
Ц  2 0 " ^  Ок1Рапӗршен, 1Э27 ҫ-
№ 3-мӗш ҫул туха1-.

Октапӗр 10 ҫул тултарас умӗн.

К у л а к ;  10 ҫул Совет влаҫӗпе килӗшмерӗм. Малалла пулсан та пулин 
килӗшмеллех пула? пул). Ок?апӗр умӗн пите те пулнн хӗретсе йарас.
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Кашкарсем.
Йуман йаляв хуларан инструктӑр 

килнӗ. Совета пынӑ та, унта саҫҫетани 
тӑваҫҫӗ— пурте кӑшкӑраҫҫӗ, аллисемпе 
сулкалаҫҫӗ, пӗр сӑмахпа каласан, пит 
хытӑ хумханаҫҫӗ.

Ларнӑ та инструктӑр сӗтел ҫине, 
кӗтнӗ-кӗтнӗ саҫҫетани пӗтессе,—саҫ- 
ҫетани хӑҫан пӗтесси палӑрмасӖ 
Итлет.

— Лулташсем!--тет претҫетаттӗл,— 
вӑл инкекрен хамӑрах хӑтӑлма пулга- 
ратпӑр. Хуларан пулӑшу илессе шан- - 
малла мар!ч

— Хамӑрӑн вӑйсемпех ҫӗнтереймӗ- 
пӗр вӗсене, тет ,сухаллӑ старик,— вӑй 
кирлӗ вӗсене (/ӗвтерме. Хуларан мп- 
литсисем йарсан ҫӗнтерме пулӗ. Хамӑ- 
рӑн ҫывӑхри пӗр мнл.итсййех вӗсене 
ҫӗнтереймӗ.

— Персе пӑрахасҫӗ вӗсене, тет 
виҫҫӗмӗш.— Мӗн хӗрхеимелле вӗсене. 
Кӑнгӑр кунӗнҫех ҫавӑк пек хӑтланаҫ- 
ҫӗ. Ехвин а^внне кышласа пӗтернӗ, 
пайан пу.'§нитса леҫрӗҫ. 'Ҫакак Пӑва- 
нӗн ашшӗне вилес патнех ҫитеряӗ, 
хӗрсене тапӑннӑ.

Итлесе ларакан инструктӑр, ҫавна 
ллтсен, ннйепле те '§ӑтайман:

—  Йулташсем, тенӗ.— Тӗлӗнмелле 
сиртен, кашкӑрсене тьцаймастӑр. Ка- 
лаҫаттӑр, калаҫаттӑр. Калаҫнипе са- 
хал, ӗҫе тытӑнмалла. Иалӗпе пухӑнса 
каймалла кашкӑрсене тыгма. Иалӗпе 
кайсан, тытма пултаратгӑр, генӗ.

Пухури хадӑх инструктӑр ҫине 'вӑр 
пӑхса илнӗ. Претҫетаттӗлӗ ыйтнӑ 
унтан!

г -  Иулташ, мӗнле кашкӑрсем ҫин- 
'ҫен калатӑн ҫак есӗ, тенӗ.

— Мӗнле кашкӑр пулаГ тата, ҫынна 
ҫь/ртаканни., Хӑвӑр та ун ҫин^ҫенех 
калаҫса тӑраттӑрҫке, тенӗ.

Лах-лах-лах кулса йанӑ хадӑх. Уя- 
тан претҫетаттӗлӗ каланӑ:

— Ех, йулташ, кашкӑрсем мар пи- 
ре тапӑцакансем! Пирӗн икӗ ӗҫме йу- 
ратакан ҫын пур— Хветӗр Ваҫдипе 
Кусар Ентри. Ҫавсем Ехвин а^вине те 
кышдаса пӗтернӗ;-'^акак Иӑванӗн а ш - , 
шӗне те вилес патнех ҫитерн ӗ,'хӗрсе-' 
не те 'ҫуГ хӗнесе пӗтереймен. Вӗсем 
ҫин§ен калаҫатпӑр мӗнле хӑтӑлас те- 
се, тенӗ.

ЕРХ Л П .

),Капкӑнӑн“ кӗрхи такмакӗсем.
Кӗркуннехи снвӗпеле 
Иывӑҫ ҫулҫи тӑкӑнат, 
Претҫетаттӗл-геннсене 
Кӗрпе ӗҫкӗ тупӑнаГ.

ВыфӑхС^не шута иӑсҫӗҫ— 
Налук пухма тытӑн^ҫӗҫ, 
Кирле .пй;§'Бен хӗрлӗ Ӗнине 
Леш «шӗввнпе» йухтар^^ӗҫ. 

Кӗр тивлетпе Тимкка Мишши

Усӗр ҫӳрет кув хута, 
Хӗле ҫитсв пулайӗши— 
Ӗҫсе вилет тупата!

Кӗрме йалин '§аплӑ клупне 
Внтрӗҫ кӑҫал халӑхпа,—
Ав курӑр ха— урай ма^^^и 
Ш ӗвет кӗрхи ҫӑмӑрпа.

Пирӗншкула ремонт туман, 
Унӑн хуҫи ӑҫта-ши?
Вӗрентме 'те 'гытӑвайман 
Еф у§итлӗ тарнӑ-ши?

Иртнӗ ернере Ш упашкарта 
Пысӑк пасар пулнӑ, тет. 
Ҫав пасарта пы.ь^^ӑк ҫйн^^е 
Майра путса вилнӗ, тет.

Такмакӑмсем такӑн^^^^ӑр-ха— 
А̂ Гӑр йурлар кӗввине,
Вӑл та пулӗ ку та пулӗ— 
Кайран ҫырӑп вирлине.

П.ЙЕВТОККИМ ӐВ.
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Шалу илнӗ ъух.

—  Тӗрлӗрен ушкӑнсене ълен укҫисем тУлемелле. Тӳлемесен 
Ълентан кӑларса йараҫҫӗ.

Пуҫа кӗнӗ шухӑшсем.
Ха.])хи ухмахсем питех ухмахах 

мар, ӑслисем вара' ытлашшниех ӑС1ӑ 
— такама та улталӗҫ.

Тӗлӗнме.ме: хӑш ’§ухне шӑши те 
ҫынна тӑрантарма пултараГ (коппе- 
раттивра ӗҫлекенсене).

Тавар хакӗсене ӳкернӗ 1)ухне коппе- 
раттив ӳкмест, копиераттнвра ӗҫлекен- 
сен п)ҫӗсем ӳкеҫҫӗ.

Вӗренни ҫугӑ, теҫҫӗ. Ҫутӑ пулеан 
мӗншӗн вӗреннӗ ҫынсемех хӑш ^ухне 
гӗттӗм ӗҫсем тума йуратаҫҫӗ.

У-ҫрештенирн ҫтена хаҫа^ӗ ҫине 
йӗркесӗрлӗхсем ҫин-§ен ҫыракансем са* 
халли пуҫлӑх ҫирӗппин^ҫен килет.

Ҫӗнӗ иурӑнӑҫшӑн 'ҫунтан-вартан 
тӑрӑшакансем 'вас 'ҫасах ҫӗнӗ пушмак 
туйанаймаҫҫӗ, сӑмахпа тӑрӑшаванни- 
нисен пушмакӗсем те ҫӗнӗ, тумтирӗсем 
те ҫӗнӗ, пуҫӗсем ан^ҫах киввийех 
йулнӑ.

Хӑвӑн савнине алиментпа аппалан- 
тарас мар тетӗн пулсан, пӗр виҫӗ кун 
савман ка-в^ҫӑпа улах лармалла.

Хаҫат ҫив^ҫе тавар хакӗсем йӳнел- 
■§ӗҫ, тесе ҫыраҫҫӗ, пирӗн копператтив- 
ра йӳнелви курӑвмасӖ Ватӑлнӑ майпа 

. куҫ улӑшу курма пуҫларӗ пулмалла.

Килтине ҫынсем асӑр>
х а ь ь а Р '

Уҫӑп Иӑванӗ пӗтӗм халӑх ум ӗир 
тӗн ҫин^ҫен токлат тунӑ. Вӑ.т -ҫышкисе- 
не '§ӑмӑртасах тӗн сӗрӗмӗпе кӗрешме 
"бӗннӗ, тӗшиӗшсене ӗнепме кирлӗ мар- 
ри ҫин^ҫен те ҫӑварне •ҫышкӑ кӗмедӗ- 
хех карса каланӑ. Иӗр ҫур сехет— пӗр 
сехет каласэн, токлат^ҫӗк хӗвел ҫине 
пӑхеа илнӗ те, '§арӑпнӑ. Токлат хыҫ- 
ҫӑн ыйгусем пулнӑ. Ыйтусене хирӗҫ 
токлатҫӗк лайӑх ответсем панӑ. Иӗр 
50 ыгларах ыйту ҫине огвет нарсан, 
ун па.тне пӗр а^ҫа 'ҫупса пынӑ та, шӑп- 
пӑн каланӑ:

—  Санӑн арӑму, ху ҫук ■ҫухне а-ва 
тӗне кӗртсе йулас тесе, пуна цӗпсс 
пынӑ. Кайса "варсам ӑна, тенӗ.

