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И Н Т Е Р В Й У .
Ҫулахи уййхсенде еаӗ «Капкӑн» 

тупайыасӑр аатӑрарӑм. Квҫта туаай- 
ыастӑп. Аатӑраса пӗтрӗм дасти. Еоӗ, 
вулакап, мӗнле пу:§ те, епӗ хаы «Кап 
кӑвсӑр» пурӑнайиастӑп. Тапак туртма 
вӗреннӗ ҫын та-аксӑр пурӑнайман 
пвкех, епӗ те «Каакйаоӑр», ху¥ вӗлер, 
пурӑнайиастӑп, Вӑрҫсан вӑрҫӑр есӗр 
мава уншӑн, хӗнесен хӗнӗр, тӳррипех 
калатӑп, ӑш канмаст мавӑн, ҫав «Кап 
кӑн» текен шурнала вуламасан. Вӑл 
пулмасан вара, тӗкоӗм тутасеае усса 
ҫеҫ ҫӳретӗп. Темӗслер пулдӗ мана—  
хам та пӗлвӑивсгӗп. Ҫӗнӗ номӗр ту- 
хаймасан вара киввисене те пулин те 
пӗр хут вуласа ӑша кантаратӑп.

Иртнӗ ҫула вӑ ! пӗр вӑхӑтра тенне 
тухми пу^дӗ. ^арӑндӗ тухма, мӗн тӑ- 
вӑн есӗ'? Епӗ мадтая пӗр ыана андах 
килмест тесе. Курвӑ пӗр ҫынган ыӑта- 
тӑп. Пӗр хӑраыасӑрах хирӗҫ пулнӑ 
ҫын патне пыратӑп та (таҫтан хӑйудӑ- 
хӑм тупӑндӗ тата) ӑна тытса дарса:

—  «Капкӑн» курм»ни есӗ, йуратнӑ 
тусӑм, «Капкӑв» туазймасӑр супрӑм, 
тетӗп.

—  Ҫук, тет вара вӑл лз-аш хуйхӑр- 
са, ҫук хам та аптӑрарӑм ӗнтӗ, тет. 
Хӑш  та пӗри (тӗнрре  тӗрлӗ ҫын ҫав), 
хӑш та пӗрп вӑрҫса пӑраха¥ тата 
ҫитменнине.

—  Кай кунтан, каБсӗрлесе ан ҫӳре, 
маа ӗҫ тӑкӑс— сутӑ тум»лла. тесе 
кӑшкӑрса пӑраха¥ вара вӑл. Пӑ§ ап- 
тӑрарӑм. '§ӑтрӑм, дӑтрӑм та урӑх §ӑт- 
са пудмарӗ. Кайрӑм «Каакӑн» кӗнсв- 
лерне. Урана кута тивертсе дупатӑп. 
Ҫитрӗм хашӑдтатса.

—  Капкӑн хуҫи ӑҫта, Капкӑн хуҫи, 
кӑшкӑратӑп сывлӑша ҫавӑрайыасӑр, 
пит Еирхӗ вӑл мава, тетӗп. Хамӑн 
ҫӑвар типсе кайнӑ, —  шыв сыпса 
йатӑм.

—  Капкӑя хуҫи ҫурхи шыва путнӑ, 
терӗ мана пӗри, ҫавӑата ӗҫдекввӗ пу- 
лас.

—  Ан калаҫ, тетӗп ӑва хирӗҫ адла 
сулдаса, ан калаҫ тарлашшӑн, суйе- 
ҫтерен есӗ. тетӗп. Хамӑн хӑравипе 
вӑй кайрӗ. Х»:§ те алӑ «йӗнде пукан 
пулдӗ. .4артӑи. Пуҫа шухӑш жӗрсе 
кайрӗ. Сиксе тӑтӑм;

—  Сывӑ пул, ӑна шывран кӑдарма

васкатӑп, терӗм те алӑк патнелле взс- 
каоа угрӑи.

—  Пастай, терӗ мава йудташ, па- 
стай, ан хӑра, пӑл хӑй пугман, увӑн 
худАоем андах путнӑ, терӗ кулкаласа, 
Ман §ӗре лӑштах вайрӗ.

—  П у у-у? Кӳр андӑна дасрах. те 
тӗп, савӑатартӑн, праҫвикре сӑра ӗҫие 
пыр, терӗм Т0 васкаса тухса утрӑм 
килелте. У н  патне килне кайас твсе 
шухӑшлавӑддӗ те. 'бӑрмантарао мар 
терӗи. «Капкӑна» йуратакавсем пурте 
ун патне кайас пулсан, унӑн вӗсемпе 
калаҫиа ҫӗр ҫывӑрмаҫан та вӑхӑ{ӗ 
ҫи 1ео ҫук. Т)ӑгӑп ӗнтӗ пӗрвӑхӑта ,Кап- 
кӑнсӑр" та, терӗн те утрӑм килелде.

II.
Килте ӗҫсем пуҫлаеса кайрӗҫ. Ама- 

ка тухрӑкӑр, оӳре унта, суха, туоӑ- 
на¥ вӑл ҫуркуннепв ҫудахи кунсен^е 
ӗҫ. Ҫанӑоенв тавӑрсах ӗҫлвтӗп Хирте 
ӗҫ нӗтсен «Капкӑн» аса киле пуСда- 
рӗ— дӑтатӑп. Ака иртсен уйӑх ҫитрӗ—  
шарламастӑп. Ы ран килӗ, Степӗр кун 
персе ҫитӗ теое шанса тӑратӑп. ;Ҫу» 
килмест, мӗн тӑвас ха? Пикенсе вӑрҫ- 
ма кайма шутланӑд^ҫӗ, хутаҫҫа ҫӑ!ӑр 
та {иксв хагӗрлесе хунӑ^бҫӗ, пӗр кунӗ 
каҫпа пӗр номӗр леҫсе падӗҫ. Ерне 
иртет, ик ерне, виҫ ерне иртет, татат 
ҫук. Ах. ма¥ 'бестнайа, твтӗп. '§ӑтай- 
марӑм, вулӗҫтӑвкомран телефонпа ыйт- 
са пӗлтӗм.— «Капкӑнра» ӗҫлекенсем, 
хӗлле пӗр дарӑнмасӑр ӗҫленвпе сыв 
марлйннӑ, ҫавӑнпа «Капкӑа» вӑхӑт- 
тӗнде тухаймас¥“ , тесе ответ па{ӗҫ 
Шупашкафтан.

—  Н у йурӗ, кан^ҫдӑр сӑртак, сывл1- 
'8'ҫӑр, терӗм те таврӑвтӑм киле. Тӗрлӗ 
кӗяькесем вулатӑц сҫӑвашла та вырӑс- 
ла та), хаҫатсем вулатӑп, вӑхӑта аха{ 
усӑсӑр врттерместӗп. Вулама пит йура- 
татӑп епӗ, мана ҫӑкӑр ан пар, вуи- 
малли пар.

I I I .

Ыраш вырса пӗтерес 'ҫухне, ийу{ 
уйӑхӗн^ве-и ҫав, те авкуст уйӑхӗн^е, 
'ҫистийех аотумастӑп, пӗрре «Капкӑн» 
илсе киддӗҫ. Каяаса шанмӑр. епӗ вӑ1 
кун савӑннипе ҫӗр ҫывӑраймарӑм. Ку
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номбре вуласа пӗтертӗм кӑна, 2— 3 
вунтан тепӗр номӗр кӳрсе падӗҫ. Каҫ- 
па вӳрое панине вуласа пӗгереймерӗм, 
ирхйне тырӑ вырна кайвӑ §ух, урапа 
ҫяБ{в вуласа пыратӑп. Ҫан ҫурӑм ҫӑ- 
мӑлданса кайрӗ, ҫав кун, шаннӑр, 12 
кӗдте ытлашши выртӑн. Кайрӗ ман 
нурӑнӑҫ, шӑхӑрса ӗҫдесе андах ҫӳре- 
тӗп. Твпӗр ернерен ҫӗнӗ номӗр пврсв 
ҫитрӗ: уйӑх хушшинде 3 вомӗр. Ы раш  
вырса пӗтерсенег (сӗдӗсем йешӗлха. 
кӑҫал ҫуыӑр вӑйлӑ ҫувипе кайа йул- 
§'ҫ) ҫӗвӗ ҫӑпата оыратӑп та вӗҫ- 
теретӗп Ш упаш кӑра. 11 ҫухрӑма пӗр 
сехет те Ю  мвнутр» ҫитрӗм. „К ап- 
кӑв“ хуҫине тав тӑвас тетӗп. Пырса  
ҫитрӗм,  ̂ кулкаласа лара¥. Сгоровӑтсӑ 
ттеан. мава хӑй ҫуыне лартрӗ.

—  Ингервйу парха есӗ мана, ин- 
тервйу— тетӗп ӑна.

—  Мӗн ҫинден, твт, епӗ ха^дден 
никама та интервйу паман, твг.

—  «Капкӑн» тухни ҫинден, терӗм те 
хӑйухлӑланса хутпа кӑранташа сӗтел 
ҫине кӑларса хутӑм.

—  Хуллентӗрех, тет мана „К апкӑн" 
хуҫи.

—  Каквуй унта хуллен, савӑннӑ 
епӗ пайан ҫав тери, тетӗн ӑна хирӗҫ.

Картуса хывса пукан ҫине хутӑм, пуҫ 
йӗп йӗпе тарланӑ васкас» пынипе. 
Вӑл мава .К апкӑн“ пӗр вӑхӑтра мӗн 
тум» тухмасӑр тӑнине. халӗ ыӗн тума 
ӳркениесӗр уйӑхне 3— 4-шар номӗр 
кӑларннве, нӗр ӳркенмесӗр кзласа па- 
дӗ. Ҫынсем ка.тани пурте тӗрӗс пулвӑ 
иккен, пӗртте суйи ҫук, ҫуркувве шыв 
пуснипе тухайман, ҫула «Капкӑнра» 
ӗҫлекенсем сывмаржанниае вӑчӑтӗндв 
тухса пырайман. Халӗ ӗнтӗ иртнӗ 
уйӑхсене сапдаошӑн тӑрӑшаҫҫӗ.

