
Мӗн ш ырзса ҫӳрвт-ш и I у ӳсӗр Ивалов?
Лра Иван«в нумай пулм̂ с1̂  лартти сӑнне ҫухатнӑ дет^ӑҫ, ҫавна игыра! ӗнтӗ.



Сарлака ъ^реллӗ Путылккӗн.
Хӑй вӑхӑтӗн-бе Пугылккӗн пит хисеплӗ ҫын 

пулнӑҫке. Пурин-5ен ытларах ӑна пуйант.^рах му- 
шиксем хисепленӗ.

Утса пыра^-5ӗ Путылккӗн урампа, портфӗлӗ 
•^ӑматан пек, ҫынна пысӑк ҫын пек кӑтартат.

Пӗр-пӗр Тит Титтӑ^ Пугылккӗна айакранах 
курат те, хирӗҫ '5упса тухат;

е, ырӑ хӑна. Н а^^зс  кӗрсем ара. Т)ей ӗҫ- 
келӗпӗр. Калаҫӑпӑр, тет.

Путылккӗн йури кӗресшӗн мар пек пулат:
— Ҫапла, ҫапла. Хуларан пит кирлӗ инструк 

си кил^ӗ. Еҫ нутиай, тет, ан^ах кӗме соклаҫ парат.
Ҫын пӗтӗм ^ӗререн ^ӗнег пулсан, мӗншӗн кӗ- 

рес мар-ха—5 бй ӗҫсе шухӑшсене ҫӳлелле хӑпарт- 
са йамашкӑн кӗмеллех ӗнтӗ.

Путылккӗн нихҫан та портфӗлсӗр ҫӳремесг^ӗ.
Пӗрре унӑн портфӗлӗпе вӑтанмалли пулнӑ. 

Вӑл ҫав ҫур пӑт туртакан йапалана сӗтел ҫине ху- 
нӑ мӗн. Сӗтелӗ ҫин^е сӑмаварсӑр пуҫне урӑх ним- 
ле куҫа килӗшмелле йапала та пулман. Т>ей ӗҫсе 
ларнӑ пулат Путылккӗн, Хуҫан пӗр а^и  ^ей  шыв- 
не тӑкнӑ йанӑ. "56^ шывӗ усалланса Пугылккӗнӑн 
хисеплӗ портфӗлӗ айне кӳлленсе кӗнӗ кайнӑ.

Путылккӗн портфӗлне аллипе ҫӗклесе илме 
хӑтланнӑ та, ҫӗре анса ӳкнӗ.

Питӗркӗҫ таврашӗсем уҫӑлса кайнӑ та, ҫав 
йапала ӑшӗн^ен тӗрлӗ хӗтӗр-хатӗр тухса выртнӑ

Унта тапак хутаҫҫи те, йурагмалла мар шӑр 
шӑ кӑларакан ^ӑлхасем те, тата ытги кнлти шӑ- 
кӑр-макӑр та пулнӑ.

Путылккӗн колхосри хӗрлӗ кӑшман пекех хӗ- 
релсе кайнӑ ан^ах нумай вӑтансах тӑман.

— Кусене ха.5 ҫеҫ хунӑ,— тенӗ вӑл. — Аха.5 
5 ухне епӗр портфӗл ӗшне лайӑхрах йышши ассор- 
тимент 5 иксе ҫӳретпӗр.

Хуҫисем ҫав ассоргимент тенӗ сӑмаха тӑн- 
ланса илеймен, конешнӑ, ан^ах уншӑн тавлзш са 
мӗн тӑман.

Ан^ах епӗр ҫав й ап ал а-п о р тф ӗл  ҫин^ен ка- 
ламастпӑр-ха.

Епӗ сире ҫав ҫынӑн пит ырӑ кӑмӑлӗ ҫин^ен 
каласа парасшӑн.

Пит ырӑ кӑмӑлсӑр пуҫке тата Путылккӗнӑн 
5 ейелӗхӗ вӑрҫӑ вӑхӑт^енхи тилӗн ^ейелӗхӗ пекех 
Г1улнӑ.

Ҫав хӑйӗн пит ырӑ кӑмӑлӗ пирки, Путылккӗн 
йалти кӑмӑлсӑр йулнӑ ҫынсемпе — тӗреклӗ пурна- 
кан мушиксемпе туслашма йуратнӑ; сирӗн пек ка- 
лас пулсан, кулаксемпе туслашма й .ратн ӑ  ӗнтӗ. 
Ахалех хайӗн кӑмӑлӗ пит ырӑ пулнӑ пирки ҫех 
вӗсемпе туслашма йуратнӑ.

Ҫавӑн пек ҫынсем патӗн^е Путылккӗн 5 И 
5 ыслӑ хӑна пулнӑ, туйра та, .менелнӗк 5ухне те, 
ҫын пытарнӑ мӗн 5 ухне те.

Акӑ ҫапла калат^ӗ вӑл:
— Латӑнне еп йуратмастӑп, акӑ ҫакна .тет^ӗ 

те, 5 етвӗрт кӗлен^и ҫине пӑхса куҫне хӗсет^ӗ.
Хуҫи ҫавӑнтах сӗнме тапратат.
— Ах, ырӑ хӑна, пӗр стакканне ӗҫсе парха 

тархасшӗн...
Путылккӗн пӗрине ӗҫсе парат, хӑш 5 ух ик- 

кӗшне те, хӑш 5ух тата пӗтӗм тӳшӗнне те.
Хырӑмӗ унӑн темиҫе витре кӗрекен йышшис- 

кер пулнӑ.
— Вӑт,—тет^ӗ вӑл,—йепле епӗ пуринпе тус- 

л ӑ -й у л та ш л ӑ . Никама та епӗ ҫилентермен, тет^ӗ.

Хырӑмра пӑтрашма пуҫланипе вӑл хӑсма ты 
тӑнсан вара пурте тупӑшсах шайкка илме 5упа1 
5 ӗҫ. Ш айккине хӑшин илсе пырас пирки кӑшта 
тӳпелешсе каймаст^ӗҫ.

Пирӗн йал, калас пулат, хуларан темиҫе ҫух 
рӑмра ларат.

Пирӗн патран хулана пӗр 60 ҫухрӑм пула 
пулӗ. Киломӗттӑрпа шутласан шутне те пӗлес ҫук

Хулари влаҫ пирӗн пата сайра хутра ҫеҫ кӗр 
келесе кайат^ӗ.

Хӑйӗн кӑмӑлӗ пит ырӑ пулнӑ пирки Путылк 
кӗн хулари влаҫсемпе те шутсӑр туслӑ пулнӑ.

Пуринпе те алӑ тытат, ҫак йышши сӑмах 
сем сирпӗтет ан^ах;

— Сыв пултӑр... Толой .. тет, тата ҫавӑн йыш 
ши ытти сӑмахсем калат.

Тӗреклӗ пурнакан мушиксем ҫине ҫавӑн пек 
5ух куҫпа та пӑхмаст.

Хуларан килнине хул айӗн^ен тытат те, ҫз' 
кӑн пек пуҫласа парат:

— Конкретно... Собственно говоря... Пирӗя 
пит хӑрушӑ клас кӗрешӗвӗ пур,.. тет.

Тӗреклӗ пурнакан мушиксем Пугылккӗн ҫине 
ҫиленме тапратаҫҫӗ;

— Лайӑх мар, лайӑх мар вӑл, теҫҫӗ.—Есӗ ху- 
ларисем умӗн^е пирӗн ҫине ҫаврӑнса та пӑхмас- 
тӑн. Епӗр те ҫынсем вӗт, 5 унлӑ йапаласем ан^ах 
мар вӗт, теҫҫӗ.

Путылккӗн хулпуҫҫине хутлатса илет:
— Мӗнле сирӗн ӑс-пуҫсем тӗттӗм. Туухламас- 

тӑр есӗр ман тактӗккӑна... тет.
• Ҫав тӑнланмалла мар сӑмаха илтсессӗн пурте 

шӑп пулаҫҫӗ.
Пӗрре хуларан втаҫсем килнӗ; паллах, вӗсеа 

совет суйлавӗсем пирки килнӗ,
Пӗтӗм халӑх ҫпискине пӑхса тухнӑ та вӗсем, 

тӗреклӗ пурнакан мушиксене ^ылайӗшне суйлав 
прависӗр хӑварнӑ.

Путылккӗн ҫав ӗҫе темле куҫпа пӑхнӑ—пӗл- 
мелле мар.

Те хуйхӑрнӑ, те хӗпӗртенӗ — паллӑ мар.
Хулари влаҫсем миттӗнк тунӑ, калаҫкалана 

та, кайнӑ.
Суйлав тивӗҫлӗхӗсӗр хӑварнисем пурте^ Пу' 

тылккӗн патне персе ҫитнӗ; —Есӗ пит ырӑ кӑмӑл- 
лӑскер, есӗ пирӗн хута кӗр... теҫҫӗ.

— Есӗр пӗлетӗр вӗт ман тактӗккӑ .. тесе алӑ- 
па сулнӑ мӗн Путылккӗн, ан^ах лешсем:

—  Тактӗккӑ вӑл тактӗккӑ пултӑр, ҫапах есе 
епӗр саншӑн мӗнле ҫынсем пулнине пӗлгерсе ҫыр, 
тесе аптӑратнӑ.

Тааӑнса ҫтена ҫумнех пӑ^ӑртса лартнӑ теме 
пулат. Вӑл сӗтел хушшине ларнӑ та, ру^кине ^ер' 
нил ӑшне пусса илсе, 5 И тӗреклӗрех пурнакан му' 
шикне сирӗн пек калас пулсан, кулака, Кулӗй 
хушаматлине сайавлени ҫырса панӑ. Пит лайӑх 
ҫырнӑ. Ыррине тем-тем каласа ҫырнӑ.

— На, тенӗ Путылккӗн,—̂хам кӑмӑл пит ырз 
пирки епӗ сан хута кӗретӗп. Й а^ейккӑ ҫекреттар- 
не ан ман.

Ыттисене ҫапла каланӑ:
— Урӑх ҫырма пултараймастӑп. Хама хаклӑ 

ларӗ. Тепӗр уйӑхран кӗрсе пӑхӑр, тенӗ.
Ҫавӑн хыҫҫӑн вара Путылккӗн тӗлне инкек 

ҫине инкек киле пуҫланӑ, Хуларан комиҫҫи персе 
ҫитнӗ те, Путылккӗна пӑшӑрхантарма тапратнӑ.
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Кулӑка суйлав тивӗҫлӗхӗ тавӑрса памаш- 
ш реккоментатси пани? теҫҫӗ.

Ниҫта кайса кӗмелли те ҫук.
, I - -  Епӗ, тет Путылккӗн. Хӑйӗн сасси ■^ӗтрет.
; Ецӗ... Ан^зх мана сӑмах калама парӑрха. Е п ӗ .. 
н̂тзгӑк мана сӑмах калама парӑрха. Епӗ хулана 
эӑх»и тейанӑ-ь-бӗ.

Путылкӗн пиншак кӑсйин-вен хут татӑкки 
фтС|а кӑларат.
(I Вуласа пӑхӑр. Ҫакӑ епӗ сирӗн пата хам
^рс4 йанӑ ҫырун коппийӗ, тет.
I Хувӗ ҫине Путылккӗн: Кулӗн кулака суйлав 
авӗҫлӗхӗ кайалла тавӑрса пама йурамаст, тесе

[Комиҫҫи калат:
-  Ҫук, епӗр ун пек хут илмен, тет. — Кам 

‘1а ҫырса йанӑ?
X ,Путылккӗн пуҫне ҫӗклесерех йа^бӗ.

^ [—  Кам ҫырнӑ тетӗри? Конешнӑ епӗ... Хам 
опйӗнпи пуҫпа...

— Ҫук ил ен... теҫҫӗ те, пуҫӗсемпе сулаҫҫӗ. 
Путылккӗн ҫӗре  ̂ла^^! сур^^ӗ, комиҫҫийӗ мӗн 

[ух^шланине тӳрех тӑнланса илеймерӗ:
- По-Бтӑра ҫухатнӑ пулмалла. Мӗншӗн укҫа

Илсе тӑраҫҫӗ-ши? терӗ.
Комиҫҫи каллех ӑна тапӑнат:
— Каласа парха, лайӑх краштанин, мӗнле есӗ 

пӗр ҫыншӑнах—хутне кӗрсе те, ӑна хирӗҫ те ҫы- 
ратӑн? Пӗлес киле^-Бӗ, теҫҫӗ.

— Вӑл ман тактӗккӑ, тесе каласшӑн пулмалла 
Путылккӗн.

