
Ҫа* Еӑмит. ӗпвр гухрӗ ’ те, такӑнса ӳв* 
вӗ не* пулса, пӗтӗн &арнӑрккарп ха» 
лӑха 'култардӗ.

— Вӑл иӗ-ӗн! Пирӗн йалсовет прет- 
ҫетаттӗлӗ такӑннӑ пвк пулнасӑрах, 
„Кадаӑна" ледрӗ тв пӗтӗм тӗндери'дӑ- 
вашаъултардӗ.



АЪА ҪУРАЛНД НАҪ.
Совст йум ахӗ.

Ада ҫуралнӑ Пӳрох- 
ратӑн. Хӑйӗн хут пӗд 
нине тӗп тума ӗлкӗре 
ймен ада.

А |и  ҫуралсассӑнах, арӑмӗ патӗнде куска- 
лама 15 тенкӗ парса тытнӑ кушшеркки, ҫак 
савӑнӑҫлӑ хыпара калама Пӳрократ ҫывӑ- 
ракан пӳлӗме кӗнӗ.

—  Савӑв! Татах калап савӑн. Санпа 
арӑмунтан ада ҫуралдӗ, Ади хӑвӑнпекывӑл. 
Ҫитӗ ӗнтӗ ҫывӑрыа, а !а  хӑвӑртрах курма!

—  Ы ран кил... Ыран! Пайан ман вӑ- 
хӑт ҫук...

—  Мӗнле ыран?—тенӗ выртаканскере тӗрт- 
се кушшерккӑ.— Тӑрсам ӗнтӗ, тӑр!

—  Мӗн тума тӑрас?
—  Хӑвӑн адуна курма. Пырса курмасан 

аван ыар. Арӑыу ыйта! пыыа.
—  Ы йта!? Хм!.. Сайавлени патӑр.
—  Мӗнле сайавленв?
—  Хӑй ыйтувӗ ҫинден. Ҫапла, ҫапла,—  

тетӗр,— санӑн ада ҫуралдӗ. Ади ывӑл пул- 
дӗ. Ы вӑлна яырса курма тархаслатпӑр, те- 
Йӗр, Иулашкиндеа ал пусӑр, тенӗ. Куш- 
шеркки, Пӳрократ ӑсне пӗлсе, васканипе 
тавлашса тӑман, ҫийӗндех сайавзени ҫырса 
арӑмӗшӗн ал пусса панӑ.

Пӳрократ куҫлӑхне тӑхӑявӑ, хутне илнӗ, 
худӗ ҫине «откаса!» тесе лаплаттарса хунӑ, 
Унтан пӗртен пӗр пуҫӗие шухӑшласа пӑхнӑ 
хыҫҫӑн, „откаса!“ тенине хуратса, ирӗксӗ- 
рех «утовлетворит» тесе ҫырса хунӑ. 
Ресо:|утсилдӗ хутне вара кушшеркка тыг- 
тарнӑ.

—  Тӗвдери лару-тӑру йӑвӑрланвӑ вӑхӑтрӑ 
манӑн ывӑл ада ҫурадни клао тӑшманӗсене 
хурлантара!, мана хама савӑнтара!. Ҫавӑн- 
па хамӑн адана хамӑн пирвайхи самеҫтиг- 
тӗл тӑвасси ҫинден кӗҫӗрех нриккас парап, 
тенӗ.

Унтан сӗтел ҫиндв выртакан портфӗлне 
ҫакдатса, арӑмӗ пӳлӗмне токлатсӑрах кӗрсе 
кайБӑ.

Кӗрсессӗнех крават ҫинде шӗвелме пуҫ- 
ланӑ дернил тӗслӗ ада арӑмӗн кӑкрине ӗм- 
се выртЕине курах к?йаӑ. Ҫиденнӗ Пӳ- 
рократ:

—  Кам расрешени панӑ сана ыавӑн арӑ- 
мӑн сӗтно ӗмме, тесе хӑртса тӑкнӑ хайхи 
адана.

Ади дӗнмен.
—  Анкеттӑ та тултарман пу.дха есӗ.Кала: 

йату ыӗнле сав?.,Хушамату мӗнле? Аҫу-ать- 
15У кам?

Ади, ҫывӑрса кайвӑскер, каллех нимӗн те 
дӗниен.

—  1905-мӗш ҫулхн реводутсидден ^иӗн 
ӗҫпе пурӑнтӑн?

Амӑшӗ нӑш-нӑп)! туса выртнӑ, кушшерк- 
кине адя ним сасдӗв те  кӑдарман.

—  Ш ур квартире пулмани есӗ? Иут 
патшалӑха тарнӑ хурӑнташусем ҫуки санӑн?

Каллех сасдӗв ҫук.

—  Мӗн дӗнместӗн 
ҫак есӗ? Ҫывӑрсакай- 
марӑни есӗ?Кластӑш- 
манӗ вӑранвӑ вӑхӑт- 

ра ҫывӑрма йурамао!. Пӗдӗкҫӗскер пӗлмес- 
тӗн те пулӗ есӗ ун ҫиаден. Пӗлместӗн пуд- 
сан, ырзнах диркку^дар йарса пӗлтерӗп.

'Ҫирку.дар тенине илгсен, ади уа-уа-уа! 
тесе кӑшкӑрма тытӑннӑ. Уа-уа-уа! теннне 
илтсен тинкеререх пӑхнӑ та ади ҫине Пӳро- 
крат, портфӗдне пӑрахах йанӑ.

—  Ай-уй! Ы гла та пӗдӗккӗҫке ку ада! 
Аллисем те пӗдӗк, уриоем те пӗдӗк, сӑмси 
те пӗдӗк. Ман мар ку ада. Ман пулсав пы- 
сӑкрах нудмалла, Еиӗ хам та пысӑк ҫын, 
тенӗ хӑй ӑссӗн.

- Унтан кушшерккӑ хӑлхи патне пырса 
ыйтнӑ;

—  Вӑл дӑн дӑнах ыан а§а иккенне ӗнен- 
терекен утосговерени пура унӑн, тенӗ,

Кӑна илтсен, нӑшлатса выртакан арЗмӗ 
ӳллесех йӗме пуҫланӑ.

—  ,М а йӗрен?!— тенӗ хытгӑя Пӳрократ.— 
Иӗрес камппани ҫитмея халӗ? Выкӑвӑр па- 
расса кӗтетӗни мӗн?

Тапранса кайнӑ ҫакӑн хыҫҫӑн харкашу. 
Арӑмӗ у-у-у! тенӗ, ьдг уа-уа-уа! тенӗ, упӑш- 
ки ыран ӳлӗр, тенӗ,— пайан ыан каниалли 
крава! ҫине выртмалла, тенӗ.

—  Кай тухса! Сана кадда тухнӑ куна 
ылханатӑп, ылханатӑп. У у-у!

—  Ухмах! Пурӑнайрӑншн мансӑр? Пӗд- 
дея пурӑнӑҫ ва:ьди ҫметгӑ туса хутӑни? Те- 
фнгсптне мӗнде тулгарӑн?

■— Алимент тӳлӗн!
—  Алимент ҫметтиве мансӑр утвертнт 

тумаҫҫӗ. Комиҫҫире мӗа кадбҫха унта! Клао 
тӑшиавӗ ес!

Упӑшки ҫав тери ҫил-тӑвӑл кӑларнине тӳ- 
сеймесӗр, арӑмба дӗри, Пӳрократ ресо.дутси- 
йӗсӗрех, ҫурӑлнӑ кайаӑ. Куҫӗзем хунӑннӑ, 
алли-урисем ҫӗрелле усӑянӑ, тутисем у-у у! 
теми пулнӑ, сывлӑшб вӗҫсе кайнӑ.

—  Виддӗ, тенӗ Пӳрократ хуйхӑрса.—Есӗ 
вилтӗн, андах сан ӗҫӳсем дӗрӗ. Акт ҫырас 
пула!. Акт ҫырмасан кӳ пурлӑха манрая 
шырама пултараҫҫӗ... '§иоткӑ вӑхӑтӗнде рас- 
тратдӗк йатяе идтесзи...— тенӗ ге кушшерк- 
кине местком патне дуптарнӑ...

Тепӗр виҫӗ кунтан Хусана куҫаряӑ ҫа® 
Пӳрократа. Вӑл куҫаӑ ҫӗеӗ удрештенин вы- 
вӗскй ҫинде «Психиатрическая лечебница» 
тени катаранах палӑрса тӑра!.

Халӗ те вӑл унгах ӗҫлег: ресо.ьутсисом
ҫыра!, дираударсем кӑдара!, авдӑх хӑйнв 
решуткӑллӑ пӳлӗмрен кӑлармаҫҫӗ тухтӑрсем, 
ухмаха йернӗҫке есӗ, тесе тытса тӑраҫҫӗ-

У я патӗнде хӑнара епӗ те пултӑм иртно 
ернере. Пыллӑ сӑра ӗҫес вырӑнне ресодуТ' 
сисем вуларӑм. Аядах... рвсо.дутсири шуха- 
шӗсем пуҫа кӗреймерӗҫ, ҫӳҫ тӑрӑх йухса 
тухрӗҫ. Иӑван-Муди.



—  Ма !ыхасем ҫинс утланмастӑр?
—  Епӗр Оссоавиахим дленӗсем— лаша ҫине утланма пӗлместпӗр.

Ҫӑл кутӗнъи хыпарсем нар.
МактонаЛ)Т ҫаптара?.

Л 0 н т ӑ н. Иртнӗ суйдавра ҫийеле тух- 
яӑ хыҫҫӑн, Ыактона:§т кувӗн-ҫӗрӗн картла 
Ҫапгара! коро.даа. Раподисем курасран дӳ- 
редисене даршав карса вы.дзҫҫӗ. Куракансем 
ааланӑ тӑрӑх, коро^па Ыактонадт !омнӑйла 
«ыцаҫҫӗ,

Ҫӗр ъ^тронни.

