
кяпкян,-мӖш Йанваршӗн 1Э28 ҫ. 
№ 3-мӗш ҫул туха^.

Вырӑс карӗ, вырӑн йулъӗ.
Филиппӑв хутошнӑк у,<ер^ӗкӑ.

Уърештенири ш татсене ъакарнӑ ЪУ^не те ҫавӑн пек пулса 
пырат: пӗрине кӑларса йараҫҫӗ, ун вырӑнне тепри пырса нӗрет.
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Ҫ ӗ н ӗ ҫ у л.
Шурнал оплошки ҫин^ҫе ■ҫӑнахах тӗ- 

рӗс кӑтартса панӑ ҫав: хӑш у:§рвште- 
нире киБ сотрутнӗке кӑларса йарсанах 
ун вырӑнне тепӗри пырса кӗнӗ пекех, 
кивӗ ҫул иртсенех ҫӗнӗ ҫул персе 
ҫитрӗ.

Пурнӑҫ ҫапла ҫав вӑл, ватти вилет
ҫамрӑкки ҫурала?^, ҫу кунӗ иртет— 

кӗр ҫитет, кӗр хыҫҫӑн хӗл кунӗ ҫитет, 
хӗл хыҫҫӑн ҫулла—вӑхӑта тытса "ба- 
раймастӑн.

Ҫӗяӗ ҫул ҫитсен кам савӑнмас¥? Епӗр 
те ҫӗыӗ ҫула хапха уҫсах ҫӑкӑр-тӑ- 
варпа хирӗҫ тухса илетпӗр.

— Ки:§ах, йуратнӑ хӑна!
Сире те, вулакансем, епӗр ҫӗнӗ ҫул 

ҫитнӗ йӗркепе ырӑ сунса '§унтан хи- 
сеплетпӗр.

Сыви-ха. ҫ^гретри.'' Аван пурнатри? 
Кӳр аллӑна... Ҫук, тӑхта-ха, малтан 
есӗ мӗнле ҫын иккенне каласа пар: пӳ- 
рократ мар-и есӗ (унӑн пуҫӗ ҫеҫ мар 
алли те ■ҫерниллӑ), растрат^ҫӗк тавраш 
мари? (растрат-ҫӗкӑн та алли таса мар), 
пуп тавраш мар-и тата? (унӑн ’§ӗри 
таса мар), хуликан мар-и? (унӑн мӗнӗ 
таса марне хӑвӑр та пит лайӑх пӗ- 
летӗр).

Вӗсемпеле епӗ паллашмастӑп, вӗсене 
ырӑ сунмастӑп, аллӑма парса варла 
мастӑп, «Капкӑн хуҫи» хушмае!.

Ӗҫлекен ҫынна, хресҫене, пирӗн шур- 
нала йуратакансене, аллисене савса 
хытӑ 'ҫӑмӑртаса, май килнӗ 'ҫухне, ҫӗнӗ 
ҫул ҫитнӗ тӗлӗшпе, пысӑк салам йа- 
ратӑп.

Ҫӗнӗ ҫул ҫитнӗ майӗпе, «Капкӑн» 
хӑйӗн кивӗ ҫулне пӑрахса ҫбнӗ ҫулпа, 
йӑнӑш ҫулпа ан кай.ӑр?—тесе ыйтаҫҫӗ 
хӑшӗ пӗри.

Ҫук «Капкӑн» хӑй тӗрӗс ҫулӗн-ҫен 
никҫан та пӑрӑнас ҫук: хуликан- 
сене ҫӑварлӑхласси, пӳрократсене ҫам- 
кисен;§ен шаккасси, растрат^^ӗксене пӑ- 
васси, ха.’§хи ҫудта та ■§и пысӑк са- 
та'^.

— Ҫӗнӗ ҫул ҫишӗ йӗркепе сыпас- 
■ҫӗ,—тейӗҫ хӑшӗ-пӗри. Епӗ хам та мал- 
тан, праҫнӗк ҫитнӗ йӗркепе тесе, '^ут 
ҫеҫ сыпаттӑм.

— Ҫӗнӗ ҫуд икӗ хут пулмас¥, пӗрре 
ҫеҫ пула)р, йуна шӗветем-ха, пӗрех май 
•—терӗм епӗ,

Усал шухӑш '§ӗнмесӗрех килсе ту-

ха¥ вӑл. Кунта та вӑл илӗртме пуҫ- 
ларӗ,

Халӗ те ҫарӑнса ӗлкӗртӗм. Пуҫа те- 
пӗр шухӑш килсе кӗҫӗ.

— Ҫимӗҫсӗр пурӑнма ҫуках ӗнтӗ, 
вӑл тӗрӗс сӑмах, ан^^ах «ҫуттине» сып- 
масан пурӑнма пулатех.

— Ӗҫсе сайа йари^^^̂ ен, вӑл укҫапа 
тӑвансеы ваҫҫи «Капкӑн» ҫырӑнса ил- 
сен авантарах пулӗ, терӗм епӗ,—пу- 
ҫӑм та ыратмӗ, тӑвансем те савӑнӗҫ.

«Капкӑна» вулакансем йуратаҫҫӗ 
пулсан та, увӑн тирашӗ ҫителӗклӗ мар- 
ха, ун тирашне вунӑ пине ҫитермесен, 
пире пит пысӑк ҫылӑх пуле. Ҫак ҫулта 
ун тирашӗ вӑл шута ҫитесси, вӑл, •§и 
малтан, пиртен, вулакансея^^ен килет.

— Ӗҫсе харама йари^^^̂ ен, вӑл ук- 
ҫапа «Капкӑн» илес, терӗм епӗ.

Ҫапла шухӑшласа ларвӑ вӑхӑтра, 
кӗтмен ҫӗртенех «Капкӑн» хуҫи пырса 
кӗнӗ.

— С новым котом,—кулса каларӗ 
вӑл, вырӑсла.

— С новым с§астйӗм,—терӗм епӗ 
ӑна хирӗҫ—ан^^ах, никҫан вырӑсла ка- 
лаҫманскер, ма апла есӗ те вырӑола 
калаҫатӑн? терӗм.

— Хӑш т^ӑваш, вырӑсла вунӑ сӑмах 
вӗренсенех, '§ӑвашла калаҫма пӑраха^, 
пӗли-пӗлми те пулин вырӑсла супӗлте- 
тет, епӗ те ҫулне пӗрре вырӑсла ка- 
лаҫса пӑхас терӗм, пӗррелӗхе йура'1' 
пу;§?—терӗ вӑд мана куҫран пӑхса.— 
Ан хӑра, шӳг турӑм ан-^ах, вырӑсда 
калаҫасса, хӑйсем нумай вӗреннӗлӗхне 
кӑтартас текенсем калаҫ-^^^ӑрах, епӗр 
санпала мӗн вили^^^^енех тӑван '§ӗлхе- 
рен писес ҫук,—йӑпатса каларӗ вӑл 
кайран.

— Ҫӗнӗ ҫуд ҫитнӗ йӗркепе сыпрӑни 
мӗн есӗ?-ыйтрӗ вӑл мантан.

— Сыпман та, сыпма шухӑшласат- 
тӑм ҫав,—терӗм епӗ тӳррипех. Суйса 
каласан йурагмас)г вӑл.

— Лар, ларса кан.
— Ывӑнтӑм ҫав, терӗ вӑл пукан 

ҫине ларса,—ирсӗр ӗҫ тӑвакансемпеле 
кӗрешсех ывӑнтӑм, ан^^ах йепле пуд- 
сан га вӗсене пӗтермесӗр канас ҫук. 
Кӑна куратБн?—терӗ вӑл пиҫиххн ҫу- 
мӗн^^ен «Капкӑнне» тӑсса кӑтартса.

Пӑхатӑп. «Капкӑнне» ҫӗнӗрея хур- 
ҫӑллаттарнӑ, шӑлӗсене ытларах вӗҫ-
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Ҫӑра майаклӑ ҫул.

— Ку ҫул ҫине ма ара майаксем ытла та ҫӑра лартса тухнӑ?

—  Вӑл ҫулпа пирӗн йала „Капкӑн ‘ - леҫсе параҫҫӗ, „Какпӑнран“  хӑраса ларт- 
нӑ вӗсене. П. В.

летнӗ, млатук йӗрӗсем те палӑрсах тӑ- 
раҫҫӗ. Епӗ вӑл тнмӗрӗҫ патӗн^ен тав- 
рӑннине сисрӗм те, савӑнса йӑл-1 кул- 
са йатӑм,

Сисрӗн-им?—терӗ вӑл ташӑлне йӗр- 
се,—ҫак 1928-мӗш ҫу.чта ирсӗрлӗх ӗҫ 
тӑвакансене пӗтӗмпех пӗтерме шугла- 
тӑп, ҫавӑнпа «Капкӑна» ҫӗнӗрен хур- 
ҫӑллаттартӑм, шӑлӗсене хӑйраттартӑм, 
—терӗ вӑл ури ҫине тӑрса.

Хӑйӗн сухалӗ ҫумӗн^е пӑр, сӑнӗ-пи- 
■ҫӗ хӗпхӗрлӗ, куҫӗсем выгьаса ан^ҫах 
тӑраҫҫӗ.

