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Касмантуртапуҫӗнъе.
(Советсен суйдавӗ хыҫҫӑн).

Касмангуртапуҫ йалӗн советна ҫӗнӗ- 
рен суйларӗҫ. Пит лайӑх ҫынсем суй- 
лан^ӗҫ.

Ҫӗнӗ совет ӗҫлеме тытӑн^ӗ. Инструв- 
сисем, ^ирку^арсем, полошенисеи, рас- 
порешенисем, анЕвттӑсем мӗнла кӑгар- 
таҫҫӗ, ҫапла ӗҫлет ҫӗнӗ совет.

** *
Ҫеареттарпа ҫевси пуҫлӑхӗсем кӗн- 

ҫелере 8 сехетрвх пуҫтарӑн^ӗҫ. Пур те 
пӗр вӑхӑтра кид^ӗҫ. Ҫтена ҫумӗнве 
вӗҫкӗнденсе шаккакан сехет 9 кӑалах- 
тар8ӗ, претҫетаттӗл те адӑка уҫса 
йа^е,—хӑй вӑхӑтнех ҫитрӗ.

— Ну, ӗҫсем мӗнле пыраҫҫӗха, йул- 
ташсем?

— Аван пыраҫҫӗха, Сахар Макар^ӑ.
— Иура^', йура! Халӑх хушса хӑ- 

варнинв пурнӑҫа кӗртес...
Лаптак Мӗтри йадсоветне кашьп 

кун ҫӳрекен хӑна. Килти ӗҫӗн^ен пу- 
шава^ те, тапак турткалама, ҫӑвар 
вы^ьатма совета кайаК Кивӗ претҫе- 
таттӗлӗн Лаптак пиркийех ҫур ӗҫӗ 
ӗҫленмесӗр йул^ӗ. Килет те вӑлсовета, 
йумаха шӑратса ҫеҫ лараЬ Иретҫетат- 
тӗлсеи кунӗпе ахӑлтатса лараҫҫӗ. 
Ахӑдгатсан ахӑлтатсан, каҫ та пулса 
кайаУ, ӗҫ те йулаЬ

— Сахар Макар8, сывиха, сторови? 
Ҫӗнӗ совета ҫӗнӗ халап илсе килтӗмха. 
Леш, кивви иирӗн...

—  Мӗтри, терӗ Сахар, — ӗҫӳ ҫук 
пулсан пире ан кансӗрлеха.

— Мӗнле? Мана совета килое халап 
йама штата хунӑ вӗт?

— Ан калаҫ. Ав, каҫ пулсан, пу- 
шансан...

— Вот ҫӗнӗ саккун! Йура1? еппин, 
кансӗрлемӗп.

Лаптак Мӗтри кунӗпе ҫбнмесӗр пӑх- 
са дар8ӗ. Калаҫас килнипе пыр шӑ- 
тӑкӗ кӑтӑклана^. Ан^ах, йурамас¥ ка- 
лаҫма. Ҫӗнӗ советра мӗнле ӗҫденине 
кӑна пӑхса лара¥.

Совета Шакла Иакку хашӑлтатса 
кӗ^ӗ.

—  Ме, Иакку, тыт, — терӗ претҫе- 
таттӗл Иакку кӗнӗ кӗменех,

— Мана мӗн кирлине ӑҫтан пӗлнӗ 
есир, Сах...

— Плавпа ӗҫлетпӗр, планпа. Пнрӗн

^зеасем йалта ыран мӗн кирлине па- 
йанах палӑртса, ырана ва^ыи хатӗр- 
лесе хураҫҫӗ. Айта, 8уп!

— Инке, есӗ а?у йатне хуртарыаим?
— Ҫавӑнпа^^б те.
— Ме, тыт, Ӑна епӗр ӗнерех ҫырса 

хунӑ. Сакӑс ҫексин комиҫҫийӗ ӗҫлет 
пирӗн ку тӗлӗшпе. А^у Слтотйӗ йатлӑ 
пулаЬ Ан ман,—Сдтотйӗ йатдӑ... Ее 
тата, Митрахван пи^^бе мӗн ӗҫпе? Сан 
пата тухтӑр йанӑ вӗт?

— Лашава сула пул^ӗ те...
— Пӗлетпӗр... Пад Миххал^, Мит- 

рахван ПИ886Н лашине пӑхрӑна?—терӗ 
претҫетаттӗл.

— Лашине ^бртсех хӑвартӑм. Пӑр- 
так сула пулнӑ та,—терӗ тухтӑр.

— Ну, вот, илтрӗне? Айта, кӳл те 
вӗҫгер, Митрахван пи^^е... Тешурнӑй 
исполниттӗл!

— Епӗ.
— Мука Ваҫҫине ^бнсе килха!
— Паҫӑрах киднӗ вӑл. Ав, хӑй те 

кӗ^ӗ... Ну, кала Ваҫҫа.
— Пӗлетӗп. Каласа вӑхӑта иртерес 

мар. Ме сана вӑриан пилетне. Кай та 
кас. Пулӑшком ^^^енӗсем турттарса 
парӗҫ. Пурте: кайӑпӑр терӗҫ.

Лаптак Мӗтри нумай^рн пӑхса тӗ- 
лӗнсе лар8ӗ. Ҫынсем килеҫҫӗ те, пӗр 
сӑмах кади88ен ӗҫе пӗтерсе кайаҫҫӗ. 
Ҫекси пуҫлӑхӗсем тусан кӑларса ӗҫ- 
леҫҫӗ.

— Мӗн мурла йапала ку?—тет Лап-1 
так хӑй ӑшӗн^е. — Кӗнӗ кӗменех ӗҫ : 
туса йараҫҫӗ. Пурне те пӗлеҫҫе, 
йапшар.

Ҫак вӑхӑтра йал кулакӗ Шампӑ{ 
Ласӑрӗ пырса кӗ^ӗ. Кӑна курсанах:

— Ес ыйтнине паиа пултараймаст-1 
пӑр. Налок ху8ӗ ҫин^е мӗн 8ул кӑтарт- 
нӑ, ҫавӑн ^улах тӳлетӗя, терӗ претҫе- 
татгӗд.

Ласӑр ӗнсине хыҫрӗ те 99 тенкӗ те; 
99 пус тӳлесех хӑвар^ӗ.

— Вот, шуйгтан!—терӗ Лаптак хӑй 
ӑшӗн^е.—.1асӑр кӗсйин^е вунӑ ^ерво-! 
нӗс ивкенне ӑҫтан пӗлнӗха вӑл?Укҫи-| 
не кӑлари^^енех пӗр пуо кайалла па- 
ма хатӗрлесе хуҫӗ, ?орт Сахарӗ... Ехе!' 
Кун ӗҫне ^асах тӑваймӗ. '§акаланӑяха 
кунпа, твсв шухӑтларӗ Лаптав, Мӑй-’
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Ҫексисене шыраса
Йалсове^ӗсем ҫумӗн^и ҫексисем на^ар 

ӗҫленӗ. Хӑшпӗр йалта ҫекси 'ренӗсен ҫписвк- 
сем те ҫухалнӑ. (Огртсвнрн).

йӑтӑЛа.

Шупашкараллашн? 
Ҫавӑнталлаха. Йӑтӑ тупса параӳ, тер1ҫ те. 
Ҫексисем шӑрши те ҫук пулсан, темӗн,— тупаймӗ

мӑй Хӑвакли кӗвине вурсан.
— Аллимент пиркн пу^, Хӑвакла? 

Сутисполнитгӗд пымарим?
— Ҫук ҫав...
— Кав ҫук’ — терӗ сутисполнитгӗл 

каргишӗнр.—Еп сана йал тӑрӑх шы- 
раса ҫӳротӗп. Ме укҫӑна! Пӳрократла 
хӑтланма йурататӑр... Кунта ҫирӗм пӗр 
тенкӗ. Миҫе уйӑхшӑн илнине хӑвах 
пӗлетӗн.

— Кӗскерех калаҫ!—терӗ претҫетат- 
хӗл исполниттӗле.

Исполниттӗл йанрама ^арӑн^ӗ. Хӑ- 
вавла тухса карӗ.

