
— Мӗншӗн-ха ку „Капкӑн“ хуплушкине симӗспе сӑрласа кӑларнӑ?
— „Капкӑн“ симӗс курӑк пек ъӗрӗ пултӑр тесе пу1ь ӗнтӗ хуп- 

лушкине симӗспе сӑрланӑ. Пайан, вӗт петитеҫатнитсӑ, 50-мӗш номӗрлӑ 
праҫник. „Капкӑнӑн" 50 мӗш номӗрӗ туха1Р пайан.
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Йапӑх хурал пӳрьӗ.

Кӑмпа вӑхӑтӗнъе.

П ӑ р ҫ а.
Пӑрҫа ҫин§ен калама сӑмах нумай 

кирлӗ. Пӑрҫа вӑл... тутлӑ мар, йӗксӗк 
вӑл. Ӑна ҫӑвара §иксен пыр шӑтӑкӗ 
йӑкӑл-йӑкӑл тума пуҫлаЕ..

Епӗ хам пӑрҫа ҫиме пӑрахни, хы- 
рӑмӑм ерех ӗҫме пӑрахнив§ен §ылай- 
рах пула!. Иӗксӗк ерехе ӗҫме пӑрахни 
пайанхипе ӗнтӗ... пӗрре, иккӗ... виҫҫӗ, 
тӑваттӑ, пилӗк... пилӗк кун. Иӑрҫине 
вара иртнӗ уйӑхри первӑй §исларан- 
пах ҫиместӗп.

Мана иртнӗ уйӑхра комантировккӑ 
турӗҫ,— питпе йалалла йа§ӗҫ. Питпе 
йадалла кайса-кайеан, ҫитмелли' вырӑ- 
на Салма йалне шалтӑртаттарса ҫит- 
рӗм те, хадӑха пухха хӑвалама хуш- 
рӑм.

Иухӑн§ӗ халӑх тӗкӗлесе лартнӑ ху- 
рал пӳр§ӗ патне. Халӑх пухӑнса ҫит- 
сен, йалканашӗпе епӗр фракси тума 
хурал пӳртне пӗшкӗнсе кӗрсе карӑмӑр. 
Т)ӳре§исем витӗр ҫӗрле тӑманасем кӗ- 
ыелле, урай хӑмйне ҫӗртеа тунӑ—ҫӗр 
питне саваласа тунӑ. Кӑмаки пур та, 
ҫук та, мӗншӗн тесен мӑрйи ҫук,—ху- 
ликансем ишӗлтерсе аятарнӑ пулма.лла.

'Ҫалӑш Куҫма пек §алӑшса кайнӑ 
кутник ҫине лӑрса пӗ§ӗк саҫҫегани 
туса нлнӗ §ухне, каҫан *) кӗҫме пу-

>) Каҫан—ҫурӑм.

ларӗ. Унтан хыҫап, кунтан хыҫап, 
малтан хыҫап, кайран хыҫап,— тем 
§ухлӗ хыҫсан та, хыҫса тӑр^айм астӑп . 
Налканашӗ те хыҫкаланат', писсӑрӗ те 
хыҫкалапаЕ Пӑрҫа йерсе тулнӑ пире. 
Сиккелесе тӑркаласа мӗя калаҫма.ллине 
кӗскен калаҫса илтӗмӗр те, тухрӑмӑр 
хыҫкаланса халӑх патне/ Ратио ҫин- 
§ен, хытгӑн ковориттӗл (^ин^ен, елек- 
тритсӑн аслатиддӗ вӑй хӑва§ӗ ҫин§ен 
каласа тӑнӑ ҫӗртех.,. ох!... кӗҫме пуҫ- 
ларӗ-ӗ! Ӑшалангара! ан§ах! Тӳсмелле 
те мар.

Хам йара парап токлата. Сӑмах 
хыҫҫӑн сӑмах тухса пыра!', мӗншӗн 
тесен пӑрҫасем васкатаҫҫӗ.

— Електритеӑ, тетӗп.— 0.х, вӑл елек- 
тритсӑ! Амерӗкре електритсӑна ҫынсе- 
не вӗлереҫҫӗ. Ҫынсепе мар, ҫын ^ ӑ р -  
ҫисене’ тв пӗтерме пула'1 унпа, мӗя- 
шӗн тесен електритсӑ... Ох вӑл... §ӑг- 
ыалла мар хыҫа1, тетӗп.

0-ох, кышлаҫҫӗ мана пӑрҫасем. Пӗ- 
тереҫҫӗ вӗт! Хурах!—тесех кӑшкӑрса 
йамалла та, ан^ҫах лайӑх пек мар. 
Ай-ай лайӑх ӑшалантараҫҫӗ! '§ӑтмалла 
мар, вӗт! токлаг туса яӗтермесӗрех 
трппунӑ ҫин§ӗн сиксе антӑм та, ҫулла 
нӑрӑяа аптранӑ ӗне пек, йара патӑм 
анаталла. Ҫӑтӑлти-ҫатӑ.лти, ҫӑтӑлти- 
ҫатӑлтн!.. Хура халӑх хура Йупа пек
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хытса тӗдӗнсе йул§ӗ. Епӗ пур... Каҫан 
кӗҫет, кутӑм кӗҫет, ура кӗҫет, картус 
кӗҫет... Ниҫта кайса кӗмелле мар.

Т)упрӑм-§упрӑм, §упрӑм-§упрӑм. Пӗр 
виҫ ҫухрӑм §унсан пӑрҫисене сил- 
лесе пахас, терӗм. Вӑрвар, тӳмисене 
татеах, кӗпе-йӗме хывса илтӗм те, сил- 
лесе пыратӑп ҫил ҫин§е. Т)упсах сил- 
летӗп. Иӗксӗк пӑрҫасем силлесе пӑрах- 
сан та, ман ҫара ӳт ҫине каллех улӑх- 
са лараҫҫӗ. Кӗпе-йӗме ывӑтса хӑварас 
терӗм, кӗпӗ-йӗмсӗр §упма, хӑвӑр та 
пӗлетӗр ӗнтӗ, ки§ем пек... хӗрарӑмсем 
курма пултараҫҫӗ.

Силлесе те май килмерӗ. Шыв хӗр- 
не.1 ле ҫатӑлтаттартӑм.

Шомпӑр!— сикрӗм шыва. Кӗпе-йӗм- 
пех,' —  пӑрҫасене ш ■ ва путарма 
Путмаҫҫӗ шелмӑсем! Ман хыҫҫӑн иш- 
се пыраҫҫӗ. Шывра ҫӳресен-ҫӳресен 
тнппе тухса выртрӑм шапа пек. Ну- 
майау выртаймарӑм. Тапратрӗҫ каллех 
кӗҫӗтме. Шывран тухнӑ та, шыраса 
тупнӑ ыана. Ай, кӗҫӗтеҫҫӗ! Ӑшалан- 
тараҫҫӗ ан§ах. Кӗне-йӗме тӑхӑнса 
йара патӑм малалла. Ш ывра пулнӑ 
кӗпӗ йӗм ӳт ҫумне ҫыпӑҫса ларнӑ. '§уп- 
ма ҫӑмӑл. Манпапӗрле каҫалла сулӑн- 
нӑ хӗвелӗ те ^уиса пыра!’.

Пӗр сехет хушшии§е 10 ҫухрӑм 
игла §упрӑм. Сиккипе пырса кӗтӗм 
хулана. Курсан рыссак тейӗн. Милит- 
сисем кур§ӗҫ те, хӑвалама тытӑн§ӗҫ, 
те таркӑн тенӗ. Ех, §упаҫҫӗ! Еп ҫӑ- 
тӑлти-ҫатӑлтн!... • Ӑҫтан хуса ҫитен 
ыава! Йеронлан пек кайатӑп, вӗт!

— Арӑм, терӗм,— а н  ҫыпҫӑн ман 
ҫума! Кӳр мана таса кӗпе-йӗм!

—  Ухмаха йертӗни ыӗн, йӗксӗк, 
тет.

—  Ан калаҫса тӑрха кунта. Кӳр 
кӗпе-йӗмна! Мун§ана кайатӑи.

Арӑм йӗрсе • йа§ӗ. Иӗре-йӗрех илсе 
пыра] ман пата таса кӗпе-йӗм.

— Анпыр ман, пата— кӑшкӑрапепӗ. 
— Пырсан вилетӗя, ҫакӑнтах вилетӗн. 
Халер йернӗ мана. Тур§ӑка ил те, 
кӗпе-йӗмсене тур§ӑка вӗҫне хурса тыт- 
тар катаран. Ахалӗн халер ҫисе йара! 
сана, тетӗп!

Тытрӗ тур§ӑка арӑм. Иӗре-йӗрех па- 
§ӗ мана тур§ӑка вӗҫӗя кӗпе-йӗм.

