
,Канаш“ хаҫат

МАРТ, 1926 ҫ. 2-мӗш ҫуя тухат.

„Капкӑнӑн" 'Ҫар Соломонӗ.

Туамаллисем 15-мӗш странитсӑра.
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Сӑпани тӑхда^вӑн телейӗ.
Пурвӑҫ ҫитрц ҫав хӗрар&моемшӗн. 

Пуйаҫҫӗ тв пуйаҫҫӗ... Ним тума та ҫук. 
Хӑш пӗрисем, аудгаракансем, йӗрке 
пӗлвкентереххиоем, ҫу каткнвех кӗрсе 
дараҫҫӗ.

Акӑ хамӑн Сӑпанн тӑхладах илер. 
Вӑл сӑнран пӑхсан пӗр пуса татӑмал- 
ла иар. Ҫапах пуйса кайрӗ, иур.

Мӗнлв-ха апла, ннмӗнпв сугӑ тума- 
сӑрах пуМма пудтарнӑ?.

—  Ҫаплах, йанвар уйӑхӗндеӑпа мӑн- 
хӑр шухӑш кӗрсе кайрӗ, арҫывсемпе 
йавӑҫкажарӗ. Тепӗр ик ви; уйӑхран йӑ- 
вӑр ҫын пудса тӑнине те сисв пуҫда- 
еӑ, Мӗнлв сисмӗн... хырӑм хырӑиах 
вӗт .. ада ӳснине сисиен хӗрарӑм—хӗ- 
рарӑм мар вара вӑл.

йура^ тухтӑр патае дупса кайрӗ.
—  Хырӑиӑнта ада ҫитӗнет, астӑва- 

ркх парас пула!?, йӑвӑр ӗҫ ӗҫлемв йу- 
раиао?, терӗ тухтӑр.

Ӗ ;  пӗгрӗ. Киле персе ҫятрӗ Сӑпани. 
Пукан ҫвне ларде тв йӑнӑшма ты- 
тӑндӗ;

—  Мӗалв ӗнтӗ мавӑн килти ӗҫпе 
майлашао. Хута кӗрӗр, тухтӑр та ҫап- 
лах каларӗ, йӑвӑр ӗҫ ӗҫлейместӗп, ху? 
те ыӗн тӑвӑр, ман адапа майлашма 
вӑхӑт ҫитрӗ, тет.

—  Мӗн йӑнӑшмалли пур, хӗпӗргео 
пуда¥ сан пек пулоан, ха^хн вӑхӑтра

кӑпиттал, вӗг, вӑл, в*;^уттӑ пвк... Кам 
ҫяне шутларах паратӑп-ха? тесе яйтаҫ- 
ҫӗ пускил ҫынниоем.

— Ман шутласа тӑмадлийех те ҫук... 
Пулсан вӗтӳҫӗ Макҫӑн, йе исвошдӗк 
Лартаквов Мирун, йетаха оугӑҫӑ Кӑп- 
рийая... виҫҫӗмӗшӗнден пӗри пулаҫҫӗ.

— Кӑприйанах нх, ун увҫи нумаМ, 
вӑл уйӑха ЗОО шер тенвв ҫигедден ту- 
па¥, сана ҫӗр тепвинв пама пултара¥, 
ытгине ху¥ хуйхӑ суйхнпе ӗҫсе йатӑр, 
унпа сан бҫех ҫув... Кӗтӳҫсевден мӗн 
илмеллв иур, тесе вӗренгеҫҫӗ ле 
шӗсем.

Сӑаана хӗпӗртесе вайрӗ. Ҫав вӑхӑт- 
рах, савӑннипв, дей те сатӑрпа ӗҫе 
пуҫдарӗ.

— Пӗлменвийех пӗгерег ҫав, ӗлӗвех 
ҫапла тумалла пулнӑ мӗн... Ҫаплж тунӑ 
пудсан— епӗ халиддеп тахҫанах пуйпӑ 
пудӑттӑм, тет Сӑпани вулвадаса.

Ҫапла Сӑпави тӑхладӑ пуйрӗ. Уйӑх- 
серен 100 шер тенкӗ, кирек ыӗняе 
опетсӑ песех, увҫана кӗреҫепех хырса 
идет. Хн... Аван. Пит авав.

М. Сошденккӑ.

„Линвитаттӑркӑ/*‘
(Кӗсве роман).

Пӗр ӗҫре ӗҫдвнӗ пирки пӗр пӗринпе 
палдашнӑ вӗсем. Ф. Крвкорйӗвӑ Мамв 
вулӑсӗаде 66-мӗш Л-рлӗ ливпунвтра 
хут пӗлмвннисеяв вӗрентнӗ, Ф. Сайтсӗв 
Ҫӗрпӳ уйесӗвдд Политҫутпайӗвдв тедо- 
происвотиттӗлте тата «Хуг пӗдменни 
пӗгтӗр» йатлӑ опшӗствӑра ҫекретгарта 
ӗҫденӗ.

Крикорйӗвӑпа Сайтоӗв хаявдден пӗр- 
пӗрве пахлаыан, дикпунктпа Полнтҫут 
хушшивдч ҫӳревен хутсеы ҫивде ан- 
1ах вӗсем пӗр пӗрип алӑ пуснисене 
вурваланӑ. Пӗррв Крикорйӗвӑ Полнт- 
ҫугаайав пынӑ. Унта вӑл Сайгсӗвпа 
курса кадаҫнӑ. Крвкорӑӗвӑ нвдевохӗр 
пулнӑ. Ҫавӑнпа Сайгсӗв ӑна питӗ кӑ- 
мӑл тувӑ.

— Вот-тӑк, хӗр, тенӗ Сайгвӗв Кри- 
корйӗвӑ тухса кайсан— кун пек хӗр 
впӗ халирвн  те курнан, тенӗ.

Ун духне вӗоем мӗн ҫинден валаҫ- 
ни паллӑ мар, иотэри ;н  пирви пӗр 
сӑмах та шарламас¥. Андах кайран 
ыӗн пулниве пвре Сайтсӗв ҫырӑвӗоеы 
кадаса параҫҫӗ. Сайтсӗв хӗре питӗ йу- 
ратса пӑрахнӑ мӗн Нн* ӗҫ тума алди 
ҫаврӑнман. Килте арӑмӗпе вӑрҫа нуҫ- 
лавӑ, адиоеве те хугран-ситрен хӑтӑра 
хӑтӑра нлвӗ. Вудӑпӑр пврвайхи ҫы- 
руне;

С вервого ж е хн« валвй встречи я 
бы л  увтечен тобой, ■ нв м огу  ннйтн 
‘Хбя повоя вевде в вою ду. Д орога* 
■о«,...мов душ а в  нов оер,гцв првлрао- 
в о  разстронжись

тет вӑд унта. 'Ҫӑнах та СайТсӗв Кри- 
корйӗвӑна пнтӗ йуратса пӑрахнӑ, ан- 
1ЖХ хӑй Крикорйӗвӑна питех килӗш-
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<Йытӑпа кушак>.
(Йуцгарва каланн)

Жытӑпа кушак тбд пуддӗҫ пӗре, 
Хӑйсен васкаса дард^ҫ тнп ҫӗре. 

Ииттн ҫавӑнтах хытӑ васкаоа 
Тытӑндӗ пнт хӑвӑрт хӑйпе мухтанма. 
—  Ман пев маттурря ниҫта та ҫук, 
Итдв хадӗ 88, кушак тув «Ваҫук»! 

Жепде мавӑя вӑй! ак тата дбрве...
Тӑр! тӑр! дбтретеа дӗрӗ дунсене.

Ав сурӑх таврашӗ тата вадака 
Хӑраҫҫӗ нанран таҫта каймадда...

Нумай урадлӑ ҫынсем.
Х 9т-х (!т  удрештенятсендв р м - 

сы ^нӑбсея ва<1%я пат я у я »  в* 
туоӑваЛ'. ЫтжашшЕ. жжрхб яар 
ӗҫсежпех вӗсене дуптараҫҫӗ' 

(Ретаксжйе кикнӗ ҫыру).

Пӗрмайах вӑд хӑй хӳрнне сулда¥,
Урзӑ та пирдӗ тӑрӑх пӑхвада¥. 

Кушакӗ вара пуҫне оулдаса 
Иыттине жаларӗ ҫакӑ сӑмаха:
—  Ы гла мухтааан есӗ, йытӑ туо! 
Игдеха татл акӑ мӗн, «Иарпуо» 

Савӑв павде г  ианӑя пурӑвӑҫ!
Пурӑнна аван, шутсӑрах вавӑҫ. 

Кӑнака тӑрӗндех выртоа пурӑвап, 
Хушӑрав кӑт кат шӑшя тыткадап.

Ҫу кӳршек таврашӗ пурте ман алра 
Аванах пблеп ӑна ҫулдама...

Парпус тусӑм, есӗ кӑшт мавран айван 
Ман пек пураӑҫ» ҫук ео кураймӑн. 

Пӗрнк виҫӗ кун ман вырӑнта нурӑноан 
1ӑтайманнипе йарӑн ташласа. 

Маншӑн пудсассӑя нур дӗр-дун— ҫӳп-
ҫап,—

Ку сӑмаха дӑн тӳррипех каяап. 
Лешӗ ухмахсен, «авӑн йулташсем,

—  Ниҫта кайма аӗлиеотӗц. Тахӑш  
каланияе втдес. Пӗр ури кунталда 
кайа¥, тепри унталда, тепрн тата... Е х, 
пурӑвӑҫ!______________________________

Ҫу, аш дӗпӗтме пӗдмеҫ, тӑноӑроем...
«>* *

Ҫапла пуплвсе дылайден тӑроан 
И&ӗш те вара ҫуха^^дӗҫ куҫран. 

Авдах йытӑпа кушава пурӑнма 
Ытда ун пекех вуҫех ма1 килмен.

Ҫу кӳршексене ҫуллавӑ духве 
Куш ак «Ваҫвӑ» деаквӗ хурӑҫ кап-

вӑна.
«Парпус» те тата вуштан найӗпо 

1асах кӗрсе ӳкнб „тавата" ӑшне.
АТТАЙ . М.

нен шуйыьллл
Но вы совериввяо  не  хотитв првя- 

вавать  мое нвение и  яя  мов нводнок- 
ратеое  прелю ж евне просьбу откавали..

