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Оа!!»пӗр рево^ьутсин уйавӗ йачӗпе
Мускавван краиофон ҫырӑнса иатӗм.
Крамофон мӗн иккенне есӗр пӗяетгӗр
евтӗ. Ӗлӗк ӑяа пуп тавоашсем, арман
хуҫжоем туйана¥чӗҫ. Вӗсем вара, пуринчен ытда, Мускаври Рооӑв йатлӑ тийаккӑнпатш а ҫемйисене «нвокайд яетта»
мӗкӗрсе каданине итлеме йурата¥чӗҫ.
Хадӗ крамофон ҫӗнӗ йурӑсвм йурдаӖ
Еоӗ ялнӗ крамофон гӗлӗвмеяле пулнӑ.
Вӑд тӗвчере мӗн-чӗнере пулни ҫинчен
аӗтӗмоек пӗлсе тӑра^, хӑй пӗлвине
йурдаса кӑтарта?. Ак ыйгса пӑкарха
унтан: Ей, крамофон тус! Крамофон,
тетӗп. Леш, Совет влаҫӗн хӑрушӑ тӑшмаяӗ пуляӑ Вранкӗд ыӗнлв пурӑна!?
ха^, ӑҫта кзйса вырнаҫнӑ вӑ.1? Кра
мо(]^й чӑштӑртатоа нлчӗ те, гапратрӗ
йурдаиа:
— „5 ҫул выртрӑм цӗр варта
Хӗрлисенчвя хӑраса.
Шӑлӑн ҫӑварӑм йулмарӗ
Шӑлан ҫнпни кӑшласа.
Авуҫ, килет Михалкка...
Йыгтине те Самӑртнӑ,
Пӑшалӗсенв ҫакнӑ
Тусӗсене пухнӑ,
Мавӑа тире сӗвесшӗи,
Ашнв пӗҫерсе ҫийесшӗя.
Арӑмӗ хуран ҫакнӑ пу.ф
Атисвм ҫичӗ саккӑр пу.%,
Хырӑмӗсем выҫнӑ пу^“...
Хӗ!.. хырӑмӗсем выҫнӑ пу.%, тет. Каккуй выҫма ха^. Ҫусӑр пӑтӑ ҫиместпӗр,
ашоӑр йашка оыпмастпӑр. Выҫӑхаоси
иртсв карӗ. Ку капла пулчӗ. Леш,
Майра Хветӑрӑвнӑ текенни, патша
амӗш пулБӑ мӑнтӑр ыайра мӗндеши
ха^? Мӗн шухӑшла^^ош?
Крамофон пуҫдарӗ:
«Анкартине кантӑр акрӑм
Ҫерҫи куллн пулчӗ пу^».,.
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Ку ӗнтӗ ӗҫҫыннисем хушшннче Совет ҫинчен суйа сӑмахсем сароа ҫӳрекенсем ҫинчен кала!^ пу^^.
Ҫерҫнсене хӑвалаоа
Пушмак пуҫне пӗгермӗн.
Пушмак птҫнв саплас тесе,
Хӗр хуран йашка ҫирӗм.
Пуран й:эшка ҫийе-ҫийе,
Тута ҫӑвара пӗҫертрӗм.
Тута-ҫӑвара сӗре-сӗрв
Пӗр куршак ҫу пӗтертӗм.
Куршак ҫушӑн махӑрса
Икӗ куҫа йӑат пӑсрӑм.
Икӗ куҫа йусас тесе...
— Ҫук, майра-инке! Йусасан т»
Раҫҫейе кураӑиӑн. Ан та йуоа!..
Патша пичӗшӗ пуднӑ Микулай Микулайчӑ Соввта тапӑнэс ш^хӑша халӗ
те пӑрахайман икаен. Ак йурри:
Хура вӑрман варринче
Пӗртте шӑпиан кӳлсем пур.
Пирӗн тата малашне
Вутта кӗрес кунсе* пур ..
Ҫапаа пу:^ ӗвтӗ вӑд Микудай Уретник. Халӗ ӗнтӗ санган чӗрне хурм
тӑршӗ те хӑрамастпӑр. Йулашкивчен
тата култарса кӑгартха. Пуа таврашсен йуррине йурласа парха.
— «Ей, кӑсйа, аттемӗр,
Санӑн хулӑнӗш хисеплентӗр.
Савӑн патшалӑху килтӗр.
Санӑн ирӗкӳ халӗ те
Ӗ.1ӗкхи пекех пултӑр.
Пайан пурӑнмадлӑх турӑх пар
пире.
Ҫын арӑмпе ан тыттар пире,
Сутран хӑтар пире». .
Х а-ха ха-ха!.. Пӑхха, пӗтӗмпвх кудтарса пӗтерчӗ. Ак крамофон!.. Х а-ха-ха(.
Л I р ӑ.
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Ҫак кунсенчв ман ҫьпда ӗҫ п р ч ӗ .
— Пир^ч Еӑҫая тырӑ селӗмрен те
велӗм н у 1чӗ Енӗ с у м а пӗр ик лав
васкаса ҫанрӑм. Укҫаран ап гӑра-а ҫигрӗм: пурге йап\хса карӗ, ҫӗгӗлсэ нӗтрӗ. Калама та вамӑс— к^ҫ ьӗҫ тухса
кайас аек .. Сутма карӑм пӗр лав
хлепонротуйтӑ лапкине.
— Ҫитрйм, чирегв тӑтӑм; хакне
лайӑх параҫҫӗ, пушатрӗм. Тыррине
тургтараьаннинчен йурлӑк илгӗм те,
черете тӑ^ӑм укҫа илме Тӑрагӑн, че
ретре тӑрааан ыгги ҫывснм <в йатлаҫкалатӑй, черег ҫитес;в кӗтетӗп. Кӗюв
ЕЛТӗМ.

