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—  Пӑхха, „Капкӑн" хуҫи 
тӗлбкре вӗҫет!

—  Ҫбнҫулхыҫҫӑн „Капкӑн“ | 
потписъбкӑсем ӳсессе вӑл.



2 К А 11 К А Н 24 (81) №

Ҫӗнҫул килни,
Ъи мадтан ӑна сала вырӑсӗ Ҫӳҫӳв- 

кин пивнойран тавӑрӑннӑ ^ухне тӗд 
пуднӑ, Рапо8§и поҫҫодӑвӑн §н хӗрран- 
'|в ларакан пӳртре тӑрпаллӑ крӑҫҫин 
ҫуннӑ пулвӑ, ҫуд ҫине ҫугӑ |кнӗ, Ҫу- 
тӑ тӗлне ҫитсен хайхи Ҫӳҫӳккпн хӗ- 
рӗякӗрехскер епӗр кӗтнӗ Ҫӗяҫула йар- 
са илнӗ те, пӗрех тӑхӑзгартса йанӑ 
пуҫӗн^ен.

Ҫӳҫӳккия ҫышки ӳкнб хыҫҫӑн, Ҫ6- 
1 ӗ ҫулӑн ҫаикн ҫияе хунар хухнӑ. 
Хунарна пырса кӗ^ӗ кӑҫал хулэна 
Ҫӗнҫул.

Хунар ту ^ н н ӑ  хыҫҫӑн, Ҫӗнҫул ^ы- 
лай^ен хваттер шираса-ҫӳрерӗ хула 
тӑрӑх, Никаи та хватгере кӗртекен пу.т- 
ман, Меш^евсей ӑна йыш^ЕВӑя. Пи- 
рӗн Ҫӗнҫул 'гепӗр 13 кунтан квлмеяле, 
ееӗ шулӗк пӳ§, тен& в^ем.

Хваттер шыраса «КааЕӑн» ретак- 
еинв пырса кӗ^ӗ Ҫӗнҫул. Иунк-штурм 
туитирӗ тӑхӑннӑ. Ҫутӑ ҫине пӑхма вӗ- 
ревмвнскер ку^^ӗсенв хӗстеререх пӑха!.

— Ҫинҫешквскер. Ҫинҫешке пудсан 
та вӑйлӑ пулмаллв.

Лар пукан ҫивв.
Ҫӗнҫул лар8ӗ.
Пирӗв реппор!ор^ 'Цлок-пот кӑлар'^ӗ. 

Ыйтма вуҫларӗ.
— Комантвровкка кялтӗяи?
— Мӗнле калас%-5 комантнровкках...
— Нуыайлӑха-и?
— Ҫулталӑвдӑх.
— Миҫе ҫултаха есӗ]^. А, ҫулталӑк- 

лӑх ӳсейменха есӗ... Ку:§ттӳрӑ ревог 
.§утси тӗлӗшпв' мӗн тӑвао 'гетӗнха?

"— Иаркомпрос' планнв пӑхмасӑр 
казама пӗлместӗп. Сйвс хыҫҫӑн... • •

— Саыокриттӗк кӑҫала та пырС-и?
— Санӑн ӗыӗрна ҫитӗ!.. Еҫҫынни- 

сем согсиалисӑм туса пӗтери^рнех 
„Капкӑву* тухса пырӗ... Ӗҫсӗр йул- 
мӑя, Самокригтӗк пулмасран ан хӑра.

— Шупашкарта кӑҫал ҫӗнӗелектро- 
ставтси пула!и?

— Стантси ӗҫлемв пуҫласан пула!.
— Ҫӑкӑр ррсҫӗсем пӗтӗҫи?
Ку йулашки ыйтува хирӗҫ Ҫӗнҫул 

Бимӗн те каламарӗ.
Тем пярки каламарӗ?
Тем ҫин^ед те, сотсиалисӑм тӑвасси 

ҫин^ен те, йалхуҫалӑх ҫин^ен тс, кӳ- 
кӗрт савӑ^б тӑвасси ҫин^ен те, Улатӑр 
тапакӗ ҫин^ен те, хаҫат-шурналсем 
Ҫ1 Н8 6Н те, оӑваш искуствя ҫин^ен тв 
пурии умв^вя тв калаҫен нӑхрӑмӑр

Ҫӗнҫулпа. Кадаҫнисене пӗтӗмпех кунта 
,ҫырса парас пулсан, «Капкӑн» калӑп- 
яе ҫӗнҫудтанпа пысӑвлатас аула!. Пы- 
сӑклатас^ӗ те, ан^ах хамӑр ^У^^ннн 
1 арса тӑра!...

