
..Канаш“ хаҫат ҫумӗн^Бв тат.

МАРТ, 1926 ҫ. 2 - 1иӗш ҫул тухат.

уГайах та, питех те...
Йудаш«и вӑхӑтра науккӑ. шухӑшла* 

са кӑларнӑ йапаласевден шулӗксеипе 
мошшенниксем усӑ курма вӗренни па- 
лӑрс» тӑрат. Иимӗя тумалли те ҫук, 
Пурнӑҫ ҫапла туса пыра^. Кашви пыд- 
лӑ каш ӑкрах темиҫе тумлам та пулин 
тикӗт йе кӑрзҫҫин пуда!' пулаБех. Тӑн- 
лавмаллӑрах калас тесен, пурнӑҫра 
Ҫакӑн майлӑ йумахсем пудкалаҫҫӗ.

Икӗ дӑваш йумахлам» тытӑннӑ. Пӗ- 
ри ҫуран пулнӑ, тепри лашапа.

— Лар, ҫуран кайид-ден. Лартоа ка- 
йӑп.

— Ларг еппин, Ӑҫта кайан?
— Ищеке, '§иркӳ йалне.
— Ку аван.

Аван та, ытла аванах мар ҫав, 
Пуп патне кайатӑн. Аттем вилдӗ, Пу- 
вӗ килте пулсан, аттене пытарма илсв 
килмелле.

— - Вил^ви? Надар.
— Надарне надар та, яумайдден 

асапланса выртрӗҫке. Вилсен кавлӗх 
нулӗ.

— Ку аван.
— Ававне аван та, отарвке пытар- 

маллӑх укҫа тенкӗ ҫукҫке.
— Ку аван мар...
Тӑршӗпех ҫапда пыра¥ ҫак йумах. 

Еашви каламассӗренех тепӗр ҫыннин 
,ав ав “ йе ,аван мар“ темелле пулаБ.

Пирӗн ха:§хи пурӑвӑҫра та ҫав май- 
да йапаласем сиксе тухаҫҫӗ.

Хуласен^ҫи ҫуртсене йӳнӗ хакпах

телефон кӳртсе параҫҫӗ. Аван.
Аван та, нитех аванах ыар ҫав.
'Щапер ӗҫлесе ларас вӑхӑтах теле- 

фонпа калаҫса иртвреҫҫӗ. Кунӗн-ҫӗрӗн 
твлефон шӑнкравӗсем шанкӑртатаҫҫӗ. 
Телефон прадукӗ тӑрӑх, тӗрлӗрен усал 
сӑмахсем казаыа йуратакансем те пу- 
лаҫҫӗ,—кам каланине пӗлме хӗн. К а- 
лаканнисен хӑйсен хушамадӗсене пӗл- 
термвҫҫӗ, мӑрттӑн калаҫма йуратаҫҫӗ. 
1Ӳу аван мар.

МетитсиРӑ ҫултан ҫул мадалла кай- 
са пыраӖ Ку авав. Аванне аван та, 
авдах гухтӑрсеы ҫав метитсинӑ ырӑ- 
лӑхне укҫалла суткалаҫҫӗ. Ку аван ыар.

Пирӗн саккуноем арлӑ арӑылӑ ҫын- 
сене пӗр пӗрин^ҫен уйӑрлас йӗркене 
ҫӑмӑллатрӗҫ. К у пит те аван. Ҫав вӑ- 
хӑтрах 7— 8 ҫуд хушшин^ҫе 20 шер 
хут авланса арӑмӗсене хуса йаракав- 
сем те пулкалаҫҫӗ (Лешкас Йет. вуд.). 
Ку авав мар. Ҫапла ҫав! Хӗвел ҫинде 
те тумхадсем пулаҫҫӗ-нулаҫҫех... Ыт- 
лашши тӑварлана йуратаҫҫӗҫке хӑш- 
хӑш ҫынсем. Андах тӑвар тӳсен вӗтв- 
лет теҫҫӗ. „Капкӑн“ киллин^ьэ нумай- 
рах тӳсессӗн, ун пек муклашкасем вӗ- 
телӗҫ вӗтелӗҫех тесе хамӑрӑн шурна- 
ла 2-мӗш ҫул кӑларма тыгӑнгӑмӑр. 
Ы рӑ ҫын кулиас^, усал ҫын кудат, 
теҫҫӗ те ваттисем. авдах кӑҫал та 
епӗр пӗдтӗрхи пекех кулма. култарса 
пыма шухӑшлатпӑр. Вулӑр! Кулӑр! 
Тӳрзенӗр! Сыхланӑр!
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У х у т а р а  к у р н и - и л т н и .
Б аӗ  лайӑх ухутник иккенве пӗд^КЕи 

тв ватги те, лайӑх пӗлет. Кнрекмӗнле 
кайӑка та тӑрӑнт! пӗрсе йаран та: кп- 
рек ӑҫтан пероеа те тивет ҫӳлтк пӗдӗте. 
Ӑмӑрт кайӑка тӗллесен, кадакана тив- 
рвтен. Тӗллегӗя пӑдӑра—ленкет вӑкӑра. 
.Мӗншӗн вӑд апла? Л1ан риккошеттӑ 
ҫапла: тӗлдегӗн кашкӑр ҫурӑмне—ти- 
вет... йад кулакве. иеретӗн хирти ку- 
шака—тытатӑн растратдӑка. Вӑт, мӗя- 
ле епӗ сгредок, йулташсем!

Бӑш ад идтӗм, вӗшле... кушака йерт- 
рӗм, тухрӑм йурдӑ хире, кайӑксене тӗ- 
рӗслеме. 11ртрӗ виҫтӑват минут—Кӗдкей 
вудӑс ҫӗрнв улпуг пек пырса кӗтӗм. 
Пӑхатӑп, куҫлӑх тӑхӑнса—тилӗ пыраБ 
йӑпшӑнса. Тӗлаерӗм— петӗм. Тилӗ кӑш- 
кӑрдӗ йадӗ: .Кӑравул! Хӗрхен, му§и, 
турӑ пул!“ В^аевме хӗн: хиртн тилӗн 
ҫын дӗдхи пек дӗлхн пур, калаҫмаллӑх 
ӑсӗ пур. Пит кулӑшла, тамаша! Тпн- 
керех (вирлӗрех ) пӑхрӑм—тидӗик урал- 
лн пулнине куртӑм. Пыдӗ те ман пата, 
тапратрӗ йӑдӑнма: „епӗ—Трофпм! Ку- 
ҫу курмас!им? Ҫеменпв иккӗн Аокарин 
йатлӑ йала хӑр вӑрлама каӑвӑддӗ. Хӗ- 
рӗ пит аван ҫаклавдӗ. Андах ^икнеҫи- 
не ҫитсен, хӗрӗ ҫува ҫинден ӳксе йул- 
са хӑтӑлдӗ йалалда тарса“ терӗ мава 
деҫ§ парса.

Т(Двашсенс ■ҫӑвашла салам!

ман упа—Шу^у йалӗнди Еагри Ти- 
муххи пулаӑ мӗв! Хӑй. мӗскӗн, §ӑр- 
куҫҫи ҫине тӑрса тархасла! ҫав йӑ- 
лӑнса: „йар мава, ырӑҫын, епӗ хӑды^ 
пулма пӑрахатӑп. Шывпа краҫҫыв ху- 
тӑштармӑп, правасӑр маххорккӑ сут- 
мӑп, тавар хакне хӑпартмӑп".

Куҫӗвден да§ сургӑм та, вӗҫтертӗм 
Шӑмата.

Лутра— Пакӑш тӗлӗаде икӗ вакша 
йуртаҫҫӗ, еп пынине курмаҫҫӗ. Тӗлле-, 
рӗм—перео терӗм, иккӗн харӑс ҫухӑр- 
са йадӗҫ: «ой-ой, распой!» Каллех пӑ- 
хатӑп—икӗ ҫынна куратӑп. Ман ума 
пырса тӑдӗҫ, ҫӗлӗкӗсенв илдӗҫ, хӑйсем- 
пе палаштардӗҫ: «епӗ Танила Унтри, 
ку Рамаа Иегри. 6 тенкӗ те детвӗрт 
сӑмакуБКкӑшӑн йал тарӑх пӗр ҫухрӑм 
ка]§.§ӑ-ыа.§4ӑ ҫарамао, ҫара уран §уа- 
са ҫӳрерӗ Гаман Петӗрӗ ыанна тав-

.1а§ суртӑм. Малалла утрӑм.
Хӗрлӗ- -^утай  вулӑснв пыгӑи. упа 

тӗдне пултӑм. иӑш ал тӑрӑо тутардӗ, 
упи кӑшкӑрдӗ йа§ӗ; Хурах, ҫӑдӑрах! 
Пу:§ӑсенв пӑрҫа пек хыпма мана тӑр- 
на терӗни мӗн хӑвӑн ӑсупа? Пӑхатӑп:

лашса. Капла урӑх аташса ҫӳреийпӗр 
ыаяалла. Кув ҫиндев а-ан кала йут 
ҫынва. Каламасан сана куҫшу пек та- 
спне „ӗҫтерӗпӗр дегвӗртне”.

Шӑршласа пӑхрӑм та ҫынӗсене сӑм- 
са шӑтӑкӗсемпв—ерех шӑрши перет. 
Хӑсас килет. Тфу, терӗм те, ҫӗҫтертӗм 
киделлӗ.

Тепӗр вырсарнире хамӑр респупдӗк-
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ЙАЛСБН^И ПАПУШКӐСБМ.
Хаяиден, епӗ 50 ҫулган иртсе кайнӑ 

пулин те, ада ҫуратас йӗрке ҫиндвн 
вимӗн те пӗлмен, иятивн, мӗвшӗн тв- 
сен епӗ, арҫын яулнӑ пирки, халиден 
а§а-пӑда ҫуратса курнан, папушкӑ ту- 
(а мана ада ҫуратвӑ ҫӗре илсе кайа- 
каннйсем те пулмарӗҫ. Ҫавӑнпа епӗ 
Кив-Ейпеҫри *) Кӑрис Микулин иртнӗ 
каҫ ада тума аптӑранӑ арӑмӗ мӗн пир- 
ки ир луҫласа каҫденех ада тӑвайман ■ 
ни ҫинден тӗрӗссипе калама пултарай- 
мастӑп: те ада ҫут тӗндене тухмаллӑх 
ҫитӗнсе ҫитеймен пулнӑ, те тата ҫав 
адан амӗш хырӑмӗнден гухас кӑмӑдӗ 
пулман ҫав вӑхӑтра?

