
„Канаш“ хаеат  ҫумӗн-ве тухат.

К & П К А Н

Кукӑр ҫул ҫимче.
МанЯн тус пулсачӗ. Ш р учрепнвни- 

ре саветуйушчи пулса пурӑна^гчӗ. Тӳрӗ 
ҫын. Пит ырӑ кӑмӑллӑ. Саветуйушчи 
пулсан та, хуллен пурнатчӗ. Ҫӗтӗк-ҫа- 
тӑк тумланса ҫӳретчӗ. Арӑмӗн те ыт- 
лаши тумтирсем ҫукчӗ. Пӗрре вӑл уч- 
рештевийе пыра^ те, писсӑрсем ка- 
лаҫни хӑзхине кӗрех кайа¥;

—  Пӑхӑрха пирӗн саветуйушчийе. 
Паллах шудӗк вӑл.

—  Ма вара?
— Мӗнле ма? Йурийех ҫӗтӗк-ҫатӑк 

тумтирсемпе ҫӳрет. Уйӑхне пиншер 
тенкӗ хӑйӗн кӑсйине чикнине систерес- 
шӗн мар. Падлах ӗнтӗ, саветуйушчи! 
Саветуйушчи ҫавна илтет тв, шухӑша 
ваӑа¥:

— Мӗн шайтаншӑн ҫӗтӗк ҫатӑк ҫӳ- 
ретӗпха. Тӗрӗс пурӑннинв никам та 
ӗнепмест. Пурӗпӗр. Тумланса лартам 
ӗлӗкхи хуҫасем пек.

Саветуйушчи учрештенирен ҫурэ.н 
таврӑна^.

— Пӑхӑрха, шулӗкла ҫын карӗ. 
Тумтирӗнчен пӑхсан саветуйушчи, хӑй 
ҫуранах ҫӳрет. Килӗнче темитҫе ла- 
ша кӗҫенсе тӑраҫҫӗ пу:ь- ҪУР̂ Н̂ ҫӳресен 
епӗ шудӗкне пӗлеймӗҫ тет пу.|, теҫҫӗ.

— Ч ӑзах та, тет саветуйушчи.—Уч- 
рештевире лашасем пур. Памшӑк ты- 
тас. Пурӗпӗр тиркеҫҫӗ ӗненмеҫҫӗ.

Саветуйушчи текех ӗнтӗ ҫуран ҫӳ- 
ремест. Йамшӑкӗ Хӗрлӗ плошчӑ¥ ур- 
лӑ шит!-шӑхӑрса анчах иртсе кайа^.

* =1'
Шалтан шаларах. Саветуйушчин 

хваттерӗ начар. Пӗчӗк, шӑршлӑ пӳлӗм- 
ре ҫеҫ пурӑнаЕ Сивӗ, нӳрӗ, тӗттӗм... 
Туха¥ пӗрре пӳртуыне сӑмавар дартма, 
кӳршӗрн майрасем вӑшӑлтатаҫҫӗ:

— Пӑхха, тӑхлачӑ, укҫи ҫӗрсв выр- 
та¥ пу^ь, ҫапах та ҫавӑн пек пӗчӗк 
пӳлӗмре пурӑна¥, тарҫӑ та тытмас!, 
пит хӑлин!

Саветуйушчи кӳренсе карӗ. 6 пӳлӗм- 
лӗ хваттер йышӑнчӗ. Не^ккӑ, стрепккӑ, 
тата кӗпе ҫӑвакан тытрӗ, Ковйорсем 
туйанчӗ. Вӑрмар хапрӗкӗячен сӑн кур- 
накан пукансем туйанчӗ...

* * *
Еҫҫыннисенчен уйрӑмрах пурӑннӑ 

пулсан та, пирӗн саветуйушчи аванха. 
Каҫ пула^ те ир пула¥. Вӑхӑт иртет. 
Сасартӑк саветуйушчи ҫтена хаҫачӗ 
ҫинче хӑйӗн ҫинчен ҫырнине курах 
пара¥.

„Ӑҫтан пирӗн саветуйушчин ҫавӑн 
пек паха тумтирсем? Шаду ҫинче пу- 
рӑнсах ҫавӑн пек чаплӑ пурӑнаймӑн. 
5 шалу та ҫитео ҫук апда пурӑнма. 
Вҫаткӑсем вумай илег пулмадла“.

Саветуйушчй каллех шухӑша кайат: 
„Чӑнах та. Халичен вҫаткӑ илмен, ҫа- 
пах ӗненмеҫҫӗ, муреем“

Вҫаткӑ идме гапрата¥.

