
„Канаш“ хаҫат ҫумӗн^ҫетгӳхат.
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Нойапӗршӗн, 1926 ҫ. 2-меш ҫул тухат.

М и л и т с и с е н  ҫ у к  ъу х .

Изл вӑранат.
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Р А С Т Р А Т Т

Ҫаола ӗнтӗ. Хоопотин растраттӑ ури 
алдисемпех, сӗмсӗр сысна пек сӑтел 
ҫине ӑдӑхса .1 ар®ӗ. Нивамран та хӑра- 
мас¥, нидаыран та вӑтанызс¥. Раотрат- 
тӑ ӑшӑ вырӑна кӗрсе ларат. Ӑшӑ вы- 
рӑн ӑҫта пуррине вӑл саатан ыйгса 
тӑмао¥. Сансӑр пуҫяех питӗ лайӑх 
пӗлег.

— Ну, ыӗнле пурнан. Шалу пысӑки?
— Шалу пысӑках ыар та, вырӑнӗ 

тоххотлӑ.
Ҫакӑ р»отр*т®ӗксен форыулӗ. Ҫак 

алквпрӑ формудӗпе расграг®ӗксем ӗҫ- 
деҫҫӗ. Аакеарӑ тенӗрен алкепрӑаа ла- 
йӑхрах илсе пӑхарха. Унта темскер 
ратпккад -текен йапаласем пур. Ратик- 
кад пирӗвшбн йӑвӑр йапалаха вӑд. 
Унп» лапӑртатса тӑмӑпӑр. Ӑнданна 
ҫӑмӑлтарах пулгӑр тесе, е \ӗр  аха^ь 
арвфметтӗках ӗҫе кӑв ӑҫтарӑпӑр. Ват, 
ваӗ арефметтӗкӗ тӑрӑх шутлама пуҫ- 
латӑа. Лайӑх астуса пырӑр. Пӗрре

ҫине вааеҫоен 913 пула¥. Ие тата
_ 1 1X 913

ак ҫапда; 1 :9x3 =  — = 9 1 3 .  Ку
арифметтӗк тӗдӗшӗв®эн. Пӗр пуо» те- 
ыиҫе пай ҫине вадеҫсея 913 пулса тӑ- 
р»¥. Пӗр пусран 913 ®иолона хут 
(рас) теме те пула¥, 913 хыҫне пус 
тесен пустемв' пула¥, хенкӗ тесен—913 
тенкӗ пула¥.

Вӗреннӗ ҫынсем хыҫҫӑн каймӑпӑр. 
Е зӗр  хаиӑр Пӗлнӗ пек тӑнданӑпӑр. 
913 снаменаттӗл тӑррин®н 1  ®исдава 
(®иҫлиттӗле) Ҫӗрпӳ уйесӗн®и 9-мйш уд- 
®аскӑри страхакӗнт Иеме^йанӑв тесе 
шутдӑпӑр, 913 ®иолона (сваменаттӗле) 
Иеме^ьйанӑв страхакӗнт хадӑхран 
страхховой укҫи пуҫтарса_ 913 тенкӗ 
пӗтернӗ тесе шутлӑаӑр. Ӗҫ пулса та 
тӑ®5. ■

Акӑ мӗн пек епӗр сата® шуглам» 
пӗдегпӗр. Рапфакра т», Совпартшкулта 
та вӗренесси кирдӗ мар. Нвме.ьйанӑв 
пӗр сӗььен 913 тенвӗ расхратгӑ туяиае 
шугласа та вӑлартӑмӑр. Респуплӗвре 
пӗр Иеие^ьйанӑв ҫеҫ страхакӗнт мар. 
Саххарӑв та, Карапӑв та страхакӗнт- 
семех. Иеме^ьйанӑвпа Саххарӑвпа Карп- 
дӑз хушшнндв пӗр ҫак ҫеҫ пур ӗнтӗ.

Н алей. налей , товарнщ .
З а  здравную  чару.

(Растратдӗксен йуррин§ен).

Саххарӑвпа Карппӑв Ҫӗрпӳ уйесӗв®и 
страхакӗнтсем мар, Ивтӗрне уйеоӗн®и 
сграхакӗнтсем. Тата Саххарӑвӗ сахал- 
тарах растраттӑ хунӑ— 283 тенкӗлӗх 
ҫеҫ, Карппӑв, Карпӑв 700 тенкӗ. Ну- 
май мар вӗг? Нуыай мар конешнӑ. 
Вӗсем растраттӑ гунн Нурӑсри коппе- 
ратгивпа (Иетӗрвв уйесӗ) Виҫикассин- 
®и (1 ура®ӑк вул.) копператтивсем ра- 
отратгӑ туни патне ҫитесси айакра-ха. 
Вӗсен ку тӗдӗшпв нумай ӗҫлеме тивет.

Ну, Нуро копператтивӗ терӗмӗр тӗк 
Нурӑс копперагтивне илӗсӗр. Нурӑо 
копиератгивӗ (йудташлӑхӗ) сахадах та 
мар, нумайах га ыар, 2.000  тенкӗ 
растраттӑ тунӑ. Виҫикасси, ҫын айне 
йулас мар твсе, ӑыӑртмадла хыгданнӑ, 
4.000 тенкӗ пӗтераӗ.

Шутласая шутласан, растраттӑ вӗҫне 
тв тупас ҫук. Тин ҫеҫ страхакӗатсем 
растраттӑ туыи ҫян®ен ҫыран, тепӗр 
расгратти сиксв те тух»¥. Пӗрив^ен 
тепри пысӑкрах. Растраттӑна шутласа 
кӑларма та ҫук, Растраттӑ Ҫӗрпӳре те, 
расграттӑ Иетӗрнере тл. Улатӑрга та, 
Ш упашкарта та пур. Шупашкарах ил- 
се пӑхар ха. Унта теы тӗрлӗ ревиҫи 
тавраш, комиҫҫи ҫине комиҫҫи утланса 
ларнӑ. Комиҫҫи тӑррин®е потюмиҫҫи 
ехӗлтетсе кулоа лара¥. Растраттӑ ҫавах 
та пур. Акӑ Совпартшкул савхосӗ Ҫер- 
кейӗв йулташах илер. Уяӑн ҫулахи 
ревиҫире 360 тенкӗ тухман. Нимӗн те 
пудман. Начаво. „Зима не лето, прой- 
дет и эю “ ,

Халӗ ҫӗнӗ савхоса хӑй ӗҫне панӑ 
®ухне 609 тенкӗ те 63 пуслӑх йапала 
тухман, укҫан— 97 тенкӗ. Мӗн пурӗ— 
1066 тевкӗ те 63 пуслӑх тухыан.

Тата Сграхкассӑра та расгратгӑ пур 
терӗҫ те, пурне те пӗр ҫӗре купадамӑ- 
пӑр. Атту ытлзшки тӑварлӑ пулӗ. Тӑ- 
варлӑ йашкана ҫийессн пулмас! Ҫавӑн 
пекех вулакансеы те ҫак тери нумай 
растраттӑ туни ҫин®ен идтсен, йерӗнсе 
кайӗҫ, хӑсма пуҫлӗҫ.

Хӑсасси— курӑнсах тӑрат.
Хӑсао вӑхӑг ҫитрӗ те ӗатӗ,

.^АВККА.
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Ревкомиҫҫи васкамаст.
йалсенди ревиҫи комиҫҫисем, хӑшб, 7— 8 уйӑхра та 

йалооветнв пӗр ревиҫи туман,
Йалкор ҫырӑвӗнден.

«Капкӑн» хуҫи: Кун пек на-ҫаркка, урине аран сӗтӗрекен ӗне 
1 ине ларса ревиҫи тума кайас пулсан, 7—8 уйӑхра мар, 3 ҫулта 
та йалсоветне ҫитеймӗн. О-хо-хо! Хо-хо-хо! Ӗне ҫин-̂ ен анса ла- 
йӑхрах кӗсре ҫине ларас пулат. Неушттӑ ревкомиҫҫисем ҫакна 
туйса илмен...

Лӑплантарни.

Пӗр дирлевӗ кар®ӑк хутланс» ларнӑ 
та, хуйхӑрса ахлата¥. Ы-^ӑ^^ӗя ывӑлӗ 
ун умве ҫитсе тӑ®ӗ те, кала¥;

— Мӗн ес, мамак, пӗр майях ах- 
латӑтӑн? ҫеҫ сывдатӑа?

