


Октапӗр ноиӗрӗ.

Капкӑнҫӑ. Ок!ааӗр нонбрӗн 1-нӗш страннтсн уҫ&дна тесв шутмтВв. 
Мадтанхн с&наха „Капк&а“ ретакся ӑа^ӗпе кахама „Капк&н" ретакомв 
дарат&п.

Ӗҫҫыннисвм урама! Пуртв урама.са- 
в&н&ҫ кбввн вурхама. Сав&нмад» к/м 
па1ан. 11 ҫух. 11 ҫух кӑрвшӳ, рвю= 
§утсиллӗ кӗрешӳ, ҫӗнтерӳлхӗ кӗрешӳ. 

Ҫак& пирӗя вулашкн 
Тагйклй ҫап&ҫу! 
Инттернатсноналпа 
Етем Й&1 ^брӗлег.

Нумай мӗлйунлй к&кӑрсемпе ҫӑы&лл&н 
сывлатп&р пурте пайан. Сывлӑш нрӗк* 
л6, сывл&ш уҫ&! Ок!апӗрте пӗҫертмест. 
Унта, лере, хыҫалта, к&ркка пек хут- 
ланн& пӗр ҫнн т&ра!пире п&хса. 11 ҫул 
ӗлӗкрвх, сивӗ пулнӑ ок!апӗртех, пӗ- 
ҫертнб &Н& пит дай&х кӗтмен ҫӗртен 
ҫанталӑк. Хб-хӗ-хб-хӗ!.. Халб п&х&рха 
ун ҫвне—с&мсж хбрелнб, ҫ&варбн^еа 
туп&кш&ршм перет. Б-бх1 Йбксбк. Са- 
в&нма йура¥ҫке сана та пайан: фин- 
жнҫпект&рсем пайан сан патна пырас 
ҫук. Урамра вӗсем пайан пурте. Ан 
х&ра!

Есб «ата, ҫ&ва патӗн^н |иркӳн пу- 
пб, 8ан ҫапма пӑрахсах ма тухр&я 
пайан урама? „Твунатеҫаттӑй“ праҫ- 
ник терӗним? „Твунатеҫаттӑй" мар,
11-мбш ан^ахха. Пирбн праҫник в&л. 
Пролеттарисеи праҫникб. '^иркӳпе ки- 
лбшменяисен...

Х&нтла пек ҫыпӑҫса у^рештеннйе 
кбрсв йуднӑ т&шмандӑ ҫын та савӑ- 
васш&н пайан. 11 ҫулхн йуаилейаасӑ- 
на! вӑл та. Иупидей вӗт— 11 ҫул ты- 
т&нса т&ра! лрештеннрех. Сав&нах, 
кбҫеяех! —

Хура вӑрман хыҫбя!*
Ула лаша кбҫенет.
Ебҫвнсвн т» кбҫвягӗр,

Вунпӗр ҫул.
йӗвеиб ал1ра.

Снеӗтбрн, т1шманеем! Куратврн, ҫ&- 
хансем! Пур&найм&р малалла! Хапр&к- 
сем, трактарсем, колхоссем, Совех сак- 
кунбсем снрӗн пя|ке хыр&мусен кЯш&- 
лбсене туртсах пыраҫҫб. '&&тайм&рха, 
ҫур&аса кай&рха!

Есб те йут ҫбртж к&пяталнст, пнре 
хӑратайнӑн! Ш&рш& кбрет саяран та 
(ху сывв&н вур&нсан та). Туп&в ш&р- 
шн, внлбм шаршн перет. Л&П1 &н!..

П&р&н&р ҫул ҫнн^ея, снв1 тнрлб 
калтасем! Пайан впбр йурара,2Й7Р&ра 
ха кул&ра.

Кулах пайан, рево^утом пан& ку- 
лашпа хбпбртесех кул, тбн^еря про- 
леттарн!

Ианрар кул&шпа хапр&к трупнсем! 
Иавравла, оав&в&ҫла кулар х&в&р 
уйавра м&латуксем, ҫурласем, коҫҫжлк- 
к&сем, молотгилкк&сен, плувсем.^^мвх- 
торсем, трактйрсем!

Тимбрдб, ^аранмалла мар кул&шпа 
йанр&р пнрбн п&шалсем, туп&сем, твнк- 
к&сен, йероплансен!

Епӗр .хам&р |е н 1 вн, „Еапкан" щ я- 
сен, хадицен те култан&р, есбр пнрв 
хушсасв&н иалалла та кулап&р.

Рапоципе хрес^ев! Есб н&латукпа, 
есб ҫурдапа, епбр сав&н&ҫл& кулава 
пӗрде т&в&п&р са&&н&ҫл& ҫут& ҫурт.

Иертсе пыракан ҫул ҫжн^н майаковм 
пнре ур&х бҫсем йенеллв к&тарт- 
сан, ул&штар&п&р ввра епбр .Капв&н" 
хул&шне тупасемпв пулемвгсвп кула- 
шбпе.

Сыв8 пултйр, пролетржввнв са- 
В&Н&ҪЛ& кулйш царив! рвмфутсп!



Ӗмӗрлӗхе кайнӑ ҫынсен словарӗ.
1. Атмирал Кольаи—тепӗр найлД ка- 

ласан— Унӑн Ҫӗпӗрӗн пӗр 
вӗҫӗн^ен пуҫласа Хусан ҫывӑхне ҫи- 
ти88ннех, пит вйрӑм пулнӑ. Хӳри пир- 
кййех пӗтнӗ. Ухутвиксем х/рив^ен ҫа- 
вӑрса илнӗ те, хӳрипе пӗрле пуҫӗ те 
тухса ӳкнӗ. Ха§ вӗҫсе ҫӳрекен ^акак- 
сеи Кол^ак ӑраттисеы ыар вӗсен.

2. Тениккин йанрал. Ашак ҫине лар- 
са Мускава кӗресшӗн пулнӑ, ан^ах 
ашакӗ ҫиа^ея ӳксе хырӑмне ҫурса пӑ- 
рахнӑ. Халӗ вӑл ӗлӗкхи пекех прик- 
кассем ҫыра!, ан^ах хут ҫвне мар, 
тарланӑ ^ӳре^есем ҫинв.

3. Парон Вранкӗл. ,Парон“ нииӗҫ 
сӑмахӗ, вырӑсла—паран, ҫӑвашла „та- 
ка“ тени пулат. Вранкӗл—анкӗл. „Па- 
рон Вранкӗл" тенаие пӗтӗмӗшпв 8ӑ- 
вашла „така анаӗлӗ“ теме пуда!. Та- 
ка кӗтӳне йертсе пынӑ вӑд. Пырсан- 
пырсан хуйса кайса кӗтӗвӗпех Х^ра 
тинӗсе сиквӗ.

4. Утаман Петлӳрӑ. ҫине шана- 
кан утаман. Кийӗва та ҫитме
пула!, тесе шухӑшланӑ та вӑл, ан^ах 
Кийӗва мар, ҫӑва патяе те ҫитеймен. 
'Ҫӗлхесӗр лулса Парвшра ^ӗлхесӗрсем- 
пе хӑлхасӑрсея прийутне араа выр- 
наҫнӑ^

5. Йутениь йанрал. Иӳтенӗ йанрал 
Тениккия ӑратги. Ан^ах Тениккин 
йанралпа Иугениа йанрал хушшин^е 
пӗр паллӑ уйрӑм пур: Тениккив Мус- 
кава илесшӗн пулнӑ, Иутени8 Ленин- 
крата илесшӗн пулнӑ, ан^ах унӑн ӗиӗ- 
■ҫӗ, Тениккинӑн пекех, илес тенипех 
иртсе каӑнӑ.

6. Кваснов йанрал. Хушама^ӗ хӗрлӗ 
пулсан та, хӑй шурӑ йаврал. Краснова 
краснӑйсем хӗпхӗрлӗ йун туса йанӑ. 
Халӗ вӑл пуҫне кӗпе ҫаннипв ҫыхса 
йанӑ, Паришре хушаматне улӑштарас- 
шӑн ҫӳрет, ан^ах, укҫи ҫук пирки, 
нийеале те улӑштараймас! (хушамата 
улӑштарма укҫа кирлӗҫке). МАМИ.

Ш е ф с е м п е  ҫул .

— Анне! Ма хӑй Октапӗр праҫникӗнъе те пулин шеФ- 
сем аслӑрах вырӑнта лараканнисене йала йамаҫҫӗши?

— Аслӑраххиеем килес ҫук халӗ йарсан та...
— Ма килмелле мар?
— Ҫулӗ тумхахлӑ. Ку ҫулпа килеен шалаварӗсем 

ҫӗтӗлсе кайсан саҫҫетанире лармалли йулмас!'.
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П и ь е т.
— Хадӑх ҫине, халӑх ҫине!..—урам 

тӑрӑх хӑпар8ӗ хурал пӳртнелле Арпус 
Хбритунӗ.