Уйӑх пурна¥ вҫаткӑ илсе, ик уйӑх... 
Йӗри-тавра тӗрдӗрен кадаҫусем. Вҫат- 
кӑ илекенсвне тытмалла, теҫҫӗ. Хаҫат- 
сем ҫинче те вҫаткӑ илекенсемпе вӑй- 
дӑн кӗрешмелле тесе ҫыраҫҫӗ.

— Мана тытмаҫҫӗҫке, тет хайхи 
саветуйушчи.

Ҫаада шухӑшласа нлнӗ илменех 
опыскӑпа килеҫҫӗ. Саветуйушчийе тӗр- 
мене илсе кайаҫҫӗ.

жӐна йертсе кайакан салтаксеы шаш- 
кисене ҫурта пек тытса пыраҫҫӗ. Пӗр 
карчӑк ҫавна курсан ӳлесе йачӗ:—  
„Ох-ах, по^ьшевиксем-антихриссем! Кад- 
дех айӑпсӑр ҫынна тӗрмене идсе кайаҫ- 
ҫӗ, ҫӗр ҫӑтмансем".

—  Ҫӗр ҫулхи кӑмпа, тет ҫилденсе 
саветуйушчи,— мӗн сӗлехӳсене йухта 
ран. Кирек-хӑҫан та всӗр тӳнтер май- 
лӑ кадаҫаттӑр. Сире пула тӗрмвне 
.лекрӗы.

Лӑч! сурчӗ те утрӗ тӗрменелле.
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К а п к ӑ н “ таппи
Ҫавӑн пек ҫынсем Чӑваш рапфакӗн- 

че те пур тем. Прениккӑв й. Тӑвай 
вулӑсӗнчен, ҫырат:

Хветӗр Йефимӑв, хӑа Чӑваш рапфа- 
кӗнче вӗренет пулин те: «Канашра» 
мана кирлӗ йапаласем ҫинчен ҫырмаҫ- 
ҫӗ. Кирлӗ мар мана «Канаш» хаҫат, 
тет.

„Ш йраналли илӗртр§“ .

Ӗлӗк пӗр ҫветтуйран ыйтнӑ:
—  Мӗншӗн есӗ ҫын арӑмпе аскӑн 

ӗҫ турӑа?—тенӗ.
—  Шуйтан идӗртрӗ, тенӗ хирӗҫ ҫвет- 

туй.
Шуйган копператтивсенче ӗҫлекен- 

сене «илӗртме» йурата¥ пулмалла.
Ав, Елмен-Сунарти (Уравӑш вуд.) 

кивҫен паракан йулташлӑх лапкинче 
28 тевкӗ те 16 пус укҫа тухайман. 
Гевисорсем:

—  Аҫта кайнӑ сирӗн укҫа, тесе ыйт- 
сан, пӗр чденӗ:

—  Мӑйракалди илӗртрӗ, тенӗ.
Шуйтансем ҫук тетпӗр епӗр. Коапе-

раттав членӗеем пурах теҫҫӗ.

Ҫӗр сум укҫу пуличен ҫӗр тусу 
пултӑр

Кашкӑр ҫырай
Нурӑсри фининҫпектӑр (Йетӗрне 

у.) хӑйӗн хваттер хуҫине,—Пет- 
ров пупа, налокран хӑтарнӑ, тет.

Петров пуп сӑваплӑ фининҫпектӑра 
ҫӳдти патшалӑха кӳртме пулнӑ пу^ь, 
Капкӑн хуҫи тата [ӑна сута иарасшӑн, 
— пур йенчен те ырӑдӑх.

А иӗш  сӗчӗпе кӗменни, начака 
сӗчӗпе кӗрес ҫук.

Темйан Петнӑйӑн пӗр стихотворе- 
яинче пӗр оысна кала¥: тупнӑ хаҫат 
вулама... Мӗн пур унта? Пурин ҫинчен 
те ҫырмаҫҫӗ хаҫатра, ак кадӑпӑр, ун- 
та мӑшкӑлтӑк шыв ҫннчен пӗр сӑках 
та каламан, тет.

Тӗшиӗш.

Ҫунат ҫыра¥:
«Сире пӗр тӗлӗк пӗлтерем. Кайнӑ 

пек епӗ вӑрмана, утатӑп пек ҫудпа- 
ла, хӑртвӑ хӗрне тухнӑ пек. Унта пӗр 
самӑр кайӑк мана сӑхасшӑн пек. Хытӑ 
хӑранипе чӗтресе вӑранса карӑм. Мӗне 
пӗлтеретши ку тӗлӗк»?

Ҫунат йудташ, Капкӑн хуҫи тӗлӗкст- 
не ӑнлантарса пама пултараймасЕ 60 
ҫулхи карчӑксем патне кай, вӗсем ӑн- 
дантарса парӗҫ. Ан тӗшмӗшлец. Тӗш- 
мӗш кутне вӗри шӗшдӗ, теҫҫӗ.

