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—  Таварвене 5ернӗ микровсеве вӑхатӑнн в8н пинохвӑ^пе?
—- Т авар хакбсьм йунедниве пӑхатӑп. Андах пиноккӑд,пе п ӑ х са та  ннмӗнте куравмарӑ!! 

Ку ПЕВоккӑле ада с аи а к р ан  идсв кихнӗддӗ те, киведсе кайнӑскер иул'}?, мтр!..
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ӑҫтгн пӗлеҫҫӗ-ши?
Вулӗҫтӑвкож ҫур®5. Хӗзел, вӑтанса 

пйхнӑ пек, ®ӳре®врен вӑшт цуҫне 
дакнӗ тв сӗтел ҫинда хӑрлаттарса ҫыв- 
рвкан С1урӑш патйе пӗҫертет. Пӗр 
сао-хура та ҫук, пӗр стурӑш хӑрдат- 
тарса ҫывйраиае, вӑл ҫавӑрзнкадзса 
выртни ан§ах нӳртрн лӑслӑда хумха- 
та¥. Унддвн тв пулмарӗ ■ пери вудӗҫ- 
тӑвком ааӑкне;

— Шак-шак шзк!—тутарса ид®?.
Сӗтед ҫиндв ҫыврзкан стурӑш ал

дӑмӑрӗоемав куҫвв сӑтӑрса идсв, ҫӑ- 
варые пысӑскӑн карса анасязса йа®?. 
Унтан урайав сиксе ансаунтадда кун- 
талла пӑхказаса ид®ӗ те, урисеае ик 
пӑт пуканӗ ҫыхса йанӑ пек, еӗтӗрке- 
десе адӑк патаелде судӑн®?.

— Пам унга? Мӗн ирех сӗтӗрӗное 
ҫӳреттӗр?

—  Е тӗ вӑз, уҫ ха, уҫ!—хенӗ сао 
идтӗн^ӗ.

—  Ну, кӗр,—терӗ тв азӑка уҫса 
йадӗ. Адӑкран пӗр пӑру тирӗн§ен ҫӗ- 
ленӗ картуодӑ, хура накиткӑ тӑхӑнса 
йанӑ ҫын кӗ®ӗ.

—  Ну, ыӗале ха: пуштӑ ҫитмерӗ-и? 
— тесв ыйтрӗ стурӑшран.

—  Килмерӗ-ха, мӗн тата: ҫыру-мӗн 
кӗтвтнеи?—терӗ кӑаа хирӗ^ҫ сгурӑш.

— Ҫыру мар-ха, «Капкӑн» кидмвн- 
ши, тетӗп. Аотӑватна есӗ пӗр кун 
йепде-ха еут хыҫҫӑн? Ташлз-таш.1а 
ӗҫрӗмӗр, вӗг, вулҫӗрӗҫсубӗ пуҫлӑхсем- 
пе, 4 ®0гвӗрт оймакон пӗтертӗмӗр, тег 
кадсв кӗвӗ ҫынӗ.

— Хӑҫан вӑд?.. Аотумастӑп-ҫке?
—  Ара авӑ, тувти кун каҫаа м»н 

патӑмра витерв ӗҫрӗмӗр, вӗт-ха.
—  Е , такҫанхиве аса илнӗ еоӗ, вӑл 

пӗр ернв те ытлӑ пу^Ь’*^- Хнтан кай- 
ран епӗр тата, еоӗ ҫук пулао, Ыи&ула 
патӑвдв ӗҫрӗмӗр. Унта тата иятгерво- 
нӑрак пуд®1; лвш Микуда кагки хӑй 
тв ӳсӗр те, пирӗн ҫекреггар „хыҫӗн- 
ден“ лап-лап савса идет, вЗх...

Стурӑш сӑмахнв каласа та пӗгервй- 
ыерӗ, алӑкран пӗр вӑрӑм хурз ҫнн 
пырсӑ кӗ®ӗ. Пӳртрв шӑп пул®ӗ.  ̂ Ни 
кӑш та пӗр сӑмах дӗниеҫҫӗ. Унтан 
кам кӗнине паддаса идсессӗн пӑру 
тирӑ картуоли;

— Мӗн хӑрагса ҫӳретӗн есӗ?—тесе 
хувӗ.

— Хӑратасси мӗзни, пуштӑ ҫитмв- 
ни-ха? тет в-ӑрӑм ҫынпи.

—  Ах— ха— ха—ха, тесв кулоа йа- 
®ӗҫ иккӗш те .—Ӑна кӗгмв ирех киляӗ- 
ҪК0 вӑд. Аха.§ ир килтерӗя ео ӑна...

—  А®а, каи ухмах хытлан»¥ ҫавна? 
—тесв пгҫларӗ вӑрӑмми,— ерне хуш- 
шиадэ Ш /паш кара ҫавӑрӑзоа га ҫи- 
тет Ха^ь пӗр кун двшсвмае, сута ки- 
лвкенсемпв, пигӗ вӑрхтӑа ӗатӗ ӗҫрб- 
мӗр. Вигерв ӗҫрӗмӗр, вӗг ха, акӑ есӗ 
те пур... Ҫав ӗнерхи .М «Канаш» ҫияе 
тухнӑ т», вӗт. Акӑ пайан «Капкӑн» 
килмедле, тенӗ-ха. Унга, кӗговх тӑр, 
ыӗн те пулсан пирӗн ҫин®ен пурах 
ӗнтӗ.

—  Ӗаерхи № ҫин®? пури вара, ӑҫ- 
таха? Е аӗ йепле курмая вара ӑна?— 
терӗ пӑру тирӗ кзргус.

—  Акӑ, ман кӗсйерех ҫӳрвт вӑд,— 
терӗ тв вӑрӑмма, к5сйан§ен „К»наш* 
тургса кӑдар®!. Ваҫҫӗшӗ тв сӗгвд ҫпна 
тайӑнса выртаа „Цаяаш“ вуда пуҫла- 
рӗҫ. Вуллоа пӗгеровооӗн калдех тарӑх- 
са калаҫма тытӑа®ӗҫ.

—  Ӑҫган пӗлзҫҫӗ ха ӑна?... Твмӗа 
®уд вӑрггӑа тусасеӑа та сиоэҫҫӗ,— ге- 
св пуҫяарӗ вӑрӑмии. Ҫук-ха, ҫлк няо- 
неровявх! Пӗрер вӑрттӑн ҫӗрге тытса 
шаккамадда пула¥ пу;§-ха...

Вӑл каласа пӗтбрет®енех пӑру кар- 
тусди пуҫяаса йа®^:

—  Мана ННМ8Х тв м лрха  вӑл, епӗ 
ӗҫнивв такам та пӗяег ӗнтӗ... Вӑт 
сарэ лайӑхах мзр варз. ^зрмаллах 
пула¥ вӗсене...

— Мӗндв ®аратӑа вӗсеаӗ тытсз 
тӗвмесӗр?.. Пӗр-пӗр удахра мӗвте 
хупйрлаиадла пудат и ха вэсане... 
Кунта килеҫҫӗ тв вара, хӑлхасенв 
®:1нк тӑратсз итдесв ҫӳреҫҫӗ. А ҫав 
Ц —ӑн пӗ§акки, тем гума кидег вӑд 
кунга? Кидвт тв вара, кушак пел, 
йӑашӑнса ҫӳрет...

— Вара .лбра, Ш упашкарз, ҫырса 
йараҫҫӗ вӗсвм «атгак^ааӗ» аатяв. Леш 
вара ҫӑв тӗрдӗ сӑрласз хурат, сао кӑ- 
ларма та ҫук...

Татах та нумай®§ӗ пулӗ те кадаҫ- 
малли, андах вӑхӑг нумайа кайяиив 
вулӗҫгӑвкома ҫынсвм пыра пуҫларӗҫ. 
Ҫыясбм пухӑна пуҫласассӑн пӗр пбдӗк 
пӳдӗме кӗрсв дзр®ӗҫ, так идтеймерӗм 
вара: —  Ӑҫтая пӗлеҫҫӗшинех, теҫҫе. 
1ӑнах  та, ӑҫтан пӗлвҫҫӗ ши ҫ»в ата- 
мзБсем тӗн®8рн пур ироӗрлӗхе?

Тӗлӗнме.1л«! И. ПА^УРА.
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(Й  у р ӑ).

