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АВАН ОАИНА ОӖРТЕ.
■5

  ----------

— Сӑрӑм тулвӑ-иҫ. Ма тата йӑтоа »илев?
—  Ҫанталӑк уйлр ®ухЕв 'длорат ҫапоа пӗтерес тетӗн. Епӗ 14-мӗш стра- 

нигсӑри ҫынсбм пек кар...
{14-мӗш стршттсӑра ҫапнӑ фелйеттопа вулага пӑх).
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с ь »
(Проккураттурӑ ва/ьтьи ҫырнӑ халал).

Ивгӗрне уйвсӗн|и Ш ганаш  вӑрманӗ 
тзврашӗн®в пурӑяат тет пӗр халӑх сут 
йи. Хушама®6 унӑн Йереыейбв, тет. 
Ҫак Йеремейӗв сутйен ҫурт лартас 
Еилнӗ, твт. Ҫурт лзртао пулсан, сыв- 
лӑшран тума ҫук вӗт, ӑна хӑвӑрта пӗ- 
летӗр. Ҫавӑнпа Иервмейӗв сутйен ҫурт 
лартма маттерйалсем шырзмалла оул- 
вӑ, тет. '§ул ҫурт лартма Иеремейӗв 
пултараВман, тет, ҫуртав йӑвӑҫранах 
лартм«лда пуднӑ, тет. Иӑвӑҫӗ ЛГтлнаш 
таврашӗн®е румай ӗвтӗ. Ан®ах ӑна 
питӗ хытӑ сыхлаҫҫӗ. тет. Халӑх сутйи 
вӑрман тавра твлӗ иҫӗм ҫырлп тавра 
ҫӳренӗ пек карналанса ҫӳресен тв йӑ- 
в5ҫ илеймеот, тет. Торкц тенисем ирт- 
нӗ, тет, пданоӑр-мӗэсӗр паыа йӗрхе 
пӗтнӗ, тет. Мӗн тӑвас? Халӑх сутйи 
ҫуртве тума плагнинсем тв килӗшнӗ 
тет, пӗр йӑвӑҫҫи ҫукки ҫеҫ ӗҫе ®ара¥. 
тет. Тытӑват тет сутйе когежсӑсвае 
пӑхыа. Ҫӗрӗн кунӗн вула¥ тет когек- 
сӑоевв пӑхса Иалан вӑрман илес ӗҫе 
шырат, тег. Ҫи® тзлӑк ирюэн, оутйе 
тупаҪ, тег, хӑйне кврлине. Плет, тет, 
шурӑ хуг. тыта¥. тет, ылтӑн ру®кӑ, 
ҫыра¥, тет, вӑрман сыхлакавое;н ®и 
асзӑ пуҫлӑхне ,(леҫаи®®ине) ҫыру. Ҫы- 
руне хӑйех илсе кайа¥ тет леҫви®®и 
патнв, ан®ах дсҫни^ҫине кӗтсе илей- 
месӗр, тенӗр ҫыру ҫырса хӑвара¥, тег.

Кумашла вӑрыан пуҫлӑхав. 
Епӗ ваҫҫӗмӗш у®асткӑра Ие- 
тӗрве уй8сӗн§и халӑх сутйи; 
оярӗн п»т8 пӗр ӗҫпе кнлтӗм, 
леҫни®®ӗствӑпа халӑх су®ӗ ҫы- 
хӑнса тӑрсан, ӗҫсем ӗлӗкхин- 
®ен маларах кайӗҫ.

Хадӑх оутйи П е р е м е й ӗ в .
Кун хыҫҫӑн тата ҫырв¥, тет. Ҫырӑ- 

вӗ ҫапла, тет;
Еумаш&а вЗрман пуҫлӑхне. 

М ан ха® ҫург йӗр йусакан 
паатниксем пур, ан®ах пӗр 15 
пӗрене ҫитыест, ҫавӑнпа еаӗ 
ӗҫ ®зрӑяса ан тӑтӑр, теое ма- 
на ҫеквеотӑр тукӑ йӑвӑҫсенв 
памз ыйтап. У н  пек йӑвӑҫоем

Халап хапха тӑррин^а,
Иуиах йупа тйррнн^е..-

Халап пуҫзамзшӗ.

сирӗн 21-мӗш кварттӑлта оур. 
15-рен нэйа кврлӗ мар, тата 
тӗпрен кзсни кирдӗ 

Н . И е р е м е й ӗ в ,  тесе адӑ пуснӑ. 
Вӑрман сыхлакавӗ сугйене вӑрмзн 

парӑп, тет Ан®ах, ҫипӗ вӑхӑгра ап- 
петгит кӗрсе пырат, теаӗ пек сутйен тв 
ҫавӑн П6К пулнӑ. тет. Татах вӑрмап 
ыйгат, тег. Ҫыруаа ыйга¥ тет. Ҫыру- 
не арӑмӗпе йараЕ тег.

Иуратнӑ СакЕоаӑв! Тилмӗр- 
сех ыйтатӑн, ман арӑма втлв- 
с̂ е вӑл ыйтнина памашкӑн. 
Ӗҫӗ ҫапла ӗнтӗ, ак ха.® пирӗн 
кил ҫурт йусама .. Иӑвӑҫ ҫя 
тег пу*, тесе. ҫанах ҫитмерӗ. 
4 пӗрене 15 аршӑнди кирлӗ... 
СакЕон таврашсӑрах пама ый- 
тап... Пулман ӗҫ пирӗншӗн 
ҫук; ҫакна тусац, ыазашнв 
тархаслӑн. Оана хисеа тусах 
йулап.

Халӑх сутйи Иеремейӗв. 
Ку ҫырӑва илсен, леҫяи®®н Сакко- 

нӑв хӑраса ӳкег,* тет. Виҫ кун ҫиме- 
сӗр-ӗҫмесӗр ®ирзӗ пула!, твт. Ҫапах 
Йӑвӑҫне пама кала¥, тег. Хуялен хӑ- 
ракадаса хазӑх сугйине: нӑртаа йӑ-
вӑшмаотӑн ши есӗ, тасв пӗлтерет, твт, 
Иурамарӗ, тет, вара хавӑх сугйине, 
ӗрӗхсех кайрӗ, тет. Хирӗҫ ҫыра¥ тет 
вӑрман пуҫлӑхке:

Иулгаш СакЕОнӑв. Ман ый- 
тусем пурте сакконлӑ. Еппӗр- 
те хам сутйе пиркипеусад ӗҫ- 
сем тӑЕасшӑн мар; ха^хи  ман 
ыйту та оакконлӑ, ҫӑл (тарас») 
путса ават, ун тӑрӑх Ф. Ие- 
ремейӗв та (гаӑлнӗ пулас) ка- 
лама пулгара¥. Есӗр тата хаЛ| 
те йӑваҫ памасан, епӗ пурне 
те аса илсе урӑхла шаккаса 
гӑхяп, хам правасене кӑтартса. 
А, Ҫитӑрӑв ва®]§а пур. мава 
ҫук. Кайалла ҫыр. Кайалла 
ҫырмасан, соараниеен®в тупӑ- 
пӑр. иеремейӗв.

Вӑрман пуҫлӑхЕв сутйе сопраннре
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% тйнла '§ӑпӑркка.
Кӗр«увне мӗн иулмас¥. Еӗркунне те- 

ыӗн те пулат. Например кадас, йӑвӑҫ 
ҫу^ҫисем сарӑла пуҫкаҫҫӗ те, ҫӗредле 
вӗҫкӗнеҫҫӗ. Хӑш -хӑш  коапераггив давк- 
кисенде арпуоеем ҫӗрсех выртаҫҫӗ, 
м ншӗк тесен шурӑ арауса (шурӑ ар- 
пус хӗрдӗ араусран нумай йӳнӗрех) 
{ӑвашсем йуратсах каймаҫҫӗ. Кар®ӑк- 
сем ҫанталӑк сивӗрех тӑнипе. куҫӗсем 
тӗгреленнӗ нулсан та. мӑйӑрпа кӑмпа 
татмасӑр й/лнӑран калама ҫук ӳпкеле- 
веҫҫӗ. У^ьшуҫсем, Улшуҫсенех урӑх шу- 
хӑш, Ыран-пайан лаша пасарӗ вӑйлӑ- 
ланассз ҫывӑрмасӑрах аетеҫҫӗ. оаапас 
кутӑнла ®ӑпӑрк£асем (пушӑ) йавоа ха- 
тӗрлеҫҫӗ.

Кутӑвла пугаӑ ӗлӗк-авал дашасене 
авдах хавшакаагыа пудтарнӑ, Кутӑнда 
пуша „К апкӑн* халӗ урӑх ӗҫе пама 
май тупасшӑн; совет ирӗкӗпв „К а п -  
кӑн“  урлӑ ыӗн пур кӗрхи йӗксӗксвне 
тӳряегме.

Ак, например калас, Ш упаш кар ву- 
лӑсвв®и Ҫӗнйалти пуштӑ ®ӑхӑмланӑ. 
Ҫав пуштӑра Ш ахм аттӑв ӗҫлет пулас. 
'|ӑхӑм ®ирне ку таран®ен те етеме 
Йе.рниве иятмен ха. '§ӑхӑм ®ирӗн хур- 
{ӗсем ункӑн-ункӑн йавкаданеа .ҫӳреҫҫӗ. 
Асгуыазан сыхламасан кӗрик кама т*  
йерме пултараҫҫӗ. '§ӑхӑм ®ярӗ— питӗ 
хӑрушӑ ®ир, вӑд калама ҫук вӑйлӑ си- 
йерсем кӳрег.

Папример калас, есӗ Ш упашкарта  
У5рештенив®е ӗҫлетӗн. Санӑн Йӑлӑм- 
кас вулӗҫтӑвкомне ӗҫҫырувӗ йамадла. 
Иӑлӑмкасся вулӗҫтӑвкокӗ Ш упаш  
харган 15 ҫухрӑм. Езӗ шухӑшланипе

те тупнӑ, Т8 тупман, те „арависенв“  
«ӑтартнӑ, те кӑтартман, пӗлыеотпӗр 
ӑиа. Ан®ах ҫакӑн пек саппискӑсемпе 11 
ҫурӑ куп вӑрман илое ҫурт тунине 
аванах пӗлегаӗр...

