
Пйтбм тбнъври пролеттарисем пбрлешӗр!

кяпкян 1 0 - м ӗ ш  |)[|1 М А Й А Н 2 7 - м Ӗ ш 1 9 2 8 - м ӗ ш  ҫул.

—  4 - м ӗ ш  ҫул тухат.

Ҫӗрйӗркелӳ умӗн.
Ҫӗр виҫсен хӑйсен лайӑх аинсен ду.хӑпссне ка- 

йасрап кулаксем пит хӑраҫҫӗ.

Мӗн тум а хӑвӑн тислӗк ани ҫмне ЪУл тӑк а тӑ н ?  
— Ҫӗр виҫине хатӗрленетӗп.
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Анланаймарӗ.
— Шыраса пӑхха. Тупӑн? Тӗрӗсдӗх 

ҫук тӗн§ере. Ҫук!—терӗ, лаҫлаттарса 
Хӗсӗккуҫӑв.

— Хытӑ ан акӑраш, тытса хупӗҫ 
хӑна. Куран милитсионер куытадла суд- 
лана¥,—терӗ Макуҫ йалсовет §ленӗпе 
калаҫса килекен мидитсионер ҫине кӑ- 
тартса. Иалсовет §ленӗ темскер алли- 
сене сулкаласа каласа пара'Т. Милит- 
сионерӗ ехе, аха, текелесе пуҫне тай- 
кала¥.

Куҫук тӗдне ҫитсен ун патне кӗрсе 
кайрӗҫ.

— Курсанах ҫавӑнта кӗреҫҫӗ терӗм. 
Таварне хакла сутнӑ ӗҫе тишкӗрме 
пу§—терӗ Хӗсӗккуҫ.— Ман §ун таҫтан 
сисет. Айта пӗрене ҫине кайса ларар- 
ха, калаҫӑпӑр.

— Тавара сутнӑшӑн та айӑплаҫ- 
ҫӗи?—ыйта¥ Микуҫ пӗрене патнелле 
тайкаланса утса.

— Ав, кур,: пӑх! Хута куртӑн. Кӗ- 
■бӗҫ в?т. Таварне копператтивран икӗ 
пус хаклӑраха сухнӑ та, ха§ ӗнтӗ хӗ- 
сеҫҫӗ. Апла йураГи вӑл. Вӑл тӗрӗслӗх 
пула¥и?

— Темӗн, калама иултараймастӑп.
— Ҫапла ҫав есӗр, калама-а-а пул- 

тараймастӑр есӗр...
Пӗрене ҫине пырса лар^ҫӗҫ. Микуҫ 

сӑмсине тапак тултара?^. Тапак кӑкӑра 
каса¥ тесе, хвершӑл хушнипе вӑл турт- 
ма пӑрахнӑ, сӑмсапа ҫеҫ сывла^.

— Пӗлмен йапалана мӗн каламал- 
ла... Ап§хи! Ап^ҫхи!

— Ан сирпӗт сур^бӑкпа сӑнсӑр, пӑ- 
рӑн лелелле, шӑмара! Хӗсӗккуҫ.

— Сӑмсана кӑтӑклантара!'',— кулка- 
ла! Мйкуҫ куҫне шӑ.лса.

— Мӗн шуйттан тума шӑршдатни 
сӑмсуна кӑтӑклантара! пулсан? тет ҫӳ- 
лелле пӑхса Хӗсӗккуҫ.

— Нелҫе. Туртма пӑрахрӑм.
Пӗр вӑхӑта шӑп пул^ҫӗҫ. Кӑнтӑр 

йен§ен вӗрекен ӑшӑ ҫил Хӗсӗккуҫӑи 
хӑмӑр сухалне силдеятсрет. Вӑхӑ^ҫӗ- 
вӑхӑ§ӗпе пах^ҫарп йӑвӑҫ ҫулҫисем пӗр- 
пӗринпе «шӗвӗлтетсе» калаҫса савӑ- 
наҫҫӗ.

— Сана правленин§ен ма кӑлар^ҫӗҫ 
вара?—ыйта! унган Микуҫ. Аванах 
ӗҫлеттӗр§§ӗҫке?

— Ҫавиа каласа пама §ӗнтӗм те 
сана. Тӗрӗслӗх ҫук ҫав. Мава ҫеҫ мар, 
кӗрӗве те, хӗрӗме те сирпӗтрӗҫ.

—  Пудӗ, пулӗ. Иа§ейккӑ пу§?
— Ҫавӑ. Тата кам пултӑр. Ҫемйӗр- 

пе слушит тӑватӑр, тесе айӑплаҫҫӗ. 
ҪемЙӗрпе-ее. Манка сурӑхсем! Кӗрӳ 
ыан ҫемйе пула!и вӑл? Хӗр те ка§§а 
кайнӑ хыҫҫӑн ман ҫемйе ыар. Ывӑлӑм 
шутҫӑ та, вӑд вырӑна кама хурас тен. 
Ун пек ӑста шутлакан ӑҫтан тупан?.. 
Тепрев ерне шутламаллине, вӑл манӑн 
пӗр кунта шутласа пара!. Ывӑлуна 
есех «устроит» турӑн теҫҫӗ.

— Ха§ у§итлӗ ӗҫлетиха? Ҫавна 
хушнкне илтнӗ^в^ӗ епӗ. Хам тухса ҫӳ- 
реймесгӗп.

— Ҫав пур ҫав ӗнтӗ. Ан§ах вӑл та 
ыан Ва1§ук пек пултараймас!. Ман В ^  
1§ук вут пек вӑл.

— Ну-у, есӗ ытлашши калаҫатӑн, 
тӑванӑм. У§итлӗ пек ш^тлама... ай-ай!

— Сан шутпа мӗнле? Ап кулха ес 
■Ворт!—кӑшкӑра! Хӗсӗккуҫ. Епӗ санпа 
■ҫуншн калаҫасшӑн, ес шӑлна йӗреи.

— Еп кулнипе ҫыннӑн ӗҫ ҫук пу§ 
тетӗп. Ес ыӗн каласшӑн пулнине те 
витӗрех пӗлсе тӑратӑп. Мана айӑпсӑр 
кӑдарса ывӑтрӗҫ, тетӗн ӗнгӗ есӗ.

— Мӗнле айӑп. Ӑҫтан айӑпдӑ?—ҫи- 
ленсех кӑшкӑрашат Хӗсӗккуҫ.—Кӗрӳ, 
ывӑдӑм, мӗнтен айӑплӑ?

—  Мӗн ахӑрашан ес, еп кӑдарман- 
ҫке сире?—пуҫне пӑрза кала! Мик^ҫ.

— Ак есӗ пуҫна пӑркалатӑн. Кала- 
ха. Ма прикаш§ӑка хам хӗре У;§кана 
хутӑм? Ес сисетне? Ҫавна никам та 
ӑнланасшӑн мар. Хам хӗр шан§ӑкдӑ. 
Ытти ҫынва лапкана йепле шапса хӑ- 
варан. Кӗрӳ тавар кӳрсе тӑра§§ӗ, коп- 
ператтив ва.§.§и. Татах, вӑл ӗҫе ытги- 
сене шанма йурамас!. Ҫул;  ҫин§е ҫу- 
хатма пултара!. Вацув ҫин§ен кала- 
малли те ҫук. Пухкалттери ӗҫне ытти- 
не шанма йура!и? Усалскерӗ тупӑнӗ 
те, темскер арпаштарса пӗтерсе айӑпа 
кӗртӗ. Ҫавна ӑнланакан ҫук. Ҫемйӳне, 
ҫемйӳпе ӗҫлесе копнераттива пӗтерет- 
тӗн, тесе ахӑрашаҫҫӗ пухура. Вӑт шы- 
ра тӗрӗслӗх,—терӗ Хӗсӗккуҫ сухал 
вӗҫпе пӗтӗрсе ҫӑварне хыпса.