* *•
Тепбр кунне Ҫӗяҫул хӑш ҫуртра 

хваттер йышӑннвне кураймарӑм, мӗн- 
шӗн теҫен мана, Ҫӗнҫулпа валаҫса 
ларнӑ ҫӗртвнех, арӑм пырса вӑратрӗ.

— Мӗн мӑкӑртатса выртан унта? 
Хӗрсемпе аташсах выртатӑн пу§-ха 
тӗлӗкре те... терб х>’лӑран сплдесе.

ЗЗйравтӑм. Ҫӗнҫул вырӑнне, ман ум- 
ра кивӗ арӑм тӑраТ, Вӑрҫа! манпа:

— йур,8авиа тух!'Иурҫуса лартнӑ 
кӗҫӗр, ншнк ӑсма кайма' та ҫул ҫук, 
тет.

Иурӗ! Шыв ӑсма кайм» ҫӗнв ҫул 
тӑвӑаӑр!..

Фдектростантсийӗ пула!ши кӑҫал? 
Електростантсийӗ пудсан вотопрово^ӗ 
лула^ҫӗ, вотопрово^е пулсан шыв ӑсма 
каймастпӑрцӗ, шыв ӑсма кайиасан 
1ур ҫавма тухмастаӑрцӗ, йур ҫявма 
тухмасав...

Ну, мысвара иан пӗтрӗ! Ҫӗнҫултан- 
па «Капкӑн» ҫырӑнса илмелле сирӗн. 
ҪырӑЕса илсессӗя, татах курӑвса кн- 
даҫӑпӑрха. Ҫырӑиса илӗр ан^вах.

Ну, сквӑ пулӑрхз!

 Ш1ВАН МУТ)П.

Ҫӗнҫултдн камӑнмӗнтума 
йурамасТ.

1. Иалсовет прегҫетаттӗ.тӗн ӗҫго 
. килсвссӗв, йалсоввта пывӑ ҫывсевв

„кӑсйере пи^ет ҫук“ ‘тосо валама йу- 
рамас!.

2. С81(,агтнйе вӑхӑтра ҫитмесессӗя 
«иртнӗ каҫхнне ӳсӗр нулянае пайан 
мухмӑрларӑм» теме йурамас!.

3. Нушар тухнипе пӗтӗм квлҫурт 
ҫунма пуҫласан, пушара пӑрахса кил- 
ҫуртсене страхгова! тума тухса каВыа 
йураиас!.

4. Туман !ыха Билнӗшӗн, страхховк- 
кӑ илме йурамас!.

5. Комсомолӗссен хӗрсем хушшинце 
ӗҫленӗ 1 ) 1 не хӗрсемпе ыталанса алхас- 
са ларма йурамас!.

6. Копператти! укҫяпв а.яменг тӳ- 
лемв йурамае!, М—и.
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Хал}Хи аъасем;

—  Ах, ку а т т в .. Ҫӗнҫул кун та пулин ӗҫма пӑрахтӑрыӗ,
—  Ма вара?
—  Йулашкине хам ӗҫсв йараттӑмъӗ.

Каҫҫӑр Уҫӑп.
Иалгата ҫаллах чӑяеҫҫ# ӑна:— „Каҫ- 

|ӑ р  Уҫӑп“ теҫҫӗ,
Каҫҫӑр Уҫӑп вӑл |ӑнах та каҫҫӑр, 

яӑрӑм ҫын. УтЕӑ 1 ух вара вӑл Яала- 
нах пуҫне каҫӑртса, кӑкӑркв мӑкӑртса 
ҫурхи хураҫи пек ута!.

Каҫҫӑр Уҫӑп пӗрре вӑрмаяа кайнӑ. 
.Ташипе пӗр тан утса пынӑ пулнӑ. 
.Саши ва^артарах^ӗ, Уҫӑп лашипе ут- 
еа пынӑ вӑхӑтрах лашинрн иртнӗ 
кайвӑ, хӑй те асӑрхайиан. Иала ҫитсе 
кӗнӗ ҫух Уҫӑп;

— Но-о-о, угарах пар!--тесе ҫавӑ- 
рӑяса пӑхнӑ.

