
„Канаш“ хаҫат ҫумӗнтвбтуЬсаФ."
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Авкустшӑн 1926 ҫ. :>-1иӗш ҫул тухат.
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МУР КИЛСЕ КЕНЕ ПЕК.

—  Мӗвде пирӗн арҫынсем пайан пурте дирдесе кайнӗ.

—  Ара, пайан йадсовет ҫулсем йусама хӑваданӑ ҫыасене те, ҫавӑнпа 
■вврлевӗ.



К А II К А Н № 15 (25)

Й у м ӑ ҫ  п е т е р 1§е.
Ҫаола ыайлӑ ҫын пурӑнвӑ, Пракух  

йатлӑскер арӑмӗпе, п?р лашааа, пӗр 
кӗсреае, тата ула ӗнипе, 16 ҫулти 
хӗрӗае. Пурӑнвӑ та пурдӑхпухнӑ. Пу- 
йан пулнӑ Пракух. Пуйанӑн авганӗ те 
ҫӑмарта тӑв»¥ твҫҫӗ те, андах унӑн 
ҫӑыарта туыа пултаракан автан пул- 
ман. Автанран мар вӑл— аппаратрак 
пуйнӑ. Мӗнле апаарат вӑл пуйтаракан- 
сДер, тейӗр. Ратио-ааарат ыар, сӑн 
ӳкерыелли те ыар— сӑнтан ӳкерекенни 
сӑмакун аппарадӗ, У н  пек аппаратсвм 
аха§ ҫынсенех пулма пудтараҫҫӗ, ан 
д»х ку аппарат, тӳррипе каласан, пур 
ӑпиаратсенрн те лайӑхраххи, шӑхӑ- 
рзканни пулнӑ. Вӑд аппаратаа ерех 
туса выҫлӑх ҫулоенде дӑпти-дӑптпае 
ерех пуха¥дӗ. Мӗн тӑва¥ вӑл ҫӑмарта 
тӑвакан автанп»? Автана ҫӑмарта ту- 
тарвипе пуйаймӑв, шӑлӑракан аипарат 
пулсан, епӗр те Пракухран кайах 
пулмӑттӑмӑрдӗ. Йалти ӳтввӗ кардӑксем 
каланӑ тӑрӑх, вӑл аппарата ыилитси- 
сем те_илсе кайаймаҫҫӗ, тет, Тухатнӑ  
йапалана кам тыгма пулт.1рӗ ӗвтӗ.

Пурӑннӑ-пурӑннӑ ҫак Пракух. Ав- 
канви вунҫид ҫул тултарса вунсаккӑр- 
ӗшае кайнӑ. Пурвӑҫӗ шыв пек йулоа 
оыра¥. Ҫапах та вӑл хӑйне телейлӗ 
ҫын шутве хуман. Тӗд^яыелде вӑд етем 

, тениндвн! Телейлӗ. пулсан та, хӑйне 
'  ' телебсӗр-ҫын^^тутн^е-хура^

—  Тем каласан та, еп телейлвх мар 
пулмадла. Темӗншӗн ӑш вӑрка¥. Мӗн- 
тен телейдӗ марши еп? Пӗлесдб. Ш ӑ -  
хӑракан аппарат дчлай укҫа шӑхӑртоа 
килет. Иалта йатдӑ ҫыв пудгӑм. И ут  
ҫӗрте те маяа пӗлеҫҫӗ. Т)ӑвашоем ан- 
§ах ыар, Сӗнтӗр-вӑрринди пйавдтшкӑ 
сем те курсанах мана «Прокух Йӑван-

тесе, ҫӗгӗк ҫӗлӗкӗсенв илвҫҫӗ. Хам 
дӑваш пулсан та, сӑмавар туйантӑм 
Арӑм авӑн,^— ҫын арӑмсеы пек. ҫӑва 
тӗпавкайманскер, те^е йатлаыас¥— ста- 
рик теоех дӗнет. Хӗртеа твлейлӗ— 16 
ҫула ҫи.грӗ.

Цракух сасартӑк кӗае пек шуралса 
карӗ. И к  аллипе шарт ҫапрӗ.

—  Ак ӑҫта ыанӑн телей ҫуккн, тесе 
ҫухӑрсах йадӗ, Ывӑл ҫукиҫ ыанӑн. Ҫа- 
Бӑнпа_§пӗ телейсӗр! Х а^ пулсан §асах  
ҫитӗнеЯмӗ. Ма мава арӑы халиден

ывӑл туса паманха? Пӗлео пула¥ кӑна. 
Пӗдмесен май килмест.

'§упат йумӑҫа, йадти Т а^ук  кардӑкӗ 
патне. Хашкаса пырса ҫитрӗ те:

—  Мӗнле, тет, ман арӑм, халидед 
ывӑл з§а туеа памарӗ?

Камр» айӑпӗ— арӑмра и, хамра-и?
—  Аоӑмунта, тет йумӑҫ.
—  «Ейоох» те!/.
—  Уйпухусене ан асӑн кунга. Иу- 

мӑҫра турӑ йатне асӑнма йурамаст. 
Ш уйтан вӑйӗае епӗр ӗҫлетпӗр,

—  Ш уйтан  вӑйӗпе пулсан йурӗ те- 
ха.. «Ш уйтан вӑйӗ» ман арӑм ҫиндея 
ыӗн кала¥. Каласа парха, тзрхасшӑн.

Иумӑҫӗ шӑлӗсене йӗрсе йанӑ.
—  Сан арӑму йӗкӗтсемпе пурӑнат, 

тет.
—  Иӗрӗхсевде?! Усал йернӗ апла 

ӑва! Мӗн тӑвасха.
—  Иӗрӗхсвмпе мар, йӗкӗтовмпе! Еҫ 

ҫук духне ун патӗБден йӗкӗт татӑл- 
ыао¥. Ес пасара хайан, арӑму ҫуыве 
йӗкӗг пырса лара¥. Пырса ларнине са- 
халха, урӑххи тв пула¥ унта. Ҫавӑнпа 
та арӑму ывӑл тӑваймас¥. Ҫыдӑха кӗр 
сен нихӑҫан та ывӑл пулмас¥. Ара, ап 
ла йура¥и пурӑнма! Арлӑ-арӑмӑн пӗр 
ҫӑвара оурас пула¥.

—  Пӗр ҫӑвара?! тег Пракух тӑняа 
нлймасӑр ҫӑварне карса.— Хе.§!

—  Пӗр ҫӑвара ҫав Ытла кутӑн сая 
арӑму. Пӗрре, хурсем пирки. дӑхӑоем 
пек, тытӑҫсах вӑрҫрӑмӑр. Арз, дӗлхи- 
ве §араймас¥, Ш ӑррӑк ы»ри! ч

—  Ш ӑрдӑках ыар та, тет хайхи 
П ракух йумӑҫ каррӑкне хирӗҫ.

Иумӑҫ ҫалдендӗ.
—  А-а, ес йумӑҫа ӗвенместӗни! Ап- 

л» пулсан ав шӑршлантарса тӑр кун- 
та, терӗ туйипе шаккаса.

П ракух хӑрарӗ. Кардӑк кӑыӑлне;
—  Шӑрдӑкяанасси пурах ҫав. Ӗнер 

мана ухмах, терӗ. Ӑҫган ет ухмах 
пулӑп. Ман 1 6ҫулхихӗр  пур. А '^  пӑ- 
■ҫаллй ҫыа ухмах пулма пулсараймас!, 
твмедле пуддӗ.

—  Хӗрӗ те сан‘ аскӑндӑк Амӗш 
майлах. Ак, а§а туса парсан. . .

Ҫакна идтсен. Пракух ҫӗлӗкне ид|5 
те, вӗҫтере падӗ килвлле, дӗлӗмӗ те 
унтах ӳксе йулдӗ.
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М А Й Л А Й И А Р Ӑ И  КӐСАЛ.
Баӗ Цстереври вӑрӑи Михадккиы 

Хӗлӗпӗ пӳлатӑп, ш г^м сем ! Хура та 
варӑмскер, ӑсӑм татах хам тӑршӗ теп- 
ре пурдӗ. Авдах ийу^ , уйӑхӗнде '§ӑ- 
ваш Сурӑм вулӑсӗн Кив М а!ӑкрн Стак- 
канӑв Михалӑвне ӗве сутӑн влсе кил 
сесоӗн теоӗр кунне, пӗрене купнинден 
тирӗнсе кайса хӑрах урана мӑкӑдтарӑм 
та, халӗ хурлӑх курса мӗяле йусан- 
мадди ҫивден шухӑшдаса, тата ӗвесен 
алсе суткаламалли ҫул оӗтрӗ тесе, пӳрт- 
рех хуйхӑрса ларатӑп. Ы тдах ан ку- 
.{анӑрха егӗр те, шӑлӑмсем! Епӗ пӗр 
ӗиеренех, марха, 'Ҫӑваш Сур вулӑсӗнди 
старши милитси йулташ Павлӑвран тӑ- 
рӑнса утӑнса карӑм, ҫавӑнпа та нӗнле 
ӑс тупао тесе хуйхӑрса ларатӑп.

Пӗлтӗр хамӑр ӑалсен пӗр хӗрарӑиӑн 
хӑва]§ши дервонтсипе Нурӑс иасарнв 
кайса пилӗк тевкӗшӗн хам илмелле 
вырнаҫтарса хва]§ши дервонтсӑ тупса- 

те, кӑна Нурӑта каймасӑрах май- 
дӑпха тесе, ҫӳлте каланӑ Михал шӑлӑ- 
ма ӗнешӗв дӑнахах та тыттарса хӑвар- 
тӑм. 'Ҫервонтсӑсем курманскер тепӗр 
кунне ман Михала шӑлӑы Ма¥ӑк йаа

канашӗн ҫыруҫине Корнилова вулӗҫ- 
тӑвкоы каснадейӗнде улӑштарса (вак- 
даса) килме павӑ; летӗ ухмахокер 
ман политоинде духне шалу илнӗ кӗ 
неки мӗнӗпех каснадейе тыттарнӑ (епӗ_ 
лутӑрканаоран дервонтсине ҫав кӗнекв 
варве диксе панӑдӗ).

Милигси, йулташ Павлӑв, ҫавӑнта 
пуднӑ та вӑл хва.%ши укҫана курсанах 
палласа илсе диксв кайнӑ кӗнеки мӗнӗ- 
пех.

Пайанденех ҫав укҫа ҫивден хыпар 
ҫук. Ҫавӑнпа «Капкӑн» урдах калатӑп; 
ҫав ман вунӑ тенкӗ укҫана Йетӗрнери 
проккурорсем те пулин леҫсе памӗҫши 
ха]§терех тетӗп. Ха^ьтерех кӗр найӗпе 
вы.§ӑхоеи оутакан вумай тухаҫҫӗ, пӗр- 
пӗр хӗрарӑма тыттарӑттӑмдӗ кайалла 
илоессӗн.

