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Кам ӑҫталла,
Эп—сберкаҫсӑналла! 

В. Маяковский.

,Пит ӗҫчен ҫын пулнӑ ырӑ Укҫине. 
Колхозра вӑл тупнӑ пурнӑҫ уҫҫине. 
пҫ тесен ӗҫленӗ ӑйӑхне татса,
Ӑйӑхне татса та ӗҫне юратса.

Савӑнса ирттернӗ Укҫине ҫӑва,
Кӗр мӑнтӑрӗ килнӗ аслӑ ҫӗршыва.
Кӗр мӑнтӑрӗ килнӗ Укҫине ҫуртне, 
Укҫине ҫуртне вӑл кӳнӗ мӗнпӳрне.

Пур ӗҫми-ҫими те ҫитнӗ ӳлӗмччен, 
Парӑмне те татнӑ ҫӗршыв умӗнче.
Панӑ ҫӗртен унӑн палӑрма пӗлмен,
Ун илнӗ ҫӗртен те нимӗн иксӗлмен,

Укҫинен укҫи те пулнӑ хӑйне май. 
Ҫирӗп алӑраскер, пухӑннӑ самай. 
Перекетлӗ пулнӑ Укҫине пнке. 
Тыткалама пӗлнӗ вӑл укҫа-тенке.

Анчах ун пӗлнийӗ кӑшт ҫеҫ ҫитеймен: 
Укҫине вӑл пухнӑ, усрама пӗлмен, 
Арҫьша парсассӑн хӑйӗн—ун расход, 
Хам алрах тытам-ха,—тенӗ,—пӗреххут.

Амӗш парса янӑ сарӑ ҫӳпҫине 
Вӑл пытарса хунӑ хӑйӗн укҫине. 
Шанчӑклӑрах тӑтӑр вырӑнта, тесе,
Пир тӗрки ӑшне пытарнӑ чӗркесе.

Хӑй ҫапах шикленнӗ: е инкек килсен? 
Кил-ҫурта сасартӑк вут хыпса илсен? 
Укҫу-ҫӳпҫуна та вара пӑх та кур! 
Нимсӗр тӑрса юлӑн, тем курасси пур.

Укҫана хӗвре усранӑ аптӑраса.
Е тухса ӳксессӗн? тенӗ хӑраса. ^  
Вырӑн тупаймасӑр тухӑн тинкерен. 
Пӗлменни ҫав пулнӑ ырӑ инкере...

Пӑлтӑрта ун ларнӑ ҫутӑ сӑмавар,
Анчах ир те, каҫ та чей вӗретме мар, 
Хӑнасем килсен ҫеҫ шӑп сӗтел варне 
Кӑларса вӑл лартнӑ ҫут сӑмаварне.

Ахаль чух никам та тӗкӗнмен ӑна. 
Укҫине хӑй_тупнӑ вӑрттӑн вырӑна:
Ҫутӑ сӑмаварӑн хӑрӑм хӑвӑлне 
Вӑл пытарса хунӑ хӗвӗнчи мулне.

Пӗрре, тем майпа-ҫке, пӳлайман килте. 
Арҫынни ӗҫленӗ уншӑн тӗпелте. 
иҫрен таврӑнсассӑн ӗшенни ҫинчен 
Чей ӗҫем-ха, тенӗ, ӑшӗ каниччен.

Ҫамки ҫинче унӑн пӑрҫаланнӑ тар. 
Умӗнче пӑсланнӑ ҫутӑ сӑмавар.
Чейӗҫсе вӑл ларнӑ. Килнӗ Укҫине. 
Кӑмӑллӑн, ачашшӑн пӑхнӑ ун ҫине.

Кӗҫ ак, асӑрханӑ ҫут сӑмавара.
Укҫана асилнӗ, карнӑ ҫӑвара.
Куҫӗ курнине вӑл хӑй те ӗненмен, 
Хыпӑнса ҫеҫ ӳкнӗ, ним тума пӗлмен.

Трубара йӑсланӑ пӗчӗк вутпуҫҫи.
Ҫунса кӗл пулайнӑ Укҫине укҫи... 
Ӑнран кайса йӗнӗ Укҫине инке.
Пит те йывӑр пулнӑ уншӑн ку инкек.

Вӑл хӑйне ятланӑ: ах айван ухмах,
Ма ӑс ҫитеймен-ши кассӑна хума? 
Ҫавӑн чул пӑхса усранӑ укҫана 
Кассӑна кайса хурас мӗн тахҫанах...

Ҫавӑн чух ӑс илнӗ Укҫине инке. 
Усрама пӗлет халь вӑл укҫа-тенке.
Укҫа илсенех халь кассӑна хывать, 
Кассӑна хывать те перекет тӑвать.

Перекет тӑвать те хӑй ӗмӗтленет: 
Ачасене кӗрӗк пулӗ хӗллене. •.
Мӗн кирлӗ—пурне те туянӑпӑр, тет. 
Укҫа усрама ҫынна^^та вӗрентет.

— Укҫана тирпейлӗ, тӗплӗ тытасси,— 
Чи шанчӑклӑ вырӑн— перекет касси. 
Камӑн ырана юлмалӑх укҫа пур—
/лна, перекет кассине кайса хур.

Кунсерен унта вӑл хутшӑнса тӑрать. 
Хутшӑнса тӑрать те процентне парать. 
Укҫуна унта тыт, ӗҫҫынни, ялан, 
Ҫӗршыва та усӑ, хӑвшӑн та аван!
Львов хули.
Июль, 1Ь40 ҫ.



^ , . В  Ы Р С Н Р Н И К У Н
Митюк пуп хаҫата е вуланӑ ҫӗртех пӗ. Вунӑ сул пнп тРпе ы п я т и ч ч р н  ющхчй^^чен Митюк пуп хаҫата е вуланӑ ҫӗртех 

«?ре-чӗре тӑкатчӗ, е вуласа тухнӑ хыҫҫӑн лӳчӗр- 
кесе ывӑтатчӗ. Паянхи хаҫата вӑл темӗншӗн ни 
ҫӗтмере, ни лӳчӗркемерӗ: икӗ аллипе ҫирӗппӗн 
ярса илчӗ те;

— Эй, амӑшӗ! Матӑшка. Дашенька, тетӗп,—ҫу- 
хӑрса ячӗ,—кил тетӗп, кил хӑвӑртрах!

Кӗтесре сӗнксе ларакан матӑшки вырӑнӗнчен те 
хускалмарӗ. Тикӗт сӗр.мен урапа пекнӑйкӑлтатса:

— Вула, вулах ҫав хаҫата. Мӗн тесе вулатӑн 
ҫав хаҫата, пӗр-пӗр учрежденине писӑра кӗме 
ӗмӗтленетӗн-и? Хаҫата сан ҫинчен пӗр май ҫыр- 
чӗҫ, чиркӗве хупрӗҫ, сана ӗҫсӗр хӑварчӗҫ. А эсӗ 
вӗсен хаҫатне вулатӑн! Тьфу!

Ҫӗрсе пӗрмекленнӗ йӳҫнӗ хӑяр пек питлӗ-куҫлӑ 
матӑшкин сурчӑкӗ Митюк пупӑн ури пуҫӗ ҫинех 
пырса ӳкрӗ. Ахаль чухне пулсан вӑл сура-сура 
вӑрҫнӑшӑн хӑйӗн карчӑкне ҫӳҫрен тытса лӑсканӑ 
пулӗччӗ, ак паян ҫӳҫрен лӑскама мар, ура пуҫӗн- 
че выртакан сурчӑкне те асӑрхамасть.

— Кил тетӗп,' ккл!—^ҫухӑрашать матӑшки итле- 
меннине кура.— Кил хӑвӑртрах, хыпар пур!

— Эх, йытӑ ҫиеш пуҫне, утмӑл пиллӗке ҫитрӗ, 
ҫапах та пӗччен ларасшӑн мар. Ну, пырам эппин, 
пырам.

Пуп матӑшки ҫумнерех туртӑнса ларчӗ. Халӗ 
иккӗшӗ те тимлесех итлеме те, калаҫма та хатӗр.

— Вӑн илтетӗн-е? Хаҫатра ҫӗнӗ закон пичетле- 
нӗ: авалхи пек ултӑ кун ӗҫлемелле те ҫиччӗмӗш 
кунне—вырсарникун канмалла...

— Ох, ты господи!—хӗрес хурса илчӗ матӑш- 
ка.— Эппин вырсарникуна чыслама тытӑнаҫҫӗ— 
Христос чӗрӗлнӗ куна?

— Во-во,—хыпаланса ӳкрӗ пуп,—шӑп авалхи 
■екех: шӑматкун мунча кӗреттӗмӗр те вырсарни- 
кун чиркӳве каяттӑмӑр, сӑра, эрех ӗҫеттӗмӗр. Эх! 
Хальхи вырсарни те ҫаплах иртӗ-ши?

Вырсарникун канмалли кун пуласси ҫинчен 
ҫырнӑ вырӑна икӗ-виҫӗ хут вуланӑ хыҫҫӑн, хаҫа- 
та меллӗн хуҫлатса пупӑн папки ӑшне хучӗҫ. Ва- 
ра каҫхи автансем иккӗмӗш хут авӑтичченех авал 
вырсарникун сӑра, эрех ӗҫнине, Якӑп кумӗ патӗн- 
че ӳсӗрпе сӗтел айӗнче автанла авӑтса ларнине 
пӗтӗмпех аса илсе ларчӗҫ.

Тепӗр ирхине кӗтӳсем хӑваланӑ вӑхӑтрах Ми- 
тюк пуп хӑй авал служить тунӑ яла тухса утрӗ.

Сиккассин улӑх тӑршшӗпе тӑсӑлса выртакан 
урамӗпе пыракан Митюк пупӑн чӗри чиркӗве ҫит- 
с€ курма васкатать. Кӑмӑлӗ ҫӗкленнӗ пупа ҫанта- 
лӑк та, йӑмрасем те, алӑк айӗсемпе вӗре-вӗре 
урамалла сиксе тухакан йытӑсем те ҫав тери 
илемлӗн курӑнаҫҫӗ. Пысӑк кӗпер урлӑ каҫнӑ чух 
ҫӗлӗкне хывса иртсе кайнӑ старике тытса чуп- 
тӑвас патнех ҫйтрӗ вӑл.

Паян чиркӳне пӑхас та  ремонглама хушас ва- 
ра... вара тепӗр вырсарникун...

Ытлашши савӑннипе пупӑн вӑйӗ пӗтрӗ. Канма 
тесе ватӑ тимӗрҫӗн крыльцин пусми ҫине ларчӗ.

...Акӑ пупӑн вунӑ ҫул кӗтнӗ кун ҫитрӗ. Вӑл ал- 
тартен ылтӑнӑн та кӗмӗлӗн йӑлтӑртатакан ризӑпа 
тухрӗ. Ана курсанах ватти-вӗтти чӗркуҫҫи ҫине 
ларчӗ. Ав малти ӗретре вырӑсла тумланнӑ хитре 
чӑваш хӗрӗ. Кӑна курсан пуп татах савӑнса кай-

рӗ. Вунӑ ҫул пыр тӗпӗ ыратиччен юрласа курмаи- 
скер:

— Святой, святой, саваоф турӑ!...—ҫухӑрса ячӗ 
мӗн вӑйӗ ҫитнӗ таран.