Ӗвӗы есех йӗрет иа-а-т-тушка:
ЙҪС0 оупнӑ каллех ват упӑшза. 
Ӗҫессе Панкрат аггв ӗҫет, маттур

ӗҫет—
Ҫутги мӗнӗ, сӑиакуаӗ тиркемест. 
.Еҫыессерен майрине пуп кун памас¥, 
Ҫилхерен те... ҫамкаранах та такка¥:

— Е  е! сыхдах хӑна, майраи,
асту, сыхлан, 

Ҫамрӑксеы ҫинелле ан пӑх кан-
тӑкран.

Ашкӑнма иар, тенпв ҫӑлар ха^§
пуҫсене, 

Е-ех, инкек-синкек ҫитсе пус»¥
пупсвнв

Вйдӗиех пу.%, пире вилӗмех кӗ-
тет—

Ҫаншӑвҫкэ ӗҫеп еп, ҫаншӑнҫке
ӗҫеп.

Алхасма твк пирв ҫу ук ӗнгР,
Пурге турра, ҫӳдги туррах—ҫук

теҫҫӗ.
Иит те, пит сахад ҫӳреҫҫӗ ®иркӗве. 
Пиртв ҫех мар, ҫапдах твҫҫӗ пур

ҫӗрте.
ӑненмеҫҫӗ пӗдӗтри-и-сенв,
Твк дысдамӗҫ пире те—ҫӗртр-и-

свве...

Сиорӗҫ, тупрӗҫ тӗнӗн никӗсӗовне, 
&адтвӑҫем оадтаҫҫӗ ултав тӗвви-

свяе.
Уҫаҫҫӗ ав шатах «таса мош®и-

сен0*,
.Хӑваюем тӑвакан ҫӗрии ӳтсене.

Ылтгӑн кӗмӗд тупӑксвндв мӗн
пур, тен? 

Ҫӳпӗ-ҫапӑ, ҫӗтӗк-ҫзтӑк, тӗрлӗ
трйа:^*).

Кам ултавӗ, кззасам-ха, каиӑн вӑл? 
Халӑха епӗр, пупсем, ларгаттӑмӑр. 
Икконпа та хӗрессвмпелв,
Типӗпв те ҫветгуйсвмпедв 
Пуҫ ҫаптарсӑх мӑшкӑданӑ®§ӗ. 
Лах!-латса кудсах та удталанӑдвӗ.

Ҫынна— Тип тыт, хамӑр—ҫу, ҫӑ-
марта...

Кушакӑнах®ӗ те ҫавӑ пурвӑҫ та! 
Ех, мӑнтарӑн, ех, мантарӑн

халӑх та 
Кӗд тава®1ӗ пуҫне хӑнт! хант!

ҫапса.
Хӑват кӳрен, сыватакан ҫӗрми

ӳг,
Кӗмӗл хӑлаш—кирпӗ® купи, ҫӗ-

рӗк ҫӳп!..

Халӗ ӗнтӗ, халӗ, ма-ат-тушка, 
Хывӑхпах тытаймӑн хура хадӑха. 
Ухмах ыар вӑд, ухмах мар тек

ӗненме,
Ҫӳп-ҫаппа тин йыт та ҫӗрми ӳт

темӗ.
Ҫӗршвр ҫурта кам ларттӑр-ха тур

умне?
Кам укҫа тек пырса хутӑр пуп

хӳине!..

ВАҪАНККА куҫарнӑ.

*) Тре1§, трйаж,,—дрянь, ҫупҫаи, тнм«к.
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Кӑмаша вӑрман улпу^ „йврЕелӗхӗсем'’.
Иетӗрнв уйесӗн ҫурҫӗрпе хӗвез анӑҫ 

йевде нденлӗ Кӑмаша йатлӑ удӑхра 
даплӑ вӑриан улпу®ӗ пурӑна¥.

Унӑн хушаыа®ӗ «Сакконӑв» йатлӑ. 
Хушама®ӗ тӑрӑх ку удпут питӗ саккун 
лӑ ҫын. Сӗм вӑрмантж шӑп®ӑк хӑйӗн 
идемдӗ саосипе ҫак Сакконӑва тӑран- 
тарса йӑлӑхтарвӑ, ҫавӑнпа вӑд хӑйӗн 
ьурнӑҫне ҫутатма урӑх медсем шыраса 
кӑдара¥. Хӑйӗн улпутдӑхнв кӑтарт- 
машкӑн хрес®енсвм хушшин®в пар ла- 
шапа ҫӳреме шут тытнӑ. Ш утлавӑ— 
тунӑ. Улпутшӑн вӑл 1ӑвӑр ӗҫех мар. 
Вӑрманта пурлӑх нума». Унти пурлӑха 
пӗр ҫынах пӗтерес ҫук. Кврдӗ ҫӗре— 
пуҫлӑхсем патнв (унтан асли тв пур) 
ҫырусвм йанӑ, ҫӳренӗ. Ӗҫ вырӑна кӗр- 
се пынӑ. Пар даша йамшӑк тытма 
ҫӳлтисем ку улутпа кидӗшнӗ. Халӗ 
торкн туса дашасем тытмалди ав®ах 
йуднӑ. Ан®ах Сакконӑв торки туса 
дӑрманмас¥. Вӑл ку ӗҫе хӑй йуратнӑ 
ҫынсене пара¥. Ш ганаш садин®е ҫак 
удпутӑн нкӗ тус пулнӑ. Ҫитор Елекҫи- 
пв Ҫгапан Хӗввтӗрӗ. Кӑсем ®ӑнах та 
питӗ туолӑ пуднӑ. Лешсем тв сисеҫ 
ӑҫта тутдиЕв, ҫавӑнпа хӑйсвм йвн®ен 
удпута та ахалех хӑвармаҫҫӗ. Сӑриве 
тв уншӑн хӗрхенмен, ҫӗрве те ӗҫдесе 
панӑ, пурне тв ттнӑ. Иитӗ йӑпӑлтатнӑ 
тйдӗ туоовм. Леш тв вӗовне а щ  хӑ- 
варман.Ы рра хирӗҫ ырӑ, теҫҫӗ. „Есӗр 
ыана пулӑшаттӑр, епӗ тв сире тав тӑ- 
ватӑп“, тенӗ вӑрман улпу®ӗ. 1ӑнах  та 
Саккоаӑв ҫак туса тав туса, торкисӗр 
ыӗнсӗрех, йамшӑка кӗртет. Таврари 
ҫынсем ҫак ӗҫ ҫжн®ен илтсен питӗ тӗ- 
дӗнсв кайрӗҫ. Савкунлӑ ҫынсен сак- 
кунӗ хӑйеемпв пӗрлех.

Хакӗ йамшӑк ®упма нумай ыар: 400 
пӑх утӑ, твленккӑ ҫин®ен лайӑх йуман- 
сем, вутӑлӑх, т. ыт. ®ыдай. Хрес®ен- 
сем ҫак хак ҫин®ен идтсен ӗнсисенв 
ҫеҫ хыҫса ҫӳреҫҫӗ.

Питӗ те пысӑк хав панӑ «улпуг» 
хӑй тусӑсене йамшӑк ®упма. Тата ҫа- 
вӑн ®ухдӗ нарса тытвӑ дашасеи каыа 
туртараҫҫӗ теттӗр пулӗ. Пӑхарха.

Улпут майрнн пӗдӗк улпуг ҫуралнӑ. 
Пыоӑк улпу®ӗ пнгӗ хӗпӗртвнӗ. Иам- 
шӑк дашисем кунӗ кунӗпех удпут пӳрт 
умӗв®в хатӗр тӑраҫҫӗ. Пӗдӗк улпут 
ҫураднине хисепдемв кирдӗ хатӗрсене

хатӗрлесе йаышӑк лашяоем канма нӗл- 
месӗр дупнӑ. Пуппа ^вдукне, надӑш- 
кяне, тӗнв вӗртмелли таврашеене пи- 
рӗн йамшӑв лашисем турттараҫҫӗ. Ма 
тургтарас мар, улпут хыснан, удпут 
а®и те хыснан, лашасем те хыонаи. 
1укун ҫул ҫин®и сгантсана та, йурат- 
нӑ «йӑваш» дӑвашоеы патне те, удпут 
ҫвмйине ҫак лашасеиех гурттараҫҫӗ.

