
СУХАЛ.
Хӑш-пбр йалсен^е, вулак:вм хвгӗртжаае ҫаир4»(«я* от»' 

ласшӑн мӑр, ватӑраххисонв оуйласшӑн.

Ай йай, вс !.. .,Кзпкӑнӑк“  1-мбш страннтсннвх кӗрсв лавнӑҫкв,
сынни^м п? п1?1М1?пм Л®'*'® "вртйм- Сухал мӑннинв кура твн пӑр-пӑр йал-ҫынннсем пулашком првтҫетаттӗлӑ туса хурӗҫ.



КРАВУЛ! ХУТ ВӖРЕНТЕҪҪӖ.
I

Ас-пуҫӗ ҫавра ҫил пек ҫавӑрӑнат, ■йӗри ҫурӑл- 
са кайас пек аташ ат. Ы ран ирхи апатсем  ҫинӗ 
хы ҫҫӑн ликпункта каймалла. Хут вӗренме тытӑн- 
малла. Ҫынӑн а-ьи-пӑ^йи пур, ат^и-пӑ-би м ар —арӑмӗ 
те пур, ҫийӗн-5ен тата сухалӗ те кӗскех м а р —хут 
вӗренме йараҫҫӗ! Самани ҫавӑн пек!..

П,
У радра тапак хутаҫҫи ш ы раса ҫӳрет тейӗр 

есӗр У хлиэана курсан. Т ап а^  хутаҫҫи ш ы рамаст. 
Ахал) вӑл пуҫне уснӑ. С авӑнӑ^лӑ шухӑшсен^йен пу- 
ш анса йулнӑран унӑн пуҫӗ усӑннӑ. Л икпункт, лик- 
пункт^ пуҫа устарат!

Й алсовет тӗлне ҫитрӗ. П ӳртне кӗ-^ӗ. Й алсовет 
ҫекреттарӗ ҫы рса ларакан  сӗтел умне ним ш арла- 
масӑрах пы рса тӑрса Т)арӑн'5ӗ.

М ӗн патне килтӗн?— тесе ы йтрӗ аллин^^и 
ру^кине пӑрахса ҫекреттарӗ.

У хливан, сӗтел умӗн-^е тӑрса ш ухӑш а кай- 
иӑскер, ҫекреттарӗн  ҫинҫе сассине илтмерӗ.

— М ӗн кирлӗ сана тетӗп!
— Мӗ-ӗн?— терӗ У х ли ван ӗ.,
— Мӗн ӗҫпе килтӗн тетӗп сана?
— Мӗн ӗҫпе? Мӗи ӗҫпе килнӗ^^^йӗ-ха епӗ?
— П ӗлместӗп ҫав, ҫавӑнпа ыйтатӑп.
—  А-^а! Аса илтӗм, терӗ У лихванӗ.— Аах! Пуҫ 

ы ратат. Сӑмса ш ывӗ йухат... Х алер йер^^ӗ!.. Хут вӗ- 
ренме каймалла. Каймасан йурамӗш и? Х алерпе "йир- 
лемен пӳлсан... Халир йер^йӗҫке... Арӑм та хам пе- 
кех сыва мар-—кӗнеке хутаҫҫи ҫӗлесе пама йӗп те 
ты таймаст.

— Кӗнеке хутаҫҫи нимех те марха... Халер... 
Халӗ йӗркунне халер пулма пултарати  вара?.. "^ӑ- 
нах халер йер"5ӗ пулсан, тухтӑр  патне кайса хут 
илсе килес пулат. Вара сывали^^^ен вӗренме ҫӳре- 
месен те йурат. С ывалсан ҫӳрӗн.

Т ухтӑрӗ хутне парас ҫукки паллах.
Улихванӗ йалсовет патӗн-вен тухрӗ, ӗҫӗ тух- 

марӗ. Хут вӗренессин^^ен хӑтӑлайм арӗ. И ӑвӑр  шу- 
хӑш сем пусса илнипе Ухливан пуҫӗ каллех тапак 
хутаҫҫи ш ы ранӑ Т)ухнехи пек усӑн^^ӗ. Ҫ анталӑк та- 
тах тӗксӗмлен-5ӗ. Ухливан киле утрӗ.

III.
Пӗр кун иртсен икӗмӗш  куние Ухливан хула- 

на ҫитрӗ мӗш ӗлтетсе. Халӗ ӗнтӗ сапаланса кайнӑ 
пуҫӗн|»е пӗр ш ухӑш ран икӗ ш ухӑш  пулса кайнӑ: 
хут вӗренессин-5ен хӑтӑлас ш ухӑш  та, ӗҫлеме вы- 
рӑн тупас шухӑш.^ Ҫав пы сӑк ш ухӑш сене йӑтса 
пӗр ут)рештени алӑкӗ витӗр кӗрсе кайат Ухливан.

—  С турӑш а илместӗри?
—  И лме йурат те... хут пӗлетниха есӗ?
—  Хутне пӗлместӗп те...
—  Хут пӗл^естӗн  пулин те... илӗпӗр еппин, 

тет пуҫлӑх. —  Епӗ хам хут пӗлменлӗхе пӗтерекен 
йа-5ейккӑ ҫекреттарӗ те, хӗлле вал>^5и ӗҫ пулмас- 
р ан 'хӑран ӑ '^ '^^ . Халӗ ӗнтӗ сана илсен ӗҫ тупӑнат. 
Иа^^ейккӑра 69 '^лен. 69-ӗш те харӑс ты тӑнсан, пӗр 
сам антрах  санӑн хут пӗлменлӗхе пӗтерсе хуратпӑр.

Их, Ухливан!.. кӑна илтсессӗн... тухрӗ тар-^ӗ 
у'5реш тениреи.- Хулан пыл^^ӑклӑ урамӗ гӑрӑх йе- 
роплан пек вӗҫтер^^ӗ йалалла. Ухливан ури айӗн- 
■^ен сирпӗнеке^ пыл^^ӑк иртсе кайакан майрасене 
вӑрҫтартарн ӑ, ан'5ах Ухливан хӑлхи вӑрҫнӑ сӑ- 
махсене илтмен,— У хливанӑн ӗмӗ-^ӗ татӑлнине сис-

сен, хӑлхи те хӑйӗн параппан кантрине татса пӑ- 
р м а с  тенӗ пулмалла— илтмест. Ара Ухливан хут 
вӗренме ҫӳр^есрен хӑтӑлас тесе, вырӑн ш ы рам а тух- 
нӑ'^'^^. Вырӑнӗ тупӑн^^ӗ, ан^ах, каш кӑртан  таракан  
упана ҫулӑхнӑ пек, 69 ҫын харӑс ӑна хут вӗрепт- 
ме ты тӑнасш ӑн пулнӑ. Л атнӑ тарса хӑтӑл^ӗ.

Ех-хе-хей, Елекҫей аш ш ӗ Ухливан, хут вӗ- 
ренмеллех пула'г пул> сан!

IV.
Уф! тесе '^арӑннӑ Ухливан уйа тухсан. Сапа- 

ланнӑ ш ухӑш ӗсене пухнӑ та, урине тӑхӑннӑ ҫӑпа- 
тине каллех хула йенелле ҫавӑрнӑ. Ҫӑпати хуҫи 
хуш нине итленӗ— кайнӑ тӗрм е патпе ҫити-^^^епех.

—  Тӗрмене кӗрес тетӗп.
—  Мӗн тума? .
—  Ларма.
—  Мӗн айӑп турӑн?
— Туман та, тӑвас тетӗп.
—  М алтан ту, тумасӑр илместпӗр.
—  Лайӑхи халӗ тӗрм ере ларма?
—  Л айӑхне калама пӗлместӗп... Й усанасса—- 

йусанатӑн ӗнтӗ унта. Хут пӗлместӗн, пулсан, хут 
вӗрентеҫҫӗ...

- -  Тӗрм ере те хут вӗрентеҫҫи?! Воспоти!.. 
Тур хӑтартӑрах!.. Апла пулсан к ӗм естӗп ..

Д’.
У-у-у!— йӗрет Ухливан ар ӑм ”̂
—  У-у-у!—йӗреҫҫӗ У хливгн а^^исем.
—  У-у-у! йӗрет У хливанӗ х1й.
—  У-у-у! уласа пырса тӑ^тӗ кӳрш ӗ арӑмӗ.
— Есӗ тата мӗнш ӗн йӗретӗн!
—  Епӗ пӗлетӗпи? Есӗр йӗнине курсаи... ма- 

нӑн та йӗрес килсе карӗ. У-у-у!..

каре.
Ухливан ҫар ком иссариатне те уласах кӗрсе

—  Ма йӗрен?—тесе ы йтаҫҫӗ комиссарнатри- 
сем.

—  С алтака кайатӑп. И летӗри?
— Топрово^ьнӑ-и?
—  Топрово^ьнӑ.
—  Хӑш ҫулта, хӑш  уйӑхра ҫуралнӑ сс?
— Ҫулне калӑп та, уйӑхне калама пултарай- 

мастӑп.
— - М ӗншӗн.
—  Хут пӗлместӗп.
—  Хут пӗлменнисене салтакра вӗреитеҫҫӗ. 

Унтан хӑрам алли ҫук. Пит лайӑх вӗрентеҫҫӗ.
— С алтакра та-и?
Ниҫта та хут вӗренессин^^еп хӑтӑлмалли ҫук. 

Кутамкка ӑшне^ пы танас— кутамккине йӑтса кайа- 
канни пулмӗ. Й ӑтаканни тупӑнӗ хӑт... пӗрпӗр у'^- 
'5 итлӗ тупӗ те, килне йӑтса кайӗ, килӗн'5е сана ку- 
там ккаран  туртса кӑларса, вӑйпах хут вӗрентме 
тытӑнӗ... В ӗренесех пула'г вара Ухливанӑн!

VI.
Сӗм сӗм вӑрман, сӗм вӑрман! Сӗм вӑрман па- 

йан лӑпах, каш ламаст, мӗнш ӗн тесен вӑл хӑйӗн 
ӑш ӗн ^е хут вӗренесрен тарса ҫӳрекен теҫерттира 
пы тарнӑ. Мӑн йуман хӑвӑлӗ ӑш ӗн^е ереш мен пек 
хутланса лара'г теҫертирӗ. П илӗк ҫӑкӑр '5икнӗ ку- 
там кки Ухливан аллин^^е, хӑйне мӗншӗн кунта ил- 
се килни ҫин^ен пӗлесш ӗн, пӗр хускалмасӑр шу- 
хӑш а кайса ларат.



— Кӗрст!—тутар^вӗҫ ҫы вӑхрах каш кӑр вырӑн- 
не ҫӑхан ты такан ухатннксем... пӑш алпа.

> —  Кӗрст!—пуҫне хӑвӑл ма^Т)И ҫиис перӗптср-
се сиксе тӑ^йӗ Ухливан.

Кӑшкӑрат:
— Хурах, хурах! П ӑш алпа персех хут вӗрен- 

теҫҫӗ!.. Хурах, хурах! Ҫӑлӑрах! Хут вӗрентеҫҫӗ! Пӗ- 
тетӗп!^

Йумахри арҫури сасси тейӗн вӑрмана ҫурса 
каЬакан Ухливан сассине.

— Хурах! Хурах! Ҫӑлӑрах!
УН.

Пит кит,ем мӑп ҫын хурах кӑш кӑрни. Калама 
ҫук ки-5ем. Ки5 емрен ӗнтӗ, «хурах»! тенӗ сасса 
илтсессӗн, Ухливанӑн тула тухса кайнӑ арӑмӗ пӳрте 
'5упса кӗнӗ, кӳрш ӗсем пуртӑ сенӗксем йӑтса пынӑ.

— Хурах!.. Хурах!.. — тесе кӑш кӑрса вы ртнӑ 
Ухливанӗ тӳш ек ҫин^^е.

— Мӗн пулнӑ?
— Тӗлӗк курнӑ.
Кунта каланисене пӗтӗмпех Ухливан тӗлӗкре 

куриӑ. Ах, мур! Епӗр 'вӑн тесе! Хут вӗренме кайас 
килмен унӑн, ҫавӑнпа ҫак тӗлӗкпе аташ са выртнӑ.

Тӗлӗк курни усӑллӑ пулнӑ. Халӗ вӑл хавас- 
лансах хут вӗренме карӗ. Тепӗр ир^^йен арӑмне 
кӗнеке хутаҫҫи ҫӗлеме хушнӑ. Тӑрӑш сах вӗренес- 
шӗы. Вӗренсе тухсан|„К апкӑн“ ҫырӑнса илме ш ухӑш - 
лаК Маттур!.. Йӑван-Му^и.

Урмарла самокриттӗккӑ.
Урмарта ӗҫлекенсем самократтбккӑаа аноарата 

тасатас бҫсея^^е кайа тӑрса йуласшӑн мар. Питб тК' 
рӑшса бҫлеҫҫб.

Районри халӑх сувб пбр Иурббв текенскерне 
айӑаланӑ пулнӑ. Унӑн арӑмб 8 ҫуддӑх шкулта 
Вблхи вбрентег. РӖК-ре блекенсене самокриттбккӑ сӑ- 
махб ҫӑварах пырса ӳкрб.

...М. Кириллова, как жена раз.1южив1пегося 
мужа (Юрьева) переводится и-з 8-.теткн в 1 стт- 
пень“ ...

тус» хураҫҫб. Локбкки аванҫке. „Как жена мужа“ ку- 
ҫаТ 8-леткӑр^а „разложившегося мужа“ арӑмб вбретме 
пултараймаст (унта шкул пуҫлӑхб те, контров те пур), 
1 мбш сыпӑк шкудӗнвв пултара^. Увта контро^орсвм
ҫук-

Халб 'Вӑваш аслӑ суҫб Урмарти халӑх бҫнв те- 
пбр майлӑ пӑхса гухнӑ, Иурйбв айӑалӑхне с/нб.

РӖЙ-ре М. Кириллӑвӑ пирки самокриттбкв кутӑя- 
ла тӑратмадла мар-ши.

