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И р ӗ к с ӗ р е х  тӑрӑн.

А Р Д М Е.— Мӗн есӗ пайан ирех ҫилӗллӗ. Вырӑну ҫинъен су- 
лахай урупа тӑтӑни иӗн?

У П Д Ш К И. — Копператтнсра икӗ пушмака та сулахай ура- 
на тӑхӑнмаллисене тыттарнӑ та, ирӗксӗрех сулахай урапа тӑрӑн.
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Ҫӑварлӑхламалла.
Ӗҫкб тӑват вӑл: нумайӗшӗ ӗҫкӗ пнр- 

ки пуҫне ҫийеҫҫӗ. Мур кур йалсовет 
претҫетаттӗлӗ урӑ, ӗҫмен вӑхӑтра ҫын 
йевӗрлех ҫӳрет, ҫӑпатнне те кутӑн 
сырмас¥ вӑл, пуҫӑнах сырат, калаҫма 
та йӗркеллех калаҫат, ӗҫ.1еме те пулта- 
ра¥ пулмалла, ҫавӑнпа ӑна, йӗрке.ллӗ 
ҫын-ха вӑл, ҫыру та вӗреннӗ, тесе Мур- 
кар халӑхӗ претҫетаттӗл вырӑнне суй- 
ласа лартнӑ. Тума.ии ӗҫӗсене майӗ 
майӗпе ӗҫлесе пыра¥ вӑ.т.

— Пайан ҫавна тума.ллаха,— канаш- 
ла¥ вӑл 1 ленӗсеыпе.

— Тӑзас-тӑвас кпрдӗ пулсан, та- 
вӑрса кялаҫҫӗ 1 ленӗсем,—пире халӑх 
ӗҫлеые суйланӑ.

Йе тата Хӑмӑшри (Нурӑс в.) йал- 
совет ҫыруҫпне илер, вӑл та хӑйне 
кура халӑх ӗҫне ӗҫлесе тӑрат. Ир- 
хине йалсоветне пырат те, папкин^ен 
ху§ӗсене кӑларса ҫырма тытӑнат. Ана 
та халӑх, унӑн 1 акӑр куҫӗсене хӗрӗн- 
се ыар, йа.тсовет ӗҫне ӗҫленӗшӗн шалу 
парса тӑрат. Шалӑвӗ питех пысӑк 
мар та ӗнтӗ, ӗҫӗ те ҫав терн ан^ах.

Праҫниксен^е халӑх аптӑраГ вара 
вӗсемпеле. «'Ҫӑхӑмҫӑ» лашан урисем 
хушшине тнлкепе кӗрсеп урану ҫӗмӗ- 
рессе кӗтсех тӑр, йе тата уя пек ла- 
ша ҫул варрнне 1 арӑнат те, тӑлхӑрса 
каллӗ-малле пӑхкаласа кӑмӑлӗ кпли1 - 
■ҫен пӗр вырӑнта тапӑртатса тӑра¥—ни 
малалда, ни кайалла. Хут сан тем пек 
васкамалла ӗҫӳ пулсан та, вӑл «майа 
ки.лицен» кӗтсе тӑрас пулат. Хуҫи 
тыткалама пӗлсен 1 ас-1 асах ун пек 
«^ӑхӑмҫӑ» лаша та йӗркене туха¥, ку- 
тӑнланма нӑрахат. Тыткалаыа пӗдес 
пулат...

Те Муркар йалӗпе Хӑмӑшйалӗ тыт- 
калаыа пӗлеймеҫҫӗ, те урӑх сӑлтавпа 
вӗсен йалсове^ӗсен вӑхӑ^ӗ-вӑхӑ^ӗпе 
«1 ӑхӑыҫӑ» лашасем пек «тӗн^ене кул- 
тарса“ илеҫҫӗ. Аха.§ 1 ух вӑл ку падӑр- 
ыас¥ те, праҫниксен^е ӗҫ пӑсӑлат. 
Праҫникӗсем те нумай тата: Раштавӗ, 
Мувкунӗ, Ҫиыӗкӗ... ыур ҫул праҫник. 
Хуласен^е ӗҫлекенсем вӑл «праҫник- 
сене» питех йуратса каймаҫҫӗ те, пал- 
сен^е ӗлӗкхпйӑлапа (хӑҫан пӗтсе ларӗ 
ҫав ӗлӗкхи йӑла) вӑл «праҫнпксене» 
пур ҫӗрте те пулмасан та, ^ьиай ҫӗр- 
те теы пек кӗтсе, хатӗрленсе тӑраҫҫӗ.

Вӑл праҫапксене мӗн тума питкӗтнине 
такам та пӗлет: унта ӗҫкӗ пула¥. Ӗлӗк- 
хи йӑласене тӗплӗрех шухӑшласа пӑх- 
сан, тӗлӗнсе кайан ^исти. Праҫникре 
савӑнса канас вырӑнне «ӗҫкӗ пулат», 
ӗҫес килсен, сӑрана аха.Т) 1 ух та, 
кӑштӑн-кӑштӑн, кирлӗ таран ӗҫые пу- 
ла¥ пу§.

Праҫнпк ҫитет, сӑра-ерек хатӗрлес, 
тесе шӑлне хӑйра¥ малтанах ӗҫке 
йуратакан ҫын..

Сӑрине хатӗрлет, ҫуттине тупа¥. 
«Праҫннкӗ» ҫитсен ӗыӗр курман ■ пек 
ӗҫет те (йепле хырӑмӗ ҫурӑлмаст)... 
йулашкп ӗҫне ҫухатат.

—  Ӗҫ, Мункун ҫулталӑкне пӗрре ҫеҫ 
пула¥, тесе йанклаттарат вӑл куркине.

— Раштавӗ те, Ҫимӗкӗ те Ҫулталӑк- 
не пӗрре ҫеҫ пулат вара увӑн. Мӗн 
пурне пӗрле пухса пурӗ икӗ теҫетке- 
рен те иртет.

^Кунта епӗ ӗҫкӗ ҫынна мӗнле спйен 
кӳни ҫин^ен калаҫаҫ теместӗп, ун 
ҫин^ен тухтӑрсем аван калаҫҫӗ. Ан^ах 
йепле пудсан та, хырӑм кӳпӗницен 
куҫ ӳпӗницен ӗҫнин уссп ҫук пулӗ, 
тетӗп.

Мӗн «тетӗп» тесе тӑмалла унта, ӑкӑ 
примерсем. Пӗр «пь.сӑк» праҫнпкре Хӑ- 
мӑш йадсовет ҫыруҫн «ӗлӗкхн йӑлапа» 
ӗҫсе ӳссӗрӗлет. Ун аллнн^е хад папк- 
кӑ та, ру |кӑ  та нимӗн те ҫук, таҫта 
вӗсем, астумаст вӑл («праҫникре» вӑл 
шухӑш-им?)

Урамна иртсе пынӑ 1 ух «сывлӑшне 
ҫавӑрма» пӗр ҫурт патне пырса тайӑ- 
нат. Урам тӑрӑх пӑхкадат те, внкам 
килни курӑнмаст. Ппрӗн ҫыруҫӑ никам- 
па хирӗҫме аптӑрат. Ӗҫсен* хирӗҫме- 
сен йеп.те пулат-ха вӑл? Ӗлӗкхп йӑ- 
лана пӑсма йурати.

Куҫне 1 арса пӑха¥ те, кам ҫур^ӗ 
умӗн^е тӑнине ӑнласа и.тет. Вӑл пырса 
1 арӑннӑ ҫурт, тӑлӑх арӑм ҫур^ӗ пул- 
нӑ. Сулланкаласа кӗрсе кайат вӑл ҫур- 
та. Кӗрсенех тӑлӑх арӑмпа хнрӗҫме 
тытӑнат.

