
К а ъ Ъ X- Пӑтрӗм, пӗтрӑм! Алнмантлвк- 
твртӑм. ,,Капкӑнӑн“  1-мвш странитсинъв 
пӑрлв лартӑмӑр твса, ку хӑр ӑнтӑ мана 
сута парса Соввт Сойусӑнъи мӗн пур ъ ӑ ’ 
вашсвна ҫвитеттӑлв ъ^нтврв...
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„Тураиӗш“.
Ка^ака Павалӗн арӑмӗпе Иӑван^а 

кар^ӑкки хӑр ^ухнех ^иркӳвв пӗрле 
ҫӳревӗ. Ув8ух вӗсем хӑйоен
ҫӗнӗ пурҫӑн тутӑрисене кӑтартма, тата 
йут йал йапигисемпе ^иркӳ картив^е 
пӑшӑлтатма ҫӳревӗ. Ка^ьа тухсан— 
алӑри^а^исене.тур йунӗ йатлӑ шывпа 
хутӑштарнӑ ҫырла шывӗ сыпгарыа ҫӳ- 
ренӗ. Хадӗ вӗсен ни пурҫӑн тутӑрсем, 
ви алӑри а^асем ҫук. Пурҫӑн тутӑр 
мар, шӑлӗсем те виҫӗ-тЕваттӑ ан^ах 
йулвӑ. Ҫавӑнпа вӗсем ҫиркӳве те, кил- 
те квнӗсемпе вӑрҫса ывӑнвӑран ҫех 
ҫӳргҫҫӗ. '§иркӳв0 пырсан, ваттисен 
йӑллипе хӗвӗсен^ен йаналвӑ пӑхӑр 
укҫэсем шыраса тупса турамӗш умне 
виҫӗ пуслӑх ҫурта лартаҫҫӗ те, пӗрке- 
ленвӗ тутисемве ыӑркӑлтатса вили^^ен 
пурӑвмаллӑх сиплӗх ыйтаҫҫӗ. Ъиркӳрен 
тухсан, хӗр 8ух пухӑсем тӑрӑх йашӑ- 
сен 8ӗри6ене вӗрле кӑтӑкласа ҫӳренӗ 
тӑхла^исеве тӗл пулса хӑйсен кинӗсем 
ҫив^ен елекдеҫҫӗ...

— Ах, Урикка йӑыӑкӑм, ^иркӳве 
каймавни ытла та вумай пула5!ҫке пи- 
рӗн, пӗре кӑҫал кайса курмаллаши, 
терӗ пӗр шӑматкун К а р к а  Павӑлӗ 
арӑмӗ Иӑван^и кар^ӑкки патне пырса.

— Епӗ халӗ ан^ах сан пата пырас 
тетгӗм... Кайар, кайар... Капла пире 
турри те манса кайӗ, терӗ Урикка 
шӑлсӑр ҫӑварӗпе селӗпдесе.

Вырсарвикун тин кайсан, ват шӑм- 
шакпа слушпа ҫитийас ҫук тесе, Урик- 
ка кар8ӑкпа Каҫака арӑмӗ ҫав кунах 
анкарти виттӗр ^иркӳ йалнелле тухса 
утрӗҫ.

'§вркӳ кассйн^е вӗсем йаланах пӗр 
тӑлӑх кар8ӑк патне кӗрсе выртакан^^б. 
Анҫах ҫак шӑматкуя таҫти ҫӑва шӑ- 
тӑкне кайса кӗнӗи тен, мур кар^ӑкки... 
Уриккасем ниҫта кайма аптраса тӗт- 
тӗм^ен 8иркӳ картин^е ларкадарӗҫ те, 
каҫ пуднӑ май сивӗте пуҫласан, йалал- 
ла хваттер шырама, теое утрӗҫ.

А н р х  ӑҫта кайас?.. Палланӑ ҫын 
ҫук. Пулсассӑн та, ҫынна кансӗрлесе 
ҫӳреме аплах мар пек...

Кӗҫ Урикка кар8ӑк пӗр ҫамрӑкрах 
а^ана тӗл пулса:

~  Ывӑлӑм, есӗ пире хваттер тупса 
параймӑнши, терӗ.

Ҫаырӑкрах а§а кӑшт шутласа тӑнӑ 
пекки пул^б те:

— Авӑ, ҫавӑ пӳрте кӗрсе выртӑр, 
терӗ шкул ҫинелле кӑтартса.

Шкулга йӗр ҫын тӗсӗ те ҫук. Тав- 
раллах парттӑсем, ҫтена ҫин^е икӗ 
тукмаклӑ 8И.ССЙ, ьасои ҫывӑхӗн^е ҫатма 
пекӗскер ҫакӑнса тӑра¥.

Ывӑннӑ карҫӑксем пӗр кӗгессе ҫам- 
рӑк 8ук туйсеы тӑрӑх ҫӳресе киветнӗ 
хала^ӗсене сарса хурса выртрӗҫ те, 
^асах тӗдӗрсе карӗҫ...

Кӗҫ Уриккана темле сасӑ вӑратса 
йа^ӗ. Пӑха! Урикка—никам та ҫук... 
Сасӑ ҫаплах ^ирӑнмаоБ. Такам ҫывӑх- 
рах темле йурӑ йурла!... Уриккан ватӑ 
8ӗри хӑранине кӑшт ан^ах сиксе тух- 
мас!'. Вӑл НЕМ тума пӗлмесӗр йӑпӑр- 
йӑпӑр сӑхсӑхса ил^ӗ те, 8асрах Ка'§а- 
ка арӑмне ^ишкӑласа тӑратрӗ:

— Пӗтрӗмӗрех, Анукка!.. Кам йур- 
лаБ ара, иглеха... итле...

Ка^ака арӑмӗ те калама ҫук хӑраса 
ӳкрӗ, ан^ах вумайлӑха мар. Вӑл хӑ- 
вӑртӑн виҫ-тӑват хут хӗреҫ хурса 
ил^ӗ те:

— Ара, турамӗш йурри марши вӑл... 
тен ҫветтуй... А̂ Га сӑхсӑх хытӑрах...

Иккӗш те ^бркуҫҫа ҫине тӑ^ӗҫ тв, 
§арӑнма пӗлмесӗр сӑхсӑхма тытӑн^ӗҫ. 
Урикка хӑйӗ те турамӗшӗ хыҫҫӑн ыӑр- 
кӑлтатса йурлаыа тытӑя^ӗ.

— Ах, ыӑнтарӑя турри, ыгла та 
аван йурлаБҫке, тесе сӑхсӑхаБ Ка^ака 
арӑмӗ.

Урикка 8иркӳре каданине илтнӗ рай 
ҫин^ен аса ил^ӗ. Анукка та хӑй пуҫ 
тӗшшӗн; — Ку турӑ пирӗн умра аха§ 
йурламастех, пире хӑй патне илсе ка- 
йасшӑн пулмалла, тесе куҫҫудӗсене 
^ӗрҫи ҫине йухтарса кӗл тӑваБ.

У н рн  те пулмарӗ йурӑ внрӑнне 
темскер вы§аса йа^ӗ. Кар^ӑксем ну- 
май88ен ним ӑнланаймасӑр хӗрес хума 
ҫӗклеяӗ аллисене сӑмсисем умӗн^е тыт- 
са тӑ^ӗҫ.

— Таҫта илгнӗ пек туйӑна!' те ку 
сасса, ӑҫташи... тесе тӑра! Урикка.

— Ара, купӑс сасои вӗт ку, мур 
илешшӗ, терӗ Урикка кӗҫ.

—  Ан сӳпӗдтетех пусгуйа, ара тур 
амӗш купӑс калама мӗн...—вӑрҫса ил- 
8ӗ Урикка. Ан^ах тепӗргак иглесен:

— '§ӑнах купӑс калаҫҫӗ вӗт... Пӗт- 
рӗмРр Анукка, ку ыршӑн марах. Тур- 
амӗш тухса карӗ пулмадла тта, шуй-

0
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Ӳсӗр копператтӑр.
Ӗҫсе ухмаха йерсе ҫӳрекенсем копперат- 

тив правлевйн^е пулыалда ыар. (Токлатрав)

Х в р а р З м  ъ л в н .  Копператтив ҫине мӗн тума улӑхса 
кайасшӑн есӗ? 

Ӳ с ӗ р  к о п п е р а т т ӑ р .  Копператтив урлӑ сотсиалиеӑма 
кайас тесе.

тансем кил|Рҫ пулӗ... А!а ^нсрах та- 
рар, терӗ Урикка кӗтесрен йапалисвне 
пуҫтарса...

Тепӗр куннв, ^иркӳве ҫынсем пухӑн- 
нӑ ҫӗре шкула та тем туна ҫынсен 
нуиай пухӑн^бҫ.

— А!аха, Анукка, кӑнтӑр кунӗнье 
ӗнерхи ҫӗре кайса курар, терӗ Урикка 
ҫӗркаҫ хӑранӑ ^бри лӑалавиан пирки.

Карӗҫ. Шкулта тудлийех халӑх. 
Ъасси ҫывӑхӗнҫе ҫатма пекскер хадӗ 
те ҫакӑнса тӑра!.