Арпус Хӗритунӗ теҫетникре^^б ун 
8ух малти урамра. Иалга ултӑ теҫет- 
НИ&. Пурте ^ӳреррен шаккаса халӑх 
ҫине йӑхӑрацрҫ. Пӗр лрпус Хӗриту- 
нӗ ҫеҫ никам аатне те пымас^ӗ, урам 
тӑрӑх ҫеҫ кӑшкӑрса тухацӗ. Унӑн 
уҫӑ сагся йал ҫвне йавах кайацӗ.

— Кам хушБӑ сана, мӗн халӑхӗ? 
терӗ урама ^упса гухса Ми§ук ста- 
рӑстӑ.

— Хушнӑ!.. терӗ тв уттар^ӗ Хӗри- 
тун малалла.

— Камра пи^ет, кам хушнӑ? тесе 
йул^ӗ Ми§ук.

Арпус Херитунӗн сасси ун хӑлхншӗн 
татах та хытӑрях идтӗвме тытӑн^ӗ.

— Халӑх ҫиве ^асрах, халӑх!..
— Кам хушнӑ сана, кам....е!.. Хур- 

сан пӗрре туйапа. Кам йалта претҫе- 
таттӗл? терӗ ҫул ҫинҫе хирӗҫ пулса йал- 
совет претҫетаттӗлӗ, Ухтеркке Елӗкҫи 
Танидийӗ;

Профсойус ълеиӗ.

— Халӑх ҫине, халӑх!..—утгарҫӗ 
Хӗритун малалла.

'Ҫӑнах та кам хушнӑши Хӗритуяа 
хадӑх хӑвалама. Ун ҫинҫен ун ^ухне 
те, хаф те, ӗмӗр ӗмӗрех никам та пӗл- 
мест. Пӗр мӑшкӑлӗ тен ӑна вы§атса 
каланӑ пу§, пӗлме ҫук. Мӗвшӗн тесен, 
Хӗритун питӗ те вы ^атацӗ, мӑн ҫын- 
па та, а^апа та пӗр пек^ӗ. Ҫавӑнпа 
та вӑл пӗрре урампа иртсе пыракан 
пӗр пӗ^ӗкҫӗ а^а каласа хӑварнипех 
пулни халӑх хӑваласа панӑ. Ха§ те ҫа- 
вӑн пекех пулма пултарнӑ. Ав^ах, пу- 
хӑннӑ халӑх пысӑк ӗҫех туса ху^ӗ.

Иалта икӗ пуҫлӑх: старӑстӑ, претҫе- 
таттӗл. Ми§ук старӑстӑ йалга хӑйне 
пуҫлӑх, тесе шутлацӗ. Кирек йепле 
хут ҫине те «ал пусатӑп» тенӗ хыҫ- 
ҫӑн, кранташ илсе сулахай алдипе пы- 
сӑк хӗреҫ хура!'8ӗ. Унтан старӑстӑн 
тимӗр пи^етне трупасӑр ламппӑ ҫан^е 
пеҫерекен пулицен тытса тӑрацӗ. 
Кайран вара таса хут ҫине, хӗреҫ ху- 
нӑ вырӑва, хӑйӗя пи^е^ӗпе кушак ури- 
ие варалавӑ пек тӑват^ӗ.

Ухтеркке Ӗлӗкҫи Танилийӗ—претҫе- 
таттӗл. Вӑл пӑртак „крамӑтвӑй" пул- 
нӑ Ҫавӑнпа та кирек мӗнле хут ҫы- 
рас пулсан та вӑд ҫырнӑ. Мадтан хӑй 
ад пусса, старӑстӑ ва§§н хӗрес хуыа 
вырӑн кӑтартса, пи^ет пусма йанӑ. 
Старӑсгӑ пи^е^ӗсӗр кирек мӗяле хут та 
„не тействиттӗлнӑй" пулнӑ.

— Ма есӗ пайан темоястратсийе 
тухмарӑн.

—  Епӗ сокраш^еннай.

—  Пи^ет кам аллинҫе? Мансӑр пуҫ- 
не есӗ халӑх хӑвалаттарма пултарат- 
ни, е?.. Кала халӑх куҫ умӗн^е, намӑс- 
сӑр! Кам хуҫа йалта, е?—ҫӗмӗрет ста- 
рӑстӑ нрегҫетаттӗле.

—  Каи хуҫа?! Епӗ! Епӗ претҫетат- 
тӗл. Хутсем ҫинв еп ал пусатӑп. Кам 
пултӑр? Ман алӑ, сан пи^ет.

— Тугтӑ ман пи^ет, сан мар, Илӗ- 
тбнцӗ те.памӑп.

'— Мӗнле памӑн...
— ]Снӗ ха§ икӗ ҫул ҫеҫ ҫӳренӗ ста- 

рӑстара, ман тата тепӗр ҫул ҫӳремелле.
— Ҫирӗм ҫул ҫӳре, пи^ег пар!
— Санаи? Сана парицен...
— Пар!..
— Кай!..
— Пар!..
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Пӳрт тулли халӑх нимяе пӗлмесӗр 
лара!. Такам майлӑ пулмалла? Иккӗ- 
шӗ те лайӑх ҫыя. Ан^ах, уйрӑм вӗсен 
8ЫН. Ҫавӑншӑя ҫеҫ вӑрҫаҫҫӗ. Пӗрне 
пӗри сураҫҫӗ.

— Хӗритун, терӗ йӑвашшӑн Ми§ув.
— Еп кувта, Ми§ук пице!
— Илее тухса кайха ҫак Танилене.
— Еп...
— Хӗритун, илсе тухха ҫав Ми§ука, 

терӗ Таниле ҫинҫе сассине вӑрӑм ^ӑс- 
са. Вӑрӑм, ҫинҫе кӗлетки купташка пек 
пулса ил^ӗ.

— Тыт, Хӗритун...
— Тыт, Хӗритун...
Ми§укпала Таниле Хӗритуна ӗшкӗр- 

теҫ. Тула тытса кӑларма ӗслетеҫ те 
ӗслетеҫ. Аа^ах, кама тытса тухмалда, 
кама П0880Т тумалла? пӗлмест Хӗритув; 
ара, мӗя ӗҫ ун. Халӑх шавла!, хӑ- 
шӗ пӗри савӑна!.

— иТӑиа йарӑрха еппии, Ми§}к пя^- 
8е! Шӑпа кама туха!, йалта ҫав пуҫ- 
лӑх пула!, терӗ Хӗритун хӗрелсе, хул 
пуҫҫине ^ӗтретсе.

— Тавай, тавай, терӗ хадӑх та кӗр- 
десе, ӗҫ пӗтессе йӗрдесе.

-■ Тавай, терӗ Таниле.
— Тавай, терӗ Ми§ук та.
Тӑватӑ хуцен  йа^ӗҫ; иккӗ Таниле-

не, иккӗ Ми§ука тухрӗ.
— Тепӗр ҫын хушас! терӗ халӑх.
— Тыт, Танши!
Таниле, Ми§ук, Танши Ҫтаппан тыт- 

рӗҫ шӑпа. Камӑн телей—ҫавна шӑпа! 
Шӑпа тухрӗ Таншийе, Ми§ук ӗнтӗ ан 
ҫилен.

— Тавшн претҫетаттӗл, терӗ халӑх
— Уя пек сӗтӗрӗн^ӗке пи^етпамас 

тӑп, терӗ Ми§ук.
— Епӗ сӗтӗрӗн^ӗк мар, епӗ пет1§ак 

терӗ Танши Ҫтаппанӗ Ми§ука хайар 
рӑн. '

— Спаҫҫипӑ, тасалтӑм,терӗ Таниле
— Спаҫҫипӑ, халӑх, терӗ Танши те
Ми§ук пиҫетне ун ^ухнех памарӗ

Танши уа патве ҫирӗм виҫҫӗ ҫигсея 
ҫур ҫултан, пуҫӗн^ен персепанӑ тет^ӗҫ 

* *
— Танши шӑпана хутшӑнман пул 

сав, пайан кунта епӗ отарӑста^ӗ. 11а 
йан кунта п и р т  кӑсйерех йулацӗ 
ахрат, терӗ пӗлтӗр шӑматкуя пасара 
кайнӑ 8ух Ми§ук.

— Цурӑнсая кӗрейрӗпиха, пиҫет шаак- 
кӑ, ПИ86Г лайӑх^ӗ, терӗ кӑптӑрт та- 
кӑнса. Ҫ. ШӐИЪ^К.

Усӗр хуликана.

