
„Канаш“ хаҫат еумӗн-ве тухат.

1

•меш

ОкТапӗршӗн, 1926 ҫ. 2-мӗш ҫул тухат.

К А М  М Ӗ Н Л Е  К Ӗ Р Е Ш Е Т ?

— Ҫутта кЯлараван ҫуттяне Пуратмас’!’, ӑна кйнекепе порое ӳкереошӗн, пионер ашшӗннв, 
ерсх макяидӑ туртс* и.тесрен, к зй аи а  туртат, хаҫатря йҫлекен перопа, милитеионер шашкӑпа 
кбрешет, ыттисевден хӑшӗ-пӗри еретпе кбрешес тт-се, ӑиа ӗҫсепӗтересшӗн тӑрмаш. т.”
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К а р >§ а к,
Сухй» тинверврех пӑхрб сугпа айӑп- 

занаханнисеы ҫине. Вӗоен ивкӗн—упӑш- 
хипе арӑнӗ. Саыаконшднвсем.

—  Мбнлеха каала, ыйта¥ оутйа, ап- 
ла пулсан есб хӑна ху пӗртге айӑплӑ 
ҫын шутне хуывсгӑе?

—  Ҫув, тет айӑпланаванни, хуыа- 
стӑп... Арӑы айӑплӑ. Унтан ыйтӑр. Еаӗ 
зим те пӗлместӗп.

Тӑхтаха, ыӗвле хапла? тесе тбдӗнет 
сутйа —Еоӗ арӑмупа пӗр пӳртре пурӑ- 
затӑн, ыӗнле пблмвотӗа, нӗнде капда, 
арӑму мӗн ӗҫлесе пурӑнни ҫив®вн те 
пӗлнвстӗн?

—  Пӗлместӗп, сутйа йулташ.
—  Тӗлӗнмелдв, твт сутйе.—
—  Айӑпланаван арӑи, ео ыӗн каза- 

»а  пултаратӑн тата?
— Тӗрӗо ӗнтӗ, тӗрӗс, сутйа... Айӑиӗ 

манрах, нйкамра та мар. Манах персе 
яӗлерӗр.. Унга мар айӑпӗ, тет арӑм.

— Краштанквӑ, тег сутйа, есӗ упӑш- 
ву айӑпнв сирое йарасшӑн пулмалла, 
андах пустуйах хӑтданатӑн. Сут аурӗ- 
пӗр каи айӑпдиие тупа¥... Есӗ ӗҫе ®ар- 
еа тӑратӑн ҫеҫ. Хӑвах шухӑшдлса иа- 
ха: упӑшву савпа пӗр пӳртрех пурӑнвӑ 
ҫбрте сан ниыӗн те пӗлменанне никаы 
та ӗненмӗ. Пӗрле пурӑнмастӑри мӗн 
всӗр апла?

Кардӑв шарла»ао¥. Упӑшви савӑн- 
зиав пуҫне судса ҫеҫ тӑра¥.

Пурӑннастӑп еп унпа, тет вӑл, ҫап- 
ла ҫав; пурӑнмасгӑп. Хӑшӗ-хӑшӗ пу- 
рӑна¥ геое шутлаҫҫӗ те, ҫапах та епӗ 
пурӑнмастӑп... Пуриншӗн те вӑлах 
айӑпдӑ...

—  '§ӑн и вӑл, тесе ыйтат арӑмран 
оутйа.

—  '§ӑн... Маяа персе пӑрахӑр, вӑл 
айӑолӑ мар.

—  Апла еппив?—твт сугйа.— Пурӑн- 
настӑр. Кӑмӑдоем вилӗшыерӗҫи мӗв?

Упӑшви пуҫне сулса вӑтартрӗ.
— Кӑмӑл вилӗшмврӗ, сутйа йулгаш. 

гата мӗв... вӑл ыанран аслӑрах ..
— Мӗнлв аолӑ, тет арӑм.—Пӗр ҫул- 

хисвмвх впӗр, сутйа йудташ. Пӗр уйӑх 
андах еп унтан аслӑрах.

—  Ҫапда ӗнтӗ, ҫапла, твт упӑшви, 
пӗр уйӑх ав®ах... Вӑд тӗрӗс валарӗ, 
оутйа йудташ.. Ну, паллах ӗнтӗ, хӗра- 
вӑмшӑн пулоан пӗр уйӑх аслӑрах пул- 
аи те... пӗр уйӑхрах вӑя ватӑлоа в«- 
йа¥. Хӗрӗх ҫулхисввр вӑл...

Хӗрбхре мариҫ. СуааФ вӑл, суг- 
йа! Тупата суйа¥.

— Хӗрӗхех пулмасан та, вӑтӑр тӑхӑр- 
ти хӗрарӑма кар®ӑк геме пуҫлаҫҫӗ 
ӗвтӗ. Ватах ҫав. Хӗрӗх патнедле ҫые- 
харвӑ ®ухнв ҫӳҫӗсем тв кӑвакарма 
пуҫлаҫҫӗ, ыттисем те...

—  ЗЙӗн ытгисвм?- -вӑрҫма тавратрӗ 
хайки арӑм.— Пӗре ҫӑварна уҫнӑсвер- 
не каласат пула¥. Мӗн мана аӗтӗм ха- 
лӑх умӗн®е намӑсдантарса тӑратӑн. 
Кӑтаргӑп сава...

Сутйа кулкаласа ҫеҫ лара¥.
— Уншӑн нимӗн те мар, Маруҫӑ, 

твт упӑшки.— Аха^ валарӑм. Ытаха^ь- 
тен ав®ах каларӑм .. Палдах ӗнгӗ. хӗ- 
рӗх ҫулти арӑыӑа тирӗсвм тв пӗрввдвнвҫ- 
ҫӗ... Пурӑнас темея еп унп», сутйа... 
Тупата!

— А-а, ес аплаа!— к5^кӑра¥ каллех 
арӑм. Тир кидӗшмери? Уг тирсем пӗр- 
кеденме пуҫлааи оан» в и д ӗ ш м в]р|и. 
Йӑтӑ пи®ӗ! Пӗтем халӑх умӗндв на- 
мӑслантара¥ ыава. С/йа¥ вӑд. Манпах 
пурӑнз¥. усал, йӑтӑ пн®ӗ. Манпах. Сӑ- 
мавун аппаратне те хӑбех туйандӗ.. 
Епӗ пур ун нирви кувта халр»н в»- 
рӑы, усал» ҫӑдас тесе суйс» тӑтӑм, 
вӑл пур... мана намӑодавт»ра¥... Айӑпб 
унтах...

Кардӑк Йӗрет, оӑмсисвЕв шӑнварт- 
са .. Упӑшви арӑмӗ ҫинв вӑшт-вашг 
пӑха пӑха идег. Кайран виы тума пӗл- 
ыесӗр аллине сулса;

— Шуйтан кар®ӑвӗ... кар®ӑв кар- 
®ӑках ҫав .. Йурӗ ӗнтӗ, сугйа. Епӗ... 
Еаӗ те айӑплӑ пудам. Нииӗн тумаали 
тв ҫук. У-у, шуйтан вар®ӑвӗ... Пӗтер- 
®ӗ, твт. Сут саҫҫвтагтӗлсеипе совеш®а- 
ни тума вай»¥.

С0Ш 1ӖНКӐ.
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Й а л  п ? т ш е ^ ӗ .
йалсоветнв пыракан тӗрдӗрвн инструвтӑрсевв 

хӑш духнв йах укҫипв 1 ӑхса йараҫҫӗ. К апла 
хЗт.танни йзлсовет пӳтшетне нядархатса пъграт.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СЕЛЬСОВЕТА

—  Пӑхха: каллех хуларан ияструвтӑр килн?... Каллех малтан шутласа 
зумкя расхоторне ҫы р«или кӗнеке тӑрӑх расхотсем кӑлзрмалла пу.та¥.

Килӗрен ҫырса ҫӳрене '§ухне.

1ӑваш пӳртнв статиҫтбк пырс» 
кӗрвт;

— Пиҫе теҫвттин ҫӗр акаттӑр есӗр, 
теса ыйт»¥ вӑл хуҫинден.

Ки* хуҫи туртӑнарах тӑра¥; „тӗрӗо- 
сизе каласан, ытлашши налок тӳдет- 
терӗ“ .

— Еиӗ нимӗн тв акмастӑп, терӗ вӑл.
— Мӗнде нимӗн тв акмаотӑв?—теое 

тӗлӗнвт статиҫтӗв.—^Тырӑ-пулӑ пуха- 
тӑа, вӗт?

— Тырӑ пулӑ та пухмастӑп. Пӗр 
пӗрдӗ те ҫук, твт хуҫи пӗрв суӑма 
пуҫяанӑсквр.

— Апла пудеан пӗрпӗр ремис пӗдв- 
тӗн цу:§.

— Ҫук, ҫук. Мӗн калаҫан. Мӗя ре- 
мис пӗлегпӗр епӗр.

