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— Аш  тӑвЗрланса ҫитрӑ... я -
1 — Тӑвӑрланса ситмвсӗр, Ара йалсоввт 'ьленӗ те, сылтӑи сулӑнъӑклӑ ҫын та, ӳсӑр ҫын 

* ^'^У^тпроҫвет ъленӗ те— пурто сан ӑшӑнта вырӑнаҫнӑ.



миххЕй |яуи
Манӑн йуратнӑ тусӑм муби пур. —  Ҫав те- 

ри калаҫма ӑстаскер. Таҫтан муртан тупат калаҫма 
сӑм ах—хӑ^' кунӗн ҫӗрӗн итлесе лар. Темле хурлӑх- 
лӑ йапала ҫин^бен те -5 ӑтма ҫук кулӑш лӑ каласа 
парат. Х ӑрах куҫне хӗсет, кӗреҫе пек с^халне икӗ 
йенне уйӑрса йарат, кутник ҫине тайават, унтан 
халапа йарат.

—  Т ата мӗн те пулсан каласа парха —  йӑла- 
наҫҫӗ вара ӑна ҫамрӑксем— пит интереслӑ калатӑн.

—  Пастай, -йӗлӗме тивертемха.
Хӑшпӗр '5 ухне суйет те пулӗ, (унсӑрӑн мар 

ӗнтӗ) хӑш -5 ухне пит усӑллӑ, тарӑн ш ухӑш а йа- 
малли халапсем каласа кӑтартат. Ха.фхи халапра 
та... Ну, итлӗр, еппин, ан^^ах вӑлкал ан ӑ сӑмахсем- 
пе калама пултарас ҫук,

—  Кулакран -бейе ҫын тӗн-^ере те ҫук пулӗ— 
хускатса йа^б вӑл сухалне икӗ йеннелле у й ӑр са-^  
тилӗ пек те пулат вӑл, сурӑх тирне те тӑхӑнат, 
темӗн те пулат, ан^^ах '^унӗ каш кӑрӑнах. Куратри? 
Пӗрре манӑ хамӑр йалкулакӗ -^ике таран лартрӗ, 
лартрӗ кӑна мар пӗҫертрӗ те, кайран нумай^-^ен 
ҫемҫе тӗле хы ҫса ҫӳрерӗм.

— Ну, пу, каласа парха, еппин, — васкатат 
ӑна Иехвин сарӑ шӑлне йӗрсе.— Мӗнпе пӗҫертре.

—  Иртнӗ суйлавра, куратри, мана суйлав ко- 
миҫҫине уйӑр5 ӗҫ, йе калӑпӑр, комиҫҫийе суйларӗҫ. 
Иурат. Х ал 5 5 ен епӗ ун пек ӗҫре пулман. .Ман ӗҫ, 
ҫулла улма ӳстересси, хӗлле карта хы расси, вӗсене 
ӑста епӗ. А н^ах ниме пӑхмасӑр мана суйларӗҫ, 
тӑкки! Ну, йурат хайхи. Ӗҫлетпӗр, епӗ те ӗҫлетӗп. 
Как-никкак суйланӑ ҫын. Тӳррипех калас, мана 
ҫав ӗҫ кӑмӑла кайрӗ, пӗр ларуран та йулмастӑп. 
Совета суйлама кантитатсем хатӗрлетпӗр. Кулак- 
сене хӗсме шутлатпӑр. Хӑшин-пӗрин ҫу  ытлашши, 
.хӗссе ҫуне ш ӑрантарас пулат, атту ҫӳреме йывӑр 
в^^сене. Ҫапла-а!

Ҫӗр тӗгтӗм — ҫумӑрлӑ каҫ. С асартӑк пӗр ҫьш- 
па кӑшт ҫгҫ  ҫамкапа ҫамка пырса ҫапӑнаттӑмӑр, 
те шухӑша кайнипе сисмен, те куҫ на^ар.^

—  Аҫта кайатӑн? хулӑм сасӑпа ы йтрӗм антан.
Пӑхатӑп, 5 ӑн 5 ӑн, ҫӗрпро^^ӑнлӑ кулак: хырӑ-

мӗ вашни пысӑк. пирӗн кӑвас ^ӗр есӗ  шӑнӑҫа-г пу- 
лӗ, пи5 ӗ-куҫӗ кавӑн пуҫӗ пек, туп-тулли. Пурлӑхӗ.. 
ей ӑна хӑвӑр та пӗлетӗр. Иал пуйанӗ, хай арман 
хуҫи М ӗкӗте Ҫумкки.

Т)арӑнтӑм, конешнӑ, мана ыйту панипе. Л ҫта 
кайнине каларӑм та утма пуҫларӑм.

—  Санпа манӑн пӗр пит кирлӗ ӗҫ ҫин^ен ка- 
лаҫмалли пур^ӗ те, х а ^  кунта калаҫса тӑраймас- 
тӑп, есӗ 'ге васкатӑн,— тет мана Ҫ ум кка,— пыр каҫ- 
па, калаҫӑпӑр.

Клӗк манпа никҫан калаҫман вӑл, ма пупле- 
шешшӗн-ха вӑл, мӗн ҫи н^ен?— ш ухӑш латӑп килте. 
Ш ухӑш лясан шухӑш ласан каҫхине кайрӑм хайхи.

- -  Еҫ пур терӗ, мӗиле ӗҫ-ши? Курӑпӑр.
Пырса к ӗ тӗ м .. Куҫ-пуҫ ал-^ӑраса кайҫӗ. Тор- 

шӑн вӑт! Сӗтел тулли апат-ҫимӗҫ, икӗ сават ҫутти. 
Кайи5 5 ен манӑн килте апат ҫим елле^^ӗ иккен, ка- 
лӑпӑр салма йе паранкӑ, йе хыттипе ҫемҫи, ӑна 
пӗлеймерӗм. Кӑсене курсан манӑн питӗ ҫийес кил- 
се кайрӗ, ан ^ах  ш арламастӑп.

—  Лар сӗтел хуш ш инелле, калаҫкалӑпӑр, ай- 
т а —ҫавӑтат мана хулран.

Хам кайасш ӗн мар5 5 ӗ те, урасем утрӗҫ. Л ар- 
тӑм. Ӗҫме-ҫимр кУиӑллам ҫук ӗнтӗ: кулак патӗнъе

йепле хӑна пулан.
Ҫав вӑхӑтра хуҫа, кулак Ҫумкка, пӗр ^ӑмӑр 

тултар5 ӗ те  тав  туса ӗҫрӗ, унтан, паллах, мана. 
Пӗр курка ӗҫсе парас терӗм, ӗҫнӗ хы ҫҫӑн какайне 
те ҫырткаларӑм. Ну вара, пурпӗр варалантӑм тесе 
5 иперех ҫирӗм. '^ ӑ н а х  та ҫав пурпӗрех мари вӑл? 
Х ӑт пӗр ҫӑвар ҫи, хӑт ҫӗр ҫӑвар?

Иура'г. Ларатпӑр. Хӗрсе кайрӑм пулмалла, пит 
ҫӑмартисем пӗҫерме пуҫларӗҫ. Сӑмахран-сӑмах.епӗ 
вӑл мӗн ҫин^ен калаҫасш ӑн пулнине ыйтатӑп.

—  Вопше, тет вӑл куҫне ҫавӑркаласа,— вопше! 
”Ҫ)орт пӗлет-и ун вопшине! Ӑсатнӑ 5 ухне алла 5 ӑ- 
мӑртаса хӑлхаран пӑшӑлтатат.

—  Суйлав 5 ухне ан ман вара мана, вопше ас- 
т у !-с у х а л ӗ п е  кӑтӑкла'г хӑлхана—хӑна та пӑрахмӑп. 
Ну сы в пул. Х е-хе -хе— катӑк шӑлне йӗрет.

Киле ҫитрӗм те шухӑшлатӑп. „Ма пит ҫемҫен 
пӑхкалатха ку мана“? Мӗн вӑл вопше те вопше 
тет халӗ? Ӗ? Епӗ унӑн хурӑнташ ӗ мар, ратни мар, 
Мӗн пулнӑ ӑна?

Спаҫҫипӑ маткана, матка систер^ӗ. В ӑт хӗр- 
арӑм те.

—  Аҫта ҫӳрерӗн? ыйта'г вӑл мантан, —  сыпна 
та пулас. Ф  о-у, шӑршӑ перет.

— М ӗкӗте Ҫумкки патӗн^е пултӑм, —  тетӗп 
маткана.

- -  Хӑй майне ҫавӑрашшӑним? —  ^ейе кулка- 
лат ман м атка.

—  Ех, м)Г5 и, му5 И, ватӑлса та сана ӑс кӗмен.
Сисрӗм вара. А а, мӗн ш ухӑш лат шӑпӑрлан!

Ҫавӑнпа воопше, тет иккен рӑл. Епӗ мӗн супӗлте 
тет тетӗп. Вӑн мӗскер. '5и м ха, епӗ ӑна суйлав пу 
хи н ^е „воопш е“ кӑтартӑп.

Тепӗр кунне пусӑ патӗн^е тӗл пул^ӗ мана 
Кулкалат. И ӑпӑлтатаЕ

—  Пуҫ ыратмасти, мухмӑр пӳлӗ, айта мухма 
тӳрлетме— 5 ӗнет м ана.,А х, йурӑхсӑр!

Кайрӑм, йурийех кайрӑм ^у1ӗн калаҫат. Л' 
панине ӗҫетӗп. Ҫиллӗм кил^ӗ. Епӗ ӑна, вӑл ман 
хисеп туса хӑнана ^ӗн ет  пулӗ тесе, вӑл мана лар: 
ма шухӑшла'г.

—  '5и м -ха , кам кама лартӗ, —  шухӑшлата
ӑшӑмра. „

— П ретҫетаттӗле кама суйлама шухаш пург 
ыйтат манран.—Ман шутпа Илйене хурсан ав: 
пулмалла, ӗҫ^ен  ҫын, ӑслӑ, пурлӑхӗ те пур— акг 
ку сӑмаха.

Илйе вӑл тепӗр кулак, харам пыр. Сисет} 
вӑл ӑҫталла турта'г?

—  Ун пирки калаҫса татӑлманха, —  тава 
калатӑп кӑна хирӗҫ пыллӑ сӑррине ӗҫсе.

Ернерен суйлав пуҫлан^ӗ. Хӗрлӗ ҫартан К1 
нӗ Па^ьук М ӗтрине претҫетаттӗл турӑмӑр. Ку' 
майлисем кӑш кӑраш аҫҫӗ. Епӗр ьухӑнсем  ха* 
пӗр сӑмахра.

И кӗ кун иртрӗ-и, виҫӗ куни, мана Ҫу»
хирӗҫ пул5 ӗ.

—  И ытӑ есӗ, —  тет  мана ш ӑртне тӑратсЗ'
'^ и с а  пӗлместӗн.

—  Кашкӑр есӗ ,— терӗм  епе ӑна хирӗҫ. 
мӑса пӗлместӗн. „

—  Ҫ аклататӑп-ха, пит ан кулкала,— харан 
шӑн вӑл мана.

М ӑш латса кайрӗ вӑл килнелле. Кулак I 
епӗ унтан та ^ей ер ех пултӑм. ҫапла лартаҫҫв
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Филиппӑв §керщеке.

А х а л г  т у м а п .
—  Ш  мсишӗн сзна ьеьтерсе кинт1м. Санэ, кИт^$р, х ш е  ва/ь%и ӗҫ тупса парап тетбп- Маншӑн хут 

вбрекме ҫӳреха.

улака!— хуш са х у ь ӗ  Миххей му^и.
—  Ну пултаратӑн та халир. —  Х а-ха-ха , '&ике 

аранах лартнӑ— ӑш сене сӗрсе кулатпӑр епӗр ит- 
есе ларакансрм.

Калав пӗтменха, итлӗр— -бар^бӗ вӑл пире
— М ӗскер тата?
—  В ӑт мӗскер! Пӗрре пасартан таврӑнатӑп. 

аҫ пулнӑ. Иала ҫитерехпе пӗр урапа кустарса 
итрӗ. Ҫ аврӑнса пӑхатӑп, Ҫ ум кка.^С асартӑк ман 
ашана хӑйӗннипе ҫавӑрса ил^ьӗ. Ӳ сӗр , хирӗҫет. 
)ӗн пушипе сӑтӑркаласа ил-бӗ, хам ҫапаймарӑм,

"ӗҫтер -^ӗ  лашине малалла. Хирӗҫ пӗр лав килет. 
рхип пулнӑ. Ҫ авӑнтан хӑранӑ пулмалла.
1 , —  Ну, мӗнле пӗтрӗ ку истори? —  ыйтатпӑр 

^ ӗ р  мувирен.