Апла калани тен пулӑшатБӗ те пулӗ. Ан^эах 
ун апла пулман.

— Вӑл ман... тенӗ те вӑл, малалла мӗнле сӑ- 
мах каламаллине астуса илеймест.

— Вӑл сан икӗпиглӗхӳ пулат, тенӗ те комиҫ- 
ҫи, каллех ӑна пур шӑтӑк-ҫурӑк виттӗр кӑларма 
пуҫланӑ.

Иат)ейккӑ пухнӑ, унга мӗн пулни ҫинБен хут 
ҫине лайӑ.ххӑн ҫырса пама та хӗн. Хайӗн кӑмӑлӗ 
пит ырӑ пулнӑ пирки вара Путылккӗн хӑйӗн 
пур тусӗсене те ҫухатнӑ, тусӗсемсӗрех тӑрса йулнӑ.

Тасатса кӑларнӑ хыҫҫӑн тата комунисла парт- 
ти пилеБӗсӗр те тӑрса йулнӑ.

Ха.’{) вӑл йал тӑрӑх портфӗл тытса утса ту- 
хас пулсассӑн, мӑшкӑласа пӗтереҫҫӗ.

Ваҫ '^укнуноз.

Муква ҫук йалта

ф и л и п п а в  ӳ к е ^ п п / ж е .

Ишеа, Ш ур^э, Тӑрӑн таврашӗн^е мун^асем йалӗие те нӗрер- 
ш ш ер  ҫ е ҫ .. уын с.;11 хӗлле пут ан, в®ра ш ываа ҫоҫ пуҫӗзвае 
ҫ.-ваҫҫӑ.

Кӑмака умӑнъв ҫалӑнни. Мун^&зри мгр мун15а
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Самокриттӗк такнакӗсем
1. Нӑрт-нарт! автопус— 

Ш упашкартан Канаша. 
Васках хыпар, ҫитсе пус 
„Капкӑн“пала „Канаш а“ .

2. Ҫул тӑршшинпех ана-ана 
Автопусне тӗкрӗмӗр; 
Самокри- и -ттӗккӑна 
„Пурнӑҫнелле“ кӗртрӗмӗр.

3. Кӑштӑртатат Атӑлӗ —
Шур тутӑрсем кӳресшӗн. 
Хыпкаланат Ахтутур 
„Ӑйӑр ҫуна“ кӳлесшӗн.

4. „Айӑр ҫуна“—ҫил ҫунат 
Автопуспа пӗр тӑваи; 
Волоккитпа пӳрократ,
Тем кала та, пӗр тӑван.

5. Волоккитне тыллама 
Тимӗр тылӑ илгӗмӗр; 
Пӳрократне аллама 
Вӗтӗ ала илтӗмӗр,

6. Илес терӗм, кирлӗТ)-5ӗ— 
Хура хурҫӑ хат)-5ӑм пур, 
Ха^^ӑран та ҫивӗ^^ӗ, 
Самокриттӗк, есӗ пур.

7. Т^ӗрвк-^^ӗрик урапи 
Акаталла хыт '5упат, 
Волоккит^^ӗк хунани... 
Уншӑн тӑшман ан ҫупат.

9. Ка^^Бкк-ка-ь^ин ка^аккн 
Каҫман карта ҫук та тӑр. 
Самокриттӗк икер5 И—
! ам астквмеп, хатӗр тӑр!

9. Ват хурама силленет 
Вӑйлӑ ҫнле сиссессӗн, 
Ҫамкамсен^е ҫил вӗрет, 
„Тасатӑва!“ тесессӗн.

10. Шур ^ӑлан та шур сехет 
Ҫапас вӑхӑт ҫитрӗ пу^ь; 
Ш ур охвитсер, сан ^ерет—

Сирпӗнессӳ ҫйтрӗ пу.Т).
11. И-и! Мускав ка^^исем, 

Пӗлӗтре-и пуҫӑрсем? 
,,'5ӗваш  Хуҫалӑхӗн^ен' 
Илӗн^ӗҫи куҫӑрсем?

12. '5 ӗрик-5 ӗрик урапа 
Тикӗт сӗрмен тейеҫҫӗ; 
■^ӑваш Кӗнеки уйрӑмӗ 
Еҫне пӗлмен тейеҫҫӗ.

13. Сакӑр шӑллӑ урапин 
Кӳп^ек хушши йакалнӑ; 
Пирӗн каҫҫир кӗсйисем 
Супровккӑпа йакалнӑ.

14. Вӗлтӗр вӗлтӗр вӗлтӗркки 
Ҫил ӑҫталла унталла; 
Саш^итнӗксен хӳтлӗхӗ 
Ӑҫта укҫа унталла.

15. Нӑрт-нарт! кӑвакал 
Ланри-ҫӗпри тиркемест, 
Пирӗн КОРППО ҫавнашкал 
Ҫӗрӗк-марӑк тиркемест.

16. ( алакайӑк пӗҫҫисем 
'Гарса кӗ^ӗҫ кӗлете;
Сала ӗни сӗ^ӗсем 
Хакне пе^ӗҫ пӗлӗте.

17. "^ӑх-^ӗп сойус ^ӑххисем 
Кик! терӗҫ, как! терӗҫ; 
Ҫуртран ҫурта куҫса та 
Ӳкрӗ-и-ха X а к? терӗҫ.

18. Вӑрман урлӑ хурт кайрӗ, 
Иуман хӑвӑ^ь шыраса, 
Ш нлкоопӗн^е хал кайрӗ 
Рапо5 '5исем шыраса.

19. Вӑрман, хапрӑк... тейетпӗр, 
Токӑвӑрсем аллӑ та; 
Вӑрманҫисем, тресӗсем

Кул&Ела ш улӑш  ниҫетлеив  „ Ч у -  
ь аш ское  х с э к й с т ь о ‘ ш у р н ал а  кал»н&.

Токӑвӑрне маннӑ тӑ.
20. ^зрт-^Вӑрт! сранаттй 

Ик урана виҫ ҫуллӑх. 
Интустрийӗн сайомӗ — 
Куппонӗсем 10 ҫуллӑх.

21. „Анкӗлиский скорохот“ 
Ҫап-ҫут ҫунат урара;
Сайум вӗҫрӗ пулпи хут 
Пӗр5 ӗ йулми панккалла.

22. И-у!—терӗҫ ӗнисем... 
Сӑрхӑнмаҫҫӗ сӗ^ӗсем.
И-и! терӗҫ шефӗсем 
Курӑнмаҫҫӗ ӗҫӗсем.

23. Е-ей! пирӗн пах^анах 
Ҫӑхан йӑва ҫавӑрнӑ;
Ей-ей! Мами совхосне 
Улпут йӑва ҫавӑрнӑ.

24. Пах^а курӑк хушшин^е 
5икенексем  пулас ҫук; 
Ушкӑн хуҫалӑхсен^е 
Кулак ва.5 .5 И вырӑн ҫук.

25. Хура лаша тейейсе 
Ытла йывӑр ан тийӑр; 
Вытвишентсӑ тейейсе— 
Халех пуҫа ан ҫийӗр.

26. Ы-ый! хур'5ӑка есрелли, 
■Вӗп ҫӗклеме вӗреннӗ!
Ь1й-ый пӳрократ есрелли, 
Вытвишентса хӗстернӗ!

27. Хур^ӑкасем савнасси 
'Р)ӗпсем ӳссе ҫити^^ек; 
Пӳрократсем асасси
, Ш ур ҫурт* мӗнне пӗли^^ен

28. Симӗс курӑк улх-ути 
Кукӑ.5 варне ан хурӑр 
„Самокриттӗк-—урути“; 
Папкӑ ӑш не ан хурӑр..

Ваҫаикиа.

Тасалӑхшӑн тӑрӑшгкан испаъ
ХРЕСЪЕН Ма вуламвлли ҫурт ҫумне вывӗска ҫапмастӑр? 
ИСПА^Б Вывӗскӑ ҫапсан халӑх пухӑнеаурайа вараласа кайасран х
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Маяи совхоо1н%е ЗратлЗ Зивзам, пЗхма пЗлмзн пчрхи, маптан- 
хи с/лхисзн^вн шугласан халЗ 75 прзь^Зн таран сЗт м харнн  
палЗраТ.

‘ :̂: - Ф т Ш & ш

|в
ӖНЕ Мана сутаттӑр пулсан та,"Мами совхосне тархасшӑн ан сутӑрха. Сӗтсӗр 
йатне илтмелле ан пултӑр.

СтрахховккЗ тУллекен.
Терентисан Хвехбрб па нз йалсовет претҫетаттӗ- 

п1аӑ:
^  Ҫынеем страхховкЕӑна таЕҫачак т^лесе тат- 

к> )роӗ тӳлемерӗн.
- -  Мӗнле страхховккӑ?
— Пушартан тӳдемеллине?
- Н у ?
— Мӗн «ну»? Пушар пулма пултара?.
— Ну, пудтара^ тейӗаӗр.
— Ҫунса кайсан укҫа кирлӗ?
— Кирлӗ.
~  Ну... апла пулсан тӳлес пулаК
— Ма тулес?
— Пушартан сыхланма.
~  Ма сыхланас?

Ара пушар пулма пултара^, тетӗн.
Ну?1
„Ну“1 . мар ҫав...

. Нушарӗ вӑл таҫ^аа та тухӗ.
' — Хӑҫан?
"  пӗлместпӗр ҫав. Ҫавӑнпа тӳлес пулаИ.

р  Пушарӗ пулсан пӳрт-ҫурт ҫавӑрма укҫа илме. 
'~  Цушар пулсан, твтӗн?
~ Цушар пулсан влне твтӗп ҫав!

1- Нта! А пушарӗ пулмасан?
Нулмасан... аван ӗнтӗ вӑл.

—  Мӗн ававня унта. Тӳденӗ укҫа пӗтетҫке вара.
—  Пӗтмест. Ҫуннӑ хресвенсене пудӑшма кайа¥. 

Тӳлемесен ҫуависеве пулӑшмадли пудмас¥.
—  Мӗнле пулмас!? Страхховккӑ пухаҫҫӗ вӗг.
—  Пухаҫҫӗ.
— Пухаҫҫӗ пулсан ҫавӑнтан тӳлеҫҫӗ.

—  Ҫавӑнтан тӳлеҫ;ӗ те-ха. Ав в̂ах есӗ страхховк- 
кӑ тӳдесшӗн марҫке,

— Тӳлесшӗн ыар ҫав.
— Тӳллемесен ҫуннисеве ӑҫтан пулӑшӗҫ?
— Сграхховккӑпа пухӑннӑ укҫаран пулӑшӗҫ?
—  Тӳллемесен укҫи пулмас? тетӗпҫке!
—  Ма пулмас! Еп ан^ҫах т^леместӗз, ыттисвм 

пурте тӳлеҫҫӗ.
—  Ытгисем те тӳлемесен?
—  Непойҫ, тӳлӗҫ!
—  Ыгтисеи тв тӳлемесен, ҫунса кайнӑ хыҫҫӑн 

сана пӳрт ҫурт ҫавӑрма укҫа паиӗҫ.
—  Уашӑн хӑракалли ҫук— параҫҫӗ. Укҫаоӑр мӗя- 

ле п?рт-ҫурт ҫавӑрӑн. Параҫҫех!
—  Аг.тан пар^ҫ саппас пулмасан?
—  Тӳлемесӗр тытӑнса тӑракан _хы т-кукарсен?^  

вӑйпах тӳммв^/ве^уХҪаПгуряГВӑрҫ. Вӗсев^ен, шу1Г»\ 
тансен^вен, сӑптӑрмаллах! Сӑпгӑрӗҫ тв... Ахалӗн пирӗн  ̂ ^  
ҫунса кайсан та пудӑшуоӑр лараси? Ун пек шуйттан-
сенв хӗрхевмелле мар. Вӑйпах илмелдв...

ХуткупЗе.
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Васнавлӑ ӗҫ.
(Фактпа пӗррех).

Райӗҫтӑвком (вулӗҫтӑвком тесен те йурат)
• ҫекреттарне, краштанин Пушҫамкайӗва пӗр вӑхӑт 

пит ки^ем пул^ӗ.
Усал пек машшинккӑ шатӑртатат. Иунашарах 

ларакан теловот шӑл ыратнипе асапланса мекер- 
ленет.

Ки"^м...
— Ех, пӗреххуг хут татки ҫырас штолӗ... те- 

рӗ те, аптранипе Пушҫамкайӗв тытӑы^ӗ ^арлат- 
тарма.