Романсевде дӑвах та ҫапла нула¥ 
вӑл— малтан пӗрне пӗри палдамаҫҫӗ. 
Унтан ӑҫта та пулсан тӗл пулаҫҫӗ. 
Тӗл пулоан пӗри тепӗрне йуратса пӑ- 
раха¥, дешяе те хӑйне йуратма тар- 
хасла¥. Кайран вара иккӗш те пӗрне 
пӗри йуратма тытӑнаҫҫб. Сайхсӗв та 
ӑва пӗлет;

Но я  не зужаю  в дальвебшем ве 
бухете броевть в  кловет, вбо я  »то 
чувС1В)ю  ст_.Башкх преврасны х уиов 
и  мыслеб.

тет вӑл Крвкорйӗвӑва. Ҫавӑнтах тата 
ликвитаттӑрвӑшӑн Политҫутпайӗнде 
ӗҫлеквне йуратвинден мӗнлвуоӑ пулас- 
екне те систерет;

Я  вам везде стсю горош.
Паллах, Кри&орйӗва ухмах мар, вӑл

ӑна Сайтсӗв казамасӑрах пӗлет, андах 
ҫапах та Сайтсбв тӑвас ырлӑхшӑм 
вӑл хӑйӗн хӗр йатне пӑоасшӑн нар;

Вы Еонечяо вв  хотехн... что я 
просих. Ж в л а т е л ь н о  м ве разукраснть 
Ваш у я я в н ь . Где?....

Сайтсӗв романта пузмадли йапаза- 
сенв пӗгӗмпех туса пӗтересшӗн, ҫавӑн- 
па вӑл хӗрв Ҫӗрпӳве дӗнет ^

П рнхози  нарочно во мне в  Ц авн- 
л ьск , В ав з л я  8 Т0Г0  л аю т  подвоху.

Йулашкинден Сайтсӗв хӗрарӑм дӗ- 
рине ҫакӑн иайлӑ оӑвӑсемпв ҫемҫетне 
тытӑна¥

Душа м оя горвт ■ горюет.
см о тр а  н а  В а ш в  п резрвсвы в с«- 

вовеы е хета.
Пройхут моя дни ви в  яем в е  

б ы зало ,
П р о ш х а  мов л ета , в аквх ы вп вета ...

Еу ҫырӑва йарсан Сайтсӗв Крико- 
рйӗвӑ килессе кӗтет. Кизсен мӗн тӑ-
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Ӗҫ нуман.
Ш упашкарти милитсио- 

версеп Еа-^касвве путка 
хӑвахаса кӳртсех тинке 
гухат.

(15ҫкор ҫырӑиӗн^ен)

Миднтсионер. Тыт. тыт! Хӳринден 
тыт! Ку кадакасемае тинке тухат. 
Кашни кув 100 шер кадака тытса ху- 
иатпӑр.

Иртсе ккйакан ҫын. Шупашьар ура- 
мӗсендв йӑтӑсем нумай ҫӳреҫҫӗ. .Ми- 
литсиояерсене йытӑ хӑвалама хуш- 
иалза.

Ӳсӗр ,ҫын (ҫӗрте вырта¥). Мана та, 
кадака тес(^ тытса ан ьайддӑр. Е, ҫук. 
тлвес ҫукха. Вӗаем 4 урадлӑ кадакан- 
оем хыҫҫӑа дупаҫҫӗ. Мана кураймарӗҫ.

Л^йапа иртсе ҫӳрекен.
— ,.Ай!.. хӑ...та. рӑр!.. пута...ап!
— „Акӑ куратӑн! -И р гсе  ҫӳрекен 

Адана ӑс пама пуҫдарӗ,— 
-\й-уй! ма вхррине кӗрсв карӑн, 
Ҫапла сыхданмасӑр кӗреҫҫӗ-и> 
Тесе тӑра¥ нанӑн ҫын.
А§и вӑл кадаҫнӑ хушӑра.
ГОыв айае анса кайса 
'§унтан хӑмпу Ейларвӑ.
Оапда ӗнтӗ' нумай ҫынсем 
ЬГрӑ ӑспа вӗрентсе, 
Накек-синкен пулоасоӑн 
Хӑ¥те мӗн тума хатӗр,
Андах хӑйсея вӑйӗае 
Пу.1ӑшмзҫҫӗ пӗрв те,
Хӑйсен ӳтве ҫухатасран 
ПяТ'Хӑр»са :ӑ.раҫҫӗ.

КУҪАРНӐ УРХА.4).

Курорт.

— УхванЕҪ Ваҫҫил^дӑ мӗнде §»рпе 
дирденӗ вара. Ӗаер диперех ҫӳреддӗ- 
ҫке. Шупашкара курорта идсе кайвӑ. 
теҫҫӗ.

— Ҫук ^ирлвнӗшӗн мар. Леш «»л 
хыпав» (вӑрӑ ӗҫӗ) пурдӗхз унӑн. Вӑр- 
ланӑшӑн йуоанма ядсе кайнӑ. Халӗ 
шур дудҫуртри кирзӗдсвне шутлата- 
раҫҫӗ птлмалла'ҫзрӗндвн йусапидҫен.

УТИК.

иаосине аоа илсе ту1и-ҫӑвзрӗсене ҫу- 
даказаса лара¥. Анҫах Крикорйӗвӑ 
килмест. Вара вӑл йурзтнӑ хӗре трӑх 
майпа ҫавӑрма тытӑнаЬ. Ликвитаттӑрк- 
кӑна ҫавӑрасси уйесре ӗҫлекеншӗн нн- 
м«н те мар.

Иван ПавлоЕич (УОНО ауслӑ.Х'- 
П.) спроскл и в е  всю  вашу иеторию я 
я  р азск яззл  в очеяь хорош зя сшысле, 

тесе йӑпзтаЬ вӑл хере. Ан^ҫах йӑпатни 
кӑна сахал, хӑратоа та пӑхас птла¥.

Вот 8 случле если  Вы к э  мнв ив 
нридете. то  бвз всвзого сместим.

тет. Токумевтсвм тӑрӑх сместим тени- 
не вырӑна кӳртни-кӳртменнн палдӑ 
мар. Анҫах пӗл^кеа ҫннсем каланӑ 
тӑрӑх малалда ку ромак ҫапда пуднӑ.

Хӗр Сайтсбв пагнв Ҫӗрпӳве пыиан. 
Сайтсӗв ӑвз питӗ ҫилевнӗ, Иолитҫуг- 
паМые урӑх кнлсв 'ҫӗрене те ҫуна та 
«вмемлӗн ан хускаттӑр* тесе, ӑна По-

литҫугпа ҫыхӑяса тӑракан ӗҫрен хӑ 
тармалла туяӑ.

Ха:§ Крикорйӗва килте пурӑна¥. 66- 
мӗш № рлӗ ликпунгран ӑна телейсӗр 
роман пӗтсенех кӑларса пӑрахрӗҫ.

Сайгсӗв:-^ те еывӑ пурӑваЬ. Вӑл Ҫӗр- 
пӳрех. Ҫыноем пӗлтернӗ тӑрӑх ха,д вӑл 
урӑх ликвита1тӑрк1ӑва йурагаЬ. Ахӑрт 
не калзех ҫӗриае ҫунӗ вИлемлӗн пӑ 
оӑлса кайнӑ“ пудмалда. Ку лвквитат 
тӑрккӑ патнв тв вӑл ҫырусем ҫыра¥. 
Ҫырӑвӗсене те ӗлӗкхп пекех «Добрая 
минута» тесе пуҫласа

Цв1ую вас в алы в губки.
Д: лгпронвволатель П олатпросЕвта 

УОНО я  свЕретарь П равленй я  Ив 
внльского Уе8.1ного отделения ОДП 
Фвдор 31аксвмэвич ИаВцев.

тесе азӑ пуса¥.
Ҫапла пуҫданса ҫапда пӗтет ҫак кӗс- 

кв роман." П н.
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КАМАНТИР.
(Иалтан килнӗ ҫыру).

Пирӗн йал пек ҫаплӑйала есӗр ^ ӑ -  
заш реопуалӗкӗнҫе 3 уйӑх та 3 ерне 
тата 3 кун ҫурӑ шырасан та туоас 
ҫув. Тӳрек калатӑа— тунао ҫук. Кӑн- 
тӑрла хунарпа шыраоан та туаас ҫук, 
Ҫав тӗрлӗ пнрӗа ӑал ҫапдӑ. ҫав тӗрлӗ 
увӑн ҫапӗ пысӑк. Ман шутпа, пирӗн 
йал, дапӗ йенҫен, ханӑр столитсӑран 
Еуаашкартан та малгатӑра¥. Мтскаъ- 
ря пӗр шурнал ҫине Ш уааш кар 'ҫ и н -  
|ен ҫапла ҫырнӑ— „Чебоксары, 11ен- 
*енской губерпии“ , твпӗр ҫӗрте -Чвбок- 
сары, Татарокой ресаубликн", тенӗ. 
Иӗншӗн ҫапла ҫирнӑ ха Мускаври 
шурналовЕҫе? Мӗншӗн тесен Ш уааш - 
кар ҫаплӑ мар, ӑва пелнеҫҫӗ... Пирӗн 
йая ҫинҫен кааао пулсан ҫакӑп пек, 
Шупашкароа пулнӑ пек, пихӑҫан та 
пулао ҫук. Пирӗн йал йахне ҫав тӗрлӗ 
«неоавитнӑй» вырӑноеаҫе хааӑх суҫӗ- 
еенҫе те тӗп тӗрӗс пӗлеҫҫӗ Нихӑҫан 
та Мӑн-Хӑморкка йалӗ, Иурӑо вудӑсӗ, 
темеҫҫӗ, тӗрӗссипех Мӑн-Хӑморкка йазе 
Хӗрлӗ 1утай вудӑсӗ, Иетӗрве уйесӗ. 
теҫҫӗ. К у  вара . «Чебоксары— Пв^зен- 
ш йгуберпни» , тени нар! Совҫҫемурӑх- 
ла. Мӑн-Хӑноркка! Мӑн-Хӑморвка! Ҫав- 
яа нлтсенвх вара дувӑн хӗпӗргесе ка- 
<а¥, хӗпӗртесе кайа¥ те вара пуҫӑма 
Мӑн-Хӑморкка ■ҫапне тытакан йалоовет 
«уҫлӑхӗ Хурдӑка Изйн аса килвт. Ҫав 
Хурдӑка Илйа ӗнт?(ӑна Хураҫккин Ил- 
1а, теҫҫӗ) пӗтӗм йад дапнв тыгаканни. 
Вӑд пуднасан, пирӗн йала викан та 
пӗдес ҫук, вӑл пулмасан пирӗн йада 
та Ш упаш кара Пеасӑ Еӗпӗрньне илсе 
кайиӑ пек, таҫта тӗнде хӗррнне леҫсв 
пӑрахнӑ птлӗддӗҫ. Ахадех суйламан 
уав Хурдӑка Илйнве аадсовет пуҫлӑхве!