Алӑсталӑх ӳсет. '^ӑпта ҫапакангея хаоеаӗ ^сет. Вӑр- 
кар районӗв^ви Турикас Тушкид йаасовебӗн ревиҫи ко- 
миҫҫи те 'вӑпга ҫаама тытӑннӑ. В-Л ҫааакан вӑпта 
сурв<!овне „ыйӑх в^пти“ теҫҫӗ. «Ыйӑк в^отисем» ну- 
мнбрах ҫаима тӑрӑшввпв, ревиҫи коииҫҫи хӑбне суй- 
ланӑранпа йалӗҫгӑвком ӗҫбсене пӗро те хӗрӗслесе пӑ- 
хайиан. Ыйӑх |ӑптисбнв мӗн ■ҫуласугни п а и ӑ  мар.

Н А Л О К  У П Р Д В Л Е Н И Й Ӗ Н Ь Е
Финанс комиссарна^ӗн кулаксем ҫине уйрӑмӑн хумалли налока 

5ӑваш респуплӗкӗнвв миҫе хуҫалӑхран, тата мӗн ^ухлӗ илмелпннв кӑ- 
зартакан ^ыхвӑрсем нойапӗрӗн 1-мӗшв иртнӑ хыҫҫӑн та пулман.

^ а в  ш респуплӗкӗн^е миҫе кулакпа хуҫалӑх шутлана)? 
11ӗ.'М8стпӗр, мӗншӗи тессн районсем ҫввтӗниснм тӑратаймарӗҫ. 
Районсем ма тӑратман?
Иалсоветсем тӑратман.
Излсоветсвм ма тӑратман?
Кулаксем тӑратман,
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Тарӑхналли йӑнӑш.
...Иалсоветне суЗлама Кӗсрекассин^ае питй тЗплӗя 

хатӗрлен^вӗҫ. В5ҫЗ-хӗррисбр пухусем, ларусем туса ир- 
терсе, пвр ҫулталӑк хушшив^ҫе йалссвв^ӗ мӗн-мбн ӗҫ- 
леввсвне тавӑрсах силлерӗҫ теыелле: пӗр йӑнӑш та 
ҫук. Пур ӗҫсене те тӑрӑшса, тӗнлӗн туса пынӑ нклеа. 
Кутӑи-пуҫӑн ҫавӑркаласан та кӑлтӑк тупӑнмарӗ. Ком- 
сомодӗссеы те хытӑ хӗнӗртерӗҫ, вӗсем хӑйсен хушшин- 
■вен суйлама сӗннӗ претҫетаттӗлпв ҫ е к р е т т а р  
йа^вейккӑ йатне ҫӗртмея... Маттур а-басем!

Урдӑ-пирлӗ ҫакӑн пек сӑмахсем те илтӗнкелепӗ: 
Пе¥каса Ватькка калдех советра пулмалла, мӗвшӗн те- 
сен кӑҫалхи пек пӗр совет та ӗҫдемвн...

—  Суйлас ҫавсенех...
—  Ҫаирӑк, ьӑй ҫитмелле, вӗреннӗскерсем...
— ьҫле^ҫрӗр халӑхшӑв!

2.
...Хулленех суйлав кунӗ сӑмса ҫане ҫитсе тӑрӑн- 

ҫӗ. Вара каҫ, хӑйӑсем ҫутсан, шкулта суйлав пуххн 
пу.”малла ӗнтӗ. Ҫамрӑкссм хӑйсем хушшив^ре ҫирӗп йы- 
шӑвнӑ.

—  Пе¥капа Ван^кканах суйдамалла.
Урам хушшив^ҫе пӗр-пӗрве хирӗҫ пулзкан кӗреҫе 

сухзллисем те хӑйсеы хушшин^в ҫаплалла кадаҫнӑ:
—  Ео мӗяле?
—  Мӗн мӗнле?
—  Совета кама суйлас тетӗв?
—  П е!капа Ва^чканах ӗнтӗ... Есӗ тата?
—  Еаӗ те...
Пӗр сӑмахпа, ҫирӗмӗш хут калатӑа нвкак, Пе¥- 

Еи^ а̂ Ваз^Ека, хастарлӑран та вунӑ хут хастарлӑ ком- 
сомодӗссем, йалсоветае суйланасси ҫап-ҫут курӑвса тӑнӑ. 
(§ӑнах ... пытарас мар, пыгарсан хама сыдгӑм сулӑя- 
■ҫЗкҫӑ тейГҫ .. Палти арман хуҫисеапе вӗсен лармалла 
вырӑнӗсеве ҫуллакансем, сӑмакуеҫӑсем ■рикӗсӗр тарӑх- 
вӑ йалсоветге каллех кӑмоамулсем ленкессине сзссен, 
ав^ҫах... вӗсем нирӗншӗн ы^в? Ш ӑлӗсене шаЙ1тан пек 
кач.ӑрттгарсан та— ҫӑвар туллнн плеваП..)

Ҫапда ӗвтӗ... Каҫхнне шкудта ҫӗнӗ йалсовет суй- 
ляиалла пулнӑ, ун^^ҫен п?р вӗр пилӗк сехвт калган- 
рзх...

3.
...Ш ӑп кӑнлӑрлахи апатсем авӑртма ларнӑ вӑ- 

хйт^а, йалӑн ту ьӗҫӗнхеэ аваталла пӗр хӗрарӑм хуйнӑ 
1ыха пек вӗҫтерсе а ю а  карӗ. Хурал п^р^ҫӗ тӗлне ҫит- 
сен такӑнса ;^ас0, вЗл ввҫӗ хутрея тӑл^ӑрик пек ҫа- 
вӑрйнсз ил^ҫӗ, унтая каллех сиксе тӑрса 'ҫупма тктӑв- 

Мӑн ҫӑл патӗн^вон иртнӗ 'ҫухве тата тепре татӑхса 
агса, темиҫе |гл ӑш  тӑршшӑ ҫур‘ӑмпа йарӑнса карӗ... 
Птго ҫаьах ла гнграмаро шелмӑскер, каллех сиксв 
тӑрса, копператтив лапккине палт! ҫнгсе кӗрсе тӑ^ҫӗ.

Ку ухмаха йернӗ йапэлзран лапкари ҫывсемтрук 
хӑраса кайавпе 'дутах йӗмӗсеве вараласа пӗтерхерӗҫ, 
арӑмсече ва^%и пула^ҫ^вӗ ӗҫ!

.Яешӗ хӑйӗя ҪИВ-8И йура кӑштах силлесе, тутӑр 
айӗв^ҫен хӗрлӗ сӑуса курӑнсан ҫеҫ хӑрама кнрлӗ марри 
палӑр'5ӗ... Урамсемае в5ҫсе пыаӑ хӗрарӑм сӑмакун сут- 
твпех Биҫӗ хӗр5 ва^:ьи хулӑм тӗшексем тунӑ Крахви- 
не П7.1нӑ...

Лапка^исем ӑна, тарӑхса каВнипе, 'ҫутах тытса 
кпсе^ҫ^вӗҫ, ал^ҫах Крахвине... станоклӑ пулемет пек сӑ- 
махсемпв ҫапма пуҫларӑ...

—  Т)0}.т халӑхӗ! Халӑх мар есӗр —  тӑм квсмон- 
ггм! Мӗн ман ҫвке упӑте ҫине пӑхнӑ пек пӑхаттӑр?!

'|ухне есӗр... лролетгари...
Прикаш^ӗк прилавкӑ урдӑ упа пек сиксв каҫрӗ.

—  Пӑкоти-ха есӗ, ват сӑс... '^ерес ыӗншӗн е 
усал сӑмахсеЕпе вӑрҫатӑя пролеттари л^квв^ҫе? Лап 
саншӑн ■{прз? иар вӗ1!.. 'Ҫиртӳре есӗр пӗр пӗрвн 
ҫуртасем варланӑшӑн пӗркунае ҫ^ҫр н ҫӳ^е тытса вӑ} 
нӑ тет!..

Крзхвине кӑшгах вайалла 'взкса тӑ^ҫ! те, х 
ҫиее нийепле те ҫырма йураман сӑмах- емсе ла^^ла 
тареа хувӗ. Прзкаш^ӗк ӑнз уншӑн лапкар^^н кӑлар 
пвмо тӑ^ӗ, ан-8зх халӑх 'ҫар!?.

—  Тӑхта, Микахвер... Темсвер каласшӑн пулиа 
да вӑл...

— Конешнӑ, каласшӑн!—ҫухӑрса йа^ҫӗ КрахвнЕ 
— Саршӗн тӑрӑшатӑа...

—  Мӗв? Кала енаин '^асрах!
Крзхвинв пуҫне ӑйӑр по« ҫӳделле ҫӗк^е^е тӑ§?
— Есӗр Совета калаех Пе^кааа Вач^ккзяа гу 

ласшӑн теҫҫӗ-иха?
—  Пу, вара... терӗ тахшия.
—  Мӗн .. Вӗсенр... ырӑ ҫын тстрн ха есӗр вӗс 

не? Е?
—  Ун&шкад ӗҫлекенсем пуллан-ха...
Крахвине ыӑптӑр хырӑмне хыпадаса ахӑрма та

ратса йа^ҫӗ...
—  Ех, тӑыЕисыРнсем!.. Куҫ ӑҫга сирӗп, хӗвре-ш 

Ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха!.. Ҫи-р-ҫас, а!ӑр ха шкула... Курӑ 
Пе^Еапа В э^кка мӗн хӑгланаҫҫӗ... Курӑр!.. А^ӑр 1 
тӗп! 'Дзсрах!..

Упӑте пек сиксе тухса карӗ Крахвине лагкар! 
Ун хыҫҫӑн —  дапкзри иӗтӗм халӑх шкулаллла тух 
■ҫупргҫ. Приккаш^ҫӗк те, лапкине пнгӗрмв мансах, в 
рӑм сӑкман аркисене пуҫтаркадаса вӗҫгер^ӗ..

4.
Крахвине пжул алӑкв умне накамран мал ан ҫ1 

се тӑ^ҫе.
—  Шӑо! Хулдсн! Пӗр сасан  пулгӑр! Килӗр ку 

тарах... Ш ӑп... Итлӗр ӗнтӗ...
Лзпкаран 'ҫупса пынисем шӑа пул^ҫӗҫ. Шалп 

В а^кла сасси илхӗнет:
—  Иурӗ, йурӗ свозӑ^бсем!.. У-у. шайттан комс! 

мол^ссем! Пӗтер|Ҫҫ мана, пӗтер^ӗҫ! Пӑкоти еп вӗсег 
пӗрерӗн вӗдерсе пӗтерегӗп ак... Китайпа вӑрҫӑ п} 
лантӑр!.. Хам алӑпа вӗ.черетсп!.. Вӗлере-е е-п!

Унтан— П е!ка сасси илтӗнме пуҫлзрӗ:
—  Комувиссем мана етемрен уйӑр^^ӗҫ! Вӗсеи^би! 

кӗве хупрӗҫ, халӑх тырӑ пами иул§б... Ех, ирӗк па! 
сан, епӗ Т8 хам алӑзах пӑвоа пӗтерӗгтӗм вӗсеве- 
Пурр рве хв-е!..

...Алӑ* патӗн^ҫв итлесв тӑракансЕм зӗзӗЕнб» 
шавв!.. хытнӑ...

—  Вӑт тӑа Сапзлз...
—  Ну и св г .. ну и сводӑ'5се.м!
—  Иккӗшӗ те }с^р!
—  Совета кӗретпӗр тесе ӗҫвӗ ӗнгӗ. .
—  Ф лкт!,
—  Тавай, уҫса кӗретпӗр!
—  Пптӗрсе ларнӑ..
—  Ш акка х и гӑр ах !.
Пурте адӑкран шаккама ты1ӑн§ӗҫ...
— Ей, уҫӑр, сволӑ^всем!
—  Ш ывӑ у|,ӑр тенӗ! ,
Ҫув, уҫмаҫҫӗ... Алӑк патӗн^исем тарӑхсз ҫитр*'

мӗнпур вӑйпа шаккаҫҫӗ... Темде шаккаслн та уҫ*' 
пврви, пурӗ трук тӗксе, шкул алӑкне пӗррех аркьт^ 
купипе кӗрсе 1ӑ§ӗҫ.

...Паратӑсем ҫине хӑмасем сарса стсенӑ туя»

4 —



Зтйнӑ ҫиа^в ПеУкапа Ватькка, пула-5 прэтҫетаттӗдпв 
;вкрвттар тӑраҫҫб... Пе^ка шӑлаа ҫыртса алӑк ҫбмбрсе 
(бнлсеи ҫиве пӑхса тӑркаларб те, Крахвиаен кӑшмзн 
1евбр питбнҫен тӳрех аллин^ҫн кбнекепв йарапаҫб.

—  'йоргсем!,.. Реппетгигси тума та канӑҫ памас- 
гӑр„. Пӗлмесгбр штоаб каҫхине хӑвӑрах ҫпектаккӑ^ 
1арюа памалла вбг!.. Пшол, ан кансӗрлвнб пулгӑр реп- 
аегтитси тума!

...Адӑк ҫбыӗрекепсем, урама тухсан, Крахвинеяе 
кыгах ислетнӗ вара шкул алӑкне пустуй ҫӗмӗрттернб- 
лв» .. Леонмт Акаккӑв.

Плвнӑма 320 ввв-
кавлӑ повесткӑсвм пуштӑра 28 
кун вмртнӑ.

Ваекавлӑ*по1вотиӑеви1 ма'вӑкӑтра2кӑпареа ^ 
амарӑр? Повеоткӑсам ҫитайме:4 ^пирки .толвкатсом т 
в плвнӑма^ҫитоймерӑҫ. ^

5?*-"“ ®®®^'**'®""® 'ҫулталӑк'Тмалтанрах са -ж «  
ӑ^явм I *  лалах ҫито^^ӑҫ. Ех1.?^п9лместбр Ҫав ^

9 таиа пуҫлӑх 
М 8 к £ т е

Мӗкбтв вӑл в5л 9 така... йал пуҫхӑхб. Кукӑр оӑмса 
Мбкбга твҫҫӗ ӑаа... Кукӑр сӑмса МЗкбтн пулоан ха... 
пултарахан ҫын.