V -

Милитсионер:—Айга, айта, айта! 
Айта ^асрах. Ок!апӗр номӗрӗ ку. Ок- 
!апӗр номӗрӗн^е сана вырӑн ҫук. Ҫитес 
номӗрта та тухӑн.ч

Таса шӑлпа ку/ьттурӑ ревохьутси

1-м6ш.—Ваҫди комсомолӗс пуриншӗн 
те примерлӑ. Вӑл халӗ ку§ттурӑ ре- 
во§утси тумадлине аса идсе шӑлӗсене 
тап таса таоатса йанӑ.

2 мӗшӗ. Епӗ те ҫак шӑл тасатмалли 
Ш8уткӑна кулленех умра ҫакса ҫӳре- 
тӗп. Ш^утки пйт таса. Тупассине те 
таса шкуд картинр, тӗрлӗрен ку§т- 
турӑсем акмалли ааа ҫин^е тисдӗкре 
тупвӑыӗ.

3-мӗш. Епӗр те Пуп салие^и Паг- 
тӑр Павӑлӗ Ав^ӑкӗпе Петӗр Михали- 
не тытрӑмӑр та, шӑлӗсеяе тап таса
туса йатӑмӑр. Шакӑр! ҫеҫ турӗҫ шӑ-
лӗсем. Х ӗ р л ӗ  П ӑ р ӑ ҫ .

Лартнӑ.

—  Ҫелкре^сойуса лартрӑм §ӑпта 
ҫиньв.

— Хӑш ста!йапа?

Нойапӗрӗн 7-мӗшӑнъо.
Ьемперлен писсӑрӗ. Хӗрлисене йу- 

ратмаст пулсан та, пит хӗрелсе 
кайнӑ ман '^емперлен. —'^ирлет 
пулмалла. В е т т и М.
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Йал касакан ъӑваш ъӗлхи.
Ок!гпӗр рево§утси пулни 11 ҫул 

тултар^ӗ. 11}рвӑҫ урапи сиккипех ма- 
лалла кайса пыра!. Пурте малалла 
кайвӑ вӑхӑтра, сыаӑкран сыпӑка, йӑх- 
рав йӑха куҫса пырса Ок!ажр рево- 
§угсиве ҫитнӑ ваттисен сӑмахбсем, 
вырӑсла каласав— пословитсӑсем, ма- 
лам а ктйни палӑрчас!. Пӗр вырӑнгах 
тӑоаҫҫе. Хӑга хӑшӗ кивелс** кӑвакарсах 
кайнӑ. Ак, сӑмахран, илер пӗр пос- 
ловптса. Унта калавӑ; арлӑ арӑмӑн 
оӗм ҫлвара сурас пулн!, тенӗ, Ма ҫӑ- 
вара спрас? (,ӑвара сурсан ^аххуткӑ 
йернт в6|1 Ыгах сурас килет пулсан, 
сурмалли Йешбӗке сурмалла. Тата ка- 
ланӑ: ытла сӑмах кала^^ен, ытла ^ӗлб 
ҫӑкӑр йӑт, тевӗ. Ку пословитса ха§хи 
вӑхӑтра Шуиашкарти ӗҫҫыннисем ни- 
йепде те пурнӑҫа кӗртеймеҫҫӗ, мӗншӗн 
тесен хӑшпӗр вӑхӑтра пӗр ^ӗл ҫӑкӑр 
та тупма пулмас! Шупашкарта. Шу- 
пашкартисе1'шӗн кивелаӗ вӑл.

Пур поодовитсӑ та кивелнӗ, темест- 
пӗр. Кввелмевнисем те пур. Алвмент 
пирки сутдашакансемшӗн „Ула йыт 
палли, шур Йытга тивнӗ“, тевӗ посдо- 
витсӑ вивелмев. „Курман пӗр сӑмах, 
курнӑ— пин сӑмах“ тенӗ пословигсӑ 
та иилитсисемшӗн кивелмен.

АВ'1Лхи пссдовитсӑсев^еа ^ылайӗшӗ 
кивелсе кайвине аса илсе, пӗр вырӑн- 
тах тӑракйн пословитсӑсене пурнӑҫ 
урапин^ен йулиа парас мар тесв, епӗр 
ӗҫҫыннисене тӗрлӗреа валаҫусев^в вир- 
лӗ пулакан ҫӗнӗ пословитсӑсем тупса 
парас шут тытрӑмӑр. Ак вӗсен^ен 
хӑш-пӗрисем:

Хулара майралла тумланнисен.

1. Сӑна сӗтрл ҫине хумаҫҫӗ, сбтел 
хуш ш вне, иашшивЕвӑ умне вырӑн 
п а р са л а р т а ҫҫӗ .

2. Ӑслӑ пулас тесе ан шухӑшла, 
кӑкрусем палӑрмалла тумтир тӑхӑнас- 
си ҫин^ен шухӑшла.

Халӑх пуххинъисем.

1. Суйлав пулмасан алӑ ҫул ҫывӑр- 
са выр1а!.

2. Шеф тенӗ йапалана курнин^ев 
Еурыанви нунай.

3. Иалти ҫынва Шупашкарта пурна- 
кан сторӑш та пуҫлӑхӑн вурӑннӑ.

4. Ҫӗр пуххине пырсан, пыр йӗпвн- 
иесӗр таврӑнмас!.

Килтисем.
1 . Авлава^енех арӑмупа уйӑрлассн 

ҫивтен Сакӑса паиа сававлени ҫырса 
хума хушмаҫҫӗ.

2. Суха тӑвас килмесея, ӗҫ шыраса 
ҫӳрекен пул.

3. А^а-пӑ^а хыҫҫӑн кайсан, пионе- 
ра та ҫыравйн

4. Ва!та туйа кирлӗ, пӗ^ӗвҫӗ атана 
портфлл кирлӗ.

5. Ватӑ хӗр кидте ларнӑ, 77 ҫын- 
тан алимеят илсе выртяӑ.

Копператтив ъленӑсем.
1. Коиераттив лавккинв ларсан.пӗ- 

ремӗк йермесӗр ҫук.
2. Ҫӗнӗ пиншак тӑхӑн та, тепӗр 

кувве сазламашкӑн саплӑкне хатӗрле- 
сех хур,

3. Суйма ӳркевекен правленирен тухса 
ӳкнӗ.

4. Правлени ^ленӗсене халӑх пуххи: 
шуйттан патне (к 8">рту) кай1 тесен, 
вӗсеы унта кайналлӑх комӑвтировквӑ 
укҫи выписӑва! тума хатӗрленеҫҫӗ.

6. Копператтив пӗҫернӗ ҫӑкӑр ҫинв 
шан та, уҫ тупанае ӗмсе вырт.

6. Ҫи^ӗ ревисорӑн укҫа ар^и пушӑ.
7. Коааерагтив прикаш^ӑкӗае туслӑ 

пурӑн, ахалӗн ҫара кутӑн ҫӳремелле 
пулӗ.

Уърештенири пословитсӑсем,
1. Хура аортфӗлӗн савйнасси-сйвс 

пулса иртицен.
2. Ҫын шыва путнине курсан, ан*- 

кеттӑ тултарса йулма тӑрӑшма хушнӑ.
3. Вут тенӗ 8ухне наоус илме Аҫ- 

тӑрхава комантировЕка тухса кай.
4. Ашшӗ хӑш £ырӑнта ларниве пӑх 

та, хӗрне ил (вырӑнсӑр йулас мар те- 
сессӗн).

5. Ҫгена хаҫатне саметкӑ ҫырсав, 
вырӑн шыраиа тухсах вай.

6. У^рештенийе ир пыракан, пуҫ- 
дӑх мар вӑл, слушӑш|и те мар, ӗҫ 
тутарма пыракан.

7. Ҫурӑм пуҫлӑх йенелле кукӑрл»!.
8. Пулӑшкомра ларакан ыйхннтея 

киленнӗ.
9. Кӑпияетра дарнӑ_8ухав тӗрмене 

кайса ларняҫҫӗ. ИӐВАН МУЪИ.
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— Иш, вакпуршуаҫи шухӑшлӑ арӑм! Пӗр 
ҫурлапа ан^ъах, мӑлатуксӑрах, тыр выра'1’.

Песписорнӑй ,]Хӗрлӗ Йурисг'.
Ок!апӗр праҫнбкӗ умӗн манӑн Клав- 

сута пырса кӗиелле сӑлтгав пуд^ӗ. Хӑ- 
паратӑп иккӗмӗш йатташне, унталла 
кунталла пӑхкала ӑп та, ҫтена ҫумӗя- 
86 пӗр йапала курах кайагӑп.

— Кам есӗ? Мӗн тӑватӑн кунта? — 
тесе ыйтатӑп ҫак йапаларан.

— Я стенгазета „Красвый юрисг“ 
/>5 4 от 22-го октября 1928 го года. 
Орган ячейки ВК0(6), ячейки ВЛКСМ 
и ыескома при НКЮ при Главсуде,— 
тесе ху8ӗ ку хирӗҫ, уксахласа пырса 
тӑ |ӗ  те ман умиа.

