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»»КАПКАН“  (Канаша): Хӑсан хӑвса ҫитбпши сана? Есӑ 10 ҫул тултаратӑ», епӑ 3 ҫул 
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»»КАНАШ“ (кулса): Хытӑрах ьуп, вара ҫитӑн.
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Улахсене ҫӗнетме найсан.
Пере каҫалапа ман пата И т о н 

Ваҫлейб (унӑн ашшӗн ҫил арманӗ пур 
та, ун ҫин^ен есӗр сӑмах сарса ан 
ҫӳрӗӐ атто ӑна комсомола кӗме йӑвӑр 
пула¥) кил^ӗ те:

— Снайӗш, хаҫатсем ҫин|е улах- 
сем тӑрӑх хаҫатсем, шурналсем вула- 
са кӑтартма хушаҫҫӗ, тавай ӗҫлеме 
тытӑнар, терӗ.

— Ку лайӑх йапалаҫке, тавай, та- 
вай, терӗм.

Ҫав каҫах Итон Ваҫлейӗпе йалӗҫ- 
тӑвкома кайса кӑсйесене б— 6 „СУН- 
ТАЛ“ , 20 хаҫат, „КАПКӐНСЕМ“ ^ик- 
рӗмӗр те, йалти кулаксене ҫутта кӑ- 
ларса ҫӗнетме тухса утрӑмӑр. Кӗпер 
патӗн^и Антушша арӑмӗ тӗлне ҫитсен:

— Айта ҫакӑнта кӗрер, кунта каш- 
ни каҫах пӳрт тулли пулакан^ӗ, терӗ 
Ваҫлей.

Кӗтӗмӗр. '§ӑнах та у д а х а^исем 
пӳрт туллийех. Тӗпелте хӗрсем, алӑк 
патӗн^е ка55ӑсем ^ӗлӗмсене мӑкӑрлан- 
тарса дараҫҫӗ. Ахӑраҫҫӗ.

— Ну, а^асем, ахӑрса ывӑнтӑр та 
пулӗ, тавай „Капкӑн“ вуласа кӑтар- 
там, итлеттӗри, терӗм еиӗ тӗпелелле 
иртсе.

Итлетпӗр, итлетпӗр, тесе ҫуйӑхса 
ил^ӗҫ хӗрсем.

Кил хуҫи хӗрӗ, мана ларма вырӑн 
ҫук пирки, кӑвас Бӗресси ӳпӗнтерсе 
паҫӗ. Лартӑм. Вулатӑп. Хӗрсем ит- 
леҫҫӗ. Кулӑшла тӗлте кӑкрисвне силле- 
се ахӑраҫҫӗ. Пӗр питӗ кулӑшла али- 
ментсем ҫин^ен ҫырнине вуласа кӑ- 
тартсан:

— Нуккӑ, тепре вуласа тухха, те- 
рӗ алӑк патӗн^е ларакан Шӗвӗр Иак- 
ку. Вулама пуҫласан ҫуррине ҫитсе- 
нех:

— А-ах, есӗр кунта манран мӑшкӑ- 
лама килни, мана намӑс кӑтартас тет- 
тӗри...—5ӑнт-5ант ан^ах ҫутӑлтарма 
тапратрӗ мана хайхи Иакку.

— Ара куята сан ҫин^ен ҫырман, 
аха.§ ҫавӑн йышши ҫынсем ҫин^ен 
ҫырнӑ вӗт, тесе ӳкӗтдеме тытӑн^ӗ ман 
Баҫлей.

— Ҫырман кӑтартам сире, тӑн си- 
ре тӑн...

Пысӑкскер, мана виҫӗ хут ҫупсах 
тӑнран кӑдарса йа^ӗ. Кӗҫ Иаккуне 
хӑйне тӳпелеме тытӑн^ӗҫ. Ун майлн-

сем те тупӑн^ӗҫ. Ваҫлей та хутшӑнса 
карӗ. Епӗ кӑмака умнелле пуҫ ҫавӑ- 
рӑннипе кӗрст татӑлса антӑм та, кай- 
ран мӗн пулнине курман вара.

Тӑна кӗрсен, куҫа уҫса пӑхрӑм та 
пӳртре Антушша арӑмӗпе Ваҫлей як- 
кӗшех лараҫҫӗ.

—  Ну мӗнле, вилмерӗни „Капкӑн“ 
парни, тет мана Ваҫлей.

— Вилмен пулмадла-ха, ^ӗре сикяӗ 
пек туйӑна)?, терӗм еп кӑкӑра хыпа- 
ласа пӑхса.

— Видмен пудсая, айта тӑр. Тепӗр 
ҫӗре кайар. Пӗре тытӑннӑ ӗҫв туса 
пӗтересех пула1, тесе Ваҫлей хулӑран 
тытса ура ҫнне тӑратрӗ те, Ваҫдей 
хыҫҫӑн сулӑнкаласа Антушша арӑмӗ 
патӗн^ен тухса карӑчӑр.

— Итлеха, леш йен^и Матрӳн аш- 
шӗсем кӗҫӗр ӗҫкӗре пулас, унга хӗр- 
сем нумай пулмалла, айта ҫавӑнта 
кайар, терӗ Ваҫлей урама тухсан.

Карӑмӑр Матрӳнсем патне. Хӗрсем 
сак туллийех. А^асем ытлашшнйех 
мар, кашни хӗр пуҫне пӗререн ытла 
тивмест. Матрӳнпа Ку.§ук тата ка^^ӑ- 
семсӗрех лараҫҫӗ. Ваҫлей Ку^ук ҫум- 
не лар5ӗ, Матрӳн хӑй ҫумне мана 
лартрӗ. Епӗ кунта та „Капкӑн“ вула- 
са вӑрҫӑ кӑларас мар тесе, „Сунтал“ 
кӑдартӑм та, сӑвӑсеы вулама тытӑнтӑм. 
Пуртв шӑп пулҫӗҫ, Пӳртре йӗке сас- 
сипе ман сасӑ ҫех илтӗнет. Сӑвӑсем 
вуланӑ ыайӗпе мана, хам ^ӗре тӑрӑх 
ҫу йухнӑ пек туйӑнаӖ Паҫӑр пуҫ ҫи- 
не шӑтнӑ мӑйӑр та ыратма ^арӑннӑ. 
Сылтӑм хулла Матрӳн ҫӗри тапни 
кӑрсг-кӑрст сиктерет. Ах, аванҫке...

Ан^ах сывлӑш ҫавӑрма тесе, пуҫа 
ҫӗклесе пӑхрӑм та, ак, йӗксӗк-хӗрсем 
пурте ка^вӑсемпе пӑшӑдтатса лараҫҫӗ. 
Иӗр Матрӳн ан^ах ман ҫумра ^ӗнме- 
сӗр лараӖ

— Сан кӑмӑла кайаҫҫӗ-и ку сӑвӑ- 
сем, тесе ыйтрӑм епӗ Матрӳнтан сӑвӑ 
вулаыа пӑрахса.

— Ах, шутсӑрах кайаҫҫӗ. Мӗнле 
а^а ҫырнӑши вӗсене, курас^ӗ ӑна. Вӑл 
хӗрсене питӗ хытӑ йуратма пӗлет пу- 
лӗ, терӗ Матрӳн ыана хирӗҫ хаш хуй- 
хӑрса.

Хӑйӗн куҫӗсеи каҫхи шурӑмпуҫ пек 
сӳрӗлсе кайнӑ, Кӗҫ йӗкине пӗтӗрме 
те пӑрахрӗ. Епӗ те „Сунтада“ ҫӳре^в
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Лаша пасарӗнъе.
Хулӑм укҫи илни—хӗрарӑма вм- 

(^ӑх вырӑнне хуии иула¥.

—  Лашине мӗншӗн хаклӗ ыйтатӑн?
—  Хаклӑ кӗлемесӗр, Ара сарӑ вӑп. Хӗрарӑм та сарри хак« 

ларах тӑра?.

умне хутӑм та, Матрӳн кӑмӑлне пу- 
сарма тытӑнтӑм. Мӗне кирлӗ ҫумра 
ҫав таран илемлӗ хӗр пур ҫух „Сун- 
тал“ тавраш...

Пӗр ик сехет ларсан, 'вӳре^е йа- 
наххи ҪИН50 ла^кам шыв пулнӑ. „Сун- 
тала“ пуҫтарса ҫикрӗм те, кнле тухса 
карӑмӑр.

Тепӗр ирхине, ҫырмари ҫӑла лаша 
шӑварма ансан, Матрӳн ашшӗне тӗд 
пултӑм,

Есӗ-и ха вӑл, тур таташшӗ, ыр 
ҫын хӗрне кӗнекесемпе илӗртсе ҫӳре- 
кен. Хӗр парам сана.

Шыв ҫеклине илҫӗ те, йашт ан§ах 
тутар^ӗ ман йенелле. Хамӑн алӑ-ура 
провор та пыра)?, атту пӗртен пӗр пу- 
ҫа ҫаиса салата^^ӗ, мур илешшӗ!

Р 0  Н И.

Писсаттӗлсем нумай- 
ланаҫҫӗ.

