
16-мӗш ҫул тухать.

КАПКАН № 16 А В Г У С Т, „Чӑваш Коммуни* 
1940 ҫул ҫумӗнче тухать.

Ҫулла уя пучах хӑварм ан—кӗркунне автан п уҫӗ  ҫинӗ, тет.



Колхоз пахчинче
Пӗр 4—5 ҫул каярах Катах Хрисанӗн чӑрсӑр 

качаки Транка Танилин пахчине сиксе кӗнӗ те 
ҫамрӑк купӑста ҫулҫисене пӗрерӗн-пӗрерӗн суй- 
лама тытӑннӑ. Ҫакӑн пек сӑтӑрла ӗҫ тунӑшӑн 
Транка Танили качакана пысӑк наказани панӑ: 
малтанах пысӑк алтуйипе лайӑх тӗллесе ҫапса 
унӑн кайри хӑрах урине амантнӑ, унтан хӳри айне 
пӗр ывӑҫ вӗлтӗрен ҫыхнӑ, юлашкинчен карта ур- 
лӑ ывӑтса янӑ. Тӗнчере ҫук пысӑк мӑшкӑл курнӑ 
качака урам тӑрӑх ҫав тери % рлӑхлӑн кӑшкӑрса 
кайнӑ.

Катак Хрисанӗ куншӑн Транка Танилине хытӑ 
ҫиленнӗ, унтан та ытларах унӑн хивре кӑмӑллӑ 
арӑмӗ темӗн пек тарӑхса ҫитнӗ. Вӑл кӑпӑр-капӑр 
ҫатма аври тытнӑ та, Транкасене хӑй мӗн пултар- 
нӑ таран вӑрҫса хӑратма васкаса чупнӑ.

— Эх, эсреметсем,—тенӗ вӑл, ҫатма аврипе 
чӳрече янахне тӑрлаттарса,—хӑвӑра, вилсе тамӑ- 
ка кайсан, шуйттансем урӑрсене алтуйвипе ҫапса 
хуҫчӑр, вӗлтӗренпе вӗтлеччӗр, качакана ҫапса 
ам§нтрӑр!

Ӑна уирӗҫ Таниле арӑмӗ чупса тухнӑ.
— Выльӑх хуҫине хурэть,—хӑтӑрса тӑкнӑ вӑл, 

сылтӑм чӑмӑрне сулахай алӑ тупанӗ ҫине шакка- 
са,— хӑвӑр мӗнле, качакӑр та ҫапла, янтипе пурӑн- 
ма юратӑтӑр!

Сӑмах ҫине сӑмах тиенет, анчах пӗри те тепӗр- 
не парӑнмасть, юлашкинчен пӗр-пӗрне вуҫех ит- 
леме пӑрахса, чӗлхе ҫине мӗнле сӑмах килнӗ ҫа- 
вӑнпа бомбардировка тунӑ та икӗ еннелле уФӑ- 
рӑлса кайнӑ.

Ҫав кунранпа Катак Хрисанӗпе Транка Танили 
ҫемьисем хушшинчи нбрмальнӑй ҫыхӑнусем та- 
тӑлнӑ. Хрисан Танилипе, Таниле Хрисанпа калаҫас- 
ран пӑрӑнма тӑрӑшнӑ, колхозра иккӗшӗ икӗ бри- 
гадӑра ӗслени ку уйрӑлӑва тата анлӑлатма пу- 
лӑшнӑ. Юлашки ҫулсенче вӗсем пӗр-!1ӗрин ҫинчен 
элек сарасси пулман, анчах ӑшшӑн калаҫас и, 
ӗҫке-ҫикӗллӗ пуласси, е калӑпӑр кумлӑ пуласси 
ҫинчен иккӗшӗнчен пӗри те яхӑна яман.

Ҫул хыҫҫӑн ҫул иртет. •
Иртнӗ ҫуркунне, ВКП(бӳ'Центральный Комите- 

чӗ тата СССР Совнаркомӗ „Ялхуҫалӑх продук- 
тисен заготовкисемпе закупкисене ирттерес по- 
литикӑри улшӑнусем ҫинчен постановлени" йы- 
шӑннӑ хыҫҫӑн, колхозниксем обществӑллӑ ҫимӗҫ 
пахчи тума ыйту тӑратнӑ.

Кирлӗ ӗҫрен колхозниксем туртӑнса тӑмаҫҫӗ, 
ҫимӗҫ пахчи тума та вӗсем пӗр сасӑпах йышӑннӑ. 
Пахчара ӗҫлеме звено уйӑрнӑ чухне чи малтан 
пахча-ҫимӗҫ тӑвас тӗлӗшпе ӑста шутланакан Та- 
ниле ятне асӑннӑ.

— Так што, пахчана пӗр качака та пырса кӗ- 
реймб,—тенӗ пӗр шӑлйӗренӗ, Хрисан качакипе 
пулнӑ историне манманскер.

Таниле те, унран инҫех мар ларакан Хрисан 
та ку кӗтмен репликӑна хирӗҫ нимӗн те чӗнмен.

Тӑрӑшса ӗҫленӗ Таниле обществӑллӑ ҫимӗҫ 
пахчинче. Ҫуркуннех лайӑх карта тытса ҫавӑрт- 
тарнӑ, тарӑн сухалаттарнӑ, хӑй пӑхса тӑрса сӳре- 
леттернӗ, йӑрансем тутарнӑ, тирпейлӗ актарнӑ, 
кирлб вӑхӑтра ҫине тӑрса шӑварттарнӑ тага ытти

ӗҫсем те тутарттарнӑ. Звенори колхозниксен пӗ[ 
ӗҫӗ те ун куҫӗ умӗнчен иртсе кайман.

Чӑн та, качакасемпе сурӑхсем пахчана кӗресск 
ҫинчен шухӑшлама пулта’райман: пӗр енчен ҫӳлӗ 
ҫатан карта урлӑ сиксе каҫасси ҫӑмӑлах пулас 
ҫук, тепре тата, „ку кишӗр ҫулҫи пӑсӑлман-ши?“ 
текелесе карта хушӑкӗнчен сӑмсисене чикме хӑт- 
лансанах, ҫемҫе кишӗр ҫулҫи' вырӑнне вӗсен сӑм- 
сине е Таниле аллинчи ҫинҫе хӳлӑ пӗҫертсе илет, 
е путсӗр вӗлтӗрен ҫулҫипе вӗтелеме пултарать. 
Каҫсенче фермӑна таврӑнакан сыснасем те хӑш 
чухне тутлӑ ҫарӑк йӑранӗсем еннелле ӑшшӑн-ӑш- 
шӑн пӑхаҫҫӗ, анчах ниҫтан кӗме ҫуккине кура, 
„чорт с ним“ тенӗ пек, малалла утаҫҫӗ.

Тырпула пухса кӗрӗ вӑхӑтра  ̂ Танилине, ҫимӗҫ 
пахчинчен аякка ярас мар тесе, анкартинче капан 
тума бӗннӗ, ку ӗҫре те вӑл лайӑх специалист 
шутланать.

Пӗр кунхине, каҫ пуласпа, пӗр ушкӑн лавсем 
ҫитсе кӗлтесене васкаса пушатнӑ та тепрер лав 
тиеме кайнӑ. Таниле, васканипе, ҫыпҫуллах мар 
вырнаҫнӑ кӗлтесене йӗркелесе тухнӑ, унтан лав- 
сем тепре ҫитиччен сывлӑш ҫавӑрса илес тесе, 
капан тӑрринех хӑяккӑн таянса выртнӑ.

Ӑнкартинчен инҫех те мар ҫырма хӗррипе ҫи- 
мӗҫ пахчи пуҫланса каять, тӑрӑшса ӗҫленине кура 
ӑмӑртмалла ҫитӗннӗ ҫимӗҫсем Таниле кӑмӑлне 
хавхалантараҫҫӗ. „Сахал мар туххут пулать кун- 
та колхоза та, сана та, Данил Петровчӑ“, тесе 
илет вӑл хӑйне хӑй.

Карта ҫуммипе хиртен таврӑнакан ӗнесем ир- 
теҫҫӗ. Ӑкӑ пӗр ӗни хапха патне чарӑнать те мӑй- 
ракипе тӗрӗслеме тытӑнать. Таниле тинкеререх 
пӑхма пуҫланӑ. Енен аппетичӗ хӗрсе ҫитнӗ пулас, 
вӑл хапхш а ҫине тарсах штурмлама пикеннӗ.

Лӑпкӑн выртакан Таниле картах сиксе ӳкнӗ. 
„Кӗрет, мур илесшӗ, ҫӗмӗрет турран килесшӗ“ 
тесе вӑл капан ҫинчен вӑшӑл-вашӑл аннӑ та пахча 
еннелле чупнӑ. Васканӑ вӑл, чупнӑ май хулӑ тав- 
рашӗ шыранӑ, анчах юри хатӗрлесе хунӑ пекех 
ун умне е пуслӑх, е пӗрене пуҫӗ, е тимӗр сыпӑ- 
кӗсем тӗл пулнӑ.

Хапха патнех ҫитнӗ вӑл, сасартӑк пӗри хыттӑн 
кӑшкӑрни илтӗннӗ:

— Касатӑп мур пуҫне, чунне туртса кӑларатӑп! 
Таниле татах чарӑннӑ, ӑна хирӗҫ колхоз карта-

шӗ енчен хӑрах аллине пуртӑ, тепӗр аллине ура- 
па шӑлӗ тытнӑ Катак Хрисанӗ чупса пынӑ. Пуртӑ 
курсан Танилен куҫӗ-пуҫӗ алчӑраса кайнӑ.

— Воспоти, ҫылӑха пӗл, Хрисан, кам ҫине ал- 
лӑна ҫӗклетӗн?—тенӗ вӑл ҫурма сасӑпа.

Ӑнчах Хрисан ун ҫине ҫаврӑнса та пӑхман, мал- 
танхи пекех арӑслан пек ахӑрса, пахчана кӗрсе 
кайнӑ. Тепӗр самантран Таниле умӗнчен малтан 
ӗне ӗрӗхсе кайнӑ, унтан урапа шӑлӗ шӑхӑрса 
иртнӗ.

— Ӑй^^пай-пай, пулать кӑра ҫилӗллӗ ҫын та,— 
тенӗ вал, ӗнсинекӑтӑртаттарса хыҫнӑ май.—Ах-яй, 
Хрисан Кӗркурчӑ, чӑрсӑр хӑтланатӑн, выльӑх мӗн 
пӗлет вӑл!

— Ӑмантсан та ҫынӑн мар, хамӑн. Килте те 
алӑксене ҫӗмӗрсе тинкене илет, тата кунта стра- 
мить тума тытӑннӑ,—тесе сурса ятлаҫнӑ Хрисан.



