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АҪТА ШЕФ?

—  ка, ҫӳлтисеЫ Хйҫан Езлӗр ссӗр пирӗн п г ,?  Кӗхсе ывХнтӑкӑ-) бнтӗ.._
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Вӗҫкӗн ҫын вӗҫни.
Кернани вӑрҫине хайвӑ духвейспе- 

«ӑмсаддӑ ад» оуднӑ Ҫитӑр Кури хӑй- 
ӗв  ҫуралнӑ тӑван йалве таврӑвнине 
илтсен, Ҫитӑр Курин пвдӗшӗ пурӑнвӑ 
тӑвӑр оӳрте, хӗллехи Мивуд духнв 
двркӳ хурал пӳргне халӑх дыхӑвнӑ 
певех, Охов кассн ҫыввисеи дыхӑвса 
тудвӑ. Мадти хӗтесре, пидӗшӑ ха;^ 
андах саваласа тунӑ вӑрӑи оав ҫввде, 
Ҫитӑр Кури лара¥. Сӑиои увӑн да- 
лӑшса ка1вӑ, сулахай аллнвдэ пвдӗк 
пӳрве пулао вырӑиве виҫ;ӗ авдах 
йулнӑ, ҫапах та Кури, ӗлӗвхи пех нар, 
куҫӗсен ун вы.%аҫҫӗ, аллвсем, ораттӑр 
аллв пек, ҫаврӑвкалаҫҫӗ.

—  Сыви, Ваҫкӑ, терӗ ха% авдах 
пырса хӗнӗ квненей. Хӑй Ваҫхана 
ал партсшӑн.

—  Паргтире тӑиан ҫыноеве алӑ 
памастӑн, увшӑн ыава айӑплама пул- 
тараҫҫӗ, терӗ мӑвкӑиӑдлӑн Кури. Вот, 
толлаттуса пама пултаратӑн, патша 
лӑх... ¥фП „патш алӑх*.. па'шадӑх 
мар, хосутарогвӑ ӗҫӗоен ҫинден, авдах 
малтан претҫетаттӗднв суйласа оӗтел 
хушшиве вӗртое дартӑр, уятан кӗлеи- 
д>рев тунӑ дӑмпа шыв илсв килсв 
парӑр... Ҫапла бнтӗ, йулташсем, ка- 
лама тапрататӑп.

—  Еоӗ суйиастӑп, дӑхӑсуй&¥. Пӗл- 
тӗр йероплан ҫиве ларса Киттайа 
хайса вилтӗмӗр. Еиӗр шутдатгӑр пу.^, 
пблӗг ҫивдэ турӑ дара¥, унта раб пур, 
теттӗр оу.§. Йеронланпа кайоа пӑхсан 
унтӑ турри курӑяиарӗ... ҫапла пӗре 
епӗ пурӑннӑ худара пуху турӗҫ. Ие- 
роплавпа Кятгайа каймалла терӗҫ. 
Кайас тейекен никан та ҫух, есӗ каб- 
мастӑни ҫак.теҫҫӗ мана хулари ҫывҫем.

—  Ма вайас мар, кайао терӗм.— 
Авдах вара ман ҫиндвн есӗр пӗтӗм 
тӗвдипе пӗлгерӗр, терӗм.

Иурӗ терӗҫ, авдлх сыхлӑ пул, пире 
сан пек ҫынсеи ӳдӗм те кнрлӗ пулакан 
терӗҫ.

Лартӑиӑр йулташпа йероплзн ҫвве 
те. вӗҫгере пагӑмӑр Киттай ҫӗрӗ ҫинв. 
Пӑхагӑн айаладла, ма¥ ®“ствайа, тӗ- 
лӗнсе хытоах кайиалда! Пирӗн айри 
ҫӗр авсах пыра¥ .. Хврс°м урлӑ, вӑр- 
мзнсем урлӑ, кӑвак пӗлӗт патаелле 
вӗҫегпӗр...

— Пӗлӗт патвелле тетӗн!?
—  Иблӗг патнеллех ҫав, терӗ Ку- 

р и .—1ӑв»ш реопуплӗкӗ тӗлӗн вӗҫсе

кайрӑмӑр. ^ӑвашсем вырӑоеем пек 
мар, тагах пӗдӗвҫен курӑнаҫҫб. Хаиӑр 
йал тӗлве ҫитсен, Тӳгӗлкви В аҫи  
урампа пынине курих кайрӑи. Кам ку, 
тетӗн. Малтавах шӑв» тесе. Йур ҫин- 
де угаван ш ӑаа пысӑвкӗш курӑва¥ 
Тӳтӗлквв Ваҫ н. Пврӗа Йал вара алеа 
тӳдӗнден пнвӑвах мар, калаоав та 
ӗненво ҫук, ӗҫлӗк пӑрахеан ӗҫлӗкпех 
хуплаоа лартмадда.

— 1ӑхсвм тата овкекен пӑрҫасем 
пысӑввӗш курӑваҫҫи?—терӗ Трихвав, 
хӑйӗн хурлрах сухалӗ, кулнвае шӑнса 
кайнӑ ¥ыха оек дӗтренег.

— 1ӑ?хисем курӑамаҫҫӗ унта. Ахал- 
рен авдах... дӗлӗм кӗлб пысӑккӗш ку- 
рӑнзҫҫӗ... Кигтай ҫӗрӗвдя Ташквнт 
хулине ҫитрӗнӗр те, длрӑьтӑкӑр Таш- 
кевтаҫитсбве! Ленивакан хулинде кивӗ 
тӗвдв дӗтревмв тапратрӗ. Ӗҫӗ ҫалла 
пулнӑ; епӗр вилввве илтсен, вӑпнг»- 
диссем хӑраса кайнвпе урисем дӗтрев- 
ме тапратнӑ, хӑбсем дӗт,евнӗ майӗпе 
вӗсем пуоса тӑракан ҫӗре те дӗгрвкене 
йвртаӗ. "Ҫӗгрет тв, дӗтрет Еистай ҫӗрӗ. 
Мӗнлв пурӑнас капд» тесе, йулташ 
патвелле оӑхатӑп та, йудташ мавӑв 
ҫӗрте вырта¥, такам унӑа уриве татвӑ 
кайвӑ. Хӑй арав: пу.^ввтсава илсе 
кайх» мана, тесе бӑнӑша¥. Тыгрӑи та 
ӑна, хулауҫҫн ҫине хурнӑдӗ, таарат- 
рӗҫ кӑпиталиосем пвре сваретовмпе, 
пӑшаяоемпв кӗрӗслеттермв. Пвреҫҫӗ те 
переҫҫӗ Мӗн тӑв»о ‘гегӗн ес ухмах- 
оеипв. Иулташа йӑтса мӗв вӑй ҫигаӗ 
таран дуатара патӑм хулана. Пу.4нит- 
оана ҫитрӗм те:

—  Ҫак суранланӑ йулташа тӳрлв- 
теймӗрши есӗр, тесе йӑлӑнтӑи.

—  Вилнӗ ҫынна ӑҫтан дӗртме пул- 
тарӑаӑр. терӗҫ тухгӑрсем.

—  Мӗндв вилвӗ ҫын, уаӑн ури ан- 
®ах ҫукҫке, увшӑнах вилмӗ, вялме 
пултараймао¥ вӑл тетӗн...

—  Урине мар пуҫнете ҫухатнӑвӑл, 
терӗҫ. М а в р а в  лахлатвах кулаҫҫӗ 
хӑйсем.

Пӑхатӑп та бтлташ ҫине... тӗлӗнсе 
хытсах кайрӑи. ^ылайдев оӑхсатӑрсан;

—  1ӑн ах  та, терӗм тӗлӗвсе— Пуҫӗ 
ҫухалнӑ иккея. Хӑй мкна ура ҫухал- 
дӗ, теое, оуйрӗ, ҫавӑ пулдиха унӑн 
ури„. ҫанла ӗвтӗ, й/лгашоен, ман ток- 
лат пӗтрӗ. Токлаг туоа панӑшӑн си-
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„Хахь слушит тума та аптрамалла“ .
А.СЙ Йвждвк (ПатСрйвд у.) балсоведС вШш со- 

отавСаод Сҫст. Ӗҫьбрен обр вуя та п;шаиа£наҫҫб. 
Пухусеве те усбрпед нртереҫҫб.

Йадкор ,,Шйпӑр“ ҫнрЗвб.

Й8.1ООВ0Г претҫетжттӗлӗ пухура, огдот туЕӑ, §}хпе, йазсовв®? мӑншӗн 
'ӗҫяинв ӑвдантарса пара¥.

