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вивеж кпе»

(КАЛАБ).

Кивҫен паракан йтлгашлӑх Тӗпҫырма йа- 
лӗнде, патша вӑрҫи§денсх шӑтса тухвӑ. У я  
д}хне йулташлӑхӑн мӗн пур куҫмаллипе куҫ- 
ыалла мар пурдӑхӗ пӗр укҫа арди (тимӗр 
ҫувми арда) ҫеҫ пулнӑ. Правлеяире хура 
пуп пуҫлӑхра тӑвӑ. Каҫҫирӗ, пуххалтӗрР, 
правлеви дленӗ, рсвтҫи комиҫҫи— пур ӗҫе 
те пӗр пуп туса тӑвӑ. Ун ҫумӗнде тепӗр 
удиттӗдпе стӑрш кеа правлени дяснӗвде тӑвӑ.

Ҫӗнйалти Пелрун ыудин (ун дух вӑл ытла 
ыуди темеллех ватӑ  пулмав) ҫитмен пурнӑҫӗ 
мудийе ҫав йулташлӑхпа лайӑх паллаштзр- 
нӑ. Пӗр ҫурхине Петрун муди аптраса ҫит- 
нӗ. Мӗн тӑвас? Ади-пӑди вак, ҫиме ҫӑкри 
ҫук, хутиа вутти ҫук, илме ҫӑкри ҫук... Мал- 
тавхи  ҫулсеьде те вӑл пуйансевден тырӑ 
илкелесе тарҫӑ  пулса курвӑ. Ҫын тарҫп пул- 
ннпех унӑн хуралт тӑррисеи удӑмсӑр ҫарал- 
са  йулд?ҫ. Ирхине вара сарайӗьди кашта 
ҫннден алтанпа дӑххисем тӳрех сарай тӑр- 
не вӗҫсе тухаддӗҫ.

Пструн 'ыуди аптранипе йулташлӑхран 15 
тенкӗ кивҫея илдӗ ултӑ уйӑхлӑха. Т)лен 
пулса тӑдӗ вӑя. 15 тенкӗ укҫава тӳлеме 
увӑн к?1 Еувве 30 пӑг ыраш сутыалла пулдӗ.

— Тӗп пултӑр, кун аш к ал  й у д г а ш .ӑ х ,  те- 
рӗ Петрун ыуди д.тен кӗЕ екиае  к ӑм акан а  
пӑрахса.

Рево 11у 1 Си вЗхӑтӗвде Тепҫырыа йулташ- 
лӑх  дӑнах та  пӗтрӗ. Нк-виҫӗ ҫултан каллех 
йудташдӑх уралана пуҫларӗ. Правлевире ӗн- 
тӗ  пуа мар, Ҫӑказӑх ушкӑвдн Перми ывӑлӗ 
пуҫлӑхрг.

Ҫӗвӗ йулташлӑх ҫӗвӗ хурӑыпа ӗҫтеме 
шутла!. Ҫӗнӗ длевсем хуш ӑясах пыраҫҫӗ. 
Пулташлӑх ӳсет. Мӗн кирлӗ тавзр, гурге 
Ш упаш картан килсе тӑра!. Иудташлӑхӑн 
пысӑк лаока, тырӑ складӗ, тата ытти пур- 
лӑх  та пур. Ик-виҫӗ ҫул иртрӗ. Иулташлӑх 
мӗн ивкевев йалсендч вуыайӑшӗ ӑвлана вуҫ- 
ларӗҫ. Ьетрун  муди каллех 3 пӑт ыраш пай 
укҫи хывса длена кӗдӗ. У я  хыҫҫӑн ыттисем 
те 6— 7 ҫын длева кӗдӗҫ. Пур ҫРрте те 
Тӗпҫырма йултанлӑхне ҫеҫ асӑааҫҫӗ.

Братлевире  тӑракан д.тенсем 1Прыи тав- 
рашсем й а ш  тӗлӗнтере пуҫларӗҫ. Пӗр ывӑ- 
лӗ  дииерех шкул пек гииӗс тӑрӑллӑ гӳрт 
лартрӗ . Тепӗр ывӑлӗ аслӑ шкула ьӗревмв 
кайса кӗдР. Вӗсен хурӑнташӗсем х ӑ ш ӗ — ҫЗм 
ирмавӗ, хӑшӗ— авӑв ҫапмалли, тырӑ гӑвӑр- 
малли, улӑм тураыалли машшивсем туйааса 
пӗтрӗҫ. Каш вияех вӗсен дРнтРрлевӗ пзхда- 
лӑксен (вырӑсла хапхасем )кӑвак  сӑр са  тун- 
лавдӗҫ.

Петрув муди те йулгашлӑх дл нӗ. Унӑн 
а с л ӑ  ывӑлӗ ХРрлӗ ҫарта. Килте тага пилӗк- 
улт а§а увӑя . Пурнӑҫ ҫав лайах  ҫӳхе. .Ҫӗ-

тӗк саплӑкдӑ сӑхман Петрун ҫивден хывӑ- 
насшӑн мар.

Пӗрре пур йулташлӑх дленӗсеп пухха 
пулдӗ. Ку пухува Петрун муди те ула сап- 
лӑклӑ пек кӗсрине кРреслеллӗ ҫунана кӳлсе 
КавРрле кӳршӗпе вӗҫтердР.

Ш кул тулли халЗх Ҫӗр ҫын та ытла, 
пурте йулгашлӑх длэнӗ^ем. Пуавлени дзе- 
вӗсем (Иерыи таврашссы) пуху халӑхне мэя 
каланиЕв Петрун ыудан хӑлхи тӑвлаймарӗ. 
П уху пӗтсон пурне те пӗрер кӗреявке шуш- 
кӑ валеҫви Петрун муди вӑмӑдне карӗ.

Кун иртет, ҫул иртет. 'Ҫӑвашсем респуп- 
лӗк турӗҫ. ТРцҫырка йулташлӑхӗ тата пӗр- 
икӗ хут шушкӑллӑ пухусем туса иртерд^. 
Пулашкиьден тата шушкӑ ҫине пӗрер тӗр- 
ке пушӑг кашни длена (аухува пынисене) 
парса йанӑ. 'Ҫлевсем пурте кӑмӑлдӑ. Иул- 
ташлӑх усӑллӑ.

Андах, темӗншӗн Ш упашкартан пырса 
йулгашлӑх правленине ҫӗьӗрез суйларӗҫ. 
Кивӗ иравлевийе пӗтӗмпех кӑларса ывӑтрӗҫ. 
Пӗр икӗ уйӑхран йулгашлӑх, ликвататси 
хурмнне куҫрӗ те, пӗтӗыпех пӗтсе лард^ 
ш а р ӑ к с ӑ р а  тухрӗ.

Йерыи таврашсем увшӑн пигӗ шаадӑклӑ 
пурнӑҫса пурваҫҫӗ. Вӗревнӗ ыв^лесем аслӑ 
вырӑнсеьде— пысӑк шалу ҫинде. Ха.д ӗыӗ 
Иермн таврашсӗышӗн пулсан йулташлӑх 
мар унӑн йадӗ пулмасан та вӗсем куданма 
шуглас ҫук. Ҫаала пуйгарса хӑвардӗҫ в5св- 
не духӑн хрес§енсем.

Петрун мувн Тӗпҫырма йулташлӑхне хыв- 
нӑ  даен укҫи (3 пӑг ы^аш) тӗа  пулнӑшӑя 
ку.давмас1 Ха^ь вӑл хӑйсен йалӗнди ҫӗнӗрен 
уҫӑлнӑ пӗрлсшсе ӗҫлемелли йулташлӑхра 
тӑра!.  Пулташлӑх длеьӗсем хӑйсем кашнн 
ӗҫне уйрӑм асӑрхаса, тӗрӗслесе тӑраҫҫӗ.

Петрун мудия сарайӗ ҫине ҫӗнӗ улӑм вз- 
тӗннӗ. Хӑй те вӑл ҫӗнӗ сӑхман ҫӗдетсе тЗ- 
хӑннӑ. Суха тунӑ дух вара нлук хыҫҫЗз 
ҫамрӑк ҫын пек шӑхӑрса утса пыра!- 
Плук ураписем давкӑртатса хугӑш тӑрисен 
йурри Петрун мудишӗн дуна хаваслантара- 
вап ҫӗнӗ кӗвӗ. У. Т-

Шъоттовота кайнӑ.

— Сирӗн йалти Никкифӑр Иаккимда коипв' 
раттивра ӗҫлевӗ дух растраттӑ тунӑшӑя 
ӑҫта  влсе вайнӑ ара?

—  Шдоттовота.
—  Мӗнле коаператтива?
— Кирпӗд шутлатгаракаянине.

Ишек.
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—  Уалӗ  копператтивоене кӗнекесемпе  те  сутӑ  тум а  хушаҫҫӗ, те- 
зҫҫи? Сирӗн копператтивра  та кӗн эке сем  нумай пуле?
—  Нумай.
—  Хӑди кӗнекине  нумайрах ы йтаҫҫӗ  илекенсзм?
—  Ш алӑпӑ  кӗнекине.

ЙӖПЛӖ ҪӐМДХ ХЫПАКАНСЕМ.
Ҫӑлӑр, ҫӑлӑр!

Ҫӑлар! Пӗтет ҫын, пӗтег! Ш удӑ тыттарӑр 
хӑвӑртрах! Антӑхса кайа!! Пӗтет ҫын, пӗ- 
мт! Ӑҫтаа туаӑпӑрха уя пек сдеттовот. 
Вӑрмар районӗнди Анаткас-Тугокилсен, илт- 
«естӗра мӗн? М ахалИ екорӑва 'м а  ҫӑлмастӑр! 
Ой, ой! Мӑк-мак тума пуҫларӗ! Тухаймас!,.. 
Ет, Михал Пекордӑ, аван ҫыаддӗ есӗ— са- 
квленнсем ҫырса паратӑвдӗ. Сайавленисем 
Иркййех пӗтетӗя ӗнтӗ. Сайавленисем ҫыр- 
*аа пулгаэ... ерех пид^^Еи ӑшне те кӗрсе 
!адс1ӗвъӗ! Ей, халӑх! ҫӑлӑр, ҫӑлӑр!,. Пӗ- 
181!

Ъаплӑ пленӑм ъзплӑ саланни.
Пӗрн ав8л ервекуя пасарне тунтикун 

хайаӑ, тет те, ннмӗн йавала  т /й аам аэӑ^ах  
кврӑяаӑ , т е ’’. Ишлей-Еаоси батеовегӑн 25 
Ценӗсем 'Дӑваш автовоаийӗ 9 ҫул тултараӑ 
Чн, дӗвнӗ вӑхӑграх, Ишлей-Еассиве п .еэӑм  
Пма пухӑиса тудвӑ. Ка.1 авӑ  куяах пухӑн-

пулин те, пленӑм тӑьаймасӑрах тазрӑн- 
вӑ, Мӗвшӗя апда тумазла пулниве пӗлес 
яулсассӑн, йалсовет п регҫегап ӗ .ӗаден  ан 
^■ӑтӑр, иӗн пӗа  тесеа аьтэноии куахине вӑл 
ястӑваймас!. Асгӑваймасгех ҫзв, ыӗзшӗ.1 те- 
00Н ун ъгхне  вӑл ӳсӗр пуднӑ. Пӗрисем ка- 
*1нӑ тӑрӑх, п{егҫетаттӗл вӑл ктн 'Ҫӑваш 
явтоЕоиийӗ йадӗге ӗҫнӗ, юарнсем калазӑ  
% ӑ х ,  «ваҫипаостаҫдӗ труйска» йадӗае. Тӗ- 
Рӑссиае каласап, унш ӑа та мар, куншӑа та 
**ар— ҫ у х а 1нӑ» йадӗп*’.