—  Вулакансем те нумайдандӗҫ, ҫы- 
ракансем те вумайландӗҫ, терӗ вӑх 
ыана йулашкинден. Ҫӗнӗ тырӑна тата 
ытларах вумайдавсан, капкорсем есир 
те тӑрӑшарах ӗҫлесен, „К апкӑз* аван- 
даноа пырӗ, унӑн ӗмӗрӗ халӗ те, ки- 
рек хӑҫан та ӗмӗр ӗмӗрех пулӗ. Ами^, 
терӗ те вӑл ӗҫлеме тытӑндӗ

—  Сывӑ пулӑр, сзаҫҫипӑ «Капкӑнта» 
ӗҫлекенсене— терӗм те хӗпӗртесе кидв 
таврӑнтӑм. Халӗ пӗр каниасӑр ҫыроа 
тӑратӑп «Капкӑна» ҫынсен хушшинде 
сарма тӑрӑшагӑп. Сире те. вудакан- 
сем, цКапкӑна“ йуратакансем, ҫавва 
тума дӗпетӗп.

СӖЛТӖРМЕН.

,.Мур илешшӗ!^^

—  Ах, ку шуйтан «Капкӑнне*, коп- 
ператтивра пурӑнвӑ духне 200 тенкӗ 
ан§ах кӑсйене дикрӗм. Ҫавӑншӑнах 
нӗтбм вулӑсӗпех намӑс кӑтартрӗ. Ҫӗр 
Ҫӑттӑрах ку «Капкӑна», мур илешшӗ!

—  «Капкӑна» мур идвймӗ ӗнтӗ. Х ӑ- 
на мур илме пултара¥ .Капкӑна» лек- 
свн.

Сурӑхсен^^ен ка^йакисе- 
не уйӑрнӑ пек.

Ӗлӗк пуршуаҫи писоаттӗлӗсен йеван- 
кедийӗ ҫине, турӑ тепӗр хут ҫӗр ҫине 
килое кӗтӳри сурӑхсенден кадакновне 
уйӑрнӑ пек. халӑха ҫылӑхлисенден ҫы- 
лӑхсӑррисене уйӑрма килмелле. Вара 
тӗнде пӗтмелле, тесе ҫыроа хӑварнӑ. 
Ку ҫӑва пагяв-ха! Туппай Ӗсмӗлӗяди 
хапӑх икӗ пайа уйӑрӑлма пуҫларӗ. Ку 
тв турӑ хушннпе, те кулаксем асгар- 
внпеле. Пӗлме хӗн. Пӗр йевде коисо 
молӗ, йаткороем, тата духӑн хресден- 
сем тӑраҫҫӗ. Кусем сурӑххисем пулмал- 
ла, мӗншӗн тесен йалта кадакаоем пек 
сикее ҫухӑрса ҫӳремеҫҫӗ. Тепӗр йенде 
корлопан Крикори Антрейӗв, тата 
унӑн йулташтисем, самакунҫӑсем, йал 
кулакӗсем. Кусем вӑт дӑвах та када- 
кисем, мӗншӗн тесен сиксв ҫухӑрса 
хӑртса ҫӳреҫҫӗ. Ҫук, ку халӑх икӗ па- 
йа ахалех уйӑрлайман пулӗ: пӗр йен- 
де сурӑххисем, тепӗр йенде кадакисем. 
Тӗлӗнмелле. Ку йӑлана „К анкӑн* тур- 
ри тунӑ (1у:§. А В А Н Т Е И .
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. ^ 'Щ ӗ р т е к е н с е м '^

Канаш соҫҫоэЕ&ӑри Ерхип Митрийӗн 
арӑмӗ вар ыратнипе, шӑнӑр тургнипе 
аптӑра¥, '§ир ҫынтан ыйтса тӑмас! 
вӑл: пыра¥ те ҫыпҫӑнат. Ху¥ те йепле 
хӑтӑл унтан. Хӑшб дирлесен тӳрех 
пу:§аитсана тухтӑрсем пӑтне кайа¥, 
тепӗри хӑй пӗлнӗ йаиаласеипе сыяалма 
тӑрӑша¥. Хӑш -та хӑш ҫын оывиарлан- 
сан.., тӳрех йумӑҫсем патве кайа¥. 
Ерхип Митри арӑмӗ тухтӑрсем пагне 
те кайм»с¥, шанмаст(?) вӑд вӗсене, 
хӑйне хӑй те шансах вайнас¥, пӗгӗи 
шандӑкӗ унӑн йумӑҫсенде. Турра та 
шана¥ те вӑл, аадах турӑ текен -йа- 
□ала питех пулӑшса кайиао¥ к*у духне, 
те пит влтӑлоа кайрӗ, шуйтган пӗлет.

Ҫапла ӗнтӗ дирлӗ арӑи взр ырат- 
нипе йумӑҫ ка^дӑгсепе^ҫӗнтервт.

—  Мӗн ырата¥ савӑн, тег малтан 
пывӑ кардӑкӗ

—  Варпа аптӑрарӑм -дӑтма ҫук 
ырата¥, терӗ вӑл ахлатс».

Иумӑҫ кардӑк савӑн»¥, ӑна ,ӗҫ» 
пултӑр. Вӑт пӳрт н^кӗсӗ айӗнден тӑп- 
ра давса кӑларттарл¥ те ҫӑра шыв 
туса ӗҫсерет.

—  Еҫ, вару кансах вайӗ. тет вӑд 
пы^Ьдӑжлӑ шыв парса

Сывмар &р5м пӗгӗмпех ӗҫсе йара¥ 
те ӑшӑрах витӗнсе выртаӖ (Иумӑҫ 
ыӗн илмвгаине илст те килне кайа¥). 
В»рӗ 'ҫарӑама мар, ҫӗнӗрен вӑйлӑ ырат- 
ма тапрата¥.

Варӗ ҫав тери ыратнипе аптӑраса 
тепӗр к»рдӑка •ҫӗвтервт.

Пӗр самантра тӳр.тетӗп,— тет карҫӑк 
Вӑж гаыв £-лет тв а.тӑк хӑяӑпне ҫӳхесе 
ӗҫтерет. Вӑл пулӑш<ас¥, вар лаша на- 
вусӗвҫен сарӑ шыв туса ӗҫтерег. Вӑл 
та майа йамас¥.

—  Выртсан, выртсзн хӑйех ҫарӑнӗ, 
тет те килве тухоа утат карҫӑк. Увӑн 
мӗскер, вӑл хӑй ӗҫвв турӗ. Арӑмӑн 
ӑшӗ ыратма ҫарӑямас^. Кайран вӑр- 
мантан темӗскер курӑксем тата килсв 
ҫӳхесе ӗҫгереҫҫӗ. йулашкинҫев рупа 
ҫӗнте^^еҫҫӗ. „Турӑ пулӑшми мушӗг». 
Пуп ахӑрашкала¥ те, ҫипер сывал, 
тесе тухоа ута¥. Сывмар ним тума 
апгӑра¥. Кайран тата кама ҫӗатернине 
пӗлейместаӗр. Авҫах пулнитоӑ а кай 
тесен, итлесшӗн те мар.

—  '§ӗрӗлӗп ха, тег вЗл.
Темӗн, ҫӗрлӗ те и тев?

• С-н.

Армутп.
(Иуптару).

Партти ӗҫӗ пирӗн ҫи аолӑ вырӑнга
тӑра¥,

Вӑл ҫӑнах та ҫапла пулмалла. 
Тата ҫакна калас пулат: 

Партгире пирӗя шанҫӑклӑ ҫынсеа
ӗҫлеҫҫӗ, 

Пуйайсем кӗрес тесесоӗв,
Вӗоене илмеҫҫӗ,

Мӗашӗн-ха?
Кӑна пӗлес тесессӗн,

Ак йуптару итлӗр-ха.

Ҫывсем ыраш тырӑ вырма тухнӑ, 
'Гырри лайӑх, пвтӗ аван ӑнеапулвӑ. 
Кӗлгисем кӑрман тӑрӑшшӗ аудаҫҫӗ, 
Сурат-ҫӗмелоем ани-лнине 
Калама ҫук ҫӑра ларса пыраҫҫӗ,—  
Хуҫи турттарса ӗлкӗреймест.

2Халӑх цурдӑхвв курса- 
Ҫут ҫанталӑк мӗн пур оасоине 
Хитре йурринв йурласапӗ ереймест. 

Мӗншӗн хӗпӗртес мзр?
Х адхи вӑхӑтра 
Ларан курӑк т а ,

Пӗр пӗринпе савӑноа казаҫвӑн
туйӑва¥.

Андах, оурте мар.
Авӑ, армути тискеррӗн, ҫилевсе
—  П ӑх-ха  001 терӗ вӑл даран ҫӗмеле̂  

Пирв ^1ӗншӗн вырмаҫҫӗ?"-
Те варуш курмӗш пуяяҫҫӗ,.

Пире те кӗдтеве кӳртмелле! 
Иаштака хӑмӑдлӑ,

Пӗрдӗллӗ—
Епир ырашран кайа-им?
—  Ҫапливе ҫапла пулб те,
Терӗ ӑна хирӗҫ пӗр кӗлте,
—  Пӗтӗмпех апла мар:

*§ӑнах т&:
Аванах сирӗн хӑмӑлӑ^сем,

Пӗр кЗлтӑксӑр,
Мӑкӑнӗнви пек пӗрдӗрсем,

А гд зх  ҫиме йурӑхсӑр.
Ыраш тырриде 

Мӗя цур тӗвде пурӑнат,
Армугярен, етем мар,
Сыонийӗ те пӑрӑнат.

Н. Е 8 Т 0К К И М Ӑ В .



