
„Камппанипе“ пурЗнакансем.
Ма халвх ӑҫвттӗр, ҫӑнҫул ыран вӑт.
Ыран арахпв кӑрашмалли яамппаии пуҫлвна?.



' л а и ! . .  ^ д а ы ! . .

План... План... План... Пысӑк плансем пуҫра. 
План-н-н!.. План-н-н!.. Тон!.. Тон!.. План-н-н!..55 
пӑтлӑ ^ан  план!.—тесе Паххомӑв шухӑшӗсене ин- 
ҫете илсе кайат. Ҫӗнҫул каҫ ҫӗнӗ шухӑшсем. 
План-н!.. План-к!..

■Ҫ)иркӳ старӑстл крущкӑпа укҫа пухса ҫӳреме 
тытйна'?.''5 ӑнкӑрт, 'ьӑнкӑрт!—тухса ̂ кеҫҫӗ  тарйух- 
тарса тупнӑ пӑхӑр укҫасем старӑста крушки ӑшне.

У^брештенирен сирпӗтсе кӑларнӑ Паххомӑв 
план тӑрӑх амвон*) ҫин^бе тӑрат. Хӑй шухӑщласа 
кӑларнӑ ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ •§иркӳн пупӗ вӑл. Халӑх- 
па пӗрле кӑнтӑрлахи кӗлӗ тӑва'г.

— Ашшӗн, ывӑлӗн, ҫветтуй сывлӑшӗн йа:бӗпе 
пайанхи ҫпектаккӑлӗн пӗрремӗш пайне и^глӗр! тесе, 
Паххомӑв кӑнтӑрлахй кӗлле пуҫласа йарат.

Хор;
— Илетпӗр, иглетпӗр,. иглетпӗр, тетн отлӑкӗ-

вӗпе.
— Ырӑ кӑмӑлпӑ фискул)ттур тумӑ тытӑнар!
Халӑх сӑхсӑхмалли фискул)Ттур тума тытӑнат.
— Малалла лосӑнксене итлеме пуҫӑрсене та- 

йӑр! ■ .
Халӑх кӑмӑллӑн тайат.
—  Ҫавалстройа тӑвас ӗҫ хӑвӑртланса пытӑр  

тесе, ҫӗнӗрен  хапрӑк-савӑтсем  тӑвас ӗҫ ӳ ссе  пытӑр 
тесе, ҫулйӗрсем  тӑвас тӗлӗш пе Автртор вӑйлӑрах  
ӗҫл есе пытӑр тесе, фиску^ьттур туса илер!

Халӑх сӑхсӑхат.
— Копператтив лавккисем умӗн^ье тӑрса кай- 

малли 'ьеретсене пӗтерес тесе, тавар хакӗсем 10-шар 
про-б^бӑн йӳнел-бӗр тесе, фиску.^ттурӑ туса илер.

—  Хамӑрӑн ырӑ ҫынӑмӑр йалсовет претҫетат- 
тӗлӗ Харламппи Хветуьӗшӗн, ӑна ырӑ кун-ҫул, 
сывлӑх, канлӗх патӑр тесе, 'ьӑркуҫҫи ҫин^ве тумал- 
ли фиску.^ттура туса илер.

— Хамӑрӑн аслӑ, хӑватлӑ, мухтавлӑ Марийа- 
сене арҫынсемпе пӗр танах хисеплесе, хамӑра ха- 
мӑр пӗтӗм 'ьунӑмӑра хӗрарӑмсем аллине парар.

Нумай Паххомӑвӑн ш ухӑшласа кӑларнӑ екте- 
нин**) сӑмахӗсем, пит нумай, ан^ьах вӗсем ҫин^ье 
•ьарӑнса тӑрар мар, кӗлӗн тепӗр пайне итлесе пӑ- 
хар.

— Халӗ ман пек ӗҫҫӗр йулса выҫӑ ларакансене 
ҫимелли парса пулӑшас ырӑ шухӑшпа, проҫвирсем 
илсе хатӗрлесе хурар!

Кӗпӗрленсе пы ратхалӑх проҫвир майри патне.
— Мана пӗре.
— Ак укҫи.
Проҫвирӗсем йӗкӗрлӗ. Ҫине ҫурлапа млатук 

кӗлетки пусса тӗрленӗ.
— Халӗ ӗнтӗ ырӑ кӑмӑлпа ҫтена хаҫа^ьӗ кӑ- 

ларма тытӑнар. Халӑх пилленипе, ретактӑрӗ епӗ 
пулам. Саметкисене поминани кӗнекнсем ҫине 
ҫырса Проҫвирпа пӗрле парӑ-ӑр!..

Халӑх поминани кӗнекисем ҫине ҫырнӑ са- 
меткӑсем ҫине, кашни 2 0 -шер пус кӗмӗл укҫа хур- 
са, сторӑш  урлӑ, Паххомӑва тыттара'?.

Укҫа нумай. Паххомӑв савӑна'?. Ӗҫсем йатла- 
малла мар. Ни^ьево! Пуйма пула'г.

— Халӗ П ирш ӑ Трутара ӗҫ тупайманнисем 
ва;Ь4 )И шертвӑни пуҫтарар!—тет Паххомӑв каллех 
алтартен.

Крушкӑ тулӑт.
, — Халӗ ушкӑнпа ӑпат ҫитермелли столовӑй- 

ри йӗркене аса илсе, кунта пухӑннӑ халӑх ушкӑ- 
нӗн^ье тӑрӑкӑнсем пурте, „приьеҫ" йатлӑ киттай- 
ски -ьей ӗҫме килӗ-ӗр!..

Кашӑкпа приьеҫ сыптарат сӑваплӑ Паххомӑв. 
Ш ӑнкӑрт-щӑнкӑрт! ӳкеҫҫӗ укҫасем унпа йунашарах 
тӑнӑ сторӑш тӑрелкки ҫине.

Приьеҫ йатла киттайски ьейе астивменни пӗ- 
ри те йулмас'?. Малалла Паххомӑв хӗреспе тухат.

~  Пӗрпӗрне ьуи тусан ьир йерме пултарни- 
не аса илсе, ҫак хӗрлӗ хӗресе ьуи тӑвӑ-ар!

— Тфу!!.. План, план!.. пл-лани ку! Шуйттан!.. 
Мӑн сӑмса! Сӑмҫу -мӑнӑ та ӑсу кӗске, тесв хӑйӗн 
пуҫне ьы ш кӑламӑ пуҫларӗ Паххомӑв ури ҫине 
сиксӗ тӑрса.—Ҫавӑн пек’ кӗлӗпе ҫынна ,мар, йытӑ 
хӳрине те ьиркӳ йенелле' туртаймӑн. Кӗлӗ пульи 
ку сан? Кӗлӗ мар, шуйттансем шухӑшласа кӑлар- 
нӑ комети пулса тӑьӗ! Никам та вӑл кометийе 
ӗненес ҫук. Урама тухма памӗҫ—кулса вилӗҫ. Со- 
вет влаҫне ку кӗлӗпе тытаймӑн. Санӑн, мӑн сӑмса, 
ун пек кӗлӗсем мар, ҫӗнӗрен, халиьен пуЛман тӗн 
шухӑшласа кӑлармалла!

План! План! Ҫӗнӗрен план. Тон-тон! Плян!.. 
Паххомӑвӑн шухӑшӗсем вӗҫен кайӑксем хӗл каҫма 
кайнӑ ӑша вырӑнсене куҫса карӗҫ.

Паххомӑвӑн виҫӗ ҫул хаьӑ курман ҫӳҫӗсем 
пӑрҫа урапи пек пулса кайнӑ, сухалӗсем карттин 
ҫиньи Авраам „аттен“ пек сарӑлса кайнӑ.' Виҫ5
ҫул! Виҫӗ ҫул ӗнтӗ Паххомӑва, йут елемент тесе,

*) Л нвов—р р Б у н  :$аршав1& ик й е н е и е  уҫӑааван налти 
алӑв  умбв-рн пупсеи тӑраЕап вырӑн.

**) Е ктени—йурдавансеи: ,.ӗй ту^ӑ ҫыр1 ах“ , ..пар турӑ“/  — — —— —   )  ■ — — Н —•X'  — —

т)й(С унӑн пуо (йе тяйаквӑн) квлак&в сӑи аю ен .

нихӑш уьрештенийе кӗмелле мар тасатса кӑларни. 
Ӑшӑ Т;^рккестанра виҫӗ ҫул ӗлӗк хӑй алтса 'гунӑ 
ӑшӑ шатӑка пӑрахса туха'г вӑл пайан ҫутӑтӗньене. 
Виҫӗ ҫул хушши пур тӗнсен кӗнекисейе, тата ре- 
во.ЬУтсийе йертсе пыракансен нумай томлӑ кӗне- 
кисене вуласа, вӗсеньен хӑйне кирлӗ^ шухӑшсене 
илсе, ҫӗнӗ тӗн шухӑшласа кӑларнӑ вӑл хӑлӗ. Ку 
тӗнпе пӗтӗм тӗньене хӑй йенне ҫавӑрса, по.ьшсм:| 
сӑма тымарӗпех кӑкласа пӑрахат. „Т)исткӑшӑн кӑ- 
тартӑпха”, тет халӗ вӑл темиҫе ҫул супӑ1|  курман| 
аллисене ьӑмӑртаса. : ^  1

Сасартӑк ьзмӑртаннӑ ьышкисем лӑштах ка) 
рӗҫ. Т)ӑмӑртаннӑ ьыш кисене курсассӑн, Т)ӑвИ 
респуплӗкӗньи „^ӑм ӑртанпи" йатлӑ комун ас* 
кильӗ. Комунсем, колхоссем... Районӗ районӗп! 
талкккшпех колхоса куҫаҫ ӗ. Пурте колхосра. Кол 
хос киввисене тымарӗпех кӑкласа пӗгерекен ҫӗвд 
йӑла. Темле ҫӗнӗрен.: ҫӗнӗ гӗн те унта тымар й 
рзйрас ҫ у к .  Ку план та... йытӑ хӳри тӗшне те тӑ 
марӗ. Урӑххи кирлӗ.

Ҫунакан калантски кӑмака умӗнье шухӑш) 
кайса ларакан Паххомӑв ьӗркуҫҫи ҫине ьа вса л анй  

пуҫне тытнӑ аллине ҫӗрелле йаьӗ те, ҫунакан ву 
ҫине пӑхрӗ.

Вутти ҫунса пӗтнӗ. Кӑварӗсем пӑт пат ҫута  ̂
каласа илеҫҫӗ те, куҫ умӗньех сӳнсе лараҫҫӗ. Па! 
хомӑв шухӑшӗсем... шаньӑкӗсем кӑварпа пӗр/1 
сӳнсех... пӗтсех ларьӗҫ. Сехет 12 ҫапрӗ. 1930 мШ 
ҫул пуҫланьӗ. ЙӐВАН-МУХ)^^'
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Самокоиттвка хбсекен у^сештени ле.

А С Л А  К А Л А Ҫ У .

