
петем теньери продеттарисем, пбрлешйр!

■-МЕШ Мартшӑн 1928 ҫ.

» №  4-мӗш ҫул туха^.

Кун ҫук йапала.
Мартӑа 10—25-мбш кунӗсев^в Шунашкарта „ка- 

йӑксен“ кунӗ пулса иртет. Иахсев^де ,, Капкӑн'* каҫӗсек 
туса иртереҫӗӗ. „Хаҫатран“ .

„К А Л К А Н “  Хӗрарӑмовн*те <̂ун пур, уырӑ-пулан та кун пур, вӑрманӑн та кун пур,

1ай5к-кӗшекӗн те кун пур, пурин те кун пур, манӑн ан§ах кун ҫук, каҫ аньах. Хӑҫан 
кун пулӗши?
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.,КАПКДН“ йурри- 
ӗҫкбре.

(„Капкӑн“ 3 ҫуллӑхне хисеплесе ҫыр- 
нӑ сӑвӑ).

Кукки, кӳкЕи кукрашки 
Вара сана ыӑклаыки; 
Мӑклашкийӗ сана ыар— 
„Капкӑн“ илые укҫа пар1 
Лар, пар—укҫа пар,
Укҫи пу.ттӑр кӗнӗлли...
Кӗмӗл укҫан хакӗ пур— 
„Капкӑн“ илме вӑхӑт пур...
—  Тыгха, куква, стакканне, 
Тӗппи курка туса пар!
Стаккан тӗпне укҫине 
Иарса пама ан шелле!
Тӗппи курка тумасан,
Тӗпне укҫа йамасан,— 
ллла курка ан та тыт,
Кукки, йатне—ан та идт!
Кук, кук кукаыай,
Кукӑ§ пӗҫерсе паыасан—
Кӑмаки тӳни ишӗлтӗр!
Мана укҫа памасан 
Кӗсйи тӗпӗ ҫаралтӑр!
Ку§§и, ку§1 и-ку§§енеҫ— 
Ку§8енеҫ ыар— укҫинех; 
,,Капкӑн“ илме укҫи^^ӗ—
Укҫи пулсан „Капкӑн" пур. 
Теппи пи§§и пит §ипер—
Кӗсйи тул.та укҫи пур..,
— Тытса парха куркине 
Тӗпне кӗмӗл йарса пар!
Теппи пи§§и, тӗппи ӗҫ,
Манӑн йата хисепле!
Мава ка§§а пари§§ен 
„Капкӑн“ илсе памӑнши?
Укҫи, укҫи-укҫине 
Манӑн йысна йурата!;
Ҫӗрые пуйан пулсан та 
Манран курка тытмарӗ. 
Тытин-тытмин—ан та тыт,
Пилӗк пусна хӗрхенсен.
Хыт пуйана—хыт кукар—
'§ервт курки тивеймӗ...
Атте, ӗатӗ—укҫи пур,
„Капкӑн“ илме кайами?
„Канкӑн“ ҫин§е пурте иур— 
Улах ларыа кулӑш пур... 
Кулӑшши те—кулӑшла—
Пит §ас унта ҫакланма.

К. РУССАКОВ.

„Капкӑнӑн*^ хӗллехи 
тгкмакӗсем.

Ку§§ӑр Иван тем васкаса 
Асли патне ир килнӗ,
Хапха умӑн§е кӗтсе тӑрса 
Питне-куҫне тӑм иднӗ.

Лавка хуҫин—саветуш§ин 
Туги темне варланнӑ. 
Пи§ӗкив§и кӑраҫҫынӗ 
Хӗд сухӑние пӑрланнӑ.

Ҫӑварни хӑнин мӑн Иванӑн 
Шӑннӑ кайнӑ пӳрнисем.
Ӗҫкӗ пирки ҫак айванӑн 
Тукмак пул§ӗҫ а.мисем.

Укри инке кидне маннӑ 
Виҫ кун ӗнтӗ хӑнарз.
Хӑмӑр ӗпи ҫӑмӑлланЕӑ 
Пӑруш хытнӑ картара.

Мӑн хӑпаран Ҫемен му§и 
'Гаврӑна! тет килелле.
Маттур маткин кӑкӑр а§и 
Ӳксе йулнӑ, пӗсмӗдле!

Марйа аппапа Петӗр пи§§ея 
Пысӑк инвек пулнӑ тет:
Кӗҫӗн ывӗл сентре ҫин§ен 
Мӑн лаххана §ӑмнӑ тет.

Ҫырма тӑрӑх кӳ ^упа! те 
Хӗлӗп ҫилӗ йур пуха!,
'Щӑваш пӳртия '§ӳре§ ҫин^^ен 
Кунӗн-ҫӗрӗн шыв йуха!.

Хӗл сиввине тӳсеймесӗр 
Иурӑ тӑсса йарарн!
Пирӗн гокула хӗл ҫухатрӗ 
Иур айӗн^^ен тупар-и!

Н. Иевтоккимӑв.

Сӑмакун тытнӑ.

— Иакку Мӗкӗти патӗн^ҫе сӑыакун 
тытнӑ!

— Ну-у-у, кам тытвӑ?
— Милитси!
— Аппара^^ӗпе сӑмакунне конфи- 

скатси турӗ пу:§. Сута лекрӗха ӗнтӗ 
аранах хайхп!

— Ҫу-у-у-ук! Сӑмакуняе куркапа 
тултарса тытнӑ милитси.

М а к с. А.
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Саиооплошени канппанинве.
Самооплошени тума кулак- 

свм ъарса тӑни палӑра!.
(Кореспотент ҫырӑвӗ).

—  Пур ӗҫрэ те ъармантарса пыраТ ку куяак. Савӑла та 
савӑлпа ҫапса кӑлараҫҫӗ, кулака та кулакпах (-&ышкӑпа) ҫапса 
кӑлармалла пула?.

Авланайман сысна.
(Иуптарса калани).

Пӗр сысна авланма шухӑланӑ.
Тек кайа! ламсаса хӑтана,
Ҫитмен йал ун ум§е сахал йулнӑ. 

Ан§ах ҫук, тупаймас! ыр матка.
Хӑш-пӗри пы.§§ӑка йуратмаҫҫӗ,
Ие хӑшин сӑмсисем пуклакрах, 
Тепфисем ҫӗн тумпа пурӑнаҫҫӗ,

Ие куҫсем пит аван,—сторовах!

Ах-ах, йӑнӑша! хай сысна,—
■ Ту ха§ вӗсене ес матка! 

Пы4§ӑкпа нихҫан та савӑяаймӑн, 
Иуратмас вӗсене, —айукка!

Улгҫи§ ҫул лайӑх хӗр шыраса та 
Сысналла майдӑ хӗр тупманран,
Хай сысна §унганах тарӑхса, 

Ылхана! ҫӗнӗлле саакуна:
— Советах хӗрсене удӑштар§ӗ. 
Советах винават ку ӗҫре,
Пы§§ӑка хӗрсем ав йуратмаҫҫӗ.

Мӗн тума кнрлӗ вӑд ҫӗн йӗрке!? 
Иатлаҫса ывӑнса ҫитнӗ ыайӗ 
Карӗ те выргрӗ пӗр ушака, 
Авланмасп, ҫук-ҫук-ҫук! епӗ терӗ 

Аванҫке пы§§ӑкрах пурӑнма!
АТТАИ М.
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„X ӗ р л ӗ а в ак

Хӑш-пбр базкорсен вактввек, ннканшЯн та интте- 
ресаӑ мар йасаласем ҫинҫен ҫыраҫҫӗ те, вбсвн са- 
меткиоем хаҫата кбреймеҫҫӗ. („Йадкортан").

Петӗрке Ваҫли Иӑванӗ, вӑлах «Хӗр- 
лӗ а§а», пӗре хӑйӗн умӗн§е выртакан 
хут татӑкӗ ҫине, тепре урамалла ту- 
хакан §ӳре§е ҫине, унтан тӗлӗнмелле 
майаа вилӗмрен хӑтӑлса йулнӑ ҫтена 
ҫин§е ларакан шӑна ҫине пӑхса илсе, 
тарӑнӑн шухӑшласа кранташне ҫыртса 
лара!.