№ 14 (24) К Ӑ П К Ӑ н

Вут-кӑварлӑ йурату.
Уй-Пӳд#а6-5ре (КвТ)Кей вул) Ҫеркей Йӑван1,Я ҫарӗяӗш 

арӑм иднб хыҫҫӑн ӗҫкӗ тунӑ. Ӗҫкӗ хыҫҫӑн, хӑнисем ҫывӑрсан 
пушар тухса пӗтӗм ҫурт-йӗрсене ҫунтарса йчвӑ. Хампарта 
ҫынсем 5уг ҫунса каймав.. (КУГАКАН),

Сӑмахран каласӑв, авалхи ҫывсем 
пурнӑҫ тӑршӗндв пӗре ҫеҫ авланнӑ, 
пбре авланса йарсан вара, хӑйсем 
авалхи ҫынсем- пулнӑ иирки, яилидде- 
нех пӗр арӑмпа пурӑввӑ.' Арӑмӗн пу- 
рӑнас килмесен ^ӗнесех пурӑвтарнӑ, 
мӗншӗн тесен арӑмсен уаӑшкисене пӑ- 
хӑнмалла пулнӑ. Арӑмйем хӑйеем те 
ун духве, ҫӳҫӗсем вӑрӑм пудвӑ пиркп. 
упӑшкапа уйӑрласси ҫиаден шухӑшла- 
сах кайман.

Хам епӗ'авалхи оӑманарӑ ҫуралнӑ 
пирки, арӑмпа уйӑрдма йуратсах кай- 
нжсхӑп. Сӑмахран калас, арӑм пӗрре; 
ха.|хи самава майӗпе.уйӑрлса пӑхӑпӑ- 
ри, терӗ те, еп хӑрас* кайвапе: тупа  
турӑшӑв ая уйӑрлха тесе, арӑма пуҫ 
ҫине тутӑр, хӑлхава ҫакиа шӑрҫа и{{се 
патӑм. Уйӑрласси пулӗ вӑл! М.ая ха- 
лап малаллв.

Уй-Пӳлвмӗ§рв мавӑн, сӑмахран калас, 
пӗр ҫын пур. Ҫеркей Иӑвандӑ йатлӑо- 
кер. Аван ҫын '§ӗлӗм туртмао¥. тург- 
сая та ҫынӑнве андах туртат, ҫын йа- 
паяиве хапоӑныас¥, ҫын арӑмве авдах 
хапоӑва¥. Кулса мар, тӳрипех кала- 
тӑп— вӑл ҫак тӑватӑ ҫул хушшинде 
улиӑ авланоа улттӑ уйӑрса йадӗ. Кӑ- 
ҫал авкусг уйӑхӗнде, сӑмахран калас, 
турӑ амӗш ӳҫпеаи пулвӑ кун ҫакӑ 
Ҫеркей Иӑвавдӑ ҫидӗыӗш арӑм илые 
тааратрӗ. Ҫӗвӗ арӑм туйаввӑ й»дӗпе, 
дӑваш йӑлипе ӗҫкӗ тунӑ Ӗҫкӗ тунӑ 
духве, сӑмахран, хӗрӗн пидӗшӗоем 
те пулнӑ мӗн Пидӗшсем пулнӑ духне, 
Ҫеркей Иӑвандӑ ҫитеркелевӗ, ӗҫтернӗ, 
пӑртак ташлакалавӑ (кӑнисем). Ташла- 
Еаяасав. ывӑннӑ ыайпа выртса ҫывӑр 
вӑ. Хай кӗҫӗн ҫы нне . хӗрӗя пвдӗшсем 
Ҫеркей Йавандӑпа внртма паман. Ҫер- 
кей Иӑвандӑ ӳсӗрпе хӑйсем ҫнзе пыр- 
са кӗресрвв, хӗрйпв икӗ пидӗшӗ хам- 
пара кайса ҫывӑрвӑ. Пуртр лӑплавнӑ. 
Хӑниоем, мӗв пек калае, хӑйамат пек 
Ҫывӑраҫҫӗ. Сасартӑк .,пушар, пушар!“  
тени илтӗаег. Мӗн пулнӑ? Мӗа ҫуна¥? 
Ҫӗн ҫын упӑшка ҫуна¥ Ҫенӗкрев тух

нӑ пушарӗ, вутӑн апли вӑрӑм ' тениве 
аса илсе, пӳрте хыпса иднӗ тв шар- 
латтарсах ҫуна¥. ЫвЗннӑ майпа ҫидӗ 
тӗлӗк куракан хӑнасем вут пӗҫертэине 
сисре сасартӑк сиксе т|раҫҫӗ те, пӳрт 
пӗренисем ҫуннине кураҫҫӗ. и ӳ р г  ҫу- 
на¥ пулсан сиксе тухма хушнӑ, кӑсем 
те сицре тухаҫҫӗ. Кид хушшинде ха- 
лӑх шуйхӑшат. Ҫӗмрӗк пушар иашши 
ни те пур. Таҫтан ,,кӑравул“  тенӗ са- 
сӑ г^дтӗнет. Иккӗн-виҫҫӗн харӑс кӑш- 
кӑраҫҫӗ. Пушар машшинине йусакан- 
сем машшиниве йусама пӑрахсах ит- 
леҫҫӗ. Халӑхӗ те итдет. Аҫта кӑткӑр- 
нине пӗлеймеҫҫӗ.

-  -  А, тег Ҫеркей Ваҫҫилди, ман 
арӑм ҫуна¥. Ха.§ илсе кидвӗ арӑм. 
Ш туп ӑ  хӗре пвдӗшсем калла илсе ан 
кайддӑр гесэ, хампарне еп туд йендвя 
питӗрнӗдӗ.

Тудта шуйхӑшвипе хампарта ҫынсем 
пуррине викам ла аса влиен икхев.

Хампартисеы уоа ташши ташлаҫҫӗ, 
тӗпӗргеттереҫҫӗ аядах. Тамӑка кӗмесӗ- 
рех никамӑр ла ҫунса пӑхас кидмест.

Уҫса кӑдарвӑ вара. Пушарӗ ним 
йулыи ҫунтарса йавӑ. Сӑнахран, дӑх- 
хиоем тв йулман. Пурте ҫуяса пӗгсен 
хай кӗҫӗн ҫынна икӗ пидӗшӗ пӗрде 
лартаҫҫӗ те, кяде калла илсе ка- 
йаҫҫӗ.

Пӗр йенди иуҫ миыипе шухӑшласан 
хӗрхеямедле пек, тепӗр йендипв— ку- 
лӑшла пек. Ҫьгатан кулиддея хӑвӑнтаи 
кул теҫҫӗ те, ҫааах манӑн увтаяах 
кулас кидет, мӗншӗх тесен ман арӑм 
хадӗ тариав пирки, хаыран кулас кил- 
мезг,— гарсан вара мӗя пулӗ. А  ун 
арӑмӗ тарвӑ, вут-кӑвартан хӑраса тар 
нӑ. Иурату вӑл— вугкӑвар тенӗ кӗве- 
кесем ҫинде. Ҫав вуткӑвартав хӑраса 
тарнӑ ӗнтӗ Ҫеркейӗа ҫидӗмӗш арӑмӗ. 
Иуратурав хӑрӑр! Ултӑиӗш хут авдая- 
сан ҫидӗмӗшӗндв §4я вут кӑвартан ауд- 
масан та, йурату вут-кӑварӗнден хӑра- 
са арӑму тухоа тарМа пудгар^¥.

М — И.
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Сыснаран сурах пулмаст.

Е п сысна. Ҫуралсанах мава хуҫан  
ыӑн ҫилхеллӗ лаши еысна тесе йат 
панӑ. Епӗ мӑнтӑр, дапдӑ ӑратӑран. 
Ман асатте хаяӑх картиндя пӑранкӑ 
оене ҫисе мӑнтӑряаноткайвӑ. Хырӑмӗ 
унӑв анне хырӑмӗ пекех пулвӑ Атте 
тӗни те сысна ҫури пулвӑ духне вӗрен- 
нӗ рвмиса пӑрахман— лайӑх карташнех 
пӗр ҫӗртен давса, тесӗр ҫӗртен каҫс» 
кӗме ӑста пулнӑ. Кӗтӳре кӑшкӑрса 
ҫӳреме йуратвӑ. Кӑшкӑрма пӗлаӗрен, 
кӗтӳри вы^ьӑхсем ӑна кӗгӳ старӑсги 
туса хунӑ. Старӑстӑ вулма лайӑх. Кӗ- 
тӳрен малга ҫӳрет. Тутлӑ тымарсем 
ҫийет.

Атге мӑвтӑр пулнӑран патш» сцкку- 
нӗ хушвӑ пирки епӗ те мӑнтӑр пулнӑ. 
Ҫынсем хушшиадв рево^утси туха¥§ен 
дӗрӗ аш та вуиай ҫикелевӗ, лаҫ алӑк 
уҫӑ духне сӗг те вумай ӗҫкеленӗ. Ы т- 
ги вы.§ӑхсем ыана мухта¥§ӗҫ Сысна 
ран пурте хӑра^дӗҫ. Ун духне сысна 
тесе лайӑх вы^дӑхсевв (ман пеккисеве) 
андах дӗнеддӗҫ. Рево.§утси пулмасав^ 
халидея еп 18 пӑт туртакан пулатӑм- 
дӗ. Манран ун дух навуо ш ӑрпи кӗ 

'ретдӗ.
Рево.1§утси хыҫҫӑн еп песприсорнӑй 

пудса карӑи. Ман хута кӗрекен ни- 
кам та ҫук. Ҫӗнӗ хуҫа умӗнде нӑрик- 
латса пӑхсап, вӑл тасса йара¥. Пахда 
картисене ҫирӗплетвӗ. Сӑмсапа уҫса 
кӗрсен, сӑмса ҫинди гилӗк пуса татса 
млесшӗн. Е п  ҫийес шӑршлӑ ҫимӗҫсене 
йӑтӑ-кадка ҫясе кайа¥. Сӑмоа шӗвӗр- 
лвнсв карӗ. Апат тиркеместӗп. Мӗнле 
майпа тӑравмалли пур, ҫавна тупма 
тӑрӑшатӑп. Ҫын пахдияе кӗрсен туйа- 
лах хӑвалаоа кӑлараҫҫӗ. Ҫавӑнпа ытти 
1ы%ӑх шутне кӗрег тесе, вы.|ӑхсвн

профзойусве ҫырӑнас терӗм, сыснасене 
илместпӗр, терӗҫ. Пӗре. пӗр картари 
вы:§ӑхаем айвантарах пулнӑ пврки, 
пахда ҫимӗҫсене сыхлама суйлантӑм 
Суйлансанах паранкӑсене кадӑртаттар- 
на тытӑатӑм. Темиҫе кунган вӗгӗм 
паранка ароашгарса аӗтертӗм. Халӗ 
мана пусма айее хупса лартрӗҫ. Ма 
еп.твдӗ пулманши? Тялӗсем пуп пекех 
§ейе. ') идӗ пулма усӑллӑ мар пулсан. 
вӗсем „епӗ талӗ ыар', Совет краштӑвӗ 
пулас тетӗп* теҫҫӗ те, в=оене тилӗрен 
кӑларса тупӑшдӑрах вырӑн тупоа па- 
раҫҫӗ... Кунта лайӑх мар пурӑаиз. 
Вилес пула¥.

