
кяпкАн
Пвтӗм тбн^ери пролеттарисем, п§рлеш8р1

13—  № ИЙУЛШӖК. 1928-мӗшӗ. 

—  4-мӗш  ҫул тухат. —

х ӑ р а в ҫ А.
Йалтн тбттӗя вӑйсек хахӑх куҫттурханагран х8- 

раҫҫӗ. (Хаҫатран).

—  Мӗн сас^ӗвӗсем илтӗнеҫҫӗ ара урамра?! Ку^ъттурӑ рево/ьутси пуҫ- 
лакса каймани унта?
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Кууьттурӑ рево/ьутси ҫин^ен пуҫа килнӗ 
шухӑшсем.

О ктапӗр рево^ьутсине хамӑра-ха- 
мӑр ш еллемесӗр фронтсен-ье ҫапӑҫ- 
са иртертӗмӗр, халӗ ӗнтӗ ку.;ьттур- 
лантӑмӑр та, ку^ьттурӑ рево./ьутсине 
ресоЛ)утсисемпех иртерсе йарӑ- 
п ӑ р х а .'

Ҫуллахи вӑхӑтра вуламалли ҫурт- 
сен-ье ку;ьттурӑ рево./ьутси ереш - 
менсем тӑваҫҫӗ.

Кул)ттурӑ. рево./ьутси пире сыс- 
насем ӗрьетм е те хуш ат, аньах 
пурне те мар.

Ерех— кууьттурӑ рево- 
УЬутси тӑшманӗ.

-"3 Тата тепӗр путылкка парха 
хӑвӑртрах! Ку.ьттурӑ рево.ьутси 
ҫиньен токлат тума каймалла!

Халӗ те ьернил  нумай пӗтет, 
ку.Ьттурӑ револ)утси тума мӗн -^ух- 
лӗ ьерн и л  кирлӗ пулӗши?

10 ҫул хуш ш инье 20 арӑм  туйан- 
нисем ку.ьттурӑ револ)Утси'ььен 
миҫе арӑма ҫитерӗҫш и?

П ы льӑклӑ сӑмсисене ш ӑлса ти- 
пӗтмесӗрех, ку.ьттурӑ рево.ьутсийӗ 
ҫиньен токлат тӑвакансем  пур.

Хӑш-пӗр хӗр хӑй к аьь н н е  ыта- 
ласан, каььн н  ь^р и  сикме пуҫла'г, 
хӑйӗн аьине ыталасан тата, аьин 
Ьунӗ тухса кайа^г.

К у.ьттурӑ ревоЛ)утси тунӑ ьухне, 
ерех пӗтет, тесе ан калӑр. Апла 
каласан ку.ьттурӑ рево.ьутсине йу- 
ратманнисем нумай пулӗҫ.

Ку.Ьттурӑ рево.ьутси тума пуҫ- 
лас умӗн, пирӗн саниттар комиҫҫи 
Ьленӗсене мӗлкепе ҫӑвса тасат- 
малла. И.

Хамелеон.
Тискер кайӑксене каларӗ араслан:
—  Пурнӑпӑр пурте килӗштерсе... 
Кайӑк кайӑка ҫимесен
Пирӗн пурнӑҫ та пудӗ аван.
Вӑйлисен вӑйсӑррисене тивес мар, 
Пӗрпӗринпе килӗштерсе пурвар. 

Араслан вӑйли-паллах:
Унтан хӑрамалла.

Х а1§ кайӑк-кӗшӗк хӑрамас? араслантан. 
Тивес марри ҫин^ен хӑй вӗг каларӗ-ха? 
Ан§ах каҫалдапа сарӑл§ӗ вӑрманта:
— Араслан тытса ҫирӑ ашака.

* * *
Хӑшӗсем те кадаҫҫӗ:
—  Ха^, ҫӗнӗ пурнӑҫ тӑваҫҫӗ...
Ерех пирӗн вирдӗ тӑшман.
Хӗрарӑмпа лайӑх пулмасан— 
Ку;§ттурдӑ рево^утси ара ӑҫтан?..

Ан§ах кайран,
Килсене пырсан,

Арӑиӗсене тӑпӑдгараҫҫӗ ҫӳҫрен, 
'§ышкисемпе параҫҫӗ ӗнсерен...

К и р .  Й е р и н к е .
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ВуланЗ хыҫҫЗн хЗй шухЗшӗсене калани.
(10 ҫулхи а§а шухӑшӗсем).

1. „М ишш а кайӑксене темӗн ьул  
курасшӑн, ан ьах  пӗри те куҫа ку- 
рӑнмаҫҫӗ“ ...

Мӗн тӑва¥ши кайӑксене курса? Ка- 
йӑксем ы6-ӗн1 „Хӗрлӗ '§ӑваш“ йероп- 
лана курас§ӗ!

2. „М ихали майри, п ӳ р текаҫ  тӗт- 
тӗмӗ кӗрсенех, аьисем пе апат ҫиме 
ларьӗ; пӑсланса тӑракан  ҫӗрулмипе 
тип ҫӑкӑр ҫийеҫҫӗ“ ...

Вырсарникун пулнӑ ӗнтӗ ку ӗҫ. Шу- 
пащкарта пуднӑ, унта хула копперат- 
тивӗ вырсарникунсем аш (какай) сут- 
мас^.

3. „М ана хам а лайӑх пултӑр. 
Ҫынсем ҫине суратӑп  ан ьах “ ...

Ах, ухмах! Хаҫатсен^е „урайяе 
сурма йурамас?" тенине идтнӗ те ӗнтӗ 
вӑл—ҫыясем ҫине сурасшӑн.

4. „Л аш асем м улкаь  пек тапран- 
са кайаҫҫӗ, хы тӑран хы тӑ, ӑмӑрт- 
малла вӗҫме пуҫлаҫҫӗ... Кайӑк пек 
вӗҫеҫҫӗ“ .

Мӗн вӑл лаша вӗҫни! Пирӗн комсо- 
мол йа§ейккин ҫекреттарӗ вӗҫет тӗк 
вӗҫет! Ун пек вӗҫекен тупас ҫук вара.

5. „Сирӗн йал ҫы вӑхӗнье мӗнле 
те пулсан хапрӑк-савӑт ҫуки?“ .

Пур§§ӗ те, халӗ ыилитсисем илсе 
карӗҫ.

6. „А шшӗ М иш ш ана 50 пус укҫа 
панӑ“ . ..

Ашшӗ аул§и вӑл! 50 пус?! Хадӗ та-

вар хакӗсеы йӳнелдес вырЗнне хӑпар- 
са пынине пӗлмест пулмалла вӑл, ухмах!

7. Ш упаш кар туйи, ш урӑ туйа 
ҫул ҫӳреме ш ан ьӑклӑ“ ...

Ҫуран кайса, ҫул ҫин§е нумайрах 
вӑхӑт иртерсе ҫӳрес те, вара комаяти- 
ровккӑ укҫи нумайрах илетӗп, тенӗ ӗн- 
тӗ вӑл.

8. „П улса ҫитнӗ ырӑш  пуьахӗсем  
хуҫӑлса ӳкес пек тӑраҫҫӗ; пӗрпӗрне 
перӗнсе ш авлаҫҫӗ. Хӑҫан пулат 
вӑл?“ ...

Паллах ӗнтӗ—тыр вырмалли маш- 
шин ҫук '5ухне,

9. „Й ӑван васкамасг. АшШӗ хуш- 
сан та  васкамасг“ .

ВаскамасП Ашшӗне хывнӑ пу^ тв, 
ашшӗ унӑн Шупашкарти Рапо^исен 
Ампулатюрине тунӑ ҫӗрте ӗҫдет пу;ь 
те...

10. Пӗр ҫулталӑк иртет, ик ҫул- 
талӑк  иртет, виҫӗмӗш ҫулталӑк ир- 
тет, тӑваттӑмӗш ...

„Ҫулталӑк, ҫулталӑк!“ Ҫултадӑкпах 
аташаҫҫӗ. Ҫудӗ пудсан... ускоколейккӑ 
текенни пулсан та йурӗ^ҫ^ҫӗ те...

11. Й акур Й ӑванӗ каҫхине Ш ӑ- 
мат пасарӗньен таврӑна'г. П асарта 
вӑл икӗ лав ҫӳҫе хуппи сутса хӑ- 
варнӑ.

Хамӑр йал вӑрманӗн^вен вӑрданӑ 
ӗнтӗ ӑяа вӑл!

иӐВАН му-ди.

В а к-т ӗ в е к с е и .
Кайа йулмас1Р.

—Ваҫли сопранире—Варвари те соп- 
ранире, Ваҫли вуламалли ҫуртра—Вар- 
вари те унта. Ваҫли шкулта—вӑл та 
унта...

—  Магтур хӗр. Ҫавӑн пек хӗрсеи 
кирлӗ ӗнтӗ пире ку^ттурӑ рево;§утси 
тума. Кайа йулса пымасӖ

— Кайа йулмас^ ҫав. Ваҫли ӑна: 
йул, тет, вӑл йулмас^: аттесем килӗ- 
шеҫҫӗ, сансӑр пурӑнаймастӑп, тет.

Епитеми.
— Ӗсӗ илтни, Ш упашкарта ӑйӑх 

■вирӗпе 'бирдеҫҫӗ, тет.
— Унпа пу.§, пирӗн шефсем кил- 

меҫҫӗ. К ир .

Мӑнтӑр ҫын.
—  Иоҫҫиф Ҫемйон^в, ытла та есе 

мӑнтӑрланнӑҫке? Ӑҫта ара ӗҫдегӗн?
— Конператтивра...

К и р. М и Е и ш.

Арӑм политкрамӑтти.
— Атте, калаха, мӗн вӑл самокрит- 

тӗк?
—  Ыйт аннӳнтен! Ан 'вӑриантар 

мана!
—  Анне, кала, мӗн сӑмах — само- 

криттӗк?
—  Мӗн усад сӑмахсем персе ҫӳретӗн! 