— Охо, есӗ ху ватах пулмасан та, 
8ынусем 8ылайах иккен, тетӗп кӑна.

— 'Ҫынӗсем пур та, кивӗлаӗхо вӗ- 
сем, ҫӗвӗ 8ЫН гуйанаймарӑм. Манӑн 
ытти у8Р®штенвсен8и тӑвавсем тахҫа- 
нах ,орган коллекгива служящих" 
тейекев ^ына туйаннӑ. ЛЕне, Рвткод-

лекийа йатлӑскер, куҫран,7вӑйсӑррипе, 
ҫӗнӗ 8ЫН паналля йӗркене вуласа ӑн- 
ланайманнипе ӗҫ ^арӑнса тӑра!ха. 
Кам та пулсан «йешӗл сенкер 8У-т?пв* 
килсе сӗрмесен аннен куҫӗсем самай- 
данассине шанма ҫук, терӗ мана хи- 
рӗҫ «Краоный Юрист».

— Ыгти йен^ен/пурвӑҫу йеплетата? 
тетӗп.

— Ан та кала ӗнтӗ, ырӑ ҫыв1 Ан- 
ие куҫӗсем пиркийех хурдӑх куратӑп. 
Манӑн ытги тӑванссм ҫут тӗн^е курса 
савӑнаҫҫӗ, епӗ пур мӗскӗнскер ҫулта- 
лӑкне те аран яран тӑватӑ тапхӑр 
тухса куртӑм тӗн^е ҫутжне, тесв ма- 
кӑрса йа^ӗ ,Иурист“ .

— Макӑрма пӑрах, халех кнлӗ 
«капкӑнҫӑ» йешӗл сенкер сӗрме! 
—терӗм те тухса кайрӑм урӑх ҫӗрв.

Т—К к.
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Рд1|>М ДОМОХ
Шлепкесем.

Шлепкесем йалта та ҫылай курӑнма 
пуҫларӗс. Пурия^ен ытла Елӗк райо- 
нӗнди Кӗҫӗн Тӑван Хирлеп ушкӑнӗн^е 
шлепкесрм нумай. Вӗсем тӑрӑшнипе 
ҫӗр йӗркеленӗ ҫӗрте упполномо^ӑнсен 
пулма ҫаксем кӗнӗ: Кутӑн-пуҫ Ҫитӑр, 
Иака пырлӑ Иакку, Ъӗрӗк-хӑлха Та- 
Ц)ук, Ерех-хӑмпи Ма!ук, Ерех-стакан 
Иеххӗм Та^ук, тата Куштан Па- 
вӑл. Халӑхран вӑрттӑн мӗн ҫухлӗ ҫӗр 
сутса ӗҫменши кусем, тет М. П.

Хнрлрп ушкӑнӗ ҫыннисем! Шлепке- 
сем есӗр! Сирӗн шлепкепе ҫав ҫӳдте 
кӑтартвӑ ҫынсем ерех ӗҫеҫҫӗ. Иӗпен- 
нине сисместӗри?

Васкаса тунӑ йапала.

Васкаса тунӑ ӗҫ—ҫын кулли пулнӑ.
Ҫак пословитса Гваттигем каланн- 

не) Нараг-Ъакки (Сӗвтӗрвӑрри р-нӗ) 
копператтивӗн ^л^нӗсем пит хытӑ 
асра тытса тЯраҫҫӗ. Вӗсем кирек- 
йепле ӗҫе те васкаса тӑвасран хӑ- 
раҫҫӗ. Ҫавӑвпа та халн^евех пӗр 
кӗренкке тавартан пӗр пус, йе икӗ 
пус хӑй кӑсйине хыпса йулакан 
прикаш^ӗка вырӑнтан кӑларыаҫҫӗ 
(пурив^ен ытла вӑл укҫа шутне пӗл- 
мен аҫасеве. тата хӗрарӑмсене ҫавӑн 
пек туйантарга йара!, тет)|
Ан васкӑр! Усал прикаш^ӑк коппе- 

раттив хупӑвсаа хӑйех тухса кайӗха.

Мишук Йӑванӗ.

Те рево§утси вӑхӑтӗн^в пурӑвнӑран, 
пит в.аӗр васкатпӑр пурӑчыа Васкаяи- 
пе тула та ҫӗлӗксӗрех тухса кайатпӑр.

Тепте йалкаваш пуҫлӑхӗ (Тутар- 
кас р.) Иван Мешков йалкаиаш бҫне 
пярахса пи^етяе те ^иксе, таҫта 
тухса кайаӑ. Иӗр ерне иртрӗ. Иалта 
ҫынсрм йалканашне шыраҫҫӗ. Ҫыру- 
ҫи Иеррмӑв лара!—ҫыра!, анҫах 
вашыи сӑмахрах пи^ет ҫук, тесе да-

я я я и
ра¥. Ерне хушшин^е нумай ҫын ӗҫ 
тумасӑр кайалда тухса утрӗҫ. Меш- 
ков ун 8укне арӑмӗ вӗренвӗ ҫӗре 
кайнӑ пудяӑ, тет пӗрн.
Иалта ви^етне манса хӑварнӑ, арӑмӗ 

патӗн^е пуҫне манса хӑварманши?

Урӗх камппани.

Шупашкарти хӑш-пӗр ухрештенисем 
хӑйсем ӑҫта ларвине пӗлиеҫҫӗ. Таҫта 
Мускавра ларяӑн пек туйӑнса тӗлӗрсе 
лараҫҫӗ.

Шупашкар райӗҫтӑвкомне хӑш-пӗр 
Шупашкар у^рештевисем б-шерпус- 
лӑх марккӑсем ҫыпӑҫтарса огкрыткӑ- 
сем йараҫҫӗ, тесе ӳпкелет пӗр райӗҫ- 
тӑвкомра ӗҫлекен.
Кӗвӗҫмелли те ҫук ун пирки, мӗн- 

шӗн тесен халӗ тирпейлӗх решгмӗ 
камппани «иртсе» кайнӑ, саыокриттӗк 
камппани пыра!. Самокритгӗк камппа- 
Еин^е 5 пус тӑракан открыткӑсеы ҫин- 
8вн мар, 20—25 тенкӗ тӑракан рас- 
сы§нӑйсеи пурри ҫин^ен шухӑшлама 
та вӑхӑт ҫук.

Симӗс ӳсен-пулансем.

Кирек каи та пӗлет—симӗс ӳсен-пу- 
лансем хушшин^е пурӑама лайӑх, сыв- 
лӑхшӑн пиг усӑллӑ. Шупашкарта халӗ 
сатсем ӳстеретоӗр симӗс (йешӗл) ӳсен- 
пулансем хушшин^е уҫӑдса ҫӳремеллв 
пултӑр тесе. Симӗс йаиала усӑллӑ.

Ункӑ (Ҫӗрпӳ р.) пасарӗн|и Крас- 
нов ыилитси те симӗс йапаласем 
хушшинҫе ҫӳреме йурата!. «Симӗс- 
сипе» хӑтланакансем Ункӑра нумай 
— хупахсен^вн илсе Ункӑ даса- 
рӗн^е 20 пус хакла сутаҫҫӗ.
Краонов милитси, оимӗсси сиплӗ тесе, 

куҫне ерех йарасса кӗтет пулмалла.

Вырӗнсӗр аптранисем.

Ха§хи вӑхӑтра вырӑнсӑр аптраса 
ҫӳрекен слушӑш^исеи пит нумай. Шы-
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раҫҫӗ-шыраҫҫӗ вӗсем вырӑн, тем 8Ул 
шырасан та тупаймаҫҫӗ. Вӑрвар райо- 
нӗн^е те вырӑн шыракавсеи нумай. 
Страхакӗнствин^в, профсойусра, сот- 
стрвхра, тата рапрос сойусӗн^е ӗҫле- 
кенсем кашни кун темиҫешер хут 
кайаш тӑкмалли вырӑн шыраҫҫӗ. Ун 
пек у8рештени ҫук иккен вӗсен. 
Хӑшӗ ҫур ҫухрӑм, стантсив^и отхоши- 
не, хӑшӗ килӗсене кайаҫҫӗ. Хӑйсемпе 
ураы урлӑ шкул пур, шкул пуҫлӑхӗ 
йамас! (хӑй укҫа парса тутарнӑ та). 
4 у8рештенин пӗрдешсе те пулин ту- 
тарас пулат отхошӑйне, тет Айакри.

Вырӑнсӑр аптранӑ слушӑш^исеы! Си- 
рӗн у8рештени пуҫлӑхӗсем сире са^ай и  
пӗти88ен 8&тса ларма хушаҫҫӗ. Варвит- 
тйпе аптӑрасан та ^ӑтӑмлӑ пулӑр. Пу- 
лас вӑрҫӑсем вӑхӑтӗн^е пире 8&тӑмлӑ 
ҫынсен кирлӗ.

