
,КаНӑш“ хаҫат ҫумӗнтве туха!.

ЕӐП&:в к

Ийулшӗн, 1927 ҫ. 3-мӗш ҫул тухат.

КАСАНСКИ КУН;
К асански кун, ийулӗн 21-м ӗш ӗн §е, хйш -пӗр  

ҫӗрти §аваш сем вӑй ла ӗҫкӗ тӑваҫҫӗ.

■1

—  Дҫта кайса пӗтнӗ ку карттинра пулмалли ҫынсем? Йӗрӗ- 
сем кӑна тӑрса йулнӑ.

Тутарсен тур амӗш праҫникӗ йаъӗпе... ӗҫке кайса пӗтнӗ.
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10 тенкӗ, йе 20 литтӑр.
В ӑт, йавӑл а^исем!.. Ҫемҫе вырӑнти

кӑр§анкӑ пек ҫы пӑҫрӗҫ те ,— ниҫтан
т а  хӑтӑлм а ҫук ...— С ы хдӑх, сы хлӑх,
т еҫҫӗ ... Кам ш уйтганран сыланмалла-
х а  ман? '^емперлен м ана килсе ватас
ҫук ... М ӗн тутӑр вӑл ыанпа? Т уп ӑн аҫ-
ҫӗ кам ухм ахсем !— В у н ӑ  тенкӗ пар,
т еҫҫӗ ... П арас текен  патӑр та, еп ӗ...
ҫук1 Ҫврӗм литтӑр сӑра-ҫк е вӑл, х е -х е -
х е !.. И -ех , сӑри! П ӑккине, шӑлт! ту-
тарса  кӑларатӑн т а , сӑри: §ош! туса
кайа¥... пй§ӑртатса кӑна тӑра¥ вӗт,
йа-сар! Санӑн сы хл ӑху пӗр хӗрӗнце
тӑтӑр ... П ай ан , ш алу илнӗ йӗркепе
пӗр пилӗкӗш не х у р а сх а ... Е й . Ту^ккӑ!
терӗ Салма Ҫытӑркки.

**
Салма Ҫытӑркки аллипе аллнне ш ӑл- 

кадаса  ил§ӗ те, Тущккӑ йӑтса килнӗ 
литтӑрсене сӗтел ҫнне ре§ӗп е лартса  
тухр ӗ...

' Е- е х ,  ш елмӑсем, тет Ҫытӑркка. 
— Т ӑрпа мӑйӗсем пек л ар аҫҫӗ, вӗт, е! 
— т ет .— Н у, пӗрпн ыӑйне татар ха ... 
Л ай ӑх, калама та ҫук л аи ӑх  сӑра... 
Ӗ ҫетӗн  есӗ  ӑаа , §ун: т ата  пар, тата  
иар, тет.

Ҫытӑркка иӗр литтӑрне ш ӑдса хур- 
сан  теприн пӑккине хӳнклеттер§ӗ:

—  „'Ҫемпер.тена хи рӗҫ пирӗн овет“ 
йепле шатлата¥, хи -х и х -х и !— тет.

Икӗ лнггӑр хы ҫҫӑн Ҫытӑрккан куҫӗ- 
сем тамалса кайрӗҫ. В иҫҫӗм ӗш не ый- 
та¥. .П п тӑр  пӑккине туртса кӑларни  
пӑш ал сасси пек илтӗнет.

—  П ӗр '§емперлен пӗтрӗ... Сыхлан  
'фемперлен, тет Салма Ҫытӑркки.

В иҫҫӗм ӗш  литтӑра типӗтсен  Ҫытӑрк- 
кан ш ӑнӑрӗсем ҫем ҫеле пуҫларӗҫ. Х а -  
вас ш ухӑш сем килсе кӗр еҫҫӗ . Таш лас- 
си те килет.

—  Тущккӑна 'бӗнсен пы ра¥ т е -х а ... 
Прислукӑ?.. М ӗн— прислукӑ?.. У нтан  
арӑм та туыа пула¥, в ӗт ... Тусе тул- 
тар н ӑ пек кӳпш ек... Х ӗр л ӗ пит.1ӗ, май- 
р а ... Ҫук, тата пӗр иккӗшне ху р а с-х а ... 
Ҫ мелӑйрах пулас...

Сӗтел ҫин§и литтӑрсем пӗрин хы ҫ- 
ҫӑн  тепри пуш анса сӗтел  айне ан са  
лараҫҫӗ.

—  Х а!.. П аҫӑр  пиллӗккӗмӗш те сӗ-  
тел ҫин§е§§ӗ, ыа ан са  лартгоҫ вӗсем?.. 
'1)емперленран хӑратӑр-им , ыушшелник-

сем, е?— тет Ҫытӑркка сӗтел ай ӗн §е ла- 
ракан литгӑрсене пӳрнипе йуяаса.

—  Тущккӑ, а Тущккӑ!
—  М ӗн тата, Ҫытӑр Ивандӑ?,
—  Т ата пӗр вуниккӗш не илсе кид- 

ха !.. А х а §  тумӑп...
—  Ҫитыест-и, Ҫитриван§ӑ?
—  У н  ҫин§ея  -  к айран ... илсе 

кил-ха!..
♦ ь *

Ҫытӑркка уыне ҫӗн ӗр ен  12  литтӑр  
ш ӑтса тухрӗҫ. П ӗрин хы ҫҫӑн  тепри  
пуш анм а пуҫларӗҫ вӗсеы те. Ҫытӑркка 
хӗр ел се  кайнӑ сӑмсипе ватӑ  кӑркка 
пек сӑ х а ¥ . Х ӑй гӗллӗн темскер ыӑкӑр- 
тата  пуҫларӗ:

—  Сыхлӑх ерни... В унҫи§ӗ диттӑр... 
Тущ ккӑ... Арӑм курортра... Тущккӑ!.. 
Е , мӑнтӑр кӗсыен!..

—  М ӗн тата, Ҫитрнванд?
—  Е к ... Е п  прртак... ну, сы прӑм... 

ш алу плнӗ йӑлапа... дар -ха! калаҫар  
пккӗн...

—  Мӗн ҫин§ен калаҫмалли пур пи- 
рӗн хуш ӑмӑрта? А кӑ арӑм у килсен т е-  
кех калаҫӑр...

—  Тущккӑ!.. е сӗ  ҫаырӑк, сан ран  хӗм  
т у х с а  тӑра¥... Е с ӗ — йурату тинӗсӗ... 
А х, ҫеы ҫе-ҫке есӗ!..*

—  А н тыткала, §урт!
—  М-ы-ыа?.. М а тыткалас мар?.. 

Е п ӗ сан а  ҫын тӑвасш ӑн... Е сӗ  §ур т ... 
А н пӑркалан ӗнтӗ!..

'Гущккӑ хуҫн  аптратнине §ӑтайм а- 
сӑр , хӑй ӗн  старав аллнпе Ҫытӑрккана, 
шалт! тутарса йа§ӗ:— В ӑт са н а  .,ҫем - 
ҫ е “ тет. Т епре ҫутӑлтарса йара¥ те: 
вӑт са н а  „тинӗс“ , терӗ те т у х а х  карӗ...

Х ӑй  прислукин§ен патак ҫинӗ хы ҫ- 
ҫӑн  Ҫытӑркка йӑвӑр ӑ й ӑ х а  кайрӗ. В ӑл, 
тӗлӗнмелле хӑруш ӑ тӗлӗк кураЕ  

Т ӗн §ен  тӑватӑ йен ӗ те хӗре.тсе кай- 
нӑ. У н тан та кунтан х у п -х у р а  пӗлӗт- 
сек  купаланса хӑп ар аҫҫӗ . 'Вӗсен хуш -  
ш нн§е йероплан пек йапаласем  вӗкле- 
ри хуртсем  пек йавӑнса ҫӳр еҫҫӗ . Й е- 
роплансем ҫин§ен  Ҫытӑркка ҫине тук- 
мак пек йапаласемпе п ер еҫҫӗ . Ҫытӑрк- 
ка тара*, тара¥, ан § а х  ури §упыас¥.

Т ӗн §ен е сӗрӗм йевӗрлӗ касӑ хуп л аса  
ил§ӗ. Ҫытӑркка сывлаймасЕ Ҫытӑрккан
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куҫӗсеы пулӑ куҫӗ пек тулалла сиксе 
тухрӗҫ.

Т у1§ккй темскерле ху т а ҫ  пек йап ал а  
тӑхӑнса йанӑ та:— каларӑм, вӗт сана, 
литтӑр вырӑнне м аскӑ ил тйсе, тет. Ҫы- 
тӑрккана арп а пек сал атса  п ӑр ахрӗҫ  
помпӑсем. Х ӑй  ҫа п а х  тара¥. Ҫаврӑнса  
пӑхрӗ те, 'йемперлен мӗн пур вӑйӗпе  
пырса ҫатлаттарса ҫуп са  й а§ӗ. Ҫы- 
тӑркка татах  тар а¥ ... ТараГ, тара¥, 
тара-а¥ ...