— Сана 31 тенкӗ те 40 пус, краш
танив! терӗ мана укҫа парааннни.
— Кӳр, тетӗа, хам, т?рри е калаекн. хӗ 1 хӗп^рчӗк: нумайранпа ун чул
укҫа курмав вӗг.
Ы ана пӗр хут укҫа, тата пӗр тенкӗ
те хӗрвх нуо кӗмӗл тыттараЕ
— Вакраххьне памӑнши, тесв йӑжӑнатӑп: ку укҫапа ним йлме те ҫук,
тетӗп.
— Ан ч»рса тӑр, кай: вакки ҫук,
тесе кӑгакӑра!’.
— Епӗ укҫйпе илтӗи, хӗве чикрӗм
те, киле.1ле угтартӑм лашана
— Хуйхӑрс.а пыратӑн — Мӗн тума
иӗлес ку укҫапа, ӑҫта вакдас? тесе
пыратӑл. Утан шухӑшлатӑп: кӳ^ха,
лайӑхрах пӑхса йулам: мӗнлескер вӑл
30-тенкӗллӗх хут укҫ», тегӗп.
— Саркаларӑм, пӑха^ӑп.
Чӑнчӑя
укҫах, хресчен у к ҫ и ӑ х , варрипче—
хресчен кунтӑ па тырӑ ава¥. тавраШбнчи те кирш пекех М ава ҫака пит
Еӑмӑла килчӗ: хресчене укҫа ҫине те
тунӑ. Ку пиг кӑмӑла килчӗ, тетӗн,—
хамӑр в.п ҫ ӗҫлек-^всемае хресченсен
влаҫ, иккрнни тӳрвх курӑяа!, тетӗн.
— Укҫа ҫинчи хресчеве тинкереррх
пӑхрӑм та, тӗлӗнсе хытоах карӑм,
Хресчрвӗ касвӑ лартвӑ епӗ.
— Т лӗнсв аы ра1йп. Уятан сасартӑк ман пуҫа пӗр шухӑш кӗрсе кайрӗ.
Тӗрӗсш пе каласан ман кар ӑк чиити
вснтр рсво^^утги □а'Ш анл кӑларса пӑрахсассӑл, п р ҫулталӑк хушши пулӗ
вӑл пагш аш ӑя кӗл туса пурӑччӗ; халӗ
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ЕЗ Г Г .
те, иӗн те пулин пулсав, Совет втаҫне
тем те пӗр калапа Й4г.лаҫма т ы т ӑ а а !,
мӗяшӗяяв хӑӑ те пӗчме^г. М н лӗян е
епӗ пӑртак пӗлетӗн: вӑл патша чухявхн укҫаоем 25 шер тенкӗллӗх ик (кҫа
пы гаэса уора^ Совет влаҫӗ вӑьӑтӑачв
вӗсрм мӗне тӑраҫҫӗ? Д алдӑ— кӗгесри
ҫӳаӗ анчах!
— Ҫапла епӗ пӗр ӗҫ шухӑшл&оа
илтӗн.
— Киле ҫитрӗм, дашана тӑварса
пуҫтарса кӗтӗм, оӗтӗд хушшияв лартӑм
та:
— Еарчӑк, тетӗа, кӳрха, патша укҫисене илсе к»р: курлм, тетӗт.
— Мӗа шуатган туиа кипл^? Каллвх тӑрӑхлама тытӑнхӑни! И е йӳҫҫине
пврсе супрӑн-им?
— К ӑтарт ухмах! тетӗн. С аяа иксамӗн тӑвас, тегӗа, ну, чаерах! Патша
сӑнӗ ҫиве адна кӑгартса; ҫак укҫа
ҫинв кама ӳкернӗ? тесе ыйгатӑа.
— Кама нулмалла— вагшана, сана
ухмаха ӳкерес ҫук ӗнтӗ. Мӗя еҫе пиг
ҫыоҫӑвосшӑя, шыври! тесе йатлаҫа!1.
Тӗрӗс, каларӑя, тетӗа, п атл ан а ӳкервӗ, хадӑх йӳннв ӗмое пурӑннӑ, хагӑх
ӗн и ҫиаче нурӑнаӑ патшана ӳкврнӗ.
Маншӑя хуй<ӑрма.1лийрх Ҫ7К Тгн мана
ӳкернӗ тр, тея, ҫирӗм ни.1ӗк юякӗллӗхрен нн 'ӑкраххи ҫивв. Вӑт!.
Тху, есе, хӗрт сурт, антӑпа ҫарӗкех ҫисе тултартӑн пу.ь. Тем тв
пакӑдтата!', карчӑк ман.
— А ну, пӑх-ха куяга, твтӗп, ӑна
виҫ чв! вонгсӑ хугне кӑтартса. Ҫыянине тинкеререх н ӑх-ха—палланӑ ҫыи
мари?
— Ах, турӑ, ку еоӗ нихак, Куҫук!
терӗ карчӑк тӗлйксе
— Ҫ.1В ҫ«в. Ха.:ь С В’Т влаҫнв влчҫ
вырӑвне хуратаи? М^ва укҫа ҫинв
ӳке,,нине ӑнла а ил ӗнл га.'ь? гегӗп.
— Анласа илетеп, терӗ.
— Ме, тыт, ман пагретлӗ вӑгӑр
теакӗ лӗх ук,а>*а. Вырсарни ун хулана
паоара йагала ем и.1ме каяӑпӑр, ткрӗм.
— Ак, тӑв«нӑм, ман й>*алв ӗҫ пулч5. Клрчӑка Совет вдаҫӗ ҫинчен йеале
тӑн а кертрӗм.
— Еоӗ: йӑвӑр, тетӗя.
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ЕЙ, П И Р Е , Ч Ӑ В й Ш А ,
Чаваш пагне вырӑе тухтӑр хӑнана
ш н ӑ Кунӑч пӳрчб таса маррине курсан, тытӑяаф кӑч» вӑтавтармл.
— йӑв*н иӑванчӑ, лӳр'ӳ савӑя
туя йенч н хуҫасен ҫурчӗ нек, аван.
Мӗвшӗн есӗ пӳртне шал йенчен нӗрт
тв тйслтгармастӑя? Курагӑн, авӑ, урай
ӗсем йрплв пӗтемпе витв урайӗ пек.
хуп хура пулнӑ, гвг.
Чӑвашӗ ӑна хи р ӗ ҫ;
— Ей. пире, чӑваша, йура!ҫке1 тет,
вӑтанка^аса.
Чей ӗҫме тыгӑнсан, чей чашкисеи
те ниҫта йурӑхсӑр таса маррине аурван, й< рӗннй цек аудоа;
— Ив. И в , акӑ ҫак чей чашкизе
не те арӑмна тасатгарао пула!гЧ'ҫ&е.
Куратӑн авӑ ӗҫме, мар. иӑ^ма та
жроӗр, тет, вараланБисене кӑтаргса
Чӑвтшӗ ка.1лв1;
— Ей, пире, чӑваша, йура^ҫке, тет
татах вӑта' ка.таса.
Хӑй ҫав вӑхӑтрах арӗм*нчея, чӑвашха ка.лаҫса, чей чашкисене ш^лга таватма тасарах алӑшӑлли ыйтса идтт.
Арӑмӗ те чей чашаиоввв шӑлма аллиив (.акданнӑ хуа хура алшАшинв пыреа тыттара!.
— Алшӑллине хурине патӑнҫке, ҫуки ҫавӑнта тасараххи? тесе, тӗледелде
нӑхса ыйта!.
Арӑмӗ те:
— Е9, йурӗҫке! тет. Тлса атшӑаи н е пар-ан. варалсран хӑрарӑч.
Арӑыӗ ҫаш а, тӗнӗ пӑкки п-к, хупхура хлшӑлли пырса тытшрсав, хафхи
тусӗ каллех:
— Ак\, ҫакна та таса тытиа кирДӗчӗ. К нпа еое чей савӑчӗсвяе ҫусав
шӑлоа тинӗгртӗн, тет к/.1са
Чӑвашӗ те ӑаа хирӗҫ тата питрех
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ЙУРАТҪКЕ.

мар алшӑллипе пите куҫа шӑлсан, куҫ
пӑ' ӑ а!. Ҫын сук.^ӑр пула'!. Суккӑр
пулсан, тертленсе пурӑвас оулаӖ ӗҫлеме кансӗр. Иӑсӑлнӑ куҫа шӑляӑ
алшӑллипе таса куҫлӑ ҫын ш ӑю ан,
унӑн та куҫӗ пӑсӑла!. Таса мар алшӑлли килте куҫ чирӗ анчах йергсе
тӑра!', тет тухтӑр. Чӑвипӗ каялвх
вырӑс тусӗ хӑяӗн^т-н иӑшкӑлласа кула^
пул ӗ, трсе шухӑш.шса:
— Ей, пире, 1ӑваша, йурафҫке! тет.
Татах кулас калмен ҫӗртен, ирӗксӗр
кулса илет.
Чӑваш тусӗ йалан ҫапла вур еӗмах
ҫине те:— Ей, пире, чӑваша, 1ура1
ҫкӗ!—теннве итсен;
— Чӑваш ҫынни вы.1^ӑх мар ҫуке,
пирӗн пекех етем Мӗшӗя хушӑн гӑртак ырӑ тӑвасшӑн тӑрӑшас мар—тесе
ыйта'!.
— Ҫаплатӑр та ҫав—ей, пирв, чӑваша. йура!ҫкв, гысна пек пудсан та,
тет татах вӑтанса,
И в. Й у р к к ж н .

Вӑтавса:

— Ей, пире, чӑваша. йура^^ҫке! тет,
ирӗкоӗр кулнӑ пек пулоа.
— Пите вуҫа шӑтакан алшӑши
те сирӑя .ҫапла хун-хуратӑр ҫав1
тесв ыйга!, кӑчаки ҫумӗячи чур^-еяк«е пек, ирсӗр. хура алӑ^-ӑлли ҫаиӑнса
тӑнине курсая.
— Ей, оире, чӑваша, йурл^ҫте! тет.
Ку кал ех урӑх вимӗа сӑиах ка.1ама
кпгӑраса:
— Пире, ч ӑв ата, йурат ҫкӗ тетӗн
Вӑл йвале алла йурат пулӗ?,, Таса

— Ех, ку ,.Капкӑнра“ ӗҫлекенсене! Пурпе те тытӑттам та,
ҫӑнах туса хурӑттӑи Шайтан
ҫйлРкӗ ӑшпе чнксе хураттӑм...
Енсеррн ҫапла!,.. ҫапла!,, ҫапла!.. чышӑттйм.

К А П К А Н

^аруша
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Копаераттпв укҫинс • а^атаьан сек н у к а ы а к с а х с м р а ҫ ^ .
Хӑш-хӑш копператтнв
чхенӗсек хӑбсен ҫккя хӑ#с«к
шавми иудчӗҫ.
(Квреспйтентсен ҫырӑ ӗсвнчвн).

Укҫиве шутласа тухрӗҫ. 123 тенкӗ
16 21 пус.
— Йӑван Макарчӑ, санах илес пуку увҫава Ы ранчен сыхласа усратӑн, тет претҫе^атгӗл, кукша пуҫне
кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫса.
Касначейӗ хӗраоах карӗ. Адлнсене,
шывра вшнӗ чухнехи пек, сулкадама
танратрӗ.
— Тем парсан та илместӗп. Тӗрмене дектӗр тетӗнв? Ман ачам-пӑчамсем
пур, п ӗч ӗк.. арӑм. Ӗмӗр
асӑнмалда ая тӑвӑр, тархасшӑн.
— Мӗн рак пв1(^ туртӑнса тӑрав!
Сан нек шанчӑклӑ ҫын ӑҫтлн тупӑн,
тет претҫетаттӗл.
— Аха^ те тӗрмв ҫывӑхӗнчех ҫӳретӗн. Ы ран пайан арӗслеса кайаоса
кӗтсе ҫеҫ ларатӑп. Тупнӑ шанчӑклӑ
^ н , твт касначей кайалда чнкоа.
— Мӗн ухмаха перен. Пӗлмеҫҫа мӗн
вава? Микуд турра ш аннӑ пекех сана
шавма пулаӖ
— Тупнӑ, Микул турӑ!.. Май килсен
Ммкуд турӑ укҫияе те ҫаратӑп еп...
Карданккӑ!.. Карланки
мав ҫ вӑн
нек: ҫыв укҫи кӑсйана кӗрое кайсан,
ӗҫсе йанасӑр чӑтаймастӑп. Авве хырӑ
мбнчев^вх ҫавӑн пек тухнӑ пу.%, тетӗп.
— Тфу! Санпа.чла!.. Ак вӑйоах кӑсйуна чиксе йарап. И.1, теҫҫӗ!. ил!..
Илмесен правленгрен кӑларса ывӑтӑ
пӑр, терӗ претҫетаттӗд хыттӑа.
Йӑван Макарчӗ яим ту«а пӗлмесӗр
пукан ҫвне кайса ларчӗ.
ХӑВӗнчен тар йуха^. Хуа-хура тар.
Хбрелое кайнӑ. 10 упаран тарнӑ чух
нехи пекех хашкаЕ
— Илмеотӗп. Кнле кайас ҫул ҫинче
10 ҫӗрте сӑмакунккӑ сутаҫҫӗ. Ӗҫсе йамаоӑр ӑҫтае чӑтӑн унта?
— Ӑсатса йарӑпӑр. Сӑмакунккӑ пур
ҫбрелле оулӑнсан ӗнсӳнтан ҫаклантарса
йарӑпӑр.
— Киле ҫитсен те ӗҫсе йама пултарао вӑл укҫана. Тархасшӑн ав сӗ

