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— Ларсам! Мӗн ура ҫин§е тӑран? Ак пукан.
— Ларасси лармалла та, шалавар ҫӗтӗлесрен хӑратӑпҫке. Халӗ шалавар- 

лӑх пир ниҫта тупса илмелле мар.
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Сурхури праҫнӑкне иртерни.
(Хрес^ен токлаҫӗ).

Епӗ хам сурхури праҫнӑкне мӗнле 
иртерни ҫин^ен от^от тӑвас тетӗп си- 
рӗн умра. Ах, кӑҫалхи сурхурийе таи- 
ратсаи, ӑш^ик ҫурӑлсах тухаӖ А^а 
кала?: атте, тет, ӗҫкӗрен усси ҫук вӗт, 
ҫав ӗҫке тумасан та йурамалла та, тет. 
Епӗ ӑна итлесшӗн пулмарӑм ара ҫав; 
камсули, кӑссамули, ҫавӑнта тӑра¥ те 
ҫав маяӑн а^а, ҫавӑнпа итлемерӗм 
те унӑнне.

Иенле вӑл ^ӑххине ҫӑмарти вӗрен- 
тет, сан сӑмахуна иглесе ӗҫкӗ тумасӑр 
дармалла-иҫ, терӗм. А^и манӑн ^ӑна- 
хах та тӑнлӑ пуднӑ мӗн, хамашкал 
ухмах пулман. Акӑ еп ун сӑмахне ит- 
лемесӗр, калама пысӑк расхут курса 
тӑтӑм.

Ах, ҫынна калама та намӑс та, ҫан- 
лах калас пудӗ пӗр тытӑннӑскере. 
Хӗллехи микун иргсессӗнех тытӑнтӑм 
сурхури нраҫнӑкне хатӗрленме. Виҫӗ 
пӑтран сӑра турӑм, тӑхӑр кӗренкке 
хӑмла йатӑм. Пӗр пӑт ҫурӑ ҫӑнӑх сӑ- 
макун патне персе ^икрӗм, унта виҫӗ 
кӗренкке хӑмла карӗ. Сахӑр илсе виҫӗ 
витре кӑвас турӑм, иҫӗм ҫырли, тул ҫӑ- 
нӑхӗ ҫур яӑт илтӗм, тата пӗр пӑт пу- 
лӗ сысна ашӗ пурцӗ.

Ҫитрӗ сурхури праҫнӑкӗ, кид^ӗҫ хӑ- 
насем, ӗҫсе-ҫырӑмӑр, ҫывӑрмалла. ■ 
Кар5ӑк хӑнасене вырӑн сара-сара па- 
5ӗ, хӑнасем выртса тул^ӗҫ те, хама 
выртма вырӑн та йулмарӗ. Тӗвик-тӗвик 
текерле, йӑви тӗлне пӗлмесӗр, ҫаран 
ҫин^е ҫӗр каҫнӑ, тенӗ пек, сак айӗн^е 
ҫӗр каҫрӑм вара. Пӗлтӗрхи праҫнӑкра 
вӑрҫыа тапратсан тухса тарнисем; 
епир сан патӑнта пӗлтӗр те ҫӗр каҫ- 
ман, тесе пкшер ҫӗр выртрӗҫ. Ҫапла 
вара, выртма вырӑн ҫук пирки, икӗ 
каҫ^ен сакайӗн^е вырткаласа иртер- 
тӗм. Айак шыйӑрлсах карӗ пу5, тӗлӗн- 
мелле ыратаӖ Тата хӑшӗ, сурхури ку- 
нах ҫитейменяисем, иккӗмӗш куняе 
тин кид^ӗҫ. Вӗсем каллех ҫӗр вырт- 
рӗҫ. Ҫапла вара манӑн ӗҫкӗ виҫӗ ку- 
на ҫити55ен тӑсӑл^ӗ.

Тӑватӑмӗш кунне, хамӑн мухмӑр 
пнрки, ирех тӑраймарӑм. Ман ывӑл 
вы^ӑхсене апат парса кӗ^ӗ те; атте, 
тет, тула тухса пӑхха, тет. Мара?— 
терӗм. Аслӑк ҫин^и утӑ пӗтсе ларниҫ.

тет. Тухса пӑхрӑм та нӗр ҫуна угӑ- 
ран пӗр пӗрне пек ан^ах йуднӑ. Ним 
тума аптраннне, пуҫа кӑтӑрт-кӑтӑрт 
хыҫса илтӗм те, пӳрте кӗрсе карӑм. 
А^а ыйта) :̂ куртӑнни?—тет. Куртӑм,
терӗм. Ман ывӑл кала^: тавайха шут- 
ласа пӑхӑпӑр, атте, мӗн ^ухлӗ пире 
ку сурхури упыткӑ турӗ ау)§, тет. Лар- 
тӑмӑр шутлама. Ывӑл шҫуткӑ тытса 
лар^ӗ, епӗ каласа пыран: виҫӗ пӑтса- 
лат-ултӑ тенкӗ, пӑт ҫурӑ ҫӑнӑх-виҫӗ 
тенкӗ, вуникӗ кӗренкке хӑмла—вуникӗ 
тенкӗ, пӗр пӑт аш-сакӑр тенкӗ, пидӗк 
тенкӗддӗх пулӑ, сахӑр, туд ҫӑвӑх, 
иҫӗм ҫырли, тата ытти вак-тӗвек йа- 
паласем илсе, сакӑр тенкӗ, тата пӗр 
ҫуна утӑ-вунӑ тенкӗ, сӑрапа ерех пӗ- 
ҫерме виҫӗ ҫуна вутӑ— тӑхӑр тенкӗ. 
Мӗн 5ула ҫитрӗха, терӗм. Утмӑл пӗр 
тенкӗ, терӗ мана хирӗҫ шут хурса ла- 
ракан аҫа.

'§ӗре ҫурӑлсах карӗ. Пӗ^ӗк ҫеҫ пу- 
тене ыраш вырса пӗтерсен, ҫӗмел кут- 
не пыра^ те, ик ҫуна¥не шарт ҫапа)^, 
тенӗ пек, ннм тума аптраннпе икӗ ал- 
лӑма икӗ пӗҫӗ ҫумне шарт ҫаирӑм ан- 
1ах. Ку шута кӗменни ытти вак-тӗвек 
расхутсем вӑтӑр тенкӗрен те иртеҫҫӗ 
пу-!, шутласа пӑхамха. Сакайӗн^е хӑй- 
матлӑх панӑскер пӗр вӗлле хуртпур!- 
■§ӗ. Хӑнасем ӳсӗрлсе ҫитрӗҫ те, тавай 
кармуни терӗҫ. Ун^ен те пулмарӗ таҫ- 
тан хӑйаматӗн^ен пӗр кармуц, тупса та 
пы^ӗҫ. Тапратрӗҫ хӑнасем сикме. Хый- 
матлӑхпа арӑмӗ урисемпе парапан 
ҫаптарса ташлаҫҫӗ:

Саккӑрпалла ҫаптарма 
Епӗр арттис ҫынни мар,

, Урайпа ма^^а ^ӗтретме 
Пиртен ыр ҫын кирдӗ мар, 

тесе сикеҫҫӗ. Темле кӑмака йӑтӑнса 
анмарӗ, те хӑйсем панӑ хурт вӗдди 
сакайӗн^е ларнине пӗлсех, йури вил- 
тӗр тесе, ҫав тери ташларӗҫ,—хӑнасем 
кайсан хам а^а сакайне кӗрсе пӑхрӗ 
те, хай ман хурт вилнӗ. Унта 10 тен- 
кӗ уныткӑ. Йҫкӗ хуышин^е сурӑх пӑ- 
ранланӑ мӗн, унӑн путекки шӑнса 
кайнӑ, ҫнтменнине хӑнасем пкӗ стак- 
кан ӳкерсе ҫӗмӗрсе хӑвар^ӗҫ, унта 30 
пус ҫухал^ӗ. Кар^ӑк, мурӗ, ӳсӗрлсе 
кайнӑ та. апат лартаканскер такӑвса
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ӳксе ^ашкӑ ҫӗмӗрсе прахрӗ, 'Ҫашкине 
сурхури пасарӗн^е ан§ах илсеттӗм^ӗ. 
Унта 20 пус упыткӑ пул^ӗ. Тата тепӗр 
пӗ^ӗк хуйхӑ пурха! Пускиле кӑшт ан- 
■ҫах карӑм. Хам ӳсӗр, ^ӗдӗме хутаҫҫи 
мӗн ӗпех ҫухатрӑм... ну ку вумайах 
мар ӗнтӗ...

