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В Ы ҫ ӑ X Ы р  ӑ М,
Ма.1танах калас пула¥: пирвн «Кап- 

кӑн» чунлӑ йапала. Урӑн куҫӗсем те 
пур, хӑлхи те пур, калаҫиа та пулта- 
раӖ Епӗ унпа час та чаоат курӑнса 
калаҫатӑп. Майӑн 1-мӗ1п кунне кӗтсе 
илесси ҫкнчен епӗ унпа пӗр ерне мал- 
танах калаҫса пӑхрӑм. П ш ӑм  та ун 
натне, худпуҫҫиӑӗнчбн ҫапса.. хулпуҫи- 
йӗнчен мар—тимӗр унвинчен ҫапса кз- 
ларӑм:

— Ну,- Капкӑн йулташ? Мзйӑн 1-мӗш 
кунхи праҫнӑка пӗрлех иртерӗпӗри?...

Капкӑн темӗншӗн ҫиленчӗ,—  унки- 
семпе шарт-шарт тӑва!.

—  Ыанӑн мӗн ҫийес?—тесе ыйтрӗ 
ман ыйтӑвз хирӗҫ капкӑн йулташ.

— Чутак, терӗм еп ӑна худпуҫҫийе 
силлесе —-халӗ пирӗн 1921-мӗш ҫул 
мар^ҫиыеллисем ҫителӗклӗ. Ун чухне 
чӑнах та ыӗн кирлӗ ӑна пехлеткӗрчӗ... 
Ыӑйан пашалу, видӗ шӑршӑллӑ контрре- 
во^бутсионерсем, пантит кӗселӗ...

— Пр-р!..—тесе шӑртланчӗ Капкӑн, 
уякисем холт-холт турбҫ.

— Епӗ тв ҫавнах калатӑп ҫав. Ун 
чухне пур шӑршлӑ йапаласезе те ҫи- 
йеттӗмӗр,—Билео кидмесг. Халӗ 24 мӗш 
ҫул тетӗп епӗ. Тутлӑ турамсзы тупӑ- 
нӗҫха сан ва:ь:ьи, хе-хе хе!.. Ак илӗ- 
пӗр вҫаткӑ илме йуратакана... самӑр- 
тараххинв, сӑмакунккӑпа хутӑштарсая, 
тата ҫийӗнчен уксус вырӑнне пупӑн 
таса шывне сапсан...

Капкӑн кӑна та йышӑнмарӗ.
— Хӑсае килет, терӗ.
—  ВҫатӑШЕикран ^хӑсас кидети?..— 

Хм... Ну, йурӗ. Аала пулсан коппе- 
раттив йачӗпе сутӑ тӑвакана ӑшаласа 
ҫийӗпӗр. Вӑл хӑйне-хӑй типшемрех те, 
анчах С0Е8Т ухмахӗсен пуҫ мимипе ху- 
тӑштарсан тутдӑ пулмӑдла...

— Курассӑм та килмест вӗсене, терӗ 
хыттӑн Капкӑн тус.— Ш ӑла кӗрсе лар- 
сан тухма пӗлмеҫҫӗ вӗсем.

Пуҫа кӑтӑрг-кӑтӑрт хыҫса илтӗм.
— Ну, тӑванӑм, ытда та есӗ иртӗн- 

се кайнӑ иккен. Мӗя ҫитерес ман еа-

на? Совет майрисемпо совет улпучӗсем 
те сан карланкуяа килӗшаӗҫ.

Капкӑн йӑвӑрӑн ку.лса илчӗ.
Есӗ мана ауаӑҫ 'карчӑаӗсене ҫкме 

хушӑттӑнчӗ тата. Саншӑн пулсан кам 
епӗ: пӗтӗм тӗнчери пролеттарисен
праҫнӑкӗ умӗн те манӑн тутдӑрах 
ҫийес мари? Шӑршдӑ какайа курмани 
мӗк епӗ!..

— Есӗ те ытла кутӑнланса ан тӑр 
тата,—терӗм епӗ тутана аӑш  туса.

— Есӗ те хыт кукар пулса ан тӑр. 
Капкӑн туйантӑр та, есӗр 'ӑва тӑран- 
тараасӑрах усрас теттӗри? Есӗ кам 
пулатӑн?

—Епӗи? Епӗ шурналист-хаҫатра, ӗҫ- 
лекен. Совет хаҫатӗнче ӗҫлетӗп. Епӗ 
мӗн.. Епӗ нимӗнех те мар... Еоӗ... 
Мӗн есӗ ман ҫийе хайар куҫпа пӑха- 
тӑн?..

Капкӑн щӑаӗсемпе кӑчӑр-кӑчӑр!— 
туса илчӗ:

— Акӑ мӗн! Ман хырӑм выҫса ка- 
рӗ, есӗ мана ҫыртӑксемпе, мӑшкӑл- 
тӑклӑ йапаласзмпв тӑрантарасшӑн. 
Савӑн мӗн пуррине пурне те кӑларса 
хур. Пӗр йапала та ан хӑвар.

— Ну-ну-ну1 Есӗ те пӑрах шӑлна 
кӑчӑртатма,—терем епӗ адӑк патнелде 
шуса.— Савӑн тӗпсӗр катка пек ҫӑвар- 
на ӑҫтан тултарса ҫитерӗа?..