Рево/ъутсипе приккас.

Рево§утся пулни 11 ҫул сисӗвмесӗрех 
иртсе карӗ. Пурте мар та, сисменнисем 
пур. Сӑмахран илер, Шупашкар хули 
советне. Иуратнӑ хула сове^ӗ рево- 
/ьутси пулни 11 ҫул тултарас умӗн, 
«Канашра» ҫакӑн пек опвсаттӗлнӑй 
постановлени ҫапса кӑдара!:

«Для представления в поверке и 
клеймению, а также нредварительэой 
подготовки и ремонта Д1Я г. Чебок- 
сар, меры и весы уожао сдавать в 
весоремонтную мастерскую К. М. 
Чернова, находящуюся по Союзной 
улйце, д. Л» 53».
Ку постановленийе вуласан, хуласо- 

ве^ӗ рево§утси 11 ҫул тултарнине ман- 
са кайнӑшӑн ^аҫтнӗк сопора
кайса мо.1епӗн тутарнӑ. Кӑмакара манса 
йулнӑ пашалу ҫирӗни мӗн, хула сове- 
8ӗ? Ҫирӗн пулсан хӑсса пӑрах.

Ҫухалнӑ йапала.

Октапӗр умӗн.

— Мӗншӗв ес кӑнтӑрлӑх хунар ҫутса, куҫлӑхпа ҫӳрен. Ай вӑрманта куҫу 
курмасБи, йе мӗн те пулин ҫӗтертӗни?

— Ҫӗтертӗм ҫав. Кара^ура хвермин^е комсомол йа^ейкки пур тет^ӗҫ те, 
ҫук, тупаймарӑм.

— Ара комсомот йа^ейвки вӑрианта пула!и?
— Вӑриан ҫывӑхӑн^ех те, вӑрмана тарвӑ пу§ тесе, вӑрманта шыраса 

оӑхао тербм.
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В и ҫ ӗ ӳ с е м.
5 ҫулхи Ко§ӑн ашшӗпе асламӗшӗ 

пур. Амӑшӗ ҫук. Ашшӗ каланӑ тӑрӑх, 
Ко§ӑн амӑшӗ тахҫанах вилвӗ.

Хӑй ашшӗне Ко§ӑ ваҫпаяла вӑна 
вура!. Вӑл вӑхӑтра Ко§ӑ ашшӗ пӗр- 
пӗр саҫҫетанирен, нацаслӑха тесе, 
ывӑлӗ патне ^уаа-^упа килет. Ку ху- 
шӑра Ко§ӑ вара ашшӗв^ен тем ҫин- 
8ен те ыйта-ыйта пӗлег.

— Агте! Ҫак ҫтена ҫин^и сухалдӑ 
му8и кам вара вӑл?

— Карӑл Маркс теҫҫӗ ӑна, Ко§ӑ.
— Ӑҫта ӗҫлет вӑд ара?
— Ниҫта та ӗҫдемесг.
— Песрапотнӑй-и мӗн вӑл?
— Ҫук вӑл халӗ вилнӗ. Нурӑннӑ 

хухяе ӑслӑ кӗнекесем ҫырнӑ.
— Картгинӗсем те пур и, йе?
— Ҫук, Ко§ӑ, карттпнсемсӗрех. Ан- 

8ах кам та кам унӑн кӗнекисене ву- 
лавӑ, нумай лайӑх ӗҫсем тунӑ вара.

— Атте! Ку татасан кӑсйунти мӗн- 
ле кӗнеке?

— Турӑсӑрсен Сойусӗн^ен панӑ пи- 
лет вӑл, ывӑлӑм.

— Епӗ хӑҫан турӑсӑр пулатӑпха?
— Ӳссессӗн пулан, мӑкӑшӑм!
—  Епӗ ӗнер, атте, патшана куртӑм.
— Мӗнле патшана?
— Ала§ патшанах, ҫултан тунӑс- 

сере, хӑратса лара! ҫав. Ӑҫта ӗҫлет 
вӑл халӗ патша?

— Ниҫта та ӗҫлемест, Ко.§18кӑ! 
Вӑл вилнӗскер, ывӑлне унне вӗ;.ернӗ. 
Ашшӗне те унне вӗдернӗ. Лайӑх мар 
ҫынсем пулнӑшӑн вӗлернӗ вӗсене.

— Пирӗн ҫумра пурнагансеа хӗра- 
■5 и̂ лайӑх кушаксепех аоаплангара!. 
Ӑна та вӗлереҫҫӗ-и, епнин йе?

тӑвйҫҫӗ?
— Вӗсем анаӗле тухвӑ, Ко^ӑ^кӑ.
— Анкӗлсем мӗнле сойусра тӑраҫҫӗ? 

Турӑсӑрсен сойусӗнҫе-н, йе?..
Аслаиӑшӗ, хӑраса кайнӑ пек пулса, 

ӑнукки ҫине хӗрес хурса илет.
— Христос турӑ сыхлатӑрах сана, 

Ко§ӑ8кӑ. Ӑҫтан илтаӗ ес ку сӑмахсеяе?
* * *

Ашшӗ сехӗт ҫине пӑхат. Йулашкин- 
ыйтниве хирӗҫ тавӑрмасӑрах, 

ывӑлне 8уатуса илет те, сяҫҫетанийе 
тухса кайат. Ко§ӑ, хӑйне-хӑйех вӗ- 
ренсе ҫутта тухас шутиа, асламӗшӗ 
патне вӗҫтерет.

— Асанне! Вилнӗ ҫынсем ӑҫтаха 
вӗсем?

— Лайӑххисем, Ко§ӑ, райра вӗсем, 
усаллисем— гамӑкра.

—  Анне ӑҫта мавӑн?
— Аннӳ райра вӑл. Вӑ.т лайӑх ҫын 

пулнӑ.
— Мӗя тӑваҫҫӗха вӗсем райра апла? 

Пӗр-пӗр вырӑнта ӗҫлеҫҫӗ-п, йе сутӑ

Асламӑшне тӗлӗнгерсех йанӑран, Ко- 
§ӑ пит хӗпӗртесе кайнӑ. Ҫапах та, тӗ- 
лӗнтерыеллӗхех мӗн йапала к:ласа йа- 
нино Ко§ӑ пур пӗр тӑяласа и.теймест. 
Ҫавӑнпа вӑл татах ыйта! асламӑшӗн- 
8ен:

— Асанне! Ка.таха: ӑҫта вӑл рай 
тени?

— Пӗлӗт ҫин^е!
— Апла-тӑк, унта йеропланпа кай- 

аҫҫи ара, йе? Тамӑкӗ ӑҫта тата?
— Ҫӗр тӗпӗн^е. Вӗҫӗ те ҫук тарӑн 

ҫӗрте.
— Ҫӗркӑмрӑк кӑларакан ҫӗрге-и?
Аслаиӑшне капла ыйтнисеы йӑлӑх-

тарса ҫитер8ӗҫ; вӑл аллине ҫиленаӗ 
пек сулла!.

— Ну, Ко§ӑ, ҫыаӑрас пулаП тет.
Ко§ӑ салтӑнао килмен ҫӗртен сал-

тӑна! те, ирӗксӗртен пекех алтупанӗ- 
сене пӗр ҫӗрелле туса ҫыпӑҫтара!.

— Турра кӗлтӑвас пулати, аоанае?
— Ара, кӗлтӑвас пула! ҫав.
Ко§ӑ вара, ҫывӑрса ьайнӑ ыайӗпе, 

ҫапла мӑкӑртата!;
— Ей, ҫӳлти аттемӗр, хӑвӑртрах 

пысӑк ҫын пулмалла ту иана; атте пек, 
турӑсӑр пулмалла ту§8ӗ мана; тата, 
хаы вилсессӗн, райа йеропланпа кай- 
тар мана...

* ж «
Ко§ӑ ҫывӑрса карӗ. Тӗлӗкре вӑл акӑ 

ыӗн курнӑ: унӑя лайӑх аиӑшӗ Карӑд 
Маркс йатлӑ му^ипе тӗд пулнӑ та, ик- 
кӗшӗ пӗрле анкӗлсен сойусне кайаҫҫӗ 
пек. Тата хӑйсен ҫумӗн^н хватгерте 
пурнакансен хӗра^и леш, хӑратакан 
патша кӗдеткипе пӗрле мӑйӑхсемпе 
ҫӗркӑмрӑк йӑтнӑ та тамӑкра ҫӳреҫҫӗ 
пек. Тамӑаӗн^в хӑрамалла та йӗрен- 
мелле. Пӗрре Ко§ӑна ашшӗ сӑран са- 
вӑтне илсе кайса кӑтартнӑ^^ӗ. Савӑт- 
ран 8исрах киле илсе кайыа ыйтса, 
Ко§ӑ ҫавӑнтах йӗрсе йанӑ^бӗ. Танӑк- 
ра та Ко§ӑна ҫав сӑрнн савӑтри йе- 
вӗрлех курӑнвӑ. И. М а г в е й ӗ в.
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—  Килтехъъ^ҫкеТ! Арӑм, есӗ курмани? ОкТапӗр уйавне ир- 
термешкӗн йанӑ план таҫта хутӑшса карӗ.