Амӑрту.

Хатров йулташ ак кӗ з ҫырса паре тӗлӗнтердӗ:
Алмандӑ (Патӑрйел р а й с н ')  пуаӗ мыска- 

ра  тунӑ. Х ӑй  хӗрӗикӗ пулнӑ. Уя хватгерее 
туй кӗзӗ. Пул калаТ: ҫынсеа туй тӑваҫҫӗ, 
тавай елир те пӗр иатерео туса илер, тег: 
Ҫынсем мӗп тӑвар? теҫҫӗ. Пуп када!: кам
урам тӑрӑх кӗпе ӗр-йӗмсӗр ҫарамас дупга 
килсен ҫи{ӗм ҫӑмарта ҫаыелле, ҫӑЕаргисспз 
ҫисе йарсан, пӗр тенкӗ укҫа п зр /п ,  тег. 
ЛауҫЕа Пе ти кӗписене хываТ те Ана'као- 
са дупса килет, ҫирӗм ҫӑмарга ҫийет, л е .к ӗ  
укҫа илст, тет.

Мыскара тума йурата! Алмаадӑ пупӗ. 
„К апкӑна" кӗрее ларсассӑн ыыскарасем ка- 
лг.кала!. Ашшӗя, ывӑлӗн ҫветгуй сывлӑшӗн 
йадӗпе кӑларӑр мана «Капкӑнран», тст. 
Кӑлармастпӑрха. ЛартЗрха. Ларнӑш ӑн укҫа 
илыестпӗр.

Иӗплӗ ҫӑмах йумахӗ.
Тишшӗ! Ш авдама дӑрӑнӑр! Е п ӗ  сире йу- 

мах кадаса кӑтартам. Ковешнӗ, ыаа йума- 
хӑм су?а мар,— дӑя пулвӑ. Тихӗрҫ-касси 
(З ӑр в ар  р ) йалӗаҫв духӑн хресдевсем питӗ 
нумай, Ҫавсем выҫса вилмв пуҫласа уйӑх 
тӑрӑх  кӗрэҫе ҫӑнӑх илсб ҫисе пурӑвнӑ. Ҫа- 
ыӗк ҫитсен вӗссаден хӑш-сӗрисем сӑра туса 
ернапвх ӳсӗр ҫӳренӗ.

Сяаддӑт кӑсеае выҫса валме пуҫлагаа 
Ш у п аакзр тан  йӗплӗ ҫӑмахпа тӑраатармал- 
ла. Иумах йуман тӑрне, хаи  хӑва  хӑрае. 
Пӗгрӗ. Т— к.



Ҫапла пулъӗ пӗр копператтӑрпа.
■§ӑлхай?в иЕСтруктӑрпа Лапкков'копиерат- 

тӑр пӳрте кӗдӗҫ тӗ, сарлака сӗтед хуш ш и- 
не вырнаҫса лардӗҫ.

—  Праски,— терӗ ыаткине копператтӑр. 
— Пырха, кайса кп.дха каҫувкяа, плсе кил 
пӗриккӗшяе те, ӗҫленӗ хыҫҫӑн кавар  епӗр, 
— терӗ.

—  Нирдево, ун п ехех  каныасан та пы- 
р ч ! пулӗ.— ҫемсен хррӗҫл^рӗ инструктӑрӗ. 
Анрах 5ӑй, аскаиве пӑрӑнса, туга хӗррнсе-  
пе кӑшт ҫуллаоа пддӗ те, ҫавӑнтах тепӗр  
сӑм ах ҫиве куҫрӗ:

—  Та а, т е и  ӗҫлен ес, растраттӑ ҫук. 
Пурте сан пек ӗҫ.лесен, сотсиалисӑма ҫитес- 
си вумай та йулмаэ!...

—  Мӗн пытарасси, иурте пӗлеҫҫӗ, вепри- 
мер о:та.двым, лайӑх ӗҫлетӗп еп,— тет хи- 
рӗҫ копператтӑрӗ. Унтан дышкисеве дӑмӑр- 
т а !  те, куҫӗсене серйоснӑйлатса: А, растрат- 
дӑксене еп тух кураймастӑп, штоп ан пул- 
тӑр ун векки кун пекки! Вӗт, некогвӑй 
паршшнвӑйсем, намӑса пӗлмесӗр ҫаратаҫҫӗ, 
поддом грйа халӑх укҫиве ҫӑтаҫҫӗ... А, сог- 
гиалисӑм ҫиаден и тумӑшки не тумайут! 
Бӗт, дай пӑртак пӗлес пула!, копператтӑр- 
сеы вӗт сӑмса йухтарса ҫӳрекенсем ыар, 
пӗлес пула! хӗвеллӗ, уйӑхлӑ пулас пурнӑҫ 
ҫинден! И  сна! не сват, сволӑдсем, ҫав пу- 
лас хӗведпе уйӑх ҫинден...

Ку т^лте адӑк уҫӑла! те, копператтӑр 
матки, саппун айӗнден ик пулӑштух «еи- 
мӗсси» кӑларса, вӗсеяе сӗтел ҫине лар- 
: а ! .

—  Тавтй статкансем,— тст копператтӑр, 
— унта, шкапуа тата, лапкЕаран влсе килвӗ 
ветдвнааа  кӑлаасса пурдд^^— ҫавсене пар!

Иӑваш. упӑшки йӑлисене пит лаӑӑх  пӗ- 
лекен арӑмӗ, кӗн хушеине пурне те туса 
пара! .  Стаккансене кплсе лартсан, копперат- 
тӑр путылкка пропкине тӗарен ҫапса шап- 
дагтарса, тӳпене перет те, стаккансене 
ррехпе тултарса ларта!. Унтан инструктӑр 
'Дӑлхайӗвпа Лапкков копператгӑр пӗрпӗрне 
сывлуд туса ӗҫеҫҫӗ. Ӗҫнӗ хыҫҫӑн саЕкускӑ- 
сем ҫырткалаҫҫӗ те, тата  тепӗр хут стаккан- 
сене типпе хӑвараҫҫӗ. Кун хыҫҫӑн пӗр пуг- 
тылккӑ пӗтет те, теприн те мӗскӗн пропкки 
тӳпене кайса лексе, кӑмака хыҫае персэ 
ана!... Сӑмсасем хӗрелеҫ^ӗ, куҫсем ылмашӑн- 
ма тытӑнаҫҫӗ.

—  Та, сна! не хо!!ат  сотсиалисӑм ту- 
маллине,— тесе каллех дышкисене дӑмӑрга- 
сз ,  сӗтеле кил е ҫап а !  копператтӑр Лапк- 
ков.— А исво./ьттӗ спроҫҫи!, сашто породиҫ, 
с ь ш ю  кров продивали шырлан тӑрӑх, по 
вҫем ҫ!епйам п трсмудди вӑрмавӑм?.. а? 
Сашто мав ҫерегинӑ шивог пудӑ ҫитнӗ, и 
мава, по враддепнӑй осмотр, маткапа вырт- 
ма не потопайӗт?

—  Хӑм .. конешнӑ, тӗрӗс калатӑн,— тет

хирӗҫ инструктӑр '§ӑлхайӗв.— Сотсиалисӑ! 
тума нумай канҫӗрлеҫҫӗ пзрерастратдӗксем. 
Ха.ь пирӗа интустриадисатси...ик-ик..,и ре- 
конструк...ик ик •и!.. ӑна пӗлкеҫҫӗ!

—  Вот именнӑ пӗлмеҫҫӗ! Вот ман умран 
пулвӑ копператтӑрсем пурте растраттӑ тунЗ: 
хӑшӗ копператтив укҫнпе вите-кӗлс-т пекки- 
сем туса лартнӑ, ву, как готапайӗт, хӑаӗ 
тӗрмене укотил, а  ед ӑшшӑ, кӗлет мар, йӑтӑ 
хушши те туман...

Ҫапла пӗр виҫ сехет хушшн «сотсиали- 
сӑм туса» лараҫҫӗ Лапкков.
Хӗвел анидден килнӗскерсем, хӑй ҫутса та 
нумай лард?ҫ. Пӗрене хушшисевден коппе- 
раттӑрсене курма пӑхӑр  таракансем •{ӑшӑл* 
татса тухрӗҫ, коаператтӑрсен саккускӑ йу- 
лашкпне ҫиме сӗгел ҫине шӑнасем пуҫта- 
рӑндӗҫ. Ъӑлхайӗв Лапкковран шӑарахӗҫет. 
Лапкковӗ ӗҫнӗҫем хӗрсв пыра!. Иулашкин- 
ден вӑл, пӗр ҫурмаҫӗр ҫитнӗ тӗлелде, хӗрсе 
кайса, ура ҫинех сиксе тӑра!.

—  Ш тоа токкаса! претӑннӑҫ! итей сот- 
сиалисӑиа йа коттов полуд^а! йешдо отин 
пу.;Ь5) котю а шнҫ отта!, не шалккӑ! Тавай 
растратдаккӑв пн!1 МноЕӑ пирӗн йадта рас- 
тратдӗксем, айта кайагпӑр вӗсене вӗтме! 
Ыҫти! ии нушнӑ са  сотеиалисӑм!

Лаиккова матии дарма хӑтлава!.  Андах 
ӑ я а  Лапкковӗ дзсах тӗртре йарса, Ъ^лха- 
йӗва урама сӗтӗрсе тухса кайрӗ.

Лапкков копператтӑр киле нрхине андах 
килЕӗ. Иӗр 5  сехетре килсе, кӑнгӑрлац^н 
ҫывӑрсан, вырӑн ҫивд^^н тӑрса., кулса йа- 
р а ! .  Тутисем хӑлха таранах  сарӑлса кайаҫ- 
ҫӗ, куҫӗсем ҫавтери савӑанипе хупӑнгах ла- 
раҫҫӗ.

—  Ыа тӑнӑ-гӑман кулатӑн?—тӗлӗнсе ый- 
т а !  матки.— У хн аха  йермен пулӗ вӗт ес?!

—  Е а  ухиаха йермен, вот ҫынсем... 
нах  та ухмаха йернӗ!— тепӗр хуг ахӑлтатса 
кулса й ар а!  Лапкков.— Х а-ха-ха  ухмах ия- 
сгруктӑр, ним кушак ҫури те пӗлиест! Прос- 
той таккойски и колӑй ухмах. Ара ес хӑ- 
вах  шухӑшлаха, ӑслӑ иасгруктӑрпа еп ҫап- 
ла хӑтланӑпи?! Е а  дасах сисрӗм вӑд ухмах- 
хине, пӗр саыантрах! Х а  ха-ха... вот ик- 
структӑр! Вӗг пирӗн унта пӗр 5 0 0  тенкӗдӗк 
растраттӑ пур, а  вӑл кушак ҫури те пӗлей- 
мерӗ! Х а -х а  ха!..

Ҫапла нумайдден кулса лар^ҫӗ Лапкков, 
Унтан кулса тӑрансан, апат ҫиме дардӗ.

—  А, инструктӑрӗ ӑҫта вара  пайав?— 
тесе ыйгрӗ арӑмӗ Лапкковрат.— К аҫах  тухса
каймарӗ пулӗ вӗт?!

—  Калап вӗгха ухмзх вӑл тесе! Хӑрави 
тӑвасси внмӗн те ҫук ун, каҫах тухса кай- 
рӗ. Лав тавраш та  ыйгмарӗ вӑл, мӗнле тух- 
са  кайнине пуглӗя пӗдместӗа те... прикаш- 
дӗк патӗнде ҫывӑрса йулнӑ еп.
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С1. —  Вӑл сахӑрэ ӑҫтан илтӗн?
— Коплвраттивран.
—  Есӗ •ьлен нарҫкз?

