
Пӗтӗм тӗньери пролеттгрисем, перлешзр!

кяпкян 1 4 ^  № . 1928-мӗшӗ.

—  4-мӗш  ҫул тухат. —

Кумасен ӗмӗрӗ.

—  Епӗ прикашъӗкэ кӗрес, тетӗп, — Прикашъӑк пулма метр виҫисем- 
пе паллашма кирлӗ... —  Апла пулассине сиссех килтӗм. Паллашмасӑр 
кирек ӑҫта кӗме хӗн ӗнтӗ ха;ь...
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К у р 0 р т.
(Пӗ§ӗк ҫынӑн те.1ейӗ).

— Ак, сана укҫа, ак токуыент... Па- 
йанах вунӑд йевӗрлӗ ырхан арӑыупа, 
ҫырмари шапасем пек ҫухӑракан а§у- 
пӑ§усеыне прош§атсӑ туса тух та, тӑ- 
ва.1ла кайакан прахутпа Мускав вит- 
тӗр Крыыа вӗҫтер, терӗ ыана хамӑрӑн 
ҫекреттар пӗр ирҫин§е сдушпа пырсан.

Епӗ ӗненыесӗр сӑысана кӑранташ 
вӗҫӗпе ҫӑтӑр-ҫатӑр §ака.чтаса илтӗм 
те:

— Невушлӗ курорта йараттӑр вара 
кана... Ак телей!.. Курорт, курорт... 
тайош, кӑнтӑр хӗвел ӑшши, тесе кӑш- 
кӑрса йатӑи §ӑтайыасӑр.

— Еяенместӗн пудсан, ак пуҫлӑх 
ресо:§утсине вуласа пӑх, терӗ мана 
хирӗҫ савнӑ ҫекреттар. Савӑнвнне ҫек- 
реттара хӑлхи кутӗньен йӑпӑлт-йапӑлт 
§уп туса идтӗм те, уҫрештеннрен проп- 
лӑ пвк тухса вӗҫкӗнтӗы.

Курорт,_ вурорт... тӗлӗкре курман 
йапала!.. Ӗлӗк унта ыӑн хырӑысем пу- 
рӑннӑ, халӗ епӗр—рекистраттӑрсем те 
кайатпӑр!..

Киле пырса арӑмӑн шуҫпа тыттарса 
пӗтед)нӗ ар§и ӑшне ҫул ҫин§е кирлӗ 
пек йапаласем тудтартӑм та, ҫав ку- 
нах прахутпа 'рулхудана шаплаттар- 
тӑм.

—  Ех, тӑван Атӑл, ыӗнде есӗ ҫав 
таран идеыдӗ пулма пӗлнӗ!.. Кам ӳс- 
тернӗ сан таврари кӑтра вӑрмана... 
Санӑн канлӗ йухакан хумусеы, умра 
ларакан хӑмӑр куҫлӑ сарӑ хӗр хул- 
пуҫҫн урлӑ курӑнсан, есӗ пушшех 
п.1еылӗ...

Ун пек хӗр ха.1ӗ §ӑнах та ман ум- 
рах ларат. Вӑл хӑйне ,,Фейа“ тесе 
§ӗнме хушаК Енӗ- унпа Шупашкартан 
ларса тухсан.ах паллашрӑм. Вӑд Ху- 
сантп токтӑр хӗрӗ... епӗр унпа Крыма 
ҫвти§§енех пӗрле кайатпӑр...

'Йудхула. Кунта тытӑнса тӑрса— 
тулЕкӑ ҫук... Тусан §ух тусан айне 
пулнӑ, пы.§§ӑЕ §ух пыл§ӑк ҫине пут- 
нӑ Шупашкартан нумайах мадта тӑ- 
мас¥ вӑл 'Ҫулхудш Ҫавӑнпа нрахут 
ҫпн§ен анса тӳрех ''пойӑспа Ыускава 
вӗҫтертӗыӗр.

Епӗ Мускавра, 1910-мӗш ҫулта Хӗр- 
лӗ ҫарта пурӑннӑранпа, пулман. Пнт

§апланса кайнӑ мӗя ку хула... Ӑҫта 
Еӑхнӑ унта сатсем. Сатсен§е удынсем- 
пе шӑрҫаланнӑ удма йӑвӑҫҫисем ту- 
лийах. Улма йӑвӑҫҫисем хушшин§е 
10— 12 хутдӑ ӗрешдӗ ҫуртсем каҫҫӑр 
пуҫӗсемпе ыухтанса ларӑҫҫӗ. Епӗр Фе- 
йӑпа Тверской ураыра нуыӗрте пур- 
натпӑр...

Ан§ах ҫитет кунта икӗ кун пурӑн- 
нипе... Т)асрах кайас кӑнтӑр хӗвел 
ӑшшипе Ш упашкарта хӑрнӑ шӑмша- 
ка ҫеыҫетме.

Акӑ вӑл §ацлӑ Крым!.. Акӑ, етем 
пуҫне ӳсӗртӗкен Хура тинӗсӗн кӑвак 
хумӗсем... Темиҫе ҫӗр ҫухрӑмран йӑ- 
ванса килсе, хӑйӑрлӑ сӗвек ҫыран ҫум- 
не ҫапӑннӑ §ух, вӗсем пайан манпа 
сӑмахдаҫҫӗ. Епӗр Фейӑпа хӑйӑр ҫин^е 
тедей ӗҫсе выртатпӑр. Фейӑн сасси, 
хамӑр йал уыӗн§е ҫырмари тӑрӑ ҫӑл- 
куҫ пек, шӑнкӑртатат. Ах, каы §ӗри 
савӑнмасӑр §ӑгӗшп Фейӑ пек нлемлӗ 
хӗрпе йунашар тинӗс хӗрин§е выртнӑ

Ҫакнашкал тӗ.1ӗкрв курман телейе 
ӗҫсе выртнӑ §ух, Фейӑ ҫумӗн§ех епӗ 
Еӑшт тӗлӗрсе кайнӑ...

Те нумай ҫӑвӑрнӑ, те сахал—ӑна 
пӗлместӗп, ан§ах кӗҫ шӑнкӑртатакан 
ҫӑлкуҫ кӗввине тикӗт сӗрыен урапа 
сасси ҫӗнтерсе ил§ӗ... хӑлхасем йӑнӑш 
илтеҫҫӗ, пулӗ тесе, виҫӗ-тӑватӑ мннут 
куҫа уҫмасӑр выртрӑм...

Виҫ-тӑват минутраа:
—  Тӑрсам §асрах, мӑйӑх хутаҫҫк, 

вун сехет те ҫитет пудӗ пайан, терӗ 
такам сассп.

Куҫсем хӑйсемех уҫӑлса карӗҫ. Ҫӑ- 
вар та ҫӑмарга хышда хатӗрленнӗ пек 
пу.1са карӗ... Карау-ул!.. Пӗтрӗм...

...Ыан ҫумра кашнн кунхи вупӑл 
йевӗрлӗ ырхан арӑм тӑра^. Пуҫ вӗҫӗн- 
§8 а§асем ҫуйӑхаҫҫӗ... Вӗҫи-хӗррисӗр 
тннӗс вырӑняе хӑнкла шӑрши кӗрекен 
тӑвӑр пӳлӗм...

Ех... ӑҫта ман курорт, ӑҫта ман 
Фейӑ? Ыа епӗ рекнстратгӑр ан§ах 
пулнӑши? ГОНИ.
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П у л ӑ л л ӑ  кӳлӗ .

—  Хысна туса панӑ кӳлӗре пулӑ пит нумай. Алпах тытмала!
— Мӗнле йышши? ф  —  Иытӑ пулли.

П у ҫ а к ӗ н ӗ ш у X ӑ ш с е м.
Й алсоветра ӗҫлекенсем унта-кун- Копператтив претҫетаттӗлӗн пуҫӗ 

т а  ҫӳресе ӗҫлес вӑхӑта ан иртерь- пуш ӑ пулсан, копператтив лавк- 
Ьӗр тесен, йалсовет кӗньелерине киньи  ҫӳлӗксем те пуш ӑ пулаҫҫӗ. 
хупаха куҫарма.тла. ______

Килес ҫул ҫӗнӗрен копператтив- 
сем ьы лай  уҫӑлм алла пек, мӗншӗн 
тесен Ш упаш кар тӗрмине йусама 
тытӑннӑ.