Ҫааха ®ейе сутйе, кстексӑсвне вула- 
оа ӑс-пуҫ пухоа саппискӑсемпех ҫурт 
туса ларта¥, тет. Халӑх сутйи Иӗрв- 
«ейӗв ха^  те сутйере нурӑна¥, тет. 
Ыӗвле пурӑвао мар, ҫурт лайӑх, хак  
ла ӳкмен, котексӑсвнв пӗлет. Еп тв ун 
патӗн®в пӗрре пултӑм, вӑл сут тунине 
курхӑм. Хайар сут тӑва¥, шврвмвт.

ХАЛИ.5АВ.

ҫыру нЕ-виҫ сехетрвн персв ҫитмеллв. 
Андах Ҫӗнйал пуштян®е Шахмӑттӑв 
1 ӑхӑм ®ирпе асаол«ннӑран есб йавӑ 
ҫыру 480 сехетреа кӑна персв ҫитет. 
Ҫав кунах есе Ш уиашкарган Мускава 
ҫыру ӑавӑ пултӑр. Ҫав ҫыру вӑл вас» 
кая X вӗҫкӗнсен те, ®ӑхӑм дирлӗ 
аӑштовойсене тӗл пулсассӑн, ик-«иҫ 
ҫулрзн Мускава персӗ ҫятетех.

Например кадас, сзн хурӑяташу 
Мускчва Хӗрлӗ ҫара кӑҫал ккйнӑ пул- 
тӑр. Есӗ ун патяе хыҫранах воссыдк- 
кӑ йавӑ пултӑр. Есӗ ан хӑра, сан пос- 
сызку ҫӗтлсрен. Сан хурӑвташу ҫав 
носсыдккӑна. пур пӑшговойсене те ®ӑ- 
хӑм ®ирӗ йернӗ пулсан та, илетех. 
Ан®ах вӑл салтак слушяине вӑл вӑхӑт- 
ра нӗтерет, кидв тавӑрноа авзана¥, 
ҫултал.ӑк? та ҫурӑ ҫулхи а®и п у я и а 
пуатара¥.

Иуташки вӑхӑтра «Капкӑн» профес- 
сӑрӗсем ®ӑхӑм ®арӗпе кӗрешес йен®ен 
питӗхытӑӗҫлерӗҫ. '§ӑхӑм ®иряе хӳрдет- 
мелли емйле хазӗ пӗр Шупашкарти  
пасар вырвЕ®и ҫуртра кӑна параҫҫӗ. 
Ҫав'ҫурта— '§ӑваш Аслӑ ҫу®5, твҫҫ^. 
У нта парзкан емеде— «Капкӑн» ку- 
тӑнда ®ӑаӑркки, теҫҫӗ. Сна®1т, дӑхӑм 
Ҫирне тӳрлетме пӗр кутӑнла пушӑ кӑ- 
на пултзра¥. Ҫӗа-йал пуштин®е ӗҫле- 
кен ®ӑхӑмҫӑ Ш ахмӑтӑв» тз кутӑнла 
пушӑ турлетессе «Капкӑя» вулаканӗ 
сем шанаҫҫӗ.

И Р Е Н Е Н .

Н а й а н.
('§ӑн пулнӑ)

Мӗкӗте; Ес, Павӑз, ма пайкн ӗҫ,1е- 
местӗв?

Павӑл: Мана, витепе хуаса лартоа 
питӗр®ӗҫ, алӑкнв тургрӑм, вийеалв те 
уҫаймарӑм.

Мӗкӗте: Павӑл ео суйатӑн„с*на шад- 
тан нитӗрнӗ вӗг.

Павӑл: Ша.зтан питӗрнӗ ҫав, сана 
калап вӗт.

Павӑлӗ ӗҫденӗ ҫӗрген витенв 
кӗнӗ, шзлтан хӑйех питӗрнӗ.

(Ы лттӑн р у ц ӑ ).
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7рӑх йышши Тарвинсем.
Ӗлӗк Тарвив йатдӑ вӗреннӗ ҫын, 

ҫӗр ҫив®и тӗрдӗ тӗсдӗ кайӑкоем, вы- 
.%ӑхсвм ӑҫтан тухса кайвинв пӗдвошӗя 
килӗнде тем тӗслӗ ккйӑк усраса пӑхнӑ. 
Тарвин пӗр кӑвакарҫӑн ӑрӑвӗндвн тв- 
миҫе тӗолӗ тв туеа йанӑ. Ҫак тӗссене 
тупмашкӑн, Тарвив малтянхи кӑвакар- 
ҫӑн мӑшӑрсев ®ӗаиисеве, мӑнӑрах сӑм- 
саллисвве хӑйоеве мӑшӑр, ыттисенв 
хӑйсенв ыӑшӑр туса усранӑ. Вӗсен 
дӗпписеве каллех ҫавӑн пек оуйласа '  
усраса, 6-7 сыпӑк иртсен ҫапласуйла- 
са усранӑ кӑвӑкарҫӑнсене, хӑйсен ӗлӗк- 
хи кӑвакарҫӑнсемпе танаштарсан палла 
малда иар кайӑк йевӗрдӗ пулса кайнӑ.

Ун пек пӗр йышши вы:®ӑхран тенӗр 
йышши тӑваканоем пирӗн ®3ваш хупт- 
жиндв тв пур, ®ылай. Анд^х вӗсем, 
Тарвин пек суйдаса мар, ҫитерсе те 
мар, патакпа, выҫӑпа урӑх йевӗрдӗ 
туса йараҫҫӗ.

Ҫакӑн пек Тарвннсем Уйкас Иана- 
салт» (1Иӑмат вул.) Макар таврашӗсем 
пур. Макарӑн 3-4 а®и мыттар тӑваҫҫӗ. 
Тем тӗрлӗ выфӑх илсе сутаҫҫӗ. Нимрен 
ытла утоемпе, йӑтӑсеыпе' хӑтданаҫҫӗ.

Пӗррв маа лаша ытла ®уман пирки 
сутас тесе ҫӑвар уҫрӑм. Таҫтан ил.нӗ, 
Макарӑн Хӗветӗрӗ пы®ӗ к?®ӗ те 
ман лашана илдӗ пӑрахрӗ. Укҫитагӑк  
лӑ ҫумӗв®в ҫуккипе, мая» килнв илсе 
карӗҫ. Епӗр ҫитсенех пыроа кӗреҫ: 
Макарӑн Михали, Еленекӗ, Ван,укӗ, 
Тапратрӗҫ пуплемв, таҫга та ҫатеҫҫӗ, 
ҫынна ултзлави, угсене шухлатли, 
аха:ь йытӑран вӗшле туни ҫин®ен.

Вац,укӗ мзна, стн Яытӑ ҫуки сутдӑх? 
тет.

—  Пустай вӗшле мар йытта йеале 
суган, тата есӗ пур Яӑтӑпа мӗнтӑвзн, 
терӗм. П ур те шулӗксем пек ман» ка- 
лаҫма та врӗк пама;ҫӗ, хӑйсем ав®ах 
пуслеҫҫӗ.

—  ййа , йӑтти усӑ пара¥ех вӑл, 
теҫҫӗ.

—  И ы !ӑ  йытах, ӑҫтан тухтар ун 
усси, тегӗп.

—  Кӑҫал мӗн вӗшле ил.се йытӑ туса 
сутрӑм. И ы 1ӑсене тепӗр ҫӗрте ахалех 
илсе тухатпӑр. Пӗр уйӑх майлӑ, латлӑ

ҫитеретпӗр. Хырӑмӗсен®ея пврпе турт- 
сз ҫыхатаӑр. Хӑйӗя навусне кӑларса 
виҫҫӗ ҫийе®§ен усрасан аха.§ йнтӑра- 
нах вйшлв пула¥ Вара йун ааоарне 
кайоа тутарсене 7-8 тевЕе сутатпӑр. 
Тугарсем пасзрта куроанах «Ва^ук 
мӗшле,“ теҫҫӗ зн®вх. Теирв паоара 
авнӑ ҫӗре, ҫ»в йыгӑсем ашсе.ч ҫитер- 
нине шамаа хырӑилансл кайаҫҫӗ, тет 
Ва1§ук

—  Н у ӗҫетпӗр пуц, мӑкри®нне, ав- 
®ах удӗ ®уман нул®ӗ-хз, тет Хӗветӗрӗ. 
Ӗҫкӗ тв таправдӗ.

—  Е, пӗлӗнӗр кӑна, ӳҫӗ-тирӗ ҫвт- 
меляе X », тет Ӗлеквн.

—  Аетӑватра, ман пӗр шур лаша 
®ӑхӑмҫӑскор пур®ӗ. Ш р р е  ҫӗрлв тухса 
карӑм та, Еҫкӗлхӗк взрӗ тӗдӗвде, ры- 
®акиа нлтӗм ан®ах, Лаш» кайрӗ ӳкрӗ. 
Тӑрсаа киле илсе карЗм та ир ҫнв®е- 
нех сутса йатӑм. Ир тӗрре кӑшкӑрсан 
ман лаша тапӑртатса ан®ах тӑра¥. 
Сутнӑ ҫ'ӗр'е ман лаша нумай т» пу- 
рӑнмаре — вил®ӗ, тет Михадӗ кукша 
пуҫне ҫутӑлтарса.

—  Валин, укҫйне илсе пулгӑр. Вы- 
.§5ха хӗрхеноен туаӑш ӑҫтан пулаТ 
М ан хӑш угӑн ай*к пӗр®исем пӳрнеое 
те тӗкмеллэ мзр хӑтароа тухаҫҫӗ. Пӑ- 
рзлукп» йавнӑ пушӑ вӗрвнтет. Хӗве- 
тӗрне иккӗя пӗр л»шзна каргана хун- 
рӑмӑр та йӑк йӑк ан®зх сикекея ту- 
рӑмӑр. '§?р туйасемех ваноа пӗтеҫҫӗ, 
тет Е.1вкӗнӗ.

