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Икӗ тавар.
Ҫулпа пынӑ '^ухне иккӗш  хире-хирӗҫ пулса 

сӑмсисемпе тӗртӗнсех илеҫҫӗ. П ӗри ҫамрӑк, тепри 
ватӑ Ҫ амрӑкки— тиртен тунӑ пинш акпа, ватти — 
манах тумтирӗпе. Сӑмсисемпе тӗртӗнсе илнӗ хыҫ- 
ҫӑн вирлӗ калаҫу  пуҫланса кайат иккӗш ӗн хуш- 
шин^^е. Т)И пирвай сӑмах хуш аканни манах тум- 
ти рӗ тӑхӑнни *).

— С траству-у-уй, ы рӑлӑм, тег вӑл ҫӗлӗкне
илсе,

—  С торовӑ, му§и, тепӗр  майлӑ каласан 
„те те“ .

- -  А ҫталла •§уптаратӑн, ывӑлӑм?
—  И алалла. Хрес^йенсене ҫуракине хатӗрлен- 

ме пулӑш ас, тетӗп. Есӗ ӑҫталла тата?
— п п ӗ те, ҫы лӑхлӑскер, ҫавӑнталлах утатӑп. 

М ӗнха кунта санӑн, ы вӑлӑм , михӗре, тепӗр майлӑ 
каласан, миш укра?

—  К ӗнекесем унта, му^ей! Пит усӑллисем. 
Х ресвенсене илтерес тетӗп.

— -  Ӑ мӑртса ӗҫлес терӗни мӗн есӗ манпа, ҫылӑх- 
лӑскер! Епӗ те кӗнекесем х^зесбенсене парас тетӗп.

— Иурат! П ӑх ӑп ӑр —хаш ӗн кӗнекисем лайзх- 
рах  пулӗҫ.

—  М акӑн ҫы лӑхлӑ •^унсене ҫӑлӑнӑҫ кӳрекен 
кӗнекесем . Ан тавлаш  манпала, ы вӑлӑм, санӑн 
тавар  манӑн тӗш не тӑрайм асси  паллах.

— Ненай! М аннех ҫитеймӗ т е . . Х ресьенсене 
ҫураки ва.?Ь'Ъи мӗнле кӗнекесем  парас тетӗн-ха есӗ?

М анахла тумланни миххин^ьен пӗр кӗнекине 
кӑларса кӑтартса:

—  Ак, турӑ саппӑвӗ^бӗсем, тет.
Л еш ӗ те  хӑй миххин-ьен кӗнеке кӑларса кӑ- 

тартат:
—  М анӑн ӑна хирӗҫ Ленин хуш са хӑварнӑ 

сӑмахсем пур.
—  Епӗ хресьенсен е .,ҫӳлтен пире ты рпул патӑр 

тесе"  молепӗн тумалли кӗнеке парӑп  **).
—  Епӗ акроном сем  ҫы рнӑ кӗнекесем  парӑп.
—  Епӗ йеванкӗли парӑп.
—  Епӗ „тӗне хирӗҫ вӗренмелли круш оксен 

кӗнеки*.
— Епӗ „•Бир'5 срсен 'ьен сӑватакан "  П антелей- 

мӑн кӗнеки.
— Епӗ С ы влӑх Комиссзриа^вӗ кӑларнӑ кӗне- 

кесем.
—  Епӗ •Бутӑсем ҫин б̂сн калаканнисене.
— Е пӗ науккӑ ҫин^Бен калаканнисене.
—  Епӗ Тавит ҫы рнӑ псалом кснекисем.
—  Епӗ •Бӑваш мусӑкҫисем ҫы рнӑ „Рево^ьутси 

йуррисем “ .
—: Епӗ Осоав»а-хиздӑя^~ӑваТ1г С о веьӗ  кзларнӑ 

кӗнекине.
—  Епӗ ҫиҫӗмпе аслати  паракан  И лле пророк 

ҫин^Бен.
— Епӗ ҫиҫӗмпе аслати  мӗнрен пулнине пӗл- 

терекен  електритсӑ ҫинБен.
М анахла тумланни тарн е ш ӑлса илсе:
— Епӗ „раш тавп а" „м ункун“ йуррисем.
—  Епӗ „Капкӑн'* Бзстуш кисем .
—  Е пӗ „турӑ аш ак  ҫине утланни ҫинБен".
—  Е пӗ тим ӗр лаш а— трактӑр  ҫинБен.
—  Епӗ ,ву н и к  аппостӑл" ҫинБен.
— Е пӗ К икант колхос ҫинБен.
—  Е пӗ „В арварӑ муБӗнитсӑ" кӗнеки.
—  Епӗ „Еҫхӗрарӑмӗ* шурнал!
—  Епӗ Х ристос ту  ҫине хӑпарсан  йумахла
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йуптарусӗм кӑласа вӗрентни ҫинБен калакан  кӗне 
кеве илтерӗп.

—  Епӗ йуптаруллӑ ҫы ракан „К апкӑн" шурнал 
илтерӗп.

— Епӗ ӗлӗк ерхелисем кӑларнӑ восванисем 
салатӑп.

— Епӗ „Пирӗн йал* йатлӑ хаҫат салатӑп.
—  Епӗ »БУнӑмӑрсене“ тасатасси ҫинБен.
—  Епӗ вӑрлӑхсене тасатасси ҫинБен.
—  Епӗ латӑн  ҫинБен,
—  Епӗ формалин ҫинБен.
— Ох, ку пиг ҫивӗБ Бӗлхеллӗ. П утарса ху- 

ра-г мана.— Епӗ М икул турӑ сӑнне...
—  Епӗ Калинин сӑнне
—  Епӗ сана ылханӑп.
— Епӗ „К апкӑна" ҫаклатӑп  ..
— Епӗ... Епӗ... Е-е епӗ,.. 'Гфу ты, шуйттан, 

ыанӑн урӑххисем ҫук та...
—  М анӑн татах нумайха. (Йурлат).

Кил хушшинБИ ҫӑкийӗ 
Ш улҫи вӗҫет—пӑхӑрха!
Ҫакӑ манахӑн пуҫӗнБе 
Ҫил ш ӑхӑра'г— пӑхӑрха!

И ккӗш ӗ те кайаҫҫӗ.
Тол£в майлӑ «Лирӑ>.

*) Ку стсенхЕӑва ;не£тавБа% хыҫ;8н вы ^аса нарсан &■•*. 
**) Кашнн кахвнасренех нккашб те хвхасен^ен вӗнек.бсн 

кӑлара  кӑлара кӑтартаҫҫб.

Ҫурахинэ хатӗрлбне!.

Сур^ури умӗн.
—  ТӑхлзБӑ! П айан аслӑ мӑн праҫнӗк, Бзнӗ 

мӗнш ӗн ҫапмас^гха? М анӑн хӑлхи те ви тӗрехм ар  та.
— Ай>й кинемей: ара Биркӳ хупни уйӑх ыт- 

лаӗҫ, Бзнӗсене маш ш ин тунӑ ҫӗре илсе кайрӗҫ, тет.
- -  Калап: пуш ш а хирӗҫ пултӑм, телей пул- 

марӗ...

Раштава хирӗр кӗрешмен йалта.
—  Р аш тав  праҫнӗкне хирӗҫ хӗреш рӗр и?
—  Н рӗксӗрех кӗреш м елле пулБӗ. М ӗтри Хвет- 

рийӗ ҫапса ӳкерБӗ те ӳсӗрпе, но вара кӗреш рӗ' 
мӗр... вирлех...

Л а ҫ л  к.



Х ӗ р У л л ӗ  в ӗ х ӑ г .
Иврннхв )[х«р^1хӑ.

Иалвоввт првтҫвтапӑлб. Ку вӑхӑтра ман ӗҫ ы гла та нумай. Ниҫтан йерҫейместӗп. Ҫ ураки кам ппа-

Е
хатӗрленмелле, вӑрман хатӗрлес камппани пырат. Ахаф лариББен мана пулӑш ӑрха.
Квмсввол йа^Ббй(и ^ыруҫи. Епӗр Т арӑнварти  йаБ ъейкка ӑм ӑртува Бӗннӗ.

Иалсосвт претҫстаттӗлб. Ну, вара?
И аьрйккӑ ҫыруҫн. Халӗ ответ кӗтетпӗр.Ӗҫсӗр аптранӑ ъуинехи 
.. шухӑшсем.

к Вӑрлӑх шыва йарсан шӳсе кайат, вӑрлӑх 
|йтни ҫинБен ҫырнӑ отБОтри Быхвӑрсем, 
'ВД йамасӑрах, шӳсе кайма пултараҫҫӗ.

Выл)ӑх-'5ӗрлӗх ӑшӑ вите йуратат, ӗҫлесе 
Рн>1ӗ ^ҫын—ӑшӑ апат йуратаТ, ӗҫлемен 
^1-ӑшӑ вырӑн йуратат.

Ьарттийетасатнӑ хыҫҫӑн кулак та хуйхӑр- 
ж лтарат... хӑй майлӑ ӗҫлекен партйа- 
Я ӑ  ҫекреттарне тасатса кӑларнӑ хыҫҫӑн.

ДУДак йеванкӗлире каланӑ пек пурӑна'!': 
№  те, вырмаст те, кӗлете те пухса ху-

маст, мӗншӗн тесен парӑма кӗнисем уншӑн 
акаҫҫӗ те, выраҫҫӗ те, кӗлете те пухса па- 
раҫҫӗ, вӑл хӑй; т,асрах, васкарах ӗҫлӗр! тесе 
кӑшкӑрса анБЗх тӑрат.

Хӑнасвне ъ^нме йара1Р.
Алтӑр-кассинБи Ш ӗвӗр кулак хӑй ывӑлне сӑра 

ӗҫме Бӗнме йарат.^
—  В ӑрламанӑв пупа Бӗн. М ӗтри пиБуна (йал- 

совет претҫетаттӗлӗ) —  вӑл хӑвна ш кула кайма 
пулӑш рӗ. Токкумӗнт ҫине те  „БУхӑн" лартса пзБӗ. 
П етук пиБуна (йалти комунис)— сӑри-ерехне ун 
пӳртӗнБе йухтартӑм ӑр, Арҫенти муБуна ан хӑвар, 
сахӑрне те сӑра сахӑрлам а унтан илтӗмӗр. Вӑл 
пулмасан сахӑрсӑрах  ӗҫтерме килеББӗ- Т)уп Бзсрах, 
вӗҫтер, тет мӑн хы рӑм Ш ӗвӗр. Миш. Иш,

3 —



С Ӳ Н Н Ӗ  Ш А Н Ъ Л К .
(Совет СоиусРпе Кг^ттай иплешӳ т упӑ хыҫҫӑп).

Ҫ ӗм рӗк-ҫӗм рӗк пилӗкӗ^ аманнӑ старик пек 
Бзлӑш  путкӑра йеш Бӗкӗ йӗри-тавра ш урӑ
квартейгсӑсеы  пуҫтарӑиса ларнӑ. Мӗн пурӗ 15 
ҫынна йахӑн, анБЗх пурӗш  те вӗсенБен сывмар. Вар- 
ринБе лараканнип куҫӗ ш ӑтса йухнӑ, ун ҫумӗнБин 
хӑрах  алли татӑзнӑ , теприн ури аманнӑ. П ӳртре 
сас-Бӗвӗ ҫук П урте ы вӑннӑ лаш асем  пек пуҫӗсене 
уснӑ.

— Хаш! хуйхӑрса йарат пӗри.— Хаш!
Ӗлӗкхи Раҫҫейри йӑлапа ҫӗнӗ ҫул ҫитессе кӗ-

теҫҫӗ. Анбэх  мӗн калаҫм алла, кама мӗвпе постра- 
вит тумалла.

—  Ну, йурӗ, хал, пайан укҫа пур,— ш ӑтнӑ 
куҫне йӑвалакаласа пуҫласа й аратсӑм аха  варринБе 
лараканни .— Т авта пуҫ Кигтай йанралӗсене, малаш - 
не мӗнле пурнӑпӑр, ӑҫтан укҫа тупӑпӑр. Е е-е-х! 
тесе аллине сулат те стаккан  ҫине ерех тултарса 
ӗҫет,

Раҫҫейрех ӗҫме хӑнӑхнӑ. И справникре тӑнӑ 
вӑл „ырӑ сам ана“ Бухне.

—- Т)ӗре ҫунат, хут купӑс тупма-тлаББӗ пӗрех 
май,— пуҫпе сӑтӑркалат  ун ҫумӗнБИ,— '^ ӗ р е  ҫу- 
нат...—-тет те йанклаттарса йарат ереке.

В ы рӑнтан кӑларас умӗн К иттай йанралӗсем  
вӗсене хӗрхенсе („ай-уй м ӗскӗнсем “) укҫа ытлаш - 
ш ипех пзнӑ.

—  М ухтални ҫеҫ пулБӗ те, ҫапах та пулӑш- 
р ӑр ,— тенӗ вӗсене.

К ӑсен, антӑхнӑскерсен  намӑс ҫук.
—  И урла Борт. ы ран ҫӗнӗ ҫул -вӗт,—тет алӑ- 

с ӑ р р и —астӑватни, ӗлӗк йепле, ҫӗнӗ ҫул каҫӗ ӗҫет- 
тӗмӗр!

— Ху йурла, манӑн йурлам а мар, йӗрес ки 
лет— сӗлекисене йухтарат ун ҫумӗнБи.— Ура ы ра- 
тат. Х ваттер ҫук. Ҫ ухалБӗ ӗмӗт! Пӗтрӗ^ пурнӑҫ. 
Е-е-ех! Ҫ ӗнтернӗ пулсан, вӑт ы рӑ кураттӑм ӑр . Та- 
вай, тултар  тепре, ӑш  вӑркат.

