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Ҫул-кӗперсене йусатпар.

Мӗншӗн ес ӗҫлеместӗн?
Мана ҫул кирлӗ мар. Епӗ сукмзкпа та ҫӳремо пултаратӑп.
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Х ӑ н - ҫ а п а  х ӑ ҫ а н .
Пӗрре шудгра кӗмӗлсенден тунӑ 

хушпуллӑ, сӑркасем, ҫеҫтенкӗсем, хе- 
ветсем ҫакса тудтарвӑ кӑвӑрлӑ, шупка 
кӑвав кӗпелдӗ оарӑ хӗрарӑм. шупӑр 
тӑхӑннӑ вырӑс тутри ҫыхнӑ хура ҫӳҫ- 
лӗ Ш упаш кар уйеоӗнди дӑваш матви- 
не тӗл пула¥ те, хилидден пӗр-пӗрне 
курнанокерсеы калаҫма тытӑнаҫҫӗ.

—  Кӑҫт» тзта? тет пирвайхи.
—  Ҫов, мавӑн нимӗн те кӗҫтемест, 

тет тӑнлавмасӑр вирйад матки, кӗҫте- 
оен те, пор кӗҫтенӗ вырӑна ӑҫтан кӗҫ- 
тесе ҫитерен. Пирӗн ӗҫӗ вумай. Уна  
ту, куна ту. Ӗҫдесех кӑн туха¥.

—  Уна йатлӑ ту пуриха сирӗн? Ку- 
расдӗ ӑн». Тинкв тухрӗ кунта килсе. 
Килни харама ан йудтӑр тесе, ҫав 
ту  ҫине те улӑхасдӗ.

—  Улӑхӗ пирӗн оахалҫке. Вутӑ пу- 
даймас¥. ■ -

—  Пирӗн ҫывӑхра вӑрман ^сахаат»- 
рах пирки, вутӑ ҫуккипе тинке тух»¥ 
вара. утӑ нумай.

— Тввкӗ туха ? Вутӑ вӑрманта тувӑ- 
шӑн у&ҫа параҫҫӗ и мӗн сирӗн? Епӗр 
апла мар. Вӑрианта вутӑ тума пӗл- 
месгпӗр, вотӑ тума пӗлетпӗр.

—  Ха^ь кӑна „андах“ тврӗв. Мӗн 
тени пула¥ха вӑл?

—  Андах-и? Андаха пӗливстни? Ӑҫ 
тн ҫӑва тӗпӗвди ҫын ес?

—  Ҫӑва тухасси тухрӑмӑр та, ан^ 
д»х теме каҫан кӗҫӗтме пуҫларӗ.

—  Ай-уй. мӗнле калаҫан? Намӑсна 
ӑҫт» дивев? Кад§ӑ корсан мӗн калӗ.

—  Кадда каймастӑп епӗ. Йӗкӗтсем 
ҫук, йурӑхдисеи. Пулсан та тетв йв- 
вӗрлисем.

—  Тетеле йервӗ твтӗв? Мӗн йернӗ? 
Х ӑш  шуа лартнӑддӗ? Полӑ йернӗ пул- 
сен пӗҫерсе ҫима пит лайӑх ӗнтӗ. Ну- 
майрах кӗрнӗ подс»н килйышсене ла- 
йӑх ва:§ӑ пола¥.

—  Ва%ӑ! Майра хӗрӗи?
~  Майра хӗрне те ҫвтартӑм. Ҫӑпа- 

ла туллийех ӑсса ҫийет. Пит...
—  Есир йашкана ҫӑпалааа ҫийет- 

тӗри? Епир ҫӑпалапа йашка кӑза ав- 
таратпӑр. Тӗлӗнмедае сиртен!

—  Серте те йаратпӑр. Х ӑш  дохне 
полтран йарсан та лайӑх апат пула¥. 
Умда йаран...

—  Хыҫлӑ йамастӑн-и т»та?
—  Хыҫ.тӑ йарнине илтмен. Кмоко 

хотан... Ӑшне й»ран.
—  Ашшӗне шыв ӑсма йаратӑн-и? 

Пирӗн атте пасара какай идне кӑна 
кайа¥. Ш ывне хамах кӳретӗп. Какайӗ 
кӑдӳне хакланса кайрӗҫке.

—  Мӗнле хӑйаматла Йапала вӑд 
какай? Хаклӑскер-и?

—  30 пуса пур. Хаклӑ.
—  Хаклӑ теаӗрен, кӑҫад аш хӑпар- 

оа кайрӗ. Сом та пилӗк пус та вов 
тӑватӑ пус Хӑвда полнӑ он пек хак?..

Калаҫрӗҫ кзлаҫрӗҫ, пӗр-пӗрнв ни 
йепде ӑнлаваймарӗҫ. |Тӑлма§ӑ кирлӗ 
вӗоене.

«Хӑвда* дӑвашсемпе «тете» дӑваш 
сем. вотӑпа вутта, ӑҫтапа кӑҫтана 
пӗрлештерекен тӑлмадӑ вӑл— «Канаш 
па» «Капкӑн» пула¥. Илтви есӗр ҫавӑн 
ҫиндев? М.

СуГйа. Потсугимӑй Ҫитӑрӑв, ео ытла 
худлен калав, хытӑрах кала!

Айӑпланакан. Бс ытлашши ан мӑш- 
кӑлахз, ху ман вырӑнта пулсан ҫӑвар 
на та уҫаймӑв?.. Ҫ И 1Т У .
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П У Р Т Е  ӲСӖР
(Мункунта).

Томски кӗпӗрнинҫв, ИванӑвЗ йалӗН5е пӗр 
ҫынӗн ӗни сӑмакун пӑтти ҫивӗ те, ӳсӗрдсв 
канса вижнӗ. (Хаҫатсендеи).

—  Пурта ' ӳсӗр Е п  тв ӳсӗр. Арӑм та ӳсӗр, ӗяина та ӳсӗртрӗм, Таопӑр  
« 1ӗр! Е8, ӗзв— Пачиҫи! Свкоем лайӑхрах!

Ҫӗнӗ „споссӑпсем'4
Ҫак саманара, ха^хи  вЗхӑтра, ҫак 

кунсенде йалти хусах арӑмсемпе хӗр- 
евм «да пӑрахмалли ҫӗеӗ споссӑпсем 
(мвлсем) шухӑшлаоа кӑларма пуҫларӗҫ. 
Авдах ку споссӑпсевден тӗлӗвмелле те, 
тата хӑрамадла. Акӑ малалла ҫӗвӗ 
опаесӑя йӗрлиоем. 'Ҫӑваш Сурӑм вулӑ 
сӗнди Тявӗш Мӑ¥ӑвка саливди Караҫ 
Миха^ аоӗм йӑвӑр ҫын пула¥ те ҫӑ- 
мӑланмагли мел тупса м ущ а  ҫине хӑ  
парса ҫӳлзӗ ҫӗртев айалалда тӑрс сикет 
те «Капкӑн» ҫпне пуса оауа^, Халӗ 
нтла ҫӳлӗ ҫӗртен сикнипе те «Капкӑн» 
ҫиве пулнипе тв тӑраймасӑр вырта¥. 
Ку спосеӑп ҫуратвденхи ва4 .%и. Тата

ҫуратсаи вал^ьи те пур. Ку тата ак 
ҫапла. '§ӑваш Сурӑмӗнр вӗренгеквн 
сӗр йӑвӑр ҫын пулаК К у  та ӗнтӗ 
споссӑп тупса хӗрарӑисем вӗрентвӗ 
тӑрӑх, йӗтӗн вӑрри вӗретсе ҫксе лӑха¥, 
андах ку споосӑпӑи усси пулайман 
сирли адиве ҫуратмаллах пулнӑ. Ҫу 
ратсан макӑрнсне ҫывсем изтесрйн, 
адине дӑркага сӑмавар лартыаллн кӑ- 
мака шӑтӑкне кирпӗд хушшине р к е т .  
Ш хулта вут хутмасӑр пурӑнмазла мар, 
ада шӑши те туххи шӑши мар, кӑма- 
ка шӑтӑкне те пӗден гаыраса тупас 
ҫув, виҫҫӗн-тӑваггӑн шыраҫҫӗ тв хӗр 
ада туртса кӑлараҫҫӗ. Ҫаала халӗ ӗнтӗ 
вӑл спосоӑпсем йурӑхсӑра тухаҫҫӗ.

Ш Ӑ Ш И .
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ҪУРКУННЕ ҪИТЕТ!
П!упашкарта наайс кСнскесене, ҫараиас хӗрарӑм сӑнӗсене сала- 

такавсем  пур.
Вӗсене ^арас тӗжӗшӗпе Шажти £ ҫ  Комиссариаҫӗ постановлени. 

кӑларнӑ. (СНЛ! саҫҫетанин-бен).

Ҫуркуннв кушаксеы те хӳрисене тӑ- 
ратса хайарӑв;

—  Мйаукдатаҫҫб.
иарометӑр ҫуккисем ҫавӑн тӑрӑх ҫавта- 
..ӑка пӗлеҫҫӗ:

—  Ҫуркунне ҫигет!— теҫҫӗ.
Кушаксем туй тума тытӑвсан ҫын-

сен йепде иртермелле 
Турӑ кӗвекисендв тв кад4вӑ, вӗт:
—  Еӗр ҫӑкӑрпа ҫех сывӑ пулас 

ҫук, теяӗ
Ҫамрӑк ҫынӑн ҫамрӑк шухӑш. Тара- 

кансем те авланмаозр пурӑнаймаҫҫӗ. 
Авдах тӗрлӗ §ӗрӗ §ун тӗрлӗ «йурата¥». 
Сыонасем пӗр пӗрве

—  Ес хитреҫке. Е х. йуратапҫке са- 
на тесе сысва хӗрин кӑмӑлне ҫавӑрса 
тӑмаҫҫӗ.

