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Сӑ мах  паъӗ.
Вуитӑххӑрмӗш ҫула аотӑватӑр пулӗ? 

Унтанпа {ылай вӑхӑт иртнӗ ӗятӗ. 
Сахӑр ҫук§е вӑл вӑхӑтра, тӑварӗ те 
ҫителӗклӗ марҫҫӗ. Халӗ йепле пулсан 
та §ейе тутлӑ туса ӗҫме пула!. Хӑшӗ 
сахӑрпа ӗҫет, твпри тӑварпа тутлӑ тет. 
Кам мӗне йурата!.

Ваҫлей Миххинӗн тырӑ сутма кай 
малда; цей-сахӑр кирлӗ. Ирхине ирех 
уттарҫӗ пасара, лавӗ ҫинҫе ҫӗлӗмне 
пӑклаттарса ҫеҫ пыра¥. Пыра! вӑл 
тӗтӗине мӑхӑрлантарса, пуҫ тулли шу- 
хӑш. Аҫтан каймалливе вӗрентвелле 
мар лашнне, тилкепе тытмасӑрах илсе 
пыра!.

—  Ӗлӗкхи ыар „вҫутки“ , мӗн илес 
тенӗ ҫавӑ пур, §ей-сахӑрӗ, пусма та- 
варӗ, спруй тавраш вурте пур. Ури 
шӑнма пуҫланипе, лавӗ ҫинвен сиксе 
анвӗ те урлӑ-пирлӗ пускаласа утса 
пыра!.

— Но, уг хытӑрах, Б01
Пасар йалне ҫитсенех, ӑна хирӗҫ 

пӗр хапхаран хура сухаллӑ мӑн ҫын 
туха!.

— Тырӑ сутмаи?
— Ҫапла пек.
— '|ар х а  лашӑна, ҫар, ӑҫта васкап, 

пӗҫерсе хуман уш а саншӑн,—куҫӗсене 
хӗскелет хура сухал.

— Тпру-у, ыӗн каламалли пур, 
тпру-у, 'Борт!

Ешеннӗ лаши 'варӑв^Бӗ. Хура сухал 
Миххин патне пырса тӑ^вӗ.

— Кама сутас тетӗн?—хыпашлама 
тытӑн^вӗ лава.

— Унта каиа пулӗха—тавӑрса ху- 
■ҫӗ Миххин.

Лав ҫин^ви тырра сӑвӑрса та пӑха!, 
■Вӑмӑрта!, шӑлӗпе ҫыртса пӑха! Хура 
сухал. Миххан лашин сӳсменве тӳр- 
леткелесе тӑра!.

— Айта ҫавӑр ман пата,—татса 
хувӗ вӑл.—'5ере'вӗ ыӗнӗ ҫук, кӗрен те 
пушатан.

—  Ҫу-ук, копператсийе сутатӑп. Мӗн 
хак паран вара?—ыйтрӗ вӑл унтан.

— Айта ҫын хакӗ пудӗ. Сийен курмӑн.
Урам вӗҫне тухсанах сулахай йен-

че пасар.
Илӗртсе илсе кӗ-вӗ такки Миххине. 

Хакне те килӗшрӗҫ, конешнӑ.
Хура сухал кӗттермесг—пит хӑвӑрт 

ӗҫлет. Тыррине сасартӑк виҫрӗ вӑл.

— Вун сакӑр пӑт та ултӑ кӗре- 
пенкке—терӗ вӑл ампар азӑкяе хупса.

Миххин, шывран ха.^ ҫеҫ кӑларнӑ 
пулӑ пек, ҫӑварне карса иӑрахрӗ.

— Ҫирӗм пӑт та ытла пулмадла ун- 
та, мӗн аташатӑн есӗ?

— Ху аташатӑн пулӗ есӗ, Шутла! 
пӗрре йӑвантартӑмӑр 5 пӑт, тепӗрре 
ултӑ пӑт та икӗ кӗрепенкке, тепӗрре 
ҫи̂ вӗ пӑт та тӑватӑ кӗрепеякке. Шутла 
ҫаплах туха!.

— Килопа миҫе?
— Сана мӗне кирдӗ ьӑл? Ес нимӗҫ 

мар вӗт. Ил хӑра тивӗҫливе—тӑсрӗ 
ун патнелле пӗр ывӑҫ укҫа. Шутлака- 
ларӗ, мӗн тукаларӗ укҫине те, пуҫне 
'Виасе тухса кайрӗ Миххин.

Вӑт сана хура сухал. Икӗ пӑта йа- 
хӑн вӑрласа йул^вӗ.

— Е-ех, миҫе хут ӗнтӗ копперат- 
снйе сугма сӑмах паяӑ, татах манвӑ- 
Миххин. Пасара ҫитсе н ыйта! те, коп 
ператгивра хакне те ытларах параҫҫӗ.

Кайса шӑлне ваташшӑн^ввӗ те Хура 
Сухала, ҫвититтӗл ҫук, леш тувыа пул- 
тара!. Вӑг сана 'ваҫнӗк те.

Ҫяллипе ҫур савӑт илсе ӗҫрӗ, унтаа 
тата ҫурӑ ил̂ вӗ.

— Е-ух, 'ваҫвӗксене ма пӗтермеҫҫӗ 
вӗсене,—сӑмсине туртса лара! Мих- 
хин,—пӗтерес пула! вӗсене пурне те.

— Пӗтерес пуда!, астарас пулмас! 
вӗсене, тесе кӗтесрен пӗри сасӑ пара!.

— Сана та лартрӗҫи мӗн?
— Ҫук, епӗ ӑса кӗнӗ ӗвтӗ. Пӗлтӗр- 

тенпе копператтива сутатӑп. Удтала- 
маҫҫӗ—пӗрре, хакве хак параҫҫӗ —пк- 
кӗ, таварне йӳнерех сутаҫҫӗ—виҫҫӗ.

— Пирӗшти улталарӗ пу§ мааа!
Мӗн тумалла вӗсенб?..ӗ?

'^ейнире даракансем пур те ун йен- 
нелле ҫаврӑнса пӑхрӗҫ.

— Кайас пулмас! вӗсен патне, пӗр- 
'Вӗ тырӑ та парас пулмас!, хӑйсемех 
пӗтеҫҫӗ вӗсем—ик-виҫ сасӑ харӑс ка- 
даса хувӗҫ.

Миххин ге урӑх 'ваҫнӗке сутмасса 
сӑмах па^вӗ.

С—н.
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Пысӑк кӗнеке.
Ӗҫекенсем ҫннден темӗн дул тя ҫыраҫҫ?, бҫекснсем 

сахал1 анни палӑрмас!.

ХРЕСЪЕН : Ку кӗнаке ҫикъе ӗҫекенсем ҫинъен ҫырмакши?

Мӗн Пзвӑл.
Куккӑр сӑмса.тлӑ 
Тавка туталлӑ 
Тӑваткӑл пуҫлӑ 
Алтӑр куҫлӑ

Пурӑкяӑ Павӑл. 
Ӗҫе ӗҫлемен,
Ҫынна итлемен, 
Апата ларсан 
Ҫӑкрнне йалап 

Ҫинӗ пӗр савӑл. 
Пурнастӑк пурнас 
Йӗркедлӗ пудае, 
Ахалшӗн мӗн так 
Майӗ ҫук нивак 

Иӑвӑр ӗҫлеые.
Анкарти хыҫне 
Мӗя пур выфхине 
Ку§ттурлӑ пулса 
Кӑлар§ӗ хуса 

Калва ҫитерыв, 
Сасартӑк тепле 
Пӗлмсс1ӗп йепле

Шӑтарпӑ пырне 
Кашкӑр йуя ӗҫсе.

Ак йӑпӑр-йапӑр 
Хай мӑнтӑр Павӑл 
Питӗ татӑлса 
Кӑмӑд пусарма 

Кайрӗ йуиӑҫа.
Ах, пуряӑҫ ӑнмас!.
Вы.§ӑх хунамас!.
Ъасрах пӑхса пар,
Иусаса йар

Навар пурнӑҫа.
— Виҫӗ тевкӗлде 
Йумӑҫ пӗлмелле...
Тавай внҫ тенкӗ 
Пулӗ телейдӗ 

Пурнӑҫ ыалалла.
Ҫапла йӑпатса 
Шӑлса йакатса 
Пӑхса та па§ӗ,
Кӑмӑллӑ йа^ӗ 

Пуиӑҫ Павӑла.
С а в —й.
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Сӗлӗ сутма кайсан.
Санӳк ашшӗсемпе пирӗя атгесем ӗлӗк- 

рен пӗрле пурӑннӑ. Авӑн та пӗрле 
ҫапвӑ, ӗҫкине те пӗрле ӗҫнӗ, ҫын кӗя 
вилсен те пӗрпӗриине тупӑк ту- 
ыа ҫӳренӗ... Ҫавӑнпа епӗ Санӳке, вӑл 
йалӗҫтӑвком претҫетаттӗлӗ пулсан та, 
йут ҫын теместӗп. Хамӑр ҫыа вӑд. 
Ҫавӑнпах, Санӳке ҫынсеы халӗ Ӗлек- 
сантӑр Иӑван§ӑ тесе §ӗнеҫҫӗ пулсан 
та, епӗ Санӳках тетӗп. Пӗвӗкрен ха- 
мӑрпа пӗрде улахсене §упса ӳснӗ ҫын- 
на Елӗксантӑр Иӑван§ӑ тесе витлес 
те килмест... Савӳк питӗ аван ҫын, 
хали§в^н нпкама та  хур туман. 
Ӗҫекен ҫынна курсан—ӗҫет, йурлакана 
курсан—йурла!, хӗрарӑма курсан— 
хӗрарӑм майлӑ, арҫына курсан—хӗр- 
арӑмсем ӗҫлеме кансӗрлеҫҫӗ, тесе кӗ- 
вӗҫет...

