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—  Кзм  иускӑ м аягмкӗ- 

Ъ® ҪВН8?
—  Кгв . Ийлкор.
—  Есӗсипйй, Ийкор шӑл- 

лӑн! Кӑтгртӑпха сака тӗт- 
тӗм йӗтесге.

V*:



„Капкӑн * еаламӗ.
Киве тӗн]§вн йулашкисемпб пиьет урлӑ вӑйлӑн, хӑ- 

автлӑн, (внтер$ллӑ кӑрвшсэ пыраквн ӑҫйалкореен совепг^аяине 
„Капкӑнран" туслӑ сзлам!.. Халӑ хамӑн кӑске сӑмахӑм пӑтнӑ 
тесе шутлатӑп, малалла калама кулӑш -ьӑпти ҫапакансена па- 
ратӑп,—вӗсем каланисене ҫак номӗрта ҫырса пыратӑп.

Ъӗръунсем хушшинъи пӳрократсем.
1884 мӗш ҫулта валнӗ Аффрет Прем йат- 

лӑ вӗреннӗ ҫын ҫӗр ҫинди дӗрдунсеа пурӑ- 
нӑҫӗ ҫивден питӗ даплӑ кӗвеЕе ҫырса хӑвар- 
нӑ. Ҫав даплӑ кӗнекене (3 том— 14 тенкӗ ҫурӑ 
тӑра!) хуплашкивден пуҫласа вӗҫне ҫитид- 
денех вуласа тухрӑмӑр, ҫӗр ҫинди дӗрдувсеи 
(етем ку шута кӗиест) хушшиндв пӳрохра- 
тисӑм пурри—ҫукЕи ҫинден ҫырнине пӗр 
сӑмах га тупайкарӑмӑр, кайрантарах пурӑн- 
вӑ  вӗреннӗ ҫынсен те ун ҫиЕден ҫырма ӑсӗ- 
сем ҫитеймен. Ҫав вӗреввӗ ҫынсен пысӑк 
ҫатменлӗхно тултарма кирлине аса иясе, епӗр 
ҫӗрҫинди дӗрдувсем хушшивди пӳрократи- 
сӑнпа волоккиттӑ ҫинден пысӑк кӗнеке ҫап- 
са  кӑдарас терӗмӗр. Андах пыоӑк кӗнеке 
ҫырса ҫапса кӑларма дӑваш кӗЕекисене ҫа- 
пакан типокрафй пушӑ мар пудвӑ цирки 
(типокрафи ун духнв йалсоветсен кивӗлнӗ 
полошенине ҫаома васхаддӗ)... ҫапла, типок- 
рафи пушӑ ыар пулнӑ пирки, уйӑхне 10 пус 
хӑракан „К аакӑн“ шурналтах ҫапса кӑлар- 
са, ҫав инттересдӑ йапала ҫиндея пӗтӗи дӑ- 
ваш ӗҫхалӑхне пӗлтерес, тӗрӗмӗр. Пирвайхи 
сӑнах

СЫСПА ҫянден. Сысна вӑл паллӑ пӳрок- 
рат. Пуривден ытла сӗтел хушшипе кӗртсе 
лартсан сысна тевӗ вы;§ӑх пӳрократланса 
кайат. Ун ҫипден ваттисемех ка .твӑ : сыс- 
ван а (кӑпиистри) сӗтел хушшине кӗртсе ан 
ларт, вӑл урисене те сӗгел ҫине хӑпартса 
хурӗ, тенӗ („Капкӑнӑн" 9-мӗш номерӗнди 
15 мӗш странитса пӑх). Сыснан 5 пус пы- 
сӑкӗш пидедб пур. Ҫӑв пидете вӑд ӑҫта пу- 
сас килнӗ ҫавӑнга пуса!— пусас уаӗн хугве 
вуласа пуҫ|мимиве вагма йуратиас! (адӑ пус- 
нӑ духне то ҫавӑн майдах). Сӑмахран, ҫак 
айадта ӳкерее панӑ хута ҫӗр дӑмӑрӗ ҫивде 
пурӑнакан пӗр ҫын та вуласа тухайрас ҫук.
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ҫапах та узӑн айне пидет пуснӑ, 3-ш уд-ри 
на.ток инҫпектӑрӗ хушамадӗн малтанхисаспал- 
лисене кӑтартса ад п у с н ӑ. ПыддЗ- 
ка йуратвӑ пирки, сыснасем ха:§ пулса вр- 
текен тасату камппанине йуратмаҫҫӗ...

КАШКӐР. Кашкӑрпа ҫыхланма ппт 
рушӑ, мСншӗн тесен хӑйзе тытмасӑр 
нййепде те тирне сӳтерыест. Тытсассӑв 
тӗрдӗ вырӑнсене сайавлсннсем парса, кадд<'* 
ирӗке тухса хӑйне пӳронрат гекенсеве кыя- 
лама тытӑна!. Кашкӑр сурӑхсене йуратаТ|' 
хӑш-пӗрае тытса ҫисе сокрашдени тусан № 
кайран к?ллех ун вырӑнпе ҫӗнвиоене твта
нумайрах идсе тултара!. Ваттисем авал: кзш-
кӑра ури тӑрантара!, тенӗ. Халӗ ӗнтӗ, т* '̂ 
нӗккӑ мадалла кайвӑ май, ури тӑрантарм» 
пӑрӑхнӑ ӑна,-пӗр вӑрыантан тепӗр вӑрнз® 
дукун ҫулиа, йе ахаф ҫулпа ларса пывӑ хЩ'\ 
ҫӑн сдотсем ҫыракан адди тӑрантара!.

ЙЫТАСЕМ пӳрократне ҫӗр ҫинди дӗрду®'



еене сӑнаса пыраван вӗрепнӗ ҫынсеы (соо- 
доксем) пӗлмеҫҫӗ, дӑваш ваттисем ун ҫин- 
ден такҫанах пӗднӗ. „Йытӑ пӑтратаддея тӳ- 
сеймен тесе ваттисем—йытӑ, пӳрократ пир- 
ви, пӗрпӗр ӗҫе туса пӗтеридденех туса пӗ- 
терни ҫинден отдотсем тӑратнине пӗлсе ва- 
ланӑ. Йытӑ кала! тет: хӗдде пулсан шӑыӑ- 
рая пурт тӑвӑттӑмддӗ, ҫула пулсан пӑртан 
пӳрт тӑвӑтгӑмддӗ тесе". Ку халапа ватги- 
сеи йытӑсем (етемсем хушшвнди пӳрократ- 
сем пеквх) ҫула тӑвас ӗҫе хӗллене хӑварни- 
Ев пӗдсе ваданӑ. Йытӑ пӳроврат мӑптӑр та, 
аядах ӑна ҫвме йурамас! (сопранире те, ви- 
|вт урлӑ та), ҫийекене вӑд унӑнвырӑнӗ мӗ- 
нӗпех хӑй ҪЙС0 йара!. Йытӑн хӳри кукӑр 
пкрки, ӑаа  шаниа хушиап ваттясем—ыран 
туса паратӑп тенине темиҫе уйӑхран та ту- 
са парас ҫукквпе асрах тытыадда.

АШАКСЕМ хӑш пӗр дууне пысӑв вырӑн- 
сенех йышӑяса лараҫҫӗ. Ӗҫпе пынӑ йадти 
ҫынпа валаҫкӑ духне выдаса ларма вӑрӑм 
хӑдха пур вӗсеп, отдотсем ҫырнӑ духне ҫӳ- 
ш ле пӑхсз мадда ҫииден дыхвӑрсеи илме 
куҫӗсеи пур. Ашавпа ашав туслӑ пурӑвэҫҫӗ, 
—хӑйсен саҫҫетавийӗсеиде вӗсем хӑӑсем 
пек ашаксен ҫитменлӗхӗсем ҫинден нииӗн те 
шардаиаҫҫӗ.

АВТ.АН—пӳровратсем дӑхсене нумайрах

йхӗ йалкор.
Вореспотентссн налта примердА пӳл-

(Иажкорсен совеш^авянде >||а- 
ланикдеи).

—  Фмску^ьттурӑ усӑллӑ йзпала...
- -  Есӗ то кораспотент, епӗ те ьорзспо- 

1«нт,— айта пӗрик вӑйӑ вы:§аса илер! 
й ур а !. Карьӑ  пури?

♦ ♦ ♦

ӗҫлеттерме (ҫӑмарта тутарма) йуратаҫҫӗ, хӑй- 
сем нимӗн те ӗҫлемеҫҫӗ, дӑхсене йертсе ҫӳ- 
ренӗ пекки андах тӑваҫҫӗ, ҫапах та вӗсви 
с.тпса панӑ ди тутӑ тырӑ пӗрдисеае андах 
ҫийеҫҫӗ. Ҫийеесе тв нумай ҫийеҫҫӗ.

КА^^АКАСЕМ ҫӳллӗ вырӑнуеие йуратаҫҫӗ. 
Ирӗк парсаи (хӑпартса дартакансем пулсан) 
Паришри Ейфед пашнн (ҫӳллӗшӗ унӑн 300 
метр) тӑррине те хӑпарса ларма хатӗр. 'Ҫас 
та дасах варга урлӑ сиксо каҫса йуг пах- 
дасене кӗрсе кайнӑ духне сылтӑмадла, йе 
сулахайалла сулӑнса кайаҫҫӗ те, хӑйсем су- 
лӑвпи ҫинден нввама та пӗлгериеҫҫӗ...

ЙӖКЕ-Х УРЕСЕМ  хуг мурӗсем вӗсем. 
Ҫзвӑнаа та вӗсеяе вырӑссем тепӗр иайдӑ 
„кӗндвлер крыссисем" тесе йат павӑ. Иӗке- 
хӳресем ҫуллӑ, туглӑ татӑксене йуратаҫҫӗ, 
ҫавӑвпа вӗсем пуринден ытла хуҫайсгвӑлдӑ 
удреттеаесеве, тӗрлӗрен возперагтивсенв 
вырпаҫнӑ.

Ы  т т и вы;§ӑх-дӗрлӗхсеп, ш ы в р н 
дӗрдувсен, хурт-кӑпшазкӑсен пӳрокрагЕСӑмӗ 
ҫинден пӗтӗмпех кӑтартса пама ву кӗске 
статйара май видмерӗ. Пурвн ҫинҫен те 
ҫырсая, статйа отдот пек вӑрӑмлааса кай- 
са, някам та ӑна вулаканви пулас ҫуараа 
хӑрарӑыӑр. Ак вӑрҫӑр!

Соолоки пӗдекея ИӐВАИ-МУҪН.

Приигш^ӑкран каҫҫира.
— Таках аттене прикашдӑкр^ая куҫарса 

^ӑҫҫира лартрӗҫ.
—• Е н т ӗ  Бӑл к т р х в ет се м  в м г й н п е  у к ҫа  

®5рласа А1Л т. Илнттао,

Кореспотентсен сйесӗнъе пулас 
ыйтусем.