Самокриттӗк в ӑ д вырӑнгаа кӑ- 
ларса ывӑтаканскер. М и к и ш.
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Петӗр патша вӗхӑтӗнве ҫавЗрнма пуҫланӑ 
уннӑ хагь те ҫавӑрна!̂ .

„Ҫу утравӗн“ пӗтме пӗлмен вӗҫсӗр ӗҫӗ.
Вӑд ӗҫ ьӗҫне шуйттан та тупайрас ҫук.

Халӑх сӑыаххи.

ҫине йара па^ӗ. Ҫавра ҫил пӗтрӗ, ан- 
§ах Шепеле пуртти йӑранти ҫур ҫӑ- 
марта ҫине пырса ӳкрӗ. Ҫур ҫӑмарта 
инкекӗ ҫакӑнта пул§ӗ. Уйран §ӗресси 
те тӳнсе кайрӗ.

— Ах, шуйттан кӗвеети!..
Ҫавӑнтах Шепеле умне ҫамрӑк

шуйттан тухса тӑ§ӗ.
— Ҫапла ҫав, хӗрхеннине хӗрлӗ йӑ- 

тӑ... аха-ха-а!.. тесе ахӑрса йавӗ шуйт- 
тан ҫурн.

Тарӑхнӑ Шепе.1е ҫулса гытрӗ шуйт- 
тана хӳререн. Вӑл хӑйне хытӑ тенине 
тӳси§§ен ҫи§ӗ ҫӗр мимп виттӗр ту- 
хӗввӗ.

—  Аха-а, алла кӗтӗяи, аҫа ҫапйан 
пуҫна? '§ӗрӗллех кур§ӑ тӑватӑп. Кӑ- 
тартӑа сана хытӑ.

Шепеле пилеш худӑпа шуйтган ҫу- 
рине ирӗ.1терме тытӑнвӗ. Аҫа кушак 
пекех ҫухӑрат шуйттан. Иккӗш тӗпӗр- 
тетнипе уй варӗа§в тусан мӑкӑрлана!^.

—  Тархасшӑн каҫар, ырӑ Шепеле! 
Ӗсӗ хушшнине пурне те тӑвӑп, кирлӗ 
купта кирлӗ пулӑи.

Ҫемҫвл§ӗ Шепеле кӑмӑлӗ.
—  Апла пулсан каҫарӑп, мана виҫӗ 

ӗҫ туса пар.
— Иура1, тӑвӑп пурне те.
—  Итле: ман асаттен аслашшӗ 

ӑрӑвӗн^в пӑлхар йӑхӗнввн пулнӑ Сар- 
ыантей. Унӑн §ӑххи сарӑ ҫӑмарта {ту- 
нӑ. Ҫав сарӑ ҫӑиартаран тухнӑ §ӗппи 
ҫутӑ §ул**) туиса сӑхнӑ тет§ӗҫ. Вӑт 
ҫавна тупса кил.

Ҫавӑнтах шуйтган ҫавра ҫил пулса 
вӗҫтервӗ.

Шепеле кӳдӗм кӳлсе сухана тытӑн- 
Вӗ. Виҫҫӗ ҫавӑрӑянӑ ҫӗре хайхи ҫавра 
ҫил кайалла ахӑрса та ҫитрӗ.

—  Акӑ, ме, тесе кӑларса та ху§ӗ 
Шепеле умне.

Шепеле савӑннипв хӑй куҫӗпе кур- 
нине ӗяенмесӗр тӗлӗнет. Ҫутӑ §ул ҫут 
ҫӑлтӑр пек йӑлтӑртатса ҫунат.

—  Вӑт тата сана калам. Ӗлӗк, ал- 
дӑ ҫул пртнӗ ӗнтӗ, Ш ӑрт варӗн§и ки-

Кӗрен пурҫӑн тутӑр пек шурӑмпуҫ 
ҫуллахи хӗвел сарӑлса тухассине сис- 
тер§ӗ.

Ана йӑран§и тӑри, курман куҫӗсене 
§аркаласа, ирхи сулхӑн сывлӑшал,1а 
йарӗн§ӗ.

Шепеле старик ҫӗртме тума ана 
ҫине ҫитсе суха пуҫне ҫавӑрса кӳлнӗ 
ҫӗре, хӗвелтухӑҫ хӗрелсв ил§ӗ.

—  Ап-пай, Виҫҫӗрпӑхан*) ҫырлзх- 
тӑрах! Кунашкад кайа йулааан ыар^- 
§ӗҫке. Те вупӑр пусяипе ӑйха ҫӗклей- 
ыерӗы, тесе йа^ӗ В1ӑл.

Шепеле старик йадта йатлӑ ҫып, 
пуйан. Тимӗр пӑрҫаран та хытӑ. Ху- 
радтсем унӑя йӗри-тавра. Вы4)ӑх-§ӗр- 
дӗх карта тулли. Хуратур самӑр лаши 
сухара вы§аТ.

Суха ҫине хӗрарӑмсем ирхи апатпа 
туха пуҫларӗҫ. Шепеде ывӑлӗ те, пӗ- 
§ӗк Ваҫук, ҫур §ӗрес пилеш шыв пек 
уйранпа пӗр калакла ҫӑмарта йӑтса 
тухрӗ. Шепеле лашине тӑратрӗ. Пуҫ- 
ламан ҫӑкӑр сӑмсине касса идсе, ана 
варне §ӗркуҫланса лар§ӗ.

—  Тырӑ ашшӗ, тырӑ амӑш! Ана 
ҫине худӑн пар, пурана тулди нар! 
Хӑмӑдӗ хӑмӑш пек кашдатӑр, тӑрри 
пӑрҫа пек гултӑр. Ий-йа. Ы рӑ кид- 
ҫуртпа, а^ам-пӑ^ампа, вы.§ӑх-§ӗрлӗхӗм- 
пе тӗрӗс тӗкел усра...

Ҫавнашкал 'вӳкдесв Шепеле ҫӑкӑр 
сӑмсине суха касси айне ху§ӗ. Унган 
ана йӑран ҫине ларса йӳҫӗ уйранпа 
апатлан§ӗ. Ҫийелтен ҫӑмартине иуҫла- 
са пӑхрӗ. Ҫуррине ҫирӗ, ҫуррине хӑ- 
вар§ӗ, кӑнтӑрла ҫиме ана йӑраннв 
лартрӗ.

Нумайах та вӑхӑт иртмерӗ, хӗртсе 
пӑхакан хӗвел кӑнтӑралла ҫывхар§ӗ. 
Ш епеле лашине тӑварса курӑк ҫине 
йа^ӗ.

Хӑйаматран тухни тен, вӑйдӑ ҫав- 
ра ҫил Шепеде патнелле йӑсӑрланса 
ахӑрса пыраӖ Шепеле, хӑйӗн катӑк 
пуртине плсе, ҫитмӗл те ҫи§§ тимӗр 
карталлӑ сӑмахсем каласа, ҫавра ҫил

*) Таврари палдӑ хайар кпреяет. '*) П рмливавт— тандӑ ҫуд.
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Утне пула туртине.
КуЛ)Ттурдӑх ҫук ппрки, йадсен^е вы%ӑ1 - 

■Вбрлбдсове хбнекенсем нумай. Ния айӑнсӑ- 
рах хӗпеҫҫӗ. (.Ӑкровом сӑмахӗ),

— Атте, ма ьип ер  ӗнене хӗнен?
— '^и п ер и  вара вӑл сӗтне нумай параканскер. Ы тлаш ш и сӗтне ащ- 

1§у пасара кайса сутат. Укҫипе таса тум ланаЕ  Вара урӑххине тупат те, 
манӑн арӑмсӑр ш ӑхӑрса йул!...

ремете §уклеме кайсан, ассанне пуҫӗн- 
§и хушпуран нухрат тенкӗ ҫухатса 
хӑварнӑ. Ҫавӑнтанпа укҫа теакӗ пере- 
ке§ӗ те пӗтрӗ. Ҫавна тупса кнл... 

Ҫавра ҫилтен тусан ҫеҫ мӑкӑрланоа

— Мӗнде ӗҫ тума хушасши кӑна 
йулашкин§ен? тесе шутлаК' Шепело.

Хура алтан варпуҫҫӗн, пусупа пер- 
се ҫнтрӗ ҫавра ҫил нухратпа.

—  Маттур та есӗ, у.|ук, виҫҫӗмӗш 
ӗҫ тумалла сан ка^^ук.

Ҫӳҫев§ӗ шуйттан малтанах, пӑхка- 
ларӗ вӑл йӗри тавра.

—  Вӑт итде, тӑнла лайӑхрах. Ҫа- 
ран ҫук пирӗя тӑрӑхра. Ҫавӑнпа ӗлӗ- 
кех атгесем пуҫ тайса ыйтнӑ патша- 
ран. Петӗр Великки вара вӗсене павӑ 
ҫаран Атӑл улӑхне, 80 теҫеттин. Вӑл 
ҫӗрпе йунашар Сӗнтӗр*) опьи халӑхӗн 
ҫаранӗ выртнӑ. Вӗсем апла катари 
халӑха панӑшӑн килӗшыен. Вара хӑй- 
сен улпу§ӗ урлӑ сутра ӗҫ пуҫарнӑ. 
Суг ҫавах пирӗн 0§ӑкасси майлах ту-

*) Ҫав ощ & х  ҫӑвашсем „Пихтуда", „Ишдӗ“
Твҫҫӗ,

са панӑ. Уя хыҫсӑн вӗсем Хусзна, 
Мускава ҫитнӗ. Ӗҫ пирӗн майлах. Ан- 
§ах сут таврашсеи, икӗ йен§ен те ҫу 
хыпасшӑн, йурийех йӗкӗлтесе ӗҫе кал- 
лех ҫӗнӗрен пуҫарттарнӑ. Татӑксӑр 
тавлашу ҫаплах тӑсӑлаӖ Вӑт есӗ кай- 
са ҫав ӗҫе тӗпӗ-йӗрӗпе т а т ӑ о ӑ  пӗтер- 
се кил. Вара сана едӗр...