Такам хулӑмрах сасӑпа;
— Алло, алло, Шупашкартан кала- 

ҫатпӑр, тет.
Карьӗктем унтачла-кунталла пӑхаҫ-

ҫӗ—калаҫаканни никам та ҫук.
—- Хӑшпӗр ҫӗрто халӗ те ратио мӗн 

иккеннв пӗлмеҫҫӗ... Ратио тӑрӑх Мус- 
кавран калаҫнине илтме пула!... Иал- 
сен^е ратио лартӑр, тет ҫаплах ху- 
дӑмрах сасӑ.

УриЕка ним тӑна илеймесбр хӑй ҫу- 
мӗв^и ҫыятан:

—  Хӑшӗ калаҫа! ара, тесе ыйтрӗ.
— Авӑ ҫав ҫатма пекки...
—  А!а, йӑмӑкӑм, ^асрах киде... Пи- 

рӗн йалта кӑна никаы та куриан пулӗ, 
^асрах кайса каласа кӑтартар. '§нркӳ- 
ве тепӗр вырсарни кун та килӗпӗр, 
терӗ Анукка алӑк патнелле ҫавӑрӑнса.

РОПИ,
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Мику/ь иуьи.
Мику§ му8иие Соярани Ҫбр

валр.ҫнб ҫӗрте, уйра хӗремесленсех йат- 
лаҫрӗҫ. Пӗрпӗрне каламан сӑмах хӑ- 
вармарӗҫ.

— Кантӑркзнӑ кар^ӑктушӑн та ҫ?р 
илсе йулатӑн. Видес пула! унӑн, терӗ 
йулашкин^ен Сопрани.

— Ху тага аҫу канӗпе пурӑнса а^а- 
сем ҫӑвӑрласа тулта^.тӑн, терӗ Соара- 
вийе Мику.8 му8И.

— Есӑ мава ма намӑс-тантаран ха- 
лӑх ҫип^ех. Сута парсан — тыгкалӑн. 
Халӑх, пул ҫвитетлӗ!

Мику§иа Соправи йатлаҫнн кулӑш- 
да пек туйӑн^ӗ халӑха. Хадӑх ахӑл- 
татса кулса йа^ӗ.

— Лҫу канӗае пурӑнмасан, каы ки- 
вӗпе пурӑнан тата есӗ? Сан арӑму 
аҫун кивӗ пула! ӗагӗ вӑл,—терӗ Хура 
Иӑваа Кара^ӑмӗ Сопранийе.

Ку вӑхӑгра Мику§ му^и уйӑрӑлса 
уттар^ӗ килелде. Ан^ах Сопрани сута 
парасран хӑратех ун ^бри: нусас мар 
урана урӑх ҫӗре пустара!.

— Хурах, Мику§ му8и! тенӗ сасӑ 
илтӗн^ӗ таҫтан.

Ним ҫавӑрӑнса пӑхмасӑр вӗҫтер^ӗ 
Мику§ му8и малалла, Сопрани ;хӑва- 
ла! терӗ пулмалла. Шӑп ҫитсе тухрӗ 
ҫырма пуҫне, курӑнах каВрӗ ун куҫне 
пӗр хӗрарӑмпа арҫын. Ни ыалалла, ка- 
йалла. мӗнле куҫа хупмалла.

— Хурах, Мику§ му8н, тархасшӑн 
ҫӑл1 тесе кӑҫкӑр^ӗ хӗрарӑмӗ.

Арҫынӗ мулка^ пек вӗҫгер^ӗ ҫырма 
тӑрӑх анаталда. Мику§ му^и те пӑх- 
каларӗ унталла та кунгалла, вашкӑрт- 
рӗ вӑл та йалалла. Лалларӗ вӑл Са- 
^ука, унпа пӗрле В ащ ка. Ҫирӗп тыт- 
рб сӑмаха, хӑй ӑшӗн^е сыхлаоа. Ка- 
ламарб карҫӑкне; мӗн-мӗн пулса ирт- 
ввне. Ан^ах кайран 8б.таймарб, нӗр 
каҫхине каларӗ.

— Ку сӑмаха, аваи, никама та ан 
калах. Сӑмах оарӑлсан, Са1§укне ла- 
йӑх мар, терб кар1 ӑккн.

*
— Сан ытлари кун сута каймалла, 

Мику§ му8и, тесе хут тыттарса хӑ- 
вар8ӗ нӗр каҫхине исполниттӗл Ваҫҫа.

Микуд му8ин аллин^и улми да^ах 
турӗ сӗтед айне.

— пула! ӗнтӗ ку
сута, вбр есрел, терӗ Мику§ му|и йӑ-

вӑҫ 8ӑшӑк ҫин^ен тепӗр улмнне илсе 
шурагса.

— Мӗн хӑгланса ҫӳренӗ вара есӗ, 
сгарик, ват пуҫупа, терӗ карвӑкка тӗ- 
лӗнсе.

— Мӗн хӑтданса? . Пимех ге мар. 
Вӑд хӑй мана: вилео патне ҫитнӗ кар- 
Ьӑккушӑн та ҫӗр илетӗн, терӗ.

— Кам, ара?..
— Сопрани есрелӗ.
— Ҫӗр ҫӑттӑр ун пуҫяе, а^а ^ӗри- 

сӗр йултӑр, тесе хӗрес хывса ил^б 
кар8ӑк8и тарӑхса.

— тапрата!, хӑй оута
пара!, вамӑссӑр.

— Сутрз хӑйне хушармалда туса 
хӑвар, сгарик.

— Конешнӑ, мӗн пире ват ҫынсене 
кураймас! вӑл? терӗ Мику§ кар^ӑкки 
кӑыӑлне ҫавӑрса.

* * *
Ытларикун. Суг купӗ. Сут пӳртӗнье 

тулди халӑх.
— Ес, Мику§ муби, мӗн пулнине 

пӗтӗмпех каласа пар вара, терӗ Ма- 
ку§ ыу8и патяе пӗр ҫамрӑк хӗр пыр- 
са. Ая^ах ҫавӑнтаг, вӗлт ҫеҫ турб. 
Мику§ ыуьи пзлласа та йулаймарӗ.

— Кам арӑмӗ пул^ӗ ку? терй мӑ- 
кӑртатса,

Иӗри тавра пӑхкала!. Ан^ах Соп- 
рани курӑнмас!.

— Микулай Микулай^ӑ!
— Иа! терӗ Мику§ муьн салгакла.
— Тула тухха есб ха.§. Вара 8ӗ- 

нетпӗр, терӗҫ сутран.
— Соиранийӗ унта кӗрсе ларнӑ пу- 

дӗҫ, терӗ хӑй ӑшӗв^е Мику.§ му8И. 
Еаӗ укҫа парса тытнӑ ваккатне те вӑл 
8Укленӗ пулмалла. Ха§ те килмест. 
Пӗр така аха§ сайа кайрӗ, Пӗтерҫӗ 
ку Сопрани есредлӗ, тссе вӑрӑм пит 
туса лара! Мику§ му8и.

Мику§ му8и сутпа Сопрани айне пу- 
лас мар тесе, ваккат та ты тнӑцӗ по- 
вескине илсен топӗр куннех. Ваккатне 
укҫа та, така та панӑ^вӗ. Ан^ах па- 
йан ни вакка^ӗ, ни Сопранийӗ курӑн- 
мас!. Ҫавӑнпа та вӑл сут ҫине те 
шансах каймао!.

— Миколай Миколайцӑ! тесе кӑҫ- 
кӑр8ӗҫ сутрав,

— Иа, епӗ пайан ку сута тутармас- 
тӑп. Ни Сопрани, ни вакка^ӗ кидмен.
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терӗ Мику§ му8и хӑвӑрт, салтак рап- 
пӑрт панӑ нек, — Саккунне пӗлетӗп 
епӗ; вӗсемсӗр сут туаа йурамас!. Ҫук, 
ҫук памастӑп, терӗ кадлех пуҫне сил- 
лесе.

— Мӗнле Сопрани ҫин^ен калатӑн 
есӗ?

— Ара мана сута пани ҫин^ен.
— Сана вӑд сута паман. Сава 

Алексантра Кириллӑвӑ ҫвитетле ^ӗн- 
тернӗ. Ун ӗҫӗ ҫин^ен мӗн пӗлетӗн 
есӗ?

—  Ара, пӗлетӗп пу§.
—  Есӗ курнӑ 8ухне, мӗнлецӗ вӗсем?
— Ҫаплах пу§ ара, ҫаплах пу§.
— Менле ҫаплах пу§?
— Ара, епӗ курман, мӗн ҫинрн вӑд?
— Ӑна Лепкас к а ц и  тапӑннӑ.
— Тапӑннӑ пу§ ара, тапӑннӑ пу.§.
— Ес куряи ӑна?
— Курман.
— Тӳррипе кала, ахту хӑна ху- 

патпӑр.
— Ҫапла пу§ ара, ҫапла пу§, ыв- 

дӑмсем.
Сугра ларакансем Мику§ му^ине 

иӗн тӗрлӗ пӑркадамарӗҫ. Мику.§ му^и 
„арапа“ „пу§сӑр“ пуҫне нимӗн те 
каланас!. Кар^ӑкки нӗр каҫне Са^ук 
ҫин^ен ннкама та калама калананцӗ 
вӗтха ӑна!

Ҫавӑ ҫӗмӗрет пулмалла ӗнтӗ ун 
пуҫне.

