
,Канаш“ хаҫат  еумӗн^ҫе тухӑФ.

>меш

№

МАЙ 1926 ҫ. 2-мӗш ҫуя тухат.

ХЫТ1„У Р АП АПА.

ПортфЛллӗ ҫын. Удрэшгеви лашивв сутмал.та оулдӗ. Еккономи 
нешвмӗ... Хам пӗдӗкрех ӗҫре пулЕӑ пулин те, комантнровкка вайнӑ 
духЕе пар лашасемпе ҫӳреттӗмдӗ. Халӗ ӗнтб апла видӗлмест пу:ь 
тесе, хыт урапапах ҫӳретӗп. Е х, пурӑнӑҫ!. Хӑҫав «решим» пӗтб-ши?
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П ӗ р п у с Пӗр пус пӗр тенкӗ ук 
ҫана сыхлат.

Укҫа дул каса4, тет.
(ХалДх сӑмахӗ).

Пӗр пус укҫа пин 'ьуг айбн̂ бе выр- 
та^, тӗт.

(ХалДх сймахӗ).- 
, Ҫур пусшӑн кӗрешмежле.

(«Канаш>).

«Укҫа дуд Еаса¥, тет» тевӗ дӑваш 
халапӗ укҫана тем те тума пултарнине 
кйтартат. Укҫа вулсан. Тӗдлит Тӗллит 
Мяктлайӗ хыҫҫйн кайсан,— арйм та 
ну1а¥. Андах ха^ьхи етемшӗн пулсан, 
дул касас йапала кивелнӗ. Ха^бхи етем 
укҫа пулсан сывлӑшра та вӗҫет, шыв- 
ра та ишет, тип ҫӗр ҫинде те сехетре 
темиҫе ҫухрӑм кайакан пойӑссемпе §у- 
па¥.

Андах „аурте йухаҫҫӗ, пур те ул- 
шӑнаҫҫӗ”  тенӗ пек, пурнӑҫ та улшӑ- 
на¥. Ҫак «укҫа дул каоа¥» теаӗ халап  
та Евведсе пыр»1,

Тҫершински йулташӑн дапдӑ прик- 
касӗ „тирпейдӗх решимӗ* тесен, ха^ьхи 
вӑхӑтр» пӗлмен ҫын га ҫук ӗнтӗ. Ком- 
сомолӗо те пӗлет, пнонерӗ те, пур те. 
Пуривден ытларах ку приккаса дӑваш 
ӗҫхалӑхӗ ытла та лайӑх яӗлет. I I  ӗр 
пусшӑн пулсан вӑл «тимӗр хапха» 
витӗр тухма та хатӗр.

Басар урам хушшипе иртое пыра- 
тӑп. (Кунне астумастӑп).

—  Ывӑҫи тв пӗр пус ҫеҫ, ил! тет 
дӑваш хӗрӗ.

'§ӑваш хӗрӗ лантӑш (дедек) сутат.
—  Ах, шӑрши туглӑ та, укҫи ҫук, 

тет усламҫӑ. Усдамҫӑ мӗнле ҫыннине 
пйлеттӗр вӗт, кӑрӑҫ. (Кӑрӑҫ тенӗрен, 
ҫир^м икке ҫигсв те Щ упаш кар кӑрӑ- 
ҫӗсем пек кӑрӑҫ ку;,ман ӗнтӗ) хӑй 
ҫаплгх дедеке алдинде йӑвала!,— де- 
де! тлемне йара¥. Ҫав хӗрех тепӗр 
«.ыв патнв пыра¥ те, §в§ек ил, ывӑҫи 
те пӗр пус андах тет. Илекен ҫук. 
Ҫаала ӗнтӗ хрводен пӗр- пусӗ. Пӗр пуо 
ук ҫй  та пин § у д  айӗнде вырг»¥. ^ ӑ -  
в»ш ҫынни пӗр пусшӑя кӗрешет,^ уир- 
пейдӗхшӗн тапалаша¥.

Акӑ сире тепӗр каргтан. Ш упаш - 
картах. 11у.§варта «Канаш» кореспон- 
тсвдӗпв Руп.%ов йул. калаҫаҫҫӗ. К]%а- 
ҫӗв йзтлӑ ҫыБна вырӑнтан кӑлараӑ 
пек туйӑва¥ (К^аҫӗв вӑрман ӗҫӗндв 
ӗҫлет). Руг1.§"В каданӑ тӑрӑх, вӑл 
7000 Т'5‘г1вӗ таракан вӑрмана 2000

Пӗр пус укҫа. ^иясвнден нумаиӗш 
мана хисеплемеҫҫӗ. Епӗ маттур сал- 
так. Халӗ те, кирек-хӑҫан та, ӗмӗр- 
ӗмӗрех епӗ склтакра— пӗр тенкӗ ук- 
ҫана сыхдаса тӑма хушнӑ мана. Епӗ 

даплӑ укҫа.

Кӑспе ҫаратакан.
Йерххай:— Ес манне кӑсйерен иа ук- 

ҫа кӑларса илтӗн?
Курккӑ;— Ҫук, ҫук, идмен!
Йерххай:— 22 тенкӗ кӑларсӑ илнӗ. 
Курккӑ:— 22 твсв ма суйатӑн? 16 ҫеҫ 

кӑларса пзтӗмҫке.
Й Е Р И Н К Е .

тенке сутса й»нӑ.
5000 тенкӗ. Пӗр пус мар, икӗ пус 

мар, 3 тенкӗ те мар, 40 тенкӗ та мар, 
500 тенкӗ 'те м»р— 5000 тенкӗлӗх 
«тирпейлӗх».

Акӑ сире ТҫершинсЕИ йулташӑн 
тпрпейлӗх решимӗ. '§ӑваш  ӗҫҫынни 
пӗр пусшӑн .тусан вжтӗр дедек сутса 
терхленет, ҫынсем 5000 тенкӗ- 
шӗн... тертленеҫҫӗ.

П И Н Е Р .
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о т ^ о т.
Тирпейлӗзс ре I пине цурнӑҫа кӗртес тӗлӗшпе ӗҫлекенсем т,ас-§аса1 

хайсем ытлашши расхут кӑлараҫҫӗ. Хаҫатсен^еп.

Ҫурма ҫула ҫигсен Митрофанӑв па- 
ӑан копоераттивра сопранп пулассине 
аса-ил§ӗ. Вӑд, ааат тунӑ хыҫҫӑн кӑшт 
тҫӑлса ҫӳрем-ха твсе, хпрелле уҫӑ ҫӗ 
ре «айма тухнӑддӗ.

—  Мӗн тӑвас тен, «айасах пулат, 
терӗ вӑл хӑйне хӑй.— Удттӑра пуҫга- 
рӑйма хушрӗҫ, халӗ 15 минут саккӑ- 
рӑмӗш, ҫптив вунӑ минут кирлӗ. Ш ӑ п  
кӑна ҫитвтӗп, терӗ те утрӗ сопранине.

'§ленсем пуҫтарӑвкаланӑ, пурте мар 
та (ҫулахп вӑхӑтра ӑҫтан пурне тепу- 
хатӑн) ҫурриадеа нумайах кайа мар.

—  Ма килтӗм,— шухӑшла¥ вӑя ӑшӗн- 
§е— килмелле мзрддӗ, ыттисвм пек.

Пӗр ҫур сегетрвя сопрани тытӑндӗ. 
Преҫитнум суйдарӗҫ. „Еккономи реши- 
и6“ ҫинден токлат тумалла. Тираейлӗ 
шурӑнсан мӗнле усӑ пуласси ҫинден 
пӗр сехет ыгларах каласан (Митрофа- 
тӑв вӑд вӑхӑтра дут кӑна ҫывӑрса 
кӑйиан, хӑй ҫапда каза¥, пӗргге иы- 
тармас¥), «Тирпейлӗх» компҫҫин дяенӗ 
ҫавах копператгив правленин претҫе- 
татгӗаӗ куҫлӑхне ҫамки ҫпэден сӑмси 
ҫине антароа лартрӗ те, ҫтьӑн пек от- 
§от вуласа па§3.

Пирӗн Мигрофанӑв, ытла ӑйхӑ ан 
аптратгӑр теое, пӗр курк» сивӗ шыв 
ӗҫсе йадӗ те, кидвӗ килнӗ"— ававтарах 
иглем-ха, тесв пӗр сиккеленмесӗр (хы- 
ҫӗнден пӑхскн ҫывӑреах кайнӑ тийӗн) 
■01{от тунине итдесв лара¥.

—  Еккономи решимае иураӑҫа кӳр- 
тес тӗаӗшяе лосункӑсем, плакагсвм 
ҫапвӑшӑн (18 плакат) 36 тевкӗ— тет 
тарне йухтарс» претҫетатгӗл.— Комиҫ- 
ҫи дленӗсене мӗн пурӗ 66 тенкӗ шалу 
санӑ. Таварсем пит кайманкипе йалсе- 
нв «акитгиров»¥» тума кайнӑшӑн пӗр 
рена 37 тенкӗ тӳленӗ,копператтиз 
ва§4и ҫӗнӗ вывӗс«ӑ плнӗ 5 тэнкӗ тв 
75 пуҫ тӳленӗ тех вӑл хытӑ сасӑпа.—  
§ҫершЕнскиВе хисеплесе ун портретпв 
Езнӗ— 7 тенкӗ тӳлеяӗ, уя ва4 .§и 2 
тенкӗ гарса ракӑ иляӗ, хамӑр комаҫ- 
ҫп^ӗҫне ӗҫлесе вӑхӑт ҫуккиое иуша- 
наймасӑр тепӗр ҫынва вӑтӑтлӑха ил- 
нӗ, ӑна уйӑхве 18 тенкӗ тӳленӗ. Ун- 
тсн' варз.. унтаз тата мӗнзв уоӑ 
^ӳнине Митрофанӑя итлесо дараймарӗ, 
*У «пзлта» темӗнтекаяӗ. пусгуйа вӑ-

хӑг иртервв ларао мар, тесе адӑк 
патяерех утрӗ. Ун хыҫҫӑн вара пурте 
хускандӗҫ. Тутлӑ ӑйхӑпа ҫывӑрса кай 
нисем андах ӑйхине ҫавӑраймасӑр 
тайанса ларса йулдӗҫ. Мӗн курнине, 
мӗя илтяпнв Минтрофанӑв тепӗр кун- 
нех «Капкӑна» ҫырса йадӗ. Епир ва- 
ра вулакансеяе каласа кӑгартас терӗ- 
мӗр. С ӖЛТӖРМ ЕН.