Лаптак Мӗтри лар^ҫӗ-дар^ӗ те:
— Согомпа Комор кунта. Иумах

йама та пулас ҫук ӗнтӗ, хӑйаматсеыпе 
тесе мӑкӑртатса тухса карӗ.

** *
«Капкӑнӑн» 2-мӗш номӑрне вулакан 

йулташ 2-мӗш странитса вуласа тухрӗ 
те, ла^, ҫапрӗ сӗтеле шурналпа.

— Пулман ку ӗҫ, пулас та ҫук, терӗ.
Райӗҫтӑвкомӗн совстроигтӗлствӑ ин- 

струкгӑрӗ '§ӑваш респуплӗкӗн кар^ӗ 
ҫине тем пек тинкерсе пӑхрӗ, анҫах, 
Касмаатуртаауҫ йатдӑ йалатем парсан 
та тупаймарӗ.

Епӗ те, кун пев ӗҫлекен совета 
план тӑрӑх кнлес ҫул шӑтмадла йу- 
манран тунӑ турта йа^ӗпе пудмалда 
ҫӗнӗ йалта ҫеҫ тупса ҫыртӑи.

ЕТМЕН А.
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К У м.
Шӑмат пасарӗаҫе. Хадӑх кӑткӑ 

пек кӗшӗлтетет. Пӗрисем тутар дап- 
кисен ҫумӗв^е арӑмсене ва.88И сап- 
пунлӑх илес, тесе сӗртӗнсе ҫӳреҫҫӗ, 
теприсем—ҫунисем ҫин^е паранкӑ ку- 
кӑ.8ие вупӑл кӑшдаса лараҫҫӗ, хӗрсеы 
йашӑсем умӗв^е сӑмсисене каҫӑртса 
тӑраҫҫӗ, йаш а^исем йурри вӗсен хуш- 
ШИН86 тӗккеленсе ҫӳреҫҫӗ.

Мӑнтӑр Хӗдӗп пасара ҫитсенех ла- 
шине хваттере кӗртсе тӑратрӗ. Хӑй 
пасаралда,—ӗлӗкхи пӗлӗшсене курса 
пулн тесе, тухса угрӗ.

— А-а, Хӗдӗп Иекор^! терӗ хват- 
тер алӑкӗв^ен тухнӑ тухманах Тӑрӑн- 
сем Хитров Мӑнтӑр Хӗдӗпв ал парса,

— Сторовӑ, сюровӑ. Есӗ сыаса 
тухма та ӗлкӗртӗни? Ытда веҫҫолӑйҫке...

— Еп веҫҫодӑй маррине хӑҫан та 
пулсан курни вара, есӗ, Хӗлӗп Иекор...

— Ара, вӑл, ҫавӑ таха, ан^ах... 
сана йалта мӗнле?—СуВдавсем...

— Суйлав правнсӗр хӑвармарӗҫи, 
тесе каласшӑни мӗв есӗ? Ав хӑра, 
Хӗлӗп Иекоръ... Хигров не турах, 
Хитров правасӑр йудмас?. Хигровӑн 
тем тума та ӑс ҫитег,—ҫуса мар тӑк, 
кустарса, теҫҫӗ вырӑссем,—мухтана? 
Хитров куҫӗсене выъатса.

— Мӗнле ҫӑлӑнтӑн ара есӗ, мӗнле? 
Каласа парха нӑна! Ӗмӗр маниӑп..

— Ха! йӑвӑр ӗҫи вӑл?.. Иртнӗ ер- 
нере арӑм а^а ҫуратса па^ӗ. Кумине 
йадӗҫтӑвком пуҫдӑхне турӑмӑр. Ытги- 
не хӑвах пӗлетӗв. Авъах, епӗ сана 
кун ҫив^ен нии те каламан. Каламан. 
Атто!..

Ҫапла нуплерӗҫ пасарга икӗ пӗлӗш.

Ма ытла ҫас тавӑрӑнтӑн тата, 
терӗ Хӗдӗп арӑмӗ упӑшкине хирӗҫ тух- 
са. Хӗдӗп арӑмве хирӗҫ сӑмах ху- 
шас вырӑнне пӗр-ик минут тивкерсе 
пӑхса тӑҫӗ те:—кар^йк санӑн кумма 
тумалли хӑҫан пула! ҫак, терӗ.

— Мӗн мур депӗртвтӗн ара есӗ?— 
ҫнленнӗ пек нуд^ӗ арӑмӗ.

— Лепӗртетсе марха унта. Кала 
есӗ— хӑҫан?..

— Тепӗр ернерен пули?!
-- Ну!.. Вӑт телей... Ну ^асрах 

ҫураюа пар «ппин йуратнӑ тусӑн.

А^а йатне хунӑ кун йадӗҫтӑвком 
пуҫлӑхӗ Хӗдӗп патӗя^е кӗрекере лара!'.

Пыр ҫемҫели88вн пыллӑ сӑра ӗҫ- 
сен, куҫ пуҫ умӗн^е пӗр йапала ик- 
кӗн курӑнакан пудсан:

— Ну Ваҫли кум хӑвах пӗдетӗи 
ӗнтӗ ман нушана... май килмӗши ҫав 
правӑ пирки?,—терӗ Мӑнтӑр Хӗдӗп 
иааӗҫтӑвком | пуҫлӑхӗ йенелле сӗвенсе.

— Ай кум, мӗн кадаҫан вара!.. 
Хамӑр ӗҫ вӑт. Епӗр тӑвас тесен, пур 
тв пулӗ. Ыранах Ҫӗрпӳве кайса май- 
ласа Еилегӗп.

Тепӗр кунне Мӑнтӑр Хӗлӗп йури 
ҫӗн кӗрӗк тӑхӑн^б те, ним сӑлтавсӑрах 
урам тӑрӑх гухса утрӗ.

— Пӑхӑр ӗнтӗ Хӗлӗп Иекор^ ҫине. 
Хӗлӗп Иекор8 юшӗ не турак, тесе 
ута! Хӗлӗп Хитров сӑмаххвнв аса 
илсе.

— Ӑҫталла ^унгаратӑн тага Хӗдӗп 
ПИ8И?

— Иадӗҫтӑвкомне кайас тетӗпха.
— Есӗ Ваҫли Антон8 патне кайа- 

тӑн пулмалла та, Ав^ах ӑна пайан 
ир ыилитсисем темшӗя Ҫӗрпӳве тытса 
карӗҫ.

— Мӗн, мӗн... милитсисем тетӗв? 
—хӑраса ыйтрӗ Хӗдӗя.

— Ҫапла. Мӗншӗн арӗсденине 
пӗдейместӗп.

Мӑнтӑр Хӗлӗп ҫавӑнтах вӑрт ка- 
йалла ҫаврӑнъӗ те:

— Тфу, пурнӑҫи вӑл!.. Такӑшне 
кумма туса ырӑ пулмалла ӗнгӗ, тесе 
йатдаҫса килелле утрӗ.

РОНИ.

Пул^нитсара.

Тухтӑр:—Мӗнпе аатратӑн?
Т)Ирлӑ ҫын:—Еҫкӗпе. 
Тухтӑр:--'§ас-8асах ӗҫетне ес?
■^ирлӗ ҫын:—Ҫулталӑкра удтӑ хут. 
Тухтӑр:—Нумайа пыра!и ӗҫкӳ? 
■^ирлб ҫын:—Икшер уйӑх.

А.

Латтинла.

— Автоюр, ыӗн тени пула!?
—У-и? у пула! акӑ мӗн: пирӗн ҫул- 

сем, ах тур,—тени пула!. Латаинла у.
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Суйланӑ ъух. Ӗҫкех пӗтерет...
Кӑҫа* согетсепеквраӗм ар  ҫын- 

сем сахад оуйданнӑ (отщотсенҫен'.

К у л а к а

Х у л и к а н а

ҫӑвархланӑ.

