
Пӗтӗм тбнъери пролеттарисем, пӗрпешӗр!

клпкян 11-нӗш ИЙУНӖН 10-1Иӗш1928-иӗшҫ. 

—  4-мӗш ҫул тухат. —

Ҫийелтен аван-пулин те.

—  Кӗпер урлӑ каҫнӑ ъухнв вара ман упӑшка лӑпланаТ... вӑрҫаймаст.
Аслӑланнӑ ӑнтӗ вӑл. Тӗпӗртетсе илсессӗн, ха/ъхи кӗперсеи ҫӗмӗрӗлсе ишӗл- 
се анма пултараҫҫӗ ҫав.
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Ь и р е  й е р т е к е н  т и л п ӗ р е н .
Унтрийе арӑмӗ сӗт йашкисеы, какай 

йашкисем пӗҫерсе пара^ кашни куяах. 
Ҫи, тӑрани§§енех ҫи. Пит-ҫӑыарту та- 
пак хугаҫҫи пек пулса кайнӑҫке санӑн, 
тет вара вӑл упӑшки аллине кашӑк 
тыттарса хӑй ӑшӗн§е.

Арӑмӗ ӑна ытлашши сӑмах §ӗн- 
мест. Ара §ӗнес§ӗ те. Хӑрамалла ун- 
тан—тутаран ҫыртса илесрен хӑра- 
малла. Катӑк тутапа пасарсене ҫӳреме 
илемлех мар, тата ҫилденсен тутана 
тӑсма та ^ӑрмавлӑрах. Унтри ҫилленӗ 
вӑхӑтра тутаран ҫыртса илесрен хӑра- 
маллах пулнӑ ҫав. Иулашки вӑхӑтра 
вӑл урамра та, кил картин§е те вара, 
тапак хутаҫҫи шыранӑ §ухнехи пек, 
пуҫне усса ҫӳрет, тата кашни кун 
икшер-виҫшер хуг пӳрт тӑррине хӑ- 
парса 'ҫӗлӗмне паккаса лараӖ Мӑрйе 
кутпех хӑпарса лара¥ вара. Хӑй йу- 
ратнӑ арӑмӗ те, никам та унтан: ыӗн 
§ӗп амӗш пек сарӑлса ларатӑн ҫак 
есӗ ыӑрйе кутӗн§е, тесе ыйтма хӑраҫ- 
ҫӗ. Хӑраҫҫӗ, мӗншӗн тесен Унтри тил- 
пӗрен ҫинӗ, тесе йат тухнӑ йадта...

Ҫанталӑк ҫав тери ӑшӑ пулин те, 
кӳршӗсем Унтрирен сивӗн§ӗҫ, сивӗнмел- 
липех сивӗн§ӗҫ. Ӗлӗк ун ури умве 
пырса а§ашланма йуратакан саплӑк 
тирлӗ кушакӗ те Унтрирен пӑрӑнарах 
ҫӳреме пуҫларӗ. Арӑмӗ курнӑ тӑрӑх, 
хӑнкласем те, Унтрийе курсан, мӑк 
ӑшне тарса гштанма пуҫланӑ. Ҫав тери 
хӑрамалла пулнӑ ӗнтӗ тилпӗрен ҫинӗ 
тесе йат сарӑлнӑ Уятрирен.

Тилпӗрен хӑватне сирсе йарас тесе, 
пӗрле 20 ҫул пурӑннӑ арӑмӗ Сителти 
хӑрах куҫлӑ старик патне те кайса 
пӑхнӑ, Кив Етемене кайса 10 пуслӑх 
ҫурта та дартса килнӗ, упӑшки выртас 
минтер ҫине ҫын сӑмсине кӑтӑклан- 
таракан (нӳхӗнкки) тапак та сапса 
пӑхяӑ. Пӗр ҫӗр ҫӗрӗпе „ап§хи“ те 
„ап-§хи“ тесе ҫеҫ выртрӗ, тет упӑш- 
ки, „ап§хи“ тӑвакан сӑисипе вӑрҫса, 
ан-ҫах... Унтри пӳрт тӑрне хӑпарса 
ларма пӑрахыас!^. Кашни кунах икшер- 
виҫшер хут хӑпара¥. Унтри пӳрт тӑр- 
рине хӑпарса ларни ҫин§ен шухӑшла- 
сах арӑмӗ те §ире йер§ӗ. Выртмалли- 
пех вырта? вырӑн ҫин§е. Текех ӗнтӗ 
вӑл сӗт йашкисэм, какай йашкисем 
пӗҫереймест. Унтри тип ҫӑкӑрпах пу- 
рӑнаӖ Мӗн калӑр есӗр ӑна-кӑна шу-

хӑшласа илеймен пуҫӑрсемпе? Унтри 
тип ҫӑкӑрсем кышлама пуҫланӑранпа 
пӳрт тӑррине улӑхса ларыа пӑрахрӗ 
вӗт, пӑрахмаллах пӑрахрӗ. Сӗт йашки- 
семпе какай йашкиоем ҫисе ыӑнтӑр- 
ланайманскер, тин ҫакӑрпах мӑнтӑр- 
ланма пуҫларӗ тата хайхи. Сывал§ӗ.

Тӗпӗр ернерен, упӑшки §ӗрӗднине 
кура, арӑмӗ те §ӗрӗл§ӗ. Халӗ ӗнтӗ 
какай йашкисем вырӑнне пултӑран 
йашкисем пӗҫерсе пама пуҫларӗ арӑмӗ.

Каллех аптрамалла!—КалдехУнтрин 
пӑсӑлса карӗ. Каллех пӳрт ҫине хӑ- 
парса ларма пуҫларӗ. Хуйхӑра^ Унтрин 
ватӑ арӑмӗ. Иксӗмӗртен пӗрине вӗле- 
ресшӗнех пулмалла турӑ. Еп^ §ирле- 
сен Унтри сывад§ӗ, еп сывалсан Унт- 
ри §ирлерӗ, тет вӑл кӳршӗ арӑмӗсемпӗ.

— Кам тухатрӗши пире, тет тата 
вӑл хаш! хуйхӑрса аптранӑ йенне. 
Мӗнле §ирпе §ирленӗ ара вӑл, тесе 
ыйтасшӑн пулмалла та есӗр, ҫакна 
вулакансем? Калам, еипин. Ак ҫыру:

„Самар кӗпӗрнин§и Ҫӗнӗ-Етелен йа- 
лӗн§е (Сителӗ вулӑсӗ, Мелеккес уйесӗ) 
Метц,акков Унтрийӗ, вут хутнӑ §ух, 
пӳрт ҫине хӑпарса трупине (мӑрйнне) 
хурал лара¥ вуг ҫунса пӗти§§енех“...

Ӑнланаттӑра?
Ҫакна ҫыраканни те ик уйӑхран тин 

сиснӗ Унтри мӗншӗн пӳрт тӑррив§е 
ларнине. Арӑмӗ те ӑнакӑна пӗл- 
ме пултарайман, мӗншӗн тесен вӑл ка§- 
§а тухсан 3 ҫул тудтарсанах хӑлхасӑр 
пулса йулнӑскер.

Унтри пайан кун та мӑрйе кутӗн- 
§ех сарӑлса лара!'.

Унтри пек Унтрисем, Унтри пев 
Макарсем, Иӑвансем, Ваҫлисем, тата 
Митраппансем §ӑваш хушшин§е мӗн 
§ухлӗ пуррине тӗппппе шутласа кӑ- 
ларма статтиҫтӗк управленине хушас 
тетпӗр епӗр „Капкӑнран“. Ӗҫ тухмал- 
ла пекй сирӗн шутпа?

ЙӐВАП-МУТ)И.

Мӗншӗн ута тухмастӑр, 
Ҫавӑрсене ҫутатма?
Мӗншӗн «Капкӑн» илместӗр, 
Ъунӑрсене йӑпатма?
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Халах ӗҫӗпе.

—  Иалҫынни. Мӗн ыррине илсе килтӗн хуларан?
Халӑх ӗҫӗпе хулана кайнӑ ҫын. Пӗр лав лавӗпех волоккиттӑ 

парса йа^ӗҫ.

Т и л ӗ.

'§ӑтдӑхра, вӑрманта 
Тилӗ пурӑннӑ.
Кирек камшӑн та 
Хӗрлӗн курӑннӑ.

Хӑй пит §ейескер 
Шӗвӗр сӑмсаллӑ, 
Ҫивӗ§ куҫдӑскер, 
Кӗлте хӳреллӗ.

Вӑл пуринпе те 
Кулса калаҫнӑ,
Такам мурпе те 
Курса па.тлашнӑ.

Пӗрре, йерҫнӗ куп, 
Ухутник Иакку, 
Вӗшлине йертсе, 
Вӑрмана кайрӗ.

Вӗшде пӑхкала¥,
Сывлӑша шӑршла?;
Тилӗ йӗррипе 
Айта вӗҫтерет.

Тилӗне кур§ӗ,
— Тытаппах, терӗ.
Сикрӗ те л ар § \
Иӑпӑлти §ӗлхе:

— Иуратаи, терӗ.
Вӗшле савӑнса,
Тилле тивмерӗ.

*
Т)ӗдхе §еп§ем пулсассӑн...

Тилӗ ӑслӑ ҫынсеае 
Пупденпн§ен пӗдкелле.