Уҫӑп Иӑванӗ каланӑ:
— Ки.1тине асӑрхама манӑя вӑхӑт 

ҫук Килти арӑма ҫынсем асӑрха^ҫ^ьӑр 
тенӗ.

Култаракан йапала.

Манӑн пӗр йулташ пур^ҫ-ҫӗ. Ӗмӗрте 
те вӑл кулса пӑхман. Никам та вӑл 
кулнане курман. Тутисем унӑн кулас 
тӗлӗшпе сарӑлман. Пӗре ху.ларан аил- 
нӗ токлат^ҫӗк:

—  У^ҫрештенисен^йе улпутла ӗҫлекен- 
сем сахаллан^ҫӗҫ, терӗ.

Ҫавна илтсен манӑн хали^ҫ^ен кулса 
курман йулташ та йӑл кулса ил^ҫӗ.



К А П К А Н № 20 (53)

„Равноправи“ .
Пурӑннӑ Иӑван,
Пӗ^ҫ^ҫен пӗр тӑван.
Ҫын ҫине тухман, 
Никама курман.

Куккӑр ураллӑ,
Каҫҫӑр сӑмсалдӑ,
Кара ҫӑварлӑ,
Пӗ^вӗк хӑлхаллӑ. 

Арӑмсем унтан,
Урама тухсан,
Иаланах кулнӑ,
Хӗр тупма пулнӑ;

—  Иӑван ывӑдсам! 
Арӑм туйансам,
Питӗ лайӑххи— 
Ҫырла пек хӗрли.

—  Темле?!
—  Пайанах кайӑпӑр, 
Арӑм тӑвӑпӑр.
Ну-у пурӑнӑҫ,
Ы тампа савӑнӑҫ.

—  Темлс?! 
Иӑван авлан^вӗ— 
Парӑыа кӗ^ҫӗ.
Ҫӗнӗ арӑм 
Мняретме тӑ^ҫӗ:

—  Иӑвав!
Ҫавна тӑвас'§ӗ.
Иӑван!
Кӑна тӑвасдӗ.

—  Темле?!
—  Иӑван!
'Ҫуп тӑвами сана?

—  Темле?!
—  Иӑван!
Ма пуплеместӗн?

— Темле?!

—  Иӑван, Иӑван йӑвалан-ҫӑк, 
Хӑйма ҫиме хыпадан^^ӑк!

—  Ехек!
—  Иӑван!
Иӑтӑна пӗр тӑван!

—  Ан суй!
—  Иӑван!
Иуратса 'ҫӗнӗтеми?

—  Темле?! 
Арӑмӗ ҫилленсе,
"Ҫӗпӗтрӗ пикенсе.

—  Ай-ай!
—  Иӑван!
Р а в н о п р а в и  гауҫӗпе 
'вӗпӗт мана ҫакӑнтан.

—  ЫратаГ!
— Иӑвӑн!
'§уп тӑвами?

—  Тем.те?! 
Ҫилленнипе арӑмӗ 
Ҫыртрӗ мӗн пур вӑйӗпе.

— Хур-а а-х!
— Иӑван!
Кӑтӑкла мана.

/  —  Ырата'И
—  Иӑван!
Ҫавӑрӑя кунталла 
Аллуна ытала.

—  Ы йхӑ килет!
—  Сывӑ пуд, Иӑван!
Сывӑ йул, шуйттая!
Санпа ӗмӗр нртермесп, 
Пурӑнӑҫ кунне тӗлленмесп!

—  Темле?!

Ҫ. ШӐП^^ӐК.

Шупашкара килекенсене ӑс пани.

1. Килте санӑн а^ҫӳ-пӑ^вусем пур 
пулсассӑн, Ш упашкарта ҫӳренӗ 'ҫухне, 
пасар вырӑнӗ курӑнма пуҫласассӑнах, 
сулахайалла, йе сылтӑмалла тыт, ун- 
сӑрӑн, ныл]§ӑк ӑшне кӗрсе кайсассӑн, 
а^ҫусем тӑдӑха йулма пултараҫҫӗ.

2. Есӗ йун нумайипе асапланатӑн 
пулсассӑн, тухтӑрсем патне кайса ан 
аппалан, постойадӑй твор тенӗ ҫӗре 
ан^ах кай, унта санӑн йунна, тухтӑр 
лартнӑ сӗлӗхрен те лайӑхрах, сахал- 
латса йарӗҫ... хӑнкласем.

3. Кӑсйунти укҫуна вӑрӑсем вӑр- 
ласа кайасран хӑратӑн пулсан, „Пуф“ 
текӗ вӑйӑ выфанӑ ҫӗре кай. Унтан 
тухсан укҫуна вӑрӑсем, вӑрлас тесен 
те, вӑрласа кайаймӗҫ.

4. Кам та пулсан, есӗ ■ҫӑваши мӗн 
— сӑмсу санӑн лап^ҫӑк та, тесе ыйтсан, 
ку сӑмса хамӑн мар, ҫынӑнне ҫыпӑҫ- 
тарса килтӗм, тесе иртерсе йар, мӗн- 
шӗн тесен Ш упашкарта 'ҫӑвашсене йу- 
ратсах каймаҫҫӗ.
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Авланас текенсем ытлашши нумай.
Патирек йалбв^в (Ш уп . районӗ) килес 
ҫуркунне ҫӗр Тйнлаштармалла ч есе, 13 а^а 
авлан^^ӗ Х ӗрӗсене амӗшсем макӑрсан та 
к а д а  парасшӑн м ар.

—  Хӗр шырама кайатӑп, тетӗн. Сирӗн йалта та хӗр нумайҫке, ма йалта- 
нах илместӗн?

—  Нумайне нумай та, ан^ҫах ашшӗсем намаҫҫӗ.
—  Мӗншӗн апла памаҫҫӗ? '
—  Килес ҫу ҫӗр танлаштараҫҫӗ, ҫавӑнпа памаҫҫӗ. Ухмах мар-и халӑх!

— А есӗ ху тата ма ҫамрӑклах васкатӑн авланма?
—  Ҫамрӑкне ҫамрӑк та, атте йатлаҫса: кӑҫал авланмассӑн ҫӗрсем тухса 

ӳкеҫҫӗ.^тет.

Хӗр ҫураҫнӑ ъухне.

Хӗр ашшӗ. Пулас кӗрӳ, есӗр вӑрлӑ- 
ха  ҫапса акаттӑри, йе киввинех?

Кӗрӳшӗ. Епӗр вӑрлӑха ҫапса акат- 
пӑр, есӗр, пуйантараххисем, кӗлти- 
пех ана ҫине тӑкаттӑрим?

Ҫ и р 0 п. 

Тӗрмери решим.

—  Ха.^ьхи вӑхӑтра палдӑ растрат- 
1ӗксемех тӗрмерен срук^вен тухса ка- 
йаҫҫӗ. Ма кӑлараҫҫӗ-шн вӗсене срук- 
сӑр.

—  Ухмах, есӗ илтменни вара ре- 
шим тенине. Апат ҫитерсе усрасран 
мар-и вӗсене тӗрмерен кӑларса йамал- 
ла тунӑ. М и л к е.

!  „К а п к ^ н ӑ н ^ ^  I

| Ҫ и т е с  н о м ӗ р ӗ

[Ок̂ а̂пӗр рев01ьутси
Йаъӗпе тухаТ. ■ |ӳ|
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Тухатмӗш кӑлтӑрмаьи.
Хйш иСр уьроштенири слу- 

ш ӑш ҫи'ем П ш устриалисатсп  
сайомне илес текенсеп  ҫпнскц- 
сеп е тунӑ та, ант^ах укҫиссне  
хы маҫҫб.

ҫӑпата.

— Сирӗн уҫрештенири слушӑш-§исем 
Интустриалисатси сайочне илме ҫы- 
рӑнна пуфҫке?

—  Ҫырӑннӑ.
—  Миҫе ҫын?
— 17 ҫын..
—  Мӗн 'вухлӗх илнӗ?
— Нимӗн 'вухлӗ те илмен.
—  Ара, сирӗн уҫрештенири слу- 

шӑш^ҫисем Интустриалисатси сайомне 
илме ҫырӑннӑҫке.

— Ҫырӑннӑ.
—  Миҫе ҫын?
—  17 ҫын.
—  Мӗн 'вухлӗх илнӗ?
— Нимӗн те илмен.
—  Ара, сирӗн уврешгеяири...
Малалла та  ҫав майлах.