— Кӑвапакасси краштанинне.
Трихвун М итраппан^а.
Ш утсӑр сроҫнӑ, 5 икӗсӗр хӑвӑрт хӑ- 

вӑн ҫине хунӑ Оз пус штрава, тата 01 
пус пенине тӳлесе татма ыйтатӑп. Пӗр- 
тепӗр тӳллемесӗр ^ӑхӑмласа тӑреан, уко- 
ловни котӗксемпе статйасем тӑрӑх отвег 
тытмалла пулат санӑн...

РӖК ҫекретгарӗ Пишҫамка.. 
(малалла йытӑ хӳри пек кукӑртнӑ).

— ’5ӑнкӑр-р... тутар^ӗ телехвон. — Афл^о! 
Алло-о! Ман пата пӗр васкавлӑ ӗҫпе срошнӑ ми- 
литсионер йарӑр. Аха... Ес милитсионер? Вӗҫ кунта.

— Акӑ сана паккет, питӗ хӑвӑрт та тӗрӗс ҫи- 
термелле^.. Пӑнимал?

— Ӑнлантӑм, йулташ ҫекреттар.
— Асту, распискӑпа пар ес ӑна. Пӑнимал?
— Так тошнӑ, йулташ иа^ал... йулташ ҫек- 

реттар. Вӑккурат тӑвӑп.
Тухса сӗтӗрӗн^ӗ вара милитси 5 ҫухрӑмра 

ларакан Кӑвапакассине. Утат утат те шухӑшлат:
— Ура тупанӗсем ыратса пӗтеҫҫӗ ӗнгӗ ку 

тумхахсем тӑрӑх у т с а .. Ура тупанӑ тата тарам... 
Аттине шел вӗт, каҫонни... Каллех халӑх пурлӑхне 
пӗтеретӗн теме пултараҫҫӗ...

... Ҫитрӗ.
— Трихвун М итраппан5  ҫакӑнта пурӑнати?
— Ҫакӑнга...
—  Ӑна ва^ь^ьи питӗ срошнӑ повескӑ пур, хӑй- 

нех памалла...
Арӑмӗ трук хӑраса ӳкрӗ.
— Ай тур-тур-тур... Вӑл хӑй килте те ҫук... 

Вӑрмана ӗҫлеме карӗҫ...
— Манӑн ӗҫ ҫук!—татса хуьӗ милитси. —Рас 

цама хушнӑ мана, парас п у л а!
— Ҫветгуй турӑ амӑшӗ, мӗнех тӑвас ӗнтӗ... 

Пӗтрӗмӗр! Тен хутне мана парсахӑварӑни?
— Ҫук, йурамаст. Хӑйӗн ал пусмалла, епӗ, 

Трихван М итраппан5 5 ӑ, повескӑна срошнӑ илтӗм... 
тесе ал пусса памалла.

Усал ^ӑхлах кӑт кӑтиклама тапраттрӗ те 
Трихван арӑмӗ, упӑшкине ^ӗнме вӑрмана 5 упрӗ.

— Трихван, сана тытма пулмалла милитси 
кильӗ, хут пур5 5 ӗ, парса хӑвзрмарӗ.

— Мӗн ҫӑви тума кирлӗ пулнӑ еп вӗсене?
— Пӗлместӗп. Халех милитсине пыма хушрӗ, 

кай ьасрах, хупса лартӗҫ тата.
— Вӑг, шуйтан кӗтӳ. Кайас пулат, ӗҫ пӑрах- 

сах. „
Еҫе пӑрахсах 12 ҫухрӑма хулана сӗтӗрӗн^ӗ.
— Сана, муьей, милигси кирлӗ и? Ав ҫавӑнта 

кӗтесселле пӑрӑн та, шур ҫурт курӑнсах ларат.
П ӑф анкаласа ҫӳрссен, тупрӗ-тупрех милитси 

ҫуртне. Хӑй ма килнине каласа кӑтартрӗ пӗрине.
—  6

— Трихвун йзтлӑ тетӗниха ссӗ? Ҫук, «1) 
Трихвун йатлине никама та ьӗнмен. Трохвим г 
лине ьӗниӗььӗ. А теа есӗ Трохвим пулӗ?

— Тупата Трохвим мар, ӗмӗртсн Три^: 
т е ь 5 “ҫ

— Апла пулсан сана РИК ьӗннӗ пу.ть, у . 
йарапар. Ак, кӗтесрен пӑрӑнатӑн та, сулахайа|.) 
уптан сылтӑмалла, унтан тӳрӗ урампа, вара ьа! 
хыҫӗнье РИК пулат. *

— Мӗнле РИК? ^
— Районни Исполниттӗлни Комиттет...
— Е -е .. ,
Утрӗ Трихвун кӑтартса йанӑ ҫӗре, ним тл|

та ҫук ^
— Мана •ьӗннӗььӗ.
— -  Кам 5 ӗннӗ? Ав, ҫав сӗтел патне 

Срошни ӗҫсемпе ҫавӑнта ^ӗнеҫҫӗ.
— Мнтраппанӑв? Ҫук, сана епӗр ьӗнмен. Л' 

рахаанӑва ьӗннӗььӗ. Ӑв, леш ҫав майра па 
кайса пӑх... Ҫӗлӗкне хывас пулат, ^ и р к ӳ р е ! 
вӗт ес. I

РӖК ре са 1̂ 1ттисем пӗтнӗ ҫӗре Трихвун ай 
аран Пушҫамкайӗв сӗтелли патне ҫигсе тухрӗ.

— СанС кам  ^ӗннӗ?
— Милитси. Арӑмя ьӗнме вӑрмана йанӑ.
— Повескӑ пури?
— Ҫуккӑ... -повескине милитси калле 1| 

кайнӑ.
— Повескӑсӑр еп мӗн калӑп сана? Иурам:
— Срошнӑ терӗ тет ха вӗт! ^
— Пулин. Курзтии, вӑхӑт тӑ.ват сехет ҫг 

Киле каймалла. пилӗк минут ҫеҫ... Срош нӑ ӗҫ 
тан пӗр талӑксӑр пӑхса тухан?

Трихван тархаслама пуҫлзрӗ.
— Турӑ пул, йулташ на^ьалник... Вӑрма! 

килтӗм, лессосакоттовккӑра ӗҫлетпӗр.
— Мана мӗн ӗҫ тата... Каллтӑп сана, пӗр 

лӑксӑр пулмаст. Ыран кил. Вара курапӑр.
... Трихвун ҫӑвар тулли каламолли сӑмах 

пе вӑрҫса ильӗ те, тутлӑн сурса, килелле т| 
утрӗ. П. ПоЗархк

Тасату умӗн.
Йалти комсомолӑс: Партгв тасатӑвб вртсе 

яоисоиолсен тасатӑв! ҫывхароа ки^ет. Тасату и' 
на^ҫҫен парттийв кбме сайавлэни аарас пулб. Ил

Мӗн тумалла?
— Иулгаш, ма васкагӑн авлаама?
— 'Ҫиркӳсеав хуаса пбтгри̂ ҫ̂ вен авланса ве1 

кбрсе йуласҫб тетбп. В Олул

Ҫук пуласшӑн.
Кулак.— Иурагаӑ прэгҫвтатгбл йулгаш, бл?1 

пӗрле бҫсе ҫисе пурӑааттӑмйр. Хэ^б парттийе ' 
шегҫетатгбл пулвӑрав варз, мана йӑлгах ве 
Кӑшт хӗрхен-ха манэ, ҫуксен ҫписки ҫине кӗртсе 

хуаӑ 100 пӑта каҫар.
Првгҫиаг.ӗ!.—Ырзнах ҫука хӑварӑпӑр. 100 

тултарааншӑн, тырӑаа услам т/нӑшӑя, мӗн пур 
лӑхаа тургса илбаӗр те, вара сана та ҫуксея  ̂
к^ртӗпбр. В. Ояу>'



Пытарӑн1Ьан вӗҫлӗ налавсен
Кулаксем ^араҫҫӗ.

Иӑмракасси кулакӗ, Хриттун Кавӗрли, совет- 
^ене суйлас вӑхӑт ҫывхарнине сиссе, хӑйӗн арӑмне 
[^аланӑ:

— Пӗлтӗр епӗр, кулаксем, йалсовет от^от ту- 
ӑ пухува хӗсӗнсе те пулин кӗркелесе карӑм ӑрта , 
ньах пире ҫийӗн^ех сирпӗтсе кӑлар^ӗҫ.

Малалла апла хӑтланма кирлӗ мар. Хамӑр 
асӑсӑррине асрах тытмалла. '5ухӑнсем хӑйсемех 
уйла^^ӑр. 5^рм знтарм а йурамаст. Колхоссем ту- 
а пурин те пулӑшмалла, йала сотсиалисӑм ҫине 
ӑратмзлла, ҫӗнӗ пурнӑҫ тума кулаксем ^араҫҫӗ...

В Ӗ Ҫ Ӗ
..текенсене хирӗҫ тӑма пирӗн ^ухӑнпа вӑтамсем 
хушшин^е ҫынсем пур. Вӗсгм совета та хамӑр 
майлисене суйласа лартма тӑрӑшӗҫ. Ӗҫтерсе—ҫи- 
герсе наккас парса йани харама каймӗха, тенӗ.

Малалла улӑшӑнӗ.
5ӑваш сойусра тавар илес текенсен ху^ӗсем 

ине ал пусса пама пултаракан аллӑ ураллӑ ҫын, 
хӑйӗн йулташӗсене пухнӑ та, ҫак сӑмахсене каласа 
савӑнтарнӑ:

— Хаҫатсем ҫин^е пирӗн йӗркесӗрлӗхсем ҫин- 
Ьен 5 ылай ҫыр^ӗҫ. Ҫырнисем тӗрӗс. Хали^^ен ха- 
мах пит йӗркесӗр ӗҫлесе пырсаттӑм. Хамӑр слу- 
ш^ӑш^исене ан^ах мар, йут ҫынсене те тефитсит 
лӑ таварсем кӗтесле салататтӑм. Иурамаст ӗнтӗ 
апла хӑтланма. Малалла апла тум ӑп .. йут ҫынсене 
памӑп...

В Ӗ Ҫ Ӗ
..Хамӑн хурӑнташӑмсене ан^ах парӑп... Хунеме 
<ар5ӑ'<сем, хӑтасем , йыснасем, кумасем, пултӑрсем,

пӗрлешӗр .. 'гфу!.. „пӗрлешӗр" мар... пӗрерӗн-пӗре' 
рӗн, йерипен ман пата килсе кирлӗ таварсем илс^ 
кайӑр!.. тенӗ...

Турра ан ӗненӗр!
Пуп Кар^евски ӗненекенсен пухӑвӗн^е хыт- 

тӑн’ вӗрентсе каланӑ:
— Тӑванӑмсем! Хресбенсем! Иулташсем! Ак 

мӗн калас тетӗпсире.,. такҫанах калас тенӗ-в^ӗ те... 
калама тытӑнарах тӑмалла п у л ^ ӗ .. Тӑванӑмсем, 
турра ан ӗненӗр.турӑ пурйапала мар, ҫукйапала...

В Ӗ Ҫ Ӗ
текенсемпе ан йавӑҫӑр. Кашни килӗрен ҫӑм, тырӑ, 
тир пухса парӑр. Турра ӗненме хушманнисен сӑ- 
махӗсене итлемесӗр, 'виркӳве нумайрах ҫӳрӗр. Вара 
сире пӗлӗт ҫин^е пысӑк сӑвап пулӗ, Авраампа, 
Иссакпа, Иаккӑвпа пӗр сӗтел ҫин^е йашка ҫисе 
лармалла пулӗ... тенӗ.

Курӑссене йӗпетмӗп.
Т)анкассин-5и (Ш упашкар районӗ) алӑсталӑх коп- 
пӑраттивӗн курӑс салатаканӗ Калашнӗк ^ӑпта ҫа- 
пакансене пухнӑ та, йӗркеллӗн тӑнлантарнӑ:

— Хали5 5 ен епӗ пӗре те йӗркеллӗн ӗҫлеме- 
рӗм. Епӗ йӗркесӗр хӑтланнӑ пирки, тем пек тӑрӑш- 
са ӗҫлесен те, сирӗн '5ӑпта виҫи тухмас^^ӗ, мӗн- 
шӗн тесен курӑса епӗ лаххан ӑшӗн^и шывпа йӗ- 
петсе паратгӑм55ӗ... Курӑссен^ен шыв тумла^^ӗ, 
халӗ шыв тумлас ҫук... курӑссем ..

В Ӗ Ҫ Ӗ
.. пӑрпа хуйӑрланса ларӗҫ, мӗншӗн тесен хӗллехи 
сивӗсем ҫывхар5 ӗ ҫ .. тенӗ.