Ш у п а ш к а р .  Ҫӗрдӗтревннсене ҫыр- 
<1а ныракан машшин (ҫейсмокрӑф) кӑтартнӑ 
% ӑх , Ш унашкарпа районсенди хӑш-пӗр 
егветлӑ ҫыесен урн айӗнди ҫӗрӗ хускалма 
“Уҫланӑ, Вырӑати ҫӗр шыва сӑнзса пыра- 
*ан ушкӑн каланӑ тЗрӑх, хӑш-пӗр ҫынсен 
Ури айӗвди ҫӗр хускални тасату камппани- 

пуҫланса кайнӑран килвӗ.

Ирхи ҫӗртме камппани,

р а й 0 н. Вырӑнти орканисатсисем 
*Ран ҫӗртме камппанипе пит вирлӗ туса пы-

ни палӑра!. Малтанах хресденсем вавуо ҫук 
пирвк тӗртденнӗ. Кайран, район нулӑшвӑ 
пирки, вӑл ҫитмендӗхе пбтернӗ: навус вы- 
рӑнне. уйа районран йаиӑ дирку:§арсевв 
тӑкса сухаланӑ. Ырашпа хутӑш кӑҫал кӗр- 
кунне укҫа та нумай акӑнмалла, тет.

Ш упаш ккгр йармӗркки.
Р а п о д д и  п о ҫ ҫ о л ӑ к .  Ш /паш карта 

ийуяӗн 24-мӗшӗнде й.чрмӑрккӑ уҫӑлдӗ. Иар- 
мӑрккӑра тавар пат нумай—кпрлӗ таварсен- 
ден пуҫне пурте пур. Ҫӑкӑр йармӑрккӑ пӗт- 
сессӗя тепӗр 6 уйӑхран йармӑ.жка тухмал- 
да. Хула копператтивӗ, йармӑркка сачал йа- 
паласемпе тухнӑ пиркн, онорот пумайах тӑ- 
ваймас!, кӑруҫҫедсем вара, уя пек мар, пнт 
нумай опорот тӑваҫҫӑ (куане 1003 опорог).

Тепӗр майлӗ,
—  Пӗлхӗр нотрешдӗк тувй кӗпер кӑҫал 

дазӑшса карӗ.
—  \ н  вырӑнне потрешдӗкӗ тӳрленсв ю ре.



ОРЕНПУРК ШУПДШКАРА КУҪАТ.

Инҫетри ҫбршывра хура тинӗс урлӑ ҫит- 
ыӗл удтӑ патшалӑх урлӑ леш йевдэ ҫитмӗл 
ҫиддӗмӗш патшалӑхра пурӑннӑ пӗр Кувша— 
Иван, тесе пуҫдаддӗ вара Вуиаха, пирӗн 
муди кукша яуҫне шӑлса. Ҫав Кукша Иван, 
муди йумахӗнде, ниӑҫха тухмаЕСкерех, пзт- 
шан акпӑ нӑрҫи ҫннде пӗр тӑрнана 3 хут 
тыта!. Вара патшан ди кӗҫӗн хитре хӗрне 
кадда идме тивӗҫ нула!. Хыҫҫӑнах патшана 
кӗрсе лара!. В ара ПЕан патша хӑйӗн тӑ- 
ванӗсене (пиддӗш-шӑднӗсепе, куккӑш йыо- 
Еӑшсене, ытти хурӑнташ-ӑрусеие) пурне те 
патша худине илсо кайса да асдӑ вырӑн- 
сене, пуҫдӑхсем туса кӗргсе лартнӑ, тетдӗ 
вара ыуди, йумах йумаа тӑрне, хам ҫӑва 
тӑрне, тесе йумаха пӗтерсе.

Пнрӗн реопуплӗкре ҫӗрйӗркедӳ ӗҫӗсем ҫул- 
тан ҫула тӑтӑксӑр тӑсӑлса пыраҫҫӗ. Вӗсем 
мӗнтея апла пулса пыниве пӗдос пулсанта 
малтан, ҫӗрйӗркелӳ ӗҫве тӑвакан оркӑнсен 
тӗп тымарӗвда мӗя йышши ҫыновм дарни- 
не пӗдмелле.

Хамӑр ҫӗршыври дӑваш ӗҫхалӑх ывЗлӗ- 
сенден мишавайсем туса кӑларидден, ҫӗр 
виҫекен ӑстасене нрӗкри респуплӗксвндвп 
йышӑнма тявет. Виҫӗиҫул Ореяпуркран пӗр 
Макҫимӑв йатлӑ мишавай калдӗ. Тӳрехскс- 
рӗ вӑл '§ӑваш респуплӗкӗндв ҫӗр виҫи ӗҫ- 
сене тӑвавзнсем сзхадлине. Ҫӗрйӗркелӳ ре- 
висорне кӗрсе лардӗ. Иура!. Ы тла та  ӑшӑ 
кӑмӑллӑ ку ҫын. Ҫавӑнпах нулб вЗл, кунти 
пуҫлӑхсеЕС хӑй сӑмаххисвне нглекен турӗ.

—  Ы рӑ йудташсам, сирӗн ҫӗр виҫи тав- 
раш питӗ вумӑй, мншавайсеы кирлӗ, мавӑн 
пӗр пӗлаӗ шандӑклӑ ҫын иур, тавайӑр кӳ- 
ретнӗр... тет Макҫимӑв ун духкех.

Нуиай та вӑхӑт иртмерӗ спешнӑ пуштӑпа 
налошеяным пдаттешом пӗр ҫпетс г Оренпу- 
рӑкран персв те ҫьтрӗ. Сӳтсе пӑхрӗҫ— Куҫ- 
ҫӗв мишавай. Макҫииӑвӑн сопдӑнни нудтӑ- 
рӗ (арӑыӗя шӑднӗ) пул§ӗ ку. Куҫҫӗв лере 
аха .-5 ЫЕшавай андах пу.тса кампасаа Цӳре- 
нӗскер кунта дасах Ҫӗрйӗрквлӳ уйрӑыӗн дн 
аслӑ ҫпетсӗ пулса тӑдӗ. Манӑя аттв вара 
ӗдӗк шыв арыавде хӑй нимӗр лӑвжнӑ дух— 
Еллте сысна нӑтратман, йадта йашка нбҫер- 
нӗ тет, тетдӗ ҫусӑр куианедлӗ нимӗре ^мух- 
таса. Ҫавнашкалах пулдӗ ку. Иурӗха, тейб- 
яӗр. Андах, уйра ҫӗр внҫме мишавайсеи 
кирлӗ. Сӗатӗрвӑрринди технӗшЛиран миша- 
вайсем тухасса кӗтса авалтанпах ҫӗр 
виҫмесӗр пурӑннӑ хресденсен тата 10-15- 
шер ҫул ахалех дараси?

Тепӗр ватӑрах ҫын надошенным плате- 
шом персе ҫитрӗ— Оренпуркраз! Сӳгсв пӑх- 
рӑҫ— Сороккӗн, МЕшавай конешнӑ.

—  Епӗ уйра ана йӑранӗсем урлӑ каҫсз 
ҫӳреме пулгараймастӑп. М ааӑя вар хырӑм 
(сторовах мар пулнӑ пулмалла) хар-

та арӑкуги ҫивииех йусанма.ма йышши кар 
хулара ӗҫлеме килӗшетсп, терӗ Сороккӗя. 
В ара ӑна ҫӗр вяҫи ӗҫӗсезе шуга плое 1ӑ- 
ратаа пуҫлӑх (ҫӗр рскистраттӑрӗ) турӗҫ. Ку 
та мелаоҫема Куҫҫӗв ҫывӑхаерех с5тед йы- 
шӗвдӗ. Хӑш дух вара, иккӗшех йул«ӑ вӑ- 
хӑтра казаҫнӑ дух, кусвве кӗрӳшпэ хунӗ 
тесе такам та каламалла. Вӑд ҫаплах пул- 
малда. Куҫҫӗвпа Макҫимӑв ӑна (зӳрех пы- 
сӑв ша.лу ҫиве кӗртяиндэнех вӑл ;курӑна1

Вӑхӑт иртсе пыра!. Ш ӗшсӗрен туаӑ ваҫӗ 
кбтеслӗ далӑшпа та угӑмласз ҫитейрес ҫук, 
Унта та кунти "йалсенде хресд^Нсем ҫӗр 
виҫессе кӗтяипех ҫкаткӑ нанкпткӑсемпе 
ывӑнса вы.’5ӑх вптасене тпслӗк тийеме кб- 
рейми пул§ӗҫ. Мишавайсене унталла та кун- 
талла туртаҫҫӗ. Ҫителӗклӗ мар.

Ҫавсене сиссех пу.ъ тата тепӗр [мигаава! 
Оренпуркран персв ҫитрӗ. Ку та (Немирӑ 
йатлӑскер дӑваш ҫӗршывӗ тӑрӑх кампаспа 
пӑхса хӗвед аМӗвде пиҫсе ҫӳрекен йышша 
пулиарӗ. Куҫҫӗв «тӑрӑпгннпе» ку ҫыя та 
ревисора кӗрсе вырнаҫрӗ. (Оренпурк йендея 
саккас килвӗскер, вӑд Куҫҫӗв тӗлӗн, ҫндӗ 
йутах мар ӗатӗ ҫав!'. Ҫакӑн пек пудса тӑдӗ 
ҫӐрйӗрввдӳ оркӑнӗя тӗп тымарӗ.

Ха:{) ӗнтӗ ҫӗрйӗркелӳ ӗҫӗсем мӗн:Л> пулса 
пынине хресденсемшӗн ӑнлантарма та кир- 
лӗ ыар. ГТримерлӑх пӗлтӗр пуднӑ ӗҫе илер. 
Иртнӗ ҫулта Илйинккӑ таврашӗнди (Тутар- 
кас р.) йадссн ҫӗрӗсене Ҫвербв мишавай 
йӗркелесе ҫу каҫвӑ. В ара Куҫҫӗв ӑна ик8 
хут ревиҫи тунӑ пулвн те Ҫверӗвӑн ҫӗрйӗр- 
келӳ ӗҫӗ 35 продҫӑн ҫеҫ пулнӑ. Ытти 65 
цроддӑнне вӑл Илйивккӑра су.тхӑнра канса 
пурӑннӑ. Ыттн районсендя мишавайсем те 
ҫавнашкалах йалти ӗҫе пӑрахеа худасен^е 
пурӑнса иртврнисем пулаӑ.