1. Урапакасси копаераттивӗ ыувкуя умӗн 
поминани кӗнекисем, хӗрессем, X. В. тенӗ 
йапаласем илсе еилеи  ҫипден епӗ ҫыриӑ са- 
метка «Капкӑна» иа кӳртрӗр?! Епӗ унта суй- 
са ҫырнӑд^ҫӗ.

2. Хамӑн 3 ҫулхи йӑмӑк макӑрни ҫинде* 
ретаксЕЙе 21 ҫыру йатӑм. Ма вӳргмерӗр? 
Вӑл хӑй макӑрвиае мана согсиалисӑм тума 
дӑрмаатара!. Регаксире сирӗн_ман йӑмӑкаа 
туслӑ ҫынсем пулмаддӑ,— ҫавӑппа кӗртмссгср 
ыан саметЕП.

3. И:тлЕора вӑрманта уаа, йе кашЕӑр хӗ- 
сӗрлтмо тапӑясан, прокурора пӗдтерме йу- 
рати?

4. Итгалийе, МаЕҫим КоркЕи патне, марк- 
кӑсӑр ҫиру йака йурати?

♦ ♦ ♦

Ҫӗкӗ вырӑн.
—  Иван, сапа йадкорган урӑх ҫӗре ку- 

ҫарнӑ, Т6Т ыари?
—  Куҫарманҫке. Пӗлместӗа еп, пӗлаестӗп?
—  Куҫарнӑокер пӗдетӗн ӗнтӗ. Ш аду мӗн- 

дул вара?
—  Сана кзм каларӗ?

—  Паҫӑр пӗринден, Иван кунтаи терӗм хе: 
кам, пуштӑ йеш^дӗкӗндн поети, тврӗ тв, сава 
урПх вырӑп панӑ пу;ь, тссе шутлйрӑм.

Кукун.



Ресотьутсисемпе ){снӗ ҫӗр ӗҫӗ.
Тиибрҫ куда^в пйҫерме тыгӑнеаа— 
Кулаз ҫвйессе ан шан.

Кула® пйҫерекентен те 
Тииӗрҫ пулаймӗ 
Пӗр п-Зт тимӗртен те 
Вӑл пӗр шӗшлӗ тӑвайиӗ. (Крылов).

Ш ур иӗсехеллӗ пӑрдӑкан ҫыр хӗрине шӑ- 
тӑк давса йӑва ҫавӑрдӗ. Ҫанталӑк ӑшӑтнӑ 
майӗпе волоккитӑсӑрах ҫӑмарта туса пусма 
лардӗ. Никам патне сайавлени памасӑрах 
дӗпписем те тухрӗҫ. Пӑрдӑкан аҫи телейне 
кӗтмен ҫӗртен пӗр дӗпӗ ҫметтӑран ытлашши 
тухнӑ. Хурт-уман йӑтса пырсан ватӑ пӑр- 
■бӑкана хыаао пекех ҫӑварне кара! ку дӗп. 
ИудашЕинден ресо^ьутсисӗрех ӳосе ҫитрӗ те 
куквук пудса вӗҫсе тухса карӗ.

—  Мӗнлехе капла, епӗ пдан ҫинде кук- 
сук тума шутламанддӗ, дипер куккуках ту- 
ва вӑларса йатӑмРҫ, тесе тӗлӗнет пӑрдӑкан 
хӳрине силесе.

Ҫапла ҫав, кайӑк-кӗшӗк ӑнсӑр пулсан та, 
хӑйне хушман ӗҫе те туыа лудтара!. Етем 
тени апда мар, ӑна йури уйрӑм ӗҫе тума 
вӗрентеҫҫӗ, уйрӑм толшвӑҫ, уйрӑм ӗҫ параҫ- 
ҫӗ. Андах, пирӗн ха.дхи ҫпетсем пур ӗҫе те 
сӑмса дикесшӗн.

Ш ӑхадсем (Вӑрмар р.) 1925 мӗш ҫудта 
ҫӗр виҫи ӗҫне пуҫӑнвӑ. Х азӑх шухӑшӗпе— 
опдӑри тӑватӑ йал ҫӗрне тӑватӑ пайа уйӑр- 
малла, тата ҫӗвӗрен пӗр ертгел (ушкӑнлӑ 
хуҫалӑх майлӑскер) оркавпсатсилесе ҫӗр кас- 
са памалла. Сӑма.-^па каласан мӗн пур ӗҫӗ 
те виҫӗ сӑмахпа пудмалдаскер. Авдах ҫӗре 
ӑпа сӗтел ҫипдя ҫӑкӑр пек тӳрех тытса вар- 
таса валеҫмелте мар. '§и ыалтан укҫа пул- 
тӑр, ҫӑмарта йуратакан мишавайсем хӑйсе- 
мех тупӑпӗҫ. Мпшавайсен шурӑ-СЕМӗс кзр- 
тусӗсем йалалла курӑнсан вара пуҫлавдӗ 
хадӑх БӑсйиБди укҫа ӑмӑртса хусканма.

Шӑха^ьсем те ҫавах ҫӗр уйӑрас пирки ыт- 
ти йӗри таврари йалсемпе йуг патшалӑхсен- 
дн пуршуйсем хирӗҫнӗ пекех хирӗҫпипе ҫӗр 
виҫи ӗҫве тӑватӑ ҫула ҫитердӗҫ, (малтан 
вилӗк-улт ҫуд хагӗрленни шута кӗмест). Ва- 
р а  иртнӗ апрелӗв 11— 13 мбш кунӗсенде 
Вӑрмар районӗнди ҫӗр комиҫҫи ҫӗрӗн кунӗн 
(ҫанӑсенв тавӑрсах) ларса тавлашуллӑ ҫур 
аршӑн худӑвӗш ҫӗр виҫи ӗҫве пӑхса 
туха!. ҪӗрйӗрЕслӳ пройектЕе ҫирӗплетес, тет 
решшенипде.

Суг пулдӗ. Ҫураки сӑмса тӑррвнде. Ҫӗре 
мӗнле майпа акмаллаха? Хӑшсем тӳрех тух- 
са  ҫӗнӗ дикӗпе карлатгарасшӑн, хӑшсем вив- 
випе, тата хӑшсем такава ҫиБди шыв пек 
апла та капла та килӗшеҫҫӗ.

Ҫйвяашкад пӑтраанӑ пирки, пӗр касрисем 
жассатси падӗҫ. Сут ӗҫӗ каллех ҫӗнелдӗ. Еҫ 
шкапра ҫӑкӑр ҫииесЗрех кӗтсе выргма пуд- 
тара!, андах ҫӗр кӗтмзст, пайанах сухана 
тухналда.

Майӑн 7-мӗшӗяде тепӗр касрисем ҫӗнӗ

ҫӑпатасем сырса районти ҫӗр пайне сайав- 
левиае ҫитрӗҫ. Мӗвле майпа ҫураки тумал?а.

„До утвержденпе решения райзенкомисси* 
пользоваться по старому“ , тесе ресоздтси 
хурса падӗҫ. Иура!, ку лайӑх. Ҫӗнӗлле ус» 
курас текеноем ку ресодутсипе килӗшмеҫҫӗ.

— Мӗн калӗ Шупашкар, ун дух курӑпӑр, 
терӗҫ вӗсем. Тӳрех телсфояпа данкӑртаттар- 
дӗҫ Шупашкарти мелиоҫема.,.

—  „Засеять по новому“ , тесе ответ па- 
р а! телефон тӑрпи шырлан йусакавеен пуҫ- 
лӑхӗ Саххарӑв сассипе. Пулдӗ ресо;|утея 
дернилсӑрах.

—  АбЗ, пире Ш улашкартан ҫӗнӗ дикӗпе 
акма хушаҫҫӗ, тавай ҫӗнӗлле акмалли прик- 
кас, тесе тапӑваҫҫӗ, ҫӗнӗлле акас текенсеи.

—  Аола пулсан аиӑр по новому, терӗра- 
йонти ҫур пай пуҫлӑхӗ, Саххарӑвӑн телв- 
фонлӑ ресофутсинв пӑхса.

Кивӗ дикӗпе акма мадтан ресо;§угсн ил- 
нисем кунпа килӗшмеҫҫӗ. Майӑн _14 мӗшӗн|е 
йатарласа Ш упашкара ҫитрӗҫ. Ӑҫта кайас? 
Саххарӑв патне, мӗпшӗн вӑл ҫӗнӗ дииӗае 
акма приЕиас панӑ! '

—  Еаб тавлашуллӑ ҫӗр ӗҫ.ӗвде аптека 
ленкнӗ така пекех нимӗн те пӗлместӗп, ка- 
йӑрха лудҫӑ Ҫӗр комиҫҫине.

—  Кассатси тӑрӑх ӗҫе татса париддег 
тавдашуллӑ ҫерае кивӗ двкӗпех усӑ курмал- 
ла, терӗҫ вара лелӑ ҫӗр комиҫҫинден,

Ку хутпа Ш ӑха.|сем каллех районти ҫбр 
пайне ҫитрӗҫ. Ҫӗр пайӗ вара вкм шардама- 
сӑр сӑмсине нӑш туеа, кааинегри пуканҫя- 
пе тымар йавӑ пекех йусавса ларса йул|ӗ-

Ҫураки хӗрсех пыра!. Тӑрисем ҫеҫ пӗлӗг- 
ре йуррисене шӑрантараҫҫӗ. Ш ӑха^сем т» 
хӗрсех сухара. Пбр йзлӗ ҫӗвӗ дикӗпе суха- 
ла!, тепри кивӗ дикӗпе, тата теприсем ҫеи- 
ҫерех вирӑна дӗрсе илсэ сухаласшӑн ӑмса- 
наҫҫӗ. Ним йӗрки ҫук, краштӑя вӑрҫи вӑхӑ- 
тӗвде те унашкал пулмап. Кун пирки тата 
ҫӗнӗ ҫӑпагасем сырса Ӗҫлекенсемпе Хрвс- 
денсеа Инҫпексиае ҫитрӗҫ. Ан§ах ЕҫлекеЯ' 
семпе Хресдевсен Иеҫпексайӗ дӑвашсеяе 
нумай ҫӑпата ҫӗттерес темерӗ,

Аслӑ ҫӗр комиҫҫино «сроднӑ» пӑхса ту*’ 
ма хушрӗ. Аслӑ ҫӗр домиҫҫи вара 10 ву® 
ыалтан (срокден) куҫлӑхсем тӑхӑясах пӑхса 
тухрӗ. Ҫӗрйӗркелӳ пройектне ҫирӗпдетме^с» 
кӑҫалхи ҫуракине кивӗ дикӗпех туыалла. Ҫ*' 
нӗ дикӗпе усӑ курма ҫитес кӗракинъен пу* 
ҫӑнмалла, тесе воловвитӑсӑрах решшони ЙЫ* 
шӑндӗ.