Пӗррв ҫак йад пуҫлӑхӗ Хурдӑка Ил- 
1| пӑртав ҫуттвнв сыпнӑ та (иумай 
4ҫиен, 2 дэтвӗрт авдах ӗҫнӗ!) йал тӑ- 
рӑх ку.|а¥ тума тухнӑ. Пыра¥ урампа- 
*у, дӑртак, тин ҫурзлнӑ пӑру пек тай- 
калана¥. конешаӑ; ҫапах урӑ темв йу 
ра¥. Иккӗ т&сӑдса ӳкет, ввҫҫӗмӗшӗвде 
«ӑмоине ӳксв дапдӑтаЬ. Ҫядеиет Хур  
)ӑка Идйи! Хурдӑка пек унга кувта 
пӑхкаласа илвг. Пӑха¥— пӗр пӳртре 
Ҫутӑ, сасӑоем,.. Айга кунталяа! тет 
хӑйне хӑй Идйе, пы^дӑк ҫинден тӑраЬ 
те саеӑ ҫине пӳрте кӗрвг. Пӳртре—  
тӑм ҫамкаоем лармаҫҫӗ', вунта та ҫут-

тине сыпаҫҫӗ. (Мӑн Хӑморва ахалек 
дапа тухман ҫав!..)

Пирӗн Илйе кӗроенех дн пыс&к кур- 
кине йарса тыта¥ те тытӑна¥ „ҫутти- 
нв“ ҫугатма. Еҫрӗ, ӗҫрӗ те тытӑид! 
хӑйӗн вӑй-хӑватне кӑтартма.— «Арес- 
тую!» тесе кӑшкӑраБ хӗрарӑмсем ҫинв. 
Лешсем ҫерҫи пек, пӑр! андах адӑкрам 
тухса вӗҫтердӗҫ. Илйе урама тухрӗ, 
Кунта вар» Илйе хӑй кам иккеннв ка- 
дама пуҫларӗ. Калани йад пӗр вӗҫӗв- 
ден тепӗр вӗҫне идтӗнет:

—  «Вы ме^а пӗлместӗр, йа отутвит 
путушдий и аывший, йа вӑиантнр нат 
вҫей ҫемлей» твт.

Кӑмантир тӑк кӑиантир! Нат вҫей 
ҫем]§ой тӑк нат всей ҫем.|ой! Кам Ил- 
йенв хпрӗҫ пырас пур! Нивам та ҫтк 
Пурте унран хӑраса тӑраҫҫӗ.

Ҫавӑв пек пирӗн мухтавлӑ Мӑн-Хӑ- 
иорква йалсовет пуҫлӑхӗ «кӑмантир ват 
вҫвй ҫен:^ой, путушдий и пывший вту- 
тент» Хураҫка йлйи!

Кӑмантирсене даплӑ ӗҫ тунӑшӑн на- 
кратӑ— орттӗн параҫҫӗ тенипе илтнӗд- 
§ӗ. „Кӑнаптвр нат вҫей ҫем]§ойс«ив‘ ' 
нӗн параҫҫб ши?

Хураҫка Идйине ҫакӑвшӑя (Совет 
ӑатве ҫӗртнӗшӗн) пысӑк накратах иа- 
рас пула¥. Унсӑрӑн май килмӗ...

Хӗрӳдлӗ оадампа «Капкӑпа» йуратва 
«Капкӑнвор».

Ҫырса илнӗ ЛАШ Л^АН  6 .

Вуламалди пӳрт.

—  Пирӗп вуламадлн пӳрт хблйнвх 
Мур айӗнде дардӗ. Хӗлбпех уҫӑлайиарб.

—  й у р  нрӗлсе пӗтевн уҫӑлӗха.
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А В А Л Х И  Т А Ш М А Н .
С ӑм ьку** вӗлерер хбрӗх жратусливв. Хӗрӗл кратусл!- 

в е  ҫутта жЗЛкрас ӗҫпе вӗлерер.
(„Ка«йш“  таҫмтрав).

< О л е и з е 1 т е п е  г ю ш е !
Ҫӑварнв вртсен типӗре 
Пупоем ӗҫдеҫ днркӳре

Типӗ шттараҫҫӗ. 
Катилсене сулласа 
Кӑвак тӗтӗм кӑларса

Турра тархаолаҫҫӗ. 
Ҫнлӑх тунӑ ҫынсенве 
Каҫарас теҫ ҫыаӑхне

Хыгӑ тархаслаҫҫӗ. 
.Т у р  амӑшне“  тархаслӑр 
Ҫвет сывлӑшне кӗл тӑвӑр 

Есӗр, теселеҫҫӗ.
Хыт ӳкӗяӗр ҫылӑхран 
Ы рлӑх нйтӑр «иссусран»

Тур каҫартӑр, теҫҫӗ. 
„Т ур “ кӑмӑ^не йӗркипе 
Ҫурта лартӑр ун умнв

Кй пуҫҫапӑр! теҫҫӗ.

Падӑшкӑсен самахпе 
Кардӑккисем ҫӗрӗпе

Турра тархаслаҫҫӗ. 
—  Старикаеле вӑрҫннве 
Турдка йӑгса дупнине

Каҫар ӗнтӗ, теҫҫӗ. 
Каҫ выртнӑ дух пуанине 
Ураеемае тапняне

Прахсам, ттрӑ. теҫҫй 
Ҫзарни духве ӳссӗрпе 
Алтансем оек вӑрҫнине

Веҫех каҫар, теҫҫӗ. 
Ик-виҫ лаххан хӑсиине 
Твай ма¥, ма¥, маП тенинв 

Каҫар, иоеус, теҫҫӗ. 
Ы га х  ҫыдӑх пухоан та 
Х н г  ҫвлввтӗн пулсав та 

Проҫти ӗн1ӗ, теҫҫ1.
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<Ҫыдӑхсӑр> вӑрӑ.
'§иркӳре, пӗр тӗттӗмрех вӗтесре, пуп 

ҫьиЗх каҫара¥. Ҫыдӑх каҫартаракав- 
сем деретлӗн, пӗрин хыҫҫӑн тепри, 
аыра пыра, пуппа пӑшадтатаҫҫӗ. Пуп  
умӗвдн анааой ҫивде хӗреспе йеваж- 
кӗхи. Вӗсем ҫумӗвдех тата вденаӗ, 
шап шур дей дашки лар»¥. ^е й  даш- 
кинде ҫуррине йахӑн пӑхӑр укҫ». Пупӗ, 
ҫыдӑх ыйтнӑ наВ, дас дасах ун ҫиве 
ӑшшӑв ӑшшӑн пӑха-пӑха илет. ^арвӳ- 
ре 1сӑп— ннм сас т» ҫук.

Акӑ пуп патне пӗр дутрарах хӗрлӗ, 
ӗвнӗ тӗсдӗ ҫӳҫлӗ ҫын пыдӗ тв виҫӗ 
хутден ӳкое пуҫҫапрӗ. Унтан ҫылӑхсем 
калама тытӑвдӗ. Ҫыдӑхӗ сахадах мар 
атдвӑ пудмалда. ^ыдайдвп пӑшӑдтат-

Йудашкинден пуп ыйта¥;
-  Н у. ывӑаӑи, тата кааамасӑр йул- 

нӑ ҫылӑхусеи ҫуки? тет.
Хӗрлӗ ҫӳҫлӗ ҫын пӑрта штхӑптда?» 

тӑдӗ те,— пур, терӗ;— епӗ дассивӑраа- 
рӑм, ҫав ҫыдӑха каҫаттарас тетӗп, 
терӗ.

—  Ҫыдӑх, адам, ҫыдӑх, тет пуп, сан 
уншӑн ӳкӗнес пулаБ, тет.

—  Ӳкӗнетӗп, падӑшкӑ, ӳкӗнетӗп; ҫа- 
вӑнп» та ӑва сава парас тетӗп тет 
ҫыдӑх каҫартаракан.

Тип ҫӑккӑраа пурӑнс»
Тидпе хытӑ тытнӑран

Славни шурадаҫҫӗ.
Пӗр ернер(н ҫылӑхне 
Каҫарттарса дирвӳрен

Киле давтараҫҫӗ.
«Таса» пупӑа сӑмахпе 
Удт-ҫид ерне типпвие 

Тӗрӗсех тытаҫҫӗ. 
Падӑшкисем тяпӗре 
Кӗдтунипе диркӳре

Укҫа тудгараҫҫӗ. 
МӑвтӑрлаЕса самӑрлса 
Пупсем ҫӳреҫ даккаса

Ҫӳҫ-пуҫ вӗҫтереҫҫӗ.
Удт ҫид сӑтдӑ ӳдӗоем 
Ц)ӳхреп мӑнӑш куҫӗсеи

Типпе тав тӑваҫҫӗ. 
Пупсем килте вӗҫтеров 
Аш-ҫу ҫийеҫ ПЕкевсв

Мухтав! теҫҫӗ типае.
Пуп хырӑмнв тӗрлӗ »ш,
Матки ҫумве тӳшӗв йаш

«Сдава тепе поше!»
А ^ Т А Й  М.

Пуп вӑрданӑ йападана идме сӗнЕӗ- 
шӗв ҫиденет.

—  Йепле есӗ намӑса пӗдместӗн ту- 
рӑ ҫыинине ҫапда кӳрентерме? тег. Есӗ 
ӑна камӑвне вӑрдавӑ ҫавнах пар, тег.

—  Е тӗ  ӑва кайадда параошӑндӗ тв, 
андах вӑд яхиерӗ, тархашшӑн нл, па- 
§ӑшкӑ, тесе йӑдӑна¥ хӗрдӗ ҫӳҫдӗ ҫын.

—  Сан ӑна тата тепӗр х у т  йӑдӑн- 
са пӑкмаддаддӗ, тесе ӑо пара¥ пуп.

—  Есӗ татах т» ӑва йӑлӑнтӑм, ан- 
§ах вӑл ҫапах та идесшӗн мар, тет 
лешӗ. П упа хӗрлӗ ҫӳҫлй вӑрӑ дылайах 
тӗлӗнтердӗ.

