
,Канаш“ хаҫат ҫумен-ве тухат.

-ПЕШ

)-{ауккапа технккка.
Тем те шухӑшласа кӑларӗ науккӑ! 

Баттисене ҫамрӑклата¥, чӑхӑран автан 
тӑва!, автанран чӑхӑ... Йулашки вӑ- 
хӑтра тата—майрасем арҫын пулма 
пуҫларӗҫ. жӐрҫын ппншаксем тӑхӑнса 
йараҫҫӗ ҫӳҫӗсене шакла кастарса йа- 
раҫҫӗ, автан хӳреллӗ шлепкесем вы- 
рӑнне, арҫын картусне тӑхӑнаҫҫӗ,—ак 
цулчӗ те ■ арҫын! 'Анчах пӗтӗмпех ар- 
ҫынлайманха. Тулашӗнчен пӑхсан ар- 
ҫын та, шалтан... хӗрарӑмах. Чӑхӑран 
автан тума пултарнӑ науккӑ, хӗрарӑм- 
ран та арҫын тума пуятарӗха.

Анклире чӑхӑсӑрах ҫӑмарта тӑваҫҫӗ. 
Вӑл ҫӑмарта вара ннхӑҫан та пӑсӑл- 
маст, тет. Пврӗн чӑваш хушшинче та- 
та—хуртланса кайнӑ аша та (какай) 
шӑршӑ кӗые.тле мар тума пултараҫҫӗ. 
ж\на шухӑшласа ["кӑлараканӗ Кочетков 
йатлӑ, кӑдпаси  ̂туса сутгӑваканскер. 
Вӑл Укашри (Йетӗрне уйес! вы.ьӑх 
хвершӑлне, Ҫлепов Тмитри Павӑдча, 
ҫур пӑта йахӑн кӑлпаси укҫасӑрах пар- 
са йара! те, , видӗ ашран тусан та, 
кӑлпасса шӑршлӑ пулмас!, тет. Чӑнах- 
ши вӑл? Чӑнах пулсан, ҫавӑн пек 
усӑллӑ йапала шухӑшласа кӑларнӑшӑн 
ӑна преми памадла пуда¥. Анчах Тми- 
три Павӑлчӑ хӑй шухӑшласа кӑпарни 
ҫинчен никама та каласшӑн мар, тет, 
мӗскӗн! (хам пулсӑн ун ҫинчен такҫа- 
нах хаҫатра ҫыртармалла).

-Арфиметиккӑ тейекен наукка Кар- 
ма.Ь-»асснсен (Сӗнтӗр вул.) лайӑх пӗ- 
леҫҫӗ иккен,—ҫӗнӗ терминсем те шу-

хӑшласа кӑларнӑ вӗсеы. Пӗрре ҫавсем 
ҫӗр танаштарма тытӑннӑ. Ҫӗре йӗри- 
тавра пӗр хут ҫаврӑнаҫҫӗ, ик хут, виҫ 
хут...—Ҫӗр ҫитеймест. Мӗн тӑвӑн? Йу- 
ыӑҫа кайсан та татги— сыппине ту- 
паймӑн. Темиҫе уйӑх ҫӗр ҫывӑрмасӑр 
шутласан ҫаала поставовлени йышӑ- 
наҫҫӗ: дилре 1 ҫын пӗчен пурна^ пул- 
сан, ӑна 2 ҫыншӑн ҫӗр парас, 2 ҫын- 
на 3 ҫыншӑн, 3—4-шӑн. 4 ҫынна 4- 
шӑн, 5 ҫынна -5 ҫыншӑн, 8 ҫынна 7- 
шӗн, 9 ҫынна 8 ҫыншӑн. (пӗрри ҫав 
ҫавах ввлет герӗҫ пу.ь)- Чапдӑ Архи- 
мет пуҫӗ те ҫавна шухӑшдаса кӑларай- 
мӗ. Курни ҫавӑн пек пуҫсем тӗнчере!

Купеш—Тенире (Едӗк вул.) йадсо- 
вет пуҫлӑхӗ Пегр Тимофейӗв ,йӗм кӑ- 
вакартмалли емвд шухӑшласа кӑларнӑ. 
Вулӑсран йалсовет кӗнчӗлери вад^^к 
илсе килнӗ кранташсене вӑл пурне те 
вӗри шыва йарат те, кӗпв“йӗмӗсен& 
кӑвакартса тӑхӑнат.

Кадикрафн текен науккӑ... науккӑ 
мар, искусствӑ пур. Вӑл хитрв ҫырма 
вӗрентет. Ҫав искусствӑна Курнавӑш 
вулӑсӗячи Нӗрквҫ йаяСовет членӗ, Ур- 
теми Йӑван Мӗтрн, лайӑх вӗренсе ҫит- 
нӗ мӗн. Вӑд ж т ӑ  ҫине ал пуснӑ чух- 
не, кашни ҫырнӑ саспалдишӗн пӗрер ста- 
кан „хам ӑ^хӑвалани“ ӗҫет. Унсӑрӑп 
ал чӗтрет, ҫыру хитре пулмас!, тет. 
Ах, хӑйамат! Вӑл емеле сыснана ӗҫ- 
терсе пӑхтарас. Сысна та хптре ҫырма 
пултарӗха ӑна ӗҫсен!

Ййван-мучи.
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Телей пулмарӗ.
Ху^арж коаяераттжжсежче кӗтӗсже тавар  жаие пят кЯ 

вӑр (Ӗҫкорсеж ҫырДвӗсвжчен).

Макаҫӑна тавар илне пынӑ ҫын кӗр- 
чӗ. жӐиасласа тӑракан прикашчӑк кӑр- 
тах  сикрӗ.

—  Мӗн кирдӗ-с?
—  Пушмакчӗ мана. Ҫул ҫинче ҫӗ- 

тӗлсе пӗтрӗ, ҫӗнӗ туйанас т«рӗм те...
— Иртен-ҫӳрен ҫын еппин есӗ? Ап- 

ла  пулсан ҫичас. Ҫав йура^и уруна?
—  Ну-кӑ, кӑтартха. Ҫук, ку йура- 

маст. Мадтан ыйтаыха сиртен: слушӑ- 
шчисене кӗтесле пама пултараттӑри?

— Мӗ ӗн? Кӗтеоле? Паратпӑр. Ма 
парас мар? Ак, ҫакна тӑхӑноа пӑхха...

—  Фу, пит начар ку тавар. Хакӗ 
мӗн чул?

— 21— 20 тенкӗ.
— Хакӗ те ытла хаклӑ. Епӗ ку ху- 

дара ӗҫлеместӗп, анчах...
— Ниҫта та  ӗҫлемвстӗя. Апда пуд- 

сан ҫак мӑшӑра тытса пӑхха, тен йу- 
рӑхлӑ пулӗ.

— Ку мӑшӑр лайӑхрах. Кӑна тӑхӑн- 
са пӑхсан та йурамалла.

— Епӗ кунта слушит тумастӑп т», 
шӑлӑм картӑчкипе кӗтесле илее пӑхас 
терӗм. Шӑлӑм кунта ӗҫлесе пурнат те. 
Тӑхтӑрха, ма васкаттӑр? Епӗ тӑхӑнса 
та пӑхаймарӑы. Ку нӑшӑр ман урана 
йурӑхлӑ, каснӑ-лартнӑ...

— Ҫук, йурамасЕ Куҫу йӑнӑш кур- 
нӑ. Тем каласан та, уруна хӗсеҫҫӗ вӗ- 
сем, тепӗр мӑшӑр кӑтартса пӑхам. Ак...

— Мӗн хӑйаыатла, каллех' пули пул- 
ми тавара сӗнетӗн!..

Виҫсе те пӑхмастӑп. Урӑххннв, лх- 
йӑхрахнв тупса пур. Шӑлӑмран талон 
илес терӗм тв, ун ҫук пулчӗ талоя 
Ирӗксӗрех.

—  Талонӗ пулмари? Аха! Апда пул- 
сан виҫсе пӑхма йурат.

—  Ку мӑшӑр тӑвӑр пудат темврӗЕк 
ҫак есӗ? Халӗ ӑнах параттӑр.

— Ҫу-ук! Ку вӑл мар, урӑххн.
— Урӑххи пулсан, урӑххя пултӑр. 

Мӗн ҫинчен калаттӑмчӗха епӗ? Та! 
Шӑдӑмӑн талон ҫук, терӗм. Ҫавӑжпь 
унӑн йулташӗнчен идмелле пудчӗ. Мӗя- 
шӗн туртатӑн пушмака?

—  Ҫук, ку сана йтрамаст, хӗсекег 
пулат.

—  Ҫук, ним те хӗсмеҫҫӗ... Ҫавӑжаь 
епӗ кӗтесле илесрен пӑрӑнтӑм. Пушмак 
мӗн вӑл-ӗне иар. Хаклӑрах пулсаз хь 
илӗпӗр-идӗпӗрех т^ӗм . Ҫирӗппине хл- 
сен пӗрик ҫул» та ҫитӗ-ҫитвх.

—  Чӑнах та, хӗсмест пулмалла. Их 
вппин, тӑхӑнса ыр кур.

— Ҫапла ҫав. Кӳрха, тӳрех)ӑна ть- 
хӑнса йарам. Киввине хутпа чӑркаса 
пар.

—  Идтетӗп. 17 тенкӗ хе 50 пус каз- 
са тӳлвмедде.

— Мӗншӗн касса? Манӑя кӗтейге 
тавар илмеллл картӑчкӑ пур.