Т р а Б т ӑ р.
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Пиьет... пиьет маннӑ йулнӑ!
Ҫӑва патне кайтӑри ан§ах. Ерни 

уйӑхӗпех пи§ет кунӗ иртеретпӗр, клав- 
ни пи§ет маннӑ йулнӑ. Ъи клавни... 
§удтан тимӗр, тимӗртен §ул тӑвакан- 
нийех „Капкӑн" лаҫҫине тӑнӑ йулнӑ. 
Вӑхӑтра кӑтартаймарӑмӑр, каҫарӑрах. 
(Тепӗр йен§ен пӑхсассӑн: кайа йулас- 
си вӑл пирӗн йӑлана кӗнӗ, „Капкӑнӗ* 
те пӗрре „оҫҫе§кӑ па§ӗ темех марҫке).

Акӑ вӑл пи§ет:

Питӗ инттереслӗ вӗт, а! Ытармалла 
мар. Ӑна питӗ „шултра“ таврашсем: 
„епӗи, еп‘‘... текенскерсемех тунӑ.

Ӗлӗк Шадттин Ма?ви тенӗскер Ху- 
раскара ҫитӗннисене вӗрентме тытӑннӑ.

— Епӗ-и, еп... Ен пултарӑп,—тесе 
тапӑртара^ вӗренме пухӑннисем умӗя- 
§е. Малтанхи урокрах «§ӗлхен тӗп

><шӑнӑрӗ» (основы языкознаний) ҫин- 
§ея ӑнлантара¥.

—  Илер «а§а-пӑ§а* тенине. „ а § и “ 
вӑл а§а ӗнтӗ, урамра §упса ҫӳрекен- 
скерне калатпӑр, „пӑ§и“ мӗн пула^ха?

Унсӑр сӑмах пулмасУ... шӑрантарат 
кӑна Шалттин Ма^ви. Лешсем ҫӑвар- 
не карса лараҫҫӗ...

Ҫавнашкалах пер Рнкӑв тенӗ ӑста- 
инструктӑр ха:

—  Епӗ-и, еп... Иала ҫӗнӗлле ҫавӑрса 
лартатӑп, сире ҫӗя тӗн§ене куҫаратӑп, 
тесе ӗҫ пуҫласа йанӑ. Пухура токлат 
тӑва¥:

— Иалӑн тӗп шӑнӑрӗ—копператтие, 
унӑн тӗп шӑнӑрӗ—пи§ет... укҫа ҫеҫ 
кӳрӗр. Тем те туса паратӑп.

Майданса пӗр 26 теякӗ Рикӑв алли- 
не ҫитрӗ.

— Ну, ертел тӑвӑпӑр, йа§ӗ «Мал- 
кам» пултӑр.

— Мӗя вӑл «Малкам»? тесе ыйтаҫҫӗ 
хресвенсем.

— Унсӑр пи§ет пулмао^, пи§ет пи- 
рӗн ӗҫре §и к.1авни... тесе ӑнлантара^ 
Рикӑвӗ.

Халӑхӗ ӑстаҫа итлет. Рикӑва 
пи§етпе штамп тума Шупашкара йа- 
ра¥. Шупашкарта Нископоклон текен 
ӑста тупӑн§ӗ. Вӑд хӑйех типокрафи, 
хӑйех расрешени параканӗ, хӑйех... 
10-15 тенкӗ ҫеҫ пар, тем те туса 
парӗ.

Рикӑвпа иЕкӗшӗ ҫакӑн пек штамп 
касрӗҫ:

р. с. Ф. с. Р.

КАЙ РИ  Ш ӖН ЕРП УҪӖН Ъ И

Вӑрман ӗҫлеттерекен копцерат- 
тивлӑ йудташлӑх

„М  А Л  К  Я  М “

М А Л О - К А М А Е В С К О Е
Лесопромысловое Кооперативное 

= =  Т-во = = =
„М А Л К А М“

Шершулского района, Мар.-Посарского 
кантона

Чувашской А. С . С. Роспубдики.
. . н

„  “   1 9 2 .....г.
 №................

Ддрес: Мар.-Яосад 
(7==^

Пи§ет те турӗҫ (ҫӳлте куртӑмӑр). 
Шӗнерпуҫсене кайса тыттар§ӗҫ.

„Епӗ и—еп!“ текен, §ӑнах та пул- 
тарнӑ иккен йала ҫӗнӗ тӗн§ене ку- 
ҫарма.

Шӗнерпуҫа Кайри Шӗнерпуҫа ҫитер- 
се лартнӑ. (Шершул йалне райоя туса 
ху§ӗ, Сӗнтӗрвӑррине—канттон хули...

Тата 25 тенкӗ>ушсассӑн респуплӗк 
те туса хура)? ҫав.

Пивет тени ҫапла вӑл, вӑйлӑ, клав- 
ни... ушкӑнае-мӗнне, ӗҫне тӑви§§ен 
малтан Рикӑв-Нископокловӑвсснв пи- 
§ет тума парӑр, укҫа парӑр. Вара... 
вӗсем нимӗҫ ҫӗрне те кайса лартӗҫ.

В а ҫ а н к к а .
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Вырӑнсӑр криттӗккӑ.
Нумай пулмасҪ пирӗн у§рештенире 

слушӑш§исен пуххи пул§ӗ. Пухура 
пуҫдӑх самокритгӗккӑ ҫин§ен токлат 
туса па§ӗ.

— Пирӗн ҫитменлӗхсем теи §улах. 
Вӗсепе епӗр хамӑр тишкерсе тӗрӗсле- 
нипе ҫеҫ пӗтерме пу.1таратпӑр. Кашни 
сдушӑшвин уврештенири ҫитменлӗхсе- 
не тишкерсе тухса пуху умӗн§е кала- 
са кӑтартмалла. Хамӑр ӗҫе хамӑрӑн 
тишкерсе тӗрӗслесси—пирӗн пайанхи 
лосӑнк, герӗ вӑл хӑйӗн икӗ сехет тӑ- 
сӑлнӑ токлатӗн§е.

— Ку дайӑх йапала, тишкерес тӗк 
тишкерес, айтӑр, репеттӑ, тишкерме 
нуҫлар, терӗмӗр епӗр пухуран саланнӑ 
§ух.

Пӗр ерне хушши тишкеркелесен, 
тепӗр пухура сӑмах и.1гӗм те:

— Иулташсем, иртнӗ пухура пуҫлӑх 
калани тӑрӑх епӗ... (пуху ҫав сехетре 
ывӑслӑх вӑрманӗ пек кашласа карӗ) 
...епе пуҫлӑх калани тӑрӑх хамӑрӑн 
ҫитменлӗхсене тишкеркедерӗм, терӗм.

Пуҫлӑх куҫӗсем пенҫне виттӗр ман 
ҫинелле шӑтарас пек пӑхаҫҫӗ. Сӑмси 
хӗн-хӗрлӗ.

— Ку мана мухтама хатӗрленсе ла- 
ра¥ пуласха, хӑй хушнӑ ӗҫе тӑватӑп 
вӗт пайан епӗ, терӗм хаи пуҫ тӗшшӗн 
пуҫлӑхпа пӗрле савӑнса.

Пуху кӑшт шавлаыа §арӑнсан, сӗ- 
тел ҫин§е ларакан крафинтан пӗр 
стаккан сивӗ шыв ҫавӑрса хутӑм та, 
уҫӑлвӑ сасӑна хамӑр уҫрешгенири кӗ- 
ҫен-ҫӑпансем ҫин§ен каласа кӑтарт- 
рӑм:

— Пирӗн уврештени §ӑвашланни 
палӑрмас^... Епӗр волоккиттӑна хамӑр 
хушӑрап хӑваласа кӑларайман... Пирӗн 
пуҫлӑхсем слушӑш§исемпе йероплан 
ҫин§ен нӑхса калаҫма йуратаҫҫӗ... 
У§рештенире пӗр 'вӑваш машшинискӑ 
та ҫук...

Кун хыҫҫӑн иртнӗ вырсарни кун 
пуҫлӑх мап арӑм патне пыпи ҫин§ен 
каласа кӑтартасшӑн§§ӗ. Ан§ах тав- 
ралда пӑхса илтӗм те... Мӗн хӑйама§ӗ!.. 
Слушӑш§исем пурте, ман ҫине сутра 
айӑпланакан ҫын ҫине пӑхнӑ пек, 
пӑхса лараҫҫӗ. Пӗри хыҫалтан аллипе 
сулса мана ларма хуша!'. Ҫав сохег- 
рех пуҫлӑх сиксе тӑ§ӗ те:

— Иулташсем, кун§ул калаҫнипе 
ҫитӗ, прени пӗтерсен те йура¥ пулӗ, 
терӗ.

— Пӗтерес, пӗтерес, терӗҫ хыҫалтан 
ик-виҫ сасӑ.

Пуху кӗҫех хупӑн§ӗ. Ҫынсем кӑш- 
тӑн халапланса тухса карӗҫ.

Епӗ ниме те тӑна илмесӗр пуҫлӑх- 
ран ыйтса пӗлес тесе, ун патне пы- 
тӑм та, вӑл мана гтӗр сӑмах §ӗнмесӗ- 
рех вӑрт ҫавӑрӑнса кӑпинета кӗрсе 
карӗ...

Тепӗр ирхине слушпа пырсан ҫек- 
реттар мана прикас ТБггтар§ӗ.

— «Такого-то» уволить вввду не- 
соответствия его на данную работу, 
тесе ҫырнӑприкас ҫин§е. Прикас ай- 
яе пуҫлӑх хӗрлӗ §ернилпа алӑ пусса 
лартнӑ.

Епӗ тарӑхнипе ним тума пӗлмесӗр 
тӳрех пуҫлӑх кӑпинетне §упса кӗрсе 
карӑм та, ун ҫине вӑй ҫитнӗ таран 
кӑшкӑрса йатӑм.

— Тишшӗ, тавариш, тишшӗ, атту 
милитси §ӗнмелле пулӗ, терӗ мана хи- 
рӗҫ пуҫлӑх.

