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„Е^наш“ х а ҫ а т ҫумӗнъе-Т.ухат.

Шупашкар такмакӗсем.
(„Ҫӗмӗрт ҫеҫки“ кӗввипе).
Чӑваш цурнӑҫӗ хуланалла та кӗрле, пуҫдапӗ. Ҫавӑнпа вӗ-сен
йуррисене те хула шӑрши ҫапат. Пурнӑҫ чӑпти ҫавӑн пек вӑл.
Ҫӗмӗрт ҫеҫки ҫурӑлсан
Вӑрман витӗр курӑна!;
Атӑл пӑртан тасалсан
Ш упашкар илем палӑра¥.
Тӑнкӑлти-тӑнкӑл чан сассп
Кунӗн ҫӗрӗн хӑлхунта;
Ирӗн те каҫӑя качаки
Тӗкӗшеҫҫӗ урамра.
Ҫуртйӗр пнтӗ сахалчӗ
Ҫӗнӗ ҫуртсем тумалла:
Хӑш хӑш чпркӳн тӑррисем
Вӗҫрӗҫ анчӗҫ чупланса.
Пӗр чиркӗвӗ ҫав ҫавах
Аптек йвнне пӑхкалаП
Емел ИЛМ8 кӗнеш&ӗн
Куллен куяах тайӑла!'.

К айа кайа ӳкекен
Ӳсӗр мототсиклетсем.
Упа кӗлетки усламҫӑ
Аш сугтипе чӗрӗлнӗ;
Копператтивсем пире
Ҫӗнтерейкӗҫ, тейеҫҫӗ.
Ш упаш карта мӗн нумай?
— ,,Тет“ -пе сӑра пит нумай.
„Твг“ -не пухса хурсассӑн
Чиркӳ ҫӳллӗш пулат, тет.
По.Ьнитсӑра кӗтесре
Хӗрсе картЛа вы здаҫ, тет;
Хӑшхӑш машшинисткӑсен
Машшин ҫинчех тӗкӗр, тет.

Йалтан килнӗ ҫынсене,
жЧптек умне ларс.ссӑн
!^иркӳ тӑрри—швдлесе,
Уксе лапчӑтса хураошӑн.
Чиркӳ хӗресӗсенчея
Рати хӗлӗх карӑннӑ:
Рати пырса ларагран
Хӑшӗ тарса пытанвӑ.
Труттуарсем ҫийӗнче
Комувхосӑн чулӗоем
Кӑштӑртатеа выртаҫҫӗ
Ҫитес ҫудччен пурнасшӑя.
Ления тейен урамра
Милитсионер умӗнче,
'ВӑрмаЕ тресчӗн приотӑнӗ пек,
Йӑвӑҫ вырта! йӑтӑлса.
Ш упашкарта тем те пур:
Трестсем-мӗнсем, сӳтӑҫсем,

Еутӑн пуҫӑн ҫаврӑнса,
Сйв ҫид чупа! урамра,
Пӗр вӗҫӗмсӗр тусанпа
В ӑа вы-ь.ьатӗ савӑнса.
Хӗроен кӑтра ҫӳҫӗсем
Сӳтӗлеҫҫӗ ҫилнеле;
Муталанчӑк ҫӑмхана
Тӗпӗ-йӗрӗпех сӳтмелле.
Ваҫанкка.
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Хӗрарӑм претҫетаттӗл.
Вӑрӑм Хӗлипӗн чӗри лаштах кайрӗ.
Пухуран Вӑрӑм Хӗлап ҫиленсе тав— Тӗрӗс, тӗрӗс. Чӑнах, епӗ упӑшки
рӑнчӗ.
— жАтте, ӑҫга анке? тесе ыйтрӗ нӗ- вӗт, вӑл ман арӑм. Еп мӗн каланиве
вӑл тӑватех. Епе хӑранӑчӗ...
чӗк ачи Кавӑрле.
Ҫурҫӗр иртсен Хӗлиа хӑйӗн пӳртнв
— Ан калаҫ, ше^ьмӑ! тесе кӑшкӑрса
пырса кӗчӗ.
йачӗ ашшӗ.
Унтан ашшӗ ҫӗлӗкне ҫӗре ҫӗклеое
— Мӗншӗн тӗтгӗм? Ей, Укахви,
ламнӑ ҫут...
ҫапрӗ те—
— Аннӳне, йе¥роно ма¥, йал прет— Вырт, вырт. Сӑмакоп ӗҫсе тултарнӑ та сыона пеа ҫухӑрма пуҫлаЕ..
ҫетаттӗлне суйларӗҫ, теое хучӗ.
Хӑрзнипв Кавӑрде йӗре пуҫларӗ.
— Еам сысна? Епӗи? Е п сана кӑ— Мӗн. ачам, йӗретӗн? К ӑизка ҫин- тартӑп. Есӗ претҫетаттӗл пулсан та
чен анса Кавӑрдене асдамӑшӗ ^ӑпатиа еаӗ сзна ҫӳҫӳсенчен йарса тытсан,
кӑтартйп ҫут тӗычене! Итле мана, впӗ
пуҫларӗ.
Кавӑрди чарӑнмаст. Йӗрет.
сан упӑшку, есӗ ман арӑм... Мӗн тӑвас
— Аннене претҫетаттӗде суйланӑ та... тетӗп, ҫавна тӑватӑп... Чӑнах сӑмакон
— Ак т а т а .. Хӗрарӑма претҫетаг- ӗҫрӗм. Кам патӗвче ӗҫнане те кадӑп
тӗде суйланӑ... Ей, т;^-тур тур! Чӑна- Лухра Па-ьук патӗнче. Пт.1в, увӑн сӑхах тӗнче пӗтвт пулиалла... Хӑҫан мокон апаарачӗ пур, есӗ вӑд аппара^а милигсияе ан партар...
ҫапла пуднӑ пур
Ӑнлантӑни?
Асанне те йӗые пуҫларӗ.
Кавӑрле те йӗрвг.
— Ӑнлантӑм... Вырт, вырт...
Вӑрӑм Хӗдип пӑхса тӑчӗ, ^ ӑ ч ӗ те
Ирхине Хӗлип тӑчӗ тв йӑваланнӑ
те Лухра Па^ьук патне тухсз кайрӗ.
пуҫне хыҫма пуҫдарӗ Унчен те пул— Куҫӑи ая куртӑр, хӑлхам ан марӗ пӳрте нсаолниттӗл кӗрсе тӑчӗ.
илттӗр...
— Ата соввта, сана претҫетаттӗд
Вӑрӑм Хӗдип Лутра Пафук патне чӗнет, терӗ.
кӗчӗ те:
— Мӗнле претҫетаттӗл, тзг Хӗлип.
— Пӗгрӗм пуҫ, пӗтрӗи ӗнтӗ... Аз— Йудташ Укахвл, ҫӗнӗ претҫетатлине оулса, пуҫне усса Хӗдип алӑк тӗл...
кутне ларчӗ.
— Е ... Хӗлип испэлнаттӗяае пӗрде
— Мӗн пудчӗ тата? тет Лутра совета уггарат.
Па^ьук.
Ссввта кӗрсен Хӗдяп чӗтреоех кайрӗ.
— Арӑма претҫетаттӗло суйдарӗҫ,
Пӳрт тулли хадӑх. Мадта Укахви
тет лешӗ сӑмсине нӑш нӑш туртса.
лара!.
Уя
умӗячв Лутра
Па^ьук.
— Суйдарӗҫ пулсан— лайӑх, тет
Урайӗнче сӑмокон анпапачӗ выртат.
Па.ЬУКй.
Укахви Лутра Па:ьУ®» вӑрҫа¥:
— Есӗ те кулатӑяҫке м а ^ а н , кум...
— Ҫапла ҫапласкер... Хале^ сана
— Ним те кулмаотӑп. Сан арӑму
апаарзту
мӗнӳпе вулӑеа йаратӑп...
претҫетаттӗд. Сана чыс. Санӑн лава
Унтан Хӗлип ҫине пӑхрӗ те...
каймалла мар. Сана усӑран пуҫне урӑх
— Есӗ самокон ӗҫме йурататӑн, акӑ
ним те ҫук кунта. Лрӑму ураӑ всӗ
сана
наккасани... Пайанах лава кай...
хӑвӑн тусусене те пулӑшу пама пултаратӑн. Акӑ. ман сӑмокон аппарачӗ Лутра Па:ьука вудӑса леҫсе хӑвар.,.
— Чймха, чимха, Укахви, ӗретлӗ пул...
пур. Ӑна епӗ мунчара пыгарса усрат— Мӗн У кахви?Епӗ пӳртре Укахви.
тӑычӗ, халӗ ӑна епӗ кӑларма та пултаратӑп. Мӗншӗн? Мӗншӗн тесен есӗ Еунта епӗ претҫегӑттӗл.. Кай ки л е..
'Хӗлип тӗлӗннипе хытса кайрӗ. Унтан
ыана пулӑшма пултаратӑн. Арӑмна
пӗрик сӑмах када та ӗҫӗ те пулчӗ. сӑмсине усса тухсз кайрӗ.
Каҫхине Укахви кнле таврӑнсан
Никам та пӗлмӗ. Чимха епӗ пӗр путХӗлип арӑмӗ патне пычӗ те:
тылкӑ ҫуттяне кӑларам. Ӗҫӗпӗри кум?
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— Пайан маыа претҫвтаттӗд совета
чӗнсе дава йаыалда турӗ.
— Чӑнахи?
— Чӑнах. Анчах лаши мӗнлв иккенне ху та пӗлетен, ухсакла^ вӗт...
— Ну йурӗ. Енӗ претҫетаттӗлпе
кадаҫса пӑхӑп. Тен каҫарӗ те...

