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А с ӑ н м а л л и  к а ҫ .
райсене сурса пӗтерЕӗ йут 
натшалӑхря хупахра ввҫӗ 
Бырӑс ҫывЕН каяаҫса лар- 
рй: пӗря ставовой пулвӑс- 

к*р, тепри— ӗлб*хи улпут, тепри тата 
хапрӑв хуҫи пулвӑсЕер.

Ӗлӗк 'ьяпер ҫын шутӗн^дех пулнӑс- 
керсем. ӗаби и , нртсе кайвӑ пурвӑҫ 
ҫмр^бвн калаҫса лараҫҫӗ. Улсух пуд- 
ямйӗ;

— Е х, тет вЗрӑмӑн сывласа. ҫӑвар- 
вя ҫитет! Пит дайӑх^дӑ Раҫҫейре пу- 
рӑБма. Иур кӑ^ҫӑртаттараӖ Сывлӑш 
уҫӑ КрыЛ)Тса ҫвве тухатӑн та, §ун 
вавӑна!: пурлӑх сан вумай, ВБцӑк '§рр- 
лӗх, к»йӑк кӗш ӗк.. Хресбенсем пурте 
црӑ—мӗн кврш ве каламасӑрах туса 
нараҫҫӗ. Квлте тата! Коспоти! Мӗя 
ҫайвс килвӗ— ҫавй пур. Повӑр хур 
йЕпала̂ р, сӗтед ҫив§е хаклӑ ерехсем. 
Жлемлӗ!

— Пит те илемлӗ, тет становой.—Ир- 
ҫиБ|в тӑратӑн та ҫӗяӗ мунтвр тӑхӑ- 
натӑн, тӳмисем йалкӑшаҫҫӗ. „Мншккӑ 
тумлантар: тетӗн ав^взх ӗнсин^ев тӗрт- 
ве.,Кайатӑн хапрӑка ӗҫлекеноем хуш- 
■аве. Хуҫи уншӑн сана аха.^ туиас¥, 
нӗр тенкӗ тв пулин тытгара!^ тыт- 
юра^ех.

—- Ҫӗр тенкӗ, тет хапрӑк хуҫи пул- 
нӑевер, сире епӗр пӑхса усрама иӗл- 
мея. Хз% пулсан пвн те шеялео ҫук. 
Ы лтӑвкупи айнех тумаяла.

— Ӗ, ыӗн валамалли пур. Ҫзпзх та 
вурӑвӑҫ ӑнса оыраУ^бӗ. Езӗ- викамран 
та пӑрӑнса ҫӳремен. Пӗр пӗр рапсҫн 
3 тевкӗ укҫа нарсан таитмес?р тӑман 
Каҫхрне п п патве кайатгӑксзӗ. Увта 
крамофоЕ, иуп 5ӗ1-ӗ, ерехӗпе саккус- 
кн... Пвх те илемлӗ!

—  Е т  аетӑватӑп тата—тӑхӑрҫӗр 
пилӗкӗмӗп ҫулга ҫӑварни умӗн хре«- 
;§евсеи ман сарайа тввретее йа^ӗҫ. 
Пӑшал тыгса, кӗрс! снксе тухаи му- 
швксеы парве. Зӗсеи ыава хнрӗҫ ое- 
нӗкпе тӑ^ҫӗҫ. Е аӗ тариа. Пил*к ҫух- 
рӑм мана хӑваласа пы§?ҫ. Илемдӗ! 
Йур §ӑриклетвт, уйӑх ҫуттн...

— Астӑватӑп, тет етановой. Мава 
ун 'ҫухне виҫӗ ҫӗртен сенйкпе тир^вӗҫ,

—  Виҫӗ (ӗртен иар, анлӗк ҫӗртен, 
тет хаваславса улпут. Виҫӗ ҫӗртен 
шӑтарсах «ӑларнӑ^ь-^ӗ, икӗ ҫӗртея еу- 
рянлатвӑ 8н§ах. Т^ылай^евн сан йему 
кӗҫӗтсе ҫӳрерӗ.

—  Кайран вӗсене лайӑх вӗрентрӗ- 
мӗр, тег каллех становий. Ман умра 
виҫӗ кун 'ҫӑркуҫҫн ҫин§в тӑ^дӗ; йур 
ҫивде. Сава ҫӗвӗрен еарай туса падӗҫ. 
Сарайӗ сан йӑвӑҫран т/вӑскерддӗ, в6- 
сене епӗр дтлран тутартӑиӑр Илвилб!

— Кайран, страшникоем йалган 
тухса кайсан, калдех улпугсеяе га- 
пӑв^^ӗҫ.

—  Астӑватӑн, тет ставово*. Ун дух- 
не сан кутва икӗ ҫӗртен пуртӑпа ҫан- 
са сурандатнӑддӗ.

—  Ик ҫӗртен мар, ҫвдӗ ҫӗртен. В»ҫ 
уйӑх лараймасӑр пурӑнгӑм. Лайӑх! 
Илемлӗ! Мӗншӗн тесен >н духве хамӑ- 
рӑн именврв пире хӗневӗ. Ех, тӑвав- 
сем, мана Тое шывӗ ҫнвде тв, Крымра 
та  ҫакланкаларӗ авдах квдтн пекех 
мар, кӑмӑла кайиарӗ. Усси ҫук. Килте 
пулсан, политсисерв пухалӑн та мӗк 
сийея тунвнв тӳлеттеретӗн. Тӑватӑ 
хуг тумайрах С'ӑптӑратӑн. В ӑлҫулпиг 
усӑллӑ аулдӗ мавшӑн. Укҫа тенкӗ нт- 
Мйй сӑптӑртӑиӑр. Ех!

Виҫҫӗште йӑвӑрӑн сывласа иддӗҫ.
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Пуҫне кассан ҫӳҫӗшӗн макӑрмаҫҫӗ.
Ианкӑ^д дедукӗ Ивая Алексантрӑ- 

Бкд Лиотив ха.^ки йӗркеие нийеазе те 
кидӗшесшӗн мар. Совет влаҫӗ—вдаҫи 
вӑл? тег. Вот, ӗлӗкхи вдаҫ влаҫдӗ— 
ӑҫта пынӑ унта сӑна дыс, хисеи; укҫа 
тбсен укҫадӗ, тырӑ теоен—тнрӑ, ҫӑ- 
марта тесен.... ей, ӑҫта пурне те ка- 
даоа пӗтервн унга, пӗр сӑмахна кала- 
сан пурнӑҫ райриЕден те авандӗ. ХаД) 
пур впкан саниа ырӑ сӑмах калаҫас- 
шӑн мар, вӑрӑн ҫӳҫ, шыҫмак, харам 
пыр андах геҫҫӗ.

.Тиотов дас дасах ҫак йӑвӑр шухӑш- 
па аптӑрат. Ш ухӑшданӑ май пуҫӗ ан- 
тӑраса кайат. Вара ним тума пӗлей- 
мвн йеаве уткаласа ҫӳреие туха¥.

Теккааӗрӗн 2Э-мӗш дисдинде те ҫак 
шухӑш ӑаа  питӗ аатӑратса ҫитернӗ. 
Кӑнтӑрдахн апат ҫнаенех вӑл пайан 
килӗнден тухсз угнӑ. Ӑҫталла утас? 
Кам патне кайса ларас §уиа пусар- 
ма? Ниӑҫта кайма ҫук, никам ӑна хи- 
свплесе кбюе Е.теЕен ҫук.

Аптӑранӑ йенне Иртеаен— Кушӑк 
йалве пырса кӗдӗ.

—  Хут йут йалта пӗреххутден ҫын 
шугяе кӗрсе пӑхам, терӗ пулмама.

Шкуд тӗлне ҫнтрв. Швуд пурдӗ ҫи- 
не „1-мӗш сыпӑкдӑ шжул“ теов ҫырса 
хунӑ.

—  Шкул теҫҫӗ вӗт, тесе шухӑшла- 
са плдӗ дедук, шкулн вӑл? Саккун 
пушисӗр мӗнле шкул пултӑр вӑа?...

Шкул адӑкӗ йеннелле пӑрӑндӗ. 
Кӗдӑ удвтдӗ хваттерне. Сӗтеж хуш- 
шиндв улттӑн тем ҫнвдвн калаҫса ла- 
раҫҫӗ.

—  Сгрзсдӗ, терӗ дедук.
—  Сграодӗ, херӗҫ улттӑшӗ те. Пал- 

ламан ҫынна курсан ҫӳлтен пуҫласа 
ай аза  ҫитидден пӑхса нлдӗҫ те каа- 
дех хӑйовн ӗҫне тытӑндӗҫ.

■Ҫедук оӗгел кугнерех пырса лардӗ. 
Иглет.

Шкул ва;§%ц вутӑ кӳресси ҫиндвн 
калаҫаҫҫӗ мӗн. Уддитлн дас-дасах арег- 
ҫвтаттблпв ҫекретгар ҫиве ӑшшӑв нӑх- 
са влвг. Ахӑртне, сивӗ пурнӑҫран хӑ- 
тӑлас шандӑкӗ нӗтӗмпех вӑоем ҫинде 
пулмалла.

'§ылайах калаҫрӗҫ, андах пӗри те 
дедук ҫине ҫаврӑаса пӑхакан пулмарӗ.

Акӑ дедук ура ҫине енксе тӑдӗ. 'Гӑ- 
дӗ те удднтлӗ ҫине кӑшкӑрса парахрӗ.

—  Мӗвшӗз есӗ, таЕвой-ҫаквой, шкуд 
вутгинв х з*  те кӳртврмен? Пӗлетнв 
еоӗ еп камве?— еаӗ сааа халех вы- 
рӑнтан Бӑларса йама 'пултаратӑп...

Сӗтед хушшинде ларакавсем дедук 
ҫияв йалгах ҫаврӑаса пӑхрӗҫ. Уддитди, 
ку нӗнле кӑиносарши тесе, хӑрасах 
ӳкрӗ.

—  Кам пултӑнха вара есӗ, паллай- 
марӑиӑрҫкв , терӗ улттӑшӗаден пӗри.

—  Е аӗ  и? епӗ шкул ӗҫӗае ҫӳрекен 
уполномодденнӑй инсгруктӑр.

Улгӑ ҫынтан виҫҫӗшӗ: Иргемеи у§- 
дитди, ликвататтӑрсам Ҫетовпа Бфи- 
мӑв, пӗр-пӗрия ҫине пӑхса илдӗҫ.