— Ҫ ӗнтернӗ пулсай унта мӗн пулнӑ пулӗБЪӗ 
те, хал, мӗн тум алла кунта?

— Мӗн тумалла? Сан пек пуҫа усса ларсан? 
П ур вӗтха пайап ӗҫмеллӗх. П ур. Ну ӗҫ. М алаш не 
унта мӗн пулӗ. Кунта укҫа памасан урӑх  патш а- 
лӑха кайӑпӑр. Вуникӗ сехет ҫитсе килет. ХӗрринБв 
лараканни  мӗлке пуҫне (касак  вӗт!) й еш ^ӗк  ҫине 
хунӑ та  хартлаттарса ҫы вӑрат. К ӗтесре пы сӑк ереш - 
мен карта ҫавӑрат, лам пӑ ҫути ун.. ӗмӗлкине тем 
пысӑкӗш  кӑтартат.

У рлӑ хӑлхаллӑ маймӑл йевӗрлӗскер  пӗр вы- 
рӑнта лар а-тӑр а  пӗлмест. Елӗк вӑл ӗҫсен ресто- 
рансенБе савӑт-сапа ҫӗм ӗҫекенБ Б ӗ, кунта нимӗн 
ҫапса ҫӗмӗрме ҫук. Ҫ ав б з х  куҫ пек ламппа ҫӗкле- 
се ҫапаймӑн вӗт. Тӗттӗм ҫӗрте^ларм а ҫук. И е ҫуг 
пуҫлӑ касака сӑптӑрса йараймӑн.

— Хӗрсем те  ҫук иҫмаса!
Вуниккӗ ҫитрӗ, ҫӗнӗ ҫул. М ӗв сунас пӗр-пӗрне? 

М ӗн кӗтмелле?
—  Н у мӗнле ӗҫсем , хоспотин исправнӗк?— 

ҫухинБен пырса лӑскат й еш ^ӗк  ҫинБв харлаттарса 
ҫы вӑраканнине. —  Т ӑр, ш ыври ш уйтан, вупиккӗ 
ҫитрӗ!

—  Кай, тархасш ӑн ҫӑва патне! С ӑптӑрса йа- 
рӑп  акӑ, кансӗрленӗш ӗн, вара пӗлӗн.

—  Кам? есӗ манаи? М ана ҫупмаи?—Хӗрсе 
кайат ур л ӑ  хӑлха.— Епӗ полкковнӗк! П ал-ков-нӗк 
епӗ. Ну? кала мана хирӗҫ.'

Т ы тӑш са кайрӗҫ пӗр-пӗринпе.

—  П ротакӑ есӗ, полковнӗк, пантит!
—  А а, есӗ мана ҫапла мӑш кӑлатни? А-а, ( 

Бина пӑхӑнмастӑн-и, йурӑхсӑр!
—  Есӗ мӗне йурӑхлӑ?
—  Епӗ-и? Ак сана.
—  Кара-у-у-л! Расп-ой! ҫухӑрса йЭБӗ испр 

нӗк пулнӑскер.
— М олБат!
Тӑма пултараканнисем  сиксе тӑБӗҫ.
Вите пек пӳртре кӗреш еҫҫӗ.
— А а, ес ҫапма и? С ухалтан тытма-и?

сана! Ак сана!
— Ш ӑп-ш ап, шӑп шап тутараҫҫе пӗрне-пе
—  Аллӑм ҫук, алӑ пулсан епӗ сана кӑтар

пулӑттӑм  та...
Ҫ ав вӑхӑтра пӗри ӑна пӑшал куБепе г, 

тутарБ ӗ кукш инБен.
_  Ай1— терӗ те йӑванса анБӗ ҫӗр ура) 

Пуҫӗ шӑтнӑ, П ӑхаҫҫӗ ш ӑтӑкран  та, миме вырӑ
арпа тулнӑ пуҫне... ^

Алӑкӗ Б ӗри клетрӗ те иккен, ҫетӗк шалава[
тайкаланса тухрӗҫ.

— П оследний вы-о-о-неш ний дене о-че-е 
тесе кзБ Зка м акӑрнӑ п ек .п уҫласа йЗБӗ пӗри, 
гуля-а-ю  с вами я дру-у ...— тесе^ тӗш ӗрӗлсе а 
пы лБӑк ҫине. И урлӑ ҫумӑр ҫӑват, вӗсен шан^! 
пы тарат. _____________

—  Епӗ с 'н а  твҫта  курна пгк.
—  Ҫук, ку1 ман пу^ь.
—  Мбнле иурман! Курнзх. Аньах 8ст> 

изнса кЪйнӑ.
—  А ӑ, ьЗ^нах... Астуг?м йҫта курнинв. 

вйл пирбн ьаҫв плвна ленни, 2С0 ҫухрам сира| 
шупа иксбрнв п^^внвх конвсйпа леҫ|ӗи. .

—  Ҫук, йӑнӑшатӑн, йултзайм. Сана епе" 
нихҫан та куриан.

4 —



п е т > е к  С Т С Е Н К К Ӑ .
ВЬЦЬАКАНСЕМ: П ӳрократпа ХресБен.
(П ӳрократ сӗтел хуш ш инье лара!, ҫырат. 

ХресБен алӑкран кӗрет).
Хрвс^ен. Сторовӑ!
Пӳрократ (илтмӗш  пулат, ҫырат).
>ресБвн. Йулташ! Тавариш !
Пуроират. (Ҫырат).
ХрвСБ^н. Хм... Х м ..
П ӳрократ.(Ҫы рат).
ХресБвн. Кха... Кха.
Пӳрократ. Мӗн кирлӗ?
ХресБВН. Епӗ, тавариш ...
Пӳрокгат. Ну, мӗн? Кала кӗскен.
ХресБОН. Епӗ...
Пӳрократ. Ҫекреттар патие кай. Хамӑн вӑхӑт 

ҫук. Ну, мӗн тӑратӑн!'Ҫуӑвашла к а л а р ӑ м -в ӑ х ӑ т ҫ у к .
ХреСБвн. Й улташ , ҫекреттар патӗнБе пулнӑБтӗ 

те епӗ. Санпа калаҫса пӑхма каларӗ те...
Пӳрократ. Ну, мӗнле ӗҫ? А нбэх кӗскен кала. 

Ӗҫлеме Бӑрм антаратӑн .
ХресБвн. М анӑн пӗлес килет... Ҫав...
П/рократ. А-а, вӑл ӗҫпе ман пата килмелле 

мар. Малтан сан леш  .. ӑ .. леш уБреш тенине кай- 
малла... Ай, ман санпа калаҫса ларма в )х ӑт  ҫук, 
Ыран кил... Ҫук, ы ран мар, килес ернере кил.

Т ХросБен. Й улташ , сан пага, вӗт, епӗ 2 мӗш 
уЯӑх ҫӳретӗп. Т архасш ӑн пайанах...

Пурократ. Ну, мӗн, мӗн кирлӗ сана манран? 
ХрбСБОН. Ӗҫӗ ҫакӑн пек...
Пӳрократ. Ай, маннӑ т а —сӑматпа каланине 

ӗ|енместӗп. М анатӑп ун пеккине. Мӗн кирлине 
х]т  ҫине ҫы рса пар.

ХресБен. Акӑ, коттовӑ. Килтех ҫы рса хатӗр- 
Л  нӗББӗ (кӑсйинБен хут кӑларса парат).
» / Пӳрократ. (В улат,. Ку хуга йыш ӑнма пулта 

(ймасгӑп.
ХресБВН. Мӗншӗн?
Пӳро рат. Тӗрӗс хормӑпа ҫырман. Т о^кӑ с 

петтой лартман. А трӗсна та  кӑтартман.
Хресьен. ТоБкипе сеапеттойне х у  ларт. Атрӗс 

1Нӑн...
Пӳроира*-. Краш ганин, сап йынӑш сене тӳрлет- 

ларгман мана. Епӗ пӗБъен, есӗр нум айӑн .К аш - 
Йнех тӳрлетсе п ар са н —манӑн вӑхӑт йулмаст. Хор- 

тӑрӑх ҫӗнӗ .сайавлени ҫы рса пар,
; I Хр8 СБ*!н. Й урат. Ак сана хормӑ тарӑх  ^;ырнӑ 
айавлени  (кӑсйинБен тепӗр сайавлени кӑларса 
^ р ат ).

Пӳрократ. Ну, мӗн кирлӗ? Кала.

Автйнсемпе -БЙхсем.
Контрвктатси  йгркипс ҫӑх'вгп  хатӗрдвнб (^ртре  

хӑ1и6 -пӗрисвм, царас вы, 4нне, автан парасшӑн  
вӑрҫаҫ;ӗ. Куш кӑ Елйк И.

Автан: Кӑравул!.. Вӑйпах илсе кайаҫҫӗ! 
Килхуҫи: Ан йӑсла шелмӗ. И-и и, тур татман 

ӳ[ҫна!
! Автан: Кӑравул тетӗп ну! Каймастӑп... Халӗ 

Щрге пӗр тан . нан йата ҫырман в ӗ г —илсе кайӑр 
Яхха. СӲПЕНККЕ И Л Л И .

Рашгав кзҫ.
— А тге, ма пайан нумай пуҫҫапатӑн?
— Ы ран раш тава кайас мар тесе. Т екехҫӳре- 

тата ҫынсенБен намӑс.

ХресБен. Унта сайавленире пӗтӗмпех каланӑ.
Пӳрократ. Каланине пӗлетӗп. Крамӑтнӑй. Епӗ 

санран ы йтатӑп -м ӗ н , мӗн кирлӗ, кала!
ХресБОН. Фу! Т арласах карӑм. А пгрзл санпала.
Пӳрократ. Краштанин! Ы тлаш ш н калаҫса ан 

тӑр кунта Хӑна-ху лайӑхрах  тыт.
Хресьен. Каларӑмиҫ сана сайавленире мӗн 

кирлине пӗтӗмпех кӑтартнӑ тесе.
Пӳрократ Унта кӑтарни-пе сахал. Сӑмахпа та 

калас пулат.
ХресБен. М ӗнле капла? П ӗре кала тетӗн, тепре 

ан кала тетӗн. П ӳрократла хӑгланатӑн.
Пӳрократ. Краштанин! 'Р)ӗлхӳне ты тм а пӗл. 

Епӗ пӗлетӗп хам пӗлнине, Епӗ пӳрократ мар. М ана 
ан вӗрент.

ХресБвн. Епӗ вӗрентместӗп. Есӗ мана отвег 
пар аиБах, ҫавна анБах кӗтетӗп. Тем йӑнӑш агӑн 
пулӗ есӗ те...

Пӳрократ, Епӗ йӑнӑш ма пулгараймастӑп. А-а, 
ку сан сайавлени? Т)ӑн саннах... Санӑн сайавленийе 
комиҫҫнйе намалла. Комиҫҫире ун ҫинБе мӗн ҫыр- 
нине вуласа пӑхӗҫ Унтан сӳтсе йавмалла, „сокла- 
соват“ тумаллэ, „увесат" тумалла, т а г а .

ХросБон. Й улташ , есӗ каланисене пурне те 
тунӑ. Кирлӗ ҫӗрте сӳгсе те йавнӑ, кам аа килӗш - 
терм еллипе килӗш тернӗ, ,у й аҫн и т“ тунӑ, „увесат“ 
тунӑ.

Пӳрократ. Вӑл йурат, л н б з х  тата тепӗр хут 
сӳгсе йавмалла, кампа килӗш термеллипе ҫӗнӗрен 
килӗш термелле, ҫӗнӗрен... „увесат" тумалла. Т ӑрук 
тума йурам аст ӗҫе. Ӗҫӗн йӗрки пур. М алтан вхо- 
таш Би кӗнеки ҫине ҫырса хумалла, унтан исхо- 
ташБИ (тухаклн хугсен) кӗнеки ҫнне, унтан...

Хресьен. Ну, санпа ӗҫ тухас ҫук! Тӗлӗнетӗп— 
мӗнш ӗнха мана проккурор патӗнБе санран ответ 
илессе ш антарса йзБӗҫш и

Пӳрократ. Кам патӗнБе? П рокурор патӗнБе 
тетӗн? Мӗншӗн проккурор патӗнБе.

ХресБОН. Кунта килес умӗн проккурор патӗн- 
Бе пултӑм. Вӑл сан пата йлБӗ. Санӑн ӗҫӳ паллӑ, 
сана унта ҫийӗнБех ответ парӗҫ,' терӗ.

Пӳрократ. Хм! Нга! 'Ь ӑн  ӗнтӗ, Бӑн. П роккурор  
тӗрӗс каланӑ Ма ес мана ун ҫинБен малтанах 
каламарӑн? Ӗҫӳ паллӑ, йаснӑ Аҫта сан сайавлени? 
А а! Хам алӑрах тем. Нта!.. Ҫ апла ҫав. (Ал пусат) 
Ак нл Есӗ пӳрократисӑм  тетӗн. Н имӗнле волок- 
киттӑ та ҫук. Есӗ ы йтатӑн— епӗ калатӑп , пӗр са 
мантрах ӗҫне туса патӑм. П ирӗн кирек-хӑҫан  та  
ҫапла. ЕРХ И П ,

К А П К А Н ^  ҫ и т е с„ 11Н 1111Н П

ҫуранине хатӗрленес 
шухӑшсемпе туха!.
Ҫырӑнса илмелли условисем 15 мб и 
странитсӑра.
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Ылттӑн претҫетаттӗл.
Ҫенккӗн кӑнтитат пирки пы сӑк тавлаш усем  

пулнӑ, сасӑлакансенБен ҫурри ӑна Ҫ ӗрҫы ҫм и йал- 
совет ӗҫсемпе паллаш м а йала йарасш ан пул- 
нӑ, тепӗр ҫурри тӗрлӗ сӑлтавсем  тупса, сӑмахран 
вӑл йалти клас уйрӑм лӑхне ӑнланаймӗ тесе, тата  
массӑ сассине илтеймӗ тесе, хирӗҫ пулнӑ.

