
,.Канаш“ хаҫат ҫумӗн^Бе тухат.

1П*мӗш 

1 / №

Ҫентапӗршӗн, 1928 ҫ. 2-мӗш ҫул тухат.

ТИРПЕЙ.1ӖХ ПИРКИ ТИРИЕЙЛЕҪҪӖ.
Хӑш-хӑш копператтив правленисем 'ьяенсен пух- 

1п иулсан, ■ренсеве сушяӑоем, пируссех сахатаҫеӗ.
(Йадкор)

Претҫетаттӗл. Ӗҫӗр, ҫайӗр, туртӑр! Тнрпейлӗх решинне астус», пурте еп 
вавӑ пируссвЕв тирпейлесе пӗгерӗр. Савӑнӑр, хӗпӗрхенӗр иапа уншӑн пысӑк 
вӑвап пудб!
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Улпут Улпутовк^Б Улпуттав.
Ҫук турӑ хӑва®ӗпе, ӗҫлв!енсем шан- 

нипе, у§рештеня пуҫлӑхне кӗнӗ Улпут 
Улпутови® краштанин Улнуттӑв ирте- 
рех тӑрса ®ей ӗҫсе тӑраннӑ хыҫҫӑн, 
аха:§ л»ри®ен кӗрӗк араиве те пулин 
йӑвадас тесв, 10 сехвт тӗлнелде Енлме 
каланӑ ку5®ӗр киаессе кӗгсе, ӗнврхи 
«Канаш» ҪИН1 И отаГйасен йа®§овне 
вудаса ларат (ст»¥йисене вӑз нихӑҫан 
та вулзмаст, ста¥йасен йа®ӗаене ан®ах 
вудат). Сга¥й4 йа§ӗС8не вуданӑ ҫӗртвх 
„■^ӑваш Опкомӗ тиртсйдӗх решимӑ 
ҫир®ен йышӑнвӑ рвооздтсирен'’ тенӗ 
ста¥йана, Совет анкӗдӗ пудӑшнипе пу,®, 
курах кайат, Ак, тамаша— „Канаша“ . 
Ч ӗн ҫыраҫҫӗ кунга? Вулас килмест 
нудсан та, вуласах пудат,—апат ҫимӗ- 
ҫе, вӗг, пӗр-пӗр ҫык пзтӗв®0 хӑнара 
1ухне, ҫвйео килыесӗрех ҫпйетӗн, кӑна 
та вудао кцлмеоӗрех вудаса тухастерӗ.

Вуларӗ. Тӑнларӗ. Кашви пувкти 
ҫявден уйрӑмӑн сӳтсв йавса пурнӑҫа 
кӗртме май пуррипе ҫукки ҫинден пуҫ 
ыпмнсенв яӗр ҫӗре пухсах шухӑшдама 
тапратрӗ. Вӑд ресо.§угсийе вӑл ҫаала 
ӑн.»анса йуднӑ:

„Тироейлӗх решимнв хӳрин®ен тыг- 
ма, пур у1 рештенисемяе првтприатги 
пуҫлӑхӗсен те вӑхӑ®ӗ вӑхӑдӗпе хӑйсвн 
арӑмӗсене от§от туеа памалла. Хуҫай- 
ств» йухӑнтар»к»нсеве пи®вт пусса 
(пи®ет урдӑ мар).., пв®вт пусса огно- 
шенисем ҫырса ҫутатмалдз: хусайствз 
йухӑнтарнӑшӑн сахаарах ответ тыт 
тармалда. Хурӑнташ ва.%]ьи вырӑн 
ккрлӗ пулоан, у®рештени штатнв хуш- 
мадла. От®01сене пи®етдесе кӑлзрмалла.

Пур у1рештвниоемпв претприатгисен- 
®в пуҫлӑх ва.§|н иулсан укҫа-тенке 
перекетдӗ тыгмадла мар. Макар фило- 
сӑф: ӗнв хӑй хӳри ҫиае пуомас¥, тенӗ 
сӑмахоенв асра тыгсах пымалда. У®- 
рештенисемпе претприаттисенв контро.® 
туыа арӑмсвне кӗртмвлле. Ру®кӑсем, 
перосем илмв Муокава ҫӳремелде. Сду- 
шӑш®исеяе [ытлӑшшп перооем памаЛла 
ыар, пӗр перопах ҫудталӑа ҫурӑ пу- • 
рӑндӑр. У®р8штвЕя ш;®ӗае валти му!®- 
®ана телефоя ларгмалла. Аттв каланӑ:

ҫӗр сум укҫа пу.та¥®ен ҫӗр тусу пул- 
тӑр, тенине асра тытса, хаи м*йлӑ 
кайакан ҫывсене, тарифа сӑхмаоӑрах, 
пысӑк шаду памалла. Меш®енсем пек 
пулао мар тесе, комуна.§ни хваттерте 
пурӑннӑшӑн укҫа тӳяес йӗркенв пӑрах- 
тармалда. Хуҫайствӑ ҫулӗ пуҫ.тзнав 
умӗн лрештеяисвмпв првгприатгиовн 
управдени аапаратнв ®акарзс вырӑнне, 
йалти сӑмакун аппара®ӗсеяе ®акар- 
мзлда. Крымаа 'Кзпкас ҫӗрӗсвн®в вн- 
нократ тӑвао ӗҫе сарас тесе, хӗрдӗ ерех 
хресҫенсем хутшин®е вумайрах сухма 
тӑрӑшмалла. Конкурентси тумасӑрарӑн 
та туйанмаяла мар, ҫавӑнпа та у1реш- 
тенпсем хугашин®0 пысӑк конкуреатси 
тумалла. Склатсйне мӗн ^ул кирлӗ та- 
ран ан®ах хӑварас тесе, склатсвнв 
пӑсса, дудӗсен^вн хула варрин§вн 
пуҫдаса хамӑн уҫрештвЕийе ҫити®вн 
троттуар туса хумалла.

Нуҫтйтси Комиссариа®ӗн аслӑраху®- 
рештенире ӗҫлекенсем ҫаратусем тусан, 
ҫемҫерех айӑпламалла, вӗҫӗнреххисевв 
хытӑрах айӑпламалда,— „Капкӑн'- илес 
пулсан, хрес®еновм укҫа хӗрхенмен- 
нине кура, „Кзпкӑн" шурнала хупса 
лартмалла''. Ҫанла шухӑшласа л»ра¥ 
ҫав Улпуг УлпуттовБ® краштанин Ул 
путтӑв ҫав ресо^ьӳгсийе вудавӑ хыҫҫӑн. 
Ах, турӑ, ҫук турӑ, ҫук ’ турӑ амӗшв 
ҫӑдах!..

*

Кӑна еоӗр пуҫран шухӑшласа ҫырнӑ 
тетӗр пу,§. Пуҫран шухӑш.1амасан ӑҫ- 
т»н шухӑшласа кӑяарӑн тата?

Ун пев ҫын тв пур, те ҫук Шу- 
пашкарга,— пӑт татса вазаи» пулга- 
раймастаӑр, ан®ах хӑш хӑш ҫынсем, 
улпутсеы ҫин®вн ҫырнӑ кӗвекесвне ву 
данӑ хыҫҫӑн пулмалла, ҫак шухӑшсен- 
®вн хӑшӗ-пӗррипе кядӗшвҫҫӗ, тенинв 
илтнӗ®ӗ. 'Ҫӑнахах килӗшеҫҫӗ пулсав, 
вӗоем ҫин®вы воӗр нире иӗлтерӗр. Ва- 
ра епӗр, вӗсем пупоене ӗненмвннине 
аса илсе, вӗсен ҫыяӑхӗсене хамӑрах, 
пӗр пус унҫа тӳлеггврмесӗрех „каҫар- 
оа“ йарӑпӑр, йурати?

ИӐВАН-МУ]§И.
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У§итлӗ Кодупӗв Ҫук ҫырма швулӗ 
§тре®и умӗндв каноа ларнӑ. Ҫывӑрма 
выргас унӗя вӑд лампине сӳвтер®ӗ, 
^ӳре^ине уҫрӗ тв вырӑн сарна тапрат- 
рӗ. Арамран;

— Кил ха кунта, вӑрттӑн калаҫма 
пит дайӑх кунта, никам та итлес ҫук, 
тенӗ ҫинҫерех саоӑ илгӗЕ®ӗ.

Икӗ ӗмӗлке дӳре®в умӗн иртсе кай- 
са тӑпрас ҫияв пыроа лар®ӗҫ. Твтӗр 
минутран хӑватлӑ маххорккӑ шӑрши 
кӗрсе карӗ. Ҫинҫерех саоаи ӳсӗрсе ил- 
§ӗ те, ҫӗре яа§ сурса:

— Ну, итле-ха ӗятӗ!—терӗ.
Хирӗҫ калакавнн мӑв сасӑллӑскер:
— Идме йурат. пӗр витрепе парсан 

идӗп.
г ■ Ҫинҫерех арҫын сасон каллвх лӑпкӑ 
сывлӑша йантратса йа®ӗ:

— Пӗр витре! Мӗнле каламз вӑтан- 
мастӑн! Намӑс иари сава ҫапза када- 
ма? Ҫавӑн пек мӑнтӑр йапалашӑн пи- 
дӗк ®етвӗрт ҫеҫ паратӑя. Пит хытӑ 
иккен ес. Ну, теприве те пулин хуш, 
уншӑнах ®ух5нланаймӑа. Укҫу ха:® 
ҫӗрсе вырта¥ пу:ь-ха.

— Ео шутласа пӑхрӑни? Хакнв па- 
Еӑ, урӑх нимӗн те х/шмастӑп.

Ҫинҫерех сасли хыҫваланоа илнӗ са- 
сӑ илтӗн®ӗ.

— Ех, Ҫитӑр, ҫыдӑх сана: пит сахал 
паратӑн. 6 ®етвӗрт те тӑмас¥и вӑх сан 
шукӑшпа. А? На®ар йапала-и мӗн? 
На®ар ыар.

— Ҫув, йатдамаллийех ҫук т а ... 
Сарӑрах пулнӑ пулсан...