- -  Епӗ ^ ентан  та аслӑрах.
— Кам вар ! ес?
—  Прнхаш ьӑкӑн йыснӑш ӗ.

-■ Есӗр вара никама та  ҫӗмӗркербре 
‘ЗҪ?-—ҫаплах хӑйса ы йга!  арӑмӗ.

— Мӗн, ухмах штолӗ еп ҫӗмӗрме?! Пӗр 
!̂ ре кӗрсе татах ӗҫрзмӗр епӗр... хут, вӑл 
1н«ах, ӗҫаврӗ, еп ҫеҫ ӗҫрӗм. Ха ха х з  ьот 
«нструвтӑр,—  татах кулса йара! ЛапкЕов.

Андах ку тӗлте такаы кплсе ҫапнӑ пек 
кнлое уҫӑла! те, пӳрте копператтив 

Яраккашдӗкӗ, вилнӗ ҫын пек шуралса кай- 
®̂ скер, кӗрсе тӑра!.

— М?н пулаӑ?— кулма дарӑнсэ, кӑшт ҫӳ- 
\*яее влет Лзпкков.— МӗЕскер амак!?

— Чӗтрӗмӗр,— тет прикашдӗаӗ.
Ара, мӗн ара, мӗп!?
Укҫа... укҫа...

~~ Мӗлде укҫа :— кашӑка пӑрахсэ, арап

тӑракаа приккашдӗк патве дупса кайа! 
Лапкков— Кала хӑаӑртрах.

—  Каесӑра пӗр пус укҫа та ҫук вӗт, кзй- 
са  пӑхха лапкава,— аран каласа пы ра! 
прЕккашдӗк.— Вгҫех лвш, хайхп «инструк- 
тӑр» йакатса кайнӑ вӗг, 500-тенккпех!

Сут пула с !  кӗгсе вырта! хз.д Лапкков.
—  Ех, ухмах, ухм ах  ес, Ллпкков,— тет

ха-ъ Лзпкков х^Чше х ӑ й .— Шу^ьӑка кнст-
руктӑртан уйрайман тӑм ааа ес!— тет.

Лдпкков «ухмах» тенӗ «инструктӑр» -  ин- 
структӑр пулман в5л,— таврари падлӑ шу- 
/Ьӑк пулп:1. Ҫапла пулдӗ пирӗн пӗр ӑслӑ 
коа-ераттЗртӑ. В,



Хапӑсри иарттин.
Сарӑ питлӗ хӗвел ирхи кӳ.1 ӗи дӑрӖшлӑх 

вЗриаЕӗ урлӑ кармашса клтӑн шӑлӗ^еге 
Еӗрсе Х асӑс  й а /ӗ  ҫпве йӑлтӑр пӑхса илвӗ 
рен вара дылайах тӳгевелле хӑпарса, кук- 
ша пуҫлӑ ҫынсезе пуҫӗздеа пӗҫергке лап- 
ратрӗ. Хӗвеле ытла та пӗ .ертке  пуҫланӑран 
В ӑрнар  копператтиЕӗз Х апӑс  йадӗади уй- 
рӑмне тавар  илуе пывӑ ҫкнсем лапкана 
тҫидрен ластака йывӑҫ кутсе тӑсӑла-тӑсӑла 
Быртса кукӑр мӑйлӑ пӑхӑр дӗлӗьӗ енден кӑ- 
так  тӗтӗмӗсене йавӑнтарса халап ҫаптарса 
выртаҫҫӗ. Кӑшт пӗр вӑхӑт вртсеа, дапка 
патнел.е  ьӑЗне ыӑйпӑран пек кукӑртса 
лвртнӑскер ҫитрӗ те, сысна ыраш калди ӑш- 
не дӑыЕӑ пек лапкана кӗрсе кайрӗ. Уя хыҫ- 
ҫӑн йапала илые кнлнӗ ҫызсем пуртв пӗр 
санантрах лапка алӑкӗ патве пырса дыхӑн- 
дӗҫ. ЛапЕинде те кӗрсе ҫавӑрӑнса тухыал- 
лӑх ш ӑтӑк  йулыан, ҫапса хӗсвӗ пе :ех  тулвӑ.

—  Ну, кому доЕО наго?— терӗ пракашдӗх 
шӑпӑр аврн пек тӑратса тӑракан ҫкн  пуҫӗ- 
сеи ҫиве.1 ле пӑхсэ.

—  М ава ҫур вӗрепкке сахӑр виҫсе парха?
—  Е с  дӗ,теии? .
—  '])лин, акӑ кӗгеки,— терӗ ИЕке кӗаекн- 

не кӑтартса,
—  Л атнӑ апла.
Увдден те пулмауӗ Иефремӑв прикашдӗк 

пӗр шЕте йахӑн вӑрӑм ӳссе кай аӑ  хура-ка- 
рапа хуп хура хурӑхнӑ дӗрнвсрмае сахӑра  
тзриакласа илдӗ те, виҫе ывӑсисем ҫине хут 
сармасӑр ҫараллах лаплаттарса худӗ.

—  Тата деЗ пар?
—  Ҫиддас-с!
Иихҫан шӑпӑр, шыв лекыеа урайӗнде выр- 

такан пӗр татӑк сахӑра илсе тыттардӗ те, 
Еолоыӗнски ҫЕне пӑхса:

— Сана  ыӗн парасха?— терӗ.
—  Мана гер  Еӗревкке кӑлаасси турттар- 

са парха?
—  Кӑлпасси ҫук.
—  Мӗнде апла ҫун!..
—  К ааан ӑ  сава  ҫук тезе, суйатӑпи нӗн 

с.г.а!
—  Акӑ кунта йешеӗкре пур вӗтха, ку 

» (ь?  Кӑлпассй мари иӗь?
I;, — А, вӑл сутмаллй мар, вӑл такҫантан- 
п ах  вырта!. Курмасгӑни ыӗн пӑнтӑхса кай- 
вине.

—  Ххӑ! Т а-а-ак  еппин.
Лапка Еомвҫҫив длсЕӗ Коломӗкски йулташ  

пӗр арш ӑна йахӑн тусан пусса илнӗ лампӑ 
ывӑси ҪЕяе дылайдден п ӑхса  тӑпӑ хы ҫҫӑп, 
2 5  пус тӑракан супӑне 3 0  пус ҫцЕден илсе 
«ынсем хушшиЕ-ьен аран аран хӗсӗнкеле-хӗ- 
сӗвкеле тухса  килнелле утгардӗ.

—  Слушай, Исфремӑь! Кӳрха мана дас- 
рах  педдеьи парса йарха.

—  Халех, а к ӑ  халех. Мӗя к у Е м а с т ӑ р - п  
мӗв!.. П уш ӑ м а р  ь ӗ т х а — тнБӗг виҫсе п а р а -

Тӑп, терӗ лтпка д.тенӗнде тӑракан Куҫвет- 
совӑ йулгаща хирӗҫ, йапала илме йынӑ ҫыа. 
сеыпв сӑмахдӑ пулвӑран вӗриленсе кайнӑ 
пршашдӗх.

— Н а  вэт полуддяй! Тикӗт парса тлнӗт, 
легнӗ аллисеве ҫумасӑрах педдени турттар- 
са павӑ хыҫҫӑн, Куҫнетсовӑ йулташа и  
пуо тӑракан шпу1§5кӑ ҫипаине 15 пус ҫпн 
деп тытгарса йарь!.

Лапкара ҫын лӑпах тулса хӑма кӗяер пе 
кех кӗпӗртетсе тӑра!, ниӑҫта йӗя дикме тв 
вырӑн тупас ҫук. Л ап к ааа  шӑвӑҫайманнисе» 
тудтӑн лапка алӑкӗ йенелле дӗрӗя йӗаси 
пек тӑрӑвса тӑраҫҫӗ, хӑшӗ-пӗрвсем пушӑ 
йешдӗксем ҫине хӑпарса  ларса ӗ,;сӗр ашӑ- 
раннӑ йенне дӗзӗаӗсенв дӗртсе йараҫҫӗ. Са 
хӑр, прекӗк, лантрян таврашне хутпа дӑр 
каса памантан, картус ҫвнде йе варалан-бӑн 
саппун ҫиЕв хурса лапккаран тухса сушӑ 
вакансем, Еилекенсенден сахадтарах.

—  Акӑ ҫакна, акӑ,— сӑрӑ тугӑр, ве-е-е; 
авӑ  ди ҫ.ӳдте вырта!.

—  Ӑҫта унта, ҫук вӗт! Сӑрӑ тутӑр пирӗ: 
ҫукта вӑл,

—  Пурҫкеха ве-е-еҫ авӑ дн ҫӳлге, тесе- 
тзБаткӑл патлӗ сарӑ хӗр тусан пусса илв! 
тутӑр ҫиве имшертерех пӳраисемпе тӗлео 
кӑтартса сӑмаххвне пӗтернӗ ҫӗре, лапкар! 
ҫывсене вӑйпа сиркелесе кӗнӗ тутар ҫвга 
унӑя сӑмаххине тытса илдӗ

—  Айта скурей угпусти ь?
—  Ан пар ӑпа ан пар! Взл халӗ тин ҫе 

Еилдӗ, кувта паҫӑртанпах тӑракансем пу 
Ха, ха! Ма парав! Ма парав! Вӑт ҫитмен 
нине длента та  тӑмас! в5т!— тесе кӑшкӑрс 
йадӗ пӗр дӑваш алӑк тӑпси патӗнден, гӗ 
сӗннӗрен ӑшне кайнӑ гассиве.

—  Как ви ҫлин! И а  тавно ҫлавом созтой 
ты сам ви ҫлнз— тесе йатлаҫкала йатлаҫка 
лах пӗр тӑваткӑл хӑма дейне пӗтӗаӗшае: 
йӑтса тухса кайрӗ.

Кукша пуҫсене пӗҫертекен хӗвелӗн ҫуг 
йӑваш лаввӑҫекӗз  йӑвашланса пырсз, сӑр1 
сем хыҫне пытанасшӑн т а л п Ш а  пуҫлар 
Иал ҫине аслӑ кӗтӳ йарас вӑхӑт  ҫывӑхарс 
ҫитех пулин те, лапкана йапала илме килк 
ҫынсем сывални палӑрмас! те.

—  Ну, пурте тухӑр! Хупатӑп.
—  Хӑ¥ ыава ҫеҫ...
— Тархасшӑв мана пӗр теҫетка саи1К 

парса йарха ӗнтР.
—  Иикому не отпушду, сакрЕтваВу. 

те 10 ыинут лишБи сут тунӑ.
И зл  ҫине аслӑ кӗтӳ йапӑ вӑхӑтра в] 

хапхи айне пырса хӗвӗннӗ пекех, йапал 
илме пывӑ ҫынсем адӑкран ахлата ахлат 
хӗсӗнсе тухнӑ хыҫҫӑн, ҫине пуҫве тӳрлетк* 
лесе, илео йап алава  илейментея ӗнсясса 
лаштӑрах йарса, 2— 3 ҫухрӑма килелле утаҪҪ

В . АВАНСКЙ'



„Кӗрешекенӗн“ паттӑр „королӗсем".

Курнавӑш ҫӗнтердӗ. Иелдӗк районӗвди 
Курнавӑа копператтпвӗ «Кӗрешекен» (бо- 
рец) кӗрешӳре паттЗра тухрӗ. '§Звашсойу- 
сӑн ковккурсӗвдв 1-мӗш преми илдӗ. Коп- 
сераттввӗ вӑйлах... Конккурс х кҫҫӑа  хӑӑ 
ҫине ҫаврӑнса пӑха! те, 12 йзлтан 1600 
ҫыя д.!епта тӑра!, 6 оттелени... Преми ялмв 
тавӗҫлӗ те, савӑгмаллах.