нӗр. Сирӗн йатусеае поминани кӗяекв
ҫине ҫырса хурӑн. Сурхури чухне еӑра
ӗҫме чӗнӗо. Хӑвах ил, Пегр Йӑванчӑ,
тет Йӑван М аю рчӑ чӑркуҫҫи ҫиве
тӑрса.
Претҫетаттӗд укҫа
ҫане йӑа йал
пӑхса илчӗ те, васкаоа алднсене ка<
йалла тытрӗ.
— Ҫук, пудтараймастӑп. Тупата пудтараймастӑп... Ман ачамсем тӳрб алӑддӑ мар, вӑряаса та кайӗҫ. Еаврил
Й ӑванчӑ идсе кайтӑр! тет претҫетаттӗл пуҫне правдени членӗ йвнезе судса_
Каврил Иӑванчӑ алӑк патнелле чакма тааратрӗ.
— Ҫук, пулмасП.. Такҫанах арӑм
тутӑршӑн апгратаҪчӗ. В ӑйаах тургса
илӗ вӑа... Ҫук-ҫук-ҫук! Ан та ыйтӑр!..
Виҫҫӗш тв шӑп пулчӗҫ. Укҫ* сӗтелр
ҫинчет.
— Апла пулсан ак мӗв хӑвӑпӑр,
терӗ претҫетаттӗл,— укҫиве виҫб пайа
уйӑрӑзӑр. Кашнине 41 тенкӗ те 9 ш ар
пус салатӑпӑр та, ӗҫӗ те пулчӗ.
Касначей каллвх аллисене суддама
тапратрӗ:
— 19 пусне идетӗп. 41 генжяне нкйепде те нлместӗп, тет.
Укҫи сӗтед ҫивчех вырта^. Правдени членӗ куҫ харшине шӑлоа нлчӗ.
— Ку укҫана!.. К унтах хӑварсак
йурамӗши ӑна?
— Вӑрласа кайоан?
— Епӗр ӑна пытарӑпӑр. Пӗрпӗр
вырӑна пытарсз хурсан викам та тупаймӗ. А?ӑр, вырӑнне тупар!
Виҫҫӗш те вырӑн шыраса сападанса карӗҫ.
— Ак, ҫак шкап хыҫие пытарӑпӑр.
Кунтав нвхаи та вӑрласа кайас ҫук,
тет претҫетаттӗл пуҫне шкап хыҫне
чиксв.
•
Ш капне пӑртакҫӑ сиктерчӗҫ те, укҫнне хутпа чӑркаса хучӗҫ.
Ҫӗрле 123 тенкӗ укҫана пбтӗмпех
йбке хӳресем ҫисе кайвӑ. 27 пуе ваккх
анчах йулнӑ.
Й —-н мучн.
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Собеш пул,хишсихчи „собш “ шухшӑрӗ.
Р. Ф. С. С. Р.

Шурутри Совег иу.фнитси

Мӑрат вулӗҫтӑвкоиӗн
плеиӑмне.

и1удӗн ӑб-мӗшӗ 1925 ҫул.

№ ?13

Х аяӑха ҫаЕна пӗдгерые ыйтатӑн: ҫакӑвта ҫирнхне
пӗлтернӗ хыҫҫӑн пӗр ерне иртсен пу^натсаран чирлясем патне, йалсовечӗ— ҫав ҫын чӑнах та йӑвӑр чирлӗ
тесе пӗлтерекен

хут парсан

анчах, тухса ҫӳремеллв

пула?,

мӗншӗн

теоен ха%хи

вӑхӑтра Шурут учасхм

тӑрӑх

50*/о нин ӑсеӑр

сӑлтавпа (ао бессиысшнным

цоводям) чӗнсе кайаҫҫӗ.
Мехер йалсовечӗ ҫител- ксӗр еӑлтавпа чӗнет пулсан, ьӑл

сут

умӗнче ответ тыта^.

Ҫак

йӗркен епӗ

Йелчӗк вудӑсӗнче ӗҫе авач кӗртнӗчӗ.
Асӑрхаттарни: тухтӑрсем аха.{, ураиа ҫине лар«а
тухмаҫҫӗ.
ГЮКРОВСКИ врач.

Арӑмӗ: Ах, вилетӗп...
Микихвев: Т архаш тӑн пӑртак тӑрха— претҫетатгӗлтеа
хут илсе кнлем те, тӑрантас тупса тухтӑр патне чуптарам. Тгн, телейӳ пулсан, квлсе пӑхӗ те...

С У Т Р А.
СуЫа. Иван Тавилӑв, епӗ гана пат'Х1»лчх укҫине тунӑгаӑя ӑйӑалатӑо.
Ҫав ф<^гаивӑй укҫагем тунӑшӑн хӑна
айӑплӑ тесе шутлатӑви?
Айӑпланакан. Ҫук, шутламастӑп!..
СуЩз. Мӗйшӗв?

Айӑпланакан. Мӗншӗи тесея, халӗ
пирӗн патгаадӑх ҫамрӑк, вӑйеӑр, ӑна
пурия те мӗн вӑй ҫитаӗ таран пудӑшмалла, ҫавӑнпа та енӗ хам мӗн пӗл"
нине патшадйха пулӑшас тесе укҫ"
тума тытӑатӑм.
П. П е л к к о в .

К А П К Л Н
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чухӑн.

Чухӑн. Ак «ӗнле халӗ пврӗв влаҫ,
Микудай Пдаттовчӑ! Советсене уйӑрнӑ
чухне, скрӗн пек пуйаасене. Совета
уйӑрма ыар. пухха та кӗртместнӗр.
Мӗнле лайӑх ҫав пирӗн вгаҫ?
Пуйан Лнйӑх, пирӗншӗн те дайӑх.
Совета уйӑриаҫҫӗ, пухӑсеве кайса
вӑхӑт иртерместпӗр, пӗр майах сугӑ
тӑватпӑр. Е.,ӗк пуйансеве ӗҫлӗ ҫынсене
пара^чӗҫ те, сутӑ тума та вӑхӑт ҫукчӗ.
Чухӑн. Аплинв апла та, халӗ сирӗн
ҫийе налук нумвйрах хураҫҫӗ.
Пуйан, Налукне нумайрах зуни пирӗншӗн те лайӑх йапала вӑл. Налукран хӑрага сутӑ тӑвакан сахадланат.
Тавар нумай кайа^. Тат» пӗрер икшӗр
пус хӑпартса сутатпӑр та сирӗн вӑсйасенех ҫӳхетет,
У {я к

9-мӗи! №

Советше суйлас уыӗн.
(Тӑвай., Ҫӗрпӳ у.).
Йулташсем!
вӑхӑтра ман уира, сире Тйвай вулӑсӗячи канаш орканисатсисемпе паллаштарас сатачӑ
тӑраТ:
— Пирӗн вулӗҫтӑвксмкра ӗҫлекенсем
ерех пичкиве кӗрсвх выртнӑ, тургса
кӑдарма та ҫук. Тыга пуҫласан йамшӑк
лашисемне тараҫҫӗ.
Налукпа Хвинанс пайӗн пуҫдӑхб
Ҫверӗв йулташӑн пуҫӗ тв курӑнмас¥,
пичке ӑшӗнче выртаҪ. Вулӑса тухсаосӑн, пӗр урӑ таврӑннине вураймӑн.
Претҫетаттӗлӗ;— мӗяле чэрасши вусеве? тег.
— Никкихвӑрӑв йуа., вулӗҫтӑвкомра
ӗҫлекен Королӗв й., 5 мӗга участкӑрЕ
халӑх сучсн ҫыруҫи лшм>рин й., пурте ӳсӗр, йамшӑкпа катачи чупса ҫӳреҫҫӗ. Ашмарин й-шӗ; У нас червонӗҫ
ку]&айӗт, я и ог военяой сдушпы опвопошуҫ, тет (1903 м^ш ҫ дхискер), Йамшӑк хуҫине: туркире 5 мӗш дашинв
те санах паратпӑр, тесе ӗҫеҫҫӗ.
Прет.етаттӗлв сума сумаҫҫӗ, нпм
вырӑнне те хумаҫҫӗ.
— Ф Крикорйӗванавудӗҫтӑвкома ил,
вӑл чинер, увпа вуласа мӗвв ӗҫмв
каВас вулсан ньмӑс курас ҫук, теҫҫӗ.
Илчӗҫ вара, ӑна ӗҫлеме, хӑй ӗҫлеме
пӗлмест пулин те...
Вулӗҫгӑвком йатне ерех цичккипв
йухтарса й?рӗҫха вӗсем. Туртса кӑларасчй пичкерен. йе пичккипех ,Е .ъ “
гӑрӑх йухтарса йарасчӗ. Камйя мӗнлв
ыйту пур? Е д ӗкаласа пӗгер^ӗм.
Ҫамрӑк хунав.

