
Ъӑваш йалхуоалӑхнв хӑлартма кӑдал 
4-мблйун тенка йахӑн расхут кӑлармал- 
ла тунӑ. Бу укҫанатӑрӑс валеҫсв, йал 
хуҫалӑхна сисӑнмвллех хӑпартмалла.

С п а с с ӑ в ;  Тӑватӑ 
мӑлйун! Хна тбрӑс ва- 
леҫса усӑ курасои пнтӑ 
шиклантврат...

1в й-ша кӑмӑмӑн 

тМмава.



Ҫапла пулъӗ пӗлтӗр.
—  Тырӑ тухӑҫне хӑпартасси— вӑл, йӑмра 

судхӑнӗнҫе ускӑнланса выртассн мар, терӗ 
Нӗркеҫ халӑхӗ пӗлгӗр.

Ианкассисем ҫуракине пӗтер^ӗҫ те, урама 
хӗвел ӑшшине тухса выртрӗҫ. Хӗвел пӗлӗт 
тӳпине ҫитсе кукша пуҫсене хӗртые тытӑн-

—  М икулайа  щӗнсе кил еш а , карщ ӑк. 
Ес килт ех лар.

8ӗ те, Панкассисем йӑмра сулхӑнне шырама 
пуҫларӗҫ. Йалӗпе те пӗр йӑмра ҫук пирки, 
дуяас айне кӗрсе лар^ӗҫ.

Сулхӑн— уҫҫи. Тапак хӑватлӑ. Халап- 
йумах ҫыпҫуллӑ,— ма ларас мар судхӑнра?

Нӗркеҫсем те ҫуракине пӗтер^ӗҫ. Акапуҫ- 
не (плук) тӑвар8ӗҫ,— ӗшеннӗ лашисене тӑм 
урапи кӳдҫӗҫ; кирпӗҫ тума тытӑн^ӗҫ.

—  Ҫӗрнӗ Нӗркеҫ, ири!— терӗҫ Ианкас- 
сисем.

Нӗркеҫ Пӑла хӗррин^е. '§акалана! Нӗр- 
кеҫ. Лупас айӗн^е кирпӗҫ туяӑ сас, шӑлт та 
шадт, тӑва¥. Иӗркен-йӗркен ларса тухса лу- 
пас айяе кирпӗҫ тула!.

—  Хӑрнӑ Нӗркеҫ, теҫҫӗ йанкассисем.
Лаша тӑм урапин^ен тӑварӗн^ӗ. Пуху.
— Тырӑ тухӑҫне хӑпартасси— вӑл, Шӑвӑҫ 

пуп хыҫҫӑн йанкӑлтатса ҫӳресси мар, терӗҫ 
яӗркеҫсем.

— Тӑвас ҫӗртмене, терӗҫ.
Теыскерле вак-твекрех праҫник кунӗ. Иан- 

кассисем пӗрин хыҫҫӑн тепри Курнавӑшад- 
ла сӗнкӗлтетрӗҫ. Утаҫҫӗ вӗсем анасласа. Тӗ- 
лӗкре ҫӑмах ҫинӗ пек пыраҫҫӗ.

—  А-ъа-^ьо-о!. Ей, пи^еври-и!.. Прасяапа! 
— хирӗдет нӗркеҫ хврӗ.

Хӗвел тухиҫҫекех Нӗркеҫ сасси уй ҫура!. 
Иурла! вӑл. Салтак йуррине хӗртет. Иурла! 
те, хыҫалалла ҫаврӑнса пӑха!. Тӗлӗнет вӑл: 
«Ҫеркка» йатлӑ кӗсри хыҫҫӑн «Кенӑ» плук 
хура ҫӗре хуратса, маиӑк пек ҫемҫетсе 
хӑвара!...

—  Хо, Ҫеркка! Ҫемҫет ҫӗре!— йӑпата!да- 
шине Нӗркеҫ..

Ианкассисем:
—  Ирн!.. Мӗн ухмахлана! ку, Нӗркеҫ?
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Сехӗрлетет Ианкасси. Усал-тӗсел ан ҫы1 
лантӑр тесе, шутсӑр пысӑк хӗрес хыва 
хӑй ҫине:

—  Ҫветгуй Микула ухатник! Хайар Ваҫ 
ҫили великкипе Илйе пралук, сыхлӑр пир» 
амин!—тег.

— Парсан, турӑ пурне те пӗр танах щ 
ра!. Ырӑ кӑмӑлпа, ӑшӑ ^ӗрепе кӗлтусз! 
ҫӗртме тумасан та...— тет Л^авук.

Ианкасси ҫӗртме тумарӗ. Нӗркеҫ хирӗ щ 
кун хушшин^е ҫӗнӗ хура сӑкман пек хура 
са йул^ӗ...

Кӗркунне. Акнӑ ыраш ^бшӑдах шӑк 
тухрӗ. '

Нӗркеҫ хире тухрӗ те, йӗри тавра пӑх{
—  Ну, амакке,— кал^а тӑк кал^а! Кац 

ыар ку,— тӳшек, терӗ Нӗркеҫ.
Хир тӑрӑх нумай ҫӳрерӗ вӑл. Лайӑхр! 

лайӑк кал^а...
—  Ҫур дайӑх ки.1сен тырӑ пуда!... Ка1 

тармастӑп ӑйӑра,— ҫӳретӗр. Авлантарӑп ыв 
ла... Их, кинӗм пукане, сар пике пек Кул 
не!.. Ш ш и-и!— шӑхӑр^ӗ те йанкассис! 
кал^ине курма утрӗ.

—  Мӗн ку?.. Хурт?! Микула ухатнш 
Ваҫлей турӑ ведикки? Илйе пралук?..

Тӗлӗн^ӗ Нӗркеҫ. Шиклен^? вӑл:
—  Ианкасси кал^ин хурҫӗ ман хире ев 

сан мӗя курас? Ех, кукша пуҫсем!— те 
вӑл.

Нӗркеҫ пуҫне йанкасси .!§авук, Шӑвӑҫ: 
пӗ аса кил^ӗ.

—  Ӑх, йавӑдсем!—терӗ вӑл.— Тырӑ тух1 
не хӑпартас пулсан, тӗлӗкре кӗсел пӗҫе 
меҫҫӗ ӑна... Хирне хуртлантарнӑ! Кукшала 
тарнӑ кал^ине, !фу!..

Иӗрӗв^ӗ Пӗркеҫ. Ла^, сур^ӗ вӑл йанкас 
кал^и ҫине. '1)икӗ йӑранӗ ҫине лар8? 
урине салтса, ҫӑпати ӑшӗн^и тӑприне йа 
касси ҫӗрӗ ҫинех силлесе хӑвар^ӗ:

—  Хӑвӑн хурту ху пуҫӑнтах пултӑр, тер
Ҫапла пул^ӗ пӗлтӗр

„Л есси"— вулакансен тертленесси.
—  Ех, ҫав ,/|)5ваш Иалӗ" шурнал 

тертне!—терӗ тертлӗ вулакан.
—  Ма кӳренетӗн тата? Сан кӗсрӳне в5 

ламан пу:ь вӑл?-тесе ыйтрӗ тепри.
—  Кӗсрено вӑрлатӑр. Савнӑ арӑма 1 

куҫ умӗн^ех ^учтутӑр. Х у ! те мӗн ӗҫлет! 
ан^ах, ыана професссӑр вырӑяве ан ху  ̂
вӑл. Илтрӗве?.. Ан хутӑр вӑл иана проф* 
сӑр вырӑнве!

—  Ма?
—  Ма, ма. Акӑ вула! «Реконструа!! 

лесси". „Интустриалисатсидесси". „Мел( 
ратсилесси". „Колективисатсилесси". „Ко« 
райтатсилесси“ ... Лесси, лесси, татах лей

—  Нта! пур сӑмах та пур, ае^ах, „К> 
кӑнисатсилесси" темен вара,— аса илй 
курӑна!.



ҪанталӑЕки ҫеыҫвтрӗ, сирӗн пата илӗрт- 
рӗ. Тухса утрӑм йерипе, хуллея-хуллез «а- 
йӗпе, авалхи ҫынсен йӑлипе. Хулленҫӗ утап, 
мала.ллах шӑвап, кӑ-ӑнтӑрт такӑнап— лараи 
та канап. Мӗн... вӑй пурим, йе... м&ттурим?! 
Ӳслӗк аптӑрата!, пӑвма.тлах пӑва!; ех-хӗм, 
ех-хӗм! Есӗ те кил, Иеххӗм! Лар ҫакӑнгз, 
сав ҫинв— хам ҫумма. Кӑгартӑп карттин, 
вӑрттин те варттин: ҫураки выстӑвкЕи—  
кирлӗ ӗҫ, пысӑкки.

Акӑ ҫаксем: всркеҫссм— кӑр^анкӑллӑскер 
сем. Хатӗрленеҫҫӗ вӗт! Ҫуракипе-и? Ҫурака 
не унта, кӗ ! Ҫуракинех ҫав, ҫуракивех!. 
Вӑрдӑх ҫӑвас вырӑнне— ҫӑваҫ вӗсем кӗҫҫи 
нв ҫуракин^е тарласран, кӗҫҫк ҫагӑртатас 
ран. Илнӗ.вӗсем ф)рмалин— ҫӑвӑааҫҫӗ фор 
ыафни. Та ак... Тасал^ӗҫ кӗҫӗрен— форма 
ӗинпа сӗрвӗрен. Аа^ахтырра ултавтӑ— пул 
8б, тет ҫав кӑмпаллӑ. Ку ӗҫ пултӑ пӗлгӗр 
иртсе кайрӗ вӑл ӗиӗр. Кӑҫалхине апла мар 
хатӗрлеЕеҫ урӑхла: формаллинне илсессӗн 
(?ипер пурнӑҫ ӑнсассӑн)ҫӑвас теҫҫӗ сурӑха, 
йалӗпе ыӗн пур вы^ӑха. Матур йал вӑл 
Нӗркеҫ-ыӗн пур ҫынна тӗлӗнтерӗ.