—  Лартрӑм, шурӑ пӳрте лартрӑм ку.!така, вӑт 
мӗнпе пӗтрӗ. Кутӑна ан пыр ӳлӗмрен. Ҫапла ӑс 
кӗртес пулат вӗсене. Малтан йӑпатса, кайран хӑ- 
ратса хӑйсен йенне ҫавӑрасш ӑн. Ҫук! Пӗлетпӗр.

Ӗ тӗк  мӑшкӑлани те  ҫитӗ! Нумай кул^ьӗҫ. 
Ҫитӗ мӑшкӑллу, епӗ патрак пулнӑ ҫын, мана улта- 
лаймӑн!

—  Хӑҫан тата хӑнана 'бӗнен?— ыйтатӑп унтан 
урамра курсан.

'Ҫ)ӗнмесӗр мӑшлатса иртсе кайат. Ӑса кӗ-вӗ 
пуляс шӑпӑрлан.

Ну пултаран та, Миххей му^и! Х а-ха-ха, 
х о -х о -х о —му-би сухалне сӑтӑркаласа ларат.

Иалавин.
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9 сул тултаракан сулӑнъӑн
„Иртнӗ кунӑн ҫути ҫук, '§ӑн сӑмахӑн суйи 

ҫу к “ тенӗ ӗлӗк ваттисем, Ку епӗ аса илнӗ ӗҫ пул- 
ни 9 ҫул ҫитет.Ҫавӑнпа пӗр йен-^ен шутласан ӑна аса 
илмесен те йурамалла пек, ан^бзх ӗҫӗ 'ьӑн 'ьӑнах 
пулнӑ йен^ьен пӑхсассӑн, ун пек 'ьӑн исгорийе ете- 
ме пӗлтермесӗр хӑварма та йураман пек туйӑна?, 
ҫавӑнпа ку истори ҫин^ьен кӗскерех те пулсан ка- 
ласа парасах пула'г.

Ӗ ҫӗ  вӑрҫӑллӑ комунисӑм вӑхӑтӗн^ье, тырра-пу- 
ла тата тӗрлӗ ҫимӗҫе расверсткӑ йӗркипе пуҫтар- 
нӑ вӑхӑтра пулнӑ.

Пӗрре хӗллехи кун прототретнӗксем Молос- 
тӑвӑн пӗр пысӑк ула ӗнине райпроккомӑн вы^ьӑх 
хупакан картине ҫавӑтса кӗртсе тӑратрӗҫ. Ҫ ав ку- 
нах каҫ кӳлӗм М оластӑва хӑйне икӗ прототрет- 
нӗкпе йунашар лартса Ш упашкар ҫулӗпе илсе 
кайрӗҫ.

—  Е сӗ, Ф ветуҫ, Кара^ьурари кум патне халех 
'Ьуптар, — тесе калама ҫеҫ ӗлкӗр^ьӗ М олӑстӑв хӑй 
арӑмне хапхаран тухса кайнӑ 'ьух. Ытлашши ка- 
лаҫса тӑма та памарӗҫ ӑна прототретнӗксем.

Тепӗр кунне пӗр лайӑх лашаллӑ, сӑрлӑ ҫу- 
наллӑ шинел тӑхӑннӑ ҫын Вы рӑс Сурӑмӗн^ьен тухса 
вӗҫтер ьӗ Ш упашкар ҫулӗпе. Ҫуни ларьӑкӗ айӗнье 
улӑмпа витнӗ виҫӗ витре кӗрекен пи^ькепе сӑма- 
конккӑ 'ьӳкенсе шӑмпӑлтатса пыра'г. Ку Кара^ьура- 
ри Антронӗк Солӑв милитсионер (М олӑстӑвӑн кумӗ) 
пулах кайрӗ. Хӑвала'г вӑл лашине таҫга  пушара 
кайнӑ пекех, лашине хы тӑ хӑваланӑ пирки пи^ьке 
ӑшӗн-ьи йапала пушшех шӑмпӑлтата'т; ку сасса 
илтсен Солӑвӑн пырӗ тем пек йарӑна'г, сӗлекин^е 
ҫӑтса ӗлкӗреймест, ан^ьах пи-ькине пит лайӑх пӑ- 
кӑланӑ,— уҫма хӗн ҫул ҫин-ье.

Т )асах ҫитрӗ Солӑв Ш упашкара, Лашине хват- 
тере кӗрсе вырнаҫтара'г те, 'ьупат 'ьасрах пӗр оп- 
ластной уьреш тенийе. Кунта М олӑстӑвӑн ҫы вӑх 
тусӗсем нумай.

—  Стравствуйте, тавариш^ьсем! Епӗ кунта си- 
рӗн пата М иххал Иванӑ-ь М олӑстӑв йанипе кил- 
тӗм,— терӗ Солӑв пуҫлӑхсен кӑпинетне кӗрсен.

—  М иххал И ванӑ^ хӑй тата М ускава мӗне 
кайрӗ-и мӗн? тесе ьй тр ӗ  пуҫлӑхсен'ьен пӗри.

—  Каккой М усг.ав, Ш упаш кара ты тса кил- 
'Ьӗҫ ӗнер.-Н урӑсри райпротком Оп-ьеккана хупма 
ты гтар са йаьӗ. Хветоҫҫи И ванӑвнӑ сиртен пулӑшӳ 
ыйтат, сире пыр ыратнине тӳрлетекен леккарствӑ 
парса йа^ьӗ,— терӗ Солӑв сулахай куҫне хӗссе  илсе.

—  Как такхупм а?!— тесе кӑш кӑрса йа^ьӗҫлеш- 
сем виҫҫӗш ӗ те харӑсах.

—  Не посрамим М иххала Иваны^ьа, коҫтми 
Л)3 шӗм са нехо на поле прани! —  терӗ пӗри ура 
ҫине сиксе тӑрса пысӑк 'ьышкипе сӗтелле тӑрӑс- 
латтарса ҫапса.

—  Миххал Иванӑ-ь оплӑҫри -ьӑн пысӑк шьш 
арманӗсене улттӑ-ҫиь^ьӗ арман ты тса тӑра'г, оплӑҫ 
масш тапӗпе ӗҫлет, ӑна район масш тапӗпе ӗҫлекен 
райпротком пуҫлӑхӗ арӗслеме те пултараймас'г пул- 
малла. Л айӑхрах пӑхӑрха саккун кӗнекисене,— терӗ 
пуҫлӑхсен^ьен тепри.

—  Ун ҫин^ьен кайран тӗплӗн калаҫӑпӑр, мал- 
тан ӑна путвалтан кӑларма май ш ырас, а^гӑр халех 
совеш-ьани тӑвас ку ыйтупа — терӗ виҫҫӗмӗш.

Кун сӑм ахӗпе пурте килӗштер-ьӗҫ. Лар-ьӗҫ со- 
веш^ьанийе. К алаҫаҫҫӗ, кӑш кӑраш аҫҫӗ, кӑпинет ҫте- 
нисем 'ьӗтресе ҫеҫ тӑраҫҫӗ. Унта кунта телефонпа

шӑнкӑртаттар^ьӗҫ, Иатманӑвпа Иурккӗн хушаматне, 
тата темиҫе хуш амат та асӑнтьӗҫ. Иулашкин|»ен 
ҫыру ҫы рса унта виҫҫӗш те алӑ пусрӗҫ. Унта Со- 
лӑва та алӑ пустар-ьӗҫ^ Вара ҫав ҫырупа Солава 
Оп-ьеккана йа^ьӗҫ. Ҫырӑвӗ ҫине ҫапла ҫырнӑ;

„в ОБЧЕКА.

Сотрудников Чувоблсоюза 
Ильина, Веденского, Семенова, 
и конного милицирнера по 
Мало-Яушевской волости Зо- 
лова Андроника.

ЗАЯВЛЕЯИЕ.

Просим отпустить на поруки, пол риском личной 
ответственности за уклонение, арестованного Норусов- 
ским Райпродкомом и ниправленного в Осчека гр. д. 
Сатлгйкиной, Асакасинской волости, Ядринско”о уез- 
да, Мизяила Иванова Молостова, который явится в 
ЧЕКа по первому требованию, в чем и подписуемся:

И. Ильин парт. № 702093.
Введенский.
Семенсв.
А. Золов пгрт. № 12.

17/Х11 1920 г.

Солӑв тухса кайсан тепӗр ҫур сехет иртсен 
Оп^ьекка путвалӗн^ье пулмалла М олӑстӑва Опсу 
(Опҫӗруправлени) пуҫлӑхӗн капинетӗн^ье ларнине 
курах кайагпӑр.

—  Туарас^ьӗ, пушалӑстӑ, ку Нурӑсри усал кӑ- 
миссара, а то пурӑнма ҫук: кашни кун отрет йа- 
рат, пӗрне те тепӗрне те илсе тухаҫҫӗ, ӑратлӑ вы- 
/ьӑхсене илсе кайса пуса пуҫларӗҫ, хама темтепӗр 
каласа йатлаҫса кӳрентереҫҫӗ, ,,есӗ Хам ӑрӑвӗ" 
тесе йатласа пӗтер^ьӗҫ. л ҫтан  епӗ 'ьӑваш ҫынни 
Хам ӑрӑвӗ пулӑп? Пулӑш ах пушалӑстӑ,  ̂ тавариш? 
Опсу, ӗмӗр манмӑп сан а ,—тег М олӑстӑв макӑрна 
пек пулса, куҫӗсене кӗрӗк ҫаннипе шӑлса.

—  Ш то ты, Миххал Иванӑ-ь! Неушлӗ сана 
опишат тума парӑпӑр? Санӑн ҫӑкӑ^ш а-тӑварна ман- 
ман вӗтха, малашне те сы вӑ пулсан пӗрлех пурЗ' 
нӑпӑр. Саншӗн темле мерӑ та принима'г тӑвӑпар. 
Епӗ тытӑнсан, райпротком санран ӗне мар йӗке 
хӳре те илеймӗ. .

Х ваттерӳ ӑҫтине кала та, кайах лӑпланса. Ц 
не тума ыранах тытӑнӑпӑр,— терӗ Опсу пуҫлӑй 
М олӑстӑва ҫурӑмӗн^ьен лӑпкаса.

М олӑстӑв тухса кайсассӑн кунта та ҫпетси 
алиссемпе пӗ^ьӗк совеш-ьани туса ил-ьӗҫ. Ку совеи 
'Ьани иртсен гепӗр тавлӑкран Вырӑс Сурӑм арма! 
не виҫӗ лавпа, лайӑх лашасемпе, туй пек ҫӗмӗр 
терсе пырса кӗ^вӗҫ. Малти лавӗ ҫин-ье Молӑстӑв! 
Солӑв хырӑмӗсене каҫӑртса ларса пыраҫҫӗ, кусв 
ҫуни лар-ьӑкӗ айӗн^ье пушӑ пи-ьӗке кӳптӗргеттер 
пырат, йулашки лавӗсем ҫин-ье тем леулпутла т) 
ланнӑ ҫынсем ларса пыраҫҫӗ. '5уп тар са ҫитсе 1 
рӑн^ьӗҫ М олӑстӑв килӗ умне,. унтан „ӑшӑнма“ ке 
се кайрӗҫ. Ку „З о о техн и ч еск ая  ком и сси я“ тейекен' 
пул^ӗ иккен. '5ы л ай  „ӑш ӑнсан" комиҫҫи ;ьленӗс 
М олӑстӑвӑн вы,;ьӑхне 'ьӗрлӗхне пӑхма тытӑн^ьӗҫ

П ӑхрӗҫ малтан М олӑстӑвӑн лашисене,
—  Племенной,— терӗ комиҫҫи претҫетаттел 

П ӑхрӗҫ ӗнисене, вӑкрисене, пӑрушӗсе!
сыснисене, сурӑхӗсене тата ка^ьакисене.

—  Племенной,— теҫҫӗ комиҫҫи 'ьленӗсем.
У нтан пӑхрӗҫ хурӗсене, кӑвакалӗсене

■ьӑххисене.
—  Племенной,— теҫҫӗ татах.
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—  Епӑ ҫтека хаҫаьесеньен ытда вывгскӑсем 
вулгма йурататӑп.

—  Ма апла?
—  Зыв^скӑсем ҫӗниисем пулаҫҫӗ, ҫтека хаҫа- 

ьесги киввисемех ҫаиӑкса тӑраҫҫӗ.