.1*. >»?
*

—  А х, ш уйттан, ӳсӗр сысва! Лак- 
каса тултартӑн та, сан  хы ҫҫӑн  тасат... 
Ак сана, акӑ, тет  Тущккӑ Ҫытӑркка 
ҫурӑы ӗн§ен нӳҫлеттерсе.

Ҫыгӑркка куҫне уҫса  пӑхрӗ те:— Мӗн 
пул§ӗ?.. М ӗнле вӑрҫӑ?'Ҫеыперлен ӑҫта?.. 
Ме, вунӑ тенкӗ, ха.тех кайса пар. 
—-Салма Ҫытӑркки сы хлӑх ерниш ӗн  
пара¥, ур ӑх  ӗҫм е п ӑрахатӑп  тесе ка- 
.1арӗ те, тере те , Тущккӑ куҫӗн§ен  
п ӑхса ӗсӗклесе йӗрсе пивнойран §уп - 
сах  т у х са  кайрӗ.

Е Т М Е П .

Хӑй майлах перет.

Вӑхӑта пулнӑ.

Мӗншӗн а ш а , капха хар 
хума кирлине, ҫырса пӗлтер- 
ыен плаккатсеы пнтех ус кӳ- 
реймеҫҫӗ.

ЙН 1 ҫ \

—  Мӗн ҫы ратӑн есӗ?
—  К опператтив укҫнне ҫаратнӑш ӑн  

пирӗп каҫҫира тытса кай§§ӑр тесе, 
ынлитси патне сайавлени ҫы ратӑп.

—  МӗнлеГ? И в ан  П ав ӑл §ӑ коппе- 
раттив укҫине салатни? Х ӑ ҫа н  ҫарат- 
ма ӗлкӗрнӗ?

—  Х ал ӗ ҫараты ан т а -х а ... С айав- 
ленине м ад т ан ах .ҫы р са  пар ас тетӗп, 
мӗншӗн тесен вӑл такҫтан та пулсан  
копператтива ҫар ататех . Ҫ аратсан тик 
парсан тытаймӗҫ тата. Х утсем  ҫыр- 
сах  тытас в ӑхӑ§ӗ иртсе кайӗ вӗсен . 
Мплитсире те водоккнт§ӑксеы §ылай.

II и л ӗ к ӗ н.

Сыхлӑх ернинъе.

К ӳрш ӗ арӑмӗ; П ай ан  ман упӑшкам  
хуларан тйврӑн§ӗ те, вӑр ҫӑ  пула¥, те- 
нӗ хы пара нлтсе кнлнӗ. В ӑр ҫа  §и мал- 
тан комсомолӗссене илсе кайаҫҫӗ, тег.

А мӗш : А й-уй, апла пулсан ман 
шуйттан М ихала такҫантанпах комсо- 
молта тӑраЕ Х ал ех  кӑларттарас. Тем  
курӑн? Ы вӑлсӑр тӑрса  йулӑн.

Т ӑ п ӑ X а.

—  У прам , Упрам! К у приккаса ма 
ҫаинӑ?

—  Х алер пуласран.
—  Кам ӑна ҫапнӑ?
—  Х алерпе кӗреш екенсем .
—  Т урӑ вӗсене сывӑ усратӑр , ыӗн- 

ш ӗн тесен  пирӗншӗн те вӗсем  тӑр ӑ- 
ш аҫҫӗ.

—  Е сӗ  ӗҫместӗн-и?
—  Мӗне?
—  Т ӗр ӗ  шыва.
—  Ӗ ҫетӗп , мӗншӗн тесеп  ерех илме 

укҫа ҫитеймест.
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Каннӑ вӑхӑтри ҫынӑн шухӑшӗсем.
Копператтивра ӗҫлекен ҫынӑн (коп- 

ператтӑрӑн). 'Ҫана... мӗн тетӗн  есӗ  
§ана? В ал ■вак-^ак-дак тутара¥. '§ак 
теме дай ах  ӑ н а ,— вӑл копператтӑр мар. 
К опператтӑр пулсан ҫав  § а н ах , §ак  
хей ес вы рӑнне, «хӑп ар -хӑп ар »  темелде. 
«'5ак-§ак-§ак!». Е реветлӗ-теветлӗ §ӗ-  
кеҫсем теветлен се ҫӳр еҫҫӗ . Сыв.тӑш 
ҫин§е вӗҫеҫҫӗ . В ӗсен е «Х ӗрлӗ '1)ӑваш» 
йеропланӗ кирлӗ мар. С ураҫҫӗ вӗсем  
ун ҫине. П ирӗн суры а йурамас¥, ӑна  
тума укҫа памалла. П ам асан  намӑслан- 
тар аҫҫӗ ... П ӗлӗ§ӗ! П ӑ х ӑ р х а  пӗлӗт ҫи- 
нелде! К ӑвак саттин пек тӳпере шур  
саплӑк пек пӗлӗ§ӗсем  карӑнса тӑраҫҫӗ: 
пӗр вы рӑнтах тӑр аҫҫӗ, комантировк- 
кӑна кайасси ҫин§ен  ш ухӑш лам аҫҫӗ. Х ӑ-  
ш ӗ мӑн сӑмсаллӑ, Карл М аркс пек, 
ш ап ш урӑ, хӑш ӗ ревисор пек мӑн кӗ- 
неке тытнӑ, хӑруш ӑн п ӑхн ӑ  пек пул- 
нӑ. И ӑвӑҫсем  витӗр тӗтӗм сапал анса  
т уха¥  мӑрйерен. Ҫилӗ лерен, ман йе- 
нелле килет тӗтӗмӗ, ан § а х  инҫетре. 
М ӗнш ӗнха ҫав, копператтив пӗтсе  
дарсан , копператтив мӑрйерен вӗҫсе  
тухр ӗ, теҫҫӗш н? Ак вӑрӑм туна гыт- 
рӑм. Тытрӑм та  вӗдер тӗм . От§от ҫи н е  
ӳкме йуратакан й урӑхсӑр  йӗке-хӳрене  
ун нек тытаймӑн. Ҫав ш ӑр§ӑка мӗн- 
шӗн ш ӑр§ӑк тенӗш и? И нструктӑр марҫ- 
ке вӑ.1. К унӗк-ҫӗрӗн  курӑк хуш ш ин§е  
пы танса §ӗриклетсе вырта¥. Ш алу та  
кирлӗ мар ӑна. (А н асл аса) 0 -А Х ! Арӑм  
копператтивран илсе килне пулла пӗ- 
ҫер ет§ӗ. П иҫнӗ п у§ . П иҫни хырӑмра- 
н ах  паллӑ. Пуллп л ай ӑх пулмалла—  
йӳнӗ пулӑ мар, укҫине тӳллемен пул- 
сан  т а ...

Уьрештенири ӗҫс не улпутла, ну- 
май хутсем ҫырса сӗт^ӗнсе  ӗҫлеме 
йуратакан пуҫлӑхӑн. Ҫӳлтен кӑтартса  
пан ӑ пӗлӗте а са  илсе выртнӑ §ухн е, 
пӗ§ӗк  пӗлӗт пысӑкӗш  §ирку§арсем  
йан ӑ §ухн ехи  п ек ех  §унӑм  лӑпланса, 
ҫӳлти сывлӑш па тулса ҫитет. 'Ҫанасем, 
кураксем куҫ хы ҫӗн§е инҫетре каклат- 
ни х ӑ р а х  хӑл харан  кӗреҫҫӗ те, тепӗр  
хӑл хар ан  т ухса  к ай аҫҫӗ. Ш ӑр§ӑксем  
■ҫӑрлаттараҫҫӗ, ру§ки-пери курӑнмас¥. 
В ӗсем  перосем сӗрех §ӗриклетме пӗлеҫ- 
ҫӗ, хы рӑмӗ вӗсен  ҫы рмасӑрах тӑранса  
Г1ыра¥. Тӑрри вӗҫет  тӳпере. П ит ҫулле 
вӗҫсе  кайнӑ ман пекех. Ҫу.чтен ӳкесрен