—  Е-е-ех ҫав пирӗн, Кукӑр сӑвса Мбкӗти пулга- 
ра^! те пулгара^ шедмӑ, теҫҫӗ йахги хӑш-пбр ҫыновм.

'^ӑнахах та пултара¥, бнтб Мбкбхе. Иадпуҫлӑхб 
пудиӑ^ҫен яулӑшЕомра ӗҫлерӗ т е .. Уяга та пулгар-бЗ— 
хӑй пурине тултар1 б. Ун -вухнв вӑл массӑ вырӑнне 
хӑйпе ҫыхӑнса ӗҫлерб. Хӑй тбллбн, еппин, ӗҫдерӗ.

Хадб ун пек мар. Кукӑр сӑмса Мбхӗги халӗ леш 
массӑпа та-ҫӑ ҫыхӑнса ӗҫлет. Массӑ сӑмаххин^ен пбре 
те айакканяа пӑрӑнмас^. Мбкбте пур ӗҫрв те тӑрӑшса 
ӗҫлет те...

Хӑй „малта пыракан" хрес^ен майӗпе, тырпуд 
тухӑҫне, акмалли ҫбр шутне ӳстерео тблӗшае пит вир- 
дӗ ӗҫлет, ан-ҫах халӑхӑнне мар, хӑӑӗнне.

Кукӑр сӑмоа Мӗкӗтин пӗр халӑх пуххи те тыр- 
пуд тухӑҫне, акмалли ҫӗр шитне ӳсгересси ҫинҫвн ка- 
ламасӑр иртмесг. Пбрре халӑх пуххинҫе Мӗкӗте: ак- 
маллн ҫӗр тухӑҫно ӳстерес майпа Сахва^ леш йенҫв 
хадӑх ҫӗрке тара парасси ҫинҫен „взпроо“ пуҫарса 
йа^ӗ.

Мӗкӗте сӑиахне пурте дайӑх итдеҫҫӗ. Иглеиесӗр 
ара, йал пуҫлӑхӗ вӗт! Пӗлекен ҫыя.

—  Сахван леш йон^н ҫӗроена мӗн тӑвас тетӗр, 
тет -ҫойе Кушак Кӗркури.

— Мӗн тумалла? Хура Макҫӑм илес тет, вӑл тӗ- 
лӗшае, вӑл ман пага, епӗ райӗҫтӑвкоиа тырӑ пул ту- 
хӑҫне тата акиалли ҫӗр шутне мӗн 1 уд ӳстеряи ҫин- 
■ҫен ҫветӗни ҫырнӑ 1 ух пыроа йумахларӗ, тет Мӗкӗге.

—  Пулӑшком ҫинв илсе йулас. Килес ҫуркунне 
тӗрлӗ курӑк вӑррисем акса «акроминииума» пураӑҫа 
Еӗртер, тет Па^ьукка Еххбмб.

—  Ҫук, май кил€с ҫук. Кун пек тусан 6ҫ тух- 
мас¥, ку бҫре маосӑна нумай 'вӑрнантарналла пулаЕ 
Халб массӑ тырпул тухӑҫне ӳсгерео тӗлӗшпе тапаҫда- 
на¥, масоӑна хбрхенмелде, тесе ответлерб Мӗкӗте.

Мӗкбтв тбрӗс кала^. Пулӑшюма та ку ӗҫпе вӑр- 
мантармаллн ҫук, тег вӑпта хуҫи Иашурӗв.

Сасӑлаҫҫӗ.

«ПО.ЦШИНСТВО» сасӑ илвӗ тӑрӑх, Сахван йенвн 
2 кектар халӑх ҫбрб Хура Макҫӑм ҫияе йула)^. Пу- 
лӑшкоиа жу бҫпе 1 ӑрмантармалла тумарбҫ.

Ҫекретта? ҫырат.
—  Кам мӗн калас тег?
—  Мбн каламаллн пур. Макҫӑмах йултӑр,
Аввзх, кӑшт аха^ выртакан ҫбре вырнаҫтарнӑ-

шӑн .лешневвӗ", тет Кушак Кӗркури. Кунта епбр яу- 
майӑн ыар пулин те, ,ҫбнтербабрха* „лешне*... мзс- 
сӑсӑрах... ыассӑва 1 ӑриаБт«рар нар.

Мбкбте Макҫӑм ҫинелле пӑхса: Ну, Макҫӑм, есӗ 
мбн калатӑн Кбркури сӑиаххинв хирбҫ, тет.

—  Мбн каламалли... «Лешех» мар... Килтв тум- 
латни... тата 1 ан виттӗр йухтарни пулас пуда]?, терб 
пӑшӑлтатса.

—  Массӑ сывлӑхбшбн йанклаттэрӑаӑр!..
Еҫ ӑнӑҫдӑ пыра!. Акмалли ҫбре хура выртармаҫ-

Массӑна та 1 ӑрмантармаҫҫӗ. Мбкбтв сӑмса тӑрӑх 
й ухицен  каданӑ токлат харама кайиарб.

Ҫапла хастардӑ йалпуҫдӑхб Мбкбхе насоӑпа ҫы- 
[са тырпул тухӑҫнв ӳстервб.

Р. Шашков.



Икконӑсен хапрӑкӗн хуҫи
Ж яиантрйҫӑн, калас пула¥, питб правозлавнӑй ха- 

рактбр пулнӑ. Ан^дах вӑд хӑВ вӑхӑтӗв^ее кӑна. Халӗ 
унӑн вӑл характӗр ҫухалнӑ. Мӗншӗн? Пӗр сӑмах—-ик- 
консене пуха.

Выҫдӑх ҫул питӗ нуыай вккон улӑштарнӑ. Килет 
ун пагне мӗнле те пулвн паллаыан ҫын хуларан:

—  Страҫтӗ... апл» капла... Ҫӑнӑх ҫук-ши сирӗн, йе
ВИрКӗрПИ... 6ППНВ?

Никкантрӑ^лӑн вӑл вӑхӑтра ыалтанхи сӑыахӗ ҫакӑ 
пулнӑ:

—  Турра ӗкенекекскер-и?
Пилленӗ вӑл турра ӗяенеквнсене, лирики (тӗн) ҫи- 

ве ӑшшӑн пӑхакансене.
—  Турра ӗненекен ҫын пудсан—тупса паратӑп.
Супӑлтеткелецӗҫ хушӑран хӑшпӗрисем:
—  Иепяе ха, ырӑ ҫыннӑы, тӗясӗр пурӑныа пултӑр? 

Лириквшӗн епӗр пӗтӗы икӗ алӑпах сасӑлатпӑр.
—  А, ну, хӗресне кӑтарт... Унта вара ниҫта ты- 

тӑвыа ҫук. Ыйтаканни хӗвӗн-бв ухтаркала¥, хӑйӗн тип- 
шӗы ӳтне хыпашлакада¥ те:— Ҫук,—тег,— хӗрес алда 
кӗыерӗ... ӑҫта ҫухалнӑ пулӗ-ха ниыӗнсӗрех вӑл? Тухса 
кайа¥ вара ыйтакавӗ. Ӗненекенсеве вӑл хавассӑнах 
йышӑва^. Питӗ нумай иккон улӑштарса тултар^^ӗ Ник- 
кантрӑ?, пӗтӗы пӳртне ҫапмаллӑх пухрӗ. Лӑпкӑ, тутӑ 
ҫулсем ҫитсен—икконсем кӑмӑла пӑтратма тытӑнҫӗҫ, 
увӑн вӗсене сутаеои кил-ҫӗ. Ҫпекку.4атси тӑвас шутпа 
ыар, турра йурӑххӑ пулас ӗыӗтпе.

Л асар ‘пысӑк пирӗн садара. Кӑларса тӑратрӗ те 
Няккантрӑ^в тӗрлӗрен ҫветтуйсен сӑнӗсене, кӗгме ты- 
тӑнвӗ. Капӑрланса ҫӳрет халӑх, аввах нкконсем ҫине 
куҫпа та пӑхаканӗ ҫук.

Арангх теиӗнле паллаыан ҫын п ы р с а тӑвӗ. 
Хӗпӗртерӗ Никкаятрӑв, ӑна сӑмсинвенех тӗрхсе пара¥ 
НикЕОлай укотнӗк сӑвне:

— Акӑ, хаклӑ ҫыннӑы, иккон. Никколай укотнӗк 
хӑна ыар вӑл, пӗтӗы— анкӗл теыелхе!

Лешӗ пӑкыас¥ те.
— Епӗ,-тет,— вырӑн укҫи пухасси пирки калаҫатӑп, 

санӑн икконсен сӗрӗыӗ ҫинвен мар... Тыгӑнвӗ хайхис- 
вер кӑнвтавхси кӗнеки ӑшӗнве теыӗн тустариа.

Никантрӑв кӳренв^.
— Мӗн пврЕИ-ха, хаклӑ ҫывнӑы, есӗ ыавран укҫа 

ыйтатӑн. Епӗ ҫӑнӑхпасутӑ тумастӑп вӗт, икконсемпе... 
Ҫиыеҫҫӗҫке вӗсвЕе.

—  Унпа мӗм туни пире кирлӗ мар,— тавӑрвӗ ук- 
Ҫа пухаканни,— анвах саккун тӑрӑх тивӗҫлӗ вырӑн ук- 
ҫине хӑвӑртрах кӑларса пар. Иудашки укҫинех кӑхар- 
оа памадха пулвӗ Никкавтрӑвӑн.

Кӗтет-кӗтет Никкантрӑв, анвах илекенсем тупӑн- 
маҫҫӗ. Палхах, тупӑнас ҫук, икконсем ҫитсӑ таврашӗ 
ыар.

Пӗр ҫап-ҫамрӑк арӑма тытса Никкантрӑв.
Куҫӗсем унӑн ыхда та  ӗненвӗкдӗ пек туйӑввӗҫ:

—  Ид-ха пӗр икконне, кинӗм, турра савӑнтар ха 
пӗрре.

Лешӗ кулса ҫеҫ тӑра¥:
—  Епӗ телекаткӑ, тет,— хам икконсене те тахҫа- 

нах сӑыаварта ҫувтарса йатӑи. Кӗлеткесене пуҫҫапас 
йӑла ҫук ыанӑн.

Пӗтӗы вӗвӗрхенсе ҫитнӗ Никантрӑ^в хӑйӗн икко- 
нӗсене пуҫтарыа тытӑввӗ. Ҫидлн-кавЕине кӗҫех кирлӗ 
ыар сӑмахсемпе йатлаҫыарӗ: «кайавнисеы!..».

Пӗр укотвӗкӗн сӑмси ҫин^^и краски вистенсе 
рб. НикаБтрӑ^вшӑв вӑл темшӗн кӑыӑлдӑн туйӑнса кайма- 
рӗ. Тӗрӗссипех каласан, икЕонсеы Ннккантрӑ^^ӑнне 
шӑлх тнвкине кӑхар^ӗҫ. Унӑн правосхавнӑй карахтӗр-

—  6

не шӑлтах пӑтратса йа^ҫӗҫ.
Арӑыӗ ӑна ӑшшӑнах йышӑз^ҫӗ:
—  Ну, йепле, сутрӑни? Миҫе кайрӗ?

Никкавтрӑ^ӑн шӑлӗсеы шатӑргатаҫҫӗ:
—  Сутрӑм 'ҫасрах сааа ва^ь^ьи... Хӑвӑн кӑсйул; 

тавӑрса силле. Акӑ йепле сутӑнаҫҫӗ вӑл... Наккантр! 
"Вӑ кунта пӗр сӑмах персв йаҫӗ те, кӗтесрв ҫакӑнк 
тӑракая турамӑшӗ вӑтаявияе хӗрелсе кайрӗ. Никкав 
трӑ^ӑн хӑйӗя сӑмахех:

—  Кам илтӗр вӑл кирлӗ мар навуса!
Купӑота йашки ҫинӗ "вух Никантрӑв пуҫларГ
—  Пӗҫбк а^васем „иккоа фацриканвӗ'*— тесе тӑ: 

рӑклаыа тытӑв^вӗҫ. Ватлӑхри кунӑмсеа^ве ҫакна Еурма: 
ла пултӑм...

Ӗҫ ӑныарӗ Никкаатрӑвӑн. Ҫаплах ҫырма йурат.
Кӗтсе илҫӗ вӑл тепӗр пасара. Кайалдах ҫызсе! 

айакран ҫеҫ иртсе ктВаҫҫб. Кайаллах вырӑн укҫи т| 
лемелде пул-вӗ. Мӑшкӑл!

Никкантрӑ'8 Езр^вӑк-кӗрвӗксем йеннелде ытларах пӑ! 
ма тыгӑн^вӗ. Иртса яыра? мӗнле те пулиа видӗ шӑрш! 
ҫапвӑ кар^вӑк, Никаантрӑ^в ӑна палтӑ йӑпатуллӑ сӑ 
махсемпе ҫавӑрттарма тытӑпа^:

—  Акӑ, кувта йӳяӗ нккоя пур. Ана йут патшалӑ! 
сен^вй маҫтӑрсем туяӑ. Сӑмахран, П-икколай удогнӗке) 
пӑх: йӳннн те йӳнӗ, ватти те взтӑ мар. Хӑшӗ пврисе! 
хӑйсем уксак-суккӑр пирки ҫеҫ айӑкран иртсе кайаҫҫ? 
Тезрисем 'варӑнаҫҫӗ те саыократтексе муталашаҫҫ! 
ӑҫта уяӑя уюгнӗк сӑаӗ... хӗрлӗ крыс... пдзтиие сӑв! 
пур!

Илмеҫҫӗ иккона.
Хӑйӗн шӑпи ҫине ҫав тери кӳрен-вӗ Никкантрӑ! 

Хӑйбн пӗр йӑванкадаса выртакан икконне ыйгкалакаш 
халалама та пулвӗ, анвах дешӗ идмесг:

—  Мбн тума кирлӗ вӑд мана?
Хутаҫа 'в*1*вс— лишен волоккиттӑ. Ҫитменни ҫивв 

вӑрланӑ тесе шухӑшлӗҫ тата.
Кӗгыен ҫӗртенех ҫылӑха кӗвӗ Никкантрӑв:
—  Ех, йӗпв сӑмса! Вӑрланӑ... Кам вӑрдатӑр вӗс! 