«Хӗрлӗ а§а» йалкор мӗн ҫин§ен хаҫа- 
та ҫырса парасси ҫин§ен шухӑшла!. 
Ҫырас пуда!, ҫырмасан май кидмест. 
Ҫырмалла та, ан§ах мӗн ҫин§ен ҫырас- 
сине шухӑшласа тупма кулен-кун йӑ- 
вӑрлана!,—пӗре ҫырнӑ йапада ҫин§ен 
тепреҫьфма йурамас!.

— Пуп ҫин§ен?.. Хм1
Хӑйӗн тетра§ӗ ҫине пӑхса ил§ӗ.
Пуп ҫин§рн икӗ хут§ен те ҫырнӑ,— 

пӗре ,Тӗн сРрӗмӗ сирӗлет“ йатлӑ са- 
ыеткӑра, тепре «Пупсене §арас§ӗ» те- 
нин^е ҫырнӑ. Урӑх ун ҫин§енмӗиҫыр- 
маллине тупайрао ҫук. Тийе§укаҫакла- 
тас! Ан§ах хӑш йен§ен? Пит лайӑх§ӗ 
«тийе§ук ерех пи^ки» тесе ҫырмашкӑн, 
ан§ах вӑл, шуйттан, ытти тнйе§укгем 
пек ыар, ӗҫмест тата. Ним йен§ен те 
пырса тӗртӗнмелли ҫук.

— Шкул ҫин§ен ҫыраси мӗн? Ай- 
ай! Аван пулмалла шкул ҫин§ен ҫыр- 
сан. Ффу! Ун ҫин§ен те виҫӗмкун ан- 
§ах ҫырса йанӑ.—Ара у§иттӗл а§асем 
умӗн§е урайне сурни ҫ. н§енҫырнӑ§§ӗ. 
Шкул ҫин§ен ҫырас марха.

Мӗн ҫинҫен ҫырасши? Ӳсӗрсем ҫин- 
§ен, ҫӗмрӗк кӗпер ҫин§сн?

Ун ҫин§ен те ҫырнӑ.
— Тупата, мӗн ҫин§ен ҫырасха?— 

тесе ыйта! ҫӗрӗмӗш хут хӑйӗн§ен хӑй 
«Хӗрлӗ а§а».— Урамра кураймӑпши 
мӗн ҫин^ен ҫырыаллине?

Тинкерсех пӑха! 'вӳре^в витӗр.
Ав Ӳпрам Иӑванӗ иртсе карӗ—ку- 

лак. Упрам Иӑванӗ ҫин§ен виҫӗ хут- 
§ен ҫырнӑ.

Ҫуна иргсе кайа!. Ҫуни ҫин§е Уках- 
ви инке. Еалдех ҫырнӑ ун ҫин§ен — 
«Кар§ӑксем §иркӳ урайӗсене ҫуса тӗн 
сӗрӗмне сарса пыраҫҫӗ» тенӗ самет- 
кӑра ҫырнӑ. Лаши ҫумне ҫыпҫӑнма 
май килмест-ши? Лашине §ӑпӑрккана

хӗнет, тейес...'5йпӑрккана хӗнеме тунӑ 
тата... 'рӑсӑрккапа лашасене хӗнес йӑ- 
лана пӗтерме кирли ҫин§ен ҫырас 
мар-ши?

^ӑпӑркка ҫин§ен вирлӗрех сӑмахсем 
шырама пуҫларӗ «Хӗрлӗ а§а».

«Хали§§енех пирӗн телейсӗр лаша- 
сене §ӑпӑрккапа хӗнемелли тискер йӑ- 
ла халӑх хушшин§е пур»...

Ан§ах ҫак идемлӗ шухӑшласа кӑ.лар- 
нӑ хыҫҫӑн, иккеденмелли шухӑш кӗрсе 
кайа!:

— Мӗнде пулӗ вара §ӑпӑрккасӑр? 
Ӑҫтан тӑнсӑр §ӗлхесӗр даша сӑмахпа 
каланине тӑнланса илӗ? Манӑн хамӑн 
та §ӑнӑркка пур та...

Каллех шухӑша каре «Хӗрлӗ а§а». 
Урамра никам та ҫук, пӳртре лӑпкӑ: 
амӗшӗ кӳрше кайнӑ. Хӑйсӗр пуҫне, 
тата тӑлӑха йулнӑ шӑнасӑр пуҫне, ни- 
кам та ҫук пӳртре.

«Хӗрлӗ а§а» ҫав ыйхӑ.тлӑ шӑна ҫи- 
не пӑха!. Ав шӑни ламппӑҫийӗн упа- 
ленсе ҫӳреоӗ-ҫӳрерӗ те сӳрӗлсе, самет- 
кӑ ҫине ҫырма хатӗрлесе хунӑ хут ҫи- 
не лепп татӑлса ӳкрӗ.

— Шӑна ҫин§ен!—Конешнӑ, шӑна 
ҫин§ен ҫырма йура!. Хӗлле те вилмеҫ- 
ҫӗ. Мӗншӗн? Мӗнде §армас!ши йал- 
совет?

Хут ҫине ӳкнӗ шӑнияе вӗрсе шӑдса 
пӑрахса, «Хӗрлӗ а§а» саметкӑ ҫыриа 
тытӑна!:

«ИАЛТИ ХУРТ-КӐПШАНКӐСЕМ».
„'5ухӑнсемпе вӑтамсем хушшин§е 

§ир-§ӗрсем, саракан хурт-кӑпшанкӑсем- 
пе кӗрешес ӗҫе пуҫламан та пирӗн 
йалта“ ... т. ыг. те.

Хӑвӑрт ҫыра! йалкор.
Ҫавӑн пекех хаҫатри пуштӑ йеш§ӗ- 

кӗн§е те хӑвӑрт ответ ҫапӑнса туха!:
«Хӗрлӗ—а§ана» (Хӑмӑт йалӗ). Шӑна- 

сем ҫин§ен ҫырни каймас!. Ытла пӗ- 
§вк йападасем ҫия§ен ҫыратӑв*.

иВАН ПР— В.
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Макҫим Коркки килес умӗн.
И аи н  иоет пудас теквнсентен нумавӗшӗ ыаҫҫӗк- 

сене пӗдмеҫҫӗ.

П о е т  й у л т а ш ӗ :  Макҫӑм Коркки Билмвлле Шупашкара, тесе ҫырнӑ 
„К й Н А Ш Р А “ .

П 0 е т: Вӑл русски коркирен хайартарахи иӗн вара?

Ӗҫ планӗ кирлех ӗнтӗ.
Илйе Василйӗв пӗр пит хисеплӗ уҫреш- 

тенире тешурни милитсионер пулса тӑ- 
ра!. Кунта пушшех йӗркеллӗ ӗҫлеҫҫӗ, 
плансӑр ӗҫлекенсене те ҫакӑнтах хӗр- 
теҫҫӗ. Унта ӗҫлени Илйе Ваҫилйӗв пӗ- 
тӗмпех урӑх ҫын туса ху§ӗ, вӑл пла- 
нсӑр ура та йарса пусмас!. Ҫак 
нртнӗ вырсарни кун унӑн ӗҫ планӗ 
тӑрӑх каҫхине 10 сехетре тешурит 
тума каймалла иулнӑ, план тӑрӑхах 
унӑн малтан Ҫӗрӗҫ Комиссариатне 
каймалла пулнӑ. Унта вӑд 9 сехетре 
ҫитсе «§ӗр!ошни» тейекен пӳлӗме ҫиг- 
се, пысӑк сӗтел ҫине сарса пӑрахнӑ 
Ҫбр планӗ ҫине пырса выртнӑ, пуҫӗ 
■̂йнв §ӗркесе ҫырнӑ ҫӗр пданӗсене ху-

нӑ. Ун ҫумне тепле вара сторошиххӑ 
пырса выртнӑ иккен. Вӑд та унта 
план тӑрӑхах пынӑ пулмалда. Вӗсене 
ҫапла ҫер планӗ ҫин§е шухӑша кайса 
выртнине кура, ытти сторошиххӑсем, 
план тӑрӑх ӗҫлесе пыракан ҫынна 
§ӑрмантарса, ҫуртсене пӑхакан савету 
йуш^н патне сӗтӗрсе кайнӑ. Ҫапла 
§ӑрмантарнӑшӑн ӳпкелесе, Илйе Ва- 
ҫилйӗв сторошиххӑсене вуфверяе те кӑ- 
ларса кӑтартса пӑхнӑ, теҫҫӗ.

