
НЙУЛ). 1930-мӗш ҫул 6-нӗш ҫултуха!.

Ҫилос планве пурвӑҫа кӗртесси Папӑх пырат. 

Уҫ»а хапхкнв. Манйн та гурнӑҫа кйрве килвт.
' ' ' '"а А ПАТЕН^ЬИ:— Епӗ хӑлха ъирӑпа ъирлвнӑ, мӑн ыйтнинв илтмв пултараймаотӑл.



ЕПӖР... Ш Е Р Е М Е Т С Е М ? !
Нумай вӑхӑт шухӑшласа ҫӳрерӗ Павӑл Павӑлъ- 

Тӗлӗкре те тӗлленет ҫавнах. Иалти хресъенсемпе 
те пуплесе пӑхат ҫав ыйту ҫинъенех. Никам та 
татӑклӑн каласа пама пултараймаст.

— Мӗн шуйтан йапали вӑл вара?—ҫиленсе ҫит- 
рӗ Павӑл Павӑлт, пӗрре ирхине. Йӑлтах саланса 
кайрӗ унӑн тӑнӗ-пуҫӗ.

— Ыра кун пултӑр Павӑл Павӑлъ! Ура ыратат- 
им сирӗн тата капла?—урам хушшинъе ирхине 
тӗл пул^са ыйтрӗ хуралҫӑ Ерхип.

Ҫукӑҫке...тӗлӗнъӗ Павӑл Павӑлъ- Ҫгз хушӑрах, 
ӗненмесӗр, пускаласа илъӗ урисем ҫине.

— Хӑрах урӑр ҫарранах та... Ҫавӑнпа ыйтрӑм,— 
именнӗ пек пулъӗ, хӑй ыйту панӑшӑн Ерхип.

Кӑсйе витӗр ӳтне ъӗпӗтсе илъӗ тарӑхнипе Па- 
вӑл Павӑлъ- Саманара ҫавӑрӑнакан мӑн ӗҫ ҫинъен 
шухӑшланипе, хӑрах урине пушмак тӑхӑнмасӑрах 
тухҫа утнӑ вӑл урама.

Тфу, есрел йапали! Ара мӗне кирлӗха вӑл та- 
ранах пуҫа ҫавӑрма?—хӑй тӗллӗн мӑкӑртатса тав- 
рӑнат килелле.

- -̂ Ирхине сивӗ мари шыва кӗме?—хирӗҫ пул- 
Ъӗ Иӑванкка арӑмӗ.

— Пӗлместӗп,
— Ара... Шыва кӗрсе таврӑнатӑн пул>ха есӗ?
— Ҫукӑҫке!—хытӑраххӑнах хирӗҫлерӗ Павӑл 

Павӑлъ-
— Алшӑллисемпе, супӑнсемпех таврӑн^атӑн та 

ху... Ҫавӑнпа ыйтрӑмҫке,—пуплесе иртрӗ Йӑванкка 
арӑмӗ.

Хӑрах аллинъе алшӑлли. Тепринъе супӑ^) аръи. 
Шӑл тасатмалли мӗлке.

— Мӗн тума йӑтса тухнӑ еп кӑсене? Тупата та 
ухмаха тухма пуҫларӑм пулас ӗнтӗ епӗ?..

Ҫак сӑмахсемпе Павӑл Павӑлъ килне пырса 
кӗъӗ. Пӳртумӗнъе ҫакӑнсатӑракан ҫӑвӑнмалли пат- 
не пырса ҫаврӑнт,ӗ. Шӑлӑнъӗ.

— Хӑ, мӗн тума йӑтса тухнӑха епӗ кӑсене? Кам 
хушнӑ мана кӑсене тула илсе тухма?—алшӑллипе 
супӑнрея тӗлӗнсе кӗъӗ пӳртелле.

— Мӗнле ӑнланмалла ку йапалана? Хӗлле 
пулсан—инҫпектӑр патне кайӑтӑмъъӗ. Мӗн тума 
ҫулла хускатнӑха^ ку ыйтӑва? Кам ухмахӗ туртса 
кӑларнӑ ку ӗҫе? Тфу-у!

'5 ылайъъен шухӑшласа выртрӗ тепӗр хут вы- 
рӑн ҫине выртсах Павӑл Павӑлъ-

— Ҫук! Инҫпектӑр патне кайса килмеллех пулат.
Претҫетатлӗ кайат пулсан—унпала ларса кайас.

Ой-ой-ой!—аллине хаҫат тытнипех тухсаутрӗ йал- 
совет кӗнъелерне.

Ҫул ҫинъе хӑйне хирӗҫ хирте Верук пынине 
куръӗ катаранах. Еҫлӗ ҫын пек пулас шухзшпа 
тытрӗ хаҫата туҫ умне. Мӑкӑр-мӑкӑр-мӑкӑр, вуласа 
пырат Павӑл Павӑлъ- ,.Лап ҫавӑн умне ҫитсе тӑ- 
расъӗ“ хӑйӗн пуҫа ҫавӑракан шухӑшне сирсе Ве- 
рук ҫине йаъӗ пӗр самант.

— Виноват, Верук,—пырса перӗнсен, хаҫатне 
куҫӗ умӗнъен илмесӗрех, йумахласа илъӗ хӗпӗрте- 
нӗ пек пулса.

Хирӗҫ ъӗнмерӗ.
Хытӑ перӗнтӗм, Верук?—кулса хаҫатне куҫӗ 

умӗнъен илт,ӗ вӑрахӑн.
Верук вырӑнӗнъе, пӗр хӑрӑк кӗсре. Ушах Йак- 

кӑвӗн ватӑ, суккӑр кӗсри.

— Ты, суккин кот! тепе, ъорт! Ахал) пӗрре...—- 
тарӑхнипе кӗсрене хӳререн туртрӗ кайалла. Кӗсре 
хусканмарӗ. Пушшех ҫилли вӗриленъӗ Павӑл Па- 
вӑлъӑн.

— Ак сана! Ак сана!—пӗр-иккӗ сӑмсаран ъыш- 
рӗ кӗсрене тарӑхса.

Кӗсре тулхӑръӗ.
— Лӗр р-р! Чорт! Маикине сирпӗтрӗ тата, на- 

мӑссӑр! Питне кӗҫҫе ҫӗленӗскер.Персе вӗлермелле 
сана!

Кӗсре, хӑлхисене усрӗ те, нимӗн те шарламарӗ.
Павӑл Павӑлъ, хаҫэта куҫ умне тытрӗ те, вӗҫ- 

теръӗ малалла. Урӑх курасшӑн мар ӗнтӗ вӑл сук- 
кӑр кӗсресем. Мӑкӑртатат ӑшӗнъе.

— Мӗнле те пулин самана улшӑнманши?—вас- 
каса утрӗ ун хыҫҫӑн арман хуҫи Мӗкӗте.

— Савӑнӑҫлӑ йапала ^пулнӑ пулмалла. Хаҫат 
вуласах ъуорӗ Павӑл Пайӑлъ кӑнъелер йеннелле,— 
хирӗҫ пулса халапласа илъӗҫ Паъукпа Вэ1§ук.

— Чорт! Каллех унта тепритӑрат!—хаҫатайак- 
кине пӑхса вӑрҫса илъӗ урамра ҫӳрекен Мил,ук 
ула кӗсрипе Павӑл Павӑлъ-

— Такӑнтарса хӑварасха кӑна,—Павӑл Павӑлъ 
хаҫатпа^васкаса пынипе кура, ҫинҫе кӗпер ҫинъе 
кӗтсе тӑрат йалсовет пуҫлӑхе Уҫӑп.

— Тфу, ты, чорт, шуйттан! Персе вӗлерсе пӗ- 
терес пулат сирӗн пек суккӑр кӗсресене. Курӑка 
ҫӗртетӗр. Сайту к ветеринару. Кӗҫӗрех пертерсе 
вӗлерттереп сире, йурӑхсӑр вьыьӑхсене!—кӑшкӑрса, 
вӑрҫса иртрӗ такӑннӑ Уҫӑпран Павӑл Павӑлъ-

-7  Хӑратнӑ пек ҫеҫ тӑвас терӗм вӗт, Павӑл 
Павӑлт,! Мӗн ҫилленмелли пур?!—хыҫран кӑшкӑрса 
ъаръӗ Уҫӑп.

— Фу, чорт потери! Райа каймастӑни?
— Мӗнле райа?—тӗлӗнъӗ Уҫӑп.
— Райӗҫтӑвкома! Кайаи пулсаи, мана та.,.
— Кайасси, каймастӑп та... Вӑл та пырати?
— Кам?
— Леш, Ҫеркей Йаккӑлъ, килъӗ сан пата тепӗр 

урампа.
— Ну!..—Урӑх нимӗн ъӗнмесӗр вӗҫтеръӗ килел- 

ле Павӑл Павӑлъ-„
Леш, Ҫеркей Йаккӑлъ, Йухтапай уъитли, кӗт- 

се ларат ӑна хапха умӗнъе.
— Сторовӑ?! Тимӗрҫе килтӗм те...
— Кӑсем мӗнсем санӑн?—алӑ парса илнипе 

пӗрлех Ҫеркей Йаккӑлъ умӗнъе выртакан винттӑ- 
сем, кайккӑсем ҫинъен ыйтса пӗлъӗ Павӑл Павӑлъ.

— Ара, технӗккӑ вӗт! Политтехнисӑм. Кӗлтесем 
кӳме урапа кирлӗ. Винттӑсемпе тутарас, тетӗп,-> 
Йутапай уъъитлин сӑмахӗсемпе кӗрсе кайрӗҫ икӗ 
тус Йатарлак шкулӗн килнелле.

— Ӑнта-а-а, политтехнисӑм, снаъӑт?!—хӑй пуҫ- 
не темиҫе кун ҫавӑракан ыйту уҫӑлса килнипе
хӗпӗртесе ыйтрӗ Павӑл Павӑлъ.

— Ӑнта-и-а, политтехнисӑм,—ҫирӗплетрӗ хай 
сӑмахне лешӗ.

Сӑмах хыҫҫӑн сӑмах, ъылайъъен пуплерӗҫ.
Шкулти пӗлтӗрхи ӗҫсем ҫинъен аса илъӗҫ- Ҫр' 

тес хӗлле кӑшлакаласа илкелерӗҫ. Иккӗ пушатрӗҫ.
— Хӑратӑпха епӗ вӑл политтехнисӑм ҫинъен 

аса илсен,—иккӗленсе илъӗ Йухтапай уъитли.
— Ни черта!—стакканӗ ванмаллах лартрӗ сӗтел 

ҫине, хӑраман пулся, Павӑл Павӑлъ-
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— Уъитлӗсен конферентсинъе сӳтсе-йаваҫҫӗ 
пулӗтеха малтан,— хӑйуланъӗ Ҫеркей Йаккӑлъ-

— Конферентсиъъен пурнӑҫа кӗртетӗп!
— Ну, есӗ...

— Ӑнта-а-а, кӗртетӗп!—хастарлант,ӗ Павӑлъ.
Виҫҫӗмӗшне пуҫласан Ҫеркей Йаккӑлъ хавшак- 

эанъӗ.
Киле кайма таъӗ. Урисем утасшӑнах мар. Ал- 

иисем итлемеҫҫӗ.

— Тӑвансем!—ы^аласа илъӗ алӑк патӗнъе ҫа- 
(ӑнса тӑракан Павӑл Павӑлъ тӑлӑпне.

— Есӗ урапуна политтехнисӑмлатса ҫитериъъен,
1ан шкул вӑл ӗҫе пурӑнӑҫа кӗртет!-мухтавлӑ,
иавлӑ ӑсатрӗ хӑнана Павӑл Павӑлъ.

* *♦
Икӗ тимӗрҫӗ икӗ кун ӗҫлерӗҫ лаҫра. Икӗ плат-

С Ӗ

ник пӗр кун ӗҫлерӗҫ шкулта; шкул кӗтессисенӗ 
вунтӑватӑ вырӑнтан шӑтара-шӑтара винттӑларӗҫ! 
Анъах, мӗншӗн капла турӗҫ, пӗлеймерӗҫ хӑйсем те 
платниксем.

„Шкула политтехнисӑмласа ҫитертӗм. Вунтӑватӑ 
ҫӗрген винттӑланӑ кӗтессене. Комиҫҫи килессе ҫеҫ 
кӗтетӗп“—ҫырса пӗлтеръӗ Павӑл Павӑлъ инҫпек- 
тара ӗҫ пӗтсен.

— Ремонт пӗтернӗ ӗнтӗ. Мӑшкӑласа ҫырат, 
шаймӑк!—мухтаса илъӗ инҫпектӑр хӑйӗн кӑпине- 
тӗнъе, йулташӗ умӗнъе.

