
иршшттарисвм, пбрлешер!

сяпкнн 10-М8Ш Цо 1928-йӗш  ҫ. 

—  4-неш  ҫул тухат. —

Йалхуҫалӑх налокӗ умӗн.
Куьаксем тара идыб анасене пытарса х8вараҫҫӗ.

(НиЛКОр).

— ]^асрах пытар ануна! Пар лашзпа килеҫҫӗ иккӗн.
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Ҫапма пӗлмен пушЗ.
—  Влатимӗр Иӑван§, пайая епӗ курй- 
ершшӑ аллив§е ретаксиве атрӗсленӗ 
паккет куртӑи. Согрутзӗксен§ен хӑшӗ 
те пулсан сирӗн ҫин§ен ӗлӗклесе фе- 

■ лйеттон ҫырса памарӗши, терӗ шӗвӗр 
сухадлӑ ҫекретгар пгре санетти хыҫ- 
ҫӑн пуҫлӑх патне капинета кбрсе.

—  Хӑкм... пакке§ӗ мӗн тӗслӗ.,. 
Ҫырна тӑрӑх, кам аппаланнпне §ухла- 
са  и.тейьерӗви, терӗ пуҫ.тӑх теышӗн 
хыпӑнса ӳасе.

—  Канвер§ӗ хӗр.тӗ§§ӗ пулас... Кам 
ҫырпине пӗлеймерӗы вара... Тӑхтӑрха, 
ҫав Петров ҫырмаяшп, а^а, теа 'дӗре 
сиснӗ пек туйӑна¥. Ун пек йӗке-хурел- 
дӗ ҫынсем пирӑн урӑх викамах та 
ҫук...

— Хӗрлӗ Еонвертлӑскер, конешвӑ, 
ман ҫин^ен ӗнтӗ вӑд... Ҫырассине те 
Петровеӑр пуҫнв никам та ҫырас ҫук. 
Ҫавӑ пӑркун мана шалу хӑпарт тесе 
аптӑрата§§ӗ .. У-ӑх, сволӑ§!.. Пастай 
епӗ сана... есӗ ыан адӑри ҫыя, вӑрҫса 
карӗ пуҫлӑх.

— Тӗрбс калаттӑр, тӗрӗс... Тӑхтӑр- 
хз, Влатиыӗр Иӑван^, епӗ халӗ ре- 
таксине кайсан тупса килеймӗпши вӑл 
ҫырува—йӑпӑлтатса и.твӗ ҫекреттар.

— Верпӑ вӗт, айта вӗҫтер...
Тепӗр ҫур сехетрехҫекреттар пушах

тавӑрӑн^ӗ.
— Пу тупрӑни, тавай §асрах!..
— Памаҫҫӗ вӗт, шуйттан ретакси- 

сем—кӑшт ан§ах йӗрмест шӗвӗр сухал.
— Ну апла пулсан хадех дар та 

опровершени ҫыр...
Ҫекреттар хут идсе пуҫлӑх сӗтелли 

кутне дар |ӗ. Пуҫдӑх ҫемҫе пукан хыҫӗ 
ҫине пуҫне тайӑнгарса ху§ӗ те:

—  Ҫивӗ§рех §ӗлхеп0 ҫы р ..
«Еп пӑхса тӑракан у§рештени ҫин- 

§ен ҫырвӑ саметкӑра пӗр сӑмах та 
тӗрӗсси ҫук“, тесе пуҫдарӗ.

Кун хыҫҫӑн ҫӑварӗн|и перускине 
ӗмсе ил§ӗ те:

— Мбн ҫи в р н  ҫырма пултарвӑши 
вӑл йӗке-хӳре, терӗ пуҫлӑх ҫекреттар 
йенелле пӑхса.

—  Мӗн ҫиБ§ен ҫырасси... Пӑркун 
хӑвӑр «ваттерте слушӑт^исемпе пӗрле 
симӗссинв ӗҫни ҫан§ен ҫырнӑ пудӗ... 
Тата... тата юӗр йалти арӑмна пӑ- 
рахса кунта хигре хӗр илсе авланни 
ҫин^ен пулма.ма.„ Урӑх нӗв?.. Ахӑ, 
астурӑи—вӑл есӗр пӑркун кӑппнетран 
пӗр §ӑваша хӑваласа кӑларса йани

ӗнтӗҫин^ен ҫырмасӑр хӑварманзх 
вӑл, мур, пуҫӗ!..

— Вернӑ, вернӑ... Айта ҫыр... Во 
вервых епӗ хам хвзттере слушӑш§зсе- 
пе пухса' ерех ӗҫкп ҫпн§ея ҫырнп 
факти§ески тӗрӗс мар. Во вгорых, 
епӗр уи§ух сймӗс ерех вуҫах ӗҫмеп, 
ҫӗр каҫипех хӗрлӗ ерехсе.мпе Еощйак- 
сеы ҫех ӗҫнӗ. Та§шшӗ... Инлти арӑ- 
ма пӑрахрӗ тени те тӗрӗо мзр. Еаӗ ун 
патне ^алӑх су§5 апрелте йышӑннӑ 
прикӑвар т1рӑх каша.ч уйӑхрах хам 
шалувӑн ваҫҫӗмӗш пайне й.ареа тӑратӑгт..

Вӑг, шуйхансем, вырӑнсӑрах ха.м 
вӑрттӑн ӗҫсем ҫин§ва хаҫат ҫине ҫыр- 
тараҫҫӗ Еӗт, тесе из§ӗ ҫак вӑхӑтрз 
пуҫлӑх хӑй пуҫ тӗшшӗн.

—  Потгоы хулара хитре хӗре плсо 
авлан§0 тени то тӗрӗс мар. Манӑя 
ха§хи арӑм нииӗн те хитре мар.

—  Петрова хӑйне парӑтгӑм в.ӑ.т 
„хитрв“ арӑма, теое вӑрҫса ил§ӗ кал- 
лех пуҫдӑх.

—  Малалла... 'Ҫӑваша кӑаинетрая 
хӑвадаса кӑларни ҫвн§ен. Куята та 
пӗр §ӗпгӗи тг тӗрӗсси ҫук. Вал ҫын, 
во первых, §ӑваш пулмзн, хӗрарӑм 
пулнӑ, во вторых, епӗ ув§ух перҫыен, 
самокрпттӗк ҫцв§ен тоЕлат тума ха- 
тӗрленнӗ. Ҫавӑнпа Петрова мап ҫян§ен 
ним сӑлтавсӑр пи§ет урдӑ .ӗлӗкленбшӗн 
сута йама ыйтатӑп...

—  Кӳр а.тӑ пусам та, §асрах ре- 
таксине кайса пар, терӗ пуҫлӑх ҫек- 
ретгар ҫырнД хута хӑй умне илсе. 
Хӑй ҫаҫӑ ,тах телефовпа ретактӑра 
§ӗнсе нл§ӗ,

—  Ретактӑр йулташ, ман ҫин§ен си- 
рӗн пата усал ҫыру .пынӑ пудас, унта 
нимӗн те тӗрӗсси ҫук... вӑд статйава 
хаҫӑта ан кӗртӗр, терӗ пуҫлӑх хӑйӗя 
пысӑклӑхве кӑтартакан сасӑпа. Ретак- 
тӑр Вдатимӗр Пӑвав§ ҫин§ен ҫырнӑ 
статйанӑ тупа¥ те вула¥.

— Пирӗн уҫрештенпри пӳрократи- 
сӑмпа Болоккиттӑва тӗп туреҫ, пуҫлӑх 
ва-тама. ҫук лайӑх ҫын, тесе ҫырса пӗл- 
териӗ пуҫлӑх умӗи§е ыр йатлӑ пулас- 
шӑн пӗр мӗскӗн слушӑш§а.