Ҫ акнаш кал БЫлаЙББСн тавлаш каланӑ хыҫҫӑн, 
Ҫенккӗна малтан тӗплӗн инструксилесе йала йа- 
малла турӗҫ турӗҫех.

И нструксилес ӗҫ кӗрхи кун пекех кӗске пулнӑ.
—  М ассӑ сассине иглемелле, пухха пыракан- 

сен клас уйрӑм лӑхне тӗрӗссипе ш ута илмелле.
Тепӗр кун.че и рех  б и  малти куҫ тӗлне пулнӑ 

хыткан кӗсрепе Ҫ ӗрҫы рмине вӗҫтерБӗ.
Ҫул ҪИНБ6 хӑйӗн йамш ӑкӗнБен Ҫӗрҫы рми 

ҫинБен кӑш та пулин ы йтса пӗлесш ӗн пулнӑ. Ҫенк- 
кӗна пуринБен ы тла унта пурнакансен клас уй- 
рӑм лӑхӗ тата унта пурнакансем  йалсовеБӗ, пурин- 
Бен ы тла претҫетаттӗлӗ ҫине мӗнле пӑхни инте- 
ресленӗ.

Хӑйне хӑй П авӑл М итрӗБ тесе йат панӑ йам- 
ш ӑк кӗсрине пӗриккӗ виҫӗ ҫавӑрса пуш ӑпа тиверт- 
се виҫ-тӑват сы пӑклӑ сӑмахсемпе йатлаҫса илнӗ 
хыҫҫӑн, Ҫенккӗна интересленекен интересне хирӗҫ 
пули-пулми сӑмахсемпе тавӑрса каларӗ. П авӑл М ӗт- 
риБ ш ухӑш ӗпе, йалта совет ӗҫсемпе паллаш м а та 
кирлӗ мар, мӗнш ӗн тесен х а^ х и  вӑхӑтра ӗҫлекен 
йалсовет п ретҫетатгӗлӗ пек лайӑххине ӗм ӗрге ту- 
пас ҫук.

Ҫенккӗн вӑхӑтлӑха претҫетатлӗ мӗнш ӗн ла- 
йӑххине тӗплӗн ы йгса пӗлсе интересленмесӗрех, 
йалта миҫе Бухӑн, вӑтам тата кулаксем  пуррине 
пӗлесш ӗн ҫуннӑ. Ку ы йтӑва хирӗҫ вӑл кӗскен, шу- 
хӑш ласа каланӑ ответ илтрӗ: ҪӗрҫырминБб ҫӗр са- 
хал пирки унта пурнакансем хуш ш инБе ҫавнаш - 
кал екконом ӗклӑ сӑйсем пулма пултараймаҫҫӗ.

—  К аш нинех уйра ултш ар  Бзлӑш , тесе пӗ- 
терБӗ П авӑл М итриБ ъӑнкӑ ҫы ран ҫумне ҫы пҫӑнса 
ларнӑ Ҫ ӗрҫы рм нне пы рса кӗрс-*.

сен те халӑхш ӑн тӑрӑш ат.
Нимӗн тума ҫуккине кура йул. Ҫенккӗн тыр'̂  .' 

пул тата  ҫӗрулми хатӗрлес ӗҫ мӗнле иртни ҫинБеӑ,^ 
вӑл ӗҫре мӗнле ҫитменлӗхсем пулни ҫинБен ыйтс;^ 
пӗлме ты тӑнБӗ. Ан бзх  ӑна хирӗҫ пур пӗрех:

— Пур йенБен те аван... Ы лттан претҫет*тлӗ,| 
тенине илгрӗ.

Ҫ ӑмӑлттайрах, лутр ар ах  йалсовег претҫетаттӗ- 
лӗ И ӑкӑнат, ӑна ӳсӗр  И ӑкӑн ат тесе йат пзрсан  аван- 
тарах пулм алласкер, пӗр виҫӗ хут: «Барӑнаттӑри 
есӗр кара ҫӑварсем » —тесе кӑш кӑрнӑ хы ҫҫӑн, йул- 
таш  Ҫ енккӗна сӑмах пзБӗ.

Вӑл БылаЙББен, БУ^ӑнпа вӑтам  хресБенсен 
активне ӳстерсе, клас тӗлӗш ӗнБен ҫирӗп ҫулпа пы- 
ракан йалсовет ҫинБен каларӗ. Хӑйӗн токлатне 
ҫур ҫӗр иртсен виҫӗ сехетрен пӗтернӗхы ҫҫӑн , йул- 
таш  Ҫенккӗн йалсовет ӗҫне тиш керсе пӑхма БӗнБӗ.

—  Краш тӑнсем ,— терӗ ҫап-ҫут сӑмсаллӑ прет- 
ҫетатлӗ,—пуҫлӑр ӗнтӗ криттӗклем е к а п л а .. ҫапла... 
М ана та к р и т г ӗ к л ӗ р -е п ӗ  лайӑхи, усали...

—  Унтан лайӑххине ӑҫтан  тупан?! -  терӗҫ, хыт- 
тӑн кӑш кӑрса темиҫе сасӑ пӗр харӑс.

Каллех шӑп. ,
Н икам та тухса калас текен пулмарӗ.
В ара Ҫенккӗн мӗнле те пулин халӑха актив 

латм а ш ут тытрӗ.
^— Н еуш лӗ пур йенБен ге аван вара? П ретҫе- 

татлӗ п у рьн ф ӗн  те лайӑх пулма пултараймастех?..
—  П уринш ӗн те!.. П уринш ӗн те аван ...— терӗ 

хум ханса пуху.
—  К аласа парӑрха, мӗншӗн аван вӑл, терӗ ин- 

тереслен се Ҫенккӗн.
—  П ур йенБен те, хӑтте мӗрик хӑш  4ҫре ил-

К айалла тавӑрӑнн ӑ БУ^не Ҫенккин ҫав П авӑ« 
М ӗтриБпах сулӑнкӑнлӑ ҫул ҫинБе силленсе тава 
рӑннӑ май, шухӑш ланӑ:

—  Масса сассине тӗппипех игленӗ... клаЬ 
сӑйне те ш уга илнӗ... мӗн каламалли пур унта, 
сахал вӗсен ...—тесе пӗрре лаш и ҫине, тепре Пава 
М ӗтриБӑн курпунлӑ ҫурӑмӗ ҫине пӑхса хӑйне-х« 
лӑплантарса пынӑ.

Вӑл тӗлӗннӗ —  мӗнш ӗн пухӑва ы тла хӑвӑ 
кӑнтӑрлах  пухрӗҫ, йалти пухусем каҫхине пулаҫ, 
вӗтха. П уринБен ы тла ун мӗнш ӗн пурте ҫав тер1 

претҫетатлӗш ӗн тӑнине пӗлес килнӗ. ]
П авӑл М ӗтриБЗ «пирус туртиалӑх» пама пул); 

са, вӑл хӑвӑрт  хӑй пуҫне ҫав тери ҫӗмӗрекен ый •; 
тува пӗлес ӗҫе тытӑнБӗ.

—  Сирӗн претҫетатле мӗнш ӗн ҫав тери йура •; 
таҫҫӗха?

— Ы лттӑн ҫы-ын,—терӗ П авӑл МӗтриБ-
—  М ӗншӗн апла? ’
— Ех, ыр ҫынӑм,— терӗ П авӑл М ӗтр и Б -й ал т 11|  

пурнӑҫа пӗлместӗн, пурне те йурӑхлӑ пулма п ӗла! 
пулат... У наш кал йурӑхлӑ ҫын пулма пирӗн прег 
ҫетатлӗсӗр пуҫне кам пултартӑр!

— М ӗнле йурӑхлӑ пулатха вӑл?
П авӑл М ӗтрӗБ Ҫ енккӗн йулташ  йенелле пит 

не ҫавӑрБӗ те, к з б б ^ йурату ҫинБен калаҫнӑ пб 
кех, хастарлӑ калаҫма пуҫларӗ:

—  Акӑ мӗнле, и г л е .. Вӑл пирӗн советра 
ҫул хуш ш и ты тӑнса тӑрат. М ӗнпе—пӗтӗмпех ыр 
пулма п ӗл н и п е .. тепри пулсан ҫавнаш кал пула- 
ти..,е?!

—  М ӗск-ер?!— терӗ Бӑтайманнипе Ҫенккӗн.
—  Ха^ь мӗн каламалли п у р . . пурӑнасса епӗр 

калам а ҫук аван пурӑнатпӑр. Кашни пуртарах килтт 
сӑмакун пакӗ пур, пурте сӑмакун йухтараҫҫӗ, тур 
кӑмӑллӑ, хуларан милитси килсенех, претҫетатл! 
пурне те килӗрен сисгерсе тухат. Ку ӗҫе тум1 

хӑйӗн ҫемйине те хӗрхенмест. Хысна вӑрманй 
вӑрлам а кайатпӑр, турӑ к а ҫ а р а т -н и м ӗ н л е  штрш 
та курман, мӗнш ӗн тесен вӑрман хуралҫи йалана! 
претҫетатлӗ патӗнБе ҫы вӑрат, епӗр ун натне сӑма' 
кун ҫӗклетпӗр... тата, ӑҫтан ылттӑн претҫетатл^ 
мар-ха, налук спискисене тунӑ БУхне лаш ана, 
ӗнене ҫы ртарас мар тесен, пӗр пулӑш тав сӑмаку) 
ӗҫтер кӑна— ҫы рм аст вара. Ы лттӑн ҫын... Ва( 
пурӑннӑ Бухне пире те пурӑвма аван.. Ак Кут»
мавккӑ йалне илер, пуртараххисем  Бӑнахах та хе* 
кураҫҫӗ—терӗ кӑм ӑлсӑр  пулса П авӑл МитрӗБ!" 
сасӑпах  йӗреҫҫӗ. Туй ва^.Би те  сӑмакун йухтара^ 
ҫук, праҫнӗк ҫинБен ан та ш ухӑш ла; турта й 
кӑш ӑллӑх йӑвӑҫ кассанах—ш трав. П р е т ҫ е т а т т ӗ л  
халӗ килӗрен ҫы рса ҫӳрег, иртнӗ кунсенБе пӗ? 
муш ике ты рпул пы тарнӑш ӑн сут турӗҫ. Пӗр 
тенкӗ ш т р а в  тӳлеттерм елле турӗҫ те... Вӑт унта* 
К утим ӑвккӑри претҫетаттӗле Банахах та  ӗ н с е л е й  
кӑларса йам алла, пуртараххиссне ыр пулма пӗлме'^' 
П ирӗн претҫетатлӗ ылттӑн... пустуй пырса Бӑр 
мантӑн...
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Кулаксен ҫветтуйб.
Хӑш пбр халбх суъ в св и  кӗрврв сӑиЗх трлемвн ермаз хуҫксвнв  

Б 6-ш ар твнкӑ ан ьах штрив т$1лл8ттврнб.

-  Мӑнлв турӑш ку? Хӑш ҫвэттуй еӑнб?
—  Халӑх су!йи йатлӑ ҫввгтуй сӑнӑ.
—  Халӑх су1йи ҫвэтгуйа тухниха апла?
— Ҫввттуйрак та ытларах вӑт. Ҫввттуйе^н кйллбиз йышӑнмаҫҫӗ. Кӑна кӗ|леса йӑлӑнтӑм та , хб|(вҫв 

ҫӑнӑхб 1 ӳ|лвУвншӑн 5 таннӗ аньах штрнв т ӳ л 1вттерБ8.

Лаша пасарбнъв.
— Мӗн Б ула сутса йатӑн лаш уна?
—  1 4 5  т е н к е .
—  Ей, ухмах, хам 160 тенкӗ паратгӑм  Ма 

епӗ килиБЪСн кӗтмерӗн?
— Пивнойа кайма васкарӑм .

Хурми.

Тепӗр виҫӗ кунтан П авӑл М итрӗъ стантсӑна 
ҫӗнӗ ҫын лартса леҫнӗ. Ҫул ҫинъе вӑл кӑм ӑлсӑр 
пулса хӑйне хӑй:

— Кам хӳрине пӑтратса кӑтартнӑха?.. е?.. 
Ах п ӗ л е с ъ ӗ .. пргтҫегатлӗ хӑй те аванах тума пӗл- 
мерӗ ҫав... И ртнӗ ҫуйлавра вӑл пур пек кӗгӳҫсене 
кӗтӳ пӑхма кӑларса йарса, кӑнтӑрла пуху туса 
иртерсеъБ^- х а л ӗ . кӗтӳҫсем й алзнах  ӑна хирӗҫ 
пыраҫҫӗ, тесе пынӑ.

^иҫТакксв А

Принимается подписка на газету
<КРАСНАЯ ЧУВАШИЯ>
■ВВ на весь 1910 год. вш

Подпискв в районах приним автся конторами связи , 
свльписьм оносцам и, рабселькорами и уполномочен- 
ными П 1 распространению га ззты , а в  города ко н то - 
рой рвдакции (К ан аш ская, 15) и почтой

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

Для рабочкх крестьян и
сл у ж а щ и х ......................
Для учреждений н част 
ных л и ц ............................

Н а ; На На
1 мес. 3 мес. 16 мес.

-  40 1 20 2 40: 4 : 80

I -  50 1 !50 3 ■ -  8 
КОНТОРА.