Сыптӑмри
Пирӗн йалта кулак лурри палӑр-иает.

Милитеи праҫнӗкӗиртнӗ хыҫҫӑн
—  Кӑҫалхи милитси йупилейӗ майӗпе милит- 

сионерсем хушшин^е нумайӗшӗ накратӑ илнӗ пек 
калаҫаҫҫӗ.

— Накратӑ „илекенсем ^ылайах пулнӑ. Акӑ 
сӑмахран Шалти Ӗҫ Комиссариатӗн^и ку^ӑр Кри- 
корйӗв, хула милитсионерӗ Иевстафйӗв т. ыт. те.

—  Ку ку^ӑрӗ хӑт лар5 ӑк ҫин^е лайӑх ларса 
ҫӳренӗшӗм илнӗ пулӗ, леш Иевстафйӗвӗ мӗнле 
паллӑ ӗҫшӗн ил^ӗ-ши?

— Мӗн калаҫатӑн Иевстафйӗвпа? Унӑн сас- 
лукӑсем темӗн 5ухлӗ те,—вӑл милитсире нумай- 
ӗҫлет, тата кӑҫал Комунпайӗн карга тытма хатӗр- 
ленӗ хӑмисене „йапӑхса выртнине кура“ ^ылайӗш- 
не хӑйне килне куҫар^ӗ.

— Апла пулсан хӑма вӑрланӑ пулат-и вӑл?
—  Иепле вӑрланӑ? Вӑл вӑрлани мар, вӑл ҫыя- 

сем курман вахӑтра хӑй килне куҫарни ан^ах пу- 
ла'г. Ун ҫнн^ен пӳҫлӑхӗсем те ҫаплах шутлаҫҫӗ.

—  Нта!.. Ҫавӑнтисвм.

Пит тӑварлӑҫке.
— Мбн '8ул тӑра¥ ву кахай?
—  Ҫав 35 вус тӑра¥.
— Пвт тӑварлӑҫке авла.
—  Тӑвардӑ мар ҫав, куран пулӗ—хуртлӑ.



'^Ҫленсене хӗрхенме  
тивӗҫл ӗ.

— Уьрештенисемпе орканисат- 
сисен5 и ку5 ттурнӗж ем!Есӗр Шу- 
пашкарта ӗҫлетӗр пулсан сире 
ьунган вартан хӗрхвнмешкӗн ти- 
вӗҫлӗрен те тивӗҫлӗ. Асаплаятар- 
са пӗтерет сире Куҫмин йулташ 
Опрофсоветра ӗҫлекенни. Ку.^т- 
совешьанисене вӑл ҫакӑн пек 
пысӑк повесткӑсемпе тӑваЕ
27 ноября с, г. в 12 час. дня состоится 

культсовещание союзов с следующей 
повесткой дня.

1. 05  организации клубной сетц^и 
при К. 0 .  ЧСПС.

2. План перевыборов бгоро профсогоз- 
ных кружков физкультуры.

3. Организация временного бюро физ- 
вулькуры при КО ЧСП

4. О профсоюзной работе среди це- 
тей членов союзов и наказ 1 го Крае- 
вого слета.

5. 0  ходе по ликЕИдации неграмот- 
ности.

6 . О вводных курсах в пртизводстве
7. О подпвске на газету ,,Т руд“ и др.
8. План радиофикации.
9 . О состлвление культсмет.
10. Рассмотрекие смет межсоютннх 

клубов.
11. О профпропагандистах.
12. Сеть профпросвещения.
12 0 6  организации „ТЕХ иА СС “ .
14. Разные:

а) антиалкогольная кампанкя
б) о поездкв М ‘сква— Чижний

З а в . Культотделом ЧСПС Кузмин,

Куҫмин йулташ, миҫе ҫӑкӑр 
5 икее пымалла ку повестка сӳт- 
се-йавма? Есӗ ху хӑт, кул^тпайӗн- 
56 ӗҫлекенскер. „тухховнӑй пиш 
5 ӑпа“ та тӑранса пурӑнӑн, ытги- 
сем унпах тутӑ пуласшӑн мар, 
кӑнтӑрлахи апатсем те, каҫхи 
апатсем те ҫийесшӗн шелмӑсем!

Йумахри пек йӑвӑр 
еатани.

Парттипе Совет влаҫӗ йалти 
мӗн пур тӳлевсене пӗтӗмпех вас- 
каса пухса пӗгерес „тенине аса 
илсе, Хӗрлӗ5 угай Р Ӗ ^ӗ  те вӑл 
тӗлӗшпе калама ҫук васкавлӑ 
хутсем йарат:

Красно-Чвтаавский ПУР ИАЛӖҪТӐВ 
КОМСЕНЕ ТЕ.

Сире тепӗр хут 
хушатпӑр 10-мӗш октапӗр^ен су- 
лӑм укҫине пӗтӗм нетоим.ккине 
пуҫтӑрса пӗтерӗр.

РИК претҫетаттӗлӗ Кортвйбв. 
И/Х-29 г. Райфинпай Илйин.

Х^тне октапӗрӗн И -мӗш ӗн^е ҫыр- 
на, пуҫтарса пӗтерме хушаҫҫӗ 10- 
мӗш^ен.

Нетоимккӑсем пухма кун пек 
приккассем пани килешсех кай- 
маст. Хӑна пухас пулсан, сӑмах- 
рзн, ҫакӑн пек... хушусем йама 
йурат:

— Гортейӗв йулташ, ^ей ӗҫые 
пырха ман пата. Ыран мар ӗне- 
рех пыр. Енер пымасан, ҫилле- 
нетӗп...

Патронеем.
Пӗр йулташ Хӗрлӗ5утай рай 

ӗҫтӑвкомӗ йалӗҫтӑвкомсем патне 
йанӑ 89-мӗш номӗрлӑ хут ҫин^е 
ҫырнисене тӑвлантарса пама ый- 
тат.

Красно-Четаев. ГИК предлагарт 
Вам представить сведения о состоя 
нии опеки, усыновсния и патронаты 
по Ваше.чу СИ^^у с указанием подо 
печчык, скогько усыновлено за год, 
скольжо имеетсч всего усыновленных, 
сколько патронировлно и сколько че- 
ловек всего находится в патронате.

Пред РИК Лазарев.
Инструр.тср Изаноа.

Мӗне пӗлтерет .,патронат“ те- 
ни тесе ыйтат йулташ Ҫавна та 
пӗлместӗни. „Пире ҫырса пултӑр 
—ытти— хӑтти пирӗн ӗҫ мар“ те- 
ни пулат, хаклӑ йулташӑм „Пат- 
ронировано ‘ тенӗ сӑмах шалу 
тенӗ сӑмахпа кӑштах ҫыхӑку ты- 
тат пулмаллз.

Хеопе пашнипе 
ревиҫи

3500 ҫул ӗлӗкрех Иекипӗтри 
Хеопс пашяине туни аса килет. 
Ҫав пашн)ӑна 360 пин ҫын кашни 
кун ӗҫлесе 20 ҫул хушшин^е тин 
туса пӗтернӗ. Пысӑк пирки(унӑн 
ҫӳллӗшӗ 147 метр) ӑна ^ас  туса 
пӗтереймен. Пысӑк йапалана ^ас 
(хӑвӑрт) туса пӗтерме пулаймасг 
ҫав Ӑв Ҫелкрегтойуса октапӗрӗн 
4 мӗшӗн^ен пуҫласа ку таран^ 
5 бн те ревиҫи тӑваҫҫӗ, тесе пӗл- 
терет пире пӗр коресдотент (но- 
йапӗрӗн 20 мӗш ^ислин^е!. Рев- 
комиҫҫире и к ӗ ҫын. П ӗри— 
Ҫӗрпӳ районӗн^ен Макарӗвски, 
тепри Улатзр районӗн^ен Т>ек- 
курин, 2 мӗш уйӑх ревиҫи тума 
йуратши; вӑл «наклагной расхот* 
пулмасгши, ревисорсене унта ша 
лу тӳлеҫҫӗ вӗт! Ҫаксене ^асрах 
яКапкӑн“ ӑшне хупма йурат пуф 
тетӗп, тет кореспотент,

Хупма йурат те, ытла сӗтӗрӗн-
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5 ӗкҫке вӗсем. Хупсассӑн, сӗтӗ- 
рӗп^ӗк пирки, тухасшӑн та пул- 
мӗҫ.

Улшуҫӑ.
— Сирӗн у5 иттӗл майри аку- 

шерккӑ мар пулӗҫке? Хӗрарӑмсем 
питӗ нумай ҫӳре пуҫларӗҫ

— Ҫук, аккушеркка пултарай- 
маст вӑл. У^иттӗлӗ улшу (мыг- 
тарнӗк) ӗҫӗпе хӑтланат. Ҫавӑнпа 
хӗрарӑмсем нумай ҫӳре пуҫларӗҫ.

— Мӗн таварпа улшу тума 
пуҫланӑ вара?

— Прислукӑсемпе. Кашни ик 
ерне хушшин^е улӑштарма пуҫ- 
ларӗ,—страхховах туса, токӑвӑр 
туса укҫа тенкӗ ан пӗттӗр, тет.

Ҫакӑн пек калаҫу илтме пулат 
Ҫӗрпӳ районӗн5 и Туҫа шкулӗн^и 
Ҫеменӑв у^иттӗл ҫин^ен. Кала 
ҫуне илтме пулат те, профуппол- 
номо^ӗнӑй пурри ҫин^ен илтме 
пулмаст, Те пур вӑл, те ҫук Пур 
пулсассӑн та тӗп сакайне кӗрсе 
ларни паллах.

Тӳрӗ пымает’,
Пӑрмас копператтивӗ (Куславк- 

ка районӗ) прикаш ьӗкӗ, сулзхай 
сулӑн^ӑк ан пултӑр тесе, тспӗр 
йенелле тайӑннипе, сылтӑмалла 
пӑрӑнса кайнӑ.

П рикаш ^ӑк кулаксенетавар- 
сем нумайрах парат, кӗтмекле 
парат. '5ухӑнсене тавар парас- 
шӑн мар, тет В-ни.

Сылтӑмалла пӑрӑнса кайнӑскер 
кайтӑрах ӗнтӗ вӑл хӑй ҫулӗпех. 
Унӑн вырӑнне урӑх прикаш ^ӑк 
тупӑр... пӑрӑнманнине, ҫул пӗле- 
кеннине.

Урал тӑвӗ.
Виҫкассин5 и (Иетӗрне рай.) 

Ура^ьски йулгаш сыхлӑх ӗҫне 
йуратат, мӗншӗн тесен Валти 
халӑхран сыхлӑх фоньӗ ва.5 5 и 
пуҫтарнӑ укҫана, йалсовегне 
памасӑрах, Ш упашкарти сов- 
партшколта вӗреннӗ ҫӗре ьӗ- 
лӗм-пирус туртма илсе кайнӑ, 
тет пӗр ҫул ҫӳрекен йулташ.

Урал тӑвӗн вӑрӑмӗш 2120 ки- 
лометр, ҫӳллӗш (вӑтамран) 425- 
530 метр, Ҫав тери пысӑк Урал 
тӑвӗньен те пысакрах Ура.5 ски 
йулташӑн пысӑк ӑсӗ пы сӑк^ейел- 
лӗX туса йал халӑхне тӗлӗнтернӗ.



Хыҫкаланае пирки.
— Пит ӗҫсем нумай. Хыҫка- 

ланма та вӑхӑт ҫук
— Манӑн апла м ар -х ы ҫка- 

ланма вӑхӑт нумай та, ӗҫлеме 
вӑхӑт тумаймастӑп.

Паллашу.
Ку кӑр^анка ӑҫтан тупса 

килтӗн?
— „По снаккомству".

Манӑҫле ҫын.
Упӑшки. Темӗскер— йулашки 

вӑхӑтра манӑҫа тухма пуҫла- 
рӑмҫке... У^рештенире...

Арӑмӗ. Мӗн манса хӑвартӑн?
Упӑшки. Ӗҫлеме.

5 тенкӗ вҫатс-ӑ.
(Пулма пултарат).

Па^Бӗ пиллӗк.
Илтӗм пиллӗк.
РКИ пиллӗхӗпе 
Тытрӗҫ пиллӗкпе.
Па^Бӗҫ пиллӗк.
Патӑм ҫӗр те пиллӗк.
Илтӗм ирӗк.
Илеп пиллӗк.

Финане Комисеариа-ҫӗ 
тавра.

