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У^рештенисем ьавашланса ҫитрӗҫ.
Вырӑссех хушшин^п авазхи йӑххапа апрехбя Ьмӗшбн^е ҫынсех пӗр-ибринве оуйа 

сӑмахсенпе ухтахама тӑрӑшаҫҫӗ.
„Канашӑн“ 17-мӗш номӗрӗн^е ҫапса кӑхарнӑ Тӗ- 

пӗҫтӑвЕомӑа постаяовленийӗ тӑрӑх, апрехӗн Г-мӗш^ен 
у^рештеннсеац^ӑватханмахха.

—  Апрелӗн 1-мӗшӗ— никама та ан ӗнен. .
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Ъӑвашланатпӑр.

Удаештенисене §ӑвашдатмалла, тенӗ 
постановлени пур ҫӗре те ҫитсе ҫа- 
пӑннӑ. Ҫавӑнтан вара пур у§рештени- 
С9М те «§ӑвашланма» тытӑннӑ.

Кирек йепле те пудин ӗҫе пурнӑҫа 
кӗртес пулсан, епӗр коыиҫҫисем урлӑ 
ӗҫлетпӗр. Ҫавӑнпа та, у§рештенисене 
§ӑвашлатыа та комиҫҫи уйӑрма лекрӗ. 
Паллах, комиҫҫи пӗр ҫынтан ҫеҫ пул- 
ма пултараймас!, унта теыиҫе ҫын 
уйӑрса хума декег.

Бирӗн уьрешгенире пурте §ӑваш 
пирки, епӗр ку ӗҫе комиҫҫи уйӑрмасӑ- 
рах пурнӑҫа кӗртрӗмӗр. Ытла та §ӑ- 
вашланса ҫигнӗреп пӗр вырӑса ҫӗяӗ- 
рен илтӗмӗр. Ҫавӑнтан вара пирӗн у§- 
рештенин§е пӗр вырӑс хутшӑн§ӗ.

Пӗрре ирхине пасар витӗр тухатӑп. 
Хам йулташа курах карӑм.

— Аҫта слушит тӑватӑнха есӗ ха§? 
тесе ыйтрӑм вы§атса сулахай алла 
парса.

—  Урамра, тесе ху§ӗ.
— Мӗнле урамра?
— Ҫаплах, урамрах...
— Пасар вырӑншӗн пуҫтармастӑн 

пу4)?
Мана хама пасартан пуҫтараҫҫӗ.

— Ара, мӗн ӗҫлетӗн вара есӗ?
—  Мӗн килнӗ ӑна...
— Ӑнланса илеймерӗмха епӗ сана, 

тесе вӑтанса каласа хутӑм йулташа 
хирӗҫ.^

—  Ӑнланмарӑн пулсан, ӑнлантарам.
Пирӗн уҫрештенире вырӑссем нумай

лирки, §ӑвашлатма тытӑн§ӗҫ. Вӑл ӗҫе 
пурнӑҫа кӗртме комиҫҫи уйӑртӑмӑр. 
Ҫавӑнтан вара мана уҫрештенирен 
«§ӑвашлатса» хуҫӗҫ. Ха.§ ӑҫта килнӗ 
— унта ҫапкаланса ҫӳретӗп. Вырӑн ту- 
паймастӑп... Ҫитменнине арӑм та пу- 
лин §ӑваш... а§исем те §ӑвашлах пуп- 
леҫҫӗ. '§ӑнах!..—тесе ху§ӗ манӑн йул- 
таш сассине урӑхлатса.

— '§ӑвашсене лайӑх ҫав...
— Латнӑ есӗ х /  вырӑнта пурӑна- 

тӑн та.
— Еп §ӑваш, ҫавӑнпа вырӑнта.
— Латнӑ сирӗн пуҫлӑх §ӑваш та, 

тесе ху§ӗ йулташ кулнӑ пек пулса.

Уҫрештеиисене ^ӑвашжатма тытаинй хыҫҫӑн, у^- 
рештенисен^о вырӑссем нучайланпи палӑр^е.

(!Канашран>)

— Сирӗн тата?
— '^ӑвашӗ... §ӑвашах та... арӑмӗ 

хула майри... Ҫавӑнпа та вӑл §ӑваш 
арӑмӗсене килӗштерсех те каймас!. 
лрӑмӗсем пирки упӑшкисен тӳсмелле 
пула!. Мана та ҫав шӑпа тухрӗ пулас 
ӗнтӗ... Пӗркун§е пӗрре хӑнана §ӗнтӗм. 
Ман пуҫлӑх арӑмпа вырӑсла пуплес- 
шӗн. Анҫах вырӑсла пӗлеймест ыан 
мур арӑмӗ! Тухса кайнӑ §ух ҫаплах 
каласа хӑвар§ӗ вара:—илоххой ты 
§еловек, Иванов, и шена у тепе по 
русски не саайӗт.

— Сан ӗҫ ҫук ӗнгӗ ман арӑмпала, 
тесе хуртӑм епӗ ӑна.

— Посмотрим! терӗ те тухрӗ те, 
карӗ. Сывӑ пул, тесе те хӑвармарӗ.

Ку вӑхӑтра калан§§а ҫин§и §ан 
тӑххӑр сӑвтар§ӗ. Еаӗ те йудташран, 
сӑмаха пӗтермесӗрех, васкаса уйӑрӑлса 
карӑм.

Ҫав куеах пӗр иысӑк у§рештени 
уыӗн§ен иртсе пыратӑп. Алӑкӗ ҫин§в 
пӗр хут ҫакӑнса тӑра!. Вулас килме 
сӗрех вулама тӑтӑы; борнв де пилтер 
меле! Байан 6 ч. бор де собрани бо 
ладь. Чувашизация доклат боладь 
Бор де кил!

Местком.

Шӑп 6 сехет ҫитсеи, утрӑм ҫав у§ 
рештени уынелде. Уткаласа ҫӳретӗп 
Пӗр па.ллакан слушӑш^ипе ҫапкаланса 
кӗрсе карӑы.

Малтан токлатне итлерӗмӗр. Унтан 
комиҫҫи суйлама тытӑн§ӗҫ.

Пухӑва 13 ҫын пынӑ. Вӗсен§ен: §ӑ- 
вашсем «нумайтарах»—2 ҫынна ҫи 
теҫҫӗ. Вырӑссем 11 ҫын «ав§ах»!

Комиҫҫийе 7 ҫын ҫыр§ӗҫ. Ан^ах 
7-шӗ те вырӑс пирки, иӗр §ӑвашӗ хӑй 
йулташне—тепӗр §ӑваша хутӑштар^ӗ. 
Сасӑлама тапратрӗҫ:

— Воскреҫҫенскайа! Кам упшӑн?
10 сасӑ пӗр харӑс.
— Литсемерӑв!..
Каллех 10 сасӑ пӗр тӑван.
— Пасха§нӑй!..
10 сасӑ пӗр ҫӑвар.
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Хӑрамалли ҫук.
Урнӑ йӑтӑсемпе пбрде лайӑл ййтЯсене тв вумай 

вӗлерне (ИалЕор ҫырӑвӗ).
Иртаӗ ҫуати ийувӗя пӗрӗмӗшӗп^ен пуҫтаса П1у- 

иашЕарти у^рештеввсев^н ҫынсен шу^ӗ 8 оро^^ӑв 
ытларах хушӑиаӑ.

Й Ӑ Т Д; Ав, ьӑваш уьрештенисен§и ҫынсен шу§ӗ штатсене ьакарнӑранпа 
8 проььӑн хушӑннӑ. Пирӗн штатсенв те ьакарса пӗтер§ӗҫ те, малалла ӗнтӗ епӗр те 
хушӑнма пуҫлатпӑр.

— Роштеҫтвенскайа!..
— Мана сӑмах парйрха, терӗ пӗр 

■ҫТвашс §ӑтаймасӑр.—Комиҫҫийе суй- 
ласа та ҫитеретпӗр. Пурте пӗр сасӑпа 
вырӑссем кӗрсй пӗгрӗҫ. Неушӗли пӗр 
§ӑваш та кӗртес мар, терӗ.

Воскреҫҫенскайа сиксе тӑ§ӗ те:
— Ман хушамат малашне Воскреҫ- 

ҫенскайа пулмас!. Епӗ ӗнер САКС-а 
хушамата у ӑштарма сайавлени патӑм. 
Енӗ малашне—Павлӑвӑ пулатӑп. Рас 
Павлӑвӑ, §ӑваш шугне те кӗме пул- 
таратӑп.