Андах, копператтивӑн конккурс хыҫҫӑз 
пӗр инкек сиксе тухрӗ,— копаераттивӗ мар, 
1600 длеяӗ иар, ӑмӑртура— Курвавӑша ма- 
ла сӗтӗрсе тухаканни— е п ӗ... текен пат- 
тӑрсем СЕКсе тухнӑ. Правленийе ларма-тӑма 
тӑхаҫҫӗ,

—  Куна пӗлнӗ пулсассӑя преиийу-кадку 
таҫта сӗтӗрсе ҫитерӗҫ. Вӑрттӑн ӗҫсем тума 
тургзҫҫӗ в -т -х э . .  Мӗя 1 ӑзас?

Мыскараллӑ ӗҫсем хуслалдӗҫ. Е  п ӗ ҫӗн- 
тертӗм, урӑххи мар, тесе кӑшкӑракан пат- 
тӑрсем унӑа та кунӑн в.ыҫӑнма тытӑядӗҫ.

КоаператтЕв претҫетаттӗлӗ Курнавӑш пат- 
тӑрӗ йатне илтсе Шупашкаралда туртӑндӗ. 
Хӑйне '§5вашсо2усӑн мӑн складӗн пуҫдӑхӗ 
тунӑ ха, хӑйне я а п ӑ р ш ӑ н  '§ӑвашсойус 30 
мегтӑр мануфактурӑ панӑ-ха. Ку ҫигмен. 
§ава-Ҫӑхан таврашӗн татах хыпас килет. 
Шупашкартан Кураавӑш а ҫакӑн пек ҫыру 
Бӗҫрӗ:

Иупташсем!
Пирӗн премийе окончательно утвердат 

тунӑ. Ҫак преми илес ӗҫре е п ӗ хама 
«коро.Ъ» ПУ-Ъ шуглатӑп. Ҫавӑнпа епӗ 
ханӑр  правлени дленӗсен хушшанде ва- 
деҫмелла сукааран 50 проддӑне (ҫуррине) 
иана тивӗҫдӗ тесе шутлатӑп.

Гадкин.
Калккин— партти кӑнгвтадӗ, суту-илӳ тӑ- 

ваканӑн ади (аш ш ӗ ВЕҪӗмҫул ҫех  сутӑ тума 
пӑрахнӑ)— Ашшӗн ӗмӗгсӗрдӗхӗ ыглашши- 
пех те ыв?лнв йулвӑ. «Трудовья ггзета»  
кун пек кайӑксем мӗнле ҫунаг сарса пыни- 
ве май уйӑхӗн 20-мӗш ӗнде тухнӑ Л» рӗнде 
лайӑхах кӑтартрӗ, '§ӑваш сойус ҫех , конкурс 
сӗрӗмӗ пуҫне тивнипе пудас, ӑва-вуна ним- 
не те туймарӗ.

Ку тата-ха, паттӑрсем татах та пур. Акӑ 
тепӗр петгйтси:

И}лташ Никколайӗт!
Е пӗ  спрӗн коппсраттйв ҫинден «Ка- 

наш» ҫине ҫырса 700 тенкӗ ытдарах преми 
илтертӗм. Мана вӑл саметкӑсемшӗн 15 
тенкӗлӗх йапала аадах  падӗҫ?. Ҫырнӑ 
духве Галкин йулташ: пӗррӗиӗш преми
илмелле «Канаш» ҫпзе ҫырса паратӑп 
пулсан, сана пӗрБОт. парагпӑр тесе ҫыр- 
тардӗ. Х ад  ҫав преыи шӳрӗ ҫирӗплетни 
83 мӗш .V: рте тухнӑ. Ҫавӑапа... мана йе 
Йапалапа, йе укҫан хӑвӑрӑн совӑҫпе пулӑ-

Ҫбвтернб хыҫҫӑн паттӑрӗсем тупӑпаҫҫӗ.

шасси ҫийден сӳтсе-йавӑр.
Ш анса тӑратӑп, ырав пыратӑп.

В. Ҫитӑрӗв
161^-29 ҫ.

Ҫитӑрӑвӗ те м а п у р ,— партги дленӗ, йал- 
кор, испадра ӗҫлвт. Копператтӑрӑн совӑҫ^е 
ӑш сӑмахпа давоа, ӗҫхалӑх пурлӑхне вӑл 
та тӳпелеттересшӗн.

Ста!йа ҫыраӑшӑя Ҫитӑрӑва 1) фотоаппа- 
рат парнедеЕӗ, 2) ,К а н а ш “ хаҫат 8-кӗш 
всгаяи тӳдевсӗр ҫулталӑк хушши илсе тӑ- 
малла тӑнӑ; 3)конорар та  пӗр 16 17 тенкӗ 
илнӗ. Ку йапаласем 50 тенкӗ ыгла та  тӑ- 
раҫҫӗ. Ҫитйрӑва ку та  ҫитмен.

К урзавӑш  I мӗш преми илдӗ, тесе, еп- 
пин, ӑ аа  пӗтӗмӗшпех Калккивсем, Ҫитӑрӑв- 
сем аллине п а р а с .. Лега, ӗлӗк Кӗтерин пат- 
шасем («ТУЗ»-сем) ҫӗнтерӳ паттӑрӗсеяе—  
ЦоТомккӗя, Рументсӑв, Орлох— Т)есменски'[те- 
кея „коро,дсенв“ ҫӗршер пин теҫеттиа ҫӗр, 
темиҫе пиа дуя хресден парнелевӗае пӗрех 
пу.ттӑр, пӗрех хут.

Курнавӑш, копаераттив тӗлӗшпе есӗ 1 ыӗш 
преми илтӗн, а !а ,  парнелв ҫавсенв. 
Т \н , тасату тӗлӗшӗвдэ те 1-мӗш преми илӗн. 
У а духве паттӑрусем мӗяле спЕсе харкаш- 
ниае курма халех хатӗрденсе гӑр.

В а ҫ а н к к а .

Автопуе ҫулӗ уҫӑлае умӗн.

—  У у у? Ӗ ҫсӗр  йупмалла  п/лат .
—  Поссопи те памӗҫ.
—  Парас ҫух  ҫав! Х у ҫа с е м  пире нп- 

хӑшне те сотстрахра  с траххозат  туман .

Шупашкарта.

—  П .й з н  Бырсарни куа,ке, ыа вараҫы н- 
сем гортфӗлсеыае ҫӳреҫ.ҫӗ.

—  Ш ы ва кӗме кай ҫҫӗ вӗ 'ем .



Й а п ӑ X 
лулӑшком.

  _
—  Сирен пулӑи ,комӑи  х у с к эл м и  пурлӑх (и е твиш им зй  имуш - 
Ъ^ствӑ) пури?

—  П у р -п п е т ҫ е т а т т ӗ п ӗ п е  ҫекреттарӗ.

Ҫенҫе характӗрлӗскер.
Ҫтена тӑрӑх, ҫӳлӗкри дашЗк-тирӗксене 

сЗрдаса, тӳие ҫиеедле дӗлӗи тӗтӗкӗ анкэлан- 
С1  сарӑла!. 'Ҫ^лак хӗр пск анЕэдана! тӗ- 
тӗм.

—  П Ш -пЗ.тл!— ьӗрге к 'л  ;ра!  ӑна  турта- 
канӗ.

Ҫ а м Е И  ҫине уа, пӗрнквӗ ҫӑтмаллӑх тар 
тухвӑ. Ҫамка пӗ,ӗмӗсем хушшиьде вӑл т->р 
сӗрдисем дӗрӗ кӗмӗ.т пек 'ҫӗтгеЕсз тӑраҫҫӗ 
1Тк т/лтл тем пи{ки ьйакавел.те пӑрӑвпӑ, 
т лейне ҫухатаӑ сӑмш, тӑрсан-тӑрсан, ша{Т 
ҫӳлеллд сткса идтт.

—  Мӗв курас? Тасатӗҫ нӗ'', п-е;емет- 
с е м . . А йеҫлт тӗ .ӗс -п сех ,  как ҫлгтӑ!  ту- 
м ӑ! туган, мӗн п щ к и  та  атмагла мвнз? 
Кроыӗ ырлӑх к а ь а  мӗн туаӑ  саӗ'^

Сак ҫиве д^^лӗмпе тӑсӑлса выртнӑ Тӑхта- 
манӑв тзпак тӗтӗате  ӗиге пынӑҫекӗ.ч кашпи 
минутрах шухӑш ӑшне шалалла та  шалал- 
лах п у п а  пыра!.

Ун умне иртнӗ кунсем сӗрин хыҫҫӑн те- 
пӗрри лтйӑх, к5мӑл.1ӑ, картгинккӑсем пск 
тухса тӑраҫҫӗ. Акӑ вӗсе дсл пӗ, н:

. . .Пван К( ргд§ӑ  ывӑлве авлантарнй. Пу, 
мӗнех пур вара  уьтаЧ Пу, авлаьтарнӑ та,

кӑна, как йа.ття йьтлӑ ҫыана туйа дӗавӗ. 
Авая пуляӑ туй, вӑйл5, хӑвьттӑ  пулнӑ. Сӑ- 
ря  те ерехӗ те ҫнтелбкдӗ — Х'ӑ! йалӗпе шӑ- 
т а о . .  1 РУ, к ӗ з г х  вур вара  упта, мӗне.х пур 
айӑпа  кӗмелли? Пуйан ҫын с таа  туйа 
дӗ-:ет,— ыӗтле вайса, хисеа тумасӑр дӑтӑв 
уста? Ӗҫнӗ, конешзӑ, ӗҫкӗсӗр туй та  «ар 
вӑл. Пу, туй хыҫҫӑп, пӗр уйӑх иртеен, каш. 
нийех ывӑл ва.д.ди ҫурт вырӑнӗ шыр'П- 
Й ьан  Рюрилдӑ, расукетсӑ, йатлӑ ҫын патке 
пынӑ:

—  Ҫапла, ҫап :а ,  мӗнлеши, ҫав, йал вар- 
рпвди ҫӗнҫӗ;е  кайнӑ Ҫемукӑн вырӑнЕе епӗ 
хьм ывӑл вадди и.тго ау/тараймӑпшв?

Мӗв тӑвас?! Ковешнӑ Т!лӑ кулаасекпе 
кӗрешгс пула!, ызх парат пулыа-т! вссеке, 
ӑпа, как парттийнӑй ҫСлсоЕет, такҫанах гӗ 
детӗа егӗ. По Вст еп ун патӗнде туйра 
пулвзтӑк раҫ!.. Раҫ  мошвӑ ҫын с а я а  ҫӑкӑр- 
тӑьарпа йышӑвсан, ӑпа кзйран дул муклаш- 
ки тыттарма?! Ҫук, ыан характӗр ун пек 
пссв^':§а! тумас!, ман характӗр... Ну, неуш- 
тӑ вара  ман пвк х ар зкт5 р :ӗ  ҫыннӑн парт- 
тирез тухмалха?! Та, хаҫат тӑрӑх, ытта ко- 
ыунисгидСсаа сас-дӗв тӑрӑх  ҫакӑн пек, ман



пек харзктӗрлисене кӑлармалла пек туха!, 
Кулӑкҫемпе ни ни ҫваҫ пулмалла мар парт- 
тийтсӑсен... Ах, несдастнӑй хӑрзктӗрлӗскер 
еп, мӗнле ҫӑлӑнас тасатуран?

—  ВаН)Кка1—терӗ хавас саспа Тӑхтаиа- 
нӑв кӑҫал вӗренсе тухвӑ ывӑлне.— Е с порг- 
{етсем риссова! тума маҫтӑр вӗт?!