На
•• ГОД 

) 4 80 ■
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Ҫывӑрса отъот.
Л енинкратра пӗр уйӑх хуш ш инъе (авкусг) 

1&0 000 витре ерех  ӗҫсе йанӑ. С ӗн тӗрвӑрри  райо- 
нӗнъе И лмен-кассинБе мӗн ъухлӗ ерех ӗҫсе йани 
паллӑ мар, мӗншӗн тесен унга ревнҫи комиҫҫи 
ӗҫлемест Ӗ ҫессе унта нумайах ӗҫмеҫҫӗ пулмалла. 
Пӗр пулӑш комӑн ревиҫи комиҫҫи претҫетаттӗлӗ 
анъах  вирлӗ ӗҫет. Т еккапӗрӗн  10 м ӗш ӗнъе вӑл 
отБОт тума пуҫланӑ та, пӗр сӑмах та калайман. 
Ханш а ӗҫсе усӗрӗлнӗскер, о тъ о т  тунӑ ҫӗрте ҫы вӑр- 
мах пуҫланӑ.

О тБ от тунӑ вӑхӑграх  ҫы вӑрса кайнӑскер  халӗ 
„К апкӑнӑн" йӗплӗ ҫӑмах хуранне йатӑм ӑр  та, унта 
та ҫы вӑрсах ларат . Мӗн таван  ӗнтӗ ҫы вӑрм а йура- 
таканскерпе!

Кайатех ӗнтб.
П атӗрйел районӗнБи А слӑ Ҫ ӗрпӳ йалӗн пупӗ

ӗлӗк:
— Ей турӑ, пулӑш сам  мана, пулӑш сам!—  

тесе кӗл тунӑ.
Халӗ:  ̂ -
—  Ей, пулӑш ком , пулӑш сам  мана, пулӑш - 

сам !—тесе кӗл тӑват.
Т урри пулӑш ман, пулӑш комӗ пулӑш нӑ.— Ҫ урт 

л артм атесе , пулӑш ком ф онтӗнБен 2 0  п ӑты р аш  панӑ.
Аслӑ Ҫ ӗрпӳ пуаӑш ком  п ретҫетаттӗлӗ ҫӳлти 

ҫук 1?ӑтш алӑха кайасш ӑн. К айтӑр. Т)армастпӑр. 
А нъах кайиБъен ответ ты ттарм а ӗлкӗресъӗ.

Инҫтитута йарас.
Ш упаш кар райӗҫтӑвком  ҫекреттарӗн  Алекҫе- 

йӗвӑн, пуҫӗ ы тлаш ш и пы сӑках мар пулин те, пуҫ 
мимийӗ калам а ҫук пы сӑк вара,

«Тус“ ҫы рса пӗлтерет:
Алекҫейӗв, Р Ь К  ҫуртне йусанӑ тӗлте, 

райӗҫтӑвком  сехетне. пӑсӑлм асӑрах, сехет 
йусакан м аҫтӑр Л оки н ӑв  патне кайса хуъӗ. 
Ун хы ҫҫӑн вӑл хӑй сехетне те илсе пы рса 

, йусаттаръӗ. А лекҫейӗвӑн Л окинӑва, хӑйӗн 
сехетне йусанӑш ӑн 8  тепкӗ памалла пулнӑ. 
В ара вӑл Л окинӑв п атӗн ье  ӗҫлекен О рлов- 
ран „РӖК -ш ӗн 8  тенкӗ тӳлерӗм “ тесе^  хут 
ҫн р тар са  илет те, хӑй сехетне йусанӑш ӑп 
Р Ӗ К а  укҫа тӳлеттерет.

Пуҫ мими пы сӑк А лекҫейӗвӑн. М иҫе кило 
туртатш и? Тӗрлӗрен пуҫ мимисене вӗренсе пыра- 
кап Л енинкратри  инҫтитута й арас ун пуҫне. Хӑй 
Р Ӗ К ‘рах  ӗҫлетӗр.

Ирбяекен.
П латтинӑ (ш ур ылттӑн) 1775 кратӑс ӑш ӑра 

тин ирӗпет. П ӑр „0“ кратӑсра ирӗлет. И рар  И ш ек 
рутн ӗкӗн ьи  ш ы ҫм ак саветуш ъи К ромӑв кӑмӑлӗ 40 
кр атӑсп а  ирӗлет.

Вӑл ш ахторсеие ахал) ъухне выд>ӑх вы- 
рӑнне хурса пӑхат. пуринъен ы тла ъӑваш - 
сене курайм аст. Хӑйӗн айӑпӗсем ҫинъен ан 
ш арлаъБ ^Р  тесе, пӗрре праҫнӗкре ш ахтор- 
сене ура й ӑттарса 8  витре сӑра, тата  ерех  
п аъӗ тет пӗр ш ахтор.

—  Ман айӑпсене курнине курман пулӑр, илт-

нине илтмен пулӑр, пӗлнине пӗлмен)®пулӑр, 
тенӗ ӗнтӗ.

А нъах «К апкӑн» |курм аннинех куръӗ, илтмен- 
нинех илтрӗ, пӗлменнинех п ӗлъӗ.

Кирлике пблмеҫҫб.
И кс ҫырат:

М ӑн-М уркаш ра та уъБ итлӗ ҫук, Ш аптакра •  
та  уБИТлӗ ҫук. У ъитлӗ ҫук пулин те, Тутаркас 
райӗҫтӑвком ӗ уъи тлӗ йаъӗпе, тӗрлӗрен от- 
нош енисем пит нумай йарса тӑрат. „РИ К  
п редлагает п р ед сгави ть ...“ йе тата  —„про- 
вести ...“ „принять м ер ы “, т . ыт. те. Ҫук 
УБитлӗ йаъӗпе хутсем йама пӗлеҫҫӗ, М ур- 
каш ра пӗр уБитле 80 аъ а тивнине, Ш ап- 
такра  уБитлӗ ҫуккине пӗлмеҫҫӗ, тет.

Ай-ай, каларӗ И кс йулташ ! Ана пӗлнӗш ӗн 
ш алу памаҫҫӗ вӗт—хутсем  ҫы рнӑш ӑн [шалу параҫ- 
ҫӗ. Ш алу парсан пурӑнат вара ҫын.

Ст/ти кримб.
„Т рам пик“ ҫы рса пӗлгерет:

Ш упаш карти  театтӑр  стутинъе акӑ кам- 
сем уйӑхне 25-ш ер теикӗ ҫтипенти илсе 
вӗренсе пурӑнаҫҫӗ: 1) К утревтсӗв Виктӑр, 
стутийе кӗрес умӗн 2 2 0  тепкӗ растраттӑ 
тунӑш ӑн тӗрм ере ларнӑскер; 2 ) ун арӑмӗ 
пуп х ӗ р ӗ —-1928-мӗш ҫулта СӗнтӗрвӑрринБИ 
алӑсти ш кулӗнъе ҫитсӑпа ҫпеку.ьатси тунӑ- 
шӑн кӑларса йанӑскер; 3) Н иккитинӑ— пуп 
хӗрӗ, аттерен уйӑрӑлтӑм  тесе, суй асправк- 
кӑсем пе кӗнӗскер (халӗ вӑл аш ш ӗсенъен 
ъас-Б асах  укҫа та, ҫырусем те илсе тӑрат); 
4) М олӑтӑв —К ӗҫӗнйелъӗл копператтивӗнъе 
1.500 тенке йахӑн салатса йанӑскер... тег.

Крим сӗрсен п алӑрм аст стсенӑ ҫине кам тух- 
ни -р а с т р а т ъ ӗ к и  унта, пуп хӗрӗ и... Анъах ҫаплах 
кримпа ҫӳремелле мар, кримрен тасалм а ваҫелин 
кирлӗ „М осква, 9, Т верская 19, магазин „1’цена и 
Э к р ан “ тенӗ атрӗспа ҫы рӑнса илнӗ ваҫелиппа та- 
салас ҫук вӗсем, йатарласа тасату  комиҫҫи панӑ 
„ваҫелинпа“ ан ъах  тасалм а пултараҫҫӗ.

Ҫункӑ проттоккол.
Т ухтӑрсем  калаҫҫӗ: вы ҫӑ варла ерех ӗҫсен 

15 20 минутрах етем ӳсӗрӗлсе кайат, теҫҫӗ Кус- 
лавкка районӗнъи Й антиккӑвӑ йалсовеъӗн претҫе- 
таттӗлӗпе ҫекреттарӗ те  ъ зс ах  ӳсӗрлеҫҫӗ, те...

п ҫӗ  ҫапла пулнӑ Ҫавсем иккӗш  Волккӑв 
Ваҫҫили, В олккӑв П авел, П авлӑв К аврил 
п атӗнъе сам оконккӑ тупса проттоккол  ҫыр- 
нӑ. Самокон хуҫисем пим пӗлми пулиБъен 
ӗҫсе ӳсӗртнӗ те  ҫавсене, вара проттокколӗ 
хӑйех ҫунса кайнӑ.

Т ухтӑрсем  ш утласа кӑларнӑ Тӑрӑх, ерех ӗҫмен 
ҫынсен аъисем  76 п роБ ъӑн  сы вӑ, таса аъасем  
пулаҫҫӗ, тӑтӑш ах  ерех  ӗҫекенсен (алкоколӗксен) 
17 проББЯн ҫеҫ сы вӑ пулат, теҫҫӗ. Аъисем сы вӑ 
пу^^масран хйрамаҫҫӗҫке вӗсем! Вӗсене хӑйсене 
сы вӑ пулса пултӑр.
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Укҫа"хутаҫҫи.
Кавакал, ҫерҫи, ъӗкеҫ—виҫҫӗш 

ӗрле укҫа хутаҫҫи тупнӑ урам- 
а. Хутаҫҫинъе вак  кӗмӗл укҫа- 

пулнӑ.
[ерҫипе ъӗкеҫӗ икш ер ҫунатне 
1т ҫапнӑ та, ҫапла сӑмах тыт-

Мӗнле “'пы тарса^ усрас ку 
1на? Ҫынсем курсан туртса 

хамӑра ваБД)И пӗр кӗмӗл 
ӑвармӗҫ, тенӗ.

[ӑвакалӗ каланӑ:
Хама парӑр. Епӗ перекетле- 

хрӑп. М анӑн пыр ш ӑтӑкӗпы - 
Лаках хыпса йарӑп, тенӗ. 

[ешсем итленӗ. К ӑвакалӗ кӗ- 
|ӗсене перекетлеме илнӗ.
'епӗр уйӑхран, аш ҫийес кил- 
пирки, ҫав кӑвакала хуҫа пус- 
пӑрахнӑ. ӐшБИКкине кӑларнӑ 

а е  хайхи кайӑксем ъупса пынӑ 
Р, укҫа ыйтнӑ. Хуҫи каланӑ:

■ Кӑвакал хы рӑмӗнъе укҫа 
1я)ӑхсӑра тухса кайнӑ. Вӑл ук- 

:а сирӗн кӑвакал пырне мар, 
екет кассине хумаллаъБӗ. те-

И.

га

1рофсойус сотрани умбн.
Лвӑиӗ. С опранирен ъас тавӑрӑ- 

(а'"ӑни?
I пӑшки. П реҫитиума суйламасан 

‘еиӗр 2 0  микутӑран  тавӑрӑпап.

Тийаккӑн пулнбскор.
„Г~„Т)иркӳре йурласъӗ те, сасӑ- 

'а ) йуласран хӑратӑп.

►

Халб пал'’^ мар,
— М ана ш анмалла мар, теҫҫӗ. 

I енместӗп. П остановлени пул- 
ӗненӗттӗмБъӗ.

Хбравҫӑ.
^ула мунБинт^е халӑх  пиг ну 
й. Л арса ҫӑвӑнмалли тенкелсе 
пурне те йы ш ӑнса пӗтернӗ 

П1 р тенкел ҫинъе а н ъ а х п ӗ р ҫ ы н  
^  лармаллӑх вырӑн пур. №  уъ 
^ ^ т е н и р и  слушӑшБИ ниҫта лар 
мялли вы рӑн тупаймасӑр апӑтра

 ̂ Ав, ҫавӑнта лар! Унта пӗр 
ҪЦн ларм аллӑх вы рӑн пур, тет 
^  йулташӗ.

двЦ еш ӗ пуҫне сулса калат:

— Л армастӑп унта, твт.
—  Ма? И I
—  Унта ара курмастӑни пит 

мӑнтӑр ҫын ларат. Ав, лере ла- 
ракан йаъейккӑ ҫекреттарӗ кур- 
сассӑн, кулакпаХ ҫы хӑну  ты тат 
тейӗ.

Аркфметбк урокбнъе.
У5 ИТДЙ. Халӗ ӗнтӗ сатаъ  тӑвӑ- 

пӑр. П. И. И ванов ҫы рнӑ сатаъ 
кӗнекине кӑларӑр . Кӑлартӑри.'' 
336— 337 мӗш сатаъсене тупӑр.

Ну, Петров, вуласа пар!
Петрсв (вулат). Пӗр хуҫа 3720 

ҫӑмарта илнӗ. Вӑл миҫе коппӑ 
пулат? Ҫав хуҫа ҫӑмартана 19 ш ар 
пус парса илнӗ. Вӑл пӗр коппӑ- 
шӑн мӗн БУл тӳленӗ.

Уьитлӗ. Ну, П етров, ш утласа 
кӑларха мӗн ъул  тӳлесе илнӗ 
ҫав хуҫа пӗр коппӑ ҫӑмартана?

Пвтр-В. Нимӗн Бул та  тӳлей- 
мен, мӗншӗн тесен пирӗн йалта 
никам та хуҫасене ҫӑм арта сут- 
маст, кайӑк кӗш ӗк копператтивне 
сутаҫҫӗ.

Халиъон лулман йапала.
—  Пирӗн йалсовет претҫетат- 

тӗлӗ кашнн кунах кӗнъелерте ла 
рат.