хӑрам ас¥. Т ӑрри-тӑрри-тӑрри! С анпа  
мана— тӑрри, сотрутнӗксене— тымарри. 
А х, ӳпресем  нуыайҫке! Х ам а ӳнресен  
тытӑмӗя пуҫлӑхӗ т уса  хурсассӑн , ҫав  
ӳдр есен е епӗ  ̂ пӗтӗм пех у§§ота илсе 
пӗтермелле. Ӗ ҫлӗ ҫы нна тапӑни^^ен  
тула кайакан ҫынна тап ӑн !... Ак, ҫап- 
ла шарт! ҫапас ӑна. У р и сен е  тӑпӑлт  
ҫӳлелле тӑсса  м есерлех кайса ӳкрӗ. Х е! 
'])истн ман телопроисвотиттӗл пекех. 
М ан ҫин§ен  ҫтена х а ҫа т н е  ҫы рнӑ та, 
алпа султӑм а н §ах , труках тӑпӑлса  
ӳкрӗ кӗн§елертен. Ҫӳлти кӑвак ҫеҫен  
хирти пӗлӗтсем, хутсем  п ек ех , вы рӑн- 
тан-вы рӑна куҫса ҫӳр еҫҫӗ, рассы§нӑП - 
сеы курӑнмаҫҫӗ. Н умай туратдӑ йӑвӑҫ- 
сем ндемленсе ӳсеҫҫӗ . П ай ан  та ӳсеҫ- 
ҫӗ , ыран та ӳсеҫҫӗ . У лма праҫник вӑ- 
хӑтнелде ҫимӗҫсем кӳреҫҫӗ, кӳреймен- 
нисем  хуйхӑрм аҫҫӗ. М ӗнш ӗн ҫимӗҫ 
тӑвайманни ҫин§ен  ннкаыа та огҫот  
т уса  пам аҫҫӗ. Е х , куш акӑм, кушакӑм! 
М ӗн есӗ  вырӑн шырама ҫӳрекен маш - 
шинисткӑ пек ман тавра йӑпш ӑнса  
а§аш ланатӑн. М анӑн арӑм пур, вӗг! 
М аш ш инисткӑсене куҫпа ан § а х  сава- 
тӑп , вӗсем пе ҫӳрем е, хал ӗ уҫреш тени  
лаш ипе шыва кӗме кайнӑ арӑмран  
хӑр атӑп . Килет п у § . К и де§§ен  ф орм ӑ- 
ш ӑн а§и сен е тытса л арас хӑ¥ ...

Кулак. Т ӳпе кӑвак, пӗ.1ӗ§ӗ ш урӑ, 
хӗрлисем  курӑнм аҫҫӗ. 0 -а х !  Воспотн! 
М ӑн турӑн мӑн амӗш ӗ ҫы рлах пире! 
П ӗр пӗлӗ§ӗ ут утланса килекен ми- 
литсионер пек. Е-ей1 Е с ӗ  мӗн фин- 
акент мар пу.§? И х о -х о -х о !— тет тата  
лаш и. М ӗн « и х о-хо -хо»  п ур  унта?  
Ҫав «ихо-хо-хо»  тенӗ са сса  илтсессӗн, 
«К апкӑн» кулли п ул нӑнах туйӑна¥. 
Ав, йӑттах апла мар: хам -хам -хам ! 
тесе  вӗрет. Х ам ш ӑн тӑрӑш атӑп, тет. 
М ан п ек ех . М ӗншӗн тесен  вӑд аван  
вы §ӑх .,. Ав, уҫ туп ан ӗ кӗҫет. Такам  
укҫа п ар асса  п у§ ... 'Гфу! Ш ӑн а лар  
ниҫ!... К ӑҫал улма нумай пула¥, пан  
улми. Ав пиҫсе лараҫҫӗ... Х а к ӗ ... Ӗ й , 
И ӑван! П ӑван, тетӗп! Ки.лха ҫурӑм  
хы ҫса  йарха!.. К айран ш ӑрка п ӑхса  
йарӑн!.. Кут кӗҫет тата ... Т е  кӑткӑ  
кӗрсе кайнӑ-ӗҫ§енскер....

И Ӑ В А Н -М У В П .
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Хуҫине  хывнӑ.
Хӑш-пӗр йалтп копператтивра ҫава, ҫурла 

хакӗсем ӗлӗкхин пекех хаклӑ.
(Йалти ҫыру).

— Ҫӗнӗ ҫава-и мӗн сан,—пит йанлаттарат.
— Копператтивран илнӗскер,—ҫавӑнпа йанлаттарат вӑл.
— Мӗнле апла?
— Копператтивра ӗҫлекенсем тавар хакӗсене йӳнетрӗмӗр. 

тесе йанлаттарса ҫӳреҫҫӗ. Ҫава хакне хӑйсем йӳнетмен. Ҫави те 
копператтивра ӗҫлекенсенех хывнӑ пулмалла.

Авалхи. Сакӑсра.
-  - Мӗнле §иркӳ сирӗн? '^ӗрӗ §нр- — А§уна мӗнле йат нарасшӑн есӗ?

кӳ-и, йе авадхи? — Сахмирант.
— "Вӗрӗ мар. Ишӗлсе анат; §ан — Мӗнле йат вӑл?

ҫаималли ишӗлсе ан§ӗ, урайӗ шӑтса — Ашшӗ йа§ӗ. Ун ашшӗсем виҫҫӗн
кайнӑ. пулнӑ: САХар, МИРун, тата АНТ-тун.
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Т У й.
Хулара пасарта икв хрес§ен тӗл 

пул§ӗҫ: пӗри хура, тепри хӗрлӗ. Хӗр- 
ли пӗ§ӗкҫӗ ҫын, вӑрвар ҫаврӑнкала- 
канскер, ӳрӗкскер пулнӑ. Ҫавӑнпа вӑл 
■ҫи малтан сторовӑ тӑва¥.

—  А-а-а, хӑта! Сыви? Есӗ те па- 
сара килтӗни,' тет.

Хури тӑруках хирӗҫ §ӗнмерӗ. Вӑл 
малтан сывласа ил§ӗ, ийук турӗ, 
унтан тин кадаҫма тытӑн§ӗ:

—  Кид-илтӗм ҫа-ав!
_ Пӑхсанах падлӑ, вӑл усӗр пулнӑ. 

Ӳсӗррине пӗлсех, хӗрди ыйтрӗ:
—  А-а-а, есӗ, хӑта, ӳсӗр-и мӗн? 

Кӑштах сыпрӑни? Лешне-и?
— Сыпрӑм?..—тӗдӗннӗ пек пул§ӗ 

хури. Унтан шухӑшдаса пӑхкаларӗ те: 
а, §ӑн, ӗҫрӗм ӗнтӗ, ӗҫрӗм! Хык! Туй 
хыҫҫӑн нийеп.1 в те йӗркене кӗреймес- 
тӗп... хык!.. Кашни кун мухмӑр §ӗр- 
тетӗп... ык!..

Туй ҫин§ен илтсессӗн, хӗрли йӑл- 
кулса йа§ӗ те пуҫне сулласа:

— Ҫапла-а! Ну, турӑмӑр вара ик- 
сӗмӗр туй!.. Ык!.. '|ылай§§ен асӑнӗ 
йал!..

—  'Ҫылай'5§ен, терӗ куҫ айӗн пӑхса 
хурийӗ.

Ик хӑта пивнойа кӗрсе карӗҫ. Ыйт- 
рӗҫ пӗр мӑшӑр сӑра. Ӗҫрӗҫ. Татах 
ыйтрӗҫ. Сӗтед пушӑ пулштухсемпе пӗ- 
тӗмнех тулса ҫитсен, хӗрлийӗ сасартӑк 
ех!—тесе йара па^ҫӗ йурра:

Туй, туй, туй хураН)
Туй хуран^ҫен ӗҫрӗмӗр!..

Ҫӗлӗкне ҫӗр ҫине пӑрахса, хури те 
тыгӑн^вӗ мӑн сасӑпа йурлама:

Ерне мухмӑр аптратрӗ,
Уйӑх ӗҫлеме памарӗ.

Кӑшкӑракан хӑтасене пивнойран 
урама тӗртсе кӑлар§ӗҫ. Пӗрпӗрне ыта- 
ласа хайхн хӑтасем вара пасаралла 
карӗҫ. Хӗрлӗ хӑти, сӑра ӗҫнӗ хыҫҫӑн, 
пит савӑннӑ. Вӑл, иртсе кайакан ҫын- 
сене сӑкман аркисен^ҫен ҫакӑнсах:

—  Итлӗр, хулари ҫынсем! Камсем 
епӗр? А? Епӗ, вӑт, ҫак хура ҫынӑн 
хӗрне илтӗм. Вунпилӗк витре сӑма- 
кунккӑ пӗтертӗм. Ывӑлӑма авлантар- 
тӑм, Мӗкӗтене...

— '5-§ӑн,—тесе пырат хури.—Ман 
Марйене ил̂ бӗ. Ҫи§ӗ кун аташрӑмӑр!.. 
Вунпилӗк витре сӑмакунккӑ пӗтрӗ.

—во-о! Ех, ҫукран мар, пурган...
—  Есӗ, нӑрӑ, ан шарла, тет хӗрли 

хӑй хӑтия тутине ҫӗлӗкпе пнтӗрсе. 
—Есӗ, нӑрӑ, ӳсӗр, епӗ урӑ, епӗ кала- 
са парам.