Килтисем хушшин^е пурӑнман пирки.
Ҫеркей Нйкколайӗви^ Калккин ӗҫ- 

8вн ҫын, кунне 18-шар сехет ӗҫлет. 
Комантировккӑсене ҫӳрет. Тӗрлӗрен 
конферентсисем, саҫҫетаннсем, пленӑм- 
сем, ревиҫисем Калккин йулташа кил- 
тв тӑратмаҫҫӗ. 11 ҫул хушшин^е арӑ- 
мӗпе ҫителӗклӗ калаҫса ларма та вӑ- 
хӑт пулман. А^исем вӑл киле тавӑр- 
на88^н кашни каҫ ҫывӑрна выртнӑ 
пулаҫҫӗ. Хӑш 8 7 *не тата арӑмӗ а^и- 
семп* йалта пурӑнса нртеркелет. Пӗ- 
ре, 0^!апӗр рево^утси 11 ҫул тултар- 
вӑ каҫ, Калккин нӗр каҫлӑха, арӑмӗ 
ыйтнипе, килтех ларма шут тытнӑ.

— 11 ҫул хушшив^в пӗр каҫ килте 
ларвӑшӑн никам та йатлас ҫувха, те- 
иӗ вӑл.

Калккин килв пыра! 6 сехвтрех. 
1на хирӗҫ пӳлӗырен 3 ауа вы§аса 
тухаҫҫӗ.

— Каи ыВта! Калк-

кин арӑмӗн^ен.
— Мӗн.ле „вам а^и"? хӑтӑрса тӑ- 

ка! арӑмӗ. —Хамӑрӑн. Ку Водо!ӑ—ас- 
лн, Влатден—вӑтамми, пӗ^ӗкки—Росӑ. 
Ровӑ хӗрӗм, ҫак ӗнтӗ аҫу пула!, аҫу- 
на 8уятусам.

— Хӑратӑп уетан, тет 3 ҫулхи Росӑ.
— Ай, айван. Аҫунтан хӑраҫҫи ва- 

ра, тет амӗш а^аш сасӑйа.— Ну, епӗ 
ҫимелли хатӗрлеиха, есӗ, ашшӗ, а^а- 
сеипе калаҫкаласа лар.

Амӗш кух1§ӑаа карӗ. А^исем ашшӗ 
ҫине йутшӑиса пӑхаҫҫӗ. Пӗр а^и, хӑй- 
уллӑраххи, ашшб патнерех пырса тӑ- 
ра!. Ашшӗ ӑна пуҫран аҫашланӑ пек- 
ки тӑва!, йатпа 8бнесшӗн88?> ааҫах 
йатяе манса кайнӑ.

Ниы кадама аптравипе:
— А^ам, ҫав хӗра^а мӗн йаг- 

лӑцӗха, тет в1д тепӗр а^* ҫвне кӑ- 
тартса. П. # - 1 .
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Аса килет рево/ьутси мана та.
Мигола му^и каласа пани.

— Ок!апӗр рево§утси уйавӗн^е ха§ 
ман хамӑн та 8ун хӗпӗртет, тесе пуҫ- 
ларӗ Михала му^и хӑй вунӑ ҫул ӗлӗк 
курнине аса илсе. Ха§ што-о, ха§хи 
пурнӑҫ рай. Ун ?ух вӑт ай-ай-ай! Нта.

Михала му^и икӗ шиг ^ӑпӑклӑ ^ӗлӗм- 
не 8ыхса ^алӑш ҫурӑ умнелле 
сур8ӗ.

— Ха§ аса илсен ҫан ҫурӑм сӑрхӑд- 
тата!. Мӗн курмарӑчӑр пу§. Хамӑр 
тӳрӗ пулман пиркийех ҫав ун 8ух. Са- 
мани ахалех хуран пек вӗрет, ҫав ху- 
шӑрах хамӑр арканатпӑр. Ыглашши ты- 
ра паш алӑха памалла, а епӗр пыта- 
ратпӑр, йе ҫӑнӑх туса сутатпӑр. Вара 
хайхи гырӑ отре^ӗсем тухрӗҫ. Килйыш 
шу8ӗ тӑрӑх тырӑ авӑртма пилетпе ҫеҫ, 
унсӑрӑн йурамас!. Огрет тытсан пилет- 
рен ытлашшине туртса илмелле. Ар- 
мана кайнӑ %ух хайхи Компвтран по- 
мо§ни пилет илетӗн. Пыра!, компет 
ҫеклеттарӗ хамӑр хурӑнташах пулсаҫ^З 
те. Вӑл мана,— штотти, Михала пи^е, 
терӗ, мӗн терӗ, хама пӗл, терӗ. Арман 
хуҫине пӑртак систер, терӗ. Какшӑ 
терӗм, штотти терӗм, хамӑр хурӑнташа 
шыва йарас ҫук вӗг, терӗм. А-п-п-^ху!.. 
Ак, хайхи пулштух сӑмакунпах ӑнлан- 
тӑмӑр. (Ҫунӑк шӑрши халӗ те сӑмса- 
рах, вилли карӑнман хуран ерекийӗ!).

Сӑмакуннкӑ. Хӑваларӗҫ, хӑваларӗҫ 
мана 10 ҫул хушшин^е, 11-мӗш ҫулта 
хӑваласах кӑлар^ӗҫ.

Помо§ни пилет ҫирӗм пӑтлӑх 
ҫырса па^ӗ хайхи. Латнӑ терӗм, тата 
курӑпӑр, терӗм. Хайхи еп вӑтӑр пӑт 
ыраш пер ларт. Мӑн ҫӳрен лаша ман 
хӑ! алӑ пӑт тийесен те нипо^^ом! Ҫуна 
тупазӗ лӑтӑр-лӑтӑр туса пыра!. Ҫит- 
рӗм хӑмӑшлӑ армана. Мелвик леш 
Кашмашсем, хайхи ыӗн... Урикасри 
Хура Хӗлӗп Ӗҫгенкки пуҫанин пи^вӗш. 
Авалтанпах маҫаксем (асаттесем) вӗт, 
вӗсемпе ҫӑкӑр-тӑвар хутӑшнӑ. Пасар- 
тан кӗрсе пурӑнаӑ. Пи-ит вашаватҫыи- 
сем88ӗ тет^ӗҫ. Ҫитсенех хайхи лӑ^ӑк 
куҫа хупрӑм. Туйрӗ мур. Ӑх-хӑм, кӑх- 
ха! 'Ҫӑа ес, терӗ. Ҫунана кӗлете кӗрт- 
сен урай кашти нӑтӑртах тутар^ӗ. Ҫу- 
на88ӗ ҫав!

Каҫ пуларахпа мелник Урикаса кай- 
рӗ. Ытти халӑх та нуиай мар. Килӗ- 
сене кайса пӗтрӗҫ. Тӑр пӗ^^ен йултӑм, 
окрои кушак та ҫук. Арман тупри веҫ 
ман ҫире, как хош. Пӗр те пӗр ҫӗрле 
крапӗт тума пырсан... Нишаттӑ нимте 
тӑвайрас ҫук. Латнӑ.

Ҫӗрле хайхи ҫилтӑман ахӑрса кайа 
па^ӗ. Тӗп сакан^и пек, умри ҫын па- 
лӑрмас!. Ай, тур-тур!

Ҫӑвва тӗпне терӗм, армаяу ка^ку. 
Никам та йӑтсах каймӗ-ха, терӗм. '§у- 
ла пӗр пекрех антарарах йатӑм та, 
кӗлете питӗрсе пӳрте кӗгӗм. Алӑксеве 
шалтан ҫаклатрӑм. Туипир^^ӑ никам 
та кӗме ни туми. Нимӗр шывӗ ҫакса 
йатӑм. Ларатӑп хайхи кӑмакайӗнҫн 
шӑр8ӑксем ^ӗриклетнине итлесе. Тулта 
ҫанталӑк кӗрлет, ай тур-тур! Ннмӗр 
пиҫрӗ. Ҫийес килмесӗрех ҫур хуран 
вимӗре пӗр пашалупа тасатрӑм. Тӑвар- 
сӑрах. Тӑвар кялли те ҫук. Тӑвар кил- 
лине ув88енех апат ӑшне вакласа пӗ- 
ҫернӗ88ӗ (тӑвар вырӑнне). Тӑвар пӑ^ӗ 
ҫирӗм пӑт ыраш хакне ҫитрӗ вӗт!