—  Кун пек уаояноиодденнӑй инот- 
руктӑроем пурринв плтмевдӗ, терӗ Пи*- 
колайӗв удднглӗ тӗдӗнсе.

—  Е аӗр хв идтмея ун пекки пур- 
рине, терӗҫ ликвнтаттӑрсем те-

Ыйтаҫҫӗ мантат.
—  Мӗнле мантат сире? Е аӗ хаи 

мавтат. Шӗдетре есӗр еаӗ камне?— еп 
матрос цулаӑскер, еаӗ партейнӑй’ 
1905-аӗш ҫулганпах парттирв тӑра- 
тӑп.,.епӗ...епӗ сарв...кун хыҫҫӑн дедук 
темде Т8 пбр памӑс оӑмахсвм казаса 
вӑрҫма тытӑидӗ. Бӑрҫни ҫитьен уддат- 
де хӗнеме тытӑндӗ, пусса выртрӗ те, 
вӗлереп, тесе кӑшкӑрат. Авдак ыпи 
5 йулташӗсем уддитле вӗлерке пама- 
рӗ-ҫ, '^едука уддаглӗ ҫинден ҫӑлса ил- 
дӗҫ.

—  Кам есӗ? теее ыйхаҫҫӗ.
'Ҫедук кӑсйинден хут таття туртса 

кӑдардӗ. Вулаҫҫӗ. „Лачная карточка, 
год рожлвния 1882, Ивзн Александро- 
вич Лиотов, с. Яегднчи, Н. Маивев- 
ской водосги“ , тесв ҫырнӑ.

—  Ара. кунта упоаномодденнӑй ин- 
структӑр тенй ҫукҫке!..

—  Еп уподномо§§еннӑй инструктӑр 
мар.

—  Кам?
—  И анкӑ^дӑ дедукӗ...
Пурхе тӗлӗнсе хыгсах кайрӗҫ. Тӗк 

тӑнӑ ҫӗртевех хӑйне|хӑй уполаомодден- 
нӑй тесе ҫынсеве хӗнесе ҫӳрени дӑ- 
нах та питӗ тӗлӗнмелда йапала.

—  Мӗншӗн еоӗ хӑну ху уподкомо!- 
деннӑй тесе ҫӳретӗя?твсе ыйтрӗ прет- 
ҫетатгӗл.

—  ^Ҫедук дӗнмест.
—  Мбншӗн тата есӗ тӗк тӑяӑ ҫӗр-
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твнвх ҫынсене зӗнесе ҫӳретӗн?
1 '‘1ук тӑмана пек антӑраоа тӑра¥. 

Тӑдӗ тӑдӗ те сасартӑках ада пек уяа- 
еа накӑрса йадӗ.

— Тешйсӗр ҫын епӗ...теле1сӗр. Ни- 
ӑ|та йурӑхсӑр ҫын. Ман» ннкам та 
псепле«ест, нихам ҫыя вырӑннв ху- 
мас?. Пургв харам пыр, теҫҫӗ Шкул- 
та уддятлРсем адасене пире хирӗҫ вӗ- 
рентвҫҫӗ, Ех, иргрӗ пирӗн райря пур- 
нӑҫ...

Ултӑ ҫнн дедук накӑрнине пӑхса 
йраҫҫӗ, ^нлайӗш ӗн д?§ткӑн вӗри куҫ- 
ҫулне кура кӑмӑл хуҫӑлдӗ.

А ц ах  ултӑ ҫынтан пӗри те ун ҫум- 
16 ларса Яӑпатакан пулмарӗ. Уддатли 
авдах йулаткинден ҫапла каларӗ;

—Аз йӑпатӑр ӑна, макӑртӑр хӑй- 
шӗн хӑй, езӗр уншӑн макӑрас ҫук, 
иӗяшӗя тесен пуҫне кассан ҫӳҫӗсем- 
шӗн макӑрмаҫҫӗ.

1ӑнах та ҫав, тӗи ултавӗнтӗп нтей- 
*б ҫӗмӗрнӗ хыҫҫӑн ӗҫхалӑхӗ нихӑҫан 

унӑн уйрӑм ҫынннсемшӗя макӑрас 
Ҫук.

Патман.

Пирӗн шӑл тухтӑрӗсем.
0  ох, шӑл ырата¥. Ш ӑя тухтӑрӗсем 

патяв теыиҫе хут ҫӳресе те пулӑшу 
памарӗҫ, нн шӑла кӑлармарӗҫ. Тарӑхса 
тем тӑвае патнв ҫвтрӗм. Ухливан му- 
ди пек тусан мӗя пудӗши? (Каргтинк- 
вӑ ҫине пӑх).

Науккӑпа техниккӑ.
Шӑзакан пуътӑ.

Пӗркуя «Кавашра» Нурӑс вулӑеӗн- 
ҫи „вӗҫекен пудгӑ“ ҫиндеа ҫнрса 
пӗлтернгддӗ. Ҫак вуесепде т&та «Крок- 
котил» шурвалта 17 ҫул та 4 уйӑх 
хушши ҫӳревӗ ҫыру ҫиндвн ҫырнӑддӗ. 
Вӑд ҫырува Мвкулай затша вӑкӑтӗн- 
дех (1909 мӗш ҫудта) пӗр хуҫа хап- 
рӑкне ҫырвӑ нӗя, ӑна вырӑнне кӑҫал 
кӑяа ҫвтерсе павӑ.

Капкӑн хуҫн алдине ҫак куясендв 
пӗр ҫыру Еонвердӗ килдӗ. Атрӗене ҫаала 
ҫырнӑ мӗв; «п./о. Козловва; АЧССР, е. 
Атгиково Богородокой вод.» Ҫыруне Сор- 
мовӑран (Чулхула вӗп.) ҫырнӑ. Авдаг 
вӑл ҫыру 4 кунт» ҫитмедлеекер (Атӑл 
тӑрӑх), 10 мӗш ҫеятгапӗрте сырнӑскер, 
малтан Тампӑв кӗп. Кослов хулннв 
кайоа ҫавӑрӑнса. Шуп. уйесӗнди Ков- 
ловкӑна 2 уйӑхран тин (7 твкзапӗрте) 
ҫнтвӗ. 1&нах та— ҫанталӑк та пӗррв 
сивӗ, пӗрре вӗрн пула1, Нурӑс вул. 
иудтарӗ ӗҫсе хӗрнипе ҫырусенв еыв- 
лӑш тӑрӑх вӗҫгерсв йанӑддӗ, куята 
кӑтартнӑ ҫыру тӗнде тавра ҫавӑрӑноа. 
аран аран хуҫяне курва, „1^пкӑн“ 
ҫӑварне кӗрсе ӳкрӗ.
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МшЕвтсипе ^ейе лаш а  
вӑрри.

Твмм х«а1«лп$в пбр Р утп  Мат1& ■иктвжо- 
■ ф  ава» жгрржсвхпв тусаК жтпЖ.

(Петжотарвж)

1 * р  ы и я теш в  даша в&рра тувдй 
цгдвӑ, 1 аш а гӑрри лаша вӑрласан, 
еп вӑрлавӑ дашаоене аа  тыт, теев 
миитсжӑе иӗр тӳив пара¥. Тата вӑр- 
д»¥, тата пара!‘.

Мижитеи шут1»¥, шутла? те, вЗрӑн 
И ӗ ӑввине вура, лаша вӑррвве вала¥;

—  Вс, Иакур, лаша вӑрлатӑн та, 
маиа еахад паратӑв. Вӑрласси вӑх 
|ӑ м ӑ 2 ӗҫ. Пӗр тӳив пвЕжпех епӗ ки- 
дӗшместӗп. тет.

Вӑрсиӗӗ кӑяа хирӗҫ;
—  Ео вӑряасси мӗн тетӗн те, хӑра< 

ыаляаҫке. А¥аха кӗҫӗр иккӗн кайӑпӑр, 
Пӗр лаша вӑрдасан, нӗтӗмпех сана 
паран, терӗ.

Мвявтов:
— Йурӗ, еппин, каҫпа пыр терӗ 

те иккӗш уӑӑрлса карӗҫ.
£ а ҫ  пулдӗ. Мвлитси пыдӗ лаша вӑр- 

р> пэтве.
— Ну, Иакур, кӳл лашун». Кайӑаӑр 

вӑрра.
1 аш а вӑррн лаш^^не кӳлдӗ те, пӗ- 

кӗрен пӗр шӑнкрав ҫакоа тухса карӗҫ 
л»ш» вӑрлаыа. И а1а ҫитвдден пӗк^-ра 
иӑякравпв йантрамалла мар туеа 
ҫжхва лартрӗҫ.

Ҫнтгӗҫӗ аӗр йала ^аш авӑррж  кала^:
—  Тавай ҫак хӗрянди киле кӗрер.
Епӗ ҫуиа кутӗндв ҫын сисесрен

хурал тӑрам. Ьсӗ кӗр, твт.
Милится кӗдӗ. Ватпве кӗрсе карӗ. 

Хайхи лаи» вӑррн дӳредерен хуҫине:
—  Саннв лаша вӑрлаҫҫӗ, тесе каш- 

кӑрса йадӗ те, тардӗ дашипе.
Дага» хуҫвйӗ дасрах ҫынсенв дӗнвт 

тв, вӑрра тш&ҫҫӗ. МнлЕтснйе хӗнеме 
муҫлаҫҫӗ.

Ҫав вӑхӑтрах налтавхи лаша вӑр- 
рнйӗ хатхаран каллех шӑнкравсенпе 
кшме кӗдб.

Ҫягрӗ китятсийв хӗненӗ ҫӗре те:
—  Мӗн тӑваттӑр, тет.
Ҫынеем;
—  Ҫак ҫын Кӑпӑрйанӑннв лаша 

вӑ^лама тапратнӑ, теҫҫӗ.
—  Ҫаки, тет.— Кӑна мнлитсире ҫӳ- 

реиннв курнӑддӗ. Вӑд мвдитси. Парӑр 
ӑяа, тет те тӑй те ҫапкажавӑ нек 
нулса хадӑха; сврӗлӗр! тет

„Капкӑн*‘ тавра.

Хӑвдӑк-давдӑк мундада,
А1!», кардӑв, мувдаиа.
Е у вкЕенпе пӗдоеесӗн 
Каҫах хутва хурао нӗя.