* * *
Пӳрократ йулташсем! Сире те епӗ Вла- 

тимӑр Иӑван§ран пример идме сӗне- 
тӗп. Хӑвӑр ҫитменлӗхсем ҫин§ен вим 
статйа тухасса кӗтмесӗрех опро- 
вершеЕБи ҫырса парӑр та— хуйхи те 
ҫук. Р 0 н и.
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Ӗн@ пасарӗнь@>

— Илмв сӗнетӗп сана. Ку ара манйн вырас ӗсп, §Чв ш ӗнн мар.
— Суйатӑв! Вырӑс ӗни ҫапла пулати...

Тупага! Ара калаҫса пӑх; вырӑсла пӗр сӑмах та пӗлмест.

П р а х у т  ҫ й н ^ 8 .

—  Ивҫе ҫула каЙЕӑ §ух ҫырсем §а- 
•сах пӗраӗрпнпе паллашаҫҫӗ. Паллввтма 
жӑна мар, пӗриӗрия§еа каане, мӗнне, 
тиӗя ӗҫре тӑпине йӑлтах ыйтса пӗлеҫ- 
•ҫӗ. Ҫул ҫиБ§и авкеттӑ пит интереснӑ 
аӑл. Пурин§ен ыгла §ӑваш инте.^^екен- 
‘зхзем пара_к8н ответсем интереснӑ.

Ыйту: Ӑҫта кайатӑн?
Ответ; Капкаса, курюрта.
Ыйту: Ху ӑҫтис^м?
Ответ: Айакрисем.
Отве§ӗ иитех паллӑ ыар, ҫавӑнпа 

ыйтакавӗ ку ыӗту ҫумне тата ыйту 
хуша¥:^

—  Ӑҫтйсем айакрисем?
— Хусан .теш йен§исем.
—  Е.хӗ, еп хам та Хусан таврашӗн- 

■§ен. §улхуларан мар пулӗ?
— Ҫук, 'Ҫудху.тарап айаларах.
—  Е-е-е, апла, иккен. Ҫармӑс оп- 

лӑҫӗн р н  пулмалла?
—  Ҫармӑс оздӑҫӗн§ен мар та, ин- 

^ех мар унтан.
Куата калаҫу вагси ыйтӑвӗ ҫпнв

кӗрсе кайа¥. Вырӑсз §ӑвашсем ҫив§ея 
те аса илет.

—  '§рпоксар корот всеи коротам 
корот, тесен иккӗшӗ те ых-хы хы, те- 
се кулса плеҫҫе.

Инҫв ҫула кайнӑ §ух ҫынсеи §асах 
палдашаҫҫӗ, паллашмд ыар, туслашаҫ- 

'Ҫӗ те. Пӗр пӗр прастӑяе ҫитлен иккӗ- 
ш ӗ£§ен  пӗран анма.тла пула¥.

— Ну, тет вырӑсӗ, есӗ пнт аван 
йуллаш пултӑн, м-алашее тӗл киӑсен 
иртсе ҫӳренӗ §ух мац пата кӗрге тух- 
мксЗр ан кай, тет. Кунта вйи хӑй 
атрӗсне те пара¥.

АлрРссемпе улӑшасси 'бӑваюгпӑн §и 
усал йапала вара.' Виҫ кун кялсв §ӑ- 
вашне палӑрт«ан|ӗ, йулашкиБ§ен па- 
лӑртасах пула¥.

— Ку мая временнӑй атрӗс, тет 
вара §ӑваш хӑй атрӗсве парса. Шу- 
пашкарта епӗ нетаввӑ, хамӑя йаланхи 
агрбсе Ыускавран ҫырса пӗлтерӗп, тет 
вара Еим кзлаыа ангараса.

Хавпа пулнӑ.
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Темиҫе урештени пӗрле ӗҫлекен ҫуртра.
КЗрЕувнелле п узран  тухакзнсрм  пумайлапт^й^

Пуп пулнӑскер: К илм, тур5 бури Варварн! 
Хӗрарӑм: Килваха. Ӑҫта а§а йа§ӗ хураҫҫӗ кунта? 
Пуп пулнӑскер. Кунга мар, §ирк5фе.

Пуҫа кӗкӗ шухӑшсем.
Хӑшпӗр йалсовет претҫетаттвлӗсем 

тула тухмалли хут ҫине те пи§ег пус- 
са йараҫҫӗ.

Шалу илекен слушӑш§исеи кашнп 
уйӑхра, 30 кун вырӑнне, 10 кун ту- 
сан пнт савӑвмалла.

Хӑйяе-хӑй ӑслӑ ҫын вырӑнне хуман 
ҫынна туиаймӑн, ӑссӑр ҫынна кашни 
пусӑмрах тупагӑн.

Кушак ҫимелли шыра¥, ӑслӑрах пул- 
нӑ цулсан вӑл, ҫимеллп вырӑнне, ӑшӑ- 
рах вырӑя шырӗ§§ӗ.

Арӑму йут ҫын ҫине ӑшшӑн пӑха¥ 
пулсассӑн, килес уйӑхрая сана вӑл 
апорг комиҫҫине кайса килме хушасса 
кӗтсех тӑр.

Комсомолӗссем хушшин§о.
Паттентсгр комсомолӗс.

Ҫӗнӗ тӗрдемесре (Кусяавкка р.> 
Ҫемен комсомолбе наттевтсӑрах; 
уолам тӑва'}.

Хрвс^ен: Ха, есӗ, Ҫемен, ху ком- 
сомол пулин те, ҫырла суттине йара 
панӑҫке! Ара комсомо.1ӗса сутӑ тума. 
йурамас¥, теҫҫӗ мариха?

Ҫемвн: Ара, Павӑл пи§§е, ман п ат- 
тент ҫук. Паттенпз ан§ах йурамао¥.

Т и н к ен  с-.

Пикора хӗсӗрленӗ.

—  Павлӑв пикора вӗлерме тытнӑ.
—  Кулаксемк?
—  Кулаксем мар, ашшӗ ҫакма тӑнӑ*.

^  ӗ л ӗ м.
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Мӗн ун уъиттӗл хайӗ.
Ка§ака Микулн йатлӑ уҫиттӗл §ӗ- 

лӗмне урлӑ хыпрӗ те, пухӑвалла утрӗ. 
Пухӑва ҫнти§§ен, ҫуд тӑрӑх ҫапла 
шухӑшласа пыра¥:

— „...У§и1тӗд пулао пулсан, санӑа 
акроаом та пулао пула¥. Акӑ ха.§ кӗр 
.-ааннв иӗнле майпа цртересси ҫиа§гн 
Ездаҫмалла. Кадаҫма хушнӑ тӑк, кала- 
-ҫӑс пула¥...

'Ҫӗлӗи тӗтӗынв кӑвакӑн-симӗсӗн ку- 
рӑаакзн иӗлӗт пек кӑларса йа§ӗ те, 
,шӑд витӗр §ӑртдаттарса, йӳҫӗ сур§ӑк- 
ве сурса пӑрахрӗ.

—  Пухӑва ҫптӗп. Кадаҫӑи. Ун-
та  ӗнтӗ, лашана §ӑпӑркка сӗлӗрен хы- 
■тӑрах 'ҫуптарни ҫвн§ен те мар, акро- 
яоми ҫив§ея калзҫас пула¥. Иура¥. 
Малтанах; кӗн вӑл акрономи, йулгаш- 
<сем, тейӗя. Акроноыи усӑдлӑ йапала, 
аӗншӗн тесен, вӑд усӑллӑ, тейӗп. Ну 
шӗр-яЕ сӑмах ыраша суртласа акма 
жирлн ҫин§ен, шултра пуҫахсепе суй- 
ласа, кунти ырашранах суртлӑ ыраш 
-туса йама май иурря ҫин§ен калӑп 
■за, пул§ӗ те...