Претҫетаттӗл: Иааӗпе хурӑнтлш та—ӑҫтаа ур5 ҫӳремелле: хӑшӗ куи, хӑшӗ 
пуҫана, аудгӑр, куккз, йысна, хӑшӗн павде туй, хӑшӗн пан5в салм», хӑшӗн 
кҫтени, ӑҫга кӑнл пырса ан кӗр— яуртв сӑиаконвкӑ ӗҫгертҫҫӗ; ӗҫмесев— кӑиӑлӗ 
1улат .. 1 о р т!. Аптрлматла ха:§ стушит тума т а , .

Кап_ан: 1орт!.. Антрамахла ха.§ ута кӗгессиади Йалсоветсемте те... Хӑшӗ 
ӗҫвт, хӑшӗ аташа¥, хӑшӗ ҫмвӑр»¥... ^орт!...

рӗн мана тав тумаладдӗ те, ву йурӗ. 
Е атӗ ыран калаҫӑаӑр, тесе пӗтер®ӗ 
Кури хӑйӗн ӑслӑ тотдатне. Ҫынсеа 
салаадӗҫ.

* *
*

Теаӗр куннв ҫав Кури халӑх тӗт- 
тӗмлӗхне кура, Хветуг Ваҫлинве шур 
Йаааласви вӑрласа тухоа тарнӑ. Ҫын-

свм йӗрие кайрӗҫ те, ӑҫтая тупан ӑна? 
Йероалаяпах вӗҫсе кайнӑ пу.^ иур!.. 
Йӗрнв йзлги йӑгӑсевв шӑршлаттароа 
пӑхрӗҫ те, уоои аудяарӗ. Иал йӑтти 
вӑл Шуаашкар йӑттп дух.чӗ гаӑошльй 
мас¥ҫкв... Ҫавӑттан кайран та ҫав 
Кгриӑе к/раӑмарӑнӑр вара. Ҫухакдӗ.

МАМИ.
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Дкт^глӑ ӗҫлеҫҫӗ.
Вяҫӗ еехет х/ш ш а кӗгсе ларнӑ хыҫ 

ҫӑя. Сатхарӑв шӑнврава тагоа ш&н- 
кӑрт аттяра¥.

—  Паа&нхн саҫҫетанннеуҫӑлнӑшут- 
затӑт, ҫаьӑкпа та саҫҫетавийе врттр- 
мв претҫегаглб суйласа лартма ыйта- 
тӑн.

— Мӗи оуйзамаалв!—терӗ тарлавӑ 
ҫакккве шӑлкаласа Ва1§ук— хӑвах пул 
претҫвгаттӗлӗ.

■— £у претзошенийе хирӗҫлв тухеа 
каяаван ҫук-)? терӗ Саххарӑв.

— Малалла ҫак саҫҫетанкйв вртер- 
нв ҫскрвтгар иуйласа лархва ыӑга- 
т&а.

—  Мӗн "суйламалзн?—терӗ Ва%ук. 
— Ҫекреттар епӗ хам та пулӑп.

—  Иура¥, « р й  Бвлӗшев Саххарӑв — 
Иакур Трахввмӑ®,—терӗ вӑж виҫҫӗ 
мӗянв,—есӗ хзлӑх пуххьйӗ пулатӑв.

йагур Тркхвиаӑд вреҫйтиук лара- 
кан сӗгед хушшинден тухса, малти 
ӗретре ларакан тевкел ҫигв кайса 
ларат.

.—  Куа йӗрхв!—терӗ Саххарӑв — 
Ханӑрӑн ӗҫсенв сарасо 1 ҫин§вя Млк- 
ҫнмӑв йудт, тоЕтадӗ пула¥, конааратси 
ҫивдва— Крвкорйӗв йулг. токладӗ, вула- 
мадлн ҫург ҫавдвн йванов йулт. тол- 
ладӗ, тата тӗрлӗрен. Еу ыйтусевв хи- 
рӗҫ тухса калакан ҫук и? Ҫуг. Иышӑ 
натпӑр. Малтанхн ыйгӑва Макҫингв 
йултага ӳоӗр пулвӑ пиркн, кун йӗркн 
ҫивден Еӑллреа пӑрахӑпӑр...

Вы§гк ҫыра¥.
—  Иляӗмӗш ыйтӑвл, йудташ Кри- 

корйӗв кнлтв ҫук .онрка, тенӗр с» ҫв- 
хавнва хӑежрӑзӑр. Виҫҫӗмӗш ыЙ1ӑва 
та ҫавӑн ш кех кӑларса оӑрахмазла. 
мвншӗн твоен Иванов йулташ хйтисем 
патве хӑнана кайнӑ. Тӗрлӗрен ҫинде 
мӗнзв ыйтговм пулзҫҫ^?

Изкур Трахвимӑ® кӗсйереи пӗр пул- 
штав ҫуттиве кӑдзра¥ те прегҫетатгӗлне 
кӑтартса кала¥:

—  Токлзт ҫумнв сӑмах хушоа калас, 
твтӗп,

—  Саҫҫетанн вӑхӑтӗБ® е ' вырӑв- 
т а в ] ҫзвӑн оек  преглошврисем  
к азам а  хуш м астӑп, у р ӑх  ыйтусем  
ҫу$-а? Саҫҫттлнийе х у а ӑ н н ӑ  ш утла- 
тӑа.

Иакур Трахвинд т8вк“л ҫивден тӑр- 
в», йреҫатнум ларакаа сбтел хушшинв 
кӗрселзрс», ьӑсйнадея аулштавне турт-

са кӑдарсз хайаррӑн ҫӗмӗрлвт:
—  Мӗн шуйттав, праҫнӑк кун пу- 

хусем тус» иртермеяле и? Нввзма тк. 
хӳринден тытс» пухува ндов квлгй- 
мӗя.

—  Апла тукаля» мзр ҫав,—терӗ 
Саххзрӑв оӗтел ҫивда ҫӑвӑр» касса.— 
Пи! ӗя пур ӗҫре те активлӑ пулмалла.

Иакур Трахввмӑ® ҫуттнне стакин- 
сем ҫиве тулгара¥,

—  Халӗ,—тврӗ Ва^ук, отаквана- 
ҫӗкавов,— активтӑӗҫшӗн ӗҫӗпӗр! Яакур 
Трахвамӑ® пӗр саиаятрах сгак- 
в»н» тиаӗтсе хура¥ тв, сурса пӑрахеа 
хайаррӑн ҫӗиӗрлет:

— Е х, ӗҫпех пӗгетпӗр пулмалла, 
пӑртак ку.%»т тума та ирӗк паиаҫҫҫӗ, 
тавай ха хвпрер стаккан!.,.

Хл§хи »Етввгссеи дыллйддвв ӗҫое 
дарса активвӑ ӗҫлеме кврля ҫжвден 
дылайддея оӳтсв йавса казаҫса дар- 
дӗҫ, АРХИП.

Хӑрушӑ претҫетаттӗл.
С аиук-касс! вялслвет прег- 

ҫстаттблй Ҫ ппркю н Тавитдй бҫее 
ӳсбрлсен комсокилӗссевв хйв-ивеа, 
ҫӳрет. ( Т е к в р л е )

Претҫетаттӗл; Шуйтавсем, х ы ӑ х  пӳрт- 
ве сутсз ӗуие ирӗк памарӑр. Претҫв- 
таттӗле сирӗн ӗҫмеллн тупоа памалла, 
еоӗр пур .. хнр5ҫ тӑраттӑр.

Коисомолӗс: Ан тив, претҫвгаттӗл' 
ТивмсС(Н КВЛ8 ӑсатса йарӑп, арӑиу 
вӑ!>ҫиа тапратоая турдӑкинв туртса 
П.ТС0 ҫааӑя .
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Выра&ла-^агашла ҫын.

— АЬзӑн етиноутроапӑй атте Шу- 
пашкара пыроа курман дувашпзин птл- 
я4 нудин те, вҫо-шӗ еаб, Ваҫҫиан Ига- 
аовгд Иваиов, соад-нйй сгараьиае 
юдаокрввайа русока краштанин пср- 
авво сортта шугӗвда тӑра ауҫдарйа, 
терӗ пӗррв нач пӗр йулгаткайдӑҫы н.

Ш арпӑса ҫугрӑм 7а. ӑаа  га
тявер.тсргӗм, вӑз ианӑ ханйа ҫӑвартн 
нвруса та тизертсе:

— ^ӑзаш да мавБӑҫке ее?, тербд.
—  110 дувашсли взлаҫма ллйӑхах 

иӗлыестӗ! ҫвв терӗ. Ҫӑвлрӗьд^н каа- 
ланоа тухаган тӗтӗмӗ уякӑн уакӑн 
йарӑнат.—-Вҫо ше енӗ потшефн\1 йааа 
хайсан дувашдах токлат турӑи. йӑвӑр 
пузсан ТА. по русоки мар, по ®уваш- 
екийех ка^арӑм.

—  Керой ео терӗм, „полнокровнӑй 
5раштавнна“ мукгасл.-^ӑваш свяе ыан- 
мазтӑн. Мгндв ес йала кайма шухӑш 
тытнӑ гата?