Епӗ мана мӗншӗн сократтит тунинв 
ыйтса пӗлме тапратсап, пуҫлӑх пенҫ- 
не айӗн§ен сылтӑм куҫне хӗссе ил§ӗ те:

—• Ӗҫлеме пултараймарӑн. йире 
лайӑхрах ҫпетсиалиссем кирлӗ... С тру- 
кой стороны... мӑм-м... та... Есӗ сукӑр 
мар пулӗ' вӗт!.. Невушлӗ ӗнерхи пуху- 
ра партком претставиттӗлӗ ларнине 
курмарӑн. Ун умӗн§е унашкад йапа- 
ласем ҫин§ен кадама йурамас¥. Ех, и 
турак ше ты!.. Халӗ ӗнтӗ, акма пӗлтӗн 
тӗк, вырма та пӗлес пула¥, тесе усат- 
рӗ ыана пуҫлӑх хӑй кӑпинетӗн§ев.

РОНП.

Топрисывнӗксене вӗрентнӗ 

Сӗрте.

Кӑмантир.—Сан умра хӗвел тухӑҫ, 
сулахайра—ҫурҫӗр, сылтӑира—кӑнтӑр, 
сан хыҫӑнта мӗн пула?' тата?

Топрисывнӗк.—Пӗлейместӗп.
Кӑмантир.—Мӗнле пӗлмесгӗн? Шу- 

хӑшлаха лайӑхрах.
Топрисывнӗк.— Ӗнсе,
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Ҫемен Палвӑ.
Ҫемен Пал§ӑ хӑй ӑҫган, каыран ҫу- 

ралнине те пӗлмест вӑл: те пӗлӗтрен 
ӳкнӗ, те ҫӗртен ҫурӑлса тухнӑ. Амӑшне 
вӑл курман, ашшӗ ҫин§ен 0 .ттмен те, 
пӗлмест те.

Ҫемен вӑл хӑй йа§ӗ пирки те иккӗ- 
ленме хӑтлана¥. Мӗншӗн тесен, ӑна 
вӑл —хӑй ӳссе ҫптсен, салтака кайма 
йат тӗрӗсленӗ §ух ҫеҫ пӗлнӗ. Ҫамрӑк 
§ухне ӑна, §ӗлхе ҫине мӗнле йат аса 
киднӗ—ҫав йатпа §ӗне§§ӗҫ: Ҫемен, 
Ҫерук, Ҫӗпрук, Тарук, Карук... Хӑйӗн 
мӗн пур пек йа§?сене вӑл аса та идсе 
ҫитереймест.

Салтака кайасса та вӑл тен ҫыншӑ- 
нах кайса килнӗ пу§? Пӗлме ҫук! Сал- 
така кайма кантуртан йат тӗрӗслеые 
килсен, йал ҫыннисем: пирӗн йалга 
Ҫемен Пал§ӑ йатлӑ ҫын ҫук, пӗлмест- 
пӗр, тесе алӑ пусса йанӑ.

Ку вӑхӑтра Ҫемен Пал§ӑ пӗр кулак 
патӗн§е тарҫӑра пурӑннӑ. Кулак та, 
йалти ҫынсем пекех, Ҫемен Пал§а тӗр- 
лӗ йатсемпе §ӗннӗ. Ан§ах Ҫемен Пал- 
§ӑ хӑйне тӗрлӗрен йатпа ^ӗннӗшӗн 
ҫилленмеп. Уншӑн пула йатне хӑ¥ 
лӗпӗш, тесе §ӗн. Ав§ах, лӗпӗш вы- 
рӑнне, салакайӑк тытса ан кайтӑр.

Ҫемен Палҫӑ кулак патӗн§е питӗ 
йӳнӗ хакпа пурӑннӑ. Ҫулгалӑкне те 
вӑл пилӗк тенкӗ ҫеҫ илнӗ. Ҫавӑнпа та 
хӑш-пӗр вӑхӑтра вӗсен ӗҫ ҫин§е тав- 
лашусем те тухкаланӑ.

— Му§и, епӗ акине те тӑватӑп, сӳ- 
рине те сӳрелетӗи, каҫхине утсем ва§- 
.̂ Ьи мана пӑтраттармасан та йурӗ§§ӗ.

— Ни^^аво, тӳсетӗн.
— Апла пулсан хак хӑпартасҫе 

пӗртик.
— Мӗн?1.
— Хак хӑпар... Ан§ах Ҫемен Пад- 

§ӑ каласа петереймест. Ӑна кулак ас- 
латтиллӗ сассипе:

— Мол§§аП тесе §арса ларта¥.
— Ҫук, му§и, апла пулма пултарай- 

мас^. Еҫе тӗрӗсрех тӑвас пула!'. Епӗ 
кӗҫӗр каҫ утсем ва4 .§и пӑтратмасхӑп.

— Тух та кай. Есӗ кайнӑшӑн ыан 
лашасем выҫӑ тӑрӗҫ, тетӗним? Ступ- 
пай!..,

Мӗн тӑвасси пур? Ҫемен Пал§ӑн 
пӑхӑнмаллах. Ан§ах йулашки ҫулӗн§е 
ҫакӑн пек тавлашусем §ас-§асах туха 
пуҫларӗҫ.

— Ступпай! Есӗ тырӑ вырманшӑн, 
ман тырӑ уйа каймаллаи мӗн?!.

— Сан шуйтанву патӗн§е пурӑн- 
маҫан, епӗ выҫӑ вилыеллеи ыӗн?1.

Ӗҫ шаларан шалах кӗрсе пы^ӗ. Иу- 
лашкин§ен кулак йадта тупӑнман, ха- 
лӑх ҫин§е аса илнӗ йата: „Ҫемен Пал- 
■Вӑна“ аса ил§ӗ те, ман патра Ҫемен 
Пад§ӑ йатлӑ а§а пурӑна¥, темле сал- 
така §ӗнмеҫҫӗҫке ӑна, тесе старшши- 
пана вӑрттӑн хут ҫырса пар§ӗ. Старш- 
шинапа касак Ҫемен Пал§ӑна тепӗр 
куннех пырса тытса, салтака йараҫҫӗ. 
Ҫакӑнтан вара Ҫемен Пал§ӑ кудак 
пусмӑрӗн§ен те хӑтӑл§ӗ, хӑй йатне те, 
епӗ §ӑн-'§ӑнах; Ҫемен Пал^ҫӑ, тесе 
шутдарӗ.

* **
Ҫемен Пал^ҫӑ салтакра 'ҫылайах пу- 

рӑн^ҫӗ, Ок)?апӗр рево^утси хыҫҫӑн ҫеҫ 
тавӑрӑн^ҫӗ. Ан^ҫах вӑл ҫавах киле та- 
вӑрӑнман, хӑй пӗ§ӗкренпе ӳснӗ йала 
ҫеҫ тавӑрӑннӑ. Мӗншӗн тесен, ун ки- 
дӗ-ҫур^ҫӗ, пӗлӗш—танӑш ҫук. Ҫавӑнпа 
та унӑн никам патне кӗри̂ б̂ ҫен, йал 
хурад пӳртне кӗмелле пул§ӗ.

Иал хурал пӳр^ҫӗ тулли халӑх. Ҫпис- 
кӑ тунӑ пек, темшӗн хӑш-пӗр ҫынсен 
йа^ҫӗсене 'вӗнеҫҫӗ:

— Никколай Кӗркур§.
— Иван Тавытӑв.
— Танил Ӗлӗкҫей^ҫ.
— Миххал Куҫмин.
— Ҫемен Пал§ӑ, терӗ Ҫемен Пал^вӑ 

алӑкран кӗнине курса Калмӑк Кӗркури.
Ҫемен Пал§ хӑранипе алӑкран кай- 

алла гухма тытӑн§ӗ. Ан^вах халӑх ыт- 
ла та нумай пулнипе, алӑк уҫӑ- 
лас вырӑнне хупӑнса лар§ӗ,

— Мӗнле Ҫемен Пал^ҫӑ?!
— Ак самӑй асли, ай па^ҫӑшкӑ! те- 

рӗ Калмӑк Кӗркури Ҫемен Пал§ӑ ҫине 
кӑтартса. Калмӑк Кӗркури вӑд хӑй 
йуратнӑ ҫынна йаланах: па^вӑшкӑ, тесе 
§ӗнет, Па^ҫӑшкӑ уншӑн аслӑран та ас- 
лӑ сӑмах.

—  Тавай, тавай, терӗҫ халӑх.
— Есӗр тыгса панипе кайас ҫук еп 

текех, терӗ ҫӳҫенсе Ҫемен Пал§ӑ,
— Ӑҫта, па^ҫӑшкӑ, терӗ каллех Кал- 

мӑк Кӗркури,
— Есӗр ӑҫта йама ҫыраттӑр? терӗ 

Ҫемен Пал§ӑ.
— Претҫетаттӗле кӗртестегпӗр сана...
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Усламҫа патӗнъе.

—  Есӗ каллех хысала кайса тӑр. Сана уншӑн укҫа парӑп. 
'Ьерет тӑнине курсан, лавккана халӑх нумай килекен.

— Е-е е, епӗ мана каллех салтака 
йарасшӑн тесе. Претҫетаттӗле пулсан 
пулӑп, епӗ хаҫатсем те вулама пулта- 
ратӑп.

Ҫакӑнтан вара Ҫемен Пал§ӑн „кар- 
йерӑ“ текен ҫулӗ те пуҫланса карӗ. 
Унӑн хӑйне панӑ йа§ӗ те тӗпдӗнех 
тӗплен§ӗ.