Хӑй сассине илтсе шартах сикрӗ пуп. Ҫавсамант- 
рах пуҫри тутлӑ шухӑшӗсем таҫта сапаланса пӗт- 
рӗҫ. Вӑл калле-малле пӑхкаласа илчӗ. Таврара 
симӗс курӑка чӗпӗтсе ҫӳрекен пӑрусӑр пуҫне ни- 
кама та курмарӗ: пурте хирте ӗҫлеҫҫӗ иккен. 
Унтан вӑрӑм утӑмсемпе малалла утрӗ. Ывӑннӑ пу- 
лин те чиркӳ старости пулнӑ Яков Миронча кур- 
сан инҫетренех ҫухӑрса ячӗ:

— А-а, ырӑ кун пултӑр, ырӑ кун! Ырӑ кунта 
ырӑ хыпар илсе килтӗм.

— Мӗнле хыпар?—ыйгрӗ лешӗ.
— Канмалли кун ҫинчен.
— Э, ӗнер хам та вуларӑм.
Пӳртре сахал-и, нумай-и ларчӗҫ вӗсем. Тула 

тухрӗҫ.
— Сана ӑсатмалла чиркӳ урамӗпе анса пӑхар,— 

терӗ староста пулнӑскер.
Хӗресӗсене илсе пӑрахнӑ чиркӳре халӗ клуб. 

Каҫсерен калаҫакан кино та кӑтартаҫҫӗ. Клуб 
тулашне сӑрлама тытӑннӑ. Сӑрланӑ тӗлти чулӗсем 
кӑвакӑн та симӗсӗн йӑлтӑртатаҫҫӗ.

— Яков Миронч,—тӗкрӗ пуп,—сӑрлаҫҫӗ. Ремонт- 
ланӑ хыҫҫӑн тен пире параҫҫӗ пулӗ, эсӗ ыйткала- 
са пӗл. Ялавне илсе пӑрахас та хӗрес хӑпартас. 
Э, Яков Миронч?

— Майлӑпӑр, пӗлетӗп мӗн тумаллине.
— Чиркӳ уҫсан вырсарнисем ирттереттӗмӗр те.
— Эх1—тути хӗррине ҫулакаласа илчӗ староста.

Тепӗр вырсарникун Митюкпа Яков Миронча 
Канаш пасарӗнче тӗл пултӑм. Иккӗшин те куҫӗ- 
сем сиввӗн пӑхаҫҫӗ. Ларек хыҫне кукленсе ларнӑ 
та тарӑхса калаҫаҫҫӗ.

— Ҫук, Митрий атте, стариксемпе те, карчӑк- 
семпе те калаҫса пӑхрӑм— чиркӗве асӑнмаҫҫӗ те. 
Лешкасри Ҫипи карчӑкӗ мӑкӑртатать те—вӗсен- 
чен уссн ҫук.

— Тьфу, сурчӗ пуп,—вырсарникуна шанса пул- 
марӗт—Айда, каяр бакалея, эрех килнӗ тет. Илсе 
хурар. Эрех сутса укҫа туни те юрӗ.

Туйисем ҫине уртӑнса иккӗшӗ те бакалея ен- 
нелле утрӗҫ.

И. Юрин.

Парикмахерскинче
— Часрах хырса ярӑр-ха.
— Ма васкан?
— К ӗҫехзаняти пӗгет.
— Пӗтин.
— Хам ӗҫленӗ учрежденине 

Прогул пуласран хӑратӑп.
кӗрсе тухмалла.
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МАРК ТВЭН

М А Н Ӑ Н  С Е Х Е Т
Манӑн кӗсъене чиксе ҫӳремелли пӗчӗк сехет 

пур. Вӑл ҫулталӑк ҫурӑ калама ҫук тикӗс ҫӳрерӗ: 
ни кая юлмастчӗ, ни васкамастчӗ. Механизмӗ 
унӑн питӗ лайӑхчӗ-, ҫавӑнпа вӑл нихӑҫан та ча- 
рӑнмастчӗ. Юлашкинчен эпӗ манӑн сехет вӑхӑта 
йӑнӑш м̂ ар кӑтартнине тата ӑна анатоми тӗлӗшӗн- 
чен ҫирӗп тунине ӗненсе ҫитрӗм. Анчах пӗр каҫ- 
хине эпӗ хамӑн сехете заводить тума маннӑ. Эпӗ 
тарӑхрӑм: сехете заводить тума манни темӗнле 
инкек пулассине пӗлтернӗ пекех туйӑнчӗ мана. 
Ҫапах та эпӗ хуллен-хулленех лӑпланса ҫитрӗм, 
сехете ятӑм та вӑхӑтне-мӗнне пӗлмесӗрех хӑйӗн 
вырӑнне лартрӑм. Нимӗнле инкек те пулме-ха, 
терӗм.

Тепӗр кунне чи чаплӑ сехет магазинне сехете 
лайӑхрах ларттарма кайрӑм; ҫав .магазинӑн хуҫи 
сехете манран илчӗ те стрелкисене куҫарма пуҫ- 
ларӗ. Сасартӑк вӑл мана: „астӑвӑр-ха вӑл мӗнпурӗ 
те  тӑватӑ минут ҫеҫ кая юлать—регуляторне ку- 
ҫармалла“ терӗ. Эпӗ ӑна чарса, сехет п и т е х т е  
лайӑх ҫӳренине ӑнлантарса пама шутланӑччӗ. Ӑҫ- 
та унта! Ҫав купӑста кучанӗ хӑйӗннех перет: 
„сехечӗ тӑватӑ минут юлнӑ, ҫавӑнпа регуляторне 
халех куҫармалла“ тет.

Эпӗ ун тавра сикнӗ тата хӑранипе сехете ан 
тивӗр тесе тархасланӑ хушӑра, вӑл нимӗн шелле- 
месӗр преступлени турӗ. Манӑн сехет васкама 
пуҫларӗ, кашни кун хӑвӑртрах та хӑвӑртрах ҫӳре- 
кен пулчӗ.

Пӗр эрне иртрӗ-и, иртмерӗ-и ман сехет вӗри 
чире ерсе кайрӗ, пульсӗ сулхӑнра 150 ҫитрӗ, икӗ 
уйӑх хушшинче хула сехетне хе ну.май кая пӑрах- 
са хӑварчӗ, календарьтен вӑтӑр кун мала иртсе 
кайрӗ. Октябрьти ҫулҫӑсем ӳкме пуҫланӑ кӑна, 
манӑн сехет ноябрьти юра сӑвӑнӑҫлӑн саламлать. 
Эпӗ хваттершӗн, счетсем тата ытти обязатель- 
ствӑсем тӑрӑх срокран малтан тӳлеме пуҫларӑм, 
ку мана хытӑ сӑтӑр тӑватчӗ.

Эпӗ сехете тӗрӗслеме сехет мастерӗ патне кай- 
са патӑм. Эсир хӑвӑрӑн сехете хӑҫан та пулин 
юсама паман-и? тесе ыйтрӗ вӑл манран. Манӑн 
сехете нихӑҫан та юсама кирлӗ пулман, терӗм эпӗ. 
Вӑл ман ҫине сиввӗн пӑхрӗ те хӑвӑрт сехете 
уҫрӗ, унтан хӑйӗн куҫне шӑмӑран тунӑ темӗнле 
пӗчӗк ящик лартса сехет механизмне пӑхма ты- 
тӑнчӗ. Тӗрӗсленисӗр пуҫне ӑна тата тасатса сӗрес 
пулать—тепӗр эрнерен килсе пӑхӑр!—терӗ вӑл 

мана.
Тасатнӑ, сӗрнӗ тата тӗрӗсленӗ хыҫҫӑн, манӑн 

сехет ҫав тери хуллен ҫӳреме пуҫларӗ, шаккани 
пытару сасси пек илтӗнекен пулчӗ. Эпӗ поезд- 
сенчен, тӗл пулса калаҫмаллисенчен юлма, апат- 
ран юлма пуҫларӑм, манӑн сехет виҫӗ кунлӑха 
илнӗ острочкӑна тӑватӑ куна тӑсрӗ, ҫапла вара 
манӑн векселе протестлерӗҫ. Эпӗ ерипен-ерипенех 
иккӗмӗш кунччен, унтан виҫҫӗмӗш кунччен, ун- 
тан пӗр эрнелӗхе юлса пытӑм, ҫапла вара эпӗ 
ҫак икӗ эрне хушшинче тӑр пӗччен тунсӑхласа 
пурӑнатӑп, ҫав хушӑра тӗнче таҫтах кайнӑ, эпӗ 
ӑна куҫран та ҫухатнӑ ӗнтӗ, тесе шухӑшлама ты- 
тӑнтӑм. Эпӗ аташма пуҫларӑм, музея кайсан ма- 
нӑн мумипе калаҫас, ӑна ҫӗнӗ хыпарсем каласа

царас килнине сисекен пултӑм. Эпӗ каллех сехет 
мастерӗ патне кайрӑм. Вӑл манӑн сехете пӗтӗм- 
пех салатса хунӑ. Эпӗ чӑтӑмлӑн кӗтсе ларнӑ вӑ- 
хӑтра вӑл мана сехет барабанӗ „шыҫса кайнӑ" 
терӗ те, ӑна виҫӗ кун хушшинче юсасапама пул 
чӗ. Ҫавӑн хыҫҫӑн сехет самай типтерлӗ ҫӳрерӗ 
анчах ҫавӑ ҫеҫ. Ҫур кун уратчӗ вӑл, ҫатӑртататчӗ 
ҫухӑратчӗ, улатчӗ тата хӑйлататчӗ, эпӗ вара ҫа 
вӑн пек эшкере пула нимӗн тума та пӗлместем 
Ҫав хушӑра ӑна ҫӗршыва пӗр сехет те хӑвала 
са ҫитме пултараймастчӗ. Унтан вӑл кая юлма 
пуҫлатчӗ, хӑй кая пӑрахса хӑварнӑ сехетсем хуса 
ҫитиччен аран-аран сӗтӗрӗнетчӗ. Ҫапла вара, 
юлашкинчен, ҫирӗм тӑватӑ сехет иртнӗ хыҫҫӑн, 
вӑл шӑпах вӑхӑта ӗлкӗретчӗ.