—  Пултарап, атте!— тег ывӑлӗ ашшӗ ыр- 
данӑшӑн хӑвасланеа-

—  Ну вот, ваҫдден штуа ҫак ҫтенасем 
ҫзнде Сгалӗн, Пуххарӗн, Кӑзинӗя, Ленеа... 
тата камха пирӗн вош^сем?.. Путенӑй, 
Хрунҫӗ, Молӑтгӑв портредӗсем ҫакӑнса тӑа- 
дӗр... ТротоЕи... ҫук! Трохскине йурамас!, 
асту, аташтарса ан йар, вара  ҫайеа мая 
иуҫа!

—  А, мӗн тума атте?
—  Е с  ыӗа тумаллинв ыйтса ан дӗп’ртет- 

келе, пӗдӗккӗха ес, ӑсу т а с а н  ман хӑлха шӑ- 
тӑкӗндз тусзЕ дул ҫеҫ... Портретсеве ҫакйн- 
та ҫакса пӗтер те, вара  тата юсӑвксем 
ҫыр.

—  Мӗнле лосӑнксем?— ыйта! ывӑлӗ.
—  Ҫиддас калӑп: сотсаалисӑм урлӑ коп- 

ператси иатнедле!
—  Мӗнле?— тӗлӗнет ывӑдӗ.— Копператси 

урдӑ сотсиалисӑм патвелле пулӗ...
—  Ах, аҫа ҫаптӑрах! "йут ҫеҫ хам полит- 

Еекрамӑтаӑҫа кӑтартатгӑмддӗ вӗт...
Унтан кӑшт шухӑшдаса тӑрӑ!  те, Тӑхта- 

ыанӑв, шухӑшлама пӑрахса, савӑнӑҫлӑкулса 
йара!.

—  Ун пек мар ӗнтӗ, Ващкка, епӗр татах 
та йунӑшӑпӑр... Иунӑшас ыар тесен, пырха 
ео дитта.днӑБа, дупха, унта плаккатсемпв 
лосӑнксем вумай... 'Ҫӳредерен кӗр те (пӗлен 
вӗт унта вандӑк дӳредв пуррияе, савегу- 
йушди те Ш упашкара кайнӑха ха.§) пӗгӗи- 
пе плсе кил.вара веҫ ҫак ҫтенасем ҫине 
ҫакса гух! Ш ивӑ, атту ыранах пире тасат- 
ыа килеҫҫӗ...

В а^к ка  хӑпӑд-хапӑл картус тӑхӑнса ту- 
лалда вӗҫсе туха!. Вӑл тухса кайсан , кӑшг 
тӑрсанах, кпдкартишӗяден вудах вӑтти ҫӗк- 
лесе Тӑхтамааӑвӑн арӑмӗ кӗдӗ.

—  А ес!— терӗ хыттӑн арӑмне Тӑхтама- 
Еӑв.— Пккунсене халех дӑлана тухса хур, 
шнвӑ, штӑп пӗр сӑмахсӑр!

—  Ма ара, сана тиыеҫҫӗ вӗг вӗсем?
—  Мана тивмеҫҫӗ те, ыгтисевв тнме п у д -  

тараҫҫӗ... Ш ивӑ-шивӑ, н у м а й  кадаҫса ан 
тӑр. Ҫӑкӑрсӑр йулас мар тесен, халех дӑ- 
лана п к к у Е с е н е !

Тепӗр кувне ҫак йада пыяӑ парттин тасату 
комиҫҫпйӗ Тӑхтаыанӑв патӗндв дзрӑвдӗ. Ко- 
ыиҫҫи претҫотаттӗлӗ алӑкран кӗрсенех, ун- 
талла-кунталла пӑхкаласа, ҫгена ҫиндв тӗр- 
■вбрен плаккатсеы, лосӑнксем курса, портрет- 
сене асӑрхаса тӗлӗнсех кайрӗ.

«Мӗнле ара ку ҫын ҫинден райовра на- 
дар к ал аҫҫӗ— тесе шухӑшласа ил§ӗ вӑд/хӑй 
ӑшӗвде.— Пӳртре иккон та ҫук, йӗри тавра 
ҫӗнӗ плаккатсем, лосӑнксем, подшевиксен 
портредӗсем, хаҫатсем...»

—  Авани, Тӑхтамаяӑв й..— терӗ вара 
саспах комагҫа претҫетаттӗдӗ.— Мӗнле пу- 
рӑнаттӑр?..

—  Как витӗтте,— тет Тӑхтаманӑвӗ.
—  Аван, аван...
—  А, не.дҫе унсӑрӑя,— каллех кала! Тӑт- 

таманӑвӗ.— Вӗт пирӗн йадтисен те пӗлес 
пула! пӑртгк, массӑ хушшиаде примерлӑ 
пулас пула!... Хӑвӑр пӗдеттӗр...

—  „Тӗлӗнмелле,— ӑшӗнде шухӑшла! ко- 
миҫҫи претҫетатгӗлӗ.— Ма надар калаҫҫӗха 
ун ҫинден, склоккӑ тавраш ҫуки кувта?* 
Авдах ку тӗлте яӳрте вулаиалли ҫурт пуҫ- 
лӑхӗ нырса кӗрет,

—  Тӑхтаманӑв, тавай вуламаллн ҫуртрн 
пзаккат-лосӑнксене, вӗсенв сан Ва% ккавӑр- 
ласа кайявяе ыан стурӑш курса йулаӑ! тесе 
д атлатгарса  хура! вӑл.— Вог кайанви

Тӑхтаманӑв, ундрен ура ҫвндескер, вӑй- 
сӑрланса ҫитсе сак ҫине кайса лара!. Вула- 
малли ҫург пуҫлӑхӗ сак ҫине улӑхса кӑйса, 
лосӑнк-плаккатсене сӗвыа тытӑна!...

Малӑлла? Малалли еп каламасӑрахАаллӑ, 
калас мар ун ҫиндея, Т ӑхтааан ӑв  та  ыг- 
лашЕН кӳренӗ... Р.

Тухтӑрпа ъаваш арӑмӗ.

— 'Ы ӗншӗн-ха ыан куҫтӳрленмест, нкӗҫул 
ҫӳрерӗм ӗнтӗ?

— Шӑлмалди пӗрех пуд сав?
—  Мӗвле пӗрре а зд ах ,— темиҫе те: кӗпе 

аркипе те, саппунпа та, тутӑр в ӗ ҫ ӗ п е т еш ӑ -  
латпӑр епӗр.

Кама хӑҫан сЗмах 
ҫитмест.

Писсаттӗла - х ӑ й  ҫыракая калава илем- 
летме сӑмах ҫитмест.

Поета— сӑзӑсене рнфмӑлама сӑмах ҫат- 
месг.

Хуликан а ъ ’ на— хӗрсене хӑй майлӑ ҫа- 
вӑрнӑ дух сӑмах ҫнгмест.

Арӑма— упӑшки ватсан упӑшкине хирӗҫ 
дӗЕме сӑмах ҫигмесг.

Слушӑшъийв— удрсшгенийе дӑвашсем пыр- 
сан тӑнлангарма дӑвашла сӑмах ҫигмест.

Коплераттив прикашъӑкне— тавар  хакве 
калама сӑыах ҫптмесг.

„К а п к ӑ та “ вилнӗ ҫыяс0 .че ахӑрттарма сӑ- 
мах ҫитмесг.



Аьа вӑййи.
(Агӑлӑн леш айаккине йуратаканӑа сӑвви — ретакси).

Пӗрттен пӗрттен, икген иктен,
Алӑк тапаН) тапмарипв,

Мешдан гсле ӑстазаса,
Укҫа тӑкса, сӑмах тат^а,

Иупасене дутлӑ дутла,
Вута хурса кӑмрӑклатса,

Халӑх валли ку.да! тума 
И ӑвӑҫ  пахди пултӑр тесе —

Иуман вӑрмая дӗртме тӑрса,
Б ӗ р  шит тӑршшӗ ҫӑка лартса,

Курӑк акса, угӑ ҫӗртсе,
'§ӑрӑш лартса, дӑрӑш хӑртса—

К урӑс курӑс, курса курӑк,
Тӑппӑн курӑв, шӑппӑр курӑк 

Ш ӑпдӑк, тух!

{Т ух ! т енӗ сӑ м а х  кам  ҫине т у х н ӑ  апуана  
т ӳпелем е тыт ӑнаҫҫӗ; ануи хӑвӑрт рах  ма- 
л а л л а  ҫы рнӑ сӑеӑссне каласа  пӗтерсс пу-  

ла т )\

Пӗрттея пӗртгев, акӑш макӑш,
Тупнӑ ӗҫсем ӗҫ ҫук ҫӗртен,

Теме кирлӗ уя пек сатсем,
Атӑл, пу.двар йамӑт ҫӗртен.

Т акаи  ҫывни ҫав лакӑма 
Пырса лартӑр ирӗк ҫӗртен 

Б ӑ д ӑ  ҫӗре, ухмах ҫын пек,
П ӑхса  ларма йупасене.

Пӗгрӗ пурнӑҫ, Агӑл хӗрве 
кайас вырне,

Ҫав лакӑма кайма лексен.
Кунта пирӗв— тухан кайан 
Тӗвде курма Атӑл хӗрне,

Курса пуплен йулташсемпе,
К \р с а  ҫӳрен, пӑхса ларан.

Иӗри таврз  хӗрӗх ҫухрӑм 
Куҫпа пӑхса курн! таран.

Кам леш йенпе кайас текен 
. '§упа! ан а !  АтЗл хӗрне,

Тыта! весла, ты та! хӳре,
Каҫа!, кай а!  леш йенелле.

У вта  вӑрман, уята йӑлӑи—
'§упас тесен, рупма ирӗв,

Выртма, ларыа, шыва кӗме—
Хӑтге кугӑн, хӑтте пуҫӑн;

Хӗвед ҫивде пиҫес тесек—
Сана валли хӑйӑр хатӗр,

Мӗпдул кирлӗ хӗвел ҫутгп,
Сухӑы тесеа— хӑва кӗгти.

Пӗдден тесен— пӗд^ея ҫӳрен,
Иккӗн тесен— тӳррисемпе,

Сахал пулсан—пӗтӗм халӑх  
Т у х а !  тапса хулипеле.

Атӑл тӑрӑх йарӑБмашкӑн 
Л аратӑн  та, дуптаратӑн 

Луткапала йулгашсемпе 
Ҫиле хирӗҫ, ҫиле майлӑ,

У рлӑ пнрлӗ ӑҫта кпрлӗ.

Тепӗр духне ирттермелле,
Хнрӑс харӑо йурӑсемпе,
Ш ӑй я  шайи сасӑсемпе,

Кӗпе вӗҫӗп, пес кӗпесӗр,
ТруссЕксемае, лруссиксенсӗр.

А ҫта кунта, Ш упаш карга,
Сатсем ларгса Тӗлӗнтермв 

Ирӗк тӗнде ӗмӗртенпе 
Курса ӳсвӗ хадӑхсене!

Манӑн ӑспа, сатсем лартса 
Кӑлӑх укҫа салатидден,

Ҫав вырӑвта хырӑм валли 
Лартас тӑвас ҫимеллисем...

А. Иефремов.

шши
тушлла

З г р о о  с о о о о о

М елт ҫем ри  ҫӗрйӗркедӳ пайӗн Пӗрремӗш 
Алйн опдивде (Ш упаш кар р.) ҫӗр виҫме 
пуҫланӑ ҫуд ҫуралнӑ ада халӗ миҫе ҫуда 
ҫитяине шугласа кӑлармалла. Ҫӗр виҫҫе пӗ- 
терессе курма пулыарӗ, —  ватӑлма пуҫларӑм; 
миҫе ҫула ҫитрӗмши, х ам ӑа  ҫула пӗлесдӗ, 
тесе йӑлӑна! адар

Т)ӳкҫырми  (К аваш  р.) йалӗҫтӑвкомӗн ха- 
лӑх пӳртпе туса пӗтермелпе йышӑннӑ пртак- 
кулсене ҫырма миҫе ҫӗклем хуг кирлӗ пул- 
нине шугласа тухса, халӑх  пӳргве пртак- 
кудсӑрах туса пӗтврмелле.