Еаакӑн татах шӑлӗсене йӗрсе кӑ- 
чартатса илчӗ.

— Лӗпӗртетсе тӑрха есӗ кунта!.. 
Ман хырӑм ҫийес килсен...

—  Маяӑн васкавдӑ ӗҫ пур. Хадех 
каймалла, тесе тухса тархӑм Капкӑн 
тус патӗнчен.

«Капкӑна» ҫыраканоем, Капкан тус 
пире пур йӗркесӗрлӗхсем ҫинчен те 
трук ҫырса пама хуша¥. Пуринчен 
ытда ҫӗнӗрен тупса кӑдарнӑ йалсенчи 
ирсӗрлӗхсем ҫинчен ҫырнине пит йура- 
та¥ вӑл.

Йумах йӳплӗ, ҫӑварӗ кашкӑр, тенӗ 
йумахӑн туппине малалла „Капкӑя" 
темелле пуда! пу:^- Йӑван мучи.
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Нийепле те ӗненесшӗн 
мар.

Упрам муча вӑрман касма кайнӑ, 
карчӑкне, сӑыакунккӑ йухтарма тесе, 
киле хӑварнӑ. Вӑрчантан таврӑна! те, 
тӗлбнсех кайаҪ: сӑмакунккӑ каткисем 
ӳпӗнсе выртаҫҫӗ, пичкисем тулта йа- 
пӑхса выртаҫҫӗ, сӗтеллисем...

—  Хуйхӑ пире, хуйхӑ!—тет арӑмӗ: 
есӗ килтен тухса кайсанах таҫтан ма- 
сартан милитси килсе тӑчӗ!

—  Мӗн есӗ? Анла пулма пултарай- 
мас!...

—  Каснӑ ларгнӑ милитсийех: ҫӗлӗкӗ 
те хӗрлӗ, рево-:ьверӗ те айӑккинче ҫа- 
кӑнса тӑра!, сасси те...

—  Вӑл мӗн,— кирек кам та ун пек 
тумлаама пулгара!, тет Упрам Мучи 
ӗневмесӗр.

—  Мӗн алла кӗнине пытарма ӗлкӗр- 
тӗм. Тӑрӑшни ахадех пулчӗ. Пур ха- 
тӗрсене те шыраса тупрӗҫ, каткисене 
ҫӗмӗрсе пӗтерчӗҫ...

—  Тӗлӗясе хытсах каймадда.
—  Сӑмакунккӑ 5 чегвӗрт идсе ка- 

рӗҫ, аппаратне те сӗтӗрсех карӗҫ...
—  Тӗлӗнмелле!.. Ҫук, ыили:си пул- 

ман вӑл. Шулӗксем пулнӑ пул ,̂ йе 
сана усзл курӑнвӑ... Кайса ыйтӑпӑрха 
милитсирен.

Милигсийе пыраҫҫӗ. Еиӗр никама 
та йамаиҫке, теҫҫӗ милитсире.

—  Кургӑн—чӑн милитсийех пуяман 
ҫав сан иатӑвта. Ех, есӗ те...

Карчӑк тӗдӗнсв карӗ. Упрамран ый- 
та!:

—  Мӗнтеи сисрӗн есӗ суйа мидитси 
пирӗн пата пынине?

Упрам кулса йачӗ:
—  Чӑн милитси сӑмакунккӑ аппа- 

ратне тупма пултараймас!, каткасене 
те ҫӗмӗрес ҫук. Чӑн милитси епӗ сӑ- 
макунЕкӑ тунине ӗлӗкех пӗлет. Епӗ 
вӗсемпе килӗшсе ӗҫлетӗп Ҫӑла ан 
сур. ӗҫес килсен кнрлӗ пулӗ, тевинв 
вӗсем лайӑх пӗлсе тӑраҫҫӗ.

—  Ах, мур!..—Ах, шуйтан! Удта- 
лариха вӑд ыана, ҫӑва тӗпве кайман- 
скер!

Мак.

Мӑнкун картинӗ- 
сем

Шӑмат вулӑсӗкче.
Вулӑсбпех, калама хӑйатӑп, 

урнӑ пек мӑнкуна ӳсӗрпе иртер- 
чӗҫӗ. Пур йалсенче те.

Йалкор Л а  в а  н 0 в.

4 к „|Х атӗрленеҫҫ6.|

Кайран...

13 ҫулхи ача ҫырнӑ пӗчӗк 

калаҫу.

Пуп ачи.—-Енӗ улӗм тем пулсан та 
пуп пулмастӑп.

—  Ма вара, питӗ усали пуп пурнӑҫӗ?
— Аван мар ҫав. Мӗн унта мӑрлан- 

мӑрлан та, аран петак (5 пус) параҫҫӗ.
—  Кам пулао тетӗн апла?
— Епӗ тимӗрҫӗ пулатӑп.
Тимӗрҫӗн пурнӑҫӗ аван вӗт— шак

шак шаккатӑн та 1 тенкӗ пулчӗ те.
Пунӑн ачи те сахалпа тӑранасшӑн 

мар, нумайа хапсӑна!!..