Политтехнисӑм ыйтӑвне ӑнланнӑ уъитлӗсем ҫап- 
ла ӗҫлӗҫ ӗнтӗ вӗсем. Епӗр мӗнле ӗҫлекелӗпӗр вӑт, 
шереметсем?! ҫ. Шӑпъӑк.

^ЕҪНИК. Сӗм-сӗм вӑрман, сӗм вӗрман, мӗкш ӗнесӗ шавлатӗн?

ВДРМАН. Мӗн -ьухлӗ етеме ҫиме йурӗхлӗ кӗмпасем так ахалех пӗтннне кура.

—  3 —



К а п к  а с а
Халӑх куҫ умне халиъъен те хӑйӗн пултарулӑ- 

хӗпе тухса курайман Хуманкай йатлӑ пӗр сзвӑҫӑн 
такҫантанпах ирӗке тухса ҫӳресси килсе пурӑннӑ. 
5 ӑваш писсаттӗлсемпе поеъӗсем екскурҫҫнне кай- 
маллине пӗлсен, усал куҫран пӑхса килмесг теиӗ 
пек, Капкас тӑвӗнъи тикки кат)3ка такипе пӗрех 
сиккеле.ме пуҫланӑ Хуманкай. Ун пуҫӗнъе пӗр вӗ- 
ҫи-хӗррисӗр Хура тинӗспе Лӑпкӑ оккеан хумӗсем 
шавлама тытӑннӑ, хырӑмӗ тӑрӑх карапсем ишнӗ, 
ура-лаппи ҫине темӗнле мӑн пулӑсем сике-сике ӳк- 
се, хӳрисемпе шыва ҫапа-ҫапа хӑварнӑ.

— и , штошӑ, снаъъӑт, епӗ... еп!—тенӗ пӗрре 
вӑл хӑйне хӑй.—^Зваш  поеъӗсем екскирҫҫине кай- 
ма-хзтӗрленеҫҫӗ. а ман неуштӑ кзхалланса тӑмзл- 
ла?.. Неуштӑ маншӑн „пилӗк ҫуллӑх плана—тӑватӑ 
ҫулта“ тенӗ лосӑнк та ним те мар, снаш, тата ман 
пуҫа пӗр пек ъалӑштарса лариипе „пӑрттуниссен“ 
лаъакине кӗрсе ӳжмелле?— ыйту хыҫҫӑн ыйту сик- 
се тухнӑ Хуманкай умне.

— Аха.ъ те уш кутурҫӑн романсемпе сӑвӑсем 
ҫырса перо вӗҫ те сылтӑмалла ъзлӑша пуҫларӗ... 
А, иҫвеснӑ, пуҫа тӳрӗ тытсая поетӑн туйӑнмаст.

Акӑ Хусанкайах асилемха. Ы тзрм атаҫук илем- 
лӗ ун сӑввисем, мӗншӗн тесен, пурне те вӑхӑтлӑ 
ъалӑштарат, тата кӑтри те кӑтра. Ҫампа та епӗ 
Хуманкай хушаматлӑ иккен... Анъахмана пӑртакҫав 
„м“ саспалли кансӗрлет, вӑт-тӑки тамаша, тата 
ман хай кӑтра ҫук!-Ҫӑ-тӑрт! тутарса илнӗ ҫамка 
хӗрӗнъи кӗске ҫӳҫне хайскер ларсан-ларсан. Пиъӗ- 
куҫӗ пиҫсе кӳпъенӗ вишнилле хӗрелсе кайнӑ Ху- 
манкайӑн, такама темскер тӑвас пек, анъах пӳртре 
никам та пулман хӑйӗнъен ыгла.

— 5 орч'1 тетӗн, вӑл аннеке пӗре, мӗн калам- 
ши так ахал) ҫакнашкал ъун кӳтсе килнӗ ъух?.. 
Татах та кӗске ҫӳҫке ҫӗтме пуҫланӑ вӑл, тарӑ.<нӑ- 
ҫем тарӑхса ҫитнӗскер.

— Кӑ-кӑ-кӑра-вууул, анне, краву-ву-вуул!:.’ 
Тава-ай, ъзсрах, хаъӑпа пӑшатан илсе ки-и-ил!.. 
Ат-тук-ки йейпохӑ ҫакӑнса ви-ле-тӗ ел!.. Хуманкай 
амӑшӗ, анкартинъе ҫум ҫумланзскер, аллине ҫум 
курӑкне ы в^ласа йӑтнипех пӳртелле вӗҫтерсе кӗр- 
се кайнӑ.

— Хыптӑрах, ывлӑм, мӗн амакӗ турӑнах киле 
пӗъъен йулса, ҫӑвзрна шал)ҫа кӗрешшӗ!..

— Шал)Ҫа кӗрешӗ ҫав, ху мана кӑтра аттепе 
кӑтра туман та...

— Мӗн кӑтрипе аташатӑн, есӗ пӗъӗк аъа мзрҫ- 
ке, йе пӗрпӗр ухмах хӗр астарма пуҫлани мӗни 
сана?—хыттӑнрахах ыйтнӑ амӑшӗ Хуманкайран.

Хӗр унта! Ман расни сорт Капкас тӑвӗнъи 
шӗвӗр туналлӑ каъака такисене курма каймалла 
та... тавай мана вӑтҫул ҫинъе ва/ъ4)И пӗр шӑрттан!..

— Ара,^каймаллах пулсан, шӑрттапӗ вӑл пулӗ, 
анъях уншӑн „кравул“ кӑшкӑраҫҫиха варз... Ху- 
манкайпа амӑшӗ, ӑна-кӑна калаҫнӑ хыҫҫӑн, ҫул ҫи- 
не в34)/1)И тутлӑрах апат-ҫимӗҫ хатӗрлеме васканӑ.

* * *
Каҫ. Ӗнер амӑшӗпе калаҫнисем Хуманкайран 

темиҫе ҫухрӑмах тарнӑ. Халӗ ӑна ретакси канлӗх 
памаст. Капкаса кайас ыйтӑва ыран-виҫминене хӑ- 
варни тарӑхтарат Хуманкайа. Ретаксинъе ҫилӗ 
тултарса тухнӑскер, кӗске йупкӑллӑ Шупашкзр 
пул)варӗнъи хӗрсен ӑшӑ кӳллипе т е ,  лӑпланма пул- 
т а р з й м а н  вӑл.

— Мӗнлеъъӗха, леш кӑтра пуҫлин йаъӗ?..—ъӑ- 
рӑнса тӑрсах ыйтнӑ вӑл, Атӑл ҫинелле ъалӑшӑн 
пӑхса, хӑйӗн шанъӑксӑр поеҫиллӗ пуҫӗнъен.

— Аха, самай ъуиа тарӑхтаракан мушенникӗ 
Ке-ли-ъиҫ-хе... Пӗр кутамкка сӑвӑран, ^хӑйамата 
кайманскер пуҫне, пӗри те пиъете йурӑхлз мар 
пулат варэ, п'ри том, тата... тата епӗ йампӑран 
хорейе уйӑрма пӗлмен, вӑт-тӑкки та-ма ша-а!.. Йамп 
памаллаъъӗ ман ӑна пӗре хӑлха ъиккинъен йант! 
тугарса йарса... Кам пӗлмест, иҫвеснӑ, илемлӗ лит* 
тераттурӑ—катаран тӗллесе пемелли орути, урӑх- 
ла каласан, питӗ хытӑ йанракан мӑн кӗпҫеллӗ пӑ- 
шал тата ӑна перекенӗ!.. ^исти  тӗпрен шутласап, 
ъисти таса партапуп, ман та ҫав шутах кӗрет, сӑ- 
махран, калас: „Кап кас-ри ка-ъа-ка та-ки-сем

Йӑмри—ур-лӑ пит хытӑ сикеҫҫӗ.
Темле-рен мам пӑшал пу.ъфи-сем
Вӗсене хӳререн пӗ ҫер-теҫҫӗ!..

— Темлерен мар—тӗлӗкмеллеххыт пӗҫертеҫҫӗ, 
темелле те, анъах мана пӑртак перо вӗҫ ъалӑшни 
пӑҫлат-ха, тата, вот, Капкасри йӑмрасем кунтисенъен 
ытла та лутри тӗлӗнтерет... Хуманкай ъылайах, 
шухӑша кайса, пу.ъвар тулашнерех хӑйне тӗллӗн 
калаҫса утнӑ, Кели, йалти ҫамрӑк талантсемпе та- 
тах та инттересленекенскер, Хуманкай калаҫнине 
вӑрттӑн итлесе пынӑ мӗн.

— А ма есӗ хӑвӑрӑн йал пурнзҫӗ ҫинъен са- 
меткӑсем ҫырмастӑн тем Капкасри каъака хӳри- 
семпе аппаланиъъен, тенӗ вӑл, Хуманкай умнелле 
кӑгрисене силлесе пырса.

— Ҫырни аван пу.ъ таха, кӑтра пуҫ, мантан 
есӗ ҫнне тӑрсах тзрӑхласшӑн никакха, снаъъӳт. 
пур ӑптӑр-капгӑра мап йал тӑрӑх тавар вырӑсӗ 
пек пуҫтарса ҫӳремелле кутамккапа?—пуҫнесилле- 
се илнӗ Хуманккай та.

Тӑхта-ха, йулташ, тӑруках хирӗҫме ан пуҫла, 
калама срук пар!

— Ну, вот ишшо, срок пар!.. Хӑвӑр ман сӑвӑ- 
семпе романсене пиъетлеме срук патӑри „тӑруках- 
тӑруках марҫке“ тесе пьшипе?.. Атаккӑ вӑт ес ман- 
па, кӑтра пуҫ, театтӑра. Еп сана „марҫке-марҫке» 
пӑкашу! Веҫ Шупашкар сап/ьашшӗт вҫа тевкӑ 
мойа рукка путет!.. Кели пӗррг кулнӑ пек пулнӑ, 
тепре каллех куҫӗсене, йурийех ҫилеиенҫи пек ту- 
тарса, Хуманкай кӳҫӗсене тӗллеттернӗ.

— Апай, йулташ, ъӗлхе-ҫӑзару сан тӗлӗнмелле 
вирлӗн ҫапгарма пӑ.чат?

— Во-от, ишшо! Ҫӑвара карса пӑхмасӑрах ман 
Ъӗлхерен тӗлӗнмелли тупнӑ.—Атаккӑ, тен, санават 
хампа пӗрле... Хуманкайпа Кели, тавлашса кӗрсе 
кайнӑ май, ҫуллахи театгӑр урамнелле утнӑ.

Кӑш тӑхтарахпа, театтӑра кӗрсен, палла^с, Ху- 
манкайӑн стсенӑ ҫине тухмалла пулнӑ. Акӑ пӗри 
тухса та каларӗ салра лараканиисене:

— „Сире халӗ йалтан килнӗ ъаплӑ сӑвӑҫӑ Ху- 
манкай, халкъъепех хӑйӗн тӗлӗнмелле талантне 
халӑхран пытарса пурӑннӑскер, сӑвӑ каласа па- 
рас, тет.

— Шапӑл-шапӑл! ал ҫупса йанӑ халӑх. . 
Писс-сисс! тенӗ Хуманкайӑн сӑмси тӑрри стсен

ҫинъе курниъъ®нех.



— Йуратнӑ таваришсем! Епӗ йалтан килнӗ та- 
лантлӑ поет пулса тӑрап. Капкаса кайма тухнӑскер 
темлерен сирӗн пата килсе хамӑн пултарулӑхпа 
тӗлӗнтермелле килъӗ... Иӑшт та йашт! тутаркаласа 
илнӗ Хумзнкай кӗске ҫӳҫне каланӑ хушӑрах.

— И так, снаъъӑт, таваришсем,
Кӗҫӗр арӑм аъа тунӑ пек,
Кушаксеи „кӑравул“ кӑшкӑраҫҫӗ. 
Хырӑмсем пит выҫса ҫитннпе,
Автансем те ъӗх пек какалаҫҫӗ!..

— Ух ха-ха-ха! туса йанӑ сал ҫуркуннехи кӳ- 
лӗ пек.

— Пииис!—кӑшкӑрса йанӑ вырӑссем те, ъӑ- 
тайманнипе.

— Пиииис!.. Проҫҫим!.. На рускӑм йасыкке 
што-нипут таккойе!..

— А-а,^на рускӑм та теҫҫи, кӑтри пуҫ, ҫиъъ^с 
й на рускӑм ъутӑ пӑкашу!—пӳрнипе тӗлленӗ Ху- 
манкай ҫав хушӑрах Келине.

— Тӑхта, таваришсем, на рускӑм йасыкке, так 
скасат, спойу!.. Халӑх. темскере кӗгнӗ пек, Хумая- 
кай ҫӑварӗнъен кӗвӗллӗ сӑмахсем йанраса тухас- 
са кӗтнӗ.

