
„Канаш" х а е а т  еумӗн^Бе т ӳ х а т

•меш

Ийуншӗн 1926 ҫ. 2-мӗш ҫул тухат.

ҪУТТИН ХӲРП (йурӑ).

Тӗп Ерехӗн хӳре вӑрӑм.
Ӗҫессӳ кидсесеӗв —хӑрӑн 

Ез ҫавах та (2 хут). 
Ҫӑыӑрне-мӗяяв пӗлмвсӗр,
Ураи зӑрӑх дӗдӗр лӗдӗр 

Уттаратӑн.
Теп Ерех макаҫин ум?—
Те пӗве вӑл, вӑл те кӳлӗ?

Ҫӑртаратӑн.
Ҫпд сехетрев илтӗн пӗр ,ланккӑ“ , 
Хул хушшаве... ху хугланнӑ, 

Лепӗстететӗн.

Тепри киднӗ налтанах,— 
Иаышӑк пеквх—лашапах 

Ҫут кӗдвндешӗв. 
'Церетрех хула майрисем— 
Мӑвтӑрскерсем, самӑрскерсем 

Карҫинсемпе...
Каҫпа шалтах дерккелеҫҫӗ, 
Тӑлттин та тӑдттян сикеҫҫӗ, 

Арҫынсемвв.
'Ҫӗресем тв ҫӗреҫҫех пу.§, 
Вилессе те—вилегҫех щ щ  

Тӗп ерехие...
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Т^ӑваш Вӑрман Тресӗн^^е.
Вӑрман тресӗ пуйан ӗвтӗ. '§5ваш 

респуплӗкӗ вӑрманлӑ.
Вӑрманлӑ респуадӗкре Вӑрман тресӗ 

пурри те кпзӗшет. Вӑл пал 1ӑ, йатлӑ, 
пуйан... унӑн вӑрман та тулӑх, хӑма 
савӑдӗсем те... Атӑла путнӑ паршисем 
те, суллисем те, Пӗр сӑмахпа кааасан, 
— пуйан, ниподдом.

Ӗҫлессе те ӗҫлеҫҫӗ, Анӑҫудлӑ.
Леш, Ҫӗрпӳ уӗҫтӑвком хулиае 4 ҫул 

хушши Канаш стантсине куҫарвӑ пв- 
кех хӑвӑргласа ӗҫдеҫҫӗ.

Кӑҫая ӗҫ ӑнӑҫуллӑ пытӑр тесе, ҫах 
трест Контарккӑри хӑма савӑдне тв 
сулӑдаса Шупашкара антардӗ.

— Ну, савӑнӑҫ та... „Капкӑн ‘ §ӗп- 
писеве савӑвӑҫ ҫитвӗддӗ.

—  4-мӗш ерве ӗнтӗ ку сулӑ Атӑл 
ҫивде ИШО0 ҫӳрет... Аӑтӑр-ха, жӑйса 
курар, терӗҫ тв дупрӗҫҫӗ Атӑд хӗрнв.

^ӑн-дӑнах илемлӗҫке!
Хуралҫи кунӗн-ҫӗрӗннвх, ладкам шы 

ва ӳксе, сулӑран тухса тарнӑ сжвӑт 
тӗпрендӗкӗсенв хӑваласа дупа¥. Икӗ 
пакур хуҫса пӑрахвӑ ӗнтӗ.

Макӑра-макӑрах треог кангурне пы- 
ра¥:

—  Кӑларттарӑр ха, тархаешӑн, са- 
вӑта шьГвран кӑларас, Бутӑ тума та 
пулив йурӗдзӗ.

Решим еккономи в-т. Иухса кайоас- 
сӑн луззӑк пӗр пус та кӗсйерен тух- 
мас¥,— ҫыран хӗрне кӑларма укҫа кир 
лӗ, кӗсйерен туха¥, тесе савхосӗ пӗҫ- 
ҫиоенв тӑратса вырта парат.

— Оанӑн сыхдасах пуяат, опесӑн, 
тет хуралҫз Миронӑв текенни.

— Аптришка! Пуҫ та ҫавӑрӑнса кай- 
малда апла пулсан...

—  Ку што. Тата тӗлӗнмелле екко- 
яомп пур трестӑн.

—  Мӗн-ха, мӗн?
Еапкӑнҫӑсем хӗрӳлдвнсех каааҫса 

кайрӗҫ.

Ӗгӗк трест 4 —5 лашатдӑ. Лашивэи 
е-ех! то.§ккӑ!.„ тытса кӑва пыр.

Халӗ еккояоиилесэ лашисеае йух- 
тарс! йадӗҫ. Пӗр лашнне ҫеҫ кирлб 
ӗҫшӗн хӑварнӑ.

— Мӗнле Рҫши апл»?
—* Суллисеи-^шывра, савӑдӗ—вутта! 

Ку темех мар! Ӗҫке йуратадансвм пур 
треотра. Лашине ҫ»всен кӑмӑлнв уо- 
раҫҫӗ.

— Хӗрлӗ Ту (Ҫӗрпӳ в.) зухӑяӗ 3 ла- 
ша, 2 ӗне тыгаканскер—трестра каҫ- 
ҫир та пурӑна!. Ӑна Саххар Авттон§§\ 
теҫҫӗ. Вӑл трест пуҫӗвдвн нахӑҫан та 
уйрӑдми йапал». Ӗлӗкех трес пуҫӗн 
Ҫӗрпӳри оавхоеӗ пулиӑ.

Кам ӑна лаша парао мар? Ернесе- 
рен пӗрре. тата тройтсӑсем туыа тресг 
лашипе Ҫӗрпӳ йеннелле тухса вӗҫте- 
реҫҫӗ.

Теҫвгнӗксем-мӗнсем вӑрмана кайма, 
тата урӑх кирлӗ ӗҫпе лкша ы йт..

— Ҫук! Памаҫҫӗ.
т -  Н-та! 'Ҫӑвахах ҫав, дӑн.
3 дашзллӑ ҫынсем хӑйзен дашипе ма 

дупӗҫ ӗнтӗ.
Ун петкисемшӗн—хӑй килӗ. ӗҫкӗсем- 

мӗвсем трестри ӗҫсвяден 'хаклӑрах.
Сулӑсеие курнӑ пионерсем те ҫавнах 

калзҫҫӗ.
Пӗр , решимдӗкемпе'' трест йышӗ ҫеҫ 

шарламаст.
Хӑяхи ,,Капкӑна“ ҫааланнӑ хыҫҫӑн 

та шарламӗ-шв?
ТАПКӐ.

Ретаксирен: Халӗ сулӑсем ыӗнсем 
Атӑл ҫивдӗ? пуҫтарӑнса кӗдӗҫ ӗнтӗ. 
Тресӗн ӗҫӗсем те шакӑргзтсах пырзҫҫӗ. 
«Капкӑна» тин тӳрдетсе ҫитвипе, тре 
сӗн ҫуркуннехи карттинв халӗ ҫеҫ кӑ- 
тартатпӑр. Пурлӑхдӑ хӑтава кӗрнеклӗ 
вырӑв, теҫҫӗ те, трвсе тв кӗрекере {и 
паллӑ вырӑн паратаӑр—„Капкӑн» пв' 
ретсв.йӗ.
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Ҫ а р а ҫ ҫ и  т у п р ӑ м
Кашни й.-ша.тана тбрлб мап ӑн.тан.ма ну.тат. .\пт,ах кяншп йа- 

палаи тӗп ннкГа; Янланӑвӗ иур. 1>ал пуриӑҫӑи ц?р-пГр сыпӑ".ӑпт,8 
•  уак сыпӑк вӑхӑтно тпвГҫ йаиа.та кир.лб иулнп; кашии папалапа.х

е1ш<.х-\ӑиа ки.тГшуллб усӑ курасси. Ку пГрксче тГп.гӗ ӑцлаимашкӑн 
йатнс ҫйраҫҫп кпрлӗ. Г.чк ҫӑраҫҫп— м а т т с р п а л н с ӑ м.

(Ккконнмио сӑмахГ).

Ҫӑраҫҫи т,прӑ!Я.
— Ҫӑраҫҫн тупрӑа! '§анах... Атӑл 

хӗрӗвде, пу^варга утса пынӑ ҫӗрте 
яӗр ҫӑраҫҫя тупрӑм. 'Гелейе, тепӗр куи- 
нех хаыӑнвв ҫухатрзм.

