
.-К а н а ш " х а е а т  ҫумӗнчӖ^^Тухат.

Ийуьшӗн 1926 ҫ. 2-мӗш ҫул тууат.

АТӐ.Л Л Е Ш  Й Е Н Ь Е .
Хресдепсеы кӗпгсӗр хӗвед ҫи- де пиҫсв 

выртасатсеве тйлӑх турат вырйвне ху- 
раҫҫб, шедаесе йалаҫаҫҫӗ.

(Ху.гахор ҫырӑвӗвден).

—  Ку ,.песприсорнӑй“  текенни пулӗ ӗнтӗ... Ҫап ҫарамасах йӑванса  
выртаҫҫӗ. ' УРХА1ЙАХ.
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П а й а н  й у л а ш к П . . .
— Вулӗҫтӑвком саҫҫетанине уҫатӑп, 

— терӗ претҫетатӗлг-Пайантан уӗҫӗтӑв- 
коы хушвӑ тӑрӑх, дӑвашда ҫырыадда 
пула¥, акӑ „Канаш ӑн" 105-иӗш вумӗ- 
рӗвде Тӗпӗҫтӑвкомӑн постановленийӗ 
хе пур.

—  Пайан еппия вырӑсла праттаккул 
йулзшки пула¥, терӗ ҫекреттарӗ.

— Пайавах дӑвашла, нӗн увта каш- 
ни саҫҫетанивр— „йулашки, йулашки“ 
тетӗр, хӑвӑр йалан вырӑсда дакӑрта- 
харатӑр.—■ терӗ ларакаЕсенден пӗри.

—  Пзйавтан йудашки, епӗ сӑмаха 
улӑштаракан ҫын мар,—тех ҫекреттарӗ.

—  Еоӗ, дӑнах та, йалан— „ку лрат- 
таккул йулашки“ тетӗн, тытӑн пайа- 
нах дӑвашда! тесе ҫыпӑҫтарса хура¥ 
претҫетаттӗл.

— Ҫук, пайан пулм»с¥ дӑвашаа ҫыр- 
ма, вӗдереен те пулмао¥, тепӗр саҫҫе- 
тавинде дӑвашдах ҫырӑп, епӗ сӑмахпа 
ада-пӑда пек вы.ьатиаилӑп вӗт, тет те 
вудӗҫтӑвком ҫыруҫи пысӑк пуквӑсемпе—  
„протокод ззсод»яия Водиополко- 
ма“, тесе ҫырса хура¥.

— Йурӗ еппин, Ш упашкарта та дӑ- 
вашла пит ҫырсах кайм»ҫҫӗ-ха поста- 
вовленисем пӗри те 'бӑвашла мар, теҫ- 
ҫӗ саҫҫетснивде дараканоем ҫыруҫӑпа 
килӗшсе,

—  П»йаи йулашки... теҫҫӗ вулӗҫтӑв- 
аомра,— ырзвтан дӑвашла хытӑватпӑр 
кадаҫма.

Хӗвел аЕатӑлда хӑпарсанах ҫӑмӑр 
дарӗвдӗ. Ҫӑмӑр иртсе кайнӑ каймавах 
вудӗҫтӑвкома хресдевоем пуҫтарӑна 
пуҫларӗҫ, дашапа кнависем дашисене 
£»рта ҫ/мне кӑкараҫҫӗ, ҫуранвисем ҫӑ- 
пата ҫумӗнди тйпри-ЕЫ.|-5ӑкЕв туйнсем- 
пе тӗртсв укереҫҫӗ те, вулӗҫтавкома 
зӗрое кайаҫҫӗ.

Пӗр сехет-сехет ҫурӑран вулӗҫтӑв- 
вома тӗрдӗ халӑх пуҫт&рӑяа¥. Кашни 
■сӗтед патӗвдех ҫын, вулӗҫтӑвком тӑрӑх 
уткаласа ҫӳреккенаи те пур. Пӗри ав 
лашине сугма ирӗк ыйта¥, тепри а^и 
натне ҫыртариа килнӗ, вӗҫҫбмӗшӗ ҫӗр 
'ӗҫӗпе сут* килнӗ иккен, тӑваттӑмӑшӗ 
кӗтӳ а^и йӗркине ыйгса пӗлеошӗн, 
пиллӗкмӗшӗ вӑрман и.тме хут тутарас- 
пгӑя, хӑшӗ нӗри йадтаи хутсем илсе

вигнӗ тата, ыгти те.
—  А тепе што?—терӗ пӗр писеӑрӗ 

дӑваш арӑмне.
— Ман упӑшка адане тӑрантарма 

ҫулталӑк ит.та укҫа тӳлемест, ҫ»вна 
мӗн тӑвас ши?— твт »рӑм.

—  Ити к сутепному исполнитефу.
—  Мӗн тег* вӑл?—тесе ыйтат ^ӑваш 

арӑмӗ йунашар тӑракан тутартан.
— Сутка пар, сутка— тет .тутарӗ.
— Сутра епӗ тӑххӑр та пудтӑм ӗн- 

тӗ,—тет арӑмӗ.
—  Товта ити в милигсийу,—тет пис- 

оӑрӗ.
— Тем терӗ ку тата?— арӑм хыгӑ 

шухӑшпа.
— Милитоине кай терӗм—тет пис- 

сӑрӗ.
—  Пасӑрах ҫапла кирдӗ, супӑдтегет 

хӑй темӗскер. Есӗр йала пырсан—ха.ь 
пур ҫӗрте те давашла калаҫаҫҫӗ, пӗл- 
мен ҫынна ӑнланхарса ҫуд кӑтартса 
пыраҫҫӗ,—тетӗр, хӑвӑр патрах— кил- 
свн вырӑсла кастаратӑр, тет арӑм.

— Пайан пирӗя йулашки кун, пайая- 
тан вырӑсла калаҫма ха, ҫырма та 
йурамай, ҫавӑяпа калаҫса Йулао те- 
рӗм,— тет ҫыруҫӑ.

—  Ҫя5  сакӑр ҫул ҫапда еирӗн, тесе 
тухса кайат арӑм.

Иуратаҫҫӗ— ҫке пирӗн дӑвашсевден 
хӑшӗ пӗри вырӑс дӗдхине!

—  Пӑхха, пӑхха... дӑвашла ҫырнӑ.
—  Кам ҫырвӑ, мӗн ҫырнӑ?
— Праттакул,—  тет, —  тумалан ӗҫ- 

сем, —  тет, — нтдевӗ, Йышӑнеӑ,— тег. 
X» ха ха.

—  Вулаха, вула мӗнле ҫырнӑ?
Пӗр ҫур листа хут татӑкӗпв килвӗ

йулташ кулкаласа вулама пуҫла¥;
— Итлевӗ— .,У5йл5»сене т ы т м а н  

пиркя вы.ьӑхсе11 тырӑ ҫине кайаҫҫӗ, 
ҫавӑнп» укӑл^асеве тытмалла тет хир 
хуралҫи—Ҫтааан Ваҫлейӗ *. Иышӑвнӑ 
— ,,Укӑ^,5 аоене ҫук ҫывсем тытмзн, 
вӗсем тыхма та пултараймаҫҫӗ. Ҫавӑя- 
па Ыулкаҫ Еятипне ҫак ҫухӑнсен йат 
ҫӗрве кидекен ҫаранне ҫулм» парса 
укӑлдана тыттарас. Укӑ.%'54 тытнӑ вӗр- 
лӗксене Ентипӗн кӗркунне калла вл-
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мвне“... Вӑт мӗн тунӑ вӗсем! '§ӑвашла ҫырвӑ Хӗрлӗ Пылҫӑк йал-
— Ак, тамаша! '§ӑвашла т» пр»т- канашӗадвн килнӗ праттакула вулӗҫтӑв-

такуя ҫырма пула¥ иккев,— тег тӗлӗв- комря нигӑрсем кутӑн та нуҫӑн ҫавӑр-
св итлекен писсӑрӗ. каааоа пӑхаҫҫӗ те, сасартӑк:

— Пӗгрӗ—пайан йудашка! Тата те- —  П а й-а-н йу-лаш-ки! —  т е ҫ ҫ ӗ 
пӗр праттакул вырӑсла ҫыратӑи—т», кӑшкӑрса
увтан дӑвашда шатӑртатаратӑп. Тӑван
дӗдхе вӗг! ВАК.

Щупашкар мув^и.
Ку мун§а ҫудталӑкӗпв 10 уййх хупӑнса тӑра1<.

(лыпарсеньен).

Ҫамрӑксем (ӗҫденӗҫем иадаҫаҫҫӗ).

•— Пе¥ук, ҫакӑн пек пурнӑҫ пуласса ӗиӗгленнӗ и? Ҫу,ирах муядт...

— Вӗдерехха, вӗлерег шӑркине тархасшӑа. Андах ан аеӑнха ҫав шуйттан 

«ув^ине, илтсе килми сул^ӗ. Ааа кӑтартма ҫеҫ тунӑ вӗт.
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^ы вескасен  выставкки.
(Пирӗн реалиеаттӑрссе»).

Выстӑвккӑсем пптӗ, усӑдлӑ, Совет ҫӗ̂ ӗн̂ де вӗС' м ппт'кпрл?. 
Вӗсем пурнӑҫӑн пӗр-пӗр к6 ;есбн-5е мбнле утӑмсем иуррнне 
аваиах кӑтартса параҫҫӗ.