—  Ну?!
—  Турш ӑн та...
—  Арӑмӗпе вӑрҫнӑ ӗнтӗ.

В;лав ҫуртбн]^е.
— Есӗ йулаш ки вӑхӑтра мӗнле 

кӗнекесем вулатӑн?
—  Ой, пит нумай вулатӑп. Ман 

пек вулакан йалӗпе мар, темиҫе 
йалӗпе те ҫук пуд).

Мӗн вулатан тетӗп.
—  Кунсерен 30-ш ар Бирку-Бар.

—  Хӑҫан ку уьрэштвнисенБИ 
Ьисткӑсем пбтӗҫши?

—  Ма?
—  Слушьи’в!И ҫӳрвии пульбҫ.
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Тбрбслбхе йуратакан.
—  Халӗ ерехпе кӗреш мелли 

камппани пырат. Есӗ ӗҫетӗн.
— Ку ерех мар ман, сӑра.

Кирек хӑҫан та ҫапла^ы^б.
—  П и таван  ӗҫлетҫке ку уъреш - 

тени. Тӗлӗнмелле.
—  Нимӗн тӗлӗнмелли те ҫук. 

Халӗ Бисткӑ.

Кул^гьана!
—  Мӗн ес хуйхӑллӑ ҫӳрет<’и?
—  Хаҫатра ырӑ мар хы пар ву- 

ларӑм.
— Мӗн ҫырнӑ?
— Китайсем С оветпа килӗш нӗ 

тенӗ.
—  Вӑрҫӑ пулмас!' еппин.
— П улмасг ҫав. 2 ҫуллӑх спи- 

ъӑк, 10 ҫуллӑх тӑвар , 5 ҫуллӑх 
ерех хагӗрлесе хуни ахалех пул-
Бӗ

Сутра.
— П в а н 0  в, есӗ такам па та, 

вӑрҫса ҫӳретӗн, кунӗн-ҫӗрӗн  ӗҫе- 
тӗн, теҫҫӗ.

—  Суйа вӑл. Кунӗн-ҫӗрӗн ӗ^нӗ 
пулсан хӑҫанха ман вӑрҫм аллӑх 
вӑхӑт пулнӑ.

, Усап халӑ|“.
— Халӑх пит усалланса кайнӑ. 

И алсовет претҫетаттӗлне те  ерех  
патне ъеретсӗр  кӗргмеҫҫӗ.

Ретаксийе килнй ҫыру.
РЕТАКТӐР ИУЛТАШ .

Пирӗн уБреш теннри  слуш ӑш ъи- 
сем сотсиалисӑм ӑм ӑртувӗ тӗлӗш- 
пе калама ҫук наъар  ӗҫлени — 
сопранисене ҫӳременнинБен палӑ. 
Ы тги уБреш тенири слуш ӑш ъисем 
те ҫавах. Х амӑр хулари слуш ӑш - 
Бнсем хуш ш инъе хампа ӑм ӑртӑва 
тӑм ативӗҫлисем  ҫук. Ҫ авӑнпа соп- 
ранисене ҫӳрес тӗлӗш пе сотсиа- 
лисӑм ӑм ӑртувӗ тума хама хам 
Ъӗнегӗп. Ҫ ак канверт ӑш не ъик- 
се йанӑ сӑна „Сунталӑн" пирвайхи 
странитси ҫнне ҫапма хушатӑп.

Ал пусни: ИВАНОВ.



Т у м т и р.
—  Тумтир взл  ҫынӑн ӑс-пуҫне пӗлтерекен 

йапала. Хут те  тем ле ҫынна тумтирӗ тӑрӑх  пӗлме 
пулат. Ак, вӑг, сӑмахран, илӗпӗр вӑрман пӑхакан- 
сене. Вӗсен йалан сумккӑ, сумккӑ айӗнъе мӑн кӑс- 
йеллӗ пннш ак ерех  тавраш  ъикме. К ӗнъелерте 
ларакансен  йалан йӗм тӗпӗсем  сӑран  кайла майла 
ш уҫкаласан та  ан ҫӗтӗлтӗр  тесе. И нҫпектӑр тав- 
раш сен мӑн ҫухаллӑ пад^тто йе кӗрӗк Ана вӗсем 
йаланах ан п аллаъъӑр  тесе ҫухавкне тӑратса, ш ӑш и 
улӑм купи айӗнъен пӑхнӑ пек, мӑн пиъӗн хӑрах  
айаккине кӑш т ҫеҫ кӑтартаҫҫӗ. М иш авай, акроном 
тавраш сен ӗм ӗртенпех хулӑм айӑклӑ пинш ак— 
айкккӑн тайӑнса вы ртн ӑ ъух  ай зк  пӗръисем  ан 
ы раъБ ӑр  тесе ҫӗлетеҫҫӗ ӑна вӗсем Ҫ ӑм ӑлтгайрах 
майрасен хад) вӑн арҫын куҫӗсене илӗртекен кӗске 
йупкӑ тухнӑ

Пӗр сӑмахпа каласан, хут те ман сӑмса улмуҫҫи 
туратти тӑрне пултӑр та, хӑт  ларн ӑ ҫӗргех  сухалӑм 
ҫунтӑр, камӑн мӗнле ш ухӑш —ҫавӑн пек тумтир 
тесе пӗтерет хӑйӗн сӑмахне М аркка муъи хӑйӗн 
икӗ ҫӑл куҫӗ пек ирӗлсе тӑракан  куҫсене кӑнтӑр- 
кӑнтӑр хы тса ларн ӑ кӗрӗк ҫаннипе йӑш -йаш  ш ӑлса.

Куна хирӗҫ, никам та  ш арлам аст Аҫтан ш ар- 
лан ъ ӑн  калакана хирӗҫ! Вӑл сана тӳрех пример 
калап, тесе кӑш кӑрса тӑкат

—  Хад) ӑна пур уБреш тенисенъе ӗҫлекенсем 
те сиссе ҫитрӗҫ. Тумтир тӑрӑхӑн  мӗнле х утп ам ал- 
лине пӗлеҫҫӗ, хут хӑвӑртлӑхӗ те тумтиртен килет.

—  Ту^итиртен пӗлмесен, сӑмсаран пӑхса параҫ- 
ҫех, терӗ Й акуркка ,— Есӗ калаха, мӗнле „п ри м ер“... 
М ӗнле пулнӑ ӗ ҫ ӗ . .

—  М ӗн мӗнле пуласси те. С наъӑт, епӗр 
Щ ӑрттан Ҫимукӗпе ман пӗр хӳреллӗ кӗсрене кӳлсе 
РӖК-е карӑм ӑр . Ҫимук, конеш нӑ, пад)Тгосемпе, 
поттинккӑ ҫинъен калуш , вҫо как  йеҫ кавалер. 
Ҫумук кӗрсе:

—  П арха мана ҫавӑн пек, ҫавӑн пек хут, тег.
Хӑй пуҫне каҫӑртнӑ, урлӑ мӑн кӑм ӑллӑ пӑх-

калат, сайра хутра сӑмса тутри кӑларса нӑш  ш ӑл- 
са илет. Ш ивӑ тва ҫы рса паъӗҫ Епӗ те унхы ҫҫӑн, 
ҫапла, ҫапла, вӑрман илме хут, терӗм.

—  Вуп леш ӗ п а р а т ..
—  Вун ҫав парат..
— Л еш ӗнъен  ыйг...
—  Ак ҫак кӗгесри парӗ ..
- -  Ана паракан  килменха ҫаптараҫҫӗ пурте, 

епӗ пы расса пӗлсе канаш ласа хунӑ пек
Ах ш елмӑ, ӗҫ тухмаст! Т )асрах сарайне сиксе 

тухса кайса, Ҫимукпа, ӗҫ туса тухма, тумтир 
улӑш тартӑм ӑр. А йалти кӗпипе йӗмне улӑш тарм ан, 
конеш нӑ. Ҫимук пад)ттине тӑхӑнтӑм  .. Хуллен кӗрсе 
хӑнк! усӗрсе: —М ана ҫапла-ҫапла хут парӑрха, 
терӗм , Ҫимук пек.

— На, пиъет кайса пустар, тесе ты ттаръӗҫ. 
Кайран Выл копператтивӗнъе ҫапла халӑх  урлӑ, 
кӑш кӑрса тавар  илтӗмӗр. В ӑт пыр та  калаҫ! Ш ӑрт 
тан Ҫимукӗ ҫавӑнтанпа, ӗҫ ъӑрм авсӑр  пулат тесе  
вӑрлӑхне сутса кайӑк пуҫлӑ туйасем илъӗ. Епӗ те 
тепӗр куннех арӑмӑн халатӗнъен 6 кӑсйеллӗ, пиҫи-’ 
хиллӗ пинш ак ҫӗлетрӗм, тата  сурӑх сутса ш лепке 
илмеллеха, тесе вӑрӑмӑн, ӑш сӑр ҫын пек, сы власа 
каласа пӗтеръӗ хӑйӗн сӑмахне М аркка.

—  'Ьӑнах-ш и?
—  Х уш ӑран ъӑнах. Кун пвк ӗҫ Турхан коппе- 

р атти вӗн ъе  те пулнӑ.

Проттаҫеви^ ившенерӑн тӗлӗкӗ
П роттаҫевиБ Ҫӗрӗҫ кӑмиссариатӗнъе мел|( 

ратси тӗлӗш пе аслӑ инш енер вы рӑнъе ӗҫлет.
1929-мӗш ҫулта, взл  кашни каҫ хӑруш ӑ 

лӗксем  курма пуҫлат. П ӗр уйӑх ҫитет ӗнтӗ, в 
Би хӑруш ӑран  хӑруш ӑ тӗлӗк  курни. Ҫавӑнпа 
вӑл хуйхӑлӑн ҫӳрет. Ҫ апах та, хӑйӗн ӑш ӑнъи хуйв 
не никама та каламаст. Ҫынсем пӗлсен та 
хӑруш ӑ пулмалла.

Каҫ пулсассӑн, иртнӗ каҫхисенъи пекех, в; 
ҫемҫе тӳш ек ҫине кӗрсе вы ртрӗ. Аса илъӗ:

— Вӑл ӗҫсӗр тӑрса йулнӑ пек. Ӑҫта кайас 
мӗнле ӗҫе кӗрес. Х алиБъен инш енерсене плансҫ 
ъерттош сем  м айлаш гарса п аркалаъБ ӗ те, хад) ӗн 
инш енер пулас пулат...

Кайран, хӑйӗн йулгаш не куръӗ те:
— Ӗпӗ ӗҫсӗр вӗт тесе каласа кӑтартрӗ.
— Ӑҫта та пулин вакхалӑхсем патне ӗҫле; 

кайас п у л а т ..
Ҫ апла вара Атӑл ҫииъе йухакан сулӑсем: 

пӗрле, П роттаҫевиБ  инш енер карттусне тӑхӑнс 
Ш упаш каралла вӗҫгеръӗ...

— Епӗ р е з Б н ӑ й )  уБ Б илиш ъран  ҫеҫ вӗрен! 
тухнӑ п)'лин те, инш енер пулма пултарӑпах...

И нш енера кӗрет. „М угаш ланса“ ларат. Ним) 
сҫ те туман. Укҫа йӑтӑннӑ ҫеҫ.

А нъах хӑруш ӑ тӗлӗк:
...С овег аппаратне тасагас тӗлӗш пе пухӑнн 

пухура, ӑна тасатаҫҫӗ пек.
—  М ӗнле ш кулра вӗренсе тухнӑ?!
- ? !
— Вӑл реад)нӑй уБ Б илиш ъӑран  вӗренсе тук 

нӑ... терӗҫ...
П роттаҫевиБ хӗп-хӗрлӗ пулса карӗ те:
—  Тинех пӗтес пулат, ~ т е с е  ш утларӗ.
С асартӑк вӑран ъӗ те, хӑраса ӳкрӗ.
—  Т ас ату .. тасату... п ӗтер ет!,
Ҫ акнаш кал тӗлӗке таса^у пулаъБенех, ӑв1

тӗрӗсливъенех , П роттаҫевяБ  хӑйех куръӗ. П роти 
ҫевиъа терӗсаенӗ ъухне те ҫаках курӑнБӗ.

— Ах, хӑйамаг, вактӗвек халӑхсем те иншг 
нерпа инш енер марри-не пӑлме пултараҫҫӗ, тет

Тӗлӗнет инш енер м зр ,,инш енер“ . Нта!Сама 
ни ҫавӑн пек. Пав Ишвтер

Ерехпе кӗрешмелли каиппанхре аса илн1

X. '1ЬУ?НАЙ,

— Ӗҫрбм те, ибрӑисбр тӑрса йултби
—  Вӑл ибн? Епв вот вҫрбм тв вырӑноӑр тӗр'’' 

йултӑм.
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Икӗ патравкӑ.
(И ӗке-хӳре каласа кӑтартнинъен)

„И ртнӗ ҫулсенъе епӗ Ш упаш карти тӗрлӗ 
склатсенъе, К оркоп ыакаҫӗнесенБе ҫапкаланса 
ҫӳресе тӑранса пурнаттӑм. Пурнӑҫ н аъарах  марБъӗ, 
туд)ккӗ хӑш не хыҫҫӑн тавар  ш у^ӗ тухмасассӑн 
тӳрех ман ҫине хураъӗҫ,ҫимелле йапала ш уъӗ ҫит- 
месен те тимӗр-тӑмӑр ш у^ӗ ҫатмесен те пурне те 
ман ҫине йӑвантараъБ ӗҫ. Ҫ ав тӗрӗслӗ е йургтма- 
сӑр, тата хаы йатпа малаш не растрагъ ӑксен е— 
мӗнсене ырлӑх кӑтартас мар тесе, пурнӑҫа улӑ н- 
тарма ш утларӑм та, ҫӗнӗ хваттер ш ырама ты тӑн- 
тӑм. Х ваттерӗ ъасах  тупӑнбӗ. Комун пайӗнъен ор- 
тӗр тавраш  илм есӗрех кӗрсе вырнаҫрӑм  'Ь ӑ в а л -  
сойусӑн патраксен курсӗнъе вӗренекен курсантсен 
опш ъеш иттине. Аванах пулъӗ ку йапалла: ӑш ӑ 
пӳрт, тӗрлӗ апат ҫимӗҫ й^лаш ки, тата ҫитменьи ге 
патраксемпе пӗрхе пуранмалла. Вӗг ку манш ӑн 
„йалпа хула см ы Бкӑланнипе” пӗрех пулатҫке! 
Ҫапла телейлӗ пурнӑҫа кӗрсе ӳкрӗм вара. П ӗрре 
тӗпсакайӗнъен каҫхи апата^ тухсассӑн, пӗтӗм кур- 
сантсем харӑлгатса ҫы вӑрнӑ вӑхӑтра, икӗ курсантк- 
кӑ 'Ь и ш о вӑаа  Куҫмина пӑш ӑлтатса калаҫса лар- 
нине илтех кайрам.