Ш уйттан ҫури, кунашкал йӑвӑр ӗҫ 
панине илтсен, вӑрӑмӑн оывласа шӗ- 
вӗр §ӗрнвсемпе ӗнсе гирве хыҫса ил- 
§ӗ. Унтан ҫавра ҫил пуд§ӗ те, ’§икме 
хулйнелле «Ҫу уття» ӗҫне щырама 
вӗҫтер§ӗ.

Шепелен хуратур самӑр лаши кӗ- 
ҫенсе йул§ӗ.

* **
Пӗр ӗмӗр ҫурӑ иртрӗ. Шепеле ӑрат- 

тн тавнах внлсе пӗтнӗ. Шӑммисем те 
ҫӗрсе, кӗл пу.чса йӑвӑҫ-курӑка тухнӑ. 
Шепелен ӗлӗк §ӗрӗ §ун кӗрейыи раш- 
§нн§в арҫури ахӑрма пӑрахни те алӑ 
ҫул ытла. Ан§ах Шепеле старик йанӑ 
шуйттан ҫаплах «Ҫу утти» ӗҫне татса 
тавӑрнаймас?. Сутлӑ тавлашу кашви 
ҫулзх расхут кӑларттара!^. Ҫулассине 
кашни ҫулах о§ӑкассисемех ҫулаҫҫӗ.
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, ,  Ниме§ вӑрҫи. Самана хуранӗ вӗре- 
ме пуҫларӗ.

Рево.%утси! Слопотӑ!..
Ҫитрӗҫ о§ӑкассисем «Ҫу утти» ҫине 

утӑ ҫулма. Сӗнтӗр оп^ипе ҫывӑхри 
йадсен§и хресвенсем пуртӑсемпе, ти- 
мӗр сенӗксемпе, ҫавасемпе хупласа 
ил§ӗҫ.

—  Памастпӑр хамӑр ҫывӑхри утта! 
Кайӑр тухса кунтан! терӗҫ вӗсем. Н

Тухса тар§ӗҫ вара утӑран о§ӑкас- 
сисем аран-аран.

Сӗнтӗрсем ҫул§ӗҫ. Ан§ах хӗлле ути- 
не сут сҫӑкассисене илсе па§ӗ.

Тепӗр ҫулне Калайкассин§и Л>упи- 
мӑв ҫав «Ҫу уттин§ен» 15 теҫеттин 
хӑйех кастарса ид§ӗ. Комун тӑватӑп,'  
тесе хадӑха улталарӗ. Пайан кун та 
^§упимӑвсем пӗрдешсе ӗҫлемеҫҫӗ. Ан- 
•ҫах сҫӑкаосисем, ывӑннипе, ним те 
шарланарӗҫ.

Тататепӗр ҫулне о§ӑкассисем «Ҫу 
угги» ҫине утӑ ҫулма ҫитсен, Сӗнтӗр 
халӑхӗ каллех ӳпре пек хупса пы§ӗ. 
Тата Хусантан пӗр рот саптаксем ҫит- 
рӗҫ. 0§ӑкассисем ҫудса тийесе карӗҫ.

Ун хыҫҫӑн каллех «Ҫу утти» пирки 
ҫӗрсутӗн^е ӗҫ пуҫданса кайрӗ. Хӗтӗх- 
декенсем нумай. Иалти полномо§ӑн- 
нӑйсем те, ваккатсем те, сутра ӗҫле- 
кенсем те, пурте, пурте... Ҫавӑн пиркн 
вӗҫӗмсӗр кассатси. Тепӗр хут касоат- 
си. Тата тепӗр хут кассатси. Ку вӑ- 
хӑтра ҫатиа ҫин§е «ҫу» та шӑрана)', 
вӑлашкари тӑрпа виттӗр те пӑт-пӑт 
тумдана! «Ҫу утги» ӗҫӗ ҫаплах тӑсӑ- 
ла¥, аркана^, ҫавӑрна¥.

Рево.§утси пулни 7 ҫул. «Ҫу утра- 
вӗ» ӗҫне хамӑр автономлӑ оплӑҫри тӗп 
ҫӗр контро.§ комиҫҫи тӗрӗсдесе пӑха¥. 
0'вӑкассисенех тивӗҫлӗ. Вӗсен хӑйсен 
ҫывӑхӗн^ве ҫаран ҫук. Сӗнтӗрсем Мус- 
кава. Унтан ӗҫе тепӗр хут Иетӗрне- 
ре сӳтсе пӑхаҫҫӗ. Тата тепӗр хут Ҫӗр- 
пӳре пӑхаҫҫӗ. Иулашкин§ен ҫирӗпде- 
не̂ г Ш упашкарта.

Ӗҫӗн тивӗҫлӗхӗ саккун тӑрӑхах. Ҫу- 
лаҫҫӗ о^ӑкассисем кашни ҫулах.

Лӑпдан^ҫӗҫ Сӗнтӗрсем. Тӑватӑ ҫул 
иртрӗ. Шарламаҫҫӗ.

Шепеле йанӑ шуйтган о§ӑкаосине 
ӗҫ вӗҫне пырса кӑтартма тухнӑ^^вӗ. Ан- 
■ҫах ҫул ҫин^денех Мӑнсӗнтӗре пӑрӑн- 
ыалла пул^вӗ.

*♦ ^
Каллех ,Ҫу утти“ ӗҫӗ ■^ӗрӗлнӗ. 

1928-мӗш ҫулта ӗнтӗ сӗнтӗрсем мар,

Кармащкаосин^и икӗ ҫын пуҫланӑ.
—  Хамӑр ҫывӑхра ҫӗр хамӑрӑн, 

теҫҫӗ вӗсем ҫыпсем хӗтӗхленипе.
Мӑнсӗнтӗрти (Тутаркас р.) ҫӗр ко- 

миҫҫи ӗҫе тепӗр хут пӑхма тытӑнаӖ 
Ийунӗн 27-мӗшӗн§в ҫӗр комиҫҫи „Ҫу 
утги“ ҫине анса план тӑрӑх тӗрӗслесе 
пӑхаӖ Темле майлӑ пӑхсан та, ку ҫӗр 
авалтанпах о§ӑаассисене тивӗҫлӗ. Пе- 
тӗр Ведикки вӑхӑтӗн^ве ҫырса хӑварнӑ 
крамӑтгӑ*) та ҫавнашаалах кала¥. 
Ҫапла вара ҫӗр комиҫҫи „Ҫу утравӗ“ 
ӗҫӗ малтанхн пекех йулмалла терӗ.

Халӗ Шепеле йанӑ шуйттан Шу- 
пашкар тӑрӑх ҫӳрет. Кармащвассисен 
касоатсЕ хутне ҫудса илесшӗн.

Нуиайах пулмас^ енӗ вӑл шуйтта- 
на Ҫӗрӗҫ Комиссариатӗн§е тӗл пултӑм. 
Иӑдт ватӑлса, кӑвакарса кайнӑ. Икӗ 
ӗмӗр ҫурӑ етем хушшин§е пурӑннӑ 
пирки, ӑна шатах етем сӑнӗ ҫапнӑ. 
Хӳри те палӑриаст, мӑйракисем те 
те ҫукпа пӗрех. 'Ҫистн етем. Вырӑсда 
та вӗреннӗ.

—  Шепеле старикӗн ҫур ҫӑмартине 
пула, «Ҫу утти» ӗҫӗн вӗҫне шыраса 
икӗ ӗмӗр ҫурӑ ыгла етем хушшин^ҫе 
асапланса пурӑнтӑм. Шепелв хушнине 
пурне те тупрӑи, ҫӗр ҫин§в тупман- 
ни ним те пулыан^ҫ-бӗ, ф р  суҫӗ вӗҫне 
тупма пулиарӗ, ҫаплах внлмелле пу- 
ла¥ пудӗ, терӗ вӑл вӑрӑмӑн хуйхӑрса.

*) Ку краиӑгтӑ ҫяв^ен „ Канашӑа“ 1б0-мӗш 
^б-нҫе вуда.

У.— ТУРАТ.

‘5аплӑ лару.
Лару 'ҫаплӑ пулнӑ, ӗҫӗсем те пит 

'Ҫаплӑ. Сӑпса ҫыраӖ- 
Толикасси йадӗн§в (Шуп. рай,) 

«•ваплӑ дару» пухса ҫак ыйтусене 
сӳтсе-йаврӗҫ: 1) йал пурлӑхне сутса 
ӗҫесси, 2) ун ҫин§ен мӗнле майласа, 
саккуна улталаоа, токӑвӑр суйса ҫы- 
расси, 3) ҫуггиие мӗнле майпа пайла- 
са йанклаттарасси. Вак-тӗвек ӗҫсене 
пӑхнӑ §ухне Канайӗв Константина 
(комсомолӗса) хупаха ерех патне ■ҫуп- 
ма, тепӗр комсомолӗсне— Никифӑрӑва 
ӗҫсе ӳсӗрлсе пример кӑтартма суйланӑ.

'§апдӑ лару тӑвакансене хӑйсвне 
сӳтсе йавас пулаӖ Сӳтӗлесси сӳгӗлсе 
кайнӑ та-ха вӗсем, йавассиие йавмал- 
лах пулаТ’ пӳлмалла.
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Хамар вӗреннӗ, ыттисем тарам.
Ҫутӗҫ Комиссариа^б сУрӗк ӗҫаенипе пур- 

не те вӗрентес ӗҫ нумай ҫӗрте пӗгсо ларҫӗ. 
(Халӑх Комиссарӗсен Канашӗ йышӑпнинҫен. „Ка  
наш“  127 №).

Ҫутӑҫ Комиссарӗ:— К ӗньелер ӗҫлет, ӗҫ пырат...
П урне те вӗрентес ӗҫ?.. Н аплеват.—

Йумӗҫсем кирлехҫав!
(Хресҫен каласа пани).