Еҫ пулдӗ те. Хад ӗнтӗ Шӑха;дсем ҫуР*' 
кине кивӗ дикӗсемпех сухаласа аврӗҫ. Ҫ^Р^'



Шупаш&арти йӑв&ҫ савӑтӗн^^и хӑш-пӗр рапоҫ^^исеи, атминнстратсинв айӑп- 
дасраа хӑраса, шывпа ӑудоа^мпшгав туввсш&в^

(

шсар йулаеран хӑратпӑр.
Атминистратси йапӑх бҫленӗ пирки, сирӗн сэвӑтӑн кӑ(ал 1000 хӑма шывпа 

■ухса кайнӑ твсе ҫырнӑ хаҫатра. Ъӑн и вӑл?
—  р н  мгр... мӑншӗн твсвн... пирӗн килте ҫӑкӑр ыйтакан аъа пӑъамӑрсем пур...

нв тума ҫӗво дивӗ йуписем лартма хатӗрле- 
®еҫҫӗ. Апдах ха.д тата килӗшмесӗр пӑравӑҫ 
тугахаяса йулая^эя ку ӗ ; гӑр1х Аслӑ 
®онтро^ан уйрӑм коллекине кассатси пама 
ҪЙмарта пухаҫҫӗ.

Районти суйласа лартнисеи малтанах ре- 
«одутсисӗр йадсене пырса тавлашулдӑ ҫӗрав

мӗнле усӑ ктрмаллине ӑвлангарнӑ пулсан 
Шач.а;ьсем расхутлӑ хирӗҫӳсемпв дӑрманас 
ҫук§ӗ. Шупашкарти меллоҫем пуҫдӑхӗ Сах- 
харӑв патве те вӗсем ҫӗр ьиҫиа тавлашул- 
лӑ ӗҫӗпе ыар, шыв ҫурса кайвӑ шырлансене 
тӳрлетес пиркп ҫеҫ килмедлитв ӑнданаддӗҫ.

УТ.



Т И Ш К Е Р У.
Иазкор Микишкӑ, хаҫат ҫинде кореспо- 

тентсен пайне вуласа пыракан, типгкерӳ 
тӗлӗшпе кӗн ҫинден ҫырас-ха?— тесе пысӑк 
шухӑша карӗ. Вӑл ун ҫинден хӑйсеа йа- 
лӗнди Ми!ук йалкортан ыйтса пӗлесшӗндӗ, 
лешӗ худана сута кайнӑ тӗле пулдӗ. Ҫавӑа- 
па та ун ку ыйтува хӑй тӗлӗнех сӳтсе йав- 
ьалла пулдб.

—  Кунта нумай шухӑшласа тӑмалли те 
ҫук, терӗ М икишкӑхӑй ӑшӗнде Тишкерӳто- 
Еи вӑл вырӑсла самокритӗк, тепӗр майлӑ ка- 
лас.тп, хана хам критӗклениае пӗлтерет.

Хӑй ҫинден хаҫата ҫырас шухӑш Микиш- 
гӑ  кӑмйлне карӗ.— Пидет кунӗвде ман ҫан- 
деа аса та илмерӗҫ, хад  акӑ хам пурӑнӑҫ 
ҫивден (статйасем мӗнле ҫырса тӑни ҫинден) 
хамах ҫырса йаратӑп-ха!

Вӑл хӑй ҫиндеп, хӑй ҫырнӑ ста^йисем 
ҫиндеп тӗплӗн 5 листа х у гҫи п в  ҫырса тул- 
тардӗ, „Ҫӗртӳ районӗвде епӗ |и  тслантлӑ 
йадЕОр— тесе ҫырат Микишкӑ.

—  Пвте гӑхсап, епӗ шурӑ ӳтдӗ, вӑрӑм 
пӗвӗлӗ, тата сылтӑм куҫ кӑштад хӗсӗкрех. 
Кӑмӑл тӗлӗшӗвден, кӑмӑл калама ҫук аван, 
вЗрҫнӑ духне те никама та пӗрре ҫапыан. 
Ҫырассвне спӗ питӗ нумай ҫыратӑп, андах 
ретааги ыан ста!йасепв сахал пиҫетлет, 
мӗншӗн тесен пвдетлесен укҫа яумай тӳлле- 
мелзе пуласран хӑра!, ахад ҫырма питех 
мар.

Еоӗ конорар укҫине кармущ илме пухса 
хуратӑп.

Микишкӑ кӑштах шухӑшласян, тата ма- 
лалла ҫырдӗ: «Ку критӗкле ста!йашӑн ково- 
рарне хушса пама ыйтатӑн, уасӑрӑн епӗ 
ӑва Мускавра тухакан пӗр-пӗр шурвад ҫи- 
£ӗ вырӑсда куҫарса йаратӑа, унта хаклӑрах 
пӑраҫҫӗ.

Хӑизе крипӗкдеиӗ сга!йана, йулашкивдея 
, картӑдкӑ йаратӑп“ тесе ҫырза пӗтердӗ. — 
Кгртӑдккине ҫатес йармӑккара ӳкерттерӗп- 
ха, терӗ вӑл хӑй ӑшӗнде, У ятан пиҫмово- 
с'.сӑ Каврилӑв патвв вӗҫтердӗ. Ун пайанҫы- 
русене хулана леҫмелле.

Каҫ пулас умӗн, йала йалкор Ми!ук та 
хулараа тавӑрӑвдӗ. Микишкӑ хӑйне яриг- 
тӗклесе ҫырпӑ ста!йа ҫивден ӑва каласа 
Еӑтартсанах, вӑл ахӑдтатсах аулса йадӗ.

—  Вӑл самокриттӗк ыар, есӗ пустуй ух- 
кахланна! Купшӑя сана ,,пуштӑ йешдӗкӗн- 
де“ лайах пӗҫертеҫҫӗ, кайран ҫыасеы куҫ 
умве тӑка камӑс пулӗ!

—  М 'п тӑвасха мап— терӗ хыпкаланса 
Ыикйшка.--

—  Цуп Кавришка патне, тен вӑл тухса 
каймаита-и тев? СтаӲйуна кьйалла нл?

Хытӑ дупнизе хашкаса, Микишка пиҫ- 
моностсӑ Кавришка пӳртне пырса кӗдӗ. Пиҫ- 
консстсӑ дей вӗретпӗ те, дей ӗҫсе ларак 
Уя умӗвде ҫыру падансем купаланса выр-

таҫҫӗ.
— Ах, телей, есе ку тарндден те тухса 

кзйиав!—терӗ савӑвса Миквшка.— Мая ҫы- 
рӑва кайалла парха, епӗ йӑвӑшнӑ!

Килве таврӑнсавах Ыикишка самыокрнт- 
тивле статйана тӳш»к айне персе дикрӗ те 
ҫӗвӗрен васкаса ҫырма пуҫларӗ.

— „Пиҫмовостсӑн 5 сехетре тухса кай- 
ыалла, ха:§ кӗҫех 8 ҫитет, вӑд ҫаплах кай- 
ман, ӗҫсе лараП 11уштӑри йӗркесем, кала- 
малли 1в ҫук!.. Тямӗр шӑпӑрпа шӑлмалла 
ун цек П0ҫмоносхсӑсене!“

Еаскаса атрӗсне ҫырдӗ те, Кавришкапат- 
во кайса, ҫӗнӗрен ҫыряӑ самокриттӗкле 
ста!йана тытгардв. 8 сехетре Кавришка 
пиҫмоноотсӑ Мякишка ҫыруне илсе пушта 
вӗҫтердӗ. И. Окстон.

„Ӗ ҫ инҫпектӑрӗ“ .
— Ваҫҫил Иванӑд! Есӗ ҫав м ава арман 

хуҫн хӗсӗрлени ҫнвден ҫыроа панӑ шалӑпа 
Еӑхса тухнӑши? Ӑ ва иапи уйӑх та  иргрӗ те 
ӗнтӗ, теалеш и вара вӑл ӗҫ?

—  Ш алӑпува дӑвашла ҫырнипе ӑна вы- 
рӑсда куҫарма памалла пуддӗ. '§ас куҫарса 
иараймавняао ӗҫ вӑраха яарӗ.

— Есӗ XV дӑвашахҫке, мӗашӗи тата вы- 
рӑсда куҫарма патӑн?

—  Мӗнле дӑваш? Мана дӑваш мар „ӗҫ 
инҫаектӑрӗ“ теҫҫӗ пӗлеаевсем.

ПЗрҫа.

Хулара ӗҫпекен плзтиик.
Ҫесоннӗкссм хушшлп^ҫи по.читтӗк ӗҫне 

вӑйлатмадла. ,Кавашран“ .

—  Пврӗн копператси ӳрлӑ сотскалиса» 
тумзлла.

—  Мӗн ЪУ<* лараҫҫӗ вара сана ӑна тунӑ- 
шӑн.



Хатӗрленет.
—  Ку кушак вмллипе мӗн тэван?
—  Урама каларса пӑрахатӑп.
—  Мӗн тума?
—  Хаҫат ҪИН8 ҫырса пзма маттериал лултӑр, тесе.

Й Ӗ П Л Ӗ  Ҫ Д М А Х  Х Ы П А К А Н С Е И .

Аъашланике йуратакан.
Ӳсек (Ҫбрпӳ р.) йалканаш претҫетаттӗлӗ 

Филиппӑв й-ш ҫурӑмран дӑпкакансеЕе питӗ 
йурата!.

Ҫурӑмран лӑпкзсан сире тем те туса па- 
Рӗ вӑл. Акӑ ӑна Танӑшри паляӑ дӑпта ху- 
Ҫн В. Пнколайӗв пӗре ҫурӑмраа лӑпканӑ та, 
15 — 20 станук дӑпта ҫаптарса услам ту- 
нӑшӑн та, валук ҫаиоки ҫине тупӑшне 42 
«акӗ ҫеҫ кӗртнӗ.

Кӑиа пӗлссн вур дӑпга хуҫпсем тв 
Филиппӑва ҫурӑмран лӑпкаиа пуҫдӗҫ. Ҫурӑм- 
рии лӑпкасан-лӑПЕасан ҫурӑмӗ ыратакан 
нуласран хӑрамас!шь? Ҫурӑмӗ ыратакан 
нудсан ;дӑпта хуҫисемпе сторовӑтсӑ тунӑ 
|ухне мӗнле пӗшкӗнР.^ Талпиҫен.

Хӗрсене комсомола турткн.
Пурӑнӑҫ малаллах шӑва!. Малалла шӑв- 

Вӑ ҫул ҫинде ҫӗнӗрен ҫӗнӗ йапалаеем ку- 
Рӑнса пыраҫҫӗ. Ав, Вӑта-Пукаш (Сӗнтӗр- 
«ӑрри р.) йадейккинде тӑракан комсоыодӗс- 
«ем хӗрсеяе комсомола туртмалли ҫӗнӗ мел 
Мухӑшласа кӑларпи курӑнат.

