
-Канаш" х а ҫ а т  ҫумӗн^Бв тӳхат.

1У!айшӑн 1926 ҫ. 2-мӗш ҫул тулат.

Й А Р М Ӑ Р К К А  УҪАТӐП.

Йа мӑрккӑ комятте̂ ӗн прэтҫетаттӗтӑ М0 Ч1 ЕЙ£вя (ЙармӑрккЧ уҫӑляӑ кук трппун ҫин^е 
8 сехетран пуҫласа каҫ§ н тӑрса);

—  Мӗнхв йапаяа пуд§й-ха ку? Кун врюе кайа?. ӗнтС, ҫапах та йармӑркра пӗр ҫын та 
ҫук!.. Эыл.аттарӑрха ҫав мусӑккӑ тейекен йапалана— тен килбҫҫб.

— Пӗ-̂ ӗк а-̂ асем (айакра, вы.т,анӑ ҫӗрте мусӑк саоснне илтсв); Ваҫҫа, Ван,кка. Петта! 
А?2р Комуппайӑн Мӑн хапхп патнерех Таках ви.1 нӗ пул.чалда— мусӑккӑ вы.т,'.ҫҫб ав!

—  Ка-;ака (Йармӑрккӑ уҫӑлнп ҫип^ен ҫырнӑ опйавленинс ҫурса); Ме-е-кв-кек!
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Икӗ Макҫӑл, пер Лукка, тата вӗсен майрисем.

Тахҫантанпах пудмаздб епӗШ упаш- 
карта. Курман нумай пулатдӗ унтн 
йулташоене, хӑшве маноа каймах пуҫ- 
ланӑ тӑр, тӗндвре те ҫук пекех.

Хӑшне ыар, Макҫӑысеы те аса квл- 
нв пулнӑ вӗт, ак тӑмаша!

Халӗ варӑм та ыӗн куртӑм!
Мавмаллн ҫынсем и вӗсем? Манма 

мар, кадаҫмалла та асра тытмалли 
ҫынсеи! Араоа дапдӑ вырӑвсендв пурӑ- 
наҫҫӗ ӗвтӗ!

Арамӗсем те дипер, пиве пекех урам 
тӑрӑх карӑнса утаҫҫӗ, макаҫӑнсем тӑрӑх 
йанкӑшса ҫеҫ тумтирлӗх тв ҫимелли 
илсе ҫӳреҫҫӗ,-укҫисем ӑҫтан тухаҫҫӗши? 
темелле.

М н кагаҫмалли пур! Пирӗн пвк 
лапоӑр—лапсӑр етемоене ҫаврӑнса та 
пӑхмаҫҫӗ ҫав, майрисем ыар, Макҫӑм- 
оем те!

„Макҫӑм-тусҫӑм макакла?,
Хура дӑххи вакакла¥“... тесе аха^ь 

мар ҫав йурдаҫҫӗ.
Ҫӗнӗрен сарнӑ §ул ҫулпа Шупаш 

кар тӑрӑх утатӑп. Куратӑп, пӗр лам- 
ҫурккӑ хӑма пӑдӑки йӑтяӑ та пыра¥.
—  Ай, Лукка—кукка м*ри? тетӗп: мӗя 
ҫӗмӗртеренхе? тетӗп.
— Мӗн Лукки кукки? тет: Лукка кукша 
пулатӑн: вилӗп—савӑтран уйӑрлаймӑп, 
тет.

— Ӑҫтан кукша пулзн? Ара рево.|утси 
иуҫаансанах суйганӑ вырӑнсенде ҫӳре- 
месгӗвн? Хйсеалӗ ҫындӗ ҫке есӗ! Кукша 
пуаатни вара? тесе пӑхатӑп ун ҫнне 
тинкерсе. '§ӑнах маттур ҫврӗп Лукка 
имшерденое хавшакданса кайнӑ, куҫӗ- 
сем путнӑ, пидӗсем пӗрӗянӗ.
— Нумай шыв Атӑата, нумай инкек 
пурнӑҫра, тет Лукк» хӑрах тути хӗри- 
пе кулса ,,Сахад оан майдӑ йуаташсеи'* 
'теҫҫӗ иана: , йурӑхлзх мар есӗ аолӑ 
вырӑнсем йышӑнма", теҫҫӗ. Ну-ак, 
пурӑватӑп савӑтра, арӑм килте адапӑ- 
дапа тӗртаевет, хам кунӗие савӑтра,— 
тет ӗясине хыҫҫа ман Лукка.

Ҫапла калаҫса тӑратпӑр, ун^ҫден те 
пулнао¥, пӗр Макҫӑм пирӗн яатран 
улпут пек угса нртое пыра¥, аран пех- 
лет: „ей, турӑ, туркменсен пекӗ *) пек“ ,

*) ПвЕ— туркменсен ^амӑ йӑхжӑ пуйая
ҫын.

Путса дарнӑ Шупашкар 
Иӑт сассипе тупрӑмӑр...

(Туй йурринден). 
тет Лукка.' „ҫав самӑршӑнах та асдӑ- 
ра лара¥, пудас“ тег. Ҫӗлӗксенв хывса 
пуҫсене тайрӑмӑр, аран худлине ҫӗг- 
денӗ пек турӗ ман дунӑм, савӑнннпе 
сар ҫупа ҫӑвӑвдӗ тӑр?

Ҫапла ӗнтӗ.
Ӑвадхи аса кидмен ҫӗртен асӑита- 

ра¥. Лукка-рево:§угсишӗн 1905 ҫултаг 
хӑыа савӑтӗнде листовккӑсем оадатнӑ- 
Шупашкар шантарсен алдин^би тӑхда- 
на тутанса пӑхвӑ^ҫдӗ, 1917 ҫуят» та 
Краҫҫиспа**) пӗрле Кереэскин майди- 
семпе ҫапӑҫрӗ, халӗ те ҫав савӑтраг 
«терпекленет: «Макҫӑисвмех мадала 
кай^^ӑр», тет: ӗҫе пиртвн лайӑхах иӗд- 
меҫҫӗ те, кадаҫма йуратаҫҫӗ ӗнтӗ", 
терӗ те Лукка уйӑрӑлса Атӑл деш йе- 
недде супрӗ.

Унтаа уйӑрӑлтӑм та ныратӑп. Ма«- 
ҫӑм тусҫӑмӑн майри урампа й^^нкӑшса 
пырат: Энатскн***) майри пек карак- 
куллӗ тумтир тумханнӑ. На^кине 
хӑйӗн умӗнде ҫунашккапа ав^ҫах тур- 
тарнӑ, умӗндв те, хыҫӗнде те кӑтра 
йытсем дупаҫҫӗ.

Шалт, улпут майрийех!!!
А ӗлӗк пур пӗр Макҫӑмӗ Ҫӗве шыв5 

хӗррин^ҫе, тепри те Кавалта, те Мӑяал- 
та, Лукки ҫеҫ Ш упашкартах пкрӗн 
пекех пурӑна^^ҫӗҫ. Продетгарийех тв- 
меллерӗ: пӗри кантурта, твари хураД' 
т», Лукви ҫеҫ савӑтра ӗҫлет^рӗ.

Хаиӗ тӗд пулатӑп пӗри мӑнӑрз: теп- 
ри аслӑра: «Епӗ дарсзн нӳрӗ йудӗ», 
тет пӗр Макҫӑмӗ. Мӗне пӗлтерет— §ух- 
лаймастӑп, ларсан-~„саыӑр пирки лар- 
нӑ вырӑнӗ тарла¥ пулӗ, тетӗп духӑн 
ӑоӑмиа.

Лукки тертре пурӑна¥, ну Макҫӑк- 
сем уншӑн та макакдаҫҫӗ.,

Ш урӑ йур ҫунӑ ҫуман—сӑнарз пӑ- 
шаз ҫакса Атӑл деш йенне каҫса та 
ӳкеҫҫӗ. Кӑтр» йыттисем, вӗшле йы ш - 
оем, арӑмӗсем, стрепккисем,— пурте 
Лӗпшӗ йалне персе те ҫитеҫҫӗ,

Ҫармӑссене вара дӑн праҫнӑк ҫитет: 
вӑвакадне, сӑсанне, куйанне, тилдине— 
пурнв те вӗсем_ тытоа хунине икӗ 
Макҫӑм влеҫҫӗ. Ӗҫкӗ маМӗпе хакаехак

**) Хажӗ '̂ енттӑрта ӗҫлекея коммунист.
***) Энатокн Д1упашкар уйесӗн̂ вн удпут- 

сен пуҫӗ пулнӑ.
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параҫҫӗ та, Шупашкара таврӑнсав: 
,.ухута лайӑх ӑнтӗ‘‘, тесе тепре ӗҫ.ке 
й»раҫҫӗ.