Акӑ ҫак— ҫын илнӗ пысӑк ҫын: «вӑрлӑх 
тасатакан», тасатакан мар— тасатаоран та- 
ракав! Пынӑ Нӗркеҫв ӗҫне ӗҫлвме— халӑха 
Цухса вӑрлӑх тасатма. Нӗркеҫ ҫывнисем 
(кӗҫӗллӗскерсем) формалинпа ҫӑвӑасан, ӳте- 
тире тасатсан, гытӑннӑ ӗҫке, ҫӑварни ер- 
винр. Вӑрлӑх тасатакана, _ҫавӑ кирлӗ пул-

нӑ ӑна. Ҫавӑрнӑ та машшинз тухса тарнӑ 
мзшшинла! Веҫӗ пнра! вӗҫтерсе, хӗиӗртесе 
-  ййпресе хатӑх свссе йуласран. тарат 
м?н пур вӑйпалан. Ку  пулнӑ вӑл пРлтӗрех, 
кӑҫал пулмӗ ун пекех, нӗркеҫсем те урӑлпӑ 
машшин килсгн сыхлаиа. тарма тӑрсасоӑн 
^арма, уйрӑм хурал уйӑрн!.

Ҫаксем ӗятӗ ҫӗрпелсем, ҫӗре йӗркелекен- 
сем?!. Иӗркелекенсем мар— ҫРре ^ӗркелекен- 
сем: пӗр теҫеттие ҫӗр ҫинз хӗрӗх йӑран 
8ӗреҫҫӗ, сакӑр вӗрен анине сакӑр ҫынна 
параҫҫӗ. Нумай пусса куҫаҫҫӗ, и-и-и, му-ур 
апла мар, нумай анана куҫаҫҫӗ; тырӑ ну- 
май пуласран йӑран нумай тӑваҫҫӗ. Пуйаҫ- 
ҫӗ?! Та а, пуйаҫҫӗ,-тырӑран мар, йӑран- 
р.гн! Расрешшени пур вӗт райӗҫтӑвкомран!

— Еххӗм, еххӗм, ҫвтӗ пу.^ Пеххӗы?: 
Ывӑнтӑм вӗт, кавас пу:^ кӗт.

Сывӑ пул. Усал аа сун! ПуплерРмӗр 
саиай. Ҫбпритун Папай.

Тасатрӗ.
—  Пирӗн йадта Миххад хӑйӗн тыррине 

вӗҫех тасатса ху^ӗ.
—  ҪРнӗ майпа Рҫлет иккен вӑл апла.
—  Ҫӗвӗ майпа пулмасӑр,— алларӗ алларӗ 

те, мӗн пур тырри самокон труаи витӗр 
йухса тухрӗ. П.

Калаҫакан машшик.
Хӗрл?8угайра темле пуху пулнӑ. Кунта 

пӗр Оҫҫӗапӑв йатлӑокер Партгвн 'Ҫӑвлш ор- 
канисатсин 13-мӗш ковферентсийӗн ӗҫРсем 
ҫин^ен токлат туиӑ. Токлатве вӑл каҫпа, 
6 сехетре пуҫланӑ та, ирхине 4 сехетре пӗ- 
тернӗ.

—  Ну, йулташсем! Каламалли татах ну- 
май йулбӗ те, тепӗр пухура каласа пӗтерӗп- 
ха, терӗ тет Оҫҫӗппӑв йулашкин^ен.

«Каламаллине» 10 сехет каласа та, Оҫҫӗ- 
пӑвӑн каламалли татах йуднӑ. Ан^ах, пуху 
пулнӑ пӳртре ирхи 4 сехет тӗлӗн^е Оҫҫӗп- 
пӑв арманне нтлекен миҫе ҫын йулнине пӗл- 
ыестпӗр вара.
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ЕС У Ъ И Т Л Е .
Вырсарнвкуа. Каҫаллапа. Копператтив 

уҫас тӗлӗшпе тунӑ комиҫҫийӗн ларӑвӗн^е 
лап тӑватӑ сехет те 57 минуг ппҫсе лар^ӗҫ. 
Кӑҫал ҫеҫ вӗренсе тухнӑ ҫамрӑк у^атлӗ 
Ваҫҫил Ваҫҫи8 Кӑранташшӗв киле таврӑн- 
сан сивӗ хӑйарпа хырӑм параппан пек пу- 
ли88енех ҫавӑрттар^ӗ. Тӑрани^^ен апат ҫи- 
сен —йаланах ^ӗлӗм туртас килет.

Кӑраиташшӗв ^ӗлӗыне тивертрӗ те, урай 
варне тӑоӑлса выртса, ыӑкӑрлантарма ты- 
тӑяҫӗ.

—  А... ҫапах парӑамастӑп-ха, терӗ вӑд. 
— Ара, ҫакнашкал тйсӑ.тса выртмаллӑх та 
вӑхӑт тупрӑм та вӗт! Ахаърен мар ҫав кан- 
малли кун.

Темиҫе хут^еа кушакла тутлӑн карӑнса 
илсен, ӑна йудашкн , кунсен^е тунӑ ӗҫсем 
аоа КПЛМ0 пуҫларӗҫ:

—  К ут па  пирӑн Ш икулай  ҫук-и?
—  „Е а п кӑ н ӑ и “  6-мӑш страпитсипе 

курм а  кайат ӑп, терӑ вӑл... П аҫӑрах тух- 
са кайрӗ. ,

—  Пункун... йалхуҫалӑх крушокӗн^е—• 
кролӗксене ӗр^етесси ҫинҫен токлат тунӑ... 
Кӗҫнерникун— иртенпех пулӑшкома ревиҫи- 
ленӗ... Каҫпа комсомол йа^ейккин^о „Кел- 
дӑк кидӗшӗвӗпе империалисла патшалӑхсем" 
йатлӑ токлат... Виҫҫӗ пул^ӗ. Ернекун— ре- 
виҫи комиҫҫин отҫо^ӗ... Ҫав кувах телекат- 
кӑсем патӗн^е— апорт сийенӗ ҫин^ен...

Пиовер отретӗн^е ӗнер— йут патшалӑх- 
сен^и пионерсен пурнӑҫӗ ҫйн^ен токлат 
тунӑ.

Та-ак... Кӗҫӗр тата пухура ҫитес ҫураки 
каиппанипе контрактатси ҫив^ен токлат ту- 
малла. Ыран ку.ътҫекси ларӑвӗ туса иргер- 
мелле. Ну, урӑх ҫук та тата... Х-еей! Нн-- 
П0880М ҫке! Мош1ъӑ ВУС-а хатӗрленме те...

Ҫапла калаҫса выртнӑ вӑхӑтра, Ваҫҫил 
Ваҫҫил8 хваттерно пӗр ҫӑмха йевӗр ҫын, 
нӑкӑдт! кӗрсе тӑ^ӗ. Иак! сиксе тӑ^ӗ Ваҫҫил 
Ваҫҫил8 та...

~  ^
—  Пӗтрӗм... Пӗтрӗм!— тррӗ леш.— Еяе

пӑрулаймасӑр аптрарӗ... Вилсех кайа! пу̂ ъ, 
мӗя тӑвас? Ес у^итдӗ, пӗлме кирлӗ... Кала 
^асрах!

—  Еп... еп... пӗлмесгӗп, вы^ӑх гухтӑрӗ 
марта... терӗ Ваҫҫид Ваҫҫил^, айалти тутине 
ҫыртса.

—  Как пӗлместӗн? У ртдӗн  пӗлме кирлӗ!..
Ваҫҫил Ваҫҫид^, тен ы?н те пудин тупӑ-

нӗ, тесе, сӗтелли ҫин^н кӗнекесене авраш- 
тарма пуҫларӗ;

—  Пуххарӗн... 1-ш сыпӑклӑ шкудга вӗ- 
рентмелли прокрамсем... „Сунтад“ ... Хусан- 
кай' сӑввисем... Копператтнв уставӗ... Пио- 
нерсен йӑлисем...

—  Ах, нимӗн те ҫук-ҫке ..
'§унтан кӗтсе тӑнӑ ҫыннӑн ку сӑмахсене 

илтсен, ӑш^йкки пушшех хыпса карӗ...
— Ну, мӗн тӑвасха ӗнтӗ ха^? Каккуй 

ес у8итлӗ, ҫавна пӗлмесен?.. Кала-ха-а!..
—  М... м... вот,— терӗ Ваҫҫил Ваҫид^,— 

мӗяле калас... Ну, ӗнине хырӑмӗн^ен теми- 
ҫен пӑ^ӑртӑр та... тен, пӑрулӗ...

—  Иурӗ еппин, ҫапла та пулин туса пӑ- 
хас... терӗ те деш, пӗр самантрах алӑк хы- 
ҫӗн^е ҫухал^ӗ.

—  Старик вилегь. Пулӑш тархасшӑн, 
ес у8итлӗ, вӗреннӗ ҫын, пӗлетӗн пулӗ!— те- 
се, малтан кидяин^еп те хӑватлӑрах хашка- 
са, хватгере пу.тӑшком ҫӗяӗ претҫетаттӗлӗн 
арӑме 8учса кӗ^ӗ.

—  Мӗн пулнӑ?— ыйгрӗ Ваҫҫил Ваҫҫил?
—  Ара, ӳссӗрпе шкапран илсе ерех вы- 

рӑнне краҫҫин ӗҫнӗ те, вилет вӗт... Етем 
сӑнӗ те йулмарӗ... Мӗн тӑвас, кала-ха!

Ваҫҫил Ваҫҫил8 трук хӑйне ҫӳҫӗя^ея 
йарса ил^ӗ.

—  Во, во мӗн! Пӳрнӳне йӗпетсе, сгарик- 
кун пырне 8иксе йар... Тарӑнтарах, как 
мошцӑ инҫерех щч®! Хӑсса кӑлара! вӑл! 
Т)уп ^асрах!

Арӑма хирӗҫ алӑкран Паҫук комсомол 
сиксе кӗ^ӗ:

—  Ваҫҫил Ваҫҫил^!—ҫухӑрса йа^ӗ вӑл. 
— Ес вӗреннӗ ҫын, тен сана итлӗ...

—  Мӗн-ӗв?!
- -  Урамра... Кришша, комсомол ҫекрет- 

тарӗ... Уссӗр, хущ стариккине хӗнет... Ни- 
кам та ^араймас!... Вӗлере-ет, а?а-ха... Йс 
вӗреннӗ ҫын, тен... Виҫҫӗ сиксе, Ваҫҫи.т Ваҫ- 
ҪИЛ8 урам варне тухса тӑ'бӗ. Риссак йевӗр 
8упса ҫитрӗ Кришшана ^арма, труках хы- 
ҫалтан ҫулса ил^ӗ ӑна.

Леш сулахай аллиневӗҫвртсо, йанн!..— ҫу- 
тӑлтарса йа^ӗ... Пӑлтӑр-падтӑр йӑванса ка- 
рӗ те Ваҫҫйл Ваҫҫпл^, ҫекреттар тепре ҫап- 
ма алӑ йӑти88ен, тӑрса, хватгернелле пӗ- 
рӗхгер^ӗ кӑна...