Хӗлипӗн кӑмӑлӗ лӑпяанчӗ.
— Кӳр виҫҫӗ чуптуса идем, терӗ вӑл
арӑмне ыталаса.
— Н а чуптӑвах еппин хырӑм тӑраначен. Килте епӗ санӑн арӑму, советра...
сана аха^ь ҫын шутӗнче анчах ш углатӑп, тет Укахви кулкаласа.

Т а т а х „ревиҫи“ ту** Т вл вй ҫинв т в л ей .
м а туз^мӑ.
Икӗ Совет чиновникӗ пӗрпӗринпе
Йетӗрнери пуштӑ кантурӗн пуҫлӑхӗ
уйесри хӑйяе пӑхӑноа тӑракан пуштӑ
уйрӑмӗсене ревиҫи тума тухнӑ. Ш ӑмат ауштине епӗ те пырса кӗтӗм. П ӑхап— мана хирӗҫ пуштӑ пуҫлӑхӗн пӳлӗмӗнчен ҫак „ревисор“ тайкаланоа,
аллиоемпе ҫтанава хыпаласа туха парат. Хӑй те какриш килет—'карланкипе крӑнк, крӑнк! туса пыра¥.
— Йе...тӗр...не...не ҫитичен (ӑ-хӑ-л-к)
епӗ сан...ла...шу ҫине лар...са пы-пы
пырап, тет мана вырӑс:га.
— Йурат, терӗм епӗ, анчах сана
„Канкӑяа“ ҫаклататӑпах, терӗм чӑвашла.
„К апкӑна“ аса илни кӑмӑлне каймарӗ пудмалла (ӳсӗр пудсан та аставатех ҫав, шеремет„ „К апкӑнӑн“ 2-иӗш
-?е«рнв ҫакланнине),-ш ӑртне тӑратрӗ те;
— Есӗ мава хирӗҫиха, молокосос,
тет.
Йа хто? тесе хучӗ йулашкинчея’
Нача.ЬНӗа нача.ь^ӗкех—епӗ те хӑраса ӳкрӗм. Тухрӑм та вӗҫтертӗм Йвтӗрнене. Мавтан „ревисор“ сыона певех
йӑваланса йулчӗ кӗтесре.
Кайаляа таврӑнвӑ чух калдех Ш ӑматра чарӑнтӑм.
— Йепле ӑсатрӑр ревисор»? тесе
ийтрӑм шӑматсенчен.
— Ик лашапа тӑрантаопах Йетӗрнвне леҫсе хӑвартӑмӑр терӗҫ.

Лартрӑмӑр.
— Епӗр Мйхетер мучипе Происвот«ойуса тавар тӑратма пултӑмӑр.
— Ну, мӗнде? Тӑратрӑри?
— Тӑратма май килмерӗ. Лартрӑмӑр.

тӗл пулса калаҫа пуҫларӗҫ, тет:
— „И ван Йванович, йеплв, сыв
пурӑнатна?“ тет пӗри.
— „Тавта-пуҫ турра, пит аван пурӑнатӑп халӗ“, тет тепӗри.
— „Есӗ кӑҫал пысӑк вырӑна кӗнӗ
теҫҫӗ, вӑл хыпар тӗрӗси?“ тет.
— “Тӗрӗс, кӗтӗм ҫав,“ тет ку та
ӑ я а хирӗҫ.
— „Теяей санӑн,“ тет йудташӗ ӑна
хирӗҫ тӗдӗнсе.
— жАя кала та ӗнтӗ, кӑҫалхи ҫул
епӗ виҫ тапхӑр пит телейлӗ пултӑм.
Нихӑҫан та вапла телейлӗ пулнине, астумастӑп тет.
— .А пла пулсан тата пӗр-пӗр йапала илгӗнем?“ тесв, ыйта¥ йулташӗ,
пӗлесшӗн пулса.
— ,И лтӗм ,“ тет ку та. — „Мӗн йапала илтӗн?“ тет.
— яМ ана кӑҫал „улпут* йачӗ пачӗҫӗ, халичен есӗ ху пӗлетӗн, епӗ улпут
марчӗ“, тет.
— „Виҫҫӗмӗш телейӗ тата мӗн? тесе
ыйга^ йулташӗ. слуши¥ тунӑшӑн тата
ҫапла пӗрпӗр аван йапала панӑ тӑр ,“
тесе.
— „Виҫҫӗмӗш телейӗм пуринчен те
пысӑкрах, тег.
— „Каласа пар ӗнтӗ ӑна та* тесв
ыйта¥ йулташӗ.
— „Арӑиран хӑтӑдтӑм“, тет кулса.
— яЙенле хӑтӑдтӑн, хӑваласа туса
йатӑна?* тесе ыйта¥.
- г яҪу*, тавта пуҫ турра, хӑйех
тарса кайма пӗлчӗ“ , тет.
Й у р к к и н.
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ВЫжфӐХ-ЧӖРЛӖХ ҪЫРӐВӖСЕМ.

Хут пӗлиендӗхе тӗп тӑвас ӗҫ аван йара?. Ҫавӑнпах ырханланса карӑмӑр,
пыра^иҫ! Вӑл паллӑ ҫакӑнтан та; ҫын- аран-аран хашкатпӑр. Сана йӑлӑнатсемҫеҫ мар ман пата ҫырусем йараҫҫӗ, пӑр: пулӑш пире, ҫав усалтан ҫӑл пнӗнесем те, ландасем те шалӑпӑсем ҫы- ре. Претҫераҫҫӗ. Ҫыру хыҫҫӑн ҫыру пыра!'. Хӑ- таттӗл пӗйаыатла йапала! Ш ухӑша кайсан пуҫ
хыҫал йенне ҫаврӑнмалла: хӑшӗ ҫы- рер чӗл ҫӑпвре
ра^ хӳрипе, хӑшӗ-чӗрнипе, хӑшӗ тат» кӑр
сӑмсипе. Ак, шӑдӑмсем, вӗсен ҫырӑ- п а и а с а н ,
вӗсем.
ҫураҫасса
— ЬГрӑ мучк! Епӗ Ш ӑмалак вулсоан
та шан.
вегӗнчи йамшӑ% лаши. Ш адӑпӑ манӑн вӑрӑм мар: куата пурӑнма питначар. Прет- К ӑтра ҫӳҫҫетаттӗд пире хӗсӗрлет: пустуйах пире лӗ ҫынпуҫкӳдсе ҫӳрет. Пӗрре 2 майрапа 1 хверне йӗс тушӑла, тата хӑйве, усала, Йелчӗк урамӗпе икӗ кун каттачи чуптарса ҫӳ- расӑр уҫайрврӗмӗр;— хура тара ӳкрӗыӗр. Пӗрре мӑн, ҫавӑ усал Елдеве «Капкӑнсӑрах!»
(.иккипе чуптара^, тепӗре йуртӑпах йусаймӑн.
Хамӑн чӗрнесемпех ал пусап: А йӑр.
— Ы рӑ мучи, сана ҫыру йаыа йу- хуҫасем ҫинчен шалӑпӑ паратпӑр, Пур»¥и? Епӗр, Мӑн-Шахч'ӑрти, Ш упашкар ҫӑмӑрсене тайсах ыйтатпӑр: вӗсем ҫинв
вудӑсӗнчи, ӗнесем, лашасем хамӑрӑн штраф хурӑр. Налок спискине тунӑ

чухне, нкӗ мӑн даш» вырӑнне, пӗр нимӗн йӗрки те ҫук темвлле: хусах ла)!ыха тесе ҫыртараҫҫӗ, икӗ ӗнене хӗл шасем кӗҫвнеҫҫӗ, арлан тӑпри кӑдакаҫнӑ пӗр пӑру тесе шутдаҫҫӗ. Пире раҫҫӗ, ӗнисем мӗкӗреҫҫӗ, навуо купивы^ьӑх шутне кӳртмеҫҫӗ,— йӑгӑпа кушак сене тӗквҫҫӗ, сыонасем ҫ у х ӑ р а ҫ ^ ,—
вырӑннех хураҫҫӗ. Хадӗ пирӗн кӗтӳре хӑйсене сниска кӳртме ыйтаҫҫӗ.
Сааа йуратакан: оыснасем, лашаоем, ӗнесем ( 2-ен а л ӑ пусиӑ).
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— Епб Пушкӑртри Ухваниҫ пун
ӗни. Мана хуҫа .чайӑх пӑхат,— каҫсерен пӑтратса пара!'. Пурӑнма пнт лайӑх капла. Пупӗ турӑх йурата¥ пулмалда,—мана сунӑ чухне хӑйех пыра¥
те: ку сӗтрен турӑх ту, тет. Хӑй инкек-синкек пулсан, вы:ь^* МУР® тухоан
турра пуҫҫапма, моленӗн тутарма хуша? ҫынсене,—турӑ ҫине шанма вӗ-

рентет.—Ҫанах та, шеремет, мана укол
тутарчӗ. Турӑ ҫине-ҫеҫ шансан, ӗнем
вилсе кайсан мӗн тӑвӑн?— герӗ пулӗ
вӑрттӑн. Ҫавӑншӑн ӑна икӗ пӑру туса
парас тетӗп, «Канкӑн» урлӑ тав кӳрвтӗн.
Хам хӳрепех алӑ пусатӑп: Ухваниҫҫи— паниҫҫи.
—..Салам сана! Епӗ Ш ахчарти сысна. Йалсовет членӗ Пракох мана о-ох!
хытӑ хӗсӗрлет. Алтуйипе перет. Иртнӗ
ернере манне хӑлхасене, тата хӳрене
касса илчӗ. Манӑн пӗтӗм ӗрешӗм, пӗтӗм илемӗм сӑмсапа хӳреречӗ' Халӗ

Ш уйтана ҫурта
лартм и.
Ватӑ карчӑл, чиркӳре турӑшсем умне ҫуртасем лартса ҫӳренӗ чухне, пӗр
турӑш ҫинчв леш тӗнчере тамӑкри
ҫынсене йепле асаплантарнине курсан,
ҫав турӑш умне те ҫурта ларта пуҫларӗ, тет. Ҫурти шуйтанӑн сӑмси умне
тӗлех пулнине курсан, тенӗр хӗрарӑмӗ,
унпа йунашар тӑраканни, кунтан: мӗншӗн есӗ шуйтана ҫурта лартатӑн? твсе
ыйгрӗ, тет. Ватӑ карчӑкӗ те ӑна хирӗҫ;
— «Мадашне хӑшийӗн аллине ҫакли асса пӗлмесгӗнҫке»— тесе каларӗ,
1вт, хуйхӑрса.
И в. Й у р к и н .