—  Сан-н-н... Еӑ-ыаку усал-хӑрӑлта-  
тат вӑл-пшмелле ӑна...

Арӑыӗ на^ар пулнӑ, тепӗрп пулсан 
кӑтартӗцӗ ӑна кӑмакасем.

Тӑдӑх арамӑн пӗ^ӗк а^исем ҫак 
тискер кайӑкран хӑраса, пӗр кӗтессе
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амӑш патне, ^ӑх 1 ӗпписем аиӑш ҫу- 
на^ӗ айне кӗрсе ларнӑ пек, ун йӗри 
тавра пуҫтарӑнса дараҫҫӗ. Тӑлӑх арӑм 
ӑна тухма хуша¥.

•— Ман кӑмака ыттисеннин^ен пӗрте 
кайа ыарҫке, ма хирӗҫенха есӗ ман- 
па, сасӑпараГ вӑл кӗтесрен.—Ӳсӗр есӗ 
килне кай...

— Мо-ацат! Иа... йа парттейнӑй, 
кӑшкӑрат вӑл урине тапса.

Тӑлӑх арӑмӑн а^исем хӑранипе йӗ- 
ые тытӑнаҫҫӗ, вӑл вӗсене ҫапкаласа 
урама кӑларса йара¥, вӗсен хыҫҫӑн 
амӑшӗ те пӳртрен тухса тара¥.

Ытти пулсан ыаладда ннм тума' та 
ап тӑрӗцӗ ӗнтӗ, вӑл ҫыннӑя намӑо 
ҫук та, ӗнтӗ, ҫапах та, вулакан, вӑл 
кун хыҫҫӑн тухса кайнӑ тейӗ. Ҫук, пи- 
рӗн ҫыруҫӑ кайма шухӑхламас¥-ха. 
Пӳрте п ӗц ем  йулсан, ӳсӗр куҫӗсене, 
лаша куҫӗсем нек ҫавӑркаласа илет 
те, нпм тума аптӑраса кӑмака ҫине 
улӑхса ларат. Вӑл та пул1 ӗ. Мадалла 
ыӗн тӑвас?

Хӑй сӑмахне ҫийеле кӑларас тесе-и 
ӗнтӗ, хӑй вӑйне сӑнама, вӑл урисене 
ҫтена ҫумне тӗрелет те, пӗтӗм вӑйӗпе,
а.тдисемне, пӑхӑр ҫамкнпе тӗрелесе кӑ- 
ыаки тӑррпне ишсе антарат, (вӑт упа 
ӑҫта) ҫав вӑхӑтрах хӑй те «кӗрӗслет- 
се» персе ана¥.

Тӑлӑх арӑм ҫынсене 1 ӗнсе кплсенвӗ- 
сем ӑна 1 арма тытӑнаҫҫӗ.

— Ан ҫыхланӑр мана, епӗ ӑслӑ ҫын, 
тесе ахӑраша¥.

Пӗрп ҫак «ӑслӑ ҫывна» ҫавӑтсатух- 
ма тытӑнат' те, вӑл ӑна ҫӗҫӗпе 1 пксе 
кӗпине шӑтарат'.... Нушаланкаласа ва- 
ра ӑна ик-виҫ ҫын аран-аран илсе 
тухса кайаҫҫӗ.

Муркар йалсовет претҫетаттӗлӗ те 
ҫак «ӑслӑ ҫынтан» нумай кайа йул- 
ыан. Праҫниксен^е вӑл та «'§ӑхӑмла¥». 
Нумай пулмаст (хӑш праҫнпкре пул- 
нине йалкор кӑтартман. Й. Ҫ.) ну- 
ыай пулмаст' ӗҫсе ӳсӗрелет те, никама 
хӗнеме аптӑраса, алли кӗҫӗтнипе хӑйӗн 
ватӑ ашшӗне хӗнеме пикене¥. Ашшӗ 
ӑна ним сӑмах та каламан. Мӗн ка- 
латӑр вӑд ҫав ухмаха, нимӗн те када- 
ыан та вӑл хирӗҫме тупат.

— Ват супнӑскер, ҫухал ыан куҫран, 
— ҫьшӑҫат вӑл ашшӗне.

— Аҫта кайас ман ывӑлӑм, ма каш- 
кӑрашатӑн,— '§ара'¥ ӑна ӑшшӗ.

— А-а-а, ес ыанпа калаҫма-н, ыан- 
л а  тавлашыа-и-п-и?Ҫапса йара¥ ватӑс-

Ыт ахалтен анъах.

—  Ку кӗрешу' мана пӳрокра- 
тисӑмпа кӗрешнине аса илте- 
рет. 

Мӗнле? Ара, ҫӗнтерни па-
лӑрмасТ.

кере. Кайран урса кайса ӑнтан йари'§- 
■ҫен хӗнет.

Вӑл вӑхӑтра урампа йалсовет '§ле- 
нӗ, 60 ҫудхискер, иртсе пыра¥. Вӑл 
лашине кӗтӗве йама кайнӑ пуднӑ, ун- 
тан тавранаГ, аллин^ҫе йӗвен. Ахӑраш- 
ниве и.исен вӑл, унта 'ҫарма тесе 
1 упса пыра¥.

—  Мӗн хӑтланатӑр есӗр, айвансем, ^а- 
рӑнӑр,— пырса тӑрат вӑл иккӗшин хуш- 
шнне. §арнӑшӑн ӑна та сӑптӑрса йа- 
ра¥, ку йӗвенпе пара¥, кайран аран 
тарса хӑтӑлат... §арӑн ҫынна пӗр ур- 
са кайсан.

Йӗвенпе ҫеҫ 'ҫарма ҫук ун пек ҫын- 
сене ҫ ӑ в а р ӑ X л а с пулат, вӑт мӗс- 
кер кӗтеҫҫӗ вӗсем. ПАЛАВИН.
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Улма праҫник кунӗ.

Каръак: Ах, ку шӑнана! Ҫылӑха пӗлмест. Пуп молепӗн ту- 
масӑрах улмана ҫийесшӗн.

Шӑни: Санран ӑслӑрах ҫав епӗ! Пупсем хӑйсем такҫанах ҫи- 
нӗ, сана, шӑлсӑрскере, ҫеҫ ҫиме хушмаҫҫӗ.

Ш ӑ н а с е м  й у р л а ҫ ҫ ӗ .
(Ни тӗлӗкре мар, ни кӗретӗн).

«Пурнӑҫ» йатлӑ терӗҫ театтӑрне. 
Кайрӑмӑр. Санавӗс уҫӑл^ӗ.

— Ни-и... никаса йа^ӗ }'при. Тис- 
кӑнтпах кала¥.

—  Нӗр-нӗр-нрр: сӗрлесе ҫитрӗ сӗ- 
тел шӑнп. А^т.

Нӑй—нӑй—й!... Вӑси-шӑни те йан- 
кӑлтаттарса стсенӑ ҫине тухрӗ. Тенӑр- 
лах йурда¥.

— Пӑн-пан! тутар^ӗ тислӗк шӑни 
паспала.

Контсерт пуҫлан^ӗ. Полни хор. Кво- 
рӑм ҫитнӗ.

Кӳме ҫине тӑнӑ пекех, халаплансах 
йурлаҫҫӗ.

Камӑн хӑлхасем витӗр,— 
Йурланине итлӗр!

Нп-ни-й! Епӗ кӗҫӗннн!
Атӑд хӗррин^и, ревиҫи ҫынни...

Ӗмӗр ыан кӗске,
Ҫапах та, тӗн^е!...
Кунта пурӑнма 
Питех те аван.

Каҫхине кӑшт-кашт 1 ӗпӗткелетпӗрг 
1 ӗр йун ӗметпӗр. Мусӑк сассипе ӗҫкӗ



№ 15 (48) К  А П  К  А  Н

ӗҫетпӗр. Унтан и р ц ен ех  „сӳсне тӗ- 
ветпӗр“.- Таша ҫине ташӑ. Туй ҫине 
туй...

