
Пӗтӗн тӗн^ари пролеттарисем, пӑрлвшбр!

]2 -м ӗ ш  Ко ИЙУНШӖН 1928-мӗшӗ. 

—  4-мӗш  ҫул тухат. —

Атӑл хӗрринве,

—  Копаераттив^а хӑшӗ тӑяипе хӑшӗ тӑманнияе пйлме хбя кунта Пурге йӗаоӗр 
вырта^ҫӗ.
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Инкек вЗл куранса килмест.
Мӗнле хӑйаматла п у лр х а  ӗнтӗ, йул- 

ташсем! Кӑштах, сна^ҫ^ҫӑт, ӑшӑрах вы- 
рӑн тупа¥ те ҫын, ӑна курайми пулаҫ- 
ҫӗ—хурт ҫине пуснӑ пек, кӗлетки ҫи- 
не пусса илеҫҫи унта, йе сӑмсине хӗс- 
терсе лартаҫҫӗ пӗр-пӗр хушӑка.

Ав, Риван Иакурне вӗт, ҫаклатса 
лартпӑ сутра. Тен вӑл Совет влаҫне 
хытӑ йуратнӑ,—  ӑшӗв^ҫея йуратмасан 
та, тулашӗн^^ен пулпн те, йуратнах 
ӗнтӗ вӑл, ҫапах ӑна лаша вӑррнсемпе 
пӗрле хупса лартнӑ.

Ӗҫӗ те пысӑк ӗҫех мар, шӑна пек 
ант)ах. ***

Пӗр уйӑх та вунӑ кун авалрах Ри- 
ван Иакурӗн кушдкки урисене ҫудака- 
ланӑ, Ахӑр Рвва# Иакурне астарнӑ 
пу:§,— х ӑ ^ х у ҫ г  ларакан хапха йенел- 
лех пӑхса ларнӑ,

— Аха1 Хӑлха урлах пӗр урипе 
шӑлса и.т^ӗ. Кушак хӑдха урдӑ шӑлса 
илсен, хӑна кплет теҫҫӗ, тесе шухӑш- 
данӑ ҫав вӑхӑтра Ривап Иакурӗ.

Шухӑшласа пӗтери^б^енех, Иакур 
хӑлхине Раман ывӑлӗоем, урамра, кб- 
ператтив ҫин^ен пӗр вӑтанмасӑр ка- 
даҫса тӑни илтӗнсе кайнӑ. Ка^ҫака Ми- 
халипе унӑн хусах йулташӗсем кӗпе- 
раттив уҫнӑ, сна^в^ҫӑт, йадта. М-га! 
20 тенкӗллӗх хавар кӳнӗ, ҫӑмӑлттай- 
сем!

Кӑна идтсен Риван Накурӗ хӑнт та 
туман, мӗншӗн тесен кӗператтивран 
хӑрама ьӑл мулкаҫ ыар. Тен, вӑл ун 
пеккисене ҫылай куркаланӑ. Тен, хӑти 
ҫин^ҫен аса илнӗ пу ҫ̂ вӑл ҫав вӑхӑгра.

Хӑтн унӑн 12 ҫухрӑмра пурӑнатте, 
30 ҫухрӑмра (Ш упашкарта) пурӑннин- 
ҫен те иртерет. Унӑн лавкки ҫумӗнҫе 
икӗ кӗператтив лара^^, тет,—пӗри, снаҫ- 
'ҫӑт, пӗр йенҫе, тепри тепӗр йенҫе.

АҪасене ӗскӗртмеллисем, пиге хӗ- 
ретмелли сӑрсем, туххисем, кӑнахват- 
сем, пурҫӑн йӗысем сутаҫҫӗ, тет, вара 
унта.

— Турӑ ыр сырлӑх патӑрах ку кӗ- 
•ператтивсене! тетҫӗ, тет, вара Иакурӑн 
12 ҫухрӑмра пурнакан хӑтпйӗ кӗпе- 
раттпвсене асӑнсан.

Тепӗр ернерен пӑхатӑп, тет Риван 
Р1акурӗ, хайхи ҫӗнӗ кӗператгив пат- 
нелле лавсем, лавсем, снаҫҫӑт, пыраҫ- 
ҫӗ, тет. Ҫӑнӑхӗ те, кӗрпп те, краҫҫы- 
нӗ те, пулли те, шушки те, пӑти те,

унЕи те, тапакӗ те, пурте пур, тет.
Кӗперадтивра халӑх вӗллери хурт 

пек сӗрлет, тет. Риван Пакурӗ патне 
ҫын тапакне туртиа йуратакансем ҫеҫ 
пыркаласа кайаҫҫӗ, тет вара йерҫнӗ 
вӑхӑтра.

Риван Пакурӗ мӗнде майпа кӗперат- 
тпва пӗтересси ҫинҫен пуппа калаҫса 
пӑхнӑ.

Тен пупӗ ӑна пудӑшма сӑмах та 
панӑ пу.ҫ те, анҫах ӗҫӗ тухайман. Ва- 
ра Риван Р1акурӗ ҫветтуйа тухнӑ ас- 
лӑ Енеҫсен сӑнӗсене 'ҫиркӳрен илсе 
пырса, хӑйӗн ки.гне ыолепӗн тутарса 
пӑхаӑ, тата хӑйӗн давкка тухмалла 
тумтнрӗсене—сӑкмайне, кӗпине, шала- 
варне, айалти йӗмне, тата тапак ху- 
таҫҫияе „ҫветит“ тутарнӑ.

Кравул! тесех кӑшкӑрмалла—халӑх 
ҫав-ҫавах пымас¥ лавкка.

Пит хытӑ, хытӑран та хытӑ, ҫилен- 
меллипех ҫпленнӗ вара Риван Иакурӗ 
кӗператгив ҫине.

Дӗре, ӳпресем вӑхӑтӗн^ҫе, Иакура 
ӳпресем (тур хупламавскерсем!) ап- 
тратса ҫитернӗ. Рнван Иакурӗ ӳпре- 
сем ҫине ҫиленпипе, кӗператтив ҫур- 
■ҫӗн '§ӳре'5исене 'ҫанклаттарса тухнӑ,
кӗператтив пуҫлӑхӗн ырхан пнхӗн^ен 
ҫапкаласа пӑхнӑ.

Кӗператтив пуҫлӑхӗ ҫиленнӗ ҫай н - 
шӑн Иакур ҫине. Сута панӑ. Хафхп 
етем ҫавӑн пек ӗнтӗ вӑл. р]сӗ ӑна 
,,мошенник“ тетӗн—вӑл ҫавӑншӑпзх 
сан ҫине ҫиленет. Сута параД Ҫапма 
та йурамас’1' ӑна. Иртӗнсе кайнӑ ма- 
рп ха-1)ХИ халӑх! Авӑ, Рвван Иа- 
кура та суга панӑ. Соснани ҫук ҫав 
ха^хп халӑхӑв. Ара, Риван Иакурӗ
пек ҫын пӗтӗм оп^ҫипе те ҫу к -ӗл ӗк
ӑна сӑпавайсем алӑ пара^ҫ^ҫӗҫ, страш- 
пиЕсем „Иакур Ртивав^ҫӑ'' тесе '§ӗне'в- 
■Вӗҫ ӑна, халӗ... ӗлӗк '§ӑнкӑр-'§анкӑр 
ҫатансӑр ҫӳреме йуратыанскере, хыт
урапа та мар, утсӑр урапапа та мар, 
хӑйӗн ватӑлма пуҫланӑ урисеыпе ут- 
тарсах тӗрмене илсе кайнӑ. Мӑшкӑл!..

Лӑппӑн, 'ҫӗр'вунсене а^вашласа ҫил 
вӗрет. Риван Иакурне етеысем пӑшад- 
семпе тӗрмене илсе кайнине пӗлмест 
вӑл—айвзн ҫил. Лӗлнӗ пулсан, аваш- 
лас вырӑнне, ҫӗлӗксӗр тӑратса хӑвз- 
рӗ-вв^ те вӑл спрӗн пеккисене!

ИЛВАЫ-МУ^И.
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Еҫ пирши урлӑ,
£ ҫ  пирши уряӑ И1нӗ пяатниксем платник ӗҫне п?лиер?ҫ. 

(Т|Лвлшпгофсойуосея сйесСн телека'^ калани).

3 ҫ у л х и  х ӗ р :  Асанне, пӗлместӗни — манӑн ӑҫталла каймаллаш и? Кир- 
пӗ^ йӑтма йа^йӗҫ те мана.

90 ҫ у л х и  кар^^ӑк : П ӗлместӗп. Хамӑнне те тупаймарӑм. Россы^ьнӑйа 
йа^бӗҫ те мана...