(1023 ҫулхн йалхуҫакстви ^ыстӑвккп ьухнехп сӑмахран).

— Высгӑвакӑ ыӗвне пурсӑмӑр та 
духямоа вветпӗр пулӗ, пӗлмесессӗн тв 
— шӑнкаратпӑрзх ӗнтӗ.

— Выстӑваӑ твЕИ— хӑтартни, тени 
пула¥.

—  ШупашЕарта халӗ удрештввн- 
сене дӑвашлагасса ҫинден хытӑ кзла- 
ҫатиӑр, пӗтӗм '§ӑваш Ресоуплӗкӗпех 
дӑваш дӗлхпне реалисатсилесси ҫивдея 
каааҫаҫҫӗ. «Реалисатсияегпӗр» тени 
«5 ӑв 1 ш 5 ӗлхин аади урвве садтса 
ияетпӗр» генӗннех т^йӑнакан вулдӗ 
ӗнтӗ.

'§ӑнахах та ҫавӑн пек пекех. Акӑ 
выБӗскӑсеы ҫинедле ҫавЗрӑяса пӑха- 
т ӑ з  та... «выстӑвхкӑ» тӑвасах Еула¥, 
тессӗм кидег. Тӑ«асах. Выогӑвккӑ ту- 
малдӑх пурах. Пухар.

Йатарласа тунӑ выстӑвккӑ.

(Йармӑк йу.таш5и).

Вывӗскӑсрне «Каикӑа» кӑн^влернв 
йЗркипе тӑратса тухрӑмӑр. Акӑ тӗп- 
десе пӑхӑр, сӑнаса „реалиоатси увкп- 
нв“ курӑр.

Авдах, аотӑтӑр, вуланӑ ҫӗртех §ы- 
хӑна дыхӑка кайса ан пӗтӗр.

Акӑ пӑхм!ИпуҫдатЕӑр та ӗнтӗ.
Вырӑсла: „Магазин Госснирта"—
Т)ӑ8ашла: „Тӗп ерӗкӗ макаҫине (кӑ- 

мака ҫиае?! ха ха-ха!
Ку вывӗска кӑҫад хӗлӗпе сӑрла-сӑр- 

да твийҫе хуг ҫӗнӗрен ҫыр^ӗҫ. Пӗрре 
«тӗя арака», тваре «тӳп арака» тесе 
пӑхаҫҫӗ. Пур кӗтеврен те «реалисат- 
ОЕ» туха¥.

« Л а в к а  р о г о ж к у л  ь»— „Хӗрдв 
таварва тата му^алараа тертвӗ тавар- 
семпв йулташлах*. Мӗн теви пулатши 
вӑд? МӗЕне йудташлахши? ҫыраканӗ- 
пе-ши?

Д о м  С ‘ е з д о в ’— « С й ӗ с т с ӗ н  
с ӳ р § в». Пйт ку^ттурӑлдӑ ҫырнӑ 
вара! Селӗз. ҫынсене вулаыа йатнех 
ҫав.. Нӗр р Еӗр, сӗн-сӗн н, сӳ-ӳ... теме.

Г д а в с у д ,  — « ' § ӑ в а ш  А с д ӑ

С у § ӗ « .  Пӗрре «Ч», тепрв „'§*. 'Ҫӑ- 
дашшӑн та, вырӑошӑн га «реалисатси- 
ленӗ»— раваоправ!'!

К о н т о р а  З а г о т о в к и  тря-- 
п ь я  Ч у в а ш п а й т о р г  а,— «Ҫ е- 
т е к  — ҫ у р а к  х а т ӗ р л в к е н  
к а н т у р е (Ҫурӑксеае ҫӗтӗхдесе 
пӑьахма хушви штолӗ?).

И. а л х у ҫ а й с т в а  с к д а т ,  
('§ӑвашнроясвотсойусӑв) — Ш  у п а ш- 
к а р т и  п о г р е п и т ӗ ^ ь  ушкӑ- 
нӗя (теискер?, мададда ним те ка- 
дамав...)

« Т у т л а  к п е н т е р »  (коядитер- 
скив) сугти, «х-50» (хулнЕ^н), „у-сӗн“ 
(ушкӑнӗя). Кам ку «хӑдьасеае», „уй- 
ӗнсенв“ ҫавӑрса илӗ. Вуданӑ ҫӗртех 
ухм аха йерсе кайӑн!

Кусея тата5§ӗ-ха. Тата шаларах 
кӗроессӗя ыӗа курма тивет.

Вулӑр ха.

Хлебния Быкалеи- Вак-Тевек
иоя Сутти

Торговля Лӑкӑр-Пакалеи

И. Н. Каправова.

Ку вырӑсла та ҫырмаллипех ҫырвӑ. 
'Ҫӑвашлине те... те врҫелле, тв ҫар- 
мӑсла?.. Ҫармӑоран та ыйтрӑм та, ун 
пек сӑмзхсем ха^дден илгыен, теҫҫӗ.

Твм, ку вывӗскӑшӑн „Капкӑн* 1-ыӗш 
прис (парне) пара¥ пудӗ. „Ҫ ӑ к ӑ р 
л ӑ к ӑ р тенӗ*. Тӗрӗс... Ҫӑкӑрнв Шу- 
пашкарт» §улл§, шӑнаддӑ, ҫӳпҫаплӑ 
лӑкӑрпа ҫӑрса пӗҫереҫҫӗ.

Т а т а  т ӗ р л ӗ р в в :  _Сути.ьйӳ“.
Сог-иле, тертерӗ^ по.ь -битси“ тевисеа 
пирки шарламалли те ҫук. Хушӑран 
паоикмахӗрсенв— «Пуҫ касакав» теҫҫӗ.

Пристӑн, ҫывӑхӗн^е , сӗтӗм тӗп^ене 
култарыадла вывӗскӑсем пур.

Шутласа та пӗтерейес ҫук.
Лавкаҫсем те, у^рештенисем те, ас- 

лӑ ҫиннисем хӑйсем те ҫӗр тӗсдӗ пра- 
Бӗл шугдасз кӑлараҫҫӗ.
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М. П е г р 0 в текенни— хййае 
май «с ш ӑ н-теое пӗтекен сӑмахсене 
«шшӑв» тӑвасшӑн туртӑдпаТ.

Тепри «Т§ӗ пв» «Т§5 хушшине» 
кӗрсе ҫулӑхнӑ—хӑшӗсам; «Ч» сакаун- 
дӑхӗн^ен пырса уртӑнвӑ ..Хур«хлат- 
малли ҫеҫ йулат. Ш атах ҫухӑраҫҫӗ. 
Аолӑ вырӑна ларткансемех-мӗне вӑл 
{ӑваш ь^лхи, хаҫа^ӗ, лу^шӗ епӗ Мус- 
каврине вулатрӑн та, аолӑ пулатӑа, 
текеясзм те пур. Ҫавсене те высгӑвкка 
сӗтӗрсе хыпала хыпала пӑхасах пу.та¥. 
Вӗсем §ӑваш Лхаҫадне тивӗҫ йапала- 
сене те «ҫук» тума хӑтланаҫҫӗ,

Ҫапла ӗҫовм питӗ ӑнаҫул*ӑ вара. 
Саҫҫетани те, пуху та сахал туман. 
пулӗ ку ыйту тӑрӑх. сахал сӑмах пӗ- 
рӗнмен ӗнтӗ ҫид ҫине... коииҫҫасем тв 
шӑкӑрийех. курссем те, §?лхе тусӗсем 
те. Т)ӑвашӗҫтӑвЕОмӗ те йатарласа по- 
стаиовдвни йышӑндӗ. Еаӗр кун §ул 
тӑрӑшнипе ӗҫ пӗтнӗ тзсе,— ӗнтӗ ^ӑваш 
халӑхӗ тинех хӑй дӗдхине кирдӗ вы- 
рӑиа «кӗрекенех» з»ртӗ тесе... пӑхӑ- 
«ӑн—епӗр йӑвӑшнӑ, дааланнн ниме 
йурӑхсӑр иккен—дӑваш ^ӗзхине реа- 
лисатсизес ӗҫ пуҫланнӑ ҫеҫ иккен, ку 
таран§§9н тар тӑкни сахзлха, сахал, 
хурдӑх курасоя малалла-ха,

'§ӑн т% ҫавӑя пек.
Лвнӗнхулин^ен Ш упашкара пӗр 

шурналис килдӗ те; Мӗн ҫакӑ вара, 
сирӗн тутзрсевден кайраҫке ку ӗҫ, 
тутарсен вывескасен^е ыалтан тутар- 

■ ла ҫыраҫҫӗ, жайран вӗтгӗн вырӑсда, 
сирӗн падах урӑх, ^ет. '§ӑваша Ҫутта 
Кӑларзкан Комиссариат вывӗскинв 
3 пинокаӑ.ьпе, 7-8 ыоноккӑфпе тӗллвое 
пӑхсзссӑн та. вудайас ҫук. И аа ва4 .|и 
ҫырнӑ вӗт! И а л т и  ҫ и н е  т е  пӑ -  
х а р - х а  к у р ӑ р ;  Иалӗ Шупаш-

Удрезыооисеы §ӑваш дедхине реали- 
сатсилес комиҫҫиеен кӗтесси.