—  Ну, терӗ пуд йудашкиндеп, апда 
пулсан епӗ сан ҫылӑхна каҫаратӑп. 
Авдах есӗ мадашие вӑрӑ тума пӑрах, 
уншӑн сана деш тӗндере асап пулӗ, 
терӗ те ҫылӑхдӑ вӑрра хӗрес дуп тутар- 
са пиддеов йадӗ.

Леш тухоа кайоанах пуп, аиат ҫкме 
вӑхӑт ҫитмен ши твое, дасоинв кӑдар- 
са пӑхас терӗ, Андах дассийӗ кӑсйин- 
ден йӑпӑлттунӑ. Пуп унталд» кувталда 
пӑхкадарӗ, авдах хӗрлй ҫӳҫлӗ вӑррӑн 
шӑршв те йулман.

—  Вот тӑк на! терӗ пуп хӑйнӗ хӑй 
пуҫӗндев ҫапса. Хам дассийв хамах 
икӗ хутден кайалда илме сӗндӗ— ил- 
мерӗм. Пурш и ӗнтб ҫӗр ҫинде ман пек 
ухмах ҫын тата тепре...

Пуп хӑйнв хӑй теаре пуҫӗаден ҫаг- 
даттарса илдӗ тв матӑшки патве хуй - 
хине каласа пама тухса вӗҫтердӗ.

—  Тамӑк пудсан леш тӗндӗрв ҫатма 
ҫин’§в ӑшелаттарӑпӑмддӗ, авдах та- 
мӑкӗ ҫук-ҫке, тег пуп ҫул ҫивдз пӗҫ- 
ҫисене шарт ҫапса.



К А 11 К А Н 5 (15)

Хыснаран вӑрлӑх наракан иретҫетаттел.
Кврма1§ вӑрҫандея инвадит пулса 

ьилнӗ, йал хурал пӳртӗндв хӑй ҫемйи- 
нв пурӑнанав хуралҫӑ Микна Петрв 
ҫапла каласа пӗлтердӗ: «Урасенде ма- 
нӑн вунпӗр пӳрне, ик алӑмра ҫидд?. 
Пӳрвесем тӗлӗшпе еаӗ питӗ пуйан. 
Андах ҫав тери пуйан пулсан та, пи- 
рӗн йалта миҫе првтҫетаттӗл улшӑв- 
ииве шугласа тухаймаотӑп. Ш углана  
га майӗ ҫук. Улӑштараҫҫӗ, улӑшта 
раҫҫӗ, пу¥лнсем пвт сахзл пулаҫҫӗ. 
Пӗри— кукша пуҫлӑддӗ, теарн— кӑвак 
сухаллӑддӗ, виҫӗмӗш— кадак» сухадлӑ, 
тзта тепри— мӑк сухаллӑ... Е!нӗ халӗ 
вӗоем ҫявдеп саласшӑн нарха, Касак 
Йӑванӗ ҫинден калао тетӗа. Ну, ун 
пек претҫегаттӗл курмав!. Б ит вӑйлӑ 
та пнт мӑнӑ. тӗве' пекех. Ҫидлевее 
ҫитсен хӑйӗн мӑн •ҫышкиае сӗтеле ҫат 
ҫлаат те, пӳрт дӗтренсех кайа¥. Таса- 
лӑха йурататдӗ. Таса ҫаирт андах 
еҫетдӗ. Леш. шзршливе. ҫӑвара та 
еыпмастдӗ. Ӑна ӗҫсен хӑсас кядекер 
пула¥, тет взра, асӑнсанах.

Пӗре вӑл, каҫхЕне, 10 сехет тӗдӗн- 
§в, ман пата кӗдӗ те хӳрех:

—  Есӗ нимӗн те аӗлмвогӗн, есӗ вӗт, 
инвалит, иввалвт пирки сана вӑрлӑх 
тыррв кӑларсӑ аарап, терӗ.

Баӗ ыйхӑлӑскер, тӑтӑы таӳсӗрпрет  
ҫетатгӗл куҫӗнден аӑхса тӗлӗасех ка- 
рӑм. Хӑранипе нвмӗн тв дӗнейместӗп. 
Х ӑй ӳсӗр майӗпе алӑк патне, 'кутник  
ҫине, йӑваноа карӗ.

Кутзвк ҫнвде арӑм адапа выртаЬ. 
Адана айала туса дутах вӗлеретдӗ.

-г- Тупса парха пулштух. Тасине... 
вырӑс йӳҫҫине. Вара... первӗй одӗрӗт... 
пер... вӑй... хыонаран в ӑ р ӑ .. вӑрлӑх 
парӑп, тег тайкаланса.

Мӗн тӑвас? Мана вӑряӑх кирлех, 
влеоех пу.тат. Сывмар аирки илнӗ вы- 
рӑс йӳҫҫи вырӑнне, ӗне йӳҫҫияе пырса 
лартрӑм сӗтел ҫиве. Пуҫлӑх хӗпӗртерӗ.

Е  ех, куҫӗ те кула¥, тути те кула¥. 
Есӗ вавалит, сана первӑй одӗрӗг вӑр- 
лӑх паратӑп, тет. Тытрӗ те ӗҫрӗ й»дӗ 
ӗве йӳҫҫине вӑкӑр пек. Тата ыйта 
пуҫларӗ. Мӗн тӑвзс? Тупма май та ҫук, 
терӗм. Кӑмӑлве килӗшмерӗ «ҫук» тени 
мзнӑя вӑрлӑх паракан пуҫлӑга. Тавай 
та тавай, тет. Аптратса ҫитердӗ, тӑ- 
тӑш»х. Хӑйӗн мӑн дӑнӑрӗсене кӑтар- 
та¥. Вот мои мооолистые руккя, тет. 
Тупса памасан йулзшка кадакуна, х»м

пааӑ кадакана ҫавӑтса кайап, твт.
—  Вӑл к&§»кашӑн укҫа туленӗ, вӗт, 

сава, ан вӑрҫха тархаошӑн. терӗм ме- 
солистый руккаллӑ ҫынна йӑаатоа.

Ипемест. ^злӑшиӑ тугаллӑ ҫынпа 
мӗн тӑвас тетӗн есӗ?

Тухрӗ те тула, кил картинде ҫӳре- 
кен кадакапа мӑйракинден хытс» ҫу- 
рӑм ҫине ҫавӑрса худӗ те, урам тӑрӑх 
йурласа хӑйӗн килве уттара падӗ. 
Ӳсӗрокер нумайах та кайаӑмасЬ. Иур 
ҫине кадакнае пӗрде пашт кӗрое выр- 
гат". К»да«и тариа тытӑна¥. Е у хӑ- 
вӑртрах уааленсе кадакан» уряран 
йарса идет те, кадаки ҫипв хӐпарса 
вырта¥ те, дчшкӑлзма тыгӑнаЬ. Када 
кн арҫури пек кӑшкӑра¥. Ҫыноем ур»- 
ма сиксе тухаҫҫӗ.

Еу ӳсӗр претҫетахтӗл такама 
1ышкӑла¥, вӗлерет пу]§, тесе дупса пы- 
раҫҫӗ те, даоиз тытӑваҫҫӗ.

Кадаки.дӳг внлое кайман.
Ҫаала пулдӗ ҫав. Ҫавӑатан кайран 

претҫетаттӗлтен те тухса ӳкмелдв пул- 
Вӑр.тӑх параймарӗ ыава хыснаран. 

Вӗсвм сӑкахпа калаҫҫӗ те, _ӗҫяе тӑ- 
ваймаҫҫӗ. ТӐР Н А .

Вудамаллп суртра.

—  Мӗнле сирӗн вуламалли ҫуртрк 
кӗаекесем пит таса, ниҫта та варалан- 
ман. Кӗневесене варалзиалла наррн 
ҫивден лайӑх тӑплантзратӑн пулналла 
ес ҫынсвне. Анан. ав»в1

—  Унпа нар вӑл. Кӗнекесвнв н к а м  
та вуламас?, Ҫавӑнпа вӑ».

—  Ааяа еппнн.
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Йсроиланпа веҫсе ҫӳрени.
Сывӑи. йулташсем!

Иӗтӗм дӑвашсеЕе, продеттарисен ин- 
тересӗсене снхласа тӑракансене дун- 
тан вартан дӑвашла салаы! Е  пайан 
хам тунӑ йероплан ҫивдв ҫӑварни дух- 
не вӗҫсе ҫӳреяине пӗлтерес терӗм сире.

Ну, йурӗ! Турра пуҫҫапас вырӑнне 
уҫ туаан ӑшне кхӗм! кьӗм! ӳсӗрсе ил- 
тӗм те, сӑкман аркнсене пухса. сухал 
еене каҫӑртса лартӑы йероплан ҫине, 
Вӗҫтертӗм Мускав йевеллв. Ей. ҫӑхан- 
«вн, давасем! Ҫул нарӑр! Таптатӑа. 
еихланӑр!

Аслатииӗ ҫӑмӑр пӗледӗсенден тв 
хӑвӑртрахЕ твн, вӗҫсе ҫитрӗм 1ӑваш  
Сурӑм вулӑсӗнда Одӑ кассн йалне. Аа- 
тӑм ҫӗре. Пӑхатӑп сылтӑма, пӑхатӑп 
еулакайа: пурхе мӑв ҫӑварнн йадӗпе 
«хӑваглине» сыпса тултарвӑ хӑмпу ту- 
ладден. ҫясе тудтарнӑ ҫ.уддӑ йӗкердине 
мӑй тарандден. Ҫӑварни дупаҫ.ҫӗ. Да- 
шисем дӗлхисене кӑларнӑ, ҫынӗсеы... 
Пыра¥ тййаккӑн. Тайкалаиса вӑраххӑн. 
Ҫштрӗ пӗр ада патне: „Манӑн та дупас 
Ш 8Т ҫӑварни... Еп ӳсбрве куратниг' 
1уӳа лаша пулса ҫунашка ҫине лартса 
исе кайха ман ӳт пӗвӗме калашннк 
патяе. Санз ах»:^ тумӑп, мӑйӑр парйп"

Икӗ ыйткалакан.

—  Ха, Иван, есӗ хздӗ суккӑр ҫыа 
атлнӑ мӗв.

-—  Ирӗксӗр вулӑн упта. Халӗ ҫуннӑ 
Ҫин тесен пами пулдӗҫ.. Есӗ страховк- 
й  ндвх^ӗн, вӗт, теҫҫӗ. П Е .5К0В;

Хӗрлӗ сӑиса.

