӑварчӗ. 
Кӗр иртрӗ, хӗл  иртрӗ, ҫур иртрӗ, ҫу иртет—  
ҫав брак кирпӗчсем, сознани ҫук пирки, хӗвел  
ӑшшинче калит ленес вырӑнне, пӗтӗмпех юрӑх- 
сӑра т ухса пӗтрӗҫ. Пире кӳрш ӗ ҫыннисем ҫав 
юрӑхсӑр кирпӗчсене кӑларса ывӑтма канаш па- 
раҫҫӗ. Эпир апла тӑвасшӑн мар, мӗншӗн тесен 
вӑл кирпӗчсем ҫине пӑхсан, ж илоуправлени пла- 
нӗнче пирӗн кӑмакасене те юсама палӑртнине  
куратпӑр та лӑпланат пӑр эпир.

Квартирантсем (алпуснӑ).

Напкӑн юлташ
Пирӗн М ӑн Тукташ  {Элӗк р .) вулав ҫуртӗнче 

шыв ӗҫм елли  круж ка ҫукки пӑян 5 уйӑх т ул- 
тарать. Я лисполком  председателӗ С. Димит - 
риев юлташ ни ҫӗнӗ кӗнекесем т уянса памасть, 
ни круж ка илм е укҫа  памасть.

Чунтан-вартан ю рат нӑ К апкӑн тус, эсӗ ҫак

О БЪ ЯВ Л ЕН И Е

Нолхозсем, иолхознинсем, 
рабочисемпе слушащисем 
т а т а  единоличнии\

хуҫалӑхӗсем!

Обязательнӑй окладлӑ страховани тӑ- 
рӑх страховкӑ тӳлевӗсен страховой свиде- 
тельствисене колхозсене тата граждансене 
пурне те панӑ. Малтанхи тӳлевӗн срокӗ сен- 
тябрӗн 15-мӗшӗнче иртсе каять. Ҫак срок 
хыҫҫӑн пени шутласа илме пуҫлаҫҫӗ.

Сроксене ирттерсе янипе, пени тӳлемелле 
ан пултӑр тесе,

Чӑваш ЯССР Госстрах У правленийӗ Си- 
рӗнтен страховка тӳл ев ӗсен е срокченех  
хывма ыйтать.

ЧӐВАШГОССТРАХ.

замет кана хавӑрт рах пичете кӳрт, вара эпӗ 
гонорар укҫипе вулав ҫурчӗ валли  круж ка иле- 
тӗп.

Вулав ҫурчӗ пуҫлӑхӗ Антоновшӑн
А. Афанасьев ҫырнӑ.
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Хакӗ 30 пус.
Н, Сверчков ӳкерчӗкӗ.
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Летунӑн ҫуначӗсене кабн^.