Хам Билес умӗа ҫакна каласа хӑ- 
варам:

Ман адасене ҫӳлелле пӑхма ан вӗ- 
рентӗр. И ут сыснасене яусвӑ духае 
вӑриклетме ан хушӑр. Иут сысва 
асаплайнипе вӗсен ӗҫ ҫук. Вы^ьӑхсея 
прсфсойусве ҫырӑндӑр. Пахда ҫимӗҫ- 
сене сыхл.ама кӗроен, кашнн тыиартан 
пӗрер паранкӑ андах кӑларса ҫиҫҫӗр. 
Ахалӗн пӗлме пудтараҫҫӗ. Патгаа пат- 
шана ларсан...

Ой, вилетӗп! Сыв пулӑр, ҫӗҫӗ айне 
ан пулӑр! Хадӗ ӗнгӗ... леш ^ӗндере 
ӗмӗр ӗмӗрех пурӑнассине кӗтсе вид- 
тӗм, амин. \ .

Шкудта.
—  Ну, Петров, ҫак сӑмаха хуҫарса 

парха— „кол§аковтсӑ наступали»,
—  «Колдак»— коддак. ,овтсӑ»— ст- 

рӑхсем, настуаали— пусмӑрласа киднӗ. 
Колдак оурӑхӗоем пусмӑрлаоа кнлнӗ.
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ЙЕХРЕМ ХУҪА ВАЛ)«Ы1.
'|]Чваш Тӗпбҫтӑвкомне нӗр карт,ӑк пбр мӑйӑх мӑйӑр июе 

пынӑ. — Нехрем хуҫниа вал,%и ӗлбкхи йӑхап» мӑйӑр июе кихтӗм, 
тенӗ. Йакенҫе х;глӗ т., Йехрем хуҫасем ҫунки ҫинлен пӗхмен кар- 
т,ӑксем пур иквен. (Еҫкор ҫырӑвӗ)

СлушӑшБИ Ма илсе килтӗа мӑйрине? 'Ҫӑвашӗҫтӑвком претҫетаттӗлӗ 
Илларионӑв йулташӑн мӑйӑр ҫиме вӑхӑт ҫук. Унӑн шӑлӗте валӑ& пулмаллла.

Кардӑк. Мӗвле Лӑриванӑх? Йехрем хуҫа патне килтӗм еп. Ку ун 
ҫурдӗ. Мӑйӑр ҫитерсв пӑхтарас терӗм. Адасене ҫитермесӗрех илсе хилтӗм.
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Т б л ӗ к кӳ  р т ӑ м !

Ы рӑ кун пулгӑр, йулташоем! 
Еа, сӑмахран калас, ха,% андах тӑ- 

тӑм, мӗншӗн теоен лайӑх ҫывӑртӑм. 
Тӗдӗксем Еуртӑи. П ит лайӑх тӗдӗвсем. 
Пылне ҫнйес терӗм, кашӑаӗ пулмарӗ, 
ҫугӑ ерехӗ, тута патне пыаӑскер, йух- 
са тухрӗ, вилменокер!. Ыттисене. те 
куртӑм. Хӗддедденвх ҫывӑрӑтгӑм, ла-^

йӑх тӗлӗк курӑттӑи, андах, ҫӑмӑр пир- 
вн, тырри-пулли пурана кӗмевҫке.

Тата курнӑ ыӗн ах мӗне: Ш урдаву- 
лӑоӗнди патрисем хушшинде лаша пек 
ӗҫлвҫҫӗ.— Пур тӑн-пуҫа йавӑ ҫутатса)^ 
Ку.§ткомиҫҫи ҫывӑрмао¥, нумайрах ту- 
ма тӑрӑшаӖ Хӗрарӑи патрахсем те, 
патрак адисем тевулама пӗлеҫҫӗ, „Кап-

лӑн“ вулаҫҫӗ. Хуҫисем ҫийеҫҫӗ паша- 
пу, патраксем ҫийеҫҫӗ хуплу, адисем 
Кремӗк. Андах тӗлӗк... пшик! аулнӑ. 
ҫ у.!ЬТкомиҫҫи ҫук^Ъуднӑ. Ҫутатакавнинв 
утӑлтарса йамалла пуднӑ.

Ҫырма-пуҫ йалӗнде пултӑм, Кулак 
Иӑвана куртӑм. Йӑван аван. Тарҫи 
ыӑнтӑр, хӑй халсӑр. Нумай ӗҫленӗ пул-

ыалла. Сылтӑм алла тытрӗ те йарсж: 
Сӑпаҫҫипӑ сана, кулакоене «Капкӑаа» 
ле&тернӗшӗн тав сана, терӗ савӑнри- 
се. Хӑй тарҫипе калаҫа¥ аван. Ыйӑх 
килвӗ тарав ҫыврата¥, тарҫв выртсан 
шӑркисене пӑхса йара¥, ҫӑпатиоенв 
пуҫтарса хура¥. Килги тохотне уйӑра¥ 
тарҫипелв. Хырӑмнв ӳстермЕСГ, сойуо- 
ран писмест.

Тӗлӗкре апла. пурнӑҫра капла!
Кайран тӗлӗк мана ӗлӗк кайса кур- 

вӑ Ма1шу йалне ГҪӗрпӳ уйвсне) илое 
кайса «ӑгартрӗ. Ну, пурнӑҫ ҫигрӗ! Са- 
ю тонккӑ  йухмас¥, зппарадӗ шӑхӑр- 
мас¥, ҫынӗсеы урӑ, кӗлевдвсем пушӑ. 
Ерех вырӑнга ӗав сӗтне йанклатта- 
раҫҫӗ стакканпа, сӑра вырӑнве д«йне 
ӗҫеҫҫӗ алгӑрпа. Тӗлӗк пыт та ҫу! Ан- 
§ах пыл та ҫу пулмарӗ,^ тикӗгпе маҫӑ 
пулнӑ. Епӗ курня тӳатерле пулнӑ.

• Внҫҫӗиӗшӗ— халӗ те куҫ умӗвдв:
ӗрлӗ-ҫыр йалӗнде (Кавал вулӑсӗнде) 

кӗмӗл тӗслӗ насуссем, Ш упаш кар тӑрш- 
шӗ пыршнсем, ураписем уралдӑ, тру- 
шивисеы трушнӑ. сарайӗсем сап сарӑ. 
пӳрг ҫийӗоем сип симӗс. Кашни килӗ 
умӗнде ҫӗршвр внлреллӗ пидӗкке^сӑма-
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тӗн ывӑдӗ-
Кӗрме йалӗвде Кириле* пурӑнаддӗ, 
Вӑл §ӑв тӗаӗя §ӑя ывӑлех пуладдӗ; 
*§аркӗвв ҫӳреоси, кӗдгӑвасоиддӗ ун

ӗҫӗ, ,
Халӗ сӳндӗ ҫ«к егеммӗв пурнӑҫӐ 
Тӳррипелех каласан— вилнӗ вӑл.

Мӗн тӑвӑа?
Турӑ ҫыннин пуҫӗндчв

Ку тӗндҫгрв те,
Леш тӗвдере те 

Р»й шухӑшӗ каймас¥.
Пирӗп Кириле те леретӗк выртмасЛ; 
Бикенсвх вӑл увга рай алӑкне шы

ра¥,
Унта та пыра¥, лере те ҫитет, 
Ҫга пырсан та шакӑр шӑмӑ ҫеҫ 

кура¥.
Маларах вилнисея 

Шӑммисем те йулман,
Рай алӑкве тӳпакан кувта 
1|икаы та пулман.
—  Ҫук райа 'ҫтаа тупан,
Терӗ ге пирӗн Кириле 
Кӗдӗ выртрӗ каллах тупӑвне.

Ҫакӑн пек Кирилесен пирӗн 
Халӗ тв сахат твмв ҫук,
Ҫамкасем шӑгиддев кӗл тусан та 
Вӗоем рай алӑкне тупао ҫук.

ЛЕРИ  М.

кявккӑ пидӗкки мар, шыв ткӑакан пи- 
{ӗке). Кӗскен каласан, пушар пулас- 
ран хӑрамалди ҫук. Паровой машшини 
пук пук-пук, трушинисем тӑр-тӑр тӑр, 
пушарӗсем пушанвӑ, шыва курсан*§ӑр 
пулаӑ.

Дх, тӗлӗк авандӗ. Вӑранаи пӗтердӗ. 
Тӗрӗссипи ним те ҫук. Трушвнй ӑҫта 
ес— ийук!

Иулашкивдев вЗриав вӑрласа каса- 
кан ман пата дупса пыдӗ Вӗтӗм ха 
Еӑх умӗнде: каҫарӑр мава! Пайантав 
вара вӑрман касмӑп хаҫатра ҫырнӑ 
пвк пурӑнӑп, тесе ҫӗре ӳкрӗ. '§упӑм 
Еӗ.ӗртерӗ. Хӗаӗртенипе ӑна ыгаласа 
{уатуыа карыашрӑм!.. Сак ҫинден тӑ- 
Рӑс! туса антӑм. Хӑрах айӑк пӗрди 
амавдӗ, сӑмса кукӑрӑ.дӗ, ҫамки,вӑкӑр 
мӑйраки пвк, хӑпарса гухрӗ, шервмет. 
Хадӗ мӑйракапах ҫӳретӗп, кулакҫем 
Еӑрӗҫ тетӗп.