Микуҫ ахӑлтатса кулса йа§ӗ те, утрӗ 
килнелле.

Тӑрсан, тӑрсан Хӗсӗккуҫ:
— Ҫук, никам та ӑнланас ҫук тесе, 

вӑрӑммӑн сывласа ил§ӗ те, хӑмӑр су- 
халне пӗтӗркелесе утрӗ апаталла.

Ҫ. ИЛЛАВИН.
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Тӗлӗнмелле вӑйлӑ вьмьӑх.

Ҫулталӑкри отъот.

Хӑш-пӗр уърештенире. рдл
Ыппа 1Ирпе.

Мӗншӗя вара сирӗн сехет кайра? 
Халӗ, тӑхӑр сехет ҫех!

— Мӗншӗн тесен... ӑхӑм... ӑхӑм... 
Пирӗн Мускав вӑхӑ§ӗпе, Унта, мӗн- 
ле калас... пӗр сехет кунтин§ен кайа- 
рах... Ӗнтӗ мӗншӗнне тӑнлантӑн-и?

— Тӑнлавтӑм.

Касалапа,

- -  Мӗншӗн вара сирӗн сехет малта? 
Епӗ килтен кӑнтӑрлапа тухрӑм та, пӗр 
ҫухрӑм ҫеҫ килтӗм, сирӗн ӗҫ вӑхӑ§ӗ 
иртнӗ те...

— Иулташ... акӑ-хӑ-хӑм... Пирӗн 
сехет Токио, Иапу1§сен тӗп хули вӑхӑ- 
^ӗае тан ҫӳрет, ҫавӑнпа виҫӗ сехет 
маларах... Тӑнлантӑни?

— Тӑнлантӑм...
К а т ӑ р к а с .

Пуҫ хыт ҫавӑрна!, 
-Пӳ тайкалана!,. 
Т§уну савӑна!, 
Хӑсассу килет— 
Вӑл хӑҫан пула!? 
Кантӑка пӑхсан 
Решетке курна!, 
Алӑка пӑхсан 
Шӑтӑк курӑна! 
Ҫтенана пӑхсан 
Шур §ул курӑна!, 
Алӑку пӗрмай 
Питрӗнсе тӑра!— 
Вӑл ӑҫта пула!? 
Пыл§ӑкра тухсан 
Пыл§ӑк аптрата!— 
Уйарта тухсан 
Тусан антрата!— 
Вӑл ӑҫта пула!?

'§ ӗ р ӗ п.
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X а с т а р л й й а л.
— Баҫук!—терӗ тултан васкаса кӗр- 

се хӑйӗн пионерта тӑракан ывӑлне 
йалсовет претҫетаттӗлӗ. Хӑвӑртрахҫыр- 
мана ан та, ҫухӑр хӑвӑн пионер тру- 
пипе ҫырма тӑрӑх, милптсисем килеҫ- 
ҫӗ... Ыу, хӑвӑртрах!

Пионер хеп-пӗрт туса сак ҫин§ен 
ана! те, шкап ҫинҫен пионер трупине 
илсе, тула тухса §упа!. Тепӗр минут- 
ран ҫырма тӑрӑх;

— Ту-ту-ут-ту-ту-у-у! шӑп йала вӑ- 
ратса й а р а !  пионер трупи.— 
Ту-ту-ту-уу-ууу...

Шӑп йал хӑвӑрт сиксе ӳкет. Сасар- 
тӑк йытӑсем вӗрме пуҫлаҫҫӗ. Унта- 
кунта ҫын §упа!: ватти-вӗхтн, хӗрарӑ- 
мӗ арҫынӗ. Пӗри пӑрӑх йӑтнӑ, теири 
аииарат—хуран, внҫҫӗмӗш пӗ§ӗк ха- 
тӗрсем. Иад вӗҫӗн§и пӗве патне §у- 
паҫҫӗ вӗсем; такӑна-тавӑна §упаҫҫӗ. 
Пӗри такӑвса ӳкет, тепри тӑратат, 
виҫҫӗмӗш ӑмӑртса §упса иртсе кайа!. 
Пӗве хӗрне ҫитеҫҫӗ те, таҫтан вӗрея- 
сем, канрасем тупса кӑларса, аппарат- 
сене, пӑрӑхсене, ерехлӗ §етвӗрт кӗ- 
лен§исене, тата ытти вашнӑй хатӗр- 
сене те шӑрҫа пек ӗретӗн ҫыхса пӗ- 
вене йама тытӑнаҫҫӗ. Пӗве умнӗ, тах- 
ҫанах хатӗрленӗ курӑяа!, вӗрен пӑти- 
сем нек пӑтасем ҫапса пӗтернӗ. Вӗрен- 
кантра вӗҫне ҫав пӑтасен§ен ҫыхса 
хураҫҫӗ. Пӗр пнлӗк минут сӑрпаланса 
ӗҫленӗ хыҫҫӑн нӗве умне тулнӑ пӗр 
пысӑк купа аппаратсемпе вашнӑй ха- 
тӗр-хӗтӗрсем веҫех пӗвене путаҫҫӗ.

—  Пу, пурте пул§ӗи, пытан§ӗҫи 
пурте?!—тесе ҫаннипе тарлапӑ ҫамки- 
ие шӑлса ыйта! претҫетаттӗл.

— Котговӑ,—теҫҫӗ сассем. Пбрпсем 
ӗҫленб §ух килсе тулнӑ манкисоне 
шӑвкарса пӑрахаҫҫӗ, теприсем ывӑн- 
нипе, претҫетаттӗд пек, ҫаяӑсемпе ҫам- 
ка-пит ҫин§и тара шӑлаҫҫӗ те пирӗя 
хыҫҫӑн тепри ҫерем ҫине лараҫҫӗ.

— Ларас мар, айта, ҫӳлелле улӑ- 
хар,—канма памас! претҫетаттӗл.—Ми- 
литсисем кӗтеҫҫӗ пу§ пире. Асӑвӑр, 
ӑҫтан тавӑрӑнаттӑр тесен: пӗве татӑл- 
са кайма пуҫланй§§ӗ те, ҫавна, йалпа 
кайса, йусарӑмӑр тейРр... Трушнӑй, 
тистсиплипӑй пулас пула!.

— Тӗрӗс, конешнӗ! Как мушпӑ труш- 
нӑй пулас пула!.

— Айтӑр, айтӑр, кайатпӑр...
Трушнӑ тӑрса утма пуҫлаҫҫӗ ҫын-

сем. Претҫетаттӗл мадтайертсе пыра!, 
ытгисем ун хыҫҫӑн кадаҫкадаса пы- 
раҫҫӗ. Вӗт-шак та ҫавӑнтах, хӳрере 
кускаласа-сиккелесе пыра!.

— Ӑҫга пулнӑ есӗр капла пӗтӗм?йа- 
лӗпех,—тесе ыйта! пӗр кӑкри ҫине 
КИМ сна§ӑкӗ ҫакнӑ ҫын пӗдӗт пек 
хурадса пыракан халӑх йала кӗрсен.— 
Никӑш пӳртре те пӗр ■ҫун ҫук.

— А, йухса кайма пуҫланӑ пӗвене 
кайса тӳрлетме тухнӑ§§ӗтеха. Милит- 
сисем килнӗ терӗҫ те...

Иала килнӗ ҫынсем милитсисем пул- 
ман. Вӗсем—комсомолӗссем. Вӗсене 
куйта (иккӗн вӗсем) районран пионер 
орканисатси орканисатсидеме йанӑ. Ку 
шухӑш ҫии§ен вӗсем претҫетатгӗле 
калаҫҫӗ.

— Ара, ман хаа ывӑд та пионер. 
Пӗлтӗр хулара маҫтерскойра пурӑннӑ 
та, ҫавӑнта ҫырӑнса килнӗ. Епӗр пио- 
нер орканпсатси тума огкас ыар. Ха- 
лӑх!—хадӑх йеннелле ҫаврӑна! прет- 
ҫетаттӗл.—Откас мар вбт! Мап ывӑл 
сире мӗнле пулӑшпине пурге пӗлеттӗр, 
ун, как рас, пионер трупи те пур,— 
тавай ҫамрӑксене пурне те ман Ва%ук 
пек тӑвар...