—  иш...ех...ик...
— Мӗн пулчӗ сана? Ма судкаланы?
Кӑравул! 'Прикашчӑк тӑн-тон тусь

кайса ӳкрӗ... Пудӑшӑр! В, А р т о а.

Чӑрмантаракан йапала.
—  Сана епӗ саватӑп;— качча илетӗн. 

Мӑшӑрдансан епӗр пит телейлӗ пул- 
малла. Ача-пӑчксем пулӗҫ. Чунӑм сав- 
ни, квл ыталаса илем!

—  Мӗн...
—  Ӑҫталла... ӑҫтала? Тарма шухӑш- 

датӑнв? Ҫук, тарайнӑм.
—  Анчах...
—  Ҫураҫсам ӗнтӗ манса, Тархасшӑн 

пыр мава качча.
—  Анчах... епӗ арӑм пулма пулта- 

раймастӑп.

—  Мӗншӗн? Урӑх ҫынна йуратсь 
пӑрахрӑни мӗн?

— Ҫу—ук-
—  Чирлӗи мӗн апла ееӗ.-'
— Ҫу—У*-
—  Усал тӑпыан пирӗн ҫул ҫиие 

расран хӑратӑни мӗн, йе хӑвӑн каӑьс 
килмӗсти?

—  ^Ҫ у— У » -
—  Тфу! Мӗя чара¥ха сана нан арӑаг 

пулма? '
—  Вунна анчах кайнӑҫке еп, мучз!..
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П И Ч Е Т С Е М .
Вӗҫвнче... 

татах пичет;

Сааа ву.1ӑс ҫыннн иккежнв ӗненте- 
рес тееен, ҫавӑн пек пичет ҫапма сӗ- 
нета?р епӗр вулӑсри пур краштӑнсен 
ҫаикЕсем ҫинв те. Мӗншӗн тесен унтж 
ҫызсвм пичет пусман пулеан нин.10 
хутз га ӗнвнме пӑрахнӑ.

'Ҫ ы  вудӑсрн „капкӑна“ пӗр ҫырт 
нилсе ӳкрӗ. Кӗскен каласан ҫырӑвӗнче 
ҫаш а еырнӑ:

Ее5 Шупашкара кайрӑм. Унта ҫав 
ҫыкпа. курса кадаҫрӑм. Унтан Мускава 
кайрӑм. Мускавра тепӗр ҫынпа кадаҫ- 
рӑм. Мускавран таврӑнсан татах Шу- 
пашт.ара кайрӑи. Унта тата ка.1аҫрӑм. 
Шт^сашкартан ,киле таврӑнтӑм. Кнле 
таврӑЕОан татах Шупашкара кайрӑм. 
Тата салаҫрӑм,. тата кайрӑм, тата, та- 
та. татӑ....

Ҫырӑвӗн нуҫламӗшӗяче пичет:

Пуштӑ пичетӗ йепле маапа ҫаклаа- 
эияе пӗлмеотпӗр, анчах йуяашкк 1к- 
четне пусаканӗ ҫакна ӗнентерет:

„М а М артыновскв сед. сов, удост. жа 
двух ексеиплярах о том что М ктроаа- 
нова (ҫыруде ҫыраЕанӗ) в Еарнане жа- 
ходнтся... 410 я  удостоверяетсд с под- 
пдса н печатя.

З а  Предсельсовет. (каи  теое я у -  
хӑшдатӑр?) сын пред. А. Павло*.

Ҫак ҫырӑва вуааса тухсан ^.Капкӑг" 
ҫапла каларӗ:

„Пичетсене йепле тыткаламазлач 
хӑйӗн саккунӗ пур, анчах Кусджвкка- 
ри пуштӑ нача^нӗкӗпе Йӗршер йадса- 
вечӗн претҫетаттӗлӗшӗн саккун ҫырӑ- 
наӑман пулмалда. Ҫавӑипа вӗсенв ҫа- 
кӑн пек пичетсем туса памаала:-

П  а I  м а ж.
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ч а а ш ш е.
Лектерсе лартнӑ Ухваниҫ Йӑванча 

сутра. Лна ача ашшӗ, тенӗ,—ачине 
тӑрантароа усрама Ухвиниҫ Й ӑв,нча 
хушнӑ. Халӗ ӗвтӗ кашни уйӑхрах ун 
шадунчен виҫҫӗмӗш пайне катса йул- 
са ҫав ачан амӗшне памалда пудат. 
Хуйхӑра^, хуйхӑра! Ухвиниҫ Йӑванчӑ, 
—нимӗн тумалли те ҫук.

—  Пӗчӗкренпех епӗ кипкери ачасе- 
ие йуратмастӑсчӗ, курсанах хӑсас ки- 
летчӗ.— Урисемпе тапаланаҫҫӗ, кӑшкӑ- 
раҫҫӗ, сунаслаҫҫӗ. Ман кипкене те ва- 
ралама пудтараҫҫӗ вӗсем. Ҫав йурӑх- 
сӑр ачавах тӑрантарса усрамалда пу- 
латиха мав? Кун пек телейрен чире 
йерсе кайма та пу.ттаратӑа епӗ.

Сутйана епӗ тӳрех каларӑм:
— Кудӑшла, теп, йудташ сутйа. 

Кулсах вилмелле ку ӗҫрвн.
Ҫавӑн пек пӗчикҫӗ ачашӑнах шалун 

виҫҫӗмӗш пайве парса тӑр. Мӗн 1ӑва¥- 
ха вӑд укҫапа? Вӑл чӗлӗм туртмас!'. 
ерех ӗҫмеот, картда мӗн тӑ-
ва!ха вӑл шалупа? Чирдесе кайма та 
пулӗ ун пекех пулсан. Тупата.

Сутйа кала!:
Ачи ҫивчен мӗн шухӑшлатӑн 

ееӗ? Санӑнни вӑл, йе сан мари?
Еп калатӑп.
— Тӗдӗвмелле сан сӑмахусенчен, 

сугйа тӳс, тетӗп.—Ӑҫтан ман пулма 
пудтара! вӑл? Пӗдетӗп, епӗ—кам ман 
ҫинчен елеклесе кӑтзртвине. Пӑраскки 
мурӗ. ман укҫана ҫаклатасшӑн! 32 тен- 
кӗрен 10 тенкӗ те 75 пусне ҫаЬ Праск- 
кийа парса пыма еп ухмах мар. Л н - 
шӑн ман ҫӗтӗк— ҫатӑк ҫӳреси? Тфу! 
Ун пек ыӑшкӑда тӳсме хӗн, тетӗп.

Сутйа кала!:
Ачи санни, сан ыари тетӗп, тет.
Е п  калап: '
—  Шуйтан пӗлет— кам ачине «ҫав- 

ҫав ҫын ачи» тесе ун ҫамкки ҫине 
ҫырса ҫапман, вӗт.

Ман мар пу.ь тетӗп.
— Те^ саннах пу.ь, аса илха, тет 

каллех сутйа.
—  Аса илейместӗп, тетӗп— , аса 

И1мв те кирлӗ мар.

Ун пек аса плнисемпе епӗ чирлеме 
те пудтаратӑп.

Праскки ҫинчен мӗн калас? Пӗрре 
вӑл ман хваттере пынӑчӗ, теире па- 
сарта тӗд пултӑмӑр. Тутӑр нлсе те па- 
нӑчӗ еп ӑна. Анчах ҫав ачашӑн укҫа 
тӳлесе тӑма пултараймастӑп. Ан та 
ыйтӑр...

— Апла пулсан, ачине пӑхӑпӑр. 
Кам сӑнлӑ пулнӑ вӑд ача?

Праскки, ҫӑва тӗпне каймзнскер, 
кипкепе чӑрканӑ ачана сзлта!, кӑтар- 
та¥. Сутйа пӗрре ача ҫине пӑхса ил- 
чӗ, тепре ман ҫийе пӑхрӗ те. вала'1: 

Сӑмси санӑвдах, тет, — каснӑ 
лартвӑ сан сӑыса.

Ен кзлан:
— Чӑнахта! Сӑмси ман пу.̂ ь те. ыт- 

ти Йапалисем ман мар, тетӗп.— Сӑмси- 
шӗн 3 тенкӗ, йе 3 тенкӗ ҫурӑ тӳлеме 
хатӗр. Ыгти йапалисемшӗн виҫӗ пус 
та тӳлеместӗн, мӗншӗн твсен епӗ сарӑ 
ҫын, ку хӗпхӗрлӗ Хӗрлӗ йапалашӑн 
виҫ тенкӗ тӳлеме пултараймастӑп. Мӗн 
тумадла ун укҫапа: ерех ӗҫмест. чӗлӗм 
туртмаст, картла вы.ьаыас!,'‘арӑмӗ ҫук.

— Сӑмси санӑн пекехҫке, тет сутйз.
— Ҫынна сӑысаранах паллаыалла мар, 

тетӗп.— Сӑмси маяӑн йевӗрлӗ те, айчах 
шӑтӑкӗсем манӑн пек мар,—пӗчи-икҫӗ. 
Ман сӑмса пӗчӗк шӑтӑклӑ марҫке? Ҫа- 
вӑн пек пӗчӗк шӑтӑвсемшӗх пӗр тен- 
кӗрен ытла тӳлейместӗп, тетӗп.