Хааӗ— „Еэваша" Ш уаашкарта ву- 
лакан дыяай, «Канаш» ҫинв пӗлтерӳ 
ҫапае пу.тӗ, тегӗп. Йе... (Вулакавсене; 
дӑнах еаӗ пӗр шк-.ф, йе ар§а ҫӑраҫ- 
ҫи тупнӑ, ретаЕСирен ыйтоа плӗр) '

— Тупрӑм та, те пу.§варз пӗлтерӳ- 
«ем ҫжпса тухао тесе. Яшаланеа ҫӳре- 
тӗп. Авдах, те «ҫӑпаҫҫи», те «уҫӑ»,тв 
«уҫкаи», те ,ушшӗ“, тв «ҫӑра» тесе 
ҫырас. Кашви вулӑсгах йа§ӗ урӑхда 
т», кашнийех пирӗя йенди тӗрӗе, теҫҫӗ 
те... Аптрпшка!

—  Тем „ҫӑраҫҫи“ тесех ҫырас пулӗ 
<ҫӑрава уҫмаляи, уҫӑ, твви пуда!) §ӑ- 
ваш дӗдхин тӗп калаҫӑвӗ, лвттератту 
рӑдлӑ кусгзркӑдӗ (кӑтӑрмадӗ) кирлӗ 
теҫҫӗ вӗг.

— Йурӗ ха, йурӗ, темле 2ат оарсас 
■сӑн та. Аҫта ха?

Апда... Ҫакӑ иы-ха? терӗ те, йулта- 
шӑм ман аллӑири ҫӑраҫҫайе илсв йен- 
§вн йевне ҫавӑрваааса пӑхрӗ.

—  Кун пек ҫӑраҫҫи вумай. Ыйта- 
хан та нумай пулӗҫ. '§ӑвашсойусЗн, 
прокурор поиошЕӗкӗн Лепетӗвӑн, ха- 
мӑн, Ошомра та... кун пек. терӗ.

—  Тӗлӗнсех кайрӑм. Вӑрӑ шухӑшӗ 
тв килсе кӗрес пек туйӑивалла.

— Мӗн тӑвас ши ку ҫӑраҫҫипе? те- 
келвсе пудзаралла тухнӑскерсеве—мат- 
териалисӑм—ҫӑрзҫҫи тевп аса кидсех 
кайрӗ. Ку ҫӑраҫҫипе мӗя тумаллине 
тавҫӑрса нлтӗмӗр.

— Пурнӑҫ хӳг.тӗхӗсене, пӳлӗмӗсенв 
уҫ» уҫа пӑхмап.таҫке унпала, рввиҫи...

Иура¥. Тухатпӑр.

Ик-8иҫ ыйту:
1). Мӗншӗн-ха ҫав мӑн хырӑмлисем 

шит с»рлакӑш, йе тата сарлакарах

Ҫӑраҫҫийӗ ктн пек. кӗлвт питӗрмвллн 
йыш тв, мар та, темӗвшӗн карттия тӑ- 
ваканни урӑхне тунӑ... Хӑйне ,,Кап- 
кӑна ‘ лектересшӗн тем.

реҫинӑдлӑ
реҫҫӗ?

пыҫхисемпв (аӳҫыххи) ҫӳ-

2).'М ӗншӗн ҫак рево.дутси хыҫҫӑн 
вӑрӑм сарлака сӑмсаллӑ кеикӑсем тух- 
са тул§?ҫ?

3). Мӗншӗя хӗрарӑмсем те сӑран- 
пнншаклӑ, кепкӑллӑ нулса кайрӗҫ?

4). Мӗншӗн ҫавӑ йапала в ӗ р .. мал 
йевден тула!, хыҫ йевден пушанат?

Ҫут ҫаЕталӑкра кун пек ыйтусемте- 
ыӗн духлӗ. Ҫӑраҫҫи тупвдден вӗсем 
аса та килкев, ответсем те текле пул- 
маллв. Халӗ тӳрех тӗп никӗсне—мӗн- 
шӗн ун пек пулма кирлвве уҫса пӑ- 
хатпӑр.

Кашни ыйту ҫнве: ҫазӑн пек кирлӗ 
(целесообразиость) тесе ресо.§угсчлемв 
йура!. Бурвӑҫра, ҫут ҫанталӑкра ҫӗ^ 
вӗрен мӗя кврлӗ— ҫав тухса сарӑлса 
пыра¥, кивелни хӑрса ӳ*ет.

— Мӑн хырӑилнсвм ансӑр пыҫхи 
ҫыхса ҫӳресессӗн хырӑмӗоене картлан- 
тарса, сӑпоаланыа пулгарзҫҫӗ, реҫвнӑ 
пыҫхй калттишпех хырӑма ҫа'.! тытса 
ларта! те, авзн ..

— Ҫанҫешкисене мӗне вӑл уп век
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сарлака пыҫхи? Вӑл пӗшкӗясенех хы- 
рӑиа ыр&тгара!. Иӗр вӑхӑтра дӑваш 
адисеы те сарлака реҫинлӑ пыҫхисем 
туй»нкаларӗҫ те. Туййа кайма ҫеҫ ик- 
кен, тыр вырыа ҫыхса тухмаҫҫӗ.

Кепкӑ сӑмсисем вӑрӑмми те, ытги 
те ҫавнашкал пула¥. (Хӑвлх ответ туп- 
ха, вулакая! дасах тупӑнӗ).

Халӗ удрештенисем тӑрӑх, хула т ӑ ' 
рӑх кайар. Унта ҫавӑн пек йапаласе- 
мех «тоелесоопраонӑҫ» тени пулӗ.

Ҫӑрхҫҫи ӗҫлет,

Ответлисем.
— Хӑш удрештенире мӑшӑрлӑ ӗҫле- 

К0Н ытдарах? Упӑшкиав арӑмӗ, арӑ- 
мӗпе упӑш кн?.

— 'Ҫӑвашсойусӗнде.
—  Мӗншӗн?
— Мӗншӗн тесессӗн, в1л пурлӑхлӑ, 

хуҫайствӗнвӑй кӗтео. Шутла-ха хӑвах: 
хусах ытдарах укҫана тӑка!-и, йе мӑ- 
шӑр? Ыӑшӑр тирпейлӗрех тыткада!, 
пурнас теое пурна!, теҫҫӗ.

— Ах ха! Ну, мӗнле 3 -4 мӑшӑрах и?
— Иерышшӗвсем,Соссувтсовсҫм(тем- 

ме вуп шӑршиллӗ хушамат), т. ыт.
— Ӑҫга тата хӑйсен ратннсене ӗҫ- 

леме ытларах кӗргеҫҫӗ?
— 'Цӑвашсойусӗнде
— Ӑҫта пуп’ таврашӗ ытдарах ӗҫ- 

лет?
—  'Ҫӑвашоойусӗнде, тата '§ӑваш §ӗл- 

хи тӗлӗшӗпе ӗҫзекен кӗтессездв.
— 'Ҫӑвашсойусӗаде,.. ну, кала ха.
— Иравлени длвнӗн арӑи йӑмӑкӗ, 

врлвлени пуҫлӑхӗн те... теловот— пуп 
хӗрӗ, машивноткӑ пуп хӗрӗ, рекистрат- 
тӑр—пуп х ӗ р ӗ .. тӑршшипех кадаса 
кайма нула¥.

~  Ҫапла ӗнтӗ вӑл. Пӗр йендэн кун- 
та авалхи йӑласеве ҫирӗп тытакан ха- 
лӑх пурӑва!. Ӗзӗкхи пуҫлӑхӗ—А— нӑв 
текенни хӑй ратвисевден пуҫдарӗ те, 
ку пуҫзӑхӗ те... Ма йулас?

Тата- кӗсй8сем... кӗсйесем?

Мӗ тума кврлӗ ҫгкӑн пвк аалӑ 
хӑиасеы ?

—  Кам аллиьде §уд Ьтларах?
— Коммунхосӑн.
— Кама ытдарах дулдама тивӗҫ?
— Комунхоеа.
Вӗҫӗмсӗр ыйту, отведӗоем те вӗҫӗм- 

сӗр. Майа кайрӗ хайхискер. Уҫса 
пӑхатоӑр та, викӗснэ хыпазатпӑр.

Ҫыроах пырӑр.
— Мӑшӑр пӗрле, пӗр сӗтвл хушшин- 

§е пек, пӗр ҫӑвартав тенӗ пек ӗҫлеви 
— тселесоопраҫнӑҫ... Иутран мӗн самв- 
ститтӗл кирлӗ мар, вӑл' урӑх пӑтӑ та 
пӗҫерме пултара!, вӑл... мӑшӑр апата 
та пӗр вӑхӑтра таврӑна!, пӗр пӗрнв 
пулӑша!, пӗр портфӗллӗ, т. ыт.

Шаааллах кӗрсе юйрӑмӑр. Ку ҫӑ* 
раҫҫиаа урӑх мӗн ыӗн туннинв вы- 
сгӑвккӑна хуратпӑр. Унта пӑхӑр.