Тӳрриперех каласан, Макҫӑмсем ӗҫ- 
кӗрен татӑках пӳрӑнмаҫҫӗ: ҫӗнӗ араҫ- 
нӑк, кивӗ прзҫнӑк пур те вӑоемшӗн 
прдҫнӗх; арӑмӗсемшӗн кунӗн ҫӗрӗн, 
упӑшкисемшӗн каҫхине ҫеҫ.
— „Ерех йӳҫӗ-кирлӗ мар,

Хырӑм тугӑ—выҫӑ мар“ ,
Тесе андзх йурлаҫҫӗ, тет.
— „Ех самана ,оамана

Самана мар, иҫмасса'!
Теҫҫӗ, тет, майрисем Йуяккӑ йРри 

тавра адвсеыпе ҫаврӑнса 
Хӗпӗртеп, савӑнап, илтнипелех—са- 

вӑнап, курса пӑхсан мӗн калӑп? Ма- 
нӑн §унӗ ҫавнаштал.

„Самава мар, иҫыасса ‘!Ҫапла ҫг.в: 
Кзма аш кукля, кама алса тудӗ.

— „Еоӗ те лайӑх, епӗ те лайӑх, па- 
рӗнтен лайӑх ҫӑва йупи“ , теҫҫӗ.

Ҫавнашкал!
Макҫӑмсем килте лайӑх ну... вырӑн- 

севде тата лайӑхрах. Пырасса ирех 
пымаҫҫӗ те, андах пырсан ҫынла ка- 
лаҫса пуш паратпан ҫапса вӑхӑт иртер- 
меҫҫӗ.

Ҫитнӗ ҫитиенех арӑмӗсемпе телех- 
вонп» калаҫма тытӑчаҫҫӗ:
— 'Йунӑм мавӑн мунштук манс» йуляӑ, 
илсе Еиа§бӗ, теҫҫӗ.

Увдден те пудмао¥ мзйрисем мунш- 
тук йӑтнӑ, хуран кукдисем йӑтаӑ—вӗҫ- 
терсе пыраҫҫӗ. Кӑтра йыттисемпе упӑш- 
касен оӳлӗмне кӗрзе те лараҫҫӗ.

Макҫӑмсем кулкаласа ларагҫӗ те, ӗҫе 
тунӑ та тухнӑ ха кайнӑ.
■ Ик виҫ ҫӗрте ӗҫлемеҫҫи!!!

Улпутла! '|зплӑ! Хӑватдӑ!
'Вунӑм пӑхса сзв-ӑнат.
Сыв пуаддӑр Макҫӑмсем!
Лзйӑх дупдӑр кӑтра йыгтисвм.

Шупуҫҫыянн.

ПИРЕН РАТИО-Х АПХА.

ИармӑрБа хапхи те дунлана пуҫгарӗ, К ӑх-ӑх-х! дӑр-дӑр ьӑр-рр! Х-р р-р1 
?атио хзпхине виремет тыгнӑ пулӗ, тезе мӗя пур иглеиа Еьтратансем тара па- 
раҫҫӗ таҫталла.

Вӑл пӗр хӗведӗ ҫех каҫоа кайса кулсТ. •
Ратио ӗстисеч ҫиие пӑхс сзвӑка¥.
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Палта йатлӑпуласшӑн- 
нисеп.
яАх»:Ь тӑратд^н кӗрӗк 

аравве те пулиа йӑвала„ 
(Ват;исен сӑмахӗ).

Цӗри те пӗрп патлӑ пуласшӑн та- 
валаваҫҫӗ. Кӗрӗк аркиеете пулин ват- 
ТЕсевдчв Вуластгӑа «ар.

Вӑр.^анЕаз Щртмӗре (Упи в.) Елеа- 
сантӑр Йакку. Раман йатлӑ духанта- 
рах хресденсем мӗвле те пулин ӑалта 
йатлӑ пулас шугпа кӑҫал мӗя йур кай- 
нӑранпах лаггисено ха.;ӑх тырри ҫарз- 
вӗсем ҫивде у -раҫҫӗ.

Тӑрӑшни а.х,» :ех ҫухалман, путӑсеЕ- 
§4, т. ыт. ҫӗрте те вӗсем ҫнндев ҫеҫ 
калаҫма тытӑндӗҫ.

— Йалги вуштзнсем хпссиае кӗреҫ- 
ҫӗ тв вӗсем, ҫук, вӗсенв нймӗн тл тӑ- 
вайман тесе йалӗ дӑвах та ниаӗнех 
те тӑваймаст.

Кӗҫӗн Шетмивде. Тиыӗрҫ Павӑл Май- 
рийӗ хӑйне арҫын тус» кӑгартзошӑн. 
Лайӑх спортлА вы.§аса кӑыӑлне ҫемҫе- 
тет. Влтӑлнӑҫем вӑй илсе, хӑйне кӑ- 
таргса пырз¥.

Урамри аы.§ахсеае тес:орт вӑййине 
вӗрентет. Иртнӗ ҫура сӗр кадахана 
4—5 §алӑш ҫӳлӗшӗвденҫырава йтхан 
шыв ҫине ,Сикӳ“ тутарттарнӑ, изӳтӑ- 
васоа кӗтсе савӑнвӑ. Кӑҫал . йзлсоввх 
дленӗн лашино ҫапӑпа хӑваааса кайса 
ҫав ҫыранах сиктервӗ. Лагги йепресе, 
йӳҫсе^ӑракан вырӑна путма тыгӑнвӑ. 
Пырат, йал ҫыввисем 17—18 хӑма ем 
пӑрахкаласа кӗрсе кӑларкатаБӑ. Лаша 
сывмарлзвдӗ _.4ешӗ савӑна¥. савӑвса 
савӑнмгсӑр. Ӑна хзлӗ ..выл^ӑх мурв'* 
тесе йат па§*ҫ. _

Шупашнар Ӗомӗлӗндв (Кӗдкей в )  
Проххӑр Миххали хӑй вӑйаӑ ӗҫме пул- 
тарниве, халех ватӑдас ҫуккине, арӑм- 
нв вӗлерес пек хӗаенипе паяӑрта¥. Ҫын 
арӑмне хӗрсене пусиӑрласоине—те,1вй, 
тет'

,К апкӑн“ хушшаве ленкнине те те- 
лей тесе савӑнтӑр. терӗмӗр .. Еаллех 
палдӑ тухрӗ ку та.

—  Сурӑм гӑрриндт (Елӗк вул , Иег. 
у.) удагтӗлнитсӑ та (У. Т.) хӑй зр- 
ҫынтан кайа маррине кӑтартма пӗлнӗ.

Вӗренекепсем умӗндех стурӑша вутӑ 
пуленвипе йавӑ та, дӗп дӗр йун туяӑ.

— На, асӑв!.. савӑн! .
Ассакассинде те (Иег. у.) Удктлӗ

Еапкӑн, кап хып!
Вцҫӑ куҫлӑ пупӗсеяв. 
ӳарг;-.Еан тйедуксене, 
Тийаккӑнпе стэрӑстине,
Куҫа кӗрен вӑрӑсене 

Клпкӑн, кап хыт!
Ӳссӗр ҫӳрен пуҫлӑхсеве 
Вӗсен ирсӗр ӗҫӗсене 
Кукӑр— лакӑр урисеяе, 
Ҫаратакан аллйсеяе.

Казкӑн. кап хыЧ 
Иалта кӗрег куштансене, 
ҪврсакзЕ суӑансене,
Ултав сӑмах хуҫисене,
Вӗсен вӑрӑи §]^лхисене 

Капкӑа, кап хып! 
Шку.тсеБ§и пуҫлӑхесене 
Айван вӗрентекенсене: 
Мушикстшден таҫта, инҫе 
Тароа ҫӳрен акрономне, 

Капкӑн кап хып! 
КопБрраттив пуҫлӑхсенэ 

Тӳрӗ ӗҫ.лвменнисеве.
Ҫӗртй выртан каскиоене 
СӑмзЕтнкӑ хуҫисене,

Капкӑн, кап хыо!
Хура вӑрман сӑхакана— 
Ийвӑҫсвне сутакана;
Хӗрлӗ пуҫлӑмнлигспйе — 
яЛсшнв“ сыпа¥, пйтӗ §ййе 

КаЕкӑ'5, ьап хы:!