У®итлӗ хӑдхисенв тӑратрӗ;
— Вӑт, шуйтансвм! Кӗсвм, вӗт, Ҫи- 

тӑрпа Куҫма калаҫоа лараҫҫӗ. Ҫигӑрӗ 
дашине ерехле оута¥н мӗн?

■Ҫӳредв хыҫӗн®е ҫанах калаҫса ла- 
раҫҫӗ:

—  Нит капыар. Мӗн кирди пурте 
цур. Ырханкка мар. Сан ааат ҫишӗҫпв 
вӑх тата самӑрлса кайа¥.

— Вӑд йурат те ха. Ан®ах ҫудӗ са- 
хад мар. Ҫ&мрӑврах пудвӑ пудсан, ка- 
даҫса та тӑмӑттӑм®?.

— Ҫачрӑкрах?.. Ҫамрӑккиоем вӗсем 
ытла шухӑ пудаҫҫӗ. Ҫамрӑккняе сӳсмен 
тӑхӑнтартма хӗнтерех пула¥. Вӑл пыр- 
на та ҫыртоа татма пудтара¥. Ватӑ- 
раххи вӑл, хрес®ен хушшин^в пулсан, 
§ухах пула¥.

— Вӑд ®ӑнах ӗнтӗ. Таварӗ оан 
йатламазла мар. Хакӗ ҫивдэ андах 
тытӑнса тӑмалла.

—  Ех, Ҫитӑр, Ҫитӑр! Ҫавна та хак 
дӑ тетӗви? Ес мана хӗрхен: ырашӗ 
кӑҫаа пулмарӗ. Ӗо тата 5 ®етвӗрт ан- 
®ах паратӑн; Пит сӑхӑ ес, акӑ мӗн! 
Анда аулсан еп кайатӑп, ыглашш* 
калаҫса вӑхӑт иртерео мар.

Такам утса кайни илтӗн®ӗ.
— Ей, ӑҫталла утрӑн? Ҫаврӑн-ха 

калла. Хушӑп. Мӗн васватӑн? Када-ха 
ес мана: ӗҫре лайӑх пыра¥а?

— Хӑвах пӗлвтӗн ӗнтӗ, машшин 
пекех бҫлвт. Илсеи ®асрах. Тепӗр ҫын 
на, ес идмесвя, хаклӑраха та сутма 
пултаратӑп. Ӗаен иава: нуша пнрки 
ҫеҫ сутатӑп:' иртеннех кӑлӑр хӗртет. 
Ахадӗн сугмалла мар та.

— Ну, мӗн пузӗ, мӗн килӗ, Кӳр 
азлуна!—терӗ мӑаӑ сасӑлли.

—  Ах, есрелсем!—терӗ у®итлӗ 
таймасӑр. Мӗн ес, Куҫма, сӑхӑланатӑв? 
■^ухӑн ҫынтан лаша илеошӗн. Ӗҫ вӑ- 
хӑтӗн®в ерехле лаша идесшӗн. Ес те, 
Ҫ р ӑ р , ухмах. Мӗн унпа ҫапваланса 
ҫӳретӗн, пйав®ушкӑ! Кидтв тырри ҫук, 
нӑд пур сӑмакунккӑшӑн хыаа¥.

У®итле хирӗҫ иккӗш те дахӑд дахӑд 
кулса йа®ӗҫ.

— Ҫпйӗн®ен тата лахӑлтатса тӑрат ■ 
тӑр! Намӑс мари оире, пӳтсӗрсем, тер5 
удатлӗ.

— Кулмасӑр, твт куда кулах Куҫ- 
ма.—Е а лашине мар, ватӑлса вайнӑ 
хӗрне илвтӗп, вӑл .,лаша илен“ тет. 
Кам сана ултӑ ®етвӗргпех лаша парӗ!

Е. ЕЛИНА.

Халӑх сутӗн^йе.
Сутйа; Айӑпланакан, есӗ виҫӗ хут 

сутлашатви-ха?
Айӑнланаван: Ҫук, сук,.. краштания 

сутйа.
Сутйз; Мӗскерле? Санӑн ӗнентерӳлгӗ 

хутусем тӑрӑх ӗҫӗ виҫӗ хут сутлашви 
курӑна¥ҫке.

Айӑпланаван: Апла ыар! Епӗ хам 
пӗрв те сутлашман, Мана хамаҫех вя- 
ҫӗ хут тӑваҫҫӗ. Хаыӑн ирӗшв сутлаш- 
ман епӗ. У д и т а Ӗ  н.
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Йумӑҫ кар^ ӑ̂к. Решим тавра»
— «Мӗн хубхӑран кукамай, 
Сывдан вӑрӑмӑн пӗр ма£?
—  «Ан ҫынӑҫ-ха ман ҫумма, 
Пар-ха нрӗк хуйхӑрыа:
Шавла¥ пуҫӑи сансӑрах.
'§?рем ҫуна¥ вутсӑрах.

—  Мӗя ®ӗивре... мӗн апла? 
Мӗн ҫитмерӗ пурнӑҫра?
Хӑвӑн ӗмӗр тӑршшӗнде 
Иумӑҫ кар®ӑк майӗне 
•Ҫылай пухрӑн пулӗҫкв 
Пурӑнмадлӑх пурлӑхне.

—  «П урцӗ нумай йендӗкре 
Сарӑ йӑдтӑр ылттӑнсеы,
Сахал м ар ц ӗ  ҫӳпҫемре 
Ш урӑ кӗмӗл тазрашсем.
Хам ӗмӗрӗм тӑршин®е 
Вуша курсах лариан®ӗ.

Ҫитсе тухрӑи ҫак ҫула,
ТелеЙ ®акрӗ кайалла.
Ӗмӗр пухнӑ цурлӑхӑм 
Салавдӗ пӗр хырӑмшӑн... 
Ы ран ӗнтӗ мӗн кавлвс,
Мӗн сутас та, мӗн илво?

—  „Ан хуйхӑр-ка, кукамай, 
Тупӑшу сан пит нумай:
Хӗнхур асап курнӑ ®ух,
Мумӑҫ патне нынӑ ®ух
Ҫу, оӗт турӑх, ҫӑмарта 
Илое пыра¥ такам т».

— «Иртрӗҫ пулӗ ҫу кунсем, 
Ҫитрӗҫ пулӗ хӗл куноем!
Авал ҫир-!®? мӗн пулсан, 
Нихҫан йумӑ? хуйхӑрман. 
Халӗ ӗнтӗ, ®ӑвагаа 
Улталама таиаша.

Кӗнвкесем, хаҫатоем, 
Мяхтӗнкӑсем, пухусем 
Уйӑрдӗҫ пу,§ ӗмӗрв 
Пиртвн ®ӑваы хадӑхне...
Канаш ирӗк пӗтердӗ,
Видӗм патнех ҫитердӗ!

—  «'§ӑна1 апда, кукамак, 
Асапданса пурницен 
Вилео мар-и сан пӗр май? 
Ҫыя]^жуҫен®ен пӑхиддвн 
Вӗрен татӑкӗ ха^  тупоа 
Вилех пураӗр ҫакӑнса.

МАМИ.

— Хватвй Пдатув®, мӗншӗн кӑҫад 
мӗренсв тухнӑ а®авеы санӑн хӑйвен 
йатнв те ҫырма пӗлмвҫҫӗ?

—  Х а^. пӗлместне есӗ, рвшжм вӑт, 
Ҫавӑнпа та впӗ а®асвне вӗревтсв ну- 
май вӑхӑта сайа йарао мар тесв вӗ- 
рвнтыесӗр ҫӳрерӗм. Праҫнӑк кунӗоем 
кидв вайсав, пӗрер ерне пурӑнтӑм.

— Иудташ саветуш®я, еоӗр мӗн- 
шӗн ха у®рвштенине кидекен дӑваш- 
ееипе нӗре те ^ӑвашла вадаҫиастӑр, 
пӗтӗмпех вырӑс йеверлӗ вара есӗр?

—  ^ӑваш ла калаҫса вӑхӑт вумайа 
кайа¥. Хӑш-пӗр сӑмаха ®ӑвашла ннйеп- 
дв тв тупса калаймастӑы. Вӗсене шу- 
хӑшласа ларса вӑхӑт нунайа кайса ӗҫ 
йула¥.

* *
— Мӗншӗн санӑн удрештенинде, 

Микудай Кирид®ӑ, «Капвӑн» шурнад 
курӑнмасГ?

— Пӗлместнем есв, Микулай Иван- 
®ӑ: хз.§ решви вӗт. «Канвӑн» ҫырӑнса 
идсен мӗя пур согрутнӗкӗсем цур тв> 
«Капкӑн» вулама дупаҫҫӗ.

— Кермен Ҫеркей®, сирӗн пу.%нятсӑ 
тӑррине ыӗншӗн вара йӑопа сӑрласа 
тухнӑ, хакяа дарнӑ пу.%ҫке вӑл?

— Йӑопа иар, ӑна враскӑна та 
сӑрламан. Ха.§ решим нирки увҫа тен- 
ве салатма йураыас! теое впӗр сӑрла- 
ма шут тытман ха ӑва. Вӑл, йӑс тӗслӑ 
вурӑнаванни, тимӗр тутӑхни вӑд.

И. ПА-бУРА.

Тирпейдӗ ҫын.
—  Ен хысва укҫнне хам укҫа пехег 

еыхдаса пурӑвтӑм...

— Ма-ха тата ӑва вартда вы.^аса 
иӑтвртӗн?

— Хыснанпе пӗрде хамӑнне те пб- 
тертӗм. Хан укҫана оыхлавӑ певех 
пуддӗ.
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Мӗн тусан мӗн пулат.
Тӳпене ҫнтиденех тӗтӗм йавӑҫса 

тӑракан пӳртре халӑхпа, йӑвӑҫ тӑринв 
хухӑннӑ сала вайӑкоеи пев, шакӑртат- 
са ларатпӑр. Ҫавӑнтах '§амшай Хӗлӗ- 
аӗ те кӗтесрв кувӑрта шухӑша кайса 
нимӗн ®ӗнмесӗр лара¥. Ҫӑварнв шур 
курак пек уҫнӑ та, ҫӑварне кӗрекен 
сывлӑша дӑнкӑрт та лӑнкӑрт ҫӑтса 
пыра¥.