— Шупашкарски палккӑ, пелли палккӑ, 
Шупашкарски палккӑ, пелли та палккӑ, 
Торокӑпа хотит натошни,
Ретӗм миллт йешӗл йеҫт тӑк,
Купӑ та краҫҫит не мешшат!..—Халӑх кулни- 

пе хӗрӳленнӗҫем хӗрӳленсе пынӑ Хуманкай.
Верх посмотрел, утивилҫа,
Верх посмотрел, ай, утивилҫа:
Куҫҫи те ка-ка-как! телайӗт,
Ҫумма пӑхрӑм, исяукалҫа:
Миллӑн таъӗрн—тук-тук тук!..

— Пииис!.. Сӑмеъъзттӗлни поет!.. Стсенӑ ҫин- 
рн  аниъъснех Хумаикайа пӗрскер ъуптума хӑлаҫ- 
ланса пынӑ мӗн, анъах телейсӗре ун пуҫ тӳпи ҫи- 
не пӗр пусӑлӑх кӑвакаръӑн т,ӗппи йӑви-мӗнӗпех 
иатанса аннӑ. Капкаса кайакан сӑвӑҫӑ, пуҫӗ ырат- 
нипе ниҫта кайма пӗлменскер, ыйхӑран уҫӑлса 
Ҫитмен куҫӗпе сарай умне типме ҫакнӑ пратнике 
ньфса ленкнӗ. К8р4тгай,

Каннӑ вӑхӑтри шухӑшсем
Хӑшӗеем: ҫилос, ҫилос/— тссе кӑш кӑрсах  калаҫаҫ-  

К  ҫилоса мӗпле т ум алли  ҫштг^еи гиӑнпӑн пш кала- 
Штҫҫӗ.

Ӗ Р С Е.
Хӑшпӗр претпрнйаттисегде суЙ 1 }тар- 
нӗксем хисепре тӑраҫҫӗ.

1 Хӑвӑр йалнт  кулагсвене вӑт амсен ҫгтскисене кӳрт -  
< Щ т нипех кулаксеп  класне т ӑппипех пӗтертӗмӑр, 

ан м ухт ан .

хгурт туггсаи, сийен т ӑ-  —  Утарнӗ.чсен ХИСЭПНе капла  вӗрсв  тусан  аван
‘̂УР '̂'~'‘ӑгпт нкӑссм гге к ӗ р ш с с  ӗҫ м ал алла  кай ат ,  та ӗнтӗ, анъах  нум айа  пьф ӗш и. Сисекен  пулсан  ^;а- 

т  мгухтан. ма та вӗрсе  кӑларӗҫ.

чеиЬала— х у  миҫе сехегпре слугтш кайнине, вара ееӗ  
Ч ух л ӗ ш алу ги н ц н е те к а л а са п а м а  пулнгарагпӑгг.

усра" т ени уггг^решгггегтри „сыс- 
пат не п ы рса  тивеймест.

Арӑма пула.

— Епӗ арӑм пирки тӗрмере лартӑм.
— Мӗнле арӑм пирки?
— Хам арӑм пирки. Ӑна туйанма копгтераттнв 

укҫине салатмалла пулъӗ. Йулмттӗр.



„Н Е В И Т И М К К А“
Сарӑ ҫурта пек купаланса выртакан, йаштак 

ӑвӑс пӗрене купи ҫинъе икӗ ҫын, ъӗлӗмӗсене ъӗр- 
нисем ҫине шаккаса, шухӑша кайса калаҫса лараҫ- 
ҫӗ. Иккӗш те ӗнтӗ вӗсем ҫамрӑк ҫынсемех мар. 
Ҫавӑнпах ӗнтӗ,^ паллӑ,—вӗсем, кашни сӑмахне кала- 
массӗрен: Ех, ӗлӗкхи самана-а...—тесе асӑнса, суха- 
лӗсене ӗне сунӑ ъухнехи пек сӑтӑра-сӑтӑра илеҫҫӗ.

— Епӗ пӗлеп, Иван кум, вӗсене, мӗнле майпа 
типӗтмеллине. Урӑх ҫына ан каласа хур та...

— Кала ъасрах, Йӑкӑнат кум... мӗнле май пур...
— Акӑ мӗнле май пур,—пуҫларӗ каъака сухаллӑ, 

ъакак саслӑ Иӑкӑнат.—Кӗҫӗр ҫавӑнпах килсе ка- 
ласа парас, терӗм. Снаъъӑт...—вӑл, пӗъӗккӗ ъухне, 
пастайаннӑ анса ларэкаи йӗмне ҫӗклесе, асламӑшпе 
хурсем хӑвалама ҫӳренисене аса илъӗ.—Снаъъӑт, 
ӑна,^мана асанне вӗрентсе хӑварнӑъъӗ. Сан ъӗре 
хытӑ, Иван кум, манни пек мар... Есӗ, ӑна тытӑн- 
ҫан,  ̂ пултаратӑнах ӗнтӗ. Манран, хамран пулас ҫук 
ӗ р ӗ  вӑл... Хӑравҫӑ вӗт епӗ. Снаъъӑт, кӗҫӗрхи каҫ, 
ҫӗр ҫинъе шуйттан хупаххи ъеъек ҫурат. Кам та 
кам, хӑйне ӑрӑскал-тивлет тупас текенӗн, алла ти- 
мӗр илес пулат те, вӑрмана, автан сасси илтӗнекен- 
рех ҫӗре кайса хӑвӑн тавра „пӗсмӗлле" тесе, ти- 
мӗр карта ҫавӑрса, шӑп ҫех кӗрсе выртас пулат. Выр-

V /

Елӗкхи пуҫлӑх пек мар.

Пирӗн в ы т в и ш е н т с ӑ  хӑйӗн ӗҫне
ни  т;ӗн Т8 пӗлмест. Пуҫлӑх пулма пултарай- 
м а:1ни  паллех. 

—  Ӑҫтан паллӑ? 
—  Еҫпе пынӑ ҫынс не кӗттермесӗрех ӗҫ 

туса лара?.

татӑн, выртатӑн—малтанлӑха, нимӗн сас-хура та 
илтӗнмест, куҫа та ыимӗн те курӑнмаст. Хай, ҫур. 
ҫӗр те ҫывхарса киле пуҫлат... ҫав вӑхӑтра (йалая 
пӗр сехетре, пӗр минутра пулат вӑл) тӗнъе кӑн- 
тӑрлахинъен те ҫ>'тӑ пулса кайат. Мӗншӗн апла? 
Пӗлетӗн-и?

— Кӑвак хуппи уҫӑлса кайат пулӗ, теп.
— пӗлмерӗн те. Кӑвак хуппи мар ҫавӑ вӑл 

Самӑй ҫав вӑхӑтра шуйттан хупаххи ъоъек ҫурса 
йарат те ӗнтӗ. Илтмени мӗн есӗ ун ҫинъен кун ш  
пурӑнса?

— Ҫук, илтмен, кум.
— Ха ес... Хайхи, питӗ хӑвӑрт тимӗр картаран 

сиксе тухас пулат те, пӗр хупаххин йалтӑртатса 
ҫунса ларакан ъеъекне татса илсе, ывӑҫ тупанӗ 
ҫумне ҫӗлесе^ ҫыпӑҫтарас пулат. Есӗ ҫак ӗҫе туса 
пӗтерсе те ӗлкӗрейместӗн—килсе тулаҫҫӗҫке сан 
патна .. Ҫӗр ҫинъи йӑвӑҫ-курӑк шутне тупӑн, вӗсем 
шутне нихӑҫан та тупаймӑн...

— Камсем вӗсем?
— Шуйттансем ара. Вӗттисем. Вӗсем сана пӗлӗг 

рен те ҫӗртен хупӑрласа илеҫҫӗ. Йӑлӑна-йӑлӑна, еа 
татса илнӗ ъеъеке тавӑрса пама ыйтаҫҫӗ. Вӗсе* 
сана уншӑн, темӗнле хаклӑ йышши йапаласем пама 
пулаҫҫӗ анъахмӗнлейӑлӑнса ыйтсантапама йурамаст

— А, йе вӗсем тытса вӗлерсе пӑрахсан?
— А, тимӗр карта^мӗншӗн? Унта вӗсем, нийеп.1 

те кӗреймеҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ӗнтӗ, тимӗр карта ҫа 
вӑратӑн„. (Конешно, вӗсс^м—тимӗр картаран ьут 
пуҫне кӑларас пулсанах... Унтан вӗсем, есӗ итлемен 
нине кура, тӗрлӗ майпа ултама хӑтланӗҫ: автан пе 
авӑтса, ҫур-ҫӗр ҫитнӗ пек тӑвӗҫ—есӗ ҫаплах, 
итле, хӗвел тухнӑ пек туса тул ҫутӑлнӑ пек тӑвӗҫ 
есӗ тушӑ анитле хур. Турра асран йамасӑр лар 
лар. Тискер кайӑксем пек пулса тапӑнма тӑрӗҫ 
Пигӗ аптраса ҫитсен вӗсене тӗрлӗ йӑвӑр ӗҫсемтум 
хушас пулат. Унта та вӗсем сан куҫран ҫухалма 
ҫӗ, есӗ тума хушнӑ ӗҫе ъасах туса параҫҫӗ. Асан 
не:„ ъиркӳ лартса пама хушас пулат, ӑна вӗсе 
нийепле те тӑваймаҫҫӗ, питӗрех, хӗресне ларта! 
масӑр тӗртленеҫҫӗ,“ тетъӗ. Ман шутпа вӗсене тат 
хӑйӑртан вӗреи йавма хушас пулат. Пӗрех хут асв 
ланъъӑр. Пултараймасан хӑйсемех, ирӗксӗрех сал* 
нӗҫ.

— 5 ӑн, тӗрӗсех тӗрӗсех пулсан ку питӗ ырӑ йап 
ла, терӗ Йван пуҫне пӑркаласа.

— Анъах, епӗ ӑнланса илейместӗп: мӗн тума 
рӑхлӑ вара вӑл ъеъекӗ?

— Хӑ... мӗн тума йурӑхлӑ... Епӗ сана калар 
вӗт-ха, ывӑҫ тупанӗ ҫумне ҫӗлесе хурас пулат, тео 
Ҫавӑн пек тусан вара есӗ никам куҫӗ умне те курӑ 
мастӑн. Ьлтнӗ-и, „невитӗмӑй шапкӑ" пур тенин' 
Вӑт ку та ӗнтӗ, ҫавӑн майлӑ йапалах пулат-

Иванӑн, пӗркеленсе пӗтнӗ, йуман хуйӑрӗ пек ху 
пиъӗ, савӑннипе тӑхӑр картлашкаллӑ пулса карӗ. 
„Совет влаҫӗ пӗтет“ теиӗ хыпара-илтсен анъах 
ла савӑнма пултарӗъъӗ.

— Кайап! Кӗҫӗрех кайап! Халех кайса вырт* 
Йӑкӑнат кум!—тесе, кӑҫкӑрса йаъӗ вӑл, ура 
тӑрса.—Илтмен епӗ ку йапала ҫинъен... Ҫнар 
ӑна, ҫума тытсан—мана никам та кураймаст? 
пек й]^нашар тӑрсанта-и? „ .

— Йунашар тӑрсан та. Акӑ, сӑмахран епер'''



сӗмӗр, йунашарах ъӗлӗм туртса ларатпӑр. Епӗ, санӑн 
Ъӗлӗмне ҫӑварӑнтан туртса илсе кайап,—есӗ ҫаплах 
курмасӑрах тӑрса йулатӑн.

— Вот ъутӑ! Апла пулсан вӑл ъеъекпе мӗн кӑна 
тӑвас тенӗ—ҫавна тума пулат? Халех кайап!

Ҫак сӑмахсем хыҫҫӑн—Йӑкӑпат килелле май ут- 
рӗ,—Иван пӳрте кӗрсе, ҫемйисемпе пӗр сӑмах ъӗн- 
месӗр картусне шыраса, тумтирсене айӑн ҫийӗн 
ҫавӑра пуҫларӗ. Ҫемйисем—шалт! тӗлӗнсе карӗҫ.

— Иващ^сана%шнавуг хыпри мӗн?—тесе ыйтрӗ, 
тӗпзлте хӑймалӑ кашӑк ҫуласа ларакан каръӑкӗ. 
Анъах ӑна хирӗҫ -п ӗ р  сас ъӗннн?..