— Ах, ывӑлӑм, ывӑлӑм, ан шардах, 
вумай ҫылӑхӑмӑрсем пирки тамӑках 
кайӑн, тамӑках.

—  Ан калаҫсам, асанне, нихҫан ун- 
та ес каймӑн.

—  Лбнкӗп ҫав, денкӗп, леакӗпех,
— Ҫук, ҫук ленкуесгӗн. Ӑҫтан вара 

ленкӗвха! Тамӑкра унта «шӑл шакӑл- 
татгару» пула¥, теҫҫӗ. Санӑн ав пӗр 
иӑлу та ҫук. Мӗн вырӑнсӑр ку^^ьанан.

Кардӑк кӑна идтсес^ӗн дӑнлан®ӗ.
ХӖРЛӖ ХВЕТӖР.

Малта пыракан ҫын.

—  Антрамалла ман арӑмпа! Ҫынсен 
арӑмсем пур вуламалли ҫурта та, пу- 
хӑвсене те, телвкаткаӑ пулса вулӑсрн 
пухӑвсене те ҫӳреҫҫӗ, ман арӑм пур 
килтен ура йарса пусмас¥. Питӗ кайра 
пыра¥. Ун ҫин§8Н вудӑсри хӗрарӑм 
пайне пӗдтервс пу^ь. Увта унӑн тӗгтӗм- 
лӗхне ҫутатӗҫха!

— Хӑҫантанпа есӗ, Тимухха пиде, 
ун пек иадта пыракан ҫыя пудса 
клйрӑн.

—  Ирӗксӗрех малта пырӑн! Лара¥ 
пӳртре кувӗ кунӗпе те, ӗҫме, йе уҫӑдоа 
ҫӳреме тухао пудсан, тӳрех кӗрӗк ар- 
кин§ен уртӑна¥.

ШӐШИ.
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„Кавва кайаььен--кавва кайас, 
каььа кайсан“ ...

Хӗвед аноа лара пусданӑ. Еаӗ ха- 
лӑх пухӑвӗнвен таврӑатӑн та ка®®а 
каВсан кайазла таврӑнакан хӗрсене 
вӑрҫоа ларатӑп.

Ун®ен те пулмарӗ азӑ*ран вӗр хӗра- 
рӑн килсв кӗ®ӗ, аллине хутаҫпа ®нкее 
кӗае-йӗмсем ҫгклевӗ. Лайӑхрах гин- 
керсе пӑхатӑп та, пӗр ернв ан®ах ма- 
ларах ка®да кайна йӑмӑкӑм тӑра 
пара¥.

— Мӗадв есӗ ҫӗрде ҫӳретӗн, пӗр 
ыайдах таврӑакарӑн ну;§ вӗг, тесе ун 
патверех пырса тӑтӑм. Епӗ ура ҫине 
тӑвӑран вӑд макӑрса, кӑшкӑрса йа®ӗ.

— Мӗнде пурнаоунга манӑн, упӑш 
кам кашни ҫӗрвх саҫҫетанисене, Йе пу- 
хусене ҫӳрег тата кӳрӗш арӑмӗсем, 
ху^амӗш питӗ усал пулмадла теҫҫӗ, 
тет. Хӑй манран шикдввнӗ пек пудат.

—  Ху^ама усаллвне йӑвашшине хӑз 
курмгрӑгим аш а? Сана пӗр сӑмах та 
кадамарӗ ву.%, ъӗгР...

— Мана хама кздаман та... кӳрӗш 
арӑмӗоем пигӗ усад пулмазла вӑл, 
теҫҫӗ...

— Е , епоин ха;ь есӗ курманха.. 
Хӑвпа вӑрҫмасӑрах, ҫын сӑмаххипех 
ҫӳрен мӗи ха... Кӗҫӗрлӗхе. пӗр килнӗс- 
кер, кунтах вырт та-ха, ыран ирхвне 
кайӑн вара, тегӗп.

— Ҫук, ҫук! Унта кайоа пурна®§ен 
шыва саксе вилем... каймастӑп, тесе 
худӗ ыан йӑхӑк.

— Мӗнле-ха? Сава кунта кам тӑ- 
рантарса пурна¥? Хадӑх пухӑвӗ пайан, 
ка®®а каӑвӑ хӗрсем кайадда нумайӗшӗ 
киднинв кура, ҫӗр памаогпӑр, тесе по- 
становлеви йышӑндӗ. Пирӗн ытлашки 
ҫӗр ҫук сана тӑрантарса усрамз, тесе 
твпӗр кунне хг,мах леҫсе йатӑм в»ра, 
Питӗ хытӑ, ан таарӑн тесе, йатласк 
хӑвартӑи.

Ув®ен хе пулмарӗ йагӗзе пилӗк хӗр 
кайадла килнӗ тенинв илтрӗм. Кӳрӗш 
хӗрӗ, пӗ®ӗккӗскер, пы®ӗ те: «

— Му®и, сана аппа килгӗр терӗ, 
тет.

— Ара, аппу килвӗ и взра сирӗн? 
Ка®§а тин ҫеҫ кайнӑ®§ӗ, вӗт-ха, те- 
тӗп епӗ.

— Вӑд пӑрахоа киднӗ увтан хз^, 
терӗ те пӗ§®ӗкк?скер тухса вӗҫтер®ӗ.

Мӗн тума ®ӗннине сӗлмесӗрех, кайоа 
йатдам ха кӑна, тесе еаӗ те уя хыҫҫӑ- 
вах тухса утрӑа.

—  Ну, мӗн кнлӗшмерӗ сана тата, 
йӗншӗн таврӑнтӑн?—терӗм еяӗ тӳрех.

— Мӗн тумз кглесси, мӗнле пурнас 
уяпа мавӑн, тет.

—  Мӗншӗн апла калатӑв: оая упӑпг- 
ку та ҫынах пулӗҫке? Ка§®а кзйад^еа 
курнӑ пудӗҫкв есӗ ӑна?.. Хз.§ мӗя ҫнме 
килтӗн кувта? гетӗп.

Кардӑкки кӑмака ҫивден андӗ те:
—  Ара, есӗ, хӑта, хӑвах шухӑш- 

лаха: мӗнле пурӑнтӑрха унта вӑк, 
упӑшки «Бӑркӑооӑк» пулнӑ тет унӑн, 
ха,§ Марйенв турӑсем ҫиндея валама 
тытӑннӑ, гех те... тепле пурӑннӑ-ха 
ха.§ те ку тарак®ен, тет.

Тӗдӗниелле. Йепдв ха ӗнтӗ «кӑрхӑо- 
оӑм» тесе тарса килаӗ. М ааа оута па- 
ма сайавлени ҫыртарасшӑн тата:

— Елӗ в ӑр п ӑя  тухса килтӗм, йапа- 
лаоеве нлме кзйыа вӑтанатӑн. Мана 
Йамаҫҫӗ вӗсем вара. ҪаЕӑнпа суг урдӑ 
шырас, тетӗп. Сайаваеви ҫырса парха, 
тет.

—  Сана сайЗЕзени ҫырса пзма мар, 
вӑрттӑн тарса кианӗшӗн хӑвна еута 
памзлда, терӗм тв ҫилеЕсе тухса кайрӑи.

Ара, аӗри;—кӳрӗшоем усал вӑл тесе 
каланӑшӑн тарса кидтӗр,теарв:— «кӑр- 
кӑссӑм» вӑл, тесе тарса килтӗр, теп- 
ри:—саҫҫетанисене ҫӳрет тесе, хата 
тепри:— каҫхине пӗрдв выртмас¥ тесе... 
вара ӑҫта хурсз пӗтврбс ха йалта 
кайззла таврӑнакан хӗрсене?.. Мала- 
раххӑн мӗя хыпоа ларнйюи вӗсем 
а®ине лайӑхрах сӑнаса пӗлмесӗр?..

Ка®®з кайа'Б5бн— ка'§§а кайао, кад|а 
кайсан— авне кайас, тени пек пуд- 
®ӗҫке ку.

ПА'§УРА.

Пролеттари.