— Тӗрӗс! терӗҫ Ю ҫын харӑс.
— Пирӗн хушаматпа ыар, ӗҫпе §ӗл- 

хепе ӗҫлемелле пулаП — терӗ §ӑваш 
хӑйӗя малтанхи сӑыахне хӳтлесе.

— Ӗҫдетпӗр, ха.§ пирӗн §ӑвашла 
ҫапакан машшин пур, тесе ху§ӗ Рош- 
теҫтвенскайа машшинискӑ.

— Машшинӗ ьур, пӗрсӑмах §ӑваш- 
ла пӗлетаи?

— Как би.лмест? билед! Во...
Вӗсен пухӑвӗ йепле пӗтннне пӗл- 

ыестӗп. Епӗ пӗти§§ен кӗтсв лариарӑм. 
Ан§ах у§рештевине §ӑвашлатакан ко- 
миҫҫи ӗҫе тытӑясан—11 вырӑсран 13 
вырӑса ҫитнӗ, 2 §ӑвашраи — пӗр §ӑ- 
ваш условно хӑварнӑ, тевиве идтнӗҫ- 
§ӗ. Воскреҫҫеяскайа телопроисвиттӗл: 
билед вырӑнве—билмест, теме вӗрен- 
ниве хам идтнӗььӗ.

Тата пӗрре ҫак уҫрештенирен маш- 
шинпа ҫапнӑ хута пӗр йалтан килнӗ 
ҫын аллин§е курнӑ^ьӗ. Унта ҫапла 
ҫырнӑ§§ӗ: Сан ись Комиссар алы хоны 
дорох Райисполкома йаны. Конда зок.

уапла ӗнтӗ вара пур убрештени тв 
«§ӑвашланма» тытӑннӑ. ' Хӑшпӗрисеи 
11 вырӑсран 13 «ҫеҫ» хӑварнӑ. Икӗ 
§ӑвашран~1 'ьӑваша «ҫитернӗ». Вы- 
рӑс хушама§е §ӑвашла хуҫӑлнӑ. Бж- 
дедрен—билмест тӗлне ҫитнӗ. 

^ ваш ланатпӑр. Ҫ. Ш ӐП^^АК.
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М ӑ н к у н  сӑри .
Шур мамӑкпа витӗннӗ 'Ҫӑваш ҫӗр- 

шывӗн уйӗсемпе йалӗсене, курорт вы- 
рӑнне хурса, хура кураксемпе шӑнкӑр- 
§ӑсем кидсе тулсассӑн, сухаллӑ хрес- 
§енсеыпе пӗркелен§ӗк питлӗ хрес§ен 
арӑмӗсем, §ан сасси йӑхӑрнние, вула- 
малли ҫӳртсем ҫумӗн §иркӳвелле шӑ- 
вӑнаҫҫӗ пудсассӑи, копаераттивсене кӑ- 
ҫатсем килме пуҫласассӑн, ҫуркунне 
кнлме тухнине хаҫатсӑрах пӗлме пу- 
ла!. Унсӑрӑн пуҫне тата Ыакар §ӗри 
Кулинв §ӗринв шырама пуҫданин§ен 
те пӗлеҫҫӗ ҫуркуяие сывлама пуҫла- 
нине.

Иӗпе Кавӗр,лен арӑмӗ—Кулине йал- 
советра ӗҫленӗ. Халӑх ӗҫне те ҫанни- 
сене тавӑрсах ӗҫленӗ вӑл, килти ӗҫӗ- 
сене те хура тарне шӑдма ӗлкӗрейме- 
сӗрех ӗҫленӗ. Упӑшки унӑн Тит ӑрат- 
тин§ен пулман пулсассӑн та, вӗсем 
хушшин§е ҫакӑн йышши калаҫусем 
пулкаласа ирткеленӗ §ас-§асах.

— Кавӗрле! Килсем вут ҫурма!
— Ҫурӑм ырата!.
— КилеДӗн пу§ нимӗр ҫиме?

— Паҫӑрах ҫимелле§§ӗ. Хырӑм выҫ- 
са карӗ пайан.

Телейлӗ ҫынсене хӑмпусем сарӑлса 
кӑйа§§енех ӗҫтерекен Мӑнкун ҫитесси 
нумайах йулмассине сиссе, тата иӗл- 
тӗрхи Мӑнкуна та, арӑмӗ пирки, пыр 
йӑрӑннипех иртерсе йамалла пулнине 
аса илсе, Кавӗрле капан пек пысӑк 
шухӑша кайнӑ.

Кӑҫал та хытӑ Кулинеупӑшки пыр- 
ве килте тунӑ сӑрапа кантарас ҫук. 
Салат илмеллӗх укҫийӗ те, Кулине 
лартса тунӑ ша.ь^асем ҫин§е пулнӑ 
хӑмлайӗ те Кулине алдин§ех. Мӗнле 
ыайпа сӑра тутарттарао телекаткӑ пух- 
хисен§е пӑсӑлнӑ Кулияене?

Кавӗрле хайӗн арӑыӗ а§а-пӑ§а кӗ- 
писене ҫӑвнӑ ҫӗре аршӑнлӑ 'пусӑмсем- 
пе пырса тӑра!. Питӗн§е унӑнхастар- 
лӑх палӑра!.

—  Хырӑму выҫрӗ пӳ§ха? Ҫитермес- 
тӗп сана каҫ§ен. Ҫу,ҫне §ӑх тӗксем 
кӗрсе ларнӑ ҫытартан, 'Гфу!..

Хӗнес терӗ те арӑыне Кавӗр.ле, ан- 
§ӑх сутрап хӑрарӗ... ӳркен§е. Ӳркевӳ 
пулман пулсан, уколовнӑй котекспа 
айӑпланмалли ӗҫ пулса та тӑрат§ӗи 
теи те ҫавӑнла.

Сӑра, сӑра! Кӑпӑклӑ сӑра куҫ умӗн- 
§е. Хырӑмра, пыршӑсем шӑпӑр кадаҫ- 
ҫӗ, хӑмпу ҫийӗн пырӗ йарӑнса ҫӳрет.

Хӗвеме май килмен пирки, тӳрех 
тытӑн§§ӗ вӑл сӑмах ҫаптарма:

— Арӑм, Мӑвкун ва.§:ьи сӑра тума- 
сассӑн, ҫакӑнса вилессӗн туйӑнмасти 
сана? Мӑнкунта сӑра туиан ҫын ҫа- 
кӑнса вилет, теҫҫӗ. Пиплпре ҫапла 
каланӑ, тет.

— Сӑра тата! Ак яарам тур§ӑкапа 
сӑра!..

— Парасси вӑл... Ҫакӑнса вилет, 
теҫҫӗҫке. Манамӗн! Езӗ тӑлӑха йулатӑн,

— Вилсессӗн пыгарӑпӑр. Тупӑку 
ҫине ларса сӑра ӗҫӗпӗр,—тӑрӑхла!

Пӗр ҫӗртен кӑтӑкланипе кӑтӑкламая 
ҫынна тепӗр ҫӗрген кӑтӑклантарма 
пула!.

Иентип тыгӑна! арӑм §ӗри патне 
пымалли тепӗр сукмак шырама.

— Арӑм! Ара, кӑҫал пирӗн лӳпилей. 
20 ҫул ӗнтӗ епӗр пӗрле пурӑнтӑмӑр. 
Ҫав йатпа кӑҫал сӑра тумасая лайӑх 
мар пу:ь. Пирӗн пурнӑҫ малалла та сӑ- 
ра кӑпӑкӗ пек хӑпарса пытӑр!

— Шуйттап! Ан асӑннӑ пултӑр еп 
сана ка§§а тухнӑ куяа!.,Кай! Ак тур- 
§капа тӗртеп...

Иентип пуҫне усрӗ. Мӗн ӗнтӗ? Мӑн- 
кунта ӗҫмесен тӗньере пурӑннӑн ту- 
йӑнмас!. Мӗнле ҫавӑрас? Хм... ӗдӗкхн- 
не аса идес мари?

Куҫҫулсем витӗр килкартин§е савӑн- 
са ҫӳрекен §ӑхӑсем ҫинелле пӑхса тӑ- 
ракан арӑмӗ патне пы§ӗ те Иентип, 
хоп! ыталаса ид§ӗ арӑмне,

— Арӑм, еп сана сӑраран та ытла- 
рах йурататӑп. Сана йуратнипе... 
Мӗн.. Сана йуратнипе... ҫак хӑнтла 
ҫурӑкне те кӗрсе кайма хатӗр. 
Ес хушатӑн пулсан, малалла сӑра ӗҫ- 
местӗп, шыв ан§ах ӗҫетӗп...