—  Хӑ!— терӗ йулташ ҫук оухзлӗсене 
йакаткалаоа. Ҫыноем литсом к тереввӗ 
кайаҫҫӗ, м*на што йакаотЗр, тврӗм 
оопрани пухсан йулташсгне. Манӑн т» 
соснаня елвиеях цурҫке. Е лӗтвкаеас , 
твтӗг.

Иуатгшоек:
—  Кай. кчй, терӗҫ.— Акатировз! 

туса Еилха тӗттӗм дувлшоене.. ратио 
ҫяндяи. Ҫапга вӑт, те, тагао раҫвиваг- 
сӑ тӑват... Пулӑшиа кирлӗ, т е . . Мо- 
шбт, дувашееа, токлат хиҫҫӑв, ратио 
лартас, тейӗҫ... Как-ниау¥ полудшӗ 
ӑалантар, терӗҫ.

— Е лӗ-длеь  ратио.. 1тен 'кикниш к 
лӑ та аур, кармаятах лсшит... Ратво 
ҫив®°я к ■вори¥ ыоатӗм, терӗи.

Ҫлегуйушда воскреҫгн. е «айрӑчвара. 
Пешкомах кайрӑн. Пы§§ӑк. Кашян 
пусмаорея сапаок айӗв®е „шӗпӗл-шӗ- 
и ӗд ‘ телает. Аран-аран тошшол. Со- 
вета к«рое йевиг туса тухрӑм.

—  Ҫапла-ҫаола, тррӗм, еиӗ ратяо 
дзенӗ, акятировӑ! тӑвас теюп. Етӗ 
ротнӑй матери сын... дувашшнн. Ре®не 

•дувашдах путӗм терша¥... Содрани 
пухга парӑрта манз, терӗм.

—  йурӗ! Ва§ай терӗҫ.
Ҫӗмр^в пушар сарайӗ патвв то ®орт- 

т а  халӑх пувӑвдӗ.
Епӗ тухрӑм та помонитсӑ турӑм. 

Ҫертсӗ кӑрт кӑрт тунӑ маӑӗае, тро-

шашда кол5спа тапратрӑм еарат умӗя-
ред тытм»:

— Ҫ апл-ҫаата, терӗм. Ратяо, терӗм, 
раҫвиватсӑ тӑва¥. Иултзшсем, еоӗр ха- 
л5х .. темаотта... козешвӑ, патша 
ирӗкӗ. Ҫавӑнаа снрв.. У яга Мускав. 
вувта ПТуяашкар. лерч Уараӑоӑ, мн- 
ҫетрв (,ӗ.1бр... Увта та, кунга та... 
■Кремӗл... Калиниа Кремӗл хулиндея 
кала¥, есӗр кунга втлегтӗр... Хӑлха 
патӗв®в кӑшкйрнӑ... Ратпо оадӗогви... 
Тем тв пӗр калю а пӗгертӗм. Пат 
нау®вӑ кагарӑм. Токлат пвт наудяӑ 
пулвӑ пвркн (те.мноттаран калет ҫав 
вӑл). првгҫегаттӗ ■:

—  Тӑнланмалла мар!. Ео, йулташ, 
йал майгӑ кала, плгшв к массэм,терӗ.

Еп аӳрав пыеӑкаӗш пчруо дӑркарӑм 
та халӑх патнерех аыроа тӑтӑм.

—  Ҫапла, вот... хресдзпоем... Ратив 
тӑвлҫҫӗ. Восгухпа калаҫаҫҫӗ... Хӑш 
®ухне хӑрлата! те...

Казарӑм, в»лзрӑм... Иулашкивдвн:
—  Раҫвиватсӑ т5вл¥ рагко. Ҫавӑн- 

па. езаш, есӗр укҫа пухӑр, терӗм.
—  Ыӗя туыа укҫа?— терӗҫ.
Ратио вз:§§а... Ратяо раҫвиватсӑ ту- 

тӑр, кудттур:ӑ пудтӑр!—терӗм.
Хресдвасвм шӑл айӗн кулса илдӗҫ 

т0, пуртв килӗоене расхогитоӑ туеа 
пӗтрӗҫ... Йал тенв вӑл теынотга ҫав, 
терӗ Ваҫҫйдя Иванӑви® Изавов...

Ҫак Взҫҫяди Иванова® Иваьов „пол- 
нокровровнӑй русска крашгавня пер- 
вово соотта ‘, тӗядзре пулман та пу.% 
вӑа, тейӗҫ сЗмса авӗвдянв курайман 
ҫынсем. Пур ҫав! Туаага пур! Уя пек 
йыоӑсла дӑвашла калаҫахан кашни 
у§решгвяирох, кашни ивтвдекеатлӑҫын- 
сенушкӑвӗвдех пур теее, карел-кампа 
та тавлашиа хатӗр.

Ну? Кам тавлашао, тет? Тапратари 
тавлашма?

ЙӐВАН-МУ1Й.

Йалта.
— Ма ео, ВаН)Хкӑ, кашни хуиах 

ҫӑл кутӗнде тӑрса иргеретӗн?
— Саа ҫиав пӑхатӑп. Варварн...
— Пӑхатӑа авдлх пуясая ухмах

еппйн вп.
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0 т ъ 0 т.
„Кроме тохх) Ковал. волость расиоложена на саиом высоком иестс, от чегс- 

летом совершенно не бывают дожгщ, тучи проходят по обеим сторонам во-звы- 
шенности, отсюда крестьлнство ежегодно страдает от неурожая“ .

(Б авах  йадеЛккв Щ упаш кара йан* отдотрав).

Огдот ҫырна ҫӑыӑл иар, 
Ҫаик* тӑрӑх йух»¥ тар,— 
У вта тем те кӗршеллв, 
Тӗрдӗ сӑмах тӗ&мвдле. 

А&ӑ, Кавхд йадейкки 
Ҫулталӑсри ӗҫӗвде 
Шӑналӑк пек хут ҫнв§в 
Ҫаааа ҫырса нӗлтерет: 

Пирӗн Кавал вулӑсӗ 
Самӑй ҫӳллӗ вырӑнта, 
Ҫавӑваа та оурнӑҫӗ 
Пнтӗ хӗсӗк— аусмӑрт».

Вулӑв варри— тӗмеки 
Пӗдӗгпвдв пӗрлешет;
Ҫӑнӑр пӗлдӗ пур некеи 
Ик йеаеллв сирӗлет.

Курӑс ҫимӗҫ хуиамас?,
Вы.^ӑх вихҫьн тӑравмаст,
Тӳсет хресден шеремвг,
Тесе от®ог оӗтерет.

Тӗлӗнмедле—-тӗкмелле, 
Аатрамалла— 1ӑналла;
Унтн ҫӳялӗ пӗлтсенв 
Камӑн тӗксе йамалла?!.

Ҫ. Ш ӐП1ӐК.

Пуҫа килнӗ шухӑшсем.
Пӗр путыхккӑ ӗҫвс тесвосӗя, гӗр 

внтреллӗх укҫува вл.

Укҫаллӑ нулас тесесеӗн каҫҫнра кӗр.

Укҫа ӗдӗк дул каотарвӑ, халӗ каосӑ 
ҫбнӗрттервӗ.

Хва^шввӑй укҫасенв ҫняевм тӑ 
вяҫҫб. Ҫынсене тага укҫах хвалшнв- 
латеа 8ара¥.

Егем дунӗ хӑш духнв тумгнр ки- 
веквб пекех кнвелсв пыра¥.

Урнӑ йӑтӑ ҫыргмасӑрах х&ш-хӑш 
ҫывс^м уроа кайаҫҫб.

Иулташу патве дӗнмевӗр каймаогйн, 
ккссӑ пагве дӗвмесбрех дупатӑв.

Йалтзн кнлнӗ ҫынва Совет удрвш- 
тенив®е ларакан ҫыя та  улпуган 
туйӑннӑ. ------

Плмтник ӗҫне вӗрентмв пӗКЕи кир 
дӗ. отдот тума суйви кирлӗ.

Тӳсӗмлӗ ҫнн шутве кӗрес тввессӗн, 
пур саҫҫетанисен отдодӗсенв тв ву- 
ласа пыр.

Хӑвӑане тивсен суга пар, хыснанне 
тизсен оутрая тар.

1 ап  вӑл супйщ шывӗвдея тувӑхӑм - 
пу. Ыумайа пымас¥ вӑл, хврӗҫлв ҫил 
вӗрсвнех сӳясв лара¥.