Ех, айвансем! мӗн §ӑрмантармалла 
пуднӑ ӗҫлӗ ҫынна? Тен план тӑрӑх 
унӑн милитсирен те тухса ӳкмедле 
пу̂ ь. Пӗлме ҫук ҫыя ӑшӗн§ине. План 
вӑл пысӑк йаоада. С е н ӗ к.
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П и л л ӗ X.
Атнар му§ин пурнӑҫб ахаф ҫапла 

тбкбнсе пыра! пу§. Ӗ.чӗк, пӗ§ӗкрен- 
пех, темӗн те курса ӳснӗскер, ха§ те 
ытла ырӑ курсах пурӑнаймас!. Ҫудӗ 
ҫаплах малалла §упа!. Хӑй кайалла 
пӑха!.- куҫӗсем курмаҫҫӗ, шӑлӗсем ҫук, 
шӑмшакӗ ҫӗмӗрлет, куҫҫулпех кӗрлет. 
Ан§ах ватӑ тесе, камӑн алӑпа сулса, 
тӗя§ерен тарас килӗ-ха? Ӑтнар му§я 
те пурӑнасах, тет. Тӗрдӗ майсемпе па- 
йанах та ватӑ кунлӑхсене сирсе, ҫам- 
рӑк ӗмӗрне ыталаса илӗ§§ӗ. Мӗн, тӑ- 
вӑн? Куна пирӗн йалтах тума ҫук вӗт!.. 
Амерӗкре пулсан!..

— Ей-йай йай, ни лу§шӗ... пӗрех 
хут§ен,—тет Атнар му§и, хӑйӗн ӑшӗн- 
§е авӑрса тӑракан шухӑша нихҫан та 
кӑларса калаймаяскер.

— Атте, па§§ӑшкӑ илсе килеси тен, 
тет ывӑлӗ ӑна хӗрхенсе.

— Ҫавӑнпа айлататӑп та ҫав, тет 
му8и.

Ывӑлӗ ула питлӗ кӑвак лашана 
кӳлсе ларта! те, вӗҫтерет пупа сӗтӗрме.

— Ҫапла, ҫапла, па§ӑшкӑ, атте на- 
§арлансах ҫитрӗ те, пырса ҫӑмӑллат- 
мастӑнши, терӗм те...

— Пырасси пырӑп та, ан§ах есӗ?
— Лашапах, па§ӑшкӑ.
— Вӑл ҫаплах пу:§ те... Леш, мӗнне?..
— Леш, мӑннинех кӳлсе килнӗ.
— Ҫуни тӗпӗн§е тата?
— Ҫемҫине хутӑм, па§ӑшкӑ, сысна 

вырӑнӗ ҫин§енех илсе хутӑм. Ларма 
ҫемҫе пултӑр, терӗм.

— Леш, ҫимелли ҫин§ен ыйтатӑп 
санран, терӗ пуп сассине хӑпартса.

— Лаши ҫирӗп ха вӑл. Кунта кил- 
се кайи§§енех ҫимесӗр те тӳсет. Иртнӗ 
каҫхине те лайӑх тӑрантарнӑха ӑна. 
Айта, па§ӑшкӑ. Лашишӗн ан ку.§§ав1

— Лашине ыйтмаҫҫӗ санран. Мана 
ва^ьфи...

— Ха:ь апат вӑхӑ§ӗ ҫитеймен те- 
рӗм те, сан ва§:{,и нимӗн те илсе кид- 
ие пӗдеймерӗы.

—  Есӗ ытла та... Айта... терӗ пуп 
кӑвак куҫӗсене ҫутӑлтарса. Хӑй те 
вӑр вар тумланса, тухса лар§ӗ ула 
питлӗ кӑвак лашаллӑ, сысна §ӑыласа 
ҫемҫетнӗ улӑмлӑ ҫуни ҫине.

Атнар му§и хӑйне пуп кӗлтума пыр- 
са, пиллӗх парса хӑварасса кӗтсе пуш-

шех ахлатса вырта!.
Пуп ҫитрӗ. Малтанхи сӑмахӗ ҫапла 

пуд§ӗ:
— Мӗн ахлатса, пӑлахайа персе 

выртан, ват супнӑ?!
— Ей-йай-йай, па§ӑшкӑ...
— Ну кала, мӗнле ҫыдӑхсем турӑн...
— Мӗнле ҫылӑхсем тумадла еп. Ха- 

ыӑн арӑм ҫук. Сан пек йут арӑмсем 
патне ҫӳресе, пусма айсен§е вырюа 
ҫӳреместӗп.

— Ан шарла, Атнар!..
— Мӗн аншарли пур? Сан пек ҫын 

§ӑххйне пусмая, ҫын ампарне кӗрсе 
ҫилом ҫаратса тухман. Сан пек...

— Атнар! Ей, турӑ, ҫак Атнарӑн 
ҫылӑхӗсене каҫар!..

— Мана мӗн каҫармалли пур. Ху 
пуҫна пултӑр, хӑвӑнне каҫартӑр, ху- 
шӑн лайӑхрах кӗдту. '^ӑнах...

— Лашине ҫавӑрӑрха, терӗ пуп хӗ- 
релсе кайса.

— Па§ӑшкӑ внде§§ен пӗрре пилле- 
се хӑварха хӑт! Вилетӗп вӗт!

— Есӗ ватӑ, есӗ шалккӑ мар, вид!
Вӑт, ҫакӑ пултӑр сана манран пил!
Атнар старик туйапа судса йа§ӗ,

ан§ах пуп тухса кайнӑ пул§ӗ.
Ҫапла пул§ӗ пупран пил: шадккӑ 

мар—-вил! Ҫ. ШӐП^ҪӐК.

Ӗҫкӗпе  кӗрешекен сутйе.

Бӑрпар район6нт,и Аникван 
сутйа Аслӑ ҫаварни кунне (феврӑ* 
лӗн ХЭ мбшӗнҫе) хӑйӗн ҫекреттарӗпе 
Турн Кӑкааарти Кераҫҫим Йеко- 
рӑв вулак патне ӗҫме карӗ, ҫӗрӗпех 
ӗҫсе таш лавӑ.

С у т  й а: Ей-ну, май-ну! Пайан впӗ 
ӗҫкӗре, мухмӑр ьухне сутйере.
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Паллӑ ҫынӑн илемлӗ ӗҫӗсен.
Кам пӗлмеог ҫӗрпе вӑрман ӗҫлекен- 

сен Сойус Правлени §ленне Оссанӑв 
йулташа, Рафайӑл Афанаҫйӗви§а. Шу- 
пашкарта мар, Куславккӑра та лайӑ- 
хах паллаҫҫӗ, Шамкайра та пӗлеҫҫӗ 
пулӗ. Ун пек паллӑ ҫынна хисепӗ те 
виҫесӗрех. Ҫак иртаӗ йанвар уйӑхӗя§е 
пулнӑ Наркомҫемрн веь^ӗра та ӑна 
хнсеплӗ хӑна шуд^пе §ӗннӗ пулнӑ. 
Унта хисеплӗ хӑна шу§ӗпе, Оссанӑвӑа 
та тӗрдӗ путылккӑран тутанса пӑх- 
мзлла пулнӑ. '§ылайах тутанкаласан, 
ьӑл кӑмӑлӗ уҫӑлнипе, ве§§ӑрти ха.тӑха 
§ыс тӑвас тесе, тӗрлӗрен фоккӑссем 
катартма тытӑннӑ. 'Ҫӑа мадтан хӗр- 
арӑмсене §ӑнахах та арҫын сылтӑм 
айак пӗр§ин§ен тунине пӗлтерео шут- 
па, вӑл хӑй арӑмӗн айак пӗр§иоене 
тӗрӗслесе кӑтартнӑ.

хӑй пӗ§ӗк а§а §ухне- 
хине аса и.лсе-и, йе авалхи пиалире 
асӑннӑ Навухотоноссӑр патшан йӑлн- 
не кӑтартма^ шутласан-и, тӑваттӑ 
ураллӑ упаденсе кӑтартяӑ.