— Хӑвӑн пулсан та ӗнтӗ ҫав те^» ^ййирарма^й^мшстол аС 
ни аван мар, упа мар-ҫке вӑл, как никкак ӗне...

— Ҫилӗ тулса ҫитрӗ,—тӗнӗ Хрисан,—пахчи вӗт 
ку пахча тесен те пырать, прямӑ куҫӑхасран хӑ- 
рамалла, а ӑна выльӑха тапттармалла-и-ха?

Тата 10—15 минутран вӗсем, юсаса хунӑ хапха 
ҫумне ҫумлӑ ларнӑ та иккӗшин хушшинче ӗмӗр 
те нимӗн те пулман пек, мирлӗн чӗлӗмсем чӗртсе 
янӑ. Никита Волков.

АС ПАНИ
Кахал сотрудниксе.ч пули-пулми ӗҫшӗнех чихкр 
ӗҫлесе ларакан сотрудниксене телефон тӑрӑх чӗн- 
се калаҫтараҫҫӗ.

Юманпа хытхура
/Ю ПТАРУ)

Ӑшӑ, ырӑ ҫуркунне 
Вӑрман хӗрринчи уйра 
Курах карӗҫ пӗр-пӗрне 
Юманпала хытхура.

Юман шӑтнӑ анчахрах,
Хытхури те ачарах,
Ҫавӑнпа та пӗвӗсем 
Пӗрешкелех халь вӗсен.

1

Хытхурийӗ, юмана 
Ним вырӑнне хумасӑр,
Пуҫне тайрӗ кӑшт кӑна 
Ҫӗлӗкне те хывмасӑр.

Давай иккӗн тавлашар,—■
Тет хайхискер ҫивӗччӗн,— ’
Мкҫе сантиметршар 
Ӳсейӗпӗр сивӗччен?..

Ак ӳсеҫҫӗ... Хытхура 
Кулать анчах юмантан.
—  Епле, тусӑм, эс лутра...
Ӳс часрах, ан юл мантан!

Ҫамрӑк юман хуйхӑрать:
— Тавлашмалла та марччӗ... 
Чӑнах мана хытхура 
Нумай кая хӑварчӗ.

— Тусӑм, пӑрах хурланма,-- 
Терӗ ватӑ хурама,—
Хытхурасен кунҫулӗ 
Кӗркуннеччен ҫеҫ пулӗ.

Ҫутҫанталӑк сивӗтсен 
Шӑнса хытӗ хытхура,
Хӑв ватӑлса ҫитиччен 
Усӗн эсӗ ҫак уйра.

Савӗ санаҫур ӑшши,
Хӗл сиввине эс тӳсӗн. 
Вуншар-вуншар ҫул хушши 
Пӗр чарӑнмасӑр ӳсӗн.

Пӗлетӗп эп-хӑшпӗр сӑвӑҫсене: 
Ҫамрӑктарах чухне вӗсем „чапланчӗҫ“ , 
Анчах кайран тем пулчӗ вӗсене?— 
Хытхуралла часах хытса шӑпланчӗҫ... 
Ман ӗмӗтӗм: юрлас, шӑпланас мар,
Ӳсес юман пек ҫирӗп те хастар!

Ф. Ванин.

Учрежденин командировкӑран тавӑрӑннӑ со- 
трудникӗ хӑйне мӗн чул суточный тивнине шутла- 
са ларать.

— Виҫӗ хут тӑххӑр миҫе пулать-ха вӑл?
— Бухгалтеринчен ыйт.
— Бухгалтери юнашар пӳлӗмре-ҫке.
— Телефонпа ыйт.

Шупашкар пасарӗнче

— Ба! 200 тенкӗ! Л ма хаклӑ ыйтатӑн?

— Йӳне сутатӑп-ха. Пӗлетӗн-и: ремонт 
тутара-тутара кӑна эпӗ унпа пӗр 300 тен- 
ке ҫитрӗм.



ҪАЛСЕНЕ ПУЛА
Юлашки вӑхӑтченех эпӗ хама ним енчен те 

пултарусӑр ҫын тесе шутлаттӑм. Пӗр пӑтӑрмахла 
ӗҫ манӑн алӑсенче е пуҫра та мар, урасенче та- 
лант пуррине палӑртрӗ.

Нумаях пулмасть ман пата Шупашкартан пӗр 
юлташ хӑнана килчӗ. Эпӗ савӑнтӑм, конешнӑ. Ма- 
нӑн ӑна малтанах чай ӗҫтерес килчӗ. Пӑхатӑп 
каткана—шыв ҫук. Нумай шутласа тӑмасӑрах ал- 
ла икӗ витре ҫавӑрса илтӗм те, Октябрьская, 
Горький, Красная урамсемпе типографи патӗн- 
чи ҫӑла шыв ӑсма чупрӑм. Ҫӑлӗ йӑтӑнса аннӑ.

Тата тӑватӑ квартал хушши милици урамӗ 
тӗлӗнчи ҫӑла вӗҫтертӗм. Ҫӑлӗ ҫӗмрӗк!

Чупрӑм „Кив хулана“—кунти ҫӑлӗ те ӗҫле- 
ыест! Аптрамалла!

Тарӑхса ҫитнӗ енне шалавар пӗҫҫисене тавӑр- 
тӑм та тата тӑватӑ квартал хушши—Военкомат

умӗнчи ҫӑл патне чавтарса ҫитрфм. Пӑхатӑп: пӗ- 
тӗм хула ҫынни ӑснипе кунти ҫӑл та типсе ларнӑ!

Вара икӗ витрене икӗ енне ҫакрӑм та тикӗс 
юртӑпа Сӑр шывӗ хӗрнелле ыткӑнтӑм. Ман пекех 
шыв ӑсма каякан хӗрарӑмсем телефон юписем 
пек вӗлт те вӗлт ҫеҫ тӑрса юлаҫҫӗ.

Киле ҫитсен пӑхатӑп та, эпӗ т у х с а ; кайнӑранпа 
пурӗ те ҫур се.хет ҫеҫ иртнӗ. Ҫапла вара Етӗрне 
горисполкомӗ ҫӑлсене юсаттарман пирки этӗ хам 
талантлӑ физкультурник иккенне туйса илтӗм. 
Чупас тӗлӗшпе упражненисене малашне те тука- 
ласах тӑрсан (а упражненийӗсене тума тиветех, 
мӗншӗн тесен Етӗрне горисполкомӗ вӑл ҫӑлсене 
юсас пирки тӗлӗкре те тӗлленмест) эпӗ Етерне- 
ре пурӑнакан чемпион Бурашниковран та чупса 
мала тухма ӗмӗтленетӗп.

Етӗрне ҫынни И. Серебряков.

В Ӑ Й
— Пӗлтӗр эпир шкулсӑр нушалантӑмӑр. Шкул 

пур пирӗн, анчах нумай вӑхӑт юсаманнипе, мӗнле 
калас, ӑшӑ тытми пулнӑ. Иртнӗ кӗркуннех ре- 
монтласшанччӗ те, анчах вӑхӑт калаҫсах иртсе 
кайрӗ. Паллах ӗнтӗ, сентябрь уйӑхӗнче, вӗренӳ 
ҫулӗ пуҫлансан, нимӗн те тума ҫук. Тарӑхрӑмӑр 
вара кайран. Эпир мар, конешно, пирӗн ачасем 
тарӑхрӗҫ. Хӗлле шкулта шыв шӑнма пуҫланӑччӗ. 
Вутти-шанкине те ҫителӗклӗ хатӗрлейменччӗ. 
Ларса пӑх-ха ҫавӑн пек сивӗ ҫуртра 5 —6 сехет. 
Пысӑк ҫын пулсан та ташлаттарать. Ачасем 
епле тӳсчӗр? Нуша—ачасене. Ачасем нуша кур- 
ни—ашшӗ-амӑшсем нуша курниех ӗнтӗ вӑл. Эсӗ 
ӑна хӑв та аван пӗлетӗн,—терӗ мана „Комбайн“ 
колхоз правлени членӗ Астубаев юлташ утса 
пынӑ май.

— Кӑҫал ӗнтӗ ачасем ырӑ кураҫҫӗ, шӑнса ларас 
ҪУК.

— Мӗн турӑр вара кӑҫал?—ыйтрӑм эпӗ унран.
— Итле. Ҫавӑн ҫинчен каласа парас тетӗп. Еҫе 

малтан тытӑнасси ҫех, пӗр тытӑнсан хӑех каять 
вара вӑл. Тепӗр майлӑ каласан, пӗр пуҫарса янӑ 
ӗҫе туса пӗтерме питӗ ҫӑмӑл. Икӗ уйӑх каялла, 
пӗррехинче эпир колхозниксем пухӑва пуҫтарӑн- 
нӑ та шавласа ларатпӑр. Ыйтусем сахал мар. 
Ҫурҫӗр ҫитерехпе пур ыйтусене те пӗтертӗмӗр, 
анчах тухса килес тенӗ чухне Сӳсмен Якӑвӗ(пӗ- 
летӗр пулӗ ӑна?—унӑн пӗр аллинче ултӑ пӳрне. 
Пӗлместӗр-и? Тепӗр чухне каласа парӑп эппин 
ун ҫйнчен) шкул ҫуртне юсасси ҫинчен сӑмах 
хускатрӗ.

— Мӗнле тӑватпӑр, юлташсем?—тесе пӗтерчӗ 
вӑл хайӗн сӑмахне.— Шкула юсас пулать вӗт.

— Юсас пулать,—тетпӗр.
— Укҫа уйарнӑ-и?— теҫҫӗ хӑшӗ-пӗрисем.
— Уйарнӑ та, сахалтарах,—теҫҫӗ теприсем.
— Мӗн тумалла пулать?
— Юсамалла пулать. .
— Анчах кама юсаттармалла?
Колхозниксем, тепӗр май каласан, эпир тейӗпӗр,

шухӑша кайрӑмӑр. Кама юсаттармалла? Ремонт

тумалла мар тесе никам та каламасть, юсамал- 
лине пурте пӗлеҫҫӗ, никам та ӑна хирӗҫ мар, 
анчах платниксене укҫа тӳлемелле, вӗсене шыра- 
са тупмалла, урайне сӑрлама малярсем кирлӗ, 
кӑмака ӑсти те кирлӗ пулать, мӗншӗн тесен хут- 
нӑ чухне тӗтӗмӗ ҫурри ҫеҫ мӑгьерен тухать. Ҫур- 
ри, сивӗрен хӑраса пулас, класа кӗрсе тулать. 
Шухӑшласа ларатпӑр. Мӗн тӑвас? Шкула мӗнле 
юсас? Вутӑ та турттарас пулать.

— Итлӗр-ха ман сӑмаха,— кӑшкӑрса каларӗСӳс- 
мен Якӑвӗ хӑех.— Итлӗр-ха,—тӑсрӗ вӑл ултӑ пӳр- 
неллӗ аллине.