картан та иргврет, Канаш станси ху- 
ла пулао умӗн хӑйӗн «Ҫ ы х ӑ н у 
ҫ у р § не»—Буштӑпа-телекрахвув кан- 
турӗ» тенӗ^ҫӗ иулас.

Иалга та ҫатӑз пек «Хвун» сем ну- 
май.

Тӗсдӗх, Илйиаккӑра «реалноатгӑр- 
сем» ҫиие пӑхар. Лайӑк примэр (Вы- 
рӑнӗ те дзялӑ, паха, шывлӑ, ервхяӗ, 
курортдӑ— Крампапӗрех... увта дӑваш 
пуҫне анкӑ-маакӗлемеддӗх вывесхӑсем 
те пур. Акӑ пӗр експонатаа Озратьох 
йудт. вызтӑвкка йа^ӗ. Пурсӑр та п»л- 
лашӑр ха;

(Тепӗр йенне пӑх). '

Ш упаш карта та.

Козвертоем ҫиие ҫыраа лайӑх вӗ- 
рентеҫҫӗ. «Марксем сыпастар малли вы- 
рам Москв, сурт 12-мӗп1, Сыруаарака- 
не' каларса илесе, уса сару, кӗвеке- 
сем ӗс хурсем  тавар тесем йтрас-аул- 
сая Конверюе сыпартзр массе».

П ар та валас, ӑндан мӗа ҫырнине. 
Ннмӗз кадама пӗдмвстӗа ӗнтӗ. Тат» 
йадти ӗҫ ху^ӗоене вудаса пӑхӑр.

р с. Ф. с р.

Реалисатсй утӑмӗсем.
У д о е т о в е р 0 н 1 е .

Н аП ольн о-Т угаевек
СЕ.ТЬСКПЙ с о в е Т

Ново - Мамеевской вол. 

Цивильского у.

Люля 2.5 дня, 1926 г. 

№ 49.

Длно С19 от Напаевной Тугаевского 
Седыовета, Ново Мамеевской вол. в том что 
ыраш ҫи^^е каҫа кайнӑ тохор ӗн>ӗ, вара 
село Яагорчиносам тытса кайнӑ езе свве 
паиаҫӗ, пӗрер тегьтӗ тиҫӗ, Е%е ҫинв тытма 
ҫукӑ пулӗ. Суда пачар. Чго удостоверяет 
сеаьсовбт.

Предзельсовета АЛЕКСАНДРОВ (алӑ пуснӑ)
за Секрвтаря АЛЕКСАНДГОВ (злӑ пусвӑ)
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С. Ильинка. Татаркас вол.

Почтовый ящик 
Пуштӑ йешчӗкӗ

приаерная форма 
йзображеБия письма

ҫыру аҫта йамаллинв 
акҫапла ҫырмалла

г. Москва.
Место Мусхав хули Мароен
для сырастап

Тверская улкца, марки ТверсБОй урамра каплв

дом Л« 74, КР. 5 74-мӗш ҫурт б мӗш хв.

П. В. С М И Р Н 0 В У. П. В. С М И Р Н 0  В У.

от П Е Т Р О В О Й . Ҫыру йаххавне > П Е  Т Р 0  В А..

г. Казань, ул. Гоголя дом 14. ев . 4. Хуан хуш Кокол ураира 14-м6ш ҫурт 4.

время очистаи ящие» 
за час до 

прихода почты

тасалӑ!

сех
пуштӑ киьне вӑхӑтр

т а к « а КОП ! ?

Простыя письма . . . . • . 7 2 0  кром туртакон ................... пус.
Огкрытки ..................................... 3 Ҫ ы ру......................................... 7
Зажазаыа ..................................... 14 Усӑ ҫыру ..................................... 3

С ав к ас л ӑ ..................................... 14

суллахай Йенӗ окдтӑ» йенӗ

Почгово тедегр. ^Отделенив Почт.-тел, Огдедевие
Бодьшой Сувды}ь Большой Сувдырь

Пушт.-тел. пайв Пушт.-тед. пайӗ
Высак Ҫентӗр. Пыҫак Сентӗр.

Ааӑ ҫакӑн пеҫ реалисатсидеҫҫӗ ^ӑваш 
дӗлхиве пнрӗн вырӑнсен^в те.

Ҫапла. Реалисатси кустӑрЕӑ^ӗ §упа¥. (хуҫисенден те) шграв шыйӑрмалза
Ураписем... асапӗсем те малашне!

Пӑха пӑха тӑратӑп та хам выстӑвк* 
кӑ ҫине...—теаӗр возтановдени тв 
ҫыртарас килег. Ай йай! Пӗрре кун 
пек хӑсӑк килтерекен, какришпа кил- 
леатерекен вывӗскӑ ҫыр&кзнсев§ея

тӑвас^ӗ.
Унсӑрӑа ӗҫ тухас ҫук, дӑваш ^ӗх- 

хинд“н мӑшкӑлама та (урине садтеа вл- 
ме) дарӑнасҫук!..

ВАҪАНККА.,
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ПЛАНСЕМ.
Ӗҫ планӗ тӗрлӗрен пула¥ хрес^ен 

хуҫайствйнде план прэттоколсемпе, 
«утвердать» тенӗ пур хут ҫинв ҫырса 
ҫирбпдегмен. Пдан пуҫра, план ӗҫре. 
Тепӗр йышши план у^решгенисввде, 
тӗрлӗ орканисагсисенҫе, Кунта пӗр 
ӗҫв те планоӑр тумаҫҫӗ. Хӑш духне 
туи тухас пулсан т» план, ӗҫ планӗ 
карлӗ. Ӗҫ плавне «аоручнть составить 
пройзводственный план тов .М», тесе 
протюкол вӗҫне претҫетаттӗл, ҫекрет- 
тар, тесе ал пусса параҫҫӗ. Ыӗняв 
пулсан та, йалта- та, хулара та  план 
вур. Йатаи план вадартарах тейӗпӗр, 
худари пдан ҫирӗп «Унтервут» йе тата 
ытти ҫавнашкад „Видссон“ машшия- 
нйсем ҫпнде кӑтра пуҫлӑ, шур сӑмсал- 
лӑ, ҫара мӑйлӑ машшаниоткӑсем ҫап- 
вӑ. Икӗ планӗ тӑрӑх ха ӗҫлеҫҫӗ, икӗ 
планне те пурнӑҫа кӗртеҫҫӗ. Ан^ах 
ҫав «кӗргеҫҫӗ» пьтне ҫитсен... кӗртеҫ- 
ҫӗ, икӗ ҫулпа кайаҫҫӗ.

Акӑ сирӗн уяра „Авиахии'* ерни 
камппавине иртерес план. „Ийулӗн 
18-мӗшпв§вн пуҫдаоа 25-мӗшнв ҫитвд- 
{ви Авиахим кампаани пулса иртет. 
18-мӗш ҫасла^ден камаанинв иртермв 
хатӗрлеямелле. 24 мӗшне ҫитидден 
Авиахим йадӗйккисемае ревиҫи комиҫ-' 
ҫисен отдогдӑ токлатсем пулса иртеҫ- 
ҫӗ. Состасанисем, выстӑвкквсем тумал- 
ла „орканисатсилемедде, мотелсем ту- 
ма1ла, ҫтбна хаҫадӗсем кӑлармалла. 
Ийулӗн 25-мӗшӗнде 5 сехетре ӗҫлеквн- 
сен ҫулахи кдупӗн^е тӗрдӗ орканисат- 
сиоемпе пӗрзе савӑнӑҫлӑ саҫҫетанн 
пулса иртмелле“. Иура¥. Паансвм 
йа^ейккӑсвне вӗҫеҫҫӗ.

Иа§0йКЕӑсбв§0 „опйавленисем“  
парланаҫҫӗ. Ав, Инҫпексири Авиахим 
йа^егкЕин ҫӗ&реггарӗ Авиахимӑн са- 
вӑнӑҫлӑ СЕҫҫетаниве 5 сехегре ӗҫле- 
кеноен клупнв каймалда, тесе ал пуо- 
тарса ҫӳрет.

— Ай уй1 Йепле? Вырсарни кун сз- 
вӑнӑҫлӑ саҫҫетанине кайса пулмаст. 
Атӑлӑн леш йенке каймалла. Унта са- 
вӑнӑҫ.

— Кайас пулат. Авиахим ха^хи вӑ- 
хӑгра мӗн пек пысӑк вырӑа йышӑнса 
тӑнине пӗдетӗн пу^ вӗт?

— Аплине апла та. Кӳр ал пусам. 
Саҫҫетанине пурӗ пӗрех кайсӑ пул- 
мас1

Нйудӗн 25 мӗшӗ. 5 сехет. 6 сехет.

Ҫын ҫук. Ӗҫлекенсен клупӗ пигӗрӗн- 
сех тӑра¥. 7 сехег. Ратио Мусхавран 
консерт йуррисене йурлаттарж¥. Атӑ- 
лӑн леш йен^е ҫапдах шап шур та, 
дӑп дӑпар. Кӑнтӑрлари ӑшӑ хӗвел па- 
ҫӑрах пӗҫерттерме ҫарӑннӑ. Атӑдӑн 
леш йев^ен ку йенне каҫма пуҫларӗҫ.

—  Анттовӑв, пайан оаҫҫетани пул- 
марӗ-и?

—  Пуҫтарӑнмаҫҫӗ вӗг.
Ийудӗн 26 мӗш. 12 сехег. 3 сехет. 