Напоршӗн хушсакалани; Еӗврӗҫсысва
хӑй йурринех йурла¥.

Шкулта.

Иупаллӑ ҫул ҫинче.

Вӗрентекен. Ваҫҫили, калаха мана:
мав кӑсйара 10 пус укҫа пур, вавӑн
хӑсйувта ‘20 пус пур, мӗя пурӗ мнҫв
пус пула¥?

— Асанне, ҫав курӑнакан йада миҫе ҫухрӑм пула¥ кунтан?
— А... Чутейеи? Чутейе тӑъатӑ ҫухрӑм. Ӗлӗк удттӑчӗ те, пӗри ҫӗрсе ӳкнӗ,
тепӗрве пӗлтӗр кӗтӳҫӗ вутра ҫунтарса
йанӑ...

Вӑрентекен.

10 пус!

Вӗрентекен. Мӗншӗа аала ҫеҫ вара?
Вӗрентекен. Ҫаплах, ыӗншӗн тесек
санӑн вӑсйунта 10 пус пур, манӑн пӗр
пус та ҫук...
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ДНПКӐН“ ВУДЙЦАНСЕН ЧАСТУШКИСЕр.
Еп шур тутӑр йуратап
Б ӑчӑ пӑчӑ тӑрришӗн,
Еп „К апкӑна“ йуратап
Кулаксене тӗртнӗшӗн
Ҫырма тӗпне ан ан ӑр—
Улӑхэсси часах мар;
«Капкэн» тӗлне ан пулӑр
Вӗҫернв.си чаоах мар.
Кутӑн пуҫӑя ҫаврӑнса
Сив ҫил чупа)г урамра,
П^р вӗҫРмсӗр пуштӑпа
Ҫыру вӗҫет „Капкӑна“ .
Йарӑм-йгрӑм ҫут шӑрҫа
Йармӑрккӑран илечен
Ма татӑлса йухмавши?
Варли пулвӑ сар ачи
„К апкӑн" кули пулвчен
Ма ватӑлса вилменши?

Йури илтӗм ҫут ҫача
Симӗс курӑк ҫулмашкӑн,
Йури илтӗм «Капкӑвне*
Ҫӑртмахсене тытмашкӑн.
Ш апа сухан ҫимест, тет,
Ҫи ;ен хупан йулмас!, тет.
,.Капкӑа ‘ сахал нлеҫҫӗ,
Илсен пӑрахма пӗлмеҫҫӗ.
Леш айкинча чӑрӑшлӑха,
Ку айаинчен шуглатпӑр,
Ы рла усал ҫыноене
Пӗрре кур ах чухдатпӑр.
А¥а, тантӑш, хирелле
Хир кура' су калсессӗн,
Вак ук.уна а я хӗртен
„Каокӑн'* вудас киясессӗи.
М а мн.

Ш упаш карти 2-мӗш типокрафи ҫурче.

Мадган.

Кайран.

Тав Комунпайне, манӑн ҫийе
еӑрлама пуҫларӗҫха! Нумай пу•яачӗха сӑрламанни. Халӗ ӗнтӗ
иае ҫийе Шупашкар майрвсем
те ӑшӑ кӑмӑлпа пӑхма пуҫлӗҫ.

Сӑрласа пӗторне, пӗтермен
ҫӑмӑр ҫума тапратрӗ. 40 кун
та 40 ҫӗр ҫуса тӑчӗ. Телей
пулмарӗ. Хӗрлӗ сӑрӑн ҫӑмӑр
шывӗпе йухса пӗтрӗ. Ҫынсем
манрае кулаҫҫӗ. Ех, пурнӑҫ...

К А П К 1 Н

8

9-м6ш Ли

Д апкан“ хуҫи кенчӗлгрӗнче.
ГЯЛД ТЫТНЯ ЙЯРДМЯСТ. {

Ъ

,

ПАКТЕРИСЕМ.

Кӗвӗҫекен автӑр.

Чупай вулӑсӗвчен ҫырэ.ҫҫӗ;
Чатуь касоинчв Ҫамннкка Пе
тӗр Кирияи хӑйӗн тарҫи тӳпи илве йулвӑ ҫӗрие усӑ курса нурӑна^.
Тарҫи ун натӗнчен такҫанах кзйя ӑ Ку ҫӗр ҫинчен нӗрв халӑг
Еуххвнче тааратса каларӗҫ те,
анчах кугатавсем: вӑ.т ҫӗр курӑнмк расхутсеве кӑлаэиаллӑх Киризанах йузтӑр, гер'ҫ
Мӗвле вӑх „курӑнми р»схутсем“ ?
Курӑкма пактерисем тӗнчере пурране
•пӗр пӗзетсӗр... ..Курӑнми рзсхуг“ ҫннчен нимӗн те идткен. Микросло'! (пы•ӑкзатакан трута) витӗр пӑхоан курӑн
мбҫшй вӗсем?

Хӗрлӗ-Чутай петтехнекдӑмӗзче вӗрентекен Йаркуни ҫыра¥:
,.Есӗр ман йапаласене „С уятада“ кӗртетт р те, анчах конорагне йама твмӗншРн мзннӑ. Ку
йзпала сире ырӑмар йенчен ҫухага!?. Автӑроеье йарас конорара
есӗр хӑвӑр ҫӑтаттӑр пулас, тет.
Е х,ы рӑ ҫынӑмӑр Й ;ркуЕИ, паре ҫӑрттан терӗнл? .,Ку йапала сире нрӑмар
йенчвн ҫугата¥ ‘, „Сувтадшӑв“ й уӑпӑр, хӑвӑн ҫннчвн ,,Каавӑнр« ‘ ҫнрнӑшӑн конорар ав та ыйт, Пурӗпӗр
тӳлемеотаӗр. Теквх ҫзпз» хӑрушӑн ан
ҫыр, йаркуви гус, ахазӗн тус кутне йус
кмле пузтара)’.

1840-мӗш ҫулсс нчех
пулнӑ ҫыы.

,.Пур инкек те ҫавӑн-

Кокӑфӑв „Ревасор* йатлӑ лйессӑри
вочтӑ н ача.рӗкӗ почта к-ллекен ҫырувеве пӗтӗипех вуласл пынӑ Хӑш ҫыру•енче пиг зайӑх ҫкраҫҫӗ, хаҫатривчвн
те дайӑхрах, тет вӑд хӑйӗн йулташне.
Е х, Кокӑ^ь, Кохӑэь! Есӑ пит ӑслӑ пулнӑ
мӗн1 Сав пйесоунта кӑтартнӑ ҫынееч
чӑвзш хушшинче те пур иккен.
Сик-касси вузӑсӗнчен ҫыраҫҫӗ;

К п в и вулӑоӗнчен ҫыраҫҫ-;:
,,Кавад вулӗҫтӑвкомӗачи фянавс инҫпекгӑрӗ .М>>ҫвиюв кӑҫаз
Ҫӗрпӳве нрисыва кзйвӑ чух,ӗҫсе
ӳсӗрлов, поргфӗлне ҫӗтерсе хӑвзрнӑ. Пӑртак хӗрӗнкӗрет ау ш ӑ т а .
ҫӗтервӗ, телв ку.^чн'.а ҫ?рвт“ .
Уоӗрлсен пор^фӑлве мао, пуҫнв ҫухатакансем те пу.заҫ,ӗ. Пур иэквк те
ҫавӑнтан (орвхрен), тенӗ елӗк п?р пиоаттӗл.

„Ҫӗяӗ—Шелтем ҫекрвттарӗ
Адексантӑр Крпкорйӗв кофтсевой почт^па килнӗ ҫырусене пӑс0» вуласа туха!. Конвррчӗ ҫинв
вӑркӑчкпа питет ':уснӑ п лсан та,
ӑна лӑсмя ӗиӗяисст. теҫҫӗ
„Реввсора“ Кокӑ^ 1841 -мӗш ҫудт»
ҫырса пӗтернӗ. Халӗ мвҫемӗш ҫуд,—
20 мӗш ӗмӗр мари?

тан^Ч

Сиортсменсем.
Ш ӗкӗнтӗр ҫыра¥:
Тупай Есмезте пӗр комеоивдӗс Иавӑл Йалурӗ йа.ггя кул»ка а Тапхай Макҫӑмӗпв хӑрах »лӑ-
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па ҫур ҫухрӑм хушши вираӗч ҫӗклесе ҫнтермелле ерехде тупӑшнӑ.
Кайран вара ҫӗрӗпе ҫуттинс ӗҫн^, тет.
Саорт вӑд уоӑл.тӑ йаиаха. Саорт вӑййиве выльас'1 ҫ>йелде тухаваноем ҫинчен хаҫатра ҫыратпӑр, ерехзе вн,%з«ансем ҫннчен .,Казкӑнра* ҫырса пӗтӗм хатаха пӗлтеретпӗр

Вйдме йурамаст.

9

Сӗме;1ӗнчи (ГҪечсей вул.) комсомвзӗс
В. Рйапин пргкгӗккӑр‘.1 туза пӑхнӑ.
Ӗҫсе ӳсӗрӗлсен хӑйӗч пуҫне хӑйвх
каткаяа оамӑаовккӑ пӑрахи ӑшве чмкое кӑларнӑ.