» е

^Аслӑ“ праҫникре токла^вӗ те пушӑ, туса пӗ- 
|ен ҫурт пек аслӑ пула¥.
Халӑх питӗ нумайине курсан, токлат^бӗк хӗ- 
!рӗ:

Ну ҫапатӑп ӗнтӗ пӗрре какӑри-^-вен... терӗ. 
Калама тӗн^ве йепле пуҫланнин-вен тапратрӗ. 
[— Елӗк, темиҫе мӗлйун ҫул авал тӗн^эе тӗт- 

!пе [хупӑрланса тӑнӑ.
алӑх тӗлӗннипе, хуйханнӑ мулка^вӑ пек куҫӗ- 
;3рса пӑрахнӑ.
Ун ҫин^вен нумайах мар, пӗр сехег ҫурӑ пек 
каларӗ. Ун хыҫҫӑн ҫӗр ҫин^е 'вӗр^вун йепле 
ни ҫин^^ен ҫапрӗ. 1̂ н т а  халӑх •5 ас-'5асах 

»микроп“, ,кл етка“, „амепӑ“, „микроп“ , 
*ет^а“, „йатро" тенӗ сӑмахсене пӗлмесӗр сӑпка- 

на ука! ука! тесе сиктернӗ пекех хӑвӑрт ҫы ■ 
кайрӗ.
оклат тӑваканӗн хӗрсе кайнипе пуҫ тымарри 

1ӗ пӑшатан пек пӗҫере пуҫларӗ. Куҫ умӗн^бе 
Уррине те курмаст. Хӑйӗн ӑшӗн^^е: Ой, ой, 
пиг йуратса итлет, шӑп лара'г, ним сасси те 

есе шутлат.
"[алӑх^ хушшин^йе хӑш-пӗри, ыраш ҫисе кӳ- 
кайна ӗне йевӗрлӗ, вӑрӑммӑн сӑмса виттӗр 

аш-хашш! шӑхӑрта'г. 
хул Х]|?ралҫи Ш атрон Петри, ҫӗркаҫ ҫывӑр- 

ыйхӑ килменнипе весерле выртса 'вӗлхе 
шахарткаласа:

- н, мӗн, Ухмах Варварилла кунта пӗ^^венех 
ыттисем ҫывраҫ. Кайас киле! шутларӗ — 

ҫарауҫҫине.Кантака тӑратса парса хӑварас

рс

1У1

Раштав ваҫвнве тукаия тоыатоек вЯрӑм пулмаиа мар.
(„Песаошнӗк").

та, тухнӑ 'вух питӗрет. Антак, на уҫҫи! Тухнӑ '§ух 
питӗр!

— Тавайха, епӗ хам та  кайам. Варекки Ваҫ- 
лине парса хӑварӑп еппин, терӗ Антак хупӑнакан 
куҫне пӳрнисемпе тӗкӗлесе, пӗҫҫисене алҫиллӗ хур- 
са карӑнса.

Кусем хыҫҫӑн пӗрри, 'гепри, иккӗмӗш, виҫҫӗ- 
мӗш пӗрпӗрне ҫӑрауҫҫи парса, питӗрме каласа ту- 
ха-туха утрӗҫ. Пурин те, вӗт ӗҫ пур! Камӑнсухал- 
усси хырмалла, камӑн каҫхи апат ҫийес килет, та- 
та хӑшин, калӑпӑр, арӑмӗ шан^эӑклӑ мар.

Пин пӗрерӗнех катӑла'г. Ҫапла '^ӑн йулашки- 
не Усман Сентекӗ шкул ҫӑрауҫҫине аллине тытса 
карӑнса йул^бӗ. Хуллен, сасси ҫӗтнӗ, ҫаплах кала- 
к р  токлат^ӗке: На ҫӑрауҫҫи! тухнӑ '§ух питӗрсе 
хӑвар, терӗ. Ара тата Сентекӗн ҫӑрауҫҫи урӑх ка- 
ма парас?

Токлат тӑваканӗ хӗрнипе ним те курмарӗ, ҫӑ- 
рауҫҫи ӳкнине ҫеҫ кӑшт асӑрхарӗ.

Халӑх пурте, пӗр ҫын йулми^^вен, кайса пӗт- 
сен тепӗр ҫур сехетрен:

— Сывӑ пултӑр рево.футси! тесе пӗтер^йӗ ток- 
латвӗк,

Хирӗҫ ним сасси те пулмарӗ. Шкул урайӗн 
ҫурӑк хӑми ҫеҫ 'варр! йантраса карӗ.

— Ыйту пури? Комиҫҫи суйлас!
Хирӗҫ сас ҫук. Токлатвӗк тин пӳртре хӑйӗн- 

сӗр пуҫне пӗр ҫын та ҫуккине асӑрхарӗ. Кӑпӑр- 
капӑр ик пӳрне хулӑнӑш токлат тунӑ хутсене пуҫ- 
тарса 'викрӗ те, хыпкаланса тухса 'вупрӗ.

Н. Т)уряаа.
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М ӗ н ш ӗ н  у х м а х  п у л н ӑ ш и  еп ҫа в  т е р и .
Иукӑҫоемпв Мудаввр кар^Звене (пап&шкӑоене) вневвкенвем 

не те хут вврвнтов ҫутӑхтарвав нудхаиа вар та, хадб пйт-пат 
рйнвадаҫҫв.

Ей, Кара-^^ӑм! 
Тытха 'бӑм—

Ӑс сӑра. 
Хуйӑх куртӑм 
Пӑх та кур 

Ш утсӑрах. 
Пӗркун пирӗн 
Пул-^ӗ вирлӗ

Пӗр хӗнхур. 
'Ҫ)ун йуратнӑ 
Савнӑ арӑм 

Кӗтерин, 
Хырӑм пуршӑн 
И ӑвӑрлан^ӗ 

Ҫав тери!.. 
Унтан хайхи, 
Сна^в^йӑт, хамӑн 

Арӑма,
Карӑм леҫрӗм 
иӑпӑр-йапӑр 

Мун^вана. 
Еккей! тетӗп 
Ку ӗҫ пысӑк— 

Ш уткӑ мар, 
'Ҫ)ӗнтӗм килтӗм 
Ватӑ кар^^ӑк 

М у§авар.
Ух, ытла та 
Иӑвӑр пулнӑ 

Арӑма, 
Нийепле те 
Ҫуратаймаст 

А-5ана1 
Еххӗм! Еххӗм 
Ӳсӗрекен

М у^авар, 
Мана калат:
—,.Арӑмна кӑшт 

'Р)уптзрар‘'... 
Иурӗ, тетӗп 
Килӗшетӗп

Кар^ӑкпа;
Сиккипеле
■р)уптаратпӑр

Арӑма.
Пысӑк усӑ 
Теҫҫӗ ҫавӑ— 

'Ҫ)уптарсан! 
Ӗҫ тухмарӗ, 
Ҫуратмарӗ

Пурпӗрех; 
Арӑм карӗ 
Нушаланса 

Вирлӗрех. 
Аптранипе, 
Иулашкин^йен 

Арӑма 
— ,Л апка тӑрн^ьен 
Сиктерес"... тет 

Кар^вӑк ман. 
Йурӗ, тетӗп, 
Килӗшетӗп

Кар^бӑкпа,

Лапка тӑрне 
Хӑпартрӑмӑр 

Арӑма.
—„Сик ну!.. ҫӗре 
Вирлӗрех,

Мӗскӗн кин! 
Унсӑр пулмӗ 
К у  а^вана

Тӑвасси“... 
М уэаварӑн 
Сӑмаххине 

Итлесе, 
Тӗпсӗрт! сикрӗ 
Савнӑ арӑм 

Ҫӗрелле. 
Хуйӑх кил-5 ӗ 
Арӑм вил^^ӗ 

Ш еремет, 
Кар-бӑк мана:
— „Ҫылӑх нумай...

Санӑн“. тет. 
1Р)ӑтаймарӑм 
Ватӑ, уссӑр 

Кар^^ӑка 
Ҫурӑм урлӑ 
'Гӑхӑнтартрӑм 

■^ышкӑпа. 
Мӗн -5ул арӑм 
Вилнӗ пулӗ

Ун пирки? 
Пӗтерет мур.

Пире хамӑр 
Пӗлменни! 

'Ьунӑм савнӑ 
Ӑрӑм пур^^бӗ.

Пул-^ӗ-ҫук.
Хут вӗренме 
Кайаймарӑм 

Тӑмана,
Камха мухтӗ 
Ҫакӑ ӗҫшӗн

мана? 
У^Б^битлӗ пуҫ 
Ваҫҫи Иакур^б 

Ӑс парсан,
■^ут силлеттӗм 
Ҫӳҫрен тытса 

Хама-хам.
Ма вилтӗн-ши,
Савнӑ арӑм 

Кӗтерин? 
Мӗншӗн ухмах 
Пулнӑшӗ еп

Ҫав тери!?

Сахали мӗн 
Кун пек ухмах 

Тӗн^^ере?
<’акӑ ӗҫ вӑл 
Иӑлтах пулнӑ

Тӗмпекре! „ 
МАРК-АТТАИ,

Ишж6.;аесин51 
(Ш уп. р.) вуда 
сем тырӑоа ҫпе|| 
ву:;.атов туиӑ^бу! 
йалав ҫакса ҫ|| 
реҫҫб.

Есӗ мӗншӗн ҫуну ҫиие хврлӗ йалав тирса гартиӑ. 
Милитсисам ан сис]^ӗр татӗп.

4 —



Ы -Ь 1х, пӗрре... к у  к ӗ н ^ к е н е  кӑ л а р а кан а .
...квнвке ^Зваш  хрвс^внӑсенв кирлӑ, усӑллӑ...

С^ваш  респусхба Ҫӗр б; вӑкнссариа^б Тимухха Хветӑрӑн, „!^%вам вур- 
■Яҫнв хисепбсен“ йатхЯ вбневнЕ ум сӑмахбв^ ҫырнин^ев).

Фгаиппӑв ӳкеруг^ке.

Ҫӗр ӗҫ ксмиссарӗ (вулат): "^ӑваш пурнӑҫин хисепӗсем... „Ха./ьхи пурнӑҫпа пурӑнма ҫук, вӑл пире 
ерет... алла пулмӗЗтесе калама пӗр сӑлтав та ҫук... 'бӑваш малалла сахалран сахал ӗр'5 есен...“('5 ыш- 
е 5 ӑмӑрласа): ы-ых. пӗрре... ку кӗнекене кӑларакана!..

Ҫут ӗҫ комиесарӗ (кӗнекине тӗллесе кӑтартса): Вуласа пӑхха ҫакна та, Спассӑв й-ш.
Ҫӗр ӗҫ комиссарӑ (вула'г): Кӗнекине Тимухха Хветӗрӗ ҫы рнӑ,'кӑяараканӗ Т)ӑваш респуплӗкӗнвн 
ӗҫ комиссараа^ӗ ..1рЯ И ррЮ (м !.. Ав йепле портфӗл тыттарнӑ иккен мана хам умри комиссар.
-  ___________П Ш

Ӗҫсӗр аптранЗ ъухнехи шухЗшсем.
Мр

1'<алтм кулаксем нумайах пулмас!! тырӑсвн акса 
РЬӑҫ. Акасса акрӑҫ те, ан^^ах шӑтса тухассине 
алли ҫук, мӗншӑн тесвн ытлашши тарӑн акнӑ—  
Ҫурӑран кайа нар.