ӗнтӗ пурте сыснасем те, ытти вы^ӑхеем те: хӳрӳ ӑҫта, хӑлху ӑҫта, тесв
мӑшкӑлӗҫ ыавран. Тусӑм Ӗӑван, есӗ
пит аван, тенине илгнӗчӗ.— ҫав Пракоха чарасчӗ.
Хам сӑмсапа ал пусап: Павӑл сысни.
Ак, шӑдлӑмсем, мӗя ҫинчен ҫыраҫҫӗ
вы:ьӑ:ксем. Ун пек шааӑпӑсем урӑх ан
пулчӑр тесен, вы:ьӑха вы^ьӑх шутне
хумалла, ӑна йуратмалла. Ш ааӑпӑ кӳ-

рекенсене, мазти урисене тытса, ал
паратӑп, нуҫ тайатӑп.
Йӑван ыучи мыскараҫӑ.

Пу/ънитсӑра.
— Епӗ сив чир емелӗ пурши, тесе
килтӗм те.
— Ҫук. Сив чир емелӗ пӗтни уйӑх
ытла. Виҫ кун шырасан та пӗр порошок тупаймӑн.
— Емелне тума ҫу кирлӗ, теҫҫӗ те,
ӗнӗ пӗр-икӗ кӗренкке ҫу, 30 ҫӑмзрта
илсе килсеггӗм. Ҫук тетӗн те—кайас
пулаҪ.
— Чимха, ан кайха еппин. Ш капра пӑртак ‘пурчӗ пек астӑватӑп. Парса
йарам, ҫуне кӳр, емелпе хутӑштарма
киряӗж
Ҫ у д ӗ р.
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„11рйккаебем.“
Шу.ьури йадканаш пуҫлӑхӗ
(Хӗрлӗ Чутай в.) Фарфос Хӗветӗрӗ пупа ваоь^ьи исполвиттӗлсене ҫӑмарта пуҫтарттарат.
Ш ӑланхулли.

Латра - П акӑш
йалсовечӗн
членӗ (Ш ӑмат в.) Прокофи Е рхипӗ пачӑшкасене турӑпа ҫӳренӗшӗн халӑх укҫинчен 2 тенкӗ парса йанӑ.
Ҫав шутра турра ӗненмен
25 ҫын укҫи тв кайнӑ.
Мутнов.

Претҫетаттӗл алӑсем тӑратма ыйта¥.
— Кам пупа ҫӑмарта пухса парасшӑн?
Исподниттӗлсем чӗнмеҫҫӗ.
— Кам пупа ҫаран тӳпи парасшӑн?
Ҫавсем алӑ чӑратчӑр.
Х алӑх чӗнмест. Партти членӗсемпе
Еомсомолӗссем хирӗҫ шавдаҫҫӗ.
. Сасӑсем:
— Йалсовечӗн пупсен ӗҫне хутшӑнмалла ыар! тесе кӑшкӑраҫҫӗ.
Претҫетаттӗл хадӑх ҫине ҫиденсе
карӗ.
— Кам кӑшкӑракана пурне те „выЕӑвӑр“ паратӑп. Совет претҫетаттӗлне
итдемеҫҫӗ, тесе ҫыратӑп, тет.
Сасӑсем;
— Парах!.. Ҫыр! Хӑрамастпӑр, теҫҫӗ.
Претҫетаттӗл адла шурӑ хут илет
те, ҫавӑнтах „выкӑвӑр“ ҫырма пуҫлаЕ
„Ҫавсем пупа хирӗҫ пыраҫҫӗ. Пупа
ҫаран панӑшӑн ман ҫивчен шалӑпӑ
паратпӑр, теҫҫӗ. Пупа кӑмӑлсӑр тунӑшӑн епӗ айӑплӑ мар. Халӑх хӑй айӑпдӑ пу1а¥“, тесв наттатси пачӗ вӑл
халӑха.
Хӑшӗ ҫавӑвтах:
— Ахӑд-ахӑл кулса йараҫҫӗ.
— Модотетс п и р ӗ н претҫетаттӗл!
*

*

К аҫал йалӗнче (Йӗяреҫ уйесӗнче)
урӑхларах „приккас“ тухнӑ. Кунта соввт пуҫӗсем мар, пупсем „приккас“ пама тытӑннӑ.
Чиркӳ совечӗн саҫҫетанийӗ. Претҫетаттӗд пуканӗ ҫинче К аҫал пупӗ лара^. ^
— Иуратнӑ тӑванӑмсем! терӗ вӑл.—
Хаҫатсем ҫинче халӗ хӑвӑр та вулавӑ

7-мӗш №

пулӗ; совета тӑшиансем танӑниа тӑни
ҫинчен ҫыраҫҫӗ. Вӑл ӗнтӗ мӗне те пулсан систермелде пире... Т ата есӗр хӑвӑр та илтвӗ пулӗ: совет хӑй илнӗ
ҫуртсене кайалда тавӑрса пара¥, тенине. Ахӑртнех, тӑшман вӑйӗнчен совет
хӑрама тыгӑннӑ нулас. Ҫавӑнпа пирӗн
те ҫш ӑрм алл а мар.
— Ҫывӑрас мар. Апдах пулсан, мӗн
ҫывӑрмалли, мӗя хӑраоа тӑмалли пудтӑр вара? теҫҫӗ чиркӳ совечӗн членӗсем.
Членсем апла каласан, пуп ҫунатланса карӗ.
— Йуратнӑ тӑвансем! терӗ вӑл унтан.— Тавай вулӑса приккас ҫырӑяӑр..
Чиркӳ ҫурчӗсене халех ирӗклетме ыйтӑпӑр.
Членсем;
— Ҫырас ара!.. Ҫырае! теҫҫӗ.
Каланӑ-тунӑ.
Каҫпаяа, кӗнчелерте ӗҫсем пӗтсессӗн, Каҫад вулӗҫтӑвкомӗн претҫетаттӗлӗ
патне такам ҫынӗ хаш касах чупса пычӗ. Аллинче ҫыру хутаҫҫине претҫвтаттӗл патнелле чӑсрӗ те:
— Йулташ претҫегатгӗл!. Приккас
йачӗҫ, ачам! Приккас!.. терӗ.
Претҫетаттӗд унчен вутӑ ҫурса тӑра^чӗ. „Приккас“ тесе кӑшкӑрнине
илтсен, вӑд шуралсах карӗ.
— Сана¥¥и пӗтнӗ. Кам приккас йама пултара^ха хапӗ?
Конверг ҫине пичет ҫапни палдах
ӳкмен, темлв хуратса пӗтернӗ... „Совет"
тени анчах палӑра^. Претҫетаттӗл конверта хӑракаласах уҫрӗ
— Ах, мошшеннӗксеы! тесе илчӗ вӑл,
„приккаса“ вуласа тухсан.
Претҫеттатӗл ҫавӑнтах тата ӑшшӑн
кулса йачӗ. Вугтине ҫуреа кӗртсен,.
„приккас“ пирки каҫченех ахӑлтата—
ахӑлтата кулчҫ.
— Вот „нри5кас“ !.. Тӗлӗнмелле „прӗккас“ , тесе калат те арӑмне, претҫетаттӗд каҫса кайса кудиа тытӑна^.
Хумма Ҫеменӗ.

7-мӗш Лн
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^Капкӑй" кӗлеми.
«Капкӑн» тӑвакан тимӗрҫ
лаҫҫинче ӗнсерен, тата ҫамкаран кӗдеме пусмадли мӗшдӗ
туса хатӗрленӗ. Кӗдеми ҫине
«Намӑссӑр» тесе ҫырнӑ.
( Р е т а к с и р и «Тӳятерлӗш»
йатлӑ пӗрене хаҫатӗнчи ҫӗнӗ
хыпар).
„К ап к ӑн “ ӑстисене нииӗн те т ӑр ан тарас ҫуа. Анчах а ӑ ӑ к пӗрчисеЛв суса
пӑхрӗҫ, пӑш атанларӗҫ..,
вйлгасемпв
ҫаклатрӗҫ, тапӑпа хӑплаттарчӗҫ, тем
мур капканйсЕОпӗ шугласа кӑларчӗҫ.