Сутх», кардӑк, суртанна,— 
Туйанар ҫав „К аскӑна".
Ку нквенне пӗдсессӗн 
Хушну сугса ялес мӗн.

Кӑвакардӑв пудӑттӑм,
Карлӑк ҫивдв йурлӑттӑм; 
„Капкӑн“  илсе вулӑттӑм,
Каҫса кайса кулӑггӑм.

Е т  каймӑттӑи пасарз—
Савви укҫа нарсара?.
Укҫи унӑн утмӑд оус 
„К аакӑн “ тӑра¥ вунӑ пув.

Савса карӑн еар кадда—
Сава йатлӑ пулайрӗ:
Сава йатля йурӗддӗ,
„К апкӑа“ куллн пулинЕдрб.

Иӗван мудя—шур еухал,
Сан хӑйиатлӑх пудамн?
Пирӗн йӗрке пит оахал,
Ҫавна оана калами?

Иӑван муди—шур еухад,
С аза ҫыру йарама?
Пирӗн пуҫдӑх питкахал,
Ҫавӑн ҫинден ҫырами?

Иӑван муди—кӑвак пуҫ,
Санӑа куҫу мердвн куҫ:
Пур нр ӗре куратӑн, 
„Капкӑналла“ хуратӑн.

Ҫиппӑпн.

Мидитоиав ҫуна ҫнке хуро» тара’̂  
лашшипе. Халӑх пӑхоа йулаЬ

Тарса хӑтӑлсан, даша вӑрряйӗ ма- 
литоирен ыйгаҪ:.

—  Ну, иӗнде? Лаша вӑрдама ҫӑ- 
мӑли, тет.

Мидитсийӗ аран:
—  Ох, ах1 Еаккуй ҫӑмӑд кӗҫек 

вилеттӗмддӗ. Латнӑ есӗ пырса ҫӑд- 
тӑн. Сиаҫҫвпӑ сана, ахалӗн пӗгес пу- 
ла^вӗ. Малалда кувтан йудо»н урӑх 
вӑрдаиӑхтӑмдӗ. Тепзе дӗрӗлбс, тет.

У т н а.
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Й ӑ л ӑ х т а р а к а н с е м ,
Хрес5внсеи пур ӗҫяе те пужйҫӑвкока ч У р ^я е  вбрвинб. 

Хӑш 5 ухве кирхб-ьархб нар ӗҫпех кантура п кро»  вухб^аасен: 
‘ренӗсене  ^ӑрмантарса хараҫҫӗ.

(Й ы я о р  ҫнрӑвӗ).

Тапак тӗтӗиӗ урайӗвдев тӳиене ҫи- 
тирви тӗтрв пев йавӑвса тӑраван 
гудӗҫтӑвкои пӳлӗиӗБде Кӑряив Лавӑ- 
лӗв ӗҫне пӑхса тухналла.

Хӗраӗ шатраллӑ вулеҫтӑввои ҫев- 
реттарӗ «Сиыдкӑ* пнрус тӗтӗмӗсенв 
ҫӑтва сӑиса вахӗр хӑдарса ҫаики та- 
рӗеенв хутлатсах шухӑшласа лара^. 
Ун алдиндж пнрус кӗлӗоем асӑрхай- 
маниипе дернил кӗлевдн ӑшне ӳксв 
умӗвдв лараван дерввда ҫӑралатаҫҫӗ. 
Лулашсивден ҫекреттар хӑйӗн кукша 
пуҫяе хыҫса идет те, квӑнаӑ сасӑп» 
калат:

— Кӑрднк Павӑдӗ! Калзха йузаш- 
кннден тӗрӗсс.-пех; кам кзка хӗнерӗ? 
Кардӑк й ӑвавӗ санаи, йв есӗ ху 
к з ^ ӑ к  Иӑзаннв хӗнерӗв?

Кӑрлик Павӑлӗ хурз.1са, сӑрандавса 
зархӑ сар хӗрӗкае, вухатӗоеве хыр- 
ман, пӑрҫ» капавӗ пек арнавдӑсла 
мӑн ҫӳҫлӗскер, алливди ҫӗлӗкне йӑва- 
закадаоа, пӗр ури ҫинден твпӗр ури 
ҫняе те тӑро» пӑха¥, ӳсӗрсе те пӑха¥, 
—наддах ӗҫ ҫинден тӗрӗссипе кадаоа 
гӑтартасшӑнах «ар пулмадла.

— 'Ҫӑннв кадасаи, ея И ӑваза ҫак- 
лантароа йатӑм, ҫапасс» йуратса ҫап- 
рӑм та, ыратмаялах мар, тет Павӑд.

— Апла пулсан кзма айӑпяао шу- 
хӑш пур санӑи, твт дӑтайманняяо ҫва- 
реттар-

— И ӑвава айӑпдатӑп, Кардӑк Иӑ- 
ванне, Вӑд, шуйтан, ҫанрӗ,, Ерех пу- 
жлккиеене ҫааса ӳкердӗ.

—  Апла пудсан ву ӗҫ ӳсӗрпв пул- 
н» еирӗн, Ҫйпла мари?

— Ӗҫесся ӗҫиӗ ҫав. Ӗҫмесӗрех пул- 
иан ӗитӗ. Праҫнакра ма ӗҫее мар? 
Аеш ваер* хӑта та  вижнӗддӗ т в .. 
*ҫевсн ӗҫрӗмӗрек ҫав ӗнтӗ. Манав тв 
ӗҫрӗмӗр, Кард5к Иӑванӑнвв те ӗҫрӗ- 
мӗр, аядзх  вӑд хӑӑӗя ервх пушдкси- 
^ 1в ҫӗмӗрсв пӗхердӗ.

— Ео пустуй лӑзӑртататӑн пузмад- 
ла, тет ҫнлеинипв ҫекретгар,— ну, иу- 
тялккасенв ҫӗмӗрса тухнӑ пудтӑр, ыӗн 
вхр» ыалалда? Вӑл нутылввнсеве сан 
пуҫу ҫиадв ҫапоа ҫӗмӗрмен пудӗҫке?

■— Ман пуҫ ҫивдех мар та, вӑддӑн  
ӗвтӗ. Е , тепӗр тесез, ҫаптӑриҫ—пу- 
ш вки о ем  нанӑн м а р .. Андах мӗн-

шӗн-ха вӑд матершдинӑоен кадаса 
йатдаҫа¥?.. Ман арӑм умӗвдех тата. 
Арӑкӗ иав&н арӑмах мар та, ҫапах 
т» епӗ &ва йуг ҫыя упӑшкисем ҫнне 
пӑкма даратӑн. Леш, Хветке ҫине нӑх- 
кадаса идет. Епӗ уншӑн Хвегкене 
такҫаз та пудсан тавӑр&п тавӑрӑпах. 
Ҫийӗвдвн тата вӑл пӗдгӗрех ждвӗ твн- 
кӗ ҫурӑ увҫана халндден те тӳлевшӗн 
мар. Ҫав ухҫава тӳдеттврӗрха, тархас- 
шӑн, пӗреллӗхе турӑ пул!

Ҫевреттар нвмӗн тума пӗдменншвв 
хӑйӗя кувша пуҫне кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫ- 
са нлдӗ те, хытсӑз каларӗ:

—  Азла пудсан евӗ Кардӑк Иӑван 
не мар, Хветкене айӑпдатӑн. Мадта- 
нах кадаиаддаддӗ... Вӑл сана парӑм 
тӳдемеот тетӗни ҫак всӗ?

—  Е , еп вӑ.т увҫана шедлвмветӗп- 
ҫкв. Илвс валет оулеаи, илтӗриҫ—вӑл 
укҫапа епӗ пуйао ҫук. Андах пит кӳ- 
ренмелде. Манӑн пуҫ ырлтат, мухмӑр 
дӗрти^^лӗх укҫа ҫук. Пураӑҫи ку!

—  Тен оан вар та ырата¥пу&! Ма- 
нӑн тӳрлетмеллен саэа? Тухтӑр аатне 
кай, кувта пирӗа ӗҫ ҫук, тет тарӑхса 
ҫекреттар,—питӗнден зар йухаҪ.

—  Вар ыратвиве пӗлмеотӗп, пуҫӗ 
ҫурӑлсах кайа^ еара, дӑнах та... Ман 
арӑм некси дзйӑхсверех пулмарӗҫве. 
Ерех ӗҫнӗшӗн йатдаҫса вӗлерет. Кунӗн 
ҫӗрӗн нана кышда¥. Ҫевреттар йуд. 
тархасшӑн дкрха ее ӑна. Е аӗ  кунта 
та ҫавӑнза авдах видвӗддӗ...

Ҫекреттар ним пӗдеймн пудса ҫӗре 
нерӗисв ӳврӗ.

Н-и.

Т У Р Ӑ Х .
Ахровома йада токлат туиа дӗнов 

килвӗ. Вӑд хад§ видти вы^ъӑх-дӗрдӗх- 
сене нӗвдв иӑхасси ҫиаден халаса к&- 
тарта?.

Акроном: вы;§ӑхсен айне, уд&м, мӑк, 
йе татӑ торф сарсан пит аван.

Ват апанне; Ту рр& ӑхх? Тур&х терӗ 
тата. Ха.^ турӑх унта мӑр, ханӑра 
ҫиме те ҫатиесг.

Хунар.
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С Ы О Н А.

Вн^ӑх-дӗрлӗх усракавсемФысна те- 
«в ашпа ҫу параван мӑнтӑр вы .|ӑха 
каяаҫҫӗ. Сыснан сӑмси пысӑа мар, пи- 
лӗа пус укҫа йевӗрлӗ. Увпа вӑд ҫервм 
ҫӗтме йурата^?. Ҫӑварӗ унӑн хӑдхн 
иатвех ныра¥. Хӑлхи пыоӑк, кӗдетки 
курпун, урн кӗоке, хӳри...