— Ну, итлетпӗр!—терӗмӗр ӑнӑ хирӗҫ. Мӗн шу- 
хӑшласа кӑларнӑ-ши ӗнтӗ ку,—тетпӗр хамӑр ӑшӑ- 
мӑрта.—Ну, кала, ма каламастӑн—-теҫҫӗ хӑшӗ-пӗ- 
рисем.

— Пӗлетӗр-и эсир, мӗн каласшӑн эпӗ сире?— 
тет вӑл тепӗр хут пире тарӑхтарса.

— Каласан кала—эсӗ, халир пуҫӗ, каламасан 
пуҫа минкӗретсе ан тӑр, тухса кай,—терӗ ҫилен- 
нипе Эрип Иванӗ, пирусне тивертсе.

— Килӗр кунтарах,—терӗ Сӳсмен Яккӑвӗ хӑмӑр 
куҫӗсене хӗскелесе.

— Кунтан та лайӑх илтетпӗр,— терӗҫ ӑна хи- 
рӗҫ, вӑл мӗнле те пулин шӳт сӑмах каласшӑн 
пулӗ тесе. Ҫапах та хӑшӗ-пӗрисем ун патнерех 
пырса тӑчӗҫ. Сӳсмен Яккӑзӗ— конюхра ӗҫлет вӑл 
пирӗн—пирус тӗтӗмпе ик-виҫӗ хут „сӑвӑрчӗ“ те  
тӗлӗнмелле сӑмах пуҫласа ячӗ. Вообще пухусен- 
че вӑл сӑмаха ытлашши ваклакан марччӗ. Хӑш 
чухне темиҫе чӗнсен те чӗнместчӗ, ҫав кунхине 
ӑна темӗскер пулнӑ вара, ун ҫинчен нимӗн калама 
та пултараймастӑп, хӑйӗнчен ыйтӑр, ӑҫта та пу- 
лин тӗл пулсан. Пӗр вӑхӑтлӑха чӗнмесӗр ларнӑ 
хыҫҫӑн вӑл ура ҫине тӑчӗ. Унтан татах калама 
пуҫларӗ.

— Шкула эпир хамӑрах юсама пултаратпӑр,— 
пуҫласа ячӗ вӑл тепӗр хут хӑй сӑмахне.

— Епле хамӑрах?—ыйтрӗҫ унтан хӑшӗ-пӗрисем.
— Ҫӑпла, хамӑрах—ответлерӗ вӑл.—Шкул ҫур- 

'чӗн  ҫивиттине юсамалла-и? Юсамалла. Хӑма ҫап-



ма пӗлекен ҫук-и мӗн пирӗн? Пур. Урайне сӑр- 
ламалла, краскӑпа лакне тахҫанах илсе хунӑ. Вӑл 
ӗҫе эпӗ тума пултаратӑп. Стенасене пурӑпа шу- 
ратмаллз-и? Шуратмалла. Кам шуратма пулта- 
рать?—ыйтре вӑл пиртен. Эпӗ пултаратӑп!—терӗм 
эпӗ. Ҫапла вара эпир Кӗркури Микулайӗпе шкул 
стенисене шуратма йышӑнтамӑр. Палля Ваҫлейӗ 
кӑмакана юсама йышӑнчӗ. Ҫапла вара хамӑр кол- 
хозрах платникӗсем те тупӑнчӗҫ, кӑмака йстисем 
те, малярӗсем те хӑйсемех тупӑнчӗҫ. Икӗ эрне 
хушшинче шкула тап-тасата ҫап-ҫутӑ туса хутӑ- 
мӑр. Пӑхсан чӗре савӑнать. Шалтан та пит илем- 
ленчӗ: таҫтан хура лак тупса доскасене, партӑ- 
сене сӑрларӗҫ, сарӑ сӑрпа урайне сӑрларӗҫ, эпир 
Кӗркури Михалейӗпе стенасене шуратнӑ май кӑ- 
макана та  шуратрӑмӑр. Чӳрече рамӗсене белилӑ 
сӗртӗмӗр. Шкул ытарма ҫук пулчӗ. Ӑстасем шы^ 
ратпӑр, вӗсем хамӑр колхозрах, хамӑр хушӑмӑр- 
тах. Чӳрече лартакан та тупӑнчӗ. Мӗтри Мишши 
лартса пачӗ. А пӗр вырсарни кунне лашасемпе 
вӑрманӑ кайрӑмӑр та утмӑл тӑватӑ кубометр вутӑ 
тиесе килтӗмӗр. Шкула икӗ ҫул хутма та ҫитет. 
Кӑҫал пирӗн ачасем шкулта шӑнса ларас ҫук, 
кӑҫал пирӗн шкул хулари шкулсем пекех ҫуталса, 
яла илем кӳрсе ларать.

Тӑрӑшса ӗҫленӗшӗн кайран пире ӗҫкунӗ тӑрӑх 
тырӑ пама пулчӗҫ, а Сӳсмен Яккуне, аван шухӑш 
панӑшӑн тата хастарлӑ ӗҫленӗшӗн, преми патӑ- 
мӑр: вӗр-ҫӗнӗ толстовка илсе патӑмӑр. Савӑнчӗ, 
конешнӑ. Якку шӑлӑм.

— Эпӗ ӗнтӗ ку толстовкӑна уявсенче ҫеҫ тӑхӑ- 
•натӑп,—тет,—спасибо, рехмет явсӑн сире, ма- 
лашне те обществӑшӑн тӑрӑшма хатӗр эпӗ,—тет.

— Хӑвна спасибо,— тетпӗр,—Авлантарас пулать 
ӗнтӗ сана, туйра ларма санӑн ҫӗнӗ толстовку та, 
сӑран атту та, пустав шӑлавару та пур, тетпӗр.

Якку шӑллӑм пирӗн хӗпӗртенипе кулать ҫеҫ.
— Авланма иртерех-ха. Хӗрлӗ Ҫара кайса ки- 

лем,—тет куҫне хӗскелесе.
Сана Хӗрлӗ Ҫара илмеҫҫӗ, санӑн пӗр пӳрнӳ 

ытлашши,— теҫҫӗ те, ун пек чухне Якку ҫиленет 
вара,—Призыв ҫитсеа Хӗрлӗ Ҫара каяпах, тет. Те 
илӗҫ ӑна, те илес ҫук, пӗлместпӗр. Каччи калама 
ҫук лайӑх. Вӑл ӑслӑ шухӑш паман пулсан халич- 
ченех шкул юсанмасӑр ял илемне ярса ларнӑ 
пулӗччӗ-и тен? Халӗ ӗнтӗ хамӑр ачасене ырлӑх 
ҫитрӗ. Вӗсем те Сӳсмен Яккӑвӗ пекех кулса, са- 
вӑнса ҫеҫ ҫӳреҫҫӗ.

Сергей Ялавин.

„А К  Т И В И 0  Т“
Г. Х арлампьев ӳкерчӗкӗ.

Халӑх умӗнче Хӑй кабинетӗнче



Пулӑҫпа курите ҫинчен 
хывнӑ юмах

...Кайнӑ, тет, старик кӑвак тинӗс хӗрне. 
Пуҫлать, тет, хайхи ылттӑн пулла чӗнме. 
Ишет, тухать, тет те, хай пулӑ, ыйтать тет: 
„Мӗн сана, старик, мӗн кирлӗ сана?“
Пуҫ таять старик, сӑмахне хушать; 
„Каҫарсам мана, пулӑсен патши!
Усал карчӑк маГн ҫӗнӗ ҫурт*ыйтать“. 
Ылттӑн пулӑ ӑна ак ҫапла калать;
„Ан кулян, старик, уттарах киле,
Ҫӗнӗ ҫурт пулать, эс ҫитг.ӗ ҫӗре*. 
Уттарать старик хӑйӗн ҫӗр пӳртне.
Анчах ҫӗр пӳртрен йӗрӗ те юлман. 
Старик умӗнче— икӗ хутлӑ пӳрт,
Чӳрече умӗнче карчӑкӗ ларать.
Ҫӗре кисретсе ӑна ятлаҫать:
„Ыйтса илтӗн мӗн, ҫӗнӗ пӳрт, тӑмсай! 
Таврӑн каялла, хай пулла пуҫ тай. 
Тӑхӑнас килмест ман ситцӑ кӗпе, 
Крепдешин кӗпе ыйтса ил, тӑмсай!» 
Кайрӗ, те-т, старик кӑвак тинӗс хӗрне: 
„Каҫарсам мана, пулӑсен патши!
Карчӑк ман пушшех ухмаха ерчӗ: 
Тӑхӑнмастӑп, тет, ситцӑ кӗпине, 
Крепдешин кӗпе ҫӗлесе пар, тет!“
Ылттӑн пулӑ ӑна ак ҫапла калать:
„Ан кулян, старик, уттарах киле! 
Таврӑнать старик карчӑкки патне;
„Халь тинех ӗнтӗ чуну канчӗ пуль.“ 
Карчӑкки ӑна кӑшкӑрса тӑкать: 
,,Крепдешинпа тутӑ пулацмӑн, 
Патефонсӑр_.ман пурӑнӑҫӑм ҫук!“
... Таврӑнать старик карчӑкки патне.
Мӗн курать-ха вӑл? Карчӑкки ҫинче 
Крепдешин кӗпе, унӑнумӗнче патефон

та пур.
Анчах хальхинче пушшех урнӑ вӑл: 
,.Таврӑн каялла, хай пулла пуҫ тай. 
Патефонпа тутӑ пулаймӑн!
Пианинӑсӑр пурӑнас килм'ест!“
... Пӗр эрне иртет, иккӗ те иртет, 
Карчӑк чӑтма ҫук, шалт урса каять:
,^Тек илтес килмест ман Бах кӗввине. 
Йӑлӑхтарчӗ ӗнтӗ крепдешин кӗпе, 
Иӑлӑхрӑм ӗнтӗ, халӑм ҫук текех,
Пластинкӑсене улӑштармашкӑн! 
Тавӑрӑн,*ухмах, хай пулӑ патне.
Ыйтса ил унран йывӑҫ курите!“
Кайрӗ: тет, старик кӑвак тинӗс хӗрне, 
Хуп-хурах иккен кӑн-кӑвак тинӗс. 
Пуҫларӗ, тет, хайхи ылттӑн пулла чӗнме... 
Ишет тухать, тет те; пулӑ, ыйтать, тет: 
„Мӗн сана, старик, мӗн кирлӗ сана?“

Пуҫ таять старик, сӑмахне хушать: 
„Каҫарсам мана, пулӑсен патши!
Мӗн тӑвас-ха ман усал карчӑкпа. 
Ҫӗнӗ ҫурт та ӑна кирлӗ мар, 
Патефоц та ӑна кирлӗ мар, 
Крепдешин та ӑна кирлӗ мар.
Пианин та ӑна кирлӗ мар.
Кирлине—калама та хал ҫук ман,— 
Курите! тет, эсрел карчӑкки!“ 
Ылттӑн пулӑ ӑна ак ҫапла калать: 
„Пушкин юмахӗнче ҫеҫ эп 
Тупса патӑм карчӑка курите.
Халь ӑна тупма ҫӑмӑл мар.
Ҫук сельпора вӑл тавар.
Киле кай та, кала карчӑкна, 
Тӗлӗнтермӗш хӑват ҫӗр ҫинче 
Нихӑҫан та пулман, пулас ҫук.“
... Таврӑнчӗ старик карчӑкки патне, 
Икӗ хутлӑ ҫӗн ҫурт ҫаплипех ларать, 
Карчӑкки крепдешин кӗпепе,
Умӗнче патефон ян-ярать...
Пианино ҫинче ҫивитти,
Анчах ҫук пӗртен-пӗр курите.