Иулашкинйен комиҫҫи умне пӗр кӗтӳ кӑркка 
хӑваласа пы^йӗҫ.

—  Племенной, ну и хорошайа саккуска. —  
терӗ комиҫҫи претҫетаттӗлӗ.

Кӑна илтсенех М олӑстӑв мелнике куҫ хӗсрӗ 
ге, тепӗр минутран пӗр кӑркка аҫине пусск ури- 
сен^йен ҫакса йӑтса кӗрсе кайрӗ мелник пӳрте сак- 
кускӑ тума.

—  Тата мӗн кӑтартмалли пур? терӗ пӗр ко- 
миҫҫи 'вленӗ.

—  Хама пӑхмастӑр и, тавариш^йсем? терӗ Мо- 
лӑстӑв.

Пӑхрӗҫ ҫавӑркаласа вунӑ пӑтлӑ кулака.
—- Миҫе пӑт туртатӑн? терӗ претҫетаттӗлӗ.
—  Ӗлӗк вунӑ пӑта йахӑн туртнӑ та, халӗ ҫак 

райпротком арӗсленӗшӗн хурланса хуйхӑрса сахал- 
ран пӗр икӗ иӑ-вӗ 'йакнӑ пулмалла,— терӗ лешӗ.

—  Настойаш^йи племенной, —  терӗҫ харӑсах 
комиҫҫи 'йленӗсей виҫҫӗш ӗ те.

Л ӑхса пӗтерсен татах пӳрте «ӑшӑнма» кӗ^^ӗҫ. 
Мӗн таран «ӑшӑннине» каламӑпӑр, тол>ккӑ кайнӑ 
Ъухне кусем М олӑстӑва пӗр хут ҫырса пи^йет пус- 
са парса хӑвар^^ӗҫ. Ку хут ҫин^бе унӑн мӗн пур 
вы^ьӑх-^бӗрлӗхне, 'бӑххи-^ӗппине «племенной» тесе 
ҫырнӑ, тата ҫавӑн пек племенной йапаласене прот- 
расверскӑ йӗркипе илме йураманнине кӑтартакан 
текрета аса илтернӗ.

Комиҫҫи кайсан тепӗр виҫӗ кунтан райпрот- 
ком пуҫлӑхне Ш упашкарти пуҫлӑхӗ телефон тӑрӑх

ҫапла приккас парат: „есӗ малашне племенной 
вы.^ьӑхсене расверскӑ йӗркипе пуҫтарма 'вар, атту 
сана Куславккари райпротком коллекийӗн 'вленне 
йамалла ан пултӑр“— тет приккас.

Ҫапла вара хӑш пӗр опластной рапотнӗксем 
хута кӗнипе «опластной кулакӑн» вы.^ӑхӗсене прот- 
расверсткӑран хӑтарас май тупса панӑ.

Ку ӗҫ пулнӑранпа 'вылай вӑхӑт иртрӗ. Нурӑс- 
рисем ҫаплах хӑй ӗҫӗсене ӗҫлеҫҫӗ,— тырӑ-пул пуҫ- 
тараҫҫӗ, кулаксемпе ҫпекку^ьантсемпе кӗреш еҫҫӗ. 
М олӑстӑв та хӑй ӗҫне ӗҫлет: пӗрре Шупашкара ка- 
йат, тепре Иетӗрнене кайат, тӑрсан тӑрсан татах 
Ш упашкара вӗҫтерсе килет. Нумай 'ьупрӗ ҫак вӑ- 
хӑтра.

Пӗрре Нурӑсри райпротком пуҫлӑхӗн вулӑс- 
сене тухса ҫӳремелле пулнӑ, унга вӑл ернипех 
ҫӳренӗ.

—  Ну^ мӗнле новӑҫсем пул^ь^ҫ ку вӑхӑтра? — 
терӗ вӑл хӑйӗн самеҫтиттӗлне ҫак комантировккӑ- 
ран таврӑнсан.

—  Нимех 'ге ҫук пек ха, то^ьккӑ ӗнер Молӑс- 
тӑва 2271 пӑт сӗлӗ парса йатӑмӑр, —  терӗ самеҫ- 
тигтӗлӗ.

—  Мӗн йӗркепӗ, мӗнле сӗлӗ патӑн кулака?!— 
тесе ш аргах сиксе ӳкрӗ лешӗ.

Акӑ вула, кунта лайӑхрах кӑтартнӑ мӗн 
йӗркине,— терӗ ӑна хирӗҫ самеҫтиттӗлӗ пӗр пи^ьет- 
лӗ хут  парса.

Ку Иетӗрне уйесӗн^ьи Ӗ ҫ  пайӗн^ьен килнӗ 
1921-мӗш ҫулти ийунӗн 7 мӗш 'ьислин'ье ҫырнӑ 
3023-мӗш номӗрлӗ хут пул^ьӗ, унта ҫапла ҫырнӑ:

„В Норуоовский райпродком.

Настоящим Укомтруд предлагает отпустить в 
распоряжение г-на Асакасинской волости Михаила 
Ивановича Молостова на преднет удовлетворения 
его рабочих и конных подвод за производимые ра- 
боты на его мельницах по плану утвержденному 
Отделом Труда ЧАО на май и июнь месяцы с. г. на 

рабочих и конных подвод из расчета 12 фун- 
тов на подводу и 1 фунт яа каждого рабочего, 
всего двух тысяч двухсот семьдесяти одного пуда 
овса (2^71) и ржаной му.ки сто восомьдесять пудов 
(189 п .) При чем выдачу фуража одной тысячи пу- 
дов задержа'!^ до другого распоряжения-

За Предкомтруда II. Богоявленский.
Зав. Моботделом Макаров.
З а  Делопроизвод. Ф едо то в".

 ̂ —  Кулак  ̂ арманӗсене пӗвелеме тырӑ парса 
йатӑни есӗ? Т)ӑнахах га патӑн-и,шутит тумастӑни? 
тет кӑмиссар ӗненмесӗр.

—  Каккой шуткӑ унта! Есӗ тавр ӑн и ььен  па- 
ма 'ьарас терӗм те, Иетӗрнин^ьен те, Ш упашкарӗн- 
'Ьен те телефонпа ҫӗмӗрттерьӗҫ те, м уньа кӗнӗ пе- 
кех тарласа кайрӑм. В ӗт хутне те М олӑстӑв хӑйпе 
пӗрлех илсе килнӗҫке, —  тет самеҫтиттӗл макӑрас 
пек пулса.

—  Мӗн тӑвас ку шуйттана? М ӑшкӑлат ку пи- 
ре пӗтӗмпех оплӑҫрисем хӳтӗленипе, тесе тарӑхса 
и льӗҫ иккӗшӗ те.

Ш ухӑшласан тусан райпротком пуҫлӑхӗ Ас- 
сакасси вулӑсӗньи полномоьӑннӑйне ҫакӑн пек 
телекрам йаьӗ:

„М олӑстӑва райпроткомран панӑ сӗлле арӗс- 
лесе кайалла туртса илмелДе“ тесе.

А ньах сӗлле кайалла илесси пулаймарӗ, мӗн- 
шӗн тесен ӑна ь а са х  тепӗр уйеса куҫарьӗҫ, ҫавӑн 
па М олӑстӑва нимӗн те  тӑваймарӗ.

И С ТО РӖК .
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„Саккислӑ пантеро;ь'‘*
'5 ӑваш респуплӗкӗн^и по^тӑ темиҫе ҫул ӗнтӗ 

^ӑваш  ӗҫҫыннисем патне ^ӑваш ла ҫырнӑ симӗс 
хутсем (пӗлтерӳсем) йарса тӑрса „мӑшкӑлисатси“ 
сӑмаха пурнӑҫа кӗртсе пырат. Х у ^ ӗ  ҫин^и сӑмахсем 
ҫаксем:

Аҫта пуранат'^)
Сирӗн йатӑпа сав  хуларан ил^нв 
Ахал посылкӑ’'* )
Саккислӑ пантеро.5 . Сыру. М аркӑсӑр***) 
Пуштаран йапалине (ҫы р уке; и/ьне 5 ух тӳле-
мел|)ь®-

Ку тӗле аттресат (пуш таран йапала иле- 
кенӗ) хай пырсан, токкументне кӑтартна 5 ух 
ҫырмалла.

Ку тӗле атресат... хай пырса илнӗ тух 
ҫырмалла...

... ӗненшерешпӗр... йана 5 ух...
Ҫ авӑнта ал пусашӑп.
Ҫак ш антару ҫы рӑвӗ тӗрӗссине, тата

пуштӑран икекен ҫыннн хӑйех иккене***) 
Пуштӑран „ӳкекен ҫы н “. (К )„ахал посы лкӑ“. 

Ҫыруке. С^ккислӑ пантеро.5 ... Хай парса илнӗ тух 
(ту-ух!)... Т у-ух, тух!.. Пӗтрӗмӗрех!..

Ӑна ҫыракансен пуҫӗсем пӗр вырӑнта нумай 
ларнипе «саккислӑ» пулса кайнӑ. Ҫавӑнпа та кӑш- 
тах уҫӑлма кӑларса сирпӗтсе, тӑварласа хума май 
ҫукши? Т атах ҫавӑнта хӑварсан тат»': вирлӗрех 
«саккислӑ» пулса кайса шӑрш ланса кайӗҫ.

Хуҫӑклӑ 'ьӗлхе.

Кӳлкеш йалӗҫтӑвкомӗ (Вӑрмар р.) лайӑх йа- 
паланах темиҫе татӑк (хуҫӑк) тума йуратат. Ҫырнӑ 
5 ухне вырӑс ^ӗлхине ви ҫ-тӑват хуҫӑклӑ туса ҫыр- 
са йарат.

Уполномочвнному двр. Кульгвшвво.

Сполучением сего Кульгешевский сглисполком 
предлагает принят самие строги меры поступлен 
суми Вашего сельского об-ва от аренда земли и 
прочи суми поступили и расхода по Вашему об-ву.

ПредСИ Ка МАЛННИН. Секретарь ОБРУЧКОВ.

Авалхи некӑрсен Р отҫет йатлӑ 5 ул ҫин^е 
ҫырнӑ сӑмахсене вулама хӑтланса вӗреннӗ ҫынсем 
темиҫе ӗмӗр иртернӗ. Темиҫе ӗмӗр вулама хӑтлан- 
нӑ хы ҫҫӑн  1882-мӗш ҫулта тин лӗр Шамполион 
йатлӑ вӗреннӗ ҫын ҫав некӑрсен ҫыруне вуласа 
тухма пултарнӑ. Темиҫе ӗм ӗг иртсен пирӗн те, 
тен Шамполион пек вӗреннӗ^ҫын тупӑнса, Кулкеш 
йалӗҫтӑвком ӗ ..ҫы р нӑ хутсене вуласа тӑнлантарса 
парасса ӗмӗтленсӗ^-рурӑ^натпӑр.

•) Ийнӑш вгрсе аарнУч^саспадлясене хура оаспаллиоемпе 
иӑтартатоӑр

•*) Икӗ ,к *  .кврлӗ
* * * )  Икб ,н *  клрлӗ

Кбрвсе ҫЗнӑх кӗреҫвнв те кбреймест.
И ӗкӗт Мишши ҫырса пӗлтерет:

Кӑташ йалсове^ӗ хӑватлӑ, вӑйлӑ. Хӑй хӑват- 
не кӑтартма арман хуҫисене ҫакӑн пек хутсем ҫыр- 
са  парат (2 -мӗш №-рлӑ хут):

УДОСТОВЕРЕНЙЕ.
Дано сие г-ну дер. Алексеевка Григорьеву Ивану 

Григорьевичу в том. что его ветрянная мельница кра- 
боте не годна, нижний камень толщиной 1 вершок и 
расколота на 6 частей руль гнилая и в течение года 
не работала, а при тиюм ветре молола для себя, в 
виду не годности и не исправности помольщики к не- 
му не ходят, что и удостоверяется.

Кӑташ йалсове^ӗ халӗ ҫавӑн пек хутсем  па- 
ратха, кӑш тах тӑхтасан ҫакӑн йышши хутсем па- 
рассине кӗтсе тӑратпӑр:

Дано сие... в том, что имея ветрянную мельницу 
нижний камень из липоаого дерева толщиной в 1 
сантиметр и в диаметре иолтара дециметра, кото- 
рый расколот на 100 ча^тей, руль—рж авый... вте- 
чение года вовсе не работала, молола для себя и 
при тихом ветре, а иотому гарнцевый сбор платить 
не может.