Ывӑннӑскер автомоппл пек мӑшласа 
пнрса кӗтӗм хайхпскӗр епӗ хула ыун- 
•бпне.

Ну, ҫӑвӑнтӑм вара! Ӳт-тир ҫӳхелсех 
кайрӗ пулмалла.

Пӗрик сехетрен тухатӑн ҫывӑамалли 
пӳлӗмрен кӗпесем тӑхӑнмалли пулӗме 
те...

Кӗпесем тӑхӑяма.чли пӳ.1 ӗмре харка- 
шу тапранса кайна. Ех, харкашаҫҫӗ! 
Путылкка ӑшне пухса хупнӑ щӑнасем 
пекех сӗрлеҫҫӗ.

Пӑрҫа йерсе тулнӑ вӗсене те.
Пӑрҫа хуҫиве шырама тапратнӑ ха- 

лӑх. ,
Мун§ари халӑх, епӗ пӑрҫа 'йертсе 

килнине сисессрен хӑраса, кӗпене тӑ- 
хӑнтӑм та, тӳмисене тӳыелемесӗрех 
тухса карӑм мун§аран. Пӑрҫасем са- 
халианнӑ пек.

Т)упса ӑш хыпнӑскерӗн ӗҫес килекен 
пулнӑ.

Пивнойа кӗтӗм. 4 литтӑр уыра. Ӗҫе- 
тӗп. Стаккан хыҫҫӑн стаккан йанкла- 
татӑп. Сӑра ӗҫнӗ •ҫухне ҫимелли нӑр- 
ҫине те па§ӗҫ. Ҫнйӗтӗн пӑрҫине те.

Пӑх та пӑрҫа тирӗкӗ ӑшне... Пӑр- 
ҫасем сиккелеҫҫӗ унта та. _Ах, воспоти... 
Ҫӑварти пӑрҫара та...- Ӑш капланса 
ки.тҫӗ!... Хӑсма тытӑнтӑы.

Ҫавӑнтан вара ҫимелли нӑрҫана 
курсасоӑнах пыр шӑтӑкӗ йӑкӑл-йӑкӑл 
тума пуҫлаЕ

Ҫапла куртӑм ҫав иртнӗ уйӑхра! 
Малалла ӗптӗ нихӑҫан та хурал пӳрт 
тенӗ ҫӗре кӗмелле ан пултӑр...

Ара, киле пырсан арӑм та, а§амсеы 
те, пӑрҫапа ааграма нуҫларӗҫ, вӗт! 
Тухтӑр ^ӗнтортӗм. Тухтӑрӗ икӗ кун 
хӑтдан§ӗ, пирӗн пӑрҫасене тасатса. 
Тасатмасан хулипех пӑрҫаланса кай- 
малла. Епитеми пула1§ӗ. Хӑрушӑ епи- 
теми! Ҫанла ӗнтӗ яӑрҫа тенине ик 
сортне те йуратмастӑп. Ну, вӗсемпелле!...

М а м и.

Пахъара ӳснӗ шухашсем.
1. Кишӗр политтӗк тӗлӗшпе икӗ йенелле 

уйӑрлса кайнӑ: хӗ;ли те пулат вӑл, шупки 
те пула1.

2. Кантӑр в ӑ р р и  дын вӑхӑтне в ӑ р л а -  
к а н пӳрокрзт майлӑ: никам та ӑна сута па- 
масГ

3. Иӳҫӗ кӑшман ҫтена хаҫатӗн§и киревсӗр 
ста1йа йевӗрлӗ: вӑл вӑрӑм та, мӑнӑ, ан§ах 
вулама йӳҫӗ.

4. Лӑрҫа икӗ сортлӑ пула1: пӗр сортне 
ҫийеҫҫӗ, теприне ҫигере;ҫӗ.

5. Ларанкӑ ревиҫи комиҫҫи йевӗрлӗ: куҫӗ- 
сем пур унӑн, ан§ах нимӗн те кураймасЕ
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Кушака кулӑ, шӑшийе 
макра.

Ревисор пӗр копператтива тӗрӗслеме 
пынӑ. Виҫӗ кун тӗрӗсленӗ— пӗр йӑнӑш 
та тупайман. Иӑнӑшсем пуляӑ пулсан 
та, кассӑри укҫа тӗп тӗрӗсех, пӗр пус 
та саланса кайман. Правлени §ленӗ- 
сене ал памасӑрах тухса карӗ реви- 
сор вӑл копператтивран.

— Мӗн пирки ал памарӗха ку пире, 
теҫҫӗ правлеви §ленӗсем.

Тепӗр йалта та копператтив лайӑх 
ӗҫлени палӑр§ӗ. Кассине тимӗртен 
тунӑ, кассӑри укҫасем те хӑй вы- 
рӑн§ех.

—  Шуйттансем, терӗ те, копперат- 
тив адӑкӗсене шанлаттарса хупса вӗҫ- 
тере па§ӗ пасар йалне. Пасар йалӗн- 
§е «Хӗрлӗ Сухапуҫ» йатлӑ копперат- 
тива тӗрӗслеме тытӑн§ӗ. Тӗрӗслерӗ— 
тӗрӗслерӗ. Кунӗн-ҫӗрӗн ларса тӗрӗсле- 
рӗ. Кассӑри укҫасем урӑх ҫӗре кайни 
тупӑнмарӗ. '§ышкисене §ӑмӑртасах 
тухса кайрӗ ку копператтивран ревнсор.

Тӑватӑмӗшӗн§е те ҫав майлах. Тӗ- 
рӗслесе тухи§§ен правлени §ленӗсемпе 
пӗр сӑмах та хушмарӗ. Тӗрӗслесе 
пӗтерсен, тутнсем увӑн кӑпӑкланма 
пуҫларӗҫ, куҫӗсем, пулӑ куҫӗ пек, 
сиксе тухрӗҫ. Т)ышкисем §ӑмӑртаннӑ.

—  Пӗтереттӗр мана есӗр!-тет прав- 
лени §ленӗсене йуяаса. Арӑмсем пур 
вӗт ыанӑн, а§амсем. Мӗнпе тӑранса 
пурӑнас ӗнтӗ!

Правлени §ленӗсем йӑншӑнса ыйтрӗҫ.
—  Вырантан кӑлар§ӗҫи мӗн сана, 

терӗҫ.
Ревисор уласа йа§ӗ.
—  Кӑларман та, малалла кӑлараҫҫӗ. 

У-у-у!... Ниҫта та растраттӑ ҫук. Раст- 
раттӑсем пӗтрӗҫ, ха.1 ӗ ӗнтӗ есӗр реви- 
сорсем те кирлӗ мар, теҫҫӗ ӗнтӗ. ОкГа- 
пӗр рево§утси 10 ҫул ҫитнӗ ҫӗре вы- 
рӑнсӑр хӑварасшӑни ыана есӗр... Анне 
ҫылӑхӗшӗн тӳсетӗп пулма.1 ла ҫакна... 
у-у-у!..

Йӗрет. Иӗмеллех йӗрет.
Ҫав вӑхӑтрах малтан тӗрӗсленӗ йал- 

тав хут кил§ӗ. Ревнсора па§ӗҫ. Ху§ӗ 
ҫине ҫапла ҫырнӑ; пирӗн касна§ей 
3 1 0  тенкӗ копператтив укҫине §иксе 
йалтан тухса тарнӑ, тенӗ.

Ревисорӑн тутисем ҫӑмӑр айӗн туха- 
кан хӗвел пек йӑл кулса йа§ӗҫ.

Хут кӳрсе параканӑн аллине тытса

Т а р к ӑ н с е м .
(Йуптару).

Пӗрре ушкӑн йытӑ тем шут тытса, 
Тухса карӗ йала пӑрахса.

Ӑҫта кайаҫҫӗ-ши,
Мӗншӗн тараҫҫӗ-ши 

Ҫав хал§енхи кил-ҫурт хуралҫисем? 
Паллах: хуҫана ҫиденсе иу§, те-

мелле;
Пӗр ҫаврӑнса пӑхмасӑр тараҫҫӗ 

ҫак таркӑнсем 
Йуртаҫҫӗ аслӑ вӑрман йенелде. 

Унта хайсем шухӑшлӑ кайӑксем пур
вӗсен,

Ҫавсемпе туслашмах шухӑш пур йы-
тӑсен.

Туслашмасӑр: кил-ҫурт хуралҫи йыт-
ти те,

Упи, кашкӑрӗ, ытти те—- 
Пурте ӗнтӗ вӗсем 
Ҫивӗ§ шӑллӑ кайӑксем;

Пуҫра та пӗр шухӑш: тытас, 
Тулас та пӑрахас.

Тулас тӗлӗшрен пирӗн ткркӑнсем 
Вӑрман кайакӗсен§ен пӗрттех т&

кайа мар.
Тата ҫакна та сире кадама манас

мар;
Вӑрман кайӑксемпе пӗрлешсе йытӑсем 

Йал ҫине килме шуталаҫҫӗ.
Ҫак шухӑшца ӗнтӗ вӗсем 
Вӑрмана ҫитсе пыраҫҫӗ.