Пушкинпа эпир.

Айӑпран хӑтармалла тунӑ ариговор хыҫсӑ)

о  -Ц
— Ӗҫ вӑл кашкӑр хчар, вӑрмана тармӗ-ха 

малтан судьяна сы влӑх сунса ӗҫем -ха.

6



Хӑй нӑмӑлне нилнӗ пен

Г. Харлампьев ӳкерчӗкӗ.

Пӗррембш начальник: килчӗ. Пӑхрӗ. Ӑна ки- Иккӗмӗш начальник килчӗ. Пӑхрӗ. Ӑна ки- 
лӗшмерӗ. Вӑл хӑйне  килӗш нӗ пек тум а хуш рӗ. лӗшмерӗ. Вӑл хӑйне килӗшнӗ пек ту м а  хушрӗ.

Виҫҫӗмӗш начальник килчӗ. Пӑхрӗ. Ӑна ки- Тӑвагтӑмӗш  начальник килчӗ. Пӑхрӗ. Ӑна 
лӗшмере. Вӑл хӑйне  килӗш нӗ пек тум а  хуш рӗ хушД'''^*^^ хайне килешне пек тума

Комсомольскри столовӑйра
— Манзуров юлташ, сирӗн столовӑйӑн «Мухи— 

переносчики заразы» плакат ҫинетем чухлех шӑ- 
насем ларса тулнӑ, весем плаката пӗтӗмпех. ва- 
раласа пӗтернӗ.

— Уншӑн пкре те, шӑнасене те айӑплама май 
ҫук. Шӑы^сем плакат ҫине мӗн ҫыриине вулама 
ьӗлмеҫҫӗ. э п и р -в ӗ с е н е  вулама вӗрентме пӗлмест- 
пӗр.

Хӑшпӗр сборникӑн пахалӑхӗ
•— Эпӗ вӑл ҫырса кӑларнӑ сӑвӑсене вулама 

юратмастӑп. Япӑх ҫырать. ^
— Апла эсӗ журналӑн иртнӗ номерӗнче пичет- 

леннӗ сӑввине те вуласа тухаймарӑн пулӗ.
— Журналта вуласа тухмарӑм. Пурӗ-пӗргх кай- 

ран кӗнеке (сборник) туса кӑлараҫҫӗ пулӗ, терӗм.

„Хаклӑ" работник
— "Ман пирки икӗ учреждени ҫапӑҫрӗҫ. Пӗрре- 

мӗшӗ--мана ӗҫлеме иккӗмӗшне ярасшӑн, иккӗмӗ- 
шӗ—яӗрремӗш не ярасшӑн пулчӗ.

Хӑй тӗллӗнех пуласса 
шанакан

План тЗрЯх сысна фермисенче 16 пин ама пул- 
малла пулсан, халӗ 8.535 пуҫ ача кӑна усраҫҫӗ. 
(ЧАССР Ҫӗрӗҫ Комиссариачӗн цифрисемД

Колхоз председателӗ (арӑмне): юратнӑ арӑмӑм, 
ак сана билет. Цирка кайса кур. Унта паян пит 
аван программа, тет. Пӗр фокусник чышкӑ муклаш- 
кисенчен сысна ҫурисем тума пӗлет, тет. Мӗнле 
тӑватьвӑл, лайӑхрах пӑхса кил. Вара эпир те ӗҫле- 
месӗрех ама сыснасемсӗрех фермӑна пуянлатӑпӑр.

Авари
— Ав ҫав иртсе каякан ҫын—летчик мар, сыв- 

лӑшра авари тӳссе пӑхнӑ.

, — Мӗнле вара апла пулма пултарать.
— Поэт вӑл. Ҫӗртен уйӑрӑлса сывлӑшри (фан- 

тазири) темӑсемпе ҫырнӑ чух авари тӳссе 
курнӑ.



КӖСКЕ С П РЯ ВО Ч Н И К

Ҫынна часах ерме пултаракан чирсем
УМСаМАХ

Чирсем тӗрлӗрен пулаҫҫӗ. Вӗсенчен хӑшӗсем 
пӗр ҫынран тепӗрне сикеҫҫӗ, теприсем вара, эмел- 
ленӗ хыҫҫӑн, тепӗр ҫынна сикмесӗрех, ирте-ирте 
каяҫҫӗ.

Пуриншӗн те паллӑ, чирленӗ ҫын пуринчен мал- 
тан хӑй асап тӳсме пуҫлать. Калӑпӑр, санӑн пуҫу 
е вару ыратать. Ыратать-и санӑн пуҫу е ырат- 
масть-и—ҫын пӗлмест, мӗншӗн.тесен санӑн пуҫу 
ыратни унӑн пуҫне ыраттармасть. Варвитти чирӗ 
те, шӑл ыратни те ҫавнашкалах.

Пирӗн словаре к% екен чирсем пачах урӑхла 
вара. Вӑл чирсемпе чирленӗ ҫын хӑй сахал тӳсет, 
тепӗр майлӑ каласан, вӑл чирлени теприсене 
ыраттарать.

Ҫак чирсен тымарне т /та  ҫав чирсемпе чирлӗ 
ҫынна сыватмалли эмелсене тупас тесе медицина 
работникӗсем пиншер ҫулсем хушши тӑрмашнӑ, 
анчах тупайман. Ҫавӑнпа та вара вӑл чирсем ҫин- 
чен медицина кӗнекисем ҫинче ҫырасси йӑларан 
тухнӑ тата ҫав чирсенчен сыватакан тухтӑрсене 
хатӗрлеме те пачах пӑрахнӑ.

Мӗнле чирсем-ха вӗсем? Кӗскен кӑна пӑхса 
тухӑпӑр.

1. Питҫӑмарти хӗрелме пӑрахни, Ҫакна чирле- 
нӗ ҫын хӑй сисмест, анчах чирленӗ хыҫҫӑн вӑл 
вӑтанма пӑрахать, юлашкинчен намӑса та пачах 
ҫухатать. Ӑна больницӑна хума кирлӗ мар, мӗн- 
шӗн тесен ун пек туни усӑсӑр. Чиртен ҫийӗнчех 
сыватас тесен, чирленӗ ҫынна коллектива илсе 
пымалла та, пукан ҫине халӑха хирӗҫ пӑхтарса 
лартмалла. Унтан вара унӑн пичӗ мӗншӗн хӗрелме 
пӑрахни ҫинчен калаҫма пуҫламалла. Калаҫасса 
вара чирлӗ ҫынӑн пичӗ хӗреле пуҫлачченех ка- 
лаҫмалла. Мӗн-мӗн калаҫнине, тепӗр чухне, хут 
ҫине ҫырса пырсан та юрать.

2. Кӑмӑл мӑнӑланни. Кун пек чухне ҫын аялалла 
пӑхма пӑрахать, пӑхас пулсан та сӑмса тӑрӑх кӑна 
пӑхма пуҫлать. Ҫак чир вара малтанхинчен хӑ- 
рушлӑрах, мӗншӗн тесен вӑл чир пуринчен ытларах 
пысӑкрах вырӑнсенче ӗҫлекенсене ерет. Чирлӗ 
ҫынна ҫийӗнчех сыватма тӑрӑшмалла, ахалӗн вӑл 
чир иккӗмӗш стадине куҫма пуҫлать, ҫапла вара, 
ӗҫре те, пурнӑҫра та чылай сиен кӳме пултарать. 
Малтанлӑха пит хӗрелме пӑрахнӑ чирпе чирленӗ 
ҫынна сыватнӑ чухнехи майсемпе те усӑ курма 
юрать, анчах, ҫав чир тепӗр хут ан ертӗр тесен, 
унпа хытӑрах калаҫмалла. Тепӗр чухне тата вӑл 
та ахаль ҫынах иккенне асӑрхаттарни те усӑллӑ 
пулать.

3. Чӗлхе вӑрӑмланни е йӳпленни. Чӗлхе вӑ- 
рӑмланнӑ е йӳпленнӗ ҫынна чирӗнчен ҫийӗкчех 
сыватмасан вӑл темиҫе ҫынна пӗтерсе хума пул- 
тарать. Ҫав чирпе чирленӗ ҫынӑн вӗҫӗ.мсӗр элек- 
лес килекен пулать тата чӗлхи ывӑнсан ҫырса 
элеклеме пуҫлать. Килти майпа сиплесе сыватма 
май ҫук. Темиҫе ҫул хушши сӑнаса ҫакна тупнӑ: 
ҫав чирпе чирленӗ ҫынна судра кӑна сыватма 
пултараҫҫӗ. Хирургиллӗ операцисем усӑ памаҫҫӗ.

4. Алӑ кукӑрӑлни. Пуринчен ытла социализмлӑ, 
обществӑллӑ пурлӑх ҫывӑхӗнче палӑрать, ҫавӑнпа

та алӑ кукӑрӑлнипе аптракан ҫынна обществӑллӑ 
пурлӑхран аякра тытма тӑрӑшас пулать. Килте 
сыватма май ҫук. Нумай чухне уйрӑм ҫурта хупса 
юсаҫҫӗ. Ӗлӗкхи самацара, сӑмахран, кукӑрӑлнӑ 
алӑсене килти майпах тӳрлетме хӑтланкаланисем 
пулнӑ, анчах ҫакӑ хӑйӗн уссине парайман, алли- 
сене тӳрлетнӗ чух хӑшӗ-пӗри вилсе те кайкаланӑ.