—  Тар^ӗ! терӗ ҫеаретгар.
—  Тытас!-—терӗ нретҫетаттӗл.
Хытӑ 8упа! Ваҫҫпд Ваҫҫилб, ан^ах вӑ- 

рӑм ура.7лӑ ҫекреттартан ҫӑлӑнаймарӗ, Са-
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— Ео, вӑрҫӑра, пӗрре ҫав тери хӗрарӑм 

тесехтӗн —  ҫӑра тӗтӗмпе ҫЗнтӑхса каларӗ 
мава Хӑшмӑрӑв, ҫӑиата пек лапбӑк сӑы- 
саллӑ, 8вйв куҫлӑскер —  шанатӑп, хӑранӑ 
вӑхӑтсем те пулнӑ пулӗ. Кхӗм, кхӗм, кхӗм! 
Тфу, 8орт! сывлама ҫук!

—  Ма пит хулӑн 8?ркен?
■ - Ҫапла хӑнӑхнӑ—терӗ вӑл ҫамкине 

пӗркелесе— Пулнӑ пу8, пулман темелле мар. 
Игле-ха вӑт, нумгй пулмас! хӑрарӑм, вӑт 
хӑрарӑ-ӑм. '§ӗре сиксе туха^^б.

— Мӗн хӑратрӗ апла?
—  Итле! Кӗтмен ҫӗртенех пирӗн слу- 

шӑш^исеве тасатма пикенбӗҫ. Такам мурӗ 
шухӑшласа кӑларнӑ.— Тасату пула!, теҫҫӗ. 
Ну йурӗ. Ҫапла пултӑр. Епӗ тепӗр куннех, 
«тем пулса тем кайӗ» тесе, ирхине 8 сехет- 
рех ӗҫлеме ҫӳре пуҫларӑи. Вырӑятан тӑрап 
та, 86Й ӗҫмесӗрех вӗҫтереп. Стурӑш йатла- 
ҫа!;— Мӗн вӑл терн ир килетӗн? Урай шӑл- 
ма кансӗрлетӗн, тет. Епӗ ун сӑмахне те 
итлеместӗп. Манӑн хам иагерес. Кайран 
киле кайса р й  те ӗҫетӗо, апат та_ ҫийетӗп. 
Маншӑн вӑхӑтра килни пултӑр. Ӗҫӗ тармӗ 
в5л. Пӗр кун иртет, ерне иртет. Хай, 82- 
нахах тытӑн^ӗҫ. Ну, ҫветуй турӑ кӑна сых- 
.татӑр, тегӗп. Уйрӑм комиҫҫи уйӑр^ӗҫ. Впҫӗ 
кун хушши епӗ ӗретлӗ ҫывраймарӑм, йӗр- 
келлӗ ааат ҫимен. Вӑрҫӑра хам пулман та 
ҫапах та унта аплах хӑрушӑ иар, тетӗп.

Епӗ тӗлӗнсе птлссе даратӑп. Сӑмси шӑ-

тӑкӗсем унӑн лашанни пысӑкӗш. '§икарккӑ 
тӗтӗмне пӑравус пек кӑлараЕ

—  '§ӗнтер8ӗҫ мана та— пуҫласа йа^ӗ 
ҫӗяӗрен Хӑшмӑрӑв. Кӗтӗм. Урасем ^ӗтреҫҫӗ. 
Ӑна ыйтаҫҫӗ, кӑна ыйтаҫҫӗ: Сан аҫу-аннӳ 
кам? пуҫраи пуленепе ҫапнӑ пек ыйтрӗ ман- 
ран оӗри. Хӑй пӗрмай ман ҫине пӑха!. Ог- 
вет ман хатӗр: пролеттарйат, тетӗп.— Аха, 
йура!. Хулара ӗҫлени вӗсем?— тӗп^ет ыан- 
ран. Хулара, Хусан хулин^е— персе’ йатӑм 
шухӑшламасӑр. Ан^ах вӑл пиг вырӑнлӑ 
пуд8ӗ. Урӑх нимӗн те ыйтмарӗҫ. Тепӗр кун 
паллӑ пул^ӗ. Кӑларман мана. Саветуйуш^и 
хӑтарнӑ. Кайран пӗлтӗм. Хӑйех каларӗ.

—  Епӗ пудман пулсан санасирпӗтет^ӗҫ. 
Ха.8 те еп тӑрӑшрӑи— терӗ вӑл кайран.

Спаҫҫипӑ, рехмет—тетӗп ӑна хирӗҫ. Епе 
тийаккӑн ывӑлӗ иккенне пӗр вӑд ҫеҫ пӗле^- 
8ӗ. Вӑл ҫеҫ шеллерӗ. Вӑт ҫын! Ашшӗ пекех 
ырӑ ҫын. Ашшӗне пӗлетӗн пу^? Х а^ те пи- 
рӗн йадтах. Пит аван пуп, хурлама ҫук— 
терӗ вӑл.— У я пек епӗ нихҫан та хӑраман^- 
8ӗ. Ох! хӑратрӗ-ӗҫ. Х а^ ӗнтӗ хӑрао тавраш 
ҫук. Мана лекмерӗ,— терӗ вӑл пысӑк хӗрес 
хурса.— Тавта пуҫ. Хашлатса сывласа йани- 
пе сӑмси шӑтӑкӗсем тата пысӑклан^ӗҫ.

Ха^ь ӗнгӗ вӑл хӑрама пӑрахнӑ, уншӑн 
«тӑвӑл иртрӗ». Ӗлӗкхи пекех ӗҫлеме 10 
сехетрв пыра¥, пӗр хута сехет ытла ҫыра!, 
ӑшӗн8в саветуйуш^ине тав тӑва¥.

—  Х а^ те вӑл пул^ӗ. Атту!..
СӖЛТӖРМЕН.

май алӑк патне ҫитнӗ 8ух пусса антар^ӗ 
ӑяа вӑд.

—  А !а  претҫетаттӗл патне!
~  М...ма-а?—йӑнӑшса йа^ӗ Ваҫҫил Ваҫ- 

ҪЦЛ8- Пӗтӗм кӗлетки тӑрт-тӑрт тӑрт, 8ӗ1ӗрет...
—  А !а, тӑр!— терӗ тин 8Учоа ҫитнӗ 

претҫетатгӗл. Пайан маа наҫлетяӗк пӗр ҫул 
тулгар8ӗ! Мене^ьнӗк! д !а ! Сана пӑртаккул 
ҫырма 8ӗнеҫҫӗ вӗг.

—  Ҫу... ҫук, пымасгӑ’ , ҫу-ук... 8^тресе 
карӗ Ваҫҫил Ваҫҫил^.

—  Ма а?
— Еҫместӗп, ҫук, ка й ..
—  Тыт, Хве!ка, леш йен^ӗя,— терӗ прет- 

ҫетаттӗл Ваҫҫид Ваҫҫил^а сыдгӑм хулӗя^вн 
тытса.— Ҫилом пой!ош, рас сана ыр суаа- 
тӑп еп!..

Виҫӗ стаккан умлӑ-хыҫлӑ йа^ӗҫ Ваҫҫил 
ВаҫҫйЛ8 пырне. Унтан кӗт канма па^ӗҫ. 
Ҫекреттар йатлама тытӑн^ӗ.

— Ех, ти, у8птдӗ! Ес массӑпа, хура 
халӑхпа пӗрле пуласшӑн мар... Халӑхпа 
пӗрле пулас пуда!.,. Ак, лараҫҫӗ...

—  В... ернӑ! кӑшкӑрса йа'Бӗ аран лара- 
кан Ваҫҫил Ваҫҫнлд.— Мазсӑ... '§ӑн... Мас- 
сӑ... Тавай, йарса пар теиӗр стаккан!..

Леон. Лин.

Ҫӑварни умӗнхи халапсем.
—  Пирӗн йалти хрес^енсем пӗрлешме 

тытӑн^ӗҫ ӗнтӗ.
—  Пирӗя ҫукха, хӑта. Калаҫкалаҫҫӗ 

пӑртак та... Тырри те татсах пулмарӗ те, 
пӗрлешесси ҫинчен шарламаҫҫӗ-ха.

—  Суйатӑн пу8, ес, тӑхла^ӑ? Ушкӑнлӑ 
хуҫалӑх та ҫуки вара сирӗн?..

— Е-е, хӑта! Ес, ав ыӗн ҫин^ен ка- 
лаҫан. Епӗ ҫӑварнире пӗрлешесся ҫин^ен 
калатӑн тесе... Ушкӑнлӑ хуҫадӑхӗ пур-ха 
вӑл. Пӑьӑр.

„Капкӑн“ ӑмӑртуве.
Ҫак номӗрте ӑмӑрту пуҫ- 

ланнӑ-и, ҫук-и? Пуҫлансан 
та, пуҫлалмасан тэ ,-ӑм ӑр- 
ту ҫ и н р н  шухӑшлама ан 
ман. Ҫыр, йулташ!



Прыгайкасси, йе щш по§тисен мыскари.
ҪилгЯвӑл кӑлэрса 8уча! по^тӑ. Ох, хӑ- 

вӑрг ҫӳрег!.. Мускав хаҫа^ӗ икӗ кунтах 
хашлаттарса ҫитег Шупашкара.

Шупашкартая 30 километтӑртан Елӗк 
районӗ пуҫлана!. Вулакансе»! 800 километ- 
тӑра икӗ кунта ҫнтег пулсан, 30 кнлоыет- 
тӑра мнҫв сехетре ҫитерет пу.8, тетӗр ес р?

К у  сата^а шку.8никсеве пзра’ . Ну, а^а- 
сем, шутласа кӑларӑр! Ҫаврака 8“ хвӑрпа 
илсен,— Мускавпа Шупашкар хушши 800 
километтӑр пултӑр. По^тӑ (пуштӑ, пу^тӑ 
теме те йура!) икӗ кунта ҫиттӗр. Миҫе кун- 
та ҫитес вӑл Елӗк районӗн Шупашкар йен- 
8и ^някине, йеҫли уята ҫигме 30 километ- 
тӑр пулсан?

Тӑватпӑр, а^асем, сата^^а. Малтан, пӗр 
сехетре миҫе кплоыеттӑр ^уччиве пӗлес. 
Ӑна тума, а^асем, 2 талӑкра миҫе сехет 
иккенне пӗлес. 2 4 X 2 = 4 8  сехет пула!. Ун- 
тая— ҫапла туса пӑхӑпӑр: 800 : 48=16,66 
пулаЕ Пӗр сехетре Мускав поҫти 16 кило- 
меттӑр та 660 меттӑр (ытларах) кайа ! 
Ҫапла вӗт?