Ҫакӑн пвк ӗҫсенв курса 3 —4 ҫын 
ҫак 26 ҫулга Мускава т», дӑвашпрса- 
курорӗ патне те ҫырнӑ, ан®ах «ии 
сао дӗвӗ те ҫук. Вӑриан пысӑк, оао 
вӑрман варӗндв ҫухалат пулас.

Ку улпутӑн «саккундӑ» ӗҫоем тата 
дыллай пулас пула¥: леҫнпксем тв ун 
ҫин®ен шӑппӑн калаҫкадаҫҫӗ, андах:

— Улпута хирӗҫ тӗрӗс каласан, вн- 
рӑнгав кӑдароа ывӑта¥, теое кадав 
сӑмахах калайиа пудаҫҫӗ.

Питӗ вирдӗн хӑтданаӖ Ҫапда бвтӗ 
Сакконӑв пит оаккундӑ ӗҫнет.

Х Р Б С ] ^

Алав шыракан.

Претҫетаттӗл: Мӗн ӗҫпе кидтӗк, пуп 
йулташ?...

Пуп: Кӗркунве тыр-пул_пур дух ты- 
рӑ пуҫтарма тухас тегӗп. Ӑдав пар-ха...

Претҫетаттӗл: Сирнешкед ыйгкалакан- 
сене ӑдав парса та ҫигерво ҫук. Ӑлак 
пиркн „Каакӑн ‘ рехакоине кайса ыйт, 
увта „тупса“ парӗҫ.
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Хӗрарӑмсем Советра.
Мӑн Тутаркао йалсоведӗ Мӗтри Хветӗр арӑмне—йал- 

совет ®ленне, хӑрарӑм тесе оаҫҫеганисенв ®ӗнмест.
(„Канашӑн“ 252 (1645) № рӗ).

Ав, Хветӗр арӑме шыв патне кайаФ. Вӑл шыв патӗн̂ е̂н
•кили̂ р̂ен ^асрах саҫҫетани туса илес.

Хӑравҫӑ ҫын.
— Микулай Микулай®! Еаӗ Улатӑр 

2 удин®ен Шупашкара килтӗм, Мӗн те 
нудсан пулмӐши ыана?

— Мӗн пултӑр саяа? Вет Ш упаш- 
зарпа Улахӑр ^лвлш реоауплӗкӗ ҫӗрӗ 
ҫинде дараҫҫа...

— Вӑл ҫапда та... Ан®ах епӗ ҫӗрлэ 
килтӗмҫке.

— Пур-пӗр. Кӑнтӑрга та, ҫӗрлв те, 
пур вӑхӑгра та ҫӳр^ме пулгаратӑн.

— Ну, вӗг, епӗ куята килнине ни- 
кам та иӗ.лмвстҫяе.

— Камӑв ӗҫ пур санаа?—Есӗ’ пӗдӗк 
а®а мар, вӗт.

—  Вӑд ҫкпла та, аа®л5 епӗ тӗрмерен 
тарса килтӗм ҪУҪМЕТ.

Турра ененмен ҫын.
—  Хветуҫ, турр» ӗненетӗн-и?
— Е  е е! Есӗ ҫапах турӑ халапне 

пӑрахман ҫке. Епӗ ӗнтӗ ни турра, ни 
ыррине, на усаллане виҫӗ ҫуд ӗнен- 
местӗп. Епӗ, вӗт, кантнтат!

—  Акӑ шухӑшла ха, Хветуҫ, ҫӑк пи- 
рӗн ҫурт айӗв®е ҫып внлди шймчисе.ы 
питӗ нумай. Пӗр куи кӑмака ва.®4,и 
вырӑн хатӗрденӗ ®ух нумайвилӗ шӑм- 
мвсем кӑларвӑ. Ҫак адӑкран ҫын кӗ- 
летки утоа кӗрсея, есӗ мӗн тӑвӑн?

— Воспоти турӑ!.. Вӗтрӗмӗрех. Ту- 
рӑ тӑтӑр, унӑн тӑшманӗсем садандӑр!

— Ара, есӗ, Хнетуҫ, ыӗн аташан?
— Усадсем кидеорен питӗ хӑрарӑм. 

Ҫӳҫ-пуҫ вирӗдлетӑрса карӗ. МИР,
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Йара-касси кашкӑрӗсем.
Войеннӑй полошени .̂

,Сала кайӑк салнжшӑн,
Ула курак удмашӑн.
Еаӗр ламӑр савнаошӑн—
Скс паратаӑр улдахшӑн 
Ай-йар. ай-йай йад1“.

Ҫапда йантраттарса йад тӑрӑх хӑй- 
сен пурвӑҪЕв сарса худӗҫ Иара-каоси 
адиоем. Туй духне те,' уйав ®ухне те, 
аха^ ®ухне ха-апдатса сикеҫҫӗ вӗсвм. 
А ха.| духве пушшех;

,О х оххӑм, оххотнӗк 
Пур оххотнӗк пирӗн йалта“ .. 

Ухутӑна[тухаҫҫӗ вара питӗ хатӗр. Ка- 
дама та ҫук— ҫӗнӗрен ҫӗнӗ пурнӑҫ шы- 
раҫҫӗ.

«Тӗввик-тӗввик тӑманв 
Арлаҫҫин®в ®ӑх сыхла¥; 
Иара-касси '^ан шыра¥,
Хамӑр тупса парар и!..» 

теса таканапа авӑсзҫҫӗ пурнӑҫа. Пур-
нӑҫ ӑшне ®упоа вӗрсе кайрӗҫ.

*4: *
„Ианах шӑмми", кавтӑк куҫӗсем 

дӑнкӑртатни... нинӗнех те мар. Ӗдӗкхи 
ҫамрӑксем те ку тӗдӗшпе х»]ь^ивев®ен 
Мудман.

Хӗрлӗ 1утай йен®в а®а-пӑ®а вырт- 
мара лашасенв асапдантарвипе ®апа 
тух»¥. Лаша пуҫяе ури патне туртоа 
ҫыхаҫҫӗ те, тӑрӑнтароа ӳкерсв вӗае- 
рвҫҫӗ. Унтан вара савӑнса тӑраҫҫӗ 
хӑйоем.

Аттай вудӑс йенде выртмаран су- 
хан, хӑйар, панудни вӑррине ®упса... 
тепрнсем— ҫывӑракан хӗрсене нӑшкӑ- 
лаоа пӗгерое, а®асенв сӗтӗров ҫырмана 
ывӑтнипе...

—  Ку темех мар, Йара-касви вӗсвн- 
®ен кайа йудас ҫук. Тавай мӗн те ну- 
лин ҫӗвӗрен!..

Маттурсем кадлех йурра йара парса, 
Твмухха арӑмӗ патнелде, хӑйсен „тӗп 
клупӗ“ патнеллв ҫавӑрӑн®ӗҫ,

«Сӗм, сӗи, сӗм вӑрман,
Сӑм вӑриавта уҫланкӑ, 
Уҫданкӑра вбт кӗпҫе,
Татасах та ҫийеоех,
Кӗпҫв тӑрри—вӑр вӑр вӑр!
Хӗрсен дӗь-ьи дӑс дӑс-дӑс!»

*♦ *
Иара-касси йанрат. А®асем парап- 

пан ташши ташдатсах хирӗдсе пыраҫҫӗ. 
Ан^ьах ку та сахал.

«Сала-кайӑк салиашӑн,
Епӗр хамӑр сар хӗршӗя... 
Хӗрсем ӑҫта, унталда— 
Ш ухӑш ӑҫталла, унтаала!»

«Раҫӑн Ҫтаапанне» Пврҫи хӗрб аса 
кидсе карӗ. Паххомккӑна та... Ҫумкка 
та, Ҫтехвана та:

—  ТаваЙ, тавай хӗр вӑрлас та, кӗ- 
ҫӗрвх туй иртврес!.

— Тавзй!, мӗн вӑд туйоӑр пурӑнса 
йаш ӗмӗрв ирттерви?.

«Пирӗн кӗпер ®ӑнкӑр! твт, 
Пирӗн йал хӗрсем пӑ®ӑр пвк— 
Пӑ^ӑртасан ҫу туха¥.
Ҫуеӑр шарккуу ҫиместпӗр!..»