А тгун а тӑхӑн та, ҫӑпатуна та 
к \лар са  ан пӑрах.

(■])ӑваш халапӗ!.
Пӑрахуг ҫин^ҫен ансан, Ш упашкарта 

ман ура ҫине пусакансем нумай пул- 
'§ӗҫ. Ҫӗр Комиссариатӗн;§ен тухнӑ '^ух 
пӗр йыгӑллӑ, пӑрасна питлӗ ват май- 
ра ман ура ҫине пусрӗ те: -§то ты
ноку погставӗл, уровит хо:§ӗш терӗ, 
йытти те ҫитменннне ураран ҫыртса 
ҫӑпата кантрине туртса са.ттрӗ. Май- 
ри хыҫҫӑн пӗр вырӑсла '§ӑваш порт- 
фӗлпе: мӗн есӗ кунта '§ӑнах 'танатуна 
карса хунӑ, терӗ. Виноват, терӗм. Мӗн 
калас урӑх? Пу.§варта икӗ йейлеке 
ҫӑварлӑ майра хӗрӗсем пыраҫҫӗ, Пӗри 
мана, ҫӑпаталлӑскерне кур§ӗ те вы- 
рӑсла калаГ:

— Пакува ҫитсессӗн, Ш упашкар пу.§- 
варӗн^^е ӗнесемпе ҫӑпатӑллӑ '§ӑвашсем 
кулет туни ҫии^^ен каласа кӑтартасха, 
тет.

Ш упашкарта атӑ ҫӑпатаран ма- 
ларах ҫӳренине нумай куратӑп епӗ: 
Коркоп чакаҫӑнӗ умӗн^^е хура кула'^- 
шӑн '§еретре т ӑн ӑ  "§ух та, у§рештени- 
ре ӗҫ тунӑ ■̂ ух тӑ, атӑсем ҫӑпатасене 
тапса, таптаса ӗҫне маларах туса кай- 
ма тӗрмешеҫҫӗ. Атӑл хӗррин§и '§итта.§- 
иӑ умӗн^^е епӗ пӗр совслушӑн атти 
ҫине асӑрхамасӑр ҫӑпата лаппипех 
улӑхса тӑтӑм. Вӑл мана: мӗн есӗ сук- 
кӑр што.§, урана татсах пӑрахаттӑн^^ӗ, 
тесе ҫухӑрса йа^^ӗ вырӑсла.

Совпартшкула кӗме килнӗ а§асен 
хушшин§е мая пек ҫӑпаталли пит ну- 
май пул§ӗ. Испытани (сӑнав) вӗҫне 
тухи§§енех ҫӑпата тӗлӗшӗпе калаҫу 
пулмарӗ. Иулашки кун ҫак йапала 
пул§ӗ:

Кӑнтӑрла иртнӗ пу.§. Совпартшкул 
савхосӗ Пав.!1енкӑв пире, ҫӑпата.ллӑ 
а§асене, паллакан хӗрсем патне, вӗсен 
пӳлӗмне кӗресшӗн §ӑкӑрӑшланса тӑни- 
не асӑрхарӗ те:

— Есӗр мӗн куата кӗресшӗн та- 
пӑртаттарса тӑраттӑр. Хӗрсем ҫывраҫҫӗ 
(кӑнтӑрла!), есӗр вӗсене кансӗрлеттӗр. 
Ҫӑиатасемпе урайсепе пы.§§ӑкласа ҫӳ- 
ретӗр, тесе араслан пек ах§рсэ йа§ӗ.

Ҫӑпаталлӑ §ӑваш ӗҫҫыннине кӑмӑл- 
лаыаннисем! Есӗр у§рештени алӑкӗ 
ҫине ура ҫин§и тӑпрасене силлесе хӑ- 
вармалла пуласран шикленместӗри? А?

К е л и.
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'Бӑваш аппаравӗ тымарланни.
(Коренисатси).

—  Ай-ой-ой! Ман ҫӑпата ӑшне камсем кӗрсе ларнӑ! Кусем- 
пе калаҫма та вӑтанмалла!...
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^ т х  ж ш т / \ р Ш

Ийук, епӗ ҫук1

Таркӑн тытса усракан патне кӳршӗ 
ҫынни пынӑ, тет те, а§и ӑна ҫапла 
каласа тӑнлантарнӑ, тет:

—  Пирӗн кукка сакайӗн§е, тӑли- 
ҫӑпати кӑмака айӗн§е, аттесем калама 
каламарӗҫ те, каламастӑп, тенӗ тет.

Тури— Кӗҫнерни пасарӗн^и (Тутар- 
кас районӗ) саш§итнӗк Кераҫҫимӑв та 
ҫав майлах.

Вӑл Уйри-Ха§ӑкра пурнакан пӗр 
§ухӑв арӑмран, сутра саш§нтнӗк пу- 
латӑп тесе, 10 тенкӗ укҫа илнӗ те, 
сута пыма §ӗнме пырсан, вӑл кӑмакӑ 
хыҫне пыганнӑ, тет пӗр Аптраш ҫынни.

—  Кераҫҫимӑв кукка кӑмака хы- 
ҫӗн§е, тӑнӗ-пуҫӗ атӑ кун§ин§е. У-уй- 
уй-йух!

Шывпа вы/ьама хушмаҫҫӗ.

Хурамал вулӑсӗн§и Антрейӗвккӑ йа- 
лӗн§е сӑмакун пиг нумай пӗҫереҫҫӗ 
пулмалла.

Пӗре Хветут Мехвотийӗ ӗҫсе ӳсӗрлнӗ 
те, урампа иртсе ҫӳрекенсене пурне те, 
сӑмакунккӑпа сапса ҫӳренӗ. Халӑх ӑна 
курма, пушар курма пынӑ пекех, пу- 
хӑннӑ. Ма сапаГши вӑл ҫынсене сӑма- 
кунккӑпа, тет пӗрри.

Теме сапаГҫке. Пӗлместпӗр. Сӑмакун 
шӑрши хӑйӗн§ен ан§ах ыар, Антрей- 
ӗвккӑри ытти краштӑноен§ен те кӗтӗр 
тет пу.%. Хӑйне сапас ӑна йӗплӗ ҫа- 
мах пӗҫеряӗ шывпалла.

'Бас вилеймен ҫын.

'вӑваш респуплӗкне районлас умӗн 
Какар йалканаш претҫетаттӗлӗ Ҫтап- 
пан Митакӗ, пӗр ыайах ӗҫнипе, ух- 
маха йерсе кайнӑ пек пулнӑ.

Пӗре вӑл ӳсӗрпе сайхалӑх ҫине 
улӑхса лупас тӳпин§ен ҫакӑнма тӑнӑ.

ан§ах ӗҫесси килнӗ майӗпе, тата тӑ- 
рани§§енех ӗҫсе вилес тесе, ерех шы- 
рама аннӑ. Ансан ҫынсем тепӗр хут 
ҫакӑнма §арнӑ вара, тет пӗр кореспо- 
тент.

Тепре ҫакӑнма тӑрсан, вили§§ен те- 
пӗр арӑм идсе курас тесе, арӑм шы- 
рама кайаГ§ӗ, унтан тӑрани§§ен гау- 
шкӑ ҫисе йулас тейӗ. Тӗн§е пӗти§§е- 
нех вилес ҫук вӑл апла.

„Капкӑн“ канавӗ.

„Капкӑн“ ретакси, Шупашкар хулин 
комунпайӗ пулӑшнипе, ОкГапӗр уйӑхӗ 
йа§ӗпе, Ш упашкар урамӗсене ҫӗнӗ 
йышши капкӑнсем лартса тухрӗ. Ӑна 
курас пулсан, Ш алти Ӗҫсен Халӑх 
Коыиссариа§ӗ тӗлне ҫитес умӗн тӗттӗм 
каҫсен§е курма пулаГ. Пӗри вӑл кап- 
кӑн ҫин§ен ҫапла каласа пӗлтерет: 
Ша.лти Ӗҫсен Халӑх комиесариа§ӗ 
тӗлне ҫитес умӗв: Вацкка, Ива-а-н, 
тесе кӑшкӑрни илтӗн§ӗ. Епӗ вӑрҫаҫ- 
ҫӗши мӗн кунта тесе, патнерех пытӑм 
та, пӑркӑ каиавӗв§е кӑшкӑрса лара^ 
пӗри. Ку ҫын пивнайран тухсан вас- 
каса утнӑ майпа анса кайнӑ пулмалла; 
канавне «Капкӑн» §автарнӑ пу;§, тесе 
шухӑшларӑм, тет.