Ҫитрӗ Микулӑй Павӑл§ӑ пухӑва. 
Тытрӗ сӑмаха. Сӑмаха кӑлӑх аван ка- 
данӑ ҫӗртех акроном персе ҫитрӗ. Ыи- 
«улай Пгвӑд-§ӑ хӑйӗп сӑмахне пӗтерсе; 
>ъ1ттнне акрономран ыВтса пӗлӗр, терӗ.

Т ш ӑн§ӗ акроном калаҫма. Вӑд Оал- 
'манассар йатдӑ натша вӑхӑтӗн§н ак- 
рономирел нуҫдаса сотоиадисӑмда ак- 
рояомийе ҫитсе перӗнҫӗ. Иулашкан- 
■?еа:

— Иалхуҫалӑхне акрономласа йа- 
рассн—йӑвӑр ӗҫ. Ӑна тума йалтиуҫит- 
тӗлое-н те тӑрӑшмалла, терӗ.

— Вӑт кала¥ те калаП Пӑрҫа пек 
сирпӗтет сӑмаха, е! Иепле, е?—тесе 
тӗлӗн§ӗҫ пухурисем.

—  У§иттӗлӳ пӗр хӗрӗн^е тӑтӑр, во!
—  Е -е , пирӗн у§иттоли вӑл. Акро- 

5ЮМ §ул та пултараймас¥ та, тесв са- 
шан§ӗҫ.

Нумай вӑхат иртети, сахали,—йала 
вы.§ӑх тухтӑрӗ килет. Пуху пуҫтараҫҫӗ. 
Цухӑва Микулай Павӑл§ӑ та пыра¥.

Тухтӑр сӑнах када¥. Лаша §ирӗсем 
«ҫйн§ен, §ӗмере ҫин^ен, саха ҫип§ен, 
«урӑх пуҫҫаврӑнви ҫин^ен, темскер 
<ҫин§ен те каларӗ пу§. Иулашкив§ен:

—  Ку 'барсемпе кӗрешес ӗҫ Йӑзӑр

ӗҫ. Ку ӗҫе йалти у§иттӗлсон те хут- 
шӑнмалла, терӗ,

— У§йттӗл пулати вӑл, парӗн...
—  Вы:§ӑх тухтӑрае те тӑмас¥ та, 

тесе салан-§ӗҫ.
Тепӗр ик куптан хвершӑл килет. 

Варвитти §нрӗпв _^ӗрешесси ҫив§ен 
калама пуху пуҫтарттара¥. Унта Ми- 
кулай Павӑл§ӑ та §ӗлӗмне парлат- 
тарса пыра¥ (хвершӑлтан пуднигса 
шӑрши кнлег).

—  Варватги хӑрушӑ §пр. Увпа кӗ- 
решме й ал н  у§ит1ӗлсеа те хутшӑн- 
ыалдз, терӗ.

—  Хаккуй вӑл у§иттӗл! Хвершӑла 
та тӑрайыас¥ та,—тесе салан^ҫӗҫ пу- 
хуран.

Ҫемлемер текен ҫӗрйӗркелекен килсе 
кайнӑ хыҫыв:

—  Каккуй вӑл уЕнгтӗл! Ҫемлемире 
те тӑраймас¥ та, терӗҫ йалти ҫыасем.

Антроподоки, етнокрафн, поттаанккӑ, 
кеолоки, археолоЕи т. ыт. темскерле, 
■ҫӑвашла ӑвланмалла мар екҫпетигсяйӗ- 
сен§е ӗҫлекенсем пырса карӗҫ йала.

Микулай Павӑл§ӑ ҫакӑн пек пӗ§‘'’к 
йапаласене зе тӑмас¥:

—  Каккуй вӑл у§иттӗл... — теҫҫӗ 
йалтпсвм.

Иудашкян^ен йала канавалсем, тӑ- 
мака тутарӗсем, Ыайтавран ҫӗвӗҫ вьг- 
рӑсӗсем, йумаҫ пӑхакан ^ыкансем, 
тата ытгн хӑйаыатсем те килсе карӗҫ.

—  Ш ан вара у§аттӗлӳ ҫине. Каккуй 
вӑл... теҫҫӗ.

Павӑд§ӑ нумай пухӑва ҫӳрерӗ. И:\- 
данах, пӗр пуху сикгермесӗр ҫӳрет. 
Еанавалсемпе к-ӑмака тутарӗсен ӗҫ в- 
§ен пуҫнв, пур ӗҫе те хутшӑна?. 

Ая§ах, ҫапах та:
—  Каккуй вӑл у§иттӗл пирӗн, тесе 

ӳпкелешеҫҫӗ.
Респуплӗкри профсойуспа ытти аг- 

министратсидлӗ тытӑмсем Микулай 
Павӑл§ӑ „нйме те тӑманвине кура“ : 
йалти у§иттӗлӗн тӗн§ери мӗн пур ва- 
уккӑсенв вӗревсе тухса, хӑт ҫӑваллӑ 
ӗҫе те хастарлӑ хутшӑнма кирлива 
кӑтартса, вӑрӑм §ярку.§ардӑ ҫыру йа- 
§ӗҫ.

Вӗсем те, йалти у^ипӗдсеи ҫиае 
респуплӗк сӑр§ӗ ҫин§ен айадалла пӑхса;

— ■ Каккуй есӗр у§аттӗлсем, терӗҫ.
ЕТМ ЕН А.
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Р  Е
—  Есӗ йаш-кӗрӗм, хэрсем пит-ку- 

ҫӗсене §ӗрге тӑквнв§ен ан тӗл^нха. 
Вӗгем премн пирки ҫапӑгса ш нӗ вӗт.

Йӑкнат, шуйтап, айӑолӑ. Вӑл ҫав, 
ыӑтӑк еӑшсатлӑ парпкмаххер, туртса 
кӑларнӑ темскгр преми мнскарине;— 
ыурах мар-и, хӑй иршвипе' касӑдса 
пӗтмеллеск?р!

Браҫпике йала хӑнава килнӗ. Ҫӳҫ- 
пуҫне поматӑ ӑшне туиӑ, §ӗлхи тем 
те пӗр паккат, шӳкӗлӗ— шӑа пӗр тен- 
Еӗ.тлӗх.

—  Есир, тет,—тӗтгӗмре аурнатӑр, 
тет;—сирӗн, тет,—самокон кӳаеҫҫӗ те 
пуҫсепе ҫураҫҫӗ, тет.— Вог пирӗя ху- 
лара, тет...

Ҫурӑк-§ан пекех пуҫ.ларӗ. Хулара, 
ИЕкен, вӑл та пур, ку та пур; кино- 
матхокрӑф тз, ташламалди в §§ӗрсем 
те, тата ҫав з(-§§ӗ1сен§е илсмлӗ, §11- 
пер хӗрсеве премисем параҫҫб пула¥.

—  '§ӑсатӑн, тетӗа.—Хӗрсем вӗсем 
ӗвесем ыар вӗт, премя памашкӑн Иуп- 
таратӑн пулмалла есӗ.

—  Ҫук, йупгарса ыар, тет.— Акӑ 
ҫавӑн пев, ве§§ӗр тӑвӑпӑр та, пурто 
кӑыӑзлӑ йулатӑр, тет.

Турӗ те ҫав вара, пупӑщ ҫисе вил- 
меллескер.

Ҫавӑрса ҫитернӗ а§асепе, афиш кӑ- 
ларса ҫапрӗҫ урама,—ташӑсем пу.таҫ- 
ҫӗ, тесе пӗлтернӗ; §'ипгр хӗрсене пре- 
мн— 1 коропгӑ путрӑ, тата 1 па§кӑ 
майра йӗппк, леш пуҫа тирмелли.

