
Пӑтӗм тӗнъери пролеттарисем, пйрлешӗр!

кяпкян • Ц - н в ш  К о  1 9 2 8 -м ӗ ш  ҫ.

—  4-нӗш ҫул тухат. —

Пӗъвен йулнӑ ана.
ХЛш-гӗр йалсенде пулӑшком аписене ьырма 

(аскапах к&йиаҫҫӗ. (,,Каиашран“).

— Ку ааа хуҫин ъУ»̂ в пур-шк?
- Комиттетӑни? Мӗн ъунӗ пултӑр ук Пуҫӗ тетаҫта  кайнӑ, теҫҫӗ.
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Тухтӑр м у н р  кӗнй.
Тухтӑр Нванов, кӑвтӑрлахи апат 

хыҫҫӑн, хӑйӗн ерве ҫурӑ ҫуман ӳтне 
ҫуса тасатас тесе, мун§ана кайнӑ. Кӗие 
йӗмӗсвне йӑпӑр-йапӑр хӑвса пӑрахса, 
аллине тас тытса, хӑйӗн ҫияе тӑрӑхла 
пӑхкаласа илсе, шыв катки патаелле 
утнӑ. Ҫав вӑхӑтра такам тарланӑ §ӳ- 
ре^ерен шак-шак-шак тутарнӑ.

Нии тума аптранипе тухтӑр алӑк 
патне.тле ҫавӑрӑнса тӑрса §ӳре§е йен- 
пелле пуҫне ҫавӑрса иӑхнӑ. Ҫав вӑ- 
хӑтрах §ӳре§ерен шаккакан ҫыннин 
пи§ӗ те Еннӗматтокрӑфри пек курӑнса 
кайнӑ. 40—45 ҫулхп арӑм пулнӑ вӑл. 
Кхм, Ехм! ӳсӗркелесе, саттин тутӑрне 
йусакаласа, арӑм ыйтяӑ §ӳре§ерен:

— Тухтӑр кунта-и?... Е-е, кунта 
тем1 Сан патна кнлнӗ§§ӗ те... йышӑн- 
11 а пултармӑнши? Еп иӗ§§енех...

— Муя§ара-и? 1\1уп§ара йышӑимас- 
тӑп. Курыастӑни мӗн хэ.§ ҫывӑнатӑп?

— Курасси... кунтанах курӑнмасГха. 
Мӗн тӑвап епӗ ӑна курнипе. Мун^а 
кӗретӗн еппин? А л л а пулсан тӑх- 
тамха.

— Ӑ-ӑх! Хӑйаыат! Мун§а кӗые те 
ирӗк ҫук. Килте^мун§а тӑвасси ҫин§ен 
шухӑшламаҫҫӗ. Тфу!..

Тфуне ?фу та ха. ҫывӑнассиве ҫы- 
вӑнаоах пула¥. Ҫывӑнма ирӗк пултӑр 
тесе, хура кӗпине ҫаннисен^ен карӑн- 
тарса, §аршав пекки тӑваГ’, унтан тас 
ӑшяе шыв йама тытӑна!'...

— Воспоти, каллех сасӑсем...
Тепӗр арҫын, тухтӑр мун§аран ту-

хассине кӗтме килнӗ.
Иванов тухтӑр ҫывӑна^, васкасах 

ҫывӑна^. Пуҫне ҫӑва¥, урине ҫӑва!^, 
хыҫалтине ҫӑва^, илан йӗрки ҫук вара 
вӑл ҫӑвӑннин§е.

Ҫӗнӗрен сасӑсем тухаҫҫӗ.
— Тухтӑрӗ мун§а кӗретха. Пушӑ 

нар ха.|.
— Мун§а кӗрет пулсан, арӑмне ка- 

ласа хӑвараси мӗн. Арӑмӗ пулӗха увӑн?
— Ыйтиан.
«Ыйтман» текенни (малтан пынӑ 

арӑм) §ӳре§е умне пырса тӑрса тӳрех 
ыйта^:

— Авланнӑ-и ҫак есӗ, тухтӑр?
— Тфу! Мӗн сана еп авланнипе! 

Мув§а кӗрес терӗни манпа. Ҫук, пу- 
лаймарӗ пу̂ ь. Такҫанах а в л а н н ӑ.

Хӗрӗх те пӗр а§ам пур,‘ ҫитмӗл те 
пӗр арӑмӑм пур...

Ҫиленнӗ тухтӑр. Ҫяленнипех ҫывӑ- 
яа?. Есӗр те, вулакансом, ҫыэӑнӑр ҫа- 
вӑн яек. Кашяи ернерех ҫывӑнӑр. Су- 
пӑнне ан шеллӗр! Тухтӑр та шелле- 
мест,—ав мӗиле кӑпӑк кӑларса туд,- 
тарнӑ вӑл.

* 5];й:
Мув§а умне, тухтӑр ыун§аран ту- 

хассине кӗтсе, татах темиҫе ҫын пыр- 
са тӑнӑ. Хӑшӗ §ӗлӗм туртса тӑнӑ, хӑ- 
шӗ хыҫкаланса тӑнӑ (кӗҫӗллисем пул- 
малла). Тата тепӗр мӑшӑр хӗрпе ка§- 
§ӑ, арӑмӗпе упӑшкн майлӑскерсем, 
пӗрпӗрне «шуйгтан» тесе хисеплосе 
тӑнӑ.

'Ҫӗрик! тутарнӑ мун§а алӑкӗ. Сакӑр- 
тӑхӑр ҫын трук мун§а умне §ерет 
тӑрса кайнӑ.

— Кам унта? ыйтвӑ тухтӑр шалтан.
— Епӗ! Манра §ерет. Ман малтан 

кӗыелле,—ҫуйӑхса тӑнӑ хайхи ыа.1тан 
пынӑ матка.

— Халӗ кӗртместпӗр, тенӗ тухтӑр 
йӑвашшӑн.—Саниттарсем те ҫывӑн- 
ыанта-ха...

'Щеретрисем шӑп пулнӑ. Шӑп пулпӑ 
хыҫҫӑн пилӗк мйнутрап тухтӑрӗ те 
тухнӑ мун§а ҫенӗкӗн§ен. Малган пы- 
иӑ арӑм, §еретре те малтн вырӑна 
йышӑннӑскер, тухтӑр ҫанннн§ен йарса 
тытса:

— Киле илсе кайас§ӗ ман сана! 
А8ам-пӑ§амсем §нрлӗ. Ӗнер шыв пат- 
нв карӑм та, Пракух арӑмне куртӑм...

— 'Ҫир? Мӗнле §ир?—тӗлӗнет тух- 
тӑр. А епӗ есӗр мун§а кӗме килнӗ те- 
се. Хм!.. Есӗр те прийомах кнлни ва- 
ра?—ыйтнӑ ыттисен§ен,

Пурте прийома килнӗ. Пӗрин пуҫӗ 
ыратнӑ, теприн шӗпӗпне каомалла, ви- 
ҫӗмӗшӗнне шӑл йусамалла, тӑваттӑмӗ- 
шӗнне... тата хӑйаматне...

— Вӗри-ҫӗлен йер§ӗ мана, тет тӑхӑр- 
мӑшӗ.—Хӗр пулса пыраӖ Алимент тӳ- 
лемелле пуласран хӑратӑп.

Ма.ттан калнӗ арӑм кал.1вх ҫерҫи 
пек §ӗвӗлтетме тытӑна^:

— Пӗҫертсе пӑрахрӗҫке а§асене! 
Ҫӑпан сырӑнса ил§ӗ. Иунлӑ сураҫҫӗ. 
Ӑллисем йухаҫҫӗ. Урисеи хуҫӑлнӑ. Сӑм- 
сисем кукӑрлнӑ,

Шартах ҫапа! тухтӑр алдисене.
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— Пури вара уя пек §0р тӗе§ере?
— Пур, пур, тет арам.—Тупата пур. 

Епӗр пыри§§ен вилсе кайиасзн йу-

— Сире пӑхаймастӑа, терӗ вара 
тухтӑр ыттисем ҫинелле пӑхса. Ма есӗр 
ирхи прийома Еилмерӗр? Ку арӑм пэт- 
не кайма.1ла. Каймасаа йурамаеЗ?. Хӑ- 
йаматла сиитеки ҫаклан...

— Кайӑпӑр, тухтӑр! Ман лаши 
машшин пек... ҫи§ ҫухрӑка §асах ҫи- 
терег.

Пыл§ӑкӗ пиҫнӗ йӗкер§ӗ пек пулса 
дарнӑ ҫулпала хайха «машшин пек» 
пыракан сутанасӑр лашаса .тепӗслет- 
терсе ҫитнӗ тухтӑрса инке ҫав ҫи§ 
ҫухрӑыа.

Тӗлӗпмелле §врп0 §йрленб а§асем 
кӑсем пынӑ вӑхӑтра килте пулман 
тата.

— Кӳршӗре пулӗха, тенӗ кулкаласа 
арӑм.— Малтан хама пӑхсан та йура!'. 
IIӗр иекех пирӗн §ирсем. Саланам 
еппин, тухтӑр?

Арӑм салана)?. А-тлисене кӑтарта!', 
хуллиоене, пӗҫҫисене...

— Таҫтан йер§е ку кӗҫӗ? Хама ш, 
п§ам-пӑ§а»1сейе те сырӑпса 
Иӑван арӑмб йертрӗ. Сурса 
ха есӗ, тухтӑр?