5. Тир хулӑмланни. Малтанхи вӑхӑтра, тир 
хулӑмланни сӑра нумай ӗҫнинчен килет, тесе вӗ- 
рентнӗ. Тӗрӗс мар, мӗншӗн тесен сӑра пачах ӗҫмен 
ҫын та тепӗр чух тир хулӑмланнипе аптрама пуҫ- 
лать. Сыватма май пур. Ӑна ҫапла тӑваҫҫӗ: ҫав 
чирлӗ ҫын ӗҫлекен организацинчи ҫынсем пӗрле 
пухӑныҫҫӗ те „мунча хутаҫҫӗ“. Унтан чирлӗ ҫынӑн 
хулӑмланма пуҫланӑ тирне тишкӗрме, „критик- 
леме“ пуҫдаҫҫӗ. Кунсӑр пуҫне тата хулӑмланма 
пуҫланӑ тирлӗ ҫын ҫинчен хаҫатсенче ҫырма пуҫ- 
лаҫҫӗ. Опыт кӑтартса панӑ тӑрӑх, ҫаккашкал про- 
цедурӑна тир ҫӳхелсе, ыттисен пек пулса ҫитич- 
ченех тумалла.

6. Чӗлхе ҫине шӗпӗн тухни. Ҫакӑн пек чу.х 
чӗлхе чӑтма ҫук кӗҫтет. Чирлӗ ҫын вара вӗҫе.\1- 
сӗр пӑкӑлтатма пуҫлать, юлашкинчен хӑй мӗн 
каланине те манса каять. Вырӑссен хушшинче ун 
пек чирпе чирленӗ ҫынна „болтун“ теҫҫӗ. Сыват- 
.ма пулать.

7. Тӑн ытлашши пысӑкланни. Тӑн ҫитменнипе 
аптракан ҫынсем сахал пулсан та, тӑн ытлашши 
пирки аптракан ҫынсем час-часах тӗлпулаҫҫӗ. 
Кун пек чух ҫын хӑйӗн тӑнӗ ҫине ытлашши шана 
пуҫлать, пурӑна киле хӑй камне те манса каять, 
Чирлӗ ҫынна ҫийӗнчех сыватма тӑрӑшас пулать 
ахалӗн, нумай вӑхӑта ярсан, законсене те мана 
пуҫлать, хӑйӗн законӗпе кӑна пурӑнма тытӑнать

Сыватасса тӗрлӗ майпа сыватма пулать, анчаз 
ҫийӗнчех сыватмасан, кайран йывӑртарах пулать

8. Чӗре ҫемҫелме пуҫлани. Ҫынӑн чӗри ытлаш- 
ши ҫемҫелсе каять, ҫийӗнчех сыватмасан пача) 
юрӑхсӑра тухать. Тепӗр ҫӗрте вӑл чире—„шӗ 
лепке чирӗ“ теҫҫӗ.

9. Алӑ сулланма пуҫлани. Чирлӗ ҫын ялана} 
аллине сулать. Ӗҫ хушатӑн—аллине сулать, хыпа[ 
пӗлтерен—-аллине сулать, савӑнӑҫ ҫинчен пӗлте 
рен—аллине сулать, мӗн те пулин ыйтатӑн—ал 
лине сулать. П.урӑна киле алӑ суласси йӑлана т£ 
кӗрет вара. Ҫак чирпӗ чирленӗ ҫынсем „маншӑв 
пулсан хут те“ теме юратаҫҫӗ.

10. Алӑ кӗҫтеме пуҫлани. Ҫавӑн пек чухне ҫын 
алӑ кӗҫтенипе ытла та хытӑ аптрать. Кӗҫтекен 
алли вара унӑн тепӗр ҫынӑн янаххине е хӑлха- 
чиккине шырама пуҫлать. Килти майпа сыватма 
ҫук, уйрӑм керменсенче кӑна сыватаҫҫӗ.

11. Пилӗк авӑна пуҫлани. Пилӗксӗр пулнипе 
пӑтраштарма юрамасть. Пуринчен ытла ку чир 
начальниксем умӗнче ашкӑнма пуҫлать. Сыватма 
пулать. Начальникӗ, хӑй кӑмӑл мӑнӑланнипе (2-мӗш 
пункта пӑх) чирлемен пулсан, пӗчченех сыватма 
пултарать.

12. Вӗҫӗмсӗр анас пусни. Пур ҫынна та ерме 
пултарать. Сикекен чирсен шутне кӗрет. Анаслама
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пӑрахтарас тесен, час-часах ыйӑха уҫакан сӑмах- 
сем каламалла. Пӗччен сыватайман чухне ушкӑнпа 
сыватаҫҫӗ.

13. Шурилмесӗрех куҫ курми пулни. Ҫавӑн 
пек чухне ҫынӑн тимлӗх ҫухалать, йӗритавралӑха 
курми пулать тата, пурӑна киле, тӗнчере капита- 
лизмлӑ ҫӗршывсем пуррине те мана пуҫлать. 
Трахомӑпа, чӗпкуҫпе пӑтраштармалла мар.

14. Вӗҫӗмсӗр ҫӳлелле улӑхас  килни. Лунатикпа 
пӑтраштарма кирлӗ мар. Кун пек чухне ҫын ыт- 
тине пурне те манать, пӗр ҫавӑн ҫинчен кӑна 
^ухӑшлать. Сыватма пулать, анчах куллен асӑр- 
}сас пулать. Опыт кӑтартса панӑ тӑрӑх, ҫак чирпе 
Цирленӗ ҫынна мӗн пулсан та улӑхма памалла 
мар, вара хӑех лӑпланать.

ВӖҪСӐМАХ
Шел, анчах ҫакӑнта кӑтартнӑ чнрсемпе чирленӗ 

;ынсем пирӗн хушӑра нумай-ха. Ҫав чирсене ҫу- 
)атакан сӑлтавсене пӗтерес тӗлӗшпе пирӗн ҫӗр- 
нывра сахал мар ӗҫсем туса ирттернӗ. Асӑннӑ 
1вленисене эпир „чир“ терӗмӗр, мӗншӗн тесен 
)ӗсем пирӗн стройра чӑн та чир-чӗр пулса тӑ- 
)аҫҫӗ. Капитализмӑн ҫынсен ӑстӑнӗнче юлнӑ юлаш- 

кийӗсене пӗтерессишӗн ныракан кӗрешӳре ҫак 
^чирсене“ хирӗҫ кӗрешесси паллӑ; вырӑнта тӑрать.

Справочник авторӗ Р. М.

Табакторг умӗнче
— Магазинсем хӑйсен таварӗсене учет тунӑ 

хущӑра хупӑнаканччӗ. Ҫак меховой магазинпа 
табакторг магазинӗ эрнере икшер-виҫшер, хӑш 
чухне пӗрер кун ҫеҫ ӗҫлеҫҫӗ, таварӗсене хисепе 
илмен чухне те, хупӑ.

— Таварӗсене хисепе илмен чухне урӑххине 
хисепе илеҫҫӗ пулмалла. Ҫавӑнпа хупӑ.

— Мӗне вара урӑххине?
— Ку прогулшӑн вӗсене ним те пулас ҫуккине.

Пуҫ пӳрнисем
— Комсомольский районра «Заветы Ильича» 

колхоз начар ӗҫлекен колхозсенчен пӗри пулса 
тӑрать. Ма апла-ши вӑл?

— Пуҫ пӳрнисем ӗҫлеменрен.
— Мӗнле пуҫ пӳрнисем?

— Ҫаплах, Алӑра пилӗк пӳрне. Пиллӗкӗшӗн- 
чен пӗрне пуҫ пӳрни теҫҫӗ. Пирӗн колхозра та 
кашни пиллӗк колхозниках пӗр пуҫ пӳрне (началь- 
ник) гивет. Вӗсем ӗҫлемеҫҫӗ.

а й А п л а м а н  п р о г у л ь щ и к с е м

б д б б  д б  6 
д д б д Ь д д  
5 6 6 6 6 6 6
Ь Ь б б  6  6 6  
6 6 6 6 6 6 6 
6 6 6 6 5 6 6

Табель ҫи н е пӑхнӑ та— 
М ухтамалла, тен^

Ӗ ҫӗсем  ҫи н е пӑхнӑ та— 
Дйӑпламалла, тенӗ.
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П Е Р К У Н
Манӑн сире Хуратулкзссинчи Макар ҫинчен 

каласа парас килет. Тен сирӗн халех вӑл м&нле 
этемне пӗлес килет пулӗ. Ун ҫинчен кӑшт чарӑнса 
тӑма та пултаратӑп. Ытлашшиех Макар ҫинчен 
каламалли нимех те ҫук ӗнтӗ. Макар майлӑ ҫын- 
сем пирӗн ҫӗршывра хальхи вӑхӑтра питӗ те ну- 
май. Пурте вӗсем тӑрӑшса ӗҫлекен ҫынсем. Еҫ 
вӗсемшӗн—юрату, савӑнӑҫ, тулли кӑмӑл. Ҫак ҫын- 
сенчен пӗри вӑл— Макар.

Пӗр ирхине почтальон Макара ҫыру пырса па- 
нӑ. Савӑннӑ Макар районран ҫыру килсен. „Ман- 
па парти райкомӗн секретарӗ калаҫасшӑн“ тенӗ 
вӑл.

Анчах пӑртакран ӗҫ улшӑнма пуҫланӑ.
Ҫитмӗл ҫулхи Васса карчӑк ҫӑл кутне шыв _ӑс- 

ма тухнӑ. Вара хӗрарӑмсем хушшинче аллисене 
сулласа, шӑлсӑр ҫӑварне вылягса ҫапла калаҫнӑ:

— Вот сана Макар! Эпир ӑна кунӗ этем тесе 
шутлатпӑр, а вот вӑл мӗнле этем.

— Мӗнле этем-ха вӑл Мзкар?—интересленнӗ 
карчӑксем.

— Этемми вӑл пит чеескер пулнӑ... Ара, вӑл 
паян рай >нри майраран ҫыру илнӗ вӗт.

— Чӑнах-и вара?
— Мана аҫа ҫаптӑр суятӑп пулсан. Майри питӗ 

чиперскер тет.
Макар районран ҫыру илнине пӗлсен, Альтук, 

Макар калаҫкаланӑ хӗр, пигӗ кӳреннӗ. Вӑл каҫ- 
хине Макара тӗл' пулсад, йӳҫеккӗнтерех кулса 
ҫанла каланӑ;

— Эппин ялтисем сана урӑх кирлӗ мар пулчӗҫ? 
Эппин районрисемпе тусланма пуҫларӑн?..,

— Тупрӑм-ха, тупрӑм,—шӳт тума тӑнӑ нимӗн 
те ӑнланман Макар.

— Ан ҫыпӑҫнӑ пултӑр ман ҫумма урӑх! -та тс а  
хунӑ Альтук.—Тупрӑн тӑк кай хӑвӑн районри май- 
ру патне.

Ирхине ирех Мзкар района тухса утнӑ. Ҫак 
самантран пуҫланса кайнӑ вара Хуратул„кассинчи 
Макар ҫинчен калама пуҫланӑ истори. Еҫ капла 
пуласса Макар хӑй те кӗтмен, кӗтме те пулта- 
райман.