—  Мӗн канаш лаҫҫӗ-ш и кусем, тен 'Р)ӑвашсо- 
йусри сылтӑы сулӑнъӑк ҫинъен калаҫмаҫҫӗ-ши?- 
тесе кусем ларакан  крават а^не йӑпш ӑнса кӗрсе 
лартӑм . Тытӑнтӑм  тӑнлама кусем йумахланине.

—  Аттесем вӑйлӑ пурнӑҫпа пурнаҫҫӗ пулсан 
та, епӗ хам патраъкӑ пулатӑпах ӗнтӗ. Е ре епӗ 
паъӑш кӑ патӗнъе ҫулталӑк ытла ^ а^ к к ӑ р а  пурӑн- 
нӑҫке. Ҫав ш утпа мана йалканаш ӗ п аграъ кӑ тесе 
ӗнентерӳ хуъӗ паъӗ П атракне патраках пулатӑп 
та-ха, агтесем  вӑйлӑ пурӑннине комсоклол йаъейк- 
ки пӗлесрен хӑруш ӑ, терӗ 'Ь и ш ова текенни.

—  И аъейкки  сиссен ъӑнах  та аван мар ӗнтӗ. 
Акӑ епӗ хам та лиш ш ентсӑ кияӗ пулатӑп. Ун ҫин- 
Ъен курс саветуйуш Бийӗ Ш елеснов й-ш пит аван 
пӗлет. Вӑл ку йапалана пустуй ӗҫ вы рӑине хурат, 
йаъейккӑ ку ӗҫҫи н е урӑхла пӑхма п ултарат ,—терӗ 
Л итнйа Куҫмина.

—  И епле тата сана лиш ш ентсӑ тавраш не 
пӗле тӑрах  районран кӑм ангировккӑ панӑ? тесе 
ы йтрӗ унтан 'Ь иш овӑ.

—  Пирӗн Ш ӑмӑрш  районӗнъе ку ӗҫ ҫине 
у р ӑ х л а  пӑхаҫҫӗ. Унта кулансвн сотсиалисӑм 
ҫунм* «ӑй«сн тӑллйнвх умпӑҫӑнае полипвк» пурнӑҫа 
кӗртсе пыраҫҫӗ. А кӑ вуласа пӑхха „Краснӑй 'Ь уваш - 
ш ийӑ“ хаҫатӑн 49 мӗш номӗрне—унта ку политтӗк 
ҫинъен Былай примерсем кӑтаргса  панӑ. Ман 
упӑш ка Ваҫҫили Куҫмин лиш ш ентсӑ ы вӑлӗ пулин 
те йалканаш  ҫыруҫн те, испаъ та  пулса пурӑнъӗ. 
Ку ӗҫе хирӗҫ пы ракан поккутӑ н и кам та  пулманБбӗ" 
ха. Хама кунта кӗме те РЕК  претҫетаттӗлӗ У рук- 
кӑвӑ М-ш вӑтан хрееьвн ҫемйи тесе апрелӗн 5-мӗш 
кунӗнъе 2519-ыӗш номерлӑ х у т  т у с а  паъӗ. 
У пӑш ка йалканаш ӗнъе ӗҫлени те пулӑш рӗ, ун- 
тан та мана „пегнаъкӑ'* тесе хут туса паъӗҫ. Ҫа- 
кӑн пек токумӗнтсемпе епӗр упӑш капа иксӗмӗр 
колхоса та ҫӑмӑл кӗрсе кайрӑм ӑр, колхоса кӗме- 
сен ҫул уҫӑлмаст. Халӗ ъӑнах  та  патраках пултӑ- 
мӑр ӗнтӗ, —терӗ йулаш кинъен Куҫмина.

— П атраках  ҫав ӗнтӗ епӗр, патрак ш уъӗпех 
курсран  вӗренсе тухӑпӑр ҫав Ш елеснов й-ш саве- 
туйуш Бийех пулсан. Вӑл хӑй те пирӗн йевӗрлӗ 
патраках пулм алла,—тврӗ '|^иш овӗ те ҫӑварне 
нарса анасласа.

Вӑл савӑна!'.
—  Йулашки вӑхӑтра хаҫатсем вулама пит йу- 

рататӑп.
—  Ма апла?
—  Халӑ Бисткӑ .. Хӑш  пӑр пысӑк бҫре лара- 

каннисем ҫлтмвнлбхӗсем ҫинбвн  ҫыраҫҫб те, вула- 
сан БУнӑм савӑнаЬ

—  Мбн савӑнмалаи пур унта?
— Епб те пысӑк ҫынсемпе танлашса кайнӑн 

туйӑна!!.. ҫитменлбхсеи йзнъ>н.

Ҫӑмах апаъӑ-
— Ма ҫӑмах апаъӗ пӗҫерегӗн? М ӑш кӑлас те- 

рӗни манран.
— Мӗн мӑш кӑлӗ пур ҫӑ.махра.
— „К апкӑнра" мана йӗплӗ ҫӑмах ҫитернӗ.

А. Алински.

В ара вы ргрӗҫ иккӗш  те ҫывӑрма.
— Сирӗн пек „н атраксем “ копператтив кур- 

сӗнъе вӗренсе тухса копператтивсене ӗҫле.ме кӗр- 
сен йӗке-хӳресем ҫисе пӑхман йапаласенех йӗке- 
хӳресем ҫисе йаъӗҫ тесе суйакансем сахалланмӗҫ, 
терӗм  епӗ те кусене хирӗҫ. Унтан сӗтел айӗнъи 
ҫӑкӑр  тспренБӗксене пуҫтаркаласа ҫисе тӑранса, 
кӗрсе ҫы вӑртӑм  епӗ те тӗпсакайне.

Ивкв-хӳре.
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Ҫ И Л Ҫ У Н А.

Вӑрман хатӗрлакен. Ой, ку ҫуна пит хӑвӑрт кайа!ҫке! Вӑрман хатӗрлес ӗҫе ҫав 
хӑвӑртлӑхпа йараст,ӗ...

ВУТПУҪҪИС ЕМ.
5 кунлЗх ллана 4 кунта пурнӑҫа кбртсе ҫи’ вр-

нӑ. Ш ӗнерпуҫ йалӗнъи (Ш уп р.) Ш умилӑв милит- 
сионер туй т>’са иртерм е 5 кунлӑх план йыш ӑннӑ. 
.0 кун хуш ш инъе Ш упаш картан  йала тавр ӑн са .ту й  
халӑхӗ вад)Д)И сӑмакон йухтарса, туй туса иртер- 
мелле.. Унӑн 5 кунлӑх план 4 кунтах пурнӑҫа 
кӗрсе пӗтнӗ — 4 куна йахӑн ҫеҫ туй халӑхӗ йурласа 
ҫӳрени нлтӗннӗ С ӑм аконккӑ мӗн ъул йухни пнрӗн- 
шӗн паллӑ мар П ӗлес текенсем Ш умилӑв милит- 
сионертан  ы йтса п ӗл ъ ъ ӗр  (К уҫлӑх)

Тал^^йлб ҫыя. Кам П алтайрн (Йет. р )  Кирил 
И ванБ ъӑ патне кӗрпе тугарм а к а й м а с т -т е л е й л ӗ . 
Унӑн кӗрпийӗ тӗрӗссипех пулат. Кам к ай а ,! '-тел ей - 
сӗр, Унан пӑрине виҫӗ пӑтран  икӗ пӑтне К И ва- 
нов арм ан айӗнъи ш ӑтӑк  хы пса йулат.
К. И ванов вӑл ш ӑтӑка йурийех халӑха улталзм а 
тунӑ,1 тейекенсем  И ван ова сасӑ прависӗр хӑварас- 
шӑн И ванов телейлӗ пирки, сасӑ правипе усӑ 
курма пӑрахм аст. (П етриван).

Отьвт туиа ҫунапа Улӑх-Ш ӑмат^ (И етӗрн е р.) 
пулӑш ком претҫетаттӗлй П авӑл П авӑлӑва  йал ҫын- 
нисем пит хисеплеҫҫӗ. П авлӑв о тъ о г  тӑвас каҫ ӗҫсе 
ӳсӗрӗлнӗ те, 3-4 хуг ъӗнтерсе те  пухӑва отъот 
тума пы райм ан Х алӑх кӗтсе ы вӑнсассӑн , пим тума 
аптранипе, П . П авлӑва ҫуна ҫине хурса отъот

ХЗравҫЗ найВк тйиескерен хйранй.
И алӗҫтӑвком  ҫекреттарӗ, Ш ерем ет П етри, ша- 

лу илнӗ хыҫҫӑн Ш упаш кара вӑхӑтлӑха карӗ. Вӑл 
Ш упаш картан  килнӗ кун йалта ҫакӑн пек паллӑ 
истори пулса иртрӗ. Вӑл кун йалӗҫтӑвком  прет- 
ҫетаттӗлӗ, У латим ирӑв, кӗнъелерте ик ерне мал- 
тан  килнӗ хутсене пӑхса ларн ӑ. П ӑхат кантӑкран... 
йалӗҫтӑвком  патнелле вы рӑсла тумланнӑ, портфӗл- 
лӗ ҫын утах парат. П уҫлахӑн куҫ улаланса карӗ...

—  Мӗн тӑвас?! Аҫта кайса кӗрес?!. сайом иа- 
лок-.. стр ах х о вк к ӑ .. вӗҫме пуҫларӗҫ пӗрин хыҫҫӑн 
тепри  ун куҫӗ умӗнъе.

—  Ку портфӗллӗ ҫын ахалех килмест ӗнтӗ...
И ӑпӑр-йапӑр пирӗн прегҫетаттӗл пуҫне уран

ҫунӑ ту тӑр а  ҫы хрӗ те, ҫӑварне умӗнъи ъернил кӗ- 
ленБИ Биксе, унтах сы вм ара кайса вы ртрӗ.

—  О х ! . ах!.. айай!..
Вилсех ан кайтӑрах  нирӗн пуҫлӑх—ш ӑлӗ ы рат- 

ннпе п иъӗ пӗтӗм пех ш ы ҫса кайнӑ.
— С траствуй! тет  П етӗр, кӗрсе.
—  Ох!.. оай!.. сграстви ... вилес пула!!.. аран

тума илсе пы вӑ (лаш а вы рӑнне халӑх туртса пынӑ). 
Пит хи^^еплӗ ҫын П ^вӑл Павлӑв!

■5®нлӑ ввБЪво- К омсомолӗссем—П етӗр Танили- 
пе Й екур М ӗтри йертсе пынипе, Ш акӑл (Ш уп. р ) 
хресъенӗсем  ънплӑ „веБЪ ӗр“ туса иртернӗ. В еъъӗр- 
та 2 литрТ )ен троҫп и рг ерехӗ. 2  ̂ пулӑш тух сӑмакон, 
3 витре сара ӗҫсе йанӑ. Ш акӑл йалӗсем ерехпе 
кӗреш м елли икернелӗхе иртерм е ҫав икӗ комсо- 
молӗса хуш ма ш ухӑш лаҫҫӗ.

5 ӑх вртвлйн Ваантот автанӑ. ]5ӑрӑш -Т уҫа 
(Ҫ ӗрпӳ рай.) йалӗнБи ъӑх-Бӗп  ертелӗ 1929-мӗш 
ҫулта «шурӑ Виантот» автанӗ илсе килмелле йы- 
ш ӑннӑБъӗ Ҫ ӑм арта ертелӗн  пуҫлӑхне ӗҫекен ҫынна 
суйланӑ майӗпе, пайан кун та „Виантот" автанӗ 
прогтоккол ҫинъех авӑтса ларат . Ки-ки-ре-ку!.. 
(П а!укка).

Вйттамин 'Ьӗрӗ йапаласенъе виттамин (ӑша 
кирлӗ усӑллӑ йапала) нумай тесе, Хӗрлӗъутай 
кресткомӗн столовӑйӗ ликвитатгӑрсен курсӗнъе 
вӗренекенсене пиҫмеи купӑстапа ъӗрӗ аш йашкипе 
тӑрантарнӑ. Ликвитаттӑрсем скул)Птӑр ӗҫне вӗренъ- 
Ъӗр те е, ҫӑкӑрне шӑхлиъ тумалли тӑм йышшине 
панӑ. Вара ликвитаттӑрсем ҫав ҫӑкӑртан хӑшӗ 
шӑхлиБ, хӑшӗ тирӗк, хӑшӗ кайӑк, хӑшӗ ъӗлӗм туса 
кӑсйисене ъиксе килӗсене илсе кайнӑ (асӑнмаллӑх) 
Ҫапла майпа ликвитаттӑрсем пурте ску.Бптур ӗҫне 
вӗренсе ҫитнӗ. (Каолинъ).