Пӗр ватӑ старика ҫаннин^ҫен йарса 
илсе, хӗрли васкасах тӑнлантара¥:

—  Мӗн 'ҫухлӗ ҫирӗмӗр епӗр туйра!.. 
Хӑтан сыснине ҫисе йатӑмӑр, хӗрлӗ 
пӑру, ҫулталӑкрискерне ҫисе йатӑмӑр, 
ике сурӑх-хӗсӗрскерсене, мӗн '§ухлӗ пулӑ 
ҫинине вара калама та пӗлес ҫук!

—  Х-хӑта, хӑ-ӑта,— кӑшкӑрса йа^ҫӗ 
хури,— сыснаҫӳри ҫин^ҫен калаймарӑн? 
Ман сысна ҫурнне ҫисе йатӑмӑр? Ех, 
ҫитӗнсен лайӑх сысна пулнӑ пудӗ^е^ӗ!.. 
Ҫисе йатӑмӑр ҫавна та..'

Сӑмсипе нӑш-нӑш тукаласа и.чсе, 
хури йерипен йӗр^ҫӗ йа^дӗ.

—  Е-е-е, хӑта, терӗ тӗлӗннипе хӗр- 
ли.— Ӗсӗ йӗретӗн тем а, а?

—  Сысна ҫурине ше-ел, ун пек 
сысна ҫури нихӑҫан та тупас ҫук. Ҫав 
тери лай-ӑх^ҫӗ.

Хӗрли ним тӑнланайман пирки ку- 
ҫӗпе йӗрекен хӑтн ҫине пӑхса тӑ§ӗ- 
тӑ§ӗ те, хӑвӑрт хӗре.тсв кайса хурин 
кӑкрин^вен йарса тытса, ӑна силлесе 
тапратрӗ кӑшкӑрма:

—  А-а-а, сана сысна ҫури шел 
мари?.. А?.. 'Ҫӑхӑ пусса патӑм.вӑд шед 
мари мана? а-а!..

Кунӗ уйар кун пулнӑ. Хури ним 
шарламасӑр хӗвел ҫуттин§е йӑлкӑша- 
кан виркӳ тӑррисем ҫинелде пӑхат. 
'Ҫирку тӑррисем ҫинелде пӑхса тӑран- 
сан, вӑд пӑт татса калаоа ҫапла урса 
йа§ӗ:

—  Еп, хӑта, лашама сутрӑм пайан 
пасарта. Туй хыҫҫӑн нимӗн те йул- 
марӗ... Ҫапла ҫав...

Ҫак сӑмахсене илтсен хӗрлин куҫӗ- 
сем мик-мик-ыик туса ил^ҫӗҫ. Вӑд ҫӗ- 
лӗкне ил̂ ҫӗ те, унпа ҫамки ҫин-ҫен 
йухса аннӑ тарне шӑлса хулден пӑ- 
шӑлтатса ил§ӗ тусӗпе:

— Тӳс, хӑтам!.. Пӗдетӗп епӗ те хӑ- 
та: туй вӑд, тӑванӑм, хӗрхенмест. Туй 
тени ҫука хӑвара¥, хӑтам!

Ҫӑмӑр тумламӗ нек куҫҫулӗсем хӗр- 
лӗ куҫ харшисем айӗн ҫул ҫин^ви ту- 
сан ҫине шӑпӑртатсах йухаҫҫӗ.

М. ОВРАШИН.
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Халӑх сӑнани.
—  Миҫе ернерен кӗркунне пулат?
—  Халех марха. Копператтива карттуссем^килсен кӗркунне пула¥. 

Халӗ килеймен.

Путекпе така.
Путек сурӑх такана

Урам варн§е тӗ.л пул§ӗ, 
Унтан сӑмах пуҫласа'

Ҫак хыпара каларӗ;
— Ей, така тус, ылтӑнӑм, 

'Щунтан сана саватӑп,
Сана курсан Ваҫҫукӑм

Калама ҫук савӑнап!. 
Итле-ха,
Ил мана
Ӗмӗр пӗрле пурнӑпӑр 
Хаклӑ мӑшӑр пулӑпӑр... 

Уятан вара хай така 
Ҫӳҫне пуҫне йусаса 

Майуккана §ун туса
Ҫемҫе-е-ен пуҫларӗ сӑмаха; 

— Ей, ҫут хӗвел Майукка!
Кӳр-ха тепре тутуна 

Иуратнипе §уп тӑвам
Ҫамрӑк §уна пусарам. 

Итле-ха,
Пыр мана,
Хаклӑ арӑм пулӑя ес, 
Ӗмӗрте те ал тӗкмӗп!.. 

Пкӗш те пӗр §ӗререн

Тӳле хыҫне.

— Хӗвел ӑҫта пытана¥‘?
— Тӳпе хыҫне.
— Манӑн та унта пытанас§ӗ- 

тес кунсен§е ревисорсем килеҫҫӗ.

Пӗрне пӗри саваҫҫӗ,
Сӑмах йумах пуҫласан

'§унӑм, тесе §ӗнеҫҫӗ. 
Пурнкаласан хай така 

Ил§ӗ §ӑнах Майука, 
Хӗпӗртесе икӗшӗ

Пысӑк туйах турӗҫӗ.
Пӗр-ик ерне икӗшӗ

'Ҫунӑм, тесех пурн§ӗҫӗ, 
Пӗрер уйӑх пурӑнсан

Шуйтан! теме пӗл§ӗҫӗ. 
Ик-виҫ уйӑх пурӑпсан,

'|унӗ кӳтрӗ хай такан,
'Ҫорт пек курна¥ Майукка. 

Пуҫӗн§ӗҫӗ ҫапӑҫма.
— Е х упӑте! Упӑте!

Сӑну ҫук вӗт пӗре те, 
'^ышкӑсемпех паркалаҫ.
Хурахлатсах кӑшкӑраҫ.

>:= **
Ҫапла ха§хи ҫамрӑксем

Малтан савса пурнаҫҫӗ, 
Мӑшӑрлансан „ылттӑнсем“ 

Шӑ.лсемпелех кышлаҫҫӗ.
АТТАН М.

-ҫи-

Ӗръекен йапала.

— Шупашкарта мӗн нумай ӳсет.
— Иӑмрасем ӳсеҫҫӗ, тата иӳрок- 

ратсем.
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Сухал сутса ӗҫекен.

Ҫырмара выртакан §ул та тӗлӗнсе 
кулмалла кун ҫпн§ен илтсен.

Шемшер вулӑсӗн§и Хыркассп йа- 
лӗн§е (Шуп. у.)-Муҫунтрн Ерхипӗ 
хӑйӗн вӑрӑм сухалнӗ гӗр детвӗрт 
ерехле сутса ӗҫсе йанӑ. Иетӗм су- 
халне ҫаратса хунӑ.- Пнвнойри ҫып- 
сем кулса кӑшкӑрса ҫеҫ тӑраҫҫӗ, 
тет Шӑп§ӑк §ӗппи.
Сухалӗ хыҫҫӑн, ӗҫесшӗн, пуҫне сутӗ, 

пуҫне сутнӑ хыҫҫӑи урисеяе, унтан 
аллисене, кайран пырши-пакартисене 
сутсан хӑмпувӗ ҫеҫ йулӗ. Пӗтет вара 
тӗн§ери нумай Ерхнпсен§ен пӗр Ер-
XII пӗ.

Ҫӑмӑр кумелли май.

Авалхи ҫынсен авалхи ывӑлӗсем 
авалхи йӑлапа ҫуралнӑ. Ҫавӑнпа та 
вӗсем пурӑнасса та авалхи йӑлапа 
пурӑнаҫҫӗ.

Анаткас-Тӑрӑнта (ТЗупай вулӑс) 
ват ҫынсем, ҫӑмӑр пулман ппркп, 
йал сӑри туса ӗҫрӗҫ, ан§ах ҫӑмӑрӗ 
пулмарӗ, тет Шӑп§ӑк кайӑк.
Ӑҫтан пула¥ унта ҫӑмӑрӗ! Ҫӑмӑр 

пулмалди шыва сӑра туса ӗҫсе йанӑ 
та. Ҫӑмӑр пулас шывран хӑсӑк ҫеҫ 
пулнӑ. Ай-ай, хӑсӑкӗ шӑршлӑ! Иурӑхсӑр 
копператтивра сутакан пулӑран та 
шӑршлӑрах.

Ей, машшинӑ!

„Капкӑнра’' епӗр йурӑхсӑр, кахал 
ҫынсем ҫин§ен ҫеҫ ҫыратпӑр. Вӑл йӑ- 
нӑша маладла тӳрлетес тесе, машшин 
пек ӗҫлекен Ухваниҫ Ҫимунӗ ҫин§ен 
те ҫырса пӗлтерес, терӗмӗр.