Каггкӑа хуҫн.

—  К у номӗра вӑхӑтра кӑларайман 
шӑн еп айӑплӑ ӗнтӗ. Ан йатлӑр. Май 
уйӑхӗвде шглв айне пултӑм Ш ывран  
тухаймасӑр нийепзе те кӑлзрма май 
килмерӗ.
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Тавӑру.
Шӑшисем, темме, хуҫине ҫилвннӗ. 
Ҫилӗпе вӗсем ӑна тавӑрма тӑнӑ;
Ҫаа пыоӑл ӗҫ пирки сӑмах татма 
Ш ӑшисеи пуху тунӑ.
Пӗлтерӳне вӑхӑтӗнде йанӑран-и,
Ив куи йӗрКЕнде пыоӑк ыйту тӑаӑран-и, 
Пухӑва харӑсах пухӑндӗҫ.
Пӳлмв айӗндея, лаҫран, амаартан, 
Нӳхрепрен те ныдӗҫ.
АнкартиндновБден андах йару ҫук: 
Хыпар ҫитеймен пулмалла (пӗдиэ ҫук) 

Уҫрӗҫ пухуне,
Сӑмах па§?ҫ пуҫлӑхне.

К у сӑмахҫӑ нумайдден каларӗ,
Унтан тавлашу карӗ.
— Тавӑрмаиа! Тавӑрмалла! хеҫҫӗ 
Андах мӗнпе тавӑрмаллине пӗлмеҫҫӗ; 
Пӗри— пӳдме шӑгармалда, тет,
Тепри— михӗ кӑшламазла, тет.
Тата хӑшӗ пӳрЩ  кӗрсэ сӑтӑр тумал 

ла теҫҫӗ.
Тем те, теа те кадаҫҫӗ!
Ҫав 'хуш ӑрах хӑла шӑ(пи тӑ§5 те 
< Наттӑртараххи пулае)
Уҫӑ сассипе пухӑва лапах дардЗ.
— Нулгашсем! тег. (Итлеҫҫӗ).
— Епир капла куяӗте шавласан та 

йӗркенв Еӗрес ҫук,
Хуҫана тавӑрма та пултарайао ҫук; 
Ман шухӑпа ку ӗҫе пирӗн ҫапла 

тумалла:
Хуҫана тавӑрмапӗрне андах.хушмаала! 

Есир мана шаесасоӑн 
Е и ву ӗҫе тӑвӑттӑи.

— Ш аватпӑр! Ш анатпӑр! теее 
Кӑшкӑраҫҫӗ ыттисем.
Ку паттӑра дӑнахах та шзндӗҫ,
Ӗҫнв тума срук вуяӑ кун падӗҫ,
Вунӑ кун иртейра, иртеймерп—  
Шӑшисем каллах пухӑндӗҫ,
Хӑла шӑши шутланйне

Игдеме тытӑндӗҫ.
— Еаӗ, йулташсем, хамӑр хуҫан 
Тӗпсакайӗнди тӗп мулне тупрӑм,
Вара пуйанӑн кпв укҫисене 
Веҫех ваклаоа ҫӑнӑх турӑм, тет хӑла 

шӑши.
— Ей1 терӗ пӗри пухуран.
— Иатша укҫисем ха.§ ҫуремеҫҫӗ, вӗт! 
— Ҫуреймӗҫин,
Иурӗпӗрех уласа макӑрдӗ!
Терӗ ӑна хирӗҫ хӑда шӑши.

Н, Е В Т О К К И И Ӑ В .

Ҫакӑншӑнах айӑплас- 
шӑн.

(Ваҫли Кортейӗ каданияден)
— Епӗ. Турайрн кивҫенлӗх конпераг- 

тиври иретҫетагтӗл, укҫа панкӑран 
парадден кӑшт андах сӑмакунккӑ 
ӗҫегтӗмдӗ. „К а н а ш “  ҫине пӗркун ӗҫет 
тесе ҫырса хуни — суйа, ӗҫмеотӗа, ӗҫ- 
терсен андах кӑшт ӗҫеп.

Ву.нӑори пуйансеи, арман хуҫноея, 
усламҫӑсем, мана ӗясерен ты гсах ӗ.;- 
терегд^ҫ.

—  Енӗ стакаяне тытмаоӑрах кӑлт 
андах сӑмакон пырша ан шӑтаргӑр 
тесв, ӗҫтернӗ §ух икӗ алӑмпах хырӑма 
шӑдса андзх ӗҫеттӗмдӗ. Еайран кнв- 
ҫбнлӗх копперагтиври пур пек. ҫук пел 
укҫине пӗтӗмнвх ӗҫтерекенсене, тата 
пуйдӑр, хам* ӳдӗмрея дайӑхрах асӑн- 
дӑр, ӗҫтердӗр тесе, параттӑмдӗ.

Ревиҫи туоан кассӑра 475 твнкб 
.50 пус аадзх тухмарӗ.

—  Хама ва.|]би йӳнервх хакпа пӗр 
лаша ҫеҫ илсе йултӑм. Удма суткала' 
нӑ дух, 3 йешдӗк те 5 ыӑйӑх андах 
хаи  ҫирӗм, тата Ю  йешдӗк уляа 
И.§йингь1ӑра пристӑне тытса тӑракаяа 
сутс» укҫине хама илтӗм, пуйантарал 
ҫынсеаден вклатсем пуҫтартӑм, ал 
Ҫтепан Никодайӗвран 250 тенкӗ ил- 
тӗм, 58 кун ояорот туса иродӑн 35 
тенкӗ тӳяерӗм. Нум»й продӑн тӳлек 
теҫҫӗ.-^Вӑл нумай-и?

—  Й ат тухгӑр тесех ӗҫхерӗм, упыт- 
кӑ 1020 тенкӗ те 78 пуслӑх ан§и  
турӑм

—  Х » 4  ҫавах: оан хӗвел анса лардӗ. 
Ш упаш карти шурӑ ҫургра аван но- 
мӗроеы цур, ҫавӑнта ’ пурӑнма кай, 
тесе конперативран ҫавӑтсах кӑлӑроа 
йадӗҫ.—

—  «Капкӑа»!— есӗ те пулин мая 
хута кӗр!

Сасӑсӑр йулнӑ ҫын.
—  Ех,сасӑсӑр йултӑм.
—  Просгутӑ хыҫҫӑна мӗв?
—  Ҫук. Сут хыҫҫӑн. Пухуоен§9 3 

ҫул хушши сасӑ памадл» мар тус» 
худӗҫ.
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'Щаплӑ ревиҫп.
Хӑш '5ухне Е опаераттнвра рас- 

траттӑсем пузвӑшӑн ревисорсем те 
а й ӑ и ӑ .

(Хаҫатсенҫен).

Ҫидӗ пун та, ҫидӗ ҫӗр ревиҫи пы- 
рат. Каснадейӗ ним тума пӗлмвоӗр 
5аб4ӑ-ма.да утваяаса ывӑннӑ, дӗри 
Еаяама ҫук хыгӑ оикаиае вӗҫерӗнсе 
лайас иекех тӑнӑ.

Пухалтӗр пӗр-лӗр дыхвӑра тӗп кӗ- 
неЕв' ҫяне ҫырса хунӑ хыҫҫӑн двркилӗ 
тиасе ҫятЕ§8нех ревисорӗ ҫав йӗпе 
{ыхвӑра шута илсе пырат.

УЕҫа ар§н ҫаплах уҫӑлса хупӑнаГ: 
Еаонадей хӑй алдане ардана дикнӗ- 
{ИЕменвх, малган ревиоор хуҫӗ, унтан 
ревисор аллй арда ӑшнв ксрсэ ка 
йаҫҫӗ.

Хут укҫнсам, кӗмӗл укҫисем, пӑхӑр 
сем тарласа кайяӑ: ардара выртао вы 
рӑнне аала-аллӑн ҫӳреҫҫӗ.

Цретҫетаттӗлпв правлени дленӗсеи 
ревиҫи пӗтессв кӗтсе ывӑннӑ: те хӗ- 
нӗртенине ӗҫсе ӳсӗрлесшӗн, тв тата 
тӗрмене кайасшӑн.

Ревисорӗ пӗр май ревиҫи тӑват, кан- 
«а та пӗлиесг,"Пӗр хут ревиҫи тунӑ 
хыҫҫӑн, тарханӑ ҫамкине шӑяеа иасе 
сӑмоинв шӑнкартаГ хе, каддех ревиҫи 
тума тайтратаГ. Пӗр аляипв рввиҫи 
протюколӗ ҫине ал пуса¥, тепринпе ҫӗ; 
нӗрен ревиҫи тума тапрата¥.

Рввиҫи тунӑ духне ҫырса пынӑ дых- 
вӑрсем ҫырнӑ хыҫҫӑнах тинсе пыддӑр 
тесе, пухалтӗр хӑй кӗнени ҫине ҫыр- 
налзи дыхвӑрсене хииидӗски кӑран- 
ташпа ҫыриа пуҫданӑ.

Правдени дяеяӗсем икӗ иайа уйӑ- 
рӑлвӑ: пӗри, ревиҫи дайӑх пӗтнӗ хыҫ- 
ҫӑн ӗҫмелди пудтӑр теое, хӗрӗх кра- 
туолине сутвӑ ҫӗре дерет кӗтме кайнӑ, 
тепри татз, ревиҫи хыҫҫӑн сута ленк- 
мелле пулӗ тссе, хадӑх оудӗн алӑкӗ 
умне дерет йышӑнса тӑнӑ.