Уятан ыгла мӗнле ҫын кирлӗ тата 
ӗҫдӗ вырӑнта. Ҫавӑнпах суйларӑыӑр 
ӑна претҫетатгӗлехамӑртэ. Лайӑх ҫын- 
па пурӑнма та канлӗ терӗҫ йалйыш- 
сем... Пурӑвасси... ку тараа§§ен §ӑ- 
вах та Санӳк йалйыша аван тытса ус- 
ранӑ пек туйӑяаввӗ, ан§ах ҫак кӗрте 
тем ӑсне тытри тен шелмӑ!..

Нуыай пудыас!, йал пухӑвӗ пул§ӗ. 
Пухура Санӳк ыглашши тырпула су- 
гасси ҫив§ен каласа па§ӗ. Ех, §ӗлхи- 
ҫӑвнрӗ ҫавӑрна! мӗн ыӑнтарӑн а§ин... 
питӗ лайӑх ӳкӗте кӗртрӗ вӗт халӑха.

— Ыглашши тырра сутма.тлах ӗнтӗ 
ӑна, тырра тытса тӑрса та усси ҫук, 
терӗҫ йалйышсем, Санӳк майлӑ пудса. 
Сутмалла тевӗрен, тепӗр куннех хамӑр 
пускил ҫыннисеи пӗрле пухӑнса шут 
турӑмӑр та, ҫав кунах пӗрер лав сӗлӗ 
стаатса илсе кайма хатӗрлесе дартрӑ- 
мӑр.

— Ара, ҫав Санӳксен те сутлӑхты- 
рӑ пулмаллаҫке, вӑд пирӗнпе пымас!- 
ши, терӗ тем сӑмах ҫавӑрӑнӑшлӗ кӗ- 
пер патӗнви Ваҫук.

— Каласан, пымасӑр тата... терӗҫ 
иквиҫ сасӑ.

Хайхи Санӳка кайса 'вӗн§ӗҫ те, вӑл 
§ӑнах та йӑпӑр-йапӑрах икӗ лав сӗлӗ 
хатӗрлесе лартрӗ.

Тепӗр кунне стантса иртерех ҫитес 
тесе килтен каҫах тухса карӑмӑр. Пӗр 
20 ҫухрӑм кайсан каҫ та пул§ӗ.

~  Ҫӗр хута ҫӳремепулмӗ. а!ӑр ҫак 
йала кӗрсе ҫывӑрас, терӗҫ хӑшӗпӗри- 
сем пӗр йада ҫитсен.

Кӗрхи дапра ҫудпа ҫӳреме йӑвӑр 
пирки, ҫывӑрас тесен, пурте ратах 
пултӑмӑр. Пӗри пӗр ҫӗре, тепри тепӗр 
ҫӗре кайса вырнаҫрӑмӑр. Санӳк, хӑ- 
йӗн снаккоии пагне кӗрсе выртатӑп 
тесе, йал вӗҫнелде уттар§е.

Прҫин§е, тул ҫутӑлнӑ ҫутӑлманах 
дашасене кӳлтӗмӗр те, йалтан тухоа 
стантсӑналла уттаргӑмӑр... Пӑхатпӑр— 
пирӗн хушӑра Санӳк лавӗсем иккӗшӗ 
те ҫук... Ӑҫта кайяӑ?..

— Ара, вӑл иртерех тӑрса тухса 
кайнӑ пулӗ, терӗмӗр ним калама аптӑ- 
раса.

Ан§ах стантса ҫитсен пӑхатпӑр та, 
унта та ҫук... Кӑнтӑрла§§ен кӗтсе те 
кӗгсе илеймерӗмӗр вӗт шедмӑ а§ине! 
Тырӑсене уясӑрӑнах сутмалла пулвӗ. 
Сутса укҫасем илсе таталтӑмӑр та ки- 
лелле тавӑрнатпӑр. Ҫӗр выртнӑ йал 
виттӗр тухнӑ §ух тем шыв ӗҫес килнӗ 
пек туйӑн§ӗ. Пӗр лайӑхрах ҫурт умне 
лашана тӑратр!«м та, шыв ӗҫме тесе 
кӗрсе карӑм... Пӑхатӑп—Сааӳк пӳргрэ 
лара пара!. Кил хуҫипв сӑра ӗҫсе 
лараҫҫӗ..
■ — Ара, Савӳк, есӗ кунта мӗн ӗҫле- 

се ларатӑн, терӗм ним калама апгӑ- 
раса.

— Есӗ... есӗ мӗн шыратӑн... а!а 
лӑр ман ҫумма, терӗ хӗрӗнкӗ Санӳк 
мана хирӗҫ.

Лартӑм. Кил хуҫн сӑра курки тыт- 
тарвӗ.

— Ну, Ваҫди пи§и, есӗ... сан суг- 
лӑх тырӑ пури... Ҫак ҫыпна суг, станг- 
сӑринвен 40 пус хаклӑрах пара!... то- 
лӗк кунта курса-илтни ҫив§ен шӑлна 
ҫырт... Пӑнимайӗш, терӗ мава Санӳк 
ерех стакканӗ тыттарса...

Ҫакӑнтая кайран Савӳк ҫин§ен ним 
калаыа та аптӑратӑп ӗнтӗ, хӑтасем!

РОЫИ.

Пӑрмас йаъейккинъе.

— Сирӗн йа§ейккӑра мӗнле те пу- 
лин хаҫат пури?

— Мӗиле, ҫгена хаҫа§и?
— Ҫук, ҫтена хаҫа§ӗ мар, ҫырӑнса 

илнп.
— Ҫырӑнса илни ҫук, ҫелсоветран 

вӑрлани икӗ номӗр пур,

К ӳ к ӗ р т.
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Шут мӑскарийӗ.
— 11ӗр мӑшӑр Еӑвакалшӑн мӗн §ух- 

лӗ хурас?
— Метри§, тупата туршӑн ху пӗл- 

се хур. Ей поху пӗлместӗп. Хали§§9н 
сутса курман...

— Ах ҫук, Мӗтри§, ху кала. Манӑн 
тавар мар—санӑн.

— Ну мӗя -вухлӗ хурас, а-а-а?...
—Ҫук, кум, тупататуршӑн хӑвах хур.

Епӗ кӳренместӗп!
— Ҫук, Мӗтри-в, пултараймастӑп!
— Ну-у-у... апла... „парӑ рупли“?
— Парӑ!?
— Ара кӑвакалӗ те «парӑ» та, ха- 

кӗ те «парӑ» ӗвтӗ вӑл.
Мӗтривпа кум расҫог турӗҫ. Ӗнтӗ 

ыӑкривви ӗҫмелле.
— Кум, сана епӗ иртнӗ праҫникре 

питех 'вӗнешшӗн’ввӗ те, ӗҫрен пушанса 
пыраймарӑм вӗт 'вӗнметкӗн.

— Ай, мӗн 'вӑрманмалли пур.
— '^ӑрыанасси... Есӗ кӑштах ларха, 

епӗ тухса кӗрем.
Мӗтрив тухса кайа! те, пӗр пулштух- 

ве ҫӗклесе кӗрет. Ара, ыӗншӗя ӗҫес 
мар кӑсйере «парӑ рупли» пур вӗт.

— Ӗҫерха, кум! курманни 'ҫылай 
пула!.

Кумӗ Мӗтрив аллнн^ви ерехе курсан 
кӑыӑлсӑр пула!.

— Ӗҫесси... Капла аван марха.
Тухса кайа! те, хӑй те пӗр пул-

штухне идсе кӗрет. 'Ҫерккесем пӗрпӗрин 
ҫуыяе шаклатма пуҫларӗҫ. Мӗтри^па 
кумӑн йумахӗсем таҫтан тунӑнаҫҫӗ.

— Куи, есӗ маншӑн телейлӗ кум 
пулаймарӑн. Ытги а^васем пурте 
кашкӑр пек, санӑн 'вярлет,

— Ай, марнан килети вӑл вара? Хӑ- 
Бӑр пӑхма пӗлместӗр те...

Пуҫӗсем хӗрсе ҫитнӗ майӑн сӑма- 
хӗсем те хӗрсе ҫитеҫҫӗ.

— Санран нумай а̂ ва ӳстернӗ!..
— Пӑхмах пӗлместӗн...
Тавлашаӑ вӑхӑтрах аллисене §ерк-

кесем тытсан «кум» та »Мӗтри'ҫ*—те- 
ме пуҫлаҫҫӗ. Иккӗ хыҫҫӑн виҫҫӗ, виҫ- 
ҫӗ хыҫҫӑн тӑватгӑ...

— Мӗгри^в, ӗсӗ 'вӑнах та пурӑнма 
пӗлместӗн, тет кумӗ. Хӑй тротгуар 
ҫив^ве урисене тутарла йавса ларнӑ.

*— .Чӑкӑр лӑкӑр-лак-дак,. Мӗтри^в 
йукахлаймас! те. Кумӗв^вен пӗр пкӗ

‘Валӑшра урапа лакӑмӗн§и шыв ҫине 
кӗрсе ӳйнӗ те, хӑйӗя сутса ӗҫсе йавӑ 
кӑвакалӗсеи пекех 'вӑиа!. Сыпса пӑ- 
ха!, ]нтан аллисене '§иксе йара!...