Мӑн-Хӑмӑркасем в8д (Хӗрлӗ-^Ҫу- 
тай вул.) Ну, тӑк, ӗҫлет ку вара, 
§ӑнах та машшин ӗҫленӗпе пӗрех. 
Ан§ах вӑрыантан пӗр ҫӗклем пуш§и

тапкаланса йӑтса килет, тата кайат. 
Ан§ах кнлет, тата кайат— вӗҫӗ-хӗр- 
ри те ҫук. Сахалтан кунне 500-600 
пуш§и вӑрмантан вӑрласа касса кн- 
лет, тет Ҫувтарай.
„Капкӑнран“  Ухваниҫ Ҫимунне пуш- 

§ӑ касакан машшин тесе йат парас. 
Пилӗкӗ хуҫӑлсан, вӗлтӗреяпе ҫыхса 
йарас, вӑрман хуралҫисем тытсан, тӗр- 
ме §ӳре§ине шалтан хураллама йарас.

Тӗлӗнмелле вӑрӑсем.

Тӗя§е тӗрлӗ, теҫҫӗ. Тӗн§е ан§ах 
мар, вӑрӑсем те тӗрлӗрен 
пулаҫҫӗ. Шинерте СҪунай вул.) вӑрӑ- 
хурахсем каҫпа урамра ларакан пуш 
пурана вӑрласа кайнӑ. Кам вӑрланине 
халӗ пӗлмеҫҫӗха, тесе пӗлтерет Ҫиҫӗм 
кореспотент.

Кунтаи нимӗн те тӗлӗнме.1ли ҫук. 
Пуш пурана мар, хӑш §ухне вӑрӑсем 
пӗтӗм вӑрмана вӑрласа кайаҫҫӗ. Ху- 
ралҫӑсем умӗн§ех вӑрдаса кайаҫҫӗ, 
мӗншӗн тесен хуралҫӑ вӑл ҫывӑрма 
йуратакан йапала, кушак майлӑскер.

Килӗр |>ӗнӗ ӗҫкӗ ӗҫер!

Хулара пӗрпӗр местком пуху пух- 
сан, пухува пыракансем пит сахал 
пулаҫҫӗ. Иалта апла мар. Халӑха 
пухма пӗлес нула¥ ан§ах.

Тӑхӑр-Такара (Упи вул.) пӗр-пӗр 
ӗҫпе халӑх пухас пулсан, ик-виҫ хут 
хӑваласан та халӑх пухӑнмас¥. Ҫавӑн- 
па та кунта йал исполниттӗлӗ ҫӗне 
ме§ шухӑшласа кӑларнӑ. Ха.тӑха хӑ- 
валас пулсан, йад исполниттӗлӗ ҫын- 
сене: халӑх ӗҫки тӑвас пулат, тесе 
хӑвалаГ. Ҫапла вара йа.тти ҫынсем 
пурте, пит хӑвӑрт нуҫтарӑнаҫҫӗ пухха, 
тет А«екс. Макс.

Иал ҫыннисен халӑх ӗҫне ӗҫлес тӗ- 
лӗшпе хастарлӑх ҫук, тетпӗр. Мӗнле 
ҫук? Халӑх ӗҫкине ӗҫме пурте хастар-
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лӑн пухӑнаҫҫӗҫке. Тӑхӑр Така халӑхӗ, 
сирӗн йала ма ,,Тӑхӑр Така“ тенӗ. 
Такасем снрӗн тӑххӑр ан§ах марҫке, 
500-тен те пртсе кайаҫҫӗ. Ӗҫкӗ пул- 
сан пурте пухха тухаҫҫӗ.

Шуйттантан уйӑрлатни?

Хва.§шивӑй укҫа та пулат, ҫын та 
хӑш §ухне хва,§шнвланса кайат. Са- 
мани ҫавӑн пек.

Патирекри (Тукаш вул.) Порис 
Никнфӑрӑв комсомолӗс §иркӳре кума 
пулнӑ. Кума пулнӑ хыҫҫӑн каҫпа ӗҫке 
ненӗ тет йуратнӑ йулташ.

— Порпс Пнкифӑрӑв комсомолтан 
уйӑрла¥и?

— Уйӑрлат.
— Апла пулсан комсомолӗссем вӗ- 

рӗр, сурӑр Порис^ ҫине.
— Тфу! Тфу! Тфу! Тухса ӳктӗр вӑл 

комсомолтан.

Ъаваш ҫветтуйӗ.

Ҫу.§ҫӑ ҫырат:
Ентӳк Иӑванӗн Ш4н§ас §иркӳне 

(Сала вул.) тийсҫука кӗрес килнӗ. 
Тийе§ук пу.лма ҫӗнӗ ман шухӑшласа 
кӑлара¥ вӑл. Ак мӗнле: епӗ ҫӗрде Иисус 
Христос пӗлӗт ҫин§ея анса шыва кӗрсе 
тӑнине куртӑм, тесе суйса ҫӳрет ха- 
лӑх хушшин§е. Халӑх ӗненмест, кула¥. 
Тийе§ука кӗреймерӗ вара, тет.

Мӗн тума тийе§ука кӗртӗс ӑна? Ӑна 
ҫветтуйа кӗртмел.те. Т)ӑваш ҫветтуйӗ 
пултӑр.

Упа Иӑванӗ.

«Иух» йатлӑ кореспотент пиреУтар 
йадӗн§и (Туҫи в.) Пуйан Иӑван ҫин- 
§ен ҫырса нӗлтерет.

Т)ипер §ухне ун утарӗн§е 80 вӗлле, 
ан§ах...

Налок тесе асӑнсассӑн 
Вӗлле куҫран ҫухала¥.
Вӗлле шутлас тесе пырсан 
Вунӑ вӗлле ҫухала¥.

Иалтн йатлӑ претҫетатдӗ 
Пуйан §ейе йӑттийех,
Кашни кайоа кӗмесренех 
Йӳҫӗ пыла астивет, тет.

Иӳҫӗ пыла астивме йуратакан прет- 
ҫетатлӗ тутине, ныл вырӑнне, кор§итсӑ 
сӗрсе йарас, ҫамкине тикӗтпе „пыл 
йуратакан упа“ тесе ҫырса хурас.

Ъемперлен йышши ҫын,

Авад Тиокен йатлӑ ӑслӑ ҫын: хӗвел- 
тен пӑрӑн! тенӗ. Ҫав Тиокен халӗ пу- 
рӑннӑ пулсан: хуликантан пӑрӑн, тенӗ 
пулӗ§§ӗ.

„Кӗҫӗн-Шетыӗре (Упи вул.) Кол,ккӑ 
Мншши хӑй урин§ен аттине хывса 
ҫак ҫынсене ҫапоа ҫӳренӗ: Ҫеркей 
Михалине пуҫран ҫапса пӗтернӗ, унӑн 
арӑмне аллин§ен, Павӑл Сахарккине 
вӗлерес пекех хӗненӗ, тата йалсовет 
претҫетаттӗлне пӗре питрен ҫупса йа- 
нӑ. (Шӑпӑр).
Мишшана мишука §иксе лартмалла.

Шӑршӑ перет, сӑмсусе- 
не тытӑр!

Ӗлӗк Соломон ӑслӑ пулнӑ, тет^ӗҫ. 
Соломон ӑсӗ ӑси вӑл Макҫӑм Михалин 
ӑсӗпе танлаштарса нӑхсан.

„Супак кассин§и (Сӗнтӗр вул.) §ӑпта 
ҫантаракан пуйан Макҫӑм Михали 
пӗдтӗрхи ҫӗрӗк пулла сута¥. 'Ҫӑпта 
ҫапнӑшӑя вара ҫӗрӗк пулӑ пара¥. 
Пуллине вӑл хӑй сыснисене памасГ, 
сыснисем вилесрен хӑра¥, тет нӗр 
Такам йатлӑ кореспотент.

Супак-кассин§и саниттар комкҫҫи- 
сене супаккӑсем (йӑтӑсем) ҫисе йанӑ-и 
мӗн, йе шӑршлӑ пулӑ ҫисе вилнӗ вӗ- 
сем.

Вӑрманти ҫул ҫинъе.
— Итлеха тархасшӑн!
— Мӗн вара?
— Епӗ, ыйтннн§ен тӗ.1ӗнсе ан тӑр. 

Ҫутӑлтарса йарха мана пӗре хӑлха- 
ран.

—  Хм1 Иурӗ!
— Спаҫипӑ! Тата куҫран §анклат- 

тарса йарха.
— Иурӗ!
— Ой-ой-ой! Ытлашши хытӑ ҫапа- 

тӑн. Халӗ ӗнгӗ ман сӑкмана хывса 
ил!

— Хывса илтӗм.
— Карттуса та, атӑсене ге хывса ил!
— Хывса и.1тӗм.
— Халӗ ӗнтӗ вӑй ҫитнӗ таран тар. 

Епӗ: ,,кӑравул! Хысна укҫине хурах 
пусса илсе карӗҫ!—тесе кӑшкӑрӑп.

И. С.
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Хӑрамалли ҫук.
Шупашкарти у§рештенисен§е 75 про§§ӑн §ӑваш 

ӗҫлемелле.
(Тӗпӗҫтӑвком постановленнн§ен).