Кӗтмен ҫӗртенех сиксе тухнӑ Макар умне ра- 
йонри раймагран ҫамрӑк хӗрпрӑм. Сиксе тухнӑ та 
Макара пырса алӑ пана.

— Сывӑ-и ха, Макар Иванович?
— Сывви сывӑ та...—каласа та пӗтереймен Ма- 

кар, ҫамрӑк хӗрарӑм магазина алӑран ҫавӑрса 
илсе те кӗртнӗ.

— А, Макар Чирков!—кӑмӑллӑ сасӑпа кӑшкӑр- 
нӑ кӗтесрен тепӗр ҫамрӑк хӗрарӑм.-—Питӗ аван. 
Вӑхӑтра ҫнгрӗр. Эсир килессе паҫӑртанпах кӗ- 
теттӗмӗр. Ну иртӗр, иртӗр... Тен чей ӗҫес килет 
пулӗ? Еҫес килмест? Ну, апла ирӗксӗрлемӗпӗр... 
А крстюмлӑх сире валли хатӗрлерӗмӗр. С, кун 
пек матери эсир районӗпе те урӑх ҫӗрте тупма 
пултарас ҫук...

Кӗтмен хушӑран Макар умне костюмлӑх матери 
тухса та выртнӑ. Пӑхнӑ Макар кӑшт тӗлӗнӗрех, 
кӑшт именерех, нимӗн те ӑнланма пултарайман.

„Тӗлӗкре мар-ши ку?“—шутланӑ Макар. Енен- 
месӗр хӑйне хӑй чӗпӗтсе те пӑхнӑ. Чӗпӗтнӗ вы- 
рӑнӗ ыратнӑ. '

— Тӑхтӑр-ха, тӑхтӑр,—тенӗ Макар юлашкинчен

сывлӑш ҫавӑрса.
— Кун пек костюмпа авланма та намӑс ма 

ӗнтӗ,—тенӗ пер хӗрӗ кӑ.мӑлл^н кулса. Макара к 
сӑмахсем кӑшт вӑтантарнӑ, вӑл именерех кулс 
ҫапла ответленӗ:

— Материалӗ аванни аван та, анчах та ма 
ҫумра...

— Укҫине эпир ыранччен кӗтме те пултарат 
пӑр, ҫавӑрса илнӗ ҫамрӑк хӗрарӑмсенчен пӗри,- 
материне илӗрех ӗнтӗ... Костюмне паян ҫӗлетм 
пама та пултаратӑр... Укҫа тӗлӗшӗнчен эпир ыт 
лашши васкамастпӑр, укҫине эсир ыран та кӳрс 
пама пултаратӑр.

Икӗ ҫамрӑк хӗрарӑм Макара магазинран ӑсат 
сах янӑ. Татах килме сӗннӗ. Нимӗн те ӑнланаймаа 
Макар, тем чул шутласан та ҫамрӑк хӗрарӑмсеы 
мӗншӗн костюмлӑх панине шутласа тупайман 
Пӑртак урам тӑрӑх кайсзн, Макар хӗрарӑмсем 
йӑнӑшрӗҫ пулӗ тесе, костюмлӑхне каяллӑ кайса 
пама та шутланӑ, анчах кӗтмен хушӑран .Макар 
умне татах палламан ҫамрӑк хӗрарӑм пырса тӑнӑ:

— А, Макар Чирков! Аран-аран кӗтсе илтӗмер. 
Ну мӗнле, магазинра матерн туянтӑр-и? Ҫӗлес 
тӗлӗшӗнчен эпир тытса тӑмӑпӑр. Эпӗ хам рай 
швейпром заведуЪщийӗ. Сире халех ҫӗлесе пама 
тӑрӑшӑпӑр.

Ку хутчен те Макара алӑран тытсах швейпро 
ма илсе кӗнӗ. Швейпромра пӗр самантра хӗрсем 
сырса илнӗ. Нимӗн те ӑнлан.\1а пултарайман Ма 
кар. Каллех ӑна тӗлӗкри пек туйӑннӑ. Пӗр минут 
хушшинче ун ҫинчен .меркӑ виҫсе те илнӗ. Швей- 
промран Макара кӑмӑллӑн кулса пӗр ҫамрӑк хӗр-‘ 
арӑм ӑсатса янӑ, крыльц.ара вӑл вӑрахӑн каланӑ:

— Килӗр. Татах килӗр. Эсир вӗт авланман, хӗр- 
сем тӗлӗшӗнчен эпир чухӑнах мар. Татах килӗр..

Тӗлӗнмеллех тӗлӗннӗ Макар. „Мӗне пӗлтерет 
ши ку?“ тенӗ вӑл. Ҫак шухӑшпа малалла хыпа- 
ланса утнӑ, ЗАГС ҫурчӗ тӗлне ҫитсен саланса 
кайнӑ ботинка шнурокне ҫыхма чарӑнса тӑнӑ. |

„Юрать,' хӗрсен умӗнче саланса каймарӗ,—шут-1 
ланӑ Макар.—Чип-чиперех вӑтанмалла нулатч5| 
вӗт“...

Пӑхнӑ Макар пуҫне йӑтса ҫӳлелле, пӑхнӑ та 
тӗлӗнсе хытсах кайнӑ: ун умӗнче татах ҫамрӑк 
ралламан хӗрарӑм кӑмӑллӑн кулса тӑра панӑ;

— Эсир швейпрома кӗнине куртӑм та, сире 
тӗл пуласах терӗм. Эсир паян района^килмелли 
ҫинчен пире ЗАГС начальникӗ пӗлтерчӗ. Эпӗ хам 
ЗАГС-ра ӗҫлетӗп. ЗАГС начальникӗ сирӗнпе пӗр- 
ик сӑмах калаҫасшӑн. Вӑхӑт пулсан кӗрӗр-ха пӗр- 
ик минутлӑха,—сӑмахланать ҫамрӑк хӗрарӑм.

„Эпӗ авланмастӑп вӗт, мӗн тумалла манӑн 
ЗАГС-ра?“—шутласа илет Макар.

— ЗАГС... Эпӗ... Вӑхӑтҫук... Васкамалла, —тенӗ 
Макар.

— Васкамалли вӑл пурах ӗнтӗ сирӗн. Анчах та 
пӗр ик минутлӑха кӗрсе кӑмӑл тӑвӑрах ӗнтӗ,— 
татах ҫемҫен каланӑ хӗрарӑм.

— Кайран; таврӑннӑ чух кӗрӗп, халӗ питӗ вас- 
катӑп. Парти райкомне чӗнеҫҫӗ.

— Пӗр-ик минутлӑха ҫеҫ... Кӑмӑл тума хӑть 
кӗрӗр...

— Таврӑннӑ чух кӗрӗп.
— Ю рать эппин. Анчах та ан манӑр, обязатель-

18



|о кӗрӗр. Питӗ кӗтетпӗр. Пирӗн начальник кӑ- 
•ӑллӑ ҫын.

— Юрать...
— Халь кӗрсен авантарахчӗ те ӗнтӗ. Хусамӑр 

шскатӑр... Эппин таврӑннӑ чух обязателЬно кӗ- 
|ӗр...

— Кӗретӗп,—тенӗ те Макар малалла утнӑ. 
„Авлантарма шутлаҫҫӗ-и мӗн мана?“— шутланӑ

1акар. Анчах тем чул шутласан та ҫамрӑк хӗр- 
рӑм ӑҫтан паллама пултарнинӗ шутласа кӑларма 

|ултарайман. Ҫак шухӑшпах вӑл малалла утнӑ. 
!ак шухӑшпах вӑл милици уйрӑмӗн ҫурчӗ тӗлне 
е ҫитсе тӑнӑ. Юмахри пекех цулса тӑнӑ кунта 
а: ҫамки ҫине пӑчӑртатса тухвӑ тарнб шӑлма та 
лкӗреймен Макар, ун умне васкаса крыльцаран 
ӗр милиционер чупса тухнӑ. Чупса тухнӑ та 
йакар аллинчен пӑчӑртаса тытнӑ. Хӑй умӗнче тӑ- 
акан милиционера курсан, Макар ниҫталла мар 
улса кайнӑ.
— А, Макар Чирков!—тенӗ милпционер Макар 

ллинчен пӑчӑртаса, — ну, здравствуйте! Ай-ай 
ван мар тӑватӑр эсир, пит те аван мар! Епле-ха 
пла пирӗн пата кӗмесӗрех иртсе каясшӑн эсир? 
{!ук, апла хӑтланни килӗшмест! Эпир паян сире 
ртенпе кӗтетпӗр, а эсир пирӗн еннеллеҫаврӑнса 
а пӑхасшӑн мар. Вӗд эпӗ сире хам наян иртен- 
гех крыльцара сыхларӑм. Ну, атьӑрха пирӗн кон- 
гора, пӗр-ик сӑмах калаҫмалли пур сирӗнпе...

Кӑна вара Макар ниепле те кӗтмен кӗтме те 
ултарайман. Тен ҫавӑнпа та пулӗ унӑн ура ту- 
анӗнчен пуҫласа пуҫ тӳпине ҫитичченех сивӗ 

1ӑрҫисем чупма пуҫланӑ. Хӑрамалли пулнах ҫав, 
1ӗт Макар нихӑҫан та милици уйрӑмӗнче пулса 
урман.

Милиционер Макара алӑран ҫавӑтсах контора 
1лсе кӗртнӗ.

— Ну, каласа нарӑр,—тенӗ милиционер Макара 
ӗтел хушшине хӑйпе пӗрле лартса.

Макар милиционер ҫине хӑрарах пӑхса илнӗ те, 
чӗтрекен сасӑпа ыйтнӑ:

— Мӗн... каласа... памалла?..
— Еҫне тума пӗлтӗр тӗк, каласа парӑр ӗнтӗ; 

8ӗт халӗ сире пӗтӗм район пӗлет.
— Мана?.. Район пӗлет?..

\ — Урӑхла пулма та пултараймасть. Сирӗн вы- 
гӑнта кирек кам та мӑнкӑмӑлланма нултарать. 
' 'ире  халь пурте пӗлеҫҫӗ. Эсир вӗт паллӑ ҫын. 
\хадьтен мар вӗт сире паян костюмлӑх та кӗт- 
леллӗх панӑ.

Те милиционер Макара паян костюмлӑх туян- 
гарни ҫинчен асӑнни, те урӑх сӑлтавпа, Макар 
;ур минута яхӑн пӗр сӑмах калама та пултарай- 
аан, унӑн ҫӑварӗ виҫ-тӑвлтӑ хутчен уҫӑл.а хупӑн- 
1 ӑ, анчах та сӑмахӗсем тулалла тухма пултарай- 
ман. Ҫур минута яхӑн иртсен ҫеҫ, Макар вӑрӑм- 
иӑн сывласа илнӗ те тытӑнчӑклӑн каланӑ:

— Юлташ милиционер... Эпӗ... хам мар.
■— Конешнӑ... Кам та пулин пулӑшнах ӗнтӗ

сире ку ӗҫре.-Ну, кирек мӗнле пулсан та, ку эсир 
пуҫланӑ ӗҫ пӗ^ӗк ӗҫ мар.