Пурӑнӑҫ яӑл патша вӑхӑтбндехв 
удитлӗ, нумай^^шне кӑнтӑрлахи апат- 
сӑр хӑварма йурата?. М—й_
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Евхвб вбр йала шеф техеннвоем 

те, нбртакҫӑ сыакаласан калавӑ.
—  Еабр гире ҫбвб шкул туса па- 

рӑаӑр— илӗнхб шкул!—Икӗ хухлӑ!
Хресденсгм хбаӗртенӗ. Кӗгеҫҫб. Ҫур 

ҫул кбтвӗ. Тӳсеймен, ҫынсем суйланӑ 
шефоем патве кайоа: пурйнайнасшӑр 
ШЕудсӑр, дасрах туса парӑр, темв.

—  Тӑвйпӑр, тӑвЗпӑр, теҫҫӗ.— Ая- 
дах мӗя тума овре ик хуглӑ шкул?

Йал сирӗи пыоӑклах мар, пӗр лут- 
липе те ҫитӗ, тӑвассиве вара аслӑ тӑ- 
вӑпӑр. пуп ҫурдӗ пекек пулӗ.

— Йгрӗ, тевӗ хрео®енс«м, туоа па- 
рӑр авдак, нӗ§бк1и те йурб.

Тат» ҫур ҫул иртнӗ, ш»ул ҫивден 
нннӗн сао дӳ те пулман.

Пурӑвсан-пурӑясан каллех шефсем 
жилвӗ. Ӗҫкелвнӗ, ҫиквлевӗ.

—  Шкул тв 1ӗриха ҫак ӗсӗр? Тӑвӑ- 
пӑр, тӑвӑаӑр! Авдах сирӗн йал пек 
пӗдӗк йааа пыгӑк шкул кирлех иар 
пек туйӑна¥. Пӗдӗкҫӗ тӑвӑаӑр, виҫӗ 
пӳлбмлб ..

—  Шкул пултӑр пирв, пӗдӗвҫи тв 
Мурӗ.

Тата виҫӗ уйӑх кӗтнб. Шкулоӑр ки- 
дем: адисем ҫулен-ҫул мӑнӑлаааҫҫӗ, 
кӳршӗря йалӑн шкулӗндв хӑисев йа- 
хӗн адисевв ларса тӑмалхӑх та вырӑн 
ҫук. Кирлех ӗатб шкул.

—  Ак, мӗа тӑвӑаӑр: пӗревисенв кӳ- 
рӗпӗр те, худава ҫывсем йарӑпӑр, 
нлатвиксене тв пулвн йаддӑр хӑ¥, 
тенб хреоденсем.

Ҫитеҫҫӗ хулана.
—  Пӗршиоевв кӳрвттӗри? А в а н . 

Епӗр шутлаттӑмӑр: шкуд ва .ци  пӗре- 
несем кам кӳров парӗшв, теттӗмӗр. 
Хамӑрӑн, пблегтӗр ӗнтӗ, лашасвм ҫук... 
Платниксеве йарӑпӑр. Ыран-виҫменех 
йарӑпӑр.

Уйӑх вртнӗ, теаӗр уйЗх-—платннк- 
еем ҫук Пдатниксене хрегдевсем хӑМ- 
вем тытвӑ I», шкулве туса та пӗтврвӗ. 
Ҫурдб сбдӗкҫб, ҫапах та аван, шкудсӑр 
пурӑнва мар. Ҫавӑн духне вара шеф- 
еем те килнб.

—  Вӑт, шкуд ҫук теттӗрдб воӗр, 
халб ӗнтб шкулӗ пулдӗ. Еаӗр 
пулнав пулсан ляртаймасгӑрдӗ. Ха- 
хб ӗнт8 хутсем—кӑранташсем йа- 
рӑпӑр еирӗн пата. Ҫятес по1 Т&пах 
йарӑдӑр.

Вырӑн шыракан.

— Вырӑна кӗрео тетӗн? Есб апха 
дӑваш-в, вырӑо и?

—  1§ваш та.андах... епб дӑвашрае 
пулни ҫивден никама та ан кала, 1 ӑ- 
вашоеве хисеплесвх каймаҫҫӗ кунта... 
еаб вырӑн шыратӑаҫке...

Ерне лараҫҫӗ адаоем хутсӑр, икӗ 
врве, уйӑх.. Йудашкинден вулӑсран 
аоосылнӑй килес:

— Хут килнӗ снрӗн пата, тет. 
Хӗпӗртевӗ хресдеасем. лжвсем туяса

хатӗргенӗ. Ҫит)ӗҫ давоем вулӑса.
— Ӑҫта хут? Кӳр дасрах! Тийӗпбр!
—  Мӗнтийемрдябх пур уята? кухаҫҫб 

вухӑсрисем; ак  вӑл худӗ!
Па^ӗҫ пӗ1ӗк паккет, паккетра пб- 

1ӗк листӑ хут, ху1 ӗ ҫинвҫапла ҫырнӑ:
—  .Ш ефл иднб йала шгф йа^бпв 

салам йаратпӑр” .
ПЕП ЕРЕ,
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Мухмӑр уҫҫи.

1утӑ тгни иӗндв пудзине пӗдес пуд- 
еан, ҫйк ҫырӑва вулЗр;

„1 \в аш  Ҫзриӑсӗпдв (Мӑрат вул.) 
пӗр Шурут Нурӑо клр®ӑ1Ея, ватти- 
севе асӑнаа киднӗскер, питй вӑйдӑ 
ӗҫвипе, тепӗр кувне мухмӑроа ан- 
травӑ. Авдах пуса клсе квлсб к?л 
тутарсан, лардӑк мухмӑр валӗмӗн- 
ден ҫӑлӑнвӑ", твт Куракав.
.чна тума хтм та пулгзрмалла. Кан 

мухмӑртзн хӑтӑ.чяотет, „Еапкӑн" хуҫи- 
ввЕӗл тутарӑр, .,Капкӑа“ хуҫитв ыух- 
мӑртан уҫиа пултара¥, ав®зх пупсем 
вем пек У&ҪЗЛЛЯ мар, несилатвах уҫса 
йара¥. Ей, калӗр!..

Хампар куҫ.

зӳх-Темме калавӑ ҫав „пуп куҫӗ 
реа куҫ“ , тесе. Те...

,.Нурӑо пувӗ Петров йллсем тӑ

Хуликансем.

Хррсден: Кӑрзвул! Хурах! Мизнтси! 
Хуликзн: Мӗн вӑшкӑран. Хам еа 

водится пузнӑ ҫын!..

рӑх ҫӳресэ таррине те пуҫтарат, ҫӑм- 
нв 76 пуҫтара¥, улмиве тв пуҫтарз?, 
купӑстянв Г0 пуҫгара¥ ‘ тет Ҫутӑ-
ЧЧ-
Улмасем, хунӑстаови пухсз вӳхрвяв 

пуҫтарса хувӑшӑн нӳхре) куҫ тенӗ пу^ 
пупсенв, тырӑпа ҫӑм пуҫтарвӑвӑн  хам- 
пар куҫ теаедле.

Суйа таксӑ.

Хут ҫвв®е ҫырннсенв сурве те тума 
йӑвӑр ҫав.

Сенгей ҫырат:
Хура-Еассйпв Ишек паеарӗвче 

(Щ уп у  ) уоламҫӑсем Тӗаӗҫтйвюи 
поотановлевийӗ тӑрӑх, тавар хахӗ- 
сен таксиве ҫыроз хураҫҫӗта, ан'8ах 
тавзрӗоене ҫавӑнга ҫыроахуий хаа- 
веапв сутмаҫҫӗ, тет.
—  Е ӑ, усламҫи! Супӑ1§ иӗв дул тӑ- 

ра¥? ТзЕси ҫиадн пек 20 ьуо ау]®?
— Ҫук, унга тӗрӗс кӑтзртса ҫыр- 

мзе. Унта ҫырзине сутмастаӑр.
—  Лй-а£! Авао шухӑшяаса кӑлар- 

нӑ! Ун аек йаазлаеа Содоиоя та шу- 
хӑшласа Еӑдарас ҫук.

Комантировкка кайма укҫа 
пухиӑ.

Мзкуш Павӑлӗн Ҫемеаӗ пуп пзтне 
тарҫа кӗвӗ.

,,Вӑл внҫӗ кун йал тӑрӑх, вилтеи 
киле кӗрсе ҫӳренӗ. Ан-ҫзх пур ҫӗргв 
тв аӗр ав! каламас!: хӑш ҫ?ргв 
®’лркӳр0 , миро ‘ йатлӑ ҫу пӗгнӗ те, 
ҫаваа игав ук;а кирдӗ, тет Ваҫӗ- 
пус кореспотенг.
,,’Впҫӗ пус“ тус мяро илив укҫа 

кврлй тесе оанл та илесшӗн пу.% вӑл. 
Ая парӑн. Пуа Хусан худине еомам- 
тировлка каЙ.зошӑа пулсан,вӑл 122 мӗш 
ста¥йарзн та увҫа илме пултара¥. 
(Укол, Когекс ста¥йинден).
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Савӑнӑҫиӑ пщ тжвпж

Ваҫли Иӑвзвӗ 
праҫвикзвм 

тмРн.