Ан'8зх Уҫӑпӑн лашн ниӑҫта та ку-
рӑяман. Уҫӑа малаллла утсан, лаши
урӑх ҫулпа уттарнӑ пуляӑ.

«
— Ес иана пайан ая ҫилдентер, 

терӗ ҫӗнҫул жунне ирхине Уҫӑп арӑмне.
— Ӑҫтан калама пӗлтӗн куна, а^вам, 

терӗ арӑмӗ Уҫӑпа хирӗҫ йӑвашшӑн.
— Ара, ҫӗнҫул кунне ҫилленсен, 

1улгалӑкӗпех ҫилденсе пурӑна!, теҫ- 
ҫӑ яе...

— Е-е-в, каҫӑрма! терӑ арӑмӑ ҫа- 
вӑагах авӑрхаиааӑр.

— Каларӑм вӗт ая^ах шуйгтан кар- 
^ӑккнне, йарса тытсан пӗрре... 'Ӳфу, 
•борт!..

А н|ах Уҫӑп ҫавӑнтах ҫӗяҫул вун- 
хинв йса ид̂ бӗ те, арӑмӗ ҫине сулаха! 
суҫ хӳрипе пӑхса:

— ЕЗ, Ваҫҫили атте, кзҫар! тесв 
хӑй ҫине хӗрес хурса ил^ӗ.

Уҫӑп арӑмӗ вӗтеленсе ҫеҫ ҫӳрег. 
Вӑд пайан лайӑх пӗлет: Уҫӑн алли 
ун ҫине ӳкмест, ал'ӑк патӗн^би 'ҫӑпӑрк- 
ка та уншӑн вырӑнтан хусканмас!.

— Пайан ман аттесем патне вайоа 
вилесха. Мӗн вуяӗпех йӑтса ларан 
пӳртре ку ҫӗнӗ кӗрӗке, а^ам?—те- 
рӗ вӑл Уҫӑпа сӑмах майӗпе.

— Ҫӗнҫул вунве ҫӗнӗ кӗрӗвпе пул- 
сан, ҫулталӑкӗпех ҫӗнӗ кӗрӗкпе пула!, 
тет.

— Пулӗ вӑл, турӑ усада сиртӗр, 
терӗ арӑмӗ хӑш хуйхӑрса.

— Мӗн. есӗ ыана—кив кӗрӗкпе ҫӳ- 
ретесшӗяим трта?

— Ҫуктаха, ара...
- -  Шуйттан кар^вӑвки, ^ан ҫндлен- 

тер, тенӗ̂ ҫ̂ ҫӗ.
— Ара пӗр ҫулне тв сжвьярпв ҫӑ-
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вӗпех кӗрӗкпе ҫӳрерӗн те...
— Ху пуҫна пултӑр. Ху пуҫ... Ах 

турӑ, усада спр1
Уҫӑп арӑмне кашни сӑмахрах урлӑ 

пыра!. Арӑмӗ те хӑрамас! пайанлӑха. 
Мӗншӗн тесен, ҫӗнҫул. Ҫӗвҫул кунне 
ӑна Уҫӑп „кай“ тесе каласа пӗтмесӗ- 
сӗрех, тухрӗ те утрӗ ашшӗсем патне.

Уҫӑпӑн ҫилленмелли таҫтан та ту- 
пӑна!. Хӑйпо хӑй кӗвӗҫсе лара!.

— Шуйттан шӑни, тесе ҫуаса йа- 
1 ӗ хӑйне хӑй сылтӑм пит ҫӑмартивьен, 
пырса ларнӑ шӑнана ҫупас май.

— Мӗн вирлӗ сана, мӗн ман ҫнне 
пӑхан? терӗ ҫавӑнтах урай варринр 
утса иыраван хура кушакне.

— Кам 1 уптара!ши кӑна ку та- 
ранценех? тесе йул^ӗ кантӑк витӗр, 
урамра иртсе пыракан пӗр ҫуна ҫине 
пӑхса.