Б ӗнъӗ претҫетаттӗл, алӑк патнелле сы вмар куҫӗ- 
семпе пӑхса.

—  Мӗн пулъӗ сана, У латимӗрӑв? тет П етӗр 
тӗлӗнсе.

—  П етӗр, еси?!. ҫухӑрсах йаъӗ претҫетаттӗл.
—  Е п ӗ .. А мӗн?..
— Ах, патуш кки! Епӗ пӗтӗмпех хӑраса 'ӳкн ӗ . 

Епӗ районсем килъӗҫ тесе—сиксе тӑъ ӗ  претҫетат- 
тӗл  ъ ерн и ллӑ  тути— ҫӑварӗпе.

—  Ах ха-ха ха!..
—  Хи-хи-хи хи!..
Ахӑрса илБӗҫ йалканаш  пуҫлӑхсем...
—  Ну! епӗ пайан ӗҫлеместӗп, б ^й ӗҫмелле, 

тути-ҫуги, терӗ П етӗр.
—  И у р а!, кай, епӗ те кайамха, кнлӗш рӗ 

претҫетаттбл.
П ретҫетатгӗлӗн  пит-ҫӑварӗ мӑрйе тасатаканӑн

пек.
И ккӗш  те тухса карӗҫ. П етӗрӗн портф ӗлӗ сӗ- 

тел ҫинех мӗскӗнӗн вы ртса йулБӗ...

Патро-унБ.
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Потрайон пухувй.
Турхан йалӗ сӗтел хуш ш ине кӗрсе ларБӗ. 

Хӑйӗн мӑн портфӗлӗнБен „Д ело“ тенӗ хуплаш каллӑ 
хуг купи туртса кӑларБӗ. Хӑй мӑн ҫӑварне Б^лӗм 
хы гнӑ, куҫне мӑБ, м ӑ^  хупкалат. Унпа йунаш арах 
Тӑрад)кассн хӑйаккӑн пӑхса вы ртаЬ  Уй-пуҫӗ шӗ- 
вӗр пӳрнипе ҫӑварне пӑтраткаласа ларат .

—  О, ах! тесе Ҫӗнӗ-И рБемес ҫаврӑнса хар- 
латтара пуҫларӗ.

Урлӑ сак ҫинБе Мӑн Х ӑмӑрккапа Кивӗ И рБе- 
мес ларнӑ. И ккӗш ӗ темш ӗн тавлаш аҫҫӗ.

— Хи, хик кулкаласа лараҫҫӗ Л утра Пан^ӑк- 
па М уБи-касси, хӑйсен урисене урайне ҫат хуҫҫа 
ларвӑ.

— Ну, ну уҫари, терӗ Турхан.
—  Уҫас, терӗҫ харӑс.
— П ӗрремӗш  ы йту—„Кам хӑватлӑ“ . Т)И мал- 

тан Х ӑмӑрккана с ӑ м а х ..
П урте ш арт сикрӗҫ.
— Еп, е-п-п... Бы хӑнса кайрӗ Уйпуҫ.

— Ну, итлӗр...
— Епӗ хад), ахӑрса й а^ӗ М уБи-касси.
М ӑн-Хӑмӑркка ш урӑ суха-Бне виҫӗ хутБен

ш ӑлкпласа, хуллен пуҫларӗ:
—  М анӑн колхос ту.ма пуҫланӑ, шкул, й з б - 

Бейккӑ, Й ӖК  пур...
— Ман копператтив, шкул... М аххӑ памасӑр 

пуҫларӗ Кивӗ-И рБемес, хӑй ш ур куҫпа пӑхрӗ Хӑ- 
мӑрккана. П урте тавлаш нине итлеҫҫӗ. МуБи касси 
ҫеҫ вар хы паласа кулат.

—  Еп пуринБСн те  малта тӑрап , ман 6 ҫул- 
лӑх шкул, Т)Иркӳ, испа-Биттад)Нӑ, пурте пур, тесе 
пиБӗсене пиБкелентерсе ахӑрса йаБӗ Турхан.

—  М-ыан, поп, Ҫемен ҪеменБ, всех выше, 
аван каББЙ! тесе ӑйхӑ тӗлӗш ӗпе аташ рӗ Ҫӗнӗ И р- 
Бемес. Х ӑй—хар, хар! ҫӑварне карса ҫы вӑраЬ  Леш  
ш утнӗк М уБи-кассийӗ унтан мӑш кӑласа хӑрӑмран 
усси тунӑ лартнӑ. Ну, тамаш а. Ш ӳт вӗт.

—  Ку кивӗ йӑла, поп Биркӳ толой, сывӑ 
пултӑр ш кул, колхос, п и о н ер !-й ан тр атр ӗҫ  ытти- 
сем пӗр харӑс.

— П роттоккол ҫине ҫыр, толой те,— тесе 
алӑ пусрӗ ТраД)касси.

— Ы-ых, ш ӑлне каБ ӑртаттарБ ӗ Ҫӗнӗ-И рБемес, 
о-ах1 тесе каллех ҫавӑрӑнса вы ртрӗ.

Лйтӑрух инттерес, вӑттӑк тамаш а! Ну, и мыс- 
кара! Ак мӗн пирки Хӗрлӗ-^Ьутай районӗнБИ°йалсем 
тавлаш аҫҫӗ иккен. Апла мар. Вӑрман хатӗрлес тӗ- 
лӗш пе ӑм ӑрту  туса тавлаш са пӑхӑр. Ну, кам мала 
тухас, тет? Тухӑр... Тухӑр... Ну...

__________  Кашлннке

Тата маиа мӗн кирлӗ.
Т апук П етран ты рӑ пулБб,
П иБӗ-куҫӗ йӑл кулБӗ.

—  С алат тума ты рӑ пур,
Кив кӗлетре хӑмла пур,
Т ата мана мӗн кирлӗ.

'(иҫквн нвойв>1)
Л утра лаҫран  тӗтӗм тухат,
Ш ан пуҫӗвБен ӑсла йухат.

Сӑра тума лаҫҫи пур,
П ысӑк хуран хамӑн пур,
Тата мана мӗн кирлӗ?—

•(хвив5 дь^пэг/»)

Тилӗ хУри.
26 ҫул авал  М .-ХураБка йалӗнБв (Тут. р-нӗ) 

пӗр таса мӑнтӑр М итруш па арӑмӗнБен ҫветт)'й 
пуласлӑх ҫын ҫуралнӑ. М итруш па арӑмӗ ревоД)ЗП'- 
с и б б€н «турӑ панӑ» б з х  ҫӑмартипе сутуилӳ туса 
усӑ курса пурӑннӑ. П ӳрт иккӗ ҫех пулна, ӗне-лаш а 
та 4-5-рен ы тла пулман.

'Ь ӑваш  ҫветтуйӗ пуласлӑххи, М икиш йатлӑ- 
скерри , хӑй ҫӗр ҫине ҫуралсан 26 ҫултан тин Бзпа 
тухна.

Ҫ веттуйа т у х а с с и -в ӑ л  йапӑх толш нӑҫах мар 
пулмалла. М икишӗн сӑра хуранӗ пек пуҫӗ тем  те 
ш ухӑш ласа кӑларӗ. Тавай ҫветтуйсем пек пурӑнас! 
Тен ҫветтуй, тесе йыш ӑнӗҫ. Ун Бух тоххот та ӳсӗ!.. 
М ӗнле тухас?!. Ҫветуйсем авал тӑп р ар а  пураннӑ. 
Тавай... тӑпра Б звса пӳрг тӑвас та... в а р а . . вара... 
пурте пулБӗ! Н еБъайӗв „атте“ пӗр ирпе ирех, 
кавак  ҫуттипех тухрӗ те  састӑп ҫӗклесе анкарти- 
нелле утрӗ. ...Анбзх ҫулпа пырат мӗн... ун ҫу.-н} 
урлӑ хӑмӑр куш ак тӑпӑрт тап?рт анБПх сиксе каҫ- 
рӗ... М икиш пӗр-ик хӗрес хуриББРнех куш ак куҫ- 
ран ҫухалБӗ... сарай хыҫне.

Н еББЗйӗв турра усала сирме хуш са ҫӗр пӳрг 
турӗ. Кунта пурӑннӑ вӑхӑтра икконсемпе сутунлӳ 
туса БЫлай кӗсйеве хулӑмлатрӗ, Бвпа та туха пуҫ- 
ларӗ. Ара ҫветтуйсем сутуилӳсӗр ӑҫтан пурӑнӗҫ.

Хад) М икиш НеББЗЙӗв П уш кӑртра пупра пу 
рӑн аӖ  Мӗн ӗҫле ? тесе ыйтсан, ҫакна калам а пу- 
ла-г. Унӑн сухалӗ ҫулталӑк хуш ш инБе пӗр шиг 
ҫитӗнннне ҫынсене каласа парат. С овет влаҫӗ пӗ 
тессине йуптарса калат: „хад) хӑтланаҫҫӗ—вара 
хӑйсемех ҫавӑрӑнӗҫ ‘, тет вӑл. С урхури кӗллнсене 
ҫӳреме хуш аӖ  Вӑрман хатӗрлеме каймалла... мӗн 
тавагп ӑр  санӑн „сурхури кӗллнпе“ тесен, ш ӗвӗр 
пӳрнипе ҫӳлелле тӗллесе: „Ҫ авӑнта ларакана ас 1 

илӗр!‘‘— тет вӑл йуптарса. Ҫ апла пирӗн 
ҫветтуйӗ— йуптару.^тлӑ ҫын. Тнлӗ хӳфи пек.

Пвтро.

Вӑрман хатврленеисем.
Ш упаш карти етроктт#лс«н с е б у с Ь т,)  

5 0  рапоьъи сурхури к у н в е с н м , вВрман к  
тврлвме кайас вырвиие, кял«с»н« т* н  се  
рбмбпв йавӑҫма кайкА.

А. Крвиорйвв.

2 ҫулхи аь*. Сире, .,Капкӑн“ вулакан йучташсс 
атте м анӑн,проф сойус БленӗнБС тӑраканскер.сурху 
кунӗсенБС вӑрм ан  хатӗрлес камппанийе мӗн 
иртернине кӑтартам . Ак ҫапла упаленсе иртер 
вал ҫав пы сӑк камппанийе.
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ХОҪҪ!..
Сам арта тухакан „Х£рлб  

йалав ‘ хаҫатйн 8  мвш но- 
нврбньв ҫапла лосвнк  
ҫ с п га  кӑларнӑ: „С ы сн а,
. анӑн сотснали сӑм  тӑ в а с  
ӑҫрв пы сӑк аы рӑн йы - 
ш ӑнм алла“ .

Сзмҫбн (ретактӑр); Сысна! Мен вӑхӑта зы ртса 
дртеретӗн. П ӗлегни— манӑн ш ухӑш па санӑн сотсиа- 
тисӑм тӑвас ӗҫре пы сӑк вырӑн йыш ӑнмалла!.. Х оҫҫ!.

КАМШЛН ӖҪЛЕРӖР.
Н алок комиҫҫийӗе саҫҫетанийӗ вуБзхри вуг 

пек хӗрсе ҫитне. П усӑвпа Хапукӗн -  кулаксем , тис- 
кер кайӑксем пек ш ӑртланса, сике сике тӑрса сӑл- 
гав хыҫҫӑн сӑлтав  кӑларса тӑратса, курай.ми 
гӑш мана ҫӗнтернӗскерсем  пек:

—  Ак х ӑвӑр  та кураттӑр  пулӗ ӗнтӗ, пирӗн ҫи- 
не ҫав тери налок нумай хума йурамаст. Х амӑр 
ЗБасене сӗт ҫитерм еллӗх пӗр вунӑ пинне Б экарӑр- 
ха, унсӑрӑн  ҫакянга вил хӑт т е ..

Комиҫҫи Бленӗсем  пуҫӗсене усса ларнӑ. Ку- 
оаксен илемлӗ сӑмахӗсем вӗсене ҫӗнтерсех пынӑ.

—  Тем, Б зкарм а та  тивет пулӗ, —  терӗ хӑй 
зшӗнБв ш ухӑш ласа ком тҫҫи претҫетаттӗлӗ,— унсӑ- 
рӑн кулаксем  хӑйсен ш ухӑш сене проттоккол ҫине 
))йрӑм ҫы ртарса хурӗҫ, кайран вара пур варалан- 
^ӑка ман тасатм алла пулӗ... П ретҫетаттӗлӗ комиҫ- 
;и Бленӗсем кулаксене касса татасран  сасартӑк  хӑ- 
эаса, ҫемҫе сассипе:

—  Ҫ апла вара, краш тӑнгем , сасӑлар: П усӑвпа 
(апукӗнӑнне. каш нинне пилӗкш ер пин Бякарса па- 
)8 с текенсем ал тӑратӑр ...

П ретҫетатлӗ йулаш ки сӑм ахне каласа пӗтернӗ 
ӗтерменех, Пусӑвпа Хапукӗн аллисем ҫиҫӗм  пек 
ӑв ӑр т  ҫӳлелле ҫӗкленБӗҫ, Х апукӗнӗ ик аллине те 
ӑратнӑ.

К улаксем  ҫӗнтерБӗҫ.
*  *

_  » „ *
В улакансем теленсе:— С овет влаҫӗ пулнӑран- 

а ӑҫта та пулин ҫавнаш кал йапала пулма пултар- 
зши тесе ыйтӗҫ.