Сысиа тесе тата намӑса пӗш ен ҫын- 
на кадаҫҫӗ. Ак сӑиахрав, Ш ӗвер пуҫ 
иудӑсӗвди ^инер йад нуҫдӑхӗ Иӑвку 
Кврилиие илер. Ӑна сыова твмеӑура¥. 
Вӑд тимӗртея сӑмакуяккӑ хуранӗоем 
туса, кашнн ерне кун Сӗмӗл паоарве 
кайса сутат. Сысна вӑл ннмӗнле апата 
та тирквмест; мӗн виддӗ ӑна ҫийех. 
Ҫавӑн майдах ӗнтӗ Иавку Кнрили те, 
хӑй првтҫетаттӗд пулсан та. сӑмакунк- 
кӑпа кӗрешес вырӑнве, сӑмакунккӑ 
хуранӗсем туса пасарсевде сутса ҫӳ- 
рет. Сысна хӑй пеккӗрҫнв пӗдмест, 
теҫҫӗ тв... твм туиадла ӗнтӗ уноа?

Тепӗр йышши сыснасем тв тӗл пуд- 
вадаҫҫӗ тӗндере. Вӗсевв йокширскн 
жоротӑ, теҫҫӗ. Шултӑра ӑрат. Пуссан 
10 15 пӑт аш (какай) хуха¥, теҫҫӗ. Ав, 
МадтЕ Турханта (Нурӑс вуд) Мнхади 
ы вӑ1ӗ Ваҫҫнди мӑнтӑрпа нвг ӑташса 
кайнӑ. Вкҫӗ ҫуд хушшЕвде 6 хут ав- 
даанӑ. Арӑмӗя йавагвсене сутса вҫсв 
иӗтерсен кивелБӗ зрӑмнб хӑвадзса ҫӗ- 
нӗ арӑи туйанаӖ Ӗҫес ӗҫет те пы^ьдӑк 
тавраш курсан, савӑнса гӳшев ҫине 
выртнӑ пев, жӗрев вырта?. Хрӳв хрӳк! 
Иӑрик! Сысна вӑрввгатсан ҫавтадӑк 
вивӗтессе, теҫҫӗ. Ан нӑривлатха, Ваҫли 
нице! Аха% те ҫантадӑк сивӗ тӑ- 
ра^

М&зтӑр сысна сив ҫднтадӑвран та 
хӑрамас!'. Шаргдама сивӗре варз удӑм

пӗрднсеипв хупданса внртаҪ те, шӑе- 
масӖ Атвартн удгтгӗд (Хӗрдӗ ^утай 
вул.) М. П. Корнилӑв сысяа ӑс нааиив 
шартлама сяввв тӳетерекен ыед (сӑлай) 
шухӑшлзса кӑдарнӑ. Мӑй тзрая сӑма- 
куНккӑ вӳпсе тултарнӑ та, ӑйхӑ кна- 
сен сив мундзра хемиҫе пйрдӑ улӑана 
витӗнсе ҫӗр каҫидденех ҫквӑрнӑ. Ш ӑнва 
вилмон, хӑлы^.

Вырӑссем сыснана сӗтел хушшинв 
ларгса Еӑхнӑ. Сйтед хушшине сарӑдса 
кӗрсе лзроэн, сысна урнсенв те еӗ- 
тел ҫине хунӑ, тет. Ҫавӑнган кайран 
вара, вырӑсссем ҫапла аозлознтоӑ кӑ- 
ларнӑ; «посади свинью за стод, она ш 
ногн на стод» (ларт сысвана сӗтел 
хушшинв, вӑд урнсвЕе тв сӗхел ҫине). 
Тӑрасайра (Хӗрдӗ 'Вугай вуд ) Ма¥ии 
Ваҫлн йатлӑ сысна йевӗрзӗ адана ком- 
соиода кӗртзе пӑхнӑ. Ма^ни Ваҫди 
комсомода кӗрсессӗн, хӑй ашвӑндӑкнв 
пӗтерессЕ нӗнӗ ҫивден шухӑшлас вы- 
рӑнне, пушшех уоадданва кайнӑ.— Ма 
кто? И а Евисомолвс. Иа ллаварввт, 
тесо вӑкрвне ҫапоа хадӑха тӗдӗвтервв 
ҫӳрет Иад и ҫынвенден хӑратсах вӑ- 
макунЕкӑ ыйгса вҫое ҫӳреме те вӑтаи- 
мас1. Уриозве сӗтед ҫанв хунӑ сывна 
пуддӗ ву. Авдах вырӑесем текех ӗнтӗ 
«ыснава сӗхел хушшннв вӳртое дарт- 
маҫҫӗ, дӑвашсем те ҫав Ваҫли йатлӑ 
сы сааза 3 уйӑхтӑх коисоисдран к&- 
дарса ывӑтЕӑ. Ҫав 3 уйӑх хушшквдз 
тӳрленмеовн ӑза ..^  Сыснана еаьӑрӑдс» 
ҫитсен сусаҫҫӗ. Ӑна та... Ну, йурӗ! 
Ҫвтӗ. Сысвасен ҫнвдез ҫыроа ад ывӑи- 
дӗ. ^Арӑн тага сысва Зашки пӗҫер- 
Еӗ|§5, ӑна ҫииелдв пула?.

И ӑ Б а н  м у д в .
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КАПЕӐН ХЫПАРӖСЕМ.
Кӗнекесене сыхдатпӑр.

Мӑрат вул. Унти хадӑх тӗттӗмрв, 
иы&дӑкра пурӑваФ пулсая та, пипли- 
опеккӑри кӗнекесеве варадана нар, 
касс» тз  тухаан.

Ӑстаҫӑ.
Ӗнер «Канаш» стантсивдн пасапта 

в?р Ва]%ук йатлӑ ҫын хӑй ҫумӗнде тӑ- 
ракан ҫынӑн кӑсйввде иӗн пурриве тӗ- 
рӗслесе тузнӑ Кӑсйара, хуралса вайнӑ 
тапак хутаҫҫисӗр пуҫве, нниӗн те ту- 
кӑниав.

Хӑйне хӑй вӗлерекен.
Ӗвер Хӗрлӗ пдошдӑтре видес патне 

ҫнтвӗ Иваяов краштавина тупнӑ. Мӗн- 
шӗя тӑвсӑр пулоа ҫӗре кайоа ӳкни 
ҫнвден ыйтса пӗлсен, И е з н о в  крашта- 
вин ҫапла каланӑ: ҫӗнӗ ҫултан «Ка- 
нашпа» «КапкӑЕа» ҫырӑнса илеймерӗм 
те, ҫзвӑназ пуҫ аакӑ мивкӗленсв (тӑн- 
сӑрланса) карӗ, тенӗ. Хӑвӑртрах «Еа- 
нашпа» «Капкӑн» хакве каласа кӑ- 
тартвипв ҫеҫ ИваЕов» вилесрен ҫӑдоа 
йуднӑ. Халӗ вӑл апат ҫвме пуҫаарӗ, пу- 
ҫӗ дапднперех ӗҫлет.

Иӗкреш ыар, виҫҫӗреш.
Унтри Павӑдӗ йатлӑ писсӗрӗн тру- 

ках виҫ ада ҫураанӑ. Амӑшӗсем пур 
те сывӑ.

Турра ӗненменнисемну- 
майланаҫҫӗ.

Ҫатра-Маркара СҪупай вул.) турра 
ӗжевиевнисем яумайланса пыви ҫакӑе- 
хан падлӑ: йалсовет кӗнделерӗвде турӑ 
вӑвӗ ҫакӑнса тӑра^. Ма ҫакоа йарса 
ӑна? тесе ыйтсассӑн, йалоовет претҫе- 
таттӗлӗ кала?: карттпнӑ вырӑнне; пи- 
рӗж йалсем такҫанах турра ӗненме 
пӑрахЕӑ, тет. «Принерлӑ» йал.

Рево.%утси саккунлӑхӗ 
ҫирӗпленсе пырат.,

Хоса касснндч (Упи вуя.) Иекур Ни- 
кодайӗв йатлӑ комсомозӗэ ваҫ каҫ хуш- 
шмвде 2 оӑг ыраш ҫӑвӑх. 11 теввӗ 
укҫа £ы.|аса йанӑ картла. Кайран хӑй-

не вы.§акан йуяташсеяе сута аарасшӑж 
ҫӳрет. Иад хушшиве те, ком смолӗссвм 
урлӑ, рево^ьутси саккунлӑхӗ пырсажы- 
рӑнаҫса хӑватлӑ вырӑн йышӑнса тӑ- 
ра1

Ҫынсем ҫухалнӑ.
Ҫӗраӳ вулӑсӗнди комун ерттедӗнде 

пурӑнакан: плулӑ, сӳре, катток укӑа- 
росыск» ҫапла сайавленн павӑ: «енӗр 
кӗркунне ҫураки пулр.с гнасене кӗр 
сухи тӑвас, тесв тухса карамӑр. Андах 
темӗвшӗа ӗҫ ӑвса нымарӗ? Ана тавра- 
дадда 2-3 хут ҫаврӑнсанах, пирӗя 
хыҫран утса пыракая ҫынсея киле апат 
ҫиме карӗҫ. Ападӗ ытла та тутлӑ пуд- 
нӑ пулмалла,— ҫав кайвӑҫынсем пайан 
кун та ҫук, Пирӗн кидв кайаодӗ—йур 
тарӑн, ашма ҫук. Ӑҫташи вӗсем? Укол- 
росыск. хупса пар» Уколросысв, хӑй 
тупао вкрӑнне, «Капаӑа» хуҫине туп- 
ма хушнӑ. Ҫав ҫынсен ӑҫтине пӗле- 
кеноеве, «Капкӑн» рвтаксинв ҫыру 
йарса пӗатерме ыйгатпӑр. Тупаканне 
пысӑк сӑвап пулӗ.

Пилет хакӗ хаклӑ.
^чваш  Тӗп театтӑрӗнде пидет хакӗ 

Еиг хакдӑ, тесе пӗлтервт пкрв иӗр 
краштанйн. Пидетшӑн вӑа тввкӗ ҫурӑ 
тӳденӗ, тата театтӑртан тухнӑ духве 
21 тенкӗ те 50 пуо йулаазкя укҫине 
такам кӑзарса идйӗ. Пӗтӗмае унӑн пӗр 
ҫпекта5кӑ]§ курасшӑвах 28 тенкӗ укҫа 
пӗтвӗ. ^ ӑв а х  та пит хакза ӳкнӗ.

Ҫутӑ йенелле туртӑ- 
наҫҫӗ.