— Мӗн ес, Хӗлӗп, пырна дӑнкӑртат- 
тарса ларан, пыр йарӑна¥и мӗн, тесе 
ыйтрӗҫ унтан.

— '§ӗлӗм пӑрахрӑм, терӗ Хӗлӗп 
вӑрӑиӑн сывдаса.—Иртенпех... мӗн ту- 
ман. Есӗр кунта мӗн туоа ларнинв 
курсан, манӑн та мӗн тӑвас вилевен 
пул®ӗ Аш®нв ҫуна¥, тамӑкри пек. Пӑр- 
такҫӑ ӑш кантӑр тесе, есӗр мӗн тунӑ 
тӗтӗмсвне ҫӑтоа даратӑп.

Лах-лах-лах кулса йатӑмӑр.
— Мӗн тумаллийех ҫук унта, терӗ 

ҫилленнӗ пек пулса Хӗлӗп.— '§ӗяӗм пӑ- 
рахасси арӑмран уйӑрлассн мар. Арӑм- 
па уйӑрлма мӗБтерех. Ак хамах плем: 
малтанхи арӑмаа ен ҫамӑллӑнах... мӗн 
турӑм. Мӗн тӑвас шухӑш кӗрсе кайсан, 
кантура карӑм та, ӗҫне пӗр кунтах 
мӗн туса килтӗм. Сӑмахран. ®ӗлӗм пӑ- 
рахаоой аплах мар ӗнтӗ. Пӗгӗм ®ун- 
тан вартан пӑрахас тесен те, пӑрахай- 
ыастӑн. 'Гупата! 'Ҫӗлӗмсӗр вунӗ кувӗпех 
нӗн туса ҫӳрвтӗн. Ҫӑкӑр т а .. мӗв тӑ- 
вас кидмесг. Ҫынаа та... мӗн тӑвас 
кидмеог, арӑмпа та... Тӑлӑха йулнӑ 
ҫын пек мӗн туоа ҫӳретӗн. Паҫӑр, 
двш, е-вй, каи арӑмӗдбха ҫав... упӑшки 
унӑн сар пуҫлӑ... мӗнле пӗлместӗр— 
леш, уй хзпхи ҫумӗн®е пурӑнакаиокер:

— Мӗн ҫухатрӑни мӗн? Ҫухатрӑн 
пулсан хам... мӗн туса пзрам, тет.

Куҫран кулнӑнах туйӑнса варӗ.
^— Ыӗн ҫухатмалли пур. Мӗн туса... 

ҫтретӗр ҫав, терӗм ҫиллвнсе.
— Ара пӗрпӗр мӗн шыравӑ нек 

пуҫна уснӑ та, ҫавӑяпа каларӑм, тет 
хирӗҫ арӑм.

Хӗрарӑм тени вӑл кирек-хӑҫан та 
ҫавӑн пвк. Хӑйсене мбн тумасӑрах 
мӗн туса ҫӳреҫҫӗ. Ма мана ҫиллввтерво.

— Ак, нӗре пуҫран мӗя тусан, вӗ- 
рентӗа сана мӗн туса ҫӳреме, тврӗм 
{ӑмӑрсене ®ӑмӑртаса. Арӑм вара ирӗк- 
вӗрех мӗн тума иӑрахрӗ...

— Ес, нӗдтӗри ҫав, внҫӗм ҫули, ®ӗ-

лӗн туртыа пӑрахнанди ҫав, теве ыйт- 
рӗҫ унтан.

Хӗдӗн пуҫне кӑтӑрт-кӑтӑр хыҫва 
ил®ӗ.

— Мӗн тӑвассн мӗнӗ пулмарӗ наи
ун ®ухне, терӗ вуҫ харшиоене айалаж-
ла антарсӑ. Пӑрахасси анкарти хыҫ-
нех кайоах пӑрахнӑдӗ. Йур айне мӗв
туса хунӑ®ӗ. Тапакӗ аоӑнмаллӑх пуд-
тӑр тесе, сарай тӳпи ҫине, леш супӑ1|
худӗпе ®ӑркаса ҫакоа хувӑ®ӗ. Андах
манӑн телей пулмарӗ. Ҫав кунах арӑм-
па тӳделешое илмедлв пул®ӗ. Арӑм ҫи-
нв мӗи хунипе, ®ӗлӗм туртас килсе
варӗ. 'Ҫӑтаймарӑм арӑма мӗн тума пӑ-
рахсах, анкарти хыҫнв нӑрӑпа ®упа-
кан ӗне пек васкаса вӗҫтере патӑм
дӗлӗи шырама. Васканӑ духне йапала
тени вӑд кирек хӑҫан та ®ас тупӑнай-
маст, Мӗн турӑм,— пӗр ҫур свхвт ытла
пу]§ мӗн туса хӑтӑм. Тупӑнаймасг.
Ӗҫв пуҫланӑ ®ухне сӑхсӑхма маннӑ
пулнӑ иккен. Сӑхсӑхсан, тупӑн®ӗ. '§ӗ-
лӗмӗ унтах пулнӑ. Тупсанах мӗв туса
йатӑм. Ҫавӑ пул®ӗ ӗнтӗ манӑн ун ®ух-
не ®ӗлӗм туртма пӑрахасси. Кайран
арӑм пата килӗшрӗм. Урӑх ҫавӑн пвк
мӗн тумӑп тврӗм те, килӗшрӗ.

** *
Пирӗн Хӗлӗп ®ӗлӗм туртма пӑрахрӗ, 

твтӗри есӗр. Тупата турӑшӑя пӑрахай- 
мзрӗ.

Пуху пӗтнӗ ҫӗрелле кӑмака хыҫнвл- 
ле пӑхатнӑр. Хӗлӗп ®ӗлӗмнв паклат- 
тарса тӑра¥, тутине ҫуллантароах ӗмвг.

— Мӗн хӑтланан ео, терӗмӗр,
—  Хӗнӗр, ®ышӑр мана мӗнтен. '§ӑ- 

таймарӑм. Пуху пулман пулсан ®ӑтат- 
тӑм®и тен. Ҫапла ҫав вӑл егвм тенн— 
мӗв тусав мӗн пулаосине пӗлоех мӗн 
тӑва¥. Лвш, мӑйракадли пулӑша¥ ҫав. 
Ах-ха хай, мулаххай, терӗ Хӗдӗя 
тепӗр ®ӗлӗм тултарса.

Ҫапла ҫав—„мӗн ттмасӑр мӗн тума“ 
хӗн ҫав! ЙӐВАН—МУҪИ.

Урокра.
— Кам пулнӑ вӑл Мавҫнм ТСорла?
— Макҫвм Корки тенинв пӗдместӗп, 

руски корки тенане пӗлетӗп. Масҫӑм- 
еем ӗҫевен ервх пу^.
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Хамӑтласем ҫин^^ен.
Пайан енӗ пӗдӗк йапала ҫинден ҫы- 

рас терӗи. Пӗ§ӗк ваиада пулсан та вӑд 
нысӑк йапада. Хӑыӑтда ҫвн®ея ҫырас 
тетӗа.

Мӗн вӑл хӑмӑтда?
Кирек Еам та пӗ.1вг ӗнтӑ— хӑмӑтла 

вӑл килти вы.§ӑх ®ӗрлӗх, ®ӑхӑ. йе йӑтӑ 
майлӑскер.

Нуыай кӗвекв вуласа курнӑ ҫынсем 
хӑмӑтлӑсене темиҫе пайа уйӑраҫҫӗ—-уй 
хӑмӑтли, купӑст» хӑмӑтли, тырӑ хӑмӑт- 
ли, тӳшек-минтер хӑмӑтли.

Уй хӑмӑтли ыраш, йв тулӑ пӗр®н- 
свмпе тӑранс» пурӑна¥, пурин®ен ыгла 
вӑд кӗр тыррисенв йурата!. Пиҫнӗ ҫӑ- 
кӑра йуратмагЛ, ҫӑкӑр илмв конпер&т- 
тив пулӑднӑйсене те, ®асгнӑй пулӑ®- 
нӑйсене те ҫӳремест.

Купӑста хӑмӑтли ҫийет купӑота, май 
килсен ҫарӑкп» кӑшмаясев®ен та пӑ- 
рӑнсах тӑыас¥.

Иулашкинрен, краштӑнсем, гӳшвк- 
миятер хӑмӑтли пур. Вӑд ыттн йышши 
хӑмӑтлвсем пек мар, урӑхларах. Ку- 
пӑст» хӑыӑтли купӑста йурата¥. тырӑ 
ҫуй) хймӑтля тырӑ йурата¥, терӗмӗр. 
Тӳшек-ыинтер хӑмӑтли тӳшек-мингере 
ҫиме йуратм5о¥, ӑна вӑл ҫӑвара та 
1икмест, какай ҫисе ҫе? нурӑна¥, пӗ- 
тӗм тӗнрери краштӑнсен какжйне ҫи- 
йет.

ПуриЕ®ен ыгла тӳшек-миатер хӑиӑт- 
ли мана кӳрентерет: вӑд ӗҫҫыннин тӳ* 
шекӗ ҫане иӗр вӑтанмасӑрах хӑпарса 
вырта¥ те, хӑйве те. ун арӑмне те, 
а®и пӑ®исене те, апат вырӑнне хурса, 
ҫимв пуҫла?.

Ҫиллвнмелле капда. Ес Совет Сойу- 
сӗн врӗклӗ краштӑнӗ, сана хӑмӑтла 
ҪИЙ6Т, пӗ®ӗкҫӗокерех.

Краштӑнсеы! Хӑмӑтласем иртӗнсе 
карӗҫ. Ӗҫҫыанисене вӗсем нимӗн вы- 
рӑнне тв хумаҫҫӗ. Ак, итлӗрхэ, аӗн ҫы- 
раҫҫӗ хӑмӑтласем ҫия®вн пнрӗн корес- 
потентсвм:

Иртӗнсе кайнӑ хӑмӑтласем.