—  Ку та вӗррнмеллц, ®ӑтм»дла, ту- 
пӑш па:заллах. Патак курсан шухла- 
на¥, алӑрчн кайсан укҫине нлсен виясвн 
те ша.такӑ мар. Куя аллин®е сус пушӑ 
та лайӑххӑн курмая аулӗ-ха, терӗҫ 
иана кӑтаргоа.

Ӗҫкелвсея хам даша укҫине арзн 
илсе тухса каЭрӑм, Пур ӗҫ ®ӑвашӑн 
та Тарвинсем. Ы гги  мыттдрсен аллин- 
®0 лагааоем штх. Пырзт вы.®ӑхӗ ®ӗд- 
хеллӗ мар. 'Ҫӗлхедлӗ пудсан сут зйӗн- 
®ен тухас ҫук ку Макар таврашсем, 
тата ытти мыттарсем. Мыттжр тавра- 
шӗн®ен вы4,ӑх тавраш илм^лле ан пуд- 
тӑрах.

И Ӗ П . - § .
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Ҫверхуро н̂ӑ ӗҫлеме пухӑннӑскерсем.
(Ш уааш карти аӗр аслӑ копператтнвра)

—  Мӗале кампаанн иртерессн ҫин®ен канашлама пухӑннӑ ку инструктӑр- 
сеи? Хӗруллӗн сӑмахлаҫҫӗ, тавлашаҫҫӗ, тайааланаҫҫӗ.

_ —  Тухса кайакаа Суххӑв йатлӑ пухалтӗра ӑсатаҫҫӗ. Ӑсатнӑ ҫӗрге суххӑ 
(гипе) ан пултӑр теге, карланкисене йӗпетнӗ.

Сута лектер§еҫ.
Езӗ хутла пӗлменвисемяе кӗрешес 

тӗлӗшпе йатарсах «Хутла аӗлавняисем 
пӑт®ӗр» тийекен ушкӑна кӗтӗи. Ҫав 
ушкӑнта ӗатӗ ®1ен укҫн санласа ҫур 
ҫула йахӑн пурӑнатӑн. Ҫав ҫур ҫуя 
^ушшвя®е мавӑн, уйӑхне 5-шер пус 
тӳлесе 30 пус укҫа пӗтрӗ Хам никам- 
па та кӗрешсе пӑхаймарӑм.

Ха.§ нумайах та пулмас¥пирӗн 8ал- 
та ®иркӳ праҫаикке уйавларӗҫ. Ӗҫке- 
ирӗҫ. Епӗ те кӑшт пуҫӑ уоса ҫӳрв- 
иеллӗх сапкзларӑм.

Каҫалапа урлма тухрӑм. Курятӑп, 
иана хврӗҫ пӗр ӑотарвк килет. Ӳсӗр. 
Еаӗ те ҫавах.

—  Как шивйош, Михаил Ҫтепанвӑ, 
тетӗо.

—  Н  ви®аво, ха.® дайӑх, х  хо хоро- 
пурӑнатӑп. тел

Епӗ тӳрех, вырӑзла питех пултарай- 
«аннине ктра, ку хутла цӗлмезнияв

аогуса илтӗм. А, ман кунпа кӗрешев 
пулатиҫ, тезе шухӑш кӗрсе кайрӗ.

Иарса тытрӑм та ҫынна, пӗррех ҫа- 
вӑрса ҫапрӑы. Тата. уснлах иырса ху- 
нӑ пулӗ. инҫех мар пӗр патак вырт» 
параӖ Ҫав оатака нлое, старике хӗне 
пӑрах. Латнӑ, ҫынсем пырса дардӗҫ, 
а ту пулоан вӗлерсех пӑрахап-®ӗ.

Н у мӗн тата, сгарик хвершӑл пат- 
не кайнӑ, свитетелсгвӑ тутарнӑ, кайран 
сута павӑ. Сут мана нӗр ҫулталӑк хуп- 
ыалл» турӗ.

Каларӑи сутйине; Епӗ хутла пӗлмен 
ҫынсемяе кӗрешекен ушкӑнта ®леата 
тӑратӑн, вӑл ӑстарикпв ҫавӑн пираи 
кӗрешрӗм. тес0. Сугйа кӑятт» внимани 
илиерӗ. Кайран АолӑСута касатсн па- 
тӑм, вӑл та ним те тумарӗ. Ха,§ ӗнтӗ 
твм тӑвас? Такама шалӑпӑ парас.

СӐН-§АС.
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Ватӑ пуп, „йашлан-ҫӗ'.
(Вырӑвла мзйлӑ).

Тимушккӑ цуа тблӗнмелле ҫын. Тӗ- 
лӗвмелле кӑн» мар, шалт тӗдӗвсе хыт- 
с .х  каймадла! 78 ҫул ӗнтӗ вӑл амӑшӗ 
ӑшӗвден тухса мӗшӗлтегме пуҫзани!

Ҫак Тимушкка пуп. турӑ агрки тав- 
лашма питӗ тв хатӗр. Турӑшӑн тав- 
лашао пулсан вара вӑл, 78 ҫулта пу- 
лин те, сарай урзӑ сиксв каҫиа хатӗр.

Турӑ нуррипе ҫуа*и ҫяв®ен пӗре 
ҫак Тимухха пуп хулари тухтӑрпа тав- 
лашса кайнӑ.

Турӑ, ейаох та, пур, тесе тавлаша!, 
суп  Тимушва.

—  Ҫук, пулиа 1!улт»раймас¥, пулман 
т .1 вӑл”, нвхҫан та цулае ҫук, тет тух- 
тӑрӗ.

—  Хоспоти пошӗ мой... Ара турӑ 
пулмасан тӗв®е мӗнлв тытӑноа тӑма 
пулгара!?...

—  ӑпла пудсан тавай тавлашар, 
есӗ турӑ йа®ӗпе, епӗ хам ҫине шаиса. 
Епӗ сана ха.® ҫамрӑклатма пултарагӑн, 
тет ттхтӑрӗ.

.—  *Ҫук, турӑоӑр пуҫсӑр никаиа та 
ҫамрӑкаатиа пулгарамастӑн...

—  Пултаратӑо, ыран какриш кили- 
®-нех анат ҫи те, пыр млн патӑмз, 
тет тухтӑр пупа.

Иур»¥, килӗшрӗҫ.
Тепӗр куяхине Тимухха пун ирех 

т\®ӗ те тухтӑр иатве йашлазас шутпа 
ута аа®ӗ. Тухтӑо аупа хӑй патнв пи- 

ӗ авач йышӑн®ӗ.
—  Н у ®ӑн ®ӑнах йашлзниа шутла- 

лӑн-и, Тимошкӑ?
—  Ара §ӑд, ав§ах ку турӑ ӗҫӗ... 

есӗ Бийеплв те мав» 78 ҫулхи ҫынва 
йлшлатма пултаримастӑн...

—  Сана ҫак вӑхӑтрзх, йв пӑртак 
тӑхгарах йашлатас? -т е г  тухтЗрӗ.

—  Халех, ®зс йашлат. Иашлатай- 
масан 30 тйнкӗ укҫа паратӑн, ав®ах 
йашлатоан вара епӗ 50 тенкӗ яама т *  
хатӗр. Ан®ах турӑсӑр ҫынва йашлат- 
ма ыай ҫ;кках, тене пуиӗ.

Тӑеат пилӗк мкнутран тухтӗр пӗр 
путылвка тулли емел йӑтса тухрӗ те, 
пупа ҫапда ӑс пзрса йадӗ;

—  Кнле ҫитсен, лайӑх зпат ҫисе 
тӑранЕӑ хыҫҫӑн ҫак путылкка ҫне®в 
емеле вим; сывламаоӑр ӗҫсе йамалла 
вара терӗ.

Хайхи яуп киле ҫвтсеа тӑранид^ен 
апат ҫисв тудгардӗ те, путылкка ҫян- 
®и вмелв вим сывламасӑр ӗҫсе йа®ӗ.

Пӗр ик минуг тӑрсанах пуп хырӑм- 
®е вӑшвӑрма, пакӑргаттар.ма тавратрӗҫ.

Унтан тула. Шадтаа хӑвзланипе, 
пуя картана ҫитни снсӗнмест. Иӑрт- 
йарт ар®ах тӑва¥. Ав®зх тудтан яӳр' 
те кӗрет. пун, каллех тула тухас ких- 
ниое, сиккипв картаналла ҫатӑлгат- 
тара¥

Цуп матӑтки, оунӗ ҫапд» хӑтлакни- 
ве (твкех туда, картана ®уаяиае) ти- 
йаккӑн патӗ8®ея тавӑрӑнсанах сисрӗ.

Ара мӗн хӑтлаватӑа есе, Тимоткӑ, 
тет. тула ®упатӑн... тилпӗрен вӑрри 
ҫирӗн-и мӗн?

—  Фу ту-турак... Тйлсӗрен вӑрри» 
тег, Иашлантӑм, тет те пуяӗ сӑмахне 
каласа пӗгеряӗ пӗгермен сиккипе, 
йӑаӑрйа .ӑр  картаналла вӗҫтерег. Ца- 
дӑшкӑ ыайри пуиӑн ӗҫӗ ҫин®ен тӗплӗ- 
рех пӗлес теое хыҫҫӑя тула тухрӗ.

—  Арамӗн еоӗ хӑтланан, Тимошаа?..
—  Тухтӑр йашлатрӗ, иайая тавзаш- 

рӑмӑр епир унпа турӑ й»®ӗае...
Ҫапла пуп, матӑшхиав тӑнлантаряӑ 

хыҫҫӑв,пуп мӗн пирки питӗ ҫивӗ®лен 
се (йӑлянса) кайЕине ма^ӑшкн ®асах 
ӑаран ид®ӗ. Ӑна йашлантармалли емел 
— суяӑн^ шывӗ пулнӑ мӗв.