Мазтанах комунхос алӑкӗсене уҫоа 
дулсенв ввҫӗпӗр. Кайран ыгти «гседе- 
соэпраснӑҫ».

— Андкх, ҫӑраҫҫи адӑрашӑн вӑрб- 
ан тейӗр. Пӗтӗмпех кӑтартӑаӑр.

ВАҪАНККА.
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В ы с т а в к к а р а
Пу/ьвар. ,

А«ӑ Атӑл хӗренди пу^^вар. Ш упаш- 
«ар дӗри. Шупашкаршӑн вал питӗ хак- 
лӑ вырӑн. Ҫавӑнпа та унтӑ пӑдӗ-нӑдӗ- 
яех хӗвелҫармӑш, майӑр хуппи. (Шу- 
ишкарӗндв пурге ҫӳшӗлеме йуратаҫҫӗ).

Пу.|взр ҫнне '§ӑвашЕомунхосӗ тв 
йуратоа пӑха!. Ҫудленех пу.§взра йу- 
саҫҫӗ, кӗркуннеддеяех тикӗслеадн тӑ- 
ваҫҫӗ. Ҫудленех тата ыт ахадрен ҫеҫ 
ҫийелтен кӑна. Мӗншӗн? мӗншӗн тесес- 
сӗв килес ҫ у л а  йусамалла тӑвао пула¥. 
Ие пайан ӗҫлекевех_ йусат, йв хӑйсен 
сойусӗнде тӑракав. Ӗҫпайӗ те савӑват: 
ӗҫсӗррисене ӗҫ; Комунхосӗ тв аха^ь 
выртмзс!. Тселесоопраснӑҫ.

Ӗҫ ҫунран ӗҫ.
Хулзсенде те „кӗрӗк аркине йӑва- 

дакаасем* пур. Авӑ пӗлтӗр ҫулла ар- 
ҫын мӑнастирӗнди диркӗвв пӑсоа кзуп 
тутарма оуҫлааӑ духне ҫуртнв йӗри 
тавра иооткя турӗҫ Ку ӗҫе 15 ҫын 
3  кун ӗҫгерӗҫ. Кӑҫал Комунхос ӑна 
сӳггерсе таҫта илсе кайрӗ. Пӗр ерне- 
рен валлех диркӗве пӑона мостки ту- 
рӗҫ. 12 ҫын 3 шер кув ӗҫдег. Пӗр 60 
тенкӗ хатӗрле кӑна! Иӑвӑҫӗсенв турт- 
тзрма та 20— 30 тезкӗ кирлӗ. Ҫакӑн 
пек мутазанма кзрлӗ ши? „Кӗрӗк ар ' 

■нинв“ йӑвалани мар-ши-ха ку та?
Ытга ҫӗроендв те ҫавзх.

_ Слвӑнс-ах ӗҫлеҫҫӗ. Ма савӑнас мар. 
Ӗҫсӗррисенв ӗҫ (тоелеосопраснӑҫ!) Тв- 
пӗр удрештени тата виҫӗ хут пӑоса 
тутарсассӑн татах та аван пудмаллз.

Андах Т)ӑваш респуплӗкӗндв камсем 
ӗҫдеҫҫӗ ха?

■^ӑваш ӗҫлеме пултараймастӑн.

Пӗтӗм §ӑваш ӗҫлекенсене выстӑвккз 
ленктерегаӗр, „капаӑнлаоах” пулат.

— Мӗяшӗв?
— 'Ҫӑвашгея ӗҫлемв птлтараймаҫҫӗ 

вӗт. Аслӑрах вырӑата лараканвиоем те 
ҫавнах казаҫҫӗ, дӑвашоем т в ..

— Калаҫакансем хыҫҫӑн кайха, авӑ 
'§ӑваш Сут ҫтрдӗ туса пӗтбредден ишӗ- 
лег, терӗҫ. Ӑҫта ишӗлни? Иумахсем, 
теорисем шутласа кӑлараканоем пурах 
иулас ҫав Шупашкарӗнде те.

— Теоэийӗ кадки тата, еоӗ пӑхх», 
пӑх практӗкра кур: диркӳсене, кивдул 
куаисене пӑснӑ ҫӗрге дЗвзш ӗҫлеймест, 
дул турттарнӑ ҫӗрте-ҫук, хӑйӑр турттар- 
ма вӗренеймӗн. Леш сӑра пушагнӑ ҫӗр 
те те темле ҫурмалда 6— 7 ӗҫлекелеҫ- 
ҫӗ таха 20—30 ҫы н 'ҫнне, ытги дӑ 
вашсем дирдесе ӳкеҫҫӗ, тет. Наоус уҫ- 
ласа шыв кӑларма та пултарзймас!. 
Хӑма йӑтакансем те... Выстӑвккӑва 
ахӑ;Ь кам...

— Апла... дӑваш поедӗсем кашнӑ 
кӗтесрех. „Шупашкар—§ӗри“ тесе 
талттинтадггин окксех кӑшкӑраҫҫӗ- 
ҫке.

—  КӑшЕӑраҫҫӗ те...
— Пӑхӑсӑч, ку дӗрерв дӑваш йунб 

хутшӑнма пӗлиесӗр кӗвелӗклэнсв пы 
раӖ  Рассы.§нӑйа та. йамшӑка та... §ӑ- 
ваш пултараймас!. сӑра пушатма та.

—  ,,'§ӗрене курӑаӑр ха мзлалла та, 
хадӗ кур-ха ӗредӗпе.

Ӗҫ тупкалли ҫул.

Акӑ хӳмеллӗ шур ҫурт. Ӗлӗк „тӗр- 
ме“ теттӗмӗр ӑва, халӗ „ӗҫ ҫур§е ‘- 
Куята лексессӗк дӑваш вара нимӗн шыра- 
са ҫӳремесӗрех ӗҫ тупатӑн. Иӳнех те туа- 
ма пул&!. Каи ӗҫе кӗрес тет, ҫавӑнта 
лекес пула!, тессӗм килсе кайрӗ.

Уьрештекисене ьӑвашлатни.

Удрештенисене дӑвашлатаҫҫӗ тег те, 
унта та ҫавахи вара? тесв тӗпкӗддеме, 
пуҫларӗ выстӑвкка пынӑскер.

— Ку, еӑмахран, Ӗҫпайӗвдв миҫв 
дӑваш? Профсовегра, Финаяс кук- 
ривде?

— Аптӑрарӑм тӑтӑи. Каи мур пӗ- 
1гет. Акӑ высгӑвккӑн» ҫакӑн пек хуг 
ҫитрӗ:

— ,.Пуҫ^ӑхӗ („управиттӗл“ тенивэ): 
Миҫе про§§ӑв§§ӗ ҫавӑвта пирӗн вырӑо, 
7о §ӗ-в?

—  Управтӗлӗ: 70 ҫеҫ.
—и Пуҫлӑхӗ; Апда нулсан 75 ҫитерео. 

Илео ҫак арӑм йӑмӑкве. 'рӑвашла прот 
токкол мӗн ҫырмастоӑр. Мӗне §5ват? 
Иерево1§ӗвсрн0 тв кӑларса ывӑтаҫҫб 
вот, сӑмахргн ак, проккураттурах... 
Ӗ;лессе те рӑвашлах ӗҫлеҫҫӗ.
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Ш а п ти  Ӗҫ Комиссариатӗнье.

Авӑ дӑвашза вывӗскӑсвнв асӑрхаса 
тӑраЕзнскерсен ардиие силлекедесе пӑ- 
хӑпӑр.

Вбсен 106 ҫывтан 63 шӗ дӑваш. ВЗ- 
сенден 3 шӗ ответлӑ вырӑвти §ӑваш- 
сем. Вырӑоӗсенден 42 ҫынтан 5 шӗ 
дӑвашла сӑмахлама пӗлеҫҫӗ, ҫырма 1 
ҫеҫ пӗлет.

"Ҫӑваш дӗдхине рвэлисатсилвЕен ко- 
миҫҫн тв нур. Пурӑнмаллипех пурӑ- 
на!.

ҪавЗнпа та кӗрекен хугсенден 
100°орне вырӑсла ҫырнӑ, тухаканниое- 
не те 100о/о-тӑх Пӑх та савӑз! Илем- 
лӗ арда! Ытти ардгсем хе ҫавӑн пе- 
кех илемлӗ.

Акӑ нун пек кӑриккаттурӑсем те 
пур.

Ӗҫлрмв кӗредден:
—  Е п ӗ—дӑва.ш, '§ӑвлщ респумӗкне 

куҫас тегӗа ӗҫлеме. Тӑван ҫӗр шыв,
'тӑван  дӗлхе...