Кашни кӗркуннех хӗоӗр ӗнесем иле- 
иле, §ӑхӑ ныршине сахӑрпа ӑшӑтса 
ҫыпӑҫтарса купдака туса пӗтӗ ӗне те- 
се. пилӗкшер пӑт тырӑ ыгларах илке- 
лесе йулакаадӗ. Ҫапла ҫав, шӑлӑмсем.

КУҪ.
I

—  Арӑи, тег пӳрте дупса кӗрое, еп 
пасара кайсан оан .ҫумӑнта каы лар 
{5? Када тӳрипе. Каламасан шарвт 
тӑватӑп!

Арӑмӗ, дуста ҫӑракансквр, Пракух 
ухмаха йернипден хӑраса ӳкрӗ. Ухмах  
■ҫын умӗнде нимӗн кадаса та тӳрре ту 
хао ҫук, тевине аса илсе вимӗн те 
ша}|лаиарӗ. Пракух тулган нушӑ илое 
килдӗ те, тапратрӗ арӑмне вӗтедеме.

Хӗаерӗ-хӗнерӗ, хӗнерӗ-хӗнерӗ. Миҫе 
минут хӗнеаине тӗрӗосйпе калаймаст- 
пӑр. Хӗнесе ывӑнсаа дарӑндӗ. Хӑй  
прахут пек хашка¥. Хашкаса тӑранай- 
масӑрах, пӳртрвн сиксе тухсл урам тӑ- 
рӑх вӗҫтерив тапратрӗ. Йерунлан пек 
кайа¥. 7— 8 ҫухрӑма ларма каЧнӑ 
хӗряе ҫур сехетрв ҫӳҫрен тӑпкаяаоа 
килет.

* *
Ҫакӑнтан кайран Пракух веҫ улӑ-' 

шӑвоа карӗ. Кунӗн ҫӗрӗн арӑмӗпе хӗр- 
ве сыхдаЕ Пасара та тухмас¥. Пӗг 
желди пурӑнӑҫ ҫавӑн пек ҫав! Ҫӗрле 
вушак хыҫкалана¥и, ,П ракух арӑине

хӗнеме тапрата¥. Рыдаксӑр ҫывӑрмас¥. 
Мӗн духлӗ хӗнемен пу:§ вӑл арӑмне- 
Пӗре. армантан таврӑнсан, кил картин- 
ден йӑтӑ тарнине курвӑ. Ку арӑм ҫ у - ' 
мӗнди йӗкӗт тесе пӳрте кӗрсеа ҫывӑ. 
ракав арӑмве пусиа тӑрса ҫара уран 
хӑваласа йара¥. Урамӗпе кӑравуд тенӗ 
сасӑ йанӑра¥. Ҫывсем /дупоа • пынинв 
кура вӗсенв те нуома тӑра¥.

. Пит вуыай пуднӑ ун нек йаналаоем. 
Шутлаоа та кӑларас ҫук.

Пӗтрӗ Пракух пурнӑҫӗ. Аппаратне 
тв пӑрахрӗ Сйнтӗр-вӑрринди пйандуш- 
кӑсем Пракух ерех деҫое парасса кӗт- 
нӗ-кӗтвӗ, дӑтайманнипе русски корки 
текеннине ӗҫме тапратнӑ

Иалта Пракухаа арӑмӗ ҫинден ан- 
дах лалаҫаҫҫӗ. Иятереснӑ, вӗт! Хаҫат 
та кирлӗ _мар. Хаҫатра уя пвкйнсвм 
ҫиндея педейнӗн. Ҫавӑнтан вара ҫав 
йал ҫыннвсем хаҫат илме пӑрахрӗҫ.

Хӑҫан вилӗши вӑл Пракух? Хаҫата 
упыткӑ. Туната!..

И Л С А Р А Й .
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Пӗр п ӑ т  сари.
(Хрйсден токладӗ).

И йу4  уйӑхӗнде ыраш вырса пӗтер 
тӗмӗр: ыраш вырса пӗтернӗ йадӗае пӗр 
нӑт сӑри турӑм.

—  Виҫ курка сӑр* ӗҫме ныр. кум- 
ма! ыращ пӗтернӗ йадӗпв— сӗвӗ вырма 
тухиден... Кӑна ӗҫсе йатӑыӑр, сӗлӗ 
вырна тухрӑмӑр. Селӗ вырса пӗгертӗ- 
мӗр. Сӗлӗ вырса пӗтернӗ хыҫҫӑн те- 
пӗр пӑт оӑри турӑмӑр.

—  Тӑхладӑ. оӗлӗ выроа пӗтервӗ 
йадӗпе пӗр пӑт сӑри турӑм, пӗр виҫ 
курка ӗҫме. Халех тырӑ акас ҫук-ха.

Виҫшер курка ӗҫрӗмӗр. Ыраш ак- 
са пӗтертӗмӗр, авӑн ҫаама пуҫдарӑ- 
мӑр.

Майӗпеле авӑнне те ҫапоа, тирпей- 
лесе пурана хыврӑмӑр. Кӗртрӗмӗр. 
Авӑн ҫапоа тыр-пул тирпейлесе пӗтер- 
нӗ йадӗпӗ тенӗр пӑт сӑри турӑмӑр.

—  Виҫ курк» ӗҫме пыр, кума. Тӑх- 
лада т» ыран дӗнтерӗпха. Кама тив- 
ыест виҫ курк», калаҫкаласа ларӑпӑр...

Халӗ пурӑн»тпӑр ӗнтӗ. Типпв тухао- 
си внҫе мар.

—  Старик, авӑи йашки ҫийӗпӗр и 
мӗн, тырӑ-пудӑ пур дух.

—  Ҫийес кардӑк, пӗр 5 пӑт сӑри 
тусан ҫитет. Кама тивмест виҫ курка...

Авӑн йашки турӑиӑр; йал-йышсеяе 
дӗнтӗмӗр. Виҫшер курка ӗҫтертӗмӗр, 
пидӗк пӑт сӑри пӗтертӗмӗр. Халӗ хӗ- 
ле кӗтӗмӗр. Вутӑ шайкӑ турттартӑмӑр 
праҫннкоем ҫитеҫҫӗ.

—  Сгарик, праҫниксем ҫитеҫҫӗ. Сӑ- 
ра тӑвасдӗ.[ Виҫиине раштав праҫни- 
кӗ, ара мӗнле сӑрасӑр ларатаӑр. Хӑй- 
матлӑхсем ӗҫкӗ тӑваҫҫӗ пу.^. Пӗр пид- 
ке идсе кайналлах.

Пӗр пӑт сӑри турӑмӑр;ӗҫкӗрев ӗҫке 
ҫӳрерӗмӗр— ҫӑварни ҫнтертӗмӗр.

—  Старик, сӑра пӗтнӗҫке. Пиддесем, 
Унеҫӗмсем килеҫ пулӗ, типӗ мӗнле йа- 
рӑпӑр.

Пӗр пӑг сӑри турӑмӑр.
—  Кӗрӳ, ҫӑварни йадӗав сӑра турӑ- 

мӑр. Виҫ курка ӗҫме пыр. Ҫӑварнӑ 
адине нумай кирлӗ мар. Ш ӑмат кун 
ӗҫес тетпӗр те, пымах тӑрӑшӑр ха...

Ш ӑмат кун, выроарни кун ӗҫрӗиӗр, 
ҫӑварнийе иртерсе йатӑмӑр. Халӗ мӑн 
кун кӗтетпӗр. Ҫиме к а л й  та ҫук, су- 
тӑн илив укҫа ҫук. Пурар» ҫӑнӑх та

пӗр кӑыака ҫӑкӑрлӑх авдах:
А, ӑстаряк, мӗнле ши мӑнкун йа- 

дӗпе типӗ дараоси. Камрав та пудин 
кивҫен илетни мӗн пӗр виҫӗ пӑг. Ты- 
рӑ лайӑх пулсан ниы те мар, тӳлӗпӗр.

Виҫӗ пӑт тырӑ кивҫен илсе нӑн кун 
сӑри тӑватпӑр; Мӑн кун пӑттине йе- 
ретпӗр, сӑра ӗҫсе йаратаӑр Сӑра ҫӗа- 
ре ҫине авдах йулнӑ. Мӑн кун лайх 
иртертвмӗр.

—  А, старик пирӗн ҫимелли пӗтсэ 
ҫитрӗ.
■ Аҫтан та вулсан кивҫен илес пуда¥.

—  Кардӑк, кивҫене кайидден уйа 
кайса пӑхас пулат.

—  Н у, кардӑк, мӗнле аурнасах, ка]§- 
дасеы надар. Кивҫене кайсан та ннкам 
та парас ҫук. Ах! §ун тарӑха¥! Пайан 
пӗр пӑт сӑри те, ыран пӗр пӑт сӑриг 
виҫ курка ӗҫме пыр та, виҫ курка ӗҫ- 
ме пыр: миҫе виҫ курка ӗҫтвртӗмӗр-ши;. 
ҫитме.лли тырӑ ҫитмерӗ. Миҫе пӑт сӑ- 
ри турӑмӑр-ши? Ыраш выроа пӗтернв 
йадӗпе пӗр пӑт, сӗлӗ вырса пӗтернӗ 
йадвпе тепӗр пӑт, тырӑ пулӑ пуҫтареа 
пӗтернӗ йадӗпе пӑт, авӑн йашки пидӗк 
пӑт. Халӗ сакӑр пӑта ҫитрӗмӗри, кар- 
дӑк. Пилӗк. Раштав праҫнӗкӑвде тепӗр- 
пӑт, ҫӑварнире тепӗр пӑт, мӑн кун  
йадӗпе тепӗр пӑт. Халӗ виҫҫӗ ну^ьдӗ. 
Паҫӑр саккӑрдӗ, пурӗ вунпӗр пӑт пул- 
§е. А, кардӑк, пирӗнтырӑ,. сӑра туман 
пулсан. лӑпах ҫитетдӗ мӗн. Х»лӗ кик- 
ҫене кӗмелле. Ӑҫтан тупас?

Ак тирпейлӗ пурӑнма вӗрӗнтет.. 
Вы§ӑх дӗрлӗх суткаласа »ран ӳйа  тух- 
каларӑмӑр. Ҫӗнӗ ыраш выртӑмӑр, киле 
уӗртрӗмӗр, типӗтсе ҫапрӑмӑр, васкаса 
жвӑртрӑнӑр, ҫӑкӑр пӗҫерсе ҫирӗмӗр. 
Отдог пӗтертӗм. Курка ҫине курка>. 
тав туса ӗҫмз вапамаотӑа.

М ЕРТИАН.
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"Ҫӑпарка.
(Иуптару).