„Аслӑ иуҫлӑ** ҫекреттар

— Кӑкар йазш вет претҫетаттслӗ
ҫӗнӗ ариккас кӑтарнӑ Приккасӗ ҫапла.
Йалта 3 ҫынтан саниттарнӑй еоииҫҫи
суйл;малла, Ҫын чирлесен ҫав ко,ч ;ҫ
ҫине пӗдтермедзе. Комиҫҫи мӗн чирпе
чврленйне ҫырса ҫелсовета памалда,
ҫвлсовет преорзвотит тӑва¥ ВИК-а,
ВИК—У И '\-а,
У И л — уестравоте-а
уестравоттед—метоттела, метоттед тух
тӑра матолка?' тӑва^, втра тухтӑр чир
лӗ ҫын патнв киясе емел пара?. Гухтӑр пырачен чгфленӗ ҫынӑн найепле
те 1Н1ме йурамас^. Вилсен ...

Ӗлӗк йачпун вӑрҫк чухне варӑс
улпучӗеем: впӗр Йаппуесене пӑшалпа
персе мар, ҫӗдӗксемае те хуплао* тытӑпӑр, т«се мухгаяа1ч?ҫ. Ҫӗлӗкпе хупдаоа ҫы ннатытайиӑн. Ҫавӑн пекех;
Хураиал вулӑсӗнчи (Патӑрйел
вгл. , Аоанкасои йааӗнҫекрвттарӗ:
епӗ пурин1е.ч тв аслӑ. пур ӗҫ те
м зя аз вятӗр туха^, епӗ хам
пуҫпа Асанкасоя йалне ҫӗклесе
тӑратӑп, тет.
Пуҫпа йз.ла ҫӗкдеймӗн. Хӑйне авла
хуракая зӗҫЗне тухнӑ, геҫҫӗ 16... Кндес суйдавра аслӑ п у,з4 ҫекрегтарӗн
кӗҫӗне тухмалла ан пултӑр.

„Ҫӑйӑх йудмаст*-

..Йӑт1 ӑрти‘-

Ш ӑаачавр* (М ӑнзд вул ) комоомодӗс
Ствпанов И. картла вы,^ама йурата^:
„первый рука пуд мука“ тесе ҫатдат
тара^. Каа.та вӑд йалта ҫӑнӑх хӑварас
та ҫук, шӑпах хӑй ,,рез2исатсидесв“
пӗтерӗ

,.Маттур*‘ комсомолӗс.
Внҫнкассинтн (Ч угай вуъ. Ҫӗрзӳ у.)
комсомозӗс Ваҫли Унтрийе Хурӑнвар
Арҫенттийӗячен пӗр четвӗрт ерех тапӑннӑ, памасан. пиншакна хывса илетӗп, тесв хӑратнӑ.
Ку комсомол*>с аиншаксӑр аптранӑ
пухас. Ву.шойолӑн ,,пеншак“ тупса
парао иула¥.

.Дайӑх-*^ правтӗк ӑ.
Йумахра ти.1ӗ пуҫне турӑх ӑшне
ч « св Еӑларвӑ. Кӑна халӗ 1Пупашкар

4 ҫын труках пнре ҫырса пӗлтервҫҫӗ
Чудхулари петакокиккӑ ннҫлятугӗнче вӗренаӗ Корнн1ӑв Жумкӑ йармӑр<>кине 4 лашана »увтароа пырса: .,кго в?, я профеосӑр, 01'угент. 8 йасыьаов ояайу!"
тесе кӑшкӑрса ҫӳрвт, теҫҫӗ.
К ӑна хкрӗҫ ҫакна калас квлет: пӗрн
йӑзтӑртарея ыйтоа п 'лег тет: Йӑлгӑр
тирен ыйга!': тӗттӗм ҫӗрте вӑрмзнта
йӑлтӑртатеа тӑратӑн, мЭмшӗа еоӗ тул
ҫутӑлсан, ҫутӑ чухне йӑдтӑртагаа тӑмасӑрах аурнзтӑн?Иӑлгӑртийӗ ӑаа хярӗҫ; епӗ ҫӗрле те, ьӑятӑрлз та ҫутатса
тӑратӑпҫкв, анчах ҫуттӑч манӑн хӗвэл
ҫутгийӗ. нӑхнӑ ҫӗрте ҫукна аӗрех ҫав,
тенӗ хуйхӑроа (Иуркгин) Корзя.гӑв
тус есӗ йӑ.ттӑртн п/лма та аулгарайм-астӑн! Ӗҫое ӳсӗрдс», мухганса ҫӳрвкен „професоӑра" И-ӑлтӑргй темвстябр,
Капкӑна ҫакланнӑ тӑмана теме нулгар а т п ӑ р .,

т

17 А 11 К

ЧАПСӐР ВИЛЕМ.
Ввлӗм хӑш вӑхӑтра пырса ҫакланаск в « а м та пӗдмесг ҫав. Ав,

Ҫитӑр Тиххӑнӗн даши Ш ӑмат
пу.%н.итсивчи ттем тиелӗхӗсенв пӑ
ратмалли шӑтӑка ӳксе рилнӗ.
Вилб тӑпри ҫӑмӑл пултӑр! Вӑя лашан шӑпи ҫавӑн пек пулнӑ пу^. Ҫапат та вӑл уҫӑ рыртакзн шӑтӑка питӗрмелле пулнӑ. Пӗрпӗр ҫын ӳксв вилсен есӗ ытла шӑршлӑ тесе, райа та
кбртмӗҫ.

А

Н

9-М&1П №

Иадсовет отчоче.
Претҫртатгӗл отчот тума пуҫларӗ;
— Пирӗн йалта 60 лаша, 70 ӗнв,
46 сысва, сысва ҫури, кӗтуҫрен ыйтрӑм
та,— 12, тег, вӑд ҫеҫ мар та, пирӗя
хамӑрӑнах 5 пур, тата Ш упашкарта К6неке Кӑларакан уйрӑмра ӗҫдекен Сарри й-ш протоккол кӗвеки парса хӑварчӗ... Ман ка)ймалли сӗтрӗ.
— Пире мӗв ӗҫлениве казас» пар,
кӑва епРр, хамӑр та пӗлегпӗр, тет
халӑх.
— Урӑх нйм те ӗҫлемен те, туман
та, хуҪ те ҫакса хурӑр, тех претҫетатӗд.
—■ Тата, ҫав уэӑхсене кам карта
тытса пӗтернӗ, каиран ыйгнӑ? твт
халӑх._
— Ӑна епӗр тытнӑ, тата аояӑ пичесем тытвӑ, ыйтасса никамран та ыйтман, тет прегҫетаиӗл.
— Капла есӗ хӑвӑн ратнеоемшӗя
ҫеҫ ӗҫлееӗ иккея
— К ӗва хкрӗҫ кадама пуатараймасгӑн. Пуҫ тӑвтан пулеа карӗ Чирлерӗм пулы&лда.
99 №.

.,Я и к в и т а т с ӑ ^ ‘.
— Бк5, Тӑхгаман пичче, пӗлекенччӗ:
ӑмма пысӑкрах школсене чӑвашла ҫыри а —вуллама пӗлекеннисене авчахнлеҫҫӗ-ши? Еырӑс ачисене те чӑвашла
нӗлекрннисене аачах илеҫҫӗ тет?
— Тем апла... пурте манс» пӗччӗр
т*се пу^ь-..
— Школгене мавма тун‘и? Вӗсенв
нӗ.лме тунӑ пулӗ ҫке?
— Ҫапла пек те! Ӗлӗк школсене чӑваш чӗлхй пӗттӗр тесе тувӑ та, ҫавӑн
па хп]|, те пӗлекеввиоеве анчах илеҫҫӗ пуф пӗлекрннисен ан пулчӑр тесе?
— Ӗлӗкхине мӗн калзтӑв? Е с ха^хиве кала!
— Кадаса пудаТи? Ео вӗ.еннисене
пӑх! Вӗреннисем кам ч гв ап л а пӗлвЕвнн оур?
— Апла пулсан, ликвитатсӑ твни
ҫавна пӗдтерет пулӗҫке?
— Ҫавяа пулмасӑр!
— А леш. редисаюӑ тевн, мӗскере
пӗлтерет ши?
— Теме пӗлтерет... ӑн» вара пӗдмвстӗн.
Чӑн сӑмахӑн суйн ҫук.

^<>Ача амӗш. Ку шуйтан ачипв..
Ӑн макӑр тетӗп! Ч.арӑн. Чарӑнмасап ак, «Капкӑн» хуҫине
аайса калӑн. Вӑл сана кӑтартӗ!.