Кӗрсессӗн:
—  Мӗве вӑж дЗваш хаҫадӗ, дӗлха 

мава? Охдотсем ҫаптарас иулсаосӑн та 
ӑҫта та пулан урӑх хулара ҫаптарас?..

— Мӗн вӑл Шупашкар, Улатӑр?.. 
„Казлнь“ , „Козьчодемъяаск", ,.Нвж- 
ввй“ , „Ыоск8а“ , тесе ҫырддӗр епӗ ҫыр- 
нӑ кӗнеле хуплвшки ҫинв.

Хзлӗ §ӑн... Ку сӑмахоем пурнӑҫрах.
3)ӑваш ҫӗрӗнди типокрафя 13 диота 
отдотлӑ кӗявкене кӑларма 4 .500  тенкӗ 
ыйтнӑ. РСӗнекине Хусантз 4.800-ре 
кӑяарнӑ, тага комунтйровкЕӑсем мӗноем, 
ҫул сахал мар хӑВпӑтнӑ.

Вот карттин. Ак хай ҫӑраҫҫи! Вох 
шан проддӑнне те.

„Н к расксвор-у-у!“

'§ӑвашсемех ҫавнашкал пӗрре Шу- 
пашкара, йе урӑх ҫӗрв вырнаҫсан шӑрт- 
сене тӑратаҫҫӗ, йв... вырӑс оулса ка- 
йаҫҫӗ. ,,Авзан1ӑм ҫавӑн ҫире" текеленӗ 
хыҫҫӑз; *

«Тселесоопраснӑҫ».
Пужач! йадбн-5и СҪупай в) йалсоветра бҫже- 

кен Ҫтаппан Са150Еӗ кирек мбн ҫыртармалли. 
пит)ет пусгармаиа пудсанах пӗр пуштух ҫут- 
тпна ыйтат. Ҫуттине персе суоат те, йад тӑ- 
рЯх вӑрҫса ҫӳрет̂  Нумайах пудм ст йалтн 
топрйсывнӗкӑпне Иатак Ҫемонӗвне пӗр пӳриияе 
ҫыртса татса ивӗ. Кадпасси,;сакктскӑ... тенӗ.

ОАШУИ.

СаИ)0&;—Епӗ САКС ра ларакан пу- 
■ласшӑн. Ыггисевдзн йулас ҫук. Кашни 
мӑшӑртан пӗрер двтвӗрт. «ҫутгйне*, 
тепӗр ватре сӑриве хӑйпӑтмалла.

Инке:—Мӗн гӑвао тен, сӗрмесӗр ду- 
паймао! ҫав. епӗ те идое кплтӗи, ӗҫ 
пур§§ӗ те...

— „Нэ расковору епӗ §увашски“ те- 
мв та тытӑнаҫҫӗ.

— Авӑ Еомел пу.^витсинде (Кӗдкей 
вул.) дӑваш а§з Кромӑв пракгӗ*ра пу- 
рӑв&Р. '!)ӑвлшла калаҫма тытӑвсасоӑ- 
нах:

— '§ево ковориш? С кем ты раско- 
вариваш? Если со мной— то йа соввр- 
шевнӑ свой йасык не р»сковаривайу‘\  
тет.

Акӑ реаишатои, ак „§ӑвашлу“! Вӑт 
дӗ/в!

ВыстӑвЕЕӑра тата нумай, ӳлӗмрвн 
пӑхса тухӑпӑр. Хазӗ ҫӑраҫҫи ӗҫле«е> 
пӑрахманха. Андах хуҫиае те д«ср»х 
тупасдӗ.

В.АҪАНККА.
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пулнӑран.

Ох. сирӗн пӗве тарӑн иклен. Маттур!
Ыа? Ҫын кайса визнӗрен и? Вӑл тарӑнран ыар, ҫыани ытлаши ӳсӗр

Униҫҫен укҫа 
^ӑпти.

I.
Иалтан килнӗ йудтаго каласакӑ тартрӗ.
— Хӗрарӑм тени ҫав тери §ейе! Сӑ- 

нахран, 'Ҫазӑш Луккан Укҫвни йатлӑ 
пулнӑ арӑмнех идер. Такҫанах Лук- 
Еа хӑй арӑиӗ укҫа пухнине оиснӗ. 
Ҫӑиарта сутати, ҫу уҫлати—Луккана 
пӗр пус та ҫук. Ҫийӗвден вӑрҫа?:

— Ыӗндв укҫа сана, ӳсӗр тӑмана! 
Иӑван ва.§{и кӗпелӗх илтӗм, Аннвйа— 
бмкӗде...

Арӑм тӳрӗ ыар нуясан. ун ухҫине 
ӑҫтан шута илов пырав? Лукаа аптра- 
сз ҫигрӗ. 'Ҫышкӑпа, йв пуодӑхпа мзр, 
йуман скзмейккӑпа хӗнет арӑмне, 
Арӑмӗ йе нимӗн те дӗнмвст, йе яӗр 
май «кӑравул» кӑшкӑрат.

Аптраса ҫитсвн, Лукка йумӑҫа 
кайа!.

—  Пу.тӑшха, Еинекей! Укҫине шел- 
демӗп.

Андах йумӑҫ кардӑкве парап тени- 
пех удталаймӑя.

—  Кӳр, тет ик сум вунӑ пус, вара 
калап.

Па§ӗ вӗт. Йӗре йӗрех па§ӗ, мӗншӗн 
тесен пӗлес кидег.

— Арӑму укҫа §ӑпти тупнӑ, тет 
йумӑҫ.— Андах укҫа дӑати тухатса ху- 
нӑсквр. Тухатчине епӗ сирсе йатӑм 
Тупсассӑнах илме пултаратӑн.

—  Сааа калама лайӑх— ил. Ӑҫтан 
илее?

—  Ӑҫтан илмеллине пӗре пӑхсзх 
пӗлмелле мар. Тата ик сум вунӑ пус 
илсе кил. Взра кадӑп.

Ҫапла Лукка ним пӗлмесӗрех тухса 
карӗ.
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Акйтаттӑр.
АӖитаттӑр тесе пирӗн йалта—ок!а- 

пӗр рерофутси хыҫҫӑн Совег влаҫб 
ҫинден халӑха ӑвлавтараканоене ка- 
латдӗҫ. Х а^ тата урӑх тӗсдӗ ҫынсене, 
вӑрӑм ҫӳҫлӗ пупсене „зкитаттӑр'' теме 
пуҫларӗҫ. Мӗнлеши ха ку. кап.ла? Вӑ 
рӑм ҫӳҫлӗ, дармак куҫлӑ пупгем, Со- 
вет влаҫӗ ҫиндеа тӗттӗм хресденсеие 
ӑндантарма пуҫларӗҫ ши? Ҫук. Вӗсем 
ӑнлавтарасса ӑнлантараҫҫӗ те, авдах 
Соввт влаҫӗ ҫинден ыар.

Тӑвайӗндн (Ҫӗрнӳ у.) Ҫпиритонӑв 
пуп йадсем тӑрӑх килтен-киле турӑшпа 
ҫӳренӗ §уу, хресдвнсене ак ҫапла ӑн- 
дантарса ҫӳрет:

— Хрвсденсем, турӑ дурисем! Пирӗн 
ӗиӗр кӗскелдӗ. Микуда патшана сир- 
пӗтнӗренпв епӗр, хырӑм тӑрана^дея 
ҫӑкӑр ҫисе кураймарӑмӑр. Комуниссем 
турра кӳрввтернипе ҫӑмӑр ҫуми пулдӗ 
ӗнтӗ,— тесе ҫӳрет.

— Е, ку нимех тв мар-ҫке, ун пек 
кашни пупах оуаӗлтетет ӑна,— тейӗр 
есӗр. '§ӑнах та кашни пуаах Совег 
влаҪнв курайманнине епӗр пит те 
лайӑх пӗлетпӗр. Еаӗр вӗсене:

—  Ҫӳретдӗрех хӑйсен йуррине йур- 
ласа, хресденсем пупсем суйеҫтернияе 
хӑйсемех ӑнданӗҫ;—твтпӗр. Андах...

Ҫак Ҫпритунӑв пуп («Сжр пуп»— теҫ- 
ҫӗ ӑна йадта) Парттин 14 ш сйесӗаде

пулнӑ тавлашусем ҫинден хресҫеноем 
хушшинде ак ҫапла «акиттироваЬ ту- 
са ҫӳрет:

— Акӑ ӗнтӗ тӗнде пӗгюса ҫитрӗ. 
Комуниссемпе комуниссем ҫапӑҫа пуҫ- 
ларӗҫ. Вӗоем пухусендв ҫеҫ мар, ха 
ҫатсем урлӑ та кӗрешв пуҫларӗҫ. Хули 
хулппе пӗр майяӑ пулса, пӗр пӗринпе 
ҫӑпаҫаҫҫӗ. Пуртв хӑйсем аолп пулас- 
шӑн лӑрӑшаҫҫӗ. Ха.§ пӗре, хресденсе- 
не «Совет влаҫӗ ӗҫлвкененсемпе хрес- 
денсен влаҫӗ», тесв каяаҫҫӗ. ан§»х 
пӗрв те вӑл тӗрӗс мар Мӗншӗн ха 
пирӗн хресденсендея ЦИК-а пӗрне те 
суйламаҫҫӗ? Мӗншӗнха пӗр Кадпнин- 
сем андах влаҫ тытс» тӑраҫҫӗ?—тесе 
ҫӳрег.