Пред. СИК-а ЧЕРНОВ,

Куҫлӑхсем кирлӗ.

В ӑр м ар р ай он ӗн ^и  Халӑх су ^ ӗ  Пинер йалне 
412-мӗш  номӗрлӑ отношени (ху т) йанӑ. Хутне ил- 
сен Пинер йалӗҫтӑвком ӗн^е ларакансем виҫшер- 
тӑватш ар куҫлӑх тӑхӑнса ларса вулама тытӑннӑ. 
Вуланӑ-вуланӑ, вулама пултарайман.

Хутне вулама май ҫук, мӗншӗн тесен унта 
халӑх сутйипе ҫыруҫи алӑ пусни ҫеҫ курӑнат, ыт- 
ти сӑмахӗсем курӑнмаҫҫӗ.

Ан вулӑр вӑл хута. Суккӑр пулса ларӑр. Ха- 
лӑх сутйи Савушкинӑпа ҫыруҫи Ваҫҫилйӗв та, сук- 
кӑр пулса ларасран хӑраса, вуламасӑрах ал пусса 
йанӑ.

Ӗ ҫ ҫукран ӗҫ.
Куш ак ӗҫсӗр аптрасассӑн хӑйӗн хӳрине ҫул- 

лама тытӑнат. К ӗн^елерте ӗҫлекенсем ӗҫсӗр 
аптрасассӑн, куш ак пек ҫулама хӳрисем ҫук 
пирки кирлӗ мар хутсем  ҫырса лараҫҫӗ.

Т)ӑваш  Иуҫтитси кӑмиссариатӗн^ен Тутар- 
кас районӗн^и Х алӑх сутне, теккапӗрӗн 1 -мӗ- 
ш ӗн^е, ҫакӑн пек откры ткӑ пырса кӗрет.

,,Прошу прислать на проснотр в порядке над- 
зора дело по обвинению гр н д. Лебедчяной Оси- 
пова и Андревяа по 174 ст. У. К. (йо делу ияеется 
опр. УКК).

Пом. прокурора ПБТРОВ".

Ҫ ав открыткӑпа пӗрлех (пӗр поссылкӑпах) 
хайхи ыйтнӑ ӗҫӗ те И уҫтвтси кӑмиссариатӗн- 
'5 ен персе ҫитнӗ. Ӗ ҫӗ вӑл Ш упашкара кассат- 
силлӗ шалӑпӑпа кайнӑ пулнӑ, тет ^икарккин. 
П рокурор помошнӗкӗ ^ӗлӗм шыранӑ ^ӗлӗм^ 

ҫӑвар ӗн ^ех пулнӑ. ^^■^ӗмӗ ҫӑвар ӗн ^ех пулнӑ та, 
пуҫ мими ӑҫта пулни паллӑ мар. Волоккиттӑ ӑшне 
кӗрсе ӳкнӗ пулӗ тесе шухӑшлама пулат.



Тӗнпе иилӑшекен сулЗиъЗи.

Ма ҫуртуна ҫутмастӑн?
Парттире тӑракан ҫынна ҫурта ҫутни килӗшмест.

Амерӗк, хӑваласа ҫит Шупашнартисене-
Амерӗк ҫыннисем ӗҫе хӑвӑрт тунипе, хӑйсен 

ӗҫ технӗккин паттӑрлӑхӗпе мухтанма йуратаҫҫӗ.
Еҫе хушнӑ хы ҫҫӑнах темиҫе минутран туса 

ҫитеретпӗр, теҫҫӗ.
40-шер етташ лӑ ҫуртсене тума ернесемпе ҫеҫ 

хисепленекен вӑхӑт кирлӗ вӗсене.
А ньах, питӗ шел, Амерӗксем пирӗн Шупаш- 

карти «технӗккӑпа» паллашайман. Ш упашкарне 
вӗсем ӗмӗрне те хӑваласа ҫитейес ҫук та, ҫапах 
вӗсене ь ӗн есех ьӗ  пирӗннипе „ӑмӑртма".

Амерӗкре 8ҫе хушнӑ овхвтрвх тӑваҫҫӗ, пирӗн—  
уйӑх малтан.

Чебоксарский Коммунтрест требует...-сче1- 
чики доставить в склад треста.

Срок приема устанавливатся до 15 октября- 
Управл. Трестом СТЕШОВ.
Главный бух. ЧУРШЕЕВ,

20 ноября 1929 г. Исх. № 156.

Нойапӗрӗн 20-мӗш ӗнье хуш ас ӗҫ октапӗрӗн 
15-мӗшӗньех пулса тӑмалла. Ӑҫта унта— Амерӗкри 
аспа туса ҫитерӗн кун пек хӑвӑртлӑха?!.

5ӑваш нарком прос та йуласшӑн мар кусеньен. 
21-го н 0 я б р я с.г. за № 473 НКП препровож- 

дает при сем для помещения в газете положение о 
конкурсе на научные сочинения к Юлетию ЧАССР.

Полошенийӗ ҫине хаплаттарса хунӑ:
...Положение о конкурсе ке позднее 20 о к- 

т  я б р я печатаются в „Канвш е", ,,Красной Му- 
ваш ии", в центре...

Амӑртӑва ва.ьфи соььиненийӗсенье:
...должны использовать всв имвющиеея литератур- 

ныв данныо и результаты экспеднции, работавших 
на территории ЧАССР носле революици“  (это в 5 
месяцев).

Н ауьнай происветенийӗсене 5 уйӑхрах ҫырса 
пӗтер, ӑна В У С  профессӑрсене пӑхгарса тухтар, 
шӳри...

5 ӑ в а ш  актсентр йышӑннӑ ӗҫхӑвӑртлӑхпе ӑна 
тума ним те мар ӗнтӗ. Акӑ ьуптарса пӑхарха унӑн 
ҫӗнӗ хӑвӑртлӑхне.

Актсентӑр сӗтеллисем тӑрӑх ьуп са ҫӳресе 
ыран шкулта кирлӗ уььеп н ӗксем  21-мӗш н о й а -  
п ӗ р т  е н, ҫитес ҫулхи о к т а п ӗ р ӗ н  20 мӗшӗ йен- 
нелле тапаҫҫӗ.

Актсентӑр хутаҫҫисем тӑрӑх ҫӳресе, "бӑваш 
поеьӗсен „Ш уҫӑм“ йатлӑ сӑвӑ кӗнекийӗ 1 ҫул та, 
5  уйӑхлӑх ватӑлат, халӗ „кивелсе йулнӑ“ йатлӑ 
емел ӗҫсе вилсе, урасене ҫӳлелле тӑратса выртрӗ.

Кун пек хӑвартлӑхпа, Амерӗк, санӑн урусем 
йепле ҫӗкленсе ӳкӗҫши? Х ӑваласа ҫит Ш упашкар- 
тисене! В — КА.

—  7



9 0 0  пӑт йӗкел.
„Финккӑ* тесе ал пуснӑ кореспотент пӗл- 

терет:
Мӑрат вӑрманлӑхӗньи Сурин леҫниьипе ун 

помошнӗкӗ Рикӑв халӑх хуш ш инье „леҫ- 
н и ьӗствӑ 4 0 - 6 0  пуспа йӗкел пухса хур ат“ 
тенӗ хыпар сарса йанӑ. Ҫавна илтсен 
сем ҫрмйисемпех йӗкел пухма тухса кайнӑ. 
Нумай пухнӑ йӗкел. Пухнӑ йӗкелшӗн леҫниь- 
Ьӗствӑ укҫа вырӑнне шур хутсем^ салатнӑ. 
Хайхи йӗкеле ӑҫта хурас? 900 пӑт йӗкеле 
Пилтйайӗв картонӗ ҫы вӑхне пӗр ҫӗре купала- 
са хураҫҫӗ. Л еҫн и ььӗствӑ  лӑпланаК Иӗкелӗ 
тепӗр ернерен ҫӗрсе кайат. Ҫӗрсе кайнине 
курсан леҫниьипе помошнӗкӗ хресьенсене: 
хӑвӑр йӗкелӳсене кайалла илсе кайӑр, тесе 
пӗлтереҫҫӗ. Хре>ьенсем йӗреҫҫӗ, тег. 
Хресьенсем  йӗреҫҫӗ. Хресьенсем пе пӗрле ьи ст- 

кӑ та йӗрет... леҫниьипе помошнӗкӗшӗн.

Кивӗ шӑршӑ.
Канаш ҫы вӑхӗньи  ьук ун ҫу л  ҫинье ӗҫлеттерекен 
старшши рапоььисем  хуш ш инье пуйан ҫын- 
сеньен тухнисем те пур. Пуйан ҫыпсеньен 
тухнисем комсомолӗссене хӗр хен еҫҫӗ— ӗҫлет- 
терсе ӗш ентересш ӗн мар, ӗҫлеме илмеҫҫӗ. 
П атраксене ӗҫлеме и л с е кайасшӑн мар. 
Й аккӑвлӗв Ваҫили (старшши рапоьи) Сурӑм 
аьине ҫапла хуш у парса йанӑ: комсомолессе- 
не ӗҫлеме илсе ан кил, тенӗ. Унта ӗҫлекен 
Туммӑв Иелекҫипе Ҫерҫи Санккийӗ те, хӑй- 
сем комсомолта тӑнине маннипе, комсомолӗс- 
сеньен м ӑш кӑла;ҫӗ, тет '^ерни .
И аккӑвлӗв Ваҫҫили комсом олӗссеньен пӑрӑ^ 

нарах ҫӳрет. Мӗншӗн тесен хӑйӗньен кивӗ шӑршӑ 
кӗрет. Кивӗ шӑршӑ кӗнине комсомолӗссем сисес- 
рен хӑрат. Ҫӑвартан кивӗ шӑршӑ кӗнине тасатма 
пулат. Т асату  комиҫҫисем тасатса йарӑр!

Летникри тӑванлӑх.
Ҫӗпӗрти Ҫима районӗньи Ҫӗнӗ Летникра, „ьӗ - 

кеҫ ьӗпписем ш ыв ӗҫеҫҫӗ“, ытти кайӑк ьӗпписем 
пӑхса тӑраҫҫӗ, тиш керӳ йӗркипе маларах тухса  ка- 
лама хӑраҫҫӗ.

Летниксем ҫырат:
„Пирӗн йалта Х ветот Майкушкинпа Пликар 

кӑҫал ҫула йалӗҫтӑвком ҫекреттарӗ Ад)ушин- 
па ратнеллӗ пулса пӗрлешрӗҫ. Пликар ҫекрет- 
тар хунӗ пул^ӗ, Х вето ьӗ  ҫекреттар кӗрӳш ӗ 
пульӗ. Пликарӗн пӗр авӑн ҫапмалли машшин, 
1 тыр вырмалли, вы д)ӑх-ьӗрлӗх кӗтӳпе. Х ве- 
то ьӗ н  те 1 авӑн ҫапмалли машшин, 1 тырӑ 
акмалли, 1 улӑм касмалли, 1 ҫеппараттар. 
Кӗркунне ҫитрӗ. Патш алӑха тырӑ-пул хатӗр- 
лӗсе памалла. Пӑликарӗ 17 пӑт парат, Х вето- 
Ьӗ 14 пӑт. Ма сахал? И алӗҫтӑвком ҫыруҫипе 
хурӑнташ лӑ, тет.
И алӗҫтӑвком ҫыруҫи сылтӑмалла сулӑнса кай- 

нӑ. Сулӑнса кайнӑскер йӗплӗ ҫӑмах хуранне кӗрсе 
ӳкиӗ. Туртса кӑларма Ҫима райӗҫтӑвком ӗньен пу- 
лӑшу ыйтат.— Пулӑшсамӑр ситӗ райӗҫтӑвкомрисем.

Иалсовет вырӑнта ҫук.
Тӗлӗнмелле ӗҫсем пулса иртеҫҫӗ Ҫӗпӗрте.