Кидӗнди етеммисем ӑнтан кайнӑ. 
Мӗншӗнха врхине аптӑранӑ арӑы каҫ- 
денех ада тӑваймаот? Иртенпех Ейпеҫ 
урамӗ тӑрӑх ҫамрӑк арӑмсемпе кӑвак 
ҫӳҫлӗ кардӑксем Кӑрис Микулин кивӗ 
цӳртне хашкаса дупса кӗреҫҫӗ. Пӗтӗм 
хӗрарӑм ӑнтан кайнӑ. Мӗн цулнӑ Мар- 
деве? Вилме пуҫламанни? Ейпеҫ кар- 
дӑкӗсем ҫӳре ҫӳре урамри йура такӑр- 
латрӗҫ. Анпаланаҫҫӗ, аппаланаҫҫӗ—а§а 
ҫав-ҫавах ҫуралса тухасшӑн мар, кар- 
§ӑксеы кускаласа ҫӳренине аса та ил- 
мест. Пулаҫҫӗ ҫав амӗш варӗндех ку- 
тӑнланыа вӗревнӗ адасем! Тахӑшия пу ■ 
ҫӗ шухӑшласа кӑларнипе, тытӑндӗҫ 
?ар§ӑ1ӗ пуҫӗнди пыйтӑсене пуҫтарма. 
Ак ак, цулдӗ! Ӑҫтаха шывпа хутӑш- 
тарса ӗҫтерес, тесе ҫӳрет Тенис кардӑкӗ.

Ӗҫтердӗҫ те, Марди йӑшӑл-йӑшӑл 
тӑва пуҫларӗ.

—Ак, ак, хускаддӗ, ан шавлӑр, так- 
ҫанах ҫапла кирдӗ, теҫҫӗ.

Капла та ӗҫ тухмарӗ, ади пурпӗрех 
тухасшӑв мар.

Мӗя пулдӗ?
— Кӳрӗрха, видкӗнрех ҫӗҫӗ, унӑн, 

а§а ҫуратакавня кӗҫӗн иккен, пӑртак 
уҫса йарас, тет Етеш кардӑкӗ.

Унта пуҫтарӑвнӑ хӗрарӑмсем вӑрҫ-
1) 'Кив-Ейпеҫ — Кӗҫӗн-Иеж^гк* вудӑсӗв^е 

(Иатӑрйал уйесӗ).

ра андах ыар, инҫетри Саыар кӗпӗр- 
нине ҫвтес шухӑшӑм пур, пурпӗрех... 
Ун духне жаллех ҫыру йарӑп. Халӗ 
пуҫ тайатӑп. Сыв пудӑр! Ҫыру йама 
ан мавӑр!

ЙӐВАН МУҪИ.

'5ӑваш респустлӗк тулашӗн^и 
§ӑвашсем! Есӗр „Капкӑн“  ва/ь- 
;ьи ҫырусем ҫырмастӑр-ҫке.

„Н апкӑна“  вулама йуратат- 
тӑр та, акьах ӑна ҫырӑнса илес- 
си ҫиньен пурте шухӑшламас- 
тӑр.

Ҫырӑр!. В,лӑр! Булӑр! К у  
лӑшлӑ шурнал пирӗн пӗрре к ӑ -  
на.

ма-йатлама тыгӑндӗҫ ҫапла тума хуш- 
нӑшӑп хайхи кардӑка.

Епеш кардӑкӗ туиа хушнӑ пек те 
турӗҫ вара, те тумарӗҫ— кураймарӑм 
(вӑл вӑхӑтра манӑн тула тухса кӗ- 
меллв пуддӗ).

Нумай асапдавдӗҫ.
Ада ҫуратоа курнӑ арӑмсем ҫавӑн- 

тах кускаласа ҫӳрекен Кӑрио Микули- 
не те йатлаоа илеҫҫӗ.

— Ех, аҫа йӑтӑ, хӑйне ҫураттарас- 
дӗ! Курӗддӗ мӗнле кандине. Кушак 
ҫуралнӑ пекех ҫӑмӑд теҫҫӗ пу.% а§а 
ҫуратасси.

— '§ӑнах та ӗнтӗ вӑл, кушакӑн пек 
иар, пих йӑвӑр пирӑн ӗҫ, тет вӑрӑмӑн 
сывдаса ҫаирӑкрах арӑм

Марде каҫденех ҫанла асапдавдӗ. 
Епеш кардӑкӗсеи темӗн духлӗ шавла- 
сан та, ада амӗш хырӑмӗнден тухай- 
марӗ.

Хӗвел анас умӗн хайхи Мардв хы- 
рӑмӗнди ада кушак- ыӑйуклатнӑ пек 
ҫухӑрса 'Ҫӑваш реопуплӗкӗндв пӗр ҫын 
хушӑнни ҫинден пухӑннӑ кардӑксене 
ырӑ хыпар пӗлтердӗ.

Вӑл ырӑ хыаар ҫивден илтоен, при- 
хутра пупӑн адӑ тупанӗсем кӗҫӗтсв 
илнӗ, пилӗк улт ҫухрӑмра ларакан пу,§ 
илтсӑри тухтӑрсем а§а ҫуратакан Кивӗ- 
Ейпеҫ арӑмӗсене мӗнле пу.§нитса аотар- 
са илсе пирасси ҫивден шухӑша кай- 
нӑ та, халиденех шухӑшласа лжраҫҫӗ 
тет пуҫ мимисене шӗветсе,

А§а ҫуратасси вӑл шур пӗремӗк ҫиня 
мар. Х аы атахаы  адаысене те папушк- 
кӑсемпе ада ҫуратма тур ан калатӑр!

М, П.
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Хавасланаканпа ки̂ дем
ҫын.

(Оатимйспа пеҫҫимист).
—  Ҫу кунӗсем ҫывхараҫҫӗ. Пӗгӗм 

тӗнде хӗпӗртет.
— Ҫулла дир дӗрсем тухӗҫ. Виде- 

кенсем дылай пулӗҫ.
—  Сйессем иртнӗ хЫҫҫӑн «опперат- 

тивсем аван ӗҫлеме пуҫлӗҫ.
— Килӗсене таврӑвсан сйесра кала- 

нисене мансах пырӗҫ.
—  Ҫуркунвепе шӑпдӑксем йурлама 

пуҫлӗҫ, дедексем, йурату...
—  Кӗркунне адута тӑрантариалӑх 

укҫуна хатӗрлесе хур.
—  Уйсев§0 ӗҫлеме пуҫлӗҫ, хӗвелпе 

пиҫсе кайнӑ ӳтеем... Пур ҫйрте те та- 
са сывлӑш.

— Ерех шӑрши перет.
— Вы]§ӑхсем уйра ҫӳрӗҫ. Хӗвед 

пӗҫердӗ.
—  Ӗяесем вӑрӑяа дупма пуҫлӗҫ, 

сыснасем вилӗҫ.
—  Адасем хавасланса вы.§аса ҫӳрӗҫ. 

Ҫу ҫитсессӗн пурнӑҫ ҫитет вара вӗсен.
— Ашкӑнса ҫӳрекенсем нумайланӗҫ.
— Атӑл тӑрӑх прахугсем ишсе ҫӳ- 

реҫ.
—  Укҫасӑр лартса каймӗҫ.
—  Ҫуркунне ҫинден шухӑшласан 

кӑмӑл хуҫӑла^. ^ун лӑпланат. Ҫурхун- 
не хӑйпе пӗрле илсе кялет...

—  Сунас. И.

Йупил§ар—„Капкӑн^^

Епӗ ҫурални ҫулталӑк аньах 
ҫитрӗ, Ҫапах та епӗ вырӑссен 
ватӑ шурналӗсемпе танлашрӑм. 
Сывӑ пултӑр... епӗ! Сывӑ пул- 
ӑ̂р мана вулакансем!

Приккас тӑрӑх ӗҫлеме 
вӗреннӗскерсем.

Ш адти ?ҫсене туса тӑраван 
Хажӑг Коивссарпа^^ӗҫургсем ҫин- 
■ҫи йура таоатас пирки приккас 
кӑжарвӑ,
... .виеняется в обяганнооть в 
недеияы й срок со дня об‘я м е -  
ния настояшего прпказа пронз- 
вестн очнстку крыш от зпинего 
онега-... (В риккасран .)

Вырсарни кун ирхи апатсем хыҫгӑн 
кӑнтӑрлахи нӗлле кӗ.чвдансвмҫапа^де- 
нех, айалтн хваттертв пурнакан харсӑр 
Йӑван ҫӳлти етгашри Ӗнтӗрке ВаҫлвЙӗ 
пагне пырса кӗ§ӗ... Васханипе аллинди 
йӑвӑҫ кӗреҫнне те Ваҫлп ҫывӑраЕаи 
крова¥ патнех илсе « ӗ д ӗ . . .

— Ваҫҫили Петровид!.. Пумай ҫы- 
вӑрса выртатӑн ҫке... Тӑр ха, тӑр дао- 
рах, ороднӑ тумалли ӗҫсем сиксе тух-

рӗҫ .̂.. Приккас пур!..
Ӗнтӗрке Ваҫлвйӗ, ха.§ кӑна хӑрушӑ 

хӗлӗк курса выртаканскер,— шартах 
сиксе тӑдӗ те:

— ^ӑнахах еп вилвӗ им вара? Шӑ- 
тӑк дакалама кайатӑн-а мӗн?..—

— Ан ухмахлан-ха есӗ, Ваҫҫилн 
Петровддӑ!.. Вилме параҫҫӗ и ха^хн 
кунсенде? Ав, вуласа пӑхха ерне кун 
тухнӑ «Канаша», унта пӗр пит хӑру- 
шӑ приккас пур. Хаз§, пайан, выроар- 
ни кун; приккас тухви икӗ кун нртрӗ, 
епӗ хам та курман цулӑтгӑм приккас- 
не те, хамӑрӑн курйер кӑтартрӗ. Ата. 
—хӑпӑл-хапӑл тӑхӑн 'васрах, пӳрг 
тӑррине улӑхса кайар, унга йур пур 
тетн-мӗн те, ҫавна хырса автарса, 
урам тӑрӑх сападамалда. тет. Срукӗ- 
вӗт кӗске—пӗр ерне кӑна...