— Айтӑр, айтӑр,—кӗрлесе кайа! 
халӑх.

** *
Иал хапхнБ§ен хӑвӑрт тухсакайрӗҫ 

ик комсомолӗс. Савӑнса калаҫса пы- 
раҫҫӗ.

— Во от йа-ал! савӑнса тӗдӗнет 
прри.

— Тӗлӗнмелле ҫӗнелсе кайнӑ ку 
йал. 120 кнлте 257 пионер! Иу, са- 
вӑнтаратпӑр ӗнтӗ районтисене!

В.

Ьарусӑр аъа.

— Атте, есӗ савиттар комиҫҫп иар- 
§и ҫак?

— Ҫапла.
— Лисук намӑс §ирпе §ирленӗ. Кай- 

са леҫ ӑна пулвптса, атте!
— Ах, ухмах а§а! Ӑпа хамрап йер- 

иӗ вӗт! В и с а й К.
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Т  Е  ь Ж  Е  и : .
— Ох, о-о-о!.. Л)аьук, Л§авук! Епӗ 

ха.§... Епӗ ха^ь мӗнде ҫын?! Пӗдетни?! 
Еп ха.§...— терӗ ман хваттере хашка- 
са §упса кӗрсе пӗр уҫрештенири §ер- 
нилоен пуҫлӑхӗ.

— Кам ес... терӗм епӗ хирӗҫ.—'§ер- 
нил тирекгӑрӗ! Хам тӗлӗнегӗп. М ӗ н 
муре пулнӑ кӑна? Куҫӗсем ҫамки ҫине 
сиксе тухасшӑн ҫавӑрнаҫҫӗ, хӗрдӗ сӑм- 
си тӑрӑх мӑйӑр пысӑккӑш тар пӗр§и- 
сем айалалла упаленеҫҫӗ... Аллисем 
§ӗтреҫҫӗ... Сасси улшӑннӑ.

— Еп... еп...
— Ну? Мӗн ес? тетӗп еп.
— Пилӗк пин... Пилӗк пин вы.!ьаса 

илтӗм!
Ман §ӗре картах! турӗ.
— Мӗн? Мӗн? Суйатӑн пу.§?
— Мӗн суйасси... Ан§ах таплитсӑ 

пӑхса тухрӑм. Ман номӗре лекнӗ! Ак 
пӑх: ман Л»... 003218...

— Маттур!!! Е  е, Воло!ӑ, конйак 
ӗҫетпӗр еппин? терӗм епӗ те, йудташ- 
шӑн хӗпӗртесе кайса...

— Конешнӑ! тет йулташ та. Покка, 
укҫине иле^ҫен пӗр 500 генкӗ укҫа 
тупатӑп-ха... Кайран укҫине илме Мус- 
кава кайатӑп... Айта!

* **
Ман Воло!ӑ (хӑй каҫҫир) кассӑран 

250 тенкӗ ил§ӗ. Питӗ аван ку.-ьа! ту- 
рӑмӑр. Кашни каҫ ресторанта... Сӑра 
пире кирлӗ мар, ҫутги те...

— Конйак!
— Портвейн! тет ман Воло¥ӑ §ыш- 

кипе сӗтед ҫине кӑрнтдаттарса...
— Ку§ай!.. Ман телейшӗн, йул- 

ташсеы!..
Епӗр хапӑл туса крушкӑ хыҫҫӑн 

крушкӑ типӗтетпӗр...
— Воло!ӑ сывлӑхӗшӗн! Воло!а ур- 

ра йӑтатпӑр. ВолоКӑ хӗаӗртенипе пуш- 
шех ахӑрса кайа!...

— Херес!
— Матерӑ!..
Ҫапла у§рештенине каймасӑрах тӑ- 

ватӑ кун та тӑватӑ каҫ ӗҫрӗмӗр. Пн.-1- 
лӗкӗмӗш кунӗя§е мухмӑр уҫма пӗр пус 
та йулмарӗ. Кассӑра урӑх укҫа ҫук. 
Воло!ӑпа иккӗн пӗр купса патне те- 
пӗр 100 тенкӗ укҫа илес, тесе кайрӑ- 
мӑр. Унтап тата тепӗрҫӗре кайас, те- 
се тухса утрӑмӑр. Пуҫ ҫурӑлас иек

ырата!... Санур ҫин§е сасартӑк вы§а- 
са илнӗ Л»-сен таплигси курӑнса кайрӗ.

— НуккЗ, Волотӑ, кӳр-ха, Л= пӑ- 
хӑпӑр... терӗм еп. Во.-ю!ӑ кӑсйин§ен 
п и л е т н е  к ӑ л а р §  ӗ... Пӑхатӑп... 
Л» 003218... вы.§аса илнӗ укҫа шутяе 
кӑтартакан крахвин§е те... Л» 003218...

— Та... Телей сан, Воло!ӑ, тетӗа 
§алӑшӑн пӑхса.

— Нуккӑ, ҫерине пӑхар! терӗм те 
еп, нилехе хам алла илтӗм.

— ??... Ҫери Л» 531 Мӑйран такам 
пӑвнӑ пек пулса кайрӗ...

— ВолоМ! Водот-ӑ!.. Сан пилетӑн 
ҫерийб 53, пы^аса иднн—105! Пӗт- 
рӗн!

...ВолоГӑн пи§б труках, ман ҫӗтӗк 
поттинккӑн потошӗ пек пудса кайрӗ... 
Хыгӑрах пӑхрӑмӑр... Ҫук, Воло!ӑ пи- 
ле§ӗ мар!..

— Пӗ-ӗтрӗ-ӗм!.. тесе, Воло!ӑ кук- 
ленсе ан§0 те, хырӑм выҫнӑ а§а пек 
ыакӑрса йа§ӗ...

— Акӑ... тедей... пӗтер§ӗ!. Ех, Л>а- 
вук... Ха§ тӗрме!.. Хамӑн та куҫҫул 
ан§ӗ... Ҫавӑн пек вӑл телей...

Л. а к а к к Ав .

Иумай пусӑллӑ уй.

— Пирӗн йал уйӗ малалла 12 пу- 
сӑдлӑ пула¥.

— Мӗнле апда?
— Иал тӑватӑ пайа уйӑрла¥, каш- 

ни пайӗн виҫӗ пусӑ. Ҫапла пӗтӗмпе 12 
пусӑ пулаК

К ӑ т ӑ р к а с.
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Етем тени вӑл...
'§ӳре§е умӗн-ве анасласа дара¥ Хум- 

ма пн§§е: ҫӑварле пӗр шит карса авас- 
ла¥,—ҫыврас килни паллах.

— О-о ах! Етем гени пит йӑлхав 
ҫав,—шӑп ларнӑ ҫӗртен хӑйне тӗллӗн 
калаҫма пуҫда¥ вӑл.—Ну, илер ак ман 
ҫумрц Иӑкнатах. Ни тырӑ вырмасГ' 
вӑл, ви сухаламаст, ни утӑ ҫулма ан- 
сан, ҫаввне ан§ах ҫӗклесе ҫӳрет,— 
ҫаплах пурна^ пурнӑҫа... А, ес пур 
лара-тӑра пӗ.тмесӗр ӗҫ.четӗн, хӑшпӗр 
§ух Еӑвакар§ӑн ҫӑмарти пысӑкӗш тар 
йуха¥ ҫурӑмтан—ла§кам шыв пулатӑн, 
— ҫаплах по§§ог ҫук сана... матка пӗр 
вӑрҫа)', ывӑд—тепӗр.