Ку та хамӑра-хамӑр тишкерӳ.
— Ну, Ҫитӑр Иванвӑ! Иепле нртет 

сярӗн аатӑрта хаыӑра-хаыӑр тишкерӳ 
камппаниаӗ?

— Аван пыратха поккутӑ, РТакур 
Иакур^вӑ. Лайӑхах хӗртеҫҫӗха пӗрне-пӗ- 
ри соиранисенве.Матвн хӗртрӗ Луккана,
Лукка хӗртрӗ Матвийе, Ҫӑпрук хӗртрӗ 
МӗтряЭе, Мӗтри ҫӗиӗр-ҫӗ Ерхапе, Кар- 
пухха ҫӗыӗр^ҫӗ „Капкӑна“ . Хытӑ лек- 
рӗ тата Сахруна хӑй укҫппе ерех ил- 
се ӗҫнӗшӗн, Мишше арӑмае те лайӑ- 
хах ле-крӗ 'вӑркуҫҫи таран кӗзе тӑхӑн- 
са ҫӳренӗшӗн. Авая лектеретпӗрха 
кирдӗ-Еирлӗ ҫынна ку камппанире.

— У реш тени пуҫлӑхӗсем пӳрократ- 
ланса кайни ҫпн^вен калаҫмарӗҫи?

~  Ҫукха. Ун ҫинвен внкамӑн та 
калаҫассн килмен.

Генӗк.

Пирӗн урам пӗ^ӗк мар. 
Пӗ^ӗк мар та пуйан мзр. 
Пурнӑҫ ҫитмест пулин те— 
„Капкӑн“ шурнал пурин те.
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Ҫӳпҫи ҫине хупӑщи.
Унтрн Ийван^ҫ Моҫкин хулари пӗр 

Убрештенире шур хутсене вараласа 
пурӑнаТ'. Унӑн арӑмӗ йалта алӑри
а^ҫипе мпнтрешсе тӑвне кӑлара?. Теп- 
ри пудсан арӑмне тахҫанах хулана 
сӗгӗрсе кнлме.ие те, ав^рах Унтри
Иӑван:В вӗсем йышшн ухыах ҫын мар. 
Мӗншӗн тесен вӑл ҫамрӑк ҫглн, вӑл 
хулара урӑхне те тупма пултара^. 
Тепӗр йен^ҫен—хулари ҫынна ҫӑпатал- 
лӑ арӑмпа пурӑвни те кнлӗшсех кай-
мас^ вӗт. 'Ҫӑвашран майра туиа...
ха^хи самааара ыакаҫӑнсен^ҫе ҫитси- 
пуставне тупмалда мар... Лайӑхрах 
тишкерсе пӑхсан, хулара тепӗр арӑм 
тупвнсӗр нуҫне нимӗя те аванни ҫук. 
Унтри пуҫне те ҫак шухӑш оитӗ ҫи- 
рӗп кӗрсе ларнӑ? Ҫавӑнпа вӑл снакко- 
мисем:--Есӗ авланни, авланмааи, тесе 
ыйтсая, «уйӑрӑллӑ» тесе иртерсе йа- 
ра?. Хӗрсеы умӗн^ҫе йаланах авланман 
ҫын нулса калаҫа¥.

Шухӑш вӑл шухӑш майӗпе, ан^ҫах 
шухӑшланппсх ӗҫ пулмас! вӗт. Тем 
тӗрлӗ комиҫҫисем ҫеҫ ӑпа, ӗҫлес вы- 
рӑнне, шухӑшласа планссм туса ларма 
йуратаҫҫӗ. Унтри увашкал комиҫҫисен 
■ҫленӗ мар. Вӑл шух-ӑша килнӗ ӗҫе 
■басрах тума йурата!.

—  Авланас тӑк ҫамрӑкраххине илес, 
вунҫи^ҫ ҫулхине илес, терӗ вӑл пӗр 
ирҫин^ве ҫӑвӑрса тӑрсая хӑйне хӑй. 
Ҫав кунах Унтрн арӑм тума йурӑхлӑ 
вувҫи^ҫ ҫулхи хӗр шырама тытӑн^вӗ. 
Малтанах хӑй паллапӑ хӗрсене пуҫ 
тӗшшӗн тӗрӗсдесе тухрӗ:—^Хӑшне илме 
йураТши?.. Ка^тӑна влес—сӑмси ытла 
шӗвӗр, урисем те улӑм пӗр^ҫи пек ҫпн- 
ҫешке... Райккӑяа—ытла шыҫиак, ҫит- 
менне ҫамрӑках та мар... ./^уҫҫӑна... 
калаҫма пӗлмесг, кулнӑ 'ҫух ҫӑварӗ ыт- 
ла сарлака... Кам мурне тупасха?..

Хӑй пуҫӗн ар^ҫин^ҫе пӗр йурӑхлӑ хӗр 
те тупайман пирка, 3*нтри каҫпа пу.̂ ь- 
вара карӗ. Цу4)Варта тем йышши те 
пур. Саррисем, хурисем, каҫҫӑр сӑы- 
саллнсем, ■ҫапрассисем, вӑрӑммисем, 
кӗскисем, пурте пур те... Шырасан 
шырасап, Унтриж куҫӗсем пӗр пӗ^нк- 
рех ҫаырӑк пит-куҫлӑ, ырлш улӑм пек 
сарӑ ҫӳҫлӗ хӗр куҫӗсеыпе тӗл пул^ҫӗҫ.

—  Ҫак хӗре хам арӑм тӑвас мар 
тӑк, епӗ те епӗ нулам мар, терӗ Уит- 
рн ҫавӑнтах хӗр хыҫҫӑн тӑрса утса.

Пӗр виҫӗ каҫ ҫак хӗр хыҫҫӑн ҫапка- 
ланса ҫӳресен, унпа Унтри палашрӗ 
палашрех. Иалашсан ыраш улӑм ҫӳҫ.лӗ 
хӗр Унтрийе пушшех хыгӑ ки.лешсе 
карӗ...

— Есӗр миҫе ҫулта? тесе ыйтрӗ 
пРре Унтрирен ыраш улӑм ҫӳҫдӗ хӗр 
пу^бварта ларнӑ :§ух.

— Ҫирӗм тӑватгӑра, терӗ Унтрн 
ултӑ ҫулне пытарга хӑвӑрса.

— А есӗр мивҫере?.
— Минҫере пек туйӑна^?..

— Минҫе кадас... вунҫи^ҫ^ҫӗ, вунсаккӑр- 
тан ытла мар...

—  Тӗрӗс, тӗрРс... Мӗнле пӗдтӗр?..
—  Ман 'ҫӗре сисет.
—  А есӗр авланыани?..
—  Ну, шго вы... мӗн кирлӗ мара 

калаҫаттйр. А есӗр... ҫук ҫук, пустуй 
каларӑм, сирӗн ҫулта кам ка-ҫ^ҫа тух- 
тӑр...

Ҫапла калаҫса ларнӑ хыҫҫӑн пк вп- 
ҫӗ кун иртри иртмери, савӑ ҫӳҫлӗ Таҫ- 
ҫӑ Унтра патпе пурӑнма куҫрӗ. Уятри 
Сакса кайасси ҫин-§ен аса та плтер- 
ыорӗ, Таҫҫӑ га теышӗн нимех те шар- 
ламарр. Унтрпя тахҫантаапа а^башлан- 
са пур-ӑннӑ ӗмӗ-§ӗ тинех ҫитрӗ.

Пӗр ирхине Унтрипе Таҫҫӑ крава^ 
ҫин^ҫе ’§ӳре'ҫе впттӗр пӑхакан хӗвелпе 
а:§ашланса ӳлӗм а'§а.мӑ-пӑ'§аллӑ пулса 
пурӑнасся ҫпн|ен калаҫса выртнӑ '§ух, 
алӑк хыҫӗн^^е темле сасӑсем илтӗнсе 
карӗҫ. Кйҫ а.1ӑка та килсе шаккарӗҫ. 
Унтри вырӑн ҫин-§ен тӑрса алӑка уҫ- 
рӗ те, Унгрисем патне пӗр хӗрарӑмпа 
пӗр арҫын кӗрсе тӑ^ӗҫ. Иккӗшӗн ад- 
лин-^е те ҫнттипе -рӑрканӑ а^^асем.

Унтрин '§ӗрн пок! турӗ. Таҫҫӑ '§ӗрн 
те мӑлӑтук пек шаккама пуҫларӗ?

— Ах, есӗ каплаиҫ хулара... 
И ли-у-у... на тыт, шуйтан пуҫӗ, хун 
а^уна, тӑрантар,-з;ҫухӑр1Ш йа§ӗ а§ал- 
лӑ хӗрарӑм кӗнӗ кӗменех.