Ҫулпаяа тулли лав пыра¥,
Чӑаӑрки лаша патӗвдех йавӑн&¥: 
Иӗрре лаша ҫурӑиӗ тӑрӑх 
Быртат вӑл дӑсӑлса,

Тепре хырӑм айне кӗрег,
Ие турт» тавр» пӗтӗрнет,

Ие тата, ҫул хӗрринв ҫааӑнса,
Кайри вустӑрмааа йунашар 
Ҫӗлен пек пыра¥ вы.§аоа.
Ҫул такӑр пулоассӑн 
фӑпӑркана та кавлӗрех пулмалла. 
Акӑ лупашка урлӑ каҫмалл». 
Анаталла урапа хӑйех андӗ, 
Хӑпарнӑ §ух тата тӑоах дарӑндӗ. 
Ҫитрӗ кунга дӑпӑркана ӗҫдеме.
Ак! Урапа калдах тапрандӗ.

Н)» ^а-1§» н ,а-^а-^а-1р !
'§ӑсӑрки дашана:

Ҫине ҫине 
Ҫурӑм ҫине!
Хырӑм урлӑ 
Вирлӗ вирлӗ!
Ҫине ҫине 
Ҫурӑм ҫине!..

Ей! Урапа кал.та анаИ 
Кустӑрн» айве §ул!...

Иурӗ, канмадла кӑшт!
Ну, а¥а тата! 1§а 1§а>1§а 1§а!
Тага тататататата! нумай мар!
Нумай мар! Нумай мар! Нумай мар!

Вӑӑт ҫапл»! Хӑаардӗ.
— Ну спаҫиаех! Латяӑ хам аур,
— Кӗрсех ларнӑддй вӗт шӑтӑка!

Тесе худӗ вара дӑпӑрка.

Ҫакӑа йевӗрлӗ:
Пуйан Микик гарҫиое хиртен килет, 
(Хӑй прусна тӑрӑх ӗмӗрве утса кур- 
ман,
Иал духӗвсем хӑй патне пӗри те тара 
вӗмесӗр йулман). ^
— Киледле им? терӗм — Вара суха пӗ- 
тергӗм-ха! тет.

Н. ЕВТО КИМ ӐВ.

Вак-тӗвек.
Мӗнгаӗн пайан ерех питӗ ӗҫетӗн?
— Енер арӑм пит тӑвардӑ ҫитердӗ.

Тирпейлӗк решииӗ.
Килйышра.

“ Ех, паратӑмдӗ те еп ҫан», андах 
тираейлӗ пулма каланӑ. Пӗре ҫапнипе 

■ҫитӗ пу^ь.

Кам мӗвле тирпейдӗх 
решимӗ тытат.

Патӑрмел уйесӗ, КурвавЗш вул. 
Ҫут-Ку^ь йалӗ хип кӗп«-рринв-тӳрлетсе 
тӑманнвпе лаша ури кайоа хуҫӑлса лаша 
хуҫине ҫаран сутса тудевӗ.

Пула¥ ҫав тӗндере пӗр вӗраӗке тир- 
пейлесв ҫаран утта пӗтерекея!

Йӗ.|ь9к пуЛ}Нптсин фершӑлӗ

оаператси тунӑ дух пӗлмесӗр хырӑмнв 
пӗр дӑмакка манӑк диксе хӑварнӑ, 

Леш, ҫынни, вара тирпейленнӗ.

Икӗ ураллӑ мулкаьсен тирпейлӗхӗ.

—  Л)аврук, есӗ мӗвшбн унга пӑдӑхса 
вырта1ӑн?

—  Есӗ илтмеви-х» ха.§ тирпейлех 
ретимӗ ҫинден калаҫнине.

—  Апл» оевтресене пушӑ тӑратса 
таса, тираейлӗ тӑратас терӗн-им?

—  Ҫук, пияет илес укҫ»на кӑсйере 
тирпейдес терӗм.

П УСН АР.
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ЕНЕНМЕ ХЕИ.

—  Атте, атте! Акроном киднӗ.
—  Суӑатӑн, ще.§мӑ1 Халех килме пултараймас¥, сзйаЕленине пӗлтӗр андаг 

панӑдӗ. Пӗр иквиҫ ҫултан килӗ.

ШКУЛА ВАРАЛАТ.
Асакасси вулӗҫтӑвкомӗ хадӑх укҫине 

тирпейдӗ тытса йалти шкулсеве йуеа- 
ма тӑрӑша¥. Унтав хӗссе хӑвара¥, кун- 
тан хӗссе хӑвара¥, хӑйӗн хӗсӗк пӳт- 
шетӗнден Мӑн йалти шкул кяртине 
тытма укҫа пара¥. Андах уҫиттӗл Ак- 
сайӗв ереке ӗҫме йур»та¥. Пурӑнай- 
мас¥ вӑд унсӑр пуҫне Йапалисене сак- 
лата хурса пӗтервӗ, йулашки оӑмаварӗ 
те саклатра вырта¥. Ҫынсенден кӗтмел- 
ле сӑнккунЕвӑ илсе аарӑма кӗрсе пӗт- 
рӗ Ҫыноем ӑна шанми пулаҫҫӗ, к (т- 

' медле никам та парасщӑн ыар.
—  Пулдӗ укҫа— савӑн»¥ вӑя вулӗҫ- 

товкомран шкул картине йусама укҫа 
иясеп. 'Андах щкуд картипе мӗн тӑвас 
пула¥ ха?

—  Стоп!— тет вӑл хӑйӗн ҫамкине 
ҫапса— „итей§‘ ! — Ҫак шухӑшпа вӑл 
Митри Пурхани патне васкаоа кайат.

—  Мӗн ку пайан пирӗн Аксайӗв 
пит васкаса ҫӳрет, теҫҫӗ ҫыжсем. Вас- 
камасӑр— шкул карти тытма пӗренеоем 
кврлӗ.

—  Сут ыана пӗренӳсене!— тет вӑд 
Митри Пурхамине,— суг, шкул карти- 
ве йуоама.тла.

—  Мана мӗн— тег лешӗ укҫана пар 
та илсе кай.

—  Укҫине кайран парӑп, укҫа пур, 
вудӗҫтӑвком па§ӗ— тет вӑл савӑннипе 
куҫне хӗскелесе.

Пӗренисене илсенех ҫуртарма тыта- 
нат. Хӑм» ҫураканоеы ӗҫе тыгӑнаҫҫӗ, 
Аксайӗв ӗҫме дунтарнЕ 'Выпайравпа 
ӗҫменддӗ, ӑшӗ кавсах кайрӗ. Хӑма ҫу- 
ракансем ӗҫне пӗтереҫҫӗ андах... х».§{- 
девех ӗҫшӗн укҫа парса татмжрӗ, тесе 
йатлаҫаҫсӗ. Пӗрене хуҫи йатлаҫса ту- 
са тӑмас¥, пӗрене вырӑвве хӑнасене 
хӑй патне турттара¥.

—  Спаҫҫиаӑ сана, ҫуртарса панӑ- 
шӑн, тет вӑя ӑшӗвде. Ун вырӑнӗьде 
кам опаҫҫипӑ каламӗ.

Ҫапла шкул кярти сӑмакувккӑпа йух- 
са кайрӗ. Аксайӗв хӑй нырӑнне шкула 
дӗпӗлӗ §ӑх хупса хӑвара¥ те „хӑй • ҫӗ- 
пе“ тухса кайа¥... '§ӑх мӗскер вӑл?—  
ун отведӗ мӗнӗ хӑйпе пӗрлех! Хӑйне 
шкула хуҫа туса хӑварнипв савӑнса 
сӗтел тӑрӑх хӑйӗн краскипе сӑрласа 
„кӑриклвтое" ҫеҫ ҫӳрет. 'Ҫӗнаисем паот- 
тӑсем тӑрӑх ,пиплегсе“  ҫӳреҫҫӗ. Уд- 
диттӗл вырӑнне йулса, вӑд хӑй |ӗпои- 
сене мӗне вӗрентниве никам та пӗл- 
меог. Питрх асгуман пулмалда, дӗпои- 
сем парттӑсвне дӑп дӑаар туса аӗ- 
тернӗ.

Иалта пуху пуҫтарӑнсан шкула уҫ- 
са пӑхаҫҫӗ те... актӑ ҫыраҫҫӗ.

Ҫапла ӗнтӗ Авсайӗвоа пӗр.1е дӗпӗлӗ 
дӑхӑи та оута каймалла аула¥: Шкула  
ан варала, Акоайӗв варлани те ҫитӗ!

С - Н .
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^еҫҫеловпа ]У1уравйов.
Веҫҫелов тенӗрен еоӗр аӗр пӗр „веҫ- 

ҫРлӑй“ йапала ҫивден ҫыра¥ тетӗр 
пуф Ҫук... Веҫҫелов вӑл пирӗн вулӗҫ- 
тӑвком дленӗ. Пврӗн вулӗҫтӑвкома 
„Тӑвай вудӗҫтӑвкомӗ * теҫҫӗ. Веҫҫелов 
текен ҫын ҫак Тӑвай вулӗҫтӑвком §зв 
вӗ ӗнтӗ вӑл.

Муравйов текеани те ҫак вулӑсрах 
ӗҫлет. Вӑд Ҫӗрпӳ уйеоӗвди 2 -мӗп1 р_ай- 
онри, Тӑвай вулӑсӗнди милитси. Ӑна 
„волосной милатсионер-'' теҫҫӗ пирӗн.

Ку ӗнтӗ, куртӑр пу.§, нккӗшӗ те на- 
|ар ҫынсемех мар, даплӑ ҫынсем. Ҫав 
■§аплӑ ҫыноеч даплӑ ӗҫӗсем ҫинден ка- 
ласа парас тетӗп сире.

Акӑ ӗнтӗ Веҫҫеловне илсе уӑрӑм 
тыткаласа ҫавӑркаласах пӑхар. Акӑ  
ҫакӑ ӗнтӗ Веҫҫелов— Тӑвай вулӗҫтӑв 
ком дзевӗ. Сарӑрах ҫӳҫлӗ, куҫ пуҫӗ 
§ейелле нӑхкклаҫҫӗ, вӑрӑмахмар, лут- 
рарах ҫын Ерех ӗҫме йуратаканскер 
пулас, ак ерех шӑрши кплет. Ш ӑрш - 
лкса пӑх ха, килет вӗт?

Килмесӗр, вӑл вулӑса кӗлт пӗдӗк ӗҫ 
тума тухсассӑн та, самакона детвӗрдӗ 
ҫиаденех сыоаЕ Акӑ ха.д Елпуҫне 
пырса оӗр тӑлӑх адайне— Рикк» Кӗҫ- 
тенкинне сурӑхве ҫӗкдесе кайрГ. Хӑй 
самакон ӗҫсе тултарвӑ сывлаймао¥ те.

—  Мӗншӗя есӗ, Веҫҫелов, тӑлӑх 
ауасен сурхине андах ҫӗклен, вӑрман 
штравне пуйансем те нуиай ҫке ха 
тӳлеменяи,— тесен (вӑрман штравӗ тӳ 
леттерме оывӑ мӗя вӑл):— ..Урапа сӗр- 
месӗр д /п м а с ', йе тата ,,тип кашӑк 
ҫӑвара ҫура¥“  теяине мавнӑ-и есӗр?—  
тесе хура¥ мур!

Ну ӗнтӗ пӗдтӗри Веҫҫелов мӗнле 
ҫын иккрнне? Пӗлвӗ оулоассӑн малалла 
кайӑп.