Кашни кун ҫӗтсе пымалли 
кӑлентарсем ҫӗнӗрен тухнӑранпа 
кулӑшла калавсем ҫыракан ^ӑваш 
писсаттӗлӗсем труках нумайлан- 
5ӗҫ. Писсаттӗлсене нумайлатма 
вырӑс 5ӗлхипе тухакан «Лапӑ!'» 
шурнал 5ӑваш йалӗсене нумай- 
рах сарӑлни те пулӑшса пыра¥. 
Ун пек писсаттӗлсене, темӗн 
пирки тата, «Капкӑн» шурнал 
«вӑрӑ» тесе йат панӑ. Ун пек 
писсаттӗлсен пултарулӑхӗ ҫин^ен 
«Капкӑнӑн» ҫитес нумӗрӗсен^е 
ҫырса пӗлтврсен, писсаттӗлсем 
савӑннипе... хӗрелсе кайӗҫ.
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Тӗрлӗ сӑлтавсемпе йанӑ ҫырусем
1. Ӗҫ шырама кайнӗ хуларан 

ашшӗ латне йанӑ ҫыру,

Йуратнӑ атте! Епӗ ӗҫ шырама 
кайни 1 уйӑх тул^ӗ пайан, вырӑсла 
каласан йупилей пулъӗ. Вӑрман 
касса пӗтертӗри? Ҫав тери йӑвӑр 
пу.(|) вӑрман касма.

Аван вырӑн тупрӑм. Мансӑрӑн 
пӗр хут та тухса кайаймаст у5реш- 
тенирен. Ан^ах ҫаратса карӗҫ. Ҫап- 
па-ҫарамас, ҫара уран йултӑм. Атӑ 
сутнӑ укҫапа... (ку виҫ сӑмаха ҫы- 
раканни •^ернилпа лайӑхрах хурат- 
нӑ). Аран-аран парӑма кӗрсе (век- 
ҫӗл тӑрӑх) ҫӑпата илсе сыртӑм. Ук- 
ҫа йамӑрши, атте, киле ҫитмеллӗх. 
Вӑрманне касса пӗтерни ҫин^вен 
пӗлтерсен аван-в^йӗ те...

Сирӗн ывӑлу Ваҫҫили.

2. Хуларан арӑмӗ патне йанӑ 
ҫыру.

Йуратнӑ матка, Утатти Ваҫҫил-вӑ! 
Сана вы.'ьӑх-'5ӗрлӗхсемпе сывӑ пу- 
рӑнмя сунатӑп. Епӗ кашни майра- 
сене курмасӗренех сана аса илетӗп. 
Майрасем санран илемлӗрех, сан- 
ран ҫыпӑҫуллӑрах, санран ӑшӑ кӑ- 
мӑллӑрах, тата санран лайӑхрах 
-буп тӑваҫҫӗ пулин^те, вӗсен ҫывӑх- 
не епӗ пымастӑп. Ерер пӗр ҫӗртен 
таврӑннӑранпа, сан ҫин^вен ҫав те- 
ри нумай шухӑшланипе, пуҫ ан-вах 
мар, ӗнсе те ыратакан пул^йӗ. Ман- 
па уйӑрлас шухӑш кӗмести хам ҫук 
■бухне? Уйӑрлас шухӑш пулсан, пы- 
тармасӑрах кала.

Санӑн йуратнӑ упӑшку 
Тӑмитрийӗв.

3. Каҫару ыйтса йанӑ ҫыру.

Хӑта! Пайан вырӑн ҫин^йен тӑр- 
сан пӑхатӑп— сӑмса манӑн тур кӗ- 
тесси йенелле 'йалӑшса кайнӑ. Мӗн- 
шӗн 'йалӑшни ҫин-йен маткаран ыйт- 
рӑм та, вӑл мана, пӗр„ пытармасӑ- 
рах тӑнлантарса па^ӗ. Енер, ҫӑвар- 
ни кун, пӗр сехет ытларах санпа 
ӑш кӑмӑллӑн калаҫса ларнӑ хыҫҫӑн,

сана епӗ паллаймасӑр: шуйттан кӗ- 
венти, тенӗ. Мана хирӗҫ есӗ манӑн 
сылтӑм хӑлха параппанне ҫапса йа- 
нӑ. Епӗ асӑрханаймасӑр ҫӗре персе 
ӳкнӗ вара. Вӑл сахалха—урайӗн^вен 
тӑрсан, йӗкер-йӗ ҫийес ш ухӑшпа, 
санӑн хӑлхуна ҫыртса илнӗ епӗ.

Пайан вӑл ӗҫ ҫинъен тӗплӗрех 
сӳтсе-йавса ларнӑ хыҫҫӑн, санӑн 
хӑлхунтан каҫару ыйтас, терӗм. 
Хӑлхупа иксӗр те каҫарӑр. Шуйт- 
тан кӗвенги тесе урӑх вилсен те 
каламӑп.

Иван Упрамӑв.

4. Хӑй савни патне йанӑ ҫыру.

Савнӑ, Варвари! Епӗ сана йурат- 
са пӑрахни 1 уйӑх та 3 кун ҫурӑ 
ытларах иртрӗ. Есӗ мана палламас- 
тӑн пулмалла, мӗншӗн тесен, ман 
пек хура кӗрӗк тӑхӑннӑ, хитре пит- 
лӗ ҫынсем епӗ ан-5ах мар. Паллама 
кирлӗ пек те, есӗ мана—иртнӗ па- 
сарта санӑн уру ҫине пусса иртсе 
кайнӑ^-^ӗ те... Пурҫӑн тутӑруш ӑнта 
мар, аҫушӑн та мар, хӑвӑншӑн, хӑ- 
вӑн ырӑ кӑмӑллушӑн йурататӑа са- 
на. Хӑвӑр йалсен^ен ыйтса пӗлнӗ 
тӑрӑх, санӑн шур йапала 3 ҫӳпҫе, 
3 кӗрӗк, 1 тӑлӑп пур, теҫҫӗ. Ҫыру- 
па пӗлтерха: санӑн амун нумай а-^а 
пулман пу^ьҫке?

Саншӑн епӗ вилме хатӗр, аньах 
малган ка^-^а пыр.

Сана сахӑр пек^ йуратакан 
Йефремӑв.

5. Ретаксийе килнӗ ҫыру.

Ман ҫирен хаҫатра „хӑйӗн вӑрӑм 
сухалне '^етвӗрт ерехле сутса ӗҫсе 
йанӑ“ , тесе ҫырнӑ. Суйа ку, тупата 
суйа! Туршӑн та хӗвелшӗн ерех ту- 
танса пӑхман епӗ хали-^ьен. Сухал- 
не епӗ Ваҫли ерех ӗҫтере^б^^енех 
кастарса йаяӑ'^'^^. Ваҫлирен ыйтӑр 
ӗненместӗр пулсан. Манӑн сухал 
ҫинъен текех ҫавӑн пек суйса ҫы- 
расран сыхланӑр! Сута паратӑп.

Ентип Макарӗ.
Хутсене пӗрпӗрин ҫумне ҫӗле- 

лекен ҫӗвӗҫ Иван— Му^и.
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Ьӑпта леҫие кайни.
Кӑҫал^ен епӗ ниҫта та ҫуд ҫӳреме 

кайас тесе ҫӑвара карман^^ӗ. Килте 
кӑмака ҫин^е пӗрмайах пӗҫҫе-каҫҫа 
ҫӳлелле тӑратса выртаттӑм^^ӗ. Х а^ҫак 
вӑхӑтра хамӑр йалти промысла коппе- 
раттивӗн претҫетаттӗлӗ ман пата пыр- 
са; ну, айта кӑмака ҫин^е выртаккан- 
ни! '§ӑпта леҫме кайӑпӑр пайан, терӗ.

Епӗ кӑмака ҫин^ен пӗ^ӗк а^а ӳкнӗ 
пек, кӑптӑрт анса тӑтӑм та, ҫи^^ас 
пырап тесе, каласа 'йатӑм. Хӑй вӑл 
тухса кайсан, пӑхатӑп тӗпелти сак 
ҫине, ҫӑкӑрта ҫук. Тата ҫӳлӗк ҫинелле

Самооплошени пирки.

пӑхрӑм, унта та пулин ҫук. Сӗтелли 
ҫин^е пӗр шампа хырӑма тӑранмаллӑх 
ҫӑккӑр пур, ӑна пӗр хутаҫ тӗппе ап- 
тарса йатӑм та, пӗр му^ала татӑккипе 
хутаҫ анине ҫыхса лартрЗм.

Ҫӑкрине хатӗрлесен, ҫунине шакка- 
каласа йусакаларӑм. Ҫушш пуҫӗ ма.!- 
танах ван5ӑк55ӗ те, ха.5 пырӑ тесе, 
ӑна йусамарӑм.

Хӑвӑрт лашине кӳдтӗм те, промысда 
копператтивне ^ӑпта тийеме вӗҫтертӗм. 
Пирӗн 5ӑптине леҫме инҫех каймал.1а 
мар,—Шупашкара килмел.те.