Пулӑш ком претҫетаттӗлне кӗнӗ 
ҫынна сӑмсаран пӗлме пулат. Сӑм- 
сн ш ӑтӑкӗсем  унӑн аслӑ пулаҫҫӗ 
(ӗҫсӗр аптӑранипе ь^валаса ларнӑ 
пирки).

Ш ефа ӑна ҫак майпа пӗлме пу- 
лат: сӑмахпа вӑл арӑслан, ӗҫӗпе
нӑйлатса хӑлхана йӳҫӗхтерекен шӑ- 
на. Ҫухалнӑ ш ефа ҫав примет- 
тӑсемпе т у п м а пулат кирек 
хӑҫан та...

5 копператтивран пӗр копперат- 
тпв претҫетаттӗлӗ пуҫпа шухӑшла- 
канни пулат, тӑ.ваттӑш ӗ— атӑ кӗлипе 
ш ухӑш лаканнисем.

Ҫапӑнса тухн ӑ'хаҫат номӗрнепӗр- 
ик кун хушши аньах  вулаҫҫӗ, ҫте- 
на хаҫаьӗн  пӗр номӗрне 6—7 уйӑх 
хуш ш и вулаҫҫӗ.

Кромкоковориттӗлсем хӑш-хӑш 
йалта, пӗре мар, виҫҫӗ те пур— пу- 
пӗ, тийеьукӗ, тата мӑн ҫӑварлӑ ти- 
йаккӑнӗ.
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Маии совхосӗнр трактӑр машшинисне.
(Уҫӑ ҫыру)

Л)Овккӑ йулт аш !

Иалта йатдӑ цЕкен ,есӗ. Тав тума 
та тивӗҫ курӑна?. „Капкӑн“ йа§ӗпех 
тав тӑвас пулӗ.

Ан§ах, вӑл ку пулӗ— вимрен мадтан 
оана пӗр лайӑх хыпар пӗлгерес килет- 
ха манӑн.

Халӑх вӑрҫӑ ҫине мӗнде пӑхнине, 
тӑшмансене хирӗҫ тӑма хатӗррине сӑ- 
насшӑн ҫунаттӑмӑр епӗр халӗ, пӗр мат- 
тур тупӑн§ӗ те...

„Войенисатси, халӑх сыхлӑхӗ—сех- 
ре хӑпан“ теннсене уҫ тупанӗ ҫинех 
илсе кӑтартаканӗ кун пекки тӗн§нпе 
те урӑх ҫук пулӗ. Ҫӗнӗ хыпар. Вуласа 
тухха йурийех.—„Илтекенне куракан ‘ 
мӗн калаҫҫӗ.

'Ҫӑнахах та маттур вара,— каламад- 
.ти те ҫук. Акӑ, птлеха:

Сӗлескер йалэ (Ҫӗрпӳ районӗ). Ҫу 
уйӑхӗн 12-мӗшӗ. Ҫӗрле 11 сехет тӗллп. 
Иал тутлӑ ыйӑха туртаК Лӑпкӑ... Са- 
сартӑк:

—  Т-тӑр-тр-тӑрл! Тунт-тунг-тунт! 
Шӑри-шарн ҫухӑрса йа§ӗҫ. Иал пу- 
ҫӗн§е ту йен§е темӗн ҫӗмӗржме пуҫ- 
ларӗ.

— Вӑрҫӑ килет!..
Сехре хӑпрӑ тухрӗ. Тревокӑ. Ҫара 

пуҫӑн, ҫара уран... ЬГйӑх тӗлӗшпе ун- 
талла та кунталла...

Хӑшӗсем урамалла ҫухӑрса тухаҫҫӗ, 
хӑшӗсем §асрах пытанма, алӑксеяе пи- 
тӗрые...

Петӗрккепе тахшин удӑхрӗҫ кайрӗҫ 
пӳрт тӑрне. Пӑхаҫҫӗ:

—  Уй хапхи патӗн§е пӑшаллӑ ҫын- 
сем иртсе кайрӗҫ. Иккӗн...

— Салтаксем... Е атара йал ҫунаК 
Тӗтӗм те пур.

Тура каллех шӑтӑр-шатӑр! хӑнт-хант! 
Ш ат-шат. Тов! тунӑ сасӑсем! Хытӑран 
хытӑ илгӗнекен пулса пыраК

—  Вӑрҫах кидет!
Иетӗркке тӳрех пӳрт тӑрӗнҫен спке 

па§ӗ.

—  Пирӗн йала вут тӗртме килеҫҫӗ... 
Анне!..

Пӳртре хӑшӗ сак айӗн§е, хӑшӗ кӑ- 
мака хыҫӗЕ§е пашкаса выртаҫҫӗ. Пе- 
тӗркке амӑшӗ ҫиҫҫе тухрӗ те, арман 
ҫунаттийӗпе пӗрех, хӗрес хурса ҫав- 
рӑна¥.

— Васпути! Пӗтрӗыӗр!... Нимӗн ту- 
ма пӗ.1меннипе кӑмака сакки ҫнн§и 
§ӳлыексене ил§ӗ те, кӑыака анинелле 
йара па§ӗ...
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Сехрв хӑппи. Уй хапхин§ен пысӑк 
шатрака урапаллӑскер тунт-тунт-тунт!.. 
тутарса кӗ^ӗ. Урапи ҫин§е пӗр ҫын 
дара¥. Хыҫра ӗмӗдкесем...

— Салтаксем пулӗ хыҫрпсем..
— Тупӑ тийесе килеҫҫӗ... ^Татах та 

хӑрушӑ. Хали§§ен курман кун пек ура- 
па. Акӑ вӑл анат кӗтеселле хӗмсӗр- 
тетсе анса кайрӗ.

— Тавах турра! Кайа¥... Ш атах §ӳ- 
ре^есен^ен пӑха пуҫларӗҫ, матуртарах- 
хисем хапха алӑкӗн§ен те пуҫсене кӑ- 
тарткалаҫҫӗ.

Ан§ах, урапа калла таврӑн§ӗ. Пӗр- 
ре ку кӗтесе ҪЕтсе тӑрӑна! те, мӗкӗр- 
се калла §акалана1

— Бӑш-вӑш-ш! тутарса пӑс кЗлара^, 
татах шат-шат! туса ҫурӑла! Тем „ес- 
реме§ӗ“ тултарнӑҫке шада?

Ҫурҫӗр§§ен ҫӗмӗртгерсе ҫӳренӗ хыҫ- 
ҫӑн „есремет“ урапи пӗр ҫурт умне 
пырса §арӑн’5ӗ. Ларса пыраканӗ усӗр. 
Ан§ӗ. Авкааана? кӑна.

— Пӑртак сыпасьӗГЛешӗ пури? Вӗ- 
риреххи?..

— Пур-лур!.. Ӳсӗрскерне пӳрте ил- 
се кӗртсе сыптаркаларӗҫ. Ҫынни слав- 
ни, курӑна?, кӑмӑлдӑ:

— Ҫӑварни ьупас килети, ей?! Ыан 
тимӗр лаша пур. Пӗрре темоястратси 
туса кӑтартам. Епӗ — Л)0вккӑ, Мами 
трактӑрҫӗ, Ҫӗрпӳрен таврӑнатӑп. Пи- 
рӗн трактӑр ката§§и ҫупыа та йатнех...

Ӗҫекенсен§ен пӗр 10 — 12-ӗшне 
трактӑр ҫине хӑпартса лартрӗте, ех!..

туд ҫутӑла§§енвх ката§§и 'ҫуптарсз, 
халтӑртаттарса ҫӳрерӗ.

Хӑш-пӗр инкесем йалта туд ҫутӑлсан 
тин сакайсен§ен тухнӑ.

-  - '^ун йулмарӗ", теҫҫӗ. Хӑш та хӑш 
сывлаҫҫӗ.