—  Ма?

ил§ӗ. Тв 
йаратви-

— Еп айӑплӑ,..
Ҫав вӑхӑтра ыаткаи а§исом те пи- 

лӗкӗя пыроа тӑпӑ ҫатӑлтатса.
Кӗҫӗ кӑна вӗсеп. Ал-урисем тӗрӗс— 

тӗке.т, ни йухчйҫҫӗ, ни аманман. Сӑ- 
мсисем Т0 кукӑрлма шугламан. Кӗсен- 
ҫӑпансем те, ҫук пнрки, куҫа палӑрман,

— Ма суйрӑв! ыйтнӑ тухтӑр хыг- 
тӑн, пуҫне §пкнӗ маткаран.

— Каҫар, тухтӑр, айӑплй!—йӑлӑннӑ 
арӑм.— Пӗлмен пирки пул'§ӗ. Пу.§нит- 
сана илсе пырсаа, ҫывсем сисесрея 
хӑрарӑм^ Кӗҫӗлллсен§ен мӑшкӑлаҫҫбҫке 
дирӗн. Ӑсатса йарӑпҫае.

Ыиыӗя те 'ҫӗнмен туххӑр вара мат- 
кана хирӗҫ. Картусне нлнӗ те, вӑр-вар 
тухса вӗҫнӗ васкаса матка кпдӗн§еи. 
Хапха алӑк §ӗриклотнӗ.

Муя§а. ку.§ттурӑ рево§утси, ха.'!ӑк 
тӗттӗмлӗхӗ, профгойус, краштӑн §ӗри 
сисӗиӗ,—пурле тухтӑр пуҫӗн-ҫе йӑшӑл- 
тлтса тӑрса ӑшри (сулахай йен§и) -{ӗ- 
риве хускатнӑ.

Уй хапхи алӑкае уҫсап ик а§а ту.х- 
тӑра курсан тарма тыгӑанӑ. Макӑра- 
макӑра гарнӑ.

— Тутар ки.чет!.. Тугар!.. тесе тарнӑ. 
«Тут&рӗ» а^ҫасеяе тытаканнн иулмаа. 
Кӑштах тӑрсан «тутарӑп» шлепкн ҫеҫ 
курӑвма пуҫланӑ айлӑмран.Хӗвед каҫ 
йенелле сулӑанӑ.

и Ӑ В А П -м у ]]и .

Мунъара.

Т у X т ӑ р: (апатланса лараӲ). Неушлӗ маиа кунта та тупӗҫ.
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„Нетоштӑ поштӑ, а наштӑ ваштӑ!"
(Уравӑшри карттинран).

Уйрӑм ҫынна ҫаклата-ҫаклата ывӑн- 
сан, хӑш §ухне Уравӑш пек пысӑк 
йалах «Каикӑна» ҫаклатма килет. Ӗҫ 
пултӑр. Ӗҫ пулсан, «Каакӑп» корес- 
потен§б тупӑнат вӑ.л.

Пумайранпа шухӑшла¥ Уравӑш йа- 
лӗ. Пумай шухӑшлаТ' те:

— Ҫӗр кастарас, тет.
— Иӑркелес ҫӗре!—теҫҫӗ пӗрисем.
Маладла татах высӑк бҫ пуррине

шарламаҫҫӗ вӗсем. Ун ҫин§ен идтсе- 
нех шӑлӗсене ҫыртаҫҫӗ. Халӑх умӗн§8 
ҫӑварне шыв сыпнӑ пек тӑраҫҫӗ. Ан- 
§ах халӑх хыҫӗв§е, кулак ҫывӑхӗз§е:

— Кирлӗ мар ҫӗр касгарма!
— Расхут туха!', а§асем, йӗркедет- 

терес мар!— ҫухӑраҫҫӗ вӗсем.
Теприсем вара, ҫӗре йӗраелесшӗн, 

ӑна ырхан ула кӗс.ои ҫывӑхнерех кӳ- 
ресшӗн тӑрӑшса хӑвата шӑнӑрве тӑс- 
сах кӑшкӑраҫҫӗ.

— Кастарса йӗркеленипо сахал. II) - 
май пусӑлдӑ уйа куҫма ерттел тӑвас.

— Малтанлӑха пӗ§ӗк йал туса 
тухса ларсан та йура^. Нумай пусӑллӑ 
уйа куҫса пӗрде ӗҫлесен, пур пӗрех 
мари вӑл, теҫҫӗ.

ИураӖ Уравӑшӑн ҫурри нумай иу- 
сӑллӑ уйшӑн, ҫурри—контррево^утсид- 
дӗ виҫ пусӑшӑн. Кӗрмешеҫҫӗ ҫапла.

** *
Акрояом тенӗ йапала шӑршӑ марша 

кашкӑр пек, сакӑр ҫухрӑмран сисег. 
Уравӑш Вӑрнартан 9 ҫухрӑм. Нумай 
пусӑллӑ уйа куҫас тевияе идтвӗ илт- 
менех, Вӑрнарти акроном §арлаттара1’ 
Уравӑша ҫуранах. Ку вӑхӑтра Ура- 
вӑш у§итгӗлӗ ҫур йала хӑй йеннелле, 
пумай пусӑл.тӑ уй йеннелле ҫавӑ]'са 
хура¥. Пуху пу.т§ӗ.

Ун§§ен те пулмас!’, Арсамассӑн ҫем- 
лемер ҫуд тӑрӑх пушар пек тусан кӑ- 
ларса Уравӑша кампӑртаттарса ҫитрӗ. 
Акрономпа уҫиттӗл сотсиалисӑм ҫыв- 
харса килнӗрен савӑпса ҫенлемере 
ура ҫӗклеҫҫӗ халӑхпа, ҫур йалпа ҫӗк- 
леҫҫӗ. Ура!

Ароамассӑв виҫ ураллӑ труписене, 
сӑн^йрӗсене, арихмемӗтрисене (ариф- 
мометр), т. ытти, §орт та пӗрсене тыт- 
рӗ те хвреллв вашлатрӗ; — касатӑп, 
сталпӗт.

❖ т
Хирте халӑх кӗгаӗлгетег. Ияӗ пайа 

уйӑрлаӑ вӑл. Пӗр йен§о—ӗлӗк стрп 
шинана кӗресшӗн ҫунса ҫӳренӗ, сарла- 
ка сухаллӑ, §ӑмӑртарах “хырӑмлӑ, суы- 
лӑ ҫывсем. Вӗсене ха.1§Х11 ҫамрӑксем; 
кулакла «адимевтсем» теҫҫӗ. Райоятан 
килнӗ §ыздӑ ҫынсем уыӗп§е курЗк!1- 
рах парас тесе, ҫӳҫӗсевв йӑвӑҫҫупе 
ҫапҫут йакатпӑ, сухалӗсене туранӑ, 
хӑ^ халех сгришияана суйда. Тепӗр 
йенҫе, леш, ҫӗтӗк йӗмдисем, тураыан 
иуҫлисем, хӑвӑрлса каййӑ хырӑм.тисем 
кӑна пуҫтарӑннӑ, Хӑшин пӗрин урксем 
ҫнвҫе, хырӑнӗсем таккуй пысӑя... ҫӗр- 
улии §ӑмӑрлипех курӑна'1 унта.

Арсамассӑв халӑх палне ҫтсен, 
сарлака суха.ллисен йенрен пӗрл пы§ӗ 
те, выраслаоа §ӑвашлаЕа пӗрле ҫӑрсз;

— Есӗ ые 10Ш1ӑ иоштӑ, а ваштӑ 
ваштӑ... Пирӗы йевне те пӑхыа толш- 
вӑ, терӗ.

Арсамассӑв ним те ӑнзанаймарӗ.
— Хватгпрӑ, снаш, пнрӗн пула!'... 

Хам патах мошвӗ... хар§'§и тошӑ...
Арсамйссӑв каллех ӑвланай.масТ'. Ҫа- 

пах та §ӗнекене хирӗҫ сӑмах парас 
пулаг:

— Есӗ мӗн каласшӑнха? — тесе 
ыйтрӗ.

— Еиӗи! Еиӗ вот мӗн: ак кусеа 
ҫӗр кастарасшӑк, ҫемлестрой гӑвасшӑн. 
Пирӗн ыӑнасатгесеп '§и ыӑ&аслашшӗ- 
сен аслашшСсем те ха§хи пекех пу- 
рӑниӑ. Тав турра ҫӑкӑр-тӑварсӑр пу- 
рӑнмая. Вӗсон йӑлине хисеплесе, епӗр 
те вӗсея йатне тасалӑхра усрасшӑн... 
Ая кас пирӗн ҫӗре!..

Халӑх прикӑвӑрӗ?
— КаБкуй халӑх? Мйнле нарут прп- 

кӑвӑр тунӑ?-. Ҫавсеми? Вӗсем, нетос- 
мӑшгӑ ҫӗрӗҫлеме, еаӗр пулмасан хирӗ- 
пе ҫӗр хыгта йулма.лла. Ха§ ҫӗр кас- 
ларасшӑн тата, усал ҫӳрисем... «Ха- 
дӑх!..»

Кунта мӗн пулнине вулакан йулташ
хӑй те сиоет. Малалла угарха иккӗн . 