— '5ӑваш  финанс комисса- 
риатӗн^Би йа-Бейккӑ налок ко- 
миҫҫи кулаксене хӳтӗлесе ӗҫ- 
ленине курнӑ та, ан-БЗх ■ҫарас 
тесе шутламан.

— Ш утлассизе шутланӑ пул) 
те... ан-БЗх 'Барма условисем 
пулман вӗсен.

— Ма пулман?
— Пулман ҫав! Иа-Бейккӑ 

ҫӳлти хутӗн-Бе ӗҫлет, налок ко- 
миҫҫийӗ айалта. Ҫӳлти хутран 
айалтисеке 'Барма 3 'Балӑшлӑ 
алӑ кирлӗ, кусен аллисем ни- 
хӑшӗн те 55—60 сантиметртан 
иртеймен. Ӑҫган -Барӑн!

Шалти ӗҫсен Комиееа- 
риатӗн^БО.

— Сирӗн у^реш тенире хор- 
та йурлакансем нумайи?

— Нумай.
— М ӗ н л е  й у р ӑ  йур-

лама йуратарах параҫҫӗ?
— Атминистратси йуррине.

Ҫӗрле.
—  Пӑхха -Бӳре^е витӗр. Ваҫ- 

ли Иӑванӗ, парттире тӑрат 
пулин те, Бӑркуҫҫи ҫине тӑр- 
са каҫхи кӗлӗ тӑват.

—  5ӳр еБ ер ен  ан кур^вБӑр 
тесе, 'Бӑркуҫҫи ҫине тӑнӑ ӗнтӗ.

Рапис правленин-ҫе.
—  Илемлӗх тӗлӗшпе ӗҫле- 

кенсен сойусне кӗрес тетӗп.
—  Арттиси ес, хутошнӗки?
—  Арттис та мар, хӳтошнӗк 

та мар, ҫапах илемлӗх тӗлӗш- 
пе ӗҫлетӗп.

—  Мӗнле?
—  Илемлӗ ресо.;ьутсисем ҫы- 

ратӑп.
Килти калаҫу.

Ашшӑ. Абэм, лавкка кайса 
пирус илсе килха?

6 ҫулхи ывӑлб. Ху кай! Сан- 
шӑн пирус патне Бупма сан 
слушӑшБИ мар.

„Волоккиттӑпа“.
Савхос. А1|уттӑ, хӑйӑ 'Бӗлме 

мӑн ҫӗҫӗ илсе парами?
Оторошиххӑ. Кирлӗ мар.
Савхос. Мӗнпе вут 'ьӗртен?
Сторошиххӑ. Волоккиттӑпа.

Иккӗш ик йапапа.
—  Пирӗн претҫетаттӗлпе ҫек- 

реттарӗн пӗрпӗринпе килӗшсе 
бҫлени ҫук.

—  Ну?

—  Пӗри пӗр йапала тӑват— [ 
тепри—тепре. Ҫекреттарӗ са- ! 
мооплошени укҫипе х^рал пӳр- ' 
■Бӗ лартма план туна, претҫе- 
татгӗлӗ самооплошени укҫипе 
пӳрт тунӑ (хӑйне ва.;Б.1)И).

На̂ Бар токлат хыҫҫӑн.
—  Токлат хыҫҫӑн си{>ӗн йал- 

та 3-м?ш сайом лайӑх саланБи?
—  Сайомӗ саланмарӗ, халӑ- 

хӗ лайӑх саланБӗ.

Таркӑн.
—  Сирӗн ҫекреттар, ӗҫ нумай 

тесе, тарнӑ теҫҫӗ.
— Ӗҫ нумай тесе мар, рас- 

траттӑ пулБӗ тесе...

Пӗҫертекенеем.
—  Мӗншӗн 'кулак Каврилӑв ? 

йаБейккӑ ҫекреттарне вут тӗрт- ■ 
се пӗҫертесшӗн пулнӑ? |

— Мӗншӗн тесен ҫекретта- !- 
рӗ тырӑпа услам тунӑшӑн хӑй * 
ӑна пӗҫертнӗ.

Фиекутьттур ӗҫӗ. |
Тутаркас районӗнве фнс- | 

ку^ттур ннструктӑрӗ Лаптӗв  ̂
фиоку^ттур нкернекбхнв ир ' 
тернен.

—  Мӗншӗн сирӗн районра : 
фиску.Бттур икернелӗхне туса ! 
иртермен. Иртерме ҫанталӑкӗ ; 
лайӑхБӗҫке. Хӗвел пӑхзББӗҫке!
— Ҫанталӑкӗ лайӑх,'хӗвелӗ пӑх- | 
нӑ, анБЗх инструкгӑрӑн пуҫӗн- ' 
Бе хӗвел пӑхманҫке, ҫил ҫеҫ 
шӑхӑрнӑ. I

Кулакпа пуп.
Пуп; Хлеиосавоповккӑ 'зухвв есб миҫе пӑт патӑн, 

Ҫитӑр1ӑ?
Еулак: 800 пӑт, таса атте.
Пуп: Есб апла, Ҫитӑр?, совета йуратанҫие?
Кулак: Иуратмалла пул^б—тыррине путвала пытар- 

нӑсиере шыраса тупрбҫ... Л и.

Ӑнтавӑшри калаҫу.
—  Ыгла та хӑрушӑҫхе иу ибпер урлӑ иаҫма, ма 

ҫӗнб тумастӑр?
—  Ҫӗнб тусан ҫуркуннв пӑр ватса кайасран хӑ- 

ратпӑр.
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Мм ь̂̂ ьанпа Ҫимйан
Ми^ь^анпа Ҫимйан питӗ те туслӑ пурӑнаҫҫӗ 

хулара. Хутра ситре пулаҫҫӗ пӗр-пӗрин патӗн^е 
хӑнара. Тӗрлӗрен пухусене ҫӳреҫҫӗ пӗрлех. Ҫапта- 
раҫҫӗ вара пухура пӗр пулсах „вирлех“.

Пайан вӗсем ӗҫлекен у^реш тенири партти йа 
^ейккине тасатмалла. Кунта ӗнтӗ Ми^ь-ъанпа Сим- 
йан та пулмалла. Партти ^ленӗсене ку тасатура 
вӗсен хыҫмалла. Паллах, пӗрин хыҫҫӑн теприн тух- 
малла.

Тасату пуҫлан^ӗ. Пуху лӑплан^ӗ. Тухса ка- 
ларӗ пӗри хӑй пурнӑҫӗ ҫин^ен Пуҫлан^ӗҫ ыйтусем 
кун хыҫӗ^^^ен

— Ӗҫместӗни?—ыйтрӗ Ми.5 .5 ан.
— Хуликанла ӗҫсем тумани?—ыйтрӗ Симйан.
— Аҫусем пуйани?
— Ҫыхӑну тытатни вӗсемпе.
— Халӑх хушшин^е мӗнле ӗҫсем ӗҫлетӗн. 

Сапаҫҫӗ ҫеҫ ыйтусем Ми^^ьанпа Симйан. Ыттисене 
сӑмах та памаҫҫӗ. Иулташсем пӑхса кӑна лараҫҫӗ. 
Пӗрпӗрне вӑрттӑн кӑт-кӑт тӗксе пӑхаҫҫӗ.

— Такӑнтараҫҫҫӗ, вӗт!
— Пултараҫҫӗ...

Сӳтсе-йавма тытӑн^ӗҫ ҫынна. Лайӑх ӗҫле- 
нӗ 5лен. Примерлӑ парттийтсӑ. Тухса калакансем 
пур те лайӑх йенне кӑтартаҫҫӗ. '^ ер ет  ҫитрӗ Ми^ь- 
^ьана. Тапратрӗ ҫаптарма:

— Иулташсем, епӗ нумай ^арӑнса тӑмастӑп. 
Кунта пурте хӳтӗлесе калаҫаҫҫӗ. Епӗ ун пеккисене 
^ӑтм а пултараймастӑп Тӳррине тӳрӗпе калас пу- 
лат. Иванов партти ӗретӗн^е тӑма тивӗҫлӗ мар.

— Мӗншӗн? Факты!—илтӗнеҫҫӗ сасӑсем.
— Факты?! Кӑтартӑпӑр... Пирӗн мӑн му^и 

каланӑ тӑрӑх, Ивановсен аслӑашшӗсем питӗ те пу- 
йан пулнӑ: ташӗ вӗсен авал...

—  Ха^ь?
— Ха.%... Иванов ӗҫместӗп, тет. Пӗркуне епӗр 

Симйанпа ӳсӗрпе вӑрҫнӑ 5 ух урамра пирӗн ҫум- 
ранах иртсе кайрӗ. Хӑйӗньен пӗтӗм сӑра шӑрши 
ҫапат.

— Хӑвӑртан кӗнӗ пу.5?
— Ан хӳтӗлесе ларӑр. Епӗр наопорот вӑл куи 

Симйанпа сӑра ӗҫмен.
— Ма ӳсӗрӗлнӗ?
— Сире мӗн ӗҫ?!
— Лар!..
„Лайӑх пӗҫертрӗмӗр вӗт“ хулхаран пӑшӑлтат- 

рӗ Ми.5 ;ьан Симйан ҫумне пырса ларса.
5 е р е т  ҫитрӗ Симйана.
„Лайӑхрах пӗҫерт“ ^ӗпӗтсе йа^ӗ Ми5 .;ьан.
— Иванов питӗ те лайӑх ҫын!—пуҫларӗ Сим- 

йан.—Уна пурте пӗлетпӗр, Ан^ах... Ан^ах... Ан^ах...
— Хуликан вӑл!—вырӑнтан пулӑшрӗ М и^^ан .
— Та, хуликан вӑл!— йарса тытрӗ Симйан.— 

Кӗркунне урамра ^упса пырат. „Ӑҫта кайатӑн те- 
рӗм. „Са1ьаттине“ тет, Сагьаттине кам ^упса ҫӳ- 
рет?! Вӑн: пысӑк ^ынлӑ ҫ ы н с е м мӗнле 
ваш нӑ утса пыраҫҫӗ сан,аттине пынӑ 5 ух. Иванов 
5 упат. Снз5 5 ӑт хуликан. Тата пӗркунне арӑмне— 
1Т)Урӑ5 кӑ! тесе ^ӗнет. Меш^анствӑ! Пирускисене 
ҫурри туртсанах сӳнтерет. Вретиттӗл! Тапак ах а^  
ҫитмест. Вӑл апла хӑтланат. Ҫулла староэӑ тунӑ 
5 ух картусне илме ӳркенсе ҫара пуҫӑн ҫӳрет. 
Страшнӑй лентай. Тӳммесӗр кӗпесем тӑхӑнат — 
раски.5тайствӑ! Сурнӑ 5ух нихӑҫан та ҫӗре сур- 
маст,—тошӗ меш^анствӑ!

— Пӗгеретни?
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— Ҫитет!— илтӗнеҫҫӗ сасӑсем.
— Ну, пӗтертӗм! кайса лар^ӗ вырӑна Симйан. 
„Тивертрӗн вара“ пӑшӑлтатса ил^ӗ хӑлхаран

Ми^ь-5зн.
Тасату кӗҫӗр икӗ сехет^ен пы^ӗ. Малтан пы- 

нӑ ҫынсем пурте пур. Ан^ах ҫук кунта Ми^ьфзнпа 
Ҫимйан. Тухса кайнине никам та курман.

— Айта кайатпӑр!
— Айта...
Пӑшӑлтатса ил^ӗҫ хӑйсем тухса каланӑ хыҫ- 

ҫӑн Ми^ь^анпа Ҫимйан.
— Айта, ҫав, пӗркун^енхи кар^ӑк патне.
— Сан пури укҫа?
— Икӗ путылккӑ илме ҫитет.
Кар^ӑкӑн сарӑ кӗреке. Ҫутӑлса ҫеҫ ларат ҫу- 

тӑ ереке.
— Укҫа кипӗл!
— Укҫа куп!

Кӑҫкӑраҫҫӗ Ми5 5 анпа Ҫимйан. Вӗсем ҫине те- 
кех ыррине ан шан!

— Ма вӗҫен?
— Есӗ ма шалт ӗҫен?
Тапран^ӗ тавлашу.
— Есӗ ху...

П уҫӗсене тутӑрпа ҫыхнӑ. Пы^ӗҫ виҫӗ кунтан 
ӗҫлеме.

—  Лаша тапрӗ,— терӗ М и зд а н .
—  Кирпӗ^ ӳкрӗ,— йевитлерӗ Симйан.

Ҫ. Ш ӑпцӑк.