Килне те ҫаплипех упаленсе кайас- 
ран, тата ве§§ӗра ҫав тери §ыс тунӑ- 
шӑн, Оссанӑв йулташа арӑмӗне иккӗш- 
не йунашар лартсах лашана килне 
леҫтернӗ. Ҫапла илемлӗ ирттереҫҫӗ 
паллӑ ку:|тгурӑ.!1лӑ ҫынсем ве§§ӑрсене. 
Уя пек ҫын §ӑнахах та ҫӗрпе вӑрман 
ӗҫлекенсен сойусӗя§и §.тенсене йертсе 
пыма пултаратех... хуиах ҫутӗпв.

СЕНӖК.

Шур мамӑн пен йур ҫинъен.
Ҫуркунне ҫитессине систерекен 

пӗр ӑшӑ кун ҫи^ьӗ ҫын калаҫса 
ларнӑ урамра. ”5 ^ хӗррин^ве лара- 
канни ыйтнӑ хӑйӗн ҫумӗн-ве лара- 
каннинъен;

— Калаха, мӗнӗн туйӑнат сана 
ҫак хӗллехи йур; тепӗр сӑмахпака- 
ласан, мӗн аса килет сана йур ҫи- 
не пӑхса ларнӑ ъухне?—тенӗ.

Пӗрремӗш каланӑ:
— Копператтиври прикашъӑк аса 

килет. Сивӗ вӑл кирек хӑҫан та...
Икӗмӗш каланӑ:
—̂ „Темиҫе ҫула пымалла“ тесе 

пуҫласа йанӑ камппани аса килет. 
Темиҫе уйӑхранах пӗтсе ларат вӑл.

Виҫӗмӗш каланӑ:
— Тӗрмерен тухиӑ растратъӗк 

аса килет. Иӗп куҫӗ пек шӑтӑкран 
та пӗр пасма кӗме пултарат йур 
(растратъӗк та копператтива кӗрет- 
кӗретех).

ки-

аса

Тӑватӑм ӗш  каланӑ (хӗрарӑм);
— Упӑшка аса килет. Ун -5 ӗрин- 

■5 е, йур ҫин^^е кӑмпа тупайман пе- 
кех, йурату тупаймӑн.

Пилӗкӗмӗш  каланӑ:
— Пухура итленӗ 0 Т5 0 Т пек, 

ле тарас килекен пулат унтан.
Ултӑмӗш ӗ:
— Пӳрократисӑмпа кӗрешни 

килет. Пӳрократисӑмпа кӗрешнин 
те, йурпа витӗннӗ ҫӗрӗн те, вӗҫӗ- 
хӗрисем курӑнмаҫҫӗ.

Унтан малтан ыйтаканнин^ен 
хӑйӗн^ен ыйтнӑ;

— Хӑвна тата мӗн аса килет йур 
ҫине пӑхсан?—тенӗ.

Ирӗксӗртереххӗн шӑлӗсене йӗрсе 
йарса каланӑ ҫи^ӗмӗш:

— Хам аса килет. Хыймалла— 
кассин^и пулӑшком претҫетаттӗлӗ 
епӗ. Раш тавра та пӗр кӗреҫе йур 
ыйтса илеймӗр есӗр пиртен,

ИВ. М.
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тлах хиптс1{шл.

Равноправи пирки.

Таҫта хӑйаматра 3 ҫулхи а§ана 
йалисполниттӗлне суйлани ҫин§ен ву- 
данӑ§§ӗ епӗр пӗрре. Вӑл таҫта пуднӑ, 
'Щӑваш респуплӗкӗн§е урӑхларах.

Кӑмакалта (Ҫӗрпӳ р.) хрес§енсем 
пӗр 62 ҫулхи кар§ӑка испояиттӗде 
суйланӑ. Ма кунашка.ллине суйлаттӑр, 
тесе ыйтсан: халӗ равноправи, халӗ 
хӗра,...м та ҫӗрпе усӑ кура¥, вӗсене 
мӗншӗн ҫӳретес мар, теҫҫӗ. (Рачан).

Йалсове§ӗ равноправн пӗлет пулсан, 
йалсовет подошенине нӗлмест. Пӗлӗ§- 
■ҫӗ те, ан§ах пӗлмелли гухса ӳкнӗ. Пу- 
ла! ун пек пвкек!

Хастарлӑх ӑҫта!

Аолӑ-Патӗрйел районӗн§е йадӗҫтӑв- 
комсем (пурте мар та) паттӑрла ӗҫлеҫҫӗ. 
Пит хастар.

«Партийтсӑ» ҫыра!:
«Ҫӗнӗ-Ахпӳрт йалӗҫгӑвком претҫе- 

таттӗдӗ пулнӑ А. Рументсӑв хӑй кӳр- 
шӗн§и тӑлӑх а§асене икӗ куп вӑрман 
панӑ та, вара вӑл вӑрмана кайран, 
тӑлӑх а§асене пӗлтермесӗр, хӑйӗн те- 
се сутнӑ. Тӑлӑх а§асем йӗреҫҫӗ».'

Иӗресси пудӗ вӑл. Инҫе-и сирӗн 
йалтан тӗрме? 1*ументсӑва унта §ӗнеҫ- 
ҫӗ, тет. Тӗрмерисем курасшӑн ӑна.

Халӑ те кавлесе тӑра?.

Ҫын патӗн§е йӗкер§ӗ ҫисон, тутана 
кӗсен туха!, тенӗ ваттисем.

Ассакассин§и (Елӗк р.) Трахвин 
Йӑванӗ Кукар Петӳккинне, ҫӑварни 
йӗкер§и ҫинӗ §ухне, тутине ҫыргса 
§ӑмласа йанӑ. Халӗ Петӳкӗ пу^нитсӑ- 
ра вырта!. Ҫакӑн хнҫҫӑн та вӑл ерехе 
йуратӗши, тег Сава.

Иуратмасӑр. Йӗкер§и те тутлӑ, ту- 
ти те тутлӑ (тута ашҫке вӑл!). Килес 
Мӑнкунта каллех ҫийес килӗ вӑл тут- 
дӑха. 1{)аи-^аи ӑратти иу.| вӑл.

Алимент шыракан.

Ҫӗнӗ йӗркесене калама ҫук аван 
пӗлеҫҫӗ йалсен§е. «Шкалӗк» ҫыра!:

Иш.тӗ-Ҫӗнйалта (Шупашкар р.) Тук- 
ки Танилин арӑмӗ йӑвӑр ҫын пулнӑ. 
Танилана та укҫа кирлӗ пулнӑран, 
Ҫтаппан Иӑванне: есӗ ман арӑма йӑ- 
вӑр ҫын турӑн, тесе алимент ыйта!, тет.

Танила, Совет Сойусӗн§е ун пек 
саккун ҫук пек те, саншӑн кӑларнӑ 
пули ан§ах. Саккунсене вуласа пӑхха.

Канфет хуҫисем.

ВаЦ)Ккӑ ҫыра!:
Выла пасарӗн§и (Иет. р.) Миккаш 

кӑ ывӑлӗсрм канфеткӑсене ыраш §ус 
тин§ен туса, паоара сутма илсе анпӑ 
Канфеткӑсене ыраш ҫӑнӑхӗн§ен ҫӑ 
раҫҫӗ те, унта кӑшт сахӑр йараҫҫӗ 
тулашӗн§ен решдӗ хутсемпе §ӑркаҫҫӗ 
Вара кашнине ;^икшер пуса сутаҫҫӗ, 
тет.

Хӑйсене те ыраш §устин§ен тунӑ 
вӗсене, мӗвшӗн тесен вӗсене илекенни 
хали§§ен никам та пулман. Малалла 
илӗҫи ан§ах... тӗрмене.

Маиифестла каҫнЗ.

Ок!апӗр рево.§утси 10 ҫул тултарнӑ 
хыҫҫӑн, Касаккассин вӑрманӗ те ирӗ- 
ке тухрӗ. Камӑн мӗн §ул касас килет, 
ҫавӑн §ухлӗ касма йурат.