Претҫетаттӗл, ди малти деретре тӑ- 
раканскер, сасартӑк хӑй копператтивӗ 
патне §упс» пырса ревноора каданӑ:

—  Ей, йудташ, пивнойа ревиҫи ту- 
са. нӑхрӑни?

—  Пухалтӗр отдотЕв, каосӑра, лавк- 
хӑра мӗн-иӗн пуринв тӗрӗсдесе тухрӑи, 
пнвнойа...

—  Пивнойри сӑра хӑватне ревиҫи 
1)са .пӑхмаладдӗ. Паккун хушяинден 
хӑватлӑрах пулнӑ сӑрасвне сутмаҫҫи 
унта?

Хура сысна.
Вӑхӑдӗпе хӗвел те 
Накама та кирлӗ мар,
Ҫулла шӑрӑх кунсввде 
Сыснана пит аван мар.
Пӗр лупашка хӗрриие 
Пыра¥ сысна ахлатса,
Хӗвел хы гӑ хӗртнине 
Вӑл шӑрӑхпа пӑдӑхнӑ, 
Лупашканӑн варринде 
Пыддӑк ҫин§9 вӑя выртяӑ.
Андах хӗвел унтан та 
Хӑйӗн вӗри ҫуттипе 
Пирӗн хура сыснана 
Хӑвадаса кӑзарнӑ;
Ниҫта кайа пӗлмеоӗр,
Сысна ута¥ хуйхӑрса,
Ним кадаыа иӗлмесӗр,
Пӗдден пырат калаҫса:
—  Ах! Ах! Ш ӑрӑх...
Тупайӑпши вырӑя урӑх 
Кӑшт ҫех выртеа кзнмалӑх.

А х! Ш ӑрӑх!
Ҫзхӑ йӑвӑр вӑхӑтра 
Выртӑттӑм-§ӗ картара.
Ш ӑрӑх, шӑрӑх!
Ах, хӑйамат хӗвелӗ...
Хуҫан аодӑ ывӑлб 
Паҫӑр кӑяа картаран 
Патакаала хваларӗ..

А х , шӑрӑх!
Кӗтеп вӗри вилӗке.
Кӑна йӑтӑ илтрӗ те,
Сысна патнв ҫитрӗ те:
—  Тата мӗн-ха, Матӗрне?
Ан вӑрҫ халӗ хӗввдне! 
Питне-куҫна таоатсан,
Кӑшт таоарах пурӑнсан 
Сана хӗвел иӗҫермӗ,
Капда питех аптартмӗ, терӗ.

Н . ЕВТО ККИМ ӐВ.

—  Ҫук, тет сӑнран ӳкое ревиоор.
—  Васкатӑна, терӗ првгҫетагтӗл. 
Ревисор пивнойа васканӑ. Вӗҫӗмсӗр

ревиҫи вара дзрӑяса та лараӑ.
Путыгккасем пушаннӑ, ҫӳдӗксем пу- 

шаннӑ.
Каснадейӗн дӗрн тв хӑй вырӑнне 

пырса ларнӑ.
Иккӗмӗш деретре тӑрахан правдени 

дденӗсем пӗремӗш дэрете куҫнӑ.
Т Ӑ Р Н А .
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Тирпейлӗх решимӗ йалта.
Йал тени вӑл Ш уиашаартан иаҫвт- 

рв лара¥: хӑшӗ 7— 8 ҫухрӑира, хӑшӗ 
134 ҫухрӑмран та инҫетререх. Ҫавӑнпа 
та пирӗн хурҫӑ иек ҫиьйд лосуввовм, 
унта ир ҫивде 5 — 6 сехетре ҫитмелди- 
сем, хӑш духне каҫхи апат ҫияӗ хыҫ- 
ҫӑн хыҫваланса тӑнӑ духне тин пыр- 
са кӗрекендӗ, мӗншӗн тесез йалта ха- 
ҫат илекенсеяе хӑрах адӑри пурнесем- 
пех шутдаса кӑдарка пула¥. Авдах 
турлӑха тирпейлӗ тытасси ҫинден кӑ- 
.тарнӑ' ю сунк, тем майпа тата, йала 
пнт хӑвӑрт ҫаврӑиса ҫитрӗ.

Майӑн 1 мӗш кунӗндв «дӑват йӳҫ- 
ҫине» шухӑшласа кӑзарвипе §апа тук- 
нӑ Шемшем йалне (Ш ӑм ат вул.) сӗ- 
тӗрӗнсе ҫигмелле пулдӗ. Халӑх пухса 
,7  праҫникӗ ҫинден ҫуллӑ токлат туоа 
парасшӑндӗ те, удитлине дӗнсе шкул 
ҫуртне уҫса пама ыйтрӑмӑр. Удитлӗ 
пире ҫапла ҫатлаттарса худӗ:

-г- Ш кула кӗргместӗя. Урай вара- 
латтӑр. Халӗ решим еккономи. Урай- 
' ем ҫуса укҫа тенкӗ пӗтермв пулмӗ. 
Лаша илнӗ дух тавлашса тӑнӑ : ек, 
дыдайдеа тавдашса тӑрсан, аван-аран 
шкула кӗрсе карӑиӑр.

Ш куд  урайӗнде икӗ пӳрне ху авӗш 
.:ы.’б§ӑк.

—  К у урайа м» ҫуман, тесе ыйтсан:
—  Пе''>"К81 решнмӗ, терӗҫ,
Вӗсем, Аытӑ Хветӗр пек, урай ҫусан 

урай хӑмисзм ҫухеденсе йулаҫҫӗ тесе, 
хӗл каҫид-бвнвА урайӗсене ҫуман. 
Ухмаха турра пуҫҫапма хушсан, вӑл 
хӑйӗн ҫамкисене те ҫалса ҫурӗ, тени 
ҫак пулдӗ ӗвтӗ вӑл.

Иӑлӑмкас вулӑсӗндн ҫынсем тага, 
хӑйсен ытлашши укҫисенв перекет кас- 
сяне леҫҫе парас вырӑнне, Хурӑнлӑ 
'Цӑкӑрти М икук йумӑҫ патне леҫмв вӗ- 
реннӗ.

—  Укҫасене пӗр ҫӗре пухатпӑр. 
Ӗтӗк. сгарӑй решим д /хнв тума вӗ- 
реннине еккономи решимӗ вӑхӑтӗнде 
те пӑрахайиаотпӑр. Мӗн айӑн пур ун- 
та?— решима хирӗҫ пыиастпӑрҫкв елӗр 
теҫҫӗ.

Кӗдкей йадӗвде тата тепӗр йышши 
тирпейлӗх шухӑшласа хӑларнӑ. Кушак 
сурӑх, оысна, шӑши видлисане, ҫӑва 
ҫиее илое кайса пытарас вырӑнне, 
урамри ҫӗр ҫемҫелое вырттӑр тесе, 
урамрах вырттарса ҫӳретеҫҫӗ. Андах 
вӗсея тирпейлӗхӗ перекеглех пулман,

тет: выртс» ҫӳрекен вилӗсене хӑш § /х - 
не йӑтӑсемсе сыонаоем тирпейлесе ху- 
раҫҫӗ, твт хе, кайран ҫыависем те, 
тирпейдӗх решинӗ саккунӗ тӑрӑх, тир- 
пейленсв выртаҫҫӗ, тет.

Нурӑс вулӑсӗнди Алкоҫиври погре 
питтӗл копператтивӗ хадӑх укҫине 
тирпейлӗ тытмалла тенине урӑхдарах 
ӑнланнӑ. Коаператгив ва1ь.§и ҫӗрӗк, 
йӳвӗ пудӑ туйаннӑ. Хурдӗсем куҫа та 
курӑнаҫҫӗ.

—  Ма сутаттӑр ку пулла, тесен:
—  Решвм еккономй!.. Иӳнӗ. '§лен- 

С0М тирпейлӗ пулддӑр. Хаклӑ тавар 
ИЛО0 укҫа сайа ан йа§§ӑр, теҫҫӗ.

У н  пек тирпейдӗхсем пирӗн хушӑра 
пиг нумай. Хӑшӗ вырӑс йӳҫҫи хакла 
ӳкет тесе, сӑмакунккӑ йухгарсз ларзҫ- 
ҫӗ, хӑшӗ... Авдах вӗсем ҫивден ҫырса 
ытлашши х у г нӗтерео марха. Хут тӗ- 
лӗшӗнден те тирпейлӗх пултӑр.

М АМ И .

Шӑнапала пыд хурт̂ ӗ..
Пыл хурдӗ пӗррв пӳрте кӗнӗ.

—  Ха! тег шӑна ун ҫвне пӑхоз. 
Йӑлтах пирӗнни пек сӑнӗ,
Ш ӑнан певех куҫӗсем,
Авӑ, хага еппин, урясем ..
Иирӗкнй пекех сӑнни пур,
Мӗншӗн §апа тухвӑл?. вӑл мур!
«Пыл хурдӗ те пыл х дӗ» теҫҫӗ, 
Вӗсен усӑллӑ ӗҫӗвден тӗлӗаеҫҫР, 
Мухтамаллӑх хапи ҫуа,
Е п  те, тытӑнсан, ӗҫре унтанйула ,укГ

—  Тӗрӗс! тет ӑна хирӗҫ пыл ур§ӗ, 
Еоӗ, тытӑнсан, ӗҫре манран йулас ҫуК;. 
Андах санран тытӑнасси пудао ҫук: 
Ш ӑ н а  тени йанттине йуратаГ;
Тат» ҫавна калас пуда¥:
Ӗ ҫ тенине пурте ӗҫлвҫҫӗ,
Пӗрлешсе ӗҫлемв нумайӗшӗ пӗлмеҫҫӗ,
Пӗрдешӳляӗ ӗҫпе
Епӗр тӗвдене тӗлӗнтеретпӗр,
Пирӗя пек пӗряешсе ӗҫлеме 
Сире те дӗнетпӗр.