И Ӑ В А Н  МУ^^И.

Пуҫа килнӗ шухӑшсем.

Хӑш ҫын сӑмахӗ уякӑ пекех, ункӑн 
вӗҫӗ-хӗри ҫук.

Ҫӑрасӑр ардара кирлӗ йапаласемех 
пулыаҫҫӗ, ҫавӑа пек уҫӑ тӑракан ҫӑ 
вартан та пӳглӗ йааала Х-Ухас ҫук'.

Ҫӗнӗрен тумалли. ҫурт мӗн духлӗ 
пысӑкрах, ҫавӑн §ухлӗ-ӑва. тунӑ ҫӗрте 
вӑрлаканоем нумайрах цулаҫҫӗ.

Цуш пуҫлӑ ҫынсеи пуш параппан 
ҫапасшӑя каҫсах кайаҫҫӗ.

Пуҫлӑхра пӗрде ӗҫсе ҫисен, ӗҫӳоем 
лайӑхлааса пырӗҫ.

Инҫетрен арӑм та хӗрӗн курӑна¥, 
вӑрӑ та тӳрӗ ҫыйӑн курӑнат.

Ҫын §ао дасах сысна пулма пулта- 
ра¥, сысваран вийвплв те ҫын пулай- 
мас¥.

Вуткӑварпа вух тухсан тин кӗрешыв 
хуш нӑ.

Иаланах комантировкка ҫӳремеллв 
мар, хӑш §ухне Ш упаш карта та пу- 
рӑвас пулаЕ

Огдотве шутласа ҫыроа лараканни 
вумайӑн, огдог тӑваканни пӗре ҫеҫ

Ирӗк парсан кашвн претҫегаттӗлех 
хӑйовн отдэдӗсене пидвтлнса кӑларӗд 
дзҫ.
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Епӗ мыскара курса ҫӳрени.
Бӗрре Ш упаш кар варрипе утса ҫӳ- 

ренӗ дух мавя ййвав Муди курдӗ те, 
хайар куҫпа пӑхса илсе тӳрех Еӑшхӑр- 
са пйрахрӗ; '

—  Ӗҫсӗрех ҫапкалавса ҫӳретӗн пул- 
малла ес! Курмастӑн и мӗн ав «Кап- 
кӑн» ҫурхи шыв айне пулса тутӑхнӑ- 
ранпа нийвпле те картне лароа ҫнтей- 
иест. Кайӑкӗсеы ытла та хӑйудланса 
ҫнтрӗҫ— пуҫ ҫинех утланса ларма пӑ- 
хаҫҫӗ. Кӗрха ыан*капинета— еп скна 
сатависем паркалам!— терӗ.

—  Ма паркаласшӑн-ши ку мана, 
„Капкӑн“  тутӑхнӑшӑн еп айӑплӑ марҫ- 
ке, тесе шухӑшласа илтӗм те ман ҫӳҫ- 
пуҫ вирлех тӑрса карӗ хӑранвпе.

Андах капинет теьӗрен дӗрес терӗм, 
мӗншӗн тесен наркомсен капиеетве 
кӗрсе куркаланӑскер, капинетсем ытла 
та аваннпне сӑваса курнӑскер, еп 
„К апкӑв“ хуҫин те капиведӗ) ҫав вар- 
комсӗн пекех йӑлтӑртатсаа ларат пу.§ 
тесе гаухӑшланипе, ҫӑвар тулли сӗлехе 
йухса ав§ӗ хамӑв.

Ҫиҫтерсв те ҫитрӗм ретакси ҫуртне... 
андах темӗнлв потвала кӗрсе кайнӑ 
пек туйӑвдӗ. Капинета пыратӑп— ӑва 
вад.§илӑх пӳлӗм те курӑнмас¥, вӑз 
потвалта. Аран аран ҫывсем кӑтартни- 
пе кӑмака хыҫӗнде тӗл пудтӑм мудайа.

—  Килтӗм еп, айта ■капинета,~тв- 
рӗм паркаласран хӑра хӑрах.

—  Мӗндв капинет кирлӗ тата сава 
кунран лайӑхрах?— терӗ ха:§хисквр 
нан ҫиве тата хытӑрах кӑшкӑрса: ыт- 
ла иртӗнсе кайаттӑр есӗр хӑга духне. 
Наркоысем мар вӗт еоӗр каопнетсевдв 
сарӑхса ларма! 'Ҫӑвашсене, пуринден

ытла дӑвашла хаҫат-шурвал кӑларакан- 
севе пы.§§ӑк ӑшӗвде усрасан та йурӗд- 
§ӗха. терӗ Нӑван Му§и хӑрн х пӳрвиве- 
ҫӗклесе, шӑппӑн.

Ниыӗв калама та аотӑрарӑм.
Мана кура „Капкӑа“ хуҫи те кӑшг 

хурлавдӗ пулмалла. Алӑран ҫавӑрса 
тытрӗ те, тепӗр ;'аллине хулпуҫҫи ҫиае 
хурса ҫапда каларӗ:

—  Тухса кай' дӑваш хушшивелле, 
унта даплӑ тимӗрҫсем пур тенине та- 
кам та кала¥, тӳрдетсе кцд капкӑна 
§и таллӑ тимӗрҫӗ патӗвде. Ҫидӗ кун 
хайиалӑх ҫӑкӑр §ик, уруна ҫемҫег- 
мелдӗх ҫуттиае ил,— терӗ.

Тата кӑшт калакаларӗ те, тухса 
у^рӑм. Ҫут1иае ӗҫместӗп те, ун вырӑн- 
не мунда кӗрсе шӑммашакк-л ҫемсетсе 
ккйас терӗи. Пытӑм Ьоыуваайӗн мӑа 
мувди сатне:

—  Ҫук мунда, ҫулталӑк ҫитет ӗвтӗ 
ӑна ремовт тума ты 1ӑвви— терӗҫ, епӗ 
ун ҫинден пӗлменшӗн лахлатса кулса.

—  Кирлӗддӗ те, ҫавӑноа килтӗм,—  
текелесе хӑвӑртрах айаквалла угса пӑ- 
рӑнтӑм,

Тем „Ш урӑм пуҫ” йатлӑ выргмалла 
ҫурт йевден пзӑри шари лувӑ 1асӑ 
илтӗвдӗ. Пӑхатӑп тинкеререх— '§ӑваш‘- 
сойус инструктӑрӗ Паранӑв пӗр хӗра- 
рӑм хыҫҫӑн «Шурӑипуҫл пӳлӗмнеллв

хатӑп— хадхй Паранӑв пусса антарвӑ 
Увиҫҫи йатлӑ сюрошвххӑна, кантри- 
сене... Ҫук, май килмест капла, ву ин- 
структӑр кунта копоераттива ревиҫи 
тӑва¥ пу:§ тесе шухӑшларӑм та, утрӑм 
пӑрӑнса айвкалла. Акӑ мӗншӗн иккеа
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вӑд растрапӑсем, ҫав Увиҫҫисеве §ас- 
{асах реииҫи тунӑран иккеШ Вӑт тӑк 
йаранӑв. Леш такасен лек ту а йар- 
С8Н ыӗнве ши?

'Ҫасрах пӑрӑнасдб кун пек врсӗр 
ияструктӑрсевден тесе, копператтнва 
(ӑкӑр илме утрӑм. Ҫул ҫнвде тем йур 
ҫуса лартнӑ сек шур купа куртӑм.

—  Мбн пулнӑ вунта?— тесе ыйтрӑм 
1̂ ӳавав вырӑссевден.

—  Суквӑри ыӗв? Ав склатӑв ҫтани 
йӑтӑнса тухнӑ та, '§ӑвашсойусӑн тӑва- 
рӗ йухса анвӑ!

—  Аран пӑрӑнса утрӑм. Ш уоаш кар  
ҫырми шывӗ урлӑ тргсе пынӑ дух пӗр 
1бтӳ ҫын курах кайрӑм.

—  К.у мӗя пулдӗ тата?— тесе ый- 
татӑп пӗр ҫынран. Ку дастнӑй усламҫӑ 
пулдӗ пулмалда, лахлатсах кулса йадӗ 
1в иӳрнипе тӗллесе ҫапла кадьрӗ.

—  '§ӑвашсойусӑн пулливе ҫӑваҫҫӗ 
ав, 700 пӑт хуртлансэ кайнӑ!— терӗ. 
^уарӑи ҫавӑрӑвса пӑхнасӑрах. Ман 
умра пӗр лав ҫине туллийех,йеш§ӗксем 
тийесе тулгарвӑ.

—  Кама ва^-ди ию е кайаттӑр ку 
1«ана?— терӗм йамшӑкне.

—  Мӗнле улиа? Ку вӑл '§ӑвашсойус 
'̂ ярусӗсем, склатра йӗкехуреоем ҫӗмӗр-

се пӗЮрвӗ те. ха:§ шырлана кайса 
тӑкатпӑр,— терӗ йамшӑк нана хирӗҫ.

Ҫук, телей пулмарӗ ман пайая, цы - 
тӑм Коркоп ыакаҫӑвве.

—  Ҫухӑр кондалҫа!— терӗ пӗр хитрв 
майра еп ҫӑкӑр илес тенине хирӗҫ.

Кулад идие Решеттин лапккине кӗ- 
тӗм. Ҫидӗ кун кайиаллӑх ҫидӗ пус 
парса ҫур кӗренкке кулад илтӗм (ну- 
май кврдӗ иар иава пӗдӗкскерне).

—  '§ӑркаса пар,— герӗм. 'Ҫӑркарӗ 
пӗр хут татӑкӗ илсе. Пахатӑп— ҫурри 
дӑвашла ҫырнӑ, ҫурри вырӑсла, пӗр 
кӗтесрен „Постановления с‘езда сове- 
тов“  тенӗ.