Майра хӗра: У§рештенисен§е §ӑвашсене ан§ах хӑвараттӑр пулеан, манӑн 
та вырӑнтан тухса ӳкмелле пулаӖ
^  1]^:Кӗньвлер пуҫлӑхӗ: Ухмах! Сан пек пуҫлисем вырӑнтах тӑрса йулӗҫ. Вӑл 
манран та килет.

К р а т у ҫ н и к .
'^ваш хӑй сывдӑхбшӗн укҫа пӗтерме йуратоах каймаст. Сывлӑхшӑн 

хытма кирхӗ мар та .

Ҫак иртнӗ куясен§е, тӑванӑмсем, епӗ 
кратуҫник илтӗм. Тухтӑр илме хушрӗ:

— Хулпуҫҫи айне хур та, виҫсе пыр, 
кайран ман пата килсе кӑтартӑн, терӗ.

Паллах ӗнтӗ, тухтӑр каланине турӑ 
калани пекех итлес пулат. Хӑ¥ епӗ 
пысӑк ҫынах мар, хрес§ен ӗҫне ӗҫле- 
нӗшӗн шалу та паиаҫҫӗ мана, ҫапах 
та йӑтӑ вилли пек карӑнса выртас 
килмест. Шупашкара карӑм та, аптек- 
кӑ тейекен аслӑ уҫрештенийе кӗрсе 
кратуҫник ыйтрӑм.

— Укҫу пури, теҫҫӗ.
— Пур та, ҫук та, тетӗп.
— Ҫук пулсан памастиӑр, пур пул- 

сан паратпӑр, теҫҫӗ.
— Памастӑр пулсан пурах ӗнтӗ. 

Манӑн йӑтӑ вилли пек каҫӑрӑлса выр- 
тас килмест, тетӗп.

— Мӗнли кирлӗ сана, тесе ыйтаҫҫӗ

манран,—ыун§а кӗрмелли-и, ҫтена ^ҫи- 
не ҫапмадли-и, йе аха;§§и?

—  Хӑшӗ йӳяӗрех, ҫавна пар. 'Ҫӑ- 
ваш йӳннине йурата¥, тетӗп.—Хрес- 
§ен ӗҫне ӗҫленӗшӗн шалу памаҫҫӗ, тата 
ман патра арӑмӑн амӑшӗ пурӑнат, 
ҫӗр айне пытарнӑ мул та  тупаймарӑм 
ҫийӗн§ен тата кратуҫник илмелле пул- 
§ӗ. Ылханатӑп епӗ вӑл шуйттан кра- 
туҫнпкне. Тухтӑрӗ пӗр-пӗр шӑршлӑ 
емел панӑ пу.тсан, еиӗ нимӗн те калас 
ҫук. Шӑршлӑ пудсан та ӗҫӗттӗм§§ӗ-ха 
ӑна, мана шӑршли те йура¥, еп пролет- 
тари, елемент, у.таут мар. Тухтӑр хӑ- 
йама§ӗ кратуҫник илтересшӗн пуд§ӗ 
мана. 'Ҫӑхӑ та кулса йамалла вӑл ка- 
ланин§ен, тетӗп.

— Сана ӳт ҫине лартмалли кратуҫ- 
ник кирлӗ пулсассӑн, на, еппин, ил, 
терӗҫ.
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Параҫҫӗ мана пӗ§ӗкҫӗ йапада, йа- 
палине кӗпҫе туни ӑшне §икнӗ.

— Тенкӗ те 25 иус тӑра¥, теҫҫӗ.
•=  Ах, тур ҫырлахах, тесе йатӑм.

Краштӑнсем, тетӗп, хӗрхенӗр мана, 
ывӑлӑм вӑпӑр пуснипе аптра!, хрес- 
§ен ӗҫне ӗҫленӗшӗн гаалу илместӗп. 
Аҫтан манӑн ун §ухлӗ укҫа тупас? Ҫӑ- 
нӑх арман тавраш ман ҫук. Тӳлеме 
пултараймаӗтӑп. Епӗ, духӑннине кура 
§акарса парӑр-ха ӗнтӗ пӗр §етвертак- 
не те пулин. Халӗ тавар хакӗсене пур 
ҫӗрте те §акарса параҫҫӗ, вӗт, тетӗп.

Прпкаш§ӑксем кулаҫҫӗ.
— Лирӗн кунта ерех хунахӗя^и 

пекех, кӗллешее тӑмалли ҫук, теҫҫӗ.
Нимӗн тумалли те ҫук ӗнтӗ: шутла- 

са патӑм ирӗксӗрех кӑтра ҫӳҫлӗ май- 
рана тенкӗ те 25 пус.

Тепӗр ернерен каллех пу^нитса ка- 
йатӑп. Хӑҫан манӑн ӳтре миҫе кратус 
пулнине ҫырса пынӑ хута та идтӗм.

Епӗ панӑ хута тухтӑр аллине тытса 
ҫавӑркарӗ те, иӗр вӑтанмасӑрах ҫапла 
каларӗ:

— Санӑн, краштанин, тет, нимӗн- 
рен те хӑрамалли ҫук. '^ирӳ санӑн, 
сна§ӑт, пулман та.

Епӗ тарласах кайрӑм.
— Мӗнде анла? Тухтӑр пи§§е, те- 

тӗп, есӗ манран мӑшкӑлатӑнҫке. Мӗн 
ӗне хӳри тума вара мана кратуҫник 
илтертӗн. Тенкӗ те §етвертак укҫа те- 
местӗн-и мӗн есӗ. Тенкӗсемпе §етвер-

таксене сапаласа пӑрахма пултаракан 
ҫын мар епӗ. Хресҫен ӗҫне ӗҫленӗшӗн 
шаду тӳ.темеҫҫӗ мана, тетӗп. Сӑмахран 
сӑмах—калаҫса карӑмӑр. Вӑл мана 
хӑйӗн пӳлӗмӗн§ен хӑвалама тытӑн§ӗ, 
еп ӑна: краштанин, укҫине калла пар, 
тетӗи.

Аптраса ҫитрӗм. Ман ҫийе ҫав тери 
кӑшкӑрыа таиратрӗ, куҫлӑхӗ те хура 
тара ӳкрӗ.

— Пӗр тенкнне те пулсан тавӑрса 
парха, тетӗп.

Пошали кала! Кайран аслӑ тухтӑр 
патяех шадӑпӑ пама карӑм. Ҫапла- 
ҫапла, тетӗп, услам тумастӑп, шалу 
илместӗп, арӑм амӑшне тӑрантарса 
усратӑп, ҫийӗн§ен манӑн тенкӗ те 
§ӗтвертак укҫа ҫӑва шӑтӑкне кайса 
выртрӗ.

—  25 пусне те пу.тин калла тавӑр- 
са парӑр-ха. Науккӑшӑн тӳсме хатӗр, 
ан§ах тенкӗ те §ӗтвертаклӑхах тӳсей- 
мӗп. Пуссан та ун §ухдех тӳсейместӗп, 
тетӗп.

Ан та шухӑшла вӗсем §ухӑн ҫынна 
хӗрхенессине—мана вӗсеи милитси 
аллине парасшӑн нул§ӗҫ. Ҫапла вара 
;;ратуҫник, вилменскер, хам алӑрах 
йул§ӗ. Халӗ кашни кунах кратуҫника 
хул пуҫҫи айне хуратӑп. Хулпуҫҫи 
айне хумасан, кратуҫник илни харама 
кайнӑн туйӑна¥.

ПВАН-МУВИ.

Йурӑхсӑр копператтиври

лару-тару.
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„Капкӑн“  муҫейӗ.
Пыллӑ кӑвас ӑстисем. Ана вӑррисем.

'^ӗрӗ ӗнене, тата ыттн вы§ӑх-§ӗр- 
лӗхсене ан§ах йамаҫҫӗ Хутартн (Йет. 
у.) пыл-кӑвас ӑстисем пыл-кӑвас ӑшне. 
Ыттй вара пурте пур унта. 
Кӑвасӗ хайар пула¥, пӗр пулштав ӗҫ- 
сен пуҫна та тупаймӑн. Ка§§ӗствӑла- 
йӑхланвӑ, вӑрҫӑ§§енх1гн§ен иртсе кай- 
нӑ. Халӗ ӗнтӗ никам та пирӗн ка§§ӗс- 
твӑ вӑрҫӑ§§енхи хисепе ҫитеймен, те- 
ме хӑйас ҫук.

Саккона ҫыруҫӑшӑн ҫырман.
Картпа йумӑҫ

  пӑхмасӑрах пӗл-
мелле Иетӗрне уйе- 
сӗнщ! 2-мӗш у§аС' 
кӑри ҫлетӑвӑттӗдӗн 
ҫыруҫи ҫыруҫӑра

ларма тивӗҫлӗ маррине. Ӗҫсе ӳсӗрӗ.чсе 
хуликанлӑ ӗҫсемпе ашкӑнса ҫӳренипе 
вӑл 2 хут сут умне тӑнӑ. Ҫакна кура 
хрес^енсем пӑшӑрханаҫҫӗ, халӑх ҫле- 
тӑвӑттӗлӗпе унӑн ҫыруҫи пӑшӑрханма 
пӗлмеҫҫӗ.