Ҫӳлти '^еп ула районӗнье 2 ьӑваш  йалӗ —  
Ф рантсуспа Пӗрлешӳ йалӗ йалсовет кӗнье- 
лерке хӑш  йалта тӑвасси ҫиньен ьы лайьен 
тавлаш нӑ. Тавлаш сан-тавлаш санП ӗрлеш ӳре тӑ- 
вӑпӑр тесе ҫирӗплетнӗ. Пӗр х ӗл 'к а ҫса н  йал- 
совета такӑш  вӑхӑтра Ф рантсус йалне илсе 
кайнӑ. Т е кӑнтӑрла, те ҫӗрле— никам та кур- 
ман. Районтан упполномоьӑнсем килсен Пӗр- 
лешӳсем йалсовет кӗньелерӗ ӑҫта ҫухалнине 
нихӑш те каласа пама пултарайман^ 7 кунтан 
тин тупрӑмӑр хайхи вӑрласа кайнӑ кӗньеле- 
ре, тет.
Кӗньелере вӑрласа кайнӑ. К ӗньелеҫп е пӗрле 

кӗньелере П ӗрлеш ӳретӑвасси ҫиньен халӑхйыш ӑн- 
нӑ постановл-нийе те вӑрласа кайнӑ. Ҫитес суйт 
лавьен  росӑск йарӑр. Тупса парӗҫ.

Партти пилет§ӗпе поминани 
кӗнекй.

М ӑн-Пӳкассем пӗр ҫын ҫырса пӗлтерет:
1926-мӗш ҫулта партти ьлен ӗ Иелисаветтӑ 

Филиппӑвӑ пуйан ҫын, кулак кинӗ пулнӑ ма- 
йӗпе, Ҫӗрпӳри мӑнастыртен илсе килнӗ поми- 
нани кӗнекисене акӑшӗ (манашкӑ пулнӑскер) 
шкула илсе пырса шкул аьисене сутнӑ 
ьухн е: илӗр, илӗр, аьасем , поминани кӗнеки- 
сем урӑх ҫӗрте тупаймӑр, тесе тӑнӑ. Илеҫҫӗ 
ҫав аьасем  поминани кӗне:чисем хыпалансах. 
Тата И елисаветтӑ Филиппӑвӑ ҫунса кӑйсан 
м уньа кӑмаки хуш ш иньен пӗр ьӗр ес ылтӑн 
тупрӗҫ. Ҫав уьи ттӗл е ш култан та, партгирен 
те сирпӗтме пултараймастӑри?— тет.

Сирпӗтме пултараймастпӑр. Т асату  комиҫҫин 
тимӗр шуткипе сӗрсе тасатса йама пултаратпӑр.

„Пуҫӗсене усса йара па-^ӗҫ 
килелле“.

Пӗри ӗлӗк хӑйӗн тусне хӑнана ьӗннӗ, тет. 
Хӑни пынине курсан, тӗп сакайне тарса пытаннӑ, 
тет.

Тутаркас районӗньи Супков йулташ, тура 
сӑрсен райсоветне уйӑрса хумашкӑн конфе- 
рентси тӑвас тесе, йалти йаьейккӑсене хутсем 
салатнӑ. Ҫав хутсене илсенех каланӑ вӑхӑтра 
телекатсем пухӑнса тул ьӗҫ. Конферентси уҫа- 
кансем нихӑшӗ те ҫук, таҫта кайса пӗтнӗ. 
Ҫитменнине Супковӗ хӑй те  ҫук пульӗ Вара 
конферентсийе" пухӑннӑ телекатсем, конферет- 
си тумасӑрах, кайалла саланса карӗҫ, ает Ҫи- 
тук йулташ.

Ӗ х , мӗскӗн Супков! Сопранисемпе конферент- 
сисем сана пит хы тӑ улӑш тарса йанӑ— партти ьле- 
нӗ сӑнӗ ҫухалма пуҫланӑ, таркӑн сӑнӗ ҫапса илнӗ.



Ҫбрлв.
— Паҫӑр ҫак тӗлте пӗр ҫутӑ 

ҫӑлтӑр^пур55ӗ. Халӗ ҫук. Хӑҫан 
ҫухалнӑ вӑл?

— Сылтӑм сулӑн^ӑксемпе кӗ- 
решнӗ вӑхӑтра,

Иалсоветра.
Хр«с59н. Мӗншӗн кӗн^елерте 

пайан ӗҫлемеҫҫӗ?
Стурӑш. 5 кун ӗҫлемеллийӗрке- 

не куҫнӑран. Вырӑсла каласан пи- 
рӗн петтитневккӑ.

Хрвсьвк. Ӗнер ма ӗҫлемерӗҫ?
Стурӑш. Петтитневккӑ. '
Хресьан. Виҫӗмкун ма ӗҫлеме 

рӗҫ?
Стурӑш. Тфу!.. П еттитневккӑ 

тетӗпҫке сана.

АслЗ вырӑна йуратакан.
(Справккӑ пӳровӗн^е)

— Манӑн саш ^итнӗк пулас ки- 
лет. Ӑҫта сайавлени памалла?

—  Сут ӗҫне ӑҫта вӗреннӗха 
есӗ?

—  Вӗренесси... кӑҫал ликпунк- 
тра пӗр ' уйӑх вӗренкелерӗм... 
Вытвишентсӑ туса йамӗҫ-ши, те- 
тӗп.

Ҫнтманлӗх.
Ревмсор. Тӳррипех калаха: си- 

рӗн правлени ӗҫӗн^е ҫитменлӗх- 
сем нумай-и?

Правлени ьлвьӑ. Нумай мар, пӗр- 
ре ан^ах.

Рввмсор. Мӗнле ҫитменлӗх?
Правлвии ьленӑ. Кассӑри.

Иӗпе ^Зпта.
Хӑшпӗр промысла йулташлӑ- 

хӗсен 'ьӑпта упполнсмоъӑиӑйсем 
Ъленсом типӗ тунӑ 5ӑптанах, 
хулана леҫес умӗн йӑпвтсҫҫӗ.

— Ой, ой, ку ^ӑптасене нумай 
йӗпетнӗ. Ш онках хы тса ларнӑ. 
Мӗншӗнха апла йӗпетеҫҫӗ.

—  Ревиҫи комиҫҫи ӗҫлеменрен.

ХЗнклаеем.
—  Упӑшки. Ой, ой, пирӗн хӑн- 

класем нумайланса кайнӑ. Пӑхха, 
арӑм! Каҫ пулман, вӗсем ҫимел- 
ли шырама тухнӑ та уш.

Хӑнклисем. Ҫимелли шырама 
мар. Пире лайӑх пӑхса усранӑ- 
шӑн спаҫҫипӑ калама тухрӑмӑр.

Иалсовет кӗн^ьелерӗнъе.
—  Ма пустуй пулнӑ-пулман 

ӗҫсем ҫин^ен каласа вӑхӑт ир- 
терсе тӑратӑн? Халӑх су^ӗ  кур- 
тӑни кунта!

'^ишкерӳ вӑхЗтӗн-ье.
—  Мӗн йышши пӳрократсемпе 

кӗрешме ҫӑмӑлтарах?
—  Иут у 5 рештенирисемпе.

Ҫбнб ПрОфЕ!ҪҪИ,

—  Ҫав И ӑван аҫи  Петӗр рай- 
ӗҫтӑвкомра мӗнле ӗҫре пурӑнат 
ара?

—  Сйесран сйеса ҫӳрекеннин^е.

ПӖЛТЕРӲСЕМ.
и з в п и < 81Г в М  улӑштаратӑп веь- 
П й Л у Ш Ъ С а Ч  ьӗрсснье. Укҫа ил

М 8С1ӗП.

■Бисткӑсеиве й"* к” ." " .
млнпа усӑ хурас тат, т|)шин сӑра илсв 

хваттаре пытӑр.

Пгртпилет вӑхӑтӗньв. \ у п с ӑ  
паракана 100 тенкӗ.

В .  шыратӑп. С у т  скамйи
0 0 1 | л а П  ҫиньи вырӑнсенв кӑтартса  
ан та ӗҫлӗ пулӑр... Пурӗпӗрах йышӑнмас 

тӑп.

Портфӑлсем
йӗнврьӗкрен 1 портфӗл хӑларатӑп.

1 Г 0 1 П  Тупнӑ ҫынна I ьвт-
Л С р  вӗрт ерсх илсе пыма хушатӑп. 

Ерахсӗр пырсан кӗрӳ йатнв илтвймӗ.

Хурӑнташсене
иийв кӗртмв. Тупӑнмасан „Пиршӑ Трута- 

ранах“ илмв шухӑш пур.

Ы г о п п п и и  ӗеньен килӗшӳллӗ 
» 1 1 С и т т Л  ьӗваш пйессисем ҫу- 
хапнӑ Тупаканни Клавполитпроҫваткома 

пырСа п&тӑр.

Кив улахрв.
— И алсоветӑн тӗрлӗрен ҫекси- 

сем пирӗншӗн, ҫамрӑксемшӗн тӑ- 
рӑшмаҫҫӗ. САКС сӗтеллине ҫак 
улах пӳртне куҫар.малла.

Кӗкеке макаҫЗнӗнъе.
Итеолоки йеньен кӑлтӑксӑр 

пйвссӑ хӑйна расна пиьетлвнсв 
тухнӑ пйессӑсвм хугпшиньв пӗр- 
ихке аньах.

)Криттӗксен калаҫувӗньвн).

—  Парха мана пӗр-пӗр ^ӑваш - 
ла пйессӑ.

—  Парас.
—  А н^ах усалли ан пултӑр, 

итеолоки йен^ен килӗшӳллӗ пул- 
тӑр.

—  Ун пек тавар ҫук. Килес 
ҫул^ен кӗт.

Меш-ьен.
—  Мӗншӗн халӗ столовӑйсен- 

5 е „на 5 ей“ пама хушмаҫҫӗ.
~  Л авкасен^е ^ей ҫукран.

Тӗттӗм ураира.
-  Тӑхтаха, краштанин!

—  Ма?
—  Сана пӗр сӑмах калас тетӗп, 

ан^ах ҫынна ан шарла!
—  Хм!.. Кала еппин.
—  Ҫутӑлтарса йарха мана пӗр- 

ре хӑлхаран.
—  Хм!.. Иурат!
—  Спаҫҫипӑ. Халӗ ӗнтӗ куҫран 

ҫутӑлтарса йар.
—  Иурат!
—  Ой-ай! Ы тла х ы г ҫапрӑн. 

Халӗ ӗнтӗ манӑн па.ъттона (кӗрӗ’- 
ке) хы вса ил.

—  Хыврӑм.
—  Ҫӗлӗке те хы в, калуша та.
— Хыврӑм.
—  Халӗ ӗнтӗ, краштанин, мӗн 

вӑй ҫитнӗ таран т а р кӗтеселле. 
Хӑвӑртрах тар, епӗ: хы сна укҫи- 
не хурах пусса кӑларса карӗҫ! —  
тесе кӑш кӑрӑа. И. С.

Тухеа ӳкейменниеем
Ҫӗпӗ|)ти П а^ат районӗн^ен пӗр 

йулташ йалти ак ивиссене пит 
хы тӑ ӳпкелет:

М иххайлӑвккӑ йалӗн^н парт- 
ти йа^ейккин активисӗсем, та- 
сату иртнӗ хы ҫҫӑн, тата вӑй- 
лӑрах ӗҫме ты тӑн^ӗҫ. Партти 
пиле5 ӗ тухса ӳкесрен хӑрамаҫ- 
ҫӗ, тег.

Ар^ари пилет тухса ӳкмӗ ҫав- 
Хӑйсем тухса ӳкӗҫ... парттирен.

9  —



„ЬЗваш йалӗ“ шурналйн 11-мйш номӗрйньи 7-мӗш страннтсӗра ҫакӗн пек ^керъӗк ҫалӗннӗ:

.,[иикпп‘- гпипкиищп ҫс.мйесене иӑнтса тӑратмалли лаҫ.

—  Хӑрушӑ лаҫ1 „Ҫемйесзие шӑнтсэ тӑратзҫҫӑ" тет у: та. Ах, ҫав паҫҫа шухӑшласа кӑлгракакнине 
(«]^ӑБаш йал1к» ҫекреттарне) лӑйне ҫав сивӗ лаҫҫ2  хупса ш ӑнтасьӗ. Ташлама вӗреннӗ пулӗьъӗ вӑл

«^ар^^стон» ташшин-.

Шупашкарта калуш “ииҫга1тупма”ҫук.
Иван ФилиппӑьКарӑм Коркоп макаҫӑнне 

саветуш ьи не тархаслама.
—  Епӗр атӑ калуш таварне нихӑҫан та кӗр- 

куннепе ҫуркунне кӳместпӗр. Кил раш тав иртнӗ 
ҫӗре, пӗр сӑмахсӑр тупса парӑп виҫӗ мӑшӑрӗтт^ех,— 
терӗ Иван Филиппӑь. Кайрӑм тухса макаҫӑнтан 
пуҫа хы ҫса.