Ҫаьӑн пе* ухаалбннив®ен пуп май- 
рц тӗлӗнсв хытсах кайнӑ тата.

—  Ах ты тур ак, полваз, стари сйус .. 
Ҫавка пӗдмеогӗн, тет пуп майрн. Ҫил- 
леннипе ҫапмах тӑраӳ'— ■ТимошкиЕе...

—  А мӗн тӑвас тегӗн... каалех ту- 
рӑ йад^пе, тесв кадлех картана дупат.

Ҫапла парӗя Тимушкӑ пуп оупӑ!§ 
шывӗпе, турӑ йа-дӗне 3 кун кунӗпе 
йашланса пурӑв®ӗ.

И ӗлӗри, вулакаысем, Тимошкӑ сул 
ҫийӗв®ев!?

А Т Т А И  М.
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Ҫак кзлаҫува еп виг гбрӗс ҫырс» 
иынӑ. Вулакансем ьуҫранзх сурддӑр, 
гп ҫзЕӑнта к ӑ т т  та пудин суйнӑ пул- 
сан. Ш р тте  суйиан. Тупата! Пӗтӗмпех

Калаҫу тӗрмерв пуднӑ. Малти пӳ- 
лӗмре. Амӑшӗ ывӑлӗ патне пывӑ ку 
рӑнса калаҫма.

Пӗрпӗрне курсанах вӗсем пит са- 
в4ннӑ. Амӑшӑ хӗпӗртввипв йӗрет. 
Ывӑзӗ тв сӑмсиве нӑш-нӑш туртса 
й.гет. Куҫҫулӗсем кӑдарса хӗрӳллӗн 
®уп туса изнӗ хнҫҫӑн, аыӑшпе ывӑлӗ 
£1--рп0рин ҫумнерех ҫыпӑҫса тӗрив сак- 
ви ҫйве ларрӗҫ.

—  Ҫапда,— :ет ывӑлӗ,— Килтӗн еп- 
гнн.

—  Килтӗм, Ваҫли,— тет амӑшӗ.
—  Ҫаода-а, терӗ теяӗр хуг ывӑлӗ.
Хӑмӑр тӗрмен хӑмӑр ҫтевисем ҫи-

гелле, увтан алӑк ҫирелде, кӑмава 
ҫиве, йуаашкивден хӑйӗн сантали 
(аушмак) ҫине тивкерсе §ылай®§ея 
пӑхааласа л»ряӑ хыҫҫӑя:

—  Ҫапла-а, тесе йа®ӗ те вӑл виҫҫӗ- 
иӗш хут, вӑрӑмӑн сывдаса ил§5,

Амӑшӗ те лаш хуйхӑрса, хӑйӗн ту- 
тӑр вӗҫен^и шереписене пӳрнасемпв 
гӑптӑрсэ, йӗри тавралла пӑхкаласа 
ид®ӗ.

—  Ҫапла ӗнтӗ,— терӗ те ывӑзӗ хыт- 
тӑн сӑмсине шӑнкартсз.

Кун хыҫҫӑн каллех ^ылай^ден ни- 
мРа ®ӗнмесӗр лар®ӗҫ. Ш ӑп .

Иул8 Щ1ИЕ®еп ывӑлӗ каларӗ:
—  Ха.§, авне, курыа килнӗ ҫынсене 

ӗлӗкхвя пек нумзй ларттармаҫҫӗ. Ку- 
рӑвса калаҫма 20 минуга» ҫитет, теҫ- 
ҫӗ. Пвт сахал.

—  Сахал ҫав, тет ахӑшӗ.
—  Еп ҫапла шухӑшлатӑп. Ваҫили 

— ҫирӗм минут калаҫнипв с»хал. Е х, 
пурӑвӑҫ! Тӑван ывӑлпа та ҫитрлӗклӗ 
калаҫса лармалли ҫук.

Каллех шӑа. Ларсая, зарзан амӑшӗ 
пуҫне сулласз илсе йӑвӑррӑн казарӗ:

—  Ну, Ваҫили, кайамха еа еп- 
пин

—  Кайах ӗнгӗ, авнв. тузлен ка- 
Йах

Иккӗш те хӑвӑрт ура ҫине тӑрса, 
хуйхӑрса илвӗ хыҫҫӑн, хӗрӳллӗа ®уп- 
туса нлдӗҫ.

Ывӑлб каларӗ:
—  Ҫаала, еппин. Иурӗ. Иртнӗ ҫӳре-

нӗ ®ухне кӗрсе тух, анпе... Тата мӗн 
кзл8сшӑн®®ӗ ха ен? А, акӑ мӗн: пирӗн 
кӑмакаран халӗ те тӗтӗм туха^-и, 
анне?

—  Кӑмакарани.^ Туха¥. ывӑлӑм. Мӑ- 
кӑрлаксах туха¥. Иусаттарайма- 
рӑмӑр.

—  Ҫапла ҫав .. Кайах ӗнтӗ, анне. 
Амӑшпе ывӑлӗ пӗрпӗрин ҫинв пӑхса

савӑндӗҫ те, тйӑозлса к.зрӗҫ.
С 0 Щ 'Р Н К К Ӑ .

Вйлӗ пытарни

Тухтӑр. Мӗн таватгӑр есӗр!
Ҫыноем. Елӗр ҫыя пытарзтпӑр. Ваг 

зсаттене.
Тухтӑр: Мӗншӗн-ха вӑз вилнӗ?
Ҫынсем: Вӑд гакҫантанпах хӗн кур- 

са пурӑввӑ.
Тухтӑр: Есӗр унӑн патае тухтӑра 

®ӗяви?
Ҫынсем. Ҫук, епӗр ӑва хамӑр ҫакса 

вӗлернӗ.
ВЕРХОВ П.

Еом-^ӑванствӑ,
—  Илтнӗ-и ес хыпар? (Хӑзхаран  

вӑрттӑн кала¥). Ан§ах кун ҫкн§ен ео 
партгире тӑмзнвисеае никама та аа 
кал з.

—  Есӗ ху ӑҫтан пӗлтӗв?
—  „Правтӑ* хаҫатр» вуларӑм.

(КРОКОГИЛ IПУРЦА.ТТАН,:.



К А II К А Н 16 (26)

Хырӑма ьикекенни пӗри, укҫа тӳ- 

лекенни тепри

Ку ӗҫ хулара пулнӑ тейӗр есӗр. Ун- 
та ун пек шулӗксем пулаҫҫӗ. Аудара 
мар, йаата пулнӑ. ®ӑваш йалӗв®вх.

Иӑваакел йал?в®е (Патӗрйел у.) 
1922 мӗш ҫулта Лукка Сахарӑв, йал- 
совет прегҫетаттӗлӗ пу.1вй ®ухне, 
хыснаран Ко;лов йатлӑ ®ухӑн ҫын 
йа§ӗпе 3 пӑт ҫурӑ тырӑ вляӗ. Хадӗ 
Кослов йа®ӗпе. ҫав 1922-мӗш ҫулта 
йлнӗ тырра сирӗн тӳлемелле тесе ву- 
лӑсран хут кплаӗ. Кословӗ 1920 мӗш 
ҫулгах Хӗрлӗ ҫара каӑса хыпарсӑр 
ҫухалнӑ, тег Венерӑ кореспотенг. 
Апда птдсан, .Тукка Сахарӑв шулӑ- 

шӗпв, вӑл тыррз вилнӗ ҫын ҫанӗ ну- 
дат. Вялнӗ ҫынсем тырӑ ҫзме пулта- 
раҫҫӗ н, пу.1тзрмаҫҫӗ-и. Пудтарыаҫҫӗ 
пулсан ҫав Кослов йатлӑ кз§зках ҫинӗ 
ӑна. Ун путектисем те ҫаслах калаҫҫӗ.

Телефон м\рӗсем.

Ҫӗнӗ Ахпӳртсем ытла зхӑроа кайнӑ.
Вӑл йал витӗр Кӗҫӗн-Иел®ӗкрен 

Патӑрйелне телефон тухса кайаТ. 
Ҫав твдефон пралукӗсем ҫаве кан- 
траоем, ҫӗтӗк-ҫурӑк, тата ытти йа- 
паласеи ҫакса аӗтернӗ, тет 9 иӗш 
вумӗрлӗ кореспогент.
Хӑйсен ухмах пуҫӗсене ҫзкса йамани 

тага телвфоя пралукӗв®=н? П иг кудӑш- 
ла пулнӑ пулӗ§ӗ.

Лавка-и. хупах и?

Ҫапла ҫав. Хутарти вотрепитгӗдсен 
давькн лавка-и, хунах-и?

«Унгн  прикаш§5к лавьарах ӗҫкӗ 
тӑва¥. Ерех илекевсем давтарах

ӗҫеҫҫӗ. Тата тавар илме пырсассӑн, 
прикаш®ӑкӗ кирдӗ мар тав^рсене тв 
нрӗксӗрвх парса йарат. Хӑш  духнв 
илес кйдмвн ҫӗртенех ҫуттине тыт- 
тарса йара¥».
Аван прикаш®ӑк. Халӑха ҫутгипв  

ҫугӑлтарасшӑн. Ҫавӑншӑн хӑйне ҫутӑл- 
тарса йамалла пуҫран.

„П ерекет касси^,

Укҫава кӗмӗлтен, пӑхӑртан, йе хут- 
ран гӑваҫҫӗ. Хуграя йв пӑхӑртан тунӑ  
пулйн те вӑт ҫиме йурӑхлӑпулма пув- 
тара¥.