Уй хапхи патӗн^ҫн пӑшаллӑскерсем— 
йалтн ухутнӗксем пулнӑ.

—  Садтаках тесе...

Ҫапла кӑҫал Сӗлескер сехре хӑптар- 
са кур^бӗ. Хӑй пелӑйсемне вӑрҫма йеп- 
ле хатӗррине кӑтартрӗ.

Пӗр йен§ен мыскараллӑ, тепӗр йен-

Ну, мӗнле, Л)Овккӑ ыашшинис, есӗ 
пу§ ҫав мыскара патши?! Пӑртак ҫыр- 
са пӗлтермӗнши ыыскарусем ҫин§ен— 
лайӑхрах пӗдес§ӗ.

Темонстратси тӑвактӑн еппин! Хадӑ- 
ха трактӑрпа паллаштарни аван та 
ӗнтӗ. Ан§ах есӗ унта йерипентерех 
хӑтланкалаха.

Атгу, Сӗлескер, Хыркасси тӑрӑх вӗ- 
ри пӑссем кӑларса, шартлаттаркаласа 
ҫуресе, есӗ йа.тта пӗр §ӳ.тмек йудми§- 
■ҫен ваттарса пӗтерӗн тата, „вӗрирех- 
хисене“ сынкаласа, хӑвӑн пуҫна та 
трактӑру мӗнӗпех пӗр-пӗр ҫырана кай- 
са '§икетӗнха.

Асту! Кунта та йанӑрат, халӗ те, 
хӑлхараха есӗ унта кӗмсӗртеттерсе ҫӳ- 
рени!

Иерипертерех 'ҫупказа!
„Капкӑн“  машшинисӗ 

Та п к Д М ИККЕРӖ.

Камшӑн каламаллине Кириллӑв хӑй пӗлет.
,,Вӑрмар районбнди политҫуткомпретҫетаттбле Кирилдӑв 

й-шТрӑваш автономп купӗ вилсессӗн те ҫӑвашла каласшӑн пулмарб,'.
„Ьӑвашкор“ сӑиахӗ.

Кириллӑв й-ш. (трипувӑ ҫин§е сул- 
жаланса):.. вистории §едове'ҫвства нат- 
«иоаа-ьнӑй вопрос санимало первосте- 
пеннӑй местӑ...

Арапуҫ хресьенӗ: —  Мӗн мести вӑл, 
ыӗв?..

Кириллӑв:... в нашшӑ стана расреш- 
шайӗт правӗлнӑ. Оснаменовани 8-й ко- 
товш§ин 'Ҫувашавтомитгӗнк опйав^айу 
открыттым...

Хресьен сасси: М аха 'ҫӑваш праҫ- 
никсен§е те, йад ■ҫӑвашсемпе те '^ӑ- 
вашсемех ■ҫӑвашла калаҫмаҫҫӗ.

— Кириллӑвӗ: И а сам хорошо сна- 
йу камшӑя каламаллнне, нӗлетнӗр...

тесе ҫухӑрса йа'®?.
Иалтан яухӑннисен^ен 100 пайӗн^бен 

90 пайӗ'Кириллӑв тем каланинв тӑн- 
ланаймаҫҫӗ. Вӑл урӑххисемшӗн кала¥ 
иккен. Унта стантсӑран 5 —6 майра, 
вырӑс м еш рн хӗрӗ миттӗнка пырса 
тӑнӑ мӗн. Вӗсем Кирнллӑвшӑн пудсас- 
сӑн пӗтӗм §ӑващ ӗҫхалӑхӗн^ҫен те хак- 
дӑҫке. -Ҫавӑнпа Кнриллӑв ҫав хӗрсеи 
тӑнланаймасран хӑраса вырӑсда када- 
рӗ.

Пӗлет мӗн хӑйех камшӑн каламад- 
дине, тата сӑмах туса тӑракансем ту- 
пӑннӑ. Ек-кӑ-йа.

У.
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Акроном, ун помошнӗкӗ, тата пӗр путылккӑ ҫутти.
(КиЕо стсенари).

Пролоксӑр, виҫӗ пайлӑ, инттереслӑ еппилӑкпа.
1-мӗш пайӗ. Помошнӗкӗ: Рат стараГсӑ!..

Ҫӗрле. (Тӗттӗм ҫӗр пулмалла). Ак- 
роном хваттерӗ. Хӗрлӗ 'Ҫутай райо- 
нӗн§и акрономпа помошнӗкӗ майпен 
мӑшӑлтатса, хушшин§ен йӑх-йӑх-йӑх^ 
кулҫа лараҫҫӗ.

Хӗрлӗ пуҫдӑ путтылккӑра 
ҫутти. (Решиҫҫор, ҫак путтылк- 
кӑна лайӑхрах кӑтартӑр: кунта 
мӗн пур вӑй). Шӑп!

М-мӗш пайӗ.
Ӗҫсӗр аптӑранӑ „кӑвакал" акроном 

шухӑшла помошнӗкӗ сӗтед ҫин§и шӑ- 
насене шутласа лара¥.

Акроном: (Сиксе тӑра? т е )— ай- 
та, карӑмӑр. Ҫинтикат- 
сийне идсе килер.

Шӑна вӑхӑтӗн^е.

Стсенӑ ҫин§е ерех макаҫӑнӗ 
курӑна^. Акроноысем ураы тӑрӑх 
пынӑ §ухне хуҫасӑр. Суланса 
ҫӳрекен йытӑсем шартах сиксе 
ӳкеҫҫӗ те, айаккинелле пӑрӑнаҫҫӗ.

111-мӗш пайӗ.
Сӗтел ҫин§е ҫуттин (40») путылкки- 

сем. Пӗр путылккине сӑмах хушмасӑ- 
рах йалклаттарса йараҫҫӗ.

Акроном: Айта пропкка ҫапса кӑ- 
кӑлармалда вы,§атпӑр.

Помошнӗкӗ: Рат старатсӑ!.,

Акроном: Ну, пирвай есӗ пер!
Помошнӗкӗ кӗлен§е пуҫне ҫапа¥ те, 
кӗлен§и §анк1 туса ванса кайа¥. Ак- 
рономӗ помошнӗкне ҫавӑншӑн сӑмса- 
ран та, пуҫран та, айалахран та ватса. 
пӗтерет.

Ӗппилӑк,
Иулташ решиҫҫор, акрономсене §а- 

рӑнма ыйтма йураги?
—  Ҫук!
—  Мӗншӗн ҫук? Вӗсем кашни кун 

ӳсӗр пулсан, унтан мухмӑрҫке, ҫапӑҫни,, 
т а т а . . .

—  Есӗ ан шарла, вӗсем хӑйсемех 
пӗлеҫҫӗ. Райӗҫтӑвкомпа Райкома пыр- 
сан:—Ето наше ли§нов тело, тейеҫҫӗ. 
Ирӗксӗрех шарлӑн . . . .

С т с е н а р  ӑ с т и  Н ӑ р и .

Тӗрлӗ ҫынӑн тӗрлӗ шухӑшсем.
Мӗншӗн хресҫенсем тырра ҫурлапа 

ан§ах выраҫҫӗ, мӑлатукпа та вырмаҫ- 
ҫӗ, тенӗ шеф йала пырсан.

Ш ӑп^ӑк, есӗ лайӑх йурлатӑн та, ан- 
§ах пирӗн токлат§ӗке ҫитес ҫук, тенӗ- 
пренире тухса калама вӑтаннӑ ҫын 
хӑй килӗ йенелле утса.

Ку;§т1урӑ рево.ьутсийӗ тӑватпӑр, ҫид 
арман ҫунаттисем хадӗ те хӗрес ыай- 

Пӳрократ:— Ш ӑнасене ҫыртма §армал- лах, тенӗ пӗр комсомолӗс §иркӳ §ан& 
ли постаЕовлеви кӑлармалла пула! саесипе кайса.
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„Капкӑн“ архивӗ.
„Хресъен херне— Ҫеркей Иак- 

куне“ .
Иая5ӑл§ йалӗҫгӑвкомне (Канаш р.) 

ҫакӑн пек ӗнентерӳ пырсакӗнӗ:

Ӗнентерӳ.