Ҫ ав вӑхӑтра хамӑн пӗр йулташ Пайторк ма- 
каҫӑнӗньен пӗр мӑшӑр калуш хул айне хӗстерсе 
тухнине курах кайрӑм. Телей ҫы вӑхр ах иккен.

— Мӗн ьухлӗ патӑн калушна? Калуш т,ере'ьӗ 
вӑрӑми? тесе ыйтатӑп кунтан.

—  Ан шарла, пуш алӑстӑ, кунта калуш тав- 
рашне снаккомӑйсене ҫеҫ параҫҫӗ, терӗ ку мана 
вӑрттӑн хӑлхаран.

Хамӑн кунта «снаккомӑй» ҫук, тен арӑмӑн 
пулмӗ-и ха, тесе васкаса утрӑм килелле. Ҫитрӗм 
киле. Арӑм та шыв ӑсма кайнӑскер киле таврӑнса 
ҫитрӗ ҫак вӑхӑтрах.

— Аг^уттӑ, санӑн Пайторкра «снаккомӑй» при- 
каш ьӑк ҫуки? Калуш илмел... тесе каласа пӗтерей- 
мерӗм, арӑм кӗвенте вӗҫӗпе хырӑмран понк! ту- 
тарса ильӗ.

—  Есӗ мана тутасемпе куҫ харш исене сӑрла- 
са ҫӳрекен майрасем вырӑнне хутӑниха Пайторк 
прикаш ьӗкӗсемпе „снаккомӑйланма"? терӗ те арӑм, 
тепӗр хут ӗнсерен хума хатӗрлепсе кӗвентине ҫӗк- 
лерӗ. Аран тухса ӗлкӗртӗм алӑкран.

Ш ухӑшларӑм турӑ^1„ урамра, вӗҫтертӗм Пай- 
торк правленине. Тен кунта „сапписккӑ“ илме пул- 
тарӑпи, тесе шутласа. Кунта „сапписккӑ" илме пу- 
лат тенине ӗлӗк нумай и лтнӗььӗ- Пырса кӗтӗм. 
Л ар аҫҫӗ пуҫлӑхсем. Каласа патӑм хам нуша ҫин- 
ь е н , калуш  вал).ьи „саппискӑ" ыйтатӑп.

—  Каккой калуш? Хамӑр калушсӑр ҫӳресе 
урасене ш ӑнтса ревмагтисӑм туйантӑмӑр.

Пулат калуш пӑрахут ьар ӑн са Атӑл ларсан,— 
терӗ мана хирӗҫ правлсни ьленӗ

Т ухса кайрӑм пуҫа ьи ксе. Утатӑп Пайторк 
макаҫӑнӗ йениелле. Ъ ^ р е  унтах туртӑнат, калуш 
пур пекех туйӑнаӖ Кӗтӗм макаҫӑна. М ана хирӗҫ
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пӗри татах хул айне калуш хӗстерсе тухат. Ку 
таҫтан хыҫалтан ҫаврӑнса тухрӗ. Ш ухӑшларӑм ту- 
рӑм та, епӗ те унта кӗтӗм.

—  П-и-и-и- кунта! Кунта тепӗр макаҫӑн иккен. 
Пӗри сукно илет, тепри калуш, тата тепри..,

Ку „макаҫӑнра“ Микулай П орхвильӑ йатлӑ 
прикаш ьӗк ӗҫлет иккен, „снаккомӑйсене" тавар 
кунтан параҫҫӗ иккен. Пӑхатӑп: калуш ьылайах.

— - Микулай П орхвилӗь! М ана та пӗр мӑшӑр 
калуш  парха, тетӗп.

—  Ммм... Кунта... Ку калушсем пурте хуҫал- 
лӑ, вӗсене^тахҫанах йышӑнса хунӑ, сана пама пул- 
тараймастӑп, терӗ ку прикаш ьӗк мана ураран ил- 
се пуҫа ҫи тиььен тинкерсе пӑхса.

—  Еппин есӗр паллӑ ҫынсене ҫеҫ тавара 
варттӑн сутаттӑриха? Апла пулсан РКИ-йе кайса 
пӑхамха, мӗн калӗҫ,— тесе тухса кайма тытӑнтӑм.

^—  Постой, постой, таваришт)! Ан кайха. Пар 
кассӑна 4 тенкӗ те 15 пус. Ил пӗр мӑшӑр калуш. 
Санӑн сӑну .снакком ӑй" пек туйӑнат,— терӗ ҫакна 
илтсен Микулай Порхвилӗь-

Ҫапла^ манерпе туйантӑм ҫав пӗр мӑшӑр ка- 
луша. Нихӑҫян та манас ҫук. Калуш илни ҫиньен 
П орхвилӗь никама та калама хушмарӗ те, кала- 
мастӑп. Есӗр те ҫынна ан калӑр.

„НЕСНАКРЮМӐЙ.

Т|унлӑ турӑш.
Пӗрремӗш И рҫе йалӗньи (И етӗрне районӗ) 

партти ьленӗ Иван Терентйӗвӑн темӗскерле 
ьунлӑ иккон пур. Ҫав иккон кӑш т мӗн те пу- 
лин, ьи сткӑ йапала пулассине сиссессӗн, хӑ- 
вӑртах шкапа тарса кӗрсе куккӑра пытанат. 
5 и с т к ӑ  иртсе кайсан тепӗр кунне ирех хаф 
Ьунлӑ иккон кӗтессе тухса пуҫне каҫӑртса ла- 
рат.
„Тӗлӗнмелле ҫав икконран“ тет Авихйулташ! 
И ккониньен тӗлӗнмелле мар, хуҫиньен тӗлӗн- 

мелле— мӗнлеха вӑл хал и ььен  те парттирен тухса 
ӳкейменши?



Кӗрен-тухан хӑнасен.
(Тасату калавӗ).

Лара!' ак пайан Елӗк салиньи халӑх сугйи 
Соловйов хӑйӗн хваттерӗнье тарӑн шухӑша кайса. 
д^ӑн хырӑмлӑ, тапьамка пит-куҫлӑ, йанаххи йӗкӗр- 
ленсе тухнӑ, ҫӳҫӗ шӑрт пек.

Тӗрлӗ шухӑшсем ҫавӑрнаҫҫӗ унӑн пуҫӗнье;
, ьасах тасату пуҫланат, хамӑн ҫекреттар Иван 
каврилӑва хӳтӗлемелле, Иархун уш кӑнӗньи пуйан- 
сен —  Енеҫӗмпе Ваҫҫили Ш орнӗккӑвсен ӗҫне ҫуса 
тасатмалла, хамӑн ӗҫсем пирки Шупашкара кайса 
килес, тасатуььен  хам ирӗкпех вырӑнтан ту хас“ ...

—  Шан! шан! шан!— сасартӑк ш аккарӗҫ алӑк-
ран.

—  Ей кам унта?
—  Епӗ, Иван Каврилӑв. Кӗме йурат-и?
—  А, Ва^уш кӑ! Кӗр, кӗр, йепле ан йуратӑр 

вара. Ну лар, тусӑм, каласа пар йепле пурнатӑн?
—  Плоххӑ...
—  Мӗн, мӗн вара?
—  Тасату хумӗ ҫитсе ҫапӑнт,ӗ. Тӗрӗслӳ ко- 

миҫҫийӗ, арман хуҫи ывӑлӗ тесе, вырӑнтан сирпӗ- 
тесшӗн...

—  Мӗн калаҫатӑн есӗ? ГСам каларӗ сана вы - 
рӑнтан сирпӗтеҫҫӗ тесе? Вал ӗҫ манран килет: кӑ- 
ларсан та пултаратӑп, усрасан та.

—  Мӗн тӑвас-ха манӑн апла?
—  Нимӗн те ан хӑра. Пурне те майлаштарӑ- 

пӑр. Акӑ сана отсӑв ҫырса парам.
Соловйов сӗтел хушшине ларьӗ. Пӗр хут  та- 

тӑкӗ ильӗ те йӗркелеме ты тӑньӗ:
„Иван Каврилӑв питӗ хаклӑ рапотнӗк.

Ӑ н^ вырӑнтан кӑлармалла мар“...
И. Соловйов*).

—  Акӑ, ме! Ку хутпа сана таҫта тивӗҫлипе 
хак парӗҫ.

—  Ну спаҫҫипӑ ӗнтӗ сире, Иван М иронь,—  
терӗ те ҫыруҫӑ, сутйе аллине хытӑ ьӑм ӑртаса кил- 
не тухса кайрӗ,

—  Ну, пӗр ӗҫне турӑмӑр ха, ҫӑмӑллӑн сывла- 
са ильӗ...

2.
Соловйов сӗтелӗ хуш ш инье икӗ „йатлӑ ҫын ‘ 

лараҫҫӗ: икӗшӗ те вӗсем Иаркунуш кӗньи паллӑ 
ҫынсем—Ш орнӗккӑв йӑхӗньи Енеҫӗмпе Ваҫили.

Енеҫӗмӗ— арман хуҫи, Ваҫилийӗ—-ьы слӑ пуйан.
Иӑвашшӑн йӑпӑлтатса калаҫат Соловйов ку 

хӑнасемпе:
—  Иепле пурнатӑр?
—  Пурнаттӑмӑр таха. Иӑван М ирунь, хай как 

калас, кӗтмен инкек килсе ҫапӑньӗ-ха.
- -  А-а а, леш сутри ӗҫ пирки пулӗ-ха... Пӗ- 

летӗп, пӗлетӗп.
— Ҫавӑн ҫнньен ӗнтӗ.
—  Уншӑн мӗн хӑрамалли пур. Пуҫтак! Пот- 

Реььӗк пулса ӗҫлесе, ӗҫлекенсене укҫа тӳллемен- 
нишӑн мӗн хӑрамалли пур!

—  Ҫапах та ш иклентеретҫке ..
—  Ан пӑшӑрханӑр. Халӗ вӑхӑтлӑха ӗҫне от. 

лошит тӑвӑпӑр. Унш ӑн... Унтан оправтат тӑвӑпӑр.
—  Мӗнпе тавас сире, Иван М ироньӑ! Тавай- 

ха епптн, кӑмӑл уҫҫи — ҫиттине йӑвантарар!
—  Еҫесси теп л еҫке...—  именерех калаҫат Со- 

ловйов.

—  Мӗн темли. К у н т а  п ире никем та ьу 
ҫук. Хамӑр хуш ӑмӑрта, как калас.

ий ты тӑньӗҫ хайхи хӑнасем! Пулӑш тух хы ҫ- 
ҫӑн— пулӑштух. П уҫа-куҫа славнийех пы ьӗ пулас, 
йурлама та ты тӑньӗҫ:

Кайан-килен хӑна-вӗрле 
Пуҫма ӑҫта тайам-ши?
Иӑван М ирунь манпа пӗрле -  
Иепле тухса кайам-ши?..

У рӑх ним те астӑваймаст Соловйов, ҫаплипех 
тӑрӑнса кайнӑ пулас. Епӗр те татӑкля калаймаст- 
пӑр ҫав ун ҫиньен.

3.
—  Ей, йамшӑк йара пар!— кӑш кӑрат мухмӑр- 

ланӑ Соловйов хӑйӗн лавӑҫне.
—  Лашасем ы вӑньӗҫ, халӗ те Шупашкартан 

тухнӑранпах „ут вӗлерех" килтӗмӗр,— тет айӑплӑн 
йамшакӗ.

—  Снат не снайу, тавай хӑвӑртрах ҫитер ма- 
на М арттынккӑри уьитӗлнитсӑ патке...

Вӗҫтер ьӗҫ М арттынккӑ йалӗ патнелле. А ньах 
ку мӗн? Лашасем аран-аран туртаҫҫӗ...

—  Т)им-ха, Иӑван М ирунь, ҫултан ҫухалса 
кайрӑмӑр пупас.

А ньӗҫ... П ӑхаҫҫӗ— ҫул вырӑнне хуп-хура ана- 
сем ҫеҫ тӑсӑлса выртаҫҫӗ. Ак апӑрша! Халӑх сутйи 
Соловйов хир варӗнье ҫӗтсе кайрӗ! Ҫӗрӗпехаташ - 
са ҫӳрерӗҫ „мӗскӗнсем“ ҫеҫен хир тӑрӑх. Ир йӗн- 
не кӑна темӗнле сукмака тухса Елӗк салине сӗтӗ- 
рӗнсе ҫитрӗҫ.

Тепӗр кунне кунӗпех мухмӑрла. Соловйов са- 
неттине те пыраймаст, кунӗпех йамшӑк патӗнье 
вы ртат. С утр а темӗн ьу л  ӗҫ купаланса ҫитнӗ. Ш у- 
пашкара тухса кайас умӗн отлошит тунисем, ср оь- 
ни ӗҫсем, мӗн-мӗн кӑна ҫук...