Хйл.лехй
Мпкуд

хыссӑн.

е̂ссвЛклавзтаг:

Раштав

хыҫҫйн.

Ҫ(нӗ ҫуз 

хыҫҫӑн.

Кйшзрзи

хыҫҫӑн

Дс паки.
Антранӑ Пӳршив вузӑсРнди (У^- 

ӑавӑвсе кӗпӗрЕв) Каша бнеӗ ҫыввж- 
сеи. Антрааиае „Кликӑна* ҫыру Ма- 
1 бҫ.

„Копнерзттив лавкза вазее пат- 
Евх ҫитрӗ. Правзенвйекӗре&ев каш- 
ВЕЙ6Х изгоер ҫҪр тенке йахӑн ҫу- 
хатса пыраҫҫӗ. Иулш«ий®чн наргти 
дленйв Халивкӑва правлеБИЙе ьӗрг- 
рӗаӗр. Урӑн та пурӗ пӗр укҫа гу- 
хайй»рӗ. Ӑс парга пире „К аикӑа" 
туе“  (Пулӑҫӑ ТиавкБ).
Снре ӑс пама пудтарайиайтӑп. леш, 

Халиккӑв тбхенвьне ҫапла нс пама 
пултаратӑп; ееӗ „Капк&га* ҫакзаннӑ 
тыҫҫӑн сута лексен, ху партта ®1е- 
нӗЕде тӑниве с у р а  ан кала. Кадасан 
пӗтрӗя вяра!.. Еи, хӑ¥, ун ҫиадеа ви- 
кама та талас ҫук.

Спорт вӑйки мар, урӑх.
Севтеа ҫырЛ-;

„Ишег п.«&рӗв®0 (Сӗнгӗр в.) ха- 
лӗ те тӗрлӗрен вӑйасеи пӗтмен хж. 
КашЕН пасар еуаех аурнеоке, кеаӗл, 
карт вӑййиоемпе ашхӑнаҫҫӗ. Ҫ«иэ- 
нов мидвтойонер, 1 арас вырӑнне, 
хӑй те векӗлле Еы§а¥, темӗвле пӗ- 
террс ҫ»в кекӗл в\ййине?“—твт. 
Еоӗр тв калатиӑр ҫав: теиӗнле нӗ- 

терес ҫав квЕӗл вӑййине. ^ӑваш  Тӗи- 
ӗҫтӑвдомӗя постанолвенввв тв игае- 
неҫҫӗ аудсӑн, „Каакӑн" поотаЕОБЛвзине 
ятлӗҫ-в аодах.

Пасприоориӑй а^а.
'§уикЛя йЛтйсгие ■алаш яеҫег- 

кДва 'ш тяллла пула*. Тытнй яӑтӑ- 
е  н хуҫво к в н ^  *ун хушшяндс 
тупӑвваоан, весе е влв^вв Т яр- 
ҫнвтиЕата н а н в и а  хуиИ

( „ К а н а я  р а н * )  
Х ӗ л е х л  сяоӗоенде пв прясвр- 

в.йй адасен йӑвӑр в у 1&иЯҫ« тата 
Йй1.ӑр1 ава^. <£,ав1.нханах).

"-•-л1̂*у5чг'г- «£-*гч7Т''

Йӑтӑ: Мана тытсантнрӗме ҫак ҫург- 
ра пахаласа уорйҫ ӗвтӗ,

Пвсприсэрн й: Савӑн тхрӳ ӑш& ҫурт- 
ра ӑ.шАяӗ, маа тирЗм ӑ ;га  ӑш ӑ- 
нӗши Е ?, ои8>,..
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Пирӗн технӗккӑмсен 
лару-тӑру иеркисем.

Шупашкарти петтехнӗккӑм —  
шупашкаллӑ технӗккӑм.

Шупашкннв шаат! уҫа¥ тв, пур 
ирдӑха 7удтара¥.

Кӑҫал ҫапд» К аваш ри петтехнбккӑн- 
ма халаласа паЕӑ иккӗнӗш комаклвта 
ҫавӑрса 1 икрӗ, ҫтиппевтзсене йбкӗрт- 
се я. дӗ.

Ытгисене— хурлӑхӗ,
К ӑв а  ТИВ0Т— ырлӑхЯ

Йетӗрнери петтехнӗккӑм— йӗ-
тӗрлемен технӗккӑм.

Ку ШЕулта пурвӑҫ йӗркисем ҫакӑн 
пек:

Внрӑс 1 усти— ҫнйвлте.
1ӑваш  1 уоги— айадга!
—  Ыр йӗтӗр туйаноа 
Дайӑх сарса йӗтӗрсен—
Икӗ дуоти вӗрлешсе.
Иӗр т |тӑллӑ пулӗ1 §ӗ;{

Хӗрлӗ-^^утайри петтехнӗккӑм—  
хӗрлӗ сӑнлӗ технӗккӑм.

Ку техвӗккӑмра:
Птҫлӑхӗ— хоиунЕСт,
Ыттисем те— хӗрлисем!

Иатве хуни тв пит вырӑнлӑ 
пулвӑ вкквв)

Калашри петтехнӗккӑм— пӗр 
канашлӑ технӗккӑм.

Ку шкулти у1 тдӗсен— пӗр шухӑш:
:— Снвӑ пултар маттеиатӗккӑ!
—  С нвӑ пултӑр фиҫӗккӑ!
Ҫ*к лосӑнксем пурвӑҫа аван кӗрев 

п н вӑ  аайӗне, вӗреве«ев а^исем оӑртак 
пӑшӑрхавса та илеҫҫӗ оулиалла.

Вӗсем маттематтӗк1ӑ за  фвҫӗккӑ вӗ- 
рентекен у^итлӗ, Шуртуҫ (Белогор- 
еквй) Елвксевтӗряв, питвх тв йурат- 
маҫҫб (уитан хӑраса ^ӗтреев оур- 
ваҫҫв).

—  11вп.тв пойӑо килнӗ ҫӗр Вантӑрх- 
са  квдет, Каваш урамӗ карласа ха- 
йа¥,— ҫавӑя пекех, Шуртуҫ у^атхӗ хла-

са пырса кӗаӗ дух, (^ӗтресе) пӑлхан- 
оа лараҫҫӗ вӗсем.

—  Иеале, пойӑс иртсв кайсасоӑн, 
Канаш урамӗ кавлӗхе йула¥, ҫавӑн 
пекех, ма твнаттӗккӑ урокӗ ярювсоӗв,. 
дӑпланоа йула¥ вӗоев ^ӗрвсем.

Аатравӑ йевве, ҫак йурра йурласа. 
йараҫсӗ вӗсеы;

Шургуҫ класа квлсессӗн 
Кайа¥ урок илемӗ.
Шургуҫ кдасран каӖсаеоӑх 
Килет урок илвмӗ.
Еанаш уран(ӗ) кгрлани— 
Бойассеве ним те мар!
Ҫамрӑк 1 унсем йурланв—
Шуртуҫ пуҫне мӗнлв-ши?

'§ӑ'^ас пулат—хурлӑхне,
Кӗгес пула¥ ырлӑхне!

Улатӑртн петтехнӗккӑм— пнт 
лӑпӑрти технӗккӑн.

Унти у1 ит1йсвм вӗҫтерсе сӑиахлан* 
йуратаҫҫӗ:

Кӗссен пуплео твсвосӗя,
Ҫи^шер о^хвг пуплеҫҫӗ. 
Ҫырас-тӑвав пулсассӑи,
Ҫигнӗ] лиота ҫыраҫҫӗ.
'Гухао ҫӳрео пулоассӑн 
Тӑхӑр лавта тухаҫҫӗ.

—  Мӗн латӑртаттарса тухаҫҫб-шн 
Улатӑрсем?

—  Хытӑ хупӑллӑ, мӑнӑ хупӑллӑ кӗ- 
некесеее, вӗревеквя а^асвн тегра^ӗ- 
оев^ен ҫӗлеов тувӑокерсвне!

Вара ҫав „ырлӑхсемпе“ Мускавна 
Хусая таран, Ш уташкараа Санар та- 
ран, лӑпӑртатса мухтавса ҫӳреҫҫб.

Вӗсев нунай ӗҫбеен йевиглӗхбсев& 
курсассӑн: '

Муокав йула¥—мухтаноа,
Саиар лара¥—савӑноа,
Хуоан пӑла?— ӑмоаноа,
Ш упашкар кайа¥—шухӑш».

Хусанти петтехнӗккӑм— хураи 
ҫакман технӗхкӑн.

Унтв внренекенсем ^ӑваш дӗлхин- 
двн пвснб *), твт.