—  Ара, Хумма-а-а,—сасартӑк §уп- 
са кӗрет пӳрте Хумма арӑмӗ.--Намӑс 
мари сана, намӑс мари ҫаплах пӳртре 
ларма! Тухха туда, тух, ҫынсеы ҫур- 
акине тухаҫҫӗ вӗт, пирӗн те ҫаплах 
тухмалла... Суха тимрине кайса тупта- 
тас пула¥ унта, кайха ҫавӑнта. Ывӑлу 
пӗ§§ен ӑҫта пурне те туса ӗлкӗртӗр, 
тухха пушалстӑ...

— Та-а... Етем тени—йӑлхав вара, 
сысна пекех пӗр ҫӗрте йӑваланса вырт- 
ма, йе ӗҫсӗр ҫапкаланса ҫӳреме йура- 
та¥,—каллех кала¥ Хумма пи§§е,—Ак, 
пӳрте кӗрсе сӳпӗлтетсе тухса кайрӗ 
ман матка... Ну, йӑлхав мари ӗнтӗ 
ҫав? Так ӗҫсӗр тапӑргатса ҫӳрет вӗт 
ҫав. А, ман килте ӑна вазди ӗҫ ҫуки? 
Ҫынсем всн сухана тухаҫҫӗ, ман мат- 
кан—суха тимри туптанман. Пит йӑ- 
вӑрши вара ӑна тимрӗҫе кайса пама? 
Ей, етем, етем... Каи ухмах калавӑши 
сана етем тесе?

—  Атте,—ха§хин§е ывӑлӗ §упсе 
кӗрет пӳрте Хумман.— Атте, айтаха, 
суха-сӳрене типтерлесе хурар, вӑхӑт 
ҫитет вӗт..,

— Вӑхӑт ҫав, вӑхӑт. Ӑслӑ, §ӑрӑ 
ҫын вӗсене такҫанах типтерлесе хура¥. 
А, есӗр пур аха§ сулланса ҫӳретӗр—• 
йӑлхавсем...

— Ара, а т т е, еп мӗн иргевпех 
тудтаҫке...

—  Ай, мӗн калав ҫавна! Етем теви, 
вӑл—пит йӑлхав йапала. Етем тени, 
вӑл—сысна.

+ **
Апат шӑрши тухнӑ пӳрте: ҫу, ҫӑмах 

шӑрши килет. Кушак хуран айее пыр- 
са тӑнӑ, Хумма пи§§е сӗтел хушшин- 
§е лара¥.

— Етем тени, вӑл— кушак манерлӗ. 
Вӑл ҫӑва, какайа йурата¥. ^еййе, вӑл 
— етем тени. Ак, хамӑр кушаках илер. 
Мӗн тунӑ вӑд пайав? Намӗя те туман 
—хӳрине ан§ах ҫавӑрса ҫӳренӗ. Ҫийес 
тесен, вӑл—малта вара: хуран айнех 
пырса ларнӑ—йашка парасса кӗтсе ла- 
ра¥. Етем те, ҫак, пирӗн вушак пекех 
ӗнтӗ...

Хумма арӑмӗ §ӗнмесӗр йашка антар- 
са, ӑна сӗтел ҫине пырса ларта¥. Ка- 
шӑкӗсене, ҫӑпалине хатӗрлерӗ, ҫӑкӑр- 
не §ӗлӗлесе ху§ӗ. Унтан, хадтеха кил- 
каргишӗн§е ӗҫлекен ывӑлне апат ҫиме 
§ӗнме тухса кайрӗ. Хумма пи§§е, ҫав 
хушӑра, йашкаллӑ сӗтел ҫине пӑха^.

— Етем тени вӑд—кушак манерлӗ. 
Вӑл ҫӑва, какайа йуратаГ. '^еййе вӑл, 
— етем тевн.

Иерипея, майӗпен пысӑк кашӑк тыта¥ 
те Хумма пи§§е, йашка лӗрккеме пуҫла¥.

* * *
Каҫ пуднӑ. Хумма арӑмӗ вырӑнсар- 

ма тытӑн§ӗ. Лӗр ҫӗртен тӗшекне-мин- 
терне илсе, тепӗр ҫӗртен ҫакӑнса тӑ- 
ракан тумтирсене илсе ҫемҫе вырӑн тӑ- 
ва] .̂ Хумма пи§§е анасласа вырӑн сар- 
нине сӑнаса тӑра¥. »

— Та-а... Егем тени—сыснах мӗн 
ҫав. Харам пырланса ҫийет-ҫийет те, 
вара, ҫемҫе вырӑн ҫине нӑха1’ тӳшек, 
минтер йурата!'.

Вырӑнне сарса пӗтерсен арӑмӗ, ӗҫ 
пусса антарниие, Хуммана пӗр сӑмах 
■Вӗямесӗр, §асрах вырӑн ҫине выртрӗ. 
Хумма арӑмӗпе ҫемҫе тӳшек ҫине куҫ 
илыесӗр пӑха¥. Унтан майӗпен тӑра!' 
те, тӳшек ҫине выртас шухӑшиа, вы- 
рӑн умне пырса тӑра¥.

— Етем тени, вӑл...
— Тӑ|кс.! килсе хырӑмран тапса 

йа^вӗ арӑмӗ. Хумма шӑпӑр кутне кайса 
перӗн^вӗ.

— Етем тени, вӑл—шӑпӑр ку§ӗ,— 
терӗ аран-аран сывласа йарса Хумма 
пи§§е.

Р с а й.



№ 10 (67) К А 11 К Ӑ Н

Аслӑ спетса. Равноправи.
Варнарти Иалхуҫалӑх технӗк- 

кӑмӗндв ьбрентекеи акрояом 
Таиҫҫи Хветӑрӑвӑ тислбк (навус) 
купипдо В1'лб кушак ҫӳрино туп- 
нӑ та; бне пӑру пӑрахнӑ, ку нӑ- 
ру вилли тенб. К р и н к 0.

^  Акроном: Ҫак лаша Ордовски рыссак 
пулаӖ Ку ӑрата аслй К1§аҫ Орлов 
шутласа кӑларнӑ... Орлов кц,аҫ пулма- 
сан, епир хали§§ен те кун пек ырӑ 
лаша курас ҫук.

Вӗренекен (хӑйӗп ӑшӗн§е): Есӗ пулман 
пулсан, епир хали§§ен те кун пекОр- 
ловски рыссак курас ҫук.

Хӗрлӗ улахсем.

— Сирӗн йалта кӑҫал хӗрлӗ улах- 
сем пул§ӗҫи?

— Пулкаларӗҫ. Кашни каҫ пекех 
хӗпхӗрлӗ йун пула§енех вӑрҫа^^ӗҫ.

А й в а н.

Марйе инье йашка пӗҫернӗ те 
Ҫемйисене апата §ӗнет.

— А^ҫасем! тет.—Ашшӗ, килҫр ӗнтӗ! 
Ларӑр §асрах, йашка сивӗнет!

Хӑй йеррипен сӗтел патне ‘ пырса 
Тенкед ҫине лар-ҫӗ сарӑлса.

А§исем те пӗрерӗн-пӗрерӗя 
Кӗрсе лар§ӗҫ йӗркерен. 

Ашшӗ! тет татах Марйе ияке пирӗн.
— Лар! тет—мӗн ес пӑхса тӑратӑн!
— Кай! терӗ леш—мӗн ҫын вырӑнне

ларатӑн!
— Мӗн ҫыя вырӑнӗ, лар ав Хвекда

ҫумӗн§ев!
— Кай теҫҫӗ сана! Лар ав сӗтел

вӗҫӗн§ен!
— Лар ху!—Кай теҫҫе сана, ну!

— Ӑҫта кай?—Авӑ санӑн вырӑну!
— Ху кай!—Тӑррр!!!—Ан §ыш! ^§ы-

шаймӑн! 
Равноправи ха§, асаймӑн!
— Равноправи?! тет упӑшкп—

Тӑхтаха, 
Пӑӑӑрависем сана парамха!