— Вӗсене пӗтерсе пулӗ-ши вара?— 
ыйтрӑм епӗ унтан нккеленсе.

«Капкӑн» хуҫп аран^ҫӑ хуйхӑрнӑ 
пек пул^ӗ.

— Пурах ҫав-ха вӗсем, ҫитмелле,— 
терӗ вӑл мана хирӗҫ, — ан^ҫах вӗсем 
пӗтсе ларасси паллах, кӗркунне шӑна- 
сем пӗтнӗ пек, вӗсем те пӗтсе ларӗҫ.

Халӗ те кашнп ҫулах вӗсен шу§ӗ ■ҫак- 
са пыра^.

Ӑшӑмра шухӑшласа илтӗм те, '§ӑна- 
хах ҫак иртнӗ ҫул хушшин|ете «Кап- 
кӑн»а ыиҫе пӳрократ, миҫе хуликан, 
миҫе растрат^ҫӗк, тата ытти ирсӗр ӗҫ 
тӑвакансем ҫакланнӑ. Мӗн 'ҫул спйеа 
тунӑ пулӗ̂ ҫ̂ вӗҫ вӗсем халӑха?

— Ну, мӗн шухӑша кайрӑн, мӗя 
ҫия̂ ҫ-вен тарӑн шухӑшлама пуҫларӑн?— 
терӗ мана «Капкӑн» хуҫи.—Васкатӑп, 
ргаер йул, кӳр аллӑна терӗ те, васка- 
са тухса кайрӗ.

Мӗн ҫин^ҫен шухӑшласси? «Капкӑн» 
ҫин^бен, хамӑрӑн йуратнӑ «Капкӑн» 
ҫин^ҫен шухӑшларӑм епӗ вӑл вӑхӑтра. 
Унӑн ӗҫӗ ӑнса пытӑр, тпрашӗ ӳссе 
пытӑр, ҫӗнӗ ҫул ҫитнӗ тӗлӗшпе ҫавна 
ҫеҫ сӗнетӗп епӗ.

С ~н.
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Ҫӗнҫул кун уйӑх тытакан.
Ҫӗнҫул кун ӗҫмесен ҫулталӑкӗпех 

ӗҫмелли тупӑнаймас)^, тенине аса илсе 
пурнӑҫ пурӑнса курнӑ стариксем вара 
ҫӗнҫул кун кӑшт та пулин сыпса пӑ- 
хаҫҫех. Тӗрӗс вӑл. Ҫулталӑкӗпех ӗҫмел- 
ли тупӑнаймасан пурнӑҫ вара пит ки- 
'Вемленсе кайа^, етем хӑмпувӗ те типсе 
ларма пултара)'. Пирӗн йалти ватти- 
сем хушшин^е пурин^ен ытлаХрулкка 
Петри текен старик ҫав ҫӗнҫул йӑдиве 
тумасӑр йуласран асӑрханса тӑрат^ҫӗ 
вара, ыӗншӗн тесен вӑл ӑслӑ, пурнӑҫа 
ыал йен^ҫен те, хыҫалтая та сӑнаса 
курнӑ ҫын, тата сухалӗ те нур унӑн— 
вӑрӑм, сирӗн сухалсем пек ыар.

Сухаллӑ ҫын майӗне Хрулкка Петри 
иртнӗ ҫӗнҫулта ӗҫке кайнӑ. Ҫулталӑкӗ- 
пех ӗҫмелле пудтӑр тесе, ӗҫкӗре вӑл 
«хамӑр хӑваланине» '§ерккепе те, ал- 
тӑрпа та ӗҫнӗ.

Иалти хунӗ патӗн^ҫен киле таврӑннӑ 
'бухне, ҫавна «хамӑр хӑвалани» аташ- 
тарса йавӑ мӗн.

Ҫанталӑк ӑшӑ, хытӑ йур ҫине ыа- 
мӑк пек ҫемҫе йур ҫуса лартнӑ, ҫӗнҫул 
ҫитнӗ йатпа. Ӗҫни урава кайнӑмайпа, 
Хрулкка Петрин урийе кукӑр йӗрсем 
туса пынӑ. Ҫӑл кутне пырса тӑнӑ. 
Пӑха!' ҫӑла.

— Ай, тур-тур-тур1—тесе йанӑ вӑл 
ҫӑла пӑхсан хӑранипе. — Уйӑх пӗлӗт 
ҫин^бен татӑлса анса ҫӑла ӳкнӗҫке. 
Капла вӑл, мӗскӗн, путса вилме пуд- 
тара^. Мӗнле пурӑнӑпӑр вара епӗр 
уйӑхсӑр. Кам ҫутатӗ пире ҫӗрле ӳсӗрпе 
ҫул ҫӳреме тухнисене, тенӗ.

Кӳршӗсене '§ӗнес тенӗ малтан Хрулк- 
ка Петри ҫӑла ӳкнӗ уйӑха туртса иӑ- 
ларма, кайран вара тӑрсан-тӑрсан хӑ- 
йех туртса кӑларма шут тытнӑ.

Хӑйӗн пиҫиххи ҫумне (сарӑ^ҫ^ҫӗ унӑн 
пиҫиххийӗ) пиҫиххи ҫумне 'ҫӗлӗм та- 
сатыалли кукӑр йӗпе ҫыхса йанӑ. Ҫав 
тери тӑрмаша? ҫӑла ӳкнӗ уйӑха ҫак- 
латса кӑларасшӑн. Хура тара ӳки̂ ҫ̂ ве- 
нех тӑрмашсан, 'ҫӗлӗм йӗпӗ ҫумне тем- 
скер ҫ.акланвӑ.

— Аха, теяӗ Хрулкка Петри савӑн- 
нипе. —  Ҫаклан^ҫӗ. Халех ӑна туртса 
кӑларатӑп та, йӗпенсе кайнӑскере ти- 
пӗтетӗп. Ан^ҫах мӗнлеха ӑна тепӗр хут 
пӗлӗт ҫине ҫакса йарас? Ну, ун ҫин- 
'ҫен кайран та шухӑшлӑпха,—хӑвӑрт-

рах туртса кӑларас тата, ахалӗн вӑл, 
мӗскӗнскер, шӑнса кайнӑ, '^ӗтрекене 
йенӗ, шӑнсах вилӗ тата.

«Уйӑхран» ҫакланнӑ пиҫиххинетур- 
та1-гурта¥, пӗтӗм вӑй-хӑватне хурса 
турта^.

— Мӗншӗн тухаймае^ха? Иӑвӑр 
йапалах пулмалла марҫке вӑл уйӑх 
тени, тет хӑй тӗлӗнсе.

Ҫӑла ӳкнӗ уйӑх ҫине пӗшкӗнерех 
пӑхнӑ 'Бухне, ҫав Хрулкка Петри, телейӗ 
ҫук пирки, кӑмӑртеттере панӑ ҫӑла,— 
уйӑх патне.

Кӑшкӑрнӑ-кӑшкӑрнӑ, ан^ҫах халӑх, 
ҫывӑрма выртнӑскер, идтеймен. Вилнӗ 
вара. Уйӑх пиркийех вилнӗ, хӑй ыӑн 
сухалдӑ ҫын нулнӑ пудин те...

Халӗ вӑл ҫӑлтан йад ҫыннисем шыв 
ӑсма та пӑрахрӗҫ. Ҫын вилнӗ унта, 
теҫҫӗ,—хӑйсем те ҫавӑн пек вилме 
пултарассине аса илмеҫҫӗ, ухмахсем!

МАМк.

Йурӑхсӑр претҫетаттӗл 
шухӑша кайнӑ майпа.

Ҫӗнӗ ҫул ҫитрӗ, 1928-мӗш ҫула 
пусрӑмӑр.

— Мӗнле хушаматлӑ йалкор пӗлтер- 
нӗ сире ун ҫин^ҫен. Тавӑрӑпха енӗ 
ӑна.
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ХуН)Касси ӗҫкинъен.
Митрипе арӑмӗ ху^касси ӗҫкинрн 

тавӑрнаҫҫӗ. Уй хапхинрн тухрӗҫ те, 
хӑйттим те хайттим йурласа пыраҫҫӗ. 
Ҫанталӑкӗ, теме сиссе-и тен, кутӑн та 
пуҫӑн ҫавӑрна¥. Митрин ула кӗсри 
ҫиле хирӗҫ пирки аран-аран лӗпсӗр- 
тетсе пыра¥. Ҫулӗ те ӗнер ан^ах йур 
ҫунӑ пирки ним латти те ҫук. Ҫитмеи- 
не майаксем те ҫук хӑ)'.

Йал^^ан тухсан пӗр ана тӑршшӗ 
карӗҫ-и каймарӗҫи—Митрин ула кӗсри 
урисемпе пӑшт-нашт тукаларӗ те, пӑ- 
тах тӑ^вӗ.

— Но-о, айга-а1—кӑшкӑрса ил̂ ҫӗ 
Митри йурӑ хушшипе. Кӗсри шӗвӗр 
хӳрине вӑрт ҫывӑрса ил^ӗ те, вырӑн- 
тан та тапранмарӗ.

— Ҫухалса каймарӑмӑри, а ҫ̂а, епӗр, 
анса пӑхха, кар^ҫӑк, ҫул хытти пури 
лаша умӗн^ве, терӗ Митри.