■^ӑпта тийесе пӗтерсен, тӳрех унтан 
тухса кайрӑмӑр. Епӗ ха.5 апат ҫимен- 
ни талӑк ҫитесси 1 сехет ҫеҫ. 
Манӑн хырӑм та выҫса, шалти машши- 
нӑсем апаг ыйтма пуҫларӗҫ. Хутаҫри 
пӗр шампа хырӑма ҫимелӗх ҫӑкринв 
туртса кӑлартӑм та, веҫех ҫисе йатӑм. 
Хамах шампа хырӑм пу.1тӑм. Шупаш- 
кара '§ӑвашпроисвотсойуса ^ӑпта иар- 
сан, пӑртак хула хугашине кайса ку- 
рас, тесе уттартӑм. Хулари лапкари 
куда^ӑсене курсан, ман хырӑм каллех 
выҫса карӗ. Кула^ӑсем идме укҫи ҫук. 
Выҫса вилесси ҫеҫ йул^ӗ пулмалла. 
Кайалла хамӑн ҫуна патне пырсан, 
ҫуни ҫине дартӑм та, и-и! вӗҫтертӗм 
килелле.

Ех-хе-хей, пӗҫҫе-каҫҫа ҫӳллелле тӑ- 
ратса выртса та, хырӑм тӑрантар- 
малли ҫук ку саманара.

X .— X.

П у п: Манӑн йала [самоопло- 
шенилӑвас килет. 

X р в  с ъ он: Есӗ хӑна само- 
оплошенн ту.1

Хаҫат-шурналсем хуҫалӗха 
малалла йама пулӑшаҫҫӗ.

Йалсоветра пурӑннӑ ^ухне, 
виҫӗмҫулаа пӗлтӗр, йалсовет 
йа^ӗпе киднӗ хаҫатсем пӗтӗмпех 
ман алӑра пуд^ӗҫ. Пит усӑллӑ 
пул^ӗҫ вӗсем маншӑн. Хаҫат 
цирки хуҫайства вӑйлатрӑм. Пӗ- 
рик ҫул хушши пухӑннӑ хаҫат 
вумӗрӗсене... сутрӑм та, пӑта 
йахӑн пул^ӗ. Вӑл укҫапа икӗ 
сысна ҫури илтӗм. Сыснӑ ҫури- 
сем кӑҫад 8 шар ҫурӑ туса па- 
5ӗҫ,— 18 сысна пуд^ӗ. Кун пекех 
пулсан, килес ҫул 144 сыснана 
ҫитеретӗп. Хуҫадӑх маладда карӗ. 
Сывӑ пул^ӑр хаҫат-шурналсем!

Вӑртгӑн хушамата ҫырмаотӑп.
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Утлантӑм Еӗсре, хӗстертӗм пӗҫпе, йа- 
тӑм ҫулпала мӗн пур вӑйпала. Кӗсре- 
мӗм улатур ҫиҫӗмле ҫиҫет; тип-вӗҫкӗн, 
шур йур тусанла вӗҫет. Мӗн ^ухлӗ ар- 
ман, тӗрлӗрен вӑрман— ^ӗнмесӗр йу- 
лаҫҫӗ, ҫул ҫутти параҫҫӗ. Пыратӑп-пы- 
ратӑп пӗр йала^куратӑи—  Канаш ра- 
йонӗ, Ьиркӳллӗ Йенӗш.

Кантарас кӗсрене, кӗрес пӗр киле. 
Айта кунта, кӗрер Совета! Тӑ-ӑр, кӗс- 
рем1 Ӑш пӳрте кӗрем, айта есӗ те.

Ҫӗрпӳ районӗ. Пушарпуҫ йалӗ,кунта 
5ун канӗ, тесе пыратӑп, вӑрахӑн хӑ-

тулта йерӗн ӗслӗке! Пӳр^ӗ пуш-пушах, 
хутсем тӑтӑшах выртаҫҫӗ урайӗн^е, 
пӗр-пӗрин ҫин^е. Суйланӑ кунтанпа 
ҫетатлӑ пыман, мӗн тӑван кахалпа? 
Нииӗн те туман! Хуг ҫияв лартӑмӑр, 
апатлантӑмӑр, тухрӑиӑр-вӗҫрӗмӗр Ка- 
наша ҫитрӗмӗр.

Канаш хули темрен тв паха... ӗҫсем 
5ипери? Анса пӑхамха. Паллӑ страх- 
кассӑ—-лара! пӗр сассӑр; уиолномо?- 
5ӗннӑй—ҫынсен^ен йутшӑннӑ. Никама 
ҫӗнмест, хутсене илмест. „Ҫук“ ҫинв 
пенӗ, суйма пикеннӗ. Тӗрдӗ хут^иксе, 
сакӑр хут ҫитсе, укҫа илеймеҫ, мӗн- 
шӗнне пблеймеҫ. Кунта ӗҫ на^ар, ма- 
лалла кайар. Ши-и-н, кӗсрем! Сыв пу- 
лӑр, хӗрсвм!

I
1—

1X

ватӑп. У^итлӗ мурӗ (старав та турӗ) 
ӑсата^ кӗнеке шкултан килелле. Шкуд- 
не ҫитрӗм, пурне те сисрӗм: ҫӗмрӗк 
парттӑсем, кивӗ пукансем выртаҫҫӗ 
тулта, йур ҫинҫе канса. Вӑт тепе рас, 
кӑна мӗн тӑвас? Хут ҫине ҫырас, ха- 
лӑха калас. Кунта ыр ӗҫ ҫук, ыр кун 
курас ҫук. Иурт, кӗсрем, йуртах! Иу- 
лас мар кунтах!

Ҫитрӗм Шупашкара, кӗтӗм Пайтор- 
ка; тӗлӗнмелде ӗҫ—кадамастӑп: пӗлӗҫ!

По^акков прикаш^ӗк—хыснана йакат- 
ш^ӗк: икӗ вырӑнта ҫапа¥ укҫана. При- 
каш^ӗк ав! Вӑн унта сав! Телейдӗ ыр 
ҫын, пӗр пуҫра ик ҫин! '§икет кӗмӗле 
сӑран портфӗле. “ Камран кидет-ши, 
Ре-Ке-И пӗлвт-ши? Ҫӗпритун-^ПАПАЙ.
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(Кив-^Ҫутайкасои халӑх пуххи йышӑннӑ протоккол хӑрӑх).

Ҫанталӑк хӑрах куҫне хупнӑ, теп- 
пбрне те кӗҫ-вбҫ ҫех хупасшӑн тӑра¥. 
Шӑмшак питӗ йӑвӑр, пуҫа хунӑ ҫӗре 
урасене улӑхтарса хури^^ен харлат- 
тарма та пуҫламалла. Пӑ^-па^ краҫ- 
ҫын лампписем ^ӑл-^ал ҫутла-ҫутла 
кайаҫҫӗ.

— Халӑх ҫине! тенӗ сасӑ Ухсах 
Куҫма пӳртне ҫурсах кӗ^ӗ.

— Кӑна Рахмат Кӗркури кӑҫкӑра¥ 
нулас, вӑл кирек хӑҫан та вара ура- 
ыа тухса тутар пек йантрата!, терӗ 
Куҫыа хыҫаланкаласа ларакан матки- 
не.

Ун55ен те пулмарӗ;
— ЕЙ-Й1, —Шак, шак, шак!.. Куҫ- 

ман вӗрлӗ хапхине хӑпӑтса антарас 
пекех шаккарӗ...

— Е-й-й! Халӑх ҫине!
— Ыӗн хадӑх?
— Иалсовет хӑйӗн ӗҫӗсем ҫин^ен 

отҫот туса пара¥. Пурин те халех 
шкул ҫуртне пухӑнмалла!

— Иура¥, йура1!
Куҫма сасси те урамри сасӑна тух- 

са алӑ па^ӗ.
— Ку халӑх хӑвалакан 'Ҫалӑш Та- 

рас, кирек хӑҫан та вара ^адтӑрса 
хапхасене шаккаса ҫӳрет.

♦
♦  *

Пидӗк минутран шкуд пӳртнв кӗрсе 
кайакансем ^ылайах курӑнма пуҫлареҫ.

Куҫма та пӑтавкка пек ^ӗлӗмми ҫи- 
не пуса пусах тапак тултар^ӗ те, ку- 
кӑр туйине илсе тухса лакӑштатрӗ.

Шкулта парттӑсене стсенӑ йенелле 
ҫавӑрса дартнӑ. Стсенӑ ҫин^е йалӗҫ- 
тӑвком претҫетаттӗдӗ Прамун Иӑванӗ 
каркаланса тӑра¥.

— Иулташсем! тесе пуҫларӗ хай 
ораттӑр.—Епӗ сире йалсове^ӗ ӗҫӗсем 
Ҫин^ен квартта^нӑй от^от тусапарам- 
зса. Пирӗн йалта ха.5 604 ҫын пурӑ- 
на!'. Вӗсен^ен 338 хӗрарӑы, 326 ар- 
Ҫын. Епӗ, ҫелсовета кӗнӗренпе, 12ҫыя 
хутшӑннӑ (ҫуралнӑ), 5 ҫын катӑлнӑ, 
вӗсен^ен виҫҫӗшӗ вилнӗ, иккӗшӗ ка^- 
■Ва кайнӑ. Иалсовет ҫуыӗнҫе тӑватӑ 
ҫекси пур (халӑх сывдамасӑр итдет). 
Вуткӑварпа кӗрешекеи ҫекси ҫу ку-

нӗсен^е кил ҫывӑхӗн^и ыун^асенв пи- 
^етлеме хушнӑ.