Есӗ—„йумӑҫсем кирлӗ мар“— тетӗп, 
Ну, йурӗ. Кирлӗ ыар пудтӑр.

Апла пулсан, акӑ, итле-ха пӗр йу- 
мах каласа парам. Пирӗн Нарком- 
страв тени шухӑша кайнӑ.

— „Вӑт етеисем §аххуткӑпа §ир- 
леҫҫӗ. '§ирлени те ҫитмест, тата; кан- 
са Быртаҫҫӗ ӗсӗрсен-ӗсӗрсен. Мӗн тӑ- 
вас ку етемсемпе? Иумӑҫсем ку §ире 
пулӑшас ҫук, ӗнтӗ. Тухтӑрсем ташӑ 
сахад. '§ӑварлейри санатторийе йарас 
—унта та сывалаймаҫҫӗ. Шалт аптӑ- 
рал1“— Ҫапла шухӑша кайнӑ Нарком- 
страв. Пӗтӗм пуҫӗ ҫавӑрӑнса кайнӑ 
унӑн шухӑшласа. '§ӑнах та, шухӑша 
каймалдах ҫав: санатторин§е §аххуг- 
кӑлдӑ ҫынсене темӗн те пӗр парса 
емелленӗ, ҫапах та лешсем хӑнк та

сикмен. Вара, аптӑравӑ кӑвакад кутӑн 
■ҫӑмнӑ, тенешкел, Наркомстрав §аххут- 
ка сиплеме санатторийе клавни тух- 
тӑр пулма намӑо 'ҫирзене сиплекен 
тухтӑра йанӑ. Вӑ-ӑт!.,.

'Ҫаххутки ҫапла тунӑ хыҫҫӑн та §а- 
рӑнмас¥ тет пулсан та, акӑ ыӗн хак- 
лӑ: Наркомстрав '§аххуткӑллӑ ҫынсене 
сиплеме намӑс §ирсене сиплекене ху- 
ша¥, а Наркомстрав, ппрӗн хӑраххӑм, 
ухмах мар, вӗт,—соснаттӗлни,—а есӗ 
ппре йумӑҫсен§ен пӗтересшӗн.

Ман гаутпа, йешӗлӗ намӑо §ирсене 
сиплекен тухтӑр §аххуткӑна сиплеме 
пултара? пулсан, пирӗн йумӑҫсем те- 
мӗнле §ирсене сиплеме те пултарма.л- 

 ̂ ла. Ҫапла ҫав... ШУҪ Л.
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6395-мӗш номӗрлӑ сьот.

Л Ы П О Ч с Х / Ш А / .

—  У-у-у1 ула¥ темӗскер Шупашкар- 
ти хӑш-хӑш ҫуртсен§б ҫӗрле.

— Урнӑ йӑтӑсем улаҫҫӗ.
—  Иван Петровй§ майрине ҫыртнӑ, 

тет.
—  Тарар!
—  Ав, пӗр йӑтӑ килет, 'ҫӗлхине кӑ- 

ларнӑ.
—  Пивнойа кӗрсе пытанас.

Пытанасси... Ӗҫӗ ҫапла пулнӑ. Мо-
ҫелпромӑн калаптски какао 250 кра- 
мӗ 1 тенкӗ те 62 пус тӑра¥. '§ӑваш- 
сойус ҫавна Шупашкарти коркопа 2 
тенкӗ ҫив§ен 6395 мӗш с§отпа пара¥. 
Коркоп ҫав 2 тенкӗ тӑракав йапала 
ҫине 75 пус хушса ларта^. Ҫапла ка- 
као хакӗ тресрин§ен 69 про§§ӑна йа- 
хӑн хушӑнса кайа?’. ('Ҫӑвашпайторкра 
ҫав какао, 2 тенкӗ те 79 пус вырӑн- 
не, 1 тенкӗ те 95 пус тӑра¥.) Ҫав 
хаклӑ какаона илекен ҫынсем укҫисем 
уланӑ ӗнгӗ ҫуртсен§н кӗтессен^е.

Мӗн шарши?
Хӗрлӗ-кайӑк Ҫӗрпӳ райӗҫтӑвкомӗн§е 

ӗҫлекен Оҫҫипӑва кунепе хула тӑрӑх 
шыраса ҫӳрени ҫин§ен ҫыраЕ Сӗтелӗ . 
патнв пыгӑмӑр, ан§ах ӗнертенпех ун- 
та пулман пирки, унта унӑн шӑрши 
те ҫук. Хваттерне, темиҫе тӗрле у§- 
рештениоенэ кӗрсе шыраса ҫӳрерӗмӗр. 
Вара лаша карттӑ§кине тутармасӑрах 
12 ҫухрӑм Еиле каймалла пул§ӗ, тет.

Оҫҫиппӑв ларнӑ пукан ҫине удпут 
шӑрши ҫапнӑ пулас. Шӑршласа пӑ- 
хӑрха сӑмса пур ҫынсем.

Халах ҫине!
—  Шак-шак!—Халӑх ҫине!
—  Мӗн халӑхӗ?
— Трушина шӑхли§ килнӗ, ӑна 

вурыа.
Ҫапла хӑвадаса ҫӳренӗ Хурӑн-Кӑк- 

шӑмра (Вӑрнар р.) йал испоыиттӗлсем.

Шӑхли§ курма пухӑнмасан, премӗк 
ҫиме пухӑнмалла, тесе хӑвалаҫҫӗ. 5-6 
хӑваласан та, кулса хӑвадаҫҫӗ тесе, 
10 ҫыпран ытла пухӑнмаҫҫӗ, тет Тилӗ 
тус.

Капкӑн курма пухӑнмалла, унта пи- 
рӗн йал исподниттӗлсеи ҫин§ен ҫырнӑ, 
тесе хӑвалӑрха пайап. Халӑх пухӑ- 
нассӑп туйӑна¥ апла хӑваласан.

Ҫӗмӑллӑх.
Витӗр-хӑлха ҫыра¥;
Ҫӗнӗ-Апхӳрт (Патӗрйел р.) йалоовет 

ҫыруҫи Кослов НиЕколай тырӑ хатӗр- 
лес камппанире кудаксен§ен ӗҫкӗоем 
ӗҫсе кӑна ҫӳрерӗ. Хӑшне; хам пата 
10 пӑг леҫ, вара сана .§коттӑ парӑп, 
тесе пӑгратоа ҫӳреяӗ, тет.

Епӗр те сана, Кослов йулташ, .§кот- 
тӑ парӑпӑр. Хӑв йусанмасан, пӗре 
ҫаклатао вырӑнне, икӗ хут ҫаклатӑ- 
пӑр «Капкӑна».

Ҫемҫетмелли емел.
Ҫӗпӗрте ҫӗиреллӗ ҫынсем §ылай 

пудмалла.
Ҫӳдти-^Ҫепуда районӗн§и Пврлешӳ 

йалӗн^е перпӗрне пулӑшакан комиттег 
претҫетаттӗлне— Ваҫҫиди Клементйӗва 
«Еомиттет старӑсти» теҫҫӗ. Хӑй вӑл 
пуйан ҫын. Комиттетшӑн мар, хӑйӗн- 
шӗн ҫеҫ тӑрӑшат. Мӗн тумалла ҫав 
«комигтет старӑстипе», тет йалҫынни.

Старӑстӑпа мӗн тумадла тата, ниме 
те |йурӑхсӑр вӑл. Комиттет аллин- 
■ҫи анасене ҫемҫетме йурЗхдӑ 
ан§ах.

Оттонпа Анттон.

Тахӑшӗ пӗри анветгӑ ҫине ҫапла 
ҫырнӑ, тет:

—  Рево.§угси§§ен хушаматӑм «По- 
хойавленски§'§ӗ», халӗ „Похопорӑв*', 
§ӑн хушаматӑм Иванов, тенӗ тет.

Тепте й. ак мӗн ҫырса пӗлтерет:
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Тепте йадӗн§е (Тутаркас рай.) Ма- 
дннӑв Пдаттон йатлӑ ҫын (партти кӑн- 
тита§ӗ), хӑй партти ҫулӗн§е тӑеӑ ма- 
йӗпе, ха§ ҫуралнӑ а-бине тӗне кӗртме- 
сӗр „Оттон“ тесе йат панӑ. Кайран 
тата пупа ҫӗрле киле илсе пынӑ та 
Бӑрттӑн, 5укун куршак ӑшне шыв тул- 
тарса, нупа кӗлӗсем калаттарса алӑ 
ывӑҫҫвпе §укун куршакран пуҫ тӑрӑх 
гаыв йартарса, „Оттонран“ Анттон ту- 
са хунӑ.

Вӑрттӑн а-ҫпне тӗне кӗртнӗ, хӑйне 
те вӑрттӑнах парттирен кӑларса, пуп- 
сен парттине вӑрттӑнах кӗртсе йарас.

Кӗреҫе аври.
Темшӗн калавӑ ҫав ваттисем „пур- 

нӑҫ пуласси кӗреҫе аврин§ен килет“ 
тесе. Кӗреҫе аврин§ен мар, урӑххин- 
§ен кплег.

Апаш йалсов8§ӗн (Шупашкар рай.) 
Саврашнӑй йалӗн§0 авалхи ҫӗрме пу- 
йан Илде Пракухӗ пит авап пурӑэаЕ 
Самооплошени те хуыан ун ҫине, яа- 
лок ҫписЕине те паллӑ тоххо§ӗсене 
кӗртмен. Еирпӗ§ Сӑвӑ§ӗ пур хӑйӗн, 
ҫӗтӗк тир пуҫтара^ тата вӑл акӗнт 
шуҫӗпе. Никам та тивмест ӑна, 
тет С—к.

Алла ал ҫӑва!^, теҫҫӗ. Хӑш умыва^- 
нӗкре ҫӑваҫҫӗши кӑсем, Иӗплӗ ҫӑмах 
хуранӗн§е ҫӑвтарас.