Ха^хи вӑхӑтра мӑн лашаллӑ ҫынсем хулана нил- 
-майра кинӑсеи патӑн^а ^ей ӗҫмесӑрех иилӑсене ка> 
{̂13. У^рвштвнисен]^е '^исткӑсвм пбтсен апла пулмал-

Вӑрҫӑ иртсе кайнӑ хыҫҫӑн латгӑрсви иуиайланаҫ- 
Ьисткӑ хыҫҫӑн та саиокриттӗкран хӑраман пуҫлӑх- 
нумаиланаҫҫӗ.

сылтӑмалла сулӑкса кайни ҫин^вн перев йараоран хӑ- 
расах тӑр.

Сылтӑм сулӑн^ӑкпа сулахай сулӑн^ӑнсвм уреш те- 
нийв ^брӑ сывлӑш кӗртвҫҫб, мбншӗн теееи пуҫлӑхсем 
улӑшнӑ вӑхӑтра кирек-хӑҫан та у^рештенийв ^брб сыв- 
лӑш кӑрот.

Вырӑсла та, ^ӑвашла та калаҫма пблвкон ҫынья 
уьрештвнире пурӑнма лайӑх, вырӑсла та, ^ӑвашла та 
сӑмах 1̂ бнивебр ларма пбдекенсено (сопраниови^в) тата 
лайӑхрах.

Сылтӑм сулӑн]^к
Хали^ьен арӑма п^рнепв тбкое;пӑхман текен ҫым 

ҫин])ен тоилат тукӑ ^ухнв, ху патакпа тӑкӑнсв пӑхнӑ ҫын щядЛ (пуртв иар, ионешиӑ!)
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Пӗтӗм тӗнт,ери тӗнсен ҫук туррисем Ҫук ту 
ҫине пухӑнса конферентси тума тытӑннӑ. Конфе- 
рентсире харкашу пуҫласа йанӑ. "^и малтан хар- 
кагау пуҫласа йараканӗ хриҫтиансен турри Христос 
пулнӑ. 33, ҫулхи ватӑ хусах хӑй ҫурални ҫин^аен 
аса;илнӗ. Вӑл каланӑ:

— Ку ту ҫин-йе ларма калама ҫук аван. Сыв- 
лӑш уҫӑ. Ман аннене йывӑр ҫын тӑвакан ҫветтуй 
сывлӑш вӗрет пулмалла кунта, тенӗ.

— Мӗнлескер пулнӑ сан аЧ)^у?
' — Таса хӗр пулнӑ. Арҫын ӑна хыпашласа 

пӑхман. Улахсене ҫӳремен. Арҫынна пӗлмесӗрех 
манэ ҫуратса йанӑ...

—  Кам каларӗ сана ун ҫин^ен?—кӗрлесе кай- 
кӑ ҫук турӑсен пуххи

— Иеванкӗли кӗнекисене ҫыракансем^— Мат- 
фей, Марк, Лукка, Иоан ҫапла калаҫҫӗ. Ӗненмес- 
тӗр пулсан вуласа пӑхӑр...

' — Хӗртен ҫуралнӑ тенӗ и йеванкӗлире? Ҫап- 
лах' калани?

— Ҫук, апла пулма пултараймас^ Намӑса 
пӗлмесӗрех суйатӑн есӗ!.. Ӑ-ӑ, шулӗк!..

— Мӗн пирки есӗр кӗвӗҫеттӗрха. Сирӗн те 
таса хӗртен ҫуралас кил^ви мӗн?—тенӗ Христосӗ.

— Кулат тата пирӗнтен! Парӑр ӑна ӗнсерен!.. 
зенӗ виҫҫӗн-тӑваттӑн пӗрхарӑс.

Тем те пӗр, тӗрлӗрен усал сӑмахсем каласа 
вӑрҫма пуҫланӑ хайхи Христоса ытти турӑсем.

Усал сӑмахсем калакансене хирӗҫ Христосӗ 
каланӑ: .

По похоматерному не вырашатсӑ!—тенӗ.
Лешсем итлемен. Пушшех харкаш са кайнӑ.
Взра Аҫире' пурӑнакан интуссен Путӑ натлӑ 

турри трипунӑ ҫине улӑхса тӑнӑ та, 'эуллӑ шӑлӗ- 
сене кӑ-5 ӑртаттарса, хӑй ҫин^ен йумах пуҫласа 
йанӑ:

— Христос, тасату комиҫҫи умне тӑнӑ пекех, 
рире суйа сӑмахсем каласа улталат. Таса хӗртен

—  Пиллехв, па^Зшкӑ, „Капнӑн“  (ырӑнса
—  Хм!.. Хм!.. Нта! А ӑ -ӑ !.. Хм!..

илмв.

ҫуралтӑм, тет. Ах, шелмӑ!.. Епӗ, вот, ^ӑн-^ӑн^ 
таса^хӗртен ҫуралса ҫӗр ҫине кидтӗм. Христос 
ралнӑ тенӗ вӑхӑ^й-^ен пӗр пин ҫурӑ ҫул малтан| 
ман ҫин-5ен калакан йумахсем Аҫири халӑхсем ху 
шин^^е ҫӳренӗ. Вӑл йумахсене Христос ҫурал^ 
тенӗ вӑхӑ^б-^ен 500 ҫул малтан ӑслӑ ҫынсем кӗнс| 
ҫине кӳртсе хунӑ.

Вӑл кӗнекесем ҫин-^е епӗ (Путӑ) ҫӳлтен а» 
таса хӗ^зтен ӳтленсе ҫуралнине кӑтартса панӑ. е| 
ҫуралнӑ '5ухне пӗлӗт ҫин^^е паллӑ ҫӑлтӑр курӑн! 
Мана пуҫҫапма патшасем пухӑннӑ. Ҫӳлти ҫарс  ̂
мана мухтаса йурланӑ. Ҫапла калаҫҫӗ ман ҫин| 
калакан кӗнекесем... Христос ҫин^бен ҫыраканс! 
ман ҫин^бен ҫырнӑ кӗнекери калавсене вӑрлаа 
айне .М атфей", .М арк“, ,Л укка“, „И оан“ тесеГ 
пусса, тӳсме ҫук плакиатствӑ тунӑ, тенӗ.

- -  Ах, шелмӑ! — тенӗ Путӑна тӗртсе йар 
Китайсен Конфутси йатлӑ турри (пророкӗ).—Е:| 
вӗт, хӗртен ҫуралаканни—есӗ мар! Ӗненместӗр т | 
сан мана ӗненекенсен^ен. ыйтӑр. Ак 'Р)ан-Кай- 
йе '5 ӗнсе килсен, парӗ сире хӑлха '^икки!..

— Есӗр иксӗр те шулӗксем!—тесе сиксе та| 
Фрики ҫыннисен Аттис йатлӑ турри.—Хӗртен 
ҫурални ҫин^бен илтнӗ те, хӑвӑр та хӗртен ҫур 
тӑмӑр пу^ь, терӗри?... Манӑн анне Наннӑ йатлӑ 1 
са хӗр пулнӑ.

— „Наннӑ, Наннӑ! Е^а^ӑ-^^аьр^ккӑ"!.. Алимй 
пах пуйса кайнӑ п у л )  сан ^ авд у , тенӗ ӑна хиц 
йекипӗт ҫыннисен Ра йатлӑ турри. — Мана, 
Нет йатлӑ анне упӑш касӑрах ҫуратса турӑ 
йанӑ, тенӗ.

— Корус йатлӑ епӗ, тенӗ тепӗр турӑ.—Иҫ| 
йатлӑ турӑран ҫуралнӑ теҫҫӗ мана. пненмес: 
пулсан хам ҫурални ҫин^бен токлат туса пар 
Маттериалсем п у р ... сахал мар йумахсен^^е.

— Ҫук апла мар пу^ь... пӗрпӗр аскӑн арӑм1| 
ҫуралня йулӗ есӗ, тенӗ ӑна ыттисем.

— Ҫук. суймастӑп. Иркипӗт ҫын^^^сен И о  
йа-ьӗпе лартнӑ ^иркӳне кайӑр та, унта ман 
сӑнне курӑр. Сӑнӗ айнӗ' ҫапла ҫырнӑ: ,епӗ—Ко| 
корол)ӑн амӑшӗ, никам та ман тумтир аркине уҫ] 
ман“, тенӗ.

Амерӗкри интейтсӑсен турри Витслипуп 
'Ьул ьышкисене 'ьӑмӑртаса пӗрех сулса йанӑ Ко̂  
ҫинелле. Корусӗ ишӗлсе аннӑ. . м)

— Ман анне Котликкӑ йатлӑ, тенӗ вӑл 
сене.—Таса хӗр пулнӑ вӑл. Ун пек таса хӗр' 
'Ьере урӑх пулман, теҫҫӗ интейтсӑсем. Кам маМ 
нене таса хӗр темест, ҫавӑн шӑлӗсене ҫапа-Ҫ®| 
ҫӗмӗрем!..

— Фиску./5ттурӑ вӗренмен пулсан та, сан̂  
нах пулас ҫукха, 'генӗ крексен Тионис йатлӑ Ч 
ри.— Сан а^Ч)у аньах таса хӗр пулнӑ тетӗни? 
анне Перҫефонӑ таса хӗр пулмани?.. Ах, финак| 
тӗлне пулманскер!..

Унтан Керкулес, Иупиттӗр, Кришнӑ, Ат 
(ҫири ҫыннисеп турри), Оҫирис (йӗкипӗтсен), 
ра (перссен), Тамус, Ману, Апполон, Аменофис. 
та ытги турӑсем, „ман анне ан^ьах таса хӗр Ч



Кара-^ура Фермин^ҫе.
1-мӗш сурӑх: Манӑн хресьен картине пурӑнма куҫас килет.
2 мӗш сурӑх; Ма?
1-мӗшсурӑх: Кунта фермӑра лайӑх мар пек. Епӗр вунвиҫҫӗа. 

парса вите тутарьӗҫ. Ыгти сурӑхсеньен намӑс пек. -
13 сурӑх в а ь ь и  4000 тенкӗ йахӑн

на тесе харкашува татах вӑйлатса йанӑ.
— Ҫтена хаҫаьӗ ҫине ҫырса парам есӗ суй- 

нине, тенӗ сасӑсем илтӗннӗ.
— Т)исткӑра сан ҫиньен тухса калам!
— Сурхурире хӗнесе вӗлерем!..
— Уколовнӑй Котӗксӑн 75-мӗш статйипе айӑп- 

ласа сута^парам. Сашьитнӗке Рйапина тытам.
—  Тӑхтӑрха, тенӗ Христос. — Сирӗн а^^усем 

мӗн йатлӑ пулнӑ вара? Манӑн Марийа йатлӑ пул- 
нӑ. Аван йат, вӗт?

Харкашакансем лӑпланнӑ.
— - Манӑн та Маййа йатлӑ пулнӑ, тенӗ Путӑ.
— Маййа манӑн анне вӑл, тенӗ крексен Кер- 

мес йатлӑ турри.
— Ӑҫтан сан пулат, тенӗ Атлас йатлӑ турӑ. 

Маййа ман хӗр вӑл. Ененместӗр пулсан Комер 
ҫырнӑ „Отиҫҫей“ йатлӑ кӗнекере тупса вулӑр. Унта 
та ҫаплах каланӑ.