Ҫитрӗҫ—
Унтан та кунтан 

Вӑрмантан 
Тискер кайӑксем тухрӗҫ,

Аслӑ ӗшнере 
Ирӗкре 

Пысӑк канашлу турӗҫ.
Мӗн калаҫса мӗн ӗҫ турӗҫ-ши ҫакӑнта? 
Ним те ҫук! йал ҫине кайма хӑрарӗҫ! 

Пирӗн таркӑнсем пайая та 
Сулӑнса ҫуреҫҫӗ вӑрманта!

Кам ши вӗсем таркӑнсем?
Тейӗр есир мана хирӗҫ.

Ман шутпа— йута тарнӑ „шуррисем“ ,- 
Ҫавсене §ӑннипех таркӑн теме тивӗҫ.

Н. Й е в т о к к и м ӑ в .

«спаҫипӑ» терӗ те хайхискер, туй 
йурри йурласа, вӗҫтере па§ӗ малтанхи 
йала сиккипе.

ИЛСАРАЙ.
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Паллӑ ӗҫ.
Савнӑ йулташсем, ӗнер пирӗн Ҫук- 

ҫырма пуҫӗя§е §ылай пысӑк ӗҫ пулса 
иртрӗ.

Епӗр арӑмпа, сна§§ӑт, тыр вырса 
кидтӗмӗр те, апатсем ҫинӗ хыҫҫӑн хыҫ- 
каданкадаса ларатпӑр. Енӗ тӗпелте 
ларатӑп. Тӳшек ҫин§е. Ура садтатӑп.

Тӗттӗм пулнӑ. Пӗлӗт ҫин§е, сна§§ӑт, 
ҫӑдтӑрсем лараҫҫӗ. Уйӑхӗ унта. Калӑ- 
пӑр епӗ хӑрах урана са.чтса пӗтертӗм 
те, теприне салтас тесе тӑратӑп, са- 
сартӑл шари! кӑшкӑрса йанӑ сасӑ хӑд- 
хана илтӗнсе карӗ.

Арӑм тени манӑншан-шурӑ шуралса 
карӗ. Т)Упса пы§ӗ те ман пата, шӑппӑн 
каларӗ;

— Тупата, Сӑпанийе ҫаратаҫҫӗ! Сас- 
си унӑн... Пангитсем...

Т)упса тухас терӗм те епӗ, Сӑпанийе 
хӑтарма, арӑм йамарӗ.

—  Питӗрсе ларт адӑкна! Пантитсем 
вӗсем нумайӑн! Арӑмна тӑлӑха хӑва- 
расшӑни?

Епӗ каларӑм:
— '§ӑнах, мӗн каймалла унта. Ҫи- 

йӗн§ен ҫара уран... вӗрӗлме пултара- 
тӑп. Ура садтман пулсан... Алӑка ух- 
ватсемпе тур^ӑкасемпе питӗрсе хутӑ- 
мӑр, ҫийӗн§ен тата питӗрни ҫирӗпрех 
пултӑр тесе тытса тӑратпӑр.

Сасартӑк килкарти алӑк уҫӑлнӑ пек 
илтӗн§ӗ. Каллех ним сас§ӳ пулмарӗ.

Арӑм кала!:
—  Карӗҫ пулмалла, тет.
Ҫав вӑхӑтра пирӗн кантӑка ҫӗмӗреҫ- 

ҫӗ, пӗр ҫынни пӳрте кӗмехленет.
—  Сирӗн ҫенӗк (пӳртӳм) ҫунма пуҫ- 

ланӑ, есӗр алӑк патӗн§е канса тӑрат- 
тӑр унта, тет.

Пире ан§ах мар, кӳршӗсене те ҫа- 
вӑн нек §ӳре§ерен кӑшкарса кӑлармад- 
ла пулнӑ. Пурте питӗрӗнсе ларнӑ Сӑ- 
пани кӑшкӑрнине и.1 тсен. Тамаша! Ни- 
кам та, сна§§ӑт, ирӗккӗн тухасшӑн 
пудман. Сӑпанисӑр пуҫяе. Латнӑ урам- 
ра некрутсем пулнӑ. Вӗсем пулман 
пулсан йалӗпех ҫунса кайнӑ пулӑт- 
тӑмӑр.

Тӑватӑ кил ҫунса карӑмӑр. Вут-кӑ- 
вар вӑл пантитран та хӑрушӑрах ҫав!..

МЙХАЛ МИХАЛ^ЙӐ.

Йурӑхсӑр пуҫлӑхӑн ӑш- 
Ъикки.

Карттин ҫпне карланкине, ӳпке-пӗ- 
верӗсене, §ӗрине, хырӑмне, пыршисене, 
ватне, т. ыт. те ӳкернӗ.
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Мӑшӑрланнӑ краштӑнсемпе мӑшӑр- 
ланман краштӑнсем!

Пртнӗ ернесен§е хамӑн уксах кӗсре- 
пелле ҫӳрерӗм ^ӑваш  ҫӗршывпелле. 
Пин те ҫӗр йапала пухрӑм. Иапали- 
сен§ен выстӑвккӑ турӑм. Тӗдӗвмелли 
унта нумай—курсассӑн кулӑн пӗр май.

Пухӑнӑр, курӑр, вара тытсах ку- 
лӑр!— Тытмасассӑн ҫурӑлса кайӗ, ҫӗ- 
нӗрен кӑшӑл хумалла нулӗ.

Халӑх пухӑна!, выстӑвккӑ уҫӑла¥. 
Пуҫлатӑп. '1)ӑх ури ҫинье ларакан 
пӳрт. Ку пӳрт хурал тӑмалли пӳрт. 
Патне ан пырӑр, ҫур ҫухрӑмранах та- 
рӑр, ишӗлсе ана¥... 99 тӗкӗпе тӗкӗленӗ. 
Ма§§а шӑтӑкӗн§ен уйӑх нӑхат каҫсе- 
рен. Пушар хатӗрӗсем ,,лайӑх“ , лай- 
ӑхран йапӑх: кӑлтӑрма§еӑр ураписем, 
ҫи§шер татӑк пакурӗсем, пи§ки шӑ- 
тӑк. Кашни шӑтӑкне... вптре кӗмелле. 
Пусми хуҫӑк, хуҫӑнкӗ ван§ӑк. Насусӗ- 
сем пыршӑсӑр, пыршисем насуссӑр.

Алпа ан тытӑр кӑна, алпа тытыалли 
мар вӑл йапала!

Ҫекҫи ӗҫӗсем. Ш ур§а вулӑсӗн§и 
Тӑрӑн йалӗн§и йалсовет ҫекси кӗлег- 
кине аран йӑтаК Вырсарнп кун вӑл 
кана^, тунтн кун вӑл вырта!', мухмӑр- 
цалла аташа!'. Ытлари кун паллӑ кун— 
ккхал ҫветтуйсене асӑнмалла, пиг 
сро§нӑ канмалла. Е ряе варнв§и йун- 
кун, ӗҫке каймалла ун'. Кӗҫнерни кун— 
кӗҫӗн кун йӗпене сисет курпун тем 
пирки вӑл ыратат... Ерне кун ватти- 
сене асӑнат. Ш ӑмат кун §ирсӗр §ир- 
лет. Вырсарни кун канас кплет. Ҫанла 
ӗнтӗ ернипех ҫексн канма пӗлетех.

Ҫекси ыатур! Кана¥ вӑл саттур!
Ҫынсӑр ҫурт. Ҫакӑ тӗлӗнмелле пӳрт 

вывӗски «вуламалли ҫурт», ӑшӗ пуш

хампа Тултан нӑхар— ҫӑрапааитпӗр- 
нӗ, §уре§ерен пӑхар—кирек-км та
тӗлӗнӗ: йӗке-хӳресеч хӳрисене авлан- 
таряӑ, тӑваҫҫӗ туйне, шӑшисем кӗне- 
кисене вулаҫҫӗ. Вуласа та ӗнтӗ тухаҫ- 
ҫӗ политкрамӑттӑ кӗнекине. Вулаыалли 
ҫурт пуҫлӑхяе тупас тесен—тупаймӑр, 
курас тесен кураймӑр: ҫынсем пырса
вӑратасран ӑслӑскер, вӗреннӗскер, ка- 
пан айне кӗрсе выртнӑ. Ах! Сисе§§ея 
насуспа пӗрӗхсе пӑхас. Анла вӑрана- 
тех пулас. '§шш!