*
Мӗн, кайри ^вӑрмана варрине ҫитеъъенех вӑл, 

кшек пек, шухӑша кайса такӑна-такӑна пыъӗ. Пу- 
ҫӗнъе шухӑш, шухӑш! Нумай шухӑшланипӗх, пул 
малла, пуҫӗ темиҫе хуъъен хӗссе карӗ. Акӑ вӑл, 
Йӑкӑнат калӑса паиӑ шуйттан хупаххи ъеьекне 
татса илсе, ывӑҫ тупанӗ ҫумне ҫӗлесе хурат. Вара 
вӑл„^анкӗл“ пек, ника.м куҫӗ умне те курӑнмаст. 
Иӑкӑнат: „Вӑл ъеъекпе укҫа арт,исене те сӗтӗрсе 
тухма пулат“ тенӗъъӗ. Анъах ӑна пуйанлӑх кирлӗ 
мар Унӑн хӑйӗн, пайан кун 4 лаша, 3 ӗне, 30 сурӑх... 
Пӗр сӑмахпа вӑл~«йалта пӗр кулак» А, унӑн авӑн 
ҫапакан машшинпа ҫепараттӑр сахал усӑ параҫҫӗ-и? 
Халӗ—унӑн пур пурлӑхне те колхос вал)Л)И туртса 
илсе, хӑйне Нарыма йама хатӗрленеҫҫӗ. Ҫук! Вӑл, 
укҫа аръисем сӗтӗрме каймаст. Малтзнах вӑл ак 
мӗн тӑват: ^хӑйӗн „невитӗмккипе" ыран ирхине вӑр- 
мантан тавӑрӑннӑ ункайах —совета кӗрег те, прет- 
ҫетаттӗле ъиксе пӑрахат, унтан партти йтъъейккин 
ҫекреттарӑ патне пырат те:

— Есӗ тӑрӑнтӑн ман ҫийе, пӗт!..—тесе кӑшкӑрат 
те, ҫавӑнтах «типӗтсе« пӑрахат... Унтан лерелле... 
пӗтӗм ССРС-ъи^комуниссене те... Вӑл калаҫат, кӑш- 
кӑрат,—ҫаплах ӑна куракан ҫую... сасси а^дъах илтӗ- 
нет.

Ӗҫ иумай.

Йапӑпаххин^е.

пур?— Сирӗн копператтивра мӗнле таварсем
— Прикашъӑкӗсем, тата йешъӗксем пур.

Ик-|умай.
— Иванов аван ҫынъъӗ—есӗр ӑна прикашъӑк- 

Ран кӑларнӑ.
— Кӑлартӑмӑр ҫав. Аван мартан кӑларнӑ.
— Мӗнле аван мар? Мана ълен мар пулссасӑн 
пур тавара та ъленсент,ен малтан параъъӗ-

Ик-кумай.

Ҫӗнӗ Улхашра (Пухтел ра- 
йонӗ) Биркӳ старӑстине Пес- 
руккӑв комсомолӗса суйланӑ 

(«Пӗрлешӳллӗ ӗҫ» 48-мӗш 
номӗрӗнден).

Анъах,вӑл „невитимккине“ тупайнӑ-и тупайман-и 
—(тупнӑ пулсан ман куҫа курӑнмӗъъӗ) епӗ ӑна тепӗр 
кун ирхнне ик аллипе ъавсаланса пӗренесем ҫинъе 

ларнине куртӑм. Ҫав—Иван, ҫав Иванах... Кулак 
санӗ те ҫухалман... Анъах, суллахай аллин ывӑҫ 
тупанӗ кӗрске ъӑрмаласа к;дшланӑ пек туйӑнъӗ. 
Пилӗк-ул^ӑ хут ҫавӑрса ъпркаиӑ улаъа пиртатӑкӗ 
витӗр мӑнтӑр ӳтӗнъен хӗп-хӗрлӗ йун пӑъӑртатса 
тухат.

— Мӗн пулъӗ аллуна Иван пиъъе, терӗм те:
—• Ҫӑпата тунӑ ъух, шӗшлӗ вӗҫӗ тӑрӗньӗ...—терӗ 

мана хирӗҫ.
Ха.Т)Хи вӑхӑтра Томско Ениҫейски ъукун ҪУ̂пӗ 

ҫинъе, тайкара вӑрман касат, теҫҫӗ. Ыратакан ывӑҫ 
тупанӗпе тепле ӗҫлекелет ӗнтӗ...

Дшӑтусем.

та

Иаъеиккӑ ҫекреттарӗ: Песруккӑв йулташ, пайан
колхоҫнӗксен пуххинъе сайом ҫинъен токлат туса 
парха.

Песруккӑв. «Опшъествӗннӑй накрускӑ» ман пкт 
пысӑк— комсомол линипа те ӗҫлемеллэ, ъуркӳ ста- 
рӑстинъе те тӑратӑп.

Перапа '^ӗлхе виттӗр.

Хӗрлӗ-^^утай пуш тӑ ^йрӗмбн пиҫ- 
моностсӗ Илйин Хӗветӗре йалсене ер- 
нере, йя икӗ ернере пӗрре ҫеҫ пырат, 
ҫырусене йе хаҫатсене ҫухатат. П уш тӑ 
уйрамӗ кӑяа каласан—хӑнк та тумаст.

Прем калас Илйин Хӗветӗр

Шикарни, славни молотетс,

Пуштӑ ӗҫӗ какой ӗнтерес!..

Парса йанӑ ӗҫ те пӗттӗр.

Лешсем параҫҫи, йе памаҫҫӗ,

Куҫа хупса ҫеҫ алӑ сул.

Ҫавӑнпа ҫынсем питех вӑрҫаҫҫӗ,

Хаҫат курман ха.ъ виҫӗ ҫул.
К-кв



Ъ а н  с а с с и
А в а л х и  х а л ӑ х  й у м а х ӗ н - ^ е н

— Ох, наъӑшкӑ, ъӗремӗм тапат! 
Йунтапан -ы ӑн  ъ а н ӗ иртенпех

ҫапат.
Темӗнле йӑхрав,
Т е .. Пукрав?
Тен... Пнрӗн те ҫаямалла?
Ку... Мӗн тумалла?!—

Васкаса ыйтрӗ пупран хуралҫӑ, 
Хӗриттун Павӑлъъӑ.
— Мӗн праҫник пултӑр пайан? 

Мункун... пӗлтӗр ҫеҫ тунӑъъӗ. 
Аптрал .. Тата мӗн йулнӑъъӗ? 
Раштав...
Петрав...
Пукрав...
Авӑ ӗнтӗ, шыра та туп,— 

Пӳлӗнъӗ пуп.
— Аптӑрамалла, тӑмалла. 
Апла, мӗскер тумалла? 
Ҫапаси?..

 ̂Ай, хупаси?—
Хӑвӑртларӗ хуралҫӑ хашкаса. 
Куҫ хупахне ташлатса.
— Мӗн пулат те мӗн килет, 
Тен, тӗмлвх тивет.
Айта, халӑхран йулас мар, 
Кранлаттар!
Тупӑпӑр праҫннкне,
Систер теъукне'—

Хушрӗ пуп хуралҫа 
Хӗриттун Павӑлъъа.

— Тан-н! Тан-н! Тан-н! 
Илтӗнет ъан сасси катаран.

Халӑх пухӑнъӗ.
— Мӗн тӑвас?
— Мӗнрен пуҫлас?

Пырат алттарте саҫҫетани.

— Каламха хамран:
Пултӑр пукравран!—

терӗ пуп.
Йурат,—

Килӗшрӗ теъук.
Тийаккӑн

Пӑхрӗ хӑйаккӑн: 
Килӗшмерӗ.

Пукрав йантрарӗ кӗлӗре.
Халӑх шӑпах мар. Шавлат

Ъиркӳре.
— Паъӑшкӑ асту!
Халӑх лӑпкӑ мар,
Смотреи, пайан Пукрав мар?! 

Кӗлт^ма ъарӑнъӗ тийаккӑи.
— Аккӑн,
Вара, мӗн пул> тесе шутлатӑи? 
5 арӑнас еппин, сюй!—

терӗ поп.
— Лере, алӑк патӗнъе,'
Раштав ҫинъен пуплеҫҫӗ. 
5 ӑмӑртаса алсенъен:
Раштав тума ъӗнеҫҫӗ.
Пӗри—илсе килнӗ кукӑл),

5 ӑн та раштавах пу/ь.
— В ъом шӗ телӑ,
Кул)3й ҫмелӑ!
Пуҫлӑпӑр раштав ксввине 
Йурлӑпӑр йурӑ ҫӗнниив:

„Рошъествӑ
Твойӗ

Хриҫтӗ.
Поше...

На-а-аш-ш-ш!“ 
5 ӑсрӗҫ тийаккӑнпа пуп. 
% тш ӑнъӗ вӑрахӑн теъук. 
Тийаккӑн тухрӗ халӑх хушшине

Катилпа ҫӳреме.
Теыӗн шухӑша кайнипе 
^ы лайъъен сулларӗ катилне 

пӗр ҫамрӑк умӗнье.
— Ҫӑмартана тивретен,
Вара ҫӗмӗрӗлсен?.,

Вӑрахӑн сӑмах хушрӗкаъьӑ 
выъатса.

— Тийаккӑн турӗ ъӑнласа. 
5 упрӗ алттаре,
певите:

— Паъӑшкӑ!
Кирек те мӗн кала, 
Халӑха ан та ултала: 
Пирӗн, пайан куи, 
Мункун!
Вӑн, илсе килнӗ пӗр аъа 
Ҫӑмарта.

— Пултӑр Мункун.
Анъах, кунӗ, пайан мӗнкун?

Килӗшрӗ пуп. 
„Христо-оос 

Воскреҫҫе е е 
Ис мертвы-ы-ых!“

Пӗр кунтах пулъӗ: 
Пукрав, 
Раштав.

Пулъӗ Мункун— 
Йункун.

Пулатъӗ пул) татах татемӗскер
пайан.

Анъах, халӑхӗ ъиркӳре йулман.

Ҫ. Шӑпъек.

Л и т т е р а т т у р ӑ  л а х х а н ӗ
Пурте пирӗнпе.

Иехрим Йӑванӗ „5 зваш  хресъенӗн" 31(208) 
№-нъе ҫырат:

„Кирек ӑҫта та епир 
5 ӑн малти ретре.
Тӗнъери пур ҫамрӑк 
Пирӗнпе пӗрле“.

Лойт-Тшорш, Муссолини, Форт аъисем те пи- 
р^ӗнпе (пролеттариатпа) пӗрле-и? Нта! Пӗлмен епӗр. 
Иехрим Йӑванӗ каламан пулсан халӗ те пӗлместӗ- 
мӗр. Рехмет каланӑшӑн... ъӗлхунтан... пӑшатанпа.

ВПЕРВЫЕ пвея* еотни лот нобывалого угивтения 
цорско понещ ичьин правнтельством чувешой, в ме- 
леньхом гороАО Чобоксврн водртжеется кр а сн са  
знаия е о з д т с я  ревкои Чувашской евтонямной оа- 

лаетк> (курҫҫкв пирбн)
Шупашкарта хӗрлӗ йалав, 1917-мӗш ҫулта мар, 

1920-мӗш ҫулта тин вӗлкӗшме тапратнӑ, тесе ҫыр- 
нӑ Т. Алекҫейӗв йулташ алли. Пулат вӑл ун пек- 
ки, пуҫ кӗлеткӳнтан уйӑрӑлса Мускав урамӗсен^е 
кулет туса ҫӳренӗ вӑхӑтра оъӗрксем ҫырмалла 
пулсассӑн.

Шупашкарта Совет влаҫӗ пулни.

Т. Алекҫейӗв „Земля Советская“ шурналӑн 
6-мӗш номӗрӗнъе, „За десять лет“ йатлӑ оъӗркра 
ҫырат:

<Этот воличайшнй акт Си стороны рабзчаго класеа, комну- 
ииетической партии н Соватской власти аыразился 
в дакрата ВЦИК и СНК РСФСР об обрааованни Чу- 
вашскай автснеиной сбласти 24 нюня 1929 года.

Еҫйалкорсем <Капкӑнӑн> <Йӗп- 
лӗ ҫӑмах пайӗ> ха^ьхи камппа- 
нисен ҫитменлӗхӗсем ҫин]̂ ^̂  
ҫырнӑ маттериалсем йарасса 

кӗтет.
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Иртерсе йаргсшӑн.

—  Есер хӗрлӗ автанпа  м а  кӗ- 
реш местӗр?

—  Х в р л и п в  кӗреш м е  хӑрат- 
пӑр. Ш урри пулнӑ п улсан , к эр е -

шзттӗмеръъв*-
Дсяӑ 8-5».

Пӗъӗкҫеҫ ат,аВа1§ӑ ҫывӑрма выр- 
тас умӗн пионерсен „Хатӗр пул“  
шурналне вулама йуратнӑ.