— Марйа, пирӗн ь^лхепе каласан, Мирра пу- 
лат. Мирра ман анне пулнӑ, ҫын амӑшне ан йы- 
шӑнӑрха, тенӗ Ҫири ҫыннисен Атонис йатлӑ турри.

— Ман анне те Маййа йатлӑ, тенӗ Севс ьул- 
тан тунӑ сухалӗсене тӑратса. — Сирӗн а^^усем  те 
Маййа йатлӑ пулсан, есӗр ман аннерен ҫуралнӑ 
пулмадла, тенӗ.

— Мӗн сан аскӑн а^^^унтан ҫуралма хамӑрӑн 
анне ҫук ш тоь, тенӗ Таммус турӑ Епӗ теккапӗрӗн 
25-мӗш ьислинье ҫуралнине мана ӗненекенсем пур- 
те каласа кӑтартма пултараҫҫӗ.

— Епӗ те теккапӑрӗн 22-мӗшӗнье ҫуралнӑ.
— - Епӗ т е ..

Атонисӗ те, Тионисӗ те, Митрӗ те, Алексантр 
Макетояски те (вилсен ҫветтойсен хисенне кӗртнӗ 
керой), Оҫирисӗ те, Аттисӗ те, Акни те, Ману те, 
Апполонӗ те, тата ыттисем те... пурте... пурте тек- 
капӗрӗн 25-мӗш ьислинье ҫуралнӑ. Ҫуралнӑ хыҫ- 
Ҫеньехи ҫӗр ҫиньехи пурӑнӑҫӗсем пурин те пӗр 
майлах пулнӑ тата... П ур.е тенӗ пекех вилсен ви- 
ҫемӗш кунӗсенье ьӗрӗлсе тӑнӑ. Ак, мӑшкӑл!

— Тфу!—тенӗ Сайис турри Нейт.
— Тфу ты!—тенӗ Вавилони турри Пеллӑ.

*) 'ГДваш оаиънтнбкоон коы-кинъо п ы в ӑ  втдакоеыв хӳтб-
*екен ваккат.

Тфу ты!—тенӗ Т еьф  хулин^ьи Апполон.
— Тфу ты!—тенӗ Ҫевс.
— Тфу ты1- тенӗ пурте пӗр харӑс.
—̂ Пирӗн пурӑнӑҫсем ҫиньен ҫыракансем пур- 

те пӗри пӗрри ҫырнине, тепри тепри ҫырнине вӑр- 
ласа калавсем тунӑ иккен. Ун пек йапала тунине 
вӗреннӗ ҫынсем „плакиатствӑ* теҫҫӗ никак,'бӑваш- 
сем „литтераттурӑ вӑрри туни“ теҫҫӗ.

Ара вӑл вӑрӑсене ахал> иртерсе- йама йурамӗ, 
тӑвансем!..

— ^ ӑ н а х  та... Ма вӑрлаҫҫӗ вӗсем! Сута парас.
— Кама?

— Матфейа, Маркка, Луккана, Иоана...
— Ыттисене те!
— Пурне те!
— Ҫук, сута парар мар. Пирӗн кун ҫин^ьен 

никама та пӗлтерме йурамаст. Пӗлтерсен ҫӗр ҫин- 
ье  пӗр ӗненекен ҫын та йулас ҫук, тенӗ тахӑшӗ 
ӑслӑраххи

—  Т)ӑн!
— Килӗшеттӗри?
— Килӗшетпӗр.
— Килӗшеттӗр пулсан ал тӑратӑр.
Пурте аллисене тӑратнӑ Пӗр Милосри Вене- 

рӑ йатлӑ хӗрарӑм турӑ ҫеҫ аллисене тӑратайман, 
мӗншӗн тесен ун аллине такам ҫапса хуҫнӑ пулнӑ.

*

Ҫук турӑсен Ҫук ту ҫин-ьи конферентсине хам 
пуҫран шухӑшласа ҫыртӑм... Конферентсире ка- 
ланӑ сӑмахӗсене тӗрлӗрен тӗнсен кӗнекисем ҫиньен 
илсе кӳртрӗм... Тулга шартлама сивӗ. Нӑтӑр-нӑтӑр 
тӑваҫҫӗ ҫуна тупанӗсем. Ыран (теккапӗрӗн 25-мӗ- 
шӗн-бе) кун ҫавӑрӑнат. Хӗвел нумайрах пӑхма пуҫ- 
ла'г шур ҫиттипе витӗннӗ ҫӗр пи-бӗ ҫине. .Турӑ 
ҫурала'г“ тенӗ авалхи ҫынсем ҫавна сиссе...

Авалхи ҫынсем калаььӑ{), епӗр сурхури кун 
ӗҫе тухӑпӑр, сотсиалисӑм ӑмӑртуне мадалла йама 
кайӑпӑр...

ЙӐВАН МУТ)И.



Ҫ Ӑ Х А Н  Й Ӑ В И
Тийяккӑн 5 3 С тавӑрӑнман.
Сулахай сӑмси ш ӑтӑкӗн^е ҫӑмламас шспӗнлӗ 

хыткан пуп вӑл килменшӗн тарӑхнӑ:
— Каларӑм еп ӑна—айта тийаккӑн атте, Пра- 

кух П етӗр^ӑ патне, тесе. Ӗлкӗрӗпӗрха тет. Ха^ь 
ӗнтӗ кӗтсе лар ӑна... тесе йатлаҫнӑ.

Пуп пуҫне 5 ӑх пек урлӑ-пирлӗ пӑркаланӑ, 
ҫавӑнпа ун сӑмса ш ӑтӑкӗн^и шӗпӗнӗ хура, наркӑ- 
мӗш ҫинӗ ҫынӑн куҫӗ пек курӑннӑ.

Аслӑ, ^лутра пулӗмре виҫӗ тӗттӗм карҫӑк, 
темиҫе манашккӑ, тата Пракух ГГетӗр^^ӑн сарлака 
купар^аллӑ, ҫемҫе ӳтлӗ арӑмӗ Марйе ларнӑ.

Марйен пайан сурхури йа^ӗпе молепӗн ту- 
тармалла. Пракух хӑй хулана тырӑ тата хур- 
сем сутма кайнӑ, ҫавӑнпа М арйе ^ӑн  ^ӑн  хуҫейккӑ 
пекех вӑл ӗҫе хатӗрленнӗ.

— Ех, турӑ Иисус Христус, пуҫлама вӑхӑт 
ӗнтӗ, вӑл ҫаплах ҫук, терӗ вӑл ҫилленнипе хыттӑн 
сывласа.

— Ҫав тери аслӑ праҫник—христус ҫурални, 
вӑл ҫылӑхлӑскер кӗттерет тата.

Кар^ӑксемпе манашкӑсем хыттӑнрах йакӑл- 
татма тата хӑвӑртрах кӗтесри тӗрлӗ апат-ҫимӗҫ, 
врех лартнӑ сӗтел ҫине ^алӑш ш ӑн куҫӗсене хӗссе 
пӑхма пуҫларӗҫ.

Килкартин^е^^хӑпӑнса йытӑ вӗрнӗ сас илтӗн^ӗ. 
Ҫенӗкре алӑк петлисем ^ӑриклетрӗҫ. Алӑк халтӑр- 
татса йар уҫӑл^ӗ те, пурте темскер вӑрӑм аркӑллӑ, 
ҫӑмламасскер кӗрсе тӑ^ӗ.

—  Ҫак киле канӑҫлӑх пултӑр...
Пӳрт ӑш ^икки пысӑк пӑсӑлнӑ ратио какрн 

лартнӑ пек йанраса карӗ.
— Мӗнлеха апла, тийаккӑн атте? Кӗтрӗмӗр- 

кӗтрӗмӗр. Аван мар! Пупӑн шӗпӗнӗ алӑк йенелле 
ҫавӑрӑн^ӗ те алӑкран кӗрекен тийаккӑн ҫине ҫил- 
ленсе пӑхрӗ те: „ай шулӗк ес тийаккӑн*—тенӗн 
туйӑн^ӗ.

— Уф-ф-ф... Па^ӑш кӑ, турӑ пулӑшнипе] ман-

„ Р а ш т а в р а “
—  Ма ураиа кайас умӑн питна ҫумастӑн?
—  Ма ҫӑвас? Вӑрҫеа йунланеан каллвх ҫӑвӑн- 

мвллв п у л а !

сӑрах пуҫланӑ пулсан та йура^^ӗ. Мӗн кӗтмелли 
пур мана?

— Мӗнле мӗн кӗтмелли пур! Аслӑ праҫнӗк 
слушпи ват, тийаккӑнсӑр ӑҫтан май килет.

— Ну, йурӗ, Паиҫҫи атте! Тавайха хӑвӑртрах 
пуҫласа йарар, унсӑрӑн кар^ӑксем кӗтсе ывӑннипе 
вилсе выртӗҫ.

Вӑлах камантӑвӑт тӑват! Есӗ, тийаккӑн 
атте, йаланах хирӗҫ пыратӑн.

Пуп ҫилленьӗ. Такампа йатлаҫнӑ пек, ҫиллен- 
нӗ куҫӗсемпе м а^^ана пӑхрӗ.

— Рӗш ^ество твое христе поше наш...
— Возсия мирови свет разу-у-м-а-а-а... Тийак- 

кӑн мӑн паслӑ сасси ^ӑсӑлса карӗ. Пӳртре латӑн 
шӑрши хумӗсем ҫӳре пуҫларӗҫ. Хор вырӑнне ма- 
нашккӑсем тӑвӑнса кайсах йурларӗҫ.

Кӑкрипе купар5 ине сулла-сулла васкаса Мар- 
йе сӑхсӑхат, вӑхӑтран-вӑхӑта тийаккӑн йантравлӑ 
сассин^ен ^ӗтресе илет.

Слушпӑ сӑмахӗсене хӑвӑрттӑн ҫӑта-ҫӑта йарса 
пуп хӑйӗн тупӑшӗсем кунран-кунах ирӗлсе пыни 
ҫин^ен, тата тийаккӑн ӑна кирек-хӑҫан та такӑн- 
тарма хатӗрри ҫин^ен шухӑшланӑ. Шухӑшӗсем 
тийаккӑн унӑн шӗпӗнӗн^ен мӑшкӑланине те аса 
илтер^ӗҫ.

Молепӗне хӑвӑрт ҫавӑрса ху^ӗҫ. Пукансем 
вырӑнтан вырӑна куҫса шалтӑртатма пуҫларӗҫ те, 
хӑнасем тата хӑвӑртрах сӗтел хушшине кӗре-кӗре 
лар5 ӗҫ. Кукӑлпе саккускӑсем хущшин^е темиҫе 
пулштав пӑтран^ӑк сӑмакун кӗлен^исем ҫутӑлса 
лар5 ӗҫ.

— Ну, вот, турӑ ҫырлахтӑрах, ӗҫ пӗтернӗ 
хыҫҫӑн... М атӑшккӑ хӑйарне илсе парха. Христус 
праҫнӗк йа^ӗпе сире!. М-м м .. аван сӑмакун, мал- 
тан йухтарни пул)ха?

