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Аслӑ тгсату к а ҫ .
1 мӗш каттекорнпе та- 

сатса кӗларнксене пес е- 
потнӑйсене памалли пос- 
соли тӳлоноҫҫв.

—  У-Брештенийӗм, у5- 

ргштеиийӗм! Есӗ мана 

уйӑрсах йарӑнши? Али> 

мент та тӳлемӗнши?



"Ҫашкӑраҫҫӗ ҫвҫ ҫӗлен-калтасем ҫавра кӳ- 
лӗре. Иртереҫҫӗ вӗт ■ҫашвӑрсах хӑйсен ӗмӗрне. 
Курайиаҫҫӗ темӗн пек пӗри пӗрине. Иала- 
нах хатӗр вӗсен вилӗм сӑнни сӑмсара. Ти- 
реҫҫӗ тирмеллех пӗр-пӗрне кирлӗ вӑхӑгра.

— Иат Ҫмеинови^в,—терӗ пӗрре Ка^укӑ 
Ҫмеивовнӑ.

— Кунта,—терӗ Иат Ҫмеиновив.
Иумах пуҫларӗҫ йунашар выргсах «прат-

йа Ҫмеинӑвы». Хӗвел хергет кидӗштерсе 
выртакан 'эӗр-ҫунсем ҫине. Ан^ҫах, йура- 
масТ Хӗвел те пуринӗн кӑмӑдне.

— Ах, пӗтерсе хурӑттам ку Хӗвеле. 
Пуҫ минрекен пул^ҫӗ унӑн ҫутипе,—терӗ 
Иат Ҫмеинови-в.

— Епӗ те хатӗр. Манӑн та хӳрене... кави 
пурнене...

Хӗвел питӗ те килӗшмест кӑсене.
— Ҫапса антарас пула¥.
— Ургӑнмалла лайӑхрах.
«Ҫӗленпе калтан пӗр 'вӗлхе», тенӗ авалхн 

сӑмахра. Аввах темӗнле ҫав ӗнтӗ вӑл пу- 
рӑнӑҫра. Кашниннех вӗт вилӗм сӑнни сӑм- 
сарь!

— Есӗ пӑртак пӑрӑнха кунтан. Мана 
хӳреве ■ҫӑсса хума вырӑн ҫитеймест,—терӗ 
Ка!^укӑ Ҫиеиновнӑ Иат Ҫиеиновива.

— Есӗ ху нумайрах йышӑнатӑн вырӑна. 
Сикке леререх—катерт сӑмсуна.

— Сик!
— Ху!
'Ҫӗлхисем пӗр. Калаҫаҫҫӗ 'випвр. Хӗвеле 

тапӑнма та хатӗр. Ҫавӑнтах, вырӑн йӑшӑн- 
ма та пӗл!

— Мзна тӑвӑр.
—  Мана та!
Хӗвел ҫутй йӑлтӑрккин йӑпата^ тӗнвене. 

Тап’лата¥ вӑл ыррӑн савӑк -вӗренне. Анвах, 
килӗшмест вӗт тискер ҫӗлене. Кансӗрлег 
ӗҫлеме тӗттӗм ӗҫсене.

— Ӑс-с-с-с!
Кӑнтарнӑ ҫӗленсем Хӗвеле хирӗҫ вилӗм 

^ӑвнине. Иӗкӗлтеҫҫӗ вӗсем вӑрӑм хӳрипе. 
Ҫапаҫҫӗ сӑмахне ҫӗлен вблхипе.

—  Антарасси... Антармаллах вӑл Хӗвеле.
—  Анвах... Антарма пӗлмелле.
—  Ас-с-с-с!...
— Хуша-а-ас...
Ҫутӑ Хӗвеле хирӗҫ йепле иккӗя кӑна 

тӑрӑн? Тем курӑн; Пӗҫертсв йарсан—пуҫ 
мимисӗр, хӳресӗр-мӗнсӗр йулӑн. Турӑ усалла 
сир, ҫирӗпех мар вӗтха тир.

— Хамӑра лайӑхах мар.
— Хамӑр иайли тупмалла.
Шыраҫҫӗ хайхисеи хӑйсемпе йулташа. 

Пухма шутдаҫҫӗ тӗн^ҫерн мӗн пур ҫӗлен-

калтана. Пысӑк ҫар пула^ вӗт?!
— Антарӑпӑр антарӑпӑрах.
— Пулӗха хамӑр алӑрах...
Ан^ах, шухӑшлаймаҫҫӗ ҫавах ирӗклех, 

'§ӑрмантараҫҫӗ вӗт 'ҫиперех.
— Вӑ-ӑ ӑй! турӗ пӗр вӗлле хур^ҫӗ Ҫмеи- 

новсеа пуҫӗ тӗлӗн^ве.
— Мӗн вӑл?—терӗ Ка¥укӑ.
—  Вӗлле хур^вӗ!—огветлерӗ Иат.
— СӑхаК..
—  СӑхаИ..
Еҫ вӑйӗ кирек хӑҫан та ҫирӗп. Кирек хӑ- 

ҫан та хатӗр. Кирек хӑҫан та 'вӗрӗ.
Ҫиеиновсен шухӑшне лайӑх пӗлеҫҫӗ вӗдле 

хурвӗсем. Хӗвеле ҫакӑнасшӑн Ҫмеиновсен 
шухӑшсем.

—  Хӗвеле пӗтересшӗн тискер хӳресем!
— Хӗвелсӗр пурӑнма ҫук пире.
—  Пирӗн пурӑнӑҫ та Хӗвелре.
— Илӗр хӑвӑр сӑнӑрсене Хӗвед питӗн^вея.
— Путланӑр. Епӗр ха^б ывӑл-хӗр тӗн^вен.
Кӗрлерӗҫ вӗллехур^вӗсем Ҫминновсен ҫи-

йӗн^ве вӗҫсе. Выртаҫҫӗ лешсем 'вунтан кӗ- 
вӗҫҫе. „

Ӑс-с с-с!
'рак! лартрӗ пӗр хур^ҫӗ хӑйӗн сӑннине 

Ка^^укӑ 'бӗлхине. Ан^вах, пурӑнӑҫ ҫук унӑн 
малалла. Кӗрешӳрех пӗтрӗ шеремет ҫаяӑҫса.

—  Манӑн... Манӑн... Ҫирӗп пултӑр пйр- 
лешӳллӗ вӑй! Тасатӑр Ҫмеиновсене тӗнве- 
рев! Хытӑрах парӑр вӗсене ӗнсерев!

Иулашки сӑмахсем пул^ҫӗҫ вилекен хур- 
тӑн хӑйӗн йулташӗсене. Кураймас¥ ӗнтӗ вӑл 
урӑх вӗсене.

— Хатӗр!—кӗрлерӗ хурт-хӑмӑр пӗр харӑс.
— Ӑс-с-с-с!... Шӑхӑраҫҫӗ Ҫмеиновсем 

хуртсене.
Пӗрлешӳллӗ вӑй хӑрамас¥. Хӑрама та 

шутламас^. Кунӗн ҫӗрӗн вӑрҫаҫҫӗ хуртсем 
тӑшианпа. Ирӗк памаҫҫӗ вӑрттӑн Хӗвелв 
тапӑнма. Канҫӗрлеҫҫӗ вӗсем кашни утӑмра. 
Пӗр хурт ҫеҫ мар, нумайӑн пӗгеҫҫӗ ҫапӑ- 
ҫура—урамра. Ав^вах, пӗлеҫҫӗ вӗсем камшӑв 
ӳкнине, кураҫҫӗ ӗҫ вӑйӗ ӳснине.

— Пӗрлешӳре вӑй!
— Пӗрлешӳре ҫӗнгерӳ!
—  Ан пӑхӑр Хӗвел ҫине, тискер кайӑксем!
Ҫаксем ӗнтӗ вӗлле хур^вӗсен лосӑнкоем.

Ҫаксемпе ҫӗмӗрлеҫҫӗ ӗнтӗ Ҫмеиновсен куҫӗ- 
сем. Ан^ҫах, пӑрахмаҫҫӗ-ха ҫавах пӗр шу- 
хӑша: «антарас^вӗ Хӗвеле ҫакӑнта».

Хӗвелӗ вӗҫӗмсӗр хӗртсе ҫутата^. Ҫмен- 
новсем йулашки ҫуне шӑрата!’. Ҫавӑнаа 
килӗшиест вӑл вӗсене.

— лс-с-с-с!
— Вӑй кирлӗ, вӑй!



ВолонкиттЗ тупас ҫун.
Тутаркас райбҫтӑвкоыӗа^ве кӑнтӑрда ху- 

нараа шырасан та водоккиттӑ тупас ҫук. 
йадсенрн пынӑ хутсем пайан вхо^ашҫине 
кӗреҫҫб те пӗр-ик кунтан исхоташ^вин^ҫен 
в5ҫтерсе те тухса кайаҫҫӗ ответсем. П?рэк- 
рат тевин шӑршине те тупаймӑн, питӗ дай- 
ӑх ӗҫдеҫҫӗ. Кӑв^едер ӗҫне те пӗтӗмпех 
„интустри>айдӑ“ йанӑ. Ҫекреттар патне хут 
илсе пырсан, вӑл руҫкӑ идсе 'вврнил ӑшне 
<{иксе пӗр мвнутӑ та 'дӑрманса тӑмас! Сӗтед 
ҫин̂ ве ларакан шгамнне шатлатгара^ те 
„Секретаръ Татар-касинского Райисподкома 
(А. Платовов)" пулса та лара¥. Питӗ хӑвӑрт.

Ытги сову^решхенисвн^ҫе хутсем купи ку- 
пипе сукно айӗн^ҫе вырта)^, теҫҫӗ. Тутаркас 
раВӗҫтавкомӗв^де кӗн^велерӗпе те сукно айӗн- 
10 мар, ҫийӗн^е те пӗр хут татӑкне те гу- 
паймастӑр. Пайан йада йамалли хутсем 
вим пиҫменостсӑсӑрах пайанах йададда 
зӗҫтереҫҫӗ.

«Есӗ хӑш йалтан?» тесе ыйтаҫҫӗ йалтан 
яывӑ ҫын пулсан. Ме, ҫак хугсене хӑвӑр 
йадсовета илсе кай, теҫҫӗ те пӗр па^кӑ хут 
тыттараҫҫӗ ҫынва. Райӗҫтӑвкомра урӑх пӗр 
хут та тӑрса йулмас!

Райӗҫтавком ҫин^ен кунта пӗтерӗпӗр, 
маладла йалӗҫтӑвкомсенв илӗпӗр. Тӳрех ка- 
лаиалла, йалӗҫтӑвкомеенҫе, пурин^е мар 
нудин те, «тӑнлӑ ҫын» сахал вара. Районтан 
килнӗ хутсене, , 1 ирву4арсене“ нийепде те 
тӑнланаймаҫҫӗ. Илӗпӗр ак Шонмк (йал 
йатне асӑрхӑр!) йалӗҫтӑвкомне. Районтан 
ввҫтерсе ҫитет хут, калӑпӑр, претҫетатгӗд 
патне, хут ҫив^е ҫапда ҫырнӑ: «Тутаркас 
Райӗҫтавкви Преҫитиум '^ленбсен 1929 ҫу- 
лӗн 25 мбш апрелбн пулнӑ ларӑвбн 40-мбш 
протоколбнзен ҫырса илни

25.—Иаркейкбн йалӗҫтавкомӗн^е самооп- 
лошенн тунӑ протоколӗсем (Куҫнетсов).