не, кама кирлӗ хадӗ вӗсеи? ,
— Во... во... Е аӗ те ҫавнах калатӑп ҫав, 'вӑэаха! 

та никаиа та кирлӗ ыар.
Сапаланса кайрӗ Ииккантрӑ'в, хӗрлӗ кӑшман пе) 

хӗрелсе кайрӗ. Ҫапах та ыйтрӗ:
—  Пӗдейместӗн-ши есӗ, хаклӑ ҫыяяӑм, ӑҫта иккс! 

идекенсеи пуррине?
—  Аҫтан пӗлес? Епӗр куншсем мар,— терӗ те ыйт 

калакан, ҫавӑрӑяса тӑ^вЗ.— Муҫҫейсен^ве илеҫҫӗ, теҫҫ  ̂
Худана кайас пула!^ санӑн. Тен унга вырааҫгарӑЕ 
Унга ҫӳп-ҫапҫрая та тӗденеҫҫӗ, теҫҫб...

Икӗ кунтан Никкантрӑв хулана тухса утрб. Арав 
тан аран шыраса хупрӗ хайхи муҫейе. ИЕКоасемпе туг 
тарнӑ михӗсене йӑтса тӳрех аслиа кӑпиаетне ҫиҫтерс! 
кбрсе кайре:

—  Акӑ илсе Еидтӗм. Ндӗр ӗнгӗ! Нӳнех паратӑс
Асли, кунешаӑ, шӑлтах ӑнран кайрӗ:
—  Мӗиде анат ҫимӗҫ илсв килгӗн-ха?— тет.
Пивкантрӑ^в вкковӗсене кӑлар^вб:
—  Апат-ҫимӗҫ ыар, акӑ мӗч илсе килтӗи...
—  Епӗр уя пек хӑхтӑр халтӑраидместпӗр, увҫ* 

ҫув, торӗ пуҫлӑх. Унтан Ниакантрӑвпа инттереслеасе
—  Есӗр мӗн, атхеист*) пулаттӑр-им? тесе ыӑгр^
—  Ҫук,—Т6Т Няккангрӑ^вӗ,— епӗр йалган, йалп

*) Л и еи ст  турра Снениеи ҫын.



‘БЭваш ӑратлӑ £ни!
Хӑш-пӗр ъӑваш бнисвм ОУ тумаллӑх та сӗт параймзооӗ.-. Ҫувв хзклӑ.

Дҫта есӗ капла? Иулашки ӗнӳнах сутма кайатӑни? 
Сутмалла пулБӗ. Ҫу илме укҫа тӑваймарӑм.

ХУ ҪЫРУ ПЙРКИ.
Нумай пулмас? проквурорӑа Аслӑ Патӗрйел райо- 

нӗн-би помошнӗкӗ, п?р хуаӑ ҫыру илҫӗ. Ҫырӑва идсевех 
Атӑмпай пуҫлӑхӗпе пӑшӑлтатса ид-ҫӗҫ те, вӗр милиюи- 
онера парса Нӗркеҫри Ваҫлей салтак кӗлегне пи^етлвсе 
хувӗҫ.

Иалти йатлӑ ҫывсеи каланӑ тӑрӑх, Ваҫлей салтак 
ҫавӑн пек „вӑтам" хресвев: 2 лаша, 2 ӗие, 2 сысна, 
тата ытти вьцьӑх; кӑҫал Елпеҫ ҫӗрне 10 ҫурпилӗк ыраш 
акса илнР, йагак ҫӗрне 6 ҫурпидӗк ыраш, 6 ҫурпиаӗк 
ҫуртрв; ҫӗнҫӗре кайаӑ Ҫтапаавӑннв 5 ҫурпилӗк ыраш, 
5 ҫурпилӗк ҫуртри акса вырса иляӗ. Кусемсӗр пуҫне 
Еапеҫ ҫӗрбн-ҫв тахшивӗине пӗр ҫурпилӗк вӑрттӑя вырса 
илвӗ. Ҫаплз бнтӗ Ваҫдей садтак кӑҫал 22 ҫурпилбк 
(7 теҫеттин ытла) ыраш, 4 теҫегтина йахӑн ҫуртри 
хиртен кбртвб. Кашни ҫурпидбкре 3-шер урааа кӑна 
лартӑр. Ҫавӑяпа та унӑн кӑҫад 5 капан ырашра 70 
урапаран кайа пулиан. Кун ҫуине 30-40 урапа ҫуртри 
хурас.

К у —вӑтам хресьен ^ухлб акни пул-ҫб ӗнтӗ.
Вӑтам хресьен хӑй бҫне хӑйех ӗҫлет, тыгас пул- 

сан та вӑл 1 икбсбр кирлб вӑхӑтра ҫеҫ пбрер кунлӑха 
тара тытса бҫлеттерет. Ваҫлей ҫаплаи?

Кун ҫвн^ен йал ҫывнисеи ҫапда валаҫҫӗ:
—- Пбтӗм йал -вухӑнне кумма туса пӗтернӗ те, 

ҫаркта^ те ҫарата¥, теҫҫӗ.
'Вӑнах та, Мулла Ахваниҫӗ уи куммӑш,— ун ӗҫне 

ӗҫлесех ураланаймас!; Икӗпин Микуринӗ ун куммӑшцӗ 
ун ӗҫне ӗҫле ӗҫлех ҫука йулса выҫӑ вал!?: 'Ҫӗкӗнтӗр 
Елекҫейӗ те Ваҫлей куммӑшӗ,— Ваҫлей ӗҫвв тӳсейме- 
сӗрех Ҫбпӗре тар!^; Упа Сахарне халтерех кумма т^нӑ. 
Сахар нихҫан та  Ваҫлей ӗҫӗн-вон пушаваймас); Тат- 
мӑш хнрӗньен тара илсе акма лайӑх пудтӑр тесе, Сук-

кӑр Кавӑрле арӑмне Еаҫгука кумиа турӗ, т. ыт. уе. 
Тырӑ вырнӑ 1 ух, ун анн ҫивье хӑш те пулин куи- 
мӑшӗ 1 акадана?; улма кӑларнӑ ҫӗртв те куммӑшӗ, ыраш 
ҫапнӑ 1 ухнв те куммӑшӗ, пур ӗҫре те кумма ӗҫлет унӑн. 
Пӗр кӑкшӑм пӑнтӑхнӑ уйрая пара^ те, йара куна ун 
ӗҫне бҫдеҫҫӗ вара „ йуратнӑ куммӑш6оем“

Вӑтаи хресҫен ҫапда хӑглана^ ӗятӗ.
М. Иванов ҫаксем ҫин1 вн ҫвегӗнисем пуҫта1рӗ те, 

ьроккурор помошяӗкб патяе ҫапла ҫырса йа^ӗ.
„... Ҫапда ҫапла, Нӗркбҫри Ваҫлей салтакӑн 
йепле те 900 пӑт йахӑн тырри пур. Аньах 
ун ҫине 75 пӑт кӑна хунӑ“ ...— тесе шурӑ 

хут хуратрб.

хресьен...
Туйса ил-ҫб те асли, кала?:
—  Ҫ ук— тет,— илейиесгпбр.
Тытӑньб Никкавтрӑ! тархаслама:
— Пушалсхӑ илӗр, ахалех парам еппия йулаш- 

кин-ҫен. Тарӑхтарса ҫитер1 бҫ вбсем мава. Мӗнлв „ик- 
кон фаарикав1 ӗ“ пултӑр манран, мавӑн ҫӳҫсем те кӑ- 
вакарвӑ бнтб...

Ҫакӑн хыҫҫӑн илсе йульбҫ вара унӑн икконӗсене. 
Ӑҫта хунӑ вбсене—епб пӗлместӗп. Тен 1 ӑланта ҫбрсе 
выртаҫҫб пул), тен ӑҫта та пулин витринӑ ҫив1 е ҫа- 
кӑнса тӑраҫҫб.

Вӑл пирбншбн паллӑ мар. Вас. 'Ьиккунов.

Кӗлеге питбрсе кайсан тепбр ернерен Ваҫлей пат- 
но Ҫмирвов ыилитсионер кильӗ. Аддин1 д М. Ивавов 
ҫырӑвӗ. Кӗлет алӑкне уҫрӗ те, Ҫмирнов сылтӑм сулӑн- 
1 ӑка сулӑнса карӗ:

—  Кунта 150 пӑгран ытла пулмас?, терӗ.
Акт ҫыр1 ӗ.
Ваҫлей хӑй ӑшӗнье Ҫмирнова:
— Ухмах! Унта ҫӗраллӑ пӑт кӑнаи? Тӑватӑ ҫӗр 

пӑг ытла уята манӑн ыраш, патуй!— терӗ.
Ҫуртрине шутламарӗҫ.
Ҫӗралдӑ тӑк ҫӗраллӑ. Аньах, кам ҫырнӑха кӑна? 

М. Иванов,—Т0нӗ .. Самсун Матвийӗ мари? Ҫавӑ— Мат- 
ви Иванух вӗг!

Матвийе 1 ӗнсе алпусгарса пӑхрбҫ,' ҫук— Матва 
алиусма та арап аран кӑна.

Матви алли килмен пи[ка Ваҫлей ҫемйапе Ҫнир- 
нов Наҫтаҫҫи Павӑлӗ ҫине кайса хуьбҫ:

—  Пу'1 кӑна Павӑл тунӑ, тербҫ.
Павӑл Ваҫлейбн пбр ҫурпилӗкне йунӑш аквӑ. 

Ваҫлейӗ вайа^ те, хӑй палдине хуса хура¥. Кайран 
вырсӑ та илет. Павӑл кайран вӑрлӑхнв ыйта¥, ав-ьах 
Ваҫлӗй Павӑла нинӗн те памзн. Ҫавӑншӑн ҫилевнб 
пирки Павӑл Ваҫлейе: „асӑвтарӑпха сана“— хенӗ.

— Асӑнтар^ӗ бнтб... Хӑй ҫыру пблмеҫ... .^амун 
Еяекҫейне ҫыртарнӑ бнтӗ вӑл, шайттан!— герӗҫ.

Ҫапла туса хӗвар^ӗ Ҫмирнов милитсионер. Ӑна 
районри уьрештенисем те ӗнен1 ӗҫ. Проккурор помош- 
нӗкӗ М. Иванов хуьӗ ҫине хӗрлб 1 врннлпа „прекра- 
тит“ тесе ҫырса хувӗ пу.%. Ваҫлей те 400-450 пӑг тӳ- 
дес вырӑнне 75 пӑтпа хӑтӑдса йул^ӗ.

„Пӗгӗм ытлашши тырра патшалӑх аллинв“  те- 
нӗ лосӑнк шупкаланса ҫеҫ йул!?. М. Иванов.



шт
Кӗдал сахалтарах.

Пӑдтӑр 1 ирӗн Совех Сойусӗн^^е пӗр^^ӗлдӗ тырӑсеы 
жӗтӗыпе 3,608,000,000 тенкеллӗх пулнӑ^^ӗ. Кӑҫал са- 
халрат пулмалла, иӗншӗн тесен Ҫӗаӗрти Ҫӗнӗ-Уҫпен- 
еви йалӗв^ди кОмсомол йа^ейвви авса тунӑ сӗлле пӗр 
урапвне вы^ӑхсеы ватса вайвӑ, ивӗ урапи халб те 
хнртв саааланса ҫумӑрсем айӗв^е пӑрахӑҫа тухса ла- 
раҫҫӗ.

Тыррн пӑрахӑҫа туха^, комсомол йарйккин  ҫек- 
реттарб Петр Слатков пӑрахӑҫа тухасся паллӑ мар.

Сан^атти ҫук, писсӑрӗсем пур.
„Ахах-йун“ тесе ал пуснӑ корезпотент МӑЕсӗн- 

тӗрте Тугаркас райӗҫтӑвкомӗ таттисӗр ӗҫ ерзине мӗн- 
ле куҫнн ҫинҫен ав ҫапла ҫырса Еӗлтерет:

„Тунтикун Мӑнсӗнгӗр тӑрӑх угкалатӑп... Гай- 
ӗҫтӑвком ҫурҫб пӑтне ҫитетӗп хуллен угкаласа. 
М ава хврбҫ хры^тсаран икӗ бне хӑрӑс тухаҫҫӗ, 
иккӗшӗ тв хӗрлӗ ӗнесем. К ӑна вурсая ӗнтӗ: ой- 
ой-ой, пайан ГӖК-ре ӗнесем ӗҫлеҫҫӗ пулас, терӗм. 
— А-а, апла м а р —татгисӗр ӗҫ ервине куҫнӑ пу- 
лао, слушӑш^исем каваҫҫӗ пайан, ӗнисем ӗҫлеҫҫӗ. 
Йвесеи тухоан, пӳрт уине еп кӗрса те куртӑм. 
Пӳрт алӑкӗ тв уҫах, никам та ҫук. Мур! мур! 
Ӗнесем ГӖК-ре ӗҫлеҫҫӗ те алӑкяе те хупмаҫҫӗ, 
та опвг тума карӗҫ, ӑна пӗлмерӗи, ыйтмарӑм та, 
Еи сгоровӑ туыарӑы. Улӗм курсан ыйтса пӗлӗа, 
„Капкӑн,'Д туса кайса калӑа.
.,Капкӑнран“ . П рв^а^ к ҫвзтӗнийу (асра тытас).

Асран тухеа кайсан та, хувӗ тухса ан кайтӑр тесе, 
■,двло“ ҫу м и  (,,К аакӑн“ „дедн" ҫуиве) ҫӗлесе (кукар- 
(а ) лартас.

80 штук ҫапнӑ пӗлтерӳ.
Хслӑ етемсем —  копператгӑрсем, Кӗнҫелерти ӗҫ 

нултаруллӑхне ӳотермвлли майсем тупма пултараҫҫӗ. 
Халӗ, кӗркунне пуднӑранпа, ^ӑхсея ҫӑмарта тӑвас 
вулгаруллӑхӗ пӗгсе дарннне аса идсе, ^ӑваш  Птитсв- 
вотсойус, иашшиввсткӑсен пултаруллӑхне ҫав хута 80 
штуи ҫаптарса ӳстерме тытӑвнӑ:

Всем учреждениям гор. Чебоксары и яично- 
птичным комбинатам.