Ҫемен Пал§ӑ ӗлӗкех тарҫӑра пурӑн- 
нӑ а§а ӗҫрен ӳркенсех тӑмас¥. Пурна- 
киле ҫавӑнпа та унӑн хӑш-пӗр ӗҫӗ- 
сем Шупашкарти у§рештенисене те 
палӑрма тытӑнаҫҫӗ.

— Ҫак тухса кайакан йулташ вы- 
рӑнне, ҫав Ҫ. П. идсе килес марши 
пирӗн, кунта ӗҫлеме пултарайӗши? 
тет пӗрре Шупашкарти у§рештени 
пуҫлӑхӗ хӑйӗн ҫекрегтарне §ӗнсе.

— Ки.1тер, терӗ ҫекреттарӗ калаҫас 
кндмен сасӑиа, хӑй умне пырса хунӑ 
хут ҫин^ен „Хӗрлӗ салтак“ Хӗрлӗ- 
салтаа" тесе пуҫне пӑрса йусаса.

Ҫемен Пал§ӑ Шупашкарта. Шупаш 
карти у§рештени пуҫдӑхӗсемпе ҫырӳ- 
ҫисем хуласен^е §ылайранца пурӑннӑ 
ҫынсем. Ҫавӑнпа та вӗсен хӑйуллӑхӗ 
те вӗрирех. Ҫемен Пал§ӑ вӑл мӗн?!

Иалтан килнӗ ^ӑваш а§и. Пиҫсе 
ҫитмен. Ҫине те илемлӗ тумтир витмен. 
Куна малтанах хутсем ҫыркалама ларг- 
рӗҫ. Хутра-оитре урайсем шӑлтараҫҫӗ.

Сӗгел ҫнйӗсене тасаттараҫҫӗ. Ӑна та* 
кӑна та тутараҫҫӗ. Ӗҫ хутшӑнсах пы' 
ра¥. Ҫекреттарне туйа та илсе памал,; 
да, па§ттуне те илсе тӑхӑнтариалла 
Ҫемен Пал§ӑ ыалтан пурне те ӗҫлет. 
Ан§ах кайрахпа §ӑхӑмлама тытӑна¥.

— Ку ман ӗҫ мар, Ентим Иаккӑл§, 
тег хӑйӗн хӗрарӑм туталлӑ ҫекреттарне.

— Ни§§аво!..
— Мана уншӑн ӗҫ укҫи хушмалла.
— Ни§§аво. Тӳсен!...
— Апла ӗҫлеые пултараймастӑп, йе 

укҫа хушӑр, йе ҫав урай шӑлассине 
ман ҫин§ен илӗр.

— Иурамас¥.
— Ен текех урайне шӑлыасгӑп.
— Урайне мар, ху сӗтелне хӑварма 

та пултаратӑн. Ес кайнӑшӑн пирӗн ӗҫ 
§арнас ҫук. Ступпай к §ортту!..

— Апла мар...
— К §пртту, к §ортту, терӗ ҫекрет- 

тар ҫине тӑреа.^
— Ахахах! Ӗлӗк мана кулак ҫапла 

када§§ӗ. Ха.§ апла калакан ҫук тесе. 
Ман умра ха§ те ҫав кӗлеткех тӑраҫ!.. 
Еп хама хамах саыокриттӗклерӗмӗҫ, 
терӗ хурланса Ҫемен Пал§ӑ.

Ҫемен Пад§ӑна кӑларса йарассн йа- 
ман. Ан§ах тепӗр сӑмах хушсассӑн 
кӑларса йарасси курӑнсах тӑра!'. Вара 
Ҫемен Пал§ӑн тухса каймадлах пу- 
ла1 Ара мӗн тӑвӑн?! Самокриттӗк вӗт!

Ҫ. ШӐПЪӐК.
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Сорттировккӑ.

Мӑнхыр ҫыра1;
Ҫӗрпӳ районӗн§и '§ӑрӑш йалӗсем 

хӗллехи вӑхӑтра ҫуртырри вӑрпӑхӗсене 
сорттировккӑпа тасатмашкӑн тем §уд тӑ- 
рӑшрӗҫ,—тасатаймарӗҫ. Районри ҫӗр 
пайӗн§ен сорттировккӑ йама ыйтсан: 
сирӗн йа.та маршрут ҫук, тесе иртерсе 
йараҫҫӗ, тет. «Капкӑнӑн» маршругпур... 
ҫӗр пайне пыма. Пырса тасататпӑр 
сорттировккӑпа... ҫӗр пайӗн§исен0 .

Ҫухалнӑ йапала.

Шупашкар районӗн§и Кӳкеҫ пулӑш- 
комӗн ревиҫи комиҫҫийӗ ҫӗгнӗ. Мӑн- 
кун§§ен пулӑшком претҫетаттӗлӗ ревиҫи 
комиҫҫи камне пӗлет§ӗ. Мӑнкун §ухяе 
ытдарах ӗҫнӗ те, ӳсӗрӗлсе кӑмакаҫине 
хӑнарса выртнӑ пулнӑ. Унтан ӳксен 
ӳсӗррипе манса кайнӑ, халӗ камне пӗ- 
лес§ӗ—астумасҪ. Тепӗр хуг кӑмака 
ҫнн§ен ӳкерес марши ӑна камне асту- 
тарма.

Ырансем.

,.Тилӗ тус“ ҫыра¥:
Нурӑсри кретит йулташлӑхӗн прав- 

ленийӗ хрес§енсен§ен хӑшне; укҫа ил- 
ме ыран кил, ыран парӑпӑр, тесе хӗ- 
лӗпех йулташлӑха ҫӳреттернӗ, хӑшне 
„ухмах“ тесе йат панӑ, тет.

Ҫынсене „ыран кил“ тесе ӑсата!', 
хӑйне арӑмӗ „ыран ҫи“ тесе ӑсатмас^ши 
тата?

Пӑлалайккӑ ӑсти.

Ҫӗнйалти (Шупашкар р.) комсо- 
мод йа§ейкаин ҫекреттарне—Шелес- 
кова тимӗртен тунӑ. Никам каланияе 
те вӑл, хӑй тимӗр ӑраггинрн тухнине 
аса илсе, итлеме мар—хӑлхана та 
§икмест. Пуху пухмас!'. Комсомолӗс- 
сене палламас!', комсомолӗссем те пӗр- 
пӗрне палламаҫҫӗ. Комсомолӗссене пу-

хӑва §ӗнтерсен, хӑш ■ҫухне таҫта тух- 
са тара¥, хӑш §ухне тата пӑдалайккӑ 
каласа ӑсатса йара¥, тег. И. В.

Палалайккӑ каласах кӑларса йарас 
ӑна комсоыол ҫекреттарӗн§ен, пит са- 
вӑнӑҫлӑ пулӗ.

Миҫе— 35 йе 40 нумай?
Ку ҫӗнӗ сата§. Кӑна Тӑхӑртакари 

(Ҫӗрпӳ р.) тӑнлӑрах ҫынсем 35 ну- 
майрах, теҫҫӗ.

Унта халӑх ҫӗрӗ сутвӑ. Торкине 2 
ҫын ҫырӑннӑ. Пӗри 35 тенкӗ, тепри 
40 тенкӗ пама пулнӑ ҫӗршӗн. Ан§ах 
йалти „тӑндӑрах“ ҫынсем 35 тенкӗ 
параканне сутасшӑн, тет Амӑв.

„Тӑнлӑрах“ ҫынӗсен§ен ерех шӑрши 
кӗмести? Кӗмелле пекех, мӗншӗн те- 
сен ҫуралассах ерех ӑшӗн§е ҫуралнӑ 
вӗсем.

Клевӗр акмалли камппани.
Шупашкар районӗн^ҫи Шӑмӑрша 

йалсове§ӗ клевӗр акмалли камппаниро 
ак мӗнде хутсем салатвӑ:

Колпакову Илью Терентьеву.
С получением сего Чемуршинский 

сельсовет предлагает вам, согласно 
постановления гр-н дер. Тгш сирмов 
засеять под клевера в количестве 8 
дес., а потому вам необходимо поза- 
ботится 0 получении клеверных семян 
у гр-на дер. Тин-снрмов Василня 
Кузмнна.

В случае отказа от получения кле- 
верных семян вы будете привлечены к 
ответственности как нарушителей 
об-венного постановления.

Предсельсовета В. Павлов.
Секретарь Н. Краснов.

Огвет тыттарассипе хӑратсах клевӗр 
актараҫҫӗ. Актарӑр, акгарӑр. Аксан 
шӑтакан. Павлӑвпа Краснов нек ух- 
ыахсем, акыасӑрах шӑтвӑ та... Клевӗр 
вӑл акмасӑр пулаймастех.
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Ҫӗнӗ хыпарсем.
Виккӑ вӑрлӑхӗ.

Авалтанах пыракан йӑлапа хула 
ҫыннисем те, йал ҫынвисем те ҫӑварни 
йулашки кунӗсен^е лашасемпе пит 
внрлӗ „каттатсӑ“ §упаҫҫӗ, ытти вӑхӑт- 
ра ку ӗҫпе пуҫ хӗрнӗ ҫынсемпе пуҫӗ- 
сен§ен винттисем тухса ӳкнӗ ҫынсем 
ҫеҫ хӑтланаҫҫӗ. Ишлей-Повровски хрес- 
§енӗсем ку йӑлана пӑрахса, урӑ пуҫӗ- 
семпех, ҫынсем хӗрсе ака тунӑ вӑхӑт- 
ра, Канаш стантсине кайса „каттатсӑ 
туса“ ҫаврӑнса килнӗ. Ку йӑлана Ҫед- 
кретсойус виккӑ вӑрлӑхӗ пама пулса 
илӗртсе тутарнӑ. Виккӑ вӑрлӑхӗ пул- 
ман, тет. УншӑнИшлей-Покровски хрес- 
§енӗсем Ҫелкретсойус пуҫлӑхне тӑватӑ 
йетташлӑ „ырӑ сӑмахсемае" мухтаҫҫӗ.