— Ай-ай, хлы£ь есӗ! Сан пек хлгль- 
па калаҫма нумай ӑс кирлӗ. 'Гфу! 
Упӑшка пульи вӑл сӑрашӑн аитратса 
ҫӳрет,

Каллех телейсӗр Иӑкӑнат^телейсӗ- 
рех йул§ӗ. Ҫуркуннехи сывлӑш та арӑм 
§ӗрине хускатаймарӗ.

Иентипӑн шан§ӑк хутаҫҫн ҫӗтӗльӗ. 
Пуҫа хыҫас? Мӗн уссп нур хыҫнинрн.
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Кайӑксем те хӑраҫҫӑ. ҪимушшЙН Ш ӗ к  курни.
Хуҫайствӑри йывӑр ӗҫсемпе ӗшенсе 

йывӑрланнипр, Сассурски совхос пуҫ- 
лӑхӗ Ҫимушшӗн йулташ ҫак март 
уйӑхӗн 19 мӗш §ислин§е ӑйха кайнӑ 
пек пудат те, ак ҫак тӗлӗке кура!: 
вӑл кун ирхине Ҫимушшӗа й-ш Шу- 
пашкара вӗҫтерсе ҫнтнӗ пек, унтан 
Ҫӗрӗҫ Комиссариатне кӗрсе хуҫайствӑ 
ӗҫӗн§и йывӑрлӑхсем ҫин§ен токлат тунӑ 
пек, твт. Совхос ҫапла укҫасӑр тарӑхса 
пурӑЕнине кура, ҫураки камппанине ирт- 
терме те укҫа кирлине кура, Ҫимуш- 
шӗна кунтаа пӗр шш тепкӗ укҫа па- 
§ӗҫ пек, тет. Кӑсйара укҫи пулсан тем 
тӗрлӗ кунӗ ҫыннӑя та кӑмӑлӗ ҫӳле хӑ- 
пара!, савӑннӑ пек пула!, ҫапла вара 
Ҫимушшӗн та савӑннипе пыр йарӑа- 
вине сисет те, кайа! пек, тет, кӑсйине 
пудштав «йӳҫҫине» §иксе, хӑйӗн снак- 
комӑй пухкалттӗр патнв. Унта ӗҫсе- 
ҫисен, пуҫ хӗрвӗ пек пулсан, Ҫимуш- 
шӗнӑн хусах хӗрарӑм патне кайма кӑ- 
мӑл турта!. Вара вӑл илет пек, тет, 
Коркоп макаҫӑнӗн§ен пӗр пулштав 
ко1{,йак тейекен хаклӑ ерех, су.тланат 
пек, тет, пӗр упӑшки килте ҫук майра 
иатнв (унӑн упӑшкиие пӗрле ӗҫленӗ 
икаен вӗсем), Унта кӗрес умӗн Ҫнмуш- 
шӗн, шиаленмелле ан пултӑр тесе, пин 
тенкӗ укҫана ӳтне йӗм хушшине ан- 
тарса йара! пвк, тет. Иунга вара вӗ- 
сем иккӗшӗ котьйак ӗҫкеленӗ пек, тет, 
унтан Ҫиыушшӗн ку инкене кӑыӑлласа 
урама ку§а! тума §ӗннӗ пек, тет. 
Урамра темле асӑрхамасӑр ҫак ннке- 
пе хӑй арӑмӗпе калаҫмалла сӑмахсене 
калаҫма тытӑннӑ пек, тег. Ҫав вӑхӑт- 
рах сулахай пит ҫӑмартине темӗскер 
пырса ҫапӑннипе, Ҫимушшӗн куҫӗсен- 
§ен вут хӗлхемӗ тухса кайа!те, вӑл... 
вӑранах кайа!1 Пӑха1л ыилитси пут- 
Еин§е лара! иккен. Ӗҫ мӗнле-мӗнле 
пул§ӗ?—тесе ыйтаҫҫӗ унтан. Ҫапла, 
ҫапла ӑйхӑпа пырса кӗтвм те Л» инке 
иатне, вӑл ман ҫумран шш тенкӗ ук- 
ҫана кӑларса илнӗ, тет Ҫимушшӗн.

Упӑскӑ туса пӑхаҫҫӗ те, укҫа ӳгпе 
йӗм хушшин§ен сиксе туха!. Варатнн 
ҫеҫ аса илет Ҫимушшӗн хӑй тӗлӗкне. 
'Йӑнах та тӗлӗнмедле тӗлӗк курнӑ ик- 
кен вӑл. Мур хиртӗр уи пек тӗлӗке! 
Ҫав тӗдӗк пирки ха.1, сута лекнӗ, тет.

С.

Ш‘ ӑ н ;к ӑ р ь а ҫ и;Вӗҫсе кайатпӑр 
пул} кунтан. Шупашкарта хваттер хаклӑ, 
теҫҫӗ.

Кайса вщ)тас вырӑн ҫине.
Лфӑмй !кал.тех ӗҫе пуҫӑн§ӗ. Куҫӗсем 

ҫӑмЯрла1((йӑ. Хӑйнв хӑй кадаҫса вырта! 
11енщп.;;

пӑсса йа§ӗҫ шуйтгана. Ара 
пӗлтӗр Мӑнкунта сӑра ӗҫни усӑсӑр 
йапала, тесе вӗрентсе хӑвар§ӗҫ. Ӗҫые- 
сӗр хӑйсем пурнаҫҫӗ пек. Ав, кушак 
та §ӳре§е йанаххин§ен йухакан шы- 
ва ӗҫет. Кӑҫад Мӑнкунта деш касоем 
Петӗр Иванӗ килет, терӗха...

— Мӗн калаҫатӑп ҫак Петӗр Иванӗ 
ҫин§ен,—ыйтрӗ арӑмӗ.

— Петср Иӑванӗ Мӑнкунта килет, 
тет, шефа.

Куҫӗсене мӑк ҫияе тӗллесе хаш хуй- 
хӑрса и,л§ӗ Кулине,

— Иентпп упӑшкам!—терӗ вӑл пат- 
не пырса.—Хӗрхенетӗп сана. Шӑмат- 
кун сӑра тӑвӑпӑр. 'Ҫӑн каларӑн есӗ— 
Мӑнкуна сӑрасӑр иртерме ки§еы!

Ҫирӗм ҫул ӗлӗкрех сана пирвайхи 
хут §уп туса йурату ыӗнне пӗлтернӗ 
ҫын килессннв илтсессӗн, кӑм §ӗри 
кӑрт-кӑрт сикеймӗ, мӗнле вара ӗлӗк 
йуратнӑ ҫын ваь§и сӑра тумасан? Ех, 
Детӳк, Петӳк! Иурататтӑмӑр§ӗ те ӗдӗк 
пӗрпӗрне иксӗмӗр!..

Иентип пырӗ калдех хӑмпу ҫийӗн 
йавӑнма пуҫларӗ, ан§ах халӗ вӑл па- 
ҫӑрхйн пек мар, хавасланса йарӑна!,

М а ы и.
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„Ҫутта нӑларакан“ .
'|ӗлхе шӑмӑсӑр, хвсв аха§  каламан ҫав ваттисем. Ааӑ пӗр протоккол 

Еӑтартам;
П Р 0 Т 0  К 0 Л 

собрания женщин дер. Юрмекейкино (Аликовского района) состоявшееся
8 го марта 1928 г.

Под председате.1Ьством учите.11ьницы ЗАЙЦЕВОЙ.

С л у ш а л и :  П о с т а н о в и л и :
I. Международный коммунисти- Резолюция не была принята подностью (V) 

ческий день женщин. (0  строительстве социализма), а потому ре-
итили постепенно выходить из тьмы к свету.

Иуратнӑ у§иттӗлнитсӑ, санӑя та, ҫак ресо^утси пирки, тӗттӗмреи ҫугта 
тухмалла. Хӑш адӑкран тухмаллине нӗлетни?

ҫырнӑ хут.