— Есӗ, па^ӑш кӑ, вӑл^ине илсе ҫиха!
— Тийаккӑн атте, кӑмпине! хӑйарне тутанса 

пӑхха.
— Спаҫҫипӑ, анне! Сӑмакун пулсан хӑйарне 

епӗр хамӑр та аван тупатпӑр. Ҫапла-и, Паиҫҫи атте?
Кукӑлне ҫийӗр, кукӑлне, хаклӑ хӑнасем!
Хӑнасем „тӑрӑш са“ ҫин^ Хашканӑ сасп а^ ӑм - 

ланӑ сас ҫеҫ илтӗннӗ.
—  Тӳррипе каласан, есӗр кунга мана кӗтсе 

ларнӑ вӑхӑтра епӗ виҫӗ тенкӗ укҫан, тата тепӗр 
10 кӗренке туртакан хур ӗҫлесе тупрӑм та. Икӗ 
панихитӑ шӗвӗртсе хутӑм та. Маттур? Ха-ха-ха...

Пуп кӗвӗҫнипе кӗҫех кукӑлпе лакса лармарӗ.
 ̂ — Есӗ, тийаккӑн атте, йаланах улталасшӑн 

тӑрӑшан. Ман а5 змсе.м, хунеме кар^ӑк пур вӗт,— 
вӗсене тӑрантармалла.

— '5 ӑн, па^ӑш кӑ, аньах „тепри“ ытларах та 
ҫаратат пулӗ те, епӗ шарламастӑпҫке...

—  Есӗ, тийаккӑн, ку сӑмахсене калама тытӑ- 
нарах тӑрсан та йурамалла. Манӑн ^инӗ те пы- 
сӑкрах!

— Мӗн тытӑнса тӑмалли пур! Кӑнтӑрлахи 
кӗлӗрен тухсан старӑстапа крушккӑсене кам та- 
сатса тӑрат е?..

— Ҫитӗ, па^ӑш кӑ, ӑстӑнпа каламан ӑна ти- 
йаккӑн,—терӗ хутшӑнса Марйе.

Сӑмакун тийаккӑн пуҫӗн^е йанраса карӗ.
— Есӗ, хуҫейккӑ, ӑс-тӑн пирки ҫӑварна пӑкла. 

Асӑннӑшӑн таксӑран мала пилӗкшер пус кам и л с е  
тӑрат,—е?..

— Епӗ пилбкшвр пус пуҫтарнине кам к у р н ӑ ?



кам пуҫтарса „ҪӳлтИ“Кам? А леш ҫӑва ҫиньи хӗрессене 
кайса кӑмакана хутса пурӑнат.

— Ан шарла, атте, луььӗ, ак епӗ каҫхине 
сторошихӑсем патне кам ьупнине те каласа кӑтарт- 
ма пултаратӑп, кам алтарте...

— Есӗ алтар, ҫветтой вырӑн ҫиньен ан калаҫ! 
Ху тз есӗ манашккӑсем патӗньен кунӗн-ҫӗрӗн тух- 
ма пӗлместӗн. "^упкӑн есӗ, ухмах!

— Епӗ, епӗ ухмахи?!.
— Есӗ, есӗ! Сӗтӗрӗньӗк, йытӑ, Ийутӑ!
— Т)арӑнатни ес, проклеттӑй пуп!
— Ҫу УК’ епӗ ьзрӑнмастӑп! Ман вырӑна кӗ- 

ресшӗн-и ес Ирӑт? '^акаланатӑн! Ес мана кӳрен- 
терни, ман йун сан аьусем, санӑн арӑму пуҫӗсем 
ҫине ӳктӗр!.. Сан...

Пуп сасартӑк сӗтел ҫинье ларакан тӑварлӑ 
хӑйар шывӗ тултарнӑ тарелккӑна ильӗ те, тӳрех 
тийаккӑна питӗньен сапрӗ.

Т^ӑвар тийаккӑн куҫӗсене аванах ҫатӑртаттар- 
ьӗ. Вӑл тискер кайӑкланьӗ.

— Ах ты... есӗ Бӑрӑм ҫилхеллӗ сволӑь сап- 
ма-и сапма-и!..

Тийаккӑнӑн сарлака ҫани сарӑлса лӑпӑстатрӗ 
те, сӑмакун пулӑштавӗ пуп пуҫӗ ҫинье ьӑнкӑр-р^р! 
турӗ.

— Ай, вӗлерьӗҫ вӗлерьӗҫ!.
Сысна ҫури пек ҫинҫен кӑшкӑрса, пуп мӑйӑх 

пек сӗтел айне лӳплетрӗ.
— Ех, Ирӑт, мӗн тӑватӑн есӗ? Тытӑр ӑна, 

тытӑр!..
— Ан ҫыпҫӑн! Ишӗлтерӗп!..
Сарлака купарьаллӑ Марйе сывлӑш ҫинье 

кукӑрмакӑр ҫавӑрӑнса ильӗ те, кӑмака кӗтессине 
пырса ҫыпҫӑнса, тискеррӗн кӑшкӑрса йаьӗ:

— Кӑра-у-у-у-ул! Кӑра-у-у-ул!..
Тийаккӑн тата тепӗр хут пупа кутран тапрӗ, 

лешӗ хӑруш ла харкӑлтатрӗ те, шӑпланьӗ.
Хӑранипе вилнӗ пек шурса кайнӑ карьӑксем 

тенкелсем айне персе ьыхӑннӑ.
Тийаккӑн ҫаплах ҫил-тӑман кӑларса тӑнӑ.
— Ех-ма, ь ӑ т  аньах. Ра-а-ас!
Ш алтӑртатса сирпӗнсе карӗ пукан, пукансем

ҫӑтӑртатрӗҫ. Хуйхӑллӑ саспа ҫтена ҫумӗньи сехет 
те персе аньӗ.

Тепӗр кунне ирех лапсӑркка ҫӗтӗк-ҫатӑк ти- 
йаккӑн йалсоветӗнье сайавлени ҫырса ларнӑ:

— .Халӑха улталаса пурӑнакан ӗҫрен—Пок- 
ровски ьиркӳньи тийаккӑнтан тухатӑп, тата мана 
ҫав киревсӗр йатран хӑтарма ыйтатӑп"...

Ҫӗр ӗҫне тытӑнатӑп, йе Ҫӗпӗре ӗҫ шырама 
кайатӑп.^

— Ӗҫлемесӗр тӑранса пурӑнма вӗреннӗскерӗн... 
сана ӗҫлеме хӗнтерех пулат, тийаккӑн атте, терӗ 
Ъалӑшшӑн кулса йалсовет ҫекреттарӗ.

— Ни ьерта! Ҫапах та халӑха тӗрлӗ йумах- 
семпе хӑратниньен лайӑхрах пулӗ. Пире ш уьӑк- 
сене пурне те пӗр калӑппа тунӑ.

Ай, тӑрух, есӗ турра та ӗненместӗнҫке?
— Ҫут ҫанталӑкра шурӑ ҫӑхан ҫук, ҫавнаш- 

калах тура та ҫук.
— Те е-е-кс!..
— Ак сана т*е-екс. Епӗ ӗҫрен хӑрамастӑп. Ман 

вай та ай-ай-ай!
Тнйаккӑн хастарлӑхпа кӑмака умӗнье тӑракан 

турьӑкана тытрӗ те, виҫӗ ункӑ туса ҫавӑрса лартрӗ.
Мушиксемпе хӗрарӑмсем „тӗлӗнмелле" ти- 

иаккӑн умӗнье капланса тӑрса, ҫав турра ӗненмен 
турӑ ҫынни сӑмахӗсене тӗлӗнсе итлесе тӑнӑ.

П О Л И Т П р  О •  Т .
Хут пвлноклбхпв* кврвшве б«рв „рӳл- 

твн“  ьнркуьарсем нуяай; рырвҫрб, анъах

ПОЙАРККӖН П.

Ликвитаттӑр. „Ех!.. хӑҫан ку „пӗлӗт ҫииьиссм“ 
ҫӗре анӗҫши? __________

Пӑрӑн^ӑк пуҫ.

П ӑрӑньӑк пуҫлӑ ҫын мар Пӑртас йалӗҫтӑвкям 
претҫетаттӗлӗ. Ҫапах та хӑш пӗр ӗҫсеньен пӑрӑнса 
ҫӳрет. С. В. ҫырат:

Кӑҫал ҫитӗннӗ аьасен шкулӗ в а ь ь и  аьа - 
сем пухнӑ ьухне Пӑртас йалӗҫтӑвкомӗ (Вӑр - 
нар р.) пӗр усӑллӑ ӗҫ те туса параймарӗ. Та- 
та хутла пӗлменсен ҫпискине тунӑ ьухне 3 
ҫул вӗреннӗ ҫынсене хут пӗлменнисен шутне 
кӗртнӗ, вилнисем те ҫав ҫписка кӗнисем п ур  
тет.
Вӑрнар районӗнье хут пӗлменнисеневӗрентес 

ӗҫ аван пырат. Иалӗҫтӑвком хушнипе вилнисен т 
хут вӗренме тытӑнмалла. Кӑштах тӑхтасан йалӗҫ- 
тӑвком хут пӗлмесӗр вилнӗ ҫынсене ҫӗре ьикиь- 
Ьен хут вӗрвнтсе йамалла тӑвасси паллах.

9 —



Пӳропраттисӑм ҫырнӑ, аппаратӑн пырши пакартине тӗрӗслесе тухна
матшериал.

1 9 2 5  кбш  ҫул. ҪенТгпӗр9н 14 мбшб.
Ҫӗрпӳ уйесӗн 2-мӗш уь^йасткӑри Халӑх су^ӗ 

проттокол тӗрлет:
...Иӳҫкассин^йи Вӑрӑк Трахвинӗ Шал-5 а- 

касси йалӗн^и Пайин Ахваниҫӗн-^ен 1 сӗ- 
тел, 3 'йӳре^е рамӗ, 1 кашта, 7 лав кив 
улӑм шырат. Трахвинӗн ку йапаласене 
Пайиксен^^ен пӳртпе пӗрле илмелле пулнӑ. 
Халӑх су^ӗн татӑклӑ сӑмаххи ҫакӑ: Асӑннӑ 
йапаласене йе 14 тенкӗ те 50 пус шыраса 
илмелле.

— Трахвин й ш, ме сана 1237-мӗш нумӗрлӗ 
исполнитгӗлни лист, шыраса ил.

— Иурӗ. Тавах!..

1925-мбш  ҫул. ҪенТапбрбн 21-мбш б-
— Сут исполниттӗл, ме сана, ҫак хутпала 

ман йапаласене илсе пар-ха, йе укҫан-и унта...
— Иурӗ, туса парӑп. (Кусса кайрӗ урааи!..)

Ҫентапӗрбн ЗО-мӗшб-
— Паник Ахванеҫӗ, сана ирӗккӗн 5 кун хуш- 

шин^йе тӳллесе татма акӑ 392-кӗш нумӗрлӗ по- 
весткӑ...

Епӗ—йалсовет претҫетаттӗлӗ Ласӑрӗв.
— Ҫук, мана повесткӑ та кирлӗ мар улӑмӗ- 

сене те памастӑп... Е пӗ—Пайик Ахванвҫӗ

ОкТапӗрӗн 2 4  мӗшӗ
„Сутисполниттӗлне пӗлтеретӗп: Ахванеҫ 

памаст те, илмест те.
Асра тытӑр.
Иалсовет претҫетат. Лас1р?в“.