— Саи сотсиа^ни полошени мӗнле?
—  Пролеттар?.!
—  Ӑҫтан? Сан ҫург пурҫке?
—  Хи... Еаӗ йролепарски овракра 

пурнатӑа. Ҫавӑвпа та—псозетгари.
МИКИШ.
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Паллӑ ҫын пулмалли 
майсем.

Самоаонккӑ пи®ӗкине кӗрсв ®ӳхенев 
хӑват илсе тӗрлӗрвн хуликанлӑ ӗҫсем 
тусаосӑн, ҫзмрӑксем тв, унта куята 
аслӑ вырӑнсен®е ларман пудсан та 
ҫӑм ӑиӑнах падлӑ ҫын пулма пултараҫҫӗ 
Ун пек ҫынсем Шупашкарти „шурӑ 
ҫуртра" тӳлввсӗр хваттер туйанма шан- 
сах тӑма нултарьҫҫӗ.

Кояпвратгивсенв трупаран вӗҫсе тух- 
ма пулӑшакӑнсеве те нпт хисеплеҫҫӗ; 
вӗсенв кирек ӑҫтя су¥йа та хӑй патнв 
пыроак хисеплесе ытти ҫынсен®вн уй- 
рӑм лартса хӗҫ пӑшалпах сыхлаттара¥.

Хушамату ®ӑваш хушам»®ӗ йевӗрлӗ 
пулеан, ӑна ®лсрах илемлӗ хушаматпа 
ужӑштарас пул»¥, примертан: .1инг- 
ропокай, Ленинкратокий, Шупашкар- 
ский; йе йӗкреш хушаматпа уаӑштарас 
вула¥, примертан: пӑрҫа— пашаду.
йӗкв— хӳре тата ытти те, вара паззӑ 
ҫын пуласияне шаесах тӑр.

Хулана куҫса пӗр вунӑ тенкӗллӗх 
вырӑн тупсан, ®ӑн маятан кӑлифе— 
шлавар туйанас пулат, вара ӑалтя 
®ӑваш арӑмупа а®упӑ®усенв пӑрахса 
питне штуккатурданӑ иайра туйан- 
малла; кун пек ҫыа налта пыракан 
ҫыж ■утне кӗмв пултарат.

Удрештвни пуҫлӑхӗ хӗрарӑм елушаш- 
дасене ернере пӗрре улӑштарса пыроа, 
вӗвемпв кӑпинегра хупӑнкаласа ларсан, 
Еришкӑ Расяуттӗн дапне илме дасах 
пула¥, ҫак майаа пзлла тукасшӑи тӑ- 
рӑшаканоем Шупашкарта та сисбиме 
пуҫларӗҫ.

4алтан килнӗ ҫын санпа дӑвашла 
калаҫна тапратсав, есӗ ӑна хирӗҫ вы- 
рӑсла ПЕТ §зп :ӑ  пӗлмесен те, вырӑолах 
шапдатгарса хур. 1*н мадтан ҫаала 
калани усӑллӑ, теҫҫӗ: «мы твойа йа- 
-еык яе снайӗм, раековора мене рузкн

Н К Е К.
Па.§уЕ арӗм Ухтипе 
1ан  пек уҫӑ сассипе
— Тарука]%1 тпрука^, тенжне 
1аоах илтрӗ хура ӗне.
Ӗни—муук, терӗ те 
Пӑлтӑр уыне ҫитрӗ те. 
Шӑатӑр-шӑлтӑр пӑтти-патт 
Ӗне кӗ§ӗ пӑлтӑра...
Па.§ук пуртӗн ӑлӑкне 
Аран уҫоа ӗлкӗр®ӗ,
Атту пусан хура ӗне 
Мӑйракапе г?ртед§ӗ.
Пӳртри ҫамрӑк пӑрӑва 
Хура ӗн0 «йаш» ҫул»¥,
Унтан татах ыалалла 
Лаххан патпе ҫаврӑна¥.
Па®ук арӗм Ухтине 
Пӗдбкеҫҫӗ ®ӳлмекпе 
Ӗ ае патне пыра®дӗ,—
Урай хӑми «шарт» турӗ,
— Мӗншӗн-ха ку? Пӗтрӗ пуҫ! 
Па:§уу к!!!
Курмаотӑн-им, ула куҫ!
Урай хӑми хуҫӑлнӑ...
Ҫитрӗ пысӑк ӗненв 
Мекӗрленсе ҫӗклеме,
Падук тытрӗ пуҫӗн®ен 
Арӗм тытрӗ хӳрин®ен,
Ҫапӑх мӗс&ӗя хура-ӗяв 
Аяса карӗ сак айне.
Енен кайри урисем 
йккӗшӗ те хуҫӑлдӗҫ 
Шалҫа ҫине ӳкнипе 
Куҫӗсем те хупӑндӗҫ.
Найанланса, урайне 
Иӗпепеле ҫӗртяӗгнӗн,
Па^ъук хӑйӗн арӑмне 
1ышкипвдв хӗнеошӗн.

Хура ӗне вилнншӗн 
Сутне тума пире мар;
Авдах ҫакна калӑнӑр:
Пӳртри шывлӑ дзхханпа 
Урай ҫӗртме кирдӗ мар1

Н. ЕВТОККЙМӐВ.

йасыккӑн». Ху дӑваш иккенв» сжмв-
ре [ оыхданмалда вара.

*

Йулашкян§ен: палдӑ ҫынсене пӗлев 
тесен, ®ӑваш «Капкӑнне» ҫулден-ҫудах 
илсв тӑрас пула¥, падлӑ ҫыноея «ху- 
тошӗствиоем» ҫннден унта пжг тӗнлб 
ҫыроа пӗлтереҫҫӗ. С—Е.
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Куҫ ъелхи.

Карьӑк: Ҫитмӗд те ҫи®ӗ хура вӑрман тӑррине хӑҫан хура хадӑх пӑхса 
куҫӑхтарӗ, ҫавӑн ®ухне тин ҫак а®а куҫӑххӑр. Ҫитмӗл те ҫи®ӗ хайар вӗрвкен 
ҫӑд куҫне хӑҫан хура халӑх пӑхса куҫӑхтарӗ, ҫавӑн ®ухне тин ҫак а®а ку- 
ҫ&хтӑр...

« Капкӑн» хуҫи: Ҫигмӗлте ҫи®ӗ ухмах кар®ӑк хӑҫанкӗнехссемпе падлашӗҫ, 
ҫавӑн ®ухне сан а®у куҫӑхма пӑрахӗ.

^асах пулкалат.
(Иуптару).

Пӗр ®иркӳрв пӑраҫнӗкре 
Пуп тытӑннӑ мӑв кӗлӗре

Сӑмах кклаиа. 
Амвон ҫине вӑл тайаиса 
Сӑмах ҫапвӑ, хыпадазса

Иерҫмен сывдаыа. 
Хитре, вӑрӑм кадасассӑн, 
Тупӑш пулӗ ттр парсассӑн 

Теое шутдавӑ. 
Ман сӑмахӑм ныдак тесе, 
Лна халӑх итлет тесе,

Питӗ вавӑнвӑ.

Ир пуҫласа, каҫ®вн тӑрса 
Пуц сӑмахне хыпа хыпа

Халӑх ывӑнвӑ. 
Иериаенех: пӗ®®вн-пӗ®®вй, 
Пурте, пурте пуп сиси®®вн 

Тухса шӑвӑннӑ. 
Тӗдӗнмелли нимӗн те ҫук, 
Халӑх ывӑнса ҫитнӗ ®ух

Пулма цултараӳ. 
Ҫакӑн пекех пирӗнпв те 
Вӗҫсӗр, вӑрӑм туклатсбмпе 

1асах пудкала¥.

Ҫ. Ш ӐП1ӐК.
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Вӑкӑр, йе Айпеҫри йалхуҫайстви 
йулташлӑхӗ.

Вӑкӑр. Вӑвӑр мар тӑк, мӑкӑр тейӗ- 
пӗр. Пирӗншӗн пурӗ пӗрех. Ху¥ вӑкӑр 
те, ху¥ мӑкӑр те. Мӗнле каласан та 
икӗ мӑн мӑйракаллӑ, ӗнв хӳрвллӗ вы- 
•§ӑх нулса тӑрат. Ан®ах вӑкӑр сӑмах 
ҫумне Айнеҫ йаахуҫайотви йулташдӑхне 
ӑҫтан пырса хутшӑнтарм» пултӑр-ха? 
Вйкӑр-вы]§ӑх, йалхуҫайсгви йудташлӑхӗ, 
ӗҫлекенсемпе хрес®евсем пӗрпӗринпе 
алда алӑн тытӑнса, сотсиадисӑм тӑвас 
ӗҫрв хӑйӗн К0рпӗ®ве хураканни.