'^ӑрш-ш! Вӑранма пуҫларӗ, шалу

ҫин§ен ыйтрӗ...
Ура хуҫмалли машшин. Кӗҫӗн-Иел- 

§ӗк кӗперӗ такама та тӗлӗнтерӗ. Унӑн 
урлӑ каҫнӑ §ух кесре урианса кайаЕ.. 
ух!... Ху кӗсре пакарги айне кӗрсе 
выртатӑн шапалла. Кайран халӑх §уп- 
са пыра1, сӑысунтан туртса кӑлараК
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Сыпӑксӑр ункӑ.
_ Ппрӗя йалта Арпус Ваҫлейӗ пулнӑ. 
Ӑна пурте „Арпус“ тесе §ӗннӗ. Вӑт 
тамаша! Харпӑрхӑй йа§ӗ пур ҫпн§е- 
нех таҫтан, муртан тнйесе кнэекен ар- 
пус йатне и.иес иулаЕ Путлӗ йапала- 
им?! Ӑшне ҫи те, хуппи—сыснасеяе.

Пирӗн йалти Ваҫлей йаланах ҫапла 
шутлаяӑ. Ҫавӑнпа та хӑйяе „Арпус“ 
тесе §ӗннӗшӗн питӗ ҫилленнӗ.

Пӗрре вӑл пасара кайнӑ. Ҫынсем 
арпус ҫинине курнӑ та, арнус сута- 
кансем патне пынӑ. Лешсен арпуепа 
нӗрле тӗрлӗ таварсеы выртнӑ. Ҫавӑн- 
па та тӗллц паллине каламасан, илсе 
паыа питӗ те хӗн пулнӑ. Ан§ах— ар- 
лус парха, тесе ыйтма пирӗя Арпус 
пнтӗ те вӑтаннӑ. Ҫӑвӑнпа та вӑл;

— Ҫавна парха, тенӗ.
Лешсеы, §асах арпус вырӑнне— шӑх- 

ли§ илсе панӑ.
—  Ӑна мар, лешне.
—  Ҫак шӑхлн§не-и?
— Ӑна мар, лешне.
—  Ҫак картуса-и?
—  Ӑна мар, лешне.
— Ҫак шӗшле-и?
— Ӑна мар, ҫакна.
— Е-е е, ҫак шертешннке-и?
— Ӑна мар, лешне.
—  Арпус-и?
—  Кам каланӑ сире ман хушама-та, 

шуйттан пырӗсем!
Ҫилленнппе Арпус арпусне илмесӗрех 

уттар§ӗ.
Услаыҫӗсем, темӗп §ухлӗ сутасшӑн 

ҫун§6ҫ пулсан та, Арпуса арпус су- 
таймарӗҫ.

Кӗсрӳна хурин§ен туртаҫҫӗ темнҫен. 
Хӳрин впҫ §ӗрӗкӗ татӑлат кайа1, пӗр 
§ӗрӗкӗ хӳрий1 ,е йулат'. Хыг карӑнса 
туртнине хӑйсем ҫӑра пы.§§ӑк ӑшне 
сулӑнса укеҫҫӗ ушкӑнпе, пӳсӗр ҫиыо 
пуҫла! вӗсене. Ку кӗперӗн хуҫн сӑняе 
туйапала хӗнемелле!

Ыу, пайанлйха ҫигӗ. Киле кай-ӑрах 
ӗнтӗ. Ҫӗнерен йапаласем пухӑп, снре 
ка.ллех кӑтартӑп. Халӗ ӗнтӗ сыв лу- 
лӑр, ҫыру ҫырма ан ыанйр!

*
—  Пӗртӗя пӗр хӗр ку ман. Тархас- 

шӑн илӗрха пу.ьпитсӑна сывалма, ку 
вилсен енӗ хам та вилем вара,—тесе 
йӑлӑна^ Ш ӑхасан пу.§нитсин§е 'Ҫӑрӑш 
Кассин-би (Ш ӑх. в.) Пакку Ваҫлейӗ 
хӑйӗн сувсӑрланнӑ хӗрне— Плакийе 
лашапа тнйесе нынӑ та, пу.Т)Питсӑна 
хума тархасласа.

—  Кунта мар, лере.
—  Мӗнле лере, воспотнн тухтӑр?
—  Вӑп лере.
— Ҫак тепӗр пӳлӗмнеп?
—  Унта мар, лере, Каяаш пу.§нит- 

сине.
Иакку Ваҫлейӗ ви.лес вӗҫне ҫитвӗ 

хӗрне Канаш пу.^нитсине тийесе пы§6.
—  Ман хӗре пу.ьнитсӑна хурӑр-ха.
— Пултараймастпӑр.
—  Мӗншӗн?
—  Мӗншӗн тесен, вӑл сывӑмар.
—  Есӗр кунта сыввисене ҫеҫ сы- 

ватма пултаратраи тата?
—  '§ирлисене те сывататпӑр. Ан§ах 

сан хӗрне сыватма пултараймастпӑр. 
Ҫӗрпӳ пу§нитсине илсл кай.

Лӗпӗстеттер^ҫӗ Ваҫлей Ҫӗрпӳве. Кун- 
та илеҫҫӗ ӗнтӗ, кунга уйес ху.ли, тесе 
ӗмӗтленсе пыраГ.

Ҫук. Кунта та илчерӗҫ. Кунта Шӑ- 
хасапа йа§ӗҫ.

Ш ӑхасантан Канаша.
Канашран Ҫӗрпӳве.
Ҫӗрпӳрен Шахасанн.
Унтан каллех Канаша.

Иакку Ваҫлейӗ хӗрне пу§нитсӑран 
пу.1)нитсӑна илсе ҫӳресе хӑй те §ирле- 
рГз. Хӗрӗн тирӗпе шӑммн ҫеҫ тӑрса 
йул§ӗ. Ан§ах пу§нптсӑран пу.ьнитсӑна 
хӑвалама ■§арӑнман-ха. Ҫавӑнпа та 
Йакку Ваҫлейе хӑйӗн хӗрӗие, ҫӗр тав- 
ра хӗвел ҫавӑрӑннӑ пек, нӑрыайах ҫа- 
вярӑна'г. 'рарӑнассп паллӑ мар.

Ай ай вӑл ну.ьнитсӑсен-ҫе ӗҫлекенсе- 
пе Иакку Ваҫлей урапнне, лаша вы- 
рӑнне, кӳлес§е. Кӳлме йурӗшн?!

Ҫ. Ш ӑ п ■§ ӑ к.

К а н к ӑ н ҫ ӑ II ӑ в а н. I',,Капкӑн“ плекенсене 
нумайлатас

т ӗ л ӗ ш п е ------
есӗ мӗн турӑн?
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ҫтх

Типӗ кашӑи ҫӑвара ыраттараТ.

Кретит йулташлӑхӗя правленири §лея- 
сем пӗр-пӗринпе йулташлӑ, аха§ рето- 
вой §ленӗсем вара правленнпе йулташ- 
лӑ мар, хӗллехц пек сиввӗн пӑхаҫҫӗ 
ун ҫине.

Хунав ҫырат:
Ыхра-ҫырми йалӗн§и (Ҫӗрпӳ у., Йен- 

касси вул.) «Хрес§ен» йатлӑ кретит 
йу.лташлӑх §ленӗсем, Ш аплат йалӗн§и 
Никколайӗв Ваҫҫилийе йулташлӑхран 
45 тенкӗ укҫа парсан, унтан 1 витре сӑ- 
ра, 2 путылккӑ сӑмакунккӑ, 1 путылккӑ 
хупах ерехӗ ӗҫнӗ, тата 25 ҫӑмарга 
ҫисе пӗтернӗ. Мӗнле куҫпа пӑхатӑн, 
«Капкӑн» тус, ҫак йӗркесӗрлӗх ҫи- 
не, тет.

Мӗнле куҫпа пӑхмалла?! Прокурор 
куҫӗпе пӑхас пу.§.

Шӑршлӑ йал.

Сӑмсусене тытӑр! Ш ӑршлӑ йапала- 
сем ҫин§ен каласа пӗлтерӗтӗп.

Т)упай вулӑсӗн§е (Ҫӗрнӳ у.) Еткен 
оп§ин§и халӑх ҫӗрйӗркелессе кӗтсе 
3— 4 ҫул ӗнтӗ тислӗксеяе уйа тӑкма- 
сӑр килӗсен§е шӑршлантарсавыргара!^. 
Ш ӑршӑпах вилес пулаГ, тет Ҫулӑы.

Тархасшӑн анвилха! Еоӗ вилсен Ет- 
кен оп§ин§е шӑршӑ пӗ.лекен ҫын та  
йулмӗ тата.

Пӗри кайсан тепри.
Ҫӗпӗр теки Шупашкартан пит инҫе 

пулсан та, «Капкӑн» Ҫӗпӗрти халӑх 
пурнӑҫне те курса тӑра1.