Праскки ҫавӑнтах йӗкӗлтетсе тӑрат:
— Ачи хӗрлӗ пуднӑшӑн та еп айӑп- 

дӑ мар, тет.—
Т е^ пу.ьнитсӑра такам ӑна улӑштар- 

са кайнӑ пулсан... Вӑл.чӑн-чӑаах мал- 
тан сарӑчӗ. Такам улӑ тарса кайнӑ? 
Малтанхи— ашшӗ сӑнлахчӗ, тет.

Аккушерккӑна чӗное килеҫҫӗ.
—  Пу.ьнитсӑра ха.ь ҫуралнӑ ачӑсеве 

улӑштарса вайакансем пулаҫҫи, тесе 
ыйтаҫҫӗ унтан. Вӑл:

— Пулмасӑр. Тӗм те пулма пулта- 
рат. Хӑш кун пӗр 80 хӗрарӑм ытда 
пу^нитсӑра ача ҫуратаҫҫӗ те... Кашни 
ачана хӗртнӗ клемепе пусса пал туса 
пыма пирӗн вӑхӑт та ҫук, тет.
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— Лешӗ, оарри ман пулнӑ, ку ма- 
нӑн мар. Ман ачана такам улӑштарса 
кайнӑ та, хадӗ чнимӗн те тӳлеместӗп... 
Тӑрпа ЫЕӑнтӑм, кайма йура^и, тесе 
ыйтатӑп сутйаран.

Сутйи:
— Тӑхтаха, приккӑвӑр вуласа кӑ- 

тартӑпӑр, тет.

Вуларӗҫ. Ман шалуран виҫӗмӗш пай- 
не тытса пырса Прасккийа парса тӑ 
малда турӗҫ. Сути вӑл?.. Мӗяшӗн ҫу- 
ралнӑши ҫав шуйтан ачи? Кӗанне уҫ- 
сах хӗнеыелле ун пек ачасене.

Пекеыот.

Усал ҫынпа ҫыхланичен упапа ҫыхлан.

Итимер Иӑванӗ чӑпта ҫапнӑшӑн ук- 
ҫа иднӗ те, укҫине ҫул ҫинчех шутла- 
са пырат.

— Ку— тет,—пулӑ и.тме, кунпа пӗ- 
чӗк ачам ва.ььи вӗтӗ кӗрпе илес, тепӗр 
уҫӑри вак укҫасемпе килтисем ва^ььи 
кученеҫ илсе парас, йулашкипе тутлӑ 
шӑршӑллӑ суиӑН) илсе арӑма хӗпӗртет- 
терес. Ӗҫые.тлӗх йулмаот те... Ну, 
йурӗҫке. Еҫме пӑрахас пайантан ма- 
лалла. тет.

Киле кӗрсе. тухат те хулана вӗҫте- 
рет. Хула 5 ҫухрӑмра ларат.

Ҫитет хулана. Ҫул ҫинче сӑра ху- 
пахӗ лара!. Вывӗски пысӑк. Вулама 
тытӑна? (хут пелнӗ мӗн мӗскӗн): «Т-ай 
вӑ-сӑ-ой-ту», тенӗ.

— Хуг пӗлмен пулсан кӑна та ву- 
ласа тухас ҫукчӗ. Вӗренни—ҫутӑ, вӗ- 
ренменЕи тӗтгӗм, тесе аха:^ каламан 
ҫав ваписем. Ку «кӗрсе тухас» тени 
пулат. Чӑнах та кӗрсе тухас мари 
кунта? Ҫын пӗр ҫӑкӑрпа анчах пурӑ- 
наймаст. тет.

Кӗрет. Рӳмккин йатлӑ. йулташне тӗл 
пудат. Рӳмккин хӗпӗртенӗ Йӑвана кур- 
сан.

^  Ӗҫегпӗр, ерттелпе, тет Рӳмккин 
алӑ ҫупса илсе.

— Ерттелпе пулсан йура!. Хам та 
трутовой ертелтв ӗҫлетӗп те, ерттеле 
йурататӑп.

Панклаттараҫҫӗ пӗрер стакан.
—  Ае, хӗрди те цур, советскн...
— Хӗраӗ йапаларан пӑрӑнмастӑп. 

Епӳ хам та...
Ӗҫрӗҫ. ӗҫрӗҫ те, Рӳмккин калат:
— Халӗ ӗнтӗ тӳле, тет.
Тӳлерӗ.

— Арӑм пӗтерет ӗнтӗ мана куншӑн, 
тет.

— Арӑмунтан хӑратни? Ах. ухмах! 
Арӑму йатдаҫма тытӑнсан, вӑрҫса ш  
ӑна. Арӑмран хӑрамаллаи?

Ҫитет киле.
— Епӗ сан ва:ь-ьи супӑН) илейме- 

рӗм. Рӳмккин тӗл пудчӗ тет...
— Ах, мурилешшӗ. тет арӑмӗ,—  

каллех ӗҫсе йатӑни? Намӑса пӗлесчӗ...
Рӳмккин каланине аса илчӗ те:
— Арӑм, твт хыттӑн Иӑаан,-сан ӗҫ 

ҫук!
— Ман алӑра 4 ачаы пур, вӗт...
— Урайне антарса йар!

■ — Вӗс;м манран ҫӑкӑр ыйтаҫҫӗ.
— Есӗ вӗсене пушӑпа ӑшала.
— Кӗлет сутнӑ укҫана та ӗҫсе 

йатӑн...
— Епӗ ӑна услам тӑвас тесе суг- 

нӑчӗ
— Ҫитменнине тӳшеке те саклата 

хутӑн.
— Вырӑн ҫйнчен иртерех тӑрӑн.
Ним каласа витермедли те ҫук Йӑва-

на. Арӑмӗ ӳсӗрскере вырӑн ҫине выр- 
тара¥ те, аттине хывса шкапа питӗр- 
се хура!.

И р  тӑрсан Йӑван ку.ьанат, арӑмӗя- 
чен каҫару ыйта^.

— Каҫар мана! Ҫав усал ҫынна тӗл 
пулман пулсан, ман укҫ» та пула!чӗ... 
Ерех ӗҫме пӑрахӑп. Мадашне ҫӗнӗ 
пурнӑҫпа пурӑнма пуҫлӑп, тет Йӑван 
тархасласа.

Пӑрахп вӑл ӗҫые, пӑрахыи? Пӑрах- 
масан «Капкӑнра» каллех ҫырӑпӑр.

Ҫавах.
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Аҫта какан, шарттан тус?!
(Йуптаруллӑ калавран).

„Чӑваш йн шӑргганӗ авалхи ҫинӗҫ. Ӑна чӑваш аха», п а р са г  параг 
аычах сутмаст. Ҫавӑнпа та ӑна  хугари давкасенче тупма ҫук. В крӑн- 
та даракан чӑваясем  шӑрттан тума киде саКкас параҫҫӗ, мӗишӗн тесен“ ...

(Чӑваш исторӗкӗя сӑмАх.').
„Чӑваш  шӑрттанӗ питӗ тутгӑҫке, нимда кӑлпасирен те йудмаогО

(Ш ӑрттаиа тутанса пӑхнӑ 'зм рӑс).
„Темшӗяҫке ҫакӑ Чӑваш автономийӗ хӑйӗн ҫнмӗҫӗсене тазар  ;<ма 

хӑра^. Унӑн хӑйӗн шӑрттанӗ ганӑх, усрама та  кахках, ҫнмӗҫ кккеяа-.- пӗ- 
тӗи Совбт <;ӗрне пӗхтерсв, унпа тупӑш курмалла“ .

(Ш упаш кар ш ӑрттанне ҫисе чттах видмеаскер).
„.Тат шӑрттанах <;ав хӑш хӑш аортфӗхӗ! П ӑнкӑ 'пӑнкӑ тулара<;<;ӗ".

(Пнонер сӑМАхӗ).
„Портфӗлӗ нышхансах кайрӗҫке, пур утанканнн, тӑрайм ааан пурте 

портфӗх йӑтаҫҫӗ. (Палхах, портфӗхлисем утаҫҫӗи—вӗсеве турттаос;.' <;у- 
реҫҫӗ, стодовййсенче уксе тӑраймн пулакан порт<|)ӗл те кур)“ .

(Йалтк сӑмах).
„Портфӗл ӑпше шӑрттансене чикквлеҫҫӗ, шӑрттан кӑмӑхне хӗрарӑм- 

секе портфӗх паракансем те пур. Ш ӑрттана портфӗх парашшӑнсем птрши?
(„ К а  п к ӑ а “

„Ш ӑрттанпа портфӗх пӗр йевӗрхех. Икӗшӗ те сӑран питхӗ. Ш ӑрт- 
тан Нумай пурӑннӑҫем, уерама пӗдмесен, йе иурӑхсӑра тухма кухтарат, 
ке ӗҫнӗсем ӑна хыпса ҫӑтаҫҫӗ. Портфӗле те кивехсен кӑхарса кгӑтаҫҫӗ 
(хӗкеханӑҫӗкче), йе вӗсеке стоховӑйсем пушатаҫҫӗ (Ш упаш карта..

(„Е к к 0 н о « н V" .
„Ш ӑрттан ӗҫне копператтнв аххнне пама ҫук пухӗ, теаӗр коп- 

иераттнв ыйткахан пекех ҫав—темкҫе хут хухана х'утаҫ ҫакса кайа! те, 
ке вимӗн те ихсв таврӑнакиас!' (Чӑваш пай суттк те кивҫен пам ас:. тет), 
йе ҫух ҫвнче хутаҫне пуш атакан претҫетаттӗхсем тупӑнаҫҫӗ.