Мултикас ҫыннисем—Ваҫҫили Ро- 
ман§ӑпа Раиан Ннкколайӗвӑн, ҫулта- 
дӑка пӑхма тунӑ токӑвӑр тӑрӑх, тата 
7 уйӑх вӑрман пӑхмадла, ан§ах йал- 
ӗҫтӑвком укҫйне токӑвӑр тӑрӑх тӳллесе 
пыман пиркн, вӑрман пӑхма пӑрахрӗҫ 
вӗсем. Иалсовет шарламас!, тет Иул- 
таш.

Ытти ӗҫсене те йадсовет §ленӗсем 
ҫавӑн пек вапӑх ӗҫлесе пырсассӑн, 
манифес тӑрӑх вӗсен слушпи срукне те 
каҫарса памалла маршв?
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Хвершӑл хупларӗ.
(Пулман пулсан та, пулма пултаракан йапала)

Ҫулла. Ӑшӑ кун. Сарайӗн§е тапка- 
ланса платникленетӗп.Асӑрхаман вӑхӑт- 
ра кашта ҫин§ен тимӗр кӗреҫе мурӗ 
касмалла ӳкрӗ те, ман сӑмса татӑл§ӗ 
ӳкрӗ. Ннм тума та ҫук, сӑмсасӑр пу- 
рӑвма ӗнтӗ кӗрек кава та паллӑ, аван 
мар. '^асрах сӑмсана хутпа §ӗркесе 
§икрӗм те, хвершӑл патнелле тухса 
вӗҫрӗм. Сӑмсаран йун ытлашшп йухас- 
ран, как калас, пӗрмайах ывӑҫ тупаЧ)- 
пе пусса ниҫталла пӑхмасӑр хвершӑл 

-патнелле §упатӑп. Йӗпе ҫине сапа те- 
нешкел, ман тӗлдӗне татах тепӗр ин- 
кек сиксе тухрӗ.

Мана ҫара уран §упаканскере Ваҫ- 
ҫи кумасен йӑтти тем муршӗн ҫиленнӗ, 
сисмен хутран ура пуҫ пӳрнине татнӑ 
илц^ Аран-аран йӑтӑран ура пуҫ пӳр- 
нине туртса илтӗм, нимпе те парасп^н 
ыар катӑршнай йӑттийӗ.

Ура пуҫ пӳрнине те хутпа §ӑркаса, 
сӑмсана пуҫтарса хунӑ кӑсйана §ик- 
рӗм.

Васкаса 'бунвӑ майӗпе хвершӑл 
пятне ҫнтрӗм ҫитрӗмех. Хвершӑл мана 
сӑмсасӑрскерне курсан тӗлӗнсе хытсах 
кайрӗ.

— Мӗн пулнӑ сан сӑмсуна, кама 
сутрӑн?

— Тимӗр кӗреҫе касмалла ӳксе тат- 
са пӑрахрӗ, йӑт турташшӗ! Акӑ тата 
кунта килнӗ '§ух тепӗр мур йӑтти ура 
пуҫ пӳрнине ҫыртса татрӗ.

Хвершӑл, как калас, пушшех хытӑ 
тӗлӗн^ьӗ.

Татах сӑмеана, татах пуҫ пӳрнене 
■Васрах кӑсйаран кӑларса хвершӑла 
тыттартӑм.

— '^асрах йуоаса йар-ха: йулташ 
хвершӑл, сана ахалех туман, тетӗп.

— Пӗр тӳшӑн ҫӑмарта, б кӗренкке 
ҫу паратни? Вара тӳрлетӗп, тет ман 
хвершӑл.

— Тӳрлетсен 6 тӳшӗн ҫӑмарта пӗр 
пӑт ҫу та хаклӑ мар, йал кулли, сӑм- 
сасӑр мӗнле нурӑнас ман, ахалӗн ҫил- 
хвилӑс йернӗ тейӗҫ.

—  Кайа йу.лсан кайу шӑта! теҫҫӗ. 
Сана йусама шуткӑ тетӗниы?—туртка- 
лана! ман хвершӑл.

— Шушкине те парӑп, 'васрах тӳр- 
детха хвершӑд йудташ...

Иурӗ терӗ те ман хвершӑл мӑн сас- 
па, теылескер шӑршлатгар^ҫӗ.

Мадалла хвершӑл ыӗн каланине ним 
те астумастӑп, мӗншӗн тесен епӗ хы- 
гӑ ҫывӑрса кайнӑ.

Мана сӑмсасене йусама ҫыврзтнӑ 
иккен вӑл.

Ун^ҫен те пулмарӗ, 'ҫасрах тӑр1 Сӑм- 
супӑ уру пуҫ пӳрнине те йусанӑ, теое 
силлесе тӑратрӗ мана хвершӑл.

Иӑпӑр-йапӑр сиксе тӑтӑм.
— Иӑдтах йусарӑни?
— Котовӑ, ан канҫӗр.лесе тӑр. 'Ҫас- 

рах кай киделле, ахаллӗн ытти '§врлӗ 
ҫынсене сыватма канҫӗрлетӗн,—киле 
кайма васката! мана хвершӑл.

Сӑмсана тытса пӑхрӑм та, хӗпӗртесе 
'5утах ташласа йараттӑм. '^ӑнах, сӑмса 
вырӑн^де нӑхап та, сӑмса пекки лара!- 
ха манӑн! Хвершӑла виҫӗ хут спаҫи- 
пӑ, сӑпаҫҫипӑ, шутсӑрах сӑпаҫҫипӑ, 
тесе тав турӑм та,—килелле тухса 
вӗҫрӗм.

Киле ҫитсен, ман кар^вӑк манран 
хӑраса кӑшкӑрсах йа§ӗ.

— Ара ес, йыт турташшӗ, мӗнле-е-е!.
Малалла ним те калаймас!, хӑй пат-

не мана шакӑ та йамас!.
'Ҫасрах куҫкӗски ҫине кайса пӑхрӑм 

та, ах-у-ух!—ман сӑмса в рӑн^ьа ура 
пуҫ нӳрни лара пара!.

'Ҫасрах ура пӳрни ҫине ҫавӑрӑнса 
пӑхрӑы.

Е-йа-йай, ман ура пуҫ пӳрни вы-
рӑн§е сӑмса лара пара!.

Халӗ шутсӑрах канҫӗр. Кашни сӑм- 
са шӑнкарыассӗрен, атӑ хуса 'ҫӑрманас 
пула!. Сивӗ ҫанталӑкра уй варрин^ҫе 
сӑмса шӑнкартас пулсан,— атӑ хуса 
сӑмсана тасатасси калама та ҫук 
канҫӗр.

Тата цушшех кансӗр, ура '§ӗрни 
касас пулсан,—сӑмса вӗҫӗн§ен кас- 
малла.

Кар§ӑка тӑвассн ҫин^ьен шутла- 
малли те ҫук,— ан кил! ■ҫӗрнӳ сӑмсана, 
каса! сан!!!—тесе йатдаҫа!.

— Малалла темле пурнтарас тет 
ӗнтӗ мана катӑршнай хвершӑлӗ,—е-ех 
сӑмса-а-аы!..

Илтнин^ьен АТТАИ ҫырса идвӗ.
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Йуратуран сыхланӑр!
Хутарти хвершӑ! п?р майах: арӑм 

ратмас!, ама% ҫисе вилетӗп, тесе '5упа1'.

Нэм та пулсан вилни мӗн, хвершӑл §упса иайа!. 
Ҫук, вӑл аптеке ама^ь вилме ьупа!.

„ПРОКРЕС“ вилли умӗнъе.
(Панихитӑ вырӑнне).

Ертементи (Вӑрн. р.) йалхуҫалйх коиператтивб „Прокрес", 
тулккӑсӑр ӗҫленнпе, пӗтсо лар^й.

правлена

Ҫурал§ӗ „Прокрес” пит хастар та
ӗҫ§ен,

Иалсем хушшвне '§аине сар§ӗ;
Ун ӗҫӗ ҫумне, хавхаланнӑ хрес§ен 
Пур-ҫук укҫипе ҫывӑхар^ьӗ.

Сасартӑк (кам аврӗ, кам пӳр^ҫӗ пӗлмес) 
Пур ӗҫ ҫурӑкне кӑлтӑк тул^ҫӗ.
Ш ав пурнӑҫ хуплан§ӗ— аман^ҫӗ „Прок-

рес“,
Ертел пуш ҫуртпа тӑрса йул̂ йӗ.