Вӑтакас йазӗҫтӑвкомӗн§п панӑ Ка- 
наш районӗн§и Вӑтакас Татмӑш хрес- 
"рн хӗрне Куҫма Аннине §ӑЕ, хӑй ирӗ- 
кӗпе Ианкӑл§ йалӗн§и Ҫеркей Иа- 
курне.

Ҫавӑнпа пи§ет хурса алӑ пусатпӑр.
Претҫетаттӗл: П . М иш и.ю в.

Ҫыруҫишӗн; А . Захаров.
Ҫак хут ҫине ал пуснӑ ^ухие Мих- 

хайлӑвпа Саххарӑвӑн пуҫӗсем ар^ара 
пулнӑ.

Иалӗҫтӑвкома кам тытса кӑ- 
тартма пултара?.

Ак тата тепӗр ӗнентерӳ урӑхларах 
(Вӑрнар районӗн§й Еришпуҫ йалсове- 
§ӗ парат ӑна);

П ред‘явитель сего СИК-а дер.
Кюстемер М итрофан М ихайлов что 
и утостовериет с подписью  и при- 
лошением печати

П ред СИК-а Одинцов 
С екретар Тихонов.

Т)ӑвашла куҫарса хӑтлансан ку хут 
ҫапла пулат: „ҫак йалӗҫтӑвкоыа кӑ-
тартакан Кӳстимӗр йалӗ...

Ку ӗнентерӳве пип.1иотӗкка кӗнеке 
илме кайма панз. Апла пулсан ӑна 
§ӑвашла та ҫырма йуранӑ. Ма ҫыр- 
ыан? „Капкӑнра“ хӑйсене-хӑйсем 
курасшӑн ҫырман.

Лаха ресо;ьУтси.

Ваҫли Пискалккин Шӗмшеш (Елӗк 
р-нӗ) йалӗҫтӑвкомне ҫапла сайавлени 
панӑ:

„Ҫулла вы.§ӑх рекистратси вӗремӗн- 
§е пирӗн ӗне пурр^ӗ, ҫулла советран 
утостоверени и.1се сутрӑмӑр халӗ пирв 
2 ӗнешӗн кил§ӗ тӳлемедди страхховой, 
ҫавӑвпа та ыйтатпӑр пӗр ӗнешӗн тӳ- 
лес мар тесе“...

Ҫав ӗне страхховккн ҫинрен ҫырнӑ 
ыйту ҫине йалӗҫтӑвЕОм ҫыруҫи ҫапда 
ресо^утси хунӑ;

„Ч ерез сведению представлен 
в райземкомиссию  четы ре (4) куб. 
саж ен и “.

Хӑрушӑ хут.
Пӗри ӗлӗк йапӑх ҫыя, шыва кӗме 

кайсан, кӗпипе йӗмне шыв хӗрине 
хӑварнӑ, тет те, киде кӗпе-йӗмсӗрех 
таврӑЕнӑ тет. Пула¥ вӑл ун пеккки.

СоБторкслушӑш§чсен Т)ӑваш пайӗ 
66/100  ноыӗрпа ҫанла хут йарат.

Чувашпайтор!..
Ч уваш отдел ССТС просит при- 

бы ть в союз для выяснения неко- 
торы х вопросов.—
З а председателя отдела Гро.чилова.

За секретаря Жуков.
'Ҫӑвашпайторк вӑл уҫрештени. Вӑд 

Хӗрлӗ прош§ӗтри §ул ҫуртра вырнаҫ- 
нӑ. Претприйаттисем те пур унӑн, слу- 
шӑш§исем те нумай. Мӗнле пырӗха 
вӑл пӗтӗм слушӑш§исемпе, ҫур§ӗсемпе, 
тата пур претнрийаттяйӗсемпе Сойус 
кӗнрлерне?

„Укҫасӑр пасар хакӗ".
Ҫак пӗлтерӳве Нурӑсри кивҫеялӗх 

йул-лӑхӗ кашни йалах салатнӑ. Хурӑн- 
Кӑкшӑмра та вӑд 2 ҫӗрте ҫакӑнса тӑ- 
р а 1  Кам ӑна гӑнланас тесе вула?, 
ҫавӑн ҫавӑнтах пуҫӗ хыҫал-та ҫаврӑнса 
ларат.

„Кре—товарищ агентсене кам шур 
кипке ҫӗтӗкки 20 кӗренкке ҫитерсепа- 
ра¥, ҫав ҫынни лотори илет. Ҫав ло- 
тори Ухтӗрлӗрен йапала укҫасӑр снаш 
ҫӗтӗк кипкине пасар хакае укҫа тӳ- 
леҫҫӗ нумай Нурӑс пасарӗн§е Нурӑс- 
рц кредитяо-товарищ ӗҫлет. Косторк 
ӗҫлет“ .

Ҫакна ҫыраканнин пуҫӗ ҫакна ҫыр- 
нӑ вӑхӑтра канмалди ҫуртра канса 
выртнӑ.

Иал хуралҫисем.
—  Пирӗн йалта §еретлӗ хурад аван 

тӑраҫҫӗ.
— Пушар тухсан халӑхсене пуша- 

ра кайма вӑхӑтрах систереҫҫӗ еппин,
—  Ҫук, кӗлетсем ҫумне выртса ҫы- 

вӑраҫҫӗ те, ҫӑпатисене салтса кайсан, 
тепӗр кунне йал тӑрӑх шыраса ҫӳреҫ- 
ҫӗ. Крахвнн.
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Ш у п а ш к а р с т р о й ,  й е...

Прахут ҫин̂ ьи екскурҫҫийе йертсе пыракан: Ак ^ӑвашсен шӗкӗр 
хули тӗлне ҫитрӗмӗр. Кирпӗ-ьсем купаланса выртаҫҫӗ унта— '^ӑваш- 
сем Атӑла пӗвеме тытӑннӑ. Вырӑсла ӑна „Атӑлстрой^' теҫҫӗ.

^ӑрмантаракан йапала.
У§рештенири слушӑш^исен пуххи. 

Копператтив усси ҫин§ен хӑлаҫлана- 
хӑлаҫлана токлат тӑва^ ҫамрӑк ток- 
лат§ӗк. Токдат вӑрӑма тӑсӑлнине сиссе, 
хыҫалтарах тӑраканнисем, токлат пӗт- 
месӗрех, прени пуҫласа йанӑ тата.

—  Копператтив §ленне вӑйпах ҫыр- 
малла кашни ҫынна. Копператтив— 
сотсиалисӑм ҫудӗ. Кам копператтпва 
ҫырӑнмас¥, ҫав согсиалисӑма йурат- 
иаст, тет пӗрри йункштурм тумтирне 
тӑхӑннӑскер.

—  Есӗ ма кӗместӗнха ҫак коппе- 
раттив §ленне? ыйгаҫҫӗ перин^ҫен.

— Епӗ хусах ҫын.
—  Ухмах, хусаххине—хусах мар- 

рине твркеҫҫи уята!
—  Апла та... авланаймарӑм ҫав.
—  Тфу ты! Авланни карлӗ мар коп- 

ператтив '§ленне кӗме.
—  «Кирлӗ мар» теттӗр. РГирлӗ ҫав. 

Енӗ сдутӑш§и вӗт! Авланнӑ пулсаж 
■ҫеретре тӑма арӑма йараттӑм§§ӗ, ха- 
лӗ никама та йамалли ҫук.

Упаран та хӑрушӑ.

1-мӗш сыпӑкаӑ шкулсен пиплиот- 
текЕисенҫв пӗт)ӗк а!\асенв тӑнлавмалла 
мар Еӗнекесеи т;ылаӑ.

Ваҫҫа урай хӑми ҫине пуҫне ҫапа- 
ҫапа пӗтӗм йала илтӗнмелле ҫухӑрнӑ.

—  Тӑр! Халех сана матрас вырӑс- 
не парса йаратӑи, тесе хӑратяӑ Ваҫ- 
ҫана амӑшӗ.