Хӗрсеве комсомол йенелле туртас тӗлӗшпе, 
Иадейккӑ ҫекретхарӗ Мишшин йулташ ком-

сомолра тӑман Карапаш хӗрне Еомсомолӗс 
ва4))§н арӑи тума, пасартанах вӑрлама та- 
пӑввӑ. Хӗрӗ несоснапӗднӑй пулнӑ пирки, 
хӑйсем йвБ8.'гле вӑрласа та пулин туртакан 
Еомсомолӗссеве парӑнман, милитси урлӑ та 
пулин ҫӑдӑнса йулнӑ.

ИадейкЕӑ ҫекреттарӗ хӗрсене комсомол 
йенелле туртма даракан милитсионера гӗрт- 
св «Капкӑн» ретаксине ҫыру халӗ йарай- 
манта-ха, килес ернесенде йара! пу-д.

Пултаруллӑхӗ ҫук.
■§ӑхӑ вӑл весоснагтӗлнӑй кайӑках ҫав — 

ни политӗк еккономине пӗлмест, ви совхос- 
сен сйесӗсене ҫӳресв хӑйӗн ӑшӗвда пудта- 
рудӑха ӳстересси ҫинден токлатсем итлеме 
пӗлмест. Ҫавӑнпа та Карадура совхосӗнде 
пурӑнакан 53 дӑх нртаӗ ҫул хушшинде 1 
тенкӗ те 75 пус ҫеҫ тупӑш кӳнӗ. П ьт са - 
хал. Кӑҫал та апла ан пултӑр тесессӗн, Ҫӗ- 
рӗҫ комиссариадӗл дӑхсене ҫӑмарта тума 
вӗрентмелли курс уҫмалда. Курса ҫӳресе ҫӑ- 
марта тума вӗрепесшӗя пулман весоснатхӗл- 
нӑй дӑхсене Карадура совхосӗвден хэлех 
тасатса кӑлармалла, тата ҫийӗндвв сасӑсӑр 
хӑварса кӑтик лӑтик! теме дармалла.
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Кореспотент-поет.
Авалхи писсаттӗлсемпе пупсене паллама 

питӗ те хбн пулнӑ. Мундасенде тийаккӑн- 
сене писсаттӗлсеы вырӑнне хурса «саиана- 
на пӑтратакансем» тесе, хирӗҫекенсем те 
сахадах пулман. Мевшӗн тесен, вӗсен те, 
кусен те ҫилхиссм вӑрӑм.

Ку йапала ха^хи саманара та ҫавахрах 
пыра!. Хадхи писсатгӗлсем те ҫнлхисеяе 
вГфӑм ӳстерме йуратаҫҫӗ. Авдах, ҫавах та, 
уйӑрма пулагех: ха.дхи пупсем салхуллӑрах 
ҫӳреҫҫӗ, писсаттӗлсемпе поетсем шӑдӗсем 
ҫине тутнсем ватӗнмеҫҫӗ—нхихик! тесе кӑ- 
ва  ҫӳресҫӗ.

—  И ха ха ха-ха! каҫса кайса ахӑрса тӑ- 
ра! кӗтӳ хӑваланӑ ҫӗрте пӗр ирхиае Ҫемен 
Петри.

—  Турӑ усала сирвх, адам,— терӗ Павӑл 
арӑмӗ хӑй ҫине хӗрес хывса.

Ҫемен Петри телре ахӑрса йадӗ.
Никам та йулмарӗ кӗтӳ пагӗнде.
—  Ҫамрӑклах ухмаха тухрӗҫ, шеремет,— 

'терӗҫ хӑшӗ-пӗрисем.
—  Иада вут-кӑварпа хыатарса ан йагӑр 

вӑл,— терӗҫ хӑшӗ-пӗрисем.
—  Ҫемен Петри ухиаха тухяӑ, кӗтӳ па- 

тӗнде ннмӗнне пӗлиесӗр ахӑра!,— терӗ прет- 
ҫетаттӗл матки нӗтӳ хӗрринден дӗрине тыт- 
са тавӑрӑнса.

«Т.да турака вышшӗл леддени пу.дни1Сӑ 
Петр Ҫемеяӑв» тесе хут хатӗрлесе худӗ прет- 
ҫетатгӗл, арӑмӗ оӑмахӗ хыҫҫӑнах. Пуднит- 
сӑна йусанма йарасшӑн вӑд ӑна.

Писсатгӗлсемпе поетсем кулнипе кӑаа 
мар, вырӑнта тӑма пӗлмевнипе те ытги ҫын- 
сенден уйрӑмах вара.

Ҫемен Петри ним тума аптраса вы;дӑх-

Ҫӗнӗ марккӑ.

Ҫӗнӗ марккӑ кӑларнӑ... пӗр йалкор (ху- 
шаматне кӑтартмастпӑр, кӑтаргсан ытла да- 
пӗ тухӗ.) Маркаи пит аван пирки, ӑна ре- 
таксин укҫа тӳлесех илмелле пулдӗ. Пуштӑ 
уйрӑмӗ, ма тытмастӑн ҫавӑн пеккисене 
марккӑсем тума.

семпе выдама тытӑндӗ. Путексене йӑта йӑ- 
'  та яерег. Ӗнесем урдӑ сике-сике каҫа!.

—  Петӗр, выдӑхсене ан пӑлхат,— тер5 
кӗтӳҫ йунаса.

—  Лв-ле-де ле!—терӗ Петӗр хирӗҫ та- 
вӑрса.

Кустарса йадӗ кӗгӳҫ хӑйӗя пушине Пв- 
тӗр ҫинелле. Кӗлте ҫыххи пек утӑвдӗ Семен 
Петри. СПисзаттӗлсемае поегсене авалах 
хӗсӗрленӗ те, мвн тӑвӑн ӗнтӗ?!)

Хытах дыоланӑ Ҫемен Петрине кӗтӳҫ пу- 
ши. Иантӑра! ҫеҫ Петӗр макрипв уран 
хушши.

Претҫетаттӗл килӗ умӗндҫнех иртмелле 
Ҫемен Петрип.

—  Кӗрхе, Пегӗр!—терӗ претҫегаттӗл.
— Н а каком основани вӑл мана пушӑпа?!

терӗ Петӗр кӗрсенех.
Вӑрӑм ҫӳҫӗсем пӑтраннӑ. Макрапала пи- 

дӗ хуралнӑ. Сӑмси шывӗ йуха! те, кӗрет.
—  Н а каком освовани?..
—  Епӗ сана пу.днитса йарас тетеп.
—  Е аӗ дирлӗ мар, ху ҫӑпанна малтая 

кастар!—терӗ поет.
—  Ыан ҫӑпан ҫук! — терӗ претҫетаттӗл 

ҫиденсе кӑҫкӑрса.
— Ан кӑҫкӑр мана,
Тыткалӑп сана,
И а— поет Пушкин,
Ис сысна дувашшин!—тавӑрдӗ Петӗр.
—  Поет?
—  Та, псет!
—  Сана пупа кӗрет, теҫҫӗҫке аҫусем.
- -  Аҫусем аӗливҫҫӗ,
Темшӗя вилмеҫҫӗ!
—  Ҫынсем те ҫаплах калаҫҫӗҫкеха.
— Ҫынсем каладдӑр,
Мана палладдӑр:
И а—поет Пушкин,
Ис сысна дувашшин!— 

тавӑрдӗ поет.
Ку вӑхӑтра претҫетаттӗл патяе ӗҫ тутар- 

на пыракансем те пӳрт туллийвх пулдӗҫ- 
Вӗсен те итлеҫҫӗ.

—  Ҫӳҫне ма вӑрӑм ӳстерен?—ыйга! прет- 
ҫетаттӗл.

—  Ииссаттӗлсен полошвни,
/1)У9ит мана Кҫени!
Х ӑл х ао ӑ .
Самкаллӑ,
Сӑмсадлӑ 
Таса хир—
'Ҫӑнахах ес сарӑ хӗр,
Ы гала маеа 
Иурататӑп сана!

Иоет хӑйӗя сӑввипе тӗлӗнтердӗ ҫыасене.
—  Тунӑ ҫав дӗлхине,— тесе йулдӗҫ хб' 

лӗнсе.



„Коасомод ӗретӗяден сирпӗтмелле. > н  пек 
хуликавда ӗҫсем туса ҫӳрэкен пирӗн ӗрет- 
ре пулмалла мар», терӗҫ комсомол пуххин- 
§е Ҫемен Петрине.

— Н а каком основании?
—  Са хуликанствй!..
—  Писсаттӗлсвн полошени,

Л)упат мана Кҫени.
Аи кӑҫкӑр мана,
Тыгкалӑп сана,
И а—поӑет Иушкип,
Ис сысна дувашшия.

Хӑлхаллӑ,
Ҫамкаллӑ,
Ураллӑ,
Сӑмсаллӑ 
Таса хир—
'Йӑвах ес сарӑ хӗр,
Ы тала мапа 
Мурататӑп сана!

Вуларӗ поет хӑйӗн даплӑ сӑввнне комсо- 
ыол пуххннде.

— Мана пӗтӗи дӑваш халӑхӗ пӗдет. Ман 
йат хаҫат ҫине ӳкнӗ!—терӗ йулашкиндвя 
мӑнкӑмӑлланса.

—  Мӗяде, ӑҫта?
— Ак; «Ҫемен Пвтринэ —  сыонаоем ҫу- 

хӑрнй ҫивҫен ҫырна кӗреймесг. Пысӑкрах 
йапала ҫинден ҫыр». Вуласа падэ кореспо- 
тентсене пӗдгераи ҫинден Ҫемен Пегри. 
Хӑйӗн вӑрӑм ҫӳҫне йӑлт шӑлса худӗ кайад- 
ла сыдтӑм аллипе.

— Малалла пысӑкрах йапаласем ҫинден 
ҫырӑаи, ҫырма шутлатӑни?

— Л1удисен ватӑ лаши вилни ҫанден 
ҫырнӑ. Хвет!ук Ивз!§ӑн ӗни дирленӗ, вӑл 
вилсен уя ҫинден ҫыратӑп! Тостишени!

—  Сывӑ пултӑр дӑваш поедӗ Ҫемен Пет- 
ри!— терӗ коисомод пуххи.

'§ӑнах та сывӑ пулгӑр!
Ҫ. Шӑтъӑк.

Ыйту.

Игле халӗ, «Капкӑн» тус! 
Есӗ тӑран вунӑ пус.
Сана илсе вулаыи? 
Пуквусене ҫулаии?
Каҫҫа кайсах кулами? 
Иалган йала кайами? 
Потписдӗксем пухамв? 
Санӑн патна йарами? 
Укҫа шӑнкӑдт хыьами? 
Санӑн тусу пулааи?

Реггксирон:
Пух, пух, адам, 

пух, адам!
„К апкӑа“ тусӗ 

пул, адам!