У щ от  ӗҫне вӑйлат м алла . Хамӑрӑн пул* 
тарулӑхсене удога (шута) илсе пыманни 
пысӑк кӑлтӑкрая кӑшг ҫеҫ пӗдӗкрех кӑлтӑк 
пула!. Уддот ӗҫне вӑйлатмалгах. Ара ыи- 
литсисем халидва те Хурнайӗнди (Иӗпреҫ 
р.) Хӗлӗп арӑмӗ уйӑхра миҫе детвӗрт сӑма- 
вун йухтарнине шутласа вӑдарайман. Вӑл 
вӗт кашни кунах карташӗнде йухтара!. Иух- 
т а р а !  те йухтара!, ан§ах хӑйӗя  ӗҫӗсене шу- 
та  илсе мидЕтеисене каласа пама пултарай- 
ыас!, мӗншРн тесен вӑд т ӗ п ӗ м  хӗрарӑм. 
Ҫутӑлгармалла.

Л а щ к а сси н п щ  (Канаш р.) Огоавяахим 
йадеЗкки ҫыруҫин пӑшал ӑшне патак кӳрт- 
се лартвине кӑларма мӗн дул укҫа кирлвне 
шутласа кӑлармалда. Ҫавна шутласа кӑла- 
раз  тӗлӗшпе те пулян ыйхӑран вӑранса 
пӑхыалла.
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П у ш а р п а 

кӗрешекенсем.

—  Мӗншен ҫак  есӗр пушэр сарайӗн ҫи ви тти н»  
йуеамастӑр?

—  Сарайӗ ҫунм а  пуҫласан  ҫивитти  вмтӗр ҫӑмӑ);» 
ш ы в ӗ  антӑр тетпӗр.

Ъӑваш респуплӗк „канттонӗсем“ .
ХРвел каҫала йенелле сулӑвнӑ. Тарйн 

вартан сулхӑн варкӑш кирлӗ иар ҫӗртенех 
хура вӑрманадла в^^рег. Вӑриан у£лӑ пӗр 
кӗтӳ хур кайӑк вӗҫсе пыра!.

—  Ки-ка-как, ҫав дери ҫутӑ кӳлӗ ҫине 
вӗҫсе ӳкесдӗ каҫдев, тег ыалга йертсе пы- 
ракан иуҫӗ.

Кусеве хирӗҫ тепӗр кӗтӳ тӑрна вӗҫсе пы- 
ра! .

—  Кӑр-рӑвк, вӑрмавтан айаккалла ӑҫта 
кайатӑр, а !ӑр  авӑаӑр , вузта  пӑрҫа аансем 
те пумай, терӗ тӑрнасен пуҫлӑхӗ.

Тӑрнгс^м хыҫҫӑн пӑрҫа анисене ытарай- 
масӑр хуркайӑксем те андӗҫ. Тӑрнасем кӑ- 
вак ҫугӑ палӑрсавах пӑрҫа ҫиые тытӑндӗҫ. 
Хур кайӑксене ку ҫвмӗҫ килӗшмерӗ. Вӗоеи 
шывсӑр аптраса кӗҫгх типсе виледдӗҫ.

—  Сирӗн хыҫҫӑн кайсая епӗр вуыайах 
йунҫул курса пурвайрас ҫук, хаыӑр шыв 
«ҫпнех каймалта пулнӑ мРп, тесе уйӑ/алд^ҫ 
хуркайӑксем хӗвед тухӑҫ уыӗн тӑрЕасеве 
ыдханса.

Хуркайӑксем тӑрнасен пурвӑҫне тутан- 
са пӑхни вӑд нимӗн те мар-ха. А кӑ  '§ӑваш 
Тӗпӗҫтӑвкомӗн оркпайӗнде ларакансем кант- 
тон тума тӗлӗкре те тӗлӗныен пудия те, Тӗ- 
пӗҫтӑвком длевӗсене кавттовла пурпӑҫпа пу-

1 ӑтма хушса инструкси кӑлзрвӑ. Акӑ вӑл  
Тӗпӗҫтӑвком дленӗс^м ват§:§и 1928-мӗш ҫу-  
лӑн ф?вралӗн 23-мӗшӗвде ҫырса кӑҫалха 
Ейувӗя 1-мӗшӗнде аса иднӗ инструксиэ 
1-лӗште 2-мӗш пунктисем:

1. Члены и  кандидат ы Центрӑлъпого И с -  
гю лт ш ельнсго Ко.лттета Ч АС С Р, ж иву- 
щие и  работ аю щ ие на мест ах, считают- 
ся системаптчески связанными с т ой гглгк 
иной советской работой по мссту своега 
ж ительства в данном  кантоне.

2. В се члены и  кандидат ы гю месту ггх 
ж ительства долзкны непосредственно озна- 
ко.миться с хозяйственным поло.жением, 
гюлитгтсски.чи настроениями, с работ ой  
сельских п  кан тон кы х  советскггх и общест- 
венных органи.мций, для гпо о, чгт бы со- 
ставпть общую карт гш у  кантонного  Х0~  

зяй ства  и  кантонной работы .

Ал пусакансем:

п ’п. За  ггрсдседагпеля Ц И К ,а  Ч А С С Р  
(А . Н И К 1Ш 1Н ).

Зав. Орютдело.ч Ц И К ‘а (М, А Л Е К С Е Е З ) .

Какттон вырӑвне „А н тю н “ тесе ҫырнӑ. 
пулсан та  ку пнструксин вомӗрӗ 000'141-1- 
ыӗшех йуладдӗ (ма.ттаЕхи пекех). Хут во- 
ыӗрӗ уншӑн улӑшӑнмаст, ал пусви те ул- 
шӑнмас!, вулакансен шухӑшӗ ҫеҫ улш ӑна!.
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Ш п̂ МӖ)ҫр е
И аввар  уйӑхӗ,
Тулта шартлама сивб тӑра! .  Ш ӑнса, хыт- 

<!а кайна йӑвӑҫсем ҫинбв кӑсйасем дӑввик- 
-дьввик тесе сивӗпе йатлаҫаҫҫӗ. Ҫерҫисем 
«■арайеем ӑшнв пытаннӑ, Пӳртре ӑшӑ. Улӑм 
■«’л шӑшӗ сарӑлнӑ. Стутенгсов Ваҫукӗ, пт- 
ван  ҫивв тайӑнса ларвӑсвер, аслӑ шкул ҫин- 
ден шухӑш а кайса лара!,

—  Мӗнле шкула кайас?— мӑнкӑкӑллӑн, 
сысӑк, патмар саспа ы йга!  вӑд хӑйӗаден 
хӑй .— ВТУС, Муҫкавги патшалӑх унг- 
ьерҫиттедӗ 1-мӗш Ӑэ, Мускаври патшалӑх 
уаиверҫиттедӗ 2-мӗш Левинкратри ин- 
-ҫтЕТтутсем, 'Ҫулхуда... Хусанти универҫ- 
■«ҫиттвг— ВОПИ... ха-ха-ха1 ВОПИ йышши- 
<емпв ҫыхлапхтпӑри вара  епӗр!? '§улхула. 
Хусан, ЛениЕкрат,— мӗскер вӗсем каншӗн!? 
Мускав, М ускав,—вог мӗскер! ВТУС!!!

Пируса ҫӑвара килсе хыпса, тӳпе ҫинел- 
ле  килсе п ӑх а !  Ваҫук, Уптан тӗтӗме ӗмсе, 
ӑ н а  кайалла пол-пол! тутарса ункӑсем нӑ- 
лара-кӑлара йарат. Тӳпери пӗр хушӑкран, 
■спрус тӗтӗмӗндени, йе урӑххип§ен мӗврен 
те пулса шарт сиксе, В аҫукӑя кӑшг ҫарӑк 
майлӑ ҫаврака сӑмси ҫине ерешмвя персв 

т в а ! ;
—  Ат, шайттан... вопийӗтс,— тесе ҫапса, 

алӑк  кутяелле йарат ӑв а  Ваҫук.— Тупвӑ ӑҫ- 
та  персе авмаллине, пӗлмесг вӗг м у р е п к а м  
иулассйпе!..

—  Т а  а... иншенер, ковешнӑ, лайӑх йа- 
пала. Кам пӗлет, тен Атӑлпа Тйва пӗрлеш- 
герессине ыан йӗркелемелле пулӗ,— ереш- 
*ен п е  воппийӗтс ҫинден манса, кздзех са- 
« ӑн ӑҫлӑ  шухӑшлама пуҫла! Ваҫук.— Кулса 
Л1 ар, ҫерйосвӑ калатӑп, тен еп ҫавӑя  пек 
БсСтойашди строигтӗ.двӑй талант пулмалли- 
<кер!

Куҫӗсене хупса вӗҫекен шухӑш тутлӑхне 
§ 'р ея е  ӗмме ты тӑва!  Ваҫук. Ун умве Атӑл, 

'1'он шквӗсем тухса тӑраҫҫӗ, темиҫе мӗдйун 
{ асоддисем...

—  Т а  стравсгвует великкий Сгутентсов! 
— ҫухӑра!  мӗлйунлӑ халӑх. Ш а в л а !  ха.1 ӑх, 
кӗрлет, тӑвӑл духвехи тинӗс пек хумханса 
■ҫӗкленсе тӑра!,  Унтах... А гӑлза  Тон пӗр- 
лешсе ҫӗклеяеҫҫӗ. Вӑл пысӑк, ҫухрӑм ҫӳл- 
лӗш трипувӑ ҫивдэ. Ӑяа, тата  увпа хавас- 
л ааса  тӑракага.. Сталӗн, Рыккӑв, Калинӗя 
йулташсене ҫӳлтен Атӑлпа Тон пӗрлешсе 
"гӗЕ хыгланни, ун ҫинде савӑнӑҫлӑ прахуг- 
срм ҫӳреня, паршӑсем шуса пына веҫех ку- 
рӑпаӖ

—  Т а  стравсгвует велпккнй Стутентсов!

— татах ҫухӑра! темиҫе мӗлйунлӑ халӑх. 
С авӑаниав датаймасйр ҫухрӑм ҫӳллӗш три- 
пунӑеа  пӗтӗмпех ҫавӑрса илет, дӑмӑргана!. 
Унтан Сгутентсова ҫӗре дӗнеҫҫӗ, мӗлйундӑ 
хадӑх ӑва  хӑйӗн алли ҫине илесшӗв, адӑ 
ҫиве илсе пӗтӗм тӗнде тӑрӑх  кӑтартса ҫӳ- 
ресшӗв:

—  Вот, пӑхӑр, курӑр, мӗпле ҫыняа йӑг- 
в ӑ  епӗр! Сирӗн ҫаврака моаокко./ыӑ '§ем- 
перден йышши мар ку ҫыя, ку— вастойашдн 
кений!