— Есӗ ун 8ухне унта пудни?
— Пулвӑ пу§ ара, пулнӑ пу§.
— Есӗ курнӑ еппин!
— Курнан ывӑлӑмсем!
Сут сӗтелӗ хушшннҫе ларакансем те- 

мӗн вӑрттӑн пӑшӑлтатса илвӗҫ.
—  Сана Миколай Микодай!, сут 

аллине илмелле турӑмӑр сутра суйнӑ- 
шӑн.

— Ҫапла пу§ ара, ҫапда пу§.
— Ҫакӑнти пукан ҫине кидсе дар, 

мидигсн ҫумве.
— Ара паҫӑрах лартмалдацӗ, ывӑн- 

тӑм тӑрса, ывӑдӑисем! Спаҫҫипӑха си- 
ре, ывӑлӑмсем!

Суг сӗтелӗ пушансах йул^ӗ, Сут 
канашлӑва кв^ӗ. Мику§ му8н милитси- 
рен вӑраххӑн:

— Ман кайма та йура! пу§, тесе 
ыйтрӗ.

— Иурамас!, терӗ мидитси пӗр сӑмах.
— Ҫапла пу§ ара, ҫапла пу§.
Сут тухса прикӑвӑр вуласа паьӗ.
— Сана сутра тӗрӗс кадаманшӑн

пӗр ҫул тӗрмере усрамалла турӑмӑр!..
— Ҫапла пу.ъ. а.ра ҫапла пу§.
— Айта, му8и, терӗ милитси.

милитси— Кӗр ҫак алӑкран, терӗ 
тӗрме алӑкӗ умне ҫитсен.

— Мӗншӗн ара...
— Кӗр, кӗр, кӗр!
— Ҫапла пу§, ара...
Мику§ му8ин куҫҫулӗсем шапӑртат- 

са ан^ӗҫ. Тутисем ҫӗр мулка^и тути- 
сем пек мӑкӑлтегсе ид^ӗҫ.

— К а ц и  тарьӗ вӑл ҫырма тӑрӑх 
анаталла, терӗ йудашкин^ен милитси- 
йе, тӗрме алӑкӗн^ен кӗнӗ 8ух Мику§ 
м ци. Ҫ. ШАПЪӐК.

Саниттар комиҫҫи ӑшънкки.
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Улмуҫҫин^ен улми кдта 
ӳкмест.

Сыхла ҫак вапана, никама та ан й 
Усал тӑшман килӗ, вӗрсе вырт'

ан тар1|
Терӗ йӑттине 
Ку§ук каҫхине.

— .ф)ав, §ав, §ав, §ав... §ав, 
Бамӑп никама пӗр лав, 
Ш анах иан ҫине!
Терӗ йӑтти хуҫине.

Утӑ капан тӑррине 
Иӑпӑр йапӑр улӑхрӗ,
Ку§ук йатлӑ хуҫине 
Ашӑ куҫпа ӑсатрӗ.

— Тавралла карта,
Кан килӗ каҫпа?
Хуҫа тесе ман—
Тухман ҫвлтӑман.
Хам вырӑна парас мар, 
Ытги... кирек ӑҫта кай1 
Туртам ӑшӑ ӑйӑха 
Манса иӗн пур хуйӑха.
Хам, хам, хам, а'-у-у у, 
Ку§ук, сывӑ пул1

Выртрӗ ^ӗркенсе 
Лайӑх витӗнсе.
Лаши,
Ӗви,
Ка^аки,
Ка^такн,

Сурӑххи,
Сисни
Тӑ|ӗҫ тавракда 
Капан автарма.
Кукленет капан 
Хӑвӑрттӑн аван.
Вӑран^е хураҫки;
А-у-у, хам, хан1 
Кам унта, кам?

— Епӗр, Хураҫки, епӗр, 
Пулӑшас, тетпӗр! 
Ҫ^ывӑрах, ӑйхӑва пуҫтар, 
Ӑш^вкнв ан ҫунтар!

Хав, хав, хав!
Есӗр мнҫа лав?
Хӑварӑр п1р ҫӗклем, 
Унсӑрӑв... ки|вм1

Х&варуӗҫ пӗр ҫӗклен, 
Лайӑх пӗр 8икем: 
Хураҫки ва§§и—
Выртса тӑмалли.

Ы8ӗ Ку§ук тӗрӗсдене 
Сак&р лавпа тибеме.
:Ан|ах... утӑ ҫук 
Хуҫа пывӑ 1 ух1

Пулкалаҫҫӗ ^ас-^асах 
Пирӗн хам&р хушӑрах; 

ӗтӗн халӑх пурлӑхне 
ухтараҫҫӗ ӑйхӑо!

Ҫ. ШӐПЪӐК.

Мешъвнӗн 9 ҫулхи аъи. Ех, хӑ- 
ҫан твпрв курасши Аӑл вӑрҫӑъ- 
Ъенхи канлӗ пурнӑҫа!..
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Вилӗпи, пуйӑпи?
Каваш райовӗнҫе пӗр тутарӑн тав- 

ҫанах сутӑ тӑвас килсе ҫӳрет. Иатне 
мӗнне пӗлместӗп (пӗлес килсен, Ш - 
труххӗн йулташран ыйтӑр), ан^ах ҫак 
тутгрӑн сутӑ тӑвас килнипе пыр шӑ- 
тӑкӗ шӑрӑх кун пек хӗртсе ҫӳрет.

— Итруххин абзы, мана паттинт 
барххалӗ индӗ, терӗ пӗр ҫуд кайалла 
ҫак тутар.

— Парас, ма парас мар. Мӗн, тата, 
сутӑ тума пикенес терӗним?

— Вилеттӗби, буйаттӑбиипдӗ. Итрух- 
хин абзы,—паттинтна барххалӗ ес. 
Алла сакласса, ни була анда...

Паттента илсе карӗ тутар, Тутар 
сутӑ тума тытӑн^ӗ.

Иетруххӗн йудташ, ҫак ӗҫ пулни 
ҫулталӑк иртсея, кам ҫиае мӗн 8уд 
валок хурасси ҫин^ен шухӑшласа ла- 
ра!. Сутуилӳ тӑвакансен ҫаиссӑкне 
пӑхса пынӑ май, хайхи тутар йа^ӗпе 
хушама^ӗ тӗлне ҫитет.

— Ъ^тмз.ллаха ку. Тӳсет...
Иетруххӗн алдин^и хӗрлӗ кӑран-

таш ҫак тутарӑн йаҫӗ тӗлне пысӑк 
кӑна виҫӗ вырӑнлӑ ^ыхвӑр лартса хӑ- 
вар8ӗ. Тутарӑв: «видеттиби, буйаттӑби 
индӗ»—тенӗ сӑмаха аса ил^ӗ те, Ие- 
труххӗн йудташ пи^ӗ ҫине вурӑни-ку- 
рӑнми кулӑ тухса лар^ӗ.

— „Буй“ ӗнтӗ, терӗ Иетруххӗн йу- 
лашкинрн.

** *
Гайӗҫтӑвкомӑни, Канаш худи сове- 

ҫӗни,—иккӗшинҫен пӗрин налок лайӗ 
хайхи тутара налок хутне тыттара!.

— Алла!..—терӗ тутар.-—Бӗтрӗм ик- 
кен суттӑбӗлен, терӗ.

Хӑпӑд-хапӑл лашине турта хушши- 
не хӗстерег те, Щупашкара кайса 
килет...

Шупашкартан килсен нумай ҫӳрети, 
сахали,—епӗр палламан тутара Ие- 
труххӗн йулташ тӗл пула!.

— Ну, йепле, пуйрӑна?
— И и и, Итруххин абзы!.. /^ут кӗ- 

не бӗттеттӗм вит, амутке... Надукблен 
хӗсттерсе ху^ӗҫ тавиг,—ништа бӑрк- 
каланлла ҫук, васкйа...

— Нумай хуним вара сан ҫине?
— И-и-и!.. Каламэлла да ҫук блс- 

сӑх. '§абашкарда будӑшшакансем пул- 
8ӗҫ да, ха§ бурӑ,наттбӑр индӗ, алла 
сакласса...

Тутарӑн ку сӑмахӗсем Иетруххӗя 
йудташӑн ҫамки тирне карглантар^ӗҫ. 
Апат ҫинӗ хыҫҫӑн пӑртак лӑпланяӑ 
ӑш^икне хускатрӗҫ.

— Бурӑнатӑбӑр халӗ, Ингруххин 
абзы. Будӑшакан бӗтмессен, суттина 
тӑватбӑр ивдӗ... Ҫҫей ӗцер^е кӗмес- 
тӗви?..

Мӑшкӑла! вӗт, шуйттан. Иетруххӗн 
йулташ Тӗп Налок Комиҫҫине усламҫӑ 
тутар ҫине хунӑ налока ҫакарса йа- 
нӑшӑн ҫамкине картлантара!...

Ан хӑра, Иетруххӗн йухтат! Килес 
ҫул акӑ, услаыҫӑсвнв петнотта шутне 
те хурӗҫха Шупашкартисем. Мӗн ҫи- 
ленмелди пур унта...

ЕТМЕН А.

'^апшӑн тӑрӑшакан.