Растратьака

Ӗҫке йуратакан

ӖҫЕв Еайыа арӑыпала 
Хатӗрлентӗмӗр.
Лаша вӳлсе, урампала 
Ҫӗмӗрттертӗмӗр.
Лаша йурта!. Ҫӗмӗрттерсе 
Ӗҫке ҫигрӗмӗр,
Хутъӑмсене пиллеттерсе 
Пӳрте кӗтӗмӗр.
Ӗҫке кӗрсен ху^ӑмсене 
Савӑнтартӑмӑр,
Сӑрипеле ереххине 
Йӑвантартӑмӑр.
Шӑп^ӑксеи пек савӑнтарса 
Иур йурларӑыӑр,
Сар кайӑкла саркаланса 
Ташша йатӑмӑр.
Хайхи, енӗ ывӑннипе 
Лартӑм ҫак ҫине,
Арӑы татах савӑннине 
Иа^ӗ ташшине.
Кӗҫ сисмен те,—
Иут упӑшка 
Тӑ^ӗ ташлама,
Ман арӑыпа харӑс тӑрса 
Иурӑ йурлаыа.
Иуг ҫынпала ташланӑшӑн 
'§унӑм гӑвӑвҫӗ.
Арӑм иана пӑрахнӑшӑн 
Кӑмӑл хуҫӑл^ӗ.
Тарӑхвипе еп арӑма 
Ҫапрӑм пуҫӗн^ея 
Иури мар та— „Нечҫайнӑпа" 
Лекрӗ куҫӗн^ен.
Сылтӑм куҫӗ сиксе тухрӗ, 
Иунӗ сирпӗнет.
Арӑм:—сана уйрап, тесе 
Иӗрсе каларӗ...
Пу^ънитсӑран хрсен  илсе 
Суга тӑратрӗ.

Ех, тур ҫапман!
Ш уйиан маткв!..
Пӗтер^ӗ мана:
Киле ҫурта ҫурма туса 
Па^ӗҫ маткана.

И е X в и н К.

мухмӑрласа йулнӑ.

Шупашкарпа Канаш хушшин^е Ав- 
тотор пулсан, миҫе ҫын лашасӑр, тӗ- 
нӗлсӗр йулӗҫ-ши?

Пирӗн писсаттӗлсен хура кӗрвуннв 
те шӑп^ӑк йурла!, шартлама сивӗ хун 
—дапка йур ҫӑваӖ
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Авалхи ъӑваш ъӗлхипе.
— Есӗ, Иаҫку Иван^ӑ, ку йахӑнта 

«'§ӑваш йалне» вулакалани?
— Ӗнер ҫеҫ вуласа тухрӑи, Униҫӗм 

му8и, 11— 12 мӗш номӗрне. 'Гӗрлӗрен 
хыпар пур. Акронон Никиттӗн «Иал- 
хуҫалӑхне уй ӗҫӗ йен^ен рвконструкси- 
лесси» ҫин^ен ҫырни те пур; темтепӗр 
ҪИН86Н те пур.

— Мӗн йапала вӑл, «лекартукси- 
лесси» тени? Ҫӗнӗ сург вӑрлӑх тавраш 
мартӑрҫке?

— Лекӑртуксилесси мар, реконструк- 
си.тесси. Вӑл авалхи ^ӗваш сӑмахӗ 
пулмалла. Есӗ, Уяиҫӗм му^и, ҫылай 
ватӑ ҫыя, аллӑран нуиай иртнӗ, йепле 
пӗлместӗн тата ҫав сӑмаха?

— Ой, пӗлместӗп, шӑллӑм! Пирӗн 
ӳсӗире ун пек ^ӗвашла сӑмах пулиан. 
Кайса ыйтса пӑхЛ.Варук кинемейрен, 
вӑл 83 ҫула ҫитнӗ теҫҫӗ. Пӗлетех пул- 
малла.

— Кайас пулӗ. Варук кинеыей те 
пӗлмесен, Никкиттӗн патне, Шупаш- 
карах кайса килмелле пу̂ ъ- Хӑй ҫыр- 
нине хӑй пӗлегех ӗнтӗ вӑл. Тфу! Ҫы- 
раҫҫӗ, хӑйаматсем, тахҫанхи сӑмахпа! 
Ҫырас^ӗ ха%хи рлхепе. Т—к.

Мӗн-ши ку.

Ку-и? Ку Сӗнтӗрвӑррив^и налок ин- 
спектӑрӗ. Лара! вӑл кӑпинетӗв^е те 
ҫыра!:

„Пиндиковскому 0-ву Потребите- 
лей.

Предлагаӗтся на 8 января с/г. к 
0 часам утра выслать в Марпосад 
5! канцелярию Налогоштӗпектора сво- 
его представите.тя захватив с собой 
книги и дела за 27—28 оперативный 
год, Д.ТЯ выявления оборота на обло- 
жение уравсбора за 1928— 29 год.

За не исподнение сего будет на- 
ложен штраф.

Ал пусвӑ. Исхо!аш8и ноыӑрне ларт- 
нӑ. Ан^ах, потрепиттӗл ушкӑнне: 
«арӑмна та кала, вӑл та хӑйпе пӗрле 
ухват-тур8кисенв илсе килтӗр» —тесе 
ҫырма мансах хӑварвӑ.

Ма хӑй тухса ҫӳреместха вӑл? Ӑна 
огҫог йанӑ ҫке, тата мӗн кӗнекасем 
ыйта! вӑл? ’ Мрац,нка.

Курмастӑр-и? Ав ^ӗрни вӗҫне тасат- 
са лара!. Пушӑ мар, снаш.

Ан-шухӑшла, йулташ! „Капкӑнӑн" 
14>м5ш етранитсина вула та, хӑвах 
пӑлӑн.
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Х ӗ р х е н ӗ ҫ х а
^  — Матва Васил8, вӗрха кӗр,—тет 
шоак иртсе кайаван, паттентсӑр суту- 
1лӳпе хытданакан Матвийе ^^реъине 
)шаккаса.
1 Хай сӗгел хушшине кӗрсе ларнӑ, 
ум?н8в темӗн купийех тӗрлӗ хутсем, 
пӗр аллия^е шут, тепӗр адлияъе хӑйӗн 
впҫӗ ҫулхи хӗр а^и ашшӗн сухал пӗр- 
рсене шутласа^ лара!,

— Пайан РӖК-ран хут кил^ӗ. Ыран 
,ҫпа халӑх ҫин^е мана хам пӗр ҫул- 
1Лӑк хушшинр мӗн ӗҫлени ҫинрн 
'80Г тума хушаҫҫӗ вӗт. Мӗнде иртер-

.1 йарас?—тет Исак, Матви кӗнӗ кӗ- 
Анех. Хӑй ӑшне вут хыпса илнӗ пе- 
|фх ӗштеленет.

— Ларха, лар1 Арӑм, Магвийе шӑн- 
н1 ҫинрн кӑштах...

— Мӗн хӑрамалли пур?
; — Хӑрасси... Хадӑх укҫи... Вӑрман...
] — Пӗрте ан хӑра. лна  хамӑрах 

трватпӑр. Хамӑр суйланӑ сапа. Пире 
сийен тумаа... Есӗ каҫпа пирӗн пата 
плрха унта,

— Вог, вот! Мӗнлв те пулин тӑвао-
I. Ӗҫре те сирӗн йумахран тухмарӑм

,-^т; есӗр мӗнле тӑвас тевӗ, ҫавӑн пек 
'^ са  пытӑм. Хӑвах пӗлетӗн, кӑҫухне 

йансем майлӑ ӗҫлемелле мар тенине.
— Ҫавах ара, куртӑмӑр, аван ӗҫле- 

®. Ҫигес суйлавра та санах суйлӑ-
пӑрха.
I — Охок! Арӑм, илтрӗни? Мӗн кала! 

в1л? Ҫитес суйлавра та санах суйлӑ- 
пар, тег.
] — ■^Рй-а-а, вӑхӑ^ӗ ҫигмесӗрех ан 

савӑнха. Ир автакаа куккукӑн пуҫӗ 
У1се ҫурӑлнӑ, теҫҫӗ, санӑн та ҫавнаш- 
в л  ан пултӑр.