ОкТапӗрӗи 25-мӗш б.
Вӑрӑк Трахвинӗ ху^ӗ хыҫҫӑн Ҫӗрпӗве вӗҫ- 

тер^ӗ.
— Хӑвах пырха есӗ, исполниттӗл йулташ, са- 

на, муш, парӗҫ те.
— Пыма укҫа кирлӗ... 2 тенкӗ теЭ пусхалех...
Парас пул) еппин... 2 тенкӗ те 9 пус ҫавӑн-

тах Вӑрӑк кӗсйин-5ен урӑх ҫӗрелле куҫрӗҫ. Вӑрӑк 
Трахвинӗ вӑл '5ухӑн. Хутла вӗренмен. Итлет. Сут 
исполниттӗлӗ умӗн^е плаккат ҫакӑнса тӑрат:

„БЕДНЯК ОТ СУДПОШЛИН ОСВОБОЖДЕН".
Сутисполниттӗлӗн ӑсӗ ҫавах.
— Хӑй па-^ӗ те, илтӗм... тетӗп кӑна. Мӗн пур 

унта калаҫмаллийех.

Ноӗапӗрӗн 2 5  мӗшб.
Ҫакна епӗ, Ҫӗрпӳ сутисполниттӗлӗ—Иемелйа- 

нӑв, ҫыратӑп. Пайан Пайик Ахваьеҫӗ патӗн^бе пул- 
тӑм. Ыраш улӑмех паратӑп, терӗ вӑл. Актӑ ҫыртӑм.

Пайик Ахванеҫӗ ҫӗрми пуйан иккенне те, пайанах 
тӳлеме пултарнине епӗ, Иемелйанӑв, курман та 
илтмен те...

1926-мӗш  ҫул. Ий/лӗн 16-мӗшӗ.
Епӗ, Иемелйанӑвах, каллех Пайик патӗн^бе 

пултӑм. Актӑ та ҫыртӑм. Сӗтел те, улӑм та, ытти 
те ҫук Пайикӑн.

Укҫан тӳлессе шухӑшламасг те вӑл.

Авкуст уйӑхӗ.
Епӗ, Иемелйанӑв, ҫакӑн пек 407-мӗш нӳмӗрлӗ 

хут ҫыратӑп:
, ,  В нарсуд  2  го  у ч а с т к а  Ц и ви льского  у езда .

П р едставл яю  испопнит. л и с т  № 1237 о взы скании  
с гр . А ф анасия К л ем ен тьев а  в п о л ьзу  Трофима 
В ар ф о л о м еева  7 воэов  со ю м ы  и д р . П ри чем сооб- 
щ аю , чго  В арф олом еев  о т  п р и ем а  соломы  с а  м (!) 
о т к а зы в а е т с я . Прош у р а з ‘ясн и ть: в зы с к а т ь  соаомой 
или  д ен ьгам и .

С удисполнит. Е м ельян ов.

ҪенТапӗрӗн 9-мӗшӗ.
Хут 1420-мӗш номӗрпе калла, 2-мӗш уб^^аст- 

кӑри сута пырса кӗ-^ӗ.
„К ДЕЛУ—МАТВЕЕВ" ресо;ьутсиленсе, тӗрӗс- 

ленмесӗрех вуланмасӑрах вӑл сӗтелсем ҫин^бен 
шкапала ӑсатӑн^ӗ.

1927-мӗш  ҫул. Мартӗн 21-мӗшӗ.
Епӗ, ҫав у 5^^асткӑри тепӗр сутйи, Марккӑв 

йулташ, ӗҫсене тӗплӗрех пӑхса тухасшӑн-ха.
— Х а!. куҫа хупса ӗҫлеҫҫӗ-им? Ку хут ҫин^е 

пӗтӗмпех кӑтартнӑҫке мӗн тумаллине. Мӗн „раз‘- 
яснени“ —тата унта? Иӗ^полниттӗлнӑй лист ҫин^е 
„взыскать соломой или же деньгами 14 р, 50 коп.“ 
тенине курмийех ыйхӑланӑ, йе ӗҫсе супнӑ-им?!

С удисполнителю ... у ч а с т к а .

В о зв р а щ а ется  о б р атн о  п ер еп и ска  и сп о л н и т. листа 
№  1237. Н арсуд п р е д л а га ет  в  то ч н о с ти  исполнить 
реш ение су д а , об и сп о л н ен и е  дон ести .

^Н арсудья М АРКОВ.

1927 мӗш ҫул. Авкустӗн 17-нӗш ӗ.
— Епӗ—расна сутисполниттӗл — Павлӑв й-ш 

ха.;ь ку уь^ьасткӑра. Ҫак хута тивӗҫлӗ вырӑна ӑса- 
татӑп.

Мвтикасси йалсоветне.

Ку ислолнит. листа 12 тӗрлӗ хут татки 
пӗрле йарап. 14 тенкӗ те 50 пус укҫа шы- 
раса парӑр. Павлӑв.

1928-мӗш  ҫул. Авкустӗн 2-нӗш ӗ.
Ҫак хут манра — йалсовет прегҫетаттӗлӗ ал- 

лин^ье—12 уйӑх ниҫта тапранмасӑр выртрӗ. Халӗ 
пӑртакҫӑ тапратас штолӗ.
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Шыранана— Зӑрӑк Трахвинне.

Епӗр ку хутпа илсе параймастпӑр. Кирек 
мӗн ту...

Претҫетаттӗл...

1929-мбш  ҫул. НойаШрвй 6-мӗшй-
„Пайан ку ӗҫпе сут пулни 4 ҫул та 3 ерне 

тултар^ӗ. Ҫапах Вӑрӑк Трахвинӗ пӗр пус та ил- 
мен. Ш ыраса илес кив пӳрт улӑмӗ те 4 — 5 хут 
ҫӗрсе, ҫӑкӑр пулса Пуйан Пайик хырӑмне кӗрсе те 
тухрӗ пулӗ. Ҫаплах Вӑрзк Трахвинне илсе памаҫҫӗ. 
Тӳсме ҫуках ку йапалана! Кӗрешес пулат манӑн ку 
ирсӗрлӗхпе. Васкасах пӗлтерес кнрлӗ ҫӗрелле...

Иалкор „Пушӑт“.

Ной8п§рон 28 мошӗ.
,,Канаш“  ретаксийӗ. Илемлӗ ресо^ьутси: „В-ка 

фелйеттон ҫырса пар-ха. И .“

1930'Мӗш сул. Йакварбн 1-мӗшӗ.
..Капкӑн ‘ ре.аксин-59. Пзйанхи кун ҫак хуг 4 

ҫул та 3 уйӑх ҫурӑ тултар^ӗ. Фелйеттонис та ӑна

Ҫывӑракан йапейинӑ.
Хӑшпӗр МОПР йаьейккисен ӗсӗсем 

комунӗ куннв аньах палӗраҫҫӗ,

МОПР йа^ейкии вӑран ӗнтӗ. 
Мартӑн 18 мӑшӑ ҫитрӑ та и?

3 ерне тытрӗ хӑйӗн портфӗлӗн^е. Вӑрӑк Трахвинӗ 
ҫавах, 4 ҫул та 3 уйӑх ҫурӑ ^упса та, 4 пус ҫурӑ 
илмен, хӑйӗнне шӑхӑрткаланӑ хӑшӗсем... Тневникӗ 
ҫине хӑй те ик-виҫ сӑмах ҫырса парса йанӑ.

„Епӗ — йалта ^и  5 ухӑн хрес^ен. 2 а^ам 
пур, иккӗшӗ те кӗтӳ патӗнье ҫӳреҫҫӗ. Пуйан 
Пайик таврашӗсем (хӑй вил^е) ахӑлтатса кул- 
са ҫ^^реҫҫӗ. Ӑҫта ҫитех тӑсӑлса кайат ши ку 
манан ӗҫ? Каласам, „Капкӑнӑм“, пулат-ши 
унӑн вӗҫӗ-хӗрри, ҫук-ши? Кӗтсе халран кай- 
рӑм ӗнтӗ. Шӑлсем те ӳкеҫҫӗ.

Вӑрӑн Трзхвинӗ.

„Капиӑн“ р8сол,утсийе. Фелйеттонис ҫырса ӗҫе 
татса парасса кӗтсе те пулмӗ Пӗтӗм токкумӗнтсе- 
не, хуг таткисене, тневникӗпех пи^ете парас. Ҫак 
волоккит урапине кустарса ҫӳрекенсене, йури ӗҫе 
вӑрӑма йарасшӑн хӑтланакансене те кашнинех 
ҫамки ҫине хӗртнӗ тасату пи^е^ӗ пусса тухтарас.

Проккурор! Иулашки сӑмах санра, Тневникӑн 
йулашки странитсине тултарса алӑ пусса пар!..

Ваҫанкка.

^  ПИТТЕРАТТУРӐ ИАХХАНӖ.
париш Х ӗл л ех и  сӑвӑеем .

Поет тени—питӗ паха, тепӗр 5 ух питӗ паллӑ 
йапала. Нумайӗшӗ каланӑ тӑрӑх—поетӑн йаланах 
хӗвел пек сарӑ, йе сӑмала пек кӑтра ҫӳҫ пулмалла, 
штопӑ вӑл ӑйӑр ҫилхи пек силлентӗр сӑвӑ каланӑ 
5 ух, тата... поета, опесаттӗлнӑ никам ӑнланмалла 
мар сӑмахсем пӗр хутаҫ кирлӗ. Кусемсӗр — поет 
тени пӗр пус та тӑмаст.

Иулашки ҫулсен^е поеҫире темӗн тӗслӗ йу- 
хӑм та ҫурал^ӗ. Футтуриссем, имашиниссем, кон- 
структивиссем, тата ытти „иссем“ те. Ҫаксем пур- 
те поеҫи шывӗ йухмалли ӑрасна вӑлаксем пулаҫҫӗ 
темелле. Ҫаплах ӗнтӗ вӑл.

Ан^ах В а ҫ .  Т ) И К к у н о в  поет хӑш влак 
тӑрӑх хӑйӗн поеҫине йухтарнине—епӗр нийепле те 
пӗлейместпӗр. „Красная Чуваш ия“ хаҫатӑн 51-мӗш 
номӗрӗнье пи^етленнӗ ,,3имние стихи“ тӑрӑх— 
'5 иккунов „им-фут кон иссен“ йухӑм ҫумне ҫыпӑҫ- 
нӑ пулмалла, ^ӑваш ла куҫарсан вӑл „ним мурне 
те ӑнланма ҫук“ тенине пӗлтерет.

Ҫав сӑвӑн малтанхи куплетӗн^е темле „стек 
лярус“ сӑмаха асӑнса илсе. акӑ мӗн ҫырат вӑл.

— „И за р и  виш невы й за п а х  
О тливную  гладя тишь,
Р асп ах н у л ся  и откапал 
Н а  гурьбу  гав р асы х  крыш...

Апа па-па! Хӗвел тухӑҫ хӗрелнин^ен (Заря; 
мбнле шӑрш кӗретши? Тата шӑрш мӗн мурле „рас 
пахнуться) тутӑрха? Ш ӑрш мӗнле тумлат-ха вӑл! 

Малалла:
— „Гле снегов душ и сты х  сходка,
В виноградный полдень ы л а ,
Ш ла серебряной  походкой  
До соседчего с е л а ..