Ҫыяоен урӑхла йурату, Малтан пал- 
лашат.^у.чтан

—  Йуратап— тег. Маладда:
—  '§уп тава¥.
Епар ҫаырӑкрах духне ҫапла тӑваттӑ- 

мӑр.
Андах самана уаӑшӑнвӑ май йурату 

йӗрки те узӑшӑБнӑ темелле. Ҫук тӗрӗс 
мар, пур тӗлте те киввипвх йуратаҫҫӗ: 
Йздттӑра та, Мусхавра та, Хуоанта та.

Ш упаш нарта ҫех ҫӗнӗдле йуратма та- 
пратвӑ.

Те хӗрарӑм ҫитейменнипе, те хӗрӗ- 
оем йуратмавнипе, те алиментран Ш у-  
пашкар ваддисем ҫар.".мас хӗрарӑм сӑ- 
вӗсене пӑхма ауратаҫҫӗ, твг. Кӗнеки- 
сем те ҫавӑн пеккисем салатаҫҫӗ.— те- 
рӗ Морссӑв йул. Сознаркомра.

—  Е х, §уяӑм, пепӗксем! Йуратҫке 
сана. Сана канхвит те илсе памадла 
мар, сан патна ҫӳресе пушмак та ҫӗт- 
мелле ыар. Алииент та ыйтмастӑн. 
ес,— текедесе вырта¥ пулмхлла Ш у -  
пагакар кадди вырӑн ҫввде.

Е х, пурнӑҫ, пурнӑҫ. Телейсӗр вӑхӑт- 
ра ҫуралнӑ есир. Ш упаш кар ади-пӑди- 
сем. К у савӑнӑҫа та сиртен Моросӑв 
туртса идесшӗн.

^  Ше:§§етӗп епӗ сире.
Л О Ш Н П К Ӑ В .

Иалтп .'«[ушик.
—  Пирӗн вӗрҫататлӗ пӗр хут татӑ- 

кӗ ҫырса павӑшӑаах пулиутудкӑ ҫут- 
тине ыйтаГ. А ҫав кантурти «ӗҫтӑват- 
кам» текенбисем пысӑк ӗҫ тӑваГ теҫ- 
ҫй те,— мнҫе дегвӗрг ыйтаҫ пу.^ вӗсем?

Иыши Кише авлаии!!-
Хыткан Хветке '§алӑш Хырӑм йатзӑ 

йалӑн уй хӗрӗвди. кукӑр кӑрдйк пек, 
далӑшса кзйвй пӳртре пурӗнвӑ Ҫӗрӗ 
увӑн пит сахала пулнӑ. вы^ьӑх дӗрдӗх- 
сем, кушакпа сыена ҫурзсӗр пуҫне, ни- 
мӗн те пулиав. Иалтан йала, килӗрен 
киле тара кӗршсе ӗҫлесе хырӑм тӑран 
таркзласа пурӑвнӑ. Хӗлзе хырӑмшӑй 
ӗҫдет, ҫулла мӗн панипе килӗшет, ҫӗр- 
не тара паркалат. Кӗршвӗ духнв Хыт 
кан Хветкене ӑна та паратпӑр, кӑна 
та паратпӑр, теҫҫӗ. рашшут (расчет) 
тунӑ духне... хулоуҫҫисеве кӗпепе, 
урисене тӑлана вигӗвтермелле пулсан 
та тав та пуҫ вара. Хӑш  духне пӗр 
спаҫипӑшӑнах теаиҫе уйӑх ӗҫдемв ти- 
вет. Андах Хветке нуыайа хапсӑвакан

ҫын мар, мӗн панине килӗшет.
Ҫулсем иртеҫҫӗ. Иун, ҫынва хӗрӳ 

лентерекен йун вӗреме пуҫлаоан Хвег 
ке пуҫве тепӗр майлӑ ҫавӑрма тытӑна¥ 
Пӗтӗм дунтан вартан, пырши пажарти 
пех вӑл Сарпикене йуратса пӑрахат 
Сарпикене хӑвӑрах пӗлеттӗр ӗнтӗ. Мӗн 
де хӗр, ах!.. Малтан пӑхоан та, хы  
ҫалтан пӑхсан тз, пыл та ҫу. Урам 
тӑрӑх вара пӗсехвсеве каҫӑртса, ик 
аллияе ка:ь4)й-ма§:ьӑ, умлӑ хыҫлӑ вӑш- 
вӑш’ сулкадаса влемлӗн, акӑш пек. й*- 
рӑнса пыра¥. Иҫӗи ҫырли!.. Хӗрӗ тӑ- 

_лӑх вулоан та, тупраллӑ тата: пӳрт 
ҫурглӑ, тимӗр Еӑвак ӑйӑрдӑ.

Ех, тӗрленӗ кӗпеддӗ Хввткене, швет- 
ски пиртев туяӑ йӗиддӗ, худпуҫҫи ур- 
лӑ §ӗн пиҫвхипе ҫакса йанӑ хуг ку- 
пӑодӗ! Ун духне вара... Сарпикене ун-- 
тан хыпкӑдаа та уйӑрас ҫук.
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X  А  Л  А П С Е 1У 1 .
Ҫӗрӗк те пулнн ҫӗ̂ р тенкӗгӗх, тесе Й а Д С е Н Ъ П  Л 1 в Т р  В П С И С е М  

каларӗ, тег '§ӑваш Сурӑм вулӑсӗнди .э г  .<
Тивӗш копператтив претҫетатгӗлӗ ҫӗр- 
се кайнӑ пирки, ҫуиалӑк ытла сугӑ- 
найиан аулӑ каткисене ревиҫи комиҫ- 
■ҫпн дленӗсене кӑтартса.

Тӳрӗ калааан тӑвавнв йураман тенӗ 
«Кзпкӑн» хуҫи «Капкӑнра» ӳкернӗ 
ҫынсем куҫӗсеяден вут хӗлхем кӑдар- 
с»х йӑИаҫнвне курсан.

Кашкӑр пулӑшсан, вӑрӑитуна та 
лашана укерӗ, тенӗ «оресаотент, „К а  - 
Еӑн" пулӑшнипе. йал куштанне тӗрме 
»лӑк оатне илсе пырсан.

Адаш пӑру ик ӗнвне ӗмет, адаш 
марри хӑй амӑшве те ӗмеймест, тенӗ 
пӗр ва*кат аййпланакзнӗнден те. айӑп 
даканӗнден те укҫа сӑхӑрси йулсаа.

Ардӑ арӑмӑя пӗр ҫӑвара сурас пу 
ла¥, тенӗ пӗр упӑшка ьрӑмӗн тӳпинден 
сурса.

Хӗрӗх шӑл витӗр тухсассӑн, хӗрӗх 
йала сарӑлӗ ,,Капкӑва“ хӗсӗнсен, хӗ 
рӗх кӗпӗрнв кулӗ, тенӗ Л1ӑнтӑр Ваҫли 
копператтив кассинв киле илсе пырсан,

Сыснаран йӑгӑ ҫуралмас¥, сан а§у 
ку, тенӗ пӗр хӗр сутра, ада ааш ӗ ҫи 
т л л е  пӑхса.

Муяаун килег, мункун килет, пирӗн 
хырӑмран пӑо тухассияе, куҫран вут 
тухасеине пӗлтерет, тенӗ Хветае Еӗр- 
кури пырне йарӑнтарса.

Хӑмла йӑвӑҫ тӑрриве улӑхтарса лар- 
та¥, тевӗ усӗрпе тем те тус» пӗтервӗ 
ҫын потвала денксен.

11.

М увкун та ҫитрӗ. Хӗрсе* урама 
тухса лзрма пуҫларӗҫ. Хыткан Хветке 
те хитрврех саплӑклӑ кӗпе йӗмсем тӑ 
хӑвса Сарпикесен йадне ҫӳреме пуҫ- 
ларӗ (йалӗ инҫе мар, ҫур ҫухрӑм ыт- 
ларах авдах).

Пӗрре, пӗр тӳлек ҫанталӑклӑ ӑшӑ каҫ, 
Хветке пӗгӗм хастарлӑхне пухса, Сар 
пикеяе йурату сӑмахӗсем калама ты 
тӑна¥.

—  Е п , сава, тет, пӗлӗт ҫинди пӳдӗх- 
ҫӗрен те ,'ҫӗ р  ҫин§и §и хаклӑ йапзла 
севден те ытларах. мӑй таранах йу- 
ратса пӑрахрӑм. Пурнӑҫ сан аллувта, 
тет хӗпхӗрлӗ хӗрелсе.

—  Мӗнле пурӑнӑпӑр вара иксӗмӗр? 
тет йӑвашшӑн ҫын ултавне пӗлмен 
Сарпикв— Савӑн пурлӑх тавраш сап- 
лӑкдӑ кӗпӳ йӗмӳсӗр пу.не урӑх нимӗн 
те ҫукҫке.

—  Пулӗ, пурте пулӗ, тет Хветке 
ури ҫине тӑроа. Саолӑка тирке.ме хаяӗ 
ӗлӗкхи мар. У па  пек ӗҫлӗп, кашкӑр 
яек выҫӑ ҫӳрӗп, сана тӑр«нтарӑп тӑ- 
рантарӑпах. Мӑй таранденех ҫитерӗп. 
"Ҫейне сахӑрпа ӗҫтерӗп, §ей дашкисем 
туйанӑп. к%шни кун §уп тӑвӑп.

—  "Ҫуп тавасси тӑвӑн та. андах... 
мана §уя тӑвидден ыттиоене кайоа 
§уп тусан аванрах пулӗ, терӗ те Сар- 
пике, вӑр-вяр тароа кӗдӗ хӑй к-'лне.