Унтах Харсӑр Пӑвавӗпе Ӗнтӗрхн 
Ваҫҫилийӗ, тунтпр мӗн тӑхӑниасӑраХ;.
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Капкӑн хуҫи ту ҫин1)е. Пирӗн ухутниксем.
(Матфей. У, 1-17 ҫт.) ,

Капкӑн ҫгуҫи халӑха вурсан ту ҫине 
улӑхса ларнӑ, дароассӑн ун патне ко- 
респотентсем пынӑ. Вӑл вара ҫӑвар 
уҫса ак ҫап :а каласа вӗренгнӗ вӗоене;

Пуйансем хыҫҫӑн кайманнисем те- 
дейлӗ; вӗбен пурӑнӑҫӗ йусавӗ.

«Капкӑна» ҫаЕлавманвпсем телейлӗ: 
вӗсем ҫынсен кӑмӑлнв вайӗҫ. ^

Ӳкӗнсе йӗрекенсем телейлӗ: вӗсене 
«Капкӑя хуҫи каҫарӗ.

Рево^утсишӗя тӑрӑшакансем телей- 
лӗ: вӗсене ҫӗр тивӗ.

„Капкӑн" ндекенсеы телейлӗ: вӗсем 
савӑнӗҫ.

Тӳрӗ ӗҫлесв пурӑнакансем телейдӗ; 
вӗоене хӗрлӗ хӑиа ҫиае кӳртӗҫ.

'Ҫухӑяа хӗрхенеквновм телейлӗ: вӗ- 
сене Совег взаҫӗ хӗрхенӗ.

Каакӑн вад^и ҫыракансем телейдӗ; 
вӗсем Капкӑн хуҫине курӗҫ.

Иал хушшинда ирсӗрлӗхоем ҫинден 
ҫыракансем гелейлӗ; вӗсене Капкӑя 
аднсем тесе калӗ;.

Корвспогент пулнӑ пирки асаплана- 
«ансем телейлӗ: вӗсене прокураттурӑ 
сыхласа тӑрӗ.

Сире ман пирки хӗсӗрлесен тӗрлӗ 
усал сӑмахпа хӑртсассӑн, есӗр ан хӑ- 
рӑр. Савӑнӑр. .хӗпӗргенӗр: сире паллӑ 
«ореспотенг тесе шутлӗҫ; рево.§у1сио- 
нерсене те ӗлӗк ҫапла хӗсӗрле.нӗ, тенӗ.

Тӑватӑ ураллӑ „ухутниксем" пих 
аван ӗҫлесе пыраҫҫӗ.

Ик ураллисем му.ткадсевден хӑраҫҫӗ.

тулаяла тухса уткӑнаҫҫӗ. Харсӑр Иӑ- 
ванӗ кӗреҫине те Ӗатӗрке Ваҫди хват- 
тернех нанса хӑвярвӑ. Хӑаарса хай- 
рӗҫ хайхискерсем пӳрт тӑррине... Хыпа- 
ланннпв хашкӑлтатса ӳкрӗҫ унтах ик- 

.кӗшӗте. Кӑшт тӑрсан. Ӗнтӗрке Ваҫли- 
1ӗ пуҫне хӑпартса пӑхрӗ те, икӗ хут- 
лӑ ҫург тӑрринде выртнинв курсак, 
хӑрасах кайрӗ:

— Мӗн туса выртатаӑр-ха епӗр кун- 
14?.. Тӗлӗк курмастӑп-ши впӗ дӑнах 
та?—тесе харсӑр Иӑвана аллинден ҫа- 
вӑрса илдӗ.

Увтаа икхӗшӗ нумайдден ларса та, 
мӗн гума хӑпарнине аса илеймерӗҫ...

— Пракхас... Приккас пурддӗ... „Ка- 
нашне" манса хӑварни пӗтердӗ!—Те- 
иӗвле приЕкасдӗ вӑл, татах манса кай- 
рӑм—тесе пӳряисенв ҫамки ҫуынв тыт- 
са нумайдден дардӗ Харсӑр Иӑван.

Ундея те пулмарӗ, айадтан сасӑ ид-

Капкӑн хуҫи ҫак сӑмахсене каласа 
пӗтерсен, халӑх вӑд вӗрентнинден тӗ- 
лӗннӗ,

Унтан вара вӑд ту ҫинден анса 
рвтаксине кайнӑ. Мӗн пур халӑх ун 
хыҫҫӑн пынӑ. Ретакси кантурне ҫитсен 
пурге укҫа хутаҫҫисене кӑларса пӗ- 
рер „Капкӑн" ҫырӑнса илвӗ.

тӗнсе кайрӗ;
— Ваҫҫили Петровддӑ!.. Мӗн ӗҫпе 

есӗ вырӑя ҫинден тӑнӑ тӑмавах  ̂иӳрт 
тӑррине улӑхса кайр&н... Кӗр пуртел- 
ле, апат ҫийес пулаР..

— Итде ха, итде-ха, Крахвине! При- 
кас пур-и унта? Пире кунтан анма 
хушакан приккас пур и?

— Мӗн приккасӗ кирлӗ унта с»на? 
Ухмаха йермен пудӗ ҫке?..

—  Ухмаха мар!.. Ириккас пурддӗ... 
Кунта, пӳрт тӑррине хӑпарма, хушакан 
приккао-дӗ...'

Ш упш карти даркӳсен данӗсем йан- 
траттарма тытӑндӗҫ... Хула ҫинел- 
ле ҫӳлӗ крышшӐ ҫин-бвн пӑхсан. 
хула ытла та илемлӗ аек туйӑнаБ 
Харсӑр Иӑванпа Ӗа.ӗрке Ваҫлишӗн.

ҪуЕ, ку самана ырра сиссе мар пу]§... 
Ӗнтӗркв Ваҫли арӑмӗ В|‘таӗмпех хытса 
ҫунс» ӳкрӗ уаӑшкивден... Ухмахах
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Комсомол «дару-тӑрӑвӗсем:
Еомсоыолта тЗракансем нимле ӗҫ те 

тумаҫҫӗ теыелде ыар. Вӗсем мӗн ӗҫ 
пулсан та тӑваҫҫех. Хӑшӗсем халӑх 
хушшинде ытла та хӗрсе ,,ӗҫлеҫҫӗ ‘. 
Хӗрсе «ӗҫлекенсене» кирек ӑҫта та 
мухтаҫҫӗ, епӗр те кунта вӑл комсомо- 
лӗссене «Капкӑн» урлӑ „мухтӑпӑр". 
Тивӗҫдӗ ҫынсене «мухтасан» та ҫылӑх 
пулмӗ.

— Вӑрмавкас Шетмӗре (Упи вул). 
комсоыодӗс Антун Ваҫкки пур. Халӗ 
хӗрарӑмсем хушшгнде «ӗҫлет». Пӗр 
тӑлӑх кардӑка дӳреде витӗр дулпа пӗр- 
се хӑварнӑ, авдах кардӑкяе'тивертеӑ 
мен, тӗдлеме маҫтӑрах мар вккен.

— «Туххӑм патӑт нв путу»—тивмерӗ 
тӗк— ан тивтӗр, тесе шутланӑ та, ҫав 
вӑхӑтрах хӗрарӑмсем мунра кӗвӗ ҫӗре 
дупса кайса пӗр хӗрарӑмве ҫурӑыӗн- 
ден тикӗтое вараласа хума ӗлкӗрнӗ, 
ыгтисем ыувдана тарса кӗмен пудсан 
пурне те сӑрласа йанӑ пудӗдрӗ.

Куҫнетсов М. (Тарӑн ҫырмари йа- 
дейккӑ ҫекреттарӗ) арӑмсӑр аптраса 
ҫигвӗ. Арӑм туйанна самӑвонЕКӑ ап- 
парадӗ тӗ илсе килсе йухтарнӑ. Са- 
мӑкоНЕКӑ пур. Арӑм ҫураҫвӑ. Савӑн- 
нипе туй тунӑ. Хӑй «туй патши» ним 
пӗкмвдденех ӗҫнӗ. Унтан тем шухӑш 
кӗрсе кайнӑ, арӑм куҫ умӗнде ҫиндех 
пӗр хӗр патне кайнӑ. .Тешӗ кӳртмен. 
Маттур комсбмолӗо адӑка ҫӗмӗрсекӗр-

сех хӗре ватса хунӑ 
— Кредетниккӑв Машккӑ (Сиккассн 

йадӗнда консомодӗс) ҫӳлеллӗ. хӑпароа 
пыраЪ Вулком пӳровӗн дленне лекнӗ. 
Йалсене комантировккӑна кайыа пит 
йуратаБ. Андах хушса йанӑ ӗҫсем вы- 
рӑнне «кирдӗрех» ӗҫоене пурнӑҫа кӳрт- 
се ҫӳрет. Ҫынсендэн укҫасӑрах самӑ- 
Еонккӑ ӗҫет, наыӑо ӗҫсем тӑват.

— Аҫа ҫапгӑрддӗ кун пек комсомо- 
дӗссене!...

— Паҫнӑк йалӗнди (Шемшер вул.) 
комсомолӗссем ҫӗнӗ крушок— „одкп 
крушокӗ“ уҫнӑ.—„Одко ‘ тайош, теҫҫӗ. 
Сопраннсемшӗн васкамаҫҫӗ.

Акӑ ӗнтӗ „ӗҫсем". Куншӑн ку ком- 
соыолӗссене ҫамкисенден намӑс кӗлеми 
ҫапса йаратпӑр.

ПАЙРАШ К. .

Парикмахӗр патӗнтӳе.
Сухал хыртарма пынӑ ҫын:—’§им х». 

сан ку алшӑдийу пит те хура-ҫке, та- 
сараххи ҫукии санӑв?

Парикмахӗр (ҫилевсе):
—^Ҫак алшӑлипех|найан 15 ҫынна 

шӑлса йатӑм, пӗри те пӗр сӑмах ка- 
лакан пулмарӗ. Таса мар геее ан су- 
пӗлгет ха есӗ пӗр пӗдден.