_ (К 0 п II е р а  т т т р).
,,Ьҫ пайӗн пӗр портфӗхӗ (ҫекреттар) хахӗ пушшех ҫӗтӗхсе пы раг. 

Вӑх укҫа тенкӗ отчочӗ вырӑнне стаховӑйӗнче ктххенех (ӗҫ вӑх .тӗнчех) 
хкттӑр м утлат“._

(Каҫхж хы пар!.
„Еҫсӗррнеем нунанхансах пыраҫҫӗ“ .„

(Аптӑранӑ кэлаз:ал<.
.,Чӑвашвӑрмантресчӗн шӑрттанӗсем вӑрман ҫук ҫӗреххе (хярелд- 

ытларах ҫуреҫҫӗ: хашнсем йе тыр вырма, йеМиххнсене ӑсатма кай1<;<;ӗ-‘.
(Вырӑнтн х к за р !.

—  Нурйӗв мототсикхечӗ Штпав<кар хтшшннче ҫурӑхса сайса мхӗ 
жарчӑка пврсе ӳкервӗ.

(Вы ӑитн хж тар)
—  Ш упашкартк нӗртен пӗр автомопнхе ачасем ҫинче < уптара 

пуҫханӑ. Комунхос чулӗсем ҫинче урапи шӑтасран хӑранӑ.
(„Пӑван Мучи“ шӑрттанӗнчен кӑхарнӑ хыпвр“ ).

—  Ӑҫта кайан, шӑрттан тус,
шӑрттаж гус.-

— Питпв хула йвннелле,

Портфӗлдисен кассине,

— Мӗншӗн унта «айатӑн,

—  Автономлӑ правапа, 

Хама хула шырама,

— Мӗн сӑлтавпа лайатӑн,

геяжелдв.

ХАзаиже.

яаӑагӑн'.-

правапа.

шмрама.

язлатӑнг
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Ӗҫ шыраоа пӑхае, теп,
пӑхас теп. 

Портфӗлленсе курас теп,
курас теж. 

- Ие йал йышӳ йаиасан,
йаиасан—

Расрешенк памасан,
памасан?

Кӑмак,аран тӗп тӳрех,
тӗп тӳрех.

Кӑмакари хӗрӳпех,
хӗрӳпех

Мӑрйеренех тухас, теп,
тухас теп. 

Пӗрпӗр чӑваш тӗд пулсан?
тӗл пулсан? 

«Йал йеннелле!.. кӑтартсан,
кӑтартсан? 

Сжкӗп кӗрӗп ҫул ҫинче,
ҫул ҫинче

Коппержттӑр—хутаҫне,
хутаҫне.

Унта т» май тухмаеан,
тухмасан?

Вӑл хутаҫне пушатсан,
пушатсан?

Тухса тарӑп ҫулпала,
ҫулпала,

Хуеа ҫитӗп стутента,
стутента

Кбрӗп рапфак сумккине,
сумккинв,—

Унпа паткӑ савӑтве,
савӑтне.

Унта мӗскер тӑватӑн,
тӑватӑн?

Вӑл савӑтре ӗҫ шырӑс,
ӗҫ шырӑп,

Рапочнне ҫырӑнӑп,
ҫырӑнӑп.

— Унта хӳрвх кӳртес ҫук,
кӳртее ҫук, 

Ҫитменне ӗҫ пулас ҫук,
пулас ҫук,

Выҫӑ втутент адлинче,
аллинче

Шӑл хушшнне ҫакдансан,
ҫаклансан?

—  Тупӑп шӑтӑк чӳрече,
чӳрече

Тухӑп вӗҫӗп ҫуд ҫине,
ҫул ҫине.

Сикӗп ӳкӗп пӗлӗте,
пӗлӗтв

Йурйӗв мототсиклӗчпе,
свклӗчпе.

— Йе ун кӗпҫи шӑтсассӑв,
шӑтсассӑн? 

Ы втӑнтарса Марсассӑн,
йарсассӑн?

— Автомопи.Ь ҫуки мӗн,
ҫукн мӗн?

Еп ун ҫине ывтӑнап
ывтӑнап,

— Унна та ӗҫ тухмасан,
тухмасан?—

Вӑл ачана таптатсан,
таптатсан?

— Вӑрмантресчӗн ҫатанне,
ҫатаннв

Еп паллатӑп тахҫанах.

Вӑл йалтахҫке йаланах,
'тахҫӑнах.

Ман» унна Ӗҫ пайне,

йаланах

Ӗҫ пайне

•1еҫсе йарӗҫ самантрах,
саманграх.

— Ӗҫ пай ҫыруҫ ҫук пулсая,
ҫук пулсан?

— Ҫук, тупатпах еп ӑна,
еп ӑна.

.1еҫтеретӗп пивнойа,
пнвнойа.

— Мӗншӗн унта леҫтерен,
деҫтерен

Вӑл унтине ӑҫтан пӗлен,
ӑҫтан пӗлен?
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— Вӗсем унтах пурнаҫ, тӗт,

\

Литтӑрсене шутлаҫ, тет. 
Пнвнойра та ҫаклансан,

ҫаклансан— 
Кӑлнасси пектурасан, -

турасан?
—  Портфӗл ӑшне вырнаҫӑп,

вырнаҫӑп
Ӗҫпай ӗҫне паллашӑп,

паллашӑп.
— Портфӗд шӑтӑк пудсассӑн,

пулсассӑн, 
Литтӑр нуҫӗ курӑнсассӑн,

курӑнсассӑн? 
РКИ куҫӗ курсассӑн,

курсассӑН'

Есӗ хута ҫакланӑн,
ҫакланӑн

Проккурора систерӗп,
систерӗп,

Хам чыссӑрне пӗлтерӗп,
пӗдтерӗп,

Мана унта хурлас ҫук,
хурлас ҫук, 

Кӑлпасси пек ҫӗрӗк ыар,
Е п—ҫӗрӗк мар. 

Мана ҫисен ҫын вилмест,
ҫын видмест. 

Ҫын портфӗтне кӗнӗшӗн,
■ кӗнӗшӗн— 

Айӑплӑ шута ӳксессӗн,
ӳксессӗа?

Портфӗлленме тӑнӑшӑн,
тӑнӑшӑн, 

Хапсӑннӑшӑя ҫаклатсан,
ҫаклатсан? 

Пӑлтӑр-палтӑр йӑван калӑп, 
Сугӗнчен те тухӑп тарӑп 

Тарӑп «Капкӑн» лаҫҫине, 
Йӑван Мучи ҫӑварне... 

Текех чыссӑр пурва!чен.
пӳрна¥чен

Капкӑнҫӑра ен вилеы,
еп видем. 

Шӑрттанҫӑ Ваҫанккз,.

Кӑмӑллӑ йалканашӗ.

Чӑваш авалхи йӑдипе, киле йут ҫын 
пырс» кӗрсен апатдантарса йаыасан 
аван мар, теҫҫӗ. Ҫак йӑлана 2-мӗш Ху- 
рамал йал канашӗ (Ш ӑхасан вул.)пит 
те асӑрхаса тӑра1. Йала мӗнле те пуд- 
сан ӗҫпе кам та пулсан пырат пулсан, 
вӑл ҫӑмарта та пудин ҫитерсе (йараЕ

Акӑ илерха унӑн 2-3 уйӑх хушшин- 
че тухнӑ расхучӗсене.

1. Вӑрман мӗн чухлӗ кирлине сӑна' 
ыа килеквн комиҫҫи килсен 10 ҫӑыар- 
та идсе панӑ—35 пус.

2 . Тӗрлӗ штравсене тӳлеттерме мн- 
литси кнлсен 10 ҫӑмарта ҫитернӗ—'35 
пус.

3. На.ток йӗркипе йал ҫписки ҫырма 
килекенсене 10 ҫӑмарта, виҫ четвӗрт 
сӑра идсе нанӑ— 1 т. 10 пус.

4. Уйра тырра пӑр ҫапса бийен ту- 
нине тӗрӗслеме киднӗ комиҫҫийе 2 тез- 
кӗдӗх сӑмакун, саккускӑлӑх 10 ҫӑмар- 
та илсе панӑ.

Ку расхутсем 'ҫулла чӑхсем ҫӑмарта 
тунӑ вӑхӑтра пуднӑ. Мадашне кӗр мӑн- 
тӑрӗпе 2-мӗш Хурамал йалканашӗ тӗр- 
лӗ компҫҫнсем кплсен такасем, вӑкӑр- 
сем пусса ҫитерме шухӑшла!, тенӗ 
хынар пур.
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Ратио -хыпарсем.
„Капнӑн“  лаҫҫинчи ратио пӑралукӗпе тытӑннӑ.

.. „Каш нӑ хаҫатрах ҫӗнӗ х парсен уйрӑиӗ пур. „К аякӑп“ -ра та  
ҫӗнӗ информатои уйрӑмӗ уҫӑдат. Хыаарӗсене ретаксири ратио- 
прийомнӗк и.1вт. Пыдчӑк Блхӑтӗн- че хыпар хутаҫҫи ҫакса ҫуренв 
мар пулӗ—ратиопах ӗҫяес.

(Йӑван Мучипа кадаҫнинчея).

— «Каакӑнра» та телекрамсем ҫа- 
лӑнаҫҫӗ... Ҫӗяӗ ӗҫ!..