20 пӑт туртакан чунмар.

Николай Романӑв комсомолӗс ҫырит:
«Кутӑн Михалка коысомолсене ку- 

раймасЕ- пӗрком- 
сомол пичӗшӗн 
ачине йӗке хӳре- 
пе хӗнесе пӗтер- 
нӗ; комсомолӗссе 
не хӗнеме 20 пӑт 
туртакан чукмар 
хатӗрленӗ, тет.

Йуыахрй Улӑа: 
пвкех «вӑйлӑ» 
иккен Е  у т ӑ н 
Михалкка. Енен- 
ме хӗя.

Чбрвонтсӑ.

Червонтеӑ тенине такам та пӗлет, 
ӑна чӗрӗ куҫлисем ҫеҫ мар, суккӑрри- 
сеи те йуратаҫҫӗ. Анчах пуринчен те 
ыгла Асакасоинчи (Йетӗрне у.) коппе- 
раттив членӗсем ытараймаҫҫӗ. Коппе- 
раттив укҫнне хӑйеен кӑсйисезе 76 
червовтса чиксе хувӑ.
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не ҫакланнисем,
«КашЕӑн»» шудтраран шулгра вкспо- 

натсем лексе пыра пуҫларӗҫ.
«Капкӑн» хуҫи тепӗр «тапӑ» дартас 

терӗ. Тапӑпа ҫамрӑкраххисене—комсо- 
иолӗссене тытналла канаш турӗ вӑл. 
Ку тапӑ рати хумӗсемпе те ӗҫдет.

— А-и, ӗҫ ӑна та пуҫларӗ. Тапӑ 
шатлаттарат кӑна. Йӗппине лартса 
ҫитер!^

— Йӑлӑмкас вулӑсӗнчи Хурӑнлӑ-Чӑ- 
Бӑрти комсомолӗс Кошевнӗккӑв ватти-, 
сен кунӗ пуп умӗнче ваттисен кӗнеки- 
не тытнӑ—тӑра¥. Кӗнеки мӗнӗпех та- 
пӑ айне хӗсӗнчӗ ӳкрӗ. Урисене тапӑд- 
таттара кӑна вырта¥.

уй тӑрӑх чупа¥. Тапӑри рати хумӗпе 
ку пиншака вулӑс йамшӑгне парса 
йатӑмӑр. Контратйӗвӗ часрах «выкӑ- 
вӑр» илме йачейкка вӗҫрӗ.

— Сурӑм йалӗнче (Хӗрдӗ Чухай вул.) 
Танилда Танилли 2—3 ҫул комсоиол- 
та тӑнӑокерех таппа ҫакланчӗ. Вӑл 
ответдӑ ҫекреттар пуднӑ май, авланас-

1''“
Кӑна сӗтӗрсе тапӑ нӳхрепне хутӑ- 

мӑр... Катид тӗтӗмӗ нӳрӗпе сирӗли? 
Увчен те пулыарӗ,

--- Ҫӗмӗртлӗхре (Турай в.) Унтри 
Елекҫейӗ 3— 4 уйӑх хушши пухнӑ 
член укҫине тӳрех пуп кӗсйине кайса 
чикрӗ... Кӗлӗ хыҫҫӑнах «Капкӑнӑн» 
рзтиллӗ таппи ӑна ҫакдатса та илчӗ. 
Анчах пуплансах кайнӑшӑн пуп кар- 
тинех ывӑтрӗ ӑна. Урӑх ҫӗрте те ӗҫ 
пурха:^

— Йӑлӑмкас вудӑсӗнчех Контратйӗв 
ӗҫкӗпе пиншакее, кӗпине ҫухатнӑ та,

шӑн ҫуна пуҫланӑ. Хӗрӗн ашшӗ херне 
самӑконккӑсӑр сугиан. Танилла ҫын 
сисичен йазта самӑкон ӑстин нӳхре- 
пӗнчен анкарти хыҫӗпе, ҫӗрле четвӗрт 
йӑтма нӳме тунӑ. Тӗттӗм чух курӑн- 
мас¥, тет пулӗ хӑй ӑшӗнче. Тапна йа- 
аанах каҫпа хытӑ ленкеҫҫӗ.

— Ҫав каҫах Иккассинче йачейккӑ 
пуххи вӑхӑтӗнче Едекҫи Мвхвотийӗ 
туй ҫатанӗ ҫине ларнӑ та;

Туй туй, туй тесен,
Ик-виҫ чалӑш ҫӗкленен... 

тесе ҫӑварне кара¥. Ҫӳдвлле вӗҫие тӑ- 
нӑскерех, тапӑ нӳхреппине персе анчӗ.