Ҫ. ШӐП^ҪӐК.

268 кӗвеке ҫухатвӑшӑа вулӑсра савӑннӑ
Ӗҫ ҫукран ӗҫ туаӑндӗ вӗт. Иат. Ко- 

киҫҫи тунӑ, Комиҫҫире вулӗҫтӑвком 
куҫлӑхӗ. вуяаодитҫут уйрӑм пуҫлӑхӗ, 
ВКП. йзд-^йккӑ ҫекрэттарӗ хиселде- 
ввҫҫӗ.

Ҫулталӑк вргсессӗн вомиҫҫи суйлавӑ 
кунхи протюкол претҫетаттӗд алзине 
аынӑ ленЕвӗ те:

—  Ниушлӗ кун пек хута епӗ алӑ 
пуснӑ, тесе тӗлӗвсе лара¥, тет.

Ак хайхн .. йатлясем хугшӑнсах пи- 
раҫҫӗ ҫке.

Шултрараххисем те дыллай ҫӗрте 
ҫавӑнпеккӗрӗк аркине йӑвалаҫҫӗ тахз.

Пӑртак „Капкӑв“ хӗррине ҫйвӗдде- 
терех парса, хӗстерсе тйрас§ӗ-ха ку 
кӗрӗк аркисеЕв.

Уноӑрӑя йӑвалӗҫ тв... йӑвалӗҫ.
ҪАМРӐК УРХАМАХ.
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Йармӑк карттинӗсем.
■Ҫӑвлш ҫӗрӗҫ кӑмиооарӗ ҫумӗндв ларахан Токҫия 

й-ш йармӑври ьӑруҫҫел ӑйӑ,)ӗсене ӑратлӑ витене ва§.§и 
илес тесе, хӑш-хӑшӗн ҫиЕв углансах дуаса ҫавӑрӑн§5

(КроЕкотил §ӗппи).

Токҫин (кӑруҫҫел лаши ҫин^е ҫавӑрӑнсӑ).
— Ех, ларса ҫеҫ пыр! Ват пирӗн лашасеы!.. Куншӑн 5 нус 

кӑна тӳленӗ, ҫапах та иртнӗ ернере хама ларса^ҫӳреме 2.000 т. 
парса илнӗ ӑйӑртан иртерет... Вӑт йармӑк та йармӑрк!,.

«Капкӑн» йармӑка тухаймарӗ.
Йармӑркра кун пек кайӑксем кӑна ҫаи ан ас  ҫукдӗ те, йарыӑрк вӑхӑ- 

Тендех Капкӑн выстӑвкки те тӑвас тевӗддӗ. Авдах Казкӑн йусавса ҫитейменни, 
тата Иӑван Мубинне, шыва кайсав, сухаллинв тӑм илсе§§5 те, ӑяа сыватма вӑл 
ӑшӑ ҫӗре (Ерыма) вӗҫтерня хупларӗ, /

Халӗ ҫакланнӑ йац»,тисеяе йӑлтгари туса йарас тетпӗр.
Кам хӑй тедейяе тупас тет, кам „Капкӑн" йӑдттариае йарса пӑхас 

тет, „К ап 1 ӑн“ ҫырӑнса илӗр.
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)\рӑмӗ аллмн^дк упӑшка
Т р а м ӑ  т а т ӑ к ӗ .

(,, Раотрат |5коен“ пурнӑҫӗнден).

Куптсов пӗ^^^ен.

К у п т с 0 в (аллинди ҫырнӑ хутве 
нӑхса каялӗ-маллӗ утвалат). Ӗҫ туха¥. 
Епӗр кӑлармастяӑр и вара? Епӗр— 
Куптсоваа Иванов. '§и лайӑх таварсена 
надар шутне хурса илетпӗр. , Надар' 
твнинех хаклӑ хавпа сутатоӑр. Ха 
ха-ха-х1 Пултараҫҫӗ ҫав Куптсовпа 
Иванов. Пӗри трео пуҫлӑхӗ. Мӗн пур 
таввр, слушӑшди, хӑйамвдӗ хӑйӗз ад- 
динде. Мврионеткӑсем пек ҫавӑрӑнса- 
вы^ьаса тӑраҫҫӗ. Тепри— кивҫен пара-, 
ван йулташлӑх претҫетаттӗлӗ Каыа 
кирлӗ ҫынна укҫа пара¥. Пӗри тавар, 
тепри укҫа. Пит те лайӑх комертг,и 
Ухмахсенденех пулас ҫук вӑл. Ӑс 
кирлӗ пурӑнма. Ӑо кирлӗ. (Ҫвмкинв 
тӗдлесе кӑтартоа). Ҫакӑнта ытларах 
пудмадла. Ҫакӑнта вӑд ӑс аппарадӗ... 
Ку хута алӑ пуссасеӑн, 600 тенкӗ 
шӑпӑрт кӗрсе вырта¥ вӑойана. Пӗрре 
ҫивде 600, тепре ҫивда 600 .. Ӑнаҫҫӗ 
ӗҫсем. : Так, так. Тра-ра ра, тра ра-ра 
рат-так, рат-тав.

Куптсов а йванов.

К у п т с 0 в. А, аван и, хуҫи?
И в а Е 0 в. Ӗнӗ хуҫн мар.
К у п т с 0 в, Кам есӗ?
И в а н 0 в. Никам тз  мар.
К у п т с 0 в. Калдех пуҫа уснӑ пулас.
И в а н о в .  Уоӑн сан пекоем. Ӗ ,ӳ - 

сем ӑнаҫҫӗ, ӑшу кандӗ мар.
К у п т о о в .  Каллех Т а^ӑ пврки 

пулӗ-ха?
И в а н 0 в. 'Ҫав манӑн.
К у п т с 0 в. Вы.§ао пула¥ униа 

дайӑхрах. Выгьамасан сивӗЕвт хӗрарӑм.
И в а н 0 в. Сивӗвсессӗн сивӗжет.
К у п т с 0 в Надар есӗ. Хӗрарӑма 

тыткадаймастӑн.
И в а н 0 в. Пӗр ыррӑы калаҫма 

ҫук унпа. Тӳрех урлӑ пеые тыгӑна¥.
К у п т с 0 в. Иртсе кайа^ вӑл. 

Вы.§а есӗ унса ытдарах. Хӗрарӑи 
вы.!Ьанине, адзшланине йурата¥. Пусса 
пар ха ҫак хута. Ыран ӗҫе йзрас 
пуаа¥ ӑва.

И в а н о в. Пусма та хӑратӑп х»- 
лӗ. Таҫта ҫакланас пулӗ.

К у п т с 0 в. Мӗн, ТаН)ӑ хӑратрӗ- 
им сана?

И в а н 0 в. Ҫук, хам епӗ...
К у п т с 0 в. Пӑра-а х х кирлӗ

мара паккама. Етбр андах апла хӑт- 
ланмастпӑр. Пӗтӗм тӗядипе апла хӑт- 
ланаҫҫӗ. Пӗтӗм тӗнде ултав ҫивде 
тытӑнса тӑра¥.

,И в а н 0 в. Апда мар. Анлах ка 
лама кирлӗ мар, Куптсов.

К у п т 0 0 в. Мӗн, апда мтр? '§ӑн- 
нияе калатӑп... Ех-хе-х-х1 Пурвӑҫ ҫу- 
лӗ ҫинден к ай аи а  дака пуҫларӑн есӗ 
йулашки кунсевде

Й в а н о в .  '§акатӑп епӗ. Пӗтӗмпех 
кайалла... Кайалла дакатӑп. Ҫатӑҫу 
ҫынӗ, ҫӗнӗ самааа ҫывӗ пулнӑокер, 
халӗ кам пулс» тӑтӑм еаӗ? Хург. '§ӗрӗ 
йӑвӑҫа ҫӗртекен хурт. Урӑх нимӗн 
те мар. Никам та мар.

К у п т с 0 в. Пӑра-а х кирлӗ мара... 
Пусмастӑви?

И в а н 0 в. Пуоас. Мӗншӗн пус^е 
мар. Хуртӑн ӗҫӗ ҫӗргесси... ҫӗртесся

К у п т с 0 в. Кама ҫӗртегӗн? Со- 
вета н? Совета оир ен дайӑх ҫӗрте- 
кенсем те нумай Епӗр мӗн.

Й в а н 0 а. Епӗр хурт. Ҫӗрӗк ҫин- 
§и хурт.

К у и т с 0 в. йурӗ, йурӗ. Хуртӑн 
т» лайӑхрах пурӑаас килет. Хурта та 
ирӗкрех ҫуд кврлӗ.