>к
>|< *

Иал икке уйрӑлнӑ, терӗмӗр. Арса- 
массӑвӑн кам патне хваттере кӗрес 
пула!'? Есӗ, вулакан йулташ, ҫемлемир 
пулса пӑхха. Сана Урӑвӑшӑн икӗ па-
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йа уйӑрӑлнӑ ҫыпансем ик йенелле сӗ- 
тӗр§ӗҫ. Ҫурӑлса кайаймӑп вӗт икӗ па- 
йа. А хваттер кирлех. Иӗран патяе 
кайсаи, тепри вҫагкӑ па§ӗҫ, тет. Теп- 
рип патне кӗр, лешсем те пӳрократла 
§инавяӗк, теме пӑхӗҫ. Ӑҫта кайан ва- 
ра, е? Вӑт, сана, шурналсен хыҫал- 
ти странитси ҫине ҫапзкан шаратӑ. 
Хваттере кам патно кӗнӗ Агсамассӑв?

Вӑл та ву ыйгу тӑрӑх нумай шу- 
хӑшланӑ. Ан§ах, ҫав шзратӑн ҫекрет- 
не тупа!  ̂ вӑл. Хватгере шкула кӗрет. 
Шьул пысӑк. Ҫутӑ пумай. Хапха пы- 
сӑккӗш плансене, карттӑсэне урайве 
сарса пӑрах та, упалея те упален. 
Шку.л, вӑл уиталла та мар, кунталла 
та мар. Лара!^ вӑл йал варӗнҫе те, 
ӗҫӗ те пӗтнӗ.

Лн§ах хӑрӑннӑ у§и1тӗлӗ (сарлака 
сухаллисен калашле) ҫӗтӗк йӗмлисемпе 
турамаи вуҫлиссн хыҫҫӑн кайнӑ та, 
касгара^ нумай нусӑллитӗн.

Хуекал'§ӗ) хай, сухаллиссм... не- 
тоштӑ поштӑ/ а нашгӑ вогатӑ! 1)ӑт кӑ- 
на. Уравӑш нӗрлесе кӑна тӑра!'.

** *

Иӑтӑллӑ ма§ӑллӑ лулса, саккун хуш- 
пнпе асра тытса, Арсаыассӑв Уравӑш 
ҫӗрне икӗ пайа уйӑра?. Пуыай пусӑ.л- 
лӑ уйа куҫасшӑп тӑрӑшакаис-эн пайве 
—пумай пусӑ.ллӑ туса пара1 .̂ Лешсем, 
сухаллЕсем шалӑп параҫҫӗ, нумай пу- 
еӑллӑ уйа куҫма тухса лараканссне 
ҫӗр ытлашши касса пч в̂ӗ, теҫҫӗ.

Килет йонгро.§ор, иӑха'?,—ытлашши 
ҫӗр ннҫта та ҫук.—Тӗрӗс каспӑ ҫӗре, 
тет кснтро.^ьор.

Уравӑшри ыӑнсуха.лсем кш маҫҫӗ.— 
Ҫӗр тенко пӗтгӗр сутлашса, ан^ҫах 
каккуй нипуҪ Арсамассӑв хӳри пул- 
мастпӑр. 1)ӑваш рссауплӗкӗя^бв ттса 
памасан, Тугар респуплӗкӗв^ве тагса 
парӗҫ. Унта пулмасан Мускав... Ии- 
*ӗҫ... Лкӑл^ван... Хрантсус... пурпӗрех 
ӗҫе хам.ӑр майлӑ тӑватпӑр... Хӑ¥ пин 
сум расхут тухтӑр, теҫҫӗ вӗсем.

Шӑврӗ мӗн ыӑмсухаллнсен «сӑва- 
кап ӗпи». Мӑн аслашшӗсен '§и мӑн 
кукашшӗсем йӑлисемпе виҫӗ пусӑллӑ 
,?й пулӑштӑр ӗатӗ вӗсене.

Ҫаола пулвӑ Уравӑшра кӑҫал. Лр- 
самассӑв вара ик ернеллӗхе канма 
кайнӑ, ывӑннӑ курӑнгЛ’ Уравӑшрт.

Е т м е н А.

Самакун сутти.
Ӗсмол йалб'1до (Сйнгйрвӑрри р,) 

пйр ҫуртӑн ҫӳлти хутйпде йадсо- 
ветпа мзлитси кйнделерб, айалтн 
хутӗиде сӑмакув сутти.

Милитси купаръи айӗнъе.



К А П К А II 17 (74)№

Йӑвӑр арӑм.

Хастарлӑ ҫын.
ПаллатЗри есир Б]лексантӑр Кбр- 

кор§а? Ие палламансем те пури? Ӑна 
палласах пулаБ. Вӑл Аслӑ сутра (Клав- 
сутра) ӗҫлет, вӑл увти §левоен§ен пС- 
ри рула! ,̂ увӑн хугаямахе Мӑрапӑв. 
БК1ӗк пирРн §ӑваш хушшин§е „мӑраа" 
тесо кала§ҫРҫ кахзл ҫывсеыпе кахал 
вы^йхсем ҫив§ен. Б^лексавтӑр Кӗркор- 
§ӑ кахал мар, пит хастарлӑ ҫын. 
Унӑп хастарлӑхне пӗлес тиМекенс.м 
Клавсут архивне кӗрса пӑхсан та, увӑа 
! (■■р хаотяр.лӑ ӗҫво тбл пулма пулта- 
] а<;ҫб ('И}2'2-м?га ҫулта хӑаРп Иммет 
йалӗн^и ҫуртве-йӗрве хастарланса 
Тпв§§урӗн салне Еуҫароа, упта йал 
халахӗпе ха^кашсах ҫоре кӗрсе кайма 
тыгӑнви ҫип§ен).

Мранӑкра тата л.-йӑхтах па.тсашас 
тосен шы; уса тупас пул.аТ кӑҫалхи 
„Канашӑи“ 155 мӗш номӗрне, унӑн 
иккӗмӗш странитси ҫин§е Мранӑвсых-

дӑх ӗҫне ҫирӗплетме мӗн §ухлӗ укҫа 
пани курӑнаК Бӑл пулӑ хуппи памав, 
йувлӑ тарпа ӗҫ.лесе тупвӑ укҫа панӑ, 
ҫавӑнпа ун ҫин§ен иӗлтересех пуднӑ. 
Вӑл панӑ укҫа Пурӑс таврашен§и йал- 
сен ваттисен шуҫӗие ҫизӗ пус пу- 
лаБ, ха.§хи в'ӑхӑтри шутпа шугласан 
икӗ пус пулаБ, укҫи пронсӑран ту- 
нӑскер пулнӑ. Укҫине павӑ §ухне вал 
ыанӑн уита пама урӑх увҫа ҫук, тевб 
иквен. Тепӗр сӑмахпа каласан, вӑл: 
.,пррлрлтари патшалӑхне сыхлас ӗҫ ҫи- 
ве влеваБ не хо§§у‘' тени пула!. 
Ирӗксӗрех каламалла пулнӑ Б1тексан- 
тӑр Кӗрвор§ӑн ҫак сӑмахсепо, мӗншӗн 
тссен ку вӑхӑтра уа пуҫӗн§е ун пек 
пӗ§ӗк ӗҫ ва.-ь.̂ ьи вырӑн пулман, унса 
татах пысӑярах шухӑшсем пу.лнӑ; вӑл 
ҫав кунсен§е кнвӗ арӑма тйӑрса ҫӗнӗ 
арӑм туйанма тытӑннӑ. Ӗҫӗ ҫапл» 
тапраннӑ:
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Б]лексантӑр Кӗркор§ӑ §ылайранпах 
пи§ӗке пек кӳпвесе кайнӑ портфӗлпе 
ҫӳрет. Ку портфӗле курсан, такам та 
ун ӑшӗн§е те.чле пысӑк ӗҫсем те пур- 
тӑр, тесе шухӑшланӑ. Унӑн арӑмӗ 
Ыаҫтаҫҫи Марккӑвнӑ та ҫаплах шут- 
ланӑ, упӑшЕи ҫав тери пысӑк ӗҫсем 
йӑтса ҫӳреаӗшӗн савӑннӑ. Хӗрарӑксем 
хушшин§е ^ьупопытствӑ йатлӑ §ирае 
§ир.тӗ хӗрарӑмӑн упӑшкп потфӗлие, йӗм 
кӑсйисеие, тата ытти тумтнрсен кӑс- 
Ййсене ухтарас килекен пулаБ. Пас- 
таҫҫи Марккӑввӑ та ҫак §ирае §ирле- 
се уаӑшки портфӗлне ухтарма тытӑ- 
на'1. Пӗлееех ки.тетҫке уата мӗнле ӗҫ- 
сем капаланса выртнине. Пӑха? те, 
тӗлӗнсе хытсах кайаП иортфӗл ту.тли 
ҫыру, тургтарса пӑхсан сахалран вуа- 
ултӑ кӗренкке пулаБ. Пурте хӗрярӑм 
ҫырӑвӗ. Темле йатлӑ хӗрарӑм та алӑ 
пуснӑ, §ӑвашла кӑлентар ҫнн§и хӗр- 
арӑм йа§есем пурге пур. Ҫырусем хуш- 
шин§в Маруҫҫӑ йатлӑскер алӑ пусни 
пурин§еа ытларах курӑнаБ. Ку ҫыру- 
сенв пуҫтараБ те Настаҫҫп Марккӑв- 
нӑ, йӑиӑр-йапӑр кӑмака айяе пытар- 
са хура!'. Нумай тӑмас^, 'гаврӑнаБ 
Елексан1ӑр Кӗркор^ҫӑ; пӑхаБ портфӗл- 
не, лешӗ шаиаӑ хӑмпу манерлӗ мӗс- 
кӗнленсе выртаУ. Ҫавӑнтах снсрӗ мӗи 
пуднннс. Мӗн тӑвас ку хӑйамат арӑ- 
ма? Хӗнесвӗ писмен ку^вӗпех, ан^ҫах 
сут тӑрӑх сӗтӗрсе ҫӳресв намӑсланта- 
рӗ. Ех, хӗнес килетҫке, алӑсем ■ҫӑтма 
ҫук ['.ӗҫ̂ теҫҫӗ! Ыумай шухӑшлама.ыа 
пулмарӗ, хастарлӑ  ҫы ннӑн  '§асах пу-