Пайыӑрса ҫыра¥:

«Ҫурьуннв ҫулсем, тат» кӑперсем 
йусаса пӗтераӗ хыҫҫӑн, йалсовет 
претҫетаттӗлӗ тӑрӑшнипе, хаяӑхпа 
8 тенкӗлӗх ыгла сушьӑоем, пӗремӗь- 
сем ҫисэ ЙаРӑ. Хадӗ укҫа кирлӗ. 
Хвлӑх укҫя ӑҫта? —  Хирӑмра», тет, 
Хырӑм вӑл ҫапла йапала. Пурнв тв 

вӑл ҫӑта¥. Иалти ҫыясеп хырӑмӗсеипе 
претҫетатгӗл хырӑмӗ пӗрлешсеа, пӗр- 
.лешӳллӗ хырӑм пула¥ те, влра ҫав пӗр- 
лешӳ.ялӗ хырӑма гӑрзнтарма укҫа ытла 
та нумай кирлӗ иула¥.

Йунлӑ ҫалӑҫу.

Ҫулавӑҫ з®и ҫир*¥:
«Ҫулав йа*ӗн§и (Елӗк вул.) ®ир- 

ьӳрв мянашкӑллӑ Аавапа проҫвир 
майри Еатренккӑ тавлашеа кайнӑ.

—  Ес паттентсӑр проҫвир оутма 
пултараймастӑн. тенӗ Еатренккӑ Аз- 
нана. Анна: Ман проҫвир сав§вв 
туглӑрах, твое Кзтренькин пӳреине 
ҫыртоа тзтнӑ Вапа Анеа ирӗксӗрех. 
йунлӑ вӳрлине йухтарса килнеллв 
кайЕӑ», тег.
Иӳрнесӗр мӗнле проҫвир пӗҫерӗ ӗвтӗ 

вӑл? Шв.§ мӑйра инкене. Ун йунӗсвм
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проҫвир пӗҫернӗ ҫӗрв кайсан, турӑ йу- 
нӗ вырӑвне пулаҫҫӗ. „Кетренккв проҫ- 
вврнв ӑша влӗр, унӑн пӳрнивден йу- 
хакая йунне сыпӑр!“.

Вӗҫен кайӑксем.

Ҫӳлги вӗҫен кайӑксем акмаҫҫӗ те, 
вырмаҫҫӗ 'гв, хаҫат та вуламаҫҫӗ. Хум- 
пуҫ-Патӑрйел вулӑсӗн®и Кӑшмаш Туҫи 
ҫыннисем акассине акаҫҫӗ те, вырас- 
сине тв выраҫҫӗ, хаҫат ан§ах вула- 
маҫҫӗ.

В. Михай.тӑв ҫырат:
«Кӑмаш-Туҫи хреорнӗсем нвмӗв- 

ле хаҫат та ҫырӑнса илмеҫҫӗ. Ха- 
мӑрӑн ®ӑваш ®ӗлхинв тухакан хаҫа- 
та та вудамаҫҫӗ», твт.
'§ӑваш ®ӗлхипе тухакан хаҫата ву- 

дамаҫҫӗ пулсан, §ӑваш ®ӗлхипе туха- 
кая «Капкӑва» вулаттарас. Ку нумӗра 
таҫтан тупса та пулан вуласса шанат- 
пӑр. „Капкӑн* ораккулӗ пире ун ҫин- 
§ен пӗдтер®ӗ. Вӑл еуйа&ан мар®ӗ.

Сыватаҫҫӗ

Оӗнтӗр Вӑррпче прийомвӑй поккойа 
кайас^ пулсая, пуҫу ыратсан вар 
ыратат твмелле, кӗҫӗ тухсан куҫ ыра- 
та¥ теме йура¥. Мӗашӗн тесен: «Ҫав 
прийомяӑй поккойра ларакан лекӗрсем 
сывмар ҫынва пӑхса памаҫҫӗ, ®ирне 
пӗлмеоӗррх ре®епт ҫырса параҫҫӗ. Хӑш 
§ух аптвкрен ҫав ре®впсемне тута п ӑ • 
сӑлсан куҫ емелӗ • парса йанасем те 
пузнӑ».

Паллама ҫук.

Сасартӑках ҫынна вӑл мӗяле ҫын 
Еккенне ӑҫтан свсен? Тукаш йалӗв®и 
ГХутар в.) Микиш Хвегӗрне те нвкам 
тз партти кӑвтита®ӗ тесе калао ҫтк; 
ӗҫое ҫӳрет, ҫынсемпе харлаша¥. Ӑна 
парттире тӑнине никамта пӗлмен. Пӗр- 
ре ӗҫсе ӗсӗрӗасен вӑд пӗве пан§е йӑ- 
в«ланса выргнӑ ®ух, иртсе кайакан 
ҫынсеве: епӗ кам, еаӗ кӑнтятат, тесв 
анӑрашса илвт.

Темӗя, Хветӗр, суЗвҫтерегӗн пулӗ. 
Сӑнаса пӑхас пулат.

Вӗри пуҫ.

Кӗҫӗн Йӗ^ыӗкрен ҫыраҫҫӗ. „Пирӗя 
Йалсовет ҫекрвттарӗ Мулда (?) Магнши 
йулашки вӑхӑтра пуҫне рысӑка хура 
пуҫларӗ. Авкустӑн 25 ш §ислиЕ®е пу-

хури халӑха ӗҫ ҫин®ен калаоа парав 
вырӑняе, епӗ ӗҫявнинв тиркесен хӑ- 
вӑр ӗҫлӗр, твов папкине ҫӗкаесв ҫапрӗ, 
алӑ ®ӑмӑрккипв сӗгеле шакка¥.

Вӑл «ҫӑмӑл ӑсли» паллах та, пап- 
кӑяа сӗтел мӗнтен айӑплӑ ши?

Ӳссӗрпе.

У-у-у-х! Пӗтервт вӑл ӗҫкӗ! Маҫе 
кӑна каланӑ ун ҫин®9я,—пӑрахаймаҫ-' 
ҫӗ ҫавӑна хӑшӗ пӗри. Акӑ пӑхӑр-ха.

„Хутар вудӑсӗн®а (Иет. у.) Хвер- 
шӑл Аатрей Ваҫҫил§ӑ иӗррв ӳсӗрсв 
пӗр сывмар ҫыяна йӑвӑш еиел парса 
йанӑ. Иур»¥ ха лешӗ ӗҫмвн, ӗҫнӗ пул- 
сан тви курнӑ пулӗ®§ӗ. Твпӗр ирхинв 
ӳсӗртен урӑлсан хвершӑд хӑй йӑнӑшпа 
панӑ емелне пыроа каллл илсв к«йяй‘‘.

Хӑйне ӳоӗртен ҫӑлма емел тупай- 
мас¥ пула¥. Надар хввршӑд!..

Усал Иоҫҫӑф.

Ӗлӗкхи Иаккӑвӑн Иоҫҫӑф йатлӑ 
ывӑлве пит йӑваш теҫ^ӗҫ. Пӗррв ӑна 
патша зрӑмӗ хӑйае выртма ®^ноен те, 
вӑд ун патне кайка хӑйайиан. тесе ҫыр- 
нӑ «ҫветтуй» кӗнеке ҫинде. Хутар ву- 
лӑоӗнди Иоҫҫӑф «аташне» пӑхман пу- 
лас. вӑл пиг хӑрушӑ кллаҫат варз.

„Ун патне нушгӑ (вӑл пуштӑра та 
ӗҫлет, пулӑшу кокиттетӗн®е те ӗҫдет, 
тата ытти ҫӗртв те ӗҫдет, пӗр сӑмзхпа 
каласан пит «?ҫ§ен» йанала) хаҫктсем 
влме пырсан хӑйӗн хӑрушӑ оаооипв 
акӑрашса хӑратса пӗгерет. Мӗя кирдӗ 
сана. аайан мана апаттума памютӑр, 
тесе »кӑрзш»¥ вара вӑл. Хӑш §ух на- 
«аоӑрах урӑх ҫӗре тухса кайа¥.

Самана улӑшӑнаӑ майӗпе ҫав Иоҫ- 
ҫӑфл т» улӑштарассд паллах.

Тутлӑ ыпхӑ.
Шур®а вулӑоӗи§я Тӑрӑятан ҫырса 

пӗлтереҫҫӗ;
„Капкӑн* хуҫи, тархасшӑн пирӗн 

комсомол йадейккине кидсв вӑрат. Ха- 
лӑк хушшанҫе нимӗн те ӗҫлемеҫҫӗ. 
Хӑйсем ни нуху тумаҫҫӗ, ни кӗнеке 
таврап вуламаҫҫӗ. Ес вӑралмасӑр вӑ 
ранас ҫук “.

Мӗн тума вӑратас? Ҫывӑрса тӑ- 
рав^^ӑриҫ. Ы рӑ каҫ пултӑо. йа®ейккӑ. 
Сава тата акӑ мӗв^сунатпӑр—укомод- 
та ӗҫлекен пӗрп?р ҫынна курмалза 
пултӑр, ан§ах тӗлӗкре ‘мкр, •8'рӗддех 
курмалла пудтӑр.
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Лаптӑлла выл)анӑ ^ухне.

— М».®§ӗ5ӗ унгах выртат. Мӗвле кураймасгӑа? СукЕӑрлаЕтӑяя ыӗя. Кӑ- 
ҫ»л цриоӑва каамал.га мар пу§ҫ2в сааӑв?

Мапсӑр телопроисво- 
тпттӗл.

Майсӑр ҫывна-еугаак пӑхмз та йу- 
раман, теҫҫӗ; кушаа пӑхма мар. тело- 
происвотиттӗл пулма та йурам-ас¥ ИК' 
кен.

Асоакассн вулӑсӗндв вуряакзн 
стр&ххоюй акӗнтӑн телопроисвотиг- 
тӗлӗ Наколай Прохо^кин Куракш 
йалӗн®и Евтоким Улнутӑвран л»ша 
отрахховат тума 10 тентӗ нлнӗ ук- 
ҫаран 4 тенкӗ те 28 пусне хӑй кӑо- 
йине ®якне. Укҫине пар тесен, еп 
ун ҫуртне ирӗклӗн стра^ховат турӑм 
вӑл укҫапа, тесе суйа¥. Хзй страхо 
в»¥ тунан, тет Антихрист йатлӑко- 
ресоотент.
Пӗ§ӗк ҫыа ӗнгӗ телопрогсвогиттӗл. 