С ообщ ается для сведения, что Ч уваш - 
и тицеводсою з переш ел в здание Н арком зем а 
— низ, левая сторона от входа.

Ч лен правления АЛЕКСЕЕВА.
З а  секретаря Ш.ЕЛЫВАНОВА.

Ку хута 1— 2 тенвӗ укҫа швддемесӗрех „Канаш- 
ра*‘ ҫапоа кӑдарттарнӑ пудсан, Птитсевотсойус хӑш 
ҫурта куҫнине 80 „уҫрешгени" пуҫлӑхӗсем ан^ах мар, 
пбгӗм халӑх пӗле^д^вӗ, тейӗҫ пуҫсене сулласа хӑш-пӗри- 
сем. Пуҫсене сулмалдийех ҫук ун сирки. Птигсевотсо- 
йусра ӗҫлекевсем ӑслӑ: '§ӑваш респуплӗкӗн-де пурБаван 
833 внн ҫвншӑн 888000 шт. пблтеру иашшинквӑпа ҫап-

тарса 1666 рассы^ьнлйа '§ӑ«аш реопуалӗкӗ гӑрӑх кӑларса 
йама та хатӗр пулиадда вӗоеи. Хатӗрри 80 ҫапнӑ хуг- 
ран та курӑеаТ. __________

Сӑнавлӑ пушар,
Амерӗкри Вашйнктон хулив^ҫе Стантартсвн Пу- 

роаӗ ике хут^ҫен сӑнавлӑ пушар туса пӑхвӑ. Кашвине 
ратна майлӑ тунӑ 35 вутра ҫуннан швапсен^Бея хӑшӗ 
пушара парӑннавниве сӑнаса пӑхасшӑн ҫавна тувӑ.

Те Амерӗкре туса пӑхнине илтса, Ҫирӗклӗ-Шӑ- 
ха .4 (Кӗҫӗнйел^вӗк р.) й.-совет ҫыруҫи Краснов пӗр ӳсӗрпе 
сӑнавлӑ тревокӑ туса пӑхнӑ. Пушар „сӳатерме" пухӑвсан, 
йал халӑхӗ ҫекреттарне налламасӑр пушар сарайӗ ҫнн- 
'Ьен пзкурсеипв сӗтӗрсе автарнӑ та, ла^ьзкана 'дивсе 
пӑхаӑ, кӑларса та пӑхнӑ. Кайран, пыл^ҫӑкне хырса 
й а  р с а н, ҫекретгзрве налланӑ. Красвов хушаиат- 
не улӑштарттарса '^ернов хушаиатлӑ тӑвас пула^ ӑна. 
Милитср, улӑштарса парсам ӗатӗ ҫав ҫехретгар хуша- 
ыагне!

Лазпа автомопил.
К. Ҫ. ҫ. ҫыра¥:
Тулив касси ҫывни, Сахар Иӑванӗ, 2-мӗш у^асг- 

кӑри Халӑх суҫӗн ҫекртттарӗн^вв ӗҫлекенскер, окЫпӗ- 
рӗн Хг мӗшӗн^бв ӳсӗрпе Самук-касоиве пырса кӗрсе 
хулвканла ӗҫсем тунӑ хыҫҫӑн, йалган лав туптарса, 
хӑйне кидне (5 ҫухрӑма) леҫтернӗ, тег.

Хуликанла ӗҫсем т /м а пырсассӑн, 5 ҫухрӑкшӑ- 
нах лав туатарыалла пулнӑ, ыӗвшӗн тесен Сахар Иӑ- 
ванӗ, кӑштах вӗреннӗ ҫын пулин те, Амерӗке пурӑнма 
вуҫайман. Пурин^ен ытла Аиерӗкри Пӗрдешӳдлӗ Ш тата 
пурӑниа куҫнӑ пулсассӑн увӑн хӑйӗн те... лаша мар... 
автомопил пула^ь^ьи тен. Ара узта кишни 5 ҫыава 1 
автомопил тивет те... 4-шне сирсе йарсах хӑйне ва^ь^н 
авюмопил иде^в̂ вех вӑл. Ыйтма пултара? ҫынни!

Санавлӑ пахъан сӑнавлӑ ӗҫӗсем,
Ултӑ пусӑллӑ уйри ҫур теҫетгин ҫӗр ҫин^ҫе 700 

пӑт паранкӑ пухӑнаЕ А н |ах  кашни ҫуя пӗр пек лул- 
ыас¥—хӑш 'ьухне нумайгарах та пула¥, сахалтарах та 
пула¥. Аха^ уйра та ҫавах. Ав, Мӑнпӳкасси (Ш уп. р.) 
Еонсокод йа-ьейЕБи пӗлгӗр 4 вӑт ларгса 35 пӑт па- 
ранкӑ тунӑ, кӑҫал ҫзввырӑнтах 4 пӑт лартса 2 пӑт тухнӑ.

П аравкӑ пулманшӑн йа^ейккӑ ҫевреттарӗ сыснасене 
ай ӑп ла! Тӗрӗс. Айӑпламадла ҫав, мӗвшӗн тесен сыс- 
насем ухмах— нойапӗрӗн 6 мӗш ь̂ислитв̂ ҫен уйра выр- 
такан пзранках ҫисе йама пӗлеймен.

Арифметтӗи урокӗн|^е.
У^ктле (сата '5 вула'г). Кӑҫал И ванов усламҫӑ 

ҫине 520 тенкӗ налок хунӑ. И вановӗ сайавлени п а- 
нӑ та, н алок комиҫҫи 200 тенкине '^акарнӑ. Пӗлес 
пула'г: миҫе тенкӗ И вановӑн налок тӳлемелле пул- 
на? П етров, есӗ ҫы вӑрса ларатӑн  тем! Н у-кӑ, кала- 
х а— мӗн ҫин^йен каланӑха сата^йӑра?

Вӗрвнеквн, С ылтӑм сулӑн^йӑк ҫин^^ен, Ваҫили 
П етров'5ӑ.
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Сарӑмсӗр инкексенъен вас- 
кавлӑ пулӑшу.

Шыва путсэ пӳлӗэнӗ ҫынна 
•ьӗртес тесессӗн малтан путнӑ 
ҫынни камне пӗлмелле. У'5реш- 
тенире ӗҫлекенскер пулсассӑн 
хӑлхине кӗрсе кайнӑ пы.^5 ӑкне 
тасатса кӑлармалла та, унтан 
пӗр хӑлхин-^ен шӑппӑн: шалу: 
параҫҫӗ, темелле ан-^ах,— ҫи- 
йӗн^ех ура ҫипе сиксе тӑрӗ. 
Пӳлӗннӗ ҫынни кулак пулсас- 
сӑн: сана колхоса кл тӗм ӗр ,те - 
мелле, вӑрман упполном о^^ӑн- 
не—тутине ҫпиртпа сӗрсе йӗ- 
петмелле, х рес^ен е—копперат- 
тива тапак кил^ӗ, темелле. 
Капла туни те пулӑш масан — 
сӑмсипе карланкине "^ӑх тӗкӗ- 
пе кӑтӑкламалла. 'р х  тӗкӗ ал 
айӗн^^ех пулмасассӑн, «Капкӑн^) 
вуласа пама та йурат.

Сӗрӗм тввсгн йенел
ле пӑхтармалла мар. Хӗресне 
хы втармалла. М ускавра тухнӑ 
«Тӗне хирӗҫ вӗренекен кру- 
шоксен кӗнеки»не вуласа па- 
малла, Кӗнеки хаклӑ мар (245 
странитсӑллӑскерне 1 тенкех 
параҫҫӗ).

Ыйхӑ ьирӑпв 5 ирленӗ ҫынна 
хӑвӑртрах  халӑх пухса прет- 
ҫетаттӗлтен йе ҫекреттартеп 
кӑларса пӑрахмалла.

Вар ыратвипе слуш ӑш ^и ^нр  
лесен, хӑвӑртрах  отпӑск па- 
малла, вара пу.-^нитса алӑкӗн- 
5 ен тухсассӑнах вар ыратни 
иӗтсе ларӗ.

Пӗҫвртсз йзрсзн (РК И -реи) ла- 
йӑхрах ӗҫлеме ты тӑнас пулат.

Аҫа ҫапсан пуҫлӑх пуш макне 
(хӑвӑнне мар, конеш нӑ) 5 йе 
6 хут5 уп туса илни пулӑшат. 
У нпата пулӑш масан арӑму кай- 
са калаҫнн пулӑш ат (арӑму 
хитре пулсан).

Тӑнсӑр пулсач—хут вӗрен- 
ме ^каймалла. Хаҫат - шурнал 
ҫы рӑнса илмелле.

Ерех ӗҫсв кӳпсв вилсен—йӗплӗ 
ҫӑмах ҫитӑрмелле.

Сатаъсем.
1. Хслӗп Ваҫли пӗр кун хуш- 

шин-^е 3 м ӑш ӑр ҫӑпата тунӑ.

Миҫе мӑш ӑр тунӑ вӑл 3 кунта?
ОТВЕТ. 2 кунта та 2 мӑш ӑр. 

М ӗншӗн тесен 1 кунӗн^е вӑл 
ӗҫкӗре пулнӑ.

2. 1028-мӗш ҫулта Т)ӑваш 
респуплӗкӗн^^и пу.^ьнитсасене 
1.359.215 ҫын пынӑ ш утланат. 
М ӗншӗн мӗлйун ҫура ҫитеймен.

ОТВЕТ. М ӗншӗн тесен пу^5 - 
нитсасене ҫу илсе пыракансем 
вӑл хисепе кӗреймен.

3. Куславкка савӑтне тунӑ 
ҫӗрте ■^ӑваш 16 про^^^ӑн ӗҫ- 
лет, Ҫ ӗм ӗрле компинатне тунӑ 
ҫӗрте 25 про-^-^ӑн. И к савӑтра 
миҫе про’5 '5ӑн ӗҫлет '^зваш , та- 
та хӑҫан строиттӗлствӑра ӗҫле- 
кен 5 ӑваш сен про^^^^ӑнӗ хуш ӑ- 
нӗ.

ОТВЕТ. 20 про^-^ӑн. 'Р)ӑ- 
ваш сен про^-^ӑнӗ, савӑт туни- 
не курма пы ракан екскурсант- 
сене хисепе илсе строитгӗлсен  
шутне кӗртсен, пы сӑккӑнах ху- 
шӑнма пултарат .

Етемӗн 5 сисӗмӗ.
Хӑлха йлт»ест —  сйес хуш са 

хӑварнӑ сӑмахсеке.
Куҫ курмасТ —  пуҫлӑх тунӑ 

йӗркесӗрлӗхсене.
Сӑмса шӑтӑкӑсем шӑршӑ пӑл- 

мвҫҫӗ—йӳнӗ пулла илнӗ '5ухне.
Ҫӑвар гути пӗтереҫҫӗ —  ҫупа 

сӗт хакӗсем.
Хыпалама пӗлмвҫҫӗ— кулаксе- 

ие. «

Хронӗккӑ.
Шулашч: рти пуштӑ кантурӗньв

■^исткӑ вӑхӑтӗн-^е калама ҫук 
йурӑхсӑр ӗҫсем тухса тӑраҫҫӗ, 
мӗпшӗн тесен йурӑхлисем- гак- 
ҫанах пуш тӑпа кайса пӗтнӗ 
пулнӑ.

,,Капкӑи“  пайантан пуҫласа 
хӑйӗн лаҫҫин-^е пӗҫернӗ йӗплӗ

ҫамахсемпе кирлӗ таран саш - 
'5итнӗксене тӑрантарм а шухӑш- 
лат. М ӗншӗн тесен кунти саш- 
•^итнӗксем ҫапла калаҫҫӗ: пире 
кам тӑрантарат, епӗр ҫавсен 
май ан-^ах пулма пултаратпӑр, 
теҫҫӗ. Йӗплӗ ҫӑм яхпа' тӑран- 
тарсян, „К апкӑн“ кореспотен- 
■^ӗсем майлӑ пӳласса шанма 
пула'г.

Ҫутӗҫ комиссариаьӗ пухалтери-
йӑ пит й^пӑх ӗҫлесе пынӑ. 
Мӗншӗн? Еҫленӗ 5 ухне пухал- 
тӗрсем лармалли пукансем йа- 
пӑххисем пулнӑран. Пу.халттӗр- 
сене ун пек йапӑх пукансем 
ҪИН56Н куҫарса лайӑхрах ска- 
мейккӑсем ҫине лартмалла. Л а- 
йӑх скамейккӑсем Аслӑ сутӑн 
сут тӑвакан  пӳлӗмӗнт^е нумай.

'5ӑваш театтӑрӑньз икӗ труп- 
пӑ, тата ' кино ӗҫленӗ пирки, 
т)ӑваш артисӗсем ва.^^^ьи реп- 
петитсисем тума вырӑн та ҫук... 
тула тухма вырӑн пур.

Еле&тритзӑ стантсинт,ач пыра- 
кан ҫутӑпала хваттерсене ҫу- 
татакан  електритсӑ ламппӑ-^- 
кисем йулаш ки вӑхӑтра куҫӗ- 
сене мӑ-^-мӑ-^ хупма пуҫларӗҫ. 
Пӗлекенсем каланӑ тӑрӑх, ламп- 
пӑ^^кӑсем мӑ-^-мӑ'^ хупса — 
стантсӑра ӗҫлекенсем ҫин'5ен 
5 исткӑра нимӗн те калама 
кирлӗ марри ҫинтьен систереҫ- 
ҫӗ.

Атвкоуправпени Ш упаш карта 
■^ирлекенсем нумайланассипе 
кӗреш мелли ҫӗнӗ май тупнӑ. 
Вӑл май тӑрӑх, кирлӗ емелсе- 
нех Ш упаш кара кӳрсе памал- 
ла мар; кӳрсе парсан ■^ирлес 
текснсе.м нумайланасран хӑра- 
малла, тет.