йердӗ ши ӗнтӗ ку?,.. Кадлех кил хуш - 
шине -бупҫа тух{ӗ..

—  Ан ха тархасшӑн дасрах, §гй 
ӗҫкедеое, квреК ӑҫта кайналлисем пур...

— 1ей ӗҫме приккас пур и? Сӑма- 
варне лартма приккас пул§ӗ-и сана? 
Ҫук пулсан, ан та хӑтлан. Апат пӗ- 
ҫерме приккас пулмасан ан та аппа- 
лан пустуй...

Нимӗн туыа аптӑраоа, Ӗнтӗрке Ваҫ- 
ли арӑнӗ дейелӗхе пеме нӑхрӗ:

— Ҫунса кайатпӑр вӗт, хамӑрӑн 
хваттер ҫунма пуҫларӗ, ан пошалстӑ, 
дасрах... тесе кӑшкӑра! вӑд пур вӑйран.

— Приккзс пури пушарне сӳнтер- • 
ме... Кӑтарт приккасне, унтан авӑп...

Темӗнле майпа, ваҫ пулоа килсен, 
шӑнса хытма пуҫласан, ҫын курман 
■ҫухне, авҫӗҫ кусем ҫурт тӑрринҫен.

' Ҫавӑнтан вара Ӗнтӗрке Ваҫлийӗ ыт- 
ла та етен оаллаыалла марах пулса

кайрӗ: ир тӑрсан тӳрех:
— Приккас пури пайан са1§аттинв 

кайыа?тет. Унтан арӑмӗ. са^аттине 
каймасан выҫах вилӗпӗр, темв тыгӑн- 
сан. кӑшт йӑпаткаласа, ҫей ӗҫне ҫӗнет. 
унта каллех— приккао пури ҫей ӗҫме? 
тет.

Ҫакӑнтая вар» Ӗатӗрке Ваҫлийӗ пур 
ӗҫре те приккас кӗтсе тӑракан пулҫӗ. 
Вӑл хӑй те, приккао ҫук тесе, пӗр ҫӗ- 
ре те,приккас пур-и? тесе ыйтмасӑр. 
ура йарса пусмас¥.

Ҫурхи хӗвел пӑхннпе ҫуртсем тӑр- 
ринҫи йурсем, приккас пудсан та, 
крышшӑ ҫкнҫен анаймарӗҫ, вӗсем ун- 
тах ирӗле ирӗде, шыв пулса ан-вӗҫ... 
Анҫах Ентӗрке Ваҫлийӗ ҫӑнахах та 
нӑсӑлса йулҫӗ. Кирек нӗн туналла пу^- 
сан та

—  Приккас пур и? тесе ыйтах.
1ӑваш Крокотилӗ.
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Ҫӑварни пӗкер̂ ^и.
Епӗ ҫураласса йасыҫнӗюен тӗттӗм - 

пуҫӗнҫвн ҫуралса тухнӐ. Ҫавӑнпа тӗн- 
ҫере пулман Атамран та ватӑрах нул- 
мадла епӗ.

Кырӑнра ҫасах ҫӗрсе ҫитейместӗп. 
Еп ҫӗрсе ҪИГИҪҪ8Н йут патшалӑхсенҫи 
пуршуйсем те вилсе ҫӗрсе пӗтӗҫ.

Тупӑа тӑвакансемпе туслӑ пурӑна- 
тӑп.

Ман ҫиБҫен ҫӑварни ҫухне, тата 
пӗр-пӗр ҫын видсен аса влеҫҫӗ айван- 
сем.

Епӗ пит аҫашйапала, «йӳҫҫине» йу- 
рататӑп. Кив йӗркеив йуратман пврки, 
ҫынсен хырӑмӗсенҫе пӑлхав кӑл’ара- 
тӑп.

Ерех ӗҫнипе кӗрешекенсенв йурат- 
мастӑп—вӗсем ман тӑшмансвм пулаҫҫӗ, 
паллӑ ӗнтӗ ерехсӗр йӗкерҫӗ—ҫӑварви 
мар, теҫҫӗ нава йуратакан ваттнсемпе 
ҫанрӑвсем.

Еиӗ хайар, дӑрсӑр йапала. . Мава 
ҫинӗ хыҫҫӑн ҫынсем ҫапӑҫса пӗр-пӗрне 
йӗкердӗ тумасан, епӗ ҫиленетӗп. Лаша- 
сеи мана йуратмаҫҫӗ. Лаша—вы]§ӑх 
вӑл.

Халӗ ӗнтӗ епӗ ватӑ. Иалсенде те, 
хуласенде те мана пӗтерес тесе, усал 
ҫынсем канашу туса хунӑ. Вӑйӑм пӗг- 
ме пуҫларӗ. Ҫапах та, епӗ хамӑн йу- 
лашЕи ӗмӗртв асӑвмаллӑх ӗҫсен туыа 
ӗлкӗрӗн-ха. Усал тумасан §ун тӑвӑр- 
ланса килет, ӑш варкаБ вара Еи вйл- 
сен пирӗн виҫиппостаҫ те пӗтсв ларӗ 
(епӗ, ерех, турӑ). Халӗ «ҫветтуй турӑ, 
ҫвегтуй хӑватли, ҫветгуй тутли» теое 
хӑвӑрӑа дерккӳсене кар1авкӑ патве 
идсе пыроа йавклаттарса хурса иавӑн 
ӳте ӑша илсе йулӑр, тетӗп андах.

ЙӖКЕР-§Ӗ И.

Мӑн ҫӑварнп.

Ӗлӗк ҫакӑ ҫынсем пурӑнӑҫ тӑршипех 
мӑн ҫӑварни туса иртернӗ.

Февра.§ (рево.(Ьутси) ҫитсен, пуршуй- 
сен мӑн ҫӑварнин уйавне пӑртакҫӑ §а- 
4ар§ӗҫ.

Ҫӗмӗрлекенсем,

— ПеБ/к, клехвунвадӑвашда калаҫ- 
сан, ҫӗмӗрднест пу]§ вӑл. Вырӑсла 
тӑрлавлӑ (лайӑххӑв) кадаҫма пӗлмес- 
тӗп те...

— Телефонӗ ҫӗмӗрлмесг, тусӑм, дӑ- 
вашла калаҫяӑшӑн, дӑвашла высыв»Б 
тусан телефоя майрисем ҫӗмӗрлеҫҫӗ 
андах.

Октапӗр .,йӳнеҫӳсӗртерех‘ -. Вӑл фев' 
ра.Л)Ти штатсене ьанарса пӗтердӗ.
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Пырне иуда пуҫне 
ҫинӗ.

Нурӑсри (иетӗрнв уйесӗ) Антун Ми- 
халн тӑнтан кайидден ӗҫет, Пӗрреҫап- 
ла кӗҫнерви кун ӗҫме укҫа ниҫтан 
тупаймаБнипе, стркхховат' тунӑ ӗвине 
вӗлерсе укҫа илесшӗн пулнӑ. Ӗнине 
виҫ кун пӗр ҫитермесӗр, шыв памасӑр 
усранӑ та, кайран трук кӑна нумай 
ҫитернӗ хыҫҫӑн пк-виҫ витре вӗри шыв 
панӑ. Ӗии виҫ тӑвагӑ кунтан виасе 
кайнӑ. Кайран ӗҫсе усӗрӗлет тв ҫемйн- 
сенв хӗнесе пӗтерет, ҫемйисем тарса 
пӗтвҫҫӗ. Икӗ кунтан хӑй те сасартӑк 
вилсе кайаБ.

Ш алккӑ, ,К апкӑн“ ӑна вилидден 
пуҫне хӗстереймарӗ. Вӑл хӑй те «Кап- 
кӑна» кӗрсе ӳкессивден хӑранипе вид- 
нӗ пу.|.

Вӑхӑ1)ӗ ҫук .
Ва§ад-кассин§и (Шупашкар вул.) 

вуламалли ҫурт пуҫлӑхӗ Иакур Икуна- 
' рӗ, вуламалли ҫурта ҫынсен кӗнеке-ха - 
ҫатсем вулама пырсасоӑн «халӗ вӑхӑт 
ҫук, кармонп калас пула¥» теее вулама 
пынӑ ҫынсене калда хӑваласа йараӖ

Ҫынсеве хӑваласа йарат пудсав, ӑва 
хӑйне вырӑнтан хӑваласа йарас пулат. 
Тек каласа лартӑр купӑсне.

Ката̂ й̂ ди йура-
такансем.

•

Ҫӳреквн ҫырат: «Уеҫтӑвкомри (Ҫӗр- 
пӳ вул.) куддӗрсем ӗҫтӑвлом дашисем- 
пе ӗҫкв тухнӑ та ҫӑварӗсепе карса 
ахӑрашса яӑваланса ҫӳреҫҫӗ. Пӗр ҫӗр- 
те (Сӗлсскерге) ӗҫсе тӑравайманнипе 
тата Кӑшар касснне пырса кӗдӗҫ. Впҫ- 
ҫӗшӗ вудӗҫтӑвкомри ҫынсем, теприне 
паллаймарӑмӑр» тет.
' Пирӗн шухӑшпа сирӗн вӗсене ҫуни 

ҫинден антармасӑрах „пес иересатки“ 
Шупашкара илсе кидмеллеб§ӗ. «Кап-

кӑн» ва]Ь]§и куььӗр пит кирлӗ. Ухмах- 
раххисем те йуранӑ пу.лӗ§§ӗҫ. Ӑеа 
кӳртнӗ пулӑттӑыӑр.

Ик йеннедде.
„Пирӗн йалсовет '§левӗ (Ш андас йа- 

лӗ. Сала вул. Шуп. у.) П. Цалӑшев 
праҫнпксевде диркӳре йалти хӗрсене 
цухса йурдаттарат, ҫекреттарӗ И. Мн- 
ронӑв псаломсем вуда!“.

Тата претҫвтаттӗлне те пупа хурсан 
ӗҫ квйа¥ сирӗн; андах вара ха^хи иуп- 
па тийедукӑн «Пирша трутана» кай- 
са ҫырӑныа тӳрӗ килет.

Ииквптаттӑр.
(Ой-кас йадӗ, Токаш. вул.)