Сатада малалла тӑватпӑр. Ха.8 пирӗн 
30 километтӑра миҫе сехет кайнине пӗлвел- 
лн йул^ӗ. Вӑтӑра 16,66 ҫине уйӑратпӑр, 
пулаП 30 : 16,66=288.

Вӑт арифметтӗккӑ! Ху¥ те мӗяде уйӑр: 
хушса пӑх, уйӑр, кӑлар, ӳстер,—.пур пӗрех 
288 сехет туха!. Мӗншӗн тесен, Ш упаш- 
картан 30 километтӑрти йала ^^ваш по^ти 
12 куа та 12 ҫӗр кайа!.

Шку-ънӗксем! Кеокрафи урокӗ пула! 
малашне. Сиккасси йатдӑ йал мӗнде пат- 
шалӑхра?

Ураквайра, терӗ Еанаш хулнн^и по^тӑ.
—  Ҫук, вӑл пирӗн йаята, терӗ сиккасси 

шкулӗн^е вӗренекея а^а.
—  Канаш районӗв^е Сиккасси ҫук, терӗ 

путсӗр Канаш по^ти каллех.
Ҫук пудсан, ҫук пултӑр. 'Щӑвашла вы-

—  Лаҫҫа, ссӗ, ман М инулайа курманни?
—  Иал^аппап^па ийтҫе кайӗҫ вӗҫвм ав 

ҫавӑнталла...

б

рӑсла вӗревмелли урок туса иртерерха’ 
а^асем.

Сирӗн у8игтӗл сиртен ҫапла ыйтрӗ: 
Сиккасси вырӑсла ^мӗвле пула!?— терӗ.
—  Тобурдавово пуда! вӑл, терӗр есӗр. 
Канаш П08 И сирӗвпе тем парсан та

килӗшмест:
—  СИ.К— йалти ӗҫтӑвакан комиттет те- 

ни пула! 82вашлэ, сик тени— (вырӑсла)—-

Нанашри поътӑ кантурӗ.

XI
Сиккассн ҫук Канаш районӗкъе!..

прыгай тени пула¥. Сик касси, сталӑ пӑ!, 
вырӑсла Прыгайкассы, |ӑващла— Иалӗҫтӑ- 
ваканкомиттеткасси тени пула!. К у  йатдӑ 
йал Канаш районӗа^е те, '§ӑваш респуалӗ- 
кӗв^в те ҫук, терб Канаш по^ти. Иулаш- 
кин^ен: Чвбокгары за Ееимением в Канаш. 
районе дер. Сик кассы»— ҫырса ху^ӗ те, 
СикЕассине 18 ҫухрӑм ҫеҫ хӑварнӑ «Пирӗя 
Иал» хаҫата Шупашкара кайалла йа^ӗ.

Сиккассин^и пиоверсем, Канаша каӑсан 
по^та кӗрсе тухӑрха! Каласа хӑварӑр:

— Пирӗн йал Канаш районӗн^вх вӑл, тесе 
хӑварӑр.

'§ӑваш кеокрахввпе краматгӗкнв те вӗ* 
ррнтсех хӑварӑр, айвана.

Тепӗр уров^ен сывӑ пулӑрха.
Сирӗн Етмен.

Хытӗ хатӗрленеҫҫӗ.
—  Питӗ вӑйлӑ хатӗрленеҫҫӗ пирӗн йалта.
—  Ҫуракине-и?
—  Ҫук, ӑна мар, ҫӑварнийе. Пӑъ-
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Хулари:— Ффу! Ес пур, тырпул тухӑҫне хӑпартас ы йгу  пирки  лармаран лар- 
^шна^ларса пушанаймастӑн, вӑл-урам тӑрӑх шӑрс сарса ҫӳрет.
I Каҫхи „ы лттӑна“  тасатакан:—Ех, ку  „ы лттӑна“  хамӑр йалти ертел ҫӗрӗ ҫине 
гӑксан!.. Тырӑ тухӑҫӗ мӗн т,ул хӑпарӗ-ши?..

К а ш к ӑ р с е м .
Вырӑвӗ вырӑнӗпе ' кзшкӑрсеи пит аснӑ 

теҫҫӗ. Ниаамрап ыйтмасӑр йала пыраҫҫӗ те, 
хрес^енсен сехрисеве хӑпартса хӑвараҫҫӗ. 
|Сийен, пысӑк спйен вӗзея^ен хресБ^ш хуҫа- 
лӑхне.

Иккгссийалӗ пит тарӑхнӑ вӗсен^ен. Ҫӗрле 
пыраҫҫӗ те, сӑтӑр гуса хӑвараҫҫ?. Пуша!

Теккапӗрӗн Ьмӗшӗн^е Шупашкар охот- 
Еӗкӗсен йулташлӑхӗ Иккасси йалке пулӑш- 
ма шухӑшлаЕ Кайас умӗн 1— 2 сехет ма- 
ларах хӑй ^•'(бнӗсене сисгерет. 20 ҫынна 
йахӑн кайма сӑмах параҫҫӗ. Лашасем кӳ- 
лирбен, пӑшалсене ҫу сӗрир^ея нумайӗшӗ 
вӗсенъен, «хасгарне ӳстерме» ҫугтяне сыпма 
та ӗлкӗреҫҫӗ. Иккассине ҫитме 17— 18 ҫух- 
рӑм, ҫывӑх мар. Ҫавӑнпа ҫӗрле агашса ка- 
йаҫҫӗ. Пуҫ ыратнипе куҫ витӗрех курмасЕ 
Хӑшӗн калушсем те ӳксе ҫухадаҫҫӗ, ан^ах 
кашкӑр тытас хаваспа калушсем те шел 
мар. Кзккуй калуш, ҫудае тупмэ ҫук. Пӗр 
хресрне ҫуд кӑтартма тытаҫҫӗ. Вӑд вӗсене 
11 сехетелле Иккассине ҫитерет'.

Иккассин^е ҫпектаккӑ.ь. Иудташлӑх пуҫ- 
лӑхб Шовде шкуд а^исене сӑаах калаӖ 
7-ш вруппӑри у8итлӗпв вӗренекепӗсем йуд- 
ташлӑха пулӑшма хатӗр пулаҫҫӗ. Пынӑ ҫын- 
сем иаӗ ушкӑна уйӑрӑлса хватгер шырама 
тытӑнаҫҫӗ. Пӗр ушкӑнӗ паллакан ҫын патне 
кӗрет, тепри шкула ^арӑна!. «Ҫуд ҫин^е 
шӑннӑ пирки» пӗр ушкӑпӗ ӗҫке тытӑна!, 
«аалдакан ҫынни» аллисеие ҫеҫ сула!. 
— «Кашкӑрсем те кун 8уа сийен туман ма- 
аа»,—тет вӑл. Архиппӑв, Капаяков, Сорок-

кӗн '§антайӗв т. ыт. те, малтан охота ка- 
йи88вн пикеасе ӗҫеҫҫӗ. Хваттер хуҫи вӳх- 
репяе хӑйсем анса, сӑринэ ӑсаҫҫӗ те, ӗҫеҫ- 
ҫӗ, кӑмӑл килнӗ таран. Клавни— сӑри пит 
тутлӑ. Вӗсем ӳсӗрне сиссе ирхине каш- 
кӑр хӑваламэ тухакаесем пит сахад пулнӑ. 
«Кашкӑр вырӑнве, ӳссӗр пуҫпа, хамӑра кӗ- 
рӗслетгерӗ!,»— хӑравӑ вӗсем. Иепле пулсан 
та, тума пынӑ, ӗҫв тӑвас пула^. Пуҫлӑх—  
Шевле том пек тЗрӑша!^, анҫах ӳссӗрсем ун 
сӑмахве иглемеҫҫӗ, ӑаах вӑрҫаҫҫӗ. Лавапы- 
нӑ ҫынсем те ним тума аптӑраса йатлаҫаҫ- 
ҫӗ. Усӗрсене кӗтесшӗн мар. Пирвайха ушкӑя 
ӳсӗрсеве оӑхмасӑр, кашкӑр шырама тытӑ- 
на¥, ан^ах кашкӑрсем, «ҫӑва патне тарнӑ»? 
— курӑнмаҫҫӗ. Хӑвалакансем тетарса пӗтнӗ. 
Лавҫӑсем укҫа ыйтаҫҫӗ. Тӗрлӗ йен^ен ин- 
кек. Ҫапла вара охотнӗксем... кашкӑрсене 
курмасӑрах таврӑааҫҫӗ.

Охотнӗксем кайсав, Нккасси халӑхӗ, вӗ- 
сеы тунӑ сийвнсене шутла¥ те, ирӗксӗрех 
пуҫне пӑркалаК Нумай кашкӑр курнӑ вӗ- 
сеи, хӑйсеа ӗмӗрӗнбе, ан^ах... Шупашкар 
«кашкӑрӗсем» пек тискеррисене курман. 
«Кашкӑрсен^сн хамӑр та хӑтӑлӑпӑр, есӗр 
хӑвӑртан пире хӑтарӑр тархасшӑн» теҫҫӗ 
вӗсем. Тӗрӗс калаҫҫӗ п тен?

С— н.



Ц.ШКДИНЯ& ЕЗИ 1Ш1Г'

ЛОХХОТА ТУХСӐ ПАЙРӖС.:.^Сф:,.
ощ щ ӗрт  пш  перщӗ лгултӑр!...

М акар  кӗв в и сем .
Иртнӗ ҫулсен^е»

(„Ҫӗмӗрт ҫеҫки“ кӗввиав).
Кив йӑлапа пурӑнса, 
Йӑлтах карӑм шуралоа, 
Ҫи-тумтирӗ— пӗр сӑхман... 
Хал88бя кӗрӗк тӑхӑнмав!

Цуп сӑмахне ӗненсе 
Тек ламсатӑп ^иркбве. 
Вӑй-хал пӗтрӗ тӗппипех 
Сӑнӑм кайрӗ типшӗрсе.

Ҫӗрӗм-шывӑм виҫ пусу, 
Кӑшт пури хуГ’ сан уссу? 
Тырӑ акрӑм ҫирӗм пӑт, 
Пултӑн, ӳсрӗн— виҫӗ пӑт!

Хӑлтӑр-халтӑр картара 
Пуҫее усрӗ ка^ака,
Ӗае ҫуккӑ (вӑл нулман), 
Сӑлтав,— виҫӗ пусуран.

Текех выҫӑ тӳснӗрен 
Кӑн^ӗ карӗ тус кӗсрем. 
Еккей, пурнӑҫ! Пит на^ар. 
Тинех пӗтрбн иу.8 Макар.