«Капкӑн» §автар |ӗ  ҫав. Ҫав канава 
кӗрсе ӳкекенсен§ен „Капкӑн“ ретакси 
Ок?апӗр уйӑхӗ йа§ӗпе выстӑвккӑ туса 
иртерес тет. Выстӑвккӑ гума пулӑшас 
шутпа, хула комунпайӗ «Капкӑна» ка- 
нав §авса па§ӗ. Тав ӑна!

Ҫӑварне шыв хыпнӑ местком.

Кӗ§кей вулӑсӗн§ен пӗри ҫыраГ:
Ӗсмел пу.§нитсин§е Арышевски тух- 

тӑр пу.§витсӑяа йусаттарнӑ §ухне, 
потрет§ӗкпе пӗр майлӑ пудса, слушӑш- 
§исене вӑйпах ӗҫлеттернӗ. Еҫлеаӗшӗн 
укҫа та паман. Ӗҫлеыесен кӑларса йа-
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ратӑп, тесе хӑратнӑ. Местком ҫавна 
курнӑ та, ан§ах нимӗн те шарламас¥, 
тет.

Шарламанни шарланин§ен лайӑх- 
рах. Каланине итлемен пуҫлӑхпа ка- 
лаҫса ҫӑвар тутине сайа йарас мар, 
тет пу;§ местком.

Киттай ъӗлхи сарӑла?.

Сӗнтӗр-вӑррин§и вывӗскӑсене 100 те 
100 хут вуласан та §ӑвашсем тӑнла- 
нас ҫук. Унта пӗр вывӗски ҫине ҫапла 
ҫырнӑ: Сентер— Варриньи Ушканан 
калаьа  песерекенни „Инвалид", йе 
тата „Тавар  тор-таракан тӑслергн 
ҫулпа „Совторгф лот“ ...

Ҫакна ҫырса пӗлтерекени: ку вывӗ- 
скӑсене в/ласа тухсан, хӑӗас килекен 
пула?, тет.

Кула§ӑ пӗҫерекенсен инвалитла вы- 
вӗски умӗн§е тархасшӑн ан хӑсха, 
йулташ, «тӑслерен ҫулпа» Атӑл патне 
кайса та хӑсма пултаратӑн. Иӑвӑри 
мӗе сана?

№  ?

Хӑш §ухне, асап ҫукран, укҫа тӳл- 
лесех асапланмалла пулаГ. Пӗри ҫы- 
ра1:

Шупашкарти Гапклупра, лармалли 
пукансем ҫин§е номӗрсем ҫук пирки, 
хаклӑ пилет илсен те, кино вӑхӑтӗн§е 
ура ҫин§е тӑрса асаплавмалла пулаӖ 
Контро:§орӗ те вырӑн тупса параймас^ 
вара, тет.

Апла еппин Гапклуп «Отел Трута» 
йатлӑ му§ӗшӗ ыайлӑ ӗҫлет: вырӑн шы- 
ракансене нийепле те вырӑн тупса 
параймас^. Му§ӗшӗв§ен вӗреннӗ иу.§. 
Ан§ах пукансем ҫнне номӗрсем ларт- 
манни лайӑх ыар, «Капкӑн» хутош- 
нӗкне йарас пу̂ § што:§ номӗрсем лартма.

Тӗп сакайӗнъи орканисатси.

«Шӑнҫӑм» ҫыра¥:
Канашри МОПГ-ӑн хула пӳровӗ 

ҫӗтнӗ. Кӑнтӑрла хунарпа шырасан та 
тупас ҫук. Малтан пӳро пуҫлӑхӗ ҫу- 
халнӑ, кайран §ленӗсем, кӗтӳҫсӗр су- 
рӑх пек, тӗрлӗ йенелле сапаланнӑ. 
Хӑш-пӗрисем Канаш ху.лия§ех пул- 
малла та... ӑҫтан тупӑн вӗсене, вӗсем 
хӑнкӑла пек ҫурӑксене пытаннӑ, тет.

Тӗп сакайӗн§е пу.§ вӗсем, потпо.§нӑ

(тӗп сакайӗн§е) ӗҫлес, теҫҫӗ пуф. 
%пла-и?

Хӗравҫӑ комсомолӗссем.

Кашкӑртан хӑрас вӑрмана кайас 
мар, теҫҫӗ. Хӑш-пӗр комсомолӗссем 
мулка§ӑрая хӑраса уйа та тухмаҫҫӗ. 
«Ирӗк» й. ҫапла ҫырса пӗлтерет: 

Вӑрыанкас-Асламасра (Турай вул.) 
пӗлтӗрхи ҫулсев§е 4-5 комсомолӗс та 
пур§§ӗ, ан§ах халӑх пухӑвӗв§е ком- 
сомолӗссене ҫӑмӑр ҫуманшӑн хӗненӗ 
те, пурте комсомолтая тухса пӗтрӗҫ, 
тет.

Вӑрманкас-Асламас куштанӗсеы! Си- 
ре «Капкӑн» йӗплӗ ҫӑмах ҫытара!^. 
Ҫӑмахӗ тутлӑ пулманшӑн кама хӗнӗрха 
ӗнтӗ комсомолӗссем коысомолтан тухса 
пӗтнӗ пулсан, хӑвӑрӑн хӑвӑрах хӗне- 
ыелле пула'1.

Каш-каш кашлакан хырӑм.

Ҫав вӑрман уполномо§§ӗннӑй тенӗ 
ҫынсен хырӑмӗсене мӗятен тунӑ-ши?

'§ӑваш-Мен§ара (Иакурйел вул., 
'§истай канттонӗ) Кириле Уҫки, 
вӑрман илсе пама уполномсй^ӗннӑй 
пулнӑскер, ҫынсен§ен, вӑрман илые 
тесе, 20-шер пус укҫа пуҫтарнӑ та, 
укҫине ӗҫсе пӗтернӗ. Халӑха вӑр- 
мансӑрах хӑварнӑ.
Каш-каш кашла¥ сӗм вӑрман, Ки- 

риле Уҫки... хырӑмӗн^ҫе. Кутсӑр-пуҫсӑр 
ҫил тухсан, вӑрман силленнипе, Уҫки 
хырӑмӗ те ҫурӑлмалла, тет.

Вӗрентӳ ӗҫне ӳстерекенсем.

Темтепӗр тӑваҫҫӗ хӑш-пӗр вулӗҫ- 
тӑвкомсем вӗрентӳ ӗҫне ӳстерес тесе.

Ҫӗнӗ-Иелменте (Тутар респуплӗкӗ, 
П ӑва канттонӗ) шкуд тӑррине витнӗ 
тимӗрӗ тутӑхса шӑтнӑ та, шкула 
ҫӑмӑр шывӗ кайа!'.
Ҫӑмӑр шывӗпе вӗрентӳ ӗҫне ӳстерес, 

теҫҫӗ пуф,— ҫавӑнпа шкул тӑррине 
витмеҫҫӗ. Ҫӑмӑр шывӗпе ар с е м  те 
ӳсеҫҫӗ, вулӗҫтӑвком ӗҫӗсем ӳсни ҫеҫ 
палӑрмас!.

Айӗпне ҫӑмӑллатасшӑн.
—  Есӗ, Иванов, аҫупэ а1§г§уна вӗ- 

лернӗ! Айӑпна сирсе йарас тӗлӗшпе 
мӗн калама пултаратӑн?

—  Хӗрхенӗр мана тӑлӑха йулнӑ- 
скере.
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Хветтер терБӗ
Карлав Вацвки патне йалсем тӑрӑх 

ҫыру салатса ҫӳрекен кӗ§ӗ те;—Ш у- 
пашкартан сана ҫыру пур, терӗ. Вацк- 
ка хӑпӑ.1-хапӑл ҫыру канвертне ҫурса 
пӑрахса, вулама тытӑн§ӗ.

Ҫырун малтанхн йӗркисене вулаоа 
пынӑҫем В ацкка пи§ӗ уйӑх пек ха- 
вассӑн сарӑлса пыра'!.

—  Мӗн, ВаН)ук, вырӑн пама шу- 
хӑшлаҫҫнм?— тесе ыйтрӗ арӑмӗ.

—  Н-та!.. Ха.§ ӗнтӗ, сывӑ пул, ҫӗ- 
рӗк йал!.. Ш упашкара, §ентӑра кай- 
атпӑр, итле!

«...Н катурӗ сана технн§ӗски ҫек- 
реттар вырӑнне йышӑн§ӗ...»— Пеп.1е?... 
Техни§§ӗскп ҫекреттар, е!... Иа§ӗ мӗ- 
не тӑра¥... ну итле малалла!

—  «... Ш алу хӗрӗх тенкӗ ытла пу- 
ла¥...»

—  Ухиме, идтетни? Хӗрӗх тенкӗ 
ытла шалу, и-их!..