25—ҫирӗплетес. Ҫырса илни тӗрӗс:
Секретарь Татар-касинского Райисполкома 

<А. Платонов) А. Плагонов.»
Шомик йалӗҫтавком претҫетаттӗдӗ тӑнтан 

тудн^^ҫенех ку хут мӗне пӗлтернине пӗлме 
тӑрӑшаТ, ан^ах ннмӗн те шутласа кӑла- 
Раймас^.

Аптранипе '!„Кам ку хута па̂ вӗ сана?“ 
^ е  ыйта¥ районтан илсе килекентен. „Леш, 
вӑрӑмии"—тет илсе килевонӗ.

— Пӗрлешӳ ҫук, ву "вух! — хирӗҫлерӗ 
Ка¥укӑ.

— Пирӗн пур вӑй!—харӑсларӗҫ вӗлде
*УР?ӗсем.

Шыраса тупрӗҫ »вӑй» Ҫыеиновсем. Таҫти 
вйҫетри ҫӗртен—Китайран аран-аран. Пу- 

ӗнтӗ вӑл: 'йан-Кай-Шн.
— Ши-и-и! шӑхӑр^ҫӗҫ вӗлдв хур^вӗсем.— 

Нимӗн те кар. Пур, ҫителӗклӗ ун ва^ци 
йирӗя тар!.. ^

Ҫ. Шӑп^ӑк.

Ун хыҫҫӑн ытти хутсем ӑнланмалл» 
пулӗ тесе илет тепӗр хута.

„Тутаркас райӗҫтӑвком преҫнтиун 'взенӗ- 
сен 1929-мӗш ҫулта апрвлӗн Х-мӗшӗн^ве пул- 
нӑ ларӑвӗн 32-иӗш протокодӗн^вен ҫырса илвв:

32. Иарославкӑ й-̂ ви Шитов, Тимофей 
Иавковлеви^в, суйлав правн ыйтни сайавдевц 
справвкӑсем тӑрӑх тырӑпа сутуилӳ тумав, 
вӗтӳҫре пурӑннӑ.

32.—Суйлав правнсӗр хӑварнисен спис- 
кин^вен хуратас. Ҫырса идни.

Каллех ҫав... А.Платтонӑв йа^вӗллӗ штаып 
шатлаттарнӑ. Иарославккӑ йалӗ Шомиврав 
пӗр 20 ҫухрӑм айӑвра лара^г, Шоиив прет- 
ҫетаттӗлӗ Шиттӑв ҫин^вен ӑҫтан пӗдие пул- 
тарӗ? 15 ҫухрӑмра ларакан Иарвейвӑн йалӗ 
ҫин^вен те пӗлме ҫук. Шомив йалӗҫтӑвкомӗ 
тӑнтан тухв^ввен шутласа лара¥ те „ку хут- 
сене темле тӑрӑшсан та ӑнданайиарӑмӑр‘* 
тесе района вайалла йара)', вара тин вс- 
доквиттӑ пуҫланса вайа¥.

Волоккиттӑ тупас тесен Тутаркас райӗ^- 
тӑввомӗнве исхо^аш^ви ҫиве ан та пӑхӑр, 
унта йӑтӑ та водоккигтӑ шӑршине тупа *. 
ҫук. Тутарказ райӗҫтӑвкокӗ волоквиттӑсеив 
пӗтӗмпех урӑх ҫӗрэлде йлрса пыра!'—район- 
ри йалсене. М К. К.

— Ман еалтак а^ҫи пит пулас 
килет.

— Ма пулмаетӑн тата?
— ОФитеер а^Биҫке епД



Х У С А Н К А И .

Тӗлӗниелле тӗлӗн.
Пуда¥ мӗЕ, йулташсем, тӗлӗв тени те, 
Аспа-пуҫпа та тавҫӑран аран.
Пайан ирпе куҫ уҫрӑм та еп—
Питӗ
Ку^ьантӑн Хусантах вӑраннӑран.
Тӗдӗнмелле тӗлӗк:
Таҫта ҫӳлте пек...
Иараплавпа вӗҫетӗп...п 
Ак тӗн^е!
«Хӗрдӗ "Ҫӑваш» мӗкӗрттерет пек 
Епӗ—
Сӑвӑ вулатӑп унӑн ҫийӗн^^е.
Иквиҫӗ сӑвӑҫӑ 
Пӗрик калавҫӑ,—
Ҫушет пухиашкӑн тухнӑ мӗн епир, 
Проппелдӗрсем те рнфмӑлӑн шавлаҫҫӗ, 
Сасса та ҫӑмӑллатрӗ пек 1.ефир.
Ҫӳлтен пӑхатпӑр та—
Ҫӑмха пек ҫеҫ ҫӗр,
Вӗҫсе анатпӑр та—^
Ха^хи пекех.
Митта Ваҫлейӗн 
Ха.’ь те хурҫӑ крейҫҫӗр,
Елкерӗн те—
Хай хурҫӑ карапех.
Иевроппалда вӗҫхертӗмӗр— 
Ак Авкли,
Ак Ловтӑн,
'Йемперлен кукка ■{ейрв. 
Унтах—
Иӑвашшӑн, мӗскӗнӗн 
(Тен анкӗли?)
Иӑван Му8и тӑра¥ пӗр кӗтесре.
—  Сывахи шур сухал!
Мӗнле пурнатӑн?.. И 
«Аванах мар, шӑлдӑм,
Тӗреклех мар;
^емперлена сутасшӑв^е пӗр „Капкӑн“ . 
Ҫавна та туйанмарӗ,
Хыгкукар!..»
Керманийе кӗретпӗр,” 
Кувта пнрӗн 
Иалланӑ ҫын та пур88^ 
Авани, Алекҫейӗв!
Хӑҫан пырӑв?!
Кӗтсе те супрӑмӑр вӗт... 
—  «Вас ист тас?»

пек пулас.

Турах ҫырлахтӑр!
Ку тата мӗн тасӗ— 
Пӗлместни есӗ? 
Тетӗл йулташа. 
Хуплантӑмӑр...
Ара тӑлма^ тытасси? 
Мӗскер курасши?
Ак вӗт -тамӑша.

Аыерӗке кайас.
Унта мӗн йевӗр,
Унта мӗн хак тӑра¥ ха^хи етем. 
Вӗҫтертӗмӗр,
Вашшивктона ҫитетпӗр,
Сӗрлет кӑна 
Хула урамӗсем.
Ҫӗрле,
Ав^ах кӑнтӑрлахи пек ҫутӑ, 
Ахтумупил—
Кашни ҫыьнах вуншар. 
Пӗдтерӳсем вулагпӑр...
Акӑ 8утӑ!—
Хӑлаҫ тӑршшӗ саспаллисеи:

*ЕУШАР».
Патне пырса тинкеререх пӑхатпӑр; 
'Ҫӑваш мухтавӗ!..
Оҫӗппӑв!!!!
Ҫенссатси!!!
Ҫав ҫав урампала...
Ҫав-ҫав театтӑр...
Ҫав-ҫав сехетсен|е.
Атминистратси.
Ҫитсе кӗретпӗр.
Лартӑыӑр пӑртакҫӑ,
Пӑхатпӑр та— 

малтавхи ретре 
Лукка Ерхипӗпе Лашман лараҫҫӗ. 
— Сывахи?
Сывӑ!
Пу, мӗн тетӗр, е?

"Пророк вӗт епӗр пайан кун ^ӑвашшӑн, 
Вашшинкюнра шутлатпӑр вӗг юллар. 
Перлин,
Париш—
Веҫех «Кушар» курасшӑн,
Анҫах унга...
Пит йӳн, тет, конорар...»
Шӑнкрав шӑнкӑртага¥, 
Ак йарӑм-йарӑм 
Прошектӑр ҫутӑ оапрӗ, 
Ман тӗлех...
Ак сирӗлет ^аршав... 
Вӑрангӑн кайрӑм,
Ӑнтан кайса выртатӑп: 
Ну тӗ-лӗ-ӗк! Хусанкай.

Мӗнтен пгллӑ.

(Шаккӑл, Шупашкар р.).
— Сирӗн йалти партти йарйккяне ха* 

сатма дуҫлани?
— Пуҫламан пулналла. Иакрав Пракух^ 

пӳртри икконӗсене ҫенӗк ҫӑланне кӑлара* 
кӑлкра лартна пуҫламавха. Иӑс. Мӗҫҫи.



Пионерпа калашласа пӑхман пирки.
|(Шуаашкарта пулнӑ ӗҫ).

Куртей му5и пайанхи пек ирех нихӑҫан 
та тӑиан, пайан автансенне ула кураксеиае 
пбрлех вӑранвӗ те, питне куҫне ҫумасӑрах 
ӗҫе тытӑнвӗ,—вӑл кӑмака хыҫӗнве ҫулта- 
лӑка йахӑн пӗр хусканмасӑр ларса тусан 
айне пулнӑ кив хаҫатсеипе кӗнекесем хур- 
са тулгзрнӑ йеш^вӗке туртса кӑларса, унӑн 
унно 'вӑркуҫлалса ларса пӑтратма тытӑнвӗ. 
Пӑтратсан пӑтратсан пӗр кӗнеке туртса 
лӑларвӗ, ку 'ҫӑвашла пуавар пулвӗ. Унтан 
ҫак пуква^ илсв Куртей мувн сӗтел хуш- 
шине кӗрсе лар1ӗ те, вулама тытӑн^ӗ. Пӗр 
странитсине пӑхса туха!^ тв, ^асах тепӗр. 
странитси ҫине куҫаЕ Пӗтӗмпех вуламас¥, 
пӑхса ҫеҫ туха^. Валлах мӗнлв тв пулсан кир- 
лӗ вырӑн шырани. '^ылайрн шырарӗ, пуҫ- 
ламӗш странитсин^ен йулашки странигсине 
ҫитегҫен пӗр икӗ таннӑр та пӑхса тухрӗ, 
ҫамки ҫив^ен пи^ӗ куҫӗ тӑрӑх тар шапӑр- 
ш са йухма пуҫларӗ, ан^ах шыранине ту- 
паймарӗ Куртей му^и. Тӑхӑр сехет ҫитнӗ 
ҫӗре, ҫиленнипв пукварне алӑк патнелдв 
вӗҫтерсе йа^ӗ те, параиан пек кӳо^енӗ сӗ- 
тед ҫив^е выртакан портфӗдне хул айне 
хӗсгерсе тухса утрӗ Куртей му1 и са^аттийе. 
Мамӑк тӳшек ӑшне ^ӑмвӑ арӑмӗ ӑна куҫӗ 
хӳрипе ан^ах курса йуд^ӗ.