9-меш
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Х ӗресп в ам ч ах ч ӗ.
Худара аслӑ праҫнӑв куннв ирхн16 турра ӗненвквнсем пупеене кӗргыв
кйтсе тӑраҫҫӗ. Ҫав вӑхӑгра пӗр ҫын,
вовет чивавяикӗн алӑкне уҫса:
— Пунсеве илегре? тесе кӑшкӑреа
ыйта!1.
— Идвгпӗр! теҫҫӗ, кӗсем те ӑ я а хи1еш, гхэтпРр тенӗрен, алӑкне хупса
кайаЕ
Чинавникӗ чӳрече витӗр
урамра
урӑх чирлӳри пупсем ҫӳревине курсан:
— Пирӗн прахутрисем мар икквн,
сопортисем, твг.
— Пирӗняисем пулиаган, вӗсене
ндео ыар. Кӑшкӑр, енӗр хамӑр пуп
сене ндегпӗр. тег арӑмӗ тепӗр пӳлӗирев Ейшкӑрса.
Уоӑшки кӑшкӑрма теое тула тухаӑ
чух, хай, йут прихутрискер, «Илетпӗр
тевӗррн», кӑпӑргагса кӗреҫҫӗ те. Ку,
нӗскӗн, нимӗв калама та ӗдкӗреӗмест.
Пӳрте кӗрсен, кӑоӑр-капӑр час:\Х кӗл
туеа илсев, пӑраш ӑкпе тав тусан,
кӗя туаӑшӑн укҫа та илсен, йепдв
килвӗ ҫаэда чагах ерттилдиае кӑпӑртатса тухса та кайаҫҫӗ.
— Мӗншӗн есӗ вӗсенв илтӗн? . Хамӑр арихугрйсвяе илмз пудл^чӗ?!, тет
арӑнӗ.
— Йурӗ ӗнтӗ, пупсем пурӗ пӗр, тет
упӑшки те.
— Пурӗ пӗр пула^Гши?! Кӗсене вӗд
тунӑшӑн пӗр тен&ӗ патӑз. Хамтр прнхутрисем килсен, в сене хв илео пула^Ҫ.
Вӗсеве те каллек парао пула¥. Идме«ен, лайӑх кар, тет.
— Кӗсенв тв нзмеоен, лайах иар,
кӗсен сопортисем, аслисем. Лешсем аха%
чиркӳрисем кӑна, тет упӑшки.
— Ыудиакайӗ, в!сем хамӑр прихутрисем, кӗсем йутсем, тет ерӑмӗ.
— Енӗр сире илмстаӗр, тесе. ка1аиа.1да та ӗдкӗреймерӗи вӗсем кӑпӑртатса кӗчӗҫ те... Йеодв вӗсеве тепӗр
йевчен «илместӗпӗр» тесе, калӑн?.. Ан

ТИ8 ӗнтӗ, кӗл туня йурӗ. Хамӑр нрмхутрисем те ҫаплах кӗл тунӑ пудбчӗҫӗ, тет ку.
— Лешсем, хамӑр прихутрисем,
килсен, вӗсене мӗн парӑя?.. Кусем*
пама кивҫен ялсеттӗн... Атӑрл пӗр
пус та укҫа ҫук, татах кивҫен ыӑта*
пула^. Хидӗ, праҫнӑк вӑхӑтӗвче, васаргӑк кувта кзмран тупас?..
Уачея те пулмас, кӗсем ҫанла кадаҫоа тӑв ӑ чух, хай хӑйсея прихутӗнчи пуасем персе те ҫитвҫҫӗ... 8 сеяе
кургая, кӗсем нимӗя тӑьа пӗлмеоӗр:
— Ах, терМ Мӗн тӑвар? теҫҫӗ, ӑшазянса.
Епӗр ха.тӗ кӑна соаорэисене ядтӗмӗр, т^-се, калама та ӗлкӗрейяеҫҫӗ.
Иупӗсеи хы аалаяса кӗреҫҫӗ тв, тытӑнаҫҫӗ кӗ.1 тума. Кӗ.1 туса ялсвя,
л.ешсем пекех праҫнӑк йачӗпе тав тӑваҫҫӗ, укҫа парагса кӗтс»...
— Халӗ кӑна сошфтиеенв илтӗмӗр.
тет чиновникӗ, вӑтанка.ласа.
Вӗсем тв хӗреспе а н ч а п ӗ тӗр?.. твг
аслӑ пуаӗ куа ҫиве шад шурӑ куҫӗсемпе чӑрр пӑхса илсв;—М-шӗя *ӗсвне илгӗр? Прихугрисене кӑна ядео пуда!!чӗ.
— Хӗреспе знчахчӗ, тет ку та, «ӑ
танса нимӗн кадама аптӑраса.
— Ецер те хӗреспе алчахчӗ, сыв
пузтӑр! твкедвоеч, шӑп вягӗр нӑкӑр •
татса калаҫса тухса та кайаҫҫӗ.
— Кӗсезе те пӑртак парас пула^^чӗ’
лайӑх мар, пйр пуесӑр тухса кайрӗҫӑӗ'
тет г.рзчӗ, кӑмӑдсар пулса кадаҫса.
Упӑшкн те пупсем ҫапла хӑйсенӗх
ӗҫӗпв хӑйсем тӗздӗн йавӑҫса ҫӳревӗрен, ҫаяеЕсе:
— Епӗ вӗсене мӗя парам?.. Вӑл вӑхӑтра енӗ хлм та, ху пӗлегӗя хӗрвспе
анчахч?, тет. Хӗресне анчах ҫӳренӗшӗн никам та мана укҫа памарӗҫке,
тег.
Ив. ЙурккнЕ,

Кам „Капкӑн * илме в аск ам аст,—пирӗн туе пулма
пултарайм аст.
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ҪТЕН А ХАҪАЧӖ.
— Н и р 'н йалга та ҫтена хаҫачӗ
нтрчӗ. Вӑт, ӗвтӗ, йаяги ироӗрлӗхсене
зӗтӗнзвх ҫтенз хаҫачӗ ҫине кӑлароа
хурӑаӑр, нуиайӗшав дектерӗоӗрха теггӗчӗр. Анчах аай кндмерӗ пулааяла.
Мя ыя!тан хвершӑяа лектергӗмӗр;
цупаа хЕзршӑя сӑнне ӳаерсе хутӑмӑр:
пу- патне аӗр кзрчӑк чӑхӑ ихш пыраТ. ҫав вӑхӑгрзх йагги хвершӑя патне
тепӗр старик авган алсе пыаӑ пек
тусз картганккӑ ӳкертӗиӗр. Карттинккк зйее:
Иӗрпӗринне тӑвавлӑ пурӑаӑр!
Пурте пире тӑрангӑрӑр! гесе ҫырса
хутӑмӑр.
Ҫӳхе тата ҫапла ҫыреа ху¥ мӑр.
„Пнрӗн ҫӑхансем* терӗиӗр.
Хеэрш ӑя чупса аычӗ ге, тапратрӗ
кӑгзЕӑрма:
— Аҫтан есӗр ман еидти пурӑнӑҫ
ҫйннек ҫырма пудтараттӑр?.. Пу.%нйт
оӑра члмен, ки.гте анчах изкеленӗ. К а .ь
те ӗҫлевӗшӗн ннмӗн те иямвлхе мари
вар* ман? Е аӗ вӗт, ретколяели чяенӗ!
Ман ҫырува та ҫапӑр! Кӑтартӑп оире
кунп'ӑн. Ае илӗр
' Кӑсййначен саметккӑ кӑлапоа хура^.
Ву.гаса .чӑхашӑр.
мӗн ҫырвӑ унта.'
, 1 а»'С0ввт претҫвтаттӗяӗ Иванов па
о»ря та оачӗствӑ лашнпе ҫӳрет. Хӑй
ӗҫне тткас?. Кулакоем майлӑ ӗҫлех*.
— Саметкка кӗрткеоен, „К анкӑн“
хуҫаае кайза калаа, тет.
МрН гӑвӑн? Ка.% ! ма^ч шухӑшдасз
пӑхса.тарӑм та. нимӗн тума.тдй те ҫук.
йрӗккӗрех кӗртез пудаӖ Иванов хӑй
хад.^ хуяара. китте ҫук. Мӗн пудӗмӗн Ейдӗ. лӗргрӗм хвершӑ.1 самег-

сан ням хуЯхя те ҫук— ху.лара ӗҫсе
ҫапкатанса ҫӳреме пӗлет вара. Удӑш
тармалла ӑ а а “ .
— •Иванов, тегӗп! Намӑс марн сана
ман ҫпран суйса ҫырнӑ оаивткӑввне
кӗргае. Епӗ ретколеки члеяае, маетӑна
мӗн еоӗ? Пур кзрлӗ мар йаааласем
ҫинчез ҫырниве кӗргепӗв. Мая кията
пурӑнӑҫаа мӗн ӗҫ пур сан? .
— Мӗнлв кирдӗ нар йапата?... Ӑна,
еп мар, Каврвлӑв ҫырнӑ
— Каврилӑв? А -а! Е-т ӑна вӑтаргӑп.
Ташласа илӗха вӑл маэ умр И ..
Ну, в.лра, лектергӗм Каврнлӑва. Пит
лайӑх лектертӗм;
,П ирӗн пулӑшу комигтечӗн прегҫетаггӗлӗ, яеш, ӳоӗрпе, хӑш чухне пмчет. хӑщ чухне хутсем ҫухатаканнж,
тӳрӗ ҫын цулма.тла пекчӗ те. анчах
вӑя чухӑн ҫын пулнн пӑтерчй: иртнӗ
ҫура вӑл хӑйне-хӑй пудӑшу пачӗ—хут
куаӑс нзме соугӑ (кивҫея) ндчӗ тв, халӗ тй парса тагаймасӖ.. Пултара^ ҫав
ӗҫлеме!,..
Аслӑ пуху пухрӗҫ те, пире ҫтвн»
хаҫачӗн реткотекинчен сирпӗтсе кӑдарчӗҫ. мӗншӗн тесен епӗр пуртв ҫтепа
хаҫа не декаӗокерсем Ӗ зе р т*та ҫӗнӗ
хы аар каласа тӗяӗвтерчӗҫ; пур те епӗр,
ретколекй членӗсем, оута декяӗ. Ҫдетӑвӑтгӗ-т кйдсв топроо туса карӗ.
Ҫтена хаҫачӗае май кидмврӗ пирӗн.
Темме?
М.