Чучу касси ҫекреттарӗ тв ҫӑмӑлла- 
насшӑн. Вӑл хӑй ӑшне «хӗрӳ» сыв- 
дӑш тудтарнӑ та, ҫапах вӗҫеймест. Ура 
йӑвӑр пулӗ тесе, сылтӑм урине салтнӑ. 
Тӑлисемпе ҫунат тунӑ. Йероплан хӳри 
вырӑнне ҫӑпатнне пнҫвххирен айала- 
рах ҫыхнӑ, туртӑшса, ехлесе чупа¥... 
Лексантӑр Иванӑч тӗлӗнче пропеляӗрӗ 
уринчен ҫапӑннипе тайӑлса анчӗ те, 
ыйха харлаттарчӗ. Йал йыттисем пу- 
хӑннӑ та, хӑсӑк ҫудлаҫҫӗ..

Тапӑ хуҫи ҫӑпзта кантринчен турт- 
сах, йытӑсен повӑрне нӳхрепе йачӗ. 
Нӳхрвпӗ тулсах ларчӗ.

«Кушак-кайӑкӗсем» урӑдса ҫитсес- 
сӗн, нӳхрепве тасатса, ҫӗнӗ^апӑ лар- 
тӑпӑр. Т а п к ӑ.
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Йалсовечӗсенчи паллӑрах ҫьшсем.
Турхан вулӗҫтӑвком членӗ Йермош-  ^

кӗн турник ҫинче вы^ьаса кӑсаинчен 
укҫине кӑларва ӳкерсе ҫухатнӑ. Мӗн 
тӑвас? Йермошкӗн йумӑҫ патне чун- 
тарат. Йумӑҫӗ сар ҫӳҫлӗ комсомолӗс

тупнӑ, тет. Вара Йермошкӗн комсомо- 
лӗссене пухат те: парӑр укҫава, тет. 
Лешсеи ним пӗлмесӗр тӗлӗнсе кайаҫҫӗ.

Хадӗ Йермошкӗн, укҫине тупаймасӑр 
хуйхӑрса, хӑй йумӑҫа тухнӑ, тет.

Тӑвай йазсовет ҫекреттарӗ Ҫеменӑв 
Ваҫҫили нӗр тӑлӑх арӑы патне пырса 
алӑкве ҫӗмӗрсе кӗнӗ. (Ахӑр пӑртак 
сыпнӑ пудас). Арӑмӗ аран тарса ӗл-

ми Сыссойӗв патне кӗрсе тухрӗ. Лешӗ: 
мӗн ухмахи ху кайма, йар ху вырӑнне 
ача туман хӗре, терӗ. Наҫтаҫҫи чӑнах 
ҫапла турӗ. Вара тухтӑр, Наҫтаҫҫи 
вырӑнне киднӗ хере, Наҫтаҫҫи йачӗпе, 
ача туман, тесе справккӑ парса йанӑ. 
Ҫапла Уртеми Сыссойӗв канашланине 
ача тунӑ Наҫтаҫҫи ача туман пулса 
тӑчӗ. Мухтав, ()ыосойӗва! Йалсоввт 
ӗҫӗсене ӗҫличен — хӗрсем хушшинче 
ӗҫлв. Вара санӑя, Уртеми Сыссойӗв, 
пӗр пуҫах вырӑнӗнче виҫӗ пуҫах ӳсӗ.

Шупашкар вудӑсӗнчв пӗр йадсовет 
членӗ Пракух Ерхипӗхӑй пӳрчӗ умӗн- 
49 ҫӳрекен вы^ьӑхсене тытса кӗрсе 
хӳрисене касса йара¥. Капла пире вы- 
.^ӑх тухтӑрӗсем те кирдӗ мар. Камӑн

кӗрнӗ. Малашне Ҫеыенӑвӑн, арӑысеы 
патне ҫӳренӗ чухне, пӗр алла хӗҫ, 
тепӗр алла пӑшал тытса, хыҫалтан 
тупӑ оӗтӗрсе пымалла. Вара арӑмсем 
хурах кӑшкӑрсап та тараймӗҫ.

Пӗчӗк Кӑканар йалсовет членӗ Ур- 
твми Сысоойӗв тӗлӗнӳ туса мухтава 
тухрӗ. Унтри Лӑриван хӗрӗ Наҫтаҫҫи 
ачз ҫуратса ачине вӗлерсв пытарчӗ. 
Ҫакна милтсиоЕвр оисрӗ те Наҫтаҫҫн 
патне протоккод ҫырма пычӗ. Наҫтаҫ- 
ҫпнв Нурӑс тухтӑрӗ патне, ача ҫурат- 
нине пӗ.1М 0, сиоттӑра йачӗ. Анчах 
Иаҫтаҫҫи тухтйр патве кайичен Урте-

вы4)ӑха кастармаллапур тӳрвх. Пракух 
Ерхипӗ патне чуптарӑр. Пракух Ер- 
хипӗ хале куҫне куҫлӑх тӑхӑвса пуо- 
фессӑр пекех пулнӑ, тет.