Куҫҫӗв ха-ъ ҫӗрйӗркелӳн дн аслӑ спет( 
вырӑнде лара!. Ҫӗрйӗркелӳ ӗҫӗсевӗ кӑтарт- 
са пыма ӑва ӗвтӗ патӗ ырӑ. Кирек ӑҫта 
комантяровккӑва кайас пулс*н оамеҫтпттб- 
дӗсем хййӗя тӑванӗовмвх. Вӗоен ӗҫӗсене тв 
Кувҫӗвах йакатса тӑма пултара!. У'Г-

—  Арӑм ҫино ҫилленнипох еҫвс т е н ^ "  
Ъӗ,— ъврет ҫитиъъви Ҫилв пӑтсв ларъв-



ПуҫатЗрЗниӑ шухӑшсем.

Сакӑера хӑвӑр мӑшӑрланнияа рекистрат- 
си тума ҫудӑрсем ҫитмен пирки тыгӑнса тӑ- 
раҫҫӗ пулсаесӑн, хӑвӑртан ҫураднӑ адуна та 
пулин рекистрагси туса тухӑр.

оОо

Иалҫыннисене йрртсе пыма ҫӑмӑлах мар, 
йертсе пыраканеене хӑйсене й ери е пыма 
тата йӑвӑртарах, мӗншӗн тесен вӗсем милит- 
си путкине хӑйсем ирӗккӗн Еийеплв те пы- 
расшӑн мар.

оОо

Вӑрмавне вӑрласа пӗтерсен те, йапӑх 
леҫнидӗстви йулатех.

оОо

„Ы ран кид“ темен пӳрократ — команти- 
ровка тухса кайнӑ пулат.

оОо

Хӑш-иӗр слушӑшдисем хӑйсен месткомӗ 
ик-виҫ хут та прокулсем (ӗҫе тухманнисем) 
пӗтни ҫиндея отдох тӑратнине аса та ил- 
меҫҫӗ,—са^ъаттийе пурӗ-пӗрех хӑш-пӗр кун- 
сем тухмаҫҫӗ.

оОо

Щъ тасатув§.
—  Тасату мана та  пыреа ан САклантӑр: 

урах савни шырамалла ан пултӑр.

ЙӖПЛӖ ҫДМАХ ХЫПАКАНСЕМ.

,.Канаша“  килнӗ опровершени.
Иккассн йалӗнди пӗр комсомолӗс «Кана- 

Ша» ав мӗн ҫырса пӗлтерет:
„М ай ӑн  28-мӗш ӑтгув И кк аеси и щ е  

{Ш уп аш кар  р .)  2  ки л  ҫуиса к а р ӗ  те- 
се пӗлт ерет  „II.  Н .“ корссп от егт  
„ К о н а ш ӑ н “ 111-мӗги но.мӗрӗнще.

К у  суйа  й ап ала . Иккасситгг^е вӑл  
сӑ х ӑ т р а  щ /ш ар пул.ман. И ккасси  йа- 
л ӗн щ е пугиар пулсан 2  кггл м ар, 2 0 0  
ки ллгт ех ҫунса кай.ма пулт арагп , 
мӗнш ӗн тесен пугиар хат ӗрӗсе.ч на  
щ прлаггса ҫит нӗ. К у  ӗҫпе пӗррех  м ар  
ӗн т ӗ Ш уггаш кар райӗҫт ӑвко.м не пыр- 
са ҫгуренӗ, атгг^ах Г Ӗ К  к у  ӗҫ ҫинв 
гпивӗҫлӗи ҫавӑрӑнпа пӑхм аегн“ ,

«КапкЗнран»: П. II. тесе ал пусакан ко- 
респотентӑн терӗс йадӗ— Пил Амуртсӗв (Шу- 
пашкар районӗнди Шуркасснсем). Ку ӗҫе 
иӑд тӗлӗкре куряӑ. Тӗлӗкре вурнӑ та, дӑн 
*1ргӑм пу4 тесе, «Канаша» ҫырса панӑ. 
Халӗ Еӑл Нид шывӗпе Амур шывӗ ҫупни 
Ҫйнден ҫырса пӗлгерме хатӗрленет. Ҫырувӗ 
вилсессӗн кӗртӗпӗр каллех... «Капкӑна» (ал- 
■*а-ури, пыршн-пакарти, ҫӑварӗ, лӗлӗк вура- 
8аа куҫӗ мӗнӗпех).

Шиклв шикленет, кӗрӗкне пӗркенет.
Кошакри (Тутаркас районӗ) Петр Иак- 

«ӑвлӗв та кӗрӗкае внгӗннӗ те, хӑраннпе

курӑнакан пулнӑ. Хӑй кӑнтитат партти пул- 
сан та, дисткӑ нудассвне манса кайнӑ.

Петр Иаккӑвлӗв хӑйӗн халӗ ҫуралнӑ ади- 
не шурӑ тӑрӑллӑ диркӳре Каппӑ (Кӑпн- 
толинӑ) тесе йат панӑ. Лайӑх йат Каппӑд- 
кӑ. Каппӑдкӑ ашшӗнден ӑслӑрах пудасси 
паллах, кӗвшӗн тесен пуп шыва дикнӗ дух- 
не вӑл, хӑйне тӗне вӗртнипе килӗшмесӗр 
ПИ1  хытӑ ҫухӑрса йӗрнӗ.

Ашшӗне халӗ йӗплӗ ҫӑмах хуранне кӗрт- 
се лартрӑмӑр. Тӗн сӗрӗмӗнден йӗплӗ ҫӑмах 
ҫитерсе уйӑрас терӗмӗр...

Хрисгосшӑн йӗплӗ ҫӑмах ҫийекен йӗпдӗ 
ҫӑиах хуранӗнде дусталана!. '§усталлӑ ҫын- 
на парттн ретне кӗртме хӑраҫҫӗ.

Сӑнавлӑ уй.

Темей ҫыра!:
Кагиар касситгуге (Ҫ ӗрпӳ районӗ) 

ко.исо.молӗссРМ кӑҫалхи ҫул сӑнавлӑ 
уй игӑвас терӗҫ. Лнт^ах сӑнавлӑ уйӗ 
пайан кунщпуен те ҫук. Сӑнавлӑ уй  
ва.^.уи уйӑрнӑ ҫӗрӗ ахалех выртат. 
Йпщ ейккӑ ҫируҫи мӗн ӗҫ гггӑват-гии! 
тегп.

Иадейвкӑ ҫыруҫи-и? Халӗ вӑл хӑй ҫиндвн 
ҫырнӑ саметка вула!.
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—  Ӑ ҫта карӑн лашапах? —  Арӑм вилес пӑтне ҫитнӗъъв те, пу^^нитса илсе на- 
рӑм . —  Мӗи терӗҫ тухтӑрсем? —  Халех випме калам арӗҫ— ам ад кклиъъен пӗр ултӑ 
уйӑх тӑхтас п ул а !, терӗҫ.

Активие.
Иван Каврилд—
И ал1и парттийтсӑ,
'§ылай вбреннӗ пуҫлӑ ҫын. 
Тӳп-тӳр ураллӑ,
Мӑн сӑисаллӑ,

Иадӗйккӑ пуҫлӑхӗ ун дыв.

Совет суйлавӗ ҫитнӗ ыайӑн 
Хӗрсех ӗҫлет вӑд йал ҫинде:
Ак ун пайан та 
Ҫухрӑм ҫурлӑ
Токлат хӗрарӑи пуххинде...

—  Самант ха:^ ҫӗнӗ,
Ҫӗн сӑпатлӑ.—
Иуҫдарӗ вӑл хӑй токдатне.
Ӗнтӗ хӗрарӑм та
Ӗҫе хывнӑ вӑй хӑватне.

Ҫапла, ҫапла... тем те пӗр терӗ. 
Пулашкинден мӑя сасӑпа:
— Совет ӗҫве 
Тайош виҫ арӑм,
Виҫ арӑм кирлӗ 
Совета!..

Ҫитет сире тек пӑдланмашкӑн 
Хуранпа саплӑк ӗҫӗнде!
Ыгтн йалта 
Хӗрарӑмсем ав 
Хӗрсех ӗҫлеҫ 
Советсен^е!
—  Кама суйлас,
Кама суйласха?—

Кӗр-кӗр кӗрлерӗҫ арӑысем.
Укахвийе суйлас, тавайӑр!
Каллех кӗрлерӗҫ сасӑсем.

Маттур вӑл арӑм,
Пудтара! вӑл—
Суйлас, ӗҫлетӗрха пӑртак.
—  Ман маткапа 
Суйлатри есӗр?
Ах, турӑ ҫӑл,
Пелҫа никак!..

Ну, кам мана 
Апат пӗҫерӗ
Совет ӗҫне хутшӑптарсан?
Ҫигак тӗпне ну камха саплӗ?
Ерех кам тӑв1?
Шутдӑрсам!

Тӗрлӗ сйоссем ^
'§ас§ас пулаҫ ха.д,
Матка та ман кайи тен.
Ундух кампа,
Каипа выртас ман?
Кама савас 
Ҫӗр каҫпбдеи,

♦
Иван Каврилд некап 
Пурах ҫав,
!§ылай вӗсем 
Иал хушшинд».
Хӗрарӑмсем ҫампа та мари 
Сахал ӗҫлеҫ
Советсенде? Иехрим Ивана.



Вилӗмрен хӑраман.
УПӐШКИ.— Сывӑ пул, арӑм! У рӑх сана те курайратӑч, те кураймастӑп. 
ХВАТТЕРЕ КӖНЕ ҪЫН.— Салтака каймастӑн пудҫке?
УП ӐШ КИ —  Салтака-и ара. Салтзкран та хӑрушӑрах,— ҫаран валеҫмелли халӑх 
пуххине кайатӑп.