Арӑмӗ ҫуна ҫин-вея анса унталла 
кунталла утса пӑхрӗ те:

— Ҫул тавраш палӑрмас¥... Ҫухатса 
йатӑн ӗнтӗ мур пуҫӗ, и-их сана, сана! 
Пырса тӑрӑнасҫӗ оанӑншӗвӗр тунката 
ҫине. А^а, тӑр, мӗн мӑркӑлтатса ларан... 
шыраса туп хамӑр ҫула, шуйгтан пу- 
ҫӗ, тесе хыттӑнах йатлаҫса ил̂ ҫӗ Мит- 
рийа '§апрасрах сӑмсаллӑ арӑмӗ.

Митри тӑ^ҫӗ те, иккӗн ик йенелле 
ҫул шырама кайса ҫилтӑман тӑсӑрлӑ- 
хӗн^ве ҫухал’§ӗҫ.

Митри арӑмӗ пӗр 10 минут ҫул шы- 
раоа ҫӳресен, тупаймасӑр ҫунипе кӗс- 
рине хӑварнӑ ҫӗре пы^ӗ те... ни ҫуни 
ҫук, ни кӗсри ҫук, ни Митри ҫук.

— Метри-и-и, шуйта-а-ан, тесе ҫу- 
хӑрса йа ҫ̂ӗ антранипе. Ан^вах вӑл ҫу- 
хӑрнине хирӗҫ ҫил хыттӑнрах уласа 
ил§ӗ те, Мигри арӑмӗ ҫӑварне пӗр 
ывӑҫ йур кап ан^ҫак хыптар^ҫӗ.

Ӑҫта кайасха ӗнтӗ Митри арӑмӗя. 
Тавраллах ҫил-тӑман ахӑра¥, Митри 
арӑмӗн^бен:—ҫапла ҫав ха^хи упӑш- 
касем. арӑмсене шеллемеҫҫӗ. Вӑл сана 
йури вилтӗр тесе, урӑх хӗре илсе ав- 
ланасшӑн, сана алимент тӳлемелле ан 
пултӑр тесе, кунта тӑратса хӑвар^ҫӗ, 
тесе кула¥ ҫил Митри арӑмӗн^ен.

Митри арӑмӗ пӗтӗм тӗн^ҫе ҫине ҫи- 
ленсе аҫам ҫухависене тӑратрӗ те, 
кайалла ашшӗсен йалне кайас тесе 
утрӗ. Кӗҫ пӑртак кайсанах пӗр анкар- 
ти хыҫне ҫитсе те кӗҫӗ. Карта урлӑ

каҫса кӑшт карӗ те, ун умне сарайсем 
те тухса тӑ^ҫӗҫ, йӑтӑсем те ҫын шӑр- 
шине сиссе вӗрме пуҫларӗҫ. Сарай 
ҫуммипе килкартине кӗмелли шӑтӑк 
тупса, Митри арӑмӗ пӳр^ йенелле ут- 
ма тытӑнӑ^б^ӗ... хайхи паҫӑр вӗрекен 
йӑтӑ вӑшт сиксе тухрӗ, кӑштах ҫыртса 
тата^-ҫӗ Митри арӑмӗн урине. Ыр та 
аҫамӗ хулӑмми '§ар'8ӗ. Иӑтӑ тапӑнни 
ҫин^ех 'ҫӳре'§ене пы̂ ҫӗ те, шок-шок ша- 
каса ил̂ вӗ. Ан^ах пӳртре хӑй ҫути 
пур пулсан та, никам та 'ҫӳре^ҫене пы- 
ракан пулмарӗ.

Митри арӑмӗ тепре шаккаса та ни- 
кама кӗтсе илеймесӗр, урамалла тух- 
са тепӗр кил '§ӳре'§ине пырса шакка- 
рӗ. Кунтисем, хӑй ҫути ҫук пу.тсан та, 
пӳртӳмне тухрӗҫ те, кам есӗ, тесе 
ыйтрӗҫ.

— Еаӗ ҫав йалсем, Мигри арӑмӗ... 
ҫухалса кайса ■ҫут вилеттӗмӗр, ӑшӑнма 
та пулсан кӳртӗрха!

Митрипе арӑмӗ ан^ах йалтан тухса 
карӗҫиҫ. Еоӗ... есӗ усал пулӗ... анн-е-е, 
тух '§асрах, усад тыта)', тесе кӑшкӑрса 
йа̂ Бӗ пӳртумӗн§и сасӑ.

— Капла шыраса шӑнса та ви.тӗп, 
аттесен килнех шыраса тупас пулӗ, 
тесе Митри арӑмӗ ка.мех урама тухрӗ 
те, йалӑн тепӗр вӗҫнелле утрӗ.

Ашшӗсем патӗн^ҫе ӗҫкӗ саланнӑ, 
хӑй ҫути те ҫук.

— Шок-шок шок, тутар^ӗ кунта та 
1ӳре'§ерен. 1 Ӳре'§е умне такам пы̂ ҫӗ.

— Уҫӑрха, уҫӑр, шӑнса вилетӗп,— 
йӑнӑшат Митри арӑмӗ сивӗпе питӗрасе 
ларнӑ сассипе.

— Есӗ кам ара?..
— Уҫӑр теп 'ҫасрах... ви.тетӗп...
— Кайах ху ҫулпа, кӳртесси пулас 

ҫук, хамӑрӑн та пӳрт тудлийех ӗҫкӗ 
халӑх ҫывӑра¥, терӗ те '§ӳре'§в патне 
пынӑ ҫын ҫухал^ҫӗ.

Митри арӑмӗ ниҫта кайса кӗме пӗл- 
месӗр сурӑх картине карӗ те, аҫамӗпе 
пӗркенсе ӗне ҫумне кӗрсе выртса ҫӗр 
каҫрӗ. Ирҫин§е ашшӗсем ӗнесене апат 
пама пырсан, ӑна тупрӗҫ те, лаша 
кӳлсе Митри патне усатса хӑвар§ӗҫ. 
Ан-вах Митри арӑмӗ киле ҫитрӗ те, 
Митрин тӗсӗ-пуҫӗ те ҫук. Каҫалапа 
Митри аран ҫурранах ламсӑртатса ҫит- 
се кӗ^ӗ. Вӑл пӳрге кӗнӗ-кӗменех арӑм- 
не ҫапса
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Шиклӗ шикленет.
Лашасене пашпӑрт памалла тӑвасшӑн.

—  Мӗнле ку лаша ман ҫи-йе шикленсе пӑха),— йут пашпӑртпа пурнаканскер 
марши вӑл, сволӑТ|!

— Ак, сана вӗрентем мана уй вар- — Вӗдерес терӗн-им мана уй вари-
рин'§е хӑварса киле тарма! Ак, сана!.. не хӑварса?..
Кпӗ хӑвӑл хурамана кӗрсе ларса 
шӑнса вилесрен аран ҫӑлӑнтӑм.

— Ара есӗ ху пӑрахса тарнӑ, вӗг, 
намӑссӑр!.. у-у-ууу!—йӗрме тытӑн^ӗ 
Митри арӑмӗ.

— Мӗ-мӗ... мӗн 'тетӗн?..

— ?!..
Митри вӑрт ҫавӑрӑн^ӗ те хыпа- 

ланса уда кӗсрине шырама хуг§касси 
йенелле тухса карӗ.

Г  0 Н II.
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Кам мӗн ҫин^ен йумӑҫ пӑхат.

Каъва кайма ҫул ҫитнӗ хӗр— ка§- 
■ҫӑ ҫин^ен.

Пиҫмоностсӑ— ҫӗтблнӗ аттине сап- 
латтарма май пуласси ҫинтвен.

Йалти ваккат—вӑрӑсем тата ҫапӑҫа- 
кансем нумай пулассипе нумай пул- 
масси ҫин^ҫен.

Претҫетаттӗл— от^ҫотра нумайрах
суйма пултарассипе пултармасси ҫин- 
■ҫен.

Йалисполниттӗл— советраншалу па- 
рӗҫши кӑҫал, тесе.

Уъиттӗл —кӑҫал халӑх хушшин^ҫе 
ӗҫлемелди ӗҫсем сахалданӗҫши, тесе.

Пуп—прихутри йалсене етем мурӗ 
пырса кӗрӗши, тесе.

Каҫҫир—касса ҫараттарма хӑҫан вӑ- 
хӑт ҫитесси ҫин^ен.

Пулӑшком ълвнӗсем— Шупашкара 
от̂ ҫот тӑратасран мӗнле майпа хӑтӑ- 
ласси ҫин§ея.
Хӗрарӑм телекат— хӑҫан Мускаври 
сйеса каймалла нуласси ҫин-§ен.

Тухтӑр-намӑс ■ҫирпе 'бнрлекенсем 
вумайланасси ҫин^ен.

Манах— кӑҫал парттийе кӗресси ҫин- 
■ҫен.

Макар Петӗрӗ— ерех хакӗ йӳяелес- 
си ҫин^ҫен.

Ирӗклӗ ушкӑнсен (ОТН, Турӑсӑрсен 
сойусӗн, МОПР, ОТР, т. ыт. те) со- 
веъӑсен претҫетаттӗлӗсемпе ҫекрет-

тарӗсем —ҫитес ҫул претҫетаттӗлтен, 
йе ҫекреттартен тухма май пуласси 
ҫин^вен.