— Хаҫатсем ҫан^е те, шурналсен^е 
те йалавах аккатемӗк Мар ҫин^ен ка- 
лаҫаҫҫӗ. 'Ҫас-^асах ун ҫин^ен ҫыраҫҫӗ, 
сӑнне те ӳкереҫҫӗ. Ман ҫин^ен нимӗн- 
ле хаҫат ҫине те ҫырмаҫҫӗ. Епӗ те 
аккатеиӗк «мар». И. П ӑ 8 ӑ р.

Ҫемҫе ҫӑкӑр.
— Иӑван, есӗ ман ҫӗҫҫе илтӗн те, 

пеҫ тӗрӗатерсе пӗтернӗ. Мӗн касрӑн 
вара есӗ унпа?

— Ҫӑкӑр ан^ах касрӑм.
— Ҫӑкӑр васнӑшӑн ҫӗҫӗ тӗрӗнмест 

вӑл.

~  Пирӗн ҫӑкӑрне ҫӑнӑхран пӗҫер- 
нӗҫке... Иакку арманӗн^е авӑртнин^ен. 
Ҫӑяӑхран пӗҫернӗ—ҫӑяӑхӗн^ен тухаӑ 
арман 8улб муклашкисене кӑмака тума 
пуҫтарса хутӑмӑр аттепе.

Хут пӗлменлӑха пӑтереҫҫе.
— Сирбн йалта хут пӗлменлӗхе пӗте- 

реҫҫи?
— Пӗтереҫҫӗ.
— Мӗнде майпа?
— Пӗркунпе ,Д ут пӗлменлӗх тӗп 

пултӑр“ ушкӑн ҫыруҫи, Нӑвансем па- 
тӗн^ен сӑра ӗҫсе таврӑннӑ 8ухне, хут 
пӗлмен Кӗркурийе хӗнесе вӗлероех 
пӑрахрӗ. Ш ӑ р ҫ а Н.



ысплв ССМОХ
Пусыр— хӑмпу.

Иалсове.'сеи хутсене ^^вашла ҫыр- 
маҫҫӗ, теҫҫӗ. Тӗрӗс мар А«, Тултя— 
Пӑртас йалсове^ӗ ҫырнӑ 24-мӗш но- 
мӗрдӑ хут.

«Выдано насдоящей удосдоверени 
Гр-нка Пелагея Грвгорьвва дер. Толды 
Буртасы Вур районв ну ис Бурдасы 
Пелагея Грвгорьевна ушда хойӗн тӑ- 
ван амӑшпе Т/сии Ҫармоса Воряар 
районӗ кайни ултӑ ҫул (6) лет Ну 
Иедагеен ашӗ виднӗ Григорий Фадеев 
1919 году Апрел уйӑхӗв^е Ну а^ан 
хайен пайӳк тюти нимте сук уйӑрса 
илмен в чем удостоверяет селсовет.

Председатель Пузырвв.

Секретар С. Фирсов,
Йалсовет претҫетаттӗдо Пусырӗв, 

хӑмпу тулли 8 у1 ве ҫырнӑ мӗн есӗ ку 
хута.

Кйӑр— кбсре.
Ҫав айалта кӑтартнӑ токкумӗнта 

кӳрсе параканви ыйта!:
— Ӳтнӗвӗн хӑш пайӗ ӗҫленӗши ку 

хута ҫырнӑ 8ухне, тет.
Ку ыйтӑва хирӗҫ ҫавӑн пев ответ 

паиа пултаратпӑр:
— Ура.
— Сулахай ури.
Ҫӗнӗ-Атчай йал ҫынни Иефнм Уде- 

теркин сутра ыӗн калавине Хӗрлӗ- 
Ъутай райҫӗркомиҫҫи проттоккодра ак 
мӗнле ҫырса пынӑ.

Дарье Разумовой действительно при 
выходе за муж подарили кобыла жв- 
ребца н эти лошади в данное время 
являются продолжевием подарва т. е. 
жеребцы от подаренной кобылы, иначе 
говоря являются внуками.

. „ „ Пред. Р. 3, К. Павлов.
Алӑ пуснӑ: Цдҫзы; Жидков, Ордя-

кова.

«Внук» тенн а^ин-аҫи тени пула! 
те... Хӑш вы.§ӑх „а^ина^и" пулнӑши, 
ҫав проттовол ҫине алпусакансем?

Пблтбрхи ликпункт.

Ку§таоххот пыл^ӑк пирки на^ар 
иртет. Ак пӗр Совпартшколта вӗрене- 
кен Ҫеменӑв йулташа Шупашкарта 
вырӑс пыл^ӑкӗ ҫыпӑҫнӑ та, ку§тпох- 
хотра Алкешӗвӑ Йазӗн^в хӑй ҫырнӑ 
сроттоккола та вырӑс пыд^ӑкӗпе вара- 
ласа хӑвараӑ. Акӑ вӑл проттокколӑн 
пылҫӑкӗсен^ен хӑшӗ-нӗри:

...«Оа говорит, чго наша не гра- 
. мадаый человек отражаег, нашу сов. 

сгроитель II остановилсл в самом 
Альгешеве, что всею Альгешеве 
имеется 32 неграмотные и он оста- 
новился в прошлогодаем ликпункге». 
«Прошлокотнн ликпункгра оотаио- 

витсӑ» тунӑ пудсан, унтах йултӑр вӑл 
Ҫеменӑв йудташ.

Ӑс хакбл тапранни.
Ӗлӗк авад полвковой писсӑрсем хут- 

сене тӑнданмалла мар алӑпа ҫырнипе 
мухтапа^^ӗҪ вара.

— Вулаканни тӑнланаймас!, хаи та 
мӗн ҫырвине тӑнланаймастӑп, ҫынва 
тӑнлавтарса пама пултаратӑп взра, 
тет^ӗҫ.

Ха§хи вӑхӑтра ҫыракансем хӑш 8ух- 
не хӑйсем мӗн ҫнн^ен ҫырннне, хӑйсем 
мар, ҫынна та тӑнлантарса параймаҫҫӗ. 

Костраха вы§ӑх тухтӑрӗсемпе вы- 
§ӑх хвершӑлӗсем вы§ӑх мӗн ^ирпе 
вилни ҫив^ен ҫыраӑ автӑсем пыраҫ- 
ҫӗ. Акӑ Куҫмин текен хвершӑл ҫы- 
ра!: «корова прирезана выше пупо- 
вого сустава», течри— «мерин пал 
от нерастела, ,виҫӗмӗш Алекҫейӗв 
хвершӑл теквяни"—корова пала от 
неэабременевия не могла телиться», 
тӑватӑмӗшӗ— «корова пала от хро- 
нкчвского несварения желудка и 
сердечаого потрясения».. тесеҫыра!. 
«Капкӑн» рес01Ьутои (вырӑсла); Фер- 

шӑл писал от умственного потрясения... 
Ҫирӗп ҫынсем.

Тӑрук ик ҫыру илтӗмӗр. Иӗри Иӗп- 
реҫ, тепри Вӑрнар пуштин^ен киляӗ. 
Ак вӗсем:



«Иӗпреҫ райӗҫтӑвкомӗя^е ҫар тӗлӗи- 
пе ӗҫдекен телопроисвотиттӗл ӗҫмесӗр 
пурӑнаймас!. Ӗҫпе пыракан ҫынсем 
вӑл ӳсӗр пулсан ӗҫе тумасӑрах тухса 
кайаҫҫӗ»,..

Вӑрнар районӗн Ъиркӳллб-Елменти 
уҫитлӗ Иекор Отрыванӑв кашни кӗҫ- 
нерникун Кӑканартн Трахвин йӑванӗ 
арӑмӗпе ӗҫсе ӳсӗрлсе халӑха култарса 
ҫӳрет...

Кусем ҫинҫея ытлашши калаҫмалли- 
йех ҫук. Пит ҫврӗп ҫынсем вӗсем. 
Еҫеҫҫб те—вырӑнсен^е ҫапах тыгӑнса 
тӑраҫҫӗ. Тӗлӗнмелле ҫирӗп ҫынсем!

Авлану.

Ак мӗнле кӑтартуллӑ пах^асем пур 
Ҫӗрпӳ райовӗнҫе.

Иаманак йалӗв^и 4 ҫул вӗренмелди 
шкулӑн 2 теҫеггяв ҫӗр пур. Ҫакӑ ҫӗр 
ҫин^е кӑтартуллӑ пусӑгем туса халӑха 
усӑ кӳрес вырӑнне, ӑна уҫитлӗ пуйан- 
сене тара парса тӑра!. Тата ку ҫит- 
менха—йалсовет претҫетаттӗлӗ «шкул 
Ластки кӑтартулли» ҫин^ен утостове- 
рени туса панӑ.

Кун пирви ҫакӑн пек йумах илтие 
дула!- пӗр ҫывӑн виҫӗ ывӑл пулнӑ, 
иккӗш ӑслвсем, виҫӗмӗш Иаманав йа- 
лӗн^и претҫетаттӗл. Виҫӗмӗшне амӑш 
каланӑ; «тӑхтаха, ывӑлӑм, авлантарӗха 
сана ревиҫи... вара ӑсдӑланӑнха, тенӗ. 
Ха§терех авлантарас^ӗ.

Ҫырбнакансем.

§ей ӗҫмелӗх сахӑр пулсан, мун^ара 
ҫӑвӑвмаллӑх супӑ^ вулсан пурнӑҫ ҫи- 
тет вара.