Тытрӗ те вӑд ҫӳҫрен арӑмне,
Тылдаса ан§ах тӑкрӗ хайхине.

Марйе инке те 
Кун хыҫӗн^ҫен шӑп пул§ӗ,

Равноправи текенни те 
Унӑн вара ҫак пул§ӗ.

Н. Е -в .

Тирӗҫи йурри.
(Касрӑм, касрӑм вӗрене кӗввипе).

Ҫбпӗ-Киндер (Куславкка р.) 
халйхӗ йалӗпех асапланса тирӗҫ- 
лет, ап^дах тупнй укҫнне ерех ӗҫсо 
пӗтсреҫҫӗ.

(Кнвдерти „Пирӗн ҫул“ йатлӑ 
ҫтена хаҫатӗндеп).

Хыртӑм, хыртӑм сарӑ тир...
Турӑм лартрӑм шурӑ пӳрт.
Виҫ §ӳре§е кастартӑм—
Пӗри тухрӗ хӑйпӑнса.
Хӑйпӑк виттӗр пӑхрӑм та 
'§етвӗрт кӗлен§и курӑн§ӗ...
'Цетвӗрт ҫутти илмешкӗя 
Халӑха ытдарах суймалла. 
Систересех мар тесен 
Тир ҫӑыне ытларах туртмадйа.
Хӑш §ух урам, урам мар 
Шыв лакӑмӗ-хӑватгер...

Т и р ӗ ҫ и.
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Епӗр те ҫснӗ пурнӑҫ тӑватпӑр.

Пӗр ка§акана купӑста пах§и хурал 
тӑма хушпӑ, тет те авал, ка§аки ку- 
пӑстино пӗтӗмпех ҫисе йанӑ, тет.

Ҫава-Хӗрри—Кӑнашра (Ҫӗрпӳ рай.) 
ҫураки вӑрлӑхие тӗрӗс салатмарӗҫ, 
ыӗншӗя твсен ӑна салатма ак ҫак ҫын- 
сене хушнӑ; Тинехпи Виктӑрӗ—ҫӗр 
хуҫп, Тинехпи Иукурӗ—пыл хуҫи, Пок- 
ша Арҫынкки ҫӑмарта хуҫи. Ҫавӑнпа 
§ухӑн хрес§енсене пӗрер пӑт та, ик- 
шер пӑт, хӑйсеи ҫи§шер пӑт та сакӑр- 
шар пӑт илсе йулнӑ.

Курас§ӗ ман вӗсене. Хырӑмӗсем пи- 
рӗн ретакси ҫуртӗн§ен те пысӑкрах 
пу§ вӗсен.

Куйансемпе пуйансем.

Томск хули ҫывӑхӗн§н В. '§епула 
районӗЕ§ен ҫыраҫҫӗ; Франсус поҫҫолк- 
кин йал тавра ларакан вӑрманӗ каш- 
нн кунах йакала'?. Ӑна Йеыентей Па- 
вӑлӗ Иӑванӑвккӑ йалӗсене сутса таса- 
та¥. Хирӗҫ §ӗнекен ҫук—пуртеПавӑл- 
тан хӑраҫҫӗ, тет Куйан.

Хӑравҫӑҫке сирӗн халӑх! Вӑрманта 
пурӑннӑран вӑл. Таса хире йулсан 
апла пулас ҫук та...

Ҫакӑнса вилес вырӑнне.

Кама пурнӑҫ йӑлӑхгарнӑ, Ҫӗрпӳ ра- 
йонӗн§и Вӑта-ҫӗрти Кӑваша пурӑвма 
кайӑр.

Унта вилӗ пуҫтаракан Пихут тавра- 
шӗ пур. Вӗсом хӗлле вилӗсеи пуҫтар- 
са тирӗсене сӳсе, какайӗсене йад хыҫ- 
не пӑрахса пурӑннӑ. Хадӗ, йур кай- 
сан, ҫав вилӗсем тумтирпе витӗнмесӗ- 
рех выртса ҫӳреҫҫӗ. Ӑҫташи пирӗн 
саниттар коииҫҫи, тет пӗр йулташ.

Сирӗн санихтар комцҫҫине тӗлӗкро 
курнӑ§§е те... Вӑрансан куҫлӑх тӑхӑн- 
сах пӑхрӑмӑр—кураймарӑмӑр. Лайӑх- 
рах шырӑр!

Кунӗн ҫӗрӗн ӳсет.
Шупашкарти хула копператтивӗ ты- 

такан столовӑй ӳссех пыра¥... упыткӑ 
йен§ен. Иртнӗ ок^апӗр уйӑхӗн§ен пуҫ- 
даса ыарт уйӑхӗя 1-мӗш §исдине ҫи- 
ти§§ен (6 уйӑх хушшин§е) вӑл 4.342 
генкӗ уныткӑ курнӑ.

Курасси пулӗ вӑл. Столовӑй пуҫлӑхӗ 
сотсиалисӑм ҫулне курнӑ, тет те, ан- 
§ах тӗдӗкре пулнӑ, тет.

Йатне туса пултӗр.
Иатне гуса пултӑр, теҫҫӗ ашшӗсем 

хушнипе авланакансем. Иатне туса 
пултӑр, теҫҫӗ слушӑш§исем пухусене 
ҫӳресе. Иатне туса пултӑр...

Ваҫҫили-касси (Шуя. рай.) шефӗ— 
Промторк йала кӑвакарма пуҫланӑ 
«апатсем» йара¥: 1917-мӗш ҫулхи кӗне- 
кесем, ӗмӗрхи кив шурналсем, т. ыт. 
те ('вӑваш.чисем ҫук). Иалсен§и халӑх 
тӗттӗм, уята 1917-мӗш ҫулхи Ок¥анӗр 
рево^утси тин пуҫланса кайа¥, тесе 
шухӑшла¥ пу4, шеф, теҫҫӗ хресвенсем.

Те шухӑшла!' вӑл, те шухӑшламас!^, 
—пӗлместпӗр. Шухӑшлама пӗлменни- 
сем те п у л а ҫ ҫ ӗ т е  х а § х и  
вӑхӑтра.

Ҫӗнӗ крематтори,
Иӗкӗрварта (Ҫӗрпӳ рай.) Хура Куҫ- 

ма Антунӗ ҫӗнӗ крематтори шухӑшла- 
са кӑларнӑ. Вӑл мункунта хӑйӗн арӑм- 
не кӑмакана §иксе краҫҫин сапса ҫун- 
тарса йама тытӑняӑ. '§аракансене хи- 
рӗҫ сенӗкпе тӑнӑ. Сенӗкпе 'вупса пынӑ 
■вухне «Капкӑнӑн» йӗплӗҫӑмах хуран- 
не кӗрсе ӳкрӗ. «Шеф» пулса кӑдарса 
йарсамӑр ҫавна. Питтапалана^ҫке усал!

Ӗҫме йуратакан.
— Хаҫатсем ҫин-ве тек «ҫав ҫавӑн 

■Вухлӗ, ку кун 'вухлӗ сайом илнӗ» тесе 
ҫыраҫҫӗ. Еп кӑҫал хапша тума мӗн 
■Вухлӗ сайом илтӗм, ман ҫин§ен ҫавах 
никам та ҫыракан пулмарӗ.

С—хей В.
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Крӑиахвун.
Тӑват ҫулхи Воло¥кӑн йӑмӑкӗ Анна 

хӑй куҫӗпех кур§ӗ ашшӗ патӗн§е ӗҫ- 
декен патрак Луккапа Воло^кӑ тем 
ҫин§ен пӑшӑлтатса калаҫнине. Унтан 
икаӗш те тӗпсакайие кӗнине то кур§ӗ.

— Па1§-1|,у.§ми вӑй§ама кӗтӗйи... 
Апайа кайапха ҫийе...—хапсӑнса кӑш- 
кӑр§ӗ вӑл.