"5ӗпӗ пусармалли.

1)ӑваш хрвс§енӗн пӳтшетне ҫирӗп- 
летес шутпа, Ҫӗрӗҫ Комиссариа§ӗ §ӑ- 
ваш халӑх хушшиве Виантот йатлӑ 
шултра §ӑх ӑрӑвӗ сарасшӑн. Ҫав шу- 
хӑшпа пӗлтӗрех Кара§урари фермӑра 
ӑратлӑ §ӑх-§ӗпӗ ӗр§етекен вырӑн тунӑ. 
Иртнӗ ҫул ултӑ ама Виантот §ӑххи 
23 §ӗпӗ пусса кӑларнӑ. Ҫав §ӗпӗсем 
ӖХР1 инҫпектӑрЗ шутласа кӑларнипе, 
ҫӑмарти ӑшӗн§ен тухсанах кашни §ӗп- 
пи 5 тенвӗ те 57 пуса ӳкнӗ. Ҫав 
ӑратлӑ 'ҫӗпӗсен хакӗсене йӳяерехе ӳке- 
рес тесе, кӑҫал ферыӑва §ӗпӗ кӑлара- 
кан машшин (инкупаттӑр) кӳеӗ, тата 
§ӑх'§ӗпӗ ӗҫне пӗлевен маҫтӑр кӳ- 
нӗ. Инкунаттӑр ӑшне 100 ҫӑмарта хур- 
са пусарнӑ, вара ҫитес вӑхӑт ҫитсен 
ҫӗр ҫӑмартаран икӗ ^ӗпӗ тухнӑ, пӗри 
имшер пулвӑскер ҫавӑнтах вилнӗ. Пӗр- 
тен пӗр ^ӗппине маҫтӑрӗ Петропав- 
лӑвскайа йулташ (пун таврашӗ) вилме 
паман, вӑл халӗ те пурӑна)?, тет. Вӑд 
вилнӗ пулсан Петропавдӑвсвайа уйӑха 
100 тенкӗ шалу илни ахалех нулат§ӗ. 
Вӗреннӗ ҫынсем калапипе, ҫапла май- 
па (инкупаттӑрпа) ҫу каҫи^^ен ултӑ 
хут 'ҫӗпӗ кӑларма пула!. Апла пулсан 
пилӗк ҫулхи пдана вырӑна кӗртес пуд- 
сан, фермӑра пилӗк ҫул хушшин^^е 30 
'§ӗпӗ кӑдарыа пула¥; пӗтӗи расхутне 
шутласан, маҫтӑра паракан шаду ук- 
ҫине те шутласан, вӑтӑр '§ӗпӗ 6000 
тенкӗрен нуыайах иртмест иккен. Ъӑ*

нахах та ҫак майпа '^ӗпӗ хакне йӳ- 
нетме пула'?, тесе шухӑшлаҫҫӗ пуд- 
малла йалхуҫалӑхӗшӗн тӑрӑшакан му- 
третсӑсем.

Саррасем.

Сарра йатлӑ пӗр хӗрарӑм 90 ҫула 
ҫитсен аҫа ҫуратса панӑ, тенӗ Пипли 
кӗнеки ҫине ҫырнӑ суйа от^^отра. Ха^- 
хи вӑхӑтра Сарра хушаматдӑ акроном 
сывлӑш ҫин^^ен пуҫтарнӑ '§ыхвӑрсемпе 
„Амаҫыр“ колхосне отҫот ҫырса панӑ. 
Ҫав от^^ота пӑхсан, ку кодхоса '§ӑн 
мадта пыракан кодхос вырӑнне шут- 
лаҫҫӗ, вырӑнне пырса пӑхсан колхос 
кӗн^^елерӗнҫе кӑнтӑрла хунарпа шыра- 
сан та пӗр '§ыхвӑр та тупма ҫук. 
Мӗнде те пулсап пӗрпӗр орканисатсин 
ӗҫӗсем пӑтранса кайнӑ пулсан, ог§от 
ҫыртарма Сарра патне кайас пуда'1.

Ҫӗнсӗр пӑхма кайакан Йакку.

Иатман Иаккӑвӗ '§ейелӗхӗпе йумах- 
ри Иаквуран та ирттерсе кайнӑ. Лешӗ 
хӑйӗн суккӑр ашшӗне мулка'^ ашӗ тесе, 
ка^^ака ашӗ ҫитерсе улталаса '§апа 
тухнӑ. Ку Иатманӗ Ҫӗпӗре шалулдӑ 
вырӑна каймалла пулсан, унта кайма 
расхут кӑдарзс ыар '§ейелӗхпе, ҫӗнӗ 
ҫӗре кайатӑп тесе, ҫӗнӗ ҫӗр пӑхма 
кайакансен шу§ӗпе, Елӗк райӗҫтӑвко- 
мӗн^^ен фкоггӑллӑ утостоверени улталаса 
илнӗ. '§ӑнах та '^ейе иккен ку Пакку 
тенӗ ҫынсем.

С - к.

Йалшӗн инттереслӗ

ҫӗнӗ хыпар.
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Аҫпирин нирлӗ.
'§еххӑв пӗр калавӗн§е йалти хвер- 

шӑла кӑтартса пара¥. Ун патне ыӗнле 
§ирпе пырсан та вӑд икӗ тӗслӗ имҫам- 
па тӳрлетнӗ. Ие „Касторккӑ“ панӑ, йе 
сотӑ. Иӑвӑртарах §ирленисене иккӗш- 
не те, касторккине те, сотине те панӑ 
вӑл. Уя пеккисем пулкадаҫҫех. Пирӗн 
йалта ӗлӗк пӗр йуыӑҫ кар§ӑк-§ирлӗ 
ҫын патне илсе пырсан, вӗрсе сура§§ӗ 
те, шыв ҫине ӗҫме ҫук пӑрӑҫ тултарса 
§ӗрте§§ӗ. Хӑ¥ сан ӑшу ыраттӑр, хӑ¥ 
пуҫу ыраттӑр, сана—пӑрӑҫлӑ шыв. 
Пит аптӑрасан вара йешӗл-сенкер 
пара§§ӗ '§ӑтсан ■{ӑт, вилсен вил. Иу- 
мӑҫӑн ӗҫ сахал. Иулсан, еп §ӗртрӗм 
тет, вилсен §ирӗпе вил§ӗ, тет.

'Гат-Кунаш йа.тсовет ҫекреттарӗ тух- 
тӑр та ыар, йумӑҫ та мар. Ӗҫ§ен ҫын 
ҫеҫ вӑл. Хӑш йалсоветсене кирлӗ вӑ- 
хӑтра хут памас^ тесе ҫиленеҫҫӗ. Уя 
ҫин§ен сахал ҫырман. Пулкалаҫҫӗ ун 
пеккасем.

Тат-Кунаш йалсовет ҫекреттарӗ ун 
пек мар. Ӳркенсе тӑмас¥. Темле хут 
та ҫырса пама пултара^ вӑл кӑмӑлӗ 
уҫӑ вӑхӑтра. Хӑвӑрт тава¥ ӗҫе. Ыйта- 
каннисеы те таҫтэн тупӑнаҫҫӗ тата.

— Шӑзлӑм, «тостерени» ҫырсз пар- 
ха, на§§ас, теҫҫӗ ун патяе пырса.

— Ҫырас, тет вӑл руҫкине тытса, 
—ҫырас мана ҫырма лартнӑ. Кала 
мӗн ҫин§ен?

Ҫапла ыартӑн 22-мӗшӗн§е ун патне

Таниле арӑмӗ пыра¥ те, ӗнентерӳ ый- 
та¥. Унӑн упӑшки §ирленӗ, пу^нитса- 
на кайма хут кирдӗ Усси пулмасан 
та, сийенӗ пулас ҫук, шухӑшла¥ вӑы 
ӑшӗн§е.

Ваҫҫилйӗв пирӗн хӑвӑрт ӗҫдекен- 
скер хут илет те, сылтӑм кӗтесне «В. 
сро§нӑ» тесе ларта^.

«Удостоверение» пысӑк саспалли- 
семпе ҫыра¥ вӑл. Пред‘явител сего 
ест гр н дер. Таш-Кунаш Данилу Про- 
копичу Насгоящей удостоверени выдана 
для получения аспирин прошка, поте- 
рял ретсеп. В чем удостоверяет 2-й 
Четачерскпй с. совет. Унтан §ӑр-§ар 
туса алӑ пуса¥ те претҫетаттӗлне алӑ 
хуртара^. Лешӗ вӑд мӗскер. Ҫекреттар 
ҫырнине вулаттарса туса тӑмас¥. Ты- 
тат те хушаматне лартса хура¥.

— Пул§ӗ. Ме! Кунпа сана ыттисен- 
§ен малтан кӗртеҫ, тет вӑд хутне тӑс- 
са. Таниле арӑмӗ тав туса пу§нитса- 
на §упа¥. Ан§ах пу^нитсара тухтӑр 
вуласа пӑха!' те, ним тума аптӑраса 
хутяе калла пара¥.

— '§ирдӗ ҫынна пӑхмасӑр имҫвм 
параймастӑп, тег вӑл. '§ӑнахах та, ҫын 
§ирне пӗлмесӗр, йепле имҫан парас.

Тавиле арӑмӗ нимӗнсӗрех пуҫне 
§иксе килне таврӑна¥.