Хӑвӑрах куратӑр, вӑтамран илсен тӗрӗсех ту- 
хать, ҫавӑнпа та ӑна никам та ни васкать теме, 
ни кая юлать теме пултараймастчӗ. Анчах вӑхӑта 
вӑтамран тӗрӗс кӑтартакан сехете мухтама ҫук, 
ҫавӑнпа эпӗ ӑна сехетсем юсакан урӑх мастер 
патне кайса патӑм. Вӑл мана главнӑй болт ҫӗмӗ- 
рӗлнӗ терӗ. Пит аван. Юрать, мӗн те пулин урӑх- 
хи пулман, терӗм эпӗ ӑна хирӗҫ. Тӗрӗссипе кала- 
сан, главнӑй болт мӗн иккене пӗлмен эпӗ, анчах 
манӑн палламан ҫын умӗнче хамӑн ҫав тӗттӗмлӗхе 
палӑртас килмерӗ. Вӑл главнӑй болта юсарӗ, хай- 
хи сехет пӗр енчен лайӑхланчӗ, тепӗр енчен хӑ- 
йӗн пахалӑхне ҫухатрӗ кӑна. Пӗр хушӑ ҫӳретчӗ 
те унтан чарӑнса ларатчӗ, унтан каллех ҫӳреме 
пуҫлатчӗ. Тӑршшӗпех ҫапла. Хушӑран мӗнле кир- 
лӗ ҫапла аташатчӗ. Ҫитменнине тата ҫӳреме пуҫ- 
ланӑ чух кашнинчех вӑл пӑшал пек, каялла та- 
патчӗ. Темиҫе кун хушши эпӗ ӑна ваткӑран тунӑ 
пӗчӗк минтер ҫумне чиксе ҫӳрерӗм, кайрантан 
кайран сехете ирӗксӗрех тепӗр мастер патне кай- 
са памалла пулчӗ. Вӑл ӑна салатса пӑрахрӗ те, 
пайӗсене нумайччен темӗнле кантӑк витӗр пӑхка- 
ларӗ. Юлашкинчен вӑл: хӗлӗхӗпе мӗн те пулин 
пулнӑ, терӗ. Хӗлӗхне ҫирӗплетсе лартрӗ те ,сехет  
каллех ҫӳреме пуҫларӗ. Лайӑхах ҫӳрет темелле, 
анчах пӗр кӑлтӑк пур: яланах вунӑ сехете вунӑ 
минут ҫитиччен стрелкисем пӗрлешетчӗҫ те, хачӑ 
юплешкисем пек, пӗрле куҫатчӗҫ. Унашкал сехет 
пулсан, тӗнчере пӗр ҫын та вӑхӑт мӗн чухлине 
пӗлме пултараймӗ, ҫавӑнпа ман ӑна каллех 
юсама памалла пулчӗ. Ҫав ҫӗнӗ мастер мана: 
сирӗн сехетӗн кантӑкӗ авӑннӑ тата главнӑй пру- 
жина та тӳрех мар питех, терӗ. Вӑл ҫавӑн пекех 
тата мана хӑшпӗр ураписен подметкисене улӑш- 
тарма кирли ҫинчен те каласа пачӗ. Вӗсене вӑл 
пурне те майлаштарчӗ те, ҫавӑн хыҫҫӑн вара се- 
хет чиперех ҫӳреме пуҫларӗ; вӑхӑтран вӑхӑта 
кӑна вӑл, пӗр сехет хушши лайӑх ҫӳренӗ хыҫҫӑн, 
сасартӑк хӑрушла хашӑлтатма тата пыл хурчӗсем 
пек сӗрлеме тытӑнатчӗ, ҫав вӑхӑтра стрелкисем 
йӗри-тавра ҫав терн хӑвӑрт ҫаврӑнатчӗҫ тата ци- 
ферблат ҫинче темӗнле эрешмен карти пек курӑ- 
натчӗҫ, ҫирӗм тӑватӑ сехете улт-ҫичӗ минутрах 
тӑрлаттарса тухатчӗ, унтан ҫатӑртатса чарӑнат- 
чӗҫ. Эпӗ пуҫа усрӑм та тепӗр мастер патне тух- 
саутрӑм. Вӑл сехете мӗнле салатнине сӑнарӑм. Ҫа- 
вӑн хыҫҫӑн ӑна тӗплӗ допрос тума хатӗрлентӗм.



мӗншӗн тесен ӗҫ шалалла кӗме нуҫларӗ. Сехетне 
икҫӗр доллар парса илнӗччӗ, эпӗ йӑнӑшмастӑп пул- 
сан, юсанӑшӑн икӗ-пин, е виҫӗ пин тӳлерӗм. Ответ 
парасса кӗтнӗ май, эпӗ ун ҫине пӑхрӑм та пароход 
ҫинче машинистра япӑх ӗҫленӗ хамӑн тахҫанхи ҫывӑх 
юлташа палласа илтӗм. Вӑл ытти мастерсем пе- 
кех, механизмӑн пур пайӗсене тӗплӗн пӑхса тух- 
рӗ те, унтан лешсем пекех, хӑй ҫине хӑй нумай 
шанса, приговор вуланӑ пек каларӗ:

— Ку сехет питӗ нумай пӑс кӑларать—сирӗн 
предохранительнӑй клапан ҫине англичан ҫӑрине 
ҫакса ямаллаччҪ!—терӗ.

Эпӗ унӑн пуҫне ҫапса салатрӑм та, хам укҫапа 
пытартӑм, ӗҫ ҫавӑнпа пӗтрӗ.

Манӑн тете Вильям (халӗ вӑл виднӗ ӗнтӗ): ла- 
йӑх лаша пӗр.ре хӑмличчен ҫеҫ лайӑх, ҫавӑн пе- 
кех, лӑйӑх сехет те юсама париччен ҫеҫ лайӑх, тетчӗ. 
Вӑл сахал вӗреннӗ пӑяӑрҫӑсемпе, атӑҫсемпе, ма- 
шинистсемпе тата тимрӗҫсемпе пурнӑҫра мӗн 
пулнине пӗлесшӗнччӗ, анчах ӑна ҫак ыйту ҫине 
ответ пама пурте аптӑраса тӑратчӗҫ.

Н. П. куҫарнӑ.

Заочниксе м
* Красноармейский районӗнчи Исаковӑри тул- 

лимар вӑтам шкулри учитель Е. Е. Егоровпа Бай- 
субикӑвӑри пуҫламӗш шкулри учитель А. Филип- 
пов „ӗмӗр пурӑн, ӗ.мӗр вӗрен“ тенине „ӗмӗр пурӑн, 
ӗмӗр пӗр класра ларса вӗрен“ тесе ӑнланнӑ. Вӗ- 
сем педучилищӑн 1—2 курсӗнче 10 ҫула яхӑн 
заочно вӗренеҫҫӗ, заочниксене пулӑшма пуҫтара- 
кан семинарсене „заочно ҫӳреҫҫӗ".

* Шурҫырма ялӗнчи (Красноармейский р.) 
„Майӑн 1-мӗшӗ“ колхоз руководителӗсем ҫум 
ҫумлас ӗҫе заочно... тӗрӗслесе пынӑ. Ҫавӑнпа 
ҫӗрулми лартнӑ участоксен „ҫумланӑ“ пӗр тӑват- 
кӑл метрӗнче 227 тӗрлӗрен ҫумкурӑкӗ юлнӑ (гек- 
тар ҫинче 2.270.000 ҫум курӑкӗ).

* Комсомольский районри „Оборона", „15 лет 
Чувашии“ тата „Ҫӗнӗ пурнӑҫ“ колхозсем кӑҫал 
силос туса хума шухӑшламаҫҫӗ. Вӗсем хӗллехи 
вӑхӑтра выльӑх-чӗрлӗхсене „заочно* тӑрантарма 
шухӑшлаҫҫӗ пулмалла.

Хроника вырӑнне
* Ҫак кунсенче, Шупашкарта, хӑшпӗр ыйтусемпе 

конкурс пулса иртнӗ, тет.
Клиентсене чӗре ҫумне лармалла сӑмахсем ка- 

ласа кӳрентерес тӗлӗшпе ресторанри официанткӑ- 
сем—Дося тата тепӗр виҫӗ официантка (вӗсем 
хӑйсен ячӗсене каламан) конкурсра пӗрремӗш 
вырӑн йышӑннӑ. Ресторан дирекцийӗ (директорӗ 
Мартьянов юлташ) ҫакӑн пирки ытла та хытӑ са- 
вӑннӑ,тет.

Иккӗмӗш вырӑна конкурсра гостиница ҫумӗнчи 
столовӑйра ӗҫлекен официанткӑсем йышӑннӑ, 
тет.

Иртнӗ ҫулта пулса иртнӗ конкурсра ҫак ыйту- 
па пӗрремӗш вырӑна Шупашкар перевозӗн работ- 
никӗсем йышӑннӑ, теҫҫӗ.

* Ҫитес кунсенчех 9 тенкӗ те 25 пуса 10 тенкӗ 
те 15'пус пек туса кӑтартас тӗлӗшпе фокус-кон- 
курс пулса иртмелле, тет. Ҫакӑнта та ресторанри 
официанткӑсем пӗррем^ш вырӑн йышӑнасса ша- 
наҫҫӗ.

* Пичет ҫуртӗнче ӗҫлекен Лихин юлташ авгус- 
тӑн 8-мӗшӗнче Шупашкарти ресторанра 12 минут- 
рах апат ҫисе тухнӑ. Ку —унӑи пурнӑҫӗнче (рес- 
торан уҫӑлнӑранпа) пӗрремӗш хут пулнӑ рекорд- 
лӑ случай иккен. Ӗҫе тавӑрӑнсан Лихин юлташ 
тепӗр ҫур сехет хушши хӑвӑрт апат ҫитернинчен 
тӗлӗнсе ирттернӗ.

Вутпуҫҫи

Иӑсӑрланса выртать кӑмакара 
Пӗр ҫӗрӗк вутпуҫҫи;
Йӳҫ тӗтӗм ҫеҫ пӳрте вӑл кӑларать, 
Пачах ҫук ун усси.

Вӑл пулнӑ ҫӗрӗк, пулнӑ вӑл йӗпе,
Вӑл пулнӑ пит кахал —
Ним усӑсӑр, ним ӗҫсӗр выртнипе 
Вӑл ҫӗрнӗ ҫавнашкал.

Кайран вӑл тин вутпуҫҫипе пӗрле 
Лекет кӑмакана,
Анчах кунта та вӑл ҫав евӗрлех — 
Иӑсӑрланма кӑна...

Ей, кил хуҫи, часрах вутпуҫҫине 
Кӑмакаран кӑлар!
Ан кӗт, параймӗ вӑл сана тинех 
Ни ҫулӑм, ни кӑвар...

Вӑл йӑлт ҫунса пӗтессине ан кӗт: 
Кӗтии пустуй кӑна,
Ана кӗтсе, сӳрӗлтеретӗн вӗт 
Вӗри кӑмакуна.

Пилле мана, ҫӗршывӑмҫӑм, пилле!
Еҫре пулам эп ҫирӗп те хастар.
Ҫунасчӗ манӑн тип вутсыппилле,
Анчах йӗпе те ҫӗрӗк пулас мар!
Хастар чӗрем, хаваслӑ чунӑмпа 
Ҫунам хӗрӳ те ҫутӑ ҫулӑмпа!

Ф. Ванин.

Американкӑра
Хӑшпӗр учрежденисен шоферӗсем кунӗ-кунӗпе 
ӗҫ ҫуккипе аптраҫҫӗ.

Ҫын хӑйӗн умне ултӑ кружка сӑра лартнӑ, ӗҫ- 
се тӑрать. Пӗр кружкине ҫавӑрса хурсан, хӑйӗн 
юлташне калать:

— Пирӗн шоферсен ӗҫӗ питӗ йывӑр. Юлашки 
вӑхӑтра пӗр выходной та туман. Ялан ӗҫре.

— Ма суян? Сана эпӗ ҫак американкӑра кашни 
кун тӗл пулатӑп. Ялан сан „выходной“.

— Кунта эпӗ ӗҫ ҫукран килсе тӑратӑп-ҫке, вы- 
ходнойран мӑр.



К у н т и ҫ ы н
Эпир Додонов юлташӑн нумай пулмасть шурат- 

са тухнӑ пӳлбмӗнче ларатпӑр.
Вӑш-вӑш ҫил чӳрече каррисемпе вылять. Чӳре- 

че витӗр хула урамӗн пайӗ курӑнса выртать: виҫӗ 
хутлӑ ҫурт, пӳрт умӗнче ешӗрсе ларакан пӗчӗкҫӗ 
сад, ҫӳллӗ забор, асфальт...

— Пирӗн хулара мӗн ырри пур ара!—терӗ До- 
донов.— Горький хулинчи е эсӗ пурӑннӑ хулари 
пек уҫӑлса, чуна кантарса, курса ҫӳремелли вы- 
рӑнсем ҫук.

— Ҫуках-и вара?—ыйтрӑм эпӗ Додоновран.
— Ҫук пулмасӑр, ӑҫтӑн пултӑр,—терӗ вӑл алли- 

пе сулса.
— Эпӗ ку хулана килни эрне те ҫитмен-ха. 