Халӗ тата ҫирӗпрех ӗҫхатӗрӗсем туса хатӗрлеме тытӑннӑ. Йӑван Мучи шӑлнӗн аллинйе пайан пӗр кӗлеыелдӗ шӗшлӗ тупрӑмӑр. Ку кӗлеме хӗртсен те
лайӑх пусаГ', сурсассӑн та лайӑхах ӗяселет.

-4.кӑ кӑшг хуллен^ кӗлемелесе кӑтартарха. Лӑйӑхрах асӑрхӑр кӗдеыине.
— Ишеком комсомол йачейккин ҫекреттарӗ Ҫерепренников кӗмӗлленсех ҫитнӗ. 3 уйӑх ӗнтӗ ҫывӑраӖ Ҫывӑрнӑ ҫӗртех кӗмӗл ӗнсине шӑратса кӗлеме хутӑмӑр, Ҫывӑракава кӗлеыелеме кавсӗрех мар.
— Шаккӑлти (Тукаш в ) ҫекреттар
хӑйех кӗлеме пустарасшӑн. Вӑл пур
ӗҫе те хӑйне туртаГ:. Вӑлах йал претҫетаттӗлӗ, копаераттив пуҫӗ, т. ыт.
Ҫывӑрасса та пурившӗн те ҫывӑра?.
Копператтивӗ тв ҫуках темелле, йадканаш ӗҫӗ те ыӑйран пӑвнӑ пек ӗнӗрлешсе тӑра¥. Йачейккин хурахлатма та
вӑйӗ ҫук пулмалла.
— Иккасоинчи Мӗкӗте Науыӗ вкӗ
алла икӗ четвӗрт йӳҫҫине тытнӑ та,
хӑйматлӑх ро,ьне халӑха вы^ь^ьаса параҪ. ■

Н
„...Туй, туй,

туй туиашкӑн
мӗн милӑй,
Четвӗрт кӗленчи пит мидӑй,
Четвӗрт тулли пулмасан
Туй кӗрнекӗ килес ҫук!..
Мӗн пур йала сассипе тӑрантараЕ
Такам та хӑйматлӑх ро^^не вӗренсе
йулмалла.
Вӗри шӗшлӗпе чӑшкӑртсан мӗнле йурлӗши?
„Н а - - а .- мӑссӑр, намӑссӑр!
;\.х, турах, ай тур, тур...
Пирн ҫамкара мӗн милӑй?
«Капкӑн» кӗлыи питмидӑй“
теое ш ӑрантарасзӑнах туйӑнат.
— Урӑвашри ҫамрӑксем те чӗрӗ.тсех
кай&ӑ.
„П ӗр кашӑк тикӗт
Пӗр чӗрес пыла пӑса1“
тесе урам тӑрӑх чупаҫҫӗ. Вӗсен пӗр
комсомолӗсӗ мӑшӑрлану хакве ыинчет
кадпаккнне пуҫ ҫине ӳпӗнтерессинче
ҫеҫ тупнӑ. Кайран туйӗнче Орловпа
Йекорӑв „йултаисем“ хакне урӑххинче тупнӑ...
Минчет ахахӗпе мухмӑр пуснӑ ҫамкаоене пирӗн пичете пусма йатнех
ҫав, ай йай аван!.. Урам тӑрӑх чупаканӗсен те ӑшӗ выртӗ.

Кӗлемеллӗ шӗшлӗ хакдах пулмалла.
Татах усрасха ӑна. Кайран мӗн пур
чаплисен хура хӑмине тӑват кӗтесе
тӑватӑ кӗлемв пусма кирлӗ пулӗ.
Ш ӗ ш л ӗ.

,,Тетунсй“ .
— Мӗн пула^ вӑл „тетукси* тени?
— Ванеркке словарӗнче вӑл сӑмаха
ҫапла тӑндантарса панӑ: „тетукси—,
лат,—Йӗрлесе пӗлмедли меттӑт: ушкӑнлӑ хактӑсенчен ӑрасна хактӑсене оппӑтсӑрах пӗлни“ .
— Мӗн вӑл меттӑт, оапӑт, ушкӑплӑ хактӑсемпе ӑрасна хактӑсем?
— Каллех Ваверкке словарне пӑх.
— Мӗн вӑд Ванеркке словарӗ?
— Хӗрдӗ оплошкӑллӑ, 112 странитсӑллӑ кӗнеке.

К А П К Ӑ Н
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Ҫичӗ к у к к и .
(Пӗчӗк ача каласа катартнивчен).
М аяӑя 7 кукЕИ пур. Ҫичӗшӗ тв пит
шудӗк вара,—шайтана та улталӗҫ.—
Аттесем ун ҫинчев никама 'га калама
хушмарӗҫ тв, каламаетӑп.
' Пӗр кукЕайӗ Уравӑш йалвнчв хвершӑлта пурӑнат, Вӑл хӑй Ӗ ӑван йатлӑ,
вилнӗ ашшӗяе Елаксантр тесе чӗннӗ
тет, ҫавӑнпа ӑна Иван Елексантӑрчӑ
теое чӗнвҫҫӗ (амӑш йачӗпв _темле каламалла,— ӑна пӗлместӗп). Йӑван кукки пур куккисенчен те кукки, пит
аван ҫыЕ. Хӑнана идсе кайсан пыл
та ҫу анчах ҫитерсо йара¥. Турӑх йе
уйрая ҫитарса хӑнан хырӑмне пӑсма
йуратмас!. Вӑл йалан ӑопа ҫӳрет, ҫапах та, темӗншӗн, ӑна йадти ватӑсем
йуратсах каймаҫҫӗ: куҫ хыҫӗнча Йӑван
куккийе «шуйган хвершӑлӗ» теҫҫӗ. Шуйтан хвершӑлӗ пулма... шуйтан лартманҫке ӑна хвершӑла? Ӗпӗ ун ҫинчен
(шуйтан ҫинчен ыар, кукки ҫинчен)
сире вӑрттӑн пӗр сӑмах каласа параи:
вӑл кукки пирӗн вҫаткӑсем илме йуратаӖ Аф^ах Иӑванӗнчен 1 алтан, 5 пӑг

-.ж.

удма, 1 пӑт ыраш илчӗ. Ҫынсем сисес
рен автанне пусса ҫирӗмӗр те, йаш ки
пит ҫулдӑ пулчӗ, сыпмаляа та ыар.
Кукки ун ҫинчен калама каламарӗ те
каламаотӑп.
Тепӗр кукки, Пракох Емедйанч^
хекенни, пит чейе. Кукамай кала¥: сан
П ракох куккиамӑш варӗнчен тухсанах
ӑслӑ ҫынчӗ — ернекунсенче амӑш
кӑкрине ӗмместчӗ (типӗ тытачӗ) тет.
К укамай каланине епӗ ӗненсех кӑйыастӑн та... Хадӗ вӑл Курнавӑшра’ течукра пурӑна¥. Тоххот сахал, ҫӗрӗсене туртса илчӗҫ, ӗненекенсем сахалданса пыраҫҫӗ. Мӗн тӑвас? Кукки течукрая тухса учитле кӗме шухӑш тытаӖ Анчах мӗнле тӑвас? Килйышӗсене
пухса канаш тӑва!: Йӗпреҫри политкрамӑтӑ курсне вӗренме кӗрес, тет.
Каланӑ тунӑ. Епӗ течукран тухни нумай пула¥ тесе ултадаса, лекет лекетех ҫав курса. Ун пек чейе ҫын
курни есӗр тӗнчере? Ун патне хӑнана
ҫӳреме епӗ йуратмастӑп, хӑнана чӗнет
те, хӑй килӗнчен тухса тара^.
Виҫҫӗмӗш кукки комуниса ҫырӑнвӑ.
Раккапӑ кӑнтиттатӗнче тӑрат. (Тӑвай
йачейккинче). Ҫав кукки (Ҫилла Мирун ывӑлӗ) нумайах пулмас^ чиркӳре
кума пулчӗ. „Ҫутгине“ те йанклаттараГ?. Кукки чӗркки ҫут чӗркки, ӗҫнӗ-ӗҫмен сӑн кӳртет, ҫапах ӑна ӗҫместӗп,
ытти куккисем ӗҫчӗри.
Пупӑн кушакки те пулӑ тыта¥, теҫҫӗ. Мӑналти тийаккӑн куккин хӑйӗи
те укҫи нумай, майри тв шалу идвт.
Ӑҫта чикеҫҫӗши укҫине? Пӗрре ун
майрине, турӑҫынвин арӑмӗ тесе, учитлӗрен кӑларасшӑн пулнӑ. Ҫавна кукки
сисет те, вулӗҫтӑвкома кайоа майрипе
уйӑрлнӑ пек тӑват. Кукки майри
шеремет, тӑлӑх арӑм шутӗнче тӑрса
йулат. Вырӑнтан кӑлараймарӗҫ вара.
Куккипе майри, майрипе кукки халӗ
те пӗрдех пурнаҫҫӗ. Чиркӳве те пӗрлех
ҫӳреҫҫӗ. Пит варлӑ пулмалла! Виҫӗ
кукки тата Ш упашкарта удпутра пурӑнаҫҫӗ. Вӗсем ҫинчен кунта калаыӑпха.
Йӑван мучи ҫырса илнӗ.