Ниушлӗ йалсовет ҫав йӗркене пӗл- 
мест. Ие хӑй те §ирли вӑл?

Ҫ. ЙАЛАВИН.

Пшол вон!.

Кӗтрӗ, кӗтрӗ, икӗ ерне ытлашшипех 
кӗтрӗ Ва^ук йулташ, ҫув... пӗр хаҫат 
та ҫук... килмеҫҫӗ...

— Ех, лартрӗҫ вӗт мана, кайаннӑй- 
сем, 20 пус укҫана типӗтрӗҫ!..—шу- 
хӑшларӗ вӑл.

— Тавай, йалсове§ӗ патне кайса - 
пӑхас, тен ун патне килеҫҫӗ.

Тухса карӗ Вахдук йалӗҫтӑвком паг- 
ще. Ҫитрӗ... Кӗ§ӗ.

— Сывӑ-и?
— Ну, мӗн сана? Кам а§и ес? Тепе 

по каккому телу?
— По каккому телу мар... 6 уйӑх- 

лӑх «Лирӗн йэл» ҫырӑнса илнӗ§§ӗ еп, 
икӗ ерне иртрӗ, пӗр хаҫатта килмерӗ...

Тен сирӗн пата килеҫҫӗ, тесе килсе 
пӗлес терӗм.

— Каккой сана каҫет! Упирайсӑ! 
Мур а§и... тепле §ӑтрӗ пыр шӑтӑкӗ— 
кӑшкӑр§ӗ...

— Кайаи, кайап, ҫавна ҫеҫ пӗлес 
килет§ӗ... §ӗтрет Ваг^ук.

— Нетту, нетту! Марш отҫута; 
Пшол! штоп туххи не иыдӑ!... '§ӑтса 
тӑраймарӗ Ва1§ук, йӗрсе йара па§ӗ. 
Куҫ ҫулнй шӑла шӑдах килнелле тухса 
утрӗ. Ҫакна курса ки.шӗ ӗнтӗ Ваг^ук 
Туҫиҫармӑс (Вӑрнар р.) йадӗҫтӑвком 
патӗн§ен.

В, Ҫ а в а ҫ.
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Вы1ьах вилли.

Ма урамах кӑларса пӑрахрӑн ара кӑна. Штрав хурасран
хӑрамастӑни? 

—  Хураймӗҫ. Еп хам саниттар комиҫҫи претҫетаттӗлӗнъе 
тӑратӑп.

Хӑш-хӑш активис.
Пайан еп токлат§ӗк.
Токлатне тӑватӑп,
Токда^ӗ пӗтсессӗн,
Хушура кадатӑп.
Хушувӗ пӗтсессӗн,
Пренире тухатӑп.
Вӑлӑ та пӗтсессӗя,
Ресофутси ҫыратӑп.
Ретовой, ман пата 
Ан та ҫыпӑҫ пырса!
Мана—пӗр сӑмах §ӗн1 —
Выкӑвӑр паратӑп.

^  ӗ р ӗ п—А.

Хытӑ ҫийекен кӗтӳҫсем.
— Раман, кӗтӳ апа^ӗ кам патӗн§е 

ҫийеттӗр пайан?
— Лешкас Хӗлип патӗн§е.

— Халӗ апла Лешкаса ҫнтнӗ те 
еппин есӗр. Хытӑ ҫийеттӗр пулмалла.

— Хыгӑ, пит хытӑ. Хыгӑ пирки 
ҫитермесӗр хӑвараҫҫӗ вумайӗш.

В. С—хей.

-ӑнаИалӑҫтӑвком ҫыруҫи урлӑ- 
куракансем пулнӑ.

Ӗҫне ӗҫлес вырӑнне, каҫӑртса ҫӳрет 
хырӑмне, ҫуттине ӗҫме йурата¥—пӑ- 
шадпала хӑратаӖ „Ъиркӳллӗ Кӗҫен 
Шетмӗ йадӗн§е йалсовет ҫыруҫи Пар- 
хо§ Манкки ӗҫсе ӳсӗрлет те, хырӑмне 
каҫӑртса; „Епӗ кам, епӗ ҫеклеттар, ни- 
камран та хӑрамастӑп“ тесе ахӑраша^, 
ҫынсемпе ҫанӑҫа¥. Хирӗҫ калаҫакан- 
сене „пӑшалпа перен“ тесе хӑратаӖ 

Ашкӑна¥ курӑрха йепле? С/та ҫак- 
ланмас? тепле.
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X ӑ р а в ҫ а.

—  Мӗн есӗ хӗрарӑм пуҫупа арҫынсем шыва кӗнине пӑхатӑн?
—  Йӑван шыва кӗнине пӑхатӑп. Алимент тӳлес мар тесе, 

шыва путмӗши вӑл!

Аптранӑ кӑвакал кутӑн §ӑмнӑ.
Иеххим Ваҫпл§ нртнӗ советсея суй- 

лавӗн§в йалканаш претҫетаттӗлне кӗме 
хыпӑннӑскер тӳнтерле пулса йул§ӗ. 
Халӗ ӗнтб Иеххим Ваҫил§ кашни пу- 
хура йалканашӗ от§от тунӑ хыҫҫӑн 
ӗҫри ҫитменлӗхсем ҫин§ен тухса кадаТ̂ , 
йалканаш ҫителӗклб ӗҫленӗ пулсаы та 
тӳнтерде туса кадаТ.

Отҫот пӗтсен, пайанхи пухура тӗпе- 
ле.тле иртсе малтан вӑл хӑйӗн ҫнв§ӗ 
хура мӑн куҫӗсемпе хадӑх йенне ха- 
йаррӑн пӑхса ил§ӗ те, хӑш ш-ш!.. сыв- 
ласа илсе тапратрӗ:

— Вот, краштӑнсем, итлерӗмӗр епӗр 
отҫот. Ан§ах итлемелли пур та, ҫи- 
медли ҫук, тенӗ пек. Сӑмахпа пирӗн 
йалканаш пур йен§ен те йака ӗҫлесе 
пынӑ, накрат паыа та йурамадла пек, 
ан§ах тӳятерле туса ҫавӑрса пӑхсан, 
шӑнах карттин урӑхла курӑна!'.

— '^ӑнах та_карттин курӑна?! терӗ 
пӗри йӗкӗлтесе."

Пуху кулса йа^вӗ. Кулмалла мар, 
краштӑнсем,—каларӗ Иеххим Ваҫил§ 
ҫилленсе.^— Епӗр кунта шӑлсене йӗр- 
се ларма пухӑнман. Ман шутпа, йал- 
канашӗ ҫителӗклӗ ӗҫленӗ темелли ҫук. 
Ҫӗрйӗркелес пирки нимӗнех те путди 
тухмарӗ. Шкулта а^ҫасем самӑй пӑрлӑ 
тинӗс ҫин§и нек шӑнса пӗрӗнсе лар- 
■ҫӗҫ. Кӗперӗшӑтӑк пулнӑ, халӗ те шӑ-

тӑк, пӗренисене вӑхӑтра идсе килнӗ 
пулсан та халӗ те йусаман.

— Иӗренисене йӑтса ҫаратса пӗ- 
тернӗ! §арса лартрӗ паҫӑрхн сасӑ.

— Иеххим Ваҫил§! илтӗн^ӗ тепӗр 
сасӑ. Есӗ вуламалли ҫурт ҫин§ен када!

— Вулама.ий ҫурт ҫин§ен вӑл хар- 
пӑр-хӑй ӗҫӗ, епӗ ун пек ӗҫ ҫин§ен ка- 
лаҫмастӑп. Претҫетаттӗл вуламалли 
ҫуртра ӗҫкӗ тунӑ пулсан, тата унта 
картла та ■§ас-§асах вы^аҫҫӗ пулсан, 
ун ҫин§ен йалкорсем те ҫырӗҫ. Епӗ, 
краштӑнсем, ун пек ӗҫсем ҫин^ҫен ка- 
лаҫса тӑмасӑр кирли ҫин^ҫен кӗскен 
каласшӑн. Пирӗя йалванашӗ никаккой 
ревиҫи пӑхмасӑрах ӗҫленӗ. Ҫавӑн ҫия- 
■§е пӗтӗм халӑх винават. Суйланӑ тӑк, 
пӑхма кирлӗ мӗнле вӗсем ӗҫлеҫҫӗ. А 
пирӗн пуд-вӗ кашнийех тӳнтерле пулса 
пы§ӗ. Манӑн пӳрт пӗр кӗтес, епӗ ни- 
мӗн те пӗлместӗп. Ҫук, апда йурамас)?, 
краштӑнсеы! Сӑмахран илӗпӗр пнрӗн 
ревиҫп комиҫҫинс! сасне хӑпартоа тап- 
ратрӗ Иеххим Ваҫил§. — Куртӑмӑри 
епӗр ӑна?! Ҫук, курмая. Йҫдени вӑл’ 
Ҫук ӗҫлемен. Ревиҫи комиҫҫи, йуратнӑ 
йулташсем, вӑл пирӗн куҫпа хӑлха 
пулмалла! Вӑт ҫавӑн пек ӗҫлекенсене 
пирӗя хытӑ йат.тамалла. Еиӗ сирӗнген, 
краштӑнсем, ревкомиҫҫин^ҫе кам тӑнине 
ыйтса пӗлесшӗн? Кам пнрӗн ревиҫи
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Тӗлне пӗлмен тӗклӗтура.
'Ҫӑваш Тӗпбҫтӑвкоыбнде бҫлекенсем хӑйсен шеф 

йалпе аса илнӗ те, унга ик-впҫ ҫыяна йанӑ. Кайа- 
кансен шеф йалпе шыраса тӑн тухнӑ. Атайкассине 
кайаскерсем Пысӑк Катраҫра шеф ӗҫне пуҫланӑ.