Тӑпӑртанра (Канаш р ) Кра^^ов! партти 
рв тӑраканскер, коппараттива пынӑ ҫынсене 
„тавар мӗншӑн ҫ-телӗклб мар"тасв ыйтсан, 
каласа ӑнлантарас вырӑнна, вӑсане лапкка- 
ран хӑваласа кӑлараТ.

Краъъов-„пропакантис1
—  Тавар мбнш ӗнҫитслеклӗ мар?Ӑнлантарсапарха.
—  И>рӗ.. Днлантарса парап. Ан^ах впӑ ораттӑр 

марринв пвлетӗн. Ҫавӑнпз тапкӑпа ӑнлантарса йа- 
рам. Ак, сана! Ак санв!..



Ыйтусенпе ответсеи.
Флврӑв ыйгаТ: Пӗтӗм тӗнБери патшалӑхсем 

пӗрпӗринпе тунӑ сутуилӳ опороБӗ миҫе тенке ҫи 
тет?—тет.

Хирӗҫ иалани: Пӗтӗм тӗнБери патшалӑхсен ҫул- 
галӑкри опороБӗ 7.5 444 000.000 тенке ҫигнине пӗ- 
летпӗр Вӑл хисепе Мниҫырми йалӗнБи (Куславкка 
районӗ) партги Бленӗ Танилӑв Иван П кӗш йалӗн- 
Би Иефим Ҫитӑрӑва 25 пӑт ыраш сутса опорот ту 
ни кӗм^>сг. Районри опорота та кӗмен вӑл, мӗншӗн 
тесен ӑна вӑргтӑн тунӑ.

Сӗнтӗрвӗррисем ыйга^:— ТӗнБере би  йӑвӑр йа- 
пала мӗскер?—тег.

Хирӗҫ калатпӑр: Ҫириус йаглӑ ҫӑлтӑр пур. Ҫав 
ҫӑлтӑр^ пирӗн ҫӗр Б^мӑрӗ ҫинби шывран 50.000 
хут йӑвӑртарах (шывне те, Ҫириус татӑкне те 
пӗр пек илсе виҫсе пӑхсан). СӗнтӗрвӑрринБИ хӑш- 
пӗр партти Бленӗсем (Шекалин, Шекалинӑ, Соф- 
ронӑв, С а н а Б Ъ И н ,  Ва^фушшов ^У^^Ҫ^^нӑ) 
— хӑна т. сагнӑ хыҫҫӑн Бисткӑ сопрэнинБе ларас- 
си Ҫириусран йӑвӑргарах теҫҫӗ. К и н о н а, йе 
киле тухса тарма ҫӑмӑлтарах, теҫҫӗ. Вӗсем кала- 
нине вӗреннӗ ҫынсем тӗрӗслесе пӑхман.

Пӗри ыйтаТ: Ҫутӑ миҫе километтр кайат пӗр 
ҫеккунтӑра?—тет.

Хирӗҫ ьапат:.йр: Ҫутӑ пӗр ҫеккунт хушшинБв 
3"0 000 километр кайат. Кӗвенте ҫӑлтӑр ҫумӗнБИ 
„хуркайӑк ҫулӗ“ текен ҫӑлтӑрсенБен килекен ҫутӑ 
пирӗн пата 590 ҫултан ҫитет. Ӑна пӗлетпӗр. „Шӑмӑр- 
шӑри турра ӗненменсен райсовеБӗ” йатлӑ ҫӑлтӑр 
ҫути Ш упашкарти Турӑсӑрсен ^ зваш со вет  патне 
хӑ ан ҫитнине пӗлмесгпӗр. Райсовет уҫӑлни ҫин- 
Бен 5^итш совет хыпар илтнӗББӗ, анБЗх ҫути ха- 
лӗ те ҫитеймен (пӗр хут та ҫ у к —тепӗр майлӑ ка- 
ласан) 5 0 ҫулББен ҫитӗха, мӗншӗн тесен, пирӗн 
шухӑшпа, Ш ӑмӑршӑ кӗвенте ҫӑлтӑр ҫумӗнБи .,хур 
кайӑк ҫулӗнБен' Ш упашкара ҫывӑхрах пек туйӑнат.

1|)ам-1]̂ чм“ ы ктеЕ — Куҫпа пӑхса та палӑрман 
йапала ем Бӑнах та пурши вара тӗнБере?—тет

Хирӗҫ кэлатпӑр: Пур, ябзм , пур! Сӑмэхран 
пактерисем куҫа палӑрмаҫҫӗ. Пактерисем пӗБӗкҫӗ 
пирки куҫа палӑрмаҫӗ. (1 милиметр пысӑкӗш вы- 
рӑнта 2.000 ытла пактери вырнаҫгарма пулат). 
Пактерисем пекех Апашри (Шул. р )  комсомол 
йаБейккин йал хушшинБи ӗҫӗсем те палӑрмаҫҫӗ, 
мӗншӗн тесен .. унӑн тырпул пухас тӗлӗшпе ӗҫле- 
нӗ ӗҫӗсене 1 мнлиметтӑрӑн 2 000 мӗш пайӗнБех 
вырӑнӑҫгарма пулаЕ 5 ” пӗБӗк йапзласем куҫа ку- 
рӑнмаҫҫӗ вара вӗсем.

Шуҫӑм Вч^укӗ ыйт (:— Манӑп пӗр йулташ с^е- 
тозот ӗҫне лайӑх пӗлет Мӑн-Сӗнтӗрти „Паххӑр" 
копператтивне СБеттовог пулма илӗҫши ӑна?—тет.

ХирЗҫ калатпӑр: И ьмеҫҫӗ. Мӗншӗн тесен кас- 
тармаллӑх ҫӳҫӗ ҫук сан йулташун Ҫӳҫӗ пулсан 
илсББӗҫ. Иӑван пупа ав вӑрӑм ҫӳҫшӗнех илнӗсБе- 
товота. Кирлӗ пулсан ҫӳҫе ӳстермелли емеле ҫак 
атрӗспа ҫырӑнса илме пулат: Москва, Тверскал, 63 г.

Л еш хайхи  ыйгаФ.—  Икконсемп^кӗреш ес ӗҫ хӑш 
ӗмӗрте пуҫланса кайнӑ?— гет.

Хирӗҫ калатлӑр: Христоса ӗненекснсен иккоя- 
семпе кӗрешекен йухӑмӗ 8 мӗш- ӗмӗрте вӑйланса 
кайнӑ Раҫҫейре 12 ҫул ӗлӗкрех икконсемпе кӗреш- 
ме тытӑнБӗҫ Асхва йалӗнБе (Канаш районӗ) ик- 
консемпе кӗрешсс ӗҫ халӗ те пуҫланса кайайман- 
ха. Иалӗҫтӑвком претҫегаттӗлӗ, комсомолӗс пулин 
те, ҫелсовет кӗнБелерӗнБе иккон усрат. Асхва йа- 
лӗнБе икконсемпе кӗрешес ӗҫ хӑҫан пуҫланса ка- 
йасси паллӑ мар.

Е М Ӗ Т.
Арамсаье •8»с 8&оах у*8ттарса пырао 

й-да—ку%ттур1ӑха хнрбҫ пыряааа тиввҫсбр 
Вада.

П А И А Н:
Ех, К ӗтерне-Б ун  тымарри,
Пӗрле пурнӑҫ майлари?
Куҫу Б^»кӑр 
Сассу такӑр 
Ҫулзм -  есӗ, Кӗтӗрне!
Ы Р А Н
Ъ ӑлт-Бӑлт Бӑлтӑрккэ,
Ҫав Кӗтерне пӑлгӑркка.
Хӗсӗк куҫлӑ,
5 а л ӑ ш  п;ҫлӑ,
Куҫ ан куртӑр ӗмӗрне!
В И Ҫ М И Н Е (теприн патӗнБе).
Савяӑ Сагьук! Пӗрле пурнар — 
Ҫамрӑк Бухне ыр курзр.
ПӗБӗк туту,
'5ӑм ӑр ҫамку 
5 у н а  лӑштах пусарат!
4-МӖШ К У Н Н Е (йурласа).
Кай, кай Ивана
Ма каймастӑн Ивант! (2 хут)
Сӑмсу лаптак.
Ҫамку п укл ак .. (2 хут) 

Кр'^норй?в А.

Ҫверинтсӑра
— Ой, пӑхха! Ашак пур!.. Тарар 

Токлатеӑр кӗнӗшӗн вӑрҫеа пӑрахӗ тата!.
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Ф г и п т ӑ в  у к е р щ Ш .

[улак майлЗ
— Ку лашана манӑн кулак пӑхеа ӳетӗрнӗ пулмалла.
— Аҫтан пӗлен?
— Ара майак лартнӑ ҫулпа пынӑ ҫӗртех еылтӑмалла пӑрӑнеа кайаФ.

Мӑн-Тутаркас пуххи.
Тӗхсӗнрех кӗр кунӗ, кӑш ҫӑиӑр ӳпкелвт. Иал уп- 

л̂номо̂ н̂ӑб вӑраняӑ, пуку тӑвас шухӑш килаӗ. Халӑх 
пан кунтан тухкалзса йериаен хурал пУр^З патнв 
рӗ. И|»р0пев халӑх пурте пуҫтарӑаса ҫигнӗ.

—  Ӑҫга Й41 уаполаоио^вяӑй, пухӑва пуҫлас пузав-
вӑхӑт иртет, аха.в яӑпӑртатса дарасси нвӑятарвй,

ҫҫӗ малтантарах ҫитяисем.
‘ Иал вуххине такам та пӗлвт ӗагӗ, унта тем тӗрлӗ 
;ман авӑртакан пур, пурае те пӗдевензи теунтапур. 

Г '^ылай ҫаала йӗркеоӗр лӑиӑргатса дарсая тин таҫ- 
н Йат уподаомовнӑй сӗтӗрӗное тухрӗ. Пӗр хул хуш- 
анве тӑптулли хуг, теаӗр ахяинвэ пирус. Халӑххуш- 

(яае таҫтан тайлӑк урасеилӗ сӗгел вӑлароа лартрӗҫ. 
ал уполномовчӑй лармз вырӑн хатӗрлемея пирки, сӗ- 
л ҫине урлӑ выртрӗ ге тааратрӗ: ҫелиополниттӗлсем 
ӑрӑр. Ҫызсем в^Р куҫран куҫа пӑхкадарӗҫ те, мал- 

’ ахн пекех пуш парааан ҫапма пуҫларӗҫ. Таҫтая “ йал 
фӗн-ва ҫыана парас“, тенӗ сасӑ идгӗв^ӗ те йӑмрӗ. 
 ̂ ӗҫ ҫапдипех пӗтрӗ пулмадла. Йал уполномо|нӑй 

нӗ ӗҫ тапрагрӗ:— яалоксем тӳдӗр.
«Манӑн валок пысӑкха» тенӗ сасӑ плтӗнвӗ те пӗр 

I .мах та урӑх влтӗниерӗ.
Ку ӗҫ те пӗгрӗ.
—  Сайом и1ӗр, тесе ҫӗяӗ ыйгу тапрата?, урӑх пӗр 

мях та шарлӑмасӖ
Халӑхӗте пӗр сӑмах та шарламас!, уполномсҫнӑй сӑ- 

,хӗ хӑлхаяа та кӗреймон пулмалла, параппана тата 
1тӑрат ҫапа пуҫл фӗҫ.

—  Бҫоем Пйтрӗҫ-и? Каҫ пулаИ тенЗ сасӑсем илтӗ-

яе пуҫдарӗҫ.
—  Пурха пур, тет употномо^даӑй, сӗтед ҫинчвн та- 

йӑлса кайасрая йусанхагаса выртоа.
Уягаа уаитӗл сӑмах ил-8ӗ. Вӑл та линейквӑ пырне 

ҫӑтнӑ пев ик-виҫӗ сӑмах ҫех: а^ваоене шкула йарӑр, 
терӗ те пӗтер'??.

Ҫаваа кура ӗҫлӗрвххисем пулмадда тӑра-уӑра ки- 
лелле шӑвӑатар^ҫӗҫ. Тепӗр йалтн уҫчтӗл -ҫӑтаймасӑр са- 
йом ҫин^ҫен халӑха ӑзлаатара пуҫларӗ, вӑл та пуҫдӑх- 
сӑр пухура халӑха ним тӑна кӳргмерӗ. Сайои ҫиа^ен 
тапратсая пуйавнисем ушкӑнапэ тухса шӑвӑя^ҫбҫ.

—  Ан кайӑр-ха, вутӑ ҫинҫвн валаҫмздда, терӗ тин 
ӑйӑхран вӑраавӑ уподномо^ваӑй.