Ав, Кптрухкара (Крапивнӑ районӗ, 
Куҫнетск окрӑкӗ) халӑх пухӑвӗ пул- 
ыалла. Уполномо§ӗннӑй йалӑн пӗр йен- 
§ине ирхине, тепӗр йен§ине каҫпа хӑ- 
вахаттарат. Пӗр касси пухӑва тухаҫҫӗ, 
кӗтсе лараҫҫӗ, вара саланаҫҫӗ. Пӗр 
кассем саланнӑ ҫӗре, тенӗр кассем тин 
пухӑва пыраҫҫӗ.

Вӑл упо.лномо§ӑннӑйа уполномо§ӑн- 
нӑйран кӑларса сысна кӗтӳне пухма 
хушас... Ан§ах унта та вӑл пултарас 
ҫук, ыӗншӗн тесен унӑн ӑсӗ сысна хӳ- 
рин§ен те кӗскерех, теҫҫӗ. '§ӑнах- 
ши вӑл?

Ҫӗнӗ нухреп.

Нуша кула§ ҫиме вӗрентет, теҫҫӗ. 
Иетӗрне уйесӗн§и 3-мӗш у§асткӑри ха- 
лӑх сутйине нуша ҫӗнӗнӳхреп шухӑш- 
ласа кӑларттарнӑ.

Нӳхреп ҫук пиркп, вӑл тӗрлӗрен ҫи- 
мелдисене ҫӑла, шыв ҫине ҫакса йанӑ. 
'вӗрӗ какай йунлӑ туиламӗсем шыва 
тумланаҫҫӗ... Сута пынӑ ҫынсем тул- 
.лийех ҫӑл кутне шыв ӗҫме пухӑнаҫҫӗ, 
ан§ах шывне ӗҫме йӗрӗнмелле, тет 
пӗри.

Халӑх сутйи, санӑн §ӗрӗ какайаҫӑл- 
ран кӑларса пӑрахмаллах пула! пу.§. 
Халех кӑлармасан §ӗрӗ какайран йӗплӗ 
ҫӑмах пулма пултара!' тата. Иӗплӗ ҫӑ- 
мах вӑл ҫинӗ '§ухне те кан.лӗ мар, 
хырӑмра та канлӗ мар, кайран та... 
канлех мар,—ыратгара!.

Тутлӑ та, хакӗ йуҫӗ.

Тутар ре(шуплӗкӗя§и '§истай кант- 
тонӗн§ен ҫыраҫҫӗ:

Ҫӗнӗ-Аксу йалӗн§е (Аксу вул.) пӗр 
инвалит Иванов Антриан, тӳлевсӗр пат- 
тент и.лсе, кӑҫал лавкка уҫрӗ. Таварӗ- 
сене пит хакла сута!^. 400 краы са- 
хӑршӑн 35 пус илет. Ҫав сахӑрах Ак- 
су копиераттивӗ 30 пуса сута!'. «Кан- 
кӑн» калаха: мӗяшӗя Иванов Антриа- 
на тӳлевсӗр паттент панӑха, теҫҫӗ. 
(Йӗплӗ—Хулӑ).

Пӗлместнӗр. Мӗвшӗн таварсене хак- 
ла сутнине те пӗлместпӗр.Сутуилӳ Ко- 
миссариат инҫпектӑрӗн§ен ыйтса пӑ- 
харха. Мошет, вӑл пӗлет.
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Йунлӑ мыскара.

'§ӑхӑ та ӗҫет. Ӗҫессине ӗҫет те, ан- 
§ах Совет Сойусӗн§и хӑш-пӗр краш- 
тӑнсем пек ыар, виҫине пӗлет. Краш- 
тӑнсен§ен хӑшӗ-пӗрнсеы: §ун вӑл хӑ- 
йех виҫине пӗлет, тесе, ӗҫнӗ §ухне 
хӑйсен §унӗсем ҫине шанаҫҫӗ. Ан§ах, 
науккӑ кӑтартнӑ тӑрӑх, епӗр §ун ҫук, 
тетпӗрҫке. Ҫук §ун ҫине шаннӑ пир- 
кийех ӗҫни виҫерен тухса кайат пул- 
ыалла.

Упи вулӑсӗн§и Танӑшра Л^авантти 
Пекор§ӑ каҫхине хурал тӑыа кайнӑ. 
Хурал тӑнӑ ҫӗре икӗӳсӗр йӗкӗт— Йех- 
риыпе иакур пынӑ та .З^аванттин пуҫ- 
не 'вулпа ҫапса ҫӗыӗрнӗ. «Капкӑн» ка- 
ҫарӑни есӗ ҫав Пехремое Иакурэ, тет 
Парш§ин.
«Капкӑнӑн» ыӗн тума каҫарас вӗсене; 
Иехремпе Иакур «Капкӑнӑн» пуҫлӑ- 
хӗсеы мар, вӗт. Пуҫлӑхсене вара ирӗк- 
сӗрех каҫарыалла пулат.

Пуҫсӑр ҫын.

Вӗренни ҫутӑ, вӗреныенни тӗттӗм, 
теҫҫӗ. Ан§ах вӑл тӗрӗсех мар пулыал- 
ла, пур вӗренннне те ҫутӑ теые йура- 
ыас1.

Мӑналти (Сӗнтӗр вул.) Иарослав Па- 
вӑлӗн Йаккуйӗ сысна хӑлхипе хӳриве 
касса илме вӗренсе кайнӑ. Каплах 
пулсан, пирӗн йалта хӑлхасӑр сысна- 
сем ӗр§есе кайӗҫ, тет пӗри.

Хӑлхасӑр сыҫнасемшӗн йӗретӗя тата 
ссӗ. Иарослав Йаккуйӗя пуҫӗ ҫухалнӑ 
га, ан§ах вӑл уншӑн пӗртте йӗмесЕ

Ҫӗнӗ улшуҫ.

Кӗҫӗн-Йел§ӗк вулӑсӗн§н Мӑн-Павӑш 
хрес§енӗсен ҫитес кунсен§е Патти Пу 
рис йупилейие иртермелле пулаӖ

Киркка ҫыраП
Йатти Пурис хӗрарӑмпа улшуҫ 
тума пуҫланни икӗ ҫул ҫитет. 
1905-мӗш ҫулга ҫуралнӑ пулсан 
та вӑл, икӗ ҫул хушшин§е 9 арӑм 
илсе кӑларса йа§ӗ, тет.

Хӗрарӑмсене кӑларса йанӑ вӑхӑтра 
Патти Пурисӗн ӑсӗ те тухса кайнӑ 
пулмалла. Ӑсӗ тухса кайнӑран вӑл 
йӗплӗ ҫӑмах ҫийесшӗн Ҫ5’рет. Хӗрарӑм- 
•сем, сут урлӑ ӑс тупса парӑрха ҫавна.

Ҫын пӳрни тутли?

П ӑхӑрха—мӗнле крушоксем ӗҫлеҫҫӗ 
йалта.

Хыркасси йалӗн§е (Шемшер ву- 
лӑс) Алтаккнн Ваҫлипе Сахар 
Ухваниҫӗ ҫитерые тухсан картла 
вы§аса ҫапӑҫма тапратнӑ. Сахар 
Ухванцҫӗ Алтаккнн Ваҫлин пӳр- 
нине ҫыртса татса илнӗ. Ухваниҫ 
тути така пуснӑ пек хӗп хӗрлӗ 
йун пулса пӗтнӗ, тет. Ш ӑп§ӑк 
§ӗцяи.

Капкӑнран: Ухваниҫе ҫын ҫийекен 
тиккарсем патне йамалла. Унта ка- 
йасшӑн мар пулсан, пӳрне вырӑнне 
йӗплӗ ҫӑмах хыптармалла.

Тупӑшлӑ ҫапӑҫу.

Ш ур§а вулӑсӗн§е тата урӑхларах 
ӗҫеем пудса нртеҫҫӗ.

Паштак ҫырат;
Ш ур§а вулӑсӗн§п Ҫӗнйалта туй 
вӑхӑтӗн§е, вӑрҫӑ пулнӑ. Вӑрҫӑра 
Анани, хӑйӗн ҫивӗ§ шӑдӗне йарса 
илсе, Кирулан сӑмсине ҫыртса 
татсах илнӗ. Халӗ иккӗш ҫураҫас- 
шӑн ҫӳреҫҫӗ. Курула Ананирсн, 
Хусана кайса ҫӗнӗ сӑмс! ларг- 
маллӑх, 75 тенкӗ укҫа илесшӗн, 
тет.

Мӗн тума ҫӗнӗ сӑмса лартмалла. 
Сӑмса нулмасан «инвалнт войны» тесе 
поссопи илые пула^, тата услам тума 
тӳлевсӗр паттент пулсан, ҫӗрӗк п^мапа 
сут тума та §араймӗҫ сана, мӗншӗн 
тесен: сӑмса ҫук та манӑн ку пулӑ 
ҫӗрӗккине пӗлмен еп, теме пу.лтаратӑн.