6 сехет каланҫда ҫвв^е шаккарӗҫ. 
Тӑххӑр. Ӗҫлекенсӗн клупӗ Авиахим 
5 денӗоемшен хупах.

Пӗтрӗ пдан, пӗтрӗҫ ӗмӗтсем. План 
тӑрӑх питӗ пысӑк сатадсем тӑяӑ вӗт. 
Авяахим йадейкки ^левӗнде тӑрса хас- 
тарлӑ ӗҫденисене ^апдӑ „сна^^оксемпе" 
активлӑ длена савӑнӑҫлӑ куҫарасси те 
пӗтрӗ. Авиахии камавти.. Па^ейккӑ- 
сен ӗҫӗсене вӑйдӑлатаси... растратдик- 
семпе кӗрешеоои тата ытгисем те.

Пӗр ӗҫӗ план тӑвасси, тепри—ӗҫ- 
лесси. Пӗр ӗҫӗ—Авиахим пирӗн вӑй, 
ӑиа вӑйлӑдатмалла, епӗр каиапаниве 
иртерме вӑй ҫитав таран лӑрӑшӑаӑр, 
тесе Авиахам дяенӗсен кӑҫкӑрасси,— 
тепри,_тепри— иртересои.

— Ӑҫта иртерессн?
— Атӑлӑн леш йввде, хӑйӑр ҫин^е' 

хӗввлӗн шӑрӑх ҫуттисем айӗнде...
ПИНЕР.

Тӗлӗнмеллппех ҫук.
Канаш стантои. Пойӑо тапранза ка- 

рӗ. Нкӗ дӑваш пӑхса тӑраҫҫӗ.
—  Ух! вӗҫтере па§ӗ.
—  Пара па^ӗ..
—  Вййлӑ кусаП
— Пит вӑйлӑ.
— Уҫӑп, Уҫӑа, тбтӗп.
—  Ыв ен?
— Вӑл лашасӑрах кайа¥ ҫке. Мӗнле 

апла?
— Ухмах! Мӗнлепӗлместӗн... пӑспа... 

пасаа кайа¥.
—  А му^^а мӗнле?
—  Мӗнле му^5 »?
—  Мугьдл, тетӗп... му^^а та пӑспа 

ӗҫлет... Мӗялв вӑл пойӑс пек куосай- 
мастҫке.

— Ухмӑх!.. Кусзтӑрансене (урасисе- 
не) ҫыхоа йарсая муд^а та куома пул- 
тармас¥и!
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Мӑкла такапа ка̂ а̂ка.
Ка^аса ҫерем ҫине тухнӑ 
(Утвалаоа ҫӳреме пудас:
Вӑл уя И8К ӗҫе иитех те хавас)
Унт» мӑ*лӑ тава та пулнӑ;
Ку, ЕЫСӑЕскер, айакравах курӑндӗ.
Те ҫак такана куроа,
Те хӑйӗн ҫавӑн пек йӑл^  ̂ пулса, 
Кадака йакалма тытӑьдӗ;
Вӑйпаяа ҫине-пуҫнв дӗграгет,
Хӗрнӗ тӑмпа тутисеве хӗрегет,
Ҫврем ҫйне выртоа йӑванат,—
Тем те, тем те айл*на¥,..
Мӗн тӑван? Ама §уа мари...
Иакадса ҫигейри, ҫитеймери 
(Кадака ҫав, ҫитрех пулмалла)
Пирӗн Еӗҫкӗн утрӗ вара малалла; 
Пырсан, оырсан <ҫепӗҫӗн тутине шӑяа¥, 
Хӑй йерипея така йенедле шӑва¥,
Уя умне ҫитрЗ те~ А х , Мирун Иван5 ,

есӗ мар и?
Терӗ кадака 

—  Енӗ, епе! тет мӑн так*.
Ҫак тантӑшсем ӗнтӗ Еллаҫу тапрзтрӗҫ, 
Ка^аки йепкеленет, кудкала?.
Ивандьи ун ҫине пӑхса савӑна¥, 
Кайран п?рзе пурӑнмах шут тытрӗҫ, 
Пурӑнӑҫра пӗр пӗрне пудӑшма сӑмах

па^ӗҫ.
Ҫыран хӗрне вырӑн йышӑн^ӗҫ— 

Пурӑнаҫҫӗ...
Ҫантадӑк ӑшӑ 
Ҫӳдте кайӑксем йурлаҫҫӗ 
Ура айӗн^ех симӗс курӑк йвшӗрет 

Шыв та иур.—
Ҫырма кукри ИНҪ0 те мар курӑна¥, 
Ш ухӑшдасан— ҫакӑ хнрте тедейди 
Мӑкла такапа кадака ҫеҫ пек туйзна¥, 

Авдах 
Тепӗр дух
Ш ухӑшпа езир удталанатпӑр:
Телей ҫук ҫӗртрех 
Еаир тедей куратпӑр,
Пирӗн тала хӗрхтерсе ӗҫлет
Кунӗ кунӗпе ка^ака ва.ь:5и курӑк

ҫӗкдет.
Ларса канма та вӑхӑт ҫук
Леш ка^акинхуйхи суйхн пӗрттех ҫук:
Ио-сулхӑнла вӑл угкзласа ҫӳрет,
Хӗвел хӑпарсая сулхӑна кӗрег 
Ура айӗнда курӑкь та 
Хӑй татоа ҫнйесшӗн мар;
Тӗппех кзласан ку ан^ах та мар:

Вӑл мӑкл* такзна ҫӳнӗ вырӑнне те
шутламӑс¥. 

Лвшӗ ӑн« ҫапах та нимӗн тӑваймаст.

'§ӑя §ӑваш каддасем!
Ҫак йуптару йуппиве всир туйрӑр-в? 
Ӗлле тӳррипех шӑапӑн к-.лаеа парам-и? 
Еаир те а ӑллӑ ха^ теое 
Есир дӑваш хӗрсенв тирвесе 
Ҫепӗҫ ыайраьа ка§§а илесшӗн ан

ҫунӑр:
Вӑсем гадаказанмах пӑхаҫҫӗ.
'§ӑваш хӗрсене тиркекеясем 
Майрасҫмшӗн мӑкда така ҫеҫ пглаҫҫӗ,

ЛЕРИ М.

Тырӑ вырнӑ вӑхӑтра. 
Мӑнкун ҫитнӗ.

Хӑшӗ хӑшй 'ҫӑваш ех тс ҫулта- 
лакбоех ыӑнкун тӑсаҫҫӗ.

(Хажлапран).

Ӳсӗр ҫын; Е 1  Иура-ратакан йулташ! 
— Хрвстос Боскрес.

Сысна: „Вунпк квас дӗрес! хӑсса 
пар, ҫавӑн §ухлӗ ҫийвтӗп*'.

Йытти; Хам та, епӗ хам! хам! .

—  Ну, нйкотнӑйсеи, ку ҫынна пур- 
те тапӑнаҫҫӗ. Те тыр вырыа кайман- 
шӑн, тыррв уйра пуласса кӗтеҫҫӗ.

„Еапкӑн* лартас-х» ‘ани ҫине те, 
унта та мӑнкун пуҫдаеман-и? ^

' 3 '
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ХАШ Ӗ 'В Е Й БРЕ Х ?
—  Шуаапткара вГфӑсене шыраса тытапан 

йытӑ июе килт|бҫ. Шр ьӑрӑ та зӑвармь'тшӑр.
(,Канаш“ ха;ат).

Бӑрӑ (ҫург ҫумне хӗсЗнсэ).
— Тыта¥, тыта¥, терӗҫ. Иытти ҫумранах иртсе те кайрӗ. Ҫемҫе тӳшек 

ҫан^е выртаканскер ӳькэнмедлех ӗҫлеме. Пирӗн те гӑрахзс мар ӗҫае...

Шӑмӑ ҫиме вӗреннӗ пӑтӑ“.Ч’>

Ваттисем каланӑ: йӑтта шӑмӑ пама 
вӗрентсен—еанраз уйӑряма пӗдмес¥ 
вара вӑя, тенӗ. Кунашкал ҫыасем те 
пуяыа пултараҫҫӗ икквн: вӗсене адаш- 
ланма вӗрентсен— сан ҫума, сухӑр 
нелех, ҫапӑҫса дараҫҫӗ.

Кӗдкей вулӑсӗнде (Шупашвар у.) 
ПСҪЛКС ответлӑ ҫекрегтарӗнде К. 
йулташ пурӑна¥ Хитрэ адт, лайӑх 
тумланса ҫӳрет, хорошша рысзк... мӗн 
Еалаиалла пур!.. Андах апла пулсвн 
та есӗр ӑна палламаотӑр пу:^! Палла- 
ыа та май ҫук, мӗгшӗн теоея ытти 
йалсене тухоа пуҫнп кӑтзртааст, п ӗр .
В.-Пукаша ҫеҫ пӗлет. Пукашӗн^е пӗл- 
мен ҫын ҫук ӑна: ваттизем те ҫамрӑк- 
квсем те, ха.ь—ҫине кӑкӑр сӗтне ӗм- 
ые нӑрахнӑ адасем те яаллаҫҫӗ. Палла- 
масан мӗн.ле пулӗ вара; Лешӗ В.-Пу- 
вашран татӑлма та' пӗлмест те...