— Вӗсем сана калӗҫ, вӗсемшӗн мӗн!
^ И ӗ л с е н . . .  вӗсене мар, сана анҫах 

■ вӑр  пула!. Ҫавна пӗл есӗ.
^И сак арӑмӗ апла калаяӑ хыҫҫӑн 
■штах шукӑша карӗ: кала! пек
^йӑна!. — '§ӑнах та, вӗсене мӗн? Ма- 
Ч  ан^ах йӑвӑр килет вӗт,—тет хӑйӗн 
^ ӗ н р .  Кӑштах шукӑшласа тӑнӑхыҫ- 
“ "1:—ҫук, есӗ нимӗя те пӗлместӗн,

'а пӗлме те кирлӗ мар. Халӑх вӗт! 
''ерб те, хӑйӗн ка^ака тирӗн^ен тунӑ 

рбк таран кӗрӗкне тӑхӑаса таҫта 
рса карӗ.
1Каҫпа. Халӑх Урхамах Иеттипатпе 

^хӑвнӑ. Кар^ӑкӗ, кӑвак ҫӳҫлӗскер кӑ-

ыака тӑрӗн^ен пӑ^са вырта!. Исак сӗ- 
тед хутшин^е кӗсйин^ен ҫӑкӑр хыгти- 
сене кӑларса кышлакаласа лара!.—Ӗҫ 
нумай вӗт, апат ҫиме те вӑхӑт ҫук,— 
тесе лара!. Унӑн ҫумӗн^е Матви Ва- 
ҪИЛ8 хӑйӗн тантӑшӗсемпе калаҫса ла- 
рат:—ҫаплах, ӗҫӗ сахал мар ӗнтӗ вӑд. 
Ӗҫлессе те нумай ӗҫлетӗн, тепле ^пр- 
леместӗн,—тесе чблӗмне вӗҫсӗр пак- 
даттара!.

'§ыда088вн шавлакаласа ларнӑ хыҫ- 
ҫӑн алӑк патӗн^ен пӗри, тӗтӗмӗ- 
пе аптраоа ҫитнӗсквр;

— Пуҫлас. Мӗн вӑхӑта ирттермелди 
пур,—тесе йа^ӗ.

— Пурте пухӑнса ҫитнӗ-и? Васкас 
мар. Иапала йӗркеллӗ пултӑр, — тет 
Матвийӗ. «Халӑх ҫынни» вӗт! Иӗркине 
ыйга!!

— Пуҫлас! Сахалах мар вӗт,—тесе 
кӑшкӑрса ил^ӗҫ хыҫалтан виҫҫӗя—тӑ- 
ватгӑн харӑс.

— Апла пулсан пуҫлас. Пайанхи 
пухӑва уҫӑлнӑ тейӗпӗр!

Приҫитиум суйласа лартнӑ хыҫҫӑн 
Исак «0Т80Т» тума тытӑн^й.

— Халӑх, мӗн 0Т80Т тӑвасси, хӑвӑ- 
рах куртӑр епӗ мӗнле ӗҫленине: пӗрне 
сввӗ сӑмах каламан, тӗрлӗ хутсем ту- 
ма пынисене туса панӑ, ыгти пысӑкрах 
ӗҫсене пӗ^^вн, халӑхсӑр туман...

— Тӗрӗс, хамӑр мӗн тӑвас тенӗ 
ҫавна тунӑ. Мӗн унта кадамаллн пур, 
—тесе кӑшкӑрса ил^бҫ „йулташӗсем“.

Исак от^отне ҫапла ирттеркелесе 
йа^в. Еҫне пурте ырлаҫҫӗ. Аван ӗҫле- 
нӗ, халӑх сӑмахӗн^ен тухмав!

Исак хыҫҫӑн ревиҫи комиҫҫийӗ отҫот 
тума тытӑнҫӗ. Пӗр ҫамрӑкскер актӑ- 
сене сӗтел ҫине сарса ху^б:

...Р1ртнӗ ҫула Сороккин ҫунса кайнӑ 
хыҫҫӑн ӑна вӑрман памалла тунӑ, ан- 
8ах хӑй сасартӑк вилсе кайнӑран, Исак 
вӑрмана пуйансене панӑ... Халӑх ани- 
сене тара панӑ укҫа 159 тенкӗ йахӑн 
пухӑнмадда пулнӑ, вӑл пӗр пустаҫук...

Иулашкин^ен:—Исака сута памалла 
турӑмӑр,—тесе хӑйӗн сӑмахне пӗтер^б. 
Тӗпелте ларакансем пӑтранмапуҫларӗҫ.

Исак хӑй ҫуиӗн^в ларакансем ҫвне 
пӑхса влаӗ хыҫҫӑн:—ианмӗҫ, хӗрхенӗҫ- 
ха—тесе, халӑх ҫин^ен тухса карӗ.

КВАСКОВ Н.



Ай-хай, мйнтарӑн Ахтӑтурӗ.
(Кӑмӑллӑй тӑрХхласа ҫырнӑ ҫулИӗр ^астушкисвм. Хыпарсемпв малтанхи 

сЗсвинв вуласа каламалла, ыттисвнв йурлама пулаТ).

'Ҫӑваш респуидгкбаҫи Автотор уподномоҫ^^ннӑйб Унтрн Унеҫӑм» 
^ухӑноея кСЕферевтсин’£в пысӑк сӑмах тухса каханӑ,

—  Ҫухйбр пухман пнрки, Ухатӑр йенҫе пӗр сӗт-турӑх вртех» 
пӑтданнӑ, тет.
— Пайторвпа 'рваш сойус Канашпа Шупашкар хупшвн;* уу- 

р*м« 2 автопус тата 1 крусовик йхеҫҫӗ.
Ҫухӗс«м... (Хыпарсенъен).

АМ-хаМ,’ ҫулӗсем-те-ҫке инрӗн, ҫулӗсем, йӗрӗсем...
Инкехҫке! Ай-хай, ҫырлахтӑр, вахтӑрах тӑ турӑ!

Ҫулсемех хываҫҫӗ тӑр ҫбрере 
Темӗнле хулӑм та мӑнӑ сасӑсем;

— Ҫӑлӑнӑҫ пурах, пур, тет—
Тытса ^араймийех ҫив^б пула!, тет /

Унеҫӗмӗн ҫулйӗр Ахтӑтурӗ.
АМ-хай, ҫулӗсем-те-ҫке пирӗн ҫулӗсем—
Ажлӑшӗсем вӗсен иквиҫӗ ҫухрӑм та ҫурӑ;
Кашнн ура та, ай, Марса пусиассерен,
Хур» тжнӗс пек хумханса йула! шывӗ-шурӗ.

Хушеа й у р л а м а л л и ;
АМ-хай, иӑнтарӑн, Ай-хай-йахтӑ, ыӑнтарӑн
Унеҫӗм Ахтӑтурӗ, 'Ҫӑвашсен шывӗ шурМ
Тв пула! халех у, Те ^упайа! Ахтӑтурӗ?
Тв пулмас!?; Те ^упмас!?

Иуртсам халӗ, утӑмҫӑм, йурт вс, йурт, хура турӑ ут,
Ҫажӑ тӑвӑр та ҫулсен^ен тухса, ай, ҫити^^ен;
Кӳреам, ж|р ес1, Унвҫӗм! Туртса тух Ахтӑтур—
У тӑ н ӑ р м и  жМрсв ӳжсв тв вжлвв пӗтицвж.

Хушва йурламалли; АМ-хаМ, мӑжтарӑя...



Фнлиппӑв хут. ӳкерт )̂1к((.

Ҫӳрен ҫеҫ-и? Кӑваж-и? Турӑ-и ^бваш у^ӗсем—
Пбкгрен те ҫӳлӗ^^б-и ҫак вӗсен пуҫӗсем?
Пӗрререн пӗрре ҫеҫ ^ӑпта леҫрӗмӗр хулана—
Хӑмӑла тӑрӑниаллах-та-ҫле усӑн^ӗҫ утсен пуҫӗсем. 

Хушса йурламалли; Ай-хаВ, иӑнтарӑн..."

Леҫмелле^^б сӗт-турӑх ху.лана леҫмелле^?^—
Ҫуна ҫулӗ пуласса вӗхсе, ай, тӑтӑмӑр;
Лӗтмеллех^б тв пулӗ ушкӑн, пӗтех^ӗ —
Ахтӑтур пуласса кӗтсе, ай, тӑтӑмӑр.