лаТ. Сисгерет ку пулнӑ инкек ҫин§ен 
хайхй ҫӳлте асӑвнӑ Маруҫҫӑнз. Ку 
Маруҫҫӑ у^вигтӗлнитсӑ нккен, унӑн ху- 
шама^йв Автрийанӑва, ӗлӗкхи хӗр '§ух- 
нехи хушама^^ӗ Иарославгсӗвӑ пулнӑ. 
Ҫакса ҫитрӗ Маруҫҫӑ сементрех.

— Каттай, Маруҫҫӑ, ку есреле во 
вҫу! Вӑл ман портфӗлтен сан ҫырусе- 
не вӑрласа пытарнӑ,—тет Мӑранӑв.

Акӑ тытӑн-дӗ Маруҫҫӑ тӑпӑлтарма 
Пас!'^ ҫӳҫне, арпа пек ҫеҫ вӗҫет ҫӳҫ; 
уатан ыаладла танкӑ-ҫупкӑ, тата ытти 
те. Сдавнӑйах па̂ вӗ Маруҫҫӑ Наҫ1ӑаа. 
У^БИттӗлнитсӑ вӗт, пӗлесех пула'1' хӗрт- 
ме те. Ҫутта кӑларас ӗҫре пурне те иӗл- 
мелле. Ху ҫулпа пӳлекен ҫынна тахӗ- 
неме пӗлмесен, мӗн уҫ-лттӗлнитсӑ йат- 
пэ йӑтса ҫӳреии? Тата ..хастарлӑ ҫын“ 
арӑмӗ пу.лма шутланӑскерӗн хӑйӗн те 
хастарлах пулмаллаҫке.

Ех, мӗншӗн ку Елексантӑр Кӗркор- 
■Вӑпа Маруҫҫӑ ӗлӗкрех арлӑ-арӑмлӑ 
пулмавши, нумай ҫынна вӗрентнӗ пу- 
аӗ̂ б̂ ҫӗҫ сотсиалисӑм ҫулӗпе кайма!

.М.
„К апкӑнран“. '  Мранӑв '§ӑнах та 

хутошӗствӑсем тума хастарлах ӗнтӗ. 
Вӑл кирек-йепле еҫрен те^хӑраса тӑ- 
маст. Иудашки вӑхӑтра ҫав сут тав- 
рашсен^ҫе ӗҫлекен Мраиӑвӑн, метитсияӑ 
тӗдӗшӗпе ӗҫлесе пӑхас килнӗ. Ҫак кун- 
сен^ве вӑл арӑмве шӑл лартма вырӑя ту 
вӑтени илтӗн^бӗ. Ку йапаласемшӗн ӑна, 
питне йал йенелле туса, хӑй ӗҫлекен 
виҫӗ йеташлӑ ҫуртран айала сӗтӗрсе 
антарма та йура'!.

”Т ”

Примерлӑ ъита/ьнӑра.

— Сирӗн '§пта.§нӑра вулакансем кӗ- 
некесене тнрпейдӗ тыгкалаҫҫӗ-н? Пи- 
рӗя хамӑрӑя 'ҫига^нӑра ак, кӗнекесем 
вулама плеҫҫӗ те, вараласа, ҫурса 
кӳрсе параҫҫӗ.

— Ппрӗн вӑл тӗлбшрен '5ита.'§нӑ 
питӗ те тираейдб. Пирӗн кӗнекесем— 
-хаҫатсен листисене касыан та.

Йехр. Нв.

Шӑхӑракан шкул.

—  Сирӗн шкул пӗренисем хушшин- 
§ен ма ҫил шӑхӑра!?

—  Ҫил вйрнӗрен.
—  Ҫил ма вӗрет?
—  Самооплошени уксине ӗҫсе йанӑ- 

ран. Е. А .

Тӗлӗнмелле ъир-

— Тухтӑр йулташ, темӗскерле ман 
куҫ курми пул§ӗ?

— Иурӗ, пӑхӑпӑр. Ав унта хаҫат 
выртаБ—ид те, вула. Ыу, мӗн ҫырнӑ 
ун ҫин^ҫе?

— Ку§т... турӑ рев... о.’ьутси.
— ЛаЭӑх куратӑн?
— Хаҫатра лайӑх куратӑп та. 

Хамӑр йалха нййеаде те кураймастӑп. 
Иалта ку.|тгурӑ рево.§утси ҫук пек 
курӑна!.

Иуратми ҫын.

— Есӗ^ратио итлеме йурататни?
- -  Ҫук, йуратыастӑп. Епӗ пырсас-

сӑнах,_ерех ӗҫме йураманни ҫин^ҫен 
ҫатӑлтатма тытӑна^.
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Лппарата ъ^вашлатнӑ.

Капаш райӗҫтӑвкомӗньн ҫар сӗте.тне 
пнтӗ ҫӑмӑл майпа §ӑвашлатса лартлӑ. 
Пӗр §ӑвашла пӗлыея вырӑсҫуыве кун- 
та тевӗр §ӑваш персвот§ӗке .(тӑ.тма§) 
кӗртсв лартЕӑ. Вырӑсӗ варэ, хӑйӗн 
перевот§ӗксӗр пуҫпе, внкампа га ка- 
лаҫмас^, тет У х у к.
„К а п к ӑ н “ ресо/ьутси; Авап. („Ай- 
ваа“ тесе вуласан та йура!).

Иаъейикӑ ъэпӑшӗн тӑрӑшакан 
ҫыруҫӑ.

Шуиашкарти йӑвӑҫ савӑ§ӗ ҫумӗп§и 
ФСУ шкулӗн коысомол йа§ейккин ҫы- 
руҫи Пурйӗвӑ йултӑш йа§сйкк1 ӗҫӗ 
ҫив§ен кврек-кама та пӗлтерес тесе... 
расграттӑ тунӑ.

Ълен укҫЕсене райкомола вӑхӑтра 
леҫсе парайыан. Гастраттӑ хыҫҫӑнах 
Иурйӗвӑ йулташӑн ӗҫӗсем мӗнле пы- 
нкне никам та туОса илеймен. Кайран 
суйлав пулсан, хӑй тухсан, вӑд миҫе 
тевкӗ растраттӑ тунине пӗлне вара, 
тет Талпиҫен.

— Иурйӗвӑ й-ш, ссӗ халӑх хуш- 
шиа§и тӗрлӗрен йӗркеоӗрлӗхсемпе, сӑ- 
ыахран, тӗрлӗрен расграт§ӗксемие кӗ- 
решсе курви?

— Кӗрешсе курвӑ.
— Мӗнае кӗрешнӗ?
— Гастраььӗксем мӗнле ҫынне пӗл- 

ые, хам растраттӑ туса пӑхрӑм.
— Тӗрмене лекесрея хӑрамарӑни?
—  ? 1 .
Иудашки ыйтува хирӗҫ Иурйӗвӑ й. 

нийепле ответта парасгаӑя пулмарӗ.

Иншеиерсемпе маъъ^ кзш- 
тисем.

Пккӗ ҫумне иккӗ хушсан тӑваи ӑ  
пула!. Иншенерсем калаҫҫӗ: тӑваттӑ 
мар, пллӗк те пулма пулгараБ, теҫҫӗ.

Иетӗрнери ерех савӑ§?п ерех пӗҫе- 
рекен ӑсти ларпӑ кӑаияет ҫпйӗЕ'§е ыи- 
ҫо кашта? Макарӑвсти иишенер ш}"§ӗ- 
пе 8 пулмалла, ҫыеттӑ ҫив§е 7 кирлӗ 
тесе ҫпрӗплетнӗ. Иокорӑв иншерер тӗ- 
рӗслесе тухнӑ та, 7 кашта ытларах 
пулма кир.ли палӑрпӑ. Унтанҫав каш- 
тасене шутласа тухас тӗ.тӗшпе 2 вя- 
шенерпа I технӗкран комиҫҫи тӑваҫҫӗ. 
Техии^ҫьӗски комиҫҫи; С кашта ав§ах 
кӗнӗ вӑл на§§ана, тесе тӗлӗнтерпӗ пӳ- 
рократсеке.

Тӗрӗссиае ыиҫо каштарая тунӑши 
вӑл ма'§'§ана‘'''Кашта вырӑнне тункага- 
иншенерсеяе хурсан ыиҫе иашепер 
кирзб пулӗ? Ҫметгӑ туса пӑхас§б.