Шурда вулӑсӗнде Тӑрӑа РҪ.5КС йа- 
дейккия пиплвогтекклвден кӗвекесвне 
шӑшисем вулама тывӑвнӑ. Хӑш-хӑш 
кӗневисене ҫуррвне ҫитедденех вуласа 
ҫитернӗ. Вӗренмвоӗр пурӑвма хӗнте- 
реххяве шӑшисем те туйеа нлеҫҫӗ.
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„Капкӑн‘‘ кӗн^^елерин^^е
Ж̂ Ьрештени йатне ҫӗр- 

текен.
бывяӑх Еонисварватӗвде Тихтйар 

хушамлтлӑ слушӑшдн нур. Ун патнв 
вӗрпвр бҫпе пыроан, тивӗҫлӗ сӑиахсем 
валаса ӑБлантарас вырӑаве: Иа с ва- 
ми ае расковарнвайу. Расковарива¥ то 
Ев ходу. И а еа^ат, тесе хура^. Хирӗҫ

рӑндӗҫ. Кӗрвс текеновм тата нумжй. 
Ӗҫӗ пит лайӑх пыраҪ, хӑйӑ ҫутс»н ла- 
раҫҫӗ те хӗввд тухнддзн ӗҫлеҫҫӗ. Кру- 
шов ӗҫӗвдв пӗр ҫитмевлӗк пур. В зз 
ҫитмевлӗх вара ӗҫв пит дараӖ Кру- 
шок хӗрсв «21»!, «21»! тесв кӑшкӑроа 
ӗҫлесе ларнӑ духве арӑисем кӑиава 
ивлвисенае килсе упӑшкисенв туотар- 
ма тытӑнаҫҫӗ. Фашшиссем пегех ӗҫ- 
леҫҫӗ. Авдаг крушок ӑпгӑрамас¥,

Иӑпӑдти Ваҫлей Ва)%укне крушока 
йертсе пывӑшӑа тав тумадла. Т^ӑрӑи- 
са ӗҫлекев дленоеЕв првыи паиадда.

Иӑпӑлги Ва^увӗ йалсовег претҫе- 
таттӗлӗ.

Ы рӑ сунакан.
«КАПКДНРАН»; Иӑпӑлти Ваҫлей Ва- 

^укӗ хӑй врушовнв милнтсирв рвкиот- 
ратся тувӑши? Туман пулсан тугарав 
пулаӖ Тав тӑвасси ҫиндез пимӗн ка- 
лаиа та пӗлместпӗр, „Капвӑна“ ҫак- 
латнипв ҫатӗ.

Пӗь^к калаҫу.

— Вудама пӗлетӗп и?
—  Ҫук...
— Ҫырма пӗлетӗни?
— Ҫув...
— Шутлама пӗлетӗна?
— Ҫук...
—  Аяла пулоаа есӗ Хуракас шву- 

лӗнде Трахвзм Иакӑ^^дӑ патӗнде вӗрен- 
мен-и?

— Вара, вара...
Еап—Кап.

Бравул!!! Кравул!!!

Шӗнерпуҫ вудӗҫтӑвкомӗнде ӗҫдекен- 
сеи те, каянӗ хресдвБсзм те тапака 
паквзҫҫӗ «пдах. Иртнӗ ерпе вуа тапав 
тургняпв Шӗнерпуҫ вуяӗҫтӑвкомӗ пӗ- 
тӗмпех тӗтӗм айае пудс» ҫухалнӑ.

кадама памао^. Ӗҫ вӑхӑтӗнде йаланах 
хӑМ пӳлӗмӗ тӑрӑх ка^^ӑ м а.|4ӑ  утка- 
даоа ҫӳресв иртерет. Ӳя дӗлхинв пӑр- 
такҫӑ дарма ыйтатӑп.

Урханах.

«Еапкӑн» ресояӳтси: Ӗ ҫп епннӑҫы н- 
евмнв ҫапла калаҫвӑшӑи Тих^йарӑн 
нидӗ вуҫнв тикӗтае вараласа тухмал- 
ла. Намӑс пудӗ тен...

Йӑпӑлти Ваҫлей Вавд- 
кӗ ҫирӗмпӗрле аван ҫа- 

пат.
К арӑв1ӑ  йадӗвде Иӑяӑдти Ваҫдей 

Вз^увӗ тӑоӑшнйпе картла вы;§аиадди Е ӑ, Шӗверпуҫ вудӗҫтӑввомӗ, ӑҫга 
нрушов уҫӑлдӗ. Цвена вунӑ ҫын ҫы- ееӗ? Турдӑка.
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г(апкӑн“ ҫӑкӑр пысӑкӑш салам йара4.

Ъ Н П Л а ВУНИ? ( ВНТТ И.
К а м х  ву*ӑс5н5и Вҫ тӑвакан комиттетӑн ҫекрвттарӗ, ы тти  жрат- 

тяйтсӑсем Д ввяаа  асӑвоа х у р а ӑ и ӑ  пуху иртврнӗ вахӑтра, Енабнде 
ӗҫсе ӳсӗрӗжс*, квржӗ хнржӗ мар йурӑсен йуржаса хӑсса пӗтяӗ. Хӑйвх 
ерех йухтарат.

Йгжкор ҫырӑнӗ.

Кавая йааӗв пӗр вӗҫӗ 
ҪвнвБе йатяӑ йлт влвӗ 
^ м и е н  вӗҫӗв пӗр вӗҫӗ 
«Вунихватти» ҫуратвӑ 
Ӳвсе ҫитрӗ Вунихватти 
Пулмарӗ вӑл, турпаа татти,— 
Затша пурвӑҫ вӑхдивдв 
Пулдӗ вӑлӑ днаовнӗк!..
Татах ӳсрӗ.
Хнрӑмӗ то пысӑвландӗ... 
Рево^утсш—
Хырӑмае хӗоӗвлетрӗ...
Вяҫ ҫул иртрӗ. 
цулдӗ комунис.
Тнтан,
Таҫтаж,
Ҫӑваран, ҫавӑрӑиеа калсе,—

Ӗҫтӑвком ҫыруҫҫи кидсе иуддӗ... 
Ак ха;д килӗадв вӑд,—

Ерех йухтара¥.
Иухнӑ майӑн йазан. 
Каддех ӳстерет хырӑмнв,..

Кӳсек.

К1ҫтӳӑ, кирлӗ мар ӗҫ тӑватӑн!

Пашйел йадсоведЗн (Турхан в.) ҫек- 
р е т р ӗ  ӗҫкӗ хыҫҫӑн дуааӖ Ӗҫкӗ пул- 
«ан маттур К ӗҫт/к теи те тӑвА У гос- 
теверевв тавраш памалда пудсан ҫур- 
втав ҫугтянв ӗҫбтвх.

Кӗҫтӳк, ҫуттнне ӗҫме пӑрах! Ҫуттм 
Дыҫҫӑм тӗиӗммн ав  пултӑр! Асту!

Кӑрхка сӑнси.

Пирӗн йал хыпзрӗ.

(•авкад йадӗ, '^ястай кантувӗ) 

Ларӗя йадта Пятрнвап И&йин Пӑ-

даки йатлӑ хӗрве ҫураҫсан, ӗҫнӗ |у х - 
нв Кургей Микудашӗн ш?вӗр_ пӳрвиае 
Ваҫҫи Хӗлӗгӗ ҫыртса татвӑ' Ҫӑпӑкка 
Ардукин туйӗндӗ куаӑс каданӑтӑн ук- 
ҫа паман' та купӑзҫи накӑрсах кайрӗ.

Анттун арӑмӗ Ната^йе Хрис Ҫиму- 
нӗпе ҫӗрле ҫӳренӗшӗн Антунӗ хирӗҫнӗ. 
Ҫавӑншӑн вара Ҫимунӗ Антупие хӑдха 
диккияден адашлапипех каҫарнан, 
ӳкерсех таптавӑ. Таннлв Сахарӗ ӗҫ- 
вЗ духне (саккускӑ) ҫыртмалдн тесв 
арӑмӗн кӑкӑрӗ вӗҫне ҫыртса татнӑ.

Пытанмалла въцьакан.
Пытанмазда пӗдӗк адасеи вы^аҫҫӗ, 

авдах хӑш духне ватӑрах ҫынсеве те 
ада ӑсӗ кӗрсе кайа^ ҫав.

„Тукӑш вудӑсӗвди Мӑштавӑш йа- 
лӗнди пӗряӗрнв пулӑшакан комжттв- 
тӑв|арвтҫетаттӗлӗае ҫекреттарӗ, ҫӗнӗ- 
рен суйданнӑ ҫывсене ӗҫоене парад- 
дея маятанхя кун, ампарти тырри- 
оене мӑйӑха (мвхе) тултарма тыт&в- 
нӑ. Ку ӗҫе ҫын курса вӗсене хун- 
са питбрсе илнӗ (Рыссгк).
Адн ӑҫта? Ийук! Курӑнмэоҫке. Ам- 

парта пуфи авдах? А! Кувтанҫ! А¥ӑр- 
ха свре хӑдхаран тытаа ҫутта к&дар«а 
парам.
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Куратри мӗн пыоӑЕьӗш? Есир ку ҫӗҫ- 
ҫввӑкӑрпусм атувӑтейӗр. Ы тзата  пы- 
сӑЕ ҫав ҫӗҫҫи тв. ҪаЕ ҫӗҫӗпе Мнтрах- 
вав Ҫгапаанӗ (Кӑкар йадӗ, Йен-кассн 
вуд.) нимерен ӗҫов ӳоӗрӗлсв килсен 
инкӗшне (Урттемей иаткнне) Еуҫӗнден 
ҫапнӑ. Пыр та калаҫ ӗнтӗ ҫав „пат- 
тӑр“ Ҫтаапанпаза. Епир ха.%ден ҫӗҫӗ- 
еене ҫӑкӑр касма тӑваҫҫӗ пу* твсв, 
вӑл урӑхла шухӑшль¥ пккен. Ун шу- 
хӑшӗпе ҫеҫҫв ҫывсвне пуҫран дикме 
тувӑ иккен. Теи куроа тӑрӑн ҫав... 
ухмахпала.

Пӗр ҫӗклем укҫа. Мӗн пурӗ унта 
234 теакӗ. Пурӑва пӗлвкенҫыена пӗр 
лаша та пӗр ӗие илме ҫатет, таха ыт- 
ти расхута та йудат. Андах ҫав укҫа 
ҫаклансан Асдзти Иванӗ (Кедкей в.) 
пуштӑра ӗҫлекенокер ервх ӗҫое йанӑ. 
Бсӗр шаннӑр? епӗ хам та шансах кай- 
маотӑп. 234 тенкӗ укҫана йепдв ӗҫсв 
йарӑн ӑна? Тем кадаоан та вӑл ӳсӗ- 
рӗдсэ ҫитсен укҫасвнв ерехпе пӗрде 
рӑмдаса ҫатез йавӑ пу%. „Капкӑн" 
хуҫя ӑна касторкдӑ пама хушат.