Кураттӑри, икӗ йапзла. Иккӗшӗн те 
шухӑшӗсемикӗ йеннелле. Вӑкӑр тавраш 
шухӑшлама пӗлмест теҫҫӗ те, ан®ах 
вӑхӑ®ӗ ҫитсен, кӗтӳрв ӗнесем ҫине ут- 
ланса лара¥ех. Еаӗр туртса кӑларнӑ 
йӑла мар.

Айпеҫрн йалхуҫайствн йулташлӑхӗ 
те 1ӑвашпропсвотсойуспа токӑвӑр тунӑ 
®ухнв, ӗнесене ®уптарма вӑкӑр ндетпӗр 
тесе, токӑвӑр тувӑ.

Ӑрат.тӑ вы§ӑх— хрес®енсенв кирлӗ. 
Ӑратлӑ вы^ьӑх хрес®енсене туйавтарас 
тесе патшалӑх тӑрӑша¥.

Паллах, ^ӑвагапроисвотсойус та Ай- 
пвҫрн йулташдӑх вЗкӑр илес тесен, 
укҫа пама ®ароа тӑчан. И.тӗр. Ӗнеоенв 
шудтра йӑхлӑ тӑвӑр. Ҫапла шухӑшласа 
1ӑвашароисвотсойуо вӑкӑр идме укҫа 
тыттарвӑ.

Ну, есӗр: Айнеҫ йулташдӑхӗ вӑвӑр 
илмен, 'Ҫӑвашпроисвотсойуса лартнӑ 
ӗнтй ку тесе шухӑшларӑр пу.%1 Патех 
кӑраса ан ӳкӗр, вӑкӑрве илнӗ Ан®ах... 
х-х-у... хрес®енсем пӑшӑрханаҫҫӗ. Хрвс- 
®енсем вӑкӑра кӗтӳре ҫӳретое пулмаст, 
пӗтерет, теҫҫӗ, тесе „Чуҫламӑш" йал- 
хуҫайстви йулташлӑхӗн претҫетаттӗлӗ 
Кашкарӑв правленн саҫҫеганийӗв^е 
токлат тӑва¥.

„Мӗншӗн тесен, вӑкӑр кӗтӳҫ хыҫҫӑн 
та, йал хушшин®в ҫынсене те хыҫал- 
танах хӑваяаоа ҫӳрет. Урам хушшин®е 
вртсе ҫӳреме тв памас¥. Ураи хупг- 
шин®е ҫӳреме те хӑрушӑ, ха.§ ха^ь 
сӗксе вӗлерет".

Мӗн тӑвас ку вӑкӑрпа? Сутас, сутас 
пула¥. Котловж вӑкӑр сутма хушаҫҫӗ. 
Ҫакӑ саҫҫетани авкустӑн 6-мӗшӗн®е 
пулнӑ. Волоккитӑ, пӳрократгиоӑм ҫук 
пирки, вӑкӑр опператсийӗ авкустӑн 
15 мӗшӗн®0 пӗтет те. Акӑ мӗнде токдат

туса пара¥ ку вӑкӑр пирки Комсв 
йулташ:

„Вӑкӑр ашӗ 8 пӑт пул®5— 48 тенкв 
сутрӑм. Ҫӑвӗ 1 пӑт— 12 тенкӗ, тирӗ— 
10 тввкӗ. Вӑкӑр мӗн пурӗ 70 тенкӗ

— Миҫе тенке влнӗ®®ӗ ха ӑна?
— 105 тенке.

Постановлени.

„Вӑкӑр сутса илнӗ 70 тевке сутуилӳ 
тунӑ ҫӗре йарас. Сутуилӳ опоро§ӗ туса 
35 тенкӗлӗх тнффитсита кӑларвӑ хыҫ- 
ҫӑн каллех вӑкӑр илео“ .

Жил был царь,
У царя быд двор,
На дворе был код,
Н а коле висит ыочало.
На начать ла Вам с начала 
Жал бна цар...

Ҫакӑн пек вӗҫсӗр хӗрсӗр, тӗн®е хӗр- 
ве ҫити®®енех кайма пулз¥. Ан®ах 
тӗн®э хӗрнв ҫитмеллӗх йулташлӑкӑн 
кашни вӑкӑр пуҫне 35 тенкӗ теффит- 
сит курсан, укҫа йулӗши? Ӑна вара 
епӗр пӗлме пулгараймастпӑр.

ПИНЕР.

Х ӑ р а т п ӑ р .

— Претҫетаттӗл! иаесӗр вывӗскЕне 
®ӑвашла ҫырмастӑр ара?

— Мӗншӗн тесен, ҫӑвашда ҫыроан 
пурте ӑнланаҫҫӗ те, кивҫен яднв ки . 
лекенсем нумай пулӗҫ тесе хӑратпӑр.

У д ӑ п -С а ^ у  кӗ.



Тирпейлӗ йалсоаег.

ПСК(п)11 Тбп Комитте®ӗ, Окхапӗр 
уйавне иргеряӗ ®ухБв укҫа-тенкӗ йен- 
®ен пит тнрпейлӗ пудмалла, твнизв 
Палтӑй в?дӑсӗн®и Шемертен йалсове®ӗ 
урӑхларах ӑадакнӑ. Мӗнлв ӑвданайма- 
рӑр теоея, ухмаха переҫҫӗ, хут сахал 
вӗреннӗ пвркн ӑнлаваймарӑмӑр теҫҫӗ. 
Ҫав хут сахал пӗлнийех пӗгеретҫке.

„Ок¥апӗр праҫеӑкӗн§е Шеиврген 
йалсове®5 пуш кӗлете туркт; туеа
1.37 тенке сутоа йанӑ та, укҫарлн 
пуйеӑ майӗае, йалсоавт ®аенӗсеи, 
Ок¥апӗр праҫаӑк йа®ӗпе 7 ®егвӗрг 
сӑмакуя ӗҫсе йанӑ (Шемпе).

Мӗнле хырӑмӗсем ҫурӑ.тса каймкв, кӑ- 
шӑлданӑ пу.§ вӗсем хырӑмӗсене. ,,Ка- 
наш“ хаҫатӑн 230-мӗш иумӗрӗн®в: 
1912 мӗш ҫудта сӗтӗм Р.‘.ҫҫейӗае ӗҫнӗ 
путылккӑсеае ретлесе хугса кайсан, 
пирӗн ҫӗр {ӑмӑрне тӑватӑ хут ҫаврӑв- 
са тухма пултараҫҫӗ, тенӗ®ӗ. Кӑҫад та 
ҫав шута ҫитересшӗн пулмадла вӗсем. 
Тӑрӑшах, йздсозет. Шӑши шӑкӗ ти- 
нӗее пулӑш, теҫҫӗ.

Найана куллен праҫнӑк.

Ҫӗрпӳ уйвсӗн®е Мами йатлӑ паллӑ 
совхое пур. Совюсра лараҫҫӗ пит тӑн- 
лӑ пуҫлӑ ҫывсем, ӗҫлеме йурагакан- 
екерсем, пурин®0н ыгла уй хир ӗҫӗоене 
пуҫтарса кӗртмв йуратаҫҫӗ.

«Мами совхооӗн халӗ те виҫ твҫет- 
тнн йасмӑк ҫӗрсв выргат. Ҫав йасмӑ- 
ка ҫурмалза парса ҫултарсан ,та, 
совхоешӑн усӑллӑ пулиадла», тег 
кореспэтент Хӑдха.
Совхос пуҫдӑхӗсене ыгда та кахжд 

пуднйран, пӗтӗм тӗя®ерз жахалоен уш- 
кӑнве кӗртео, кахалсен конкурсӗсвн®е 
те вӗсем первӑй преми илме пудта- 
раҫҫӗ.

«Ей, турӑ, пире пьоььӑкран хӑ- 
тарсам»!