Пирӗн йад ликвитатгӑрӗ Алекҫей 
Пыкков хӑй ҫырӑва вӗрентекен ҫынсе- 
не питех тӑрӑшса вӗрентмест: «Ху^
килӗр, ху¥ ан килӗр, мана пур пӗрех 
укҫа парса тӑраҫҫӗ» тет вӑл.

Ӑна есӗ хуБ кала, ху¥ ан кала, пур 
пӗрех увран йурӑхлӑ ҫын птлас ҫук 
ӗнтӗ аила пудсан.

• •

Кӑна нимле йаг паыа та аптӑрат* 
пӑр. Ӑкӑ вудаса пӑхӑр пире мӗн ҫы- 
раҫҫӗ:

„Пирӗн йадта (Сухай касси,' Ш ӑха- 
сан вул. Ҫӗрпӳ у.) вуламаллн ҫурт пур, 
Пӗр каҫхине ҫыасем аван кӑна вуласа 
ларнӑ вӑхӑтра Ҫементей Ҫтевкийӗ пыр- 
са кӗдӗ, кӗнекесене тустариа .ӑхараш- 
ма тытӑнҫӗ. Ман коропккӑ ҫук“ тесе 
спидкине (шӑрпӑкне) пӗр кӗнеке ҫинӗ 
пусса сӑтӑрдӗ те кӗнекене ҫурса йадӗ. 
Унталла пӑхрӗ, кунтадда пӑхрӗ. Йа- 
кур Ваҫҫнне курах кайрӗ. „Мӗн вулан 
ес? „ терӗ. „Хаҫат вулап“ терӗ леш. 
Ун аллинден ,Канашнв“ карт туртоа 
илдӗ тв, кӑсйине пврсе дикрӗ. Унтан 
вар» тата Мишша Митрахванӗ патне 
пырса вӑд ҫырса даракан хутнв ҫуроа
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ывӑтрӗ. Кун хыҫҫӑн упа пек ахӑроа йур • 
даса йадӗ. Удатлӗ тухса вӑрҫа_ пуҫла- 
сан та ӑна хирӗҫ „санран пур пӗрех 
хӑрамастӑп" тесе нумайдвн дарӑнмарӗ. 
,Капкӑна“ декесси килнӗ пулас увӑн. 
Мӗн кӗтнине турӑмӑр. Халӗ пуҫӗ кан- 
§ӗ пу%.

Шкуд мурӗ.
«Кашмаш йалӗаде (Шурда вулӑсӗ) 

питӗ пысӑк шкул пурдӗ. Ирхнӗ ҫулхи- 
не ӑна Куҫна ывӑлӗ вӑл шкула ман 
аттв дартнӑ тесе хӑй врӗкйпе ҫӗиӗрсе 
пӑрахрӗ: крышшиве, урай хӑмисене 
мадда хӑмисепе хӑпартрӗ, кӑмакисеиӗ 
ҫӗмӗрсе тӑкрӗ. Ӗҫ сутра тесе ҫыраҫҫӗ.

'Ҫарма кирлех ӑна. Пыра-иыра вӑя 
Шупашкар хулине ман асаттен аслаш- 
шӗ дартвӑ тесе илие тапӑаӗ.

,,Хаҫат‘ * ҫийекен.

Пирӗн йалсовет претҫетаттӗлӗ (Ил- 
пеш, Шупашкар вул.) Совета килекен 
хаҫатсене пикама та вулама паыаст, 
илет тв вара хӑй вуласа иӗтерсен ди- 
карккӑ туртса йарат.

'Ҫарас пулат! Малашнете аплах пул- 
сан, вӑл йалооветне пыракан хутселе 
те ҫиае йарса тӑрӗ. Илпеш йадӗшӗн 
вара ӗмӗрех тӗттӗм каҫ пулса ларӗ.

Иртӗнсе кайнӑ.
У.^йанӑвскӑря 'р в а ш  

Тӗп Истаковбк Тевяикку- 
мӗы̂ ^и п ‘Такӑк В. П. Пав- 
жов х ӑ й  '^ӑваш п у ю ая  та, 
■^ӑваш ҫырулӑхне курай 
масЕ ӑна твиӗн каласа 
■атлаҫат.

(Ҫ ы рурая.)
—Мӗн вӑл |1ваш  ҫыруллӑхӗ... унпа 

хырӑы тӑрантарса пӗгврес пурн мӗн!.., 
„Реалисатсӑ" теҫҫӗ тата...

„Капкӑн“ ресо^утснйӗ: Ку петакӑк 
натси ыйтӑвне йӗп вӗҫӗ духлӗ те аӗя- 
нест пулмалла. Вӗренсе ҫитмен петакӑк.

Пкӗ ӗҫ.
Аркасси йалӗеди (Мӑлӑм-кас. вул..) 

хбр Авнӑ Саххарӑвӑ йадсовег претҫе- 
таттӗдӗнде тв тӑрат, ьиркӳҫе те йурлаБ.

«Капкӑн» ресодутсийӗ: Й тла нумай

ӗҫе тытӑнан, А^ук хӗрӗи. Ытла ну- 
май ӗҫлесе днрлесе те кайӑн... пӗр 
ӗҫӗнҫен хӑтарасах пулаБ пу§ оана! ..

Елгӗтсӗр»
Хураскӑран (Йӑлӑмкас вул.) ҫыраҫҫӗ:
«Пирӗн йал претҫетаттӗлӗ кунӗн-ҫӗ- 

рӗн усӗр ҫӳрет, ӗҫне туни курӑнмасБ; 
.курнӑ ҫынсемпе пуринпе те хирӗҫет.» 
Пурте (?1) мана пӑхӑнса пурӑнмалла, 
епӗ пӗтӗм йада хам алӑра тытатӑп, тет 
вара ӳеӗрлсен.

«Пурте м»на пӑхӑнса пурӑнмалла»... 
Пула! те иккен тӗндере килмен-кай- 
ман, тӗлӗнсе кайӑн диста! Пурӑнеан- 
пурӑнсан гата вӑл пӗтӗм тӗндене хӑй 
аллине ҫавӑрса илес тейӗ. Кӑларас 
пулаБ ӑна дасрах вырӑнтан’, тем курса 
тӑрӑн унпала. Пуҫ мвмын вырӑнтан 
хӑпсан пӑсӑлатех вара ҫын.

Снамӗнски— паллӑ ҫын.

Мӑрат вудӗҫтӑвком дленӗ Ваҫҫилн- 
Снамӗнски, ханшана кадака сӗдӗ тесе 
ӗҫеквнскер, вулӑса ҫынсем пырсан, ун 
патне пуша алӑза ая та аыр. Апла 
пырсан сана алӑ та тыгыаст, тӑвас 
ӗҫе тв туса памасБ. Пушӑ алӑаах пы- 
масан саншӑн пӗлӗт ҫивден те татӑл-

са анма хатӗр. Виҫӗ ҫын тӑраҫҫӗ иул- 
сан, пӗри сукна пившаЕсемае даплӑ 
ҫын, пуйан [пулсан, ӑва алӑ тыта!г, 
иккӗшне, ҫӗтӗк сӑкмандисенв, урлӑ, 
сивӗ куҫиа пӑхса андах и.чвт.

Сяамӗнски вадли упа капкӑнӗсем 
пур пирӗн, аха.§ мулкад кааЕӑзве 32 
шӑлӗпе ҫӗмӗрсе те пӑрахӗ вӑл.

КАПКӐН '§ӖЛХЖ.
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Аслӑ Сутпа аслӑ ҫынсем.
—  Аслӑ Сут ва^ь^п твмеҫҫӗи ҫак пысӑк ҫурт?
— Ҫапда ^ав Лслӑ Сутра йулашки вӑхӑтсенде асдӑ ҫынсвне дылай айӑп- 

лама пуҫларӗҫ. Вӗсене айӑплавӑ духне, курма пынӑ ҫынсем нумай пулаҫҫӗ. 
Ҫавӑнпа та АслӑСут ҫуртне аслӑлатмалла пулвӑ.

Шупттана тытакансем.
Ку ӗҫ Асакасси вулйсӗндв, Вутлан 

йалӗвде пулнӑ.
Пӗр дӑваш патне, пӳрт кӗтвоспнди 

хӑвӑл пӗренеӑшне шуйттан кӗрсевыр- 
наҫнӑ Стау8г*н пулыасан кам кӗрсе 
кайӗ ӗнтӗ унта). Кӑнтӑрла та, ҫӗрле 
те ӳлесе тӑраБ, ҫил ҫук духне хӑй пур- 
рине пӗдтермест, нимӗн сасӑ та кӑ- 
лармас^. Ҫил-тӑвӑл тухсанах вара 
темӗн тӗрлӗ сасӑпа ӳлеме пуҫлат (шуйт- 
тансене вӑйлӑ ҫил хуйха йертет пул- 
ыалла).

Шуйган ьӑрмантарса пӗтерет §ӑва- 
ша. Кӑларса йарасдӗ ку дӗнмен хӑва- 
на, твое шухӑшлат дӑваш. Мӗн-м?н 
туманши вӑл ҫав хӳрелдӗскере хӑйӗн 
пӳрт кӗтессивдэн сирпӗтсс кӑларма, 
Пупне те илсе килсе турӑ шывӗ сапса 
пӑхнӑ, хӗреснв те хунӑ—пулӑшмасБ. 
^арӑнмаст. Тухса та каймас!. Еӳршӗ- 
ри ҫынсем калаҫҫӗ: шуйтганне дӗрӗл- 
лех тытас, епӗр сана пулӑшӑпӑр теҫҫӗ. 
'§ӑнах та тӗлӗвнелле йапала пу- 
лӗддӗ дӗрӗлле тыгсан. Хадиден шуй- 
тан» ӳоӗр ҫынсем ав§ах курнӑ, кусем 
урӑллах курма пултараҫҫӗ. Кӳршӗсем 
тытас тесе пулӑшма тухрӗҫ. Мӑйӑх, 
патаксем хатӗрленӗ. Пӗр ҫирӗм ҫын 
вӳрт кӗтесси патне пухӑннӑ. Иккӗн 
мӑйӑх тытса пӗрене хӑтӑзне хупласа 
тӑраҫҫӗ. Тапратрӗҫ кӑшкӑрма, патакӗ 
семпе хӑвӑл пӗревене ҫапма. Тух- 
мас? шуйтан. Такам аса илдӗ; хӑвӑл

ҫине хӗрес хумала§§ӗ, ун внтӗр ту- 
хас ҫук шуйган. Хӗрес хуҫӗҫ тетап- 
ратрӗҫ каллех шаккама, урисемпетап- 
на, кӑшьӑрма, мӑк вӗҫет андах. Йӑс- 
ланвнден хӑраса вы.|ӑхсем картасевде 
макӑрма пуҫларӗҫ. Кӗт.се тӑраҫҫӗ ай- 
вансем шуйтан тухассине. Тӳрех ыӑйӑх 
ӑшне СИК8Т тесе, кантӑра та хатӗрле- 
нӗ. Иккӗн икӗ вӗҫӗнден тытса тӑраҫ- 
ҫӗ. Ҫыхса лартатнӑр, теҫҫӗ, Нумай 
шаккаса тӑдӗҫ. Пӗрик сехет хӑтлан- 
■ҫӗҫ пулмалла. Твмме, тухмарӗ шуйтан,

Кӑларайманшӑн хуйхӑрса са.ланоа 
карнҫ ҫынсем.