Кӗдкейрбн В.-Пукаша 12 ҫухрӑм. 
Ай^ах 12 ҫухрӑм К.-шӑн пулоан сур- 
маллӑх ҫвҫ; дашапа та кайиа пудтз- 
ра¥, лаша ҫук вӑхӑтра, дӗре оккме 
пуҫласан, ҫуранах та вӗҫгермв пулга- 
ра¥, 70 ҫудхи старик, йе кардӑк м:р 
вӗП.. Пӗрре килсея икшер кун, икшӗр 
ҫӗр ҫывӑрса та кайа¥.

— Мӗа тума килег вара ку вулӑс- 
рн?, теҫҫӗ ҫынсем тӗлӗнсе.

—  Ара, хусах вӗт... паадах ӗнгӗ 
мӗн ӗҫое килни... пирӗа йалта Шу- 
пашкарга вӗренвӗ хӗрсем те пур, теҫ- 
ҫӗ теприсем.

—  Комсомол ӗҫне манни вара вӑз?
— М азнӑ ҫав! Пӗтӗи ӗҫӗ Пушкара!
—  Пушкара алименг майрисем пу- 

лакан, ҫавӑнпа паллашмалла ан пул- 
тӑр!...

, П-ш К.
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I.

— Мв сана автомоаи.ь!,—терӗ мана 
,,Капкӑн*' хуҫн Иӑван Мудн.

Мӗн тумаллнве сисрӗм. Лартӑм та 
вӗҫтеретӗп.

— Асту тврпвйлӗхв ан мжя,—тесе 
йулдӗ ман хуҫа ман ҫинв йунаса.

Ку ыӗне пӗлтердӗ-ши-ха—тесе ҫав- 
рӑнса пӑхаймарЗм, ман айра авюмо- 
пи.§ Еырӑнне шӑвӑҫ думан пулдӗ 
тӑ§ӗ.

— Х5Й хӑвӑрт тума хуша¥, хӑй 
тирпейлӗх...

Ш ӑвӑҫ 5 уман та антӑрамаст Еккен . 
Мӗнюн ты 1ӑвам ха, тесе шухӑшласа 
иынй ҫӗртех Пуински савӑта персе 
ҫигвӗ.

Хырӑи выҫса кайрӗ.
— Сирӗн коаперапив ҫук ии вара? 

терӗм.
—  Ав, сутаҫҫӗ унта. терӗ пӗр ӗҫле- 

кен ирӑБСӗртен Еалаҫвӑ пек;
Ҫигрӗм.
— Ҫӑкӑр мӗн хак, тетӗп.
— Хури 7, шуррп 17, тесе хуҫӗ.
— Ай-пай пай-пай, пуллунтан ма 

шӑрш килет ха сан, тесе йатӑм.
Ирӗксӗр сутмаотпӑр! терӗ хирӗҫ.
Ш оЕ-ног ҫине:

Фатейӗв таврашӗое.ч Пуински са-
вӑтри ӗҫлекенсю  тирне сӗвни
тесе ҫырса хутӑм.

П.

Ш ӑвӑҫ думан Пӗпреҫе перое аз^ӗ.
— Е  е.. „тӗрӗо“ копператтив пур- 

ҫке, ПуинсБИ савӑт ва^ь-ьи лавкка уҫ- 
ма ,,Капкӑн ‘ йа^ӗвден хушса хӑва- 
р8м ха, Т1С0 тӑраттӑи, Иӗпреҫ крок&о- 
твлӗ:

— Уҫмадӑх пул^ӗҫ ӗнтӗ Еӗзем, теов 
пӗлтер^ӗ.
Ҫапах та кӗрсв тухас терӗм.

— Халӗ вӑхӑт ҫук, сзна ..Капкӑн ‘ 
ва^^и ҫак ҫппска пароа йарам, ҫитӗ, 
херӗ пӗри.

— Иурӗ, копператтива ^ӑрмантарас 
ыар еппим, терӗн.

Вӑл аЕӑчмӗнле ҫпискӑ.
„Тӗрӗо“ копператтива тахҫанах кӗт- 

меделле иднӗ таварсемшӗа ҫаксен ҫа- 
вӑн 5 ул тӳлеиелхе:

Ҫ — 23 г. 62 п., В — 10 т. 70 п., К. 
-—71 т, 3 т. 85 п., М.—15 г. 19 пус, 
К.— 43 я,, К.— 6 т. 3 п., К.— 14 т. 
70 п., В. 14 т. 1 п. тата У.— 27 т. 9 п. 
— ку копператтива сӑхакан ..йытпыр- 
шисеи“ иЕкен, „К апкӑн“ архивӗ ваь- 
.ьи йурӗ. тесе кӗейеве (нортфӗде мар, 
Иӑван Муди памарӗ) персе дикрӗм. 
Карӑмӑв!

Тирпейяӗх тенӗрен перуса (Совнар- 
вомска мар, Пушкч кӑна!) пӗр шӑрпӑк- 
па тивертес тесе хӑтданса ру.ьа дтлӑш- 
рах пӑрса иднӗ те, Хӑмпуҫ Патӗрйед- 
не ҫаврӑянӑ ӳкнӗ.

I Кунта мӗн пӑхмаллн пур ши-ха?
Кӗперсем вӗр ҫӗнӗ?...
— Ай пай пай;.. Пастай! ҫӗнни ҫӗ- 

вӗ те, йад вӗҫӗн^э кӗпер хӑии халех 
далӑшса авнӑ, надар тенӗлсеве хуҫ- 
мгдла. Тирпейлӗх... К ӑва астӑвас- 
х а ..

Кӗперсене аотӑварах парас-ха!
Акӑ Карклӑ (Сик-касси) патӗнде... 

Лаша ури хуҫӑлмалдз... Акӑ Арапуҫӑа 
ҫӗнӗ кӗпер... кувӑн та дадӑшда мар- 
ши тесв, айаларах антартӑм. Шӑвӑҫ 
думан кӑатӑр шусах, пӗр такӑнмасӑр 
каҫса карӗ.

— А ай шуйтан, „Капкӑна“ «евтер- 
ме пулыарӗ.

1П

Ыран Ш упӑшкара ■ ҫит, тенӗрен 
Куславккаэадла вӗҫтертӗм.

— Сюп! Тӗрлемес тапак хапрӑкне 
кӗрсе курмаллах.

Шуса антӑм.
ИЕӗ хутлӑ 5 уд ҫурт. ВыБӗскӑоемпех. 

Каҫ пулса кидет. Хӗвел анман, уйӑх 
хӑпарат, шӑвӑҫ^уыан кӗҫенет.

Кӗтӗм.
—  Хапрӑк хуҫине курма пула¥-и‘̂
Сӗгел хушшйнде пӗр сухаллӑскерзе

тепӗр сухазсӑскер лараҫҫӗ. Сӑаавар 
лӑпӑр дӑсӑр тӑва¥.

А¥ ат ¥ат!. Ей мур, пушӑ.
Ӗҫсе йанӑ, 40 кратуслӑ, ҫур штаз 

авдах.
Ӗшеннӗ ҫинден пӗрер деркке ӗҫнӗ 

те пулӑттӑн-и тен?!..
— Хуҫи т0 ҫук, ӗҫзекеасем те ҫук, 

тесе ху5 ӗ сухал. Кайа йулнӑ, садьаи»
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ҫук В'Т Х1 лб, терӗ.
Шалти иӳлӗмрен, ӑЕсӑртран, пӗр 

„тӳаеттей“ ((тӳаеттей тесв пирӗн шӗ- 
валкене кадаҫҫӗ, шӗвилке теое вӗҫкӗн- 
{ӗк павкава калаҫҫӗ. вӑл мӗне сӗл- 
тврнине хӑв пӗлӗн) сиксе тухрӗ. Ҫӳлӗ 
йаштакаскер, ^йнах та тӳпеттей тӑ- 
хӑвса йанӑ

— Сире мӗн кирлӗ??...
— Е-ӗ... хуҫа кирдӗыӗ те?!—
— Аҫтан вара...
— Шупашкартан, терӗи хыт саспа.
— Еоӗр кан пудатӑр вара, терӗм 

кадлах.
— Йа хосинспектӑр!
Хос! инҫпектӑ}!?... Пастай-ха апла 

мар пулӗ? Хос... хос .. а, мӗне пӗлте- 
рет-ха? А а а! Патшалӑх инҫпектӑрӗ! 
терӗм ӑшра, унтан сасӑпа;— хавао 
паллӑшма, сирӗн хушаматӑр мӗнлв-ха, 
Наркоыфивра ӗҫлегӗр пудӗ ӗнтӗ? тесе 
хутӑм.

— Ҫанла, Виктӑрӑь!
— Иура¥, сывӑ пул, 40-лине ан 

иав!
Шӑвӑҫ думанӑн та выҫса ҫитнӗ ик- 

кен... зран шӑва пуҫдарӗ.

— Ан хӑра- „Поосата“ ҫитсен апат- 
ланӑпӑр. Патша инҫпвктӑрӗпе калаҫ- 
рӑыӑр-ҫка-ха, ой! пысӑк ҫын.

Ҫӗрле цул'§ӗ. „Поссат“ та—ҫывӑх 
мар.

Айхӑаа кӗрешсе, тем тӗрлӗ сввӗ 
пулсан та ҫывӑрмасӑр пытӑм. Кино- 
картгинӗвде уи пек пулсан 99 хут 
Атӑла персе анмалда ӗатӗ.