Кӑнтӑрла иртеен виҫӗ сехет ҫурӑра Кур- 
тей ну1 и са^аттив^ен таврӑн^ӗ те, апатне 
хӑркка пек кӑп-кан хыпкаларӗ те, татах 
пукваре ҫавӑркалама тытӑн^ӗ. Татах тар- 
лацевех асаплан^ӗ ку кӗнекене дисталаса. 
Ку капла асапланнине кура, унӑн нитне 
штукатурланӑ, тутисене пвсевленӗ найри 
пӑшӑрхана пуҫларӗ, ан^ах сӑмах хушна 
ҫӳҫеаерех тӑраЕ Тӑрсан тӑрсан ^ӑтаймарӗ 
пудмалла, упӑшки ҫумве пырса тӑрса сула- 
тай адлиае унӑн нӑйне ыталаса илсе, хӗ- 
ретнӗ тутисеипе йӑл1 кудса йа^ӗ те, ӑшшӑн 
—мӗн шыратӑн пайан есӗ Кортейушкӑ? те- 
С8 ыйтрӗ упӑшкин^ен.

— Ая та калаха, иамӑцӑ! Пайан ман- 
шӗн „страшнӑй сут“ пулмалла,—манӑя та- 
сату комиҫҫнйӗ умӗн^е тӑмалда. Унта тӗрлӗ 
ыйтусемпв аптӑратса пӗтерессине 1 ӗре сисет, 
сартти историйӗ ҫин^ен ыйтасси паллах! 
Еаб ун ҫин^ен ӗлӗк вуланӑ пек астӑватӑп, 
ав1ах иӗнле кӗнеке ҫин^е вуланине маннӑ,— 

пуквар ҪИН10 ҫырнӑ^ӗ, те асауккӑ ҫин^е 
тӗл пуанӑцӗ, пӗртте ӑстумастӑа. Пайан 
йукваре лайӑхах пӑхса тухрӑм та, нимӗн 

ун йевӗрлӗ йапала тӗл пулмарӗ. 'Ҫӑваш- 
а̂ сдозар ҪИН10 ҫук-ши вӑл йапала? Есӗ 

оӗлиестӗн-и?
—Ҫук, КортеЙушкӑ, пӗлместӗп. Есӗ ун 

Ҫан^ен Уарам Иван1 ӑ Мишшукӗпе калаҫса 
аӑхиалла^ӗ, вӑл пио:ер вӗт, пионерсем 
Уа пек нур ҫук йапалава пӗлекен^ӗ, терӗ 
%ртей му1 ине увӑн мамӑ^ки. Ҫапла калаҫ-

са тӑнӑ вӑхӑтра сехет ^анӗ пнллӗк ҫапрӗ. 
Кӑна илтсен Куртей му^и шурӑ картгусне 
1асрах тӑхӑн^ӗ те, тухса утрӗ «страшнӑ 
сут» уине тӑиа. Пӗр виҫӗ свхетрен Куртей 
му1 Н таврӑн1ӗ хваттерне. Куҫӗ-пуҫӗ а:ьтра- 
са кайнӑ, тутисем ^ӗтреҫҫӗ.

— Пӗтер1 ӗҫ прохвостсем, ҫӗҫӗсӗрех пус- 
рӗҫ! терӗ те, тӑсӑлса ӳкрӗ крова^ ҫине.

— Мӗн пул^ӗ тата, Кортейушкӑ? Ие та- 
сатсах пӑрахрӗҫ-и? тесе ыйтрӗ унтан хӑраса 
ӳкнӗ арӑиӗ.

— Што вӑл тасатни? Унтан та хушӗрех; 
политкраиӑттӑ пӗлмвннишӗнех пудас выкӑ- 
вӑр на^ӗҫ, вырӑнтан та кӑларса йараҫҫӗ 
пулналла. Иурийӗх йывӑр ыйтусеипе ан~ 
третса пӗтер1ӗҫ. Пуҫа ҫавӑрмалла ыйтусем 
параҫҫӗ: пӗри—«по^шевик* тени мӗя пу- 
лаК  тет; тепри—«коммунист» тени мӗн 
пула¥ тата? тет; виҫҫӗмӗшӗ—парттия виҫ- 
ҫӗмӗш сйесӗ хӑҫан пулнӑ? тет; тваттӑмӗш— 
сылтӑм сулӑн1 ӑк мӗн пула!? тет; пиллӗкӗ- 
мӗш—«Правгӑ» хаҫат ӑҫга туха1? тет; удт- 
тӑмӗш— «Осоавиахим» мӗн пулаҪ? тет. Темле 
ыйту та па^ӗҫ пулӗ. Ун пек хӑйаматсвм 
ҫин1 вн епӗ ӗмӗр те тв илтмеа те, мӗн калана 
пулгармалда? Хӑшӗн^ен пӗрив^ен ыЗтмарӗҫ 
те, мана ҫеҫ тӑрӑн^ӗҫ. Кӑна пӗлнӗ пулсан, 
1 ӑнах та паҫӑрах ҫав Унрам Мишшукӗпв 
кайса канашланалла^ӗ, тен вӑл 1 ӑнах та 
недет1ӗ пулӗ тасату комиҫҫийӗн^е ыӗняе 
ответ памаллане. Ну што путӗт, то и путӗт! 
терӗ Куртей му1 и йулашкин^ен аллине 
сӗлттесе.

— Нӑпраснӑ парттийе ҫырӑннӑ есӗ, Кор- 
гейушнӑ. Унта ҫырӑаман пулсан тасату 
комиҫҫийӗ умне те тӑрас ҫук^ӗ. Еаӗ к а ц а  
килнӗ вӑхӑтра есӗ пӗртте парттнре тӑракан 
ҫын пек туйӑнмастӑн^ӗ. Ех, тедей ҫукки! 
Ҫапла ҫав вӑл пурнӑҫ ӑнмасан, тесе ху^ӗ 
Куртей ыу1 ийӗн «намӑ^ки» куҫӗсене сӑмса 
тутрипе хупласа. № .

Шӗнерпуҫ лавкин^е.
—  Сахӑр пури?
—  Ыран килет.
—  Саттин тавраш пури?
—  Пӗтнӗ.
— Маннӑ кӗрпе пури?
— Манса йулнӑ.
— Шалӑпӑ кӗнеки пури еппив?
—  Есмӗлти клаввӑй лавккара.
— Ак ку мӗн вара, лавка мари?
—  Огтелени. Урпаш.

Лашапа кайнӗ -̂ ух.
- -  Ей, тек сылтӑмалла пӑркаланса пыра?.
— Вы^ӑх хушшин1 е те сылтӑм сулӑн^ӑк 

пур ыӗн? Тукаш.



хаа

Вытвишентсӑсем хатӗрлеҫҫӗ.
Иалӗҫтӑвком претҫетаттӗдӗ хӑйӗн кев-вӗ- 

хербнве пв-в^енех райӗҫтӑвкомран килнӗ хуг- 
сене пӑхса лара!'.

Аха?1. Райӗҫтӑвкомрисене тасатаҫҫӗ.
Пирӗн вытвишентсӑсеи хатӗрлес пула¥. 

Л атнӑ... Ҫи^ввас.
•Вырсарни куи йалӗҫтӑвкоы пленӑнӗн^е 

ыйту лартас" тесе ресо.^утси хурса хутне 
ҫӗтӗк папки варне иӑрахоа йа-дӗ.

** ♦

Паттӑр кӗрешекен,

Авасемсӗрех шултӑркаса дарнӑ шкул 
ҫуртне вырсарникун 'виркӳве тӑрса ывӑннӑ 
йадӗҫтӑвком 'ҫлвнӗсем пырса тул^вӗҫ.

— Пайан тем ӗҫсем тумаллисем пур 
ӗнтӗ, тет пирусне пурне пек 'ҫӑркаса тив- 
рвтсе мӑкӑрлантарма тапратса Шапӑш 
И4ванӗ,

—  Ара, мӗнте пулсан тумаллах ӗнтӗ, 
сана курасшӑн ҫеҫ 'ҫӗнмен пу^, тет Михада 
Павӑлӗ.

Самантрах првтҫвтаттӗлпв тепӗр ик-виҫ 
ҫыя кӗ^вӗҫ. Унтан ыттисем... Пухӑнса ҫитрӗҫ.

—  Пленӑма уҫӑлнӑ шутлатӑп. Пайан 
пирӗн ҫак ӗҫсене тумалла: Совет аппаратне 
тасатвӑ хыҫҫӑн унта ҫынсеы лартна йалтан 
хатӗрлесеи, ҫексисем суйласси, тата испол- 
ниттӗдсем суйласси. Урӑх канӑн мӗн пур? 
Ҫук. — Вот пирӗн пата райӗҫтӑвкомран 
хут пур.

Райӗҫтӑвкомра ӗҫлекенсене тасату пулсан 
пирӗн унта ӗҫдеме лартма ҫынсем хатӗрлес 
пула¥ саппас, тет претҫвтаттӗл. РӖК претҫе- 
таттӗлне йе ҫыруҫне, Ҫбрӗҫ пайӗн^ве ӗҫле- 
кенсене, сутйапа прокурора, тата ыттисене те.

— Вӑрса хатӗрленахвн импвриалиссвнв ҫтвна 
хаса^ьӗнъв пит лайӑх с»поа хунӑска ес. ,,В“  тви 
анъ»х ал пусмалла марьъӗ. пӗтӗм йагнах СЫР" 
маллаъъӗ. М* апла турӑн?

—  Империалиссем кунта килсэн кам сырнние 
пӗласран.

Пуҫа тӑрӑннӑ шухӑшсем.
— Райӗҫтӑвком претҫетатгӗлӗ тухсан 

Куҫмана хайнех суйлас. Вӑл лайӑх ҫын. 
Икӗ ҫул претҫетаттӗлре ӗҫлег. Кӑиӑллӑҫын. 
Ннкама та опиша^ тунас¥, терӗ Тимрӗҫ 
Кӗркури.

— Тата проккурора кӑларсан кама?
—  Ҫак ҫекреггарех парас. Вӑл саккун 

йӗркисеве дайӑх пӗдет. Ман хӑйнатдӑх коп- 
ператтива хывмалла кӗреҫе ҫӑнӑхне икҫӗр 
пӑтран 50 пӑга ҫеҫ хӑвар^ӗ. Саккун пӗлме- 
сӗр ҫавна туха ес?.. Пирӗнтен пулсан... 
асӑнмалли те ҫук, терӗ шыҫмак ^Крхип.

—  Парас!.. Суйлас!..
— Ҫӗр ӗҫ пай пуҫлӑхне Хриттуна суй- 

лас. Вӑл примерлӑ ҫын, Кӑҫал ирхи ҫӗртие 
тур*, формалинпа ҫурӗ. Иалхуҫайстви ҫек- 
сннзе те ӗҫлет,

—  Сутйана ^^ӑвок Пориснв парас. Вӑл 
ӗлӗк прошшенисем лайӑх ҫыра^ҫ ҫ̂ӗ. Пайтах 
ҫывьа ҫырса панӑ пу^ вӑл. Сутйа та пулнӑ 
ӗлРк каатурта. Парас... суйлас. Суйларӗҫ, 
Суйланисем ҫӗнӗ вырӑна куҫиа хатӗрденмв 
пуҫларӗҫ. Ҫавӑн пек йапала кулак майлӑ 
ҫынсем ларакан йалсове^зӗн^де пулма пулта- 
ра¥. Електрӑ.

Халӗ парттийе кӗрес текенсвм нумайах 
мар пулиалла, '{исткӑ иртсвн нумайданӗҫха

У^Зрвштенирен тасатса кӑларнӑ пукрасв- 
не пуппа кудак пуҫтарма йуратаҫҫӗ.