Шупашкар оркесттӑрӗ пекех никама 
вӗрентӗмӗр.

Пирӗнне пӗрлех, ӳпресемпеле, Ко- 
мунхосӗ те хытӑ савӑна¥.

Песплатнах, йалан, каҫпа пуҫласа 
кӑнтӑр кун ц ен ех — 1 2  ҫехетден пире 
пара¥ ҫутӑ.

Ҫутти хӗвел пек. Мусӑк ҫийӗн^ех...
Пур-пур татах та 1 итта1 нӑ ҫин^и.
Ик ҫӗрте ҫуна¥ икӗ лампӑдкӑ, ик 

лампӑ^ки те електритсӑллӑ...

— Ну-ну! терӗм еиӗ хамӑн ӑшра. 
Пӗрре йанлаттарса йарсассӑн, лампӑ!- 
ку ыӗнӳ пӗтӗмпе ывтӑнса кайӑн. Ҫын- 
сем хула илемшӗн. Микула укутнӗк 
умӗН1 и.1 ле, ӗмӗрте сӳями ҫутӑ тӑвас- 
шӑн. Есӗ пур никаса ҫӳретӗн... Решим 
та решим, еккономи!...

Тӑхӑнтаратӑп пӗрре, ҫӑва йупи!...
— Нӗр-нӗр-р!— Нӗр. А^ттӑ пуҫларӗ. 

Унӑн пурнӑҫӗ тата лайӑхрах.
Енӗ пурнап, тет, пивнойра—мӗнре, 

Совпартшколсен^е. Кунӗнҫӗрӗннех унта 
ҫимӗҫ нур. Пирӗн йыш пысӑккӑ пӗр 
пин штук пулӗ унта пурнатпӑр, кӑл- 
пассипелех мӑнтӑрланатпӑр...

Унти пурӑнӑҫ ытти ҫӗртпн-ҫен пи- 
рӗншӗн аванрах.

Емелсем-мӗнсем, капкӑн тыткӑҫсем 
лартеа хумаҫҫӗ.

Варвитти 1 иршӗн каҫсах кайатпӑр. 
Хӑшпӗр а^ине, ураран ӳкмех, емел па- 
ратпӑр. Хӑшӗсем авӑ 3-шер 4-шар кун, 
тухтӑрне кӗтсе йӑшса выртаҫҫӗ...

— Пӑн-пан!... Ыаншӑн ку аван. 
Ман ваЛ)1 и какай...

— Нӗр-нӗр! хама та аван, кӑлпас- 
сипеле ӗнтӗ йӑлӑхнӑ. 'Ҫӗр какай ҫине 
куҫассӑм килет...

Сӗтел шӑни 1 арӑн1 ӗ. Ӳпри те ху.1 ден 
ҫеҫ калаҫа¥.

Пуҫларӗҫӗ теприсем...
-— Нӑй-най!...
— Пӑн-пан!...
Пӗрц хӑй ӗне ҫин^е пурӑнса унӑн 

ҫурӑыне хӑпартса пӗтгрнипе мухтана¥. 
Кӗҫӗрхи ҫӗр Атӑл хӗрӗн-§е Куркӑпа 
ҫӗр каҫнине асӑн^ӗ. Ах ҫав Купанов 
хуҫан Сӗна 1 ӑвашда „Тута“ нӑв тесвӗ!) 
тути та^ка нулас. Ҫавӑн ҫине ларса 
яӑхас^ӗ, текелесе илет.

— Тӗлӗныелле, уйхирӗн^е ӗнесем хӳ- 
ре.1лӗ - ҫапкаланса пӗтереҫҫӗ. Кунтӑ, 
Шупашкарта, хӗрарӑмӗсем... Самана 
тесе, шалт телӗнсе кайяӑ вӑси шӑни.

Пк йен^е як хӳре—те ҫунат, те хӳ- 
ре? Йупкисем ҫунатланса пыраҫҫӗ. 
Вейӑр пек... ик йенне иккӗ. Варкӑш- 
тараҫҫӗ, сивӗтсе пымалли пулас...

— Ларса пӑхас-ха ҫапах... ӗмӗтӗм 
ӳсет.

— Ӳссе ӳсмесӗр! Пӑн-пан! тислӗк 
шӑнй те савӑна¥.

— Епӗ, тет, кӗҫӗр Опоно склатӗн^е 
ҫӗр каҫрӑм...

Уята Ашмарин ҫинтакҫисӗсеы та^- 
каланса кайнӑ. Выртса тӑма та аван.

— Епӗ кӗт-кӗт _̂ ӑна пасара туха¥и, 
тесе-халӗ те ҫук. Ӗнтӗ патне йӑва ҫа- 
вӑрам ҫӗрсе нӗтицен!...

Орккестӑр ҫӗмӗрттерет кӑна. Прок- 
рами пысӑккӑ.

Шур ҫӑкӑр ҫитменни ҫин1 ен. Шу.1т- 
ра ҫынсеы пек ҫиме май пулманни 
ҫпн^ен...

— Сатту, теҫҫӗ, халӗ ӳсӗррисем ыт- 
дарах хӑсса параҫҫӗ. Пасар варнех...

— Ай-йай шӑлҫемынҫке, 1 ӑмласах 
панӑ!...

Ку ҫимӗҫ хыҫҫӑн торковккӑсен ҫыр- 
ли ҫинех тула тухас килмерӗ.

Шырама 1 упрӑм. Ан§ах, телей ҫук; 
леш, ваттӑр текенни пасартан ҫӗтнӗ.

Аптриш та аптрал.
Аятрал та аптриш!..
— Контсерт! Контсерт! Контсерт ку 

вӑйлӑ.
Пайанхипе ҫеҫ вӑлӑ пӗтмест-ха. Ит- 

лес текен—хытах итле! Ту.§ккӑ шӑна- 
сене ҫех ан питле!...

Пӗтрӗ ку Л"-р.
Санӑвӗс ана¥. Ҫыраканнп те вӑра- 

на¥. В а ҫ а н к к а .

Пӗре вӗреннӗскер.

Худари копператтивра пӗр улпутла 
тумланнӑ арҫын ҫӑмарта илет. При- 
каш-ҫӑкӗпе ҫапда калаҫса тӑраҫҫӗ:

— Ак, пит лайӑх ҫӑмарта! Пртнӗ ер- 
нере тунӑскер.

— Каллех ха.§хи. Мана киввине 
пар, тавар хакӗсене йӳяетецен ту- 
нине.
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Ретаксийе йанӑ ҫыру.
Ретаксн йулташ!
Манӑн Винттӑ йатлӑ кӳршӗ сирӗн 

пата, епӗ Ыӑнкун духне хущеме кар- 
1 ӑка хӗнени ҫин^ен ҫыру ҫырма хатӗр- 
ленет. Анҫах есӗр, йулташсем, ӑна ан 
ӗненӗр, мӗншӗн тесен суйаГ вӑл.

Енӗ вӑд ӗҫ ҫин1 ен тӗпӗ-йӗрӗпех ка- 
даса паыа пудтаратӑп.

Ретаксн йудташсем!
Манӑн хунеыи Ш ӑхли^ӑ Петӗр Марх- 

вн — рево4(утсийе хырӗҫ пыраканскер. 
Ун пек рево^утспйе хирӗҫ пыраканни 
Совет Сойусӗн^е те ҫук,

Ку пӗр йанала.
Манӑн арӑм Марине ун майдӑ.
Ку тепӗр йапала.
А^асем манӑн— Микудай, Кришка, 

тата Марйе—вӗсем ыайлӑ.
Ку виҫӗмӗш йапала.