'^ӗваш Тӗп театӑрӗнъи арттиссем
—пӳтшег комиҫҫи ҫитес ҫул арттис- 
семшӗн кӑмӑллӑрах пулассипе пулмас- 
си ҫин^бвн.

Ҫамрӑк ӗҫл^ ҫы н—атте кӑҫал хӑй 
аттине портфӗд тума парӗши, тесе.

Кӗперсем тӑвакан технӑк -иртнӗ 
ҫудта тунӑ кӗпер миҫе уйӑх ҫӳреме 
'§ӑтма пултарасси ҫин^ҫен.

Копператтӑр— растраттӑ тунӑшӑн 
кӑҫалах тӗрмене кӗрсе лармадда пу- 
лассиае пудмасси ҫин^ҫен.

У сламҫӑ-налок мӗя 'ҫух.тӗ пуласои 
ҫин§ен, Йе фиаакӗнт иыаӑ 'ҫухае та- 
варсене тартма ӗлкӗресси ҫин§рн.

Копператтив ъӑптине ҫапакан—хӑ- 
ҫан копператтив 'ҫаагине ҫаама аӑ- 
рахса 'ҫӑата ҫаатаракан хуҫа нуласси 
ҫин^ҫен.
Картла выл|акан— хӑҫан карт тӑрӑх 

улталама вӗренсе ҫитесси ҫин^ҫен.
Ерхели— турра ӗненекенсем пӗгсе 

ларсан. мӗнле тепӗр тӗн шухӑшласа 
кӑларасси ҫин^^ен.

Прислукӑ— хӑҫан хуҫа арӑмӗ пу- 
ласоя ҫин^ҫен.

Иван Петровиъ— сайом опликатсиае 
100 пин тенкӗ вы^§аса илесси ҫин^ҫен.

Ив. М—и.

Сенӗкпеле кӗрепле.
(Иуптару),

Пӗрре 
Сенӗкпеле кӗрепле 

Утӑ лавӗ ҫин-ве пыраҫҫӗ.
Вӗсен^ҫен ҫуран ҫынсем,
Пушӑ лавсем 
Ирте-ирте кайаҫҫӗ.
Утӑ лавӗ те ҫулпала 
'Ҫӗтренсе шӑва'¥ малалла.
— Асту! тет сенӗкӗ йулташне,— 

Шаларах кӗр утӑ ӑшне: 
Лавӑмӑр ҫӳллӗ, ҫул тикӗс мар, 
Ӳксе й^лма та май ҫук мар!

Ӳксе йулма? 
тет леш.—Ун пек шухӑш пуҫӑма 

Нихҫан кӗмен, нихҫан,
Кӗмӗ те!

Сан нек пӗр шӑлсӑр пулсан 
Ӳкме пултарӑттӑм епӗ те.

Ҫапла сӑмахсем 
Пуплесе пыраҫҫӗ йулташсем, 
Сасартӑк утӑ лавӗ ҫул ҫин§е 

Лӑстӑр-лӑстӑр силлен^ҫӗ,
Вӑйлӑ ҫилӗ те вврлӗн ҫеҫ 

Килсе ҫитрӗ мал йен^ҫен. 
Хайхи сенӗк пирӗн йӑкӑш ҫеҫ 

Шуса йул^ҫӗ 1)|1в ҫин§ен.

Кӗрепле ӳкмесӗр йулнин^ҫен 
Тӗлӗнес ҫук ӗнтӗ никам та.

Вӑл шӑллӑскер «сокраш^вени» пул-
сан та

Шуса йулас ҫук ӗнтӗ нихҫан та. 
Н. И в в т о к к и м ӑ в .
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Вӑрттӑн ӗҫ курӑнакан пулнӑ.

Ха1§хи саманара пуйасса та вӑрттӑн 
пуйма тивет.

Шупашкар районӗн^и Анаткас- 
тӑрӑнта Ҫтеппан Ваҫҫил^ҫӑ, йалхуҫай- 
стви копператтивӗ укҫипе 60 пӑт 
курӑс илсе, вӑрттӑн •ҫӑита ҫаптара¥. 
Ҫтеппан Ваҫҫил§а вӑрттӑн хӑтланаӑ- 
шӑн хӑйяе те вӑрттӑнах мӗн кӑтарт- 
маллине кӑтартсан аван^ҫ^ӗ, тет Кӑш- 
канар й.

Ҫтеппан Ваҫҫи.тҫа кӑтартсан, коппе- 
раттива та кӑтартас пулаӖ Хӑшне 
малтан кӑтартас. Иккӗшне те курӑр. 
Курнӑшӑн укҫа илместпӗр.

Икӗ тӗрлӗ сӗрӗм.

Ахмане ■ҫиркувӗн пупӗ (Тутаркас 
районӗ), тӗн сӗрӗмсӗр пуҫне, халӑха 
ерех сӗрӗмӗпе хӑй йенве ҫавӑрма 
тытӑннӑ.

Вӑд (Хветоттӑв), халӑхран нумай- 
тарах тырӑ пуҫтарас тесе, халӑх 
пуххин§е Ахмане ҫыянисене ҫур 
витре сӑмакун панӑ. Сирӗнпе палла- 
шас тетӗп, терӗ тет. (Ахмане ҫынни).

Паллашрӑмӑр ӗнтӗ санпа, Хветоттӑв 
йулташ! Есӗ тилӗ ӑраттин^ен тухнине 
истори кӗнеки ҫине нӑхмасӑрах ^пӗл- 
тӗмӗр.

^ейе тилӗ,

Хӗрлӗ-ҫулӑм ҫыра!’:
Шупашкар районӗн^и Еҫек касси 

йалӗн^е Левенте Михали кӗркунне, 
йалсоветсене суйлас умӗя, 1§ипер сут 
туса тупӑш паракан лавккинех хупса 
пи^етлерӗ. МэФлавккуна хупрӑн, тавар 
ҫук-им, тесе ыйтсан: пурри пур та, 
ку тӗлте, сугӑ тӑвас теместӗпха, ату, 
сутӑ тӑвакан тесе, йалсоветне суйламӗҫ, 
тет1ӗ. 'Ҫӑнах та вӑл ҫав суйлавра 
йалсовет ҫыруҫине лекрӗ-лекрех. Халӗ 
лавккин^е каллех сугӑ тӑваӖ паттент-

не те илмен, тет. Мӗн тӑва¥ вӑл 
паттентпа? Паттент илсен килес ҫулхи 
суйлава кӗртмеҫҫӗҫке. „Капкӑна" 
кӗртрӗмӗр те, паттент ҫук пулсан та...

Ҫӗн уйӑха кӗтекен.

Канаш районӗн^и Аслӑ-Мами йалӗя- 
■§е кашни ернерех ҫакӑн пек калаҫу- 
сем пулаҫҫӗ.

Йалсовет ^ленӗ: Матвей Йӑван^ӑ,
ыран халӑх пухувӗ тӑвас^ӗ.

Претҫетаттӗл: Ҫӗн уйӑх тумасӑр 
тутармастӑп.

■̂ лен: Мӗншӗн?
Претҫетаттӗл: Мӗншӗн тесен кив

уйӑхра халӑх нихӑҫан тӑ пухӑнмас¥. 
Ҫӗнӗ уйӑх пуласса кӗтес пулат.

Фиску^ьттурӑ.*

Патӗрйе.т районӗн^и Кивӗ-Катек 
йалӗн^е ҫакӑн пек ӗҫсем пулнӑ.

Пӗр Влатимӗр Микулай^ӑ ханшана 
кӗлен§ипех тытса ӗҫнӗ те, унтан ним 
пӗ.лми пулнӑ та, ҫаппа ҫарамас—шур 
кӗпепе, шур йӗмпе урамра ӗрӗхсе 
ҫӳренӗ. Хӑйӗн^ен пӗтӗм ҫын, шур 
ҫветгуй тесе, хӑраса ӳкнӗ. Шурӑ 
ҫветтуй пулман, Влатимӗр Микулай-§ӑ 
пулнӑ. «Капкӑна» лайӑх ҫаклан^ӗ 
ҫветтуй пулсан та.

Ҫутӑсӑр ҫурт.

Шавӑ'§ ҫыра) :̂
Шӑха.§ йалӗн§и (Вӑрмар районӗ) 

вулама.ллн ҫурт пуҫлӑхӗ Макҫӑм' Па- 
валӗ, Микул праҫвикне '§ысласа, 5 кун 
хушши вуламалли ҫурта хупӑ усрарӗ. 
Ҫуртӗн§е ни хаҫат ҫук, ни краҫҫын 
ҫути ҫук, тет.

Краҫҫын ҫути ҫук пулсан та, вула- 
малди ҫуртӑн вивӗски пур. Ҫитет 
унпа.
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Лайӑхпа наъар.
Лайӑх йапалана никам та на^ар, 

темест; шурӑ тӗсе—хура темеҫҫӗ, ху- 
рине- шурӑ темеҫҫӗ. Икӗ икке, пуҫ- 
хӗрлӗ тӑратса шутласан та, ҫирӗм 
саккӑр пулмас?, йаланах тӑваттӑ, 
теҫҫӗ. Ҫавӑнпа та, лайӑх йапалана — 
лайӑх, ва^аррине вара—на^арах, теҫ- 
ҫӗ. Ан^ах, пурнӑҫра лайӑх йапала — 
на^ар, на§арри—лайӑх пула'?.