...Ак, уп хыҫҫӑн, халӑх алли ҫиаде пулса 
ывӑннӑ хыҫҫӑн вӑл хӑйӗн пысӑк, ҫутӑхват -  
терӗнде... Ҫук-ҫук, хваттерӗеде мар, мӗл- 
йунлӑ халӑх пиллеаӗ ҫуртра... '§апдӑ спа;§- 
нӑ. й ӗр и  тавра илттӑн пурҫӑн.,, Илемлӗ 
тӗндрре сӗртен пӗр илемлӗ, калама ҫук ди- 
пер арӑм... Вӑд ылттӑн пурҫӑн ӑшне путса, 
даплӑ крава! ҫнне тайанвӑскер Ваҫук ҫивв 
пӑха!:

—  Ваҫҫӑ, Ваҫҫӑ,— шӑппӑп, идемлӗ саспа 
дӗает арӑмӗ.— Ох, мӗн тӗрлӗ аелӑ ҫыа сс, 
ыӗн тӗрлӗ телейлӗ хӗрарӑм еп... Кия ӗнтӗ 
ман патӑма, кил, ывӑнтӑн пулӗ халӑх а.лли 
ҫинде йарӑнса... Асту, сс ун пек ҫӳресе 
простутигсӑ ан ту, сыхлан Ваҫҫӑ, ма.дари 
ан дектӗр, траххом, кӗҫӗ, вӑд халӑх хуш- 
шинде темӗвде дврлисвм те аулӗ... Пу, кил 
ӗатӗ кан патӑма, кид Ваҫҫӑ, еп сана  кан- 
тарӑп хам ҫумра, ӑшӑтӑп, с вӑл, дуп...

—  Ҫук-ҫук, Росӑ, ха;§ ун пек крава!  ҫин- 
де выртмалда вӑхӑг  мар,— арӑмае хирӗҫ 
када!  Ваҫук,— канмалли вӑхӑт  мар ха.д 
Росӑ... Пӗр ӗҫе пӗтеряӗ пулсан, тепӗр ӗҫе 
тытӑнмалла... Ан канҫӗрлеха, шухӑшдатӑп 
еп хад.. .  Ш урӑ  тинӗспе Хура тияӗсе пӗр- 
лештересси ҫинден шухӑшлатӑп!..

—  Ах, Ваҫҫӑ, мӗнде вара ес манз дис- 
ТЕЙех манатӑн,— хытӑрах, ҫилеанӗ пек пул- 
са кала! арӑмӗ.— Мавӑн вара ҫапла пӗдде- 
нех лармаллан?.. Ах, Ваҫҫӑ,— пурҫӑа тутӑр- 
па куҫҫудӗсене ш ӑда! арӑмӗ,— хадид§ен те 
ӗнтӗ ес мава пӗдден хӑварса, пайгах  асаа- 
лаатартӑн, каллех... Е с  ман ҫумра пудма- 
сан, Ш ура тинӗспе Хура тинӗсе пӗрдеш- 
терыя мана телейлӗ тӑватн мӗа?.. Х ӑ !  П ӑр -  
лӑ тянӗспе пӗрлештер Х ура тинӗсна,—мана 
вӑл вирдӗ мар, мана— ес, ес (пурҫӑн ҫине 
путсах, дӗтренсе йӗме ты гӑна! арӑмӗ) 
кирлӗ!..

—  Ну, йурР, йурӗ Росӑ, дарӑн ӗнтӗ, да- 
рӑн ,— арӑмӗ патне пырса, Йӑпатма пуҫла! 
Ваҫук.— Е п а х а |  ҫеҫ, аха.§ ҫеҫ е п ..

Нумай тӑрсан арӑмӗ йӑп аяа! ,  унтан, йӗ-
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Ееняӗ куҫӗсемпе Ваҫук ҫане дялайдден пӑх- 
са тӑрс&р, Ваҫука сас-артӑк хытӑ ытала- 
са илет те, кӑвар пек вери дуптӑва!...

Еӑмака ҫивден ҫӗре кушак сиксе авса 
Еӑратвӑ Ваҫука ҫак тутлӑ шухӑшсенден. 
Катӑршнӑй кушакан пӗ-мест вЗт ҫавӑнта 
хӑҫзн анмйллине!

Малтан ҫилендӗ те кушак ҫнне Ваҫук, 
унтан ҫаилах лӑплавдӗ;

—  Иу, ЕЕддево, кушак тус, сана та хам- 
па пӗрле влсе кайӑп,— теса кушака пӗрпкӗ 
хутден савса илдӗ. Увтав:

—  А вҫетки ман кӗнекесем тупзсах пу- 
ла! вӗт, унсӑ; ӑн хатӗрленесси гулмас! пул- 
малла. Иккӗмӗш сыпӑклӑ швула пӗтерни 3 
ҫул, вумайӗшне манса пӗтнӗ... Аҫтан тупас- 
гаи кӗнекесем, е?— тесе дылай§§ен тӗлӗрсе 
тӑдӗ. Иулашкьнвее;

—  Н у нвддево, ха;§ха йанвар уйӑхӗ ҫеҫ, 
кӗркуньедден ҫ?р хут кӗнеке тупса, ҫӗр хут 
хатӗрлевме те вӑхӑт пур,— тесе, сак ҫнве 
вырӑн сарса, пуҫелӗкЕв минтер хурса «кав- 
ма» выргрӗ. Тулга сивӗ. Пӳртро ӑшӑ, тата 
улӑм кӗл шӑрши килет— лайӑх шӑршӑ,..

Ҫе.втапӗр уйӑхӗ.
Урам тӑрӑх хыҫала кутамкка ҫакнӑ ҫын 

суаланкаласа пыра!.
— Ӑҫтан килен, В ӑ ҫ у к ,~ те с е  ыйгрӑм 

епӗ.
—  Хусан1ан...В0ПИ не кӗме тесв кайвӑд- 

дӗ те...
—  Кӗтӗви?
Вӑл дӗнмерӗ. Р.

♦ ♦ ♦

Хӗвел каҫ йенелле 
сулӑнсан.

Тасату тесен удрештеЕИ’енде ӗҫлекенсен 
нумайӗшӗн куҫ шывЗсем шӑпӑрах нкӗ пит 
ҫӑмарти тӑрӑх йухса ааӗҫ.

Шӑматкун каҫхине, удрештенисеЕдэ са- 
Н)Ятти пӗтьӗ хыҫҫӑн, икӗ шапшур тумтир 
тӑхӑннӑ, ылтӑа шӑдлӑ слушӑшдп .. Ҫук ыт- 
ла слушӑшдисемех ыэр, темле саветушдн 
майлӑск^^рсем пулмаяла.

Куя каҫидҫен: «ыран кил», «унга кай», 
<ве мешай», «мы сейдас сащӑттӑ» теселар- 
ви те ывӑнтара!. Ҫапла ывӑннӑ икӗ шурӑ 
тумтир тӑхӑннӑ ылтӑм шӑллӑскерсем тасату 
ҫандея калаҫса лараҫҫӗ.

—  Мӗяре сирӗн ӗҫ ем йулташ, Купив?
—  Пырасса пырзҫҫӗха, иирӗн комиҫҫисем 

турӗҫха. Тасату!
—  Калама та  аван мар, Ҫмирнов йул- 

таш,— пирӗн те тасатр!
—  Пӳрократпа волоккитгӑна пӗтерес май- 

йа удрештевисевден пирӗн пеккисене йӑл- 
1ах тасатас пулаП

Ҫмирновӑн ҫамки ҫиве тар йухсах карӗ, 
Кӑйлӑ-майлӑ пӑхрӗ те, ҫамкине тытса шут-

ласа та ил§ӗ.
—  Епӗ ним ге ку.данмастӑп. Пирӗн ко- 

миҫҫи мана Еимӗн те тӑвас ҫук, унга м ав  
кӗҫӗн слтшӑшдисем лараҫҫӗ. 'Щӑххи ҫӑмар- 
тине нимӗя тӑваймӗ, терӗ те, ылтӑм ш ӑ-
дӗсем темле тухса ҫеҫ ӳкмерӗҫ.

—  Сан унган май пур. Епӗ те ҫавах ку- 
^анмасгӑп Урайнв тем дул шӑлсан та
«шӑднӑ ҫӳп» хӑйӗн ӗлӗкхи вырӑнӗвдон шӑл- 
са кайсан, тата тепӗр аван кӗтес нихӑҫаэ  
шӑпӑр тивмен вырӑн тупса вырта!. Ман Рҫ. 
те ҫавӑн пек пула!. Райӗҫтӑвкомран кӑлар- 
сан, „финрапотаӗк* тесв тепӗр укҫа тен-
кӗ шутламалли вырӑна вырнаҫӑпах, терӗ те>= 
иккӗшӗ те савӑнӑҫдӑ уйӑрлса кайрӗҫ.

Р. ШАШКОВ.

Намӑеран хӑраеа.
Х апӑсра  (З Я р н а р  р.) ҫ у р а к и в с  п»рте> 

плукпа  тухнӑ .  П ӑ р  вӑтам хрес^ен  «ух,*- 
птҫое  ту х ч ӑ  нулнӑ т а ,  ҫынсем иурте  п х у и -  
п а  с у х а  тунинв ку р сан ,  в ӑг ан ви п е  к а л . а  
тавӑрӑлоа,  ҫын пдукно те пухин  к / д с е  т у х -  
нӑ.

(Тӗпӗҫт. 2 мӗш ҫеҫҫин^и Ҫтеа - 
панӑв токлатгн^вн).

—  Мӗншӗн кайалла тавӑрӑнмалла  пул- 
Ъӗ? Ҫул урлӑ к у ш а к  наҫса кайнине кур- 
тӑни мӗн?

—  Куш анне  курмэрӑм  нвм ӑсне  куртӑм .
—  Мӗнле намӑс?
—  Епӗ пӗъъен  ҫеҫ сухапуҫпа  тухнӑ, ы т  

ти сем  пурте плунпа.

Утьйанӑвҫк пасарӗнъб,

ВӗреЕвкен:— Мӗндул сӗт есӗр ӗаер  с у -  
рӑр?

Сутакан:— Мӗн пурӗ пӗр витре,
Вӗренэкен:— Мӗн дул сутрӑв?
СутакаБ:— М ӗн пурӗ вигре ҫур ӑ .

1а



Вӑрнар районӗн^ ҫ̂е 
пулнӑ ӗҫ.

(Тӗпӗҫт. 2-мӗщ  ҫвҫҫирэ Ҫтеппанӑв ту- 
нӑ токлатран). "

лерӗ. Хутран ситрен сыпкаладдӗ пулоан та, 
ӳсӗрлӗхне ҫывран пытарсах ҫӳреддӗ. Пӗрре- 
хпвде, тем хӑӑаматла, ытлашширех пулни- 
ыӗяи— ш гӑв аҫҫӗ  кукӑр урисем урамри туса- 
ва  ҫыркаламй!.. Простӑ тӗлӗнмелдв. Ҫӑва- 
рӗвден ашшиа Т8 амӑшӗн те, тата  такшин 
йадӗ те хӗреслевсе туха!.

П ы ра! Т0 тайкалана!. Пуҫӗндл сӳяме ауҫ- 
л ааӑ  ӑолескерӗ ЛуккиаяӑБа кӑшг тӗргет те, 
Луккианӑв;

—  П -й е ӑ ! . Е с ӗ  влаҫ, ма!!. — ҫухӑра!.
Ку вӑхӑгра  Ш ӑмӑршӑ райӗҫтӑвкомӗн йам- 

шӑкки тем анкӑ-минкӗлевсе Палтийелнвпыр- 
са  кӗрет. Райӗҫтӑвкомӑн лаши лайӑх. Трап- 
тасӗ, тимӗрлӗскер, данкӑр^атеа кӑна пыра!. 
Луккиавӑв ҫакскере й а р т  илег те, тытӑ- 
на!  ыуттит тума. Мӗа тӑвао тетӗв. РЕ К  
йамшӑкки влӑҫ мар, унпа х у !  те мӗя тума 
та пула!.

Луккианӑв тата  ыӗн мӗн хӑтланса пӗтни 
ҫнвден сутйе ҫыроа пӗлте/ӗ, хад  айӑплани- 
севе тӳрленме хупнӑ ҫынсеы ҫиаден ҫырас.

* **

—  Е сӗ  коглукис. М ӗ н а ӗ к  м ассӑпп  Ӗҫле- 
зместӗн?