—  «...Ан§ах хваттер таврашӗ хӗсӗ- 
крех пулсан, ку ҫитменлӗхе хамӑр ҫи- 
не илместпӗр. Кантур пуҫлӑхӗ Кукӑр- 
мӑйӗв. Ҫыруҫӗ '|]алӑшҫварӑв.»

—  11и§§ава, арӑм... Иа.тта ҫерҫи 
выҫӑ видменнине, хулара хваттерсӗр 
пулмӑпӑр-ха...

Карлав Ва(§кки Ш упашкарти Н. 
кантурне килсе вырнаҫрӗ. Хӗрӗх пи- 
лӗк тенкӗ шалу ху§ӗҫ. Ш ухӑшлаГ

—  Пилӗк-улт тенкӗ хваттер укҫи 
тухтӑр вутти - шанкипе... Килти пек 
ҫисен апата, вунӑ вуник тенкӗрен ыт- 
ла тухас ҫук... Пула'1 вунсакӑр тенкӗ... 
Ик тенкӗ-шӑкӑр-макӑр расхута— ҫирӗм 
тенкӗ пула¥ ыӗн ,пурӗ... Уйӑха 'ҫиета- 
канӑм ҫирӗм пилӗк тенкӗ йулаЕ.. Ҫи- 
рӗм пи.тӗк тенке вуник уйӑх ҫине ид- 
сен, виҫҫӗр тенкӗ... Ик ҫулта— ултҫӗр, 
тӑват ҫулта— пин те икҫӗр... фӳйт!.. 
'1)артаклӑ ҫурт туса лартатӑп, тет.

Карлав Вацккн хула тӑрӑх хваттер 
шыраса ҫӳрет. Ик айӑккипе пӑхса пы 
ма аван пултӑр тесе, вӑл тӑрттуарпа 
мар, пӗҫтӗд таран пыф^ҫӑк ишсе «'ҫул- 
сарнӑ» урам варрипе пыраӖ Акӑ пӗр 
'§ӳре'§е ҫине:_____________________

Сдается под квартиру |  

целый дом. I

тесе ҫырнине вула¥ те, 'ҫӑтаймасӑр 
ахӑлтатса кулса йара!:

—  Ну, ҫурт!... Ҫӗр мун§а ку, ҫурт 
мар... «Тоы»~тесе ҫырнӑ, йӗксӗк!... 
Ан§ах, кӗрсе пӑхас-ха, тен килӗшсе 
те кайӗ...

—  Ну. хуҫа! Санӑн хваттер мӗн 
хак тӑра'Т?

—  Вӑтӑр.
—  Уйӑха ик тенкӗ ҫурӑ пулати-ха 

вӑл? Катмастӑни пӑртак?
—  Уйӑха вӑтӑр тевкӗ пулаТ...
—  Вӑтӑр?... У йӑха вӑтӑри?...
— Уйӑха ҫав, уйӑха!
Карлав ВаН)Кки ҫӑварне кар§ӗ те, 

ним 'ҫӗнмесӗр тухса карӗ. Ҫӳрег Вацк- 
ка, ан^вах пур ҫӗрте те ҫирӗм пиллӗк 
те вӑтӑр, вӑтӑр та, ҫирӗмпиллӗк... Иӗи 
те ӳкмеҫҫӗ. 11ӗр тӗлте хӗрӗх тенкӗ 
ыйтрӗҫ. [Зацккап куҫҫӳлли, 'ҫарах йух- 
са тухрӗ;

— Мӗн ҫисе пурӑяас вара манӑн? 
Ш алуне те хӗрӗх пилӗк тенкӗ кӑна 
илетӗп, вӗт, кат ӗнтӗ пӑртак!..

—  Кӗҫҫе питӳпе кула^ҫӑ ретне ап 
сӗкӗн, вӑт мӗн.

Тӗтгӗм пуди§§ен ҫӳресе, Вацкка пӗр
тупӑк лартма вырӑн ҫитмен „хвагте-
ре» вуник тевкӗ парса кӗ§ӗ.

*
Пурӑна^ ВаН)Кка пӗр ерне. Арӑмӗ 

пӗҫерсе йанӑ пӑрҫа куклисем, улма 
пӳремеҫӗсем пӗтрӗҫ. Расхут ӳспӗҫем 
ӳсет. Ҫитмевнине, арӑмӗ аслӑк ҫин^ҫи 
пуртӑ пек, татӑгсаанса хулана пурӑн- 
ыа кштҫӗ.

—  Ну, Иван Ветрови^б, ҫемйеллӗ 
квартнрант кирлӗ мар маиа... 'Гуп урӑх 
хваттер, терӗ хуҫи.

Вацкка картусне пусарах лартрӗ те, 
карӗ хваттер шырама. Ҫӳресен-ҫӳре- 
сен, таҫти ҫырыа тӗпӗн^ҫе: пӳрт тесен 
— пӳрт мар, мун^ҫа тесен—мун-ҫа мар 
«хвагтере» вунтӑхӑр тенкӗ ҫурӑ ҫин- 
'ҫея килӗшсе, арӑмпе, виҫ а р н е ,  пӗр 
курҫинккине пӗр лав ҫпне тийесе, ҫӗ- 
нӗ хваттере куҫрӗ.

ПурӑнаӖ Нӗрет то тӳлет вӗт ҫирӗм 
тенкӗрен ал.тӑ иус кайа укҫана. Иӗр 
уйӑх иртрӗ. Иккӗмӗш ҫине пуссан:

— Иван Петрови^ҫ! Ҫынсем кун пек 
хваттершӗн 25 тенкӗ тӳлеҫҫӗ... Ӳсте- 
ретӗн пуф, терӗ хуҫи.

—  Ҫук, епӗ ун '8ул тӳлейместӗп,..
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— Апла пулсан, урӑх хваттер шыра!
Карлав Вацкки арӑмне, виҫӗ а§ине,

пӗр курҫинкка шӑкӑр-ыакӑрне пӗр лав 
ҫине тийерӗ те, пӗр ҫырмарая тепӗр 
ҫырмана ҫирӗмик тенкӗлӗх хваттере 
куҫрӗ. Хват^гер алӑкӗн§ен пуси§§ен 
хуҫи Вацккаран вунпӗр тенкӗ кӗмӗл 
укҫана шӑлтӑртаттарса кӑна ил§ӗ. 
иӗрет те паратЕ' вӗт мӗскӗн! Пӗр уйӑх 
тӳлет ҫирӗмик тенкӗ, тепре тӳлет, 
ан§ах:

—  Ах, йӑвӑрҫке хулара пурӑнма! 
Ҫур шалу хватгершӗн, ҫи§-сакӑр тен- 
кӗ— вутӑшӑн... ¥фу, шуйттан!—тет.

— Иван Петрови-в! Кас хуралҫине 
аллӑ пус санӑн тӳлемелле...

— Ҫук, ырӑ хуҫам,.. шалиш! Акӑ 
куратна?

В ацкка 300-мӗш Лг-рлӑ «Канаш» ха- 
ҫата хуҫине кӑтарта!:—Вӑт сана тенкӗ 
те сакӑр вунӑ пус уйӑха... Саккун, 
снаш...

—  Иура¥, штушӑ... Килӗшӗпӗр...

Шупашкар пы/ььакӗнье.

*
хваттер хуҫи КардавТепӗр кун 

ВаН)Ккине:
— Вӑт, Иван Петрови§! Ку пӳртре 

хам пурӑнас тетӗп... Комуна.§нӑй хак- 
па йаракана шыра... Мана хама та 
тӑвӑр... Милитси килсен те ҫавнах ка- 
лап... Тухмасан ыилитсп илсе килетӗп, 
терӗ.

Шарламарӗ Вацкка. 300-мӗш Л»-рлӑ 
«Канаша» курҫинккине питӗрсе ид§ӗ. 
Ҫав хваттерте ҫулталӑка йахӑн, 10 
уйӑх пурӑнаӖ Ҫирӗмик тенкӗ укҫана 
кашни уйӑх суса параК

Хутран ситрен курҫинккин§ен „Ка- 
наша“ илет те, ....ҫак постааовленине 
пӑхӑныасан—хваттер хуҫи те, хваттер- 
те тӑракан та ответ тыта!’. ...Ку пос- 
тановленине пурнӑҫа кӗртнине милитси 
пӑхса тӑраЪ>—текен пуктсене вуласа:

— 'Ҫорт ҫним!.. Кашни уйӑх пӗр хут 
тире сӳсе пари§§ен, пӗр штравне тӳл- 
лӗттӗыха. Ма пӑхмас1-ши мнлитсийӗ 
пӗрех хут, тесе кӑшкӑрса йӗрет. Йӗ- 
рет, йӗрет те шутла!:

Хваттершӗн ҫирӗмнк тенкӗ, вутӑ— 
улт-ҫи§ тенкӗлӗх, вуник тенкӗ расху^ 
та—апат-ҫимӗҫе... Ҫитмест... Килти кӗ- 
дете сутас пу§, тет.