СУрхури 5упакан а^асем пырса кӗ- 
1ӗҫ те, йӗпе пӑрҫапа персе дамппӑ 
трупине ҫӗмӗрсе хӑвар^ӗҫ. Трупа ҫӗ- 
мӗрни ҫитместха, ҫийӗн^ен мӑшкӑлаза 
тухса карӗҫ: сурхури! Кӑркури! сур- 
хурийӑн сурӑх ҫук, Кӑркурийӑн кӗрӗк 
ҫук, тесе йурласа тухса тар^ӗҫ. Ма 
капла йурлаҫҫӗ ку а^асем, мӗне пӗл- 
терет, тетӗп. Акӑ мӗне пӗлтерег мӗн 
вӗсем йурлани: сурхурийӑн сурӑх ҫук 
тени, сурхури йа^ӗпе пу¥ек шӑнтса 
йанине пӗлтерет мӗн, Кӑркурийӑн кӗ- 
рӗк ҫук тени, ӗҫкӗ нирки расхут кур- 
са, кӗрӗк ҫӗлетейрес ҫуккине пӗлтерет 
мӗн. Аҫтан шухӑшласа тунма пӗлнӗ, 
шелмӑ а^исем! 'Ҫӑнах та хамӑн ҫийе 
тӑхӑнма кӗрӗк ҫӗлетмелли укҫана сур- 
хури хыпса ҫӑтрӗ. Ҫитмҫннине тата 
хам страхувккӑ укҫи те тӳлемен. Тӳ- 
леме те пӗр пус та ҫук. Ҫак сурхури- 
ре ӗҫкӗ туман нулсан, кӗрӗк те пула¥- 
5ӗ, страхувккӑ^тӳлемеллӗх те пурцӗ.

Еҫнӗ 5ухне ҫак шухӑшсем пӗре те 
аса килмерӗҫ. Вӑл аса килме мар, хӗ- 
пӗртенӗ пек пултӑм: епӗ те ырӑ ҫын- 
сем пек вӑйлӑ ӗҫкӗ турӑмиҫ тесе, са- 
вӑннипе ура ҫине тӑрап та, ерех кӗ- 
лен^ине ҫавӑркаласа: ах-ну! мах-ну!— 
текелесе ташлап. Вут сана ташдас! 
Халӗ хамӑн апат антарса ҫиме ^ашкӑ 
та ҫук. Еҫке иргерсе йарсан тепӗр 
кунне ҫиме лартӑм та, кар^ӑк алтӑ- 
рӑшяе шӳрпе антарса па^ӗ. Ҫимерӗм: 
е ӗ йытӑ-и мӗн, терӗм. '.§ашкине хӑв 
ҫӗмӗрсе пӑрахрӑн та, манран мӑшкӑ- 
латниҫ, терӗм. Сиксе тӑтӑм та, кар^ӑ- 
ка ҫутӑлтарса йатӑм. Карҫӑк кайсах 
ӳкрӗ, халӗ те пулин халсӑр вырта¥. 
Хамах апат-йашка пӗҫерсе пурнатӑп, 
пӗрехут^ен ма ҫапрӑмши, тесе ку^ана- 
тӑп ха:§. Килес ҫулхи сурхурире те 
ҫапла хӑтланӑпши?..,

Сурхури йал кулли, текех есӗ ма- 
нӑн мар, тухса кайах ман патран! 
Ай-ну!.. МАРККА ЛӐРИВАНӖ.

ХУЛАНА ПЫРСАН.

Ҫул кӑтартса пыракан.

40 кратӑс.
— Найанхи хаҫатсем Ҫӗпӗрти хӑш- 

пӗр вырӑнсен^е хӗрӗх кратӑс, пулнӑ 
тесе пӗлтереҫҫӗ.

— Ха.| тин Ҫӗпӗре хӗрӗх кратӑсли 
ҫитни?.. Спаҫипӑ пӗдтӗр ҫенҫӗр тесе 
унгз каймарӑм, хӗрӗх кратӑслисӑр 
аптрас пула^^иҫ. Р о н и.

Суйлав хыҫҫӑн.

— Есӗ мӗнле ӗнер копператтив суй- 
лавӗн^ен ^ас тавӑрӑвмарӑн? Ҫурҫӗр 
иртсен тия килтӗнҫке?

— Ӗҫкӗре пултӑм. Виҫ^етвӗрт ӗҫрӗ-. 
мӗр.

— Копператтивӑа уелам нумай пул- 
вӑ пу.5? Ҫавӑнпа хӗпӗртесе, савӑнса 
ӗҫрӗри мӗн?

— Та-а-а-а! «Услам!» 500 тенкӗ 
тухмарӗ. Ҫилленнипе ӗҫрӗмӗр те, прет- 
ҫетаттӗле каҫартӑмӑр. А м ӑ в,
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У л ш у ҫ ӑ ♦).
Шу^ӑксем теҫҫӗ улшуҫсене. Темле 

шулӗк пулсан та, шулӗк марах вӗсем. 
Тупата шулӗк мар, мӗншӗя тесен шу- 
лӗксем ҫӗтӗк-ҫатӑк йӗмсемпе ҫӳреҫҫӗ, 
улшуҫсен йӗмӗсем ҫлне, куҫсене ^ар- 
макласа пӑхсассӑн та, ик виҫ саплӑк- 
ран ытда нийепде те кураймастӑя.

Епӗ калас текен улшуҫӑн саплӑкӗ- 
сем пӗре мар, вуннӑран та .иртсо ка- 
йа)^5ӗҫ пулма.лда та, ан^ах ӗҫ сӑплӑк- 
ра марха. Малалла кайӑпӑр.

Пракух Ентнпӗ, удшуҫ пулнӑ пир- 
ки, выҫлӑх ҫултанпа йумахри райа 
кайса вырнаҫрӗ, тепӗр ыайлӑ каласан, 
тӗн^ере ҫук райри пурнӑҫпа пурӑнма 
пуҫларӗ. Пурнӑҫ пыл та ҫу! Удшу ту- 
нӑ хыҫҫӑн ӗҫсе-ҫийет темиҫешер ер- 
не кашнин^ех. Ӗҫсе ҫисе ывӑнсассӑн 
каллех улшу туыа тытӑна¥. Ҫийӗн^ен 
тата улшу тунисем унӑн калама ҫук 
тупӑшлӑ пулса пыраҫҫӗ. Тетей пуртан 
ҫав вӑл!

Епӗ ӗне сутнӑ ҫуд, ҫав Ентип, вил- 
ни вырӑнне, мадтанлӑха вӑрласа 
кил^ӗ. Уншӑн 6 уйӑх лартрӗҫ 
ӑна тӗрмере, б уйӑх хысна ҫӑкрине 
ҫисе пурӑн^ӗ. Ҫынсем пур, салтакра 
пулнӑранпа хысна ҫӑврине ҫисе кур- 
ман, вӑл вӑрларӗ те, ҫийӗн^ен хысна 
ҫӑкрине 6 уйӑх хушши ҫисе пурӑнр. 
Тӗрмерен тухсан, каллех тепре улӑш- 
тар5ӗ, Хветут Ваҫлинне ил^ӗ. Уйри 
ӗҫсене пуҫтарса ҫитерсен, кирлӗ мар 
пек туйӑннӑ та, кӑна та откас турӗ. 
Шӑп^ӑксем йурлама пуҫласан, каллех 
тепре ил^ӗ. Ҫилхисем вӑрӑм! Куҫӗсем 
вӑ:§ вӑ.1 вӑ.! вы:§аса тӑраҫҫӗ, тӑрна 
куҫӗ пек. Купар^исеы!. Ӗҫлесшӗн 
пудсан та, шӑмарса тӑмас¥, ҫийӗн^ен 
тата икӗ ҫурӑллӑ... Тем хӑйама^ӗ кир- 
лӗ ӑна, шуйттана! Удӑштар^ӗ кӑната. 
Вӑрман-касран ил^ӗ ҫӗннине. Сӳссем 
хутсав, Вӑрман-касран илни, турӑ пу- 
лӑшнипе, вил^ӗ. Вилнӗ хыҫҫӑн, ҫӑвар- 
ни иртсен, татах илсе йа^ӗ. Анкарти- 
сенве авӑнсем пушансан, татах улӑш- 
тар5ӗ.