Кашкӑрсем таҫти сурӑха та тытиа 
пултараҫҫӗ. Тытса кил®ӗҫ. Хӗрӗ ха- 
тӗр. Андах туй тумадла. Мӗн тӑвао? 
Тинухха арӑм пӳртнв ша.лтӑн питӗрсв 
кайиӑ. «Тӗя улахоӑр» мӗнде туй тӑ- 
вӑн? Ҫитмен 6 хӗрае пӗрле йапала та 
ҫаратса киднӗ. Хукӑн тухма пудтара¥. 

„Пултарао ҫук—хухас ҫук, 
Алла пӑшзл тытас ҫук!“ 

Ухутяӗксеи сиксе те тухрӗҫ, Кашкӑр- 
сем хӗлле ампар тӳпиие шӑтарса оу- 
рӑхсеи тытыа кӗреҫҫӗ. Кунта та ҫавях 
ӗҫлеҫҫӗ иакен.

Пӗр ухутнӗкӗ— ик уралдӑ кӑшкӑрӗ, 
мӑрйерен (тӑрпз витӗр) кӗров, шалтан 
питӗрнӗ улахз уҫрӗ те, ыттисенв кӗрт- 
се те йа^ьӗ.

—  „Войеннӑй полошеви“ тӑвар! тв- 
се приккас па®ӗ утаиаь Ҫуикка.

— Халех; терӗ Паххун Елекҫийӗ.
Хӑшӗ пӳрт тӑрне удӑхсз тӑ{ӗҫ. Хӑ-

шӗ алӑкра, ҫывсем. пырса кӗресрвк 
®асоовой тӑ®ӗҫ,—рево^ьзӗрпе, рыдакпа, 
®укунккӑпа. Ш толӑ никан та савӑнма 
ан ®артӑр!..

«Туйа туй пек тӑвар в!
Сар ҫу цулоа тӑрар в?
Епӗр, йашсем, йзл ҫӑвӗ 
Туй тумаш*ӑа сурздвӑ».

Хай туй ҫӗиӗрӗдет. Таҫти крепӗҫр* 
пек. Хӑшӗ сӑиакун пи§кн айне вырт- 
сах ӗҫеҫҫӗ. Йурри, ташши, сикки!.. 
Пурӑнӑҫ!..

Хӑщӗ Тимухха арӑмӗн тӳшекне тӑо- 
са пӑрахса пакдакланса выртнӑ. Хӑшӗ 
пӳрт тӑрӗн®ех ӗҫеҫҫӗ. Пӗрисем пӳрт 
уржйне хӑсӑкка ҫӑваҫҫӗ...

Матгуртарах кашкӑрӗсем арӑмӗк
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Виҫӗ йулташ.
Виҫӗ йулташ пӗр ҫӗре пудвӑ;
Темнҫе ҫул ӑраена иурӑнса,
Пайлн твн вгсем пӗр-пӗрнв вурвӑ. 
Ҫынна кури®®вн каиас сӑмах пит

иумай,
Курсасеӑн пуҫри шухӑш пӑтранат. 
Ҫаиах га ун пек ®ух ®и пирвай 
1?ре ыратни ҫянҫен сӑмах тапранат.

— Ну, Урлух!
Мӗнле пурӑнатӑн ха кӗ®уне?—
Терӗ вӗс’ев®ен пӗри йулташне.
— Мӗнлв пурӑЕассй,.,—тет Урлухӗ
— Пурӑнаттӑм®ӗ-ха йвррипе,
Мур! Ҫыхӑнтӑм вӗт Сатти пи®®е

' хӗрӗпе! 
Мадтан ҫын ҫвве тухрӗ еӑмахӗ, 
Кайрзи ӗҫӗ шалалла карӗ.
— Иепле шалалла карӗ?
— Сута падӗ, аҫэ ҫшпашгсӗ!
Тв впӗ ха уа а®я ашшӗ—
Алимент сӑптӑраИ
— Пӗр алймвнт ҫеҫ пулсан пыра¥, 
Акӑ еа ик арӑма тӳлетӗп,
Хаи та выҫӑ, ҫипуҫ питӗрӗнмен, 
Куран— мӗвле тумтирпв ҫуретӗв?
— Апаай! 1 “Й8Дӗх ҫук ҫке скрӗн

пӗрттех,—
Тет риҫҫӗмӗш вӗсеве 
Кам сирӗя пек пцквЕсек 
Укҫа тӳлет мурсене!

Тӳлеосине епӗ хам та тӳлвтӗп,
Пӗр агимевт ҫеҫ те мар, иккӗ тан, 
Ув вырӑяЕв виҫ а®ишӗн 
Арӑм илет Мирунтан.
— Ех! Ваҫтирек, Ваҫгиреь!

Тег ӑна хврӗҫ 
Итлеов тӑрзкав Патврек.
— Алименпе тупӑш курни аван, 
Ан®ак—ҫын арӗыпв пурӑнав!

Н. Е8Т0ККИМӐВ.

шуяашкинв, ҫӳщиве уҫса шӳлкеаине, 
тата ыття ЙаоаласеБе йӑлӑргвӑ

Мухыӑр вззди  кирлӗ вӗт-ха укҫа... 
Пултзраҫҫӗ ҫав, ®ӑнахах пултараҫҫӗ. 

Пултзрмасӑр, Ҫумккасеи ӗлӗкхи ҫӗр 
улпу® а®исем. Вӗсем приыер параҫҫӗ. 
Ахалех мар комсомола хирбҫ. Ах».§рен 
мар, сиксех:

«Пултаратпӑр пулмалда, 
Пултарас ҫук, тытас ҫук— 
1 ап  ҫиБ®ен ыа кадаҫас».... 

тесе йурлзҫҫӗ.
Алӑ йеплв ®ӑвага Муссолинвсем! 

.\кӑ йвале ®апа гухаҫҫӗ И*ра-касси 
ҫамрӑкӗсем. ’ ВАҪаНККА.

' ӑ̂вашланатпӑр.
Хӑш-хӑш удреш генпсем Со- 

вет аппаратне дӑваш «ҫхадӑзй 
патне ҫитерессинр, уита д*- 
нап1ссне вумайтарах лартса 
^вашсемпе д-1вашда каааҫмал- 
да тӑ! ассинс- куддӑрсемпе сто- 
рӑшсене ■дӑ=ашран дартвинде 
антр»! кураҫҫӗ.

,.К а н а ш“ .

Куьдӑр (дашияе). Ех, Урхаках! Ма 
вп ®ӑваш пулвӑ-шн? Ес те ®ӑвашла 
кзласан итлеместӗь! М»нпа лароа ҫӳ- 
рекевсем тв пӗри те ®ӑваш.1а кадзҫ- 
иаҫҫӗ! Ирӗксӗрех вырӑоа тухса «айӑа 
кун пек пулсан.

Кула^йӑ лавккин^е.
Куладз лавккинв пӗр кар®ӑк пырсл 

кӗрет. Сутаганӗ ӑна курсан „килех- 
килех, мӗн кирлӗ“ тет.

Карьӑк—Кула®ӑ пур и?
Сутакан. П ур—пур, мӗя таран оире?
Кгрдӑк: Шурӑ е ?
Сут. Шурӑ шурӑ, первӑй сорт.
Кар. Ӑшӑ-и?
Сут. Ӑшӑ ӑшӑ, пайзн пӗҫервӗ, свеши.
Кар. Иҫӗм ҫырли йанӑ-и?
Сут. Ианӑ-йанӑ, кӗн таран турт- 

тарас?
Кзр. С»хӑр-та йанӑ в?

Сут. Сахӑр та йанӑ, тӑвар та йанӑ, 
пурне те йанӑ, мӗн таран илвтӗн, када 
®«срах.

Карьӑк.- Апла иулсан парха ы зза 
пӗр тагӑк хркстарати.

УТМӐЛ—ТУРАТ.
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Ӑслӑ '§иркӳ хуралҫи.

„Аелӑ вӑрӑ пурне те вырнаҫгара¥“ 
тенӗ Темйан Петнӑй пӗр паҫ^ӑра. Ал- 
ла кӗнине вырнаҫгарма пудӗ-пу- 
Л8Х ӗнтӗ.

„Хутар ®иркӳвӗн хуралҫи Пвтӗрккв 
(Тукассем) ® и рк ӳ р е н шӑра- 
накан йападсавне вӑрдаса ерет аапа- 
радӗ тума кайса панӑ“ . (ҪИҪӖМ).