Пӑха15 ӑҫта кунта виҫ-тӑвзг ҫыя ан^ҫах хурал ҫурт 
вӗгессйне ларса йулнӑ. Пӗтрӗ, тег те уполнОмо-ҫаӑй 
хут ҫӗллемне ҫӗклесе ҫывӑрма ута¥, тайлӑк сӗгел хуй- 
хӑрса пӗ^ҫҫвнех тӑроа йула¥..

Тайлӑк сӗтел ха.^ те пулин тӑна илеймест, мӗншӗн 
ӑаа 4 —5 сехет хушши асаплангар^вӗҫ. Уполномо^вӑй 
хӑй те мӗн ӗҫ туни ҫинҫвн каласа парас ҫук, халӑхӗ 
те: ахалех вӑхӑт иртрӗ, тет пулӗ.

Ҫакӑн пек пухусеи Мӑн Тутаркао йалӗн ҫ̂в пулса 
иртереҫҫӗ. Пухӑ ҫынни.
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Икӗ^паллӑ сын.
Вӑрнар раӑ^тӑвком пратҫвтаттӑлӑ патрак куъвра> лашӑ- 

свне пӑкма пӑлмест тесе, вырӑнтан кӑларса лншшантсӑ— кулак 
ывӑлне Лепӗтгва илнӗ.

Вӑрнар районӗн^и пасарлӑ Нурӑсри Кӑпиттон 
Митри5  Лепӗтӗва пӗлменнисем пулсан, халех пӗл- 
ме тӑрӑшас пулат, мӗншӗн тесен вӑл районри пал- 
лӑ ҫынсен^ен пӗри пулаЕ Вӑл ^ӑн  паллӑ хисеплв 
кулак, ун пек кулак ку„саманара пӗтӗм районӗпе 
шырасан та тупас ҫук. Елӗк ^аплӑ кулак хисепӗн- 
5 е шутланнӑ Молӑстӑвпа Тимахви Сахарӑ^ халӗ 
Лепӗтӗвӑн патушне те тӑмаҫҫӗ. Вӗсен мйн пур 
снаккомстви те каккой нипут пулӑшком ҫекретта- 
рӗ йе вӑрман стурӑшӗ, йе каккой нипут Ротҫеви^ 
пек саш^итнӗк ан^ах, Ленӗтӗва по крайни мер 
районра паллӑ ҫын РӖК претҫетаттӗлӗ Петтӑр 
Ҫтеппанӑ^ хӑй малтан алӑ парат.

- -  Сторовӑ пурӑнатӑни, Кӑпиттон Митри^? 
тесе ҫӗлӗкне илсе алӑ парат ӑна курсассӑнах.

Паллӑ ҫын паллӑ ҫынпах паллашат ҫав, ытти 
пӗ^ӗк кулаксем Петтӑр Ҫтеппанӑьӑн ҫывӑхне пы- 
ма та хӑйаймаҫҫӗ.

Ҫак икӗ паллӑ ҫын хушшин^е, нумайах та 
пулмаст, ҫакӑн пек калаҫу пулнӑ:

— Есӗ, Петтӑр Ҫтаппанӑ^, райӗҫтӑвком прет- 
ҫетаттӗлӗ-и?

— Ҫавӑҫке.
— Ман шутпа санӑн влаҫ пит пысӑк пулмалла.
— Вӑл тӗрӗсех пулмалла.
— Апла пулсан, есӗ пултарайман ӗҫ пулмал- 

ла та мар еппин?
— Хм1 хм!..
— К>'р апла пулсансылтӑм аллӑна,—терӗ Ле- 

пӗтӗв ку сӑмахсене илтсен.
Пӗрне пӗри аллисене парса ^ӑмӑртаса ил^ӗҫ 

те, тапратрӗҫ йумахлама малалла.
— Итле-ха, Ҫтеппанӑ^, ман нушана: манӑн 

савнӑ ы вӑлӑм ,, кулак ӳтӗн^ен илнӗ ӳт, кулак шӑм- 
мин^ен илнӗ шӑмӑ“ аслӑ шкула вӗренме кӗресшӗн.

ан^ах хам лишшентсӑ пирки ӑна шкул хапхи пат- 
не те йамаҫҫӗ. Мӗн майпа майлас-ши ку ӗҫе? тет 
Лепӗтӗв.

— Ах, Митрӗ^! Ку нуша, нуша пулати? Вӑл 
маншӑн пулсан пустуй ӗҫ ан5ах. Илсе кил а^ӑна 
ыранах райӗҫтӑвкома. Илӗпӗр епӗр ӑяа ку^^ӑра, 
унтан кӳртӗпӗр профсойус ^ленне, кӗркунне кӑ- 
мантировккӑ парӑпӑр аслӑ шкула, пӗр пиллӗк ҫул- 
тан курӑн вара ху ывӑлна йе Т)зссӑнххара йе 
5ӑваш планра.

— Ьу апла та халӗ, йепле майга кӗртсе йа- 
рас ӑна ку^^ӑра, тата пушшӗ профсойуса?

— Е, айван, сисместӗн есӗ! Ӗсӗр ӗмӗртенпех 
йамшӑкра ҫӳренӗ виҫшер тӑватшар парпа Вӑл тӗ- 
рӗсех? Гӗрӗс. А^у санӑн ку^^ӑр  вырӑнӗнье пулнӑ. 
Вӑл тӗрӗсех вӗт? Тӗрӗс Ку^ӑр патрак пулат. Пат- 
рака таҫта та ҫул параҫҫӗ. Патрака вытвишентсӑ 
туса тем тӗслӗ аслӑ вырӑн параҫҫӗ Санӑн ывӑлна 
та вытвишентсӑ йӗркипе ку^ӑра илетпӗр.

— Ман ывӑла ку^ӑра илсессӗн, ха,5 хи ку^ӑ- 
ра ӑҫта хурӑр вара?

— Пирӗн ха^хи ку^ӑр патрак пулнӑскер ла- 
ша тавраш  усраман пирки ку^ӑрта ҫӳреме ҫпетси- 
а,5 нӑҫ имет тӑваймаст, санӑн ывӑлу мӗн кӗҫӗнрен- 
пех йамшӑкра ^упса ҫпетсиалис^ пулса кайнӑ. 
Ҫпетсиалиса ҫул парас пулат. Ӑнлантӑн-и ӗнтӗ 
ӗҫӗн тӗпне тымарне?

— Ннта! Пур иккен тӗн^ере пуҫсем, — терӗ 
МитрИ5 пурне те ӑнласа илсе.

(апла калаҫнӑ хыҫҫӑн пӗр икӗ кунтан райӗҫ- 
тӑвкомри ку^ӑра ^ухӑн аъине кӑларса йарса ун 
вырӑнне Кӑпиттон Лепӗтӗв а^ине кӳртсе лартрӗҫ.

Халӗ райӗҫтӑвком ку^ӗрӗп^е ҫпетсиалис тесе 
илнӗ кулак ывӑлӗ ӗҫлет. Нояӗр.

„Капк2н“ тус! Нолхос в8й илет.
Мӗншӗн епӗ ҫав терийех айӑплӑ пултӑм ӗнтӗ 

сан умра? Шӑл ҫеммине сиссе илтӗн те, „Литге- 
раттурӑ лахханӗн^ен" кӑларасшӑн та мар пулас.

Ан вӑрат ирсерен ес ӑна 
пирки епӗ те акӑ мӗн каласшӑн:

Не буди ты ее на заре— 
сӑвва 8 ҫуллӑ шкулта „ҫытакпа 5 упса ҫӳренӗ“ 
5ухне пире у^^итӗлсем йурлатгара^^ӗҫ.

Вӑл йурӑпа сахал мар епӗр карланкӑна хыр- 
нӑ. Ҫавӑнпа та вӑл йуррӑн сӑнлӑхӗсем ман пуҫа 
вирлӗн вырнаҫнӑ. Сӑвӑ вырӑс орикиналӗпе виҫӗ 
тӗлте 5 ӑнах та пӗр пек.

Иулашкин^ен: вӑл сӑвва епӗ ҫӳшетлӑ уйрӑм 
иапала йевӗрлӗ пи^етлеттермен, поемӑ сыпӑкӗн- 
5ен татса илсе , Сунтал“ ретаксийӗ хӑй пи^етле- 
рӗ. Поемӑна та ун пек меш^енле сыпӑксем кӗрт- 
ме кирлӗ мар пулӗ те, мӗн тӑвӑн ӗнтӗ...—поемӑна 
ҫавӑн пек шухӑшлӑ тип кӗнӗ...

Ш ӑрпӑкран пӗрене туса^ун и  такама та кӳ- 
рентермелле. „Симӗс хырӑма хӑйӗн, ӑнсӑртран 
персе йанӑ сӑмахӗсене кайалла илме ыйтатӑп. 
Мӗншӗн тесен еп плакиат пулман, Иеҫҫенӗнран 
пӗр сӑмах куҫарман. Куҫарас та ҫук. Вырӑс оп- 
расӗсемпе усӑ курнӑшӑн (ӑна пурте ^ӑваҫҫӗ, тума 
кирлӗ те!) вӑрӑ йатне илттернин^ен йӑвӑр хисеп 
Урӑх ҫук та ӗнтӗ. Вӑрӑ йатне илтнӗ И. Тукташ.

!§етрикри (Елӗк р.) «Ыраш» колюса 
сҪырлу уӑ> касса панӑ 5ух, бал кут- 
тавӗсем ли].ӗ{ т&вӑ.

Шӑнвӑ ҫӗре хӑпка йур 
Нойапӗрхе витрӗ,
< Ыраш» рӗденӗ Иавур 
Мишавайаа ҫитрӗ.

^^етриБре ак мишавай 
Хадӑх пуххи тур?:
— Нӑлан тӑрӑх «Ҫырлу уй» 

Кодхосӑн вӑд!—терӗ.

Тепӗр кунве, ирҫия^в 
Мишавай ҫӗр васрӗ. 
Куштан-пуйан И^^ов^е 
Хӑй иайлиЕе пухрӗ.

«Ҫырлу уй» каснӑ ҫӗрв 
Ҫаксем хыт вӑшкӑн^ӗҫ; 
Мвшавайа кӗҫ пӗре 
Ры^акпа ҫапа^^еҫ.

«Ҫырлу уй» ксдхосӑнах 
Куштансен пулмарӗ, 
Ифов^есен «Уммашнек» 
Хыттвйӗ те пырӗ. ХунТакха.
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Сулахай куҫпа еылтӑм еулӑн 
'ҫӑк туни.

Ҫӗрпӳ районӗньи арман хуҫисем, кӗреҫе ҫӑ 
нӑхне вӑхӑтра патшалӑха пани-паманнине тӗрӗсле 

|к е н  контро^ор Тийаккӑнӑв, нойапӗрӗн Ш-мӗшӗн^е 
1^Хоса-кассин5 е (Ҫӗрпӳ р.) кӗрпе-салат ерманӗ пы- 
У танса пурӑннине тӗрӗслеме кил^ӗ. Салатпа кӗрпе 
иарм анӗпе ^ӑнахах 3-4 ҫул никам пӗлмесӗрех арман 
^хуҫи  вӑрттӑн усӑ курса пурӑннӑ. Аньах контро.5 ор 

Ц ийаккӑнӑв, армана ҫитсенех, арман хуҫи О. Алек- 
'ҫейӗв сӑмавар лартрӗ, сӑмаварпа йунашар „ҫутти“ 

,)те  шалт! сиксе тухса, Тийаккӑнӑв ҫинелле пӑхса 
[ларьӗ. Ҫутти ӑна пӑхнине кура, Тийаккӑнӑвӑн пы- 

';рӗ, аслати авӑтнӑ пек кӗрлесе ильӗ.
Тийаккзнӑв пырӗ йантранине илтсен арман 

' хуҫин сылтӑм куҫӗ „м ӑь" турӗ. Тийаккӑнӑвӑн та
■ ^сулахзй куҫӗ „мӑ5 “ туса ильӗ.
'  Еҫрӗҫ ӗҫессе сӑра стакканӗпех, ӗҫнӗ хыҫҫӑн

■ к к т  ҫырмалла. Акт ҫине 3—4 ҫул ӗҫлесе пурӑннӑ 
,салат-кӗрпе арманне: „ку арман 1929-мӗш ҫулӑн
октапӗрӗн 16-мӗшӗнье ҫех ӗҫлеме пуҫланӑ“ тесе 

: |ҫыр5ӗҫ.
> Аньах акта ҫине „пыр аслати пек йантрани-
пе ҫуттине сӑра стакканпех ӗҫрӗмӗр“, тесе ҫыр- 

1 марӗҫ.
' Тийаккӑнӑв йулгашӑн сулахай куҫне хупмал- 

ла м арь^ӗ, арман хуҫине хирӗҫ сылтӑмне хупмал- 
( л а ь ь ӗ  (саншӑн епӗ .сылтӑм сулӑньӑк*- тӑватӑп,
; Тесе пӗлтерме). К.