Откас! Огкас пади ку! Мӗнле капла? 
Саряике мар ку, сар пӗкӗ. Пӗкӗ пе- 
кех кукӑр. Малтан, паллашсавах, те- 
миҫе хут та ӑшшӑн пӑхса илдӗ, сарҫу 
пекех ирӗлтерсв йа§ӗ, халӗ... Ш ӑпи  
ман ҫавЗн пек пу*. Ҫеклӗ туса ҫакӑн- 
са вилеоси ҫеҫ йулдӗ ӗнтӗ. Кӑкӑр  
ӗмекен ада йепле амӗш сӗдӗсӗр пурӑ 
ваймаст, ҫавӑн пекех етӗ те Сараике-
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Выльӑх - '§ӗрлӗх тухта- 
рӗ етемсене панӑ ка- 

наш.

Еам еӑнӗ ҫак?

(Мункун в*:ь§и 9 сапповӗт).

1. Лаша хӑй апатне ҫисе йарайман 
пулсан, вӑа сан ҫине, лайӑх апат па 
ианшӑн ҫилленниае,,Канкӑна“ шалӑпӑ 
парасшӑн.

2. М ункун хушшинде ҫапӑҫса ҫӳрв- 
випе ӗшенса вӗриленнӗ ывӑлна 3 се- 
хет иртидден сӑмакунккӑаа ан шӑвар.

3. Хӗрӗнкеденнӗ арӑмна пӑтӑ ҫинӗ 
хыҫҫӑнах ӑшадама ан тытӑн. Малтан 
ҫывӑрса тӑр.

4. Арӑму хыҫҫӑн, лашу хыҫҫӑн ҫӳ- 
ренӗ пекех, ҫӳре. Иурат ӑна, ан ҫап, 
ан ҫилев, ан вӑрҫ, йаланах ырӑ кӑ- 
мӑлпа тарпейдӗ пӑхса, адашласа хӑ- 
на нтлекен ту. Вара вӑл сана тутлӑ 
йӗкердӗсем туса парӗ.

5. Вӑрҫнипв §ӗрниеене хӑйпӑтса пӗ- 
тервӗ ка§§ӑ (йӗкӗт,— надар упӑшкк 
пула¥.

6. Ҫул ҫин§0  ӳсӗрпе атту тухса ӳк- 
сен, уруна ҫуд хӗррине, пы.|§ӑкаӑрах, 
ҫемҫерех вырӑна илсе пыр, хытӑ ҫул 
ҫин§е„урунти дӗрнӳсенв пӑсӑн.

7. Усӗр ҫын хӑй хырӑмне урисемпе 
тапа пуҫлӑсан, тӑтӑш пы:ь§йкра йӑва-

Ӗҫлӗ ҫынсем хушшивде ҫавӑн пек 
ҫынсем пулсан. ,,Капкӑн“  рвтакоинв 
ҫырса парӑр. Вара вӗсенв шурӑ дуллӑ 
райа кӗртмелли ҫынсен ҫпиокж ҫинв 
кӗртсе хурӑпӑр.

лана пуҫласан, колики йатлӑ §ир пу-

ла¥ вара, ун ҫиндвн хӑвӑртрах милит- 
сийе пӗлтер. Милвтси килидден ун хы- 
рӑмне улӑмпа сӗрсв тӑр, ан вырттар.

8. Етем ӳсӗрет пулсан, унӑя ҫӑва- 
рӗнден апат пекки йухат пулсан, вӑл 
дирлӗ пула¥. Пырса пӑх, йанах айӗн- 
§е мӑкӑ]б-шакӑ.§ ҫук-и? Мӑкӑ.|-шакӑ.б 
пулсан, ӑн ҫыпҫӑн ун ҫумне— хӑрушӑ.

9. Арӑмсен упӑшкисене кашни кидв 
таврӑвмассӗренех лайӑх пӑхмалла: 
упӑшкун касӑлнӑ, йе дӗрӗлнӗ вырӑж 
ҫук-и, мӗнӗ тв пулсан шыҫман-и?

Й Ӑ В А Н  МУ^ЙИ.

сӗр пурӑкаймасгӑп. Ох-ох-ой, тетХ.вет- 
ке, пуҫнв хыҫса.

Мӗн тӑвӑн ӗнтӗ? Кайас пуда¥ кал- 
лех хуҫа сыснисене кӗтие.

Киле ҫигнӗ ҫитменех Хветкв пат- 
не пидӗк ҫухрӑмра ларакзн Вӑрӑмпуҫ 
йалӗнди Самсун Унтри пыроа кӗдӗ. 
Пӳртв кӗнӗ-к?менех, Самсун Унтри, 
ухмаха йернӗ ҫын пек, Хветке умне 
ҫӗре ӳксе

—  Мӗнле есӗ, тег, ҫапла ҫапла туп- 
радлӑ, яӳрт ҫуртлӑ, тимӗр кӑвак айӑр • 
лӑ хӗр тупнӑтемести? Пошалстӑ, Хвет- 
ке тусӑм, ан авлан. Мана авлантар. 
Хӑвах пӗлегӗя, йепле епӗ нушадлӑ пу 
рӑнатӑп. Еҫлесенҫук Авлантарсан сава 
дерЕонтсӑ парӑп. тет.

—  Халех иар, вараидее кайӑя, тет 
Хввтке апэаранипе.

Майлашрӗҫ. Виҫмене Сарпикене Сам- 
сун Уятри ва.|.ьи ҫураҫма каймалла

турӗҫ. Хветке тупкӑди пулат,
—  Пурӗ пӗр, тет Хветке хӑй ӑшӗи- 

§е, хӗрӗ мана пудао ҫук. Укҫипе тум- 
ланса йулам хут!..

Унтрирен пӗр дервонтсӑ ялсенех, 
Хветке хуҫаран циншакпа кивелме 
зуҫданӑ йӗм сутӑн илсе йара¥. Пал- 
ламалла та мар судса карӗ!

—  И *ӗ  талӑк иртсен, ҫӗрле, Самсун 
Уятрийӗ пврсе те ҫитет лашапа Хввт- 
ке патне. Лараҫҫӗ те кайаҫҫӗ Сарпи- 
хене ҫураҫма.

Хветкен ӑш вӑрка¥. Вӑркамасӑр! 
Темае хыт дӗреллӗ ҫынӑн та куҫҫӳд 
тухса каймадла ун пек пулсан.

Перое ҫитрӗҫ. Сарпике лайӑх йы- 
шӑвоа иядӗ. Пӳртв кӗрсе вырӑнаҫоа 
дароанах, Самоун У нгри  авланасся 
ҫивден калаҫма тытӑна¥. Каааҫоая. 
калаҫсан, сӑмах ҫаврӑвӑшӗяе, кувга 
килнӗ дух, Хвегкв йалнв ҫигнӗ ҫӗртв
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Уда сысна.
Ула сысва пӗрЕуннв 
Хапха айне хӗсӗнвӗ.

Мӗн тӑвӑн?
Кӑшсӑра¥ те вӑшкӑра¥!
Сысва сасси. уҫӑсквр,
Пӗтӗм йала йанӑра¥.
Хӗрлӗ йӑтӑ те илтсе,
Те тем урӑх шухӑшп»
Н ввек ҫине ҫитрӗ те,
Акӑ вӑрӑм хӳрине 
Ҫавра ҫавра ывӑта¥,
-Малти икӗ урине 
Й ӑлтги йалтти хӑпарта¥,
—  Мӑнаккам, тет— мӑааккам, 
'§ймха, сана пулӑшам!
Ула сысни андӑка 
Паллаймарӗ пулмалла—
—  Тӗрт, тет, акӑ шалалл»! 
Хӗрлӗ йӑтӑ ҫавӑрса 
Хыпрӗ сыона хӑлхиве,
Тавай мӗн пур вӑйӗпе 
Туртма урам йенелде,
■§ун хава.%пе хай сысна 
Цушшех хытӑ кӑшвӑра¥
Мӗн пур вӑйне пуҫтарса 
Карташнелле туртӑна¥;
Те хытах та туртӑндӗ—  
Хапха йар»х уҫӑлдӗ.
Ула сысна тӑдӗ те 
Хӑлхиоене хыпал»¥.

Ак ӗнтӗ?
Сылтӑм хӑлхи мӗскӗнӗя

Тӗпӗвденех татӑлнӑ.
—  Ей. андӑк!

Цырва ларашшӗ!
Терӗ те.

Йунлӑ пуҫне ҫиллипе 
Лӑстӑр лӑстӑр оиллерӗ.

Н. ЕВ ТО КИ М ӐВ.

^̂ Еапкӑн̂ '̂  илӗр!
Ей, йулташсем, мушиксем, 
Хура тӑпрз тусӗсем!
Сухалсене шӑдкалӑр, 
Хӑлхусене тӑратӑр!
„К апкӑн“ туха¥ ҫатлатса 
Пур тӑм пуҫа ҫаклатса, 
Ухмахоене пӗҫертсе 
Ӑолӑ пулма вӗрвнтсе!
Сире, савнӑ тӑвзноем,
Лайӑх тӳрӗ мушикоем,
'§унтан ырӑ вӑп сунат,
Цуҫа диксех тайӑла¥
Е й, ео тата, Иӑванкка,
Ма куҫ хупса ларан ха?
Вӑхӑт халӗ кивви мар—
Куҫа хупсах ларао мар. 
„Е апкӑя“  ҫырнса идмеллв 
„Изес ӑна!“ — темелле,
Кӑсйа тӗпне хыпала 
Вак укҫусем пур унта... 
„К апкӑн“  ҫырноа идӗр!
Вглӑр, ӑна, кулӑр!
Лайӑх, тӳрӗ пурнӑр!
Сире епӗр кӗтетпӗр! АТТАИ .