Инкек ҫине иикек.
—  Хурах! Кравул! Ҫӑлӑр!..
— Пантитсем тапӑнни мӗн? Кам 

кӑшкӑрат? '§упӑпӑр ҫӑлма!
— Хурах! Вялетӗп!..
— Ҫитук матки кӑшкӑра!'.
Аслӑ-Мами йалӗн§и (Канаш р.) Ҫи-

тук матки сӑмакун йухтарнӑ §ухне 
вӗри сӑмакун пӑтти (хуран) ҫине кӗр- 
се ӳксе 'Бутах пиҫсе вилеймен. (Ерми).

Сӑмакун хуранӗ ӑшӗн^ен тур^ҫӑкапа 
хирсе кӑдартӑмӑр, хале тата «Капкӑ- 
нӑн» йепле ҫӑмах хуранне кӗрсе ӳкрӗ. 
Мӗн тӑвас тетӗн есӗ хуран ӑшне ӳк- 
ме йуратакан ҫывпа?

Сутмалли йумахсем.
1. Хӗлле—ҫара уран, ҫулла — ҫӑм- 

атпа. [йалти кодператтнв].
2. Автан пуҫӗ— хӳрин§е, ури выр- 

та¥ ҫырмара,
[Иалти пушар хатӗрӗсем].

4. Пуҫа кайсан мамӑк тӳшек. 
[Шупагакар урамӗн§и пы.л'§ӑк].

К и р .  И е р и н к е  п у х н ӑ .

£ Н Е.
Хэлӗ пурнӑҫ урани х8- 

вЛрг шӑваТ, тимдӗ. Вӑд 
^упаТ те бнтӗ, ҫупмаллипех 
■щупаТ. Мӗшӗдтисене таа- 
та1 те ӗатӗ Ан^ҫах пайав 
кун та ун пеккисеи хут- 
шӑнсах пыраҫҫӗ.

(Ваҫанака- „Мӗшӗдтя Ҫемди“).
Ӗне

Лӳпперрине
Пур ҫын та пӗлет.

Иилнӗ пек 
Иеррипе—

Вӑл утса ҫӳрет,
'Ҫи лӳппер ӗне 

Таврашяе
Танаштарма тивӗҫ—

Хӑшпӗр ҫынсемпе. 
* *

V *Кӗгӳкка йатлӑ '§и лӳппер ӗне 
Темле майпа лекнӗ кӑнтселерине. 
Темӗн §ухлӗ ӗҫ унӑа умӗн§е 
Сро§нӑйсем выртаҫҫӗ кӗтӳ-кӗтӳпе!
—  „Ну-у у! пулаҫҫӗ кам, киревсӗр

ӗҫсем,
Мура кайатри мӗн мана ӗрлесе? 
'Йасгийех ӗне хӑшпӗр етемсем.
Ӗаеллех шутлаҫҫӗ ухмах пуҫсемпе!..“ 
Ш ӑртлансах карӗ хай ӗне,
Шалт урӑхла ҫыр-§ӗ срсвнӑй ӗҫсеяе. 
Урлӑ та пирлӗ, текех ҫавӑрса... 
Нимсӗрех иртер^б сакӑр сахата! 
Сро§нӑй ӗҫсене сурса, йатл-аса 
Пе^в? те '§икрӗ „архив" ӑшкапа.
—  „Соввт ӗҫ пирки 'бунтан хыпӑнма 
Иерҫӳ ҫуккӑ манӑн, пӗлмеҫҫӗ ӑна! 
„Атӑл деш йенне!..“ тесс^^ӗ Петукка 
Хӗртӗнме саватӑп савнӑ тусӑмпа!, 
Хай ӗне вӗҫрӗ §унтан хыпӑнса
Улт ҫунат ытла ха§ ӗяен,

Мӗшӗлти ӗнен, лӗпсӗркке Кӗ¥уккан!
АТТАИ М.

Паллӑ арентаттӑр.
Канаш районӗн§м ҫӗр комиҫҫи ма- 

йӑн Х^-мӗшӗн^ве йышӑннӑ ресо.’§утсире 
ак мӗн вулатпӑр:

П. А4(фонтсӗв в числе 6 едоков 
прожавает в пределах Ибресинского 
района, арендует ме.льницу н Коше- 
леевский совхос... (Каҫад совхосне та- 
ра илсе пурӑна?).

Ҫӗррҫ Комиссариатае тара илесшӗн 
марши тата вӑл А^фонтсӗв?
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Ы л т ӑ н  витри.
Пӗр пус укҫа ҫӗр §ул айӗн§е выр- 

та¥, тенӗ ваттпсем те, тен тӗрӗсехмар 
пу;§ вӑл. Укҫана ҫул ҫин§е те тупма 
пулаӖ Сӑмахран, пӗрпӗр хуҫа, ҫула 
тухас умӗн кӑсйине арӑмне саплат- 
тарма ӗлкереймен пулсан, уяӑн укҫи 
тухса ӳкег те ҫул ҫнне, есӗ ӑна 
тупатӑн. Тупагӑн та пуйатӑн. Ҫил ар- 
ман лартма та йура^ вара вӑлукҫапа.

Танила Мӗкӗти ҫавӑнпа та укҫа- 
тенке шеллемесг. Пӗр пус укҫава ва- 
ра сур§ӑк вырӑнне те хумас¥. Лв, 
нумайах пулмаст, пасарта кӑвас сута- 
кан майрана тӳрех ҫапла каданӑ вӑл:

—  Пӗре ӗҫнӗ §ух, тенӗ, ним шелле- 
месӗрех ӗҫесха. Парха мана пӗр пус- 
лӑх кӑвас, тенӗ.

Укҫа тунма пултарнӑран ҫапла кала- 
нӑ вӑл. Укҫа ӑҫта выртнине пӗдет 
тен вӑл.

Пӗре ҫав Мӗкӗте пуйасшӑн 15 ҫух- 
рӑи йад тавра мул шыраса ҫӳренӗ те, 
ан§ах вӑл вӑхӑтра ҫул ҫине укҫа пӑ- 
рахса хӑвараканнисем пулман та, ту- 
пайман вара. Тупайман пирки, Какаҫ 
йатлӑ йала, '§ӗлӗи Раманӗ патяе, ҫул 
ыай, кӗрсе тухнӑ.

'§ӗлӗм Раманӗне вӑл пӗр май (ҫу 
ҫименни 3 уйӑх иртнӗ пудин те) ку- 
ҫӗсене ҫуллантарса пуйасси ҫин§ен 
йумахдаса ларнӑ. '^ӗдӗм Раманӗ Мӗ- 
кӗтене каланӑ.

—  Епӗ сана пуйтарӑттӑм§ӗ те, есӗ 
то^ккӑ ҫынна каласран хӑратӑп, тенӗ.

—  Тупата каламастӑп, тенӗ Мӗкӗте 
сӑхсӑхса.

—  Ну, йурӗ! Акӑ мӗн, Мӗкӗте: ма- 
нӑн пӗр витре ылтӑн пур,— 30 тенкӗ 
пар та, илсе кай. Хо¥ нккӗн пулса 
илӗр, хо1! виҫҫӗн вуншар тенкӗ тӳдесе 
илӗр. Хамӑра илме йурамасТ. Хамӑн 
ывӑл Идле кӑларас тесе шутларӗ те, 
арӑмӗ ӳксе те вил§ӗ. Ҫавӑнпа ха.§ 
пуплеме те хӑратӑп. Ну, кӳршӗсене 
ан шарлах тархасшӑн, тенӗ.

— Раман! Епӗ каласран ан хӑра, 
тенӗ каллех Мӗкӗте. Ҫынна кадамас- 
тӑп тесе, турра та, хӗвеле те, тамӑк- 
па ҫӑва тӗпне те, тата ыттисене те 
асӑнса пӗтернӗ хыҫҫӑн, 'Ҫӗлӗм Раманӗ 
ӗненнӗ вара Мӗкӗтене, шӑматкун 
каҫпалла, ҫынсем ҫывӑрса пӗтсен, пы- 
ма хушнӑ ылтӑн и,тме.

* **
'§ӑваш ҫӗршывне сӑнаса ҫӳрес тӗ- 

лӗшпе тухнӑ ҫынсем те мар, ни турра 
пуҫҫапма кайаканскерсем мар, ни тав- 
лашуллӑ ҫӗр пирки ҫӗр суҫӗсем тӑрӑх 
сулӑнса ҫӳреме тухнӑскерсем мар, 
Таниле Мӗкӗтипе Тимухха, тата Уҫӑп 
арӑмӗ утаҫҫӗ ҫул тӑрӑх ыраш уйӗпе. 
Кӑсйисене кашни вуншар тенкӗ §икнӗ 
йӗнпе ҫӗлесе. Ҫын тӗл пуласран упа- 
ран хӑранӑ пекех хӑраҫҫӗ. Иӑтӑ та 
вӗсене ҫынӑн туйӑна^, хура тӗмеске 
те ҫынӑнах курӑва¥, ҫил вӗрсе ыраш 
уйне хумхатни те етемӗнех туйӑна^.

Танила Мӗкӗги, нӗ§§ен 30 тенкӗ 
укҫа тупайман пирки, йулташӗсене 
йертнӗшӗн, тарӑхса пыра¥. Ан§ах пе- 
ре тунӑ йӑнӑша калла тавӑрыадли ҫук 
ӗнтӗ. Кайаҫҫӗ мадалда. _

Ҫурҫӗр ҫитесси пӗр сехетумӗн пыр- 
са кӗреҫҫӗ Какаҫа, '§ӗлӗм Раманӗ 
патне.

'Рӗлӗм Раманӗ, те ылтӑнне шеллевӗ 
пирки, ку^ана^? тата.

—  Кӗҫӗр ӳсӗр ҫынсем те пур, мӗн- 
ле парса йарамши сире, тет.

—  Епӗр шӑппӑн §авӑпӑр. Уншӑн 
ан хӑра! Тытха 30 тенкӗ укҫине. Пи- 
ре ылтӑн парса йар,— ҫуллӑн кала1? 
Мӗкӗте.