— Эпӗ... юлташ милиционер... ӑнланаймастӑп... 
халӗ те... мӗнле пулма пултарчӗ ку япала... Эпӗ 
ыранах тӳлесе яратӑп... Ман ҫумра халь пӗр пус 
та ҫук...

Милиционер Макар ҫине пӑхса илнӗ те тЬм ка- 
лама хатӗрленнӗ, анчах кала.ма ӗлкереймен, сӗтел 
ҫинчи телефон шӑнкӑртатма пуҫланӑ.

— Да... да...—тенӗ милиционер телефон трубки- 
не вӗрсе,—эпӗ итлетӗп... Прокурор!.. Чирков Ма- 
кар? Кунта вӑл, кунта... Сӗтел хушшинче... Сирӗн 
пата кӗме хуш.малла-и? Юрать, юрать... халех... 
ӑсатсах яратӑп... конешнӑ...

— Сирӗнпе прокурор калаҫасшӑн,—тенӗ мили: 
ционер телефон трубкнне хурса...

Чӑнах та милиционер Макара прокуратурӑн 
сад пахчине ҫитичченех ӑсатса янӑ. Чылай ларнӑ 
Макар сад пахчинче. Чылай шухӑшланӑ вӑл хӑйне 
прокурор мӗншӗн чӗннине пӗлесшӗн, тӗрлӗрен 
шухӑшсем кӗрсе тухнӑ унян пуҫне. Ю(^ашкинчен 
вӑл ҫак шухӑш ҫинче чарӑнса тӑнӑ: прокурор 
ӑна, Макара, ырришӗнех чӗнмест ӗнтӗ, вӑл, Ма- 
кар, хӑй астумасӑр хӑҫан та пулин киревсӗр ӗҫ 
тунӑ пулӗ, ҫав ӗҫ пирки чӗнет пуль Макара про- 
курор.

Хӑй те асӑрхамак, тем хушӑра вӑл пӳрнипе 
анчах сӑрланӑ тенкел ҫине „каймастӑп", „каймас- 
тӑп“ тесе ҫырса та хунӑ.
' Таҫтан курнӑ вара пахча сторожӗ Макар тен- 

кел ҫине пӳрнипе ҫырнине, вӑл Макар патне вас- 
каса пынӑ та хаяр сасӑпа кӑшкӑрашма тытӑнннӑ:

—■ Мӗншӗн ашкӑнагӑн? А, ну, кала, мӗн йӗрке- 
пе эсӗ кунта ҫитсе ҫулйхрӑн? А, ну, кала! А-а, 
сӑмах та хушмастӑн! Юрать, ан калаҫ, сирӗн 
йышши этемсеке прокурор аван калаҫтарма пул- 
тарать,—ҫапла кӑшкӑрса сторож .Макара проку- 
рор кабин.етне илсе кӗртнӗ.

— Акӑ вӑл,—тенӗ сторож прокурор патне Ма- 
кара илсе пырса,—аран-аран сыхласа тытрӑм. Эпӗ 
ӑна икӗ кун сыхларӑм, икӗ кун вӑл манран тарса 
ҫӑлӑнчӗ, а халӗ ӑна тыгрӑм-тытрӑмах. Иртнӗ хут- 
ра манӑн садранах шӑпӑр ҫухалчӗ, а халӗ эпӗ 
ӑна ӗнер сӑрланӑ тенкелсен сӑрӗсене хырса лар- 
нӑ ҫӗрте тытрӑм.

Макар тӗлӗннипе ним сӑмах та калама пулта- 
райман...

— Ай-ай, аван мар ӗҫ тӑватӑр эсир, гражда- 
нин,—тенӗ прокурор Макар ҫине пӑхса, сторож 
тухса кайсан.

— Виноват,— тенӗ Макар,— каҫарӑр!
Прокурор сӗтел арчинчен протокол ҫырмалли

бланкӑ кӑларнӑ, ҫав хушӑра алӑкран хыпаланса 
судья кӗнӗ.

— Мэкар Чирков килмери-ха сирӗн пата?—ыйт- 
нӑ судья прокурортан.

—■ Ҫу.к. Хам та ӑна кӗтетӗп.
— Мана милици начальникӗ кунта килчӗ тесе 

пӗлтерчӗ.
—  Ҫнтеймерӗ-ха темшӗн.
— А ку кам?—ыйтнӑ судья Макар еннелле пуҫ- 

не сулласа.
— Хулиган. Сторож тытса килчӗ.
— Интереснӑ. Мӗн тунӑ-ха вӑл апла?
— Ӑнсӑртран пулчӗ, —сӑмах хушнӑ Макар.—Эпӗ 

пӗлмен... Эпӗ...
— Пӗлетпӗр сире,—тенӗ судья Макара чарса,— 

пӗлетпӗр эсир мӗн каласса... Ну, мӗнле-ха сирӗн 
хушаматӑр?

— Манӑн-и? Чирков.
— Чирков Макар-и?
— Вара...
Судьяпа прокурор .куҫран куҫа пӑхса илнӗ те, 

ним сӑмахсӑрах йывӑррӑн пукан ҫине ларнӑ. Ка- 
бинета паҫӑрхи сторож васкаса кӗнӗ:

— Райкомран машинӑпа килчӗҫ. Макар Чирков
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ятлӑ ҫын кунта т<илнине пӗлме хушрӗҫ. Срочно...
Каласа пӗтереймен сторож, прокурор чышкипе 

сӗтел ҫине ҫапнӑ.
— Пӳтсӗр этем!—кӑшкӑрнӑ вӑл сторожа,—ма- 

на паян паллӑ ҫын умӗнче намӑслантартӑн! Эсӗ 
ӳсӗршӗн манӑн Чирков юлташ умӗнче хӗрелме 
тиарӗ.

— Мӗнте Чирков умӗнче?
— Нимӗн те пӗлместӗн пулсан, сӑмах та ан 

хуш. Пӗлетн-и служба вӑхӑтӗнче ултав ӗҫсем ту- 
нӑшӑн мӗнле статьяпа айӑпланине!

— Пӗлетӗп.
— Пӗлетӗн пулсан апла хӑтланмӑттӑн та! Пӗл- 

местӗн пулмалла-ха эсӗ вӑл статьяна!
Сторож тухса кайсан, прокурор ҫемҫен каланӑ:
— Эпӗ сиртен каҫару ыйтатӑп, Чирков юлташ. 

Ку ӗҫ пӗтӗмпех айван сторож пирки пулчӗ. Аван 
мар. Ну халӗ мӗн пулнине манӑпӑр... Иртсе ла- 
рӑр-ха эсир диван ҫине... Ларӑр, ларӑр... А эсир 
хаҫат ҫинчи картӑчкӑ майлӑ мар... Унта эсир пит 
те ҫамрӑк тухнӑ...

— Мӗнле хаҫат ҫине?—ыйтнӑ Макар тӗлӗнсе.
— Вара эсир курман-и хусамӑр сӑнӑра ӗнерхи 

хаҫат ҫинче?
—Мӗнле сӑн?

— Ак япала! Сирӗн сӑнӑра „Правда“ ҫине ҫац 
кӑларнӑ. Фотокарточка.— Прокурор сӗтелтен х 
ҫат кӑларса Макар патне илсе пынӑ. Макар „Пра 
да* хаҫатӑн малти страницинче хӑйӗн пӗлт? 
ӳкерттернӗ фотокартӑчкине курсан, тӗлӗнсе 
кайнӑ.

— Вот,—тенӗ прокурор.
— Молодец, Макар Чирков.—тенӗ судья, х 

личчен калаҫмасӑр ларнӑскер.—Молодец. Пӗтӗ 
чӗререн тав тӑватӑп сире.

Ҫав вӑхӑтра Макар хӑйӗн сӑнӳкерчӗкӗ айн 
„Макар Чирков, участник Всесоюзной Сельхозвы{ 
тавки 1940 г. и кандидат на 1941 г. награжде 
большой золотой медалью“, тесе ҫырнине вулан

Пӗтӗмпех ӑнланнӑ вара Макар паян хӑй^ӗнп! 
пулса иртнӗ ӗҫсене. Ҫавӑнпа эпӗ малалла мӗн пул 
нине кӗскӗн ҫеҫ каласа парас тетӗп. Райко! 
секретарӗ Макара хӑй патне калаҫма чӗнтерн] 
пулнӑ мӗн. Костюмне сюрприз тӑвасшӑн пулна 
Ыттисем Макар ӗҫӗ ҫинчен ыйтса пӗлесшӗ]
пулнӑ.

Д. Ербулаткин.

ШУПАШКАРСЕМ МУСКАВРИ МУЗЕЙРА

Ҫав навус шӑнисем ҫине пӑхса тӑрсах тиикисем тухрӗҫ ӗнтӗ. Ун йышшц
шӑнасем Шупашкарта кашни столовӑйрах ҫӗр ҫирӗм пилӗк музей уҫма ҫитет. 
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Кӑмпа хатӗрлев ӗҫне вӑйлатма хушакан теле- 
|аммӑна илсенех Кӑрӑҫ Макҫӑмӗ секретарьне 
нчӗ.
— Улитин, библиотекӑран кӑмпасем ҫинчен ка- 
кан кӗнекесене тупса кил. Картинли пулгӑр. 
ртинсӑр кӗнеке манӑн курас та килмест. Эпӗ 
чӗккӗ чухнех букварь ҫинчи нӗрсӗр картин- 

^ е  пӑхса ларма юрататтӑмччӗ.
Секретарӗ тухса кайсанах Кӑрӑҫ Макҫӑмӗ те- 
граммӑна тепӗр хут алла тытрӗ.