усад курнине те каласа кӑтарта¥:
—  Х в в и е  йалӗ патне ҫитерехпе, 

лаша дипер дупса пынӑ ҫӗртех тӑп 
тӑдӗ. Ҫӗрӗ сӗм тӗттӗм. Ҫӑлтӑрсем тв 
ҫув. Усал тыгрӗ твсе, лаша тавра сан 
ва^^и илнӗ куденеҫе тзтса пӑрахса та 
пӑхатӑп, лаши ҫапах таправмас¥. Еап- 
ла усси ҫуккине кура, нимӗн тума ап-

.транипе, лашинв пулӑшса та пӑхрӑм, 
тапранмас¥. Ҫӳҫ-пуҫ тӑрса карӗ. Темле 
майпа урапана кайран ҫӗклесе пӑхма 
шухӑш тытрӑм. Ҫӗклерӗм те, лаши ҫӑ- 
мйлзӑнах малалла утса карӗ. Урапи 
мнше (мишавчй) йупине ҫакланнӑ пул- 
вӑ. Сана йуратнипе пуҫ аташса кайнӑ 
тет, Самсун Унтри Сарпике ҫумнерех 
шӑвӑварах дарса.

—  А, тет Сарпике, ес усалтан та 
хӑратни! Пымастӑп сана кадда. Хвет- 
ке манӑн луддӗ усад тӗселтен хӑрамас¥.

апла мари, Хветке? Вӑл м»на килӗ-

швт.— Хветке тусӑм, виҫӗм кунхине ан 
та асӑн, йури валарӑм... Тӳррипе ка- 
лама вӑтантӑм. Ес аван ҫын. Ӗҫден. 
Тумланасса та тумлаянӑ.

Хветке калама ҫук савӑнса карӗ; 
савӑннипв, астӑваймасӑр, хӗре дуп 
тӑвас вырӑнне, Самоун Унтрин сухал- 
не 3— 4 х у г та §уп туса илдӗ пулиал- 
ла айван. Ҫураҫрӗҫ. Самоун Унтри  
тупкӑди вырӑнӗедв пулдӗ. Малтанах 
туртӑнкадарах тӑдӗ те, кайран итдерӗ 
тата

Пӗрик кунтзн, рекистратси тунӑ  
хыҫҫӑн. Хветке Сарпике патне кидв 
кӗдӗ. Туй пекки мӗнӗ пулмарӗ. Туй  
тӑвас вырӑвне, хуранпа вӗретсе дей ӗҫ- 
рӗҫ. Х ура ҫӳҫлӗ Хветкепе сарӑ ҫӳҫлӗ 
Сарпике пайан кун т» савӑнса пурӑ- 
наҫҫӗ.

И Ӑ В А Н — МУ^ЙИ.
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А с а м ҫ а.
Тӗзӗвмвлде, йулгапзсем! Ӑҫта ҫитнӗ 

унта пӑв, електридӗствӑ еяеркийӗ*), 
ҫӗлеквн, урап» ҫӗлевен маштинӑоем—  
ҫавӑнтах тата вӗоен ҫумӗндех— асам- 
ҫӑсемпе тухатмӑшсем.

Тӗлӗнсе йӑвавса кайӑв1
Иалта мушвксев ҫейӑлккӑ, вейӑлккӑ 

пур, хӑй ҫӗрне мушик трактӑрсемае 
сухалат, ҫавӑнтах ув ҫумӗвдех кзшни 
йадтах асамҫӑ пурӑва¥. Пурӑна¥, ҫӑаӑр 
дӑмла¥, мушиксене хӑрата¥.

Ӑнлавмалла мар, тӗлӗнмелле йапаласем 
Ҫак кунсенде, ҫапла, пӗр йалта асамҫа 
вӗдернӗ. Ну, вӗлернӗ, вӗлернӗ пултӑр, 
мӗн пур унта?— Манас пула¥. Ҫук, ма- 
наймарӗҫ ӑна мушиксем. Иӗрсе пӗтрӗҫ, 
ахӑраҫҫӗ, хӑйсен ҫӳҫне дӑскаҫҫӗ.

..Ҫӳлтен“  айӑп килесрен хӑраҫҫӗ.
Вилес умӗн ҫ»к асамҫӑ вӑтам хрес- 

ден патне пынӑ. Паллах ӗнтӗ, вӑд кид 
сен мӗн те пулсан пуяа¥: йе ӗне ,,ӳкет“  
йе урӑх инкек пулат.

Асамҫӑ килнӗ те, сӗтел хушшине  
кӗрсе ларнӑ. Куҫӗсем хӑйӗн тӗтгӗм, 
мӑйӑхӗсем (уссиеем) айалалла усӑннӑ, 
тата сухалӗ силленег.

Лара¥ пирӗн асамҫӑ, сулахай алливе 
хыҫвала¥. Паллах ӗнтӗ, пӳртре пурте 
хӑраса ӳкрӗҫ.

Хуҫа арӑмӗ сӗрӗм тивнӗ пек ҫапка- 
данса ҫӳрет, ӳсӗркелет, вӑрттӑн духне 
сӗтел ҫиве мӗя туглӑ ҫимиве видсе лар- 
та¥. Кардӑкӗ, ҫав вӑхӑтра ӑна пуҫҫап- 
са, а§а пек ыйтат унтав;

—  Мӗскер есӗ, ырӑ ҫын, пирӗн пата 
килтӗн те сулахай аллӑва хыҫатӑв. 
Темае инкек йе хуйхӑ пулмас¥и?

Асаыҫӑ ӑна пӑхмасӑр оӑмса айӗнден 
кала¥:

—  Мушӗг, жсанне, пулӗ теҫав. Хуйхӑ  
пулсан унтан хӑтӑлма пула¥. Инкекрен 
хӑрама кирлӗ мар, тет пирӗн асамҫӑ, 
хӑй пӗр иай апат ,,мӑра¥“ .

Хуҫи тата, уксах Тимуҫ, кардӑкне 
супӗлгетме дара¥ те, асамҫӑ патне пы- 
рат:

—  Кам хушрӗ сана, тет вӑл ӑна, 
ман пата килсе ӗҫсӗр усӑнса ларма? 
Мӗн аллусене хыҫкаласа ларан, хӑв 
тӑласем ӗрдегсе ларан? Хыҫваларӑн, 
ҫитӗ— вӗҫтер, лекмвн духне, кунтан 
ырӑ кӑмӑдпа.

*) ВЛйӗ, хӑва^бӗ.

Пӳргре ыттисам кӑна илтсев хытса 
кайрӗҫ... Асамҫӑ кӑвакарса вайрӗ, тӑ§ӗ 
вӑрӑмӑв сывласа йадӗ те, тухса утрй.

Н у  тухнӑ тухаӑ, манас пула¥. Матки 
йӗрет, кардӑкӗ еысна пек ҫухӑра¥, Ти- 
муҫ, вӑкӑрнв малалла вӑларса^ кала¥ 
вӗсене:

—  Ку асзмҫа ҫамкиндев лектерей- 
мррӗм, ӳкӗнетӗп, епӗ уя пвккисезе йа- 
дан икӗ куҫӗ в.вррнвден „хы ҫатӑп", 
тет.

Каҫ пулдӗ ха.§хи. Матки макӑра¥, 
кардӑкӗ ҫухӑрат. Тимуҫ сав ҫиаде сӑм- 
сипе шӑхӑртса вырта¥.

Сасаргӑк ҫӗр варринде матки Тимуҫа 
вӑрата¥.

Н у, тет вӑл дӗгресе, ҫихрӗ нуша. 
Итде! '§ӑнахах; картаран пӑру ыӗвӗрни 
илтӗнет. Ну, хувар ҫутрӗҫ, тухрӗҫ кар- 
ташнв— тӗрӗс: пӑру карта варрине тӑ- 
нӑ та, хӳрине ҫӳлелде ҫӗкленӗ, ахӑра¥ 
гем пулнӑ пев, ну, ахӑра¥ те ахӑра¥, 
мӗн тӑвӑн ӑна?

Ҫӑкӑр йӗпетсе падӗҫ,— илмест, сӗт 
падӗҫ— пӑхмас те. Ҫӗрӗпа мӗкӗрдӗ. Ир- 
хине те §арӑнмас¥. Кӑвтӑрла та мӗкӗ- 
рет.

Каҫпа хӗрарӑмсем Тимуҫа пӗте- 
реҫҫӗ, хӗсеҫҫӗ: асамҫӑ патне кайса, ӑяа 
ӳксе пуҫҫапоа каҫару ыйтиа хушаҫҫӗ.

Тимуҫ кайасшӑн марддӗ налтан. кай- 
ран ним тума апгӑраса вайрӗ шӑлне 
ҫыртсах. <

Пыдӗ.
—  Мӗсдер?— ыйта¥ унтан асамҫӑ, 

пӑруву мӗвӗрмест и?
—  Ҫапла, тет пйрӗн Тимуҫ аоамҫа 

хирӗҫ, пӑру ыӗкӗрет, нийепле те дарма 
ҫук, тет, ҫӑкӑр та ҫнмест, сӗт те ӗҫ 
мест. Нуша. Каҫар мана, тег. Вӑй ҫит- 
нӗ таран тӳлӗп, тет.

—  Иурӗ. теое худӗ асамҫи.
Тухрӗ. Вӑл малган пыра¥, уя хыҫӑн-

§ен Тимуҫ „лӗпсӗртетвт".
Ҫитрӗҫ вилӗ умне. Асамҫӑ кала¥'Ти- 

ыуҫа:
—  Алӑкран вӗрсенех, тепӗр йенне 

ҫаврӑн та турра кӗд тума тытӑн. Епӗ 
ӳркенсв тӑмӑп, пӑру патне ханах ка-
йӑп.

Кайрӗ хадхи пӑру патне.
Тимуҫ ҫавӑн хыҫҫӑнах унган вӑрт- 

тӑн пӗр вӗтессе пыра¥ те асамҫӑ йеп- 
ле кӗл тунине курас тесе. пӗдӗк шӑтӑк-
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В А Ҫ Ҫ У К.
Хрулка аи’р е  Ваҫҫукӗ 
Хӗр суйлама тытӑнвӑ,
Ҫак ӗҫпеле мӗокӗнӗн 
Пӑлтзх пуҫӗ ҫаврӑВЕӑ.