Авлзнвӑ вакката ӗҫлеме йӑвӑр: сутсенде 
16 куяӗн-ҫӗрӗн ларас пула!, калте те арӑ- 
мӗн кӑмӑлне килмелли йаааласем туса вӑ- 
хӑг иртерес пула!. Сӑмахран, Шупашкарти 
Савӗн йатлӑ ваккат арӑмӗн кӑмӑлае кайас- 
шӑн тем тума та хатӗр. лра, пӗре ирхине, 
3 сехетре, арӑмӗ курорта кайма хатӗрленнӗ 
духве, ӑна илемлӗрех туса йарас тесе, шӑ- 
лӗсене тасатса йанӑ... дышкӑнз. Ш ӑлне ан- 
Ъах мар, тутино те, суаӑ^ь тупӑнайман пир- 
ки, дышкӑпах тасатса йанӑ. Хӗрарӑм вӑл 
тӗтгӗи те, ӑна ҫутӑлтарас тесе, ҫамки ҫине 
хунарсем лартса хунӑ. Хӗрарӑмсвн сопра- 
вине кайсан, сопрани пӗтмесӗрех ан тавӑ- 
рӑнтӑр тесе, уриае мӑкӑлтаса йанӑ. Ҫапах 
Иван Савӗд, хӑй мӗскӗн пирки, ҫавна ту- 
нипе мухтанса ҫӳремест, „никама та“ 
калама хушман ун ҫинден.

Кушак ҫемҫене йурата!. Иеншикне '§ул- 
лӑри (Ҫӗрпӳ р.) вуламалли ҫурт пуҫлӑхӗ 
Кӗркури Ваҫлейӗ, каҫпа урам тӑрӑх кушак 
пек дупса ҫӳрет те, вуламалли ҫурта тавӑ- 
рӑнса мунҫала пек кӗнвкисвне ҫӗрв сара! 
те, хӑпара! те, вырта!. Ҫемҫене вӑл та йу- 
рата!, кушак мар пулин те. Наркомпрос тӳ- 
шек илсе парсам ҫавна!

Ҫитглен ӗмӗт.
—  Ах, Ваҫҫӑ, Ваҫҫӑ!
Хӑҫан сире шалу параҫҫӗ?
Мана ес хӑваратӑн тӑлӑха
Илсе вамасӑр ӳг тӗслӗ дӑлха.
Покка ха:§ «упӑшка» слуши! гӑва! тӗк
Идесдӗ мӑн дедэклӗ симӗс пантгӗк,
Пурнасдӗ ҫакӑ дзплӑ худара...
Каҫхице канма тухасдӗ пу.двара.
—  Ах, П аҫ!ӑ, Паҫ!ӑ!
Сана иан виҫ сӑмах каласдӗ:
Ман леш йалти матка пат йышлӑ,
Манран укҫа шыра!.
—  Ну, неушлӗ?
Апдз пулсан
Кама тупас урӑххипе ман? Сав— й.



„Аъа йатне хума та пӗлмелле 
мар“

—  Пирбн Иӑван халӑ тв  аъи йат* 
нв хуман никак?

~  Иатна тупаймаҫҫЗ. Малтан Арт- 
тем и йатлӑ хурасшӑнъЗ, Арттвми  
Ф няиппӑънв (ха;|хи пуҫлӑхне) партти- 
рен кӑлармалла тунӑ, твт . Ҫавӑппа 
ҫӗнӗ  пуҫлӑх мЗи йатлӑ пулассина  
пӗлмееӗр, а^! 
нв пӑлмеҫҫӑ,̂

нна мЗн йахлӑ 
твт. хурасси-

5 П У Х У
Пӗлтӗр май уйӗхӗнъе пулнӑ пуху.

Хурт пек сӗрлет пуху. Ун ҫинден сӳтсе 
йаваҫҫӗ, кун ҫине пырса перӗнеҫҫӗ. Ӑна йу- 
сас теҫҫӗ, теприне ҫӗнетес, теҫҫӗ. Нумай 
шухӑша кайнӑ хыҫҫӑн, Кӗркури мудя те 
дӑтаймарӗ, ҫӑварӗнди паклаттарса ӗмекен 
пӑхӑр дӗлӗмне сарӑхса кайнӑ дӗрни ҫине 
шаккарӗ те, «йулташсем» мӗясем тесе тӑма- 
рӗ (токлатдӗксем ытла хӗрсе кайсан ҫур 
токлатне йахӑнах «йулташсем» сӑмахпа ды- 
хаҫҫӗ!), тӳрех калама тытӑндӗ.

—  Итлӗрха, ҫак пирӗн саставри пушар 
машшинӗ ахалех йапӑхса вырта!. Ҫавна йу- 
саттарасдӗ, ахалрен инкек-скнкек килсен пӗ- 
хес пула!...

—  Йусаттарас, йусаттарас! теое йарса 
иддӗ Кӗркури муди хадлапне Макар пидде.

—  Йусаттарас, йусаттарас, терӗ тепри.
—  Йусаттарас, йусаттарас, тесе сӗр./есе 

илдӗ пуху.
—  Кайса парас, халех йусатӑр, терӗ пӗри.
—  Йусаттарни аванха, тесе киде салан- 

дӗ пуху.

Тепӗр 3 уйӑхран.

Калдех пуху. Пушар машшинӗ ҫинден 
калаҫаҫҫӗ:

—  Леҫсе парас ҫав машшина маҫтӑр 
патнӗ. Вут-кӑварсем кӗркуяне те тухма нул- 
тараҫҫӗ.

—  Леҫсе парас, терӗ пушар трушини 
пуҫдӑхӗ.

—  Леҫсе парас, терӗҫ пилӗкӗн-улттӑя пӗр 
харӑс.

—  Леҫсе парас, тесе сӗрлесе илдӗ пуху.
—  Леҫсе парас, хадех леҫес, терӗ кайарах 

йулпӑ сасӑ.
Ресо^утси йышӑндӗҫ.
—  Леҫсе пави аванха ӗнтӗ, тесе саландӗ 

п]ху.

Тепзр 3 уйӑхран.

Путылкка ӑшне тултарвӑ шӑна кӗтӳ 
пек сӗрлет пуху.

—  Оуйлас пӗрпӗр ҫынна ҫав машшина 
маҫтӑр патне леҫсе пама.

—  Суйлас, терӗ лашасӑр Упрам Раманӗ 
(уксахскер).

—  Суйлас, терӗ ун йулташӗ.
—  Суйлас, терӗҫ пилӗкӗн-улттӑн пӗр ха- 

рӑс.
—  Суйлас, тесе сӗрлесе илдӗ пуху.
—  Суйлас, терӗ тултан кӗрекен Йавку.
„Суйлас" тесе ресодутси йышӑндӗҫ.
—  Суйлани аванах ӗятӗ, тесе саландӗ 

пуху.

Кӑҫап май уйӑхӗнъе.

Калдех пуху. Каллех пушар машшинӗ...
—  Хблӗп, кахал пирки, пушар машшинне 

маҫтӑр патне леҫсе парассинден хӑтӑдас 
тесех вилсе кзрӗ.

—  Пӗдӗк Иӑвана суйдас. '§ирӗнден сы- 
вадсан кайса килӗ.

—  Суйлас, терӗ тахӑшӗ.
—  Суйлао, терӗ тахӑшӗн йулташӗ.
—  Суйлас, терӗ теприн йулташӗ.
—  Суйдас, терӗҫ пилӗкӗн-ултгӑн пӗр ха- 

рӑс.
—  С/йлас, гесе сӗрлесе илдӗ пуху.
—  Сӳйлас, терӗ тултан йал хуралҫи,
Гесодутси йышӑндӗҫ.
—  Суйлани аванах ӗнтӗ, тесв салавдЗ 

пуху.

Ҫитес пуху

ҫимӗксем иртнӗ хыҫҫӑн пухӑна!. Кун йӗр- 
кинде ҫав ыйтувах.

Суйлас.,. суйлас... суйлас... тата суйлас,— 
ресо.дутси йышӑнас... Суйлас... суйдас!.

МАМИ, ИӐТ)ӐР.



П Ы Т А Н ъ  и  вӗҫлӗ К А Л А В С Е

Епӑ шулӗк.
„П аттӑр" копператтивӑн  претҫетаттӗ- 

лӗ Крикори Ваҫҫилйӗви-б '^ ӑк ӑтк и н  ҫте- 
на хаҫа^^ӗ ҫине хӑйӗн ҫин-вен хӑй самет- 
кӑ ҫырса панӑ.

— Еҫҫыннисем!—тенӗ вӑл унта.— Хам 
ҫин-бен такҫанах сире каласшӑн^й-йӗ, ан- 
■^ах тем пирки ты тӑнса тӑм алла пулнӑ... 
Иулташсем! Епӗ шулӗк...

ВӖҪӖ;
... епб шулӗк таврашсене куркаланӑ сирӗн 

хушӑрта. Копператтивран сахӑрсем нормӑ- 
рая ытдӑшширех илеҫҫӗ те, кайран мава 
паллайми пулаҫҫӗ: копператгивӑн кӑшт ук- 
ҫи тухмасанах мана вӑрҫма тытӑнаҫҫӗ. Шу- 
хӑшласа пӑхӑрха—шулӗкла хӑтданни пул- 
маоти вара ҫак йапала? Ун пек шу.:ьӑксем 
тӗп пулдӑр.

Кулаксемпе кӗрешекен.

К ӑр кка ы вӑлӗ, парттире тӑраканскер , 
Т)ИСткӑ тӗлӗш пе пухӑннӑ сопранире ҫапла 
каланӑ:

—  Иулташ сем! Епӗ малалла клас тӑш - 
манӗпе вирлӗн кӗреш м е сӑмах /п ар атӑп . 
Пӗ-й-йӗр вӗсем клас тӑш манӗсем! Услам- 
ҫӑсем, ҫӗр мурӗсем, арм ан хуҫисем! Ҫитӗ 
сире пирӗн йуна кун 'бухлӗ ӗҫнипе, халӗ 
епӗр сирӗн...

ВӖҪЕ:
... сӑрусене ӗҫӗпӗр. Кӗрекене кӗрсе 

ларса, сирӗя сӑру-ерехӗрсене ӗҫсе, сирӗн 
саккускӑсене ҫисе то пулин, сире упыгкӑ 
туса, сийен кӑтартма тӑрӑшӑпӑр!..

Сотсиалисӑм ӑмӑртӑвӗ.