1ейв ҫыннӑн куҫ сӑккар сӑват, теҫҫӗ. 
Пуясен куҫӗсем оаккӑр мар, вун сак- 
кӑр та сӑваҫҫӗ пулмалла.

Ҫӗрпӳ хулин®н Касански ®иркӳн пу- 
пӗоем йалги хрес®енсене пуҫтарпа, ма- 
лашне пы§®ӑк ан пултӑр тесе, мояе- 
пӗясем туса ҫӳренӗ.

Аҫтан туянӑ вӗсем пы.ь®1к пуаасран 
«одвяӗн тумаллЕ гӑмахеене. трвпаӗк 
(тӗрлӗрен молеаӗвсем тумалли кӗнеке) 
ҫив®е ун пек кӗлӗсем ҫук®ӗҫкв. Ҫӗяӗ- 
рен шулӑшласа кӑдарнӑ, ан®ах турра 
йурӑхлӑ пулмӑн пулмаляа вӗсен ҫӗвӗ 
кӗдлисем. Пыл®ӑкран тасалаймарӑмӑр. 
Кӗаӗсем шухӑшлаоа кӑдарйа „Капкӑн 
рвтакеияв килмелле®?, увта «аохос.10в- 
сем» пур®ӗ. Туса парат®ӗҫ.

Йӗпе пӑру.

Иӑпӑлти пӑру И5 ама ӗмвт, теҫҫӗ. 
Икӗмӗш-Ваҫкинри (Шур®а вул.) потрв- 
питтӗд коппера1 тввӗа®в црикаш®ӑк 
пулса тӑракан пӑру-Вӑрӑигуна Микуди 
иӗтӗм хааӑха ӗмет.

«Вӑд копператтив укҫине 452 ген- 
кӗ те 50 пус салатса йанӑ пулсан 
та, ҫапах та ӗҫэ ҫӳреме пӑрахмао¥», 
тет Хӗрлӗ коапераиӑр».
Вӑл йӗпе пӑрувауятан аушӑпа хыв- 

са картана хуаса лартас пула¥. Камӑя 
хывоа кӗртмелле, хатӗрленӗр!

«^апяӑ ревисорсем».

«Капкӑнҫӑ» ҫыр»!:
«Хурӑнвар йалӗн (1упай вул.) Ие- 

тек йатлӑ вӑрман пур. Пӗре йал 
вӑрман хуралҫи хунав йуыансвнв 
касгзрмао¥ши тесе, 10 ҫынтаи рв- 
виҫи ЕОМ0ҪҪИ оуйяаса ҫав вӑрмаяа
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„КАПКАН^< МУҪЕЙӖ.

Ку мӗнле ар®л? Шур®а нулӑсӗн®и 
Лепвтер йалсовв§ӗ ҫыруҫин шуҫ витнӗ 
зр®и. Е9, калаймарӑм— йалоовет ҫыру- 
ҫин мар, унӑн йуратнӑ арӑмӗн. Ҫав 
ар®ара вӑи йааӗае вархушши сугса 
илнӗ «Канашаа» „Канкӑна“ пытарсауе- 
ра¥. Ҫыноем вуяасран пит хӑра¥. Вӑл 
арӑм Фонвиҫин ҫырнӑ „Ҫитӗнеймен- 
■СБер“ йлтлӑ пйесса вуласа ӑсланса 
м й н ӑ лу.® Вӑл пйесоӑра пӗр Скот- 
тиния йатлӑ удпутӑн ашшӗ, хӑйӗн 
укҫнне такам та пулин вӑрласа кайас- 
ран хӑраса, укҫа ар®и ҫинде ларсах 
ӗмӗрне иртернӗ, вилессине тв ҫавӑнтах 
вилнӗ. Хӑрушӑ вилӗм.

Ҫак кӗрвҫв йур хырмалли кӗреҫе 
»ар вӑд, ^ӳрвтесем ҫӗмӗрмеллн кӗреҫе. 
Вӑз кереҫепв Хыр-кассп (Шемшер вул.) 
ҫынни Антун Микули, нумайрах ӗҫсен, 
йаа тӑрӑх тӑлӑх арӑмсен дӳредноене 
ҫӗмӗрсв ҫӳрег.

Каснӑ ҫӑкӑр татӑкнв тепӗр хут ҫы- 
вӑҫтарма ҫук, ҫак пӳрневе те ҫавах. 
Лҫтан ҫыпӑҫтаран ӑна? Аслӑ-Тайапари 
Лаатак Еетӗр арӑмӗ ӑва ху1§нмӗш ал- 
лин®вв ҫӗҫӗнв касоа клвӗ тв, халӗ вӑл 
ӗнтӗ самаскӑпа ҫыпӑ,тарсан та ҫнаӑ- 
ҫас ҫук. Ак ӑна касакан ҫӗҫҫи тв 
вунгах.

• Пӗдӗк хуравӑн пӑтти тутлӑ, ҫак ху- 
ранӑн шӗвви туглӑ. Ун пек хурансенв 
Вумпӑ-каоси йеннелли хрес®еноем Мӑн- 
С4нтӗртв пулакан кӗҫнерни пасарӗнде 
мнлитвисем тытнӑ ерех тумалли хатӗр- 
сен торкинде туйаннӑ. Иӳн хакнах 
сутрӗҫ тесе, хрводенсем вырӑнти влаҫ- 
севв тав тӑваҫҫӗ. Ырӑяаҫҫӗ пузсан 
йура¥, вара, ӳпкелесен лайӑх мар. 
Ҫапла мари, мӑн сухя.тлӑ а®змоем?

пӑхма йарат. Лешсви, реваоорсем, 
40 хунав йуман' 7 ьегв^^рг ҫуттялле 
сутса ӗҫсе йараҫҫӗ».
Майсӑр ҫывна кушак пахма та йу- 

раманни пул®ӗ ӗвтӗ ку. Ӑҫтан кушак 
пӑхтаран вӗсене, хӑйсем те «Капкӑна» 
Еӗрое лар§ӗҫ те. Кушак пӑхма хушнӑ 
дулеан, кушаккипех «Капкӑна» лв- 
«етдӗҫ.

Ҫак ®улсем вӗоем метр виҫисем. Па- 
тӑрйел уйесӗн®в Ҫӗнӗ-Апхӳрт йалӗндв 
13 ҫил армян. Иалӗ „Ҫӗнӗ“ (Апхӳрт) 
Йатлӑ пулсан та, ар«ансеБ®и метр пу- 
канӗсем авэзхиоемех, Корох патша 
®ухнехис?м. 1улсемпе виҫгҫҫӗ унта. 
Иапала тӑршшине виҫмелли виҫесем 
мӗнле ши вӗсеа? 1авсасныпе виҫеҫҫӗ-ши? 
1улсемпе ®авоасемпе вяҫнӗшӗн, давоа 
ҫывӑх та, ҫнртма хӗн, темеллв ан 
пудтӑ?.
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„К а п к ӑ н“  а р X и в ӗ.
Вырӑс ӗ̂лхи.

Туркенӗв писсатхӗлӗн кӗнекин§е пӗр 
ҫын хӑйӗн йудташнв кала¥: савнӑ ту- 
еӑм, есӗ нимӗн тв пӗлместӗн пулсан, 
«ырӑс ®ӗлхине вӗрентекен у®итлӗ аул, 
всӗ унта пултармалла, тет.

Ҫак хута ҫыракансенв те вырӑс ®ӗл- 
хиве вӗрентекен у®итле кӗртмеляе:

В Правленкю Чувашпроизводсоюза
Присем сообщаег вам, что все отно- 

шенив ваше получает Правдением де- 
сопромышленной артели «Сыоза» при 
вела Чувашския Тиыяши Х.-Батырев- 
ской вол. ве бяаговрвмени обаздывая 
4— 5 диейнлзадцри селе сообщает вам.

Пред. Правление П. КУЗЬМИН.
Член П. ЯКОВЛЕВ.

Ҫав, леш, вырӑс ®ӗлхине пӗлмевни 
пӗтервтҫке пире, 1ӑвашпроисвотсойуо 
тенӗ сӑмахра «®ӑваш» тенӗ сӑмах пур, 
ҫавӑнп» вӑд ®ӑвашда ҫырнӑ хутсене 
лайӑхрах ӑялана¥, теннне илтнӗ®ӗ. 
Еоӗр илгмеви вара?