(Иалкор ҫырӑвӗнден).

,^Пӗт-пӗлтӗк путенн,
Йӑва тӗлне пӗлмесӗр,
Ҫерем ҫин§е ҫӗр каҫнӑ—
Айхай пи§§е, шеф пи§§е,
Шеф йал тӗлне пӗлмесӗр 
Уй варӗн§е ҫӗр каҫнӑ“ .

— Пирӗн ҫин§ен ҫапла йурламалла 
пулӗ, Ен-Ҫитӑр§, терӗ Макҫӑмӗ...

— Ҫавӑ, ҫавӑ... Пирӗн кимн ҫавӑ. 
Тунма ҫук.

Ик-виҫ ҫуд ӗҫлетпӗр—шеф йалӗтӗл- 
не тупаймастпӑр.

— Мыскара вӗт. Тедейе тата ҫак 
мыскарана вӑйлатасшӑн хӑшӗ-пӗри тӑ- 
вар йарса паркалаҫҫӗ ӗҫӗ ҫине.

— Мӗн тата.. аплах Ен Ҫитӑр§?
— Мӗн мӗне? Ма.ттанах пӗр уҫреш- 

тени Шӑмӑршӑ йалне плуксем-мӗн-

комиҫҫи, калӑр!
Иеххим Ваҫил§ претҫетатгӗл йенне 

ҫавӑрӑн§ӗ, претҫетаттӗл ҫекреттарне 
айӑвкин^ен кӑт тӗкрӗ. Лешӗ павккӑ 
ӑшӗн§е пӗр лу§ӗркенсе пӗтнӗ тӑваткӑл 
хут татӑкӗ тупрӗ: Ревиҫи комиҫҫи- 
йӗв§е тӑраҫҫР, вуларӗ ҫекреттар,—прет- 
ҫетаттӗлӗ Иеххим Ваҫил§, §ленӗсеы 
Роыан Михал§па Ҫеркей Михал§.

— Пе мошӑт пыИ Комиҫҫин§е епӗ 
тӑиастӑп, мана суйламан, терӗ Иеххим 
Ваҫил§.

— Аса илгӗни, Иеххим Ваҫил§? Са- 
нах еуйланӑ та, ҫитменнинедага.прет- 
ҫетаттӗл турӗҫ, терӗ савӑнсӑ--йалканаш 
претҫетаттӗлӗ.

— Апла хӑҫан пуднӑха вӑл?.- ьгйтрӗ 
Иеххим Ваҫил§.

П улнӑ-в^  16 уйӑх ытлдрах,—ӑн- 
лантар§ӗ ҫетсретгар. ,Акӑ ^ т а  п р о ^ -  
код ҫин§е пурне та-ҫырнӑ:

Пуху кулСа ^а§ӗ. '■ ' ,
Иеххим Ваҫйл§ куҫӗсеыпе хӗссе.тем 

калӑ'сшӑн§ӗ‘ те*,' ан§а5^Ялнпе сул§ӗ' те, 
хӑй вырӑнне кайса лар§ӗ.

Ҫапла ревиҫҫи комиҫҫийӗ аптранӑ 
кӑвакад шыва кутӑн §ӑмнӑ пек пул§ӗ. 
Халӑх ӑна малашне кашни уйӑхрах 
пӗрре ревиҫҫн тума.ма тесе наккас 
па§ӗ. ТИЛӖ ТУС.

сем илсе парсах шеф'ӗҫне хускатрӗ. 
Ик-виҫ уйӑхран урӑх йала кайыа хут 
тыттараҫ йараҫ.

Ҫакӑ шеф ӗҫ тӑварӗ ӗнтӗ вӑл.
— Ҫук вӑл мар, мана урӑххи инт- 

тереслет: хамӑр ӗҫех, тет Макҫӑмӗ.
Пирӗн куллен ҫӗнӗ кӗпе тӑхӑнса 

ҫӗнӗ йат хуртаракан йышланса кайрӗ. 
Ӗнер ку копператтива Иӑван йа§ӗае 
хисепленен „Плук“ тет§ӗҫ, пайан— 
— Петӗр „Илукӗ“...

— Ҫыннисен те иккӗлле йат, мӗн 
авалтавпах:

1. Шӑнвӑр^—Анттун, 2. '§ӗкеҫ— 
Наҫтук, 3. МӑнУраскилт—Охверкино,
4. Ҫи§пӳрт—Сюятюково...

— Кам шуӑтанӗ уйӑрса илсе пе- 
тертӗр тата! Иал йа§ӗсем тӗвелен§ӗк:

— Хамӑр шефа кӗнӗ йалсенех илер:

Вырӑсла;

1. Акшеево
2. Каграси

Ъӑвашла:

Катраҫ
Атайкасси.

Тем вӑхӑт§ен йанрарӗҫ Шеф Мак- 
ҫӑмӗпе Ен-Ҫитӑр§ йалта. Унтан—вӗҫ- 
не хӗрне тупасҫуках, „Каакӑяа“ лен- 
кес мар§§ӗ, ыгти тага, тесе йунашар 
йалалда сӗякрӗҫ...

„Тӗляе пӗлмен тӗклӗ тура“ тет-бӗҫ 
ӗлӗк, ҫаксене каланӑ пулӗҫ, тесе тӑрса 
йул§ӗҫ суйа шеф йалӗн^и ҫыннисем. 
Халӗ ҫине тӑрса «Пугене» йатлӑ йур- 
ра вӗренеҫҫӗ.

Ҫ а м р ӑ к  у р х а м а х .

Нурӑс йаъейккинъи тавлашу.

— Есӗ иха кунта П.С.Ҫ.Л.К.С. йа- 
§ейккӑ ҫекреттарӗ?

— Епӗ?.. Ну, ма вара?
— Иа§ейккӑ ху§ӗсене кӑтарт. Еиӗ 

Вӑрнарти райкомол инструктӑрӗ, тата 
йа§ейккӑ ҫекреттарӗ.

— Хам та епӗ Вӑрнарти райкоыод 
§ленӗ, инструктӑрӗ, тата йа§ейвкӑ ҫек- 
реттарӗ. Пулмас^ сана кӑтартассп.

Т и л ӗ т у с.
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Пирӗн паттӑр.

N

Пирӗн Мишув икӗ ҫул ӗнтӗ йалсо- 
вет ҫекреттарӗн§е ӗҫлесе лара¥. Иалӗ 
пысӑк, ан§ах хут пӗлекен ҫын пиг 
сахал. Ҫӑва тухсан, карӗ вара Мишу- 
кӑн мӑнкунӗсеы...

— Кам ӗҫлес?.. Ҫыннӑн ӗҫмелле те, 
ҫимелле те... Ҫавӑнпа, умӗн§е унӑн 
ҫутти пудсан, §унӗ пӗдӗт тӑрнех хӑ- 
партланса кайат. Ахалтев ыар, ҫавӑ, 
справккӑсем ҫыртарма пӗрер пуд- 
штухсвм §еретпе ларса тухаҫҫӗ...

— '^асрах, штопӑ ҫур сехетрен пӗ- 
тӗм комсомолӗссене пух, терӗ йал ис- 
полниттӗлне пирӗн ҫекреттар.

Комсомолӗссем, хӑшӗ ака тунӑ ҫӗр- 
тен, хӑшӗ анкартин§ен ҫур сехет хуш- 
шин§е пуҫтарӑнса ҫитрӗҫ. Ара, пыма- 
сан, выкӑвӑр йе...

— Иулташсем, терӗ сӗтел хушшнн- 
§е ҫырса ларакан ҫекреттар—Мишук. 
Есӗр ыан ҫин§ен темтепӗр сарса ҫӳ- 
реттӗр... Епӗ нихӑҫан та ӗҫмен... 
Хӗрсене ултав тунине те никам та 
курман—токкумӗнтсӑр йапала!.. Апда 
есӗр ыанӑнне вӗрение кайас ҫула карт- 
латгӑр...

Комсомодӗссем шӑп. Пӗри те сӑмах 
§ӗнмеҫҫӗ. Пурте сивӗ §ирпе §ирленӗ 
пек §ӗтресе дараҫҫӗ. Ҫапла, пӗрин 
хыҫҫӑн тепӗри выкӑвӑрсем тытма пуҫ- 
ларӗҫ.

— Пирӗн, шелесвӑй тистиплинӑ 
кирлӗ, тесе ҫӗмӗрлет Мишук—ҫекрет- 
тар.

Куасем, йерипенех иртеҫҫӗ. Вӗ-
ренме кайас тесе, ашшӗне ирӗксӗрех
ыраш суттарса валехвесем туйан§ӗ.
Иалта ӗнтӗ ку §аплӑ пуҫлӑх. Кӑкри-
сем ҫин§е йӑлтӑр та йалтӑр сна§§ов-
сем... Тӳмисем те ҫутӑ. Карттусӗ те
симӗс. Кӑнтӑрла ташласа ҫӳрет, каҫ-
хине... Каҫхиве па§ӑшкӑ хӗрӗпе пах-
§ари тутлӑ шӑршӑсене шӑршла^.

* *
*

Мишук пирӗн Шупашкарта ахалех 
судкаланса килне таврӑн§ӗ.

—  Пулмас¥, терӗ. Копператтива 
кӗмелле... Унсӑрӑн ӗҫ тухмас¥... Унта 
вара—Со%ӑ валли те ку§§енеҫсем пур...