— Ан ьала, Анна!..—гархасларӗ Во- 
ло¥кӑ.—Сана та парӑпӑр!.. '§ӑмрӗ Во- 
ло)^кӑ тӗпсакайне те, Анна ва§§и са- 
мӑй хӗрлӗ хитре улыине илсе тухса 
па§ӗ.

Ыӑнкун калама ҫук §аплӑ нул§ӗ. 
Мадтавхи кун претҫетаттӗл-кум патӗн- 
§е ӗҫрӗҫ, иккӗмӗшне—арман хуҫи па- 
тӗн§е иртер§ӗҫ. Икӗ кун Иехвим 
Иван-вӑсем хӑй пӗлӗш патӗн§е сикрӗҫ. 
Пӗлӗшӗ Сивӗ-касси йалӗн§ен хӑй ывӑ- 
лӗ ваади хӗр илвӗ. Мӑнкун йулашки 
кунне аран ҫитмелле пулвӗ Иехвим 
Иван-вӑ (ВолоГкӑ ашшӗ) патне.

Вӗтшӗнсе арканса кайрӗ хаклӑ хӑ- 
насемшӗн Иехвим Иван^ӑ. Мӑнкун 
ҫӑккӑрипе тӑпӑр^и кӑна мар, хаклӑ 
ерехсемпе саккускӑсен вӗҫӗхӗрри ҫук.

Хӗвел анса тӗттӗмленсен, кантӑксене 
тултан хупсан, Иехвим Иван^ӑ хӑйӗн 
патракне тӗпсакайӗн адӑкне уҫма хуш- 
рӗ те, хӑйӗн тавка хырӑмӗпе сӑтӑрӑн- 
са тӗпсакайне кӗрсе, уйӑрса хунӑ ӗлӗк- 
хи крӑмахвун ывӑссисене илсо тухрӗ.

— «Ко.^ славен» йар кум!—ыйтрӗ 
мӑн сӑмсадлӑ арман хуҫи.—Шугсӑр 
ытараймастӑп!

— Маншӑн пулсан «Поше §ара 
храни»...

— «Поше 'вара храни» ун хыҫҫӑн... 
Ех-х, пирӗн ӗлӗкхн пурнӑҫ, ӑҫта ес?..

— «Маншӑн пулсан «Ише херуви- 
кӗнҫен» лайӑххн ҫук,—ҫӗптерсо ил^ӗ 
Иехвим Иван§ӑ.

Унтах ывӑсси ҫинве шур хутна 
»Херувимскайа» тесе ҫырнӑ ывӑссине 
илсе крӑиахвунӗ ҫине лартса кӗрлет- 
терсе йавӗ.

Пс-с-ш-ш!.. туса ҫавӑра пуҫларӗ 
крӑмахвун ывӑссине, унгах тапратрӗ 
ҫын пек вулаыа:

—  «Иӗрремӗш майӗ—вӑл тӗнвери 
ӗҫхалӑхӗн праҫникӗ. Ҫав кун нӗтӗм 
тӗн§ери ӗҫхалӑхӗ хӗрлӗ йалавсомпе 
тухса ревовутсиллӗ йурӑсем йурласа«...

Пухӑвнӑ хӑнасем пӗрпӗрин ҫине 
пӑхса шӑлтах тӗлӗн§ӗҫ. Кулак арӑмӗ

ахлатса хӑй кӑккӑрне тытрӗ, Иехвим 
Иванвӑ крӑмахвун патне вупса пы§ӗ.

— Уй, ҫӗр ҫӑташшӗ! Тенри щулвӗ 
курӑяа¥... Волоткӑн праҫникӗ ҫинвен 
калаканяе улшу лартяӑ пулас. Вӑт 
аҫа ҫапашшӗскер... Нукӑ, хоспоти пла- 
хослови, «Поше вара храни» йа- 
рӑпӑр...

Пс-с-ш-ш!.. туса ҫавӑра пуҫларӗ 
крӑмахвун ывӑсспнв те, унтах муоӑк 
тапратрӗ калама. Иехвим Иван§ӑ хӑ- 
ннсем хӑраса кайса илгрӗҫ вӗсеышӗн 
тиокер сӑмахсене:

«Пусмӑр тӗн§ине йӑлт вататпӑр 
Тӗпне ҫити§§енех, унтан 
Ҫӗнӗ тӗн§е епӗр тӑватиӑр»...
Тӑрса крӑмахвуна кӑшкӑрса '§арса 

лартасшӑн§§ӗ, ан§ах тахҫанах ларвӑ 
вырӑна тыыарлааса ларнӑ пек, тӑ- 
раймасӑр хӑранипе аптрарӗҫ...

ТИЛӖ-ТУС.

Хӑрамалла,

— Ха§хи саманара пптӗ хӑрамалла 
вара.

— Ҫук. Халӗ пӗре те хӑрамад.т^а 
мар. Ӗлӗк хӑрамалла пулнӑ вӑл.

— Камран хӑран? Хуҫарани?
— Ҫук, хуҫаран мар... алиментран 

хӑрамалла. А м ӑ в.
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Дшри шухӑш.
Районсснди ҫбр комиҫҫийбсенде пӑхса тухай- 

ман бҫсем пит нумай.

Ҫӗр Комиҫҫи §лен6: Иӑвӑҫсем ӳсеҫҫӗ, пӑхса тухайыан ӗҫсем ӳсеҫҫӗ, шалу 
тенн усеймест,— кайра пыракан йапала вара вӑл кирек хӑҫан та...

Пуҫа кӗнӗ шухӑшсем.
У§рештенире ним ӗҫсӗр ларакан 

ҫынсен те помошнӗкӗсеи пулаҫҫӗ.

Пуҫлӑх сӑмахпа туса пама пулсан, 
хыҫҫӑнах сайавлени ҫырса пар.

Хӑш-пӗр копператтива, претҫетаттӗлӗ 
хӗрлӗ §ернилоа ал пуснӑшӑн ҫеҫ хӗр- 
дӗ копператтив, твҫҫӗ.

Иалканаш пи§е§ӗсем 'ҫас-^асах ул- 
шӑнаҫҫӗ, «Канаш» пи§е§ӗ удшӑнмас^.

Ишме пӗлмея ҫынна ха§хи кӗпер 
урлӑ каҫма хушмаҫҫӗ.

Хуликансем те пурнӑҫран йулса пы- 
маҫҫӗ: к ӗ р е н к к е  пуканӗсем вы- 
рӑнне килокрамсем §иксе ҫӳреҫҫӗ.

Пы.!Ь’5ӑк ӑшӗн§в вараланса ҫӳрекен 
а§ана упаленекен а§а теҫҫӗ. Ҫуттине 
§ылайтарах сыпнипе упаленсе вара.та- 
кана упаленркен а§а темеҫҫӗ.

Ҫпектаккӑ/ь хыҫҫӑн.
Хӑш ҫӗрте арттпссем култар- 

нипв мухтанаҫҫӗ.
Арттис: Нуи кул§ӗҫ! Хали§§ен ни- 

хӑҫан та кун пек кулман пу§ пирӗн 
ҫпектаккӑэьре.

Нуракансрм: Вы^ьанин§ен кулман 
епӗр, «Карука» вы.§акан артгис су- 
хадне туртса, хӑйаӑтса пӑрахнин§ен 
кулнӑ. Т) и ы у,

Пуппа усламҫӑ.
Усламҫӑ. Ҫветтуй атте, есӗ халӑх 

§иркӳве ҫӳреме пӑрахассиае хирӗҫ мӗн- 
де майаа акитатсн тӑватӑн?

Пуп. Тӗн§е пӗтет, теме тытӑнатӑп.
Усламҫӑ. Еиӗ тата тавар илекенсем 

сахал пулсан: копператтивра тавар 
пӗтрӗ, вӑрҫӑ тухаГ, теме тыгӑнатӑп.

К у ҫ м и.

Лартнӑ хыҫҫӑн паранкӑ ӳсие пуҫ- 
ла¥, копператгив §акма пуҫлаГ.