Ҫакнашкал „тертлӗ“ пурнӑҫпа пурнат Солов- 
йов сутйе.

Кам хӗрхенӗши ку мӗскӗне, кам сак „пулта- 
руллӑ“ ӗҫсемшӗн парне парӗ-ши? Куя пирки та- 
сату комиҫҫи хӑй сӑмахне каласса шанатпӑр.

Хӑркки И.

ПаллЗ вывӗска.

йр\я ятишсксго
ШШЩ^ЧЕСШ

^ З А Н Ш Й  ТУБЕРНт.

*) Ку хутӑн поигвнгкӗ пнрӗнте ҫув, Анрх ҫавӑп йевӗр- 
йрех пулнӑ.

ӐмЗрт кайӑксенв пӗтерсе хуни 13 ҫул ҫитет, 
тетпӗр. Пӗтерсе хураймӑн ҫав —  пӗр ӗмӑрт найӑкӗ 
Ианших вӗрман/ӑхӗнье пытанса йулнӗ. Ав, вывесиӑ 
ҫин1̂е сарӑлса лара1/!
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Тӗкӗр ҫинвй пек.
Ш упашкарти аслӑ ^^р еш тен и сен ^ен  пӗрин^е 

ӗҫлет Ҫеркей П етров^а. Аслӑ пуҫлӑхсен^ен вӑл 
темиҫе кратӑс кӗҫӗнрех. Хӑлхи илтми пулнӑ хӑй 
патӗн^е пурӑнакан Татйанран аслӑрах. Мӗншӗн 
тесен, хӑлхасӑр Татйан ӑна пӑхӑнса пурӑнат.

Ҫеркей П егров^ӑ нӗрре хӑнана кайнӑ пулнӑ. 
Унта вӑл^ 5 ылайах ларнӑ. Тул ҫутӑласса хирӗҫ кӑ- 
на тавӑрӑннӑ. Хӑнаран мӗнле тухса килнине йӑл- 
тах маняӑ. Мӗншӗн тесен, „вӑхӑтлӑ сыпкаланӑ“ .

—  Татйан, уҫ!
Ҫеркей П етр ов^ӑ пӳрт алӑкне ури-аллипе 

тапӑлтатса шакканӑ. Татйан шакканине ҫийелтен 
кӑна илтсе пуҫ ҫин^ен пӗркенерех выртнӑ. Аҫа 
ҫапса ҫӑмӑр ҫӑват пек тӗлленнӗ вӑл Ҫеркей Пет- 
ров^ӑ кӗмсӗртеттернине.

—  Т аМ ан, Татйан, Татйа-а-а-ан!
—  Уй, шуйттан тенӗ сасӑ илтӗнет, —  хӑраса 

каллех пуҫне ҫытар ай нетуса ҫы вӑрса кайнӑ Татйан.
—  Татйан!— Иулашки хут  тапӑртатса ҫавӑн- 

тах  ӳксе ҫы вӑрса кайнӑ Ҫеркей П етров^ӑ.
Ирхине ҫавӑртса кӗртсе вы ртар^ӗ Татйан 

Ҫеркей П етров^ӑна вырӑн ҫине.
* * *

— Т а тй ан !~вы р ӑн  ҫин^е кӑҫкӑрат Ҫеркей 
П етров^ӑ,

Татйан нимӗн шарламасӑр тасатат сӑмавар.
—  Татйан!—к р ава^ӗ  ҫум ӗн^е ларакан пукана 

урайне ш атлаттарса кӑҫкӑрат П етров^ӑ.
—  Пайанхи хаҫат пури?

Пулас вӑрман хуралҫи.
Вӑрманкас йалӗньи (Тутаркас р.) Ка- 

раьйм Кӗркури вӑрман хуралсинв кӗме 
Ьетвӗрт ерех илсе кайнӑ.

—  Тархасш ӗн каҫар. Тупӑта туйман. Каккуй 
йури...

—  Х аҫат пури тетӗп. Хаҫа-а-ат?!
—  Аҫа ҫапнӑ пекех илтӗнет ҫав. Е сӗ шакка- 

нӑ пулнӑ еппин ӑна.
—  Х аҫат тетӗп. Хаҫа-а-ат?!
—  Ара, кам а^и килтӗр манӑн патӑма?!
Ҫеркей П етров^ӑ аптранипе кулса йа^ӗ. Вӑл

каланине Татйан йаланах урӑхла тӑнланаЕ Ҫавӑн- 
па та хӑшпӗр 5 ух кулмалли йапалах пулат.

—  Хаҫат! Т)орт потери!.. терӗ Ҫеркей Пет- 
ров5 ӑ хӑлхин^ен пырса.

—  П аҫӑрах ҫапла каламалла^ӗ ара. Темӗн 
вы.5 атса выртатӑн вырӑн ҫин^е. На, ҫавах пул- 
малла.

Ҫеркей П етров^ӑ хаҫата ты тса вырӑн ҫине 
кайса выртрӗ. Вӑл хаҫата йаланах йулашки стра 
нитсин^ен вулама йуратаканскер, пайан та йулаш- 
ки странитсин^ен ты тӑн ^ӗ вулама.

„Ӳсӗрпе кӗпер хы ҫне кайнӑ" пуҫланат пӗр 
саметкӑ.

—  Кам ухмаххиши вара ку?— ты тӑн^ӗ вулама 
Ҫеркей П етров^ӑ.

„Шупашкарти Ленин урамӗпе пыракан кӗпер 
хы ҫне иртнӗ каҫ пӗр ҫамрӑкрах ҫын кайнӑ“...

Ҫеркей П етров^ӑ сасартӑк вулама ^арӑн^ӗ. 
Ш утлама ты тӑн^ӗ. Вӑл хӑйӗ те ҫав кӗпер ҫине 
ҫитнине лайӑх астӑват. Малашне маннӑ.

—  ^Хӑ, неушлӗ епӗ?.. шухӑша кайрӗ.
„Хӑй йӑлтах пыл^ӑкпа вараланса пӗтнӗ“ ву- 

лат вулакан П етров^ӑ малалла. Ҫав вӑхӑтрах пот- 
тинккисене курах кайат. Поттинккисем ^ӑн-^ӑна 
хах  пӗтӗм пыл^ӑк. Хӑш! хуйхӑрса ил^ӗ Ҫеркей 
П етров^ӑ.

кайаТ.

„Милитсисем пулман пулсан, ҫавӑнтах вил- 
меллв. Милитсисем ҫӑлнӑ“... малалла пырат.

Тарӑн ш ухӑш ах кайрӗ Ҫеркей П етров^ӑ. Ми- 
лигсисене курнӑ пек те астӑват.

„Милитсисене ҫапа-ҫапа аллисоне шӑйӑрса 
пӗтернӗ“...

Сасартӑк аллисене пӑхат П етров^ӑ. Аллисем 
■§ӑн-5 ӑнах пӗтӗм шӑйрӑлса пӗтнӗ. ^

„Пӗр нилитсине ураран тапса уксак  тунӑ. 
Ури ҫине кайран хӑй те пусайман. Хӑйӗн те хытӑ 
ыратнӑ пулмалла".

Ури пӳрнисем хусканайми ыратнӑ Ҫеркей Пет- 
ров^ӑн.

—  Х ӑ, ма карӑм ку хӑнана? Вот ^о р т поте 
ри... Вӑрӑм ш ухӑша кайрӗ П етров^ӑ.

„10 тенкӗ ш трав тӳлеттермелле тунӑ. Укҫи 
пулнӑ та, ш травне путкӑрах тӳлеттернӗ.

Иӑпӑр йапӑр пиншак кӑсйине хы паласа пӑх- 
рӗ Ҫеркей П етр ов^ӑ. У кҫа кӑсйере пӗр пус та 
тупанмарӗ.

„Кӑсйере урӑх йапаласем те пулнӑ ӗссӗр ҫыи- 
нин. П уткӑра вӗсене те илсе йулнӑ. Урӑлсассан 
кӗрсе илме каланӑ. Актӑ ҫы рнӑ“.

Т е хӑнара, те путкӑра, хӑй те лайӑх астӑвай- 
масг. А н^ах пӗр хут ҫине алӑ пуснӑ пек астӑват 
Ҫеркей П етров^ӑ.

—  Кайса илес пу .5  йапаласене путкӑна. Ҫӗҫӗ- 
пе пиноккӑ .5  п ур^^ӗ. Ҫавсем шалккӑ.

Ҫеркей П етр ов^ӑ пы л^ӑклӑ поттинккӑсене 
тасатрӗ. Пиншаккисене ҫавӑрӑнса та пӑхмарӗ- 
У рӑх пиншак-шалавар тӑхӑн^ӗ. Туххисем  сапкала-
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рӗ хӑй ҫине. Тухса утрӗ милитсисен путкине.
—  Ниӑҫта та пӗр йӗр те ҫукӑ тата кунта... 

хӑй ӑссӗн мӑкӑртатса иртсе кайрӗ Ҫеркей Петров- 
•̂ ӑ Ленин урамӗн^и кӗпер ҫин^ен.

Урам тӑрӑх вӑтанкаласах пыра^ милитсисен 
путкине.

Икӗ милитси хирӗҫ пул^ӗҫ малтан. Виҫӗ ми- 
литси...

— Ӑҫталла кайатӑр? —  терӗ кайран пыракан 
милитсийӗсен^ен Ҫеркей П етров^ӑ.

—  Иртнӗ каҫ ҫавӑнта пӗри ӗссӗрпе пӗр ҫын- 
на 5 иксе пӑрахнӑ,— терӗ кайарах пыракан пӗр ми- 
литсийӗ, лешсене ҫитме васкаса.

„Неушлӗ ҫын та вӗлернӗ*. Ҫеркей П етров^ӑн 
урисем те хӑйне итлеми пул^ӗҫ. Каймарӗ милит- 
сисея путкине. Ҫ авӑрӑн^ӗ каллех килнелле.

—  Милитсисем кил^ӗҫи?! —  кӑҫкӑрса ыйтрӗ 
Татйантан киле тавӑрӑнса.

—  Х у  ҫи 5 ӗ5 5 у пулин. Иалан мӑшкӑлатӑн...
—  ҫи мар. Милитсисем кил^ӗҫи?— тетӗп.
—  Е-е-е, килмен!
Тӑвӑнса ҫитнипе Ҫеркей П етров^ӑ хаҫата теп- 

ре тытса пӑхрӗ. Татах вулама тытӑн^ӗ.
—  Пайанхине вула... Пайанхи пур... И л с е 

пырса 1 ыттар5 ӗ Татйан пайанхи хаҫата.
Тӗлӗнсе, хы тса кайрӗ Ҫеркей П етров^ӑ. Мал- 

тан вуланӑ хаҫа^ӗ виҫӗм ҫул тухнӑ хаҫат пулнӑ.
—  Ма кивӗ хаҫат патӑн мана малтан, ^о р т 

потери!..
—  Тупата пӗлтӗрхи. Хӑт, вырӑнне тухса  кӑ- 

тартам ^ӑлана.
потери“ сӑмаха хӑлхасӑр Татйан «^ӑ- 

лантан пӗлтӗрхи» тенӗ пек илтнӗ. Ҫавӑнпа та пӗл- 
тӗрхи хаҫата ^ӑлантан кӗртсе панӑ.

—  Т)тошӗ... Ҫак хаҫат ҫине ҫырнӑ пекех ман- 
пала та пулма пултарат,— шухӑш ласа тӑ^ӗ  Ҫеркей 
Петров^ӑ 5 ылаЙ5 5 ен. Тӳсрӗ ӗҫмесӗр вара ы ран^^ен.

Ҫ. ШЗпБӑк.

Ҫенсисем ҫЗвӑраҫҫӗ.

Ӗҫие кура претҫетаттӗл.
Вӑрмар райснЗкьа пулӑшком првтҫвтат- 

тблнв суйланнӑ Шахалӑв хӑй камнв тв ман- 
еа кайнӑ.

Мӗн.

Есӑ те йалхуҫалӑх ҫвкеи Бленӑ и?
Апла калама епӑ ҫывӑрса ларниив куртӑни

Шахалӑв (сӗтел ар^ин^ен пулӑшком х;/5 ӗсене 
кӑларсаг. ку хут тӑрӑх тумалли ӗҫсем ҫӑмӑл пул- 
малла. Ҫавӑнпа вӑл ӗҫпе епӗ пулӑшком претҫетат- 
тӗлӗ пулам, кунпа епӗ мар... урӑххи пултӑр ..