—  Ара ку кулад дӑркаыа кӑларвӑ 
Еӗнеле мар пулӗҫке— тесе шухӑшласа 
илтӗм. Сгойккӑ ҫинде кун пек хут 
купи купипех выртвине курсаи, тӳсей- 
месӗр кӑшкӑрсах йатӑм;

—  Мӗнле шуйгтавсем ҫапла мӑшкӑ- 
лаҫҫӗши пирӗнген, ак кам аллине ҫак- 
ланаҫҫӗ иврӗн поставовзенасвм,— тесе 
сурса тухрӑм.

Алӑкра икӗ йапйака тумлапнӑ ҫын 
тӑраҫҫӗ.

—  иалансне тунӑшӑн 1.500 тевкӗ 
илтӗм епӗ те,— тегӗ >пӗри.

- -  Е т  те 1.500 тенкӗрев кайа ки 
лӗшмерӗм, тет тепри; ес илтнӗ-и тата 
ҫав Ҫугӗҫ комиссариатӗвде пӗри Хуса- 
ва кайса 95 пуслӑх йаплла илсе килнӗ- 
шӗн, комантировӑднӑй укҫи илме Г2 
тенкӗлАх сдет ҫырса павӑ тевиве?

—  Илтнӗ ҫав, илтнӗ. У н  пекки мӗп 
вӑл? Тата лайӑхраххисене пӗлеп еп,—  
терӗ.

Ҫӑвара карса пӑрахса, хытсах карӑм. 
!§ӑвашсойусра, '§йвашлестрестра. Про- 
исвотсойусра хӑйсев пухкалттӗрӗоемех 
паланс тувӑшӑн 1.500-шер тенкӗ сӑп- 
тӑрса илнӗ! Ҫ*вӑнпа ,,йӳвелеҫҫӗ“  пул- 
ыалла гаварсем!

—  Ҫук, май килмесг кунта кап.та 
ҫапкалавса ҫӳресв,— терӗи хама хам; 
тухса кайас тимӗрҫ патне хӑвӑртпах!

Кулаҫа хулхушшине {якрӗм, „ Кап- 
кӑна“  тӑла татӑкпе дӑркаса хӗйв дий- 
рӗм те, уттжра гатӑм айалти ҫулпа. 
Хуларан тухао ҫӗртре, темӗн духлӗ 
урапа тӗвӗлӗ йӑванса выртниве курах 
кайрӑм. Пӗр-ик ҫӗрте ҫынсем лашисе- 
не кӑшкӑрса хӑвжлаҫҫӗ; ураписен кӗр- 
се ларнӑ та, вейепле те туртса кӑла- 
раймаҫҫӗ.

—  Аҫта к»йан?— теҫҫӗ мявран.
Хӑраса ӳквипе тӳрех:
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—  Комунаайӗнде сл уш и  тумасгӑп 
«п, унта урӑххисем, терӗы: еп тимӗрҫе 
кайма гухвӑддӗ тв.— тесэ иртсе кайма 
тӑтӑм.

— - Ан та кай вӑл йевнелле, унти 
тимӗрҫсем пӗри те йерҫмеҫҫӗ. Ҫа&ӑнга 
тата вӑрманта ҫ^мӗрлекен урапасене 
тӳр.зегсех хуплаяаҫҫӗ вӗсем,— терӗ 
пӗри ыана ҫемҫен.

Хӑвӑртрах пӑрӑнтӑм та, ту урдӑ. 
Ҫӑрпӳ ҫулӗ ҫвне тухрӑм. Каҫ пулса 
кнле пуҫларӗ.

—  Тавай »ӗрсе выртас ҫак йада,—  
тесв шухӑшласа илтӗм пӗр й щ  патне
ҪИГСвР.

> Кӗтӗы. Питӳкасси йалӗ пулдӗ, Ш у-  
пашкар вулӑсех. Кӗнӗ духнех мава 

■ йашкӗрӗмсем сырса иддӗҫ.
—  Свмӗспуҫавеееми мӗн ес?— теҫҫӗ 

Кусем мава тӳрех. .Мӗн туса ҫӳретӗн 
ҫӗрле? Вӗревтӗпӗр епӗр сана пирӗн 
йалги хӗрсем п&тне ҫӳре»е1— тесе кӑш- 
кӑроа, дышкйсемпе хӑмсарма пуҫларӗҫ.

—  „К а п кӑ н а ' ан ҫакланса ларӑр, 
адаоем, йерипентервх .ҫатӑр !— тесе. 
хӗврен „К агкӑаа" туртса кӑдароан 
тйн айккалла сирӗдд^ҫ адасем

Ҫӗрлв ҫыврас умӗн, пӗри. еп кӗрсе 
выртнисен а§а ҫапла калас» тӗлӗнтер 
§ӗ нава.

—  Пирӗн йал хӗрӗсем #»л каддисе- 
не ним вырӑвннв те хумаҫҫӗ. йут йая 
каддисемпв ҫӳреҫҫӗ, авдах пирӗн йал 
тисем хӑйсен правизе усӑ курасшӑп. 
Ҫавӑнпа йалти каддӑсене виҫӗ пайа 
уйӑрҫ», вӗсем патье хӗрсене прикреп 
пит турӗҫ. П ӗри^клавнӑй, йв дентра.§- 
нӑй партти йатлӑ, тепри— §игта:%нӑ 
партти, унтан— распрегпувкт, тваттӑ 
мӗш ~Таттарскайа улитса, пидӗкыӗш—  
Мокрайа слопога. Куоемсӗр пуҫне га- 
та нейтра^ьнайа фа^шйвайа, комавтӑ 
пур, вӑя .^денттӑра та, дитта^ьнӑна' 
та пӑхӑнм~о¥. Йалта пӗр коусололӗс 
та ҫук, песпорйатӑка нийеплв тч, §»р 
ма ҫук...

Вӑт ҫӗнӗ пыг! Пӑх та кур ӗнтӗ 
м?н хӑглаваҫҫӗ Питӳкаоси ҫамрӑкӗсем!

—  Капла хӑтланвддчн «Капкӑн» 
илсе вулӑр, ӗҫв вӑрвяӗр,— твое тул 
ҫутӑлпӑ ҫутӑлманах тухса тартӑм Пп- 
тӳкассинд|>н.

Твмӗале ҫавӑрӑнкалжса ҫуресе Аслӑ 
Куснара ҫитрӗм. Пасзр кувех пулдӗ 
тата.

—  Йунаун мӑркун теҫҫӗ, килнӗ кил- 
нех— йувкуя пасарве те курс» кай»с,

терӗм.
Пытӑм 'та , плсар варринде ҫывоем 

цудккӑ.1а 8са тӑнӑ ҫӗрте. варверех кӗр- 
св курас теое, ҫыноем хушшипе вӑтӑ- 
рӑвс» кӗрсе карӑм. Куҫпуҫ пӗгӗмпех 
далкӑреа кайрӗ аунта. Куснар/ ҫынни 
Ш апа  Етекҫийӗ темӗнле вӑйӑ вы^ьат- 
тарс» укҫа сӗвҫт иккев, кекӗлпант теҫ- 
ҫи мӗн ҫавва! Ак Аслӑ-Кусиар пупӗ 
пырса тӑдӗ #

—  Мӗн кирлӗ кӑна тегӗп,— хам 
ӑшӑмра.

Тапрагрӗ/ пуи вы^ама. Иӗрре вы- 
:§а¥— укҫа вы.§аса илет, тепуе йара! 
каллах укҫа. тата, тата, тата_. йала- 
нах выфаса илет.

—  Кув турря хӑйӗвпехҫке,— тетӗп. 
Мӗнлеха ыттисем выдаса илеймвҫҫӗ-ха 
тетӗп.

Ун-бден те пулмарӗ Ш апа  Ваҫли 
пупа хӑмсарса йароа, кӑшкарса пӑ- 
рахрӗ:

—  Ео, вӑрӑы ҫилхеллӗ шуйттан, еп 
пайан вы.]§аса илнинв пӗтӗмпех ҫарзт- 
са кайӑн капла!

—  Турӑ пулӑшнине хирӗҫ кайаймӑн 
ӗнтӗ ес1 Иатлаҫса турра ав куреягер, 
терӗ пуп диркӳре кӗлтунӑ пек йур- 
ларах.

Ундден те пулмарӗ, пуп сасоине 
И1ТС8 арман хуҫи— Иакор Митри хӑйӗн 
■^плӑ лашипе пырса дарӑндӗ. Хӑй 
вӑл ӗсеӗр.

—  '|арӑвӑр вӑрҫма, лашапа тапта 
тап! тесе кашкӑрсӑ й»дӗ хуҫа.

—  Парӑп еп сана дарӑвӑр, сана 
ыӗя ӗҫ еп вы.§аса илнипе,— твсе кӑш 
кӑрса йадӗ пуп.

Аранрач уйӑрӑлдӗҫ пуппа Шапа 
Елекҫейӗ.

Пуп хыҫҫӑв тедей пулӗ твсе, Кӗр- 
кури Иӑванӗ тӑдӗ. Укҫисене вы§аса 
й»дӗ, карттуснв те йадӗ... арӑмӗ ҫан- 
ден калаҫма пуҫларӗ. Ш апа  ЕяекҫеЙӗ 
арӑмран отк»сатҫа турй тв, ткн вара 
.яеш пӑрӑнса угрӗ.

Пӑхатӑп та пӗтӗм пасар ӗссӗр.
—  Ӑҫта ӗҫеҫҫӗ каплах,»— герӗм пӗрве.
—  У у! кунта т» тупмаоав! Мишох 

Ваҫлийех ҫур пасара г<амоконпа тӑрав- 
тара¥, —  герӗ деш васкасах Мишок 
Ваҫли патне дупса.

—  Милигси, мялитси, есӗ те Мишоя 
Ваҫли патӗн§в-я мӗн?— тесв шухӑшласа 
тухса у рӑм Аолӑ Кусн»ртан.

Ҫӗраӳве ҫитрӗм Кунта та тимӗрҫ 
цулмарӗ, Васкарах, Йӗареҫе ҫитес твсе,
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йеросланпа ларса кайас шухӑш хидсе 
&ӗ§ӗ. Кунхи Авиахим соведӗ лайӑх ӗҫ 
зег теннне, йалавах йероаяанаа вӗҫсе 
ҫӳрет тенине Ш уоаш картах изтнӗд- 
{ӗ еп.