Пӗ^вӗк шӑтӑкран ҫутӑ кӗрег. Иӗра 
тавра пӑ̂ в тӗттӗм.

— Ара, кум, ӑҫта епӗр? Иӗри тав- 
ра ҫтена... пӗ^вӗк ш ӑтӑк..

— Пӗлместӗп. Ы ы ых, сивӗ!
Алӑк уҫӑлса карӗ,
— Тухӑр!..
— Ей, турӑ, ӑҫта епӗр? Умра ми- 

литси...
— Тухӑр, тухӑр!
«Парӑ» кӑвакалшӑн иккӗшӗ те 

пугкӑна лекнӗ.
—  Штрав сирӗнтен пидӗкшер тенкӗ,
— Мӗншӗн?
— Худа тӑрӑх ҫапкаланса хуликан- 

лӑ ӗҫсем туса ҫӳренӗшӗн,
— «Воспоти!» КВАСКОВ Н.

':^иркӳре.
Коисомо;6ссем хушшинде тв тбш- 

мЗшсенден уйӑрлайианннсеи пур.

— Есӗ комсомол марв^ви ҫак? Ма 
ҫурта лартатӑн?

— Хаҫатра ман ҫин^вен саметкӑ тух- 
нӑ. Комсомодран ан Е'ӑ.1ар'вв9р тесе 
лартатӑп.
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Суйма пултаракан ҫӗнӗ „щ соломон“ .

'I .  Ҫитӗнсен епӗ кам пулӑп?

1. Аҫу пекех Рҫетӗн пулсан, ҫӗр уп- 
полБОмовӑнӗн§е ҫӳресех ӗмӗр иртерӗн.

2. Арӑмун 16-мӗш упӑшки пулӑн.
3. Есӗ пит йапӑх,—пӗрпӗр хуҫалӑх 

уврештенинве саветуш§и пулӑн.
4. Сассу тӑрӑх есӗ кромковориттӗл 

пулмалла.
б. Копператтивсем ва§§и ыйӑх §ӑп- 

тисем ҫапса паракан пулатӑн.
6. Вувик адименг ашшӗ пулатӑн.
7. Есӗ пит сӗтӗрӗв§ӗк ҫын,—ҫӗр су- 

тӗнвв ӗҫлекен пудӑн.
8. Типӗ кашӑк ҫӑвара ыраттара!.
„Капкӑн“ илме укҫа йар—вара ка-

лӑп.
9. Аллуна ҫума йуратмастӑн та, са- 

^иттар комиҫҫи претҫетаттӗлб пуласси 
паллах.

10. Есӗ хӗ^юене те суйлама йурата- 
тӑн та, ҫак 12 ответран хӑшӗ кӑмӑл- 
ва кайа!, ҫавна суйласа ил, ан§ах 
суйлакава суйланвӑк пуда!.

11. Ху илиен пируса туртма йура- 
татӑн,— копператтӑр пулатӑн.

12. Арифметтӗк ӑсти пулӑн—тӗрме-

ри кирпӗвсене швотсӑрах шутласа кӑ- 
ларӑн.

2. Хамӑрӑн уърештенири ӗҫсе- 
не тиркемелли (самокриттӗх) 

пухуне кайаси?

(Слушӑшвисем ва§§и).
1. Хупаха кайао умӗя „§ар соло- 

ыон“ йамастӑн, кунта иӗншӗн йаыалла 
пул§ӗ?

2. Кайсассӑн та нумай лармастӑн 
унта. Токлатне итлетӗя ге, сӳтсе йав- 
вӑ вухне тухса кайатӑн.

3. Килтен пӗр вӑм шыв илсе кай, 
тухса калас килсен ҫӑварна шывхып- 
са ларыа.

4. Самокриттӗкрая ма хӑрав? Пӗ- 
тӗипех ҫисе йамӗҫке сана,— пуҫна ҫи- 
сен те ал-урусем тӗрӗсех йудӗҫ.

б. Иӑпӑлти йытта йыг ҫыртмас!.
в. Иара пар, йулашкине пире пар1
7 Ӗҫсӗр йуласран хӑрамастӑн (у |-

рештенире ӗҫлемесӗрех тӑранса пурӑн- 
ма пултаратӑн) пулсан, кай. Малтан 
тепӗр уврештевире вырӑн тупса хур- 
сан ававрах пулиадла.
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8. Тепӗр хут йарса пӑхха: сана 3- 
мӗш ответ тухмзла§§ӗ.

9. Ытдашши тӑкакран хӑрамаотӑя 
пулсан кай,—§ӗлхӳна ҫемҫетме ҫу 
кирдӗ пула!.

10. Самокриттӗк тума тула тухмал- 
ли пӳлӗмре те лайӑх.

11. Халӑх пухӑнайман пирки, пуху 
пулмас!, мӗншӗн тесен уҫрештенире 
сан пек §ӑх §ӗреллӗ ҫыасеи урӑх 
та нумай.

12. Арӑыувтан (арӑму килте ҫук 
пу.тсан, хуяеме кар§ӑкунтав) ыйтса 
пӑх. Вӗсем кайма каласан, кайма пул- 
таратӑн.

3. Ҫитес суйлавра йалсовета 
кӗрейрӗпши?

1. Кӗретӗн. Ан§ах нуиайах ларай- 
мӑн... цуху хыҫҫӑяах тухса кайӑн.

2. Сана суйлама йурамас!. Уята 
кӗрсен есӗ пуҫупа пӗрле йалсовет пи- 
§етне те ҫухатса хӑварӑн.

3. Иа.тсовет алӑкӗ хӗсӗкрех те, кӗ- 
реймӗн те ҫав. Ырханланма кирлӗ 
кӑштах.

4. Палсовета кӗрсен ҫулталӑк хуш- 
шин§е миҫе пи§ке ерех ӗҫсе йарӑн ес?

5. Шухӑшу сан кулакпа пуп майлӑ, 
ҫавӑнпа есӗ халӗ те, кирек—хӑҫан та 
ӗыӗр ӗмӗрех совета кӗреймӗн, амин.

6. Кашни номӗр хаҫатрах хӑв ӗҫсе 
ҫӳреБи ҫинвен ҫыртарас килети мӗв?

7. А§и §ипер те сӑмси пыл§ӑклӑ.
8. Пайая тумалли ӗҫе ырана хӑ- 

варма пудтаратӑн та...
9. Иадсовет пулыа ӗтемсене суйлат- 

пӑр, ыйӑх §ӑптисем кирлӗ мар.
10. Суйыа пултараймастӑнҫке ес1 

Огвот ыӗнлв тӑвӑв?
11. «Майсӑр ҫынна кушакпӑхма та 

йураман» тенӗ пословитса пухури 
ҫынсеи маннӑ вӑхӑтра кӗме пултара- 
тӑн.

12. Ыйӑх калменнипе аптратӑн пул- 
сан, йалсовета мар, пулӑшкома кӗмел- 
ле сан.

4. Ҫитес уйӑхсенъв мӗн кур- 
малла, мӗн илтмелле пулаӳ?

1. Корпунланатӑн. П^ҫлӑхсем умӗя- 
§е йӑпатса ҫурӑина хуҫса ҫӳренӗ пир- 
ки корпунланатӑн.

2. Иумах итлемелле пула! (от§отлӑ 
пухура).

3. 4 ҫул ҫурӑ.

4. Кӑҫаттуна тӑхӑн та, ҫӑпатуаа та 
кӑларса ан пӑрах, мӗншӗн теоен йӑ- 
валатгарнӑ атту киле ҫитиввенех ҫӗ- 
тӗлсе кайӗ.

5. Картпа укҫа вы§аса илӗн (тӗ- 
лӗкре),

6. ,,'йар Соломон" хыҫҫӑн кавсан,— 
ӑсва-пуҫна ҫухатӑа та, кайран хунар- 
па шырасан та тупаймӑн.

7. Авлавтарса йарӗҫ (§астнӗксем 
патӗв§е),

8. Простутӑ йврет те пырна, ҫитес 
суйлавра сасӑсӑр пулатӑя (кун пекех 
хуликанланса ҫӳресен).

9. Иргнӗ суй.таври йалсовет ӗҫӗсене 
хыгӑрах тиркесен, йадсовет §ленне 
кӗме пултаратӑн.

10. Копператтив лавккин^е пиншак- 
лӑх сукяа илӗн (тӗлӗкре).

11. Саплӑклӑхпир хатӗрле,” Сурхури 
Граштав) ӗҫки хыҫҫӑн кӑойу шӑтса 
кайӗ.

12. Хуйхӑ пулӗ сана: арӑмна теле- 
катка суйлӗҫ.

Ораккӑл ӑсти И ӑ в а н-М у § и.

Мӗн пуласса?
Арӑму мӑн ҫын йалӗҫтӑв-

ком пуҫлӑхӗ хӑнана ҫӳреме пуҫла- 
сан—ывӑл а-5 а ҫураласса.

Иалта кам та пулсан лайӑх сӑра 
тусан—вӑл ҫын патне милитси сӑ- 
макунккӑ ухтарма килессе.

Иалсовет претҫетаттӗлӗ ӗҫме пӑ- 
рахни—суйлавсем ҫитессе.