*) Пвоиб—СЯЙВВӗ, аутшаявй.
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П у ш а р  в ӑ х ӑ т ӗ н в е .
Шупашкарти пошлрпбвсв* иртве : тиарт* жа- 

шасеве кӳасо ҫнтерсеи тин пушар даиве ҫааяа. 
пуҫ. арӗҫ. (У  р ж а и * х>.

— Ей, Уҫӑв! Иара пар ^анне!.. Лашасем ззтӗр! Пушар сӳяса 
пбтирн ҫихӗпӗр—ҫитӗабрех!

Ла&ӑх хуран ҫаксассӑв,
Ыр вут-шьвкӑ хурсаосӑн —
Вӗоем пнҫие нулӗддҪҫ!

У^Ьйанӑвскри петтехнӗккӑм—  
ытла улах технӗккӑм.

У я тӑван ашшб—Шупашкарт», х ӑ й -  
матлӑх ашшб ҫеҫ У.ъааЕӑвсБӑр».

Ҫавӑвиа вӑя выҫӑ та ларкахаса нӑ  
ха¥, „К аакӑва‘'т а  ҫакланкаяа¥.

САКС-ра.

Ӗпхӳрн петтехнӗккӑм— тӗп хӳ- 
рери технӗккӑм.

У вта 1 ӑваш халӑхӗн исторяве, 
ву]§ттӑрӑллӑ ӳсевлӗ!<ӗн хагъхн ф_свве, 
тата ӳлӗмхи „маллӑхӗсенб“ те— тӗпӗ- 
йӗрбаех пӗдсв гӑраҫҫб, ^йвашлӑх хӳ- 
р и в  аван тытса пыраҫҫӗ.

Ку техеӗлхӑм ■ӑлисене ыттв тех- 
нбккӑмовн тв йыш ӑсмаиа.

МАЙ МАРАЙСКИЙ.

ШувяшЕар вулйҫтӑвкои ҫуийвдЕ 
С.4КС-ра ҫуралсав'вилсен ҫыра- 
каи сбтел ҫивде ьырйсла, Кв|ав- 
в а м а  иар хатавссжпв калаҫаҫҫе’

Пуҫлӑх: 1то вам, краштзввв?
Йадти ҫын: М»в ӑат хурасдӗ.
Пуҫлӑх: 1 сво,_1сво?...
Иалти ҫын: Ӑ . ӑ  . Имӗ аоющнт. 

Ш ева ма]ъ§ик теяал, имӗ аолошит,
Пуҫлӑх: А выавҫ о рошхеви натй 

вам?
Йалтй ҫыи: Йа выпавг не натӑ, » 

нмӗ полошиг-пӑ сворей.
Пуҫлӑх: (Ахӑроа йарс») Сейдас„илӗ 

по^эшиг" путӗм.
Йаяти ҫыи: Вот, вот! Хорошшм де- 

Л0В9К, полошаккӑ скорвй.
СЕХЕТ.
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Нӑрш аоа каванал. Пӑрҫаое!^ шалу ынтаҫҫӗ.
(И/атарт)

Е&ртка кӑячЕзхл ЕУрма шттдьвӑ.
Уа' пагвв вӑ! вуиайддвн хугдавӑ. 
Авдах НгШӗвлв тэ сурма н«ӑ Евднвн. 
Курсан Т4 ырӑ ауяаганаев к5тава. 

Ҫавах та оу.1 Ин курваллах пулвӑ 
Пурӑиӑҫ хытгяав ӑ ш р к ш  тулай. 
Кашта ҫиве лариа вы рӑвта аудаая. 
КуЕбв ҫӗрӗк ӑяа  тулданӑ тӑизн. 

*Ех, пурӑнӑҫа Ет н ав— аурӑЕӑҫ мар?! 
Й е ҫасӑвсаввл, £е хглех тукта тар!.. 
Кил хушшлвд ӗлӗк е а  хам хуҫз§®ӗ: 
Мӗн аур кнл кайӗк мтаа о ӑх ь ц ӗ . 

Ха:®... хав ларакан каштаЕл та
антардӗҫ. 

Хама тӗ*в-’1ӗкв йӑзалантзрдбҫ. 
Хӑйсеи хушшинв пӗртте йеҫмгҫҫӗ. 
Сӑтах сӗнсе 1 е мавран нлмеҫ,ӗ. 

Кӑвакала курзк—-шыв аатшн оудам. 
Увпалӑ пӗрде ишгм те, ’Бӑ«»м. 
Тыткалӑа вӗоенй—мур суҫӗсвБе: 
1ӗрӗллех ЕДӗа тухиаи дунзеве!"

Ак ӗвтӗ паван Еӑзака.<!а вурдӗ. 
Ш утлавӑ шухӑшав шӑрагса худӗ. 
Авдах вӑеаЕал сасартӑк аалл&рӗ, 
Иӗр вӑтавмлсӑр ҫаала ааларӗ: 

Хӑвадасск сааа—хӑвзлааӑоӑр,
Ы гла иала Блйна та панӑа-ӑр,
Е  ’,6 ӗл 'к  тв пит куаыан пулиӑ, 
Пурӑнӑҫ ша.^§к теЕвх сак тулнӑ.

*  * ♦
Кттнгавсек в?сем Совета хур.таҫҫӗ.
Увта Еӗже дӑесем пиг те ҫунаҫҫӗ.
Авдах сотсватБСӑм тувӑ дух
Советра вӗсен ха:® вырӑн ҫув!

Ҫ. Ш ӐП1АК.

у̂ Капкӑн̂  ̂ словгрӗ.
Айан п ӗ р р —хуликавова лӑасен саҫ- 

ҫвтавнзевдв ӗ ,в  у®§ога илнӗ ®ух шуг- 
ласа кӑгармалли ш§ут.

Урнӑ йЗтӑ—вы4)ӑхсенааллӑ хулвкааӗ.
Ы раа— хахал&а малаядахи ӗмӗ{ӗ.
Ерешмен— кулакӑн дя йуратнӑ туоӗ.
Еме— реваҫя вомиҫҫисем дарса ҫӳ-^ 

рвкеа йероалав.
Тапкӑ—Уаӑшки арӑмне паракан пу- 

тарлкӑ,
Шалу—с.чушӑшдясен тытӑмӗ.
Сайом—Ш уаашкарга пурнакансем, 

зрӑмӗсгм килте авркн, £ут лӗрарӑм- 
еевдвв кввҫеае вӗвн.

Сӳрв—Ҫ6рпрлӗв§в ахкуратнӑ 2— 3 
ҫултав ттхеа гӑракгн ҫтена хасадӗ.

Ҫ. Ш Ӑ а^Ӑ К .

Ҫа агхӗрм К анащ  (}}градйк 
вул.) хур л пӳр^Гядв пӑр(>се« 
нунай слушнт Ҫу каҫя-
дсв пӑрҫасем шадусӑр пурйяиӑ, 
ха:*  кӗиб «ӗмеяв! пӑрҫавем ш»1 у 
ыйтаҫҫӗ. Ҫ у р 1  а.

—  Хура* пӳргзв каЗрӑ* та пӑрҫ»- 
сем шалу ы1т«а пуҫларӗҫ. Унтан т» 
кувтая та §ӗаӗгеҫҫӗ. Хӑрарӑм, таргӑм.

—  Аада пулсан мая хамӑн га кайас 
марха...

Ҫенӗ кӗгке йу^ахсем.
(Пуҫламӗшӗ нртяӗ куаӗрта).

10. Хӗяле мӑгв.ӑрлана¥, ҫулла днр- 
лет (курорта к&ӑма йурагалая 
ҫын).

11. Сарӗн ҫӳҫлитв каакӑна хӗвӗннӗ, 
пирӗн ҫӳҫаи те каилӑла хӗоӗянӗ 
(мӑк)

12. Кантӑк взтӗр ревиоор пӑхӗ 
(хӗвв.?).

13. Пӗр иегтӑртӑн ҫӗрмвтгӑр (хӑйӑ
дӗлав)

14 Пӗр хыр’мра ..красвӑа вовток?“ 
тв птр, шур ерехӗ ге пур (ҫ&- 
мзр'£»).

15. Уй варряидв хуликан ташла¥ 
(Ҫ1ларм’ан ҫунаттнсем).

16. Кйҫая пааӑ пир татӑкӗ 2 ҫул- 
тан ҫавр1н’а килӗ (уврвштенийв 
павӑ сайавдена).

17. Вйтӗр иӑкӗн суоотнӗк тӑваҫҫӗ, 
пӗри хушса тӑра¥ (ҫӑк&р ҫияи 
32 шӑл, дӗлхе).

18. Шупашкарган ҫӗнйзл» хӗрлӗ 
йалавсеиае тгмонстра’СН пырӗ 
(кйыакзрэЕ кӑвар еӑгарвй).

19. Аюӑр тр сӑр ҪЫЕна тыта¥, х&й- 
ӗн шухйшӗ пур ха, дунб ҫук 
(, Каакӑв").