Ваҫҫа 'варӑнман.
—  Унана хыгтарса йаратӑп.
Ваҫҫа калдех §арӑнман.
—  Вӗлтӗренпе хӗнехӗп. Кӑкарса 

дартам! Ҫиме памӑп!
Ваҫҫа татах та §арӑнман.
—  Ӑҫтаха ҫав... пӗлтӗр илнӗ кӗне- 

кене вуласа параиха сана.
Ваҫҫа сасартӑк сиксе тӑнӑ та, амӑш- 

не йӑлӑнма пуҫданӑ.
—  Тархасшӑн ан вула. Тупата урӑх 

ҫухӑрмӑп, тенӗ.
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Епӗ ку^ьттураллан^!а тытанни.
— Ку саманара худара пурӑнакан 

кашни ку.§ттурӑллӑ ҫыннӑн хваттерӗн- 
§е телефон пулмалла, терӗ мана пӗррэ 
хамӑн ҫывӑх йулташ Елексантӑр 
Нван^ӑ.

— Ыӗн §ухлв ӳкӗши ку манерпе 
ку^тгурӑллӑ ҫыя шутне кеме? — тесе 
ыйтрӑм епӗ унтан. *

—  Малтан телефонне лартма вунӑ 
тенкӗ нлеҫҫӗ,^ унтан уйӑхсерен впҫӗ 
тенкӗ ҫурӑ тӳлеыелле пулат; терӗ Елек- 
сантӑр Х1ван§ӑ.

Кйле таврӑнсан эрӑмпа иксӗмӗр 
шутласа пӑхрӑыӑр та, пӗр ҫулталӑк 
хушши «ку^ттурӑлланса» пурӑйма 52 
тенкӗ кирлӗ иккен. ^

— Ку нн|ево: ытла хаклах мар, тет 
арӑм.

— Хммм...! Ытла пит йӳнех темар, 
тетӗп епӗ.

— Ку§ттурӑллӑ ҫын пур йен-веи те 
малта_ шутлана¥, унӑн хисепӗ те пы- 
сӑк. Ӑна аса илсен пирӗн укҫанашел- 
леме те кирлӗ мар. Тепри вӗреные 
кайса ку.§ттурӑллана?, пирӗн вӗренме 
кайма та меслет ҫук. Ав, пӑхха Елек- 
сантӑр Кӗркор§ӑ арӑмне, мӗнле вӑд 
халӗ? Пӑртак совиартшколта вӗренни- 
пех самайах ку.§ттурӑлланса кайрӗ те, 
пирӗн пек Коркоп лавккин§е шурӑ ҫӑ- 
кӑр илесшӗя виҫшер сехег §еретре тӑ- 
ыас!',— ӑна пыреа кӗрсенех прикаш^ӗк- 
сем ыӗн кирлӗ ҫавна турттарса парса 
йараҫҫӗ. Упӑшки ва§.§и шӑлаварлӑх 
сукнана та вӑд ҫӑмӑллӑнах илме пуд- 
т ар а ! Тата вӑл хӑй ку.’§ттурӑлланнӑ 
майпа, кӑмиссарсен арӑмӗсемпе те 
йунашарах урам тӑрӑх ку.§а^ туса 
ҫӳрет. Епӗ иур тӑлӑх кӑркка аыи пек 
пӗ^ленех ҫӳрегӗп. Хӑвах пӗдетӗн: кӑ- 
миссарсен арӑмӗсемпе паллашасси ҫӑ- 
мӑлах мар, вӗсеы пули-пулми ҫынпа 
хутшӑнмаҫҫӗ. Атӑлӑн леш йеннеканыа 
кайсан та хӑйсем пеккисеыне ҫеҫ камп- 
пани тӑваҫҫӗ. Мана «ку^ттурӑллан- 
тарса» 'ҫаплӑ ҫынсен арӑмӗсен хисепне 
кӳртме санӑн пӗр аллӑ тенкӗшӗн '§а- 
рӑпса тӑма ҫук, терӗ мана арӑм.

Ҫапла сӳтсв-йавнӑ хыҫҫӑн, хваттере 
телефон лартмалли лайӑхах палӑр§ӗ.

Вара тепӗр куннех сайавлени ҫырса 
патӑм. Тепӗр уйӑхран ман сӗтел ҫине 
телефон аппара§е килсе лар^вӗ. Вун- 
виҫҫӗ тенкӗ ҫурӑ укҫа телефонпа нӗр

сӑмах калаҫа§§енех кӑсйерен хухса 
ӳарӗ.

Ну, тытӑнтӑмӑр вара шӑнкӑртат- 
тарыа телефонпа!

Тавампа та калаҫрӑмӑр пулӗ пир- 
вайхи кун, телефон шӑнкрлвӗ сассппе 
пуҫ ыратакан пул§ӗ. Ере, пӗ.лтересех 
пулатҫкеха П1!рӗн телефон пуррине!

Тепӗр икӗ кунтан пирӗн телефонӑя 
шӑякравӗ сасси таҫта ҫухал§ӗ. Телефон 
пӑсӑлнӑ иккен.

Уя ҫнн^ен кайса пӗлтертӗм стант- 
сийе.

—  Пырӑпӑр, терӗҫ маҫтӑрсем.
‘§ӑпах та пырса тӳрлетрӗҫ тепӗр 

уйӑхран, иккӗыӗш уйӑхшӑн укҫа тӳ.ле- 
се хӑварсан.

Татах шанкӑртаттартӑиӑр тепӗр икӗ 
кун. Икӗ кудтан татах тедефон пӑсӑл- 
§ӗ. Татах укҫа хыву, татах тӳрлетӳ.

Иаланах ҫапда пулса пы§ӗуйӑхран- 
уйӑха. Пӗрре укҫа в‘ӑхӑтра тӳлемен- 
шӗн шграв ла туса нӑхрӗҫ. Кайран- 
кайран телефоншӑн уйӑхне 5-шер тен- 
кӗ иле пуҫларӗҫ.

Нумай расхутдангӑм ҫӑмӑлдӑнах 
„ку.§ттурлаЕма“ шутласа. Нимӗн усси 
те пулмарӗ. Арӑм та кӑмиссар арӑмӗ- 
семпе паллашаймарӗ; ҫӑкӑр иднӗ ҫӗрте 
ӗлӗк §еретре 3 шер сехет тӑрат§ | 
арӑм, халӗ иксӗмӗр те кайса ылыат 
З шер сехет тӑратпӑр; шӑлавардӑх 
сукна та аран-аран ҫнекку§антсен§ен 
туйанкаларӑмӑр; хама та ӗлӗкхи пе- 
кех хам малтан ҫӗлӗк нлмесен, никам 
та ҫӗдӗк и.лсе „сторовӑ" тӑвакан ҫук. 
Пӗр ҫулталӑк хушши тедефонпа пурӑн- 
са та, пӗр пуслӑх сум та хутшӑнмарӗ. 
Телефон пӑсӑлнӑ пирки телефонискӑ- 
семпе тӑрани§§енех харкашни ан^ҫах 
цул^ҫӗ.

Тӗп пултӑр уйӑхра пкӗ кун ҫеҫ ӗҫ- 
лекен телефон! Ы ранах леҫсе паратӑп 
е а н а ^ -б ӗ н а .

СЕНӖК.

Ерехпе кӗрешет.
—  Сирӗн йала мидитси ерех шыра- 

ыа кидети?
—  Килет. Кашни ернерех шӑматкун 

ыун§а кӗме килет те, ыуя§а хыҫҫӑн 
ӗҫмелли шырама арӑмӗ кӗлвн^е ҫӗкдесв 
туха^ вара.
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Вьиьах мурӗсем.
Науккӑпа технӗккӑ малаллах кайса 

а ы р а !  Пурин^ен ытла ^ҫаырӑксем на- 
уккӑ ва.§§и куллен-кун ҫӗнӗрен йапа- 
ласем шухӑшласа кӑларса ӗҫҫыннисе- 
не тыттараҫҫӗ.