Совпартшколта тухакан «Вперед на 
сиену» йатлӑ ҫтена хаҫа^ӗн ок!апӗрӗн 
11-мӗш ҫулхи йупилейӗ йа^ӗпе тухнӑ 
номӗрӗ ҫив^е ҫавӑн пек ^астушкӑсем 
вулатпӑр.

Т. и II. ходят в киво 
Тратят деньги на билет 
А потон попить-бы чаю,
Ну а сахару-же нет 

Ер. и Шу. тоже в кино 
Там картина мила 
После рад помыться в бане,
Ан глядншь нет ыыла.

Ретколлеки 'вленӗсем хаҫат вӗҫне ну- 
найӑн ҫырӑннӑ, ан^ах усси сахал. 
Кирлӗ мар саметкӑсем айне сахалта- 
рах ҫырӑнма хушатпӑр. Ҫырӑаас пуд- 
сан луҫлӗ „Капкӑн" илме ҫырӑнӑр 
(Шупашвар «Канаш» каатурӗ, уйӑха 
10 пус).

Швл1

Шел1 Шел, пит шел Сӗнтӗрвӑррж 
райоаӗнҫя Аслӑ Кӑшка алӑсти ертелӗн 
претҫетаттӗлӗ Никколай Павлӑв Шу- 
пашкарта пурӑнманшӑн. Сӗнтӗрвӑрри 
районӗ Шупашкартан инҫех те мар 
та, ан^ах Павлӑв ертел йа^ӗпе суйа 
токкуиӗнтсем туса, таҫтан инҫегрен 
идсе килнӗ шур ҫӑнӑхпа Шунашкарта 
сутӑ тумас! (Йалта ан^ах сугӑ тӑва!). 
Шупашвара вуҫарсан ӑна, пурте епӗр 
шур ҫӑнӑхдӑ пулӑттӑмӑр88ӗ, ха§хи 
пек кула^ӑшӑн та ^лен кӗяекисеи тыт- 
са ^еретре тӑмӑгтӑмӑр^ҫӗ. Куҫарасах^ӗ 
ӑна Шупашвара, а^семӗр!

Ҫутта кӑларас бҫ.

Халӑха ҫутта кӑларас ӗҫ пур йалта 
та иалти вырӑна йышӑнса тӑра!—

Атнаш йалне аса илмесен.
Унта малти вырӑна мӗн йышӑннине 
йадсовет претҫетаттӗлӗ хӑй йурласа 
парӗ.

Атнашра (Канаш районӗ) шкул на- 
8ар. Шкул ва§§и пӗренесем илсе кил- 
ни 2 ҫул ҫитнӗ. Пӗренисем кашнийех 
ҫӗр ҫумӗн^е выртса ҫӗрсе вайнӑ. Прет- 
ҫетатгӗл шкул лартас вырӑнне, пӗре- 
аисен ҫӗрее вайнӑ тесе, сарай тӑвас 
тесе ҫӳрег.

Иура!ҫке апла та: шкул пулмасан, 
сарай тӑваттӑр, сарай пулмасан, йал- 
совет кӗн^елерӗ ва§§и сӗтел тӑваттӑр, 
сӗтелӗ пулмасан, ҫӑмарта пӗҫереттӗр 
ҫӗрӗк вуттипе. Вугти пулмасан, ана- 
сеяе ҫемҫҫтеттӗр ҫӗрӗккипе.

Хӳреллӗ.

Иытӑ тасалӑх йен^ен пит примерлӑ 
йапала— нихӑҫан та вӑд хӑй хӳрине 
варалаиас!.

Кивҫурт-касси (Шуп. рай.) партти 
йа^ейвки туса иртернӗ тишкӗрӳллӗ пу- 
хура йалӗҫтӑвком претҫетаттӗлӗ Афа- 
наҫйӗв й. (парттийтсӑ) хӑйӗн ҫитмен- 
лӗхӗсем ҫин^ен калаҫакансене пит хы- 
тӑ кӑшкӑрса тӑкнӑ, нуыай вирлӗ мар 
сӑиахсем каласа пӗтернӗ.

Афанаҫйӗв йулташ ваттисен сӑмахне 
асра тыта!. Вӑл пӗлет— а^и нӑшкӑрса 
мавӑрмасан аиӗш 8^8^ паманнине. 
Ҫавна пӗлнипе вӑл пухусен^е кӑшкӑ- 
ра!-кӑшвӑра! те, кабран вара ӑна 
нрӗксӗрех ҫӳллӗрех орванисатсин^ен 
«ӑшаласа» йамалла пуда!. Кӑшвӑрна» 
сан кӗтсе тӑрах унта хӑҫан ӑшала- 
са йарассипе (кӑшкӑрса макӑрыан а^а» 
на 8ӗ8ӗ памаҫҫӗҫке нихҫан та1).
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ЪЗвашсойусӑн ураллӑ пиъкисем
Происвотетвӑллӑ, йе 'ъӑваш хуҫайетвине 

йухтареа йамалли план.
Пӑйава пбр пуҫбнъен сӳтеҫҫӗ, тепринъен йавсах пыраҫҫбГ

тӑл тени теҫке ҫав 
вара, сивви хӑлха- 
сен^ен ҫ а т ӑ р т1 
ҫыртат, ҫаплах вӑл 
дарман. Ҫурвунне- 
пе кӗркунне хӑй 
ҫине пӑхтарса вӗ- 
лерет вара. Халӗ те 
а^и-пӑ^и, Шупаш- 
кар пупӗсеи те тух- 
каласа пӑхаҫҫӗ.— 

Атӑл ҪИН8И пӑр лантӑкӗсем кӗштӗр- 
тетсе иртсе кайяине сӑнаҫҫӗ. '§ӑваш- 
сойус текеннин хӑшпӗр „ҫӑмламас ҫу- 
хавийӗ“ те пырса ҫаврӑнкаласа ир- 
теҫҫӗ вара, пӑхкадаҫҫӗ хӑйсен Хусан- 
тан сӑра пи|Еисем кӳрсе паракан ҫу- 
лӗ ҫиве:

— Атӑлӗ апла. Атӑл хӗрӗн^е сивӗ 
ӗнтӗ. Шӑнтса пӑрахрӗ ӑна. Пире акӑ 
вӗри ӑшалама тытӑн^ӗ, „жара“, терӗ те 
Ъӑвашсойусра ӗҫлеквнсев^ен пӗри, 
хваттернелле йӑвангар^ӗ хӑйне.

— '|ӑн , вӗрилет ку, шара, терӗвӑл, 
каллех, вырӑн ҫине выргсассӑн та. 
План, план... тояӗ ҫӗртех харлаттара 
та нуҫларӗ.

*  **
Тӗлӗкре. Ҫамрӑк ^ухне пек. Ашшӗ 

— кӗреҫе сухал. Вӑрӑм тумтир. Хӗ- 
респе...

— А^ам, есӗ ху! те мӗн ту, ан^ах 
ӗҫе вӗҫне ҫитери^^он ту. Епӗ ҫак хӗ- 
ресе тытвӑ. Ҫанӑнпах малалла утатӑп. 
Ҫавӑ хаклӑ та пурнӑҫра... Вӗрентет.

Акӑ умра Атӑл! Пӑрна витӗннӗ вӑл. 
Ун тӑрӑх пн^кесем ^унаҫҫӗ. Хӑшӗсем 
ик ураллӑ, хӑшӗсем тӑваттӑллӑ, улт- 
тӑлли те пур... Сӑра пи^кисем—'§ӑ- 
вашсойусӑн— хушшине васкаҫ- 
ҫӗ. Хӑшӗ сиккелз-сиккеле ташлаҫҫӗ, 
хӑшӗ аллисемпе ҫупаҫҫӗ.

Кӗтмен ҫӗртенех, Шупашкар тӗлӗн- 
86 пӗр пы-ысӑк ка^ааа сиксе тух- 
рӗ те—ры^ак йӑтнӑ хӑй —хирет кӑна, 
пи8кесене ураран ры^акпа йара пуҫ- 
ларӗ. Хӑш хӑш пи^аин пӗр ури, хӑ- 
шин 3-шӗ те харӑсхуҫӑла! пек... Пи^-

Шупишкар Хулн Совсдӗ 8 пив- 
войран 3 пивной андах хӑвар- 
мадла тунӑ.

( ,,К а н а т “ 222-мӗш №)

кесем ташланӑ ҫӗртех кайа-кайа ӳкеҫ- 
ҫӗ, йӑваланаҫҫӗ. Ка^аки тата мӑйра- 
кипе пыра-пыра шӑйӑра!/

Калдех хай пуп сӑнӗ ума тухса 
тӑ^ӗ:

— Ывдӑмсем! Пл^кея пӗр ыӑнӑ 
пӑкки пнтӗрнет тӗк, вак тӗвеккисеве 
ытларах уҫыа вӗренӗр. Ӗдӗк патша 
саккунӗ ур"ӑ ӗҫлеттӗмӗр епӗр —пысӑк 
пӑкӑ, халӗ ӑна питӗр^ӗҫ тв, халӑх тет- 
тӗмлӗхӗпе, ыттипе усӑ куратпӑр... Ӗҫ 
туха!. Ывлӑм, санӑн хушамат/ та ту- 
рамӑшпе христуса аса илтерет...