Мӗя тӑвас?
Халӗ хӗрсем вумай §ух 
Лайӑххивех ҫаклатас! 

Миаик хӗрне илӗттӗм —
Сӑмси иӑртак пысӑкрах, 
Унш ӑн.х та тӑмӑттӑм—  
Хулӑч тути усӑкрах.

Варук питӗ ӑслӑ хӗр. 
Ӑна пурте ыухтаҫҫӗ, 
Лвдах урлӑ урисем 
Арӑш-пирӗш утаҫҫӗ.

ран пӑхат. Асамҫӑ ҫав вӑхӑтра кар- 
тара пӑру хӳрине тыта¥ те пулавккӑ- 
йӗп туртса кӑлара¥. Хай пврӗн Тамуҫ. 
хӑйсен пӑрӑвӗ пек, ҫухӑрса йа§ӗ. Карта

алӑ&не ваокаса питӗрсе илдӗ, ҫынсене 
дӗнсе килдӗ те, мӗн курнине каласа 
па?ӗ.

Тытӑндӗҫ аоамҫа ,,хӗртме“ .
Хӗртрӗҫ, хӗртрӗҫ, алӑеемпв тв, па- 

таксемпе тв хӗнеҫҫӗ— асамҫӑ дӗнмест, 
вилнӗ дух в»ра каларӗ пӗр ивӗ сӑмах;

—  Пӑру хӳрине пулавккӑ впӗ мар, 
турӑ дикнӗ, тет. Ҫав оӑмахсем хыҫҫӑн 
турра дунне падӗ.

Ну, виляӗ вилнӗ. Манас пула¥. Ан- 
ҫкх пайан, калӑпӑр, вӑл вилнӗ, тепӗр 
лун инкек: кӳршӗ йалта пӗрин
ӗни дӑхха таптаса вӗлервӗ.

Пӗр уйӑх иртри унта, йе икӗ уйӑх, 
татах тепӗр инкек; ӳсӗр ҫыа каҫпа кж 
ле таврӑннӑ §ух ҫырмана кайнӑ та урине 
сиктераӗ. Икӗ иякек пулдӗ, мушиксем 
виҫҫӗмӗшне кӗтеҫҫӗ. Виҫҫӗмӗш пулсан 
тӑваттӑмӗшне кӗтӗҫ...

Пӗтерет ӗнтӗ асамҫӑ сынсене.
М. СОШ^рЕНКО.

'§иаер хӗре Наҫтука 
Ыан пек викам савайман —
Ҫав хӗр ашотӗ духӗнав 
Тупра пӗртге пухаймав.

Анат каори Тӑхтапин 
Иапали те дылай тет,
Ан§?.х ашшӗ ват Пархиа 
Хӗрве вы.§ӑх лзмас¥, тет. 

Аслурамри Караҫук 
Куҫран пӑргак вӑйеӑр та—
Аптӑрсах кайас ҫук;
Унӑн тупри виҫ арда 
Ҫурӑлас пек аараҫҫӗ,
Ӑа» сурӑх, вадаа:»,
Ват лаша та параҫҫӗ.
Тумлӑ сумлӑ ҫак хӗре 
Иепае вара идес мар?
Иухса кӗрев пурлӑха 
Мӗншӗя хапӑл тӑвас м»р?

Ваҫҫук тивеҫ шухӑшсӑр 
Иддӗ йадӗ Краҫука.
Килдӗ цурлӑх пӗр яуссӑр 
Ҫакӑ пуйан арӑмпа 
Нӗр пӳрт тудли гапала.
Карташ тулли вы.§ӑхсем. 
Нурӑваҫҫӗ савӑнса 
Ҫакӑ пирӗн ҫаирӑксвм.

Андзх тутӑ пур'нӑҫ  
Иалан телей пани ҫук,
Арӑм пурлӑхӗпеле 
Етем ырӑ курнн ҫук.
Ир пула¥ те, каҫ килет—
Ҫаплах кунсем иртеҫҫӗ;
Кӑраҫукӑн куҫӗсьм 
Надарланса килеҫҫӗ.
Куҫри мӑкӑл-мӑкӑлӗ 
Ав1арата¥ мӗскӗне.
Таҫта таҫта айаква 
Иумӑҫа та кайаҫҫӗ,
Кусар тӑрӑх шӑтӑка 
Вертӗ шыв та йараҫҫӗ 
Нимӗскер тв пулйшмао¥!
Бу.§нитоана кайоассӑн 
Ваҫҫук лӗлдӗ арӑмӗн 
Траххом дирӗ пулнине,
Тухтӑр „цудмао¥“  тесессӗв 
Тӑкрӗ вӗри куҫҫу.%нв.

Ҫакӑ йӗкӗт авлавни 
Йкӗ ҫулҫеҫ ҫигетдӗ 
У нӑн ҫкмрӑк арӑмӗ 
Суккӑр пулдӗ, хупландӗ.

Сӗм аурӑвз¥ Кӑраҫук 
Упӑшкине хуйхӑртса,
Ха£б Т0 пулвн ҫав Ваҫҫук
Ҫӳрет ӑва ҫавӑгса. ЕВ ТО КИ М ӐВ.
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Ҫак мӗнле карттинӑ?

Капкӑнла кӗп р '^аплӑ праҫник.

Ш р  Адам йатдӑ ад» Ш урда вулӑ- 
сӗнден ҫыра¥:

Ш урдапа Хуракаоси хушшинди кб- 
перв, армаа тытса пурӑннӑшӑн, Хо  
рошилӑв Ҫтевккинв йуоаса пурӑнма 
хушнӑ. Ку кӗперӗн карлӑкӗоем х а *  
ҫырна тӗпӗндвх выртаҫҫӗ, кӗпер каш- 
тисем хуҫӑк. Ҫак кӗпере капкӑн темв 
май пур', мӗншӗд тесен кӗпер ҫинде 
шӑтӑк темиҫе те пур, лаша урисем те 
кӗрсе лараҫҫӗ, тет.

Ҫук, адам, йӑнӑшатӑн! „Капкӑн,“  
хӑйне шӑтӑк кӗперпе танлаштарнӑшӑи, 
оан ҫвне ҫилденесшӗн.

йалоем теҪын ВИЛС0В хӗпӗртекен 
пур иккен.

'Ҫупай вулӑоӗнден ҫыраҫҫӗ: 
Кив-Ҫурт-Маркара нӗр ватӑюа 

ҫитяе кардӑк вилсен, йадти ҫынсем 
ун пурлӑхвв сутса 9 детвйрт те 3 
путӑлккӑ ерех ӗҫсе, ҫур пӑт пӗремӗк, 
23 кӗренккв куладӑ, нӗр пӑт шушкӑ 
ҫисе асӑндӗҫ. (Пдатка И . Ш .)

'§аплӑ иртнӗҫке сирӗн мункун.Пуҫа- 
ракансене вӑрҫса идмелле -мар-шв?

Мӗн ҫин^ен?

Томск кӗпӗрнинден пӗр йулташ 
ҫыра¥:

Епӗ, удвтлв кӗрео тесе, Томскивдн 
ҫут пайне сайавлени патӑм. Еаӗ 22 
ҫулта. Хадӗ епӗ „Капкӑн ‘ илсе тӑра- 
тӑп. 1911-мӗш ҫулта ҫемски шкула 
иохвадни листӑпа пӗтвртӗм. Томскин- 
ден ответ ҫук, тег.

Тархасшӑв, йулташсем пӗр йапала 
ҫинден ҫырнӑ духне темиҫе йапада 
ҫияе вӗрсе ан вайӑрха. Пуҫӑма аташ- 
тарса йама пултараттӑр.

Кӗрешекен.
—  Еай «худиканоемпе вӗрешекен оп- 

дӗотвӑн» длевӗ. Хуликансемае вӗреше- 
тӗп.

—  Мӗнде иайаа ес вӗоемпе кӗре- 
шетӗн?

—  Ҫамкиоенден паратӑп.
К У Р К А .

Пысӑк ҫӗклем.
—  Петӗр Ивандӑ, кӑҫта кайнӑ есӗ?
-—  Пиҫмоноотсӑ патне.
— - А. ку, мӗн ку сан, пӗрхуяай?
—  «Канаш» хаҫат, икӗ ернери пӗ- 

тӗмпех пуҫтарӑнс» выртнӑ, нӗри те ҫу- 
халман. Хам кайса илмесеи хаҫ-ат няк- 
ҫан т» виле пыроа выртиао¥.
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М е л, т V п н ӑ.
Хӑш-хӑш йажсен^^е мункун ^духне пӗрпӗр токлат тунине нт- 

жене хажӑх нухыа питӗ хӗн.
(ЙахЕОрсен ҫырӑвӗсенҫен).

I .  Иӗн пулнӑ?

Хӗвел хӑй майбпе каҫ йенелле су- 
яӑнса пынӑ. Йешблденме пуҫланвӑ ҫӗ- 
ре йержпен тӗттӗм хупласа илме пуҫ- 
1авӑ.

Йалта пурӑнакансенден арҫын йе- 
вбрлнсем хӑшӗ-хӑшӗ урамра ҫапкалан' 
с», пӗрпӗрне ыталаса йурзаса ҫӳренӗ, 
хӑшӗ тата, ӑслӑраххисем, ӗҫес ӗҫе ту- 
1ӑ хыҫҫӑн кавма выртвӑ. Хӗрарӑмсем, 
упӑшкадлисем, ҫывӑрма выртас умӗв, 
пулккӑн пулккӑн аухӑнса, кун тӑрӑ- 
шӗнде вурни-илтнисене сӳтсе йавма 
тухса ларнӑ. Хӗрсемпе йӗкӗтсем вӑйӑ 
кӗввисем каласа ҫамрӑк дунӗсене ха- 
ваолантарБӑ.УрамралараЕан кардӑксен- 
■{ен пӗри:

—  Ман упӑтем каллех пайан тӑват 
урипе упаленсе килдӗ. Пӑхрӑм та ун 
ҫине, ах, тур-тур1 Пӑхма та хӑрушӑ! 
Шуралса кайнӑ, шлепки ҫук, ури са- 
ланса кайяӑ. Мӗяле епӗ тел ей сӗ-ӗр, 
твсе йӗрсв йадӗ.