Мадалла тепӗр йӳлташее Муравйов 
не йарса илер. Кӑна та ҫавӑркадаса 
пӑхӑпӑр. Н у, есӗр, ӗшӗ ку милитсио- 
нер-ха, самакон ӗҫмест тетӗри?... Ҫук. 
Апла мар.

Акӑ пӗркун Урас кассинде Микулай 
Иаккӑда Илйе Ивандӑ хӗвесе пӗтер 
нӗ тенине илтвӗ пуд?.. Нлйе Ивандӑ 
Микудай Иаккӑ.§§а йӑлгах хӗнесе пӗ 
’ ернӗ вӗт. Микулай Иаккӑ.ддӑ дӑтай- 
насӑр милитсисене хут (сайавдени) 
Ҫырса пара¥. Н у ҫак хуг тӑрӑх тӗрӗс- 
лесе пӑхма тесв пирӗн (ввлостной ми-

литсионер— Мӳравйов Урас-кассине
3 хут ухса авдӗ

Малтаяхи хут пынӑ §ух Йлйе Иван- 
дӑ патне кӗрсе самакоя персе ӳсӗрлет 
те, топрос тумасӑрах тухса кайа¥. 
Твпре пыра¥. каллех ӗҫсе усӗрӗлсе 
топрос тумасӑрах тухса кайаЕ

З ыӗш хут пырсаосӑн Илйе Ивавдӑ 
патӗндв т*шлг!'ташла ӗҫрӗ те, теаӗр 
кун кунне аран топрос тукаласа кай- 
рӗ. Хӑй мухмӑрпа ҫӑварне каркаласа 
анасласа ав§ах дара¥.

инрӗя .,Кзпкӑв“  та ха.§хн вӑхӑтра 
ҫӑварӗсеве каркала пуҫл-арӗ. Те Вчҫ- 
ҫеловпа Муравйов йулгашсеяв хыпса 
илеошӗн?— пӗлмерӗи. Вӗсене хыааошӑн 
пулсан' лайӑхдӗ

К А П 8Ӑ Н Ҫ Ӑ  '5Ӗ П Ш 1.

Ӗҫленӗ '§ухнехи калаҫу.

—  Ппрӗн кретит йуаташлӑхӗн прав- 
ленийӗвде ларакан ҫывсем, - ҫулталӑк 
ҫитрӗ ӗнтӗ, пӗрле- пухӑнса лармавде, 
халӗ пуртв пухӑняй.

—  Мӗн ӗҫав рухӑвнӑ?
—  Халӑх пурлахве тытма пӗлмен- 

шӗн сута ленкрӗҫ те, ха§  пурте суг 
скамйи ҫине пухӑчса дарнӑ
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Ку р и  Йаккӑ^^^^ҫӑ.
(Солшевин майлӑ).

Шӗнерпуҫӗнҫи пуп Кури Наккӑ.т̂ д̂ӑ, а̂ йаранпах- суккӑр Уснӗ 
ҫынсен куҫне тӳрлетеп, тесе каласа ҫӳрет. Ун патне куҫсӑррясеи 
^ылай пыраҫҫӗ. Тӳрленекевсем ҫук.!

,;Канашӑн'‘ 198 (16б6)-мӗш нумбрбн̂ ен.

Иуратнӑ краштӑнсем, ман шухӑшпа, 
тийаккӑвӑн п»с пулмалла.

Ак, сӑмахран калао, амвон ҫине тӑр 
са, „пакки-пакки ‘ тевӑ, сӑмахсенӗ те 
вӑрпа, йе уй хапхи алӑкӗ пек дӗрик- 
летекеи саспа калакан тийаккӑн,— ти- 
йаккӑн пулӑ¥-и вӑл, ҫӑва тӗпне кай- 
мавскер!

Ие пупах илер, вӑкӑр пек ыӗкӗре- 
кен паслине. Пупӑн сасӗ, сӑмахран ка • 
лас, тӳятер майлӑ пулмалл», тийкккӑн 
пек мар: дӗтрендӗклӗ тенӑр, ҫигӗнерех 
ҫитнӗ путекӗн пек.

Ҫапах та пирӗн пуп Кури Наккӑл- 
дӑв пыр шӑтӑкӗ паспа кӗлтума вӗрен- 
вӗ пулин те, халӑх кӑиӑлне кайнӑ

Паядах ӗнтӗ— хӳрӗ кайакан пӳлӗн- 
нӗ, ҫавра кайакаи савӑннӑ. П уп ҫавра 
ҫулпа кайнӑ.

Ҫавра кайакав ҫулна увӑн ҫакӑн 
пирки каймалла пулнӑ. Тӳрӗ калаоан, 
пирӗн йал краштӑнӗсемав хӗрарӑм 
крашгӑнсем, пуп паспа кӗлтунине йу 
ратмн пулвӑ Мӗн унпа, мӗкӗрекен вӑ- 
кӑрпа! Тийаккӑа пудсан... тийаккӑнӑн- 
не итлеме лайӑх, мӑн каккӑрлӑ трупа 
пек. Тата, ҫийӗнден, турра те ха.§ ҫук 
пуляӑ, тет, хӑйамат!

Вӑт вара* Кури пуп, куккӑр ҫулпа 
кайоан ҫу хыамаллине сиссев, хӑйӗя 
паҫне урӑх вырӑн тупса панӑ.

Ӗҫӗ^ҫЕпла пуҫланвӑ Патратси Иа- 
курӗ, хӗрӗнкӗрех пулвӑ пирки. пирӗн 
Кури Иаккӑд^ӑпа вӑрҫса илвӗ те, пе- 
вӗ йанӑ:

—  Сан, тет, ку пасва, твг, турра 
иуҫҫапма иар, йӗрӗхсене хӑваламалла 
тет.

Пупӑн малтавах -куншӑн мӑкӑрлан- 
тарас шудӗ пулвӑ т а .. Кадани усӑллӑ 
пуддӗ.

Тапратрӗ пуп йӗрӗхсеве хӑвадама 
Иӗрӗхсене андлх мар, тӗрлӗрен тухат- 
мӑш ӗҫне те тума тыгӑвдӗ: тӑшман 
ҫпве видӗм йара¥, шайттансене хӑва- 
ла¥, шӑл сурнине тӳрлетет, вилме вырг- 
вӑ сыснасене дӗртет, куҫӑхвинв сирет, 
ерех кӑмӑла кайасран хӑгара¥. тата

ада ҫуратакан хӗрарӑмсем кӑшкӑрыа 
тапратсан папӑшкӑ пулса ҫӳрет.

П ур ҫӗрте те хӑйӗн пасӗпе усӑ ку- 
ра¥.

Ак, сӑмахран калас, йӗрӗхе хӑвала- 
малла пулсан, ҫапла мӗкӗрет:

Иӗрӗх хӗрӗм,
Тух, хӗрӗм,
Авраам ӑраттиндн 
Рай ҫывӑхӗнди 
(Иатне кала) 'ҫывтан! 
Тухмасан сана 
Таса шывпа 
Пӗҫертӗп 
Тӗп тӗп-тӗп,
Пӗрӗхӗп,
Хӗп хӗп-хӗа!
А-а-ами^!

Ие комсомолран:
Ей, пушӑ, турӑ 
Ҫак антихрисгӑ  
'Ҫурине (йатна када)
Комсомоя мурӗ 
Иересреа сыхласа тӑр! 
Комунран шайганран 
Тарвӑ пвк тартӑр айван, 
Аллинв алитлуйа тыттӑр! 
«Сайра майакве» сайа Йарӑр!

П ит хӑватлӑ йурланӑ. Каатӑк дӳре- 
дисем дӗтренсе ҫеҫ. ларнӑ.

КардӑЕсем ун сасоине йуратса пӑ- 
рахнӑ. Паспа кӑакӑрма тапратсан: 

«Уҫсам куҫна, Наталли!
Т ух  унтав, хӳрелли»!

Ҫан ҫурӑм ҫӳҫенсе илет.
Нумай ӗҫлерӗ ку:§тгурӑ тӗлӗшпе: 50 

ҫухрӑм хушши пурвакан йумӑҫсеве 
пӗтӗмпех ҫӗнтврпе илдӗ.

Кайран килӗшӳллӗ мар ӗҫсем тухса 
карӗҫ, Ваҫли Хӗлӗпӗн, куҫран ҫутӑл- 
тарса йараканни аудмаоӑрах. икӗ куҫӗ 
те ыратма пуҫланӑ. Тикӗт сӗрнӗ тӳр- 
левиест, уйран сӗрвӗ уҫӑлыас¥, тапак 
сӗрнӗ— усси ҫук.

П уп оатне кайаҫҫӗ.
Пупӗ турӑ тумгирӗсене тӑхӑяа¥ те, 

ҫитмӗл Т0 ҫидӗ тинӗссенв аоӑнса {ӗд- 
хе кала¥.
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^  П Т А Й У Р Р II.
(Шупуҫҫыннп йурри мар).

■Йухан шывӑннах Йухасшӑя Лах лах!— латсах кулаҫҫӗ
'§ӑвашпро0овотсойус. Идйин хуҫа склатӗнде.

Пур ҫӑкана сӳое тӑкӑн Ҫӑвар карсах вывта¥-ха
'Ҫӑпта тӗртӗп, тет ку йус. '§ӑвашпроисвотсойус,

Аадах к у р ӑ с с ^  йухаҫҫӗ Пӗр вӗҫӗмсӗр йурла¥ хӑй,
'§астнӑй дӑнтаҫсем патне; Йурла¥ „'Ҫӑпга йурринв*

Ваҫлин куҫӗ тӳрленмест. Пушшех 
ырата¥. Вилес пекех ырата¥, куҫ ырат 
вине тӳрлетмелди кӗлӗ калас вырӑнне, 
пуп васканипе. ӗвееем вӑхӑтсӑр сӑру 
тӑвасран каламалли кӗлде каланӑ.

Ку кӗяде тӳнтер майлӑ тума май 
кинместши, тесе падӑшкӑ патне кайса 
пӑхнӑ та. дешӗ;

!—  Иурамас¥. Пурте турӑ аллинде, 
Турӑ кэданӑ пу^ь мана тӳатер майлӑ 
калама, тенӗ.

Ув ҫиндвн вара «Канаш» та пӗлнӗ. 
Статйа ҫырвӑ.

Ҫырмасӑр. тепӗр, тесен! Ес ҫемина 
рзнде вӗреннӗ пулсан хутла пӗяетӗн. 
кирлине вула, кирлӗ марризн ан вула!

Халӗ ӗнтӗ вӑхӑтдӑх» паспа йурласа 
{ӗлхесем калама пӑрахрӗ.

Халӗ кадлех йумӑҫ кӑрдӑксем ӗҫле- 
ме тытӑвдӗҫ! Е й , мӗн пултараҫҫӗ ара 
вӗсем пуп ҫумӗнде!