—  ПрасЕй? Ара мӗяпе шуратав ма- 
вӑн ку хӗрлӗ сӑмсаяа.

—  Мӗншӗн тата?
- -  Ара ӗвер стантсӑран таврӑнатӑа 

*а, лщр^ пулакансем пурте: ерех мбн 
хак халб сгаатсӑра тесе ыйтаҫҫӗ

П . ПЕЛКО В.

Ларасшӑн мар.

—  Лар! Ма лармаетӑн? Ывӑнтӑн 
«улӗ.

—  Халӗ пӗрттв ларас килмест. Ну- 
майах та пудмасБ Ш упаш карти шурӑ 
Ҫуртра ларс» тухрӑм. П А В Л Й Н .

терӗ. Ада итлерӗ. Ҫунашки ҫяне ларг- 
рб ӳсӗр гийаккӑна (ҫавӑв пек картгвяа  
курни есӗр, йулташсем?) Иалги кэрдӑк-

сем тӗлӗнсв хытсах карӗҫ: ара, пӗ^ӗк- 
ҫеҫ ада мӑнтӑр тийаккӑна туртса пм- 
ра¥, тийаккӑнӗ йурра йара¥:

..Ҫӑварни ҫуни ҫут ҫуни,
Ьуттн йултӑр йад ҫине,
Йадӗ йуатӑр хӗр ҫине“

„И ату  йултӑр хут ҫинв“ , тесе йур- 
ласа йзтӑм та. вӗҫтере патӑм '§нот»й 
канттовне, Иӑвашкех йалне У нти пуи 
тата урам» тухнӑ та: еп реао;|угсионер, 
ӗлӗк ессер пулнӑокер, тесв ҫӳрет мӑя 
хырӑм. ,,Йату саЕӑн даплӑ ерех пир- 
кийех ӗмӗр-ӗмӗрвх .,иухтавлӑ“ , тесв 
алӑмсвне сулса вӗҫтертӗы малалл», 
хӗвел тухЗҫ йеннелде.

Ҫнд-тӑвӑд пек вӗҫое ҫигрӗм Томек 
кӗпӗрнннв, Ермавковккӑ йадне. Ҫбпӗр- 
те ҫӑварви урӑхда. Мбаде капла? 
вашсемех пурнаҫҫӗҫкв унт*. И а * мкӗ 
пайз уйӑрӑяса пӗрпӗринпе ӑмӑртса кӑ- 
решӳлле вы.^аҫҫӗ. Йӗреҫҫӗ, шавдаҫҫб, 
аӗрпӗрне дышкӑпа параҫҫӗ. ^ышкнвен  
аит те «ӑнӑ, адсисенв тимӗртен тумӑ 
Хӑшӗя ҫӑварӗ хӑдга патнелде дӗрӗдс* 
кайеӑ, тепрвн сӑмся кувӑр1н&, х&шӗя 
хӑдхв ҫук, хӑшӗн ҫӳҫе ҫук. Кунта-нҫ 
Кериа1& вӑрҫи! Мава та тавӗҫн... Хӑ- 
раналда. Кайас мададда.

Ҫид пек кайатӑп— тытасран х&ратӑа. 
'^у^ уйӑх ҫнне пыреа кӗрепдӗ. Андах 
инкек пулдӗ. И ур пӗлӗтне оырса ҫа- 
пӑвдӗ ман йероплан хӳра. Х»лӗ Том- 
скӑри пу.^9игса деҫсв патӑм йусама. 
Кайран вара, йусасан, татах вӗҫме пуҫ- 
дӑп. Ниыӗн тв урӑх кадамӑп. Халӗ д&а 
пудӑр, сыв пудӑр! Уоал йатпа ан »о&- 
вӑр.

е Иӑван Муди.
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Карт ӑстисене.
М»1ӗ0едех хӑш  пӗрвсем 

Ӗҫдеҫ, тӑрӑшаҫҫӗ,
Каҫ пулсассӑн улах ҫӗртре 

Картла вӑй вы^аҫҫӗ. 
Ултӑн ҫндден пухӑнсассӑн 

«Одко» вы^ас теҫҫӗ, 
Ҫав вӑхӑтрах хыпаданса 

Ӗҫв тытӑнаҫҫӗ.

Хыпалавса, тапкзланса 
Картсем вазеҫе,ҫӗ, 

Унтан вара куҫоемаеле 
Тӗррине шуглаҫҫӗ. 

Май квзмесӗр хӑш пӗрвсем 
Тутасем дӑсаҫҫӗ,

Х |т» ҫ  тӗпсем пушаннӑран

.Ш у й т а н  кардӗ* теҫҫӗ. 
Кунӗн ҫӗрӗн вы.дакансвм 

Лайӑх тӑн» кӗнӗ,
Май квлмесӗр (йыт турташшӗ!) 

.Ташисеве сутнӑ.

Кун пек дандӑ ырӑ вӑйӑ 
Урӑх ҫуккӑ теҫҫӗ, 

Хӑйсем тата ҫав вӑхӑтрах 
Харкашса влеҫҫӗ. 

Пӗрмай укҫа кайнӑ пирки 
Теприсем ураҫҫӗ. 

Ҫакӑн пврки ҫункӑсемпе 
Питсевден ҫуяаҫҫӗ. 

ЫТах хытӑ тарӑхсавсӑн 
Пуртв харкзшаҫҫӗ, 

Ианахран та, хулхаран та 
^ыш кӑна параҫҫӗ.

Карт вӑййине выфакансеи 
Славни нумайдавдӗҫ, 

Вӑсев килти арӑмӗсем
Надзрдавсах ҫитрӗҫ. 

Карт тусӗсем, хӑйаматсем, 
Вы.)3р картда, ты.%ӑр,

Укҫ»  пбгоен карт выд^ама 
Ҫурт йӗрне те сутӑр

А Т Т А Й  Ы.

По^тӑ йеш^ӗкӗ.
Ваҫди йодтӑ йешдӗк укӗвде уткад»- 

са ҫӳрет,
—  Мӗн кӗтетӗв, Ваҫлв ^
—  Ш урвад ҫине ҫапма сӑвӑсем йа- 

нӑддӗ те, хв{.ӗҫ подтӑ йешдӗ«ӗв|< 
кӗтме ваданӑддӗ. Ҫавва кбтетӗп.

1.ЧАКӖР.
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,,Капкӑн“ кӗн^елерен^е.
Ҫын сутакансем,

Ӗлӗк, хреоденсем улпутсем алливдв 
пурӑввӑ духне, хаҫатсевде дас-дасах 
ҫакӑн пӗк пӗдтерӳсем пулвӑ.

щю Д Е 5 К А
З ӑ  7 5  РУБ

Хорошая/ работящая.

Пирӗн дӑваш хтшшннде ун пек йӑ- 
дасем„хв,лӗ тв яӗтмен пулмалла.

Йункӑра (Тутаркас вул.)пӗр пуйан 
ҫын Икнатти Адексейев хӑйӗн хӗрве 
Няс-касси йалве Авдӗк Унтриве 
100 тевЕв сутнӑ. Халӗ ҫӗнӗ ҫынсем 
выҫса лараҫҫӗ, тет Пронштейв.

Ӗдӗк хӗрсене укҫалла •сутнӑ дтхяе 
арҫывсеве те укҫалза сутвӑ. Хӑйне 
иӗн дула сутма шухӑшла¥ши ҫав 
Й&кӑват пвдде.

'Йаплӑ Солом н.
Тӑрапай йалӗнди (Хӗрлӗ 1ттай вул.) 

Пурио Ваҫлн тата арӑмсеве хулӑм тӳ- 
леиесӗрех влет пулмалла. Хулӑы тӳ- 
деое идмелде пулсан вӑл нкӗ ҫул хуш- 
шнндв 10 хута авланвӑ пулмӗддӗ.

Тӗдӗвмелле! Кашни 2 уйӑх ҫурӑран 
вӗрер авдавоа пырсан 30 ҫул хуш- 
икн^е мяҫе арӑна ҫагӗ увӑв? Авалхи 
Соломонӑа 300 арӑи пулнӑ, теҫҫӗ. Со- 
лононран ытдашши кайах йулмас¥ ик- 
»ев 1ӑл, дӑваш пулсан та. Маттур!

Хайар ҫын.
Хайар ҫынтан 3 кувлӑх ҫӑвӑр дяк- 

н х  тар, теҫҫӗ. Вырӑс-касси-Пи&гам-

кӗвди (Ш ӗхасан  вул.) Саӑтак Йӑва- 
нӗнден 3 ҫӑкӑр мар, 33 ҫӑкӑр даксек 
тармадла пудмалха. Бӑл лашине, уйа 
тислӑк тӑкма кайсан, кӗреҫепе хӗеесех 
вӗлернӗ.

Асапланса ввлвӗ ҫветтуй аашая дт- 
нӗ Свйтӑк Иӑванне хирӗҫ хавӑрма и й -  
та¥. Вӑл Йӑвана йӑвантарма май квл- 
мӗшв?

Еҫсӗр аптӑранӑ
(Уйказ Аслзмас, Иехӗрне вулӑсӗ)

Ӗҫсӗр аптӑра- 
сан кӗрӗк аркч- 
ве йӑвала тенӗ 
ӗлӗк. Утутти кар 
дӑкӑн „йӑва; а 
ма“  кӗрӗкӗ ҫук 
пудас; вӑд ввн  
ӗҫлвие аптӑраса 
й а л а  иӗндв тв 
пулвн сӑмах ият- 
сен патакнв ты- 
та¥ те вара, кхеы, 
кхем ӳсӗрквэесе, 
таврари йзлсене 
сӑмах оараа тухса кайк¥. Хадӗ вӗри 
ҫӗлен туха1; ҫав комнуниоӑн адн шыва 
кӗртмевнипв вилнӗ, тата темӗскертӗв- 
дере пулмая йапахасем ҫинден калаҫ- 
са ҫӳрет.

Кардӑк тус, „Каикӑн“  пуррн ҫмн- 
ден ҫывсеяв валаса ҫӳреме маниӑ 
ес. Надар! П ат те вадар!