— '§ӑтас пула¥. ,,Капкӑн“ хуҫи ма- 
на хӑйӗн инҫпекгӑрне идме пулнӑдҫӗ 
те, аха^ мар вӗт.

Посоатӑн п тстӑв н е  дзрӑнтӑмӑр. 
ҪутЗлса килет. Прахута кӗтме майра 
оеи вррн кукӑ§сем пӗҫерсе тухяӑ.

-Ырӗксӗр ӗслеке йухат. 'Ҫарӑнтӑыӑр.
Ӗ  ӗ... мйасьой, йаи^Бӑй!
Пӗр мӑшӑр илое йатӑм... 20 пус 

расхуг.
— Хахӗ аптрамастпӑр. .
Ҫӑварлама пикен1ӗмӗр. Шӑвӑҫ ду-

иан кӗх, кӗх тутар^ӗ те, калла хӑсса 
кӑлацӗ. Мӗн тата? гвтӗп.

— Мӗн улталан, Ҫӑмарга кукӑзӗ 
тесе патӑн та рист» §ул хутӑшла ҫи- 
тервтӗн...

— Ан шарла ӗнтӗ, ман хамӑн та 
аш вырӑнне паш пулдӗ ха, сухан ку- 
кӑдӗ ҫибетӗп, тетӗп.

Пул^варта.
Хулари ҫамрӑк майрасеи, тир- 

пейлӗх решпимб майвпе, ӑнсӑртаа 
ансӑр, кСскерен кӗске йупкӑсем- 
пе ҫӳреме иуҫларӗҫ.

Иӑван Муди:— Ма утиаотӑн ха, йв* 
ывӑатӑна, а§»м?

Хула хӗрӗ:— Тархасшӑн асатте ыана 
ҫак лапам урлӑ ҫӗклесе каҫар. Иупкӑ 
ҫурӑласран... швллвтӗп.

IV.
Ҫитрӗмӗр, ,,Капкӑн“ хуҫи тиапок- 

рафивде кӗтсе тӑра¥.
— Мӗн ма ку таранддея ҫӳрерӗр. 

Шупашкарти пухусеи те сиртен вӑхӑт- 
лӑрах уҫӑлс» пыржҫҫӗ. Тирпейлӗх теви 
вӑхӑта та тирпейлӗ первкегдӗ иртер- 
меллине пӗлтерет пудӗ? тесе ху^ӗ. 
— Хосинҫпектӑр дзроа тӑ^ӗ, ҫитетгӗм, 
терӗм, кукӑ^сем сӗтеклех пулиарӗҫ.. 
калаоа патӑм.

—  Апла пулсан, сана ,,Капкӑн“ 
иҫпектӑрӗ тӑватӑп, Ҫяв^вбрех, впрлӗ- 
рех, тирпейлӗрех пул, терӗ Иӑван, 
Му§и.

Ман урӑХ калассӑм ҫук.
Канинҫпектӑр. 

(Хосинҫпектӑрпа ан пӑураштарӑр) *).
 *) Кун пирки тс Иӑва1[ Мут.и Кап-

Енҫпоктӑр выр^^нне К. II. ҫы рсая ҫитӗ, ы т- 
заш ш и  р асх у т  ан пултӑр, тсрб.

К. И.
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Ҫверскпй решпм еккономп».
— Ах, турӑ! мӗн х ӑ |ам » 5 ?-ши ку, 

Халӑха -Ҫутт» Кӑларткан Комисеари- 
атӑн пухазтӗрӗ, тӗрмеклвясе йӑтоа пы 
рат?

—  Ҫаиӑ-и?.. Халӑха Ҫугг* Кӑтара- 
кан Комиссариатӑн 1926—2Т-мӗго ҫул 
ва:§5 н хатӗрленӗ ҫмвттӑ.

— Хут мӗн духлӗ кӗ,нӗ пулӗ унта, 
тата дврнил, тата машиниҫткӑсем мӗн 
духлӗ пӳрни вӗҫӗсене хӑаартса кӑлар- 
нӑ пулӗ, тата пулалтӗрӗн пуҫ мими мӗн 
духлӗ гаӗвелнӗ пулӗ?

—  Ыттисене казака пулгарямастӑа 
та, андтх ху§\ ыӗн ^ухлӗ кайнинв 
х а^  шутлаоа кӑларма пултаратпӑр. 
Пӗр смвттйна пӗр ступпа хут кӗнӗ. Ку 
сметтӑн» Фйнано Комнссариадӗ хуш- 
ниве 20 екҫемп.5 ар хатӗрленӗ. Пӗр 
ступпа хут 11 кӗревкке туртат 20 
екҫема:§ар, 11X 20 пй.тӗк пӑт ҫурӑ 
турта¥.

—  Апла пулсан, капла тӗрмеклен- 
се, ку пухалтӗр взҫӗ кунт» та йӑтса 
пӗтереймӗ. Лаша кӳлмелле те лашапа 
андах туртгарса кайма.лла.

— Ҫапли ҫаплах та ӗнтӗ вӑл, андах 
Фиванс Комиссзрвадӗ, хр.!§ виҫ евҫем- 
я^арзе ан^ах илсе пыма хушнӑ, тет.

—  Йулашки 17 елҫемп^арӗпв мӗа 
тӑваҫҫӗши-ха тата?

— Мӗи хӑвассинех пӗлместӗп ҫав, 
авдах нимӗн те тумӗҫ твтӗп, мӗншӗя 
тесея, ку сметтӑн» Патшалӑх Планӗн 
малтанли камиҫҫийех улӑштарма ты- 
тӑнат те ҫыеттӑ пӗт пӗгӗм йышӑ- 
ни5 5 вя, вунпилӗк камиҫҫи вигтӗр ыт- 
ла тухса кайат, вашнп ^кодиҫҫийех 
хӑй тӗслӗ улӑштарат. Ҫапла дӑннипех 
каласан пӗр екҫвмп^арпа та ҫит.«4еллв 
пек ттйӑва¥ те...

—  Куна Ҫутта Кӑларакая Комис- 
сарплт андах ҫирӗи ввҫеап.§ар ҫап- 
нӑши?

— Ҫук! Фзвано Ко«иссариа§ӗ пур 
комисвариатсвве те, хӑйсея оыегтисв- 
не 20-шер екҫемп.§ар ҫапма хушнӑ 
пулас...

— Капла Финанс Ко«иссариатӗн{в 
ӗҫлекенсем кӑпт та шуглаоа пӑхман- 
ши-ха вара? Тата ҫятменцинв ха^ 
тирпейтӗх решимӗ ҫичдвн ҫап.лах к»- 
лаҫаҫҫӗ те...

— Е  е-е!. ес5 пӗлместӗн иккен, Фа- 
нано Комиссариатӗвдв ӗҫлвкенсем «ҫвер- 
скзй решим еккономи)* тенинв хыг ас- 
ра тыгса тӑраҫҫӗ.

—  Ҫапла еппин! «ҫвврски» тенн 
тиокер кзйӑксен тени пула¥ пулас-ха. 
Тйсквр к«йӑкеея пек тярпейлӗх рени- 
мӗ пуятӑр теҫҫӗ пулсан, паллах ӗатӗ 
тисвер кайӑксен йепле тирпейлӗх рв- 
шпмӗ пуласси!..

СТ.^Т.

„Кӑпптала^  ̂пӗлет. мур?
Сутуилӳ тӑвахансеи укҫана шӑкӑр- 

тӑх илсея, шӑькӑр шӑнкӑр укҫа азра 
пулсзн, услам §ылай хӑварма пглта- 
раҫҫӗ, пзеҫҫӗ Ҫакна Кард МарвОя 
„Кйпит»лӗн§е“ те казааӑ теҫҫӗ.

—  Есӗр мӗлле шутлаттӑр.- авӗетсем 
ҫакна сӗлеҫҫӗ-ши?

— Мӗлле акӗят?
—  Сӑмахран. Патшалӑх Псгзтелсг- 

вин акӗатне— Петровах нлер.
— Вӑл пӗлэтӗ те нулӗ ҫав! Ахялех 

мар пулӗ, иргвӗ ҫулта теккапӗр уйӑ- 
хӗн§0. Шупашкзрти Тӗп ПиалиоттӗЕӑ- 
ран 13 шурнал ҫырса илсе парӑп те- 
се укҫз плнӗ те, пиплиотгекз шурза- 
дӗсене халӗ те нлмест.

Укҫине ийут§ уйӑхӗпде кзӑал.ла тӑ- 
вӑрса панб.

— Е-е е! Вӑл Каря Максӑн „Кӑти- 
тал*-кв хытӑ вӗреннӗ пуле ҫав Унга 
укҫана ӗҫе йарзаа услам (прпйӑ{) 
йула¥ тенӗ, теҫҫӗ.

Петров та ҫур ҫудталӑк хушши уо- 
лам туеӑ пудмалла.