Вӗсен п#с ҫук. Паллах ӗнтӗ вӑл

кардӑк тени, ун тискӑнтд» тенӑр.

Мӗн вӑл?
Ӗҫ ӗҫлеее ывӑвсассӑн.
Вырӑна канма выртсассӑн ^
Мӗн пирӗн §уна уҫа¥,
Мӗн, хуйӑх пуҫа ҫапсассӑн, 
Пурнӑҫ ҫулӗ кукӑрӑлсассӑн 
Пире ҫӑмӑллӑх пара¥?
Ыӗн вӑл ҫав пур вӑхатра та,
|Ӗҫ пулсан та, пулмасав та 
Пурнӑҫа идем кӗртет?
Мӗнле ырллӑх валта та.
Сухад шӑтман ҫамрӑка та 
'Ҫасах хӗпӗртеттерет?
Ҫавӑ пула¥, йулташӑмӑр,
Хамӑр ҫывӑх тӑвлнӑмӑр 
Йалан хавас «Капкӑч» тус.
Хакӗ й ӳ н ӗ -в у н ӑ  пус.

—  ПаЙан анне йвска ҫинв вӑтӑр 
кайӑк йароа пӗгаернӗ.

Идӗр вулӑр. хытӑ кулӑр 
Уҫӑр хӑвӑрт дунсене! - 

Ҫырса илӗр 
Вунӑ пуслӑх ,,Каакӑнне‘ '1

А.ҪУЛӖҪ.
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ЕПЕ ИЫСШД К9РСА С9РЕНИ.
(Пуҫламӑшӗ 14 мӗш Л«-те).

Ҫӗроӳрен уткӑноа тухр^ьи та, пра 
луклӑ ҫулаа уггартӑм Ту хӗрве ҫитсея 
ҫулйунаи тӗл пулдӗ. Лартӑм та, тарӑЯ 
шухӑша карӑм:

—  Хӑш ҫулӗши ӗнтӗ кунта тимӗрҫ 
пагнедле илсе кайакани? твтӗп.

—  Ҫырса хуяи ҫукшй?— тесе. йӗри 
тавра аӑхКалатӑп.Нимӗн те паллӑ нар 
тас» хир варривде.

Кӑштах ҫывӑрса кайнӑ. Тӗлӗк сурса 
выртап пек; *■

«Иӑлӑмкас вулӑсӗн^ҫи Оиикаоси йа- 
лӗнди куштан . усламӑҫ— ауйан Ийван 
хӑйсен йалсовет првтҫетаттӗлре Пок 
лаккова ҫавӑрса илве ге, хӗртсе, пуҫӑ- 
сене ҫурса дӗодӗр йуа туоа, вӗдерес 
натяех ҫитер^ҫӗ пек.— Мӗншӗн аила 
хӑтланатӑв?— терӗм пек ен. Сава мӗн 
ӗҫ? Е а  викамрав та хӑрамастӑн. Мбн 
ҫамрӑкранпах сутра пиҫӗхнӗ еп. Иал- 
совет претҫегаттелне хӗртвӗшӗн т е  ма- 
на сут нимӗн те тӑвас ҫук! Манран 
пӗтӗм йал хӑраса тӑрат! тег мава хӑм 
сарса.

Хӑранипе шартах вӑраноа карӑм. 
Ман ум }а  пӗр ҫын тӑфа параЕ

—  Мввлескер ес? тетӗп. . ч
Мӗр мӗндескерри? Кӗҫкей вулӑсӗнди 

Услӑоукаш йалсовет ■дленӗ еп, 'Дурмак 
Иемеҫҫӗ тгҫҫӗ мана ухмаха. Вилес 
патнех ҫитгӗм авкусгӑн 27 мӗшӗв^ҫе, 
хамӑр йадти сӑмакун савӑт хуҫи Ҫим 
йув патӗв^ҫв сӑмакун ӗҫсе Цӗд^ҫвнех 
те марддӗ— арман хуҫийӗ Иван Мит- 
рвдна пӗр пулштух ӗҫнӗ^ҫ-бӗ. Ҫавӑнтан 
пӗтӗмаех ӑасӑр пулса, ха.§вилес натне 
ҫитетӗп, тухтӑр патне кай терӗҫ те... 
Темӗнскер ҫав Ҫимйун наркӑмӑш йарса 
ӗсӗртет теҫҫӗ, тата кидӗнде вырӑс ди 
рӗ те пур теҫҫӗ пулмалла.,. лвшне йар 
са ӗҫтерместши вӑл сӑмакун хуҫи те- 
се? тухтӑр патне кайас^ӗ виле^ҫ^ҫвн... 
терӗ те, хӳллен пӑрӑнса шурӗ пӗр ҫу- - 
лӗпе. Епӗ те хуллен тӑроа, кун пек 
латтисӑр ҫынп» кайма хӑрушӑ тесе, 
тепӗр ҫулӗпе уттартӑм.'

Каҫ пудса тӗттӗмлен^ҫӗ. Иӑтӑ сасои- 
сене идтсе, аран нбр йалалла ҫавӑрӑн- 
са кӗтӗм, ҫывсем выртсапӗтнӗ пулмал- 
ла, пӗр пӳртре авдах хӑй ^утги. Пӳрт

умӗв^ҫв деретпвх халӑх тӑрса тухвӑ, 
арҫынӗ, хӗрарӑмӗ, хӗрӗ— пурге пур ку 
деретре.

—  Мӗнле йал ку, краштӑнсем?— те- 
рбм еп деретри ҫыясеве.

—  Тӑвай пуда¥ ҫак, Тӑвай вулӑсех 
терӗ пӗри пит худлен, аллин^ҫи двтвӗрг 
кӗлендине ҫӗре дартса.

—  Мвбле дерег ара ку сирӗн каа- 
ла? Ай йӑла пурр и л ӗн  сирӗн ун пек- 
ки?— тербм еп татах.

—  Иӑлй пур ҫӗрте те нӗрех пу^. 
вӑл— терӗ пӗри каядех: кунт» халӑх 
судӗн ҫекреттарӗ Иван Мировддӑ Аш- 
марин пур8ва¥. Суг ӗҫӗпе вӑл кӑнтӑр- 
ла оына хушмас¥, квҫпа хӑй килне 
кӑна '§бнет. Ха:ь кунта пайан кӑнтӑр- 
ларанпах тӑратпӑр— ннйепле те дерете 
кӗтое илейместпӗр. Хӑй каланӑ пек 
«типӗ кашӑк ҫӑвара хырасран» ҫутти- 
не те ҫителӗклех диксе киднӗддӗ те...

—  Хӑштисем е с / твтӗп манпа кала-
ҫа&анне.

—  Елнуҫӗнди Христун еп. дӑзах- 
скернех мана ҫапла ҫӳретсе хупланта- 
ра1,— терӗ.

Тарӑхнипе ниҫта кайса вӗреймесӗр, 
тӳрех Ашмаркн патне, ■§еретоӗр-мӗнсӗ 
рех пӳрте ҫӗмӗрттерсе кӗтӗм.

Лара¥ хщ кя  Ашмарин текенни кӗ- 
рекере, сӗтед тулли путылккӑ, йӗри ■ 
тавра хӗргем, йашкӗрӗмсем...

—  Кхм... Краштанин Ашмарив! 
'§ерет кӗгсе пулаймарӗ, дврвтсбрех пт- 
ле ман»... Еа сан ҫиндев ,.Капкӑн“  
хуҫввв сута парасшӑя, йура¥и, йура- 
мао¥и?— терӗм сӗтвя патнерех ҫив- 
харса.

—  Пултаратӑн, тет хадхцскер, ӗс- 
сӗрае аран ҫӑварве уҫса: Ав^вах пул-
тарайӗши манп» „Капкӑн“ хуҫи? Ӗ н \  
куркалавӑ ҫыв. Еп йалта кашвинден 
Ю -ш ар пӑт ыраш пухса, хама вац,;ьи 
ӗне, кудӑо, кӑрмафон тата ытги й»па- 
ласем те илтӗн те, ҫап»х мава вимӗн 
те пулмарӗ, мӗншӗн тесен ун ■ҫухяе 
ен... кӑмс»мул ҫекрегтарӗддӗ... Вулӗҫ- 
тӑвкомра ӗҫдене •рухне вӑрланӑ лаша- 
с.емшӗн карттӑдкӑ та панӑ та, уншӑн 
та нимӗн те пулмарӗ— вырӑнтан андах
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кӑлароа йадӗҫ. 1923 ыӗш ҫулта, Рап- 
фака кӗрсен 25 пӑт тырӑ сутрӑн, ун- 
шӑн т» кӑларса андах йӑдӗҫ. Унтан  
У]|йавӑвскри техникӑма кайса кӗтӗм, 
унтая та вӑрланӑшӑн кӑлардӗҫ кӑна. 
1924 мӗш ҫулта 4 мӗш удаскӑра су¥йа- 
ра иурӑнтӑм, унта „йа кто“  тесе ҫӳ- 
ренӗшӗн ҫулталӑк ҫурӑллӑх условнӑ 
лармалла турӗҫ, Кун хыҫҫӑнах тата 
3 ҫуллӑх условнА хунмалла турӗҫ. Ҫа- 
сах т а . . ҫапах та ха]§ мава сутӑя 
ҫекретгарне илдӗҫ. Су¥йа „хамӑр‘ - ҫын 
Т8, пыра¥. Кӑҫал ийулӗн 29 мӗшРвдв 
25 пӑт тырӑ оутнӑшӑн сутз кайвӑ §ух, 
хамӑн су¥йа мана епӗ ырӑ, лайӑх ҫын 
иккенни ҫиаден хут ҫырса н»§ӗ... Мӗн 
тӑвӗ еятӗ сав „К апкӑн“  хуҫи? Мава 
никам та тӗкӗнеймӗ... текелесв тата 
нумайдден каласа лараддӗ пулӗ те, тул 
ҫутӑлса килнипе еп тухса утрӑм хӑ 
вӑртрах.

Урамра дерет саланса пӗтме пуҫла- 
нӑ, пӗр хӗрарӑм »в§зх тӑрса йулвӑ.

—  Кама вӗгетӗв, хӑшгисем ес?—  
тетӗп.

—  Еп Шемшрр вулӑеӗндн Вӗрмер 
йалӗн арман хуҫин Микиткӑ . Ва]%ккив 
арӑмӗ— Орик пулатӑа... кувта квлмел- 
ле марддӗ те .. кунта каҫоа првнимат 
тӑваҫҫӗ тевӗрен андах килтӗы.

—  Мӗнле ӗҫпе вара?—
—  Мӗв мӗнле ӗҫӗ! Ман упӑшка 

ҫуркуннесем арман пӗвисеве йурийех 
татса йароа, йал ҫаранӗсеяе ҫӗмӗрсе 
пӗтерв!, вкнӑ тырӑ ҫиве вы.§ӑхсене 
йарса оӑтӑр тутарттара¥§ӗ. Ха.§ ҫанла 
хӑгланнӑшӑя халӑх тарӑхса ҫитрӗ те, 
армантан цӑрахӑҫ тутарао тӗс», токӑ 
вӑрнв пӑсма суга падӗ. М»н упӑшка 
ухмах мар: армана аоӑма сутрӑи тесе, 
сута каймарӗ, мава Йадӗ вара... Те 
мӗнле ӗнтӗ, твн хӗрарӑм хӳттипе ҫӑ- 
лӑнасшӑя нули мӗн...— тесе, пӑрӑвса 
утрӗ.