кнне.
Кайрак, тепӗр кунне, Иванов хулар а х*врӑнчӗ гв тӳрех мая пат*. Хӑй
снкӗодепсе кайнӑ. Куҫӗн^ен вут туха^.
Чышкисене чӑмӑртанӑ.
— ''й с. тет, ӗмӗрлӗхе намӑс кӑтаатрӑн млнг. Тус, тет, хӑйнэ-хӑа! Ма
кӗртрӗн вӑд самегкхӑна Е а ӗ —рзткол
леаи членӗ, вӗт, тет.
Епӗ »пла та каласа 1,'ӑхрӑм. капла
та ка.1»рӑм, Ҫук. Май килмоог. Ннм
тук.л аӗлмееӗр хулаза тух-а кайрӑм
Таврӑнагӑп хуларач Вулатӑп;
.ДТирӗн вулааалд;! ҫурт пуҫлӑ.хӗ пит
жачар ӗҫнет. Ву.ш иаки ҫурт ерви
ервхпб нитӗрӗвсе .ча<-а¥ Уншӑн пул-

— Мӗнле вӗҫврӗвес кунтав? Ай. пуп
тусӑм, тура кӗ.1 ӗу«а!..
— Турӑ та пудӑшас ҫук кунта .. П ӗтр^мӗр пу4)!..
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М е р с а в т ҫ ӑ.
Тӗнчеэе ҫакӑн пзк мерсавгсӑоэм те
пулаҫҫӗ,—темлв ҫер чӑтса тӑраҪ вӗсане:
Акӑ пирӗч лавӑчнӗк Хуммл Нкнатчах
ы ер. Ҫурчӗсем унӑн дайЛ.ч, хӑй пӗр
май ӗҫсе ҫӳрет. чухӑн ҫыана пусиӑрламасӑр пурӑнаймас)?, швремет, ну
хӑ^1! манах...
Е ҫ йалӑн
хӗривче:
пулчб: вӑл Укахви йатлӑ абчеа пурӑиакан арӑм патӗяче тӑнран тухиченех
ӗҫрӗ, еаӗ те вӑл вӑхӑтра уата пултӑм,
укоҫти? тӑвасса к?тсв ларатӑп, тутаеене ҫудакзлаҫсе.
— Мбншӗн есб сарӑяса .ларатӑн,
тет нана Хуыма.
— Ларатӑн, сирв мбн кирлине туса
иарае тетӗпха, тербм епӗ ӑв а.
Вӑл кулса йачӗ:
— Ну, еппин, киле тургтарса кай
мана, впӗ сзна уншӑн пӗр чегвӗрт,
парӑп тет.
Е яӗ килӗшрб.ч. М ӑва вӑд ҫунашне
вӳлсв лартрб, ыӑйа шанрав ҫакрӗ те...
Ш ара паратпӑр йал тӑрӑх
ӗое ӑна
дайӑх яш е кайатӑп, лашаран та кай-

Ҫаплз, алӑсеае те ура вырӑнне тув»
йыгӑ пек. туйине ҫӑварса ҫыртоа трактира чупса кӗрсех кайрӑм.
Халӑх каҫса кайае авк аулса тӑра¥,
Х ум м аИ кнат)ӑ та дах.1атаК52ан Эыгӑ
пурав те нӗлег, теее гӑрӑЕ
— Кайах ӗнтӗ, терӗ йулашкйнчен.
— Ӗ ,ш ӗн пар1
Вӑл икӗ четвӗр^ йлее пачӗ. В::ӗ,
савӑнннае, кчде ҫаглатгартӑи.
— Ну, карчӑк. телей пурах пярӗн,
тетӗп.
Ӑна, хӑйамат, темӗн ҫнтмеег, хуйхӑлдӑ пек дараӖ Епӗ ӑна йӗркяпе
каааса патӑм та, зӑя аг.*есе ларчӗ,
тв... мана ӗясврен яӗррех ҫааоа йачӗ,
кунпа та ҫигмесаха, ҫӳҫрен гурта!
епӗ ӳеӗрӗскер нпм тума та пудгараймастӑп.
— Ах, еса мерсавтсӑ, мӗнле ҫ5р
чӑтса тӑра:! сааа, хӑвӑн ухмахуза
мана намӑс тӑватӑн, санпа маладла
пурӑнаастӑп, и рап ак уйӑрлатӑя, эвт.
— Епӗ шухӑша кайрӑм, зрӑм у1ӑрл-

„К анаш “ и л м е в ӑ е к а м а н н и е е н е ч е р е л л е х
ҫ ӑ т е а йарӑп!
ах йудмасгӑп. Вӑл мерсзвтсӑ тата
кудса анчах пыра¥:
Санран начар даша пула^, шӑмарма пудтараймастӑн, тет. Йурӗ. Кайатвӑр. Чайаай тӗдве ҫитсе тӑтӑмӑр.
Вӑл чайнӑйа кӗме ҫуна ҫинчен анчӗ.
— Пама иулвине илме пуятараймастӑпши? терӗм.
— Йурат, парӑпӑр, анчах есӗ мзна
ак мӗн туса пар: «ан йыгӑ вырӑнне
пул тет.
Еаӗ ӑва:
— Ку -ҫыннаы тда ним вырӑнне хуманни пу.га^, пӗлместӗп, тем тӑвас,
тетӗн.
— Йура)р, апла пулсан урӑх ҫыяна
тупӑн, тет.
Хадӑх пухӑнса кулса ҫеҫ тӑра^.
Ш ухӑлашрӑм, шухӑшларӗм та:
— Килӗшеп, анчах тата теаӗр четвӗр¥ пар, тетӗз.
11»ра¥.
— Й ытӑ пек тӑват ур» ҫинче чуп,
и»н туйана йӑт, твт.

сан арӑмпа ҫы8ӑр м з1.ш аулмас!, х5рсем патне кайас... ӗҫ тухас ҫук: вӗсем
арӑмпа варалавнисенв йуратсах каймаҫҫӗ мурсем Мӗн тӑвао? Хумм» Иаяатчӑ удталарӗ пу.ь, ҫавӑн та арӑм
ухмах, тет пу^ тесе, тухса Хумма й к
натчӑ патав каллех вӗҫтертӗ*. Елл
трактиртан т& кайман.
— Мошшеваӗк е ;ӗ , удгаларӑя, ганӑн вӑл ӗҫшЗя нкӗ вятре тв хӗрхе*
мелле мартӗ, тегӗп. Х ӑ Н е т е м ту ӑна
пӗр плуштух га хушса памарӗ, намӑссӑр ш уйттан. Темде чӑтса тӑра# ҫ5р
ҫавӑн пек мерсавтсӑсвЕе.

Ӗ н е н м и пулнӑ.
— Есӗ кам пултӑнхаҫав?
— Сирӗв шеф.
— Мӗв ивҫвӗ хӑмл» вҪҫтерея! Суйлтӑн, вӗт, вс1 Трактӑр паратӑп тсместӗн, уйр')М хватхвр ыйтмастӑв, хӗрсенв чӗаӗ!ы»-сгӗн, ӑҫ тш ес шеф пудаа
пудтаркгӑн. Суйеҫ.ӗ!..
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^ыл^ахла
Нурӑсри Халӑх оучӗ ҫекреттзрӗн
К онтра1Йӗвӑн тути-ҫӑвзрӗ
йытӑсеманчӑасйм ҫуланяие ҫукедгах каанй.
Ш р е вӑд ӗҫсе нвм пблмийех пуднӑ

9-М&Ш №

етем.

та урама тухса выртнӑ Ун хӑсӑкнв
ҫимв пур йал Йыпи пухӑвНӑ. Ав вӑл
вырга!;

Контратйӗв Е г, мгтка! Пит даЯӑх чуп тӑватӑнске
ядет... Ки]§, ыгл.т.са идом Й-чтгисеи Хп-л р! Хйр-хнм!

С ата Ч в е м .
12. Пӗр ҫын V* путылккӑ врех ӗҫирюе найвӑ чухне,
йва 1 нвлитсионер тытвӑ. Миҫе иилитсионер тытӗ ӑва, 3 путыдккӑ ӗҫ•ен’
13. Ш упашкарти сӗт сутакян майра•ем 80 пус тӑракан сӗт ҫинв (чстверг) пулштух шыв, 2 керенкке шур
ҫӑнӑх йараҫ1,ӗ. Ш^р ҫӑвӑхӗа кбренкки 3 пус тӑра^. Мея чуда ӳкет вӗсене
четвӗрх сӗг?
14 Ш упашкарти „Прогеттари“ столонӑйӗиче 10 ҫывна пӗр чей к шӑк
параҫҫӗ Миҫв чей кашӗк парӗҫ, ҫав
•то;.овӑ'<ра 2 ҫые чей ӗҫеҫҫӗ пулсав?
15. Ш упашкар ан йавӑ 7 пуслӑх
марккӑллӑ ҫмру Ш урча в лӑс н ш
Тарӑв ҫырмава 10 кунтан ҫит>т. Ш упаш лараа Т а р ӑ н -с ы р н а хушши 30
ҫухрӑм. Ми(.е кувтан ҫигӗ ҫав ҫырува
в крытккӑ ҫи е ҫырза йарсан (оглрыткӑ 3 пус тӑра^).