И в а н 0 в. Кирлӗ пулсан, кирлӗ 
пултӑр.. Кирлӗ пулсан, кирдӗ... (оӗтел 
ҫиндн ху§5 ҫине адӑ пуса¥).

К у п т с о в. Вот йурататӑп сан 
пек ҫынсене.

И Б а н 0 в, Хуртсеяе йуратагӑн есӗ.
К у п т с 0 в. Хуртсене и унга, хурт- 

севв мар и, ун ҫинд^н шарламӑпӑр.
И в а н 0 в. Шардама кирлӗ мар. 

Шарлаоан вӗлереҫҫӗ хург-ене.

Куптсоа, Ив.нов, тата Тащӑ.

Т а 1§ ӑ. Аван ларатӑр ҫке есир.
К у п т с о в .  Кигӗрех, матам! 

(Т а^ӑ  Еиы каламасӑр-тумасӑр сӗтел
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ҫин§и хута пӗтӗрсв идет те, алӑвран 
гухса кайма тӑра¥).

И в а н о в .  Т щ ӗ 1
К у п т с 0 в. Мӗншӗн туртса илтӗр 

пирӗв хута? (Т а^ӑ дӗнмесӗр тӑра¥).
И в а н 0 в. Та^ӑ!
К у п т с 0 в. Мӗне пӗлтерет ку?
Т а ^  ӑ. (Иванов умнелле пыроа). 

Мӗншӗн дӗтреме пуҫларӑя, ирсӗр ҫын? 
(Ивавов дӗныест).

К у п т с 0 в. (Та^ӑран хутнв туртса 
иие тӑрса). Кӳрӗр хута. Мӗн тӑватӑр 
есӗр увпа? Ним тума лирлӗ мар саре.

Т а ^  ӑ. (Куптсова). Кай, сирӗл 
ӑйакБарах.

И Б а н 0 в. Та^ӑ!
Т а ^  ӑ. (Ивавова). Пӑрахатӑн ■ и 

есӗ мантан кӗвӗҫмешкӗн? Пӑрахма 
сгӑн и?

И в а н 0 в. Ҫынна тӗлӗнтвретӗн.
Т а ^  ӑ. Пайан есӗ мантан кӗвӗҫме, 

тӑрӑхдама тӑгӑн. Каҫару ыйтатӑн-и, 
ыйтиӑсгӑн-и?.. Тытса паратӑп сана.

И  в а н 0 в. П ар... Пӗтсессӗн те 
сантан пӗтетӗп.

К у п т с 0 в. Ей, йай йай, йай-йай! 
Ҫапла-и вӑл пурӑнма пӗлни? Капла 
пулсан, пӗтетӗр есӗр. Ухмах, теҫҫӗ

Т а  ӑ. Есӗр ӑолӑ. Еоӗр пурӑнма 
пӗлетӗр. Есӗр ҫак ирсӗр хутсемпе 
пурӑниа пӗлетӗр.

И в а я  0 в. (Та%ӑна). Мӗя кирлӗ 
сана?

Т а ]% ӑ. Енӗ каланӑ.
И в а н 0 в. Айӑплӑ пулоан, каҫар- 

ма ыйтатӑп.
К  у п т с 0 в. Каҫарма ыйта¥ вӑл.
Т а ^  ӑ. (Иванова) Хӑравҫӑ (Хут- 

не ҫӳлелле тыгса) Ҫак хут татӑкӗпе 
хӑрататӑн санз. Ҫапах кӗвӗҫме пӑха- 
тӑн... Манӑн пурӑнас кидет. Ан дар 
ҫынна пурӑнмашкӑн. Аа каноӗрле ма- 
на пурӑнма.

'§АРШАВ.

Хумма Ҫеменӗ.

'Ваплӑрах арӑмлисене слушӑшдисем те пуҫсене тайсаг. алӑксеве уҫса 
тӑрсах кӗтсе илеҫҫӗ.
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Шупашкарта.
С П 0 Р т

Йупашки вӑхйтра Шупаш- 
кар спортсменӗсем темже в.ч- 
йӑра та, хӑйсен» кӑтартма 
ӗжкерҫӑҫ. Спорт ӗҫб уралан- 
■сах пырат.

(Хула квр т,ӗ.)

Хресден (Турник ҫииде вы-ьакая 
опортсмен ҫине тӗдӗнсе пӑхса);

— Тӗдӗнмелле. Пӗтӗм хӑрас» 
ӳкмедле, ҫанҫурӑм ҫӳҫеиое ил§ӗ. Йе 
вӑрӑ хурах пулас пулсан, куҫӑн 
мав тайлӑк пӳрг урлӑ тӑш-лик ҫех 
сиксе каҫа¥. Ей мӑнтарӑн ҫынни..'

Шупашкарӑн йулашки 
хыпарӗсем.

Шуиашкар, паллах хыпарсӑр мар. 
Вӑл пысӑк хулз, ҫывсем нумай, ҫавӑн- 
па та хынарӗсем те нумай. Тем те 
пулоа иргет, курас текене тата Шу- 
пашкар ҫинден вулас текене тем те 
пур. •

Ашӑран пиҫсе вилесрен.

Ш упашкарта халӑх ҫӳренӗ ҫӗрте 
морошӗнӑ сутакансем кӗтсе тӑраҫҫӗ.

— За сягак иди за гривенник?
— За пягак.
Кӗсйере укҫа пудсан илен те хы- 

пан.
Андах пит хӑрамалла. Манӑн йул- 

ташӑн арӑмӗ иорошӗвӑ ҫинӗ,
Тепӗр кунне йулташ кала¥:

— Е х, кӗҫӗр ҫӗр ҫывӑрман...
— Мӗишӗн?
— Арӑи морошӗнӑ ҫинӗ те... Ҫӑв- 

риыарӑм та.
Ку шута йӑмаллах: Мускзвра коро- 

гаӗнӑ ҫисе видеҫҫӗ. Шупашкарта «о- 
рошӗвӑ сугакансем тем духдех..

Шаннӑ йӑвгра кайӑк ҫук.

Ҫапла дӑвашсен пословитси. Епӗр 
шанатяӑр: ху.та матта выра¥, унга 
пур тӗлӗшрен те аван. Кӑна нума! 
ҫыя ҫӑварӗнден илтме пула¥.

Андах аплз мар.
Каҫзлаяа. Епӗ хваттерте. Кантӑл 

умӗнде мешданккӑоем тем духдех пу- 
хӑнса тӑнӑ.

— 0'й ой... искры... теҫҫӗ.
Епӗ те пӑхагӑп. Пирӗн кӳрӗшсвЕ 

вут хугнӑ, тӗтӗмӗ йӑоӑряан»¥ ҫеҫ. Тӗ- 
тӗипе пӗрле вут хӗлхемӗ пӗрик |а- 
лӑш тухса кайа¥. Ҫапяа, епӗр йала 
пушартан хӑрамадла, йусам»дла тет- 
пӗр. Андзх, хулара... оыхланасси ҫин- 
§ен калаҫмастпӑр.

Камӑн X», камӑн ҫаз вут хӗлхемӗ 
сем трупаран тухсан сыхламала?

Климӑт йураман.
Пурнзо тесен пурӑнмадла кдимӑтра 

пурнас пул&¥. Патӑрйел хресденӗ ес- 
кимосоеы патӗнде пурнаймас¥, пурӑн- 
сан та сывлӑха амата¥.

Пирӗн Шупвшкар хулинде ге хӑш 
тухтӑрсене кдимӑт йурамзн. Урӑх ҫӗ 
рэлле кайаҫҫӗ.

Ерне вӗсем, 'Ҫӑваш респуплӗкӗн§ея 
мар, урӑ? ҫӗрсевден. Хамӑр 'Ҫӑваш 
респуплӗкӗндви тухнӑ тухтӑрсене кди- 
мӑг аванах йура¥, уншӑн тавта пуҫ.

Пугьварти кайӑнсем.
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Приттон.

Кушак ҫук пулсан шӑшнсем пих 
адхасаҫҫӗ. Тух;ӑрсем кайса пӗте нуҫ- 
ласан... прэҫтитуткӑсеи. Приттонӗ те 
пур. Пу^ьвартан айаага поднитсӑ 
хыҫӗаде ӗҫсӗр пушӑ ларакан пак 
пур.

Ҫавӑнта ававах ҫавӑрнӑ.
Унта мйлигсяоЕерсем те сырса тыт- 

нӑ, Т8Т. Андах вӗсен йӑвиве ҫемӗрмен, 
§0гг-§0перех хӑварнӑ.