Кунсӑр пуҫнв тата вӑлвулӑсри при- 
мернӑй хуҫайствӑсен авторитгвтнв пу- 
тарса ҫӳрет. Вӗсем ҫпнден тӗттӗм ха- 
лӑх хушшинде тем тв цӗр сарса ҫӳрет. 
Ӑна даракан викам та ҫук. Кам §лрӗ 
ши ҫак «акитаттӑра»?

ТӐВАИСЕМ. •
Капкӑнргн: Ахалех апда ыйтатӑн, 

адам! Пӗре «Капкӑна» лексен хӑйех 
дарӑна! в1л. '§ӑнах та вӑрӑи ҫӳҫлӗ 
«сар пупсене» Ц ИКа кӗргеймвстпӗр ӗн- 
тӗ, ыӗншӗн теоен пирӗн «Капкӑв» та 
ӗҫ.1вкеясем0в хресденсен вдаҫӗпе тухса 
тӑрат.

II.

Луккан пурЗнӑҫӗ кидемленсе карӗ. 
Пӗре вӑл ҫакӑн пек аапала курат: 
н-зет арӑмӗ пӗр дӑрка, вӗҫтере парат 
пахданалла.

Лукка ун хыҫҫӑн. Кардӑк Еӗреҫе 
илдӗ тр, тапратрӗ ҫӗр дакалама.

— "Лакаласа хура! укҫине, шуйган!— 
терӗ Лукка,— Ну, тӑхтаха сана!

Каҫала пудсан кала!:
—  Кӗркунне пулдӗ. Паравкӑсем кӑ- 

ларма та вӑхӑт ҫитрӗ пулӗ. Кӳрха 
кӗреҫе. паравкӑ кӑлараы!

— Ес, Лукка, тепӗр вӗҫне кай. Ку 
вӗҫӗнден ед пуҫдарӑм. Тепӗр вӗҫӗндвя 
дакала.

— Сан ӗҫ мар, тет .1укка.
Тытрӗ те кӗреҫе арӑмӗ дакаланӑ 

ҫӗртенех дакалама тапратрӗ.
'§акадарӗ, дккадарӗ, дакадарӗ, дака-

ларӗ... Пӗтӗм паранка кӑларса пӗтер- 
дӗ, Еимӗн Т0 тупанмарӗ.

Ш .
Самакунккӑ сутакан Урине патве 

ӑс ыйтма карӗ.
Урине шухӑшлакаласа тӑркаларӗ 

те, калз¥:
— Сан арӑмӑн укҫа ниӑҫта та мар, 

ҫӑмхлшӑндех.
Сан арӑмун ҫӑмхисем пит пысӑк, 

а§а пуҫ? пекех. Ӗ»ерки, впҫӗм куни 
сан кардӑку п»тне пытӑм та, тӗлӗясе 
хыгс»': карӑм:

— Мӗнле, теп, тӑхладӑ, ҫан ҫӑмху- 
сем пит пысӑк.

Вӑл шӑруӗсене тӑратрӗ пӑрахрӗ:
— Сан ӗҫ, тет, пирӗн упӑшкасене 

ӳоӗртое ухмаха йертесси, Пирӗнпе, 
хӗрарӑмсвмпе сан ӗҫ ҫук!

— Ҫӑыхашӑнде еппив, терӗ хӗпӗр-
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ҪВЕР  Т И ММИ .
„Ҫвер*—теаӗрен есӗр ытлзшкн хӑ- 

раса ан ӳкӗр, вӑл хӑй ҫвер мар, хуша 
мз§ӗ ҫеҫ унӑн «ҫвер». Хӑйне ӑна 
Тимма тесе дӗнеҫҫӗ. Вӑл Ӗяпуҫсем 
(Тӑвай в )  куштав пуй.ан ывӑлӗ. Куш- 
тан твниндея те есӗр шарт сиксех ан 
тӑрӑр, вӑд пире, вулаканоене нимӗнел, 
те тӑваймӗ. Андах йалта вӑя хӑй хуҫа: 
ҫӑирӑксемпе ппонврсеае хӑй аллнвде 
тыта! варз. Вӗсввден ҫу кӑларас пекех 
дӑмӑрта! вара вӗсане.

Тӑп-тӑр кӑнтӑрла Ӗлпуҫ йалӗпв ирт- 
св пыратӑп. Мана хирӗҫ урампа Ҫвер 
Тиммипе тепӗр икӗ а§а пыраҫҫӗ. Ҫӳҫӗ- 
пуҫӗсене тӑраткаласа йавӑ, пӗтӗмпех 
ҫвер взрз. Ун йулташӗсем нӗри: Малиҫ 
Иванӗ. тепри Сӑмйун Ӗдекҫейӗ. Виҫӗшӗ- 
те урса кайнӑ йытӑсем пек ыан патна 
пырса ҫапӑндӗҫҫӗ. Ҫвер Тимми куҫне 
уҫрӗ тӗ:

— Аҫта кдйатӑн, дӑваш? .. Ео пио- 
нер-и, комувис и?.. Хӗрлӗ калстух ҫу- 
ки санӑн?!—тесе ман мӑйа хыпаласа 
пӑхрӗ. Епӗ дӗтрене йертӗм. Хӑраниае 
§ӗлх0—ҫӑвар шалтах хытса кайнӑ 
манӑн.

— Ҫук.двпӗ ун пеккигендвн ыар, 
вӗсене епӗ пӗлместӗн ге,— терӗм епӗ. 
Хаи унталла— куяталла пӑхкаласа. 
идетӗп тарса пытанмалди вырӑн шы- 
ратӑп,

Ундден те пулмарӗ урампа пӗр хӗр- 
лӗ кзлсгухлӑ пионер иртсв кайяине 
курат кзрӗҫ ҫак Ҫвер Тиммисем. 1н а 
курнӑ пеккӗн вӗсем манран пӑрӑнса 
кийрӗҫ. Епӗ пӗр пура кӗтессине кайса, 
хӗсӗнсе тӑтӑм та, хӑлхасене §анк тӑ- 
ратоа втлетӗп.

—  Езӗ и-ха хӗрлӗ калсгух ҫаксз 
ҫӳрекен?.. Е!? Ухмак! Ухмахсем ӑна 
хӗрлӗ йурзтаҫҫӗ, есӗ те хӗрлӗ кал- 
отух ҫакса йанӑ... Никамран ыйтман 
туман...Кам хушнӑ сава хӗрлӗ калстух 
ҫакса ҫӳреме?—тесе кӑшкӑрсз пионер 
мӑйӗндч калстуха татса илдӗҫ. Пионв 
рӗ (Амос Тервн!йӗв) йӗрсе килеелле 
дупрӗ.

Уятан урса кайнӑ Ҫвер Тиммисем 
урам тӑрӑх малаала сулӑндӗҫ. Нума- 
йак та утмарӗҫ. нӗр комсомолӗсаЕяек- 
сантр Кӗҫтенккийӗнв тӗл пулдӗҫ. Ӑна 
Бимоӗрех хӗнеме тытӑндӗҫ. Аран Ту- 
рат Сантӑрӗпе Нил Матви пырса дзр- 
§ӗҫ.

Ҫавӑн пек ӗнте, йудташсем! Ҫвер 
тени ҫверех ҫав. Вӑд ҫвероем кашни 
йалта пеквх пур. ВЗсене тытма пирӗн 
„Канкӑн" пур.

Малашне аирӗя кашни йадзх ҫакзн 
пек ҫвероене тытм» капкӑн лартас.

КАПКӐНҪӐ 'Ц епП И .

тенипе Луква...— Ҫӑмхара пулсан йура!. 
Унтиае тупӑпӑрха!..

IV.

Виҫӗ кун иргри, иртмери, Лукка 
\  ране патне хашкаса персв те ҫигет. 
Урине. ма килнине, тӳрех туйса иддӗ:

— Тупрӑни, тет.
— Тупрӑм, тег кулкаласа Лукка.— 

'§асрах хӑйӑ ҫутха. Укҫине шутласа 
тухар.