Копператтив ҫывӑхӗн-^е т,иркӳ 
пурри—копператтивра съотовот пуп 
пуласса,

Копператтив претҫетаттӗлӗ патне 
хурӑнташсем нумайрах ҫӳреме пуҫ- 
лани—коплераттив лапкине тавар-
сем килессе. -------------

Каҫҫир пивнойа ҫӳреме пуҫлани 
— тӗрмере пӗр ҫын хутшӑнасса.

У-5 рештенисен5 е самокриттӗккӑ 
пуҫланни—ӗҫ пиршин^е ӗҫсӗр ҫын- 
сем хутшӑнасса.

Пуҫлӑх арӑмӗ кивӗ шлепкепе ҫӳ- 
реме пуҫлани—пуҫлӑх комантировк- 
ка кайасса. Р —и.
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Халӑхсен тӑванлӑхӗ.
Шупашкарти аптек пуҫлӑхӗ Архип- 

пӑв аптека йурата!,—тӑван вырӑннех 
хура! ӑна вӑл, мӗншӗн тесен килӗ те 
унӑн аптекрах: унӑн арӑмӗ хармат- 
севккӑ, арӑмӗн йӑмӑкӗ—Покровскайа 
—харматсевкЕӑ, Покровскайа упӑшкин 
шӑлнӗ— Покровови—харматеевт. Ҫав 
ҫыесемех тата аптек управленин пуҫ- 
лӑхӗ Матвейӗвскипе хурӑнташлӑ, рат- 
неллӗ.

Архиппӑв аптекра „ҫемейвӑй сот- 
сиалисӑм“ тунӑ. Ытги пуҫлӑхсем при- 
мер илӗр. „Ҫемейнӑй сотсиалисӑма“ 
куҫнӑ пуҫлӑхсем самокритгӗкран §ӗрне 
хури тӑршшӗ те хӑрамаҫҫӗ.

Асӑнмалла ҫынсем.
Кашни йалта тенӗ пекех, конешнӑ, 

уврештени пур. Краштӑнсем вӑл увреш- 
тенийе ырӑ сӑмахпа асӑнаҫҫӗ. Ан§ах 
пур вӑхӑтра та мар, у§рештенийе ӗҫ 
туыа пырсан ан§ах асӑнкаласа илеҫҫӗ. 
Лав сурсах асӑнаҫҫӗ те... кӗт вара 
тепре асӑна§§ен.

Ав§ах Патӗрйел районӗн§и Алман§ӑ 
йалӗҫтӑвкомӗ хӑйне кашяи вунах асӑн- 
малла пултӑр тесе, йалая ӗҫкӗ хыҫҫӑн 
гайса, тем §ухлӗ йӗркесӗр ӗҫсем туса 
ашкӑеса ҫӳренӗ.

Ӗҫсем вӑл тӗлӗшпе калама ҫук аван- 
ланса кайнӑ. Хресҫенсем йалӗҫтӑваом- 
ра ӗҫлекеясено кунӗ-кунӗпе асӑнаҫҫӗ, 
хӑйсене ан§ах мар, амӑшӗсене те асӑн- 
масӑр хӑвармаҫҫӗ.

Шӑршлӑ пулӗмӑн тытӑмӗ.
Иаштайккӗн йулташ тытӑм йенвен 

пиг хастарлӑ пуҫлӑх. Ун ҫив§вн епӗр 
ав§ах мар, рнтӑрти шурвалсем те 
ка/аҫҫӗ. Ак тата унӑн тыгӑм йен§ен 
шухӑшласа кӑларнӑ ҫӗнӗ йапали.

Пӗре Иаштайккӗн йулташ (Шупаш- 
кар РӖК пуҫлӑхӗ) хӑй тытса тӑракан 
Еӗнтҫелврти слушӑш^исем §ас-§асах

тула (клоҫета) тухнине сиснӗ. Мӗнле 
майпа слушӑшвисене тула кӑлармалла 
мар тӑвас? Шухӑшланӑ вӑл ун ҫин§ен 
§ылай§ен, 'вылайвен шухӑшлаяӑ. Кай- 
ран... пасарта икӗ ункӑ илнӗ, ункисене 
тула тухмалли пӳлӗм алӑкӗ ҫумне ҫап- 
нӑ та, ҫӑрапа питӗрсе илнӗ. Ҫӑра уҫ- 
ҫйне хӑй кӑпинетне ҫакса хунӑ. Ма- 
лалла мӗн пулассине хӑвӑрах пӗлетӗр. 
Кӑпинет умӗн§е кашви сехетрех тула 
кайас текенсен 'вере^вӗ...

Ҫавӑн пек хастарлӑ ҫынна райӗҫ- 
тӑвком пуҫлӑхӗ туса сайа (хараыа) йа- 
раҫҫӗ. Совмеҫтиттӗлствӑ тӑрӑх та пу- 
лин ӑна пӗтӗм респуплӗкри упорнӑй- 
сене пӑхакан на§§алнӗк тумалла.

Сапаланъӑк.
Ҫӑлпуҫ йалӗв|и (Канаш р.) сӑнавлӑ 

уҫасткӑ ыгти орканисатсисемпе пӗр- 
лешмесӗрех йалхуҫалӑх выстӑвкки уҫ- 
нӑ. Вӑл выстӑвккӑ ҫин§ен Татмӑш й. 
ҫакӑн пек каласа савӑнтар^вӗ:

,,Ок!апӗр уйЯхне ҫатрӗмӗр, пирӗн 
Ҫӑлпуҫ йалӗн^ви сӑнавлӑ уҫасгкӑн кӗл- 
тисем уйрах лараҫҫӗ, ҫӗмелӗсем пӗтӗм- 
пех ишӗлсе аннӑ, унта-кунта кӗлтисем 
уҫасткипех выртаҫҫӗ. Тата 1.000 тӑ- 
ваткӑл 'ҫалӑша йахӑн клевӗр вӑрря 
тума тесе хӑварнӑ та, машшинпа ҫул- 
са пӑрахни 1 уйӑх та иртрӗ ӗнтӗ, ха- 
лӗ те пуҫтарман, ҫилпе пӗтӗмпех са- 
паланса кайнӑ“, тет.

Клевӗр сапаланса кайяӑшӑн кӗвӗ- 
ҫеттӗр. У^васгкӑ пуҫлӑхӗн пуҫӗ сапа- 
данса Еайнӑ та, ҫапах вӑл кӗвӗҫмест.

Сӑрине те ӗҫ.

,,Иетинствӑ“ хапрӑкӗн^вен ҫыраҫҫӗ:
„Иетинствӑ" хапрӑкӗн копператтивӗ 

пеккарнӗ тыга!. Иӗҫернӗ ҫӑкӑрне пив- 
ной урлӑ, сӑра илсе ӗҫекенсене ан§ах 
параҫҫӗ. Пӗр кӗренкке ҫӑкӑр илес пул- 
сан, пӗр путылккӑ, йе литр сӑра илсе 
вҫес пула!, вара тин ҫӑкӑр ҫнмо пул-
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Шанъӑксӑр арӑмапула...
— Хӗрарӑма ӑна нихӑҫан та ан 

шан, тесе вӑрҫа§§ӗ пирӗн атте йалавах, 
аппасем улахран вӑхӑтра гавӑрӑяма- 
сан. Те ҫак сӑмахсем пуҫ мимине хы- 
тӑ хӗсӗнсе ларнӑран, епӗ хам та хӗр- 
арӑма шанман ҫын пултӑм. Авлана§- 
■ҫен ҫыя арӑмӗсене ҫех шанмасгӑм, ав- 
лансан хам арӑыа та шанми пултӑи. 
Ӑҫтан шанас вӗсене ха.;|) калашле... 
тем ӑс кӗрети тен хӗрарӑм пуҫне 
упӑшки килте ҫук §ух... Пӗре пирӗн 
йалти Мӑштӑрки Йакурӗ пӗр ернеллӗх 
вӑрмана вайнӑ та вӑн, вӑл тавӑрни§- 
§ен арӑмӗ йапали ка§кипех тепӗр ҫӗ- 
ре ка§§а тухса йӑкӑртатаӑ. Мушӗт 
ман арӑм та ҫав шутпах пурӑна!. Тен 
вӑл епӗ пӗре-пӗре иквиҫ кунлӑх вӑр- 
мана кайасса кӗтсе ҫех пурӑна!... Тен 
вӑл тепӗр ҫӗре ка§§а тухма халех 
упӑшка тӗллесе хунӑ... Шан ӑна хӗр- 
арӑма—ху та хӗрарӑм пулса тӑрӑя 
таҫта?!.

Пӗр кун пӗре Шупашкара ӗҫпе кай- 
сан, ҫуранахскер киле ҫур ҫӗр тӗлнел- 
ле тин ҫитмелле пул§ӗ. Ҫанталӑккн ҫа- 
кӑн пек тӗ-ӗттӗм, пӗри сисмесде пыр- 
са хӑлха 'виккин§ен тӑхӑнтартса хӑ- 
варсан та, каы ҫапнине пӗлес ҫук. Йал 
хушшинве пӗр ҫын тӗсӗ те ҫук... 
Урам кӗтессинвен иртрӗм те хам пӳрт 
патнелле пыратӑп... Кӗҫ, тӗттӗм ҫӗр 
витгӗрех, хам килкарти алӑкӗ умӗнвв

таратӑн. Лавккинве ҫӑкӑрпа сутӑ ту- 
маҫҫӗ, тет.