Ӳг сутакансем ӳтпе вҫаткӑ панӑ 
тет. Хусахсемҫке милитсионерсем...

Вӑран ха, вӑрааоам, проҫтзттутсипе 
кӗрешекен совет!

ИЕВИНКЕ
Ҫапла Ш упашкарӑа хыпарӗсем. Те- 

пӗр ернерен ответсем тв хыпар пулас 
пек таха... Мӗя пу.тӗ?

Урӑхла йышши спорт

Ҫӑхан ухутнӗкӗ.

Спорт тенӗрен, ҫуркуннерех Шупаш- 
карта урӑх йышши с:орт та пурддӗ' 
Ӳпреоемпе, вӑрӑм туеасемпе ӳке ӳке 
кӗрешетдӗҫ. Таврари йывӑҫсея турадӗ- 
сем те йулмаа. Кӑнтӑрла' апладдӗ, каҫ- 
хине „утуллӑ" саорт—хӗрсем хыҫҫӑн...

!!Й\

Шупашкартп ухутпик- 
сен с,йусе ҫак ҫгр 1 йхК- 
7ӗще ӑшӑ ҫӗртен килно 
вӗҫен-к .йӑксене тытмалда 
мар, кунта х?д каҫакансе- 
не апҫах т̂ ытмажла туяй, 

(Ӗҫкор ҫыравӗ).

УХУТНИК: 
Сан ашу тутдн. 
Тутлӑ пулсан ты- 
тӑп Петровк, в а |-  
Д.И аш ҫук§ӗ-ха. 
Пӑдӑрсеве тытас 
—тытма хуш-
маҫҫӗ... Хатӗр 
денсе тӑр! Ниҫта 
та ан тзпран! 
Ҫиддзс перегӗп...
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Капканри копператтивсет.
Копператтйв каҫӗ. Векҫӗл; пушарӗ.

Каҫхине. Ҫулла. Шупашкар. Атӑл 
хӗрӗндв икӗ «бккономик» йумаха ҫап- 
с» пыг^аҫҫӗ.

—  Апла, апла. Копператтивӑн та 
кзҫӗ пурЕм ха вара?

—  Цулмасӑр. Нимле пысӑк уйава 
та. нимле паллӑ куна ха «каҫ»— сӑр 
П9длӑ туса иртереймеҫҫӗ. «Литерат- 
турӑ каҫӗ», «Мусӑк ка;ӗ», «Ӑсату ка- 
ҫӗ», т. ыг. те питӗ йаяравдӑ хад^хи 
вӑхӑтра.

—  Вӑл сӑмахсем пеквх йанӑракан- 
нисем те пулӗ-те...

—  Е  е.. Пур-пур1 Пӗр «екЕономи» 
сӑмахпа «реши » тени вӗсенден кайа 
йанӑрамаҫҫӗ.

— Падлӑ тенӗрен, леш Мункун...
"  —  Мункун духне христуса кӑвакӑн 
симӗсӗь йӑлтӑртатакан раккетсем ҫӳ- 
лелле йвмасӑр дрртеймеҫҫӗ вӗг.

Пирен те ҫавӑн аек тӑвакансем 
пур.

— Мӗнде-ха апла вӑл?
— Акӑ мӗнле. Пирӗн даплӑ коппе- 

ратси кунӗ те паллӑ „каҫсӑр“ иртвй- 
мерӗ Ҫак епӗр угса пыиӑ пу.§варта 
ҫӳлелле „еакономисем“ дзрла дарла 
вӗҫрӗҫ-ха.

— Копператттв раккедӗсем пулдӗҫ- 
вМ'Ха вӗсем? Ытда аван, кӑвакӑн-с и 
мӗоӗн вы.§4арӗҫӗҫке вӗсвм пӗлӗгре,

—  Копператси кунӗ хӑшӗсем „ре 
шимлас“ тенӗ те, панкет каҫне 
те хӗстеререх павӑ. тет те ...

Коркоп уйӑх малтан хатӗрдесв хунӑ 
раккедӗоене вӗҫтермесӗр ӑҫтан дӑттӑр.

— План» пураӑҫа кӳртнех еппин!
— Кӳртнех.
—  Ахалрея мар-ӗҫ! Пӗр копперат- 

тӑрӗндев:—Сире Копператси кунӗ мӗн 
падӗ, тссе ыйтрӑм та, 500 тевкӗ шарт- 
раттарса ху§®, терӗ,

— Копаерзтси каҫӗ 500 тевкине 
вӗҫтерввх ӗнтӗ.

—  Рвшим, решим!.
— Ӗккономи!
Терӗҫ те, сӑра лавккинедле шарт- 

латтардӗҫ хӑйсвм зе  еккоаоми йух- 
тарма.

ВАҪАНККА.

'Ҫӑвашпроисвотоойус хӑйӗн тӗп ӗҫне нан- 
са, тырӑ плсе сутыа пуҫӑрӑянӑ.

(Копператтӑрсен сӑмахӗ).

Шуг^ашкарта ҫид-тӑвӑл:
Микулзйӑн ҫук кӑмӑд—
Тырӑ илме Совнарком 
Ӑна хушнӑ ҫӗр вакон.

Нумайвӑхӑт иртыерӗ—
Ҫӗпӗртен те Капкасрая 
Тырӑ Еилме тапратрӗ— 
Микулайӑн ай йуй йук!

Хатӗр укҫа пӗртге ҫук:
Ӑҫта кайао, мӗн тӑвас?
Мӗскер тупса хыпалас?
Кунран кунах тедехвон

Панккӑсевден тин хоя-тон!
„Сан векҫӗлӗн ҫатрӗ срук:
•§30 туп укҫа тӳдеме!..
Атто векҫӗл вӗҫӗ трук

Ноттариус кантурае

Хыпаланӑ¥ Микулай—
Укҫа тупнӑ ха:ь самай: 
Ввкҫӗлсене тӳдленӗ,
Ӗҫ ӑннипе килденнӗ:

*  **
Пи§ӗ куҫӗ йӑл! кулат—
Хӗвед пӑхнӑн туйӑна¥.

МАРТЫНОВСКИ.

Коаператӑрсен нумайӗшӗ ҫаада 
ӗ.;леҫҫӗ. Ҫавӑнпа копператтивӗсем те 
вӗҫсе оӳнеҫҫӗ.
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ш и м ш

Уҫӑлат тг, хупӑнат. Ветскп вырӑссен ерт-
Епӗр <8оппер»тси-~сотсиалйсӑм ни- 

жӗсӗ» тетпӗр, Тйвай вулӑоӗндн рапотнӗк- 
семех ӑна урӑхда ӑнлаваҫҫӗ:

— «Копператси вӑл ӗҫсӗрлӗхрен хӑ- 
тӑлиалди вырӑн», теҫҫӗ.

1923 ш ҫул. Кӗркунне, _ Вулӗҫтӑвом 
{ленӗсенв суйлас вӑхӑт ВӖК ри длен- 
сеи хӑйсене Бӑларса тӑрахасран шиб- 
лвнеҫҫӗ. '§лвнтан кӑларсассӑн суха 
пуҫ хыҫҫӑн утас килмес¥-ҫке-ха. Ҫа- 
вӑнпа вулӗҫтӑвком дденӗоем копператои 
уҫиа шут тнтрӗҫ. '§ленсенв ҫырдӗҫ, 
укҫа пухрӗҫ. Пуху та турӗҫ.

Коппвратси ситӗ кӑлтӑЕлӑ йапаяа, 
цравлеаинв вудӗҫтӑвком дленӗсене суй- 
ламалла иулӗ, терӗҫ. Иур»¥. Суйларӑ- 
мӑр. ВӖ_К длвЕӗсен дунӗ каусах кзйрӗ.

— ВӖК ран кӑ.тзрсан копператсире 
ӗҫлетпӗр. Пире пур вӗр шалу нула¥, 
терӗҫ. Халӑх копператсине пыоӑк уйз- 
вз кӗтнӗ пек кӗтсе тӑдӗ. Андах коп- 
ператси алӑкӗ уҫӑдса ҫигмеоӗрех ху- 
пӑбса лардӗ.

— Мӗншӗа-шв? Мӗншӗн пултӑр: 
ВӖК длвнӗсене ҫавсенех суйларӑмӑр... 
ҫавӑвпа. Вӗоем ӗҫоӗр йулвӑ пудсассӑа 
Еопператси уҫӑладдӗ. хагь хупӑнса 
лардӗ.