Урине хӗпӗртенияе сиккелесе тӑра¥ 
андах. Хупахра ларакан гятги ҫынсем 
те хӗпӗртерӗҫ. Луккз шудӗпе ерех ил- 
1бҪ-

— Вӑт, Хукка... пултарат. Тавай 
ӗҫетпӗр!..

Ҫӑмхйне сӳгме пуҫларӗҫ. Ҫпапи вӑ- 
рӑм вӗҫне те тупаймӑн. Ҫӑмки варвн- 
?в темӗскер кӑштӑртатгарат.

Сӳтрӗҫ, сӳгрӗҫ, кӗтесси курӑнма пуҫ- 
дарӗ:

—  Укҫа, укҫа, тет кӑшкӑрса Лук- 
ка.— Урине, хӗпӗртвнипе пӗрер двркке 
парха.

Татах ӗҫрӗҫ. Пӗтӗм ҫӑчхине' сӳгсе 
пӗтерсен пурте ахлатсах й»д&ҫ.

Мӗяле §ейе арӑм пулнӑ? Ҫӑмха вар- 
риБ§0  перекет кассивден панӑ кӗнеке 
вырга!. Кӗкеки ҫине «73 тенкӗ те 40 
пус Укҫиавне памалла. Вӑл укҫава 
уясӑр ауҫяе ннтам та илме пултарай- 
мас!». тенӗ.

— Щавса ҫывӑх та, ҫыргаймӑн, тесв 
Лукка, кӗнекине .лӑшттах ҫӗре пӑрах- 
са пӗдӗк а§а пек ӳлесех йа§ӗ.

М. АНТРПЙЕВСКАПА.
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Пупсен тамаши.
Ӗлӗк 'йиркӳре те,шкуд- Виҫ ҫын та ҫурӑ. 

та та пуҫлӑх^^ӗ...

-

Хӑлхарандӗ ҫав ӗлӗх... нт.леҫҫӗ. Ха- 
ле те пӗр нкӗ шӗв^р хваттере вӗренме 
ҫӳреҫҫӗ те. Хӑлхиндвв те пула! те, андах..

— '§арЕӳре пайан виҫ ҫын та ҫурӑ 
андах, &у виҫ ҫын ҫурӑшӑн сасӑ пӗ- 
терни те аха.-ь. Хаыӑр та днркӳрв' 
виҫҫӗн, кашни ҫынна пӗрер ҫеҫ тивет.

— Вӑрҫатгӑр тэ, вӑрҫатгӑр, теҫҫӗ, шӗвӗр качоулӗсемех гӗртеҫҫӗ сӑмсаран: 
Вӑрҫисем те пупсен пулаҫҫех ҫав. Хӑлх» йӳҫӗхрӗ ӗнтӗ. Йе ӗҫсе супаҫҫӗ, йв 
урӑххишӗн вӑрҫӑ.
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Пухусем пухсан ант^ах...

— Вӑрҫса варҫмасӑр, турри те вӑрҫтара!.
— Кӑҫалхи ҫул „хушӑ вӑхкаоани. Ҫӑвӗпех ҫӑиӑр ыйтса молепӗнсем ту- 

маяладьӗ. Выҫлӑх ҫулах майа Еайнӑдьӗ. 12-шер прпхут халӑхне пухса укҫа 
тӑваттӑмӑр, халӗ...

Хагӗ Х-касоивди пупсем ҫӳҫрен тытӑҫсах, вӑрҫса кайнӑ. Пӗрц-турӑран 
ҫӑмӑр ан пар, тесе ыйтс» кӗлтума молеаӗк пухаешӑн.

Теари хала!: Ун пек кӗлӗ ҫук, ҫӗнӗрен ҫыратни мӗн?..
— Ҫырас, кирлӗ тӗк...
Ҫак ыйту тӑрӑх пухӑннӑ пуху ӗнтӗ карттин ҫиндз. Те, кӑҫалхи пек ҫӑмӑр- 

1ӑ ҫул—ҫӑмӑр ан пар, тесв кӗлтумалла пула! ӗвтӗ, те...
Ҫитменве ав мӗнле сӑвӑсем шӑрантараҫҫӗ.

Пирӗн патри пуп.
Выҫ кашкӑра курсасоӑн,
Тутӑ, тесе ан шуглӑр;
Нӳхрен куҫа куроаосӑв, 
Иулташ, тесе ан калӑр.

Выҫ кашкӑрӑн пӗр шухӑш: 
Путек сурӑх тытасси; 
Мӑнтӑр пуаӑн пӗр йӑла: 
Укҫа-тенкӗ пухасси.

Вӑрӑм ҫӳҫе курсасеӑн, 
Мӑйрака кврлӗн туйӑнаТ; 
Нӳхреп куҫве пӑхсаосӑн,
Тыр ыйтассӑв туйӑна!,

Шыҫмак пупӑн мӑк майри 
Иад арӑмсем хушшкаде, 
Пуп йадӗпе мухтава!,
Ыр йат, тесе хӑй шутла!.

В. ХУТЛР.



12 К А П К Ӑ Н № 11 (21)

„Капкӑн^  ̂ хушшпае. Вӑйлӑ ҫын.
Ҫулта— йӗрте тем тӗлне те пулӑн. 

'§уаай вулӑсӗвди Аршӑна каоси вит- ■ 
тӗр тухатӑп. Ҫӗтӗкрех пиншак уртса 
йарса хам. Пралук тӗлӗнде пӗр йаш 
а§а тӑра!.

— Претҫетаттӗл хӑш тӗлте-ха сирӗн? 
тесе ыйгрӑм. Ҫакӑ мана пуҫран пуҫ- 
ласа ура тупанне ҫитидденех куҫӗпе 
виҫсе тухрӗ те: Мӗн тума кирлӗ ха 
вӑл слва? тугардӗ. Епӗ: Хам ӗҫпе 
кирлӗьдӗ, терӗм. Каламаст тата, шпа- 
на! терӗ ман ҫын. Мӗнле шпана? те- 
тӗп.

— Ш тана, теҫҫӗ ҫав еерРн 'пекки- 
«ене хадӗ. Ӗдӗк слоттой рогтӑ теддӗҫ, 
тетг'

— Есӗ ӑҫган ҫынна тӳрех апд» ка- 
лама пултаратӑн, иӗлескер всӗ? тетӗп.

Ман кӑшт хыттӑнрах тухрӗ кураа!. 
Ада пиг куҫӗ кӑварлана пуҫларӗ:

— Саа манпа вӑрҫас кидет н? Вӑр- 
ҫан пулсан первай сӑмсуна шӑл, куҫ 
пӳрне тасат, тесе мӑшкӑла пуҫларӗ. 
Е аӗ ирӗксӗрех самсапа куҫ лапине 
хыпаласа пӑхрӑм: вимте ҫук. А§а ӑна 
курсан татах: Тасат, тасат лайӑхрах! 
тесе кула¥. Мӗнле сана комсомолӗссем 
ӑса вӗрентмеҫҫӗ ар»? тесе йатӑм епӗ 
аптӑрас». Ӑна илтсен пушшех тапранса 
варӗ ку:

— Што мана комсомол! Етӗ хам 
комсомол— хӗрео ҫакман виҫӗ ҫул.

Акӑ пӑх! тесв кӑкрине уҫа пуҫларӗ.
Вӑт ҫаклзвтӑм вӗт, аран уйӑрлса 

усалтан. Кайран ыйтс» пӗлтӗм, Пуҫ 
ласах: Ара вӑл пуйзн ывӑлӗ— ҫу

Ҫенӗ Ту(гайра Шӗнӗрпуҫ вуж., 
Шупашвар у. Пӑрӑс Хбдӗпӗ пу- 
ринҫен вӑйлЯ, хӑвапӑ. Хажӑх ҫнне 
■рас-т̂ асах .ҫуттнне сыпса тухп! 
Х.ӑйне хирӗҫ калакннсея- хӗрсе 
Т|ӗшерсе тӑка!', ҫавӑн пекех кан- 
тӑксеи 'ҫӗ.чӗрме те питӗ маҫтӑр.

Т. Матвейцӑа кантӑксене ҫӗмӗр- 
се пӗтерт,ӗ.

(Шурӑх;т).

Пӑрӑс Хӗлӗпӗ: —  Ӗҫлетӗп. Кантӑка 
алӑпах ҫапатӑп, ҫапах йун тухмас!. 
Патша ьухнех вӑрҫвӑ... Пултарагпӑр.

— Еаӗ садтакра асап курнӑ, ҫавӑя 
шӑн ҫӗмӗрео те...

йурамаст.

арман хуҫн ывӑяӗ Ҫӗмйан Мпха.§а 
пулнӑ ^ан , терӗҫ.