Улӑштарни ватӑрахсер пулнӑ^^ӗ те 
ӗнтӗ, сӑмахран калас, уксахла^^ӗ, кӑ- 
вак ҫилхеллӗ51ӗ, куҫӗсем тапак хутаҫ- 
ҫи шыранӑ пек, ҫӗрелле усӑннӑ^зӗ...

Мыттар1бк.

Хыҫкаланма йурата^^ӗ тата. Хыҫка- 
ланма йуратаканнн пулнӑ пулсан та, 
ҫине пӗр вите, 8 сып сарай ил^ӗ (ӑс- 
лӑран пултарнӑ ҫав ҫавна и.лме!) Мӗн 
тейӗр есӗр,—кӑна та, вӗт, улӑшгар^ӗ. 
'Ҫӑтаймарӗ. Улӑштармасан, арӑмӗпе 
вӑрҫма вӗреннӗ ҫынӑн пек, 5унӗ кан- 
мас1 унӑн. Удӑштарни кашнин-ҫех та- 
та ӑна калама ҫук пи-ит пысӑк тупӑш 
парса пыра)р. Ара кун ҫине те мун^а, 
лупас, пах^а ил^ӗ... Пах^ин^е улмуҫ- 
ҫисем каш-каш-каш кашласа лараҫҫӗ, 
шӑп^ӑксем йурлаҫҫӗ, Ентипӗ те йур- 
ла¥ мун^а сутнӑ укҫипе ерех илнӗ- 
шӗн савӑнса.

— Ай-ай, суйене ҫыпӑҫтарма пул- 
таратӑнҫке есӗ! Кам ухмахӗ ҫав усал- 
скер ҫине ӑна кашласа ларакан пах- 
1а парв? Суйатӑн ӗсӗ.

— Тупа та суймастӑп. Ара хӑйӗн- 
^ен кайса ыйт мана ӗненместӗн пул- 
сассӑн. Вӑл, леш, хамӑрӑн ӗлӗкхи кив 
р р к ӳ  йалӗсем, ыйтсан тунса тӑмӗ. 
У.тӑштарни, калаех ватӑрахскер пулнӑ 
пудсан та, мӗнле наха, каласан та 
ӗненмелле мар, ара, мӑнтӑр. Ӳ^ӗсем 
нӑрт... пусма мӑнтӑрлатнӑ сысна пек... 
Ҫилхи вӑрӑм. Хӑй сурӑх пек йӑваш, 
—ҫамрӑкраххисем тытсан та шӑмар- 
мас¥. Ӗҫрен те йулмас^. Тфу! Калама- 
сӑр йулнӑ: тепӗр ӗне илнӗ^^ӗ вӑл та- 
та ҫавӑн ҫине,— сывакан ӗненех...

— Халӗ ӗнтӗ, тупа тэ, суйатӑн! 
Ват супнӑ лаша ҫине мун^а, лупас, 
ӗне тата улмуҫҫи пах^и паракан ҫыв- 
на тӗн^ипе шырасан та тупаймӑн! 
Мӗн, пире ухмах терӗни?

— Мӗнле? Ара есӗр?.. Ах, воспоти! 
Тем те калӑр! лаша... мӗн... Епӗ 
сире... хӗрарӑм улшуҫи ҫин^ен кала- 
тӑп. Хӗрарӑм улшуҫи пулнӑ вӑл Пра- 
кух Ентипӗ! Лаша улшуҫи мар. Лаша 
улшуҫи хӗрарӑм улшуҫи ^ухлӗ тупӑш 
кураймас^. Хӗ-ӑ! Лаша улшуҫи...

_________  М а м и.

Тӗрмере.
Ристан. Тавта пуҫ сана, мана тӗрме- 

ре лараканскере ку^енеҫ илсе килсе 
панӑшӑн. Тӗрмерен тухсан сана та епӗ 
маныӑп. Растраттӑ пирки тӗрмене лек- 
сен ку^енеҫсем килсе парӑп.

У р X а м а X.
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Ъ а п л ӑ  л а р у .
Хулари уҫрештенисем праҫнӗксем 

■ҫухне ^аплӑ ларусем туса иртернине 
такам та пӗлет ӗнтӗ. Хӑмлавӑш кон- 
ператтявӗн пуҫлӑхӗ Илле Ҫитӑр^ та 
хула йӑллисене пӗлмен ҫын ыар.

Ҫавӑнпа вӑл Сурхури кун ирех ӗн- 
сине пилӗк пӳрнипе ^авса ил^ӗ те:

— Итле-ха, матка, сана пайан пӗр 
ӗҫ хушмалла пула^, терӗ.—Айта, ҫӗн 
кӗрӗкна тӑхӑн та Ҫеркей Иекор^а, 
Кукӑ.1 Макҫӑмне, 'Ҫапрас Лӑривана, 
Митраппан Хӑйахваяне, тата... тата... 
ну хӑвах пӗлетӗн вӗт кама 5ӗнме.т.тн- 
не... Пайан Хӑмлавӑш копператгивӗа 
Т̂ аплӑ ларувӗ пула!' те, вӑл ларува 
правлени ^ленӗсемне ревиҫи комиҫҫи 
Т)Ленӗсен пурин те пухӑнмалла те.

Илде Ҫитӑр! арӑмӗ алӑри а^ине 
кӑмака ҫине дартса хӑвӑр^ӗ те, '§ап- 
рас Лӑриваесене шырама тухса утрӗ. 
Илле Ҫитӑр^и те хӑйсен лапкине карӗ. 
.Т.шкана пырсан Иллен ним илесси- 
тӑвасси те пулмарӗ, прикаш^ӗкне 
■бӗнсе идсе пӑшӑлтатса темскер каларӗ 
те, каллех кнде тӑвӑрӑн^ӗ.

Кӑнтӑрла иртнӗ ҫӗре Илле Ҫитӑр! 
патне хайхи Хӑйахвансем, Кукӑ^ Мак- 
ҫӑмсем пур те ҫитрӗҫ. '^апрас Лӑри- 
ван, ^аплӑ ларусен^е пулса курман- 
скер, пӳрте кӗрсенех Илле Ҫитӑрв 
патне пы§ӗ те:

— Пайанхи ларувӑн кун йӗрки 
мӗнле пулаТ ара, тесе ыйтрӗ.

— Прикаш^ӗк килтӗр-ха, вӑл кил- 
сен хамах каласа кӑтартӑп, терӗ ӑна 
хирӗҫ Илле Ҫитӑр!.

Кӗҫ прикаш^ӗк та ҫӗмӗрттерсе ҫитрӗ.
— Есӗ кун йӗркине илсе килтӗни, 

тавай ӑна кунта, терӗ Илле Ҫитӑр! 
прикаш^ӗк алӑк йанаххи урлӑ каҫнӑ— 
каҫманах.

^  Хӑмлавӑш копператтив правлен- 
нине ревиҫи комиҫҫин Сурхури йа^ӗпе 
иртермелли 1аилӑ ларуне уҫӑлнӑ шут- 
латӑп. Пайанхи ларувӑн кун йӗрки 
ҫакӑн пек:

1-мӗш— 5 витрелдӗ сӑра пи^ки;
2-мӗш—1 ^етвӗрт симӗсси;
3-мӗш—2 пулштав хӗрли;
4-мӗш—тӗрлӗрен апат ҫимӗҫ, им-

ҫам.
Кам ҫак кун йӗркине йышӑнас тет, 

ал тӑратӑр, терӗ И.ив Ҫитӑр^.
Лешсем куҫран-куҫ нӑхса ил^еҫ те, 

ним тума аптраса дараҫҫӗ.
— Кам хирӗҫ?..
.Иешсем каллех мӑрт та тумаҫҫӗ.
— Хирӗҫ никам та ҫук. Куе йӗрки- 

не йышӑннӑ шутлатпӑр, айта, арӑм, сӑ- 
ра ӑсса тух, терӗ Илле Ҫитӑрҫ сӗтел 
хушшинелле кӗрсе ларса...

**
Р. Ҫ. Епӗ ку ^аплӑ лару ҫин^ен 

'|)апрас Лӑривап калааи тӑрӑх ҫыр- 
тӑм. Ларура мӗн туни ҫин^ен вӑл, 
епӗ темле тӗп^есен те нимӗн те кала- 
марӗ. Вӑл снре пӗлмелли йапала мар, 
ларура ревиҫи комиҫҫийӗ те пулнӑ 
вӗг, тата сире мӗн кирлӗ, тет.

РОНИ.