Вӑта-Упакасси (Сӗнтӗрвӑрри р-нӗ) 
Еомсомолӗсӗсем уйа улма дартнӑ та, 
улмисем ҫине сыснасем вӗреннӗ( ҫа- 
вӑн пек пӗр ҫул пӗр улмата илеймен). 
В ара комсомодӗссем сопрцнитуса, сыс- 
насемпе мӗнле кӗрешмелли ҫин§вн сӳт- 
се-йаваҫҫӗ. Пулашкнн§ен вара сысна- 
сене вӗлерекен емелпе (форыалин) ар- 
па пӑтратса уйа 3—4 ҫӗре вӑлашка- 
па лартаҫҫӗ. Сысна мурӗссм комсомол 
пиле§ӗсемпе ҫӳреҫҫӗ! Сыхланӑр сысна- 
семпе тата ытги вы.§ӑх йатне идтнӗ 
§ӗрӗ §унсем.

,.Хӗрлӗ кӗтес*' шуралнӑ.

Туҫн йалӗн§е (Ҫӗрпӳ р.) хӗрлӗ кӗ- 
тес ҫухалнӑ. Хӗр.тӗ кӗтес хурал пӳрт- 
не хваттер илнӗ нудас, ан§ах те тӗп 
сакайӗн§е, те сӗтел айӗн§е—пӗлмемай 
ҫук. Пӗре пӗри пӗр ирхине хуралГ 
пӳртӗн§е хӗрлӗ кӗтеое хунар ҫутса 
шыраса аран-аран шыраса тупнӑ. Хӗр- 
дӗ кӗтес кӑмака тӑрне трупа (мӑрйе) 
ҫумне улӑхса ларнӑ. Ҫынсем вырӑане 
хӗрлӗ кӗтесе таракансем, патмар ереш- 
менсем, хушӑран шӑаи те шӑршласа 
кайаГ, тет '(Кӗнеке-ҫурӑккн).

Савӑнӑр, хӗпӗртенф! Хӗрлӗ кӗтес 
хурал пӳртӗн§ех иулнӑ—трупа ҫумве 
улӑхса ларнӑскере тур§ӑкапа ҫаклат- 
■сан ана¥ вӑл.

Шалӑпӑ К8Н8КИ.

М.— Т у р а т ҫыраГ.
«Енӗ шалӑпӑ кӗнекн ҫнне ҫырас те- 

се, Шупашкарти кораоп столовӑйӗн^ен 
шалӑпӑ кӗнекине ыйтрӑм. Мана саве- 
тӑш§и: ыӗн ҫырмаллине калааасан,

епӗр шадӑпӑ кӗнекине ннаама та па- 
мастпӑр, терӗ. Енӗ тӑнлантарса пар- 
сан, саветӑш§и кӑшкӑра пуҫларӗ: мӗн 
ес, ухмах пу§! Сире ха.§ а.тла кӑран- 
таш нанӑ та, темӗскер те ҫырас тесе 
ҫӳреттӗр, тесе теыле сӑмахсемпе те 
вӑрҫса пӗтер§ӗ тет.

Хайӑр саветӑш§и! Ш алӑпӑ кӗнекине 
киле ил|р кайса шкап хыҫне иытарса 
хӑварманши вӑл? Унта пулмасан йу- 
ратнӑ арӑмӑн ар§ин§е пудӗ.

Пулӑшкома лулӑшӑр.

Цулӑшком пуҫӗ, §ухӑнсен тусӗ. Ан- 
§ах тус кугне йуо кӗрет. Мӗншӗн?

Ш танашра пулӑшком претҫегаттӗ- 
лӗ кулак. Штанашри §ухӑнсем выҫӑ 
дарас патнех ҫитнӗ вӑхӑтра, вӑл ты- 
рӑ илсе лавӗ-лавӗае с у т а !  Килте те 
сутаГ, Нурӑс пасарне кайса та сутат.

Епӗр тата пулӑшком претҫетаттӑл- 
не сутатпӑр. Пӳнӗ! 3 кӑк сухан пар- 
сан, паратпӑр.

Иа]§ӗ пултӑр... вара ситет.

Кирек камӑн та йа§ӗ пур та, ан§ах 
йа§ӗ пуляипе ҫитыест, кӗлетките цул- 
ма кирлӗ, сӑмси те кирлӗ, ҫийӗнҫеи 
тата пуҫӗ те кирлӗ.

Тукшикри (Тутаркас р.) комсоыод 
йа§ейЕкп ӗҫлемест, тетпӗр^^ӗ. Ӑҫтан 
ӗҫлетӗрха вӑл. Па§ейккӑн дайӑххӑн 
ответдӑ ҫыруҫи те ҫук та.— Ме ҫук, 
пурӗҫкб!—Пулмасӑр...нур. Ан§ах Ӑр- 
пус Петӗрне (отвеи ӑ ҫыруҫӑ) комсо- 
ыола кӗртме райкомол ҫирӗпнӗн ҫирӗн- 
детмен те...

Комсомол ҫирӗппӗн кӗрсе ҫитиен 
ҫынна комсомол йа^ейккин ответлӑҫы- 
РУҪЕне кӗртнӗ. Пирӗн 99 ҫулхи ото- 
рӑша (нарттире тӑманскере) комсомодӑн 
ответлӑ ҫыруҫпне кӗртмӗҫши Тукшик- 
сем? Тукшика куҫма хатӗр вӑл кирек- 
хӑҫан та.
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„Хӗрарӑм мыттарнӗкӗсем“ ,
йе „йа керой ХХ-ӑй век‘  ̂ текен ҫпетсем.

Ураскплт— Тупташ (ӗлӗкхп Кӑрмӑш 
уйесӗн§и 'ҫӑваш йалӗсек) даша улшуҫ- 
сем питӗ §аплӑ пудкалакан^ӗ. Па§ӗ те 
вара кервен, йака пит ҫӑмартиллӗ те—  
„Мыттарнӗк“ ... Такам та ытарайас 
ҫук, сӑмаххийох 100 тенкӗ тӑра! ҫав. 
Ҫыннисем ҫин§ен калаҫма та кирлӗ 
мар пек. Ан§ах „Канкӑналла" туртӑ- 
наҫҫехха вӗсем.

Ҫуллен пӗрре кам лашине те пулин 
кӳлсе тухса урам тӑрӑх ӗрӗхтерсе ил- 
месӗр §ӑтайыаҫҫӗ. Ианӑравлӑ, шӑлтӑр- 
маллӑ шӑвӑнакан пурнӑҫа йуратаҫҫӗ 
хӑйсем, ҫавӑнпз та арттносен§ен те 
ытларах мыскараллӑ. Мыскарине те 
мӑкӑр§§ине те тупаҫҫех... ‘Щунӗсене 
кантараҫҫех.

Илес ҫук лашанах витерен туртса ту- 
хаҫҫӗ. Тата вк-виҫ ерне ларас пи^ке- 
нех сӑрӑхтараҫҫӗ. Ыттисене те ӑста.

Хӑйсен лаши те ҫук, ҫапах... йалан 
ҫӑварни, йадан праҫник.

Тепӗр §ухне карта тулди лаша... 
ыран-пайан вилео лашанах ҫивӗ§детсе, 
ӑсатса йараҫҫӗ, тепӗр §ухне §нп-§ипер 
пурнас лашанах, ката§§и §упса ниме 
йурӑхсӑра кӑлардуҫҫӗ.

Маттур вӗт ку халӑх, §ӑнах, валама 
та ҫук... Ав^ах, ха.§хп ҫӗнӗ мыттар- 
нӗксӗмпе танлаштарсассӑн, Ураскилт 
ыыттарвӗкӗсем кусем патне те пырай- 
маҫҫӗ.

Куславкка 8ен§е пит падӑр§ӗҫ ку сурт 
„мыттарнӗксем“ . Ан§ах вӗсеы ытти 
йен^е те ҫук мар вара.

—  'Йупса йуд, теҫҫӗ, май пур §ухне, 
ҫут тӗн§е кур... тутине ил...

Вӗсем авланас умӗн хӗрарӑмсене 
§уптарса пӑхма тыгӑннӑ.

Караьри Суслов Кӗҫтенкйи Минкеш- 
рен Антонинӑ йатлӑ хӗре хӑй патне 
идсе килсе пӗр каҫ усранӑ та, ир 
ҫин§в пӳрт алӑкне уҫса, аллисемпе 
оудсах:

— Ха.^ Минкешри Иехрим Ҫирки 
Павӑлӗ патне кай, тесе ҫуд кӑтартнӑ. 
Каыантӑпах ӑсата¥.