Ку оӑнахсем такамшӑн та усӑлдӑ
пулмалда:

Етем те, пӗрлешсен, ӗҫне ӑраснах 
вал-Еал туыалла.

Н . Й Е В Т О К К И М Ӑ В .
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ПАЛЛА ТНЕВНИК.
(Пулма пултаракан йапала.)

Апрелӗн 25-мӗш кунӗ. Пайан «11рав- 
тӑ» хаҫатра еккономи решимӗ ҫинден 
лӗпӗртетнинв вуларӑм. Темӗнле решим 
пулсан та, мава иришим тӑвао ҫук. 
Ак, вӑг, 10 пӑт тавар илме Аҫтӑрхана 
кайса килӗп, унта... Месткои сторо- 
шнххӑва шалу ӳстерсе царасшӑн, бпӗ: 
«еккономи решимӗ» тесе шаду ӳстерсе 
паиарӑм. Арӑм тени ҫилленнӗ §ӗ. Ки- 
Л9 пырсан дӳп туса илтӗм, Пӗдӗкҫӗ 
'§угне §и тутдӑ апат шушккӑ цу:ь, те- 
нӗ-дӗ. Халӗ шушккӑ тениае ҫийес те 
Еилмест. Котаетсем, нешӑнккӑоем, ко:^- 
йаксем... Рево;§утои майдӑ кайни йу- 
рчрӗ.. Тӗлӗкре упӑте куртӑм,— ман 
сӑн.’' ,

„айӑн 8 мӗшӗ. Ҫӗвӗ машшинисткӑ 
туйавтӑи. Мӑвтӑр, диперскер. Куҫӗсем

„Иакку сыснами‘\
йакку арӗм тумланса,
Турра хытӑ ӗненсе,
Кайа¥ дӳрке кӗлтума 
Христус турра пуҫҫанма » 

Тӑвайкирен хӑпарчан 
Кӗрет арӑм двркӗве 
Пупсек йурлаҫ л-тӑваҫ 
«Иако 0 «на пох» тесе. 

Хайхи Иакку арӑмӗ 
Кӑштах турра пуҫҫайсан 
Хӗпӗртесе савӑнса 
Хӑйӗн кялне вӗҫтерет.

Пӳрте кӗнӗ жӗменех 
Ара... И акку, итле ха!
Пирн сыснами пуррине 
'§иркӳре те пӗлнӗ, вӗт.

Тур умӗнди пупӗсем,
Пирн сыснана асӑнса:
.И аккун  сыс^ами пур“ тесе 
Иурлаҫ дипк^ ет Иаккуне.

К Ӗ Р К У Л Е С .

> ; ак сӑвви.
Пирӗн ҫыхӑн ҫирӗн. '§ухӑнсен ян- 

§ах мар, кудаксе. те пирӗн пата ҫы- 
пусем ҫыраҫҫӗ. Ҫгихна ҫыракансем те 
пур. Акӑ, пӗри ҫыра¥:

„Капкӑн“ , мана ҫаклатрӑн,
Иама хӑҫан шухӑш пур?
Ҫынсене те кӑтартрӑн.
Иар тархасшӑн. турӑ пул.

Ҫук, турӑ пулас килмеот. Иамастӑп.

хӑй патне дӗннӗ пекех йалкӑшаҫҫӗ. 
Тирпейлӗх ҫинден лӗяӗртетрӗиӗр. Арӑм 
хырӑмӗнде ада тытӑнма пуҫланӑ.

Майӑн 16 мӗшӗнде. Аҫтӑрханта. Пӗр 
каҫра 200 тенкӗ ӗҫсе пӗтертӗм, Май- 
расем йуратаҫҫӗ. Мӗншӗн йуратаҫҫӗ- 
ши? Те сӑмса лапдӑк пуднӑшӑв, те 
урӑххишӗв?

Майӑн 31-мӗш кунӗнде. Пухадтӗрпа 
сдотсем ҫыртӑмӑр. Хула тулашӗндв 
кулет туоа ҫӳрерӗмӗр, машшинисткӑпа. 
Парӑндӗ, В  ҫ раорег шалу ӳсгерсв 
пама яултӑм. Майрапа 'ҫӳренине арӑм 
курвӑ. Турдӑкапа ҫапрӗ. Тӗлӗкро М и- 
кудай патша хӗрӗпе йавӑҫнӑ. ^ и ге р ,  
мур! Кадда илсен...

Ийунӗн 2  мӗшӗ. Мухмӑрла. МеСьЮМ 
■влввӗсемпе ӗҫрӗмӗр. Тираейлӗх ҫин§ен 
калаҫрӑмӑр. 3 уйӑх ӗлӗкрех 400 тен- 
кӗ парса илнӗ лашана 260 тенке сут- 
са йатӑы. Арӑма вӑйпах виҫӗ хут дуп- 
туса илтӗм. Усӑк тути йӑд куддӗ.

Ийунӗн 4-мӗшӗ. Аҫтӑрх> нган илсв 
квлнӗ тавар веҫех ҫӗрӗк пудҫӑ. Акт  
ҫыртӑмӑр. Ӗҫӗ пӗтрӗ. Килтвн атте гил- 
нӗ. Выҫӑ пурнатаӑр те',. Паранкӑ ҫи- 
ме хушрӑм, ҫийРнден и па^ий усӑлли 
ҫинден декси вуласа патӑм. Кӑмавти- 
ровкк» кайма хатӗрленетӗп. Еткономи 
решимӗ ҫинден манма пуҫларӑм. Х а- 
ҫатра курсан та вуламаотӑп. Картда 
ҫӑтлаттартӑмӑр.

Ийунӗн 12-мӗшӗ. Хурах! Распой!.. 
Тытма киздӗҫ. Виҫӗмкун ман ҫивден 
сга¥йа тухнӑ. Пудӑшӑр! Пулӑшмасан 
кӑларса йарӑн.' Хурах! Контрево.§утси1 
Старый решим!..

Ийудӗн 1 мӗшӗ. Тӗр,иере. Арӑм шушк- 
кӑ иаҫе килсв ҫитерд А П ит тутлӑ. 
Арӑм тутп ге пит тутлӑ. Иӗкв хӳре- 
сем ачтра.аҫ.ҫӗ. Тӗрмерен тухеан ха- 
мӑр апгекпӑри йӗке хӳрэ вӗлермелли 
емелсене пӗтӗмпех удрештени ужҫипв 
илсе йарса пур йӗже-хӳресене те вӗ- 
лерсе нӗтерме сӑмах патӑм. Амнвҫти 
пудассине кӗгелӗн. Хамӑрӑн сторӑш 
папекех ырханланса карӑи. Майрасем 
палдас та ҫук. '§ервил пӗтрӗ.

И Ӑ В А Н  М У '§ И .

>) «Тневник» тесе—аӗрпбр ҫын Еашни кун 
мӗн-Мӗн курнн плтни ҫин^^ен па.1 туса пы- 
мажзн кӗнекене кажаҫҫӗ.
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Ҫутта кӑларакан пу- 
л ӑ ^ б н ӑ й .

Пирӗя пата пӗри хутпа дӗркесв п?р 
татӑк куладӑ йӑнӑ. Ху§ӗ ҫине ҫапла 
ҫырнӑ:

«Ҫак кулада ӗпӗ Капранӑв пу.1ӑ§- 
яӑйӗндеа илтӗм. Кураттӑри ун вар- 
ринде хаҫат пур. Куладӑ ‘ӑшне хаҫат 
диксе пӗҫернӗ. «Капкӑя» тус, вӗренх- 
ха Капранӑва хӑй ӗҫне ӗҫлеме.»

Халӗ тирпейлӗх решямӗ ҫинден ка- 
лаҫнӑ духне, кудадӑ тухӑҫлӑ пултӑр 
тет пу:%. Иура¥. Тирпеӑлӗхшӗн тӑрӑ- 
ша¥. Куншӑн ӑна Сывлӑх Комиоса- 
риадӗн мета.§ пакалла. Ылтӑнран ту- 
ни ҫук пулсан, хутран туса /„ш траф “ 
тесв ҫырнинв парсан та йурамалла.

Еопператсп вӑйланни.
 ̂ Шӑйлӑ суттӑваҫҫӗ коппвраттявсем. 

Тӑвар ҫитеймест!
Сӗнтӗр вулӑсӗнди «Сӳре» йатлӑ коп 

ператтив прикашдӑкӗн ревиҫи тунӑ 
дух, 70 тенкӗлӗх тавар ҫнтеймен.

Андах таварне хресденсви мзр, 
прикашдӑкӗ хӑӑех илое пӗгернӗ, мур1

Ҫил те вӑрдама пӗлет.
"Ҫурай вулӑеӗнден Ҫулпуҫ кореопо- 

тент ҫыра¥:
Кив-Ҫурт Маркарн арман тытакан 

ерттелӗн ӗҫӗсем пит йапйхса кайнӑ: 
ампар ҫийӗнди узӑмӗ вӗҫсе кайса 
пӗтнӗ— ҫапҫарах лара¥; ариан ҫӗрӗ 
5 теҫвттин. Унпа та усӑ курма пӗл- 
меҫҫӗ. Арман пӳрт урайне нихҫан та 
ҫуман, тет.

Мӗн тума ҫӑвао? Арман бпӳртне те 
ҫидпе вӗҫтврсе кайоан урай ҫуни ха 
рама куйа¥ теҫҫӗ пу.§.

Шыв шеллеҫҫӗ.

Халӗ пире тирпейлӗ пурӑнма вӗрен- 
теҫҫӗ. Тирпейлӗ пурӑнма кирлех. Ан- 
§ах...