К А П К
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Сакв к ӗ н е к и в е н ч е н ҫы рва и п н и вв м .
1. „Мавӑн упӑшкам Мӑрйе Ваҫди
йатдӑ. Мана ҫураҫнӑ чухне вӑл: сана
алӑ ҫинчех йӑтса ҫӳрӗп, ҫиленсен те
йатдамӑп, вӑрҫма м ар—вача пӳрнипе
те пырса тӗкӗнмӗп, тетчӗ. Халӗ кашни
кунах темиҫе хут чышса илет, пуканпа хӗнет, шуйтан. Ҫапэсса^ асӑрхаса
ҫапа?н вӑл, мур илешшӗ!.. Ӑҫтан кирлӗ—увтая тӑхӑнтартса йара^. Ҫӑва
тӗпнех кайтӑр вӑл. Шуйтансем ҫатма
ҫияче ӑшлачӑр ӑна есрелле... Ҫавӑнпа
мана упӑшкампа уйӑрма ыйгатӑп. Епӗ
ҫав упӑтесӗрех хамӑн "пурнӑҫа иртерӗп.— ҫын патне ҫӑкӑр ыйтма кайас
ҫук“.
Мӗлке Вулини.

2. «Упӑшкампа уйӑрма ыйтатӑп.
Сӑлтавӗ пур, анчах епӗр ун ҫинчен
ҫынна калама вӑтанатпӑр, Енӗр иӑшӑрданни пӗрик—виҫ кун ҫитет пудмалла,— тӗрӗссипех каламастӑп».
Венерӑв салтакпа
Анна Ухватова.

3. «Епӗр ӗнер анчах рекистратси
турӑмӑр та, пайан уйӑрлас тетӗп. Вӑл
мана удталарӗ. Хӑйне ҫураҫнӑ чухне:
манӑн сӑмавар, качака пур, тетчӗ.
Киле илсе пытӑм та, нимӗн те ҫук.
Вӗҫрӗҫ манӑн качаки те, сӑмаварӗ те.
Ҫийӗнчен тата айалти кӗпи-йӗмӗ те
пулман хӑйӗн. Вӑл ултаданӑ мана.
Качакапа сӑмаварз пулнӑ та, анчах
унӑн мар, хваттер хуҫи ма&рин пуднӑ.
Тата хӑйӗнпе пӗрле 8 ҫудхн шӑлнӗяе
илсе кидчӗ. Те шӑлнӗ вӑл, те ывӑлӗ?..
жӐна манӑнах тӑрантарас пула¥ вӗт.
Рекистратси тунӑ хута хурагма ыйтатӑп“ .
Иван Офитсиантӑв.

4. «Кашни кунах манӑн арӑм ҫӗнӗ
сараппансемшӗн, шлепкесемшӗн, тухлисемшӗн аатратат. Сараппане илетӗн
- пушмак кирлӗ. Пушмакне туйанатӑн —ҫӗнӗ фассонлӑ (ҫанӑсӑр) кӗпе
кирлӗ. Канфеткӑсӑр чей ӗҫеошӗя мар.
Епӗ рапочи вӗт. Ӑҫтан ман ӑна ва.%.^и укҫа ҫитерес. Майрана манран
уйӑрса урӑх пуйаврах ҫынна пама
ыйтатӑп».
СапошниЕкӑв ӗҫлекен.

5. „Епӗ арӑмпа аслӑ шкула вӗренме кайаченех рекистратси тунӑчӗ.
Арӑм манӑн чӑваш матки. Ун чух
епӗ ҫамрӑкчӗ, ӑнакӑна шухӑшласа
илейиен. Халӗ метфак вӗревсе тухрӑм
та, хальхи арӑмпа мӑшӑрдӑ пурӑнма
ыай килмесснне сисрӗм. Епӗ ҫӗнӗ шухӑшсемпе пурнакан ҫын, вӑя асаттвсен йӑлипе пурӑнасшӑн. Ечӗ ӑна
«хӗрлӗ», теп, вӑл мана хирӗҫ ,ш урӑ“
тет. Ӑҫтан пурнан ун пек арӑмпа?
Ҫийӗнчен вӑл чӑваш. Чӑваш маткипе
пурӑнсан манран вырӑссем те кулсах
видӗҫ.
Ха^ьтерех арӑмпа уйӑрма ыйтатӑп,
нӗншӗн тесен ыава ҫӗнӗ вырӑна куҫараҫҫӗ. Уйӑрмасан
манпах пырӗ
вӑл“.
П орис Хветоттӑв.

6. «Упӑшкампа уйӑриа ыйтатӑп. У нӑя
арӑмӗсем пилӗк— ултта ҫитеҫҫӗ, иккен.
Мадтанах пӗлмен. Уйӑрмасан ҫакӑнса
вилетӗп, наркӑмӑш ҫийетӗп, шыва сикетӗп».
Хура куҫлӑ Варвари.

Й-н мучи^ҫырса илнӗ.

Политпроверккӑра.

Сопранире.

— Мӗнле ӗҫсем тунӑ К арл Маркс?
— Вӑли? Вӑл Енке.ьспа пӗрле пролеттариатшӑн ӗҫленӗ...
— Мӗн ӗҫлежӗ вӑл, тетӗп сана?..
— Сахали ӗҫ... Саҫҫетанисене ҫӳренӗ, комантировккӑсене кайнӑ, комиҫҫисенчв ӗҫденӗ...

— Х алӑх пухӑнса ҫитнӗ. Сопранине
уҫма та вӑхӑт пу.ь. Ҫекреттар анчах
ҫӗтед хушшинче ҫук.
— Ч ӑнах та. Ӑҫтаха вӑд?
— Ав сӗтел айӗнче хӑсса внрта!^.
Аллине путылкка тытнӑ.
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„Ратиосамса'‘.
— Ҫавӑ ҫавва сӑмса кӑтартнӑ,— теҫҫӗ. Пурнӑҫа пӗлмв ҫук.
„Йетинствӑ“ савӑчӗпе Сӗнтӗр - вӑрри
Ленииа памӗтнӗк лартнӑ та, ҫынсем:
— Ш упашкарта та ҫук вӗ1ха,—тесе
хӗпӗртечӗҫ лешсем! Анчах Ш упашкарта чапдӑ хапха лартрӗҫ те, Сӗятӗр вӑррисем сӑмса кӑтартас вырӑнне хӑйсен,
сӑмсисене те айалалла усрӗҫ:
— Ч ӑнах та, кун пекливе впӗр тӑваймарӑмӑрха, теҫҫӗ. '
— Та... Сӑмсапа сӑмса пӗр пекех
пулмаст ҫав!

7-мӗш Л'2

„Тет“ хыҫҫӑн кайа*
кансем.

Амӑшӗсем турра ӗненмен ачисене
хӑратаҫҫӗ:
— Астӑвӑр, хӑҫан та пулин сире
Микул турӑ йароа илет ак! жАв, илтмвни, „ҫав йалта“ Микул турӑ пӗр садтака мӗн туса хунӑ?! тет, теҫҫӗ.
— Мӗн тунӑ?
~ Ҫав кирлӗ сирӗя пеккисене!.. Пӗр
салтак му^ьчара темиҫе ерне ҫуна^, тет.
Салтакран килсен, амӑшне ж^щчл хутма калат, тет. Амӑшӗ кайаЕ Салтак
кӗтесри Микуд турра илет те, пуртӑпа
вакласа амӑшӗ шыв ӑҫма к ай н ӑвӑх ӑтҪӗрпӳ худине ратио лартаҫҫӗ. Мус- ра мун^ча кӑмакинче ҫунтарса йара¥,
кавран контсертсем, йура, калаҫу, му- тет. Ҫавӑншӑн салтака Микул турӑ ӗмӗр
сӑккӑ вы^ьанине, кадаҫнине Ҫӗрпӳ ҫын- м у^чара ҫунмалла тунӑ, тет. Салтак
висем йӑлт итлеҫҫӗ.
му^ча кӗме кайрӗ те, ҫунма пуҫларӗ,
Ратио илсе килнеренпе хӑшӗ пӗрин тет; ун тавра вут— ҫуна¥ те, ҫуна!'.
урисем канман ӗнтӗ. Ратиона вӑхӑтлӑ- Час таврӑнмантан амӑшӗ му^чана чӗнх а лартвӑ ҫурта кунне ҫӗр ҫын та ме кайа?,—му^ча патне пы ка та ҫук:
пырса кайа! пулӗ. Пыраҫҫӗ, хӗвӗшеҫҫӗ, хӗрӳ! 'Ы вӑляе чӗнет. .Тешӗ вут ӑшӗнчӗлхисене кӑлара кӑлара итлеҫҫӗ. Ҫӗре чен сасӑ параТ: Е х анне! М ана Микул
йарао вырӑнне пӗр прулӑка шыв пус- турӑ ҫылӑхсемшӗн асаилантарат, тет.
сиве йанӑ:
В ара мӗн пулнине пӗтӗмцв амӑшне ка— Кӑна, ахалех мар пулӗ? Пусри лаоа кӑтартат, тет.
шуйттансем ка.лаҫаҫҫӗ пулӗ! текелеҫҫӗ
Ҫак сӑмах тухнӑранпа ерне те
те иртет. Хӗрарӑмсем:
итдекевсем.
Ралиотедефон ҫитмевине икӗ йенчен
— Ах турӑ! ҫав йалти салтак ҫаппит паллӑ:
лах ҫунаТ, тет, теҫҫӗ.
1)
Ратиона монастырте чӑваш пуҫ- — Хӑш ҫынсен ҫакна курса пӗлесси
мимине сӗрӗкдетерен, чиркӳ тӑрринчен килет: йепле вӑл чӗрӗ ҫын тахҫантанчиркӗве кӳртеҫҫӗ;
пах ҫунат, ҫаплах ҫунса пӗгмест? К а- 2) Тӗттӗм сӗрӗкӗ ҫурчӗ вырӑнне ҫу- йаҫҫӗ курма „ҫав йала“ . Ҫитрӗҫ. Ы йтӑ, ӑслӑлӑх тупӑшӗ чӑваш ирӗклӗх, таҫҫӗ: ӑҫта ҫакӑнта пӗр садтак ҫуна!?
теҫҫӗ.
рево.ЬУт<5и ӗҫӗсене пӗдтерет.
Ку кӑна та мар. Ратиоприемник Ҫӗр— Е , вӑл пирӗн йалта мар, ҫав йадпӳрен пӳҫне тата икӗ чӑваш йалне Ҫӗр- та, Кунтан пӗр вун ҫухрӑмра, теҫҫӗ.
иӳ ӗҫтӑвкомӗ лартараР
Ҫитеҫҫӗ унта.— Ҫук, пирӗн йзлта мар,
вӑл ҫав йалта, теҫҫӗ,— кунтан пӗр вун— Ку „сӑмса“ пулмари?
пилӗк ҫухрӑмра...
— Ш упашкарта ха ҫук темеҫҫӗи?—
Лач! сураҫҫӗ те, йатлаҫса килелле утаҫыйта¥ пӗри.
ҫӗ ҫунса пӗтмн салтака тупаймаоӑрах.
— Ҫукха! Ҫук! Ҫук! унта ратиогеле„Тет“ хыҫҫӑж кайакан шыва сиксе
фон, хесе ташласа илет хепри.
вилнӗ, тет.
Шупашкар! Тепре мӗн те пулса уй
Е х, ҫак сӑмаха кӑларакана хӑйне
хапхи пекки шухӑшласа кӑларха. Ҫӗр- ҫавӑн пек му1|ч а р з лайӑхрах пӗҫерпӳсене „сӑмса“ кайалла тавӑрса парха! тесчӗ.
К а ш ӑ Е.
Т р а к т ӑ р.