Хаклӑ тавар хакне кӑлараӳ.

1- -

Ку маххорккӑ тапака Кӗтеснерти 
(Вӑрмар вулӑс, Ҫӗрпӳ уйесӗ) усламҫӑ 
С. А. Сороккӗн 7 пуса сута¥.

Кӗтеснер ҫыннисем ҫав хаклӑ тӑра- 
кантанака сутакан усламҫа хакла хураҫ- 
ҫӗ; тивӗҫдӗ мар енӗр уятан тавар илме, 
йӳнӗрех копператтив пу.тсан та йура- 
малла пире мӗскӗн §ӑвашсене, теҫҫӗ. 
'^ӑн вӑд.

Ҫакӑнта тирӗк ҫине касса хунӑ хӑл- 
ха та Кив-Сӗнтӗр йалӗн-ҫе (Каҫал ву- 
лӑс, Патӗрйел уйесӗн§е) ава вӑррисем 
пурри ҫин^ҫен илтнӗ, ан§ах вӑррисене 
сута паракан никам та ҫук. Вӑрттӑн 
вӑрласа акнӑ анасем унта пӗрре мар, 
пилӗк те ыар, ҫирӗм ана тупӑннӑ. 
Шыракан тупа¥, вӑррисем тупаймаҫҫӗ 
(тивӗҫлине).

Тупӑшлӑ ӗҫ.

'§ӑхӑ пӗрер пӑр- 
§ӑн сӑха¥ те, ҫа- 
пах тӑрана¥. Пӗл- 
местпӗр-Ш упаш- 
карти сӑн ӳаере- 
кен Румйантсӗв 
тӑраннӑши, тӑ- 
ранман-ши? Сӑ- 

хасса вӑл пӗрер пӑр§ӑн мар, нумайӑн 
сӑха¥. Февралӗн ӑ^-мӗшӗн^ҫе вӑл Шур- 
§а вулӑсӗн^ҫи йалсем тӑрӑх сӑн ӳкер- 
се ҫӳренӗ. Сӑа ӳкернӗшӗн вӑл вудӗҫ- 
тӑвкомран 35 тенкӗ, йалти хрес§енсея- 
§ен тепӗр 100 тенкӗ сататкӑ илое кай- 
нӑ. Аппарат камӗрӗн§е унӑн сӑнӳкер- 
мелли пулман, тет. Ҫапда вӑл пуш ка- 
мӗра шаклаттарсах укҫа илсе кайнӑ. 
Картӑ§кисем халӗ те ҫук.

Кун пирки ҫакна калас пула¥; йе 
аппарат камӗрине, тулли пудма кирлӗ 
■§ухне пушӑ пулнӑшӑн, сута пама.чла, 
йе Румйантсӗва хӑйӗн аппара§ӗпе 
хӑнана ■ҫӗнмелле... тӗрмене. «Капкӑн» 
икӗмӗш претлошени майлӑ ал тӑратат.
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Йӑвӑҫ иурӗсем. Пуҫа кене шухӑшсем
Шурлӑхсем типӗнмеҫҫӗ, ҫутти кӗлен- 

§исем лайӑх типӗнеҫҫӗ.
Кивӗ Вӑрмар шкулӗн§е вӗ- 

ренекенсем кашни ҫулах шкул 
пах§ине йӑвӑҫсем ларгаҫҫӗ. 
Ан§ах кашни ҫулах вӗренте- 
кенсен ка§акисем кӑшласа йа- 
раҫҫӗ. Йурийех кӑларӑҫҫӗ пу§. 
Кӑҫал та  Проххӑрӑвӑ ка§аки 
темиҫе те кӗрсе кӑшланӑ.

С у X а ҫ ӑ.

Каъъин, каТ)Ъин каъаки, 
Шӑкӑр, шӑкӑр мӑйраки, 
Лӗстӗр, лӗстӗр кӗлетки, 
Ак, кунта пур пӗр ҫеҫки! 

Килех, килех кунтарах, 
Ҫак йӑвӑҫҫи тутлӑрах,— 
Кӑна ҫисен хӑвӑн та 
Хырӑм тулӗ тупӑта! 

Лартса пынӑ пеккине 
Кӑшласа пыр йерипе;
»Унтан епӗ вуллине 
Тӑпӑлтарӑп майӗпе.

Сана пултӑр хуппийӗ, 
Мана пултӑр вуллийӗ.

Хӑш-пӗр йа.асовет §ленӗсене йалсо- 
ветран кӑларса аппарат кутне ларт- 
малла.

Мун§а кӗнӗ хыҫҫӑн Совета 
ман ҫын та хӗрелет.

курай•

Мӑй ҫин§е пуҫ кирлех. Ак калӑпӑр, 
тарҫӑн мӑйӗ ҫин§е пуҫ пулсан, хуҫн 
вара тарҫӑн мӑйӗ ҫине хӑпарса ларай - 
мас¥. Мӑй ҫине вырнаҫса ларма пуҫ 
§арса тӑра¥ ӑна.

Хӑш-пӗр сйесӑн постановленийӗсем 
пурнӑҫа кӗмеҫҫӗ, архива кӗреҫҫӗ.

'Ҫӗре михӗ (мишук) йевӗрлӗ, теҫҫӗ 
тухтӑрсем. Илемлӗ майра §ӗри §ӑнах 
мпхӗ йевӗрлӗ пулмалла: хысна укҫине 
темӗн §ухлӗ ҫаратса парсан та,- унӑн 
§ӗри ту.гса ҫитмест.

Хӑна ху ан мухта— ахалӗн сана, 
ху поет мар пулсан та, на§ар поет 
вырӑнне хума пултараҫҫӗ.

Лӗкӗнатси,

— Итле ха, пнрӗн Совет Сойусӗн§е 
,.Лӗкӗнатси“ пури?

— Ҫук. Ликӑ Натси вӑл пур- 
шуйсен.

— Енӗ пур, тетӗп.
— Ӑҫта?
— Епӗ ӗнер пулӑ тытма кайнӑ §ух, 

ҫырма тӗпӗн§е темӗн §ул ,,лӗкӗ“ лар- 
нине куртӑм. Вӗсем пурте тӗрлӗрен, 
тӗрлӗ ҫӗртен, тӗрлӗ натсирен пухӑннӑ 
пулмалда. Лӗкӗнатсн вӑл. Лӗкӗнатсн 
ҫырма тӗпӗн§е.

Т ӑ п ӑ д X а.

Лартаканне—хуҫине— 
Хӑварӑпӑр „ҫут“ ҫине... 

Пах̂ и, пах"5и пан улми,
'̂ и тӑрӗнт)и сар улми 
Татса ҫисе пулмарӗ 
Каъака мур кӑшларӗ!

Ҫ. Ш ӑ п ъ ӑ к.
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Йалта йатлӑ ҫын пу- 
ласса.

—  Манӑн аслӑ ывӑлӑм, 5 
ҫулхискер, ҫулла хупхурах ҫӳ- 
рет. Такама хывнӑ— пылъӑка 
йуратаӳ.

—  Ҫитенсен саниттар комиҫ- 
ҫин претҫетаттӗлӗ пулӗ.

Мета/ь илесшӗн.
— Халӗ шыва кайса вилесрен ҫӑ- 

лакансене мета.§ параҫҫӗ-и?
— Кама Ҫӑлтӑн вара есӗ?
— Унтрц Иӑванне. Есӗ йуратмас- 

тӑн пулсан, шыва кайса вилетӗп, те§- 
§ӗ. Халӗ ӑна йуратнӑ пек пултӑм та 
вплесси ҫин§ен шухӑшдама пӑрахрӗ. 
Шыва кайса вилесрен ҫӑлни пул§ӗ.

Волокиттӑ] пӳрократти- 
сӑМ] тата.?..

Ҫӗрйӗркедӳ технӗккӑыӗн тиректӑрӗ, 
парттире тӑманскер, йа§ейккӑ пӳровне 
ҫапда приккас пара¥:

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Директора Чебоксар. Землеуст- 

роительн. Техникума ЧАССР,
Секретно.

В бюро Й Ч -К И  ВЛКСМ.
Предлагаю прпзвать в порядке пар- 

тпйной дисцнплины к порядку т. Зве- 
рева Арк. взяв с него подписку втом, 
что он в дальнейшем не будет вестп 
дезорганизацию как в учебной, так п 
в обычной жнзнн Техникума.

В протпвном случае, будет ностав- 
лен вопрос на заседании школьн. 
совета об псключенин Зверева пз Тех- 
ннкума.