Саниттари ҫекси.,.Ҫуд-йӗр ҫекси(Ку- 
кӑр ҫырма кӗперри такҫантаниах 
ишӗлсе вырта!, ҫавна тӳрлетмелде пул- 
нӑ—тӳрлетмен). Ҫутта кӑларас тӗдӗш- 
пе ӗҫлекен ҫекси—нимех те тӑвайман. 
Хрес^енсене хаҫатсем вуласа пама 
хушнӑ. Ытти ӗҫсем те ҫав йевӗрлех 
пыраҫҫӗ, халӑх поли менее лӑпкӑ. Кӑ- 
ҫад ҫапӑҫу мӗн пулнийех сахал. Пӗр 
И. Плотниккӑв Аваккумӑва хӗненӗрен- 
пе никамах та ҫапӑҫни илтӗнмест.

Тата ҫакна каласа хӑвармалла:
Пӗлтӗр 5ир‘5ӗр сараҫҫӗ тесе, йытӑ 

кушаксене веҫех персе вӗлер^ӗҫ те, 
кӑҫал йалта та кушак Иван Пориссӑ- 
вӑн ан^ах, шӑшисеи хӗве кӗрсе кайма 
тапратрӗҫ. Ах, тата каласа хӑварма 
та астуман... Питӗ интереснӑ— Тури 
Макҫим^ӑн сурӑхӗ сакӑр ураллӑ пу- 
тек ҫурланӑ, тет.

— Пӗтря? терӗ пуху пуҫлӑхӗ.
— Пӗтрӗ.,
— Камӑн ыйтусем пур?
— Мана парха?
— Пошалстӑ.
— Мӗнле йапала пул^ӗ вара кӑҫал, 

салтак арӑмӗсем, лашасӑр ҫынсем пӗр 
шӑрпӑк вутӑсӑр йул^ӗҫ, ҫӗрмв пуйан- 
сем, торковш^ӗксем икшер-виҫшер куп 
вутӑ турӗҫ, терӗ пӗ^^ен пурӑнакентӑ- 
лӑх Матрӳне аппа.

Пирӗн Прамун Иӑванӗ кӑркка аҫи 
пек пӑш! хӑоарса кайрӗ те:

— Вӑл ӗҫв еп пӗлместӗп, уполно- 
мо^ӗннӑй пӗлет. Тепӗр тесвн сире мӗн 
вутӑ памадли пур, есӗр пур пӗр кай- 
са тӑваймастӑр, ахалех пӗтеретгӗр. 
^ӑмласа памалла-и мӗн тата сире! — 
тесе ҫатлатгарса ху^ӗ.

— Урӑх ыйтусем ҫуки?
— Ҫук...
— Пухува хупӑннӑ шутлатӑн...
Халӑх йерипен пуҫне ^иксе тухса

кайа-кайа пӗтрӗ. Шкул пӳр^ӗ вутӑсӑр 
йулнӑ салгак арӑмӗсемшӗн пӗ^^енех 
макӑрса йулҫӗ. Л. Ҫ.
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ЙӖПЛӖ ҪӐМЙХ ХЫПТДРДМ.
Тыр вырмалли машшинсем йур 

вырма кайнӑ.

Ҫӗрпӳ районӗн^ен ҫыраҫҫӗ: Мэлти- 
касри ҫӗрӗҫ ерттелӗн Кромӑв йатлӑ 
пу,ҫлӑхӗ кӑмака ҫин^е харлатгарса 
ҫывӑрнӑ вӑхӑтра, авӑн ҫапмалли, утӑ 
ҫулмалли, тыр вырмалли машшинӗсем 
хӗллехи сивӗ ҫанталӑкра йур вырма 
тухса кайнӑ. Ан^ах йурӗ тарӑн пир- 
ки, машшинӗсем курӑнмаҫҫӗ, йуршӗн- 
56  хӑш-хӑш, маш маш хашкаса ла- 
раҫҫӗ. Кӑсен тата нумай хашкаса 
лармалла-и?—тет Витӗр йулташ.

Тутӑхса кайа5 5 енех хашкаса лар- 
малда. Кромӑвӗ те тутӑхма пуҫланӑ 
пулмалла, пӗр виатти тухса та ӳкнӗ,— 
ав, йуршӗн^е вырта!. Иӗплӗ ҫӑмах 
шывӗпе ҫуса тасатсан, тутӑхма пӑра- 
хи ан^ах.

Тӗлӗнмелле майпа тупӗннӗ 
йапала.

Авалхи йумахра Нил шывӗн^е йух- 
са ҫӳрекен корҫинккӑра Моиҫҫей йат- 
лӑ а^а тупӑннӑ.

Улйанӑвскӑри '§ӑваш гехнӗккӑмӗн^е 
февра^ уйӑхӗн 5-мӗш кунӗн^е, ирхи- 
не, 9 сехетре, умыва^вникре пӗр килсе 
пӑрахнӑ ывӑл а^а тупнӑ. А^ине хула- 
ри майра килсе пӑрахнине курнӑ. Иал- 
ласа йулайман, тет Хв.

Вӗренекен а^асен^ен алимент илес 
ҫук, тесе пӑрахса хӑварнӑ ӗнтӗ вӑл 
майра хӑй а^ине.

Комсомолӗс ӗс пани.

Иалта самакунпа кӗрешес ӗҫ аван 
пыра!. Унта та кунта та токлатсем 
пулса иртеҫҫӗ ун ҫин^ен.

Ишекри Шӑпа^ава (Шуп. р.) Ива- 
нов йатлӑскер сӑмакун сийенӗ ҫин^ен 
ӑялантарма киднӗ. Иӑпӑр йапӑр Ива- 
нов йулташ 5 ухӑнсся пуххи пуха! те, 
тачрата! токлат тума: вӑт, хрес^енсем, 
есӗр пӗртте сӑмакун ан пӗҫерӗр, вӑл 
сийенлӗ, тет. Тем сӑмакун тӑва^^ен 
кӑр5 ама тӑвӑр та, лу5 5 ӑ лайӑх, тет.

Ҫук, Иванов, санпа пӑтӑ пиҫмест, 
сӑмакуя ҫеҫ пиҫет.

Сыв пул, савни?

Сыв пул, савни, сана епӗ текех ку- 
рас ҫук. Мӗнлв уйӑрлаоши санпа, те- 
се кам кама кала!, тетгӗр есӗр?

Кӗнер йа^ейкки ҫыруҫи (Куславка 
р.) Морсков 3—4 комсомолӗса йертсе 
ханшапа кӗрешекен камппанире, ним 
пӗдми ӗҫсе ӳсӗрӗлнӗ. Мӗн тӑваттӑр, 
тесе ыйтсан: самаконпа прош^атсӑ 
тӑватпӑр, теҫҫӗ.

Комсомолпа прош^атсӑ тӑвӑр есӗр!

Иуратуллӗ ‘&ӗре.

Хушвӑ ӗҫе тума йуратакан ҫын тӗн- 
5 ерв пит сахал, тени тӗрӗс сӑмах мар 
вӑл. Фянанс Комиссариатӗн^е ӗҫлекен 
Миххей Ианейӗв пӗрпӗр йада коман- 
тировкка кайса килме хушсан, савӑн- 
нипе комиссариатӑн ҫӳлти хутӗн^и 
урай хӑммисене хуҫас пекех сиксе 
илет вара.

— 'рӑваш йадне кайма епӗ йурата- 
тӑп, тет вара комиссариатри Миххей

'|ӑнах  та вӑл йурата!—йалти хӗр- 
сене йурата!, тата ӗҫме йурата!. Са- 
йом салатиа пырсан, Кӗҫӗн—Иел^ӗкре 
РИК ҫуртӗн^е ҫуттине 5 уп туса 
ларнӑ (йуратса) тата... татине калама- 
сан та пырӗ.

„Капкӑна“ лектеретпӗр, тенӗ те 
ҫавна, вӑл: епӗ хам „Капкӑн“ хуҫи, 
ман ҫирен никам та унта ҫырай- 
мас!, тенӗ.

Сайом хуҫи Ианей Миххейӗ, тӗрӗс 
калатӑн: сан ҫин^ен ҫырма хӑратпӑр. 
Есӗ ҫырма хушмастӑн пулсан, РИК 
ҫуртӗн^е мӗвле сайомсем ,,салагни“ 
ҫин^ен те ҫырмӑпӑр. Кӳрентермӗпӗр 
сана.

Хыръӑк кирлӑ.

Амерӗк, Амерӗк! Амерӗк ҫыянисем 
ҫӗнӗрен йаиаласем шухӑшласа кӑлар- 
ма ӑста, теҫҫӗ. Мӗн тӑватаӑр епӗр 
Амврӗкпа? Амерӗкри ӑстаҫӑсен^ен тв 
ӑстарах ҫынсем пур пирӗн.

Мӑн Мамӑшри (Шупаш. р.) авалхи 
пуйаа Йаккӑв Афаааҫйӗх ха^ха аӑ-
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хӑтра пит хӑпарса кайнӑ. '§ӑпта ҫа- 
пакансеы укҫа илые пырсан, алӑксене 
питӗрсе ларта! те, вара ҫывнисем ук- 
ҫасӑрах пуҫӗсене хыҫса килӗсене тав- 
рӑнаҫҫӗ, тет Хур-тӗкӗ.