— Суйатӑн, тейӗҫ вулакансем.
Иепле суйап. Уа пеккине епӗ хам

ӗ.лӗкрех*) тӳссе курнӑ та, ҫавӑнпа ка- 
латӑпҫкеха. Ҫӗпӗртен тавӑрнас умӗн 
пит кар1ӗ (ли^аӑй картӑ^кӑ) текен- 
скере ҫухатрӑм. Ун ҫин^ен хаҫа- 
та ҫантарнӑ ху §ӗ пур хамӑн, кар- 
1ӗ 1ук. 'Киле таврӑнсан, ҫак карта 
илес тесе, вулӗҫтӑвкома карӑм та, 
Иван Кӗркор^ӑ (вилнӗскер ҫӳлти пат- 
шалӑхра пу.лтӑр1) кӑшт куҫ хӗсрӗ:

— Паратни, тет.
— Парассӑм ҫук, Иван Кӗркор^ӑ... 

Ку йапала лайӑх йапала мар, терӗм.
— Апла пулсан, теҫертлир тесе тыт- 

тарӑп, тет хайскер.
Тӗк тӑнӑ ҫӗртев, хамӑн теҫерттир 

пулас килместха? Нӗре-йӗрех патӑм 
вӗт! Иулашки ук;’ава, пӗр 1етвӗртлӗх. 
Картне илсен, ҫиллӗм килнипе ҫурса 
пӑрахас ки.л'§ӗ. На^ҫар, на^арах ӗнтӗ 
ку ӗҫ. Вҫаткӑ, е! Вулвӗкрен тухса 
кайсан нтлетӗп:

— Вӑт, шӗвӗр! Ҫӗпӗр тӑрӑх сӗтӗ- 
рӗнсе ҫӳренӗ хӑй... Ӗҫ, ӗҫ! Мӗн курка 
хӗрриве ҫулатӑн?.. Шӗвӗр, вӗт, йӗрет 
те пара?. Ах-ха-хай!.. кулса савӑнаҫ- 
ҫӗ ша.лта.

Во-от вӗт! Лӗр йапалах, вҫаткӑ те- 
нӗскер, мана куҫҫулпех макӑртрӗ, 
Иван Кӗркорҫӑ—ахӑлтатса савӑна’).

Патраксем хушшин-ве ӗҫлекен уп- 
пал-но-мо^лӑннӑй Тавытӑв (Куславкка 
рай.) йулташа илерха акӑ. Вӑл Т)ап- 
кассинҫи Моцалов кулак патӗн^е тут- 
тӑр вырӑнне портфӗлӗн^ҫи ӗҫ токӑвӑр- 
сене вӗҫтерсе, пӗр токӑвӑр йулми^ҫҫен 
ташланӑ савӑнса. Ун районӗн1н пат- 
раксем: ӗҫ сыхлӑхӗ пӗтрӗ, тесе—ӗсӗк- 
лесе йӗреҫҫӗ хурланс^.

Кунта та пӗр Тавыгӑв хӗрсе, ак- 
тивланса ташланӑ ӗҫ кӑна. Тавытӑв— 
каҫса кайса савӑннӑ, темиҫе патрак

*) 19'21-мбт ҫулта.

ҫавӑн пирки вӗлтрӗнпе хӗртнӗ хыҫҫӑн 
йӗнӗ пек йӗреҫҫӗ. Вот, ҫӑва1..

Кукша йатлӑ йал пур Ҫӗрпӳ райо- 
нӗн^ҫе. Кукша пулсан та, ҫак йад кӗ- 
пер гума шут тыта¥. Лэйӑх. 21 ^ӑ- 
рӑш пӗрене и.лет, вӗсене шӗвӗртсе 21 
тӗле сӑвай пек ҫапса ларта)', и... нӗт- 
рӗ. Вӑрман пек лара^ 21 1ӑрйш пӗ- 
рене. Кулакӑн лаши вӑйлӑскер,—'§йн- 
кӑ ҫырантапах вашлаттарат: кӗперне 
мӗнне пӑхмас)', ан^ҫах 1ухӑнпа вӑта- 
мӑн ка^ака пек лашисем вара... ҫак 
кӗпертен хӑраса 7 — 8 ҫухрӑм ҫавра 
ҫулпа лӗпсӗртетеҫҫӗ хӳри айне шӗвет- 
се. Ку—на^арах вара.

Пайан ак шаду илтӗм. Лайӑх. 30 
тенкӗ пысӑк укҫа вӗт! Хваттере тав- 
рӑнсанах, ман хуҫа-кар^ӑк кӑштӑр- 
татса тухрӗ те: есӗ укҫа тӳлеменни 
уйӑх ӗнтӗ, паратӑн пу^)?—-терӗ. 20 
тенкӗ кӑдарса тыттарнӑ 1ух 'ҫӗрене 
ҫӗпӗрски кушак аҫи ^ӑрмаданӑ пекех 
туйӑн^ҫӗ. Пӗр '§ӑх кутани пек пӳрг- 
шӗн ҫирӗм тенкӗ тӳле, е! На-^ҫа-ар ку 
ӗҫ. Ан^ҫах, кар^ҫӑк савӑна1г; шӑлсӑр 
ҫӑварне пиҫмен пӑрҫа йӗкер^и пек 
сарса пӑрахрӗ те: шпашшыпӑ, терӗ 
сагтана!....

Иулашкин^ен Ҫӗнҫула илес. Хавас 
йапала ӗнтӗ, ■ҫӑнахах. Вунӑ тенкӗ 
укҫа пур, ҫын-ҫынах вӗ1. Ҫын пек пу- 
лас тесе, арӑма ӑна-кӑна, тата «леш- 
не» хатӗрлесе хума хушрӑм. Ки.т§ӗҫ 
хӑнасем. Пиг хавас иртертӗмӗр ҫӗн- 
ҫула. Тепӗр кун ирех са1§аттине ка- 
йас умӗн: ҫырткалама.лли пури, тетӗп 
арӑма. 'Ҫӗнмест.—Пури, тетӗп.—Хӑну- 
сен^ен кайса ыйт, ман алра ним те 
ҫук, терӗ ху§ӗ.—А-те-те-те!.. Вот хӑ- 
на!.. Вунӑ тенкӗлӗх кӳпнӗ шуйттан- 
сем! Вӗсем ӗнтӗ, кок! — какӑрса ҫеҫ 
выртаҫҫӗ, санӑн пур шӑл ҫине хумал- 
.ли те ҫук. Иа^ар!.. Темиҫе хут на^ҫар 
ку ӗҫ! Вот, ҫӗнҫул!..—тесе ку.’§анатӑп.

Е т м е н А.

Пушарпа кӗрешӑтпӗр.

— Снрӗн йалта пушарпа кӗрешмел- 
ли хатерсем пури?

— II ур. Хурал сарайӗн^ҫе хӗлле пул- 
сан пӗр сарай йур пула)'.

Ш к а л ӗ Е.
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Й у м ӑ ҫ  п а т ӗ н ъ е .

— Сарӑ ҫӳҫлӗ майра пирки, санӑн хуйхӑ пулмалла. 

— ^Невушлӗ парттийе илмеҫҫӗ.

Йунӗ тавар шыраса.
— Манйн шутпа, йулташсем, малаш- 

не пирӗн тавар илме Шупашкара ҫӳ- 
ресе тулккӑ тухас ҫук. Пӗр йен^ен 
уята таварсем тупса и.лме хӗн, сӑмах- 
ран хӗрлӗ тавар. Тепӗр йен^ен унта 
ҫӳреме те инҫе. Малашне ҫитсӑ тав- 
рашне Мускавран тӳрех кӳрсе тӑрсан, 
усӑллӑрах пулмӗши,‘терӗ Выҫлӑх ҫыр- 
ма копператтивӗн претҫетаттӗлӗ Иекор 
Иӑван! правлени ларувӗн’§е.

— Есӗ калашле '§ӑнах та Мускавран 
тӳрех, ха.1 каланӑ пек, кӳрсе килсен 
аванрах пула'г пулӗ, тем Шупашкара 
70—80 ҫухрӑм таран ҫӳресе лав укҫи 
тӑки^ҫ^ен, терӗҫ Иекор Иӑван^ҫа хирӗҫ 
пӗр-ик сасӑ.

Каданӑ—тунӑ. Тепӗр кунне ирех 
Иекор Иӑван^ҫпа правдени '§ленӗ— 
Ҫимук Хветӗрӗ салтакран илсе килнӗ 
кутамккисеие пӗрер шӑрттан, икшер 
'ҫӑкӑт, тепрер ҫӑкӑр 'ҫикрӗҫ те, стант- 
са тухса карӗҫ...

— Ну, Хӗветӗр, пирӗн кунта ҫывӑр- 
са кайма йурамас?, а̂ ҫа, агту кунта 
пире йӑпӑр-йапӑрах шӗвӗртсе кайма 
пултараҫҫӗ, терӗ, Иекор Иӑвӑн! вакун 
ҫине вырнаҫса ларсанах.