1аркӳ йападиоен®8н тунӑ апаарат- 
рзн йухнӑ ерех пит хӑватлӑ пулмал- 
лз, мӗашӗн тесвн ®аркӳ вӑл хӑй те 
сӗрӗмдӗ йапала. Сӗрӗмлӗ йапаларан 
сӗрӗмлӗ йапала тусан икӗ сӗрӗм пӗрлв 
пӗрлвшеҫҫӗ те, таплитсӑ умвошени пул- 
са, пит хӑвагданеа кайаҫҫӗ. Матгур 
хӳралҫӑ. Хурадҫӑ пулин тв пупсэн 
картншне кӗме пултарнӑ.

Туслӑ— йуслӑ.

Ҫын мӗн ӗҫз йурӑхлинв труках пӗд- 
ме питӗ хӗн вара. Тепрян ®аплӑ пис- 
саттӗл пулмалла тен. ан®ах вӑл, хут 
вӗрвнвйиен пирки, ®ӑата пагӗв®вх 
ӗмӗрне иртервт, тепри тага аолӑ ҫар 
пуҫдӑхӗ пулас вырӑнне, хуликансея 
пуҫлӑхӗ пулса тӑрат.

Шемвртан (Падтай вул.) йалсовег 
претҫетаггӗлнв ®арпӳ советӗндв ӗҫлема 
йурӑхлӑ ҫын пулчӑ мӗн.

„Вӑл молвпӗа тунӑшӑнпупсенв укҫа 
йалпӳгшвтӗн®зн пзроа йӑнӑ“ (АРПУС).

Вӑл претҫетаттӗл пуппа тусаӑ ик- 
кен. Пккӗшне пӗр урапа ҫенв лартоа 
сутз нлсе кайассӑн, тус хырӑмнв йус 
кӗиӗши?

Хӑйне-хӑй вӑрҫакан.

Хӑйн8-зӑй тӗлерекеновм ҫиндвн нлт- 
вӗ®ӗ, хӑйне-хӑй вӑрҫакан ҫив®ен илт- 
иен вяра. Сагтакра та пурӑнтӑм, ан- 
®лх ун пек ҫыЕЕӑ кураймарӑм вара.

„Хыймала-казсин®9 (Шур®а вул.). 
Каса%а Кӗркури пӗр каҫра 10 тенкӗ- 
дӗх ӗҫсе йлнӑ та, хӑйӗн кидӗвди ®ӳре- 
дисене дулпа пврсв ҫӗмӗрсе пӗтернӗ“ .

(СИЛЕР). 
Пит хайар иккен вӑл сирӗя Кажа^а 

Кӗркури. Хӑйнв-хӑй ма хӗнемвншв? 
Пит кудӑшд» пула¥®5.

Ҫиҫиф.

Авал пӗр Ҫиҫнф йатлӑ палдӑ ҫыа 
дӑнкӑ ту ҫине дул кустарса хӑпаргао- 
шӑн пулнӑ: ®улнв ҫӳлеллв кустарса 
й*ра¥ тег те, ®улӗ хыҫҫӑнах ҫӗрзпер- 
се ана¥, тет. Ҫавӑн пеквх Мӑрат вулӑ- 
С8Н®и '§ура®ӑк ҫыянаоем тв.

..Растраттӑ тӑвакан копнераттив при- 
Еаш§ӗкӗоене вырӑнтан кӑларза йараҫ- 
ҫӗ, ат®ах вӗсем вырӑнне каллех раст- 
рагтӑ тума йурагакан тепӗр првьаш- 
®ӑк кӗрсе лара¥. Ҫзтла вӗоем пӗр ҫуя- 
талӑк ҫурӑ хушшин§э виҫӗ прикаш®ӑ!С 
удӑштарнӑ, ваҫҫӗш тв раотрат®ӑковм 
пулнӑ. Виҫҫӗш пиа твнке йахӑн салат- 
с* йӑаӑ". (АЛА).

Ҫиҫиф пек хӑгланса май кндмӗ. 
Рдсгрзтҫӑксеяв сут» парӑр. Суграя х5- 
раҫҫӗ вӗеем. Тупата!

Урнӑ кашкӑр.

Пӗри ҫырат:
„Ш танаш комсоыол йздеаккн ®1 вЕӗ 

Косты/ьев хӑй комсомодта тӑрат пудЕЯ 
тв, салтвка кайнӑ майӗпв ҫутгинв ӗҫов 
ураы^тӑрӑх урзӑ кашлйр пек кӑшкӑр- 
са ҫӳрет. Тйрлӗ Екрлӗ ма,р сӑмахсеа 
каласа, хуликан пек аташа¥. Ана кун- 
шӑн темиҫв хут та выьӑвӑр панӑ, ан- 
®ах пудӑшмзс¥“ .

,,Кас5ӑна“ .теяксен пулӑшакандӗ. 
Пулӑшмасая кялое калӑр. Ӳрӑх ре®впт 
та тупса паиа пудтаратлӑр.
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Хуликансемпе нӗрешес ӗҫ.
1. Хуликанлӑх вӑл халӑх ҫутта 

тухайманнин^ен килет.
2, Хуликанлӑхпа нӗрешнӗ ҫӗрте 
ҫамрӑксене |кон§ертсвм— ҫпектак- 

кӑ.15оем кӑтартни усӑллӑ.

Милйтсионер. Ку хуаикана ҫӗрлв ху- Кантӑк хуҫи. Ма ватрӑн мая каитӑ- 
шар ҫутти патнв илое пырса пӑтас. ка? Хӑлхунтан йароа тытсан, кӑтартӑп
А.хааӗя ӑна паи ам а хӗи. Ҫутта кӑла 

рас .
епб сана кон®ерт. Упа йурри йурлӑн.

Еапкӑнаэ тав тӑватӑп.
Тавта пуҫюана,
Пярӗн ®ӑваш му§и «Каш ӑа!»
Еоӗ пӗртен пӗр «Каваш» хаҫатран 
Ҫуралнӑ ватӑ ывӑлӗ.
Езӗ уйӑхра пӗррв тухса,
'§ӑваш ®ӗриве лӑплантаратӑн 
Еоӗ пур ҫӗрхре тв пур:
Тӗттӗм йадсен®в, у5 рештенисвн®в 
Тата ирсӗрлӗх тӑвакан алдця®е те 
Еоӗ нрсӗрлӗхсенетӳрдетеквн прох-

вессӑр.
Пур ирсӗрлӗхв те есӗ тӳрлететӗн 
-Сан патна теыиҫе ҫӗр ҫухрӑмрая 
Ирсӗрдӗхсене йалюрсем ҫавӑртса

леҫеҫҫӗ.
Е й , ®уна лӑплантаркЕан „Кап*ӑн“, 
Сана ®?нт1 ӑртн „ Крокотил“ вы- 

ргнне хурса 
Хиссплемэ.тӗрӗс тивӗҫлӗ.
Пур кулу—мыскара санран кплет. 
Ирсӗрлӗхсвя вилӗалӗхна есӗ паратӑн, 
Е зӗ кашнӑ хресден ҫыннин 
Аснв-яуҫне, адли-уринекӗрсв вырнаҫ.

КУСНАР

3. Тӳрленмесен тӗрмене 
хупмалла.

Хуликан (йурла¥). Хӗвэл туха¥, хӗ- 
вед ана¥, «ан тӗрмере, ех! тӗттӗи.

Ҫӑмӑр пирки.

—  Мӗн тума кӑҫад ҫӑмӑр пигӗ ҫурӗ?
— И.1ле пророк отпуска кайнӑ. Хӑй 

внрӑнне Тавита хушса хӑварнӑ. Тавит 
кӑрантгипв пӑроа йанӑ та. дарма пӗд- 
мест. Ҫавӑнпа пӗр май ҫ.ӑмӑр ҫурӗ.
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Пирӗн йал копператтив правленине 
кӗртме паллӑ тунӑ кӑнтитатсеи.

Епӗр камшӑн майлӑ, нама хиреҫ сасӑ паратпӑр.

Ак кӑнтвтат Маха.§а. 
Пурте пӑлеҫҫӗ ӑна:
Тӳрб, вӑтам хӗрес®9н, 
Хасгарлӑ ҫын. пит ӗҫдсн; 
Хут вудама йе ҫырча 
Пиг те авав пудтара¥, 
Халӑх ӗҫне пуҫарма 
Тимне хуроа тӑрӑша¥. 