— На, шуйттан, тыт, ҫуратыа пӗд- 
тӗн тӗк, тесе ывӑтса хӑвар§ӗ арҫын 
алӑри а^^ине Таҫҫӑ §ӗрҫи ҫине. Кӗҫ 
хӗрарӑм та тухса карӗ.

Унтрипе Таҫҫӑ пӗрпӗрин куҫӗн^ҫен 
§арр пӑхса ил^ӗҫ те, пккӗщ те 'ҫӗрҫн- 
сем ҫин^и аҫнсено тыгса ням шарла- 
масӑр ларса йул^ҫӗҫ.

РОНИ.
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РОПИНСОНСЕМ.
Ӗлӗк авал тинӗс тӑвӑлӗпе пӗр ка- 

рап ҫӗыӗрлсе шыва путнӑ ҫухне Го- 
пинсон Крусо йатлӑ пӗр акӑлҫан ҫын- 
виве тинӗс хуыӗ пӗр етем пурӑпман 
утрав ҫине кӑдарса пӑрахса, вӑл вара 
унта теыиҫе ҫул хушши тӗнҫе пурнӑ- 
ҫӗн хыпарне пӗдмесӗр пурӑинӑ. Пума- 
йах пулмаст, ҫавӑн пек Гонинсонсем 
хамӑр Шупашкар ҫывӑхӗнҫех експе- 
тнтси йамасӑрах тупрӑмӑр. Вӗсем 
,,Ш ашкар пристӑнӗ“ тгйекен ҫӗрте, 
Агӑл шывӗ хӗррипе вунвиҫӗ кид пӗр 
йал пулса пурӑнаҫҫӗ. Иалӗн йаҫӗ ҫук 
вара. Вӗсем унта хӑш вӑхӑтри тӑвӑл- 
па, мӗнле хумиа йухӑнса вуҫтарӑнни- 
не никам та пӗлмест; ӑҫтан ки.шине 
те никам та тӗплӗн пӗлмест. Хӑйсен 
сӑмахӗюн^ен -шутласан, вӗсем Аслӑ- 
Сӗнтӗр натӗнҫн Тацакассисем пулмал- 
ла пек. Вӗсем пурте ҫуртйӗрпех пурӑ- 
ваҫҫӗ, унта ҫӗр ҫукран вӗсем тырӑ пу- 
лӑ тумаҫҫӗ, ҫӑыӑл ремеслес-емпе пурӑ- 
наҫҫӗ; Атӑлта пулӑ тытаҫҫӗ, хӑшӗ пӗ- 
ри вӑрыан—йывӑҫпа сутӑ тӑваҫҫӗ, та- 
та хӑшӗ паршӑсемпе ҫӳрекен матрус- 
сен§ен пулӑсем туйанса йу.гса сутӑ 
тӑваҫҫӗ, ытла хастарлпсем хирти йэл- 
сене каВса йӳн хакна тырӑ пуҫтарса 
кнлсе икӗ виҫҫӗ хакпа сутса услам 
туса пурӑнаҫҫӗ. Вӗсем кам иккенне 
никам та пӗдесшӗн пулман, вӗсем хЯй- 
сем те никама та пӗлесшӗн мар. Вӗ- 
сеы йалканашне, ГӖК е те пӗлмеҫҫӗха.

— ГӖК сире пӗлети? тесе ыйтсан:
— Мӗн пӗлыелле пире ерек? Еаир 

ӑна хамӑр пит лайӑх иӗлетпӗр, услам 
ытлэрах тупсан ӑна епӗр ҫемйииех 
савӑнса ӗҫетпӗр, теҫҫӗ.

— Финакӗнта пӗлетӗрп? тесен:
— Мӗн йапала вӑл финакӗн? Миҫе 

пус тӑра¥ ун аршӑнӗ'^ теҫҫӗ.
Ҫапла пурӑваҫҫӗ Шашкартп Го- 

линсояссы. Ҫак §ӑваш Гопинсонӗсене 
'|ӑваш  ҫӗршывяе сӑнакан ушкӑн та 
пӗлмест. В ӗсеирн ппт сийенлӗ §аплӑ 
ҫпекку^антсем пудса кайа^^ен, Тутар- 
кас ГӖК-ӗн ха.§терех унта пырса ҫав 
13 кнле йал йа§ӗ парса хӑварас пу- 
лат, финакӗнтӑн та вӗсем мӗнле ре- 
меслапа хырӑм тӑрантарса пурӑннине 
сӑнаса тухса „§ӑваш ҫӗршывне сӑна- 
кан ушкӑна“ пӗлтерес п у л ^ .

С Е  Н Е  К.

Ь и с т к ӑ.
Ъ ӑ н Е ӑ р... турӗ телефон 
Иӳлӗмре.
— Кам кирлӗ^сана—
Енӗ сав!*)
—  Мӗнле, ыӗнле... вара 
■^исткӑ—тен?..
Ах, ыӗв.че ӗҫ ку вара 
Вӑхӑтсӑр?

Аршӑиирлӗ тӗрлӗ мерлӗ 
Хутсене
Ытӑмсемпех тасатаҫҫӗ 
Ҫенӗке—
Виҫӗ ҫулхн—пӑнтӑхтарна 
Хутсеве
„Курорталла“ ӑсатаҫҫӗ 
Сакайне...
Т)ӑнкӑр-§анкӑр нутылккнсеы 
Кантӑкран,—
Гсвисор вӗт.,.
Пуҫлӑх пӳдӗм алӑк ҫин§и 
Выв!"скц:
,Ш1йтмасӑр кӗые йураГ'
— Тепӗр май.

Виҫӗ майра—ыашшянисткӑ 
„Т)ӑвашла“.
^.'дӑвашланнй" пурте „§ӑваш“
Ҫ ӑ п а т а!
Пурте хатӗр—хатӗрленнӗ 
,,Т)ИСткӑна“ .
Слушӑш§исем— „про.теттари“— 
,,'5йвашсем“

Хупхура ҫын кӗ§ӗ тӑвӗ 
Алӑкран.
Мӗлкесемпе кӑиакасем 
Пӑхкалат.
— Ах, тамаша, кам пул§ӗ ку 
Гевисор!..
— Кунта еиӗр... Иртӗр куята—
Пурте пур!
— Иурӗ, йурӗ, йурӗтеха... Хӑш хӑрӑмдӑ 
Кӑмаки?
Тӑрӑст, тапрӗ пуҫлӑх пирӗн 
Урайне:
- -  Кирлӗ ыар ес—хӑрӑм хуҫи,
Пшол! Вон!
— Пушарнӑйран хӑрӑмссне 

Тасатмашӑя
Иа§ӗҫ те...

Пури вара тасатмалли 
К ӑ м а Е и?

----------------  К. ГУССАКОВ.
__ •) Сав—саветйш^н.
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Ш т х  хип тсх^ ьӑл^ .

Хуплу ӑстисем.
Аш пулсан хупду тума лайӑх, тепб 

авалхи ҫынсем, пирӗн '^ӑвашкис ин- 
структӑрӗсем ашсӑрах (мнмесЕрех) хуи- 
лусем (хуплашкасем) тӑваҫҫӗ.

Хуплашка туяӑ хыҫҫӑн вара кӗнекп 
хӗрнерех ларыа шӑпа тухнӑ саспаляи- 
сене нпм шеллемесӗрех касса пӑрахаҫ- 
ҫӗ, хуплушка айӗн§а хутсене лайӑххӑн 
ҫыпӑҫтараймаҫҫӗ. Т ата .. кӗнекн хӗр- 
рнсене кӑвак сӑраа сӑрласа параҫҫӗ 
те, кӗнекине алпа тытсанах сӑрӗ ал 
ҫине, ал ҫин§ен (ал панӑ §ух) тенӗр 
ҫын алли ҫине, тепӗр ҫын алли ҫин- 
■бвн тата тенӗр ҫыв алли ҫине, унтая 
тата тепӗр ҫын алли ҫине, ҫапяа лам- 
рам-лам куҫса пыра^, йе алупа хӑвӑн 
сӑмсуна тытсан, сӑрӗ сӑмсуна ҫыпӑ- 
ҫа¥, сӑмсунтан, §уп тунӑ §ух, арӑму 
сӑмснне ҫыпӑҫа^, арӑму сӑмсив^ен те- 
пӗр арҫын сӑмсине... ҫапла хуплушки- 
не 'Ҫӑвашкиса тутарнӑ кӗнекене пӗр- 
пӗр ҫын асӑрхаймасӑр алла тытнӑ кун 
вара, Шупашкар мун^ап^е пилегсем 
пнг нумай кайса иыраҫҫӗ, ҫӑвӑвас те- 
кенсем нумай пудаҫҫӗ. Шупашкар мун- 
§и, вӑран, ма 'Ҫӑвашкиса тав тумастӑн 
ҫавӑншӑн.