Мб те, урлмран

мана

есӗ... Ҫулавах

,, К а наш па" „К апкӑна * 6 уйӑх-

лӑх ҫырӑнса илененсенчен, уиҫине
малтанах

тӳлекенсенчег,

пӗрне

лаша,

ҫийеэ

килекенсене

пӑрӑ Ха.|,терех

хӑш не

хӑш не

пӑру,

сысна

васиар,

аш

парат-

укҫиеӗие

йарӑр, хаҫатсӑр ан йулӑр!

9 мӗш

К. А П К А Н

Ӗ:е шутараҫ*ӗ.
Ҫул ҫӳреаӗ май Шурча вулӗҫтӑвкомве кӗрсе выртмалла пулчӗ.
— Сирӗя ӗҫтӑвкомра ӗҫсем мӗн.тв
шӑеаҫҫ^ха тетӗм ҫывӑр а «айитен.
— Еҫсем мӗнле шӑваҫҫӗ?!.. Хӑшӗ
тв пулин кун иргичрн сехес стрелк
юве пырса шутарагех, ҫӑра илмв-глв
пула^, терӗ татӑклӑн мава стурӑш
йулгиш
— Латнӑ, пайан есӗ тата йулташ
пултӑах , атту йа ан пӗчез выртаттӑа, тррӗ вӑл кадлах
— Мӗнле аала. тешурит тумаҫҫӗим,
терӗи.
— Ав вӗсен роҫниссанн пур та,..
Ивановӑн тешурит тумалла, терӗ.
ВулӗҫгӑвЕОмсенче ӗҫ мӗнле пыни
ҫинчен сгурӑшсемие анчах калаҫмалла
НХК8Я, герӗм тв в ар а ҫы вӑиеа карӑм.
П ӑ р н ӑ ҫ.
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Пулӑ, сутакансене тыткаламалди ҫинчен.
,.К аааш “ 101 (1381) №-рӗнче Т аякӑ „пулӑ сугакансйне тыткалаиатла*'
теее ҫы раӖ
Ҫак ӗҫпе Милитси уолаиҫӑовне ҫӗрӗк ау л ш а тытса сугуилӳ тӑвавановяв
чылай айӑгламалда турӗ.
Аячах Милитси син (вн ҫакӑв нех
калама лулаП пааай „Канаш“ алтмасан вырӑс ҫы ааи сӑх сӑхмюЕ
М и1и п и ..с ӑ х с ӑ х р ӗ ' аачахШ упаш карш санигарвӑй врач, ҫак ӗҫшӗя
халӑх укҫияв илсв пурӑнаканӗ хӑҫан
сӑх сӑхӗши? У в 1ав ҫавна пӗрмай пӑхса тӑиалла.
Мндигсиояер В. Н.в.

тпп
— Чӑваш маткисем! Хаҫат пирӗн хута кӗрет, хаҫат тӑрӑх впӗр пурнӑҫа
вӗрвнегпӗр. Пӗрдвшев те аулсан
,.Капаш аа“

,.К апкӑа“ идие тӑрӑ нар!
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Почтӑ йешчӗкӗ.
Куракаиа. Ееӗ ҫыратӑн: Шунашяарт* „Н иш вя улитсӑ*' теввн ураыра
ЙетҪряе чӑвашсем пы ^чаха кбрсв дар
нӑ лашмсене иӑрахут ҫинчн магрусеем
пев Еӑшаӑрса аран вӑзэраҫҫӗ, тетӗн.
С анем у кивелсе нарӗ. Ӗнгӗ йур ӑпше
кӗрсв £'арнисем ҫинчен ҫырас пула1‘.
Ц ы ^чӑка кӗрсв ларяи ҫинчен, оывӑ
аусвзн, квлес ҫуркунве ҫырӑпӑр.
Хӗр ӗхене Есӗ ҫыратӑн:
Уй варринчн ват йуман
Кайӑк лароан савӑЕа¥,
Капхӑн хуҫи Иван мучи
Еаӗр ҫырсан савӑаа^
тетӗв. Чӑн пулнӑ йапа.ла ҫивчен ҫыр
•ав еавӑватпӑр та, хӑшӗ хӑшӗ суйса
ҫалракансем те пулкалаҫҫӗ, уашӑи пирв
укогввнӑй котексӑн 175-мӗш ста^ий.ю
надаштараҫҫӗ. Савӑямалли аӗтет внра,
яуҫа тӗрмене чякме те хатӗр.
Хурӑнташа. ..Ҫиҫтӗпере Тунти Ҫерки
Мат.ӑ мӑнтӑр уиа чнаер ҫамрӑк арӑм
ееяе пат хӗсӗрлвт тетӗн. Уяасем хӗлсе
урж ланписене ӗмсе выртаҫҫӗ, теҫҫӗҫле.
Мӗндв тухнӑ вӑл йал хуа.шине? Ытги
упжсем пек пурӑнманшӑи ӑк а сута лектермрлле сирӗн.
Курака. Ишек урам хушшннче
Ҫ еререков хӑсӑксем
Шӑрш к ф с е ҫеҫ выргкҫҫӗ,
..КасгЕӑна" ҫавлантарасшӑн
те{ӗн ес Хӑоӑксеяе капкӑна ҫавлатай-

масгпӑр, йухса тухаҫҫӗ нӗсем, ҫийӗнчен тата пи т шӑршлӑ. Хама варалама
пулмӗ!
— Ухмаха. Хӑвӑн саметкусем айнв
есӗ „У хм ах" тесе ал аусса йавӑ. Ухмах ҫынсеи ҫырӑвӗоене хаҫата та,
„К апкӑна“ та кӗртмеотпӗр.
— , Вӗрйал ҫыннине '. Ҫак нуотуМ
й аааза ҫанчен ҫырндне хаҫата кӗртӗрха, тстӗн есӗ. Мӗн тӑвао?-—нустуй 1апаласем ҫинчен ҫырнане хаҫата кӗртмеспӗрҫкв. Ун ҫиачея хатӑ.ла пӗ.ттерес
пулсан йад хуш инчи чӗрӗ хаҫат кӑ.чаракан карчӑкоеве каласа пар.
— М. Ҫиркине. Е сӗҫы ратӑн; ,,Ас.замас пупӗ хӑй патӗвче пурнакан отрепкине ача тутарнӑ^ Ачн ӑҫ;ине внкан
та пӗзекен ҫук. Ӑҫта ҫухалчӗши вӑд
ача? тетӗн. иӗлмвотнӗр, Аккушервкянчен кайса ыйг.
— Пушара пынӑ ҫынна. И е^ок пушартан хӑраса хӑй кӑмаки ҫиаче выртса иртерчӗ, тетӗн. Хӑравҫӑ ҫы ава мӗв
тӑвӑн ӗнтӗ? Вутран кашкӑр та тараҪ.
— Хурлӑхана. Есе: миҫӗ ҫудта пирӗн
коаператтив Косторк вад>.^ч 15 пӑт
ҫӗтӗк пухса нарӗ? тесе ыйтатӑн. Пӗлеймеетпӗр Еаакӑа
хуҫн „соломон
(ураккӑд) п ӑх м а' вулгарайиао¥.
— Ирт. н ҫӳрене
Кӗмӗд
Елекҫи
Мирун пигяв кэвакартса й авӑ тетӗя.
, Ҫуггяве'' ӗҫсев каллех ҫураҫӗҫха.

ПЕЛТЕРӲСЕМ.
П и П Т С А Укҫа х у т а ҫҫи н е кӑларӑр, унта еирӗн вак
I
у к ҫа сем пуртӑр! В ӗеен е пирӗн пата йареа ,К анаш па“ „Капкӑна" ҫы рӑнеа илӗр!
— Епӗр, Шупашкар СӗмелӗЕчи (Кеч
кв1 кул.) Кирнлд Павлӑвпа Кӗркури
Тимохвейчӑ мунчаран, мунча вумьй
твххот памас¥ тесе, самӑконккӑ савӑчӗ
турӑмӑр. Самӑковкси халӗ гухнӑ 40
кратусдӑ ерехрен янҫе хайар. Ӗҫес
текбясеве йӳнӗ хакпах наратпӑр, ӗҫес
теменнисенчен хакл рах илвтпӗр. Милатсноене %коттӑ паратпӑр: вӗсем ук
ҫасӑрах иаме пудтараҫҫӗ.. Сӑмавунккӑ
тувӑшӑн тытма нырас текенсем пырса
т» ав пӑхчӑр, пурӗпӗр сутмасгпӑр!
Кирмя Павлӑв'а Кӗркури Тммохвейчӑ.
Чуваш.чит
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— -\крономсем часчасах Еы-Ъӑхва^.%1
ӑш ӑ ҫурт кнрдӗ тесе вӗаентеҪҪ^- _ Ӗпӗ,
Асакасси вулоркависаттӑрӗ, вы^ӑхсем
ва]ь.%и ҫург Чиркӳллӗ Елментн вудамалла ҫурта туирӑм. Уата халӗ сыснасем, пуп чӑххисем кӗрсе пӑхоа тухрӗҫ, качакасен те ӑшӑниа пыма йураӖ
Ҫург пушах, комсомолӗосем
Вудоркависаттӑр ФОгвех. редактор
Арк. Зодотов.
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