— Ҫавӑ, ҫавӑ. Ыйӑх ҫин^ҫен тумӑ¥ 
те тумалди ҫук, тесе Хӗветӗр те ҫӳлти 
ҫӳдӗк ҫине улӑхса лар^ӗ.

Кӗҫ хӑйти-хӑйти, кӑшт-кӑшт, '§'ӑш- 
'Ваш тутарса пойес та тапранеа Мус- 
кав йенелде вӗҫтер'§ӗ.

— Иекор Иӑван^ӑ, астӑватни 19- 
мӗш ҫулсен^ҫе тегьа̂ в̂ ҫи вакунсемпе 
асап.ланса ҫӳренине? Халӗ сӑпкари пек 
кайатпӑриҫ. Ех, йусанатех мӗн пурӑ- 
нӑҫ, тесе савӑнса пыра¥ Хӗветӗр.

Иекор Иӑван^в та хӗпӗртенипе пӑхӑр 
'ҫӗлӗмне туртса кӑлар^вӑ те, улатӑр та- 
пакне паклаттарма тытӑн^ҫӗ.

— Ей, краштанин! саплаттите 
штрав, терӗ сисмен ҫӗртенех Иекор 
Иӑван^в умне кӑнтуктӑр пырса тӑрса.

— Еп еп... еп пӗ.лмен...
— Пӗлес пу.ла'1', айта плаИи, сап- 

ламасан анса йулатӑн...
Иекор Иӑван^ҫ ҫумне кӑнтуктӑр, ҫул- 

лахи ӳпре пек ҫулӑхрӗ те, ним тусан 
та уйӑрлмас¥. Иекор Иаван^ҫӑн ирӗк- 
сӗрех 3 тенкӗ тӳлемелле пул1ӗ—камӑн 
аяса йулас килтӗр.

Штрав сапласан Иекор Иӑван^в та 
ҫӳлти ҫӳлӗк ҫине улӑхса кӗрӗкне хуса
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ху1ӗ те, канма выртрӗ.
— Ыап-§ава¥, виҫӗ тенкӗ Мускав 

таварӗн усламӗ ҫин-ҫв палӑрсах кай- 
мӗҫке вӑл, тесе пусар^ӗ Иекор Иӑван! 
1унне Хӗветӗр.

Пӗр ҫур ссхет куҫ харшисен^ен тур- 
тӑнакан ыйӑхпа кӗрешсе выртсан:

— Снайӗш, Хӗветӗр, ҫывӑрмасӑр 
кунта ҫӗр каҫасси пулати вара, айта 
д у ц ӑ  пӗрерӗн тӗлӗрсе илер, терӗ Ие- 
кор Иӑван!.

— Епӗ те ан§ах ҫавна калас тет- 
тӗм. Епӗ хз1§ ларкалам, есӗ ҫывӑрса 
ил, терӗ ӑна хирӗҫ Хветӗр.

Виҫӗ минутран Иекор Иӑван! ҫӑ- 
варне карсах харлаттарма пуҫларӗ...

... Мусаав 10—15 хутлӑ ҫуртсем. 
Урамсен^е кашпи ҫурт умӗн^е хӗвел 
пек хунарсем. Макаҫӑнсен^е тавар 
улӑмури пек йӑтӑнса вырта¥. Йекор 
Иӑван^па Хӗветӗр конператтивран ил- 
се тухнӑ укҫипе калама ҫук нумай 
тавар ил^ӗҫ те, киле тухса карӗҫ. 
Арӑмне валли Иекор Иӑван! ҫыхнӑ 
хулӑм туттӑр илсе килвӗ. Туттӑра ыта- 
раймасӑр Иекор Иӑван^а арӑмӗ ӗмсе 
йарасла 'буп тӑва¥. Ах, лайӑхҫке!' 
Мускав таварне сутса копператтив ик- 
виҫ кун хушшин^е пуйса карӗ...

— Иекор Иӑван!... Иекор Иӑван§ 
теп, тӑрха, тӑр!..—тенӗ сасӑ кӗрое ка- 
рӗ Иекор Иӑван! хӑлхине.

— Мӑм... мм... ӑм... Мӗн кирлӗ ара 
сана? Ма вӑратрӑн канлӗ ыйӑхран, 
епӗ питӗ лайӑх тӗлӗк курма пуҫланӑ!- 
■ҫӗ. Ан тивха, тепӗртак ҫывӑрса илем. 
Мӑмм... Ӑахх...

— Есӗ ман кӗрӗке сарса выртмани? 
Кӗрӗк таҫта кайри тен,-ҫанлахминтре- 
тет Хӗветӗр.

— Ху айна лайӑхрах пӑх.
— Есӗ кӗрӗкейӗп терӗни мӗн. Хам 

айра пулсан санран та ыйтас ҫук. 
Тӑрха, тӑр 1асрах, мушӗт вӑрласа ка- 
рӗҫи тен ..

— Вӑрласа кайма... Есӗ ҫывӑрман 
пулӗ вӗт?..

— Кӑшт тӗдӗрсе кайнӑ ҫав мур! 
Кӗрӗксӗрех йултӑмиҫ ӗнтӗ!..

— Кам вннават сан ыйхушӑн, тата 
есӗ ху та пуҫтарусӑр ҫын. Акӑ ман 
пек сарса выртнӑ пулсан, кам вӑрла- 
тӑр санӑн кӗрӗкна. Епӗ вӑн ҫӗ.лӗке те 
пуҫ айне хурса ҫывӑртӑм та, ҫелӗке те 
никам та вӑрл... Есӗ ху пуҫтарусӑр... 
Епӗ вӑн ҫӗлеке т е .. Ӑҫта ара ман ҫӗ- 
лӗк?.. Ыеушлӗ вӑрласа кайнӑ?!.

Мускава ҫитсен Иекор Иӑван! ҫӗ- 
лӗксӗр, Хӗветӗр кӗрӗксӗр стансӑран 
хуланалла карӗҫ.

— Айта малтан хамӑр илсе тӑхӑ- 
нар. Пӗр ҫӗлӗкпе кӗрӗк илмелли укҫа- 
на кунтан илсе кайас тавар усдамӗн- 
'Вен тытса йулӑпӑр йулӑпарах, терӗ 
Иекор Иӑван^ҫи Оуххарӗвккӑ паоарӗ 
йенелле утса.

Сухарӗвккӑра кӗрӗкпе ҫӗлӗке 45 тен- 
кӗ парса ил ҫ̂ӗҫ те, макаҫӑнсем тӑрӑх 
тавар илме кайрӗҫ.

— Мӗнле ара ку ҫӗлӗк пуҫа шӑн- 
тасшӑн ҫӗнӗскерех, терӗ Иекор Иӑван'§.

Ҫӗлӗкне хуса пӑхрӗ те—ҫӗрӗк кушак 
тирӗн^ҫен ҫӗленӗ ҫелӗк пу.лнӑ мӗн. Хӗ- 
ветӗрӗн кӗрӗкӗ те тӑхӑннӑ тӑхӑнманах 
ҫӗввисен^ҫен ҫурӑлса карӗ.

Кӗ^вӗҫ иӗр пысӑк копператтив мака- 
ҫӑыне. Ха-адӑх!—темӗн 'ҫул. Тавар 
илес тесе каҫ^ҫенех '§еретре тӑрас пула^.

Кӗ^ҫӗҫ тепӗр 'ҫастнӑй макаҫӑна. Кун- 
та 1 тенкӗ тӑракан йапалана 2—3 
тенке сутаҫҫӗ. Кунпе ҫӳресе те Хӗве- 
тӗрсем нимӗн те идеймерӗҫ. Каҫ пул- 
сан пӗр пурҫӑн хатӗр сутакан мака- 
ҫӑна пырса лекрӗҫ, Кунта халӑх ну- 
майах мар.

— Ҫигсӑ шыраса пулас ҫук, айта 
ҫак пурҫӑн туттӑроене илсе кайсан та 
йурӗ, терӗҫ пирӗн К01шератт'ӑрсем ан- 
траса ҫитнипе.

Хайхи пурҫӑн тавара пур пек укҫи- 
пе ил^ҫӗҫ те, Мускавра ҫӗр выртмасӑ- 
рах киле тухса кайрӗҫ.

Иалга, Мускавран тавар илсе кн.1- 
нине пӗлсен, илекенсем Выҫлӑх ҫыр- 
ма копператтивӗн ланкине лӑках тул- 
са лар1ӗҫ. Пурҫӑн хатӗрсене пӑхса 
вилсе кайасла тӗлӗнеҫҫӗ. Ан^ҫах... Ак 
шуйтан халӑхӗ —пӗри те пӗр йапала 
идмест. Хаклӑ, теҫҫӗ те, тухса уттара 
параҫҫӗ. Пасарсене тухсан та, илекен 
ҫук.

— Ухмах халӑхпа мӗн тӑвас тетӗн. 
Мускав таварне идме пӗлмеҫҫӗ те,— 
вӑрҫса ҫӳрет Иекор Иӑван^ҫӑ.

Копператтивра ытти таварсем пӗтсе 
ҫитсен Шупашкара кайма та укҫасем 
йаклака.