Вӑрланӑ хутсене йамалли 
йеш^ӗк.

Патӑрйед уйесӗнҫе ҫӳренӗ ®ухнв ҫул 
ыай Турхан йалне кӗрсв тухрӑы. Унта 
вулӗҫгӑвком ҫур®ӗ ҫумӗн®е пӗр йеш®ӗк 
ҫакӑнса тӑра¥. Иеш®ӗкӗ ҫине „Тӗрлӗ- 
рен тупнӑ токкументсене йамалли“ , 
тесе ҫыроа хунӑ. Тупнӑ токкумӗнтсем- 
не усӑ курао тесе мар, архив ва]§®и 
кивӗ токкумӗнтсем пухма пулӗ и тесе, 
йеш®ӗк патнерех пытӑм Иеш®ӗкӗ уҫах 
вырта¥, ҫӑри те ҫук. Тупнӑ токку- 
мӗнтсем вырӑнне, усзл сӑнаксем ҫырса 
пӗтернӗ ӑшне.

Вӑрӑсем, малалла йеш®ӗк ӑшне вӑр- 
ланӑ лайӑх токкумӗнтсене хурса хӑва- 
рӑр. Ман архив ва§.1ьи лайӑх токку- 
мӗнтсеи кирлӗ, усал сӑмахсем ҫыро» 
хӑварнисен кирлӗ м»р.

Телефонокраммӑ.
Хӑш духне саветуйуш®и текевниоем 

пит ®вйе пулаҫҫӗ. Леш Огел Труга те- 
кеввине давса тӑршшех дартма тӑрӑ- 
шаҫҫӗ.

Сала вудӑсӗн®и удитлӗ Антонӑв пат- 
не йанӑ телефововрамӑ вырта¥ мав 
умра.

Телефонограмма.

Учйтелю Аттиковской школы Анто- 
нову. Согласно Вашего заявления вы 
переводитесь в Бяшевсвую шкозу. 
Предаагается немедленво нриступить к 
исполнению служебных обязанностей в  
Башевской школе.

Зав. УОНО СОФРОНОВ.
Принял ПЕКРАСОВ.

Пыр та капаҫ. Антовӑв сайавлени 
паман пулйн те, телефонокрамӑ ҫин®е:; 
«сана ху сайавгени павӑ тӑрӑх куҫа- 
ратпӑр», тенӗ. Ма апла?—Ара, пӗл- 
местӗри, вырӑнтан вырӑна куҫарнӑ 
®ухне, у®итлӗоене ӗҫлемесӗрех ҫур 
уйӑхщӑн шалу параҫҫӗ, тедефонокрамӑ 
параканнисем парзсшӑн мар пулвӑ, 
ҫавӑнпа вбоем „сайавлени панӑ тӑрӑх- 
хӑн“ тесе суйнӑ телҫфонокрамӑ ҫиа®е. 
Маттур!

'Ьаплӑ хӑнасене кайран 
та йурӗ.

Хӑш хутсем вырӑна ®ас ҫитеймен 
пирки „Капкӑн* архивнв пырса лен- 
кеҫҫӗ. Акӑ нӗр пек сотершаяиллӗ ла- 
стӑн 4 мӗш пайӗ ҫине ҫырнӑ 3 хуг 
выртаҫҫе.

(Малта кама памаялин Х7ш»матве> 
ҫырнӑ).

Извещение.
Сегодвя 6 го ноября в 7 ч«сов вв- 

чера в помещвви Чувашсоюза ссзы 
вается собранве члевов и кандидмов 
ВКП. члвнов ВЛьС.М и Профсоюаов, 
посвященвое 9-ой годовщине Октябрь- 
ской рвволюции.

После докаада «чай».
Секретарь ячейки (подпись)

Токлат хыҫҫӑн ®ей пулнӑ пирки, 
тирсейлӗх решимне аса илое, ®ӗнзӗ 
хӑнасем ве®ӗра ан пы®®ӑр тесе ҫлк 
хутсене кирлӗ ҫӗре нойапӗрӗн 8  мӗш. 
кунӗн®0 тин леҫсе параҫҫӗ (12 сехет 
ҫурӑра). П аҫ^ӑ ҫин®и тилӗне тӑрва 
пӗрпӗрне хӑналавӑ пек пул®ӗ ку. Пиг 
ӑслӑ шухӑшласа кӑларнӑ, тилӗ йевӗрлӗ 
ҫывсем.
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Косвӗнни налок.

— Валериан Феофанч, мӗн вӑл косвӗнни налок?
— Вӑл ыйту финанс тӗлӗшпе. Астӑватни Наркомфинра вет,- 

•§ӗр тунӑБцӗ? Пушки йатлӑ ппруса 12 пус вырӑнне 17 пуса су- 
таҫсӗ. 5 пусӗ вӗсенъек—косвӗнни налок. Пӗлтӗн-е?

МИКИШ.

Метр виҫи.

— У^ьун аки, ӑҫтан таврӑнатӑн?
—• Коанераттивран.
— Мӗн мурсем илтӗк?
—  5 мвтр саттин, тата 2 метр краҫ- 

ҫин илтӗм...

Кспператтӑрсем.

— Кӗр*ури, санӑн укҫа та пур, ма 
ара есӗ копператгив уҫоа хуҫа пул-. 
мастӑв?

—  Уҫасси уҫас т», ан®ах пирӗн ан- 
не уаҫа шутне пӗдиенни хтпла¥.

П0.?1СУЯКК08.
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и и н к к и н.
Каи вӑд Минк4ив? М енекпн вӑл, 

тӗрӗсииие кааасан, ҫамрӑкоене йертсв 
пыракая хасгарлӑ а®а, вош¥ майлӑс- 
квр, уя ҫвБ®ея тепӗр майлӑ каваса 
пӗлтервс тееен, ҫзкна калао пулат. Вӑя 
Натӑрйед уйесӗвди Курнавӑш йатлӑ 
й а и и  ЕУламалли ҫуртӑн саветуйуш- 
|и й ӗ  пулса пурӑна! Мӑв караи ва.§;ьи 
мӑя шыв кирдӗ ’ваӗ ӗлӗх вӗр пкссат- 
тӗл майлӑ ҫын, МинЕквна та мӑн шыв 
кярле (®ӑн ®ӑн шыв мар, ®ӑн ®ӑн шыв 
ҫиЕдэ вӑл антӑхса кайма пулгара¥, 
мӗншӗн тесен унӑн пуллӑн век ӑша 
кӗрое кайнӑ шыва кӑларыалли ҫӑварӗ 
ҫук), тепӗр майдӑ каласан, ӑна вого- 
втной масштап слзал, вҫесойусяӑй иас- 
штап кярлӗ

«Да здравствует три поколения основы 
«троителей социализма— Пионер, Комсо- 
мол и партия большевиков».

Ҫак ӑслӑ сӑиаха Пуххарбн, йв 1ап  
лин калаыа пудтарайман. Кйна Манк- 
кин калавӑ, мӗншӗн тесен лосӑнк айве 
Мивккин алӑ пуснӑ.

Ҫамрӑксен кувне вӑл ҫавӑа пек плзк- 
катсем вумай ҫапса тултарнӑ. Пурив®в 
те хӑй пуҫӗн®ен шухӑшласа кӑларвӑ 
ӑслӑ сӑиахсем:

„Д а  здравствует Ленинский комсомол 
« руководительница партия В К П “ !

МИНККИН.

«Комсомол, помогай партию в орга- 
низации  деревенской бедноты, еще не 
забывай и (о) пионере»!

РЙИНККИН.

«Кооперацня— столбовой путь кресть- 
янетва к социализму. Молодежь, укреп- 
ляй коопеоацию»!

МИНККИН.
«Привет консомольцам  всех нации»!

МИН ККИН.
Ҫапда пирӗн Минекне пек Мивккин, 

Шур®а вулӑсӗв®е, Йел®ӗк вулӑсӗн®е, 
тата ыгти упӑр тапӑр вулӑссен®е пулас 
ҫук, вӑд Курнавӑшовҫесойуснӑй мас- 
■таплӑ йапала. Мавӑн тата ҫаьна ҫыра- 
каннин ҫав лосӑнксеи ҫумне тепӗр ло- 
еӑнк ҫырса ҫӑпао килет, ав®ах вырӑсла 
мар, дӑвашла.