Шуйган халӗ те унта ӳдесе лараБ, 
тет.

КАГГӐ.

Ретгксирен. Шуйтана хӑвалама ком- 
сомолӗссем пултараҫҫӗ. Вӗсене дӗнсе 
пымалл».

Столовӑйра.

Апат ҫиме пынӑ ҫын. Мя сирӗн ти- 
рӗксем таса мар, иулӑ хупиисем ҫыпӑҫ- 
са ларнӑ.

Слушӑшдм. Ахалӗн есӗр епӗр пулӑ 
сугниае пӗлейместӗр, вӗт. Ҫавӑнпа 
унта пулӑ хуппи ҫыпӑҫтзрнӑ.

Кӗн-вӗҫ.
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:К Е Р И Е К Л Е] » . Ик ӗне.
(Ерех тӑвавансенден кулоа ҫырни).

Ервх сутти иӑйлӑландӗ 
кӗрнеклР, 

Сӑмакункӑ хӑватлавдӗ
йӗркелл?. 

Хавасланса, хастарланса 
кӗрнеклӗ,

Ӗҫеҫ ӑна йавклаттарса 
йӗркеллӗ. 

Кулакӗ те падӑшки те 
кӗрнеклӗ 

Ӗҫет ӑна елхери те
йӗркеллӗ.

Аха.§ §ухн0 падӑшкӑсем 
кӗрнеклӗ,

Питӗ ӑшшӑн пуплешеҫҫӗ 
йӗркеллӗ.

Ӗҫсен вара—хӗрсе ҫитсен 
кӗрнеклӗ 

Сиккелеҫҫӗ арҫурилде
йӗркеллӗ. 

Иашкӗрӗмсем кӑшт хӗрсессӗн 
кӗрнеклӗ, 

Харкашаҫҫӗ пӗр пӗривпе 
йӗркеллӗ. 

Хӗрӗсем те хӗрӗнкӗпе...
кӗрвеклӗ 

Ыгла дипер пуплешеҫҫӗ 
йӗркеллӗ, 

Тепӗрисем айтумаеӑр
кӗрвеклӗ 

Пӗдйк папак туйанаҫҫӗ 
йӗркеллӗ. 

Иалканашсем ун вӑйӗпе 
кӗрнеклӗ, 

Тепӗр майлӑ ӗҫ тӑваҫҫӗ 
йӗркелдӗ.

Ун вӑйӗпел тепӗриоем
кӗрвеклӗ 

Ҫӗҫӗаелех диккелеҫҫӗ
йӗркеллӗ. 

Аетумасӑр тепӗрисем 
кӗрнеклӗ,

Сӑмснне те таттараҫҫӗ
йӗркеллӗ.

Ун шӑрши те пит илемлӗ 
кӗрнеклв 

Вйҫ далӑшрлн—пуҫа ҫавраБ...
йеркеллӗ.

Хӑш пӗрисем—ун кӑмӑлнв 
кӗрвеклӗ, 

Йӗмсене... те сутса ӗҫеҫ 
йӗркеллӗ.

— Мӗншӗн есӗ мӑнтӑрданса кайнӑ. 
Епӗ нийепле те мӑнтӑрланаймастӑп.

— Мӗншӗн тесен . ман кӗтӳҫӗ пат' 
раксен курсӗнде вӗренсе тухнӑ. Мана. 
лайӑх пӑхат.

Пур пеккине сутса ӗҫсен 
кӗрнеклӗ, 

Кайран ҫӳреҫ ҫапкаланс» 
йӗркелдӗ. 

Астумасӑр теприсем
кӗрнеклӗ, 

Тӑвание те пуҫтараҫҫӗ...
йӗркеллӗ.

Кун пек даплӑ ӗҫсем пиркй 
кӗрнеклӗ, 

Твкех сута турткапаҫҫӗ 
йӗркеллӗ.

Т:рех дайӑх—питӗ ырӑ 
Еӗриеклӗ, 

Уншӑн пӗгет темдул тырӑ.
йӗркелдӗ.

Ӳссӗр пуҫпа вилме дасах 
кӗрнеклӗ, 

Кӑкӑрпада тӑпра йӑтма 
йӗркелдӗ.

Ҫак ҫуттншӗн—ун кӑмӑ:|Ш ӗа 
кӗрнекле 

Пур ирсӗрлӗх пуҫтарана!
йӗркеллӗ.

Усад ӗҫш?н—прокурорсем 
кӗрнекдӗ.

Питӗ лайӑх йӗр йӗрлеҫҫӗ 
йӗркеляӗ.

Ытла уоал ӗҫ тусассӑн 
кӗрвеклӗ, 

Ш урӑ ҫуртпа падлаштарӗҫ 
йӗркедлӗ!!.

Аттай М .
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ВУЛАКАНСЕН СТРАНИТСИ.
Капнӑн хуҫине.

Ватӑ муди, Капкӑн хуҫи,
Йепле дайӑх дупатни?

Хӑвӑн ырӑ машшинупа 
Нумайусӑ куратни?

Сан Капкӑнна аса илсен 
Ада пекех сиккедеп,

Ҫӗнб нумӗр тухнӑ 'тесен:
Подтӑ патнех вӗҫтереп.

Мӗяле мурлв есӗ унпа 
Пӗр падӑшка ҫакдатнӑ,

. Пирӗн йадти куштана та 
Сӑнса тӑрӑх пӑлтарвӑ.

Ҫав вӑхӑграх, вӑл Капкӑяпах 
Иумӑҫа та хӗсгеряӗ,

«Трахим» йатлӑ пӑсӑк куҫа 
Цӳрсем виттӗр пӑхтарнӑ. 

Ват]ӑ) пӑшӑлти кардӑксеяе 
Ӗасе урлӑ пӗҫертнӗ. 

Кахалланнӑ йадкавашнв 
Ыйӑхӑнден вӗҫтернӗ.

.Тартха каллех хай Капаӑна 
Епӗ ӗҫе тытӑнап,

Сан Капкӑнпа ҫатлаттариа 
Пуршуйсене хӑвалап 

Ку пуршуйсем пит даплисем 
Ҫӗрпӳ хулн пандисем,

Етем йу^пе пуйнӑвкерсем 
Ми^уҫ Макҫӑм таврашсем.

Мӑн ухугник Йӑван Муди,
Покка надас сывпулха 

Аҫа ҫапман— •вӗлӗи сӳнде 
Вӑр вар дӗртсе туртаиха!

АТТАЙ Ы.

,,11аттӑрла вы^ьаҫҫӗ^ч
.Пурӑнсан пурӑнсав ҫанталӑк та. 

улшӑна^* теҫҫӗ ваттжсем. Ҫавна нур- 
нӑҫа кӳртес тесе Ҫӗиӗрглӗх йаддейкки 
тв хӑйӗя тӗоне улӑштардӗ. Ҫӗнӗрен 
ввлигкурс вырӑнне „п ап ӑрла фаСку*т- 
турӑ" турӗҫ. Фиоку^ьттурӑ пуҫлӑхӗ '§ӗ- 
кеҫ Елекҫнйӗ хӑйех суйландӗ. Ку пуҫ- 
лӑх вара ӗҫе налтанах туйа кайса ӗҫ- 
се ӗсӗрлсе килдӗте, Шепи арӑмӗн хӗр- 
нв ттги-еӑварне ҫааса салатрӗ, ҫӗрле 
кантӑкне ҫапса ҫӗмӗрсе худӗ, йаддейк- 
кӑ ҫакрехгарне нӑшатанпа тврме та- 
пӑвдӗ.

Ӑна курса Микки Петӗрӗ те вӑйдӑ 
пуласшӑн ураира иртсе кайакан икӗ 
хӗрарӑма хӗнесе тӑкрӗ. Пӗр кашӑк

тикӗг пӗтӗн катка пыла пӑоат, тенӗ 
пек йаддейккӑри дленҫем пурте ҫав 
,,фпску.§ттурӑ‘' ҫудӗае кайрӗҫ. „Кап- 
кӑн“ , усӑлдӑ пек туйӑнаЫ ҫак фис- 
ку^ттурӑ?

•Капкӑнран. Усӑлдӑ мар. Мӗн пусту- 
йа калаҫатӑв! Вӑртгӑн куҫ.

Йакку 'кашкӑр тытни.
Цӗррв ҫӗрле ҫывӑрнӑ духне Иакку 

вадаки питӗ хытӑ ҫухӑрма тытӑна!. 
Арӑмӗ ӑна илтет те: Йакку! Пакку!... 
Кадакана кашкӑр тытат, тет. Иакку 
сиксе тӑроа кӑпӑр капӑр тумлана!^ те 
алӑк патӗнди пӑтаран илсе дӳпса тух- 
са кадакана тӑпадӑпа йара параӖ Ка- 
§аки ме е-е-к! тесе хытӑ ҫухӑроа йа- 
рат те, саосп те пӗгет. Иакку хӑраса- 
рах пӗшкӗнсе пӑхатте, кадаки мӑйра- 
кпсемпе кутлӑхрап ҫакланса пӑтарн 
хӑмӑтне сӗтӗрсе антарнӑ та ӗҫӗрнейме- 
сӗр пӗтӗм вӑйран ҫухӑрса сӗтӗрсе ҫӳ- 
ренӗ. Акӑ кашкӑр тытрӑм!... тет те 
ҫаврӑнса кӗрет.