Тепӗр каҫхпнех вӑл Мӗни-Ҫырминьен 
Микиш хӗрне §ӗнсе килнӗ. Ка^^а иле- 
тӗп, тесе ллӗртнӗ. Пӗр каҫ ҫывӑрттар- 
нӑ та, ирхине ка.тлех:

— Ӗсӗ аван мар, тесе кӑларса йавӑ.

Татах хӑй йурринех йурлатха ку 
Суслов ҫаетс. „Мыттарнӗклех“ йантӑ 
лашасемпе ката|§и §упа1

—  „П а керой ХХ-тӑй век“ , йалта 
йатлӑ, тесе кӗҫенме тытӑннӑ...

Ҫакнашкадах йалта йатлисем Хутар- 
Тӑван тӑрӑх та сике-онке тухрӗҫ. Пӗр 
•мыттарнӗкӗ ернесерен перер хӗрарӑыа 
Ҫӗпӗре илсе кайатӑя, тесе й аката! 
Шупашкисем*) пушани^рн хӑйпе пӗр- 
ле ӗҫкӗре сӗтӗрсе ҫӳрет те, кӑларса, 
сирпӗнтерет. Пӗр 20 хӗрарӑма йакатрӗ 
ӗвтӗ.

Кашмашра та (Тутаркас р.) Иӑван 
Иакур§§ӑ текевнп арӑмсене улӑштар- 
ма ӑҫтаданса кайнӑ. Пӗр арӑм илет 
те, ыыттарнӗксем ҫивӗ^летнӗ пев, ӑна 
хӗнеме... Ҫудталӑкран масар ҫине ӑса- 
тат. 3 арӑм ӑсатрӗ ӗнтӗ, халӗ тепрн-. 
не туптаса ҫивӗ^летые тытӑннӑ. Еу 
арӑмӗ те утаймй пулса лар§ӗ. Тепрв 
кӳлсе тухмал.ти ҫеҫ йуднӑ...

Ҫапла ӗҫлеҫҫӗ ку „керойсем". Иалта 
йагдӑ... Мир ҫине те кӑларасах пулат 
вӗсене, кӗҫенсе ҫӳре^^ӗр.

Ан§ах вӗсене пӗр-пӗр „исдехтӗр" 
йертсе ҫӳрекенни, ревиҫи тӑваканни 
тупса парас. Мӗнле тумал.тине вӗрент- 
келетӗр... Ун пеккисем те ҫук мар пек. 
Слушӑшрсӗи хушшйн§е ,,тир сӳме ӑс- 
та“ ҫпетсем те пур пудас.

Авӑ Наркомфин (укҫа-тенкӗ тӗрӗсле- 
кен) инҫпектӑрӗ Краҫҫилнӗкнӑв пӗр ва- 
тӑ кар§ӑка уйра хӑйӗнне ҫӗр улми 
(паранаӑ) хурал тӑма тара тытьӑ.

Пурӑнсан-пурӑнсан йалхуҫалӑх ра- 
по§§исен сойусӗ ку хуҫана токӑвӑр ту- 
ма сӗтӗрсе киднӗ. Нар§ӑка, 16 тенкӗ 
панпсӗр пуҫне, ҫӑмӑр айӗн§е ҫӳреме 
плаш§, сӑранатӑ туйанса пама тата 
пӳрт пекЕи тутарма хушнӑ. Лешӗ:

— Токӑвӑр . тумастпӑр, ялаш§ па- 
ыастӑн... Сыв пӳлӑрах, ыран кирлӗ 
мар ыана вӑл, кун§ул ҫптет ӗҫлерӗ, тенӗ 
те тухсз утнӑ хӑй ҫулӗпе.

Ҫакна „хӗрарӑм мыттарнӗкӗсен“ ин- 
спехтӗрӗ туса йарас.

Вара... вара Ураскплт-Тупташ мыт- 
тарнӗкӗсев§ен алӑ хут ытла малта пы- 
рӗҫ ку „ҫӗнӗ вероЙсем“ . ВАҪАНККА.^

*) Хбрарӑм ар5 1 .
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Тӗлӗк т е н л е  кӑтартӗ вӗл.
Ту-у-у-у-у1 тутарса йанратса йа§б 

пйрахут Шупашкар тӗлне ҫитсен. Ну- 
ыай та тӑмарӗ— ҫитсе §арӑн§ӗ пркс- 
тӑщ ҫумне. Пӑрахут ҫин§ен хуланалла 
кӗшӗлтетсе тухакан ҫынсем хушшин§в 
уйрӑмах пӗр вӑрӑм ҫын куҫ тӗлне пул- 
§ӗ. Пиншакпа наккиткӑ тӑхӑннӑсаер, 
шӑлаварне атти ӑшне §икнӗ, пуҫӗн§е 
кӑшкарне плпска витнӗ карттус, хӑй 
хура сӑнлӑ, ҫӑра хура вӑрӑм ыӑй&х- 
лӑскер, (усспллӗскер), ытти ҫынсен§ен 
ҫур меттӑр ҫӳ.тӗ курӑнса пыра^. Кар- 
тусӗн§ея пӑхсассӑн тӳрех у§иттӗл те- 
ыелле. Ку ■§ӑнах та у§иттӗл Никкит 
Крикор§ӑ, Пел§ӗк районӗн^и '§ирӗклӗ 
Ш ӑха4)Сем. Вӑл Ш упашкара пысӑк 
ӗҫпе килнӗ: пенҫҫи шыра? тахӑҫантан- 
аа  а§асене вӗрентнӗшӗн. Ун пуҫӗя§е 
пысӑк шухӑш.

— Парӗҫшп, памӗҫши? тесе ун пуҫ- 
не хемиҫе хут шухӑш пырса кӗ§ӗ па- 
йан. Ҫак шухӑшпах вӑл уттар§ӗ Ҫут- 
ӗҫ Комиссариа§ӗ йеннелде. Иртерех 
пырса кӗнӗ вӑл унта, кирлӗ ҫынсем 
пырса та ҫитеймен. Те ҫул ҫин§е 
ӗшеннипе, те пӑрахут ҫин§е тӑранах 
ҫыврайманнипе, унӑн Ҫутӗҫ Коиисса- 
риа§ӗя прийомнӑйӗн§е ӑйхӑ килнӗ пек 
пу.1са, вӑл тӗлӗрсе карӗ те, харлаттар- 
сах ҫывӑра пуҫларӗ. Ҫ ввӑрса кайса- 
нах тӗлленмелле тӗлӗк кураӖ

«Акӑ вӑл Ҫутӗҫ коыиссарӗн кӑпи- 
нетне кӗ§ӗ пек, вара сӗтел хушшин§е 
ларакан Ҫутӗҫ комиссарӗ ӑна хирӗҫ 
ура ҫпне тӑрса алӑ па§ӗ пек те, ҫап- 
ла каларӗ пек:

— Килех, Ннккит Р^рикор^ӑ! Сана 
тахӑҫантавпах кӗтетпӗр. Есӗ пенҫҫн 
плыв кялнӗ пулмалла. ИураР, ӗҫне §а- 
сах туса парӑаӑр. Сан пек сотспали- 
сӑм тӑвасшӑн нуыай тӑрӑшнӑ ҫынна 
пенҫҪн памасан, кама парӑпӑр тата? 
Кӗрех йунашар пӳлӗме, унта пенҫҫц 
паракан комдҫҫи сана тахҫанах кӗтсе 
лараР, терӗ пек кӑмнсЬар.

Кӗрет пек Ннккит Ерикор§ӑ йуна- 
шар пӳдӗме. Унта •§ӑнах та ҫынсем 
лараҫҫӗ пек. Претҫетатгӗл вырӑкӗн^е 
Еапкӑнҫӑ Нӑван Му^^и, ■ҫленсем вы- 
рӑнӗн^е капкорсем Ш ӑп§зкпа Сенӗк, 
ҫекреттар вырӑнӗнье капкор Утыӑл- 
Турат лараҫҫӗ пек, вӗеен умӗн^е сӗ- 
тел ҫпн^ҫв хӗрлӗ тӗслӗ хытӑ хуолуш- 
каллӑ кӗнекесем выртаҫҫӗ пек, кӗнекп 
йаҫӗсене ылтӑнпа ҫырнӑ пек.