—  Мана м с сӑаа  ӗ ҫл ен е  йӑвӑр. Епӗ ун- 
‘ ӗр офнтс р путнӑ та, атмн.нистратсилло 
« ҫ л Е м е  вӗречнӗ

ХЗватлин хЗваъӗ.
Ӗлӗкрех ҫапладдӗ йалта. Урампа пӗр тай- 

жаланмасӑр, кӑшкӑрмасӑр кам та  пулин ирт- 
с е  пыра! пулсан: — „камши ку ырӑ ҫын“—  

Ҫав урампах кам та  пулин гайка- 
ланса, кӑшкӑрашса, амӑшӗн йатне хутлӑп 

•ситлӗя агӑнса иртег пулсат:—„Ах, ку мӗн- 
Л0 пысӑк влаҫши? Тур— ^папай сиртӗрех усал- 
тӗсӗлтев!"— тесе хыҫҫӑн сӑхсӑхса йуладдӗҫ.

Х?.^§ апла ыар ӗнгӗ. Х ад  йалги влаҫ кӑшт 
кӑна сыпкалӑсан, урампа иртсе пынӑ дух 
йепле цулсан та урисеЕв майперех тайкала- 

■са дӗлхине шӑлпа ҫыртса иртет. Тайкалан- 
с а  кӑшкӑрашсан та, ӑв а :— «Мӗнле влаҫши» 
— тгмтҫҫӗ,—  «хадӑх мурС», «растратдӑк», 
«хуликан», кирлӗ пулин тата — «арохвоснӑй» 
турак» —  тесе йуяаҫҫӗ. Ҫапла ха:§ йалта. 
Айӑплисем тӳрлевеҫҫӗ, тӳррисем, хӑш духне, 
чгӑсӑлыа та хӑтдан&ҫҫӗ. Булкалаҫҫӗ тӗрлӗ- 
рея  ӗссем.

—  Ы рӑ ҫыв, лайӑх ҫыв,— ■̂'•есех суйласа 
худӗҫ Палтийед йалсоведӗн (Ш ӑм ӑрш ӑ р.) 
«ҫекрегтарнр.

Луккиавӑв йатлӑ вӑл.
—  Тӳрӗ ҫын вӑл, Луккианӑв, суйтас!..
•Суйларӑмӑр. Малтанлӑха вванах  ҫӳреке-

—  Ан й а р ! , Тыт!..
Еагрийел (Ш ӑмӑрш ӑ р.) урамӗпе асар-пи- 

сер тӑман тустарса Кӑршанкӑ (Тутар рееп.) 
дӑвашӗсем тийевлӗ л а в ’емпв пыраҫҫӗ. Ие- 
корӑвпа Куропатккӗн леҫник куҫӗсем дзлар- 
са  к а й и ҫ р н е х  ӗҫвӗ те, ку дӑвашсевв шак- 
кама тытӑннӑ. Кусем ҫуфӑхнӑ ҫӗре йалсовет 
дленӗ Шишкӗн туха!. Ӳсӗрскррсеве дарвӑ 
пулас. Леҫнӗксендея пӗри пуртӑ йарса идет 
те, тытӑна! Ш ишкӗпа хӑвалама.

Вӑрман влаҫӗсем вӗг. Шишкӗна тытиӑ 
тытмавах пуртӑпа касса вӑйлах амантаҫ.ӗ.

Тӳрӗ ҫынсем, лайӑх ҫынсем тесе, оӗсене 
вӑрман сыхлама илнӗ. Вӗсем пур— ӗҫсепак- 
раса ҫыпва пуртӑпа касса ҫӳреҫҫӗ.

Ха:§ шурӑ ҫуртра пит ш ӑппӑа лараҫҫӗ, 
тетха внрпӗҫсеяе ыяйла майда шугласа.

Пулкалаҫҫӗ ӗҫсем. Ӗ ;а ӗ  пурне тя тӑва!.
Е Т М Е Н  А.

Тасату камппани йӑвӑрлзхӗ.
Ф инанс  к о м и ссар и атн е ,  А слӑ сута, тата  
Ш ал т и  Ӗҫсен Х ал ӑх  к о м и с са р и а тн е  та- 
сатэкан  ком и ҫҫи ссм  ап тр ан ӑ :  7 —  8 кун 
ш ы р а р ӑ м ӑ р ,  п ӗр  п ӳ р о к р а т  та туп ай м ар ӑ -  
мӑр , теҫҫӗ .

—  П ӳрократсем ! С осн аттӗл н ӑ  пулӑр! 
Х ӑв ӑр  пӳрократ  ҫин^т^еи тасату  комиҫҫи- 
сене  сайавленисем  п ар ӑр .  С ай авлен н сен е  
м а р к к ӑ с ӑ р а х  илеҫҫӗ.

Труйски хыҫҫӑн,
—  Сирӗн йалга труйски кунне йӑвӑҫсем 

касса килӗсеве кааӑрлатассиае хирӗҫ турӑ- 
сӑрсеы мРн турӗҫ?

—  Кам йӑвӑҫ каса!, ӑна  тыгсл пӗргр 
дегвӗрт ерех ӗҫрӗҫ. Хамах.
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Ерех лапхине ҫӑва патне куҫарнӑ ма- 
йӗпа ҫӑва ҫин^е кашнн кунах ерех ӗҫа- 
ке.чнисене курма пулат.

Шупашкар еӑвин 
пулае илемлӗхӗ.

Паттӑр ҫын.
... Ну, ву1 Малалляне каллха.
—  Малалла мӗн пулни патлах ӗнгӗ. Мз- 

литсионерӗ хӑравҫӑскер кулмарӗ, хам та 
кайа йулсах пыиасгӑп. Мзлаллах тӗртетӗп. 
Вӑл ҫилленсе карӗ. Пӗтӗм вӑйне пухса хп- 
рӗҫ тӑдӗ. Халӑх пухӑвдӗ курма. Б тр те  ку- 
расшӑн. Кӗрешрӗаӗр. кбрешрӗмӗр. Пӑдӑхид- 
денех кӗрешрӗмӗр. Иулагакандев езӗ ӑна 
тӗртсе пырса клоҫета пигӗрсе ларлрӑм.

—  Пу у? Милигсионера и? Малал.та вара 
мӗяле?

Ыӗнлине... нимех те мар. Ҫамки ҫиндн 
тарне шӑлса илдӗ те милитсионерӗ: ай-ай, 
терӗ,— есӗ мавран лайӑхрах выдатӑн иккен... 
шашкӑлда, терӗ. П С Е Н ,

Копперзттив майлЗ шухЗшсем.
Тӑвар шырама кайнӑ духве копператтив 

претҫетаттӗлӗ ҫатан у р атап ак ай а ! ,  прикаш- 
дӗкӗ хтлт урапапа, ко.тператгив дленӗстм 
ҫӗнӗ ҫӑпатасем сырнӑ вкӗ урисемпелв (ҫу- 
рӑм хыҫӗядя тепрер мӑшӑр ҫӑпата та пул- 
ма пултара!).

оО о

Копператтивне уҫма ҫӑмллах мар, устав- 
не рекистратси тутарма тата  та йӑвӑрга- 
рах.

оО о
Уҫрештеяирв— „тлран кал“ тенине илтме 

пула!, копператтивра— „тавар ҫук“ тенине, 
кплте иккӗшве те (уҫрешгенипв кОпперат- 
тивне те) вӑрҫниБе.

оО о
Кашнн суккӑр ҫылнах реваҫа комиҫа те- 

ыеҫҫӗ.
оО о

Хырӑм потрепилккӑ л а Е к к а  мар —  пушӑ 
пулма йтратмасЕ

Раттиокраимӑ
пурне те! 

пурне те! 
пурне те!

Кам авкует уйӑхӗн- 
'!§ен п у е л а е а 
ҪУЛТАЛӐКЛӐХ

к д п к А н

ҫы р ӑн са  илет, е.^в 5 пин 
й а п а л а л л ӑ п ы е ӑ к  в ы 1{,ав- 
ра т ӑ м а  пултарат .  Вы- 
хьавра ҫ ак  й а п а л а е е м  
т у х м а  пултараҫеӗ :  пӳрт,  
лаш а ,  плук,  еӑм авар ,  пу- 
тилнӗк ,  т а т а  ы т т и  пур- 

н ӑ ҫ р а  к и р л ӗ  йапала.
♦

„ К А П К Ӑ Н “  хакӗ: ҫ улталӑка  1 
твнкӗ, ҫур ҫула 55 пус, 3 уйӑха 

30  пус.
Укҫа  куҫармалли  а т р ӗ с; Че- 
боксары , Ъ а н а т с к  я, 15. £онто -  

ре газ  ,.Кан ш “ .

ПуштЗ йешъӗкӗ.
Петр ТрофимЗва — С а н ӑ я  ватав .ча идтСи^р т>, рв-  

т а к си р е  д а р а к а ь с е ы  тбдВнсе хытсад ьарӑм ӑр :  ы8т в  
тер^мӗр, пӗтӗи тӗнҫяпех  пахдӑ пудаӑ  п и с с а п ӗ л  Л ев  
Т охсгой  И ш е к  шкулӗн^дв вӗренеквя П ег р  Т рофвм ӑ-  
вӑн  валлвне в ӑр л аса  хгйбЕГ-йаҫӗзв к ӑ л а р н ӑ ,  терӗмӗр. 
Е сӗ  ху ҫ у р а л а р е н е х  вӑрлам а  пултарнӑҫке  вӑд сан  
кадаваа!  В э т  падлӑ  пиосгтгӗд те ӗггӑ  ӑнл.

Хитре дӗчеҫэ, Иӑлтӑртийв. Ру^ӑкпа пвронз, Х ч р - 
лене, Х у т  татӑкне. Ив-ва, т .  ы т тв — « К а п в ӑ а а »  
мухтаса ,  ӑ в а  ндмв '^ӗясе ҫы рвӑ  сӑвӑс-зм р е т а а с в й е  
к лш нн  кунах килвҫҫӗ. Кӗртместпӗр вӗсоне. <Ил> т в -  
и в  пула)', хӑвӑр илсе  прпмвр кӑтартӑр .

Хввтӗр М акзрнэ Еоӗ ҫчрхтТи: П нрӗн Н у р ӑ е р к
2 -мӗл сы пӑклӑ ш к у л га  вӗреавквн  Ф е о т ӑ р ӑ в  И в а а  
м а в а  „В аҫҫили  НБаа^^ӑ" т е г :— Е а ӑ  В аҫҫила  И в ач д ӑ  
м ар ҫк е— М ак»р ,У1ихал-§, твтӗз.  Апда еппнн. Ҫ т е а а  
хлҫатӗаҫв  „ К а п к ӑ и  к 5гесон“ уҫӑр та. ҫав кӗтвсе  тыг- 
с а  х у и ӑ р .  В а р а  бӗнӑт валама пӑрахӗ.

С. Ҫтеппанӑӑа. < К»акӑя> ва^.т,н топхатной ҫы ру-  
сем  йам а  йурати ,  тегӗн .  .^а:^ к у  йанӑ аек к ам  кама ву -  
р а т н а  ҫянрвн ҫы рн ӑ  ҫ ы р у сз д в  нлрсатсӑ н ,  х ӑч а  « К » а -  
вӑна»  Еӗртвтаӗр.
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С ӗ н ӗ  К Й П Р П П Р  ~~ К р а ш т ӑ н с е м ,  тархасш ӗн  соснаттӗлнӑ  пулӑр!.. Хӑшӗ те
у щ п с  П С 1 1 С | | | 1 С  пулин м ал тан  к а ҫ са  кайӑр.

Х Э р З В Ҫ Э С б М "  _  х у  л аш а  ктлсе  ка ҫса  кай, вара епӗр те каҫӑпӑр.

Ответ. редактор Г. Н. Казаков .
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