„Хаҫат вуланинъен те интте- 
реснӑрах“ .

Кокӑ.§ писсаттӗл ҫырнӑ „Гевксор" 
йатлӑ пйессӑра пуштӑ пуҫлӑхӗ пушга 
пыракан кашаи ҫырувах пӑсса вуласа 
пывӑ. 19-мӗш ӗыӗрте унпек §инавник- 
сем пулнӑ, халӗ...

Шӑматра (Иетӗрне р.) пуштӑпа те- 
лефоя пӗр ҫуртра ӗҫлеҫҫӗ. 11 ӗр ҫурт- 
рах ӗҫленӗ пирки, Повоҫелгсӗвӑ теде- 
фонистка пурнӑҫ ҫитнб: 'пушта пыра- 
кап ҫырусене нумайӗшне вӑд пӑсса 
вуласа пыпӑ (вӑл ӗ;ре ӑна пуштӑ пуҫ- 
лӑхӗ те пулӑшса пынӑ, тет).

19-мӗш ӗм^ӗртв ҫырусене пӑсса ву- 
лаканни арҫын пулаӑ, халӗ, ровнопра- 
ви пирки, хӗрарӑм кӗнӗ увта. Пысӑк 
ӳсӗм!

Хаҫат тусӗсем.

Иарак-каоснн^ье (Тутаркас р.)40 вил. 
Пӗлтӗр кувта, ҫак йа.1та хаҫат ҫырӑн- 
са и.1екенсем ҫуккине кура, ҫамрӑксем 
„хаҫат тусӗсем“ пулас. тӗрӗҫ, крушок 
оркаписатсилерӗҫ, ӗҫлерӗҫ... Иарак-кас- 
сип^ҫе, вӗсем тӑрӑшенпе, ха.§ хаҫат 
илекенни... ҫук. К.
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Иату мӗн йатлӑ ,
Ху-шамату

Хӑҫан ҫуралнӑ 
Ӑҫта ҫуралнӑ 
Ӑҫта вероннӗ 
]\1ӗн ӗҫе вӗренвӗ 
Мӗнле шкул пӗтернӗ 
Мӗнле пӗтернӗ
Рево.§угсн§§еп нарттире тӑБи 
Сирӗн пурӑнӑҫ

Гевогьутоиььен ес ыӗн ӗҫленӗ
,, аҫу мӗн ӗҫленӗ

Ес вӑрҫӑра пулни 
Аҫу вӑрҫӑра пулни 
Вӑрҫӑра аманыани

Аҫу анаӳ §ирлӗ мари 
Паргтире тӑратаи 
Хӑҫашанпа тӑратӑн 
Сойусра гӑратни 
Малашне мӗк ӗҫлеме шутлатӑн

Сире мӗн Рҫ.
Ивавов, ИГветсов, Петров. Мӗншӗн тесен, 

анне виҫ аттерен алпиент илет.
Хам ҫуралнӑ куя, каҫ.
Витере.
Пнььесен мун§ин§ҫ.
Ура утса ташлама.
Хамӑр йалти ҫӗнб шкула.
Пӗр шӑрпӑк ҫпи§кӑиа.
Танӑ, шӑлӑмна пӗр сӑпкара.
Калама та ҫук. Мӗншӗн тесен, нимӗн те 

ҫ.ук.
'Дььӗ ӗмнӗ.
Ӑннене кӳикевӗ.
Пулнӑ. Ӗаер ҫеҫ ПеНапа вӑрҫрӑмӑр. 
Пулнӑ, ҫӗр валеҫнӗ §ук.
Аманнӑ. Иаккуркка рньакпа ҫапса сула- 

хай аллине хуҫнӑ.
АИе §ирлӗ, ӗҫкӗ §ирӗпе.
Калӗштернӗ §ух лайӑх нурӑватнӑр ПеШ па. 
Хам уга пуҫлаиӑранпах.
Тӑратӑп, Совет Сойусӗн§е.
Пионерсен калӑстӑкне илсе ҫыхас пу.§ 

тетӗп.

Ҫак авкеттӑна йалти шкула пӗтервӗ хыҫҫӑн, хӑйӗн вӗрепӳно ма- 
.чалла йарас тӗлӗшпе дикпупкта вӗренме кӗме, вуавнҫӗ ҫулхи а§а^ ҫырнӑ. Еиӗ 
ӳкерсс илнӗ.' . Ҫ. ШӐП'1)ӐК.

Хастарлӑ арйм.
— Телекаггӑеейо пухаймастпӑр, 

тсҫҫӗ. Йнепмеотӗп еи ӑна. Тупата ӗнсн- 
местӗн! Пухма пӗлместӗр ^е , пухӑн- 
маҫҫб ҫав, терӗ пӗр хӗрарӑм хӗрарӑм- 
сом хушшин§е ӗҫлекепсен совеш§а- 
нин§е.

Пурте вӑл хӗрарӑм ҫппе §ӑр1 пӑхса 
ил§?ҫ

— 'р а а х  та пӗре пирӗн те 7 теле- 
каткӑ 'ан§ах нухӑннӑь^ӗ. Кайран те- 
пӗр хут хӑваларӑмӑр та, телекаткӑсеи 
ап§ах мар, йалти мӗн пур хӗрарӑм 
пухӑньӗ. Пуххнне пӳртре мар, тулта 
туиалла пул§ӗ. Килкарти дйках тул§ӗ 
вӗт токлаг итлеме пынӑ хӗрарӑмсемпе! 
Тупата! Сӑхсӑхса кӑтартма та пулга- 
ратӑп.

— Сӑхсӑхса кӑтартмасан та йурӗ. 
Сӑхсӑхнине ӗненместпӗр епӗр, терӗ

ӑна совеш§анн претҫетатгӗдӗ кулкала- 
са.— Сӑхсӑха§§вн калаха пиро—нӗнле 
пухрӑр ссӗр ҫав тери нумай хӗрарӑм- 
севе.

— Вӑйпа хуса тухнӑ пу.§, терӗ та- 
хӑшӗ хулонтереххӗз.

— Мӗнле пухнипе катамастӑп. Ҫек- 
рет. Хӗрарӑм орканисаттӑрӗсен хӑйсен 
тупмалла вӑл ҫекрета.

Пурте сырӑнса ид§ӗҫ ҫакна калака- 
на, калама ыйтаҫҫӗ. Вара хайхнске- 
рӗн кадамаллах пуд§5. Ирӗкоӗрех ка- 
дарӗ:

— Пӗр ьетв^^рт кӗлен§и ӑшне шыв 
тултарса лартрӑ!!ӑр. «Хӗрарӑм ерехӗ 
ӗҫые» тесе хӗрарӑчсене пухрӑмӑр. Ва- 
ра пӗр хӗрарӑм та пухха пымасӑр 
йулмарӗ, терӗ хастарлӑ телекаткӑ. М.
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ХӑравҫЗ пуҫлӑх.

Мвстком прстҫвтаттӗлб; Иулташ 
саввтуш§и! Ыиҫо тенкӗлӗх сайом иле- 
тӗн. Ҫакӑнта кӑтартса ал пусса парха.

Саввтушъи: Ал пусма... пултарай- 
уастӑп. Кунта аха^ь те 5 ҫын пусвӑ.

РКИ вӑрҫа^.

*5асах пулкалаҫҫӗ.
— Сирӗн Муркар йа§ейккнн§е ком- 

сомолӗссен пухӑвӗ миҫе ернере пӗр{:е 
пулкалаБ?

— У-у-у!.. Ерне^ьен тӑраҫҫӗ-и ва- 
ра!.. Халех ак, тӑват уйӑхран та пу.ч- 
ман та... йа-вейккӑ ҫекреттарӗ: пуху 
тӑвас пу§ха, тесе кала'! терӗ. Ыранн, 
тепӗр куна-и пула¥ пу§.

Ъ -м .

Савӑнӑҫлӑ сысна йурри.
Еп сысна! Ҫавӑвпа ман йурӑ 
Савӑнӑҫлӑ, пит ырӑ...
Хыт йанӑра! витере...
Иаланах ман сасӑ уҫӑ,
Х)ӑяве хӑйуллӑн калатӑп,
Еа шӑрша лайӑх пӗлетӗа, 

Нӑрик-нӑрвк!
Хӗводе, уйӑха, ҫӑлтӑрсене савса... 
Хитре '§в§вксен ыр шӑршипо савӑнса... 
Иӗрсе ку.§анса ноегҫыртӑр сӑвӑласа— 
Уҫ сывдӑша, тӑваы ҫӗр шыва мухтаса.

Иӑрик нӑрик!
Мӗне кирдӗ халӗ мана уҫӑ сывлӑш? 
Мана шӑршлӑ витех лайӑх параБсывлӑх. 
Еп ҫудталӑкне пӗрре ҫех хӗвел куран. 
Тислӗк шӑрши шӑршласах райри иек

тӑрап.
Пӑрик-вӑрик!

Мӗне кирлӗ хӗвел? Ма кирлӗ ирӗкдӗх? 
Вӑл 'вупса ҫӳресе хырӑм пушатма ҫех. 
Мӗн вӑл тӑван ҫӗршыв? ырӑ

шӑрши...
Пу.1тӑр ыана пӑт шыв... пула¥ '§ӗрв

хурҫи.
Пӑрик-нӑрик!