Апрелӗн 1 мӗш§ен йалӗҫтӑвком кӗн- 
§едерӗсем «§ӑвашланса ҫитрӗҫ». Ытти 
йалӗҫтӑвкомсем темле те, Мулка§ касси 
(Вӑрнар р.) йалӗҫтӑВЕОмӗ хутсеве «§ӑ- 
вашлах» ҫыра! вара. Ак ҫак хута ни- 
кам та вырӑс ҫырнӑ, тесе калас ҫук: 

«Дано сия умершего гражданина 
Шукова Ивана дествительной умер, 
чтон сельсовет дают Шукова Анна 
для сняти с учета умершего гражда- 
нина Шукову Ивана он умер в чем и 
удостоверение подписю и печатю 

Преседатель селсьвета И. М. Удивзн.
Секретарь се.лсовета Арланов». 

Ху§ӗ ҫин§е ҫапла ресо^ьутси пур;
«Т. И. М. УдиваноБ. Выслзть 

умаршвго граждзнина се-ме 1926 
года Ходаровскому военному столу 
Шукову Ивана для снятия с учета 

Дедопрои.зводитель М. Илмвнов 
Мӗнле майпа пурнӑҫа кӗртес ҫав ре- 

со^ьутсийе,—каласа парӑрха, ресо.§утси 
хуракан хаклӑ йулташсем!

Аслӑ вырӑна кӗме хатӑрлене- 
кен ҫын.

Ӗлӗк ҫухалнӑ сассине манифес пир- 
ки шыраса тупнӑ ҫын ак мӗнле хут 
ҫырса йалсовета алӑ пусгарма пынӑ: 

«Пред‘явитель сего гр-н дер, Ку-

гесевой, Чебоксарского района 
ЧАССР Степанов Митрофан Игяатье- 
вич... являясь как инвалид... лишь 
только способен к научноумственному 

■работу, а именно: по письмеяному, 
часть по счетоводству, гю милицейс- 
кому, по охране казенных лесов, по 
торговой части, по мочальной части, 
а также по хозяйстйенной части 
может управлять и заведывать в раз- 
ных учреждеииях государства»... 
Волховстрой пуҫлӑхӗ тӑвас, йе Тӗп- 

ӗҫтӑвком претҫетаттӗлӗ тӑвас Ҫтеппа- 
нӑва ку хугиа?—Вулакансем, калӑрха!

Аха^ь лари'&-&ен кӑрӗк аркине 
те пулин йӑвала.

Те ҫӗнӗ шухӑшиа, те кивӗ шухӑшпа 
ҫырыӑ ҫак хута?

„1928 года яяваря 13 дня. Я, ни- 
жеподписавшнйся гр. д. Тюмеровой, 
Канашского района ЧАССР Иван 
Степенович Донской выдал настоя- 
щую подписку Тюмеровскому СИК-у 
в том, что я в дальнейшем жену 
ругать не буду, бить не ] буду, 
сундук ломать не буду и буду спать 
вместе с женой в чеы расписуюсь 

Иван Тонской. 
Тӗмер йалӗҫтӑвкомӗн кун пек пот- 

писка кашни авланнӑ ҫынтанах ил- 
мелле.
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ПушЗвб ҫурмаран.
— Ваҫҫа! Есӗ пушӑт касма пымас- 

тӑни, айта кайар ыанпа пӗрле. Епӗ 
ыран ирхине кайас, тетӗп,

— Пырасса пырас§ӗ те...
— Мӗн пырасҫӗ те?.. Ӳркенетни мӗн 

ӗҫлеме. Халӗ те килте йӑлхава персе 
ан§ах выртатӑн. Ҫийӳ ҫине тӑхӑнмалли 
ҫук. Конешнӑ пырас пула!. Ҫитмен- 
нине тата выҫӑ лараттӑр.

- -  Ӳркенсе мар, Иван пи§§е, ма- 
нӑн мӗнле кайас? Нимӗн то ҫукӗҫкеха.

— Мӗн кир.тӗ сана, ӗҫлеме аллу-уру 
пур?

— Вӗсем пурта...
—  Урӑх мӗн кирлӗ сана? Ыгтине 

пурне то хам илетӗп. Пушӑтне ҫурмал- 
ла тӑватиӑр.

Иурӗ еппин, кайӑпӑр.
*❖ *

Вӑрыавта икӗ кун ӗҫ.черӗҫ. Икӗ кун 
хушшин§в 100 пушӑт каорӗҫ.

— Ну, ҫитӗ Ваҫҫа,—терӗИван иур- 
тине ҫуна ҫине пырса хурса.— Айта, 
пуҫла тпйеме. Манӑн таҫта щӑмшак 
ыратма пуҫларӗ, кайса ҫуттине ӗҫемха 
кӑштах, терӗ те, уттар§ӗ ҫуттине шы- 
рама. Ваҫҫа ӗҫлеме хастар а§а. Пӗр 
ҫур сехег хушшин§е пушӑтне тийесе 
лартрӗ, лашине кӳл§ӗ, тухса ан§ах 
кайыалла.

Акӑ, Иван пи§§ӗш те ҫуттине ӗҫсе 
кӳпнӗ те урам тӑрӑх кӑшкЯрса килет: 
— Ей, Ваҫҫа, шуйттан, пушӑтне тнйе- 
рӗне?..

Ку кам?

Каҫ пула-ҫ-вен киле ҫитрӗҫ. Апатсен 
ҫикелесен, Иван пӑта ҫин§е ҫакӑнса 
тӑракан шугаӑрҫине ил§ӗ те: ну, Ваҫҫа, 
тавай шутлама пуҫлар, терӗ.

Ваҫҫа нииӗн те §ӗнмесӗр лар§ӗ.
— Апат икӗ кун ҫинӗшӗн пӗр тен- 

кӗ, лашана ҫнхерме тенкӗ те 50 
пуслӑх сӗдӗ илнӗ—75 пус, пуртӑ хӑй- 
ранӑшӑн 50 пус панӑ—25 пус, «ҫут- 
тишӗн» 1 тенкӗ те 50 пус, лав укҫи 
5 тенкӗ, ыӗн яурӗ санран Ваҫҫа 8 
тенкӗ те 50 пус туха!. Вот, ҫак укҫа- 
на есӗ мана тупса паратӑн пулсассӑн, 
епӗ сана 50 пушӑтне парса йаратӑп, 
терӗ хӑйӗн выҫӑ куҫӗсемсе Ваҫҫа ҫи- 
нелне пӑхса Иӑван.

Ваҫҫа тӑр-р хытса карӗ.
— Ара, мӗнле, Иван пи§§е, есӗ пу- 

шӑ§ӗ ҫурмалла пула!, ытти хамӑн пу- 
ла!, терӗнҫко есӗ?

— Аила пулсассӑн пӗр пушӑт та ан 
кӗт манран, терӗ Иван кӑшкӑрсах.

— Иван пи§§о, ыанӑн ха§ ӑҫтан 
тупса парас сана 8 тенкӗ те 50 пус? 
Есӗ мана пушӑтне парса йар та, кай- 
ран епӗ сана, ҫӑаата туса укҫа тӑвӑп 
та, парса татӑп еппин.

— Е-е-ей!.. сире шанса парса йар- 
ха. Ху пек ухмах тесе шутлатна 
мӗн есӗ мана...

Ваҫҫа пӗр пушӑтсӑрах, пуҫне §иксе 
тухса утрӗ килнелде...

КВАСКОВ Н.

— Ку кам ^ӳсӗрскер ҫуна ҫине хӑ- 
парса, лашине каҫӑртса сиктерсе §у- 
па!?.4«?

—' Ҫавна паламастӑни? Вӑл 1-мӗш 
'^еиаккӑври комсомол йа§ейккин ответ- 
лӑ ҫыруҫи. «Капкӑна» ҫекленесрен, 
лашине ҫӗр ҫине пустарасшӑн мар, 
наҫӑртса ҫӳлтен 'вупгара!. Ҫ ӑ х а н.

Ревиҫи.

Копператгив ^лвнӗ: Аҫта 'ҫикнӗ ара 
пирӗн претҫетаттӗл ҫав 800 тенкӗ 
укҫана... Есӗр ревиҫи тунӑ '§ух пӗл- 
тӗри хӑ!"?...

Ревиҫи комиҫҫин тдленӗ:—Мӗн терӗн 
ҫак ес?.. 800 тенкӗ растраттӑ терӗна?.. 
Ӑҫта, кар^бӑк, ман ҫӗлӗк, еп копперат- 
тива ревиҫи тума кайатӑп... Р—и.

Тухтӑр патӗн-ье.

Тухтӑр:—Есӗ перускӑ хыт туртатӑн 
пулмалла, сан ■ҫӗре йӑлтах хавшаса 
кайнӑ.