Коркопӑн ӗнисем пусас умӗн 
самӑрланас вырӑнне, ырхан- 
ланса кайаҫҫӗ. Самӑрӑлма хуш- 
малла (ӗне пӑхаканӗсене мар, 
ӗнисене).

Тапгкан лаша.

— Ваҫли Хветӗрӗн лаш и тап.ма вӗреннӗ.
—  Кӑҫал ара Х ветӗрӗ лаш ана парзс сӗллине 

пӗтӗм пех сутса ӗҫсе йанӑ та... ҫавӑнпа тапат ӗнтӗ 
лаш и.



Ҫӑмарта лайӑх пухнӑшӑн виҫӗ ъаҫтнӗкла акӗнт 'Ьӑваш' 
сойусран преми илнӗ.

Ъ&ВАШСОЙУС
ҫӑмарта лайӑх лухнӑшӗн премисене пӑхмасӑрах валеҫни.

К ӑ ш т а X т ӑ X т а с а н.
— Епӗ, тӑвансем, каллех ҫав пуш ар хатӗрӗ- 

сем ҫи н 5ен. Ӗҫсене пуҫтартӑм ӑр ӗнтӗ, йусасбӗ вӗ- 
сене. •

—  Й усӑпӑр-ха, Ҫемен ХролТ)'5ӑ, йусӑпӑр!

—  Хӑҫан? Ҫ ӑвӗпех 'йӗлхесене хы ҫрӑм ӑр та, 
иӗр маш ш инӗ те тӑрлавлӑ  ыар. Й ал пӗви те... ех, 
тур  ҫырлах! Тем пулсан ак...

— Ес, Ҫемен Хрол^^^ьӑ, питех ан харкаш -ха. 
К ӑш тах тӑхта ӗнтӗ, йусӑпӑр...

—  Ак, пуш ӑрах вӑхӑт пулсан— йусатпӑр. Мӗн 
ы тла пы рна хӗрхенмесӗр ҫухӑран?

—  Есӗр мӗн тата, ш уйттан ҫӑварӗсем?.. Пӗр- 
'гепӗр пушар^пулсан?!

—  Е-ей, ес калӑн! Тур ҫы рлахӗ-ха.
—  И авӑл  ҫитӗр сире! А стӑвӑр, кайран ӳпке- 

леш м елле ан пултӑр...

— Й усӑпӑр-ха... Нумай вӑхӑг кирлӗ-и ӑна? 
Ҫемен Хрол^в^^ӑ. Туалӑш йалӗн^йи совет претҫетат- 
тӗлӗ, тарӑхнипе пӗр курка пек сур^йӗ те, пухуран 
тухса утрӗ, Халӑх та, пуш ар хатӗрӗсене „кӑш тах 
тӑх тасан “ йусама пулса, пухуран салан^ӗ.

Кунсем... кунсем хы ҫалтан  кор5 нтсӑпа сӗрсе 
йапӑ куш ак аҫи пекех хы тӑ 'йупаҫҫӗ. М ушиксем 
иртнӗ пухура претҫетаттӗл пуш ар опосӗ ҫин^йсн 
тӑп-тӑр  шыв лули^й^йенех кӑш кӑрнине иим пӑш ӑр- 
ханм асӑрах ман^ӗҫ. Х уш ӑран, леш  сӑмах каллех 
тапратсан , ӑна тӳрех ҫапла лаплаттарса хунӑ:

—  Е-е, уксак ш уйттан... М ӑ н^т ӑ р хӗр 
ҫумне ҫы пӑҫнӑ пек ҫыпӑҫат, сволӑ^й. Йерҫменнине 
курмас'г штолӗ?!

... Ан^йах хуйхӑ куҫа курӑнса килмест... Пӗр 
каҫхине йал варӗн^бен тр у к  вут сиксе тухрӗ те, 
пӗр трук  темиҫе пӳрт хы пм а пуҫларӗ...

П уш ар сарайӗ унталла-кунталла, ухмаха йер- 
нӗ пек '5упакан халӑх ҫине мӗскӗнӗн пӑхса ларат. 
М аш ш ина туртса тухрӗҫ— вӑл пы рсӑр пулнӑ сурӑх 
пек темиҫе хут^^ен ӑхӑк, ӑхӑк, терӗ те, салакайӑк 
сур^бӑкӗ 'йухлӗ те ш ыв сапайм арӗ. Пи^^кисем тӗкӗн- 
сенех аркан са карӗҫ.

—  Ех, йолкки-палкки каитӑр вӑрри... терӗҫ 
муш иксем,— Т ӑхтамалла мар мӗн те...

П. Пойарккин.
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САВӐННИЛЕ.
Ахаф 1 ух Навур Мвкудайӗ сахал ӗҫет. Твале-е 

мӑн ӗҫсем пулсан, хай шаау хушнӑ -вух, арӗмӗ халсӑр 
1 ух, Й0 тата токлат мӗн тусан хбпӗргевипе няҫта кай- 
са кӗреймесӗр ӗҫет. Аха^ вух пустуй мӗн ӗҫев! Пайан 
та  вӑл ӗҫмесвӗ пулӗ, —  пайан тунтикун, вӑл тунтику- 
ва  хӑрӑк кун тесе ун -вух ӗҫме мар, кӗлен-ҫэ пуоткинв 
те шӑршласа пӑхиас¥, арӑмӗ 1 ей лартсан та, кӗленве 
майлӑ тесе, ҫут стаккавтан ӗҫмест, анҫах... пайан ун 
ӗҫмеллех. Пайан унӑн 1 ӑтма ҫук савӑвӑҫ! Ҫур ҫул май- 
лӑ пуҫ» ҫӗиӗрсе, ӗнсе хыҫӗнввя кайалла туртса тӑра- 
кан пӑйӑв татӑлвӑ Паҫӑр а н р х  тӑллаяӑ пек утакан 
ури Х34 йар вӑрӑмӑн утма пуҫлтрӗ. Мӗншӗн-ши ку? 
Пайан яха .1 те кунӗ ҫутӑ пек,— те куҫ вӑйланнЭ, пӗл- 
ме хӗн.

— Ну, савӑнӑҫ! Ӗҫмеоӗр 1 ӑтиа пулас ҫуках! 
Лрӑм ес те савӑв! Иккӗн вӗг... еп... 1 асти... ах тур- 
турах! Пилӗкӗв-ҫен ҫулса тыгса пӑркӑ-влаыӑ пек пӑ^ӑр- 
карӗ тӗкӗрвитӗр вӑхса тӑракан арӑмне пӳрте кӗрсевех.

—  Ай-уй, Микул, уртӑни мӗн?
— Арӑм, Плаки! Л у ц ӑ  ан кадаҫ! Ах, ту.ьккӑ.. 

тен тӑвӑттӑм!?! Савӑвӑҫ вӗт! Иайан 1 исткӑ иртертӗи!..
— Еп савӑнатӑп, а неушдӗ еп савӑннӑ ҫух, ман 

лешнн савӑвмалла иэр. Еп савӑнвӑ 1 ух хырӑм та са- 
вӑнтӑр! Ҫук, кайас. ьҫес савӑяЕипе, хесе тухса утрӗ 
Мйкула.

'§ӳре'8есене утийалпа, сахмаясемпе картлааӑ пӳрт- 
рв сӗгел ҫ и а р  пӗр 19твӗрт хӗрӗх кратӑсли, пӗр 1 аш- 
кӑ йӳҫӗтнӗ хӑйар, виҫ теҫеткӗ ^ӑмӑрлӑ ҫӑмарта, пӗр 
ҫатма ӑшалани, твпӗр ҫатма ӑшаланӑ 1ӑ5ӑт т. ыт. тӑ- 
нӑ. Сӗтел хушшин^е икӗ 1 ун М-па М. пӗҫисеае пӗр 
пӗринни ҫине хурса кӑшӑлланӑ пи-ҫке майлӑ пилӗкреа 
тытса ларнӑ. Куҫӗсем икаӗшӗн те хыаса тухан пушар 
пек ҫуннӑ.

— Ех, Марӳк, еа вӗг ҫаплапех! А шго мана 
1 исткӑ! Услам ҫу пек йака тухрӑм. Савӑнӑр! Куоӑсҫӑ 
Сентеа! Тайош ҫута Сеятеке! Ил -вервонтсӑ! Мана мӗ 
укҫа, иа воз!—кӑларса ҫапрӗукҫа карманне, унпа пӗр- 
лех ниҫта кайса кӗрейменнипе икӗ стаккан шӑлса ут- 
рӗ,—'ҫасрах 'ҫӗнсе кил Сентӗке!

— Куаӑс 'вӗнтерес тесен, лешевЕе те 1ӗнве. Ик- 
кӗн ташламалла мар вӗ1!

—  '§ӗяес! 'Ҫӗнес! Вӗсеяе азьах  мар, Верӑаа Ту- 
1|ӑ н а  та 1 ӗнес! Вбсем те ӗлЗк сан пекех ман савни- 
сем пулнЗ. Н а 'ҫервонтсӑ, 'ҫӗн вӗсене то.

Ҫур сехетрен 'бӳре^десене караӑ пӳрт туйри пек 
кцсренсе лар^ӗ.

Сӗтел ҫиав татах хутшӑвнӑ «туссем» савӑвнипе 
вӗтгӗя кисренсе, пӑркалаяоа тӑ^вӑҫ. Купӑсҫӑ Сентек то 
куаӑса пуҫ тӑрӗв^ҫе тытса савӑнӑҫ кӗввнсем вызыатрӗ.

— Савӑнтӑр тӗд^^е!

Виҫ кунтан Микулана хуйхӑпа ӳссӗррине кур- 
тӑм. Вӑл 417 тенкӗ укҫа салатяӑ, падлаймасӑр, хамӑн 
тесе...

Сут 5 ҫуллӑх хупмалла тесен: — Ой-ой мана пӗр 
каҫшӑн пилӗк ҫуллӑха-и? У^врештенирен кӑларнипе 
ҫигмесги? Ну, сыв пул!—кӑшкӑр^ӗ. Хӑй, ҫарзмао пӑр 
айӗв^^о пӗр ерае виргвӑ П'к 'бӗтрвг. Н. 'Бураай.

ПУП ҪАННИ.
(Тедекаткӑ).

Урампала пыра¥ пӗр пуп,
Па)¥ушхи!

Кӗлегки ун шӑаах пӗр куп,
Маттушки!

Тумгир ҫанни аслӑ-анлӑ,
Па!?ушки1

Пӗр манашкӑ вырӑнаҫмалла,
Маттушки!

Тумтирӗ те ҫутӑ—кӗрен
Па?¥ушки1

Сӑнакунккӑ шӑрши перет,
Матгушки!

Кӗлеткив^ьен ҫу шӑрана^,
ПаМушки!

Сухазь тӑрӑх хӑсӑк йуха^,
Магтушки!

Взрук инке пзтне кайнӑ,
Пайуш ки!

У яга ӑна кӗлвие ҫапвӑ,
Матгушки!

Варук инке ывӑл тунӑ тег,
Па71ушкв!

Ашшӗ уяӑн ӗссӗр пуп тет,
Маттушкй!

Пупне сута панӑ теҫҫӗ,
Пайуш ки!

Алимеягпа тир сӗвеҫҫӗ,
Магтушки!

Ҫ. Шӑпьӑн
*) Ку сЛвва ИЕЕӗ.1 тухса вулакаиа. МалтаиЕи хӗр, 

нӗш арҫын.

ПАРОМЕТР ЙӖППИ
Шупашкарти саш^итнӗксем сут ӗҫӗ I 

клас куҫӗла пӑхман, каи нумайрах п 
ҫавӑн хутнв кӗрсе пынӑ.

САШЪИТНӖК:
Ик ай.кки те тӑвайкки—
Дҫта пысӑкрах укҫа кушвлкки, 
Ҫавӑнталла сӗвекки
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Куҫ хыҫне ларнЭ йЗпӑлти.
Пыратпӑр. Калаҫмасӑр пыиа аван мар тесе, сӑ- 

шыратӑп.
—  '^ӑвашла ҫпектаккӑдя пайав, йе вырӑсди? 

се хутӑы мӑн пуҫа кидвине. Матка '^ӑвашла ҫпек- 
кӑле кайманнине пблетӑпех бнтӑ, ыйтрӑм ҫапах та.

— 'Дӑвашли пулсан, ҫӳрессӑиех ҫук,
—  Т)1ваш вӗт есӗ? Ма йуратмастӑн?
—  Х“ 1 Вӑн йепле. 'Ҫим-ха, калуш хывӑн^вӗ— тесе 

1кӗнетӗп ҫӗрелле. Калан^^а ҫин-^а 8 ҫапрӗ. Ҫитрӗмӗр 
ттӑра. Кассӑ умӗн^ҫе кӗҫеденнӗ ҫӳҫлӗ а^ва тӑра¥.

—  Икӗ свонок пул^ҫӗ, х а^  ҫеҫ ӗлкӗрвтӗр-ха,— 
иат туса па^^ӗ вӑх пире ыйтиасӑрах.

Малта дармаллн вырӑнсем йулыан, хыҫааа, 
1а ҫумне дарыаллисев^зен, тепде ыайпа, виҫӗ пилет 
нӑ.

—  Калла кайатпӑр пулӗ, лайӑх ыар унта, тӗттӗн 
есре— сисхеретӗп магкана. Каккуй унта! Васкага! 
а!

—  Ил ьасрах, кайа йулатпӑр, калла каймастӑп— 
[кӑра¥ хӑлха ай ӗн р .

Икӗ пвлбтне илтӗмӗр те, 'ҫупса хӑпартӑмӑр ҫӳле, 
^  пулоан темпе те лартайыӑн вӑл вырӑна, Еирлӗ 

1 ухне вырӑнне те тиркеыест.
'0аршав уҫрӗҫ пулмалла (пире ҫистийех курӑп- 

!?)— ҫутӑ сӳн-ҫӗ, Ну йурӗ, ларатпӑр пуҫа тӑратса. 
согругнӗксем, ӑнсӑртран ан кур^в^ӑр тесе, кӗтес- 

кӗрсе дартӑм. Май квлсен, ҫывӑрса илме те й у р а!
Пиртен ыаларах вкӗ ҫаырӑк пӑшӑататса калаҫса 

)ҫҫӗ. Малтан епӗ вниыани опрати¥ туыарӑн. Ав-еах 
сасӑ, темле, наллакан сасӑ пек туйӑяса кайрӗ. 