Пӗрре, Ва1§ӑ ҫывӑрас умӗн, ҫап- 
ла шурнал вуласа ларнӑ ъухне, 
амӑшӗ кӗнӗ те, Вач,ӑ умӗнъи краҫ- 
ҫын ламппинеилсе ҫапла каланӑ:

— Ну, Ва1{,ӑ, — тенӗ, —  турӑпа  
пӗрле йулах, ламппине епӗ плсе 
кайам, тенӗ.

Ламппине илсе кайнипе килӗш - 
меп Ваъӑ амӑшне каланӑ:

— Апла мар, анне, санӑнтур- 
рине илсе каймаллат,ъӗ те, ламп- 
пине к  у  н т а X хӑвармаллаъъӗ, 
тенӗ.

Хӑраттараӳ.

Шуиашсарти „Кош-Уарбт" 
вртелӗ тунӑ пупю&к е.ч чИ- 
18иса ҫуроие дӑтйылЯ пулай- 
ма^ҫв, тосе ьӑрҫаҫҫб рапод- 

двсеи.

— Кунга  плаккат ҫакса йапӑ. 
«Урусене шӑлкаласа кӗрӗр“  тенӗ, 
никам та шӑлакан ҫук.

—- Шӑлса кӗме хӑрарах тӑ- 
Рзҫҫӗ: потметкисем ҫӗтӗлесрен 
^ӑраҫҫӗ.

Тавар ил1кен,
Мӗнле ара Хветӗр амӑшӗ,

Хулари пеи.

—  Мӗншӗн кураксем кӗркунне  
умӗн нртен пуҫласа каҫъенех вӗҫ- 
се ҫӳреҫҫӗ?

—  Хваттер тупайманран пу.т, 
ӗнтӗ вӑл.

Номӗрпа ф е т .
—  Мӗншӗн хулари столовӑйсен 

йат,ӗсене ,.1-мӗш номӗр“ , „2-мӗш  
номӗр“ , ,,3-мӗш номӗр“  тесе пӗ- 
тернӗ.

—  1-мӗш номӗрлинт,е пӗҫернӗ 
апат тутлӑ пулмасан (ашсӑр пул- 
сан)тутлӑраххине шырама 2-мӗш- 
не каймалла пулат, унтдн 3-мӗш- 
не. Хӑш сголовӑйран хӑш столо- 
вӑйа каймаллине кӑтартмаш кӑн  
тунӑ ӑна.

Сыска ӗръетбс камппанире.

Тытмалла“ .

70

Йапӑх, йапӑх тытаҫҫӗ ку  ҫур- 
та. Тирпейлӗрех тытмаллат,ъӗ.

—  Кама тыгмалла?
—  Ҫуртие.
—  Ҫуртне мар, управл)3йуш- 

т,ине тытмаллаъъӗ. Вӑл пин тен- 
кӗ ҫаклатса тухса тарнӑ.

Ст{/ахкассӑран илесшӗн.
—  Пайантан малалла епӗ пес- 

рапотнӑй. Ӗҫ пирш ине кайса ҫы- 
рӑнас_штоЛ)- Поссопи параҫҫи.

—  Ӑҫта ӗҫленӗъъӗха ес унъъен?
—  Упӑш ка килӗнъе. Халӗуйӑр- 

са йаъӗ-
Ҫӗтяӗ йапала.

— Ман рубкӑ ҫухалнӑ (ҫӗтнӗ).
—  Ҫухалман пул)—ҫухалма вӑл 

хапрӑкри промфинпланах мар.

Весен мслӗ.

—  Есӗр пушара хирӗҫ мӗнпе 
кӗрешеттӗр?

—  ^иР^^УФзрсемпе.

„Ъ ухӑн  ҫын“ .

Куяак — Епӗ ъ у*ӑн ҫын. Енен- 
местӗр пулсан фактӑпа кӑтартса  
пама пултаратӑп.

Првтҫотаттвл — Ну, калаха— ӑҫ- 
тан паллӑ есӗ ъукӑнни?

Купак: Каъака усратӑп. „Каъ а- 
ка ъухӑн ҫын вы-1)3хӗ“  теҫҫӗ,

Саккӑсра.

Ҫулхи каръӑк пулин те, путра1 Л   ................... .........................................................

курапкипех туйанъӗ.
Малалла ланкара путрӑ пул- 

“ аст, тенӗ хыпар тухнӑран.

Арамӗ: -У -ӑ х ,  путсӗр е т е м... 
сысна!

У пӑш ки . Тав сапа, сысна тенӗ- 
шӗн. Халӗ сысна пек лайӑх вы- 
Л)ӑх ҫук.

Мухмӑрла тухтӑр патӗн-ье.

Тлчӑи:— А к  сана амал). Кунне  
3-шер хут ӗҫмелле... т,ей кашӑ- 
кӗпе.

^чряӑ (ын, 
йурамасти.

Сӑлтавӗ пур.
—  Ма сирӗн кромкоковориттӗл  

пӗр сасӑ та кӑлармаст.
—  РТУ  йаъейккип ревиҫи ко -  

миҫҫийӗ сасӑ кӑларманран.

—  Арӑмпа уйӑрӑлтӑм ӗнтӗ. Па- 
йан миҫе сехеъъ^н ӗҫлеттӗрха?

—  Ма ыйтан?
—  Арӑм хӑй айӑпне йышӑнсан 

пайанах ҫӗкӗрен рекистратси ту- 
ма килмелле пулӗ тетӗп.
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(Й ул аш ки . П иҫл ам ӗш а  « Капкӑн>

А в р а а м  П е т р о в и ъ -  Пета ҫак претста- 
виттӗл пеъьаттисемпе, килсен тедц ъухлӗ вӑхӑт 
илеҫҫӗ. Калаҫмасан, йурамаст— „К а п кӑ н а “ .

П  ӗ р и. Ахал) каламан ҫав вӗсене, шестайа 
тершавӑ, тесе.

П у  р т  е. Ха, ха, ха!
А в р а а м  П е т р о в ъ ӑ .  Н у  сӑмах сире, И ак- 

кӑв ^Саххаръӑ.
Й а к к ӑ в  С а х а р ъ ӑ .  Сӑмахсем таҫта салан- 

са кайрӗҫ. Каламаллисене вуҫҫех мангӑм. Ан ӳп- 
келӗр. Ларатӑп епӗ. Ш утласа илсен, калӑп ..

А  в р. П  е т. Сӑмах Хусантан йатарласа килнӗ  
профессӑр шӑлнӗне Салмойетӑва.

С а л м о й е т ӑ в .  Хам^ пурнӑҫра епӗр ъӑваш  
пурнӑҫӗпе нумай ӗҫлеиӗ. Ӑҫтан ъӑваш тухни ҫин- 
т,ен, унӑн ӗҫӗсем ҫинъен сахал мар т,акаланнӑ. 
Епӗ ҫитсе курман вырӑн ҫук пул, тӗнъере, ^ӑ в а гя  
халӑх йӑхне епӗ ӑҫта-ӑҫта сӑнаманши? Анъах ҫа- 
пах та Метгерӑв йулташ  теорийӗ мана пит шу- 
хӑшлаттарат. П ит паллӑ, пит тарӑн шухӑшлӑ, ӑс- 
лӑлӑх теорийӗ гӑратат пирӗн умма Кҫенофонт 
ИванТ)ӑ. 5ӑваш па  нимӗъ пӗр тӑванни, пӗр йӑхран 
тухни  пит паха. ^ ӑ в а ш  та, нимӗт, те пӗр паттӑр 
йӑхран пулни пирӗн ӗмӗтсене нумзй малалла тур- 
тат. Анъах ъӑнахши нимӗъ— ъӑваш, ъӑваш— ни- 
мӗъ? Пайташ керунтийӗв ӗҫхӗлҫумӗсене, ӗҫкерун- 
тийӗсене, тата ахал) керунтисене те хисепе илсе 
виҫсе пӑхсан, вӗсен ҫумне Ш упаш кар  хули айӗнъе 
выртакан ҫӗрайӗнъи ҫулсене илсе, л паш  ҫывӑхӗн- 
ЪИ Улӑп тӑприсене те ҫыпӑҫтарсан, тата Попле, 
Киш невски, Лашарин, тата ъӑваш аҫпиранъӗ Тим- 
лински йулташ теорийӗсене илсен, ъӑваш —нимӗъе 
тухатех, и кайалла та нимӗъ--ъӑваш пулатех. Кун- 
та тата ҫакна калас пулат. „А р “ ъӑнахах ъӑваш  
сӑмахӗ, анъах вӑл нимӗъ ъӗлхисӗр пуҫне ытти  
Ъӗлхесене кӗни— ниме те пӗлтермест. „А ркентинӑ" 
Аркӗнъели пулат. Ваттисем каланӑ: йытӑ хӑй 
хӳри ҫине варламаст, тенӗ. Ҫавӑн пекех, амери- 
кантсӑсем те ъӑваш сӑмахне хупӑрласа лартса хӑй- 
сен майлӑ сӑмах тунӑ. Урӑхла каласан, вӗсем пи- 
рӗн тӗп ъӑваш сӑмахне йыш ӑнсапӑсса хунӑ...Х ит- 
рӑй халӑх вӑл американтсӑсем! К у  теори пирки  
манӑн ытти теорисенъен ку  ъи тӗрӗсси тейес ки- 
лет. Ман ш утпа, халех тивӗҫлӗ оркӑнсене ъӑваш- 
па нимӗътӑванни ҫинъен опесаттӗлнӑ постановле- 
ни кӑларттарас.

П урте алӑ ҫупаҫҫӗ.
Т е л о п п у т .  Вара штампсене те улӑштармал- 

ла пулатҫке. Неуштӑ вара ъӑваш нимӗъ респуплӗ- 
кӗ тесе ҫырмалла?

П ӗ р и. Атӑлҫи нимӗъсемпе пӗр респуплӗк ту- 
малла мари?

А в р. П  е т. Тишшӗ, тиш ш ӗ .. Сӑмах П ы сӑкпу- 
ҫӑв йулташа.

П ы с ӑ к п у ҫ ӑ в .  Епӗ сире кунта  ъӑваш кӗне- 
ки тупӑнЯи ҫинт,ен, тата вӑл кӗнеке нимӗъ ъӗлхи-

11 -1кӗш п е  12-мӗш  № -сенъе .

пе ҫырнӑскер пулни ҫинъен каласа парасшӑн. Так- 
ҫантанпах пирӗп хушӑра ҫакӑн пек сӑмах ҫӳрет: ъӑ- 
ваш кӗнекине ӗне ҫннӗ пулат имӗш. К у  ӗҫпе епӗ 
ҫирӗм пилӗк ҫул ытла ӗҫлерӗм. Ҫапах йулашкин- 
ъен тупрӑмах. Ӑҫта-ӑҫта ҫитменши епӗ? 5ӑваш  
писсаттӗлӗ Ш елепи патне те ҫитсе курнӑ, Пуркки  
пиъъепе те пуплесе пӑхнӑ. Ннм те тухман. Иулаш- 
кинъен 1921-мӗш ҫулта оплӑҫри пӗр орканксатсирен 
поссопн илсе тухса кайрӑм Ҫӗрпӳ йенелле. Ҫиъӗ- 
пӳрт йатлӑ йала пырса кӗтӗм. Кунта ҫӗр те тӑва- 
тӑ ҫулхи старике тӗл пултӑм. Калас пулат; ста- 
рикпе калаҫма пит хӗн, хӑлхи те ъвпер илтмест, 
Ъӗлхи те ҫаврӑнаймаст. Ҫапах, ҫугти  пулӑшнипе, 
к у  старикрен ъӑваш кӗнеки ӑҫта ҫухални ҫинъен 
ыйтса пӗлтӗмех. Кӗнекене Ҫиъӗпӳрт ҫынни Ҫитӑр 
каъаки йе, ӗне мар, мур илешшӗ, ҫинӗ мӗн! Вӑт 
мӗнле историъъӗски фактӑсем пулса тӑраҫҫӗ, тӑ- 
вансем ! Карӑмӑр старикпе Ҫитӑр патне. Каллех 
ханша лартмалла пулъӗ.— 5 ^ ^ а х а х  ҫапла, ҫинӗ ҫав. 
тет Ҫитӑр, асаттесем каланине хам та илтнӗ, тет.