Ҫыа укҫине кӑсйиЕе ■ҫикне пултарвӑ. 
Кӗҫӗн пуҫа ■ҫарайманскер. аслӑ пуҫ 
пулоан мӗн хӑтлааӗ вӑл. Ун •ҫухнв ва- 
р» арҫипех йӑгса кайӗ сграхкавтурӑн 
укҫике. ^

Спонпа копонес .
Ҫӗнӗ сӑмахсем хутшӑнсах пыраҫҫӗ, 

ҫавӑнаа ..ононаа комонес" мӗн икк-н 
нв пӗлыен ҫын нумай пула»л.ла. Пи- 
рӗнтея ыйтаҫҫӗ;

,.Петӗрн8 Уӗҫтӑвком вулӑссеяе тӗр- 
лӗ ҫветеаисем йамалли фтрмӑсене й - 
вӑ. Ҫав вуиай ҫветенисем хушшивҫв 
„спонпа комокес“  ҫинҫвн те ҫвегеви 
ыйтаҫҫӗ Вулӑсрнзем ерне штхӑшласа 
та вӑд сӑмахоем мӗве пӗлтернине ӑя- 
лан»ймарГс Ҫветени йамаала, мӗн ҫин 
■5внне пӗлмеогоӗр. .Ӑндантарс-а парс.мҫ- 
§е ,.Каакӑв“ тархасшӑа турӑ пу. са. 
Ҫук, турӑ 0улс»а та пулгарзймастпӑ 
рах. .,Спон‘ вӑл ,..звов“ тенӗ сӑмахрая 
пулмадда. Пуҫра пушӑ §ух нуҫ ка ш- 
л'ани пу.§ вӑа. „Комояео“ —,.кочу вет 
Ы0ст»“ тевӗрея пулизлла. Ҫапла вара 
пӗтӗмӗшне вулаван ,,пуҫс4р ҫынс?не 
Совет у5рештенан§9 вырӑн ҫ у г ' тена 
пулат пулмалла Ҫапла пут§, Йетӗрне 
Уӗҫтӑвкомӗ? Ив урӑхларах в? Лнаан- 
тарса пар епнин вулӗҫтӑвкомсене.
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X а л X а.
Ҫентапӗрӗа 3 мӗш кунӗ. Ирхине трех 

вьтрӑн ҫйн®е ыраахи сопранире от®от 
тӑвасси ҫинден шухӑшласа выртатӑп. 
Сасартӑк кантӑка: Шан! шан! шан! 
тутар®ӗҫ. Хӑранипе, айалти кӗзе йӗм- 
П0К йаштах вырӑа ҫин®ен сиксе тӑрса 
®ӳрб§е патнв ®упса пытӑм тз, урамая- 
ла пӑхрӑм. Урамра хамӑр вудӑсри ас- 
тӑ малитсионерпа йал. ҫынаи Насар 
Хветул® тӑраҫҫӗ. Ыилитснонера курса- 
вах 'ҫӗреи кӑлт! турӗ тв хӑравипе: 
мӗн пулнӑ? тесе ыйтрӑм. Милитсионер 
мана туда тухма ҫӗвҫӗ Тухрӑм, хӑҫа- 
хӑрах.

— Мӗн пулвӑ? тетӗп каллах. Ми- 
латсионер мана снмӗс хутпа ҫӗркенӗ 
йапада паҫӗ те:

— Уҫса пӑх та, а¥а, терӗ. Хӑра-хӑ- 
рах уҫоа пӑхан та тӗлӗнсех кайатӑп. 
Хут варринҫе такам телейсӗр етеммин 
ҫур хӑлхи!

—• Ара, ку мӗнле Йапа.ла, кам хӑдхи 
ьу, тесе ыйгрӑм.

— Кам хӑлхине хамӑр та пӗлеймест- 
пӗр. Ҫӑркаҫ Насар Хветул® картине 
темде йӗкӗтсем панулмп вӑрдама кӗнӗ 
тв, Наоар Хветуд® тытса хӑлхине ҫырт- 
оа татса йуднӑ. Ҫынвиоем тарнӑ, пад- 
заттарман, терӗ милитсионер. Камӑн 
хӑахи ҫуккинв анаталда шыраса антӑ 
мӑр. Тукгаш йалӗ пӗҫӗк мар вӗт, шы- 
рамаллӑх пур Кашни вавтӑз.р8нах 
о*н хӑлху тӗрӗои, тесв ыйтса Ур- 
лух Хӗдӗпсен кантӑкнв ҫатрӗмӗр.

— Хӗдӗн пури, твсе ыйтрӑмӑр та, 
Хӗлӗа тӗлнв вихӑшӗ те пӗлмеҫҫӗ. Ахӑр 
ву кун хӑлхи пулӗ ха, тесе пӑшӑлтатрӗ 
йвдигсвоаер ман хӑ.тхаран 'рӑнахах 
та кунӑнах пудӗ. К^н пек йашӑ Тук- 
ташра урӑх ҫук та ӗнгӗ. Йадти ҫын- 
свмпе ӑҫта кнрлӗ унта ҫапӑ^сл ҫӳрет. 
Нумайах та пудмаст Хӗлӗз хамӑр йал- 
ти хусах арӑма— Макар Маркйве ӳс- 
еӗрпв, ҫӗрле, алӑк ҫӗаӗрсе кӗрсе хӗне- 
се тухвӑ. Вӑлах вӑлах. Кӑвтӑрла ки- 
дӗпӗр, терӗ мая милвтсиоввр. Кӑнтӑр- 
ла ҫнтрӗ Хӗлӗпсен кавтӑкне пырса 
шаккарӑмӑр.

Кантӑк витгӗр Хӗдӗп ауҫве кӑтлрт- 
ҫӗ. Сылгӑм хӑлхн ҫиве в-ӑрӑм ҫӳҫне 
антарса йавӑ. Хӑй *ӗл пек шапшурӑ.

— Сылтӑм хӑлху ҫявҫи ҫӳҫне йӑт- 
ха, терӗ милйтсвонер. Хӗлӗп ҫӳҫне 
йӑтрӗ 16, ҫур хӑдхи ҫук.

>.10 еие.
Етем те ®ейе те,

Вы:§ӑхран та дейгсвм пур,
Авӑ Ҫемен П8®§ен хӗрл ӗни 
Ӗвесене ӗмме вӗреввӗ мур.
Хирте вурӑк ҫук пек, хӑйамат!
Кӗтӳри ӗнесеве кунӗ-кунӗпе 
Пӑдхатса ҫӳрет пӗтӗмпе.
Ӗяесем пурте пӗр ӑсдӑ мар;

Пӗри, парӑямасӑр,

Хӗрзӗ ӗневе нӑйравапа 
Т)ышса йарат ҫиллипе,

Тепри, пӗр хусхалмасӑр,
Канса ҫеҫ тӑра¥ хзйяв ӗмняпв.

Ӑшӑ сӗт техӗмӗ

Хӗрлӗ ӗвене снпв видег пулаа:
Кӗтӗве тухнӑранпа вӑл 
Мӑнтӑрланса, йакалса варӗ.

Авдах,

Мӑнтӑрлӑхӗ унӑн нумайа пымарӗ,— 
Авӑ сӑмсалӑх тӑхӑнтартса йадӗҫ хай-

хиве
Ахадливе те мар— шӑртлине.

Сӑмсалӑхна вӑл 
Ӗнвсен ҫывӑхнв те пыраймас¥.
Курӑк ҫиме вӗренмевскер 
Курӑкпа та транаймзст 

Ҫаала вара зӗрл ӗве 
Ыгтясене ӗмеймн пулдӗ,
Кӗркунн8®§еа мӗскӗнӗн 
Тврӗне шӑмми ҫеҫ йуд®5.

Кӑтӑшри Ваҫса пупа 
Те сӑмсалӑх тӑхӑнтартнӑ,
Те курман кувве кӑтаргнӑ:

Лаат ҫийейми иулвӑ:
Ырханпа куҫӗ-сем аеса ларнӑ хӑйӗн. 
Пулао кур-,улӗ шутлӑ ну.§ ҫав .чӗс-

кӗнӗз.

лкӑ йапаза! тӗлӗвме,гле. Каҫга йа- 
тарз&сах иӗр виҫ-тӑват ҫын дӳ(.е§иа- 
®8Н пыра пыра ктдетӗл. Кашни пӳрт- 
рех Хӗлӗл хӑ,1.\и ҫукки ҫивдев иуа- 
леҫҫӗ.

АЙ, ай, маттур, кагтур!..
П—ТЛН,
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]1уса килне тухӑшсем.
Тираейдбх решаиае астуса, вырӑс 

майрисвм тӑвӑр, кӗске сараааавоем 
тӑхӑнма пуҫларӗҫ, §1;каш арӑмӗоем 
хушпу тӑхӑкма пӑрахрӗҫ.

Ерех илнӗ 'ҫухнв ҫеретре ывӑнаҫ^ҫе- 
вех гӑма.1ла пулсаа ан хуйхӑр. Ерех- 
неӗҫсен те выргса канӑн.

Тавар хакӗсем хӑпарсл пынӑ ®ухне, 
самассем усӑнсах пыраҫҫӗ.

Ҫын ӗҫлеме пултарайианвине к»с- 
сӑна лайӑдрзх ревйҫи тусан пӗлмв 
пула¥.

Ҫынаа ним казаса та ҫӗвтереймеаен, 
маттершҫивӑ кадаса та оудяя ҫӗктер 
ме пулат.

Нуҫлӑхаз пӗрзе ..коаавратгиври та- 
вара вӗрлакан вӑрӑ шутнв кӗмест.