Тӗн сӗрӗмӗпе кӗремше пулӑшас тесвссӗА 
тасату пуххисенв праҫник каҫ, 'ҫиркӳве кӗне 
вӑхӑтра, пухмалла.

Тасамарлӑх пурин^ҫен ыгла алда ал 
ҫӗрте пула!?.

Пӗрпӗр ҫын шалӑпӑ кӗаеки ыйтсассӑв 
ҫынни хуг пӗлеги, хут пӗлмести—ҫавна 
ыйтса пӗл. Хух пӗлмест пулсассӑн, хӑрама- 
сӑрах пама пултаратӑн.

Иал кайа йудса пыра1, теҫҫӗ. Ӑҫта кайа 
йудса пыни— ара хӑш-пӗрисем 10—20 ҫЯ' 
лӑх тӑвар хатӗрлесе хунӑ.

Хӑш-пӗр йалта 'ҫухӑнсем хушшия^ҫв ла- 
йӑх ӗҫлеҫҫӗ... пуппа кулак.



Йӗплӗ ҫЗмах
Тӗтӗм хупӗрласа илнӗ кун.

Тӗтӗм, тӗтӗм, калама ҫук тӗтӗм. Иала пӗ- 
тӗмпех хупласа ил^ӗ. Сӑмснва кӗрет, ҫӑвара 
вӗрет, хӑлха шӑтӑкӗсене кӗрет. Ай, йавӑ- 
ҫа̂ .̂ Хӗвелӗ те курӑнмасЛ .̂ Тӗтӗмае йӑвӑҫ 
шулҫисем саралаҫҫӗ. Комсомолӗс Ҫтеппан 
Иӑван^ӑ авланнӑ йатпа, иртея-ҫӳрекенсене 
тӗтӗмпе ^ыхлантараҫҫӗ. «Комуниссен пуҫлӑ- 
хӗ» Иван Ордов тӗгӗирен хӑраиас¥, ыӗншӗн 
тесрн вӑл тӗтӗм хыҫҫӑн ҫугти пулассине, 
сӑмси шӑтӑкӗ иккӗ ҫеҫ пулсан та, такҫаяах 
СЕсае. Халӑх хушшин^е ӗҫлео тесе, вӑл 
кашни туйрах ӗҫсе-ҫисе ташласа массӑпа 
ҫыхӑау тыта¥. Ҫирӗм ултгӑн вӗсем, ҫирӗм 
улгтӑн коисомол йаҫвйкки ренӗсем. Вӗсем 
ӑсдӑ—ханша тӑвакавсене ^врмаҫҫӗ, —^ар- 
сассӑа хӑйсем мбскер ӗҫӗҫ. Иӗпреҫ районӗн- 
8и Елпуҫ йатлӑ йалта ҫаала атагааӑ тӗтӗм 
ийул уйӑхӗн тахӑш ^нслин^е. '^ӑнпулнӑ вӑл.

Вӑрӑм технӗк.

Лопановски технӗк аван, хитре, вӑрӑм, 
укҫаллӑ, ҫийӗн^ен тата илемлӗ хушаматдӑ 
килӗшӳллӗ ҫын. Нурӑсрн ӗдӗкхи уретник 
Сшпин хӗрне хысяа лашипе кашни кунах 
Туптарса ҫӳрени Нурӑс урамӗсене хулари 
гек илем кӳрет. Аван, хитре, вӑрӑм Лопа- 
вовски технӗк. Унӑн йуратувӗ ҫинҫен ҫыр- 
вӑ роиан та вӑрӑм тухналла. Ҫавӑнпа ро- 
иан ҫырнарӑмӑр, санеткӑ ҫеҫ ҫыртӑмӑр.

Ревиҫи комиҫҫине ӗҫ паратпӑр.

Канаш райовӗн^и Тӑрмӑш копператтивӗн 
ревиҫи комиҫҫи! Санӑн ҫакна астумалла:

хыпакансем.
правленн претҫетатгӗлӗ пӗре, Ла^кассин^в 
сасӑсӑр Макҫӑм Ваҫлей патӗн^ен ӗҫсе кай- 
нӑ 8ух, Лаҫкассн урам хушшинҫн ҫамрӑк 
йӑвӑҫсене миҫе тӗп хуҫнине шута илсе ху- 
мадда. «Капкӑн» ретакси пӗлесшӗв.

Вӑрҫӑ ӗҫне вӗренеҫҫӗ.

Иетӗрне районӗн^и Иаракасснн^е вӑрҫӑ 
ӗҫне вӗренес ӗҫ пит дайӑх пыни ҫакӑнтан 
паллӑ: Ков^ӑ Иӑкӑна^ӗ те тӑшмансемпе 
хире-хирӗҫ штыксевпе вӑрҫма хӑнӑ- 
хас тесе, йалуполномо^ӑине тимӗр сенӗкпе 
кӑштах 8икеймен. Патраксемпе 8ухӑнсене, 
тата вӑтам хрес^евсене валеҫсе панӑ ҫаран 
ҫинҫи ута хӑй ва^^и илме 8<1ракан йал- 
уполномо^ӑнне тӑшман тесе шухӑшланӑ вӑл. 
Вӗрен, вӗрен, дайӑхрах вӗренсессӗн теа 
„Иусанмалли ҫурт“ йаглӑ аслӑ шкуда вӗ- 
реные йарӑпӑр.

5 ҫулхи 5 паллӑ ӗҫ

Тулик-Хураскӑри (Шупашкар р .)  «Пӗр- 
лешу» йатлӑ копператтив б ҫул тудтарҫӗ. 
Копператгивӑн 5 ҫулхи ӗҫӗсен^ен ^и палли 
ҫакӑ: 5 ҫул хушшин^е 5 ҫын расграттӑ ту- 
нӑ. Иупилей кун, копператгив правлени, 
ҫлвнсене пухса уйав гумаи, растратҫӗксен- 
8вн йепле хӑтӑласси ҫин^ен саҫҫетани туса 
иргернӗ. Вӑл копператтива епӗр, саҫҫетани 
тумасӑрах, растрат^^ксевв ҫигермелли нӑнӑ 
йӗплӗ ҫӑиах укҫасӑрах, хаваолансах ҫите- 
ретпӗр. Ҫийӗр, ыӑнтӑрланӑр, усал йатпа ан 
асӑнӑр, урӑх ҫийессе ан ӗнӗтленӗр.

Ш ы в р  а т а.
—  Канҫӗртерех те портфӗлпе шыва кӗме.^^Ан^ах портфӗлсӗр ни- 

кам та мана ырхан ҫынна пуҫлӗх вырӑнне хурас ҫук.



п я т

А в а н н е  а в а н  т а...
Виҫӗмҫул пулас, «Канаш» ретаксиве 

хӑй шухӑшлаоа кӑларнӑ «утсӑр урапиие» 
кӑтартма «исозретаттӗл» пырса кайрӗ. 
Урапин кусатӑранӗсеы те вырӑнӗнҫех, лар- 
малли те пур, ура пусмалдксем те йурамал- 
ла. «Утсӑр урапан» пурӗ те пур, анҫах 
«ҫунӗ» ҫук: тӑвалла мар, тикӗс ҫӗрте тв 
кусмас^—ту ҫинҫен анаталла ҫеҫ анма пул- 
тара!^, мӗншӗн тесен ураписене ҫавӑрма... 
сӑаҫӑрӗ ҫук, ҫавӑ канҫӗрлег.

Цаллах, ҫав харсӑр, ӗҫҫея ҫывнӑн ут- 
■сӑр урапа тума хатӗрсем цулнӑ пулсан, вӑл 
'ҫиперех кусакан «кустӑрма» тунӑ пулӗҫҫӗ-и 
тен? Анҫах вӗсем пулман пирки «кустӑрма» 
кусмас¥,

'Ҫас-ҫасах епӗр кнрлӗ хатӗрсем ҫигелӗк- 
лӗ пулсан та, ӗҫе картне лариҫҫен туса ҫи- 
терейместпӗр: йе укҫа-тенкӗ, йе урӑххи ҫи- 
теймест, йв пуҫра ҫигеймесг. Хӑш-пӗр ҫух- 
ле кайранхи тӗрӗсрех иуда¥,

—  Иурӗха капла та—тейетпӗр пулас.— 
Пырӗ-ха хаиӑра кура.

«Пирӗн ҫӗршывра внҫӗ рево:ҫутси пулнӑ 
пулсан та, пирте ватӑ Оаломӑв дарса йуляӑ, 
ӑна йӗркеллӗ кӗрешсе ҫӗяес тесен, епӗр ӑна 
нумайҫҫен ҫумалла, тасатмалпа, турткала- 
малда» тесе кам ҫырнине пур те астӑваҫҫӗ 
пулӗ. Найанлӑх ҫитет вара пирӗн, ҫав иа- 
йанлӑх пирки епӗр тытӑннӑ ӗҫсене тӗплӗ 
туса пӗтерейместпӗр. Хаиӑр вӑл ҫитмендех- 
семпе хӑнӑхвипе сисеймвсгпӗр.

Нумай пудмас¥ «'Вулхула комунӗ» хаҫ- 
атра ■Ҫӑваш респуплӗкӗ ҫин-ҫен 3—4 оҫҫӗрк 
пи^ҫетленсе тухрӗҫ. Акӑ илӗпӗр «Ҫамрӑк 
респундӗкӗн пӗ^ӗк тӗпхули» йатлӑ сҫҫӗрках. 
(«^улхула кои. 174»):— пыратӑр есӗр 
урампа—ҫыра¥ Мар^ҫӗнкко й.—ҫӑтма ҫук 
пӑҫӑлӑхпа уҫнӑ пӗр нӗр уҫрештенин •ҫӳре- 
•ҫин^ен, телефон умӗн^ҫе даракан хӗрӗн п5- 
тӗм урама йавратакан сассине итлетӗр:

— Кӗҫӗнйел^ҫӗк! АллоИ Кӗҫӗяйел-ҫӗк! 
Ҫекретнӑй тедефонокраммӑ илӗрИ—йанра^ 
сасси»,

'|ӳрв1 ине йар уҫнӑ, сасси пӗтӗм урама 
йан йара¥. Вӑл вара ҫекретеӑй калаҫни 
пула)’ пулас ҫак «парӑшнӗшӑн». Урӑхла 
шухӑшдасав вӑл 'ҫӳреҫинв хуама пӗлвӗ пу- 
дӗ̂ ҫ̂ ҫв... Ҫавӑн пек кулӑшдӑ йапаласем епӗр 
■ҫас-^васах тӗл пулкалагпӑр.

Анҫах хӑшӗ-пӗри вӗсен^ҫен Н. В. Кокӑ.;ҫ 
калашлӗ «куҫҫӳл вихтӗр култарма» пулта- 
раҫҫӗ.