«Епӗ пӗрре Ҫӗрпӳ пу;ьнигсянв ада- 
на илсв кайрӑм,» тесе ҫыра? пӗр хрес-

§ен. „Лароан, ларсан ман а§а шыв 
аптӑрата пуҫларӗ. П акпа шыв ларат, 
андах курки ҫук. Стурӑшран курка 
ыйгрӑмӑр та, курка ҫук, киле кайсак 
ӗҫӗр, терӗ те таҫта кӗрсе кайрӗ. Унта 
20— 25 ҫухрӑмраа килнисем те пур. 
Никамӑн та ҫумӗндз крушкӑ ҫук. А§а 
пат апгӑратвӑран епӗ пӗр ҫывӑхрах 
лавккана кайса 20 пуса стаккан шыв 
илсе килтӗи. П ак патяэ пытӑм та 
кӑраннв ҫтена йенне ҫавӑрса хунӑ. 
Стурӑша ҫавӑрма хушрӑм тз, есир 
кӑрантран йухтарса урайне йӗпететӗр, 
ҫӳлтен ӑсса иа, терӗ. Ҫасна тата хвер- 
шӑл курдӗ те пире «ухмахсем» тесе 
вӑрҫа пуҫларӗ. Нумайӗшӗ вӑрҫасран 
хӑраса ӗҫеоонсем кидсея те ӗҫме хӑ- 
раса лардӗҫ», тет.

Тепле ҫын ҫинден калаҫҫӗ ха „кӗл 
тума хушсан ҫамкине ҫӗмӗрет" тесе. 
Ҫӗрпӳ пу.§нитсин стурӑшӗпв хвершӑлӗ 
тв ҫаваХ. «Тирпейлӗх» тесе вӗсем ҫын- 
сеие шывоӑр типӗтсе вӗлерӗҫ.

Ултавҫӑ.
Тӑрапайра (Хӗрлӗ-^утай вул. Ие- 

тӗрне уйесӗ) пӗр Ш удайӗв йатлӑскер 
лавк» уҫрӗ те, тӗрлӗ кирлӗ-кирлӗ мар 
йапаласемпе патгентсӑрмӗноӗр сутӑ 
тума тыгӑндӗ. «Еу з§а пӑрахмалди 
еиел, ку пуҫ ыратнпне даракан емел» 
тесе дӑваш хӗр арӑмӗсенв улталаса 
пурӑна¥. Иепде дарас ӑна, тесе ыйтат 
йудашкинден ҫыргкан.

Ӑна дарма темех кирлӗ мар. Ӑса 
кӗртеквн ,,емел‘ ' тупса парас пулат.

Ҫывӑрсах кайнӑ.
Ултӳрт-Туҫа (Ш ӗнерпуҫ в. Ш у п . у .)  

йалӗнде пӗ.р орканисатси те ҫук. Иал 
ҫыннисем ӗдӗкхи йӑласвяден пӗрте 
уйӑрӑдман, '§иркӳ праҫникӗсен^ве ӗҫсе 
ӳсӗрӗлое вӑрҫса пӗтеҫҫӗ, ҫапӑҫаҫҫӗ. Ҫур 
йал оӑмакун вӗретет. '§ирлесен тухтӑр 
патнв каймаҫҫӗ, тӗрдӗ ват кардӑксем 
патне кайса вӗртереҫҫӗ, тет йалкор.

Тутлӑ ӑйхӑнах ҫывӑра¥ иккен йалӗ. 
«Капкӑна» тӗлӗкӗяде тв курман пулас, 
курнӑ пулсан хӑраса вӑраннах пулӗ§§ӗ.
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С  ӑ  X ӑ. Хытӑ ҫын.

Иырса кӗтӗм пӗр йудташ патне. 
Цатмар ҫирӗп ҫын, теиокер, пуҫне ал- 
лнае тӗкеленӗ те сӗтел хушшивде
ларат,

—  Мӗнле пурнан, пурҫан тус? тетӗп,
— Е , тӑм писмен, мӗн ыӗнле—  

Пблетӗя, пурнӑҫ мӗнле— сӑхӑ, тет.
—  Мӗнлв аала ҫулла «зӑхӑ» кала- 

малли пур? «Сӑхӑ» теое хӗдле сивӗре 
ҫул йӑвӑрпа ҫуна надаршунине кала- 
ыаҫҫӗ и?

—  Ай, ҫулла вадар шума пултарай- 
маст тетйн-и мӗн, пирӗз хуҫайотвӗн- 
нйксен пурнӑҫӗ— терӗ те, куҫнв дарса 
нан ҫнне тӗллерӗ ман сулхӑнлӑ йул- 
таш.

—  Ну, йурӗ, килӗшӗп, андах ккаа- 
са кӑтарт— мӗнтен сӑхӑ санӑн пурӑнӑҫ?

—  Мӗнге, мӗнте?!.. Темрен те! 
Укҫа ҫук касоӑра, пзмаҫҫӗ панкӑр*—  
сӑлӑ... Тавар тупналла мар, халӑх та 
тӑваймас¥— сӑхӑ... Тырӑ надар пу- 
ласси курӑвса тӑрат: хаяӑх парӑи 
тӳлеймеот— сӑхӑ...

Тата сӑхӑ— расхутсене, штатсене 
{акарнӑ §ух: «решим економа» тума 
тытӑнсан.

—  Унта тата мӗнле сӑхӑ? тӗлӗ-_ 
нетӗп епӗ.

—  Кунта.., кунта,.. кунта пуринден 
те сӑхӑ... Кадама ҫӑмӑл: дакарап, пе- 
рекетлеп... кӗскетеп... теме.

Пырс» пӑх-ха ман «ӗҫлӗ ҫынсем» 
патне. '§акаратӑн шални— ӗҫе сӑхӑ 
шутараҫҫӗ, сахадлатан скушӑшди—  
сверхуроднӑй ӗҫлесе тимретеҫҫӗ, век- 
ҫӗлсене сыхласа пыми пулаҫҫӗ, пӗр 
сӑмахпа калаоан: оӑхӑ, тӑк сӑхӑ, ӗнтӗ.

Ҫапда калаҫса ларнӑ вӑхӑтрах те- 
лефон шавкӑртатрӗ. Пурҫӑн йудгаш  
пӗр тухӑмӗнде тедефон шӑхдиднне 
йарса илдӗ те итлеме тытӑндӗ. Хӑйӗн 
итленӗ ҫемӗн тути йелпӗрет:

—  Ехе...иййв,.. йурӗ, тесе андах 
пуҫне силлесе калаҫа¥.

—  Мӗнле хӗвед куртӑн-ара? тетӗп 
те хамӑн та §ун ҫӗкленвӗ пек туйӑнаЕ

—  Ара, шыв Атӑл таврашне пус- 
иӑрланӑ пирки укҫа ыйтма май пур 
пит, теов сиксе тӑра¥ те яухалтӗрнв 
1?нсе илет.
_Лешӗ сӑмса тӑрӑх куҫлЗх виттӗр 

лӑхса кӗрет -.те, пуҫлӑхӗ умне пырса 
урисеипе кукалесе тӑрат.

Лаша, Ытда сахал апат паратӑн. 
Сан ҫийеои, ман ҫийеон кӑза, Мӗн- 
шӗн хытса кайрӑн!

Хуҫи. К у  угӑ  халӑх ҫаранӗ ҫиЕден 
тӑрланӑскер. ҫавӑнпа ӑна тирпейлӗ 
тыгмалла. Халӑх пурлӑхне тирпейдӗ 
тыг. теҫҫӗ.

—  Халех, М. М., дыхвӑрсам хатӗрле: 
Ш упаш карта скдкт шыва кайнипе 
ЮООО т., Улатӑргя макаҫив умне 
шыв пынипе икӗ кун суг туман пирки 
2000 тенвӗ снйен. Ҫӗраӳре 5000. 
Вӑрнарга потвалсвне шыв тулнипе та- 
вар пӑсӑлса хакӗ ӳкяипе 1000 
тенкӗдӗх.... Тата та... тата ха...Мӗн 
пурӗ 35000 сийен куртӑмӑр шывран, 
тесе пӗтердӗҫ пухадтӗрпе иккӗшӗ.

—  Тин сӑхӑ пӗтӗ, теое хӗпӗртесе 
пӑхрӗ ман ҫине.лле пурҫӑн йудташ: 
тӳлеҫҫӗ вӗт мӗн пур Атӑл сийевяе.

—  Сӑхӑ пӗтӗ, йӗпе дӑхӑ пулӗ, те- 
рӗм те йуяташа ая парса тухрӑм.

Н . Ш У П У Ҫ Ҫ Ы Н Н П .
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Асдӑ ҫынпа
Мӑн ҫул ҫийб майӗне пирӗн К»ш - 

маша (Ш урда в.) тем тӗрле ҫын та 
аӗрсе кайа¥. Мӑнкун виҫӗ кун тенӗ 
§ух пӗр паллӑ, аолӑ ҫын килни илтӗн- 
§ӗ. Иудташ ҫав гӗрлӗ илӗртсе дӗянӗрен 
епӗ те ӗҫе пӑрахсах даплӑ ҫынна кур- 
ма утпӑы. Еаӗр ҫак аслӑ ҫынпа Ш ы ҫ -  
мак Иармула халапдзнса дарнӑ тӗле 
пудтӑиӑр (иакӗшӗ те ӑш кӗленӗ таран 
оыпнӑскерсем).

—  Йа сотсиалтемократ - анархиот 
Алекҫей Саыарин, тесе касхара¥ лешӗ 
вырӑола,— епӗ таҫта та ҫитое курнӑ, 
тем те пӗдетӗп, андах ҫак ҫуттине сы- 
пасса, ҫын хӗр-арӑхӗпе пурӑнасса хам 
вилиддея пӑрахас ҫук. Мӗншӗн Сама- 
ринӑн пуҫӗ кукша? Е х , §унӑм!..