Ех, мӗнле кӗвӗҫме вӗренсе карӗ ҫав 
ха§хи халӑх! Копператгив ҫӑвӑрпа 
пӗрде сӑрине те пара!. Вӗсем: кирлӗ 
мар, теҫҫӗ, шалӑпӑ параҫҫӗ. Соснани 
ҫук ҫав!

Ҫилпв вӗҫсе кайнӑ.

Шаккӑл йалӗнви (Шупашкар р.) са- 
ниттар комиҫҫин ӗҫӗсем ҫухалвӗҫ. Шы- 
раҫҫӗ-шыраҫҫӗ, тӗл пулаймаҫҫӗ. Тырӑ 
вырнӑ вухне претҫетаттӗлӗн ӗҫӗсем 
ҫилпе вӗҫсе кайнӑ, теҫҫӗ. Халӗ санит- 
тар комиҫҫи претҫетаттӗлӗ саниттар 
ӗҫӗсем кайалла вӗҫсе килессе такҫан- 
танпах кӗтет. „Капкӑн“ лаҫҫине кӗрсе 
ӳкменши вӑл? Ҫилӗ ун вухне „Кап- 
кӑн“ лаҫҫи йеяелле пулвӑввӗ.

И ӑ с .— М ӗҫ ҫи.

икӗ ҫын ларни курӑнса карӗ. Пӗри 
шурӑ тӑхӑннӑ, тепри хура. Шурӑ 
тӑхӑвни хам арӑм пекех туйӑнса карӗ. 
'^ӑнах та ман арӑмши вара тесе йури 
хӑлхасене тӑратса иглерӗм те... мӗн 
теттӗр есӗр—в^ыах та ман арӑм вӗт... 
Епӗ ҫывӑхарах пырса мӗн ҫинвен ка- 
даҫнине итлеме тесе п^рик пусӑм та 
тӑваймарӑм... йӑлт анвах курӑнвӗҫ мур 
пуҫӗсем.

— Ну сана алӑран вӗҫертес тӗк ан- 
не ывӑлӗ пулас мар, терӗм епӗ ним 
тума пӗлмесӗр. “

Хайхпскерсем, те епӗ хыҫран §уп- 
нине сисрӗҫ—теиӗр урампа вӑшт ан- 
§ах пӑрӑнса вӗҫтервӗҫ. Епӗ те вӗсем 
хыҫҫӑн вупрӑм...

Кӗпер ҫинве аран хӑваласа ҫитрӗм 
ҫӗр ҫӑшансене. Хӑваласа ҫитсенех, 
Вупса пывӑ сулӑмпа арӑма пӗре пуҫӗ 
урлӑ тыттарса йарас тенӗввӗ... Аввах 
унввея те пулмарӗ... йӑн йан туса ка- 
рӗҫ хам хӑлхасем. Икӗ куҫран йӑлтӑр- 
йалтӑр вут тухса карӗ. Хам ҫавӑнтах 
кӗпер ҫине персе антӑм...

— Ах, есӗ ман арӑм хыҫҫӑн ҫӳреме 
вӗреннӗ иккен... Акӑсанаарӑы, акӑ...— 
вӗлерессе пӗдыесӗрех хӗнеме тытӑнвӗ 
мана хайхи хура тӑхӑнвӑ ҫын.

Арӑм та атти пуҫӗпе айакраи, сыс- 
нана тапнӑ пек тапса тӑра!.

— Ну, ыатка!.. ку таранввен ава- 
нах пурӑнтӑмӑрҫке... Мӗяшӗя куааш- 
кал пулса карӑн, терӗм йӑнӑшнӑ ху- 
шӑра арӑи йенелле ҫавӑрнса выртса.

— Еп хӑҫан сан арӑму пуднӑ, ҫӗр 
ҫӑтман... Ак сана, акӑ тесе тӑра!... 
Леш йенви 'Ҫавак Нетӗр арӑмӗ. Арҫы- 
нӗ ҫпнв тинкеререх пӑхрӑм та—'^акак 
Петӗрех пулнӑ мӗн...

Ҫапла тӑн кӗртрӗҫ манаарӑма шан- 
маншӑн. Ҫавӑатан кайран арӑиа шан- 
ыасӑр пурӑнма та хӑратӑп... шанма 
та ҫапах аптӑратӑп. РОНИ.

Ъентроҫпирт лапкинъе.

Хресвен.—Мӗн вара есӗр тавраллах 
ерех ҫинвен ҫырса ҫапса тултарнӑ?..

Сутаиан—Ерех ӗҫме варас майп».

Хрвсвен.—Апла пулсан васрах пӗр
виҫ ветвӗрг парха.
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СЙ8С хулӑнни.
(Пулыа пултаракан йапала).

4-мӗш кун. Каҫ. Сехетӗн вӑхйт ви- 
ҫекен йӗппи вунпӗртен пӑрӑнса вуник- 
кӗ ҫинелле йӑпшӑна!.

Хыҫаларах ларакансенвен хӑшӗ-пӗри- 
сем пӑвӑланса ҫитнӗ сывлӑша ҫӑварӗ- 
сене карса, сӑмси шӑтӑкӗсем витӗр 
туртаҫҫӗ. Паллах: пуҫӗсем хулпуҫҫийӗ- 
сем ҫине тӗкӗленнӗ, йе йанахӗсем кӑ- 
кӑрӗоем ҫине пулса, паҫӑрах хупӑннӑ 
куҫӗсем хырӑмӗсем ҫпне пӑхаҫҫӗ. Ӗае 
тутлӑ апат ҫинӗ хыҫҫӑнхи пек т}та- 
сӗнвен кӑкӑрӗсем ҫинелле ҫугӑ вӗа-' 
тӗрсем вйсӑлаҫҫӗ. Лайӑх лашасем пек, 
хушӑран-хушӑран сӑмсипе хартлатса 
илекенсем те пур.

Ҫӗвӗрен суйланса йулакан йулташ- 
сене сасӑлама тытӑнвӗҫ,

— Кам ҫак Ваҫҫилйӗв йулташшӑн? 
тет преҫитиум претҫетаттӗлӗ.

— Пӗрре, икӗ... Вуниккӗ!
— Кам хирӗҫ?
— Пӗрре... Пӗрре ҫеҫ!.
— Кам сасӑламас!?
— Сасӑламанни пӗрре те ҫук, тет 

мантат комиҫҫи вленӗ.
— Иулташсем, капла пирӗн ӗҫ тух- 

мас!, терӗ претҫетатгӗл.
— Сйесра 27 ҫын. Сасӑ паракансе.м 

пӗтӗмпе 13 ҫын, ыттисемни саса... ни ..
— 12 сехет ҫитет вӗт, йулташ прет- 

ҫетаттӗл.
— Сатто йулашки ыйгу.
— Ҫывраҫҫӗ, терӗ пӗри вйтаймасӑр.
— Апла йурамас! ӗнтӗ вӑл. Сйес 

тӑк—сйес пулмалла. Ҫывӑрма вӑхӑт 
ыран та тупмалла, терӗ претҫетаттӗл 
хӑйуллӑн.

Тапратрӗҫ пукансем йӑслама, йул- 
ташсем пӗр-пӗрне вӑратма.

— Иванов. всгавай!..
— Ӗ-ӗ?..
— Вставай.
— Мӗн, тавай?
— Вӑран.
— Ыран?..
— Тӑр, тетӗп
— Тӑр-р, ҫивккӑ!
Иӑвӑр ӑйха кайиӑ сйес телека§ӗсене 

нийепле те вӑратса ҫитермвлле мар. 
Вӑратнӑ ҫӗртох, каллех ҫывӑрса кайаҫ- 
ҫӗ. Тӗлӗкре ҫеҫ савӑнаҫҫӗ.

— ^фурӑ, килхе 'ҫуп гӑвам, терӗ 
пӗри тӗлӗрсе пурне те илтмеллех са- 
сӑ.нах.

— ВаЦ)ӑ, вставай! терӗ ҫывӑрман 
йулташӗ айакран тӗксе.

— Нет не там, погселуй... токта там, 
терӗ каллех лешӗ.

Сехет йӗппй пӗрре патяе шӑвӑаа!. 
Сйес халӑхӗ йӑлтах ывӑна!. Анҫах 
сйес пӗтмест. Пуҫдӑхӑн йулашки сӑма- 
хӗ икӗ сехете ҫывхара!.

— Самокриттӗккӑ, товаришҫи!..
«Само» ҫырса ху^ӗ ҫекретгарӗ. Ал-

ли шӑнӑрӗ шанса, шӑкӑрт ӳкрӗ кӑран- 
ташӗ шур хут ҫине.

— Самосоной расумейӗгсӑ!..
„Сопой“ ҫырса хуҫӗ тепӗр ҫекрэт-

тарӗ йулташӗ умӗнҫе выртакан хута 
илсе.

— ТьтЕкӑв тошӗ озравтӑн... тет прет- 
ҫетаттӗл сасси.

,.Ты“ тесе хуҫӗ ҫуррп ҫывӑрнӑ ик- 
кӗ.мӗш ҫекретгарӗ. Тыккӑв тесе ҫырма 
тытӑннӑ^ҫ^бӗ вӑл.

— Релики—еҫг турман!.. тет хӑйӗн 
йулашки сӑмахӗнҫе пуҫлӑх.

„Дурман" тесе ҫырса хуҫӗ ҫывӑрнӑ 
ҫекретгарсем умӗнҫе выртакаа хута 
илсе преҫитиумӑя нӗр 'ҫленӗ. Ку вы- 
рӑс пулнӑ та, ҫырасса та вырӑсдах 
ҫырса хуҫӗ.