Алимент

кӑсйене те анат, ӗнсе 
ҫине те улӑхса ларат.

Епӗ пӗрех хут мар хунемене ка- 
ланӑ;

— Есӗ, Петӗр Марфи, пӑрах-ха ҫав. 
тӗн ыайлӑ акптатси тума. Епӗ тӗппи- 
пех пӗдетӗп—турӑ ҫук, ҫӗр ҫаврӑнат, 
хӗвелӗ вырӑнтах тӑра¥—ниҫта та куҫ- 
маст тенӗ.

Вӑл мана;
— Шуйттанла калаҫатӑн есӗ, тет.
Арӑмӑм та ун ыайлӑ.
А^амсем вӗсеы хыҫҫӑн кайаҫҫӗ.
—  Ну, терӗм, есӗр апла пулсассӑн, 

сирӗнтен епӗ уйӑрлатӑн, ҫире вгици 
урӑх вырӑн касса паратӑп. Ак ку ман 
ҫгена пултӑр, ку сирӗн ҫтена. Кунта 
енӗ вошГсен сӑнӗсене ҫакатӑп, есӗр ун- 
та турӑ таврашсея сӑнӗсене ҫакӑр. 
Манӑн Совет ҫӗршывне хӑвӑрӑн тӗндӗ 
сӑысусемпе пырса ан та тӗртӗнӗр 
терӗм.

Уйӑрлтӑмӑр.
Манӑн ҫӗршывра—Лешгапа Кокӑ:! 

сӑнӗсеы ҫакӑнса тӑраҫҫӗ, вӗсен—ҫӑла- 
кан турӑ, турӑ амӗшӗ, тата Мнкула 
ухутник сӑяӗсем.

Вӗсеы хӑйсен тӗнлӗ ҫӗрш ы вӗнр ла- 
тӑн шӑрши кӑлараҫҫӗ, пуҫҫапаҫҫӗ.

Епӗ хамӑн Совет ҫӗршывӗн-ҫе 1 ӗлӗм 
паклаттарап, „Пнтернатснонал“ йур- 
латӑп.

Ретаксн йулташ!
Винтгӑ ман ҫин^ен ҫырас тенӗ йапа- 

ла вӑд Мӑнкун умӗн пу.гаӑ.
Вӑл тӗрӗс ӗнтӗ.
Ӑна хирӗҫ калаҫса тӑмастӑп.
Карӑм епӗ халӑх ҫуртне.
Каймасан та йлфамалла мар,—вӗт, 

епӗ турӑ ҫуккпне нӗлетӗп, ҫӗрӗ ҫаврӑ- 
нат, хӗвелӗ пӗр вырӑнтах тӑраЕ

Таврӑнтӑы киле ҫурҫӗр иртсен.
Алӑк су.ми урлӑ каҫрӑм та тӗлӗнсе 

хытсах карӑм.
Ретаксп йулташ!
Калама та йӑвӑр ун ҫин^зн.
Епӗ турӑ ҫуккпне, ҫӗр ҫаврӑннпне, 

хӗвел пӗр вырӑнтах тӑнине пӗлетӗп 
пулсан, мӗншӗн тата манӑн Совет ҫӗр- 
шывӗн^е ҫурта ҫутса лартнӑ.

Ӑвӑс ҫуртасем.
Ретакси йулташ!
Мошӗт епӗ ун 1 ухне хӗрсе кайнӑ 

пу1 , ҫилленсех ҫнтрӗм.
Хунемене а.тлин^ен ҫавӑрса илтӗм 

те, хамӑн Совет ҫӗршывӗн^ен утӑнтар-
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хӑҫан ша/ьъи тулӗши?

Тулатех пулмалла.

са йатӑм, ун хыҫҫӑн ҫуртисеы те утӑн- 
са карӗҫ.

— Ан пыр, кивӗ тур1 ӑка, манӑн Со- 
вет ҫӗршывне, вӗлеретбп, тетӗп.

Пӑхса тӑракан арӑмӑм мана:
— Ухмаха йертӗнп мӗн! Ыран, вӗт, 

Мӑнкун, тет.
Епӗ ӑна;
— Вӗҫтере пар шуйттансем патне, 

тетӗп. Енӗ лайӑх пӗлетӗп— турӑ ҫук, 
ҫӗр ҫаврӑна¥, хӗвел вырӑнтах тӑрат. 
Есӗр тата манӑн Совет ҫӗршывне йы- 
шӑннӑ.

Хунеме йӗрет, арӑм ыакӑра¥, а-ҫам- 
сем ҫухӑраҫҫӗ, йӑтӑ вӗрет.

Ҫав Бӑхӑтра кӳршӗ ҫынни, хайхн 
Впнттӑ, ыан ҫин^ен ҫырас текенни 
пырса кӗрет те;

— Христос ^ӗрӗлнӗ, тет.
Ретаксп йулташ!
Каласа парӑрха есӗр— ^ӑтыа пул- 

тарнп епӗ ку мӑшкӑла.

Кирек-мӗн калӑр та, епӗ 1 ӑтайма 
рӑм.

Енӗ Винтта пилӗкӗн1 ен йарса ил- 
тӗм те, унӑн пуҫӗпе пӳрт алӑкне уҫ- 
рӑм.

— Ак сана, тетӗп, 1 ӑн 1 ӗрӗлнӗ.
Алӑка нптӗрсе илтӗм.
Ӗҫӗ те ҫав ан^ах.
Винттӑн сӑмси хӑпарса 1 ухнӑ.
Вӑл, паллах ӗнтӗ, ман ҫпйе ҫиллен- 

нӗ те, вӑл ӗҫ ҫинцен хаҫат урлӑ Пӗ- 
тӗм Сийусӗпех пӗлтересшӗн.

Ан-ҫах епӗ пӗтӗм тӗн^ипех калатӑп:
Ннкама та епӗ хӗнемея.
Ҫӗр ҫаврӑнат.
Хӗвелӗ пӗр вырӑнтах тӑра¥.
Винттӑ суйа¥.

Турӑсӑр Иван.

Елӗкхи ман йат: Пупни Иван.

Ҫырса пляӗ Анттошӑ Ко.
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ҫ ш х

Хӗвел сӳниъъен пулатех.

Амерӗкре 65 хутлӑ ҫуртсене нӗр 
самантрах туса пӗтереҫҫӗ, пирӗн §ӑ- 
ваш реснуплӗкӗнде апла мар.

Ентрийел вулӗҫтӑвкоыӗ 1925-мӗш 
ҫулта ҫуннӑ ыунда вырӑнне ҫӗнӗ 
мунда тума пуҫлани ҫу.1талӑк иртрӗ, 
андах халӗ те туса пӗтереймен. Ту- 
ыа пуҫланӑ мунди ҫӑмӑр ҫпнде лар- 
с_а туса пӗтери§§енех ҫӗрсе пырат. 
Ӑҫташи вулӗҫтӑвкоыӑн тирпейлӗх 
решимӗ?—тет Кайпулккӑ кореспо- 
тент.
'§ӑнах та: ӑҫтаха вӗсен тирпейлӗх 

решимӗ? Вулӗҫтӑвком претҫетаттӗлӗн 
портфӗлӗ ӑшӗнде пулн андах. Шыра- 
са пӑхӑрха.

Йалсовет хуликан майлӑ.

Ҫӗпӗрти Ениҫейск кӗпӗрнинден ҫы- 
раҫҫӗ:

Пирӗн Ҫӳлтп-Птет йалӗнде (Пп- 
рилӳс районӗ) Ҫӗрпӳ уйесӗяден кпл- 
нӗ Неҫтӗр ывӑлӗ Ваҫҫа хӑй арӑыӗн 
щчдине тимӗр сенӗкпе ҫапса хуҫнӑ. 
Па.тсовет хӗрарӑм майлӑ пулмарӗ, 
хуликан майлах ҫаптараГ, тет.
Сирӗн йа.1 совет хӑй те хуликан ӑрӑ- 

вӗнден пулӗ. Метрӗккӑ кӗнеки тӑрӑх 
тӗрӗслесе пӑхӑрха, хулнкан ӑрӑвӗнден 
пулсан ӑна ун пирки справккӑ па- 
малла.