А^аы пӑ^ам сак тул.щ 
Пурте вӗтӗ, Мӗн латти? 
Тавай,—теҫҫӗ,— ҫимелли 1 - 
Мбнде пурнӑҫ курасши!

Кӑҫал.
(Краковяк кӗввипе).

Кидха, кар8ӑк, ^учтӑвам. 
Шутсӑр хӗпӗртерӗм!
Ҫуртри акма пудӑшком 
Вӑрлӑх парӑп, терӗ 

Ех! Ех! аранах 
Епӗ ӑслӑлантӑм:

Нумай пусӑ уссине 
Лранах ӑнлантӑм!

Савнӑ хӗрӗм, Урине,
Тӑсха «Капкӑн» йуррине.
Пуп, усламӑҫ кирлӗ мар... 
Ҫӗнӗ йурӑ йантратар. 

Коллективлӑ ушкӑнра,
Бпӗр, ҫӗр те алдӑн, 

НИП0880М хаъ, Ан хӑра—  
Уй-хир ынЕераллӑ!

Хаклӑ ывӑл, Микнхвер, 
Кроковека кӗвӗлер.
Ҫӗн1 пурнӑҫ—хаъ умра,—  
Тырра акма тасатар.

Хыткан кил-ҫурт тӑррине 
Майак шӑтнӑ кӗтӳпе, 

Пӗ88вн кил ҫурт тӗп пултӑр! 
Ушкӑнлӑх сыв пултӑр! 

Унталла та, кунталла 
Сысна пыра1? ҫухӑрсэ,
Кулак пулнӑ—сысна мар 
Куштанланнӑ. Ппт хайар. 

Пуп, усламӑҫ кулака 
Тап та ут та иртсе каӑ. 

Рас! тва! Ак ҫапла,
Ирбк ҫуккй кулака.



Килха, кар8ӑв, хаи ҫумма! 
Авӑ, пӑхха кантӑкран: 
Комсомолсем урамра 
Пыраҫ йурӑ йурласа,

АП тва, НИП0880М,
Виҫ пусу аркавнӑ! 

Формалинпа 300 пӑт 
Вӑрлӑха тасатнӑ,

Ех, ес, кулак, шӗлепкв 
Хӑна пӑхтараттӑн, 
Тырӑ-пудӑ вӑрлӑхне 
Про882нпа паратӑн...

А к ха:{(—хорошо!
Сана пуҫҫапмастпӑр, 

Коллективдӑ ушкӑнпа 
Маладлах 

Савӑнса,
Васваса

Утатпӑр!.
УКРАМ .

Ҫураки умӗнхи ӑмӑрту.
Мамикасси (Ҫӗрпӳ р.) йалӗн^и Кӗркури 

Марккапе Погрери Матви Калийӗ пит ^аЬлӑ 
ӑмӑрту туса иртер'§ӗҫ. Шартлама сивӗ кун 
ҫара урап, кӗпе-йӗм ’  вӗҫҫӗн урама тухса 
200 8алӑш ӑмӑртса 8Учя2, каттӑршнайсем. 
Тупӑшасса,— пӗр полштох ҫин^ен тавлашнӑ, 
тет Хуман.

Ҫурави вӑхӑтӗв^е сӳрене кӳ.тсе йарӑрха 
вӗсене. Тен, ана тӑрӑх утма мар, кӑмака 
ҫин^ен те авмӗҫ.

- -  Ш ы ра  та туп ӗатӗ М икулпӑна  .. 
Ав, мӗп пыеӑккӗш параппаипа пырат,- 
Ы хы -хы к\..

Шупашкарти Корпо столовӑйӗнъе.

—  Иулташ, есӗ кклте апат ҫирӗяҫке?
— Ҫврӗм, ма вара?
—  Тата ма кунта килтӗа?
—  Кидтен ҫисе килмесен, кунта выҫса 

видӗн йашкияо пари^^он. Айсман.
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Ъукун ҫамкаллӑ акроном.
Мудкаҫкасси йалӗ (Тутаркас р.) пӗлтӗрех 

5 пусуллӑ уйа куҫма йышӑннӑ. Хрес^енсем 
шухӑшлаҫҫӗ;

—  Нумай пусуллӑ уйа куҫӑпӑр,— тырӑ 
тухӑҫне хӑпартма малашне мӗн тумалла-ши? 
— теҫҫӗ.

Мулкарасзйсем шухӑшласа та пӗтерей- 
мен88б,— акроном помошнӗкӗ 'Ҫукунов пер- 
се те ҫитрӗ. Нумай пусуллӑ уйа куҫасси 
ҫин^ен кадана хӑйулдӑрах нудтӑртесе, ава- 
нах сыпса килҫӗ.

Пуху. Токлат. Ан^ах мӗн ку? Акроном 
ӳсӗр. Ним усси те пулмарӗ, тет. Тӑхран.

Усӗр пуҫӗпе: 5 пусуллӑ уйа пӑрахса, 3 
пусуллине куҫӑр, тесе хӑвармари тата? Ка- 
лӗ те вӑл, ^укун ҫамкаллӑскер.

Кӗтетпӗр те, ха;ь те ҫук.
Тӗрер (Ҫӗрпӳ р.) йалӗнби хрес^енсем 

пӗлтӗр тырӑ суртдамалли машшин курмасӑ- 
рах йул^ӗҫ. Кӑҫал ку вӑхӑта ҫитрӗмӗр,—  
машшнн ҫаплах курӑнмасЕ Симентер.

Курӑнӗха, Симентер йулташ. Пӗлтӗр ку- 
рӑнман пулсан, вӑҫал вурӑнӗ. Кӑҫал вурӑн- 
масан— килеҫҫул. Килеҫҫул та курӑнмасан,—  
хӑҫан та пулсан пурпӗрех вуратӑр. Ха^ьте- 
рехех вурас килсен, 1-мӗш Л: рлӑ ,,'§ӑваш 
йалӗ“  шурналӑн хуалушки ҫин^е курма пуд- 
таратӑр.

Мӗн ыратаӳ-ши, мӗскӗнӗн?

Ишекри (Ш упаш. р.) йалхуҫалӑх крушо- 
кӗ ниҫга тухса кӗреймийех вӑйсӑрланса 
лар8ӗ. Пуҫлӑхӗ те вырӑнпах вырта!'. Пӗр 
пуху та пулман вӑҫал. У^аскӑри акроном 
та Ишекрех пурӑнат те, крушок ҫине ҫав- 
рӑнса та пӑхмас¥. Крушок ӗҫне ^^ртес^ӗ.

Ҫитурай.
Сирӗн крушокӑн мӗнӗ ырата¥ вара?Пуҫ- 

лӑхӗн пуҫӗ йулни тага? Пуҫӗ ҫук пулсан, 
ӑна акроном 8^ртес ҫук. Хӑвӑр 
Микулай ухатнике ҫурта лартса пӑхӑр,— 
самайланӗ тен.

Шалъи тулсан тытӗнӗха.
Паваркассин^и (Ҫӗрпӳ р.) пулӑшком ҫу- 

ракине хатӗрленесси ҫин^ен шухӑш тытман- 
ха. Унӑн тырӑ суртламалли машшиа та пур, 
ан^ах. „ал ҫитмен пирки“  вӑрлӑх тасатма 
нийепле те тытӑнаймаҫҫӗ. Ианкуш.

Шал^я тудсан тытӑнӗҫха. Сирӗн пулӑш- 
вом ха.8 мухиӑрпа аптранӑха. Авӑ, ҫӑварви 
ҫитег те, мухмӑр тасатма тытӑнӗ.

Тырӗ выранне пиъет акаҫҫӗ ҫӗпӗрте.
Крук.10в йалсове^ӗн ('§ӳмен[[окр., Лип- 

8ӗн р.) претҫетаттӗлӗ Пушме^ьов Лево^вӗнӑ 
йатлӑ йада кайсая, ӳсӗрпе йалсове^ӗн пи- 
8втне ҫухатса хӑварнӑ. Т. Хввтбрӗ.

Тырӑ тухӑҫне хӑпартас ӗҫе хыгӑ тытӑн- 
нӑ иккен Пушме^ьов. Пӗр пи^ет аксахӑвар- 
нӑ та, ҫӗр пи^ет вырса илет ӗнтӗ вӑл.

„Ъ еркке сӗвас“  ертел.
Тури-Карапаш йалӗн^е (Сӗнтӗрвӑрри р.) 

«'§вркке сӑвас» йатлӑ ушкӑн уҫӑлнӑ. Ку 
ушкӑата вӑтӑр ҫын тӑра!'. Пуҫдӑхӗуаподно- 
мо88ӗннӑй Ҫвеший кванӗ.

Пурнӑҫ ҫитменнипе, ниҫган укҫа кил- 
ментен, ҫак ушкӑн пушӑ вӑхӑтра хыона 
вӑрманне ӗҫлеме ил^ӗ. Ӗҫлеме пуҫласанах 
ӗҫ увҫи ҫин^ен сӑмавунввӑ илсе ^ерккеле- 
рӗҫ. «'§ерквв сӑвас» йатне ҫакӑвтан ил^ӗҫ 
вӑра. Еҫ укҫине валеҫнӗ ^У^не ку ҫеркке 
увҫине кашнин|ен катса хӑвараҫҫӗ. Ӑна 
вара каллех йатне панӑ: «коровование» теҫ- 
ҫӗ. Ҫак ушкӑн вӑрман касма 14 тенкӗ пар- 
са пӑ^кӑ ил^ӗ. Ӗҫне пӗтеричҫенен ву пӑ^- 
ка 3 'бвтвӗрт те пӗр пулш туоа сутса 
велерӗҫ. Вӑрман ӗҫленӗҫухне, ҫамрӑксев^ен: 
есӗр на^ар ӗҫлетӗр тесе, вӗсен^ен ^етвӗрт 
те виҫ пулштухшар сӑмакунввӑ ӗҫсе тан- 
даштараҫҫӗ.

От^отне ыӗнле парӗ-ши ку ушкӑн’
Пӑъкй.

Ог^отне и? Огҫотно рапо^ком параФ. Ог- 
80Т йатно: «Вӑрманта кӗрӗшсе ӗҫлевенсея 
хушшия^и пирӗн ку^ьтҫут ӗҫӗ», тесв хурӗ.

ПТуйттан ащ и , кунт а та ҫук. Аҫт и, ҫӑва патне кайнӑ  вӑл?..
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Ма суйрӑн ес, „Тилӗ тус“ .