20. Хӗлде пӗр пнд§в отпуста ка8а¥, 
ҫудда твпӗр п и ц з  отпуск» кайа¥ 
(ҫуназа урапл).
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емывкД.
Ҫав ъунгеидв Коркопӑи 

ҪЙН0, ен оуйла ӑ  правловн- 
пе елушйшдисвм пан< ш ас 
йонӗпв вӑйдӑ ӗҫкӗ ҫжкӗ 
туеа прторвӗ.

—  Мӗнлв вааан, П>1 ӗр Ивандӑ, 
•врӗн маЕаҫӑоев|« прикаш^ӑксем анас- 
даса ан®ах ҫӳреҫҫӗ, тревовӑ тавраш 
вудса ҫывӑраӑман-я иыӗн?

—  Кавкуй трев05ӑ, смыдхӑ пулдӗ! 
Вртвӗ каҫ олушӑшдисемпе ҫг^вӗ прав- 
деви падлашрйҫ, унта олаввӑйах сып- 
каламаала вул®?. Ну ®аалӑ вртертӗмӗр 
ку павккега, хаыа темвҫв хут „урра ‘ 
йӑтреҫ, теч пек ®ун савӑвдӗ.

— ,.Урра“  йӑтассн йурӗ те ха вӑт, 
ардах тирпейлӗх решнмб ҫивден аса 
вдеен, косператтяв укҫипв ӗҫкӗ ҫвкб 
тувм кидӗшӳсӗр ӗҫ пек туйӑна¥.

—  Мӗн калвшӳсӗр пек туйӑна¥.
— Мйя килӗшӳсӗр вулмалли? „тир- 

пейлӗк решииӗ" тв зосӑвк, 
,.смыдкӑ“  та лосӑк вула¥, ҫавӑчпа ик- 
кӗшьв тв вурьӑҫа кӗ{Т€С иула¥.

С— к.

М^йтаи вырӑсӗсем.

С О  а р ӑ |« .

Улшуҫӑсем тесв мытгараӗьсвяв ка- 
лаҫҫӗ, лашасӗве-улӑшгарса пуйса кай- 
нӑ ҫыасвее улшуҫэсем теҫҫӗ. Тата 
урӑ? улшуҫӑсем тв птр.

..Ш асадаври (Сӗятӗр вул.). Ҫитрух 
Ваҫлийӗ, 17 ҫудкисквр, пӗр ҫулталӑк 
хушшявдч 6 хутҫвн звланнӑ. Удтӑ 
хут®ва арӑмне улӑгатарнӑ. Каала вӑл 
10 ҫуд хушшивҫабО арӑа улӑгагара? '.

(Л. КУРКА).
Созомон патшан 700 арӑм, 1000 

йеркӗн пулаӑ Соломон сатшанаҫатей- 
мест вккен снрӗн йалтя Ваҫла. Алн- 
м«нт тӳлемеллв пулоан, ыйа курас? 
Ирӗксӗрв! Хура-ҫырма кӳл.сав0 кайвз 
вилес пула¥.

—  Ҫунса к&ВеӑП1ӑн тырӑ пуҫтарса 
ҫӳрвтпӗр тв. Пулӑшӑр Еирв тархас- 
шӑн. Ням йулмийех ҫувсз кайрӑмӑр, 
ҫврм кӗаесем е ҫеҫ тӑрса йулгӑмӑр.

—  Ах. мӗскӗнсем! .. Ҫур пӑт ыраш 
нарав пу4

—  Тавса пуҫ оире.
—  Хаҫан ҫуН| а варӑр всӗр?
— Ҫврӗм ҫул ҫнтет пт.§ ӗвтӗ.

Хӗрсен мӗллехй шухӑшӗ.
Ух... ух... ай... а1 йзй.
Вы.§атпӑр та кулатпӑр,
Хӗле кӗтсе идтӗмӗр;
Уллх ларма вуҫактлӑр.
Савнисеве куратаӑр.
А¥ӑ|', хӗрсем, вӑрмана 
Улах вугти пуҫтарма.
Пврӗи вӑркан ҫывӑхрах 

—  Иуҫтарӑпӑр ытлкрзх.
Хутеа йарӑпӑр муадиае, 
Иуҫтарӑпӑр вад®ӑсевв.
СавӑБӑпӑр ырлӑдпа,
Тус иудӑвӑр каддӑнз.
Куаӑсӗ тв кӗсди тв 
Пурте пулӗ улахрз;
..Канашӗ" те ,Кааӑӑв ‘ тв 
Пурте сулӗ пирӗн ялра.
Куаӑс кала пуҫласаа 
Тар Йухадден ташлӑпӑр.
Ҫӗнӗ ,Каакӑ8“ илеессӗн.
Каҫҫа кайса кулӑпӑр.
А¥ӑр, хӗрсем, хӑвӑрграх 
Ҫӗйӗ ӗҫе тытӑвар!
Кяддӑееасв пӗрлешов 
,.К аркӑа“  нлмв тӑрЯгаар.

УЛИТТА Е 1 .

Т ӗ к е  х и р ӗҫ .

—  Пнрӗн ваша га тӗнв хяр?>7 аро- 
пакавтӑ тӑвл !

—  М?н туьӑ вара вӑл?
— Пирӗи пупа тапса йааӑ.

Яв К.
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Токлат туса патӑм.
дылай вӗренвб ҫын, хамӑрӑн 

бдӗкдм «првхогс1В» шкулта икб ерве 
те ввҫӗ кун вӗренвӗ, тата иӗлтӗр те 
яЛӑклататӑр" патӗвде пӗр уйӑх та, 
вунвиҫӗ кун вӗревтӗм. Пурин тв ма- 
нӑн пек „опрасовави* пулоан, тӗв§е 
тытӑнса тӑра! пулӗ, тетӗп. Тата пуху 
сене те дао дасах тухкалаоа, адӑк па- 
тбвдв паклагтарса, токлатсем тунине 
итлекетесе лархалатӑп. Пврӗн балка- 
наш пуҫдӑхӗ дао дасах нухура тохлат 
тунй дух;

—  Вӑт, йулташсем, ееӗр пӗлмеотӗр, 
ахроном вӗрентнӗ тӑрӑх, сухана вӑ- 
хӑтра туса пымасян тырӑ дайӑх пул- 
мас¥, ВИ1ТИ вы^ӑх д^рлӗхе те апат 
норнӑпг памаган. ҫуркунневе вадлр 
туха¥, тесв кал»кала¥®ӗ.

Еаӗ Бвде пырсассӑн, хамӑр йазкаваш 
пуҫлӑхӗ пек арӑма, адамсеве токлат 
туоа пкрас тесе, сӗтел хушшиве кӗрсв 
лартӑм. Каҫпа ламаӑ ҫугсан, зрӑм та, 
адасем тв апат ҫике тесе пухӑндӗҫ. 
Анат ҫвйед§ея епӗ хам т>клага 
гуса парас тесе, тапратрӑм.

Ват, арӑмӑм, адасеы! йнвне вӑхӑтра 
шӑвармасан увӑн шыв ӗҫес килекен 
пула¥, вӑхӑгра апат памасан, ҫвйас 
килекен пуда¥. Куратӑра. а®амсем, 
сврӗн те хзлб хырӑчсеы выҫнӑ пул- 
малда. апат ҫиые пухӑвнӑ, ҫавӑн пе 
кех дӑхсем те вӑхӑтра тӑрантарыаоан, 
какаласа ҫӳреҫҫӗ. Лашава оӗдӗ пама- 
сан вы.(^зса Еӑтартнас^...

Епб калаоа пӗтервӗ, пӗтермевех 
арӑи ухватпа 'вупса та оыдӗ те.

—  Ах, есрелэ, хӑй ӗнӗрве те сӗрре 
вы^ӑх тӑравтарс» пӑхман, тата пире 
вӗрентов ҫӳрет, тесе айакран „пӑт- 
шок" падӗ.

Тата тезре дутах ҫапа¥®ӗ, аран 
тухса тартӑк. Вӑт випо^ тнӑй нарот, 
ним кзласа та ӑс памалда мар, тесв 
ыратакан айӑка хыҫса тӑркалагӑп-дӗ, 
адзн тухсз апат ҫине дӗядӗ.

Мӗн тӑвао ху халӑхпа, ниы те ӑя- 
ланмаҫҫӗ. ХУРАҪКА.