— 1 ӑа т з  та ҫапмастӑни?
— Ҫук 1ӑпта ҫапма пӗлместӗп.
— Мӗнпе тӑранса пурӑнатӑн апла 

еоӗ? Ни ҫӗр акмаотӑн, ни ремис пӗл- 
иестӗн... Апла яулоан услам туоа пу- 
рӑнатӑн пу]§г

Кӑҫал текЕапӗр уйӑхӗн 17-мӗш р сли н де  1)ӑваи 
респуплӗкӗнде пвреппӗҫ тапранмалла. Перепвӗҫ дух 
хресденсен 1ӗрӗс ҫветеиенисем памадла.

(К анаш  231-мӗш №).

— Турӑ ҫырлахах ун пек ӗҫпв хӑт- 
ланасран. Мӗн нана всб пуршуй жур- 
тӑви? Пуршуйсем хура пӳртре пурӑн- 
маҫҫӗ.

— Мӗнпе тӑранса пурӑнатӑн, тетӗп.
—  Нимӗнпв те тӑранмастӑп... Ҫимв- 

сӗрех пурӑватӑп.
Статиҫтӗк ҫвлденсв варӗ.
— Суйатӑн, вӗг, есӗ! Мӗнле нимӗн- 

пе те тӑравмастӑн. Ӗвер »нд»х с»на 
ӳоӗр ҫӳревинв вуртӑм.

— Усӗр ҫӳренине!— тет шӑл айбн 
кулса хуҫи,~ӳсӗр ҫӳренине курнӑ 
пу.® тв... Еп сана ӗҫмесӗрех пурӑнат- 
пӑр тесе Еаламарӑиҫке... Парӗв дӑва- 
шӑн ӗҫмесӗр пурӑнмавли ҫув. Ӗҫесси- 
не ӗҫетпӗр тв. унсӑрӑн пурӑнма хӗн, 
ан®ах ҫийессине нимӗн те ҫииестпӗр.

— Ҫимесен вилмв пудтаратӑн, вӗт.
—  Ҫийессинв.. кӑшт ҫикелетпӗр хе, 

ан®ах нӗв ҫийетпӗр.
1ӑваш  хырӑмӗн®е шӗшхӗ те ҫӗрвт 

тенивв илтмеви мӗн ес? Шӗшлӗ ҫисв 
пурӑнатпӑр.
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V

Тыха Еӗркури Мӗкети.
Пӑтраяҫӑк шывра пула тытма йура- 

такянсен шывр» та путсшӑн ыар, вут- 
ра^та ҫунасшӑн мар.

Тыха Кбрвури Мӗкбтине Курнӑваш 
вулӑсӗвдв, пуривдея ытла Ҫирклӗ Шӑ- 
ха.®тв, пуртв паллаҫҫӗ. Вӑл ӗлӗк патша 
вӑхӑтӗвде у®итлӗрв пурӑннӑ. Рево:§ут- 
сн пуҫлансан, ®ехсем вӑхӑтӗнде шурӑ- 
офитсер пулса, дехсеыпе пӗрле ӗҫха- 
лӑхне хирӗҫ кӗрешнӗ.

1ехсен вунҫулӗ кӗске пуд®ӗ. Мӗкӗте 
те ӑҫтадла судӑнсан лаӑӑхраххине 
тупса ил®ӗ— Хӗрлӗ ҫара кайма та ӳр- 
кбнмерӗ. Кунта вӗрсен. фровта кайса 
ҫапӑҫас вырӑннв, Мӗкӗте Хусантан 
вилелле йаааласем шутарса тӑдӗ.

Хӗрлӗ ҫарган тавӑрансан Фыха Мӗ 
кӗти Тӗиер диркӳне тийаккӑва кӗ®ӗ, 
турӑ умӗв®0 тӑрса, хӑйӗн ҫылӑхӗсем- 
шӗн кӗлтуоа, сӑвапа кӗме шухӑшла- 
рӗ. Кунта та вӑл ҫав «ҫыдӑхран» та- 
еадаймарӗ, уя ҫин®ен 1924— 25 мӗш 
ҫуловнде «Канаш» хаҫат ҫиндв «®ирвӳ- 
ри кӗвекесеве сутс» пӗтерет» тесе 
ҫапнӑ®®ӗ.

Тикофейсеы Кермӑн архирейсем хы- 
тӑ тавлашвӑ хыҫҫӑн, вӑл Кермӑн м&й- 
дӑ кайнӑшӑн, првххог ӑва тийжвЕӑн- 
тан вӑларса сирпӗтрӗ.

Ҫак хура ҫӑхан ^утай мишерӗн 
Ш авурӑн ҫывӑх тусӗ тв пулмалла: 
Ш акур таврашне тытса хупнӑ хыҫҫӑн 
Щ акурӑв йулташӗсенв кӑларас тесе, 
Тыха Мӗкӗти „атвакат ‘ пулса ҫӳрерӗ, 
кайран вара хӑй те Шакур ҫумне кӗр- 
се лардӗ.

Ҫакӑвтан тухнӑ хыҫҫӑн вӑл татах 
хайӗн удтав шухӑшне пӑрахмарӗ. Ту- 
тар реопуплӗкӗнде .тайӑх ҫӗр-улаут ҫӗ- 
рӗ пур тесе, 5-6 Йалтан йатак тӑрӑх 
укҫа пуҫтарс» ҫӳрерӗ, пирӗн тӑрмӑФ- 
равах 60-70 тенкӗ ®ухӑн хрес®ен ук- 
ҫисем шывпа йухса вайрӗҫ, хац) те ни 
ҫӗрӗ ня увҫи ҫук.

Ҫак ҫын йулашкинден Аслӑ-Патӗрйел 
пу.|нитсанв савхоса кӗрсе ӳкрӗ татах 
ултавлӑ шухӑшӗ пӗтмен пудмалла. Ха- 
лӑхсем вӑл ҫавӑнта кӗрсе ӳкнине илт- 
сен пур-те тӗлӗясе кайса кадаҫҫӗ: йеп- 
ле Совег влаҫӗ ҫав ҫынна ҫавӑвта 
пӗртге ыйтса тӗпдемесӗрех перое дкк- 
вӗ, увтан ӑна ткмӗр шӑпӑр клсе, еит 
хытса лари§®ен, шӑ.?са таоатас иудаФ. 
Хӑйнедухӑн хресдевсекеудгадаса, укҫа

Вут тӗртекеЕевпрдӗрех 
айӑпламаллӑ.

Кӗҫӗн-Шетмб диркувӗ 
ҫунса кайнӑ. Турра ӗне- 
некенсем ку инкеке турӑ 
йана пу.д, тҫҫҫӗ.

(И а л к 0 р).

— Ай, турӑ! Пӗгрӗмӗрвх, ^иркӳ ҫу- 
на¥. Сӳнтерес пула¥.

—  Ана оӳнтерме йураыас¥. Ӑна, 
ҫынеем дг.ркӳве ҫӳреме пӑрахнияе 
кура, ткрӑхвиге турри хӑйех тӗртсв 
йзнӑ.

— Кам тӗртсе йанӑ, тетӗв. Ах, 
тӗрмене®€ ӑна. Ҫӗвӗрех йаы.алла. Хзлӗ 
сут таврапхӗ ҫемҫелсе карӑҫкв, ӗлӗк 
пулсан...

—  Турӑ тӗртсе й»нӑ, тетӗп.
— А-а, турӑ!?

пуҫтароа ҫӳренешӗн, сут аллине ларао 
пула¥.

«Капкӑнран». Вӑт тӑк Тыха Кӗрку- 
ри Мӗкӗтв. Пур ӗҫе те матгур: турр» 
та кӗлтӑва¥, хааӑха та вӗрентвт, ха- 
лӑхран укҫа та пухса. хӑй кӑсйинв 
®йкет, офитсер пулеа Хӗрлӗ сара хж- 
рӗҫ те ҫапӑҫа¥, ха.§ тата халӑха сы- 
вата¥. Ытда сыватсах пӑрахат®ен,. 
илес®3 ӑна пу.§натсӑран. Сывлӑх Кӑ- 
мвссариа®о мӗвле-ши?

ҪАРА ҪЕРҪН.
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МыттарБиксем.
— Ей, йудташ, тепбр ®ейникне тул- 

тарса парха!
Хӗрлӗ Еӑшиан сех хӗрелсе кайвӑ 

Уҫӑп пн1ӗн®ен тар шапӑртаттарса йу- 
ха¥. Вӑд. тар йухнине пӑхваоӑр ҫап- 
пах вӗри ®ейв куҫӗсене хӗстерсех вӗ- 
ре-вӗре ӗҫег.

— Кӑрлик хӳресӗр, ҫилхесӗр лашине 
лайӑх хакпа сутма пултарнинден тӗ- 
лӗнӗн есӗ. Вӑл мӗн! Увтан лайӑхрах- 
хаве те курнӑ енӗр. Астӑватӑн пу% ес 
мӑнӑя ула кӗсре пур®ӗ? Сулахай хӑл- 
хи ҫинде ҫӑпан пур®6? Видмв пуҫланӑ- 
скере адӑ тенкӗ парса иляӗдӗ.