Капкӑн хуҫи: Ан ^ӑрмантарса тӑр! Пӑрӑн ҫултан. 8 мӗшпе 9-мӗш странит- 
сӑна 'йупатӑи. Ӳнта ман хаҫат туха^?. Вулакансене килӗшети, килӗшместп вӑл 
--ҫавӑн ҫин^ен пӗлссшӗн. Апф-апф!...
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„Капкӑн“ ретаксинъе.

Капкӑн хуҫи. Ку кулӑшла саметка есӗ пӗр сӑмах улӑштар- 
масӑрах ,,Лаппӑт“ шурналтан ҫырса илнӗ.  ̂

Йалкор. Еп мар, шӑллӑм айӑплӑ унта. Ана „Крокотил“ шур- 
налтан ҫырса илме хушнӑт -̂^ӗ.

Тертлӗ пурнӑҫ.

Пуйма вӗреннӗ. Ӑмсанакан кар-ьӑк.

— Кӗркури, есӗ копаераттивра 
ӗҫлесе пӑхрӑн ӗнтӗ,—пуйма ыай пури? 
Еаӗ 5иркӳ старӑсти^е пӗр ҫул 
ӗҫлерӗм те сам.чй пуйрӑм.

— Вӑт, Ухванеҫ, есӗ калатӑн... 
ревиҫи пулмасан конператтивра »а 
самай пуймалла та... ревиҫи пул^ӗ 
те, есӗ ӗнсе шӑйӑран тесе, кӑларса 
пе^ӗҫ.

Ш к а л ӗ к.

— Каллех ҫамрӑксем Иакку арӑмӗ 
тӗлӗн^е ҫапӑҫу тапратнӑ. Пӗре те пу- 
лин хӑ¥ турӑ ман тӗлте ҫапӑҫтарасҫӗ.

— Кинемей, сана мӗншӗн хӑвӑн 
тӗлте ҫапӑҫви кирлӗ тата?

— Ара, ухмах ес апла пулсан! 
Ҫапӑҫу хыҫҫӑн мӗн тери ры^ак вырт- 
са йула¥ ураыра? Ман пӗр патак та 
ҫук кӑмакана хутма. Иакку арӑмӗ ҫап- 
дах йантӑ вутӑпа ырӑ кура?.

У .-Т .
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Вырӑсла хутсем.

Шикленекен.
Шикли шиЕленет, кӗрӗкли пӗркенет, 

тесе аха:§ каламан ҫав ӗлӗк ваттисем. 
Ҫавӑнпа та ӑслӑ а§а А. Ваҫаков мал- 
танах ҫакӑн пек хут ҫырса пара¥:

Второ-^^екурско.чу сельстолу 
закс.

Вы знаете, что в нашем деревне 
случилос такое ненормальное явление. 
Что в нашем соседе тот девочки ро- 
ДИ.ЛСЯ доч. Как будто оно оказыв^ется 
на меня и потому прошу вас при за- 
писи столе Загс пригласить мне .. У 
меня тогда есть маленькое разсужде- 
ние...

А. Васяков.
ШиЕли шиЕленнӗ, кӗрӗкли пӗркеннӗ 

те, ан^ах лайӑхах пӗркенейиен: куҫне 
хупнӑ та, ан^ах урисемпе лармалли 
вырӑнӗсем пит лайӑх курӑнаҫҫӗ. Ла- 
йӑхрах пӗркенмеллв55ӗ!

Нашӑ коровӑ 1̂ ам-н,ам ҫийвт.

Ҫак хута 3-мӗш Вӑрман-кассинҫи 
(Ҫӗрпӳ районӗ) йалсовет ҫыруҫи Кри- 
кори Иванов йалти хут пӗлмен ҫынна 
ҫырса панӑ.

„ Чуратчшско.щу налоговои 
част фтотдел.

Настоящим собщаю Чуратчинское 
налоговое фнн часг чю гр-н (йатне 
ҫырнӑ) снят от налога коровы я не 
имею корова уже 3 месяц у меня коро- 
ва был зачнслен по селеныы списке а 
дальнейшем не думай в виду мало 
корыы.

Те ӗнине, те ҫыннине, те тата хутне 
ҫыраканнине пудӑшу пама-лда? „Ҫатма 
П.1ИНЫ 5ӑр-1ӑр-5ӑр", тенӗ пек пул^ӗ ку.

Ҫекретлӑ хут.
Малти-Тракри (Ҫӗрпӳ районӗ) инва- 

литсен пӗрлешӳ.1лӗ копператтивӗ „Ма- 
йак“ хӑйӗн ренӗсем патне ҫапда по- 
весткӑ салатнӑ.

10 Января 1928 года Назначается 
общее собрание членов артелп инвал. 
Маяк, для обсуждення вывешанных в 
канцелярин.

Вывешан?! Кама ҫакса хунӑ? Кӗнсӗ- 
лере ҫекреттаре ҫакса хунӑ-и мӗн? 
Укӑлросыск, асӑрхаха!

Пушарта,
Каҫ пулнӑ. Вӑхӑт 5ылай;
Пӗлӗт ҫин^е ҫӑлтӑрсем нумай.
Иалта кушак та ҫуремест.
Шӑп ҫеҫ. Пӗр сасӑ илтӗнмест; 

Хадӑх та ҫывӑра^ вилнӗ пек.
Ҫак хушӑрах таҫтан 

Муртан 
Сикрӗ тухрӗ пушар инкемек.
Акӑ халӑх тытӑн^ӗ пӑлханма.
Ӑҫта пушар? Кам ҫуна1?, тесе 
Унтан та кунта кӗрлесе,
'5упа-5упа тухаҫҫӗ урама.

Пӑхаҫҫӗ—потрепиттӗл лавки пӗтӗмпе 
Хупӑрланнӑ хура тӗтӗмне. 

Ҫулӑмӗ шалта 
Айӗн те ҫийӗн йӑвӑна^,

Пушар сӳнтерме хадӑхӗ 
Пӗр саманта пухӑна¥.

Ан^ах вутӑн алли вӑрӑм, патне 
пыыа ҫук 

Лавкка таварне кӑларма пӗртте 
майӗ ҫук. 

'^упкала тӑраҫҫӗ ҫыннисем.
Ех! теҫҫӗ.—Ех, хаклӑ таварсемЦ 

Так пӗтет халӑх пурлӑхӗ, так пӗтет! 
Лавка саветуш^и те хашҫаса ҫитет. 
Ах!—тет вӑл, —ах, сывлӑшне ҫавӑрса

йараймас)^:
— Хам алсату^б, тет, лавкана 

йулнӑ55ӗ. 
Пӗтрӗ! Пӗтрӗ! Иртнӗ ернере ҫеҫ 

илнӗ^^ӗ!
Хӑйӗн куҫҫӳлли кӑшт ҫеҫ тухаймас)^.

Н. ЙЕВТОККИМӐВ.

сКапкӑн>вулакансем!

„Капкӑнра“  хӑш ста^йа- 
сем, калавсем, сӑвӑсем 
карттинсем кӑмӑла карӗҫ, 
хӑшӗсем кӑмӑла каймарӗҫ, 
— ҫавсем ҫин-ьен ҫырусем 
ҫырса йарӑр. Мӗншӗн кӑ- 
мӑла кайнипе кайманни 
ҫин]^ен ҫырма та ан ма- 
нӑр. Хӑш-пӗр стаТйине тен 
тӑнлӑнаймарӑр, ӑна та кӑ- 
тартса йарӑр. Ун ҫин^ьан 
ҫырса пӗлтерни пире „Кап- 
кӑна“  лайӑхлатма пулӑша^. 

„ К а п к ӑ н “  ретакси.
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Ӑҫта лайӑхрах.
Кӑҫал55ен епӗр арӑмна иккӗн те пӗр 

йалти шкултах пурӑнаттӑмӑр. Хам а^а- 
сене вӗрентеттӗм, арӑм апат-ҫимӗҫ ха- 
тӗрле^^ӗ, кӗпе-йӗмсем ҫӑва^^ӗ. Ҫав 
хушӑрах алӑри а^ипе муталанса ларма 
та йершӳ тупа55ӗ. Ҫаплаарӑмпа иккӗн 
вӑрманти кайӑксем пек савӑнса шӑ- 
кӑлтатса пурӑннӑ хушӑрах, таҫтан ҫа- 
вӑрӑнса кил^и тен пирӗн ната арӑмӑн 
йӑыӑкӗ.