Канаш стантҫи йевнедле вӗҫтертӗм. 
Шӑхасан вулӑсве кӗрсен. Ситель хирӗ 
урлӑ каҫвӑ §ух, пӗр ана выпман ыраш 
выртнинв курах кайатӑп. Ман теяейех 
вӑрыавалла пӗр хӗрврӑм васкзоа кӗ- 
рвт, аллине пӗр детвӗрт йӑтвӑ.

—  Ӑҫта вӗҫтеретӗн, сар ивке?— те- 
тӗп тутасене ҫуласа илсв

—  Вӑрманта мӑйӑр вумай пулнӑ 
лӑҫал та, татма йаман-ха. Ҫак ҫутти- 
ве вӑрман пӑхаканне— Л)ава Ваҫлвна, 
кайса ӗҫтерес терӗн. Ен, ара, сӑнакон 
савӑдӗ тытапҫке, савӑтр» ,,ӗҫленӗ ‘ ма-

йӗпе хиртя ыраш та ана ҫияех йул
§ ӗ .„  Аха:|рен мар ҫав мана
Мокри Матки теҫҫӗ йалта... терӗ те 
васкасах вӑриавадла дупрӗ.

Нам калама пӗлыесӗр, алда шарт
ҫанса, утрӑм вырман ыраш хӗр-
рипе.

...Аран-аран Канаш стантсвнв ҫит- 
рӗм. Тӳрех худа копператтивӗн §ленӗ- 
сен цуххиве кӗрсв карӑм.- К унта та. 
мыскара курмалла пуддӗ: Кӗрессе кӗ- 
тӗм т е .. тухасо» шавм»рӑм ку пуху- 
рав!... Мӗнмӗв илтмерӗм пуд, ыр мӑн 
турӑ, ҫырлахсамӑр андах, еп кунта!..

—  Копператгйв прегҫегаттӗлӗ Сол- 
таттӑв Микули апрелген пуҫласа ийу- 
ле (3 уйӑх хушшинде!) 1 600 тввкӗ 
копператтив укҫине салатвӑ.- Хусан- 
сенде нроҫтиттуткӑормпе ҫапкаланса 
ҫӳресех копператтив ӗҫне ,,тунӑ“ . 
Макаҫӑн пуҫлӑхӗ Ушков 700 тенкӗ 
оалатнӑ, пӗгӗмпе 2 300 тевкӗ!..—

Пуҫкуҫ хупланс» видвипв дасрах 
тукса тартӑм пухуран та, кунтан пуҫ- 
пах тарас тесе, ваксала пилет идме 
пырса тӑтӑм.

—  Содтаттӑв— партти р ен ӗ , хула  
соведӗн §ленӗ— даплӑ ҫын... теое шак- 
каса тӑра¥ хамӑн пуҫра. Сӑоартӑк по- 
1ӑо кӑшкӑрса йа§ӗ, кассӑ дӳреди 
уҫӑлдӗ

—  Кут» вам?— терӗ пӗри.
—  Вырӑсла пӗлмеотӗп ҫав еп, краш 

танин !—  терӗм те, йунашар тӑраказ 
вырӑсла пӗлеквн дӑваша Нӗареҫе ҫи- 
теддвн пилвт илсъ пама ыйтрӑм.

—  Пӗр дӑваш та пулин лартма йу- 
раиас¥-ши 'Ҫӑваш респуплӗкӗнди 
ст»нтсӑ’емие пристӑ^рене... тесе Иӗл- 
реҫе ҫигидҫенвх шухӑшласа карӑм ва- 
ра хамӑя ухмах нуҫпа. Ш унашкара  
ҫитсвнех Тӗпӗҫтӑвкома кайса калаҫм». 
пултӑм— мӗнле пулӗ ӗнтӗ.

Акӑ ен Иӗпреҫре. Иӗри тавра пӑх- 
рӑм та, хула пекки ним те ҫук. "Ҫу- 
кувҫул хӗрриядех пӗр ҫӗнӗрен тӳрлегое 
лартвӑ икӗ хутлӑҫурт лара¥. Тӳрех ҫа- 
вӑнта уттартӑм.

—  Ма хуллентерех ҫӳрвместӗр ҫав 
есӗр дукунҫулпа!.. Кӗмсӗртеттерсе иртсе 
карӗҫ ҫав— кӗҫех ӑӳрт йӑтӑнса анаддӗ, 
пурте тухса тарса пӗгрӗмӗр .. хуллен 
ҫӳреҫ ӑн», ӑҫта ваокамалла?— тесе 
кӑшкӑроа йадӗҫ мана курнӑ курманах 
7 —  8 сасӑ харӑс. Хӑранипе кайаллах 
§акм» пуҫдарӗм.

7-  Мӗн пуддӗ тата оире?— твтӗп
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хӑра-хӑрак.
—  Мӗн пуласеи— уӗҫтӑвком 8 пин пар- 

са йусагтарнӑддӗ ҫа« ҫурга. ха% кӑмаки- 
сем ҫурӑлса андӗҫ, пӳрг ӑшне кӗмелли 
ҫук, пурге тароа пӗгрӗҫ ӗвтӗ кунтан 
пысӑкрах вырӑвтиоеи, сторӑшсем ан- 
■ҫах пурнаҫҫӗ ха.§ ниҫта кайса кӗме 
ҫуккиое... темв пуҫларӗ пӗри. <

—  Е-е-е! Есӗр ыгла иртӗное кайат- 
тӑр хӑш духне. Мана кӑшт ҫывӑрт- 
тарӑрха вӑт ку пӳртре, ен пӗр ик-виҫ 
кун ҫывӑрманскер тем пекех ҫывӑрӑг- 
тӑм кунашкаа ик хутлӑ ҫургра,— те- 
тӗи саооа хӑпартса.

Кӗрсв выртрӑм та, вилнӗ аекек ҫы- 
вӑрса кайнӑ. Темскер хӑнтӑртаттарса 
кайнӑ оаоӑ илтӗвдӗ.

—  Аҫа ҫапиарӗ пулӗҫке?— теев пу- 
ҫа ҫӗклерӗм.

Ман тавра тем духлӗ халӑх пухӑн- 
нӑ— лахлатса кулса тӑраҫҫӗ, ади-пӑда- 
сем СИКС0 ахӑраҫҫӗ.

—  Мӗн, аҫа ҫапри мӗв?— тетӗп ку- 
Ҫ» уҫса дармакланса пӑрахса.

—  Пойӑо иргсе карӗ... П ӑхха  ав 
ху ҫине!—  тет пӗри ман ҫине пӳрнепе 
тӗллесе кӑгартса.

П ӑ х а тӑ !— ман ҫинде хупхура пы.§- 
дӑк, ш-ыв йухса тӑра¥.

—  Кам капла мӑшкӑлтӑк шывнв

Кпрпӗ^й ҫук.

)—  Кирпӗдпе пуҫа шӑтарса пӑрлх- 
рӗҫ.

—  Кам? Кайса ыйтас унтан ӑҫтан 
тупнӑш и вӑл кнрпӗднв. Ҫывӑн пур 
кӑиак» йусаналлӑх та кирпӗд ҫук, вӗ- 
сем персе ҫӳреҫҫӗ. Аптрамала».

кӑларса сапнӑ ман ҫине?— тетӗп кӑш- 
кӑрса.

—  Кам оапмалла— ҫӳлте урзй ҫунӑ 
та, хӑйех 1ухоа аннӑ вӑл,— теҫҫӗ пӗр 
дарӑнмасӑр кулоа Пӑхатӑп лайӑхрах 
пӗтӗм ҫанҫурӑи хӑпароа тухвӑ хӑн- 
кӑласем ҫыртнипе. '§асрах « Капкӑна» 
хӗве днкрӗм те, вӗҫтвртӗм тухса ку 
тискер ҫуртран.

—  Вӑт тирнейлӗх решимӗ... аллиое- 
не ҫапса хуҫасдӗ ҫуртсене ҫакӑн пек 
йусакавсене,— тезе, ҫул тӑршшипех йах- 
лаҫса пытӑм.

Ҫапла дун хавалӗпе вӗдӗхсе пынипе 
сисмесӗрех Мӑрат вулӑсӗнди Вӑрман 
хӗри '§ура§ӑк хирне ҫитнӗ хам.

Мана хирӗҫ Вутлан поҫҫолккинелле 
Тан,ук Тиыахвн пӗр ҫӗкдем кӗлте йӑт- 
нӑ, вӗҫтерсе пырат.

—  Мӗн ӗҫлен ес?гвтӗп.
—  Мӗн ӗҫленжне хӑвах куратӑн 

ӗнтӗ... '§ура®ӑкӑн кӗлгисвне хам патал- 
ла туртатӑп, ха;§ пӗр виҫ урапа вӑрлаоа 
кӗртрӗм ӗнтӗ... арӑм кӗлте ҫыххисенв 
улӑштӑрса ҫыха¥ те, нешсем тупоан та 
паллас ҫук— тет ха.§хи Т а^ук  Тимахви

Ув®®вр те пулмарӗ—  '§ура®ӑк йен 
®ен пӗр пулнкӑ халӑх йатлаҫоа пыра¥

■—  Кашни ҫул кӗлгесем ҫухалаҫҫӗ.. 
кашни ҫул! Тупас®5 вӑррине ..— тевӗ 
сосӑсем илтӗнеҫҫӗ. Тз1§7к Тимохву ҫак 
на кур|ӗ  те, вӑшт ан®1х турӗ вӑрма 
валла.

— 'А й-йай, Вутлан ҫыннисем!,.. хӑй 
сем ҫӗрне врттелпв, пӗрлешӳпв ӗҫяеҫ 
ҫӗ. пӗрлешӳре ҫурри ыгла партти ®ле 
вӗсем, ҫзпах та ҫакӑн пек вӑрра уо 
раҫҫӗ— тесе шухӑшласа утрӑм вара 
малалла. /

Каҫ пулаӑ ҫӗре Хурамзл вулӑоӗн®и 
„Молни“  йатлӑ йалхуҫайстви врттеляе 
ҫитрӗм. К у йалта.®лплӑ тухатмӑш пур 
тенйве идтсе. тӳрех ун патне ®упрӑм 
(тухатмӑшсеве курманни те нумай пу- 
ла¥®е ӗнтЧ).

П ӳрг варрин®е пӗр тиркЗ ҫиве шыв 
тудтарса лартнӑ, хӗррисемпе ҫуртасем 
ҫутнӑ, к»р®ӑкӗ темӗяокер мӑкӑртатса 
лара¥.

—  Ман килес, ватӑ кивемей!— те- 
рӗм еп.