Астӑватӑн? Ҫав кӗсрене еаӗ хура 
ӑйӑрпа улӑштарса ҫиве утмӑя тенкӗ 
илтӗм.

Ӑйӑрӗ те айӑррӗ ҫав,—-кӗсререн те 
ва®артарах. Пуш ҫунана тургаймас®ӗ. 
Ҫапаа тапратсан усал арӑм пек ®ӑ- 
хӑмлама тапратат®ӗ. Пасартан таврӑнвӑ 
5ухне, аран аран пӗр йала ҫитрӗмӗр. 
Ҫул .ҫйндех вилсе кайа¥ терӗмӗр 
те. Йалта хваттере к?рсв выртрӑмӑр 
та. дейсем ӗҫкелесен пӑхатнӑр— пнрӗн 
лаша сывдамас! те. Вилсех кайнӑ. Хӳ- 
ринден турюан та ®ун кӗреймерӗ.

— Мӗн тӑвас кунпа?—-тетпӗр.
— Мӗн тумалла! Сутас пулат, тет 

иан йулташ.
— Кама сутас? Накам та илес ҫук 

вӑл ввлнӗ йапалана.
— Илекен пур, терӗ йулташ куҫӗов- 

не мӑ® ыӑ® хупса.
— Кам ИЛ61?
— Совег илет, терӗ.
— Ҫиаӗм тумаи?
— Ҫилӗы туыа ыар. Ак, сана калаоа 

зараы. Е  т хам лашан* сутрӑм, вӗт.
— Сутрӑн.
--- Епӗ аӗр лашашӑн страхховккӑ 

укҫи тӳденӗ, вӗт.
— Тӳлевӗ.
— Совета удталанӑшӑн ҫылӑх пул- 

нао!, вӗг.
— Пулм*о¥.
— Апла пулсан ак мӗа тупӑр епӗр. 

Иалсовет навпа кумадлӑ. Кайапӑр та 
унта, лаш» вилни ҫивден хут туоа ки- 
лӗаӗр. Туртӑнкаларзх тӑрсан, ӗҫтерӗ- 
пӗр. Ше;§-и мӗн—ханӑр та ӗҫетпӗр, 
зӗт, ерехве.

Каланӑ—тувӑ. Ҫкв хутна страх- 
акнӗтран укҫа илое килетпӗр. Ш&п 
100 тенкӗ укҫ». Вилнӗ лашашӑн укҫа

Тӗдӗнмелле вӑрӑсем.
Йӑлӑмкасри вуланалли ҫурта кӗнеки, 

саветуйуш®и мӗнӗпех вӑрласа кайнӑ. 
Тупата та вӑрланӑ. Еп хам, Иӑлӑм- 
кас ҫынниоем ры®аксампех вӑррисено 
шыраса ҫӳренине кургӑм. Вӗсем мана; 
еоӗ мари пирӗн вуламалли ҫурга вӑр- 
данӑ вӑрӑ? терӗҫ. Пӗря ры®акп» пӗр- 
гакках хура®ӗ мана. Аран: епӗ вӑрӑ 
ыар, во4)Ннӑй профеҫҫи (ҫынни, терӗм. 
Е  е-е, кува^ьнӑй профессӑр, кӑна тивмв 
йурамао¥, терӗҫте утрӗҫ мадалла. Хам 
утрӑм кавтуралда. Унта ман как рао 
ӗҫ пур®®ӗ. Кӗтӗм, Ш ӑпах. Никам та 
ҫук. Сасартӑк хаарр, турӗ. Ку йӑтӑ 
пулӗ, тесе, шартах сикрӗм. 1ӗркуҫҫн 
вӑйӗсеа ша.ттӑрах пӗтрӗҫ. Ҫавӑрӑно» 
пӑхсан: ҫын ҫывӑрса ларнине курах 
карӑм. Ку ывӑннӑ ҫын пу:ь тесе: йери- 
пев: ес тешурни ®лен мар пу:§? тесв 
ыйтрӑм.

— Ҫук, еп испа®, терӗ.
—  Испа®? Вӑрӑоенден ыӗнде хӑгӑл- 

са йудтӑн?
— Мӗнле вӑрӑсенден?
—  Сана вуламалла ҫур®ӗ мӗвӗаех 

вӑрӑсеы вӑрласа кайЕӑ, тесе, йалти 
ҫынсем ридаксемпех шыраҫҫӗ.

— Суйеҫҫӗ вӗсем, иртвӗ мӑвкунта 
ҫеҫ свеши хаҫатсеы кайоа патӑм, терӗ 
те, каллвк харлаттарса ҫывӑрса карӗ.

— Иу, сывӑ пуя еппин, ыйхӑ дӑп- 
тн1 терӗм тв, тухса утрӑм епӗ те кан- 
туртан. Ҫ. Ш ӐП^ӐК.

плтӗмӗр. Курни ҫавӑн пек ӑсдӑ ҫынсв- 
не есӗ т?н®ере?

—  Апла есӗр совета та тӑм шӑхди- 
®ӑ тыттарма пузта^шӑ, Маттур!

—  Пултармасӑр.Ӑна пултарас ҫук— 
анне хырӑмӗн®ен те тухас ыар.

Ак мӗнле ӗҫсем пулма пудтараҫҫӗ 
пирӗн рвмисра, есӗ хӳресӗр, ҫилхисӗр 
лашана суюа йанинден тӗлӗнетӗн.

Ҫапла ҫав. Ахаф мар пире „мыттар- 
никсем“ теҫҫӗ. Й.ТСАРАИ

Страхховккӑ.

— Ма ес лашуна тӑрантармасгӑн. 
Лаша та апат» пӑха¥, теяике илтмени 
мӗн ес. Выҫӑ пиркй, лашу вилсв 
кайсав!

— Вилин. Вялсен те... вӑл страх- 
хова¥ тунӑскер. Ф. П.
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Е ҫ ҫ ы р ӑ в ӗ.

Ҫавӑн пев ӗҫлеҫҫӗ вуыайӗшӗ, Кара® 
вулӑоӗнди милитои н»®далвӗвӗ— Авте- 
йӗв та ӗҫшӗн вилет.

Вӑл та ӗҫ ҫырӑвӗпе пвтб даплӑ вара.

Ӗҫ ҫырӑвӗ.

(Вырӑслах ҫырнӑ).

Г. Б е ю к у р о в .

Э то го  т о в а р и щ а  П етр о в а  ты  в о з- 
ми (хӑй пекех ҫырас) н а  у ч е т  проф - 
со ю зо в  яко  бы в ап р ел е  м есяце и 
сделай  отм етку  на  24 стр ан и ц е  о  при- 
бы тии  в  ап р ел е  месяце. Ы осле чего 
н а  с тр . № 7 з а  ап р ел ь , м ай , июнь, 
ию ль, авгу ст, сен тябр ь , о к тя б р ь , но- 
ябр ь , декаб р ь  и  н а  стр . 8 январь 
сд ел ай  о тм етку  — „бевработны й*' я 
л ич но  с то бо й  у ж о  (ерех илсе пыр- 
оан!.. Н. В.) переговорю  почему это  
т а к  нужно-

11/11-26 г. с приветом  А в д е е в -

Ку ӗҫ ҫырӑвӗ те тас» вара. Кӑмио- 
оарӗввивден темвҫе хут та мала. 
Вӑрттӑн ӗҫсенв йӗрлеме ӑста иккен вӑл.

Ахалрее мар— пурнӑҫӗ те йарӑнса 
кӑва пыра¥.

Е х, влеылӗҫке ҫав Кара® ҫывӑхӗн®и 
(Шуп. у.) ҫӗрсем те. Хӗлле пушшех 
ытариалха ыар. Шап шурӑ йур. Андӑ 
хирсем... Тайлӑмоем, оӑртсем. Ех, аван- 
ҫке катаддн йарӑнма.

Вудӑори ындитси вад§а1§Еӗкӗа пӑ- 
шалӗ ву^вӗрӗ пур, Вӑрмана кайас та, 
мудкад тытао... Андах йӗлтӗр кирлӗ.

Мӗн тӑвас!
Иадта Петров текен алӑоти, каска- 

лаыа пӗдекен пур. Вӑл калама ҫук, 
ытарыа ҫук, Ӗӗдтӗр аван тӑва¥.

Милитсн Бетров патне... Ма кайао 
нар. Вӑл хӑватдӑ ҫын вӗт. Дӗшаллӑ. 
Иатлӑ.

Хӑйне вӑ.%.ъи йӗдтӗр саккас параЕ
— Лайӑхрах туса пар. Арӑма ва.®- 

.]§н те, пур ыилитсиовера ва]§.®н те ту- 
са тар. Сана уншӑн... аха^ туыӑпӑр, 
тет хӑй.