1924 ш ҫул. Тепӗр ҫулган каллех ву- 
лӑса ҫӗьӗ ратотнӗЕ пырса ҫитрӗ. Вӑл 
Тӑвайӗвде. вулӑслӑ йалта кодператси 
ҫукЕпне кур’-.—-Коппер.лтси уҫмаллах, 
тадех тытӑнас,—теов ӗҫдеме тытӑндӗ. 
'§деноем аухрӗ, укҫине те... аидтх ('ҫав 
«аьдах» оӑмаха темшӗм туса йаиӑ ӑна? 
Ҫав «авдах, хуялайса лартз?) вӑл р»- 
потнӗке уйеса туртоа илдӗҫ. Ҫавӑнпа 
копператси алӑкӗ уҫӑаса ҫитеймесӗр?х 
хупӑно» лардӗ. Вудӗҫтӑвком дленӗсенв 
XVшс» хӑварнӑддӗ вӑл та, вӗсем:

— Ха.§ суйдав инҫе-ха, тесе копае-

тппе.
Пӗ.ттӗр Ш уяашкара Ветлки вырӑссем 

Еилое ҫуртсем йусакан ергтел уҫрӗҫ. 
Вӗсем Модалов приккасдӑка пӑрахса 
хӑварса тарвӑ. Пайан кун та ҫук. 
Вилннсем хушшине йадӗсем хе кӗмен, 
Ратио тӑрӑх ыйтрӑйӑр та, пӗлӗт ҫине 
те у.лӑхман. Статуправленири майра 
Модааӑва туаса: ӑҫта сирӗн ерттел 
тесе тӑнЕинв ҫӗтернӗ. Ех, ырӑ кӑмӑд- 
дӑ майра! Вӑд ерттел Шупашкар кӗне- 
кисем ҫиндӗ авдах тнрса йулнӑ. И.

Копператив претҫетаттӗлӗ.
Шут ҫвне хуроапӑх ха: хӑшӗ нумай 

тарах— 220 тенкӗ и, йе 200 тенкӗ и?

ратси алӑкне уҫаймарӗҫ.
Халӗ Тӑвай йадӗвде копператси 

шӑрши те ҫу.к. Тӑв&й йалӗ кантурлӑ. 
Кунӗ ҫӗрӗн халӑх у н та .. выҫҫи те 
туттп те сур. Копаератси алӑкнв уҫма- 
сав „Капкӑн" ҫӑварӗ халех хып- 
са илет. КАПКӐНҪӐ '§Ӗ Ц П й.
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Ас пуҫтарма.
Х,1ш п5р у 5рештенн пуҫ- 

жӑхбсем ытла' асса кайаҫҫб, 
.упшӑв вбсв :е ӑс пухма кбҫ 
тӗр.мене деҫеҫҫӗ. (КапкГш).

Ак ларатӗ удрештени
Иӑлгах кирпӗд увӑн сгени 

Ех! лайӑх-ҫке!
Урлӑ-гирлӗ пӑхкаларӑм

Кайран хзыа хаи казарӑм 
Кӗрес! теп шага.

' Акӑ ӗнтӗ шала кӗтӗм
Андах ытла унта тӗтӗм...

Ей! дӑтма ҫук.
Сӑмса усрӑм сунаплзрӑм,

Куҫран-пуҫран шыв йухгартӑм 
Ҫав тӗтӗмае.

Кӑшт кавас х« мавӑн, твсе,
Лартӑм взра пукан ҫине 

Пит савӑнса!
Андах ыаЕӑн май килмврӗ

Ларса канса ӗҫ тухыарӗ...
Ир ҫырзах&х!

Пукан пулнӑ кардӑкласкер
Лӑдӑрт-ладӑрт тийекевскер 

Тӑрст!.. ен ҫӗре.
Сехре нитӗ хӑпса тухрӗ

Ҫӳҫӗм пуҫӑм тӑрса кзрӗ 
Ак, хӑйамат.

Ӳосӗр пулӗ ку ҫын тесе,
'Йупса пыдӗҫ ҫӗмӗрттерсе

Леш, оторӑшссеи.
Ара есӗ ӳссӗр и мӗн,—

Ив тидаӗрен ҫырӑн-и мӗв?
Теҫ усадсем

Куншӑн епӗ пӑшӑрхантӑм,
Хам та тата кӑшг вӑгантӗм 

Мур илештӗ.
Ман инкекшӗн хӗпертесе 

Ҫтена ҫйнде кӗтӳпеле...
Тарак.5ансвм. ,

Унден-кунден та нулмарӗ,— 
Саветугади пырса кӗ§ӗ 

Ҫймӗрттерсе.
Хӑй пит ӳссӗр, йыт турташшӗ,

Вун пӑг пулӗ унӑн агаӗ,
Ух. пиг кӑнтӑр!

Аран утат,— мӗшӗлтетет,
Иӗрмайах хӑй какрыш перет. 

Ах, хӑйакат.
Ик виҫ мантт та нртмерӗ.

Хай маттур пирн хӑеса йадӗ 
Ҫӑвар кзрсах.

Кйлп»ссййӗ, ҫӑмзртийӗ..
Иухса тухрӗ 8ӑлг ӑшрийӗ 

Шалт тӗппЕпех.

Ераву-у-уд!
Ҫӗр п ел не  (Урав. вул.) 
хаҫат —  шурнаасе!. пырса 
ЕӗИеННП Пӗр уПӑХ Ҫ1!Трӗ. 
Иот,тарӗ пирРн пала кӗмсн- 
пн внҫӗ уйӑх ҫнтрӗ.

,,Ах, валвгӗ.п, варӑм ырата¥, пуҫйм 
ҫурӑлса туха¥ хӑсассӑя китег, пуҫ тӑ- 
нӗ пӗр .те йу ш а р ӗ , вялвтӗп!

„Мӗн пулдӗ тата, ывлӑм?
,,Бо§тӑ тытрӗ, аНе!
Подтӑ сурӑм мар вӗг, вӑд, ӑҫтзн 

ТЫТ.М» ттултарат?
Тыт&¥ ҫав, атте, тыгаП. Акӑ ка.тзса 

нарамха: хаҫзтсем вулаоз курмлвниле, 
гырӑ пулӑ ӑ)тан шыраса тупнадлнне 
пӗлмеотӗл; нгле ха, хамӑр выҫӑ ларат- 
нӑр вӗт-ха! К з к ӑ р  йала кӗнеге-хаҫат- 
сем ки.1меани уйӑх иртни ҫиаден шуг 
ласа,—пуҫӑм ҫурӑлса туха¥. Ку ӗҫ 
ытда та йапӑх нывӑшӑн хӑсассӑм ки- 
дет. Пӗр уйӑх хзҫатсем-шурналсем кур- 
са вуламцнвиие,— пуҫ—тӑаӗ пӗре тв 
йулкарӗ, тӗндере мӗн-мӗн пулса ирт- 
Еине пӗретв пӗлместӗп. .4х, вилетӗп! 
Ӑҫта ши мзн кӗнвке хаҫатсем, шурнал- 
сем Краву-у у . !

ШӐП^ҪӐК Ҫ.

Сторӑшӗсем пит ваок&ҫҫӗ,
Турамсене пуҫгараҫҫӗ...

«Решйы» вит ха.§...
Ыр ҫын унтах тӑрӑндӗ те,

Кайрза в*?а Йуррз Йа§ӗ 
Вырӑслине.

Хӑса¥, йурта¥, анпалана!
«Пывали тнв Бӗҫҫолн»! тет 

Пкт маттур-мур.
Ҫзк пуҫлӑх пнт «маттурскер», тет 

Вув пан укҫа тиаӗтнӗ, тет 
Соввгӑвне. 

кун§§ен те аудмарӗ— 
Ревисорсем оырса кӗдӗҫ 

Хыааданса,
Тӗрӗслерӗҫ, актӑ ҫырдӗҫ,

Мӗн пур ӗҫве сута йадӗҫ 
Ҫав вӑхӑтрах!.

Вун 0 ЙН укҫа сӑзатнӑшӑн, 
Уссӗраеде аташвӑшӑн 

Ӑс падӗҫӗ.
Ао падӗҫҫӗ, йатларӗҫҫӗ

Тӗрменедде _нс-кгрӗҫҫӗ.
Ӑс пуҫтарма!

Е-ех! Ӑс пуҫгарма!..
АТТАЙ М.
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Хурӑнташ.
Шӗвӗр хӳрелдӗ кӗсрепе кайатӑп. 