Е у  та кайа йулоа наыӑс курасшӑ- 
нах мар:

Хӗрпе арӑма ҫзвӑрасси мӗн вӑл? 
Хамӑн шухӑшӑм пулсан, епӗ .дупой 
хӗре, арӑиа ҫавӑратӑп, майве пӗлес 
аула¥. Епӗ тӗрлӗ йапаласем ҫинден 
тӗрлӗ майсем пӗлетӗп, сӑиахран, ьу- 
май хӗр-арӑма „вӗри ҫӗденоенден'- хӑ- 
тарса, ывӑл а§а йе хӗр а§а ҫурралас- 
оине пӗдетӗп... '§укун ҫул ӗҫне, ҫӗр 
виҫео тӗлӗшрен... суг ӗҫӗпе мана ни- 
хӑҫан та айала тӑваймӑн: пӗлтӗрхй

ӑсдӑ ҫын.
ыӑнлунта пӗр комсоиола сыснана вӗт- 
нӗ пекех ӑшадарӑм. кӗркуннеае агте 
(вӑл туркӑ варҫн духнехи салтак) нас- 
туплени тунӑ рввоььзвра изее карӗҫ, 
хӗлле пӗр йадсовет дленне хурах туса 
пӑркӑдӑлаоа пӑрахсах хӗртрӗыӗр, шел- 
кӗшӗ андах йулдӗ... ҫапах сутра ҫийе- 
ле тухрӑм, епӗ...

—  Хе...хе...хе .. мноко-ли есӗ куряӑ? 
Езӗ Иетӗрнере, Ш упаш карта, Сӗнтӗр- 
Зӑрриндҫ... Иулашкинден Ҫӗрпӳре пу- 
рӑннӑ §ух мана, кашкӑра йытӑсем 
тапӑннӑ пек, тапӑнаддӗҫ, но не на  
тово нааетели, йа старый морйак—  
елрктротехник— тет вырӑсла.

Ларыа вӑхӑт ҫуккипе епӗ тухс» ка- 
рӑм. 'Тепӗр кунпе: „Леш  шыҫиакӑн 
арӑмее тапӑпнӑ, арӑмӗ вӗҫерӗвсе тар- 
нӑ та— 60 ҫулхи амӑшне ҫулса иднӗ, 
кардӑк кӗҫ вӗҫ андах дуннв хурӑ алли- 
не паман“ , тенӗ сасӑ сарӑадӗ йал 
кушш ивде.

Виҫӗ кун ҫапла аташса ҫӳресен Са- 
мар кайӑкӗ Худашалла вӗҫтердӗ, хӑй- 
не савакансене, курас текенсенв Ив- 
тӗрнери ҫу савӑтнв дӗнсе хӑвардӗ, увта  
е.тектритсӑ ^утти ге, тепӗр йышши 
ҫутти те пудас нек каларӗ.

X  ӑ й а м а т.

„ЗИирпейлеш^.
Тирпейлӗх решиине пурнӑҫа к&рт- 

нӗ 5ухне пит пӗлсе бҫлемелле.
(< К а  н а  ш р а н > ).

—  Ҫырха малалда, тет Павӑд Па- 
вӑдддӑ ҫввреттарӗ патнерех пырса.—  
с.ар Халӑх ХуҫайствиЕ Тӗя Соватя - 
Сроднӑ. Пирӗн удрештенире <в» .. .ан
решиыӗ» текен лооунка пурвӑҫа кӗртес 
тӗлӗшпе ҫаксене гунӑ... „Ҫыртӑн-и?“ —  
Сиртен «тиректив» илсенех 11  пайлӑ 
коыиҫҫи суйларӑнӑр. Ҫав комиҫҫисеы... 
,.Ҫыртӑн-и?'‘— Ҫав комиҫҫисем тӑрӑшса 
ӗҫлениав... Пӗр минут щутласа идӗ- 
пӗр. Кӑранташ ты т-ха !» ...

Ҫекретгарӗ ҫыракан хутне пӗр йен- 
нелле пӑрса худӑ те плок-нот нлсе шут- 
лама тытӑпдӗ.

-  -  Ҫапла вар*. Тӗрдӗрен шурналсем 
ҫине опйавлени паман— пӗр ҫуд хуш - 
шивде— 204 тенкӗ тупӑш йулнӑ. Со- 
тругниксенв „сократтит'* тусан вӗоене 
компенсатои паман— 155 тенкӗ 3 кур- 
йера, тата 1 упоршдитса кӑдарнӑ— 75

тенкӗ, кӗҫӗнрех сотрутпиксене хӗрлӗ 
дернил вырӑнве сенкер дернил панӑ, 
усси... хи, кхе... '§имха... Н у  ларт—  
120 теякӗ. Тата ыӗскер? Ревлама— пур, 
ш гат— пур, пупгтӑ.. Иурӗ ҫыр. Ҫыру- 
сем йарас вырӑнне телекрамсем ҫӳретов 
300 тенкӗлӗх таса хут  сыхланӑ. Ҫыр- 

я-и? Ш утла X» пӗтӗмое. Ҫекреттарӗ 
кӑранташпа ҫыркаларӗ те: .М ӗн пурӗ 
854 тенкӗ" терӗ хут ҫнне пӑхса.

—  Сахалтярах! Ларт пин те сакӑр 
ҫӗр адлӑ тавагӑ тенкӗ. Лартрӑн-и? Ҫыр 
малалла! Ӑҫга ҫитнӗддӗ-ха епӗр? Мӗн 
пурӗ 1854 тенкӗдӗх уоӑ кӳяӗ. Ҫыр ма- 
лалла. Комиҫҫи пӗр дарӑнмасӑр ӗҫлет. 
Мадашвехи ӗҫӗсем ҫинден хӑй вӑхӑ- 
тӗнде пӗлтерӗпӗр*. Пӗтрӗ. Н у, вӑна 
нумай пудмас! нлнӗ ҫӗнӗ планккӑсем 
ҫинв ҫаптар. Коапяне ретаксине йар. 

♦
И: *

Еҫве пӗтерсен Павӑд Иавӑлддӑ а.т- 
дисене икӗ кӑсйине днкрӗ те оавӑн 
нипе шӑхӑркадаса кӗтесрен кӗтессе уг- 
каласа ҫӳрег. Ӗҫе вӑхӑтӗнде пӗлов туни 
йаланах савйнтара¥ вӑл. С— Н .



№ 8 (18) К А П К А Н 11

С А Р П II К Е.

4

‘ • -А т т ш ч '

—  Савни манран савЗндӗ пулас. Парнеаэм аааа пӑ- 
рахрӗ. Халӗ, тег, хулара решим: комангировккӑгвав ҫӳреав 
укҫа тупаймастӑп, тет. Суйа¥ 0 7 .5 . Ыӗяле маӑна илӗртве ши?

Фоккус.

ӖлӗЕ авад дыркӑоендз фожкуҫв.ик2ем 
стакканӑ ҫыртса илсе, шатӑртаттарса 
1ӑмласа й а ра ц ӗ ;. Халӗ ӑна Именкас- 
син§и Халкид тус» пӑхнӑ. „Вӑл ӳсӗр* 
пв стаккан вырӑнне кӗрӳшӗн сӑмсиае 
ҫыртса пӑхнӑ. Шӑлӗ, тимӗр пулманран 
пулмалла, сӑмсине татсах изейм8н“ .

Епӗр шӑлпа кукӑ% андах ҫийеҫҫӗ 
тенӗ, етем сӑмсн ҫиме те йура¥ иквея. 
Кун пек даплӑ йапала шухӑшласа кӑ- 
ларнӑшӑн ӑна накратӑ памалла. У н  
пирки хазӑхҫлетйвӑттӗа мӗн кадӗ-шя?.

1'ӗне-хӳое.
'§урадӑк вулӑсӗн§.1 (Ҫӗр'ау уйесӗ) 

Лдшман йаглӑ хӗвершӑл пу „ . Ҫа- 
кӑя патне тӗрлӗ дартен пулӑшу ыйтиа. 
пӗр йападасӑр пыроан пӗртте ӗрегдӗ 
пӑхса кирдӗ лекартсу памас¥. Пӗр нкӗ 
теҫетке | ҫӑмарга илсе пырсан андах 
аван пӑхса йара¥. Пӗрре ҫапла Вӑр- 
ман-кассан^ьй Уҫӑп Михади куҫ •ҫирӗпе 
пырсан, ӑна 15 ҫӑмарта панӑ та, ӑна 
аван лекартсу парса йанӑ, тесе ҫыра! 
Аксӑ.

Ҫав кунсенде ҫӑмарта хакӗ ҫавӑнпа- 
икхен ӳссе карӗ пулас.
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Тирпейдӗх сӑввисем.
Ҫӑка турта хуҫӑдтӑр,
Иумая турта тата пур.
Иапӑх пуҫлӑх тӗп пудтӑр 
Лайӑх пуҫлӑх тата пур.

ТарЗн ҫӑлтан шыв ӑсма 
Ҫутӑ ВЕтре кирлӗ мар. 
Тирпей ҫукка курмашкӑн 
Куҫлӑхсемех кнраӗ мар.

Урам урлӑ каҫвӑ §ух 
Такӑанӑ пек пудтӑн и?
Х асва укҫв алра §ух,
Кӑдтӑк пуддӗ тесшӗн-и?

Пайан сыряӑ шур урана 
Хуратас мар-§ӗ пайанах. 
Х*ф суйланӑ тусӑма 
Варалас мар-дӗ кӑҫадзх.

Ҫавӗд ха§§и*пит вндкӗн 
Хура тӑза касмашккӑн. 
Проккурорсем пит §ейе 
Вӑрӑпене ш тм зш кӑн,

Вуник салма пӗҫертӗи 
Пӗрне вутта ӳкертӗм.
Вуник ҫынна оуйларӑм 
Пӗрне сута леҫтертӗм.

Вӗт вӗзтрен йашкввв 
Ҫийес килми пуҫдарӗ.
Иапӑх ӗҫден ҫынсене 
Курзе килми пуҫларӗ.

Кӗмӗл ҫӗрӗ ҫутӑ мар 
Варнв тӑхлан хурсассӑн. 
Копнераттив лайӑх м«р 
Пуҫлӑх йапӑх пудсаооӑн.

Хур» вӑрманта тид вырта¥ 
Ҫынна курсан вӑранат. 
Конператтив ҫывӑрат 
„К апкӑн“  пырсан вӑрана¥.