Ана хирӗҫле кӗскен ҫеҫ: инҫе мар, пирӗн айӑк 
1рБи айӗнБех, Т)ӑваш  респуплӗкӗнБИ Финанс ко- 
тссариаБӗ ҫумӗнБИ тӗп  налок комиҫҫинБе пулнӑ

тейӗпӗр. "Ьӑнах та, ф актӑсем , кулаксен хушама-ьӗ- 
сем ы тла ун пек мар пулӗ те, ҫапах ӗҫӗ ҫавнаш - 
калах пулнӑ.

Ш ухӑшлӑрха ӗнтӗ, Тӗп налок коынҫҫи 
ҫавнаш кал киревсӗр ӗҫсем патне пырса ҫапӑннӑ. 
С уйлав правксӗр хӑварнӑ кулаксем сасӑлан и н еурӑх  
ҫӗрте ӑҫта курнӑ есӗр. Кулаксен йенӗ ҫӗнтерейме- 
сен, кулакссм  хӑйсен уйрӑм шухӑшне: епӗ ҫава, 
ҫавӑн пек йатлӑ кулак, ман ҫине налок хунӑ 
не, хам уйрӑм ш ухӑш па йулап, тесе ҫы рса хурат.

Ҫ ак ӗҫ пӗтӗмлех йулаш ки вӑхӑББен Тӗп на- 
лок  комиҫҫинБе пулса пынӑ.

Ҫ акнаш кал купаланса вы ртакан  фактӑсенБен 
паллӑраххисенБен палли ҫакӑ; Вӑрманпа сугуилӳ 
тӑвакан  М артты нӑв (И ӗпреҫре) 60 патрака тара 
ты тса ӗҫлеттернине пы тарса пурӑннӑ. А н а  Йӗрле- 
се тупнӑ хыҫҫӑн, М артты нӑва 500 тенкӗ йахӑн 
ш грав  тӳлеттермелле тунӑББӗ- Сирӗн ш ухӑш па 
М артты нӑв ҫав  укҫана тӳленӗш и? А ҫтан  тӳлетӗр. 
М артты нӑв хӑйне ш трав тӳлетгерм елле тусанах, 
Тӗп налок комиҫҫине ш алӑп парат. Вӑл комлҫҫи 
(саҫҫетанинБе хӑй сасӑланӑ пулмалла) хӑйӗн тӳле- 
мелли ш трава сӳнтерБех.

„Ы рӑ ӗ ҫ “ тунӑ пулнӑ Тӗп налок комиҫҫи Бле- 
чӗсем. ВӗсенБен пӗр ш икленмесӗр БУнтан Б^ререн 
ыйтсаи:

—  М ӗлле полош енисем кӑтартнӑ тӑрӑх ӗҫле- 
нӗ есӗр, хаклӑ йулташ сем? тесен, Тӗп налок ко 
миҫҫийӗ Бунтан Бӗререн, нимӗн тунмасӑр таса 
Бӗлхепе:

— Пӗлмен епӗр, й у л т а ш ,-т е н ӗ  пулӗББӗ*
—  Кама слуш ит турӑр , камш ӑн ӗҫлерӗр?—те- 

се ыйтсан...
Тӗп налок комиҫҫийӗн ку ы йгува хирӗҫ та- 

вӑрса калама хӑват йе хал ҫитеймен пирки кӑш т 
вӑтанса ты тӑнарах  тӑрӗ.

Уншӑн епӗр хамӑр хирӗҫ тавӑрса калӑпӑр: 
(^ӑваш реопуплӗкӗнБи Финанс ком иссаризБӗ 

ҫумӗнБИ Тӗп налок комиҫҫийӗ кулаксем ш ӗн ӗҫле- 
нӗ. У нш ӑн вӑл ха;ь, тивӗҫлӗ ответ ты тат.

Мамӑнтӑв С.

Шартлаиа снвӗрв.
Й алсовет ҫекр еттар ӗ—П етӗр Б ас-Б зсах  каҫхи- 

не ш кула ҫӳре пуҫларӗ. М алтан кӗнеке илсе вулас 
ӳтӗмпе п ы р аБ ъ ӗ—хӑй касман кӗнеке пулсан кас- 
масБӗ те. Унтан урӑх  ӳтӗм  те тупма вӗренБӗ... 
Ан бзх  уБитлӗнитсапа Бӗререн  калаҫасси  пулмарӗ. 
М ӗнле пуҫлас?! П ӗрре пуҫласан кайӗББӗ вара! 
Й улаш кинБен таҫга кайпӑ б У* пӑртак  сы пкала- 
нӑскер, ҫул майлӑ нзБ Б ас тесе, ш кула кӗБ ӗ—унтан 
ш аккакаласа уБитлӗнӗтсӑ пӳлӗмне.

—  С трастӗ! М арйа И ванӑвнӑ, тер ӗ  вӑл кӗрсе.
— С траствуй! И ртсе лар ... иӗн ҫӗнни пур, 

терӗ ӑна хирӗҫ уБитлӗнӗтсӑ.
— Ҫ ӗн н и .. пӑртак пур... терӗ П етӗр портфӗл- 

не умне хурса.— ТоЛ)Ккӑ есӗ мана ҫавна кала... 
С ана скуш нӑ мари ку йалта? Хӑй калани илемлех 
тухманнине сиссе, П етӗрӗн хӑлха тӑррисем  хӗрелнӗ 
пекрех пулБӗҫ.

—  С куш нӑ мар... тӗлӗнБӗ П егӗр калаҫнинБСн 
УБИтлӗнитсӑ.

—  П ирӗн кунта опрасовани ҫынсем пӗр-иккӗн 
анБЗх... а санӑн калаҫмалли те ҫук мансӑр пуҫне. 
Епӗ ш анагӑп... есӗ ҫиленместӗн м а н а ..

— Тем калан ӗнтӗ?— терӗ ӳБитлӗнӗтсӑ, хӑй 
ку ӳсӗр тем те хӑтланӗ тесе, ш ухаш ласа и лбс .
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— М ана та, сана та йалта скушнӑ, мӗншӗн 
;с ӗ | йалта ингеликентси епӗр иксӗмӗрсӗр пуҫне 
'кпа пӗрех.

Ҫ ак хуш ӑра П етӗр уБитлӗнитсӑ аллине тытма 
■Бӗ, анБах... уБитлӗнитсӑ темшӗн ун ҫине ухмах 
лн ҫине пӑхнӑ пек пӑхса илБӗ те, хӑвӑрт ҫупрӗ.

Ан ухмахлан е с ӗ ! .
.—  Епӗ... епӗ,— терӗ П етӗр ик аллкне те ун 

атнелле кӑмтарса,— Бӗререн ухмахланмастӑп, ми- 
айа ^ 1аруҫкӑ...

^ у  сӑмахсене каланӑ БУх вӑл Ш упаш карта 
ӗренекен йулташ ӗ Т)еххӑв ҫы рнӑ проиҫветенисене 
уласа панине аса илБ ӗ—унта вӑл каланӑ пекех 
ырнӑББӗ-

— Сыснз!.. есӗ манран кулма ки.1тӗни?! Ак 
ы.чоене кӑш кӑратӑп ... кай, кай кун тан !.— кускалат

УБИТлӗнитсӑ.
Йа... несви^айҫҫӑ... терӗ Петӗр хӑй мӗн кала- 

ин^ пӗлмесӗр. Вӑл тата тепӗр сӑмах каласшӑнББӗ. 
нБ*х... уБИТлӗнитсӑ Петӗре Б“ шсах кӑларга йаБӗ. 
1ег1р макӑрас пек пулса тулалла тирӗньӗ. Хирӗҫ 
;аҫхи сивӗ сывлӑш тупӑшсах кӗБӗ те, шкул алӑк 
:уп|нса шӑнкӑрт! тесе ҫакланьӗ.

—  Ш ӑнса вилетӗп санш ӑн ... терӗ П етӗр шу- 
хӑш лам асӑр йулашкинБен. Унтан ҫарамасланса 
ларБ ӗ сивӗ йур ҫине. ПуҫӗнБе ш ухӑшсем пӑтра- 
наҫҫӗ. Тухӗха... курӗ епӗ шӑннине, каймастӑп, кун- 
■гах шӑнса вилетӗп ..

Л арБ ӗ, ларБ ӗ — ш ӑнса хы трӗ. У^итлӗнитсӑ 
тухмаст. . ТемБул вӑйпа хытӑ ш ӑмш аккине аранах 
тап ратрӗ ге, Ш упаш кар пад)ттипе витӗнсе усӗр 
ҫынла килелле утрӗ. С ивӗ. Тута хӗррисем ҫыпӑҫ- 
маҫҫӗ. Ш ӑлӗсем хӑйсемех ш ак ш ак-к-к... туга пы- 
раҫҫӗ. У ра айӗнБИ йура, сивӗ уйар  каҫхи ҫӑлтӑрсем 
ҫуттипе кӑБ 'Б ӑр татгар са  пырат.

Ҫавӑн хыҫҫӑн Петӗрӗн ӗҫӗсем йапӑхланса 
карӗҫ. П етӗре хлепосакоттовккӑ камппанийе БЗР* 
мантарнӑш ӑн тесе, комсомол йаБейкки вы кӑвӑр 
пЗБӗ. Унтан пӗр-ик ернереа тем ле ӑна Ш упаш ка- 
рах илсе кайнӑ, терӗҫ, К айрарахрзн  ӑн ат и н п ӗ л т ӗ - 
м ӗр —ревиҫи пулсан Петӗрӗн 92 тенкӗ растраттӑ 
пулнӑ мӗн, уБитлӗнигсӑ та  ун ҫине хы тах тӑрнӑ.

Хад) ӑна Ш упаш карта тем скер ӗҫлеттереҫҫӗ.

Пв ро-УнБ-

Ьӑх (ӑ я а в та  тӑв«7. Ҫӑ 
зартаран ъ ӑх  пулаГ. Дньах 
|ӑшӑ кал тан  пулнӑшн? Ку 
>|йгӑва та т с а  пама хӑн.

Хал)хи пурнӑрра етвма 
кнрли мӑнши? Ку ый 

тува та тс а  пама ҫӑмӑл.

„ К А П К А Н “  П Е К  К И Р Л И
—  УРАХ ПУЛАС ҫ у к . --------------

Ытла та йӳнӗ шурнал. Кашии 
уйӑхра иккӗ туха!'. Икӗ тӗелӗ  

сӑрпа пиБетленет.

1930-мӗш ҫулшӑн „Капкӑн“ хакӗ:
1 уйӑха . 1 0  пус 

30 „ I 6 уйӑха . . 60 пус 
12  „ . . 1 -2 0  „

1930-мбш ҫудта «Капкӑн» хӑйбн пошисьвнбсвна 
Рулталӑкра 12 ьвивкв прилвшзни пхра!. Квнекв- 

сем  К8ШНИ уйӑхра пбрер тухмалла.

мКапкӑна'' прилошенисемпе ҫырӑнма:
уйӑха . . 20 пус ■  6 уйӑха 1 т. 59 п. 

„ . . 60 „ ■  12 „ 2 „ 40 .

Укҫа куҫармалли атрӗс: Ч ебксары , Кзнаш - 
ская ул. 15, К онторе газ. „Канаш*.

МАНА Ъ1НӖР 
ЕПӖ ПЫРАТАЛ.

ха-Епӗ ьӑваш  ӗҫҫамрӑкӗсен пӗртен пӗр 
ҫаБӗ —„Ҫ амрӑк Х ресБен”.

Епӗ Ш упаш карта „Капкӑн* ш урналпа 
пӗрлех, пср ретаксинБех тухса тӑратӑп .

М ана комсомолӗссемпе пионерсем, Б ӑваш  
ҫамрӑкӗсем вулаҫҫӗ.

Епӗ октапӗртен пуҫлаеа ернере  
икӗ хут  тухеа  тӑратӑп.

Ҫ ывсем ӑм ӑртса ӗҫленӗ б у ^  епӗ те вула- 
кансемпе сотсиалисӑмла ӑм ӑртӑва тухатӑп. 
Епӗ ӗҫҫамрӑкӗсен умне ы ран-пайанах манӑн 
тираш а 1 0  пине ҫитерме услови лартатӑп , 
Хам йенБен ӗҫҫамрӑксем умӗнБе тӑракан  
ыйтусене вӑхӑтра ҫугатса пама пулатӑп.

Епӗ
йунӗ:

1 уйӑха 
3 .
в

12 .

хамран та

. . . . 15 пус
 45 .
. . . .  90 .
. . . 1-80 „

У ьреш тенисвм па  
орканисатсисемш бн:
1 у й в х а . . . .  2 0  пус
3  „--------------- 6 0  „
6  , . I т . 20 „

12 „  . 2 40  „

Шур сухахлй муьисои 
«Капхӑн» вулжан тан 
тӑшсем, хӑвӑр аьапӑ-ьбр 
сем ва̂ ь̂ ьи «Ҫамрӑи Хрвс 
Ьен» ҫырӑнса нлсе парӑр 
Епб сирбн пата «Капвбн 
шурналпа пврлах пырао 
шӑн. Мхна ь)1кбр.

Алӑ пусатӑп; „ҪАМРАК ХРЕС5 ЕН».

Ответ.тӑ ретактӑр А. Ваҫҫилйбв.

1увашлит 91. Чебоксары, тиц, ,,Чувашская Кнпга“. Зак. №  73. Нап. 7800 экз.



Вӑйпах тыттарнӑ^ тавар-
Нумгй кспператтиЕсвньв тап ак н л в х н се н е  еайпахӳкирлб мар таеарсем  гар са  йар̂

—  Мух’ ав блбк пу.1иӑ турра! Гаптнпа пбрлв копперативра пушӑ акпар тытгарса бараҫҫб пу>ь ||твкв5̂ * 
Ҫук тыттарайиарбҫ. Свввсссне кирдб манвнен, ҫамҫв лукан, тата ироиофсн трули аньах тыттарса йаьбр.