ЕТЛ1ЕИ А.

— Хурах! Путса лартӑм, туртса кӑ- 
ларӑр! Епӗ ӑҫтине картусран пӗлӗр!..

Пуҫсӑр ҫынсем.
Нуыайӗшӗ:
—  Сан пуҫу ӑҫта?—тесен:
—  Ак кунта, тесе ҫӗлӗкӗсене тытса 

кӑтартаҫҫӗ.
Пуҫ вырӑнне ҫӗлӗк ан§ах вӗсен. 

Пуҫсӑр ҫынсене ма ҫӗлӗк тӑхӑнтартмал- 
.та тунӑши? Тӑхӑнтартмалла мар вӗ- 
сене. Вара ҫӗдӗк хакӗ те йӳяелӗ§§ӗ.

Копператтивра.

—  Мана §ӗрӗк кӗренкке пулӑ пар- 
ха, ан§ах ҫӗрӗккине ан пар.

—  'вӗрӗк ҫинӗшӗнех вилсе каймӑн- 
ҫке.

Активист.
^  Еп вӗсене тавар хакне йӳвет- 

тертӗм йӳяеттертӗмех.
—  Мӗнле'-*
—  Каҫҫиршӑна 20 пус вырӑнне 

хва.§шивӑй укҫа тыттартӑм.

Аван токлат.
— Ӗнер сопранин§е пултӑм та, кай- 

ран ҫӗрӗпе ҫывӑраймарӑм.
— 'вӗрене пырса кӗрекен токлат 

пул§11 мӗн?
—  Ҫук. Сопранире лайӑх ҫывӑрса 

тӑраннӑ.
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„КАПКӐН“ АРХИВӖ.
Ьӑхӑ та ӗҫет.

Ех, ку халӑхпа! Хут ҫырыасӑрах 
никам та итлесшӗн мар. Епеҫ йалӗн§и 
(Турхан вул., Патӑрйел у.) копперат- 
тивӑн правдени §ленӗ И. Мерҫенкӗн 
ревиҫи коыиҫҫи §ленӗсем патне ҫапла 
ҫыру йара^:

«Малышӗвпа Касантсӗва».
3-мӗш ийу-тте «происвотиттӗл ушкӑ- 

нӗн кансе.§арӗн§е кассӑна ревиҫи туыа 
пуху пуҫтарӑнаК Тата пӗдтеретӗп, пур 
■ҫленсен те пухӑва урӑ пымалла».

Ӑҫтан тухнӑ ку йӑда сопранине ӗҫ- 
месӗр кайма? Ревиҫи комнҫҫи §ленӗ- 
сем Малышӗвпа Касантсӗв та сопра- 
нийе сыпмасӑр пырайман. (§ӑхӑ та 
ӗҫет т е .. .

Каъакаран сурӑх тӑвасшӑн.

Темӗн §ухдӗ хут ҫырсан та, ка§ака- 
ран сурӑх тӑваймӑн.

Елаш йалӗн§и ('вупай вудӑсӗ) суй- 
лав комиҫҫи авкустӑн 22-мӗш кунӗн§е 
Толпай касси кулакӗн Хветӗр Иекор- 
§ӑн сайавленине пӑхса туха¥ те, ҫап- 
ла шстановлени йышӑна!' (постанов- 
ленине §ӑвашла куҫарса ҫапатпӑр):

«Кирилл Феторӑв окЗЕапӗрӗн 1-мӗ- 
шӗн^ве суту-илӳ тума пӑрахрӗ, Хӗрлӗ 
ҫар ретӗн§е слушит тӑвас, тет. Ҫавӑя- 
па Елаш суйлав комиҫҫийӗ Фетӑрӑва 
саоӑ парассине хирӗҫ пымас!', унӑн 
сайавленине '§упай вулӑсӗн§и суйлав 
комиҫҫине йарас», тет.

Сасси лайӑхшӑн сасӑлама ирӗк па- 
расах пуда¥ ҫав Кирилл Фетӑрӑва та. 
Сасӑ парсан суйлав комиҫҫи §ленӗсем- 
шӗн те вӑл кӑшкӑрма пултара!'. Ан§ах 
ахафрен ыйтамха сиртен: суйлав ко- 
ми-ҫҫи §ленӗсен'§ен ерех шӑрши кӗмес- 
ти? А?

Тӗнье тӑмани.
Ҫӗрпелӗн§и (Вӑрнар районӗ) Шӗшлӗ 

Пракухӗ, те телей ытла та пысӑк пир- 
ки, те «турӑ ҫырнипе», йалканашӗн 
ҫыруҫи вырӑнне кӗрсе варнаҫнӑ.

Тухакан хутсене ҫырса пыракан кӗ- 
неке ҫине вӑл ак ҫапла ҫырса хура¥:

«Выд. удост, Васили Пиконорову о 
происхожденип из своего кобыла из с.

Янгорчино и примед, лед. сурен, на 
лбу звезда, белая ҫилхи сулахай йен§е».

Ку ҫырува, пуҫ мимипе мар, ҫурӑм 
шӑыми мими ка-бкипе шухӑшласан та, 
ӑнланмалла мар.

„Еп аван ҫемски наъъалнӗк 
пулнӑ".

'Ҫикме уйесӗн§е З мӗш у§асткӑра 
ҫемски на§§алнӗк пулнӑскер Шур§а 
вулӗҫтӑвкомӗн§ен ҫак хормӑ утостове- 
рени илесшӗн пулнӑ, хормине хӑйех 
ҫырма ӳркенмен.

«Выдано настоящее удостоверение 
гр-ну Алексею Николаевичу Аристову 
в том, что он состоя на сл5’жбе в Коз- 
модсмьянском уезде с 1887 по 1922 
годы в должностях: (кунта хӑш мӗнле 
мӗнле пысӑк толшнӗҫсен^^е ӗеленисене 
иӗтӗмпех кӑтартса п ан ӑ ).. инепремен- 
ного чдена Уездпой Землеустроительной 
комисси по назначению бывшего пра- 
вительства, выполнял воз.тоженные на 
него об‘язанности безукоризнено, соб- 
людая интересы населения. заботился о 
нравственном преуспевании, хозяйствен- 
ном благоустройстве населенияи народ- 
ном образовании, при сногаенпях сво- 
их с населением он, Артистов, вел себя 
в высшей степени корректно».

Пирӗн шутпа: «безукоризнено» тени 
— 9 пӑтлӑ иӳне ҫӗклесе, хырӑмне пӗтӗ 
арӑм пек каҫӑртса, накайкапа хӑратса 
ҫӳренине пӗлтерет, «нравственном пре- 
успевании и народном образовании» 
тени—§ӑваш халӑхне ку:§ттурӑ йен^ҫея 
кайарах йулсап, ӑна тыткалама ҫӑмӑл- 
тарах тума тӑрӑшни пула¥; «благо- 
устройство» тени—хрес§ен хуҫайствине, 
пӗр утӑм ыалалла шунӑ вӑхӑтра, икӗ 
утӑм кайалла 'ҫакарас тени пула'1.

Аристӑв, есӗ ку утостоверени ҫине 
Ҫӗпӗр масарӗн^ҫе ҫӗрсе выртакая ӗлӗк- 
XII патшана кайса ал пустар. Иура¥и?

Ӗҫлени курӑнмас?.

—  Сирӗн йалта комсомол йа^ҫейкки 
ӗҫлети?

—  Еҫленине курмав, праҫниксен^ҫе 
йа^бейккӑ ҫекреттарӗ сӑмакунккӑпа шы- 
ва кӗнине курнӑ.

Ш к у л  к а й й к б .
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С у т р а
Кувӑрал Тимахви хӑйӗн арманне 

пыракан ҫынсен ҫӑнйхне вӑрласа йул- 
нӑшӑн айӑпа кӗрсе сута лекет. Кун- 
сӑрӑн пуҫне унӑн урӑх ӗҫсем те пул- 
каланӑ. Сутйе:

—  Ну, Тимахви Кукӑралӑв, сана 
ҫакӑнга илсе килнӗ ӗҫе мӗнле тунине 
тӗпӗ-йӗрӗпех каласа пар-ха! тет.