У й ӑ п.
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Мӑнкун мар, „канмалли кун
Мӑнкун умӗн ерне кун Иван Пвт- 

ровчӑ Совслушӗв почтӑна кӗрсе тухас 
терӗ. Маркӑ иянӗ ҫӗрте черетре тӑнӑ 
чух, ҫтена ҫинче пӗр пӗлтерӳ курах 
кайрӗ:

Обратите внимание.

Открыт прием досрочных поздрави- 
тельаых телеграмм Перед адресом таких 
телеграмм отправитель помещает следую 
щую отметку:

Досрочная вручить 20 апреля.

Апрелӗн 20 мӗшӗ Ив. Петровчӑ шу- 
чӗпв калӑм кунӗ пулмалла, ҫавӑнпа 
вӑд ку телекрамсене мӑнкун пирки пӗ- 
дӗшсене саьӑнтарма йамаллине часах 
тавҫӑрса илчӗ. Хӑй шухӑшне тӗрӗс- 
лес тесе, вӑл пӗр слушӑшчинчен ый- 
та¥:

— Кадаса парӑрха мана— ку теле- 
крамсене Христос чӗрӗлнӗ йалӗпв йа- 
мадлаи? тет.

— Ҫук, терӗ слушӑшчийӗ, ху¥ те 
мӗн йачӗпв йарсан та йура!, терӗ.

Ив. Петровчӑ ҫапах чарӑнмас!: е, 
мӗншӗн вара унта 20-мӗш числара ҫи- 
термеляе тесе ҫырнӑ? тесе ыйта!.

—  Кайса ыйт нача^ьнӗкрен, ман 
санпа калаҫса тӑма вӑхӑт ҫук, терӗ 
те слушӑшчи, пӑрт, ҫаврӑнса дарчӗ 
тепӗр йеннедле.

Хм-м-м... Иван Петровчӑ та почтӑ- 
ран тухрӗ.

Шӑмат кун Чӑваш тӗп театтӑрӗнче 
тӗне хирӗҫ токлатсем тӑваҫҫӗ. Халӑх 
нумай пухӑннӑ, пурте тевӗ пекех слу- 
шӑшчисем. Ив. Петровчӑ та чылайчен 
токлатсене итлесе ларчӗ.

— Чӑнах та турӑ ҫук пудмалла ҫав, 
тесв шухӑшласа лараӖ Ку шухӑш ӑва 
тата ытти шухӑшсем патне илсе ка- 
йа!. Ҫапла шухӑшласа ларнӑ май Ив. 
Пегровчӑ ҫыврах кайнӑ. Тен, вӑл ҫӗ- 
рӗпех ҫывӑрса ларнӑ пудӗчӗ, анчах 
халӑхсем йӑшӑлтатнипв шартах вӑран- 
чӗ. Театтӑрта халӑх нумай та йулман— 
пӗрерӗв-пӗрерӗн туха туха утаҫҫӗ. 
Иван Петровчӑ та уттара!.

Хулари чиркӳсем чан саосипе кӗр- 
лесе лараҫҫӗ. Иван Петровчӑ, киле 
кайнӑ май, хӑйӗн нача^ьаӗкве хуса ҫи- 
тет,—вӑд та театтӑрт-ан тухнӑ мӗн. 
Кадаҫса кайаҫҫӗ тӗрлӗ ӗҫсем ҫинчен. 
Анчах Уҫпени чиркӗвӗ тӗлне ҫитсенех 
нача:{)Нӗкӗ Ив Петровча ая пара¥ те, 
сылтӑмалла пӑрӑнма хӑтланат.

— Ес урӑх хваттере куҫнӑим вара? 
тесе ыйтрӗ Совслушӗв хӑйӗн нача:^®^- 
кӗнчен.— Пирӗн хвагтер пӗр урамрах- 
ҫке.

— Ҫук... Ҫакӑнта кӗрсе тухас, тетӗп.
— Ес турра ӗнениестӗп, теттӗнҫке?
— Халь те ӗненместӗп.
— Маха есӗ чиркӗве кересшӗн?
— Епӗ чиркӗве йурланине итлеме 

ҫӳретӗп...
— Хм м м...

Килте Иван Петровча арӑмӗ чей 
ӗҫме лартаЕ Сӗтел ҫинче туллийех ӗҫ- 
ме-ҫиме: кудичсем, пасхӑсем, темскер 
те пӗр пур.

— Ма есӗ ҫав тӗрлӗ нумай хатӗр- 
леве хунӑ? тесе ыйтрӗ Ив. Петр. арӑ- 
мӗнчен.

— Ма тет, мӑнкун вӗт, ухмах, тесе 
кулса йачӗ арӑмӗ.

—  Мӗнле мӑнкун? мӑнкун вӑл пуп- 
сен праҫнӑкӗ, пирӗн тӗн сӗрӗмӗнчен 
тасалмалда, тет Ив. Петр. арӑмне 
ӳкӗтлесе.

Анчах хӗрарӑма часах ӑнлавтарае 
ҫук. Чей ӗҫме те лартрӗ, ҫутгаве те 
сывтарчӗ, куличӗсене тв ҫитерчӗ, пас- 
хине те астивтерчӗ. Йулашкинчев мӑн- 
кун мӗнне те каласа пачӗ. Мӑнкун 
мӑнкуяах иклен. Ӑна ирттермеллех. 
Ерех те ӗҫмелле, кулич та ҫимелле, 
чиркӳве те каймалла.