Ыӗн тегӗвха есӗ! иирӗя йалтп хӗр- 
сем прем ухмахланма тапратрӗҫ. Тӳр- 
рипе калаогӑк, йалта §п ■ҫипер хӗр 
тупма мар, тӗрӗсрех пит куҫлиае те 
шыраса тупаЭмӑн. Кукӑр туталли, мӑ 
тӑк сӑмсалли, плечсгрри тем §ухлех. 
Ҫапах та, мур плешшӗ, кашнпйех хӑй- 
не хӑй §нпер шутлат ввт. Тӗ.1ӗнмелле! 
Кашнийех среки и.аеешӗн.

Манӑн Клавти, вӑл та вӗт... Сун- 
тукран ҫӗнӗ пушыак, ҫӗнӗ вӗпе туртса 
кӑлар§р.

—  Есӗ, тетӗп, мӗн хӑтланатӑн, ара? 
И ӑхха хуна ху текӗр виттбр! тегӗп. 
Сӑмсу паранкӑ пек, ҫйвару, хӑлхасем 
таравах. '§п-пе-е-р мГв! Пит §ипер!

—  Сан ӗҫ ыар, тет.— Сана преми 
памаҫҫӗ ав, тет.

Хӳрипе пӑлтартатрӗ, пӑлтӑртатрӗ тс, 
тухса вӖҫтер§ӗ ве§§ӗра. Ай, ҫӗр тӗпве 
кайманскер!

Е аӗ те карӑи, хамӑр хГрсене премш 
^1еале панане курмашкӑн.

Иӗр ҫӗр штука йахӑн пустарайнӑ. 
кусем. Пихӑш йевнел.те ҫав^рӑнмаллж. 
ҫук. Пӳ.гӗкӗ пӗ§ӗккӗ ҫеҫ, тӑвӑр, пӗр- 
пӗрин айак пӗр-ҫнсене хуҫаҫҫӗ.

Иӑкаат, мӑтӑк сӑмса. париЕиаххӗр., 
хӑй мезелавЕне вртерет теыед.1е, §уп- 
кала кӑва ҫӳрет. Пуҫӗа^ен помагӑ- 
шӑрши ҫухрӑмран ҫааат.

Малтан ташлакаларӗҫ, ыайра хӗрӗ- 
сем пекех— урисеыпе ҫавӑртгаркаласа. 
кӑтартрӗҫ, унтаа тыгӑн^ӗҫ хайха пре- 
ын уйӑрма. ПреыийЗ шыаа йамаллас.- 
кер.

Пӑкнат кашнинех хуг таткитыттас—
— Ҫырӑр, тег, сирӗа-ш угпа §11 §а- 

пер пса туйӑпакан хӗр хушаматне.
Кйрзнташлн пӗри те ҫук. Ҫавӑнпа 

Пӑкяат пуриешрн тэ хӑйех ҫыра¥.
Пуҫзарса ил§з унгая хут таскаеейе. 

те, Хвегӗр ывлатеиозераз, гата коане- 
ратси лавкип|н Иван Аккиы§ прик- 
каш§ӑкпа пӗрле кӗгесса кайса лар§5- 
камиҫҫи тунӑ пек ӗнтӗ— гоутлаҫҫӗ.

Мӗнле сан шутаа? Премн кама лек- 
р§ пу.§ тетӗй?

П уа х;рне! Пе? Ну, шуйтанах ыар- 
и вара Ййкнат?

Ка.тарӗ кӑаа иреча Еяыа лекнинег. 
и-и! карӗ вара куп хыҫҫӑн.

Хӗрсем пушар тухнӑ пек Еӑшкӑраҫҫӗ.
Е  е, кӑштӑрии кӑна п, пуп хӗрӗ 

ҫнне.тле §итаӑее.\1П0 пыраҫҫӗ. ]1ӗр- 
касси хӑаарса ларма хатӗр пуц хӗр& 
ҫине, теарпсйм ун хутне к*-реҫҫӗ.

ПС‘р аӗрне §ӑрыаласа пӗтӗм йун- 
.Т8С1 иӗтрсҫ, хӑ¥ насус пырӗн§ен сир- 
пӗг кувта.

Пулашкин§ен, лӑплавса ҫитсе пре- 
киае тыгтармалла пу.теасса.ч, Ш к н ат  
увта пӑхаТ', куята пӑхат’ — путри те„, 
ыӑйра йӗагшссм те ҫук.

Вӑрлавӑ §иЕвӗ!
Акӑ сава §ипер хӗр прсмийӗ!

ЕРХ И П .

Курайми пулкӑ.
—  Хамӑр йа.тканаш претҫетаттӗлЕе> 

еаӗ курайми пу.ттӑм.
— Мӗпшӗн ҫц.глевпӗха ун ҫнае есӗ  

кураЙм-1 пулгӑа пу.тсан.
—  Кӗн§елерте пулыс¥ те, курай-- 

масгӑп.
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Тӗлӗк кӗнекисем.
ВТрнвр районйн§е ликпунктра вӗреное тухписене преин панй 

ҫухяе Еив, йурӑхоӑра тухнӑ кӗнекесем валеҫсе панӑ.
(„Ва' ашран“)

— Кӗҫӗр тӗлӗкре ликпункт пуҫлӑхне курнӑ^^ӗ. Кивелессе (ватӑласса) марши ку. 
Кӗнеке ҫине пӑхамха.

Малта. Лараҫҫӗ.
— Сирӗн копператтивра тавар ха- — Ппрӗн йалканаш §деЕӗсем тар

кӗсем ыӗнле пыраҫҫӗ. туха^^евех лараҫҫӗ.
— Тав турра, ревисор йудташ! —  Кӗв^елерте-и?

Бӑрҫӑ§§енхиа§ен малта пыраҫҫӗ. —  Ҫул! Трактирте' ӗ л ӗ м.
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Ҫпектанкӑ1 Ь.
ПраҫБиа кун халӑха йеиле те пулин 

ерех ӑшне путасрав хӑтарсэ, вуламад- 
лн ҫурта кбртес тесе, Йӑваякассин§и 
трамкрушок пуҫлӑхӗ Ыаҫак Мишши 
ҫаектаЕкӑ§ лартма шуг тытрӗ.

— Лартма пулат, нилӗн те мар, терӗ 
вӑл, сарлака ҫамкике шӑлкаласа. —  
Арттиссем ҫук ыар, ҫпекгакЕӑ.§тентуп- 
нӑ укҫипе хаҫатсем ҫырӑяса илме пу- 
ла¥, йулашки йулсая шушкӑ та илсе 
ҫитерме йура¥ артгиссене, атту уйран 
пӗр ХЕсеп ҫисе хырӑи пӗрӗнсех лар§ӗ...

Кӑнтӑрла иртсен Мишша вулама.тли 
ҫурт пуҫлӑхне хӑйӗн шухӑшне каласа 
кӑтартсан, иккӗшӗ те кбнеке шкапӗн^е 
пйесӑ ухтарыӑ тапратрӗҫ...

Пкӗ сехет авраштаряй хыҫҫӑн, иккӗ- 
пзӗя§ен те тар шӑпӑртатсах йухма 
пуҫларр, ҫапах та вӗсем пйплиогтӗкри 
Толстой, ТостойевсЕИ, Туеххӑв, Ҫен-Ҫи- 
мон, Фурйе со§§инбяисеве вершук ху- 
лӑмӗш тусан ӑшӗнҫен ан-5ях кӑларка- 
ларӗҫ. Тата тепӗр сехет майлӑ 'ҫава- 
лансан, §ӑвашла ҫыр I ӑ пйессӑ пекки 
пӗрре те тупайманнине тарӑхса ҫнтсе, 
нкаӗшӗ те пуҫлӑх н)Ьӗыне кӗрсе лар- 
§ӗҫ.

— Тата... Ҫав ,,Сунтала“ пӑхса ту- 
хас, унта хЯш §ух пйессӑсеы пула- 
кан§§ӗ... терӗ Мпшшэ, шӗвсл?е кайнӑ 
сасӑпа. Каланӑ—тунӑ. Иӑпӑр йапӑр 
ар§аран пӗр куаа „Сувтал“ туртса 
кӑларся, ҫидтӑвӑд пек странптсӑсене 
уҫма ты1ӑн§ӗҫ.