Кондратьев.
25Д-1927. г.
Ҫак хут ҫнне йа§ейккӑ ҫекреттарӗ 

ак ҫапла ҫырсахураЕ
„Сделано предупреждение на засе- 

данпи бюро ячейки от 27/1 1927 г. 
за 5. Секретарь Антонов.

Вӑд кунпах пӗтмен-ха. Тпректӑр 
пур ҫӗрте ун пек ӗҫсеы §асах пӗтмеҫҫӗ. 
Тепӗр кунне тиректӑр тата тепӗр хут 
ҫырса пара¥.

...За дезорганизацию вынестн пос- 
тановление об нсключенпи Григорьева 
Платона из общежитпя.

Кондратьев.
2б;Т-28 г.
Ку хут ҫине йа§ейЕкӑ ҫекреттарӗ 

тата тепӗр тӗслӗ ҫырса хура¥,
„Рассмотрено на заседании бюро 

ячейки 27/1- за № 5. Постановилп: 
Дать предупреждение с занесеннем в 
личное дело.

Отв. секретарь Антонов.
Тем каламалла кӑна: те волоккиттӑ, 

те пӳрократтисӑм, те тата урӑх тӗрлӗ. 
Ним калама та пӗдместӗп. Йатне хӑ- 
вӑр тупса парӑр. И. ПА^ҪУРА.

Капкӑнран: Парттире тӑман тярекз 
тӑр (ҫӑмарти)х ӑйне—комсомолӑн §ӑххи 
вырӑнне, йа§ейккӑна—ҫӑыарти вырӑяне 
хура¥. Иа§ейккӑн ҫӑмартаран §ӑхӑ 
цу.ша тӑрӑшыадла.
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Йӗрмелле проповет.
Пӗрре пуа опетнире проповет каланӑ. 

Михалка Макҫӑмӗ пуп ҫипе пӑха-пӑха 
макӑрса тӑнӑ. Пуп шухӑшлаГ.

—  Манӑя проповет Макҫӑмӑн кӑ- 
мӑлне килнӗ пу.чмалла, ыакӑрсах тӑра¥.

Хӗрес §уп тутарнӑ §ух, пуп Макҫӑ- 
ма кала¥:

— Макҫӑм, есӗ ман пата §ей ӗҫме 
кӗр, тет.

1ей ӗҫнӗ §ух пуи Макҫӑмран ый- 
та¥:

— Макҫӑм, манӑн проповет санӑн 
кӑмӑлна пит пынӑ пу.1 малла, есӗ йӗр- 
сех тӑтӑн, тет.

Макҫӑм кала¥:
—  Епӗ уншӑн йӗрмерӗм, па§ӑшка, 

епӗ сан ҫине пӑхрӑм та, санӑн сухад- 
лу манӑн ка§акая сухалӗ пекех ту- 
йӑн§ӗ.

Ӗнер каҫхине манӑн пӗртен пӗр 
ка§ака ҫӑла кайса вил§ӗ. Епӗ сан 
ҫине пӑхсан, хай ка§ака мана аса 
Еил§ӗ те, §ӑтайыарӑм, макӑртӑм ка§а- 
кана хӗрхенсе, тесе хура¥.

КУҪКИН.

Сатаъӑ.

Пӗр уйес хулин§в „тасалӑх ернин- 
§е“ пӗр мун§ара 100 ҫын ҫӑвӑнса 
тухнӑ. Мун§а кӗрсе тухнӑшӑн аха§ 
мӑн ҫынсен§ен 3-шер нус иднӗ, а§н- 
се.н§ен кашни 3 а§аран 1 пус иднӗ, 
саниттар комиҫҫи 'вленӗсенден, сире 
ҫӑвӑнма шыв нумай кирлӗ, есӗр мун- 
§а кӗменни темиҫе ҫул та ҫнтет пу% 
тесе, 5-шер пус илнӗ. Ҫапла 100 ҫын 
дап 1 тенкӗ тӳленӗ. Ҫав 100 ҫын хуш- 
шин§е миҫе мӑн ҫын, миҫе а^а, миҫе 
сапиттар компҫҫи §ленӗсем пулнӑ? 
Шутласа Еӑларма.1ла.

Ретаксирен. Малтан шухӑшласа кӑ- 
ларакансен хушама§ӗсене ,,Капкӑяӑн“
14-мӗш нумӗрӗн§е ҫапеа пӗдтеретпӗр.

Унталла та, кунталла та.

— Асанне! Асанне, тетӗп!
— Мӗн?
— Хаҫат ҫин§е пирӗн ҫӗр ҫаврӑ- 

на¥, тесе ҫырнӑ. '|)ӑн-ши вӑл?
— 'Щӑн пу.§. Аслӑ ҫынсӗм пустуй 

суйас ҫук.
— Хӑш йеннелле ҫаврӑнат вара вӑл?
— Паллах ӗнтӗ, пур йенелле те 

ҫаврӑна¥. Ӑслӑ пуҫлӑхсӑм хӑш йенел- 
ле ҫаврӑнма хушаҫҫӗ— ҫав йенелле 
ҫаврӑнаЕ

Ал ӑшӑтмалли.

— Патша вӑрҫи вӑхӑтӗн§е нимӗҫ- 
сем кӗсйере §иксе ҫӳремелли кӑмака 
тунӑ§§ӗ...

’ — Ҫӑкӑр пӗҫермелли-и?
—  Ҫук, ал ӑшӑтмалли.
— 'Гупрӑн пысӑк йапала! Пирӗн 

кӑмакасӑрах аллисене ӑшӑтаҫҫӗ... Ни- 
ыӗҫ кӑмаки пӗр хӗрӗн§е тӑтӑр...

— Мӗнле, ӑҫта?
— Копператтивра.

Е.

Пуштӑ йешъӗкӗ.
— ' 1 ) ӗ к е ҫ  П е т т и н е .  Санӑн 

сӑввунта йака мар тӗдсем пур, савапа 
савалаыалда.

— П а н т н т а. Хӑна-ху пантит 
тесе ,,Капкӑна“ ҫакланасшӑни мӗн есӗ. 
Халех улӑштар хушаматна.

— Ш ӑ п § ӑ к  § ӗ п п и н е .  «Кап- 
кӑн» шурналӑи аякеттӑ ҫук. Анкеттӑ- 
сем сывлӑх у§рештенисемпе профсойус 
таврашӗн§е нумай.

—  респуплӗкӗн тулашӗнье
пурнакан Геспуп.1 ӗк
тулашӗн§и усал ҫынсем «Канкӑн» ту- 
лашӗн§е тӑрса ан йул§§ӑр, тесен, вӗсеы 
ҫин§ен кунта ҫырусем йарса пӗлтерӗр. 
«Капкӑн»' вӑл пӗтӗм тӗн§ери дӑваш- 
сен шурналӗ.

—- Ҫ у х а п у ҫ н е .  Ҫӗрпӳ уйесӗн- 
§и §ӑвашсем санран «хӑн§а» теое 
ку.1нӑшӑн ӳпкелешетӗн есӗ? Ан ӳпке- 
леш. «Хӑн^апа» «хӑҫан» халӗ тус- 
лашнӑ.

— П и н е р с к и й е  (Иӑдӑмкас 
вуд.). Ӗҫ тума тытӑнсан вӑрҫмасӑр 
пӗр турпас касаймас¥, тетӗн есӗ. Ыт- 
лашши тӑварлатӑн пулма.1ла. Тӑварлӑ 
анат ҫиме йурататӑя пулмалла ҫак есӗ.

— Ш ӑ р п ӑ к а .  Арӑма виҫ кунта 
пӗре ватыалла, ахалӗн ҫип туни айне 
шуйттан кӗрсе лара¥, теҫҫӗ-и-ха сирӗн 
йалти хӗрарӑм мурӗсеы? «Капкӑна» 
виҫ кунта пӗре кӑларма.1ла, ахалӗн 
хӗрарӑм мурӗсем аташса кайма пул- 
тараҫҫӗ.
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Вӑхӑт ылтӑн.
Шупашкарти Венетси столовӑйӗн§е апатсене 

§ас антарса иамаҫҫӗ.

1-мӗш курак; Пӗр пек апатпа хырӑм йӑлӑхса ҫитрӗ.
2'Мӗшӗ: Ӑйта „Венетси" йатлӑ столовӑйа апатланма кайар.
1-мӗшӗ:Унта апата >ас антарса памаҫҫӗ. Кӗтсех кӑн тухат. 

Каймастӑп.
» ҫырӑнса илнен

„К А П К А Н“  пӗрлешӗр, укҫусене кӑлар- 
ШШШШШШШШШШШШШШШ са ҫӗнӗ ҫулъъен „Капкӑн“  

ҫырӑнса илӗр! Хакӗ унӑн 5 уйӑхшӑн (ҫӗнӗ ҫулъ- 
Ъен) 50 пус.

Ответ. редактор Д. Золотов. 
Чебоесары, тпп. „Чувашская Книга“ .Чувашлит .V» 1933