Вулӑорн профуполномоддӗнвӑй унтан 
иртейес ҫук. Лара¥ тв, ӗҫлӗ ҫыру ҫыра 
пуҫл»¥.

М а* киднӗ дух ӗҫӗиӗр, 
М ай кялнӗ^дух—ӗҫлӗпӗр... 

(И у  р ӑ р а н ) .

— Снаш нто, Петров хӑт». Есӗ 8ут 
ҫынах мар, йӗлтӗр, снад®ӑт, оаккас. 
Сава ӑшӑ кӗтео тупоа парӑаӑр. СаЕк 
профоойус тайниве откры¥ туса парам,

Ҫапла та, ҫапла... еоӗ профсойусра 
тӑман пудиЕ те, сташлӑ рапо®®и пулан, 
Алӑсти ӗҫшӗн налок тӳлеиесӗр ӗҫлӗн... 
Тата халӗ ӗҫсӗр тӑрса йул®ӗ, тесв 
песрапотвый хисепӗпе ӗҫ пяршивдвЕ 
кӑлароа укҫа ию е тӑнадла тӑватпӑр...

— Ну, кӳр. пӗр алхӑр сӑра!
Килӗшрӗҫ Ӗҫ пулдӗ те.

* *
*

Акӑ мӗншӗн иккен «ужэ» калаҫ- 
малли.

Ы тарна ҫук иллмлӗ сӑрт. Вяҫ тӑват 
йӗдтӗрҫӗ. Автеӑӗв нихӑшӗн®ен иаттура.

—  Е п ӗр ... епӗр саккасп» халӑх ӗҫ> 
не туыа ҫураднӑ ҫыноеы. Харӑс 7 8 
мулкад тытатпӑр. Иӗятӗр те хатӗр, 
мулкад та тытатӑп, Петров хӑта та 
укҫа илсв тӑмадда песнапотнӑй ..

Их-хах-ха-ха!.. тесе, ҫыравадлл* 
ахӑрса йзрӑнса ана¥.

Андах манҫӗ мӗн вӑл „Совет“ Кап- 
кӑвне?

7-8 мулка® тыгакавах, шолгра ӗҫ 
ҫырӑвӗ ҫыраканах пуҫӗпех ҫакланзкан,

Унтан ш;:§ӑкланвса хӑтӑяса кӑтарт.
Вара мӗн нулӗ.
— Ӗҫ худӗ!.. Вйревтес пула¥-ха ну- 

майӗшне вӗретмелле ӗҫ ҫьтрӑвӗсӗмпе вы- 
:§ама.

ВАҪАНККА.

Улшуҫпа хрес^ен.

Улшуҫ. Лашу савӑн миҫе ҫулта< 
Картӑдки пури?

Хресьен, Кардӑккн ҫук, хамӑн кар- 
дӑк пур. .Заша кардӑккипе мӗн тӑ* 
ван вс?

Улшуҫ. Кардӑк мар,. картӑ®ки тетӗй”

И а ш у р.



№ 18 (28) К А П К А Н

Лапра-( ’̂ӗпре типит̂ т̂ ен
Уҫпенирр, Ш ӑматрк 
Вӑта ҫӗрти сыпӑкра 
Пуп дӳреда тӗлӗвдв 
Хурал пӳрдӗ патӗндв 

Иополкомри пӗр дӗлен, 
Лапра ҫӗаре тиниддвн, 
Вырта вырта &ӑвана¥, 
Вырхса тӑни курӑвмас¥.

Курпун Петӗр хенӗскер, 
Авсат хуҫа тухнӑсквр,
Утса пыра¥ ҫулпала, 
Тӗлӗнмелле иааала,

Исполкомри пӗр дӗден, 
Лапра ҫӗпре типидден, 
Вырта-вырта йӑв»на¥, - 
Выртса тӑни вурӑвмас¥.

— Мӗап1ӗн ес йӑванан, тет?
— Ма йӑванас мар ман, тет, 
Русоко корки подиЕ тет,
Еп тв унта пултӑм, тет. 

Хайхи Курпун Петӗр хе. 
Ҫӳҫрен йарса ялвт те: 
Айга цӗрде йӑванма,
Куҫ хупмалда в ы ^ м а , 

Лапрашӗвди сысна пек 
Хайве пӑхсан усал пек,

Тапкӑпа та тепкӗпе 
Лаппи Лекҫи Мируннв

МА4).

ВЫ РӐНТА (йуптару].
Сӑрлӑ хапха умӗв®е 
Ҫапӑ куни тӑрривде 
Пӗр ка®ака путекки 
Пур вӑйӗпе ҫухӑрат:

Епӗ кунта улӑхрӑм,
Сирӗн В84%и вырӑн ҫук, 
Мӗн пур кунти пурлӑхЕх 
Текех сирв тивес ҫук.

-Ман урари кадушне 
Кунта пы/ьдӑк тивеймӗ,
Таса йака туитирв 
Хура пӑрҫа йерейыӗ.

Ҫакна идтсен выц,ӑхсем 
Ҫавра ҫид пек кӗриерӗҫ, 
Каҫӑр оӑмса сыснисем 
Путек ҫулнв йӗрлерӗҫ.

Увӑн мухтав сӑыахне 
Виҫе-виҫв пӑхрӗҫӗ,
Аслӑ, даплӑ вырӑнтан 
Сирпӗнтерсе йадӗҫӗ.

Пӑрҫа йерме тумтирне 
Хупрӗҫ кӑва витене;
Ун вырӑнне ӗҫлеме 
Лартрӗҫ сурӑх путекве.

Халӑх панӑ вырӑвпа 
Нтлах мухтавмзлла мар,
Ӗҫне тӗрӗс тумаоан 
Иайан кунах вӑл сан мар.ҫ. ШӐП1.ӐК.
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Кӑтра Павӑл ӗмӗ§ӗ.

С, йулташ ҫыра?:
Кӗҫӗн Тукташри (Аттай в.) Кӑт- 

ра Павӑл суйа сймахсеы сарса 
ҫӳрет. «Анклире, санастовк»ӑ майӗ- 
пе, комоомол пӗгнӗ ха:ь», хет. Та- 
та шкула кайакан а®асене: «Ха^ 
шкула ан кайӑр, шкулта ха^, хӗ- 
рео ҫакаканоене взнават хӑваҫҫӗ, 
акӑ пудӗ вӑхӑт, уя ®ухнв шкула 
ҫӳрӗр», тет. Вӑд хӑй пуйан пурӑ- 
наканскер, йалтя ҫыноеа тырри- 
сенв вы.§ӑхсемпз ҫӗмӗрттерсе пу- 
рӑна¥, ытгя сийенсем те тӑва¥».

Еӑтра Павӑл «Капкӑна» ҫакланас 
оине ӗмӗтленмен те пу:§. мур! Вӑл Ан- 
кдирз комоомола мар, „Капкӑна* та 
пӗтерӗ®®? хе, андах «Капкӑа» Кӑтра 
Павӑлран ҫивӗ®рех.

Хӑвӑрт пӳйанан.

Сар двдек пӗлтернӗ тӑрӑх:
Угар йадӗн®и (Туҫи в.) пӗр уста- 

мӑҫ-Кӗшнӗл Павӗл Елекҫи, Вӑр- 
нарти коаператгивран 6 пус» илсв 
киднӗ тапака 8 пуса, 11 пуслӑх 
пируса 15 пус» суга¥. Ҫигкеннине 
т»та ҫамрӑк адасене ҫӑмарталля 
пируссем, каафегсзм пароа, усал 
ӗҫсем тума вӗрентрӗ. Хӑй турра 
ӗненяӗ пеа пулса, комоомолсенв 
йунӑхс» ҫӳрет. Ҫынна удталаоах 
пуйза кайрӗ Кӗшпӗл Ӗлекҫи.

кКапкӑиа“ лексен пуйасси пӗтрӗ 
ьара! Тавар хакӗсене хӑпартса сугнӑ 
шӑн темӗн ®ул турра ӗненсен тв, ти- 
мӗр ҫатмаран ҫӑлӑнас ҫук вӑд.

Йара пар, Елекди!

«1иркӳлдӗ Кӑкшӑмри (Нурӑо в.) 
Мӑн Уҫӑа хӑйӗа 18 ҫулхи Елек- 
ҫнне пӗр ҫул хушшнадэ 3 арӑм 
нлсе па®'. Виҫӗ хут дӗр идсв.

виҫӗ хуг хӗр панӑранпа мӑн Уҫӑп 
®ухӑнланоах йул§ӗ. Еулашки арӑ- 
мӗ Етекҫийа кӑштах ҫӗҫӗпе диксв 
пӑрахман», тесе ҫыра¥ Тӑпра.

Вӑт тӑк, Елекҫи! Кашни ҫуд виҫҫӗ 
авляноа та, 25 ҫула ҫитетра 24 арӑм- 
па пурӑнса куратӑн. Кашнинҫен пӗр 
кӗпе, нӗр йӗмилсе йудсан та... Ие к ш -  
вив®9н пӗрер а®а пудсэв, ӑҫта кайоа 
кӗрӗн ес?..