йрхино хутса ҫунтарнӑ кӑмака хӗ- 
рӳленсе ҫитрӗ. Бӗ^ӗкрех кивӗ пӳрт 
мун^ҫа пев вӗри. Уҫӑп сарӑ-ҫӗнӗ кӗ- 
рӗкае, пуҫра мулаххай-ҫӗлӗк. Мӗншӗн 
тесен... ҫӗнӗ ҫул.

— Ни никан килсе ҫӗнекен ҫук.
Квлте кунӗпе урса ларицен тухса

утицӗ Уҫӑп пӗр пӗр ҫӗре' пӗрик кур- 
ка сӑрана.

А н^ах, уятав м ӑш кӑланӑ пекех, ни- 
кам 1ӗнекен ҫук.

— Хӑпарса выртасҫӗ вӑмака ҫине, 
терӗ каллех урай варрпн^е йӑвалан- 
са вы такан  вушаане.

Кил алӑкӗ саоси илтӗнпӗ пек туйӑя- 
1 ӗ. Уҫӑп пӑ-§ӑртапарах лар^ӗ.

— Ызн килес, ӑҫта кайма тапрат- 
Еӑ тата Уҫӑп пице? терӗ пускил аен 
Тиххӑп кӗрсе.

— Тапратяӑ сана...
— Атте пи^ке пуҫлама ■0ӗнег те, 

мӑнакасем кнднӗ. Халех пыр, тесе хӑ- 
вар1ӗ.

Уҫӑпӑн -бӗри уҫӑлсах каЗрӗ. „Еҫес, 
ӳсӗр пулао, ап^ах нивамран иарӑнас 
мар. Мӗяшӗн тесон, ҫӗнҫул“ , тет Уҫӑп 
ӑшӗн^е.

Тухрӗ те утрӗ пускиле пц-вке пуҫла- 
ма. Килтеп тухсавах кур-Бӗ—пӗр ти- 
ыӗр-кӑвав лашаллӑскер хытах 1 уптар- 
са ана! кунталла.

— Пӑрӑнас марха. Ҫулталӑкӗпо пӑ- 
рӑнмалла пулӗ. Хӑй пӑрӑнса иртсе 
кайтӑр мавран. Мӗншӗн тесен... ҫӗп- 
ҫул, тесе пыра! Уҫӑп пуҫа каҫӑртса.

— Ей-ей ей, ҫул пар!..
— Пайан мӗ... Ой-й1
«Пайап мӗн вун?» тесе кал аш ӑн ц ӗ  

Уҫӑп. Ав-бзх унцеп  те пулмарӗ; тур-

та пуҫӗ Уҫӑпа хулран сӗртӗнсв йур 
ҫине утса йарса хӑвар^ӗ. Уҫӑпӑн сыл- 
тӑи ҫанпийӗ йур ҫине тухса ӳкрӗ, 
турта пуҫӗ татса хӑвар^ӗ.

Кӗрӗкпе кайма ҫук. Кайса сӑхман 
улӑштарҫӗ. (Сйвӗрех цулсан та, 'д&тао 
пула'!. Мӗншӗн тесен... ҫӗнҫул!)^

Курка хы')Ҫӑн курка. Курка хыҫҫӑн 
курка. Сӑмахран сӑмах: тӗрдӗрен сӑ- 
мах.

—  Пайан ҫӗвҫул, парӑнма йура- 
ыас!, терӗ Уҫӑп сӑмах ыай.

— Тӗрӗс, пуҫна тата ҫӳлерех йӑт! 
терӗ Унтри мӑшкӑласа.

— Сана мӗн?..
— Ара...
— Сана мӗн?.. Е... Кама... Сана 

мӗн?..
— Ҫӳлерех ҫӗкле, тетӗп.
Уҫӑппала Увтри тытӑн^ҫӗҫ ӳкрӗҫ.

'§армалла та мар кӑсене. Уҫӑп 1 ӗп- 
'Бӗр йун цул^ҫӗ. Тула 1 упса тухрӗ.

— У ҫӑо,~терӗ Унтри.
Ан^ах, ув^^ҫев те пулмарӗ, тултан

кӗнӗ Уҫӑп йара па^ӗ Унтрийе куҫран 
пӗр 1 ӑмӑр патакпа. А, парӑнма йура- 
ыас!, вӗт! Мӗншӗн тесен... ҫӗнҫул!