Ҫапах та самаях курса ҫӳрерӗм. Сирӗн саслӑ ки- 
но-театр та питӗ паха, хамӑрӑн хулара халиччен 
курман кино-фильм курса савӑнтӑм. Ҫӗнӗрен кӑ- 
ларнӑ кино-фильмсем пирӗн хулана та, сирӗн ху- 
лана та пӗр вӑхӑтрах килсе тӑраҫҫӗ иккен. Мана 
саслӑ кино-театрӑн директорӗ Соловьев каласа 
кӑтартрӗ.

— Ну?! Кинона питех ҫӳремен те... Пӗлтӗртенпе 
пӗтӗмпе те иккӗ ҫеҫ кайнӑ та... Пӗринче—билет 
ҫитмерӗ, илеймерӗм, кӗреймерӗм. Тепринче— 
юлашки сеанса кӗме вӑхӑтра ҫитеймен пирки ка- 
ялла курмасӑрах таврӑнма тиврӗ. Тата ӑҫта пул- 
тӑн?

— Пионерсен ҫуртӗнче пултӑм. Аэроклуба та 
ҫитсе куртӑм.

—  Аэроклуб? Ӑҫта вара вӑл?
— Ӑра, культурӑпа кану паркӗнче.
— Пирӗн хулара та культурӑпа кану паркӗ 

пур-и?—тӗлӗнчӗ Додонов.
— Эсӗ пӗлмен-и? Ай-ай!
— Тата ӑҫта кайса куртӑн? «Курмалли урӑх 

тупаймарӑм» те,—кулса ячӗ Додонов.
— «Нарспи» оперӑна юрласа панине (в кон- 

цертном исполненииӳ итлерӗм.
— Опера? Ҫук пуль? Суятӑн пуль?
— Ма суяс? Композитор Иванишин ҫырнӑ. Пит 

аван опера. Пӑхатӑп та сан ҫине—кунти картина- 
сен галлерейӗнчи пӗр портрет аса килет.

— Картинасен галлерейи? Пирӗн хулара ҫук 
вӑл.

— Ма ҫук? Чӑваш урамӗнче, ӗлӗк собор чиркӳ

пулнӑ ҫуртра. Икӗ хут кӗрсе куртӑм Питӗ паха 
произведенисем пур...

— Апла эппин. Эп пӗлмен. Музейра та пултӑн 
пулӗ. Ҫавӑнта кайса курма май килмерӗ. Кашни 
кунах музей умӗнчен иртсе ҫӳретӗн, кӗрсе курма 
манса каятӑн. Пӗлетӗн-и, Центральный библиоте- 
кӑна хирӗҫ ларать вӑл...

— Музейра пулнӑ... Аван музей. Эсӗ асӑннӑ 
библиотекӑна та икӗ хут ҫитрӗм. Пуяй библиоте- 
ка. Эсӗ ҫӳретӗн-и унта?

— Ҫӳремен.
— Каҫсерен ӑҫта-ӑҫта тухса ҫӳрен вара? Килтех 

лармастӑн пулӗ-ҫке?
Эпӗ-и? Хӑш чух хурӑнташӑмсем патне кайса 

ларкалатӑп, хӑш чух килтех...
— Театрсене ҫӳреместӗн? Театр енчен сирӗн 

хула пуян. Вырӑс труппи, чӑваш труппи, ТЮ З 
пур.

— ТЮЗ?!
— Музыка енчен илсен те чаплӑ сирӗн Шу- 

пашкар хули. Симфони оркестрӗ, духовойсем... 
«Юрӑпа ташӑ ансамблӗ».

Мӗн «Юрӑпа ташӑ ансамблӗ», темелле-ха 
ӑна, хора. Юрлаҫҫӗ ҫеҫ вӗсем. Ташласа памаҫҫӗ...

— Курман эппин эсӗ. Эпӗ ӗяер курса савӑн- 
тӑм. Пит аван ансамбль. Пирӗн хуларинчен ирт- 
терет...

Кӑҫал итлесе курман та, тавлашса ларма 
пӗлместӗп...

— Самодеятельный драмкружоксем те тӗлӗн- 
терсе ячӗҫ мана... Сӑмахран, Финн ҫырнӑ «Сы- 
новья» ятлӑ пьесӑна профессионалсем пекех вы- 
ляса кӑтартрӗҫ.

— Камсем?
— Авторемонтный завод коллективӗ лартса 

пачӗ.
— Авторемонтный?! Шупашкарта ун пек завод 

та пур-и ара?
— Пур пулмасӑр.
— Авӑ мӗнле?! Пӗлмен.
Эпӗ хӑй пурӑннӑ хула ҫинчен те тӗплӗн пӗл- 

мен, тӗлӗнмелле этем ҫине пӑхса илтӗм те иккӗ- 
ленме тытӑнтӑм:

— Кама урӑх хуларан килнӗ ҫын темеллеРМа- 
на-и, ӑна-и?

М.

Мӗн ҫинчен ҫырмастпӑр
* Анат Ачакра (Советский р.) „Ҫӗнӗ пурнӑҫ" 

колхоз ӗнисене тислӗкпе пылчӑкран тасатса яма 
кирли ҫинчен ҫырмастпӑр, мӗншӗн тесен ӗнисене 
никама систермесӗрех пырса тасатса ярсан, до- 
яркӑсем паллайми пулӗҫ.

* „Туман тиха пилӗкне ан хуҫ“, тенине асра 
тытсан, Елчӗк районӗнчи ,Канаш “ колхозӑн 1940 
ҫулта пӗр ӗҫкунӗ те туман членӗсем— Ивановӑпа 
Ф. Григорьев ӗҫкунӗсемпе мӗн чухлӗ тырӑ илес- 
си ҫинчен ҫырмастпӑр.

* Хӑмӑш (Калининский р.) лавкин икӗ ҫул хуш- 
шинче миҫе продавец улшӑнни ҫинчен ҫырмаст- 
пӑр, мӗншӗн тесен эпир, вӑл лавкара ӗнерччен 
ҫичӗ продавец пулнине пӗлсен те, паянмиҫепро- 
давец кӗрсе тухса кайнине пӗлместпӗр.

* „Тухман ҫын тухсан тӑман тухать*, тесе ку- 
лаҫҫӗ. Кӑҫал ҫӗнӗ Мамири (Канаш р.) Сергей Ефи- 
мов колхозник ӗҫе тухманни ҫинчен ҫырмастпӑр, 
тухсан тӑман тухасран „хӑратпӑр*.
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Н. С верчков Ҫкерчӗкӗ.
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—  ... Айӑпна сирес тӗлӗшпе мӗн калама пултаратӑр?
— Темӗн те калӑттӑм та ҫав—-мӗн каламаллине пӗлместӗп. Защитникрен ыйтӑр, 

вӑл эпӗ айӑпсӑррине пӗлет.
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Таракан, хӑнкла тата пӑрҫа... канашлура

— Алло! Алло! Ӑҫтан калаҫатӑр?
— Кам кирлӗ? Гостиницӑри столовӑйран калаҫа- 

тӑп. Тараканов Таракан калаҫать.
— А-а! Как раз! Шӑпах лекрӗм! Калаҫмалли 

пурччӗ сирӗнпе!
— Пошалӑстӑ, пошалӑстӑ! Кам ара ку!
— Ку — эпӗ-ха! — „Хресчен ҫуртӗнчи" Хӑнкла 

тусу пулатӑп!
— А-а, юрать. Пошалӑстӑ, пошалӑстӑ.
— Паян каҫалапа канашлу пухатӑп. Атӑл хӗр- 

ринчи бус^та  пухӑнар. Ҫул майлӑ, кӑшт таврарах 
пулсан та, Академи театрне кӗрсе, унтан Блохин- 
сене илсе тухма ыйтатӑп. Тата автогужтрест 
столовӑйӗнчен Тараканӑвсене ан манӑр.

— Кун йӗрки мӗнле, кун йӗрки?
— Килсен пӗлетӗн. Нумай калаҫма вӑхӑт ҫук. 

Пекарнясенчи Таракановсемпе калаҫмалла-ха 
тата...

Хӗвел каҫалана сулӑннӑ. Атӑл хӗррйнчи буфет 
тавра выртакан ҫӳп-ҫапсем урлӑ каҫа-каҫа тӑр- 
машаҫҫӗ пирӗн чӗрчунсем. Ак, тата, кӗтмен ин- 
кек. Буфет алӑкне ҫӑрапах питӗрсе кайнӑ иккен.

— Ну, ничево! Ҫӗр хут ҫӑрапа питӗрсен те 
лекме пулать кунта. Авӑ, пӑхӑр: кунта та хушӑк 
пур, унта та хушӑк пур. Кирлӗ пулсан, чӳрече 
витӗр те кӗме пултаратпӑр. Куратӑр-и, кантӑкӗ 
ҫук.

Атӑл енчи чӳрече витӗр каҫса кӗчӗҫ те вӗсем, 
урай варӗнче выртакан пӗр пичке (квас пички 
пулнӑ пулас) ҫине улӑхса вырнаҫрӗҫ.

Тӗп ыйту тӑрӑх сӑмах пуҫличчен малтан вӗсем 
буфета мӗнле майпа ҫитни ҫинчен, гостиницӑри 
столовӑйран пынӑ таракан мӗншӗн уксаклани 
ҫинчен калаҫкаларӗҫ тата, Клопин сӗннипе, тепӗр 
ҫӗнӗ хӑнапа пӑллашрӗҫ. Вӑл Ҫӗмӗрлери „Хресчен 
ҫуртӗнчен* халӗ кӑна, пӗр палламан ҫын ҫумне 
ҫыпӑҫса, килнӗ пулнӑ. Вӗсем пӗр-пӗринпе и ртн ӗ• 
каҫ, ҫав Ҫӗмӗрлерен килнӗ ҫынна „хӑна тунӑ‘ 
вӑхӑтра туслашнӑ. Ҫӗнӗ хӑна каласа панӑ тӑрӑх 
вӗсем Шупашкартисенчен ’ те вирлӗрех ӗҫлеҫҫӗ 
иккен.

— Сӑмахран, пырать пирӗн пата пӗр палламан 
ҫын. Койка йышӑнма та ӗлкӗреймест вӑл, ӑна 
эпир „хӑна тума* пуҫлатпӑр. Пире лампа ҫутти 
те чӑрмантармасть...

Пахалӑх
— Мӗнле ҫын эсӗ, упӑшкам, каланине итлемес- 

тӗн. Сана шупка-кӑвак матери туянса килме ка- 
ларӑм, эсӗ кӑн-кӑваккине илсе килнӗ. Каланине 
итлес пулать.

— Ан вӑрҫ, арӑ.м, пӗлсе илтӗм. Пӗррӗ ҫунӑ 
хыҫҫӑнах рӑл шупка тӗслӗ пулӗ.

Таракан, .хӑнкла тата пЗрҫа, паллах, калаҫма 
пултаракан чӗрчунсем мар. Чӗ.тхисем пулсан, вӗ- 
сем ҫакӑн пек калаҫнӑ пулӗччӗҫ.

— Пуҫласчӗ хӑвӑртрах тӗп ыйту ҫинчен калаҫ- 
ма,— тесе васкама пуҫларӗ гостиницӑри столовӑй- 
ран пынӑ паҫӑрхи Таракан.

— Т ӗрӗс!— тесе шарт сиксе илчӗҫ пӗр харӑс 
Академи театрӗнчен пынӑ Блохинсем.