Раман укҫине илет те, „ну, айтӑр, 
айтӑр ман хыҫран" тесе, анкартине 
илсе кайа¥ пӗр мӑн хурӑн кутне.

—  Вот ҫак хурӑн кутӗн§в, хет Ра- 
ман хуйхӑрса.

Хуйхӑрса пуҫне усса кндяе кайа¥.
Танила Мӗкӗти, Тнмухха, Уҫӑп арӑ- 

мӗ хӗресӗсене хывса пӑрахса, кӗреҫе- 
семпе ’5авма тыгӑнаҫҫӗ хурӑн кутне.

'Ҫаваҫҫӗ, §аваҫҫӗ. Васкасах §аваҫҫӗ. 
Вӑхӑ^е-вӑхӑ^ӗпе хурӑнӗ шавласа илет 
Мӗкӗтесене хӑваласа йарас шухӑшпа. 
Ылтӑн тухасса сиссе, Мӗкӗте куҫӗн- 
§ен вут-хӗм туха¥, Тимухха йӗри-тав- 
ра пӑхма хӑра^ шуйттансем курӑнас- 
ран, Уҫӑп арӑмӗ тирӗне-тирӗне кайа1с 
урине кӗреҫе тӗлне тӑваймасӑр. Хӑй- 
сен^ен шӑпӑр шӑпӑр тар йухнине те 
сисмеҫҫӗ.

■Ҫавсан-^авсан витре хӑлӑпӗ ку- 
рӑн§ӗ. Унтан витри те сиксе тухрӗ. 
Иӑвӑр. Тытрӗҫ те ылтӑн витрине, ҫав- 
ра ҫил пек вӗҫтер§ӗҫ киледле.

Улгӑ ура леп-леп-леп туса кайни
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ҫеҫ илтӗнет уйра, тата шӑрӑха тӳсей- 
мен йӑтӑсем пек хашкани идтӗнет уй- 
ри шӑр§ӑксене.

Ак ӑҫта пытанса пурӑннӑ ҫак виҫӗ 
ҫын телейӗ!

Тимуххапа Мӗкӗте кашнв пӗрер ҫил 
арман лартаҫҫӗ—тӑватшар ҫунатлине 
мар, ултшар ҫунатлине. Лашисвм вӗ- 
сен „ҫил— ҫунатлӑ" лашасем. Ҫӗнӗ, 
§ӑнкӑр-§ӑнкӑр тимӗр витнӗ пӳртсем. 
Уҫӑп арӑмӗ §и малтан ҫӗнӗ вӑвас §ӗ- 
рес туйана^, ҫӗнӗ пӳрт лартса ҫӗнӗ 
пӳрт виттине хӑмаран тӑва’?, ытлаш- 
ши йулнӑ укҫине ҫӗре 'вавса хурса 
кирлӗ вӑхӑтра ҫеҫ кӑларса пыра¥. Пӗр 
сӑмахпа каласан, ҫак виҫӗ ҫыа пек
телейлӗ ҫынсеи тӗн§ипе те гупас ҫук.

* *
*Мӗкӗтепе йулташӗсем Какаҫран ҫи- 

•Вӗ ҫухрӑма ҫи^ӗ минутра ҫитрӗҫ пу.ь 
тен. Иала ҫитсен, Уҫӑп арӑмӗ патне 
кӗреҫҫӗ виҫӗ тус. Ара, тупнӑ ыдгӑна 
валеҫмеллеҫке-ха!

—  Мана нумайрах парӑр, тет Мӗ- 
кӗте, еп сире йертсе кайаканни пултӑм!

— Тӑлӑх арӑма хӗсӗрлеме йурамас^. 
Пӗр пек валеҫетпӗр—ҫуйӑха! Уҫӑп 
арӑмӗ.

— Иарам сана «ытларах»— хпрӗҫет 
Тимухха.

Харкашса кайаҫҫӗ. Хытӑран та хы-

тӑ харкашма тытӑнаҫҫӗ. Шӑри-шари, 
нӑй-най! Ох, тӗн^ҫе пӑсӑдсах карӗ!

Тимухха вӑйдӑрахскер ылтӑн тул- 
тарнӑ витрене ҫавӑрса илет ик алди- 
це, Уҫӑп арӑмӗ витре хӗррпн^ҫен ур- 
тӑна!^, Мӗкӗге Тимухха аллисем ҫине 
пусӑнаӖ

Туртаҫҫӗ, туртаҫҫӗ витрене. Шӑлӗ- 
сене йӗрсе йарса, сӗлехнсене йухтар- 
сах туртаҫҫӗ тискерлӗн харкашса. 
Туртсан-туртоан ы.ттӑа витрп §анк 
ӳкет урайне. Витре ӑшӗн^ҫе сарӑ, шӗ- 
вӗрех... тӑм... ҫатма йӗкер^ҫа пек урай- 
не сапаланса кайа!^. Пурте алдисене 
шарт ҫапаҫҫӗ.

Улт ҫунатлӑ ҫил армансем, §ӑнкӑр-
§ӑнкӑр тимӗр витвӗ пӳртсем, Уҫӑп
арӑмӗн ҫӗнӗ кӑвас 'ҫӗресӗ—пурте тӑм-
ран тунӑскерсем пуднӑ.

* **■
'§ӑн пулнӑ йумах пӗтрӗ. Танила Мӗ- 

кӗтисем халӗ те пурнаҫҫӗ, тет, ан^ах 
вӗсем хале ӑсланнӑ: хурӑн айӗн^ҫя 
мула шырас вырӑнне, копператтив 
претҫетаттӗлне кӗмелли майсем шыраҫ- 
ҫӗ, тет. '§ӗлӗм Раманӗ те пурна?, тет. 
Вӑл каллех вӗсене пудӑшма хатӗр, 
тет. Ан^ҫах ыӗнле майпа пудӑшассине 
тӗрӗссипе кӑтартса пама пултарай- 
мастиӑр. Килес суйлавра курӑпӑриха, 
тен. ИӐВАН МУ:§И.

Хресъен: Мӗн хак кирпӗ^н? Кирп|ъ ҫапакан: Пинӗш 70 тенкӗ. Хресъен: Кӑшт 
та ӳкерместӗни? Кирпӗъ ҫапакан: Укерместӗп. Ӳкмест вӑл, ӑна 'ҫул ҫурт тунӑ пек 
купаласа хунӑҫке! Хрвсьен. Е-е! Еп йӑяӑш килнӗ вппин кунта. Кирпӗ§ ҫапаканна 
пу^ тврӗм те сана, укҫа ҫапаканни пулнӑ мӗн ес! Н—ӑ.
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Кусатранав историйӗ.
Шыва кӗрсе тухсан хӗвел ӑшшин^е 

ларма питте лайӑх. Х ӑхӗ вара шыва 
кӗвӗ вӑхӑтра темиҫе хут хӑйӑр ҫане 
тухса выртаҫҫӗ. Ҫуллахи куна мӗнне 
калан, рехет вӑл ҫуллахи вӑхӑт. Хӗл- 
.те тӑман ҫӑва!^, куҫа кӗрет, сивӗ, ка- 
даҫае та килмест ҫынпала. Ҫанда пӗр 
шӑрӑх кун епӗ те шыва кӗые кайрӑм. 
Унтан таврӑннӑ §ух Кусатранӑва тӗл 
пултӑм. Меллӗ вырӑн тупнӑ та, шу- 
хӑшласа лара¥. Мана куроан пиг хӗ- 
пӗртерӗ.

—  Лар кунта, калаҫӑпӑр, тет хӑй 
ҫумне кӑтартса,—хӗвел ӑшшин^е лар- 
ни усӑллӑ вӑл, тухтӑрсем хушаҫҫӗ, тет. 
Ҫитменнинв тата укҫасӑрах, никама 
та нимӗн тӳлемелле мар, тесе идӗр- 
тет.

—  Ҫапла пулӗ те, вӑхӑтӑи ҫук—, 
терӗм.— Айта манпа пӗрле, ҫул ҫин§е 
каласа парӑн. Ман §ӑнахах васкамал - 
ла^^ӗ. Тӑ§ӗ ку хайхи манӑн.

Ӑҫта мура васкаттӑр вара есӗр?— 
ҫиленсе хускатса йа§ӗ вӑл хытӑ сасӑ- 
па.— Васкаса ӗҫ пулмас¥ вӑл. Бӑхӑ§ӗ- 
вӑхӑ§ӗце шухӑшдас та пула¥. Пайан 
ыан ман шухӑшла-шухӑшла тӑн пӗг- 
рӗ. Ӑнланатни?

—  Ну, ну кала, итлетӗп.
— Ӗҫӗрӗнтӗм вӗ!!—терӗ вӑл сасар- 

тӑк.—Ыгкӑнтӑм.
—  Мӗнтен ӗҫӗрӗнтӗн?
—  Вырӑнтан сирпӗтрӗҫ. Ӑнланатни? 

—терӗ_ вӑл тепӗр хуг ман ҫине пӑхса.
—  Ӑнланмалла калатӑнҫке, ӑнла- 

натӑп, терӗм епӗ ӑна.
Вӑл манран урӑх сӑмах кӗтнӗ пу- 

лас, салхуллан§ӗ_^ темӗскер. '§ӗнмесӗр 
утса пыратпӑр. Ӑаа вырӑнтан кӑлар- 
нине тепӗр хут шухӑшласа пӑхсан, 
епӗ тӗлӗнсе кайрӑм; а§и пит йӑваш- 
скер§ӗ.

— Ҫу-у-у-к, епӗ ун ҫин§ен ыа-а-а-р, 
сирпӗнни мӗскер вӑз, ӑна такам та 
пӗлет, мӗншӗн кӑларнине пӗдӗсӗн есӗ!

—  Шуйттан пӗлети мӗншӗн сирпӗт- 
нине! Ӑна пӗлейместӗп вара, терӗм 
ӑна хирӗҫ.