Акӗнг йатне аха§ ҫакса ҫӳреиеҫҫӗ!
Стутентсӑ.
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Копператтивсем таврА.
Промысла ерттелӗсем- 
пе палхуҫалӑх пӗрле- 

шӗвӗсем.
'§ӑваш реопуал6кӗн§9 Тӗп Халӑх 

Хуҫайс!вин Еанзшӗ шудӗпе 287 тӗр- 
лӗ промысла ерттвлсем, Ҫӗр Комисс»- 
раадӗ ш)§5пе 483 тӗрлӗ йалхуҫзлӑх 
пӗрлешӳсем хиселлевсе тӑраҫҫӗ. '§ӑ- 
вашсен тӗа аслӑ хулнндв хутсем тӑ- 
рӑх ҫакӑн пев ертгедсем пур: тимӗрҫӗ, 
ҫӗвӗҫсеа, ҫӗлӗк картус, химидески, 
вӑрман ӗҫлеперекен 5 ерттел, вотопас, 
лирпӗд, ҫимӗҫ («пищевил»), пулӑҫӑ 
(,Во1 га}ь*), ҫӑхӑр пеҫериервкен, йаа- 
хуҫадӑх ушкӑнӗ 2, ҫӗр ӗҫлекен ерт- 
тел 3, киБҫенлӗх йулташлӑхӗ 1, ҫурт- 
сем йусаЕансен мӗн пурӗ 21 пӗрлешӳ. 
Ҫаксеве шзраыа ҫак вртвӗ кунсен^е 
(]татуправлени пӗр майрава кӑларса 
йанӑ. Мӗскӗн «айранӑн урисем хӑпар- 
са тухвӑ, ӑшӑпа хӑй аптӑраса пӗтвӗ, 
ҫӳреое ҫӳресе тупаймасӑр— ӑҫтаа туо- 
малла ши тесе ПроисВотсоЗус» виҫӗ 
хугден пырса лардӗ, авдзх темле тӑ- 
рӑшнЕпе те ҫаксеве тупса пӗтереймен, 
—ултӑшне ан§а\ тупнӑ Пурна&ан 
копператшвсем Происвотсойусра дтен- 
та тӑраҫҫӗ, ҫавӑнаа Ҫӗр Комиссариа- 
§ӗпе Хаяӑх Хуҫайстви Канашӗ коппе- 
рапивсӑр йулас мар тесе, «мертвых 
душ на учете держит» терӗ те тухса 
кайрӗ. Ку ӗҫе Ҫӗрунравлени сиосе ҫак 
ҫултах пур копператтЕВсеве ҫӗнӗрен 
рекпстратоилесе тухас, тет. Халӑх Ху- 
ҫайствин Канашӗ вилӗ копператтивсем 
те мана нырӗҫ тесе дараф пулмазл». 
Ео те хускав вырӑнтав! Статуправле- 
вири хитре майрасвЕв те вулин хӗр- 
хви!

И.

Пудташлӑхра.
— Поҫетиттӗл’—Ӗҫсем пыр»ҫҫи Ха?..
— С§етовг<,т:—Ӗҫсем малаллах шӑ- 

ваҫҫӗ-ха.
— Каҫҫир:— Пыраҫҫӗ те шӑваҫҫӗ... 

Ха.§ ӗятӗ каҫҫир хуҫи пултӑмха!— 
Хуҫайотвӑна хӑпартӑаха!

От̂ йот умӗп.
„ Копператтӑрсеи нумайӗшӗ от- 

т,ок ен1;е шӑшисе.м ҫиҫс йанӑ пир- 
ки тавар тухмаст, теҫҫӗ.

' (Хаҫзтран).

Прииаш^ӑк (6»н&хне хыҫкаласа):
—  Ы ран ревиҫи, огдог. Ҫавӑнтаг 

иа-виҫ хут мӑйӑхсевден врӑиа п»рка- 
ласа йанӑддӗ. Шӑшисем ҫинех йарас.

Шӑши: —Ех, мур плесшӗ. Аха.§ §ух 
йагла¥, хадӗ хӑй ҫылӑхне пирӗн ҫиве...

Лапкара.
Уоламсӑ. На, кайалла виҫ тенкӗ.
Илекенӗ. Кай, ку кив укҫана илие- 

стӗп.
Усламҫӑ. Егӗ, тӑхладӑ, турра ӗнен- 

менскер и мӗя ҫӗнвине йурататӑн. Кив- 
вин^ен хӑрамалла ыар,- ҫӗЕин^ен хӑ- 
раМалла. Сава.

Лайӑх вырӑн,
— Ивзн Фомй5 , илтЕи ес Петӗр 

Ваҫлнне копперапяв лав&ин саветуйуш- 
§0йӗ туса хувӑ.

—  Идтмесӗр, илтнӗ, Лайӑх вырӑн. 
Вӑл вырӑнта ӗҫлекенсвне кирек хӑҫан 
та оплӑҫа куҫаояҫҫӗ.

—  '§ӑаахи? Ӑҫта ларт»ҫҫӗ вара вӗ- 
севе?

— Шур §ул ҫурта.
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Урапа сӗрмеллп супӑН).
Ивл^ӗкелле дайм1 лла пул^?.
Лав тыгрӑиӑр. Удтӑ ҫухрӑм хушши 

«айма лавӑҫ ивсӗмӗртен тенкӗ тв ҫит- 
ыӗд пус илрӗ. "йӑяах та, лав укҫи лар- 
са кайнӑшӑн пулмарӗ, анаталла та ут- 
са  зннӑшӑн ҫеҫ пуд^ӗ. Ыӗн тӑаао тен- 
лаша 5 упаймас¥, аран, аран персе 
анае ие* ҫеҫ ута¥.

— Мӗн, есӗр даша дунманран, да- 
шзна айӑпдас тетри мйн? '§ӑнах та 
•кунта лашан айӑпб пур та, калех ла- 
шана айӑплама ҫук,—вӑл пӗлмест, 
хуҫине айӑплас пудл?, хуҫи лашана 
тӑрантыа пӗлиест.

Е  1ӗр кунта лаши ҫинде дарӑнса тӑ- 
мӑпӑр, урапи ҫикв куҫӑпӑр. Урапп 
хӑшӑлгата¥ вӗг-ха?

— Но, но 0 о! дупкад* шюлӗ! Ла- 
Еӑҫ дилхепепе хугл» хутла лашана 
айак пӗр^и шӑимисевден тӗрӗслет.

— Но 0 о! Е й — г-ти! пош шо оол! 
Каллех лаша дупмает, каллех лаша 
кутӑнлашз?.

— Ах ку Пел5 ?к копавраттивне с!
— Мӗн пул^ӗ тата? Иалдӗк коппе- 

раттивӗн банӑн лашу дупманвипе ыӗн 
ӗҫ пур-ха?

— Ах, ку Атрианӑва а а?
— Мӗн пулдӗ, ыӗн пул§9? Сана Ат- 

рианӑв хӗаемен пу.§ вӗг.
—  Каккуй хӗяесси унта, л»ша дуп- 

ыас¥.
—  Хамӑр та даша дупманвиве ку- 

ратпӑр Атрианӑвӑн мӗн ӗҫ пур унта 
санӑн лашу дупманчивде

— Атриавӑв пӗюрдӗ. ҫав Атрианӑв. 
Атрианӑв пӗгерет Иеидӗк копператтив- 
не те. Мӗвшӗн урапзхӑикӑлгата¥, тет- 
тӗр-ха есӗр?

—  Ара тикӗт сӗрмея пу̂ !̂
— Тикӗтве с^^рес^ӗ те ха, Ивздӗь 

Еопператтввӗ тивӗт вырӑнне пӗрер пӑт 
суп81§ пара¥ вӗг!

Акӑ тамаша! ТакӗтвырЗнне сӑмала, 
тесен йурӗ§§ӗ ху¥. Вӗоен тӗсӗсем пӗ- 
рек,— хура. Супӑн, тесен—,супӑ1§ супӑ1§, 
леш пит ҫӑзакан супӑн, -Аташ|.ӑм, пи¥ 
ҫӑваканэи ыар, кӗпе йӗм ҫӑвакавви.

Атрванӑв йулташ Нелдӗа копперат- 
тавне воҫтер.че (мухтаса вӗҫтерме 
мзр. трупаран вӗҫтерые тесэ вулао пу- 
ла1) 200 пӑт супӑН) илсе кплнӗ мӗн. 
•Супӑнӗ ниҫта та йурамао¥ ниыв йу- 
рӑхсӑр.

—  Ҫемҫв, У р а :а  сӗрме ҫеҫ йурат.

Ҫавӑзпа та, спрӗн Ҫввникӑри, йв 
Куславккари приотӑнрен аноан, лав 
тытастӑ! тӗплӗн ыйгса пӗлес пула¥.

— Еоӗр урапава ыӗн сӗрвӗ, тесен.. 
Ерне, апла ыйтсан сиртен кулӗҫ, ан- 
дзх есӗр хӑраоа ан ӳкӗр,—суаӑ^ ҫе- 
ве кутӑяа перӗр. Атриааӑв ҫӗнӗ йыш- 
ши урапа сӗрмелли емел туннӑ, тейӗр. 
Вӑл еыел тикӗг мар супӑн, йатлӑ.

— Супӑг§ урапа сӗрме йатвех ҫав.
ПИНЕР.

Ваттпсем каданп 
вырӑнлӑ.

ҪРрӗк тв пулин ҫӗр тенкӗдӗх тзнӗ 
копператтив претҫетаттӗлӗ сутӑнайман 
пулӑсене ҫырмана кайса тӑкнӑ духве.