Йе турра ӗненекен тесе каласран хӑ- 
расан—мӑнкунве „кавыалли“ кув темел- 
ле, чиркӳве йурӑсем итлеме ҫуреи те- 
мелле, пасхи ҫине X. В вырӑнне ҫур- 
лапа мӑлатук тумалла, ерехне саккуна 
йуракан кратӑслине анчах ӗ,ме.яле, йе 
вӑл сахаятарах пулсан пӗр пӗртухтӑр- 
тан ретсе :таа ҫпирг илсен те йура!'...

Ҫапта тусан мӑчкуна тӗн праҫнӑкӗ 
пек мар, «рево^утсиллӗ» те иртерсе 
йаиа пулаЕ

— Хм м... Ӗмӗр пурӑн—ӗмРр вӗрен, 
иккен... П а т м а н.
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(рӑван м у ч и н  кайӑк  карти .
Сывӑи, ҫӑпаталлӑ хресченсем!

Ҫичӗ уй урлӑ, вӑрмансем урлӑ си- 
рӗнпеле ал тытагӑп, Чӑваш респуплӗк 
йачӗпеле сире салам йаратӑп.

Чӑваш ӗҫҫынвисене курма пӗр кар- 
та тискер кайӑксем пухрӑм. Картине 
тиыӗр "решуткӑлӑ турӑм, хурал тӑма 
паграка тытрӑм.

Решугкӑ витӗр пӑхӑр— кашкӑра ку- 
рӑр. Есӗр ӑна палаттӑр. Вӑл Утик- 

жассисвм, Шурча вулӑсоем, Саккул 
Трихвӑнӗ. Вӑл кашкӑра усал ӗҫсем- 
шӗн, йалкора хӗненӗшӗн, тӗрмене те 
хупвӑчӗ (ун ҫинчен хаҫатоенче ҫыр- 
нӑчӗ). Йӑпӑлги йытта кӗрт ҫыртмас!. 
Суйлав прави ҫук пулсан та, суйданат 
Саккул комиттета. Йӑпӑлти пӑру ик 
ама ӗмет, Саккул Трихва^ чухӑнсене 
ӗкет.

Ак тата пӑхӑрха ик ерешмене,— коп- 
ператтив ҫунатти айне кӗрсе ларнӑ 
шулӗксем. «Капкӑн» сисеймӗ. зеҫҫӗ пу.| 
вӗсем. Ы рӑ вырӑнта ларса, тырӑпа, 
хӑмлапа сутгус , ытла та шыҫӑнса 
кайяӑ мурсем. Шикли шикленнӗ, кӗрӑк 
пӗркеннӗ, тесе лӑх лӑх-хӑл кулса ла- 
раҫҫӗ, чухӑнсенчен мӑшкӑлаҫҫӗ.

Иӗр ерешмен вӗ.терсен, хӗрӗх те пӗр 
ҫылӑх каҫа!', теҫҫӗ ваттисем; пер ку- 
лака сирпӗтсен вунӑ хут пурнӑҫ йуса- 
на!, теҫҫӗ ҫамрӑксем.

Ҫак хӑйамат—пулат пекемот. Пит 
хӑра! унтан манӑн карчӑк. Пекемот 
вӑл Ахриккӑри тискер кайӑк, халӗ вӑд 
Уравӑш йалне куҫнӑ, армап хуҫи пул- 
нӑ. Ҫав Терентӳк кулак хӑй тзрҫине 
дак!—ҫӑтса йанӑ. Тарҫи У^ьнка йатдӑ 
пулнӑ. Кунӗн-ҫӗрӗн ӗҫленӗшӗн, вы- 
ҫӑлдӑ-тутӑллӑ пурӑннӑшӑн укҫа сапла- 
мас!, тумтир туса памас.!. Ҫийӗнчен 
У.!бккан тутрине парса йанӑ хӑйӗн 
чаплӑ хӑнине. ^

Усзлӑн ури удттӑ, Терентӳьӑн тӑ- 
ваттӑ. Ытлашки урисене татаа ад туйи 
кирлӗ, ал туйвпе пеме телекаткӑ кирлӗ.

Кӗҫӗв-Йедчӗкри, Патӑрйел вулӑсӗп- 
чи ачасен ҫуртӗнче ултӑ йытӑ усраҫҫӗ. 
Йыттисене пит дайӑх пӑхаҫҫӗ, тутлӑ 
ҫитереҫҫӗ. Тӑвансем. шу.хӑш.тӑрха— 
мӗншӗн йуратаҫҫӗха увта ҫав йытӑое- 
не. Ҫурт пуҫ.:1ӑхӗ Кореаккрв мӗнле те 
пулсан йытӑое.«пе пӗр йӑх ыарши?— 
шухӑшдаса илӗрха. Пӗр йӑх пулсан, 
прохсойус асӑрха. Пӗр учрештевирех 
7 тӑвана ӗҫлеттерме йурамасЕ 

Пайанлӑха ҫитӗха. Тепӗр чух тата 
кӑтартӑпӑр. Вӑхӑтлӑха сыв пулӑр!

Й ӑ в а н  и у ч н  ыыскараҫӑ.
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Напкӑна ҫакланнисем.