Паруслӑ йӗм.

Кӗҫӗн-Иел§ӗк вулӑсӗн§ен Ерӗм 
ҫыра!':

Кӗҫӗн Иел§ӗкре пушар хатӗрӗсем 
нур те пур, ан^ҫах парус ҫук. Вӑл 
паруса Секке Микихверӗ илсе 
кайнӑ та, шалавар туса ҫӗлетнӗ, 
тет.

Мӗн тӗлӗнмеллн пур унтан Ерӗм 
йулташ? Пнрӗн кунта, Ш упашкарта, 
йӗнер§ӗкрен сӑран кутлӑ шалавар 
ҫӗлетеҫҫӗ те, саҫҫетанисен§е ларса 
йӗм ан ҫӗтӗлтӗр тесе, ҫапах та епӗр 
тӗлӗнместпӗр. Вӑл ӗҫрен сут таврашӗ- 
сем тӗлӗнӗҫ-и ан§ах.
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Куҫ улталат.
Ш уиашкар ҫыпнине вӗтӗ алапа ала- 

са тунӑ ыраш ҫӑкри те куда§ӑн курӑ- 
на1*).

Ӗ ҫ шыракан ҫывна, хулара пӗрпӗр 
палланӑ ҫынна курса калаҫсан та, ӗҫ 
тупнӑн туйӑнат.

Гапфаь-а ексамӗн тытма килнӗ ҫын- 
ва, рапфак нӳлӗмӗсем тӑрӑх ҫӳресе 
тухсассӑн та, рапфавран вӗревсе тух- 
нӑн туйӑнат.

Йалти копператтӑра, пӗрпӗр лайӑх- 
рах тумланнӑ, палламан ҫын йала кӗр- 
сен те, ревисор килнӗв туйӑна¥.

*) Шупашкарта ви тул ҫӑвӑхӗ ҫук, ни га- 
йӑх вула^ӑ ҫук.

Решим тавра.
Коиунхос йапӑххипе, 
Шупашкарта урам- 
сенҫе кӑнтӑрлах 
електритсӑ ҫуяа^.

1 1 1 -

/ / \ \
/ '

ч

—

Гй

—  Купта леш, пӳрократ текеннисе- 
не шыраҫҫӗ пулмалла. Те, леш, решим 
майлисене-ха... Кӑнтӑрлах хунар ҫуг- 
са йанӑ.

„Телейсӗр“ сысна.
(Йунтарса калани).

Сысна хӑйӗн пурнӑҫне
Лашанннпе танаштарнӑ.

Кид хуҫи лаш ава йуратни 
Т)ылай ӑна тарӑхтарнӑ.

—  Пула! усал хуҫа
Тӗлӗнтерет йӑлтах ман пуҫа, 

Савмас^ ыана,—тӑмсай!—тет.
Анкартнне кеме ҫук 

Алтуййипех ӗЕселет.
А ҫав усал лашана 

'§унтап йурата)^,
Сӗ.тӗ, ҫӑкӑр вӑт ӑна 

Савса ҫитара^.
Мӗн тӑва1-ха вӑл усал?

Килте кӑна пурӑнат.
Ака-суха тӑвасса 

Кӑпшаыкӑ та пултараП
Мана ҫаран ҫӗтсен те 

Пӗр ыр сӑмах каламас!'.
Ах тӑшман! ес ыурр! тесе 

Ура тапсах кӑшкӑраЕ
Мӗн туман-ши епӗ уншӑн? 

Ш утласа пӑхаы,
Вара тӑнсӑр хуҫана 

Пысӑк ӑс парам!
Пӗлтӗр 'йунтан анкарн^ве, 

Ҫӗтрӗм лартнӑ улмине,
Тата иртнӗ хӗл кун-ве 

Туртса ҫуртӑм нутекне.
Ҫавах мана ылхапа’1'

Сӑнаҫипӑ вырӑнне
Алтуййипе тав тӑваЕ 

Аха.-{, мар пулӗ каланӑ
Усӑ вырӑнне сӑтӑр ту, тесе!— 

Тарӑха! '§унтан сысна.
Мӑӑшг! тусах йатла!^ хуҫана. 

Ҫавах, хуҫана йурасах тссе,
Тыт!Ш§е 'гепӗр ,,ы р а‘ ӗҫе. 

Хуҫин кӗ1)ӗкне снллес тесе,
Ҫӗтрӗ иӗтӗм арки ҫаннине. 

Ҫапла хӑтланнӑ вӑхӑтра 
'§уп1 а пы'§ӗ кил хуҫн;

—  Ах, тӑшман ес, мур! тесе
Туййантар^^ӗ алтуййи.

ж ж ж
Ҫакнагакал нулаҫҫӗ ҫыпсен^^е те.

„Ы рӑ“ Ьысна йышшисем. 
Хӑйсем йӑнӑш ӗҫ гӑваҫҫӗ пулин ге 

Советах йатлаҫҫӗ йӗксӗксем!
А т т а й М.
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Е л е к л е ҫ ҫ ӗ .

ӖНЕ: Ӗне пек ӗҫет, теҫҫӗ етемсем! Дҫтан епӗ ун ъухлӗ 
ӗҫейӗп. 

Йурату ҫинъен хӑй савнине кам мӗнле каласа пӗлтерет.

Телопроисвотиттӗл. Есӗ ыаншӑн 
12 мӗш расретран *) та хакдӑраххине 
аса илсе, сан пата епӗ хам йуратни 
ҫин§ен отношени ҫырса йанӑ§§ӗ. Есӗ 
хирӗҫ ответ ҫыреа йамарӑн. Халӗ, вы- 
рӑнтан кӑларса йанӑ ҫын пек, кагани 
аса килмесӗренех йӗретӗп. Проыыкашк- 
кӑ (тинӗтмелли) пулса ман куҫшывӗ- 
сене тнпӗтсеы!

Хверш ӑл. Сана курсан ман §ӗре 
суранлан§ӗ. Хӑвӑн йурату емелӳпа ма- 
нӑя §ӗре суранӗсене тӳрлетсеы. Пур- 
нӑҫ— хиннӑй порошок. Манпа еҫӗ пӗр- 
лешсен тӗнцере ҫук сахӑр порошокӗ 
пулса кайӗ. Т)ӑваш маткисем ыан п.чта 
ҫусем илсе килнӗ пек, есӗ те хӑвӑн 
ҫуллӑ тутуна ман тута патне и.лсе пыр- 
сам.

Копператтивра ӗҫлекен. Тавар ха- 
кӗсем йӳнеллеҫҫӗ, есӗ маншӑн нихӑҫан 
та йӳнелес ҫук. Саншӑн енӗ растраттӑ 
тума та хатӗр. Есӗ ыап арӑы ну.лсан.

*) Тслопроисвотнттӗл шалу 7 8 мӗш 
па илет.

расрет

санран ревиҫи комиҫҫнрен хӑранӑ пекех 
хӑраса пурӑнӑн. Е х, ман вӑрӑм сроклӑ 
комантировккӑ Кулияе! Хӑҫан Сакс 
урлӑ илнӗ комантировккӑ, ху§ӗ ман 
алӑра пулӗши? Хӑҫан епӗр алла ал 
ҫӑвӑпӑрши?

Ъӑпта аьи. Есӗ Происвотсойус пе- 
кех манран инҫетре тӑратӑн. Пулсам 
есӗ ман пурнӑҫӑн курӑсне §ӗрекенпи. 
Есӗ ҫуаа хуппине ва§§н ҫапнӑ §ӑп- 
такан та хитререх, ҫавӑнна епӗ сана 
пурнӑҫ §ӑптине ҫапма илесшӗн...

Пуп. ЕЭ, таса хӗр Кулине! Сана 
алла хурса хисеплеме тӗ-рӗс тивӗҫлӗ. 
Есӗ пур хӗрарӑмсен§ен те х т р ер е х , 
ыатӑшкӑран та илемлӗрех. Ҫавӑнпа 
сана калатӑп! турӑ §ури каланине 
итле— кӑшт та пулсан ман ҫак йенци 
пит ҫӑмартип§ен ӗмсе §уп туса илсем!..

Пушарнӗк. Манцӗрере пушар. Сан- 
сӑрӑн пуҫие никам та ӑна сӳнтерме 
ну.1тарас ҫук. Пулсам маншӑя ес йа.л- 
та ҫук насус,— §брери пушара сӳнтер- 
сеы!