— Р-рао, пур! терӗ Мишша, ҫутӑлса 
кайса.. Ым... пил^к пайлӑ, ҫи^ҫӗ карг- 
тиЕӑллӑ... Ах, пысӑкрах, ыур!

— Тунрӑ\! терӗ испа'§ та. Во, во... 
Тӑватӑ пайлӑ... ултд каргтинӑллг, про- 
лойпа еппилӑалӑ .. Ш -шаЙпан!.. Пы- 
сӑк вбт!?

— Уҫ калалла!
Тӗттӗм нулса ларас умӗн Мигаша 

питӗ хытӑ кӑмӑдсӑр пулса килелле 
утрӗ. Ҫывӑрнӑ §ух та Мишша '§ӑваш 
писсаттӗлӗсемпе йалти стсенӑ ҫин§е 
дартмалли пйессӑсем ҫырманшӑн вӑрҫ- 
ҫа выртрӗ. Тэрӑхнипе вуламалли ҫурт- 
ра усӑсӑр выртакан клаҫҫӗксен кӗне- 
Еисеае пӗтӗм ҫунтарса йа§ӗ пек...

пайдӑ, ҫи§ӗ карттпнӑллӑ, пролокпа 
еппилӑклӑ пйессасеа^ще? пӗрринв суй- 
ласа ил^ҫӗ те, ҫакна лартатпӑрах, терӗ.

Ҫи§ӗ кун та ҫи§ӗ каҫ ыӗкӗрлентер§ӗ 
Ыишша ,,арттиссеае“ . Ҫиме те киле 
йамао¥, арттиссене килтен '§?ресае 
уаран Еырса ҫитереҫҫӗ.

Ҫимӗк кунӗ персе ҫитрӗ. Ураыра 
пӗр кивӗ шӑналӑк ҫине кӑрыӑкпа ҫпск- 
таккӑ.’ь пулат, тесе ҫырса хунӑ. Каҫ 
пулсан—хай хӑлӑх вуламалля ҫуртз 
пк§кери ҫе§огкӑ пек тул§ӗ. Билетсем 
ҫитмзрӗҫ, хушмадла пул§ӗ.

11 сехетре ҫпватаккӑле пуҫлама хз- 
тӗрлепге ҫптрӗҫ. Мишша хӑйнв ва.§’{П 
икӗ така хӳрин§вя сухал туса хатӗр- 
ленӗ, аа§ах ҫынӑҫтармалли тупайма- 
сзр аптрарӗ. Унта— куата... Ҫук! '§ар- 
шав хыҫне тухрӗ те:

—  Иу.1ташсем! терӗ. Вот, манӑн су- 
хал ҫыпӑҫгарм.ялли ҫук, камӑн ҫия 
йышши иур? Парӑр пошалстӑ, аггу 
пуҫлаймастпӑр!

— На, ва!.. Ман пур, терӗ пӗр ула 
с.ухаллӑ старик, ҫӑпати кантрин вӗҫне 
татса парса.

Сухал ҫыпҫӑн§ӗ.
—  Пуҫлатнӑр! Тавай, суф§ор, ха- 

тӗрлен, кӗрее лар йӑвупз,терӗ Мишша.
Хирӗҫ 'ҫӗнекен пулмярз.
—  Ӑҫта кайнӑ вӑл? Шайтт,ян пуҫӗ, 

сӗтӗрӗнсе ҫӳрет ӗвтӗ таҫга!.. КӑшкЗр- 
са йа§ӗ Мнгаша.— Тупӑр ■ҫасрах!

Темиҫен уткӑн§?ҫ суф.§ора шыраыа. 
Вӗсем '§упса тухса кайсавах, стсевӑ 
айӗн§ея суф§ор тӑп-тӑр хӑсӑк упален- 
се тухре. Пӑхма ха ҫук...

— 1^орт! терӗ Мишша, суф.§ор атли- 
яе пйеосӑ тыттарса.

—  Шайттан! - терӗ лешӗ хпрӗҫ. — 
У-у-ув!.. Ув!.. терӗ те, хӑйӗн 1 ӗрҫи 
ҫйнех хӑсса йа§?...—  У ун!

—  Ҫук, пулмас'¥ кунпа... ыакӑрае 
пек сасӑпа йӑвӑшса йа§ӗ Мишша. “

—  Лартас пӗр-пӗр а^бааа. — Ей, 
Ба^кка, кӗрсе лар шӑтӑка!

Авгансем автиӑ ҫьре шӑякраза 
13-мӗш хут шӑнкӑртаттар§ӗҫ те, ҫпек- 
таккӑ.§ пуҫлан§ӗ.

** *

** *

ҪпектаккӑЛ) лартасси Мншша пуҫне 
шаз^ҫа пеке.х кӗрсе ларннпе, ку ӗҫе тӑ- 
вассине вӑл пӑрахмарӗ. Леш пилӗк

Тул ҫутӑлма пуҫларӗ, Ҫаектаккӑ.§ — 
тикӗг сӗрнӗ урапа йевӗр малалла пиг 
лайӑх пыра¥. Нккӗмӗш пайне ҫитсея, 
алӑкран сасаргӑк ҫн^ҫ-сакӑр ҫамрӑк
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ҫӗмӗрлсе кӗ§?ҫ. Халӑт, стсенӑ ҫнне 
пӑхас вырӑнЕе, пур те в^сем ҫипе ҫа- 
вӑрвса пӑхрӗҫ. Ҫав вӑхӑтра, стсенӑ 
ҫин§е пӗр ват йасар ро.§ве вы§акан 
Мишша пӗтӗм вӑйӗпе тӑлӑх арӑи пул- 
нӑ Кӗтерӳк йатлӑ хӗре ыталаса §уп- 
тума тытӑн§ӗ.

— ■ Ах, йуратапҫко сана, §увӑм!
—  Еп те... Ӗмӗрте тесанаыавассӑа 

ҫук... тесе Кӗтерӳк Мпшша ҫуане 
лӑп§ӑна¥.

Труках, ав^ах алӑкрап ҫӗыӗрлсе кӗ- 
нӗ ка§§ӑоек§ен пӗррн хӑйӗн лашан^ен 
пӗрре те кайа мар ӳпки § ӑ 1нӑ тарав§-

сухалсӑр етӗ кулак майӗ ҫуквӗт...терӗ.
Пурте урайӗн|е сухал шырэка ты- 

тӑн§ӗҫ.
— Ҫук!.. А¥я, сухалсӑрах вы.§а, ыӗа 

увта... теае пуҫларӗҫ ха.1ӑх хушшин- 
§ен.

— Ну, йурӗ енппн...

—  О-о-о-оо! Кӗгерӳк, сволӑ§!.. Мӗн 
хӑт.гапатӑн ес? Кампа ыталашса ҫӳрен 
халӑх умӗн§ех, е? М ӑнаҫаҫаптӑрсаеа, 
ияыестӗп ка§§а!.. иахха.§ есӗ ӑна!.. 
'§ар1н, кайтгаь!..

Халӑх ахӑлтатса кулса йй'!?. Ка^в-ҫӑ, 
викаы ҫнне пӑхмасӑрах, ҫынсем урлӑ 
сгсенӑ ҫине каҫса пырса, Кӗтерӳкв 
пӗррех айккалла туртса ил§ҫ. рҪӑна 
кура, Мишша стсснӑ ҫеве хӑаарса 
казнӑ ка^^да хӑйне тӗртсе йа^ҫӗ те, леш, 
кайалла 'ҫакоа нырса, суф§ор путки 
урлӑ ха.лйх ҫизе кутӑн ҫавӑрнса анса;

— Краву-у-л!.. Вӗлерэҫҫӗ!.. Калаҫнӑ 
хӗрз туртса ил^ҫӗ, хама ьӗлерет!.. тесс 
ҫухӑрса йа§- .̂

... Хӑшпӗр1 Ноем кулоа вӑйсӑртансах 
лар§?ҫ-

— Ну, ку ■ҫӑнах та ҫиектаккӑ.%! 
Сгорӑвӑ!..