—  Тоттӑ, ҫавӑ ҫав!
—  Мӗн «тогти». Еп, ҫветтуй сыв- 

лӑш мар вӗт нурне те пӗлсе тӑаа.
Птле, инттереснӑ пиг, шухӑшласан 

пуҫу ҫаврӑнӗ.
—  Ну, итлетӗп, кала, йара пар.
Ҫак сӑмахсем хыҫҫӑн епӗ хам та.

йудташпа ха^, шут тума йураманнине, 
майлӑрах калаҫмаллине сисрӗм. Ӗлӗк 
вӑл шӳ¥ тума Йурата-§§ӗ те, ха§ хуйхӑ 
унӑн.

— Ӗсӗ пӗлегӗн, ӗп вӗг сӑмаха тӳр- 
рипв кадап, пуҫласа йа§ӗ Еусатранӑв 
ҫамки ҫин^а йӗпе ҫӳҫ паиӑркине пӗ- 
тӗркелесе. «Самокритгӗкшӗн кӑларнӑ 
иккен» шухӑшлатӑп ӑшӑира. Тем ка- 
ласан та ҫав йӗркепе.

— Пуҫлӑхна криттӗкдерӗя пу.§?— 
пӳлсе ыйтрӑм уптан.

—  Итде, епӗ сана йӗркапе кйласа 
парӑа. Криттӗккӑ-и вӑл, темӗскери 
пӗлместӗп, ӗҫ акӑ мӗнле пул^ӗ. Прет- 
ҫетатгӗл патне хурӑяташӗ киляӗ (ыал- 
тан епӗ пӗлмен ӑна, епӗ аха .| ҫын те- 
се, ҫамки ҫине ҫырса хуманҫее, „ҫак ҫын 
претҫетатгӗл тӑванӗ“ тесе). Претҫетат- 
тӗдтен налук йӗркипе справккӑ ый- 
та¥. Иура¥. Мана хайхи оправккӑ ҫыр- 
ма хушрӗҫ. Еп канла ҫырап, претҫе- 
таттӗл урӑхла ҫыртарасшӑн. Енӗ ун- 
§ен ҫӗнӗ инструкси вуланӑ^-^ӗ. Ҫӗнӗлле 
ҫыратӑп. Претҫетаттӗл хӑйӗнне, Еп 
хайхп инструкси ҫин§ен систертӗм.

— Ес ӑна вуламан пу§, унта ҫап- 
ла каланӑ,—терӗм те идсе килсе кӑ- 
тӑртрӑм.

Претҫетатгӗл нимӗн те 'вӗнмерӗ, шу- 
рӑ куҫне ҫеҫ ҫавӑрса ил§ӗ. Инструксн 
кӑтартнӑ пек ҫырса патӑм. Хурӑата- 
шӗ лӗмсӗртеткелесе тухса кайрӗ. Хай- 
Хи пӗр кун ӗҫлетӗп, ик кун ӗҫлетӗп— 
претҫетаттӗд ^ӗнмест. Виҫҫӗмӗш кун 
еп ҫырнӑ хута алӑ пусмас^, ҫырма пӗл- 
ыестӗя, тет. Пӗр ҫула йахӑн ҫырнӑ, 
уя §ух пӗлнӗ, хж§ пӗлместӗп пулаӖ 
Кашни кун хирӗҫмелли тупаӖ «Ку 
апла мар, ку капла мар». Тӗнкене ил- 
§ӗ. Вӗренме хӑй кидте, хӑй тӗллӗн 
ҫеҫ вӗренкеленӗ. Алдине те кукӑр-ыӑ- 
кӑр ҫеҫ пускала!^.

—  Е п ӑна §ярку.§арсем, инструкси- 
сем кӑтартатӑп. Вӑл аллине ҫеҫ су- 
ла¥. Ан вӗрент мана, пӗлетӗп. Вӗрен- 
не ҫынна вӗрентиеҫҫӗ ӑна, тет. 
];;;^Дӗрре ирхнне ӗҫе пытӑм та, алла 
ру§кӑ тытсаттӑм, прегҫетаттӗд кала^:

—  Ну, Кусатранӑв, сан вырӑнна 
епӗ урӑххи тупрӑм, ес ӗҫ.теме пӗлме- 
стӗн, марш кунтан, тет.

—  Хал^^ен ӗҫдерӗмҫке, ма аплаха 
вӑл?—тетӗн хӑйулданса.

—  Ҫапла пу.§ те, ха^ ес кирлӗ
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Вӑхӑт виҫи.
Шупашкарта ерех савӑтӗн^е ӗҫяекенсом 
са1{,атгирен ӳсӗр тав.ӑнаҫҫӗ.

(Капкор).

— Ӳ рамра ӳсӗр ҫынсем курӑнма пуҫларӗҫ.
—  4 сехет ҫитнӗ еппин. Сехет пирӗн кайа йулнӑ.

иар. Ес ман ҫин§ен шалӑпӑ панӑ.ма- 
на выкӑвӑр иа§ӗҫ, тет. Лаҫлаттареа 
суртӑм та килелле тухса утрӑм.

— Ш алӑяӑ панӑ^^ӗ-им вара есӗ— 
ыйтрӑм унтан.

— Мбнле шалӑпӑ,—сасӑртӑк тӗлӗн- 
нипе §арӑн5ӗ Кусатранӑв. — Асӑыра та 
пулман.

Выкӑвӑр ӑна §ӑнахах панӑ, 
шалӑпӑна §лен ҫырса панӑ.

— Ма сана сирпӗтрӗҫ тата?
— Куратни ыӗнле вӑл. Леш, 

ӑна йӑпӑдтата¥, куҫ умӗн§е 
вӑргтӑн хыҫаӖ

Епӗ тӳррипе калама йуратаи, куҫ-

ан-дах

'Бленӗ
ыухта!^.

ран казатӑп. Претҫетаттӗл вӑд панӑ 
тесе шухӑшламан та, тӳрех ман ҫине 
шухӑшланӑ. Хӑни пур ^ух инструкси 
ҫия§ен сисгернине те, епӗ йури ӑна 
намӑслантарасшӑн ҫеҫ каланӑ тесе 
шухӑшла?. Е-х-х, сыхданма кирлӗ 
ҫав, хӑшяе пӗлсен те каламалла мар 
иккен, терӗ Кусатранӑв а.мине 
су.1са. Тӑрӑшсан пуҫлӑх санне темӗнле 
айӑп та тупма пултараӖ Вӑт тӳррипе 
кала. Истори йулташ, тӗлӗнмелле ио- 
тори,—терӗ вӑл апгӑраса.

—  Тупнӑ истори, ун пекки сахал 
им? '§ас-5асах пудкала^ ун пек *ис- 
тори». СӖЛТӖРМЕН.
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Шупашкар кӑмЗлне.
А1ӗнле пурӑнан, савнӑ Шупашкар?.. 

А§у-пӑ§усем мӗнле пурӑнаҫҫӗ тата, 
Мускава тухса тарса пӗтмерӗҫи?.. Пу- 
рӑнкалатӑп тетӗни майӗпе... Иура^ап- 
ла пулсан. Атгу епӗ кӑҫал сан пата 
килнӗ §ух, сана хӑвӑн а§усем тӑлӑха 
тӑратса хӑварнӑ пулӗ тесе хӑрарӑм. 
Мӗн тетӗн есӗ, тӑлӑха тӑрса 
йуласси пулӗ вӑл— пайан пӗр пуҫлӑх 
тухса шӑвӑнӗ, ыран пӗрин упӑшки 
тухса вӗҫӗ, тепӗр кун теприн арӑмӗ 
йӑкӑртатӗ—пӗтет те вӗт санӑя 8 пин- 
дӗ хаклӑ кидйышу...

■Ҫимха, Шупашкар, мӗншӗа есӗ ман 
ҫине палдаман ҫын ҫине пӑхнӑ пек пӑ- 
хатӑн? Палаймарӑни мӗн '§ӑнах та?.. 
Ара есӗ иртнӗ кӗркунне хӑвах мана 
прахут ҫине ӑсатса хӑвартӑнҫке. Ай- 
йай, пӑшӑрхантаратӑн есӗ мана, Шу- 
пашкар, капла хӑгланса... Тепре ка- 
ласан, мӗн пӑшӑрханмалли пурха ун- 
та? Мӗн епӗ... «Хрес-двн Ҫур§ӗ» мар вӗт. 
Е с хӑвӑн аллу ҫин^ве ӳснӗ пӗ§ӗк ҫын- 
сене ӑҫтан астӑвӑн вара. Ҫук, пӑшӑр- 
ханса ӗҫ тухмаҫтех. Ҫавӑнпа епӗ пӑ- 
шӑрханас вырӑнне те кулатӑп. Кулӑ 
дайӑх йапала вӑл... айта манпа пӗрле 
есӗ те кул, Шупашкар!... Мӗншӗн кул- 
мастӑнха тата? ..

Ай Коркоя столовӑйӗн§е §ӗрене пу- 
сармаллӑх апат ҫисе тухайманшӑн кӑ-, 
ыӑлсӑр пултӑн?.. Ан ку§.§ан, Шупаш- 
кар!.. Ытах пӗре ҫинипе тӑранмарӑн 
пулсан айта тепӗр хут кӗрсе^ ларар! 
Манӑн халӗ пур пӗрех хваттер 
ҫук. Коркон столовӑйӗн§е кун иртерме 
пихӗ лайӑхҫке вӗт унта. Иашаине ҫи- 
се хырӑм выҫнӑ ҫӗре «иккӗмӗшне» ла- 
йӑх пырса пама ӗдкӗреҫҫӗ те, икке- 
мӗшне ҫиое йанӑ хыҫҫӑн каллех йаш- 
ка ҫийез килекен пула!^. Ан§ах темме 
Коркоп хӑйӗн сто.товӑйне крава^сем 
лартман. Вӑт крава&ем лартса панӑ 
пулсан—кана кана ҫимелле пула§§ӗ...