—  Килех, килех, ыр сӑмахпа ҫӳрен 
пулсав.— герӗ.

—  Куҫ пӑвтарма килнӗ®®ӗ те, пӑвса 
йамӑншп, ват килемей,— тегӗп ӑна 
хирӗҫ.

Кӑшт ларсан мав кар®ӑл кӗпвсеяв
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Хӳса пӑрахрӗ те, ман ҫума лароа ҫап- 
ла пуҫарса йа®*:

—  Саманисвм ха® урӑх ҫав, турӑ- 
свве. йРрӗхҫырӑхсене ӗненмн пул®ӗҫ, 
кӗлле ҫӳремеҫҫӗ. Мач пата, те мӑшкӑ- 
ласа, темӗн тӗрлӗ йвлаласем килсе пӑ- 
рахма пуҫларӗҫ. Ҫавна ен автихряст- 
сен партгин®е тӑракансем тӑваҫҫӗ пу^, 
тетӗп. Ҫапла вара ман пата йапаласем 
пӑрахса ҫырлахтараҫҫӗ те. вӗсеи сыв- 
дӑхяӑ пурӑнаҫҫӗ. Пӗрне— кӑмунисне 
тепӗйӗрӗпех тӑвап тесе хӑрататӑпха, 
ха^ а®н вилдӗ те, ӑна та еп турӑм те 
ое ҫӳретӗп. Леш ®ӑнахах хӑрама пуҫ- 
ларӗ ха.®..

Лат суртӑм та, тирхине йӑвантарса 
йатӑн.

—  Вӗлер ак мава, ухмах пуҫ! Еп  
сана ак «Капкӑнпа» хӗстерсе лартсан 
ес славни пӑркааавӑн,— теое тата те- 
пӗр хут оуртӑм.

—  Пӑрах ес кун пек ӗҫе, сантан 
ха:® ҫапах нимӗнле ухмах та хӑрамас¥, 
тесе шаккасах тухрӑм.

—  Вӑт тухатмӑш тӑк тулатмӑш! Так  
хӑ1 ухмаххипех тамӑка кайа¥ ӗятӗ ҫав 
вилсессӗн,— тесв шухӑшласа , пытӑм 
ҫуд тӑршшипе ухмахрав мӑшкӑласа: 
Ратио труои ҫумне пыртарса иглет- 
тврес®ӗ ӑна, влектриҫӗствӑ ҫуттине кӑ- 
тартасдӗ ҫавах авттихрис вӑйӗ тейӗ 
вӑд етем тухатмӑшӗ... тесе тарӑхмах 
пуҫл*рӑм.

Ывӑнса ҫитрӗм ӗнтӗ, урасенв аран- 
аран илсе пусаган пултӑм. Ш ӑмат кун- 
'Хи пасара Кӗҫӗн Ивд®ӗке ҫитсе ӳкес 
тесе. йулашки вӑйранах утрӑм. Ҫитрӗм 
ҫитрӗмех... Лел®ӗкре пасарта, ытти
ҫӗрти пеквх, ӗссӗр халӑх пут нумай: 

Пӑхатӑн та, икӗ ҫын тем пӗр усдам- 
ҫӑ патӗн®ев теприн патне ҫӳртҫҫӗ.
Пӗрин портфӗлӗ тухса ӳкрӗ, Портфӗле 
илтӗм те, хӑйсеи патне пыра¥®ен пӗр 
ҫынтан кусем мӗнле ҫынсемне ыйтса 
пӗлес терӗм.

—  Ҫавоене палламаотӑви есӗ? тет, 
Пӗри— вулӑо финанс пайӗн пуҫлӑхӗ
Ковон Кирилӑв, тепӗри— уйесри фи- 
навс пайӗн ивспектӑрӗ. Вӗсем куат» 
хашни пасартах ,,тӗрӗслесв ‘ ҫӳреҫҫӗ. 
Сутма илсе килвӗ йапаласене тытса 
идеҫҫӗ те (реквиҫитси тӑваҫҫӗ), ӗҫ»ӗпе 
хайалла параҫҫӗ. Конон Киридӑв вадок 
хурас ӗҫе те ӗҫкӗнех тӑват...— терӗ.

Ку кайӑксвмпе инттересленсе, хыҫ- 
ҫӑнах утрӑм, куҫран ҫухатас мар®®ӗ
тесе.

Ъейнире.

—  Пӑх-ха, Ваҫли пи®§е, мӗнле ек- 
ковоми тӑваҫҫӗ: ӗлӗк виҫ кӗренке куда- 
®ӑра ултӑ пӑтаран кайа пулмая, халӗ 
иккӗ ан®ах, кӑсеи те тутӑхса кайвӑ- 
скерсем. Тирпейлӗх решимӗ тенине 
усламҫӑсем те тӑнлавса илвӗ иккен.

Ак темӗнле ҫурта кӗрсе карӗҫ.
—  Краштанин, сан портфӗл ӳксе 

йул®ӗ, на, пошалстӑ!— терӗм. Ман ҫиве 
хайар куҫна ҫавӑрӑнса пӑхрӗҫ тн, ун- 
тан портфӗде илсе хӑйсемне кбне 
§ӗн®ӗҫ. .

Хӑрахӑрах кӗгӗм мӗн кураоои илтес- 
СИН0 свссех Пӗтӗм ӗссӗр халӑх кунта.

—  Ҫапла иргет пирӗн ӗҫ кунта! те- 
ое каппайаҫҫӗ фиванс хуҫисем.

Хӑвӑртрах тухс» тартӑм та, вулӗҫ- 
тӑвкоыА хашкаса ®упса ҫитрӗм. Темӗн 
дулех халӑх.

— Кама кӗтеттӗр, краштӑнсем?тетӗп.
—  Ҫӗр пирки ҫӗркомиҫҫине сута 

килаӗ®®ӗ те, кзллех телей пулмарӗ пул- 
мллла: иквиҫ уйӑх ӗнтӗ ҫапла ҫӳрет- 
пӗр— ҫӗркомиҫҫи пуҫлӑхӗ Саххарӑв ку- 
Бӗаҫӗрӗнех ӗҫсе ҫӳрет сутяв те са- 
макеншӑнах туса пара¥ те ӗнтӗ... Ав, 
пӑхӑрха, ҫавсем иари ҫавӑнта Пара- 
нӑвп» ыталашса ҫӳреҫҫӗ?.. тврӗ пӗри.

—  Ҫук, капла ыай килмесг! Кувта  
халех ҫивӗ® ..К»пкӑн“  килсе лартоа, 
ку тиокер кайӑксене тытса пӗтермел- 
ле,— тесе, кӑшкӑрсах тухса ®упрӑм 
Шупашкаразла.

(Ш упаш кара мӗнлв ҫигсе, мӗн кур- 
нине тепӗр №-те ҫырӑп сывӑ пулоан).

'§.ӐВАШ КРО ККО ТИЛӖ.
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Сӑрланӑ куҫ.
„Иртяӗ ҫура Иурашра СҪупай в.) 

шкул ҫине сӑрларбҫ.Ҫур ҫултанах сӑр- 
лави ҫуиӑрпа йухса, ӗлӗкхи сӑрӗ па- 
лӑрна нуҫдарӗ. Ҫанла вара укҫа оайа 
Йани ан®ах пул®ӗ“ , тесе ҫыраҫҫӗ пи- 
рӗн пата.

Ш кул  ҫине сӑрли®§ен малтцн ху 
куҫна сӑрласан куҫ курми нула¥ ҫав 
вара.

Сӑрлаканӑн куҫне-уҫао нула¥.

Ыран
Цайан парас йападава ыран паыа 

та йура¥, ан®ах ыоан тата пула¥ ҫ«е- 
ха вӑд. Апла шутлаоан вӗсене тунай- 
мӑн вара.

«Авкустӑн 28 ыӗшӗн®е Щ упашкар  
Страхкассине пӗр ҫын посони илме пы- 
раӖ Укҫа ҫук, ыран кил теҫҫӗ ӑва. 
Вӑл унта куллея кайоа тӑра¥, кашви 
кунах ӑна ҫав ответа параҫҫӗ: «укҫа 
ҫук, ыран кил». Ҫен¥апӗрӗн 9 ш ®ис- 
1И тв ҫитрӗ, ан®ах «ыран» ха:® те.пӗг- 
мест-ха. Укҫи ҫукве те ҫуктӑр та, ан- 
длх мӗн тум» ҫынна вырӑвсӑр ҫӳрвт 
меллв» тесе ыйта¥ ҫыракан.

Мӗт тума пула¥-и?.. Ак тамаша! Ҫын 
ҫӳремвоен ӗҫлеви курӑнмас! ҫке-ха вӑл.

Саттана,
^ .К ӗ ҫ ӗ н  Йал®!>вре (Патӗрйел у.) 

8 ҫуллӑ тпкулта Иекор Пориссӑв вӗ- 
рентег. Ӗяӗк вӑл пуора пурӑннӑ, хаяӗ 
ҫӳҫӗсене касаӑ та, у®®игде кӗнӗ. Хрес 
®ен а®исеве вӗрентес вырӑене есӗр 
саттана, тиккар, тесе мӑшкӑласа пӗте- 
рет. Вӗренеквнсем 'ҫавӑнтан хӑраса 
вӗренме пӑрахаҫҫӗ, ытти шкулсвне та- 
раҫҫӗ, тет пӗря.

Уятан хӑтӑлас тесен „исыги, сатта- 
на“ текен лосунвӑпа ӗ ҫл е с^л а ¥ . Вӑл 
пуасен ю сункп те ӗнтӗ,—  шаяҫана 
шалҫапах ҫапса кӑлармалла, теҫҫӗ вы- 
рӑссем.

Пыйтӑ арххивӗ.
Ӗдӗкех_ҫыв вилсеосӗа увӑ йапали 

сене тунӑва, йе унӑн шӑтӑкне тудтар- 
са йанӑ халӗ те ун пек тукалаҫҫӗ те. 
Ан®ах, пупсем вбрентнине, йапаласе- 
не ®нркӗве леҫмв пуҫларӗҫ. Вилвӗ ҫыя 
хӑй йа®ӗпв усранӑ нкконсевв леҫеҫҫӗ, 
тата ыттине те.

, «'Ҫиркӳллӗ Алмав®ри (Упн в., 
Ҫӗраӳ у.) ®ираӳнв аӗр ®ӳре®и ҫивв 
вилвӗ ҫын икконисем тултарнӑ ҫӗртв 
пыйтӑсем алхасса вайвӑ. '§ӳре®и 
талкишпех ®упаҫҫӗ, ҫынсенв те йе- 
реҫҫӗ»,
тет .Темӗр Туйа“  Тӗрӗс. Пыйтӑсем 

ҫеҫ мар, виянӗ ҫынсен ®арӗсем те 
®иркӳрен 'йаяа тавӑрӑнма тытӑнӗҫ.