Илйннккӑри пахалӑх.
Вы§ӑх-§ӗрлӗх хуҫине пӑхат, теҫҫӗ. 

Хуҫпне пӑхнӑран пу^, Илйинкӑри кан- 
мадли ҫуртри тӳшек-минтерсев^е пый- 
тӑсем аташса кайнӑ. Пит нумай, тет 
вара унта пыйгӑ тенӗ ӑратлӑ вы.§ӑх- 
§ӗрлӗх.

Ан хӑрӑр, канма пыракансем! Ку^ьт- 
турӑ рево4,утси§§ен пӗтег вӑл.

Сатаь паратӑп-
Нуыай пулмас!', Пуххарӗн йудташ: 

йулашки ҫулталӑк хушшин§е ССРС ӗн- 
§п халӑх пӗр 1.000.000.000 тенкӗ ӗҫ- 
се йанӑ тенӗ§§ӗ.

Вӑт, ҫак укҫа шутӗн§ен Петӗрнери 
'Ҫӑваш Кӗяеки Уйрӑмӗн макаҫӗнӗн 
пуҫлӑхӗ ҫине миҫе про§§ӑн ӳкет-ши?

Шутлакансене сӑпаҫҫипӑ калатпӑр.
Унти.

Шзньӑк.
Хӑш §ухве шан§ӑк та ытлашши 

шан^ӑклах пулмаст. Кушааак ҫырат:
Ӗсмел насар йалӗн§и (Сӗвтӗрвӑрри 

рай.) „Ш ан§ӑа“ йатлӑ копператтив 
правлени §левӗ СнТакков майӑн 11 мӗ- 
шӗн§е Крыҫҫня усламҫа кӗренккиве 
16 шар пуспа 1 каткапулӑ панӑ. Кай- 
ран Крыҫҫӗвӗ вӑл пулӑ кӗренккнне 
23 шер пуепа сутса пӗтернӗ. ҪиТакков 
§ас §асах ҫапла хӑтланкалаТ, теҫҫӗ.

„Ш ан§ӑ5“ шаинӑ §лен Ҫи!-акков 
шанса кайвӑ. Шанса кайнӑскере кӑ- 
дарса пӑрахсан та пымалла ӑна.

Сурӑг ҫуле.
Ш атка йа.гӗн§и (Ш упашкар рай.) 

йалсовет сурӑх ҫулӗпе кайма пуҫлавӑ.
Сута каймалли повескӑ пынӑ пӗр 

ҫын йа^ӗпе. Айӑпланакаяни йалсовет 
претҫетаттӗлне ерех ӗҫтернӗ те, лешӗ 
вара повескане памалли ҫынна паман. 
Бара повескӑ илмелли ҫын сут пулни- 
не те пӗлмесӗрех йулнӑ. Тивӗҫли ҫап- 
.та хӑтланма, тет И-л йулташ.

Тввӗҫлӗ. 'Гивӗҫлӗ пулмасӑр. „Капкӑ- 
на“ ҫакланма та тивӗҫлӗ пул§ӗ.

Копкераттив пуйтараИ.

Камӑн пуйасси килет, ҫавсеы Йе- 
тӗрне хулин-ве хула копператтивӗ 
ҫумӗн^йерех пивной уҫӑр та, пивно- 
йӗн-^е кула-5 па хура ҫӑкӑр  сутти 
уҫӑр. Хула копператтивӗнт,ен: ку- 
лат,не килокрамне 25 пуспа, хура 
ҫӑкрине 10 пуспа ипеттӗр, вара 
хӑвӑр кула-йне пӗр кӗренккине 20 
пуспа, хура ҫӑкрине пӗр кӗренкки- 
не 10 пуспа сутаттӑр. Тоххот сирӗн 
аван пулас, мӗншӗн тесен хула 
копператтивӗн-5ен есӗр ҫимелли 
тавраш а пӗтӗмпех илсе кайаттӑр .

Ха./Ь покка ҫапла М ортвинӑв пӗт,- 
^енех  пуйатха.

Акакку.
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Алтӑр-ҫӑлтӑр вӑрра тытрӗ.
Вырӑс халапӗ §ӑвашсеышӗн те йат- 

нех курӑна!
Аслӑ Датӑрйед ҫане кӑҫал Алтӑр- 

Ҫӑлтӑр ҫитнӗ тӑвӑ. Шнкленсех ӳкрӗҫ 
ҫыру ҫӳретекенсем, ӑстасем сӳпӗлтетме 
тытӑн§ӗҫ:

— Текех пулмас¥ пулӗ ӗнтӗ...
— Курат пулмалла, куҫлӑ... Кураҫ- 

ҫех. .
Ш атах сӑмсисене каҫӑртнӑ, шатах 

пӗлӗт ҫинелде карӑнса тӑраҫҫӗ, шере- 
ыетсем.

„Ҫӑлтӑр витӗр ҫул курӑна^,
Еиӗр кайас ҫул пу§ ҫав“ 

тесе йурда§§ӗҫ ҫамрӑксем. Салтак 
слушпнне кайакансем те, ытгисем те 
йурлаҫҫӗ ӑна; ыӗн авалтанпах шӑра- 
ва!' ку йурӑ §ӑваш хушшин§е.

Ҫӑлтӑрӗсем кун пек йурланине ту- 
йаҫҫех пулмалла—тем.ле халӗ апалалда 
тата хытӑрах ӳпӗнсе, тннкеререх пӑх- 
ыа тытӑннӑ пек туйӑна?. Аслӑ Патӑр- 
йел ҫинех пӑхаҫҫӗ.

Ҫыру ҫӳретекенсем §ӗрисене хыпа- 
лама, урисемпе кука.§теме тытӑн§ӗҫ.

„Канаш“ӑн 96-мӗш номӗрӗн§е Ал- 
тӑр Ҫӑлтӑра асӑнса, Илйин йатлӑ пиҫ- 
ыоностсӑ ҫырусене вӑхӑтра ҫитерменнп, 
ҫӗтерсе пбтернн ҫпн§ея ҫырнӑ...

Пирӗн ҫин§ен мари вӑл—епӗр те 
ҫӗтерке.тетпӗр? Илйияӗ те хамӑр ӗрет- 
рех мари?!.

Кусса кайрӗ хут кустӑркӑ§и. Шу- 
пашкарӗ-Патӑрйелӗ-мӗнӑ пбтӗмпех сик- 
се тӑ§ӗҫ.

Т)ӑвашларан вырӑсла куҫарттараҫҫӗ. 
Куҫараканӗсем суккӑр —  хӑйсем ыӗн 
ҫырвине пӗ.тыеҫҫӗ. Хутне на§'5а.§нӗк- 
сем иккӗн (Ҫиновйӗв, Оҫиппӑв) алӑ 
пусса, малалла йараҫҫӗ.

Аслӑ Патӑрйе.тте ку хута тепри ре- 
со§)тсилесе, ӑсатулдӑ ҫырусемпе ҫых- 
са питӗрсе Шуиашкара вӗҫтерет.

Шунашкартан каллех кайадда.
Ка.тлех икшер-виҫшерӗн адӑ пусса 

«ӑгату»лаҫҫӗ...
«А.ттӑр Ҫӑ.ттӑр йалӗн§е Илйин пул- 

масая, кам та пулин пулмалдах, ҫавна 
тытса ҫатӑртаттарӑр! Мӗн сӑмахна ҫеҫ 
йӑлагтӑр—мадашне усал ӗҫ тӑвакансе- 
не тӗплӗрех шырӑр, ҫӳҫрея тӑнӑлта-

Вӑррӑи ҫӑлСкб ҫуыа?. (Вырӑс халапӗ).
рӑр» тенӗ ху§ӗ ҫняе,— шудтрайӑн лап- 
латгарса хуяӑ.

Патӑрйелӗ каллех Ш упашкара вӗҫ- 
терет.

Хуҫӗ ҫине:
—  „... Ҫукҫке, ҫуа^ Иал йатяе вы- 

рӑсла пӗлгерӗр“ тенӗ. Килет...
Хуг купи каллех Патӑрйелӗн§е. Ра- 

йӗҫтӑвком сӗтелдлисем тӑрӑх кусса 
кайрӗ. „Алтӑр Ҫӑ.ттӑрне вырӑсла „Боль- 
шая Медведица“ темелле ҫеҫ пулнӑ 
мӗн. РӖК-ре хут ҫине: ,,деревня Ала- 
тар Оадтар в Батырев. р-не не нмеет“ 
тесе лаплаттараҫҫӗ. Кустӑркӑ§ гатах 
ыаладла кусаӖ..