Арӑм улшуҫи.

Пӗр ҫын ӑратлӑ вӑкӑр умне тӑнӑ, 
тет те, ҫапла калат тет:

— Ех, вӑкӑр, вӑкӑр! Аван сана пу- 
рӑнма. Санӑн арӑмусем ҫу.1талӑкра 
40—рО арӑма ҫитеҫҫӗ, ан§ах алиыент- 
не тӳлеттермеҫҫӗ сана тесе, калат, тет.

§ӑваш-Сурӑм вулӑсӗнди Тури-Пант- 
лире пурнакан Макар Йермин те ап- 
ла калама.1ла ан пултӑр.

„Вӑл ҫак ҫура 4 хӗрарӑм и.1се 
арӑм туса кӑларса йадӗ. Пӗринв те 
йапалнсене кайалла паман“ . (Йал- 
ҫынни).
Ма параГ вӑл? Еайран алименг тӳ- 

леме пурлӑх кирлӗ пулаГҫке. Арӑмсен 
йападисене сутса алпмент тӳлесшӗн. 
'Йейе ҫынӑн куҫӗ саккӑр сӑва¥ тесе 
Йерми ҫинденех каланӑ пул̂  ваттисем.

Карттин ҫыракансем.

Кӗҫӗн-Йелдӗк вулӑсӗндея ҫыраҫҫӗ: 
Кивӗ-Ейпеҫре Йакку Миха.1ипе 

Сӑран адп камӑн хӗр пур, ҫавӑн 
хапхине тикӗтпе сӑрлаҫҫӗ. Пӗре ҫап- 
ла тӑватӑ ҫыяӑн хапхине тикӗтпе 
сӑрласа тухнӑ. Ма дарӑнмаҫҫӗшн 
вӗсем, тет Ӑнкӑлтӑк.
Ӑҫтан дарӑнаҫҫӗ вӗсем тикӗте йура- 

таканскерсем. Пуҫ мими вырӑнӗнде те 
вӗсен тикӗт пулмалла та, тикӗтрен 
уйӑрлаймаҫҫӗ ҫав. Шӑпи вӗсен ҫавӑн 
пек пу.§. Тӗрме хӑй йенелле турта¥ 
вӗсене.

Халӑх хушшинъе ӗҫлекен 
комсомолӗс.

,,Ҫамрӑк Хресден*' хаҫат ҫинде ком- 
соыолӗссен выртыари адасем хушшинде 
ӗҫлесси ҫинден ҫыраҫҫӗ. Вӑл канаша 
коысомолӗссеы кашни хӑй майдӑ пур- 
нӑҫа кӗртме тӑрӑшат.

Ш акӑл (Тукаш вул.) ҫыннисем 
ватти-вӗгтипех выртмара картла 
вы.§аҫҫӗ. Вы^аҫҫӗ те, пӗрпӗрне ҫӳҫ- 
рен тӑпӑлтараҫҫӗ. Ку карт вӑйине 
комсомолӗс Йакур Митрийӗ сара¥. 
Кардӗ те йалӗпе унӑн ҫеҫ. Ку вӑйӑ 
ҫине комсомол йадейккин ҫаврӑнса 
пӑхмалла, тет пӗри.
Ма ҫаврӑяса пӑхас? Комсомолӗс карт- 

•1 а вы.§ани ҫаврӑнмрсӑрах курӑнатҫке. 
Ҫаврӑнасдӗ те,—андах ҫаврӑнса пӑх- 
сан пуҫ ҫаврӑнасран хӑра¥ пуд йа- 
дейккӑ.
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57 ҫулхи ҫамрӑк аъа.

Хадхи тухтарсем ватӑ ҫынсене ҫам- 
рӑклатма нултараҫҫӗ. Те тухтӑрсем пу- 
-лӑшнипе Ҫӗрпӳре ҫакӑн пек ӗҫ пудса 
иртнӗ;

Ҫӗрпӳри хула , копператгивӗнде, 
профсойуспа тунӑ, токӑвӑр тӑфӑх, 
ҫамрӑк адасене, пӗрик адана, суту- 
илӳ ӗҫне вӗрентмелле (вырӑсла ӑна 
„ирощӑ потростков“ теҫҫӗ). Ҫамрӑк- 
сен вырӑнне ҫав копператтивра 57 
ҫулхи старика йышӑнтарнӑ.
Емел ҫисе ҫамрӑкланнӑ ҫын пу.§ вӑл. 

Копператтив пуҫлӑхӗ те емел ҫинӗ пул- 
малла-ватӑпа ҫамрӑка уйӑраймас¥. Пу- 
•ҫӗ пурши уяӑн, йе кӗлетки андах?...

Насуса тӳрлетмеҫҫӗ.

Пушкӑрт респуплӗкӗнден ҫыраҫҫӗ: 
1926-мӗш ҫудта Пӳшпӳдек йалсо- 

ведӗ (Пелепей канттонӗ) ваннӑ пу- 
шар насусне Пелепей хулине пушар- 
нӑй ушкӑна тӳрлеттерме панӑддӗ. 
Кайса панӑранпа 409 кун иртрӗ. 
Насус ҫук, теҫҫӗ.
Пелепенри пушарнӑй ушкӑн ҫывӑ- 

рат пуд. Пушар насусне тытса ун ҫн- 
яелле ҫирпӗтсен вӑранмӗши?

Пуҫа кӗнӗ шухӑшсем.

'Ҫӑваш респуплӗкӗнди Ҫӗнйал йатлӑ 
йалсем нумай та, андах хӑш-пӗрисене 
Кивӗ-йал тесен те нымалда.

Хӑш йалти шюнерсемпе ҫамрӑксем, 
детвӗрт умӗнде тӑракан йадейккӑ ҫек- 
реттарӗ хыҫӗнде тӑнӑ пирки тӗттӗмрен 
ҫутта тухаймаҫҫӗ.

Хаҫат-кӗнеке ҫутти малалла турта¥, 
ҫут детвӗртри ҫутти кайалла туртат.

Копператтивӗ пулсан, растратдӗкӗ- 
сем хӑйсемех тупӑнса пыраҫҫӗ.

Пӗрисем гирпейлӗх решимӗшӗн тӑ- 
раҫҫӗ, теприсем решимшӑн дараҫҫӗ.

Ан ӳркен—комантировккӑсене нумай- 
рах ҫӳре, ларассяне кайран та ларӑн.

Кӗн§е.терте ӗҫлӗкенсем отпуска кай- 
са пӗтсессӗн, кӗнделерти волоккиттӑ та 
сахалланат'.

Ратпо тусӗ пуладден, пуҫлӑх тусӗ 
пулсан усӑллӑрах.

Шыва кӗнӗ вӑхӑтра.
Иалсенде путса вилекен адасем нумайландӗҫ.

Килйыш пысӑк-и санӑн? Аъа миҫе? 
Ха/Ь кэна шыва кӗме карӗҫ те, миҫе аъине тӗрӗссипе

халама пултараймастӑп. Шыва кӗрсе килсен калама пултаратӑп.
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Упа кӗтессисенъе.
(Йалсоведӗсем тӑрӑх).

«Решимнӑй» претҫетаттӗл.