—  Ку кӗнекесем пенҫҫи парас йӗр- 
кене кӑгартакан устав кӗнекисем пуд- 
малла, тесе шухӑшла¥ Наккиттӑ Кра- 
корҫӑ. Пӑха¥ кӗнекисем ҫине, тӗдӗн- 
сех кайа?. Кашни кӗнеки пиҫӗ ҫянҫе 
«Капкӑя» тенӗ сӑмах курӑна!'.

—  Кадех, Никкитӑ Крикор^^ӑ, да- 
рах пирӗн ҫывӑха! Пенҫҫи мнҫе тен- 
Еӗ паыалли ҫин^^ен сӳтсе-йавиҫҫен 
малтан ҫак кӗнӗкесем тӑрӑх санӑн 
саслукӑсене тӗрӗслесе тухмалла пулӗ. 
Ш ыраса тупха, Утмӑл-Турат, «Кап- 
кӑнӑн» 1926-мӗш ҫулхин 18-мӗш ну- 
мӗрне! терӗ пек Н ӑвая Му§§и.

Утмӑл-Турат кирлӗ нумӗре "ҫасах 
шыраса тупрӗ пек.

—  Ну, вула! тет Пӑван муҫҫи. 
УтыӑЛ;Турат тытӑнҫӗ пек вулама.

1. 'Гыха Кӗркури Мӗтри рево.§ут- 
сиҫҫен у§итлӗрз пурӑннӑ, рево.ҫутсн 
пуҫлансан '§ехсем вӑхӑтӗн^^е шурӑ 
офигсер пулса ҫехсемпе пӗрле ӗҫха- 
дӑхне хярӗҫ кӗрешнӗ.

2. '§ехсен кун ҫулӗ пӗтсен Мӗкӗте 
Хӗрлӗ ҫара кайма ӳркенмерӗ, анҫах 
фронта кайса ҫапӑҫас вырӑннв Ху- 
сантан хӑй кидне тӗрдӗ йапаласем шу- 
тарса тӑҫӗ.

3. Хӗрлӗ ҫартан таврӑнсан Тӗмер 
ҫиркӳне тийаккӑна кӗҫӗ те ҫиркӳри 
Ебнекесене сутса пӗтер^^ӗ. Тимофейпе 
Кермӑн архирейсем хушшпнҫе тавла- 
шу тухсан, кӑларса сирпӗтнӗ.

4. Ҫак хура ҫӑхан '§утай Мигаерӗн- 
ҫи Шаккурпа туслӑ пуляӑ, унпа пӗр- 
лв тӗрмере те дарса тухрӗ.

5. Ваккат ӗҫне гытӑнса, - «ҫӗнӗ ҫӗр 
тупса паратӑп» тесе '§ухӑнсен’§ен укҫа 
пуҫтарса яуиай ултлланӑ.

6. У.тталас шухӑшпах Аслӑпатӗрйел 
пу.§нятсине савхооа кӗ...!

—  Хоспоти плахослови, турӑ ҫырлах 
турӑ ан пӑрах!—тесе кӑшкӑрса йа§ӗ 
тӗ, вӑранса кайрӗ Ннккит Крп- 
кор§ӑ.

—  Сдавӑ ноху, тӗлӗкре пул^ӗ. Лат- 
нӑ тата хаы §асах вӑрантӑм.Вӑранайман 
нулсан таҫтан темӗзкер тупса вулаоа па- 
нӑ пудӗ§§е ку хӑйаиат Утмӑл-Турат, 
терӗ вӑл савӑнса. Унтан ҫӑварне^кар- 
са вӑрӑххӑя анасларӗ те, ҫӑварӗ ҫнне 
урлӑ хӗрес хыврӗ. Вара ку ӑйхӑ.гата- 
кан Бырӑнтан тепӗр вырӑна куҫса 
лар§ӗ. Тем ыурӗ те курӑн тӗлӗкре!'

С - к .
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Пушартан сыхланас ӗҫ.

—  Хапха умне ма шыв лартмастӑр?
— Катка ҫукха,— ерех й ӳ ҫ ӗ т ы е 

Еирдӗ.

Туперкку^ьоспа кӗрешес 
камппани.

— Спрӗн йалта туперку:§оспа кӗре- 
шеҫҫи?

— Атгепе анне пӗр майах кӗре- 
шеҫҫӗ.

М 0 ҫ ҫ и.

Пионерсене йертсе пыма лайӑх 
пӗлет.

Пионер вошаттӑйӗ хастар ӗҫлег, пи- 
онерсеве ӗҫе йертет.

В ӗ р е н е к е н  а ^ а  ҫыра¥:
Вӑрмар йалӗн^и (ҫав районах) пио- 

нер Бошаттӑйӗ Михаил йванов пах- 
§ана тымар-ҫимӗҫсем дартма пионерсе- 
не шкултан §ыша-§ыша кӑларса йанӑ.

/§ышма пултарат. Ҫитӗнсессӗн хули- 
кансемпе кӗрешекенсен ушкӑнӑн прет- 
ҫетатгӗлне кӗрӗ вӑл.

Нӑрваш йалӗньи вӗрене- 
кенсен сӑнав йӑранӗсем 

ҫ и н ь е .
Ка§§а! Туркурасшӗ!..
Ах, туртур, ку терте!
Ей... Кам унта?
- - Меккек! Мек!..
Ха, ка§акийех пу§ ку—
Ка§§а! Ка§§а ураыа!
— Мек... Мек... Мекекек—
Турнепс §иЕерха...
Вӑн...н...н вӑнлатаҫҫӗ
Пуҫ тӳпи тӑрӑн§ен.
Айай, Тамахве—Тимахве!
Тухӑрха тухӑр.— Кравул!
Ах, ку карланкӑсене...
Ҫук, куҫ курайыас1=...
„Меккекексем“ тӗпӗрт те
Тӗпӗрт йӑрансем ҫине...

Ҫапла ҫав, пӗр вӑйран саданнӑ вӑ- 
хӑтра шкудти турнепс йӑранӗсем ҫин- 
'66 ҫӗрӗпех турнепс ними кӗрлет. Кид 
пуҫ хуҫин асламӑш кар^бӑкӗ те ниме 
халӑхне 'вараймаот. Вӗренекенни мӗн- 
ни— унта уйрӑм ҫук. Ҫӑмах пек §ӑ- 
ыӑртаннӑ турнепӑсӑн кал§ис ене пӗтӗм- 
пех ниме хаяӑхӗ тасатрӗ.

Ну, кукка, ес шкулкаваш. 
>1стуха §ӗнпӳна!
Кӗркунне пулсан камаха 
Турнепо сӗнеттӗн?

К. Р у с с а к о в .

Тилит Микулайӗ.
Аьа (вула?):— Тялит-тилнт Микулай 

И к сум вун пус укҫи пур. 
Унпа кӗлет те илес тет, 
Л аш а та илес тет,
П ӳрт те илес тет...

Тепрм;—Вӑл Микулай хӑйӗн ҫыетти- 
не тунӑ 1 ухне § е н т р ҫине шаннӑ 
епиин.

Икӗ йалсовет претҫетаттӗлӗ.
1-мӗш прегҫетаттӗл.— Еоӗ налок 

ҫпискп такҫанах ҫырса пӗтеряӗ пу§?
2-мӗш претҫетаттӗл.—Ҫырса пӗтернӗ 

те, вҫаткӑсене ӗҫсе пбтерменха.
К а р а ^ б ӑ м  С а ц к к и .
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И р X и м у X N1 ӑ р п а.

Ерех ӗҫнипе кӗрешекен уш кӑн ьленӗ;— Ш ӑна ху§ӗсене ӗнер ҫаЕӑнтз 
хутӑм. Пайан ҫук. Кам вӑрдаса йайнӑши?
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