Ҫуркунне сирӗн атмана воп- 
лӑ, йе сутак кӗрсе кайсассӑн, 
малтая ӑна шӑршдаса пӑхӑр. 
Шӑршӑ кӗрег пулсан, каллех 
ирӗке йарӑр. Мӗншӗн тесен ун 
пек пулӑ— актӑ ҫырса кӑдар- 
са тӑкнӑ копператтив пулли 
пулаӖ Санкомиҫҫи.
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Ҫ у р х и  ш у х ӑ ш .
(Иуморескӑ).

Ҫуркуннехи ӑшӑ ҫил §ӳре§е витӗр 
кӗрсе хӗллехи вӑрӑм ыйхӑп4 ҫывӑра- 
кан хула майриоен ҫӳҫӗсеве вӗлтӗр- 
вӗлтӗр вӗлкӗштерсе ӑйхӑран вӑратсан, 
ҫӗр ҫин§0  калама ҫук савӑнӑҫ тап- 
ранса кайа¥ вара. Хӗд каҫах улӑм ку- 
пи ӑшӗн§е мӑриклатса выртакан сыс- 
снасем ае, улӑм пӗр§и витӗр ҫурхи 
ӑшӑ ҫил сӑмсисен§ен вӗрнипе, хӗллехи 
йӑвисен§ен сике-сике тухса, анкарти 
хыҫӑн§и тислӗк куписем ҫин§е тӗпӗр- 
тетые пуҫлаҫҫӗ.

— Ӑшӑ хӗвед хӗллехи ӑйхӑран вӑ- 
ранса вӑрмансем, тусем урлӑ кармаш- 
са йалсем, хуласем, пу^варсем ҫине 
йӑвашшӑн пӑхма пуҫласассӑн, хула 
майрисен пуҫӗсене «ҫурхи шухӑш» 
ыталама пуҫла¥ вара. Акӑ, пайан ҫан- 
талӑк тӳлек. Хӗвел те хӗртсех пӑхат, 
Иулашки ҫурхи шывсем урамсем тӑрӑх 
шӑнкӑртатса йухса Атӑл ҫинелле анса 
кайаҫҫӗ.

Пайанхи кун Шупашкарти Марка- 
риттӑ Михайлӑвнӑ та хӗвелпе пӗрлех 
ыйӑхран вӑранса аллине «Женский 
журнал» йарса тытнӑ та, хӑй ва.§§и 
ҫӗнӗ мотӑ шырама тытӑннӑ. Пӗр мо- 
тине пӑха¥—ҫук, кидӗшмест! Теприне 
пӑха^—килӗшмест!

Мӗн пур шурнал ҫин§и мотӑсене 
пӑхса тухрӗ, ан§ах кӑмӑла кайаканни 
пӗртте тупаймарӗ. Иулашкин§ен шур- 
нала ҫӗре тытса ҫапрӗ те, тйван ҫине 
кайса тайӑнса урисемпе суллакаласа 
кӑшкӑрсах йурлама тытӑн§ӗ. Иунашар 
пӳлӗмре нурнакан вӗренекен §ӑваш 
хӗрӗ кӗнекине вулама 'ҫарӑнсах ӑна 
итлет.

Аха§ мар ҫав:—унӑн сассисем кит- 
тар сассипе пӗрех. Хӑй те на§ар мар 
та... Ҫӳҫӗсене, йухан Атӑл хумӗ пек, 
кӑтралантарса икӗ айаккинелле салат- 
са йавӑ... Анкӗл... анкел темелле!

— Лисӑ! Есӗ кампа пурнатӑн ҫак 
хаэ§?—тесе ыйтрӗ йурлама 'варӑнсан 
§ӑваш хӗрӗн§ен.

— Саваттипе, терӗ лешӗ.
— И-и-их! Ҫавӑн пеккисемпе ҫӳресе 

енӗ хамӑн йата та ҫӗртместӗп. Ка§- 
§ӑ-и вӑл!? Ҫӑпатисене сырса йара^ те, 
ҫатлаттарса ҫӳрет вара. '§ӑваш... Нас-

тойаш§и §ӑваш! Тфу!..—тесе ҫыпӑҫ- 
тарса ху§ӗ Лисука.

Лисук ҫиленме пӗлмест. Вӑл Риттӑ 
ӑсне аван пӗлсе тӑра¥.

— Ҫӑпатадлисене пит пӑхасҫӗ те, 
ҫукха вӗсем. Сана пӑхмаҫҫӗ,—тесо хӑ- 
вар§ӗ вӑл ӑна.

— Каларӑн... Акӑ нумайах тӑмаҫҫӗ 
Мускавран, Питӗртен, Хусанган сту- 
тентсем Шупашкара килеҫҫӗ, практӗк- 
кӑна... Вӑт ҫавсемпе йумахдама йураТ 
хӑ¥...

Хали§§ен Маркариттӑн Шупашкар- 
тах пӗр „Ваҫккӑ Мотнӑй“ йевӗрлӗскер 
яулнӑ та, ан§ах ӑна вырӑнтан кӑлар- 
са сирпӗтнӗ. Ҫавӑнтан вара Марка- 
ритттӑ Шусашкар ху.тине §ӑвашсем 
хушшине тӑлӑ^а тӑрса йулнӑ. Унӑн 
пуҫӗн§0  халӗ ӗ^тӗ пысӑк хуласен§е 
вӗревекен стутентсем ан§ах.

Кӗтет. Стутентсене кӗтет.
— Пӗринпе те пулин ҫакланса тух- 

са кайса пу^мӗши ҫак §ӑваш хулин- 
§ен!?—тесе ӗмӗтлӗнет Маркариттӑ Мих- 
хайлӑвнӑ. КВАСКОВ Я.

Аван ӗслет.

— Иепле, сирӗн ҫексисем аван ӗҫ- 
леҫҫи?

— Пиг аван ӗҫлеҫҫӗ.
— Мӗнле ҫекси аван ӗҫлет?
— Сӑра тутараканни.

А л т ӑ р  ҫ ӑ д т ӑ р .
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Паллӑ протокол.

Волоккиттӑ тӗлбшбпе йал та хуларап кайа йулса пырасшӑн мар. Кайа 
йулсан намӑс пула¥. Ак Хӗрлӗ§утай районӗн^и В. Аккӑҫинӑ йал халӑхӗ апре- 
лӗн 11-мӗшӗн§е йышӑннӑ протокколӑн хӑшнӗр пунк§ӗсем:

СЛУШАЛИ ПОСТАНОВЙЛИ
A) Любнтельскпй хор Лутра шӗшкӗ Исполнена.

(рук. Никитина Павел).
Б) Любительский хор (Хыйматлӑх 

йурри (X. Никитин П. хор).
B) Любнттельский хор Ват Кинемей 

(Никитпн П. хор).
Г) Любительскпй хор. Тийек йӑтн—

(Ицкнтина Павел хор)
Председател собранн И. Александров.

Секретарь П. Спиридонов.

Исполнена на нетыре голоса. 

Исполяена на четыре голоса. 

Исполнена на четыре го.юс.

Л» 78.

К ан траШ сем , Макҫӑмсем...
Ку хута вуласан тӑнланакан пирӗя 

йалта пӗр ҫын та ҫук, тӑнлантарса па- 
рӑрха, тесе йӑлӑнаҫҫӗ '{^акаҫ ҫын- 
ннҫем.

Ӑна Канаш районӗн§н Иакутлири 
кивҫен паракан йулгашлӑх ҫыра¥. 

('/ельисиолкомам.
В виду выяснившийся возможносги 

лолучения для населения концентри- 
рованпя кормов но централизованному 
снабженпю в ассортименте, м а к с и- 
ыально...