—  А, мӗнлеха ӑна каъакаран кайалла кӑларма пу- 
лаг, тетӗп Ҫитӑра. Ҫитӑр, маттурскер, ъвсзх кӑ- 
ларса пама пулъӗ, пӳртри лахханне тула кӑларса 
лартрӗ те каъакине йӑхӑрса илсе ӑна лахханти 
шыва ӗҫтеръӗ. Каъаки ҫавӑнтах, пирӗн куҫ умӗн- 
т,ех, те шывне вара касторккӑ  йанӑ, ҫӗприне тӑк- 
ма та пуҫларо. Ҫитӑр, унӑн арӑмӗ, епӗ, старик 
пӑхатпӑр каъака ҫӗпри ҫине: каъака ҫӗпри ҫинъе 
хут! Вӑт мӗнле историъъӗски фактсем пулма пул- 
тараҫҫӗ, тӑвансем! Акӑ хайхи ъӑвашӑн ҫухалнӑ кӗ- 
неки. Акӑ хайхи кӗнекешӗн ҫирӗм пилӗк ҫул ӗҫ- 
ленӗ ӗҫсен пахалӑхӗ! Ура!— кӑш кӑрса йаратӑп ъУӳ 
хавалӗпе. 5 ӗ тс а  тӑраймастӑп, хӑм ъӗтретӗп, акӑ, 
акӑ хайхи тин ҫитрӗ савӑнӑҫ, тетӗп— илетпӗр хут 
татӑкне те таса шыва йарса ъӳхетсе ҫӑватпӑр. 
Ьлетӗп, пӑхатӑп, вулатӑп... Нимӗҫ ъӗлхипе ҫырна 
хут. А к  сапа, Кҫенофонт Иванӑъ, теорин практик- 
кӑллӑ тӗревӗ!..

С а с ӑ. Ман ыйту пур, хӑҫан ҫухалнӑ вара ъ^- 
ваш кӗнеки?

А  в р, П. е т. Пин ҫултан мала та пул)...
С а с ӑ. Ӑпла пулсан тӗлӗнмелле ӗҫ-ҫке. Неӳшта 

вара Ҫитӑр каъаки темиҫе ӗмӗр пурӑнса ъ^ваш 
кӗнекине ҫӗртмен?

П ы с ӑ к п у ҫ ӑ в .  Ҫӗртмен ҫав.  ̂ ^
А  к  р 0 н о м. м е н е с  ҫук. Каъака мӗн ъухлӗта- 

рӑшсан та вӑтӑр ҫултан ытла пурӑнаймаст.
П ы с ӑ к п у ҫ ӑ в .  А  вот к у  пурӑннӑ ..
А к  р 0 н 0 м, Епӗ ӗненместӗп... К у  йапала пу- 

лас ҫук.
П ы с ӑ к п у ҫ ӑ в .  Во4)НОму во4)а, спаҫҫенному 

рай... Акӑ кӗнеке татӑкӗ те ха.мпа пӗрле. Епӗ ана 
кӗл Л ъ е  ӑшне ъвксе хунӑ. Пӑхӑр акӑ ӗненместер 
пулсан.

С а с ӑ с е м. Кӑтарт лахӑхрах. П урте куръъяр-
А  в р. П  е т. Капла, йулташсем, пирӗн йӗрке
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телекрам иа- 
кӗнеки тупӑн- 
ъӑваш-нимӗъ

пӑсӑлса кайрӗ. Хисеплӗ Пысӑкпуҫӑв йулташ , па- 
рӑр-ха кунта хӑвӑр реликвине. Кунтан епӗр пурне 
те кӑтартӑпӑр. (Пырса параҫҫӗ). Пӑхӑр еппин пур- 
те. Акӑ ҫухалнӑ ъӑваш кӗнеки! Ӑна пирӗн уш кӑн  
Ъленӗ тупнӑ. Сывӑ пултӑр Пысӑкпуҫӑв!

С а с ӑ с е м. Правӑ! Правӑ!
Т е п р и с е м .  Суйаҫҫӗ! Суйаҫҫӗ!
Пӗр кӗтесрен шӑхӑраҫҫӗ.
А в р. П  е т. Иулташсем, ъипер тытӑр хӑвӑра. 

Кунта театӑр мар-ҫке.
С а л м 0 й е т  ӑ в. Тӑвансем, савӑннипе манӑн 

Ъӗлхе те ҫаврӑнмаст. Каҫарӑр, тӑваксем. Куҫҫулӗ 
шӑпӑртатса йухат. Ҫав тӗр.аӗ савӑнӑҫ, ҫав тӗрлӗ 
пысӑк хӗпӗртӳ! ^ӑваш сен  малга пыракан вӗреннӗ 
ҫынсен ӗмӗъӗ тин ҫитрӗ иккен. Темиҫе ҫӗр ҫул 
шыранӑ кӗнеке пин тупӑнъӗ иккен... Калама ҫук  
пысӑк откры тти. Ҫӗнӗ еппоххӑ. Историллӗ сехет. 
Тав тӑвас Пысӑкпуҫӑва...

X  ӑ ш ӗ с е м. Ура!
Т е п р и с е м .  Ха-ха-ха!
А  в р. П  е т. К у  откры тти  Кҫенофонт Иванъӑ 

теорине пит лайӑх тӗреклетет. Халӗ епӗр куҫпах  
нимӗъ ъйваш иккенне пӗлтӗмӗр. А кӑ  кун га  пирӗн 
умра икӗ мӑя ӑслӑлӑх ҫыннисем: Меттеорӑв пӗри, 
тепри Пысӑкпуҫӑв. Пеххилес вӗсене аккатемӗке...

М е т т е о р ӑ в .  Мӗн пире? Епӗр ӑслӑлӑхшӑн...
П ы с ӑ к п у ҫ ӑ в .  Тав. Утне кура турти. Епӗ 

хавас.
X  ӑ ш ӗ с е м. Ура!
А  в р. П  е т. Апла пулсап, халех 

ратпӑр. Пӗтӗм тӗнъе пӗлтӗр ъӑваш  
ни ҫинъен, пӗтӗм тӗнъе пӗлтӗр 
иккенне! Кам  хирӗҫ?

X  ӑ ш ӗ. Ха-ха-ха!
А  в р. П  е т. Хирӗҫҫи ҫук. Пӗр сасӑпах йышӑ- 

натпӑр.
Пурте вырӑнсенъен сиксе тӑрса шавлама пуҫ- 

лаҫҫӗ. Хӑшӗсем аллисене ъӑмӑртаҫҫӗ. Хӑшӗсем вӑр- 
ҫаҫҫӗ. Поетсем шӑхӑрӑҫҫӗ. Авр. Пет шӑнкӑравне  
шӑнкӑртатгарса аран ъврат пухӑва.

А  в р. П  е т. 5^рӑнӑр,ъ арӑнӑр. Капла йурамаст. 
Токлат пӗгрӗ. Кун  йӗркинъе урӑх ыйтусем ҫук. 
Йулаш ки сӑмах, пуху хупӑнас умӗн, Меттеорӑв  
йулташа... Кҫенофон^ Ивант,ӑ, сӑмах сире.^. Кҫе- 
нофонт Иванъӑ... Ӑҫта вӑл? Ш ырӑр-ха, Й аккӑв  
Саххаръӑ...

Й  а к. С а х .  Нумай та пулмаст вӑл ш лепкине  
тӑхӑнъӗ ҫак алӑкран тухса кайрӗ.

А  в р. П  е т. 5 у п х а  хыҫалтан... Савӑннипе вӑл 
халраи кайса ӳкмени? Пулат вӑл ун пекки...

Й а к к ӑ в  С а х х а ^ р ъ ӑ  (кӗрсе). Ҫук. Ниҫта 
та курӑнмаст...

А  в р. П е т  р. Апла пулсан пухӑва хупатӑп... 
Унсӑрах пулъӗ ӗнтӗ...

А  ъ н (ъупса кӗрсе). Кунта-и Турҫырлаххӑв  
йулташ? А кӑ  ҫыру пама каларӗҫ мана...

А  в р. П  е т  р. Хӑвӑртрах парӑр... (вулат) Ах, 
пӗтрӗм, пӗтрӗм пуҫ! Ш ы в! Ш ы в! (пуҫне ты тсаӳкет).

П  у  р т е. Мӗн, мӗн пулъӗ тата? Мӗнле х ут  ун  
аллинъе?..

П р е т ҫ е т а т т ӗ л  й у л т а ш ӗ ,  Парха епӗ 
вуласа пӑхам... (Вулат те ӳкет) Ах, Зл, ах! Ш ы в  
парӑр!

Пурте преҫитиум сӗтелӗ патне пырса пӑхаҫҫӗ 
те пӗлменнипе ним тума аптраса тӑраҫҫӗ. Поетсем 
кулса тухса кайаҫҫӗ. Аслӑраххисем аллисене су- 
лаҫҫӗ те васкаса урамалла утаҫҫӗ. П уху пӗтиъъе"' 
нех ларнӑ П олсункков, хаҫат хуҫлатаканскер, ма-

йӗпен шала тухат те выртакан претҫетаттӗл ал- 
лин§ен хут татӑкӗ туртса илет. Хытӑ сасӑпа вула- 
ма пуҫлат: Ӑслӑлӑх уш кӑн пуҫлӑхне Турҫырлаххӑв  
йулташа. Васкасах сирӗн пухуран питӗ хӑруш ӑ, 
ӑсран тайӑлнӑ, ъпр^ӗ ҫычна Меттеорӑва, пҫихиат- 
риьъӗски леъепнитсӑра нумайранпа выртакана, 
ҫак иртнӗ ерпере леъепнитсӑран тухса тарнӑске- 
ре, сирӗн хушӑран вӑрттӑн, ъбйелӗхпе илсе ка й -  
малла пулъӗ... Халӗ епӗр пӑраххут ҫинье... Сывӑ 
пулӑр...

П у р т е. Вот тӑк фунт! Взт так иҫум! А кӑ  са- 
на нкмӗъ-ъйваш!.. Атӑр, тухса кайар... Тата тем 
курӑн кунта. Вӑт тӑк астрономи!

Пуҫсене усса вӑрӑм кӑриторпа ахлатса тухса  
кайаҫҫӗ ӑслӑлӑхҫӑсем...

Конферентсӑ—салӑран пурте тухса пӗтсен, ну- 
май вӑхӑт иртсен, сӗтел айӗнъен икӗ мӗлке ҫӗкле- 
неҫҫӗ. Мӗлкесем пӗри Авраам Петрозъӑ, тепӗри 
Авраам Петров|,ӑ самеҫтиттӗлӗ. Йӗри тавра тилӗ 
пек пӑхкаласа пуҫлаҫҫӗ шӑппӑн калаҫма.

А  в р. П  е т р. Пыр калаҫ. Кам пӗлнӗ ҫавӑн пек 
пуласса. Вӗт ҫырӑвӗнъе темтепӗр каланӑъъӗ--

С а м е ҫ т  и т т ӗ л ӗ. ҫывӑх та ҫыртма
ҫук. Хал) ӗнтӗ ним тума та ҫук...

А  в р. П  е т р. А, шайттан Пысӑкпуҫӑв тата 
темле Ҫитӑр каъакипе туртса кӑларт,ӗ... К у  та су- 
йа йапалах ӗнтӗ...

С а м е ҫ т и т т ӗ л ӗ .  Телекрам... Кӑш кӑру... 
Тӗнъе кулли пултӑмӑр ҫав...

А в р. П е т. Вӑт сана: Й зкяоп унт Анна верен 
ейпта.Т) аллейн тсу хауҫе“ . Ҫӗнӗ теори тесе ҫӳре... 
А кӑ мӗн иккен  вӑл ҫӗнӗ теори.

С а м е ҫ т и т т ӗ л ӗ  Пҫиххиатриъъӗски леъеп- 
нитсӑран... Ех, тур-тур... нумай та кирлӗ марҫке 
пире... Ата... Тухса кайар...

Ӑ  в р. П е т. Ата, тухса кайар... Мӗн пуласси 
пулъӗ ӗнтӗ, малалла курӑпӑр... Ата, пивнойа!

С а м е ҫ т и т т ӗ л ӗ .  Мӗн тӑвас тен... Кун  пек 
ъухне пивнойа мар ҫӑва шӑтӑкне кайса пытанӑн... 
Ех... шелмӑ!

А  в р. П е т р. Пӗр ӗҫсе ӳсрӗлер... Тинӗс те пи- 
ре ъӗркуҫ таран ҫеҫ пз^лтӑр...

Й кӗ тӑзан хуллен ҫеҫ анаҫҫӗ §ӗриклетекен пус- 
масемпе айалалла. Тилӗ пек унталла-кунталла пӑх- 
калаҫҫӗ те вӗҫтереҫҫӗ Хӗрлӗ лаптак урлӑ Хӗрлӗ 
хӗвелтухӑҫ сӑра ҫуртне. Кунта ҫнтсе пӗр пӳлӗме 
пытансаи ҫеҫ вӗсен ъӗрисем лӑпланаҫҫӗ, Хусан 
сӑри ӑшӗнъе. Меттеорӑвӑн ҫӗнӗ теорийӗ те текех  
йӑвӑр туйӑнмаст, самай ҫӑмӑлланнӑ шӑмшак ҫинъе.
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Гитӑр каъаки ҫуратса панӑ кӗнеке те текех вӗ- 
1 ӗлтетсе тӑмаст куҫ умӗнъе...