Хадӑх кулайми пулеа» ларса 'ҫарӑн- 
сан, ҫп€ктаккй.§ ка.тлах пуҫлан§ӗ.

Тӑвагтӑмӗш карттана ҫитсен, Миш- 
ша, кореспотента вӗяерме ву§вертен 
кӑратлаттар§ӗ._

— А-ай!.. Ай-ай!.. Псрзе вӗлереҫҫӗ!. 
тесе ҫухӑрса, суф§ор хӑйӗя йӑвин^ея 
упаленсе тухса тар§ӗ.

— Ан кай!.. Пу.§ӑ!1а пемен вӗт, ап 
кай, '§орт!. тесе, Мишша стсеяӑ ҫия- 
'§эн а§ана хӑвалаыа сикрб.

Сикрӗ те,—лапах ӑшшӑн ҫӑвӑрса 
кайнӑ ыуҫойӑн кӑвапи ҫ-ане пул§ӗ... 
Хӳрпве ыӑка ҫӗҫӗте татнӑ 'ҫух вӑкӑр 
кӑшкӑркӑ пек мӗкӗрсе йа^ҫӗ хӑранияе 
му§ей.

Халӑх шавдама тапратрӗ... С уф рра 
тытма хӑтлааса -ҫуцнӑ ■ҫух Ыишшан 
сухалӗ таҫга вӗҫерӗясе ӳкрӗ. Стсенӑ 
ҫине ка.яла ухҫан:

— Ҫавӑкта ман сухал татӑлса йул- 
вӑ, шыраса пӑхӑрха, йу.яташсем... А

Цилӗккӗмӗш карттин вуҫланвӑ §ух 
хӗвед тухрӗ. Урайӗя§в халӑх—хӑш& 
ҫывӑра¥, хӑшӗ хӑйаккӑн вырта¥, теп- 
рнсем урлӑ-цирлӗ купаланнӑ... Нӗре- 
рӗн тухса кайякансем те пур...

Т5асартӑк алӑка хытӑ туртса уҫрӗҫ 
те, иЕв хӗрарӑм хашкасах §упса кӗрсе, 
ттрех стсенӑ ҫине ухрӗҫ. Пӗр сӑмах- 
сӑрах, Мишшапа тавлашга ларакан 
хӗрӗсене харя'ӑрхӑй патне туртса и.тҫӗҫ,

—  А¥ӑр, а¥ӑр кпле... Каьтӑр татма 
кайаал.ть! 'Касҫас, ҫигӗ сире ҫӗрӗпе 
ахӑрннпе те!..

Ҫавӑтрӗҫ те—кайрӗҫ.
Мйшша пӗ^ҫ-бенех йулҫӗ. Сӑмснве 

■ҫакалзкаларӗ те, мэларах пырса тӑ^ҫӗ.
—  Иулташсеь! Вот, вехооваттӗлни 

хӗрарӑмсем хӗрӗсеке киле илее кай- 
рӗҫ... А ея пӗ§§ен ьы§аймастӑя вӗт!.»

—  Ни^^впво, вы.§а иӗ§§евех, тер& 
пӗррц, урайӗн-бен пуҫне тӑратса.

—  Ҫук, пулма?¥ уш...М-мМ... йулаш- 
кяае курма ыран каҫ кил.’р батӗ..» 
Ха§ хамӑн та хырӑм выҫса каирӗ... 
Ну, вог. Ы рая килӗр. Лере, кӑмака 
пагӗн^ҫе ҫывӑракансене те вӑратӑр„ 
киле кай§зӑр...

Урамра кбтӳ хӑвалама пуҫларӗҫ. Ву- 
лаыалли ҫуртран хэлӑх тухма пуҫларӗ» 

ЛЕОНИТ ЛПН^Й.

Хурал пӳр-£ӗ— хуликан.

Т)алӑшӑн пӑхкаласа тӑркалаПтӑрка- 
ла¥ те, ҫыасеы ҫнне пусӑаса ана¥.
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Шикли шикленнӗ — пӗркеньек 
пӗркеннӗ.

Ан§ах пӗраен§ӗа айӗн§ен ' те хӑш 
"бухне шикдӗ ҫынӑн урисемпе кӗлетки- 
сем курӑнкалаҫҫӗ. Катари ҫыра¥.

Мушар (Куславка р.) йал кушта- 
нӗсем 53 тенкӗ те виҫӗ ■ҫетвӗрт ерех- 
ле ҫаран сутнӑ та, самокоя ӗҫнине 
ревиҫи комнҫҫисем пӗлесрен, само- 
конлӑх увҫине проттохкола кӗртме- 
сӗр хӑварнӑ. Проттоккол ҫине вара 
«53 тенке сутнӑ» тесе ҫырнӑ, тет. 
Пултараҫҫӗ проттокод ҫырма! Тӗрме- 

■ре ларакан шулӗксен§ен вӗреннӗ пуд- 
сан, тата лайӑх пултармалла та.

Пӗрлешӳре вӑй.
Вӑй ан§ах мар, урӑххи те нула¥ 

пӗрлешӳ урлӑ. Ҫерв-ов ҫырат.
Кӑшавӑш (Ш упашкар р.) комсо- 

молӗсӗ Куҫнетсов туй ва.§.§и пӗр 
пи§ке ерех тунӑ. Йал.соввт ҫекрет-'  
тарӗ ун патне пынӑ та ак ҫапла 
каланӑ: еп сава ерех тума §арма- 
рӑм, есӑ те мана ӗҫме ан |а р , пӗр- 
ле ӗҫлӗпӗр ӳлӗм, тенӗ.
Копператси пек тӑвасшӑн капла вӗ- 

сем Меллиоратси йулташлӑхӗ тумалда 
пулнӑ вӗсен— шурлӑхсене типӗтес вы- 
рӑнне сииӗссине ышӗтие пудтарэҫҫӗ, 
ҫырма-ҫатрасене йусас вырӑнне, хӑй- 
сем, ҫырма-ҫатрасен§? выргса ҫӳреҫҫӗ. 
Усгавне рекистратсилемелле ан§ах.

Туккатасем.
Тутаркае ра8онӗн§и Ҫараи-ҫырмин- 

§ен ҫыраҫҫӗ.
Капаӑа ҫин§е епб пӗр йалсем 

^Елӗк р.) ним тума аптранипе, уй 
хапхи сутса ӗҫсе йанӑ, тесе вуда- 
нӑ§§ӗ. Пирӗн йалсем та у ятан -к а - 
йах йулас ҫук. Ав ха§ вӑрман хуш- 
шнн§и §иккв .касса та пулин 6 тен- 
Еӗ те 48 пус ӗҫсе йа'ҫӗ_ҫ.

Малалла уни§а карти тункатисем
те йулмаҫҫӗ пу.§ ку ӗҫкӗшӗн, тесе
ҫӳреҫҫӗ, тет хӗрарӑмсем ку^анса.
Уни§а карти тункагисеи тарамха. 

Хӑйсем те тункатасем те вӗсем— хӑй- 
сене хӑйсем сутса ан ӗҫ^ҫӗр.

Пахьаллӑ йал.
— Ой, о2!..
—  Мӗн пул^ҫӗ, кама?
—  Ара пӗрени йӑвӑррипе хулсем 

ыратма пуҫларӗҫ.
— Ку пӗреяе-и сан? Пӗрене мар 

вӗт, насус пырши!
Ҫапла ТренЕассин^ҫе (Шуп. р.) йал 

варрин^ҫе ларакан насус пыршине вӑр- 
ла-вӑрла кайаҫҫӗ.