— Ех, ҫӗрсе пурнаттӑр ҫав ӗсӗр 
йалта. Сирӗн кунта ни теагтӑр, ни ки- 
но, ни клун, ни ратио ни... ну, нӗр 
оӑмахпа каласан, нимӗн те ҫук. Хӗдле 
йур айӗн^е пурнаттӑр, ҫулла... ҫулла 
антрасах каймас^-ха хӑ¥. Есӗр кунта 
темсӗлсе пурӑннин^ен енӗ питӗ тӗлӗ- 
нетӗп. Вӑт епӗр хулара пурнатпӑр — 
тиҫвнттӗ4)Нӑ пурнатпӑр теме йураӖ 
Кӑнтӑрла упӑшка слушпӑра, епӗ кӗрик- 
ӑҫта кӳршӗ майрисем патне кайса ла- 
ратӑп. Каҫпа кулет тума тухатпӑр, йе 
тейаттӑра, кинона... Хӑш 5ух тата 
упӑшка комантировккӑна кайсан аван- 
рах а^асеыпе паллашма та каасӗр.те- 
кен ҫук, тесе ӑнлантарма пуҫларӗ пире 
хайхи арӑм йӑыӑкӗ ^ей ӗҫме ларса- 
нах.

Епӗ арӑм йеннелле ҫавӑрӑнса пӑх- 
рӑм та—ман арӑм, йӑмӑкӗя сӑмсине 
ҫыртса татса илес пек, ҫӑварне карса 
итлесе лара¥.

— Пу¥, ку майлӑ йанала пулмарӗ 
вет, терӗм хам пуҫ тӗшшӗн ҫавӑн 5ух- 
нех.

'^ӑнах та ҫав кунран ман арӑм, хула 
та хула'тесе, минтретсе ҫӳреме пуҫ- 
ларӗ. Апат пӗҫерме тытӑнсан:—ҫынсен 
арӑмӗсем те теттӑрсене ҫӳреҫҫӗ, санӑн 
хуран кутӗн-ҫе пӑнтӑхса ларас пула!', 
теме тытӑн^ӗ. Тепӗртак пурӑнсан кӗ- 
пе-йӗмсене ҫума та пӑрахрӗ. Хам та 
ним тума аптратӑп. Ни хӗнес уса.чла, 
ни йатлаҫас.

Пӗре хам йал пуххин^ен тавӑрӑннӑ 
ҫӗре хӑйӗн йапалисене кнпке ҫине пуҫ- 
тарса 5ИЕнӗ те:

— Есӗ кӑҫал хулана куҫмастӑн нул- 
сан, халех санран у(1ӑр.тса кайатӑн, 
тесе ху5ӗ хайхискер.

— Кайан пулсан кай... ан^ах...
Иуратсах илнӗ^^ӗ шеремет. Ку та-

ран^ен пӗре йатлаҫса вӑрҫман, унпала 
пӗрде ни ҫын умӗн^е намӑс курман.

Арӑм йеннелле гинкеререх пӑхрӑм та 
вӑл питӗ илемленсе кайнӑ пек туйӑн^ӗ.

— Ан кай, Маруҫҫӑ! Манӑн ыран 
хулана ҫавах каймалла, пуплесе ки- 
лӗн, терӗм.

Хулари у5рештенисем тӑрӑх пӗр виҫ 
кун сӗтӗрнкелесе ҫӳресен, мана пӗр ху- 
лари шкула кӗртсе йулма пул^ӗҫ. Илес- 
си илмесҫӗҫ пулмалла та, арӑмӑн пи- 
5ӗшӗн кӗрӳшӗ пекки пысӑк вырӑнта 
пурна¥. Ҫав пулӑшнипе ан^ах ӗҫ тух- 
рӗ. Шалу та йалтин^ен нумайтарах 
йама пул^ӗҫ.

— Хула-хулах ӗнгӗ, йалтин^ен ^ӑ- 
нах та лайӑхрахи тен, терӗм вырӑн 
тупсан хам та.

Кйле кяйса арӑмпа икӗн упӑр-та- 
пӑр йапаласене нӗр лав ҫине тийерӗ- 
мӗр те, хулана турттарса килтӗмӗр.

Ан^ах епӗр хваттере ӑҫта кӗресси 
ҫин^ен шутлама пӑ^ах маннӑ иккен. 
Хулана ҫитрӗмӗр те, ӑҫта кӗрео?.. Вӑ- 
хӑтлӑха арӑмӑн йӑмӑкӗсем патне кӗ- 
ыелле пул^ӗ.

Пӗр кун пурнатпӑр, иккӗ кун пур- 
натпӑр... епӗ шкула ҫӳретӗп, арӑм кил- 
те лара?. Каҫпа театтӑра кайатпӑр, 
кулет тӑватпӑр. Пӗр ерне йахӑн пу- 
рӑнсан, арӑм йӑмӑкӗн упӑшки пирӗн 
ҫине тӗмшӗн сиввӗнтерех пӑхма пуҫ- 
ларӗ. Пирӗнпе калаҫми те пудса карӗ...

— Ҫук, Маруҫҫӑ, пирӗн кунта пу- 
рӑнса тулккӑ пулас ҫук, Айта хваттер 
тупса кунтан кайар пулӗ, терӗм арӑма.

Ан^ах пӗр уйӑх шыраса та хваттер 
тӗсӗ тупаймарӑмӑр. Иккӗмӗш уйӑх ҫин- 
56 хамӑр кӳршӗрех пӗр ҫын вил^ӗ те, 
тӑлӑха йулнӑ арӑмӗ пире хӑйех ^ӗнсе 
кӳртрӗ. Сааҫҫипах ку ҫынна, вӑхӑтра 
вилнӗшӗн, терӗм вара хам та хӗнӗр- 
тесе.

Ҫӗн хваттере куҫрӑмӑр та, тин пирӗн 
хулари пурнӑҫ йӗркеллӗ тапранса кай- 
нӑн туйӑн^ӗ. Хам шкула ҫӳретӗп, арӑм 
килте лара¥, апаг-ҫимӗҫ хатӗрлег. Каҫ- 
па тейаттӑра ҫӳретпӗр, кулет тӑват- 
пӑр. Ан^ах 50п-5ипер пурӑннӑ хушӑ- 
рах, пӗре мап арӑм таҫтан кал^ӗ те, 
пӳрте кӗаӗ-кӗменох вырӑн ҫине выртса 
ҫухӑрма тапратрӗ. Пӗ^ик аца пек ан- 
тӑхса кайса йӗрет. Аптраяипе арӑмӑн 
ҫамки ҫине пӑр катӑкӗ хурса пӑхап,— 
ҫук, нимӗн то пулӑшмасӖ

— И-ии-уу-уу... Па... пайан Коркоп
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„Ш Е Л А Ъ А Н А“ .
'^ӑвашпрофсовет хӑййп пайбсем патве ҫаш а ҫыру 

панӑ: пай пуҫлӑхбсен, сана^^Ги вӑхӑтбнде ӑҫта та пулин 
вӑхӑтлӑла кайса килмелле пулсан, кӑпинет алӑкб ҫумве 
ӑҫта кайвиве кӑтартса хут ҫапса хӑвармалла

Пбр пуҫлӑх ҫавӑн пек хут ҫапса хӑварнӑ та, ка- 
йалла таврӑнсассӑн хутне хыйпӑтса илме маннӑ.

давашпрофсовет иленӑмбв^е илтпб сӑиахсен^ҫев)

П У.Ҫ Л Д X: Виҫӗ кун ӗнтӗ, пӗр ҫын та_кӑпинета кӗрекен пулмарӗ.

ккЙ?' ПАТРАК:  (алӑк хыҫӗн5е);Т„Пуҫлӑх профсовета ларма кайнӑ“ тенӗ. Ма 
нумай лараТши унта? Хырӑмӗ те выҫрӗ пу:§, купар^и те шыҫса карӗ пу^...

лавккице ҫӑнӑх илме тесе кайрӑм та... 
шденке тӑхӑннӑ майрасене пурне те 
паҫӗҫ, мана сӑмах та хушмаҫҫеее-ее... 
тесе кадаса йа^ӗ аран кӑшт уҫӑлсан.

Хам пуҫ тавра шутласа илтӗм те 
5ӑнах ӗатӗ ҫынсен майрпсем шалт 
шлепкесемпе ҫӳреҫҫӗ, ман арӑмӑн тут- 
тӑри те кивӗскер ан^ах. Ним тума та 
ҫук, ҫитес уйӑхри шалу шутӗн^ен 
аванс илсе, арӑма 15 тенкӗлӗх шлепке 
илсе памалла пу.т§ӗ.