Сӑра ҫуртӗнъен тухнӑ ҫӗре каҫ пулса килет. 
1 урҫырлаххӑвпа унӑн самеҫтиттӗлӗ алла-аллӑн ты - 

ӑнса хваттерӗсене утаҫҫӗ. Хирӗҫ вӗсене^ пионер 
( грет)ӗ килет парапан ҫапса. Пӑхма илемлӗ. Халӑх 
тзрӑнса пӑхса т ӑ р а ! Хар.ӑс та харӑс^ утаҫҫӗ пио- 
) ерсем. Малта вӗлкӗшсе пырат ылтӑнланӑ йалав. 
(, амрӑк пионерсен пуҫӗсем ҫинъе шӑналӑк пек 
гы сӑ к  хӗрлӗ пир ишсе пырат. Ҫырса ҫапнӑ: Ҫӗнӗ 
>, шрӑк-савӑтсем ларгар, йалхуҫалахне уш кӑн- 

лтар. Йулташсем, пурте сотсиалисӑм тӑвакансен 
ӗретне! Й урӑ пуҫлаҫҫӗ пионерсем:

Епӗр ҫамрӑк, пирӗн сас уҫӑ,
Епӗр йурлатпӑр йаланах.
Ӑҫта кайсан та пире ҫул уҫӑ 
Епӗр утатпӑр малаллах.^..

Пайтах пӑхса тӑраҫҫӗ алла аллӑн тытӑнса Авра- 
г V) Петровъӑпа самеҫтиттӗлӗ. Пӗрпӗрин ҫине ҫав- 
р.ӑнса тӑраҫҫӗ.

—  А кӑ  вӑл ӑҫта ҫӗнӗ теори, епӗр аваллӑх ту- 
)’ ӑкӗсене ъавса вӑхӑта сайа йаратпӑр, тет сасар- 
тлк ҫуталса кайнӑ Авраам Петровъӑ...

—  Тӗрӗс, пар сулахай аллуна... Малаш^не кун  
ге к  тӑвас ҫук ӗнтӗ. Авалхипе авалхисем хӑтланъ- 
Ъӑр. Пире пайанхи кун  пултӑр.

—  Вӑт к у  тӗрӗс. Малашне пайанхине ҫеҫ илӗ 
пӗр... Кунтан пултӑр Меттеорӑвӑа ҫӗнӗ теорийӗ. 
Ҫапла-и?

—  Ҫапла, ҫапла...
И кӗ тӑван, икӗ ӑслӑлӑхҫӑ паха ур о к  хыҫҫӑн ҫӗ- 

I I1 шухӑшсемпе хуллен, каҫхи сывлӑшпа савӑнса 
угаҫҫӗ килӗсене...

Меттеорӑв хыҫҫӑн текех лартмаҫҫӗ ӗнтӗ пирӗн 
ҫ :нӗтеориллӗ  токлатсем. Урокӗ  пит л гйӑх пулъӗ.

Ст Л аш м ан .

X 3 р а т а
Ҫенйал Упири „Р ы ккӑ в " колхос 1 пӑт 

ытла ҫуне ҫӑлра усранӑ. Ҫуне вӑрӑ курнӑ та 
„шӗвӗртме“ тытӑннӑ.

—  Вӑрлама пӑрахас тенӗъъ^* ҫӑлра
\сраҫҫ8 те, вӑрӑ ӗҫне каллех тытӑнмалла 
гулъб. Вӑрӑ ӗҫне вӗрентнӗшӗн вӗсене сута 
г ^малла.

Сӑпка кӑвви.
(Л ерм ӑнттӑвӑнни  майлӑ).

Ҫывӑр, ҫывӑр, пӗъӗк Йаш кӑ, 
Мӗншӗн ҫухӑран?
Арҫури пек тек ан аш кӑн—
Ма сиксе тӑран!
Халӗ есӗ питӗ пӗъӗк 
Алса пек анъах,
Санран ҫеҫ телей кӗтетӗп 
Тӑнлӑ пул, аъам!
Аҫу санӑн Ваҫҫӑ йатлӑ 
Расратъӑк тени,
Унш ӑн ав, ъир-Т)ӗр йӑтатӑп—  
Вилсе пӗтмелли.
П рикаш ъӑка кӗнӗ майӗ 
Тухрӗ шулӗке,
Вӑрттӑн йӑтат пал^тто айӗн 
Тавар кӗтӳпех.
Куӗҫе  кӗҫех тен пӗлӗ 
Ҫивӗъ Е р-кз-и ,
У н  аллийӗ шӗвӗр йӗплӗ 
Ахал) нртети!
Ҫывӑр, ҫывӑр, пӗъӗк Й аш кӑ, 
Аҫу пек ан пул,
Намӑс хысна ҫаратмашкӑн,—  
Вӑл ӗҫе ал сул.
Ӳссен кам пулӑнши есӗ 
Пӗъӗк кукш а  пуҫ?
Йаш  пӗве ҫитсе ӳксессӗн  
Хӗршӗн ҫӗҫӗ куҫ.
Каҫ пулсассӑн лӗпӗс-лӗпӗс 
Хӗршӗн ъупӑн тек,
Пӗлме ҫук санах тем лекӗ 
Леш, хай — алимент.
М ур пӗлет! Есех тен пулӑи 
Ереке шампи,
Арӑмна хайаррӑн туллӑн 
Аҫу хӑраххи!
Ҫырува та вӗренсессӗн—  
Пулӑн лайӑх ҫын,
Ӑс тӑнран вӑй-хал ҫитсессӗн 
Илӗн пӗр-пӗр ъын.
Илӗн-ъаплӑ, алтӑртан та 
П ы сӑк оъ ки ,— рат 
Пулӑн тӑрӑн сӑн-сӑпатсӑр 
Нӗрсӗр пӳрократ.
Й окш ир  сысна майлӑ ларӑн 
Сӗтел хуш ш инъе,
„Д ела“ сене арпаштарӑн  
юҫлӗн - ӗнелле.
5 а р ӑ н , ъарӑн, пӗъӗк Й аш кӑ, 
М ӗншӗн макӑран?
Арҫури пек тек ан ашь.ӑн 
Ма сиксе тӑран!

М а р к -А т та й .
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Ӳ с ӗ м ’:е м .

Ӳсӗмсем иумай, пит нумай ӳсӗмсем И ккасскнъи  
(Ш упашкар районӗ) оппорнӑйш кул  пахъннъе.

Ш кул  пахъине ҫум курӑкӗ пит пысӑк ӳсӗм ту- 
нӑ. Ш кул  пуҫлӑхӳ Крассавтсӗв ҫумласси  ̂ҫинъен 
шухӑшламаст. „Й а расстройӗн!— тесе ларат.

Крассавтсӗв пуҫснъе ҫум шухӑшсем ӳссе лар- 
нӑ. Ҫумламалла. Ҫумӗпе пӗрле хӑйне те ҫумласа 
пӑхсан йурамалла.

Карл-П^аркс йгъӗпе.
Йетӗрне петтехнӗккӑмӗнъе вӗренекен Иш етни- 

кӑв Ҫӗнӗ Аттай колхосне ҫакӑн пек сайавлени 
панӑ:

« Прош у от Ново Атаевского колхоз правле- 
ии мне снять из члена колхоза от имени Карл- 
Марксса— Потомучто я там не могу работать, по- 
томучто время нет“ ...

Карл М аркс йаъӗпе те пулкн колхосран кӑла- 
рӑрах, тет. Ех, аъам! Пилӗк ҫуллӑх план тӑрш- 
шинъе ҫырма вӗренӗнши есӗ. Вӗренеймесси пал- 
лах, потомучто (санӑн) время нет“ .

Тгвӗрӑннӑ каҫ сулхӑмӗпе килӗсене.
'5елкаҫ йулташ Тутаркас районӗнъи А КО  пӳ- 

ровӗн претҫетаттӗлне Пыт,коза^ пӗҫертсе илме ху- 
шат, анъах пӗҫертмесӗрех.. шӑрӑх ӑна халӗ.

Пыъков М уркаш  таврари йалсене авкустӑн  
4-мӗшӗнъе М уркаш ра пионер вошаттӑйсен совеш- 
■Ванийӗ пулат,— совешъанине пур ахтивнӑй пио- 
нерсем, ҫвено вошаттӑйӗсем, ҫтена хаҫат ретактӑ- 
рӗсем пыма пултараҫҫӗ, тесе аъасене пухнӑ та, 
анвах совешъанине туман. 8— 9 ҫухрӑмран пухӑн- 
нӑ пионерсем, районтисен айӑпӗпе, совеш ъаниту- 
масӑрах каҫалапа килӗсене саланнӑ,

Пыъков вӑл кун шӑрӑхпа аптранӑ та, пуҫне 
ииҫта кайса ъикме пӗлмен. Вара аптранипе „Кап - 
кӑн“ лаҫҫине кӗрсе кайса, йӗплӗ ҫӑмах хуранне 
кӗрсе ӳкнӗ.

С/вӑт тутаракгнсем.
- -  Ӗҫетпӗр те, ҫийетпӗр,— ниҫта намӑс курма- 

на, пайанхи куп  курас ҫук.
Еҫнӗ кунах курман пулсан та, „К а п кӑ н “ тухнӑ  

кун курмалла пулъӗ.
Еҫсе пит хытӑ тӳпелешекенсем Ҫерпӳ райопӗн- 

1>и Ункӑ ҫумӗнъи крахмал савӑтне тугаракансем: 
пуҫлӑхӗ Каврил Йефимӑв, тата ^ул хул а р а н  йанӑ 
Кромӑв,— вӗсемпе пӗрле прикаш ъӑк К. Тмитрийӗв. 
^УРалҫисем унта, съеттовоъӗ. Ӳсӗрлсе пӗрпӗрне 
Ҫыха-ҫыха пӑрахса халӑха тӗлӗнтерпӗ. Хресъенсем 
калаҫҫӗ:

— Кун пӗк хӑтланнипе пирӗн У н кӑ  таврашӗн-
крахмал савӑъӗ Ункӑ шывӗпе йухса кайӗ, теҫҫӗ.
Ан хӑрӑр— крахмал савӑъӗ Ункӑш ы вӗпе йухса  

иайас ҫук, леш, „тутаракансем" йухса кайасси
иаллах.

Кайа йулсан кайӳ шӑтаТ.
Кайу шӑтсах ларнӑ Ҫатрари (Тутаркас р.) „П у- 

тилнӗк“ колхос претҫетаттӗлӗн ҫуркуннехи ӗҫӗсем 
ҫине.

Вӑл райҫелианккӑран арман пӗвеме 50 тенкӗ 
илнӗте, 15 тенкипе менелник тунӑ. Кулакран турт- 
са илнӗ пӗр сыснана аш туса ҫисе йанӑ (Пехтер 
Лӑриванӗ ҫырнӑ тӑрӑх).

Сысна ашне ҫиме йуратат. Колхосра сысна ӗр- 
ъетес ҫинъен шухӑшламаст, мӗншӗн тесен вӑл 
хӑй сысна.

Вӑрҫӑ ӗҫне вӗрентесшӗн мар.

Ш ухӑш лас мзрха вӑрҫӑ хӑрушлӑхӗ ҫинъен. Ш у- 
хӑшласан хӑрама вӗренсе кайӑя, теҫҫӗ Ш упаш кар  
райӗҫтӑвкомӗнъи хӑшпӗр слушӑшъисем.

11'упашкарти Коппинсойусӗн премӗк тӑвакаи 
маҫтерскойӗнъе ӗҫлекен Афанаҫйӗв, кӑлпасси маҫ- 
терскойӗнъе ӗҫлекен Ҫмирнов, тата ^й рӑш касси  
(Ш уп . р.) „Крахм ал“ йалхуҫалӑх ертел ъленӗ М . 
Алекҫейӗв Ш упаш кар  райӗҫтӑвкомне, вӑрҫӑ ӗҫне 
вӗренмелли ш кула кайас тесе, сайавленисем панӑ. 
Кӗнъелерте ӗҫлекенсем вӑл сайавленисене 5 ӑ в а ш  
Тӗпӗҫтӑвкомӗн оркпайне лишшентсӑсен сайавле- 
нисемпе хутӑш  пырса панӑ. Ҫапла вара май уйӑ- 
хӗнъе панӑ сайавленисем 60 куна йахӑн Ш упаш - 
ьарта ҫапкаланса ҫӳренӗ. (Уткӗн)

Райӗҫтӑвком аппарат,ӗнъе ӗҫлекенсем вӑрҫӑ хӑ- 
рушлӑхӗ ҫинъен шухӑшламаҫҫӗха, Р К И  хӑрушлӑхӗ 
ҫинъен шухӑшлаҫҫӗ-ши? Ш ухӑшламаҫҫӗ пуд)— Р К и  
актне те вӗсем лишшентсӑсен сайавленисемпе ху- 
тӑштарса Тӗпӗҫтӑвкомӑн оркпайне йама пулта- 
раҫҫӗ.