М а м н.
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„Капкӑн“ архивӗ. Ҫамрӑксен ҫулӗ
Хут пӗлмечлӗхӗн хӑруш> 

лахе.
Хут пӗлменни— намӑс мар, инкек- 

синкек. Ан§ах, у§иттӗлсем кӑнтӑр 
кунӗн§ех хут пӗлменнипе мухтанса 
■ҫӳреҫҫӗ пулсан, вара намӑсӗ те, инке- 
кӗ те яӗрле хутӑшса кайаҫҫӗ. Ак сӑ- 
махран, Ш упашкар петтехнӗккӑмӗн§е 
вӗренсе тухнӑскер, халӗ Ҫӗрпӳ уйӗсӗн- 
§и шкулра а§асене ҫырӑва вӗрентсе 
пурнакан Тимофейӗв Антрей проток- 
колсене ҫапла ҫыра¥:

Слушали:
При решении др- 

ла с личными ус- 
корблениями выс- 
т> пил Константин 
С тепанов на пре- 
зидиума' особенно 
на Председателя 
собрание. Тимо- 
■феева.

Постановили:
Так как я приехчл 

2 июня никаких ус- 
корбление не может 
быть. указывал паль- 
цами которое мне 
мешало продолжит 
собраний, прошу вы 
яснить через мили- 
цию.

Протокколри ытти пунктисем те ҫав 
майлах.

Тем туыалла ӗнтӗ ку у§иттӗлпе? 
Ҫӗнӗрен пуквар вӗрентме Ш упашкара 
илсе килес— шкулӗ тӑлӑха йулаГ', 
шкулти а§асене хушас-ҫӑмарти §ӑххи- 
не вӗрентни пулаЕ Уйесри ҫуг пайӗн- 
§е мӗнле шухӑшлаҫҫех пу§, шухӑшла- 
ыасан Тимофейӗва у§иттӗле те илес 
•ҫук.

Пуҫа пӑтратакӑн хут.

'§ӑваш респуплӗкӗн§е вырӑс §ӗлхи 
реалисатсидленсе пыни ҫак хутран та 
паллӑ (ӑна Таныш йалсове§ӗ ҫыраГ)

„Дана сие удостоверение сыну гр на дер. 
Таныши-Убеевской в л >сти Цивильского 
уезда Наколач Сем^нова Михайлу. От 
роду 11 лет. На предмет получение вра- 
чебнаго свидетелства для перетание к 
суду виновнаго за  нянесение ему удар в 
голову с удв'ом уздечки гр нам той же 
дер. Александр Матвеев имеющих от роду 
19 лет при том находились свидетели“...

Кам кама хӗненӗ? Ооломон йамасӑр 
нийепле те пӗлес ҫук. '§ӑваш йалсове- 
§ӗсем вырӑсла ҫырнӑ хутсене тӑнлан- 
ма Соломон кӗнеки кӑлармалла. Кӗне- 
кине кӑларма §ӑваш §ӗлхине реали- 

чзатси тӑвакан комиҫҫц пеккисене 
хушмалла.

Еомсомолӗс. Есӗр мӗншӗн ҫӗмрӗк 
троттуар тӑрӑх утаттӑр. Такӑнса ӳкес- 
рен хӑрамастӑри?..

Пертфӗ.ллӗ ҫын. Урам варрипе мо- 
до¥ош ҫӳретӗр. Вӗсене ҫул парас пу- 
ла1г.

Комсомолӗс. Ҫул парас теттӗр пул- 
сан, ыана ӗҫ тупса парӑр-ха...

Портфӗ.1лӗ ҫын. Мӑм... м... м... ун
ҫин§ея каламаҫҫӗ сана!.. П. В.

Ваккат патӗнъе
—  Суккӑр пулни уйӑрӑлма сӑлтав 

нарати?
—  Пара¥.
—  Апла пулсан епӗ хам арӑмпа 

уйӑрӑлма ӗҫ пуҫарма ыйтатӑп.
—  Мӗнле, апда арӑму суккӑрлан- 

§ӗ-и?
—  Ҫук, епӗ хам авланнӑ §ух сук- 

кӑр куҫпа илнӗ.

Усӗррисен пурнӑҫӗ хӗсӗ- 
нет.

Ӗҫекен ӗҫлӗ ҫынсем: Пӗтрӗмӗрех!.. 
Хурах!... Кравул!.. Вац,ук са.лтакран 
таврӑннӑ!
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МУҪЕЙЕ

Шупашкар мун§алапа кӗрмешсех 
тинкеденет ӗнтӗ. Акӑл§ански улпут- 
сен теыисе ампар нурҫӑн купаланса 
вырта^, теҫҫӗ, ун вырӑнне Шупашкар- 
та мун§ала пур. Хулари ампарсене 
пӑхса ҫӳресен, ха.§ те темиҫе пин пӑт 
мун§ада тупма пула'1, ан§ах вӑл ҫит- 
мест: респуплӗкри §ӑваша хӗл каҫи§- 
§ен ҫил арманӗ ҫӳллӗш мун§ала купи 
те ҫитмест. Пӗр §ӑптаҫӑран;

— Хӑта, кала-ха! Хӗл каҫн§§ен ын- 
ҫе пӑт мун§ала пӗгереттӗр пу§ есӗр? 
тесе ыйтрӑм та:

— Кам пӗлет... Аллӑ вуникӗ ҫӗр 
пӑтта пӗтет пу§... кам шутланӑ ӑна! 
терӗ'.

Нумай пӗтет ҫав мун§ала. Ҫыру 
пӗлмен старик шу§ӗпе те „алдӑ вуни- 
кӗ ҫӗр пӑт“ пӗтет, те, ҫыру пӗлекен 
сен шу§ӗпе тата нумайтарах пӗтет 
пулмалла.

'Цӑвашпайсутти ва§§и ха.§ 33 пин 
пӑт мун§ала килмелде. Мӗн пурӗ ӑна 
ва.§§и 170 пин пӑта йахӑнах килет. 
Кунта вӗт, иайтах аллӑ вуникӗ ҫӗр 
пула'!. Кун §ул мун§адана тирнейлесе 
хума ампар сахал кирлӗ, тетӗр пу.§ 
есӗр... Нумай кирлӗ.

Ҫавна кура '§ӑвашпайсутти хула тӑ- 
рӑх пушӑ ампар шыраыа тухса кайаЕ 
Ҫӳрет, ҫӳрет Пайсутти те, Шупашкар 
мун§и хыҫӗн§ен иртсе кайса ӗдӗкхи 
арҫын мӑнастир хыҫне пырса тӑра!'.

С К Л А Д 
№ 3 

ОБЛПОМГОЛА

текен вывӗскӑ кун куҫне курӑнах ка- 
йа1. Питӗрсе хунӑ.— Мӗн хунӑ-шн кун- 
та?—тесе алӑк ҫурӑкӗн^ҫен пырса пӑ- 
ха! .̂ Хӑма хуҫӑкӗсем, ҫӗрӗк пӗрене 
пуҫӗсем, ҫӗрсе татӑлнӑ йупа тӗпӗсеы 
курӑнаҫҫӗ.— Ни^ҫ-вава, кайса калаҫас 
Комунпайпе тет.

Хула Комунпайӗн^ҫе 'рӑвашпайсутти- 
правленин преҫетаттӗлӗпе Комунпайӗ 
пуҫлӑхӗ ҫапӑҫас пек хирӗдеҫҫӗ.

—  Мун^ҫала!.. Тупрӑн лайӑх йапала!
— Лайӑх-и, лайах мар-и,—йепле 

пулсан тӑ сан ҫӗрӗкӳсӗн^ҫен хаклӑ. 
вӑд...

—  Мӗнле ҫӗрӗк? Есӗ авалхи йапа- 
лана, ӳлӗмрен а§ун а'§ин а§исем кур- 
са тӗлӗнмелле йапаласеяе йепле: ҫӗрӗк„ 
теме пултаратӑн, е?—^тет Ксмунпайӗ.

— Мӗн кирлӗ мара калаҫатӑн? Ы тах 
„хаклӑ“ йапаласем пулсан, пӗ^^ӗкрех 
ампар та ҫитет... Пар ӗнтӗ!

—  Ҫук, ҫук... Муҫейе йурӑхлӑ йа- 
паласем унта... Улӗмрен, а'§ун а^ҫин 
а^ҫисен а^висеы: Шупашкар пӑрки ка- 
навӗсене §авнӑ §ухне тупнӑ, тахҫанхн 
йупа тӗпӗсем ӑҫта?— тесе ыйтсан, ма- 
нӑн мӗн каламадла вара вӗсене хп- 
рӗҫ?.. Ну! Мӗн кадас вара манӑн? 
Кала!

'Ҫӑвашпайсутти ҫаврӑн§ӗ те, тухса 
кайрӗ. Аптранӑ йенне Атӑл хӗрне пыр- 
са тӑ^ҫӗ.

Вӗтҫеҫ ҫӑмӑр пӗрӗхет. Атӑл ҫнйӗ ху- 
ра тӑхлан пек хуралса выртаӖ Приҫ- 
тӑ 1§ таврашӑн^ҫе йӗпенсе кайнӑ пса- 
ширсем ҫӳхе пиншак ҫухисене тӑратса, 
ӑшӑнас тесе, калла-малла уткаласа 
ҫӳреҫҫӗ.