Ай пай пай-пай! Тата „вирлӗрех!" Йуртз! 
мӗнле шӑрш кӗретши? Ех, '^иккунов йулташ, пи' 
йапӑх шӑршларӑн еппин ес ана... Сӑмсупа шалара: 
■Ьиксе шӑршла-ха, тен сисӗн: йуртан нимӗн шӑ^рш! 
те кӗмест. Тата: кӑнтӑр мӗншӗн винократлӑ-Ш 1 
5 иккуновӑн?

... „С о лн ц а  а вс н к и е  ресницы 
Н а сугробах...

Ну, 5иккӳнов йулташ, каҫар^ьӗпире... Хӗве. 
куҫ хупаххисем йанравлӑ, ҫав йанравлӑ куҫ хупах
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хисем тата кӗртсем (купасем) ҫине ӳкнӗ.,.
. .  а  зер н о  

В золотой  сугроб пш еницы  
У колхоза см етен —о 

Аптрал касси! Нимӗн ӑнланма та ҫук. Колхо- 
сӑн вӑрлӑхне тулӑн ылттӑн купи ӑшне шӑлса пу- 
хат. Тулӑ купипе вӑрлӑхӗ йепле уйрӑлнӑ-ши? Мӗн- 
лӗ^ колхос-ши вӑл хӗлле тулӑ тӗшне кӗрт айнелле 
шӑлса пухаканскер... Авттӑрӑн колхоса хурласа 
вулакансене ухмаха кӑларса йариь^ен ун ҫин5 ен 
РКИ-не пӗлтерес пулаь^ӗ... Усӑллӑрах пулӗ^^ӗ!

Пӗр сӑм ах п а-ӗл ӗк  Армени йумахӗсене ӑн- 
ланмалла мар т е ^ ь ӗ ҫ .. 'Т)ӑваш хрес^енӗсем Арме- 
нине кайманха. Йумахӗсене те пӗлмеҫҫӗ пулӗ. Ар- 
мен йумахӗсене пӗлсен те—'Ҫиккунова ӑнланма 
пулмӗ, мӗншӗн тесен .. сӑвӑ ҫы ри^^ен малтан ^ӗл- 
хери сӑмахсене лайӑх ӑнланакан пулма кирлӗ.

Шел... Питӗ шел «Красная Чувашия» хаҫатӑн 
51 мӗш №  рне вулакансене те, тата унӑн ретак- 
тӑрне те. Сӑвӑҫсем унӑн пуҫне те ҫиме пултарӗҫ. 
сисеймӗ те... Тата сӑвӑшӑн тӳлемелли 11 тенкӗ 
укҫана та питӗ шел...

Акаккӑв.

Й1ӖПЛЕ ^ Х Ы П А К А Н С Е М

Ӑслӑ орканисаттӑр.

Савӑнӑр, тӗрлӗрен орканисагсисен претҫе- 
таттӗлсем! Халӑха сопранисене ҫӳретмелли ҫӗнӗ 
мел тупӑньӗ. Хӗрлӗ^утайра тупнӑ. Райместком 
трамкруш ок орканисатсилеме хушнӑ комиҫҫи 26 
ҫын патне ҫакӑн пек хут йарат:

...„В ы ш е у к азан н ы е  ^ д о л ж н ы  я в и т ь с я  в З 1ание 
ш колы  2 с т . в  6 ч а с о в  в еч ер а  н а  о р ган и зац и о н н о е  
С о б р а н и е . С о б р ан н е  н азн ач ен о  на  24 н о яб р я  с. г 
В слу ч ае  не явк и  в у к а за н н о е  врем я будут  ар и н яты  
меры в п л о т ь  до лиш ения свободы  и п о заж ен и н  из- 
би р ател ьн ы х  п р а з  н а  всю  ж и зн ь  после см ерти .

24/Х 129Г. П ред . О рг. .К ом иссии  А л .|М а р к е л о в " .

Ҫӗн вырӑка куднӑ.
— Сирӗн ӗлӗии  сввтовог вйҫталда 

вйҫад?
—  Ҫӗрпӳ хулине.
— Мӗн пирки куҫмадла пулвӑ?
— Малитсисвм ҫавӑтса кабнӑ пврки. Йеник М.

Укӑн равкоправийӑ.
—  Ну, инке, сан пагра вӑрмавтан вӑрла:а килаб 

вутга тупрӑмӑр. Айӑпна ҫӑмӑдатао тӗдӗшпе мӗн калаз 
гетӗн?

— Нимех те каламаллв ҫук"5та, ара ха:^ хӗрарӑм 
та арҫынпа танах теҫҫӗ те, арҫыасене курса вӑр- 
ларӑмҫве.  ̂ —  Мӑькаш. .

Аван ӑс тупнӑ есӗ, Марккелӑв! Кун пек ӑс- 
пала сана вилсен те орко.миҫҫи претҫетаттӗлӗ ту- 
ма тивӗҫлӗ.

куҫнӑ тата Суту-клУ' тумз в^рвнтвкен коплераттив уҫӑлнӑ.

П уш ар  тухеан .
—  Па^Зшкӑ! Па^ӑшкӑ! Хӑвӑртрах ^уп! 'Ьиркӳ 

сурал пӳртне вут хыпса илнӑ.
—  Тфу, шуйттаи, хӑратрӗ. Епб пупвем ҫин^ен 

гухнӑ „К епкӑн“  номбрӑ килнб тесе!

М ускаврӑ сутуилӳ тума вӗренмелли шкул 
пур. Пирӗн '5ӑваш  респуплӗкӗн^и копператтӑрсем 
сутуилӳ ӗҫне Мускава каймасӑрах, Сӗнтӗрвӑррин- 
5 ех вӗренме пултараҫҫӗ.

Сӗнтӗрвӑррин^и шывра ҫӳрекенсен (вот- 
ник) копператтивӗн лапкинье кашни 1 па^кӑ 
йе 2  па^кӑ пирус пуҫне пӗр курапка крем 
вӑйпах тыттарса йараҫҫӗ Хӑшӗсен крем 10-15 
к>’рапкаран та иртсе кайнӑ, тет.
Ш ывпа ишсе ҫӳрекенсен копператтивӗ Сӗн- 

тӗрвӑррин^и пирус туртакансене пурне те сасӑсӑр 
хӑварасшӑн (крем лапкисем уҫтарса}. Маттур! Ма- 
лалла кашни па^кӑ пирус ҫине пӗрер кимӗ(лутка) 
парӑр.

Тивбҫлӗ ҫын ҫуккипе.

Хӑш 5 ухне сӗм вӑрмантах лашуна хӗнемел- 
лӗх хулӑ тупаймастӑн.

Ш ушӑл копператтивӗнье (Сӗнтӗрвӑрри 
районӗ) сасӑ ҫухатнӑ ҫын Куприанӑв Филип 
с^етовотра пурӑнат. Копператтив претҫетат- 
тӗлӗн^ен, йе правлени ^ленӗсен^ен: ма-ха 
есӗр лишшентса усраттӑр тесе ыйтсан, вӗсем: 
мӗншӗн тесен пирӗн „потхоташ ^и” ҫын туп- 
малла мар Ш ушӑлта, теҫҫӗ.
■^ӑнахи? Ну-у!? Епӗр шухӑшланӑ есӗр „пот- 

хоташ 5 и“ мар пу.^ тесе. Есӗр „потхоташ ^и" ҫын- 
сем апла. Сире „потхоташ ^и" ҫынсеие „потхоташ- 
5 И“ вырӑн кирлӗ. — „Капкӑнӑн йӗплӗ ҫӑмах хура- 
нӗн^и „похоташ ^и" вырӑна вырнаҫтарар сире. 
Унтан „потхоташ 5 и“ вырӑн сире вал).5 итупаймӑн.

Пултаруллӑ

М уркарги (Куславкка районӗ) Кӗркури ком- 
сомолӗс, хӗрарӑмсем хуш ш ин^е ӗҫлес тӗлӗшпе 
ӑмӑрту пуҫласа йанӑ. Тенкки ҫырат.

Вӑл 3 ҫул хушшин^е 7 авланнӑ. Епӗ 17 
авланмасӑр ^арӑнас ҫук, тесе мухтанса ҫӳрет, 
тет.
П ултарат а^и: авланма та пултарат, комсо- 

молта тӑма та пултарат.

— 12 —



/е й к з ш  /и а 1(п а 1({
Пуҫа кӗрса ларнӗ шухӗш.

— Иван Петров-б, илтетни— 
ҫӗнӗ ҫул ҫурал-5ӗ!

— Ҫурал^йӗ!? Воспоти!.. Ӑҫта 
кайса кӗресех. Каллех уйӑхне 
10-шар тенкӗ тӳлеттермелле тӑ- 
ваҫҫӗ ӗнтӗ.

'Ьӗваша яӗлмелли.

— Ҫак хуларан килнӗ ҫын ^ӑ- 
ваш-ши вӑл, вырӑсши?

— Т)ӑваш пулмалла.
— Аҫтан пӗлен?
— '5 ӑвашла пӗлменрен.

Хӑвалама хушнине хирӗҫ.

Хуларан киянӑ токлат-^ӑк. Пит
есӗр тӗттӗм пурӑнаттӑр. Вуламал- 
ли ҫурт^ ҫук^ Ерех ӗҫетӗр, тасалӑх 
ҫук... Хӑвалӑр ҫав тӗттӗмлӗхе хӑ- 
вӑр килҫуртран!

Пӑрл. Халӗ те хӑвалатпӑр. Ыт- 
лашши хӑвалама... Ара кун -йухлӗ 
хӑваланипе те ҫитмесен... мӗнле 
хӗл каҫас—тепӗр уйӑхранах ты- 
рӑсӑр лармалла пулӗ.

Хӗллехн сивӗре.
Канаш  сгантсикҫсн Шупаш- 

кара ҫурекен банш&Бсен аит 
х а и ӑ  идеҫ^б...

— Ех, Ваҫҫили Фетӑр^^вӑ, пит 
хаклӑҫке хӗллехи ҫулпа Шупаш- 
кара кайма.

— Ни^йево! Ҫул ҫин-ве шӑннӑ- 
шӑн, Ш упашкара ҫитсен тарласа 
килӗн... йамшӑка укҫа тӳленӗ 
■бухне.

Парткӑхал.

— Итлеха, Петров, ӑҫта 'ьупа- 
тӑн?

— Политкрушока. Пайан пит 
пысӑк ыйту тӑрат унта.

— Ну1? Мӗнле ыйту?
— Тӗпкомпа Тӗпконтро.;Ь ко- 

миҫҫин нойапӗрти пленӑмӗ йышӑн- 
нисене вӗренесси.

— О, епӗ вӑл пленӑм йышӑн- 
нисене окТапӗртех вӗренсе пӗтер- 
тӗм.

Ашӑ вырӑн.

— Пирӗн каҫҫир хӗлле те ал- 
шиссӗрех ҫӳрет.

Ӑшӑ вырӑнта ларса аллисене 
лайӑх ӑшӑтса хунӑ ӗнтӗ.

Кулаксвм хушшинъа.

— Мӗнле есӗр шефа килнӗ 
ҫынна хӗнесе тӑкнӑ?

— Иӑнӑшнӑ пирки. Ху^ӗ пур 
та, кӑранташӗ пур та, епӗр йал- 
кор пу.;ь тенӗ. Вӑл шеф пулнӑ— 
хут пӗлнисене ҫырса ҫӳренӗ.