Пӗрремӗш Чемей йалоовет претҫе- 
таттӗдӗ Ҫерок Хветӗрӗ 13 тенкӗ халӑх 
укҫинв картла вы.ьаса йачӗ. Хадӗ 
Хветӗр пиче тӗдӗкре те «ОЧКО», тесе 
кӑшкӑра??, картда вы.^ьаса пуйма шу- 
хӑш ла! Ҫак Хветӗре йалсовет претҫе-
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тавар хакӗсвне нит х а м ӑ  иает—мах- 
хорки 0 пус, шӑрпӑкӗ 2 пус.

Йӳнетме май ҫувши?

V Капкӑм^*^ муҫвйӗ.

таттӗлӗ вырӑнне, харт пуҫлӑхне суй- 
дамаллачӗ. Капкӑн ҫапла шутдат.

Мӑн Т уш и к йалне Турай вудӗҫтӑв- 
ком претҫетаттӗдӗ Ваҫҫилйӗв кидчӗ. 
Пычӗ пухӑва. Йуданутпа. Кадаҫсан, 
калаҫсан: акӑ сире ҫапла тытатпӑр, 
терӗ чӑмӑрне кӑтартса. Тенӗр хут кил- 
сен туйааа ҫапса хӑратма пӑхрӗ, Туйа 
йуратакая Ваҫҫидйӗва туйапах ан 
тивгӗрчӗ.

Варасӑр йалсовет претҫетатгӗдӗ 
(Карач вулӑсӗ). сутуилӳ тукала?, анчах

Ку Асанкаоси (Хурамап вул.) йад- 
совет претҫетаттӗлӗн пнчечӗ. .Ӑна вӑл 
вырӑнсӑр пусса пӗтермест. Ҫынсем пи- 
чет пустарма 'пыроан, пӗр четвӗрт 
ҫуттине ыйта¥,— унсӑрӑн пуссан пичет 
палли пулмас^, тет.

Ҫак атӑ Асанкассинчи (Хурамал. в )  
пуйан Нӑшти Па^^увӗн. .Ӑна вӑа пат- 
рак Павӑла туйа кайма парса уя- 
ран ӗнв пукравчен сӗт ҫисе пурӑн- 
малла илнӗ. Халӗ ико ӗнепв пуряа¥, 
сӗт ӗҫсе те пӗтереймест. Сӗт ӗҫме йу- 
ратнӑраи епӗр Па.%ука кушак ӑрзтти 
пулӗ тетпӗр.

Налук списки ҫырнӑ чухне.

— Ну, лаша пури снрӗн?
— Лаша?.. лаша ҫук...
— Ма суйан, аҫу тин шыва кӳртме 

кайрӗҫке,
— Е  е-е!.., ӑна кӗҫ сута¥ вӑл.
— Енпиа аҫу лашапа сутӑ тӑват 

цулсан промысловой крахва ҫине ҫыр- 
са лартан. Вара...

— Е... мӗн,.. унта сан ҫыр. Халӗ 
вӑд лашан хучӗ те ҫук.

— Епнин ӑна халех иилигси кан- 
турне йарао. Лав пар.

— Тӑрха еппнн, аттепе кайса чӗвем. 
Атте пӗлет.

ж\шшӗ килет.
— Пу, лаша пури сан? паҫӑр ачу 

пӗлеймерӗ,
— Тур пудӑштӑр. Лашине пур тесе 

ҫыр. Ӗяи те пур, чӑххи те пур, кушак 
ки тв пур. Пурне те ҫыр. Милитсийе 
ая йар тархасшӑн.
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Сутмалли йуияахсем.

Хуч, хуч хучӑла, хучӑла ҫинче кщ -  
чала, муН)Чала ҫинче ҫаврашка тени 
Аслӑ-Ҫӗриӳ (Мӑрат вуд-) йадӗнни кон- 
ператтив прегҫетаттӗдӗн «купӑста» пуҫ- 
не пӗлтерет. Копаераттив ва.^ь^и илнӗ

ӑсна ҫӳрвЕен «инвалита», пенҫҫи вы- 
рӑнне штрах тыттарас мары?
^  Уйӑх пур та ҫутти ҫук. Ҫав та пула¥. 
Хумми Карппи йатлӑ комсомолӗс—Мӑн 
Йавӑшсеи (Кӗҫӗн Кипек вуд. Йет. у.). 
Вӑд комсомолӑн ҫуттине (тӗсне) «ҫут- 
тин» кӗленни ӑшне никсе лартнӑ: туй-

700 ҫӑмартана вӑлҫырмана кайса тӑк- 
нӑ. Мӗншӗн? Куҫпа мар, темӗскерпе 
пӑхса иднӗ вӑд ҫӑмартине: хӑшӗ ҫӗ- 
рӗк, хӑшӗ чепӗллӗ. Чӗпӗдлӗ ҫӑмарти- 
сеие хӑйне пусарса кӑларттармалла 
нулнӑ. 700 ҫӑмартаран 14 пия чӗпӗ 
тухнӑ пулӗчӗ.