(Идмев-касси, Кедкей вуд.)
ада, пурте кураҫҫӗ, 

ада; кааама та ҫук хитре

ытла та вадар иккен Вӑд йуратакаЕ 
хӗрӗ ӑна йуратмасӑр (мӗншӗн йурат- 
маннине хӑвӑр та пӗлехӗр щщ) урӑх 
адава кадда кайпӑ. Ҫак иаттур хуйхӑ- 
па ӗҫсе ӳсӗрӗлнӗ те, „§ун савви2ӗ“ 
ашшӗсем патве йапязисевв влмв ныр- 
сан, §у5( кӑна тытоа хӗнеивн. (Хуша- 
матне кадамасгпӑр, нӗншӗн тесен ӑаа-. 
пурте пӗлеҫҫӗ).

(Сӗнхӗр-пуҫ йахӗ, Сӗнтӗр-вӑрри вуд.)

Кӑна такам та паяла¥? Икӗ пуе ук- 
ҫа ку1 Мӗнтен айӑпа ҫакданнӑ ха ва- 
ра вӑд? Кӑд нимрен те айӑпдӑ иар. 
Ҫак укҫана Шӗвӗр Иванӗ Еатрн Ҫер- 
кейве, куҫсӑрокере, удтадаса иарва 
хӑвдрвӑ Ҫак ,.ҫӑмӑд“ ҫкн  Ҫеркей 
паддврен дашине кдев Ҫӗрпӳ хулинв 
кайоа кидвӗ те, дзша хуҫинв ҫак вкӗ 
пуса аллӑ пус тесе тытгарс» хӑварнӑ. 
Иӑнӑшпа вӑд даша вӑйӗ хакве тӳдео 
вырӑЕне хӑй хакве тӳдесе хӑварнӑ. 
„К аакӑн“ шухӑшӗпе ҫапах та икӗ пус 
тӑрайиас¥. Икӗ пуса ху¥ пӗр коропкӑ 
шӑрпӑк (сӑпидкӑ) параҫҫӗ;, кззв усӑпу- 
да¥, вӑд ӑБман Шӗвӗртен нин увси те 
пулас ҫук.

пнт маттур 
Андах ӑоӗ

(Вӑрӑм Хураокӑ, Йӑлӑм-кас вуд.)
.,Капкӑна“ ҫак калуша (ҫӗгӗк мар- 

ха, ҫӗнех тв мар та, шӑтӑкв ҫук) та- 
кам ке.1Св пӑрахнӑ. Епнр нумайден 
пӗдеймерӗмӗр; вумай пудмас^ систер- 
дӗҫ пире. Ҫак кадуша ӗҫЕӗпе Иван 
Ҫтаппанӗ ӳкерое ҫухатнӑ. Ш ахккӑ, 
шадккӑ адине, кадушсӑр йеп.тв пурӑ- 
нӗши ӗахӗ вӑ.1?... Андах хадиддев 
пуҫсӑр пурӑннӑ ҫыя кааушоӑр та а«^ 
тӑраса каймӗ мушӗг.
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(Ҫатра-каоои, Турай втл.)

Мбнде ҫыруши ку, тийӗр есир, вула- 
инсек, Теада сыру »ара, калама хбн, 
«ӗншӗи тесен Турай иушги акйнотвине 
^ашнӑ пуштӑрах урӑх вулӑссене, 
уйессене каймалла ҫырусем хаҫатсем 
шраҫҫӗ. „Ҫӑкӑр тӑвар хире хярӗҫ“ 
тенӗ пек, ҫак вулӑса пыяалла ҫыру- 
еем урӑг вулӑса та кгйаҫҫӗ пулӗ, ҫа- 
вӑнпа хаҫатсем ҫухалаҫҫб пулмалла. 
Турай пуштиндя ҫынсем малашнв хе 
ҫ&иа вырӑксӑр, пӗдмесӗр ӗҫлесвн. 
..Капгӑн вӗсем вз:!§%н тӳрӗ ҫуд туноа 
ш а  шухӑшда¥.

мар Еккен; ӑва никам та тивмен, вӑа 
шушкӑ ҫиее йараймавнипе йӗрет. Вӗ- 
сем (хушаиадӗ унӑн Калккин, йадӗ 
Тнмзхфй) Скворхсов адипе пӗр лару- 
ҫӑн Н5ӗ кӗренкке шушкӑ ҫиое йаиадда 
тавдашнӑ, андах ҫисв йарайнан та, 
унӑн штраф тӳлекелле пулвӑ. Ха.% вӑд 
укҫа тӳлее килаеннипв йӗрет. Ай-уй 
кӗскӗн!

Ҫак ридакпа .Тулка Макҫӑкӗ (Анах- 
ш , Турай вул.) ӳсӗрпе хӑй адйн 
вуҫне §у¥ кӑна ҫапса ҫӗмӗриен; хӑй 
пит ухмаххнае вӑд хӑйен ади тв ух- 
мах пу.% тесе шухӑюдааӑ пулас, андах 
йл тӗрӗс мар, епӑ ӗнер йури хамӑр 
1азти хвершӑлран кайса ыйтса пӗдтӗм 
тв, вӑя калаБӑ самахраа, хӑш §ух ух- 
ш  ҫынран та ӑслӑ а§а ҫурала!' 
тет.

(Нмэн-кассн, ^урадӗк вуд, Ҫӗрпӳ 
уйесӗ).

Мӗашӗн йӗрет ш а ку а§а? Кам х5- 
яввӗши ӑна? Еанх» тв кам та пулсаа 
*на хӗненӗ пу.% тесрддӗ те, вӑд аяла

Ак твярн' тата кулсз дарзт, ку кам- 
ши, ку ыӗнле ҫыа тата тнйӗр? Ку ха, 
ҫав Й8лсембх. Ку, куратӑр, ктдса да- 
ра^, тӑраннӑ вӑд дааал: Йӗрекен Пд- 
МЗХВ8П0 вӑд ,е аӗ  виҫ кӗренккв кудаҫ 
ҫиое йама нултараа", теое тавдашнӑ. 
ТиаахБи пирӗн хӑй 2 кӗренЕке шуш- 
кӑ ҫисе йараййаяниае, вӗл та уядуд 
кулаҫ ҫисе йарайаӗ тесе. Мӗкӗд Сантӑ- 
рӗвдрн кудаҫ кайса илет те, адава., 
пара^, дешб мӑшлатиасӑр ҫнсе йа- 
ра¥.

(Уй-пуҫ, Хӗрдӗ вул., Иетӗрже уйевӗХ

Кӑна та*ам та палда¥, лакопӑ ҫа- 
каканви ку ҫзнӑнса тӑра?; лампп» 
ҫук... Иртнӗ уйЗхра Ухваркка Ущукӗ 
еҫсе ӳоӗрӗлнӗ хе (хӑй вӑд йаюоввт 
дленӗ) копаераттив давкине кӗроа 
ламаппне ҫ а а .а  ҫӗмӗрнӗ, вара хӗттӗм 
ҫӗрте кӑсйине г-ремӗк тудтарма тытӑн- 
нӑ. Првмӗкӗ пырнв лараан жккен хв, 
хӑй «тӗттӗм ҫурта» даратех, ӑна нӗд-. 
сех
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„Арестуйу*'.

(К атек йаяӗ Маиа вуд., Ҫӗрал' уйесӗ).

Ҫак йадта пӗр Уггар Михверӗ (парт- 
т и ^  тӑраканокер) ,ҫуттине“ (ҫие пнт 
йуратат ИЕкен. Ӗҫсе ӳсӗрӗлвт те вара 
«1а парттийнӑй, вҫех арестуйу» тесе 
ҫннсене хӑратса ҫӳрет. яКапкӑн" ху- 
ҫ> ӑна хӑйне арестова¥ тума милит- 
«иоиер йарасшан, андах ха.% пушӑ 
мнлнтсяонер пулаймарӗ. Кӗттермӗпӗр 
йарӑпӑр,

Ку%аяжаяя8Х м ар.

(Катек йалӗ, Мами вул., Ҫӗрпӳ уйесӗ).

Ҫак йал ва%;§я пблтӗр най уйӑхӗн- 
дв 4 те:|аикка вутӑ павӑ пулвӑ. Ӑнз 
унаоляомоддӑБнӑй (паргти дзенӗ) Та- 
нил Н^ккифӑрӑв претҫетаттӗлпв пбр 
»ӑ*»аха ӳксе, кӑҫаахн йаввар уйӑх^ӑен 
памаоӑр тӑнӑ та. ха% еумай пулмас^ 
нӗр те^ангкнне Таткӑшсене 175 тен- 
ке сутса йавӑ, кайран йа.н кушганӗсе- 
не 40 тевкӗлӗх ӗҫтернӗ. Хресдрнсеи 
Пйт ку^анаҫҫӗ... Ан ку;§аяйр хресден- 
ве* «Капкӑи» ку ӗҫе аха;^ хӑвар- 
ыастӑп, терӗ, Андах хӑвӑрӑн та ҫывӑ- 
рзс пулмвй, уя пек ӗҫсем ҫинден сута 
иарас пула'г.

Аптрана кӑвакая „Н апнӑна" ҫак- 
лӑннӑ.

(Ӑвӑе-пӳрт йалӗ, .Езтрийая вул. Ҫӗр- 
пӳ уйесӗ).

Ҫӑк йзл-гз Хӗветӗр Танили йатлӑ 
ҫын пурӑна¥, вӑз пуҫяв ниҫта §акмв 
аптӑраса ҫбрдв ӗҫсе ӳсӗрӗлет те, удах- 
•ене кӗрсв ахӑрашса адасенв хӗЕвсе 
ҫурет, тата хӑйӗя ҫамрӑк а^ҫанв тв 
хӑй пек ҫапӑҫса ҫӳреыв вӗрветет.