Парнас ҫпне мзр.. ч,ӑв\га хушшане ка- 
йачӑп, Ҫӗрпӳ йеиелле.

Пынӑ ҫӗртех вӗр хура еухаллӑ §ӑ 
ваша тӗл пулатӑп, паллавӑ ҫын пек 
туйӑна¥, калаҫатӑп, увсӑрӑн йурзмас!: 
ййдя пирӗн ҫ«внашкал.

— А-а. тет, ара ес Сившусем пул 
тӑн-ҫке! то-ю,—тет ман ҫын.

— Ҫапла ҫзв,—ҫ*всев, кусен тав 
рашӗ-тетӗп.

— Ара ахурӑнгаш тиЕвт, тет сухал.
— Мӗялв апл», ар» есӗ Ҫӗрпӳ ҫы- 

нӗ-ҫке? тетӗп.
— Еккейе, шугла-ха.тымарри сирӗн 

ӑҫтан: сан ху^старик ман аттепе п?р 
йаатан хӗр иднР, пуҫаналлӑ пуднӑ,— 
тесе ӑнлантара¥ хура сухад.

— Апда пулсаи лар, тетӗп те,— хай 
старик оЕксе те лара¥хупдӑ урапамӑм 
ҫине. Унтан халапа й,аратпӑр, кӗсри 
йурта¥ ха.

— Мӗнле ҫӑв Ш упашкара шыв тул 
сан, питӗ пысӑк пулӑ пасар варривех 
тухоа выртнӑ, тет. Тата ерхелей то 
кидмелге, тет, дӑнади? теоа тӗпдвт

— Мӗнле есӗ пудӑпа ерхелейе пӗр- 
де арпашгарса пуплетӗн—тетӗпте, илт 
мен ҫЕне перетӗп.

— Тата Ӑршавр» йӑнралсем пӗр 
пӗрннпе вӑрҫаҫҫӗ тесе ӑилантардӗ, пи- 
рӗн йаяти Иакку йатдӑ комсомод: дӑ 
нахй? Мӗнле йӑнралоем те шуррвне 
хӗрли ҫине уйрӑлаҫҫӗ-ши?—тесв тӗя- 
кӗрсе пӑха¥ ман куҫран хурӑнташ.

— Мӗн вӑрҫь! Пилсугски ҫивден ка- 
латӑн ес, тегӗп.

— Ийе, ПЕлсутски ҫав, ун хурӑн- 
ташсем кувта Раҫҫейре ҫук пулӗ?—те- 
се ху|ӗ сасартӑк хай сухал.

— Тата Китайра та йӑнрадгем вӑр 
ҫаҫҫӗ тет, хӑшӗ-хӑшӗ Совет майлӑ хӑшӗ 
Иаппун майлӑ, теҫҫӗ йалта: хӑшӗн 
йышщи вӑйлӑрах?

— Каламат та пӗгмеллех ыар, ан- 
|1х Совет майли ҫӗнтеретех, хетӗп те 
ҫынна сӑнаса куҫӗнден пӑха^ӑп,

Ҫын дӗнмеоӗр пырсаи: Мӗнле, вӑд 
ерхелей кадетех и х е  Шупашкара: дзн 
ҫапӗҫи, ҫапмӗҫй? тесе ыйтат.

— Ҫук, пӗдместӗп, нимле врхелей 
ҫивьвн те илтмен, тетӗя те хурӑнташа 
пӗр ҫуд йӳппинде антарса хӑварс» хам 
Ҫуапалз дуптарап.

Н. ШМПУҪҪЫННИ.

Мпхада.
■ Анат касрн Тӑхтаман 

Кӗркуряпе Ухтипе 
Хапха панди Ӑржман 
Ирпеде утӑ ҫулма кайаҫҫӗ,
Ҫавиоене хулпуҫҫа ҫине ҫакнӑ, 
Хӑйсем пӗрйвден пӗрн хыгӑ утаҫҫӗ. 

Иерен, тӳрӗ ҫулпала,
В»ска¥ тата Михала 

Кайвӑ ҫеммӗн йыш хутшӑвса пыра¥. 
Кадаҫу, шавлу кунта... Хура халӑх 

телейве—тырӑсем 
Ӑвӑҫлӑ пулассз ҫивден пуплеҫҫӗ. 

Пурияден ытла Мнхзла ҫухӑра¥.
—  Ха, Кӗркурп пи§§е,
Мӗнле ҫавз тыттарвӑ арӑмне! 
Тесе тӗдӗнет Михала.

Ма? терӗ леш.
— Ма пула¥? Курмазтӑн им авӑрне?

Ҫӗр кукӑр мари!
Акӑ епӗ ӗнер ҫава аври шӑрантартӑм 

Са&кас та ыари!
Ху ҫавува нӑсартан идтӗи-и? Мӗн- 

шӗн пиг сӑнеӑр. 
Пӑсартан пулмасӑр.
Хамӑр пасартавах.

— Ей, ухмах! 
Суйдама хзма дӗнмерӗв?
Авӑ, пӗлгӗр Ҫекли ПӑрмуЕБв 
Суйласа патӑм ҫавнне.
Пӑхсан сӑн курӑна¥, вуҫ-кӗски кир- 

лӗ мар.
Сасси! пш ек §анӗ пек йанӑра¥. 
Ҫапла Мнхала пурне те питлесепыра¥ 

Хӑй йап ка 'та тап-таоа 
Сӑмахпа вӑл ӗҫе ним вырӑннэ те 

хумас¥,
Ҫын тунӑ ӗҫе никҫан та ырлаыао¥, 
Ш зв шавласа, кадаҫдаласа,
Ӗҫ ҫынЕиогм ҫаран ҫине ҫитрӗҫ, 
Ҫитсенех харӑссӑн 
Ҫависене хӑйрарӗҫ.

— Ну, кама малтан йарар, йултзшсем! 
Терӗ Тӑхтамав.

—  М гхалана йарао! терӗҫ ытгисем. 
Лешин ҫави те туатанмаи,
Ҫавин аври те лараймав.
—  Ӑна кӗтсе пулмас¥, атӑр! терӗҫ 
Вара ларан курӑка йӑвантара та

ӗҫденсев, пуҫларӗҫ.
Хайхи пврӗя Михада 
Тӑдӗ йулдӗ хыҫала.

Ҫапла вӑл пулат:
Гӑмахпа ҫынран иртеке.н 
Ӗҫре хыҫалтан ҫеҫ пыра¥.

Н. ЙЕВТОККИМӐВ.
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Й а л с е м

Арман Хуҫи: Ватӑран хӑйӑдТӑмӑр
пу:§ ҫав. Ҫак пизӗк керепенкке дуда 
та ҫеоеймеотӗп.

Авӑптакан: Ку §ула еп авӑртнӑ ҫӑнӑх 
та йӑтаймӗ. '§ухатах.

Шайка ҫӑнӑхне ил ӗ §уг кирӗ пу- 
кансем вырӑнне дулсеа хурса впҫеҫҫӗ.

,,Тымар кар^ӑкӗ'\
— Канемей, оанӑн пит куҫу мӗншӗн 

кӑвакарнӑ? Куҫу та нитӗрнсе ларнӑҫке.
— Ҫапла ҫав, Иван шӑллӑи, ӗяер 

ҫырыава вы.§ӑхсем йама кайрӑм та та- 
к*м йӑтоа ҫапри тен, хам та пӗлей 
ыерӗм.

— Ҫук кинемей, оана никам та мар,- 
ҫав тымарсемех пӗтереҫҫӗ. Мӗн духлӗ 
тӗслӗ тыиарсем... таса ҫараисеяе ҫӗмӗр 
се кӑларса хаяӑха улталавӑшӑн пӗр 
пӗр ҫарзн хуҫи тытса таатаманЕ?

— '§ӑнах, Йв;1Н шӑллӑм, есӗ ҫынна 
ан шарла. 3— 4 ҫул пӗр вырӑнтанах 
кӑларса пурӑнсаддӗ, кӑҫа* пудмарӗ. 
Вырӑосем тытрӗҫ тв „Кӑлкан тымар- 
рипе" пит-куҫрзн ҫутӑлтардӗҫ.

—  Ҫав кирлӗ, кинеией, сире— тух- 
тӑроем пузса хӗр арӑмсене удталзса 
ҫӳр^тӗр. Турӑ тымаррп, тесе те суйа- 
тӑр. Сир^н турӑ-сыова ӑратийӗ мӗн—  
тымара йурата¥-

—  Иван шӑлпӑм, тӗрлӗ тымара йаг 
хурасах пула¥--унсӑрӑ9 сутмалли те 
ҫув, и.леквн илмесг.