Медник.
«^емейри гаыв архзвӗвди мелвзк 

Прохӑр ЕдеЕҫийӗ ҫывсем аршаяа ты- 
рӑ ав&ртна пырсан ҫӑвӑх вмрӑаяк 
кӗрпе пек шултӑра авӑртса параг. 
Мӗвшӗн апла шултӑра туса парав, те-



12 К’ А П К Л Н Л?: п (15)

Е Е Р У.
Цуиай пулмас^ пирӗя йазсем Ваҫҫа 

К.ӗркурнМӗ авдандҫ. Ундден вӑл вяҫ 
ҫула йахӑн арӑмсӑрах пурӑвдӗ. Кӑна 
*8во тег, ку пымас¥, тепӗрнв илесшӗн, 
тепӗрн пымао¥. Мӗн тӑвас тен’  Пӗрре 
й&х ҫилеиов ҫнтрӗ тв, хӗр шырама ыт- 
гн Малсеае тухса каӑрӗ. Хӑ&не в»д§),и 
»рӑм тупзи ҫинден вӑя акӑ мӗокер ка- 
.таеа падӗ;

«Кӳлтӗм ваӗ лашана, тӑхӑнтнм ҫӗвӗ 
йӗм, урасене ҫурӑм та, дуатартӑм. Пы- 
ратӑн «Ҫӗвӗ ӑала» хам пӗ.текен ҫын- 
вем патнв кӗрсв ҫӳреп,— ӗҫ— тетӗп,—  
тӑкӑс, нунай кахаҫыалли ҫук унта, 
ҫук и— тетӗп мӗвлв те пулсак «йурӑх- 
еӑр» хӗр, суккӑрри пудсан та йурӗ. 
Авланм» шухӑшлӑрӑм, тетӗп.

—  П ур— теҫҫӗ— андах ӗҫ тӑкӑс (еггӗ 
кадама маянӑ ун дух тырӑ вырыклла 
вӑхӑтдӗ) авланае 5ҫпв никам та «дӑр 
манмаоЬ. Кайса пӑх, теҫҫӗ, Уҫтук  
матве, нушӗт ӑна ҫавӑраймӑва!

Кайрӑм хайхи.
Пыратӑн. Кӗгӗм пӳрте. Пӑхатӑп—  

ард» ҫивде пӗр хӗрарӑм ларзт, урине 
йун кӑларас пек хыҫа¥,

Сывлӑх пур -и?— тетӗп— урӑна хыҫма 
1 арӑн-ха твтӗа, ӗҫ пур.

—  Хыҫни ӗҫе дармасБ вӑз, тег.
И н е , тетӗп, ӗҫ тӑкӑс, палкаеа тӑиа

^ӑхӑт ҫув— есӗ те епӗ— епӗр иккӗн 
кӑна-— виҫҫӗмӗшӗ кнраӗ мар; нӗрлвшер, 
тетӗп, ырзн ирех хирз кӗлте ҫыхма 
тухӑи.

-  Птлтаратӑп, тет, ес мана йура- 
тан пулсан пырӑа.

П&хрӑм еаӗ ун ҫине. Курат&п— ^арӑм 
в н ц ^ в а  пек туйӑва¥, мӑнтӑр. ӗҫлеме 
вултар»¥.

—  Йуратап, тетӗп, йуратмасӑр... 
аяуах, твтӗп. анкеТтӑ ҫяв1 я пек кала- 
«» пар-ха, тетӗп, миҫере ес?

—  Ҫулсем нанӑн нгыай мар, тет. 
епӗ мвҫере иккевве никам тл пӗлмест, 
йурадма епб пив те сакӑр ҫӗр оакӑр* 
вув улгтӑмӗш ҫулта ҫуралнӑ.

сев, пывӑк ^ӑнӑрӗае ҫакгантарма нӑ- 
ха¥.

Сирӗн мелняк вӑл ..сысяа хырӑмве 
ыраш пӑсмас¥'‘ тевӗ пек, ыраш кӗрав 
ҫине йурата¥ пулиалха, аьдах ыраш 
ҫмсе мӑвтӑрлавнӑ сысвасеве пусаҫҫӗ- 
ҫсе. Птоаоран хӑрамао¥н вӑл?

Н у, тетӗп— ӗҫ тӑкӑс, еуса тӑма вӑ- 
х'ӑт ҫук. Суймастӑр пулоан, йурӗ.

—  Ҫук, тет, оуйиаотӑп, оуйсан турӑ 
ҫиленег. Пуҫтарӑвас и?

—  Пуҫтарӑн, тетӗп. Иапалусем иу- 
май-и?

—  Иапалаоем, тет, нумайах мар.—  
кӗссерв шӑтӑк нур та, тилкепере онй- 
тӑ иур. Лрдзпа минтер.

Ардиае минтеряв урапа ҫннв хутй- 
мӑр. «Ҫакдатрӑм» тата еаӗ, хӑй сис- 
мен духне. пӗр дӳлмвк, икӗ вут сыпвв, 
вӑҫтӗртӗмӗр

Е п  лашава хӗргеп, киле васкгп, 
арӑм ч анӑн ардя ҫнвде снлленсе пырат, 
йепле пурӑвассн ҫынден, мӗнле ават 
хатӗрдесси ҫинден шухӑшдаса пыр»¥. 
Мундана кайассизе те манмасЬ— влҫ 
ҫудтавпа ҫӑвӑныан.

Ҫитрӗмӗр хайхи киде.
—  Ан, тез, урапа ҫинден.
Ана¥ ман матка.
П ӑхан та. темӗскер килӗшӳдлӗ »в- 

мас¥— хӑйаккӑя ана¥, тата уксакданӑ 
пек туйӑна¥?

Тфу, мур илешшӗ!
—  Мӗскер ес, твгӗп. матка, уквак- 

лэнӑ пек хӑтлавав.
—  Ҫук ,хет, епӗ йури хӑтланатӑп.
Иепле апдз? Уксаклатӑн пудсан, ӗҫ

урӑхла пула¥ вара вӑд. М ан кнлтв, 
тетӗа, уксаклама йурамас¥.

—  Ҫук, тет хайхи, кӑшт кӑна сула- 
хай урапа ан^ах. Ҫур вергаук кӑна 
кӗскерех тет.

—  Ҫур вершук-и унга, пӗр вершук-я, 
ун ҫандея калаҫм&аӑр твтӗн. Ӗҫ  
тӑкӑс тетӗп, виҫсе тӑма вӑхӑх ҫук, 
авдах, капла йурамас¥,. тетӗп. Ш ы в  
тултнӑ 1 ух сидлентерсе тӑкоа нӗтербв. 
.•Гартрӑн нава. тетӗи.

—  Ҫук, тет, ӗҫ пӗтнӗ ӗнтӗ.
—  Ҫук, тетӗп, пултараймастӑп. П ур- 

тв кнлӗшӳллӗ, тетӗн, сӑнӳ-пнгӳ те кӑ- 
мӑллӑ, ҫуду та пнн те сакӑр ҫӗр са- 
кӑрвун улттӑмӗш, андах пултараймм- 
тӑп. Каҫар— уруна вӑхӑтӗн^в курай- 
марӑм. •

Тыгӑндӗ ман матка хайхи, акӑрашма! 
усад оӑмахсем калама, ҫапӑҫма тытӑн- 
дӗ (вӑл пула¥ех ӗнтӗ). Еаӗ ӑна иӑх- 
маоӑр, ҫав вӑхӑтра, - йапалисеве йерж- 
нен кӑва картшине тултатӑп.

Вӑл мава ҫутападаса илдӗ пятрея, 
пӗрре-и, иккӗ-в, астумастӑц. €ӑва1ма-
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Копператтиври сата й̂ йӑсем.
1. 11ихтулӗнри кретйт йулташлӑхӗ 

|ӑ » 1шпронсБогсо1уоӑн вурасӗвдеа §ӑп- 
та ҫаот*ра¥; хӑйӗн ун вкӗ отааок пур, 
Мускарин - кассннди М и^утин кулак 
урлӑ 100 станок в а ц и  курӑс валеҫет. 
Ҫав йулташлӑхра миҫе Ми]§утин 5-ӗн 
яулсан кретят йултзшлӑхӗы дленӗсбм 
ва1 :§и курӑс пӗрте йулмӗ,>йултатайхӑя 
пӗр станок та йудмӗ'>

2. Канаша •ҫӑптапа ровошӑ тӳкне 
туртаракансвм «Рокошкудӗн» 2 тӳкне 
•§ӑатисене кӑларса удӑм тудтарнӑ, ҫа 
вӑниа дӑпта хакӗ 40 тенкӗрен 30 тея- 
Ев йулвӑ, удӑм хакӗ Ш унаш карта 1 
тенке ҫитне. Пӗр тӳкрв 3 п. 20 кӗр. 
•{ӑпта. Миҫе тӳке дӑпта вырӑнне улӑа 
тултарсан удӑм хакӗае дӑпта хнкӗ та- 
нашӗ?

3. 'Щӑвашпроисвотсойусӑн дӑпта тур- 
таракансем Иккассинв кӗрсе выргоан 
Иенккассинди Сӗмйан Хввгӗрдӑ пӗр 
тӳк §ӑпга оутаӑ, вӑл дӑпгаркя Хветӗр 
3 тенкӗ услам иляӗ, 3 тенкӗшӗн кер- 
повӑй спор тӳдемеҫҫӗ Миҫе тӳк илее- 
оӗн Хветӗр сут таврашӗпе паллашса 
паттеатованнӑй приемшдиксен (вӑрла- 
нине аухакансен) хушшине кӗрӗ? мӗн 
духлӗ вара спор тӳдӗ?

4. 'Ҫупайри яадхуҫайстви йудташлӑ- 
хӗн пуҫӗ Ваҫҫилйӗв Хусан патӗнди 
вӑрманакӑкламдлла пуднӑ, ҫавӑнпа унӑя 
1111 тевкӗ те 39 оус укҫи тухаймаст, 
мнҫе ҫын Ваҫҫилйӗв пуҫӗадз ҫӳҫне 
кӑвласан ҫав укҫа сапланӗ?

рӑм, кайран кала¥:
—  Н у, гет, Ш ӑрпӑк, телейӳ пур. вӑ 

хӑтӗндесисрӗн. Леҫ, тет. каллв.
Лартӑмӑр та епир урап» ҫяве куа- 

тартӑмӑр. Авдах ҫитме сӗр 6— 7 ҫух 
рӑм йулсан мав ҫплӗ килсе туддӗ

—  Вӑхӑт— шухӑшлатӑп. тӑкӑс, яу- 
нав ка.1аҫса тӑма вӑхӑт ҫук; ӗҫ вӑхӑ- 
тӗв^бв хӗрсене килве деҫое ҫӳре!. Ту- 
сатнӑ!!!