Ан§ах, темӗншӗн Мишукӑн кунта та 
ӗҫ тухаймарӗ. Виҫҫӗмӗш уйӑхра коп- 
ператтивра... 300 тенкӗлӗх вӑл ку§§е- 
неҫпех пӗтернӗ...

— Ах, пӗтрӗм, пӗтрӗм... Со1§ӑ та

пӑрахрӗ. Мӗн тӑвас? Ӑҫта кайас?
Инкек ҫине инкекех пыра¥ ӗнтӗ 

вӑл...
Ҫапла, пӗр каҫхине, Мишукӑн §ӳре- 

§и уыӗн§е такам макӑрса"тӑни илтӗ- 
нех кайа^.

— Кам, вӑл?..
— Енӗ, §унӑм, Мишук!..
— Кам?
— Епӗ—Марйе... Аттесем хӗнесо 

йа§ӗҫ... Тархасшӗн ка§§а из... Тархас- 
шӑн, Мишук!?.

— Куҫӑм ан куртӑр! Марш! Пшол- 
вон! Тепӗр ирхине, пӗтӗм йалӗпех, 
Марйе пуйӑс айне кӗрсе вилни ҫин- 
§ен сӑмах сарӑ.чса карӗ.

— Ак, пӗтрӗм, пӗтрӗм... Тӗппипех 
пӗтрӗм... Мӗн тӑвас?..

Мишук, ӗнтӗ ҫӗр ҫывӑрма пӗлмесӗр 
ҫтена хаҫа§ӗ вӑлара^. Тепӗр ирхине§- 
§ен ку та хатӗр... Ҫтена хаҫа§ӗ ҫине— 
«епӗр комсомодӗссем хамӑрӑн хаклӑ 
комсомолӗоа ирӗке вӑларасшӑн», 
тесе пысӑк саспаллисемпе ҫырса х/нӑ. 
Ҫтена хаҫа§ӗ варне Мишув хӑйӗн 
карттӑ§вине ҫапса хунӑ. Умӗнхи 
стаМара унӑн §аплӑ пиоврафпйӗ... 
Пурте, пурте, пурте пур!..

Ан§ах Мишука ку та пулӑшмарӗ. 
Тепӗр ернерен сута каймалли повескӑ 
ил§ӗ те, куҫҫулӗсемпех пах§ари ҫсрем 
ҫин§е ҫывӑрсакарӗ. К. РУССАККОВ.

Икӗ кулак.

1-мӗш  кулак: Иулашки вӑхӑтра сӑма- 
кун хӑва§е пӗтме пуҫларӗ.

2-мӗш  кулак: Ырра мар вӑл. Сӑмакун 
хӑва§ӗпв пӗрле пирӗн хӑват та пӗтме 
пуҫларӗ.
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Ӑйӑр касмалли камппани.
Вӑрмар районӗвди выл ӑ̂зс тухтӑрӗ Путайӗв, хӑй 

вырӑнне саниттара хӑварса, йалсем тӑрӑх ӑйӑр касса 
ҫӳренӗ. Хвершӑлпе те хӑйпех н.лсе ҫӳренӗ.

Ну, Ҫемен, епӗр пуҫлатпӑр ӑйӑр 
ҫӑмарти касма, есӗ килекен ҫынсене 
емеллесе йар. Ме сана ртут маҫӗ, на 
тата калӳпер тӑварӗ, епӗр пӗр-икӗ кун- 
сӑр кидместпӗр, ахалӗн ӑйӑрсене ка- 
навалсем касса пӗтерӗҫ.

— Вара есӗ, Иван Иван§, хвершӑ- 
ла та илсе кайатна?

— Мӗнле вара хвершӑлсӑр?
— Вара, Иван Иван§, питӗ хӑрушӑ 

§ирлӗ вы§ӑх килсен, йе аманнпсем, йе 
пӑрулайманнисем, тата ыттисем те пул- 
сан вара ман ыӗя тӑвас?

— Есӗ, Ҫемен, хӑратӑн. Килет те 
кайа¥... Кала вӗсене тухтӑр килте ҫук 
тесе... сана хамӑр каснӑ ӑйӑр пуҫне 
50-шар пус парӑпӑр.

Хвершӑлпа тухтӑр ӑйӑр касма тух- 
са кайнӑ хыҫҫӑн, Ҫеменӗн пуҫӗ ытлаш- 
ши шухӑшланипе тепӗр ыайлӑ ҫаврӑн- 
са лар§ӗ.

Ах, турӑ, мӗн тӑвас, мӗн курас? 
Кун пекех пулсан кашни кун вӑтӑр- 
хӗрӗх ҫынтан кайа килыест. Кашнин 
ӗни пӑрулаймасӑр виҫ кун выртаГ'. 
Кашнин ӗни хыҫне пӑрахаймас)^. Ка- 
шнин лаши сывлаймас)^, пӗр май выр- 
тасшӑн. Кашнин ӗни видес пек выр- 
та¥, ҫимест, тӑраймас^. Тем те, тем те 
пур, ни хам тухтӑр шкудне вӗренмен, 
пӗлместӗп. Аптрал! Тӑхтаха, ак ҫак 
рту¥ маҫ текеннине сывдайман дашана 
парсан пулӑшӗши? Ах хӑратӑп, ӑн- 
сӑртран вилсе кайсан лаши?

— А! сывӑ-и, Ҫемев! Ӑйӑр касса 
Еилтӗмӗр, ыран ирех кайатпӑр Теяе- 
йалне. Ну, тав турра, ӗҫсем ӑнаҫҫӗ. 
Сан мӗнле, Ҫемен, пурнӑҫсем?

—  А нта кала, Иван Иван§, пӗтӗм- 
пех аптранӑ...

Пӗр сӑкманлӑ §ӑваш пырса тӑра¥.
Ман ӗне вилсе карӗ вӗт. Ӗнер ама§ 

килсе илнӗ^^ӗ те усси пулаймарӗ, вил- 
§ӗ. Ех, ӗни лайӑх§ӗ.

— '§нрлекен В1хц§ӑх пурӗ §ӗрлеймест 
ӗнтӗ вӑл...

—  Ну, санпа ҫеҫ вӑхӑт иртермелле 
мар кунта. Билпӗ вы§ӑх хыҫӗн§ен 
вилмелде мар. Кайах ӗнтӗ... Кала, Ҫе- 
мен, малала.

— Алай §исти аптранӑ. Хӑшӗн ӗни 
пӑрулаймас'!', хӑшӗн лаши вырта¥, тӑ- 
раймас']', хӑшӗн тем те, тем те, тем те 
аур. Пурне кадаса та пӗ-^ерес ҫук. 
Кунне 30-40 ҫыя килет. Пӗри виҫ кун 
ӗретрен кил§ӗ те, райӗҫтӑвкома ша- 
лӑпӑ парап, терӗ. 0x1 Сирӗн вырӑна 
йудса тем курас пулӗха ыан.

— Ан та шухӑшла, Семен! Кунта ун 
пек кун пек пулас ҫук. Халӑх тӗттӗм. 
Ео улталама лайӑх пӗл. Ан хӑра!

— Ну, Павӑл Лекҫей§ӑ, кайӑпӑр. 
Ҫемен епӗр калдех кайрӑмӑр. Есӗ пӗл 
—пайан ернекун, вырсарникун каҫсӑр 
килместиӗр. Ҫав хушӑра ҫынсем кил- 
сен лекси вулама кайвӑ те.

Иван Иван§, епӗ те ӑйаркасма пы- 
раыи, атту кунта ыана никам та пӗр 
пус памас^, тет йӑлӑнса Ҫеменӗ.

— Ну, Ҫемен, пурин те кайма йу- 
рамас¥. Вы§ӑх §ирлесе килсен, кам 
пӑхса йара^? Латнӑ, епӗр сана ӑйӑр 
пуҫне пӗр 25 пус парӑпӑр.

— А-а... Мӗнле, Иван Иван'§, ирт- 
нӗ ернекун есӗр 50 пус парас, тет- 
тӗр^ҫӗ.

— Ҫук, ун пек пулмас¥. Айӑр пуҫне 
епӗр те 2 тенке ҫ.уртан 4 тенке ҫите- 
§ен ҫеҫ илетпӗр, епӗр вӗреннӗ ҫын, 
ӑйӑр пуҫне иккӗн епӗр пӗрик тенкӗ 
илме тивӗҫдӗ.

— Е  е-е-х! куна пӗлнӗ пулсан... 
Укҫаллӑ пулӑттӑм, пӗр тенкӗ ҫурӑпа 
та касса парӑттӑм. Ах, ӑс малтан ҫи- 
теймерӗ  К и р п ӗ ^ б с е м .

Шкулта.

Пӳрт ӑшне таса тыт- 
ман пирки, йалсендо хӑнк- 
засем асаҫҫӗ.

У§иттӗл.—Ъ^^сем мӗскер усӑ кӳ- 
реҫҫӗ.

Вӗренекен а§а.—Т)ӑхсем ҫӑмарта тӑ- 
ваҫҫӗ, §ӗпӗ кӑлараҫҫӗ, хӑйсене кайран 
какай туса ҫнйеҫҫӗ.

У§иттӗл.—Тата? Ну! Астуса илха— 
ҫывӑрма выртсан мӗн пула¥ санӑн пу- 
ҫелӗкре?..

Вӗренекен а§а.—Хӑнкла, йулташ
уҫиттӗл! Ҫ е м н л е т т ӑ в.
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Каръӑк сӑнани.
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Хӗраъи— Ай-ау! Йӑванӑн сӑмси тухнӑҫке!
Амӑшӗ— Сивӗтет пул^ха. Сивве сиссен, сӑмсине йухтарма тытӑнат.

Отн. редактор А. Золотов.
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