А. Иванов тирпейлӗх решимне пнт 
ӑста вырӑна кӗртет. Вӑл та пӗлмесен, 
кам нӗлтӗр тата?! Аха-чрен суйламан 
ҫав ӑна Йӗкӗрвар хресденӗсем (Ҫӗрпӳ у.) 
йалсовет претҫетаттӗлне! А. Ивановӑн 
пуҫ, увӑн пуҫӗ йероплан мотторӗ пек 
ӗҫлет! Тирпейлӗх решимӗ ӑна ним те 
мар.

Калӑпӑр сана йа.тсоветӗнден ӗнен- 
терӳ илмелле. Пыратӑн ун патне. Ҫап- 
да-ҫапла ӗнентерӳ кирлӗ, тетӗн. По- 
шалстӑ парха, Иванддӑ, тетӗя. Иванд- 
§ӑ тытса тӑмас¥. Йӑпӑр-йапӑр кӑсйин- 
ден пиддет туртса кӑларат те—йӑпӑлт! 
ҫуласа илет те ҫамка ҫине-шарт! пит,- 
§ет пусса хураК Тӗлӗнсе хытса кайнӑ 
ҫын: Иванббӑ, мӗн пулдӗха ку йапала? 
тет. Пешӗ: Тирпейлӗх решиыӗ тӑвап. 
Капла тусан, хут та кирлӗ ыар, тет. 
Енентерӳ ыптма пынӑ ҫын кайат вара 
ҫаврӑнса...

А. Иванов ӑслӑ. А. Пванов пӗлет 
тирпейлӗх решимне. Йӑпӑлт! ҫулаеа ил 
те ҫамка ҫуыне пидбетне шарт! ҫап. 
Решим пулдӗ те... Мӗн кирлӗ тата 
Иванова?"

Ӗҫсеке ҫыхнӑ, пӗрпӗрне пулӑ- 
шу пур.

Кӗҫӗн Шетмӗре (Упи в.) санкомиҫҫи 
ҫӑл тасатнӑ. Пртен пуҫласа каҫ.денех 
витре-витре ҫӑ.1ран йушкӑн кӑдарнӑ. 
Пощатнӑй ӗҫ ӗнтӗ, ӗҫле-ӗҫле санкомиҫ- 
ҫи ывӑннӑ. Ывӑнмасӑр, санкомяҫҫи 
вы.1,ӑхим?!

—  Ывӑннӑ хыҫҫӑн мӗн тӑваҫҫӗха?
-777- Ывӑннӑ хыҫҫӑн ҫӳттине сыпаҫҫӗ...
Ӑҫтан тупас ҫуттине? Сахар ыаткин

пур та, андах укҫасӑр памас¥.
Сиксе тухаГ кунта претҫетатгӑл Мнх- 

хайлӑв.
—  Есӗр пӑртак тӑрӑрха, епӗ шнвым 

манерӑм идсе кидӗп, тет.
Санкомиҫҫи кӗтет.
Хайхи ппрӗн Миххайлӑв хӑйӗн кӗн- 

делерне кайаГ те, теҫетяиксене дӗнсе, 
вӗсене йал тӑрӑх ҫӑмарта пухма йа- 
ра¥. «Самопоклошенн» тесе каласа ҫӳ- 
рӗр, тет.

Теҫетниксем дасах ҫуттине плмелӗх 
укҫа пухаҫҫӗ.

Санкомиҫҫи ӗҫет. Вӗсемпе пӗрле 
Миххайлӑв та йурра шӑрантара¥ ҫеҫ!

Мӗн куданмалли пур. Санкомиҫҫи 
ӗҫлет, претҫетаттӑл пулӑшат. «Полная 
увязка» темелле.

Асту, «Маклӗртан» ан йул!

«Выше пупа не прыгнешь», теҫҫӗ вы- 
рӑссеы. §ӑваш ла каласан ку сӑмахсем: 
Кӑвапаран ҫӳлерех сикейместӗн, тени 
пулат.

Мӑн Вылари (Аттай в.) ревиҫи ко- 
миҫҫи претсетаттӗлӗ Шорин йулташ 
халӑхран икӗ ана плнӗ те укҫине тӳ- 
лемест.—Укҫа памастӑп, епӗ ревкомиҫ- 
ҫи, йалта манран^асли те ҫук, ҫавӑн- 
па сире ак укҫа, тесе дӑмӑрне кӑтар- 
тат, укҫа ыйтакансӗне.

Палкор ҫакӑн ҫинден ретаксине ҫы- 
ру ҫыраӖ Так и так, протташдитте, 
тет.

Ех, йалкор! Мӗн ӑна «протташднт» 
тумалли пур. Шория— маттур. Ӑна кӑ- 
вапаран ҫӳлерех снкейменшӗн ҫеҫ пӑр- 
так «протташдит» тума.1ла. Мӗншен-ха 
вӑл халӑхран пӗр 25 теҫеттин илменУ 
Пурӗ пӗрех: йалта пӗр асди, укҫине тӳ- 
деме.1 .1 е мар.

Ей, Шорив! Кӑвапунтан ҫӳлерех сик- 
ме пудтаратӑни? Ав ҫирӗн йа.1 ти «Мак- 
лӗр» пу-1 тарат, теҫҫӗ. Асту, «Маклӗр- 
тан» ан йул. X.

Ц  СенӲапӗр уйӑхӗнъе „Кап- Ҫ  
Ц  кӑн“  шурналӑн 2
Ц  АЬА-ПД§А НОМӖРӖ П
Ц тухат. Аъасем, ты; ӑ выр- Н 
Ц  нӑшӑн аҫусене хӑвӑра 
I *  ва/ь/ьи „Капкӑн“  ҫырӑн- Ц  

тарса илтерӗр! 2

Ф К К К К К К К К К К К К #
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Мӗн пулсан мӗн пулассине сӑнани.
Ҫанталӑка сӑнакансем вы.§ӑх-дӗрлӗх 

ыӗнле тӑнинден те мӗнле ҫанталӑк 
пулассине пӗдме пултараҫҫӗ. Еиӗр та- 
та тӗрлӗрен етемсем мӗнле хӑтланни 
тӑрӑх, пудас ӗҫсем ҫпнден ыалтанах 
каласа хума пултаратпӑр. Пирӗя сӑ- 
навсеи ҫаксем:

Ҫамрӑксен куҫӗсем хӗрелме пуҫ- 
дасан—прпсыв пулас вӑхӑт ҫитет.

Халӑх пушар хатӗрӗсене йусасси 
ҫинден постановлени йышӑнсан—вӑл 
йалта ӗяер андах пушар пулнине 
пӗлтерет.

Иалта ҫӑмарта сутакансем са-
хадлансан —  мишавайсем килессе.

Прикашьӑк пуҫне усса дарсан— 
Еопператтив лавкки ҫунса кайасса.

Саниттар комиҫҫинье тӑракан ҫын 
шурӑ кӗпе тӑхӑясан — йала тухтӑр 
килессе.

Усламҫӑ тнрпейлӗх решимӗшӗн тӑ- 
рӑшма нуҫласан— тараса пукзнӗсем 
(кирӗсем) йакаласса.

Арӑмӗ телекатка суйлансан— упӑш- 
ки хӗнессе.

Арӑму йӑпатма пуҫласан— тутӑр ил- 
терессе.

Упӑшки арӑмӗ пуҫӗнде кӑвак ҫӳҫ 
пӗрдц тупсан— арӑмӗне уйӑрласса.

Пухура ҫӗр виҫесси ҫиндея калаҫсан 
—ҫапӑҫу пуласса.

Иалкора хирӗҫ сӑмах дӗнсен— сан 
ҫинден хаҫатра саметкӑ тухасса.

Ъемперлен ноттӑ ҫырсаа — Совет 
Сойусӗнде Йероплансем нумайланасса.

Иалсовет претҫетаттӗлӗ урӑ ҫӳре- 
сен—виҫӗ кунтан перевынӑр пудасса.

Еҫлекен шалу идсен— ӗҫмелли тупат 
вӑл.