М естком претҫетаттӗлӗ '^ерни.гьниккӑв 
рапо-р,т,исгмпе слушӑш-ьисем умӗн-ьеҫап- 
ла  токлат тунӑ:

—  Сотсиалисӑм ӑм ӑртӑвӗ тӗлӗш пе 
епӗр  ҫакӑн  пек паллӑ ӗҫсене турӑмӑр: 
ш еф йалне ӑм ӑртӑва -ьӗнсе, унпа токӑ- 
вӑр турӑмӑр. Т окӑвӑрне, Пӗтӗм С овет 
Сойусӗн-ьи -ьӑвашсене пӗлтерме „Канаш - 
р а“ ҫапса кӑлартӑм ӑр. И ала, токлатсем- 
пе кайса, ты рӑ тухӑҫлӑхне хӑпартм а пу- 
лӑш рӑм ӑр, хамӑр хуш ӑри ҫитменлӗхсене 
пӗтерсе... „ „

ВЕҪЕ:
...пӗтерсв пырас вырӑнне, вӗсенв нумай- 

латрӑмӑр. Прокулсем, ҫу майӗне, ӳссе пы- 
дӗҫ. Тисдиплинӑ, саветуйушди отпӑска кай- 
вӑ пирки, дакса пыдӗ, ӗҫ тухӑҫлӑхӗ сахал- 
дандӗ. Ҫав ҫитменлӗхсеЕв мӗнле пытарса 
йулӑпӑрши «Капкӑн» шурналпа ӑмӑртува тӑвӑ 
хресденсенден?

Урах ун пек пулас ҫук,
Ҫ укҫы рма пулӑш ком претҫетаттӗлӗ ■т,у- 

хӑнсен пуххинт,е хӑйӗн „ҫы лӑхӗсене" ка- 
ласа панӑ:

—  Сирӗн ^ м р а  та  епӗ ҫылӑхлӑ. Хали- 
'Ьен епӗ ■ьухӑнсемшӗн тӑрӑш м а пӗлмерӗм, 
хампа лайӑх пуйан ҫынсен кӑмӑлне ка- 
йас тесе ҫеҫ ӗҫлерӗм. В ӑрлӑх ты рри  ва- 
леҫнӗ -5ухне пурин^йен малтан сӑмакунк- 
кӑ туса сутнӑ пирки ты рӑсӑр  йулнӑ пу- 
йансеие валеҫрӗм, унтан хампа лайӑх 
суйлав прависӗр й;^лнӑ ҫынсене кӑмӑл 
турам ӗ тураса патӑм. Ҫ ак пуху хыҫҫӑн 
хама хам тӳрӗ ты тм а сӑмах паратӑп, ма- 
лалла ун пек хӑтланмӑп...

В ӗ ҫ 0:
... малалла... тӗрлӗрен пулӑшусем хамӑн 

■ҫи ҫывӑх ратнесене ҫеҫ парӑн, мӗншӗн тесен 
халӗ епӗ авлантӑм та, арӑм йенден ратне- 
сем пит те нумайландӗҫ. Ратне мар кулаксене 
пулӑшу парсассӑн, хамӑн рзтнесем ва;§да 
нЕмӗн те йулмб! Мами.

>х к о  »- н  а .



АСЛАТИ УМЕН.
— Ну, 1^урккӑ, ма еп сана малтанах 

илмен— хам тӗлӗнетӗп, терӗ Автан Иакурӗ 
хӑйӗн иккӗмӗш пулас арӑмне—йалти кулак 
хӗрне хӑмла путранки шуда йаваласа илнӗ 
пек аллвпе Н^уркка йаваласа илсе.

—  Нврӗн атте те сана йурата!, хам та... 
Есӗ ҫавӑн пек 50 тенкӗ шалу илекен ҫын 
ҫав мӑрйе мӗлки пек арӑмпа пурӑнатӑн. 
Уйӑр— хамах пыратӑп,—тимӗленет кулак 
хӗрӗ Н)урккӑ.— Пӗр кувӗвде есӗр аттесемпе 
ӗҫеен, атте тӗлӗннӗ сантав: мӗнле такам-
шӑн та ӑш кӑыӑллӑ, кнрек кам хутне те 
кӗрет, тет.

—  Еай пайанах ман патӑмран! Ман санпа 
мар— 11)урккӑ пеккнсемпе утмалда. Кӗлмӗҫ 
хӗрӗ! Адуяа йӑт та ут, ддорт! терӗ [Автан 
Иакурӗ киле ҫитсенех ада ӗмӗртсе ларакан 
арӑмне, Перлинри политсисем майӑн 1-мӗш 
дислинде ӗҫлекенсене накайккӑсемпе хӗнене 
пек, ҫурӑм тӑрӑх пӗшкӗртсе ӗнер андах ил- 
вӗ ҫӗн дӗн пиҫиххипэ шӑна хӑваланӑ пек 
ҫине-ҫине ҫапса.

—  Ху пӑрттийтсӑ, ӗҫ тӑвап тетӗв! Хӑҫан та 
пулсан ӑшӑпа сивве пӗлтерӗҫех сана. Ах, 
Ҫвет, сан аҫу комувис пулин те, укҫалдисе- 
не йуратат, тесе каҫхи вӑрмавти тӑмана 
пек, вӑрӑммӑн ӳлесе йадӗ арӑмӗ Ҫвет йатлӑ 
аднве йӑтса.

—  Аа? Ҫвет? Ҫвет парӑп еп сана шуйт- 
тан тӑлли-ҫӑпати! Акӑ ыан Ҫвет...— кӑтарт- 
рӗ дышкине.

Увден те пулмарӗ дупса кайса пусса ан- 
тарса мудалантарса худӗ те, ашшӗсем пат- 
ве ӗҫме тухса сулӑндӗ.

Ҫанла вӑрҫкадаса пурӑндӗҫ Автан Иаку- 
рӗпе арӑмӗ.

—  Ну, хуҫайккӑ, ҫураҫатпӑр, шголӗ. Епӗ 
сана йури сӑнарӑм. Ман хуҫайккӑ ылттӑн 
вӗт, тем ту— шарламас!. Ш ардамастӑн вӗт? 
е? Е х , ман Ҫвег та ҫитӗнет,— терӗ пӗр кун- 
не Автан Иакурӗ района пухӑва кайса кил- 
сен алӑк урлӑ каҫнӑ каҫыанах иор;фӗлне 
сак ҫияе персе.

Куҫӗ ун дейе, темшӗн шывланнӑ, вы;Ъ' 
.даҫҫӗ, тути хӑрапине палӑртас мар пек 
хӑрах айаккийӗ катӑк хуран пек далӑштар- 
са йӗрлет.

—  Ну, хоҫайккӑ, адана Ҫвет мар— Кому- 
нисла Ҫвет йат парас.

—  Ей, ма мӑшкӑлан, апла хамӑра тӗне 
кӗртнӗ-диркӳри нэдӑшкӑ ҫиденет. Кому- 
нисда тени уата мӗн тума кирлӗ? ,Та- 
та ҫитменнине И в а н та ҫиленме пул- 
тара!...

Пайан арӑмӗ те Иакуртан тӗлӗннӗ, темлв 
ӑшран, ҫурхи сив шыв ӑшне тытса ?1пенӗ 
пек дӗгресе калаҫа!— йӑдтах малтанхинден 
урӑхла, хирӗҫмест.

—  Маншӑн пулсан темле Ҫвег хур.
—  Та, Машккӑ, турӑшсене вӑхӑтдӑха ар- 

дана илсе хурас нула!...— ыталарӗ Иакур 
арӑмне.— Пирӗн тасату пуҫланвӑ. Пошалӑс- 
тӑ, епӗ сана дӗререн йуратӑп, еп калани- 
севе ту. Итле— Комунисла Ҫвета шеле!

—  Турӑша илсе, вырӑнне: «Турӑ, пуа, 
кулак Иӑван халӑхшӑн хайар тӑван», тесе 
ҫырса ҫапас. Хам ӗҫсе ҫӳренисене—ӗҫтерео, 
вҫаткӑ илнисене— вҫаткӑ парас, 1Г)уркка тӑх- 
тама калас, ашшӗсене вӑхӑтлӑха ӗҫке дӗн- 
ме пӑрахма хушас, пупа ада тӗяе кӗртнине 
шарлаттарас мар, ыттисене сан пӗлес иу- 
ла!, терӗ Иакур арӑмне пуҫҫӗн тасатӑваха- 
тӗрденмелди планз вуласа.

— Ман мӗн пӗлес— еп шардамастӑп 
андах.

—  Ш арламасан йурамас!— килӗштермеҫ- 
ҫӗ, тейӗҫ. Килӗштермесен те уш кидӗшнӗ 
пек тӑвас пула!. Ҫак пукансем, сӗтелсем 
ҫине Митрахвана дӗное килое ҫӑлтӑрсемпе 
ҫурда млатук тутарас; Ҫвета хӗрлӗ кӗпе, кӑ- 
кӑр ҫине ӗҫлекенпе хрес§ен ад илнӗ «ка- 
пӑр» туса ҫӗлетсе парас; дашана Ҫиввкӑ 
мар «Хӗрлӗ кӗтес» йат нарас, терӗ Иакур 
йӑвашланса.

—  Ей, ес, мӗнле, вӑл хӗрлӗ мар, хура— 
хура кӗсре темелле.

—  Иурамас!. Х ура мар— «Хӗрлӗ кӗтесех» 
темелле.

—  Ай-уй, йакур, кӗтес теме лаша кӗтес- 
дӗ ыар вӗг!

—  Ну, апла тӑк— «Хӗрдӗҫулӑм» тес.
—  Ан мӗкӗртегсе лар, хура лашана кам 

ухмаххи хӗрлӗ тет, тата вӑя ҫулӑи ыар, 
сан хӑвӑн ҫулӑмпа ҫунмалла пултӑр, терӗ 
куҫҫӑр амӑшӗ арӑмӗле Иакур сӳтсе-йавнине 
втлесо ларсан.

—  Ан йӑсла, шуйган кӗвенти! Енӗ, сана. 
луддӑ!.. Ан шарланӑ пултӑр ман ҫиндев! 
Иулашки виҫ шӑдйа кӑларса илӗа! Е /ӗ  мӗа 
тума хушап— ҫавна ту! Вог, кирек те кам 
килсен:— кГзр, ан хӑра, пирӗа турӑш ҫук*;" 
ан сӑхсӑх, коллектив сывӑ пултӑр! Кулака пӗ- 
термелло, те. Ну, калаха? Та, ыааса кайнӑ 
—пирӗя ӗҫкӗ лавраш тытмаҫҫӗ, диркӳ хуа- 
малла, те:е вырт.