„Шуп»шкарта Решшеттин пулӑ§нӑй 
тӗлӗнде, тата Пвтгехнӗккӑм тӗлӗн®е 
хӑмӑтласем пит иртӗнсе кайнӑ. Урам- 
сввдв ҫӳреҫҫ?, иртен ҫӳрен ҫынсене 
пусмӑрлаҫҫӗ. Ку хуликанла хӑмӑтласе- 
нв мӗяле ®арас?“

Пулӑшӑр, кышласа пӗтереҫҫӗ

Ҫук-ҫырма йалӗн§и хурал пӳртӗндв; 
хӑмӑтдасеы пантит певех асаҫ. Кӑвтӑр- 
ла вӗсем пыганаҫҫӗ, ваҫ пулсан.Цтӗттӗм 
пудма пуҫласанах туй тума тапратаҫ- 
ҫӗ. Таракансем, мӑаӑрах пулин те, хӑ- 
ыӑтласен®ен тарса пытаваҫҫӗ. Вӗсем 
никама та хӗрхенмеҫҫӗ. Пӳргре пурӑ- 
накансем нихӑҫая та ҫывӑрмаҫҫӗ.— хӑ 
мӑтласемпв кӗрешсех вӑхӑт иртет вӗ- 
сен. Тем хусан та хӑмӑтлаоене пӗте- 
реймеҫҫӗ.

Пулӑшӑр, тархасшӑн. краштӑноем, 
ҫыртса пӗтереҫҫӗ!

Пасарти хӑмӑтласем.

Выла пасар йалӗн®н (Ш ӑмат вудӑс) 
хӑмӑтласем питӗ ашкӑна пуҫларӗҫ. Вы- 
^аиатаи йапалаоемзе хреа^евсен йу- 
вӗсене ӗмсв йулаҫҫӗ. Ӳсӗртерех ҫын- 
сен кӑсйис0н®и укҫасенв те ҫисв йа- 
раҫҫӗ. Пасар хушшин®е ҫыртма май 
килмен ҫынсене, ҫул ҫин®е кӑойиоене 
тӗрӗслесв йулаҫҫӗ. Халӗ ӗвтӗ кӗретех 
хурах пус» пуҫларӗҫ

Хӑмӑгла ама.§ ӑҫта-ши, хӑш аптек- 
кӑра сутаҫҫӗ ши ӑна. Каласа парӑр 
тархасшӑн.

Сӑра хупахӗньи хӑмӑтла.

„Ӗнер 12 сехетре икӗ ерттел хӑмӑт- 
ла пасар патӗн®ч пивнойа вӑйзах кӗр- 
са кайнӑ та сӗтео ҫия®о ларакан сӑ- 
расеяв пӗтӗмпех ӗҫсе кайнӑ.

ХӑмӑтлисеЕв нийетдв те тыгайман.
хушаме®ӗсене те пӗдсв йулаӑман.

-1:
'г:

Кулмалза пе«-и краштӑнсем? Ҫук, 
нимӗн кулмздли те ҫук унта, ҫан ҫу- 
рӑм ҫӳҫенсе каймаляа ун пек мӑн дӑ- 
ыӑтласем ҫин®ен идтсен.

Мӗн тумалла?
Перҫитски порошок кирлӗ, хӑмӑтда- 

сенв пӗҫрртсв йамаллк машшинсем 
кирдӗ, хӑмӑтл» вӗдерме пудтаракан 
ӑстасем кирлӗ.

Епӗр Код®ака ®ӗрне хушшане пуооа 
вӗлергӗмӗр, нвушлӗ, крашгӑнсем, виме 
гус»н ҫав тӗн®ере пурӑниа та тивӗҫдӗ 
мар хуликанла хӑмӑгдасенв вӗлерое 
пӗхереймӗпӗр? М.
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Ах, ӑҫта ши пӗр ҫын, йӑваш ҫын— 
"^иксех пӑрахйттӑм ӑна.
Ах ӑҫта-ши ӑҫта усал ҫиз?— 
Туоданма еп ҫуватӑя унп».

Тӗттӗм хаҫ ман ки.т-ҫурт, ман йӑва. 
Еп тухатӑн ун ®ух урама.
—  Ахтӑмпай, ах шлепве ан йӑван! 
Тесех ҫынсене туллама.

Ман йулташ алӑри ҫут ҫӗҫҫӗм 
Иунл8на¥ кашня ҫӗр ирпеле.
Ех лайӑх каҫп»,.. ӳт-пӗвӗм 
Савӑна¥ парӑнман хӗрпеде...

Парӑнмас¥. Ҫухӑра¥ кӑравул, 
Оухӑроан лан ҫӗҫҫӗм хатӗр те. 
Ӗаенместӗн пулсан, акӑ кур! 
Хӑрамастӑп сиртен ен сӗрте.

Ан йурла, ан вӗҫсем, хуликан, 
Санҫӗҫҫӳ ахӑрнй хӑруш ыар:
Есӗ ха:§ ахӑран. Ак ыран 
Тӗттӗм каҫ сывалӗ ха санран.

Сан вз4,,§н пирӗнпур шурӑ ҫурт, 
Сан ва4,§п пирӗн пур решетка. 
Сан ва.§.®н пирӗн пур ҫирӗп ут 
Сан вад®и пврӗн пур ®ӑпӑрка.

К Ӳ С Е Е ,

Пртакултан пртместпӗр
Тиххӑв хӗрарӑмоен пуххин пртакул- 

не малти кӗтессе ҫасрӗ.

— Иура¥, Марйе, пртакул тӑрӑхах 
пурнӑпӑр.

Пртакул ҫие®е: „Арӑмна дышкӑпа 
хӗнемеллв ыар; хӗрарӑи ухмах, тата 
ытти кирлӗ мар сӑмахоем каласа йат- 
лаҫмалла ыар“ , тенӗ.

— Йурат, терӗ Тиххӑн,— енӗ пӑр- 
так ҫывӑрам, есӗ утӑ патне кай, ла- 
пана шӑвзр, сысвасенв пӑтрат, тата 
ариаяа кайма ыраш хатӗрлеое хур. 
Пу, ®асрах1 РСсӗ мӗя.лв те пулин стер- 
вӑ пулсан, еп сана ӗясерен пазӑ пу- 
лӑттӑм, вара есӗ ыӗн тумалливе хӑвах 
пӗдеттӗк. Сана су^ка тесе йатдаҫоа 
санран ыӑшкйламастӑп. Тен есӗ унтан 
100 хут усэлрах пулӗ те...

Ан®ах есӗ тӑнлз, равноиравп твви- 
не пӗл.' §ышкӑпа сана хӗнемӗп, еоӗ 
®упкӑн йааӑх мар. Ак парам цуҫран 
вут-сыппиае— ҫитрӗ те сана. Пу, ыӗн 
тӑрагӑн, лапсӑрка, тӑмсзй, пӳтсӗр, 
прохвостӑ? Епӗ ытлашши кирлӗ мар 
сӑмахсем; кздаса йатлаҫмастӑп. Ман» 
йурӑхдӑ пулав теместети?

Ну!..
Тйххӑн вут сынинпв оулса й»®ӗ.
Марйе хӑранипе тӳрех ун ури вӗҫнв 

тӑрйн®ӗ.
— Питӗ аван йатлаҫан, пртакулта 

кӑтартнӑ пекех тӑватӑа. Пӗтервҫҫӗ 
пртакул ҫыракансем. Иӗроех йамадла.

Иӗрсв й»®ӗ.
Вут сыппийӗ та®53 хурӑн пуднӑ, 

вӑз тӳрех арӑм ҫурӑмӗ тӑрӑх дӑсӑлса 
выртрӗ.



Халӑх ӗҫӗсене тунӑ . ҫӗре йамал- 
ли укҫа.

Пула¥ вӑд пурнӑҫра—ӗяе илме теса 
уаҫа пухса пурӑнатӑн та, укҫийӗ «21» 
шутланӑ ҫӗре кайоа пӗтет, Халӑх хуш-* 
шинде тата...

Канаш лоҫҫолккӑ хрес®енӗсен 
йалти расхутоене кӑяармаллӑх укҫа 
пулгӑр хесе, 1200 тӑваткӑд ҫӗрв пӗ- 
ре акса илме б тенкӗлле сутнӑ. Кай- 
ран ку укҫа йал тӑкакне саплама 
мар, ыолепӗн тунӑшӑн... пупа кайса 
ҫакланвӑ, тет. .1. Акаккӑв йул. 
Иалсовет претҫетаттӗлӗ пуппа ку- 

маллӑ пу:§. Иал пурӑнӗха вӑл, кума- 
;%ок пурӑнӑҫне лайӑхлатас, тенӗ пуппа 
кумагьоклӑ претҫетатт?.т.

Хушаматсене улӑштармалла.

„Капкӑнӑн* нртнӗ нумӗрӗвҫе пай- 
удми вӑрлакана хӑлха тӑрӑх туони 
ҫин®ен ҫырнӑ®5. Хӑлха тӑрӑх пӗлме 
йӑвӑр, мӗншӗн тесен, кам панулми вӑр- 
лавине пӗлес пулсан-, вӑл майта вӑр- 
лаканӗн хӑлхине клсса ияиелле. Хӑл- 
хаоӑр тӑрса йулсзн, ҫывӑн хӑлхи ҫук 
пулаК Ҫук пулсан, ӗмӗрлӗхех хӑлхасӑр 
йула¥, хӑлхасӑр йулсан...

Ӑлман®ӑ йалӗн®0 (Ш ӑиалак в.) 
апл» мар; унта в1рри хӑй картусне 
хӑвзрвӑ. Картусӗ йазоовет ҫекрет- 
тарӗн Матриевӑн пуднӑ. Унпа пӗрле 
вӑрлаканнн претҫетаттӗл Петров пул- 
вӑ. Мӗяле хушамат парас ҫав прет- 
ҫетаттӗлпе ҫекрвтгаре, тет Ҫил йул- 
таш.
Мӗн хушамат парас? „ПУКЛАК“ 

(П ан у лнишӗн К-апкӑна д-ексе 
а-нтӑхса к-айакансем) тейео Килӗшет- 
тӗри? Килӗшжесен урӑх хушамат та 
тупоа пама гултаратпӑр. Сайавлени 
ҫырса парӑр ан§ах.