— Ҫакӑнта лартса пйхамха, мӗн те 
сулсап ҫакланӗ, херӗм те капкӑна пӗр 
кӗгессе хутӑм. Кӗтегӗп. Сасартӑк кап- 
канӑм, шарт! туса хупӑнчӗ. Пӑхатӑп— 
пысӑк кайӑк—Йаткан мучин Вӑрнар и 
йалхуҫайстви технӗккӑмӗ ҫакланвӑ. Е! 
ку кайӑк йурӗха мана, тетӗп. Пыра- 
тӑп, кайӑкне тытма хӑтланатӑп. Ҫук, 
тытмавла ыар! Йатман кайӑаӗ йӑдӑ- 
нат; капкӑнҫӑ тус, ырӑ ҫыннӑм, тар- 
хасшӑп ан тытха мана, тӑвас ӗҫсеве 
мадтан туса пӗтерем, тет.— Мӗн ту- 
малда вара?—Технӗккӑм карташӗнче 
пӗҫ тӗпӗ таран тислӗк, клуп ҫумӗнче 
Монплан тӑвӗ ҫӳлдӗш кирнӗч катӑкӗ- 
сем Быртаҫҫӗ. ҫавсене тасатмалаа; та- 
та ҫнтменнине ҫуртӑри вӑрлӑхӗ ҫук, - 
тупмалла, часрах йар, тесе тархасаа!. 
— Кай еппнн, хӑвӑр хресченсеае тио- 
лӗке уйа тӑкмадла теое вӗрентетӗр, 
хӑвӑр тумастӑр, тесе кӑларатӑп кап- 
кӑвран технӗккӑиа. Вӗҫтерчӗ шеремет... 
—Урӑх ан ҫакдан, терӗм...

Пӑхатӑн; виҫҫӗн харӑс капкӑна 
ҫакланнӑ! Камсем вӗсем?— Ай йай-йай! 
Тискерри те, пысӑкки те, иӗчӗккӗрехи 
те пур! Хӑлхинчен тытса пӑхатӑп 
(мур пӗтертӗр пуҫне)! Вӑрнарти тех- 
никкӑмри учитлӗ Иваяов, хӑй чӑваш 
пулсан та чӑвашла калаҫма йуратман 
кайӑк! Тепӗрне тытатӑп—тепӗри хрес- 
ченсене по^ьнитсара сиввӗн пӑхакан, 
«ас.1исвяе» йуратакан .Тӑвай вулӑсӗн 
ча хве.;{)Шӑр Сапнерӑв! Виҫҫӗмӗшне 
пӑхатӑп— Синерти (Елӗк вул.) „крае- 
нӑй купса" Енеҫӗм Миха^^и!— Мӗашӗн 
ҫаклантӑн тесен,—паттентоӑр сутӑ тӑ 
вап, тесе йӑзӑгаа!'...

Тата тепре хурасха капкӑна. Шарт! 
турӗ капкӑнӑм. Турханти вуламалли 
ҫурт, вуламалли ҫург мар. шашкӑлла 
вы.|ама вӗрентекен ҫурт ҫакланвӑ!

Тата каакӑя.а хуратӑп. Е! Нурӑо 
пасар хуҫи, прохсойусран ыйтнасӑр 
тарҫӑ тытакан «ерешмен» Проккони 
Соловйов!

—  Шарт! Йулӑшаинчен капкӑна 
чӑваш чунӗшӗн тӑрӑшааан, чӑваш 
хресченне „ҫӳлти патшадӑха" кӗртес 
тейеквн чӑваш ерхереаӗсем; Тамахви, 
Кермӑн, Хӗлймун ҫакланаҫҫӗ. Мур пӗ- 
термӗшсем! Еапкӑна кӗровн те пӗр 
пӗринпе ҫапӑҫаҫҫӗ. Пӗр-пӗрне „анах- 
вӗмӑна'* ыдханаҫҫӗ...

,Д а п к ӑ н “ муҫвйӗ.

Ку оӳомен Асса-касси вулӑсӗнчи Ка- 
райри Ҫемен Унтрийӗнчӗ. Халӗ ӑна 
йалсоветӗн претҫетаттӗ.тӗ Ваҫҫили Ил- 
йин хӑратса туртса иднб, хӑй тӑхӑноа 
ҫӳреме шутла!.

Ку— Кӗҫӗн-Тайапари (Патӑрйел у.) 
Макуҫ арӑмӗн чӳречя. Ӳнӑн ӗлӗк кан- 
тӑкӗ те пурчӗ. Иалсовечӗн чденӗ (унта 
лекнӗшӗн савӑвоа) пӗр четвӗрт ерех 
ӗҫнӗ хыҫҫӑч кантӑкӗсем ванса пӗтрӗҫ.

Ку арчара Шупуҫӗнчи (Упи вул., 
Ҫӗраӳ у.) учитлӗ ҫтена хаҫачӗсене пуҫ- 
тарса усрат. Х'ӑй ҫиачен ҫырнӑ самет- 
кӑсем тухса тараоран хӑранӑ пирки 
пптӗроех хура'!.

Ну пайая капкӑна тӗряӗ шӑршӑ- 
маршӑсе.« нумай ҫакланчӗҫ! Ҫитес ер- 
нерв таха тытӑпӑр!