Арӑмӗ: §ӑнах кашкӑр-и, Йакку? тет. 
Иакку: И и! ш уйтав!. Кадакава

вӗлврттертӗн?—тесе кадакпнден те хы- 
тӑ кӑшкӑрса йа§5. Шедепи.

Хып-хып.
Кантӑр шӑммя шарт-шарт’ 
Арпус-арпус лӑп-лап,
Ҫӑкӑр дусти леп-леп,
Урай хӑмв дӑк лак,

Пуйан Ваҫук пуй-пуМ,
Лур ҫыина та суй-су1.
Ӑаа «Капкӑн» кур кур 
'Гимӗр шӑлпа хып-хии. 

Кудаксендея кул куд,
1ухӑнсене мул-муд,
Хӗн хур курма хӗн хӗн,
¥.а вӗсене пӗл-пӗл_

Пупа сӳҫрен турт турт 
Тийедука дик-|ик,
Кушганоеве хӑрт-хӑрт 

« Ҫӑргансене ҫӑт-ҫӑт.
Пур йала та ҫиг-ҫит,
Пур ҫынна та пул пуд,
Щухӑнсемшӗн ес-ес 
Пудатӑн §ӑн тус тус,

'§ӖРӖППЕ УРА.1.
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П Ӗ р К  МЫОКАРАСЕМ.
Шкулта.

£ӗрентекен. Вӑ£ькка, каласа 
пар-ха,—ҫӗр ҫинье хӑш тӗлте 
|ӑн сивӗ вырӑн? 

Вӗренекен. Пирӗн шкулта пу.ф.
УЛӐП.

Пухура.
-V- Пирӗн йалта пухура ҫӑ- 

вар уҫма та памаҫҫӗ. 
— Пирӗн тата апла мар, па- 

сар тейӗн—нурте ҫӑварӗсене 
уҫса кӑшкӑрса лараҫҫӗ,

У^йрештенире.
— Есӗ, Марйе Иванӑвнӑ, ма 

ӗҫлемесӗрех ларатӑн?
— Епӗ ӗҫ вӑхӑ-рӗ иртеен ыт- 

лашши, ҫверхуроьнӑ, ӗҫлес те- 
’ тӗп. Хал, ӗҫлесен каҫпа ва.вди 

ӗҫ йулмасран хӑратӑп.

Анклири савӑтра.
Ӗҫяекен (хӑй йулташне): Со- 

вет Сойусӗньи рапо̂ исем хӑй- 
сем хуҫа. Ӳнта пурӑнма пит 
аван, теҫҫӗ.

Савӑт хуҫи: Епӗр ҫук ҫӗрте 
йаланах аван.

Ӗҫлекен: Епӗ те ҫапла шу- 
хӑшлатӑн; есӗр ҫук ҫӗрте пит 
аван пулӗ, тетӗп.

Таканларӗҫ.
— Мӗнле-ха ес пайан, лаша 

таканларӑн-и?
— ‘Таҫанларӑм та, хама та 4 

тенкӗллӗх таканларӗҫ.
— Мӗнле апла?
— Милитси сӑмакунккӑ сут- 

нӑшӑн штрав илсе кайрӗ. Та- 
канларӗ. ХУРаҪКА.

Хатӗрленеҫҫӗ.
— Сан шухӑшпа «уроргра ыбя т&- 

ваҫҫӗ? Мӗн тума илсе кайаҫҫб унта?
— Тутлӑ апат ҫитерме илсе кайаҫ- 

ҫб пу4.
—  Тата мӗа тӑваҫҫӗ унта?
— Лайӑх апат ҫитернӗшӗн вӑйлӑ- 

рах ӗҫлеттереҫҫӗ пу^ь. Ӗҫлемесен кам 
дайӑх апат ҫитерӗ.

— Епӗ пӗлтӗр курорта И^йинккӑиа 
кайнӑддӗ тв унта нимӗн тв ӗҫдвтгер- 
мерӗҫ.

— Апла пулсая тутлӑ апат ҫимв 
«йа рат пойту.»

Пушар трушинисем наьар еҫлеҫҫӗ.

— Пур пушзрсенв те пушар труши- 
ниоене андзх сӳвтерме хушсан мӗн 
пулӗши?-

—- Патшадӑхӑн страхховкӑ удреш- 
тенисен кассисем пушаноах йудӗҫ.

Ҫӑварни.

— А! Ваҫҫнли Петровид, мӗнле ҫӑ- 
варни ернивде удшӑнса кайяӑ ес! Пад- 
лаиалла мар.

— Еп Ваҫҫиди Петровдӑ марҫкв^ 
Иван Иаккӑддӑ...

— Аха.% мар ҫав удшӑнса кайнӑ, 
терӗы. Иату та удшӑннӑ иккен.

Ҫунса кайнӑскерсем.

— Пӗтӗмпех ҫунса карӑмӑр. Нииӗн 
те йулмарӗ. Аран-аран тухса тартӑ- 
нӑр, ҫири кӗпе-йӗмсемпе авда:;: йуд- 
тӑмӑр.

— Шеть, ше%! На сире пӗр тенкӗ.
— Тавтапуҫ сана.
— Ҫунса кайяи нумай пулати?
— 25 ҫул ҫитет щщ ӗнтӗ.

]§ирлӗ ҫын

Тухтӑр. Акӑ сана емел, ӑна ееӗ каш- 
нй ҫур сехетрен пӗрер кашӑк ӗҫ. Ун- 
сӑр пуҫне тата пӗр ик стаккан сӑра 
ӗҫмв пултаратӑн,

Т)ирлӗ ҫын савӑноа Сӑрине те каш- 
ни ҫур сехетренех ӗҫсе пымалла и?
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Пирӗн мал,ари стантсп.
Хапрӑк-савӑтлӑ хула райовсен- 

т,е сив8 ^ирпе керешес бҫӗ 
пионерсене йертнӗ. Пионерсем си ■ 
вӗ ^ир упри лӗлде пурвакан вы- 
рӑвсене шыраҫҫӗ, §ир с«рӑднӑ/ 
вырӑнсене сӑваса  вӗренеҫҫӗ.

(Роста 25).

Пионер; Ей, Шупашкарти ма.§ари 
стантои! Айта ма:ь®̂ ри ӳприсене шы- 
рама. Сава вӑратма кидтӗм!

Тут-тут ту у т!

Арҫынна хӗр ҫӗнтернӗ.
■§ӑваш хӗрӗ пит таса йапала, вӑй- 

лӑскер, арҫын вырӗвде ӗҫлесе ҫӳренӗ: 
суха сухалавӑ, утӑ ҫулнӑ, авӑн ҫаанӑ, 
вӑрман кавнӑ, пур ӗҫе тв ӗҫлеЕӗ, ар- 
ҫынсенден пӗрте йулман. Бӗре ҫапла 
хулана лаша сутыа каӑсан, лашине 
сутсан, шӑлвӗпе иккӗш хула урамӗпе 
утса пыраҫҫӗ. Пӗр ҫӗрте ҫынсем кав- 
даноа тӑнине курсан. увта мӗн тӑ- 
ваҫҫӗ'ши? тесе. кӗсем те унта курма 
пыраҫҫӗ. Пӗлӗсӗв, увта пӗр ҫын ҫын- 
сене хӑйпе кӗрешме дӗнвт. Хӑйне ҫӗне- 
кен ҫынна ҫирӗм пилӗк тенкӗ тӳлеме 
пулат; ҫӗнейменвинден те хӑй ҫавӑн 
духлех укҫа вдесшӗн. Пӑхӑсӑн, ни- 
кам та унпа кӗрешекен ҫук. Пурте 
вӑл темӗн тӗрлӗвӑйлӑ тӑр тесе, кӗреш- 
ме хӑраса тӑраҫҫӗ. Ку хӗр ҫав ӗҫе 
пӗлоен, ыт’исем кӗрвшме хӑранине 
курсан, ҫынсем умӗндех:— „ епӗ кӗре- 
шетӗп •, тет те 25 генкӗ лаша сутса 
тунӑ укҫинв ҫӗрв кӑларса пӑрахаБ. 
Хӑй увден те пулмӑст. шӑллӗне;— 
,Пыр халӗ, „лешне" пӗр савӑт илсе 

кил, кӗрешес умӗн пӑртак ӗҫсе пӑ-

хам“ тет ерех илсе килме хушса. Лв- 
шӗ, паттӑрӗ, кӗрешме дӗнвкенвкер, ку 
ҫапда хӗр пуҫӗпв теввткелесв кӗрешме 
пулсав. хӑра йулаП пӗтӗмпе хӑраса 
тӗсрен ӳкет .. Ун хыҫӗндв пӗр ҫынни, 
ку ҫапла хӑраса тӗсрен ӳкнине кур- 
сан, унӑн аркивден туртса: — хӗрпӗ 
ан кӗреш, ҫӗнеймесӗр увӑн айнв пул- 
сан, хӑвтан ку ҫынва кудтарӑн, темӗн 
вурса тӑрӑн хур пулӑн, ан кӗреш!'* 
тег. Ку, паттӑрӗ, дӑяласах та хӑраса 
кӗрешми те пулат.

ПВ. ЙУРККИН.