Пӑрахрӑм хӑвӑрт кӑна урапа ҫинден 
ун йападиеенв. мӗн пулӗ тесв пӑхса 
тӑратӑп. Иапалисем хыҫҫӑн хай матка 
та кусоа ан§§. Епӗ, ҫав вӑхӑтра ла- 
шава ҫавӑр та, вӗҫтвр вӑрманалда.

Ҫапла авданасси пӗтсе лар^рӗ. Вӑл 
ардипе тата тӳшекӗпе йепле.киле ҫит- 
нине пӗрте пӗдместӗп, мана вӑл паллӑ 
мар. Ҫитме ҫитвӗ, шуйттаи. Пӗр ҫул- 
тан ка§§а кайнӑ, хааӗ ҫяйӗзде пур.

5. Асса Ш ахдара (Ш упаш кар у./ 
Екӗ ертел дӑата ҫапгараБ, пӗрин пуҫӗ 
куштан Авмҫӑы ертелсвве пӗрлвштерев 
тесен реввҫи туыа мрӗк памав¥, иккӗв 
впҫҫӗн каланине вим вырӑнЕе те ху- 
мае1. Мийҫв сут урлӑ тухеан вӑл хӑ - 
йӗн пеккисемае пӗрдешӗ?

6. Пайторкӑн йапалисене Кавашрав 
Ш упашкара кӳрекеасене ҫул ҫянде 
виҫҫӗшве вӗдерекеноем пӗр йеш^^ӗк 
ерӗх ӗҫнипе 6 ҫын тытӑннӑ. 'Ҫӑваш 
респуплӗкӗндн уйӑхра пӗр 3000 йеш- 
§ӗк ерех ӗҫеҫҫӗ. Копаератпва ҫарата 
кансем миҫен тнтӑвӗҫ. ЗООО йешчӗк 
ӗҫнӗ вӑхӑтрз?

7. Ш урдзрн потрепиттӗл ушкӑнӗм 
Романӑв йатлӑ правлени дденӗ выҫлӑх 
ҫулхинв идЕӗ пӑрҫаран кирпӗдӗ савӑдӗ 
дартяӑ та 2000 тевкӗлӗх пӑрҫана ш /  
терее йанӑ, савӑдӗ ҫурӑлнӑ, кнрпӗдӗ- 
сем леярвленсе пӗрпӗрияпе ҫыоӑҫса 
ларвӑ. РоманӑБ унтан кретит ушкӑнно 
кӗрсе 4000 тенке йахӑа салатнӑ.

Миҫе тенкӗ пӗтерсен Романӑвӑв, 
леппедевсе кайаӑ ӗҫӗ типсе ларӗ?

ПРОИСВОТСОИУС Ҫ Ы Н Н И ,

Пӳрте ӑшӑтакансем.
Пухусееде дӗлӗм тӗтӗмӗне 

антӑхсах каймалла хӑш  духнв
(Ҫырусеяҫвн).

Хӗрлӗ-^утай вул. ВКП йадейкккв 
ҫекреттарӗ 'Ҫанайӗв,— пухура ^ӗлӗм 
туртма 'барас твсе, претлошена парсан 
ҫанаа казаЬ; ,

—  Товзришв! С вуреяом викому не 
мешаем, яасборот, отепляем комеату 
по.этому п ро ту  всех куртть— тег.

Йӗол'? дӑваш,

«Капнзч* ретаасинҪвн; ^ӗдӗи турта 
кансеве, пврӗн тухӑш па, тулти оивӗ 
сывлӑша ӑшӑтка хушиалла. Тудта ҫ»л- 
галӑк сивӗҫке. §5дӗм туртнвпв ӑшйвт 
тен.
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„КАПКӐН« муҫерТгӗ.

Ҫав пи1 §ке оврӗн пата килсе . акӑ 
мӗн каласа кӑтартрӗ: « Х а .ц е а  наяа 
ытти пидӗкесен пекех пв^ӗке шугве  
шыв тултарса дартакандӗ... Теккапӗрӗн 
13-мӗш дисливде каҫпа тӗк-тӑмая1Х 
накамран ыйтмаоӑр Ш ӑхасан вулӗҫтӑв- 
ком прегҫетаттӗлӗ Ҫмирнов Мнхали 
нӑшдатса кӗрсе выртрӗ, еиӗ вӑл нӗн 
туиа кидсе выртниие пӗртте пӗлейме- 
рӗи, мӗншӗн тесен вӑл пӗлми ӳсӗр.

Камран вӑтанса ман ӑша валсе 
выртрйн'^ теее ыйтсан, ыава хирӗҫ 
яӗр оӑмах та каланарӗ Ашшӗ видсе 
вдмен пудсан тен ерне пурӑвнӑ  
пулӗддӗ-и? Ха.^гб шеллесв ӑва ашшӗ 
ебтӗрсе кӑларса килне илсе карйӗ. „К ап- 
кӑн“  шелде мана, тӗрлб иртенҫӳрен- 
сепе мап ӑша кӗрсе выртиа дар!

«Еанвӑн» ресо,%утсийӗ: Ан кугьан 
пидӗке, вӑх дӗрӗ йулнӑ пулсап та урӑх  
анрса выртаймӗ. ӑна «уҫӑрах» ҫӗре 
лартӗҫ.

Ҫак пугылкӑ, тӗрӗссиае 
валасан путылки ыар... пут- 
тылвӑ ӑшӗади вумайӗшне 
вырӑнтан сирпӗтет. Пӗри та 
та ҫавна пуда... пуҫнв ҫинӗ: 
Касак-Касси йалӗвдеп (Ш ӑ -  
хасан вул. Ҫӗрнӳ уйеоӗ) ҫы- 
раҫҫӗ!

Пирӗн йалта пӗр пӑлат- 
Еик ӗҫлесе укҫа илниае са- 
вӑнса самакуьккӑ ӗҫвӗ те 
е р Е е хушшивде... вилсе

кайнӑ.
Акӑ тат», тепӗр ҫын вилмв вилей- 

псн тв ха, малашне те капла хӑтлан- 
сап ырах кураймӗ.

Турай ^вулӑсӗвден ҫыраҫҫӗ:
Вулӑс копператтвв вз.§ди тавар ил- 

ме Ш упаш кара Ҫемеа Ивандӑ ҫӳрет. 
Шупашкара килмессӗрев, ӗҫмелли вы 
рӑвсене кӗрое, йв ерех йе сӑра ӗҫет. 
«12 пробидо 2 дюжнны долой» теое 
шаккаса лара¥. Коааераттиври тавар

пирӗн ҫавӑнаа ытти копаераттивсевдек 
хаклӑрах мар ши? теҫҫӗ.

Ҫавӑааах пу.%. ҫав, П ур те Ҫвиея 
Иӑвавдӑ аек ӗҫсесӗн, Шуаашкартв 
трахтирсендв мешденоенв ӗҫиелӗх сӑра 
та йулао ҫук.

«Капкӑн» куҫӗ оӗре витӗр, вӑл таҫ- 
тан та кура¥. Акӑ «муҫей» валлн тата 
мӗн сӗтӗрсе ки]§дӗ;

Пврре Ҫтапаан Йӑвааӗ (Х ур а  ҫырма, 
Мӑнал вудӑсӗ) пуйан патпе сӑр» 
ӗҫнӗ ҫӗре ҫак х у г  купӑоа каламк 
кайнӑ та, «ҫуггине» ытларах сыпнӑ. 
Киле кайиа тухсан, тв «ывӑнниае», 
те ҫиленое, урам варрияв пӑрадса хӑ- 
варвӑ. Ирхине ирех куаӑсне хӑйсеи 
йалӗсем Елексей йатлӑ ҫын тупса 
кӗнӗ.

„Н айан ҫыв...карт- 
ла вы.%а»» йурата¥“ 
теҫҫӗ. Ҫак, есирку-
ракап карт кулата- 
не те найапсем в»]§- 
]§и тувӑ. Мамикас- 

оивден СҪутай вул.) ҫыраҫҫӗ:
Пирӗн йалта ҫаирӑкоем картп» вы- 

]§ама вӗренсе кайрӗҫ; каҫ пула пуҫла- 
санах вара кушилпе спадкӑ йӑгаҫҫ» 
те пӗр ҫӗре пуҫгарӑнса «одко» вы.|аыа 
тытӑваҫҫӗ, дас дасах вы^ьанӑ хыҫҫӑн 
пӗр пӗринне ҫӳҫ пӗрдане суса илеҫҫӗ. 
«Капкӑн» вулаттарасдӗ вӗсене тет ҫы- 
ракан «Капкӑя» вулавӑ пулсая каа- 
кӑна та ҫакланман пуаӗддрҫ, и, тен?

Тепӗри ҫыра¥ тата: Ҫнҫгвпӗрж (Кав.
в., Ҫерпӳ у ) пӗрремӗш сыпӑклӑ шку- 
да кашни каҫ адасем пухӑвса картла 
вы^аҫҫӗ. Ҫавӑвтах тата хӗрсем те ул- 
лах лараҫҫӗ, унта ташлаҫҫӗ, йурлаҫҫӗ, 
ашкӑнаҫҫӗ, вӗрсдатекенвв Моддалова 
пертте дармасЬ, трт.

■Ҫярасдӗ те, андах хӑра¥ пу.^. /Ҫар- 
сассӑн Мо§§атовӑран мувдала та туса 
хур^ҫ вӗсем. Авдах ашкӑнма йура- 
мао¥, твнине идтни еоӗр?
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^,Еапкӑнӑн‘‘ 'Щар Соломонӗ.
(„Капкӑн“  илменнмсене йартарса пӑхтарма).

1. Оракьул хыҫҫӑн аайсассӑа, ӑсна 
зуҫна ҫухатӑн.

2. М атгур хбре кадда илес тесессӗн, 
х а т н  „Канвӑвран“  ӑс ыйт.

3. Кадава васиа купӑста ӑота, сысна 
ззранкӑ кӑзариа ӑста, кушак хурав  
каоиа ӑста, есашкӑнма ӑота. Ан ашвӑн. 
Ашкӑнзан .,Каакӑна“  декӗн.

4. Ват ҫерҫийе хывӑхпа улталаймӑн. 
.,Капкӑа“  илен терӗн те, илмврӗн. Ҫа- 
вӑнпа сана нимӗн те каламаотӑн.