Ьирлӗ ҫын:—Ҫук,» уншӑн пулас ҫук. 
Перускӑ туртма пӑрахса '§ӗлӗмпв турт • 
ма пуҫлани ҫулталӑк ытла ӗнтӗ.

Р—и.
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Аслӑ апат каҫӗ

Пуҫлӑх: Амин.амин калатӑп сире: сирте!
Ывӑлӗ ва1ьЛ)И ҫул шыракан.

Пӗре каҫхине ман пата Вӑрйанкас 
йалӗн§и (Вӑрнар р.) Кӗркури Петӗрӗ 
хӑйӗн ывӑлне ҫуд уҫасшӑн: есӗ ман 
тарҫӑ пурри ҫин§ен сӑмах сарса ан 
ҫӳре, тата ҫакна та ан ман: ( манӑн 
ывӑл ӗлӗк парттине кӗнӗ, ан§ах ҫын- 
сене улта.чанӑшӑн кӑларнӑ; халӗ вӑл 
парттийе кӗме сайавлени панӑ. Ху та 
пӗлетӗнҫкв ха.§хи вӑхӑтра парттире 
тӑракан ҫынсене пур йапалана та, ӗҫ- 
леме те шанаҫҫӗ: парттин§е тӑнӑ пул- 
сан такҫанах копператтив прикаш§ӑк 
пулмалла^ҫӗ, халӗ...

— Итлеха, сана пурте йуратаҫҫӗ, а§а- 
сем те ваттисем те пурте... Ман шут- 
па ҫапла тусан аванши? —Ӗпӗ сана 
хам ывӑла хӑвпа йертсе ҫурецӗшӗн 
ахалезс тумӑп... укҫа,,,

— Каллех тӑнланаймарӑм: мӗпшӗн есӗ 
питӗ тӑран ывӑлна парттийе кӗртес- 
шӗн?!

— Ман ывӑлӑн ним теҫук; суйлавра 
мана та ывӑла та суйламаҫҫӗ, илтетни?..

— Илтрӗм ӗнтӗ, Кӗркури! Пӗлетӗп. 
Кӗркури, есӗ ыӗншӗн тарҫуна ннҫта та 
кӑлармастӑн?..

— Ш-ш-ш-ш!.. Ҫын илтссн лайӑх ыар, 
хуллен! тет маяа.

— Ма ара каламалла мар?
— Ҫук. Есӗ ним те итлесшӗн мар 

еп каланӑ сӑмаха!.. Каларӑм сана сна- 
йӗш?.. Пи ку-ку!—тот. Ну §ӗнсе кил- 
ха ывӑлна халех!..—Ҫук вӑл ха.§ соп- 
ранине кайрӗ?—Мӗпле сопранийе карӗ. 
Профсойуссенне.

— Йӗп,ле кӗнӗха оойусаесӗр?-Тар-
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(тайнӑй веьъӗр)<

РИ НЗНЙ ТЫТСЗ ПЗрбм! (М0. ххху^ 20-21 ҫт.)

ҫӑ йа§ӗпе кӗнӗҫке. Ан шарла, ҫын 
плтсен аван мар.

— Есӗ тарҫуна укҫа тӳлетни?
— Мӗя укҫи? Тарҫӑ мӗн ӗҫлет вӑ.!? 

Пихӑҫан та ӗҫленине курман.
— Нумай пулати есӗр парттийе 

кӗресси ҫин§ен шутланн?
— Ҫук, епӗ ӗлӗкреяпех тӑрӑшап та 

ан§ах... ан-§а х..,
Ман а§а 6 уйӑх парттин§е тӑ§ӗ те, 

копператгива ҫаратнӑ твсе, сӑмах сар- 
§ӗҫ. Аи§ах ку тӗрӗс мар. Ҫакӑн пек 
пул§ӗ: манӑн пата, ӗлӗк вулӑсра стӑр-

шина пулеӑ вӑхӑтри, ман помошник 
кид§ӗ те, пӗр виҫӗ §ӑрка ҫитсӑ, ерех 
тата ытти йапаласене парса йа§ӗ. Ҫа- 
вӑн пиркн парттин§ен кӑдар§ӗҫ. Ха* 
вырӑн кирлӗ, ҫавӑнпа парттийе кӗме 
васка!. Хамӑрӑн аппарат пур, ерех 
йухтаратпӑр; ман ывӑд парттине кӗ- 
ре§§ен пӗр виҫ*кун ӗҫесех мар, тет 
Атту парттине нлмеҫҫӗҫке...

Ҫавӑн пек 2 сехет хушши калаҫса 
^  ларсан, аран кӑларса йатӑм хам кнд- 

рен Кӗркури Петӗрне.
М а !  у к.

ХаклЗ.
— Мӗн хак тӑра! ку пулӑ?
— Ку алӑ пус тӑра!.
— Тӑварлӑҫке апла.
— Тӑварлӑ мар ҫав, куратӑяи ҫӗр- 

ме пуҫланӑ. К ӑ в а р.

Паллӑ ӗнтӗ.

— Лешкасри Иванов ерехпе кӗре- 
шекен коыиҫҫийе кӗни мӗн?

— Ма?
— Кунӗн-ҫӗрӗн ӳсӗр ҫӳрет.
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Укҫа кирлисем, итлӗр!
Пула! вӑд йааала—иӗри ҫураҫвӑ 

хӗре тӗпри вӑрласа кайа!. 'Ҫакаҫ ҫын- 
ви ҫыра!:

Канаш райӗҫтӑвкоыӗн каҫҫирӗ ра- 
йорри слушӑш§исенв шалу панӑ §ух 
хӑй камве ӗнентерекен хӳг тавраш 
ыйтмас! те, ҫын йа§ӗив шалу нле- 
кевсем пудкалаҫҫӗ. Пӗре '^акаҫ шку- 
лӗн§е ӗҫлекен Антрейӗв шалунеҫак- 
латса кайнӑ пӗр шулӗк, тепре Ҫӗн- 
Мамири страхховккӑ пухакана Ҫтеп- 
иан Павлӑва тӳлеыелли укҫана н.тсе 
кайнӑ.
Укҫӑрсеы пӗтсе ҫитсез, нпҫтан та 

туима ҫук пулсан, Каваш райӗҫтӑвко- 
мӗ каҫҫирӗ патне кайӑр! Вара унта 
есӗр«епӗ ҫав йалги шкудта ӗҫлекен» 
йе, «йалканаш ҫыруҫи» теса укҫа илсе 
тухма пултараттӑр. Пигӗ лайӑх вӗт!

Ушкӑнӑн ӗҫлес ӗҫ.
Муркар халӑ^ӗ питех те хуйхӑра 

пуҫлапӑ. Кӑҫал ерех пӗҫермелле ыар, 
тенине илтсен, ерехсӗр мӗнле пурӑнас- 
сн ҫин§ен канашлаиа халӑх хурал 
пӳртяе пуҫтарӑннӑ. Унта кулаксем ха- 
лӑха ак мӗнле пӑгратма пуҫланӑ:

—  Пӗреххут§вн пирӗн пӗтӗм ха- 
лӑха пуҫгармалла та, пӗр пысӑк ху- 
рая тумалла, коллектввлӑ ӗҫлемелле. 
Ертгелле ӗҫлесен Совет тивмест, 
теяӗ. (Пӗкӗ).
'Гввиест ҫав! Пуҫран шӑлсах а§аш- 

дӗ... хӗртнӗ у!!укпа. Пурин^ен ытла 
„орканисатгӑрсене" а§ашлӗ. Ыйтамха 
сиртен; миҫе ҫын сирӗя йа.тта ӑслӑ 
ҫын?

Токкумӗнтсем тӗрӗслекен.
Ватӑ ҫынсем калаҫҫӗ: пулас инкек- 

синкек куҫа курӑяса килмест, теҫҫӗ. 
Вӑл ҫапла та, ан§ах хӑш-пӗр ҫынна 
пулас ивквк куҫа курӑнсах пыра!.

Рункӑ йалӗн§и (Вӑрнар р )  Шупӑр 
Петӗрӗ ӗҫсе ӳсӗрлсен йал ҫыннисен- 
■{еи токкумӗнт ыйтма пуҫланӑ. Па- 
масан вӗлеретӗп, тесе хӑратнӑ». 
(Матруссӑв).
Шупӑр Петӗрӗ, тӗрмене каймалли 

тоЕкумӗнт пурри сан?