'§ӑпта ҫапакансем хӑйсен пуҫӗсене 
хӑйсемех хыҫаҫҫӗ апла, Иаккӑв Афа- 
наҫйӗвӑн пуҫне кам хыҫса йарӗши?

Хыҫса йарӑрах. Хӗрхенес пула! ӑна 
та.

„Пирӗн урам анаталла шуса 
ана? пӗр ҫуна“ .

Ҫуна мар шуса анаканни. Копперат- 
тив анаталла шуса ана!,

'§иркӳллӗ-Кушкӑра (Сӗнтӗр-Вӑрри р.) 
ӗлӗк лайӑх ӗҫлесе пыракан копперат- 
тиврах, йӗке-хӳреллӗ ҫын пурри на- 
лӑрвӑ. Пӗр уйӑх хушшия^е лавккара 
750 тенке йахӑн растраттӑ пулнӑ. Бӑл 
йӗке-хӳреллӗ ҫын пулнӑ—Поппов, тет 
Сунтал.

Копператтива йервӗ йӗке-хӳрене тӗр- 
меае йертсе кайас. Ай, хӑйех пӗлети 
нӑл ун ҫулне.

Шӗнкӑръӗ йурри.

Шӑнкӑр5 ӑ аван кайӑк. Иурласса та 
вӑл аван йурла!.

Иӗпреҫ райовӗн^и Ҫӗпӗ-Мӑрат йа- 
лӗн^е йал ҫыруҫи комсомолӗс Шӑнкӑр^ 
а^и сймакуяпа кӗрешесси ҫин^ен ток- 
лат туса панӑ, тата ун пирки Тӗпӗҫ- 
тӑвком кӑларнӑ постановленийе те ха- 
лӑха вуласа панӑ. Иулашкин^ен Шӑн- 
кӑр5 : камӑн дайӑх сӑиакуп аппара^ӗ 
пур, пыгарса хурӑр, на^аррисене йал- 
кавашяе парӑр, тенӗ. (Тилӗ).

Паҫӑрах каларӑмӑр, — аван йурла! 
Шӑнкӑр5 . Пит те аван йурла!, анҫах 
таҫта пырса ларӗ. Ӑҫга ларассине 
кӑштах пӗлетпӗр те: йал ҫыруҫян^е 
ларкаларӗ, комсомолта та тӑркаларӗ 
хали5 5 вн. Пӗр ҫӗртех ларни килӗш- 
иеет.

Лӑн^ӗр-ланъйр пурт.

Иалта санитгари ӗҫӗ на^ар пыра!, 
теҫҫӗ. Суйа сӑмах. Хӑш-пӗр йалсенҫе 
тула тухмалли ҫуртоем те пурҫке.

Шупашкар районӗнҫи Мерше-пуҫӗн-. 
5 и иртсе-ҫӳрекенсем тула тухса кӗрес 
иулсан, хурал пӳртне кбрсе вараласа 
кайаҫҫӗ. Пӳр^ӗя ^ӳр^исжм ҫук, кӑма-

ки йӑтӑнса аняӑ, халӗ алӑкне вӑрла 
са кайнӑ, тет Хураскӑри ҫерҫи.

Сирӗн йалсовет првтҫе'аттӗ,1ӗн хас- 
тарлӑхне вӑрласа каймави тата?

Пӗрӗхмен пыршӑ.

Сӑхӑт-пуҫ йалӗн^и (Вӑрмар районӗ) 
Хветер Павӑл5 5 ӑн ^ӗлхи-ҫӑварӗ сар 
ҫу пек, ӑс-хакӑдӗ тилб тусӑн нек. Ҫа- 
вӑнпа та вӑл ҫуллӑ пӑтӑ ӑшӗн^ех пу- 
рӑна!.

Ӑна йал халӑхӗ икӗ теҫеттин ыраш 
акмалли ҫӗр нарса, насус пырши илмв 
йанӑ. Лешӗ илсе киляӗ, ан^ах кайран 
яасус пыршине саатарса пӑхаҫҫӗ—пӗр 
тумлам та шкв тухма'^!. Вара йал ха- 
лӑхӗ 60 пӑт тырӑллӑх йапалана торки 
туса сугма шухӑшла!. 5 пӑт параҫҫӗ, 
тет.

Иӗнлӗ ҫӑмах нӗҫернӗ шыв лайӑх 
сааӑна!ҫке вӑт пыршӑоа (Хветӗр Иа- 
вӑлб5 ӑ пуҫӗ ҫине). Ыйтамха сиртен: 
.,сут“ , Халӑх су5ӗ тенӗ сӑмаха пӗле- 
лекен нури сирӗн йа.лта?

Хӑратакан хапха.
Шупашкартн театЛроен^в бгӗкхн 

патшассм ҫинҫеи ҫырнӑ Еино-карт- 
ТЕвсеипе пйессӑсем кӑтартма йура- 
таҫҫӗ. (,,Капашран“ ).

Трапхин: Мӗн унта „^ар и пойет“ 
тенӗ, патша ьилетши мӗн?

Пранух: Капла хунарпа ҫутатнӑскер 
аха.§ пулас ҫук, мӗне тв пулнн нйлтв- 
рвт. пулӗ.
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Куршанак.
— Сирӑнпе дапӑртатса пурӑнмастӑп 

урӑх, ыран хулана вырӑн шырама 
Еайатӑп, терӗ ашшӗсене Куршанак 
Ваҫли пӗре улахран тавӑрнсан.

— Сана ухмаха илеҫҫӗ-и унта. 
Килте ӗҫлени ҫук. Вите тасатманни 
пӗр ерне ҫитет вӑн—тухса тасат, терӗ 
Ваҫлийа хирӗҫ ашшӗ.

— Епӗ Ишекре вите тасатма вӗ- 
ревсе тухнӑ-и!., Сурса хурам сирӗн 
Бите ҫине...

Тепӗр кунне Куршанак Ваҫли ^ӑнах 
та тур кӗтессинби ар§аран токумӗн^ӗ- 
сенв пуҫтарса ил^ӗ те, худана тухса 
утрӗ,

— Пӗлтӗр пӗрӗскерне Канаша ӑсат- 
са хӑварнӑ5 5 ӗха. Аван ҫын. Ҫавӑн 
патне кайсан пӗр вырӑн тупса парӗ 
парех, тесе ута! Ваҫли Шупашкаралла.

Хулара пӗр ҫӗр выртсан Ваҫли хай- 
хи снаккоми патне, у^рештенийе кӗ^ӗ 
те:

— Сторовӑ! Есӗр мана палаймастӑ- 
ри тен? Епӗ сире пӗлтӗр Канаша 
ӑсатса хӑварнӑ^^ӗ, терӗ снаккоми ла- 
ракан капинета кӗрсе.

— Паласси... А-аа, астӑватӑп. Иал- 
тан килтӗви?.. Манӑн ыран как рас 
Канаша каймалла, дартса кайатни, терӗ 
Ваҫлин снакомийӗ Самӑв йулташ.

— Епӗ халӗ ҫурранахҫке.
— Мӗн, ӗҫ тупӑн^и мӗв?..
— Вырӑяа кӗрсе пулмӗши, терӗм.
— Неснай, а^а... Иӑвӑртӑрах пулӗ, 

Ҫитменне тата ӗвер анҫах штата пӗ- 
^ӗкдетме хушакан хут илтӗмӗр, терӗ 
Самӑв Ваҫлийа шелленӗ пек пу.лса.

— Мушӗт май кидет?..
—  Аптрама.1ла.
— Невушлӗ пӗр вырӑн таҫуквара?..
— Ыран кӗрха.
— Мушӗт нӗр вырӑн пула!, а?...
Пӗр сехете йахӑн антратсан;—ҫук,

вӑл кунта ыттисен^ен шикленет пулас. 
Каҫпа хваттернекайса пуплеоен аван- 
рах пулӗ, тесе Ваҫли кӑпинетран тух- 
с& карб.

Каҫ пулнӑ ҫӗре Самӑв хваттерне 
тавӑрн^ӗ те, апат ҫиме дар^ӗ,

— Сви^айуҫ, У^рештенирв кансӗр- 
лесе ҫӳри^^ен кидв килес терӗм, терӗ 
апат ҫинӗ хушӑрах Ваҫли кӗрсе.— Ну, 
мӗндеши?..')

— Тӑхта апат ҫийем.
— Невушлӗ пӗр вырйЕ та ҫук вара?..

— Ыран кӗр герӗм вӗт сана. Еккв- 
йа, мӗн тӑвас ӑнланман ҫынпа.

— Пырасси... Мушӗт кӗҫӗрех аай 
килӗ. терӗм те.

Самӑв, Ваҫлиран хӑтӑлас тесе, ыр- 
рӑа апатне ҫимесӗрех тумтир тӑхӑн^ӗ 
тв, портфӗлне илсе:

— Ну, сыв пул, ыран кӗрсе пӑх. 
Пайан ман саҫҫетанийе каймалда, тесе 
алӑк патнелле утрӗ.