Машшинисткӑ ки.те кайсан— 3 се- 
хет ҫурӑ ҫнтнине пӗлтерет (санатГи пӗ- 
терме вӑхӑт.)

Претҫетаттӗл мадда ҫннелле пӑхма 
пуҫласан— отдот ҫырасса.

Кӗньелерте ӗҫлекен тӑрӑшса ӗҫ- 
леме тытӑнсан—наддалнӗк кӗрессе.

Комантировккӑран таврӑннӑ ҫын 
сулахай адлияе рудкӑ тытсан— сдот 
ҫырасса.

Хваттер хуҫи кирдӗ ыар ҫӗртех 
ҫыпҫӑныа пуҫласан — хваттер хакӗ 
хӑпарасса.

Уьрештенири штатсене дакарсан— 
тенӗр уйӑхран штат хушӑна!.

Слушӑшьисем сащатти пӗтидденех 
ӗҫлесен—пайан шалу параҫҫӗ.

Урламҫӑ ҫӗтӗк кӗпе-йӗм тӑхӑясан 
— налок тӳлеме кайасса.

ИӐВАН—МУ§И.

Йӳнетмелли тавар.

— Ай-ай, шӑршӑ перет санран!— 
Санпа йунашар ҫакӑнса тӑма та ки- 
§ем. Паллах ӗнтӗ—санӑн хакна ыра- 
нах йӳнетеҫҫӗ пу.§.
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Ҫ А X А Н.
(Йуптару).

Выҫ анканӑ пӗр ҫӑхан 
Хыпар илтнӗ вӑл таҫтан— 
Унта, хресден клетӗнде 
Ҫӗнӗ пурнӑҫ, ҫӗн тӗнде: 

Хырӑм выҫсан—ҫимелли, 
Ӗҫес килсен— ӗҫмелли, 
Выль^ама.тли, кулыалли, 
Вӑхӑдӗпе— канмалли.

— Е х ырӑҫке, ырӑҫке,
Ман ӗмӗтре ҫӗн ӗҫкӗ!— 
Тесе сӑмах худӗ те 
Вӗҫтердӗ ҫав кӗлете.

Катаранах мӑн кӗлет 
'§аплӑ ҫуртӑн курӑна¥; 
Ҫӑханӑн та выҫ ӗмӗт 
фимесӗрех тулхӑрат... 

=Ҫитнӗ-ҫитмен кӗлетре 
ӳрлӑ-ппрлӗ пӑхкала¥,
Ӑна кирлн нимӗн те 
Ш ыраса та курӑнмас¥. 

Шӑрдӗпеле тыррине 
Кӗледӗпе салатрӗ, 
Ӗмӗтӗнде пуррнне 
Курмасӑрах ҫухатрӗ.

—  Ех тп, шелыӑ ҫыннисем, 
И ана аха.§ ҫул турӗҫ; 
Хӑйсенӗн те дӑххисем 
/Манран ырӑ кураймӗҫ!...

Емӗтленнӗ ӗмӗтне 
Сурдӑкӗпе ҫӑтрӗ те.
Ик ҫунатне харс ҫаьса 
Тухса вӗҫрӗ кӗдетрен.

Ан ҫи.1денӗр, йулташсем,
Пирӗн хамӑр хушӑрта,
Ҫӑхан пекех выҫлӑхсем 
Йумай та мар—сахал мар. 

Пӗдӗк, ырӑ йапала 
Вӗсемшӗн вӑл нимӗн мар,— 
Тавай ӑна пысӑкки, 
Пысӑккн те лайӑххн.

Ҫ. Ш ӑ п д ӑ к .

Кӗлте ҫинье.

Ы в ӑ л ӗ.— Ай!... Тур пулӑшнипе 
пайан аранах кӗлте кӳрсе пӗтертӗм.

А ш ш ӗ.—Адам, ҫав Йаранарти кӗл- 
тене илсе килменддӗ вӗтха есӗ. Илсе 
килсем, ывӑлӑм, дасрах. Атгу вы.§ӑх- 
сем ватса пӗтерӗҫ.

Ы в ӑ л ӗ.— Вӑл кӗлтесене вы.§ӑх 
ватагран ан хӑра, атте. Вӗсене виҫӗм 
кунах Йаманакри Уҫӑп Матрӗнӗ алн- 
ментшӑн турттарса карӗ.

П. В.

Сисмен инкек.
Хресьен: Ай, турӑ! Пӗтрӗмӗрех пуп 

ҫурдӗ ҫунаК Сӳнтерес пула¥.
Пуп: Ӑна сӳнтерме йурамасЕ Пупа 

вӑл ҫуртра усраыаншӑн ҫурта турӑ 
хӑй тӗртсе йанӑ.

Хресьен: Кам тӗртсе йанӑ, тетӗн. 
Персе вӗлерес пула¥ ӑна.

Пуп: Турӑ тӗртсе йанӑ, тетӗп.
Хресьен: А-а?!...

К и р й а к к ӑ в .

Акара.

—  Сӳре сӳреха, Петӗр!
—  Ватӑлтӑм. Куҫ курмас¥ ҫав.
—  Таҫта ҫав ыашшин сасси илтӗ- 

нет? Пнҫетре пулмалла.
— Ав пыра¥. Ӑна та кураймастӑни? 

Йеронлан вӑл.
К а х х о в с к н .
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Йунланӑ хӑна.

— Туйра лайӑх хӑналарӗҫи?
— Пит лайӑх хӑналарӗҫ. Пуҫран 

йун килидденех хӑналарӗҫ.
— Аван еппин.

Салтака кайнӑ ъух-

У п ӑ ш к н. Ма йӗрен арӑм? Епӗ 
ҫицас килӗп салтакран.

А р ӑ м ӗ. Салтакран дас тавӑрӑна- 
тӑп, тетӗн те.

К а х х о в с к и .

Атӑл хӗринъе.
— Пӑх-ха, ыӗнле ҫӳдлӗ ҫыран ишӗл- 

се аннӑ.
— Паллах ӗнтӗ ха.дхи технӗксем 

тунӑскер пулмалла.

Пур инкек те ҫавӑнтан.

— Ах, шуйттан! Кушак ҫул урлӑ 
каҫса карӗ.

— Есӗ тӗшмӗшдӗ ҫын иккен.
— Тӗшмӗшрен мар. Кушак хыҫҫӑн 

тампӑ ҫулне ҫӗнӗрея йусамалла пулас- 
ран хӑратӑп.

Тура пулӑшнипе...
Пирӗн (Йӑдӑм-Кас в.) Ан- 

трей Иеруолавӑв тедук, Сыв- 
лӑх Комиссариадӗ урлӑ, са- 
натторине сывалыа карӗ.

X. X ӑ в а.

Таҫтан, муртан 
Ҫавра ҫилпе—
Шупашкартан
Комиҫҫипе
Санатторпне:

Турӑ ҫыннп 
Ентри тедук,
Пӗр хӗресден 
Сӑнӗ те ҫук 
Килнӗ имденые.

Йӑпӑлтатса 
Ҫӳренипе 
Вӑтанмасӑр 
Йӑлӑннипе—
Пекнӗ, шеремет.

Ӗҫхалӑхӗн 
Тутлӑ йунне,
Санатторнн 
Пылак мулне 
Ӗмет, хӗрхенмест...

Ҫав тедука 
Унта кайма,
Ӑҫтн ҫука 
§ӑн сывалма 
Кам хут панӑши?

Унӑн пуҫне 
Ҫӑра тӗтӗм,
Ҫутӑ куҫне 
Хурҫӑ перу 
Ҫитсе кӗмӗшп?!

Ҫ. Ш ӑ п § ӑ к..

Мускаври арӑмсем.
—  Есӗ ыран Мускавран арӑыу ки- 

лет терӗн... Мӗнле санӑн арӑму—плем- 
ли... ҫӳҫӗсем ыӗн тӗслӗ?