Хуш са й у рл ам ал ли ;  А 8 -х а й ,  м ӑ н т а р ӑ н . . .
Шупашкарӑн-та-ҫке кеселленнӗ лӑҫ-ла^! ҫапҫут лӑкӑрӗ 
Миҫе калуш кӑҫал вӑл тытса та, ай, хыпрӗ пу.|? 
Ахтӑтур та пырас ҫулӑмӑрсем ҫин^е—пурӗ 
Миҫе уг кӑҫал путса та, ай, хытрӗ пу.|!

Хушса й у р м а л л и ;  Ай-хай, мӑнтарӑв...

«Ахтӑтур» теяӗ сасӑсем пуҫ ҫине ӳкеҫҫӗ:
«Ҫулйӗрсеи пулмасассӑн сотсиалисӑм ҫук ыари?» 
Ахтӑ-тӑ-пуссем килсе тулаҫ, тет, ух йӗрсем пӗтеҫҫӗ 
Ут йӗрӗсем ҫин^ен тепре те йурласа йулари!

Х уш са йурламалли; Ай-хай ыӑнтарӑн...

Ай-хай, ҫулӗсем-те-ҫкв пирӗн, ҫулӗсем...
Ай-хах! ҫырдахах тӑр, вахтӑрах тӑ турӑ;
Пулаҫҫех,—йулаҫҫех пулӗ таха йӑвӑрлӑх ҫулӗсем— 
Кнлейсе те ларин^^б ^исрах ҫулйӗр Ахтӑтурӗ.

Хушса йурламалли:

Ай-хай тӑ! Мӑятарӑн
Уиеҫӗмӗн паттӑр Ахтӑтурӗ 

Пуласса пула! таха у,
Ун?.. Пудмн нар!.. 

Ай-хай-хах тӑ! нӑвтарӑн

'Ҫукунҫулӑн пудӗ ҫулӗ — 
Правус пек те ^уиаҫҫб тнмбр у^бсвм 

Тыт та лар!
А*Н8ах,—пайан мар... 

ВАҪАНККА.
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„Хӗрарӑмсен“ пуххинъе.
Огҫот камппани вӑхӑтӗн^е кӑҫал 

хӗрарӑмсен пуххисем на^ар иртнӗ. Вӗ- 
сене иртерме малтанах хатӗрленсе тӑ- 
ман. Хӑшпӗр йалта хӗрарӑысен пух- 
хин^е арҫынсем кӑна пулвӑ. Лӗр-ик 
хӗрарӑм пулвӑ пулсан та, вӗсем тӗпе- 
лелле иртие те хӑйайиан.

(Суйлав ӗҫӗн маттериалӗсен^ен).
— А^ук инке, пухӑва тух!—шак- 

ка! 8?Рв8ерен пуху калакан.
— Хӗритун,—тет арӑмӗ,—пухӑва 

кайамха...
— Мӗа пӗлетӗн ес унта кайса? А^у- 

на каы пӑка!? Ак, хаы кайса килӗп...
А^ук ^бнмерӗ. Хӗритун хӗрарӑмсен 

пуххине тухса кайрӗ.
Хурал пӳртӗнве пуху иртерме кил- 

нб уполноио88ӑннӑй лара!. Хурал пӳрт • 
н е арҫнн хыҫҫӑн арҫын кӗрет, пӗр 
хбрарӑм та ҫук.

— Ма сирӗн арӑмӑрсем килмерӗҫ, 
хӗрарӑмсен пуххи вӗт ку/—тет.

— Мӗн пӗлеҫҫӗ вӗсем кунта?—Ха- 
рах кӑшкӑрса пӑрахрӗҫ арҫынсем.

— Хӗрарӑм нушине есӗр пӗлместӗр 
вӗт?

— Ан култар. Хам арӑма мӗн кир- 
лине ес каламасан та пӗ.1втӗп, терӗ 
Хӗритун.

—  Ере, ес калан,—терӗ Симун,— 
ухват аври ҫунса татӑлнӑ ман арӑмӑн. 
Такка!, таккат,—ҫук, лармас!. Вӑш- 
ваш тытрӑм та, лартса та патӑм. Аппа- 
лана! ун^^ен. Хам арӑмӑн нушине 
пӗлмен пулсан, ухват аврине кам 
лартса пара^^б.

— Ҫапла пулмасӑр. Хӗрарӑм нуши- 
ве арҫын пӗлмесен ӗҫ пулати вара? 
—терӗҫ харах.

Хӗрарӑмсен пуххине иртерме килнӗ
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Шупашкарти хӑйматлӑхсемпе Коҫтӗн хуҫа,
Мӑяиарка йалбнҫе (Шуп, р.) вапта- 

на шартлаттараҫҫб кӑна. 240 ҫын 80 
станокпа хӗртет. Икҫбр хӗрӗх ^ухӑн, 
икб кулак: Коҫтбн, тата Иван Филип- 
8ӑ и Ко.

Ҫапаҫҫӗ чӑгптана 8ухӑ,нсем. Хбртеҫҫб 
алла кудаксем,

— Ҫитет Коҫтбнпа Филип^а пуй- 
тарма!..

— Уҫас копператтив!—терӗҫ ҫам- 
рӑксем.

Кудаксем ^алӑшшӑн пӑхса илъбҫ;
— Хӑтланӑр, хӑтланӑр, выҫӑ пый- 

тӑсем!—тербҫ вӗсем.
Ҫамрӑксем копаераттив уҫрӗҫ. Прав- 

дени претҫетаттблӗ '§ӑвашсойусран ҫӗр 
пӑт мун^ала тийесе кил^б.

— Ну, ҫапӑр! Мун^ала дайӑх. Ӗҫ 
хакб 13 тенкб ҫурӑ. Коҫтӗнсем 12тей- 
кӗ ҫеҫ параҫҫӗ вӗт!

— Ҫапас, ҫапас'!—теҫҫӗ ъяенсем.* н=
Рашгав праҫникӗ иртрӗ. Иал ҫине 

мухмӑр кикенӗ ҫеҫ йул^б. Пуҫсем ҫу- 
рӑлас пек ыратаҫҫб.

— Ах, уҫас^б мухмӑра!—теҫҫӗ 
таҫӑсеы.

Коҫтбн сисет. .Хӗрхенет" вӑл 
таҫӑсене, мухыӑрпа супнӑскерсене.

— Мбв калаҫмалли пур унта! Пуҫ- 
тарӑнӑр Иван Микихверӗ патне и .. 
мухмӑр та ҫук.

Микихвер патне ыухмӑрпаанкӑ-мия- 
кӗленб халӑх пухӑна!. Копператтив

8ленӗсем те, ^лен маррисеи те пы^ӗҫ. 
Коҫтӗн ҫур витре ерех лартрӗ. Иуҫ- 
дан^ӗ ӗҫкӗ. Унтан,—ҫапӑҫу.

— Еҫӗр!.. Ҫийӗр!.. Коҫтӗн кам ик- 
кеннв паллӑр!—тет Коҫтӗн.

Нумай ӗҫрӗҫ. Нумай ҫапӑҫрбҫ. Коҫ- 
тӗн хӑй 8ҫне турӗ.

♦
Копператтив правлени претҫегаттӗдӗ 

йая тӑрӑх лӗпсӗртетсе ҫӳрет:
— Мун^ала илме пыратна?—тет вӑл 

8ленсене,
— Коҫтӗнран пӗр ҫӗрлӗх илнӗ^ъб 

те, малтан ҫавӑннех ҫапса парас п у ^ .. 
—теҫҫӗ ӑаа хирӗҫ. Коҫтӗя 8®-11Хипе 
калаҫаҫҫӗ. Коп аераттива путдантараҫҫӗ.

М. Е  н т р и.

Ентра йулгаш! Еоӗ Коҫтӗна хпрӗ; 
ан тӑр! У"ӑн Шупашкарта хӑйыатлӑхв 
пур. Акӑ Тапкӑ йудташ ҫыра!:

«'Ҫӑвашалӑстипромысдакопсойусӗ ^аҫ- 
нӗксея укҫине опорог тума илсе, коп- 
ператтивсемае ертелсене пулӑшма кир- 
лӗ, тет.

Тӑрӑшсах хӑй «наопорот» тӑват: 
^ӑпташӑн копператтивсемпе ертелсене 
32 пус пара!, Коҫтӗн хуҫана 33 пус 
тӳлет».