Вӑрмантан тавӑрӑннӑ хыҫҫӑн.

— Мӗн 'ьул патӑн вуттине? 
Хаклӑ патӑни?

— Хаклӑ мар.
— Иӳнӗ еппин.
— Иӳнӗ те мар.
— Мӗнле илтӗн апла?
— Леҫни-ь^ьи кури-ь^ьен.

Пурнӑҫри арифметӗк.

Раштав йурри.

Турӑсӑррисем.
Пупа хирӑҫ.

Пуп, Тӗн тӗлӗшпе те 5 ҫуллӑх 
план туса хурсан аван пулӗььӗ.

Рапоььи. Тӑвӑпӑр, паьӑш кӑ. 5 
ҫул хушшинье ха.ьхи 'ьиркӳсен- 
•ьен шкулсем, клупсем, пу.ьнит- 
сӑсем туса^хурӑпӑр.

Кӑларса кӑтартнӑ.

— Пирӗн турра ӗненменсен йа- 
•ьейккине пуйансем кӗрес ҫук. 
Т)ухӑнсем аньах. Ак хамах илем. 
Кӑкӑр ҫиньи хӗрессӗр пуҫне ма- 
нӑн нимӗн те ҫук.

ПлҪс— комантировккӑ укҫи.
Минуо—алимент.
Умкошвви—(пӗр ьы хвӑра теми- 

ҫе хут илни) - -  пӗрерӗн-пӗрерӗн 
каььа  илсе авланнӑ арӑмсен шу-

Валвҫни — сурхурире сара ӗҫ- 
терни.

Имензвӑнвӑй -ьыс.1асбт (й а т л ӑ 
Ьыхвӑрсем)—2 ҫтена хаҫатӗнье 
тӗртни, 3 пиьетлесе кӑларнинье, 
1 выкӑвӑр— 1 уйӑх хушшинье.

Твлииов (валеҫмелли)—1 мӗшпе
1.5-мӗш ьисласенье илнӗ шалу.

Твлиттӗя (валеҫекен)—майру.
Раснӑҫ—тӳлемесӗр йулнӑ хват- 

тер укҫи.

Унӑи келли.

- -  Ей, турӑ, мӗнле арӑм патӑн 
мана есӗ, Пӗртте ӑса кӗресшӗн 
мар. '5 иркӳве ҫӳрет, пуп аллине 
Ьуп тӑва'г, турӑсӑр пӗр пусӑм та 
тумаст. Ей, турӑ, хӑҫан есӗ ӑна 
ьиркӳрен уйӑрса парӑнши?

Икӗ хӗрес,

— Епӗр пупран уйӑрлтӑмӑр.
— '5ӑнахи? Турра ӗненм епӑ-

рахрӑр еппин. Пупӗ тата мӗн тӑ- 
ват халӗ есӗр уйӑрса йанӑ хыҫ- • 
ҫӑн?

— Мӗн тӑвасси... Тупӑкра выр- 
тат. Вилнз пирки уйӑрлмалла 
пульӗ.

Тухтӑр кирлӗ.

— Пирӗн турра ӗненменнисеи 
йаьейккине тухгӑр кирлӗ.

— Мӗн тума?
— Ӗҫӗсем уксахлама пуҫларӗҫ.

— Ей, хриетое турӑ- 
мӑр, ееӗ ҫур ал еан  
тӗн^ҫене „ӑо“ п а р а к а н  
ҫутти  туп ӑнн ӑ.

||ан  ҫапакансеяя.

— Мӗншӗн сирӗн ьиркӳ ьанӗ- 
сене халӗ те антармаҫҫӗ?

— Мӗншӗн тесен пирӗн комсо- 
молӗссем ьан  ҫапма йуратаҫҫӗ.

— '^ а н  ҫапма йуратаҫҫӗ тетӗн?
— Ҫапла ҫав. Сопранисенье... 

Ьӗлхисемпе ьан  ҫапаҫҫӗ те, ӗҫӗ- 
сем ҫук.

Хӑҫан? I

— Хӑҫан пупсем турра хирӗҫ! 
пыма пуҫлӗҫ. I

— Совет уьреш тенинье лайӑ> 
вырӑн тупса парсан. |
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Пысӑк сал...
Ҫалӑра сопрани,
Ӑмӑрту ҫиньен 
Сӳтсе йаваҫҫӗ.
Сӑмахсем сӑвӑрмашкӑн 
Пуҫларӗ 
Уьрештенин 
Хӗрӳллӗ халапҫӗ:
— „Йулташсем!
Хӑвӑрах та ьухлаттӑр,
Ӑмӑрту—
Ҫӗнӗ ӗҫӗн манерӗ...
Епӗр те
Амӑртмашкӑн пуҫлатпӑр,
Хявӑртрах
Ӗҫлемешкӗн пикенӗр!..

Ыттине—
Хӑвӑрах та пӗлеттӗр.
Епӗ хам
Уйӑрасшӑн комиҫҫи.
Миҫерен суйламашкӑн 
Сӗнегтӗр:
— Пӗререн?
— Иккӗрен?
— Йе улт-ҫиь ҫы н“?.. 

Нумайьъен
Пакӑлтатрӗ пуху,
Нумайьь^н 
Урлӑ-пирлӗ тӑрларӗ.
Йулашки вирлӗ сас хушнипе 
Аранах
Тӗп комиҫҫи суйларӗҫ.

II.
'Кашни каҫ 
Ш урӑмпуҫ тухиььен 
Тӗпкомиҫҫи ӗҫлерӗ. 
Машшинисткӑ 
Тара ӳкиь^ьен
Ӑмӑрту йӗркине пиьетлерӗ.

Акӑ мӗн шуга ил^ӑд унта:
§1.

„Миҫере ӗҫлеме тытӑнаҫҫӗ*
§ 2 .

„Миҫере канмалла саккунпа*
§ 3.

„Миҫере килсене саланаҫҫӗ“
§ 4 .

„Советра волокитьӗк миҫе“
§ 5 .

,М ӗн пирки тымарланнӑ растраттӑ" 
§ 6 .

„Вӗсемпе кӗрешмешкӗн ӗҫе 
Пурте, пурте пӗр харӑс тухатпӑр".

III.
Иан та йан йанӑра?
Кӗмӗл сас 
■^ӗтренет
хКӑлихун» ш ӑнкӑравӗ: 

«Пайанах..:
Вызываем мы вас... 
Хамӑрпа
Ӑмӑртса ӗҫлемешкӗн»...

« Амӑрту токӑвӑрӗсем вы рӑна кӗмеҫҫӗ...»
„КАаАШРАН-

Килӗштерьӗ пулас 
Аппарат, • . • - 
(Хирӗҫсе калаҫни курӑнмарӗ)
Ҫакӑн пек
„Хӑрушла тапхӑрта “
Амӑртса ӗҪлемешкӗн 
Пуҫларӗҫ...

1У.
Йеррипенех иртсе кайрӗ ерне,
Йеррипенех
Уйӑхссм вӗҫсе ҫитрӗҫ.
Амӑрту йеркине тншкӗрме 
Пысӑк портфӗл ӑшне 
П^рсе ьикрӗҫ.

Еҫӗсем—
«Тумалла»—тенипех 
М анӑҫри архива 
Выртса йульӗҫ.
Аппарат пуҫлӑхсем 
Пӗтӗмпех 
Амӑрту ӗҫ ҫине 
Алӑ сульӗҫ...

Амӑртӑвӗ 
Хайхи ш ӑтӑкрах 
К уҫҫуьне йухтарат 
Пай?.н кун та.
Ҫакнашкал ӑмӑ ту тунине 
Кам ьӗри  кӑмӑлпа 
Ы рӑ сунтӑр?

ТУКТАШ.
• )  Хмӑрту т»пхӑр В&Д у5реш тениш ӗа хӑрушшӑн туйЗмнӑ.

Аслӑ а̂ а̂.
Кӳршӑ ҫынни. Ееӗ, Ваҫҫа, гҫу пек ан пух. Аҫу 

сав 15 ҫухгах хурра ӗяенне пӑрахрӗ.
Аьа. Ҫу*, атте пеж пулмасгӑп. 7 ҫултах ӗненме 

пӑрахрам.
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КАНАШ Ш . ИСТАТТЕЛСТВИ

1ВЯ „

К Я П К Я Н
ҫумне >10 ке^^еке ПРИЛОШ ЕНИ пара1'.

КЕНЕКИСЕМ каш ни  у й ӑх р а  
16—24 етр ан и теӑл лӑ  тухеа , потпие- 
'^ӗкеем п атне у й ӑ х ӑ н  25 м ӗш  'ҫис- 
лиеен^^е ҫитмелле.

Вӑл кӗнекесем хрес^^енсен кулденхи пур- 
нӑҫра тӗл пулакан ыйтусене татса па- 
ракан, тата ҫулталӑк иртсен вал кӗне- 
кесем пурӗшӗ пӗрле хрес§ене кирлӗ 

паха справӑ^^нӗк пулса тӑмалла

Кбнекв вм ҫакӑн пек ыйтусене татса памалла; колхосра— пирен ҫӑлӑнӑҫ. 
Хӗрарӑм, колхос тата копператси Ьухбнсвмпе патраксем хуш ш и ньи  ӗҫ. 
Тен^зри лару-тӑру. Таварсем ҫитменлӗхӗн сӑлтавӗсем мӗнра. Контрак- 
татси еҫӗ. Тырпул тухӑҫпӑхне ӳстермелли майсем. Тӗрпӗ саккунсене  
хрес^енсенэ ӑнлантарса пани Иалхуҫалӑх налокӑ. Тырпул хатӑрлвс ӗҫ 
Пнлӗк ҫуллӑх пл*и тӑрӑх 'Ьбваш респуплӗкӗн-Бв йепле хапрӑк-савӑтсеи, 

тата йалхуҫалӑх мӗ ла пулмалла. Перекет ӗҫӗпе сайомӑсем т. ы т те.

19з0 мӗш ҫулшЗн „КАПКӐН“ хакӗ:
ПРИЛОШ ЕНИСЕМПЕ: 1 уйӑха—20 пус; 3 уйӑха — 60 п.;

6 „  1 - 2 0 , ,  12 „ 2 т .  40п .
ПРИЛОШ ЕНИСЕМСӖР: 1 „ - 1 0  „ 3 уйӑха 30 п.,

6  „ —60 „ 12 „ 1 т . 2 0 п.

„ЕАПКӐН“ ШУРНАЛ УЙӐХ- 
НЕ ИКӖ ХУТ — ИКӖ ТӖСЛӖ 
СӐРПА ПИЬЕТЛЕНСЕ ТУХА'?

,КапкЗна“ прилошенисемпе ҫулталЗнлЗха ҫырЗисаи 2вы 
Л ) а в  пилеьӗ, прилошенисемсӗр 1 пилет параҫҫе.

I
Унҫа куҫармалли атрӗс; Чебоксары, ул Канашская, 15. Кснтсре г. КАНАШ.

Ответлӑ ретактӑр А. Ваҫсилйбв.
1ЛИТ Ле 2247. Чвбоксары, тип, „Чувашская Книга“. Нап. 5700 »К8.



Султалӑи хушшии^и бҫӗсене аса^илии.
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