„Капкӑнан" 20 мӗш ЛЬн^е (1928 ҫ.) 
„Тилӗ тус“  траххомпа кӗрешекен Вишнев- 
скайа ҫесгритсӑ ӗҫне кураасӑрах,— ӗҫлеме 
пӗ.™ест, тесе ҫырнӑ. Тӗрӗс ҫырмая. ҪенФа- 
пӗр уйӑхӗнҫе трзххомпа асапланаван 40 
ҫынна пӑхса тӑнӑ пулсан, теккапӗрте 12* 
ҫынна пӑхса тӑнӑ, тот Ух.

„Тилӗ тус“  тилӗллех хӑтлана¥ ҫав. Ха^ 
суйаймас^ ӗнтӗ вӑл: кореспотентсен ҫписсӑ- 
кӗн^ен, вӑшт, тухса ӳкрӗ. Суйкӑн вӑл.

Авланниньен палла.

—  Есӗ ӑҫтан килнӗ ҫын пулаа?
— Епӗ Сӗятӗрвӑрри хулян^ен кнлтӗм. 

Епӗ районри ҫӗрӗҫ пайӗн пуҫлӑхӗ Мйкига 
Мӗгрийӗ пулатӑп.

— Аха, Тимнтри Нивигыб! Есӗ Кӗҫкей 
8иркӳвӗн8в аппостӑлсене хытӑ хӗртеттӗн. 
Лстӑватӑя, какшӑ.

—  '§ӑн, 82н. Еаӗ ввҫ тӑвэтӑ тӗрлӗ те ӗҫ- 
леме пултаратӑо; патша ^ухне— епӗ ун ыай- 
лӑ, совот тухрӗ— епӗ ун майлӑ, кам вӑйлӑ 
—ӗаӗ уя майдӑ.

— '§ӑпахах-та есӗ питӗ ӑслӑ ҫав.
— пслӑ пулмасӑр. Пайан та, акӑ, Ня- 

рат-^Ҫакки йалӗнбв ^ухӑнсен пухӑвӗа^е хам 
тӑва кӑгартрӑм. '§ухӑнсем—тӗттӗм халӑх. 
Пӗлмеҫҫӗ вӗсем кам ^ухӑн ҫыншӑн тӑрӑш- 
нияе. "Ҫрӑн ҫыншӑн тӑрӑшни авланние^ен 
паллӑ. Кирек кам та ^ухАн ҫын хӗрвӗ идсен, 
8ухӑн ҫыешӑн советра та, пур ҫӗртре те 
тӑрашма пултара?. '§ухӑн ҫын а^н вӑгам 
хрес^ен хӗрнв иднӗ пулсан, вӑл ^ухӑн ҫын- 
шӑн тӑрӑшма пултараймасК Ҫӑвӑнпа совета 
авланнин^ен пӑхса суйлас пула¥.

—  Епӗ ҫакӑн пек теорине нихҫаа та илт- 
менҫке?

—  Кунта 8ухАн ҫынсене мӑтаслама йу- 
ра¥. Вӗсеы мӗн пӗлеҫҫӗ? Сӑмаха ху!' виҫ- 
йупдӗ 8уптар.. Епӗ ха^ ^ухАнсен пухӑвӗн- 
р  ӗлӗкхн пристӑв пӗв, ^ухӑнсеав хӑтӑрса 
тӑкрӑм. Мана ҫапах нимӗя те ҫув.

—  Ҫапла, ҫапла. Апда та хӑтӑркалама- 
сан, хрес^ен хуҫалӑхне ӑҫган хӑпартас тен...

— Цулгаратпӑр. '§ухйна: мол^^аП— тесе 
^ӑгӑрса илетӗн те, уяӑн пуҫне тырӑ тухӑҫ- 
не хӑпартас шухӑш, лаштах, кӗрсе лара! 
вара, ц-хиа!— терӗ Мӗтри. К — н.

Фиску/ьттурнӗксем ҫине кам 
ҫапла пӑха!?

—  „Ҫ а и р ӑ к  хреа>\)(’и ‘ ' хскҫат ҫапла пӑ- 
ха>п. Фиеку.^ттурнӗксе.ч „Ҫ а м р ӑ к хрес- 
7>уен“  ҫине мӑпле пӑхнине пгепӗр номӗрте 
кӑогартӑпӑр.

Пӗлтсру.
Сӑкӑт (Патӗр. р.) йалӗҫтӑвком кӗн^еле- 

рЗн алӑкӗ ҫнне ҫакӑн пек хут ҫапса хунӑ: 
Обявление!..

На канцеляри СИК предоедатель при- 
ходит 5 чясов и 9 часов. Секретарь после 
всех.

Ҫекреттарӗ ҫурҫӗр иргсен пыра! пулас: 
„пурин^ен кайран“ — тенӗ. ПретҫетаттРлӗ— 
кунне ивӗ хут пырса кайа!. А н р х , пӗлмесг- 
пӗр,— те ирхине, те каҫ пулсан. Ыйтӑр 
хӑйӗн^ен, пӗлет пу-ъ.

„ К а П К ӑ н "  пысӑкланса тухнине куратна, есӗ йулташ?
Куратӑн пулсан, ун хакӗ хакланмакннне те вула:

12 уйӑха— пӗр тенкӗ, 8 уйӑха—60 пус, 3 у й ӑ х а -3 0  пус.

П и п ӗ и  с т п ӗ п я  я и  и я и >  Чвбоксары, Канашская, 15.
ПИрСП (Ирта ан МаН| Контора газеты „ К  А Н А Ш^.
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К а ф о р и н  й у р л а т .
Кафорин Виктӑрӗ— Ка^шелре (Патӑр- 

йел р.) вӗренгат. Палдӑ ҫыа. Ӑ на  20 ҫух- 
дӑмрн Ишлӗ-Шетмӗшсем те йалӗпех асӑ- 
наҫҫӗ. Асӑнман ҫӗртен асӑямалла ҫав. Шет- 
мӗсене хӑйӗн пултарулӑхне кӑтартса тӗлӗн- 
тернӗ вӑл. Авланман. Ӗҫые йуратакан йа- 
пала. Ҫавӑнпа хӑй тв вӑл ӗҫме йурата- 
кансемпе калама ҫук килӗштерег.

—  Вӑл ӗҫме ӗҫет те, парӑма йулмас!, 
^асах хӑй патне илсе кайса, хӑна тӑва!, 
тесе ыухтаҫҫӗ.

Иулашкин^ен йыхравпах ӗҫве ҫӳреме 
пуҫларЗ. Хӑйӗн хватгер хуҫисен хурӑнташӗ 
патно те, ҫитсе курма ӗлкӗрет. Раштав умӗн 
шетмӗшсем Кафорин хваттер хуҫйсене хӑ- 
нана ^бнеҫҫӗ. Ак телей! шӑпах ҫак вӑхӑтра 
Кафоринӑн а^исем ҫвинккӑ ^ирбпе аптранӑ 
тӗлех килет.

—  Мӗн тӑвас? Кайсӑ кнлес пу^ пӗ^ех- 
хут, тет. Кайа! те, лайӑхах сидленет. Усӗ-

рӗ.лсен кирек камӑн та тӗк тӑрас килмест. 
Кафорин Шегмӗ урамӗ тӑрӑх, пӗр ӳсӗр ҫӑ- 
вашпа вырӑсла тем те пӗр кӑшкӑрса йурла- 
ма, тухса кайрӗ.

— Мӗн кӑшкӑрашаҫҫӗ унта?.,
—  Камсем вӗсем?,.'
—  Ҫапӑҫаҫҫӗ п у ^ ..
—  Еӑ, мур кӑна идсе кайтӑр! Епӗ, тем, 

ҫапӑҫса кайнӑран кӑшкӑрашаҫҫӗ тесе...
—  Е^пӗ тата, пушар тухнӑ пу^, теое 

хӑраса ӳкрӗм...
—  Вот, камит!— тӗдӗнеҫҫӗ ҫамрӑксем.

Кафорина пайан та Шетаӗ ҫынвисем 
асӑнаҫҫӗ. Пасарта курсан та паллаҫҫӗ. Мӗн ■ 
шӗн тесен, унӑн «авторитте^ӗ» таврари йал- 
сене, таҫта ҫитийех саланнӑ. Пӗлтӗр вӑл 
А-Ардпуҫӗнр 1мӗш сы пӑоӑ шкулта вӗ- 
рентсе пурна88§- Ун 87̂  ̂ та ҫапла ӗҫаиве 
Арапуҫ 8йвашсем манман-ха. Меланхой.

Тӑрахвйн ывӑлне шыраса
Ывӑнса пӗгӗмпех ӑнран кайнӑ,

—  «Ах, ӑҫта ҫӳретши, ку. а^ам, 
'§ӗререн савакан Мийулайӑм? 

Пӗлме ҫук. Тен таҫта... ҫамрӑк май
Ҫӑл т&пне ӑнсӑртран персе аннӑ, 

Мӗя курас айванпа. Ех, хах-хай!
Саҫҫемех ывӑнса ӑзран ^акрӑм. 

Кар8ӑках ман усал хӑйамат!
Пбтескер! Есремет! йӑт турташшӗ. 

А^ана сыхлаймас!... твашшума!...
Пӗтре пу>8 Шереыет Микулайӗ... 

Ак таҫтан инҫех мар ӑнсӑртран
Кӑшкӑрса йурлани вӗҫсе кил^ӗ. 

Сас кӗрлет. '§ӳхенет йан! та йав!
Тӑрахвин хӑраса шартах сикрӗ.- 

Васкаса уйалла хӑвӑртрах
Сас йение вӗҫтерет лӗпӗс-лӗпӗс, 

Урамра тӗл пула! пӗр матка...
Ҫитмвлли вырӑяа персе ҫитрӗҫ.

Аххуух! К у  мӗокер урапи?
Тӑрр! тӑрр! ыӗкӗрет, мӗнле ■патгӑр?

Кӑшкӑрат комсомол ҫыруҫи:
Сывӑ пуд ӗмӗро, хаклӑ трактӑр!

Пӗлӗтре вӑркӑшат йараплап
Вы^ана! викамран хӑрамасӑр,

Виҫ пусу ҫаыкипе аркатса
Ҫӗнӗл.те пурӑнма тытӑнатпӑр.

Ҫитӗ тек пӑнтӑхса пурӑниа
Кирлӗ мар кар8ӑксеп хӗрессн!

Кӑшкӑра! пионер Микулай
Иӑтнӑ хӑй пӗр пи^ке формалип.

Авалхи йӑлана пӑрахар та
Ҫӗнӗлле пурӑнма тытӑнар!

'§ухӑнсем пӗрлешсе кавашлар та 
Коллектив пурнӑҫа ыталар!