Пӗр 20 сӗтел урлӑ тӗпӗртетсе каҫ- 
рӗ, 10— 12 алӑ пусса идемдотсе йа§ӗҫ. 
Ҫаплах тулса ҫитеймен.

Иулашкинелле судӑнас, терӗ иурӑ- 
на!', ретаксине тӗркӗдтетсе кӗ§ӗ. Пӑхӑ- 
сӑн кунта та ӗҫ пӗтмелле пек ыар: 

„Просьба дать справку какое
названне в переводе на русккнй
Алтар Салтар“, тенӗ, калла ыйтаҫҫӗ .. 

Огвет парас та, проккурор патяелле 
ӑсатас пулӗ.

Икӗ уйӑх ҫӳрет хут кустӑркӑ§и. Ху- 
лӑмлансах ҫитнӗ... Алгӑр Ҫӑ.ттӑрӗ мӗн- 
лв кула¥ши пӗлӗтре!

'§ӑвашсем алӑ пусаҫҫӗ, 12 ӗн азӑ 
пуснӑ.

Алтӑр Ҫӑлтӑр тени—кореспотент йа- 
■§6 иккенне тавҫӑрса илме пӗррин те 
ӑсӗ ҫитмен.

Илйинӗ Елӗк районӗн^ҫе ӗҫлет. Елӗк 
тесе ҫырннне такам та курмалла. Те 
пӗлӗт ҫинелле нӑхса ӗҫденнпе вулама 
манса кайнӑ вара кусем.

Те хӑйсем §ӑнахах та Илйин пиҫ- 
мовостсӑран 10— 15 хут айӑплӑрах- 
хин^ҫен кпл§ӗ ку? Ҫаплах пулмадла.

Халӗ Алтӑр-ҫӑлтӑрсем курна курман 
хыпкалашса ӳкеҫҫӗ.

Лайӑхрах тивретӗрха „Адтӑр-ҫӑл- 
тӑрсеы“ , вирлӗрех хӗртӗр!

Кореспотентсем, есӗр пӗдӗтре мар 
иулин те вырӑнсӑр хут кустӑркӑ^ҫи кус- 
тараракансене, волокит§ӗк ■ҫанавнӗ- 
ксене лайӑхрах куратӑр.

Вӗсене лайӑхрах ӗнтме кнрлӗ, лайӑх- 
рах!

КАДАМПИ.
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Ырӑ кун кӗтеҫҫӗ.
(Вӑрнар районӗн^и Кӑкшӑмра пулнӑ йҫ).

—  Иулташсеы!.. Кӗпер йусас... Иал- 
тн аӗпере... Тата Еӗнер патӗн§и йӗае- 
сапана та тасатас... Лайӑх мар...

— Санӑн ӗҫ, ес ту, тасат...
—  Ыанӑн ӗҫ... Епӗ айӑп.чи? Пухӑр 

халӑхран укҫа та, ҫи§ас туса лартӑ- 
пӑр...

— Хаклӑ тӑвансем,—терӗ кӗпер тӑ- 
вакан.—'§ӑнах та хам тытӑнсан уйӑх- 
ран туса памалла. Халӑхпа ка.1аҫса 
пӑхао, Бӑл аванрах.

— Каккуй уята халӑх пирӗн Кӑкшӑм 
кӗперишӗн.. Хакве хӑвах пӗлен, ту 
хӑвах.

Хӑш-ш... сывласа йа§ӗ те кӗпер тӑ- 
вакан каларӗ: Штошӑ епв хирӗҫмӗп, 
тӑзӑпӑр.

Халӑх хӗпӗртерӗ кӗаер тӑвассине 
пӗлсен.— Ну, кӗперне тусан лаша ури 
те хуҫӑлмӗ. Тата кӗнер ҫывӑхӗн§и 
пыл^ӑкӗ... ҫӳреые ҫук...

Ик-виҫ уйӑх та иртрӗ. Паллӑ, §ап- 
лӑ такҫанах кӗпер тума тытӑнма кӗг- 
пӗ кун ҫывхарса ҫигре. Кӗпер тӑва- 
кансем тума хатӗрденеҫҫӗ... Лайӑх кун 
кӗтеҫҫӗ... Вӑл кун лайӑх нулмарӗ.. 
Кӗтсе илеймерӗҫ. Ӗҫ вӑхӑ§ӗ ҫитрӗ,— 
тыр вырыалла, ҫапма.1ла. Ҫнтес еряери 
тунтпкун опесаттӗлнӑ тума тытӑныал- 
ла, терӗҫ.

Тунтикун, усал кун...— Вырсарникун 
каҫхияе ҫур аршӑн таран йур ҫуса 
лартрӗ. Иу.1§ӗ к ӗ п е р 1928-мӗш 
ҫул§§ен. Халӗ йуыан каскасем— пӗре- 
несеы кӗпер ҫывӑхӗи§е сапӑнса выр- 
таҫҫӗ, кӗпер тума шутлаҫҫӗ... Халӑх 
кӑна пӑшӑрхана?: —Ку йуман каскасе- 
не йӑтса та пӗтереҫҫӗ пу.§.—Нӑй-най- 
та, мӑр-мур...

Хӗлле. Халӑх пуххи. Кун йӗркин§е 
иӳрократтисӑмпа кӗрешесси... Кӗпер 
ҫня^ен те сӳтсе йавмалла пулаӖ.. Пур 
ӗҫе те хадӑхпа пӗрле тумалла, йу.1таш- 
сем! Ҫитменлӗхсем ҫин§ен лайӑхрах 
сӳгсе йавӑр...

Халӑх пурте шӑп. Токлат пӗтрӗ. 
Кӗтиен ҫӗртенех пӗри кӑшкӑрса йа'!?:

—  Вӑхӑтлӑ ӗҫленӗ, тесе йышӑнмал- 
ла. Ресо;вутси ҫырма комиҫҫи уйӑрма.1- 
ла, халӑх ҫин§е ҫирӗнлетмелле.

— Парӑр мана сӑмах,—терӗ пӗри,— 
еиӗ пуҫдӑха ҫак кӗпере §асах туса 
пӗтерменшӗн йатлас, тетӗп!

— Ах, йепле вӑл хӑйат?..— терӗҫ 
халӑх хушшин-ҫе. Кайарах тӑракансем 
криттӗк сӑмахне нтлесшӗн ҫӑвартан 
сывлӑш кӑларма та §арӑн§ӗҫ,

— Хытах йатламалда! Иеяле вӗсем 
ӗҫлеҫҫӗ, курӑрха?!...

—  Када, кала, терӗ пуҫлӑх.
Ӑна кӗпер ҫин§ен каласассӑн, вӑл 

кӑшкӑрса тӑка?:
—Апла туыа пултараймас^ вӑ.1. Снс- 

мея ҫӗртеввх пуҫлӑхӑн сас паракан 
пыр шӑтӑкӗ татӑлеан мӗн тӑвӑр? Е? 
Вӑл пирӗн пуҫлӑх... Вӑл пирӗн пӗ1 §еа. 
Унӑн хӑйне-хӑй сыхласа пурӑнмадла. 
Ҫавӑа пек сӗтел ҫине аллисемпе шарт- 
латтарса йатлаҫма йурати? ИурамасИ — 
Тен сӗтел ҫиБ^в пулӗ пӑта, вӑл ун 
ҫине шарт ҫапа?, пӑтн аллине йарт 
ҫураЕ Иун тухат, пуҫлӑх пӑсӑлсавил- 
ые пултара?^.

— Тӗрӗс, терӗ пӗри.
— Тата пирӗн пуҫдӑх урамра вӑрҫ- 

са кӗппсене §ӗрсв пӗтернӗ, ҫапҫара- 
масах йулнӑ йалти па.1лӑ хуликапсене 
кӗпе парса тӑхӑнтартса йара¥, вӗсен 
хутне кӗрет. Виднӗ вы.§ӑхсемшӗн стра 
ховккӑ тӗрӗс партармаст. Сӑра, ерех 
ӗҫсен, вы/§ӑх вилни ҫив§ен бнентерӳ 
параӖ Ҫынсем патне кӗрсе страховк- 
кӑшӑн сӑра ӗҫни, хуликансене кӗне 
тӑхӑнтаргни аван мар... Ну, нирӗн 
пуҫлӑх ыр кӑчӑллӑ... Пурне те ырӑ 
тӑвасшӑн ҫунаӖ..