—  Халӑх йапалине ма сӗтӗрен кн- 
делле?

—  Епӗ унтан вогопровот туса, тип 
ҫырмаран шыв хӑпартса, купӑста кӑш- 
ман шӑварас, тетӗп.

Сирӗя йа.1сорег претҫетаттӗлӗ пуҫне 
купӑстаран тунӑ— хыдашласа пӑхӑрха!

Хӑрамалли ҫук.
—  Антрейӗв йудташ, ма санӑн кӑ- 

мака трупи (мӑрйи) шӑтӑк?
—  Ман пӳрт тӑррине хӑма витнӗ.
—  На§ар трунапа хӑмине те вут 

хыпса илесрен хӑрамалла.
—  Мана вут хынмас¥. Е д  хам пу- 

шар трушинип пуҫлӑхӗ.
Ҫапла ҫанӑрса хурат '§ӑрӑш йалӗн- 

§и (Ҫӗрпӳ р.) Ваҫҫили Автрейӗв (Мӑн- 
хыр каланӑ тӑрӑх).

Ана йӗплӗ ҫӑмах, хуранӗ-мӗнӗпех, 
парагнӑр. Пушар тухсдн шывӗае те 
пудан усӑ курса йудтӑр.

Кирпеь хуҫине хуҫакан ҫух.
—  Урам тӑрӑх хазӑх  ута пуҫларӗ.
—  Петӗр Тиыофей§а патне кайаҫҫӗ 

пу§. Унта халӑх ҫӳрекен.
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Петр Тииофей§ӑ кирпб-ҫ савӑт хуҫи. 
Ӗҫлекенсеае ӗҫ укҫа вӑхӑтра паыжт. 
Ҫӑвӗпех вара укҫа ыйтма иынӑ ҫын- 
сеи кирпӗ§ хуҫняе вӑрҫса лараҫҫӗ, 
тет Шӑмпай.

Сирӗн патра§ком пури? Еӑмака хы- 
ҫӗн§е ҫывӑрмастши вӑл’  Тур§ӑкапа 
тӗксе пӑхмӑршн? Сӑмсине тапак сан- 
сая вӑранмӗши?

Машшин, машшин!
У у-у-и-и-у т!..
— Ыӗскер аераша¥ ҫак?

«Волонтор« колхосӗ куяӗн ҫӗрӗн йӗ- 
рет, уласах йӗрет. Машшинсеи па- 
ман ӑна. Пӗлтӗрех колхос Хапӑсри 
Еивҫевлӗх копператтиБне машшин- 
сем илсе килме саккас павӑ. Кӗтнӗ- 
кӗтвӗ— машшия ҫук. Ҫи^^ӗ ҫитсв 
пер молотилккй арзн илкеленӗ. Ыт- 
тисене илеймев, тег Волоа¥ор.

Тырӑ Бырмалли машшинне хӗлле» 
илетгӗр 8к! Хапӑс копператтивӗн прав- 
ленЕйӗ: тыр вырмалли машшиасомп& 
хӗлле йур вырма пулат, тесе отноше- 
ни йарӗ вара машшинпе пӗрле.

Лзртиӑ.
—  Ӗсӗр ҫав вӑрман уополноао§ӑЕ& 

пулма Иӑван Хветӗрне (йалкор пулнӑ- 
саерне) лартнӑ^я ҫак?

— Ҫук! Вӑл хӑй пире лартрӗ, шуйт- 
тан, 3-шер уйӑх ларса тухрӑмӑр уа 
пирки.

Пирӗн ухутниксем.

—  Ухутниксем нумай, кайӑкӗсем сахал. Пӗр кайӑка 3 ухутник тивет. Ҫавӑипа 
кайӑк тытма хӗн хал)Хи саманара.

—  Ьентӑра ыйту йарас пула¥ха: килти наиӑнсенв (р хсене , кӑрккасене, кӑвакал» 
сене, тытма расрешени па§§ӑр.
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Йешӗл хӑйар.
Икӗмӗш класяа кайакансем апатлан- 

малли нӳлӗмре вӑл пур йев§ен те шу- 
хӑшласа виҫсе нырса путтерарогсем ҫи- 
С0 ларнӑ. Малтан пӗр йышшине ҫисе 
йанӑ, унтая тенӗр йышгоияе, тата ун- 
тан виҫҫӗмӗшве... Ытти ҫынсем мӗн 
ҫпме май килнӗ ҫавна кышаакалаоа 
ларнӑ.

Хурамал кӗперри патне ҫитес умӗн 
лиӑнтӑрри (путтерпроюем ҫийекенни) 
жуҫӗсене хӗссе влнӗ.

—  Лайӑх мар кунта! Хусан инҫо 
а а р  пулмалла... Ех! пирӗн, вӑт, Шу- 
пашкаота! Бураӑҫ аван.

— Та!—терӗ кӳрят.— Шупагакарта 
'пулнӑ епӗ. Казамалди те ҫук. Ҫӑнӑх 
ҫителӗклӗ. Ав, майра хӗр кӗнеке вула¥.

Нийепле писсаттӗл те. ҫут тӗн§ерп 
идемлӗхсене пӗтӗнпех кӑтартаймас¥. 
Ӑҫтан кӑтартӗ вӑд ара Шупашкарти 
идемлӗхе.

— Ӑҫта вРсен писсатгӗ.тсев! Пӗтӗм- 
1пех кӑтар аймаҫҫӗ ҫав.

-—  Еи те калатӑп ҫавна. Удӑхсем 
пирӗн кун1н пек мер тем те ӳсет унта. 
Йешӗл хӑйарсем. Ъӑрмана кӗретӗп— 
ҫырла шашя—ҫРр ҫырля, хӑыла ҫырли, 
-хурӑн ҫырли! Тӗрлӗрен арӑмугвсем!.. 
Илемлӗх вӗт! Кӗнеке вуласа ларакан 
майра хӗр кӗнекине пӑрахсах кӑсем 
каданине итлеме тытӑа§ӗ.

—  Авкуст уйӑхӗн§е вара! Ех, мӗн 
ҫук авЕусг уйӑхӗн§е Шуиашкар ҫывӑ- 
хӗв§е. Кӑмпв! Хӑйарӗ тата! Кӗренкке 
ҫурӑ тургакан хӑйарсем пулаҫҫӗ^ вӗт! 
Хӑйар шӑрши перет хулипе. Йӗрес 
,килет вара савӑннине. Кунта Хусанта 
хӑйарӗсем те саралса кайнисем ҫеҫ, 
варри хӑвӑл. Йӳҫӗ— ҫимв тытӑнсассӑн 
сурсах пӑрахмалла.

— Пумайи вара сирӗн хӑйар?
— Нумай пулмасӑр. Ҫиее йӑманни- 

сене вь!.§ӑхсрне параҫҫӗ. Туната!
— Нга! Куата Хусанта хаклӑ.
—  Хуоан-Хусан ыари.
—  Нтя! Хаклӑ ҫав Хусӑнга!
— Нумайах ҫвйеймӗн хаклӑ хӑйа- 

ра. А... ӑҫтата§тӗха кунта, Хусанха, 
хӑйар насарӗ.

— Ана калаыа пултараймастӑп. Епӗ, 
ҫыняа ан калӑр таха, сасӑлама пулта- 
райман ҫын. Калама лултараймастӑн 
ҫавӑнпа та.

— Ну, тупӑпҫке!