Тата выҫ сыснасеы пур, тесе пуплеҫҫӗ. 
Вӗсене анат тупса парасҫӗ, теҫҫӗ.
Ҫын хуйхи, туй хуйхи алӑкран тухи^ҫ^вен. 
Хама пултӑр мана сӗлеке йухи^в^ҫен.

Нӑрик-нӑрик!
Текех сутуҫсем манӑн тӑванӑмсев^ҫен 
Кӑлпасси, ве^б ҫ̂ина, шӑрттаясем пӗҫер^ҫ-

Манӑп мӗн? Епӗ сывӑ, ыттисем пӗг^вӗр!
Иӑрик-иӑрик!

Епӗ макӑрнине, ҫухӑрпине илтеп. 
Мапӑя ун пеккишӗн куҫӑм мӗлтте

тумас!.
Хама лайӑх. Ҫитет. Ман пуҫ ӑна сисет! 
Сиссен симӗс курӑк. Сисиенне хыг

курӑк.
Нӑрик-нӑрик!

Е а  сысна! Ҫавӑнпа ман йурӑ 
Савӑнӑҫлӑ, пит ырӑ.
Хытӑ йанӑраБ витере.
Иаланах ман сасӑ уҫӑ.
'])ӑнне хӑйуллӑн калатӑп:
Б]н шӑрша лайӑх па.ллатӑп. 

Нӑрик-нӑрик!

Ш ЕЛЕПИ ирӗклӗн куҫарнӑ.
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Дстущасӑр пула!' вӑл.
Каҫхине 11 сехетре пушар трушинӑн 

правленийӑн ларӑвне утатӑп. 11ӑ§ тӗт- 
тӗм... 'Цӗре тӗрк-тӗр-гӗк сикет. Хула- 
кансеяе тӗд пудас мар§ӗ тетӗп, пан- 
тнтсене. Ҫавӑа пек хӑраса хурал пат- 
нв ҫптрӗм, ак сарайбн§о утатӑп... Ну, 
халӗ кЗштах хӑрамалли йул§ӗ ентӗ, 
тетӗп. Тулпк васус ҫиве тӑрӑнса пуҫа 
шишкӑ хӑпартса кӑларас мар§§ӗ. Кун- 
та хулиаансем пулакан хаш §ух, тӗд 
пулас мар§ӗ, тесе шутлатӑп. '^упас— 
тӑрӑнса кайасран хӑрама.лла. Пасус 
айярх йӑпӑшса ҫагрӗм, виҫ-тӑват утса 
йарса пуссапах хурал алӑкие кӗмелли 
ҫех йул§ӗ. Сасаргӑк насус умӗн§е ху- 
ликан йишӑлтатьнве илтрӗм. Пӑхрӑи 
епӗ насус ҫине, -ӑвӑн§ох иӗр §алӑш 
ҫулдӗш хуликан тӑраБ. Иура! хурал 
§ӳре§ин§еа ҫутӑ укет, унсӑрӑн курас 
та ҫук§ӗ, вӗлерет§ех вӑл мана. (Ҫутти 
те шайтан ҫуттн пек.—Паҫӑр та вӑд 
ҫутӑпа сарайяе кӗрсенех кушака ти- 
кӑр вырне хутӑм).

Хуликаа аллине §ӑмӑрскер пуклак- 
рах йапала йарса нл§ӗ. Ку пуклакпа 
иӗрре йарин, §ун та вӑштах тухса вӗ- 
ҫӗ, тетӗп, Конешнӑ, епӗ тӑтӑм, ни ка 
йалла ни малла утма хӑратӑн. Шӑ.л- 
сем шатӑртатиине идтесрен ҫӑвартан 
сывлӑш кӑзарма §арӑнтӑм.

Пулгӗ уш тетӗп.
Лешӗ 70ше ви утмас!, ви сывда- 

масБ,—еие хӑй патне утса ҫитессе кӗ- 
тет. Ку самавтра манӑп пашка §ӑнах 
та вӑйлӑ ӗҫлеме тыгӗньӗ. Кайаллашу- 
ыалда пулаБи тетӗп, йе §упмалла. Та- 
тах кайалла ҫавӑрӑнса пӑхсассӑн,— 
йара пари тытнӑ пуклакаа ӗнсерен, йе 
хӑваласа ҫитсе §уна силлесо кӑлари?..

Саоаргӑк хуликан тӳрех ман нага 
гаӑва!. Урасем манӑя §етреые тытӑп- 
^(‘ҫ. Кӗтетӗи §уна силлесе кӑларасса. 
Е-ой, роспоти... ҫӗр ҫӑтгӑра ку ҫыана, 
—ылханатӑп хам ӑсра.

Мӗн нур вӑйа пуҫтартӑм та, 'вадг 
сикрӗм. Енӗ тарыа, вӑд мап хыҫҫӑн. 
Лк, ак ҫухаранах йарса илет.. Урама 
■ҫупса тухрӑм, хурах! тесе кӑшкӑратӑп, 
ҫӑлӑрах! Ҫу.тса ил§ӗ мава аҫа ҫапаш- 
шӗскер ҫухарап та ҫӗре пусса ӳкер-вӗ. 
Хуралта ларакансем 'руаса тухрӗҫ, 
пу( килсйм вӑрав§ӗҫ. Хама, хам йудта- 
шах Ҫитӑр ҫухарая йарса иляӗ те пӑ- 
ха'! ман ҫине, енӗ ун ҫипе.

— Вон кама 7ыгрӑм! Енӗ насус 
вӑрлакаисвм киляӗ тесе, терӗ Ҫитӑр.

— Лайӑхрах шӑхма кирлӗ, Ҫитӑр. 
Б1нӗ, калатӑа,—яасус пан'89 сана кур- 
тӑм та хуликан тесе тэрма тытӑнтӑм. 
Есӗ мача тӳрех ҫухаран, пиншака 
ҫурса лӑрахма та мошнӑ. Насусавӑр- 
даҫҫн ӑна?!

Лару мен йышӑннинв кадаса па-вӗҫ. 
Есӗ мӗнле '^ас кнлмерӗн, епӗр сана 
кӗгяӗ, теҫҫӗ. ТИЛӖ ТУС.

Шупашкарти пӗр у^реш- 
тенире.

—  Кашни пӳлӗмех кӗрсе тухрӑм, 
ниҫта та кураймарӑм. Дҫта лара! 
ара ҫаз... пирӗн йалсем... Мулкаъ 
Кури?

—  Уърештенире лармаст вӑл.
—  Дҫ1а параӳ тата?
—  Уървштени мӑйб ҫмнъе.
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Ш а й т т г н  оасби. . .
Варим, пирӗн Йа.ш1 Сймсашкбя Ми- 

рунӗн пӗлтӗр вилнӗ кӗсри пел, хӑрӑк 
нуп, уйравпа сухан ҫнсе тӑран§ӗ те, 
сӗтел хушшин§ея тухрӗ. Пупӑн хырӑ- 
мӗ параппан пек пулса кайрӗ, ач§ах„. 
ан§ах сиплӗх ҫук-ӗҫке! Пушали хырӑм 
тулли пултӑр, ҫавах аш шӳрпн варсап, 
п)п ӑва пӗр виҫӗ ҫыншӑн тиаӗтмелле...

— Матӑшкӑ! тере вӑл хӑйӗн каҫӑр 
сӑмсйне §акалаеа.—А вӗт епӗ вуҫҫех 
йапӑхланса ҫтрЗм... Пикаккуй егем 
ыайӗ ҫук...

Пуп ҫтепа ҫнн§е ҫикӑнса тӑракан 
катӑк тӗкӗр ҫине пырса пӑхрӗ. Сайра, 
ка§ака сухаллин§ен туртоа ил§ӗ.

— П та-а-а.. йапӑх, йапӑх...
Мӗн 1ӑвао ӗвтӗ, турӑ каланӑ ну.ь 

пире ҫап.ла иурӑнмашкӑн.. тер5 ӑна 
хирӗҫ матӑшкӑ ҫӗтӗк куаӑс сасси иек 
сасӑпа...—Ех, пурйнӑҫ, пурӑпӑҫ!

Пуи малти пӳлӗмне тухса коропкӑ- 
ран шултран туранӑ тапака §ӗркесо 
тивертрӗ те, ҫӗтӗлсс вӗтнӗ тиван ҫпне 
хӑйаккӑн выртрӗ. Хырӑмра шӗвӗ уйраи 
пӑкӑртма пуҫларӗ, шухӑшсем пуп пу- 
ҫӗнье ва§с ташлама пуҫларӗҫ...

4= **
— Матӑшкӑ! Матӑшкӑ! Пераскови 

Мӑкҫимӑвиӑ! Перӑ§5й! Перӑ!.. тесе 
ҫухӑрса йа§б те, тӗлӗрее кайыа тап- 
раш ӑ пуп урнӑ пек сиксе тӑ§ӗ...— 
Хоспоти помилуй, тур ҫырлахтӑр ан- 
§ах! Пул§ӗ! Пул§ӗ!..

Пупӑн лапрашки ппр йӗмне ухакан 
матӑшка пун патне §унса пырщ  пу- 
шанса кайма пуҫланӑ хулпуҫҫисеБ§ен 
лӑкама танратрӗ... Матӑшки вӗҫерӗнмо 
хӑтланса;—А-ай, йзр! Мӗн ват пуҫупа 
ахӑратӑв?! Йар тенӗ! Уйрая ҫиниаех 
аташат.1в-ии?—теме тапратрӗ.