КӑПЕнетра лараван—
Алӑ пусса ларакак,
Алӑк аанде ларакан—
Хут сайарса ларакав,

Пултӑр, цултӑр, пултӑрзн 
Ш уйтан  хупах айӗвде 
Тирпейлӗхӗн тӑшмансем 
Реотантоӑсен ҫуртӗнде.

Кӑвак лаша манӑн ҫук," 
Ҫиме парао хуйхи ҫук.
Ман алӑра кассӑ ҫук, 
Салатс» йарао хуйхи ҫук,

М АМ И .

Пӗ^ӗк а̂ йа.

А§а Атте, кӗпеллӗх илсв иар.
' Ашшӗ. Хзлӗ тирпейдӗх рвшимӗ. Кӗ- 

пелӗх идмеотӗп. Укҫасеа перекет кас- 
синдв выртаҫҫӗ.

А§а. Мӗкдескер вӑд решиа. Ватӑз- 
кер-н? Ен ӑна хӗнегӗп. Ес мана хӗ- 
ненӗ пекех хӗяетӗн.

Хадйхп ха.цӑх сӑнанисем
Кассӑра кӑшт та п уи ш  укҫа тыт- 

масан, лайӑх мар пудасоа, теҫҫӗ.

Хуран ҫумӗнде хӑрӑа ҫунсан,ревиҫп 
пуласса,

'§ӑх кутӗвден удӑм ҫакӑнсан, штат- 
сене дакараҫҫӗ.

Усламҫӑ тӗв§9  пӗтет тесен, тавзр 
хакдава!.

Атӑд шывЗ нумай пуднӑ ҫуд, халӑх 
пурлӑхне тирпейлӗ тытман цирки тӗр- 
месене ленкекенсвм нумай пудаҫҫӗ.

Хӗр |ур»й йака шӑлмаоан, пудас 
йулташӗ шулӗк пула¥.
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Халӑха Вӗрӗнтес ӗҫре.
Урнӑ упа.

Хӑш ҫын ӑсран тайӑлоан пӗртге ка- 
лаҫми пула!, калаҫсан та майлӑ ка- 
лаҫнаст, аташса калаҫат, пуриэден 
ытла вӗҫӗмрея шух$шла¥ вара вӑл. 
Хӑшӗ пӗри тата урӑхла ухмахланаҫҫӗ, 
ахӑрашаҫҫӗ, тӗпӗртетеҫҫӗ, нимӗнсӗрех 
курнӑ ҫынпа хирӗҫеҫҫӗ, кашнипех 
ҫааӑҫиа та хатӗр. Вӗсене „урса кайнӑ" 
теҫҫӗ вара. У н  пеккисем х у г  ра ситре 
пудкапаҫҫӗ вара;

«Пирӗн йалта (Сӑкӑт.Патӗрйея вуа. 
ҫак уйесах) халӑха ҫутта кӑларас ӗҫ 
наладла пырат, арушоксем авзн ӗҫлеҫҫӗ, 
ҫтена хаҫадӗ туха¥— тет йалкор.— Лн- 
1ах епӗр ҫтева хзҫадӗ кӑларви Упа  
Сз^укӗнне Еӑнӑдве каймарӗ Вӑд ыа- 
йӑн 9-мӗшӗн§е ликпунта ҫӗмӗрсе кӗнӗ 
те, ҫакӑнса тӑракан досуякӑсене тус- 
тарма пуҫдарӗ. Ним тума аптӑраса 
ликвитатгӑр капикетне ҫӗмӗрсе кӗме 
тытӑндӗ, апдзх ҫӗмӗреймерӗ те, ҫил- 
ЗБН9 шӑнараймасӑр, акӑрашса кадне 
тухса кайрӗ».

У н  пеккисем хутра сигре пудкалаҫ- 
ҫех тврӗмӗр мадта, пулаҫҫӗ ҫав. Упа  
Сан,укӗ мӗн ен кайа. У па  тесех аха- 
лех кзламан пулӗ ҫав ӑка.

Пӑхӑр пуҫлӑ ҫын.

Ваҫа-касои ('§упай вул.), шкулӗн са- 
ввгуйушдийӗ Антрейӗв, адаеенв вӗрен- 
тессанден пуҫнв, халӑх хушшинде пӗрт- 
те ӗҫлемесг. Пӗрре халӑх шкуда пу- 
хӑндӗ те, саветуйушди арӑмӗ халӑха 
шкултан хӑвкласа кӑларас тесв кӑмака 
йушкине вугти ҫунса аӗтидвнех шат- 
латтарса хупса хунӑ. Вара ҫынсем пӗ- 
тӗмпв аатӑраса дихва §ихна тухса тар- 
Бӑ. ХЕшӗ-пӗри кайран еӗрӗм дексе пуҫ 
ыратнипе ватӑранӑ, тесе ҫыра¥ Вӑрт- 
тӑн вуҫ.

Хӑйне сӗрӗм тивни ҫинден ҫырмаҫҫӗ 
пӗри те. Ун пеа пуҫа сӗрӗм тимест те 
пу.§ ҫав.

Ҫапӑнма йуратакан ҫын.
Шемшер шкулӗнде (Ш упаш кзр  у.) 

хӗлле шартлама сйвӗсенде те вутӑ ҫук 
тесе, хӑш кун саҫҫимех хутмасдӗҫ, хут- 
сан та пйт сахад х у та ц ӗ ҫ . Адасем 
вӗренвӗ духне тумтирнв те ӗнтӗркесе 
ларацӗҫ. Ҫав вӑхӑтрах удатлӗсем пӗр- 
Еб пӗр кун, тепӗрне тепӗр кун йатар-

латса мунда хугоа кӗрецӗҫ.
Вӗсеи мунда кӗие йур&таҫҫӗ пулсан 

,,Капкӑн“  вӗсене хӑй ыундине кӗртес 
терӗ.

« Ш ӑ п ^ й ӑ к »
Ш ӑндӑк пиг ӑсга йурла¥ вӑл, ун 

йурриае пит хавас иглеҫҫӗ вара. Ан- 
дах шӑпдӑк, вӗҫвн кайӑк пулсан та, 
хӑҫан еҫлемеллинв, хӑҫан йурламллине 
пӗлет. Нӑрвашри (Тӑвай вуя.) вула- 
ыадли ҫур¥ пуҫлӑхӗ Сайтсӑв ӑна . кӑна  
пӗрте пӗлмест. Иурлама 1 урата¥.

«Вуламазли ҫуртра §ас-§м ах каҫпа- 
ла йурӑ сзсса илтӗнег. Ҫур ҫӗрцен  
йурлат те вара, ҫыноеи выртса пӗтсен 
тайкаланкадӑса квлнелде утат» тесе 
ҫыра¥ пӗри.

Вӗҫен кайӑкран тепӗр уйрӑмӗ цур 
иккея. Ш ӑадӑк ӗҫмесӗрех йурласа са- 
вӑна¥, Сайтсӑв «тайкзлантарканвине» 
ӗҫсен тин йурха¥. Ҫавӑяпа ӑна урӑх. 
йат паыалла пудат. Мӗнлейат памади- 
не пурте пӗлеҫҫӗ пу:ь, кадаиасан та?

„К апкӑн“  пыман йал.
Ваҫлей кассинден (Кедкей вул. Ш уп.. 

у .)  пире ҫыраҫҫӗ:
Пирӗн йад пит тӗттӗм. Йалта ни 

шкул ҫук, ни вулаыалди ҫурт ҫук, пӗр 
орканисатси те ҫук, ку тарандден пӗр 
лекси те, пӗр токлат иикам вуласа па- 
ыан. Парттире йе комсомодта тӑракан 
пӗр ҫын ҫук. Ҫынсеа пуп сӑмахно пит 
итлеҫҫӗ, кӗлле ҫӳреме йуратаҫҫӗ; Ҫит- 
меннине тата хурал пӳрдӗ те ҫӗрсе 
ишӗлсех аннӑ, тет.

Сӑмахран каласан, нимӗн те ҫук вк- 
кен. К у  йапала „Капкӑн ‘ пымӑавипе 
цулнӑ пулас. „К апкӑн“  халӗ вӑл йал» 
у ц о т а  илдӗ, малашне ӗҫ ҫӗкаенсе ка- 
йасса даллах.

Шпӑлер нурӗ.
Нурӑсри (Иет. у.) вуламалли ҫуртра 

стурӑш дамипӑ кӗлевда тасатма ты- 
тӑвсав, ҫтена ҫине ҫапнӑ шпалера 
ҫурса идет тв, ҫавӑнпа тасата?. Ма- 
лавшв те вӑл ҫапла хӑтлансав!,.. Мӗн 
пудасси пазлах ӗнтӗ, шпазера пӗтӗм- 
пех пӗтерег. Вӑл пӗтоея хаҫзтсем 
ҫурма тытӑнӗ. Пит те «тнрпей,иӗ» 
иккен сгурӑшӑр. Хаҫатсем вуда¥ пул- 
ыалла. Анддх халцея «Капкӑн» вула- 
са курман пулас, ку нокӗре вула¥ех 
ӗнтӗ, ӑна пӗлсех тӑратпӑр.
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ПӖЩӖК КУЛӐШСЕМ. Пуҫа киднӗ шухӑшсем,
Мӗн тума кирлӗ марринв айван 

пуҫлӑхран та вӗренме пула¥.Потвотӑ.
Сутйе; Есӗ отвот сайавит тумастӑн и?
Айӑпланакан: Ах!.. ара йепле потво- 

тӑсӑр? кӑҫал дупрӑм-дупрӑм та... кир- 
лех ӗнтӗ.

Ҫ ӗ н е  х ы п а р .

—  Пнрӗн йадга коиператтив уҫнӑ’
—  Лайӑх йапала. Хӑҫан уҫнӑ,
— . Кӗҫӗр ҫӑра ҫӗмӗрсе ӳҫвӑ.

Пурнӑҫри арифметтиккӑ.

Плӳс. Арӑм нумаӑ хулӑм илсе пыр- 
оан. ,,плӳс“  пулдӗ теме йура¥.