Каллех Атӑл. Каллех пи^кесем. Акӑ 
хӑй ҫанса хуҫнӑ урасем вырӑнне пӑ- 
кӑсем сике-сике тухаҫҫӗ. Акӑ '„ҫӑмла- 
иас ҫух8лей“ копператтӑр хайхи пӑ- 
кӑсене пере-пере кӗртет шалалла. Пи^- 
кисем хӑса пуҫларӗҫ. Атӑл пӑрӗ ҫнйӗн 
сӑра йуха!. Ай, виҫес^б— виҫепе йух- 
тарас! Пӗрисем меттӑр лартнӑ — тарӑ- 
нӑшне виҫвешӗн, теприсем урдӑ кӗрсе 
выртнӑ Атӑла, сухалсем тӑрӑх сӑра 
йухтараҫҫӗ. Ланкӑрт-ланкӑрт! ҫӑтӑна! 
сӑри. Виҫекенсеи хӑйсем те пи^ке пул- 
са тӑ^ӗҫ, 4-ураллӑ...

— Шатӑрт! турӗ те темӗн—Атӑл 
пӑрӗ иккв ҫурӑл^ӗ тӑ^ӗ. Сӑрапала шыв 
хутшӑн^ӗҫ кайрӗҫ.

Копператтӑр—йӗп-йӗпе тар пулнӑ—- 
вырӑн ҫин^ен сиксе тӑ^ӗ.

— Пдан, план... Пирӗн план!.. теҫ- 
ҫӗ тутисем ҫаилах. Пӗтерет ыана ку 
ыйту—хӗлӗпех кандӗх парас ҫук ӗнтӗ, 
ӗҫе виҫене лартмасан .. Тӗлӗкре те ҫав- 
ҫавах ҫийет...

Питне ҫунӑ ҫуман копператтӑр прав- 
леви пухрӗ. «Тӑк тӑ так, йулташсем. 
Хула сове^ӗ хӑтланнине хирӗҫ тӑмал- 
лах, вӑл пире ҫапса хуҫа!. Шупашкар- 
ти скдатран 68 пия вегре, Улатӑртин- 
8вн 22 пин витре сӑра сутыаллах. 
Ерех-сӑрана хирӗҫ тӑраканселе фок- 
кӑо та туса кӑтартар. Пӗр пӑккине 
питӗр88бр—ун вырӑняе 7-8 пӑкӑрая 
йухтарӑиӑр. Шупашкарта 10 пивной
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пулас вырйнмв 5-6и, 4-ӑи пудтӑр— ҫа- 
пах рвспунлӗкӗпв 30 пивной шутдар. 
Ӗҫве бО-ллӑх тӑвӑпӑр. Ҫекреттар, ҫыр. 
(Паллах, вӗсем ^^вашла ҫырас ҫук, 
ҫавӑнна «аӗр те вырӑслах кӗртер):

4)... „Гасширпть ебыт пиш за 
снет орьанизации выносной тор- 
говмь из лавок II. расположен- 
ных в базарных местностях. 
(„ближе к массам“ тӑвар, унта 
алкокӑле хирӗҫ пыракан Еорсо- 
вет та ҫук\...) С одной сторо- 
ны, с друю й—за счет отпуска 
пива потребителю в любом (!) 
количестве непосредственно со 
складов союза (каш нӑ килтех 
вӑрттӑн пивной пултӑр\), прак- 
тикуя доставку пива по требо- 
ванию потребителей на дом (ха- 
мӑр кашнӑ пӳртрех офитеиан- 
щӗ, сӑра тарҫи пулар\)

5) Усматривая, что противо- 
алкогольная кампания, проводи- 
.мая Чебоксарски.м I  орсоветом 
щайне оелабляет (акӑ жара где\) 
реализацию пива в ». Чебоксарах, 
что в конечном счете явится 
тор.моэом (ҫапса хуҫапй) в от- 
ногиении выполнения производст- 
венной (пултаруллӑх\) програм- 
.мы (Чувашсоюза\и) пивоваренной 
промышленности (Ай ай, гиулт 
раҫке, сӑмаххисем\) О чем зафик- 
сировано в протоколе расшир. да- 
седания Президиума Конвеицци 
(тата та 'шултраХ) ПивОварен-

ной промыгиленности...
6). Обязатъ всех проводников 

пива (сӑра ӑсатакан пӑкӑсенв) 
твердой годовой нор.мой сбыта 
(сӑра йухтарса нормӑна ҫитер- 
ме хушас.)

— Сӑрана кивҫен парассине ӳсте- 
рес... Ҫекреттар ҫыра!:

7) Средний срок кредита, как 
на пиво так и на посуду \о п р е -  
делигггь в размере 60 дней (икӗ 
уйӑх\)...

Сӑрине векҫӗлле те парас... тата ыт- 
типв тв май пур таран усӑ курас.

...отггуская его под срочные вексгля..
— Шупашкартах твпӗр пивной уҫма 

тапаланас—пирӗн Шупашкарта сӑра 
ӗҫӗ (сӑра ПИ1 КИ) 4-тӑ ураллӑ, лаша 
пек, .пудтӑр, пуйӑснех ҫитме пама- 
сан та.

Адӑ пусаҫҫӗ:
Претҫетатгӗлӗ В в е д е н с к и й .

Ҫекрегтарӗ Б о г а т ы р е в .

Вӑя „шара“ та, иккен, ӑҫта! Пӗри 
турамӑша^ ^иркӗве кӗртекен, тенри 
пагтӑр ӑрагнй—шулгра! Ӗҫлетпӗртеҫ- 
ке. Пи^кенд пӗр пӑккиае пигеретпӗр, 
тепӗр пуҫӗн8«я пӗ^ӗкрекхисеяв 7-8 
уҫатпӑр. Пирв Ъ^ваш Сойусӑн пулт а- 
руллӑх виҫи—прокрами пултӑр. Ыгтя 
хӑ! те... '§ӑваш хуҫайсгви ерехпе 
йухса кайсаосӑя та, кирлӗ мар. Ӑс- 
лӑ, ӑслӑхӑш пӗриа пуҫ тӳпвкнсем! Ӗҫ- 
леҫҫӗ. Пӑйавсен сыааҫҫӗ пире ункӑ- 
лама. ВАҪАНККА.

Шӑрпӑк ҫутсан [сана 'мӗн аса килет? 
Пӳрократисӑмпа кбрвшни: ҫутӑла? тв, каллех сӳнсв лар а?.
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Пӗрҫын вунтӑхар ҫынна тӑрантарат.
Тӗлӗнмелли пӗрте ҫук. Шупашкарти 

статиҫтӗк Тытӑмӗ шутласа кӑларнӑ тӑ- 
рӑх, пирӗн Ъӑваш респуплӗкӗн^е пӗр 
ӗҫлеме пултаракан ҫынна (трудоспо- 
робный) вуятӑхӑр ӗҫлеме пултарайман- 
ни лекет.

'^ӑваш респуплӗкӗн^е мӗн п у р ӗ
900.000 ҫын, вӗсен^ен ӗҫлеме нулта- 
ракан 46.000, тет Статиҫтӗк тытӑмӗ. 
Хӗрӗх ултӑ пин, вӑл йалтисем ҫеҫ. Тӑ- 
хӑр ҫӗр пинтен хулари халӑха 20.000 
кӑларса пӑрахсан, пӗр ҫыя вунтӑхӑр 
ҫынна тӑрантарни палӑра!.

Статиҫтӗк тытӑмӗ ҫӑнахах та ҫапда 
тесе ӗнентерсех кала!. Ъ^ваш респуп- 
лӗкӗн^и Шалти Ӗҫсен Комиссариатне 
те ҫаплах тесе ҫырса панӑ, пӗр шик- 
ленмесӗрех п и р т  ҫине ҫаптарма та 
хатӗр.

Ытах хамӑр пуҫсене патак-ҫатак 
тултарнӑ пулсан, пӗр минутлӑха ӗне- 
нӗпӗр.

Ан^ах Статиҫтӗк тыгӑмӗнҫе ӗҫлекен- 
сем, ҫемйере арӑмӗсеипе иккӗн ӗҫлеме 
пулгаракаясем пулсан та, вунтӑхӑршар 
а^а ҫуратса тулгарсан, ӗҫе пӑрахсах 
ҫурӗмӗсем ҫумне хугаҫсем ҫакса тӗн^е 
тӑрӑх пуҫтарма тухса каймӗҫ-ши?

Пуҫтарма тухса кайсан та вунтӑхӑр 
аҫана тӑрангарса пӑхса ӳстерме кан-

ҫӗр пудӗ ӗнтӗ.
Ҫыя пӗр аташма пуҫласан ка-айа! 

вара вӑл. Статиҫтӗк тытӑмӗ те ҫав- 
яашкалах. Ӗҫлеме пултаракан 46.000 
ҫыя терӗмӗр.

Статиҫтӗк тытӑмӗ уннах лӑпланмас!, 
татах 8ӑваш ӗҫхресҫенне култарасшӑы. 
Ъӑваш респуплӗкӗн^е 126.000 лаша 
тет.

Акӑ телей! Кашни ӗҫлеме пултара- 
кан ҫыяна кӑштах ҫеҫ виҫӗ лаша ти- 
веймест. Ей, Сгатупрӑвлени! Паратӑн 
ыӗн есӗ телей пире—хура ӗҫхалӑхне. 
Лашисеи пирӗн виҫшер, а^асем 19 шар 
(ваттисеыпе пӗрле)!