— Есӗр хӑш йенелле кайаттӑр?.. 
Мушӗт пӗр йенеллех каймалла. Айгӑр, 
епӗ те пырап. Самӑв хыҫҫӑя Ваҫлн 
те тухса утрӗ, Самӑв Ваҫли ҫине ҫил- 
ленипе ним ^ӗнмесӗр пыра!. Ваҫ.чи 
сӑмах хушмасӑр пывса, ухмах ҫын пек 
пулас мар тесе, халап тупасшӑн пуҫ- 
не ҫӗмӗрсе пыра!, Мӗн ҫин^ен кала- 
ҫас?.. Ҫанталӑк ҫин^ен—мушик вы- 
рӑнне хурасран хӑра!. Тавар хаксем... 
советсем ҫия^он калаҫас —оппоҫитсийа 
лекесрен хӑрамалла. Мӗн ҫин^ен?.. А-а, 
волокитгӑ ҫин^ен, Вӑт, вӑт—волокки- 
тӑпа пурин те кӗрешмелде.

— Ну, сирӗн мӗнле, волоккиттӑ ха;^ 
те пури, терӗ Ваҫли.

— Хӑмм... Есӗ сана вырӑн паман- 
шӑн волоккиттӑпа хӑратма шутларӑ- 
ним, тесе ху^ӗ Самӑв Ваҫлийа хирӗҫ.

—  Ҫук... Вопше... Так аха^...
Тепӗр 10 минутран:— ай-ай кӑҫал

йалта сӑра ӗҫекен нумай, терӗ...
— Ну, сыв пул! манӑн кунталла 

каймалла, тесе Санӑв тепӗр ураиалла 
пӑрӑнса утрӗ.

— А-а, есӗ унталла кайатӑн тем. 
Мӑнӑн хветтер те ҫавӑнта вӗт.

— Ну, ку шуйтантан мӗнле уйӑр- 
лас тесе ута! Самӑв. Кӑшт кайсанах: 
—Ах, 5орт воҫми! Рапклупа кӗмеллв5 - 
5 ӗ. Сыв пул, терӗ те вӑрт ҫавӑрнҫа 
кайалла угрӗ.

— Рапклупа терӗни ҫак?.. Епӗ 
паҫӑрах Рапклупа кӗрео тенӗ^^ӗ, ан- 
5 ах шыраса тупаймарӑм, Сирӗнпе пӗр- 
ле тупатӑп ӗнтӗ. Айтӑр... Рапкдупра 
Самӑвӑн виҫӗ пусдӑх ӗҫ те ҫук. Ваҫ- 
лиран хӑтӑлас тесе, стсенӑ хыҫне 
кайса пӗр 10 минут тӑ^ӗ те, каллех 
урамалда тухрӗ.

— Есӗр кайман тем. Епӗ 'ҫунтан, 
ҫдре- ҫухатрӑм тесе, ку^ьанса тӑрап, 
терӗ алӑкран тухсанах СамӑваКурша- 
нак Ваҫли.

Иккӗш каллех урам варриав йуна-



№ 4 (61) К А П К А 11 П

Вы1ьЗх картинъе.
Поетсем пӗриайах саввисеи ҫиы|)еа ҫыряӑ сӑввноеве кахаса ҫУреҫҫӗ.

ПОЕТ: Ьунӑм савни, кил тус пулар, 
Саншӑн ьврем ман вут-кӑвар.

СУРАХ: Ьӑнах саватӑн пулсан, 
Ьасрах килсе ьуп тусам.

шарах утса карӗҫ.
— Мӗа тӑвас ку ҫынпа. Иатлаҫас— 

пӳрократ тесе шалӑп паиа пултара!. 
Ӑҫта тарса хӑтӑлас... Ӑҫтан усалла 
лав тытса кайни пул^ӑ,—вӑрса пыра! 
Саиӑв.

— Ну, сыв пуд! Мавӑн ҫак ҫурта 
пӗр хӗр патне кӗрсе тухмалла, терӗ 
пырсан-пырсан Самӑв пӗр ҫурт умнел- 
ле пӑрӑнса.

Пӗр хӗр патне иккӗн кӗме лайӑх 
мар тесе, Ваҫли аранах уйӑрлса карӗ. 
Самӑв Ваҫли курӑнни пули^бен алӑк 
хыҫӗн^е пытанса тӑ^ӗ те, ҫасрах кил- 
не карӗ.

Тӗттӗм пулсан ҫынсем театтӑра пу- 
хӑнма тапратрӗҫ. Ваҫли те, пӗре ты- 
тӑннӑ ӗҫе ҫинв тӑрсах тӑвас тесе, Са- 
мӑва курма театтӑра карӗ. Самӑвӗ 
театтӑра арӑмне йертсех пынӑ тата.

Ну, курса калаҫрӑри хайхи хӗрпе, 
терӗ Ваҫлн Самӑва шыраса тупса. Са- 
мӑв ни кӑвак, ни хӗрлӗ пулса карӗ. 
Арӑмӗ пӗре Самӑв ҫинв, тепре ^Ваҫлм

ҫине пӑха!.
— Ву, вас к 5 ортту!—Самӑв арӑм 

аллине лашт пӑрахрӗ те, килеле тухсн 
вӗҫтерҫӗ. Кидӗн^е ҫӗрпе ҫывӑраймарӗ.

Тепӗр ирҫин^е у^рештенийе, епӗ 
сыв мар пултӑм тесе, пӗлтер^ӗ те, 
хваттбр алӑкне тултан ҫӑраҫҫппе пи- 
тӗртерсе илсе кунӗпех кидте лар|ӗ. 
Кун каҫи5 5 вн ҫӑраҫҫийе такам 6-6 
хут ки.1се лӑкаса пӑхрӗ.

Внҫӗ кун килте ларсан, Самӑв тин 
У5 рештеннийе карӗ. Виҫ кун хушшин- 
56  сӗтелли ҫине пӗр ҫӗклем хут купа- 
ланнӑ. Самӑв ^н ҫийелтине ил^ӗ те 
вула!:—Есӗр ^ирленӗ терӗҫ, шалккӑ 
сире курмасӑрах каймалла пул^ӗ. Укҫа 
пӗтмен пулсан... Тепре килнӗ ҫӗре вы- 
рӑн тупеа хатӗрдӗр пашалӑстӑ...

Сире Канаша усатса хӑварнӑ ҫын 
Куршанак Ваҫли.

Самӑв пуҫӗ хут купи ҫине, ҫытар 
ҫине ӳкнӗ пев, пашт укрӗ те, нумай- 
5ви силленси выртрӗ.

В а ҫ ҫ н л й ӑ в  П.
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МАКАР МАКАРЬ
Макар Макар5  пӗр пу.§нитсӑра пӗр 

татӑлмасӑр пӗр 10 ҫула йахӑн ӗҫлег. 
Ӑна таврари халӑх пурте палла!. Ма- 
кар Макар5 , тесех ^ӗнег.

Макар Макар5  авланман ҫын, стан- 
лӑ хвершӑл. Ҫавӑапа та вӑл пу1§нит- 
сана пынӑ хӗрарӑмсемпе пӳлӗмре ^ыла- 
йах та пуплесе ларма йуратнӑ. Ан^ах 
пайан пӗр хӗрарӑм та курӑнман пул- 
сан та—ват кар^ӑксем, пиҫӗкрех куҫ- 
лӑскерсем ҫеҫ кӗре-кӗрв тухнӑ. Кун 
каҫи5 5 ен вӑл пӗр илемлӗрех хӗрарӑм 
курмасан ӗҫлеме те пултарайман. Ҫа- 
вӑнпа та вӑл пайан кӗрхи ~ҫанталӑк 
тӗслӗ ларнӑ.

— Кӗме йура!-и, Макар Макар^!
— Кӗрӗр, кӗрӗр.
Ҫутӑ пушмаклӑ, ш у р ӑ шупӑрпа, 

шӑлккӑвӑй гутӑрлӑ пӗр кӗрнеклӗ хӗр 
кӗрсе тӑ^ӗ. Тутӑр вӗҫӗпе тутине хӳт- 
ленӗ, те вӑтанвӑ пек пудса, нимӗн те 
^ӗнмест.

Макар Макар8 ку хӗртен хӑйӳте 
вӑтаннӑ пек пул^ӗ. Ан^ах, сасартӑк 
кӗрхи сӑнне пӑрахса ҫурхи сӑнпа ул- 
шӑн^ӗ. Хӑйӗн кӑтра ҫӳҫне ӗнсе ҫинел- 
ле шӑдса, ҫӳхе тутисене кулнӑ пек 
туса сӑмах пуҫласа йа^ӗ.

— Килех, ыӗн сӑмахпа-ха, хӗрӗм?
— Шӑл...
— Сан пек илемлӗ хӗрсен те шӑл 

ыратма пӗлети вара?
— Уйамае! ну^ вӑл.
— Хитре хӗрсен ыратмао!, теҫҫӗ 

те.
— Хитрисен ыратмас! пу.| те, еп 

хитре мар ҫав.
Хӗр Макар Макар5  хӑш ҫулӗне 

йуртнине те сисрӗ. Кайалла тухас шут 
та пур. Ан'§ах шӑла тӳрлетмелле. Ма- 
кар Макар§ хӑй ҫулӗпех йуртасшӑн.

— Лар кунта, §унӑм ҫак пукан 
ҫине.

— Пу^натсӑна килнӗ ҫын ӑҫтан епӗ 
сан 5 уну пулма пултаратӑп?

— Ара, йуратса каларӑм вӗт епӗ 
ӑна.

— Йуратма сан тӑвану мар вӗт еп, 
нӑхса йарха §асрах.