Пуҫнб внҫта хума аптӑравӑ пудсан 
«Капкӑн» ӑшвв дикес терӗиӗр, мушӗт 
Пӑртакҫӑ ӑса кӗмӗ и? Капла тг дарӑн- 
наоаи, ун сӑнне пирӗн пата йама ый- 
татнӑр; епир вара ӑна «прени» иямв 
мнянтвийв йарӑпӑр,

Вутӑ вӑрри.

(Жрт-каоои йадӗ, Хӗрлӗ "Ҫугай вуд.)

Ҫак йалта Ӗдӗксзнтӑр Мякудайӗ 
Автар хӑрмавӗвд^^в вутӑ вӑрласа ки- 
лвт те вара, Снаскӑв паоарне каӑоа 
«ута¥. Халӗ ҫапла хӑтланса пуйса ка- 
рӗ те ҫынсевден кулоа ҫӳрет «Капкӑв» 
калавӑ тӑрӑх вйл вуы&йах кулса ҫӳ- 
ҫӳрейк?, §асах акӑ хакӑрм з тптйео.

П И ^ Щ Е .

Иадсовет претҫвтаиӗзӗ анаслам  ил- 
св хӑлхи хыҫве хыҫса илдӗ.

Хӗрарӑм кӗдӗ.
— Сана ибн? Ан дӑрмантар ӗҫлвма!
—  Ӗнв вӑрлаоа кайнӑ мавне. Иввит 

тума килгӗм...
— Виҫмине кид!
— Мӗвде апяа, хӑта? Пи^ддв майа- 

нах сзна пӗдтерме хушрӗҫкв?
— Мӗялв па̂ ҫ̂ ду?
— Иыоӑк пид'!^ ывЗлӗ. Вулсевет 

претҫбтатгӗдӗ.
— Вултоветра? Апла пулсан, ларха. 

Х ӑҫанҫухалнӑ сан ӗнӳ?
— Ӗнер ҫӗрлв, пиддв килес умӗи.
— Пидду ыӗн тука кнле кклвӗ.
— Вулсовегран тухнянв нӗатерме 

килнӗдъӗ тв...
— Унтан тухни? Аха! Шуйтан кар- 

дӑкӗ, тухса кай!.. Тухса кай,. твтӗя 
кунтаа! ^ф м антаратӑв, вӗг, курмаст- 
ни—ӗҫлетӗп. П аҫӑрзх ^каларӑм— ^вкҫ- 
мине кил теое. Кус, вӗҫтере пар.

Хӗрарӑм адӑк пчтнелде уга? мӑкӑр 
тагоа;

—  Иурӗ! Ыранах уВеса кайоа ка- 
дап. Пад-80 вӑтартӗ сава.

— Тӑхтаха! Ӑҫт» кайатӑн? Мӗнле 
пи̂ ь̂ ву пур тага санӑа?

—  Ҫавах. Вӑд хадӗ вулсоветраа 
тухнӑ та уӗҫтӑввоыа вӗдӗ ҫӗнӗ вуй- 
лавра.

—  Уйесрт?! Апда... мӗз ура ҫинде 
тӑратӑн? Лар! Лар та ӗнӳ мӗнде 
ҫухадви ҫивдея пӗтӗ*гпех кадаса нар. 
Пӗтӗмпех кадамасан, тупма хӗнтерех.

К.

' § Е Й Е  ҪЫН.
—  Ну. Каврсд Фетӑр'|ӑ, сана вавна 

вӗлервӗшӗн айӑпдаҫҫв. Айӑонв йм яӑ- 
натӑни?

—  Йышӑнмаохӑк,
—  Мӗнгаӗв?
—  МӗЕШӗн тесен хадӗ нярӗн К з в а а  

ирвкӗ хгеоденсене вумай пусӑв» куҫма 
хуша¥ Нумай пуоу тусан сыснасем ҫ1р 
удыисеве ҫӗьӗрсе пӗтерӗҫ. Нумай пусу 
тумаш&ӑн сыоызсен ан канҫӗрде^ьдӗр, 
тесе вӗлертем. Увшӑн мава аӑӑода- 
мадяа мар. Уткк.
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Йнвалитсен копперат- 
си сйесӗн^ье.

Твдекат: Иудташввм! Тӗрбслекен Ко- 
Н1|ҫк  тоиатӗндеи епӗр 11равлени 
ай&пӗвеие куратаӑр. иравлени тӗрбе 
бҫлененнапе кӑҫалха к о а п е р в т в  пал- 
Я 1вӗ тефягситаӑ пулвӑ. Коаператгвв 
ӑадӗпе, уи&я паттеидӗпв Ш упашкар 
пврӑсб сутӑ тунӑ, Саыоонӑв прнвашдбв 
п н  тенкв йахӑн тавзр садатнӑ; хадӑх 
ҫвнде хоапвраттжвӑн пилӗв пия теаве 
ӑахан увҫа ҫӳрет. Ӑна халвдев шыра- 
на тытӑннан, укҫн пуҫтарӑнасси те 
яанӑҫлӑ мар; кбнекЕсенд тӗрӗс ҫырса 
ш нанняпе укҫа тевкӗ шутве пӑтраш- 
та}»а йавӑ; тата ыгти айӑаӗсем те д а -  
лаӑах курӑнаҫҫӗ. Ҫак ӗҫе ахалех хӑ- 
варсан, пирӗя иввалит копаератся 
налалла кабас ҫух. Ха^хи баккун коп- 
нераггив мудӗеечв садагакансеяе пит 
хнтӑ тнта^. АЗӑплӑ правлввиЕв сута 
парае пула?.

Пӗр хӗрэрӑм ораттӑр; Е сӗ ву йулташ 
валанипе видӗштерейиестӗп. Хытӑ дӗ- 
рвдлӗ пудса кун пев пустуӑ пӗдӗккӗ 
кӑдтӑксемшӗя ҫынна еут умне тӑратса 
кӳрентерейаӗпӗр, ҫыжна кавӑртни аван 
иар. Авӑ куратӑри: Правдени претҫе- 
таиӗдӗ Ш вшкӗн макӑрса дара)]? Ӑна 
кура ханӑн та  навӑрас квде пуҫдарӗ. 
(йрвтҫетагтӗд йенБвллв нӑхса) Хз иа- 
кӑр, адам! Ан макӑр! Кнд хамӑя пат- 
ма, дӗдӗ паран! Вӗоем нустуй вадаҫ- 
нӑшӑя ая  дурдан. Идтекен.

Ҫӗнтерме хӗя.
Профсойус правденин оаҫсетавивде 

Лрештенжрн нуҫдӑх отдот тӑва^. Ток- 
дат туса пӗтерсеи, ӑиа ыйтусем па- 
раҫҫӗ,

—  Мӗншӗн хӑвӑрӑз удрештенире 
вдушӑшдясеве 6 сехег ӗҫдес вырӑеве, 
7—8 сехет ӗҫлетгаретӗн. Ҫверхурод- 
вӑй ӗҫдеттерме савкун хушмас^ҫ&е.

—  Е а  айӑпдӑ мар унта. Ман слу- 
пӑшдвсем пит ӗҫден Теагтӑра нӗзе 
ҫӳрес вырӑявв, каҫхиЕв ӗҫдеме ҫӳреҫ- 
ҫӗ. 'Ҫарсан та  нтдемеҫҫӗ. Ӗҫшӗн пул- 
«аи Еӗяӗт ҫнндвн те татӑдса анӗҫ. 
Вӑйпа хӑвадаса йарас, дайӑх нар пек 
туйӑна¥.

— Мӗншӗя меетконпа пӗтӗҫсе ӗҫле- 
неетӗр. Еаш ва е;вврех еирӗн хушӑра 
сӑиах тахӑлайнан йапазавем сиксе ту- 
хаҫҫӗ.

Суйдав пуххин^ье.
— Итдеха. мӗнде вӑд пкҫ хӑнда 

вӗҫтерет. Суйа^, с у й а \ внҫта та  та- 
вӑнмасӖ ПултараҪ ҫав отдот тума.

—  Тупата кялӗшее ӗҫзетпӗр. Кӑва  
тӑшнансбм шухӑшдаса кӑларвӑ иуд 
мадда

—  Есӗ тата олушӑшдиеемпе тӳрт 
весзе (крупӑ) калаҫатӑн, теҫҫӗ.

—  П уда! ҫав вӑл. Увш ӑн йатда 
мадди ҫук. Хӑш  духне натвршдинӑ та  
тухоа кайат. ^ӗдхене вадаҫма тунӑ  
пу%.

—  Саушӑшдисене шалу хушеа вама 
маӑ пудоая та еоӗ хушаошӑн мар, твҫ- 
ҫӗ. Раооы.§нӑйсеа пит сахал шаду ндвҫ- 
ҫӗ сирӗн удрештенйнде. Ма пӗреррав- 
рех хушса памаотӑн?

—  Ҫук. Вӑд суӑа сӑмах. Вӗсем маи- 
ран та вумайрах илеҫҫӗ. Тупата!

Лайӑх вырӑн шыракан.

—  ҪуР ҪУ.® ^втӗ етӗ, Ерншка, ӗҫ 
шырас» ҫӳретӗп, нийепде те даӑӑх в а -  
рӑн тупаймастӑи. Теи тӑвас ӗнтӗ, пӗд- 
меотӗп.

—  Пӗлиестӗп? Пӗлмеотӗн пудсаи хам 
вӗрентем. Лайӑх вырӑн ан шыра е ^ ,  
пӗрпӗр лайӑх вырӑнта пурӑвакан пал- 
данӑ ҫынна тупыа тӑрӑш, вӑд иара 
вырӑн тупса парӗ.

—  Тӑнлантйни?
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П  А С А Р Т  А .
— Мӗяаэ ҫав есӗр таварсвне шӑрш- 

ла«а пӑхса илмв вӗреннӗ, тет усдамҫӑ 
н®р дӑваш маткинв.— Пӗр лавккӑри 
таварсеве пӗгӗмиех шӑршлас» тухат- 
1̂ р  та, тав»рге идме тепӗр завква 
кайаттӑр. Пӗдетӗп еп свре Ак, шӑр- 
■ӑх вурапкнсем пур, вӗсенв иа шӑрш- 
давасхӑЕ! Тӑранидденех шӑршда, вииӗа 
те ка.тач ҫув.

—  Ш ӑршласа пӑхмасӑрах ҫак пулӑ- 
взӑн сана 40 пус тӳдеов? 40 пус укҫа 
ҫӗртв выртса ҫӳремеог, вӗт.