«Совет тӑшманӗсем дӗтресе тӑрӑр, 
лирӗн Сойусра М инккин пур>1

Лооӑнк айае хаыӑнах алӑ п?оао: 
АРСУП.4И.

„К  У  Л А  К  .
1ир&ӳ карти ҫумӗяре 
Тӑра¥ пӗр ҫыа тайӑнса,
Хӑйӗн учне ҫӗр ҫйне 
Хувӑ тавар кӑларса 

Атти кув®а пураклӑ 
Иӑлтӑртата¥ ҫутатса, 
Иӑрам-йарӑм кӑвакдӑ 
Тӑра¥ йӗмии карӑлса.

Пи®ае певех хырӑмӗ 
Пулса кайвӑ сарӑлса,
Тепле унӑн кӗвийӗ 
Ҫурӑлаймас? карӑнсз.

Пи®ӗ куҫӗ хӗп хӗрлӗ,
^ышЕӑ пчкех сӑмсийӗ, 
Вӑрӑм, ®и5в сухалӗ 
Уй улми пек куҫӗсем.

Ҫӳҫне каснӑ .кӑмӑлла 
Уҫса йанӑ кайалла,
Тӑхӑннӑ вӑл каргуса 
Хыҫалалла каҫӑртс».

Ава хирӗҫ пӑхсоасӑн 
'Цӑнах шухӑшдамалла 
Кун пек ҫынна курсассӑа 
Айакранзх тармалла 

Утти тӑррине пӑхсая 
Сысна кайат темеллэ,
Ав®ах етемех пулеан 
Ктлак вӑдӑ, пӗлыеяле,

И. АРСКЙ.

Страхховккӑ.

—  Мирун, нӗншӗн мундана вух тӗрт- 
се ҫунт»ртӑн?

—  Сурхурив®0 ӗҫмелле, кумасем ки- 
леҫҫӗ. Укҫа ҫук. Ку ҫуанӑшӑн ,стра- 
ковхкӑ парӗҫи тетӗа те.
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Сы ш , т ӑван нуӑвашсем: ■

М»н пиҫменоотсӑ Иехрем илсв 1 ид®ӗ 
ҫыруҫеи пӗр пысӑк ҫбклем. Вӑл, йӗпе 
пӑру, пин те пӗр ҫыру йӑвӑрӗшпе 
хашкакана йернӗ, кӑваЕ пуҫлӑ тӑманв. 
Халӗ вӑл ҫырусене парамха вудаса 
овре, ан®ар, ®ур... Вузассине есӗр ву- 
лӑр, кулэссвве ав мавӑр!

—  «Пирӗн 1упай вулйсӗи®е, ӗҫле- 
кенсемпе хрео®енсен районӗиде карт 
вӑйи ашкӑна¥, кӑсйесене шӑтар»¥. 
Кашни йалтах карт тусӗоен ушкӑнӗ 
пурах. Ак, Иулашра, иртнӗ каҫра йал- 
совет арвгҫетатлӗ Ҫтаппан Елекоантрӗ 
Ваҫли Микулнне урин®и калушне вы- 
;§аса йанӑ», тет Нӑрӑ.

Ҫав ускӑндӑлсем  вулӑсри нилитсисем 
пырасран ш икленнеҫҫӗ ха, хамӑнах сӑм - 
сисенден шаккаса пӑхасха.

1йст»й кантонӗв®ен Кутеме вулӑсӗн- 
®ен ҫырат хут йалкор ,,Каппу1 “ .

—  Ҫуки санӑн пӑрӑҫ; аирӗн йалта 
йумӑҫ пролеттарЕсеяе ултада¥. Уя 
кидвв кашни кув ҫын утат, кашни 
кун вӑл йумӑҫ пӑхат. Ҫу, ®ӑкӑт, ҫӑ- 
марта илсе пыра¥ ®ухӑн та, йуыӑҫ 
кутне ларасшӑн. Халӑха лартасшӑн, 
суйа ®ӑпти ҫӗтетвӗ, иупсемпе пӗрзеш- 
нӗ. Пӑрӑҫ ҫвтерос®ӗ, ҫывӑрнӑ 'Бухвв 
ҫав сӗрӗм хуҫине“ .

Ах, ьурт!.. Вуламалли ҫурт тумалла 
пула¥, унтан ҫеҫ вӑл ӗнтӗ хӑра¥,

Ҫырат Мулка®ӑ йатлӑ ка^дӑ:
— Пирӗн йалта тӑлӑх матка ҫунма 

пуҫларӗ. Муркар й»д хааӑхӗ ҫупма 
ҫакна памарӗ, сӳнтерсе пӑрахрӗ. Мур- 
кар йалсоведӗ хасгарлӑ пул®?: ҫун&кан 
{ӗртенех кӑкшӑмпа ерех ҫатлатса тух- 
рӗ. Тытӑн®ӗҫ ӗҫме. Унтан ®етвӗртне 
ҫаклатса тухрӗҫ... Ну, вара кӳпрӗҫ!.. 
Сӳнтерсе пӗтерсен, кӑшхах ӗшевсен, 
®атвӗрг ҫӑварӗн®бнех ®ӑмпӑлтатрӗҫ 
ерех хӑмписеиае шамписем!.. Пи®ке- 
хырӑм йалсовет, «Капкӑн» сана хӗоет. 
«Капкӑн» хӗснипе дарӑнмасан, Ш упаш -

карти прокурортаи с а к к у н ' кӗнехисем 
туйзн!

Тспрн „Кин&“ йатли ҫырс» пӗдтерет:
— «Пнрӗн Ҫӗнӗ Мами йалсоветне 

курни еоӗ, Капхӑн тус? Ҫӗр ҫӑташшӗ, 
пйус!.. Ара, вӑгӑр тенкӗлӗх вӑвӑрне, 

•вӑтӑр тенье сутас вырӑнне, 20 тенке 
сутоа йа®ӗ. Меҫникӗ ерех ӗҫтердй вара 
ӑн» ҫавӑншӑн. Тупата турӑшӑн килнв 
®ӗзсех ӗҫтерБӗ, ӗҫнине йал та курдӗ. 
Ревиҫя комиҫҫи те сыпоа пӑхрӗ. X»- 
лӑха упыткӑ турӗҫ, ®ухӑнсем кӑмӑзсӑр 
пул®ӗҫ».

Ах, мур, вӑпӑр! Аҫташи шӑпӑр?...
Иадкорсем, татя ытти хресденсем, 

сыв пуяӑр, тутӑ пурӑнӑр! Ҫырусем йа- 
рӑр, ват муБуна ан манӑр!

ИӐВАЦ МУ^М.
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Ваттисене асӑнни.
Урам хушшин®е икӗ маттур кад®ӑ 

тӗл пулдӗҫ.
Пӗрин ии®ӗ куҫӗ курӑнмао¥, пӗтӗм 

пех шурӑ туттӑрпа ®ӑркаса лартнӑ.
—  Кам сава кун пекех ҫӗмӗрсе пӗ- 

тервӗ? терӗ пӗри.
—  Кӗҫнерни паоарне к»йсан, леш 

«аттисене агӑанӑ куа аектерсе йл®ӗҫ.
— Ай1 ай! Сана ваттисене асӑннӑ 

кунах ун пек лектернӗ пулсан, ҫӑвар- 
*и дтхне мӗндв лектерое йарӗҫ?

ШАШЙ.

Шалу.