Хырӑн тугӑ. Мӗн ӗҫлес? Курӑсран 
йавнӑ пуш кантрана ҫунтарса ларатӑп. 
Краҫҫын ш^рши те ниҫта та ҫув. Ки- 
лӗренех кантӑр ҫӑвӗ, йе йашка ҫӑвӗ 
^арлаттараҫҫӗ, Пумайӗшӗ хӑйӑ авал- 
хи пек. '|ӗлӗме ҫине-ҫинех ^ыхса пак- 
катӑп. Ӑйӑх ҫук. Тулта ҫанталӑк ар- 
ҫури пекех ахӑра!. Арман 8улб сиксе 
тухса кайсан татухса пӑхассӑм ҫуках



21 (78) № К А П К А Н 13

тетӗп. Ман ҫвре в5г ответ. Тупра. Кӑх- 
хӑ ӑы!

Тен, ҫуна сасси илтӗннӗ пек туВӑн- 
са-а кайрӗ. Камши ҫӗр хута, тетӗп.

— Шак-шак-шак! тутар^ӗ ^ӳре^е- 
рен. 'Ҫувӑ.м ура тупаянех ҫитрӗ. Проп- 
пал туппирӑ, терӗм ӑшра.

— Ӑтвӑрйай тавай! тет ҫӳре^ерен 
пӗр салтак.

Пашникпе, шапшурӑ йурах. Уя хы- 
ҫӗн^е тата ик-виҫӗ сасӑ илтӗнет. От- 
рет терӗм уш. Мӗн пулсан та помо§ни 
пилет пурха тетӗп. Ҫӗр хутах турт- 
тарса нӑхмӗҫ, тетӗп ӑшра.

— Никак нет, мелник томой пош- 
шол, терӗм.

— Тӑвӑрйай, нв88у сковарӑ!, тет 
салтак калдех. Каккуй тӑвар, тетӗп 
ӑшра. Уҫмастӑп. Темле хура ^ирлӗскер- 
сем, каы пӗлет ҫӗр хута.

— Т о р о к к ӑ  куттн йаххӑ!, терӗ 
тепри.

Епӗ хайхи ӗлӗкех пуп таврашсен- 
р н  вырӑсла 8Ухлаттӑм. Ҫухалса кай- 
нӑскерсем кусем терӗм уш тӳрех. Хай- 
хи еп ^ӳреҫе виттӗрех:

— Вон тут нетавнӑ !ерев^ӑ нул 
та... терӗм.

— Ах ти стари 8орт, ти што ҫме- 
йатсӑ, кӑвтанис! тесе пӑшал ку^ӗсем- 
пе пӳрт пӗренисене кисрентерые тап- 
ратрӗҫ. '^унӑм йудыарӗ. 'Гасаранах 
персе хӑварӗҫн, тетӗп хайхи.

— Винават товарйыш, ошипкӑ пуо- 
кал, терӗм. Вон тут йал... 'Герев^ӑ ре- 
тӗм, ӑхӑ-ӑхӑ, та... терӗм.

— Кӑте Берев^ӑ, теҫҫӗ хайхисем.
— Туг премӑ отин торокӑ, руккӑ 

пота!, окром торокӑ ветту, терӗм,Ури- 
кас йевелле кӑтартса. Хайхи еиӗ те 
пултарагӑп ҫав, хӑйса илтӗм. Ӑнлан- 
8ӗҫ.

— Ах ти пестолккОБи 85вашшӑн,те- 
рӗҫ те ҫуна ҫине ларса куҫран ҫухал^ӗҫ.

Аранах ӑш^ик лӑплан^ӗ. Ҫӗрӗпе тв 
8ӑлкӑм куҫ хунмарӑм. Ун ^ухнехине 
аса илсен... Ха§ што-о. Ӑш^ик савӑ- 
на! ман рево§утси уйавӗ ҫитсен. Ун 
8ухне вӑт, у§и, ай-ай-ай! Куртӑмӑр 
рево§утси, кӑмака ҫин^ех.

УТМӐЛ-ТУРАТ М.

Керӗнскн.

— Аттв, иӗнле йатпа ^ӗннӗ Керӗн- 
скнйӗ?

— Никам та ^бнменҫке! 'Ҫвныесӗрех, 
х&й ҫыа&ҫса килнӗ вӑл.

Уйрӑмӑя ҫук тавар.
Коркоора Н1 Я« ҫйкӑрта тухн!! пЛтапа 

иусЛк школӗа отодсвЛбӗвде пӗр ада 
пырне дарса ду^ видмен.

— А^ам, копператтива кайса 5 кило 
ҫӑкӑр илсе килха.

— Ма нумай?
— рамисем лартиалла, ҫӳдӗк

тумалла, ка^ааа усрам алли карта тумалла.
—  Ҫӑкӑриа тӑватни ыӗн?
— Ҫӑкӑраа мар, ҫӑкӑр ӑшӗн^и пӑтапа.

Шупашкарти пек.

—  Тӗлӗнмелле кӑҫал. ОкТапӗр уйавне 
ҫитрймӗр, ҫӑмӑрсем пулмарӗҫ.

—  Ҫулти вотопровота тӑваканниоем 
те пирӗнни пек васкаса ӗҫломеннисен 
пулнӑ пулмалла.

Ок?апӗр уйавӗ каҫхине.

—  Ак пайан кунта епӗр театӑртж 
ларатпӑр. Иут патшалӑхсеньи рапоьи- 
сем театӑрта хӑҫан пулаҫҫӗши?

—  Театӑра ремонт тунӑ ьухнв.



14 К А П К А Н 21 (78) №

„Шуткӑ мар“ .
Тӑс адлусенв! Шутла: пӗрро, нккӗ, 

виҫҫӗ... мӗ ӗ-н, пӗрерӗн шутласа тӑма, 
хур икӗ а.1лувти пӳрнӳсенв (вӑрҫа 
кайса пӗр-иккӗшне татман пулсан), 
миҫе пул^ӗ?—Вуннӑ. Тӗрӗс. Теаӗрре 
хушоян вунпӗр пула!, хайхискер. Вуи- 
пӗр ҫул иртнӗ ӗнтӗ, шуткӑ мар.

Пахматтӑв Куҫмин алурисем аиан- 
ман, хуҫӑлнан, шӑтман... пурте тӗрӗс, 
хӑйсенв ырӑвӗн8вх. Урара „пу§ӑ вырӑ- 
вӗ палӑра!“ тет те, ан шанӑр. Никам 
та курмаи ӑна. Аллисем, пит-куҫӗ пе- 
кех шапшурӑ, йака, мӑнтӑр алӑсем. 
Ҫеп-ҫеыҫе, мамӑк пек аллине 8*' 
мӑртаса пӑхаи есӗр? Кврлӗ кирлӗ 
мар ҫынна адӑ памас! вӑл, хӑйӗн^ен 
аслисене ҫеҫ, таҫтанах инҫетрен тӑсса 
пара!.

По88бр*не пӗлетӗр пулӗ унӑане? Ни- 
ушдӗ пӗдмесгӗр? Ун пек алӑ пусакая 
таврара та сахял. ,К . Пахматтӑв" те- 
се ҫырнӑ хыҫҫӑн тата икӗ кукӑр туса 
илет те ^^РР-^арр! тутарса айалалла 
туртса, авса хура!. Ҫырса кӑтартса 
тӑмӑпӑр. Нуҫлӑхне пуҫдӑх та ӗнтӗ 
вЭл, паллӑ ҫын мар вҫутки. Праҫнӗк 
ҫин^ея ҫырмалла. Ҫитрӗ, калӑаӑр, 
праҫнӗк, аслӑ, савӑнӑҫлӑ праҫнӗк. Ки- 
рек-кам та савӑнмалла (ӗҫлекен ха- 
лӑх, конешнӑӳ. Вунпӗрмӗш хут уйав- 
латпӑр епӗр ҫак ^апдӑ праҫ.нӗке. (Ву- 
лакан ес, савӑвнипе ӗҫмен-и? ӗҫме 
йурамас!. Ни-ни!)

Пахматтӑв ҫын мар тетрии есӗр? 
Калаҫса пӑхӑрха унпала! Тӗлӗнтерет 
вӑл каласа. Рево§утси пуҫлансанах, 
епӗ ҫавӑнта ӗҫлерӗм, кунта ӗҫлерӗм.. 
И-и, каласа та пӗтерес ҫук!—пӑркала! 
вӑл кӑтра пуҫне.— Пӗрре 8ут ҫеҫ ви- 
леттӗм. Слу88айнӑ тӑрса йудтӑм,— тӗ- 
лӗнтерет вӑл каласа,

Ан^ах пайан, ха.§ ун пан^е, ҫннҫе 
пвлӗклӗ, хӗрлӗ пит куҫлӑ, хитре арӑ- 
мӗн^ен пуҫне никаы та ҫук.