Сопор чираӗвӗде «Еапаӑн» лаҫҫн 
хупгаине нкӗ пӑралук карса хунӑ. 
Пӑрадукӗеем ҫапҫараыасах. Вӗсенчен 
тата тепӗр пӑралук ҫурӑ ҫакса йанӑ.

' ^ак  ҫакса йанӑ пӑралукӗсене «атам кӗ- 
пипех» хӑвараошӑн’ пудман. кӑкӑр та- 
ранах угайалпа чӑркаса выртарнӑ. 
Кӗркуннеченех пӗр ӗҫсӗр выргса сиве 
шӑнасран шикленнӗ пулас...

Пӑралукӗсем ҫааах ӗҫсӗр выртмаҫҫӗ 
иккен.

Пӗгӗм нртэн ҫӳрен хыпар вӗсене 
ҫитсе ҫулӑхат.

Кӗҫӗр «Каикӑн» даҫҫинче пӑралукӗ 
вӗҫпе ҫӑвара хыпрӑм та,— 'мури.теш- 
шӗ!.,)

— Хыпар ҫине хыпар... илсе пӗтер- 
ме ҫук. Пӗтӗм Шупашкар пӑралук тӑ- 
рӑх «Капкӑн» лаҫҫине туртӑнат... ем- 
се илсе, сурса ҫитер.

Шӳпашкар пушарӗ.

Пимрен мадтанах «Пушар» тенӗ сӑ- 
мах пӗтӗм чӗре картине ҫитсе «аялан- 
тарсах хучӗ. Пушар пулса иртни чы- 
лай. Ҫапах та... йанравӗ сывлӑшрах. 
Пӑрадуксене су.тласа ӑнранах йанӑ. 
Чан ҫзпБинчен хытӑрах йанӑраҫҫӗ.

Ахалех мар пулӗ—итлесха;
— Пушар вӑхӑтӗнче хадӑхӗ—тӑра- 

канӗ тара!, тарманннсем— пушар ҫил- 
хнне пӑӑавпа ывӑтса тытасшӑн. По- 
шарнӑйоен кӗпҫи ӗлӗкхи авадхи Сов- 
нархос пушарне ҫӳнтересшӗн, ун тӗ- 
лӗнче хашӑлтатса вырткадарӗҫ...

Ӗлекхи ӗҫе аса илнӗ.
Сӳнтерме пыракансен насусӗ ҫеҫ 

«ар, шӑналӑкӗ те, вут тӗдне тытмалли 
пиглӗхӗ те... Ҫӗтӗк-ҫатӑк...

Пушарнӑйӗсем?

— Пушарнӑйӗсем аха^ чух килӗа- 
че, ҫӗтӗке саплас вырӑнне «Водною 
Морскою» йарса выртаҫҫӗ. Унпа та 
чун уҫӑла!, тата хӗрӳрех чунлӑ вӑхӑх- 
ра пушарла вы.ь-'&э<са пӑхаҫҫӗ. Вӗсем 
ҫутта йуратаҫҫӗ те...

— Тӑхтаха урӑх 
Хыаар. Аадо!

— Майлӑ ӗҫехи?
— Майдӑ, майлӑ...

Чӑвашҫутпай макаҫӑнӗ,

— Чӑвашҫутпайӗн (хадӗ комисоар 
йачӗя) макаҫӑнӗнчен кӗнеке-хух тав- 
рашӗ тухса тарнӑ, тет те... Халӗ лав- 
кине атам кӗаиллӗ хӗрарӑм кӗлетхн 
ӳкерчӗкӗсем ҫутатса хунӑ. Такамӑн та 
(кӗяеке илме пыниоен) сӑмса ҫунаттн 
тавӑрӑнса ҫухалмалла...

— А.ь.|)0!.. Камха? Ӑҫтан? Йерҫӳ 
ҫук. Ҫутӑ ҫинчен пӗтмен...

— Пирӗн те ҫутӑ ҫинчен...
— Чӑваш ҫут кӑмиссар йачӗпе...
Айӗнчи макаҫӖнӗ ҫутпайӗн иар тет

те та, Ҫутӑлӑх ӗҫне тӑвакансем айӗл- 
чех...

— Пирӗн хыпар... Епӗр те ҫутӑ 
ҫвнчех.

— Турӑсем Ҫлессзрни оврака тар- 
нӑ, тет вӗт.

— Ун ҫинчен кайран...
— Еппин...

Чӑваш кӗн:ки.

— Чӑваш Кӗнекя Уйрӑмӗн лазки 
вӑкӑр..., хӑйамат, шӑши куҫӗ пыоӑкӗ- 
шӑтӑка кӗрсе вырнаҫнз. Кӗнека тул 
тулли... Чӑдханса ӳксе, аран тухка- 
лаоа утрӑмҫке.
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— Ур&х ҫертре... тепӗр кӗгес кнр- 
в8 мар теҫҫӗи мӗн?

—  Ҫук, пӗлместӗп. Тӗм, леш, «Чӑ- 
мшпайсутти» тежевЕипе «Чӑвашвӗнеки» 
макаҫӑнсем; «Чӑвашсутти» йатлӑ кӗне- 
ге  макаҫӑяӗ, йе «Чӑваш йӳҫҫи» в а ^

тесе первелешвҫҫӗ, тет те.
—  Йӑван Мучийе, йе шӑднӗне?.. 

мӗв тума?, пур!..
Каллӑх таҫтан хыпадантараҫҫӗ.

Камунхос— сутуилӳ ӑсти.

—  Комунхос сутуилӳ йӗркине пит 
ӑста пӗлекен пулса кайнӑ. Чӑвашӗҫ- 
тӑвкомӗ вана та пулин ҫурт таврашӗ 
памалла тунӑ пулсассӑв, увӑн хучӗ 
ҫйЕе ӗҫтӑвкоиа хирӗҫ Комунхос суту- 
;«лӳ кӗнекӗ ҫинчен лекси вуласа па- 
ра¥. Тата...

Йурӗ, йурӗ... Кам сутӑ туиа пӗл- 
шевЕисем Коиунхоса кайса вӗренӗҫ.

— Ҫук, кадаыаллах... Комунхос хват- 
терсем пирки те ӗҫлет, токӑвӑрсене 
йава йава темиҫе хут сӳтет...

Ҫуллахи театӑрта.

— Кино пуҫлӑхӗ— Тӑрйаплӑв текен- 
НЕ ҫыЕсем ҫуталасран хӑрат...

— Вӑл Чӑвашклавҫутподитпроҫветри 
— Т. панӑ хутпа кино курма пмнӑ 
ҫевреттар-куросантсене— 10 ҫынна;

— Кунта пжхате^нӑ мар, Пш-шо-лл! 
к ч..., тесе хирет...

Татах ҫутӑ ҫинчен.

Ш атах ҫутӑ та ҫутӑ...
Авӑ ҫамрӑксен те уйавӗ вӑхӑтӗнче

«ҫухта» ҫулелзе кӑвакӑн— симӗсӗн пӗр- 
хӗвтерви...

Тӳлевсӗр ҫпектаккӑ.ь ҫинчен...
—  Вӗсем иртнӗ... ҫӗнӗ хыпарсем 

ҫук-и?
—  Кадамаллах... Ун пек тума кирлӗ 

пулӗ те, чӑваш услови...
—  Хӑйаыат!.. Пӑралук тутаран вӗ- 

ҫерӗнчӗ кайрӗ.
Челхепе ӗмсе ҫитерме ҫук. Те урӑх 

ҫӗрти пӑралук хыпарсене турта птҫла- 
ре тен?..

—  Еквей, ҫутӑ та ҫутӑ... Шлежкесем, 
кӗрхи калуш...

Арпуе ҫннчен ха.дӗ хыпар ҫӳрет 
пудӗ тесе... ҫук!

Ҫитмеллисем нумай.

«Ҫлессарнӑй овракне» ҫурранах ла- 
кӑштатса кайма тнвет пулӗ. Унта. тат» 
«Стари кора» тенӗ ҫӗрте пурнӑҫ вӑйдӑ... 
тетчӗҫ.

Тата Чӑввӗауйрӑмӗн асдӑ пух-ӗ 
тени ӗҫ вӑхатӗнчех оавхус урайне 
выртс» укҫа шутлани ҫинчен... Ҫенӗ- 
рӗн илнӗ слушӑшчисемпе киввисем;

«Пӗтӗм тӗнчери ӗҫме йуратакаясем, 
пӗрлешӗр»! тенӗ лосункран “ уртӑнса 
«емычкӑ» тума тытӑнни ҫинчен пӗлей- 
месӗрех йултӑм.

—  Тешӗр чухне, ратио прааукӗсем 
туртӑнарах парсан лайӑхрах ятлесе 
пулӗн?

Пӗрре шултра с»еӑ.¥ла тӑрпах лар- 
тасха...

Танкӑ.

Оӗчӗк ачасен калаҫу.

— Ҫитӗнсен, епӗ сахтака кайатӑп. 
Лан» чиыв ҫинче ишсе ҫӳреме илӗҫ.

— Ӑҫтан хлота илӗҫ сана, есӗ шыв 
ҫывӑхӗнчи ҫыЕ мар, вӗт. Унта шывра 
ҫӳреме вӗренниеене ҫвҫ илеҫҫӗ, тет.

— Ма епӗ шывра ҫӳреме пултара- 
гӑзҫке. Хамӑр ҫырмари пӗвене кашни 
кун шыва кӗретӗп. Ивӗ чалӑш тӑршӗ 
ишые пузтаратӑп. Хазӗ месерле ишме 
вӗревтӗм. Хо! те тем тесеж те мана 
хзота нлеҫҫех.