Пулкахтӗр Тинӳк, §акӑр куҫ Наврипе 
Темие Ҫӗпӗре тухса тар^^ӗ,
Ертел халӑхне пур йалсем таврипе 
Тинӳк тӑлӑха веҫ хӑвар^ҫӗ.

Ех, мӗскӗн „Прокрес“ 1 Санӑн шут
шӑрҫисем

Хисеп тӑвасса пу:ь» кӗтеҫҫӗ. 
Ликвитатсине кӗреймен шӑшисем 
Плуксен тимӗрнв ав ҫийвҫҫв.

Тӑрап еп, хресҫен, сан виллӳ умӗн§е, 
Кӗске пурнӑҫна асӑнатӑп.
Вы-|а! шурӑ йур сан лапку умӗн^ҫе 
Кӗртпе варӑна! вӑл—сӑнатӑп.

Амак тыти-ҫьен ео наклатсӑр, мелпе 
Виҫ ҫул йуппин^бе суг тӑваттӑн. 
Внлмен пулсанах хӑвӑн ерттедпе 
Коыун тӗн^вине ҫывхаратгӑн. КЕЛИ.

Аван иртрӗ.
— Ыу, мӗнле? Есӗр праҫнике лайӑх 

иртертӗри?
— Пит аван иртер^ьӗҫ. Кашни кун 

ӗҫкӗ, тата сӑмакуя та пурте пур. Аван 
иртрӗ.

— Ҫук, еп ҫӑварни ҫин^ҫен мар, 
«Хӗрлӗ ҫар 10—ҫул тултарнӑ» праҫ- 
нике иртерпи ҫин-вен ыйтатӑп.

М а к ҫ и м ӑ в .
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ЪЗваш респуплӗкӗнви инвалитсен ҫписни.

Хушаматпа 
йат?

1. Ҫомок 
Кирили

2. Акрипи 
вӑ Тани- 
лӑвӑ

3. Хурал 
пШ б

4. Матрус- 
кйя Елӳкӗ

5. Ҫтаппан 
Илли

6. Устанӑв 
Елекҫин 4 

уйӑхри а р

7. Мирун 
Маткн

8. Краснов 
Ваҫҫили 
(комсомо- 

лӗс)

Ӑҫти хӑйа- 
ыатрисем?

Иудашсеы 
(Ҫӗрпӳ р.)

Лулашри 
(Ҫӗрпӳ р.) 

комсомол 
йарЙЕкин 
ҫекреттарӗ

'Ҫалӑм- 
Кӑкшӑм 

(Вӑрнар р.)

А.-Каҫал- 
сем (Иа- 
тӗрйел р.)

Аслӑ-Ма- 
мисем (Ка- 
наш рай.)

Тӗмпексем 
(Вӑрнар р.)

Арапуҫ 
йадӗ (Вӑр 

мар р )

Мӗнле
йышши

инвалит?
Мӗнле майпа 

инвалит пулнӑ?

Вӑрҫӑ Вӑрҫӑра Конооал 
инва- I Ваҫли хӑлхине 
ли§ӗ татс^ илнӗ унӑнне

Миме
инва-
ли§ӗ

Кума пулса

Ӗҫ инва- 
ли§ӗ

Арӑм
инва-
ли§ӗ

Вӑрҫӑ
ивва-

Мӑнтӑр
йадӗсем

(Патӗрйел
рай.)

Простугӑ пулнипе

Ӳсӗрпе мӑшӑрсӑр 
йулнӑ. Халӗйалсем 
тӑрӑх: ыан арӑы 
кунга ҫукн, тесе 

ҫӳрет

Увӑн сылтӑм хӑл- 
хине Павӑл Мику- 

ли ҫӗҫӗпе касса 
татнӑ

Ашшӗпе Хурӑнсур- 
Ҫармӑса ӗҫме кай- 

сан, вилсех кайнӑ 
(вилӗм инвали§ӗ 

пулнӑ)

Кӑҫал хӗре памаст- 
аӑр тенӗшӗн, Ҫтенк- 
кипе Мишук ура 
ҫине тӑрайми пу- 
ли^ьенех хӗнесе 
инвалит тунӑ ӑна

Инвалит|Нумай ӗҫнипе хы- 
пулмал-; рӑмӗ кӳпӗнсе 
ласкер '

Вилӗм
иива-
лиҫӗ

Ка§§ӑ
инва-
ли§ӗ

I

шартдатса ҫурӑлса 
кайса ӗҫкӗ тӗлӗ- 

шӗн§ен иввалит 
пулмалла ҫын

Токкумӗн§ӗсеи ҫине ресо- 
;|утси хуни (хӗрлӗ кран- 

ташпа)

Коновал Ваҫлин хӑлха 
парапанне кӑларса илсе 
Ҫомок Кирлине парас

Акриппинӑ куммана «аш- 
шӗн, ывӑлӗн, ҫветтуй сыв- 
дӑшӗн йа-вӗпе», йӗплӗ ҫӑыал 
шывӗн§е тӗне кӗртео хӑйне, 
унтан «Капкӑн кӗв§ӗлерӗа- 
§и» ерхелипе вен-вет туса 

йарас

Ҫамрӑклатмалли ама.§ 
партарас

Мӑшӑрӗсем татӑлса йулнӑ 
мӑшӑрсен инвалитла ҫпис- 

кине кӗртсе «Капкӑнпа» 
мӑшӑрлантарас

Тӑлӑха йулнӑ хӑлхине 18 
ҫула ҫити^в^ен тӑрантарса 

'усрамаллӑх, Павӑл Мику- 
лин§ен алимент шырас

Инвалитсене йусамалла: 
инвали§ӗ хӑй тупӑкра пул- 
сан, агашӗне йусао... йусан 

малли ҫуртра

ҪтевкЕиие Мишука авлан- 
тарас... сутра рекистратса 

туса

Комсочолтан«пенҫҫи» парас, 
хырӑмне сӑравпа ҫӗлесе 

йарас

Ҫинскӑ тӗрӗс тесе ал иусатӑп: ИӐВАП-МУ'5И.
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Т А Р А С.
Ирхине ирех,
Тӳрӗрен тӳрех,
Уттар§ӗ Тарас 
Мӗн кӗтсе тӑрас?!
Ҫумрп вӑрмана 
Бушӑт сӑптӑрма.

'^ӗлӗмне хыпрӗ,
Пуртине тытрӗ,
Аврӗ пӗр ҫӑка,
Ан§ах... пурти мӑка 
Касмалла касмас!
Сасӑ ҫеҫ тӑва!.

Ваҫҫӗ вӑл ху§ӗ,
Тӑваттӑ тӑ§ӗ,
Пуҫне хӑй тайрӗ,
Шухӑша кайрӗ—
Пуйма шутларӗ,
Йурӑ пуҫларӗ:

—  Пушӑт касами,
Укҫа тӑвами,
Хӑна пухами,
Ташша йарами, 
Савӑнтӑр пӗрре 
Ватӑлнӑ ьӗре.

Иурӗ вӗҫ пӗтсен,
Пӗр кӗтмен ҫӗртен,
В ӑртгӑн—сасартӑк 
Ик ҫамрӑк—йаштӑк 
Тухрӗҫ те тӑ§ӗҫ,
Тараса тытрӗҫ:

—  Ехе-е-е!
Лекрӗне?
Ех, ти, ват супнӑ, 
Пушӑтлӑх тупнӑ... 
Пушӑт вӑл—хаклӑ. 
Кала, йату мӗн йатлӑ?! 

Тарас хӑраса,
Пурта пӑрахса,
Ӗнсине хыҫрӗ,
Ҫӑварне уҫрӗ:
— Тарас...

— Тарас?..
Аҫта тарас?..
Ех, та мошшенник. 
Тара-а-ас...
Пурт тӑршши йарас 
Вӑт тепе—тарас!

Ик ҫамрӑк— йаштӑк 
Вӑртик те вартӑк 
Хуҫӗҫ Тараса 
Ил§ӗҫ таптаса:
— Ну, када йатна,
Ав кай тамӑва!

— Ах, ай, ай Тарас.

КӲРШ Ӗ ҪЫ ННИ : Есӗр пӳртре тара- 
ракансене шӑнтаттӑри мӗн ҫак, капла 
муньара апат ҫисе лараттӑр.