Кӗгӗм Авиахим Советне. ^
—  Ивроптанаа вӗҫсе кайма пула¥ц 

Нӗпреҫв щ ы етрн?— терӗм.
—  йурасои йура¥ те, то^ккӑ .. асӑр'- 

хааарах. Хамӑр лайӑхах вӗҫетаӗр.те... 
текелесе аран ҫӑварне уҫа¥ Авиахим

' Кайлах хӑраса. карӑм. Пӑхатӑп- 
ҫгева ҫинде ҫакӑн пек ҫырса ҫ т н ӑ  
хута курах кайатӑ,а:

«Гтаройпери д характеризуется уми- 
ранием, падением автивя»... тенӗ.

—  Кун пек пулсан ҫуравах кайам- 
за,— тесе арая аран гухоа шуса ӳксе 
вилесрен ҫӑлӑнтӑм.

'§ А В А Ш  КРОККОФИЛӖ.

Токлат.
—  Пгле ха, пӗр сӑмах валаы сана, 
Терӗ васкаса Ивав Мируяа
—  Мӗн т.та? Кала, кала! терӗ леш.
—  Мӗн каласси... манӑн гоклат

тумяллз...
— - Есӗ! пӗдтӗм: сана алӑ ҫупмалла, 
Ҫапла в?— Ҫапла пулиаоӑр,

Есӗ цуҫласа ан§1Х йар!
Кгйран... найран... \
А¥а зӑвӑртрах!.

Халӑха кӗттерсе тӑратас мар.
Терӗ токдат тӑваксн.

Ҫапла каласа кӑсем 
1']атӗ пухӑвалла васкаҫҫӗ, 
Пухӑверде ҫыннисем 

Пзсӑрганпах кӗтсе тӑраҫҫӗ,- 
Ҫи1у)ӗҪ •• кайарах кайса 

Мирувӗ вырӑн йышӑнд*,
Ҫулӗ вырӑн ҫиае тӑрса 

Пванӗ токлат тума тыгйвдӗ.
Пӗр сехет калайри к |,  кал й-

ыари —
Вӑл мӗн вӑхӑт каяани ппре кирлех.

мар/
Андах Мврунӗае тикӗа мар: 
Вӑя. мур, ӑйха кайнӑ.

Ӑна Пванӗ те курдӗ пулас.
Токаат та пӗгсе килет, мӗн тӑвас'?

, Ак хайхи Иван пӑшӑрхана пуҫ-
ларӗ,.

Хытӑраа хытӑ, хытӑрян хытӑ кала
пуҫларӗ. 

Су^Т-хӑйамат вӑранмас¥!
■Токлат пӗтрӗ,

А л  ҫупасси ҫинден пӗри теасӑнма П»
—  Иай ӑйхӑ'<§ӑпти! Тӑмана!!!
Т»се хтдӗ варл Ивая Мируна.

Н  Е В ТО К К И М Ӑ В .

Атте тур р ӑ н  пуҫӗ ҫук.
Атте ттррӑн пуҫӗ ҫук тенӗрен, еоир 

хӑгаӗ пӗри кӗлетки те ҫук, тейӗр. Аи- 
{ах кӗлетки пур. Епӗ ӑва Ахманей- 
{пркӳ, маддиндв куртӑм. Турӑ кӗлетки 
ҫумӗнде, тата 4-5 анкӗ^ ҫуваттисем 
йудвӑ, вӗсен кӗлеткисеи ҫук. Аҫта кай- 
вӑ пулӗ теттӗр? Ахмааей диркӳвӗн 
маря ҫумӗвди гпкатуркки йӑтӑнла »н 
вӑ |ух . атте туррӑн пуҫне, анкӗ.§сен 
хӗлеткисеяе шапӑртатйрса илсе анса

кайнӑ. Вӑт хӑйамага, йв ҫын пуҫлӑрне 
ӳкяӗ пулин, атте турӑ пуҫӗ лайӑх ҫын- 
вӑнвех птҫве ҫурма птлтаряӑ.

СИНЕР.

„Капкӑнран".' Аттӗ турӑ пуҫне йу- 
сама укҫа кирлӗ пулӗха. Каллех ха- 
дӑхран сӑптӑрас тейӗҫ. Халӑх, ан 
парӑр укҫусенв^ Атте турӑ пуҫоӑрах 
пурӑнтӑр.
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Ҫӑмӑр ҫума '§аракан. Ӗне шырама тухнӑ йал-
'§вйе ҫын нихӑҫан та выҫа валмест, 

теҫҫӗ. 'Ҫӑвах та, выҫӑ вилети вӑл. А», 
пупсенех илер.

«Ианкӑ-ддри пуя Ангоэӑв, мӗнле 
те пулин халӑхран укҫа шӑйӑроа 
илме пулмӗши тесе, ҫӑмӑр дарап 
тесе уйа икконсемпе тухса турра 
кӗлтунӑ пекка тунӑ. Кӗлтуаӑшӑн вуа 
42 тенкӗ ыйтнӑ та, аадах халӑх 1о 
тенкӗ андах тааӑ. Ҫӑмӑрӗ ҫав ҫавах 
дарӑвман». (Тймуш).
Ҫӑыӑрӗ дарӑвсан-дарӑнмасан та.., 

пуаа укҫа иясе пудтӑр. Укҫа пулсан 
пуртв пула¥, пурте пулеан майра ку- 
ла¥, майра кулсан дӗре сават, §ӗре 
савсан ҫылӑхӗ пула¥, ҫылӑх пулсан, 
каҫаргтара¥. Ӗх, пурӑнӑҫ! Едӗр пӑра- 
хӑҫ марх». Пирӗя ва,§§а пурха!

Вилӗ выЛ)ӑх хуҫи.

совет ҫекреттарӗ.

Кокӑ^Ь ҫыраӑ кӗнекере пӗр ҫын 
вилнӗ ҫын дунӗсене укҫа парса иясе 
ҫӳреаӗ. Вӑл ӗлӗк пулнӑ, Х а ^  апла 
мар. Виянӗ ҫын вырӑаае вилнӗ вы^ӑх  
дунӗсеве пухакансеи пулаҫҫӗ.

«Мулкад кассивди (Хутар вул), 
Хветӑрӑв яӗр иртен ҫӳрекен ҫывтая 
авдах уксе виднӗ лашана 5 тенвӗ 
пароа илнӗ те, лаша внлдӗ тесе йад- 
совет прегҫетаттӗлӗпе акт ҫырса, 
страхакӗнтран 45 твакӗ укҫа илнӗ».

(Сен Ерис). 
Ухмах ^ӑд . Вилнӗ лашашӑнах 5 

тенкӗ пайа мӗн курнӑ вӑл? Вы.§ӑх 
масарне кайас та, унга вилнӗ лаша 
пит нумай. Укҫасӑрах илме пуда¥. Са- 
ниттар комиҫҫисем курасран хӑрамад- 
да пех те. авдах страхакӗнта ултала- 
нӑскер саниггарсенв улталиас¥-и вӑл. 
«Капкӑна» улталаймарӗ ҫавах, видӗ 
вы^ӑх хуҫи!

«Ӗне шыракан» ҫекреттар вӑл Ео- 
ке*ен йалӗвде (Аттай вул.') пурӑна!. 
Хушамадӗ унӑн Лаванӑв. Иртвӗ хӗлле 
Ш упаш карти рапфакра вӗреннӗ, ҫул- 
лахи каниккулӑ кпяе Байсаа, ӑяа йал- 
соведӗн вӑхӑтдӑ ҫекреттарӗ туоа ху- 
раҫҫӗ. •

Пӗр идемлӗ кун вӑл йал тӑрӑх на- 
лук спи(^киндвн пыгарса хӑварнӑ ӗне- 
еене шнрама тухса кайа¥. Килрен ки- 
лех ҫӳрет, пӗр кил те кӗмеоӗр сиктер- 
се хӑвармаст

К у лайӑх ӗнтӗ. Куншӑн мухга- 
малла._.

—  Ӗаисене тӗд пулнӑи?
— > Ҫук ҫав. Еаеоем ӑча тыттарма 

ухмах мар вӗт: м у-у-к мӗкӗреҫҫӗ те 
тапса та оикеҫҫӗ. Лаванӑв хӳрине те 
курса йулаймас¥.

Ачдах уатан вӑл хуҫисене лайӑх 
тӗл пула¥. Иӳртв кӗрсен:

—  Тавай сӑмакун! тесе пӗррв ҫеҫ 
кӑшкӑра¥. Хуҫисем хӑравпае кӑдараа 
та лартаҫҫӗ.

Сӗгел ҫане ҫӳтти тухса ларсан кай- 
рӗ вара ӗҫ, ӗнисвмпв мӗн тутӑр 
вара?

Ҫакӑн пек ӗҫпе угар хуҫи Лакаҫ 
Кӗркури аатӗаде нумайрах вӑхӑта пр- 
тернӗ вӑл.

Ӗҫсен ӗнисене шырао вырӑнне кӗрв- 
керен тухса пӗр садтак арӑмӗ патяе 
вӗҫтврвт. Арӑмӑн ашшӗ-амӑшӗоем кил- 
тех пулнӑ. Вӗоем ӑва хӑвадаса кӑлар- 
са йараҫҫӗ. Лаванӑв п а п тн е  те ҫу- 
хатоах хӑвара¥. Папкине ӗн^сем ҫисе 
йжрсан... Ах, мур. Лаванӑва,

П А И Р А Ш .
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Ҫамрӑк йумӑҫ.
Пумӑҫ тени вӑя ватӑ.пула1ан§*,.ҫ»11- 

рӑаьисем те пур иввен.
Хуса-касси (У п и  вуд.) арманӗнде 

пӗр 18-19 ҫулхи хӗрада мӑвкунден 
килнӗ те халӗ те йумӑҫ пӑхсах пу 
рӑна¥. Ариав хуҫи кӑларса йарас- 
шӑн та, арманне шӑтартгарса йа 
расрая хӑра¥, тет 408-мӗш вумРрлӑ 
кореспонтент.
Вӑл хӗрада арман хуҫишӗя уоӑлл^, 

ҫавӑнпа кӑларса ӑаиаст. Иуыӑҫ аӑх*-.. 
хармалла армана пыракансем яумай ■ 
щщ. Тилӗ пвкех 'врйв мар и вӑл арман 
хуҫи тейисем.