—  Тахӑшӗ килет ҫке... Сарри кил- 
сен-сарӑ ҫӳҫлӗ, хури-хура ҫӳҫлӗ, ҫӳрен- 
ни~ҫӳрен ҫӳҫдӗ. П. В.
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„Ӗ Ҫ К Е Р 0  Й Ӗ“
Акӑ Сӗнтӗр-Вӑрри вулӑсӗнди Коно- 

валӑвӑ вырӑсӗ В. А. Шикалевский ӗҫ 
керойӗ шутне кӗнӗ.

Мӗнле майпа, тейӗр. Вӑл ҫак токку- 
ыентсенден лайӑх курна¥;

Удостоверение.
Выдано гр. /М.-Посадскоп, Ч.А.О. 

Виктору Александровичу Шигагевско- 
му в том, что он до Февральской Ре- 
волюции состоял на службе в штате 
служащпх, Чебоксарского Полнцейско- 
хо Управления....
29 Авг. 1923 г. №  3264.

Ҫак утостоверенийе кура, ӑна хӗпӗр-

тесе, хапӑл тусах Шупашкар уӗҫтӑв- 
комӗпе уйесрп Партти Комиттедӗ тата 
Упрохсовет пӗрле пу.тнӑ даплӑ саҫҫе- 
танийӗнде (1923 ҫулта нойапӗрӗн 12- 
мӗшӗнде) ӗҫ керойӗсен дислӑ ҫписки 
ҫине кӳртсе хураҫҫӗ.

У т м ӑ л—Т у р а т.
Капкӑнран: Политснсен натҫираттӗ- 

лӗ пулнӑ духнех Шика.Т)Ова ӗҫ керойӗ 
йатне илттермеледдӗ. Ӗҫҫыннисея ду- 
ҫӗсене ҫапса шӑ^арнӑ духне вӑл нпт 
керой пулнӑ, теҫҫӗ. Керойсене пстори 
тӑва¥ тени тӗрӗс мар, вӗсене даплӑ 
саҫҫетанисенде тӑваҫҫӗ.

Ҫуҫ кастарнӑ хыҫҫӑн. «Капкӑн» хыпарӗсем.
Шупашкарти ҫӳҫ - касакан 

Тотанӑв, хӑй пӗр ыайах ӳсӗр 
пирки, ҫӳҫсене йакатса йарас 
вырӑнне, пӑсса йарат.

(Кор. ҫырӑвӗ).

— Ҫӳҫ кастартӑм. Ҫпетсиа- 
лиса кастартӑм. Тотанӑв касрӗ.

— Епӗ хуН)ама каръӑкна кас- 
тарнӑ пул) тесе, пит аван каснӑ 
та.

Тӗлӗнмелде йапала. Виҫ-ҫырмари 
ҫӗр упполномодӑнӗ Иванов ерех ӗҫме 
пӑрахнӑ. Мӗншӗн пӑрахни ҫинден ыйт- 
сан, вӑл пнрӗн сотрутнӗке ҫапла кала- 
нӑ: ҫӗр упполномодӑнӗнден тухмалла 
пулнӑран пӑрахрӑм, тенӗ. Ку ӗҫ ппр- 
ки тоснанисем тумаҫҫӗ.

Ырӑ кӑмӑллӑ претҫетаттӗл. Ҫӗн- 
йал-Шетыӗ (§ӑваш-Сурӑм вул.) йалсо- 
вет претҫетаттӗлӗ йалти ҫамрӑк а§а- 
сем ыйту ыйтыа пырсан, дышкӑ парса 
йарат.

Шалусӑр ӗҫлекен. Шупашкарта 
дпркӳ ҫумӗнден иртсе кайакан ураы- 
ра пурнакан Пванов Ваҫҫи.ти кунӗн- 
ҫӗрӗн нрӗклӗ ушкӑнсӗнде ӗҫлеме пуҫ- 
.тарӗ. Тӗрӗслесе пӑхман хыпарсем пӗл- 
тернӗ тӑрӑх, унӑн кӑҫал прпоыа кӗ- 
ыелле (салтака кайма ҫул ҫитнӗ) тет.

Пӗтернӗ!... Пӗтернӗ!... Вунпӗр-Така 
палӗн§и Упрам Ҫеркейӗ „Капкӑнӑн"
15-мӗш нумӗрне пӗре тытсая пӗтӗмпех 
вуласа пӗтернӗ. Ку ӗҫ пирки каллех 
таснани пулмаст.

Мӑн шӑмӑ тупнӑ. Шупашкар пу.§- 
нитспнден тӑвал.та ларакан Т)ерныш- 
шов ҫырминде ыӑн шӑыӑ тупнӑ. Вӗ- 
реннӗ ҫынсен шухӑшӗпе, вӑл шӑмӑ 
ҫӗр ыйтӑвӗ пиркн ҫӗркомпҫҫнне пынӑ 
ҫынӑн шӑммп пуднӑ.
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Пуштӑ йешьӗкӗ.
Романӑв П. Есӗ ҫыратӑн:

'§ӳллек ҫӳлли адасем,
Шур сухаллӑ стариксем,
Ман анне те, ман йысна, 
Йуратаҫҫӗ „Капкӑна“
Пурте ӑна ҫырнаҫҫӗ,
Каҫса кайса кулаҫҫӗ... 

тетӗн. Суйатӑн есӗ. Каҫса кайса кулаҫ- 
ҫӗ пулин те, сан йыснупа аннӳ ҫырӑи- 
са и.1ыен ,,Капкӑна“ .

3 ҫулхи такана. Хӑш йал кӗтӗвӗн- 
дп така есӗ? Атрӗсна кӑтартыан та, 

• пӗдеймерӗмӗр.
Крокотил, Темйан Петнӑйа. „Кро-

котилпа“ Темйан Петнӑй Мускавра вӗ- 
сеы. Есӗ саыосвантсӑ.

Ъемперлена. (Шӑмат вул.) Санаот- 
вет „Канаш” хаҫатӑн кашни нумӗрӗн- 
дех парса тӑраҫҫӗ.

Филиппӑва. Есӗ ҫыратӑн: ку ҫырӑ- 
ва  епӗ ӗҫсӗр аптранӑ духне ҫыртӑм. 
Кӗртӗрха ӑна „Капкӑна“ , тетӗн. 
„Ӗҫсӗр аптранӑ §ухне“ ... Кӗнделерте 
слушит тӑватӑни ыӗн есӗ?

Ъӑх-ьӗппине. Ман „ҫтенкор“ пу- 
лас килет, тетӗн. Пирӗн „Капкӑн“ ҫте- 
на хаҫа§ӗ мар, сӗтел ҫин§е выртмад- 
ли шурнал. Пулас килет пулсан пул. 
§армастпӑр.

„Капкӑн“ йурри.
„Капкйн'‘ „КапкЯн“  кап хыпа1, 
Такаыа та ҫаклата!,
Иур усажа тасата'?,
Вара тытса к^лтара'!.

Илери те, вулари,„ 
А х ӑ и а т с а  кулари?!
Ей, ну йара пар,
Йарапине ппре пар,

Кайӑк с а с с и  -кул.1 ӑм пур!.. 
Манран кайтӑр мир ҫиие;
Пӑр вунӑ птс укҫу пур—  
Кайтӑр „Капкӑн“  кантурне.
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Х д 1ь х и  м о т ӑ с е м .
(Анатрипе тури).

Дшӑ шӑрӑхра. Майралла урана тӑхӑнмалли.

Шалтан тӑхӑнмаллине тула. Майралла ҫӳҫ турани.

Ответ. редактор А. Золотов.
Чувашлит № 1974 Чебоксары, тип. „Чувашская Книга“.