Уншӑн сасӑ пзнӑ ®ух 
Епӗр иайлӑ тӑратвӑр.

Ак кӑнтитат Мӑн Иакур. 
1ухӑнрах ҫын,— пвт маттур, 
Тӳрӗ ҫын вӑд, тирпейлӗ, 
Пур ӗҫре тв йӗркелдӗ.
Сӑхӑ пуппа кудака 
«Ҫӑхансем»—тет, йурагмаст, 
Тӗрлӗ ирсӗр удтава,
Кзлама ҫук, кураймас?.

Уншӑн сасӑ панӑ дух

'Е пӗр майлӑ тӑратЕӑр.

Акӑ ҫамрӑк ҫын— А и ак , 
Хӗрлӗ ҫартзн вилнӗскер. 
Ҫивӗ® вара ку салтак, 
Пуҫпех Совет майдӑсдвр. 
Тӗрлӗ хаҫӑт-шурналсем 
Идсв вула¥ вӑл вумай, 
Ун ӑсӑпе йал-йышсем 
Уоӑ кураҫҫӗ самай. 

Уншӑн саоӑ панӑ ®ух 
Епӗр майдӑ тӑратпӑр.

Ав кзнтитат Ахванеҫ,
Шыҫмак пуйан, пзллӑ ҫын.
Ун тусӗсеи— патрн пуп, 
Усламҫӑсем, сутуҫсем.
Кнрлӗ ®ух вӑд, тидӗ пек, 
Иӑпӑлтата¥, шӑлӑна?;
Кӑсйи тулсан, сыска пек, 
1ӗнмест, сакмест—мӑш-ш шт!

тӑва¥.
Ку ҫӑхана суйласан— 
Копператтив пӗтрӗ сан!

Уншӑн оасӑданӑ ®ух 
Еаӗр ӑна хирӗҫ.
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Ае кӑвтнтат Хӑритун.
Ну, кахаяӗ ҫитнӗ ун: 
Ҫур®ӗсем ун йухӑннӑ 
Вити карти хуаӑнвӑ, 
Пухӑва вӑл пит тухмас¥, 
Тухсан—тӳосе лараймас¥— 
Ӗмет-ӗмет ®ӗлӗмне,
Унтах кайж¥ тӗяӗрсе, 
Правденийе ку лексен— 
Ӗҫ ӑнасоа аа ӗвен!
Епӗр ӑяа хирӗҫ.

Еҫкӗ ҫикӗре.
Ула лаша кӳлтӗмӗр 
Иккӗн пӗрле лартӑмӑр. 
Уй-уй урлӑ кил1 ӗмӗр 
1иркӳ йалне кӗтӗмӗр. 
Йурла йурла кайатпӑр 
К у и ӑ р  маккӑр урампа. 
Цурнаттӑри? тийегпӗр 
ҪыняисвЕв арӑипа.
Пира хирӗҫ вӗсем те 
Ӗҫдӗксвне хыва;ҫӗ. 
Пурнатиӑрха! —тийеҫҫӗ, 
Пӑхса тӑрса йулаҫҫӗ.
Сар аахдалӑх курӑна¥ 
Бӗр  пурасза уҫӑда¥.
Кил хушшине кӗтӗмӗр 
Мбя пур ҫукве куртӑмӑр: 
Икӗ хӑна ик мушик 
Тапкӑллӑ та ®ышкӑлда 
Кил картив®в вы^аҫҫӗ. 
Куҫ харшийӗ кӑв кйвак 
Пиг ҫӑмартн ҫара йун. 
Ӗосӗр пуҫӑм уҫӑз®ӗ, 
Тйскер вино саландӗ.
Кил кархийӗн варӗвде' 
Ҫтаппан пи®®и карӑн®ӗ. 
Иалеоведӗ те пы®ӗ, 
Мидитсийӗ те киаӗ.
Ӗҫӗ кайӗ шзяалла 
Шурӑ ҫурталла,

МИШЕР.

Акӑ тата Тамухха.
Ку тухкала¥ хӑш пухха! 
Ав®ах унта ӗҫщӗн мар,— 
«Ӗҫкӗшӗн» ҫех мӑн ҫӑвар.. 
Тао-®аоах вӑл урамра 
■ӳосӗр, лӑяк-ланк уткаяат, 
Ӗҫсе кӳпсек, кӗт вара, 
Кирек кампа ҫыхлана¥. 
Ҫампах пвтӗн®е йалан 
Тиокер кӗсен, йе суран, 

Еаӗр ӑна хирӗҫ.
Е  Л К Е  Р

Суйлав хыҫҫӑн.
— Есӗр ма кивҫеа укҫа яаракан 

йулташлӑха кулака кӗртсв лӑртрӑр?
— Растраттӑ тусан тӳдвме пултар- 

тӑр, тесе.
— Анла сан шухӑшпа Калиния вы- 

рӑнне те ӗлӗкхи Микулай патшана, йе. 
пӗр-пӗр улпута лартмадла-и?

— Унта темзе туаалла, пӗлместӗи.
ТАВСИИА.

10 улма.
Вӗрентекен: Ну, Ивав! Еяӗ пайан 

пасарта пӗр кӗренкке улиа илтӗм, ма- 
ва 10 улма вил®ӗ. Епӗ вӑл улмаран 
2 уямине хам ҫирӗм. 3 улминв сана 
натӑм. Миҫе улма йуз®ӗ хама?

Иван: Сана 8 улма йулнӑ.
Вӗрентекен: Ма апла?
йзан: Мӗншӗн тесея, есӗ мана а  

улма панӑ тесе оуйан, епӗ мана пӗр 
удминв хе памаи, ҫавӑяпа сааа 8 улма 
йулнӑ.

1Ы РК У .1.
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Туман тыха пилӗкне хуҫакансем.
Тӗаӗямвзхе хӳхӗи ҫын вӑл, пирӗн 

Хвершӑл. Вӑя Ишекре* ®ухне« «халӑх 
ӗҫне тума йурат*¥* тени илтӗнкелетдӗ, 
майриаӗ те пасартан пасара услам 
7уса ҫӳретдӗ. Шур®ана куҫнӑранна вӑл 
халап тӗрӗссане хамӑрах' куртӑмӑр. 
Иалта вӑл ҫитменни пӗр ӗҫкӗ тв ҫук, 
нитӗ вашават ҫын вара.

Ҫурхи ӑшӑ кунсен®в хввршӑл Пес- 
поротӑв уҫӑдма урама тухнӑ. Ҫав вӑ- 
хӑграх вулӗҫтӑвкомри отурӑш Тӳрӗн 
Ваҫ1 Н пуҫ хӗрннпе мӑкӑртатса иптсе 
каӑнӑ.

—  Страотвуй, кума^ок, ӑҫта ҫупта- 
ран?

—  Хамӑн кар®ӑк патне, тет Тӳрӗн, 
есӗ ыая кар®ӑ*а а®а тумалви вмҫам 
туса пар-ха, а®а теме туми пулдӗ арӑм, 
куми-мӗяӗ хӑвӑрах пулыалла ӗнтӗ.

Хвершӑлӑн ®ун кӗрсех кайрӗ.

Ӗлӗкхи йӑлапа.
Писенер—оурӑмри Михал На- 

журӗн нӑран ҫинден сухьн ҫухал- 
вӑ. Сухан вӑрлакана вӗлерес те- 
<:е вӑл сухан йӑрав ҫйае кашкӑр 
шӑмми хурса урапа купдек витӗр 
ҫунтарнӑ. Вӑрри ҫапах в/.хеймен.

ПУ КУС.

Парри (айакрат пӑхса тӑрса). Темӗн 
■ҫухдӗ тӗшмйшяовсен тв мана вбаерей- 
мӗя. Тӗшмӗш кутне вӗря шӗшлӗ, те- 
нлво илтнӗ-п ӗо.

—  И¥ог тет, вӑв пирӗн ӗҫ, йарӑаӑр 
еппин пӗр витрв...

Майлашаҫҫӗ, ӗҫ тӑваҫҫӗ: ӗҫне тунӑ- 
шӑв 5 тенкӗ, ытгине ӗҫсв йамалда.