Ун пеккисем сахал тетре-им? Пит инҫе 
жайас мар, идӗиӗр ҫуллахи кивона. Атӑл 
хӗрри, ҫӳлдӗ вырӑн, ҫыран хӗррипе йывӑҫ- 
сем те лартса тухнӑ. Крассотта! Ан^ҫах... 
карттин курма кӗрсен, вӑл темле инттерес- 
дӑ пудсан та курса пӗтери^б^вен гухса тарас 
килет,—'ҫӑтма ҫук пӑ^ҫӑ. Вӑхӑтран-вӑхӑта 
«иехханв^ҫӗски» венти.^аттӑ9 аслати пек 
вӗмсӗртетсе идет те, анҫах 4—5 ҫӗр ҫын

даракан пӳлӗне вӑл нимӗн те мар. Малтан 
вӑл та ҫук^ҫӗ. Ӑна та кайран шухӑшласа 
кӑлар^ӗҫ.

Кино-карттин кӑтартиалли вырӑва тӑва- 
кавсен пуҫра ҫитейменни пурне те курӑнса 
тӑра!^. Фанерӑпа та хупӗрлетсе ҫаврӑвеӑ, 
нлемлетме те тӑрӑшнӑ, Ан^ҫах... тӑрривв 
вентти^ьаттӑр туса хӑварма ӑс ҫитеймвв.

Паллах ӗнгӗ, ӑна кино ҫуртве тӑваьаа- 
сем: апла тусан «ҫутӑ кӗрвт» тесе тавлаш- 
ма ывӑнӗҫ. Ан^ҫах ваЕунсев^ҫв венттн:ҫаттӑр- 
сем пур та, нимде ҫугӑ та кӗыеог-ҫке. Ив 
тата ҫутӑ кӗртес иарах тесен, венти^аттӑр 
тавра хура 'ҫӗнтвр тытса ҫавӑрма йура). 
Ха.1Ь ӗнтӗ «меххани^ҫӗски венти^агтӑрпӑ» 
тӑрӑлтаттарса тӗв^ҫене култар.

Ку ҫуллахи киЕО, хӗллехи йепле тата? 
Хӗллехи ҫин^вен калаҫма тытӑнсан та (Ӗҫ- 
леЕвнсен клупӗ) курма пыракавсем аллисе- 
не лаш сулдаҫҫӗ.

— Пур пӗр, ан та када, Пӑшӑхса вилӗа. 
”  Ие пӑҫӑхса ларнӑ хыҫҫӑн сивӗ ҫӗрв 
тухсанах шӑнса пӑсӑлӑн. Еҫлекенсен клуп- 
не тӑвакансен те пуҫра «венти^ьаттӑрсем» 
пулнӑ курӑна^. .

Кинорая столовӑйа кайӑиӑр. Халӗ пы- 
ра¥. Хресҫен ҫуртӗнҫв тепӗр сголовӑй уҫӑл- 
'ҫӗ, ҫапах та кнве столовӑйра кашни кунах 
«Сотомна Коноррӑ»: йе кашӑк-ҫӑаали ҫит- 
мест, йе апат паракан ҫыняисем ҫук, йв 
ларма вырӑн ҫук, йв апа^вӗ ҫигмест (сйес- 
сеи пулнӑ вӑхӑтра). Вӑл пыра'! те ха, ҫен!- 
^апӗрте кявӗ сюловӑй вӑхӑтлӑха (ҫылай 
вӑхӑглӑха) хупӑниалда. Мадарах, халвх те- 
пӗр столовӑй уҫмасан, Хресҫен ҫуртӗв^би 
стодовӑйра та ҫакӑн пекех пуласси куҫа 
курӑнсах тӑра¥. Тепӗр столовӑй укҫма Тӗп- 
хулан вӑй халӗ ҫитвгех пулӗ тегпӗр.

С. Иалзвин.

Кив йӑла сӑрӗеем.

—  Ма ку тӗлти Атӑл хӗрвлсв кайнӑ?  ̂
■ —  Пӗр свлвт маларах писвв сӗрнв 

майрасвм  ш ы ва кӗрсе карӗҫ.
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'лссга у п а а к д

']^ан-Кай-ши.
А^и ашшӗн^ен ыйтнӑ:
— Кам вӑл '§ан-Кай-Ши? 
Ашшӗ хӑй те пӗлмен ун

ҫин^ен.
Вы^аса ҫӳресен ҫӳресен 

Бзллбх ыйтнӑ а^и ашшӗн-
*ҪҪВ*

— Кам вӑл 'Ҫан-Кай-Шв? 
Ашшӗ шухӑшданӑ-шухӑш-

ланӑ та, каланӑ:
— „'5ан-Кай-Ши“— тӗне 

хврӗҫ пыракавсвн сӑмахӗ. 
Урӑхла каласаи, 'ьан па- 
тӗн^ен «кай» „ши“ шӑхӑр- 
са, теви пула?', тенӗ.

„Илсе карӗҫ".
— У у-у1 Кампа пурӑнас 

ӗнтӗ. У-у-у!
—  Мӗн улатӑБ?
— Ваҫ1ийв нлсе карӗҫ.
—  Вӑрҫӑ пуҫданман пу^?
— Вӑрҫа мар. Тӗрмене. 

Иӑван тугино ҫыртса тат- 
нӑшӑн.

Ҫулӑ1{) -5пенсеке ҫеҫ 
панӑ вӑхӑтра.

— Есӗ копператтив 
ве кӗмрни мӗр?

— Кӑмен. Ӑҫгая пӗлтӗн 
ара?

— Кӗпӳна ҫмяуи т». 

Шкуяа кӗнӗ -ьухке.

— Ес0 вырӑсҫК'». Хҫтан ъӑ* 
ваш а^и йагнв илтр^н?

—  Аттв йвиьвн. Аттвнв анне 
кир»к-хӑҫан та: 'бявти— ■ьӑваш 
есӑ теса вӑрҫаТ.

Тасату пуххинъе.
Пӗр слушӑшьи гасату 

пирки пухнӑ пухура йӗплӗ 
пукан ҫив8в ларнӑ пекех 
ларнӑ. Уя ҫумӗвье ларакан 
йулташӗ 8ӑтаймасӑр ыйтнӑ 
унтаа:

— Мӗншӗн ха:5 тухса 
кайас пекех ларатӑя ара, 
тенӗ.

Лвшӗ каланӑ:
— 7 сехетрв Уҫпени ^ир- 

кӳне ҫпевкка каймалла^^ьв, 
тевӗ.

Тупмалпи йумах.
— Хӗдле шӑрӑх, ҫулда 

сивӗ—мӗн вӑд?
— Комунхосӑа ҫусерен йу- 

сгнакан иуньн.

Шупашкарта.
— Ӑҫта кайатӑн?

— Хула коспвраттивӗ 
ҫиньен хӗрарӑм пайне ша- 
лӑоӑ паиа.

— Ма?
— Ара копператтив ар- 

ҫын калушӗсем сута^, хӗр- 
арӑм калушӗсем хӗлӗв-ҫӑ- 
вӗаех сутмарӗ. Раввоарави 
пул8я вӑл?

Иалсовет сторошиххи
Хресьвн. Ерех ӗҫни си- 

йенлӗ, теҫҫӗ.
Сторошиххӑ. Сийенлех 

марҫке. Ӗҫвӗ хыҫҫӑн йалсо- 
вет ь-иевӗсем пӑрахса хӑ- 
варнӑ посутӑсене пуҫтарса 
сутнипех пӗр пӑру илсе 
йатӑм.

Тасатур&н хӑраман ҫын
— Еоӗ комсомолтая та- 

сатса кӑларасран хӑрама-
С1'ӑП.

— Пӗр айӑп та тупай- 
мӗ;, тетӗни мӗн?

— Айӑпӗсбне тупӗҫ те... 
Вӑрҫӑ пулас пек калаҫаҫҫӗ 
те, коысомолтан кӑдарвӑ- 
шӑн хӑрамастӑп.

Ҫӗнӗ емел.

—  Ну. хӑ” класенв аранах 
пӗтвретӗп ӗнтӗ

—  Мӗн1 в емелпв пвтврвтӗн?
—  Вӗсене пӗтермв 3 хӑнкла- 

ран комиҫҫи уйӑртӑм.

Усламҫӑ патӗнъе,
— Мӗн есӗ 500 крам вы- 

рӑнне 400 крам авьах турт- 
тареа патӑн? Укҫиае 500 
крамшӑнах тӳленӗҫке.

— Кугмастӑни — васка- 
малла. Ыгтисеве нумай кӗт- 
терес мар, тетӗп.

Ыйтакана отвот.
ЫИТУ. Мӗнле прикашьӑ- 

ка „аван прикаш^ӑк** теме
пул‘я^?

ОТВЕГ. Кӗтесле (кӗтмел- 
л*̂ ) тавяр  паракавниве.

ЫИТУ Т сн мна рпфка 
врвме ӗлмрҫ?

ОГВЕТ Тӗрӗс.
ЫИТУ. Тӳшек ҫин-ҫв внрт- 

нӑ 'вухяе вулама йураТи?
ОТВЕТ. Отьогла кӗнеке- 

севе, ь^ваш поемисевв вырт- 
нӑ 8ухне вулама йурамас}— 
5 мивутравах йӑвӑр ыйхӑ 
пусса илет. ,Капкӑн“ вула- 
ма йура^?.

ЫИТУ, Мӗншӗн Шупаш- 
кар мувьине ҫӳлти ху^ӗн 
ҫӳлти ҫтенисемпе ма^ине 
пӑссах йусаҫҫӗ?

ОТВЕТ. Айалти хухб 
Бшӗлсе ансан, ҫӳлти хутӗн- 
86 те пулин ҫӑвӑнмалда 
пултӑр, теҫҫӗ.



Аха^ь л а р и ь ъ е н .

Еҫсӗр аптрасан авалхи ҫынсем кӗрӗк ар- 
кисеи йӑваласа ларнӑ, ха^вхи ҫынсеи автсем 
ҫыраҫҫӗ, справЕкӑсем влеҫҫӗ.

А К Т.
Составлен Ст. Шептаховским СИК‘ом, Ур- 

марского района Чув. АССР при составе мест- 
ного Председателя Сельисполкока а. Васильева 
и секретаря В. Белоусова, зам. Пред. СИК‘а 
А. Тимофеева и А. Николаева составили настоя- 
щий акт в следующем: 27-28 числа иголя месяца 
было созвано на пленум Ст. Ш ептаховского 
СПК‘а граждане такж е и консоиопов и членов 
сельисполкома из дер. Н. Ш ептахово явился 
только 3 человек. Также и из д. Ст, Шептахово 
явились только 10 человек. Поэтому пленум не 
состоялся.

П. п. Председатель СИК‘а  -Васильев А.
Члены: И. Алексеев. Е. Ст. И. Андреев, И. Петров.

Севретарь В. Бвлоуств.
Тата Шептак аӑлӗв^ех, коысомол йа^еакЕи 
Толков йудташа ҫакӑв пек справкЕӑ ҫырса 
панӑ:

Дана настоящая справка уполномоченному 
по проведению осенне-посевной кампани т .  Дол- 
гову о том, что общее собрание членов и 
кандядатов нашей ячейкв, несыотря на то , что 
всем членам об‘явили два раза и даже вторично 
пытахись созвать, но всетаки не состоялось, 
ибо явились только 5 комсомольцев, аостальные 
не явились 0  чем и дана настоящая справка.