Утнк.

, Акитсутра.

— Кадаса парха айӑпланакзЕ Ми- 
рун: пӗр кунта есӗ миҫе перус ттртеа 
йаратӑн?

— Ҫӗртен кайа мар.
—  Км... апла есӗ сахвлран та ху 

ӗмӗрӳна 25°/в кӗскететӗн. Миҫе ҫудта- 
ха еҫӗ?

—  52 ҫуда кайнӑ.
— Ну, вот! Чӗлӗм турхман пулсан 

есӗ халӗ и ӑп  утмӑд пилӗк ҫулра 
пулатӑнч*!...
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Ҫӑмарта мурӗ.
Ҫатрака ҫырат:

Нурӑсри вы:ьӑх тухтӑрӗ Куҫмин 
Кушара пырса вы^ъ^хсене укко! 
тус» ҫӳрврӗ.Укюл тунӑшӑн каш- 
нн вы:ь^хран пӗрер ҫӑмарта пух- 
р ӗ . Мӗн журӗ 200 ҫӑмарта пухса 
карӗ, тет.

Ҫӑмартаран пӑрӑваканЕИ пулмӗ ҫав. 
Хвершӑд мар, йӗке—хӳресем те ӑва 
йуратаҫҫӗ те, анчах йӗркесӗр ҫӑмарта 
туртакансем часах капкӑна лекеҫҫӗ, 
шереметсем.

«Червонтсӑ».

Союмон патша пит ӑсдӑ пулжӑ, теҫ- 
ҫӗ. Анчах Содомон ӑсӗ, ха.%*и усдам- 
ҫӑсен ӑсӗсемпе тандаштарсан, нимӗн 
те мар.

Шаптӑкри усдамҫӑ Каккӑр Кӗр- 
кури ,червонтсӑ“ тапак крупкинв 
пушатса урӑх, усад тапак, туд- 
тарса сута¥, тет Сӑпса.

Ҫавӑншӑц темпҫе .червонтса" штрав 
тӳдеттерсен Каккӑр Кӗркури какӑрсах 
йарӗчӗ.

Руссалккӑ.

Лвадхн чӑвашсем кадавӑ тӑрӑх, мӑн 
шывсенче ҫурри пулӑ, ҫурри етем тӗс- 
дӗ хӗрарӑмсем пурнаҫҫӗ, тет. «Тет» 
тенинв ӗненмелле мар та, анчах ун 
пек икӗ тӗрдӗ ҫынсем пурне пурах. Ав: 

Шӑхаоан вулӑсӗнчи Хурама.1 коп- 
ператтивӗнче Шур Йаьур Петӗрӗ 
зрикашяӗкра та хӑйех лара1, ре- 
виҫн комнҫҫинче те хӑйех тӑра1.

Вӑл ҫынна ҫурмалла татмал.та, пӗр 
пайӗ прикашчӗк пултӑр, твпрн рев:-(ҫи 
комиҫҫи членӗ, вара хударан пынӑ рв- 
висорсем: пӗр ҫыннах икӗ ӗҫ извӑ, 
теме пултараймаҫҫӗ.

Чаплӑ пӗлтеру.

Пысӑк ху.тасенчв, тавар идекеЕИяе 
астарама накаҫӑнсем ҫине е.1екгрит- 
сӑллӑ вывӗскӑсем ҫапаҫҫӗ, автомгтзл- 
свм ҫинчен пӗдтерӳсви пӑрахса ҫӳреҫҫӗ. 
Пирӗн чӑваш хушшинче урӑх.уарьх. 

Ш ӑмат коиператтивӗ (Йет. у./ 
йалти йармӑркка йвроидан, тата 
трактӑр кидет тесе кӑшкӑргнӑ. 
Уҫпени кун хзлӑх йармӑркка пкт 
нумай пухӑннӑ, трактӑрца йерок- 
лан курма. Анчах йармӑрккЕжче 
йеропланӗ те, трактӑрӗ те пу.тмзн_ 
Халӑх пӑшӑрханвӑ.

Куҫ улшӑнни.

Кипнотисӑм йатлӑ науккӑ пур. Вӑ.т 
яауккӑ тӑрӑх, ҫынна мӗн тума х у зав  
ҫавна тӑва1, шур йападана хура тесен, 
ҫын куҫне шур йапалах хуран курӑзкф. 
Ун пек тума ҫынна пӗрпӗр ҫутӑ жажа- 
ла ҫине пӑхтараҫҫӗ малтан.

Патӑрйел уйесӗнчи финан: ж»- 
йӗнче ӗҫлекен Швехсов Петр Шу- 
пашкар» килсен ҫуттине ӗҫсе 
ӳсӗрлнӗ те, кино теое 
кӗрсв кайма тытӑннӑ.

Ҫутти ҫине пӑхнипе куҫӗ удшӑжса 
кайвӑ пу.%.

К Д X Н л-
Тунтикун епӗ му^ча хутрӑм, 
Ытларикун му%ча кӗтӗм,
Йункун сӗрӗм тивнипе выртрӑм, 
Кӗҫжерникун пуҫ турарӑм, 
Ернекун ыр ҫынсем ӗҫлемерӗҫ, 
Шӑматкун ваттисенс асӑнчӗҫ, 
Вырсарникун урамра ҫӳрерӗм,— 
Ӗҫлемелле пулаймарӗ.

Сатачӑ.

Учрсштенисвне чӑвашлатма тытӑнни 
2 ҫул ӗнтӗ. Вӑл хушӑра Чӑвашсегусӗ 
84 слушӑшчйнчви 55-шне вырӑсллтма 
ӗлкӗрнӗ.

Мӗн вӑхӑтран Чӑвашсойусӗ пӗр *ӑ- 
вашсӑр тӑрса йуда!?

Т а п к Ӑ.



12 К А П К Ӑ Н <-мӗш Л«

Ҫене капкӑнҫа.
Пнрӗм Йӑван мучи ,,Каикӑн“ туха 

пуҫданӑравпах, тӗрлӗрен йаиала дек- 
терниЕе мухтанат. Кашни нумӗр ҫинех 
мӗн те пулин тытни ҫинчен ҫырат. Ку 
йенчен вӑл ҫеҫ ырӑ курса пурӑна!. 
Чӑтаймасӑр ӗнер пасарта укҫана шел- 
демесӗрех пӗр тенвӗ парса йӗке хӳре 
капкӑмӗ туйанса Кӗҫӗн-Йелчӗк урам- 
не лартса хутӑм каҫпала. Ирхине ирех 
мӗнте пудсан лекмен-ши тесе, капкӑн 
патве чупрӑм. Капкӑн патне ҫитсе пӑх- 
рӑм та тӗдӗнсех кайрӑм: каакӑнч сӑм- 
сисемзе харӑсах внҫӗ ҫын лекнӗ; ^ҫит- 
менннйв пурте паллакан ҫынсен—Йел- 
чӗкри укҫа кивҫен паракан йулташ- 
лӑхр» ӗҫлекенсем. Пӗри Каткия, тепрн 
МаркиЕ. впҫҫӗмӗш счетовот Аниҫимӑв, 
ӗлӗк чаплӑ уретник пулнӑскер. Тапа- 
ланаҫҫӗ мӗскӗнсем капвӑнраа вӗҫӗрнео- 
шӗн, тарласа йӗп-йӗпе пулса кайнӑ. 
Тапаламсан тападансан 'Каткин вӗҫӗ- 
рӗнсе тарчӗ, лешсем иккӗшӗ хытӑрах 
хӗсӗнчӗҫ сӑмсиҫемпеле. Мӗнле хӑйа- 
матла Еилсе ҫаклантӑр кунта? тесе 
ыйтрӑм ҫаксенчен, Вӗсене виҫҫӗшне 
те йӗркеоӗр ӗҫленӗшӗн йулташлахрая 
кӑларса ҫнрпӗтнӗ иккен, вӗсем сама- 
кунккӑ шӑршласа ҫӳренӗ чухне капкӑ- 
на сӑмсисвмпе пырса ҫаклавнӑ иккен. 
Маркӑв йулташлахӑн укҫине виҫӗ пин 
тенке йахӑн хӑй кӑсийине куҫарнӑ 
иккея. Аннҫимӑв самакунккӑ мухмӑрӗ- 
пе ӗҫзейивсӗр йулташлӑх ӗҫне йапӑх- 
тарнӑ :;вкен, Каткинӑн та пӑртак хӳ- 
ри вараланнӑ, тет, ҫапах та ӑна кап- 
кӑнран вӗҫӗрӗнме май кнлнӗ икквн. 
Маркӑвпа Аниҫимӑв халӑх йунне сы- 
пае йӗнчен пит паллӑ ҫынсем, вӗсене 
тата ЦЕчӗке пек пысӑк хнрӑмӗсенчен 
иаллама пула!. Ҫапла епӗ Йӑван Му- 
чипе ӑмӑртмалла капкӑн лартса пӗр 
каҫра нвӗ шампа лвктертӗм. Малашне 
те катЕӑн пушах л»рмӗ тесе шутла- 
тӑп.

„Кӗҫӑн Йӑван Мучи“ ,

Кӗҫӗй Йӑван мучине хирӗҫ.

Хм-м-м!.. Мухтанат, тет,
«Кӑ1:.ьӑна»ҫаклатннпе, тет.
Те чӑн калат вӑл ҫаз ҫын?