— Иура'!, йура'!, §унӑм! Кӗпӳне 
хывха еппин. нӑхса йарам.

— Шӑл ыратнине кӗнв хывыаҫҫӗ 
пуъ ӑва...

— Лайӑх итлесе пӑхыасӑр, хӑш шӑ- 
лӗ ыратнане пӗлме хӗн вЭт, ^улӑм!

— Кайас пу5  еппин.
—  Ан кай-ха, ан кай. Ларах. Кӗпӳ 

тӳммисене ҫеҫ вӗҫер.
Хӗр сасартӑк сиксе тӑрса алӑа хӑ- 

лӑпне тыта!. Ан§ах, Макар Макар§ 
хӑвӑрт §арса, каллех лара!.

— Хӑш шӑлӗ ырата!, ҫӑварна кар- 
ха епаин, хбрӗм.

— Вӑл паллах, хуралнӑ та ӗнтӗ.
— Кӑларас пула!.
— Кӑларас ҫав.
Макар Макар5  ку хӗрпе пуплесе 

ларниае хӗвел ҫин^и ҫу пекех пул§ӗ. 
Васкаса шӑл кӑлармалли хӗскӗ^е илсе 
пы§ӗ те, хӗре ҫӑварне карма хушрӗ. 
Хӗскӗ§е хӗр ҫӑварне кӗртсенех, куҫӗ- 
сене хӗр куҫӗсем ҫине куҫарҫӗ. Хӗс- 
кӗ§ипе хӗстерсе тула.1ла туртма ты- 
тӑн§ӗ. Хӗр сасартӑк, селӗпӗн кӑҫкӑрса 
йарсан ҫеҫ хӗр ҫӑварне.чле пӑхрӗ. 
Хӗскӗ§ӗ хӑрӑк, хура шӑл вырӑнне — 
хӗп-хӗрлӗ §ӗлхене туртса кӑларнине 
курсан ҫеҫ, Макар Макар§ йӑаӑшт! 
ҫемҫелсе темӗнле пулса карӗ.

—• Ни§§ево, ни§§ево, хӗрӗм! Сарӑм- 
сӑр пул§ӗ. Тӑпӑрах лар.

Ка.1лех ӗҫлеме тытӑн§ӗ. Ан§ах, кай- 
ри хӑрӑк шӑл вырӑнне, малти ҫирӗп 
шӑлран ҫаклатрӗ.

— Ай, ай! Малти мар вӗт, кайа- 
рахри ырата!.

Ни§§ево, Би§§ево. Сарӑисӑр пул§ӗ.
Маккар Маккар§ виҫҫӗмӗшӗя§е ста 

ров шӑлах туртса калар§ӗ.
Хӗр ҫухӑрса тухса тар§ӗ.
Макар' Макар§ хӗскӗ§ине пӑрахма- 

сӑрӑх кувшинпа тас йӑтса хӗр ҫӑвар- 
не §ӳкеме тухса §упрӗ. Ан§ах пусма 
ҫия§е пӗр суккӑр кар§ӑкран такӑнса 
ӳкнипе, хӑй сӑмсине кагса пӑрахса, 
кайалла ҫавӑрӑнса кӗ§ӗ.

Ултӑ ьунтан Макар Макар§а, тух- 
тӑрпа пӗрле ӗҫлеме, урӑх пу§нитсава 
куҫар§ӗҫ. Сакӑр тенкӗ шалу §акар§ӗҫ. 
Ун укҫипех хӗре ылттӑв шӑл лартса 
памалла турӗҫ.

ҫ. шАпьАк.
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Парттийе кӗБес умӗн.

—  Есӗр партгийе кӗресшӗн терӗҫ, ьӑнах-и?

—  Ьӑнах пулмасӑр. Ахалрен уйӑх ытла пивнойа ҫӳремесӗр §ӑтса пурӑ 
натӑпи... Р — и.

Сӑмакунпа кӗрешекен.

—- Иртнб пухура мана сӑмакунпа тара!, кайса тыт ӑн», атте! 
к^решекен комиҫҫийе суйларӗҫ. — Ах, ухиах, хамӑр аппаратпа йух-

— Ка§ака Микихвӗрӗ сӑмакун йух- тара! вӗт вӑл1 Макҫииӑв А.
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Микулайски укҫа.
Йалта блбЕхи пуйа.всвк хахб те к^иЕудаӑсви ; к ; а  ҫуреив 

вуҫдасса шавса пурӑнаҫҫб.

Цасар. Сутаканӗ сута!, илекенӗ илет, 
вӑрлаканӗ вӑрла!. Евм илсе сутиан- 
иисем пасар тӑрӑх ах‘алех сӑмсисенв 
§ӑсса, йанаххисеве каҫӑртса ҫӳреҫҫӗ. 
Кив йал Ухванеҫӗнте пайанхи пасар- 
та нвм ӗҫ те ҫук. Вӑлпайанхи пасара 
кидте ларса пӑнтӑхнӑран ан^ах, уҫӑл- 
мадла тесе, килнӗ. Килте ларнӑ ҫӗрте 
жи ҫынсеяв куриалла мар, ни ҫӗн сӑ- 
мах илтмелдв мар. Лӳртре а^асемпе 
йатдаҫсах, йе тудта вы^ӑхсемне тӑр- 
нашсах вӑхӑт вртсе кайат. Ҫитменне 
тата Ухванеҫӗн а§исем пӗрин§ен тепри 
усад. Пӗдтӗр пӗр 1оҫула ҫитнӗ ывӑлӗ, 
карттус ҫӗлес тесе, ашшӗя хура пус- 
тав хала§ӗ аркине касса илнӗ те, ха- 
лӗ ни халат майӗ ҫук, ни пиншак мар. 
Ҫӗн аркӑ тума пасарга пустав тупса 
идмелле мар, укҫи те ҫукрах. Тепӗр 
а^и тата вӗр ҫӗн кутлӑха,^ §ӗн пиҫиххи 
тума тесе, йӑлт вакласа тӑкнӑ.—А§а- 
сем пулиарӗҫ кусеи, раснойнӗксен пул- 
|ӗҫ , тесе вӑрҫа! вара Ухванеҫ йала- 
нах.

Ҫав распойнӗксем пек а§асемпе пу- 
рӑнса йӑлӑянӑранах пайан Ухванеҫ 
васара аниасӑр §ӑтаймарӗ.

—  Ну, пРре килнӗ пек ^ух лайӑх- 
рах курса ҫӳрес, снаккомисене курса 
калаҫас, ҫӗн хыпар—-хӑнарсем пӗлсе 
кайас, терӗ Ухванеҫ хӑй пуҫ тӗшшӗн 
хӑла кӗсрнне кӗпер патне тӑратса хӑ- 
варса пасар варинелле утсан.

Ҫӗн хыпар-хӑнар пӗдые тенӗрен Ух- 
ванеҫ ҫынсем хушшнпе пынӑ май ха- 
лапданса тӑракавсем натӗв§ен йуря 
хулдентерех икӗ хӑлхине §ӑлт тӑратса 
иртет. Пӗр лапкка хыҫӗн§ен иртнӗ §ух 
Ухванеҫ хӑлхине:

— Панккӑра микулайскисене илеҫ- 
ҫб вбт, тени кӗрсе карӗ. Ку сӑмахсем 
Ухванеҫе шарт ан§ах ҫӗр ҫумне пӑ- 
таласа лартрӗҫ.

— Невушлӗ а, тесе ыйтрӗ вӑл хӑй- 
ӗн§ен. Вӗт микулайски укҫа кайма пуҫ- 
ласан ку таврара Ухванеҫ пек яуйан 
пулиаҫ!. Ухванеҫӗн рево.|утси вӑхӑ- 
тӗн§е, §иркӳ старӑстин^е пурӑннӑ 
майпа, тырӑ ампарӗн§е пӗр супӑ1§ ар§и 
пу.§и микулайски укҫа лара!. Хӗпӗр- 
тенипе Ухванеҫӗн ҫӗрн сус тылланӑ

пек сикме тапратрӗ. Мушӗт йӑнӑш 
илтрӗм пулӗ тесе, вӑл хӑлхисене ^ӗлӗм 
йӗппипв ҫӑтӑр-ҫатӑр ^акалгаса ил§е 
те, тепӗр хут йурн тинкеререх итлерӗ. 
Лешсем ҫаплах микулайскн те мику- 
лайски тесе тӑраҫҫӗ.

Кун хыҫҫӗя Ухванеҫ—пасару йапа- 
лу, каккуй пасар та—вӑрт ҫавӑрӗн§ӗ 
те, хӑла кӗсрине ҫавӑрса килелле вӑшт 
ан§ах тутар§ӗ.

— Ӑҫта ҫав, кар§ӑк, пирӗн мику- 
лайски супӑ^ар |и , терӗ Ухванеҫ киле 
ҫитсенех.

Хӑй хыналанса ҫийӗн§и кивӗ кӗрӗк- 
не хывса кӑмака хыҫнелле ывӑтрӗ те, 
аллисене шӑлкаласа тур кӗтессин§е 
выртакан ш§утка тыгса дар§ӗ. Кӗҫ 
кар§ӑкки хайхи ар§ана сӗтӗрсе те 
кӗ§ӗ.