— Птле! Пераскови Макҫимӑвнӑ! 
Епӗ вӗт каллех лай.ӑх пурӑнмалли май 
тупрӑм

Матӑшкӑ аллин§и йӗпе йӗм урайне 
ла§! ӳкрӗ.

— Ну-у? Мӗнле?
— А вот мӗяле! Ратио тевине есӗ 

илтнӗ-и? Так. Унтан... ну, 1а... Мус- 
кавран 1ӗл6ямелле аван каатсертсеы 
параҫҫӗ! Вӑл... вӑл... ха-ха х а ! п у п  
ку.1ӑра ирӗлсо кайрӗ.

— 1Гу, кайран?
—  Вӑл анкӗлсеы йурлапи пулаБ, 

ӑнланати? Ҫӳлтен, пӗлӗт ҫин§ен! А ун-

та н .. ну, укҫа, ҫу, ҫӑмарта... Ҫапла,
Иераскови Макуимӑвнӑ!..

* ♦ *
Вулаканшӑа ӳпкелешмелле ан пул- 

тӗр тесе, енӗ кун хыҫҫӑн §вркӳреи 
вӗт-шакссм вӑрласа сутни- ҫин§ек те, 
Мускавран рагпо таврашӗсеы ҫырӑнса 
илвн, тата ҫав хушӑра ратио кӗнеки- 
(ене вуланп ҫпн§гн те калаыӑп. Вӑл 
йултӑр.

Анвах тепӑр впҫӗ ернерен пунна 
§нркӳ етарӑсти §нркӳ хӑрне хӑпарс.ч 
гайрӗҫ..

...Каҫ пулпӑ. Алгтарте пӗ§ӗк ламп- 
пӑ хуй-чӑллӑ турӑшсено ыескӗнӗн ҫу- 
1ат;П .. Пур пралуксено те пӗрлештер- 
се ҫигерсен, пут тепектӑр нрушннӗ- 
семнс крнста.1л тӑрӑх хуллен шутарма 
пуҫларӗ., Сасартӑк... Иурӑ!

”,Пуа хӗнӗртешше йалт! ҫӳлелле сак- 
рб те, хӗпӗртенипе §утах магӑшккӑна 
персе ан1ара§§ӗ. Уптан, йурӑ майпах 
вӑйлааса аынӑ май, хӗиерташю май- 
рив§сн ҫу кӑларма ӗыӗтленнӗ пск иӑ- 
■ҫӑртаса и.1§3 ... Старӑетӑп куҫӗсем ҫул- 
лааса кайрӗҫ, пи§б ӗне ҫилли пса тул- 
са кайрӗ.

* *
Тепӗр кукне кун К8 ҫи§§епсх пуп 

хур аҫи йевӗр кукӑрлса ҫӳрерӗ. А мӗв? 
Вӗг ха§ тупӑшлӑ йапала тупяӗ! Каҫ- 
хине §врлӳ старӑстино алттаре «шан- 
■Ҫӑклӑраххисене» пухма хушрӗ.

Каҫпа нуп апат та ҫимерӗ, §асрах 
§иркӳвз кайса ратио аппаратне ыай- 
лама пуҫларӗ. Тираейлӗн, курӑнмалла 
мар, турӑш хыҫне вырӑн тупса ларт- 
р ӗ .. Трупаран толӗамелде хитре, §уна 
лӑплантаракан йурӑ тӑсӑлаа пуҫларӗ.

Старӑсгӑ хӑйпе пӗрле ҫа§-са8ӑр ҫын 
илое П1л§ӗ. Кашяийех сӑхсӑхса ил§ӗҫ...

Шӑп пул-ҫӗ. Труоаран Мускав сасси 
ҫех шыв йухнӑ пек йуха!..,

— Православяыйо, терӗ пуп пысӑк 
хӗрес хурса—вӑт халӗ епӗр ҫӳлте, пӗ- 
лӗг ҫи!г§е, анкӗлсем мӗнле йурланияо 
итлстпӗр... Вӑл... Пу, итлемешкӗи пиро 
Мускав.ш! митропполит сиялӗх па§ӗ. 
Кочуниссем нире иӗтересшӗн пулчн 
ге... Ҫукха, куратрн, епӗр ха.§ анкӗл- 
сеы йурлавипе итле...

11 уп каласа пӗтерейыер^?, ратно гру- 
пи сасартӑк хӑркӑлгатса нл§ӗ те, уҫ- 
ҫӑн кӑшкӑрса йа§ӗ:
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— Алло, алло, говорат Москва!.
Иуаа вуниккӗн пусма лйчй пулсан

та увшакал кӑвакарса каймӗ§§ӗ.„ Иим 
тума пӗлменнипе, сасса хуцлас' тесе, 
хытхӑн ӳсӗрке тытГш§ӗ, увтан, пысак 
хӗрессем хурса:

—  Свяг, сБяг, сеят... терӗ.
Ап§ах, трупана лГшлавгарма ҫук .. 

Иавра! кйна...
— Халӗ пур ҫӗрте то нупсеа ултав- 

ие пӗлсе ҫитрӗҫ ӗнгӗ... Егӗр пайаи 
хрес§епсем §иркӳсене хупна ҫ.ин§ея 
пӗлтеретпӗр...

Анкӗл сассисене иглемв пынӑ хрес- 
§евсем пер пӗррип ҫино §алӑшшӑн 
пӑхса пл^ӗҫ. Ратио ҫаялах;

— Итлӗр, птлӗр, тет. Р .са1{, кӗнӗр- 
В1ш§с, релвки усӑсӑрне спссе ҫитее, 
ҫирӗ;м ултӑ 'уиркӳ хрес'5‘ есем хӑйсе.чех 
хупнӑ..

— Тутар респуплбкӗа^вэ те...
...Пуп §ӗ'реме йерсе кайрӗ, ҫӳҫӗссм

■Ьӑцс тӑ^вӗҫ. Матӑшаӑ вырӑнтйх хыт- 
рӗ... Пуп унталла, кукталлӑ, хресҫен- 
сем ҫике нӑ.хрӗ... Уитан:

— 'йььорт! Шайттав! Ссс-сӑтьва йа- 
пала! Ан итлӗр, ан итлӗр! Шайгтан 
сасси ку, пирӗн улшу пулнӑ!.. Ошипк- 
кӑ вышшӗл!.. тсое кӑшкӑрса йа̂ ьӗ те, 
трупана урайне ҫав-ӑрса ҫапса, ҫине 
виҫӗ хуг^ҫен хӑпарса сиксе, алгтарген 
кӑшкӑрса тухса тар^рӗ... Ун хыҫҫӑн, 
§арас тоср, ыатйшзӑца старӑсгӑ та 
тухса 'вунрӗҫ,

Хӑйсемех йу.тсан, хрес§енсем хӑйсем 
хушшип-ҫе калаҫыз нуҫларӗ'Ҫ.

— Аиау, леш рагио тспи ыарн?
— Ҫав пулмалла..
— Аванҫкӗ?
— Питӗ аван... Хамӑрӑн туйанас 

пула!...
Итдеме пынисем тепӗр кунне Т)рӑ- 

сӑрсен ушкӑнно ҫырӑнса, ратио ва.'»,.§н 
укҫа нухма тытйн§ӗҫ.

Л  е 0 Н II Т Л 11 я  '8.

Технӗка ас пани.
1 - Йалти ҫамрӑксем ва.-ЬФи вула- 

малли ҫурт тӑватӑн пулсассӑп, пӗ- 
ренисене кӑранташпа ҫырни палӑр- 
малла мар сӑрпа сӑрла.

2. Шкул тӑватӑн пулсассӑн ҫакна 
асра тыт: тен ҫав шкулта санӑн 
а^ьусен те вӗренмелле пулӗ.

3. Шӑнкӑр-ьӑ йӑви тума ҫмег-гӑ 
тунӑ 'бухне, пин тенкӗсем ан кӑ- 
тарт.

4. Есӗ технӗк пулсан, иншенер 
йагне илтмесен те пултаратӑн, ҫын 
йатне илтмеллех пулах.

5. Ҫӗнӗрен тунӑ ҫул-йӗр ериере- 
пех пӑсӑлса кайсассӑн, кураксем 
'Ьавалани ҫине ан йар.

6. Ҫӗнӗрен тунӑ кӗпер ҫин'5 е ра- 
по^йисемпе хыттӑн ан калаҫ: сыв- 
лӑш 'бӗтреннипе кӗперӳ ишӗлсе ан- 
ма пултара'!'.

7. Праҫниксем хыҫҫӑн тух-гар 
таврашсен ӗҫӗсем ытлашши ан ну- 
майлан-й-йӑр тесен, карта йуписене 
пӗр пӑтран кайисене ан^ларт.

8. Иалта театӑр тӑватӑн пулсан, 
комиссарсене лармалли лошӑ туса 
ан анпалан. Ив.

Кулаи хӑй килӗн̂ ье.

*5асси пирки.

— МСншӗа есӗ тӗрыерв ларатӑн 
ҫак?

— 'Йасси пирки?
— '|асси вӑрдарӑни мӗн?
— Мар. Михаларан ‘вассп идтӗы.