Пуп певӗрлӗ ҫын.
Ӗ«ӗк пӗр кахад удмуҫҫи айне вырг- 

нӑ тет тв, улми татӑлса ӳксе ҫӑвар 
тӗлнвх пуласса кӗтсй вырта¥, тет. Ҫа 
вӑн пеккиоем пулкалаҫҫӗ тӗндере 

Пӗр „Ҫын“  йатлӑ корвопотент ҫы 
ра¥:

Лепӗртерти (Ш урда  вул.) ^§ав»нт- 
ти Ҫвмеаӗ хӑйне тивӗҫлӗ пӗр йат 
ҫӗрне кашни ҫулах темиҫе ҫынна 
тара парса пӗтерет. Хӑй пиг кахал. 
Ӗҫлвмвоӗрех тӑранса пурӑнасшӑн, 
тет.
Вӗҫен кайӑксем акмаҫҫӗ те, вырмаҫ- 

ҫӗ те, ҫапах тутӑ пурӑнаҫҫӗ, тенӗ пуп 
сӑмахне идтнб пу:§ вӑл. Ӗҫлемен ҫын- 
на ҫӑкӑр парас мар, тетпӗр епӗр тата.

Алсуна ҫийп̂ й̂ йен адна 
ҫыртса ил.

Ҫу йарсан ҫӗрӗа ҫӑпата та тутлӑ 
теҫҫӗ. Те тутлӑ, те тутяӑ мар, еп ҫисв 
пӑхман. Ҫыясем ҫисе пӑхнӑ пулин ан- 
{ах, Ав

Аолӑ-Тайааара(И0л§ӗк вул ) Ш а н -  
кӑргма Ивкнӗпв Капак Йчнки алса 
тудӗҫийезси ҫиндеа тквташнӑ. Ш ан- 
кӑртма Нӑвавӗ Иевкава каланӑ;пӗр  
§е!вӗрт сӑмакунккӑ ӗҫтеретӗп, пӗр 
хӑрах алсана ҫупа шарит тусан 
ҫисе йаратви? тенӗ. Лвш, йарктӑп, 
тенӗ. Алсана шариг туоан Енки пит> 
пикенсе ҫинӗ, авдах нийепде те ҫи- 
ҫе йарайман.
Ӑҫтап ҫисе йаран! Тӑвар йамаллад- 

?ӗ. Тӑвар йарсан ҫимелле тетдӗҫ, сй- 
рӗи пек ухмах ҫынсем,

„КАПКАН<< ХЫПАРӖСЕМ.

Еопператсп ура ҫине 
тӑрат.

Улатӑр Аслӑ оутӑн вырӑна тухса ҫӳ- 
рвкен ҫеҫҫийӗ Улатӑр худинде коппв- 
раттӑрсене ҫут тӑвас умӗн. сут скамйи 
ҫинде ларакан копператтӑрсем сута 
курсанах ура ҫине тӑаӑ.

Пушкӑпа пеЕӗ.
Утик касси (Ш у р §1  вул ) Пртнӗ выр- 

сарни кун пӗр ада урамра „П уш кӑ“  
йатлӑ пируо туртса дарнӑ. Туртса лар 
нӑ ҫӗртех тепӗр ждапа тавлашса кай- 
вӑ та, ҫилленипе «Пушкӑза» (пируоаа) 
пенӗ.

Ӳсӗрлсе ҫӳрекенсемпе 
кӗрешни.

Шупашкар Маяалха ҫӗвӗ пнвяойсен 
уҫмал.та мар тунӑ, пивной ва.§фи 
йурӑхлӑ хваттер тупӑнмлсан.

6 уйӑх ҫпмесӗр.
Йермакковкнӑ (Тӳмен окрукӗ). Иадти 

кулак Иакку ХАдӗаӗ; ултӑ уйӑх хуш - 
ши ниыӗн ҫимеоӗрвх пурӑнма пулта- 
рап, мана копаераттив претҫвтаттӗдӗ 
тусан, тенӗ копператгив пухӑвӗаде.

Вӗренсех пыратпӑр.
Шупашкар уйео. Кашкӑрсем кӑҫад 

вы4)ӑх-§ӗрлӗхсене оиг таоӑндӗҫ. Мнҫв 
пуҫ ҫисе йанпне шугласа та кӑдарай- 
мӑн. Шефоем уйӑх ҫине вӗҫсе ҫитмел- 
ли ҫивден токлаг туса падӗҫ. У йӑх  
ҫпнде кашгӑрсем ҫук теҫҫӗ.

Камппани.
Ш упашгар Ӗнер худа урамӗсеи тӑ 

рӑх хуликансене камппанипех путка 
илсе кайса тытса хупрӗҫ.

Вӑрҫӑ тапранят.
Иш ей-Покровски. Пукрав кун йалта 

турӑ амӗш йадӗпе питӗ вӑйдӑ вӑрҫӑ 
пулмалла, тет. Ун духнв вара Халӑх 
сугӗнде пӑхса тухмалди ӗҫсем 10 про- 
дӑна йахӑн хушӑнмалла, тет.
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ХрониЕкӑ.
—  Ш упаш кар хули соведӗ траххом- 

ржн пад сукБӑрлавсах ларвӑ, Кайпулк- 
кӑ ҫырии урлӑ пшв ӑсмалли кӗаер 
шӑтнӑ пулсан та куримас¥.

—  Сывдӑх Комиссариадб шкул а§а- 
сем •илӗовне саланнӑ пулсан та, шко^- 
ни ампудатторинв ӗҫлемвшкӗн 2 ҫын 
ҫӗнӗрен 3-5 тенкӗшерсв ӗҫлеме илдӗ. 
Ҫудла ҫуна. хӗлле урапа хатӗрле, тесе 
аха.§ калаиан ҫав.

—  Иргнӗ ернере саниттари и;пек  
тӑрӗ крам ҫурӑ пулӑна краҫҫиапа 
сапоа ҫӗре дакадтаса , пӑрахма 
хушнӑ.

—  Ҫак кунсевде Ма^ари отантсийӗ 
1955 ыӗш ҫулхи отдота ӗҫ.тесе пӗтервт. 
Отдотне лапурант Трихван Иеххӗд 
Краснов тӑва¥.

'Ҫӑваш Тӗп Театтӑрӗ аван ӗҫлет. 
КатйнаЛивонах 1 ҫын ҫурӑ пыраҫҫӗ. 
2 мвш ҫеанса кӗмешкӗн нихҫан та пи- 
дет сутмаҫҫӗ.

, —  Краштанин Микайлӑв, 69 ҫулхи-
скер, ӗяер милитси патне пырса хӑйӗн 
ади ҫухални ҫиа§5н сайавлени панӑ. 
Адийӗ 38 ҫулта, тег. Ш ал у илвӗ 
хыҫҫӑн пцвнойа кайнӑ та халӗ те тав 
рӑвман,

—  '§ӑваш респунлӗкӗн Статтиҫтӗк 
Тытӑмӗ шутласз кӑлараӑ тӑрӑх, Ш у- 
пашкар хулиндв 5.876 мешден пур 
на¥.

КОРЕСПОТЕИТСЕНЕ.
— ■ Корностайа. .,Капкӑн“  вула пуҫ- 

ларӑм, арӑмитдеов лард*. Пӑртак ву 
даоанах зрӑм тытӑндӗ кулма. Еп ук 
хыҫҫӑн. Х айхи кула кула арӑм каҫса 
кайа цуҫларӗ те, §у1 §у¥ хырӑм пӑра- 
хад§ӗ“ , Т01ӗн есӗ. Апаа пулсан ,.К а г  
кӑна“  йӑвӑр ҫын пулнӑ хӗрсене кӑ- 
тартмалдз. Ада пӑрахтарма йӳне 
ӳкет.

—  Кӗреплене. Ийу1§ уйӑхӗндч пул- 
& нӑ пушар ҫивден ҫев¥анӗр уаӑхӗнде' 
■ тин ҫнфса йаратӑн. Ундден мӗя ту-

рӑн, йе Крылов ҫырнӑ паҫнӑ ҫивди 
цек, ҫулла вӑхӑт пулмари?

^  —  Куҫмзна. , Ҫурӑ ҫуллӑх виҫӗ ҫын 
Тупрӑм епӗ потписдӗк;
Татах пулми ман пек ҫын 
Тупми вара потпис§ӗк“  

тетӗн сӑввунта. 3 потписдӗк туйнн 
аван та, андах (Мввуна , Капкӑна“  
кӗртеймерӗмӗр.

—  Ахваниҫ Куҫмине. Есӗ ҫыратӑн: 
..Каакӑн*' йала кйлсвгсӗя
Тинех вара дӑпланаа,
Ӑна алла илсессӗн 
Ахра-ахра еп вулап ‘ , 

тетӗн. Вӑл йуратхӑ. П и та ва н . Андах 
. ,,Капкӑна“  йура/атӑн вулсан, ун пот- 

писдӗкӗсене пухма .ӑрӑш^ ,,Капкӑн“  
хуҫи, те:

..Потаис§*ксем тупоассӑн 
Тинах вара лӑплана¥ •. 

ч

Ответ. редактор А Золотов.

❖  ■Капкӑна' йуратакансем! \
„ЕАПКАН-^ шурнала САРМА тӑрӑшӑр! 

Ҫудталӑклӑх 200 потпис^ӗк тупакансене 
Г =  ПУРНЕ ТЕ ПӖР ПЛУК =

   п а р а т п А р . —----- —
Потииснкӑ тупакансене парас тесе 100 ПЛУК хатӑрперӗмӗо.

Чувашдит .4^898. Чебоксары, тип. „Чуваш ская Квига'^