Тимахви сутйе ҫине—§ӑр пӑхрӗ те: 
хӑш ӗҫ ҫин§ен ыйта1-ши ку?.. Пекрэв 
такине пусса ҫинине-ши?.. '^ике Ваҫҫи 
кӗлтине вӑрлани ҫин^ен-шн?.. Иалсо- 
ветра ӗҫлевӗ §ухне вҫаткӑ плнӗшӗн 
мар пуфҫке?—тесе нумай§§ен шухӑш- 
ласа тӑ§ӗ. Тӑрсан, тӑрсан— малтан 
тунӑ ӗҫех лекгер§ӗ пу.Т), тесе:

— Хӑт мӗн каласан та, вҫаткӑ тав- 
рашӗ илмен вара епӗ. Пу, пулкала§§ӗ 
хӑш §ухне: пи§ет пусса панӑшӑн-и, 
йе пуйантарах... Ффу!—§ухӑнтарах 
ҫынсене §ухӑн тесе утостоверени па- 
нӑшӑн ӗҫтерке.те§§ӗҫ, ку§§евеҫ панн- 
сем те пур... йна -вҫаткӑ , темеллех 
мар пу.§, тетӗп... Епӗ кун §ул пулса...

- -  '§им-ха! Есӗ мӗн ҫин§ен калаҫа- 
тӑн? Ҫак ӗҫ ҫпн^ен кала есӗ!— тег 
сутйе.

—  Ӗк! Еп... Епӗ хӑранипе... Ӗҫ 
ҫапла пул§ӗ: манӑн та така ҫав тӗс- 
лех§е... Питрав ҫнтсен така пусас, те- 
рӗм пула! и мӗн... ну...

— Ҫак ӗҫ ҫин§ен кала есӗ!—тарӑ- 
хат сутйе.'

 ̂ —  Ну, йураӖ ҫак ӗҫ ҫин§еп ка.там. 
Ӗҫ ҫапла пул§ӗ: ыраш вырса пӗтерсеп 
картана пуҫӑн кӗлтесепе кӳрсе пӑра 
хам-ха, терӗы. Ман ана ҫин§е хамӑн 
тӑватӑ ҫунатлӑ арман лараЕ.. Ҫутӑ- 
ли§§ен лаша кӳлтӗы те, карӑы арман 
анн ҫине... Усал ыана '§ике Баҫҫн анн 
ҫняе пынӑ тӑратнӑ...

—  Ҫакӗҫҫин§ен кала, тенӗ сана! Мӗн 
пӑтрататӑн? Иу, кала ҫак ӗҫ ҫин§ен! 
— йӗрес пек тарӑха!' сутйе.

Тиыахви куҫне '§арса пӑрахрӗ те, 
ним каламата аптрарӗ. Мӑй шӑнӑрӗсем 
йун ӗҫнӗ сӗлӗх пек тӑртанса кайрӗҫ. 
Тутнсене ыӑк-мак тутара!.

Сутйе Тимахви ҫпне тинкеререх пӑх- 
рӗ те, хӑраса ӳкрӗ.

— Ну, Тимахви Кукӑралӑв, кала!
— Кадамалли йапалана—каласах 

пула¥ ӗнтӗ... Ӗҫ, сна^б-ҫӑт, ҫапла пул- 
■ҫӗ:— арӑмпа шыва хутнӑ кантӑра кӑ- 
дарма карӑмӑр.-Ҫитрӗмӗр те, арӑмран:

епӗр миҫе сулӑ хутнӑ^ҫ^ҫӗ?— тесе ыйт- 
рӑм. Пӗрре ҫеҫ, тет арӑм.

Иккӗ мари, тетӗп. Те иккӗ, тет 
арӑм. Ҫапла вара пӗр сулӑ вырӑнне 
ик...

—  Ун ҫин^ҫен мар. Ҫак ӗҫ ҫин§ен, 
арманта ҫӑнӑх хӗстерсе йулни ҫин^вен 
кала есӗ, тӑм пӑшал, терӗ сутйе 'ҫӑ- 
тайман йенне.

—  Е-во, мӗн ҫин§ен каламалла пулнӑ!.. 
Ку ӗҫ ҫнв^ҫен йӑлтах ыанса кайнӑ... 
Вӑл ӗнтӗ, краштӑн сугйе, мая ӗҫ мар, 
шуйттан тунӑ ӗҫ ку. Мӗтрук ҫӑнӑхне 
авӑртса пӗтерсен, вӑл лаша куЪме ка 
рӗ. Армана пӗ^^ҫенех йултӑм... Шу-йт- 
тан ҫӑвӑх патяе тӗртет те, тӗргег...

— Вӑт, тахҫанах ҫакӑн ҫпн-ҫен ка- 
ламалла... Мӗн темскер ҫин^йен пакӑл- 
татӑн?.. Ну, кала!—тет сутйе.

— Пурте ыӑнихвесе кӗ'§'§ӗр, тесе 
пурин ҫпв^ҫен те калас терӗм, тет Ти- 
махви,сутйе питех маррине сиссе.

Е — а .\.

Пурнӑҫ тиркеттерет.

—  Ма пустуй тиркетӗн?
Ревисорӑн тиркеме кирлӗ. Тирке- 

месен ӑна хӑйне те тиркеме пулта- 
раҫҫӗ.
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Кӑтартуллӑ „пшик‘‘.
>^р£сенсе ӗҫлекенсем те пур пирӗн. Хйшнӗр ӗста  
ӗҫе пуҫламӑшӗнт,сх тӗидӗ тумаст^те, кайран вара  
хыикаяаш а ҫУреме тытӑнаҫҫӗ. Й аҫӗ Совет влаҫӗ 
ҫипе тийенет. (Х аҫатсен ҫен ).

— Коротяи§§ӗв йулташ, теы манӑн 
ӗненес_ килыест.

— Ӗненее килмест... Ӑна та ӗнен- 
месессӗн сотсиалисӑм тӗн§ине тӑвасса 
ӗненӗни?

— Сотсиалисӑм пӗр ерне туса лар- 
тас йапала мар, ҫитменне ӑна мӗлйу- 
нӑн шутланан етем йышӗ тӑва^.

—  Ӗпӗр те ерттелленӗпӗр. Т)упай 
вулӑс йатне ҫӗртетпӗр-п? Ҫӗрпӳрен 
ӑстасене ҫӳретӗпӗр...

—  Апла та, теме «пшик» тухассӑн 
туйӑна¥.

— «Пшик» пулма а§а марӗҫ. А§а- 
сем вара тимӗре хӗртсе хӑтланса ал- 
лисене пӗҫертсе йараҫҫӗ. Тимрӗҫ лайӑ- 
хах тимӗрне шӑвара!, уяӑн «пшикӗ» 
усӑллӑ.

—  Коротни§§ӗв й. ун пек йумахсе- 
не йарасси тарам-ха, манӑн сана ҫак- 
на калас килет:

Кокӑ.§ текен вырӑс писаттӗлӗн ко- 
метийӗн§е коротни§§и пур—сан хуша- 
матупа мӗнле пӗр йатлӑ... Ҫавӑ хӑйне 
хулӑ пуҫ тенӗ, §аплӑ пулнӑ. Хулана 
пӗр ҫатӑлти килнӗ те, ӑна рҫвисор 
тунӑ хунӑ; хӗрне те ка§§а параӖ Тем 
тума та хатӗр... Пӑхӑсӑн —ревисорӗ 
«пшик» кӑна пулса тӑнӑ. Тем пек тӑ- 
рӑшни те ахадех «йӑмнӑ»*).

—  Ан йанраса тӑр ес камсумул пу- 
ҫупах. Кокӑ.§ §ухнехи саыана тахҫа- 
на пӗтнӗ.

— Ну ну! курӑпӑр епиин.
Коротни§§ӗв йулташ ҫине тӑрса ӗҫ-

лекен ҫын. Вӑл Ҫӗрпӳ уйесӗн§е леҫвик 
вӑрман сыхлавҫи пулса тӑраТ. Вӑл 
ҫӗнӗлде пурӑнасшӑн ҫупаӖ Халӗ вӑл 
«кӑтартуллӑ пурнӑҫ»туса кӑтартасшӑп.

Ъупай вулӑсӗн§в (Ҫӗрпӳ у.) «Пу- 
шартан сыхлану» йатдӑ ирӗклӗ ушкӑн 
уҫрӗ. Ку ушкӑн вуткӑвар тивми (ҫунми) 
ҫуртсем хуса кӑтартса хӑй ӗҫпе пуҫ- 
ламалла. «Кӑтартуллӑ (показательный) 
ҫурт» тума тытӑн§ӗҫ.

Исвӗсне, хӑйӑрне-мӗвнв турттарса 
тултар§ӗҫ. Ҫӗрпӳрен 'Ҫупайалла ӑста- 
сем «китротехнӗксем» §упа пуҫларӗҫ.

Калама ҫук хӗрӳ ӗҫ пуҫланса кайрӗ. 
Ӗҫне йӗркелесе, ҫул кӑтартса пырака- 
нӗ—Шупашкарти Ҫӗр ӗҫ Комиссариа- 
тӗн§и аслӑ ӑста 'Щипфонккӑв Ш упашкар- 
тавы ртсах йертсе пыраӖ Матур.