Растратҫӑк та хӑш ҫухне. тӗрмере 
ларас вырӑвне, урӑх коасераттнва 
куҫат.

Паҫчтлесе кӑдарвӑ хӑш хӑш отҫот- 
семпв ку.та§ӑ ҫӑркаиа лайӑх.

А т м й н а стр а тси  к ӑм ӑл н е к а й а с  т есе , 
местЕОмпа й атл аҫм а  т а  й у р а ¥ . Аа^ҫах 
и к к ӗш ӗн а в  т е  л а й ӑ х  п у р ӑ н с а н  тата  
л а й ӑ х р а х .

Сзн вырӑва йышӑнас теквнсем ну- 
маййинв кирек хӑҫан та асрах тытса 
пурӑн,

Сана тепӗр ҫын кӳрентерсен, ҫтеяа 
хаҫа®5 ҫияе, вӑд ӗҫет, тесе ҫыр. Суйса 
ҫырнӑ тесе сута парсан га, сана айӑн- 
лаймӗҫ, мӗншӗн тесен ӗҫмесӗр никаи 
та пурӑааймасф.

Вуламалля ҫурта хӑш ®ухнв аӗнеке 
вулама йуратаан ҫызсеи та пухӑнма 
пултараҫҫӗ. Кӗнекв вулао вырӑняе вӗ- 
сеи х.?рземае вы:§зса лараҫҫӗ.

Хаҫата пӗгӗмаех вуласа тухаканоем 
сахал. хӑйеем ҫин§ен ҫырвисене гтрте 
вулаҫҫӗ вара.

Вӑрм»нне вӑрлаоа каЗсан та, деҫ- 
нв®®ӗс1Бй тӑреа йула¥.

Са.лтака кайас уыӗн суккӑрланааан- 
сеа ®ыдай пулаҫҫӗ.

Пур ҫӗрте те ха.§ ҫӗнӗ виҫесем. Ар- 
шӑй вырӑнне- метр, кӗрввкке вырӑн- 
не— калокрам, путылакӑ вырӑнне— 
®втвӗрт.

Авланвӑ духве Сакӑса арӑмупа 
уйӑрӑднӑ ®ухяе тӳлемелли укҫана та 
тӳдесе хӑвар,— вара арӑмупа уйӑрлас 
шухӑш кӗнӗ кун ухҫасӑр ьӑхӑтра оул- 
■сан та, ҫывтан кввҫеяе кӗкесӗрех 
уйрӑдма пултаратӑн.

Т)11пер аца.

— А®ам, мӗнгаӗн сӑмсуна тасатмас- 
тӑн? А'|и '§иаер те, сӑмся ды.§®5клӑ, 
тейӗҫ. Капла килӗшмест,

— Сӑмса пы.§§ӑЕ1ӑ пуляи нимех тв 
ыар. Сӑмсз айен§и курӑвмаот, теҫҫӗ 
пур пӗрех.

Поргфӗлсӗр ҫын 
са1алрах турта¥.

тараса ҫив§е те
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Мад*лла ®5ваш хушшир§и мӗн пур 
паадӑ йападасене „Капкӑа* муҫейве 
хурса пырас тетаӗр. Кзм курас вялвӗ 
—пурте «Капвӑва» ҫырЯнса ялвкенсем 
укҫасӑрах ӑна кӗрсе ктрма пултзраҫҫӗ, 

Акӑ пуҫзар ха муеейе курма.

1. Туслашнӑ

„КА П КӐ Н - МУҪЕПӖ.
3. Пал.\ӑ портфӗя.

Ҫак саппуи питӗ паядӑ. Ӑна ӑр»м- 
ра тупнӑ. Мӗ.тле туслашзӑ теттӗр-ха 
есӗр вӑл ҫак кӗлен§епе? Кӗлен®ане 
ҫӑтӑр-ҫӑтӑр ытазаса выргнӑ. Мӗале 
тусзашни ҫиБ§вн хуҫи хӑйех «Капкӑ- 
на" раппӑрт парса систерессе кӗтер ха.

2. Вбрентӳҫ витри.

Портфӗл тӗрлӗ ӗҫе йурӑхлӑ: кӗнеке-. 
хутгем ®июе ҫӳремел.ти, мунд»яа кай- 
маллв, вырӑна кйнине те «портфӗд ид- 
нӗ* теҫҫӗ Ку муҫейпи вара ди §апли, 
®0 паллӑ портф«д, Ӑка мӗн пур пив- 
ной хуҫисем падлаҫҫӗ. Вӑл пивнойоенден 
пь®ки-пи®1Епех хватгервл:е сӑра шу-. 
тарат.

4. «Йалйкас».

Ку „йзлккас*—®ӑвзш шлепки, Мӗа 
йатлаҫтарнӑ пуд? ку шлепкв ыӑнӑ, ҫӳ- 
зӗ вырӑнта даракавсенех. Ахадрея 
мар Ҫ8в.ӑ вӑл ҫӗнӗ ҫӗрв куҫас текенсен 
телекздӗн пуҫӗ ҫиндзн анмас¥. «Иалк- 
кас» 2о хут Ш упзшкара ҫитсе те Шу- 
пашкарги у®рештенисен сӗгеллн умнв 
тайӑлоа та ӗҫӗн вӗ>,ӗ хӗрркне туаай- 
ман.

5. «Пука^».

Кам вигри теттӗр ҫакна? Туната 
торшӑн та, ку витре Шӗверпуҫ вулӑ- 
сӗн®и (Шупашкар у.) '§ӑрӑш Туҫа 
шкулӗн®а М. Оҫиапӑва йатдӑ майра 
удитлӗн.

Витрнне пурте паддаҫҫӗ. Сӑра сутти- 
яе хӑвана ҫӳрео ӗҫ—шкулта вӗрентсе 
дарнив®ен усӑллӑрах, туиӑшлӑрах, тв- 
св калаҫҫӗ, тет. Ҫак витришӗя пӗр 
уйӑх хушшин®е адзсезе 3 кун ҫеҫ 
вӗрентнӗ. Ҫавӑвпа та тахҫаяах муҫейе 
хума тивнӗ тв, хуратпӑр.

К у  пӑш ал п а  ҫпевтак&ӑ.® в ӑ х ӑ т ӗя § в  
п ӗр  § а и л ӑ  а р т т и с , х ӑ й в е  й у р а т и а н ш ӑ н  
У 1н гтӑ1я и тсӑн а  а е р с е  х ӑ л х а с ӑ р  т г е ӑ .  
Х ӑ й е х  „ Ь а п к ӑ н а *  к и л се— в ӑд  к зй ӑ к  
е п ӗ  т ессӗн  т у й ӑ н а ¥ . Ҫ ав ӑя п а т а  й атя в  
к ал ам астп ӑр . М у ҫей н е  х ӑ й  а.тлипе х ӑ й  
х у ш а м а тн е  т а т а  ӗ ҫ н е  тӗгл й  ҫ у т а т с а  
й а м а са ссӑ н  сӑм сиЕ в т а тса  идсв  м уҫей б  
х у р а т п ӑ р .
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Й е п ( ^  С г Ш Т с Ы а к  ( ‘И н т а п Е .

Тирпейдӗх решимне аоа изсе, внӗ, 
■мӗвлв майпа, мӗн ®ухлӗ сӗтӗрӗнсе ҫӳ- 
ресв хам ыйтаизе хирӗҫ валатгарса 
ҫӳрени ҫин®вн ҫырса хут сайа йарао 
мар, терӗм. Тӳрех танратам.

К&шни ҫыннах ҫаа ыйгува хярӗҫ 
вазаиа ыйтса ҫӳрерӗм:

— Ҫанталӑв йӗнв вулви ҫин§ен мӗн 
валама пултарагтӑр есӗр?

Мана хирӗ; ҫакӑн пеь ҫавӑрса ка- 
лакавсем пул®ӗҫ:

Кахӑл ҫын.

—  Кӑҫал уй ӗҫӗсене пуҫтарма аван 
вул®ӗ. Пит аван. Кун пев пулассине 
Ббтмвн§§ӗ. Пӗр сехет вырсассӑн, ҫӑмӑр 
шарлагтарсах ҫума танрата¥ те, пӗр 
овхетлӗх кавма выртатӑз. Канеа ывӑн- 
сан каллех канма Быртатӑн. Выртса 
ывӑноан, канма выртатӑн. Улпут иур- 
кӑҫӗ! Хӗлле те ҫавӑн пек ҫил-тӑиая 
пулсан, вугӑ шанкӑ патне БаЗао хуйхи 

ҫӳ к .

Улпутла пуҫлӑх.

— Ҫанталӑк йӗае майӗае, пӗрик 
далӑш каймазза аулсак та, лашапах 
ҫӳретӗн. Ку аван. Ан®ах, ҫанталӑк 
пирки ен ресо.-ьухси хурса парассине 
темиҫешер кун у§рвштеаи умӗн§е кӗт- 
св тӑракавсем сахалланбӗҫ. Каслах 
втлсан. ыан у®рештевийв хвсеплемв 
Еӑрахӗҫ. Кӳрӗрха иохоташ§и1 Мзҫемӗш 
Е'.мӗрпа йаратпӑрха ну х ;та. Аха! 
№ 33,333. Иӗпв пудман пудсаа 50.000 
ҫктерв1ӗыӗр®ӗ. Сайавленвсемае кидекев- 
сем сахаллав®ӗҫ. Ах, ку йӗае оӑмоал- 
лӑ ҫанхалӑка!..

Усламҫӑ.

— Иӗпе пулнӑ пиркя нумайӗш па- 
сара ҫӳреймерӗҫ. Претҫетаттӗ. ӗ пырне 
йӗтвгме йуратнӑ пврка, копаераттив 
хуаӑн®ӗ. Тавар нумай вайат. Йӗпере 
тазарсем пӗлтӗрхия пек, тнпмеҫҫӗ,— 
шӳса нуиай туртакая пулса кайаҫҫӗ. 
Ҫнйӗн§ен тата таварсене йӗсвтегпӗр. 
Ма йӗпететтӗр тесея, йЗпе тивнӗ тет- 
пӗр, МухУав турра йӗпе ҫавталӑк туса 
панӑшӑа. Куншӑн манран ҫурга дарт- 
ма та шал мар.