— Юрӗ, юрӗ. Ан кӗрлӗр. Кун йӗрки — малаш- 
нехи ӗҫсем. Еҫ акӑ мӗнре: пирӗн директор сӗте- 
лӗнчете,ҫавнаш калах сирӗннинсӗтелӗнче те  пире 
хурласа ҫырнӑ жалобӑсем купалана пуҫларӗҫ. 
Пӗлме ҫук, тен директорсен кӑмӑлӗ сасартӑк ул- 
шӑнӗ те, пире вара хамӑр_ йышӑннӑ шӑтӑк-ҫурӑк- 
сенчен хӑвалама пуҫлӗҫ. Ӑҫта кайӑпӑр вара эпир?

— Ӑҫта каймалла? Ниҫта к"айма та кирлӗ мар, 
ҫавӑнтах юлмалла. Тем тӗлне те пулӑн тата хӑнӑх- 
нӑ ҫуртран тухса кайсан. Пӗлетӗп эпӗ мӗнле хаяр 
ҫынсем пуррине пирӗи хулара. Енер акӑ, сӑмах- 
ран, пӗри мана, пӗр пӗчӗк ерундашӑнах, ҫав тери 
ҫилӗпе илсе печӗ урайне сивӗннӗ яшка ҫинчен. 
Хӑнӑхнӑ ҫын пӗрре те ун пек хӑтланмасть. Хамӑр 
столовӑйра ӗҫлекен ҫынсенех илетӗп. Курать 
сана вӑл яшка ҫинче, анчах кашӑк хӗррипе хул- 
лен кӑна сӑптӑрса кӑларать... Ҫавӑн пек вӑл .хӑ- 
нӑхнӑ ҫын, Хӑнкӑла кум.

— Каласса п и т т е т ӗ р ӗ с  калатӑн. „Хресчен ҫур- 
чӗн“ рабогникӗсем те ҫавах. Сӑмахран, ҫакӑн пек 
час-часах пулать; ҫӗрле ҫӗрӗпех ҫынсем тӑрӑх 
чупнӑ май, тул ҫутӑлсан тин вара хушӑкалла сӗ- 
тӗрнен. Директор-и, е тепри-и курать те: „Ай, 
ай, нумай ҫӳретӗн, кӗрселар хӑвӑртрах хушӑкна“ 
тет кӑна. Чӑнах ҫавӑн пек вӑл хӑнӑхнӑ ҫын, Та- 
ракан тус! Кунта тата тепӗр секрет пур: началь- 
ствӑпа кӑмӑллӑ пулас пулать.

— Ку та тӗрӗс.
— Ҫапла вара, калаҫса татӑлнӑ. Ниҫта та тух- 

мастпӑр. Хальхи вырӑнсенчех юлатпӑр.
— Ниҫта та тухмастпӑр. Ҫавӑнтах юлатпӑр. 

Ҫӗмӗрлерисене те ҫавнашкал канашах парас.

Ҫавӑн пек калаҫса татӑлнӑ канашлура пулни- 
сем. Кун ҫинчен никама та пӗлтерме хушманччӗ 
те пире, ҫапах та пӗлтерес терӗмӗр. Мӗншӗн те- 
сен асӑннӑ ҫуртсенче ҫав чӗрчунсем тата тепӗр 
хӗл каҫма йышӑнни вӑл ҫуртсен директорӗсене 
мӗн чухлӗ те пулин интереслентерет пулӗ, тесе 
шутлатпӑр эпир.

Хураман.

Пысӑк хуйхӑ

— Пианино струни татӑлса кайнӑ. Улӑштарма 
тивет.

— Струнине-и?
— Струнине-и ара. Пианинине. Чӑваш республи- 

кинче пианино' струнисене те, музык инструмен- 
чӗсене юсакан маҫтӑра та тупма ҫук вӗт.
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Кирпӗч заводӗнче
Н, С верчков ӳкерчӗкӗ.

Тӗлӗнмелле! Брак санӑн, чакма мар, ӳссех пырать-ҫке. 
Браклакансем лайӑхрах ӗҫлеме пуҫларӗҫ.
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П Ӑ Т А
Ҫуллахи шӑрӑх кунсенче квас е морс ӗҫсе тӑ- 

ранма ҫук. Еҫнӗ хыҫҫӑн вунӑ-вунпиллӗк утӑм тӑ- 
ватӑн ҫеҫ, татах ҫӑвар типет, татах квас ӗҫес 
килег. Хӑшӗ-пӗрисем вара „ӑша кантарма* моро- 
женнӑй илсе ҫиеҫҫӗ.

Нумай пулмасть ҫеҫ отпуск илнӗ виҫӗ ҫамрӑк 
Атӑл хӗррипе утса пыраҫҫӗ. Ҫамрӑк тесен питех 
ҫамрӑк мар ӗнтӗ вӗсем: пӗри Миша ятли, пуштӑ- 
ра ӗҫлекенни, вуксаккӑрта, тепри, Петя ятли, 
прокуратурӑра ӗҫлекенскер, вунтӑххӑр тултарса 
ҫирӗме кайнӑ, авлансан та юрамалла хӗрӗ пул- 
сассӑн, виҫҫӗмӗшӗ—Виталий яглӑскер, ӑҫта ӗҫле- 
нине калама пултараймастпӑр. Час-часах ӑна Чеб- 
торгра курма пулать, анчах заняти пӗтцӗ хыҫҫӑн 
ҫеҫ, ҫавӑнпа пулас,„усал  чӗлхесем" каланӑ тӑрӑх, 
вӑл унта машинистка патне пыркалать имӗш, 
.мӗншӗн тесен кӑҫал кӗркунне вӑл 22 ҫул тулта- 
рать теҫҫӗ...

Кино ҫурчӗ тӗлне ҫнтсессӗн вӗсем виҫҫӗшӗ те квас 
илсе ӗҫесшӗн пулчӗҫ, анчах квасӗ пӗтнӗ пулнӑ.

— Айдӑр луччӗ Колхозник ҫуртӗнчи столовӑя, 
квас та ӗҫӗпӗр, апат та ҫийӗпӗр,—ырӑ канаш панӑ 
Петя, хырӑмӗ выҫнипе.

— Тӗрӗс, пит аван пулать, — килӗшнӗ Вита- 
лий те.

— Кӗрсе ҫисен пит аван пулӗччӗ,-—тенӗ Миша 
та темшӗн ӗнсине хыҫса.

Виҫӗ каччӑ столовӑя кӗчӗҫ те пӗр сӗтел хуш- 
шиие ларчӗҫ.

— Квас пур-и?
— Пур. Мӗнчул илсе килес?
Мецчул илсе килмеллине каланӑ хыҫҫӑн вӗсем 

апат заказ пачӗҫ. Официантки пит харсӑрри тӗл 
килнӗ мӗн, кваспа пӗрлех ҫӑкӑрне те пырса ларт- 
нӑ вӗсен умне.

Сивӗ тутлӑ квас вӗсен ӑшчикне ҫеҫ мар, кӑмӑ- 
лӗсене те чиперех уҫса янӑ. Вӗсем кулса калаҫса 
ларнӑ вӑхӑтра, ҫумри сӗтел хушшине каччӑпа хӗр 
пырса ларнӑ. Ҫакна курсан Виталин ирӗксӗрех 
хӑйӗн Дусине аса илмелле пулнӑ, .мӗншӗн тесен 
каччи хӗрӗн сеикер куҫӗсене пӑхса савӑнса кулса 
ҫеҫ ларнӑ. Чиперех яшка кӳрсе парасса кӗтсе 
ларнӑ ҫӗрте. ним тума аптӑранипе пулас, Петя 
ҫӑкӑр чӗллинчен пӗр татӑк хуҫса илнӗ те чӑм- 
лама пуҫланӑ, анчах кӗтмен ҫӗртен унӑн суракан 
шӑлӗсен хушшине темӗскер, шӑмӑ пек хытӑ япа- 
ла ҫакланнӑ. Васкаса пӳрнипе туртса кӑларать те 
тӗлӗнсе каять: пӗр ҫӑвар ҫӑкӑр ӑшӗнчен шурӑ 
тӳме тухать. Халӗ ӗнтӗ Петяшӑн апат— апат мар, 
юлташ та юлташ мар. Уринчен пӑшатанпа чикнӗ 
пек вӑл шӑл хушшинчен туртса кӑларнӑ тӳмине 
сӗтел ҫине пӑрахнӑ та ҫӑварне шывпа чӳхеме 
кухнене тухнӑ. Сӗтел ҫикче ним вӑтанмасӑр, ни- 
камран хӑрамасӑр выртакан тӳмене тытса пӑхсан 
ҫеҫ вӗсем Петя мӗншӗн „пуҫ каснӑ п ек” васкаса 
кайнине ӑнланнӑ мӗн.

— Ӑҫтан тупрӑн ку тӳмене?—тесе ыйтнӑ унтан 
витлесе Миша.

— Ҫӑкӑртан.
— Ну-у?—тӗлӗннӗ пек пулса ыйтнӑ Виталий,— 

кашни ҫиме лармассерен пӗрер тӳме тупсассӑн 
эсӗ, пӗр ҫул хушшинче пӗр портфель ытла тӳме 
пуҫтарӑн.

— Эсӗ, Виталий, аван юлташ та, анчах ҫынна

; йӗкӗлтеме юрататӑн эсӗ, ҫавӑ начар вара, килӗ 
шӳсӗр,— тенӗ Петя тарӑхса. Тарӑхма сӑлтавӗ т< 
пулнӑ унӑн: шӑлӗ сурни пӗрре, хӑрани иккӗ.

— Йӗкӗлтесе мар эпӗ, шӳт туса ҫеҫ,—тавӑрсг 
каланӑ ӑна Виталий.

— Тупнӑ шӳт тума!
— Эсӗ тӳме чӑмланӑ тесе манӑн йӗрсе лармал 

ла-и мӗн?— ответленӗ Виталий.
Ҫав вӑхатря официантка вӗсен умне купӑста 

яшки пырса лартнӑ.
Чиперех ҫисе ларнӑ вӑхӑтра Петя, шӑлӗ ыратма 

чарӑннипе савӑннаскер, Ваталий ҫине пӑхнӑ та 
ахӑлтатса кулса янӑ.

— Мӗн ухмах пек кулса ларатӑн ҫак эсӗ?
-— Чим-ха, кар ҫӑварна!
— Ну?—Виталий сиссе те ӗлкӗреймен, Петя 

унӑн ҫӑварӗнчен ҫӗлен ҫип туртса кӑларнӑ.
— Ме, тӳмӳ тагӑлсан ҫӗлесе лартма кирлӗ пу-: 

лӗ,— тенӗ Петя йӗпенсе шӳнӗ ҫнпе ун куҫӗ умӗнче| 
сулласа. 1

— Тфу! Хӑяматсем,— шӑртланса кайнӑ пирӗн’ 
Виталий, пысӑк апетитпа ҫисе ларнӑ ҫӗртенех,— 
халир пуҫӗсем! Ҫӑкӑр пӗҫерме ӳркенеҫҫӗ. Пӗркун 
ҫапла маншӑллӑм ҫӑкӑр ӑшӗнчен мунчала туртса 
кӑларнӑ, халӗ ҫип тупӑнчӗ, пыра кнле вӗсем пус- 
лӑх е турта пӑявӗ ярса пӗҫерӗҫ, минкӗревсем! 
Чарас пулать вӗсене!—кӑшкӑрашма пуҫланӑ пирӗн 
Виталий ҫиппе тӑскаласа.

Столовӑя апат ҫиме пынӑ ҫынсем, ваттисем те 
ҫамрӑккисем те, хӗрсем те, каччӑсем те, Вигалий 
ҫйне хӑшӗ кулкаласа. хӑшӗ тӗлӗнсе пӑхса ларнӑ.