'5ӑйӑт йуратакан йумӑҫ.

Лапра кассин®н (Шур®% вул.) Ухви- 
на хӗр нимӗнпе те ытти хӗрсенден 
уйрӑн мар нулсан та, ҫапах та хӑйне* 
хӑй ыхти хӗрсенҫен пӗр-як ккрг ҫӳлв- 
рех шутда¥. Мӗнпе каппайаг ха вӑл? 
Иумӑҫ пӑхяипе.

«Ҫак Ухвина патне 20 ҫухрӑм- 
ран йумӑҫ пӑхтарм» килеҫҫӗ. Ен ыт- 
ти хӗрсеы пвк мар, ®зплӑрах ӗнгӗ, 
тесе мухтанса ҫӳрет. Вара йумӑҫ 
пӑхса панӑшӑн укҫа, дӑкӑт, тӑпӑрдӑ, 
ҫӑмарта илсе йула¥» тет Вӑлта ка;§®и. 
Пит мӑктӑр пу:ь вӑл хӗр. Мӑвтӑр 

хӗре, ватӑ пулсан та, „Капкӑн" хуҫи 
йуратат, мӗнщӗн тесен вӑл йуыӑҫ кар- 
®ӑкӗсен выстӑвкки тӑваошӑн, выстӑвк- 
кӑ ва;§.§и пухӑянӑ експонатсем пуртв 
вагӑокерсем, Ужвнна вӑл ҫамрӑк, ҫи 
йӗнден т»та мӑнтӑр. Пит аван.

Еп— матрас.

Кокӑ.§ӑн «Ревисор» йатлӑ пйесскн^в 
пӗр ҫын хулари пуҫлӑхсен®ен, ваӗ рв- 
висор тесе, пиг нумай вҫаткӑсем илнӗ. 
Ун пек шулӗк Хурӑн в»рта С§упай в.) 
та пур. Иа®§ унӑн Ш ыҫмакЛутра- 
Пракох.

„Ҫав Шыҫмак Дутра-Прокох пӗ- 
ре а®асемпв вӑрмава ыӑйӑра кайнӑ. 
Вӑрманта ҫак Шыҫкак Лутра-Пракух 
ыӑйӑра пывӑ ҫыноев®ен; епӗ матрас, 
сирӗн палет пури мӑйӑр татма, тесв 
хӑратса, иӑйӑр татма пывӑ ҫыноен- 
®вн 35 пус шер укҫа пуҫгарнӑ“.
Ыгти ҫыноен®чн влнӗ те, мӑйӑр тат 

ма пывӑ «Каакӑн» хуҫин®вн илеймен. 
Леш ӑна шартах шзрглаттарс» хтнӑ. 
Ҫынсене ултзлӑн та, «Капкӑва» улта- 
лаймӑн, тесе аха.§ каламан пу.§ ҫав 
ваттисем.
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Хӑй пурлӑхне тирлейленӗ.

Ерех пулсан, ҫӑкӑрсӑр та пурӑнӑт- 
тӑмдб, тенӗ тет пӗрн. Ӑна кадакан 
ҫын халӗ вйлвӗ. Вилесси вилнӗ те, ан- 
|а х  пӗтӗнпех вилеймен пулмалла.

«Хураскӑ йалӗн§е (Иӑдӑмкас в.) 
Касажков Ҫгаппанӗ ҫулталӑк хуш- 
шинде пӗтӗм кил-ҫуртне сутса ӗҫсе 
зӗтървӗ. Халӗ ӗнтӗ укҫа пӗтнӗ те 
ҫуртрисвне, вӑрман анисене сутма 
пуҫларӗ. Вӗсенв сутса пӗтероен мӗн 
сутса ӗҫвс, тет Ҫврҫи корвспотенг. 
Вӗсвнв сутсан пуҫне оутма йура¥. 

Ан®ах ун пек ухмах пуҫа никам та 
илес ҫук. Хӗлв кӗрсен мӗн ҫийӗ вар» 
вӑл апла? Упа пек ури тупанӗ- 
свне ӗмсв пурӑнӗ-и ан®ах. Шел мӗс- 
кӗне!

Турӑсем сутакан копператтив.

Хӑш хӑш копператтивсем, тупӑш ну- 
майрах курас тесе, шуйтанпа та сутӑ 
тӑвӗҫ.

Иани-касоиндп (Пӑлӑмкас вул.) 
кивҫен паракан копператтвв лавк- 
кив®9 икконсем суглӑх ҫакӑнса тӑ- 
раҫҫӗ. Ревиҫи комиҫҫи ҫавна курай- 
мас¥, тет Арӑслан йулташ.
Тупӑшлӑ Йапала! Лагӑнсемце, турӑ 

амӗш ҫӳҫ пӗр®асемпе, Микул турӑ ®ӗр- 
нисемпе сутӑ тусан т»та тупӑшлӑрах 
йурӑхлӑ ҫветтуй Бравлени?

Пӗр вудӑса 3 вулӑс шутне шут- 
лаҫҫӗ.

'§ӑваш ресауалӗкРн®и хӑш-хӑш по®- 
тӑ  кантурӗсвн па®е®ӗсем ҫинҫе «Коз- 
ловка Казанскоӑ губернии» тенӗ сӑмах- 
оем пур тенив®вн тӗлӗнетпӗр®ӗ пӗлтӗр. 
Хадӗ тата тӗлӗнмелле йапаласем сиксэ 
туха пуҫларӗҫ.

Сава ҫыраӖ"
«Иетӗрнеуйесӗн®и Пав¥ӑкпа Тур- 

хан вулӑоӗоем Хӗрл6-'§угай вудӑсӗпе 
пӗрлешна ҫудталӑк ҫигет, ҫапах та 
ҫавяа Шупашкарти хӑш хӑш оркӑн- 
сем пӗлиеҫҫӗ. Кашви хутрах ПанФӑк, 
Турхан, Хӗрлӗ '§угай вудӑсӗоем ӑа®ӗ- 
пе сӗр ЙЫШ1ПИ хутсенех йарса тӑ- 
раҫҫӗ».
Акӑ решим! Ху®ӗ ху§ӗ, вӑхӑ®ӗ вӑхӑ- 

'85, по®тӑ расху®ӗ, ы пи  раохутсем ре- 
лнм йа®ӗпех йухса тухаҫҫӗ.

Куҫса ҫӳрекен йапаласем.

Хӑш хӑш ҫӗрте куҫоа ҫӳрекен полмт- 
крамӑттӑ шкулӗсеы пулаҫҫӗ, хӑш ҫӗрте 
тата куҫс» ҫӳреквн сӑмакун аппарадӗ- 
сем пулаҫҫӗ. Тӗн®е тӗрлӗ ҫав!

«Шурда вулӑсӗн®е Шупуҫ йа- 
лӗв®е Исмалӑх Пракухӗпе Хрети 
Улайӗ пӗрле аппарат илнӗ те, килб* 
рвн киле сӑмакунккӑ пӗҫврсв ҫӳрвҫ- 
ҫӗ» (Нептун).
Милвтсисем кураймяҫҫӗ пу.§ ҫав ан> 

парата. Ӑҫтан куран ӑна пӗр вырӑнта 
ларманокврне. Милитсийӗ те инҫетрвх 
мар пулмазла та, ав®ах аппарадӗ сӑн- 
са тӑрри тӗлнв пулвӑ пулиалза, оӑмоа 
тӑррин®0 курӑнмас¥, сӑмса айен®и ҫвҫ 
курӑна!, теҫҫӗ.

,Таса сывлӑш.
„Шӑнкӑртаы вулӑсӗв®и МОПР ҫвк- 

реттарӗ пӗр пуху та туман. Иуху 
тӑвас вырӑнне вӑл кулвт туса ҫӳрет* 
тет пӗр кореспогент.
Кун ҫинрен ҫакна ан®ах каламалла: 

вӑл МОПР вулкомӗн®е ӗҫ-хӑва®ӗ пӗгсв 
ларнӑ иккен. Ҫекреттарӗ т»са сывлӑша 
йурата¥. Таса сывлӑшран ӑна тэса 
шыв ҫиЕв Еӑларас®ӗ.

Вӑрҫӑра аманнӑ ҫын.

— Хӑш вӑрҫӑр» аыаннӑ ес?
— Краштжя вӑрҫинре.
— Коздакпа вӑрҫнӑ рухне и?
— Унпа мар, Ка^аха Хветӗрӗпв 

Еӑрҫнӑ ®ухне.
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']^апла Авруйски.
Ҫыруҫӑ твни вӑл кӗрик хӑҫан та 

ӗҫмв те уҫӑ ҫын пуда1. Ак ыан йуд 
ташах влсе нӑхар. Идсе нӑхнӑшӑнах 
вӑл йатлаҫас ҫук, мӗншӗн тесен етеые 
нӑхыа тунӑ. Мӗн ҫинден кадарӑм-ха 
ҫак еп. Е-ей Авруйски ҫин®ен, Авруй- 
ски ун хушама®ӗ. Темӗншӗн ӑаа Ав- 
руйски тенӗ, те тӗне кӳртвӗ ®ухнех 
ӑна ҫав йат панӑ, те тата вулӑсри 
ҫӗр коывҫҫине кӗввренне, ®анлӑрах 
ҫын пулнӑ майӗнв ӑна Авруйскп тесе 
дӗнмв пуҫланӑ. Бӗлмвстӗп. Авруйскн 
аван ҫын вӑл: хӑй ытлашши ӗҫсе тул- 
тарнӑ хыҫҫӑн, ӗҫмеллӗх тзта вырӑн 
оулгӑр тесе. хӑсма тасратсая тула 
манзӑр кай»ймас¥, пит туолӑ енӗр ун- 
па —ҫапла ӗнтӗ хӑсм» та пӗрлех ка- 
йатпӑр. Хӑсыасӑр! хӑсмасан май кил- 
мвст, ахалӗн хӑмпу ҫурӑвма пултар»¥. 
Хӑмпу ҫурӑлсан мӗн тӑвас вара? Хӑм- 
пусӑр пурӑнма, еоӗр хӑ¥ тем вадасан 
та, йӑвӑрне йӑвӑрах ӗнтӗ. Егем тв 
хӑмпунв кӑларсан пурӑнаймас?, ви.твт 
вара.