Ҫурта §асах туса лартрӗҫ. Пӗр 750 
тенаӗллӗх ҫех пурлӑх (маттериал) 
пӗтнӗ.

Пӗтӗм тавра курса тӗлен§ӗ ку ҫӗнӗ 
йапаларан... Ҫунми ҫурт... Тӗдӗнсе тӗ- 
лӗнмесӗр—хали§§ен курыан туман ӗҫ...

Ан§ах...
Каллех темӗн §упма тытӑн§ӗҫ. Кал- 

дех технӗксем йарӑна йарӑна килсе 
кайаҫҫӗ. Коротни§§ӗвӗ те ^упа'!.

—  Мӗн пулнӑ та, мӗя пулнӑ?
Кӑтартулдӑ ҫурт лап§ӑннӑҫем лап-

§ӑнса пырат. Ҫтенисем ыӑн хырӑмлан- 
са пӗкӗрӗте-пӗкӗрӗле тухаҫҫӗ.

— Мӗн хӑйама§ӗ?Киреметтытрӗ-им?
Пӗр ӑсти ҫурт тума хутӑштарнӑ

«ҫуныи йапалана» Ш упашкара «кӑ- 
тартуллӑх» (сӑнама) илсе кайа!.

—  Пӑсӑр §асрах, йал кули§§ен! 
Ҫурт тӑвас ҫӗре йанӑ хӑйӑр ҫурри 
ытла тӑм пулнӑ...

Исвӗспе тӑма хутӑштарни... кӑтар- 
туллӑ ҫурт мар, унтан пукане тӑвас 
тесессӗн те «пшик» ҫеҫ тухмалла.

Кӑтартуллӑ ҫуртне пӑсма та кирлӗ 
мар, хӑйех йӑтӑнса (ишӗлсе) ан§ӗ.

Технӗкӗсем, Коротни§§ӗвӗсем ҫаплах 
§упаҫҫӗ-ха «кӑтартуллӑ ӗҫсем» м айӗпе..

■— Ну и кӑтартрӗҫ... Кӑтартуллӑ 
туса кӑтартрӑя вара, теҫҫӗ хрес§ен- 
сем Коротни§§ийе. Куҫӑнах кулаҫҫӗ.

Ҫапла ӗнтӗ хӑшпӗр технӗксемле пи- 
рӗн «кӑтартуллӑ пшик» хӑш §ухне сот- 
сиалисӑм тӑвас ӗҫе кайас 750 тенкӗ- 
сене кӑтартуллӑ йӑмтараҫҫӗ.

ВАҪАНККА.

Иӑмнӑ тасе А ттай вулйсбнт;е усйсӑрах  
ҫухалнинр, пӗтнипе калаҫҫӗ.
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Пӑрахӑҫа тухнӑ пушмак 
ҫырӑвӗсем

Ватӑ кар§ӑк пек кивелсе капнӑ, 
шӑтса пӗтнӗ, йурӑхсӑра тухнӑскер епӗ 
навус (тислӗк) куии ӑшйн§е выртатӑп. 
Ш ӑршӑ перет! Атӑ сӑмсн ҫурӑлса 
кайаГ' пу:§ ӗнтӗ шӑршӑпах.

Ки§ры .
Кп§емлӗхе сирсе йарас тесе, ӗҫсӗр 

аптранӑ писсаттӗл пек, ҫак сапискӑ- 
сене ҫырса хӑварас. терӗм.

Епӗ агӑҫӑ аллпн§ен тухиӑскер. Па- 
сара илее тухрӗ те атӑҫӑ мапа, ка§§а 
кайыа ҫул ҫитнӗ хӗре пахалапӑ пекех 
пур ҫыпсене те пахалаттар§ӗ. Хӗр- 
арӑмсрм ан§ах мар, арҫынссм те мана 
§ы.тайӗш хыааласа пӑхрӗҫ. Намӑса 
ниҫга §икыелли ҫук. Ҫын умӗн§ех 
хыпа.'1ама йуратп вара! Хыпаласан- 
хыпалаеап мана пӗр шухӑ§ тумланнӑ 
сарӑ ҫӳҫлӗ, йӑ.ттӑр ҫавра пит.тӗ май- 
ралла тумлавнӑ §ӑваш хӗрарӑмӗ туй- 
ан§ӗ. Хулара пурӑнаканскер. Киле
и.тсе пыреанах урине ман ӑша кӗртсе 
йат)ӗ. •

Х у р а  йун!
Турипе каласан, ҫавш  пек хитре 

хӗрсем хӑйсене сывӑх ҫынсемшӗн ■ҫӑ- 
нахах та хурайуплӑ пулаҫҫӗҫке.

'§ас §пгах урине ман ӑша кӗртсе 
йара1§ӗ те, килйышла ве§§ӗрсене, 
клупсеие хавасланса кайса, мана, каҫ 
тапратнӑскер. ир§§енех ташлаттара§- 
§й. Ларпӑ §ухпе те ыана канӑҫ па- 
мас)§ӗ, арҫынсен урпсене тӗртӗнсе 
лараГ-йӗ.

Ҫулла епӗ пы.§§ӑклӑ пу.Т)Варсене, 
урам сене ка.тла малла впҫсе ҫ |р е тӗ п § ӗ , 
хӗл.тр, калуш ӑш йе кӗрсе кайса, йур 
снввине тӳсеттӗм§§ӗ.

Епӗ кпвелме - пуҫласан, мана, отел 
трута хушвӑ тӑрӑх, тарҫа кӗршнб хӗ- 
ре па§ӗҫ. Хуҫӗйккӑ килте ҫук §ухне 
кухцӑри хӗр ыава тӑхӑнса упӑшки 
ларнӑ пӳлӗме кӗрет§ӗ те... Ех, тем 
те курнӑ ҫав епӗ тӗн^ҫере!

Кайрап... кайран, пӗтӗмпех шӑтса 
пӗтсен, мана кӑларса пӑрахрӗҫ. Халӗ... 
ха.тӗ вавус купи ӑшӗн§е выртатӑп. 
Лҫта тар§ӗшн ҫаырӑк §ухнехи ӗмӗрӗм! 
Ҫын-и ӗнтӗ епӗ? У§рештеннрен кӑлар- 
са йанӑ етем пек, никам та мава 
йышӑнасшӑн мар. Ну, йурӗ, ҫитӗ! ЬТт- 
лашши калаҫсан ораттӑр вырӑнне 
хурӗҫ тата мана. М'

X ӑ р а в ҫ ӑ.

— Миха^ьа, аТа епӗр те ка§§а кай- 
малла вы.§атпӑр.

— Айук ҫав! Атте пек алимент тӳ- 
лемӗлле пуласран хӑратӑп.

Кайиььен асӑнтарса 
йарас!

Хӗрлӗ ҫара кайакансене шатах асӑн- 
ыалӑх хӑналантарса, §аплӑ пухусем 
туса, парнесеы парса ӑсатаҫҫӗ.

Тарӑн ҫырма (Шупашкар районӗ) 
йал канаш пуҫлӑхӗ Иекор ИкнаТйӗвпа 
'Вленӗ Арлан Михалли те асӑнтарма 
шут тытнӑ.

«Вӗсем йатарласа ӗҫсе ӳсӗрӗлнӗ 
те (салтака кайакансем йат>ӗпе) 
флота илнӗ Никколай Молӑстӑва йал 
хушшин-ҫе тутӑр вӗҫтерсе ҫӳрекенс- 
керне ҫулсӑ илсе ҫатан ҫин§ев Гурт- 
са антарнӑ Унтаи кӑкри ҫине улӑх- 
са, атӑ кӗлли вани^ҫ^ен таптанӑ, тет 

« И а л  Х у с а х ӗ » .  
Асӑнтаряӑ, '§ӑнах асӑнтарнӑ! '§ӗре 

ани ҫинех кӗлеме пуснӑ. Иал иуҫӗ 
пулса, Иекор ИкнаТйӗв, йалӑн пуҫӗ 
ҫине те атӑ кӗллипе кӗлеме (пп^ҫет) 
пусас ыӗн санӑн. Тата та лайӑх асӑ- 
нӗ^ҫ^ӗҫ. Айӑплӑ ҫынсене асӑнмаллн 
поминани кӗнеки ҫине ҫырса хумалла 
Икна'Тйӗва.
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Приккас тарӑх ӗҫлеме вӗрекнӗ ҫыксем.

—  Ма есӗр кантӑксене лартмастӑр?
— Шулашкартан приккас килессе кӗтетпӗр.

Отв. редактор А. Золотов.

Чувашлит Л: 2154 Чебоксары, тнп. „Чувашская Книга“ .