Да, кӑмпа!—терӗ вӑл.— Мӗнле пухмалла ӑна? 
юарта сутаҫҫӗ, мӗнле пухнӑ-ши? Ҫук, стой! Чӑн 
лтан кӑмпана хам каятӑп, пример кӑтартатӑп. Акӑ 
рӑр:—начальникӗ хӑй кӑмпара... Хаҫатсем ҫинче 
мпана пит усӑллӑ, тесе ҫыраҫҫӗ, неушлӗ тӗрӗс? 
гӑ ӑна эрех ӗҫсен ҫырткаласа пӑхнӑ, ничево пек 
йӑнать. Так темле тӑварлӑрах, йӳҫек пылаклӑ- 
X . . . —аса килчӗҫ Макҫӑма кӑмпасем. Акӑ сап-са- 

шӗлепкеллӗ, ҫинҫе туналлӑ кӑмпасем. Юман 
нкатинчен инҫе те мар лараҫҫӗ. Те кӑрӑҫ вӑл, 

пӑрӑҫ, те  шӑна кӑмпи. Мур пӗлет ӑна. Кӑмпа 
не ҫапла-ҫапла кӑмпа, ҫавӑн чухне шӑтса тух- 
, тесе ҫырман вӗт. Унӑн фирми ҫук. «Сӗлӗ кӑм-
1. Атӑл лешъенчи вӑрманта ӳснӗ. 10/1Х», тенӗ 
|1лсӑн пӗлме пулать.
[Хӑйӗн сотрудникӗсене пухрӗ те телеграммӑна 
|ласа пачӗ. Кӑмпа ҫинчен лекци турӗ.
I— Пирӗн пример хамӑрӑн кӑтартмалла. Ыран 
'хма пултаратпӑр...
— Пултаратпӑр, кӑҫал кӑмпа нумай. Ыран пур- 
каягпӑр. Халӗ пит нумай кӑмпана ҫӳреҫҫӗ. Па- 

рта кӑмпа Атӑл пӗвелеме те ҫитмелле...
Пуху пӗтсен Кӑрӑҫ Макҫӑмӗ нумайччен кӑмпа 
нчен калакан кӗнекене пӑхса ларчӗ. Тепӗр кунне 
шнна ҫине ларчӗ те калаҫнӑ вырӑна ярӑнтарчӗ. 

Ш та ҫул ҫинчен пӗр утӑм аякра ҫерем ҫинче 
нтӑксем йӑваланса выртнӑ, сотрудниксем пӗ- 
мпех кӑмпара иккен. Пирӗн пӗлӗш кунтӑкне ҫа- 
рса илчӗ те вӑрманалла кайрӗ.

!Нумай та утмарӗ, пӑхать: тем тӗрлӗ кӑмпа йы- 
ӑнса ларать, Макҫӑм шухӑша кайрӗ: ара ку 
‘;нле кӑмпасеи, ҫиме юрать-и вӗсене, е ҫисенех 
лӗм тивретсе яриччен: «Алло, дайте скорую по- 
)щь, человек отравился» тесе кӑшкӑрма тивет? 
[вӑрт кӑсйинчен кӑмпасем ҫинчен калакан кӗне- 
не туртса кӑларчӗ. Кӑмпасене татса илчӗ те 

|‘неке ҫинчи картинӑсене пӑхма пуҫларӗ,— «Му- 
5мор, ядовитый гриб“. Ҫук, кун пек мар,—тӗ- 
|)слет вӑл, картин тӑрӑх,—сыроежка, аха, шӑпах 
||кӑ. Сыроежка, чӗрӗлле ҫимелли кӑмпа ӗнтӗ ку, 
1р кӑмпине тутанса пӑхас.
‘Пӗр сехет те иртмерӗ пуль, Кӑрӑҫ Макҫӑмӗ 
.^нтӑк тултарса машина патне' таврӑнчӗ.
)— Вот пӑх, ҫынсем таврӑнмай, эпӗ кунтӑк тул- 
|рса та тухрӑм,— терӗ мухтанса шофӗре.
Шофер пӗр-икӗ мипут шаках хытса тӑчӗ.

I— Ара, Макҫӑм Поликарпыч, ку сан ҫимелли 
ЙмпаСем мар вӗт! Акӑ ку поганка тени, акӑ ку— 
фна кӑмпи, акӑ ку...
(Макҫӑм Поликарпыч шофер ҫйне тарӑхнипе 
,1ӗнекери картин тӑрӑх пӑхса пуҫтарнӑ“ тесе 
||шкӑрса тӑкасшӑнччӗ. Анчах картинисем уҫӑмлӑ 
%  пирки шарл.тмарӗ.

— Айда, Шупашкара карлаттар,—терӗ ҫеҫ шо- 
фере.

Шупашкара ҫитсенех зеленӑй пасара чупса 
кӗрсе кайрӗ. Кӑмпа сутакансенчен кашнинченех 
пӗрер кӑмпа илчӗ, хутпа чӗркесе, хучӗ ҫине мӗн- 
ле ятлӑ кӑмпине ҫырса хучӗ. „Образец, гриб вол- 
нушка“, „образец груздь“ , „образец, гриб подосин- 
ник“... пӗр корзина тултарчӗ Макҫӑм образецсем.

— Ну, халь пулчӗ ӗнтӗ, халь мана мӗн: пыра- 
тӑп та кӑмпа тупсан корзинкӑран ҫак кӑмпасене 
кӑларса танлаштарса пӑхатӑп. Ҫимелли тӗк—иле- 
тӗп, „ядовитый“ тенисене тапса салатса хӑвара- 
тӑп,—шухӑшларӗ вӑл.

Вӑрманта кӑмпасене хӑйӗн образенӗсемпе мӗнле 
танлаштарса пӑхнине пӗлместӗп. Вӑл вӑрманта 
тупнӑ кашни кӑмпанах хӑйӗн корзинкинчиҫемпе 
танлаштарса пӑхнӑ пул.малла. Анчах халӑх кӑм- 
паран тухнӑ ҫӗре вӑл хӑйӗн образецӗсене ҫеҫ 
йӑтса тухрӗ. Ҫынсен кунтӑк тулли кӑмпа, кун— 
образецсем. Пӗр сотрудникӑн хӗрлӗ пуҫлӑ кӑмпа 
нумаййине курсан вӑл тӗлӗнчӗ.

— Ара ку ҫимелли кӑмпа-и вара?—терӗ.
— У-у, самай аван кӑмпа, ӑвӑс кӑмпи.
— А-а,—терӗ Макҫӑм, хӑй вӑл кӑмпасене „сиен- 

лисен“ шутне кӗртсе тапса салатса ҫӳренине аса 
илсе. Тепӗр икӗ эрнерен Макҫӑм хӑйӗн пӗтӗм 
сотрудникӗсене командировкӑна кӑларса ячӗ. Ан- 
чах кӑмпа мӗн чухлӗ хатӗрлени паллӑ мар. Шу- 
пашкарти магазинсенче кӑмпа пачах сутманнинчен 
шутласан, ним те хатӗрлемен пек курӑнать. Кая 
юлнӑ пуль. Те нумайӑшӗ кӑмпа пухас, хатӗрлес 
вырӑнне халь те эп шутласа кӑларнӑ Макҫӑмла 
образецсем ҫеҫ йӑтса ҫӳреҫҫӗ. Аванччӗ кӑмпа 
хатӗрлеҫҫӗ пулсан.

Н. Чурпай.

Кочевниксем
— Вырӑнтан вырӑна куҫса ҫӳрекен халӑхсене 

пӗлетӗн-и эсӗ?
— Пӗлетӗп. Ӗлӗк цыгансем пулнӑ, халӗ летун- 

сем пулнӑ.

Учрежденире 
ӗҫлемесӗр ларакан

— Эсӗ паян мӗн тӑватӑн?
— Ларатӑп.
— Енер мӗн турӑн?
— Ларнӑ.
— Ыран мӗн тӑвӑн? ,
— Ларӑп.
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Х Ӑ Р У Ш Ӑ  С Н А Р Я Д С Е М
Капигалистла патшалӑхсенчи комму нистсен пичечӗ, нимӗн- 

ле йывӑрлӑхсене пӑхмасӑр, империалистсен ирсӗр ӗҫӗсене 
куллен кун тӑрӑ шыв ҫине кӑларса пырать.

(Хаҫатсенчен).

— К у н а ш к а л  с н а р я д с е н ч е н  п и р е  пӗр  г а з о у б е ж и щ ӑ  та ҫ ӑ л а с  ҫук.

Вулэкансен жалобисем

Капкӑн тус/ Ҫавӑнпа камӑн шплашшн сасӑ пур, Траш 
клубне илсе пырӑр. *

Августӑн 4-мӗшӗняе Тракри клубра „Линия Н аколаев.
Маннергейма" я т лӑ  сасӑллӑ кинокартина кӑ- ^  _
тартнӑ чукне нимӗнле сасӑ та пулмарӗ. Сасӑ п а п к а н  Ю Л т аш .
т упас тесе киномеханиксем питӗ тӑрӑшрӗҫ те, . Ваттисем каланӑ: „турчӑка пур ҫинче алла вутт! 
тупаймарӗҫ, ҫул  ҫинче ҫухатса хӑварнӑ пул- чи^меҫҫӗ“, тенӗ. Турчӑка ҫук т§, сельпосенче сут 
м алла. маҫҫӗ те, мӗн тӑвас? А. Семенсва.
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,Мӗн ҫинчен ҫырмастпӑр
Чӑкӑр ялсоветне кӗрекен „Зерно“ кол- 

13 председателб Иванов: „Эпир Ишек ҫулӗ-
ҫӳрес ҫук тесе колхозниксене чул турттар- 
чарса тӑни ҫинчен ҫырмастпӑр. Ун ҫинчен ҫыр- 
пӗлтерсен, малашне унӑн Ишек ҫулӗпе ҫын 
рман хушӑра, тӗттӗм каҫсенче тухса ҫӳремел- 
пулать.

Аслӑ Чурачӑкри (Комсомольский р.) „Заветы 
ьича“ колхоз членӗ А. Яковлев паян ӑҫта пу- 
1ни ҫинчен ҫырма пӗлместпӗр, мӗншӗн тесен 
I, колхоз ӗҫӗнчен юриех пӑрӑнса ҫӳрекенскер,

ҫулталӑк хушшинче темиҫе хутчен вербовкӑшн 
кайнӑ, „ҫӗнҫӗрте'* пулнӑ, ун килне паян ирхине 
кайса пӑхаймапӑмӑр, вӑл каллех тепӗр „ҫӗнҫӗре 
тухса кайнӑ пулӗ.

* Ҫӗрпӳ районӗнчи „Пушанар“ колхоз членӗ 
К. Игнатьев ыраш вырса пӗтериччен миҫе ӗҫкунӗ 
туни ҫинчен ҫырмастпӑр, мӗншӗн тесен вӑл 1940 
ҫулта пӗтӗм ҫемьипе (ӗҫлеме пултаракан 3 ҫын) 
28 ӗҫкунӗ тунине пӗлетпӗр, хӑй пӗччен миҫе ӗҫ- 
кунӗ тунине пӗлейместпӗр (колхозӑн учет ӗҫӗ 
япӑх пырать).

N
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Ханӗ 3 0  пус. 

С Е Н Т Я В Р Ӗ Н 1 - М Ӗ Ш Е Н Ч Е
Н. Сверчков ӳкерчӗкӗ,

— Э сӗ те ш кула-и, ҫул ҫитм ен-иҫ санӑн?
— Эпӗ мӗн пы сӑккӗш не курмастӑн-им1