^ах  влгетӗп, хугран ситрен ыан йата асӑна¥.
Тилыерсе пӑхрӑн (хыҫалхан ыалтисене пӑхыа ниг 

9, йасвӑ курӑна^), капташка! Ман уыри сакӑ пек- 
^ин̂ ҫе пирӗя рекистраттӑр ман ҫин^вен кадаҫса ла-

1 —  Ну-ккӑ, шелмӑ, нуккӑ, мӗн сунӗлтетен есе!.. 
Ман у8рештенире вӑл иккӗмӗш ҫул ӗҫлет, епӗ 

ӗретлӗ калаҫнвве илтыен, пӗр сӑыах Еала!^, и е е З 
1̂ , ӑна та пуҫне ҫӗвлесв ыар, куҫӗсӗне йӑмӑхтар- 
1са, ҫӗрелле пӑхса. Куҫӗ унӑн мӗнле тӗслине кур- 

пӗлиестӗо, кунта та курӑнмас¥ те, саоси илтӗнет. 
*н сасси.

—  Есӗ мана Мирун Макҫям^ҫ^вӑраи хӑраУ, те-

тӗн-?—сарлака ӗнселлӗ пуҫне ҫавӑркала! вӑл, — хӑра- 
ыасӑр вара! Хӑрас пухӗ! Маткине те хӑратаймас! вӑд. 
Иуҫӗ ҫине хӑнарнӑ маткя. Ҫын пудати вӑл,— кӗрэт 
ыан хӑлхана.

Ҫпектаккӗле килсе тепӗр ҫпектаккӑ^ куратӑп. 
Ыттисеи пурте хура кураксеы пек ҫӑварӗсене карса 
сгсеаӑ ҫине куҫӗсене илмесӗр пӑхаҫҫӗ. Ман ыатка та 
хӑш-пӗр 'вукне ури вӗҫне тӑрса пӑха¥.

—  Кӑшкӑрашма тыгӑна!' вара уврештенийе пыр- 
сав,— 'варӑяаймас^ ыан рекнстраттӑр. —  Кэнешнӑ вӑд 
калаҫнине итлен пек тӑватӑн, кайрая, вӑл кайсан, хӑ- 
вӑннех, ху шухӑшланӑ пеквх ӗҫлетӗн.

—  Пӑх халӗ есӗ ӑыа, ыӗнле анархнс лара¥, ах, 
ыӑр^вӑк! Е?

Айалта, парттӗрге алӑ ҫупма пуҫдаса йа^вӗҫ. Те- 
атгӑр кӗрлет.

—  Писс! Право-о! Писс!
Ш авланӑ вӑхӑтра ыатка хӑлхине ҫӑвар тӗлне 

турӑи та, ӑна антраксен^ве нныӗн те ан калаҫ тесе 
хытӑ шаккарӑн.

—  Ҫынсеы к/рсан наыӑс кунта дарыа. Укҫиве 
хӗрхенӗ, тейӗҫ. Илтегяи? Сассӑна парас ан пуд!—йу- 
вагӑп пурнепе, матка та тӗдӗнсе кайрӗ.

—  Мӗн пулнӑ сана?
—  Кайран кадӑп. ГДӑп лар килаӗ тӗк!
Аатракт вӑхӑтӗнве сасӑпах калаҫма тытӑввӗ ман

рекистратгӑр. Итлесв кӑна дзр. Итлетӗп, мӗн тӑвӑн.
Темӗн тв пӗр калаҫаГ, айне-ҫине хӑвармарӗ. Ҫвм- 

йене те сдушпӑна та. Ҫын вырӑвне те хумасӖ Курӑ- 
сӑрввӗ, есӗр ӑна, вулаЕансем, уврештеяире, анкӗл те- 
йӗр, пӗр усал сӑмах калаҫмасГ, мӗн хушнине иглег, 
Мирун Макҫвиввӑ ҫеҫ унӑн ҫӑварӗвве. Куҫран пӑхыа 
та вӑтана¥. В ӑг шан вӑтанакан ҫынна! Куҫран пӑхса 
тӳрӗрен калаҫакан ҫын пуриавен те аван вӑл.

Ҫдектаккӑ^в хыҫҫӑы киле таврӑнсан нуыай^вввн 
шухӑшдаса лартӑы. (Ӑйхӑ пуснине те пӑхмастӑн).

—  Рекисграттӑр, примерлӑ йӑваш ава, ман ҫине ник- 
ҫан сивӗ куҫпа пӑхианскер, ман ҫинвен нӗн калаҫаП 
Мӗн пуднӑ ӑна? Уврештенире сонранисенве ыа вииӗя 
те в^нмесг вӑл? „А ха“ ӑнласа илтӗм епӗ тин, увреш- 
тенире вбнменннне тавӑра!? вӑл иан куҫ хыҫӗвве. Вӑт 
шав! Пыр та шан в^нмон ҫыяна? С—н.

Вилет пу/ь ^нтӗ.
Ш упашкарта твыӗнскер тулнӑ пек, пӗр варйнма- 

ҫӑмӑр ҫурӗ. Ниҫта пусма ҫук шыв. Ш ӑпӑртатаГ 
е, каҫ та. '^ылайӗшӗ тарӑхрӗҫ вӑл вӑхӑтра, Ка>
;Яр урама тухма ҫук. Турра ӗненеЕенсем ӑна ӳаке- 
■е, хӑйуллӑраххисеы вӑрҫиа тытӑввӗҫ.

—  Ват суанӑ, ҫӑыӑра 'вараймас!— йунаҫҫӗ ҫӳлел- 
ӑхса.

Ҫӳлтен, хура пӗзӗтсеи ҫинвен вӗҫӗырен шӑаӑр- 
I ҫӑмӑр анаГ, урама тухсанах ура йӗпенет, нас-

(сунас, апвх-и и!) сивӗ тытма пуҫлаГ, пуҫ ыратаГ.
Суйас мар, пыгарас мар, Ш упашкар хулвн коп- 

ргивне те вирлӗн вӑрҫакансем пулвӗҫ. 'Ҫӑвашпай- 
1ве те иай кихнӗ В7^> 'б^ренв ватмедле сӑыахсем 
эӗҫ. Тивӗҫлӗхае вӑрҫнӑ-и тен? Пӗлиестӗп.
—  Иаланах ҫапла вара вӗсен— терӗ урине силде- 

!в (поттивккн ӑшне шыв туднӑ) Ваҫҫиди Ҫененв- 
-йалавах ҫапда, ҫуркуннепе кӗркуннесем хахуш 
хӗлле ҫӑыатӑпа ӑшӑ па^втто тупайиӑн пврӗн коппе- 
(всен̂ ве.
Ернерен илтрӗм йулташ инф^уентсипе вирленӗ,

—  12

ма^ари тв ҫакланнӑ, кӑаар пек пӗҫерсе вырта¥— 39 
кратӑо ытда.

— Вилеп пулӗ ахӑр, терӗ вӑл мана куроан,—  
Ш уааш кар копператтявӗзвмех пӗтервбҫ мава.— Ваҫҫи- 
ли Ҫеменвв^ куҫӗсене йӑвалаГ, (те Йӗме тнтӑнвӗ).— Ен 
вилсен,— сассйне вбтрвтрв каларӗ вӑл,— еп видсен, ҫыр 
есӗ тархасшӗн шурнал ҫиве йе хаҫат ҫине, хам ҫырма 
иӗлместӗп. Ҫыр, хула копператтввех пӗгервб мана. 
Хӗллв хӗлӗпе ӑшӑ тумтир килег тесв улталарӗ. Астӑ- 
ватнн, мӗнде сивӗсем пулвӗҫ пӗлгӗр? Вӑт. Вӗсене кӗг- 
се, ҫаплах идеймерӗм, шӑнса пӑсӑлтӑы. Апред уйӑхӗн- 
ВЭ ҫеҫ кӳртервӗҫ, анвах хӗвел вӑл вӑхӑтра вӗсен кӗ- 
рӗкӗввен тв авантарах ӑшӑтма пуҫларӗ. Ха^ь вӑа ҫу- 
мӑр хускадвб. Калуш пурвв^ хе, аввах пӗрЕб такам 
шуйттанӗ вӑржарӗ, калушсӑр тӑрса йултӑм.

Ш ел авине,—нимӗн те тума ҫук, йепле пулӑшас 
тетӗн? Ху калушна хывса парсан, есӗ те хурҫӑ ҫыя 
мар. Шел, ав^вах нимае пудӑшма ҫук. Видет пу.в ^вхӗ 
ҫав Корпо пиркнйех. Вилсен тӑпри ҫӑмӑл пултӑр.

И— н.



Г-Г

Й у и е ю е м гт е  'г^уньсгп.^асем.
'  Шупашкврти пуштӑга тепекргф'пуҫтгхӗ Сы-ьъов,}мӗн ЪУхпӗ ккрлике шутат 
''месӗрех, твлефон йуписш туаа сагкас патӑ Ҫых^иу. Еппгратӗньв пурте пвкех { 

пӑх: ӗҫлени палӑра!
* '

Иупасем кӳрсе килыӗ хресъен ХгЪӑр тума хуш нӑ йупасене турттарса килтӗм.
Пуштӑ ҫыкни. Турттарса килтӗн пу./ь те... ан-ьах пире кирлӗ мар пульӗ.
Хрес^ен Кирлӗ мар пул-ьӗ еппин. Нта!.. Хам та кирлӗ мар пу./ь тетӗп ҫав, мӗншӗн тесен ну 

сем хӑвӑрӑн та (уьреш тенире) нумай. Ав пуҫӗсене каҫӑргса лараҫҫӗ.

С У Т  Ҫ Ы Р У Ҫ И .
Ҫу уйӑтӗ. Ш ӑрӑх.
Пӗр ирхине Халӑх сутне ҫанрӑз, ӳссе ҫитвӗ,

и.1емлб пырса к?рет. Круҫтйӗв йатлӑ пулнӑ вӑл.
Халӑх Иуҫгигсав Кӑавсеариатӗн^ьен Тугарвас ра- 

ЙОБӗн|и Халӑх сутне ҫыруҫӑ пулма килвӗскер.
Ийулӗн 27 кӗшӗ— сут кувӗ. Илаивккӑри коапе- 

ратгив укҫиЕв салатвӑ пракашьӗк А. 'Ҫернов ӗҫне пӑх- 
малла. Пӳртре ҫынсем туллийех,

Сут пуҫлавъӗ. Ҫыруҫи Крустйӗв.
— Ӗҫе пӑхыа сута шанатра?—тесе ыйга¥ сутӑе 

сутлагаакавнвсеньен,
— Ш анатпӑр, шанатпӑр, а р а ..
Крустйӗв протоккод ҫине... Просмотреть дело уве- 

ряеы нарсуда, тесе ҫыраФ. (Об‘явлено состав суда, от- 
водов пе последовало, тийесси вырӑвне).

—  Хӑвна-ху ву ӗҫпе айӑплӑ шутлатни, 'Ҫернов, 
тесе ыйгаҫҫӗ.

— Ҫук, пӗргте айӑпдӑ мар епб. Мӗншӗн тесен...
Крустйӗв ҫыра!:

Обв. Чернов. говорит: что я себя ечитаю  совер- 
шенно не виновным. После ревизи меня почему

оставили меня, знаю что растрачеяо мною кооп 
тивные деньги. Обвиняю оравлению кооп ва...

Обвиняю я прарлению кооп-ва т ак  к ак , ни в 
правельные эаписи Оо очень хорошо что я с 
кхасть в свой карман деньги в сумме 405 ру 
вы пусть и другие сумеете ли? зделатьтакую  ( 
рату,

тесе '§ераов каланине ҫырса пӗгерет.
Суг малллла кураваннисеньен ыйгаТ. Ма. 

Варварӑ Пакровӑ ыйтаҫҫӗ, кайран ыттисене. Суг 
нӑ хыҫҫӑн ҫыруҫи ҫыра!:

Б агрова В. свиден-ца говорит: Я Б агрова В 
его рас 3 раз 348-38 пог. № 184-485-16-52, С9 3 
31—235 р весы тО р. сстается  93-23 к. по теле< 
звонили и узнали  что ограбли лавки и устано 
растрату после ревизи 279 руб.

За  ним чис. 339-77 к из-него выч-44-27“ ; 
ытти те.

Протоквол ҫакӑн нев ӑБланмадла мар тем в 
мӗшех ҫыроа кайнӑ. Совеш^ҫанине кбрсея кӑна 
кура! тв тӗлӗнсех кайа!.

Т)инаркк^
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^иттераттурӑ вӑррисен ЛАХХАНӖ
(амЗине нам вИрлаиине вулакансем хИйсемех пӗлме кирлӗ.

** *
П а заре ты ее не буди 
П а заре оиа сладко так спит!
? '̂тро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит.

II подушка ее горяча,
II горяч утомнтельный соп,
II, чернеясь, бетут на плеча 
1>‘осы лентой с обеих сторон.

А вчера у окна ввечеру 
Долго, долго сндела она 
11 следила по тучам игру 
Ято, скользя. затевала .тупа,—

II, чем ярче играла луна,
II чем громче свистал соловеи,
1)се бледней становилась она,
Серце бн.тось бо.тьней и бо.тьней.

Оттого то па юноп груди,
II а .танитах так утро горит.
Пе буди-ж ты ее, не буди:
П а заре она с.тадко так сгшт.

Вырӑссен Х1К-мӗш ӗмӗрти пое^ӗ А. А. Фет.
К у—1892-мӗш ҫулта, войааӗуӗа ^Ьмӗшӗн^е вилнӗ 
(Сӑввине ,,Полво0 ссбр. ссчяневий А. А. <1>0та“ йат- 

, кӗнекерев, 306 стр. илнӗ.
Кӗвеки Петррпуркра, 1912 мӗш ҫулта, Тувташ, 5 

л*ЕСкер, катӑк  йӗм ае 'ҫуаса ҫӳренӗ ьух тухвӑ).