Ну, еяӗр йеале пӑхатпӑр ҫак ӗҫ ҫи- 
не? Ҫак йалтп хуликансене кӗпесем 
тӑхӑнтартса хӑй ун хыҫҫӑя тӑхӑнни, 
ҫынсем патяе кӗрсе кӑыӑдшӑн сӑра 
ӗҫни хыҫҫӑн, тен пирӗн пуҫлӑха йерӗ 
ҫихви.1ӗс, кӗҫӗ, тиф?—Вилет вара пи- 
рӗн пуҫлӑх, пӗтрӗ хаклӑ ӑс!..

Пуху хытӑ шавдаса алсем ҫупни 
кӑна курӑн§ӗ. Халӗ ӗнтӗ пуху иртни 
1— 5 уйӑх та ҫигет. Кӗпер тӑвакан- 
сем каллех лайӑх кун кӗтеҫҫӗ. Кӗркун- 
не пулиха ырӑ кун, теҫҫӗ вӗсем.

ТИЛӖ ТУС.
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Пулӑ хӑтарат.
Ӗдӗкхи саманэра Мелникяӑвӑн ҫил 

арманӗ пур§ӗ, халӗ ҫук. Ан§ах вӑл 
аптӑракан йышши ыар. Тупат вӑл 
хӑйне ва.§.§и ӗҫ. Ха§ вӑл кулак пул- 
сан та темле майпа йадсовет претҫе- 
таттӗлне кӗнӗ. '§ӗдхи йака. Такама та 
ҫавӑрма пултара^. Иала та хӑй йенне 
ҫавӑрса пуҫлӑха кӗрсе ӳкнӗ. Вырӑнта 
ӗҫлеые ӗҫлет те, вӑл ҫеҫ ӑшне кантар- 
мас!'. Мелниккӑв вӑд ӗҫ^ҫен йапалаҫке- 
ха! Краскӑпа тата тырӑпа сутуилӳ тӑ- 
ва¥. Пушӑ вӑхӑтра йӳҫҫине вӗретет. 
Ӗҫет, кайран „саккускӑ" пулӑ ӑшӑтса 
ҫийет. Нуыай пулмаст пӗр 50— 60 пӑг 
тырӑ йӳн хака пухса пысӑк хакпа 
сутса йа^ӗ. Вӑхӑтӗн^е илет, вӑхӑтӗн- 
§е сутаӖ

Райӗҫтӑвкомри хӑш-пӗр «ӗҫлекевпе» 
пит тус пурӑяаӖ Кидсенех ҫатма ҫип- 
§е пулӑ ӑшӑтса ҫитерет, сыпма та ыан- 
маҫҫӗ, конешнӑ.

— Мӗнле ӗҫсем?—ыйта¥ вара Мел- 
лвикьӑв РӖК-ран ки.тнӗ ҫынгаи. — Вӑл 
ку ҫукиха?

— Тӳррипех калап, -сыхӑ т ӑ р -  та- 
вӑрса када? деш ҫулӑ, ӑшаланӑ пулӑ 
'бӑмласа—йури килтӗм. Сан ҫив§ея 
хут ҫырса панӑ.

— Ну у?
— Вӑт сана «ну»! Ес птле. Савӑн 

сутлӑх тырру пур, теҫҫӗ. Сут §асрах. 
Птле мана.

— Ак, тамаша, нтлемесӗр. Спаҫҫи- 
нӑ сана, систернӗшӗн. Хе-хе-хе!

Хӑнине ӑсатсанах тыррине „пуҫта- 
ра^“ . РӖК-ран килсе пӑхаҫҫӗ те, ты- 
рӑ ҫук, такам мурӗ суйса ҫырнӑ. Ах, 
усэлсем, йеп.те хӑтлаваҫҫӗ. Суйса ҫыр- 
ма йура¥и?

Ерех йухтарма ӑста вӗренсе кайрӗ. 
Темле хайаррине те тума цу.1тара¥.

Пӗр кьтессе кӗрсе лара¥ те, ерех 
йухнине сӑнаса ларат^. Пуҫра тӗрлӗ 
плансем: ҫакланас мар^^ҫӗ, РӖК-рен 
килекенсене вазди авантараххисене ха- 
тӗрлес^вӗ, тырӑ ытдарах йӳн хакпа ил- 
се йу.1ас§'8ӗ. Шухӑш нумай. Саккускӑ 
ваади пудӑ хатӗрлес. Вӑт мӗн шухӑш 
унӑн тӑвӑр пуҫӗн§е.

—  Асту-у, ҫакланатӑн акӑ, пит ас- 
ма йурамас^, тесе систереҫҫӗ хӑшӗ-пӗ- 
ри. — Ҫитменнияе тата, претҫетатгӗд 
есӗ, «струкӑ» пу.1ӗ.

— Е  ей,—сулат вӑл а.тлине—хал'§- 
§ен тыгман, кам тыттӑр мана, шан§ӑЕ

Сутрз.

СУТИЕ; Хӑна айӑплӑ тесе шутлат- 
ни?

АИӐПЛАНАКАИ: Кар^ӑкшӑни? Ха- 
мӑн карбӑкшӑни? 30 ҫул хушши хӗ- 
нерӗм—пӗре те айӑплӑ пудмав§ӗ... Тур 
ҫырлахах айӑнлӑ пулма!..

пур ман. Хи-хи-хи. РӖК-ре палдакан- 
сем пур. Пулӑ ӑшӑтнн ҫухалмас^' вӑл!

Р1ухтарса пӗтерсен §и хайарне ӗҫсе 
ӳсӗрлет те, йал тӑрӑх ҫаырӑк арӑм, 
йе хӗр шыраса ҫӳрет.

— Шырасан тупӑнат вӑл,— шӑлне 
йӗрет нуҫне пӑрса хурса,-шырас пула^.

Тупаймао? те ирӗксӗр тапӑнма та 
вӑтанмасӖ Хӑйӗн§вн ҫынсен кулаҫҫӗ:

—  Ы рра асман пу^,, теҫҫӗ вӗсем.— 
Ҫакланӗха. Ӳкӗнекенсем те пур.

— Ма суйларӑмӑр мура, тесе тарӑ- 
хаҫҫӗ,—йал йатне йараК Иӑнӑшрӑыӑр.

Ҫапла. Ӑна суйласа пысӑк йӑнӑш 
тунӑ Ӗсмӗл (Шупаш. рай.) хрес§енӗ- 
сем. Ае§ах вӑл йӑнӑша тӳрлетме йӑ- 
вӑрах марҫке? Вӑл хӑй «хӑнасем» ва.§- 
.§и- пулла ҫатма ҫин§е ӑшаланӑ пек, 
ӑна «ӑшадасан» сийен пулас ҫук.

СӖЛТӖРМЕН.
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„Алла ъй ҫӑват“ йе Пайиеккиатӑ.
(Канашри Петтехнӗккӑм пуҫлӑхӗ Паймеккӑв йулташ хӑй аллине ҫунӑ хыҫҫӑн

хӑйне хӑй шухӑшласа выртни).

— «Алла алӑ ҫӑваТ, икьӗшӗ те шу- 
рӑ нулаҫҫӗ»... Аван пословитсӑ. Ку Йа- 
палана манӑя та асрах тытас.

Акӑ епӗ хам та ҫурӑм. Таса.1§ӗ. 
Шӑдса йаракансем те нур. Татах та 
тупатӑп.

Акӑ кӑрпи.1ласем илтӗм тесе, 78 тен- 
кӗлӗх раҫппскӑ турӑм. Куҫмин тесе 
алӑ пусатӑп. Кукӑрткаларах ҫырсассӑн 
пулат.

78 тенкӗ кӑсйере пӑсмаст вӗт.
Арӑмпа ман самеҫтптхӗл туслӑ. Хам 

та дайӑхах иккӗн пӗр пулса пӗр ӗҫ- 
шӗнех икшер хут укҫа илетиӗр. 154 
тенкӗ ларгрӑмӑр. Алӑ алла ҫӑва?.

Епӗ хам Е&йекесене хамах (Петгех- 
аӗккӑма) мӗнле хак хурас тенӗ ҫапда 

^ хӑшне 30-шар тенке сутатӑп.
Самеҫтитгӗдӗм Павлӑв йулташ—пӗр 

§алӑша йахӑн каҫунни вугта хӑй §ӑ- 
ланне туртса туллар§ӗ те, унтан;

Препотаваттӗлсене каҫоннп вутӑ па- 
малла мар, тесе приккас вуласа иалӑ- 
мӑр. Лайӑх: епӗ те шарламастӑп, вӑл 
та...