Капкӑнҫӑ.
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Хӗртне пашатанпа. “
Пӑртак чар«а йурамаотши? пур„?

— Пур.
— Комсомодӗссем иури?
— Пур.
— Вулӑсра милитсионср пури?
— Пур.
— Вӗсен пуҫӗнче пуҫ мимисем пу- 

ри? Ма чармаҫҫӗ вӗсем.
— ?!
Ҫак ыйтӑва хирӗҫ калама претҫетат- 

тӗл сӑмах тупайман.

Исиентер йалсо'ечбн ҫыруҫи 
Хветӗр Павлӑч вкӗ кун лушшп 
ӳсрӗ :се ухмахланса ҫӳрерӗ Ҫнт 
меннине пӗр ҫынна по^бнитсана 
илое кайиаллах сийен турӗ.

Йалкор

Хветӑр Павлӑч. Епӗ сана ҫак вунӑ 
кӗренке туртакан чышкӑпа пӗрре ҫап 
сах лапчӑтап... Мӗв? Хирӗҫ калаҫатӑни? 
МолчаП Кам епӗ?1Ман ҫумра есӗ кӑп- 
шанкӑ анчах вӗт, Ма!... МаЕ..

Хресчен (хӑраса ӳкнӗ). Е... Е... Епӗ 
кӑпшанкӑ мар, ӗпӗ ҫынҫке...

Хветӑр Павлӑч. МолчаП..

Ҫил ҫунатлӑ лашасем.

Хӑмпуҫ—Патӑрйел вулӑс пуҫдӑхӗ 
Остррумӑв й. тумтир-кӗпе ҫӗлекен пат- 
не, Йӗпреҫ стантсине, йамшӑк лаши- 
сене 5 хут чуптарнӑ. Х ӑвана кайас 
пулсан та, пасара кайас пулсан та 
йачшӑк лашисемех асаоланаҫҫӗ. тесе 
ҫыра¥ пӗр йулташ.

Мӗсвӗн лашасем, сирӗн Остроумӑва 
хирӗҫ рево:§утси тумалла. Есӗр тӑват 
ураллӑ. Ик урапа нӑй най анчах туса 
йамалла Остроумӑв пуҫӗнчен.

Светтуй шывпа суттӑвакан.

Очкассинчи (Чӑваш Сурӑм вул.) ти- 
йечук Ҫмирвов Пурис кашни уйӑхрах 
Упи вулӑсӗнчен 30—32 вигре сӑаа-, 
кунккӑ илсв хӑйӗн прихут ҫыннисене 
сутса пыра!, тет Тави й.

Пӗр иртен-ҫӳрен ҫын ҫавна пӗлсен

„Илйе Мурӑмтсӑ".

Ӗлӗк Илйе ^Мурӑмгсӑ йатдӑ паттӑр 
ҫын пулнӑ. Ӑна ҫӗвекен никам та 
пулман. Йумахра калавӑ тӑрӑх, вӑл 
пӗр тутара хӑрах пӗҫҫинчен тытса пӗ- 
тӗи хура халӑха ҫапса, хӗнесе пӗтер- 
нӗ. Халӗ ҫавӑн пек паттӑрсем чӑваш 
йалӗсенче те ҫурала пуҫларӗҫ. Ку Вӑта- 
касри (Еарач вуд,, Шун. у.) РКП кӑн- 
титачӗ Нимаков йудташ. Вӑл халӑх 
пухӑвӗнче халӑха ҫапла вӗрентет; есӗр, 
халӑх, комсомолӗссем ҫине ҫилленсе 
пурнатӑр пулсан, «есӗ комсомолӗс» те- 
се ан хӗнӗр, апла хӗнесен хӑвӑра ла- 
йӑх пудмас!, !ӳрех ним сӑмах чӗнме- 
сӗр ҫапса ӳкерӗп Мана ху! хӗнес ҫук, 
епӗ никама та маххӑ парае ҫук, комсо- 
молӗосене ӗнтсен те пырат тет.

Ҫааа пӗлмен пушӑ хӑйне ҫаврӑнса 
тивнӗ пек, капкӑна лексен, ури хуҫӑлса 
вӑйӗ пӗтмӗши?

Ш ӑ р т .

„Ҫын* витн.

«Канашӑн» йалхуҫайстви кӗтессинче 
ҫырнӑ сгатйасен усси пит нумай. Ан- 
чах вӑя статйасене «Йвтинотвӑ» хап- 
рӑкӗачн с!ушӑшчисем урӑхла тӑнла- 
наҫҫӗ иккен. „Йӗп хулӑ" ҫырӑ!:

„Слушӑшчисем хӑйсем пурӑннӑ хват- 
терсевче сысна ҫурисем, качака таки- 
сем, пӑрусем усраса шӑршлантарса йа- 
чӗҫ хваггерсене“, тег.

«Вы^ЬЗ^хсене савакан телейлӗ» тенӗ 
те пупсен йеванкӗлинче, пирӗн йеван- 
кӗли тӑрӑх, вы^ьӑх витинчв пурӑнакан 
ҫынсене те хӗрхенмедле.
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Турӑ ҫурче‘ . Вӑрман касаҫҫӗ.