4-мӗш сехетре сйес хуиӑнҫӗ. Сал 
йаврама тытӑнҫӗ. Ингернатсионал пуҫ- 
ларӗҫ.

„Вилиҫҫрн ҫапӑҫма хатӗр“ ...
— Ман ҫуким ал, ман ҫуким? Са- 

сартӑк вӑравнӑ Иванов хуҫӗ ӗнсерен 
нӗрре паспа йурласа тӑракан Петрова.

— 'Ҫто ты?..
„Ҫав пуҫ касакан йытӑсемшӗа"...
— Кам йытти вӑл? вӗлерес, терӗ 

кайри пукан ҫин^е ҫывракансен-вен 
пӗри вӑранса.

„Хӑруш аслати авӑтсаи“ ...
— 'Гырӑ лайӑх пула!... тесе уране 

малалла ■ҫӑсрӗ трипунӑ хыҫӗн^е лара- 
кан пӗр ҫекреттарӗ.

Сйес хупӑанӑ хыҫҫЗн 24 телекат 
тухса утрӗҫ. Ан^ах виҫӗшӗ тапранма- 
рӗҫ нимӗн те. Мӗашӗн тесен, вӗоем 
ыгтисен^ҫен йӑвӑртарах ӑйхӑллӑ пулнӑ. 
Сйес вара ҫапла хупӑннӑ.

Ҫ. Ш ӑ п ■ҫ ӑ к.

— Сирӗн ку§тпоххотра мӗн турӗҫ?
— Поххот на^вар,—лапра, терӗҫ.

А П р.
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К ӗ р  м ӑ н т ӑ р ӗ .
Кйҫал ҫимолли ҫитолйклӗ пулмалла. Кӑштах тӑрсан ҫ&яӑх та салататпӑр.

(Хула совот дленӗ сӑмаххиндеа).
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Таратпӑр пу/ь^ку^^Шупашкартан. Лавккасвн^е ни ҫӑнӑх, ни тырӑ ҫук. 
Мӗнпе тӑранса пурӑнаҫҫӗ вара ҫыннисем?
Ӳлӗм тутӑ пулас ӗмӗгпе.

Тырпул уйавӗ.
Кӑҫал тырӑ ӑвса пул§ӗ 
Пуш пӳлмеве •§ӑках тул^ӗ,—
Ма тӑвас иар сӑрияе 
Ма ӗҫес мар ӗҫкине?..
Ӗҫетпӗр тв ҫийетпӗр,
Пурнӑҫ тума пӗлетпӗр: 
Кӗркуннепе йаланах 
Ӗҫкӗ ӗҫсе савнатпӑр.
Ҫуркуннеио §ӑнах 
Ҫукка йерсе ларатпӑр.
Тырӑ ӑеса пулсассӑн 
Ӗҫке аван йаратпӑр.
Кайран ҫукка йулсассӑн 
Тыра пӗрсе ларатпӑр.
Кашни праҫник ҫитсевех 
Пӗр нӑт сӑри тӑватпӑр.
Сӑрипеле ҫуттине 
Уҫҫӑн йӑвантаратпӑр.
Ӑнса пулах есӗ, тырӑ,
Сан ҫин-бв ҫеҫ мӗн пур ырӑ.
Ес те, ерех, сывӑ пул 
Пи^ке тулли "вӑках пул!

Тырпул уйав тунӑ 'ҫух 
Епӗр кайах йулао ҫук. вав—й.

Хлепнӗк Михалли тар- 
хасласа ҫакна пӗлтерет.

Аслӑ Патӗрйел районӗн^е ҫырусем 
вадеҫсе ҫӳреме кайсасс^^н епӗ кӑшт, 
ӑнсӑртран, лешне сыпнӑ та, псбтӑ 
сумЕКи ҫухатнӑ. Ӑна Книхват Митрийӗ 
тупса па-бӗ—уншӑя тав ӑна.

Тепрвн^е ҫавнашкалах ӗҫсе Сӑкӑт 
йалӗн^е по^тӑ лашине ҫухатрӑм. Ӑна 
милптси тупса па^ӗ.

Виҫҫӗмӗшӗн-ҫе— 3 преҫент, 1 мӑйӑх, 
утийал ҫӗтернӗ... Вӑл та тупӑв^ӗ— 
.фа§§а Йакурӗ тупнӑ.

Халӗ пуҫӑма ҫухатасран ҫун ҫук 
ӗнтӗ. Малтанах ҫакна «Капкӑн» урдӑ 
пӗлтерсе хурас тетӗп:

Как кам та пулин ҫул ҫин-ве хуҫа- 
сӑр пуҫ тупа!... тӳрех хам пата ҫак 
атрӗспа йарӑр:

Аслӑ Патӗрйелӗ, пуҫне ҫухатас пек 
тӑраа пиҫмоноҫӗс

Х л е п н б в  Мн х а д л и .
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НамӑслЗх пӗттӗр.
Теиле, ӑеран тайӑлнӑ ҫынсем пӗрре 

Мускавра ,,Намӑслӑх пӗттӗр“ тесе кӗ- 
песӗр-йӗмсӗр ҫарамас ҫӳреые шут тыт- 
нӑ. Мӗнле шухӑш кӗнӗ пулӗ вӗсен 
пуҫне, те кӗпе-йӗм илме укҫисем пул- 
ман—пӗлыестпӗр. Хаҫатсем ҫин^е ҫыр- 
ман пулсан, никам та шанас ҫук§ӗ, 
ав'§ах ун ҫив^ҫен ҫав вӑхӑтрах ҫырса 
пӗлтер§ӗҫ. Нуиай ҫӳреймен вӗсем,— 
тытса хуирӗҫ вӗсене.

— Ма апла хӑтланаттӑр есӗр?—-те- 
се ыйтсан, ҫак „Атам а^бисем'', епӗр 
намӑса пӗтересшӗн, тесе отвег панӑ. 
Намӑса кӑтартса „намӑс“ пӗтересшӗя 
иккен вӗсем. Мӗн тӑвӑн ҫавӑн нек 
ҫынсемпе?

Ун пек ӑсран тайӑлнӑскерсем пврӗн 
респуплӗкре те нур. Хирти Мӑрат 
(Иӗпреҫ р.) йалсовет претҫетагтӗлне 
Апраҫҫи Микудине пӑхӑрха тархаш- 
шӑн, мӗн хӑтлана! вӑл? Иалти '§ӑх- 
сем те кулма пуҫланӑ тет ӗнтӗ унтан. 
ГСҫкӗ пӗгерет ӑна мӗскӗне. Ерех пит 
йурата! вӑл. Хӑйӗн аппара^ҫӗ пур, 
мӗн 'вул кирлӗ ҫавӑн ■§ул йухтара! те, 
пӗлми пули^ҫҫен ӗҫет.

—  Енӗ йал пуҫлӑхӗ, §ухӑнсемпе 
ҫыхланмастӑп, тет те, кулаксеы патве 
хӑнана кайа!. Лешсем тарават ӑна.

— А а-а... Ки§ах, кил, ирт тӗпӗлел- 
ле, тет вара пуйан ҫыв,—лар, пыра 
йспегӗпӗр.

— Вӑл пит аван пулӗ^ҫҫӗ, ӗнерхи 
мухиӑр пӗтерет пуҫа—сулкаланса ла- 
ра'! Микул.

Ӗҫеҫҫӗ вара ӑнтан кайи^в^ҫен. Кай- 
ран хӑй патме илсе кайа!. (Пӗ ҫ̂̂ вен 
ӗҫни инттерес ҫук).

Кама лекет?..
Ҫӑмарта и к с  ӗҫв 'Ҫӑвашсойуопа 

Ҫе1 Вгетоойус пӗр пӗринпе ӑмӑртса туса 
пыдбҫ*.

Вӑхӑтяе ӗҫкӗиех иртерет. Каҫпава- 
ра ҫын арӑмӗсем патне ■ҫупа!. Иалсо- 
вет нретҫетаттӗлне суйласанах (ун^в^ен 
РӖК '§зенӗн'5е тепле майпа гӑркала- 
нӑ) 'ҫирлерӗм тесе пкӗ уйӑха отпӑск 
влвт те, икӗ уйӑх хушши ӗҫсе темӗн 
те пӗр хӑтланса ҫӳрег. Ун вырӑнве, 
вӑл панӑ „товерӗннӑҫ“ тӑрӑх ҫыруҫӑ 
Петӗр Иехремӗ ӗҫлесе тӑра!. Вӑхӑт 
ҫитсен йалсоветне укҫа илме пыра! 
(ӗҫме укҫа кирлӗ).

Пӗрре ҫапла ӗҫсе ӳсӗрӗдет те, йӗм- 
не хывоа, ҫаракутӑн („намӑс пӗтгӗр“ 
тесе пулас) Пегӗр Иехремӗ патяе пы- 
ра!. Анҫах Йехрем кӳршӗ йала ӗҫлеме 
кайяӑ пулнӑ. Кидте хӗрарӑмсем ҫеҫ. 
Шакка!, кӗртмеҫҫӗ. Тата хыгӑрах 
шакка!, уҫмаҫҫӗ.

— Мӗн тӑвас?
Тепле '5ӳрв-8ене уҫа! те, ҫара кутӑ- 

нах хӗрарӑмсем патне кӑштӑртатса 
кӗрет.