Мавӑнне йаталмадлах мар. '§ап— ди- 
перех ҫатрӗ. Ӗҫме те пӗрдех кайнӑд 
{ӗ те.

—  Паҫӑрах каларӑм: ҫынсен упӑш- 
Еисем упӑшса пек, мав пур ..

Ҫакна калаканни те, увпа  калаҫа- 
каннипв нтлесе ларакавсем те, хӑлхи- 
сене тӑратрӗҫ. Хӑшӗн аллинди хӗвелҫа- 
мӗшсем уҫӑран ҫӗрҫиве тӑкӑнса ӳврӗҫ, 
хӑшӗя... Хӗрарӑмсен хӑлхине кӗрсе 
кайнӑ йапада пурне те хуп хура тара 
ӳкернӗ. Андах ун ҫинден малалда ка- 
лӑпӑр.

2. Ҫӑлӑр, вӗлереҫҫӗ!

Урамри ҫынсем те, пӳртре ҫывӑрай- 
насӑр выртакан арҫывсем те вилес 
пвЕ ахӑракан сасӑ илтӗнекен кил йе- 
нелле дупрӗҫ.

—  Ҫӑлӑр! Вӗлереҫҫӗ!
Темиҫв мвнутран кид карти туллийех 

ҫын. Пынӑ ҫынсен куҫӗсене ҫапла карт- 
твн курӑнса кайнӑ: йаисовет яретҫе- 
таттӗлӗ Утаман, ырханскер, тӑрӑхла 
питлӗскер, йадоовет ҫекреттарне, мӑ- 
ийскерне, хӑй айне персе диквӗ те,

ун ҫурӑиӗ ҫинде шӑмӑллӑ, хӗп-хӗрлӗ 
дышкисемпе авӑн сапвӑ.

—  А х, тур-тур! Йун! Вӗлерет!— теҫ- 
ҫӗ нимӗн тума пӗлмен хӗрарӑисем.

Арҫын сӑнлисем ку карттинӑ ҫине 
урӑхларах куҫпа пӑхнӑ Уи ҫивден 
тепӗр клаьара калӑпӑр.

3. Кӗтиен ҫӗртен.

~  Упрам, ес сулахай йенден пыр, 
тесе йадӗ пӗр ҫынни,— хӑяха двккин 
§ен тивретмв тӑрӑш. Тӳрех тӑнсӑр 
пултӑр. Еаӗ ҫекреттарне туртса кӑла- 
рӑп.

Упрам. такҫанах, вӑрлӑх тырри па- 
маншӑн, претҫетаттӗлв йуиаса пурӑн- 
наканскер, арӑсдан пек ҫынна вӗлере- 
кен патне сикое пырса. дӑмӑртанӑ 
ҫӑмлӑ дышкине, вирлӗрех лектӗр тесе, 
ҫӳяелде ҫӗкдерӗ. Андах пур пухӑннӑ  
халӑха хытса каймаллах тӗлӗлтерсе 
йаракан йапала сиксе тухрӗ ҫав вӑ- 
хӑтра сасартӑк.

Вилнӗ тенӗ ҫын хӑйӗн ҫинден прет- 
ҫетаттӗле ҫӑмӑллӑн тӗргсе йарса ун 
ҫине хӑйӗн йӑвӑр ӳдӗпе хӑпарса 
выртрӗ.

—  Йулташсем! Тӑхтӑрха!— терӗ вӑл. 
Иӗрккезлӗ тӑма хушатӑп. Епӗр шӳт 
турӑмӑр. Сӑмах калама претҫетаттӗле 
паратӑп.

—  Ӑҫтан, хӑйаматла, шӳт пултӑр 
кунта?.— тесе кӑшкӑрса йанӑ пур ха- 
дӑх. Йун... А.дди ҫиндц йунӗ ӑҫтан 
тухма дултарнӑ?

—  Й ун мар вӑл, хӗрзӗ дернил, те- 
нӗ вӑтанмасӑрах ҫекреттар. Унган..

4. Ху тӑвас тенине темӗнйе май- 
па та тума пултаратӑн.

Претҫетапӗд ҫӗр ҫинден тӑрса тум- 
тир ҫумне йернӗ пыадйксенден тасал- 
ма силленсе илсе, аллисене кӗпе аркж- 
пе шӑлса тухса, ӳсӗрсе илдӗ те, ка- 
ларӗ.

- -  Ҫак йал краштӑнӗсен, йероплан 
ва.6^и укҫа пухас тӗлӗшпе пухӑннӑ  
пухӑвне уҫнӑ тесе шутлатӑп. Кунта  
килкартинде пуху тума лайӑхах мар
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К ҫ е Б а р а м.
Пӗрре мааӑн ӗҫае йалсем тӑрӑх кай- 

матла пулдӗ. Пӗр йала г<ырса ҫитсен 
йалаовег претҫетаттӗлӗндвл епй хват- 
тер ыйгрӑи. Вӑл аӑртак шухӑшласа 
тӑроан;

А¥ӑ, ҫав шӑлдӑм патне леҫсв яӑ- 
взрач, вӗс^^м пӑртак пуҫтаруллӑрах 
пурваҫҫӗ, кпл-ҫурта тааарах тытаҫҫӗ, 
терӗ

Епӗ хӗзӗргесе претҫетаттӗл хыҫӑн- 
ден ут&тӑп, '§а :ах вӑл мааа урама 
виҫ §ӳре§еллӗ, §ӳре§асчне еӑрланӑ, хӑ 
ма вптвӗ ҫурт патве йертсе пыдӗ. 
Еаӗр кӗретаӗр кизкартиве. Иӗри тав- 
ра хуралтисем вӑйлӑ. Пӳртв персе ке 
ретпӗр. Пӳрте кӗрсен претҫетаттӗл:

—  ',акна пӗр ик кунлӑх хӑваттер 
памӑр ши, терӗ.

Епӗр кӗрсен пӳртри арӑм темӗскер 
хӑраеӑ пек, шартах сикрӗ; хӑпӑл-ха 
пӑя тӑ§ӗ те хӑй тӗллӗв ак ҫаш{а ка 
лаҫа иуҫларӗ;

Ку адааӑдава вииле те дароа ҫи 
термедле мар, урайне ҫӳпӗлесех хӑ- 
раҫеӗ. Пайан ир тӑрсан ӗве сурӑм. 
кӗтӳ хурӑм. ҫӑкӑр ҫӑртӑм, шыв иатве 
кайрӑм. кӑмака хутса ҫӑкӑр пӗҫертӗм. 
Кӑмакава ҫӑкӑр хызсав, §ӑх-§ӗппв 
ҫитерес терӗм, урайне шӑдаймарӑм. 
Кун пес урай шӑлмасӑр пурӑнакан 
мардӗ.

Апат ҫисев вырӑн пуҫтарас тенӗддӗ; 
Иакур арӗм килдӗ те унпа калаҫка- 
ласан. кӗлег умне лароа хӗвед питӗн-

тесе, урама, йешӗл курӑк ҫине тухма 
хушатӑп.

Пилӗк хутден дӗннипӗ пухӑнайман 
пуху, ултӑмӗш хутӗнде, претҫетаттӗдпе 
ҫекреттар §еав пузнӑ пнрки, вухйн- 
§ӗ пухӑндех. Йалсовет прет- 
ҫетаттӗлӗпе ҫ-креттӑрӗн савӑнӑҫне нп 
йепле сӑыахсемпе те хут ҫине ӳке- 
реймӗн.

М АМ И.

Вулакансем, епӗр ку историйе хамӑр 
пуҫран шухӑшласа кӑларяӑ тесе ик- 
келенӗҫ. Хамӑр пуҫранах шутласа кӑзар- 
нӑ та, мункунта халӑх пухас тӗлӗшпе 
ҫакӑ редепт усӑтлӑ пулассӑн туйӑна¥. 
Сирӗв шутпа мӗнле пек?

М.

§е ӑва пуҫ пӑхтартӑм. Е х , ку а§а- 
пӑдан! йеп.те ҫизӗ ҫапзах тиркӗ ҫӑ- 

■палиае сӗтел ҫивдв хӑвараӑ. ыӗн §ух- 
лӗ ӗн''^ шӑна пуҫтарӑннӑ. Ашшӗне те 
тем калӑттӑм: адасем тӑрсан вырӑн та 
пуҫтӑрмаст, вырӑн та салансах вырта¥.

Ех. ку а§а пӑдана, хӑҫан ӑо кӗрӗ! 
Талӑасан та&ӑнаҫҫӗ, ур,лӑ внртана 
пуҫтарма шухӑшламаҫҫӗ. Хурана та 
пӑлтӑра кӑлармаа, урай варриндех 
лара¥.

!\ӑвас дӗреоаи те, ҫӑнӑх такани те 
пӳргрех. Ҫӑкӑр ппҫсв тухсач кӗлете 
кӑаарас тенӗдд^^. Иакур арӑмӗпв ка- 
даҫсаа млнсах кзйяӑ. Иакур арӑм кай- 
сан тепре шыв патзе карӑм. Ҫӑлӗ те 
инҫе ӗҫзе пирӗд! Унтан таврӑнсавзх 
сысвасем ҫуйӑхаҫҫӗ, вӗсене тӑрантарас 
терӗм. Кӑатӑрз-а иргсв те карӗ Сыо- 
насш е апаг парсан, адасем ҫийес те- 
рӗҫ. вӗсеае тӑрачтарг,ӑм. У н  хыҫҫӑн, 
Петӗр' пн§лоене ала леҫсе парас те 
рӗм, унта нумйй та лармарӑм. Уятан 
гаврӑвсан м ущ ава карӑи, унта тура 
йулсад-» те, унтан «.ӗтӳрен таврӑнсан 
ӗяенв пама пӑрхаЕ ҫум туртма кайрӑм.