Ту айккинче шӑтӑк алтӑр лараТ, Икӗ- 
мӗш Ш ӑякасра (Тукаш вуд.) алсӑр 
Пӑликарп пурна¥. Аллине вӑл, ӗссӗрпе 
амантнӑ. Халӗ, краштӑн вӑрҫӑченхи 
инвзлит тесе, укҫасӑрах паттент илнӗ. 
Иавалитсене пенҫҫи параҫҫӗ. Йалан

сенче сӑмакунккӑпа, сӑрапа аташса 
ҫӳрет. Туй тесен тукмак сикнӗ теҫҫӗ 
те ватгисем, анчах качака хыҫҫӑн ка- 
йакап оурӑха адтуйи кирлӗ пулмалла.

Пӗр карта сурӑх пур. Пӗр лӗпсӗрке 
упа кӗрӗ те сурӑхсене хӑвӗ кӑларӗ. 
Мӗнде упа вӑл? Ҫавӑ уйа Чату-кассин- 
чи (Чупай вул.) Ҫаманкка Петӗр Ки- 
рилли пулат. Унтан йал претҫетаттӗлӗ 
те, пулӑшу комиттет претҫетатгӗлӗ те. 
йалти сурӑхсем те (ҫынсем), —  пурте 
хӑраҫҫӗ. Ҫав кулак ҫӗр виҫес тенине 
илтсен, иаӗ ҫул хушшинче 2 ача ус- 
рама илнӗ, кайран иккӗшне тв хӑва- 
даса кӑяарнӑ, йудашкинчен хӑйӗн тар -

Ш^тсем.
Пурте труках мар.

Иӗр пӗчӗкрех ҫын лаши ҫвне ут- 
ланса ларасшӑн пулнӑ. Пӗр йенчен тс 
сиксе пӑха^ӳ, тепӗр йенчен тв сикет 
нийепле те угданса дарӑймас^. Йудаш- 
кинчен ҫветтуйсене пудӑшма чӗнет:

— Микул турӗ, пулӑш мана!
Сикрӗ. Утланаймарӗ.
— Мӑн турӑ амӑшӗ, ҫак ут ҫине 

ут.чачса ларма пар!
Тӑрс! Каллех утланаймарӗ.
—  Варвари ҫветтуй, хӗрарӑм пулсан 

та пузӑш мана!
Пӗтӗм вӑйне пухса тӑрс!—сикрӗ те.

лашн урлах сиксе каҫса ҫӗре даплат- 
тарса ӳкрӗ.

— Ну, хӑйаматсем! Пурте труках 
мар,—мӗн кулаттӑр ҫынтан, тет ха.р:и 
ҫын ҫилленсе.

Ҫӗрпӳ иармарккинче.

— Сирӗя ҫавасем пирӗв ӗҫре тӳсен- 
меҫҫӗ...

— Мӗн есӗ? Ун пек лайӑх ҫава 
ниҫта та тупаймӑн.

— Пӗлтӗр те сирӗнтенех плтӗы те, 
ӗҫе тытӑнсавах хуҫӑлса карӗ.
. — Чул ҫине кӗрсе кайса хуҫса пӑ 

рахрӑн пу.ь?
— Чул мар ҫав. Тарӑн ҫырмасемпе 

ҫаран уйӑрнӑ чухве такама, астӑвай- 
маотӑп, ҫавапа ҫапрӑм та, ҫурмаран
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ҫи тӳпи ҫӗр аасса илнӗ те, тарҫине 
хӗнесех хӑваласа йанӑ. Тудашӗ тутӑ, 
шадӗ выҫӑ ҫынӑн ҫӑварӗнчен шӑмми- 
не туртса кӑлармалла, — пырне лартӗ 
тата.

„Мухмӑр уҫҫи“ тесе Тивӗшри (Чӑ- 
ваш-Сурӑи вул.) Лаппи Йаккуне ка- 
даҫҫӗ. Кунӗн ҫӗрӗн сӑмакуяккӑ йух- 
тарвӑшӑн, ҫав Ур^ушкана „мухмӑр 
уҫҫи“ тесе йат панӑ. Ир те Ур1ушка, 
каҫ та Ур?ушка, мӗншӗн Ур¥ушка 
пулнӑши? Ыилитсисен хырӑмне «арпа» 
пӑсманран пу̂ ь.