Тӑрахвин тӗлӗнсе ӑнран карӗ
Пулгараҫ ҫамрӑксем ай-ай-йай!

Савӑнса шӑл йӗрсех кудса йа^ӗ 
А к аҫта икаен хан Микулай.

ҪЕРКЕИ М.

Ҫ у н т а р а !  а в л а н а с ш ӑ н .
У^итлӗсем ҫине пнт ан тӑрӑнӑр, теҫҫӗте 

ха,— вӗсенэ курсан йепле ^ӗнмесӗр тӑрастен.
Хирлет йу.1таш ҫыра!: «...Кӗҫӗвтӑвап йа- 

дӗн8и (Едӗк р.) шкул пуҫлӑхӗн Никко8Ски 
пит авлавасси килет пулмалла. Ш кула ҫӳ- 
рекен пысӑкрах хӗра^асене: епӗ сана ка^- 
8а илстӗп. Пурӑн ыанпа упӑшкупа пурӑн- 
нӑ пекех, тег. Улаха тухсап хӗр ҫумне 
ларса пӑха! те, кайран: епӗ уппа ҫывӑуса 
куртӑм, тесо йат сарса ҫӳрет...» -те т .

Авлантарас, авдантарас ку питрав таки- 
не. Иикко^'''^!! гит хытӑ 8упа! темеҫҫи тата?

'Ҫупатех ҫав. Хӗрлӗ ҫар 10 ҫул т>1тарвӑ 
ҫӗре комсомолӗссем шкулта ҫпектаккӑ^ ларт- 
ма тытӑннӑ. Никко^ски шкудне] питӗрнӗ те 
8упнӑ. Комсомол 10 ҫул тултарнӑ кун ҫпек 
таккӑ.8 лартмалда пулнӑ. Никко4,ски шкул 
ве питернӗ те, 8упнӑ. Советсене “ ҫӗвӗрен 
суВланӑ 8ух ҫпектаккӑ^ъ лартмалла пулнӑ 
Никкофски шкулне питӗрнӗ те, 8упч^> 'ВУ“ 
нӑ, 8упнӑ, такӑнса ӳки88енех 8упнӑ.

Ма авланмас-ши ку, мур ави? Е.тӗк раВ 
ӗҫтӑвкомӗн ку^тсотӑс инҫпектӑрӗ! Лвлая 
тярха ӑна пӗрре, лайӑх авлаитар.
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Кама килӗшмест? п

Кама ҫийес? Кане ҫийес, тенӗ пен,— 
'Ҫйвашсойусах кышласха.

Шупашкарта Вырсарникун сйр8§ ҫин^е 
'§ӑвашсойусйн ҫурт пур. Мартгыновски пу- 
рйна88ӗ унта. Нуиай пурӑнни, сахали, са- 
сартӑк ку ҫурт тӗксӗмӗн курӑнма пуҫларӗ.

—  Ҫӗнетес ку ҫурта, герӗҫ. Сиплерӗҫ.
Сиплеме вӑхӑт ҫитнӗ пу^? Ҫурт кивелме 

пуҫласан, ӑна сипдесех пула! ӗнтӗ. Айӑпла- 
малли те ҫук куншӑн.

Вырсарникун сӑр8§ ҫин^и ҫурт пекех, 
комунпай муя^и хыҫӗн^е ларакан 3 хуглӑ 
ҫур8ӗ 85нах та йапӑхнӑцӗ Свтӗ.

Вӗрҫӗнӗрен оиплеме тытӑв^ӗҫ ку ҫурта 
та. Ан^ах, айалти хутӗн^в виҫӗ ҫын 
(К01Б5К0В, Тиххӑвӑв, Иемелйанӑв) арлан 
пек пурӑвнӑ. '§и ҫӳлти хутӗя^е Пе^анинпа 
унӑя ҫемйи кӑвакар^ӑн пек пурӑннӑ.

Ҫӳлти хутӑн МЭ88И лутра;
—  Ах, пӑ^ӑ!.. Сывлама сывлӑш ҫитмест...
Удаешгенирех слушӑшҫисем пурӑннп ки-

лӗшмест ӗнтӗ. Тийе^ук та алттарта пурӑн- 
мас! та, коц^кковсем нийепде правӑ та имег 
тумаҫҫӗ у8рештенире пурӑныа.

— Ҫурта сиплемелле. Иапалӑрсене пуҫ-

тарӑр та, шырӑр урӑх хвахтер, теҫҫӗ кусене.
Тухса карӗҫ. Ҫурта сиплемв пуҫларӗҫ. 

Сиплерӗҫ. Айалти хутне пӑсса, тӳрлетсе, 
сӑрласа, шуратса, тем те пӗр майлӑ мереш- 
лесе пӗтер8ӗҫ.

КоЦ|К50всем вӑрттӑн кӗркелесе пӑхаҫҫӗ:
—  Ну пурӑнашӑр ӗнгӗ ҫӗнӗ хваттерте! 

Спаҫҫипӑ правленййа хӑйӗя слушӑш^исене 
манманшӑн, теҫҫӗ.

Айалти хута ыерешлесе пӗтермех пин 
тенке йахӑн укҫа шӑнҫӗ.

У^рсштенире слушӑш^исем пурӑнни ки- 
лӗшмест ӗнтӗ.Унта сгорӑшпа пуҫлӑхсем ҫеҫ 
пурӑнма пулгараҫҫӗ, мӗншӗн тееен, вӗсем 
атминистраттӑрсем.

Айалти хутри пӳлӗмсене сиплесе пӗхер- 
сен, ҫӳдти хутри кӑвакар^ӑнсем кӑптӑртат- 
тарса анса вырваҫрӗҫ. Мӗншӗн тесен, уҫ- 
рештенире слушӑш^исем пурӑнни кидӗшмест 
вӗгха. Ҫав йӗркепе кунта кӑвакар^ӑнсемпе 
вӗсен хурӑвташӗсем кӑштӑртаттарса кӑна 
пурӑнаҫҫӗ.

Уҫрештенире, мӗншӗя тесен, слушӑш^и- 
сем пурӑнни пӗртте калӗшмест.

ПЗлентйран.

К Ӗ Т Е Т П Ӗ Р .
Ехӗмкви Каврили хӑйӗн йуратнӑ арӑмӗ- 

пе уйрӑлнӑранпа нумай вӑхӑг ирткӗ. Ш у- 
хӑшламас! Кавриле ун ҫин^ен. Пӑрахрӗ 
шухӑшлама.

—  Пурӑнтӑр пӗ88ен1
Пурӑна! Укахви, ытгисем пекех: ӗҫлет, 

ҫайет, праҫнӗксен^е ӗҫкӗ тӑва!. Пӗр сӑмах- 
па каласан, ыалтанхи упӑшки ҫин^ен шу- 
хӑшламас! те:

— Ҫӑва патне каймасги! Мана мӗв!— тет.
Кавриле „ҫӑва пан§е“ мар, „Ирӗклӗх"

комунра пурна!, Аха^ Ҫеҫ мар— комун 
пуҫлӑхӗ. Вӑт мӗнле ҫын вӑл Кавриле! Кяв- 
ве пӑрахса— ҫӗнӗлле пурнасшӑн. Ну мух- 
тав ӑна уншӑн. Пысӑк ^ыс. Ӗҫле ге, пурӑн 
савӑнса.

Авҫах Каврилен 8?ри вӗрет. Ҫук, ҫукта 
хӑш вӑхӑтра, ӗлӗкхи арӑмне аса илет. Ну- 
май 8ӑтрӗ Кавриле, кайарахпа ^ӑтса пулмарӗ. 
Пӗтерет 8ӗре.

— Кайса курса килес пу^— хашлата! 
Кавриле— курас килет.

Ҫапла пӗрре Укахвп ӗҫкӗ тунине илтет 
те, 8уптара! уд патне.

— Иепле пулсан та ӗдӗк пӗрле пурӑн- 
вЗ., хӑваласа кӑлармӗ. Ҫул ҫин^е тӗрлӗ шу- 
хӑшсем кӗреҫҫӗ ун вӗри пуҫне. Укахвипе 
йепле пурӑнпине аса илет.— Ҫапах та „ни^- 
?аво“ пурӑятймӑр. Нта-а! Пурнӑҫ, иатерес- 
нӑ ку пурнӑҫ. Мӗн кӑна пулмас!-ши пур- 
нӑҫра?

Укахвп патӗв^е хӑнасем лак тулли. Пур-

те кйлсе пӗтмсн те ха, ^ылайах пухӑннӑ.
УкахБи 8упсаҫеҫҫӳрет, ӗҫкӗ ҫнкӗ хатӗрлет.
—  Иртӗр, ларӑр, хӑнасеы!
Ҫав вӑхӑтра алӑк уҫӑлса кайа! те, 

мен хӑна Кавриле кӗрсе тӑра!.
—  Турӑ пулӑштӑр сире!— пуҫне тайа! 

Кавриле, унтан тур кӗтесне пӑха! те, 
сӑхсӑхса плет. «Авалхи йӑла».

Ӗҫкӗ тӗк-ӗҫкӗ. Пи^кене пуҫдамалла. Кав- 
риде хӑнана ҫеҫ килнине манса, хуҫа пулса 
тӑра!.

— Пу, асаттесен йӑлипе, тӑрӑр пурте, 
сӑхсӑхӑр; турра манас пулмас!—терӗ вӑл 
иккун патнедле утса. Пурте ретпе гӑ^ӗҫ.

Кавриле ламзатккӑ ҫугса йа^ӗ. Турра 
кӗл тӑва!. Унсӑрӑн сӑри туглӑ мар пула!. 
Те турра кӗл тунипе, те Укахви тӑрӑшнн- 
пе, сӑри 85нахах. тутлӑ, хайар пулнӑ мӗн. 
Пуҫран мар, ураран илет, урасем утми пу- 
лаҫҫӗ.

Каврилен «Ирӗкдӗхе» каймалла, урасем 
тӗреклӗ мар. Пуҫра та шан^ӑк ҫук, ӗлӗк- 
рвнпех йааӑх пуҫ. Турри тем, муряе пу- 
лӑшиас!. Кириле патне ҫитквлесе ӳкет. Ир- 
хине татах ӗҫкӗ (мухмӑр ҫӗр ҫӑташши!) 
Ҫурҫӗр880н ӗҫет Каврияе.