—  Тфу! Ку Совет вӑхӑтбнъв тунӑ

тытса хӗнерӗм... ҫб ҫапсанах а&ам тирӗ ҫурӑлса карб.
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„КАПКӐН“ архивӗ.
Хӑрушӑ приикас.

Ӗдӗк пӗри тарҫияе яасара йанӑ §ух- 
но ҫапла хӑрушӑ приккас панӑ:

— На, сана 50 пус укҫа. Унпа 
пӗр пулштав ерех, саккускӑ, тата 
виҫӗ кӗренЕке сахӑр илсе кил, йу- 
лашки укҫипе хӑна вазди арпус ил, 
тенӗ, тет.
Вӑл ӗлӗк пулнӑ. Халӗ... Осоаваахи- 

ыӑв Кӗҫӗн-Йед§ӗкри райсово§ӗ Шта- 
нашри Осоавиахим йа§ейккине 1-ыӗш 
вомӗрдӑ приккас йанӑ.

...Прикавывяю все.м секретарям 
ячеек Осоавиахима под вашу лнч- 
ную ответственность собрать всех 
вашнх членов ваших Осоавиахима 
вашей ячейки к 17 часам 25 июля 
II в организованном порядке... паи- 
равьтесь в райцентр... захватив е 
еобой продовольствня на Я дня... 
Освобождено по уважительным нрн- 

чинам могут лишь только Райсоввтом 
Оеоавиахима.

Председатель Райсовета
Осоавнахима А п т о п о в. 

Ҫак хута илсен Осоавиахим §ленӗн- 
§6 тӑракан пур §ирлӗ ҫынсем те пу§- 
витса кайае вырӑнне, „увашиттӗлнӑй 
приьвнсем" кӑгартиа 25—30—35 ҫух- 
рӑмра ларакан райсовета леиӗсде^тер- 
нӗ. Усал §ӗлхесем каланӑ тӑрӑх, хӑ- 
шӗа «увашиттӗлнӑй приьинсем» вилӗм 
пулнӑ, тет, ан^ах те 'бӑн вӑл, те суйа, 
райсовет от§от туса памасӑр пӗдмест- 
пӗр.

Никола Нитвора.
Темйан Петнӑй пӗр тӗдтв ҫыра!: 

иӗтӗм хут пӗлни санӑн—сапурсем ҫин- 
§6 3 саспалли ҫырса ҫӳреви ан§ах, 
тет. Ентриел йалӗҫтӑвкомӗв§в ӗҫлекен- 
свм, сапур ҫине ҫырма те пӗлеҫҫӗ те, 
ӗнентерӳ хуьӗсене нит лайӑх ҫыраҫҫӗ 
вара. Ак вӗсем ҫырнӑ 134 номӗрлӑ 
ӗнентврӳ:

Дано сие гр-ну дер. Бишевой Ур- 
марскоге района ЧАССР Егору Ер- 
ыолаеву в том, что он действительно 
никола ни двора что и Бишевскнй 
сельиеполком удостоверяет. 
Председатель СНК Н. Г е р а с и м о в  

Секретарь Родвянов 
Никола Нитвора хушаматлӑ ҫывсем 

Ентриел таврашӗн§в §ылай, тет. Халӗ 
вӗсем Еятрийел йалӗҫтӑвкоиӗ урлӑ

хӑйсен хушама§ӗсез0 улӑштарма ый- 
таҫҫӗ, тет. Иалӗҫтӑвком кала!, тет:

— Пурте Пико.та Нитвора хуша- 
матлӑ пулӑпӑр, йалӗҫтӑвкомне те, 
«Иикола НагЕора йалӗҫтӑвкомӗ» те- 
йӗпӗр. Вара епӗр йал ва ,§§11 нумай- 
рах ^ькогтӑсеи илсе пырӑпӑр.
Никола Нитвора йалӗотӑвкомӗ, хӑгсӗ 

сирӗа хушӑра Иааӑх йатлӑ §лен? Ҫак- 
на вуланине итлесе даракаани мари?

Кайалла кайакаксег.1.
Шупашкарги страхкассӑ комитте§ӗ 

промышлӗвнӑҫпа сугуилӳ омигсариат- 
не ҫенБапӗрӗп 1-мӗшӗа§е ҫакӑн пек 
хуг кӑларса йара!.

В Нзркомторг ЧАССР 
Чувашстрахкасса проспт сообщить 

стоимость 10 кг. ржи установдеииую 
Вами для х.чебозаготовок на ны- 
нешннй год.. Ответ оясндастсл не 
иоздпее 31 августа.
Председатель Коыитета РАФАИЛОВ 

Секретарь МЕРКУРЪЕВ. 
Проыышлӗвиӑҫнз сутуилӳ комисс.ч- 

риа§ӗ ку хута ҫен!анӗрӗн 5-мӗшӗн§е 
илпӗ.

Шалккӑ, мӑнтарӑн страхкассӑра ӗҫ- 
лекенсено, питӗ шалккӑ!.. Пьтӗм халӑх 
ыалалла кайвӑ §ух, вӗсем кун шутне 
те кайалла шутлааа пуҫланӑ, шеремет- 
сем! Паллах вӗсеа пурнӑҫӗ те кайалла 
кайма пуҫланӑ. ҪенБанӗрӗн 1-мӗшӗн§е 
ҫухалнӑ пуҫӗсенвдавкустӑн 31-мешӗн§е 
тупсан йусанӗҫи хӑ!...

Шахал.
Алкаҫин йалӗн§е (Вӑрнар районӗ) 

Порфири Шахалӑв хӗрарӑмсене йури 
хӑратма йуратни ҫак хутран паллӑ: 
Алгазинскому. Соль жон организа- 

торше
Участковой жен оргапизатр Ша- 

халов. Просит Вас вы должны се- 
годия созывать женской собраний. С 
получением сего не медлено созвать. 
Вам было предубрежденне даже вче- 
ра. вы самп должны знать а ничут.ги 
я. Мне не очень нужпа и так хо- 
роша. 8наю

Лленорганизатр Алгазииской
участка ШАХАЛОВ. 

Шахалӑв йӳлташ! Шахал пӗлетӗя 
тем еш вырӑшла, §ӑвашлах ҫиймалаь- 
ъӗ шав.
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Хӑравҫӑ слушӑшъи.

— Ку карттин ҫине мӗн тунине ӳкернӗ?
— Паранкӑ кӑларнине.
— Кӑларнине!? Мӗн айӑпшӑн кӑларнӑ ӑна?.

Отъот хыҫҫЗн.

— Мӗнле сирӗн копперапива реви- 
ҫи тусан укҫа тавар пӗр пусран—пӗр 
пус тӗрӗс тухри?

— Пӗр пусран пӗр пусӗ тухрӗ ге, 
аЕ§ах пӗр пинӗ виҫӗ кун ревиҫи ту- 
сая та тухмарӗ.

Ъ б л б м.

Иумӑҫпа ку/ьттурӑ рвво/ьутси.

— Есӗ, йулташ, ку^тгурӑ рево^ут- 
сине хирӗҫ пыратан. Тӗрлӗрен йумӑҫ- 
сем натне ҫӳретӗн.

— Тупата тӗрлӗрен йумӑҫсем патне 
ҫӳремен. Пӗр йумӑҫ патне ан§ах ҫӳ- 
ренӗ.

Пуштӑ йӑш^ӗкӗ.
Ваздккӑва. К . Маркс урам5 вбҫбнде п8р хӑ- 

ма татки ҫвве «СыатЯм ен еи в  тыт> тесе 
ҫырса ҫапнӑ, тетӗн. Ан тив, ҫырвӑ пудтӑр! 
Ҫырнние улӑштарма хушсан, тата пысӑк 8ӑ- 
нӑшсем тума пуягараҫҫӗ вӗсем. ,Сыртӑм ӗяед- 
ле т у т ‘ тесе ҫырса лартсап, мӗи тӑвӑнӑрха 
вара?

Сӑрлана. «Иапаха нхес сӑятавпа атте Шу- 
пашкар пасарне кавса дӑх сутрӗ те, укҫяне 
пӗтӗмпех ӗҫсе йадӗ», тетӗн. Ҫуватсӑр хурдӑка 
еппвн сярӗп аҫу.

Т^ӗлбмэ. Муркар йахӗсем (Кусдавкка р-яӗ) 
<Капкӑп> пырсан пӗр алӑран тепӗр алла тыт- 
тарса пӑхтарса ҫУреҫҫӗ Пурте вуласа пӑхао- 
шӑн, андах хайсем ҫырӑнпа вхесои ҫннден 
шухӑц.ламаҫҫӗ, тетӗн. Шухӑшлаҫҫӗҫке. Пнт те 
нӳнай шухӑшлаҫҫӗ! Ерех путылквннда сӗркӗдб 
мӗн шӑршӑ кӗнвне шӑршласа пӑхнашкӑн най 
кплесси ҫинден лаӑӑх шухӑшлаҫҫӗ.
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Тишкару намлпзнинв€

—  Иӑван, мӗн унта улӑхсах пӑхэтӑн?
—  Икб кун бнтб комсомолбссем сопранийе килессе кбтетбп.
—  Ма пустарӑнмаҫҫӑ тата?
—  ТишкерУрон хӑраҫсб пулас.

Отв. рсдактор А. З о л о т о в .

Чувашлит 872. Чебоксары, пш. „Чувашсаая Кпига“ . Иап. 1500