I ) '  

Хула майри

— И ӗпеҫанта1ӑк пулнӑ оиркиҫуркуа- 
нв идаӗ авсан хӳридлӗ шлеакеив тӑ- 
хӑнса тухайиарӑм. Шлепве илня ах«- 
лех иул®ӗ.

Профзойусра ӗҫлевен.

— Иӗпо ҫанталӑк пулнӑ пирки св- 
йен курнисене пулӑшмалла иул§ӗ-и 
мӗв? Пудӑшмалла пулсан халех §ир- 
ку^Ьароем йарас. '§нрку.§арсем йама 
енӗр йурататпӑр.

Ӳсӗрӗлсе ҫӳрекен ҫын.

— Епӗр, ӗлӗкех пырсенв йӗпетмв 
вӗреннӗс1врсем, йӗае ҫантадӑвран хӑ- 
рамастнӑр.

Ватӑ му§и.

— Кӑҫаз ҫӑмӑр ӗлӗкхи пек ҫурӗ. 
Авалхи самана ҫаврӑнса килет пу.^.

Вӑрӑ.

—  Иӗяа. тӗттӗм каҫ ҫын йапалиоеяв 
вӑрдама лайӑх.

Ха/ь аньах кореспотента кӗнӗ 
а |а .

— Ҫапталӑк йӗпв пулни ҫин§ен ха- 
ҫата ҫырса пама пит лэйӑх пул§ӗ 
Каш ЕИ ернерех ҫӑмӑр ҫуаи ҫив®зн 
ҫырса тӑратӑп. 'Гемме ҫанӑнаймарӗ- 
ха,—кӑы па нумай нулнн ҫинден ҫы 
раси мӗн.

Ҫул-нӗпер тйзанаи технӗк.

—  Ҫулсенв пӗлтӗр ан®ах ®ул сарса 
тухрӑмӑр. Ҫанталӑ! ӑӗае пуднӑ пирка 
пур-пӗрех ҫӗмрӗлсв пӗтрӗҫ. Хӑшӗ-хӑшб 
§?ркуҫҫи таран пы.§®4к ӑшне кӗрсв 
•тараҫҫӗ. Капдах пулсан, епӗ на®ар 
техвӗвне кирек кам та Еӗлме пулта- 
рат.

ИӐВАН-.М У1И.
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I I 0 ӗ к к а
Сысна суттп.

Хресьен; Мӗа ®ул тӑрат ку сысаа? 
Сысна хуҫи; Пилӗк тевкӗ тӑрат. 
Хресден: Иигӗ хӑрӑк ҫке ку оысна, 

«а х& хаклӑ ыйтан?
Оысна хуҫи; Вӑд сысза §ул ®ирде- 

сен есӗ ху та хӑрса кайӑн.
ВЕРХОВ П.

ҫын.
«Венетои» тейеквн столовӑйа пӗр 

усламҫӑ йевӗрлӗ кӗрнеклӗ ҫын нырс» 
кӗрет. Кӗрет тв пӗр уйрӑм л»ракан 
сӗтел хушшине кӗрсе лара¥. Шакк»¥ 
офитоианта.

— Ей, кил-ха кунтз, нӗрре апат 
ҫиме миҫа пус тӑра¥ сирӗв?

— 70 пус ав®зх. Шӳрнине те па- 
ратпӑр, кат.чегве те парзтпӑр, ҫӑкӑрӗ 
те ҫителӗклӗ.

Ҫӑкӑрӗ мӗн §ул тӑра¥?
— Ҫӑкӑрне ахалех паратнар.
Шӳраишӗн мӗн ®ул тӳлемвлде?
— Шӳрпи тв ахалех пула¥ варз.
— Апла пулсан мана шӳрпиае ҫӑ- 

кӑрвв ан®ах пар.

Кайӑк йашки.
— Пайан анне йаск» ҫине вӑтӑр 

кааӑк йароа пӗшернӗ.
— Мӗвле вӑтӑр кайӑк пӗр хурзна 

кӗтӗр.
— Вӑн. лес пӳртре ш(о)ӗрлекенсем— 

сӑаасвм тӑгӑр кӗрсе ӳкнӗ хуран ҫине.

л а (' у е е м.
Иурӑхсӑр макаҫӑн.

— Ваҫли, шкулта вӗренмвдли [кӗне- 
кесеве ку макаҫӑнта ан ил.

— Ма тата?
— Енӗ пӗлтӗр кӗнвквсвне вӑл ма- 

каҫӑяган илнӗ®ӗ те, ексамӗн тытайма- 
рӑм. Пур претметшӑн йвтинитсӑ ларт- 
са туд1ар§ӗҫ.

Кӗнекесем куҫаракан.
(Вӗреннӗ ҫыноен кадаҫувӗ).

— Мӗн ӗҫлесе пурӑнатӑн ха.% есӗ?
—  Кӗнекесвм куҫаратӑп.
Вырӑсларан ®ӑвашлаи?
— Мӗнле вырӑсларан. Вырӑсларан 

ыар, хамӑн кӗвекесене пӗр ҫӗртен те 
пӗр ҫӗрв куҫаратӑп.

Аслӑ а'йа.
—  А®зм, ма йӗрен? Ӗҫлес килмести 

ыӗн?
— Ӗҫл?с кидменшӗн ыар. Аттвсеи 

калаҫҫӗ: йӗра йӗра ӗҫлекен кула-куда 
ҫийвт, твҫҫӗ. Манӑн та кула-кула ҫи- 
йвс вилет.

Ҫӗр виҫнӗ хыҫҫӑн.

— Атте, пӑхха Пракух Муҫи ҫӗр 
вадеҫвӗ ҫӗртен килвт.

— .5айӑх ҫӗр идЕӗ тӗӗнтӗ вӑл ҫӗр- 
вв ик адлпиех ҫавӑрса тытнӑ. Никама 
та парасшӑя м»р. У рхам аг
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КОРЕСПОТЕНТСЕНЕ.

— Саркайӑка. Савӑв:
„Амилуйӑн аллли нур,
ПомилуЯӑн пӳрви пур,
Пирӗа пуаӑн тӑнӗ пур,
Тийедунӑн ӑсӗ пур“

тенӗ ҫтихоем аван та, андах малалза 
ҫырнисем на^артарах взра. Кӗреймерӗ 
Татах ҫыр.

— Ама йӑтта. Есӗ ҫыратӑн: „Лав- 
рен Сатьнки хӗр пуҫӑн ывӑд а§а туса 
па®ӗ. Иал ҫыввисем тӗлӗнеҫҫӗ" твтӗн. 
Хӗр ада ҫуратма пултарнив®> н мӗн 
тӗлӗнмелле, арҫнн ҫуратнӑ пулсаа, тӗ- 
тӗнмеллех пула¥ взра. Кӗреймерӗ

— МиГука. Аҫу «Капкӑн» илсе па- 
мавви ҫин®ен ҫырни кӗрейиерӗ. Илсе 
паыасТ пулоан, макӑр. Макӑрсан илсе 
парӗ.

— Кӗсне Кӗркурийе '§ӑлах Мӗтрин 
сурӑхӗ ҫухадни ҫив®ев ҫырса хут са- 
йа ан йар. Сурӑхӗ мзр, арӑмӗ уйрӑл- 
са кайсан та пирӗн ӗҫ ҫук унта.

— Иуманккайа. Кӑвак сысна мӑй- 
Еӑ®йпе картана ҫаклазни ҫин®ен ҫыр- 
ви те кирлӗ ыар.

— Кришшана. „Капкӑн" 10 пус 
тевӗрен есӗ 10 пус йанӑ та, зн®ах 
пирӗн пзугпа мар. 10 пус тесз епӗр 
.,10 косейкка“ калатпӑр, сврӗн патра 
10 пус тесе .,3 пуса калаҫҫӗ. .,35 пус ‘ 
йамадАа пулнӑ®§ӗ (сирӗн шутпа).

—  Пур ^кореспотентсене те. „К а п -

^Дапкӑнӑн'^ 13-мӗш ну 
мӗрӗнт)и сата^й^йӑн туп- 

пи.

1 8 3

6 4 2

5 0 7

Туппине тупаканеем ҫансем: Риков,
(Тӗп архив), Топрынин (Сӗнтӗр вул.), 
Иванов Ҫвркей (ПГупашкар), Ҫемӑнӑв 
(Шупашкар милнгси), Краҫҫианиквӑв, 
Фетоттӑв (Финакс Коипссарн»®ӗ).

кӑн* потаие®ӗксем туарӑр и? Ҫырса 
пӗлтер’р.

— Вевсквл— ,,Хрбс®енсэмяв ҫамрӑк- 
сви калаҫнин®ен ‘, Тыдӑ.— „Матвине 
хӗн ет‘, '§ӳдмвк— .̂ '̂Ҫзсовой тӗленнн“ , 
Пашур -„ Халзпҫӑсем“ , Куракан— .,Икӗ 
ураллӑ ваг така“ , Вӑлта— „Йумӑҫ па- 
тӗа®е“ , Вӗгӗ ®ул— „Вӑрттӑн ӗҫ“ Поп- 
пов— „Анкеттӑ" —  ,,Капкӑн“ вз.§4 н 
ҫыряисем „Каакӑн&“ йурӑхлӑ пулай- 
ыарӗҫ.

Ответ. редактор А. Золотов.

I „Напк1на“ йуратакансем! \
..КАПКАН-‘ шурнала САРМА тӑрӑшӑр! 

Султалӑктӑх 200 потпис-вӗк тупакансене 
ПУРНЕ ТЕ ПӖР ППУК =

 ---------- П А Р А Т П А Р .   ;----
Потписккӑ тупанансене парас тесе 100 ПЛУК хатӗрлерӗмӗр.
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