Ирхи апат хыҫҫӑн пирус пит тутлӑ 
вӑд. Кӑвак тӗтӗм пӗкӗ унки пек ҫав- 
рӑнкаласа ма^^вваллв хӑпара!. Ҫӑиӑл- 
скер ҫӳлелле туртӑна!.

— Астӑватни ес, Ҫинӑ?—кулкаласа 
тӑракан ҫаврака куҫӗсемпе тидмӗрсе 
нӑхса ыйта! вӑл арӑмӗн^ен.

Кӗрхй сивӗ ҫил ^ӲРевене карнӑ 
8ӗнтерпе вы§а!,_ 8^*т^Рб Ҫблвн пек 
авкалана!.

— Мӗн ,,астӑватнй“?— ылттӑялатнЕ 
шӑлне кӑтарта! унӑн паке пек арӑмӗ. 
—Хӑш 8ул вара, шухӑшламасӑр, ту- 
масӑр, персе хуран сӑмахна. Мӗн ас- 
туиалла?

— Та-а вӑхӑт нумай иртнӗ. Асту- 
мастӑн пу.лӗ ҫав. Вуясаккӑрмӗш ҫула 
аса илтӗм. Понимайӗш? Еаӗ килов 
кӗрсен есӗ йепле савӑнтӑн!

— Тупрӗ сӑмах. Еаӗ „интереслӑ" 
йапала ҫин^ен астутара! пулӗ тесе. 
Ак санӑ, ак сана,—турта! уаӑшкяя 
хупах пек сардака хӑлхине.

Решеткке ӑшӑн^е саркайӑк йурла!. 
Праҫнӗк ҫигнине вӑл та, Пахматтӑ* 
пекех, сисет пулмалда.

Арӑмӗ пӳлӗме кӗрсе кайрӗ те, кит- 
тар калама пуҫларӗ, ун саслипв шу- 
хӑшлама пит авав.

Вунсаккӑрмӗш хӑрушӑ, савӑнӑҫлӑ 
ҫуд. Ан^ах пуриншРн те савӑвӑҫлӑ 
пулман вӑл. Пахматтӑвшӑн пит хӑру- 
шӑ, тискер ҫул вӑл.

Кнвӗ тӗн8в кӗрӗслетсе ҫӗмӗрлет. Ҫам- 
рӑксем Хӗрдӗ квартийе ҫырӑнаҫҫӗ те; 
„Мы смело в бой ПОЙД0М, за власть 
Советов“ тесе йурласа вӑрҫа тухса 
кайаҫҫӗ.

— Айга вӑрҫа, Пахматтӑв, Кол^ака 
8укиарлама—8ӗнеҫҫӗ ӑна йулташӗсеи.

— Пырӑпха, пырӑп, 8врвт ҫитсен 
пырӑпӑр,—тавӑрса хура! Пахматтӑв.

— Ъ®Р®̂ ® кӗтсен. '§орг-ли! Епӗр 
кайатпӑр.

Пахматтӑв ӗҫ тӑви88вн малтан тӗп- 
лӗн шухӑшла! вӑл. Вӑрҫӑ—шуткӑ ыар.

— Хӑрушӑ мари унта, йепле пек?— 
ыйта! вӑл йала курма киддӗ Сантӑртан.

— Каккуй хӑрушӑ! Кидени88вн ҫа- 
пӑҫма та пулмарӗ, пӳртрен патакпа 
хӗртсе кӑларнӑ йӑтӑ пек, ҫаврӑнса 
пӑхмасӑр тара! Коя^ак.

«Вҫутки* тӑрса тӑрамха, — шухӑш- 
ла! Пахиаттӑв. Пилӗк уйӑхран ӑна 
та ҫара ил^ӗҫ (^ерет ҫитрӗ). Хулана 
ҫитсен 8бри темме пит хӑвӑрт сикм* 
пуҫларӗ, сиксе тухас пек тапа!. Шут- 
кӑ ыар.

Ыгтисем ахӑлтатаҫҫӗ ҫеҫ. „Давшь 
Оибирь“ . Ха-ха, хо-хо-хо1

Ҫӗрле фронга тухса каймалла, алла 
пӑшад па^ӗҫ.

Сме-л-о-о! в бой пойдем. За-а власть 
Со-ве-то-о-в“. Иурӑ саосипе йантӑра!
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касарма.
Пахматтӑвӑн 1 ?ри сикет, шухӑшӗ 

пике пек арӑмӗ пан^е. Ма ыттисем 
пвр те хӑрамаҫҫӗ, хуйхӑрни палли ҫук. 
Пахыаттӑвӑвнӗ пек хвхре арӑиӗсеы 
ҫук пулас вӗсен. Фронт—шуткӑ мар...

Праххут ҫинке шутласа пӑхсан, 
Пахматтӑв ҫук. Кихне тарнӑ вӑл кӗр- 
хи тӗттӗм ҫӗрле.

— Хӑравҫӑ... Теҫерттир!—терӗ кӑ- 
мантир.

Кӗрхи каҫ тӗпӗм, нимӗв т* ку- 
рӑнмаст.

II.
Арӑмӗ тӗлӗнсе кайа!. „Иепле ҫит- 

рӗн? Иӗрсе вилеттӗм саншӑн" —• 8уп 
тӑва! вӑл ӑыа.

— Ан шавла! Килтӗиха! Шӑп пул! 
Сасоу ан пулгӑр! Авнене те ан кала! 
„Пӑшӑл, пӑшӑл", пӑшӑлтатса калаҫса 
выртрӗҫ ҫӗрӗпе.

Пайан ҫавна астутарасшӑнцӗ арӑи- 
яе те, итлемест вӑя.

— Ну итлемин.
Вувӑ ҫул ытла вӗт, шуткӑ кар. 

„Мосаикка" нирусне сӳнтерсе пеппӗл- 
нитсӑ ҫине ху8ӗ те „ф-ӳ-ӳ“ вбрсе кӑ- 
лар8ӗ ҫӑвар тулли кӑвак тӗтӗи.

Саркайӑк йурласа ^грӑнаймас!, сӗ- 
тел айӗн |0Н ун ҫине ҫаврака куҫне 
илмесӗр хӗрӗнсе пӑхса лара! сарӑ 
кушак.

— Йарса илес8ӗ, решеткке Чшӑн^в.
Пахматтӑв па§ттине тӑхӑн^ӗ те

куҫкӗски патне пырса ^ӑпар пурҫӑн 
калстӑкне тӳрлетрӗ.. Унтан хура мӑ- 
йӑхне (уссине) ҫӳлеллв пӗтӗрсе йа^б. 
Таврара та ҫук уя пек мӑйӑх. 
Портфӗлӗ тем хулӑмӗш.

— Ҫинӑ, Ҫинӑ! Ман кайиалла!
— Ӑҫта васкан? Пуҫлӑх вӗт ес. 

Кӑнтӑрла кайсан та, сана кам сӑмах 
кала!. Канха пӗр-икӗ сехет,—а^ана 
йӑоатнӑ пек йӑаата! ӑна ҫинҫе пи- 
лӗклӗ арӑыӗ.

— Хм... вӑл ҫапла та, каВао, ыран 
канӑп, пысӑк праҫнӗк вӗт ыран...

Ан ҫилен мана, вулакав! Праҫнӗк 
ҫин^ен ҫырма вырӑн йулмарб. Пжх- 
маттӑв кунта та ӗҫе хупларӗ, фв§йет- 
тона пӑсрӗ. Кансӗрдет вӑд ҫапла. Ан- 
ҫах Еамӑн та пулсан Пахматтӑвсем 
ҫин^ен те ҫырао пула!. Пуҫлӑх „вҫут- 
ки“. Шуткӑ мар. С ӗ д т ӗ р м в н .

Пуштӑ йеш^ӗкӗ.
Кушакв. Кушак тус, тгудӑшкои ҫывӑря» 

ӑҫтав паддиие, тата тӑдӑх кардӑвӑв хушаиат- 
пе кӑтартма кпрлб пулнӑ сан. О ӑвӑна ҫырнӑ 
та... „Сӑввине квртмесен проккурорл пӗлтереп, 
тетбн те, ҫапат та кбртеймербибр. Надар тулаӑ- 
ҫке сӑвву". Ҫапла, Кушак тус!

Айакринэ. Аҫта пулнӑ ун^пек бапала? Ҫвр 
ҫннде-и, бв пвлбт ҫиндв?' Ӑҫта пулнннв кӑ- 
тартма кирл® пулвӑ.

Йулашки сӑмах.

„Капкӑнҫӑ". ОкГапӗр номӗрӗ хупӑннӑ тесе шутлатӑп. „Интгернатсиоаад' 
йурлама оурне те тӑма ыйтатӑп.
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