Малалла тата. Ъӑваш респуилӗкӗн^е
172,000 хуҫалӑх, тет Статтиҫтӗк ты- 
тӑмӗ пин, мӗлйун шутлӑ хутсем айӗн- 
8ен. Ку шут ӗятӗ кашни ҫыанах та- 
рӑн шухӑша йаракан йапала. Мӗнле 
капла, 3—4 киле те пӗр ӗҫлеме пул- 
таракан ан^ах тивет-и тейӗҫ, вулакан- 
сем. Ан пӑлханӑр, лӑпланӑр! Статиҫ- 
тӗк тытӑмӗн^е ӗҫлекенсем хӑйсемйыш- 
ши ҫынсене ӗҫлеме пултаракан ҫынсем 
шутне кӗртмен, мӗяшӗн тесен ^ӑнах 
та ӗҫлеме вултараймаҫҫӗ вӗсем. Шалу 
илме ҫеҫ пултараҫҫӗ.

КВАСУК МИКУЛИ.

Суйлав умӗнхи ӗҫкӗ йуррисем.
Ӗҫекенсем вуиай, йурдакан ҫук,— 
Хамӑр ӗҫсе хамӑр йурлари! 
Ҫексийӗсем нумай, ӗҫӗсем ҫук,— 
Хамӑр ларса хамӑр ӗҫлери!

Ма тата?..
Куккукӗсеи ^ӑпар. Иӑви мамӑк,
Мӗн ма, кук-кук, тесе калас мар. 
Претҫетаттӗл ӳсӗр, пуҫӗ шӑтӑк,
Мӗн ма, шу§ӑк, тесе калас мар. 

Штош, калӑсӑн...
Ш ӑнкӑр! 8ӗппи шыв ӗҫнӗ 8ух, 
Унта 8ӗкеҫ ^ӗппнн мӗн ӗҫ пур? 
Претҫетаттӗл вҫаткӑ (ай) илнӗ 8ух, 
Унта ревкомиҫҫин мӗн ӗҫ пур? 

Конешнӑ!..
Пӗ^ӗкҫеҫҫӗ ҫырма (ай) пуҫӗнҫе 
Ҫырла ҫеҫки нумай, ҫырли ҫук.
Иалти претҫетаттӗл вырӑнӗн^е 
Ӗҫки-ҫики нумай... Ех!.. Кунӗ ҫук... 

Шел, шел!..
Мӗн ма кайас Йухма (ай) пасарне.

Кӗримӗски ҫӗлӗк илмесен.
Мӗн ма кӗрес совет (ай) ^ӗленне
Пӗр пулштух та ерех §ӳпмесен. 

Иара пар!..
Сӗтедӗрсем ҫин^и сӑкатӗрӗн 
Ҫитмӗл сакӑр тӗслӗ ҫӗввп пур.
Еҫке йуратакан претҫетатлӗн 
Ҫитмӗд сакӑр йӑнӑш ӗҫӗ пур.

Ой-йпй, ха!..
ЕТМЕН пуҫтарнӑ.

Йбплб ҫӑмах хуранбнъен 
кӑларни.

15-мӗш вомӗрлӑ «Капкӑяӑя» «йӗпдӗ 
ҫӑмах хуранне» ыгти ҫынсемпе пӗрле 
Вырӑскасси шкулӗн 2 уьитли те кӗрсе 
ӳкнӗцӗ. Халӗ пӗрне—Христохворӑв 
Антрей текеннине унган кӑлартӑмӑр. 
Иӑнӑш лекнӗ вӑд хурана. Ытгисеи 
унтах пиҫеҫҫӗха. Амниҫти пулсан ыт- 
тисене те кӑларӑпӑр.
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Кӑҫатӑ ҫине танан,

Ма-ха есб хӗлле те ҫуркуннехи пек йӑвӑҫ таканпа ҫӳретбн?
—  Пӗр мӑшӑр кӑҫатӑпах хӗл каҫас тетбпҫке, Потошви хг- 

мӑрӑн маҫтерскойӗнъе тунӑскеръъ^ те...

Канӑш райӗҫтӑвкомбнъе.
(Аслисене кура).

— Ку нӳлӗи алӑкӗ ҫпне „Беа док- 
када не входить“тесе ҫырса ҫапнӑ. Кам 
пӳдӗмӗшя ку?

— Райӗҫтӑвкомрн сторӑшӑн.
Ъ а р л а н. лартӑм та...

Пухура пулнӑ ҫын.
— Пухура мӗн ҫин^ен калаҫрӗҫ?
— Епӗ нимӗнех те ялтеймерӗм ҫав.
— Ма тата?
— Токлат турӗ, леш, ылтӑн шӑл- 

лӑскер, Петров, ҫавӑн шӑлне шутласа
Е § у  к.
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Йавӑш уьитлӗ.
Ок!апӗр уйавӗ 11 ҫул тултарнине 

ха§хи вӑхӑтра тӗттӗм йалсен^е те 
уйавласа иртерв пуҫларӗҫ, ан^ах ман 
шутпа, ҫав праҫнике иртеряи йалсен^е 
нимнех те кирлӗ мар. Мӗн ^ухлӗ асап- 
ланса ывӑнса хатӗрленес иула>. Ҫав 
праҫнйкшӗн, унта асапланса ҫӳрицзн, 
епӗ лу88ӑ ыйӑх тӑраницен ҫывӑра- 
тӑп. Тата праҫникне иртернӗ ^ухне те 
сахалах асапланас лулмас!. Ие унга 
шкул урайне хуратса пӗтереҫҫӗ те, 
кайран стурӑша ахалех асаплантарас 
яула!. Еиӗ л у ц ӗ  хам стурӑша унта 
асаплантарицен, хамӑн урӑх ӗҫе ӗҫ- 
леттеретӗп.

Ҫапла кӑҫалхи ҫул ОкТапӗр уйавне 
иртерео тӗлӗшпе, нирӗн йалта ликзи- 
таттӑрпа Аслӑ-Патӗрйел Пвткурсӗн^в 
вӗренекенскер, хӑйсемпе пӗрле лнк- 
ыунтра вӗревекенсене тага ытти ҫам 
рӑксене шкула пуҫтарса кицӗҫӗ. Кӑ- 
сем килнине курсанах сехрем хӑпрӗ 
тухрӗ, куҫ-пуҫ хуралса карӗ, ^ӗре хӑ- 
вӑртӑн тапа пуҫларӗ.

Пӗтрӗм икквв! тесо ним тума апгӑ- 
раса аран-аран ^упса тухса шкул алӑк- 
не шал йен^ен питӗрсе илтӗм. Хайхи- 
скерсем персе ҫитрӗҫ тв, шакка пуҫ- 
ларӗҫ.

— Уҫ, теҫҫӗ:—Ок!апӗр уйавне ир- 
терме килтӗмӗр, теҫҫӗ.

— Ан кансӗрлесе ҫӳрӗр! Мӗн туиа 
вец ӗр  тӑвас? Кӗҫӗр вец ӗр  тусан, ман 
а^асем ҫывӑраймасӑр урокӗсене хатӗр- 
ленеймеҫҫӗ, урайӗ тв хурала!. Пулмас!. 
Кӗртеймвстӗп, терӗм.

Шуйтан, ликпунктра вӗренекен а |а -  
сеи, мана хӑратасшӑн пулас тата:

— Кӳрт, кӳртиесен ликпункта ҫӳре- 
ме пӑрахатпӑр, теҫҫӗ. Ах, айвансем, 
те мана унпа хӑратасшӑн.

— Маншӑн пулсан пуҫ хӗрлӗ... тесв 
аран иртерсе йатӑн.

Ҫапла Ок!апӗр уйавӗн^ен аран хӑ- 
тӑлкаласа йултӑм. .Зешсем пӑртак ҫиг 
лен^ӗҫ пулмалла та ӗнтӗ. ’§орч’ Ҫним, 
ҫилен^ӗрех. Еаӗ вӗсен^^ен йӗп тӑрӑш- 
шӗ те хӑрамастӑп. Епӗ вӗт комсомолӗс.

У^итӗл вырӑнӗ маншӑн пахах та 
мар. Епӗ ха§ ВУС а кӗме хатӗрлене- 
тӗп. Кайран вара ВУС-а кРрсен, тыт 
ман хӳрене.

Ликвитаттӑршӑ комсомолӗс та, ан^ах 
ж&л усал йанала,- мана прохсойуса

кӗр, тесе тӗнкено хӑртрӗ. Тупнӑ нуша 
прохсойуса кӗрсе!—ҫулталӑка 12 генкӗ 
8лен укҫи тӳлесе укҫа сайа йаиа ух- 
маха тухмантӑрха епӗ.

Тата ҫакна та сире пӗлтерес тетӗп. 
Епӗ халӑха питӗ йуратмастӑи, кӑ^у- 
нехи хадӑхӗ те усал. У^итлӗ пагяе 
Н1 Н хӑрамасӑрах кнлие пӑхаҫҫӗ. Ӗлӗк 
ман атте у^итлӗ ^ухне халӑхсем ман 
аттерен хӑраса ҫех тӑрацӗҫ. Иепле 
хӑтӑлас вӑл халӑхран, шухӑшла-шу- 
хӑшла ҫапах ӑс туарӑм. Каҫна ҫынсем 
выртицен хӑй ҫутмастӑп, кайран ҫын 
выртсая хӑй ҫутатӑп та, хам ӗҫе тума 
тытӑватӑп.