Хӑш -хӑш  ҫӗртв вилнӗ ҫын пыйтисенв 
ӑрасва Еӗлӗсеыне урама идсе тухса 
®ул ҫиие хурса ҫунтараҫҫӗ. А« мая® 
йен®в икконсемпв пӗрле архяива ху- 
раҫҫӗ пудмадла. Тирпеилӗ, тирпейяӗ

Авалхи картсем.
Авалхи ҫынсем пӗрпӗр ҫынтан укҫа 

илнедли пулсав, манас иар яесе, па- 
так ҫвне карт туса хунӑ. Халӗ апла 
тӑвакавсеы ҫув тейӗр есӗр. Ҫук иар, 
пур. Ха.^ ун пек йапаласеипе... пуп- 
сем хӑтланаҫҫӗ.

«Кӗ®кей вулӑсӗв®и Арастовски 
пуп, кндӗрен ҫӳревӗ ®ухне, камӑя 
ӑна тӳлеме укҫи ҫитеймест, уяӑа 
сӗгедӗ ҫине ҫӗҫӗне картса, оирӗнтея 
ҫакӑв ®ухлӗ усҫа илмеляи йул®ӗ 
теое, паллӑ туоа хӑвараТ, т0т^„Куҫ* й.

Ҫынсен сӗтелласене картса ҫӳри®®ен 
ҫынна улталама йураыасТ, теое, хӑ1 
сӑмсине картас®?
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Т у хмалли-кӗмелл II 
рӑн.

Ш упаш кар шывӗ кӗрхи ҫил майӗпе 
вӗтӗртетсе хумхавса йухса вырта¥. 
Шупашкар шывӗа сулахай йевде илвм- 
лӗ ®е®ек пах®а Ш упаш кав илемне 
кӳрсе дара¥. авдах ҫак Ш упаш кар  
нлемне кӳрекев пах®ана, хирӗҫ Ш у -  
пашкар сӑвне йаракан йапаласем ®ас 
{аоах курӑнлаласа кайаҫҫӗ. -

Милитси путки хыҫӗн®е шыв хӗ- 
ринде йаланах тула тухакан ҫынсем 
ларвине курма пула¥, тата милитои 
путкин®е лараканӗсене туда тухма ҫа 
Еӑвтах' илсе тухаҫҫӗ. Ҫак пур ирсӗр- 
лӗхсем Ш упаш кар шывне йухоа анаҫ- 
ҫӗ. Пасара килекен йалти ®ӑвашоем 
кунтан аватарахрая шыв ӗҫеҫҫӗ.

—  Акӑ санитарипе кикийенӑ!! .
■ Ҫав тухмалда кӗмелли вырӑн» ҫак 
таврарахра туса лартсан йурамал» 
маршв? йе кува куракан кӳҫ ҫукши 
Шупашкарта?

/  С ТУ^Е Н ТС Ӑ

Хирӗҫ капани.

Мӗвле куракан ҫук? Куракансем пур 
та.. Ав®ах ун ҫин®ен „Канаш ра" ҫыр 
ма хӑрагпӑр, мӗншӗн тесен пӗлтӗр 
„Каваш'‘ хаҫатра Кайпулвкӑ шывӗ 
ҫвн®ен иӗ®ӗк кӗпер пит йапӑкхи , ҫин- 
{чн ҫырса пӗдтертӗмӗр те, кайрав ,,тӑн- 
лӑ-пуҫлӑ“ технӗк А.тексантрӑв,вӑл кӗаер 
«мвстяӑй сна®ени имег тӑва¥* тесе, 
•ӗӗаерне пӑсма хушрӗ. У нга  хадӗ те 
»ӗаер ҫук. Урӑ ҫыноем шуҫс» ӳкеҫҫӗ, 
ӳсӗрсен аллисемне урисеыне ш»па пек 
шуҫса анса, ҫырма тӗпне сысна пек 
сарӑлс» выртаҫҫӗ. Ҫав кӗпвртен инҫех 
■лр ҫӗаӗ пивнӑй уҫӑлвӑ пирви, вӑд 
«ӗпер технӗксене хӑйсене те кирлӗ 
пуд^¥ Ҫааах та-„К анаш па* .К апкӑн-

В Ы -  1*̂ ** ҫырса пӗлтернисем ҫине ҫурас тв- 
се, ӗлӗк уарав тутарнӑ кӗпвре «месг- 
нӑй сна®еви» туса хурс» пӑсс» карӗҫ- 
Ес каланӑ Ш у м ш к а р  шывӗ ҫиа®ен 
хадӗ «Капкӑнра» ҫырма хӑратпӑр. 
'^епоксарккӑ вӑл «мествӑй снаденн 
имет тӑва¥, тейӗҫ те, кӗперв ҫӗмӗрнӗ 
пек, '§еаовсаркк&на та ҫӗмӗрсе пӑра- 
хӗҫ. Вара иасара кнлнӗ ҫынсен мӗн 
ӗҫес? Ирӗксӗрех ҫав Кайпулккӑ ҫин®а 
ҫув кӗаер урлӑ Йепрукков пввнӑйве 
кайса» ӑш кантапас пула¥ 

ОП^бЕСТВЕННӐИ СНА^ВЕНИ Ҫ Й Н .

Вырӑсла пӗлменнп пӗ- 
т е р ^ й ӗ .

Иалве мӗнне пӗлмесгӗп, виҫӗ ®ӑвао1 
пӗр йалтав 'Ҫулхудана кайма тухнӑ, 
тет. Виҫҫӗшӗ те вырӑола дӗлмен, тет. 
Ҫул ҫан®е вӑрман пулнӑ. Вӑрмана 
пырса кӗри®ен вырӑсла вӗренме ш уг 
тытнӑ. Вӑрмана кӗвӗ кӗыевех ®ӑваш- 
сен телейне виҫӗ вырӑс калаҫса тӑраҫ- 
ҫӗ, тет. Вырӑссем калаҫса тӑнӑ ҫӗрте 
итдесе, виҫҫӗн вмҫ сӑмах вӗрев®ӗҫ тет. 
Пӗрӗмӗшӗ: „мы‘ ‘ тенӗ сӑмаха, иккӗ- 
мӗшӗ ,,да“  . тевӗ сӑмаха; виҫҫӗмӗшӗ 
«давно пора» тенӗ сӑмаха. Хайхи ®ӑ- 
вашсем вырӑсза вӗреннипе хӗаӗртесе 
ав®ах аыраҫҫӗ, тег.

«^Кӑнтӑрла ҫятерехае ®ӑвашсем кан- 
ма лав®ӗҫ, тег пӗр вар пуҫне. Кусем 
аоӑрхаман та, ҫывӑхрах ҫын вилли 
пулнӑ мӗн. Канакансем тӑри®чн урэт 
нӗксем иртсе пыраҫҫӗ, тет. Урвгяӗк 
ҫыа виллине кура¥ те, ыйта¥,— Вы лн 
убйяи етого чековека“  тнт. Пирӗн вы 
рӑсга пӗлекен ®ӑвашсеи тааратаҫҫӗ 
кадаҫма; «мы» теари: «дл» тесе хураҫ- 
ҫӗ. Уретнӗк;— ,,Арестова¥ нздо вас* 
тет. Вйҫҫӗмӗшӗ , длвно пора“  тет. Ва- 
ра уретвӗк ®ӑвашсене тыта¥ те кайоа 
хуаа¥ тӗрмеае. Ҫанла ӗнтӗ нӗлмен мӗн 
тумас¥. _
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ЛИТТЕРАТТУРА 
ПАЙӖ. 

"^аплӑ Асана.
Ӑса йулгаш— ®аплӑ тус, 
Пултаратвах ухмах пуҫ!
Аттай йулташ оӑввине,
„Канаш * ҫине ҫапнтне,
Ҫутӑ кувта йышӑвса,
Унӑн хыҫнв ал пусса 
Иатӑн-ӗҫке „К анкӑна“ —  
„КапкӑБ“  хуҫи аллине... 
...„К апкӑн“  хуҫи ухмах мар, 
„Канкӑнӗ ‘ те пысӑк нар.
Сана вӑлӑ ты трӗте.
Й ут оӑввуна ил®ӗ те 
Ху®ӗ вара шӑл айне—  
..Капкӑн'* пӗкӗ® хушшине.,.
Као! кап! ка-ап! тутарса,
Сана вӑлӑ кӑшкӑртса 
,.Капкӑн“  вӑйне кӑтартрӗ, 
Сӑвӑҫырма вӗрӗнтрӗ...
...Ӑоа йулташ— ®аплӑ тус, 
Пултаратвах ухмах пуҫ!
Сын сӑБВвне йышӑноа 
Карӑн вӗг ес шӑршланса.. 
Куншӑн сӑнве §ӑн йатна, , 
Хӑвӑн ®аплӑ атрӗсва 
„К апкӑв“  ҫинеҫапмалла,
Ш ӑла ҫыртса кулмалла.

Х У Т А Р .

„Капкӑн‘‘ хуҫине ҫам- 
рӑклантаракан йапала.

Т. Ҫеменӑв ҫыра¥:
„Ҫӗнӗ пӳрт лартас квлсессӗн 
Кахаллавса ӗҫлес ыар,
«Капкӑн» илес тесессӗн 
10 пус укҫашеллес мар» 

тет. П ит аван, шӑдлӑм! Пурге сан пек 
пулоасоӑн, «Капкӑн» хуҫи ватӑскер, 
ҫамрӑ>лавыалди еыед ӗҫмесӗрех, ҫам- 
рӑкланса кайӗ®®ӗҫ. Ан®ах нана парас 
укҫине пирус тургс» пӗтереҫҫӗ ҫке. 
Пирус тургнӑшӑн «Капкӑна» лектерео: 
пулат хӑ.

КОРЕСПОТЕНТСЕНЕ.
Ч "

\ Кашкӑра. Пӗ®ӗк а®асе», ашшӗсем 
ҫук ®ухне, ®ӳре®е кантӑкӗсене ҫӗмӗрнн 
ҫин®ен ҫырви пире кирлӗ пулмарӗ. Виҫ 
ҫултан кайараххи а^асене «Капкӑн* 
ҫаклатасшӑн мар.

Куракана. По®гӑ йеш®ӗкне кӗнӗ ҫы- 
русеишӗн Еонорар памасшӑр.

Кӗлтука. Арӑмӗ упӑшкине ®уп туни 
ҫив®ен <гК»пкӑна» ҫырмастаӑр. '§уп- 
тума пулт»ра¥ вӑл. Аха.§ лара®®ен 
кӗрӗк аркине те пулиа, йӑвала, тесе 
ҫыртӑни мӗн ун ^ин®ен.

Ответ. редактор Д. Золотов.

„Капкӑна" йуратакаисем! ^
..Кх^ПКАН*  ̂ шурнала САРМА тӑрӑшӑр! 

Ҫулталӑклӑх 200 потппс^йӗк тупакансене
=  ПУРНЕ ТЕ пӖР плук аядяг

--------------  П А Р А Т П Ӑ Р    _
Г

Потписккӑ тупакансене парас тесе 100 ПЛУК хатӗрлерӗиӗр.
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