Вӑрманти ҫверсем,

Тилӗ те, кэшхӑр та, мулка® та ҫввр. 
Недли пӗлтернӗ тӑрӑх Тури Пӳртлӗ йад 
патӗн®н вӗрманта урӑх йышши ҫвер 
тв пур иккен.

«ПороБККОвпа Тодма®ев леҫникре 
пурӑнса, ҫверех тухса кайрӗҫ. Ну- 
майах пулмас¥ Толма®ев пӗр ҫын- 
на Ӑлпуттӑв йатлӑскернв, кин- 
шалпа дикнӗ, икӗ а®ана ӗосӗрпв 
хӗнеое тӑкнӑ. Поровкков йаланах 
Ш ӑхале ӗҫме ®упа1. ,Шӑха.§пе 
Пӳртлӗре пӗрер ҫын вӗлерелвх" 
тесе мухтанса ҫӳрет Поровкков 
Кӑҫал 3-шер пӑт илсе, 40 ӗне 
вӑрмава йартардӗ, вӑя ӗнесвмпе. 
хадӑх ҫаранӗоене ҫитерсв ^йаҫӗ. 
Мӗн духлӗ ҫыана хӗнеое мӑйӑр 
туртса ил®ӗҫ пу ь̂ кӑҫах ҫак 
ҫвврсем»?

Поровкковпа Толма®ев ҫвер пудсан 
та, вӗоенв тыгмалли «Капяӑасем» ҫи- 
рӗп-х». Талӗсене тытма хӗн, куя пек 
ухиахсенв хуликансене тыснӑ пекех 
тытма ҫӑмӑл.

Совпартшйолтан тухса, самокон 
тума.

Совпаргшкол урлӑ .йаяти ирсӗрлӗх- 
семае кӗрешме. йала ҫутӑ кӗртме, й м - 
та ҫӗнӗ пурӑвӑҫ тума вӗрентмв х»тӗр- 
леое тӑрзтиӑр теҫҫӗ Шупашкарта.
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Аадах Совпартшволтяя вӗрвнсе тух- 
нӑ Мвтак Хветӗрб шалтзх урӑхда ӑн- 
ланнӑ Совнаргшколта вӗрвнтаиае. Пӑр- 
ҫа Иӑванӗ ҫаала ҫырса тӗлӗнтерет 
пире:

цСовпартшколӑн П-мӗш сыпӑкӗн- 
вӗренсе тухвӑ Мигак Хветӗрӗ 

(Ианкарао, Едӗа вул) сӑмакон 
ӑухтарс», услам тума тытӑн®ӗ. 
Хӑй тв кунӗн ҫӗрӗнехӗҫет. Хааӑх 
хушшвн®е пӗр пуслӑх таӗҫлемен*.

Мӗн ӗҫлене пултартӑр ӗнтӗ вӑл са- 
«скон савӑ®ӗ лартнӑокӗр? Ун пеккисем 
ӗҫдемевни ӗҫлеменнден авантарах 
Еаӗкреноех тӗ^тӗмрв пурӑнакан Иан- 
караора Соваартшволга вӗренсе тухни- 
севв самовоа тумасӑр та ӗҫ ҫитмеале 
ӗатӗ те, мӗн тӑвас тен? „Еапхӑв" 
тӳрлзти!

Арӑм сутти тӑвакан.

Мӗнде йапаларан та сулкн уоӑ ку- 
расшӑвах ҫунаҫҫӗ хӑшпӗр усламӑҫсем. 
Андаххӗрарӑмоа сутӑ тунине пат сайр» 
илтме пула¥. Ув пек кнресӗр ҫый 
ҫин®ен Ь X. пӗлтерет:

„1яркӳллӗ Ҫулаҫра (Едӗк в.) арӑм 
сутги тӑвакан Иван Алексантрӑв 
пурӑна¥. Вӑл ха!Ь тӑваттӑмӗш хуг 
авлав^ӗ. Авлансан ӗҫдетгервт ӗҫ- 
леттерет те, кайран хӑваласа кӑ- 
лара¥, йапаляссне илсе йула¥.
1925-мӗш ҫулта ҫак улшуҫ Сорм- 
варрин®ея Пӑлаки йатлӑ хӗре 
ил®ӗ. Пӗр уйӑх усрасан, уй ӗҫӗ- 
сенв аӗтеров кӗрсеа, Пӑлакийв хӑ- 
власа йара¥, тӳшвккине тыгоа 
йула¥. Сута парсан сут та ҫак 
улшуҫ майдах пул®ӗ, тӳшеке илсе 
памадла тумарӗ. Мӗнле вӗҫне ту- 
пасши ҫак ӗҫӗвне*?

Паалах, ыӗнле тупасои. Иетӗрнв 
уйбоӗн®и проквурор ҫак ӗҫе халех тӗ- 
рӗсдӗ те, кам айӑллисене «Капкӑнра» 
йаланах вырӑн тупса парӑпӑр.

Хӗрлӗ автаы р к а н ӗ .

24-мӗш у®асткӑри отрахавӗнт ҫы- 
руҫӗ пӗдтӗр, Куракӑшри Улнуттӑв- 
раа лаша страххова! тума теое. 10 
тенкӗ укҫа ил®ӗ. Ҫак уйҫзран 
йулнине—4 т. 28 пуса „оан ҫург 
на топрозо.|нӑ страххоза! тӑван* 
тесе, Удпуттӑва тлвӑрс! пзмарӗ, 
квиттанся кйгсзн—лватгаааи те 
памарӗ. Пзл-тах. сграхакӗнт ҫы-

руҫҫи (Николай Проххо^ккнн) ҫак 
укҫана хӑй кӑойине улталаоа дик- 
рӗ»—тесе ҫыра¥ А. Иалкор.

Топрово^нӑ страххова¥ тӑвап тесв 
суйман ӗнтӗ вӑа, хӑй кӑзйине лайӑх. 
отрахховзт тунӑ вӑл юпровс^нӑ!

Манах Мӗтри.

Етем тени вӑл хӑй визӗмӗ хӑҫан 
Еилессине нихҫан та пӗдейыесг. Арӑн- 
на хӑҫан йатлаҫыалла пулассине хе 
пӗлейместпӗр те, виаӗм ҫинден ӑҫтан 
пӗдме пултарӑпӑр,

«Уйкас-Асламлсри. Манах Мӗтри, 
епӗ кӑҫад хӗлле вилитӗп теое, хӑй 
йатак ҫӗрне ыраш акман. Сарай 
свне, тум ҫуртсене веҫех пуп пат- 
не панӑ. Хӑй хӑш ®ухне ҫара 
пакартанӑх ҫӳрвт. Ма апла ҫӳре- 
тӗн? тесе ыйгсан: мава турӑ
хушнӑ», тет. *

Ҫара пакаратӑн ҫӳремв ӑна турӑ 
хушвӑ аущ те, ан®ах ҫӗрне акоа хӑвар- 
иалла®ӗ. Кӑҫал хӗлле вилмесен кам 
тӑрантарӗ' ӑяа ҫара ҫерҫийе. Виаӗи 
хӑҫая кядеосияв Манах Мӗтри мар, 
еаӗр хе сӗлмеотаӗр.

Ҫутта Тухнӑ комсомолӗс.

Хӑш5-ц§ри шухӑшлаҫҫӗ: паттӑрланоа 
ҫӳрекенсеы Патӑрйел уйеоӗнде нумай 
твҫҫӗ. Ан®ах тӗпӗ йӗрбаех шухӑшдаса 
пӑхоан, Шунашкар уйесӗ тв Патӑрйед 
уйесӗн®ен, тата ытти Совет Сойусӗндя 
паттӑр ҫыноем пур вырӑноенден кайа 
йулман иккен.

Уйесри пур вырӑнсвйден те ҫакӑн 
пек ҫырусзм Ендкелеҫҫӗ:

„Самук кассин®е (Ш уа. у,, Тукаш 
вул.) паттӑрланса ҫӳрекев ҫамрӑк- 
свм пур. Акӑ вӗсендбн пӗри—Та- 
ввт Карнди кама кура¥, ҫавна ҫӗ- 
ҫӗнв дикетӗп тесв ҫӳрет. Халӗ пӗр 
каҫ сӑмакунккӑ ӗҫсе тухяӑ та, ҫе- 
ҫӗпе ®акетӗп тесе, хӗрсаве,— ада- 
сене хӑрзтоа пӗтернӗ. Вӑл само- 
конккӑ йухтарма га пит маҫтӑр. 
Комсомолта Ъ ҫул тӑра¥ пудсан 
тй, пуҫне ҫутӑ кӗмен пулмалда'', 
тет Ала.

Мӗйле ҫу :ӑ кӗмея? Кӗаӗҫке. Ҫутги 
кӗмезӗрех ҫапла аташса ҫӳремӗд®?. 
Ҫйеӗн§'я тата .уяӑэ «ҫутгин хуранӗ» 
те пур. Ҫутта тухнах ӗнтӗ вӑд.
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Ы Т Л А Ш Ш И  ЕС.