Кнламаллине каламаллах

Мами йалӗн§и (Канаш р.) Мишуркка 
Елекҫейӗ тӑлӑх кар§ӑксене удталаыа 
кушакран та ӑслӑрах. Пиҫен ҫыра!: 

Ҫак Елекҫи Хӗритун кар§ӑкӗн§ен 
сана страхховккӑ укҫине тӳлесрен 
хӑтаратӑп тесе, иӗр кӗренкке хӑмла 
илнӗ. «Капкӑн», сан шухӑшпа ку 
ҫыана вҫаткӑ илекен, теме йураГи? 
Каласаа йура!, каламасан урӑхла 

вара. Калӑр, ан§ах хӑйне мар—халӑх 
сутне калӑр.

Хӗлле упа мӗн тӗваТ?
Хут пӗлменлӗхпе кӗрешекен ушкӑв- 

сен йа§ейккисем вумайӗшӗ кӑмаааҫиве 
хӑаарса кайнӑ та, харлаттарсах ҫывӑ- 
раҫҫӗ. Иалҫынни ҫыра!:

Иалахтвнск раЙонӗн§и (Красяо- 
йарзв окрӑкӗ) Уртен йалӗн йа§ейккя 
пртнӗ ийу1§ уйӑхӗн§ен пуҫласа ха- 
ли§§ен нимӗн те ӗҫлекен. Иртнӗ 
Г2-мӗш §йслара пулнӑ сопранире 
улахри сӑиахсем ҫиа§ея калаҫсах 
вӑхӑт иртерҫӗҫ. Орканисаттӑрӗ: лайӑх 
ҫелкор ҫук, ҫелкор пу.тсан ҫырса 
йарӗ§§?, тесе лара!.
Ҫелкор ҫук пулсан та, «Капкӑн» пур. 

Улах апа§ӗ ҫитеремха сире! Тутди, 
йӳҫи? Ҫӑвара тирмести йӗплӗ ҫӑчах?

Кӗттерекен хӑна.
Еҫцепе йалӗсем (Вӑрмар районӗ) 

райӗҫтӑвкомран илнӗ хут тӑрӑх, киво 
курма пухӑнни ҫннвеа ҫыра1:

Каланӑ сехетре халӑх пуҫтарӑя§ӗ. 
Пӗр сехет кӗтрӗмӗр, ик сехет кӗтрӗ- 
мӗр... 9 сехот те нртрӗ. 11 сехет 
ҫитрӗ, 12 сехет... Кино ҫук та ҫук. 
Ҫӑпата ӑотисем—2-шер мӑшӑр ҫӑпа- 
та тӑвасран, хӗрсем—кӑн§ала арлас- 
ран йултӑмӑр, тесе вӑрҫса саланса 
пӗтрӗҫ, тет.
Уяшӑн кӳренмеллнйех ҫук. Пирӗн 

Шупашкарта ҫавӑн пек кашни кунах 
сопранисем пулаҫҫӗ те, ҫынсем пухӑ- 
насса кӗтсе 6 —7-шер листа хут вара- 
ласси йула!,— ҫапах та епӗр кӳрен- 
местпӗр.
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Лессакри калаҫу.
— Иулташ саветуйуш§и, пирӗя кӑ- 

ҫал сулӑ йывӑҫӗ шывпа антарма ҫпет- 
сӑ ҫукҫке, ку ӗҫ ӑнӑҫлӑ иртеймесрен 
шиЕленмелле мари?

— Ни§ево, хамӑрах пултарӑпӑр ку 
ӗҫе. Ку §ухне, решнм еккономине асӑр 
хамалла вӑхӑтра, ытлашши ҫпетсӑ ус- 
рама май килмест.

— Ҫапах та иртнӗ ҫулхине аса ил- 
сен сплав ӗҫӗ ҫине ҫӑыӑллӑн ҫеҫ иӑх- 
ма йурамас! пек. Хӑвах астӑватӑн; 
иртнӗ ҫул виҫӗ пвн пӗрене улӑх тӑ- 
рӑх йухса ҫӳрерӗ, тата Сӑрӑ шывӗ 
ҫин§е 50 купа йахӑн йывӑҫ ларса йул- 
са пӑр айне пул§ӗ.

— Ну штош? Пӗреве улӑх тӑрӑх 
саланвӑ, вҫоровно ӑна иуҫтарнӑ, аллӑ 
купа йахӑн йывӑҫ нӑр айне йулнӑ, 
вҫоровно ӑна катса кӑларнӑ. Ни§ево, 
ту.§кке укҫу пултӑр, укҫа пулсан, хӗр 
те пула!, тенӗ взттисем; виҫӗ пнн 
пӗрене мар, пилӗк пин салансан та 
пуҫтарӑпӑр. Ҫпегсӑ усраса укҫа тӑкма 
пултарайиастӑпах вара.

— Иулташ саветуйуш§я, акӑ пирӗя 
икӗ лаша пур, вӗсене усрама ку§§ӑр- 
не те шутласан уйӑха 106 тенкӗ ту- 
ха!, лашвсемпе ытлашши ҫӳрени те 
туйӑнмас!. Вӗсен§ен упыткӑ курни 
ан§ах, лашасем вырӑнне...

— Ну, штош? Упыткӑ курӑпӑр, ҫа- 
пах та лашасеысӗр пурӑнни ки.тӗш- 
мест; лаша усраыасан нирӗн у§реш- 
тени сумлӑ, хисепдӗ у§рештеви шу- 
тӗн§ен тухма пултара!. Ҫавна пӗл ео, 
соснаттӗлнӑй краштанин пулас ки.тсен.

И д т н ӗ  ҫ ы н .

Совет ҫескийӗсен ӑмӑр- 
тӑвӗ.

Комтӗшмӗшлӗх.
Хӑш-1)ӗр ответдӑ рацотвбк- 

сем, хӑйсем йури и,.5артарахтум- 
.11иса, араыбсено качӑрлантараҫҫб,

— Санӑн арӑму улпут майрн пек 
ҫӳрет, ӗсе ху мӗншӗя ҫав тарае§ен 
йа.тти кӗрӗке хыймастӑа ара?...

— Е-е, есӗ ӑшшӗ пӗлместӗя. Ман 
йалсене §ас§асах ҫӳремелле пула!. 
Иала лайӑх па§тто тӑхӑнса кайхаесӗ- 
сана никам та §есви комунис шутне 
х^мас!. Арӑм-трукое тело. Вӑл хулара 
пурӑнат. Р—и.

— Кам утӑ ҫунипе ӑмӑртса каҫ- 
са кайма рултарӗ ҫак кӗпер урлӑ?

„Сысна“.
(Пуптарса калави).

Сысна пугек сурӑха 
Тӗл пуд§ӗ картара.
Иуратрӗ ӑна §унтанах 
'Ҫӑнахах.
— Илетӗп!
Тупата ка§§ах илетӗи.
Ан тӑр тек, тусӑм, туртӑнса,
Кӳр §ас тутуна...
Ха,§ саккун хуша! йуратма! — 
Текедет сысна 
.!ешпе астарса.
— Те §ӑнах ео калан...
Ан§ах... те кулан...
Хӑратӑп ҫав санрая.
Ан кул ес манран,—
Текелет ҫур сурӑх 
(Мӗн каланха урӑх?)
— Е е ей ҫав! ,Хӑратӑп“ тет. 
Пӑрах хӑрама,
'Вӗрем ман сан пирки тӗлкӗшет. 
'̂ 1)'1н калап, еп суймас тупата!
Хай путек сыонана ӗаенвӗ, 
Пӗр-пӗрне икӗш те §уп турӗҫ, 
Внлеҫ^ен йурагма сӑмах па§ӗҫ. 
Пуҫлан§ӗ йурату 
Пурнаҫҫӗ пыд та ҫу!
Ан§ах
')ӑвахах
1уратун хӑйӗа ҫулӗ иур—
)ипер ҫул ҫин§ех лакӑм, ыур! 
Турнсассӑн пӗр ҫул хай путек 
Туҫ усрӗ шеремет,

Пранларӗ, путек ӗмӗртет...
Сысна йуратмас! ӑна тек!

АТТАЙ М.
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Хӗрлӗ туталлӑ ку^ьттурӑ.
(Йалти йулташ патне йанӑ ҫыру).