Хӑкпу тенӗрвн Авруйсаи хӑмпувӗ 
пысӑк, ӗвв хӑмаувӗз®вн ытлашши ка- 
йах йулас ҫук. Пула¥ ҫав кам мӗн 
тӗв®ере ҫавӑн пек пысӑк хӑмпуллӑ 
ҫын. Ӗҫое пӗтерсбн вар» к»рттусне 
маладда пусса ларт»¥ те ,' сӑмсине ка- 
ҫӑртса, хӑватдӑ сӑра шӑрши кӗнӗ йе- 
нелдв уттзра¥. Сӑмси те ун ҫын сӑм- 
сп нек мар, урӑхларах— ӑҫт» хӑватлӑ 
сӑра пуррьне йӑтӑ пек шӑршлаоа тун- 
ма пултара¥.

Ҫӗр комиҫҫийӗ пуднӑ кун вара вӑл 
тем ыыскари те туса аӑтарта¥. Ку 
ҫын камитим мӗн. тейӗр есӗр улмах 
пуҫӑрсемав. Ҫук ҫӑл, туршӑн та хӗ- 
велшӗя, камит мар! Камигне те вӑл 
тултаа аврах курвз, камит курас ук- 
ҫинв ӗҫсв йанӑ нулнӑ та камнтсам 
шалта камитласа кӑтартеиве курзй- 
м»н, тупата!

Ҫак уйӑхра, турӑ амӑшӗ хӗртен ҫу- 
раанӑ хыҫуӑн тепӗр кунве, пӑхатпӑр, 
сутсем пӗтсенАвруйски каҫалап» тзса 
урӑ ҫынах тухса карӗ кантурган. 
Урӑ пудсан унӑн мыекари мӗнӗ ҫук, 
дӑхӑ пек ҫӳрет. Ытла ®йхӑ пекех мар 
та, автан пев, ®ӑваш ӑратти мар— 
вырӑс ӑратӑллӑ автав пек. Ҫапха Хӗ- 
вел Ваҫди му®и пӳр®ӗ тӗлне ҫитсен

пӑхатпӑр—пирӗн крашганин Авруй- 
скийе такаи авӑрласа пӑрахнӑ. Урп 
реглӗ пуоаймас¥, сылтӑм урипв пус- 
малла ®ухне суяахайӗнв пуоа¥. сула- 
хайӗпе пуомадда ®ухнв сылтӑм ури 
ҫинв пуса?— астӑваймасӑр пудналла. 
Хӑмпуйӗ тулса кайнӑ пиркн хӑш ура- 
пе хӑҫан пусмаллнне те манса кайнӑ. 
Ммдитси ӑнӑ пӗрӗк а®а пек ху.тӑран 
ҫавӑтнӑ, утма вӗрентсе пырат. Ҫавӑн 
авк аслӑ ҫын вӗрентзен те, кӑмӑлӗ ху- 
ҫӑлнӑ пир&и, Авруйскн пк уриае ум- 
ла хыҫлӑ утма вӗрвнвймерӗ. Утма вӗ- 
ренгсе ҫитервймесӗрех вара,_ милитса 
ӑна лӑплавтарса выртаррӗ.

Мӗн тӑвас тетӗн ес мыскара тумз 
вӗреннӗ ҫынпа? Выртаӑ ҫӗртех йурӑ 
йурлат. '§исги сар кайӑк! Мӗнле йурӑ 
йурланине патне пырса ик хӑлхапах 
итдесен те, пӗлекенннсем пулаймарӗҫ. 
Тв ӗҫкӗ йурри йурларӗ, тв туй йурри, 
Туй Йурри йурлама кирлӗ мар тз, 
мӗншен тесен вӑл ӗҫкв кайнӑ, туй иу- 
лас сасрӳ авӑн нлсе пӗтервймен пир- 
ки Туҫи йадӗн®е вӑд вӑхӑтра идтӗн- 
мерӗ- Ӗҫке йурранех йурланӑ пулмал- 
ла. хуаата!

Уптан вы^аса ӗшеннӗ а®з пек, куҫ- 
не хупсах ҫывӑрса карӗ. Еҫ®вн ҫыя 
ыйхи нумайдӑха мар. Ҫур сехвг ҫит- 
нӗ ҫитмвнех, ®анаовм сассинв идтсе 
вӑравса карӗ. Вӑрансан мадтан ура 
ҫйне, уятан ик ура ҫиав тӑрӗ те, кнд 
каргинрв даракан пысӑк супӑ^ пӗҫе- 
рекен хуран патнв пырса, вӑхӑр пек 
катаран ®упа-®упа пырса хуранпа тӗ- 
кӗшмв тапрагрӗ. Матрӳнӗ ма'!' ҫаква 
ӳпӗнтвреймӗп-и, тег. Хӑй •ҫчплӑ хуша- 
матдӑ пулсан та, ҫав хурана ӳпӗнте- 
рейиерӗ нийепле те. Хуранативео вы- 
рӑннв хӑй хуран ӑшнв кайса ӳкет. 
Хурзна ҫӗктвреймен хыҫҫӑя, ытлах 
та ӳсӗр пирки, ҫав Авруйскин ҫылӑк 
тӑвас шухаш кӗров кайеӑ. Ма¥ Наҫ- 
тук ӑҫта?—тесе шырама тытӑн^ьӗ. ая- 
§ах кухаия®е тупайман пнркн, пӳрг 
тӑрриве хӑпароа пӑхрӗ. Мӑн ҫӑхан 
пек сарӑлоа лара¥ пӳрг тӑррин^ҫе. Наҫ- 
тука шырзса мӑрӑеяе тв иӑхрӗ. Мӑр- 
йерв те Н аҫтузӗ ҫук пулнӑ. Ӗдӗк пур 
пӳлнӑ Наҫгук ҫук пулнӑ пярки ирӗл- 
сӗрех шуйтановне. {оргсене асӑнса, 
кайалла анмалда пул®ӗ ҫав ®апдӑ краш-
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Ҫӳде хӑпарса кайна 
ҫын.

Сорок&ин йузташ картусне ил§ӗ те, 
пуҫне тытса кйтартрӗ. 11ӑхагӑп— ауҫ 
пуҫах, ытти ҫывсен пекех— ҫӳҫ пӗр- 
дисем, хӑлхи, ӗнси... Тинкеререх пӑх- 
сан ҫамка ҫуиӗнри ҫӳҫ пӗрдксвм ӗне 
ҫулавӑ пек пулса кайнӑ.

— Виредле тӑрэҫҫӗ!— терӗ хавасданса 
йулташ Сороккин.— Ӑслӑланса кайнӑ- 
рав вӑл.

— Ҫапда пу:ь ҫав, терӗм енӗ те ни- 
мӗя калама аатраса.

— Илтнӗ и ес? Енӗ, вӗт, Шупаш- 
картан комантировккӑ илсе Мускаври 
Первӑй рапфшка вӗренме карӑм. Пер- 
вӑй рапфак вӑл ытти лӑпӑр-лапӑр 
рапфавсем пек мар,

Шупашкзртан 1мӗш  класра пра- 
хутпа карӑмӑр. Епӗ ҫӳлти нар ҫнне 
вырхнӑ та ҫывӑрах вайнӑ. Вирӗнпра- 
X ут 1улхула пагне ҫвтерехпе астумз- 
сӑр ҫырана пырсз тӑрӑвнӑ та тӗпӗ 
шӑтнӑ. Прахут хытӑ пыроа тӑрӑнни- 
пе. епӗ ҫӳлти нарӑ ҫин®ен ӳкнӗ те, 
антрасах карӑм. Ҫчвӑнтах кӑапиттанӗ 
®упсӑ пы®ӗ ыан пата:

— Мӗн тӑвас, тег, прахут ҫырлана 
пыроа кӗрӗ!

— Мӗн тумалаи... Муокава пӗлтерес 
пула¥ терӗм.

Кӑппйттанӗ мана хӑй патнв ®ей ӗҫ- 
мв илсе карӗ. '§улхулана ҫитрӗмӗр. '§ул 
хуларан Мускава рукуа ҫуляа карӑмӑр 
Елӗк минЕСтӑроем ҫӳренӗ вакуналарт- 
рӗҫ. Ш рӗсене кӗмӗлтен тувӑ. Ҫитрӗ- 
мӗр рапфака. Испыттаки пуҫланвӑ. 
Темӗн тӗрдӗ науккӑ ҫиврея те ыйгзҫ- 
ҫӗ. Пуринпа тв аван иргвртӗм, ан®ах 
алкӗпӑрпа сат*® па®ӗҫ те. ытла хытӑ 
шутланапе йӑваноа кайрӑм та, пӗр 
ҫирӗм минута йахӑк пӗлми антраса 
выртнӑ. Унтӑн мана ахтомопилне пу.§ 
нихсӑва илсе карӗҫ. Испыттаниперап-

танин Авруйскин. Мыслара ҫиве мы- 
тара тенӗ пек, кайалла аннӑ ®ух вӗс- 
се те пӑхрӗ,—лен вӗҫсв ан®ӗ. Хӑм- 
пуйӗ ҫурӑл®ӗ пу.§ терӗмӗр тв, турӑ 
анкӑлӗ пулӑшнипе ҫурӑлаймарӗ. Мыс- 
караҫӑ пирӗн Авруйски,— ҫӗр комиҫ- 
ҪЕн ҫыруҫнке кӗртни те йуравӑ. Мыс- 
кара туман ҫын—ҫыя-и вӑл, ҫын мвр, 
ув пек ҫынна ҫыруҫӑ туса хурсан та, 
вӑл ҫӗр комиҫҫин®е ӗҫлеймест.