Йетӗрне уйесӗнчи 20-ыӗш учас- 
кӑри страхакӗнт кӑнчелерӗнче тӑп 
тулли икконсем ҫакӑага  тӑраҫҫӗ. 
пурин умӗнче те йӑвӑҫҫу ҫунса 
ларат, тет йалкор.

Пӗр пӑлхар ҫынни акӗнт патне ӗҫ- 
пе килнӗ те, йӗри-тавра пӑхкаласа: уч- 
рештенисене икконсем кӗртеҫҫех пу- 
лас, унеӑрӑн май килмест витнӑ, тет.

—  Кӗртетпӗрех ҫавӑ, унсӑрӑн май 
килмеот, атту антихриссем килсе укҫи 
мӗнӗпех сӗтӗрсе кайӗҫ, вара сирӗн 
страховккӑ укҫи так пӗтет, капла хӑ! 
кӑнчелер хӑчӗ те пур, комувсен пек 
мар. Укҫи те тӗрӗс вырта!, терб тет 
акӗвт.

Ку акӗнта Оплӑҫри страховккӑ уп- 
равденин тасарах „турӑ ҫурчӗ“ тупса 
памалда марши? С ӑ н ч а с.

„Херувим‘  ̂ пуҫлӑхӗ.
Чӑршкасси шкулӗнчи (Х ураиал 

вул.) учи1тӗлвитсӑ кашни праҫнӑк- 
рал  чиркуве йурлама ҫУрет, тег.

ПИҪЕН.
Удмуҫҫивчен удми катана ӳкмес!, 

теҫҫӗ ваттисем. Ҫавӑн пек шкул ачи- 
сем те учиттӗлнитсӑ йурланине илтсе 
пӗчӗккӗн ,ишв херувим“ мӑкӑртатма 
вӗреннӗ. Ачисенчен ашше амӑшсем 
вӗрене пуҫланӑ. Вӗсенчен тата пӗтӗм 
йал, йадтан пӗтӗм вудӑс вӗреясе кайӗ 
ку ӗҫе.

Ку „херувим" пуҫлӑхне йурланӑран 
сас параппанӗ ҫурӑлса кайасран хӑ- 
тармалда. ШӐРТ.

Сысна— пӗтермӗш.
«Йетӗрне лули ҫывӑхӗнчи 

сыпной пункт пуҫдӑхӗ—ентри 
Ив. Вавилӑв йалианашӗсене 
ӗлӗкхи йанралсенчен те хӑру- 
шӑрах приккассем па а̂ р. Сӑ- 
махран, Корскн йадканашне; 
сыснӑрсене сыпн. пункталла 
йарас пулсан каш нн пуҫран 
5 тенкӗ штрах, тесе приккас 
панӑ». X у р ҫ ӑ.

— «Кӗшӗл-кӗшӗл, кӗш-кӗш-кӗш.. 
Куллен ирхине

Сысна кӗтӳ—пӗтермӗш
Сыпной пункт патне.

Куҫ кӗретех кышласа 
Мнххе тӑтара¥,

Патирекпе Мишер Сӑкӑчӗ хуш- 
шинче (П ат. у.) 3 —4 ҫул кайа 
вӑрман вӑрманалчӗ. Халӗ ҫап ҫутӑ. 
Вӑрман хуралҫисем ҫывӑраҫҫӗ.

Патирек пакши.

Вӑрман вӑрлакан. Вӑрман хурадҫи 
ҫывӑрнӑ чухне лайӑхрах йӑвӑҫне ка- 
сасха... Ҫывӑрса тӑрсан шертисене суй- 
лӑпӑр .. Шертесемшӗн хурадҫӑ тивмест. 
Хааӑр хурӑнташах вӗт... Мӗн пире? 
Тӗтгӗм вӑрмана ҫутатас...

Тип ыраша йухтарса 
Чӑмла! то чӑмла!. 

Тӑрӑпши те хӑтлаймас!
Асав шӑлсевчен;

Ех, мӗн тӑвас, мӗн курас 
Ку еорелӗрен»?..

Ҫапда вӑрӑм. шухӑшаа 
Евтри тӗлӗрет,

Ҫӗрӗн кунӗн пуҫӗвче 
Сысна хӗвӗшет. 

Ӑнсӑртранах хайхискер 
Иртвӗ кун ҫула 

Аса илсе (чӑтса тӑр)
К ала! ак ҫапта:

—  Нумай пуҫа ҫӗмӗрмӗп
Ҫак йӗрӗнчӗкпе,

Ентри камне пӗлтерӗп 
Пӗтӗм Оплӑҫне?

Унта чарӑдтаттарса 
Ш урӑ хуг ҫняе 

Ш ӑрата! ҫак приккаса 
Корски канашне:

—  Каыӑн сысни пайантан 
Килсе ҫапӑна!,—

Пидӗк тенкӗ вӑд ҫынтан! 
(Михӗ саплава!). 

Кӗшӗл-кӗшӗл, кӗш-кӗш-кӗш 
Сысна кӗтӗвӗ—

Ӗлӗк тырӑ пӗтермӗш,
Хааь укҫа ҫапӗ.

Ҫ и п п ӑ т т и .
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Четсӗрт шыв налокран хӑ- 
тарчӗ.