—  Ан калаҫах пустуй сӑмаха, адам, дир; 
кӳ хупсан пуп патне ӗҫме кайаоса пӗгрӗ 
вара.

—  Ӑва мар, еп каланине вадака.
—  Ан кӗр, хӑта, пирӗн турӑ ҫун— ар; 

дана идсе хунӑ, ан’та сӑхсӑх, колекти сввӗ 
пултӑр... тата мӗяледдӗ-ха— мантӑм?— кала! 
кардӑк,

— Тфу! Апла есӗ м ава тӗпӗ йӗрӗпех пе- 
терен. Пу, луддӑ, ад пусса хут ҫине ҫырса 
парӑн. Калама вӗревӗа!

—  Ай-уй, адам, ара еп  хут пӗдыес вег 
ниҫти шкулга та вӗреамеа, тага ман куҫ т*
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куркас!— еа сукЕйр вӗт-ха!
—  60 ҫула ҪЕТьӗ— вулама пӗлмест! Итле, 

ҫапла кала: /равтӑр туйавӑр, коллективйыш- 
лавтӑр, хуҫайсиа хӗрӗх проддӑн хӑпар- 
тар, те.

Турра, хуҫайккӑ, урӑх ҫӗре кайса хур, 
ахавӗн ардарине пӗлӗҫ.

Ҫапла хааӗрлендӗ Пакур.
Тепӗр ерьерея ирхи апаг ҫисе сӑхсӑхма 

тӑрсаьах, адӑк йаррр! уҫӑлса кайрӗ те, айта 
содравипе, тесе пӗр палламан ҫын гӗрсе 
тӑдӗ.

Кардӑк хӑйӗаве мавыаь:
—  '§атӑр туйавӑр, коллектив хуплантӑр, 

хуҫайства ерех пропкинден хӑпартӑр, ӗҫни- 
ве ан щ ардӑр... йӑнӑш са нӑтраЕса кайрӗ 
Иак}р амӑшӗ.

Иакурӑн кӑна илтсен сӑмса тӑрве '^дир 
йервӗ пек хӗрлӗскер тухрӗ, пидӗ дирлевӗ 
йывӑҫ ҫулҫи пек хӗрелсе шуралса кайрӗ,

Кун йаъӗ.

—  Мӗн кун пайан?
—  Сирӗн темле кун. Ипрӗн ӗҫмелли кун. 

Халӑх ҫаранесеве тара паратпӑр.

Хӑкасем пухас умӗн.

—  Пайан пирӗя хваттер хуҫисем килте 
ҫук. Иыр. Улах тӑвӑпӑр.

—  Ӑҫта, Хусана карӗҫи мӗв?
—  Хусана ыар. Иван Петровди сахӑр 

дередӗвде тӑра!, Марфӑ Ивановни—  ҫӑнӑх 
дередӗнде, Машки— аш дередӗнде, Митти 
ерех дередӗвдв.

ура Бӑйӗ сак айве кайнӑ пек, ҫухалдӗ, ӳтлӑ- 
хир хушшинде кайла-майла, пӑр катӑкӗсем 
шутарнӑ пек, сивӗ дупа!, куҫ хуралса кай- 
рӗ:— ах, поткаддал, кайанни кардӑкӗ! Куҫ 
хупнине те кураймасИ-—терӗ те шӑпах пуд- 
дӗ. Арӑыӗ ҫеҫ хӑнана: килек, акӑ пирӗн 
Еомунисла Ҫвег!—тесе адине кӑтартрӗ. Кп- 
декен ҫын кӑмака ҫинде турӑш ҫакӑнса хӑ- 
ниве, дӑланта детвӗрт ерех ларнине, мал- 
танхи турӑш вырӗнде: Иакур, пуп, кулак. 
Иван ниршӗн пӗр тан, тесе ҫырса ҫапнине кур- 
са тухрӗ. Кӑна пускил ади Митрахван йӑ- 
нӑш ҫырнӑ.

Иакур, кардӑк татах темӗскер кадаса йа- 
рӗ тесе, тӗрӗелекен комиҫҫи дленье хӑвӑрг 
илсе тухса карӗ.

Пухха Иакурпа йатлаҫма 6 ҫын пырса 
тӑнӑ.

Иакур пекредпсттитситӑваканни миҫеша?
Н . '§уроаг.

Троитсӑ.
„Сотомпа Комор“ копператтивӗ пӗтес 

умӗн, Авраам атте мӑн йуман айӗнъе ре- 
виҫи комиҫҫи ъленӗсене хӑналаса 'выс 
тӑват.

Хурал пӳръӑ.

—  Есир хурал пӳрдӗ йусас тетгӗрддӗ, —  
йусарӑри?

—  Иусарӑмӑр,
—  Миҫе тенке лардӗ?
—  Тенке мар, халӑх ҫӗрне сутса 80 дет- 

вӗрт ӗҫнӗ пярки, йал ӗнси ҫине дардӗ.
Иех. Е .

Пӳрократ ҫыхӑнӑвӗ.

Тасататпӑр епӗр аппарат,
Тӗппипех шӑлатпӑр— питӗ вирдӗ.
Ма?— тесессӗн пирӗн совегра 
Хамӑр хуЦ)ӑм вазьдя вырӑн кирлӗ.

Пирӗн ху1§ӑм ӑсдӑ та маттур, 
Йҫлемешкӗн пултарас нек хадӗ., 
Калама та шалккӑ, ах, тур-тур,. 
Тӗрмерех шуралдӗ ун сухалӗ.

Виҫӗ ҫул вӑл лардӗ тӗрмере,
Виҫӗ ҫуд пӗр канӑҫлӑх курмасӑр. 
Темӗскер ӑс кӗдӗ дӗмере,
Прттермерӗ вҫаткӑ йышӑнмасӑр.

Вӑл кантурӑн даплӑ ҫуртӗнде 
Пӗр хуйхисӗрех слушит тӑвахдӗ,
Ӗҫпе пынӑ тӗтгӗм ҫыисенден 
Пит аван укҫа хырса йуладдӗ.

Кӑҫал срукӗ туддӗ лармадла 
Ӑна гухсан вазь.ди вырӑн кирлӗ.
Пурха совегран кӑдармалли.
Ӗҫледдӗ вӑлтепӗр талхӑр вирлӗ.

С а в -м .

Ълен укҫи пухакан.

—  Турӑран шикденесдӗ хӑ!. Халндден, 
мӗн духдӗ вӑхӑт иртрӗ, турӑсӑрсен сойуснв 
длен укҫи тӳлемерӗв!
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Тукташ „Йанш8кӗ“ .
Тукташ псет «Сунталӑв» 6(с.О) мӗш .Л°-де, 

«Иамшӑк» йатлӑ сӑвӑра ҫыра!:
„КирлЗ мар“ пуф-и,
Наҫар-и—
Пурпӗрех ҫыратӑп гагӗ.
ТЛан сӑввата  
'51ваш ҫарӗ
Хйҫан та пулин пахалӗ*

Хӑҫан та пулин ыар, халех пахалатпӑр. 
Е сӗ уята ху ҫирен ху ыухтаса ҫырнӑ.—  
Ӑҫтисем ес?...

«Катари ҫав епӗр,
Тетӗа,—
Тааӑвран купта ҫитеҫҫӗ...
Пӗгес ҫук ео 
Емӗрте тв—
<Мӑн Тукташ ка^хийб^
Теҫҫӗ.
—  Е-е... Алла ИЕкен...
■Пырса̂ в̂ е...
Туррипе мана калаха:
Тукташран пулас,
Пӗр каҫ^вЛ сӑвӑ ҫыркала! х Л).
■—  Епӗ хамах таха 

Кавви вӑл,—
Терӗы еп имевмеоӗр.—
Анвах ман поеҫп хӑвӑл...“

Хӑвӑл ҫав! Ҫавӑнпа сӑввунта хӑяа мух- 
•хаман ҫиндех мухтанӑ пеа калааӑ:

,,Пӗр куппе тата Иссайӗв 
Шӑпвӑка ҫапла каларӗ:
— Технӗкки 
Т уктатӑн  лайӑх,
Сунмесен хӗру кӑварӗ...”

А.Н ӗвен: суйнӑ вӑл. Ш у! туса каданӑ. 
Катари Иехрим йванӗн 

Сӑввинве кӑҫал реанов:
Ы галанӑ тем ҫӑвашӗн 
Ана вӑкӑр контрактатси".

Ну-у!? Еонтрактаюи ҫинден ҫырви ре- 
акси нула!? Ак тамаша! Нӗлмен епӗр. 

„Ха;вхи бҫ пурне тэ паллӑ;
Перевыпӑр,
Ие камппаии".

Пу-у!? Перевыпӑр камппЕни ыарь? Ак
тамаша! Пӗлмен епӗр.

Иупасем кайах йулаҫҫӗ,
Шав-шавах кунсем иртеҫҫӗ.

Сотсиалисӑм ҫудӗн йуписене ҫухатрӑмӑри, 
ЯуписеБС кайа хӑвартӑмӑри? Ну-у!? Ак, та- 
маша! Тротски калавине идтнӗддӗ те, вӑл 
суйа! пу.д, тенӗддӗ епӗр. Теиле, сире ӗнен- 
мел.те мар, иксӗр те суйаттӑр пулмадда.

„М ава та 
Кӗрхи тупалдӑх С?)

Аслтаҫҫӗ шӑнкравпа, вӗт1“

Ш ӑнкравпахв!? Ай-ай, шӑнкравпа пулсан 
аван. Пэ.т,дӑ ҫынне пӗ.деҫҫӗ ӗнтӑ вЕсем!

<Ах, ӑҫташи пуҫа тайамши?»
Ш ӑнкравлӑ пӗкӗ ҫине хӑпарса дарса пуҫ- 

на тай!
„Пурӑнатпӑр
Иелӗ-йелӗ.»