Ҫнъъ^н пӗр ҫынна.

Ҫиъ^вӗн пср ҫынна кӗтмеҫҫӗ, тенӗ ваттисем. 
Тӗрӗс вӑл— ҫиъъӗн нӗр ҫынна кӗтнине пӗлместпӗр 
епӗр,— ҫирӗм-вӑтӑрӑн пӗр ҫынна кӗтнине пӗлетпӗр.

Авкустӑн 25-мӗшӗнъе Канаш стантсинъен 1 се- 
хетре тухмалли автопус ҫине ларнӑ 30 25 ҫыннӑн 
4 сехете йахӑн Ш алти Ӗҫсен ^кӑмиссариаъӗи ҫыи- 
ни лАрассине кӗтмелае пулнӑ. Ҫавӑн пекех ҫав 
паллӑ ҫын Ҫӗрпӳ райӗҫтӑвкомӗ ҫуръӗ умӗнъе пӑс- 
саширсене 1 сехет те 15 минут хӑй тухзсса кет- 
терсе лартнӑ.

Авал йумахри Иссус Навин хӗве.те каланӑ: хӗ- 
вел Т)3рӑн анса ларма, тенӗ. Хӗвелӗ Навин кала- 
нине итленӗ. Автопус пӑсаширӗсем те паллӑ ҫын 
каланине хӗвел пек нтленӗ те, анъах ӳпкелешнӗ, 
Соснани ҫук ҫав вӗсен (йумахри хӗвелӗн пекм ар).
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П у л ӑ ш у  ы ӑ т м а .
Хӑшпӗр профсойуссем пурне те хут вӗрентес ӗҫпе ҫыхӑнайман.

П ионер:-Ей , х у т  ҫинъе лараканни, пурне те хут  вӗрентес ӗҫе пулӑшха! ^
Профсойуҫнӗк. Кай, ан т,ӑрмантарса ҫӳре- Епӗр куд)ттурӑ ревоӑьутси тавассине ҫеҫ пулашма пул-

пултаратпӑр, хут вӗрентес ӗҫпе аппаланма вӑхӑт ҫук.
У х м а х й у и а х г .

Ухмах пурӑннӑ тӗнъере. Кив  ришимраи йул- 
нӑскери, йе совет ҫӑкрине ҫ и р  ӳснӗскери ӑна епӗр 
пӗлместпӗр. анъах вӑл ъӑн-ъӑнах пит ухмах пул- 
нӑ, ҫӗр проъъӑнлийех.

Пӗре ухмах урампа пынӑ ъухне лавҫӑсем Ка-

Каллех ӑна амӑшӗ ӑс парат:
—  Санӑн,— тет,— кун  пек йапалана урах кур- 

малла ан пултӑр, темеллеъъ®, тенӗ.

иере ухмах урам.ш иына Асрах тытса пурӑннӑ* ухмах амӑшӗн сӑмахне.
йӑк-кӗш ӗк сойус вад)Д)И ҫӑмарта турттарнине кур - Тепер кунне ухмахан ҫилос шатакесем ъавас у 
нӑ. Ҫавна^курсан ухмах лавҫӑсене ъӑрмантарма хи  миттенкра пулмалла пулна. Унта ораттар хай 
тытӑннӑ. Йе лавҫӑсене ъулпа перети унта, йе ла- сӑмахне:  ̂  ̂ япя-
шисене йӗвенӗсенъен тытса ъарат. Лавҫӑсем ҫапла  ̂ —  П урте  ҫилос шатакесем ъавса выд^ах 
хӑтланнине тӳснӗ-тӳснӗ те, текех тӳсме ъӑтӑмлӑ- ъӗсем тавар! тесе петернӗ - х
хӗсем ҫитеймен. Тытнӑ та ухмаха, хӗненӗ тӑкнӑ. --У н п е к й а п а р н а п и р е н к у р м а л л а а н п у л т а р  тене.
Ухмах йӗрсе амӑшӗ патне кайса мӗн пулни ҫинт,ен Каллех хуйха. Каллех ухмаха Р ‘
пӗтӗмӗшпех каласа кӑтаотнӑ. -  Ним  йӗркине те пелместен. Ы ррине курас

—  Ех. ухмах,— тенӗ' амӑшӗ,— сан вӗсене ӑслӑ ҫӳк  санран. Луъъа есе, ухмах, ш р л и ъ ӑ  ту  та, ас 
сӑмах каламаллаъъӗ. Сире ҫавӑн пек тата нумай лӑ ҫынсене каласа савантар, тейе. 
турттарм а сунатӑп, темеллеъъӗ, тенӗ. Ухмах итлене. Иамра хуппинъен шӑхлиъ У

*  та калама тытанна. Малтанах унан шахли^ьипе таш
Амӑшӗ каланине ухмах асрах тытса пурӑннӑ. лакансем те пулнӑ—поткула^ьнӗк майлисем. Анъах 

Тепӗр ■Бухне ухмах пӗр кулак пӑшалӗн^ьен вилнӗ нумайах ташлаттарайман. Ухмах малтан^ ш их Ъ 
активиса пытарнине курнӑ. Ӑна курсан ухмах ал- мӗнӗпех „Капкӑн а " лекне, унтан сута, иулаш  
лисене ҫупса хавассӑп кӑшкӑрса йанӑ: ъеи^йусанмалли ҫурта.  ̂ ,,„«ях

—  Сире ҫавӑн пек тата нумай турттарма су- Иусанмалли ҫуртран иусанса тухсан, У^
натӑп тенӗ. ҫин^ьен йумах тата йарса катартапар, анъах вал

Каллех хуйхӑллӑ тавӑрӑнат ухмах амӑшӗ патне. йумах урахларах пулӗ. ХаД)ХИ пек мар. Твр н.

—  14 -



К А Ш Н И  Б ӑ в а ш  к и л ӗ н ь е х  „ К О Л Х О Ҫ Н Е К "  х  а  ҫ  а  т

САМАРТА ТУХСА ТӐРАКАН ■1Ш111е1111Ш11111В111*И11111т̂^̂  ̂ П У Л Т Ӑ Р

^СоЛХОҪНӖКтӗн-Бери лару-тӑрусем ҫинБен,хамӑрӑн ҫӗр- 
шывра сотсиалисӑм тӑвас ӗҫ непле пыпи ҫинБен, тата 
парттипе правиттӗлствӑ Гшшӑинӑ постансвленисене тӗп- 
лӗн ӑнлантарса парат

Кс.ОЛХОҪНЕК колхос йухӑмӗн Бвретлӗ ыйтӑвӗсене, 
колхоссеи ӗҫӗсене йепле йӗркелемеллине, Бухӑнсемпе вӑ- 
тамсене колхос строиттӗлствине йепле майпа ытларах 
хутшӑнтармаллине ҫутатат

КО Л Х О Ҫ Н Ӗ К  уйрӑм хуҫалӑхсене ӗмӗрхи нушаран хӑтӑлса, 
пӗрлешӳллӗ, ҫӗнӗ пурнӑҫ т у м а л л и  ҫул кӑтартса пырат

и П П ¥ П П и С 1 1  ҫыранса илӗр, хрес- Т  I  П I  | | |  А 0
П У Л Л У у П И П  хушшине ӑна ытларахсарма I Н Г  П  Ш  П  Г

Х А Ҫ А Т  У Й Ӑ Х Р А  Т Ӑ В А Т Ӑ  Х У Т  Т У Х А Т
6-мӗш иумӗрлӗ хут ҫннбс, шултра саспаллисемпе ппБетленен хаҫатра карттинккӑсемпе ӳкерБӗксем нумай 

Х гК б  П И Т ӗ Й ӳ к ӗ   ̂ уйӑха—Ю пус, 3 уйӑха—ЗОпус, Ҫырӑнса илмелли атрӗс; Самара, Ленинградская,
6 уйӑха—60 п., ҫулталӑка—1 т. 20 п. 36— 38. Сред.-Волжское Крайотд. Центриздата

■|1! 1!111 III;

Ӗҫйглкорсем/ ҫамкорсем, ҫтенкор- 
сем, ҫамрЗк с1вЗҫсем!

Сӑвӑ, фелйеттонсем, хаҫата ҫырма 
вӗренес текен йулташсем!

ЙАЛКОРА»
Сг хӑвӑрӑн пӗртен пӗр шурнала ҫыранса 

илӗр!
Са, ма тӑрӑшӑр!

МД ӗҫйалкорсен, ҫтена хаҫат реткомекисен
4  ■ М  мӗпле ӗҫлемеллине, ҫамрӑк сӑвӑҫсене
♦  сӑвӑ ҫырма вӗренес, фелйеттонсем, самет-

кӑсем мӗнле ҫырма вӗренмелли статйасе.м ҫыратпӑр.
М А ӑҫйалкорсем, ҫтенкорсем,_ҫамкор-

ц П п Л П и г  I  М  сем, ҫтена хаҫат ретколлекисем, хӑвӑр мӗи 
ӗҫлени ҫпнБен ҫырса пырӑр.

халӗ ӗҫйалкорсен килте вӗренмелли курсӗ 
уҫӑл^ӗ. Курсра Бӑвашсен хаҫат-шурнал 
кӑларас ӗҫре Былай ӗҫленӗ Ваҫанкка 

Йӑван Му^и тата ытти йулташсем вӗрентеҫҫӗ.

„ЙАЛНОРТА"

Хакӗ хаклӑ мар: Ҫулталӑка 1 т. те 20 п., 6 уйӑха 60 п., 3 уйӑха—30 пус.

Ҫырӑноа илмеллн атрӗз: Г. Чебоксары, Канашская, 15, в контору
газ. „Канаш“

ДУНТАЛ и  'Ьӑваш Пролеттари Писаттӗ- 

лӗсен Асотсиатсийӗ кӑларакан
^ӑвашсеп пӗртен пӗр илемлӗ литтераттур, крнтхӗк, политтӗк, 

искуствй тата науккӑ шурналӗ.
Пайакхи кун ыйтӑвӗсене ҫутатса паракан калавсвм, 

повӗҫсем, оъвврксв’'''» пйессӑсем пиъвтлет. Мӗн пур 
хӑйсене палӑртнӑ сӑвӑҫсен сӑвви-поемисене кӗр- 

тет. Сырма тытӑнакансене ответ парат, ҫит- 
менлӗхсенэ кӑтартаЕ Пултаруллӑхӗсене сӑ- 

нас майпа литкрушоксен странитсисем 
тӑват.

ТЕОРИПЕ К Р И Т Т Ӗ К  П А Й Ӗ Н ^ Е  литте- 
раттурӑ ыйтӑвӗсене ҫутатса парат, пи- 
Ъетл^енсе тухнӑ кӗнекесене хак парат.
'(улӑшсем, фотто-ӳкеръӗксем, тӗрлӗ хы- 
парсем кӗреҫҫӗ.

ХЛКЙ ҪАИ.ТА: 3 уПП.\а Г,0 иус; 0 уПйха- 1 теикӗ 
20 пус; 1 ҫула— 2 тенкб те 40 пус.

Телекран
иКапкЗн*‘ стантсиньен.

К ом со м ош » , ҫамрӑксем,
Шур сухаллӑ муьисем, 
Хӗрлӗ питлӗ акисем, 
Пӗркелен-ьӗк кар^ьӑксем!

Кӗр ҫитнине ан манӑр 
Укҫӑрсене кӑларӑр 
„Капкӑн“ илӗр ҫырӑнса,—  
Вулӑр ӑна пухӑнса.

,.К8Пкан“ хакӗ: ГтП;:
20 пус, нашни уйӑха 10-шар пус.

А - К П & Г О !  ^^ебоксары ,
I | 1 С 1.С | И зд ател ь ств у

„К А Н А Ш“ .
-  „КАПКАН“ пот—  
писъӗкӗсем „Кап- 
кӑн“  вэ ь̂ЛаИ ҫӗнӗ 

потписвӗнсем тупса 
парӑр.
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Аби ҫкралн!, и$П1!-йгм1 ҫук.
Тырӑ хатӗрлекенсем тарӑ ҫптелӗксӗррипе аптӑраҫҫӗ.

ТЫРДю -Пархамана ва/ьд»и лайӑх ъӑпта, йе мишук. Кунпа хӑвӑн пуҫӑнтиӑс пвк епӗ те йухса тухма пулгарат^
0'Е ет»ӑ ретактЯр А В. ВЛҪҪИЛЙЙВ.

Чувашлиг .''в: 696 Тор. Чеооксары, тиц. № 1  Ч увашгосвадата Зак^а .Л» 1894 Иьиеч, 5.700 экз.