— Макҫӑмсем, „макҫӑмла“ ҫырма 
пӑрахса §ӑвашла ҫырма пуҫласан §ӗ- 
лӗм туртма та пӑрахаттӑиӑр§ӗ те (са- 
вӑннипе), ан§ах §ӗлӗм туртма пӑрахас- 
си пулмарӗ пу.§, терӗ вара ҫакна ву- 
ласан «Капкӑн» урайне шӑлакан сго- 
рӑш. Н-н-та!

Писсаттӗлсем.
Ҫтепа хаҫа§ӗ кӑларасси ҫӑпата туни 

мар ҫав. Акӑ Пиҫенер-Сурӑмри (Елӗк 
районӗ) ҫтена хаҫа§ӗн ретакснйӗ пӗр 
ҫтенкор иатяе аа мӗнле хуг йара'1'.

Ирепровсждал нри сем отпошенпе 
за .V: 3.

Проснм вынесги исполннтелю куль- 
прос. кружка. Мухину Николаю Анто- 
новичу.

При полученип сего отношенпе в 
срочном порядке представить газеты 
„Крушок—сасси“ за Л* 2-19. в 24-е 
часовой срок.

В случае не представления Будете 
отвочать Административяом порядке!
Л̂  3 4 V— 28.

Ответ. редактор К. П. К. Михай- 
лов.

За заместитель ГРОМОВ.
Ҫак'ӑн пек маттур ҫырма пултара- 

кансене «Канаш» сойусне кӗртсен те 
«ҫылӑх» пулас ҫук та...

Ӑсне пӗлмелле анъах,

Нуыай ыар ҫав вилӗ йапаласен^ҫен 
усӑ курма пӗлекенсем. «Хӗлхем» ҫыра?;

Ҫӗнӗ-Пӑва йалӗн^ҫе (X. 'Ҫутай р.) 
Упрай Ентрӗйанӗ ц ӑ р у ш ӗ вилсен, 
страхховккӑ тунӑ ваг ӗяе вил§ӗ тесе, 
страхховкӑ укҫи 20 тенкб илнӗ, тет.

Кушако вилсен лаша страхховкине 
пама.1ла пулӗ ӑаа. Шӑши вилсеи, 
тата?...
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А-О-А-А-ХХ!..

— Ҫӑвар!, кам сана ку тараиъъен^картараӳ?

—  я-о-а*ахх!.. Токлатъӗк.
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„Капкӑнинӑ“  (1-мӗш №) отвеъӗсем.
Ответ йаракансем 27 ҫын пулщӑҫ, Ответсене шХхса тухма шӳри (ко- 

миҫҫи) тгурӑмӑр. Кагини ыйтувах ҫивӑщ ответсе.и парса пыииее.и пулай.иӑ- 
рӗҫ,— хӑгиӗ пӗр ъш пу ҫине, хӑгиӗ ггк ыйту ҫине ҫивӗщ ответсе.и панӑ, ну- 
.иайӗшӗн гпата пӗр ҫивӗщ отвст гпа ҫук. Ҫавӑнпа шгӳри (Йӑван-М ущи, Пай- 
раш, Акаккӑв, Путене, Сехейгпейу. преми илмв никам та тивӗҫлӗ пулай- 
марӗ, терӗ, Кунгпа ҫапӑнакан огпветсене хӑгине вулакансвм шгухӑгилаеа кӑ- 
лариӑ, хӑшне „Капкӑн“ ретакси.

Ыйтусем.

1. Сармантейӗн сар §ӑххи мӗншӗн 
сар ҫӑмарта тунӑ?

2. Тилит-тидит Микулайӑн мӗншӗн 
укҫи ик сум вунӑ пус ан§ах пулнӑ?

3. Ура шуҫсан кам ӳкмест?
4. Мӗншӗн мӑнкунта ӗҫеҫҫӗ?
5. Ма ӗҫес мар, ҫийес мар?
6. Хушамату мӗнле сан?

7. Мӗне кирлӗ вӑл?
8. Мӗншӗн Атӑда Ҫавад темеҫҫӗ?

9. Тухатн те тухмасТи?

10. Кама тӗртсе ҫыртӑн ҫак есӗ?

11. Укодовнӑй Котексра миҫе ста^йа?
12. Мӗнле ҫанталӑк пула¥ майӑн 

1-мӗшӗн§е?
13. Мӗн пур §ӗрере?

14. Слушӑш§исем са1§аТТ'и пӗтмссӗр 
у§рештенирен тухса ан кай§§ӑр тесен, 
мӗн тумалла?

15. Ӑҫталла вӗрет ҫил?

16. '§и §и кӑсийе, ӑҫта кайан, кӑ- 
сийе?

17. Мӗнле сикет пӑрҫа?
18. Хура ӗне сӗ§ӗ тутли, йӳҫи?

19. Мӗншӗн шӑршлӑ пулӑ?

20. Мӗншӗн ҫын ҫупмасӑр пит ҫӑ- 
ыарти кӑвакармасТ?

Ответссм.

Автанран алимет илесшӗи.

Копператтив правленине кӗрей- 
менрен.

Тавар хакӗ ӳкмест.
Пыд§ӑк ҫин§е выртма.
...Кассӑна ҫаратсан.
Халӗ Романӑв, расграттӑ тусан 

урӑхда.
Конорар илме.
Волоккиттӑ кӗрсе ӳкмесӗр Атӑла Ҫа- 

вал темеҫҫӗ.
Укҫа пӗтсен хӑйех тухаТ (пив- 

нойран).
Никама та тӗртсе ҫырмастӑн, мӗя- 

шӗн тесен манӑн арӑмпа а§амсем пур.
Санӑн ӗмӗршӗн ҫителӗклӗ.
Малтанах казаса суйма епӗ йуыӑҫ 

мар.
Копператтиври пек, кирлӗ мар йапа- 

ласем пур.
СанаТТя пӗтсен ӗ ҫ к ӗ пулаТ, 

теыелле.

а) Дҫта шалу пысӑк унталла; 
у) Ӑҫталла пуҫлӑхсем хушаҫҫӗ- 

вӑнталла.
Пивнойра хама тасагмашкӑн.

-ҫа-

Шупашкар пасарӗн§и сӗт хакӗ пек.
Йӳҫӗ те тутлӑ та пулаТ, пасарта 

илсен—йӳҫӗ (шыв тути калаТ), килти—- 
тутлӑ.

а) Пулли хакне йӳнетнӗрен.
у) Копператтӑрӗсем шӑршлӑран.
Питҫӑыарти пулӑшкоы аынарӗн§и 

тырӑ мар,—ҫавӑнпа та вӑл кӑванар- 
масТ.
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ҪУЛЛАХИ ВШ ТСЕП^Е ВУЛАМАШКХН 
- = С  А н А н

ЙУЛТАШУ Н = -

Е „ К А П К Ӑ Н " Е
п П ъ  т Д кайма инҫе пулсан „Капкӑна^^ 

пиҫмоностсӑ урлӑ ҫырӑнса ил- 
меллине пӗлети вӑл?

КАПКӐН У̂̂ ^̂  тӑнине
_ _ _ _  пӗлети вӑл?

КДПКӐН зтрӗсӗн^е виҫӗ сӑмах ан^ах- 
хпне (Чебоксары, Конторе„Ка- 

каш^О пӗлети вӑл?

Пӗлмест пулсан каласа пар1ӑна халех! 

„Капкӑн хакӗ:
Ҫулталӑка 1 тенкӗ;
6 уйӑха 60 пус;
3 уйӑха 30 пус;
1 уйӑха 10 пус.
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Слушпӑри йӑласемпе килти пурнӑҫ.

Копператтӑр (арӑмне т,уптуна хыҫҫӑн, хыҫалалла пӑхса): Ка- 
мӑн т,ерет ман хыҫҫӑн?

Майри; Ухмаха йертӗни мӗн?
Копператтӑр; Ах!... Каҫар тархасшӑн! Лавккари ъеретпех 

аташса кайниҫ епӗ.
Отв. редактор А. Золотов.

Чувашлит Л* 507 Чебоксары, тни. „Чувашская Книга“ .