— Хӗрӗм, ҫӳаҫува уаӑшку патнелеҫео и?
—  Мӗн туиа? Птрӗ-пӗрех тепӗр ернерен кайахла килмеллв нулат. Вырттӑрах.

Решим вутти.
Удрештенире решим тусан, киле 

ва^ди тв йура¥, теҫҫӗ тилӗ йевӗрлӗ 
пуҫлӑхсем.

Пикшихра (Щ ӑхасан вул.) шкуд 
пӑхаканӗ пуднӑскер Алексантр 
Пегри Хусана вӗрвнме кайао умӗн, ■ 
шкул вутти дылай йулнвне кура, 
3 лав вутӑ Канашри арӑмӗ патнв 
леҫсв хӑварнӑ. Апла тума йура- 
мао¥ тесен; ,н в  ваше тело“, тесе 
хура¥, тет Ахах.

Пирӗн «тело» (ӳт) мар ҫав сяввине 
дӑтаканни, шкул а®исен дӑтмалла пу- 
ла¥. Андах тирпейлӗх решвмне апла 
туяи пирӗн «твлӑсене» те ырагтара¥. 
Ҫавӑвпа сава калахпӑр: Совет увҫипе 
вӗренме яавасси те „не ваше телӑ!* 
Илтетнв?

Ерехпэ шӑварнӑ иупӑста.

Ервхпе шӑварнӑ купӑста хӳхӗы пу* 
ла¥, теое пӗлтервт пире Ш акирн йат- 
лӑ кореспотент.

„Шӗнерпуҫ вулӑсӗнди ^ӑрӑш-Ту- 
ҫ» йалӗн®9 иртнӗ ҫулсен®в кӗтӳ 
выртарнӑ вырӑнсене купӑота пзх- 
'§и тума тара падӗҫ. Кунӑсти 
хӳхӗм пултӑр тесе, пӗрик детвӗрх 
ерехле парса халӑх ӗҫк8 ӗҫрӗ. Ку- 
пӑсти ®ӑнах лайӑх пул®ӗ*. тет.

Ерехпе шӑварнӑ купӑста хӳхӗм пу- 
ла¥ еппин. Хӳхӗм пулсан та, купӑстян- 
ден Ш'ӑршӑ перет. 1Пӑрши пирӗн кӗн- 
дӗлере те пыроа ҫапрӗ. ‘Претҫетаггӗлӗ 
тв сирӗн купӑста пуҫлӑ пулмалла. Хӗл- 
лв, ҫӗнӗ оуйлавра, тураыалла пула¥.
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Укҫине турри йӑтса 
тухса кайни.

Халлапри пев, йалта вардӑвпа ста- 
рнЕ пурӑннӑ. Вӗсенӗн ивӗ ывӑлӗ пуд- 
нӑ, хӑйсен вӗсеи турра кӗлтӑвакан 
ҫывсеы вулнӑ. Вылӑх-®ӗрлӗхӗсем вӗ- 
сенӗн пӗр ӗнин®ен пуҫнв урӑх нимӗн 
те пулман. Старикки лаша илмв гвсе, 
ӗняне оутса укҫа тунӑ.

Кар®ӑк, ҫак укҫана пуҫтарса хур-хт, 
тесе усрама ухҫине кар®ӑк аллине 
параӖ

—  Иура¥, епб ҫакӑнта турӑш (ту- 
рӑ) хыҫне хурам, уата турӑ сыхлат, 
нвкам та тивес ҫук, тет.

Ывӑлӗ калат:
—  Аннв, есӗ турӑ ҫине кӑна ан 

шан, ху та астуклдах тӑр, тет.
Ҫаксем тепӗр кунӗ кидтен тухса 

кайаҫҫӗ. Старикки те пус килӗ, кӳрше, 
калаҫса ларма кайа¥. Дидне кар§ӑкӗ 
авдах пӗр пӗ®§енҫн тӑрса йулаФ. Ҫа- 
вӑн духяе кӗсем патне пӗре турра 
*ӗд туса ҫӳрекен ҫын пыроа кӗрет. 
Кардӑкӗ ӑва, йепле ҫынЕиве налдаса, 
хисбялесе йышӑна¥, хӑна тӑва¥.

—  Еоӗ турра кӗдтуса ҫӳрекен ҫыя, 
ӳт-аш ҫиместӗа пудӗ?— гет, типӗ ты- 
таттӑр, тесе шухӑшласа.

—  Ҫиместӗп ҫав, тет ку та кар®ӑка 
хирӗҫ.

— Апла пулсан, епӗ сан ҫи- 
мешкӗя вӳхрепрен хӑВар идсе килем- 
хз, гет тв, пӳртрен тухса кайа¥.

Кардӑкӗ тухса кайсанах, ку ҫыввя 
пур ҫӗре те дасах шырама пуҫл»¥. 
Турӑш хыҫне пӑхса плвг. Унта ӗнв 
оутоа тунӑ укҫа выртнине курсан, 
дасах идсе кӗсйинв ®икет. Кар§ӑкӗ 
ӑна-кӑва шухӑшламасӑр, ҫынвиве хӑй- 
ар ҫитерсе тӑрангарсан, ӑсатса йара¥.

Ашшӗ кӳршӗре лаша кадаҫсан, а®н- 
яе килае увҫа илые йара¥. А§я ки.1нэ 
таврӑноан:

— Атте лаша калаҫнӑ, укҫа илсе 
кнл, тесв ка.таса йздӗ, тег.

Амӑшӗ увҫиав хунӑ ҫӗре идме пыр- 
сан, пӑха¥ те, укҫи хувӑ ҫӗрте ҫук 
пула¥.

— Е ш р  хӑвӑр илсе тухса кайнӑ 
иулӗ? Аҫу илсе каймантӑр-ҫке?—тесе, 
ыйта¥.

Ывӑлӗ:
—  Епй те идиен, атте те илмен, 

мӗншӗи теоен, еоир вилте пулман, тет.

Укҫасӑр пӑрҫа.

Икӗ а§а пиввойа кӗрсе:
— Сӑра литтӑрӗ мӗн духлӗ тӑра¥ 

тесе ыйгаҫҫӗ.
— 45 пус,
— Тӑварланӑ пӑрҫана мӗн §ула 

паратӑр тата?
— Пӑрҫана ахалех паратпӑр.
— Апла пулоан пире пӗрер кӗрв- 

пенкке турттарса парӑрха.
П. Ешнерв.

Ывӑаӗ хӑй шӑалӗве:— пырха, аттен© 
®ӗнсе кил-ха, теое, ашшӗае дӗнсе кил- 
терттврет.

Укҫисем хайхиоенӗя дӑнах та ҫук,, 
ҫук та ҫук, нвҫтан шыраса тупайыаҫ- 
ҫӗ. Вара, антӑранӑ йенне, кардӑвран:

— Пирӗв патра пайан кан та пул- 
сан килмерӗ пу.§-ҫ1е?—теое ыйтса пӗ- 
леҫҫӗ.

— Ытлашши ҫыв пайан никам та, 
килнен®ӗ. Пӗр ҫын килдӗ те, вӑл илес 
ҫук, тет.

— Вӑл вара мӗскерле ҫындӗ? твве, 
ыйтса нӗдеҫҫӗ.

— Вӑл турра кӗл туса ҫӳрвквн ҫын.. 
аван ҫын, ҫыянӑнвв гявес ҫув, твт 
амӑшӗ.

Ывӑлӗ те;
—  Анке, епӗ сана ӗлӗкех каласаг- 

тӑм:—„турру ҫиае кӑна шанса ан тӑр, 
ху та астукадах тӑр“ ,—терӗм. СавӑЕ 
укҫуна, хунӑ ҫӗртен. турру 'йӑтса тух- 
са кайнӑ, тет. ИВ. ИУРКЕЙН.
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КЕРЕУННЕХИ УХУТА.
Атӑлӑн геш йендн кӳлӗсввде какӑк  кӑвакал 

сахал, теҫҫб к^ҫад. Ҫавӑнпа ухутквксем кайиасӗреЕ 
пушӑ таерӑнаҫҫӑ.

СХУ.гАкоР)

Пӗр вӑвакалӗ. Хӗввл такҫавах ттхнӑ. Айта кайса тӑратар ау.® ухутнвкне, 
Убрешгвяийе вӑхӑтра ҫатеймб. Пуҫлӑхсем йат.тӗҫ тата.

К У Р Ш Ӗ С Е М .
Куршӗпе вӳршӗн 
Калаҫмалли тусӑнатех ӗнтӗ.

Авӑ
Иарман арӑмӗ Урнве 
Сарнӑ й*нӑ урлӑ ҫӑварне;

— Сан упӑшку ҫапла!
Сан унӑшку ванла!