Нун паккисеке тивӗҫлипе айӑолзтпзр
Ҫакӑнта ӳкеряӗ даша 
20 пус тӑра!. Ӑ аа /
пирӗн ретакеи 20 пус 
парса Е.гдв (топлат- \  '
нӑй ҫыруоа). Кон- ?  ^ \
вердб ӑшӗяде ҫав ( [ \ (
лашасӑр пуҫае нн- I I  ) \
мӗн те ҫук (пӗр сӑ- аг Ц>
мах та ҫырман). Ҫаваа йараканӑн памӑ- 

сӗ ӑҫта ҫухалнине никям та пӗлмест.

Телвскоп.

Йалкор ыйтувӗ.
ЫЙТУ: Кӑҫал пирӗн йалта, пӗлетӗр пулв 

ӗнге ӑҫта иккенае, Кавӗ Ейдеҫрэ, Улатӑр 
райоаӗаде, мункуяа пит даплӑ иртердӗҫ, ха- 
тӗрленоссв те хатӗрлендӗҫ, иргерессе те ла- 
йӑх иртердӗҫ. Иу преаӑ калас: велнкколеп- 
нӑ! Сӑмахран акӑ мвя-мӗн пулдӗ: 1) Муи- 
кун умӗн Автан Куртти Коловинсаи И вая 
пуҫне кадокрам кирӗпе ҫапоа ҫӗмӗрдӗ, ӗҫле- 
нӗ уаҫа уйӑрнӑ духне; 2) Самӑй мункунта 
Ваҫҫили Коловаддев арӑмне ҫӗҫӗпе диксв 
иртерсе йадӗ; 3) Лупашка Михали арӑизе 
хӗнесе аллинв икӗ ҫӗртен хуҫрб, урине сик- 
терд?; 4) Рыпккӗн Ваҫҫили арӑмае ҫӗҫӗпв 
дикме 7ӑнӑ, пилдӗкӗн тытса аоан-араи дар- 
Еӑ; 5) Коксомолккӑ Питковӑ Иеленӑ комсо- 
волӗс арӑмне хӗаесв нлнӗ; 6) Курауя Е зт - 
рӳш пиддӗшӗпе ҫапӑҫяӑ (ҫапӑҫнӑ духнв 
ҫапла ҫапӑҫнӑ тет: пиддӗшӗ пысӑкскер Е ат- 
рӳшяе пуҫӗ.пден ҫапа! тет, лешӗ купарди- 
сеиден кӑпа ҫапа! тет, пӗдӗккӗ, курпунскер); 
7) Комсомолсем (те пӗрре, те иккӗддӗ) таш- 
ласах дан ҫапрӗҫ; 8) Ҫеркеӑ пуппа Иакку 
тйаккӑн ӗретре ҫӳресе куҫӗсем кӑвакарса 
кайиддвяех ҫапӑҫрӗҫ; 9) Ханша йухмарб 
вара пӗр тумлам та, пурте одишддӗнвӑй 
ӗҫрӗҫ. Ыйгатпӑр сиртон, йулгаш Иван Му- 
ди, тата ытгисем те «Капкӑн* хуҫасем, 
мӗнле, ҫакӑвта мункун ырлӑхӗпе сийен кур- 
нӑ ҫынсем—хӑшӗ штрахховккӑ, хӑшӗ али- 
мент, хӑшӗпенҫҫи шырама пултараҫҫӗ-и пат- 
шалӑхран? Ку пӗрре. Тата ыйтатпӑр. Иван 
Коловивски, халӗ шӑтӑа пуҫаах ҫӳрекенскер, 
Автан Кургтиаден ҫӗпӗ пуҫ туса партгарма 
шырама пудтара!и? Атту ҫӳресе пӑхха ҫур 
пуҫпа? Тата Лупашкка Михали арӑмне Сыв- 
лӑх Комиссариатӗнден искуҫгвӗннӑй алӑ 
памаҫҫӗши? .Пур ыйтӑва та хирӗҫ даплӑ 
«Капкӑн» урлӑ ответ кӗтетпӗр.

Сак&ӑрӑп алӑ пуснӑ.
ОТВЕТ: 1) Мункун ырӑдӑхбпе сийея кур- 

нӑ ҫынсем пеаҫҫи мӗн шырас иулсан кирлӗ- 
кирлб мар ҫӗрте ан шыраддӑр—  халӑх судӗ 
ҫ у л ӗ  ҫ и н д е  гоыраддӑр; 2) .1упашка 
Михалин арӑнне искуҫтвӗваӑй ал упӑшквпе 
уйӑрлмасӑр туса пама май килиест (пар- 
сан упӑшки ҫӗяӗрен ҫапса хуҫасран хӑра- 
малла); 3) Коловипски Иӑванӑн шӑтӑк пуҫ- 
па йулнӑшӑн хуйхӑрмалла нар—ав дан ҫа - 
пакан комсомолӗссем шӑтӑк пуҫпах пурӑнаҫ- 
ҫӗ, хуйхӑрмаҫҫӗ.



Ҫтена хаҫаъӗн ҫӗлентен тунӑ йаьӗ.

0РГ4Я ВЧЕЙКИ В»ЦМ Ч/ЙЩИУ И 111КЛ>
Л Е Ц ^ К И Й  \РА С -Т Ш

Кореспотентсгм хаҫатра вӑрттӑн хушгматпа ӗҫленине аса илсе, Ш упаш кзрти 2 мӗщ 
еыпӑклӑ шкулӑн ҫтена хзҫзъӗ никам та вуламалла мар (вӑрттӑн) йатпа тухат.

„Трактар" кӑларакансем.
— Ҫуракк иртсе карӗ, Ҫураки камппани- 

ве ҫтена хаҫадӗ урлӑ вӑйлӑн пуҫламалла. 
Ҫавӑнпа ыран ваҫмевех ҫураки йадӗпе йурл 
уйрӑм Еомӗр Еӑларатпӑр. '§асрах тавайӑр 
мӑтгӗрйалсем,— терӗ Каҫӑр Кӗркури ҫтена 
хаҫадӗн крушок пуххинде.

Кӗркури Кивйалти помсомол орканисатсин 
ответлӑ ҫыруҫй. Кӑлах ҫтена хаҫадӗн от- 
ветлӑ ретактӑрӗ. Ҫавӑнпа вӑл йалта ы п и  
йулташсем  ̂умӗнде сӑмсЕнзкаҫӑртса ҫӳреме 
ӳркевмест. Ӗҫкӗ ҫикӗ вӑхӑтӗвде вара Кӗрку- 
ри килӗревех кӗрекесем ^тӑрӑх сӑра-ерехе 
пӗтерме пулӑшоа ҫӳрет. Ӗсӗрлсе урама тух- 
сан дыгокисеве давса таранах кӑгартса му- 
■бӗгаве суйлап прависӗр хӑваракап совет 
дленӗсене йунамасӑр тӳсейкесг. Утне т и в - ' 
мен туртине, тенӗшкед вара урӑх ҫывна та 
хӗнеме пӑха!.

Ҫынсем ҫтраки пӗтерсе суха пуҫӗсене аслӑк 
айве кӳртсе тӑвардӗҫ. Ҫураки вӑл пустав 
айӗнда ӗҫ мар ҫав— кӗтмесг. Ҫавӑнпа ҫтена 
хаҫатве пигӗ васкавлӑ кӑларма тытӗндӗҫ.

Иал тенинде са/акайӑк  (ҫерҫи) выҫса 
вилмен геиӗ пек, ҫтева хаҫадӗ те выҫса йу- 
лас ҫук. „Сӑвсӑркуҫ“ ҫтенкор икӗ листӑл- 
1ӑ С1а!йа ҫырзӑ.

—  „Уврам арӑмӗ кушак виллине сухава 
ҫӳремелли пӑралука ҫул хӗрне кӑларса пӑ- 
рахвӑ. Уяашкал хӑтланви вӑл сотсиалисӑм 
тувӑ ҫӗрте пысӑк дӑрмаьтару.

—  Андах камдӗха пирӗн йадга саниттар 
комиҫҫи, терӗ вӑр Кӗркурийе.

— Кам, |ордӗ пӗлет, йалсоветӗнден ый- 
тас пула! ӑна, отношени ҫыр, терӗ Кӗркури.

„Хӗрлӗ сӳре ‘ ҫтевкор та артӑнлӑ самет- 
кипе персе ҫитрӑ. Вӑл арӑмсем сертене ҫӳ- 
реви ҫиндвя пысӑк калавах ҫырвӑ. „Виккӑ“ 
ҫтеввор тага Хветдисемпе Унеҫҫисен алта- 
нӗсем хӗп хӗрлӗ йун пулид§еЕех вӑрҫни

ҫинден пӗр листӑ йӑгса пыдӗ. Ытти ҫтен- 
корсем те тудлийех ҫавнашкал самвткӑсем 
ИЛС6 пыдӗҫ.

Икӗ кунрап хурал пӳрдӗ пагӗнде йури 
тунӑ хӑма ҫумӗвде „Хӗрдӗ трактӑр“ йатлз 
ҫтена хаҫадӗ ҫакӑндӗ.

Хаҫат ҫакӑнса тӑни ҫырма урлӑ леш кас- 
ранах курна!. Хут пӗлекенсем пуртехаҫаг 
вуламя дупаҫҫӗ.

—  Тӑф фу, ку хаҫата ҫыракансеие, „Трак- 
тӑр“ ҫине пӗтӗмпех кушак вяллисемпе, вӑр- 
ҫакан алтансем, тата ытти кирлӗ марсемае 
тийесе тултарнӑ, епӗ ҫуртырри в1рлӑхсӑр 
йултӑм, пулӑшком пур пуйансене панӑ, ун 
ҫвЕҫен ҫырасдҪ, тесе йатлаҫса утрӗ Марйе 
инке килелле.

Ун хыҫҫӑн йалта ыггисемте шавдаса ка- 
рӗҫ.— Мӗн усси пур вӑл кушак виллисем 
ҫивден ҫыракан хаҫатран, тесе хирӗҫеҫҫӗ 
арӑмсем. Кӗркури ав, хӑй пуйапрах пурна! 
пулин те, пулӑшкомран ҫуртырри вӑрлӑхӗ 
илпӗ, тага йал тӑрӑх ӗҫсе, вӑрҫса ҫӳрет, ун 
ҫинден дн малтан ҫырмалла пулнӑ, тесе ӳяке- 
лешрӗҫ ҫынсем.

Тусанпа хутӑш шӑрантаракан вӗри хӗвед 
йал вӗҫӗнда арпаӳпли хыҫаепытандӗ. «Тах- 
хи» ҫырмвнде ҫурхи шывпа нӳрелсе йулнӑ 
ладакасевде шапасем кондерт уҫрӗҫ. Урам- 
ри халӑх лӑпландӗ. Пӑштах.

Каҫӑр Кӗркура хура швегски киакинв 
тӑхӑаса урама тухрӗ. Пӗр дун та ҫук. Тӳ- 
рех вӑд хурад пӳрвӗ ҫумӗнде ҫакӑнса тӑра- 
кан ,,Хӗрлӗ трактӑр“ хаҫата ҫуррине ҫурса 
илсе ҫӗре лутӑркаса пӑрахса таптарӗ.