Тем ӗҫлесе кун иртет^ капза пуҫгар- 
масӑр пурӑнакан мардӗ, й уг ҫын кил- 
сен тем калӗ, терӗ те тытӑндӗ пуҫ- 
тариа.

—  Урайне, урай ҫӗрет, тссе дас- 
дасах ҫуиастпӑр. Те кунӗ килӗшмеет, 
урай ҫуоан хӑнкӑла ӗрдет. Иункун 
ҫусан хӑвкӑла, пӗгет теҫҫӗ, ҫавӑнпа 
иртнӗ йувкун ҫӑвао тевӗддӗ. алӑ 
ҪЕТмерӗ; халӗ кнлес йункун ҫӑвас те- 
се тӑратӑа. Ҫуртра пӗр хӗрарӑм, 
нийепле те туоа ҫитермелле мар: ху- 
рине шуррине тасат, шӑтӑк-шӑкӑрне 
те пчтӗр, ҫӑкӑр пӗҫер. вы.!бӑхне §ӗр- 
лӗхне пӑх, дӑххане-дӗппине тӑрангар. 
Нихӑҫаз ҫыясем пек пушанса ларни 
ҫук. тет.

Хӑй васкаса пӳргре пуҫтарат, йу 
лашкинден шӑпӑр илсе урай шӑлм» 
пуҫяарӗ. Пӳртре куҫ уҫаймв тусаа 
хуокалдӗ, «пӗ дӑгӑймасӑр кил хушши- 
не тухрӑм. Ҫапла пулдӗ ӗягӗ ман 
хваттер.

Арӑиеем, ееар ҫак арӑы пек хав- 
шак дӗрвллӗ пулса ҫынсем пырсан пуҫ- 
тарма ан тытӑвӑр. Ӗҫден, хавшак ҫын 
§ас ватӑза¥, теҫгӗ.

X.
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^Галлӑ токкумӗнтсем.
Елек пӗр хугсем х^шши.^де лароа 

ӗиӗр иртернӗ ҫын хӑйӗн адасене: хут  
ҫин|в ҫырйисене тӗалӗрех сӑааса пӑх- 
сан, ҫак хутсенден ҫакӑвмалли туса 
вилес килекен пулат. тесе хӑвзрнӑ. 
Ҫ»в сӑмахсенде влҫӗ пайӗндев пӗр 
пайӗ те пулин тӗрӗсси пуря-ҫуккине  
пӗлес тесе, пӗр йершнӗрех вӑхӑтра 
тӗрлӗрен удрештенисенди хугсеяе пӑх- 
са тухас терӗмӗр.

Худӗсене дӑваш хугш ивд е  пурна 
кан ҫывсем ҫырнӑ пулин те, вырӑсла 
{ӗлхепе ҫырнӑ. Вырас адасем 4— 5 
ҫула ҫитсенех вырӑсла кзлаҫм» пӗлеҫ 
ҫӗ, пврӗя дӑваш апла ыар, тата ҫк- 
тӗнсе ҫитсен те вырӑсла лайӑххӑн ка- 
заҫыа пултараймас¥. Ҫавӑнп» га йал- 
сенда кӗтделерсенде ҫакӑн пек токку- 
мӗытсем те туама аула¥:

Сӗнтӗр вулӑсӗнди вулоркааисаттӑр 
{ӑвашла ҫырма вӑтанвипе, вырӑсла 
ҫырма пӗлейменняпе, хӑйӗн кӗнделе- 
рӗвден ҫакӑн ;ек хутсем дас дасзх 
• ӑааркалася йарат:

«Ш«баш*ар-касинсчой с .-я '. РЛКСМ.

При сем представлкю Анкеты и во- 
пия аротоколы. Виту того, Вновь пос- 
тупающих ыленов написать в Разных 
отиӑчать в .ротоколе, без этого не 
)твердять.

Прилелсение упомянуть с комсогьс- 
ким приведия.

Ответ. С. В.Л.К.С.М. (алӑ пуснӑ).

Ак, тата тепӗр хут:
Удосвтовсренор.

Даво сий гражданнну деревви 1Са 
рак Сирмов Шоркисринслой возости 
Цзвильского уезд АЧССР Никодаю  
Якорлеву А  том что по (го  личной 
просьбз 0 его личнссти

Прдсдатель (алӑ пуснӑ)

Тепӗр йалсовет тата пӳрне пысӑкӗш 
саспаллисрмпе ҫапла ҫыра¥:

Краштан Ваҫли Сквоцова не имеет еди- 
ноутропного точь и сына 0  црошедшем 
утостоверяется сельсовег печеть и пред- 
ложение руки собченоручно подпись. 

Претҫедатль (алӑ пуснӑ).
Халӑх судӗсевде татах тӗлӗнмелле 

ҫырусем тупма пулз¥. Иетӗрне уйесӗн

§и 1 мӗз удаскӑра Халӑх сугне ҫапла 
ҫыру кӗрое выртаӑ:

В Народный суд 1-го участкзч

От гр на с. Шемердя 
ново Романа Пльнча

Заявление.
«

Подавзя насгоящее згявляю, ч ю  ко 
мнв кгждую ночь прпбывает ,.вӗре 
ҫӗлен» II превращ аися в бабу н каж- 
дую ночь со мной нмеет головую связь, 
настоящим прошу разобргть это дело 
н удазить ее от меня.

К сему г  н Р. И Л ЬЙ Ч .

Мӗяле хут ку. тейӗр есӗр. К у  хута, 
Илле Ромаяӗ, пӑртакҫӑ ӑслӑрах пуднӑ 
пулсан, Халӑх сутне мар, удасткӑри 
тухтӑр патне павӑ пудӗддӗ те, ан.дах 
дӑваша тӗшмӗшленни пӗтерсе хура¥ 
ҫке! Авалхи дӑвашоем вӗри ҫӗлен те- 
се йат павӑ дирае дврлесен, вӗрн ҫӗ- 
лене сута пароа хӑратыалда тевине 
илтнӗ те, вӑл мӗскӗв, вӗри ҫӗлен ҫнв- 
§ен ,,црввр.:ща«:ся в б_бу и каждую 
ночь..." тесе Ха.тӑх сутне вталӑпӑ па- 
ра¥.

Уя пек ҫырусем пирӗн алӑра... алӑ- 
ра ыар. шкзпра пит нумай. Пурве тв 
кӳртое халӑха куятарас тесеи, потпис- 
дӗксене нумайлагса „Капвӑн“ тирашне 
5 пиве ҫитерсе парӑр, вара ,К апкӑн“  
пысӑккӑшне те-ҫав ҫырусем кӗмеллӗх 
пысӑклатӑпӑр. Амия. М АМ И.

—  Пире рай алӑкне уҫакан пасхӑ.



14 К А П К А Б Аг 7 (17)

: А л , 4 )0 !

Пӗлегӗр ӗвтӗ есӗр ржтио мӗв ик- 
кенке. Рагио в5л оывлӑш тӑрӑх саоӑ 
варви. Калӑпӑр, Мускавра мӗн те пуд- 
•ая калаҫҫӗ, йе йурлаҫҫӗ— ратио тӑрӑх 
ҫав каланинб, йурланиве иятме иула¥. 
Ратио тӑрӑх илтео пулсан ратвопри- 
йомнӗк кирлӗ. Ратио првйомнӗк вӑл 
аппарат (сӑмакун аппарадӗ мар).

Вӑт, йулташсем, ман ҫавӑн пек ра- 
тио прнйомнӗк пур. Вӑл ратио прийом- 
нӗкпе епӗ кашни ваҫ Мускавря хы- 
пареене, контсертсевв итлегӗп. Тӗнде- 
ре мӗн пулниве па§ах пӗлсе тӑржтӑп.

Првйоынӗк мая лайӑх, хытӑ, пӗтӗм 
пӳлӗме илтӗнмеляв кӑшьӑра¥. ,А - 1 .1ьо! 
Аадо! говорит Московская радиостан 
ция. Слушайте радзо газету“ теое пуҫ- 
ла¥ Вара епӗ итдеме пуҫлатӑп. Каш- 
Еи каҫ итлвтӗп.

Андах пӗрре ман прайомнӗк темшӗн 
пӑсӑлдӗ. «Ад^^о! А:ь.бо!», терӗ те §а- 
рӑндӗ, Вырӑода кадаҫаканскер твмле 
дӑва !.ла калаҫма пуҫларӗ. Тӗлӗнсех 
кайрӑм — Итлӗр. итлӗр... Аксаран йа- 
лӗнди ратиостантси калаҫа¥, тет Мӗн- 
лв ку ратлостантси, теое шутдаса ла- 
рагӑт. Ундеп тв пулмарӗ кромкоково- 
риттӗл шаплаггарай К.ӗ§кей копперат- 
тивӗн уйрӑмӗнди приккасҫӗк Ҫтеппан 
Исоайӗв ҫӑвз Йӳҫӗтсе сута¥, хӗвелҫа- 
вӑрнӑҫ ҫине вӗтӗ §уя йарса сута¥, те- 
ве ҫухӑра¥.

—  Е, ку иятереснӑ йапада, тата 
итлем ха, терӗм.