П. п. З а  Ответ. Секретаря С/яч.
Техн. Секретарь (ал пуснӑ)

Правильность подпнси тех. т. Павела Пет- 
рова заверяю с подписью и приложением печати 

Пред. СИК‘а А. Васильав.
ТолЕОв йулташ! Ҫал «Аха^ дари^ен» 

тенӗ саметвӑра Толков ҫинрн ҫырнӑ» тесе 
«КапЕӑвран» справвкӑ намадла мари? Кир- 
лӗ пудсан парӑпӑр.

Ӗлӗк апла та..
Ъӑваш респуплӗЕӗнҫв мӗн пурӗ 667.696 

1 ӑваш пурӑна!^. Вӑл хисепе ҫак айалта кӑ- 
тартнӑ 1 ӗдхепе ӗҫ хувӗсене ҫыраван 1 ӑваш- 
сем те кӗреҫҫӗ, те кӗмеҫҫӗ—ун ҫин^ен ста- 
твҫтӗкӑ тӗплӗн кӑтартсэ паман.

Вӑрмар районӗнви Шӑха.^ йадӗҫтӑввои 
кӗнвелерӗв^е ҫакӑн пек хут хӑйне вуласа 
тӑнланакавсене 1 уйӑх ӗнгӗ кӗтсе вырта¥: 

„Сего Сия настоящие списк гр-ну 
Сингадинской СИК сосдавляю списк 
1929 года июгя 29 двя Побрашуйн 
отдветносьти утостоверение вниыание бо 
ввнмави срочном порятге являю вам 
обратить... (мададла та ҫав найлах).
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Айала ал пусаканӗ Ф. Иеворӑв ҫуралнӑ 
1 ухне вӑвашах пулвӑ, халӗ 1 аваш марри 
паллах.

Пурте ман ҫывӗхра пултӗр.
Кӗҫӗнйел^ӗк райовӗнви акронон понош- 

нӗкӗ Автрейӗв Кӗҫӗнйел^ӗв райӗҫтӑвкоиве 
ҫакӑн пек сайавлени ҫырса панӑ (вӑл 
1907-мӗш ҫудта ҫуралнӑ присывнӗк):

Настоящим прошу перевести призыв- 
ной участок вз Вурнарского района в Мало- 
Яльчиковский првзыввой участоК, так как я 
нахожусь в нкстоящее время в Мало-Яль- 
чнках.

Вӑд Кӗҫӗвйелвӗве вуҫнӑ пврви Вӑрнарти 
присӑв увасткине Кӗҫӗвйелтзӗкв куҫармаллз. 
Антрейӗв, сава Шупашкар кирлӗ пулсан, 
Шупашкар хуливе те Кӗҫӗнйел^ӗке куҫарса 
паыадла ыари?

Ӗлӗкрен вилнисене те ълена кӳӳртерсб.
Хашпӗр ҫынва йӗп вӗҫӗ те слонӑн вурӑ- 

на¥. Ав, Ҫӗрнӳ районӗн^ен Шӑлан йатлӑ 
кореспотевт ҫыра^;

„Кушкӑ йалӗн^е копператгив курсӗнве 
вӗренсе килнӗ йудташ Хветӗр Михади 
коаператтив ҫинвев токлат туса павӗ. 
Копператтив 1 ленӗсем пурте авкустӑн 
1-мӗш 1 исли1 ен 977 процӑя йал халӑх- 
не 1лена кӳртес тесе йышӑв^ӗҫ. Сотсиа- 
лнсӑм соревновани туса Стенно-Тукаевпа 
Таткунаш йалсоветсем авкусгӑн 1-мӗш- 
•вен 977 процӑя йал халӑхне копперат- 
тив рен н е  кӳрцӗр, тесе "вӗнвӗҫ, тет. 
Тахӑшӗ суйнӑ кунта—те протоккол ҫы- 

раканнисеи, те Шӑдан. Пврӗи шухӑшаа 
Шӑданах суйа¥ пулмалла.

Мӗншӗн мухтаТши куккук курака?

—  Ну, тӑрӑшатӑвҫке ху та, Елексантӑр 
Аркатив, перекет ӗҫӗшӗн. Капла тӑрӑшнӑ- 
шӑн сан ҫин^ен хаҫат ҫине пысӑк ста^йа 
ҫаптариа та пулаЕ

— Мӗн вӑл епӗ тӑрӑшни есӗ тӑрӑшнипе 
танлаштарсав? Еаӗ тӑрӑшни — вир пӗр^и, 
есӗ тӑрӑшни—арман 1 улӗ. Есӗ вӑй хурса 
ӗҫлемен пулсан, епӗ мар викаы га нимӗн 
те тӑвайман пулӗцӗ, Миххал Марккӑви!!

— ЛайЪс тӑрӑшвӑшӑн сан сӑнна хаҫат 
рвгаксине йарамха. Пӗтӗм тӗн^ери 1 ӑваш- 
сем пӗлцӗр. №.



Хӑшпӗр йалсовеъӗсен отъоъӗн
ъӑн сӑнӗ.
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70 те 7 тӗслӗ хайар сӑмах.
('§ӑн пулнӑ истори)

Тури^кассисем пулнӑ вӑл йат-
лӑ йунӑҫ. Таҫти ҫӗр мимин^и ҫын та тм- 
ра88б вара ун патне йумӑҫа. Хупах умен- 
8и пекех хӗлле ҫунасем, ҫулла урапасем 
тӑрат^ӗҫ унӑн алӑкев^е.

—  Кӑмака ҫиве улӑх, тет^ӗ вара Ҫӗрпӳ- 
рен те айакран килнӗ хӑйӗн кар^ӑк- 
ле Елекҫи патӗнҫе.

— Уята йепле олӑк вырнаҫма пултарат, 
■одӑк мар пӗр иккӗн хӑпарсанах толса да- 
рат, т-ет^ӗ турн ҫармӑс йенелли ҫӑвашанат- 
ри 8ӗваша.

Иумӑҫ Елекҫи пурне те ырӑ туса йара¥. 
Иурте ун патӗн^ен вара, пуш кӑсйаллӑ 
кӑмӑлсемпе килӗсеве тухса кайа^^^Ҫ* 'раплӑ 
^ а т  таҫта вигрех сарӑднӑ.

Елекҫи инҫетри йалсене те шеф тавраш- 
сем пекех тухса ҫӳреме ӳркевмес^ӗ.

Ҫитсе кӗ^ӗҫ пӗрре ҫав Елекҫипе йулташӗ 
Йетӗрне уйесӗн^и (ун 8У* райоя шӑрши 
телӗкре те иллӗамен) Ваҫкасси йалне.

Ха.|, пулсан вӑтам тесея кӑмӑдсӑр пулса 
сайавлени памалла, ун 8ух пуйан тесен те 
пӑшӑрханас ҫук. 'йӗнтӗрлвяӗ пахъалӑк (вы- 
рӑсла хапха). Кӗ^ӗҫ ҫав ҫурга. Малга кил 
лсуҫи йертсе кӗрсе карӗ. Вӑл Елекҫийе 
Ишекрен тавӑрӑвӑҫла ҫбнсе хӑварнӑ.

— Хву-у, усал йернӗ ку пӳрте, терӗ 
Елекҫи пӳрт алӑк сулли урлӑ хӑрах урине 
пусса. Тӗпелте даракан кил хуҫн кар^ӑкӗ 
шартах сикрӗ.

— Турӑ усалла ката хӑвах, каларӑм тӗ- 
лӗкре а^а макӑрни курӑв^ӗ тесе, терӗ кар- 
8ӑк сӑх-сӑхса.

—  Ҫурта хатӗрлӗр, ха^ӑ, ҫӗҫӗ, пуртӑ. 
Пӑри пӑтти пӗр ^ӑшӑк пӗҫермедде. (Елекҫи 
пӑри пӑттиве ҫупа ҫиме йурата^^ӗ),

Сӗтел ҫине ^ӑсах пӗр шайка турӑх пек

У й ра.

— м а кӗлте вӑрлан?
— Алла ҫаклннӑран.
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ҫӑвара кӗрейми вӳхрэп сӑри шурӑ кӑпӑкпа 
витӗнсе лар8ӗ.

— Кӗдте ҫыххи тупса кӗр. Пӗр кбсо 
пӳллбх пир касса сак ҫине сар. Майдӑ та- 
сатса кӑлармалла пула¥. Усал йерне. Каҫ- 
серен килет.

Кар8ӑк тулӑн.шалӑн кускаланӑ иай ву- 
8ах ҪИН8И пӗ^бк хуравти пӑри пӑтти йӑвӑҫ 
тирбк ӑшне анса ҫупа куҫданса сӗтед ҫине 
лар8б. Авалхи ^ӗетӗрленб авӑрлӑ кӗреке 
курки шайка тӗпне кукӑлтеие пуҫласан те- 
пӗр витре сӑра шайка ӑшне пушан^ӗ.

Едекҫа сӗтел ҫиее тӑватӑ кӗгессе тӑват 
ҫурта ҫутса ларгрӗ, сӗтел айне тепре, урай 
варне тепре, тата ҫиҫ^ӗмӗш ҫтртана турӑш 
умне ҫугса лартрӗ. Хӑй вӑл сӗгел ҫывӑхне 
пукан ҫине йурийех курпунне кӑларса лар- 

Ури айае пуртӑ пӑрахрӗ. Пбр адлине 
пысӑк ха^ӑ (сурӑх ҫӑи касмалли) тытрб, 
твпӗр аллине кӗлте ҫыххи тагӑкне (улӑм) 
ил^ӗ.

— Турӑ ҫырлах, турамӑш ҫырлах, турӑ- 
ран ырлӑх, етемрен саплӗх. Пайан ырӑ се- 
хетпеле кун килӗшнӗ кун, ҫакӑ пӳртри усал- 
тӗсӗле хйваласа кӑларса йаратӑп. Ҫӗр аш- 
шӗ ҫӗр амӑш, ҫӗр варти хута кӗрсе пырӑр...

Ҫитмӗл ҫи^ӗ хура тинӗс варӗн^в ҫитмӗл 
тв ҫиҫӗ кӗмӗл утрав, ҫав кӗмӗл утрав ҫинҫа 
хура ҫӑхан хӑҫҫан та хӑҫҫан тинӗс гӗпӗн- 
8и кӗмӗл пулӑ патне кӗрет, ҫавӑн 8ух тин 
ҫакӑ пӳрте усад йертӗр... Ҫав вӑхӑтрах 
Елекҫи алдин^и хаҫ^ине урай варне вӑр- 
кӑнтарса йа^ӗ. Кар^ӑк шартах сикрӗ. Тӗдӗ- 
нет.

— Акӑ хӑвах сисрӗи, тӑхла^: мӗндв вӑл 
усал хайар, парӑнасшӑн мар, ан^ах ан шик- 
ден, шӑрши те йулмӗ.

— Е-ей ара, хӑта, хайар пулиасӑр!.. Тӑ- 
ватӑ ҫул ӗнтӗ вӑд йерни. Мадган старнк 
вил^ӗ. Унтан кян, акӑ иртнӗ ҫуркунне хӗр 
(аӗве ҫитнӗскер) вил^З. Кӑҫал тата хамӑн 
та хул шыҫса пурӑн^ӗ. Пӗр ывӑд ҫех ӗҫ- 
лекелесв ҫӳрет.

— Есӗ, тӑхда?, Ҫӗнӗ гӑда пур теместӗн- 
8И ҫав? Пӗр ыӑшӑр кирдӗ пула1, ҫараддах 
тухасшӑн мар.