Тепӗр кунне ирех „Ответлӑ ретактӑр“
хӑй ҫурса тӑкнӑ хаҫат ҫивдев, ҫтепа хаҫатне
денкнисем кураймасӑр ҫурса тӑквӑ тесе, ша- 
лӑпӑ пама хулана тухса утрӗ. Угм.
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Х-р-Р'хаи! Хӑртаи!
Т ӑ̂ваш реснуплбкӗн^е нӗр ӗҫел икӗ орканисатси туса т ӑ -  

раҫҫӗ. лӗлӗн-ҫӑвӗн пӗр-пӗринпе ҫапӑҫаҫҫӗ, пӗр пӗрне кӑшласа йама  ̂
хатӗр, йалан кӑртма тапаланаҫҫӗ. Халӑх Комнссарӗсен Канашӗи- 
5,е 3 —4 лут вӗсем харкашвӑ, 1)ӑвашсойуора, Пайторкра, Нарком- 
торкра... т. ыт. ҫӗрте те темиҫешер лут пулнӑ. ',§5ваш реоп. т а -  
варне турттарасшЗн хнрӗҫеҫҫӗ.

Пӗри ,,Транспорт“ теяри ,,Волжское-Пароходвое общ ест- 
в о ‘ ‘ йатлӑ.

Унтан ытдарах слушпӑран тухас килменни вӗсеве хирӗҫ-
терет.

й кӗ йы1ӑ. Питӗ кервен хӳрисем. ЙКЕӗшвн 
те йалавах йӗрӗлсе ҫӳреҫҫӗ шӑлӗсем. Иккӗ- 
ш.чя те иЕшер виҫшер хдҫв»«Щч?^ӑрлэтЕивв 
Еӑхса савӑнса тӑраҫҫӗ.А/, / Ч

—  Хӑр-р-р!.. '
—  Хам-м!..
—  Е аӗ 66 ҫӗрте 606 хут хам вопроса 

пӑхса тухтартӑм.
Еиӗ 77 ҫӗрто 777 тӗсдӗ иӑхтартӑ%  ^Акӑ 

справкЕисем... Сан пек кӗлмӗҫ мар...
—  Курӑпӑр кам кӗлмӗҫне.,..'§ӑваш т?ш р- 

ве туртгарма тявӗҫли кунта епӗ ҫеҫ.д^.;^.
— Ҫук, дӑваш Е0зператтивееендеи;“"^)ӑл.., 

ваш кӗнеки уйрймӗиден пӗл. \ /
—  Е сӗ ыгдарах тургтвратӑа^ хащ-пӗр 

тавара 6-шар уйӑх ҫе^-аав  ватрв в а р т -  
ратӑи...

— '§ӑваш план комгҫҫии йурвс-консӑлӗ

Сӑрӑ шывӗ ҫинре, йуритиддӗски пӑхоассӑн,. 
пӑрахут ҫӳрет, Улатӑрта ппрӗн Агӑд ҫиади 
ут&ӑвӑн Еӑнтурӗ пулмалла, терӗ. ЕпӗрУ ла- 
тӑга таран тасаиаратаӑр . Епех пурЗама те-  
вӗҫ^ ." \

Ҫук. :§ӑващсойус мава ҫех шана!> 
«Тфтгаҫцӑрт» ушкарӗ ҫеҫ шандӑклӑ...

— ^ал ӑх  Конис)сарӗсен Ка«ашӗ, пӗр ор- 
канйоӑтсийӗ.Щех %дтӑр, терӗ. Епӗ йулагӑп,.^

— ,Ҫук. 'Наркй(мпромторк маяах пурӑнма 
хушрб... . \

— Хр р I
—  ХӑртйиУ

йыгӑсем ҫапӑҫзи ҫине 
в&мӑддӑа п&хсви^Шраҫҫӗ.

Савӑк вӗт. 5 ҫуд хушши ҫап.та «хӑрхам- 
латтарма» та хатӗр.

Шупашкар пах^ҫи картине 
тытнӑ ҫӗрте.

Иншенврсемпе технӗксем: Ах, кахэлсем! 
2пӗр улттӑн хушса пынине иккӗя туса ҫи- 
'ӗрейместӗр?!

Кам.ппани хыҫҫӑн.
Иртйӗ мункувта тӗн сӗрӗмӗпе хытӑ кӗ- 

решнӗ ҫыняа хураҫту кунве диркӳре кӗл 
туса тӑнияо куракансем пулнӑ,

— Мӗн хӑтланан капла есӗ!?—тевӗ ӑн» 
турӑсӑрсен йадейккин диркӳвв ҫӳремеа дле- 
нӗсем.— Ху тӗн сӗрӗмӗпе иртнӗ мункунта 
пит хытӑ Еӗр8П.рӗн. Токлатсем тунясӗр пуҫ- 
не, ху та вримерлӑ пултӑн; иупсене киле 
кӗртмерӗн, мункун пӑтти ҫимерӗя, адусене 
те диркӳве йамарӑн. А халӗ... калама та ва- 
мӑс, диркӳве ҫӳреме пуҫланӑ! Тӗлӗвмелл& 
савраз, тевӗ.

— Мӗн тӗлӗнмеллп пур, тенӗ вӑл хирӗҫ. 
— Мавран мар, сиртен тӗлӗнмелле... ҫавнз 
та пӗдместӗр—тӗнпе кӗрешес камппааи пи- 
рӗн районра мувкун хыҫҫӑнах иртсе кай- 
рӗ-вҫ...

Нӗлекъишӗн.
— Христара!и, укҫа пэр?
—  Пӗлетпӗр есӗр мӗншӗн ыйгнине. Ерех 

влме ҫитмерӗ-и мӗн?
—  Е рехтӗаи  ара! Кӗлевдашӗн тӳлдеме 

ҫитмерӗ. Ианттар.
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Ак ӑҫта кӳрек.
Ееӗ нимӗн те ҫырма пӗлместӗн пулсас?ӑн, 

Вӑрмар райоине протгокколсемав ресо.дутси- 
сем ҫырма кай. Унга районри Еопператтнв- 
сен суйлавӗсене иртерекен упполномодӑвӑ- 
ййсем хӑйсен совеш§анинде ҫакӑн пек ҫыр- 
са панӑ ресодутсийе те алӑсем тӑратсах йы- 
шӑиаҫҫӗ:

Выводы по докладу Сидорова.
1. Имел ввиду, чгпо метод рабопш  на  

практике применен только в текущем го- 
ду и  нужно сказать как отчет и гсакот- 
чегп— ... этот мопод вполне оправдал себл 
считать проделаннную по отчетно Иере- 
выборной компании по Урмарскому району  
удовлегпворительной.

2. Общий шшгерее гсоогтеративной и ко- 
•яер. массы в вопросе кооперативного етро- 
ительства значигпельно ьозрос но неблаго- 
прггятная гюгода за все вре.ма комнании  
с одной стороны и с друюн огггсутсПгзие 
ггодходящих почещений для собрания в 
местах расположения и ' а гпакже гюсте- 
нснный рост ггайщггков гг в связи с отим 
растянугпа ггредставттльства дали зна- 
чигтльмо нггзкнй % гучасгпин {.31,3% )членс- 
кой .массы,

«Охдот отдот п е к .. вӑл метӑт... пайшдӗк- 
сем ӳсни, ӗҫв дӑрмаятарни... претставигтӗд- 
ствӑсем вӑрӑмданса кайаи»... Ҫук, кӑва 
тӑнланма хӑтланса антрав сурӑх пулса 
хайӑв.

Вӑрмар районӗнди хресденсем: ҫӑмӑрсем 
пулмаҫҫб, ҫӗре ва4,%и нӳрбк ҫук, теҫҫб. Ӑҫ- 
тан пулӗ вара вӳрӗкӗ? Ҫӗре кӗмелля нӳрӗк 
ҫак ресо^утсийе йышӑнакансеи иуҫ мимисе- 
не шӗветаӗ ҫӗре вайса пӗгвӗ те, уӑри ана- 
сем нӳрӗксӗрех тӑрса йуляа.

Тӗрӗслемелле.
'§ӑваш ӗҫҫыннисем хушшииве ҫӳремелли 

хутсене дӑвашла ҫырмалла, теҫҫӗ. '§ӑвашла 
ҫырмасан та вырӑслах лайӑх туха!—тӑн- 
ланмалла мар андах. Ак Ҫӗн ушкӑн Атикас- 
синди (Хӗрлӗ-^рутай р.) пулӑшком ҫырнӑ от- 
ношепи:

Ио гюсгпагювлснгге общего спбрания Н о- 
во-Лтаевского К .й .К . Красно-Чстаевского 
ра и . ЧЛССР за Л* прогногсола 16. Иуж чо 
ггисати отно.жеггия про Фгдорова Ивана.

(реодгров Иван восеньен каникулье \9 2 8 — 
29 года усюроил лотария газед. Газеды 
даные гю одгюму газеты, разные но.мера, 
а пегсоторый совсСм неггг.

Да.же русский газеди, вишрывал ,Д1ирӗн 
йал, ҫамрӑк хреспг^ен м капкан". Энюго 
Нов-агнаевскпй К.П.К. дребуегпрасследоватъ.

Секретаръ К.П.К, П . Ядарикич.

Тӗрӗслеме ыйта!. Андах мӗне тӗрӗсде- 
мелле? Те отношени ҫинде мӗн ҫивд*нҫыр- 
нине, те урӑххиее.

Ҫак хута тӑялааоа нлессине 5 ҫулхи пла- 
на кӗртсессбн те усси пудассӑн туйӑниас!.

Суккӗр пулнисем.
Ҫӗ1:пӳ районӗвде суккӑр ҫынсем нумай, 

тетиӗр. Пулмасӑр увта суакӑр ҫынсем. Ирӗк- 
сӗр суккӑр пулӑн (районри ҫӗр пайӗуе ҫы- 
хӑэу тытас пулсассӑв). Районрн ҫӗр пайӗ 
Тракри Бивҫемлӗх йулташлӑхӗ йадӗие токӑ- 
вӑр планЕКЕсем йанӑ. Ҫав токӑвӑр илаикки- 
сене вудама хӑтланса 15 ҫын суккӑр пул- 
Бӑ, тата 129 ҫын сув,кӑр пулаалла, тет. Ҫав

. г - 'Д ..ӑ О

У: к. ; V

л->

планккӑн пӗр татӑкне ӗҫҫыаяисене курма 
кунта кӳргетпӗр. Курма андах йура¥, вула- 
иа йурамасЕ Вулаиа тытӑнсан ресауплбкрн 
пӗтӗм халӑх суккӑр пулса кайӗ тага.

I ■>



Сӑзаплӑ хвершшӑл.
('§ан ҫапакзя помошнӗкӗн калавӗ).