Кун хыҫҫӑн Мӑн 'Ҫураш стантсийӗ 
калаҫна пуҫларӗ: Ивав Адекҫейӗв ар- 
ман хуҫи ҫӑнӑх авӑртакансенден 1 кб- 
ренкке идес вырӑане 5 кӗренкке иани 
ҫинден итлер»м. Мур пӗтррмввӗ, ха- 
дӑха тула¥ андах, шурӑ ҫуртра хват 
тер памалла ӑна. тесе ахӑра¥ аӗгӗм 
пӳлӗмч кромкоковориттбл.

—  Ку Муокавран контоерт итленин- 
ден те авантарах, терӗм те ткта итле- 
тӗп.

Кромкоковориттӗл хӑйне ҫухӑра¥: 
Вӑрман кас Асламаср» 12 ҫултан пуҫ- 
ласа 45 ҫуда ҫигидден пур йалти ҫын 
сем те «очко» ҫапаҫҫӗ. Намрен ытла 
Пеття Матвийӗ §апа тухрӗ. Вӑл пӗр- 
ре арӑиӗбдея вӑртӑн картла вы:ьама

ампарне тырӑ илме кӗнӗ. Арӑиб ӑна 
ампара питӗрсе хунӑ ?а внҫӗ кун кӗ- 
летре кӑлармксӑр тытнӑ. Тем духлӗ 
кӑшкӑрсаи та кӑларман...

—  Ху, ӗмӗтсӗр. пула¥ ҫке сысна... 
кромкоковорипӗл темшӗн хр. .р...р... 
п ш ш .. туоа илдӗ те дарӑндӗ. Пӑртак

тӑроан^;каллех пуҫларӗ; хзлӗ контсерт 
паратпӑр. итдӗр, нтлӗр. тет.

Пуҫландӗ контсерт. Хутар йалӗнден 
йурлаҫҫӗ и&кен. Хӑлхааа тӑратоах ит- 
летӗп.

Сама саднк я садила,
Сама буду поливать,
Сама водку полюбила 

'Сама буду и глогать, твт.
Теиокер, ӳсӗр ҫын йурланӑ пек ту- 

йӑндӗ» Итлетӗп, Кроакоковориттӗл хӑй- 
не' ҫухӑра¥. Контсерта ӑнлангарса па- 
ракзнӗ кам йурланине те кагаеа иадӗ. 
Хутар вулӗҫсӑвкомӗнда фанаан пуҫлӑ- 
хӗ дукун ■ артис йурла¥ икаен.— Вӑл 
йаланах ҫуттине ӗҫ'ет те. ҫавӑнпа ла- 
йӑхах йурлаймао¥. ав ҫиленӗр лайӑх 
йурламавшӑн, тет кромкоковораттӗл 
ӑш ӗн|н  саоӑ...

—  Лайӑх, лайӑх...
Кромкоковори!тӗл дарӑндӗ. Урӑх

пӗр сӑмах та дӗнмест.
—  Мӗн йапала пул§ӗ-ши ку, тесе 

тӗлӗнсв ларатӑп. Ха,!бдвн Мускав стант- 
сине андах илтекендӗ, ха,1ь дӑваш йа- 
лӗоенде те ратиостантсисем пур иккен, 
гетӗп... Ш ӑ и  тӗлӗатӗм...

Капла пулоан хамӑр стаптоиовнв 
итлво мзр шн? Мӗн вӑл Мускав?! Ву* 
лакансеы, есӗр мӗяле шуглзтӑр?

Р А Т И О -К А Б К Ӑ Н Ҫ Ӑ .
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Мувкунта. Сйес хыҫҫӑн.

[ ! Ж ' \  I

—  Кдупра ӗҫрӗмӗр, ҫирӗмӗр П ит  
л Ш х „ҫутта тухрӑмӑр". Ҫутта тухнӑ  
хыҫҫйн ха 1ӗ тула тухрӑм та хӑсас ки- 
лекен пулдӗ, (Хӑса¥).

— “ Пит лайӑхташларӑмӑрвуламалли 
ҫуртра. Санпа вуласа ларма та вӑхӑт 
пулмарӗ. Киле вайнӑ духне те пулин 
вуласа йулас пу^ь.

—  Хугоене ӗҫлеое пыратӑви?
—  Ӗҫлесе пыратӑп ҫав. Килнӗ хут- 

сене пурне те ӗҫдссе даргатӑн та, ӗҫӗ 
те пӗгет взра.

—  Сана хӑвӑн ӗҫлесе лартмалли ҫур- 
та кайиалла ан оултӑр тата кайран.

Шкуята.
—  „Ҫил в*рет“  тенине вырӑола мӗн- 

ле каламалда?
—  Ветер дает.
—  ,,Хуран вӗрет“  тенине мӗнде ка- 

лӑя тата.^
—  Котед тует.
—  ,,И ӑтӑ вӗрет“  мӗвле?
—  Ҫопакӑ кипит.
—  Тфу! Е с ухмах и. еп ухмах-и?
—  Ты турак и йа турак.

-  У П Ӑ Ш К И  (ӳсӗр) Ҫынсем ӗҫкӗ 
ҫнкӗ тӑваҫҫӗ. Есӗ пур 30 тенкӗлдб 
шалува аду пӑдусемшӗвех пӗтерсе пы- 
ратӑв._ Вӗдеретӗп. Ви.^, ви^ь!

АРӐМӖ. Турӑ иул! Ан вӗлер! Бӗ- 
хврсен те хӗрарӑм пайне кайоа каламӑп.

"^лен унҫи т^лемеллй ҫӗнӗ 
йӗрке.

—  Ман кашни уйӑхрах ддвн укҫи- 
сене те пивнойа тӳлемелле пуда¥,

—  Мӗнле апла?
—  Виҫ уйӑх ӗнтӗ ман орофсойуо 

аанӑ пилет пивнойра саклатра выртаТ, 
ҫавӑвпа длен укҫисене пивнойа тӳле 
ме тивет.



16 К. А II Е  А Н Л» 7 117)

НОРЕСПОТЕНТСЕНЕ.
—  Талпиҫене Хусах пуҫҫӑв а§а тӑ- 

вакансем ҫиврен «Каакӑнра» ҫырмаст 
аӑр. Уаӑшкасӑрак туиан пу.§.

—  Нарина. Удзтлӗ. аргисоем пех, 
класра хем те каласа здасеве култа 
ра¥. тетӗн. Ку.ттартӑр Савӑаӑҫ.тӑ ҫын 
икьен вӑл.

—  Путенене. Пӗр одко вы,§акансем 
ҫиндея ҫырнисемпех «Капкӑна» тул- 
тарса дартоан, «Капвӑн» йатне улӑш 
тарса «0§50» темедае пуласран хӑрат- 
пӑр.

—  Пултӑрана. Есӗ ҫырнӑ фелйеттон 
тӑршине виҫсе пӑхрӑмӑр т». лапах 
аршӑн ҫурра л»р§ӗ. Аршӑн ҫурӑллӑ 
фелйетгонсене «Каякӑна кӗртмҫстпӗр.

—  Мӑйракана. Кам пӗлмесг пирӗн 
йалти куштана Ваҫли Хӗлӗпне, те- 
тӗя. Пӗлместпӗр ҫав Хӑна та пӗлмест 
пӗр. Таҫти ҫын ес?

—  Пе¥ука. Ыункун духне атте хӗ- 
несрен хӑратӑп. твтӗа. Ан хӑра— хӗ- 
несен «Капкӑн»» кӗртӗпӗр.

—  Вӗтрехе. ,К »йкӑв ‘ - §ӑваш.та ка- 
лаҫм» вӗрентме пултзраймасЕ

—  Куракана. Матаи .Чӗтрийӗн кар- 
§ӑкӗ хӑй дӑланне никама та кӗргме- 
нишӗн кӳревнӗ ес? Пирӗн ?ҫ ҫук унта

Упӑшкине. йе йысвӑшне каласа пар.
—  И, Каврилӑва. Такҫанах ,,Кап- 

кӑн“  илесшӗн те епӗ, аадах темӗскер 
дарса хӑдӗ, тетӗв. Пӗре шутласа хунӑ 
ӗҫе тӑвайман ҫынсемпе епӗ казаҫва 
ҫӑвар тути те оайа йамасгӑп.

— Йӑмрана. Пирӗн килрен инҫегрех 
мар такҫантанпах йӑтӑ ввли выргат; 
йалсовет темме ҫав йӑтӑ вилине пы- 
тарттармаст, тегӗн. Ай-уй1 Х у  тата 
мӗр^е пӑхан?

Ӳрӗне. .Аттене. йысвий», пысӑк ат 
тене, куккайа та ҫуршар ҫуллӑх „Кап- 
кӑн“  хам укҫапа ҫьшӑяса патӑм, тв- 
тбн. М ухтав санз, Ӳрӗк тус1 Тата хз- 
вӑн саваи в»§.§и илме.теддӗ

,,Капкӑнӑк“  5-мӗш нумӗрӗн^и 
сата'^ туппи

Вӑд сатада .,Каякӑн“  листияв куҫ 
тӗлне маларах тытса вуламалла Мад- 
тан сулагай йендвн тытса вуламалла, 
унтан ҫапнӑ майлӑ. Туппи; ХрвС- 
ч е н  К а п к ӑ н а  еы р ӑн еа  илме 
т ӑ р ӑ ш !  Тупоине малтан тупакаяов- 
не: Ваҫҫилйӗв Ҫемена (Ш ур д а  вул.), 
Ф. Сазавт»йӗва (Карад вул.), Павлӑв 
Петр Семенда (Ш упаш кар) пӗрер тен 
кӗ те 50 шар пус премя паратпӑр.
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К А П К Ӑ Н
К У Л Ӑ Ш Л А  Ш У Р Н А Л

^  УЙАХРА 2 ХУТ —
Т У X А Т.

Кам и.лес тет, кашнп уйӑхшӑн Ю -шар пус укҫа йарӑр. Укҫа  
вырӑнне ыарккӑсем йарсан та йура¥.
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