7-мӗш Л°
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Чӑвашвем :2!^ушаматланаҫҫӗ,
Чӑваш сея ӗ!ӗк хуж ам ат м8н пуяман. Тӗне кӗнӗ хыҫҫӑн т а пурте „ В а ҫ ы и
И ванч“ йатдӑҫеҫ пу.тнӑ. Халб пурӑнӑҫ ҫӗнелсе вы нӑ май^ вӗсеи хушаматсем
туйанма пуҫланӑ. Й алтан тухнӑ чӑвашсем в у ӗҫе питӗ авӑв туса пыраҫҫӗ.
(Чӑваш исторӗкӗн сӑмахӗ)

„К апкӑна"
йуратакансен ушкӑнӗ
умӗнчв пӗр пысӑк сатач сиксе, вы^^аса
тӑра¥.
Худасене ӗҫлеме кӗрекен, вӗренкен
чӑвашсем
шатах ҫӗнӗ хушаматланса
пӗтяӗ.
Рево.1ЬУТси хыҫҫӑнах
хӑшӗ хӑшӗ
чиркӳ йачӗпе хӑйсеае тӗне кӗртеҫҫӗ.
Похо-ьупов, Похойавленскайа, Преопрашенски, Воекреҫенски,
Воснеҫенски,
Троитсви, Похорстскй (турра ҫурата■кан).... Пирӗн слушӑшчисен ҫписӑкке
пӑхса тухсассӑн, халӗ ҫурри ытла ҫавӑн пек хушаматлисем. Уятан... Ҫӗвӗдле... Шивочерковскайа, Пелочерковскайа тенисеи те сиксе тухса пыраҫҫӗ.
Теприсеи хӑвӑртлӑха систерсе, дарутӑру ҫеммипе хушаматланаҫҫе. Пыстров, Прытков, Йасарӑв (ах, тав турра,
пӗри чӑвашлахҫке!...), Ҫмеяов, ^|упимов, Шипков, Шумков, Хотулӗн тата
ытти... Кусем шатах ҫӳремелли, чупмалла Бырӑнсенче (иБструктӑр йышши
сурт хадӑх) ӗҫлеҫҫӗ.
Тата теприсем йывӑҫ, пахча ҫимӗҫ,
карта тавраш йачӗпе тӗЕв кӗнӗ отрет.
Анис, Пилеш, Реппнӑв, Каштан, Сатовнӗк, Вишнӗн, Мадинӗн, Калинӗн,
Сатиккӑв, Орешниккӑв, Йуман, Тупровӗн, Тупинӗн.., тата ытти... Кусем пур
ҫӗрте те пур. Теприсем— кайӑк йачӗсене сӑптӑраҫҫӗ; Ш аланкӑ,
Чӗкеҫ,
Ш ӑпчӑк, Курак, Краччук, Ш ӑнкӑрч,
Уйӑп... Кусем шатах литератӑр, сӑвӑҫ
таврашӗсем. Тата малаллисем сӑра. тӗс
йачӗсемпе.- Пелилӗн, Пелов, Черных,
Краснох, Краҫҫилнӗк...
Ыттисем—кидти кайӑе, вы4)ӑхчӗрлӗхесавакансем: Ҫедеҫнов, Куҫ, Петтух,
Курӑчкӗн, Качака, Сурӑж, Коҫӗн...
Хӑшӗсем тата хушамаг савӑтне шатах урӑх урапа ҫине лартнӑ.
Вырӑс писаттӗдӗеен йачӗсене шӑлтӑрмадаса чӑваш
хушшине кӳреҫҫӗ:
Душкӗн, Кослов, Ломоноссов. Тершавӗн, Салтыкков, Каршия, (Майакковскисем те тухаҫҫӗ пулӗ ӗвтӗ)...

Тепрасем паллӑ историллӗ йатсвне
сӗнеҫҫӗ: Ҫиновйев. Кутусӑв, Суворӑв...
Виҫӗ кун каласан та ку пек йатсене
пӗтерейес ҫук.
Тӗлӗнмелле! ,,К апкӑна“ ҫакӑ тӗлӗнтерет;
Хуш амата хӑш майпа тупнӑ, хӑш
картаран кӳнӗ— ҫывнисем те ҫав майлах. Йӑликӑмӑлӗсеяе те хушамат хуҫисенченех туртса кӳресшӗн.
Акӑ сӑмахран, Ш упашкарта Скопвлӗв йатлӑ милитсионер пур. Хушаматне
вӑл Елексантӑр патшан шурӑ йанралӗнне илРӗ. Халӗ вӑл ҫав Скоаелӗв йанрал
турккӑ ҫине вӑрҫӑпа кайниве аса идсв
хӑй те ҫавӑн пек пуласшӑн.
Ш упашкарта турккӑсвм ҫуккипе столовййӗнче (вӑл постӑра тӑнӑ вӑхӑтра
столовӑйӗнчен татӑласшӑн мар) ӗҫлекен
хӗрсене кантӑкран кантӑка сиктерсе,
шывпа сапса, наступленилле вы:ьфа¥-„Капкӑнӑн“ тага ҫаксене питӗ пӗдес
кнлет;
1) ,,К апкӑн „хушаматдӑ ҫын тупӑвӗшп?
2) Хӑҫан
та пудин Похо^ьупӑв,
Похойавленскайа таврашӗсем хӑйсен
ачисене ,,КапЕӑн“ йачӗпе тӗне кӳртекен пулӗҫши?
3) Хушамат вӑррисене тытмашкӑн
,Капкӑна“ йуратакансем шухӑшлаҫҫӗши?
Тапкӑ.
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7-мӗш

Йалсоветсенчи „паттӑрсен‘* ӗҫӗсем.
Икнассинче ҫӗкӗ чир.

Пуиансен лаши.

Иккасси йалсовет претҫетаттблӗ Йевҫей Ҫтеппанӑв ҫӗнӗ полошени тӑрӑх
ӗҫлес вырӑнне самоконккӑ хыҫҫӑн чупа¥. Пӗрре ҫак маттур Йевҫей Никиттӑ Ҫтепанчӑ патне кӗнӗ те пӗр
пичке «ҫуттине»
ӗҫсе йанӑ. Ҫакӑнтан вара Иевҫей
мучи чирленӗ тв
хырӑмӗ темскер
пичкеленсе кай-,
, Iж
вӑ. Пнчче пичкех, кӑшӑдӗсем
^
^
те пур. Ҫитменнине, ҫине «самакон» тесе ҫырнӑ. (Карттине пӑх).
Тӗлӗнмелле. чир.
Мӗнле, Йевҫей мучине пичке хырӑм
аптӑратмастпга? Аптӑратсан, Ш уоашкартан милитсилдв тумланнӑ тохтӑрсем те пырӗҫ. Халӗ науккӑ темле чиртен те чӗртме пултарат. Ихкассири
ҫӗнӗ чире ҫинчех пӗтересчӗ.
Ы рӑ сунакан.

— Пирӗн йалсовет претҫетаттӗлӗ
хӑй ҫине пуйансвне лартса ҫӳрет, йад
ӗҫне тумас!, тесв ҫыра^ Хура-ҫырмаран (М ӑвал в.) пӗр «Хӑйматлӑх».
— Но, во, чуптар X ы т ӑ р а X ,
^
йалеовечӗ.
— Чупма май
-ҫук. Есӗ йӑвзр.
Тӑхӑр пӑт пулӗ
те.
— Пӗрре пире п у й а н с е н е
й ӑ т м а пулнӑ,
йӑтах...
— Ай... Ай...
Ай... Йалсовет пр®тҫетаттӗдӗ йӑнӑша¥.
— Пуйансем, вӗсем, йӑвӑр. Тепӗр
пуршуйӗ 11 пӑт та турта¥. Ҫакӑн пек
пуршуй ӗнсӳ ҫине хӑпарса ларсан,
лапчӑнсах ларатӑн вӗт Хура-ҫырыа
претҫетаттӗлӗ! Вара пыршу пакартусене те пуҫтараймӑн.
— Но, но, Хура-ҫырма претҫетаттӗлӗ, чуптар...