Н /, еп§ сире калаоа парам еипия. Вот 
мӗн. Пирӗн йалта Иакур Иефнмдӑ Лапшин 
йатлӑ сӑваплӑ хвершшӑл иурӑнаЪ IIу, пу- 
рӑна¥ ковешнӑ, пврӗн пекех: кашни выр- 
сарни В7Н диркӗве пыра!', тарвлкке ҫине ук- 
ҫа хура?, тата ытги те, конешяӑ. Премӑ 
калас, сӑвапдӑ свегтуй ҫын. Пит сахал халӗ 
уи пек ҫын хааьхи пӑтрандӑк саманара. Пӑх- 
са савӑниалла; сухалие каҫӑртнӑ, куҫлӑхне 
твмле вӗҫкӗнле тӑхӑнтарса йанӑ, алливдв 
туйа—ерхерей тийӗн диркӗве пыра!^, мала 
тухса тӑра!', хӗрессем хыва! цуҫне тайса, 
йурла!, дӗрвӳҫленет. Калатӑп вӗг халӗ—са- 
вӑнмалла пӑхоа, гетӗп. Епӗ вара ирхи кӗл- 
л9 свонит туса кӗрсен, кӑ.дт алӑк ҫумаерех 
хӗсӗнетӗп те шав вара ҫав Иакур Пефимдӑ 
йулташа пӑхса тӑратӑп. Пит килӗшет ыана 
вӑд хӑйне хӑй тытвалани. Кӗлтӑва!, кӗдтӑ- 
ва! те вара хытӑ сасӑпа: Спаҫҫи вааспади 
4УУ1И тваи... тесе йурлакансемпе пӗрле йур- 
ласа йара!. Васпади помилуйсенв те веҫех 
йурла!. Ну, премӑ пега, маттур ҫын... Иу, 
конешнӑ, патракла ҫын ентӗ епӗ. Ҫавӑнпа 
та ҫак Иакур Пефим^ьӑ диркӳрен тухнӑ дух 
йалавах посграв^^а! тӑватӑп. Вӑл мана йа- 
•ланах— вувӑ пус кӗмӗл. Вот мӗнле ҫыв пи- 
рӗн Иакур Иефим^дӑ.

Пу ку ҫапла. Андах ҫак пирӗя Накур 
Иефикдӑ та пӗрро ыана пиг тӗлӗнтердӗ. Етӗ 
хам шуйтава ӗненекен ҫыи та, ҫавӑнпа та 
Иакур Иефиуда шуйтан кӗдӗ пу:ь вӑл вӑ- 
хӑтра тесе шугларӑы. И дӑнах та ҫапла 
нулнӑ яккен. Кайран падӑшка ӑнлавтарса 
падӗ. Ҫилентӗм еиӗ ун духне ун ҫине. Иу 
латнӑ ӗнтӗ —  турӑ кэҫартӑр, андах ҫапах 
та—  мӗнлеха вӑл турӑ ҫуртӗндех ҫынна 
вимсӗрех хӑртса тйкзсси?!

Пӗрре ҫапла, таса шӑматкун, штрашнӑй 
ернеуо, мункун умӗи, Пакур Иефам^вӑ при- 
дасти сыима шутдавӑ. Как полакатсӑ, унд- 
ден исповетатсӑ тунӑ. Вӑт самӑй ҫавӑн ҫин-

Иурату паспӑръӗ.
Хӗрарӑмсем, хӗрарӑм пайӗ урлӑ, куллен 

вун ӑсланса пыраҫҫӗ, арҫынсем те ҫав ху- 
шӑрах (арҫын пайӗ ҫук пу.л1Ш те) хӗрарӑм- 
сендев йулсах сымзҫҫӗ.

Ҫӗрӗҫ комиссариатӗкде таксаттӑр пулса 
ӗҫлекен Клеиентйӗв Алексантӑр Кдеыенгйе- 
вид паспӑрдӗ ҫухалмасӑрах «Канаш» хаҫа- 
тӑн 99(2342) мӗш номӗрӗнде паспӑрт ҫухал- 
дӗ тесе опйавзени тутарнӑ та, Ш уоашкар 
хули милитсин'§ен ҫӗнӗ паспӑрт илнӗ. Мӗн 
тӑва^Уха вӑл икӗ паспӑргпа? Малтан иднӗ 
паспӑрт ҫнве Кдементйӗв авланнӑ ҫыя тесе 
Ҫыртарвӑ, ҫӗнБИ ҫине арӑмӗ пур ҫиндех 
хусах твсе ҫыргарпӑ. Х алӗӗнтӗ ҫав иаспӑрт

■йен кадатӑп ӗятӗ сире. Таса литтуркине 'бзн 
ҫапса андах антӑм, куратӑп -  Иакур й е -  
фим§ӑпа арӑмӗ Кӗгерин Иаккӑ.днӑ пог руд- 
ку пыраҫҫӗ 'виркӗведле. Епӗ пуҫ тайса ко- 
нешнӑ, сторовӑгсӑ турӑм. Лешсем— вии те, 
ну хӑ! иӗр сӑмах. Темскер хвершшӑл дардӗ 
ҫын пек туйӑна!, тайкалака!. Арӑмӗ аллине 
кӑяа сул-ҫӗ. Ну кӗрсе тӑдӗҫ ковешнӑ мада. 
Арӑмӗ упӑшкиве хулӗнден тытса тӑраЕ Ле- 
шӗ паспататисЕӑнтпата йурлакаясемпв пӗр- 
ле йурласа тӑра!, дӗркуҫленсе ана!.

—  Васпади, васта^да...
Акӑ сыатармалли вӑхӑт та персе ҫитрӗ. 

Пуп та хӑйӗн кӑкшӑмяе йӑтеа тухрӗ. Тӳрех 
Иакур Иефаыдӑ патне. Лешӗ кояешнӑ ад- 
лнсене хӗреслӗ тыгса дӗркуҫленсе пӑхрӗ, 
акдак кӑрт! пӗр йеннелде йӑвая-ьӗ кайрӗ,, 
тапалана!. Ҫааах тӑдӗ те сыирӗ. Кайраи, 
пупӗ пострав;§а! турӗ курӑна'!. Ку вара ник- 
калайевскн салтак пек:

— Рат старатҫӑ, тесе ахӑрса йа^дӗ.
Пӗтӗм халӑх кӑр! Хвершшӑл йевнедле

ҫаврӑяса тӑдӗ. Ш ӑп пул^ҫӗҫ. Арӑмӗ тӗргет, 
ку кӑшкӑра!, премӑ пета! Пуп Ҫеркей то 
кзна кура алгйрне кӗрсе кайрӐ

Ну кӑгеи те диркӳрен тухаҫҫӗ цри^ваҫта 
хыҫҫӑн. Епӗ наиура^ьнӑ кӑсем патне.

—  Со ҫветткм при'§аҫтайем, тов. ЛапшЕв!: 
тетӗп.

— Капкуй, таккуй придаҫти, пошшол к 
йетреной маттери, тет диркӳрв халӑх хуш- 
шиндех. Пӗгӗапв намӑслантарса пӗгердӗ.. 
Ҫакӑнтах ху! ҫӗр ҫӑттӑр... Ну латнӑ ку. 
Ҫапах вашшӗхӑ пратта тошӗ оскорп4,а! ту- 
» а  Йурамаст' вӗт. Х а^ ун пек саккун ҫук. 
Ну шуйтан иултӑр, Андах ҫапах та ҫавӑн 
пек ҫынна хӑртса тӑкма йура!иха? '§арк |- 
рех вӗт тагз? Иу кала? Ҫав'ӑн пек саккун 
пури? Хӑйне ӑна ҫапла хӑртса тӑаасддӗ.

Тйх. К— н.
Ки«ӗ Ейпеҫ.

тӑрӑх, Клемен/йӗв ни авданман, ня хугак 
мар, ни урҫа мар,—  кирек мбнле хӗрарӑм 
та йуратмалла ҫын.

Иурату паспӑрдӗ ҫапла ӗнтӗ иккӗ пула!. 
Иккӗ мар, виҫҫӗ те пулати тен,— тӗрӗссиаех 
пӗлес текенсем ҫак атрӗсиа ыйтса иӗлдҫӗр: 
Ш упашкар, Ҫӗрӗҫ комиссариа-еӗ, паспӑртсен 
таксаттӑрве — Елексантӑр Кдвыентйӗвида,

Хатбрленет.

— Иӑван, мӗншӗн кӗтӳҫе кӗрӗшсе суйан 
аҫу йатЕе ҫӗртетӗв?

—  Вӗренме кайма. Иакур.
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„ Т  а . с  а  т  
Ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ романе „Таеату*;

Тасату хуйхи пит гпе ппт пусса килсен, ҫак романеа йурла та ӑгшщик лӑнлансах ка- 
йӗ. Еу ромагюа йурланӑ пуух щуптан-вартан хурланса й рлас нулат.

3 5 5 6 5 3 3
Ах, та-са-ту, та са-ту

7. 1. 6 и  5 3.30
’§ун сиЕ-тер-мӗш татеа-гу

7 7 6 Т о  3 3 7
Тӑп-ра ка-тӑЕ пул-са ссан

3. 7. 7 767 6 3. 3.
Ка-тӑ-ттӑм та шв-тӑт-тӑм.

2 . Ах, тасату, тасату,
Кӳрентермӗш тасату,
Кӳллевдӗк шыв пулсассӑн 
Ватрен Вйтрен тӑкӑттӑи.

3 . Ах, таеату, тасату,
Кун хупламӗш тасату 
Хуглаиипех каҫарсан 
Хамах дусги ҫӑрӑтгӑм.

4 . Ах, тасагу, тасату,
Сехре хӑппи таоату.
Ҫӗр тевкӗллех потелкка 
Пӗр пин пароах ҫурӑгтӑи.

5. Ах, ҫуиатӑм, ҫунатӑм,
Саяа кассах татаҫ-шии?

Маттор ҫунат хушӑттӑм, 
Мӑраккан хуҫи пулӑттӑм.

6. Ех, хурдкасем, лӗаесем... 
Есир пурте вӗҫеггӗр. 
Тасату мӗн пулсассӑн 
Ӑҫта ҫитех тарӑр шн?

7. Ах, тасату, тасату,
'Йун 5иЕтермӗш тасату. 
Тӑпра катӑк пулсассӑн 
Кагӑтгӑм та... ывгӑттӑ.м.

Нико алВкӗ умӑнъе-
Ш^пашкартиҫуллаха театӑртн 

кино ӗҫхааӑтГшӗн мар иккев, ӗҫ- 
халӑхӗ кивошӑн пуха^ пулиагха 
^ьаш кинора ӗҫдекенсен шудӗпе.