Шуйттан! Ҫӗр ҫӑташшӗ!
Ҫӑва патне кайашшӗ!

Тесе вӑрҫа¥ вӑл пӗхӗмпв 
Хӑйӗн кӳршӗ Тймук арӑмпе.
Ҫав ӗнтӗ— хӗржрӑм в&рҫма тапрансан 

Итлеме ҫеҫ ан ӳркен,
Тимук арӗм те калаҫма татӑнсан 

Сӑмахсӑр антраказаийвх мар
иккек;

Уривене хирӗҫ вӑл 
Виттерсв кӑна пыра¥ сӑмахна. 
Касоасем— Мӗн пу.тнӑ та, мӗн

пулнӑ, тесе 
Шӑв шав ҫине ®упаҫҫӗ урамаа.
— Ӑра! Есяр м?н йантратагӑр,
Терӗ тӗлӗнсе Никазтӑр.
— Ула Йӑтт» ыурӑн Тимукӗ,—

Бзуйтганӗ

Ухатара ҫулатса кил®Ҫ 
Тесе хуҫӗ 

Иарман арӑмӗ— куштанӗ
— Ей! тупнӑ тата хӑйеем

валаҫналди,
Терӗ йерриаен 

Кукӑр Марукӑн Михади.
— Туннӑ ҫав! тег Урине: Тупнӑ, 
Вӑрҫса кэлаҫмаллпнех тупнӑ, 
Пӗтер®ӗ йӑтга... Ех! йӑттӑмҫӑм! 
Етем ӑсдӑ®®ӗ вӗт, пассамҫӑм:

Урайне »®а искӗртсвн 
Ҫудас» типӗтоех иледдӗ, 
Кипквсем тв тасад®ӗ.„
Ех1 йӑттӑм!..

— Урай-кйпкв тасатиа 
Иӑтгин ӑсӗ ҫитнӗ те,
Хӑйӗн ҫатеймен. тесе ху§ӗ

кокоомол Кирилде. 
Лешӗ ӑна илтрӗ те 
Уггара па®ӗ княеляе.

Н. ЕВТОЕИМӐВ,
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С н а ^ б - д о к с е м .

Пирӗн тбрлйреп ушкӗн- 
сем пит ну-иай, андах вб- 
сен ӗҫбсе* питех палӑрмаҫ- 
ҫб. Хӑш -пӗр ҫннсем хййсем 
мбнле мӗале ушкйнсенд* тӑ- 
нвне те иблмеҫҫӗ.

— Мӗнле мехадсем ҫакеа тултарвӑ 
бсӗ?

— Мвта.1§сем мар вӗсрм—сва®®ок- 
сем. Ку Авиахим сва®®окӗ, ку Мопӑ- 
рӑн. ку РатЕо тусӗсен, ку турра ӗнен- 
кенсвв, ку а®а тусӗсен, ку хут пӗл- 
иеянипе кӗрвшекен, «у... ку мӗв^е-ха. 
Кӑна манса кайвӑ. Кӑмакара манса 
йулнӑ пашалӑва ҫииесӗрех манс* кзйкӑ.

Хӳтӗ вырӑнта.
(Паҫнӑ).

Вӗри шӑрӑх хӗвеате 
Сысна йӑвӑҫ »8ӗн®в 
Ун тӗллипв сухӑнра 
Выртрӗ вӑд ®ӑсӑлса.
— «Ай1 зВ... пайан ававҫке, 
Хӗвед ҫутти те илемлӗ,
Кунта вӑрттӑн кӗтесре 
Ниаам та мава кураймӗ, 
Кураймӗ, ®ӑрмантараймӗ»—
Ҫав вӑхӑтрах куҫ умӗн®е,
Кур‘®ӗ сысна куритв.
Куритери ерех пӑр*кне
— „Аа аван йапала!
Ҫителӗклӗ сыпӑаӑр,
Хӗрӗньӗрех пулсав та 
Иуррнне те йурлӑпӑр!»— 
Сыпассиве сыамалдах,
Ҫыпрӗ сысна курманда,
Ӗҫсен пурте паллах 
Тытӑнаҫҫӗ харкахма.
Бирӗв сысна ӗсрипе 
Иа®ӗ йурра пикенсе. 
11ӑртак*тӑрсан ҫидябнсе 
Тытӑн®? ку хардашма.
Ҫав вӑхӑгра кӗтӳҫӗ 
Таҫтан курнӑ сысваяа 
Хӑйӗн вӑрӑи пушипе 
Туртрй тире ҫурмадла.

Ҫавзашкалах пиваойсенде 
Вӑрттӑн хӳгӗ вырӑнта, 
Хуликансем ӗҫеҫҫӗ те 
Тытӑаасҫӗ харкашма.

АЛАКӖР В.

Сывлӑх пӑхтарнӑ ҫӗрте.

— Ну, Муҫҫа, сана пӑхнӑ ®ухне 
тухтӑр шаккари?

— Хытӑ шаксарӗ.
— Хӑш тӗдтен хытӑрах сзва шак- 

карӗ?
— Кӑсйаран хытӑ шаккарӗ.

Ексашӗнта.

— Ну, есӗ Ҫеҫмвков§и-ха ҫзк ес, 
лалаха пире миҫв ®аҫ1 ҫвета?

— Иккӗ, пӗри пирӗн СССР, тепри 
пуршуйсен Лики теви пуза¥.

С. ЙАРТПК.

К укш а Йӑван.

К у ш а Игвлн салтакран' таврӑннӑ^ 
Иалти краштӑнсем курма пухӑняӑ.
— Пит вырӑсла вӗренсв карӑм, те- 

се мухтана¥ Иӑван.
—  «Пӑрҫа» мӗнлв, тесе ыйтаҫҫӗ 

увтан.
Лешӗ:
— „Корох“ штодӗ, тет.
Курма пывисем валлвх:
— „Иасмӑк“ мӗнде теҫҫз.
.1еш Кукши:
— Пол корох штолӗ, терӗ.

Хур-оӑмси.
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Нумай пӗлни пӗтер^ӗ.

—  Иван Иван§, есӗ ҫырӑва ва®ар вӗрвнЕӗ курӑна¥. сана в5ренаӗ ҫӗртвн 
ьӑларса йанӑха вӗт?

— Мана кӑларса йадӗҫ те, андзх на®ар вӗреннӗшӗа мар, вӗрвнтеквндвн 
аваа пӗлнӗрен.

Патирек йад сове^йӗн приххотпа расхут кӗнеки.
(Тукаш в., Шун. у.).

Расхут.

1. Й и  соввт прегҫетаттӗлӗ Ҫерквй 
Ҫтананд, йала пынӑшӑн пупа 3 тенкӗ 
халӑх укҫинден тӳлленӗ.

2. Уртвм Хриссанӑв панӑ укҫапа 
халӑх ҫинде шушкӑ илсв ҫинӗ— 3 т. 
40 пус.

3. Ҫврквй Саведйӗв панӑ укҫапа 
хкдӑх ҫвндв шушкӑ идсв ҫинӗ— 3 т. 
40 п.

4. Миххаил Феотӑрӑвран илвӗ укҫа- 
па хадӑх ҫиндв шушкӑ нлсв ҫинӗ— 
3 т. 40 п.

5. Кадака сутнӑ укҫапа халӑх ҫин- 
де шушкӑ идсе ҫинӗ— 3 т. 40 к.

6. Роман Петринден илнӗ укҫана 
халӑхпа сӑмакун ӗҫсв пӗтернӗ— 5 т.

7. Тимӗр Матвинден илнӗ укҫана 
халӑхпа шушкӑ илов ҫиое йавӑ— 9 т.

8. Санокпа Микихвер Иванӗ панӑ 
укҫана шушкӑ илов ҫинӗ—5 т. 10 п.

9. Раман Антрвйдран илнӗ укҫана 
шушкӑ ҫисв пӗтернӗ— 6 т. 30 т.

10. 13 ҫынран, иднӗ укҫава шушкӑ 
ҫисе пӗтернӗ— 19 т. 50 п.

Иатирекйзл сове§ӗ 
нретҫетаттӗлӗсвм;
К авви— Ҫеркей Ҫтаппань.

Ха.§хи— Ласук Унтри.

Сатат, (Сут вз:§§и): Кашни претҫв- 
татгӗл миҫешвр пӑт шушкӑ ҫисв йанӑ?

М У С К А.

Капнӑнран: Сушкӑ ҫиме йуратакан 
йаасоветве сушшнлхкӑ (аслӑк) ҫине 
сушшиг тума ҫакс» хумадла.

П уҫ ҫавӑракан

— 1\нӗ Упя вулӑсне Хветӗр патнв 
пуҫ ҫавӑрттарма карӑм. Утатги пуҫвв 
ҫавӑрттартӑм.

—  Ҫавӑрса па®ӗ и?
— Па®ӗ.
— 1кпер хӗре пӑсса пӑрахрӑн ҫав. 