Таса хирте ухмах ташлаТ, Мӑн-Шах- 
чӑрта Карачӑм Микули аташа!'. Вӑл 
кулак, йалсовет претҫвтаттӗлӗ. Чухӑн- 
сене хутсем ҫырса пзнӑшӑн 50 пус 
идет, пичет нусма пулштух ыйгаТ. 
ерехне тата укҫасӑрах ӗҫсе парат.

Кӳдлияе кура кӑвакал чӑма¥ теҫҫӗ,— 
йал ҫынннсем айванрах пу.ь Ҫав. Ӑс- 
лӑрах пуянӑ пулсан, кӑтартӗчӗҫ ӑна 
мыскара.

Й ӑ в а н  м у ч и  мыскараҫӑ.

Г) К р в м ӗ Л ) “ '0 «

Ҫӗрпӳри йулташсем шӳт туса, мӑнас- 
тире «Кремӗ.%» теҫҫӗ. «Кремӗ^ь» мар 
вӑл, путкӑлӑх вӑл. Ун пек путкӑлӑх- 
ран сехрӳ хӑпнипе ҫичӗ ҫухрӑм айак- 
ран ҫаврӑнӑн! Й у м а н к а  X.

*) <Креаӗ.т,>, тесе пысӑк хуласенче чул х?- 
месемпе ҫавӑрдӑ вырӑнсене калаҫҫС. Вбсейе 
■'■лӗк йут халӑхсем вӑрҫӑпа тап’ насран сых- 
данма чулпа ҫавӑрнӑ. Ун пеккиоем М ускавра 
■га Хусанта та  пур .

хуҫӑлса карӗ. Мӗн тӑвао сирӗв ҫавапа 
йӗркелӗн ҫаран уйӑрка та тӳсеймест.

Шупашнарта.

— Пӗр уйӑх хушшинчех сӑраран 
0 тевкӗ тупӑш куртӑм,

— Мӗнле? Сӑрапа сутӑ тума вӗрен' 
тӗни мӗн?

— Ҫук. Уйӑхра 150 литр сӑра ӗҫсе 
йатӑм. Сӑрине Атӑл хӗринчи пала- 
канта идтӗм,—унта ытти сӑра лапки- 
сенчен тӑватӑ пус йӳнерех. 150 литр 
илсен 6 тенкӗ пулчӗ,

— Кӑжт та ӗҫмен пулсан тупӑш 
тата нумайрах пулӗчӗ.

— Хула копператгнвнв усӑ парас 
терӗм тата копперагтӑр пудас^^ерӗы.

Тӗрӗс калаиӑ.

Пӗр прокурортан ыйтвӑ;
— Мӗнле сирӗн шухӑшпа, хӑш коа- 

ператтив правлени члеьӗсем вӑрламасӑр 
пурӑваҫҫӗ?

— Тӗрмене лекнисем, тенӗ прокурор.

Шурӑ алӑ.

— Пакку, мӗншӗн сан питӳ хун- 
хура кӑҫал?

— Сӑмакунккӑ хуранӗ кутӗнче лар- 
нӑран мари? Пӗр май тӗтӗм ӑшӗяче...

— Аллусем шурӑҫке?
— Алли вӑл пӗр майах шыв ӑшӗн- 

че, сӑмакунЕкӑ валашкинче. Шывне 
пӗр май пӑтратмаоап, трупи пӗҫермех 
тапратаЕ Ҫавӑнпа алӑ пуп майрисен 
алли пеквх шуралса карӗ.
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Т аеа  комиҫҫи.
Вырӑсоем калаҫҫӗ: пбр ӑс аван, ик- 

кӗ пудсан тата лайӑх, теҫҫӗ. Анчах 
ҫак вырӑнлӑ сӑмахоене Йӗяреҫри Ме- 
тиксантрут Сойусӑн РК Комиҫҫийӗ 
ҫинчен калӑс пулсан. ҫапла улӑштар- 
малла пек туйӑна¥: комиҫҫи членӗсем 
анкӑ миБкӗрех, ӗҫ тума тытӑнсан па- 
чах ухмахланса кайаҫҫӗ.

Итлесе пӑхар вӗсен пуш уйӑхӗя 
6-мӗшӗнче пулнӑ саҫҫетааин протто- 
кодне. Ӗҫӗ ҫапла. Санитаркӑ (хошалкӑ) 
Хме^ьова пӑртак ашЕӑнкаданӑ пул- 
малла. РКК ӑяа вырӑнтан кӑдарыалла 
тӑва¥. Хӑйӗн постановленинв йулаш- 
кинчен «считать правильным» тесе ҫы- 
яӑҫтарса хура1̂.