Иелӗ-йрлӗ пурӑнатӑн ҫав! Ҫавӑнпа ха^хи 
тӗндв сана хаваслантармас!:

„Нугаайах пулмасТ, ҫулла^ьӗ,
Ман хаваслӑх 
Уй-хирте^^ӗ.
Лк пайан 
Хайар тӑшманӑн 
Уласа йбрет ҫвдтӑвӑл."

Ушкӑнлӑ хуҫадӑхсен вумай пусӑллӑ уйӗ- 
сем тӑрӑх травтӑрсем кӗрлесе ҫӳлги хӗвеле 
савӑБтарнӑ вӑхӑтра санӑн ҫамрӑк {хаваслӑ- 
ху пӗтсе ларди? Ну-у!? Ак тамаша! Апла 
пулсан осон(хаваслантара_кан кас)шӑршласа 
пӑххалӗ,-пулӑш а! теҫҫӗ. Ӑнашӑршласанҫын 
хавасланнипе ташламах тытӑна!, теҫҫӗ.

„Сӑвӑсен дахханӗ тарӑн,
Сӑра пск 
Вуҫсе хӑпарҫӗ.
Ваҫҫапкка 
Веҫех, мӑнтарӑн,
Ҫавӑвта ха.Т)
Ц утса ларҫӗ".

Ваҫҫанкана калатӑн та  «Ваҫҫанкапа пӗр- 
ле» ху та сӑвӑсен лахханне путса ларнӑҫк! 
Рыдак тыттарас пу-ъ хӗрхегсе зллувтан. 
Рыдакран тытса тухӑни? Еӗтмен ҫӗртен и е - 
кеаҫке ку!? Ҫапла ҫав! Ху калашле:

„Халӗ пурте 
<Падлӑ сӑвӑҫ»
Вӗҫкӗнлеп кӑиа 
Пӑртакҫӑ.
Утмӑл ҫн1мӗл 
Повӗҫ-сӑвӑ
Куяосрен илет ретакси...“ ,

Андах, йурӑхсӑр пирки, ретаксн вӗсене 
«Сувтала» ҫапмас!, санге темме ҫаннӑҫке, 
— пӗлместпӗр. Мами.

„Ик£ виле“ -
Аттай ,,Икӗ виле“ поемӑра ҫыра!: 

«Хӑмӑшра урамра ҫырма урлӑ 
Е урӑва! уйрӑмах духӑн кил,
Виҫӗм ҫул кӑна вӑл ҫунса кайнӑ 
Кил хуҫи,— Петӗгкке Едекҫей» 

Вулааан, Петӗркке 1]яекҫейӗя ҫурдЗ ҫун- 
са кайнӑ тссе шухӑшла! пулсан, Аттайа 
пит кӑмӑлсӑр тума пудтара!, мӗншӗя тесен
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вӑд лартнӑ ъарӑну палдисен Детӗркке Елек- 
ҫейӗн ҫуръ^ ыар, хӑй ҫунса кайвине лайӑ- 
хах кӑтартса паржҫҫӗ, тата ҫурдӗ ҫувманни 
ҫивден поет 11 йӗрке хыҫҫӑн ҫанла наллӑ 
туса хӑвара!: - *

„Ҫуртсене йусама вӑй хал ҫук
Ампарҫи кайнӑ ав лапдӑнса
Пӳрт кӗтес пӗр йвнден ҫӗрсе талнӑ“...

Ҫунса кайнӑ хыҫҫӑн ҫӗяӗрея лартнӑ ху- 
ралт виҫ ҫул хушшинде лапдӑвма та ҫӗрсе 
татӑлма та пултараймаяни пгляах ӗнтӗ.

♦
Ҫуллахи лӑпкӑ каҫ ҫил ада пек йӑнӑшса 

йӗме пудтарати?
— Пултараймас!, тетӗр пулсан, апла есӗр 

«Икӗ виде» поемӑна вуламан. Акӑ мӗн те- 
вӗ унта:

«Такамсем ҫав тери хӗсӗрлеҫҫӗ 
Ҫил йӗрет ада пвк йӑнӑшса 
Елекҫи килӗнде пысӑк шӑплӑх 
Тӑп тӑра! ҫуллахи дӑпкӑ каҫ».

Ҫил тем туыа та иултарӗ—вӑл, лӑпкӑ каҫ 
йӗме мар, хӑш духне дипер пуҫрак шӑхӑр- 
ма тытӑна!.

♦
Кукша пуҫсем пур духне курса йулӑр,—  

мчлашпе вӗсем йӑлтах пӗтме пудтараҫҫӗ, 
мӗншӗн тесен Аттай ҫын ыӗн пиркн кукша- 
ланвине шыраса тупнӑ:

Тури кас ҫыннисем шайламасӑр 
Утнӑран кайаӑ хӑй кукшалса, 

тет вӑд „Икӗ виде“ поеыӑрах.
Паллах, кукша пулас мар тесен, малашне 

шайламасӑр пӗр утӑм та ан ту. Андах ку 
хӑрушдӑх поетсене тнвмест пулмалда, мӗн- 
шӗн тесен вӗсем хӑйсен новмисенв шайла- 
масӑрах ҫырнӑшӑн кукшаланасси ҫинден Ат- 
тай поеминде нимӗн те каламан.

Са/ьахви.

К а м и т.
Тӑрлӗ опрӑссем шыранӑ духне пуҫхӗрлӗ 

те ҫӳресе пӑхаҫҫӗ пирӗн поетсем.
Ҫӳҫенкке Петри «Сунталӑн» 4-мӗш номӗ- 

рӗнде «Харӑс, харӑс, сӑвӑҫсем...» йатлӑ сӑ- 
вӑра ҫыраП

Вӑрг-вар1 ! уткала,
Вутпа ҫунан пуҫ,
Тапса сикен йунпала 
Адӑк туртса уҫ!

Ҫӳҫенке Петри урапа угма пӗдмест, пуҫ- 
па ута!, пуҫӗпех алӑка та туртса уҫа!. 
Еурнӑ-и ҫавӑн пек пуҫ есӗр 1 ӗндер«?1 Ун 
пек пуҫпа Ҫӳҫевкке Петрин каыяге к5- 
мелде.

Ъ ӗ к е ҫ  -5ӗлп и .

Еалаҫма вӗренсех ҫитеймен пулсассӑн та 
виҫ-тӑват сӑмах пӗлетӗн пулсан, ним хӑра- 
масӑрах сӑ«ӑ ҫырма пудтаратӑн.

«Ҫамрӑк Хресденӗн» 22(178)-кӗш нумӗ- 
рӗвде Пв.Еаш асем тесо ал пуснӑ сӑвӑҫӑ 20

йӗркеллӗ сӑввине темиҫе сӑмах пӗлнипех сӑ - 
вӑ хорми кӗргнӗ.

Вуник ҫул ӗнтӗ пурӑяатпӑр 
'§ӗкеҫ дӗппн пек ирӗкре.
Хӗрсех ҫӗн виЕӗс купалатпӑр.
’§ӗкеҫ дӗппи пек, ирӗкре 
Вуник ҫул ӗатӗ пурӑнатпӑр.»

Пӗтӗм сӑввапех ҫапла ҫырнӑ;
«Санпа пӗрлех пӗтӗм ӗҫ ҫарӗ 
Еҫлет ҫак никӗс &»ӗяде.
Ну, кам ха, кам ӑна ха:§ дар??
Еҫлет ҫак нлкес ӗҫӗяде 
Санпа нӗрдах пӗтӗм ӗҫ ҫарӗ,»

«'§ӗкеҫ дӗнпи» ҫинден... ,1 2  ҫуд ӗнтӗ пу- 
рӑнатпӑр дӗкеҫ дӗапи пек ирӗкре. Хӗрсех 
ҫӗн пиЕӗо купалатпӑр, тенӗ. Ним ӗҫ шухӑ- 
шӗ пулмасассӑн та, дӗкеҫ 'в-зппи пек ирӗкре- 
вӗҫсе ҫӳрвсех, ҫӗнӗ никӗс купалатпӑр (птан- 
ка божия»— ■дӗкеҫ дӗшш— «не знает ни за- 
боты ни труда...»)

Ҫӑмӑлҫке апла ҫӗаӗ никӗссем хума! Пӗл- 
мен еаӗр. Пӗлнӗ пулсассӑн , такҫанах шу- 
хӑшпа Атӑла пӗведесе Атӑлстрой тунӑ пу- 
латгӑмӑр. Вара Атӑлӑа леш айкине кашни 
давшӑн 50-шар пус тӳллеиесӗрех (шухӑшаа 
тувӑ Атӑл ҫийӗн) каҫса ҫӳренӗ пудӑтгӑмӑр. 

Ӗрнеддӗ те еряе кун мар ҫав!

'Ъ ӗ р ӗ л ӗ х  к ӳ р е к е н  

с ӑ м з х .

пит—  Шыва путса антӑхсах кайна. Ах, 
лзйӑх кӗл тӑваььӗ. Мӗнлв ь^ртврши?

—  Лайӑхрах силллӗр те: ура!.. Микулай 
Лвксантӑр-5ьӑ пагшааа ларьӗ!— твйӗр, ^вара. 
ҫиььзс вӑранӗ.
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Х Ӑ Ш Н Е  МАЛТАН. I I 11111
Ҫуллахи вах&тра савӑтсем ҫас-ҫасах ремонта ҫарӑнса т ӑ -  

раҫҫб. Йусамаллн хӑтӗрсене вӑхӑтлӑ хатӗрдеменвппе, п ӗ р - И Е ӗ у й ӑ х -  

дӑха 'рарӑясан, 3 —4 уйӑхсӑр ӗҫаеме пуҫлаймаҫҫб.
(,,К анаш “  Л« 115(2361) ЛыьЬакӗнӑ сӑмахӗ).

—  Тата мбя калас тетӗв?—Шапшур ал- 
-лисемпе йӗкӗр йанахве тытса ыйтрӗ савӑт 
шуҫлйхӗ хӑй умӗнде ҫурла пек пӗшкӗнсе тӑ- 
факан ҫыруҫинден.

Пуҫлӑха найан пуснӑ, калаҫас та кил- 
ыесг. Ҫыруҫи мӗн каланине нимӗн те ӑнда- 
наймарӗ. Вӑл шухӑшим?