Епб йалта ыӗнле пурӑннине есӗ хӑ- 
вах лайӑх пӗлетӗа ӗнтӗ. Сирӗнпе пӗр- 
лех улахоем тӑрӑх хӗрсене ҫуйӑхтарса 
ҫӳрепӗм, ҫулла уг ҫитерме кайатгӑмӑр, 
кӗркунне Курпун Михала сатӗн§ен 
улма вӑрлагтӑмӑр. Астӑватни тага, 
иӗре вӑн иккӗя Танила Урини патне 
тесе карӑмӑр та, ашшӗ иксӗмӗре те 
сӳс пушӑпа ӑшаласа йа§ӗ. Ах, хӑДа- 
мат! Ҫавна аса илсен, халӗ те ҫан-ҫу- 
рӑм сӑрхӑлтатса кайа!. Ан§ах, тепре 
каласан, вӑл Уринешӗн патак ҫини те 
ҫылӑх мар. Унашкал хӗр хамӑр тав- 
рара ҫук те§§ӗҫ вӗт...

— Ку мӗн ыурӗшӗя йалти хӗрсемпо 
минтрешме тапратрӗ ара, тейӑн есӗ 
ман ҫырува вулаоан. Тк, а§ам1 Ки.лсе 
пурӑнха ху.лана. Ун §ух сана та йал- 
ти Уринесем лайӑх аса килекен пулӗҫ.

Хулапа килсенех манӑн куята’ пал- 
ланӑ хӗр те ҫук§§ӗ. Хӗрсем ҫин§ен 
иитех те аса илмссгӗм... Такам шуйт- 
танӗ хушрӗ-и тен мана мӑн ҫӑварни 
кун театтӑра кайма. Ҫавӑнтап кайран 
онтӗ йӑлтах пӑсӑлса карӑм. Хама хам 
паллайми пултӑм. Кун ҫин§еи урӑх 
никама та каламан, сана ҫех, §и ҫы- 
Бӑх тус шутпе хурса, пӗлтерес терӗм. 
Ак ҫакнашкад ӗҫ пул§ӗ:

Мӑн ҫӑварни кун аллӑ иус парса 
палет илтӗм те, вуяпиллӗкӗмӗш ретре 
§аршав уҫӑласа кӗтсе ларатӑп. Кӗҫ 
ман ҫумма пӗрӗскер, тутиоене хӗрлӗ 
кранташпа сӑрлаяӑ хӗр кӑшӑрт кӗрсе 
дар§ӗ.

Пӗре сулахай куҫпа сисмесле пӑхса 
илтӗм, тепре сыдтӑммипе—пит маттур 
хӗр шедмӑ. Унтан §авсапа асархӑмас- 
ла айӑккин§ен тӗртсе илтӗм, ан§ах 
мӑрт та тунарӗ кур хӗрӗ...

—  Кунпа паллашас мар тӑк—етем 
пулас мар, терӗм хам пуҫтӑшшӗн та- 
рӑхса. Хамӑн §ӑнах та питӗ паллашас 
килсе карӗ, Иалти Урннене пу.асан, 
ҫавӑрнӑ та тыгяӑ^^ӗ, кунта апла йу- 
рамас! вбт. Кунта паллашма питб хӗл.

Ларсан ларсан;—Халӗ мнҫе сехет 
ши, пӗлеттӗри есӗр, тесе ыйгрӑм хай- 
хискерӗв§ея.

— Пӗлместӗп, тоое хуҫӗ мана хпрӗҫ.
Кӑшт ларсан каллех:—Пайан пирбн

иӗн кун ара, терӗм.

Куна хирӗҫ хбр хӗрлӗ тутине кӑшт 
§алӑштар§ӗ те:

— Пӗлместӗп, тесе татса пӑрахрӗ 
ка.тлех.

Иалган килнӗ ҫынна §ӗлхе-ҫӑвар 
ҫавӑрнуҫӑсӑррийех пӗторегҫке вӑл. 
Хулари ка§§ӑ пулсан ман вырӑнта вӑд 
хӗрне еп пӗре яаллаши§§§ен ҫӗр хут 
падлашӗ. Ех, мушик ҫаз епӗр, мушн- 
ик!..

Тепӗр каҫне каллех, ҫавна курас 
тесех, театтӑра карӑм. Ку хӗр манӑа 
ҫи-пуҫ на§артан кадаҫасшӑн мар пуяӗ 
тесе, йури пи§§е шшшак-шалавгрӗсене 
тӑхӑнса карӑм. 'Ҫӑнах та пп§§е тум- 
тирри питӗ дайӑх пулӑшрӗ. Ҫав каҫах 
еп вӑл хӗре килне усатса хӑвартӑм.

— Хӑҫан сире тепре курма пула!ши, 
тесе ыйтрӑм алӑ парса уйӑрлнӑ §ух.

— Ыран 7 сехстре театтӑра пырӑр, 
терӗ. Хамӑн §ун савӑннипе §ӗре §ӑп- 
та йӗппн пек йанланттара!.

— Пу, ӗнтӗ сыв пудӑр, йалти Ури- 
несем! 'Гин епӗ сирӗн йулташ мар, те- 
рӗм киле тавӑрӑннӑ §ух йа.лти пурнӑ- 
ҫа аса и.лсе.

Каҫ пула! те ир пула!. Ир пула! то 
каҫ пула!. Кӑнтӑрла слушпӑра, каҫпа 
Ва.§ӑпа. Еашеӑ каҫ пӗр тенкӗ те ик 
тенкӗ укҫа пӗтет, 'Геаттӑра кайап, ки- 
нона, канфеткӑ иден—пӗри те укҫасӑр 
пулмас! вӗт. Пӗр уйӑх шалувӗ ернено 
те ыррӑн ҫитеймерӗ. Ех-ех-хей!.. Пӑ- 
рахмалла пул§ӗ лайӑх хӗрех укҫа са- 
хал пирки.

Нумай пулмас! расрет хӑпартрӗҫ. 
Ҫавӑнпа, халӗ укҫа хӗрсемпе ҫӳремел- 
лӗх те пур тесе, иртнӗ шӑмат куя Со- 
нӗ йатлӑскерпе паллашрӑм. Паллашсан 
тепӗр кун ве§§ӑра кчрӑмӑр. Ве§§ӗрта 
хӗрпе ка§§ӑсем ҫавра ҫил пек пӑт- 
ранаҫҫӗ—ташлаҫҫӗ,

—  Тавай епӗр те вайар, терӗ мана 
Сонӗ.

— Ӗаӗ... еп... пӗл... Манӑн виҫӗм 
кун анне вилнӗ—ташлама йурамаҫ!, 
тесе йатӑи аран. Пӗрелдӗхе ҫапла 
ҫӑллӑнтӑм. Ан§ах тепӗр ве§§ӑра кай- 
санах манӑн Сонӗ пӗр ҫӑмӑлттай ка§- 
§ӑпа ташща йерсе карӗ те, ман пата 
тухса та курӑнмарӗ. Ҫӗтрӗ. Ҫакӑн 
хыҫҫӑп апат-ҫимӗҫ тӑкакбсене пӗ§бк-
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Ҫураки ҫывхарас умӗн.

ЛарнЗ ҫертех ҫывӑрса пыра?.
—  Пулӑшком претҫетаттӗлӗ пулмалла ку ҫын.

.летсех у§§итлӗ тытса ташлама вӗрен- 
мелле пул§ӗ. Вӗрентӗм. Халӗ ӗнтӗ ап- 
трамастӑп.

Ташлама вӗреннӗ майӗпе виҫӗм кун 
тепӗр Райӑ йатлӑскӗрне тупрӑм. Вӗсем 
килӗн§е ларнӑ §ух, Райӑ ройа§ ҫин§е 
вы;ьама тытӑн§ӗ те:—Айта ес йурла, 
еп комппаннрова! тӑвам, терӗ.

Епӗ каккуй йурлама та... Пӗр-пӗр 
ка§ака путекки те манран илеылӗрех 
ҫухӑрма. пудтарӗ.

— Пайан ман пыра пӑрсутитсӑ пул- 
нӑ, текелесе аран йурӑ шухӑшне ха- 
лап айнелле кӗртсе йатӑм.

— Апла пулсан акӑ, киттарӑ ҫин§е 
ыӗн те пулсан вы§аса пар...

Кунта пӑрсутитсӑ сӑлтавӗ те ҫӑлай- 
марӗ. Мӑн-ыак тукаласа халапа урӑх 
ҫулпа ҫавӑрса йатӑм та, пӗр хаҫат 
тупса вуланӑ пекки пулса лартӑм.