Минус. А§а тӑрантармадлӑх укҫа тӳ- 
лемедле пулсан, „минус“ пула¥.

Умношени. Кил-йыш хутшӑноан, ум- 
ношеяи пула¥.

Телени. Ҫӗр котекси тӑрӑх пурлӑх 
уйӑрнӑ духне, телени пӗлес пулаТ.

Телимое. Упӑшкапа 20 мӗш дисла.
Телитӗл. Арӑм.
РасносТ. Тӳлеймесӗр йулнӑ парӑисем.

Оцосене шутлакавӑн шут ҫив^и 
шӑрҫи катӑлсах иыра¥.

Иурататӑп текен ыайра ӑсне тӗрме- 
ре ларнӑ духне ҫеҫ пӗлме пудтаратӑв.

Капкӑн куҫӗ хулари удрештениоем 
ваади ҫург йӗр тӑвакан техяӗксендез 
хӑшне-пӗрне куҫӑхтарма та пудтарат.

Вӑйлӑ ҫыннӑн вӑйӗ тусӗсенден килет.

Капкӑн ҫӑварӗ, хупсан, хунӑна¥, х&- 
лӑх ҫӑварӗ хупоан та хупӑнмао¥.

Иурӑхсӑр пуҫлӑх туйанма ҫӑмӑт, 
хӑтӑлма (увтан) пит йӑвӑр.

Ҫын ҫӳдвлле хӑпарсз пыяӑ ҫемӗн 
унӑн кӑлтӑкӗсем курӑнми пудса пы- 
раҫҫӗ.

Хӑш  духяе раогратдӑх тз тирзейл’ 
пулма пултараӖ

. , К а И К ӑ Н С ӑ р ‘ ^ а ^ а .  Уврвшгенн пудс^н^ӗҫӗ хупӑнӗ.

Ашшӗ. Ма макараа, адам?
Адийӗ. «Капкӑн» и.тсе памастӑн та... 

Атте йултаат, тӳрех калатӑп. «Капкӑн» 
илсе памасан кунӗнҫӗрӗн мзкӑрӑп, ҫы- 
вӑрма та пӗлмӗя.

Ҫын ӑшдиккпнди саилӑксем тумгир 
ҫиБ§0Е§ен нумайрах.

Йӑвар ӗҫех мар.

Су¥йа. Вӑт, Аннӑ Пегровнз, сана, 
адава ҫуратсан вӗлернӗшӗн укодовнӑй 
ста¥й»иа 3 ҫула хупмалда турӑмӑр.

Аннӑ Петровнӑ. Ҫав пӗдӗк адашӑнах 
ҫав терийех ан асаплавгарӑр ха. Ы тах 
пӗдӗк адава йурататгӑр пулсая, урӑх 
туса парӑп. 3 ҫулта 3 а§а. Кун пек 
мцр, тата хитререххйсеае тӑвӑп. Иури. 
сутйа?

У Т И К .

Хӑравҫӑ ҫын.

—  Хысяа укҫине салатакана суг 
тунӑ духне. сая пуҫна мӗале шухӑш- 
сем пырса кӗреҫҫӗ,

—  Кӑшкӑрас кнает.
—  „Такҫанах ҫапла кирлӗ!" тесе-и?
—  Ҫук. „Кӑравуд“  тесе.
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Сурӑхсем,
Шӑши шӑтӑкӗвден хӗвел ӑшшине тухнӑ. 
1 н» кӗтӳри хура сурӑх курах кайнӑ

—  Ей, адасем! Ш ӑш и, шӑши!
Тат хура сура сурӑх.

—  Хӳри ҫине пус, ан кӑшкӑр урӑх, 
Тасе дупаҫҫӗ ун патде илтнисем.
Хура сурӑх шӑшийе ӗҫерсе йамарӗ... 
А 5ӑ кӗтӳ пӑлхава пуҫдарӗ.
Л1ӗя пулнӑ та мӗн иулнӑ тесе, ыттисем 
Лур» сурӑх патне 'вупаҫҫӗ,
.Ӑна хупгӑрласа ил^ҫӗҫ.
Тӗрткеленеҫҫӗ, пӗр-пӗрне дышаҫҫӗ.

—  Ан тӗртӗр пит, шӑшийе т»ртаттӑр! 
Тесе тидмӗрвт хура сурӑх,

—  Пуҫах касаканни-им вӑл? терӗ пӗри
—  Вара, ҫакӑ ӗнтӗ пире хӑмӑл ҫи-

терекенни, 
Терӗ ӑна хирӗҫ пӗр ватӑ сурӑх.

—  Апла пудсан хӗне ӑна! теҫҫӗ су
рӑхсем

Ан^ҫах, хӗнеме хӑйу ҫитеймезт хӑйоен: 
Пӗрн те— есӗ хӗне, тет;
Тепри те— есе хӗне, тет,
Пуҫлактннп пӗри ҫук.
Ҫав хушӑрах катана тилӗ п ы р ац ӗ .
Вӑд сурӑхсенв курдӗ те 
ВРсен патне пыдӗ
(Хир кайӑкӗ хир кайӑк хутне кӗрес

терӗ куран)
—  Тӑхладӑсем! тет тилӗ
— - Х ут  мӗнле ӗҫе те пӗлсе тусан аван, 

Ҫак, есӗр тытнӑ шӑши питӗ хай»р й»-
пала,

Унӑн шӑлӗсем те питӗ ҫивӗ^б пулмалла, 
Ӑна ав ҫапса пӑрахӑр,
Авӑ, улӑмпа ҫеҫ пуоарӑр! - 
Сурахсен телейнв. ҫывӑхрах улӑм ку-

пи пулдӗ, 
Ӑн» '§и пирвай мӑкла така курдӗ;

—  Ей. а^ҫоем, ав удӑм, йӑтӑр терӗвӑд 
Лешоем шӑши ҫпзе улӑма тултара пуҫ-

ларӗҫ,
Хӑшӗ пӗри хӑпарсз та таптарӗҫ.

—  Ну, ҫитӗ! вилсе кайӗ тата,
'Ҫэмӗр ха, уҫса пӑхар!
Терӗ мӑкла така,
Уҫеа пӑхаҫҫӗ—шӑши ҫук,
Щӑршласа иӑхаҫҫӗ— шӑрши пур,
Лешӗ таӑтӑкве ҫеҫ тарнӑ мтр.

Н. ЙЕВТОКкИМӐВ.

Ҫӳп-ҫапӑллӑ хӗвел ҫав- 
рӑнӗш.

—  Ну, епӗ пайая, Машша, тырӑ 
пулӑ Бӑррисене тӗрлӗрен туйантӑм.

—  Мӗнае вара?
—  Иармӑрккӑра хӗвел ҫаврӑнӗш 

илгӗм... темӗн те хутӑштарса пӗтервӗ. 
Аран суйлакалаоа пӗтертӗм. Тӗрдӗрен 
вӑрӑ: вир, хуратул, аха:ь тул, урпа. 
ыраш, т. ы г. те нумай. Пурне те ак- 
рӑм, анкартисе. Сайа каймарӗ.

—  Епӗ тата вӑл хӗвед ҫаврӑнӑш 
пирки намӑс курса пӗтрӗи.

—  Мӗяле?
—  Утатти: ҫем^ҫӗк парха, терӗ. Пӗр 

ывӑҫ патӑм та, катм» тӑрсан пӗрех 
сапса йадӗ: ес ма кулан, ҫӳпӗ-ҫапӑлӑ 
ҫемдӗк паран, тет. Ҫилленвинв манрач 
уйӑрӑлдӗ карӗ. Ан кай тесен тв итле- 
мерӗ. Ҫав ҫӳп-ҫапӑдлӑ ҫемдӗкшӗнех 
С8ВНИП8 уйӑрлмалла пулдӗ, ы ур !...,

У Т И К .

С А Т А ^ / ^ Ӑ .

Ҫакӑнта пӳрю  тунӑ патак-
сенден пӗр халап туыалда. Ҫав ха.лапа 
майдаштарса тӑвахаясев^ҫен 5-'ӗшне 

3'Шер кӗнеке паратпӑр.

КОРЕСПОТЕНТСЕНЕ.
—  Пӗлекен СҪура^ҫӑк вул.) Кам ка« 

авланБн ҫин^ҫеа „Капкӑнра* ҫырсз 
пымастяӑр. мӗяшӗн тесен| «Капкӑн* 
ш урнзл С АКС  Еӗнеки мзр.

—  Куракана. Ӑҫтисем ес. аҫу-аннӳ 
мӗн йатлӑ?— Ҫавоене кӑтартмаоӑр с»н 
ҫыруна вуласа тухыа хӑйаймарӑмӑр

—  Хурӑнташа, «Пнрӗн йадсем каш- 
ни кунах ҫӗр сутса ерех ӗҫеҫҫӗ» те 
тӗн ес. Рьашни вун сутса ӗҫме.тӗх ҫӗрӗ 
ӑҫта сирӗн?

—  Тзлпиҫене. Савӑн 2 аршӑн та 
3 вершуклӑ саметку кӗрейиерӗ. Тир- 
пейдӗх решииӗ пулгӑр тесе, ун пек 
пысӑк оаметкӑсем йарса хут сайа 
йамастпӑр. Малаяла саметкусвне 1 шит 
тӑршӗ ан-ҫах ҫырма тӑрӑш'.
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]Тӗр копператткв ксторккӗ.
1) К о п п е р а т т й В  уҫӑлии.

3) Копаераттиз пухӑвӗ.

(Вӑрӑсене тытна хыҫҫӑн).';

5) Сут..е-йа8Ий. 

(Тӗрь.ене клсв £а8нӑ еул ҫив§е\

2 ) Е ҫ л 0 ҫ ҫ ӗ.

(Ҫавсеиех).

4 ) Преҫитиума сут таврашсем 

ленкеҫҫӗ.

6) Р е с о / ь у т с и ,

Ответ. редажтор Д. Золотов.
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