Хме^ьова вырӑвне РКК санитаркӑна 
Е^ьтепевӗва идме йӑшӑна?. Е^ьтепенӗва 
пуп майри, ҫавӑнпа та РКК ӑна тӗрлӗ 
йенчен ҫавӑрса пӑхса идет. Акӑ ун 
ҫинчен йӑшӑннӑ постановлени (улӑш- 
тармасӑрах).

,;Прннимая во  вввм внве н азв ач е  
нве Э льдебеневон о р ган зз. п< рялком 
т. е. выделвнив ее  каедидатуры  была 
вы дквнуто на делегатском  жег.ск. 
0' бравии , а  такжв она  польвуется 
авторитет. массы в в данныК момент 
(по сведении) она попадьей не является, 
вриду того, что она  с мужем равве- 
лась. а  пссеюу псследвюю решено 
оставить н а  службе, т. в. она бсльше 
нринесет пользы  врестьян . васелению 
я главны н образсм далеко стоит от 
разврата*.

Акӑ йепле «тасахӗр» пек «ҫветтуй» 
пуп майрп тупнӑ Метикоавтрут РККо-  
миҫҫийӗ «аскӑнчӑклӑ» Хме.1ьова вы- 
рӑнне.

Мӗнле ҫветтуйсем лараҫҫӗши ҫав 
комиҫҫинче?

ЙулашЕннчен «Капкӑн» та «по све- 
денип» тесв ҫакна каласшӑн: Е^ьтепе- 
нева пупӗячен уйӑрӑлман, ха.ь те пуп- 
па пӗрлех пурӑна)'.

II а т м а н.

Сатачввм.
10. Мӑнҫутри (Ҫӗр. в.) пӗр чухӑн 

Ҫемен Кирилли икӗ ӗне, пӗр качака 
усра¥. Вӗсен сӗчӗ пурӗ талӑкра 4 пу- 
тыдккӑ ҫурӑ тула¥. Ӑна вӗсем виҫҫӗн 
пӗр талӑкра ҫапҫут ҫисв йараҫҫӗ те, 
чӑкӑт таврашсем тума ним те йудмас¥. 
Чӑкӑт та ҫийес теоен, вӗсен тата ми- 
ҫе ӗне усрамалла пула^? (Пӗр чӑкӑт 
тума 2 путӑлккӑ ҫурӑ сӗт кирлӗ пулаҪ).

11. Шупашкартан Ҫӗрпӳве «Канаш» 
3 сехетре ҫитет. «Канаш» Ҫӗрпӳрен 
Мӑнҫута (Ҫӗр. в.) ҫурран ҫынпа 3 се- 
хетре ҫитме пултараЕ Ҫӗрпӳрен ҫав 
«Канашах» йала, почтӑпа 4 кун ҫу- 
рЗра, 5 кунта, хӑш чухне 7 кунта 
ҫнтет. Почтӑ ҫурран ҫынтан мпҫе хут 
хытӑрах ҫ^рет?

И нвалитевн  
втоловӑйӗнчв.

—  Ну, Иван Иетрович, есӗ тӑрӑш- 
Еипе столовйй илемӗ кнлнӗ иккен: кар- 
мун, сасси, ташлу, тӗрдӗрен йурӑ сас- 
си чуна савӑнтарсах йара¥.

— Ӑна пӗлмесӗрех туманха, Ахва- 
нвҫ мучи, ҫапла карму^семпе идӗртие- 
сен сӑра сахал кайа^, тупӑш ҫителӗЕлӗ 
пулаймас'1'.

—  Апла пу.тсан, унта пуҫ хӗрнӗ 
халӑхсеве илӗртме хӗрсем усрасан та- 
та усӑллӑ пулмӗши?

— Ун ҫинчен епӗ тахҫанах шухӑш- 
ланӑ, Ахваниҫ мучи, анчах правлеви- 
пе калаҫса пӑхманха. Куҫ.

П О Ч Т Ӑ  Й Е Ш Ч Ӗ К Ӗ .
— Вӗркӗче (Шупашкар петтехиӗк- 

кӑмӗ) самӑконккӑ ӗҫыен пупсене ту- 
паймӑн есӗ. Тупакава «Капкӑв» хӑ- 
йӗнчен 10 тенкӗ параЕ

—  Кунера. (Шӗнерпуҫ вуд ). Чӑваш 
Туҫари Йакур Пракухӗ ашшӗне кӑма- 
ка ҫинче нӗҫертсе йарса вӗлересшӗн, 
тетӗн есӗ. Пиҫсе вилес килмесен аш- 
шӗн кӑиаки ҫвне улӑхма йураыасӖ
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