Ку „ирӗке“  кам панӑ ӑна, камран илнӗ 
вӑл?— тесе ыйтаҫҫӗ пӗр пӗрин^ен, ҫакна 
куракансем. '§ӑнахах та, кам панӑ ӑна ҫа- 
вӑн пек „ирӗк“ ? „Капкӑн “  ҫити^^ен, ӑна 
8лентан кӑлармасан, хӑй каласа парӗ му- 
шӗг. Кӗтетпӗр. С.
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Й У Т У К Ҫ А.
Хӑмау Ҫеменӗн ӗнгӗ икӗ ҫул ытла куҫӗ 

пӑсӑлни. Паллах: йе „усаа турӑсем тытнӑ“  
йе ҫын пӑсвӑ. Пайан та, вӑл йынӑшса 
ҫӳрет:

—  Куҫ ырата!, тет.
Ыгла ыратнипе, Хӑмпу Ҫеменӗ хӑйӗя 

арӑине ('§анкки Мархи текенскере) йалӗн^и 
паллӑ йумӑҫ арӑа патне йа^ӗ. '§ӑнах, ырат- 
нине ҫӑгма хӗн. Емедае анпалансан пуш- 
шех те кансӗр,— вӑл тата хытӑ ыратгара!, 
ҫавӑнпа йумӑҫ патнех каймалла: вӑл ырат- 
тармасӑрах «тӳрлетет».

Ҫур сехетрен йал вӗҫӗн^е пурӑнакан 
Исахйа йумӑҫпа Хӑмпу арӑмӗ персе тв 
ҫитрӗҫ.

Ҫемен ҫапах йынӑша!:
—  Ы рата!,— тет.
Иумӑҫ йумӑҫах,— пӗлет. Ҫитяӗ ҫитменех

вӑл:
—  Е-е-е, сирӗя кӗлет кӗгессине икӗ пус 

йут укҫа килсе хӗстернӗ вӗт,— терӗ.
Хӑмпу Ҫеменӗ ку капла каласан, вырӑн- 

тан тӑрса: „А х , ӑна тупас^ӗ те кам килсе 
8икнине пӗлес8ӗ“ , тесе укҫана шырама ^ӗнсе 
тухса карӗ.

Киаькартине тухса кӗлете йРра тавра, 
пурте мӑк хушшйсемпе ҫурӑксеве шыраыа 
тытӑн8^Ҫ.

—  '§имӗрхэ, 8имӗр! Укҫи вӑл ҫак кӗ- 
тесрех. Ҫӗре шӑаалӑк сарас та, шӑпӑрпа 
шӑлкаласа кӑдарас,— терӗ йуыӑҫ Исахйа.

Мархви шӑналӑкаа шӑпӑра тупса пы^ӗ. 
Тытӑв^ӗҫ, ӗҫе: шӑлаҫҫӗ, пӑхвалаҫҫӗ, ав^ах 
укҫа тухмас!,— шаларах ^иксе хӑварнӑ ку- 
рӑва! ыр сувман тӑшмав.

—  Х у ! те мӗн пудсан та, ҫакӑ ретри 
пӗрене пуҫягх ^икнӗ ҫав укҫана, тет Исахйа. 
Тэвай айала шӑвалӑха лайӑхрах сарас та 
пӗрене пуҫне пӑ8кӑпа,татса автарас, вара 
ниҫта та тараМмас! вӑл.

Лайӑхрах ыратнӑ 87* кӗлет мар, нимӗн 
те кирлӗ мар,— тӳрлентӗр88ӗ. Хӑмпу Ҫемевӗ 
пӑ^кӑна арӑмӗпе иккӗшӗ тытса сӑтӑрма ты- 
тӑв^ӗҫ.

Акӑ татса та антарбӗҫ йӗркене. Шыраҫҫӗ 
укҫана ҫук.

—  Ей, а^аксем, терӗ Исахйа.— Капла 
май килмерӗ,— ку пӗрене пуҫӗсене ҫувтарса, 
укҫиве кӗд ҫин8в шырас.

Ҫувтар8ӗҫ те йа^ӗҫ. '§акалӑнаҫҫӗ кӗ.л 
ӑшӗн^е,— укҫа ҫук.

Исахйа сылтӑм алли ҫын сисмен хутран 
хӑй сӑкманӗн кӗсйип^енех икӗ пус укҫа 
туртса кӑлар8ӗ те, кӗл ӑшве вареа ху8ӗ:

— ПГсгаш, пӑсташ шӑрши кӗрет кунтан. 
Шырӑр тӗплӗрех, терӗ Исахйа.

Хӗлӗх ада витӗр алларӗҫ те, укҫа ту- 
пӑнбӗ.

—  Тасатмалла сирӗн кил-ӑш8иккине... 
Хӗреслӗ кӗыӗл теикӗвеы пури савӑн, кип? 
— тет йумӑҫ.

14

Ыйтусемпе ответсем.
Мӗнпе ҫырмалла,

Нумай пулмаеТ, епӗр у^аттӗлае тавлаш- 
рӑмӑр. Вӑл (у8иттӗл) «ҫпибкӑ» сӑмаха ҫыр- 
вӑ 8УХ икӗ «к» ҫырмадла, тет. Еаӗ: пӗрре 
кӑна, терӗм. Камӑя тӗрӗс. Саасай.

А слӑ А рап уҫ, П .тӑрйел р.
ОТВЕТ: Сирӗн у^иттӗл те, есӗ те, Сав- 

сай йулташ, бӑваш краматтӗкне пӗ.лсех 
каймастӑр. «Ҫаи^кӑ» сӑмаха ^З-вашла «зы- 
бы8Гӑ» ҫырмалла. Тата хӑшпӗр 8у:гае «спи- 
8Еккккӑ» та ҫыраҫҫӗ.

Мӗнпе ҫырмалла?
1) «Капкӑна» кӗртме йурӑхлӑ саметкӑ- 

сене мӗнле перопа ҫырмалда?
2) «Капкӑна» ыӗнле сӑмсаллӑ ҫынсевнв 

кӗртеҫҫӗ: мӑнӑ сӑмсалдисенне, йе пӗ^ӗк сӑа- 
са.1лисенне?

3) Сӑмсана пысӑклатма ыӗнле ама^ кирлӗ?
Туканаш.

ОТВЕТСЕМ: 1) «Капкӑна» перопа ҫырнине 
ыар, пуҫпа шухӑшласа ҫырвинв кӗртеҫҫӗ. 
Пуҫра пулиасан, ылттӑн перопа ҫырниве те: 
«Кӗмест» гесе хураҫҫӗ.

2) Сӑмсине тиркесех тӑмасгпӑр.
3) Сӑмса пысӑклатмалли ама^ь аптокрв 

ҫук. Ытах пысӑклатас тесен, хапха йупи 
ҫумне ҫеҫ пырса ҫапӑн, —пысӑклавӗ вара.

Мӗн ҫинъен ҫырмалла.
Ку ыйтӑва тем 8Ул нарса тултарвӗҫ: 

«Капкӑна» мӗн ҫинбея ҫырмалла, тсҫҫй 
пурте.

Пуриншӗн те пӗр ответ: 1) Кулӑшла йа- 
пала ҫырас пулсан, алимент ҫин^ен вумай- 
тарах асӑнӑр. Вара сирӗн кагани ҫыру ҫи- 
нох «кӗыест» тесе хурӑпӑр.

2) Шупашкар хули копператтивӗн сто- 
ловӑйӗ ҫив^ен ҫырсан лайӑх. Ун ҫив^ен 
ҫырнӑ 8У^> стодовӑйра апат 8^0 паманнипе 
ҫӑкӑр ӑшӑн8®н пирус тӗпӗсем тухни ҫянҫея 
ҫырӑр, —пит кулӑшла йапала.

3) Ҫӑварни ҫитес умӗн хуликансем ҫин- 
80Н ҫырсав аван. Кулӑшла калавра йалти 
мйлитсин опесаттӗлнӑ ҫывӑрмалла. Калавра 
ӑна ҫывӑрттарчасан, кулӑшла тухмзс!.

4) Пысӑк пуҫлӑхсем ҫинҫен ан ҫырӑр- 
Вӗсем ҫив8вн ҫырсап, малтан кулӑн та, кай- 
ран йӗрсе 8арӑ.наймӑн.

Шӗлкемерен татса идаӗ тенкӗсем ҫпав 
вӗр8ӗ, суР8ӗ, пӑшӑлтатрӗ те:

—  А^амсем, ку вӗрнӗ сурнӑ тенкӗсене 
ӑсатас пула!. Ҫӑмарта, ҫу, кӗрпе ҫӑнах вӗҫ- 
терес те, ҫырлахӗ турӑ, тет йумӑҫ.

Вуяӑ-вуник ҫӑмарта, пӗр турилкке ҫЬ 
тата пӑртак-ҫӑнӑхпа кӗрпене ҫаклатрӗ те, 
вӗре-в?ре, сура-сура тухса карӗ Исахйа.

Семен зсанлана! ха.ҫ те. Урин И.



К  А Н  А Н  5 |̂ 1ӗш номӗрне илсе
1X 1 I I  11X 1 I I  I I  И  1 зулама ан манӑр!

/1
У н т а:

1) Криттӗкеем еапӑҫаҫҫӗ;
2) Ш упаш карти К О Р П О  тӑм ш ӑ х л и ^  пӗҫерет;
3) Ленинкрат Сӗнтӗрвӑррине куҫа'^;
4) Ҫтеппанӑв „комуниеӑм" тӑва'1';
5) Нумайӗшӗ йӗплӗ ҫӑмах ҫийеҫҫӗ, тем те 

хӑтланаҫҫӗ.

ч

„Капкӑн^ ҫырӑнса илме мгнмани есе, йулташ?
УОиП| уйӑха пӗр тенкӗ, 13 уйӗха 30 пус,

н11и11К(1П  а К К о ! 6 уйӗха— 60 пус, 1 1 уйӗха— 10 пус, 
-------------------------------------  пӗр номӗрӑ— 5 пус.

Пӗр тенкӗне хӗрхенсе, ҫӗр тенкӗлӗх нулас 
ӗмӗтне аи ҫухат!

УКҪА КУҪАРМАЛЛИ АТРӖС; гор. Чебокоары, К а н а ш -  
екая, 16. Конторе газеты „Канаш“.

ТЕЛЕФОНСЕМ: рвтактӗрӗн— 67, рвтаксин 47,кантурӗн— 18.

Т
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Пӗр пӗрне ӑнланман.
П н р ӗн  а к р о в о н с е х  ҫ а н р ӑ в  си р к н , в<овм хухшни;* 

пӗ1 мее6р ӗҫжеженсеи те  п урха.
(Ҫврӗҫ Еомиосарна^ӗн токлатӗнҫен).

Чуваш.чят .М 9 И .
16

Отвеглӑ ретактӑр еамеҫтитгбдӗ П. ПЕТРОВ. 

Чвбексары, тип. „Чувашвкая Кынга".