Твпӗр кунне, мартӑн 30 мвшӗн®в, 
ир врех хвершӑл ҫыроа панӑ хутаа 
Пасарӑв Шурккн Ш уаашкара тухоа 
кайа¥. Ку ӗнтӗ унашкая ӗҫсене тума 
пултара¥, отрахкаосӑран Тӳрӗн ва^ь^и 
17 тенкӗ те 55 пуо оӑптӑрса туха¥. 
«Ереҫтинӑ» ӗнтӗ курӑнсах тӑра¥.

Ҫурхи каҫ—илемлӗ каҫ. Песпорогӑв 
пӳлӗмӗн®е ҫап-ҫутӑ. Кӗгнӗ ҫыноем пу- 
хӑннӑ. Иурланн, налалайккӑ кадавк 
илтбнет. Кулкалаҫҫӗ, пыдаклӑн кала- 
ҫаҫҫӗ (урамра ҫынсем курса тӑраҫҫӗ). 
,И еш , пей, веҫелиҫ, на ®увашке не 
швниҫ, тет хвершӑл майра Тӳрӗне, 
саккускӑ наша, выаивкӑ ваша“.

Ҫак вӑхӑтра Тӳрӗнӗн майри ^футми- 
дӑ хӑрушӑ тӗдбк курса выргнӑ: темле 
сухалсӑр хвершӑясем ӑна ада ҫурат- 
тарасшӑн ирӗксӗр мекӗрлентереҫҫб пек, 
ҫуратмасан ®ӗке ҫӗртен шыв» оиктер- 
медле пек. Ак, ҫыран хӗрнех сӗтӗрое 
ҫвтер®ӗҫ пек, айадта, дааара, тимбрҫӗ 
нӑхоа тӗлӗнсе тӑра¥ пек, ыекӗрленетӗп- 
мекӗрленетӗп, а®а ҫурадасси падли те 
ҫук, ҫав оехетрех шыва тӗкрӗҫ йа®ӗҫ 
пек те, хӑранинв вӑранса кайрӑм, адӑК' 
рзн ӗосӗр упӑшка кӗрет пек.

Икӗ-виҫӗ уйӑхран Песяоротӑв .^ут- 
ыядӑна хӑйӗн патне ®ӗнтерсе, питӗ- 
рӗксе ларса ҫур кун хушши ҫапла хӑ- 
тӑрласа вӗрентнӗ:

—г Ыран санӑя милитоипв Покров- 
г.Еиае каймалда, увта сана тухтӑр а®а 
тунипе-туыанняЕе пӑхтармалда; есӗ, 
а§а вилӗ ҫур»л®ӗ те, соввта мӗнв пӗд 
термесӗрех пыгартӑм те, асгу, ахадӗн 
лайӑх пудмас¥, тет.

Ҫав вӑхӑтра хвершӑдӑн майрийӗ 
пыракзн ®ирлб ҫыноене: хвершӑл кид- 
те ҫук, худана кайрӗ, твсе ӑсатнӑ.

Ҫапла хввршӑ.1 Пеопоротӑв хӑйӗн 
ӗҫне пӗтер®ӗ. Ан®ах П^уткиллӑна ха§ 
те канӑҪлӑх ҫук, ӑна кашнн ҫынах 
курсэр.;

’ —  Сан» яайӑхах пудас ҫук, тухтӑра 
тӳррипе ктламала§§ӗ, теҫҫӗ.

Лултара¥ ҫав пирӗн Песпоротӑв!..

ҪЫРАМПИ.
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— А-дамсем, есӗр мӗн тӑваттӑр''
— Ак ҫӑрса пӳрт турӑмӑр, хамнар, лаша, ӗне, тата атте- 

пе-аненне те турӑмӑр.
— Ма мана тумарӑр?
— Сана тӑвас пулсан тислӗк нумай кирлӗ пулат. Ҫавӑнпа 

тӑвас темерӗмӗр.

Пыр кӑтӑвланат.
Бӑхӑ®ӗ-вӑхӑ®ӗпеле ыан жв®ах мар,

Ентри Ваҫҫид®®ӑн та, Савели Михво 
тӗн пыр пзӑтӑкӗсем типсе ҫигсен кӑ- 
тӑхланаҫҫӗ. Вара ҫав кӑтӑхлӑ ҫынва 
темӗн тутарма та пултара¥. Ара опӗ 
хамран пример илсе калатӑп, тӑвансем.
Акӑ епӗ хаиах пыр кӑтӑк1ана пуҫла- 
сан аптранипе нимӗн тума пӗлмесӗр 
темӗн сутса ӗҫме 1 е хатӗр, хам ҫири 
тумтире сутса ӗҫмесӗр те пыр лӑпла- 
наймаоҪ. Епӗ тата хз, Ентрипв Мих- 
вот, ун 1 ӗлӗшӗн®ен. вӑл ®ирпе манран 
т» хытӑрах дирдеҫҫӗ пудмалла. ^ӑнах  
та кӑсйара пӑртак пулмасан, кӑтӑка 
дарма ҫуккнне хӑвӑрах пӗдепӗр ӗнтӗ, 
вара ирӗквӗрех хадӑх мӑйӗ ҫине, ха- 
мӑр ®уман кӗсресем ҫинв утданнӑ пек 
утланмад.*» пулат. Ҫзвнашкалах Ен- 
трипе Мвхвот те аптравипе хадӑх мӑ-

йӗ ҫвне мар, вӗсем тата ҫӳлерех, нуҫӗ 
тӑрнех улӑхса лардӗҫ. Ара хӑвӑр та 
пӗдетгӗр пулналда. пуҫ тӑрӑв®е йӑвӑр 
пудсан кирек каыӑн та тӑвӗсем шӑши- 
сем пек таҫтн шӑгӑка кайса кӗреҫҫӗ. 
Вара ирӗксӗрех сӑмсаран вӗренпе тир- 
се ҫавӑтнӑ пек, Еатрипе Ы и х ео т  х ы ҫ - 
ҫӑн утмалда пуда¥. .Вара ҫырма ҫатра- 
ри йӑвӑҫоен, хӑрааипв ку®ӗсем дӗтре- 
сех лараҫҫӗ, кӗҫ пуртӑ лвкети— тепй 
кашӑлтатса ҫеҫ лараҫҫӗ. Пӗр мкӗ ҫыя 
пырӗ кӑтӑкдаявнсе, ку ®ир сӗтӗм ха- 
лӑха йерет, пурге вара тыйнаҫҫӗ ҫыр- 
ма-ҫатрарн йӑвӑҫсене сугса ӗҫме. Ҫаа- 
да ҫав пыр кӑтӑхланни етеме тем туиа 
та пултарӗ. Вутдан ҫынвиоем вӑд пыр 
пирка 16 тенкӗлӗх пӗр каҫрах сыпса 
йадӗҫ, мур ҫийешшӗсем.

Ш ӐШ И.
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Шурналис плок-нотӗнвен.
Шурналиссем нумай ӗвтӗ. Какрашран 

та тухмазла. Ӑҫта пынӑ унта ҫапка- 
ланоа ҫӳреҫҫӗ. М.ӗвле те пулса хаҫат 
вазь§и ҫӗвӗ, хресденсвне кпрлӗ матге- 
риалсеи хупаошӑн. Ҫӗнӗ, ®ӗрӗ, матте- 
риал тупайман штрналис, шурнагисн 
вӑа? Хлам.

Ҫавӑвпа та «Кавашӑн» пӗр шурва- 
ласӗ у^рештенисем, комиссариатсви, 
претприйзттисем тӑрӑх ҫӳреке тухса 
к»йа¥. Хӑй иӗн 'курни илтни ҫинрн  
хӑйӗн плок-но®ӗ ҫине ҫырса пырат.

Акӑ, уҫоа пӑхӑрха паок-нотӑн пӗрер 
странитсине, мӗн ҫырса хунӑ вӑя унга.

«Нойапӗрӗн 8-мӗшӗ. Рвтакся мана 
Ҫӗр Комиҫҫии®ен хрес®енсенв кярлӗ 
ди лайӑх магтериал тупма хушрӗ. Ҫа- 
вӑнпа та Ҫӗр Комяҫҫине карӑм. Пырса 
кӗтӗм, тӑгӑм.