Уҫӑп килне тавӑрӑнсан паҫӑр та- 
рӑхтарнӑ кушакпа шӑнана темӗн 'вух- 
лӗ шырарӗ, ан^бах ниӑҫта та тупай- 
ыарӗ. Тупнӑ пулсан кӑтарта^Б^ҫӗ кӑсене 
те пГрре „ҫӗнҫул*.

*
— Вставай, Уҫӑп Хветӑр!!
— Сана мӗн кирлӗ? Е... Сава мӗн...
— Нставай, всгавай!
Икӗ милигсионер Каҫҫӑр Уҫӑпа кӑ- 

мака хыҫӗн^Бен туртса кӑлар^ӗҫ. Унта 
вӑл хӑйӗп^е.н мӑшкаланӑ шӑнапа шы- 
рама кӗнӗ пулнӑ. Ан^ах ҫавӑнтах ҫы- 
вӑрса каЯнӑ. МӗншЗн теоен... ҫӗнҫул!..

ҫ. шӑп б̂Ак.

Ҫенӗ хыпарсам.
Тырлул пухас ӗҫ вӑйланса пыра!.

Тӑмсай кассин^е тырпул пухас ӗҫ вӑй- 
лапса карӗ. Хрес§енсен1 ен нумайӗшӗ 
пӳлмсрн тырӑсепе шӑлсах пухаҫҫӗ те, 
коппер.1ттпв ҫумӗп^ди Трахвин И^ранне 
сӑмакунккӑ тума параҫҫӗ.

Ӗҫлекенсен Ампулатторийӗ. Шу- 
пашкарта ҫӗнӗ нысӑв ҫурт пула!. Ун- 
та Ӗҫлекеассн Ампулатгорийӗ вырнаҫ- 
малла. Халӗ йулашки ӗҫӗсене туса 
пӗтереҫҫӗ. «Ӗҫлекенсене» туса пӗтернӗ, 
«Ампулатторино» туса пӗтересси ҫеҫ 
йулнӑ. И.
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Вуламалли ҫурт пуҫлӑхӗ.

—  Есӗ, кспаъ, ҫӗнҫул иртсен авлгнма шут тыткӑ темеҫҫи?
—  Ҫапла ҫав! Авланмасӑр май килмест пу/ь терӗм ҫав... 

Еҫӗ пкрӗн ҫгвӗн пек те... Кунӗн ҫврӗн п ӗы ен  ларас пула? 
пысӑк пӳотре. ______ _

Ҫӗнӗ 1929-мӗ111 ҫулта тумаллисене кӑтартса пани.
Йуратса тӑрӑхлани.

Ҫӗрӗҫ Комиссариаьӗн ҫӑпатапа су. уҫмалла. Ӑна „Ҫӗвӗҫ пайӗ“ темелле.
туилӳ тумалли макаҫӑн уҫмалла. 
Макаҫӑнне уҫсан, ҫӑпати пит нумай 
каймалла, мӗншӗн тесен хӑшпӗр 
ҫынсен икшер виҫщер ҫул ҫӗр ко- 
миҫҫисем тӑрӑх ҫӳресе ҫӑпатасем 
пит нумай ҫӗтӗлеҫҫӗ.

Ҫутӗҫ Комиссариаьӗн ҫӗнӗрен лик- 
пунктсем уҫмалла. Ликпунктра вӗ- 
ренсе тухнисене ал пуснӑ "бухне хӗ- 
рессем лартма пӑрахтармалла. Лик- 
витаттӑрсене ликпунктра вӗрентсе 
кӑлармалла.

Промышлӗннӑҫпа Сутуилӳ Комис- 
сариаьӗн йалсене метр виҫи ҫине 
куҫармалла. Иалсен^е акентурӑ уҫ- 
са, ҫатмасене, кирпӗ^сене, т,ул ка- 
тӑкӗсене, вут сыпписене йалсенбеи 
пӗтӗмпех пухса п ӗ т е р м е л л е у н с ӑ -  
рӑн .арман хуҫисем метр виҫи ҫине 
куҫас ҫук.

Сывлӑх Комиссариаьӗн „Ерех ӗҫ- 
нипе кӗрешекенсен ушкӑнӗн" ’5 ле- 
нӗн^ве тӑракансем ва.^ьгьиерех лавк- 
ки уҫмалла. Ахалӗн вӗсем -ьеретре 
тӑрса ӑшкӑнаҫҫӗ. Ҫавӑнтах саккус- 
кӑсем те сутмалла.