Т б р ӗ с  т е о р и .
Егемӗн ӑз-хакӑлнв сӑнаса пурӑна- 

кан ҫынсем каланкн-ден пысӑк ҫамкал- 
лӑ ҫыннӑн ӑс-хакалӗпе тӑнӗ-пуҫӗ те 
ытларах пу.1ма.тла пек туйӑнаТ. Ку 
теорийе епӗ хам та ку таран§§“нех 
пӗр икке.тенмесӗр ӗненсе пурӑЕатӑя, 
мӗншӗн тесен епӗ паллакан ӑслӑ ҫын- 
сем пурте пысӑк ҫамкалтӑскерсем. Ма- 
нӑн ҫавӑн пек пысӑк ҫамкаллӑ снак- 
комӑй Шунашкарга та пур. Вад па.тлӑ 
ҫын, ӑна кувта ҫеҫ мар, таҫта та пӗ- 
леҫҫӗ. Вӑл лата ыгларах паллӑ пулма 
та пултара¥, мӗнгаӗн тесен ҫемйе хуш- 
шия§в ҫӗнӗ пурвӑҫ. тӑвастӗлӗшӗпв пиг 
пикенсе ӗҫле пуҫдарӗ. Иулашкп кун- 
сен§е ҫавӑя пек ӗҫ туса кӑтартр?: 
арӑмӗ кайнӑ кйнона, вӑл хай кайвӑ 
хӑзава, арӑмӗ маларах таврӑна¥, хӑй 
ҫӗрлерех таврӑна¥.

—  Ӑҫта ҫӳрерӗн ку тараа§1ен, сзв- 
нӑ стариЕӗм?—тесе ыйта¥ арӑмӗ аран- 
аран суллавкаласа тӑракан упӑш- 
кйв§ен.

—  Вот,'савнӑ кар§ӑкӑм, ҫакна асту: 
епӗ есӗ ӑҫта пулЕиве пӗлеопгӗн мар, 
есӗ те епӗ ӑҫта пулнине пӗлмв ая тӑ- 
рӑш, ку саманзра ҫап.та пулыалла. Есӗ 
кӑна манса кайасран сан пуҫу ҫинв 
ыуклӑшЕз палли туса хурас пула¥,— 
тет тв манӑн снаккомӑй, урайӗн§в 
выртакан хӑйӗн поттннккяне йарса ид- 
се арӑмӗ иуҫӗв^ен лап! тутарат пот- 
тивккӑ кӗлипе.

Пӗре ҫапсанах арӑмӗ пуҫве §ӑх ҫӑмар- 
ти пысӑкӗш шишкӑсвксе туха¥. Калани- 
не §асах ан мантӑр тесе, вӑл тата ыт- 
ларах шпшкӑсем лартасшӑн пу.лнӑ та, 
ан§ах арӑмӗ тухса вӗҫтернӗ урамалла, 
ун хыҫҫӑн тухеа вӗҫтереҫҫӗ а§исем. 
Вӗсем тв хӑранӑ нулмалла шуҫ тӑрри- 
не асӑнмалӑх шпшкӑ лартасран.

Ҫак мзйпа сапаланса нӗтаӗ ҫемйинв 
ыан снаккомӑй тенӗр кунне арзы-аран 
пӗр ҫӗре пуҫтара¥.

Ку фактӑ мааӑн пысӑк ҫамкаллӑ 
снаккомӑйӑн ӑс-хакзлӗ нумаӑиае пит 
дайӑхах кӑтарта¥ ӗнтй. Т н м к и.

— Мӗн тума кирдӗ пул§ӗ вара хӑ- 
йар пасарӗ?

—  Хӑйарсем илмелле. Столовӑй ва.§- 
:(,и. Шупашкар копператтнвӗн столовӑ- 
йӗ ва§.§и. Комантирова¥ турӗҫ ыава. 
Ҫавӑяаа ыйтрӑм. Т)ЛЕП.
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Тул ҫӑнӑх патнэ.
'5?кӗро!ген о§асене тул ҫӑнӑхй 

параҫҫб тенине вдтсен Шупашкар 
ампудатторисене а^ассм нумай 
нл.;е пыраҫҫӗ.

— Те параҫҫӗ ӗнтӗ тул ҫӑнӑхӗ?
—  Мана параҫҫех. Лайӑхрах §ӗ- 

Еӗртӗр тесе касторкЕӑ (§ӗкӗртмелли 
емел) парса килтӗм

Шан^ӑклӑ кӗрешӳ.
Хрес^ен: —  Милитси йулташ! Сан 

районта сӑмакун вӗретнӗ нирки пилӗк 
килӗ ҫунса Еайнӑ хыҫҫӑн, есӗ мӗиле 
майсемпе сӑмакунпа кӗрешетӗн?

МилитСй: —Пит те шйн§ӑклӑ ыай- 
семие кӗрешетӗн. Еп пӗтӗм районӗпех, 
сӑмакуна пӳртре вӗретсе йухтарас вы- 
рӑнне, ӑва вут тивес ҫук вырӑвсен§е 
йухтарма, прикассем салатрӑм. В.

Ы Й Т У.
Креҫтникзӑвра (Патӗр. р.1 каш- 

ни кун пекех ҫапйҫаҫ!^. Ҫаран 
вадвҫнӗ 5ухне пӗрин урине ҫаеа- 
па каснӑ, ивкбшнвне пат куҫӗсе- 
не гатнӑ. ('Цадкср ..ырӑв^и-^ен).

Трихвун пи§-§ен ӗнсипе куҫӗ айӗн§в
Кӑвакароа т..хвӑ впҫе вырӑнта.
Ҫтаппан ӗнер ӑва кӳрӗшре
Вагнӑ хытах тукмакпа.

2*« *
♦

Трихвун та йулмас¥ айала, 
Шӑыарса ҫитрӗ, щӑйне пухрӗ.
Ҫерук пулӑшрӗ шурӑ сухала,
Ҫтаппанӑнве хуҫнӑ аВак пӗр§иве.

* *♦
Ҫ.ерука 'раква Ваҫукӗ 
Йарса п л р  пугӗв§ен те —
Ах! Ватрӗ те, ватрӗ!
Аран ҫитрӗ килне те.

* ■**
Кулӑ пуҫ.тган§ӗ вуриЕ§ен те, 
Кӑшкӑрашаҫҫӗ, ҫаыкасем ҫурӑлаҫҫӗ. 
'1)ашӑк-кашӑксем та ташларӗҫ,
Вӑрҫӑри декех ҫаиӑҫрӗҫ.

* **
Ҫырап. "Ҫӗре ыратат, шухӑшла¥. 
Хуйхӑрта¥, асаплат пӗр ыӑту:
—  Мӗншӗнха, ыӗншӗн, ҫаялах 

«у!уЕ.1а¥»
Мушике, сан мушик ттсу?

С)М .

1гтшпвт.
Маиӑз кӳршӗ Кӑпитун 
«Капкӑв» ҫине ҫилевнӗ;
Ун ппркнйех мӗн ӑва 
Пухкалттӗртан си.ллевӗ.
Иад вӗҫӗв§и пах-ҫэра 
Иӑран йӑрав купӑста,
Иӗплӗ -ҫӑмах хыптарма 
«Капкӑн» шурвал пст ӑста! 
Иӗтӗн хирӗ Бырӑнве 
Тыиарҫймӗҫ актартӑм,
Савни мава савмарӗ— 
«Каикӑн» илсе савтартӑм. 
Катри йалӗн пуҫлӑхӗ 
Иӗплӗ ҫӑмах хнпнӑ, тег. 
Нимӗн тума пӗлменрен 
Виҫ кун йӗрсе выртнӑ, тет. 
Ҫамрӑк §ухне, йаш §ухке 
Пит авав ыгн пурӑаыа. 
Иалта «Капкӑн» пур §ухне 
Мӗне кирлӗ хуйхӑрма.

И е х р и м  И в а н
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Утӑнсемпе пусӑисен.

—  Иван арӑнӗя а§и утаймас!, хӑй такҫанах ута¥, тет.
—  Упӑшки пек ӗнтӗ вӑл. Упӑшки: копператтив нумай утӑмсем турӗ, тет в зра

кирек хӑҫан та. Шухӑшласа пӑхсан пӗр утӑм туни тв палӑрмзс!.

Отв. редактор А. Золотов.
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