—  Тӑват алӑ ҫеҫ мӗн вӑл?.. Шу- 
хӑшларӑм, шухӑшларӑм та хамӑр сту- 
рӑша (техя. служ ) 12— 13 роҫнискӑ 
тутартӑм. Пӗр 576 теакӗлӗх пур. Куя 
алли те таоа ҫӑв а !

1)ӑвашвӑрмантрес акӗн-ҫне Похо.§у- 
пӑва та шӑлгарса тинӗттермерӗм ал- 
лама.

Шупашкартан та хӑвана турткала- 
тӑп. Ал ҫуни пӑсакан мар. ,,Алӑра 
100 пус ан пултӑр та, 100 тусна ум- 
рах вы^атса тӑрат, теҫҫӗ вырӑссем. 
Ку та тӗрӗе ыан шутпа. Паймеккӑв 
паймйот. Епӗ вӗт епӗ...—  тет те кх- 
хӗм ӗсӗрсе илет,

150 тенкӗ тӑракан пӳртекӳ тума 
360 тенкӗ пӗтернӗ туса хуратпӑр, 
2000 тенкӗлӗх 3-мӗш номӗр фликӗле 
3600 тенкӗ йеннелле туртса пыратпӑр.

—  Ма пурнас мар!,. 1927-мӗш ҫул 
кирдӗ пек хисенрен ытлашши 21 купа 
йахӑн вутӑ ҫунтарттартӑи. Супӑщ ыг- 
ларах сӗрсессӗн, ку та пухккалтери 
урлӑ дайӑхах иртет.

— Кам та кам варалас тет тӑк, акӑ 
(§ышкине §ӑмӑрла1!) кӑтартатпӑр.

Ӗлӗк хам Хӗрдӗ '§утай шкул пуҫлӑ- 
хӗ §ухне ҫавяашкалирсӗрлӗхсене турт- 
са кӑларасшӑн пулаӑ Елеыенккина вӗ- 
рентрӗмӗр вӗт. Уроксем памарӑмӑр, 
ытти вак-тӗвек... хӑйех пӑрахса кай- 
рӗ.

Халӗ те ҫавнашкад тӑватпӑр. Ровн- 
ҫи мӗн §ухнв «алла адӑ» тенине манса 
хӑварсассӑя, Ваҫҫилйӗвсене т. ыт. сир- 
пӗтмелле... Параомпроса кайса аллӑма 
ҫӑвӑпӑр.

Татах шӑлса тяпӗтме.1лп пурха, сю- 
рӑша §ӗнем.

— Ей, кам, килха...
Сторӑш тата та кӗ§ӗ, ан^ах пӗ^^ен 

мар: ревпҫи комиҫҫи, финанс инспек- 
тӑрӗ, райӗҫтӑвкомпа райпартком прет- 
ставипӗлӗ т. ыт.

—  Епӗ 576 тевкӗлӗх раҫпискӑнх 
йышӑнмастӑп, ӑеа  Пайыеккӑв ирӗксӗр - 
лесе ҫыртар§ӗ, тесе ху§ӗ сторӑшӗ.

Петсоветӑн нйунӗн 4 мӗшӗм§е пулнӑ 
носгановленийӗ (8-мӗш номӗр пропо 
ко.1) куҫ умяе тухса тӑ§ӗ.

„Пирӗн йалӑн“ 25-мӗш Н )м ерӗ...
—  Ӗҫе 3-мӗш у§асткӑри проккурор 

помошнӗкне парас. Паймексен „а.1ла 
алӑ ҫӑваканӗсене" ушкӑнпех урӑх ҫӗ- 
релде „алӑ ҫуса кӑтартыа" ӑсатас, те- 
нӗ сасӑ илтӗн§ӗ.

— Паймеккиатӑ—кӗсен, ӑнаҫунтар- 
са ывӑтӑр...

Тӑрас пул§ӗ Паймеккӑвӑн ӑшӑ вырӑн- 
танах: Паркоыпроса ҫеҫ мар... массӑҫн- 
не куҫ уҫса пӑхмалла.

„Капкӑн“ урлӑ ал ҫума туха¥. Мӗн- 
ле супӑгг) тупӗши тасалма?

Пролеттари патшалӑхӗн то „алла 
алӑ мӗилв ҫунине“ , Паймеккӑв йыш- 
шнсене мӗнло ҫуса тасатма кирлине те 
лайӑлрах кӑтартас пулаӖ

КӐЛТӐРПП.

Ш У П А Ш К А Р Т А.
Хуркайӑк пек каргаланса, 
'§ерет кӗтсе тӑтӑмӑр.
'§ерет ҫитрӗ—укҫа парса... 
Кула§ӑсӑр йултӑмӑр.

Трактӑр.
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Хирсмзнт.

Хӗрӗ: Ал тупааӗ йӗрӗсем тӑрӑх ман 
кӑмЯла пӗлейыӗвши есӗ?

Кат,§ӑ: Пӗлме пултаратӑп. Есӗ сунӑщ 
йуратмастӑн.

Арманти йекехӳресем.
Хрес^ен: Аатрарӑн пулмалла есӗ 

кив арманпа. Кӗреҫе ҫӑнӑхсӑр пуҫне 
те пӗр мӑйӑх авӑртнӑ ҫӗре сахалтаи 
ҫур пӑт арман §уд айне йулаТ’ те.

Арман хуҫи; Ӑна, мошшенник, йӗке- 
хӳресем шӑтарнӑ.

Хрес^ен: Ҫавсемех ҫав айӑплӑ... ҫӗ- 
нӗ арыанне лартма та вӗсемех пулӑ- 
шаҫҫӗ.

Туканаш.

]^ӑн  п ӗ ъ ӗ к  -& ӗр-ъун.

— '^ӑн нӗ^ӗк §ӗр§унсем мӗнле§ӗ-ха? 
Микроп...

— Слонср.м. Мӗншӗн тесен, микроп- 
сем пысӑклатакан машшинӑрап пӑхсан 
курӑнаҫҫӗ. Слонсем, §ӑваш хушшин§е, 
теы вииӗр пӑхсан та курӑнмаҫҫӗ.

Катӑркас.

Нӗҫнернири камит.
КГҫнсрпипасарбн]).' (Мӑа 

Сӗшӗр, Тутаркас райооӗ) 
по^пигсӑ КИ.1 хушиние 
ӑратлӑ (й.ӑглӑх) ӑййрсем 
усрамаллп туса луиӑ.

( Ҫ ы р у р а н ) .

Ҫывӑхри йал поеъӗ:
Пиг 'ҫаплан^р, ппт мйнлан§ӗ 
Камитлан§0 РГӗҫнерни; 
Сывмарсемшӗн, халсӑрсемшӗн 
Вӗҫсе ҫитрӗ «ҫу ерпн».
Тӗн§е, тупрӑн емел-мелӗ 
«Камит-слу§кӑ» ӗҫ,тени...

„Слу15пункт“ пуҫлӑхӗ:
Ӗҫсем аван, ппгех аван. Еиӗр вы- 

.§ӑх-§ӗрлӗх ку§ттнвирӑваТ тунине пӗ- 
тӗм по§нитса килен хурахалӑк кураР. 
Ӗҫӗ хӑйех рекламӑ... Ма савӑнса ӗҫ- 
лгс мар?

Р^ӗҫтӑвкомрмсем:
Пысӑк утӑм йарса пусрӑмӑр хамӑр 

ӗҫре. '^ӑваш вы^ӑхне шултралататпӑр. 
По.§нитса кил-карти ӗлӗк пушӑ выр- 
тат)8ӗ. Халӗ унта кулдея 30 40 кӗсре 
ӗҫе килсе кайаР. „Ҫӗр Ҫ1ш§е пӗр лап- 
так та, §ике ан выртгӑр“ тене лосӑн- 
ка пурпӑҫа кӗртрӗмӗр...

Сывмарри.
(Айалти кӗпепе §уиса тухса):

А.... Ай, а§а, каиӑрҫке. Иумахрн 
илем! Арӑм, арӑм! Паҫтукӑм! Мускав- 
ра пысӑк театӑр пур те^^ӗҫ. Ҫавпах 
курма пӳр§ӗ вӗ1 . Иал ҫыннине 1 в ка- 
мит курма тпвӗҫ ҫптрӗ. Ах, савӑнӑҫлӑ 
таҫке!. пӗтӗм §ун хавалӗнӗ ӑшӑрха- 
са, пнҫсе кайрӑм!