ҪпевтаккӑЛ)Сем.
Акӑ тамаша; Капвк-каози йа- 

лӗн^ҫен (Пӑва канттунӗ, Тугар респ .) 
ҫыраҫҫӗ:

«Пврӗн йад ҫынни Влатимӗр Поп- 
пов Пӑвара Вулӗҫтӑвком првтҫетаттӗ- 
лӗн^ре тӑрат. Вӑд ӗдӗкех те ӑслах 
марддӗ те, ха§ вулӗҫтӑвкома ӗҫлеме 
кайнӑранпа тата та пӑсӑддӗ., Февра:^ 
уйӑхӗв^ье ҫапда Ваҫҫили Йаккӑвӗпе 
Пӑвара «ыраш ҫӑвӗ» ӗҫсе ӳсӗрӗднӗ те 
йада килсен тата Ваҫҫа Иӑкӑнуҫ пат- 
не кӗрсе пӗр ■ретвӗрт сӑмакунккӑ кӳп- 
нӗ. Киле таврӑнсан иккӗш тв пӗр вӑ 
хӑтра ҫӗмӗрӗлме тытӑннӑ. Влатимӗрӗ 
арӑмве темпе пуҫве ҫапса шӑтарвӑ, 
амӑшӗ ӑна дарма тытӑннӑ та, вӑдӑна 
тытса ҫӗклесе ҫапнӑ. Вара хӑранипе, 
ҫемйисем кӑна мар, пӳрте сума кӗнӗ 
ӗни те, сӗгне сӑввдден кӗтмесӗр, алӑк 
уҫӑ вӑхӑтра тухса тарнӑ. Влатимӗртен 
курмаллах Йаккӑвӗ те хӑй амӑшве 
хӗнесе куҫне кӑвакартса пӗтврнӗ.

Ҫпектаккӑ^ь дӑнахах пит аван пулнӑ. 
Хулари театтӑроенде те ҫпектаккӑ:|)- 
сем лартаҫҫӗ те, унга укҫа парсан 
кӑна кӑтартаҫҫӗ, кунта пӗр укҫзсӑрах 
комети вы.§аса илнӗ. Матгур иккен 
претҫегаттӗдӗр, хӑлӑха ҫугта кӑларас- 
шӑн тӑрӑшаБ. Б]х! Володӑ, Вододӑ, 
хӑҫан есӗ ҫын ӗретяе кӗрӗн ши!

СЛ'Т ХЫҪҪӐН.
унта пулман- 
кӗтев ил^ҫӗҫ

— Влҫук, хали^ҫен ес 
■ҫӗ пулмалла. Ну, мӗнлв 
сана сутра?

— Пит лайӑх. Кӑмӑлдӑ. Малтанах 
лартмалли вырӑн та туиаймарӗҫ. Аран- 
аран шыраса тупрӗҫ.
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Хссӗр пуҫпада.
(Хаяӑх савви найдӑскер).

Карӑн хӑнана 
Ӗҫрӗм ханшана,

Килтӗм сулланса 
Тӑрвтӑм ҫырмана.

Тухрӑм хурланса 
Пӗтӗм йурланса,

Утрӑм ухмахла 
Укрйм тааӑнса.

Утрӑм ҫулаала 
Пеҫӗҫ дулаа.за,

1)упрӑм сулмакаа 
' Педӗҫ тукмакпа. , 

Темшӗн ку:ь:&анса 
Утрӑи малалла 

М?« тӑвас ухмахпа 
Ӳссӗр пуҫпала!

Аттай М,

Ҫӑнӑх вӑрлакана хуҫи тытнӑ.

Хуҫи. Намӑо мари сана йут хампара 
ҫӗиӗрсе ҫӑвӑх вӑрлама?

Вӑрри. Ирӗксӗр килмелле пулдӗҫке. 
Пуйан Униҫӗм ӗҫке дӗндӗ. Куденеҫ 
пӗҫерме хамӑн тулӑ ҫӑнӑх ҫук та, ҫа- 
вӑкпа килтӗм. Куденеҫсӗр кайсан кай- 
ри пӳртрех лартаҫҫӗ. унта.

Кӗн-вӗҫ.

Тасалӑхшӑн тӑрӑшакан.

— Мӗншӗн ес, йудташ, кӗнӳ-йӗмӳ- 
сене улӑштармасӑрах пурӑнатӑн?

— Хаваслансах улӑштарӑттӑмдӗ тв, 
ан§ах вӑл ҫӗтӗкҫатӑк хура кӗпешӗн 
вииӗн те парас ҫукҫке.

Намӑссӑр.

— Мӗн §ул какай хакӗ?
— 35 пус.
— Ай, т у р ӑ .. Намӑс ӑҫта?
—  Ӑна вы^ьӑх пуссанах йӑтта пӑрах- 

са панӑ. Акӑ, кайри пӗҫӗрвн касса 
тургтарам. У рхамах.

ӐС ПАНИ.
— Иванова (удрвштвнире ӗҫлвкен), 

Удрештени пуҫлӑхӗ сана сатьаттинв 
вӑхӑтра ҫӳременшӗн йатлаҫаБ, тетӗн.

Нимӗн тв тӑваймӑн—унӑн ирӗкӗ, 
сана йатлам» та, ҫитменнине тат» вы- 
рӑнтан кӑларса йама та пултараБ ун- 
шӑн, (Хӑйӗн ҫинден ан шарла есӗ— 
унӑн тӗрдӗ саҫҫетанисем, сопранисем 
тат» ытти ҫавӑн пеккисем ирхине те 
пулма пудтараҫҫӗ). Сана епӗр ҫакӑн 
пвк ӑс парасшӑн:. Ирхинв сан,атти 
пуҫланнӑ духнв, пуринден кайран пы- 
ран пулоан, каҫхине, сан,атти пӗтвс 
умӗя, ун вырӑннв пуринден маларах 
тухса кайма тӑрӑш. Ҫ»пла тусан сааа 
викаи та йатдама пудтараймӗ.
Сайтсӗв Кӗркурине (ТарӑнҪырма, Шур- 
да вул) Сӑмоконккӑпа сут тума пат- 
тент параҫҫӗ-и?тетӗя.

Пӗлмесгпӗр. Хӑвӑр вулӑсри мидит- 
сипе калаҫса пӑх.

— Иортанскине (пуп). Ывӑлна ӑҫта 
та пулсан тӳлевоӗр вӗрентмв кӗртес те- 
тӗн пулсан хӑвӑр йал претҫегаттӗдне ху 
патна дӗнсе хӑна ту та, ху ҫинден йалти 
ди духӑн хресден (продеттарн тесен тата 
шандӑклӑрах) тесе утостоверени ил. 
Ҫав хутпа ывӑлаа хут те ӑҫти шкуда 
та идмв пултараҫҫӗ.

— Куптсова. Еоӗ „Капкӑн" ҫинв 
ҫиденетӗн. Ман йата „Капкӑн" ҫинв 
кӗртсе пӗтӗм погписдӗксем умӗндв на- 
мӑолантаратӑр, тетӗн.

Потписдӗксвм сан йатна ''„К апкӑн" 
ҫинде ан к у р д ар  тесен, мӗн ҫапӑнса 
тухнӑ вомӗрсене петӗмпвх ху илсв 
пӗтерме тӑрӑш. Вара сан ҫивден 
„Капкӑнра" ҫапнине никам та вудаймӗ.
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Хӗресде сата̂ йӑ 
3-мӗш Л1.

(Ты. Иаккӑвлбв шутласа кӑларвӑ).

а а

Ҫак саспаллисене пӗр клеткӑран те- 
пӗр клетка улӑштарса лартмалла. Удӑш- 
тарса лартнӑ сасааллисеве ҫӳлтеи ву- 
дасан та, айалтан вуласан та нӗр пек

сӑмахсем тухдӑр.
Ретаксирен: Ҫак сатадӑн туппинету- 

пакан «Капкӑн» потписдӗксенден 10- 
не пӗрер нумӗр «Сунтад» паратпӑр.

Шаратӑ 2-мӗш «Л«.
Малтанхи сдок—
Ш ывра пурвакан 
Андах (кӗскен кадасан),
Иккӗмӗш пайӗпе—пуҫӗпех вутоа йа- 

ман
Иапалана калаҫҫӗ,
Йулашкийӗ—халӑхпа туман 
Шыв ҫивди кӗпер.
Пурне те пуҫтарса вуласан 
Мухтандӑксйн оӑыахӗ.
Ретаксирен: Ш аратӑ тесе найӑн па- 

йӑн шухӑшласа кӑаармалди кӗске йу- 
иаха калаҫҫӗ.

Ҫак шаратӑн туппине тупакаи «Кап- 
кӑн» потписдӗкӗсенден 15’-шне пӗрер 
кӗнеке паратпӑр (кашни уйеоран 2 шер 
ҫынна, респуплӗк тулашӗнднсенден— 
6 ҫынна). Погписдӗк мяррисвне преми 
памастпӑр.

Кулакансемпе кулас тийекен ҫынсене^
Авалхи ьӑваш ваттисем каланӑ: Ухмаха хӑрзх пӳрнене 

кӑтартсанах кулса йарат, тенӗ- Лайӑх каланӑ, пит тӗрӗс. Ух- 
мах пӳрнещӗнех хӗпӗртет, кулса йарат. Ӑслине пӳрнепех ку.т- 
тараймӑн. Ӑслӑ ҫын уҫ тупзнӗ ҫинье ларакан пур пӳрнӳсене 
кӑтартсан та кулас ҫук. Кӑтартаяанни вара хӑй намӑса йулӗ. 
Аньах калӑпӑр. ӑслӑ ҫын «Нанаш» кантурне (Шупашнар, Кӗҫӗн- 
Совет урамӗ. 15) килсе ҫур ҫуллӑх- йе ҫулталӑклӑх «•Капкӑн» 
нлекен уйӑхра 2-шӗр хут иуҫҫӳ/ь тухатьенех нулӗ. Вӑт, вӑл 
вара кулӗ! Вӑл кулнине кура ҫынсен те нулас килӗ. Хытӑ, 
савӑнӑҫлӑ, уҫӑ сывлӑша йанратса, ахлатсах кулӗ. Пӗтӗм ьун- 
тан кулӗ. Мӗншӗн тесен вӑл шурнал пят те мыскараллӑ, пӳрне 
кӑтартсан кулнипе танлаштараймӑн.

Ухмах нӑна тӑваймӗ. ҫавӑнпа унӑн пӳрне кӑтартнипв ан- 
Ьах кулка тивет. Хӑй айӑплӑ. Ма вӑп «Капкӑн» илмест.

Ӑслӑ ҫынсем ваади ,.Капнӑн‘ - хакне те кӑтартса парӑпӑр.
Уйӑха— -10 пус (.,Нанашпа“  пӗрле 55 пус). б уй ӑ ха  60 пус 

(„Канашпа*- пӗрле 3 т. 10 пус), 1 ҫула I т. 20 п. („Ч анаш па‘ ‘ 
пӗрле 6 теннӗ).

Илтрӗри?______________________________________________ ^

Ответ. редадтор Арк. Зодотов.
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