Пурӑнма пӗлмея хӑш-пӗр у^итлӗсем 
манран прииер илсе, ман пек пурӑн8- 
■Вӑр тесе, ҫак хам пӳрӑнӑҫ ҫинвея 
„Капкӑн" урлӑ ҫырса пӗлтврвс терӗм.

Сывӑ пулӑр!
Иавӑшри (Иӗпреҫ р.)у8итлӗ 1РАМ0В.

Иалкор РУМ.

М У Ҫ Е Й Р А.
'^Гваш труппа £ҫ1 «ме пу(1 авж 

вавӑнтара}?. (Коресп—т).

К у р м а  п ы и ӗ  ( ы н .  Шупашкар- 
та Ъӗваш таатӗрӗ пур тенинв илт- 
сеъъб, сирӗм пагра (муҫейра) татъӗҫ 
те...

М у ҫ а й р и  ҫ ы н .  Пӗлтӗр кунтаъъӗ 
те, кӑҫал кунта мэр.
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. . .  Ыйтуиипе ответсем.
Путене ыйта!: вулани вуҫа пйсмас- 

ти? тег.
Хирӗҫ калатпӑр. Тухтӑрсем калаҫҫӗг 

8ипер ҫутӑра вулаканӑн куҫӗ пӑсӑл- 
мас!, теҫҫӗ, ав^ах йулашки вӑхӑтра 
хӑшпӗр йулташсем ун ҫин^ен урӑхла- 
рах шутлаҫҫӗ. Ак, сӑмахран калар, 
Каваш районӗн Атнаш йалӗн|н у^атлӗ 
Иевтокким Феотӑрӑв: вулани вӑл а^а- 
пӑ^асен куҫне пӑсат, тет. Ҫавӑнпа 
вӑд хаҫат илме тесе а^асен^ен пухаӑ 
укҫана 7—8 уйӑх ӗнтӗ хӑй кӑсйин^е 
тытса усра!.

Хула ҫынни. Хӗлле пулнӑранпа мӗн- 
шӗн хула урамӗсен^е хуликансем ку- 
рӑнми пул^ӗҫ? тет.

Хирӗҫ калатпӑр. Хӗлде к.1упсем ӗҫ- 
деме пуҫларӗҫ. Урамри хуликансем 
пурте клуп 8ленне кӗрсе пӗтнӗ те, ун- 
та аташаҫҫе вӗсен.

Пӗри ыйта!: Тидит-тилит Мивулай- 
сене ӑҫта пурӑнма лайӑхрах, тет.

Хирӗҫ калатпӑр. Сахал укҫапах ҫуд 
ҫурт лартас текен Тилит-тилят Мику- 
лайсен Канаш районӗн^и Ҫӗнӗ-Мами 
йалне пымалла. Унтайалӗҫтӑвком кир- 
пӗ8 сута!. Иер пуйана 700 кираӗ^е 
3 тенкех сутнӑ. Тилит-тилит Микулай- 
сене те ҫав хакпах пама пултара!.

„Ҫӑмӑл кавалери“  ыйта!: ҫӑмӑр пӗ- 
лӗ^ӗсӗр ҫӑмӑр ҫутарма пула!и, тет.

Хирӗҫ калатпӑр. Ҫӑмӑр ҫутарма на- 
уккӑ пудтара!, ан^ах мӗнле ҫутармал- 
лине пӗлес пула!, пӗдмесен нимӗн те 
пулмас!. Ав, Иӗпреҫ райкомолӗа^и слу- 
шӑш^ юем са^аМи вӑхӑтӗн^ех ҫӑмӑр 
ҫутармалда опаӑтсем тӑваҫҫӗ те (пӗрпӗр- 
не шывпа сапса), ан^ах ҫӑмӑрӗ пул- 
марӗ, ҫӑмӑр вырӑнне йур ҫуса ларгрӗ.

И.

Иатирек йалӗн^и (Шупашкар рай- 
онӗ) аомсоыол йа^ейккия 4 уйӑх хуш- 
шин^а ним туман, ӗҫлемен ӗҫӗсем ҫин- 
8ен 0Т80Т итлерӗҫ. Кайран комиҫҫи те 
0Т80Т турӗ,— ӗҫлеме хушнӑ ҫынсем 
врӗксӗр ӗҫлени аван палӑрҫӗ,

— Пӳрояа кӑвтитатсем ҫыртарӑр, 
терӗ пуху пуҫлӑхӗ.—Кама суйлас, 
теттӗр?

Кунӗпе ларнӑскерсем ирӗксӗр сивӗ 
пӳртре тарӑхнӑскерсем, тытӑнҫӗҫ ком- 
сомолӗссем шавлама, кӑнтитатсене 
калама.

Вунна ҫити88ен шутламаллӑх вӑхӑт- 
ра 9 йат каларӗҫ. Тӑххӑрӗшӗн^ен пӗ- 
ри комсомолра тӑманскерех кӗрсе кай- 
вӑ. Ӑна кӑларса пӑрахрӗҫ те, '8 кӑяг 
титат йул^ӗ.' Иа^ейккӑра мӗн пурӗ те 
9 комсомолӗс ҫеҫ. Ҫписка кӗкесӗр йуд- 
нӑ пӗр мӗскӗн комсомолӗс, хӑранӑ ыӗн 
ӗҫе вӑйлатма.

Тытӑн^ӗ пуху пуҫлӑхӗ ыйтма:
— Есе мӗн калан, Акеноссӑв В?.
— Ӗпӗ хам хуҫайствӑ тӗлӗшӗне.. 

ӑва Йӗркелес шутпа... нийепле те ку 
ӗҫре ӗҫлеме пуятараймастӑп. Шут ун- 
та мар.

— Филипаӑв П., есӗ?
— Епӗ кидсе мар... вӑл ӗҫре йер- 

шнмастӑп. Мана ан суйлӑрах!
— Никифӑрӑв Пурис?
Килте ҫук. Хирӗҫ каларӗҫ:
— Вӑл ку таран88вя кашни суйлав- 

ра вӳрора тӑнипе йӑлӑхрӗ пу_§. Нимӗн 
те ӗҫлемест, питӗ кахал. Ӑна кӗр- 
тес мар.

— Михайлӑв, есӗ’
— Мана пашалӑотӑ ан суйлӑр, епӗ...
Саккӑрӑшӗ те ҫавӑн пек «откасат-

сӑ» турӗҫ. Пӗрин авланиалла, теприн 
вӗренме кайиалла, теприн ҫтена хаҫа- 
8ӗ кӑлармалла...

Хӑтланкаласа-хӑтланкаласа ирӗксӗ- 
рех (вӑйпах) суйласа лартрӗҫ пӳро 
^денӗсене.

— Лартяӑ тӑк лар, вырӑнган ан 
хускан. Хускансан...

Ирӗксӗр суйлав ӗҫне пӗтерсен, мад- 
тан отвеглӑ ҫыруҫӑ пулнӑскер йа^ейк- 
кӑ ӗҫне сӗтел ҫинех пӑрахса тухса 
хӑпӑн^ӗ.

Ҫапла ирӗксӗр суйланӑ ҫыруҫӑ, ирӗк- 
сӗр ӗҫрен хӑпӑн^ӗ, ҫӗнӗрен ирӗксӗр 
лартнӑ пӳро 8-явнӗсем ирӗксӗр ӗҫе 
ирӗкоӗр бҫлемв тытӑн^ӗҫ.

ПӖЛЕЙМӖН.

Пуштӑ й8Ш]5ӗкӗ.
Ру§кӑ. Б б ҫыратӑв; сЕлбк равонбнди Ха- 

1 ӑх судӗя саҫҫетаттӗлӗсем сут туаӑ духне ҫи- 
вӑрса ..араҫҫӗ», тетӗн. Хушамадӗсене кӑтарт 
Судӗ пӗтсен вӑранӗҫ вӗсем.

Ҫӑпатана. Пу§ннтсӑва' ремовт тӑвакан твх- 
нӗкпа потрвшдӗк шӑтӑк-ҫурӑк ан курӑатӑо тв- 
се, пул)ннтсӑна „Хӗрлӗ хӗвелтухӑҫпв сӑрха 
рӗҫ... тегГн. Хахӗ шӑгӑк-ҫурӑксем курӑнаҫҫи- 
курӑнмаҫҫн?—ҫавӑн ҫинден ҫырса пӗхгер.

Трайанӑва. Есб ый^атӑн: Йаюоведӗв ерех 
ӗҫме йурати,йурамасТи, тетӗн. Ӑна та пӗхме*- 
тӗнв? Хамӑр ыйтарха санран. сана ҫӑвӑр ҫн- 
ие йура^^н, ӑуранио1в?



С у й л а в  у мӗ н ,

—  Мбн мӑрйе (трупа) кутӗнъе хурал тӑратӑн?
—  Кулаксем суйлав пуххинв кбресшӗн те,*тартан мӑрйерен те пулин ’ 

кӗрсе кайбр тесе сыхлатӑп.

Ответ. редактор 4. Золотов.
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