— Пӗрер пус «ваопорот — тет 
'Тапкӑ.

Ҫӗртен—пӗр тенкӗ. Пинрен—вун
тенкб. Мӑнмаркари мухмӑрлӑ 83.птаҫӑ- 
сене мухмӑр уҫма ҫитет вӗг вӑл?

ҫын арҫынсене йӑдтах ӗнен^ӗ:
-  - Пуҫлас щз̂ , апла пулсан?
-— Пуҫлас, пуҫлас!—ҫухӑрса йа^еҫ 

арҫынсеи.
Уполномо88й.ннӑй хӗрарӑма совет 

ӗҫне хухшӑнтарасси ҫин^ен токлат, вӑ- 
рӑм токлат турӗ.

— Кашни хӗрарӑмӑн, куххарккӑн 
патшалӑх ӗҫне хутшӑнмалла...Ур-р ра! 
—терӗ йулашкин^ен.

Ан^ах, ун хыҫҫӑн никам та уралат- 
нарӗ. Нумайӗшӗ йӑвӑррӑн сывласа

Тулта, адӑк умӗн^в ик хӗрарӑм ну- 
май88вн шӑнса тӑҫӗҫ.— Камӑр яуша- 
сем ҫнн^ен райоатая киднӗ майрана 
пӑртак та пулсан каласа кӑтартас^б, 
теҫҫб.

«Майран» тепӗр йала каймалла. Ху- 
рал пӳртӗн^ен тухрӗ те, ҫуна ҫине 
лар8б.

— Майра инке! Калаҫма йура!-и 
санпа терӗҫ ик хӗрарӑм.

— Иура! те, ан^ах... вӑхӑт ҫук. 
Района пырӑр, тесе хӑвар^б.

— Ыйтса пӗлес текенсем пури?Ҫук.
— Тухса калас текенсем пури? Ҫук. 

Ма калаҫиастӑр?
Е, мӗн калаҫмалли пур унта? Хӗр- 

арӑм нушине аха% те пӗлетпбр епӗр, 
—терӗҫ арҫывсем.

**
Майра ҫуд тӑрӑшӗпе шухӑшласа 

тӗлӗрсе пы8б:
— Ма пуҫтарӑнмарӗҫ-ши хӗрарӑм- 

сем? Ку ик хӗрарӑма мӗн кирлӗ пул- 
нӑ-ши? Ех, хӗрарӑм пурнӑҫӗ!..
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Сӑмса урлӑ шшнӑпа.

Анкӑ-минкӗ^ҫекреттар.
Сыснава сӗтел хушшйне кӑна ларт. 

Вара вӑл урине те сӗтел ҫине хура!, 
теҫҫб."

ТракушкӗнГ(Х. '§утай р.) йалӗҫтӑв- 
ком|ҫыруҫӗ Иефремӑв Иван вуҫне таҫ- 
та ҫитв88енех ҫӗкленӗ. Хайне хӑй тем 
вырӑнне хура!. Кӗнҫелер ӗҫве пӑт- 
раштарсах йа^ӗ. Хӑй—комсомолГс, тет 
Е... йулташ.

Ку сыснана сӗтел хушшине ларт- 
нӑ88ӗ те, ан^ах, урине ҫӳле ҫӗклей- 
мерӗ. Пуҫне те ытла ҫӳлӗ ҫӗклеймест 
ӗнтӗ^ха4:'вырӑвт8н кӑларса сирпӗт- 
вӗренпе кикен ҫинӗ сурӑх пек анкӑ- 
мивкӗленсе'ҫӳрет. -•

Реппеттитси.
Паникасси [(Ш уп.р.) претҫетаттӗлӗ 

хӑй йалӗвъи пухӑва*иртерме лашапах 
кайнӑ. Куҫӗ-пуҫӗ симӗсленсе кайиъъе- 
нех ӗҫнӗ пуднӑ та, ҫуни ҫинъен пап- 
кисемпе пӗрлех тухса ӳквӗ. X. 'Щ.

Тухса, ӳкмелле вы^ама реппетитси 
тувӑ вӑл. Х а:| ҫуна ҫинъен, тепринъе 
—советран гухса_ӳкет ӗнтӗ вӑл. Ка- 
мит!..

Иумахри пекех.
Оъӑкасси (Тутаркас р.) йалӗнъе 

Хме^ъов Иван пурӑвнӑ. Пурӑнсан, пу- 
рӑнсан,—ҫунса кайнӑ. Ку айвана тем 
туиа, вӑрнан кирлӗ пулнӑ.

Кайа!, кайа!, кайа!, кайа! хайскер 
райӗҫтӑвкома. Татах кайа!, удтӑ хут 
кайа!... Ута!, ута!, ута!,— 264 ҫухрӑм 
шӑп утат. Шухӑшла! вӑл угнӑ 'вух:

— Ех, кӳлесҫӗ те Тутаркас РӖК-въи 
пуҫлӑхсене кутлӑх тӑхӑнтартса, 264 
ҫухрӑи хӑваласдӗ, тет.

«Капкӑн» шуъӗпе, вӗсене ытла хы- 
тӑ хӑвалама йурамас! пек туйӑна!. 
'§уман лаша 'вас тарданӑран калатпӑр- 
ҫке.

Акӑ^пӗри.

ӗҫетЕтем Гтенӗ' й ап а л а̂ ^̂п ӗрГ пуслӑх 
те, пӗр тенкӗдӗх ҫапӑҫа! вара.

■Ҫалӑыкассив^ъи (Шуп. р.) йалсове- 
•ҫӗн претҫетаттӗдӗ Пелов раштав каҫ 
иккех 'ъетвӗрт самокон лаккавӑ. Те 
ҫавӑнпах пуҫӗ хӗрнӗ,- Алекҫейӗв йул- 
таша дайӑх шакканӑ ва ра . Ошмӑ %.

Ехер те ыехер, тата икӗ 'ъвтвӗрт 
хунӑ пулсан, йала пуҫхӗрлӗ тӑрса та 
кӑтарта^ҫ^ҫӗи тен.

Ак тата тепри.
Пӗр ӗҫкӗн мухмӑрӗ •ҫӑнах та суй- 

лавран суйлава ҫитиъ^венех пыра! 
иккен.

'§аканар йалӗнъе ҫаырӑксем пухӑв- 
не иртермелле пуднӑ. Унта от̂ ҫот ту- 
са пама Ишекри (Шуп. р.) потрепит- 
тӗд копперагтивӗн претҫетаттӗляе Иар- 
кейӗв й-ша •дӗнтернӗ. ^акавара ҫит- 
сен Иаркейӗв йалти йатлӑ ҫывсене 
шырама тытӑна!. Ҫекрегтар Леппин 
патне пы̂ вӗ те:—килте ҫук, терӗҫ. 
Претҫегаттӗл патне карӗ—тепӗр йала 
отъот пама кайнӑ, терӗҫ. Пыра! кал- 
лех Леппин патне:

— Пӗлместпӗр, ҫук вӑл, таҫта кай- 
нӑ, теҫҫӗ.

Еӑмака ҫин^ъен, сак ыун^ъали пек ҫем- 
ҫеднӗ, ӳсӗр Леппин сасси илтӗнех 
кайа!.

Усӗрпе мӗн тӑвас тетӗн? Иаркейӗв 
туха! те кайа!. Леппин кӳрши-арши- 
сем:

— Е-е! Ӗнтӗ унӑн, мӗн совета кӗ- 
нӗревпех ҫапла. Ха.1Ъ, суйлавкоыиҫҫи 
ҫекреттарӗ пулнӑранпа пушшех алха- 
са!. Правӑсӑр хӑварнисенъен вҫаткӑ 
та, ӗҫкӗ те турта!. Иалсовет кӗнъеле- 
рӗн '8ӳре'8исенв те ватса пӗтер^вӗ, Ӗнер 
каҫ ӳсӗрпе пӗтӗм ҫемйине урама хӑ- 
валаса кӑларнӑ, тербҫ.
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Вот ку ҫекреттар! Тбнвене михӗ пек 
тавӑрса силлесен те, кун пеккине ту- 
пас ҫук. 'Ҫаканарсем:—ку Леппинран 
аха.Ъ хӑтӑлас ҫук, совета тагах суй- 
ласа ӗҫсе вилтӗр пӗрех хут, теҫҫӗ 
пулмалла.