— Йӳнӗпе уйӑрлнӑ ео унтан, хӑш 
духне вӑд апдипвх вӗҫертмеог, теҫҫӗ.

Ку «кадьӑ» йалта пвтӗ саттур ик- 
кев. Увҫипе такама хӑрата!.

— Пӗр дервовтоӑ не шалккӑ! тесе 
йуна! тет хӑйне хирӗҫ ҫынсене. Ҫак 
„ыр ҫыа“ ывӑаӗ ку таранден «Капкӑн» 
тӗлне пулайман, тинех лекрӗ пулао-ха! 
Текех, кама курвӑ ӑва, «слогтой ротӑ», 
„шпана“ темв те аӑрахӗ. ППҪЕН,

Тр-р р-р-р—Тӗп стантси! 50-па ҫы- 
пӑҫтарха?

— Иара пар,
— Аллӑ-и ку?
— Аллӑ!
— Иулташ Петрова калӑрха?
— Есӗ 49 шанкӑртатгар!
—  Ар» 49 сарӗв урӑх ҫуртра вӗт?
—  Ҫук йунашарах, кунта (50) йу- 

рамас!,— кунта капинет претҫвтаттӗ§а.
МИР.
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Таплитсӑ умношени! 
таплитсӑ...

Ех, пит те йӑвӑр йзпада ҫав шут- 
хама вӗревесси. Акӑ Ш ӑмат вулӑсӗн- 
{и Испухан удитӗ^ьнитса, у§итӗ:{)Нитса 
тухвӑ пулин те дӑмнӑ.

— Швулӑн тӑршшӗ 5 метр, урлӑшӗ 
5 метр, ҫӳллӗшӗ 3 ыетр пулсан, миҫе 
куви§?ски метр пулӗ теттӗр?

— Паллах ӗнтӗ. 75 тийӗр. Удитӗ^ь- 
витсӑ шутлавипе 12 атдах туха¥-ҫке!

— Уьитӗьвитсӑ хвзттерӗн тӑршшӗ 
5 метр, урлӑшӗ 4 метр, ҫӳллӗшӗ 3 метр 
пулсан миҫе купидески метр пудӗ си- 
рӗн шутпа?

— Есир, каплех у§итӗ:ьн®тсӑ шут- 
ланине хирӗҫех, 60 тийӗр, у§итӗ.Ьнит- 
сӑ шуьӗае 80 тухнӑ ҫке.

Ак тамаша! Удиттӗлнитсӑя таплит- 
сӑ умношени вӗренмеллӗх марши ха 
вара? „Стутввтсӑ".

„Шурӑ алӑллисем.
Ирлесе ирех Ш упашкарта пасар 

урамӗнде йалтан килнӗ хӗрарӑмсем 
тислӗк хыраҫҫӗ, хӑйоем майӗпв иыс 
каралӑ йумахласа калаҫса вавуса тӗ- 
мӗн купаласа хураҫҫӗ.

— Тӑххӑр ҫасни тахҫжнах иртнӗ.
Ӑшӑ тӳшек ҫивден тӑроа тухнӑ ас- 

лӑрах ҫыясем хӑйсем шурӑ алӑллӑ 
майрисене ,,навус ҫивди кӑмна пек 
шлепкесемпе хултан ҫаклатса пасар 
урамнеле андӗҫ.

Вбсем врхи ҫурхи таса сызлӑша 
уҫӑдма тухнӑ пудао, андах вӑл пуд- 
марӗ иккен,—майри тутисене ҫӳхетсе, 
хӑйӗн туххи шӑршине шӑршласа: 
„Кьати! ай падушки! ҫввнйи навос 
кӑвырайут, какой туг дистӑй востух. 
Иа 3 4 т}§а кологвӑ сишу, и то там 
рапота! не стану, стытнӑ, тесв худӗ,

Вӑрӑм вырӑс унӑн аслӑ упӑшки 
пуҫне дӗтретсе; „Та та-та-а а ,“ тесе 
васкаса куҫран ҫухалдӗҫ.

Ҫапла ҫав Шупашкарти мешденла, 
кӑмаа йевӗрлӗ шлепкеллӗ майрасем.

Ӳ РӖК.

Упа тытрӗҫ.
(Шемшер вул., Ш упашкар у.),

Типлер йалне, сурхури иртсен ҫвет- 
ки вӑхӑтӗнде .,упа‘‘ килсв кӗдӗ. Ҫав 
«упа» урам хушшив^бв ҫӳренӗ духне 
12 ҫулхв хӗр адлна ры^ьлкпа ҫапса 
питӗвден суран турӗ.

Халӗ 4-мӗш удасткӑрн суг найӗ, 
Шемшер вул. сут тума тухсан, ҫав 
„унараа“ етем— ҫын пултӑр тесе, уза- 
на пӗр уйӑхлӑх тӳрлетмелли ҫурта 
хупмадла турӗ.

Унсӑрӑн пурте „упана“ тухса кайӗҫ.
ШРХТЕЛ.

„Есрел‘‘ ҫырӑвӗ.
Хреоден тырӑ акиасӑр пурӑааймао!, 

пуп ҫӑмарга ҫимеоӗр пурӑнаймао!, те- 
се аха^ каламан пу§ сав ха.§хи ҫам- 
рӑксем.

«Есрел йатлӑ (хӑрушӑ йат) пӗр ко- 
респотенг ҫыра¥:

Туканаш пупӗ (Сада вулӑсӗ) икко- 
нӑпа ҫӳреяӗ §ух, килге ашшӗ-амӑш- 
сем ҫук ьухне, адасем умӗвдех 'ҫӑх 
йӑввин^ьен ҫӑыартасем пуҫтарса кай- 
а¥, тет.

Ах, шур курак! Пӑшалдӗ ӑна!..



14 К А 11 К Ӑ Ы Л1> 11 (21)

П 0 .1) Н II Т С Ӑ Р А.
Нурӑс ЕОьнигсиЕ§0  емелӗсем ҫук мар, пур, ан- 

■ҫах емелоене кив пакьег хуьӗсемпе, урӑх емвл §ӗр- 
кенӗ, хутсемпе, гата выртса ҫӳрекен хутоемае дӗр- 
кесе параҫҫӗ. (Кор ҫырӑвӗ).

Т у X т ӑ р:— Мӗн ҫакӑ есӗ ҫаплах т.прлетӗн? Нумайах п ул -  
ыаот емел парса йатӑмар...

С ы в 1У1 а р р и:— Емел те, еыел. Хӑвӑрах ьнрлӗтереттӗр. Си- 
рӗн емелтенех 'ьирлесе карӑм.

Ту х т ӑ р:  Мӗнле?
С ы в м а р р и: Мӗн мӗнли? Емелсене пур йӑванса ҫТрекен, 

таса мар гаӑршлӑ хутсемпе парса параттӑр. Халер йерьӗ пулмалла, 
сирӗн прк халерсем пиркп!..

Ампулаторпн^йе.
Хвевшӑл ыйта¥:
— Ну, мӗн ыр»та¥ савӑн?
— Хӑлха пит ыратат?
— Ну кӑ! Кӑтяртха хӑлхуна?
Хвершӑл сылтӑм хӑлхине пӑха¥.
— „Ушные кцпли“ кврдӗ. Н а ре 

депт.
— Манӑн сулахгйӗ 

хвершӑл пн§§е, сывӑ 
патӑн.

— Ыу, кзйах тата. Сулахай ваь.да 
тепӗр вӑхӑтра килӗн.

УТИК,

ырата¥§ӗ. Есӗ, 
хӑлхжна пӑхса

Тутлӑ кула-йӑ.
Ҫеҫпӗд ҫырат:

Ҫӗрпӳре »пат-ҫимӗҫ пӗҫерсе сута- 
каноеи пит йапӑх пӗҫереҫҫӗ. Ак ка- 
лӑпӑр. Танил Макҫимӑв^н кулади 
ӑшӗнден пӗр майах таракансем, 
хӑмӑтласем тухаҫҫӗ, тег.