Айхӑрзн вӑратмалли май?

,,Максимум“ .

Кумашра (Нурӑс вул.) йзлсовечӗ
ҫывӑра^. Мӗн суйданӑранпа та 1— 2
пуху анчах тунӑ. Пулӑшу комиттечӗ
те йалсовечӗпе пӗрлех ҫывӑра^. Кумаш
ҫывнисем хӑшӗ
йадсовет пурриҫуккине те пӗлмеҫҫӗ. Мӗн майпа ҫак йалсовотне ӑйхӑран вӑратасха, тесе ыйта¥ «Кумаш чухӑнӗ».
—Мӗнпе? Пал,лах мӗнпе... капкӑна лектер те,
унтан хӗвел ҫине хӑлхвнчен тытса ҫакса хур.
— Вара?
— В ара вӑранӗ, тет „К апкӑн“.

Йалсоветсене йаракан ҫнрусене Ш упашкар вулӗҫтӑвкомӗ хресченсене ӑнланмалла мар сӑмахсем кӗртет. Сӑмахран пӗр ҫырура: «максимум» тенӗ
сӑмах пур. Ҫак сӑмаха вулӑсри хресченсем пӗри те ӑнданиаҫҫӗ.
А р а наран
пӗр
течук
майлӑскер
ӑнлантарса панӑ— „Макҫӑм мучи“ теви пула¥ вӑл тенӗ.
Ш упашкар вулӗҫ___
тӑвкомӗ есӗ ҫырма
ҫырнӑ та,
тӗрӗс
ҫырман. Хресченсем ӑнданчӑр тесен—
«максимун» тенине « т а х ! т и т » тесв
ҫырыалла. Ҫапла ҫырсая пӗчӗк ача та
ӑнданмаяла.

7-мӗш №
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Шбшлӗ аврипе.
Хӑйне— хӑй улталакан
Пуп (тарҫине). Ну, Ваҫди, епӗ пайан
хама ӗҫмеяӗх ӗҫлесе тупрӑм!
Тарҫийӗ. Мӗнле тата тупма май килчӗ,—виде пулчи мӗн?
Пуп. Ҫук, виаес текен никам та ҫук
хадӗ. П айан йал тӑрӑх тырӑ пухма
кайнӑ чухнв кӑейана 5 кӗренкке пуканне чиксе карӑм та, кашни турттарса илмессерен, ҫынсем курачен тырӑ
ӑшве ҫав пукана хурса яытӑм. Удтадарӑм, айвавсене!
Утик.

илзен, хӗлӗпе ӗҫсв ҫисе пурӑнӑпӑр.
Е ех, лайӑх пудаҪҫке!
Платтун. Мбн малтанах савӑнан?
Сан ӗсоӗр куҫу пӑрлӑ ҫӑмӑр килнине
те курайыаот, иккен.
Мирук. Е а ӗссӗри’ Ак сана! (пӗрпӗринпе тӳпелешме тапратаҫҫӗ).
Платтунпа Мнрук тӳпелешсе чарӑннӑ вӑхӑгалда ҫӑмӑрӗ те, пӑрӗ тв ҫук,
—ҫанталӑк йапйаках уйар.
Платтун. Вӑрҫни ахалех пулчӗ пирӗя. Кӳр, Мирук чуптуса илем!
У тик.

Ҫӑмӑр кӳрекенсем.
Платтун (аллинче четвӗрт ерех, хӑранипе шап-шурӑ шуралса кайнӑ).
М-М-Мирук, пӑхха, пӑрлӑ ҫӑмӑр килет! Пӗтӗм тырра пулла ҫӗмерсе кайӗ...
Хӗле кӗрсен каллех выҫӑ дармалла
пуда¥.
Мирук. Пӑри вара вӑд,— ҫӑмӑр!
Платтун, Ҫӑмӑр мар, пӑр!
Мирук. Ҫӑмӑр. Ҫӑмӑр пулат те, тырӑ-пулӑ лайӑх ҫитӗнет. Кайран, алла

Пӗр йадта усал сӑмах каланипе мӗн ле майта кӗрешесси ҫинчен канашланӑ.
Йулашнинчен пуху ҫапла постановлени йышӑна?;
— Кам усал сӑмах када!^, 5 пус
штраф тӳдет!
7 кун иртнӗ. Пӗтӗм йал... укҫасӑр
пулнӑ. Хӑшӗ-хӑшӗ йӗмӗсене те сутса
йанӑ штраф тӳлеме.

„ Ш и к к а р н ӑ й “ атӑ.

М ван К в а т т е р .

— 1^аванте пиче, мӗн идтӗя ара
есӗ ҫав паҫӑрки тутартан?
— Еяӗи!? Епӗ унтан шиккарнӑй
тавар йатлӑ атӑ сӑранне илтӗм,
— Ну! Мӗялеха апла шиккарни атӑ
сӑранӗ. Халичен епӗ курманҫке,— храи
таварӗ пу.ь’?
— Ҫу-ук: ШйЕкарнӑйах... питӗ ҫемҫе
сӑран. Акӑ пӑх еппин курман пулсан
(хутаҫҫиячен атӑ сӑранве кларса кӑтарта!). Питӗ лайӑх гавар.
— Ҫакиха? ку сан атӑ сӑранӗ мариҫ,
кзейонкӑ, теҫҫӗ кӑна;— авӑ пӑх халдӗ,
сиала пекскерпе таварне йакатнӑ та,
сана „шикарни тавар" тесе тытгарнӑ
ухнаха.
— Апла еппин ман атӑ тумалдж
пулмарӗ. Ну, ҫапах епӗ ӑна урана
сырсах ҫӳрӗпҫке.
ҪнЕСвм курс;1Н „хвассонни ура* сырнӑ тетчӗр.
Утик,

„К анаш “ ретаксияче ӗҫлекенсем кадаҫҫа пыраҫҫӗ.
Пӗри тепринчен ыйта?;
— Сан хваттеру инҫеи?
— Инҫе мар. Манӑняи пекки Шупашкарта та ҫук.
— Тедей. Ҫутӑ та нумайи?
— Хӗвел ҫутти лапах кӗрет.
— Апда ӑш ӑ та пулӗ?
— Хӗлле пурӑнса пӑхман та, халӗ
тарлаттарса ӑш а пӗҫерет.
— Ну, аван та сан хваттер. Миҫе
тенкӗ тӳлен уйӑхне.
— Пӗр пус та памастӑп.
— Апла каҫунӑй пулмалла вӑл?
— Каҫунӑй.
— Хӑш ҫуртра вара?
— Коммунхос сарпйӗн маччи ҫинче.

Усал сӑм ах

каланӑшӑн штраф.

П а т м а н.
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Капкӑн хуҫи кенчӗлерӗнче.
ҫӗ. Ҫакна 3 вулӑсри ҫынсем пӗлеҫҫӗ,
100 чалӑшра .ларакзя вулӗҫтӑвком пӗдеймест.
Капкӑн хуҫин ресо.|утси: Хӗрдӗ Чутайяе ратио лартмалла. Ратио дартсан
ун ҫинчен вулӗҫгӑвком мар, пӗтӗм тӗнче пӗдме пултарат.
Караҫ пучӑ.
— Пыркка Йакурӗ Каҫад йадӗн хадӑх зӑрманне сыхларӗ. Ҫавӑншӑн унӑн
вӑрманти ута ҫудса илмеллечӗ. Анчах
ҫаранне Караҫкӑ йатлӑ арман хуҫине
8 -1 6
панӑ,— патрак ҫарансӑрах йулнӑ. Пулӑш акая никам та ҫук. Капкӑн хуҫи,
8 сехег ӗҫдес выпӑнне 16 сехег ӗҫ- пулӑгасам!
декенсем те пур. Тӗдӗнмеллв арифмеКапкӑн хуҫин ресо.ьутси: К араҫкӑна
тиккӑ: 8 = 1 6 .
тытма караҫ кӳллине вӑлта йарӑр.
— Канаш стӑнтсинчи „горкопӑн“ .
Тытсассӑн профсойуса кӳрсе парӑр^—
сӑра хупахӗнчи слушӑшчисем кашни
пиг йуратаҫҫӗ унта уя пек ҫуллӑ пукуаах 16-шер сехет ӗҫлеҫҫӗ. Еонерв лӑсене.
пӗр куя та канмалли ҫув. Профпӳро
уполномочӑнне Лентсовз ш алӑаӑ панӑ
Кӑкшӑм пуйанӗ.
та, анчах вӑд нимӗн то туман.
— Палтай вулӑсӗнча Кӑкшӑм йаКапвӑн хуҫин ресол,утси: ,,Охрана
лӗнче
пӗр куд к пур тавзра та виҫӗ
труда“ йатлӑ учрештенлйе чуптарапарӑр. Унта ларакансем арнфметикка дай- хакпа сута!'. Ыӗн тӑвас ӑна?
Капкӑн хуҫин ресо^ьутси: Палтай вуӑх пӗдеҫҫӗ, 8 = 1 6 , темӗҫ. Вӗсем хупахра
дӑсӗнчи
палтапа кӗрешео пулсан, копмиҫе слушӑшчи пулмал.тине те, ытлашши ӗҫленӗшӗн мӗя чу.хлӗ укҫа тӳлемел- пвраттив уҫӑр. Тата ун ҫинчен Внуторка ш лӑпӑ парӑр. Вӑл вара ҫав
лине те лайӑх шугласа парӗҫ.
палтана 3 хут ҫамкинчен шаккаеа илӗ.
Ҫапӑҫас ыйту.
— Орискиаче (Ш урча вул.) арман
хуҫисем, страшрикра пурӑавӑ ҫынсеы
Ҫатан урапапа вӑрҫакаи.
йалхуҫайстви йултатлӑхӑуҫаӑ. Перпӗринпв тавдашас, вӑрҫас кнлсен, вӗсем
Шуркассинчи Амуртсӗв йатлӑ комсо
тӑххӑрӑн пухӑнса сопранисем тӑваҫҫӗ. молӗс йулашки туйсенче ӳесех кайнӑ.
Унта вара, ыйгусвве^;ӳгсе-йавас вырӑнВӑйне ниӑҫта чикеймесӗр ашшӗпе
не, перпӗринне ҫӳҫӗсенв татиа тытӑ- ҫапӑҫса илнӗ. Вӑйӗ унпа та вӗтеймен
наҫҫӗ. Пӗрре Сахар Автрейӗв йатдӑ
те (ҫӗвтврессе те ҫӗнтереймен—ӗнсеҫынна хӗпхӗрдӗ йун туса йааӑ. жӐҫтан реы туйанкаланӑ) ҫатзн урапапа вӑрҫпулӑшу ыйтас?
са кайнӑ. Халӗ пуртӑпа касса ваклаКапкӑн хуҫин реса.ьутси: Сахаржӑнт- в ӑ ҫатанӑн тӗпренчӗкне,
Амургсӗв
рейӗва вӑрҫӑра аманнӑ шӑн поссопи хӑйех ашшӗне ,,Еапкӑн“ арххивнелеҫпама пултараҫҫӗ, анчах Сопесрон мар, тересшӗв.
сут учрештенисенчен.
Ратио нирлӗ.
— Хӗрлӗ Чутай пу:ьнитсинча хвершӑлсем вҫаткӑшӑн йӑтӑ пек харкашаҫ-
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— Хаҫатсем ҫияче тӑлах-турата пулӑшмалда, теҫҫӗ.
Мана мӗншӗн пулӑшмаҫҫӗ? Манӑн та
атге-анне ҫукҫке. Пӗртен-пӗр атте пурчӗ, вӑл та пулин тӗрмере лараЕ Сайаваени парса пӑхас.