Ухванеҫ §ӗгрекен аллисемпе ар§ан 
ҫийедти хӑмисене уҫрӗ те... Акинкек!.. 
Нихӑҫан йӗрсе курман Ухванеҫ ии§ӗ- 
сем тӑрӑх куҫшӳлсем шӑпӑр-шӑпӑр 
йухса ан§ӗҫ. Ар§ари укҫа вырӑнне 
хут татӑккисеи ҫех арпа пек арканса 
выртаҫҫӗ. Хут татӑккисем хушшин^в 
пилӗк шӑши йӑви. Кашни йӑвин§е 3-4 
шӑши ҫӳрисем ■ҫӗрив-^ӗрик туса выр- 
таҫҫӗ. Ухванеҫ пвм тума пӗлмесӗр, ар- 
§ана ҫӗклерӗ те, арӑм пуҫӗ ҫинелле 
кӗрсг ан§ах тутар§ӗ. Кар§ӑкки ҫавӑн- 
тах ҫӗрӗк йупа пек ҫӗре персе ан§ӗ.

— Сана, сана... мӗн тӑвас сана шуй- 
тана, уу-ух... сире пулаукҫа пур ҫин-
56Х..,

Арӑмӗ ахлатса выртрӗ-выртрӗ те, 
иӗнле инкек пулнине §ухласа илсен:

— Ара, сана ытах унашкад укҫа 
кирлӗ пулсан, Иӑван кӗрӳсен§ен кайса 
ил, вӗсен те пирӗн§ен сахалах пулас 
ҫук вӗг, терб.

— Ах, ҫӑнах вӗт. Ну спаҫҫипӑ сана 
кар§ӑв... А!а, тухса лаша ^ӳл ■ҫасрах, 
терӗ Ухванеҫ арӑмне хулин§ен йӑтса 
тӑратса .

— Кӗрӳ, санӑн ҫав ынвудайскисем 
пурнаҫҫӗ-и ара.мана парса йарха, те- 
рӗ Ухванеҫ сӑмах ҫавӑрӑнӑшле кӗрӳ- 
шӗае пӗр ҫур сехет ҫутти кутӗн§е ха- 
лапланса дарсан. ^

— Пур, ӑҫта кай§§ӑр вӗсем. Ытах
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Еирлб пулсян илсе кай...
Кбрӳшб пуҫӗ тавра шухйш виҫҫӗ 

ҫав&рйни§§ен, Ухванеҫ мвкулайски 
укҫа тултарна сбт §ӗрессине лартса та 
тухса карӗ. Адӑкран ӑсатса кӑларса 
йанӑ 5 ух кӗрушӗ:

— Хун^ӑкам, сана мӗн тума кирлӗ 
пуд§ӗ ара вӑл укҫа, тесе ыйтрб. Ан§ах 
Ухванеҫран сӑмах идтес вырӑнне, хӑ- 
да кӗсре хӳри вӗлтӗртетнине ҫех кур- 
са йулмалла пул§ӗ.

— Пут ку вырӑнлӑ йапала пулмарӗ. 
Ннвернӑ микулайски ҫӳреме пуҫланӑ... 
Кӗретӗнех ҫаратса карӗ иҫ ку хун§ӑ- 
кам мана,—тин туйса ил§ӗ Ухванеҫ 
кӗрушб.

Ҫынсем пӗлсе ҫитиҫ^ен ӑҫтан та пул- 
сан тупас тесе, Ухвмнеҫ кбрушӗ ҫавӑн- 
тах хӑйматлӑххи патне тухса вӗҫтер§ӗ. 
Хӑйматлӑххи тата тилӗ пек §ейескер, 
микулайски укҫа патяе килнине пӗдсе- 
нех, Ухванеҫ кӗрӳшне парса йарас вы- 
рӑнне, тӳрех йысяӑш датне тухса шӑ- 
вӑн§е. Иыснӗш куккӑшсем патне, ку- 
нӑшсем-пускиде. Пур те такӑнса укес- 
се пӗлмесӗр «микулайски» шыраҫҫӗ.

Ухванеҫ кӗрушӗ патӗн§ен укҫана 
илсе тавӑрнсанах, пӗр 50-60 тенкӗ 
кӑсйене §икрӗ те, пасар саланп§§ен 
а§асем касса пӑснӑхалат арки тумал- 
лӑх та пулсан пустав тупса пулӗ-и, 
тесе тепӗр хут пасара тухса карӗ.

Пасара ҫитсен пӗр тутар лапкки 
умне пырса: — Сирӗн пустав пури, 
терӗ Ухванеҫ.

— Пур, ӗнтӗ, пур! Миҫе ыеттӑр 
кирлӗ сана, терӗ тутар пус1ав вырӑн- 
не хура пумаҫей кӑтартса.

Ухванеҫ вке меттӑр халат аркиллӗх 
виҫтерсе ил§ӗ те, тутар ҫумнерех пыр- 
са шӑнпӑн:

— Манӑн лешӗ, микулайски хут- 
сем, пулаҫҫӗ вара. Пӗр тенкӗ пуҫне 
миҫе пус илеттӗрха, терӗ.

Лах-лах-лах! кулса йа§ӗ тутар.
— Курнӑ и есӗр тӗн§е ухмахне... 

Акӑ ӗнтӗ вӑл тӗн^е ухмахӗ... Ыл- 
тӑнӗ пури, ылтӑнӗ?... Ылтӑнне панккӑра 
та илеҫҫӗ ху!... Ху§ӗсене хурса хӑвар, 
апат ҫивӗ хыҫҫӑн мана лапккӑ хыҫне 
ҫӳреые йурӗ ӗнтӗ,—ахӑра! тутар ус- 
лаиӗҫ.

Ухванеҫ тавра 20-30 ҫын пухӑннӑ, 
Уншӑн, пасара пухӑннӑ пӗтӗм хадӑх, 
пӗтӗи тӗн§е лахлатса кулнӑ пек туй- 
ӑнса карб.

В а ҫ ҫ я л й ӗ в  П.

ЬЗвашлатаҫҫӗ.

Йуҫтитси Комиссариа-вӗ ҫумӗн-ви 
ҫтена хаҫаъӗ те у^рештенисене 'ьӑ- 
вашлатма тытӑннӑ. Унта, '§ӑваш Тӗ- 
пӗҫтӑвком йышӑннине пурнӑҫа кӗр- 
тес шухӑшпз! ҫапла статйасем ҫы- 
раҫҫӗ:

„ЧУВАШИЗАЦИЯ“— Не родись счастлив, 
ив родись красив, а родись надменом, — 
сказал дворник одного Чебоксарского уч- 
реждения уволенный за не знание чуваш- 
ского языка.
Хаҫатне кам кӑларнине пӗлес те- 

тӗр пулсан, ҫакна ан^^ах вулӑр;
„Орган Издания (?1) яч. ВКП(б), ВЛКСМ, и 

МК, № I. 23  февраля 1928 г. „КРАСНЫй 
„Ю РИСТ".
Хаҫатӗн^^е пӗр '^ӑвашла пуквӑ та 

ҫук, пӗтӗмпе 5 статйапа, 5 самет- 
кӑпа тулнӑ.

Партти постановленисем те, со- 
вет орканӗсем йышӑннисем те ҫак 
саметка сыхлакан у^рештенине
пырса ҫитейменха хӑҫан ҫитесси 
те паллӑ мар.

„Проккурор асӑрха".
К р о к к о т и л  ' й ӗ п п и .

Хула сове^Бӗпе Амерӗк.

Ан тӗлӗнӗр ҫапла каланин-5 ен. 
Хӑш ӑслӑ ҫынсем мӗн те пулин 
тахҫанах паллӑ йапалана шухӑш- 
ласа кӑларсан, „Амӗрӗк уҫрӗ“, теҫҫӗ. 
Хула сове^йӗ те ҫавнашкал ретак- 
син^ен 1927-мӗш ҫулта, нойапӗрӗн 
^б-мӗшӗн-вен йанӑ йалкор са-
меткине хирӗҫ кӑҫалхи февралӗн 
21-мӗшӗн5е „ответ“ йа^вӗ. „Уҫрӗ 
Амерӗк“ хула сове-аӗ. Кама тӗлӗн- 
терен ӗнтӗ унпа? Хула сове^ӗн вӑл 
кашни ӗҫрех пулакан йапала. Пӗ- 
рик ҫултан ответ панӑ пулсан...

К р о к к о т и л  '5 ӗ п п и .

Ыр хӗр ашшӗ.

УколоБнӑй Котӗкса ҫбнбрен
стаМасеы кӗртнб тӑрӑх, хбре к»§ 
Т|а панӑ 'вух хулӑм укҫи илнбшбн 
сута пама йура1.

ХӖРӖ: Ах, атте, копператтива ытла 
та хитре тутӑрсем килнӗҫке...

АШ Ш Ӗ; Ан минтретсй ҫӳренӗ пултӑр. 
Халӗ саншӑн ӗлӗкхи пек хулӑм укҫи 
илесси пури мӗн.

Р - и .



,̂ПРИМЕРЛӐ“ ИСПОЛНИТТЕЛ.

Ей! Иалисполниттӗл, ӗҫта '&упан?
Ара, кантуртисем милитсисемпе пӗрле килнӗ. Аппарат хуҫиее

сене кайса систерес тетӗп.

Отв. редактор А. Золотов.
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