— Манӑн шутпа, ҫак тавара тепӗр 
хут Мускава кайса сутмадла пула)', 
пулӗ терӗ Йакор Иӑваа! правленнин 
тепӗр ларувӗн^ҫе...

В а ҫ ҫ и л й ӗ в  П.
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Аппостӑл Павӑл Фетулӑв.
Аппоотӑл Павӑл ҫин^ен «ҫвеш^ени 

истори» текен кӗнекесем ҫин^е пит ну- 
май ҫырнӑ. Павӑл Фетудӑв та истори- 
йа ҫакланма тӑрӑша^, ан^ах темме ун 
ҫин^ен никам та ҫыракан ҫук. Кӑмӑл- 
не хӑварас мар тесе, шураала вула- 
кансене ун ҫин^ен ҫырса пӗлтерес те- 
рӗмӗр.

Сӑнӗ-пи^ӗ мӗн тӗслине пӗлместпӗр 
(ӑна наллакансен^ен пӗри теырлакан- 
ни ҫук), вӑл ҫыру вӗренкелени палӑ- 
ра)? вара. Иалти шкулта вӗренсе тух- 
нах вӑл, «саккун поши» аван пӗлет. 
Кӗлӗсеяе нумайӗшне пӑхмасӑрах ка- 
ласа паыа пултара)'.

— Псаломсене аван пӗлетӗп, тесе 
кулкала) вара вӑл хӑйне ӑста вӗрен- 
нӗ ҫын вырӑнне хисеплесе.

— Вӑд йен^ен аптӑрамастӑнах есӗ, 
тесе мухтаҫҫӗ ӑна кил-йышӗсем.

Мухтасан хӗпӗртет вара вӑл. Вӑл 
пӗр вӑхӑтра тийе^ука кайма та шу- 
хӑшланӑ иккен те, ав^ах ха.1хи вӑхӑт- 
ра тийе^ҫукра тӑрсан туххут ҫук.

— Псаломсемпе тутӑ пулаймӑн.
Ҫыру пӗлкеленипе йалсовет ҫыруҫи-

не кӗрет, ҫав вӑхӑтрах 'ҫиркӳ старӑс- 
тинр  тӑра?. Сӗнтӗрпуҫ йалне пӗлетӗр 
пулӗ? Ҫав йалта вӑл (Сӗятӗрвӑрри 
районӗ).

Ҫамрӑксем малалла, ҫутталла туртӑ- 
наҫҫӗ, вӗсен вӗренес шухӑш, хурал 
пӳртне хӗрлӗ кӗтес тӑвашшӑн, йалсо- 
вет ҫекреттарӗ (вӑлах ■ҫиркӳ старӑсти) 
Павӑл Фетулӑв йахӑна та килмест.

— Не расрешайу!— тет вӑл хытӑ 
сасӑпа ҫамрӑксене. Пӗрре вӑл район- 
ри совешҫанине кайсан, ҫамрӑксемпе 
малта пыракан хрес1енсем пулӑшнипе, 
хурал пӳртӗн^ен турӑша и.лсе пыта- 
раҫҫӗ, ан^ах пирӗн аппостӑл Павӑл 
таврӑнсанах, турра йуратаканскер, ӑва 
шыраса тупа)' те, вырӑнне ларта)г. 
Ҫамрӑксем тепӗр-ик хут та пытараҫҫӗ, 
ан-ҫах Павӑл Фетулӑв йахӑна та кил- 
мест.

— Ӗпӗ турӑсӑр пурнаймастӑп, тет 
вӑл.

Ҫамрӑксем аптӑраҫҫӗ, ан^ах ннмӗн 
те тума ҫук; йалсовет ҫекреттарӗ, йеп ■ 
ле пулсан та «наца^нӗк».

Ҫулла халӑхран ыйтмасӑр тумасӑр, 
пуҫҫӑрланса, пупа молепӑн тутара'!? те, 
халӑх укҫиие тӳлет.

Пӗр сӑмахпа каласан тӗншӗн ,,'5ун- 
не парса“ ӗҫлет.

Совет ӗҫӗ тармаст вӑл, шалу параҫ- 
ҫӗ, мӗскер...

Ҫулла активлӑ хрес^енсем, ҫамрӑк- 
сем тӗрлӗрен ҫексисем туса пикенсе 
ӗҫлеме шутдаҫҫӗ, ан^ах Павӑл Фету- 
лӑв йахӑна та килмест.

— Ҫексисемсӗр те ,,ӗҫлӗпӗрха“ ,— 
тет вӑд ҫӑварне хӗрес хывса.

Активдӑ хресҫенсем аптӑраҫҫӗ, ан- 
^ах хирӗҫ калама хӑраҫҫӗ; «на^^ӑ^- 
нӗк».

Шӑлдӗ унӑн вӑрманпа сутӑ тӑва)^, 
ӑна вӑрман кирлӗ.

Пи^ӗше ӑна „пулӑша¥“— Вӑрманта 
тара кӗрӗшсе ӗҫлекенсен вуттине, ти- 
вӗҫлӗ ҫынсене п а м а с ӑ р, шӑд- 
дӗне суйа ӗнентерӳ ҫыра¥ те, вӑрман 
пара¥.

Лего, конешнӑ, ҫав тери савӑна^', 
5унтан тав тӑва^ ӑна. 'Ҫухӑнсем та- 
рӑхаҫҫӗ, Фетулӑвсем савӑнаҫҫӗ, турра 
тав туса ҫуттине сыпаҫҫӗ.

Малашне тата мӗн хӑтланнӑ пулӗҫ- 
5ӗ, пӗлместпӗр, ан^ах актввлӑ хрес- 
^енсем ун ҫин^ен Райӗҫтӑвкома сис- 
тереҫҫӗ те, Райӗҫтӑвком унӑн „ӗҫне“ 
пӑхса тухса ӑна ҫекреттартан кӑлар- 
са сирпӗтет.

Халӗ ӗнтӗ вӑл ҫиллипе ӗнсине хыҫ- 
са активдӑ хрес^внсене, ҫамрӑксене 
тискер кайӑк пек шӑмарса ҫӳрет, вӗсе- 
не хирӗҫ, турра шанмасӑр, куштансе- 
не илӗртет.

Вӑт ҫаплалла аппостӑл пурна¥ Сӗн- 
тӗрпуҫ йадӗн^е.

СӖЛТЕРМӖН.

Ҫутталлах шӑваҫҫӗ.

— Сирӗн йал хрес^енӗсем ҫутгалла 
туртӑнӑҫҫӗ-и ха^хи вӑхӑтра?

'  Шутсӑр ҫутталла туртӑнаҫҫӗ ҫав, 
кашни каҫ ҫуттине йанклаттараҫҫӗ.

И. П. П.

Ҫамрӑксен утӑмӗсем.
— Пирӗн йал ҫамрӑкӗсем ҫак йу- 

лашки вӑхӑтра ^ылай малалла утӑм- 
сем турӗҫ.

— Иирӗнйал ҫамрӑкӗсем тата, епӗр 
пасара ҫити^^ен Ҫӗрпӳ пасарӗяҫи 
пивнойа утса ҫитсв ларнӑ.
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Ы й т к а л 3 ҫ.

Ы й т к а л ӑ ҫ. Хӑрах ураллӑ ҫынна 
есӗ 2 пус патӑн, манӑн ик ура та 4 пус 
намалла.

Милитсипе йалсовет претҫетат- 
тӗлӗ-

— Ма ерех йухтаратӑн?
— Оана мӗн ӗҫ1 Кӑшарни вазди.
— Айта ^асрах йалсовет патне. 

Епӗ халӗ те йалсовет патӗн^е. Хам 
килтен хам ниӑҫта каймастӑп.

— Есӗ еппин йалсовеҫӗ пудатниха? 
Мана пӗр пулштухне ӗҫтерха.

— Милитсисене ӗҫме йурамас¥ вӗт.
— Иура^. Пӗр пулштух памасан 

тытатӑп.
— Апла пудсан йураӖ Ан-та шарла, 

ӗҫтерӗп. А . Т. Е.

Капкӑн суъй-
Кӗлентщ ҫырӑвӗ (прошшеш).
«Капкӑн му5и»— Есӗ тӗрӗс, тӳрӗ, 

волоккитсӑр сут туса пара¥, терӗҫ те 
—сан патна ҫыру йарас терӗмӗр.

Епӗ пӗцен  мар  ̂ нумайӑн. Кӗлен^е- 
сем епӗр коллективлӑ пурӑнма йура- 
татпӑр. Хӑнана та ҫавах, ушкӑнпа... 
Ҫур тушӗн, йе ^ушӗнпех лартса кайаҫ- 
ҫӗ. Кӑҫал пире Улатӑрти Тӗпҫпирт ху- 
пахне пурӑнма йа^ӗҫ. Макаҫӑн (ху- 
пахӑя) пуҫӗ шатах ҫынсене пире ук- 
ҫасӑр та, укҫасӑр парса йара пуҫларӗ. 
Пӗр рапо51и патне ҫапла кӗтедле лек- 
се, пӗр 20 хуг пулӗ хутларӑм калла- 
малла. Пӗрре хупаха, пӗрре сӑмакун 
тултарма... Ман йулташсем те ҫавах...