— Ыур пур, шел мар, 
ыар.

Кар8ӑк туда тухса карӗ.
— Ҫапла кирлӗ вӗоенв, 

раҫҫӗ вӗт усал пур тесен, 
тесе кулса ид^ӗ Елекҫи хӑйпв 
йулташне сӑра тултарса парса.

Кар8ӑк 8всах хура ҫӑм тӑла йӑтса кӗ^З.
— Ҫитмӗл те ҫи^ӗ хура вӑрман варринчв, 

тапратрӗ Елекҫи кӗдтв ҫыххипе ҫӗҫӗ тытса, 
ҫитмӗл 16 ҫи8ӗ кӑтра йуман ҫулҫн ҫияе хӑ- 
ҫав та хӑҫан кӑвак шӑрҫапа кӑвак сывлӑи 
дара^', ҫав кӑвак шӑ^ҫапа кӑвак сывдӑмӑ

сӑхыан та шел

тӑмсайсви, хӑ- 
дӑх-ха-ха-хах... 

пӗрле пынӑ



хӑҫҫан та хӑҫҫан ЕӑрЕка сӑхса илет ҫавӑн 
■ҫух тин ҫак пӳрте усал йертӗр. Ҫӗр ашшӗ, 
ҫӗр анӑш, ҫӗр карти хута кӗр! Сыша пус- 
малли нӑн ҫӗҫӗ алӑв сулли ҫумве кайса 
тӑрӑнгӗ.

— Тӑхла^ҫ, 'ҫӑхӑ нуссан аванрах пула^ҫ- 
!Ҫӗ, выҫӑ хырӑмпа тухасшӑн мар пӑҫлан- 
ман.

— Ара 'ҫӑхӑ марха, ывӑл така пусса 
шӳрпе ҫакса йа^ҫӗ даҫра, пиҫет ак...

— Во-во апла пулсан, ҫӗнӗ кӗпе-йӗм 
кирлӗ пула1. Сирӗн сивӗ ҫӑл куҫне парне 
йамалла курӑва!. Уншӑа мава парсан та 
ҫавах.

Кар^ҫӑк кӗпе йӗы идсе кӗнӗ хушӑра Елек- 
ҫи сӑра тултарса ӗҫрӗ. Хӑй лахлатса ку- 
ла!'. Пӗр курка хӑйӗн йулташне тудтарса 
па^ҫӗ.

— Ҫапла ҫӳремесен ӑҫтан пурнан, ла- 
йӑхрах ты:тарас пула? ухмахсоне.

Кар^ҫӑк кбҫӗ. Елекҫи каллех тем тӗрдӗ 
сӑмахсем каласа ҫуртаеемпе пӳртре ҫӳрерӗ. 
Пӗлӗт аслаштӗсемпе ҫӗр кӑвапи тыиарӗсем 
асӑвмасӑр йулыарӗҫ. Иулашкивҫен вӑл пӑ- 
ри пӑттиве кашӑЕпа хӑма татӗк ҫине хуҫӗ 
те ҫӗнӗ пире хӑй ҫиве парне ҫакса тап- 
ратрӗ. Ҫитмел те ҫиҫӗ 'ҫассовЕӗке паратӑп, 
ҫитмӗ.т те ҫв̂ ҫӗ ҫӑл куҫне паратӑп, ҫигмӗл 
тв ҫиҫӗ ҫӑвава (масара) паратӑп, ҫитмӗл 
те ҫиҫӗ ана йӑран урлӑ кзҫса, ҫитмӗл та 
ҫЕҫӗ тырпул вырса илсе, ҫитмӗд те ҫиҫб 
тӗсдӗ апат-ҫиыӗҫпе ҫырлахтаратӑп. Ҫӗр аш- 
шӗ, ҫӗр амӑш, ҫӗр карти, хута кӗр! Ура- 
йӗиҫи ҫувса ларакан ҫуртана илсе Едекҫи 
алӑк сулли ҫине лартрӗ.

— Хайар усалла тӗпаипе тасатса кӑла- 
ратӑп. Килми, ҫӳреми тавӑрӑнми ҫул тӑрӑх 
ҫвтмӗл те ҫиҫӗ ҫӗр мими внттӗр, ҫитмӗл тв 
ҫиҫӗ тимӗр карта варне кайса хуоатӑа. 
Тухтӑр, кайтӑр, путлантӑр, вутпа пиҫсе 
пӑҫлантӑр... Елекҫи алӑк сулли ҫиаҫе ҫуна- 
кан ^уртана илсе кугӑн тытрӗ. Пӳрт алӑк- 
ве ҫиҫӗ хут уҫса хупрӗ. Ыгги ҫургисене те 
сӳвтерҫӗ.

— Вӑт, тӑхлаҫ, аранах май килҫӗ. Акӑ 
ҫак кӗлте ҫыххинҫен пукане ту, тата тутлӑ 
ҫустаран вӗтӗ йусмансем туса хӑвӑр йад 
хыҫӗнҫи вар пуҫнелле кӑларса пӑрах. Ҫур 
ҫӗр тӗлӗнҫе алтан авӑтвҫҫен кивӗ увӑхӑн 
йункун кврлӗ. Кунтан ҫирӗм ҫухрӑмра сивб 
0!ак ҫӑлӗ пур, ҫав ҫӑла ҫӑмарта пӑрахмал- 
ла. Ишекрипе Мӑнарнири ҫассовнӗксове 
кайса ҫурта лартмалла пула¥.

—  Ҫаолах ӗнтӗ, хӑта, ий-йа ҫаплах, ӑна 
ҫӳрӗпӗр таха...

Така шӳрпи пиҫсе кӗҫӗ. Унӑн пӑсӗ тӗ- 
пелти таракансен сухадӗсене хускатса вӗсе- 
не лаптак кашта тӑрӑх хыналанса ҫунтар- 
ҫӗ. Карҫӑк унталла та кунталла кускала!. 
Елекҫи ыйгвӑ тӑрӑх вӑд виднӗ хӗрӗн кӗ- 
рӗкне илсе кӗрсе паҫӗ.

— Вӑл кӗрӗке сирӗн кидйышри ҫывӑв 
тӑхӑвма йурамас!^.

Така шӳрпи ҫинӗ ҫух пӗр пулштух ерег 
пушанҫӗ Ӗҫденӗшӗн Елекҫи идаӗ парае- 
семсӗр пуҫне 10 тенкӗ укҫа, пӗр ҫӗвӗ сӑх- 
ыан, ама (кӗмӗл укҫаран тунӑ ума ҫэкмал- 
ли), тата пӗр мӑшӑр кӑҫатдӑх ҫӑи нлме ки- 
лӗшрӗ.

— Ну сывӑ пудӑр...
Урама тухнӑ ҫух Елекҫипе йулташнв 

пилӗк ҫыа лаша пуҫӗнҫен тытса ҫарҫбҫ.
— Тӑхтаха, у^и, есӗ халӗ те кунашкал' 

шудӗкленсе ҫӳретӗн-ь? Иртнӗ ҫудта манӑш 
аҫана ҫяртен сыватаа тесе пӗр тынашкӑпа 
5 тенкӗ укҫа мӗн питае илтӗн? терӗ нӗри.

— Мавран та вӑл ҫавзашкал улгаласа» 
сарӑ кӗрӗк илсе кайса. Шулӗк вӑл, тер& 
тепри.

— Лешкасри Хветӗр маткивҫен те вӑдг 
ҫавнашкал улталаса ҫылай йапаласем илсе 
кайнӑ пӗлтӗр, мӗн пӗлет вӑл? Ҫавӑвтах ик- 
виҫӗ ҫышкӑ Елекҫи ҫурӑмӗ ҫине тӳпӗлтвтсе 
илҫӗҫ. Унтан вара Елекҫвйв халӑх пуххинвь 
илсе карӗҫ.

Тепӗр виҫӗ кунран йумӑҫ Елекҫи килӗи- 
ҫе айӑк ҫиквите тӳсӗмсӗр вилсо кайнӑ. 
Тарӑхнӑ хрееҫенсен вирлӗ ҫышкисем ҫых- 
ВИНҪ0Н ҫигмӗл Т0 ҫиҫӗ тӗслӗ хайар сӑмах- 
сем те ҫӑлса хӑвӑраймарӗҫ. У —Т.

Хӑракиан йапала.

—  Вӗлтӗрен никама та пӑхмасТ. 
Пурне те сӑхат.

—  Ҫтена хаҫа-ьӗ пек мар.
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^  ^ Вӗренме кайас умӗн.
[1̂  ИалӗҫтӑвЕОмб сбгелли умӗн^е кӳашекпит- 
-лӗ, мӑнтӑр арҫынпа унӑн 8 ҫуллӑ шкулран 
жӗренсе тухнӑ ывӑлӗ тӑраҫҫӗ. Уйӑрлас шут- 
па пынӑ хӑйсем.

— Иулташ претҫетаттӗл! Енӗр ывӑлаа 
;уйӑрӑлас шутпа килтӗмӗр. Уйӑрлу акти ту- 
са парӑри?
§1— Ывӑлу миҫе ҫултасанӑн?—ыйта^  ̂прет- 
ҫегаттӗл.

— 17 ҫулта вӑл.
— 4 пуставлӑ армануна ывӑлна пара- 

тӑни, йе хӑвӑн ҫнне хӑваран'^
— Арман хама йула¥. Ывӑлӑма шайка 

аыпарӗпе лаша, тата тимӗр крава^ паратӑп...
Уйӑрлакансем ыйтнӑ пек уйӑрлу актине 

ҫырса, ниҫетпе алӑ пусса хутнекӑсене тыт- 
“тара!^ претҫетаттӗл.

Ашшӗпе ывӑлӗ уйӑрӑл^ӗҫ. Арыан ывӑлӗ 
"Ҫинве мар.

— Халӗ ӗнтӗ в()ренме кайма ӗнентерӳ 
шарӑр,—ыйта¥ ывӑлӗ.

— Ӑҫта? Мӗнле шкула кайма?
— Раофака йе Совиарта...
— Суйлав прависӗррине рапфаката, сов- 

партшкула та илмеҫҫӗ вӗт, ҫавӑнпа ӗненте- 
рӳ памастпӑр...

— Апла уйӑрлу актине сӳтӗр... Уйӑрӑд- 
«астпӑр еппян, тет те ывӑлӗ, актӑна ывӑт- 
«са, йалӗҫтӑв&омран тухса вӗҫтерет.

Ъап. Лукки.

Кӗтмен ҫапӑҫу.
Шенккӑ пайая темшӗн ытти вухнехи пек 

мар, хурлӑхлӑ, шухӑша кайнипе кӗмӗл пуҫ- 
лӑ йалтӑртатакан крава^ ҫинве ҫамкинв 
карму^ пек картлантарса вырта)'.

— Сдушӑй, Ш е^ӑ, мӗн пулвӑ вара сана, 
есӗ иана пӗрте авашламастӑнҫке?—терӗ сар- 
■ҫу пек ҫеиҫе саслӑ пурҫӑн кӗпелдӗ иӑнтӑр 
ҫемҫе ӳтдӗ Ше^^ӑ арӑмӗ.