Халӑх ҫин^е.
Путкӑ тулзи халӑх. Ҫӗр виҫие прн- 

ховӑр тӑваҫҫӗ. Претҫетаттӗлӗ ҫыисен- 
дев: оавӑн миҫв йлтак, твов ыйга¥, 
ҫекрегтарб ҫырса пыоа¥. Ҫапла хӑг- 
лавкалаоа Шӗвӗр Уртеней тблве ҫвт- 
рӗҫ те, прегҫегатгӗлӗ:

—  Са>ӑн миҫв йатак, хесв ыйтрӗ.
— Е  1ӗр сак*ӑрӑн, тет Уртемвй,
—  Ҫиддйн ҫвҫ ҫкв мӗн суйса тӑра- 

тӑн, тет кӑва Уртенейӗв кӳршӗ ҫынви 
паклзБ Терезтвйӗ

—  Мӗнле еуйатӑп, саккӑрӑн та оак- 
кӑрӑн, тата мӗвле кама.1да-ха мавӑн 
оире, твт Уртеией.

—  Ӑнзаяайиастзя пулсан, сана 
пӳрвепех суса кӑтартам, терӗ Пзклак 
Терентей. Ну,—хӑв вӗрре, арӑмупл— 
иккӗ, ывӑлу, кинӳ—тӑваттӑа пудтӑр, 
тата виҫӗ хӗр— вӗоеиаеҫвдд^н, мӗскер 
суйоа тӑратӑн, терӗ та Паклак Те- 
рвнтейӗ Шӗвӗр Ургеиейв ҫупрӗ йадӗ.

—  Ара, мавӑн кардӑк кӗҫ-вЭҫех ҫу- 
ратао пвкҫке, ӑна есӗр шута влместӗ- 
ри, терӗ йулашкив®ен Шӗвӗр Уртемвй 
халӑха, вкӗ ая ®ӑн5рӗав хӗрвде пуҫ- 
ланӑ куҫӗсеие лӑлса.

АХВАИНҪ КУҪМИ.

Тӗрӗс шухӑш.

Пӗр кардӑк пуштӑ кзнтурнв пӗр мӑ- 
шйр кӑҫат йӑгса сырса кӗдӑ.

—  Адам Еала-х», нан ывӑдӑм хӑ- 
йӗн патве Левин хуланв пушгӑа» кӑ- 
ҫ»т йама ыйгвӑ та... Ҫавталӑкӗ сввӗ. 
Нуша кура¥ пулӗ шеремвт. Мӗнлв йа- 
малда ши?

—  Е>ӗ, кинемей, кӑҫ*ттисенв хуткҫ- 
ҫа днхсв ҫӗлесе пар, вара уа ҫинв ат- 
рӗо ҫырса йарзтпӑр,

— Апла мар мӑн шухйшпа. Леҫмв 
кайакавӗ урага тӑгӑнса кайгӑр, вара 
ӑва та усӑ пулӗ, мавран та пуштӑук- 
ҫн нлео хуйхи ҫук.

У т м ӑ л Т у р а  т.
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Пуп пӗтер ӗ̂.
(Шӳт).

—  Ӑҫта ара кайр&н всӗ, М?три?
—  Б ун  патвв кайрйн, Ваҫдей.
— Мбншӗн тата?
—  Туаӑна¥ нан тӗлӗн. Пӗлтӗр тнрӑ 

ахвӑ вӑхАтра, кӗҫаеряи кун пасара 
сайсан, пӑрҫ4 илтӗм. Пасартан квлвӗ 
дух оуо: ҫӗрӗ ҫнне ҫигрӗи те, пӑрҫа тӑ- 
кӑндӗ кайрӗ. Мӗа тӑвас? Пнм тума 
п  ҫук. пӑрахса хӑвартӑм ҫанлиаех.

—  Ак внкек!...
— Мӗя инкекӗ пур, пӑрҫа кӗҫҫв аек 

ӳоов л»р®ӗ.
— Аала пулс»н телей сан».
— Телей темеллӗлех ҫук ҫ»в. Пуп 

снснн пывӑ та ҫнаӗ йанӑ.
— Вӑт тӑсак!
— Еоӗ инквк тесе тӑкарӑм, тытрӑм 

та  нусрӑм ауп сыснвне. Пӗр катка 
аш тӑяаряарӑм.

— Ҫавӑ кирлӗ.
—  Инкек ҫивв янкек тенӗ пвквх, 

пун йӑтгиав кушакӗ пынӑ та ҫинӗ йа- 
а ӑ  аша тӗаӗаех, мурсем!

—  Ак тат».
—  Е аӗ уншӑн в'сенв ахалвх кяҫар- 

марӑн. Пуп та ҫылӑкоене ахалех ка- 
ҫариао¥ те! . Тыгрӑм та вӗлертӗи 
кушакяе. Ҫивден тата, тиряе сӗвое ла- 
йӑх муллххай ҫӗлет,ӗм.

— Ха-ха ха, оултаратӑн, маттур!
—  Вырсарни ЕШ хӗаӗртеое, ҫӗаӗ му- 

лаххайаа ураса тыгма вайрӑи. Пу, 
тав турра, пӑрҫа пӗтрӗ пулоая та, 
лайӑх мулаххай ҫӗлетрӗм, тетӗп хам 
ӑш ӑлра. Ҫылӑх каҫарттарас куя та 
ҫитрӗ, мана та пуп патнв ҫатсв тӑма 
лекрӗ.

— Ну, мӗнлв ҫыдӑхсем тувӑ есӗ, 
тет пуп дармак куҫве дарса.

—  Ӗпӗ п?р кушак вӗлертӗм. терӗм.
—  Пысӑк ҫылӑх терӗ, пуп. Есӗ ман 

кушака вӗдернӗ, вӗг, пйоо, терӗ ае 
лайӑх мулаххайа алӑранах туртса 
илдӗ.

—  Ман кушак тирӗн®ен ҫӗаенӗ, те- 
рӗ тата.

—  Ҫавӑа пирки пайан карӑмҫке пуа 
патве...

ИУПИТТӖР.

„Капкӑна“ савса.
Иӑвӑҫ тЗррн хыт кӗрлвт,
Тем ҫӑвасои пур ӗвтӗ,
'§увӑн хыгӑ савӑна¥,
Тем вуласся иур ӗвтӗ.

Хӗввл йнсаларвдден—
Ыгл» тӗггӗм пулидвви.
Тухрӑи дупрӑн шкулалла 
Иая вӗҫнелкв, тӑвалла.

Ҫитрӗм кӗгӗм шкула 
'§ун турта¥ ман ун гаи а,
Ҫӗвӗ нумӗр ,,Каикӑна’‘
Вулас квлвт, кулналяа,

'§ун йуратнӑ „Капкӑнне“, 
Вудаоа та тӑранас ҫук.
Хытӑ кудао тесесеӗн,
10 пуо укҫа шеадес ҫук! 

„К»ПБӑа“ шурнал ӗнӗрӗ,
Вӑрӑм пултӑр тейери,
„К аакӑн“ шурнадхуҫиве 
Савоа салам йарар ч!

Ы ЛТӐН ҪӖРӖ.

Пит лайӑх йумӑҫ пӑха- 
тӑп.

Йумӑҫ кзр§ӑ;<: Пӳрнеоем пӗр-пӗрин 
тӗдне пулсан— кадва кайатӑн, пувма- 
сан— гӗр пуҫӑнах вилегӗя, Кайран 
унта мӗн пудӗ, иӗн кидӗ— оӗтел ҫинв 
пӗр тввкӗ укҫува кӑларса хур, вӑд 
бумӑ; пӑхнӑшӑа пултӑр, унтав ез к»- 
лани тӗрӗо п у и ӑр  тесе, подггивӗкнв 
хушс» панадда оуда¥.
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Й Д Л Т И  К А Р
Куи гшк йгьейккӑ пури?

Т И Н С Е Н.
Ҫеҫӗ гташаӲ.

—  Ан вӗлер! Валсессӗн... ҫйкӑр тӑ-— Надеалхӑ трняне дӑвашла кала- 
саи ибдӗЕ ҫӑмартл теви пула¥ пу%, вар хвре-аирӗҫ, теҫҫӗ
теабддб. Иӑнӑшвӑ, Виҫҫӗя хупӑнса 
лархалли карт» иккен вӑл.

Ӗҫсӗр аптӑраса. Вӑрмгна.

— Вулалялли ҫурт Еитӗрӗтдӗк, ай- —  *Вйрӑ пуҫӗ ҫяЕде ҫ?лӗк ҫуна¥, 
та ханӑрч кӳрентернӗ .ҫввсен  ҫӑварӗ теҫҫӗ. Вӑрмзв вӑраас» кидсея ман 
оене яетӗрле кайар.! суҫри ҪГаӗм тв ҫуема щҫ.тн ха.

Тытӑйсаи. Ӗне хуйхи.

—  Ма вЗрлая вӑрмав? — Ох, сиве! >а»ӑа сете й /г  ҫынва
— Вӑрламаот&п, гитса аӑхас те- сутса, хуҫа ва:§4н „Какаш** ялсе па- 

рӗм. рас пу^. Вӗрентӗр вӑл мана Гшӑ ви-
тере усрама.

Огв. Рвдактор Л. ЗОЛОТОВ.
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