Те кӗвӗҫесшӗн кӑна, хӑлын!
Каккуй манӑн мухтанма халӗ!
Пӗтӗм пупӗ, ч 0 ч у к ӗ, мӗа п ур '

усалӗ,—
Кулакӗ-хӑйамачӗ... шишкӑ тавраш ӗ- 
Пурте кураймаҫҫӗ... ҫӗр ҫӑташшӗ!,.. 
Хм-м-м!... Мӗншӗн мухтанас, )пӑд-

лӑм?
Й ӑ в а н  М учЕ .

„Капкӑн‘8 кӗлеми.

—  Чуччу-кассинчи (Йӑлӑмкас в.) ву- 
ламалли ҫурта пухӑннӑ ҫынсене шывпа 
сирпӗтсе тата амашне асӑвса пӗтвре- 
кен сӑмахсемае хӑнавантарма вӗреннӗ.

—  Елпуҫ йалӗнче У.фйанӑвскри сту- 
тент П. Ф. Иментайӗв, чейескер, ӗлӗк 
Хусанти Сааски ыанастирге манахла 
пурӑннӑскер, йала килсессӗн ҫамрӑк- 
семпе пӗрре те ӗҫлемен. Токлатсем 
тума хушсан “мое тел сю рона“ тесе 
х у р а!. Комсомол пуххисенчен хӗрсене: 
мӗн итлесе лармалла кунта тет те ҫӳ- 
реме йертсв тухса тара1. Ҫапах та ҫак 
чейе стутент вулӑори РКП йачейккин 
чен йӑпӑлтатс», Иментай лайӑх ӗҫленӗ 
тесе хут иднӗ.

— Шӗнерпуҫ (Чутай вул.) копперат- 
тивӗн пӗр улшӑнми пуҫдӑхӗ С. Петров 
коаператтивӗн 50 тенкӗ таран уйӑхне 
килекен тупӑша хӑйӗн хырӑмне чикет. 
Ман пурнӑҫ—улцут пурнӑҫӗ! тесв хы- 
рӑмне ҫапни Шуиашкарах илтӗнет. 
Хырӑмӗ Шупашкарти Трйаплӑвӗнчен 
ирте пуҫларӗ. Копператтивра 25 члез, 
нимӗн те шарла,ймаҫҫӗ. Пӗр «Шӑши» 
ҫеҫ ревиҫи тӑвасшӑн чӗрнклетет.

— Хурамал вулӑсӗячи (Паг. у.) Чӑ- 
райкас йачейккинче Йаркэй Саведа 
Петӗр ывӑлӗ Тимуш ӗҫкӗрен ӗҫне 
чупа!, авланат, уйрӑзат ҫапла комсо- 
молео йатне ҫӗнетег. Вӑл халӗ купӑс- 
не ҫӗрҫӗрӗн туртса ҫӳрет, вӑрҫат хрес- 
не ашшӗне пуртӑпа перет. «Капкӑн> 
кӗдемипе те пуртӑпа савазас тейӗ те, 
гем,— „перуйа ҫырнине пуртӑпа сава- 
ласа пӑрахаймӑн“.

л е
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— Тӗлӗнмелле ку шуйтан „Капвӑ- ҫӗ иккӗн. Ман формӑллӑ аппарат урӑх 
нӗнчен“. Ман аппарат пекех аппарат ҫук пу.ь тенӗ епӗ тӗнчере. Мурилешшӗ!.. 
туса ӳкернӗ. Ман хушамата та пӗлеҫ-

Йумӑҫ патӗнче.
Пшекре А в д у к  патлӑ йуиӑҫ 

иур, Ун патне пуҫ ҫавӑртарма 
ьаттнсем те, ҫамрӑккисем те ҫӳ- 
реҫҫӗ. Пурне ге суйса йара^.

(Ҫутҫуд йалкор).

— Утмӑл ҫула кайни нумай пуд- 
мас!. ,

— 60 ҫулхисене пуҫ ҫавӑроа пама. 
хӗнтерех, ҫамрӑкрах пулсан йӳнех ҫа- 
вӑрма пула1. Пӗр сурӑх пар.

—  Йурӗ еппин. лчммсем курнчен 
сурӑхве йӑтса кидӗп.

— Калама та наыӑо та... Епӗ Ҫитӑр 
улийа йуратса пӑрахрӑм. Пуҫ ҫавӑрса 
парха.

— Миҫе ҫу.1та есӗ?

Копператтивра.

Ревисор: Капла ӗҫлесен сирӗя ӗҫ 
ӑнмас!. Сире укҫа-тенкӗ тытка.чаканӗ,, 
хисепҫи ӗҫе пултараканрах ҫын кирлӗ. 
Вӗсенв ӗҫ патяв туртмалла.

—  Виҫҫӗ таранах вӗсеы пирӗн пат- 
ра ӗҫлврӗҫ те...

— Ну, мӗн вара?.. Ӗҫ ҫапах тух- 
ыас1 им?

—  Пур пӗрех. Малтан вӗсене епӗр 
ӗҫ патне туртатпӑр, кайран сут тур- 
тат.
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Улхаш пурнӑҫӗ.
(Аслӑ ҫул ҫинче туинӑ ҫыру).

Йулташӑм! Сан ҫыруна идсвн хӗаӗр- 
тер?м. ]\1ана манмавшӑн сана сиаҫҫи- 
сӑ. Ха.1ӗ хамӑр Удхаш пурнӑҫӗ ҫия- 
теи есӗ ыйтнӑ тӑрӑх ҫырса йарас те- 
рӗм.

К аператсн пирӗн пур. лайӑх ӗҫлет. 
Кагтни кун питрӗнсе ларат. Лапкинче 
10 шӑши, 3 крысса. Копператтивра 
-ӗҫлеьенсем; аслисем— Акулинӑ патӗнче 
сӑра ӗҫеҫҫӗ, кӗҫӗннисем тавар туртта- 
заҫҫӗ. Войнӑвпа Паккарев Шӗмӗрлереи 
тавар илсе килнӗ чухне ӗҫсв ӳсрӗлсв 
шӑлт халӑха тӗлӗнтерчӗҫ. Паккарӗвӗ 
трааа ҫинчвн ӳсӗррипе ӳксе урапа ай- 
зе  зудоа урине хуҫнӑ. Войнӑвӗя сахӑ- 
рӗ ҫул тӑрӑх тӑкӑнса пынӑ, теҫҫӗ. 
(Т ез'тӑкӑнм ан  та пудӗ.) Халӗ Пакка- 
рӗв Пеятросойусран поссопи идесшӗн 
ҫӳрег: постратад са кооаератсийу, т'ет. 
Козакннпа Па!ӳкпн Акулинӑ иатӗнче 
ӗҫ;е ӳсрӗдсен йалан пӗр пӗрин ҫине, 
д-ш а ҫпне утланнӑ пек, ларса сӗтел 
тавра чупса ҫавӑрнаҫҫӗ. Опшественна- 
Аӑ шлсь тоше лайӑх. Кунта Ваҫҫин 
йуЛаш па Па!!улин учитлӗ лайӑх ап- 
шеетвӑшнҫ тунӑ. Ҫӗр нрочӑнӗпех выр- 
СЭТ12 кун Акулинӑ патӗнче сӑра ӗҫсе 
ӳсрӗдсе кайран тимӗр шана пек урам 
тӑрьх тӑватуран утаҫҫӗ. Но ку оашес- 
ГЕӑ кашни куя ҫапла. Кӑна нечехо 
Еытарма, хам та ответ тытап перет кем 
уьэтзо. Как опстойат вопросы уреку- 
\? :в а н и й  хосторковли твнине ӑнла-

наймарӑм. Теыскер вӑл. По вҫзтак 
Хосторк пур пирӗн. Тоше ӗҫме патгӑр. 
Ӗҫсен вкра даша ҫияе лараҫҫӗ те ту- 
сая кӑларса Шӗмӗрлене йараҫҫӗ. Ла- 
шн ҫид пек вӗҫет, косторксем кӑпкӑ- 
раҫҫӗ— пӗр вырӑнта тӑра!, теҫҫӗ. Вӑр- 
ман хуҫайства патша чухнехи пеа; 
вӑрман у.таутяе кӗрсе ӳкрӗ. Чернов 
йатлӑ. Хӑйне товариш теоен, аӗтврет 
вара. Хоопотия парин, теме хушаП 
Ку вӑрман хуҫайстви. Унтая рапочее 
твишение ҫпнчен. Рапочее твишенге 
пыра1. анчах Хосторк пухкалтӗрӗ пит 
усал, ӗҫ.денӗ укҫнне час памаот. Йалая 
ыран, ыран, тет. Ыран ҫӳрвсеҫур ҫул 
иртрӗ. Спаҫҫипӑ ВИК поттерша! турӗ 
рапочий твишеаине. Пухкалтӗр укҫине 
пачӗ. Хӑратрӑмӑр. Ну йулташ’ хут 
пӗте пуҫларӗ. То ҫвита]%йа! Сколыо 
хочешь. Пивной пирӗн те возвышать- 
ся тӑва!. Тухховный оркестӑр внрӑн- 
не Йакур ппчче крамохвон калат. Си- 
рӗн наркоматра вырӑн ҫуки ман ва.%.%я?