„Ҫутта кӑларакан*^
Ҫӗнӗ Шелтемре (Сиккаоси вулӑсӗнче)
Ануша Кокрйӗва йатаӑ вӗрентекен
ҫапла кала!':
— Ман ҫав тӗттӗм халӑх хушшинче
калаҫас та килмест, тет.
Пирӗа ,,Каакӑн‘- та унпа калаҫаошӑнах мар,—кап! хӗстерсе дартрӗ ӑна
хӑй ӑшне.

«Ачаоем пирӗн шанчӑк».
Аила каланине Анчӑк кассинче (Сала в.) йурагмаҫҫӗ. Сӑмахран, Варӑм
Аьтук ^ааӑ тӑжӑк ачасен ҫӗрне акса
пурӑнат. А.ьту» ачасеае ҫӑкӑрне те
ҫитермест, хӑй патӗнче те усрамас!,
урамра ҫӳреттерет. Ҫавна кура йадти
комиттет:
— Пулия, ҫитермин, тет.
Ыа.тканашӗ тата:
— Хар р! Хар-р! теое кӑнтӑрда та
харлатгарсах ҫывӑрат.

— Чӑваш реепуплӗкӗнчи почтӑ кантурне „тӑмсахай" йатдӑ чир йернӗ. Ун
куҫӗ пӗр йапала вырӑнне икӗ йапала куракан пулвӑ. Почта Ш упашкартан
пӗрер дашапа кӑларса йарат те, ӑна икӗ
лашапа йанӑн туйӑна!. Тухтӑрсем
каланӑ тӑрӑх, почтӑ кантурӗ тӑмоахай
чирпе чирленӗренех „Канашӑн“ 87-мӗш
номӗрне вулаоа тухайман„ тет.
— Хӗрлӗ-Чутай вулҫтӑвкомӗнчи ӗҫлекенсем халӗ кӑячедерне ҫӗнӗ ҫурта
куҫарнӑ. Ҫурчӗ ҫине „Пиво“ тесе пысӑк саспал.тисемае ҫырнӑ вывескӑ ҫакса
йанӑ.
— Мӑрат вулйсӗнчи йалхуҫайствя
копператтивсем нихӑшӗ теӑратдӑ вы.!ь^^"
чӗрлӗхсене усрамасчӗҫ халӗ ӗнтӗ ӑслӑрах коаператтив правяенисем „ҫипирски кот“ текен вы.ьӑха усрама шухӑш
тытнӑ. •

Сутмалли йумахсем.
1. Пӗчӗкҫӗ тӳшек ҫитти пӗтӗм чӑваш
ҫӗрне сарӑлнӑ. Ҫапа¥, тӗртет, чӗпӗтет, тирет, ӑс та пара¥.
•(,,нҫяпна“)
2.

Виҫ уйӑх пурнат,
Пӗр уйӑх йурла!.
Хресченпе йӑва ҫавӑра!^.
Ҫав кайӑка кам палла!'?
.(•бьа^гян^ҫш)

3. Ҫутӑ, ҫаврака. Курман нумай пула¥ха. Килчӗ те, патша орйол*ӗсӗрех, хӑй
вырӑяне йышӑнчӗ.
•(§ЯН91 1г§изз)

4. П ӑхӑр ҫӑвар кӑшкӑрсах ӗмӗрне иртерет.
•(нофонвйя)
5. Пӗлӗт ҫинче кайӑк пек, ҫӗр ҫинче
кӑдтӑрмач ҫвнче.
(н^врпойад)

К А П К А .н
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Усӑллӑ опйавленисем.
Ҫитес кунсенче пирӗн ретаксийе ҫакӑн пек опйавлениоен килмелле пек
туйӑна¥.
Тавар илекенсене ҫӑмӑл пултӑр тесе, Сӗнтӗр вӑрринчи ӗҫлекенсен копператтивӗ ҫакна пӗлтерет: копператтивран кӗтесдв ҫӑнӑх идес текенсен ҫак
кунсенче лапкава пымалла: авкустӑн
32-мӗш кунӗнче, ҫен¥апӗрӗн 31-мӗшӗнче, нойапӗрпе теккапӗрпе 32-мӗш кунӗсенче. Вӑл кунсенче иртен пуҫласа
каҫченех таварсене кӗтесле паратпӑр.
Ун пек числасем пулмаҫҫӗ тесе суйса ҫӳрекенсеве ҫапда каласа тӑнлантармзлла: халӗ пирӗя тӑрӑхра ҫантадӑк (клиыӑт) улшӑнсах пыра1, ҫавӑнпа
вӑл чисдасем лудма пултараҫҫӗ, темелле.
Йӑнтӑрча патӗнчи вӑрман (Ҫӗрпӳ
леҫничестви леҫникне Микита иаккӑпне
кплесҫул—ва%:би вӑрман вӑрлакансем,
тата мӑйӑр пуҫтаракан хӗрсем кирлӗ.
Услови; вырӑна кӗрес текенсеы Арапуҫ
йалне пырса Йаккӑпӑн 20 теҫеттин
тыр.рине укҫаоӑрах вырса памалла
(кӑҫалхи пек).
Йалкорсен, „К апкӑн" сотрутнӗкӗсен
пырса чӑрыаныаоан та йураЕ Вӗсене
ва.ь.ЬИ вырӑн ҫук.

Ш упашкарти хӑш—хӑш м ака^ӑн сеЕ е
прикашчӑксем кирлӗ. Кӗрес текенсеБ
ҫӑксене пӗлмелле:
1. Тавар сутнӑ чухне „сыснахырӑмне арпа пӑсмас?" тенӗ лосунка ӗҫе
кӗртсе пымалла.
2. Ҫӗрӗк тавар сутнӑшӑн йатлаҫаканоене намӑсланхармалла.
Йенкасси йалӗ (Курнавӑш вул.)
кӗтӳҫе шыра!. Кӗрес текенсен: темле
пысӑк чышкӑпа ҫап сан та пит ҫӑмарти кӑваварманнине пӗлтерекен утостоверени тухтӑртан илсе пымалла.
Милитси, суг таврашӗсене илместпӗр,пырса та ан чӑрманчӑр.
Кама хӑватлӑ сӑмакункаӑ кирдӗ—
Аслӑ-Арапуҫ йалне пырӑр. Ӗҫҫыннисене
йӳвӗ хакпах паратпӑр. Наркӑмӑшлӑ
сӑмакунккӑ
та пур. Милитси— мӗн
тытасран хӑрамалли ҫук.— Вулӑсмилитсионерӗ Сетойкнн хӑй те хавш а ӗҫме пырат.
Ҫӳлте кӑтзртнӑ учрвштенисемпе ахгщ
ҫынсем ҫав опйавленисене хаҫата кӗртесех теҫҫӗ пудсан, кӑнтӑрла иртни
2 сехет иртичен „К анаш ‘‘ кангурве
пырса укҫа тӳлемелде. Унсӑрӑн опйзвлвнисвае кӗртместпӗр
Пудас опйавленисен пайӗ пуҫлӑхӗЛӑривгн Йӑвӑнӗ.

Врид. ответ. рвдактора

Чуваш облит

1432.

Алендевв.

Чебоксары, Тип. „Чуваш ская книга“ .