Финанс Комиссари&ьӗн ҫӗнӗ пай

„Ҫӗвӗҫ пайӗн-ье“ ҫӗвӗҫсем ӗҫлет^ӗр 
—у^рештенисен ҫметтисене касса 
пӗ^ьӗклетсе пы^^ьӑр.

Шупашкар ху.ти совеьӗн тӗнӗл тӑ- 
вакан маҫтерской уҫмалла. Кӗркук- 
непе ҫуркуннехи пыльӑксен.ье тӗ- 
нӗл хуҫакапсене тӗнӗл туса сутӑс. 
Ҫав майпа ьы лай тупӑш курнӑ пу- 
л ӗььӗ  хула совеьӗ. (Ш паь).

Ьӑвашкисӑн ҫапӑнса тухнӑьӑваш - 
ла кӗнекесенье тӗл пулакан тӑнлан- 
малла мар сӑмахсенетӑнлантармаш- 
кӑн справккӑ пӳровӗ уҫмалла. „ '5 ӑ - 
ваш Кӗнеки ' тенӗ тинокрафи ҫумне 
,,'5ӑваш  сйесӗсен постановленисем“ 
йатлӑ типокрафи уҫмалла.

„Канаш" сойусӗн лнкпункт уҫмал- 
ла (писсаттӗл йатне илтнисем ва.ь- 
л^и). Васкарах пукварсем хатӗрле- 
мелле.

Ревиҫи комиҫҫисен параппансем 
туйанмалла (ҫывӑракан пулӑшком- 
сене, йалсоветсене, йаьейккӑсене вӑ- 
ратма).

Хӑшпӗр йалсоветсен йалсовет кӗи- 
Ьелерӗсене хупаха куҫармалла.

ЙӐВАИ М У5И .
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Аслӑрах оркӑнсене йаиалли отъот

—  Ма отъотне ҫырнӑ ъухне кӑшт та пулин суймастӑнТ Каи- 
ла ӗҫлемен тесе вӑрҫма лултараҫҫӗ.

—  Вӑрҫаймӗҫ. Пит вӑрӑм ҫыратӑп та епб ӑна, кайран никам 
та вуласа тухаканни пулас ҫук.

Пӗлтерни,
Ьарпуҫ юпперапивӗн Анаткасри 

уйрӑмӗ пӗ1ӗм Каваш районӗпе ҫатма- 
пукан тӑратма хатӗрленет.

Кило пуаанӗсем илемлӗ мар, акӑ 
епӗр 7—-8 кило тургтарас пулсассӑн, 
тараса ҫатмн ҫине пӗр 3— 4 ҫатыа 
хуплаштарса хуратпӑр та, ех, то§к- 
кӗш! Ш ӑратса йанӑ пек пула!, тег. ' 

Пурте туйанӑр, илӗр Аиаткас ҫат- 
М1-пуканӗсене1

Анаткяв крлпвраттив!.

Хӑш шкула тйвет?
Такмаксем).

Хурӑн тӑррин^и куккукӗ 
АвӑтаТши хӑш 'вухне?
Ҫакӑ шкудӑн а р й ӗ  
Тӑп лара!ши хӑш 'ҫухне’

Кыл хушшин^Би ҫӑкийӗк 
Шулҫц вӗҫет пӑхӑрха.
Ҫакӑ шкулӑн а^Бийӗн 
Сӑмси йуха! пӑхӑрха.

Пбре вӗреннбскер.
— Иӑван Ваҫҫилвӑ, ҫӗнҫул к ц |1 -
— Кил^вӗ пулсан км я— иа4а1 !•??- 

ме«тӗп, мран калтӗр.
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Епӗр кино курнй.
Ыумай иулиас! пирӗн йах шкудн* 

хуларан 2 ҫын дашапа 3 а р р  ӑшӗн- 
р  кино илсе кил^ӗҫ. Ҫитсенех ар-ҫисе- 
не комсомолӗссене шкула йӑтгар^ӗҫ. 
Ҫамрӑка мӗн вӑл йӑтасси, хуш есӗ 
ха§хи ҫамрӑка усалсеве тамӑкран кӑ- 
ларса урам тӑрӑх ҫӳретме, йе хаиӑк 
хуранӗ айне вут йӑтиа—сана вӑл пӗр 
шикденмесӗр туса пара! вӑл ӗҫе. Вӗ- 
сене халӑха ҫутта кӑларви пултӑр. 
Ҫапла.