Ку.дттурӑна хӑиартас ӗҫре каво ӗҫӗнвы- 
рӑнӗ оигӗ пы',ӑк. Ҫаква асра тыгса еаӗ кн- 
нона тӑтӑшах ҫӳре пуҫларӑ.м. Пӗррв ҫав- 
яашпал ҫидӗ сехет гӗдяелле кнно кайса ку- 
расха тесе тухса утрӑм. Пуҫлааат те иу.д 
ӗнтӗ тесе вӑшкӑртса ҫеҫ пыратӑя. Кассӑ 
патне ҫитсе пилет идме ӗлкӗртӗа те кӗрвтӗп 
ӗнтӗ т сэ алӑк патяеллэ утрӑм. Ундден те 
пулмарӗ, салӑра кино майри мусӑк вы.дама 
пуҫларӗ, ки.со пуҫяандӗ. Епӗ а^^ӑк патие 
ҫигнӗскерех кӗрес вырӑнЕе алӑк патне тӑ- 
ратиӑ ҫыя патЕв ҫатсе тЗрӑптӑм. Тӑрӑн- 
маллЕиех тӑрйнтӑ.ч, вим тусан та кӗрейме- 
рӗм. Алӑк иатӗБде тӑржканб темле тархас- 
ласа ыйтса та кӗртмерӗ. Е гӗ  аьдах та мар, 
манпа пӗрле пӗр ҫеккунглйха ҫеҫ кайа йул- 
нисой 5 —7 ҫыя та тӑраҫҫӗ, кӗргме йӑлӑ- 
наҫҫӗ. Пилетшӗи укҫнве илсеа, карттиввв 
кӑтартйасан та йура! тесэ, пӗррӗкӗш 
■ҫеавса кӗме пиледӗсене сугаҫҫӗ, авдах ҫэ- 
анссе ҫТтмеҫ!,ӗ. йара пӗр паӑӗ петмесӗр

теи мур тусан та кӗрейзестӗи. Ҫав шутах 
вӑл пилетпа иккӗмӗш ҫеанса йулма та пул- 
тараймастӑн. Адӑк патӗнде тӑраканӗ йӑдӑ- 
накан халӑха сяай ҫапла лаплатгарса тӑ- 
ра!: «мнв не велево пущать, сяг.осите узг- 
ведующ г ■» тет. Б ара саккунлӑ пидетсемпех 
шӑл йбрсе тӑрса йулатӑн.

Ҫакӑнтаа вара енӗ 'разашкпно ӗҫӗнде ӗҫ- 
декенеем пиреи ҫапла шутла пуҫларӑм: ку 
кино ӗҫхалӑхӗшӗн мар иккеа, ӗҫхадӑхӗ кано- 
шӑя пула! пулмалла.

У ясӑрӑа 'ҪӑвашкиЕора ӗҫлекевсем ӗҫхааӑ- 
хӗшӗи тӑрӑшас вырӑпне, пӳрократсем пе* 
«йӗркел.гӗхе» пӑхӑнса ӗҫҫынпви к ӑ а ӑд н с  
пӑсмӗддӗҫ.

Сирӗя шухӑшпа иӗале пек кичо ӗҫӗя-р0 
ӗҫлскенсем? Ио шухӑга ҫуки сирӗв?

„Капкӑнйн" 13-мӗш но- 
мӗрӗ копператси йаъӗле 
туха!. КопператтивсеМ| 

ҫырӑнса ип1р!
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Шӑлах, ни ҫил ҫук.
Пӳртре, айӗн-ҫийӗн тӗтӗм ҫавӑрна!, пурте 

„пысӑк ӗҫ“ тума пухӑннӑ майӗпе, пӗри 
ҫуиса пӗтидден теарине дӗртсе мӑкӑрланта- 
ра!.

Ватӑ кардӑксем, тӗтӗме дӑтаймасӑр, тула 
тухса тӑраҫҫӗ. „Тапак гуртма йурамас! 
вара ӗҫ тума питӗ кансӗр пула!“ , тет акро- 
мӗ, хӑй ҫав хушӑрах „Оафо“ иирусне кӑс- 
йинден кӑларса дӗртсе тӗтӗмпе ӑш а ҫӑтса 
кайалля кӑларса тӑра!.

—  Еҫе тыхӑнма вӑхӑт ҫитнӗ пулӗ, тет 
Кошак Кӗркори.

—  Тыгӑнас! Кун пек халӑх нахҫан та 
пухӑнас ҫук. Иалта 62 ҫын суйлама иулта- 
раканни, халӗ 45 ҫын пур, тет йалканаш 
пуҫлӑхӗ.

—  Ну, йулташсем! Пухува уҫӑлнӑ шут- 
латӑо. ГГирӗн пайан ӗҫе тытӑаас пула!. Ха- 
лӑх ннм хирӗҫмссӗрех Унтри Кӗркурине 
тата ыгтисене приҫитиума суйларӗ.

— Пайаяки пухура пврӗа пӗр ыйту,— 
вӑл нумяй пусӑллӑ уйа куҫас тӗлӗшпе ток- 
лат итлесси. Ун ҫинден акрономпа Наркок- 
ҫемран гилвӗ йулташсбм каласа параҫҫӗ.

—  Кам мӗн кала!?
Ш ӑпак.
—  Ну мӗиле йышӑнатпӑрв?
Шӑпах.
—  Ктн йӗркпне йыгоӑннӑ, тесе шутдатӑп. 

Малтанхн ыйтупа Наркомҫемран килнӗ йул- 
таш сӑмах плет.

Тапратрӗ калама. Халӑх хӑлхисемпе иг- 
лемест. куҫ^ан пӑхса иглет.

—  Иулташсем! '§^ваш халӑхӗ ҫӑаатапа. 
Пирӗн ҫав ҫӑпатасене хывса, сӑран атӑ тӑ- 
хӑнмадда! Ку тӗдте пирӗн мӗн тумалла?Ҫӑ- 
пата тӑхӑвас мар тесен, нумай пусӑва куҫ- 
малда, сЕрӗя йала та ҫавӑвпа килтӗмӗр, те- 
се сӑмах кала! Наркомҫвмри. Уятан, акро- 
номӗ, п_) Май пусӑвакуҫсан вы^ьӑх дӗрлӗх ус- 
раса, тырӑ нумай туса хуҫадӑха малалла 
йамалли ҫииден тем тӗрлӗ сӑмахоем—ре- 
конструтсем Ентустгиадйсатсисем ҫинден 
каласа ӑндантарат. Тӑнданмалла мар ток- 
лата.

—  Токдата ӑнданакансем пулдӗҫи?
Ш ӑп.
—  Нумай пусува куҫас теконсем пури?
Ш ӑпах.
—  Кам куҫас мар, тег.
Ш ӑпах.
Ну, йудгашссм, пайан пысӑк бҫ турӑмӑр. 

Нумай пусува куҫас мар текенсем тунӑнма- 
рӗҫ. Ку пирӗн йалшӑа ҫӗнӗ пурвӑҫ нвкӗсне 
хуни пулдӗ!
^  Ш ӑпах.
2 Ы р а н  пайаи ҫуракине каймадла... курӑк 
вӑрри илме сататкӑлӑх укҫа пухао.

Реконструкси, интустрнадисатси ҫӑпатаза 
хывса „шӑппӑи атӑ тӑхӑнтартӗҫ“ . Ыран 
ака патне тухас тенӗ дух нумай пусука

куҫарма килнисем йадтап тухса кайран хӑй 
сем те шӑпах пулдӗҫ. Нумай иуоуллӑ уй 
та шӑп дулдӗ.

Сӑран атӑ тӑхӑннӑ Унгри Кӗркурисея 
урисои дӗриЕлетяи ҫеҫ илтӗнег, реконсгрук- 
си шӑп пулнӑ вӑхӑгра. Шашков.

Хур сыснан йулташӗ мар.
—  Пирӗн рапотнӗксем хушшиаде Ҫгаа- 

пан Микулайдза Уятрн Упрамӑд пӗр пӗ- 
ринпе килӗштерсе пурӑнакан урӑх рапотнӗк 
ҫук та пулмалда.

Иаланах унта кунта пӗрле ҫӳреҫҫӗ, пӗр 
пӗринден уйӑрӑлаймасӑр калаҫаҫҫӗ.

—  Нет уш, вӑл самана нртрӗ халӗ: Ҫтап- 
пан Мйкулайӗд халӗ асдӑ вырӑва кӗдӗ, ша- 
лунв те Уятри Уирамӑдран пилӗк тенкӗ те 
ҫирӗм пӗр вус ытларах илет. Хале вӑл Уи- 
рамӑд пеккисем ҫаяе ҫаврӑзса пӑхма пӑ- 
рахрӗ. п .

Укҫа лухакан.
Пуйан армаа хуҫи темле пӗлнӗ ҫак хӑйӗн 

мелнвкӗн 100 теЕкӗ таран уаҫа пулнннэ. Ку 
мавӑянех вӑрланӑ, тесе шутларӗ хуҫа.

— Када дӑннипв —  ӑҫтаа сан вӑл таран 
укҫа, каламасан хадех сана тӗрменс хуата- 
ратӑа, тесе тааӑна! хуҫа мелникран.

Мелник дылайден дӗимесӗр тӑяӑ хыҫҫӑн 
хӑранипе тунайман.

—  Леш, Туриварти дӑпта хуҫи сан мат- 
купа варлӑ пурӑняӑ дух, аашви килнесрен 
мана пӗрер теяаӗ парса хӑвардӗ, ҫапла епӗ 
100 тенаӗ патнех иухрӑм,.. Вӑл дӑнвипех 
санӑн, терӗ мелаик.

ИариБкв

Пуштӑ йешьӗкӗ.
Влатимирӑв Анаголийв (Аааш). Хурах!.. 

Мндитсасем!.. Ҫарагаҫҫӗ!.. Вдатимирӑв Анат- 
толи „Капк1нра“ 1926-мӗш ҫулга ҫааӑннӑ 
сӑвва вӑрллса дакрӗ!.. Ҫӑлӑрах!..

Ваҫ ва (ҪӗпСр), „Каикӑнра" мӗн ҫиндея 
ҫырма йӑвӑргарах?—-тесв ыйтатӑн есӗ (топ- 
латнӑй ҫырупа). Мӗн калас сапа? Хӑвлн 
ҫинден ҫырма йӑвӑртарах пу:д,

Ҫемвнӑв К. П. (Ҫтерлӗ кянтгокӗ). 8 ҫын 
на „Капкӑи,' ҫырӑнса идме дӗнаӗшӗя тав 
сана, аядах дӗнӳне „Капкӑна“ кӗртес теме- 
рӗмӗр.

Пур кореснотентсене те. Ха:§хи вӑхӑтра 
улпугла ӗҫлекеясек ҫиндея, тасатува йурӑх- 
дӑ партгийтсӑсем ҫннден, удрештвнисевдея 
сирпӗтме тнвӗҫлӗ ҫыпсем ҫмаҫеп, согсиали- 
сӑм ӑмӑргувӗ тӑвякан йатсеиае удрешгеви- 
сен ҫитмевлӗхӗсзм ҫинден, кояператгЕвсеа 
ҫиаден нумяйрах ҫырка тӑрӑшйр.
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В Е Э явевш и

Кореепотент конорарӗ.
—  Мӗн ъул илтӗн вӑл савйеткӑшӑн?
—  Виҫӗ ҫупкӑ.
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