— Ниыӗн те пулман, вҫакн соа^вак сан 
1 уяна шиклентервт ха^ьхи самааара, мур- 
илесшӗ! Ҫав сторошиххӑ Матруне тасату 
комиҫҫи 'вленӗ партийккӑ! Пурнӑҫи вӑл?— 
терӗ те пушшех ҫамкиве хытӑрах картлан- 
тарса лартрӗ. Ун пӗҫерекен тӑвӑнвӑ ҫамки 
ҫине пӑрҫа пек шудтра тар пӗр^висем тух- 
рӗҫ.

— Сана вырӑнтан тасагсан, епӗ...—терӗ 
'Т а^ӑ калама пуҫланӑ сӑиаха каласа пӗте- 
реймесӗрех 'варӑн^вӗ.

— Ьх, Та^ӑ, ӗлӗк полигси пулнине пы- 
тарса усраман пулсан шиклениеотӗмцӗ те, 
х:а.1 ни кайадла, нн малалла.

— Евкени Михал!! тек ваӗ сан арӑму 
мар, ан калаҫса 'вуна вӗ^вӗркентер.
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Ирхине Ш е^ӑ са^аттине кайсанах, Т а^ӑ 
та хӑвӑэт тухоа утрӗ. Урамра пыракан 
пӗр-ик виҫӗ ҫынран пуҫне, Т а^ӑ  сакӑса 
Ше^ӑаа уйӑрлиа кӗрсе кайнине никам та 
курмарӗ. А— р.

Ҫын ӳтпӗвӗ,
Ну, хаклӑ йулташсем, сывӑ-и? Епӗ сире 

ҫак нумӗрте ҫын ӳгнӗвӗ ҫив^ввн лекси вула- 
са парас, тетӗп. Хӑвӑрах пӗлегӗр — лекси 
таврашые конҫаектпа вулаҫҫӗ. Ак ку ыавӑн 
алӑри хут ҫин^ве ҫавӑн пек конҫпект ҫырнӑ.

Ну, йулташсем, ҫын архансенвен (орга- 
ны) тӑраЬ Акӑ пирвайхи артан—пуҫ. Ку 
пуҫа ҫынна шапка тӑхӑнма туеа йавӐ Ку 
архан ҫӳҫрен тӑра)?, ҫӳҫ ӑшӗн^ве, хӑш-^ҫух, 
кӑпшанкӑсем пурӑнаҫҫӗ.

Иккӗмӗш архан— хӑлхасем. Шапка тытса 
тӑма кирлӗ иккен вӗсем. Ҫыннӑн икӗ хӑлха, 
ыӗншӗн тесен соправин^ве идтнб сӑмах пӗ- 
рин^ҫен кӗрет, теприн^вен тухса кайаЕ ...

Тенӗр архан ҫӑвар—кирдӗ йанала. Соа- 
равин^ве калаҫма кирлӗ.

Тута—питрех савнине 'ҫуп тума кирлӗ.
Тута уеӑннипе ҫын ҫиленнине пӗлме пу- 

лаЬ
Мӑй—турӑ ҫыннисене хӗреҫ ҫакса йава 

кирлӗ.
Адӑ — соправин^ве сӑмах калавӑ 'вухне 

ӑна сулса Еалаиалли. Тата ҫав адӑпахпирвн 
йалти партийтсӑ (Пушкӑрт рес. Касански 
йалӗ) Тавытӑв Куҫма тилхепе тытса арӑмне 
вӗтет.

Тӑта ҫак алӑнах пуйан ҫыв Ваҫилйӗв 
Адвкҫей ҫӗрле ҫынсенв пӑшалпа перег. Ку 
алӑ тата суйлав пуххиа^в кирлӗ шгуккӑ.

Еаҫарӑр, йулташсем, енӗ сире куҫ ҫин^ҫен 
каламан. Куҫ ӑшне 'ҫӑмӑр кангӑк кӳртсе 
хунӑ. Куҫ ҫынна пуҫлӑх ҫине пӑхнӑ 1 ухнв 
кирлӗ... Еаӗ лекси вуласа пӗтертӗм, ыанӑн 
декси хыҫҫӑн тархасшӑн ыйтусеи ан парӑр.

Турипе анатри.
Хусан пристӑнӗн^ҫв тӗд пулыалла пул^ҫӗ 

вбсене. Икӗ 'ҫӑваш. Пӗри анатри, тепри ту- 
ри. Еҫ шыракансеы вӗоем... Пбри тӑварла- 
вӑ хӑйар илнӗ, теари тиаӗ пулӑ. Каҫхн 
ааата ларас умӗн йумахлаиа пуҫларӗҫ.

—  Иулташ, айта хӑйар ҫайатаӑр, терӗ 
тури 'вӑваш.

Анатри; ҫирӗм, терӗ кӑна хирӗҫ.
Тури 'вӑваш пӑхса тӑ^вӗ-тӑ^вӗ те темле, 

хайаррӑв:
— Мӗнле ҫирӗм! Ъипвр калаҫ! Вӑтӑртан 

ҫирӗы анвах хӑвартаяи?! Сана хан окҫапа 
тӑрантарма мӗн! терӗ. П. Ҫ— ке.



Клат тупнӑ. Урнар йалӗ ^ухӑнӗсем (Вӑр- 
ыар районӗ) ҫӗр ҫакаласа мар, вӑрманга 
та ыар, йал варрвн^н хурал пӳр^б тбдӗн^е 
пит паха клат тупнӑ. Клатяе вӗсеы тӳрех 
хӑйсен аллине идме хӑранӑ, йал пуйаннэ 
сутнӑ, укҫине килӗрвн 50 60-шар тенкӗ 
валеҫнӗ. Вӗреннб ҫынсеи каианӑ тӑрӑх, 
вӑл клат аха^ь клат пулиан—^ухӑнсене 
(хӑйсеае) укҫасӑрах панӑ вӑрманӑн хакӗ 
пулнӑ. Вӑрманне илекен йал пуйанӗ вутӑ 
туйантарнӑшӑн ^ухӑнсене мар, Совет влаҫне 
те ыар, хӑйӗн ӑсве тав тӑва¥.

Дмӑрту. Иошик йалӗн^е (Тутаркас р нӗ) 
Алкаш тенӗ урамри хресҫенсем ыгти урам- 
семпе пысӑк ӑмӑрту тапратяӑ: ыраш акнӑ 
уйпа ҫуртри уйве вы^ӑх-чӗрдӗх йамалла 
ӑмӑрту тӑваҫҫӗ. Ӑмӑрту пирки токӑвӑрне 
туманха,

Роман ҫырмалли темӑ. Темӑ ҫук, твҫҫӗ 
роман ҫырма. Темми кунтах, 'Вуварлей са- 
ватторин^е койккӑ ҫин^е вырта^. Хӑй койк- 
Еиве лартма, хӑй ннйеплете^ир^еймен пулин 
те, уйрӑм палаттӑ йышӑннӑ, Вирлӗрех (те- 
мӑ) пулас тесе, Вереш^акинӑ йатдӑ Улатӑр 
майрине, токкумӗнтсӗрех тӳлевсӗр вырӑн 
панӑ (санатгорире пурӑнмалли токкумӗн^б 
те ҫук, тет деш хитре майрин) темӑ лайӑх, 
майри те лайӑх, тата ҫийӗн^ен санатторири 
темӑн йа^ӗ те дайӑх—Сывлӑх комиссарн- 
а^ӗн курортсеве пӑхӑкан инҫпектӑрӗ Сокко- 
лов йулташ, теҫҫӗ ӑна.

Сбрвм тивертсв килнй. Хӗрлӗ-вутайрн 
коысомолӗссеи— Поҫҫейккин Леовигпа 'Ҫир- 
ков Хветӗр труйскире ултав сӗрӗмне керсе 
кайса пуҫӗсене сӗрӗм тивертсе тавӑрӑннӑ. 
Вӗсен сӗрӗмне йепде пуҫран уҫасси ҫин^ен 
Еомсоиол йа^ейЕки те шухӑшдаман, турӑ- 
сӑрсен йарйкки те сӑмсисене уҫса наша- 
тырнӑй ҫпирт шӑршлаттарса пӑхыан.

Налок комиҫҫин^е.

камппа-Пуп ҫӑмарта пухас 
нире<‘.

БУП. Мана «ҫӑмарта мурӗ» теҫ- 
ҫӗ. Ҫӑыарта нуыай ҫийен, теҫҫӗ. 
Манран нумай ҫийекен кӑсӑйапа 
пӗр тӑван дасӑрӗвккӑ йатлӑ кайӑк 
пур. Вӑл кунне 20 000 лӗпӗш ҫӑ- 
марти ҫийет. Ҫапах та ӑна «ҫӑмар- 
та мурӗ» темеҫҫӗ, «ласӑрӗвккӑ» теҫ- 
ҫӗ. Тӗрӗсдӗх ҫук ҫав тӗнҫерв.

Иӑлӑмра.
— Есӗр ку Иӑлӑмрн утӑ куписене ыӗн 

■ҫула сутса халӑх ва.ц.1ьи укҫа турӑр?
— 17 ьетвӗрт ерехле. Урпаш.

Хашоӗр 
сахм ваюв т у х е ^

—  Ма Иванов кулак ҫине налок 
сахал хунӑ всӗм?

—  Лашасӑр ҫын вӑл.
—  Мӗнпе суха тӑва1 апла.
—  Трактӑрпа. 

Хӑш-пӗр йалта.

Иалсовеьӗн пуҫӗ шӑтӑк, 
Кӗперрисем шӑтӑк-шатӑк,

Лаша ури шӑтӑрт шатӑрт, 
Уй-хапхвсем шӑлтӑр-шадтӑр.

Сӑлтавӗ пур.
— Есӗ мана питӗ “телӗнтертӗвҫкв. Мӗн- 

шӗн-ха кивҫен влвӗ укҫава памастӑв?
— Есӗ ху та ыана тӗдӗнтертӗнҫке, мӗн- 

леха ҫавӑн 8ул увҫана шанса патӑн.
Мӑькаш.

Шыраиан,
— Мӗн шыра¥ ара сирӗн 

претҫетаттӗлӗ ҫӗрле дапкара?
— Тӗрме алӑкне.

копператтив

Кореспотентеене.
Иеркуна (Иехекео р.) „Ҫыру“ тесе йат панӑ 

отафйува вийеахе те кбртие май Епхмерӗ. Пысӑкрах, 
пахдӑрах шухӑшсехае внтересвӑ ҫырви кврдб пирв. 
Кам, мвнло хӑтдавиине кӑтартса ҫыр.

Самуьа, Оитлбхе, Ҫӑпатана. Сасои Ҫ. „Капкӑва“ 
йанӑ сӑварссм па^артарах тухаӑ. Тӑрӑшарах ҫырӑр.
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В2ЕЭ Ӗ н е ҫ и к ӗ .
СотсналисЗма токӑвӑр тунЛ пулоан та, лӑшп*р у|,реипеписев 

ӑнӑртса булевн пбртге палӑрмае!'.

—  '^ӑваш кӗнекнне ӗне ҫинӗ, теҫҫӗ.
—  Ах, ку ӗне вьцьӑхпа! Сотсиалисӑмла токӑвӑр хутне те пирӗнне 

ӗнех ҫисе йанӑ пулмалла.

Отв. ретактӑрӑн самеҫтртгӗлӗ Н М. Тмпов. 
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