Пирӗн хуҫа ҫак пӗр 100-не йан- 
кдаттарнӑ та (ӗҫе кайма пӑрахсах сы- 
на¥), укҫине тӳлемен. Хупах хуҫи ҫут 
урлӑ шырама пуҫларӗ. Сут пирӗншӗн 
рапоцийе тӳлеттермелле тӑва^. Тӳ- 
леймесессӗн пирӗнпе пӗрле ҫак рапо^- 
1И сӑмаварне, тӳшекне-ҫатакне йӑтса 
тухса укҫа тума та ирӗк пара¥. Тем- 
де шел пек. Хупах хуҫа патне пырса: 
ма укҫас^р парса йаратӑн, ун пек йу- 
рамас^ҫке! тесе калас—вӑл ҫиленсе 
пире хамӑра персе салатасран хӑраг- 
пӑр. Тӳлеттерес мар—халӑх укҫисайа- 
кайат, ӑна епӗр хакла хуратпӑр. Мӗн 
тӑвас?

'§ӑваш сутне кассатси патӑмӑр. Уята 
пи]рӗн майдӑ пул^ӗҫ. Макаҫӑнран кре- 
тит (кивҫенле) ерех йӑттарса ҫыяна 
пйантса йертсе йама кам хушнӑ? Ху 
тӳлле, терӗҫ сутаканне.

■ Ку пирӗншӗн тӗрӗс пек. Ан^ах ху- 
пах хуҫи те нетово%нӑ, Шупашкарта 
та пирӗн пирки рапо^^инне сӑмавар- 
не-мӗнне суттарманшӑн нвтово^нӑ йул- 
нисем пур, тет. «Ерех вӑл—тавар, 
Таваршӑн епӗр сутпа тӳлеттеретпӗр, 
ӗҫекеннех тӳллеттерес», теҫҫӗ тетпрок- 
кӳраттурӑрӑ та.

«Капкӑн му5и», аптриш ӗнтӗ, мӗн 
тӑвас? Пире ӗҫ татса парха ес.

Ерех Кленъи алӑ пусатӑп.
Коппине ҫырса илекенӗ Ваҫанкка.

Хупахӗ те, ӗҫме йуратаканӗ те, ыттисем 
те „Капкӑаа“ ленкнӗ, 5асах вӗҫерней- 
мӗҫ. Ку ӗҫе „Кӑпкӑна“ вулакансен 
сутне парсан аванрах пула'^ пулӗ, те- 
тӗп. Ваҫанкка.

„Капкӑн“ ресол)УТСийӗ: Килӗшетӗп.
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Акахвунпа кӑрмахвун. П у р н а ҫтум са х ӗ се м .
(Иуптару).

Акахвун пупӑн ^иркӳне 
Ҫынсем ҫӳреми пул^ӗҫ кӑ^уне. 
Праҫникӗ пысӑк вулсав та,
Т)анӗ тем пек ҫапсан та 
Ваттисем ан^ах кӗлӗре.
Ҫамрӑйкӗрӗм ннхҫан ҫук,
Пурин^ен ытла ^иркӳре 
Клирӑс ҫин^е никам ҫук._
— Ха, тет пирӗн иуп—Ӗҫ-и ку? 
Йурлассине те йурла ху,
Кӗл ту, вула,
Катилпа та хӑвах ут.
Питех те ӗҫ на^ар капла!
'^им—клирӑс ҫине пӗреххут 
Кӑрмахвуяа лартас пу̂ ь!
Вӑл кивӗ, суйа! те... пыра^ пу̂ ь.
— Пымасӑр! А')а йурлӑпӑр, 
Суйсассӑн та пӗрле суйӑпӑр!
Епӗ хатӗр, атте Акахвун!—
Терӗ пупа кӑрмахвун.

Н. И е в т о к к и м ӑ в .

С У Р Х У Р И Р Е .

Ҫӑлтӑрпа ҫӳрекенсем. 

Алиментшӑн.

СУТЙЕ; Кама тӑвас теттӗр ашшӗ- 
не? Петроваи, йе Иванова? 

АРӐМ; Каккуй Пе'грова та, халӗ 
вӑл ӗҫсӗр пурна¥ те.

X ӗ р л и.

Авланма хӑраӳ.

Ҫак хушбра авлавакан а^асем 
тултӑра пӑхтармасӑр авланаҫ- 
ҫӗ. Ҫавӑв пирки йо арӑмӗ, йв 
упӑшки ҫпрлӗ пулса пӗрпбрпе 
'5ир йертеҫҫӗ.

Авланни.--- Ма ара есӗ ха.§5ен ав- 
данмастӑн? 30 ҫудтан иртес тетним?

Авланманни.— Ха-̂ ь 5ух авланмасӑр 
пурӑнсан пӗр шухӑш та пулмӗ. Тепӗр 
йен^ҫен пӑхсан авланма хӑраса тӑрӑн.

Авланни.— Ай тӑ-ру! Ма анла калан?
Авланманни.— Кӑҫал авланмавнисем 

пурте вырӑс 'ҫирӗие 2-шер ерне.тӗх— 
уйӑхлӑх пу.чнитса мӑшрисемпе кайса 
выртса килеҫҫӗ. Ӑҫтан унта арӑм илме 
пӗлӗн? Арӑм хӑй туприпех килӗ.

Хуликан халӑх ӗҫӗн^ье-

— Пирӗн хӗрлӗ автанпа кӗрешме 
трушинӑ уҫмалла.

— Епӗ трушинӑ уҫмасӑрах хӗрлӗ 
автанпа кӗрешрӗм. Йӑванӑн хӗрлӗ 
автанне ^улпа персе вӗлертӗм.

Ш ӑ р ҫ а.

^и-ьей-кассин-ьи калаҫу.

(Вӑрмар районӗ).

— Мӗнле, сирӗн район аппара^ӗ 
ӗҫлети?

— Ҫук, пирӗн районнӑй аппарат 
мар, кашни кил хуҫин хӑйӗн аппарпт 
пур. Лайӑх т}ха¥.

X у р ӑ н.

Илет.

— Сирӗн йалоовет претҫетаттӗдӗ 
«Капкӑн» илети?

— Илмест. '
— Мӗн илет тата?
— «Ҫуттине» ^ас-^асах илет.

С а к а с а й.
<

Йӑвӑр пурнӑҫ.

— Амниҫтипе те мана кӑлармарӗҫха.
— Ара, есӗ тӗрмере мар пулӗҫке?
— Тӗрмере мар та, кулак патӗн^е 

рапатникра. Пурӑнма тӗрмерин^ен те 
хӗн маншӑн. Амниҫти памарӗҫ.

ӑ в а ш.
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=  ҪӖНӖ  Ҫ У Л Т А Н  = 1

1̂ :

„Пирӗн Йап“ йатлӑ ернере пӗрре 

тухакан хаҫатпа „ К  а  П К ӑ  Н“  
ҫ ы р ӑ н с а  илӑр !

Хаҫатпа „Капкӑн“ хак1;
1 уйӑхлӑха 15 пус. 6 уйӑхлӑха 75 пус.

3 45 „  12 1т. 50 „

Ушкӑнӑн ҫырӑкса илекенсене ҫакӑн пек 
парнесем пгратпӑр:

1 е

:
1.Пӗр йалта ҫпискӑ т ӑ р ӑ х Ю ҫ ы н б  уйӑхлӑха ҫы- ф  

рӑнса илсен, ҫав 10 ҫынна -ь^вашла пӗр кӑлентар, 
потпискӑ пухакана Зуйӑхлӑх „'^ӑваш йалӗ“  паратпӑр. ф

2. 20 ҫын 6 уйӑхлӑха ҫырӑнса илсен— 1 ҫурла, 
потпискӑ пухакана— 6 уйӑхлӑх „'^нваш йалӗ“  йа- 
ратпӑр.

8. Ие 10 ҫын ҫулталӑклӑх ҫырӑнсаилсен— вӗсене 
пӗр ҫурла, потпйскӑ пухаканне 3 уйӑхлӑха „Сунтал“  
йаратпӑр.

4. Ие 20 ҫын пӗр ҫулталӑка ҫырӑнса илсен, ҫзв 
20 ҫынна — 1 ҫава; потпискӑ пухакана 3 уйӑхлӑх 
„Капкӑн“ . „Сунтал“ , „'^ӑваш налӗ“  укҫасӑрах йа- 
ратпӑр.

Ҫав премисене, „Пирӗн йалпа“  „Капкӑн“  ҫырӑнса иле- 
кенсем хӑйсем хушшин-ье шӑпа тӑрӑх вьцьаса илеҫҫӗ.

♦ Ф  С А А
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К у ҫ л ӑ х л ӑ  ҫ ынсем .
Хӑшӗсем, куҫӗ лаййх пулсан та, ӗрешшӗн куҫ- 

лӑхсем тӑхӑнса ҫуреҫҫӗ.

ҪАМ РАКСЕМ , такӑнса ӳксен, мӗн ҫине такӑннине пӗлме куҫлӑхӗсене хывса 
лӑхаҫҫӗ...

ВАТТИСЕМ, кӑсйерен куҫлӑх кӑларса пӑхаҫҫӗ.

Отв. редактор А. Золотов.

Чувашдит № 12 Чебоксары, тип. „Чувашская Книга“ .