— Тӗрӗс! Ответ тыттарас нулать вӗсене,—хушса 
хунӑ хитре хӗр ҫумӗнче ларакан арбуз иек ҫутӑ 
пуҫлӑ каччӑ.—Ӑса кӗртес пулать вӗсене, чорт 
возьми! Ӑтту вӗсем тем кӑтартӗҫ, юрӑхсӑрсем! — 
хушса хунӑ вӑл сӑмах калама пуҫланӑ чухнехи 
пек ура ҫине тӑрса

Пӗр вӑхӑтлӑха шавласа чарӑннӑ хыҫҫӑн, пиллб- 
кӗн-улттӑн пӗр ҫӗре пухӑнса пикенсе калаҫма 
пуҫланӑ: пӗри апат ҫисе ларнӑ чухне нумай пул- 
масть ҫӑкӑо ӑшӗнчен шӑрпӑк тупнӑ, имӗш. Теп- 
ри—кашӑк пуҫӗ чуть ҫеҫ ҫӑтса яман, виҫҫӗмӗшӗ 
(те тӗрӗс, те тӗрӗс мар, каласан тӗДӗнмелле..) 
шӗшлӗ аври тупнӑ имӗш. Пирӗн шутпа ку ҫын 
юптарса каланӑ пулмалла. Шӗшлӗ аври пек пы- 
сӑк япалана чуста ҫӑрнӑ чухне епле курмастӑн 
пулать? Ҫук ун пек пулма пултараймасть. Шӗшлӗ 
аври—ҫӑкӑр ӑшӗнче. Тем тесен те ун пек пулма 
пултараймасть. Тӳме, мӗнле калас, тӳме вӑл чус- 
та ҫӑрнӑ чухне пекӑрӗн татӑлса ӳкме пултарнӑ, 
е пирусне тивертнӗ чухне шӑрпӑк кайса ҫухалма 
пултарнӑ, анчах шӗшлӗ аври, как никак, чуста 
ӑшне сасартӑк путса анса кайма пултараймасть 
пулӗ тетпӗр. Ӑнчах, тепӗр майлӑ каласан, ма пул- 
ма пултараймасть? Мунчала е турпас кайнине 
астӑвайман айван ҫынсемшӗн шӗшлӗ аври те 
нимех те мар пулӗ. Тепӗр чухне ҫӑкӑрне аванах 
пӗҫереҫҫӗ. Тӑрӑшсан пӗҫерме пултараҫҫӗ, стало 
быть, ӳркенеҫҫӗ ҫеҫ, алӑстасем. Уркенеҫҫӗ!

— Ответ тыттарас пулать вӗсене, нечӑвӑ ачаш- 
ласа тӑма, ӑса кӗртес пулать,—тесе вӗҫлесе хучӗ 
хӑйӗн сӑмахне халиччен питех калаҫмасӑр ларнӑ 
Миша та тӳсейменнипе,

— Чӑна^ҫ та ҫав,—савӑнса кайрб Петя,—халӗ
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вӗт нимӗнле продукцие Те япӑх кӑлӑрмаюраМастЬ. 
Верховный Совет президиумӗ „Пахалӑхсӑр е 
комплектлӑ мар продукци кӑларнӑшӑн тата обя- 
зательнӑй стандартсене пӑснӑшӑн промышленноҫ- 
лӑ предприятисем ответлӑ пуласси ҫинчен“ уйрӑм 
указ кӑларнӑ. Ҫавӑн тӑрӑх пекарни заведующине 
ответ тыттарас пулать,—хушса хунӑ вӑл, ӑснӑ 
кашӑкӗнчи купӑста шӳрпине каялла тарелка ҫине 
ярса. Ҫак шухӑша пурте ырланӑ.

— Ну, кайрӑмӑр-и?—хускалма пуҫланӑ Петя.
; — Иккӗмӗшне, укҫа тӳленӗскере ҫиесех пулать 
Ӗнтӗ,—тесе чарнӑ ӑна яланах шухӑшласа калаҫа- 
кан Миша, вилкине тытса.
' Апат ҫисе тӑраннӑ хыҫҫӑн ҫак виҫӗ хастарлӑ 
каччӑ чӑнахах пекарняна кайнӑ (ӗҫе каясси ҫук— 
)тпускра).

— Заведующий ӑҫта сирӗн?—ыйтнӑ вӗсем про- 
5>ессор пек шурӑ калпак тӑхӑннӑ пекарьтен.

— Апат ҫиме кайнӑ. Халӗ пирӗн перерыв.
— Ӑҫта сирӗн апат ҫимелли вырӑн?
— Буфет-и? Авӑ тепӗр ҫуртра. Кайсан тупӑр 

унта, вывеска пур. Петя кбрес тесе буфет алӑк- 
не уҫса ярсанах, унтан пӗр хӗрарӑм сиксе тухнӑ 
^а тем пулнӑ пек урамалла чупнӑ.

— Мӗн пулнӑ кунта?—кӗрсенех ыйтнӑ Виталий 
нухӑннӑ ҫынсенчен.

— Заведующий вилме тӑпратна, — ответленӗ 
тепӗр шур калпаклӑ этем, диван ҫинче куҫне чар- 
са ахлатса выртакан хулӑм ҫын ҫине кӑтартса.

— Мӗн пулнӑ вара ӑна, мӗскӗне?
— Пырне пӑта ларнӑ.
— Епле майпа ҫын пырне ӑнсӑртранах тимӗр 

пӑта кӗрсе ларма пултарать-ха вӑл?—тӗлӗнсе 
ыйтнӑ Миша.

— Вӑл колбасапа ҫӑкӑр ҫинӗ. Ҫӑкӑр ӑшӗнче теп- 
ле йӑнӑшпа пӗр тимӗр пӑта пулнӑ. Вӑл астумасӑр 
ҫӑтнӑ та пӑта пырне ларнӑ. Вӑт инкек, вӑт нуша! 
Мӗн тӑвас пулать ӗнтӗ халӗ?

Унта-кунта ҫаксем чупкаланӑ, телефон шӑнкӑр- 
татнӑ, диван ҫинче заведующий ахлатса выртнӑ. 
Часах „Скорая помощь" машини пырса заведу- 
ющие больницӑна илсе кайнӑ.

Те сывалаять ӗнтӗ вӑл, те сывалаймасть. Тух- 
тӑрсем ун пеккисене те сыватаканччӗ. Сывал- 
тӑрах ӗнтӗ, пурӑнтӑрах тӗнчере. Нумаях парас 
ҫук. Парсан парӗҫ малтанлӑха 2 ҫул е 3 ҫул тӗр- 
ме. Мӗншӗн тесен виҫӗ каччӑ ӗҫе суда панӑ. 
Ӳлӗмрен вара юрӑхсӑр, начар продукци кӑлармӗ-и, 
тен, ҫӑкӑрне кирлӗ пек аван пӗҫерме вӗренӗ-и, 
тен. Вӗрентӗрччӗ, ой, вӗрентӗрччӗ, вара пире те, 
хӑйне те аван пулӗччӗ!

Сергей Ялавин.

Т У П П И Н Е  Т У П Р Ӗ
Хӗвеллӗ кун каҫ еннелле сулӑннӑ. Мӗкӗте хул- 

лен-хуллен тӗкӗр умне утса пычӗ те тӗкӗр ҫинче 
гӑмаланнӑ ҫӳҫӗсене, кунӗпе ҫывӑрса сысна куҫӗ 
пек шыҫса, хӗрелсе кайнӑ куҫӗсене, ик еннелле 
кӑркка ҫунатти пек саркаланса тӑракан сӑмса ху- 
паххисене курчӗ. Татах та пӑхат^ь—ҫӳҫӗсем усӑн- 
Са аннӑ. „Эх, капла май пулмасть, юрать ҫын кур- 
иасть, хам упӑтерен те кая мар“, тесе шутласа 
4 е т  вӑл хӑйӗн пуҫӗнче.

Мӗкӗте ,земляничнӑй“ супӑнь илсе пит-куҫӗ- 
<:ене тухса ҫурӗ, хырӑнчӗ. Одеколон пӗрӗхрӗ, 
Мӑйне галстук ҫыхрӗ, пуҫне шлепке тӑхӑнчӗ. 
„Ха, профессор пек курӑнакан пулса тӑтӑм “, терӗ 
тӗкӗр умӗнче хӑлаҫланкаласа тӑрса.

Урай тӑрӑх калле-малле уткаласа ҫӳрет. Тем- 
тем шутлать, мӑкӑртатать. Ӑллине кукӑр авӑрлӑ 
туя ҫӗклесе тухса утрӗ.

Кукӑр-макӑр ҫӗлен пек авкаланса юхать ҫутӑ 
[Ҫавал шывӗ. Хӗррипе ешӗл улӑх таҫта-таҫтаҫити 
ьтӑсӑлать. Илемлӗ вырӑн, ҫамрӑксем — вӑйӑра. 
|Шывпа янӑраса тӑрать аслӑ Ҫавал улӑхӗ.

„Танго“ ташлатпӑр-и? — ыйтать ҫамрӑк хӗр 
колхоз бригадирӗнчен. Алла-аллӑн тытӑҫса „танго" 
кӗввипе ташлаҫҫӗ. Килӗшет-ҫке ку кӗвӗ. Мӗкӗте 
те вӑййа ҫитрӗ. Ташлас килет ун, юрлас килет 
ӳн ҫав ҫамрӑк йышпа. „Ташласманӑн та, ҫав ӗлӗк 
калаҫнӑ хӗре пырса ты тас“ тесе хуллен-хуллен 
Клавди патне утса пычӗ. Ҫук, Клавди ӑна пӑх- 
масть, аллипе Мӗкӗтене тӗртсе ярса ик-виҫ метр 
аяккалла пӑрӑнса тӑчӗ.

„Мӗн пулчб ку хӗре?* каллех шутласа илчӗ вӑл 
хӑйӗн пуҫӗнче. Унтан Марьене пырса тытрӗ. Вӑл 
та аяккалла пӑрӑнчӗ.

Ҫук, Мӗкбтенӗн ӗҫ тухмасть, шутла-шутла пӗр

самантлӑха чарӑнса тӑчӗ. „Хам намӑс курас мар, 
утас килелле*— ӑнсӑртран пуҫне пырса кӗнӗ шу- 
хӑшӗпе телейлӗ ҫамрӑксен вӑййинчен уйӑрӑлса 
кайрӗ.

— Мӗншӗн капла, мана хӗрсем мӗншӗн юратми 
пулчӗҫ?..

Утать Мӗкӗте Ҫавал ҫуммипе. Кӑшт ҫеҫ лӑпкӑ- 
лӑпкӑ ҫанталӑкра унӑн хӑлхине хӗрсен ҫепӗҫ сӑ- 
маххисем пырса кӗреҫҫӗ: „Мӗн тӑвас ҫав кирев- 
сӗр каччӑпа. Колхоз ӗҫне пачах та хутшӑнмасть, 
кунӗпех килӗнче ларать. Кӑҫал унӑн пӗр ӗҫкунӗ 
те ҫук* тенӗ сӑмахсем татах илтӗнеҫҫӗ. Мӗкӗте 
вӗсене чарӑна-чарӑна итлет.

„Ӑха, тинех туппине тупрӑм. Малалла улшӑну 
тӑвас пулать. Кун пек пурӑнсан хӗрупраҫ та 
хисеплемест иккен", тесе шухӑшласа илчӗ Мӗ- 
кӗте.