—  Ҫекреттар хӑшӗ пулат?
—  Сире мӗн тума кирлӗ§®ӗ?
—  Хаҫат ҫйБ®е пӗрер маттериал 

ҫугатоа парас тегӗа.
—  Рапкиаран хут пури?
— Ҫув.
—  Апла епӗр кореспотентсене ний- 

еале ӗҫ те кӑтартма пултараймастпӑр. 
Уи ҫиньен нийепле статйа ҫинде те ка- 
лаиак.

Ста¥йа ҫинде каламан тӑк, ним ту- 
ыа та ҫук. Тухса кайас пула¥.

Песприсорнӑй а р .

Ех! ма пурнӑҫ мар ҫак а®ан... 
Ашшӗ виҫҫӗ-тӑватгӑ, пурте укҫа па- 

раҫҫӗ... Ман на ҫавӑн пек атгесем ну- 
май маршз?!

Й а л.

Вар» Ҫӗрӗҫ Комиссаряатне пыра¥ 
пулао. «Акроном Петров», тесе ҫырса 
хунӑ плок нот ҫине.

«Петрова шыраса тупзс терӗм. Ӑн» 
Веткӑ кӗзӗрняне ҫӗр пӑхм» ккйса 
килнӗ терӗҫ-ха. Мӗндвши?Ҫӗрӗ лайӑх-
Шй?

Пегрова шыратӑп. Вӑл месгкомра 
пулзо терӗҫ. Местком пӳлӗмне карӑи. 
Ҫав оӗтел ҫин®в дар&¥, терӗҫ. Сӗтед 
патӗн®» Ветров ҫук, худӗсем ав®»х. 
Машшиниогӑсен пӳлӗмӗнде терӗҫ. Пет- 
ров унта. ^ӗнетӗп.

— 1?м моку Вас, слуши¥?
(Тупа т» туршӑн, ним тума га ап- 

траса тӑратӑя,. Те вырӑсла каланисене 
те ®ӑвагала ҫырас, тв вырӑо сӑмаххи- 
сенех ®ӑвашда саопаллисбмпз вырӑс- 
лах ҫырас!)

— Есӗр Веткӑ кӗяӗрнине ҫӗр пӑх- 
ма кайсӑ Еилнӗ терӗҫ, ҫав ҫӗр ҫвн®ен 
пӑртеккех каласа пар-ха мана. Мӗнде, 
ҫӗре куҫса ларма йурӑхди, йурӑхсӑри,

— Епӗ халӗ никама та нимӗн сӑ- 
м»х та ун пирки каламастӑп.

— Ма тата?
— Хам токлат тӑватӑа. Вӑл токлата 

ҫирӗплетсен, питӗ лайӑх, тӗпдӗ, вӑрӑм 
ста¥йа хамах «Канаша» ҫыроа па- 
ратӑп.

— Ҫырасси ҫырха та, халӗ мӗн тв 
пулеа кӑтарт ха.

— ҪУ*. Ҫук. Иурамас¥.
Кун хыҫҫӑн тата вӑл твмӗн тв ҫыр- 

са пӗгернӗ, ан®ах пӗтӗмпех ҫырмӑпӑр. 
Тея в ӑ 1 . хӑйӗв®ен ыйтмасӑр ҫырнӑ- 
шӑн хакӑра ҫилленӗ. Т ата— пдок-нот 
ҫане ҫырнисеяе пурне те ӑйланмадла 
мар. Темскврдв приккзссем парас пу- 
л»¥. Кун пев хытланяи— зӳрократ, ®а- 
новяикле ӗҫдени пула¥, тенинв.

Вӑл тем те шухӑшлӗ. Ӑҫта ун хыҫ- 
ҫӑн пирӗн пырао-ха.

— Сана мӗн кирлӗ, тесе хыггӑн 
кӑшкӑрса каланвнв те пӳрократ, тейӗ.

Тӗлӗнмеллв ку ®ухнехи шурналио. 
семяв. Сга¥йасзы ҫукҫӗрте ҫапкаланса 
ҫӳреҫҫӗ, Шурналиссене урамра ҫӳре- 
М8ДЛИ сга¥йа тавраш мӗндв котексӑ 
ҫив®е 16  пулса пурши!

ПИНЕР.
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Нурӑс копператтивӗн]5е.

Копперагтив пуҫлӑхӗ. Ҫынсвм кури®ея 
йанклаттарарха. Хӑвӑртрах ӗҫ1

Прикашьӗкӗ. Ӗдес твсек ваб пӗлӗт 
ҫир®вн татӑлеа авыа та хатӗр.

Тваӗр §ленӗ. Ах, мурилвсшӗсем, ма- 
на ва.®§и хӑварас ҫук ӗятӗ кусем...

туппи.
Иртнӗ нумӗрте ҫапӑннӑ вуламалди 

сата® туппинв ҫаасем шутласа кӑлар- 
®ӗҫ: Кир. Ивринке, 1ирку.§, Кулай, 
Микахвӗрӑв т. ыт. те.

Туппи ҫапла: «Капкӑн» шуряал ҫул- 
талӑва пӗр твякӗ тӑраТ.

Кам йуррп?
(1 астуш1 ӑ).

Пӑхӑр хуран, йӗо трупа,
Камӑн мӗн ӗҫ сур увпа?
Хурӑн йӑвӑҫ кукрешки,
Ҫӑка йӑвӑҫ кункрашки.

Иух, йух, ерех, шӗпӗртвт, 
Савӑа шӑршу илӗртвт;
Милаюи те, акӗнт та,—
Ӗҫет сана такам та1 

Иух, йух ®зсрах ес, ерех1 
Иухса пӗтха кӗҫӗрех—
Мана теквх ан ®ӑриангар, 
Соввтоене »н тыттар.

ОЛЕМ.

КОРЕСПОТЕЙТСЕНЕ.
Угика. Авалхз анектотсене «Капкӑ- 

на» кӗртсех каймасгпӑр. «Капкӑн» ис- 
ториллӗ щурнад мар, ха.дхи пурнӑҫӑн 
кудӑшла йенӗсеи ҫин®ен ҫыряисеяе 
хавасданоах кӗртет, ӗр.

М. Куҫмина. Крыяов ҫырнӑ п аҫ^ ӑня  
хам ҫыртӑм тесе ,,Капкӑна'‘ кӗртес 
терӗаи. »®лм? Ак®ах Крыювӑн «Каш- 
кӑрпа тӑрна» йатдӑ паҫььт санӑн „Вы- 
ҫӑ—тукмав» йатлӑ калавран лайӑхрах. 
Крылов сӑвӑласа ҫырнӑ, есӗ калавна 
сӑвӑдама мар,савадаыан та.

ИурАкана, Тапаа ттртакавоен ҫпиок- 
К0 пире Еирлӗ мар. Ун вырӑнве «Кап- 
Еӑн» идес твЕенсвя ҫаисаинвтуса йар. 
Ӑаа варз хаваслансах йыш ӑнӑпӑр.

КАМ ХАЛИЬЕН „ Ш К Д Г - " ' » "

—  СЫР.\НСА ИЛМЕН. —
Хакӗ ҫапла;

1 у й ӑ х а ............................................... —  10 пус.
3 „   -  30 „
6 „   -  60 „
1 ҫ у я а ....................................   1 тенкӗ.

Укҫа вырӑнне марккӑсем йарсан та йурат. Атрӗсӗ ҫапла: Чебокса- 
ры. Контора газеты „Канаш“ .

Ху^ӗ ҫине „Капкӑн^' илме тесе ҫырма ан маиӑр.



1 6 Е А П К А Н № 20 (30)

А В А Л Х И  П Е К .
1 ӑваш  респуплӗкӗн®9 хӑш  хӑш коппврагтивсем в ӑ -  

раҫҫиапа сутӑ тӑваосиве тунӑшлӑ ӗҫ иар тесе, краҫҫын 
оутуилӳвӗнден пӑрӑнса тӑраҫҫӗ.

(„Канашӑн“ 252 (1645-№).

Ах, тур-тур! Авалхи самана ҫитсе кил ӗ̂ пулмалла. Авал-
хи пек хйй ^иккипе хӑйӑ пурӑнӑҫе ҫитсе кӗ̂ дӗ.

Копператтйвра айӑпӗ. Килӗс суйлавра претҫетаттӗлне
сирпӗнтерсе кӑларас пулаГха...

Отв. Рвдавтор А. ЗОДОТОВ.

Чувашлиг № 1005. Чебоксары, тип. „Чувашсвая Книга''.