(Кид хушши варае кайса ӳкет),

ПоЛ)Нитсари ҫеҫтра.
(Хашкаса §упса ҫитег);

Ах, аптраса ҫитрӗм ӗнтӗ. Ҫавӑптах 
ҫавӑнтах §ӑма1 .̂ '§ӳре§ерен уйӑрма 
ҫук— выртыасП.. 40 кратӑс ытла вӗри- 
лентерсе пӑрахнӑскер, аташаТ' аташа'? 
те; туйсепе, арӑмне асӑнса, кил хуш- 
шинелле таналаяа!^. Пкӗ хут тухса 
тар§ӗ ӗнтӗ... Тем тӑвас?

Ҫыракантан: Мӗн тӑвас тетӗп. Сӗн- 
тӗрӗн§е кун пек стсенӑсем татах ну- 
ыаПха. Ҫнпе 1ӑрсах „Капкӑя“ лартас 
терӗмӗрха. Кун пек пысӑк сопыттнйе 
тӗн§е тӑрӑх ратиолама та тивӗҫ пек.

В а ҫ а н к к а .
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„Тӗрӗс мар“ ...
Палкорсоп саметкисепе тСрбслес бҫ ппрвя 

пацартарах пыра!'.

Киремет ҫырмп тӗдӗпе пртсе кайнӑ 
§ух, Ка§ака Петри сасартӑк тӗлӗнсе 
шыв лупашЕинелле пӑхрӗ.Мӗн хӑйама- 
'дӗ? Лупашкана урлӑ сысна вырта!^... 
Так, так, сыснах... А ун хӳрн патӗн§е 
мӗн йавӑлӗ? '§ӑтаймарӗ Петӗр, патне- 
рех пы§ӗ... 0, §орт! Ҫын!—Е-ей, кам 
кам ес, тӑрсам!—терӗ Петӗр. —Тӑ-ӑр! 
ТӑмасК..

Петӗр йӑпӑр-йапӑр ҫынна сулахай 
урин^ен тытрӗ те, типпелде туртса кӑ- 
лар§ӗ. Кӑлар§ӗ те... хӑй те хӑраса 
кайрӗ! Сыснапа пӗрле ҫемҫе ҫӗрте ҫы- 
вӑракан—йалсовет ҫыруҫи пулнӑ! Ак 
таыаша!

—  Ӑҫтан ҫеклентӗн есӗ кунта?—те- 
се ыйтрӗ Петӗр.

—  С... сана мӗн?! Н-на! терӗ те леш 
хнрӗҫ, Петӗре кӑвак тӑмлӑ аллипе пӗр- 
рех пнтӗнрн ҫиҫҫе йа§ӗ. Симӗсӗн-кӑ- 
вакӑн ҫутӑлса кайрӗ сылтӑм куҫ.

— Ма ҫапав? терӗ Петӗр тарӑхнп- 
пе §ӑн-'§ӑн ка^акан пек пулса кайнӑ 
сассипе.

Ун§§ен те пулмарӗ, лешӗ ывҫи ӑш- 
не сур^ҫӗ те, теиӗр йенҫен ҫутӑлтарса 
йа§ӗ... Пит ҫӑмарти ҫирӗм хӗр §уп 
тусан та кун пек пӗҫерее ҫук пу.лӗ... Пе- 
тӗр анҫах тавӑрса пама аллине ҫӗкле- 
рӗ, сасартӑк ӑна хыҫалтан урӑх алӑ- 
сем ҫулса илҫӗҫ! Петӗр йулташӗ—Ур- 
паш Ващкки мӗн.

—  Мӗн хӑтланаттӑр?—терӗ вӑл хаш- 
каса.

А вот мӗн! терӗ те йалӗҫтӑвком ҫы- 
руҫи, кӑна та кӑвапа тӗлӗнҫен панлат- 
тар§ӗ.

'§ӑтаймарӗ Ващкка, йалӗҫтӑвком ҫы- 
руҫин каҫӑр сӑмсинҫен килокраыы йӑ- 
вӑрӗш ҫӑмӑрӗпе пӗррех паҫӗ, вара 
лешӗ кайалла §акса кайса, ванлӗн ҫы- 
вӑрса выртакан сысна ҫумне тирней- 
лӗн кӗрсе выртрӗ...

Петӗрпе Ващкка килелле утрӗҫ.
— Тавай, Петӗр, хаҫата ҫырӑпӑр, 

терӗ Ващкки;— Ку анҫах марха, тата 
пур ун...

—  Леш каҫхине Макар арӑмӗ пат- 
не лаҫҫа алӑк айӗне хырӑмпа шуса 
кӗнӗ... Леш аран тухса тарнӑ...

— Иртнӗ ернере пуйан Куҫук па-

тӗнҫе виҫӗ кун претҫетаттӗлӗпе иккӗ- 
шӗ те ӗҫкӗре пурӑннӑ, т е т .. Еаҫпала 
тата тӗрлӗ фактсем пуҫтар§ӗҫ те, те- 
пӗр кунне саметкӑ ҫырса йа§ӗҫ.

* * *
—  ВаЦ)Кка, а¥аха йалсоветне! Сана 

§ӗнеҫҫӗ... Мнлитси §ӗнет!—терӗ пӗр 
ирхине §ӳре§е айӗн^е Митри му§и, 
калифе пек сарлака сухалне силдесе. 
Ыиые пӗлмесСр, Ва^кка йалсоветне 
вӗҫтер§ӗ. Пӳрте кӗнӗ-кӗмен, сӑмакун 
шӑршн сӑмсана кӑтӑкласа ил§ӗ. Ми- 
литси сӗгел ҫиве хуяӑ пуҫне ҫӗклесе 
тӳрех:

— Т... ты што.§ ҫелкор, а? Коворп 
правтӑ перет влаҫМу! терӗ Ващккана. 
Иулташу ӑҫта?

Ващкка та вырӑсла ответлама тӑ§ӗ.
—  Пасара кайаххӑд... Еп не йал- 

кор... Хӑй вӑшт кӑмака кукринелле 
пӑхса пл§0 те, унта сак ҫин§ен хура- 
на.тла йалсовет ҫыруҫи тирпейлӗн хӑс- 
са выртшше курах кайрӗ...

— Е.., ес, ювариш§ селкор суйса 
ҫырнӑ! Апла хамӑр рапотнӗксен авто- 
рнттетне уронит нелҫа! Тӑ... Ен тӗ- 
рӗслерӗм, конешнӑ. Вӑл сыенана пӗрле 
ҫывӑрвн палӑрмарӗ... Сава вӗсем мо- 
кут сута памашкӑн! Та!.. И поттом... 
Ыттнпе каласа ҫитереймерӗ, сак ҫи- 
нелле 'бадӑшса кайса, сӗткеелӗн хӑсса 
йа§ӗ...

—  „М йалсове§ӗ ҫин§ен ҫырнн тӗ- 
рӗс пулманни тӗрӗслени хыҫҫӑн аван 
курйн§ӗ“... тесе пблтер§ӗҫ ретаксине...

ЛЕОН. ЛИП^Д.

Ҫивӗъ йапала.
Амӗш; Ҫйвӗ§ йапаларан пӑрӑнса ҫӳ- 

рес пулаӖ Тытма йурамас!^ ӑна.
А§и: ,,Каакӑна“ тыгма йурати тата.

ларат-
—  Спрӗн претҫетаттӗл ҫин§е тум- 

тир лайӑх дараТ.
—  Туытирне пӗлместӗп. Претҫетаг- 

тӗлӗ лайӑх лара¥ вара... т ӗ р м е р е.
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ПУРИ САН
тьтрӑ вырнӑ 
вӑхӑтеен^ҫе

В У Л А М А ?
Илме ӑна хаклӑ мар. Сул-

талӑка 1 тенкӗ. Кашни
уйӑха 10-шар пус укҫа
тупма пултаратех такам

та. Укҫа вырӑнне марккӑ-
сем йарсан та йураТ.

П оъ- 
та кай- 
ма инҫе 
пулсан пиҫ- 
моностсӑ урлӑ 
та ҫырӑнса илме

пулаИ.

АТОСП| Чебокеары, Конторе газ. ,,КАНАШ“ 
ПI Г1Ъ\ (для „К АПКАН“).



ТухтЗр патенъе.
ХЗшӗ-хӑтб купке ивпгер хур- кулат)! Т|Ррст?н5е т5раҫ.,'ӗ.

(Шупашхгр ҫынна)

— Тухтӑр: Санӑн ытлашши хускалма йурамасТ. Май кплнӗ таран ытлашшн 
утса ҫӳремесӗрех шурӑнма тӑрӑшмалла.

— ■^ирлӗ ҫын; Аха.§ те епӗ ытлашши хускалмастӑп. Ик ерае ӗнтӗ кула§ §е- 
ретӗи^е тӑратӑп.

Отв. редактор А. Золотов.
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