— Кӗмӗ терӗр-и мӗн?
Хӗрарӑмсем кӑна курсан хӑраса,

унтан ытларах вӑтаннипе, пуҫ каснӑ 
пек урама тухса §упаҫҫӗ.

— Ах тур-тур тур! Мӗн пулаӑ кӑна! 
Ухмахланнӑ пу§ ку.

Аптраса ларсан, ларсан Апраҫҫи Ми 
кули „ҫав тумтирӗпех“ Павӑл патне 
лӑпсӑртатса кайат. Унта хӑнасем пул- 
нӑ. Ку арӑмсене тӗрткелеме тытӑаа!. 
Хӗрарӑысем вӑтаяса, йӗрсе тухса та- 
раҫҫӗ. Унтан урама туха! те, йӗмсӗ- 
рех урам тӑрӑх йурласа пыра!.

— Е-ей, йӗмне ӑҫта хутӑн?—йӗ- 
кӗлтесе ыйтаҫҫӗ унтан урамра а^ҫасем. 
—Шӑрӑх пул^вӗ-и мӗн? Ха-ха-ха! Хо- 
хо-хо!

Малалла тата мӗя хӑтланвӑ пулӗ'5- 
■ҫӗ, пӗр вырӑс— Ҫумкка хпрӗҫ пула! 
те, шеллесв килне ҫавӑтса кайса йӗм 
не тупса тӑхӑнтарта!.

Ҫапла хӑй ӑсне сутса, ҫынсене кул 
тарса ҫӳрет Апраҫҫи Микулайӗ.

СӖЛТӖРМЕН.

Хут пӗлменлӗхе пӗтернӗ ҫӗрте.

У^итлӑ (ӳснӗ хӗре «Сайра майаксем» 
кӗнекисем парса). Акӑ ҫак кӗнекеие 
килте лайӑхрах вулӑр...

■Ьӑхӑ: Тепӗр 10 ҫӑмарта тусан, каш- Ӳснв хвр.—Савяи патяе ҫыру ҫырма 
яяяе 40-шер тивет тв-ха бнтӗ... вӗрвнмелли кӗнекв ҫукн санӑн?
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Малашне р р в т  кӗтес 
ӗҫрен хӑрамастӑп.

Ха§хи саманара Канаш хулин^в 
сукна па§то тӑхӑнса ҫӳрекенсея пур- 
нӑҫӗ те питӗ ҫӑмӑлланҫӗ. 'ҪЗ.анипе ка- 
ласан, хӑнт та мар.

Пӗре епӗ ӗҫлесе хырӑм шугсӑр выҫ- 
ниие, Канаш коркоп столовӑйне апат- 
лавма карӑм;

— Парӑр мана 35 пуслине!
Укҫине тӳлерӗм те, нӗр пӗ^ӗк хут 

татӑкӗ тыттар-ҫӗҫ,—ҫав пукан ҫине 
лар терӗҫ. Пӗр сехетаӗхе килнӗскер 
апата кӗгсе ман уш пӗр сехет ҫитрӗ. 
Куратӑп, ҫынсем мӗн пур пекки хут 
татӑкӗсене офитсиант текен ҫынна па- 
раҫҫӗ. Хайхи офитсиант ман тӗле ҫит- 
рӗ.—На, терӗм, паҫӑртанпах кӗтсе ла- 
ратӑи. Ҫук, хута нийепле те тыттарма 
пулмарӗ, кайрӗ. Татах кӗтетӗп, ҫуркун 
ӗҫлемесен те йурӗҫке, кунти апата ҫи- 
се курасвР, тегӗп. Кӗтрӗи, кӗтрӗм, пӑ- 
хатӑп, манашкаллисем пЗр теҫеткӑ йа- 
хӑн выҫӑхса лараҫҫӗ. Ҫавӑнтах сукна 
па§то тӑхӑнса килнӗ ҫынсем йур пев 
шурӑ '§ашӑксен'бен йашкава лӗмпӗрт, 
лӗмпӗрт! туса сыпаҫҫӗ. Акӑ пӗри как- 
лет текеннине хына!... Хам енӗ ҫын- 
сем ҫияе пӑхса сур^бӑкз ҫеҫ ӗмсе ҫӑт- 
са ларатӑп. Ну, конешнӑ, тутлӑ каклет 
шӑрши (хам ҫисе курман та) тӳрех 
сӑисана кӗрет, пыршӑсем ыанӑн кӑна 
гуйяипе татах мӑкӑртата пуҫларӗҫ.

Лартӑм, дартӑм, 3 — 4 сехет те ирт- 
рӗ пу§, куратӑп—хутсене парса ук- 
ҫасене кайалла илеҫҫб. Тӑтӑы та ук- 
ҫаиа кайа^ла илсе столовӑйба^бвн тух- 
рӑм. Хам ӗҫленӗ ҫӗре хашкаса ҫитрӗм. 
Ҫук, халӗ ӗҫлемелли те ҫур сехет кӑна 
йул^вӗ, ҫур кун ӗҫлеменшӗн шута илет- 
пӗр, терӗҫ.

Пӗгрӗ ыанӑн тенкӗ ҫурӑ. Тепӗр 
кунне каллех епӗ ку столовӑйа ҫиг- 
рӗм, каллех апатне кӗтсе илеймерӗм. 
Хамаа аӗрле ӗҫдекен йудташа сукна 
па§то тӑхӑнса ларнине курах кайрӑм. 
Мур илешшӗ, куҫлӑхсем тӑхӑнса лар- 
нӑ, тимӗр ҫутӑ туйи хӑй айӗн^вех сил- 
ленсе тӑра!.

Калдех хаи ӗҫленӗ ҫбре 'ҫупса ка- 
рӑм та, мана 'вӗрӗк сехет те ӗҫлемел- 
ди йулман, терӗҫ. Паҫӑрхи йулташ 
хамран «опостад» тесех кула!.

Ну йурӗ... терӗм. —Пӗрремӗшӗнве 
пулмарӗ, икӗмӗшӗнве те ҫавах, виҫӗ- 
мбшӗв^ве пула!ех. Ҫав кунах хаы па§-

Йалти ка̂ ъ̂ ъӑпа Шупаш- 
карти ка̂ ъпзӑ.

Ман Шупашкарта ӗҫлекен ҫынаа 
ка^вва тухас килет.

— Ухмах ес! Халӗ Шуаашварта ӗҫле- 
кен ка^вва кам ка^ввӑ шутне хура!. Вӗсе 
не васах йалсене йараҫҫӗ ӗҫлеме, йалти 
лувв* Шупашкара куҫма пулгара!.

тона тасатрӑм, атӑсене лак илое, лак- 
па сӗрсе ҫутатса пӑрахрӑм. Тата пӗр 
мӑнӑ паккет илтӗм хе, ун ҫине мӑнӑ 
саспалзисемие ҫапла ҫырса хутӑм:

«Чебоксары, Ч.А.С.С.Р. Редакцин 
журвала «Капкӑв».

Тепӗр кунне ҫапла хатӗрленӗ йапа- 
дасемпе тумлавса сюловӑйне вӗҫтер- 
тӗм. Мадтанах мана „что вам угодно?!. 
—терӗҫ. 50 пус тӑракан апата парӑр, 
терӗм те панӑ хутне илсе сӗтел хущ- 
шине лартӑм. Пакета сӗтел ҫине ху- 
тӑм. Куҫлӑх тӑхӑнса «Капкӑн» вула- 
ыа тытӑнтӑм. Офитсиант ман паккет 
ҫине вар пӑхса идвӗ те (вударӗ пул- 
мал.1а), унтах хам алран 50 пус тесе 
ҫырнӑ талона нлсе апат ндсе килсе 
павӗ. Ну, вӗрентӗм вара йепле ҫур 
сехет хушшинве анатданмалдине.

Ӗҫӗ те пӗвӗк ӗҫ...
Малашне мана ку столовӑйӗнве ве- 

рет кӗтес ӗҫ, апвӑхи ҫеҫ1

Т и л ӗ т у 0 .
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Нӗркеҫри Машшйна Миккер Каврилине.
(Уҫӑ ҫыру).

Ей, Каврылӑ, йулташ! Аван пурӑна- 
тӑвиха? Аван пулсан, йура! вара вӑл. 
Есй аван пурӑннипе Йавкассисем те 
те савӑнЕӑ та, ҫавӑнпа сана килсех 
курае, терӗм.

Тата ҫыратӑп. Нӗркеҫе кӗриввене^, 
нуиайввен вӗри апатсӑр ҫӳренипе ҫап 
тври ҫийес килвӗ; хырӑм тирӗае ҫурӑм 
тирӗ есӗ арӑкна вун туяӑ пек такҫа- 
нах вуптуса ҫӳрерӗҫ те, сан патва 
кӗрсе апатданса тухаа шут тытрӑм.

Каҫ пулвй- Каҫ пулнӑ хыҫҫӑн хӗвел 
анвӗ. Уйӑх хӑпарнӑ ҫӗре санӑн хапху 
умне ҫитрӗм те, ссӗ хапхуна питӗрсе 
хунЯ. '§ӳроверен пӑхрӑм—есӗ краҫҫын- 
на сӳнтертӗн те, арӑму хыҫне кӗрсе 
выртрӑн.

Хӑйаймарӑм шаккаса уҫтарма. Хапха 
айӗнвен пӑхрӑи та, лашу ҫук, ӗнӳ 
кӑна, темскерле. ҫарӑк пекскере кав- 
десе вы рта! Ӑна курнипе пушшех 
ҫийрс килсе карӗ.