„ Кӗрешӳри" кӗрешӳ.
Хӑнт! ҫитсе ҫапӑн^ӗ ҫӑвар м а^^ине Никкола- 

йӗв С. сӑмаххи.
В-ш-иинк! вӗҫтер ^ӗ сӑмаха Векӑв К. текенни 

копператтив ^ленӗсем ҫинелле.
—  Курнавӑш копператтивӗ Калккин П етӗрӗ- 

сӗр пурӑнма пултараймаст.
„Кӗреш екенӗн“ хад)хи претҫетаттӗлӗ Калккин- 

сӑр хӑйне ӑнланма та пултараймаст.
Ш упашкара ҫитсе, ха.^хи вӑхӑтра унтан тасал- 

са та таврӑн^ӗ те... оппӑтсӑр мар вӑл. Ш упашкар 
та 3 —4 уйӑх пурӑн^ӗ. Ҫавӑнпа епӗр...

—  Иеҫли Калккина мана пулӑшаканӗ —  прет- 
правлени самеҫтиттӗлӗ тумасан, ҫавнах саккупшӗ- 
ке илмесен...

—  Х ӑт правӑй уклон, тегвӗр , хӑт левӑй...
—  Партти пилетне халех кӑларса ҫапмз пул- 

таратӑп...
—  Тухатӑп та кайатӑп.
—  На свойом настаивайу...
Кирлӗ! Ҫ авӑ кирлӗ. Т ахҫанах ҫапла кирлӗ. 
„Курнавӑш, курах уш ‘ . Каллех тепӗр ҫурт

хӑйсене ва.5 ;ьи камппани ҫавӑрса илме тапаланаҫ- 
ҫӗ

Вӗсем на свойом настайивайут ^ӑн ах! „Кӗре- 
1 3  —  шӳшӗи“ кӗреш еҫҫӗ.

Сӑмаххисеи* хӑйпӑтва иланенВ ВАҪАНККА.



П Ӗ Л Т Е Р Ӳ
П У РН Е те, П У Р Н Е  те ХАЛЕХ!

Проттекси профессӑрӗ Марккӑв Луккойан 
САХХАР0ВИ5.

—  К ӗҫӗнйельӗк райӗҫтӑвкомӗн КуД)Тсотс уй- 
рӑм инҫпектӑ- П О П Т С и Р Ы  ӗҫне вӗрентме 
зӗй ӳн ӗхакп ах П Г и т П и П  илет.
1роттекси вӑл— йурӑхсӑр ҫынсене снаккомӑй- 

сем урлӑ тӗрлӗ ҫӗре вырнаҫтарас ӑсталӑх. 
Еам ҫак ӑсталӑха вӗренес тет, тӳрех ҫунат 

сарӑр та, М арккӑв патне вӗҫтерӗр. 
Профессӑрӑн вирлӗ сӑнавсем (оппӑтсем )те 
пур. Сӑмахран; Ш упаш карта комун шкулта 
ӗҫленӗ ьу хн е  1926 — 27-мӗш ҫулсенье хӑйӗн 
арӑмӗн йӑмӑкне, Пуинскри ьаплӑ уретнӗкӗн 
суйлав прависӗр хӑварнӑскерӗн хӗр не—"^ер- 
новӑ Анттонинӑна вӑл Ш упашкарти петтех- 
нӗккӑма кӗртет. Вӗренсе тухнӑ хы ҫҫӑн ӑна 
Ьӑваш ла пӗр сӑмах пӗлменскерне Курнавӑш - 
ри 6 ҫуллӑх шкула кӗртет. 4 ҫул вӗрентмелли 
шкула йарассине хирӗҫ, У ьи тлӗсене тӗрӗсле- 
се тухнӑ ьу хн е  Анттонинӑ кам иккенне пы- 
тарса хӑварат. Анттонинӑ та, ашшӗсем те сасӑ 
тивӗҫлӗхне ҫухатнӑскерсем . Ашшӗсемпе хут- 
ш ӑнат. Леш сем уйӑхшар хӗрӗ патӗнье пурӑ- 
наҫҫӗ. Халӗ М арккӑв райӗҫтӑвкомпа П ӑва 
канттонӗньи ӗҫтӑвком  урлӑ Т)ерновӑна „как 
общ ественно-полезную “ сасӑ тупса ӗҫе хӑй 

ҫине ильӗ.
М арккӑв пысӑк ҫын —  инспектӑр Проттекси 

ӗҫне вӗренме ун патне танккама тытӑнӑр.
Т  А П К Ӑ.

Ӗке сӗъ1

Урмарти РӖК атмпайӗ.
Пӗтӗм С овет краш тӑнӗсене „Капкӑн" урлӑ 

васкавл ӑ ҫакна пӗлтерет:
Кам та кам Ш уркӗсре йалӗнт,и Петров Ива- 

нӑн матеи пулнӑ Петровӑна курат— калӑр: ӑна Ур- 
мар РЕК  атмпай н аььал н ӗкӗ хӑй патне ьӗнет, 
ҫулмай кӗрсе тухтӑр.

Ӗ ҫӗ— П етровӑ инттересне хӳтӗлесси ҫиньен пу- 
лат. А^}имент ӗҫӗпе ӑна вал)Л)И упӑш киньен Петров 
И ванран —  1928-мӗш ҫулгах исполниттӗлни лист 
тӑрӑх, 2 сурӑх ш ыраса илнӗььӗ- Сурӑхӗсем халӗ 
те Атмпай сӗтеллиньех-ха. Ҫийӗньех, вӑхӑтра епӗр, 
кӑҫал, нойапӗрӗн 4-мӗш ӗнье, ЗЗО мӗш нумӗрлӗ хут- 
па, 4-ӑн алӑ пусса, пиьетпе ҫирӗплетсех саккунлӑ 
ҫырупа хӑйне пӗлтертӗмӗр. П оьтах айӑплӑ пулт,ӗ 
пулас таха ку ӗҫре. П етрова пурӑнакан йалӗ— „Б. 
М урга, Красноярского округа, Сибирь“— Урмартан 
5000^ ҫухрӑм ҫеҫ, ҫапах арӑм кӗрсе тухмарӗ-ха. 
Хамӑр, сотсиалисӑм тӑватпӑр та, ҫул май ун патне 
кӗрсе тухма йерҫеймерӗмӗр ӗнтӗ.

П етровӑна калӑр хӑйне —  кӑшт, наььаслӑха 
вӑл Урмар атмпайне кӗрсе, пуҫлӑхӗн сӗтеллиньен 
2 сурӑхне илсе тухса кайтӑр, ьаср ах... «Инӑт,ьӗ, 
противнӑ сл у ььӑ й » — сурӑхсем сӗтеле ҫӗртсе, шӑрш- 
лантарма та пултараҫҫӗ те, уншӑн Петровӑна 
та штраф хума та пултаратпӑр.

УРМ А Р АТМПАЙЬ.
КАПКӐНРАН хуш са пӗлтерни; Пулӑшӑрах 

ӗнтӗ, ыр ҫынсем. Ҫӗрсе те кайӗҫ тата сӗтеллисем. 
Ҫуса тасатма та вӑхӑт ҫитет пулӗ ку сӗтелсене.

Коппи ӳкврсв илекеке: ВАҪАНККА.

Кӑпшанкэпа нӑрӑ.
Пӗрре кӑпшанкӑ ирхине нрех 
Карӗ тет нӑрӑ патне калаҫма:
—  Ара... кайаннӑй лешсем ьиперех, 
П уҫларӗҫ ӗнтӗ пурӑнма!
—  Нта!.. н аьар ,— терӗ нӑрӑ хутланса. 
Кӑткӑсем хулленех вӑйланаҫҫӗ;
Сана та кӑпшанкӑ таптаса,
Амантса вӑйсӑра хӑвараҫҫӗ...
—  Ҫапла ҫав ӗнтӗ, нӑрӑ тусӑм,
Ҫапла ӗнтӗ пире кӑҫал,
Ш ухӑш па йӑлт ам аньӗ пуҫӑм,
П ӗтсе ҫитрӗ пӗтӗм вӑйхал.
Ӗ л ӗк  пурнӑҫ пирӗн, ех! ан ьах ...—  
Ш ӑтӑкра пурӑнсах пуйаттӑмӑр;
Ҫӗрти ҫимӗҫ пурлӑх пӑьах...
Кӑткӑна та хам ӑртах тытаттӑмӑр. 
ӖҫлеьЬРҪ вӗсем ним пӗлмесӗр,
Х у хуш са тӑр кӑна йӑпатса;
В ӗсене епӗр пӗр хӗр хен м есӗр ..
Вӗсен вӑйӗпех карӑмӑр хӑпарса.
Е сӗ, нӑрӑ, кай вӗсем патне,
Кала хам пурлӑха парап тесе;
Вара хайхи вӗсен хӑватне 
Май пулӗ те ватса ислетме.
Епӗ те пыратӑп пӗрлех,
Епӗ те паратӑп хам ҫурта,
Кайран вара пӗтӗмпех 
Йаратпӑр вӗсене салатса.
Ҫапла халӗ кулаксем йаланах 
Колхоспа ьейеллӗ йавӑҫаҫҫӗ;
Вӗсене колхоса йарсанах,
Ҫӗн ӗҫе пӑлхатса салатаҫҫӗ.

Тороней П.
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—  Пӑрахха есӗ хӑвӑн „Капкӑнна“ !
~  Ан калаҫса лар, арӑм! Пи5 ет х ӑ за ^ ӗ  пысӑк. Пӗлгӗр „Капкӑн“ талоиӗне плу.ч вы- 

.^ага илтем, кӑҫал пӳрт выл>аса илетӗп ..

Тсрсс каланӑ старик. Лӑҫал теккапс.рпе йанвартеи пуҫласа ҫулта::ӑклӑ.г 
, ,1и1пкшР- ҫырӑнсл илекенсем хаҫат-турналсен выравӗнп^е пӳри., .тша, сй.чавар, 
путилнск, тата ытти хаклӑ йапаласе.ч выл^аса ха.че пц.гтпраҫҫӗ. В  Ы  Л) А В  
ва.ууи 5 :000  хаклӑ йапала хатерлссе хутӑмӑр.
Шур>8Л и 4 ‘. Ҫ у л т а л ӑ к а  1 тен , ҫур ҫ у л л ӑ х а  5 5  пус., 3  у йӑха 3 0  п.

РЕТА КСИ П Е К А Н ТУР АТРӖСӖ:
ЧЕВОКСАВЫ, КАНАШСКАЯ, 15. ИЗДАТЕЛЬСТВО „ КАН АШ

5

акроуполномо5 Сннӑйсене, йалти активиссене, комсомолӗссене, йэлхуҫалӑхне хӑпартасш ӑн, ӑна ҫӗнӗ ҫул 
ҫине тӑратма тӑрӑш акзн кашни ҫыннах кнрлӗ шурнал — „ ^ ӑ в а ш  йалӗ“ хрес^ен сӑнавӗсепе, с ӑ н а в 
стантсийӗн ҫитӗнӳсене, ҫӗнӗ ӗҫӗсене ҫырса пӗлтерет.— „'^ӑвзш  йалӗ“ ушкӑнлӑ хуҫалӑхсене, йулташ - 
лӑхсене, ертелсене йепле пӗрлешмеллине, тата вӗсен ^е йепле ӗҫлемелш не кӑтаргса параЕ Уш кӑнлӑ ху- 
Ҫалӑхсен5 И ҫитӗнӳсене палӑртса парат.— „ ^ ӑ в а ш  йалӗ“ тырпул тӑвас, выл^ӑх ӗр ^етес, пах^а-ҫимӗҫсем - 

пе, тымарҫнмӗҫсем ларгса }х гер ес , тага ытти ыйтусене те тӗплӗ.н ӑнлантарса тӑрат.
Шурнала ҫырӑнса илме тӑрӑш !— Ҫырӑнса илмелли хакӗ: 1 уйӑха — Ю пус, 3 уйӑха 30 пус, 6 у. 55 п у с

ҫулталӑка— 1 тенкӗ.
Атрӗсӗ: Ч ебоксары, Канашская ул. д. № 15, Конторе газеты „Канаш “.

Ответлӑ ретактйр А. Заҫҫилйӗв.

'Тувашлит Л” 2242. Чебоксары, тип. .,^Гувашская Кнпга“. Пап. 5700 экз.



фгштпӑв ӳкерщеке.
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Тетратсьм ҫук пирни иур ҫине.