— Мӗнле есӗр ытла та мӑн камӑл- 
лӑ ара? Нн йурласшӑн мар, ни кит- 
тарӑна йуратмастӑр. Еппин мӗн те пул- 
сан кулӑшда йапала каласа кӑтартӑр...

— Кусем мана §ӗррӗнех ҫийешшӗн- 
иҫ... Пӗтрӗм пӗтрӗм... Ех йалти улах- 
ра пулсан кӑтартӑттӑм та еп сана... 
вӑрҫса илтӗм хам пуҫ тӗшшӗн.

— Пу, ну, тавай §асрах калӑр! Еп 
итлетӗп...

— Епӗ саншӑн §иркӑрп артпсн мӗн 
кулӑшла йапаласем кадаса ҫӳреме, 
ытах кулас килет пу.тсан, илсе вула 
вӑн „Капкӑн“ йе „Крокотил“ тесе 
кӑшкӑрса йатӑм та, ҫилленнвие ним 
тума пӗдмесӗр ҫавӑнтах хам хваттере 
тухса вӗҫтертӗм.

Унтан кайран Райӑна курман. Ку- 
рас та ҫук.

Вӑт, а§ам, ҫавнашкал кунта хулара. 
Ку йапада те ӗлӗк те ҫакнашкалах 
пулнӑ, те халӗ ан§ах, ку^ттурӑ рево- 
лӳтсийӗ ыайӗне пудма тытӑннӑ?.. Пу 
сывпул! Санӑн тусу (йа§ӗ.)

Р. Ҫ. '5утах маеман. Ь!сӗ Уринене 
курсан калаха—вӑл епӗ йала пымасӑр 
ка§§а тухма ан васкатӑр.

РОНИ.
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Ӗлӗкхипе ха/ьхи.
(Улпут йурриД,

Да, нуда!
Епӗ карӑм ута,
Шӑрпӑк тӑра§ӗ ман кута. 
Еаӗ патӑм суга 
Сут кӗ§ӗ ман хута 
Да, нуда!

Тунӑ§ӗ еп ҫурта 
Пурӑннӑ§ӗ еп унта 
Хырӑмӑм та мӑя та 
Ӗнсе те хулӑм та 
Микулай та пурта 
Да, нуда!

Вувҫи§ӗмРш ҫулта 
Рево^утси ҫав ҫулта 
Сикрӗ тухрӗ §ӑиах та, 
Иарса ил§ӗ мана та,
Тытрӗ ил§ӗ ҫурта та,
Да, нуда! —

Еп памарӑм сута. 
Хӑрарӑм тупӑта 
Тухса тартӑм таҫта 
Аҫта ӑшӑ унта 
Пуршуйссм ҫта ҫавӑнта- 
Да, нуда!

Пурӑнтӑм еп унта 
Ӗҫлерӗм еп хӑйаматла. 
Тытрӑы епӗ акӗнта

Пӗтӗрес терӗм Совета...
Да, нуда!

Да, вуда!
Есӗ карӑн ута 
Шӑрпӑк тӑрн§ӗ сан кута. 
Есӗ патӑн сута 
Сут кӗмерӗ сан хута 
Кярлӗ мар ес Совета.
Да, нуда!

Е. ПЕРШЕВ.

Вӑтантӑм.

Хӗрарӑмсеа пуххи. Телекаткӑсем 
суВлаҫҫӗ. Пӗр матка алӑ ҫӗклемест. 
Вӑт алӑ ҫӗклеменнине кура, пӗр ком- 
сомолӗс:

— Мӗншӗн ес, Микита арӑм, сасӑ- 
ланӑ §ухне алӑна пӗртте ҫӗклеместӗн, 
терӗ.

— Нумай пулат, кин пур пирки, §ус- 
та ҫӑрман та, алӑ хура. Алӑма ҫыя- 
сене кӑтартма хӑрарӑм!—терӗ матки.

А т н е р П.

Ш у п а ш к а р п у ш а р н ӗ к ӗ с е м.

Пушар сӳнтерме кайаҫҫӗ. Сӳнтерсе таврӑнаҫҫӗ,

ПУҪА КИЛНӖ ШУХӐШ: Пушар сӳнтерме кайнӑ ^ухне васкамаҫ- 
ҫӗ, мӗншӗн тесен унта ӗҫлеме тивет; таврӑннӑ ьухне...
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Тухтӑр патӗнье.
^Творик иад халахе (Елӗк ра4.) йалг^и 

уМ хаплино оутса ӗҫнй.

— Пуҫ ыратнипе аптратӑп. Халер йернӗ.
—  Хӑҫантанпа ырата! апла?
—  Халӑхпа уй хапхи сутса ӗҫрӗмӗр те, 

тем майпа ҫавӑнта халер пырса йернӗ.

Твм те пулма пултараТ пур- 
нӑҫра.

«Сунталӑн» 2(44)-мӗш номӗрӗн§е ак 
мӗнлв майпа вулакансене ӑс параЬпӗр 
Ҫаваҫ йатлӑ сӑвӑҫ:

«Хӑ! уй-хир, хӗт ҫилӗ—
Маншӑн йут.
Тӗтӗм сӳннӗ кӗлӗм,
Шурӑ хуг.
Вӑг мӗн манӑя—ҫитӗннӗсавни»...

Тӗмер йатӗҫтӑвкомӗ Тонской хрес- 
§ентеи маткипе уйӑрӑлмал.та мар пог- 
паскӑ иляӗ пек, „Канаш“ Сойусйн те 
Ҫаваҫран ҫут-ҫанталӑк илемӗн§ен уй- 
рӑлмалда мар потпискӑ нлме.тле. Ана 
халех илмелле, ыӗншӗя тесен Ҫаваҫ 
хӑй сӑвЕи йулашк1ш§е ак мӗнле хӑ-  
рушлӑха кӑтарга!:

Ҫаккӑн хыҫҫӑн мангӑм 
Еп йата.
Ку§§анатӑп йатгаӑн 
Ир те каҫ.
Те Ваҫҫа еп саншӑн,
Те Ҫаваҫ?

Ун пек пу.чма, ҫук турӑ, ан хушах!

Капкӑиинӑ.
(Ӑмӑртуллӑ вӑйӑ).

Ҫакӑнта кӑтартнӑ ыйтусем ҫине ответеем йамсила. Ка.мӑн оте- 
ещӑсем вищкӗнтерех (ҫивӑнурех') пулаҫҫӑ, ҫавсенщеи 5-шне 5 преми 
(парнӗ\ паратпӑр—пӑрер ҫуллӑх „ЕапксХн", йе ҫургиар ҫуллӑх „Сунтал''.

Амӑрту мӗнле иртннне отвещӗсе.мпе иӗрле „Е аш ӑнӑн“ 8-мӗш 
номӗрӑнще ҫапса пӗлтерӗпӑр.

1. Сармантейӑв сар §ӑххи нӗншӗн 
сар ҫӑмарта тунӑ?

2. Тялит-тилит Микулайӑн мӗншӗн 
укҫи ик сум вуяӑ пус ая§ах пулнӑ?

3. Ура шуҫҫан кам ӳкмест?
4. Мӗншӗн Мӑнкунта ӗҫеҫҫӗ?
5. Ма ӗҫес ыар, ҫийес ыар?
6. Хушамату мӗнле сан?
7. Мӗне кирлӗ вӑл?
8. Мӗншӗн Атӑла Ҫавал темеҫҫӗ?
9. ТухаЬи те тухмасти?
10. Кама тӗртсе ҫыратӑн ҫак есӗ?
11. Уколовнӑй котексра миҫе ста!йа?

12. Мӗнле ҫанталӑк пула! майӑн 
1-мӗшӗн§е?

13. Мӗн пӳр §ӗрере?
14. Слушӑш§исем са^атти пӗтмесӗ- 

рех у§рештенирен тухса аи кай§§ӑр 
тесен, мӗн тумалла?

15. Аҫталла вӗрет ҫил?
16. '8и-§и кӑсийа, ӑҫта кайан, кӑ- 

сийа?
17. Мӗнле сикет пӑрҫа?
18 Хура ӗне сӗ§ӗ тутли, йӳҫи?
19. Мӗншӗн шӑршлӑ пулӑ?
20. Мӗвшӗн ҫын ҫупмасӑр пит ҫӑ- 

марти кӑвакармас!?
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ЬӐВАШ УЬРЕШТЕНИ.
С ы вШ  Комиссариатбп^е пбибрлн ийун8& 

ваш 63 проҫ. пулна, нйҫал 38 про^. йулнӑ.

ЬЗвашӗ ан палӑртӑр.
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