5. Ади дипер те, сӑыси пы.ддӑклӑ.
6. Вӑйӑран вӑкӑр туха¥, вӑкӑрӗ 

,.Капкӑна“  лекет.
7. Ннмйн те каламастӑп. Йӑлӑхтар- 

тӑн.
8. Кам кулад ҫийес тег, кӑиака ҫин- 

)в выртмас¥, вам кулас тет, „Канкӑн- 
вӑр“  пурӑнмасЬ.

9. .К апкӑна* лею есуг умне тӑра¥- 
|вн, йупа кутне тӑр, теҫҫӗ.

10. Ҫемӑврв „К а гк ӑ а " п у и ӑ р , вил- 
йышра „Канаш “  пудтӑр, тенӗ турӑ кӗ- 
неки ҫинде.

11. Сыона уйӑхпа хӗвеле уйӑрай- 
*ас¥, ес§ те хаҫат шурнал уссане 
уйӑрайман. Е х  хе хей!

12. Суйдакана суйландӑк.
13. Х ӑ р  р р х-хан хаи!.. •
14. Ҫамрӑкза вӗренейиеоен, ватӑлсан 

згренме хӗн вар». Хаҫат-шурналсвм 
тӑрӑх вӗренив тӑрӑш. Вӗрениеоен ав- 
ланнашвӑн хӗр те тупайыӑн.

15. Усал ҫнн куоои кусоан, „К ап- 
(&на“  ҫакланӑв. Илтрӗня, ват оупнӑ 
ада.

16. Сысна пелӗрӗҫнв пӗлмест. Пӗлнӗ 
пулсан есӗ те ,,Капкӑна“  йурӑхлӑ ӗҫ- 
овм тумӑттӑнддӗ.

17. Х у  аван пулсан, „Капвӑв“  хуҫи  
теававпулӗ, усал пулоаа яКапкӑн** ху- 
ҫи тв усал пулӗ.

18. И ытга шанма ҫук: унӑн хӳри  
кукӑр. Савӑа аллу вувӑр. Кувӑр алӑл- 
лӑ ҫынсемпе еп калаҫмасгӑп. Хӗрсене 
улталагӑи, „Капкӑн ' илмвотӗн.

19. Азлува алӑк хушшине ан див, 
трунӑ „Каакӑн“  ҫӑварве ан дик.

20. ,.Каакӑв“ ва^;&и йамалли укҫуна 
пупа патӑн та, вӑл унп» пыл туӑандӗ.

21. „Каакӑапа“  „Канаш “  вуламасан 
алсӑр-трасӑр ҫын нввех.

22. Гфу!

23. Хытӑ ҫынтан рашгавра та пӗр 
вӗреҫе йур илеймӗн тенӗ пек, евӗ тв 
„К аавӑы ^ в»](.ъи укҫа йэрас ҫув. Йӑ- 
нӑшрӑь пулсан тенӗр хут йарса пӑх.

24. Иӑвӑҫ ҫивден улми айакла ӳк- 
мест. теҫҫӗ. Аҫу та „К аакӑв" илнвн 
тв, всӗ те илмесгӗн.

25. Асгу, йал хушшиндв пит мух- 
тавса ан ҫӳре. Мухтанатӑн та, андах 
„Капкӑвнв“  халӗ те ияеймевха!

26. Тинӗ вашӑк .ҫӑвара ыр»ттара¥. 
„К аахӑн* ндме укҫа йар, вара калӑи.

27. Сӗх шӑлӗ тӑкӑннан, дӗлӗм турт- 
ма вӗреннӗ. ^ӗлӗм туртса укҫа сайа 
йарадден, ,К апкӑнне“  идесдӗ

28. Када&ан сухалӗ вӑрӑм та, ӑсӗ 
сахал, тесе сан ҫиаден каламаншя 
вара.

29. Е с укҫуна ҫухатая. Ҫухатаддея 
ваоклрах „К апкӑн* патве укҫа йар.

30. .К а н к ӑ н " илмен' усал ӗҫсеы т&- 
вакан адасене дӗаӗтве татсах илӗа.

31. Кӳр пӑйав, туртам ҫыхам! Мӑр- 
мӑр! Мӑӑук! У кҫу ҫук.

32. Сана епӗ „К а пкӑ н* аогписдӗкӗ- 
оеи пухма суйларӑм.

33. Санпа нимӗн те тумаллн ҫус, 
„Каавӑн* илесукҫуна картла вы^асах 
пӗтертӗи.

34. Есӗ ырӑ ҫын, .К апкӑн* ихсея 
татах ырӑ ауляалла.

35. Иаз хушшиндв куштанланса ая  
ҫӳре. ,К а п в ӑ н “ уруна ҫапоа шартах 
хуҫса пӑрахӗ.

36. Ҫӑвара шыв хынрӑм.
37. Ҫын .К апкӑнне* ан хапсӑн.
38. Апдха! А-апдхи!
39. Иалапӑла ан пуд, «Капвӑн» пур.
40. Сулугнив сахал та. ҫапах хак- 

лӑ. «Капвӑн» та ҫавах. Хавдӑ пулма- 
оан мана адла илиӗнддӗ.

41. Пӗр спаҫҫипӑшӑа пӗр ҫул ӗҫле 
нӗ тенӗ пек, епӗ саншӑн ҫулталӑк ыг- 
ла ӗҫлерӗм ( .К а а в ӑ н “ кӑларса тӑ1&м) 
ҫапах есӗ мана ҫырӑнса илмерӗн,

42. Ҫын савнине ан хапеӑв.

43. У йӑха 10 пус укҫуна хӗрхеяв- 
тӗн. Хы тӑ ҫыи иЕкеи ео. Авлаяоая 
арӑмна та выҫах вӗлерӗн.

44. Пирус туртатӑн, «Кжпв&н» ял- 
иестӗи. Пӗр падвӑ пирус хакӗпе еааа 
1 уйӑхлӑх «Еапкӑн» паратаӑр.
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45. Халвх «Капкӑн» потписдекӗоевв 
■^хм а  тнтӑн.

46. Хӑвӑн оавнӑ хӗр (йатве иала- 
мастӑп) ва^^ън «Капкӑн» илсен вара 
ун пуҫӗ сав йенелле ҫаврӑнӗ.

47. Клуххуй гнйедукшӑн ик хутдан  
ҫасмаҫҫӗ; калавӑ сана Канкӑн» ид 
теее!

48. Хытӑ ҫын калан» тет; .К апкӑн*  
илсен «ана та вулаттарха тесе.

49. Ӑолӑ ҫынпа тус пулсан, ӑсдӑ 
иудӑн; ухмахпа тус пудсан. «Капкӑна» 
ҫаклавӑн.

.50. Кирлӗ мар ҫӗрв укҫуна ан йӗ 
тер, унҫува ,К а п кӑ а “  илме йар,

51 Сааа ху¥’ кала, хут  »н кала, пу- 
рӗпӗр ес „К»ПЕӑБа“  иднестӗн.

52, Иӑвӑҫҫивден улми айака ӳк- 
мест, теҫҫӗ. Аҫу т» «Капк-1Ь» илмен 
те, есӗ тв илместӗн.

53. «Каякӑн» идсе памасӑр, савви 
сана йуратмӗ.

54. Ҫын „Капкӑнне“  ан вуда. Ху  
* туйан.

55. Сана курсан аваслас видекен 
вуда¥. Мӗзшӗн ши вӑа>

56, Б?с авав ҫын Ӑваннине кунта- 
вах куратӑп.

57, Санӑн та Содомон варас киддл- 
Ну, йурӗ-пурӗаӗр^мава.

.58 Савӑн 3 »§ана тӑрантармаллӑх 
укҫа тӳлемелле пула¥. Сыхлан. Мӗнле 
хӑтӑлмаллине „К апкӑвра" каласа па- 
рӑоӑр.

59. Ҫӑварнирв миҫе тенкӗдӗх ерех 
ӗҫрӗн?

60. Ураса тытна (ковеБ тума) ма 
вайрӑв?

61. Араму хайар пулеан «Каакӑн» 
шурнал илсе пар

62. Ан хӑр»,- Сана внмӗн те кала- 
ыӑп.

63. Тӑвас тенкнвтӑз»х, андах ,,Кап- 
кӑн“  нуррнне ав ман.

64. Иурӑхсӑр ҫынсем ҫиндеи «Рйап- 
кӑна» ҫыроа пар. Ҫара епӗ вӗсеве ват- 
тисен (помивави) кӗнеки ҫвне вӳртсе 
хурӑп. _________

КОРЕСПОТЕНТСЕНЕ
Ҫӑлтӑра. Тула тухмалзи вырӑнсем 

ҫьндчн ҫырмастпӑр. Иит шӑршяӑ.
Ҫӗмӗрте. Вырсарни вув диркӳве кӗ-

мен пупсеве «Капкӑна» ҫакдатмаст- 
пӑр. „Канкӑн“ хуҫж турра ӗнененмест.

Хултӑрда. Арӑнупа тйӑрма пултарай- 
мастпӑр, мӗншӗн тесен аирӗн адӑра 
САКС кӗнекисем ҫук

.,Напкӑнӑн“  3-иӗш нуиӗрӗн^е 
тухнӑ сата|сен тупписем.

Арифмвттӗк саттаддя 1 мӗш .V.

37 57 67 47 7 '36 26 6 16

40 20 60 9 50 80 30 70 10

29 19 3.9 ' 18 59 49 79 8 69

27 48

61

78 58 68 28 17 7 38

1

76

71 81 41 31 21 !1 51

25 35 1 56 5 1 1 о 146 66 4.5

54 1 44 1 4 24 14 | б 5 | 3 4 | 7 5  | 5 5

63 1 33 1 3 7 4 | 2 3 | 4 3  | 6 4 1 5 3 | 1 3

42 1 62 1 12 1 2 1 32 1 22 |  52 [ 7 3 1 72

Сатад туаписвре ҫ»ксем г у в р ӗ ҫ ;
Н. Сахарӑв, М. Стеапанӑв, М. Ваҫҫи- 
.чйӗв, Воропнов Ф.. Содоьйов Арк., 
Лоҫӗв 'IV ., Ҫеркеа Палташкнн,. Ваҫҫи- 
ли Павлӑв.

Ҫак йулташсем пат]^е укҫасӑрах 3 
уйӑхлӑ.х ,,Капкӑн“  йаратпӑр.

Тӑваткӑлла сата-^ туппи.

X у л а

У т и к

л и к а

а к а ■>

Сата§ туппияе Тенис Со»кодов кӑна 
тӗрӗс тупр? (Йетӗрве вулӑсӗнди Вӑр- 
ман кас йалӗсем).
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