Кашкӑра сурӑх сыхлама хушнӑ.

'§икмеҫин (Сӗнтӗрвӑр. р.) йалӗнвн 
Мешков Еятрине Аскарин йалӗҫтӑвко- 
мӗ саиоконпа кӗрешие хут туса пара!. 
Мешков тенӗскер пӗр, Иекӗи йатлӑ 
ҫынна 'вӑнах та тыгаӖ Анвах, Иекӗн 
Мешкова пӗр ҫурпилӗк суха туса па- 
на пуда!, тата ураран ӳки̂ ҫ̂ вен ӗҫтерет.

— Каҫарас пу̂ ъ, хӑйамата... Шалк- 
кӑ, тет Мешков. В ӗ л т р е н.

Аскарин йалӗҫтӑвкомӗ, ей1 Кашкӑ- 
ра сурӑх сыхлама, кушака ҫу хурад- 
ҫине тӑратма хӑҫан пӑрахатӑн ес?

Милитси мар, политси?

Ҫӳлтикасси Кинер (Шупаш. р ) йа- 
дӗн̂ ви Хохлов Иван 1918 мӗш ҫулта 
Хусанта милитсире пурӑннӑ. Пурӑна! 
пурӑна! Хохлов. Совета та 2 хут^веа 
суйлана!. 2 ҫул халӑх саҫҫегатгӗлӗ 
пуля'ӑ. Ан^вах, кӑҫал суйлав правине 
унтан туртнӑ илнӗ.

— 1918-мӗш ҫулга милитси пулман, 
подитси пулнӑ, теҫҫӗ йалти суйлав 
комиҫҫи 'ренӗсем.

Хохлов арӑыӗпе хӗрне правӑ панӑ 
вара, хӗрхеннӗ пулас.

Тӗлӗнетпӗр епӗр: ку суйлав комиҫҫн 
Вленӗсен пуҫӗсем ӑҫта пулнӑ-ши?

Сӑрапа ерех исполннттӗлӗ.

Ҫӗнйал Шетмӗ (Елӗк р.) хӗрӗ Уҫӑп 
Марйи '§егрик Шетмӗри Арҫут йатлӑ 
ҫынна ка'?'®  ̂ пынӑ. Ҫур ҫул та пурӑ- 
наймаҫҫӗ ҫӗнӗ ҫынсем,—уйрӑлаҫҫӗ.

Марйе а ҫ̂а туса пара!. Сут Арҫут- 
ран алимент шыраоа пара!.

Сут исполвиттӗл Антрейӗв патне 
пыра! те, сӗтел хушшинве хаклашаҫ- 
Ҫб те хаклашаҫҫӗ... Сӑра, ерех, ӗҫме- 
ҫиие, кусен ҫумне-ви^вкӗн 'вӗлхе.

Акт ҫыр^вӗҫ, мӗн турӗҫ: „Арҫутӑн 
ним ъутмалли те ҫук“ турӗҫ. Касак .

Ененме ҫук. Арҫутӑн пури ҫуки те, 
Антрейӗвӑн пуҫӗн^ве нимскер те ҫук 
вара. Пушӑ параппан ӑшӗ пекех пу- 
шанса йуднӑ.

Преми пама ыйтатпӑр.

Сӗлескер йалӗн^ви (Ҫӗрпӳ р.) комсо- 
мол йа^вейккин ответдӑ ҫыруҫӗ Трофи- 
мӑв хӗра^васем хушшив^ве пит „тӑр&ш- 
са ӗҫлет".

Пӗрре удаха пынӑ та, Мархва йат- 
дӑ хӗре йарса идсе, ҫийӗн^ви кӗпине, 
тата... ҫурса пӑрахнӑ, 'вышкӑ та пар- 
каланӑ.

Ҫапла еҫленӗшӗя Трофимӑва „Кап- 
кӑнран" парне пама ыйгатпӑр.

Х и р  а л т а н ӗ .

Парне параймастпӑр. Пӗрредӗхе 
, Каакӑна“ ҫакданни те ҫитӗха.

Лулас лаша тыхаран паллӑ.
ф Хӗрдӗ^вутай петтехнӗккӑмӗн^вв III- 
мӗш курсра вӗренекен Терушкӗн Кн- 
рули ҫакӑн пек сайавдени ҫыра!:

В Атнарскую сельизбиркому. 
от гр. Терушкияа Андрея 
Тимофеевича.

Настояпдим заявляю сельизбиркому 
в том, что не правильное нашего 
семьи. Виду что того, что прошу рас- 
сматривать у каждого в отдельности. 
Кроме того эти лйшения наы очень не 
доволен по сравнению сдругими семя- 
ын. Если взять ыеня с какой коп- 
струкции ыожно лишить при Сов. кон- 
ституции. Я как ыогу лишеным быть 
прп обще-во? Я говорю, что эти ре- 
щенпя не ладно: я как член РСДП 
(т. е. нрофсою.з) и член МОПР и член 
Осоавиахима и др. н т. д. и т п. А 
вина беспартийностей, ио сообщая вы- 
ше всераво я считаюсь лучше с не- 
которого коысоыольца. (Могу предста- 
вить билеты) II затем я об“явлюсьвас 
0 том, что вы слова промышленность 
паверно не пониыайтесь.

Сообщая выше изложенноо, прошу 
востановить в ряду об-ва.

К сему за К. Терушкии.
23/Х1—28 г.

Ш ӑ р 'в ӑ к.

Терушкӗн вырӑсла лайӑх ҫырма пӗл- 
нӗшӗн «0»—отметкӑ паратпӑр. Краш- 
тӑн правияе панӑ-и, ҫук-и,— пӗлмест- 
пӗр, килес ҫул увиттӗл правине тем 
парсан та памастпӑр: а^васеве хӑй 'вӗл- 
хип* инвалитласа пӗтересрен хӑрушӑ.
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„Капкӑн" ӑмӑртувӗ.

(«Канашӑн» Ю мӗш .М-не вула). 

Ӑмӑрту условийӗсем;

1. Амӑргура ҫийеде тухас тесен, есӗ 
ҫырнӑ йапалунтан ҫынсем ӳкӗрвбв ҫин- 
ВИ пек кулввӑр.

2. Кулӑшла йапала ҫинвен ҫыратӑп 
тесе, кут-пуҫ халапне ан йар.

3. Тем пек пысӑк йапала пулсан 
та 3 странитсӑран/^ытла ан ҫыр.

4. Кулӑшла пултӑр тесе, вырӑсла 
сӑмахсемпе ан тултар ҫыруна.

5. Ӑмӑрту ва̂ в̂ ьи пур те ҫырма пул- 
тараҫҫӗ. Аввах, ретаксин-ве ӗҫлекен- 
сем: Иван муҫи (ретаксирен кайнӑ 
пулсан та), Ваҫанка, Шӑпъӑк, Етмен 
ӑмӑртӑва кӗмеҫҫӗ.

6. Ӑмӑртӑва йанӑ ҫырусем. „Капкӑ- 
нӑн“ 3-мӗш .М-̂ ден ҫапӑнма пуҫлаҫҫӗ. 
Вӗсем ва̂ ъ̂ ьи кашни _-М та 2 странитсӑ 
пула!.

7. Ӑмӑртӑва йаракан ҫырусен кан- 
веръӗ ҫине «Капкӑн» ӑмӑртуне, тесе 
ҫырмалла.

8. Ӑмӑрту ийу^ уйӑхӗнъе хупӑна! 
те, ӑмӑрту странитсинън йападасене 
пӑхсах тухма уйӑрвӑ’комиҫҫи кашни ав 
тӑра ак па рса туха!, мӗнле парне- 
паыаллине палӑрта!.