Волоккиттӑран хӑракан
Т)ӑваш театр тиректӑрӗ, волоккиттӑ пуласран 

хӑраса, ьӑваш  труппипе октапӗрӗн 1-мӗшӗнье ту- 
(малли токӑвӑра нойапӗрӗн 25-мӗшӗнье тумаст. 
[Кирек мӗн ыйтсан тӳрех сайавлени парӑр, еп сӑмах 
ролоккиттине йурагмастӑп, формал^нӑҫа йурататӑп, 
гет. Вара сайавленине портфӗл ӑшне ьикет те, 
,,гӗплӗ йӑтса ҫӳрет. Пур ӗҫе те вӑрахӑн, хыпалан- 
(яасӑр, майӗпе тӑвас пулат, тесе ҫӳрет (портфӗлӗ 
мар, тиректӑрӗ).
г Тиректӑр мӗн пурӗ те тӗньере ик йапаларан 
хӑрат, пӗри -  волоккиттӑ пулса ларасран, тепри — 
1Ьӑваш ҫпектаккӑлӗньен. '^ӑваш ла ҫпекгаккӑ.5 пу- 
^асса сиссен, хӑранипе вӑл кун театӑра та пымаст. 
вТ)ӑваш ҫпектаккӑлӗ 33.5 .5 ^ хатӗрсене те волоккит- 
уӑран хӑраса, ним те тупса памаст. Ҫпекгаккӑ.5 
луҫланас умӗн ьӑваш  труппиньи арттисем хатӗр 
ритменнипе, волоккиттӑран хӑраса пурте вӑрҫма 
руҫлаҫҫӗ.

Ҫпектаккӑ.5 сен5е вара, Ваҫҫилйӗв (тиректӑр) 
^олоккиттӑ пуласран хӑранипе, пӑшал перес вы- 
рӑнне, вут сыппи (пулени) йӑтса переҫҫӗ. Пӗр 
гумтир вырӑнне, йурат тепри те, тесе тахӑнса вы- 

лаҪҪӗ-
Тиректар волоккитта пуласран хӑраса еҫле- 

гипех, ьӑваш  арттисӗсем ^ылай лайӑх вы.5 ^ьвкан- 
семех т у X с а тарса пӗтрӗҫ. '^ӑваш  труппине 
1ут ҫӗртен паллӑ артиссем кӳресси ҫиньен те, во-

—  I

локкиттӑ пуласран хӑраса, шухӑшламаст. Тиректӑр 
ьӑваш  труппи салансассӑн, волоккиттӑ пуласран 
хӑраса, питӗ савӑнмалла. Театӑрта ӗҫлеме лайӑх 
сҫлекеннине илсен, шалу хуштарасшӑн лешӗ (ӗҫ- 
леме килнӗ ҫынни) волоккитгӑ пуҫарса йарасран 
хӑраса, хула мешьен хӗрне Крашененниккӑвӑнз 
илнӗ,

Аван ҫын тиректӑр — волоккиттӑран хӑраг, 
тата хӑйӗн калама ҫук пысӑк шалуне (275 тенкӗ) 
кӑштах ьакарса волоккиттӑ туса йарасран хӑра>.

Иушак.

Икӑ тус,

Каҫпала йалланаш пуҫлӑхӗпв ҫыруҫҫи сЗхвл хуш- 
шинв аРрсе ларвбҫ.

—  Ну, йулгаш Кривоноссӑв, пирӗн пайан ҫынсем 
ҫзнв паранкӑ хуиалла!—гврӗ пуҫлӑхӗ пуҫне тайса

— А-а... ӑна халӑх ҫив̂ вв, хадӑхпа гуиалла пу^—  
тврӗ ҫыруҫи шапвинв хыв^а хурза.

— РЕК ран ҫавӑн пех йанӑ тегпӗр.
—  Ну1 йурӗ еппин—тврӗ ҫыруҫи хилӗшсе.
— Малган кана хуиалла маррисенв пӑхса тухар 

хь: Кавӑрлв вума, хуг^ӑма, кӗрӗвв, Ваҫук туса, та а 
кака хурас нар-ха? тесе пуҫдӑх ҫӳҫ пӗр^ҫисене тыгса 
шу?8ша- карӗ.

—  Тага ман ху^ӑма, Ваҫгл куна, МаУви хӑй 
матлӑла!—терӗ ҫыруҫи ҫамквнв тавӑрза.

—  Ара, Ма¥ви пуйанҫке ха вӑл?.. Хумасан кха! 
ҫу.;ӑӗрнв тӳрӗ тытса пыман, тейӗҫ?..

—  Сан хӑвӑн ху^упа Кавӑрле вуиму га пиг пуйан 
ҫыв^емехҫке .

—  Е хурас мар еппин уа ҫине, терӗ те пуҫлӑх, 
иерус кӑлароа мӑкӑрдавтарса йа^ӗ.

Ҫаигкӑ т/рЗҫ, йалга пуйансем пурри темде хыт 
пӑхсан та ҫпискӑ ҫиа^в налӑрмарӗ. Ианик М.

Тӑхӑннинъен паллӑ,
Сгтуядӳ к<инссариа^в йА- 

нйшв пвркя ҫав&н пвв йааа- 
хасен пудваланӑ.

— Каи ҫав хятре шурӑ тӑхӑннӑовер?
—  Ар-а, вӑл Та^ук хӗрӗ-иҫ!
—  Мӗншӗн вӑл копператтяв умнедле ута¥.
—  Ар а, вӑл услаиӑҫ хӗрӗ пулнӑ та ӑаа ҫитоӑ 

параҫҫӗ.
—  Ар-а, усламӑҫсене памаҫҫӗ вӗг,'ҫленсвнв парасҫӗ.
—  Ар-а, вӗсем 30 пӑт ыраш патшадӑха павӑ. Хна 

ҫавӑвпа параҫҫӗ. Ҫуг ка.

Пирӗн копператтквра.
Кӗр те иртрӗ, хӗл ҫитет,—
Сивӗ хыгӑ '(ӗпӗтет,
Пирн даввкаяа пыр та кур—
Ҫава, ҫурха пурте пур!

Вӑл лавввана тупмашкӑн 
Ҫӗрӗк пулӑ пулӑша¥—  
Уаӑн шӑушз пит каскӑн 
Ҫур ҫухрЯма сарӑла!'. П Ц Ц ,



Ъ^вӑш пролеттари писсаттб-  
лесен илемле литтераттурӑ,  
крнттӗнкЗ т  а т  а исктсствӗ  

Ш У Р Н А Л Ӗ

С У Н Т А Л
1 2 - м ӗ Ш  №

КАПКАН вулакансем 
вӑ/ь^ийатарласаку- 
лӑшларан кулӑшла

йатлӑ Ҫеркей Едексантӑрӗ 
пи^етлесе

^ а ш ш в а в а т

ҫырнӑ 2 карттинлӑ комети 
кӑлара!'.

Еам та кам .,К апкӑн‘ вӑйне стсенӑ ҫин'5е кз- 
тартас тет, „Сунталӑн“ теккапӗрти № -рне ҫырӑкса 
илӗр.

Кам та кам ,,Капкӑн ‘ веББӗрӗсене вирлӗ ир- 
терес тет—„Сунтал“ ҫырӑнса илӗр.

Пйессӑллӑ „Сунтал“ йенне кӑмӑлӑр туртат 
пулсассӑн—ҫитес 1930-мӗш ҫулта татах та кулӑш- 
ла 3—4 пйессӑ пиБетлесе кӑларӑпӑр.

„Сунтал“ „Капкӑнӑн“ аслӑ пиББӗшӗ. Вӗсем

иккӗшӗ те Бӑваш илемзӗ ли>'тератгурине шакка- 
са тӑртакансем. Тимӗрҫисем—ӗҫхалӑхӗ, вулакансем 
есӗр. Вӗркӗҫлесе татах вӗрилентерӗр тимӗрҫ лаҫҫи 
не—„Сунтала“.

Еулаксене, ӗҫеБӑрмавлакансене волоккитБӗк- 
пӳрократсене, пупсене—ӗҫҫыннин мӗн пур тӑшма- 
нӗсене ва.БТ)И лайӑхрах тӑрӑнакан сӑнӑсене ҫивБӗ- 
летсе хатӗрлер. ______ _

„Сунтала" Бӑвашсен мӗнпур пал рнӑ 
литтераттӑрӗсем ҫырса тӑраҫҫӗ.

Повӗҫ калав ҫыракансем: Трупина М., 
Иссайӗв М., Патман, Хумма Ҫеменӗ, Пинер, 
В. ТолковиБ, Акаккӑв-ЛинБ, Ваймен, Йуман, 
Дрис, Тӑхти, Йалавин, т. ыт.

П й .ссӑ  ҫыракансем: Танилӑв М. (Ҫӗ- 
пӗр), Ф. Павлӑв, П. Н. Оҫиппӑв, Лашман, 
Айсмӑн, Мра^^кка, Л)ава Платтунӗ, т. ыт.

СӑвӗҫсЕм: Тукташ, Хусянкаи, Уйӑп М. 
Ианкас, Ваҫанкка, Ефел, Кели, Алакӗр, 
Петтокки, Шупуҫҫынни, Шелепи т ыт.

М ыскараҫӑсем: Иван-МуБи, Ш ӑп5ӑк ,

Аттай, Йевтоккимӑв, Калай, 5урп ай , т. ыт.
Пуплйтссис:,|ип8 криттсксем: И. Куҫ- 

нетсов, Арк. Солӑттӑв, А. М. Миххайлӑв, 
Н. Солӑттӑв, М. Алекҫейӗв, т. ыт.

Нусемсӗр пуҫне, шурналта АХРР-ӑн 
Бӑваш филиалӗнБи хутошнӗксем, Вӗренӳ- 
лӗхпе Ку.Бттур Канашӗн Бленӗсем ӗҫлеҫҫӗ.

ХАКӖ ИӲНӖ: пӗр № рӗ 25 пус, 3 уйӑха 
60 пус 6 уйӑха 1 т. 10 пус, ҫулталӑка 2т.

„Сунтал* илме ҫырӑнсассӑн вы.Бавра 
пӳрт пури, лаша, плук, йе путилник б зс - 
си илессе шанма пултараҫҫӗ.

Ӑслӑлӑх кӑтартса панӑ тӑрӑх
,,Капкӑн“ шурнэла вулакансем пурте кӑ 
мӑллӑ халӑх. Ҫавӑнпа ш а н с а х тӑ- 

ратпӑр, вӗсем пурте

„ХАТӖР ПУЛ“
шурнала хӑйсен зБисене ҫырӑнса илсе па- 
рӗҫ. Ш гопӑ, калас пулат, кашни пионерӑн, 

кашни шкул ЗБИН сумккинБе

„ХАТӖР ПУЛ“
шурнал пултӑр.

Хакӗ йунӗ ҫулталӑка 1 тенкӗ, 6 уйӑха—55 
пус, 3 уйӑха—30 пус.

Ҫырйнса нлкелли атрӗс: Чебоксары ,

Уйӑхра пбрре туханан

„ӖҪХӖРАРӐ^Ӗ“
шурнала илмен хӗрарӑм пӗрре йулмалла 

мар.
Вӑл шурнал хӗрарӑма халӑх ӗҫке ӗҫлеме 
зӗрентет, совет панӑ ирӗкпе пурнӑҫа йуса- 
ма ҫул кӑтартат, аБа-пӑБЗна сывӑ ӳстерме, 
кил хушшинБИ вак-тӗвек ӗҫсене майлаш- 
тарма пулӑшат, вырӑнти пурнӑҫа ҫутагат, 
тата урӑх та нумай унта кирлӗ йаналасем.

Хакӗ унӑн хаклӑ мар: ҫулталӑка— 1 тенкӗ, 
6 уйӑха—55 пус, 3 уйӑха— 30 пус, 1 уйӑ- 

ха— Ю пус.
Канаш ская, 15. Конторе г з з е т ы  „ Н А Н А Ш " .

Ответлӑ ретактӑр А Ваҫҫил  ӗа.

Чувашлит № 2232. Чебоксары, тип. „Чувашская Книга“. Нап. 4600 экз.
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Ӗҫлемен ҫекси
Иалсоввт ҫексин претҫетаттӗлӗ (анасласа]: Иалсоветсене суйлас срока тӑснӑ. Каллех выртас пу4; 
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