Ҫынна ырӑ тӑвадеен, ҫнран хӗрнвл- 
ле астарсз пыр та, ҫыран хӗрне ҫнт- 
сесаӗн, тӗк (тӗрт) йар, тенӗ вҫаткӑ 
илнӗшӗн тӗрмвне ленкнӗ пуҫлӑх.

Иытӑ—кз^ка вӑрҫса паллаша¥, твнб 
икӗ 5 ӑваш вӑрҫяӑ хыҫҫӑн пӗрпӗрвнпв 
ҫураҫас шугпа ӗҫсе дарнӑ духне.

Иытӑ мӑнтӑр та, ҫиме йурамас.!, 
тесе ҫырнӑ пӗр уоламҫӑ валук комвҫ- 
ҫине пама тесе ҫырвӑ сайавлени ҫинв.

Кула^ӑ ҫийео тесесзӗи, кӑмзка ҫин- 
§е выртма йурамас¥, тенӗ те пӗр прет- 
ҫетаттӗл, кирлӗ-кирлӗ мар ӗҫпех ко- 
мантировкка тухса кайвӑ.

Ҫамрӑкла вӗренеймесен, ватӑлсаи вӗ- 
ренме хӗв вара, тенӗ 60 ҫулхи стзрик 
футпод вӑйине вӗренезшӗн тӑрмзшса.

Пурнӑҫ сакки с»рлака, тенӗ вӗр 
растратрӗк тӗрие сакка ҫине хӑпарса 
выртсан.

Хуйхӑ пӗдден ҫӳремеот, твеӗ прав- 
лени ҫленӗсем виҫҫӗн те суга ленкоен.

ЫАМП.
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Компресс хумалла.
Нурӑс по;ьнитсйн§е.

Халах сывдӑхне яайӑх упраҫҫӗ .фу- 
пимӑва йатлӑ врад хӑйӗн саннттӑрб- 
сене аван ӗҫлеттерме пӗлет. Пӗри, 
23 мӗш ҫудта ӗҫлеме кӗнӗокер, дӑтай- 
иасӑр тухса тарвӑ.

— Мӗншӗн.
Вырӑнтан ан кӑдартӑр тесе, мӗн 

хтшнине пӗтӗмпе тумадла. Ҫапла ӗнтӗ.
'Пӗрре аптеккӑ дӑланӗндея ҫӗрле 2 

саниттара 10 пӑт ыраш хӑй патне 
йӑттаркӑ. Ку ыраш по.§нятсӑ шутӗнде 
пуднӑ. Смотраттӗл улшӑннӑ мӑхӑтра 
ҫӑл йуоама хатӗрленӗ ҫӑл пурине, 
каҫуннӑйокерне, каҫпа хӑй хвагтер 
натяе йӑттарвӑ, 1924 иӗш ҫулта хӑйве 
каҫувни вутӑ паман духне, каҫпа по:§- 
ннтсшЕв вӑрпаса панӑ. Хӑйӗн в у т и  
сур пулсан та, йӑттара¥. Игле, по:§шӗ 
викаких!

Сифй.1 ис дирне Т5'рлетяӗшӗн вҫаткӑ- 
«9М идБи те асрзнах кайлс ҫук. Кӳл- 
Хӗрри Тенпри ҫунса кзйнӑ, лашасӑр 
ҫынран, Иван Куҫмвдрен 15 пӑт ҫӗр-

улми илйӗ. Ҫын лашипв турттарса пыр- 
«а п»р»¥. Вливанисем хӑй патӗвде 
тӑв»¥, пушшисене аптека леҫтерег. 
По^ннтса пынӑ ҫыноене: еыел ҫук, 
тесе кала¥.

Ӗҫлеоое ӗҫдемесӗр. УЕӑн шӑлнӗ Тени 
иупӗ кашни пасар куаӗ Нурӑсрг, .фу-

Еонорарҫӑсеы'').
Конорар» нумай йалкорсеи питӗ 

йуратаҫҫӗ. Андах пур—йапалла та ӗҫ- 
лемесӗр дулмаст, конорар та ӗҫлеме- 
сӗр КИЛС0 тӑыас¥, коворара илес аул- 
сассӑн ӗҫлемелдех.

Ҫавах^та хӑшӗ пӗри „йалкорсембх” 
ӗҫдемесӗр конорар илсе тӑмалли майа 
шыраоа туннӑ. Пуҫӗеем те вӗсен ӗҫ- 
леҫҫӗ пулао, шухӑшӗ те пирӗн 'пек 
мар вы.да!' пулмалла.

Вӗсем вумайтарах ҫыракан йалкор- 
сене коЕорарне суйа товереннӑҫ туса 
патӗ ҫӑмӑллӑн пухкалттвринден 12 шер 
тевкӗ йӑтса тухаҫҫӗ, ветӑмӑҫ ҫине 
п-'р пӗр суйа хушаматпа алӑ пусса 
хӑвараҫҫӗ. Питӗ ырӑ та, ҫӑмӑл та, 
усламлӑ та, «Красный Восток* ӗҫме 
те питӗ ыайля.

Ҫапла вара халӑха ҫутта туртакан 
паттӑрсем хушшкв^бв «конорарҫӑсек» 
пур. Пӗр Еккӗшае проккураттурӑ ха^ҫ- 
'§ипе хӗстерсе пӑхсассӑн, ытгиоем та 
аллисенв пухкадтери патнеяле §ӑсмӗ§- 
§ӗҫ.

Хисеплӗ ретакттӑра ҫак ҫырува 
«Канаша» кӗртме ыйгатӑп. „Конорар- 
ҫӑоем“ вуласа пӑхса хӑтха таран хӗ- 
релессе шанатӑп.

А. ҪУЛӖҪ.

*) Кон ‘рар тесо ҫыракапа уаеат, шурназ, 
к»нвке ҫане ҫапнӑ йапалпсеышӗп тӳ.тл«н6 ук- 
ҫ»на калаҫҫб.

пимӑв» патӗв^ҫен ҫпетс спиртпала хӗр- 
лӗ ҫарӑк пек хӗрӗнсе тухса кайа!.

— Т)азнра дасах пушанас ҫук ха, 
тесв п»рсз пыра¥.

Ҫав пуп по.'§нитсӑ ваткине па^ҫки 
па^бкиае тыттарса йарат. Халӑха:— 
ваткӑ ҫук!

.Лешсем ватаӑрап ҫемҫе тумтир ӗҫ- 
летеҫҫӗ. ,,Капкӑн“ лартсаосӑа тумтир- 
риоене те тупма пуаат.

—  Тупао, тупао.
„КПКЕН ‘.
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Мӑнтӑр хырӑм,
Нарат-Т̂ акинъи пуи пурЯпа ҫӳ- 

реме тухсан кашнӑ 1С крле.кӗ- 
месренех ӗҫее ҫис5 тухат. Иурин- 
т,ен самакуна йуратат. Хырӑнӗ 
кыьйр ҫын маТ;.асенни пекех 
ус<;т. (.\вапгеӑ).

Пуп-атте (кӗлтӑвзЕ ҫн вулса);
— Ку йалта 9 ҫӗр е ҫирӗм ӗнтӗ, 10 

ҫӗрге* ӗҫрӗм. Кӗл тувӑ духве те турӑ 
вырӑнне «9»— «10»... тата дӑваш мат- 
КЕсем аса килеҫҫӗ.

Усӗр пуп йуррп.
Айзу, майяу!
Ма ӗҫее ыар— ҫийес мар,
Еҫкӗ ҫакӗ тӑвао ыар!
Тригта, тритта 
Три рай-р*й!

Ех. матӑшкӑ, матӑшкӑ 
Савӑнатпӑр, кулатпӑр— 
Ултӑласа иурвагпӑр 
Тритта, тритта 
Трн рай-рай!

Ҫын видсеегӗн тусаосӑн 
.1аалаттарса йулатпӑр, 
Иулатпӑр, йулатпӑр!
Тритта, тритга 
Три-рай рай!

Укҫи мӗнвп пулмасан 
Тыррине те илетаӗр.
Сӗг, ҫу, пыл та плетпӗр! 
Трптта, тритт»
Три рай рай!

С.авӑнатпӑр. кулатпӑр,
Удталаса пурнатпӑр!
Айну У'}!.,
Майну у у!..

ХУТАР ВАҪ.

Хрес^ен ТуастушЕпсем.
Удӑх тӑрӑх утас мар та 
Курӑк кутне хӑртас ыар; 
Пуясем хыҫҫӑн кайас-кар та, 
Тӗгтӗмлӗхрех йулас ыар. 

Укӑ.ддари йыг пырши 
Карта тӑрӑх ҫитӗнег, 
Вӑрӑы ҫӳҫлӗ пуп маргои 
Хресден вӑйпв киллеяег? 

Тӗнтти. гӗнгти параппая 
Ҫапмассерӑн тентлегег, 
Тамӑкпаза хӑратакан—
Буп ӗнгӗ вӑл, идӗртег...

Карӑш килег, кзршдатса,
Сар урака йуратса.
Пупсвм ҫӳреҫ саыӑрзса 
Халӑх вӑйпе ус курса.

Ҫыран хӗрипе утсан та 
Еп ҫыранз ма кайап?
Тӗттӗм йалта пурнсан та 
Пугсвм хыҫҫӑя ма кайап?

Кангӑр ҫинда пусиве 
Пӗрер пӗрдӗа суйласддӗ.
Ех, йалсенди пупсенв 
Веҫех тапса ывтасҫӗ.
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