9. Парнесем:
а) 1-мӗш парне: „Капкӑн" пӗр ҫул- 

талӑка, тата 10 тенкӗ укҫа;
у) 2-мӗш парне: «Капкӑа» пӗр ҫул- 

талӑка, тата 7 тенкӗ укҫа;
ы) 3-мӗш парне: «Капкӑн» 6 уйӑха 

тата 4 тенкӗ укҫа.
Кусемсӗр пуҫне ӑмӑртӑва кӗнӗ йа- 

паласемшӗн 5 тенке ҫитиъъвн вонорар 
паратпӑр. ,,Капкӑн“ ретаксийб.

Пуҫа килнӗ шухӑшсем.
Хӑй ӗҫӗпе мухтанакан ҫыа тӗлӗвре 

кангра йавсан та,—ӗҫдерӗм, тет.

Иалтан Шупашкара кайма тухас 
умӗн арӑмна ҫиъ ернелӗх вукӑ-ъ пӗ- 
ҫерттер: сапас... пӑсмас!, теҫҫӗ.
к:<’

Шупашкар коркопӗнъен ҫӑвӑр иде- 
кене ҫӑкӑр ӑшӗнъен тухакан таракан 
та иҫӗн ҫырлин туйӑна!.

Совета суйланайман пӗлгӗрхи прет- 
ҫетаттӗлсене тӗлӗкре те пулин ъирку- 
-^арсемпе анкегтӑсем аташтараҫҫӗ.

Иалти советсене ҫӗяӗрен суйдаса 
пӗтернӗ хыҫҫӑн ъирку^арсемпе анкет- 
тӑсем ҫырмалли хаарӑк уҫсан, аван ц- 
|ӗ ,  теҫҫӗ, ҫынсем.
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Й а т м а н ӑ в  т е р ъ ӗ .
„Ех, самана! Ыгла та  ̂ йывӑр пулъӗ 

ку самаяа мая тӗлтен. Ӗлӗк тем тӗрлӗ 
аслӑ вырӑнта ларнине хисепе хума- 
сӑр, аран-аран тӑранмалӑх вырӑн иа- 
Ъӗҫ. Ҫитменнине ннмӗн айӑпсӑрах парт- 
тирен кӑларса пӑрахрӗҫ. Мӗншӗн айӑп- 
лаҫҫӗ-ха мана?

— Иатмавӑв ӗҫке йурата!, теҫҫӗ. 
Пӗркун, Шупашкара килсен тӑватӑ та- 
дӑкра вунҫиъӗ полштохве типӗгрӗм ӗн- 
тӗ... Нумай пула!и вара вӑд? Пролет- 
тари норми анъах вӑл ман шутпа.

— Иатманӑв хӗрарӑма йурата!, теҫҫӗ 
ман тӑшмансем, Айӑпдӑи вара, епӗ ку 
йенъен^^йӑнах та, епӗ тӑваттӑ авлаянӑ. 
Пӗр арӑм вилъӗ, виҫҫӗшӗ турӑ хуш- 
нипе пурӑнаҫҫӗ-ха. Аъа-пӑъамсем те 
пур. Вӑй питги ҫынна виҫӗ арӑм ну- 
май мар ӗнтӗ. Пуршуйсенъен шутла- 
сан, ку та пирӗн пек пролеттари нор- 
ми апъах. Унта-?:унта хӗрарӑмсемпе 
паллашнине шуга та хума кярлӗ мар. 
Лайӑхрах пӑхсан, ку йевъен те айӑп 
курӑнмас!...

Иатмзнӑв парӑма кӗме йарата!, кай- 
ран кайалла парасшӑн мар, теҫҫӗ ма- 
на курайман тӑшмаасем. Конешнӑ, ку 
сӑмахсене ҫӑмӑл калаиа пудтара! пӗр 
арӑмпӑ пӗр ҫемйепе пурӑнакан ҫын. 
Манӑн апла мар ҫав; пбрне сараапан 
илсе парас пула!, икабмӗшне—кӗске 
йупкӑ, виҫҫӗмӗшве алименг тӳлесе тӑр, 
тата аъи-пӑъисем тв ҫарран ҫӳреме 
пултараймаҫҫӗ. Вара ирбксӗрех парӑ- 
ма кбмелле пула!, Парӑмӗсем пурах 
бнтб. Улатӑртн копператгиа лавккисе- 
не те ъылайах памалла, Шупашкарта 
та 'ъылай ҫыана памалла (Коҫтбна, 
Саххарӑва, Иепруккова т. ыт.); манӑя 
мбн пур парӑмӗ те пяне ҫитеймест.

Ҫе^бхосснапшени пуҫлӑхбн Малӑш- 
шбвӑн ав, —тӗрлб уҫрештенисене па- 
малла парӑмӗ пин те икб ҫбр тенке 
ҫитет, теҫҫб пӗлекенсеи, Еаб хам па- 
рӑмсене пбрне те,тунмастӑп, пурне те 
татасшӑн, Коҫтбнпа Саххарӑва пккӗш- 
ве 75 тенкӗ паыалда та, вбсене „леш 
тӗнъере" парса татӑп пӗр пус таран^в- 
Ъенех, т£се сӑмах патӑм.Ыгти парӑм- 
сене... аъамсем профессӑра тухса, ша- 
лу илме пуҫласан тӳлесе татӗҫха. Мӗн 
хӑрамалли пур унга? Парӑиа тунса 
ҫылӑха кӗмв пбр тв шутламаотӑп.

Пӑхсан, пӗр айӑп та курӑнмас!. Пус- 
туйах йат йараҫҫӗ ман ҫинъен. Ҫавӑя 
пиркн манӑн пурнӑҫ ҫудӗ те тумхах- 
лааса пыра!. Акӑ Ҫӗаӗрте аарттийе 
кӗме шутларӑм.

— Партги пйлеъӗ пудӑшаканр-ха 
тетӗп. Ҫук, патне те ан пыр, рекоментат- 
си ыйтаҫҫӗ. Кам пара! уята мана ре- 
коментатси?

'Ҫуптаратӑп ъасрах Шупашкара;— 
Унта туссем те, йышсем те пур ха^, 
тетӗп. Ҫук, унта та тумхахсЕм йӗрки- 
пех: пӗр парттййтсӑ патяе пыратӑп, 
теприн патне пыратӑп, вӑл та куоиш- 
К8 кӑтарга!. Ҫапах, пӑсӑлса кайнӑ ха- 
дӑх хушшин-ъв нрӑ ҫыясем тупӑнъӗҫех. 
Пытӑм Павӑл Миххалъӑ патне.

— Ҫапла, ҫапла,—мана, парттийе 
кӗие рекоментатси памӑн-ши?тетӗп.

— Парас, есӗ те иана хӑҫан та 
пулсая кирдӗ пулӑя, терӗ Павӑл Мах- 
хал^ӑ пӗр-икӗ минут арӑиӗпе канаш- 
дарӗ те (пӗлег ӑслӑ ҫын алла алӑ ҫу- 
ма кирлине),—пӗр сӑмах каламасӑрах 
рекоментатси ҫырса паъӗ. Ватӑ парт- 
тийтсӑ Проккопи Ҫгеппан^ъӑ, „Сӑкӑт“ 
коммуяӗнҫи Петров йулташ та реко- 
ментатси парас тӗлбшӗае 'варӑяса тӑ- 
марӗ, Тепӗр рекомеятатсине 11атӗрйед 
районӗнъеа Шупашкара ӗҫпе килнб 
Иван Антон̂ ъ ыйгмасӑр па-дб, ыйгнӑ 
пулсан тен икб рекоментатси те панӑ 
пулӗ̂ б̂ вб.

Ҫапла пулӑшрӗҫ ырӑ ҫынсем. Вӗсем 
хаиа лайӑх пӗлеҫҫӗ те, тӑшманоем ман 
ҫинвей усал йат сарнине пӑхмарӗҫ. 
Мадашне хам парттийе кӗрсен, вӗсем 
парттирен тухмалла пулсан, епӗ те вӗ- 
сене пӗр сӑмахсӑрах рекомеататси па- 
ма пултаратӑп. Ҫапла пурӑнас пула! 
пӗр пӗринпе». ҪЫРТАКАН ПӐРҪА.
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Кулак сӑнӗ суйлав хыҫҫӑн.

Ӑх, шӑр-шлӑ-сем!.. Асӑнтарӑп!.. Пӗрерӑн пӗрерӑн суйлӑп!.
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