Арӑма ан^ах мар, хам ҫири кивӗ- 
рех кӗрӗк те хӑйне систермеӐпуҫдарӗ. 
Тейаттӑра кайсан палланӑ ҫынсем те 
манпа питех калаҫасшӑн мар. Саве- 
туш^и те ман кӗрӗк ҫине йаланахтем- 
шӗн питӗ тинкерсе пӑхаӖ Усламҫӑсем 
те тавар илнӗ §ух виҫӗ пус шанмаҫҫӗ. 
Хӑнана та никам 'ҫӗнекен ҫук... Ҫимел-

ли ҫӗре кайакая укҫана §акарсах па^т 
то илмелле пуд^ӗ 

Тата арӑм мурӗ, шлепке тӑхӑнма 
пуҫласанах, улпут майри пултӑм терӗ 
курӑна¥—апат пӗҫерми, кӗпе-йӗм ҫуми 
пулҫӗ. Пӗр-ик ерне сивӗ апат ҫин^е 
ларсан, прислукӑ тытрӑи. Халӗ ӗнтӗ 
йӑлтах хула ҫынӗсем пулса ҫитрӗмӗрӗ 
Хам кӑнтӑрла шкула ҫӳретӗп, арӑм. 
куршӗсене кайса ҫурет. Прислукӑ апат 
хатӗрлет. Каҫпа тейаттӑра кайатпӑр, 
кулет тӑватпӑр. Ан^ах.. Ех, мӗн ка- 
дасси пур ун ҫин^ен!.. Ҫӗр ал тенкӗ 
ҫынсене памалла, шалува икӗ уйӑхшӑн 
илсе пӗтернӗ. Прнслукӑ укҫа тесе 
минтретет... Укҫа, укҫа!..

ВАҪҪИЛИӖВ И.
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Комсомолӗссен крушокӗ.

Ӗҫлемен крушоксем хушшин^е ӗҫле- 
кен те пула!’. Акӑ вӑл ӗҫлекен крушок.

Ҫӗнйал-Пукашра (Сӗнтӗр-вӑрри ра- 
йонӗн^е) лайӑх ӗҫлекен 21 ҫынлӑ 
крушок уҫӑлаӑ, Вӑл крушока комсомод 
йа^ейккин ҫыруҫипе комсомод Мпхала 
Иакувӗ те ҫырӑннӑ. Крушок кашни 
ваҫах ӗҫлет. Мӗн пу^ пек укҫине пӗ- 
тӗмнех панкка хураҫҫӗ. Крушокӗ ком- 

. сомол Латтыш Ухванеҫӗ патӗн^е пула¥. 
Мӗн калас тетӗн ҫакӑн пирки, «Кап- 
кӑн« тус?—тет Шӗнтрӗш.

Капкӑн ресо;ьутсийӗ: Тӑнсӑр ҫынсен 
сойусӗ ҫуки татасирӗн йалта?

„Хӑвӑрт" хутсем.

Аслӑ Патӗрйел райӗҫтӑвкомӗн^е ый- 
хӑллӑ телопроисЕогиттӗлсем нумай пул- 
малла. Караҫ ҫыра)?:

Аслӑ-Патӗрйел райӗҫтӑвкомӗн^ен 
йалканашсене ^ас-^асах шапирокхвӑх- 
па (ӳкермелди ыашшннпа) ҫапнӑ хут- 
сем килеҫҫӗ. Ан^ах темиҫе хут ҫырса 
ҫапнипе, нимӗн те палармас¥ (пукви- 
сем палӑрмаҫҫӗ). Хӑш-пӗр хуҫӗсенӗ 
хирӗҫ пит хӑвӑрг (сро^нӑ) ответсем 
паыалла, тет. Вудайман пирки ответ 
параймаҫҫӗ.

Хутне йарса пултӑр вӗсене. Ҫине 
„сро5нӑ“ тесе ҫырас. Хутне вулакан- 
сем „сро5нӑ“ тӑнланса илесси ҫин^ен 
шухӑшлама пӗлмеҫҫӗ, вӑл телопроисво- 
титтӗлсем. Пӗ^ӗк ҫынсен пуҫӗсем те 
пӗ^ӗкҫӗ те... Ал пусаканни... ху§ӗ ҫи- 
не ыӗн ҫырнине вуласа пӑхмасӑрах ал 
пуса)' те вӑл...

Ҫыхӑну ҫирӗп.

Ва:§т ҫыра¥:
Аттай-касси (Шупашкар районӗ) 

йалӗҫтӑвкомӗп кӗяселерпе хире-хирӗҫ 
сӑмавунккӑпа сугӑ тӑвакан пур. Иал- 
ти ҫынсем кӗнселере пырас умӗн сӑмакун 
хупахно кӗрсе тухаҫҫӗ те, кӗнселерте

сивӗрен сӗрӗм тнврӗ, тесе лараҫҫӗ, 
тот.

Сӑмакун хупахне кӗнселер ҫуртне ку- 
ҫармалла. ВараӐвӗсен ҫыхӑну ҫирӗпрех 
пулӗ. Аха.§рен ыйтамха сиртен; йалӗҫ- 
тӑвком претҫетаттӗлӗ пыр йарӑннипе 
аптаратакан ^ирпе 5ирлеместши сирӗн?

. 3 кунлах камака.

Погреш^ӗксемпе лехнӗксем, ҫийесси 
яе йапӑх ҫимеҫҫӗ пудин те, ӗҫлессине 
вара пит йанӑх ӗҫлеҫҫӗ.

Кутемерти (Куславкка р.) Хветӗр 
Иаккӑ.§5 Куславккари хрес^ен ҫам- 
рӑкӗсен шкулӗн мун§а кӑмакине тума 
потретилнӗ. Кӑмакине тутарнӑ. Ан^ах 
кӑмакн ик виҫ кунтанах йӑтӑнса авнӑ.

Сирӗн технӗк вӑл кӑмакана Атӑл пӑ- 
рӗн^ен куналанӑ. Потреш^ӗкпа технӗк 
пуҫӗн^н тӑмран ҫӑрса тунӑ кирпӗ^рен 
купаланӑ пулсан, кӑмаки ҫирӗпрех пул- 
малла та...

Темиҫе хак.

Услаыҫӑ лапкин^е тем тӗрлӗ йапала 
та тӗл пулма пулаӖ

Самук-кассин^и (Шуп. р.) усламҫӑ 
Иван Адекҫейӗв, хӑй лапкара 5ухне, 
кӗренкке кантӑр вӑрри ҫуне 40 пуса 
сута¥, арӑмӗ 44 пуса. Ҫавӑн пекех 
упӑшки аллин^ен 26 пуса тухакан супӑн,, 
арӑмӗ аллин^ен 27 пуса туха¥. Мӗн 
тумаллаши ҫавӑн пек таксирен пртер- 
се сракансене, тет йалкор.

Мӗн тӑвасси? Нимӗн те тӑвас кил- 
мест. Нимӗя тума та йурӑхсӑр та вӗ- 
сем... Финакӗнтсем уя пек йурӑхсӑр 
йапаласен^ен мӗн те пулин тума пӗ- 
леҫҫӗ пули ан^ах.

Партас пулӑ.

Хӑш 5ухне комсомолӗс та комсомо- 
лӗс пулма пултараймас^. Ак, Хуман 
ҫыра)':

Мамли-кассин^е (Ҫӗраӳ р.) Паргас-
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сӑв Павӑл йатлӑ комсомолӗз иӗр майах 
ҫуттине ӗҫсе ҫӳрет,—урӑ ҫӳренине ӑна 
кураймӑн. Ак мӗнле комсомолӗс вӑл
Партассӑв, тет.

Партас пулӑ 
Ҫавӑнпа ӗҫме

шывра пурӑна¥ҫкеха. 
вӗреннӗ вӑл. Шывран

типпе кӑлармалла ӑна,

Шывпа йухса кайнӑ

Варпуҫ ҫыра^:
Барпуҫ йалӗн^и (Шупашкар райо- 

нӗ) Ҫемен Хевронийӗ кретит йулташ- 
лӑхӗн^ен, кил-ҫурт йусама' тесе, 40 
тенкӗ илнӗ те, укҫине «п01§аттисеыпе», 
тата тусӗсемпе ӗҫсе йанӑ, тет.

Кретит йулташлӑхе пулӑшнипе, Ҫе- 
мен Хевронийӗ хӑй ремисне пӗлсе ҫит- 
нӗ. Унӑн ӗҫкӗ ремисӗ халӗ ку.ллен-кун 
лайӑхданса пыра?, пӗлни йура^^ҫке; пӗ' 
.текен ӗҫе хулпуҫҫи ҫин^е йӑтса ҫӳрес 
ҫук. Ватӑлсан тӑрантарма та пултара)^ 
вӑл ремис.