Ҫамрӑксен шавӗ ҫаплах янӑрать. Ӑслӑ Ҫавал 
улӑ.хӗ тӑрӑх ҫаланса таҫта-таҫта ҫити каять. Клав- 
ди анлӑ ӳт-пӗвӗпе сарӑлса тухса тӑчӗ те савӑк 
сассипе каллех юрла пуҫларӗ:

,Э п  шур тутӑр юратап 
Пӑччӑн-пӑччӑн тӗрлине.
Эп савнине юратап 
Еҫре малта пынине“ ...

Колхозри ҫтахановка-хӗрӗн сассипе вуншар 
ҫамрӑксен сасси пӗрлешрӗ:

„Ҫӳлӗ пӗлӗт ҫийӗнче 
Ҫутӑ ҫӑлтӑр пит нумай.
„Сталин* колхоз йышӗнче 
Стахановецсем пит нумай*...

Мӗкӗтен итлесе тӑрасси килмерӗ. Туппине тупни 
ӑна лӑплантарать.

Як. Сигай.
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ДИРЕНТОРПА ГЛАВБУХ
Пӗр заводра директорпа главбух, йытӑпа ку- 

шак пек, харкашса пурӑннӑ. Харкашӑва кӑлара- 
канни—укҫа, совет укҫи пулнӑ.

Директор укҫа ҫинчен аса илнӗ самантсенче 
ялан главбуха чӗнтерсе пыртарнӑ.

— Уншӑн та, куншӑн та тӳлесе яр1—тенӗ ӑна.
Директор тыттарнӑ хутсене вуласа тухнӑ

хыҫҫӑн, главбух час-часах ҫакӑн пек ответсем 
панӑ:

— Куншӑн тӳлемесен те юрамалла та, анчах 
эсир хушнине итлесе, тӳлесе ярӑпӑр. Ак кӳншӑн 
вара закон тӳлеме хушмасть, мӗншӗн тесен эпир 
вӑл расхода плана кӗртмен. Уншӑн тӳлеме укҫа 
ҫук.

— План вӑл—эпӗ пулатӑп,—тенӗ директор, 
сассине хӑпартса.

— Укҫи ҫук,—хирӗҫнӗ главбух.
— Ан калаҫ. Ҫук пулсан, тнухӑшласа туп.
— Мошенниксемпе жуликсем шухӑшласа туп- 

ччӑр, эпӗ ун йышши этем мар.
Ун пекчухне, главбух парӑнманнине кура, ди- 

ректор ялӑн хӑйӗн заместительне чӗнтерме юрат- 
нӑ. Заместителӗ вара, директор майлӑ пулса:

— Эсӗ производство планне тултарма чӑрман- 
таратӑн!—тесе кӑшкӑрса пӑрахнӑ главбуха хӑ- 
ратма.

— Сана пула завода хупас-и?— кӑшкӑрса ларнӑ 
директорӗ.

Вӗсем, главбухӑн пуҫӗ анраса кайичченех, ҫап- 
ла кӑшкӑрма, сӗтеле чыша-чыша асаплантарма 
юратнӑ.

Вара главбухӑн ирӗксӗрех вӗсемпе килӗшме, 
илме юраман укҫана илсе пама тивнӗ.

— Укҫи государствӑн, заводӑн, ман мар. Ӑна 
вӑрламастӑп эпӗ. Урӑх ӗҫе каймалли укҫана ку 
„ӗҫе“ янине сисесрен сыхланмалли мера тупма 
пулать,—текелесе шухӑшласа илме тивнӗ ӑна.

Анчах „сыхланмалли мерӑсем“ ура айӗнче вырт- 
са ҫӳремеҫҫӗ, тупма хӗн вӗсене. Ҫавӑнпа главбух 
хӑшпӗр чухне директор ыйтнӑ укҫана тупса па- 
райман.

Ҫавӑн пирки главбух ҫине тарӑхасси директо 
рӑн куллен-кун вӑйланса пынӑ.

Главбухӗ директор тарӑхнине пӑхман, хӑйӗ: 
кассине ҫӗрӗн-кунӗн ывӑнмасӑр сыхласа ларнӑ.

Юлашкинчен директор:
— Хӑтӑлас ку главбухран. Ялан хирӗҫет. Хирӗҫ 

меннине тупас,—тесе шухӑшласа илнӗ.
Директор патне унччен таҫти ҫӳп-ҫап, утил- 

сырье хушшинче пытанса выртнӑ Элек пырс: 
тӑнӑ.

— Главбухран хӑтӑлма эпӗ пулӑшӑп сана. Ма 
на итле!—тенӗ вӑл.

Директор итленӗ. „Главбух Соцстрахова улта 
ланӑ“ тесе ҫырнӑ акт ҫине директор резолюцв 
хурса алпуснӑ, вара главбух заводран сирпӗнс< 
тухнӑ. Главбухран хӑтӑлсан директор савӑнсг 
кайнӑ: янаххисене хыртарнӑ, йӑл-йӑл кулкаласг 
илме тытӑннӑ.

Анчах Касса текенни, тем пирки: те главбу> 
тухса кайнӑшӑн хуйхӑрнипе, те директора юрат 
маннипе, сывмарланса кайнӑ, ырханланнӑҫемӗг 
ырханланса пынӑ вӑл.

Касса сывлӑхне пӑхтарма тухтӑрсене чӗннӗ 
Тухтӑрсем итленӗ, ҫийӗнчех пухӑннӑ. Анчах вӗ 
сем диагноз тунӑ, рецептсем ҫырнӑ хушӑра Кассг 
зилсех кайнӑ. Вилес умӗн вӑл сап-сарӑ ҫӑварнг 
карса пӑрахнӑ мӗн те, вара пурте Кассӑн хырӑмӗ 
пуш-пушах пулнине курнӑ: вӑл выҫӑ пирки вилнӗ 
мӗн.

Ҫакна курса тӑма кичемрен пур те шӑп пулнӑ. 
Шӑплӑхра Закон утса килнӗ сасӑ илтӗнсе кайнӑ. 
Вӑл Касса вилли ҫине пӑхкаласа тӑнӑ-тӑнӑ та 
пӗтӗмпех ӑнланса илнӗ, айӑплине тупнӑ. Дирек- 
тора ҫухавинчен ярса тытнӑ та ыйтнӑ:

— Кассӑна ма вӗлерсе пӑрахрӑн?
— Эп... эп... эпӗ пӗлместӗп.

А-а-а, эсӗ пӗлместӗн! Эсӗ пӗлмесен, эпӗ пӗле- 
тӗп!—тесе кӗрлесе илнӗ те Закон директбра суд 
еннелле сӗтӗрсе кайнӑ.

М. Трубин.

♦
Хӑшпӗр райхаҫат 

редакцийӗсенче
— Сирӗн редакцинче мӗнле ҫитменлӗхсем пур?
— Шыв ытлашши нумай.
— Ӑҫта?
— Передовицӑсенче.

Стадионра

— Футболла выляма, вратарь пулма, защита, 
нападени пулма пит лӑйӑх.

— Ҫапла та, ман шухӑшпа, пӑхса ларма тата 
лайӑхрах.

Хуравар кӗперӗ

— Ку кӗпер чалӑшшӑн пӑхса ларать. Кам ҫине- 
ши?

— Ялисполком председателӗ Иванов ҫине пуль.

Айӑпламасӑр юлнӑ прогул
— Иванова шыраса хӑшкӑлтӑм. Ӑҫта тупас-ши? 

Унта калаҫҫӗ: унта кайнӑ, тесе. Унта калаҫҫӗ:
ӗнер пулнӑ, тесе.

— Вӑл ак кунта вӗт, а.мериканкӑра. 10 кружка 
ӗҫсе ячӗ, тата пиллӗк илесшӗн тӗккеленсе тӑрать. 
Ҫула май кӗнӗ вӑл кунта.
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Н. Сверчков ӳкерчӗкӗ.

Хырӑм тӑранмарӗ '
Нумаях цулмасть Токиори паллӑ хӗрарӑмсен конференпийӗ Японири вы- 

ҫӑ аптӑракапсене пулӑшас кӑмӑлпа ҫакнашкал решени йышӑннӑ: „ҫынсе-
не рие ҫиес вырӑние ытларах шыв ӗҫме хушас”.

(„Комсомольская Правда" хаҫатран).

Пар-ха ҫим е!
Хырӑму тутӑ пек туйӑнма ытларах шыв ӗҫ.
П артизансенчен  т а р н ӑ ч у х п ӑ ш ӑ х са х а л ӗт е  тем чухлӗ ӗҫсе  тултартӑм. Хырӑм тӑранм арӗ.
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Ҫ ы н сӑр  к а л а ҫ а к а н  тел еф о н сем
Шӑмӑршӑ районӗнче хӑшпӗр ялисполком пред- 

седателӗсем пӗр ҫынсӑр калаҫакан телефонсем 
шутласа кӑларас шутпа пӗтӗм вӑя хурса ӗҫлеҫҫӗ. 
Ку япала ӑнӑҫлӑн пурнӑҫланасса эпир шансах пӗ- 
терейместпӗр. Мӗншӗн тесен, ку тӗлӗшпе халь 
„опытсем“ ҫеҫ пыраҫҫӗ. Ку „опытсене“ „хӑй тӗл- 
лӗн авӑракан арман“ тума шухӑшланӑ Митрахван 
„опычӗпе“ танлаштарса пӑхсан, шӑлтах чуха ки- 
лет ӗнтӗ. Калас пулать, пирӗн ялта, Турханта, 
эпӗ астӑвасса пӗр шыв арман хуҫи Митрахван 
пурӑнатчӗ. Ҫак хуҫана ҫырмари кӗрлесе юхакан 
шыв килӗшмен. Шывӗ арман пӗвине ҫулталӑкра 
ик-виҫӗ хут тата-тата, ҫӗмӗре-ҫӗмӗре кайса, ӑна 
пысӑк сиен кӳнӗ. Вара Митрахван шывсӑр-мӗн- 
сӗр, пӗр кас ҫилсӗрех, пӗр кашӑк нефтӑ-керосин- 
сӑрах кӗрлесе авӑрса ларакан арман тума шухӑш 
тытнӑ. Эпӗ пысӑк урапа тутарӑп та унта пысӑк 
кӑна сулмаклӑ йывӑр чул ҫыхса ярӑп. Вара ҫав 
чул урапана хӑех ҫавӑрӗ, арманӑм авӑрӗ, — тенӗ 
Митрахван савӑннипе кулса. Митрахван чӑнах ҫа- 
кӑн пек арман тума пуҫланӑ. Пӗр ҫул ӗҫлеттернӗ 
вӑл платниксене, икӗ ҫул ӗҫлеттернӗ, виҫӗ ҫул та 
иртсе кайнӑ. Яланах ӗҫленӗ, анчах арманӗ авӑр- 
ман та авӑрман. Чул ҫакнӑ арман урапи — „дви- 
гатель“ ҫӳлтен аялалла пӗтӗм вӑйпа анса кайнӑ 
га каялла хӑпарайман. Ҫак армана тӑва-тӑва Мит- 
рахван йӑлтах пурлӑхне сутса пӗтернӗ. „Хӑй 
тӗллӗн авӑракан арманӗ“ те, шывпа авӑраканни 
те юлман.

Митрахван арман урапи ҫумне чул ҫыхса ярса 
хӑйне хӑй авӑракан арман тума виҫӗ ҫул аппалан- 
нӑ пулсан, Шӑмӑршӑра шӑлтах урӑхла. Кунтахӑй 
тӗллӗн калаҫакан телефонсем тума тӑрӑшаҫҫӗ. 
Телефонӑн ҫавӑракан ручки ҫумне чул таврашӗ 
ҫыхса аппаланмаҫҫӗ ӗнтӗ. Чулсӑрах. Митрахван- 
ран ирттереҫҫӗ. Ш ӑмӑршӑра телефонсене „при- 
каз“ кӑна параҫҫӗ. Ҫапла ӗнтӗ хӑшпӗр ялиспол- 
ком председателӗсен шухӑшӗпе телефон „приказ“ 
тӑрӑх ҫынсӑр-мӗнсӗрех калаҫма та, телефонограм- 
мӑсем йышӑнма та пултарать мӗн. Ҫавӑнпа вӗсем 
телефон патне дежурнӑйсем хӑвармаҫҫӗ.