— Кӗркунне ҫитрӗ... Мун§алана ӑГ- 
та хурас пуда¥-ха?.. Ма , ҫӗр ҫӑтмӗ 
ку Комунпайне!.. Пӗр тӗпсӗр авӑр-в^ҫӗ 
ун тӗлне!... тесе ылхана! Пайсутгин 
претҫетаттӗлӗ.

'§ӑптаҫӑсем типӗ, перҫҫптски пур- 
ҫӑн пек, шурӑ мун^ҫала кн.тессе кӗтсе 
тӑраҫҫӗ. Кӗрхи ҫӑмӑр тӗтреленсе тӑ- 
ра'Е Пайсутти ампар шыра'1. Комун- 
пайӗ ҫӗрӗк йупа тӗпӗсен муҫейнв уҫа'1'.

'^ул хула йея§ен Атӑлпа мун§ала
парши килет... килег!.. Комунпай у.....
муҫей уҫа¥... уҫаК.. уҫаП.. Мун§ала 
ва§.§и склат ҫук...

Е  т м е н А.
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Ҫывӑрттаракан емел.

—  Ма ҫьтвӑрмастӑн?
—  Ы йхӑ килмест.
—  Апла п}мсан йалсовет ҫексине кӗр. Унтисем лайӑх ҫывӑраҫҫӗ.

Ҫ ӑ м а р т а.
(Тневаикран).

Ҫеигп апӗрӗн 7-мӗшӗ. Совет влаҫӗ 
пуҫланни 10 ҫул ҫитет пулсӑн та, 
Совет Сойусӗн§е шулӗксем, ыурсем, 
пӗтсе ҫитмеи. И асарта пӗр хӗрарӑм- 
ран 20 ҫӑмарта илтӗм. Киле пырсаи, 
хмрӑм хыр тарне хӑпарса кайнӑ пир- 
ки, виҫҫӗшяе пӗҫертӗм. Пурле §ӗпӗл- 
лӗ. Шуйттансем, ӗҫҫыннине улталас- 
шӑн ҫеҫ пурӑнаҫҫӗ! Памӑсӗсем ӑҫташи?

Ҫентапӗрӗн 10-мӗшӗ. Т)ӗпӗллӗ пул- 
нӑ ҫӑмартасем ҫпн§енех шухӑшларӑм. 
Кӑнтӑрлахи апат ҫимерӗм. Ех, ҫӗр 
тӗпне анса кайманскерсеы! Шулӗксем!...

Ҫентанӗрӗн 12-мӗшӗ. Апат ҫйнӗ 
хыҫҫӑн, §ӗпӗллӗ ҫӑмартасене хӗвел 
витӗр тепӗр хут пӑхса тухрӑм. Пуҫӗи- 
§ен перес§е ку ҫӑмартасемпе сута- 
канне!...

Ҫегьтппӗрӗи 13 мӗшӗ. Пайан §ей 
те ӗҫмерӗм. Проккурор ыа асӑрха-

мастши ҫав ҫӑмартапа у.лталакан 
шулӗксене!...

Ҫентппӗрӗн 14-мӗшӗ. Ҫывӑрайма- 
рӑм. Шулӗкӗ § и п -Т )И п ер ех  ҫывӑра!' 
пу.§ . Ах, катӑршнай!...

Ҫетштӗрӗн 16-иӗшӗ.— (Ерне кун) 
ур-ра! Т^епӗллӗ ҫӑмартасене сутрӑм. 
Платниксем нл§ӗҫ. хМ.

Усӑллӑ.
—  Хыспа туса панӑ кӗпер ■§алӑш- 

ма пуҫларӗ.
—  Кӗперӗ §алӑшсан та, уншӑн кӗ- 

перне тӑвакан технӗкӗ йусанса карӗ.

.ла1?

Паллах.
Ҫынпа виҫӗ хут ҫаиӑҫсан мӗн пу- 

Тӑватӑ хут ҫапӑҫмалла пула!.
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„Капкӑн“ хыпарӗсем.
Ҫанталӑк мӑнле пулассине кала- 

са хуни. Опҫерваттори каласа хунӑ 
тӑрӑх, Ш упашкарта ҫен1апбр уйӑхӗн- 
§е ӑ т ӑ  пулмалла комунхос мунрн§е, 
сивӗ-тӗрмере. Типӗ пула! йункуниа 
ернекун (хӑш-пӗр меш§енсемшӗн), йӗпе 
пула'! ӗҫме йуратакан ҫынсен пырӗн^ҫе.

Комсомолӗс хӑйне-хӑй вӗлернӗ.
Ҫӗнйах (Ш упашкар вулӑсӗ) йа^ҫейк- 
кин^ҫи комсомодӗс Иакку Петӗрӗ, хӑй 
к мсомолта тӑнине- вӗлерес шутпа, туй 
туса авланнӑ, туйӗн^ҫе турра пуҫҫапнӑ. 
Иаккӑвлӗв Петр комсомояӗс вил'§ӗ, ун 
в рӑнне _ §астнӑй ҫын Йакку Петӗрӗ 
йул^ҫӗ. Йулашки х».парсем пӗлтернӗ 
тӑрӑх, Иакк‘ӑвлӗв комсомолӗса «Кап- 
кӑнӑн» 17-мӗш нумӗрне илсен пыта- 
раҫҫӗ.

Аташса кайнине тӳрлетме пулзт.
2-мӗш сыпӑклӑ шкудта нӗренекен 
'Цӗрес Ваҫҫи «Капкӑнӑн» пур номӗрӗ- 
сене те вуласа пынӑ пирки, иӗтӗмеш- 
пех йусанса кайнӑ, аташма рр'ӑннӑ. 
Ашшӗсем хӗпӗртеҫҫӗ.

Йалкора хӗсӗрленӗ. Пртяӗ вырсарни 
кун 'риркӳрен тухвӑ '§ух, халӑх Иванов

йалкора алӑкран тухнӑ 
лесе лартнӑ. Ун пирки 
тоснани тумаст.

■ҫухнв хӗсӗр- 
прокураттурӑ

Хуликансем тӑна кӗреҫҫӗ. Виҫӗ 
кун хушши ҫӗр ҫывӑрмасӑр ӗҫнӗ пир- 
ки, тӑнсӑра тухнӑ хуликансем— Ваҫҫи 
Ва^ккипе Митакин Карп милитси 
путкин^ҫе тӑна кӗнӗ.

" Пуштӑ йешъӗкӗ.
А. В.—Хам атрӗса халб кйта тма^тап, тетбн. 

Кирлех мар. Хйпаиа пыма хатӗрленместпӗр.
Планетга. 29 пуслйх кивӗ марк> ӑсем йанӑ 

та есӗ, 3 уйӑхдӑх ,,Капкӑн“ илеешӗн. Шулӗк- 
сен орканисатсин^е таратЗни мӗн есӗ'?

Хӗрлӗ урана. Ман калава ҫапмасассӑп
пуштӑ йеш^ӗкӗп^е ответ ан парӑр, тетӗн.
Йурӗ. Огвет памастпӑр.

Макҫӑма.— .Хӗрсеи^еп мӑшкӑласа ҫырнӑ ҫак 
фелӑ ттоеа пӗр вӑ(апмасӑрах кӗскетме те
пултараттӑ ■, хушм» т ((удтараттӑр, тетӗв. 
Вӑтаьмарӑиӑр. Пӗтӗмбшпех кӗск.трӗмӗр. Ни- 
мӗн те йулмарӗ.

Хӗрлӗ атта.—Сана вакс сӗрмелле. Шӑннӑ 
йур ҫийЗн нумай ҫУренӗрен хӗреднӗ есӗ.
\тӑ хура пудма кирдӗ.

Хавар йуратна

„КША
ырханланса ан кайтӑр тесен, ӑна ва^ъ/ьи потписъӗксем 

тупса йарӑр. 
X А К Е Уээи ҫӗнӗ ҫулъен 30 пус, 6 уйӑхшӑн 60 пус, 

ҫулталӑкшӑн 1 манет. 

АТР ӖС Чебоксары, Канашская. Контора газеты 
„КАНАШ“ . 

Хуъӗ ҫине хӑвӑрӑн атрӗсна, тата „Капкӑн“ илме тесе
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ЪЕМПЕРЛЕН ТӖЛӖННӖ.
„Хӗрлӗ '§ӑваш“ йегоплана туса '^емперле- 

на тӗлӗнтере,!.. („К а н а ш р а н“).

Ъемперленпа тусӗсем: Хӑш тӗлге иурӑнаҫҫӗ-ши ку 'ьӑвашсем? 
Карт ҫинт,е те, клопус ҫин-ье те палӑрмаст.

Зам. Отв. редактора П. Петров.
Чувашлит № 2050 Чебоксары, тип. „^[увашская Киига“ .