Харкашу.

Харкашмасан пуху тунн пула1̂и вӑл, 
тенӗ ӗлӗк пӗр ҫурмалла ӑслӑ ҫын.

Хӗрлӗ хӑва ҫыра^:
Иӑлӑмкас йалӗн^е (Шупашкар рай.) 

куштансем ҫӗнӗрен уйӑрлакансен^ен пӗр 
кунта 10 ^етвӗрт ӗҫсе йанӑ. Ӗҫсен- 
ӗҫсен пӗрпӗринпе тӳпелешме тытӑннӑ, 
пӗрпӗрне хӑлхазен^ен ҫырта-ҫыртаҫур- 
нӑ, тутисене ҫапа-ҫапа катнӑ, тет.

Ҫын аллин^и кукӑ^ сӑмси нысӑккӑв 
курӑвнӑ пек, ҫын питӗн^и сӑмсасем 
пысӑккӑн туйӑннӑ. Ҫавӑнпа та вӗсем 
пӗр-пӗрин пысӑккӑн курнакан йапали- 
сене ҫырта-ҫырта ҫурма халӑхпа пос- 
тановлени йышӑннӑ. Постановленийе 
пурнӑҫа кӗртнӗ ^ухне хӑшӗн-пӗрин та- 
та тутисем катӑлса кайнӑ. Тирнейлӗх 
решимне астуса, катӑк тутисене те 
пуҫтарса ху^ӑр. Тенӗр пухура кӑшкӑр- 
ма кирлӗ пулӗ^тата.

Ӗненмен ҫынсем.

Сурхури 5ухне"сурӑх урисене тытнӑ 
авалхи ҫынсем, пирӗн сурӑх урисене 
мар, хӑш-пӗр комсомолӗссен урисене 
тытса ^армалла пула¥.

Платка йалӗн^и комсомолӗссем сурх- 
ури кунне атӑ-кӑҫат кун^исене ҫӗҫӗ- 
сем 5иксе ҫӳренӗ, тата пн^ке пуҫланӑ

вӑхӑтра виҫшер хут пуҫҫапса илнӗ. 
те.т «Есӗ» йалкор.

Платкари комсомолӗссеи турра ӗнен- 
меҫҫӗ, христос ҫуралнине ҫеҫ ӗненеҫҫӗ. 
Райкомод пуррине ӗненеҫҫӗ-ши тата 
вӗсем?

^ӑхсем те хутла вӗренеҫҫӗ.

'^ату-Касси шкулӗн^е (Ҫӗрпӳ рай.) 
5ӑхсем те, шкул пуҫлӑхӗ тӑрӑшнипе, 
хутла вӗренеҫҫӗ. Халӗ вуламах вӗре- 
неймен, пӑн^ӑсемпе хӳрелдӗ пЗн^ӑсене 
тума вӗреннӗ. Ексамӗне хатӗрленеҫҫӗ. 
Ҫӗр каҫма, Атӑл хӗрин^е уҫӑл:са ҫӳре- 
нӗ пек, шыв катки хӗрне сулхӑна 
лараҫҫӗ те, ҫывӑрсах кайаҫҫӗ. Хӑшӗ 
тата ^ӳре^ерен пӑхса вутӑ сыхласа 
лараҫҫӗ. Мадтанах пӗлтерем: ексамӗне 
ыйтма килекенсен шкула астӑварах 
кӗрес пула^, мӗншӗн тесессӗн ка^ака 
хӑйӗн икӗ путеккипе урайне ҫӑпатааа 
йарӑнмадли тунӑ. Ексамӗне ыйтма каы 
килмеллеши? Пӗлес^ӗ.

М а й а к.

Какай ӗретӗн^е.

— Мӗн 5уд тӑра? ку хур?
— Икӗ тенкӗ ҫурӑ.
— Какайӗ нпт кӑвак сӑнлӑҫке.
— Хӗллехи сивӗре хӑв та кӑвакар- 

са кайӑн.
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Савни ҫырувӗ.
Пбре, санайи пбтес умӗн, епӗ ҫыру 

илтӗм. Хӗрарӑм ҫыра1, вӑд ванверт 
ҫине атрӗс ҫырнин^енех паллӑ. Кан- 
вертне 5ар ҫӗтрӗм те, вулатӑп:

— Миллӑй Л», есӗ мана пӗр кунне 
вв55ӗрта курнӑранпа питӗ кидӗшсека- 
рӑн. Манӑн 5ӗре сана курасшӑн ҫу- 
на¥. Иершӳ пулсан пайан 8 сехетре 
плош^ӑ^а пыр, епӗ илемлӗ хапха ҫу- 
мӗн^е сана кӗтетӗп. То:§ккӑ опесаттӗл- 
нӑ пыр. Санӑн... урӑх нимӗн те ҫыр- 
ман, ҫитменне йатне те пӗлтермест.

— Ку мӗн йӗрӗхле хӗрарӑм ман 
пата, авланнӑ ҫын патне, ҫыра¥ши те- 
тӗп.

Мана йӑнӑш килсе па§ӗҫ пулӗ тесе, 
тепӗр хут канверт ҫин^и атрӗсне вула- 
са пӑхрӑм. Атрӗсне ман патах ҫырнӑ.

Епӗ вунашкад ҫырусем илместӗп 
мар, но^кашнинҫех ҫыраканӗсем хӑй- 
сен йатне кӑтартса паракан^^ӗ. Сӑ- 
махран Маруҫҫӑна илсен, вӑл хӑй 
йатне кӑтартмасӑр ҫырас ҫук. Нинӑ 
Петровнӑна илсен те ҫавах. Верушкӑ 
та апла хӑтланас тӗслӗ хӗр мар... Пу- 
тех ку ҫырува ҫыраван арӑмран хӑ- 
раса йатне кӑтартман пулмалла. Хӑй- 
не ман арӑм лайӑх пӗлет пудас. 'Ҫӑ- 
нах ӗнтӗ, асӑрхамасӑр ҫыру арӑм ад-

— Ай-ай, ку сысна мӑнтӑр.
— Ку ыӗ-ӗн! Вӑг епӗ Мускавра кур- 

ыӑ^ҫӗ—санран та ^ылай кайра мар.
— Суйатӑн. Ман пек сысна ҫув вӑл.

лине дексен, хӗрарӑмсем хушшин^е 
^асах вӑрҫӑ тухса кайма пултараӖ

— Ну латнӑ, терӗм, 8 сехетре каҫ- 
хине куҫӑнах курӑпӑр.

Киле пырсан апат ҫикелерӗм те ҫӗн 
шалаварсем тӑхӑнма тытӑнтӑм. Кивӗ 
тумтирпе тухма ки^емрех вӗт.

— Ӑҫта хатӗрленетӗн ара есӗ, тет 
арӑм.

— Саҫҫетани пула¥ пирӗн, тетӗп.
— Кашни вун саҫҫетани, пӗре те 

килте ларни ҫук, тесе вӑрҫма пуҫларӗ 
арӑм.

Епӗ ӑна-вӑна пӑхмасӑр, 8 сехет 
умӗн илемлӗ ханха патне вӑшт ан^ах 
тухса вӗҫтертӗм. Илемлӗ хапха патне 
ҫитрӗм те, пӑхатӑп—никамах та ку- 
рӑнмаст. Аптранипе хапха тавралла 
утатӑн, пӗр ҫӗрте тӑрсан такама кӗт- 
нине пурте пӗлме нултараҫҫӗҫке. Ик- 
виҫ хут ҫаврӑнтӑм—ҫук. Татах ута- 
тӑп... Кӗҫ... сылтӑм пиг ҫӑмарти 5ант, 
хурӗ, сылтӑм куҫран хӗлхемсем сир- 
пӗн^ӗҫ.

— Ҫакӑнта-и санӑн саҫҫетанисем?.. 
Ӗнер те ҫакӑнта пуху пул^ӗ-и? Ак, 
сана саҫҫетани, ак сана пуху... 'рант 
5ант! тутара¥.

Ҫупкӑсем хушшипе куҫа уҫса пӑх- 
рӑм та, умра хам арӑм тӑра пара)^. 
Тавраллах халӑх. Пирӗн ҫине пӑхса 
шӑлӗсене йӗре-йӗре ахӑраҫҫӗ.