Тем тӑвас?
Епӗ тӑхӑр ҫулгах шсула ҫырӑва вӗ 

ренне кӑйрӑм. Иалан тӑрӑшса вӗрв 
неттӗм. Вулаооа та шыв пек вулаттӑм 
Ҫанла еаӗ пӗрре ®ӑвашла пуквар ҫнв 
®ен вулзБӑ®ух; ватӑ ҫынва туйа кирлӗ 
п6®ӗк а®ана сӑака кирлӗ, твнинв тӗл 
пултӑм. фӑнах та ҫапла ҫав. Кӑна епӗ 
ӳсоее тв асрах тытас ха тесе пурӑн- 
тӑм. Ӳсрӗм. Авлантӑм. А®» ашшӗ те 
пултӑм. Пӗрре®ен епӗр атте, хам, тата 
хам матка кукӑ]§ ҫисе ларатпӑр. Сӑа- 
кари а®а хӑй тапӑлтзтнипех ҫӗре ла- 
оӑшт тухса ӳкрӗ те, ҫухӑрса йа®?. 
Матва а®ана каллех оӑакана ҫӗклесе 
выртар®ӗ. Хайхискер еаӗ те, пукварта 
ватӑ ҫынна тука кирлӗ, пӗ®?к а®ана 
сӑака кврлӗ, тениае аоа илтӗм те, 
тултан ал туйи илсе кӗрое кукӑ^ ҫнсе 
ларакан аттене патӑм пӗрре ҫамкин- 
ден, Аттв ҫӗре леп кайса ӳкрӗ. Ура- 
Йевде выртаканскерне патӑм тепӗр хут. 
А пе аран кӳрӗше тухса тар®ӗ, Унтан 
вудӑори милитси пагяв кайнӑ та оута 
павӑ. Сугра ӗҫӗ мӗлле пулнине каласа 
парсан, ызва атге кидӗв®ен уйӗрса 
йамалла, тата ҫур ҫуллӑх тӗрмене идое 
кайналда турӗҫ Сутйесене епӗ пуквар 
ҫинде каланӑ иек пурӑнни килӗшмерӗ.

1АШЛАМАХ.

— Иӑван, сан пата ма пит хут жу- 
май килвт?

— Иетӗрнене дӗнеҫҫӗ.
— Мӗниӗн?
— Проккуратгурӑ ®ӗнет.
—  Уята ша.ту мӗн ®ул пула¥? 
Ка.ктой шалу, вӑрҫнӑшӑн тотроса

дӗЕвҫҫӗ, тӗрмеве хупясшӑн.
ҪУЛКӐ.

Тирпейлӗ ҫын.
Хрегдвн, Уртеми Иӑванҫӑ, ӑҫталла 

дуптаратӑн?
Удитлӗ. Шкултан таврӑнатӑп. Пӳрг- 

ҫурт пигӗ сивӗне пуҫларӗ. Тимӗр кӑ 
ызка трупа ҫук®ӗ те, ӑна идсе таврӑ- 
ватӑп.

Хре §ен. Хаклӑ патӑниха ӑна?
Удиглӗ. Мӗн хакли? Каҫоннӑй. Леат, 

шкул кӗтвссив®а шыв йухмалди трупа.

СИЛЕР.
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Лӗртен пӗр ывӑл пӗтрӗ. „Капкӑнран̂  ̂ хӑраҫҫӗ.
У®итлбсви а®ао8не вӗрентнӗ дух йа- 

лан тӑрӑшса нуҫа ватоа вӗренмв ху- 
шаҫҫӑ. Ҫапла манӑн а®& швултан тав- 
рӑвсав, кӗнеке вуласа лара¥дӗ. Епӗ 
ӑна нитӗ тӑрӑшса вӗреныв хушаттӑм. 
Пӗрре®®ен вӑд пӳртре пуквар кӗнеки 
тытнӑ та вуласа лара¥. ■ Вуланиве 
нтлерӗм те савӑнса пуҫне ватарах вӗ- 
рентӗр®®ӗ ха тесе, кӑмака умӗн®е выр- 
такан вут пуленккине влсе пуҫӗн®ен 
йара патӑм...

А®а ҫӗре йӑванса кайса ӳкрӗ те, 
вырга¥ вин шав1амасӑр. Пуҫӗ татах 
лайӑхрах вантӑр тесе, епӗ ӑва тепӗр 
сӗрик хух йанлаттартӑы. Матка шыв 
кӳрсе таврӑн®ӗ тв, а®а пӳртре ӑнсӑр 
выртнине кура тӳррех мана йатлаҫма 
тытӑн®ӗ.

А®ана пуҫае ватса вӗрвнтесрен арӑм 
хӑрлнӑран тарӑхрӑм та, хӑйне тӑхӑн- 
тартоа илтӗм. Матка макӑра ,макӑра 
тулалла тухса кайрӗ. А®а урайӗн®е 
ниы шавламасӑр выртат. Лайӑхрах 
пӑхрӑм та вӑл видсех кайвӑ мӗв. Аппай! 
Турҫырдах, пуҫа ватса вӗрентесои ҫӑ- 
мӑл ӗҫ мар икквЕ. Теаӗр кунве а®ава 
пытартӑмӑр. Латвӑ, йалти претҫвтаггӗя 
аван ҫын тӗлне пул®ӗ, милигсийв ан 
систер тесе, пӗр пулӑштух ҫеҫ ӗҫтер- 
тӗм, Ахалӗн хама шур ҫурта илсе 
кайаеои те инҫе мар®ӗ.

1АШЛАМА.

Тирпейлӗх решииӗшӗн.

— Иӑван, оана хоисомолтан ыа кӑ- 
дарса пӑрахрӗҫ тетӗя-ха?

— Тираейпӗх решимӗшӗн.
—  Мӗнле апла?
— Ҫапдах! Епӗ тирпейдӗх рвшимне 

астуса 5 уйӑх ®лен укҫа тӳлемен®ӗ те, 
хан та сисмен, кӑларнӑ пӑрадвӑ.

Санхӑркка.

ЙуяАӑҫпа ватӑ.

— Крахвине йумӑҫ, сана питӗ пӗлет 
теҫҫӗ, Пӗлмӗни манӑн арӑм Кӗтерин 
мӗн йатлӑ?

— Кӗтерин.
—  Ман а®а Ва1§*кӑ мӗя йатлӑ тата?
— Ва1%5кй.
—  Ах, ӑҫтаа нӗлетӗн есӗ.

Ҫ У Л К Ӑ .

Пӗрремӗш нуйанӗ: Хӗл те ҫитет. Пи- 
ре етеысем капкӑнпа тытна пуҫлӗҫ.

Пурӑнӑҫи ку?
Иикӗмӗш куйан: Ҫитменвине тата

Ш уаашкарта пӗр ҫын икӗ «Капкӑнз» 
10 пуса сутоа пурӑна¥, тет. Кам идес 
текенне пурнв те вара¥, тет. Вара пн- 
ре ®?®ӗ а®исем те тытма пуҫлӗҫ. Кӑҫал 
епӗ шӑтӑкрах вы®аса ларас, тетӗпха.

ь  и Й Е.
— Ма-ха есӗ, Ивмедвк,
Анана ҫурса илен?

—  Мӗн калаҫан, Миккитга, 
Еп ҫурса И1 М6Н янхҫан та.

— А... тата мӗн ха вӑл?
Илем еп хам ананах:
Ултӑ ^алӑпт^бӗ ман вӑя,
Халӗ пиллӗк ҫурӑ ан®ах.

— Айӑалӑ уншӑя епӗ мар; 
Ман сука оуҫ пит кӑпмар: 
Суха тимӗр сарлака 
Ҫампа пула¥ вӑд апла.

— Кама суйан, Иемелен!
Капла калаҫкаласав,
Кун пек ӗҫ тата тусан 
«Капкӑна» та ес ленкӗн.

— Ах1 Миккитта ан шарлах, 
Кун пек урӑх тумаспах.
Ак ку ҫур ®алӑп1 ҫурнишӗн 
Ӗҫтерӗп сана лайӑххӑн.

— Ну, Иемелек, прелӗхв 
Каҫаратӑп еп сана,
Тата туезн ку ӗҫе 
Пӗҫвртвтӗп аушӑаа.

АКИН.
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П Р А Ҫ Н А К  ИЛЕМ-ӖСЕМ.
1) Сӗрӗм ҫӑтаҫҫӗ . 2 ) К а й ран  хӑса ҫҫӗ .

4) Д сатгҫҫӗ .

Отв. Редактор А, ЗОЛОТОВ.

КАМ ХАЛИйЕН „КАПКӐН“  ш У Р Н А л
Ҫ Ы Р А Н С А  И Л М Е Н .

ХАКЕ

1 у й ӑ х а .................  —  10 пус.
-  30

ҪАПЛА:

6 у й ӗ х а .................  —  60 пус.
1 ҫ у л а ................. 1 тенкӗ.

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

Хубӗ ҫине „Капкӑн" илме тесе ҫырма ан манӑр.

Чувашлит 1037. Чебохсары, та. „Чувашсвая Книга".