Тата сана Коркоп лапккисен умӗн§е 
„хӳресем" шӑтни килшӗмеог пулма.тла. 
Ни^аво... „Хӳресем“ вӗсем самокрит- 
тӗккӑ ӗҫне питӗ лайӑх туса пыраҫҫӗ. 
Хӑйсем ҫин§ен ҫынсем ыӗн каланине 
пӗлесшӗн пуҫлӑхсенв есӗ йӑлтах ҫав 
„хӳресене“ кайса тӑма хуш.

Тен есӗ, Шупашкар, хӑвӑн у§реш- 
теннсен§0 '^ӑваш §ӗлхине алӑк патне 
зытарса хунӑшӑн кӗвӗҫетӗн?.. Уншӑн 
та кӗвӗҫсе кӑмӑлна ан пӗтер. У§реш-

тенисен виҫ ■ҫалӑш тӑршшӗ вывӗски- 
сене йӑлтах '§ӑвашда ҫырнӑ вӗт—  ун- 
па ҫитмести мӗн сана. „Хрес^ден ҫур- 
■§ӗ“ ҫине вырӑсда ҫех„Дом крестьяяи- 
на“ тесе ҫырнӑшӑнах ҫиленме кирлӗ 
мар пек туйӑнаЕ '§ӑваш 'ҫӗлхи кашни 
кунах сарӑлса пыра¥ вӗг. Акӑ хӑвӑн 
паллӑ пӗр поету, нумай пулиасҪ 
пӗр консертра хӑйӗн сӑввине ҫуррине 
лайӑх '§ӑвашла каласа кӑтартрӗ. Те- 
пӗр Еонсертра ҫуррине ан§ах §ӑвашла 
калас ҫук ӗнтӗ вӑл.

Тата есӗ, хаклӑ Шупашкар, хӑвӑн 
а§усене ваади ■ҫӑваш театтӑрӗ туса 
парайманшӑн ку^анмастӑн пудӗҫке.. 
Пӑрах, терӗм сана паҫӑрах, уяашкад 
вырӑнсӑр шухӑшсемпе вуник '§иркӳллӗ 
пуҫна ҫӗмӗрме. Тем те калӗҫ сана йалтн 
ҫын ӑсне пӑрахайман 'ҫӑвашсем. Вӗсем 
сана икӗ труппӑ (пӗри вырӑсла, тепри 
'ҫӑвашда) усраттарасшӑн теҫҫӗха вӗг? 
Калаҫ§ӑриҫ, '§ӗлхисем хуҫӑлса кайи§- 
§вн. Иалтан киднӗ ҫынна, хӑвах пӗ- 
летӗн, театтӑр мӗн тума кирлӗ вӑл. 
Ы тах савӑнас кидсея, вӗсем йа.тсен'§и 
туйсене тэ кайса савӑнӗҫ. Хулари вы- 
рӑссем ваади оанӑн вырӑо группи пур. 
Хадӗ, сывӑ пудгӑр 'ҫӑвашсен вырӑз 
труппи, тесе савӑнмалла ҫеҫ. Вырӑй 
'§ӗдхи йӑлӑхтарсан, мушӗт вӗсем '§ӑ- 
вашла та вы4,аса кӑтартӗҫха. Артис- 
сем '§ӑвашда калаҫма вӗренесси— сур- 
■Ҫӑк сурни ан^^ах вӗг.

Тата мӗн сан кӑмӑда хуҫма пулта- 
р а ¥ ! ^ . .  Мушӗт пошарнӗксем... Вӗсем 
пулсЩ  хуйхӑрса ан тӑрах, Шупаш- 
кар! Ш углаха хӑвах—пушара ӑна ни- 
кам та йуратмас¥. Ҫынсем пекех ӑна 
пошарнӗксем те йуратмаҫҫӗ. Ҫавӑнпа 
вӗсем пушар патне тухоа та 'ҫӑрма- 
насшӑя мар. Пушар сӳянӗ ҫӗре шӑп 
ҫитеҫҫӗ те, ҫавӑнтах кайалда кайса 
тутлӑ ыйӑха ислетме пуҫлаҫҫӗ. Ан^ҫах 
ӳлӗм ыглашши сӑмах-йумах ан пул- 
тӑр тесен, сан пошарнӗксене ,,песпо- 
шарнӗксем" йатлӑ хурас пулаЕ Пео- 
пошнӗксем тенӗ пек иултӑр...

Хӑвах шутлаха ӗнгӗ, ЦТупашкар, 
санӑн мӗншӗн куаданас?,. Ӗҫсем йан- 
йака пыраҫҫӗ, ҫынсем шӗкӗр пурнаҫ- 
ҫӗ... мӗн кирлӗ тата сана?.. Пӑрах 
хуйхӑрма, Шупашкар, тавай кул ман- 
па пӗрле, каҫса кайсах куд... Сывӑ 
ҫыншӑн кулӑ вӑл—лайӑх йапала.

ГОНИ.
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Пултаратпӑр пулмалла!
(Касаҫҫок кӗввипе).

Совет влаҫӗ ҫунтанах 
Тӗттӗмдӗхпе ҫапӑҫа^?, 
Утӑрха, тет, малллла,— 
Ҫутга тухма йӑхӑра!'.

Ех1 Пврӗн мушиксем 
Пуҫӗнҫӗҫӗ ҫугӑлма. 
Кашнӑ килтех ҫуттисем; 
'Ҫетвӗртпе те лакӑмпа! 

'§ухӑвсене пулӑшмашкӑн 
Пудӑшкомсем кирлӗ ҫав! 
Пурнӑҫ ҫулне йусамашкӑн 
Ӗҫлес пула¥ вирлӗрех.

Ех! Цирӗн пулӑшкомсем 
Пултараҫҫӗ пулмалла! 
'§ухӑн ва.§4и пудӑшува 
Атрӗслеҫҫӗ пуйана! 

Усдамӑҫа пуйтармашкӑн 
Текех епӗр тӑнсӑр мар! 
Копператтив уҫӑпӑр та 
Иӳне ӳкӗ шалавар.

Копператтив уҫрӑмӑр та 
Хӗпӗртесе карӑмӑр! 
Шӑлапирле ҫытаксене 
Виҫӗ тенкех илетпӗр! 

Нумай пусӑ тумадлишӗн 
Акроиомсем шавлаҫҫӗ, 
Ҫӗрйӗркелӳ ӗҫӗсене 
'Ҫасрах тума ыйтаҫҫӗ. 

хьх! нумай пусува 
Тинех туса хутӑмӑр! 
Ҫӗрйӗркелӳ пуласса.. 
Тӗлӗкре ҫеҫ куртӑмӑр! 

По§тӑсем те аранах 
Хӑвӑрт §упма пуҫӗн§ӗҫ, 
Хаҫатсем те йалазла 
Пит вӑхӑтра сарӑл§ӗҫ.

Ех! П сҫтӑ лашисем 
Ҫил-тӑвӑл пек вӗҫеҫҫӗ!

Вӑрӑмтуна.
Мӗнши ку, мӗскер 
Хытӑ §ӗпӗтет? 
Пӗрне пӗгерен, 
Тепри §ӗрӗлет. 
Пӑхха—
Хӗп хӗрлӗ,
Ури унӑн тӑсӑк: 
Вӑд та вӗт тӗрлӗ, 
Пӗри пӗ§ӗккӗ, 
Тепри пысӑк.
Ҫын йунӗ тесен 
Савӑнсах кайа!^, 
Виҫкун ҫимесев 
'§ӗри ырата^.
Ҫапах ӗмри ун 
Емри пит кӗске, 
Ӗмӗр хӗрлӗ йун 
Пӳрмен йӗксӗке.

Вӑрӑм гуна пекех пӳрократ 
Етем йунне ӗҫме йуратаӖ 
Иурата^ ҫав йуна пӳрократ, 
Ан§ах кайран §унӗ ы рата! 
Ентӗ ыратмасан ыратмалла, 
Ут ха^, конвойпала ыалалла.

П е ¥ а.

Виҫ кун кайас ҫырусем 
Уйӑхранах ҫитеҫҫӗ!

Пирӗн йалти хӗр-упраҫ 
Ӑсӗ кашнян виҫ хӑлаҫ, 
Тӑрӑшаҫҫӗ вӗренме 
Текех пурӑнмӗҫ тӗттӗмре!

Ех! Халӗ вӗренсе 
Ҫутта тухса карӗҫӗ— 
Вунултӑра пудин те 
Папак туиа пӗл§ӗҫӗ! 

Хӑш-пӗр тухтӑр пеккисем те 
Пит ӗҫлеҫҫӗ гӑрӑшса, 
'§ир-§6рсем те ӗлӗкхин пек 
Тек ҫӳреймӗҫ ахӑрса.

Ех! Хӑш-пӗр тухтӑрсем 
Пудтараҫҫӗ пудмалла!

Пыр ыратсан паттӑрсем, 
Емеллеҫҫӗ хӑлхана!

АТТАЙ М.

'Ь^вашкисӑн тӗрлӗрен сӑрсем пӗтсе ҫитнӗ пирки, „Капкӑн“ вӑ- 
хӑтлӑха пӗр сӑрпах сӑрланса туха?.
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ИНҪЕТРИ ЙАЛ.
Утик-Еассив^и (Шупашкар рай.) хресбексен 

35 ҫул ытла ҫӗр ввҫи пулман. Падӗпе 1 пиоьер, пӗр 
комсомолӗс, 1 парттитсӑ (йаата пурнаканни) ҫук.

— Сирӗн йал Шупашкартан инҫеи?
—  Ҫывӑх мар ҫав1 Октапӗр рево/ьутси пулни вуипӗрмӗш ҫул та ӗнтӑ, рево- 

л^утси халиьен те пирӗн йала пырса ҫитеймерӗ.

Отв. редактор А. Золотов.
Чувашлит .>6 700. Чебоксары, тип. „Чуващская Книга“ .