МАМИ.

Таиак пулмарӗ.

— Кӑҫал ҫывсвн тапак аван ӳввӗ. 
манӑн шӑтмаре те.

—  Есӗ на®ар вӑрӑ акнӑ пу.§, ҫа- 
вӑнпа ти шӑтайман.

— Ҫук. Нараррн мар... Леш «Крас- 
ны пахӑр» текеннине нкӗ падкӑ илсе 
акрӑм. СТРЕЛА.

фака кӗреймерӗм; ытза хытӑ шут.1а- 
тӑн бсӗ. терӗҫ, анрзх хаопогта? тука- 
даса тепӗр рапфака *?тӗм. Унтан, пу- 
рӑнма сретс1вӑ сахал пирки, 
ЦКВЛКСМ а аарӑм. Ҫигрӗм. Алӑкран 
кӗреенех аан ӗлӗкхн йулгашоем М;гл- 
ҫакковпа Куххария лара параҫҫӗ. Мааа 
кур§ӗҫ те;

— Ӑ а Сороккан киднӗ! Ӑҫта пурӑ- 
натӑн? Епӗр сааа такҫаяах кӗгвтпӗр, 
тесв кӑшкӑрса йа®ӗҫ хавасдааож.

— Ҫавӑнга, терӗи.
Ҫапла вара 'Цзпдинсвм патӗв®е ,®ы- 

лай аурӑнтӑя. Мана ха:§ пӗтӗм Раҫҫе- 
Йӗпе пӗлеҫҫӗ. Маа пвккиоене „Вҫеоо- 
йуснӑм масштзпӗ“ , теҫҫӗ. Мана Муо- 
кавра '§ЕКА ра, рапфакра пурте пад- 
лаҫҫӗ.

Уятан Хӗрлӗ ҫартан йулас тесе, 
Ворошигӑв патне кӗтӗм. Ворошилӑв;

—  1'пӗ пудтараймаотӑп, уйесри Ҫар. 
Комисҫариатне кай, тврӗ.

Епӗ ха.% , Высши Т01кӑ“ хӑпарса 
карӑм, терӗ Сорокккин пӳрнвсвмпв йу- 
наса.

— Цӗрӗмӗш класра нарӗсвм пура 
вара? терӗм те, ман „Вҫесойуонӑм 
масштапӗ“ пулнӑ ҫын пимӗя тв шар- 
ламзрӗ, ИЛТМ1-Ш пулса урӑк йаналасем 
ҫиндвн калаҫма тапратрӗ. Пулат кам 
ыӗн ҫав тӗндере! Ш ӐШ И.
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Пуҫа килнӗ шухӑшсем.
Пбтбы копператтнв нан алӑра те- 

«евсен аалине хӑш духне ®йн-дӑвах 
обтӗы коаператтив пурдӑхӗ пырса кӗ- 
рет.

Халӑх пӗдӗк а§а мар пулсан та, 
ӑна тӑм шӑхди®ӗ тыттарасансеы пу- 
лаҫҫех.

Ерех нумай ҫынӑн вака®ӗсем ге ну- 
майрах пулаҫҫӗ.

Хӑш ®ухне ик урадлӑ ҫын та ;тӑва- 
тӑ ура ҫине тӑма йуратаӖ ан®ах ун- 
шӑн ӑна вы.§ӑх тене йурамас¥, вы^ӑх 
тесвЕвх Бӑл гисхер кайӑк пулса кайа¥.

Тӗлӗнмелде—пасар кун тӑлӑх-турат- 
сем пнт нумай пулаҫҫӗ, вӗсене пӑха- 
кан викам та ҫук. Мнлитсисем те вӗ- 
оемшӗн ашшӗ пудасшӑн мар.

Такасен®ен аднмвнт (а®а тӑрантар- 
маддӑх) илмеҫҫӗ. Ҫывтан ма илмелле 
тунӑ-ши?

Сдушӑшдиоенв уррешгвниреа кӑхар- 
са йамалда пулсан. икӗ ерне малтан 
систереҫҫӗ. Арӑна хӑва.1аса йаиадла 
пулсан та ик ерне иаларахсисгермвл- 
лв тусрн, расвотсем сахалтарах пудӗ®- 
1ӗҫ.

Ш ^ б е т о в о т .

— Каҫхине Ерхиаӗн гӳртӗвдв мӗс- 
кер ҫӗмӗрл®ӗҫ ҫак, илтыерӗн-и есб?

— Идтмесӗр, идтнӗ. Вӑл шрвговот 
ӗҫӗпе хӑтланнӑ, арӑмӗн айак пӗр®а- 
сенв шутлавӑ.

— Ну...
— Ш®етовот ӗҫне вӗренекенсем ну- 

май. Ав, сирӗн Иӑван та каҫхине пу* 
хура ш®етовота тухасшӑнзх пу.®, кан- 
тӑк ҫин®и шӑнасене шутласа даратҫӗ.

СТРЕЛА.

Арман хуҫиоеӑ! ҫырмари ®улсене 
пӗтӗмпех реквиҫитсн туса пӗтерсеа тня 
мзтр виҫине куҫма шухӑшлаҫҫӗ.

Тӑмпа хӗрелнӗ сыСнасенв пурнв тв 
консоиола кӗртмедле мар, ватӑ (кивӗ) 
ҫын т» стхалсӑр пулм» пултарат.

Хӑш хӑш ҫывсем, хӑчӑтла ҫыртсан А®уна пупсемпе тӗне кӗртсен, арӑм 
та, Совет влаҫяе айӑплаҫҫӗ. ухмаххи ҫине йар.

Минтер ҫвмҫв те, ытлашши выртсан Пукрав кун шӳсв кайнӑ нукрасвм 
дар йертме пулгара¥. нумай пулакан.

Токлата сӑрлама пула¥, ҫӗрӗк пулӑ- Кӗр мЗнтӑрӗпе, суйлявсем умӗн, 
‘Сене сӑрлайнӑн. мӑнтӑр ҫынсем асса кайакан.



17 (27) К  А П К  А Н 1

„Капкӑн*^ хыпарӗсем. 
Копператтив уйрӑмӗсем,

Иалсен®ен пӗлтврнӗ тӑрӑх, кашви 
БОПйвраттивӑн хӑй уйрӑмӗ пур. Х ӑ- 
шӗн—растраттӑ пула¥, хӑшӗн—тавар- 
сем типсе хухаҫҫӗ, хӑшӗн у:ат»—йурӑх- 
с5р таварсем пулаҫҫӗ. Ҫапла ӗнтӗ кзш- 
ни копаераттивӑн хӑй уйрӑмӗ пур те- 
нкпе никам та тавлашма пултарай- 
мас¥.

Тирпейлӗх решимӗ усламҫӑсем 
хушшин'5е.

Ишек (Мӑнал вул.) Копаераттивсем 
ав^ах мар, аха* сутӑҫӑсем тв тирпей- 
лӗх рвшимве ӗҫе кӗртме пуҫларӗҫ. 
Тирпейлӗх пултӑр тесе, сутӑҫӑсеы та- 
варсене виҫерен кайарах пана тӑрӑ- 
шаҫҫӗ.

Кар-дӑк тӗдӗнсе хытсах 
кайнӑ.

Ш  к у л т а.

У®итлӗ вӗрвнекен а®аран кЗлармал- 
лн сата® ыйта¥:

— «Капкӑн» шурвалта 60 ста¥й» 
вулсан, есӗ вӑтӑрӑшвв вулаоан, миҫв 
ота¥йа йула¥ вудамалли?

Вӗренекен ада:—Ҫук, пӗре те йул- 
маст, мӗншӗн тесен вӑл „Капкӑн* питӗ 
кудӑшла, пӗтӗмпвх вудатӑп,

П.

— Ку мӑнастыр хӗрвҫна хам вӑр- 
даса кайнӑ тата? Ай-уй, пӗтрӗмӗрех!

— Накам т» вӑрламан. Ха.§ унт» 
рапфак арисем пурӑнаҫҫӗ.

— Мӗнлескерсем вӗсем. Манах адя- 
сем мар нулӗҫкв.

Сӗтел-пукан йупилейӗ.

Иртнӗ кунсея®е краштанин М. у®- 
рвштввврен хӑйӗн хваттерне илсв кай- 
нӑ свтел-пукансвн йупилейӗ пул®ӗ, 
Вӑд сӗтел-пукансенв идсе кайни -5 ҫул 
ҫигрӗ, тет.

Пысйк растраттӑ.
У®рештвнирв 8 ҫуд ӗҫлеквя к»ҫҫяр 

хӑй оывлӑхнв пӗтӗмпех пӗтерсе (раст- 
ратит туса) л»ртнӑ. Местком ӑв» пу- 
дӑшу парасшӑн.

Хаклӑ йӑоала тупнӑ.

Копператхивсенри тавар хакӗсенв 
тӗрӗсдесе тухакан комяҫҫи хӑш-хӑш 
коанераттивсвндв ивароенв хакла сут- 
нине тупнӑ.

Сӑмакун аппара§ӗпе кӗрешни.

Шӑхасан вулӑсӗ. Пӗр краштанин 
ухмаха йерсе кайа®енех сӑмакун ӗҫсв 
тултарнӑ та, хӑйӗн сӑиакун аппарадӗ- 
пв кӗрвшме тытӑннӑ. Аппаратне ҫӗмӗр- 
сех пӑрахнӑ.
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11 так талее, и тому
потопни.

(Шӳт).

Сазтакра пурӑнакан ыан йуаташ,
ы»н пата ҫыру ҫырса йанӑ. Ак ҫапла: 

— „Хавлӑ йулташ! Сана питӗ нусӑк 
■салам, тата аҫуна, анӳне п так талвв 
ю ш ӑ пусӑк салаы. Тата йалйышсене
и т к  талее садам валатӑп. Тата хӗр- 
сенв и так талее салам кала, тата иан 
пур палланӑ йулташсене те и так та- 
лвв сазам кала. Иадти пурӑнӑҫ ҫин®ен 
и так талее ҫыроа пӗдтер'*, тесе 
ҫыра¥.