—  В ӑйза памаҫҫӗ сан». Идео кнд- 
мееен ан ид. Пӗдтӗр те ҫавӑн пек... 
пӗр катка пулӑ пурддӗ. Вырта^ вӑд 
каткара, викама та тбкӗнмест. Ҫыноем 
ӑва кашввйех ш1рш.таса пӑха1дӗҫ. 9 
уйӑх хушшнндв ынҫе ҫын шӑршласа 
нӑхман пу:!§ ӑна, ҫаала ҫынсен шӑрш- 
даБипе пулаи те шӑршдавса карӗ. 
Ирӗксӗрех ҫырмана кайса тӑкмадд» 
яуддӗ.

—  Пит шел пулдӗ пу.§ с»на ҫыр- 
мана кайеа тӑкма? Иӳверех хавпа сут- 
«а ӑаы адарӗ.

—  Сутӑн унта сан пек шӑршдакан- 
«ене.

ЛаВБка алӑв умне хепӗр хресден 
инрса тӑраӖ Сулахай алдиндв унӑн 
вяднӗ мулкадӑ.

— Кама ыудкадӑ кирдӗ? Пайан пр 
ҫввдв тытнӑекер. Пит дайЗх тавар—
ҫу-уд^-й!

„Шӑршлама йуратакан" хӗрарӑм ун 
здлинди мудкада илет те, каллех шӑрш- 
дама тапратаӖ Тнндесех шӑршяаП

—  Пайан тытнӑскер нар ку мул- 
кадӑ. Суйатӑн. Шӑршланма пуҫланӑ.

—  Мӗн ее, тӑхладӑ, кврлӗмара ка- 
дан Кутӗвден мар, пуҫӗвден шӑрш- 
лаҫҫӗ. Пудла пуҫӗвден шӑршдасая ҫӗ- 
вев (ҫӗрӗв) шӑршӑ вӗрсен тин пудӑ 
иӑрголанннне Еӗлмв пултаратӑн. Ку 
та ҫавзх унтан шӑршласан ш ӑрш ӑвӗ- 
ретвх ҫав, турӑ хушннпе пулвӑ шӑршӑ 
в&д. Изан муди.

Урасӑр йудтӑя.
—  Мӗншӗн есӗ, Иӑвав уксавлатӑн?
— Ура ҫиве пусрӗҫ. Аран ҫӳретӗи...
— Саж тухтӑр патнв каймаладдӗ...
—  Тухтӑр патӗнде ӗвтӗ ҫав ура ҫинв 

жуеса влдӗҫ. ^ирлӗ адапа тухтӑр патне 
ҫирӑнна варӑы... ^врет кӗгее тӑракан- 
«ем пит нуыаИ. Хӑрах урана кӑшт ҫеҫ 
ватса пӗтермерӗҫ... Нахйҫан та тухтӑр 
патне кайас ҫук урӑх. Хӑрах урана 
ватннпе те ҫитӗ!

Трактӑрпала суха ҫук.
Тзистай павтувӗн5ж ҫ^вэшеев 

«Р аскрепош дн*» йжтжӑ 
хокуние зрсЛнса.

Пӗррв ҫилдӗ СЕвӗ кун 
Хытӑ ҫ?ргме вӑхдивде 
Травтӑраада суха пуҫ 
Тӗлпуддӗҫӗ сӑрт ҫин§в,
Ы рма— канми йуаахдан 
Тииӗр шӑлдӑ тӑрактӑр 
1ут сӗтӗраен сухаран 
Ҫапда ыйтма пуҫдарӗ:
—  Мӗндй пурнӑҫ, ырӑ туо?
Хытӑ мар и сапшӑн ку?!
Оуха пуҫне ку сӑмах 
У хках— тенӗн туйӑндӗ, 
Кӑштӑртатса хӑй найах 
Траатӑр павден пӑрӑвдӗ.
—  Езда хадб ан пӑрӑн! 
Пӗтменниее вара тӑеӑн?!
...Тулса ҫнтвӗ ӑш дике 
'§арма тинӗс кирлӗ теҫ:
— Сана мӗн ӗҫ ыана мӗяли!? 
Ҫӑва ҫине есӗ пӗдна!
Намӑо тавраш пӗгвӗ оан,—
Ватӑ ҫынтан ес кулан!
— Ара, туоӑм! Мӗнле вара^, 
Тӗлӗвегӗп ея савран,—
Ватӑ пуҫпа усал уйра 
Асапланма йӑаӑртан
Кӑшт хӗрхенсе валарӑм ҫеҫ,. 

Ҫиденнӗ пек пултӑн ес!
^ӑни  вара? Ҫилентӗве!?
...Суха пуҫӑн шур сухалӗ 
^ӗтренейрӗ йанахра... 
п аҫ  та пулдӗ. Ыртӑм х а д ӗ .. 
Маоарахши ман уыр»?!

В. Рсай.

Еореспотентсене.
П. Т. ХоТашева. Ҫав вӑхӑтра дӗрӗ 

шуйтан пур тенине пидӗк-у.тг ҫынтан 
нлтрӗм. ^ӑнахи ку, 'бӑв марн? „Канаш “ 
тӑрӑх кадаса пама ыйгатӑп тетӗн те 
есӗ. Мӗн калас? ^«рӗ шуйтан пур те- 
нине илтмен те. Шупашкарти Комун- 
пайӗ хапхи ҫин^ев сйео вӑхӑтӗнде пӗр 
§ӗрӗ шуйтан (ратио) пит хытӑ кӑшкӑр- 
оа лараддӗ тв. . Ҫавӑн ҫиндея када- 
тӑн пули андах?

Ҫтаппан йӑхӗнди ҫыяна: Иӑтӑсен ту- 
йӗ ҫиБ^бен ҫырни Е?рвйиврӗ. Ҫав ама 
йӑтӑ кӗрт йертнӗ пудмазда, хетЗн евӗ. 
Пӗлиестаӗр. Те кӗрт йертнӗ вӑл, те?.. 
Тепӗр мӑн хура йӑтти ҫиндвн хв ни- 
мӗн те калэма пӗлместпӗр. Урам тӑрӑх 
йӑтӑсеи х ӑвм аса  ҫӳрвхвноенден ыйг- 
са п5л.
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„ К А П К А Н “ С А Т А Ц И С Е М .

Шаратӑ 1-мӗп1 №Хӗресле сата^ӑ 
2-мбш Д';.

Ҫак сӑспаянсенв пӗр клеткӑран 
твпӗр клетка улӑштарса лартмалда. 
Улӑштарза лзртнӑ саспаллисенв ҫӳдтен 
вуласаи та, судахай йенден вулаоан 
та, пӗр пек оӑмахсем пулдӑр.

Саспаллисеяе улӑштарса 

лартиалли сатаьӑ.
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Кутӑн кайма хушаҫҫӗ,
Ҫӗре саама хушаҫҫӗ.

Ушкӑвӗпв вуласан 
Вӗҫен кайӑк пудатӑп.

, , К а п к ӑ е ӑ н ‘ 1 

нумӗрӗнье тухнӑ сатаь- 
С8Н туписем.

Тӑзаткӑлла сатаъӑ.
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Ҫак ваопаллнсендеы 4 сӑках тумал- 
д». Ҫав сӑмахсевдя саспаллисвне кӗ- 
двткӑ ӑш зӗ кӗртсе лартсан, ҫӳлтен 
айададда вуданӑ духне тв, сулахай 
йенден сылтӑмаяяа вуланӑ духнв те 
пӗр пек сӑмахоем пулса пыдд&р.

Ҫак сатадӑн туиаине ҫак йулташеем 
тӗрӗс шутдаса кӑларнӑ: Шупашкартн- 
сем— Н. Антрейӗв, Анфнса Волкӑва, 
Матвейӗв, Рвмеиӗв А., Пвтров Н., 
Шупашкар уйеосем — У ^а Йакурӗ, 
Каврил Михалй, Т. Йаккӑвлӗв, Н. Мат- 
вейввсЕн, Иоаккӑв, Н, Тмпгрнйӗв, 
Ӗмпӗрт Туҫари трамкрушок, Карппӑв, 
Пилем. т. ыт. те, Йетӗрзе уйвссем— 
Алек. Накодайвв, Корнилӑв К., Киржд- 
дӑв, Ҫиркки Ваҫли, '|врнЕккӑв, т. нт. 
тв, Ҫӗрзӳ уйессбМ~Арт. Павлӑв, Ад. 
Ҫеттӑв, Антрейӗв А., Ҫпнратонӑв, Ҫв- 
ливанӑв, А. Крикорйӗв, Макарӑв, т. 
ыт. те, Патӑрйед уйеосем—НикодаЙӗв 
К. (Хурамал вуя.).

Репус туппи.
„К а пкӑн “  пур нрсӗрлӗхсене те 

пӗтермв пу.тӑшат“ .

Репус туапнсене тупакансем; Еххӗм 
Михади (Ш упашкар), А. Тинтрийӗв, 
Прокурорӑв, Тарас Еверкийӗ, Нико- 
дайӗв, К о р н и д ӑ в  К., ^ерниакӑв, 
Ӗ. Марккӑв, Е  Иванов, В. Веритсӑв, 
Таттарӑв, Модазов, Ҫиркки, Антрейӗв, 
А. Ннкодайӗв, П. Соколов, Йакку 
Онтип, т. ыт. тв.
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Лайӑххипе на^^арри.
(Сухаляанйӑ аъа-пӑъа ва/ь%« йуиах).

1) Аа1ӑх врэтҫетаттбл типӗтвт (шур 
дтаюдае).

2) Иадарри та ТдПбТвт,

3) Лайӑх претҫвтаттӗл Иалтн ҫуртнӗр- 4) Надаррн те ҫуртйӗреел тума йу-
•енв, хуралтӑеене Иусасшӑн тӑрӑшаӲ, рата¥. 
ъШт* тирпейлӗ тытоа усраЬ*

Ш Ш б Ш г

5) ЛаШх претҫвтатгӗл козперат- 6) Надаррн те „тӑрӑша^.
• н ӗ ж  тӑрӑша¥.

.Мӗншӗн пӗр йышшисене суйзавсенде ҫӗнӗрен оуйласа лартаҫҫӗ, теврж- 
евве ӗнее дикхи нарса кӑларса йараҫҫӗ?

Отввт, рвдактоп Арк. Зояетов.
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