Кам ку. Ахтомопк:^ пек вӗҫтерсе кк- 
лет, тесе урамалла чӳречерен пӑхса 
лара¥ налук инҫпектӑрб.

Е  е е, ку Пути Ҫтаппанӗҫке, херӗ 
ҫак инҫпектӑр, Хӑйӗн хваттерӗ патне 
ҫите пуҫласан.

—  Ку ьавернӑ шалӑпӑпа йе налук 
пирки ҫӑмӑлдӑх ил«е кидет пулмалла. 
Пайан лекмезчӗха сыпмалли. Кар- 
ланкӑ типсех кайвӑчӗ.

Пути Ҫтапаанӗ те ҫитрӗ.
— Сывӑ пурнатни Пван Ехвиычӑ?
— Сывӑха, аван пурнатпӑр. Есӗ мӗн 

ӗҫпе килнӗчӗ вара?
—  Епӗ санран ҫӑмӑллӑх ыйтас те- 

тӗп... Мана надукран хӑтармӑеши есӗ? 
Епӗ сана уншӑн аха:{) тумӑн, пӗр чет- 
вӗрт...

Инҫпеатӑр килӗшрӗ.
Хут ҫине ҫырса пачӗ:
„В сольс вет.
гр. Степан Путин освобождается от 

налсга“. .
Ҫтаппан илсе чикрӗ хугне. Кайран 

вара хутаҫран туртса памаллине кӑ- 
ларса начӗ, хӑй часрах тухса вӗҫтерчӗ. 
Леш четвӗрте пӑхсачӗлхпне икӗ айки- 
нелле йарса ҫуланка-таса лара!.

—  Ну ӗҫетӗп ӗнтӗ пайан. Тыгрӗ те 
ӗҫе пуҫларӗ. Анчах пӗррв сыпрӗ те 
чарӑнчӗ. Ерех вырӑнпе Ҫтапьая шыв 
тыттарса хӑварнӑ— мур.

. Ҫапла вара Пути Ҫтаппанӗ пӗр чет- 
вӗрт шывпа налукран хӑтӑлчӗ.

В а ҫ у к.

САТАЧАСЕМ.

1. Пӗр Совет улпучӗ мӑнкунӑн пир- 
вайхя кувӗнчв 25 аутылккӑ хӗрлӗ ерех 
пӗгернӗ. Миҫе пичке ерех пӗтйрӗ вӑя 
ҫудталӑк хушшинче? (ҫудӗ высокоснӑй 
ҫул)?

2. Иртнӗ ҫумӑрта 1 ҫын театтӑртан 
Комунпайӗн мунчи патне ҫитичен 1 ка- 
душ ҫу.хатнӑ. Театтӑртан мун,чана ҫи- 
тичен 4 чалӑш. Миҫе ка.луя£ ҫухалӗ 
увӑн му^чаран Пролеттарлӑ ҫырмана 
ҫитичен (250 чалӑш хушшинче)?

3. Чӑваш Тӗп театгӑрӗ 10 уйӑх 
хушшивче ҫӗнӗрен хатӗрленсе (чӑвашла 
чӗдхепе) пйессӑ лартса кӑтартрӗ. 
1) Ыиҫе пйессӑ лартма пултара! вӑл 
3 ҫул хушшинче? 2) ыиҫе ӗмӗртен сы- 
валыа пултара! вӑл хӑйӗн чирӗнчен?

4. Комунпайӗ Хӗрлӗ плошчӑгри ҫур 
аршӑвдӑ навус куписепе 1 ‘/, уйӑх па- 
хазаса уорарӗ. Миҫе уйӑх пӑхса усрӗ 
вӑл хула тулашӗнчи 1 чзлӑшлӑ куяа- 
сене?

5. Пирӗя оплӑҫа ҫулталӑк хушшинче 
3 ерхели килсе вырнаҫрӗҫ. Миҫв ерхе- 
лейе ҫитӗ 10 ҫуд ҫурӑ хушшинче?

И=.

,,Напкӑн‘  ̂ тусӗсен ҫырӑвӗ- 
се !й ^ ‘.

Йӗп йулташ ҫыра!:
— ,Д апкӑн“ пиче, сывӑи, 
Ҫакланаҫҫи кайӑксем?
Айӑккӑн иртсе тарыаҫҫи 
Упа, кашкӑр, тидӗсем?
Йӑван ыучи, авани,
Вӑлту авая ӗҫлети? тет.

— Аванха, .,Йӗп‘‘ тус. „Капкӑн" 
правус пекех вӑйлӑ ӗҫлегха, Йӑван 
мучу те сывахха. Манӑн халӗ йӗке- 
хӳре, тплӗсем, ыгти ула-чӑдасем, кив 
тӗнченӗн чӗпписем вагҫ-̂ ьи тутаныаллӑх 
•каакӑн та пур, вӑлтам та пур, тем 
хӑйамачӗ те пур. Есӗр иире пулӑшсан, 
«Канаш» идме ҫырӑвсан, твн хамӑр 
«Капкӑва» кашни ернерех аӑларма.тла 
тӑвӑпӑр, ун ӳтпӗвне те мӑнтӑрлатӑпӑр.

Йӑван мучи.

Чувашоблйт , ь̂ 1098. Чебоксары, Тип. Чувашиздата.