Ҫав пиҫмова илсв те вузаса лара- 
тӑн. Ыттишӗн пулсан татаха, ҫав „и 
так талее* текен сӑмахран тӗдӗвмеллв. 
Мӗнле сӑмах вӑл? .,Аҫуна, анӳне к 
Т2К тааее тата пусӑк салам“ , тесе ҫы- 
раг. Ц так талее вырӑннв вӑл ман 
арӑма садам казама ыйгат пудналла,
те ӗлӗк вп оиси®®ен кидӗштерсе пурӑн- 
Еӑ, мурилвшшӗсем!

^ ӑв ах ах  ку ман маткапа килӗштер- 
се иурӑннӑ пирки, йуотареа „так та- 
дев“ вырӑяне арӑма салам калаыа 
ыйтнине пӗлсе, питӗ хытӑ ҫилленсв 
карӑм та. епӗ тв ҫапла ҫырса йатӑм: 

„Миха^а! Сан пиҫмона идтӗм. Аттвне, 
аввенв и тому потопни веҫех са.зам 
кадарӑи. Йалйышсеве и таыу потонни 
тв кадарӑи. Хӗрсенв те и тому потоп- 
ни, ес палланӑ йулташсенл и тому 
потопни и так тазее сзлам каласа 
ҫавр^днтӑм. Апла малашне, и тому по- 
тоани,' ӗҫ вӑхӑтӗн®е и так талее, мана 
ӗҫ хушса ан йар. Мӗншӗн тесен енӗ 
сан саламна казама хӑтланса пӗр утӑ 
пуҫгарас кун пӗтрӗ. Вӑл еп ҫӳренӗ 
куя и тому погопни уйар®®^, унтан 
кайран ҫӑмӑр тапраноа кайрӗ те, халӗ 
те ҫӑва¥, халӗ те сана пула пуҫгӑрай-

Пул,варта.
(Еҫсӗр аптранӑ ҫын ҫырнӑ ҫтихотворе- 

нин®ен).
Пу.§варта, вӗт. сывлӑш уҫӑ,
Тӑнӑ, канӑҫ, савӑямалда.
Ак, пыраҫ утса йӗркелдӗ 
Пуфвар тӑрӑх мӑшӑриала.

Иӑвӑҫ хушшин, йӑвӑҫ ҫумӗн, 
Сарлака, ҫин®в сак ҫин®е, 
Ларса туд^ӗҫ пурге, пурге. 
Тутлӑ вырӑс шӑршисемпе. 

Майри, шайри, майрисем,
Вӗсем ҫин®в, вӗсем ҫив®в 
Хӗрлӗ тӗрлӗ йупкӑсвм,
'§е®ек тулли шлепкисем.

КашБи майр» ҫумнв мӑшӑр, 
Майра хӗрсем ҫуинв мӑшӑр, 
Тапӑлтатоа хяйсем, хӑйсем, 
Пыраҫ арҫын твнисем.

Ак пыраҫҫӗ, вырӑн шыраҫҫӗ, 
Вырӑн шыраҫҫӗ, саксем ҫин®е: 
Упӑшкисвм пинщакпала, 
Майрисем те кофгӑпала.

Майри, майри пи®керен тв 
Мӑнтӑр, шыҫмак аи^ӗпеае,
Вӑл т» мӑнтӑр, мӑнтӑр,
Сысва пекех мӑнтӑр, мӑнтӑр. 

Маладла пӑртак кзйсан та 
Саксем ҫинв йӗркипедв 
Ларса тулнӑ, пурте, пуртв 
'§аплӑ хитре каютуксемпв. 

Хӑш-пӗрисвм ҫав вӑхӑтра 
Тӑпӑлтатса пӗр-пӗринпв, 
Майри мзйри майриоемпв 
Угаҫ кайлӑ, майлӑ.

Майдӑ ӑ ............
АЛАКӖР В.

ман, утӑ ҫӗрсе ка1рӗ и так талев и 
тому потопна*, тесе вӑрҫс» ҫырса 
йатӑм.

'§ӑнахах та ӗнтӗ тоссатнӑн туйӑндӗ.
СӐН'§АС.
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Саккуна пахӐнакан.
Илоове®ӗ патне, пӗр ҫыя хӑраса, 

хыпӑнса ®упса кӗрет.
— Куҫиин! Иулташ првтҫетатлӗ! Та- 

ыаша! Сан ӗнӳ нан лашана тапса 
ааантнӑ!

— Мӗа тетӗн?
— Саа ӗну тетӗп...
— Е аӗ саншӑн мӗн? Кӗтӳҫи ыӗн? 

Пур сава взл,!§и вӑхӑт, ӗнесеи хыҫҫӑн 
пӑхоа ҫӳреме.

— Ҫапли, ҫапла тз...
— Сгой! есӗ мана вӑт мӗн кала; ҫа- 

вӑа пев саккуя пури?
— А? Лаша видвт вӗт! Вилет—оӑтӑр!
— Е аӗ санран ыйтатӑп: ҫавӑн пек 

саккун пури?
Ҫын пӑркаланса тӑра¥, тӑра¥, ним 

калама аатрананв, алляне судат тв, 
тухса ута¥.

Тепӗр ҫур сехетрен вӑл, тенӗр хут 
®упса кӗрет.

— Куҫмив! Ҫылӑх мана! Ҫьиӑх! 
Иӑнӑшнӑ епӗ хӑраниае! Аала мар, 
ман лаща оан ӗзӳне тапоа ҫӗмйрвӗ!

— Мӗн калатӑн?
— Калатӑп, манӑн лаша гетӗн...
— Аха! Санӑн лашу! Ну, пи®®в, кӑ- 

на ва,®%и саккун пур!
— Ҫаали, ҫапда та, в5¥...
— Цур ун пвк оаккун! Саплатӑн 

ӗнешӗн, ӗҫӗ те пӗтрӗ!
Ҫыя пуҫнв хыҫкала тӑра¥, хушӑран 

оуҫне пӑркаласа хашт-хашт! хуйхӑрса 
адвт. ИВ. С.

к калаҫуеем.
ТавуЛ)Нӑ мар.

Сутйе; Евӗ ҫак прикӑвӑрпа таву^яӑ 
йулатӑа-к?

Айӑпли: Ҫук.
Сутйе Ма тата.-'
Айӑпли: Мана такҫавах сут туса 

тӗрмвне лартмадда®ӗ... Еоӗр халӗ тин 
оут тӑваттӑр. Ҫавӑншӑн кӑва таву^нӑ 
мар епӗ. Сваш?

Ҫарату туман каҫҫир.
—  Еаӗ виҫӗ ҫул ӗатӗ кассӑ умӗндэ 

тӑратӑп, пӗр пуояе тв ҫавӑрса ®икей- 
мерӗм.

— Суйатӑн пу!ь? Касоӑ умӗндех тӑ- 
нӑ ҫӗрте мӗнлв пӗр пусав те яудия 
ҫавӑрса ®ихейиерӗв?

— Тупата! Вӗт, касси укҫа касси 
мар, нанорш®ӗкс0н кассн*).

Йурату—идемлӗ ще̂ е̂к.
— Ӗнвр хама йуратяи ҫин®вн итлв- 

се ларыалаа пул®ӗ.
— Ӑҫта? Удахрз-и?
— Сугра. Мана а®ан ашшӗ туса 

ху®ӗҫ. Аван ҫын пулмалла епӗ, ахадӗн 
ашшӗ тӑвас ҫук.

*) Тяпокрафдре ӗҫлеконсем су!п&ллисвм ху- 
налля пулӗил?-пулӗмле ар^дана калаҫҫб.

БСсреспотентсене.
Куршанака. „Кӑвак сухал Мпкулай 

ӗҫлемв ӳрквнесшӗн-' йатлӑ ста¥йуп» 
«ӗа каласшӑн пулнӑ воӗ? ӑнланайма- 
рӑиӑр.

— Пашур— ,,Есред“ УхваниҫКуҫми- 
„Капкӑна асӑнса**, Р1. Пешин—„Кап- 
кӑа тус*', Пилеш—„Кӗлӗ туни'*— Сӑ- 
вӑзви на®зртарах пирки, „Капкӑна" 
кӗреймерӗҫ.

Тукмака. «Тет» танӗ тӑрӑх ҫырнисе- 
не «Капкӑяа» кӗртмеотпӗр. «Тет» хыҫ- 
ҫӑн кайакан пуҫне синӗ теҫҫӗ.

Изван Ваҫҫилҫа. Ез ҫыратӑн „мана 
кӳрентернӗ Ентяпа «Капкӑна» кӗрт- 
месен цурӗ пӗр ун пуҫнв ҫ»пеа ҫур»- 
тӑп“, тетӗн. Пуҫне ҫапса ҫурсан хӑв- 
на «Капкӑна» лектвретпӗр.

— Ь^н^на. Хӗрсенв а§» тутарнӑ- 
шӑн паттент памаҫҫӗ.

— Верххова. Е з ҫыратӑн:
„Атӑд тӑрӑх арпус йуха¥

Тудоа ҫитнӗ уйӑ* пвк,
Капкӑн хуҫи куҫӗсем 
Пӑртманикрн ызтгӑн пек“
Мухтаса ҫырнӑ. Аван ҫынӑ. Хӑйве 
мухтанине „Капкӑа“ хуҫи те йур»та¥. 
„Капкӑа“ потписдӗкӗовне яухсан ,,Кап- 
кӑн“ хуҫи хӑй хе сана мухтаошӑн.

Йӗлтӗре. Вуламалли ҫурт ҫумне т»- 
кан гаӑршлантарса хӑварни ҫин®ен ҫыр- 
ни „Капкӑяа“  кӗреймерӗ. Шӑршлӑ 
йапаласене „Капкӑн" хуҫи тв йурат- 
маст.
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Тидит-тидит Микупай.

Копператтивӑн икҫер вуннӑ 
укҫи пур. Уипа лаша та илес тет, ‘

Майра та илес, тет.
(А л лнппуе тытиӑ мапрана) Пӳрт те яартас. тет.

Чувашлит № 929.
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