Кам камӑянв шӑхӑртвиае вулакаисем хӑйсемех сисеҫҫӗ пу.1 тесе шанатӑи. Видаӗ ҫыасем 1 ӗр1д!йвҫҫӗ- 
, вӗт? Ҫавӑнпа, иу старик ҫапах сисес ҫук тенӗ ӗнтЗ литтераггурӑ вӑрри Тукташ.

Иеҫҫенивӑнне вӑрлаоа йӑлӑхрӑмӑр та, ха^  ытгисезе пуҫлама 1ерет ӗнтӗ! Да! Симӗс Хырӑм.

Ан вӑрат ес ӑна ирсерея,
Ун ыйхи ирхвне пятӗ лӑикӑ.
Шурӑмпуҫ 'ҫатӑрӗ айӗнҫен 
А р ш  пи^ӗ ҫвне хӗвел пӑхтӑр.

Пи-бӗсем ун хӗрелнӗ улма,
Куҫӗсем аслӑ тинӗс пек тарӑн. (Г
Ах, йепле ҫавӑн йевӗр пудма
Ӗмӗтри пурнӑҫра ес пулгарӑв? "

Ҫӳҫӗссм укалавӑ хӑйу,
Ҫӗлен пек йавӑнса саркаланвӑ.
Лӑакӑ пултӑрц ӑ кавӑҫлӑ ыйху,
Хӗвелпв хӗрсе ҫитнӗ палаиӑм!

Каҫхине 'вӲреье умӗн^ҫе 
Сӑвнвне кӗтсе вӑл ыйхӑларӗ...
Тӳпере ҫӑлтӑрсем темиҫен,
Т^пере лӑпкӑ каҫӑн хуяарӗ.

... Ан вӑрат ес ӑяа ыйхӑран,
Авӑ пӑх, ун ыйхи питӗ лӑпкӑ.
Ах, ан тив, ҫакӑ ман сӑвӑран 
Ун ҫине йӑпшӑнса хӗвел пӑхтӑр.

Кӑвашсен XX мӗш ӗмӗрти пое^б? И. С. Тукташ. 
Акку 1907-мӗш ҫулта ҫуралнӑ.
(Сӑввине кӑҫалхи „Сунталӑн“ 9-иӗш .̂ - н^ен, 11-мӗш 

странитсӑран илвӗ.
Фвт вилви ун 'ҫухне лапах 37 ҫуд ҫитнӗ мӗн).

Тневник татӑкӗнвен. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Еиӗ кӑҫйлхипе Ш упашкарта 5 ҫул слушиг тӑва- 
и ӗнтӗ. 5 ҫул хушшин^е питӗ хытӑ улӑшрӑм. Халӗ 
н ӑс та, ҫн-пуҫ та йалти мар. Ҫийео ӗҫесрен те пи- 
лайӑх пурӑнатӑп.

Хваттер хуҫи майри ман сӗтед ҫине кашни ир 
п ҫутӑ сӑмавар ларгса пара^:— Пошалӑстӑ, Митрап- 
н Феофан^ҫӑ, акӑ варенни, тет. Иадта мава нвкаи 
Мйтрапиан ^Реофан^ҫ, тесе 'ҫӗнекен ҫук. Иурте Хӑ- 

хвая Матрашки, геҫҫӗ. Мӗя тӑвас ген вӗсемпе— воҫ- 
ттйнви ҫук вӗт вӗсен.

Халӗ спӗ хаклӑ йышши перускӑсем туртатӑп. 
п}ҫа й ӑ д т а X анклийски хурӑм тӑхӑватӑп. 

)Т1инкйгеи— ,,тш0мми“ . Каҫсерен Ш упашкарта пу^ь- 
ра кайса икӗ хулла икӗ хӗр уртса туиадатӑп Шалу 
еен, пиваойа кӗрсе коркоа опоротне вӑйлататӑа. Тем 
зен те хулара пурӑнма лайӑхах... Пайанхи хаҫатра 
те ҫив^ен тахӑшӗ кулак тесе ҫыраӑ. Ах, йӗк';ӗксем!.

У^ҫрештенирен вкӗ ернеллӗх огпӑск илсе епӗ квле 
дхӗм. Е аӗ киднӗшӗн аттесем, лишшентсӑсем пулин те 
алама ҫук хӗиӗртесе карӗҫ. Агте тулта пыл^ҫӑк йа- 
наине пӑхмасӑрах урисене ҫӑмат тӑхӑнса лартрӗ, 
мӑксем шӑрҫа пуҫлӑ ҫӑпата сыр^дӗҫ, анне пӗлгӗрхи 
крттава ӑшаласа па^вӗ. Ҫемйеае сӗтел тавра ларса 
р витре сӑра ҫавӑрса хутӑмӑр.

Каҫпа атте:
—  ПаМан вырсарникун майӗпе ҫынсем урама ту- 

ҫҫӗ пулӗ, кайса килсен, терӗ.

Карӑм. Урам кӗгессин^ҫе сгариксем халаплався 
лараҫҫӗ. Сгариксемпе ман сӑиах Йуках ҫук—утрӑа ма- 
лалла.

Тепӗр ҫӗрте хӗрсем. Еаӗ кайнӑ ҫуд ҫара уран, 
ҫӗтӗк квакесемтв 'ҫуаса ҫӳрезӗ хӗрсем аигӗ илемденсе 
ваӑнӑ. Пури8'§ея ытла Макҫӑм му§исен Хӗветдийӗ 
илемлӗ. Еч!.. Хӗр мар, ковфвткӑ! Хулари хӗрсенҫрн 
вунӑ хут мала. Еаӗ Хвзтлийе ыравах илсе йама ха- 
гӗр. Вӑл ка ҫ̂ ҫ̂а тухсав, епӗ Шупагакара та кайас ҫук. 
Аи^вах.. ан§ах, ан^^ах... Калама та намӑс. Ҫывсем са- 
лавсан епӗ Хветлипе йунашар дарнӑ '{ук, ӑ за  хам %у-  
вӑиа уҫса кӑтаргрӑм та, вӑл мава: кай, вулак а§и! 
Сирӗнешквлли нумай ман ҫумра, терӗ. Иалта мавашка- 
ли туаа та еаӗ ав§ах, суйа¥ вӑл. Излта камӑн тӑхӑн- 
малли „тройквӑ", „тшимми" пур-ха? Никамӑн та ҫук.

Сӑмахпа каланипе Хветлийа ӗнентерес ҫук тесе, 
ытадаса илтӗм те...

Хветли вӑрг вӗҫерӗнзе ман пиг ҫине ла§ сур^вӗ 
те, пӗр самавра виле вӗрте ҫукал'^^ Иамӑс, вамӑ ! 
Хулара хӗрсем пӗлсен, сурма мар теы тӑвӗҫ. Тур усал- 
да ката сирех!..

Фррр! Ы ран 'ҫисткӑ... Килтисемпе ҫыхӑну пулман 
тес п ула!.. Ах, отпӑсксемех пӗтереҫҫӗҫке пире у§реш- 
тенире ӗҫлекенсене! Атте кулавне пӗлевенсем кӗҫбрех 
вилсе пӗтсен пит аван пулӗ^ҫ^вӗ...

Митраппан Феофан^.
Тневника Р— и тупнӑ.
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ж ж ЖЖЖЖ!
Пӗтӗм Совет Сойусӗнви 
хут пӗлекен 'Бйвашсем!

В Т ӑ р ӑ х л а са  култа- !ш  
ракан, к у л ӑ ш  ур- Ш

В л ӑ  ӑе паракан па- яга 
х а р а н  та п а х  а

К А П К А Н
шурнала 

ҫырӑяманни 
килӗшмест.

„1{апкӑнра“ нлемле кулӑш калавӗсем, 
сӑвӑсем, такмаксем, пӗщек комети- 

сем, вак-тӗвексем ҫапӑнаҫҫӗ.
,. Ка пкӑира  ‘  ‘ тухакан кар т типсем 
тӗр.1ӗрен сӑрсемне сӑрланса тухаҫҫӗ.

I
Кашни пуштӑ уйрӑмӗн^^ех. каш 
ни пуштӑ акӗнлвин^ех ӑна ҫы 

|рӑнс илне пулаГ. Пиҫмоност ; 
сзсем те по^пискӑ йышӑнаҫҫӗ ;

ИЛМЕЛЛИ ХАНӖ:
Ҫулталӑка 1 т е н , е у р ҫ у л -  
л ӑ х а  55  пус, 3  у й ӑ х а з б  п.,

РЕТАНСИОЕ КАНТУР АТРӖСӖ:
ЧЕВОКСАРЫ, КӐНАШ СКӐИ, Ш. 
П ЗД А Т В Л Ь С Т В О  „ КАН АШ “. I

В У Л А К А Н С Е Н Е
ТУТЛӐ ҪИСЕН ХЫСАЛ-  
ТАН ЙУҪҪИНЕ ҪИМЕҪҪӖ

11111!11!11111111111И ’ ТЕҪҪӖ. ■1111Ш111111И
„Капкӑнпа“ п ӗр л е  ытти  
х а ҫ а т е е н е  те в у л а м а л л а

Ҫак номӗре илсенех— Самара край- 
отделение Центроиздата— ҫапла ат- 

рӗспе мана хисепе хурса, савса 
САМАРТИ ҫ ӗнӗ Х а ҪАТА

ХӖРЛӖ ЙАЛАВ
Ҫ А В

НУННЕХ 
ҪЫРДНСД

ИЛӖР!
Илнине пӗл терӗр  (об ие- 
полнении донееите  — тет  
пӳрократ. Епӗ пӳрократ  
мар) х ӑ р  йа^^ейккӑра, йал- 
еоветне, т. ытти п ӗл тер ӗр
ХАКӖ УКҪАРАНтаЙӲН
ҪултаМка 1 т . 20 п , ҫур ҫула 60 пус, 

Зуйӑта-ЗО пус, 1 уйӑха-10 пус. 
„ХӖРЛӖ ЙАЛАВ“

Т Е Р Е С  М А Р .
Е 1ӗ, Ҫӗнӗ-Ахпӳргри шхул пуҫлӑхӗ Илйе Макар'ҫ 

ҫаэва ҫырса иӗлтерес терӗм. Ман ҫине йадти комсомо- 
лӗстеиае паргтийтсӑсем н и и пӗлмесӗрех наступаГ 
тӑва пуҫларӗҫ. Хамӑн ман нимех те айӑп ҫух. Итлӗр, 
ӗҫ мӗнле пул18ӗха? Мана оп^ҫӑ ӗҫне хутшӑнмастӑн твсе 
айӑодаҫҫӗ, мӗнлеха вара оп^вӑ ӗҫне хутшӑвмасгӑп. Тӑ- 
вансем, хурӑнташсем ӗҫкӗ ҫикӗ тусан, еоӗ нихҫан та 
йулкан, унта пӳрт туддЕйех ҫыя пулаҫҫӗ, унтах кала- 
ҫатпӑр, йурлатпӑр, шапӑлгататпӑр. Ун пев оп^бӑ ӗҫне 
хушӑнмасӑр вихӑҫан та йулман.

Ие тата тепӗр пример. Кӑҫал тырӑ хатӗрлес хам- 
панире мава 15 пӑт тырӑ тӳлеттермелле тунӑ. Мӗн 
пӑхса тӑмаллн пур. Тытрӑм та ҫыртӑм сайавлеви, Ма- 
на тырӑ тӳлеттермелле ан тӑвӑр, терӗм. Мана хура, 
ман хыҫҫӑн йалти «ырӑ ҫынсеи» пуртв сайавлени ҫыр- 
са пара пуҫларӗҫ. Ку мӗя вара? Оа'®  ̂ ӗҫӗя^е яример 
хӑтартса массӑна хам хыҫҫӑа йертсе пыни пулмасти 
взра?

Кӑҫал пирӗн шкуд пахҫннбв удма питб лайӑх 
пу.тҫЧ Ӑҫта хурас пулат теса шухӑшлатпӑр йуратнӑ 
матхапа иксӗмӗр. Мӗя нуиай шухӑшласа тӑмалда пур 
терӗм, Карташӗн^ҫа тӑватӑ сысна кашхӑрсем пех ӗрйх- 
се ҫӳреҫҫӗ. Лайӑх ҫигерсен 5 —б-шар пӑт туртма пул- 
тараҫҫӗ. Кӑларатпӑр та йаратпӑр. Ҫапла хайхи ман 
тӑватӑ «кашкӑр» пӗр 50 пӑг удмана тирпейлесв те ху- 
'ҫӗҫ. Вӑл ви^бово та халӗ, хай, шуйтлЕсем, ҫитсе ахтӑ 
ҫырса та карӗҫ. Мана «вргдцгедЗ» тесе йат параҫҫӗ.

Епӗ «грэтитӗл» пулиа саран^ва мар вӗт. Егеи хы- 
рӑм выҫсаа ҫимесӗр пурӑнма пудтараймаст, ман сыс- 
насвм те хам ҫумрах удма пах§и пур ҫӗрте йеплв ҫӑ- 
в^рӗсене карса выҫӑ дарвӑрха. Пета, веҫех аптӑрарӑм 
ӗнгӗ, ҫӑвӑнпа аатӑранӑ йенне маа хуга вӗрсе стаГйа 
ҫырма ыйтатӑя. Ҫырмасассӑн вӑр вул! тесе кӑшкӑума 
тытӑнӑп. Илйе Макар^.

Идйе Мавар ал пусни тӗрӗс; „Ҫӑмӑл кӑвалерис“.
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Кудак аҫясем суйлав прави игвсшӗи 
- ашп1ӗоент)ев уйӑрйлвӑ пекви тӑвафҫб.
ЕСЪЕН. Мунъа тӑватӑни? КУлАК. Мунъа мар, пӳрт лартатӑп. 
■рлатйп та уйӑрлатӑп. твт иӗксӗх. ХРЕСБЕЧ. Каи? КУЛАК. 
1м. ХРЕсБЕН. Хӑшӗ? КУЛАК. Амӗпг аллинъи.

О тветлӑ ретактӑр  А ВаҫҫиЛ)ӗз .

Гор. Чебоксары, тип. «Чув. Книга» Мувашлпт .V 2160