КИЛ ХУҪИ. Ӗнер ӗне пӑруларӗ те-ха, 
ӗне усратпӑр пӳртре. Р — и.

Комсомол йа^ейккин^&е.

Ҫекреттарӗ: Пайан сан ҫин§ен пӳро- 
ра шалӑпӑ пул§ӗ. Сана комсомод ус- 
тавне пӑхӑнманшӑя выкӑвӑр памалла 
турӗҫ.

Комсомолӗс: Сана епӗр апла пулсан 
МОПР-тан кӑларса сирпӗтетпӗр. Есӗ 
те 3 хут§ен пухха пыман, §лен укҫи 
те тӳлемен.

Тарас...
— Ехе-в-е..'.
Хӑпати сехре?
Тарма тӑраси—
Татах тарасси?
Кала йатна
Сволоҫ!

Л Р § ӗ ҫ  ирмедлех,
Тарао вилмеллех.
Вилсен тия кайран,
Кайрӗҫ вӗт халран:
— Хӗ, иа йамармӑрха,
Тартӑр пула§§ӗҫ...

** *
Тараса ху§ӗҫ—
"Вӗрӗ ҫӗр айне.
Кӑсене хупрӗҫ—
Шурӑ тӗрмене.
Вара тин пӗльӗҫ:
«Тарас» §ӑн йат икенне.

Ҫ. ШӐП§ӐК.
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Йут патшалӑхсен йумӑрӗ.
Тиректӑр ҫумӗнъе.

Хапрӑк стурӑшӗ Мейӗритлекен ҫын 
пулнӑ, вӑл—йуратмалла (а§аш) а§ас- 
кер. Пур йен§ея те вӑл хоспотин ти- 
реатӑр—хапрӑк хуҫи Шу^тсмайлӑ тӑ- 
нӑ; йалан ӗҫлекенсене хирӗҫ пынӑ... 
Ҫак пӗрре хӑйӗн хоспотин тиректӑрӗ 
патне шалу ӳсгерсе памӗши тесе ыйт- 
ма кайнӑ. Вара ҫакӑн пек интереснӑй 
калаҫу пудса иртнӗ вӗсем хушшин§е:

—  Ах, хоспотин тиректӑр, тенӗ 
Мейӗрӗ,—есӗр мана пӑртак шалу ӳс- 
терсе пама пултарӑттӑр§§ӗ.

— Пит нумай ӗҫлерӗр пу.лӗ ҫке 
есир, Мейӗр?

Епӗ! Ҫапла, епӗ лаша пек ӗҫ- 
лерӗм.

— Пӑхӑпӑр! Иртнӗ ҫулта пирӗн 
336 кун пулпӑ, §ӑвмар-им?

— Ҫаплах ӗнтӗ.
—  Халӗ шутлӑпӑр: есир кунно 8- 

шар сехет ҫывӑрнӑ, §ӑнмар-ия?
— Ҫаплах.

Икӗ пуҫлӑ, тискер ҫын.

Ф. Мӳллбр ҫырнб йуморвскй.

— Вӑл ҫудталӑкӑн 3-мӗш пайӗ пу- 
ла!, йе— 122 кун, Иула! 244 кун.

— Тӗрӗс.
—  Кашни кун 8-хар сехет ирӗк 

пулнӑ, ку каллех 122 кун пула!. Ҫап- 
ла тата 122 кун йула!,

— Пит тӗрӗс.
— Вырсарни кунсем ним те ӗҫде- 

менпе пӗрех; кунта каллех 52 пухӑ- 
на!. Тата ӗнтӗ пирӗн 70 кун йула!.

— Хм... ҫаплах.
— Тунгикунсен§е ҫуршар кун ҫеҫ 

ӗҫденӗ, тата *26 кун катӑла! тв, йула! 
44 кун.

— Ҫапла, ҫапла ӗнтӗ.
— 14 кун отпуск шутлана!, ҫап- 

ла-и?
— Ҫапла, отпускра пулнӑ епӗ.
— Тата пирӗн 30 кун йул§ӗ; пӗд- 

тӗр праҫнӑк кунӗсем 9 пулнӑ, хайхи 
21 кун ҫеҫ тӑрса йулат.

— Ах, хм, ҫапла... ҫап...ла...а
— 5 кунесир §ирленӗ. Иула! 16 кун, 

§ӑнмар-им?
— '5ӑ...ннн.
— Тата кашни кунах пӗрер сехет 

апат вӑхӑтне кайса пынӑ, пурӗ вӑл 
15 кун пуҫтарӑна!. Тата мӑйӑн 1-мӗ- 
шӗ пур, вӑл кун есӗр ирӗк пулвӑ. 
Телейдӗ есир, Мейӗр, пӗдгӗрхи ҫул— 
виссоккосни ҫул пулнӑ, ахалӗн хисепе 
тата пӗр кун ҫитиен пулӗ§§ӗ.

Мейӗр, па.глах, хӑйӗн шалу ӳстерме 
ыйтса ҫырнӑ хутне йӑпӑштӑн кайалла 
илсе §икнӗ.
Нимӗҫлерен Хумма Ҫеменӗ куҫарнӑ.

(«Ӗег Меие \^е§» шурнал).

—  Мӗншбн бнбкхи укҫасем ҫине икб 
пуҫлӑ ӑмӑрт-кайӑкеем ӳкернб.

—  П а ш а  икб пуҫлӑ пулнӑран.

ХалЗх йӗркипе.

— Ӑҫта кайан инке?
—  Старике сута парас, тетӗп.
— Уйӑрлаттӑри мӗн?
— Уйӑрлман та... Пилӗк а ҫ̂а тусаа 

та старик елемент тӳлемест. Укҫа тем 
тума та кирлӗ. Ҫавӑнпа сута парас, 
терӗм.

М а й а  к.
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Паттӑр Ҫтаппанӑв милитси.
Вӑрнар районӗн§и Ҫтаппанӑв Трах- 

вин йатлӑ милитси хӑйӗя пуҫдӑхӗн§ен 
самоконпа шутсӑр хыгӑ кӗрешме ху- 
шакан хут илет. Пӗрре вуласа пӑхрӗ 
Ҫтаппанӑв ку хута, ан§ах ниыле ресо- 
.|утси те хумарӗ. Шухӑшласа тӑрсан— 
тӑрсан тепре вуларӗ те, калаыа ҫук, 
шутсӑр хытӑ кӗрешес тесе, кранташ 
хуҫӑкӗпв ресо§утси хурса, хӑй алли- 
пе хӑй ал пусрӗ.

— Иура!, кӗрешӗпӗр, штушӑ! Сапан 
туйӗн^ин^ен те хытӑ пулӗ, тесе калла- 
налла уткаласа ил§ӗ.

Ҫӳресен-ҫӳресвр, пуҫлӑх йанӑ хута 
тепре вуласа пӑхрӗ. Хут каллех шут- 
сӑр хытӑ кӗрешые хуша!. ^ӑтаймарӗ 
Ҫтаппанӑв: ҫаннисене тавӑр§ӗ, тум- 
дан§ӗ, мӗн турӗ те, гухса карӗ '5и§ей- 
касси йалне.

Милитси, йе пуп йала пырса кӗрсен, 
пӗтӗм йалти йӑгӑ хускалат вара. Ҫур-

Хӑйнех ӗҫлеме тивнӗ.
(Хӗрарӑм 'куннв).

—  Машшинискӑ ҫуки мӗн сирӗн?
—  Мӗнле ҫук? Пур. Аньах пурте ки- 

лӗсене кайса пӗтрӗҫ. Ку хӗрарӑм кунӗ 
пулассине малтанах пӗлнӗ пулсан, арҫын 
иашшинистнӑсем тытса тултармаааььй 
мбн.

кунне, туйа пуҫтарӑянӑ йӑтӑ пушшех 
хайарлана! те вӑл, кӗрг йӑтгисем Ҫтац- 
панӑв ҫуна ҫинех сиксе лараҫҫӗ.