— Ҫапла ҫырусем хыҫҫӑн ҫӳретӗни 
есӗ каҫсерен, тесе нӗтерет, ^иперех пӗ- 
терет арӑм.

Ҫупкин^ен ытла намӑсне ниҫта ^ик- 
ме ҫук.

Хӑнӑл-хапӑл арӑм адлин^ен вӗҫерӗн- 
тӗм те, тӳрех ^упрӑы хваттере. Ман 
хыҫранах арӑм та ҫитрӗ.

Ҫапла тӑн кӳртрӗ мана арӑм, йуд- 
ташсем! Ҫавӑнтан кайран вара хам 
та ӑслантӑм, ҫырусене ӗненми пултӑм.

РОИИ.

Пуху умӗн.

— Есӗ пӗлетӗни—пайан пирӗя у^- 
рештенира питӗ интереснӑ сопрани 
пулмалла.

— Пӗлмесӗр. Пурин те нухӑныалла, 
терӗҫ.

— Вӑт-вӑт. Есӗ унта маншӑн ал 
пуссз хӑварма ан ман-ха.

М и н 5 а р е н.
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Пур ӗҫе те..
Кйриарти леҫаи^^ҫии переа- 

пис^бкӗ пӗр вйхӑтрах сторӑш та, 
ко11)ух та, ун килти приспуки 
те пудса пурна!'. Пӗр ҫул хуш- 
шин^^е, В!1,л ун Еӑмӑлне тулта- 
райманнипе, 4 ҫын ылматта) нӑ.

(Ҫыру тӑрӑх).
Пӗр ир тулса ҫӗн ир пуҫлани^^ен 
Пӗртте худа усмасӑр сулланатӑп; 
Кӗн^елерте, вите тасати^^ен,
Вун кӑмака труках хутса йаратӑп. 

«У лп ут»  лаши-маттур ула лаша 
ПараҪҫке навуоае ма^^а таран.
Ана ҫине тӑксассӑн, тамаша,
Тулса ҫитсе тыр ларӑ^^ӗ аран.

Ах, ҫӗр ҫӑтман, хрес^енӗн йана
варӗ!

Кунта килсе хӗвет—тасатмалда. 
Ыран та ҫакӑн пек хӗвсе хӑварӗ. 
Куллен кунах унпа тарӑхмалда. 

Кӗа^елерте, спаҫҫипӑ, ӗҫ пӗтер^ӗҫ, 
«Пилет» ҫырса хыга^^ӗҫ пӳрнесем. 
«Улпут» йашка йулашкине ҫитер^ӗ, 
'§ейрен;йул5ӗҫ тӗпрен^ӗк сахӑрсем. 

Калла-малла танккаҫҫӗ хӑнасем. 
Урай ҫуни ҫитет пу^ пӗр сехет. 
«Аҫта па:§тто, ӑҫта ман калушсем?» 
Тесе, мана «улпутӑм» вӗлерет.

Кӑвак ҫут^ен ларап кӗн^елерте 
Сыхлап укҫин кӗрнеклӗ ар§ине;
Еҫ вӑхӑтне ҫитсен (су ку терте!) 
Ҫырап «пилет» ҫыруҫе вырӑнне.. 

'Гапса кӑлар^ӗ вӑд мана ^ынтан; 
«Ҫӗр улпутне» ӗҫ^ен ҫынах йураймӗ. 
Кун^пек^тертлентерорн ҫитес ҫудта 
Вун^тарҫӑран кайа ун ылмашаймӗ. 

«Ломовойсен» вуа пӑтлӑ «улпут» 
'Гурттарнипех хырӑыӗсем пушавӗҫ. 
Пӗлес^ӗ ман, хӑҫан пӗрре кунта 
Ер-Ка-И-сем ^иперрӗн хӑналанӗҫ? 
------------  КЕЛИ.

‘) Лащи.

Аптрамалла.

Камӑн кам патне пы- 
малла.

(Туҫи, Ҫӗрпӳ райоаӗ).
Шӑршлӑ пулӑ илес пулсан, Ҫӗпрнтун 

Ухваниҫӗпе мӑн хырӑмлӑ Тнмушша 
патне пымалла. Вӗсем питте маҫтӑр 
шӑршлӑ пулӑ сутма. Халӗ шӑршдӑ 
пула кӑмака ҫин^е типӗтеҫҫӗ те, ла- 
йӑх пулӑ хакӗпех сутаҫҫӗ. Кирек- 
мӗнле пулсан та, ҫаксен^е^ маҫтӑрри 
пулас ҫук.

Сӑмакунккӑпа сут тума вӗренес килет 
пулсан, Таста кар^ӑк патне пырас пу- 
лаӖ Ун пек маҫтӑрри ҫук. Салатранта, 
улмаран та, кпкенрен те сӑыакунккӑ 
тума пудтара'Г вӑл. Хӑш ^ухне шыв 
ҫине пӑрӑҫ йара)' те, сӑмакуаккӑ тесе 
сутаӖ
' Хуликанла вӗренес килет пулсан— маҫ- 

тӑррисем Сахрун Михалипе *Хрул Па- 
вӑлӗ, тата Сахар Кури. Ҫаксен^ен 
маҫтӑрри ҫук. Вӗсем ^ӳреҫе кавтӑкӗ- 
сене ватма та пӗлеҫҫӗ. Хӑйсем майлӑ 
пулмасан хӗртеҫҫӗ. Вӗлтӗр Ҫӗрпӳри 12 
мӑрйелӗ шур ҫуртра ексамӗн парса 
тухрӗҫ курна^. Шур ҫурта кайа^^ен 
пит хытӑ ексамӗна хатӗрлен^ӗҫ.

Пӗрре Ваҫли васкаса 
Ҫитрӗ хӑйсен ^ӑваш хулине.
Вара ҫапла каласа 
Ыйтрӗ хӑйне мӗн кирлнне;

— Кӗрӳ, Антонӑв, ӑҫтан ха.§ 
каймалла 

Кунти пу^нитса, ап1гака?
Ҫын ним ^ӗнмерӗ, кайарӗ ма-

лалла.
Ответ та йул^ӗ йап-йака.

ТАНККИ П.

Сутра тунакан.
Сутйе. Ҫвитеттӗде килнӗ, Варварӑ 

Петровӑ, мӗншӗн есӗ кулса тӑратӑы 
сутра?

Арӑм. Кулмасӑр. Иӑванпа Марйе пӗр- 
пӗринпе мӗнле ҫапӑҫни аса кил^ӗ те, 
кулас килсе карӗ.

Сутйе. Апла пулсан калаха: мӗн пӗ- 
ден есӗ Йӑванпа Марйе ӗҫӗ ҫин^ен.

Арӑм. 'Гупата нимӗн те пӗлместӗп.
Р у с с ӑ в.

Икӗ кулак.
— Кавруш, мӗншӗнха есӗ тарҫуна 

срукрах укҫа тӳлерӗн?
— Ех, Муҫҫа, тӳлес мар55ӗ те, сут- 

ран хӑратӑпҫке.
— Енӗ хӑрамастӑп. Тарҫӑна 8—9 

уйӑх ӗҫлесен кӑларса йаратӑп та, вара 
пӗрикЗуйӑх, пайан-ыран паратӑп, тесе 
тӑсатӑн. Тарҫӑ вара сута пара^. Сут- 
ра ӗҫӗ 4—5 уйӑх выртаГ. Сут хыҫҫӑн 
тепӗр ик ерне тӳлемесӗр иртеретӗп. 
Ҫав вӑхӑтра тарҫӑ укҫипе онорот туса 
тепӗр виҫӗ тарҫӑ тытма ытлашшипех 
укҫа пулаӖ Ҫапла тумалла ӑна.

Т а н а т а.
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Ҫӗнӗ ҫтилпе кивӗ ҫтил.
Ҫӗнӗ ҫтилпе уйавлакэн Раштавра.

А р ӑ м ӗ:’ Кунӗпех ҫывйратйн. Тӑр, тетӗп. Лпат та вӗресе хухса карӗ 
У п ӑ ш к и: Ан супӗлтетсе тЯр. Канмалли кун, вӗт, пайан.

Кивӗ ҫтилпе уйавлакан Раштавра.

А р ӑ м ӗ: Кӑнтӑрла ҫитсе иртсе карӗ. Са1§аттийе пайан каймарӑн. Вы- 
рӑнтан кӑларса йарасран та хӑрамасГ.

У п ӑ ш к и: Каларӑм епӗ вӗсене Раштава киввипе тумалла тесе.
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