Есӗ Ианкассивве уваттӗзте пурӑв- 
Еине такҫанах илтнӗввӗ. Шкулӑн пах- 
Ви те пур мӗн сан.— Пӗрех хут ҫав 
пахвана кайса „Капкӑн“ пыряе сан 
турнепспа питӗрес, иурпӗрех тӑван 
ҫын апавӗ, терӗм.

Ҫитрӗм те куртӑы: санӑн лашу шкул 
пахвинве йешӗд курӑка тагптаса ҫӳрет, 
йумахри Пван '§аревевӑп курпун ур- 
хамахӗ пек. Вӗренленӗ есӗ ӑна. Иак- 
равӑн панудми йӑвӑҫҫисене вӗренӗпе 
ҫаалата! те, хуҫмаллине хуҫз!, лӑка- 
малливе лӑка!.

Лагайна „Капаӑпа“ ҫакзатас тенӗ’8- 
8ӗ, ан^ах, ҫуркунне есӗ, уҫипӗл пу- 
ҫупа Иакрава ҫӗр тенкӗ самооплошеви 
хурӑп, тесе хӑратнине аса илгӗм те, 
усалпа ҫыхланас мар, терӗм.

Турнепсусем ҫине пӑхрӑм. Иӑран 
ҫине йулнисем лур те йӗреҫҫӗ. Унта 
ҫуккисеи, вӗренекен а^асемпе сан ӗнӳ 
хырӑмно кӗтӗыӗр, тесе савӑваҫҫӗ, 
Шкул а^исене ма есӗ турыепс ҫитеро- 
тӗв? Ӗеӳ ҫисен те ҫийӗ, вӑл вы§ӑх 
апа^ӗ. А^усен^ен сӗт фермине уҫма 
шухӑшламастӑн пу§ҫке есӗ?

Тата ҫыратӑп. Шкуд нах^ипе кам 
усӑ кура! сирӗв? Еоӗи, шкули? Шкул 
пулсан, ма тата есӗ шкул пуҫлӑ- 
хӗ пуҫупа ҫынва кулгаратӑн? Малтан 
„кӑтартуллӑ пах^а тӑватӑп. Ӑна ту-

рӑм“—теаӗ88б те есӗ, сана мухтаяӑ^- 
8ӗ. Ан^ах, кӑтартуллӑ пах^у пыганул- 
лӑ кӑна цулса йул^ӗ вӗт!

Турненсусемпе вы§ӑх кӑшианӗсем, 
8?кӗнтӗрӗсем кадаҫҫӗ: пуҫдӑх аван пӑх- 
са тӑнӑ пулсан, шкул .30-40 тенаӗ усӑ 
курӑ88®, ха§— Каврылӑ Павяовски
хурри пудтӑмӑр, тесе макӑраҫҫӗ.

Татах ҫыратӑп. Есб Ианкасси хир- 
не дашӑна кӳ.тсв карӑн. „Каакӑна“ 
ҫӗклерӗм те, сан урапу ҫинех ларса 
Кӳ8ӗм варне ҫитрӗм. Есӗ йанкассЕсен- 
8ен мӗн.тв утӑ хӑратсах ыйтрӑн? Ӑна 
кӑна пӗлмерӗм, ан^ах Ҫӗпритун йатлӑ 
ҫын сӑмсунтанах шаккаса, сана пӑс- 
кӑртяияе куртӑм та, хама та патак 
тивретӗҫ кунта тесе, ура гупавне са- 
лӑ сӗрмелле пул^ӗ. Есӗ Кӳҫӗмрен мӗн- 
де ^арлаттарса таврӑннине те куроа 
пулмарӗ вара.

А^ам, шеллетӗп сана! У^иттӗл пу- 
ҫупа, парттвйе ҫывӑх тӑракан пуҫупа 
йад ҫин^е йӗркеллӗрех ҫӳрекелесен 
аван иулӗ, а^ам! Ҫӗршер тенкӗ само- 
оплошенипе ан хӑра!. Шкул пах^ин- 
'8ен етем кудли ан ту. Лашуна пах^а- 
ри йапаласеве сийеплеме пах^ана ан 
вӗренле. Пах^упа шкул усӑ куртӑр. 
Ҫак йӑпаласем ҫин^ен кӑва сана ырӑ 
сувса ҫйрса пӗлтерес, терӗм. Ҫавсем 
ҪИП86Н кӑна. Урӑх ҫук ман ҫыриадли 
Ҫуркунне, шкул вӗрентме пӑрахтарсан 
есӗ ҫур куп шкул вуттине Иаякаосия 
'8'Н Нӗркеҫе турттарса каҫниве те нӗ 
летӗп тр, ун ҫия^ен шарламастӑп ӗнгӗ 
Сана ху килӗнге ҫунтарма вутӑ кир 
дех ҫав. Шкул мӗн тугӑр вӑл вугӑпа 
Акӑ, хӗ.те кӗрсен, шкул шӑнма пуҫла 
еан ҫур куп вутга кӳрсе парӑнха, 
Мӗн калаҫмалли пур уя ҫин^ен, шӑл- 
лӑм, ҫапла вӗ]!

Сывӑ пулха тепре кури^^ен!
Сана йуратакан „Капкӑнҫӑ“

ЕНАЛ.

Канашлу.
— Пирӗн йат халӑхӗ пысӑв кӗпер 

тӑвас тесе йышӑн^ӗ. Сан шухӑшна 
мӗнле пек?

— Ман шухӑшпа хӑйсен ӗҫне ла- 
йӑх пӗлекен технӗксем вӗренсе ту- 
хи88еа тӑхтамалла.

А ц , а р  И р а к у х ӗ .
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Сӑпка йурри.
Ц)а1§ине папине,
Сйпаа ҫин^и а^ине,
А^ашласа ӳстерем 
ПГушкӑпа сбт ҫитерем.
Лӑстик лӑстик 
Сӑпка оур,
Сӑпка ҫвн р  а^а пур,
А^ин ашшӗ прнкаш^ӑк, 
Брикаш^ӑк та растрат^ӑк,— 
Макаҫӑнта пурӑна!
Пит нумай укҫа тупа!,
Камах пултӑр ун оекки 
Пумай укҫа тупакан,
Внҫ арӑмпа пурвакан,
Виҫ алимент тӳлекев!?

II е X в и п К.

П 0 С С 0 п и.
Хашпӗр ш куи а адасене вӗрвнтме 

киряӗ кӗнекесем ҫигмеҫҫӗ. Ҫавӑн 
пирки тсм пӗк кирлӗ хаклӑ кӗнекесено 
пӑсма тивет. Шупашкарти 1-мӗш №  
П-мӗш сыпӑк шкулта Л. С. Пушкин 
калавӗсене вӗреиьӗ дух калавсенс 
кӗпеке варӗвден тӑпӑлтарса кӑларяҫҫӗ. 
Пӗртен пӗр кӗ«ек0 варри хӑвӑл.

(Вӗрентскен сӑмахӗ).

— Ҫутӗҫкомиссарпатне ҫавӑнпа &ил- 
тӗм. А^асене вӗрентме иоссопвсем ҫиг- 
меҫҫӗ. Поссоии парӑр-ха.

— Поссопи?.. Поссопи иама мӗн есӗ 
Керма]§и вӑрҫине кайнӑ са.1так арӑмӗ 
марӗҫ.

к а п к А н а " нойапӗртен, теккапӗртен, 
| 1 т п  I I  ■■ щ -ш  йанвартен^П У Ҫ Л А С А

ҪУЛТАЛӐКЛӐХ ҪЫРӐНСА ИЛЕКЕНСЕМ

,КАНАШДН“ ПЫСАН ВЬиЬАВӖНВЕ
13 пултараҫҫб. Вӑл вы/ъ^вра А  А  А  йапала пулаТ: плуксем, пӑъ- 

кӑсем, пуртӑсем, ҫавасем, рур-1000съен хуҫалӑхӗнъе кирлӗ пурӗ 

сем, пуҫ тутрисем, тата П и П П и П Т Т И и И И Р Е А Л  тӗрлӗпахъа^ҫимӗҫ 
гсъен, комсомол, пионср 11п11#1111|1 I СПППиЕт, вӑрлӑхӗсем.
гьавра мбнлв йаиаласвм мӗн ъухлб, мӗн хак тӑни ҫинъвн, тӗплӗрвх „Канаш ра“  вулӑр.

ВЫЛ)АВА М А Р Т уйӑхӗнве
^оветсен Сйесне килекен телекатсемпе пӗрле туса нртерме шутлатпӑр,

= _  „К а п и ӑ н‘‘ ҫырӑнса илме васнЗр! ~ = -
„К А  П  К Ӑ  Н  ‘ X  А  К  Ӗ :

1 у й ӑ х а ....................10 пус. I I  б у й ӑ х а ............................ 55 пус.

3 ................................ 30 „ I I 12 и . . . . .  1 тенкӗ

а куҫармалли атрес; ЧеОоксары, Канашская ул. 15, Конторе газ. „Канаш“ .

н
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Фиҫӗккӑ урокӗнъе.

У Ъ н т л ӗ: Киреи>йепле йапала та ӑшӗра сарӑлат. 
В ӗ р е н е к е н ;  Ҫавӑнпаиҫ пирӗн атте ӑшӑ вырӑна (коппера! 

тива) кӗрсен сарӑлса карӗ.

Отв. редактор Д. Золотов.
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