Апла пулсан куладӑ пӗҫерекенсем те 
екковоми решимӗ тӑвасшӑн. Таракан 
сем, тӗрлӗ ҫӳп ҫапсвм хурса, куладӑ 
нумайрах тухтӑр, теҫҫӗ пул». Санит- 
тар кбмиҫҫйсрм ӑҫта унта? Ҫухалви 
мӗв?
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САМАКУНКЕӐ.
Мухмӑр мудӗш, 

Самакунккӑ, 
Маттур есӗ, 

Шӑршдӑ шыв1 
Еҫкӗ ҫикӗ 

Хатӗрлесен,
Епӗр сана 

Ӗҫетпӗр.
Андах ес5 

Тӗлӗнмелде, 
Тӗрлӗ тӗслӗ 

Пулатӑн.
Ӗҫсен ӗҫсен 

■§уна уҫсан. 
Внлсе кайма 

Манер пур. 
Ҫакӑн пирки 

Манӑн дӗрем, 
Сана питӗ 

Йуратат.
Сан оекех еп 

Йурататӑп,
Сарӑ тӗсле 

Сӑрзва.
Сӑра тути , 

Хӑмла Й5'ҫҫи, 
СӑиакунЕкӑ 

'Йухлӗ ҫук. 
Ҫавӑнпа та 

Ыраша та, 
Сзяшӑн епӗ 

Шайламзеп. 
Ҫултазӑкра 

Сана туса,
Ад цӑт ыраш 

Пӗтереп!
Хӑш §ух саншӑн 

Ҫын курыаншӑн, 
Лаҫ ҫутала¥ 

Ҫулӑмпа. 
Аптрамалла 

Ун §ух взра,
Ес кил ҫурта 

Пӗтерен.
Сава ӗҫсен 

Манӑн дунӑк 
Мӑн кӑмӑлӗ 

Ҫухалат.
Санӑн пирки '  

Милитсисем, 
Питӗ хытӑ 

Иӗрлеҫҫӗ 
Тытсан вара 

Иухтаряӑ §ух 
Вйҫ хут тире ' 

Сӗвеҫҫӗ.

Сана ӗҫме 
Падӑшкӑ та 

Пит те хапӑл 
Иаланах. 

Сӑмакунккӑ 
Тӑвакана 

Вӑл нихҫан та 
Иатлас ҫук!

ӐСА.

Капкӑн лаҫҫин^дп прп- 
кӑвӑр:

Кап кап кап! Кап кап!
вулама аван: 

Ш ӑшдаса пӑхсан— 
йут шӑршӑ кӗрег. 

Виҫ хут твр сӳни 
Пит те нит тӗрӗс. 

Сӑвӑ ҫырас—милый ӗҫ 
Ыилый ӗҫ те йӑвӑр 

Пуҫтарсам, ӑсна 
Савнӑ „Ӑса“ тус,

ӗҫ.

Мухмӑр мудӗшпех 
Кайса мухмӑр уҫ.

„Сӑмакунккӑ‘' сӑвв» есӗ ху ҫырман. 
Ӑна Аттай 1924 мӗш ҫултах .,Кана- 
шӑн“ 52 (1182) мӗш .М рне ҫапса кӑ- 
ларнӑддӗ.

Вӑрланӑ ҫӗдӗкпе кӑнтӑр кунех ҫӳре- 
ме питех мар. Ӑна питсӗрсем тӑваҫҫӗ. 
Есӗ вӑрланӑ йапалана вӑрӑоен йещ- 
дӗкне йаратпӑр* Андах санӑа айӑпна 
кун пек ҫеҫ каҫарма ҫуккипв суга па- 
раш ӑр.

„Мвттераггурӑ вЗррвне, плаквата“ 
йепле айӑпламаллине вузакавсем татеа 
калзддӗр.

—  Кап! уап кап!
Ха-ао!

Капкӑа хупӑндӗ;
Аллйне пусма—

„К апкӑа“ йышӗ пухӑндӗ.

Сылтӑм алла 
- - , К а п к ӑ н “ 
л а ҫ ҫ и н ь и  
хӑрӑмпа сӗрсе 
алӑмӑрсеве ал 

пусатпӑр.

ИӐБАН МУЪИ. 
ТАПКӐ. 
УРХАМАХ. 
УТИК.
ПИЛЕШ .
ВАҪАНККА.
АТТАЙ.
ЕСРЕЛ.
ТИТТОВ.
ПАПРАШК.
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V Шурналпссем-‘.

Капкӑн плекенӗн
йуррц.

Лаша йатӑм йурттипеле 
Хрантсус тутри таптатса,
Кдпкӑн ҫырӑнтгм хамйатза 
Кулао -кндсен вулаиа,

Сӑрт-сӑрг тӑрӑх ҫӳрерӗм 
Сӑрт ҫырлине пуҫтарса, 
«Капкӑн» лартса ҫӳрерӗм 
Пур ирсӗре тытмашкӑя.

Азла тытрӑм паладайкӑ 
Тухӳ!ӑм урам хугашине,
„Капхӑн“ идтӗи хампала 
Иал куштавне хӗсмешкӗн.

•Цӑз §ӑл йуган шыв5 урлӑ 
Ҫапӑ хурса каҫоа най, 
Ирсӗрлӗхрен хӑтӑлма •
Капкӑн лартса нртс“ кай.

ПӖПЛӖ 'ҪӐВАШ.

ТЕЯӖК АСТП.
Шурналиссем тӗрлӗрен пулаҫгӗ. У§- 

рештевисеЕт,е ислоташдипе вхо¥аш§и 
шурналсем ҫйве кӗрекенпе тухакан 
хутсеве ҫырса тӑракавсене те шурна- 
лиссем, теҫҫӗ,— пвдетре ӗҫлехенсенв 
тв шурналБСсем теҫҫӗ.

Пвдет ӗҫӗвда шурналлиссеве кам 
пӗлмест? Вӗсене пӗтӗи ресауплӗкӗпех 
паалаҫҫӗ. Шупашкарти паллӑ ҫывсем 
хирӗҫ пудсан г» «сторовӑтсӑ» тӑваҫҫб, 
—аз тытаҫҫӗ.

Ҫав теря даплӑ.йата камӑн илтес- 
ха? РСам даплӑ пуласшӑн мар ха? , Ҫ“ 
йулташ та ҫак ,§ап “ урапи ҫинден 
ӳксе йуласшӑн мар. Хӑйве палла кӑ- 
ларасшӑн. „Ҫамрӑк Хресденӗн" -мӗш 
Л” §в ҫаила ҫыра¥.

«Опкомол пӳровӗн длевӗ 
Изрсугтова йулташа (паонер 
пӳровӗн инструктӑрӗ) ийулӗн 
15 мӗшӗнден пуҫласа I уйӑха 
отпуска каймалла тувӑ».

Хаҫат тирпейлӗхӗ! тирпейдӗх реши- 
мӗ, ӑҫтӑ ес?

— А-у, еп кунт»! Ҫитез -V те пӗр- 
пӗр машшинисгкӑ ка§§а кайаине ҫы- 
рас тегӗц-ха.

Тем те пудӗ ку д/хнехи саманара. 
Камӑн шурвалис йатве илтес килмест- 
ха? Камӑн дапа тухас килмӗ?

Е! ППЛЕТ.

Арпашнӑ йапада курсаооӑн—ревиҫи 
пуласса.

Анасласан—тзварсӑр йуласса.
Аҫа сасси ндтсен— ковферентси пу-

ЛӑСОЯ.
Ахах тупс»н—тӳрӗ ҫынна тӗд пу- 

ласс».
Дратне (удрештена пуҫлӑхӗ курсан)— 

ш таг нумайланасса.
Ватӑлсан—вӗренме кайасса.
Ры.§ах курсан—хӑн» ху курни пулат.
Ерешмен курсан—кулаксем ҫинден 

токлат тӑвзсса.
Вӑрманта кӑшкӑрсан—ҫекретгар р ен  

укҫи пухса ҫӳрессв.
Капкӑн курсан— савӑнасса.
Копператтив курсан—хӗрлӗ тавзрсӑр 

йуласса.
Масар курсан—в»т ҫансемпе тавла- 

щасса.
Нухайзка курсан— кивӗ самана ҫин- ч 

§ен кадаҫасса.
Пирус туртсан—вуламалли ҫурта ҫӗ- 

нӗ кӗнеквсв» ^илессв.
,,Пушкӑ‘' туртоан—Авиахим ва^ььи 

укҫа пухаоса.
Пиҫнӗ хӑмЛс1 вӗҫнинв куроан—тӗнде 

пӗтесси ҫивдеа кадакан манах килессе.
Рак курсан— кутӑн ҫйнна ӗҫ тумал- 

ла пула¥.
Сопранире пулсан —  кунӗпех ӑйӑх 

кпдсе аотратасса.
С ь о т с е м  ҫ ы р с а н —комантировка 

кайасса.
Ҫӗмрӗк йӑва куроан—ес пурӑннӑ 

УБреготенийе хунса лартасса.
Туй курсан—йала куҫса ҫӳрекен »п- 

парат кидессе.
Хӑна ху пӗдӗк а̂ бан курсзн — пуйас 

шухӑшпа каргла вы-ьасса.
Хӑна ху ҫекреттар вырӑнье курсан— 

й»дейЕкӑ тунӑ ӗҫсем ҫинден суйса кз- 
ласса.

Шӑл ӳксбн—хуликанпа тӗя пуласса.

Тӗлӗк ӑстн ИӐВАН МУ:§И.
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