Ха(^ кам илӗ ӗвтӗ ӑв» ка®§а. 1ипер 
пуҫяисеве те ка®§а паекенсем с»х»л 
та, ҫаврӑн®ӑк пуҫлине викам та илес 
ҫу*. Сан» куншӑн ҫынна ®ӑдах пуҫлӑ 
туаӑшӑн тӗривне хупмалла.
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Пуйан хуҫа.
йалтан килнӗ кар®5к ^ӑваш  Асдӑ 

сгдҪн ҫуртне пӑхса пынӑ ҫӗртех такӑнса 
ӳ&нӗ.

Иртса кайакан: Вӑй нӗтри ыӗн, ки- 
немей? Ватӑлтӑн пу]§.

Кардӑк: Ватӑран нар, пыоӑх ҫуртран 
тӗлӗнсе утнӑ ҫӗртенех тавӑнса ӳкрӗм.

Иртсе кайакан: Ма пит тӗлӗннӗ ун- 
тав?

Кардӑк: Ара, тӗлӗнмесӗр, Пит пуйан 
пулӗҫке кӑна тӑвакан хуҫа. Мӗн йатдӑ 
хуҫа гунӑши кӑаа?

Ивргсе кайакан: Совет йатдӑ хуҫа.
Карьӑк: Ап.та пудоав Ехрем хуҫаран 

пуйантарах хуҫасем те пур иккӗн пи- 
рӗн ®ӑваш хушшин®е.

Иртсе кайакан: Пур ҫав, Кар®ӑк
йулташ. П.

1?у|1ах.
— Мӗншӗн хагьки хӗрарӑмоем ҫӳҫӗ- 

«ене касма пуҫларӗҫ
Падлах ӗнтӗ: ӑслӑрах пуласшӑн...

Ӗлӗк кала¥дӗҫ: „хӗрарӑыӑн ҫӳҫӗ вӑ- 
рӑм, ӑсӗ кӗске", тетдӗҫ, халӗ ӗнтӗ 
«нла нар.

Кунӗ ҫыннӑ салтаиӑ илмеҫҫӗ.

(Годен. тенине тӑнланайман).
Мушик—ӑудташӑм, еоӗ коыиҫҫнве

кайа§д»н хытӑ кӑшкӑрса, йурласа ҫӳ- 
реттӗндӗҫке. Мӗнла кайаймарӑн ха?

1904 иӗш ҫулта ҫуралнӑ а§1:— Мана 
котӑв (кутӑн) теыерӗҫ. Халӗ салтака 
куедисене илмвҫҫӗ, кутӑннисвнв ан^дах 
ялеҫҫӗ. АЛӐ.

Мишавайа тухакан.
— Мяшша, всӗ ҫитӗнсвя мӗнв ту- 

хав?
•— Етӗ-и? Мишавайа тухатӑн,
-— Мӗнш1'а  урӑх ҫӗрв мар тата?
— Мӗншӗя .^тесен, мишавайа ҫӗр 

зиҫнӗ рухне пуйансеы ҫӑнарта нумай 
<итвреҫҫӗ. УЛӐП САН)УКӖ.

Аманаӑ тухтӑр.

— Пирӗн пу.§нигса вӑрҫӑра ..аыаннӑ 
тухтӑра йанӑ пулас.

— Ма тата?
— Ҫирӗм утӑмра пурнакан дирлӗ 

ҫын патне те лашасӑр пымас¥.
УРХАМАХ.

Ӗҫ нумай,

— Пирӗн ҫекреттар тата икӗ ӗҫ ту- 
са пыра¥.

—  Мӗнле ӗҫсенв?
— Вӑл пирӗн турӑ та, патша та,

^ӗрӗ хаҫат.

— Ех, епӗ ҫав рӗрӗ хаҫат твнинв 
пӗртте йуратмастӑп.

—  Ма апла?
— Уяпа нимӗн те рӑркамалди ҫук.

Тӗне хирӗҫ пыранӑн.

— Наиӑо ыари сана, Йӑван, диркӳ- 
ве ҫӳреые.

— Тупата ҫуремвн.
—  Суйатӑн Кӗрсессӗнвх сана сыл- 

тӑм клирӑо патӗндв тӑнинв кургӑм. 
Намӑо, намӑс!... (,К омар“).

Ыйхӑ §ирӗ.

—  Идтва ес? Мусвавра ыйхӑ дкрӗ 
тухнӑ тет.

—  Ҫавӑнпа пудӗ-иҫ пирӗн шефовм 
ҫивден вимӗн сасду тв ҫук.
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Капкорсене.
Куркана. Еоб ҫыратӑн:

„Ишекрв ераере йӗрре, шӑмат- 
кунсви. пасар пудсз нртет, твтӗн. 
Унта ҫынсем ӗҫе ӗсӗрӗлсе, вӑрҫса 
петеҫҫӗ, тетӗн. Киле таврӑнсан 
та а®ннӑ§нсене, арӑмӗсеае хӗне- 
се петереҫҫӗ твтӗн. Вӗоем хуш-

■ шиБ®е соввтра ӗҫлвкенсем тв, 
комсомодӗссем та пулаҫҫӗ, тетӗн. 
Милитси мӗн тӑва¥ унта? Иадсо- 

ве®5 мӗн тӑва¥? Ив пуртв ҫутти 
ӑшве кӗрсе ӳкнӗ-и? ха.§хй вӑхӑт- 
ра хуликансемпв пит вирлӗн кӗ- 
решнине пелмеҫҫӗ-и мӗнРЕсӗ кам 
апл» хӑтланине, совегра ӗҫлввен- 
семпв комсоволӗссеи ӗҫсе вӑрҫни 
ҫив®ен пурин ҫян®ен йадӗсвне 
кӑтартса ҫыроа тӑр. „Капкӑн* 
вӗоенв пит ҫирӗп хӗстерсе тӑрӗ.

И, (Ҫӗнйкл, Нурӑо в ). Улшуҫ Иакку 
ӗссӗрнв йут арӑмсем хыҫҫӑн 1ун- 
08, «тватоат копейк парап» тесе 
кӑшкӑрнн ҫин®ен хӑй арӑмве ка- 
ласа пар.

Пе¥ука. Вӑрмар стансин®н Устинӑв 
савӑгӗв®е тӑвакан оӑмакун мӗв 
хак тӑввне ҫапма УҫтЕНӑьран ук- 
ҫа илетпӗр.

С. Штанашри (Аттай в ) „Трзктӑр 
йатлӑ коппер*ттивӑн дленӗсем

ҫпи®кӑлда тавлашса вы.§аыа маҫ- 
тӑр пулсан, Еопператтив ӗҫнв йер- 
оех ҫвте .мен пу.§ха вӗсем.

Такамз Щ ӑмат вулӑоӗн®э 1924-мӗш 
ҫултанпах ҫӗрйӗркелес ӗҫ пыра¥ 
пулоан та пӗтвсси пӗррв те пал- 
лӑ мзр, тегӗя. Пӗр ҫулта пӗр ми- 
шавай виҫсв тухвӑ ҫӗроенв, тв- 
пӗр ҫулне тепӗр мишавкй каллех 
виҫсе туха¥ тетӗн. Вулӗҫтӑвком та 
ҫӗр виҫнӗ ҫӗрге ӗҫгекен хрвсден- 
сене ӗҫ укҫи памасӑр хупланта- 
ра¥ тетӗн, пӗр тенкӗшер 7— 8 хут 
пыртар*¥ тетӗн.

Анла ӗҫлесен сирӗн вулӑсри ҫӗ- 
рйӗквлӳ пяхҫан та пӗтес ҫук мӗя- 
шӗн тесен кашнн ҫудах ҫӗяӗ, 
мншавай пырса, кашви ҫулах ҫав 
вырӑнсенех виҫетерӗҫ. Тирзейлӗх 
решимӗ ҫапда ӗнгӗ вӑз, ӑна ӳп- 
неллв ӳаӗнгерое пӑрахоаа.

Тӳрлӗтнп.
„К&пкӑнӑн“ 16-м(ш нумӗрӗн®и 5-мӗш 

страяитоӑри ӳкер®ӗк айве „инотрук- 
тӑрсем“ тесе ҫыроа хунӑ, Инструктӑр- 
сем пулман увта, пухалтӗрсем пулвӑ. 
Ҫавӑнпа инотруктӑрсене „Каакӑнран“ 
кӑаарса, вӗсен вырӑйне. путалтӗрсенв 
кӗртсв хуратпӑр, Рас тва три! Ш ӑрг- 
шарт! Ленкрӗҫ ха.§1исверсвм!..

Ответ. редактор Д. Золотов.

,Напкӑна“ йуратакаксев! ^
..КхӐПЕАЬР шурнала САРМА тӑрӑшӑр! 

Ҫулталӑклӑх 200 потпис^вӗк тупакансене
ПУРНЕ ТЕ ПЕР ППУК

ПАРАТПӐР.
ХАКӖ пӗр уйӑха 10 пуе.

Чугашлвг № 958. Чееокгары, тип. „Чувзшская Квнга“.