Хӑшӗ илкелеҫҫӗ. Кӑҫзл 4 т. сутсад- 
дӗ, йулашкизден ха«а ҫутатрӗҫ.

Ҫӗр ҫинде сарӗн пек ултавҫӑ тух-

т а р а X.
Ерехпе.

Сӳдементи (Ш упашказ у. Тутаркас 
вул.) Ентри Махали Внхтӑрӗ пур ҫӗр 
тв те паллӑ ҫын. Ӑаа пур пасарсеадв 
те вЕцьамалди йтпаласея хуҫисем паа- 
даса тӑраҫҫб, вӑл вы^ьамз тӑрсасӑн 
4 - -8  тенкӗ йахӑа выдаса йара¥. Акӑ 
кӗҫнерии кун, пӗр ӗнине 40 тенке 
оутрӗ выҫӑ аш рама тапрагяӑран, кай- 
ран выдзма кӑйнӑ. Унта 8 тенкӗ 
вы.!ЬЯса йанӑ, вара хытӑ тарӑхнине 
ПИВН0ЙН9 кайса ӳсоӗр пулса мӗн пур 
йулашки укҫияе, ҫийӗнди пиншакне 
ҫухатвӑ. Х а^ 9 мӑшӑр ахӑзла кӗорине 
сутса йз§=, Еика^та вӑа хакпа кӗсри- 
не оугас ҫук. Статӗрте ,,Кивҫен па- 
ракан йулташлӑхран" 30 тенкӗ илдӗ 
ӑна та вы§аса ӗҫое пртердӗ. Ку вӑ- 
хӑтра килти хӗрарӑм таврашсене сут- 
ма тапратрӗ.

Ҫемйе килте выҫӑ лара¥, арӑмӗ 
дӗнкелеов ҫӳрекен пек ҫӳрет, ҫийӗнди 
тумтирӗ те ҫук. ,

МИРУК.

Ҫакӑ ӗнтӗ вӑл Вихтӑр. Ана Сӗнтӗрги 
йулташлӑх кивҫея укҫа парса ӗҫтерет:

— Ӗҫгӗргх, г.ӗлехиве йухтартгарас 
килмест, теҫҫӗ курӑнат.

тӑрсбы ҫав тымарсемпе ҫынсене дылай 
сийев кӳреҫҫӗ, ҫавӑяна ҫӗр турринех 
хӗненӗ—ӳлӗм ан улгзла ҫынсеве.

— Нурӗ епнин, Иван шӑллӑм, улта- 
лазои кувтан пултӑр, кӑдкан тымгрри 
асран кайас ҫук ҫав, оиг-куҫ ҫӗрсе кай- 
рӗ, ҫав хак» кӑдармллладдӗ те...

—  Ҫӳлти патш»лӑхра кӑлар, хине- 
мей, сирӗя турӑр нумай уЕтз, пирӗн 
турӑсем ҫӗр ҫиндех.

ӲРӖК.
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„Хӑвӑрт-пуштӑ^Ч
Ӗлӗк йалтжн йала ҫӳрекен (ко.1ьтсв- 

вой) пуштӑ ҫук пирки ҫырусви дас 
ҫитеймеҫҫӗ, теттӗмӗр. Ҫӗпӗртен йанӑ 
ҫиру 2 ернере ҫятеддӗ.

Халӗ «ко.%тсевой ауштӑ питӗ хӑвӑрт 
ҫурет». Ийуяӗн 8-мӗшӗнде Шупашкар- 
тан Тукаш вулӑсӗнди Ҫырма пуҫне 
йанӑ ҫыру хазӗ тв ҫитмея-ха. Ко^ьтсе- 
вой тӑрӑх ҫавӑрӑнса ҫӳрет пулӗха. Шу- 
пашкартАН ҫырма ауҫве 15 ҫухрӑм 
ҫеҫте. Пыра¥ ҫыруне кӗтекенӗ Хала- 
хӑн Ҫутта Кӑларакан Коиисоариага 
кидсе коппии илнӗ.

СТУТЕНТ.

Сутра.
— Краштанккӑ, есӗр кама ху адун 

ашшӗ тесе шутдатӑн? Кадака Ентипяе, 
йе Шур Иӑвава?

— Ӑҫтзн Кадака Ентипӗ ашшӗ 
пулма пултараИ? ..

— Мӗншӗв?
. — Бӑл 25 теякӗ илет, Ш ур Йӑвзн 
75 тенкӗ. Ҫук, ҫук, Шур Йӑвавах ада 
аш ш ӗ...

Науккӑпа техниккӑ. 
30 кун канмасӑр ӗҫни.

,, Пищввик“ прикашдӗкӗ АрПушшин 
нӑвкунтан пуҫласз дарӑниасӑр вашни 
кунах ӗҫнӗ. Хейҫел тухтӑр 23 кун 
выҫнӑ тесе ҫыраҫҫӗ хаҫатра Шупаш- 
карти Ар¥¥ушшин 30 кун ӗҫме пулта- 
ра¥. Епӗр те мухтанма пултаратпӑр!

ИЕРИНКЕ.

^ул тӳше .̂
Ӗссӗр ҫынсем „Веаетсирен" таврӑннӑ 

?ух трогтуар ҫиндех ҫывӑраҫҫӗ. Ҫывӑ 
раканоем кадавӑ тӑрӑх, дулсем мамӑк 
тӳшекпе пӗрех. ИЕРИНКЕ.

Комертсипе шулни- 
'йӗствӑ.

Кӗпӗрнатӑр кӗпӗрнатӑра ултааасан 
„нолиттиккӑ“ пула¥.

Йенерал йенерала улгалсан „сгратв- 
ки“ пула¥.

Усзамҫӑ усламҫӑн» улталасан ,,ЕОмер- 
тси“ пула¥.

Мушик мушике улталасан, тӳрех ка- 
ласан, шуфнидӗствӑ пуда¥, тесе каларӗ 
тет ӗлӗк пӗри.

Ҫакӑн пекех Шупашкарти куладху- 
ҫи Решвттин та „комертсйпе'‘ хӑтлан- 
ма тапратнӑ. Кулад ӑшне, куладӗ йӑ- 
вӑртарах туртгӑр тесе, шӑнасем йарса 
пӗҫерет.

Андах ку Решеттинӑн „комвртсипе“ 
„шу.§нидӗсгвӑ“ ҫине пырса тӑрӑнса 
пӑр-пар андах саланса ан кайтӑр.

..СТУТЕНТСӐ“.

Санитари инспектӑрӗ.
(Анасласа): Ех, йармӑк ҫигрӗ. Мӗн 

духлӗ краҫҫин сапмаллн аулӑ. дернос- 
лив... протЬколсем... Мӗншӗн-ши ми- 
лигсионерсене аппарат тытаӑшӑн укҫа 
панӑ пек ман» укҫа памаҫҫӗ ши?

МИКИШ.
Танлашу.

Амӗшӗ: Айуй, хӗрӗм. Мӗншӗн есӗ ку 
арҫын кӗпи-йӗмне тӑхӑнса йатӑн ха?

Хӗрӗ: Ан шарла. »вне! Есӗ вимӗн 
те пӗлмеотӗн—сӗм суккӑр пекех. Ха.1ь- 
хи вӑхӑтра арҫы нта хӗрарӑм та пӗрех- 
Пире ,,ТАНЛАШУ“ кирлӗ. Есӗ те ат- 
тен кӑвак йӗмяе тӑхӑяса ҫӳреме пул' 
таратӑн. КЕЛИ.

К а п к ӑ н  в у л а к а н с е н е .
„Капкйна‘- в&хӑтра кӑларайманшӑн ӳпкелекенсем пит те ну- 

май пулӗ сирӗн хушӑра_, ан̂ ҫах вӗсем малашне телейлӗ иулӗҫ.
Ҫитес уйӑхра йу% йу̂ ь, уйӑхӗсемшӗн кӑларса ҫитерӗпӗр Кап- 

кӑн ҫуркунне шыв айне пулнӑ хыҫҫӗн тутӑхса, йӑпӑхса кайпипе 
тимӗрҫ лаҫҫин:§е нумай выртрӗ. \Хал), ӗнтӗ илсе килнӗ, ӗҫлеме 
пуҫлаТ, хӑвӑрграх ҫырӑнса илӗр!



Пирӗн йалкорсен пҫевтонпмӗсем.

Е с р е л.

Карма ҫӑвар Тйлӗ тус.

Мӑйрака. К л £ и ь 'ҫӗ . 
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