— Самоконпа вӗреши§§ен, мадтан 
ҫаксеыпе кӗрешмелле те... Ӑнсӑртран 
ӗҫсе ӳсӗрӗлсен, ҫисе те йарӗҫ вӗсем, 
терӗ лашине Путылккпн Ваҫкин хапхи 
патнелле ҫавӑрса. -«ҫ

Путылккин хӗрсе кайса сӑмакун йух- 
тара!. Ҫтаппанӑв сӑмсине нӑшт турт- 
са ил§ӗ 5ге, самокон йухтараканпа,, кӗ- 
решме“ кӗрсе карӗ.

Пӑха! Ҫтаппанӑв та тӗлӗнет: йепле 
кӗрешес? Тӑрна куҫӗ пек тӑптӑрӑ йу- 
ха! те, йенле тутанса пӑхас мар, тет.

Хуҫа ӗҫтерет, Ҫтапаанӑв йӑнкӑлт 
тутара!, кӗрешӳ пуҫланса та карӗ ӗятӗ.

— Вот мӗн, Путылккин, епӗ сана 
самоконпа тыгрӑи. Штрав ҫӗр тенкӗ 
хуратӑп...

— Ҫтаппанӑв, тусӑм! Каҫар ӗнтӗ!— 
йӑлӑна! Путылккин.

— Вун тенкӗ пар та, каҫтӑр еппин, 
хӑйамат!—терӗ те, Ҫтаппанӑв тепӗр 
киле тухса суллан§ӗ.

— Тайош вун тенкӗ!—-терӗ кунта 
та пӑртак сынлӑ хыҫҫӑн.— Памасан 
ҫӗр тенкӗ штрав...

— Е, парас, парас. Ма парас мар. 
Хамӑр ҫын, парас, тет хуҫа.

Кунта ӗҫрӗ те вун тенкӗ ил§ӗ, тепӗр 
ҫӗрте ӗҫрӗ те вун тенкӗ ил§ӗ—пайтах 
укҫа пухӑн§ӗ.—Хӑйне никам та иал- 
лакан ҫук, §ӑваш сӑхманне тӑхӑвнӑ 
та, хӑйамат паллатӑри ӑна, тесе йул- 
§ӗҫ '5и§ейкасси йалӗсем. Иӑтӑсем ур- 
мӑшса вӗрнин§ен те сисеймен, шере- 
метоем. Ҫтаппанӑв пулнӑ вӑл, ӳлӗмрен 
паллӑр.

ЕН. Л.

Пуҫа кӗнӗ шухӑшссм.

Атӑ хакӗ йӳнелтӗр тесен, рукушӑран 
портфӗлсем тума вӗренмелле.

Пуҫа вырӑваҫайыаннине 
§иксе ҫӳрс.

портфӗле

Лаша сӗлӗ ҫитерсен хӳрине ҫӗклесе 
§упа!, хула ҫынни хӗрлӗ тавар кидсен, 
хӳрере вырӑн йышӑвма §упа!.
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Курӑнми мӑн карап.

Мӑн карапа ишме ыӑн шыв кирлӗ. 
Тем пирки ҫав Мӑналти (Шупашкар 
районӗ) Михал Миттӑр§ пӗ§ӗк пӗве- 
сен§е аппалана!,—иӗлместпӗр.

Вӑл кӑҫал хӗлӗиех Советран вӑртгӑа 
§ӑпта ҫаптарса, сутӑ туса пурӑн§ӗ. 
Аха:ь ҫынсемпе ҫыхӑну ҫукха кун, 
§ӑпта ҫаьтаракан ушкӑнсемпе ҫыхӑну 
тыгса, вӗсем урдӑ ӗҫлегтерсе пурӑна!. 
Хӑй пит вӑйлӑ сутӑ туса пурӑн§ӗ, тет 
Сӑхӑт.

Финакӗнтсем «§ӗп (§ӑхӑ) куҫпе» ап- 
траҫҫӗ пу^. Ама§ кирлӗ вӗсене.

Аслӑ а-&а.

— Анне, анне! Ҫӑмарта ҫитерха.
— Халӗ ҫӑмарта ҫнмеҫҫӗ, типӗ тнр- 

кеҫҫӗ.
—  Еппин есӗ ӗнер, атте армана 

кайсан, Миких му§ейсен Каврилине 
ма ҫитертӗн?

Е п ӗ.

Ка-Б^ӑпа майра.

Майра хӗр: Хали§§ен епӗ ес бӑваш 
иккенне пӗлмен§ӗ...

Каььӑ: Ҫук, епӗ §ӑваш мар, суйеҫҫӗ. 
Килтисем ан§ах §ӑваш. '

Шаратӑ.
(А§асем ва.|:ьи).

Ку§ӗ хура, тӑрри симӗс.
Ҫав каланӑ сӑмахран 
Хыҫалтан ик пуквине кӑларсан, 
Алфавитри пуҫламӗшӗн 
Саспаллиив вӗҫлесен,
Вот сан ва.§.§и ку§§енеҫ,
Хуннӳ патнв пырсассӑн

И ӑ в а.

Пуштӑ йеш^ӗкӗ.
Акӗрле (Старак-йалӗ). Ма есӗр пушӑ 

ҫурта вуламалли ҫурт, теттӗр. „Кап- 
кӑнсӑр“ ҫурт—пушӑ ҫурт пулат вӑл.

И. Пешина. (Тутаркас рай.). Вумпӑ 
касси йален§е ерех йухтарма пуҫлани 
ӗнтӗ 3 ҫул гулгар§ӗ, тетӗя. Иурӗ еппин. 
Медениа туса иртерме милптсиоиерсем 
йарӑпӑр.

Пӗлекене (Урпаш йадсове§ӗ). Ыал 
хушшин§е арҫури пек ҫӳрекен Ҫилок 
Лексантӑрӗпе Сантӑркка Иӑванне ар- 
ҫурисем пурӑннӑ ҫӗре йама снрӗн хӑ 
вӑрӑя та пу.тӑшмалла. ,,Капкӑн“ ҫине 
шан та, ху та ҫӑварна карса ан вырт.

М-и К. (Иешкплт) Пасар вӑррннех 
пурнакан Пегӳк маткиае тӗрмене кай- 
са ларгас... вӑрлӑхлӑх.

3 ҫулхи такана. Етеырен така пулас 
кпл§и? Ҫӗнӗрен етем пулма хушатӑп.

Манӑн шухӑшсем.
1. Шурнала шыраса ан ҫӳре, 

вӑл хӑйех сан пата пырӗ—ҫы- 
рӑнса пл ан§ах.

2. Ҫулталӑклӑх ҫырӑнса илес 
пулсан, хутпа перо ан§ах кирдӗ, 
I тенки хӑйех тупӑнӗ.

3. Пӗр путылккӑ ерехе 5 ми- 
нутрах ӗҫсе йаратӑн, ҫулталӑк- 
дӑх ҫырӑнса илсессӗн, 12 уйӑх 
вуласа савӑнӑн.

4. Йӗплӗ ҫӑмах хыпакансене 
курас пулсан, «Капкӑн» шурвад 
кирлех.

5. «Капкӑн» кантурӗн атрӗсне 
пытарас текенсем те пытараймаҫ- 
ҫӗ, мӗншӗн тесен ӑна пурте пӗ- 
леҫҫӗ; Чебоксары, копторе газеты 
«Канаш» Д.ЧЯ «Капкӑна».

6. Савни сана савасшӑн мар 
пулсан, хӑйне есӗ «Капкӑн» и.тсе 
парасса кӗтнӗрен вӑл.

7. Пирус туртни тӗтӗм пулса 
пӗтет, ҫырӑнса илнӗ «Капкӑн» , 
хунлушкине тутарсан, 100 ҫул 
та ыгларах пурӑнма пултара!. 
Хӑв а§усем те, уйӑрнӑ арӑмун 
ҫӗнӗрен пулнӑ а§ин а§исем те 
вулама пултараҫҫӗ вара ӑна.

8. Темиҫе ҫул пӗрле иурӑнеӑ 
арӑму та “йӑлӑхтарма пултара!, 
«Капкӑн» йӑдӑхтарма пудтарай- 
мас! нихӑҫан та.



Кӗрешнесӗр нерешекен.
Тутаркас райо! биҫе хӑш пӗр милитсионе! сем 

сймавунпа пбр ҫын та тытман пулнӑ.
(,,К анаш раа“).

—  Тытман, теҫҫӗ. А к  йарса тытрӑм.

Отв. редактор А. Золотов.
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