— Эпир каятпӑр ӗнтӗ, телефон, эсӗ хӑвӑн обя- ’ 
занноҫна отлично пурнӑҫла. Чӗнекенсене ответле,- 
телефонограммӑсем йышӑн... Асту, итлемесен хӑв- 
нах начар пулӗ, — тесе вӑйлӑн пӗҫертсе, питӗ хӑ- 
рушӑ та хаяр приказ парса хӑвараҫҫӗ тӑлӑха тӑр- 
са юлакан телефона, канцеляринчен тухса кайнӑ 
чухне.

Телефонӗ ун пек пӗччен юлнӑ чухне питех те  
тарӑхса ҫитет вара. Чӗнет, чӗнет— вӗҫӗмсӗрех чӗ- 
нет, анчах пӗр чӗрчун та ун патне пымасть. 
Чӗне-чӗне йӑлтах ывӑнса ҫитет телефон, кайран 
ҫывӑрсах каять, шеремет...

Ялисполком канцелярине сайра-хутра вӑрӑм 
сухаллӑ, хӑлхисем ҫумӗнче орудирен персен те 
илтмен ҫынсем килсе тухаҫҫӗ. Вӑл ҫынсене ялис- 
полком председателӗсем „дежурнӑйсем“ тесе  ят  
панӑ. „Дежурнӑйсем“ е кӗреҫе пек сухалӗсене 
тӑратса, е патак ҫине тӗреленсе сӗнксе лараҫҫӗ. 
Телефоншӑн пулсан ҫак „дежурнӑйсем“ пуррипе 
ҫукки пурӗ-пӗрех. Телефон татах вӗҫӗмсӗр чӗ- 
нет. Вара теплерен хӑш чухне телефон труб- 
кине тытаҫҫӗ. Пуҫланать вӗҫӗмсӗр: — А... А... А... 
Мӗн тетӗн? Илтейместӗп... А... А...“

Нумай чухне тата телефон шӑнкӑртатнинчен 
хӑраса ялисполком канцеляринчен ҫаврӑнса пӑх- 
масӑр тухса вӗҫекен „дежурнӑйсем“ те тӗл пу- 
лаҫҫӗ. Сайра мар телефонограммӑсене пӑтраш- 
тарса йышӑнаҫҫӗ: „ӗне“ вырӑнне „ӗнер“ тесе ҫы- 
раҫҫӗ: „лаша“ вырӑнне „лаххан“ тесе лартса ху- 
раҫҫӗ, т. ыт. те, т. ыт. те.

Кун пек чухне каллех телефона айӑплаҫҫӗ, ӑна 
вӑрҫаҫҫӗ, ӑна тарӑхтараҫҫӗ.

Пуринчен ытла, Васан, Палтиел, Виҫпӳрт, 
Кивӗ Чукал, Ҫӗнӗ Чукал, Пашйел, Шӑмӑршӑ, Ка- 
рабай ялисполкомӗсенчи телефонсене хытӑ тарӑх- 
тараҫҫӗ...

Районри хӑшпӗр руководительсем телефон тӗ- 
лӗшпе ялисполкомсенче пыракан йӗркесӗрлӗхсене, 
ответсӑрлӑхсене пӗтерес тӗлӗшпе нимӗн тумасӑр 
ларни те телефонсене тарӑхтарать.

Н. Косойкин.

„Йӗкрешсем^^

Чаллӑпуҫӗнчи райуполнаркомзагра (Куйбышев 
облаҫӗ) ӗҫлекен Прохоров юлташ куҫне юлашки 
вӑхӑтра темшӗн ҫынсем те, ытти чӗрчунсем те 
ӗне евӗрлӗ курӑнаҫҫӗ. Акӑ, тӗслӗхрен, вӑл ҫырса 
янӑ отношенисенчен пӗри:

.Гражданину Челновершинского сельсо- 
вета Понкратову Ивану Игн.

На ваше заявление Челновершинский 
райуполнаркомзаг сообшает, вы на 1940 
год от молокопоставки освобождаетесь как 
аловая корова.
Ю/У—40 г. Райуполнаркомзаг Про.хоров.

Панкратов колхозника Прохоров юлташ „хӗсӗр*

тесе сӗт парӑмӗнчен хӑтарнӑ. Спичников колхоз- 
ника та ҫак сӑлтавпах сӗт парӑмӗнчен хӑтарнӑ.

Прохоровпа йӗкрешсем татах та пур районра. 
Эпӗ пӗрре, майӑн 31-мӗшӗнче, Чаллӑпуҫӗнчи юл- 
таш патне хамӑр ялтан: „седьмого выезжаю* тесе 
телеграмма патӑм. Кузьмин телеграфист: „седь-
мого выезжай“ тесе панӑ. Ҫапла вара „пыратӑп* 
тес вырӑнне ,ки л “ тенӗ вӑл. Кузьминпа Прохо- 
ровӑн ҫавнашкал авторла ӗҫӗсем йӑлтах вӗсем 
ҫырӑва сахал пӗлнинчен килеҫҫӗ. Икӗ йӗкрешӗн 
иккӗшин те халех букварьсене алӑран ямасӑр ҫы- 
рӑва вӗренмелле.

Алексей Аник.
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ВАТТИСЕМ КАЛАНИ ВЫ РНАҪУЛЛӐ
П лодоовощ союза

„Вӑхӑт иртсен хӑмла ҫ^флине ан кай“.

Чебторг хӑшпӗр работникне
„Трук хыпатӑн, пырна ларӗ“.

Теттесем туса сутакансен
„Шӑлтӑр-шӑлтӑр урапи нумая пымасть“.

„Капкӑн геройне"
„Туту-ҫӑвару чалӑш пулсан, куҫкӗскине ан

ӳпкеле“.

Ревкомиссисене
„Хӑлхуна ан ӗнеп, куҫупа пӑхса ӗнен/.

Рыбтрестра ӗҫлекене
„Пулӑ ҫиес тесессӗн, шыва кӗрес пулать".

Прогулшӑн суда лекнӗ йӗкӗте 
,Ачи чипер те, сӑмси пылчӑклӑ“.

ВУ ЛАКАН СЕН  Ж А Л О В Н С Е М
К апкӑн тус!

Эпир, Чӑваш пединстшпучӗн 5-мӗш корпусне 
вырнаҫнӑ студентсем, Стенли пурнӑҫне ӑмса- 
натпӑр, мӗншӗн тесен Африкӑри ҫын ҫӳремен 
вырӑнсенче пурӑннӑ чухне вӑл, хӑнкӑласемпе  
мар, арӑслансемпе кӑна ҫапӑҫнӑ. Хӑнкӑласем  
арӑслансенчен усалрах, мӗншӗн тесен вӗсем ну- 
май, кашни кроватьпе мат рацрах пине яхӑн  
пулӗ. Хӑнкӑласене хирӗҫ кӗрешмелли маӑсене 
наука такҫанах пӗлет , администраци вӑл май- 
семпе усӑ  курасш ӑн мар, студентсем тата ҫӗ- 
нӗ май ш ухӑш ласа кӑларасса ӗмӗтленет.

Капкӑн, хӑнкӑла  уы рт ӑкӗ пуласран хӑтар 
пире!

ҪТУДЕНТСЕМ .

К апкӑн юлташ!
Купӑстана вӗреннӗ канака мӑйракисӗр тӑрса 

юлнӑ, тенӗ ваттисем. Пирӗн Свердлов ячӗпе тӑ- 
ракан сельпо (Ишлей р.) пекарный пуҫлӑхӗ Соко- 
лов Лазарь, купӑст ана вӗреннӗ п улин  те, мӑй- 
ракисӗр тӑрса юлмарӗ, мӗншӗн тесен ун  мӑй- 
ракисене ӗҫме юратакан ҫынсем {сельпо предсе- 
дат елӗ Ш ат лаевпа юлташӗсемх ~Я. Степанов, 
Зарубин, Павлов, К. Большебородов хушаматлӑ  
ӗҫлӗ ҫынсем) сыхласа тӑраҫҫӗ.

Асӑннӑ Соколова Ишлей районӗнчи прокурор 
ирт нӗ ҫулт и октябрь уйӑхӗнчех, килограмӗ 
1 т. 70 пус тӑракан ҫӑкӑра 2 тенкӗ те 80 пуса 
сутнӑшӑн тата пекарня ҫӑнӑхне ирӗклӗ хакпа  
сутса пурӑннӑшӑн, ӗҫрен кӑларм алла  тунӑччӗ.

Ҫапах та Соколов ку таранччен пекарныйӗнчвх 
ӗҫлет. Ун ӗҫӗсене тӗрӗслесе пырас вырӑнне, 
ҫӳлт е асӑннӑҫы нсем ,ункилнепы рса ӗҫсе ӳсӗрӗл- 
се ташланине курма пулать.

Х уҫӑлайм ан мӑйракипе пӗринче Соколов „Ав- 
рора“ колхоз витин чӳречине ӳсӗрпе тӗксе ват- 
нӑ, тата ҫӑкӑрпа спекуляци тӑвас ӗҫе пӑрахай- 
масть.

Ун мӑйракине „Капкӑна* хӗстерсе хум а май 
пу лмӗ-ши?

Сельпо членӗсем (п и ллӗк ӗн  алпуснӑ).

Капкӑн тусӑм!
Ҫӗрпӳри ат ӑ юсакан артеле, иртнӗ апрелыпе 

панӑ заказа илес тесе, сахалт ан та 20 хут  
кӗрсе т ухнӑ ӗнтӗ. Туса параймарӗҫ. Уншӑн 
эпӗ хуӑхӑрмаст ӑп, мӗншӗн тесен заказа ап- 
рельт ех туса панӑ пулсан, тен вӑл халиччен  
ҫӗтӗлнӗ те пулӗччӗ, капла ҫӗнех вӗт. Ытти 
заказчиксене ман пекех чӑт ӑмлӑ пулма чӗнетӗп.

Селекци станцин главный бухгалтерӗ
В ладим иров.

Капкӑн юлташ!
Эпир, Я манак {Красноармейсий р.) шкулӗнче 

вӗренекенсем, иртнӗ ҫуркунне ш кул килкартине 
йӗркипе 100 йывӑҫ ытла лартса тухрӑмӑр. Кл- 
никула, тӑхӑрвуннӑшӗ чӗрӗлнӗшӗн савӑннипе, 
салантӑмӑр. В ӑл йывӑҫсене М. Николаев завхоз 
ӗни ҫисе янӑ  (пӗр йывӑҫ та хӑварман). Ҫав сӑ- 
хӑ ӗне х а л ӗ  татах мӗкӗрет. Ш кул килкарт ине  
чӗрӗ йывӑҫсем татах ларттарасшӑн мӗкӗрет- 
ши вӑл ,—пӗлесчӗ. Яманаксем{улттӑн алпуснӑ'^.
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Хакӗ 3 0  пус.

Иӗпреҫ районӗичи „Хӗрлӗ ҫӑлтӑр“ колхозра
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РАДИО (юрлать): Тухать-и те тухмасть-и, тухать-и те тухмасть-и 
РЕВИЗИ КОМИССИ: Тухмасть. 924 тенкӗ те 20 пус тухмасть.