Ман урӑх кэламалли ннмех те ҫук. 
Калас пеккине пурне те каларӑмиҫ!—тавӑр- 

•са худӗ ҫыруҫи.
—  Санӑн пулмасан, манӑн пур, терӗ пуҫ- 

лӑх умӗнде выртакан хугне а д л и н е 
илсе.— Ид кӑрангаш. Ҫыр.

Ҫыруҫи Мурлыккӗн кушак пек йӑпшӑнса 
-лар^дӗ те, хупах пек сарлака хӑлхн ҫиаден 
кӑранташ илсе ҫырма хатӗрлендӗ.

Кӑпинетра ним сас дӗвӗ те ҫук. Ш ӑп. 
'Тепле аташса вӗҫсе кӗнӗ вӗлле хурдӗ ҫеҫ 
сӑрӑлтатса дӳреде йӗрн тавра вӗҫсе ҫӳрет, 
уҫӑ сывлӑша гухас тесе каягӑка пыра-пыра 
(Перӗнет.

—  Ну епӗ хатӗр!
—  '§имха, ан васка! Ӗлкӗрӗн. Пайан мӗн- 

ле дислаха пирӗн?
Пуҫлӑх вӑйдӑ шухӑшлакан ҫын пек ҫам- 

кине пӗрдӗ те, ҫӳллӗ ҫомҫе тенкел ҫине хӗ- 
реклӗрех тайӑнса лардӗ.

—  28 мӗш дисла.
— Т-а-ак! Савӑта йусаттармалла пула!. 

П иг киве.тсе ҫитрӗ. Ҫыр. Пӗрремӗш дислара 
савӑта 2 уйӑха дармалла. Приккас ҫыр- 
иалла.

Ҫыруҫн ,,йусам“ сӑмах хыҫҫӑн пӑвдӑ лар- 
трӗ те (васканипе сӑмаххисене ҫуррине ҫеҫ 
ҫы ра!) пуҫлӑх ҫине хӑракаласа пӑхса нлдӗ.

Пуҫлӑх сӑмаха шухӑшламасӑр персе йа- 
нине вӑл пайан ҫеҫ пӗлиест, унпа тӗдӗн- 
херие ҫук ӑна.

—  Хатӗрсем ҫителӗклӗ ыар пулас вӗтха 
пирӗн, ман шутпа... Ун шувӗпе мӗнле аван 
пулассине калаймарӗ. Пуҫлӑх ӑна кӑшкӑрса 
дӗрине хӑпартрӗ.

—  Кадлах «сан шутупа»! Пепле дас ма- 
ватӑн есӗ? Ху «шутна» хӑвпа пӗрле усра 
тесе ыиҫе хут каланӑ епӗ сана? Пуҫлӑх ка- 
ланине нихҫан та пӳрае йурамасП

— Айӑплӑ. Каҫарӑр пошалстӑ!
—  Тоттӑ. Икӗ уйӑхлӑ\'а. И.1 гетне?
Ҫыруҫи хӑй айӑплцннине кӑтра пуҫне

сулса ҫеҫ систердӗ те, урине шутарса (оасӑ

ан пултӑр) тухса кайрӗ.
Савӑг дӑяахах пнг киввлсе ҫигнӗ, тӑр- 

ринден ҫумӑр тумла!, урайӗсем шӑтса пӗгнӗ, 
венттндатгӑрсене йусамадла, кантӑксене ҫӗ- 
нетмелле.

*
Пуҫлӑх приккас панӑранпа виҫӗ уйӑх 

ҫурӑ иртрӗ, савӑт халӗ те ӗҫлемесг. И}саса 
пӗтереймеҫҫӗ: ҫине сӳтсе тӑкнӑ, тпмӗр ҫук, 
кантӑксене сӑрлама сӑрӑ туйанман. Пӗр вэнт- 
ти^аттӑр ҫеҫ каҫхизе ирхине ӑшӑ ҫиляе тӗ- 
рӗлгетсе лара!.

Тата шӑппӑн кӑииЕегра пуҫлӑх Иван И ак- 
колай-йдӑ пӗр вӗҫӗмрея «Сафэ» пирус тӗтӗи- 
не мӑкӑрдантарса ӗнсине хыҫса лара!.

—  1ҫтан тупас тимӗр? Ӗ? Мӗн тӑвас? 
Е8? Мурлыккӗв?— дӗяет вӑл ҫыруҫине ним 
тума аптраса.

—  Мӗн калӑрши гата, Иван Пзкколайв- 
дӑ?— пуҫне кӑтарта! алӑкран ҫыруҫн.

—  Тимӗр килмериха?
—  Ҫук, Иван НикЕОтайддӑ, кидменха!
Ӗҫлекенсене пурне те киле салатнӑ, Ат- 

министратси ҫеҫ йулнӑ савӑта, Кӑпиаетра 
шӑп. Кӑмака кӗтессияе ерешмея карта ҫа- 
вӑра!. Пуҫлӑх дӳреде умне пырса дара! те, 
пысӑк шухӑшсем унӑн пуҫне ҫавӑрса нлеҫҫӗ.

—  Ыран килсе ҫитмӗ-и? Кӗтес пула!. 
Труках нимӗн те тума ҫук.

Виҫӗ кувтая килсв ҫитет, андах тимӗр 
мар... хурҫӑ ревиҫи.

Ха.д ӗатӗ пуҫлӑх Иван Накколайддӑ ре- 
монт тӑвас шухӑшпа пуҫне минкӗретмесг, 
Ӑ яа ҫирӗп ҫурта хуанӑ теҫҫӗ. Шыв та тум- 
ламас!, ввнтги.даттӑрсем те пур (решетке- 
рен туяӑ). Ҫурдб тӗреклӗ, йусамалла мар, 
хӑй йусат. И А Л А В И Н .

♦ ♦ ♦

Нумай та сахал та.

—  Спрӗя йалта парття дленӗ нумай-и?
—  Виҫӗмкун нумайддӗ те... пайанхяне 

пӗлмесгӗп. Ӗаер таоату пулса нртаӗддӗ те.

Иэнрав С.

Есӗ пӗртен-пӗр кулӑшла „Капкӑн“  шурнала ҫырӑнса илме 
манмани? Маннӑ пулсан 15-мӗш странитсара вула. ~
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11 пус укҫа 100 тенкӗрен те хак- 
ларах.

Пӗрер пуслӑх укҫасене удрештени тавра- 
шӗсем нихӑҫан та шеляемеҫҫӗ, теҫҫӗ. Тӗрӗс 
иар вӑл. 100 тенкӗлӗххисене, 1000 тевкӗ- 
лӗххисеие авдах гаеллемеҫҫӗ, пӗрер иуслӑх- 
хисене пит хытӑ шеллеҫҫӗ.

!§йват Кӗнеки уйрӑмӗ Шупашкарти йӑ- 
вӑҫ савӑдӗн ФСУ шкудӗндэ вӗренекен Сах- 
харӑв патне 11 пус шыраса ҫакӑн пек 
12,8 мӗш нумӗрлӑ хут ҫырса йавӑ. (Марк- 
випе конвердӗ дап 11 пус тӑра!}:

„Па 1/1-29 г. по данным Чувашгпза за 
Ваыи чпслится долг по сч. сч. зв Л»?й20!15
ст......................  11 коп.“ (малаллине кӗскетсе
кӗртетпӗр.— р е т а к с и ) ..........Согласно поста-
новлеппя НКФ 1 Х-27 г. н покрытпя в
этот срок дает нзы право подагать долг
прнзнавным II ыы Бынуждены (будеы обра- 
тнться к прпнудительноыу взысканию через 
суд с начислением пени“...

Баккагсем, итлӗр! '§ӑвашкио 11 пусшӑн 
Саххарӑва (11 пус тӑракан хутпа пӗлтернӗ 
тӑрӑх) сута парасшӑя. Сута парсан ӑна 
ваккат кирлӗ пула!. Пӗрер 100-шер тенкӗ
шӑйӑрса йулма пултараймастӑршн ку ӗҫне 
§ӑвашЕИсран?

Ал пусгкансен сойусб.
Ал пусасшӑа пулсассӑя вара пӳрократсем

тӗкӗшмех тапратаҫҫӗ.
Вӑрнар районӗнди Вӑрыанкасра пӗр ҫар 

шкудне кайиа хатӗрленекеп Пегров И вава 
«вӑл активист» тесе 5 ӗҫлӗ ҫын ал пусса 
хут туса панӑ. М а р т ӑ н 25-мӗшӗн- 
де тата ҫавсемех Контратйӗв Ивана «вӑд 
ПСҪЛКС йадейккияде, Мопрта, турӑсӑрсен 
сойусӗнде, пушар трушининде, ку^ьтҫут кру- 
шокра тӑра!, тата йалта ҫав-ҫав ӗҫсене ӗҫ- 
ленӗ тесе ҫавсемех 8 ӑн пухӑнса ^ т е п ӗ р  
ӗнентерӳ туса наяӑ. Алӑ пусаканнисеи 
ҫаксем:

1. Пред. Вурыанкасспнск. СИК-а Дубров;
2. Ответ. Секретарь ячейки В Л К С М

Л. Ерачов;
3. Председатель ячейкп Осоавиахиыа

К. Васидьев;
4. Пред. яч. безбожнпков зл М. Хоыпн
5 Секретарь Кадышевского пионер отря-

да II. Мпхай.лов;
6. Руководитель Вур-ой «красных улахов»

А. Ефремовз;
7. Деревенский активис и член дружины

А. Дзнилов;
8. Заведующий Кадышевской шко.той

Н. Петров.
9. Заведующнй Вурманкасспнской школой

Н. Ефреиов.
Иулташсем! ун пек кирлӗ мар ҫӗртех хут- 

сем ҫине ҫыридд_ен, луддӑ «Капкӑн» илме 
ҫырӑнӑр.
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ПЕРЕКЕТ КАССИН^ЪЕ.
—  Кунта сирбн кирек-кепле вклатсеие те илеҫҫи.
—  Илетпбрҫке!
—  Апла пулсан хам толшнӑҫе отпӑскран тавӑрнаъъен перекетлесе уС' 

рама хурасха,

Ответ. редактор Г. Н. Казаков.
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