Улхаш чӑвашӗ Иванкка Петӗрӗ.
Ҫырса илекенрен. Ку ҫырӑва аслӑ 

ҫул ҫннче иртен-ҫӳрен тупнӑ, Ирген- 
ҫӳренрвн «Капкӑн» ретаксине денкрӗ. 
«Еапкӑн» ку ҫырӑва, Улхаш пурнӑҫне 
дайӑх кӑтартса панӑран, нийепле т» 
ӑна ҫапмасӑр чӑтайиарӗ. Ҫыру хуҫнне 
Улхаш ҫиЕчен пӗлтернӗшӗн тав.

Капкӑнҫӑ,

Икӗ (майлӑ Минул турӑ.

— Муҫҫа ппче, а¥аха пӗрре йшеке 
хайар, йерҫнӗ вӑхӑтра.

— Йшеке? Мӗн тума?
—■ Ара, Мнкуд турра пуҫҫапма.
— Айук! Ухмастӑп урӑх Микул ту- 

рӑ патне.
— Ма тата?
—  Микул турӑ мана. тарӑхтарнӑ. 

Мазшвнник! Турӑн вӑд?
—- Ма апла калан? Ҫӗр ҫӑтса йарӗ 

сана куншӑн.

—  Пӗркуя Ҫитӑрпа йатлаҫнӑчӗ. Ть - 
рӑхняпе Ишекри Микул турӑ патне 
кайоа 50 пусдӑх ҫурта лартрӑм: Ҫитӑ- 
ра ӑҫтатан пулин инкек пар, тесе. Вӑл 
та Мякул турӑ патне кайса 1 теякс- 
лӗх ҫурта л а р т н ӑ мӗа, манл 
иякек тутарасшӑн. Вара ман ӗнв ӳкр? 
Урӑх пуҫҫапмзстӑп та ӑна. Вӑл как 
укҫа нумайрах парат, ҫавӑн майдӑ, 
Мошшвнннк!

У т г I,
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Чӑвашла пӗлмен чӑвашсем.

Чӑваш чӑвашда пӗамест, теҫҫӗ. Чӑ- ҫул йупи ҫине „твр. Туруновоки лува*
вашла пӗлыенрен пу.^ Тӑрӑн йалсове- лесть сроко воспр. 3 рупля'- тесв ҫыр-
чӗ (Мами вул.) ҫарая трлӑ кайакан са хунӑ. Ак вӗсвн вывӗски.

Хура куҫсем.

3
'/<

Сарӑ ҫӳҫлӗ, йалтӑр ҫавр» зура куҫ.тӑ 
куҫ. ем вырӑнсӑрах ҫӳремеҫҫӗ. Йӑпшӑн 
пӑхса илсенех вӗсене хӗрхенсе вырӑн 
тупсз паракансем тупӑнаҫҫӗ. Ав: 

Йетӗрне уйесӗн 6 мӗш участкӑри 
Халӑх сучӗнче пуп хӗрӗ ҫыруҫӑ ӗҫ- 
не хуса пурна!. Комуниссеве, ком- 
сомолӗссене кураймас!'. Сутйпн йал- 
сене тухса кайсан, ҫав пуп хӗре 
кӗйчӗлере те ӗҫлеме ҫуремест. Ҫит- 
мезнине тата вӑл чӑвашд» та пӗд- 
мест.
Хур» куҫсем илӗртесрен учрештени 

пуҫлӑхӗ пулса тӑракан йулташсен хӑй- 
сӗн тавра тнмӗр карта туса ҫаврӑнмал- 
ла. Тзмӗр карта урлӑ илӗртекен усал 
хаҫаймас!, теҫҫӗ ваттисем.

Ҫак вывӗска Сӗнтӗр-вӑрринчи прно- 
тӑ1§ ҫине Атӑд тӑрӑх иртсе ҫӳрекеясе- 
не пӗлтерме ҫапса хуяӑ Ӑнланмалла 
каласан вӑл: «Сӗнтӗр вӑрринчи ахто- 
номиллӗ чӑвашсен Сотспалнсӑмпа Совет 
Респуплӗкӗ» тени пулат пулкалла. Ха- 
личен епӗр чӑвашсен пӗр респуплӗв; 
пуррине анчах пӗлеттӗмӗр, ҫак вывӗс- 
ка вуласан Сӗвтӗр-вӑррннче тепӗр 
респуплӗк пуррине пӗлтӗмӗр,

Сывӑ пулчӑр чӑваш респуплӗкӗсек!

Прахутпа иртсе пыракансем.

«Капкӑн» ӑнлантарса пани. Сӗнтӗд) 
вӑрранче хӑйне ӑрасяа респуплӗк ҫук, 
есӗр калакан вывӗска увти «ахтоно- 
миллӗ чӑвашоем» рессуплӗкла выэ&а- 
иалда ҫакса хунӑ пулмахла.
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.,Пирӗн криттӗксем^^

I.

Пӗр «криттӗк» ҫакӑн пек сӑвӑ шы- 
раса тупат;

„Шывсем шӑнсан, йур ҫусан, 
Ҫӗмӗрт ҫеҫки сапакин 
Шурӗ сӑнӗ ман умра“.

«Криттӗк» ҫавна вулат те, ҫапла 
ҫырса ларта¥:

— Чӑваш хӑҫан; «шывсем шӑнсан», 
тет? Нихҫан та калаыаст (!)

Унтан «криттӗк» сӑвӑҫсезе сӑвӑсвм 
йевле ҫырмаллине вӗрентме тытӑна!.-
А. С. Душкин ҫине перенҫи пек пу- 
ла¥. Анчах ку тӗлте вӑл ытла шала 
кӗрсе кайат. Сӑмахран, «Русланпа 
.^утмилӑна» Пушкин вырӑслах ҫырнӑ- 
тесе шуглаттӑыӑрчӗ епӗр ку таранч- 
чен. Ҫук, епӗр йӑнӑшнӑ иккен!

„Криттӗк“ . ҫырат;
...«вӑл поемӑна ха.^ вуласан пӗрре 

те вырӑс чӗахипе ҫырнӑ пек туйӑн- 
маст», тет.

Епӗр ыйтасшӑн: мӗнле чӗлхете ҫыр- 
з ӑ  ӑна Пушкин? Нимӗҫле марши?

«Криттӗк» ун ҫиачен шарламасЕ
ГПримерсене ,Ӗҫл. сассцн“ 16-мӗш 

.Л: чен илнӗ).

II.

Тепӗр йышши «криттӗксене» Шупаш- 
кар петтехнӗккӑмӗнче тупма пула1. 
Акӑ вӗсен проттоккол коппннчен ҫырса 
илни:

... Техникумӗнчи „Канаш“ Сойус 
членсен 1925 ҫул. ҫу уйӑхӗн 15-мӗш 
кунӗнче пулнӑ пухӑвӑн, 'Упа происве- 
тени тӑрӑх панӑ отсӑв.

1... Претлошенисем вӑрӑм. ,Т е“ со- 
йуса... нумай кӗртсе ту.ттарнӑ...

3. Чӑваш мӗскӗнӗсене лайӑхрах кӑ- 
тартайман, тӗрлӗрен классен ҫапӑҫӗвӗ 
(!) ҫинчен аеӑнса та пӑхман,

4...„Арӗмӗ урапа ҫнне апат пырса 
лартаг. Ҫӑкӑр касма упӑшкине ҫӗҫӗ 
шыратгара!", тег. Пирӗн чӑваш арӗ- 
мӗсем апатпа уйа кайзҫҫӗ (ки.1тен 
парса йама пултараймаҫҫӗ иккев! Х.Ҫ.)

5. Хӑш тӗлте искуствӑннӑрах ҫырнв 
те пур. Вӑтӑр ҫул лаша пудманскерӗз, 
сухи, урапи, сӳри вурте пулнӑ (пулма 
пултарайман иккен! Х.Ҫ.)

7. Харсӑр Кӗҫтук чӑваш типӗ мар... 
чӑваш арҫыннисем ӗҫе хатӗрленсен, йе 
шухӑша кайса йурдама, йе тата арӗ- 
мӗсене ҫӗҫӗ тупса парса тӑмаҫҫӗ (1).

Ҫак отсӑва йышӑнасшӑн Ю сас, 
хирӗҫ 3 сас.

Пуху пуҫлӑхӗ Н. Романӑв.
ҪыРУҪ  ̂ Кассакков.

Ҫырса илекенӗ Хумма Ҫеменӗ.

Кӗнчелерте сӑмахлани.

— Саветушчи йулташ, мана комуннайне 
кайса хватвр укҫи тӳлесе килме ирӗк 
параймӑни?

— Мӗн пустуйшӑн ӗҫе пӑрахса вӑ- 
хӑт нртерсе ҫӳремелле!

— Пустуй марха ку ӗҫ, хватер ук- 
ҫннв уйӑхран уйӑха тӳ.тесе пымасан, 
вырӑнти пӳтшета пулӑшманни аулат, 
тата намӑс пек туйӑна!, тӳлевӗ те 
уйӑха 2 т. 7 пус анчах.

— Есӗ шалу миҫемӗш расретпа идет- 
тӗнчӗха?

— Тӑваттӑмӗш расретпа,
— Апла пулсан санӑн чӑнах та хал- 

терех тӳлемедле. Мана вунҫичӗмӗш 
расретпе илекене, кӑҫадах черет ҫитее 
ҫукха. Уншӑн шухӑшласа пуҫа ҫавӑр- 
ма вӑхӑт ҫитменха. Кайса кидех еп- 
ппн.

«Пӑшатан».,

Врид. ответ. редактора Алемдеев.

Чувгшоблит Л*2 1558. Чебоксары, Тип. „Чувашская кнкга“.