Каҫ пуларахпа, халӑх кнво квлвине 
пӗлсен шкула пухӑаа пуҫларӗ. Уҫтек 
Еянемей те хӑйӗн вагӑ шурӑ пуҫлӑ 
Макҫӑм упӑшкипе ҫитрӗ. Ь-шер'пус 
укҫа нумай мар, кӗрсе курас, терӗҫ 
вӗсем иккӗш те. Иура!. Вырнаҫса лар- 
1ӗҫ. Макҫӑм иу^и ҫвпне 1 ӗркенӗ прав- 
лук ҫив^е ҫавӑнса тӑракав шка§квӑ 
Йевӗрлӗ клев^е айве лар^ӗ.

— Вӑт йепле самана ҫятрӗ халӗ...
• Калаҫма тытӑн^ӗ Уҫтен. Шкулне
пӗтӗипех правлувсемпе йавкадаса пӗ- 
тер^ӗҫ. Сӗтедӗ ҫнне самӑй есремегнех 
винтӑласа лартрӗҫ. Правлукӗсем нӗҫне 
шка§ккӑ пысӑккӗш кӗлен^е йевӗрдӗҫу- 
тӑ йапаласем ҫакса тултар^ӗҫ.

— Ламппӑ ҫути пула! увта. Лиреш- 
вел тӗттӗм хадӑха ҫутга кӑгарас йҫ 
манерлӗ—анлантар^ӗ Макҫӑм ьуҫз.

— Ухмах есӗ, старик!—кавсӑлоа 
тапратрӗ кинемвй. — Еӑраҫҫынне ӑҫта 
йарӗҫ? Антихрно тунӑ йапала вӑл... 
!хву! Тур1 ӑка кирлӗ вӑл йапалааа. .

— Електритсӑ тсҫҫӗ ӑна,—терӗ ху- 
ларан килвӗ ҫын.—Мотторнв ҫавӑрыа 
тытӑнсавях вунтан ҫутӑ пула! те, вӑна 
кустарсан пир ҫин^и ҫынсем вы§ави 
курӑнма пуҫда!. Кино теҫҫӗ вара апа.

Хадӑх пурте вырнаҫса ларса ҫитсен 
1шх! ҫутӑдса кайрӗ правдук ҫнн-Бв ҫа- 
кӑвса тӑракан шкалккӑ. Макҫӑм хӗ- 
пӗртеее сӑхсӑхма ттлан^ӗ^—ҪунаЕ 
Краҫҫынсӑрах, тӗтӗнсӗр ҫуяа!. Хы!..

— Тӗлӗнмелли те пур ҫав,—тере 
ҫумра ларакаа ҫын.-—То.§ккӑ Бӗлӗм 
■бӗртмелле цу.тсан нийепле те чӗртеймӗя.

Ун^ҫен те пудмарӗ,—пых1—Ҫутӑ сӳв- 
ҫӗ. Унтан Макҫӑм муҫп урлӑ кӑвак 
ҫутӑ, йур пек шурӑ шӑвалӑк ҫаквӑ 
йевелло каҫса кайрӗ. Пӑхрӗ, пӑхрӗ 
муҫи шӑвалӑк ҫяне... Еяпей! Кры.§тса 
ҫине старшвва тухса тӑннне курах 
кайрӗ. Авӑ старшина нӳртемӗя пусма 
нартлашкище птсса утса ана пуҫдарй.

Макҫӑы йенеллех ута!. Кры§тса тав- 
ралла пухӑнса тӑаӑ халӑг старшжаа- 
ва курса ҫӗлӗксене хывса пуҫӗсев* 
тайса тӑраҫҫӗ. Ыакҫӑм та тӑрса ҫӗдӗк- 
не хывса пуҫве тайрӗ, Унган мааа 
дарннне курсан йахдамах тапратрӗ:

— Тӑр ҫӑва ҫӑташшӗскер, ҫӗлӗкна 
хыв, старшана кизет!~терӗ.

— Ӑҫтая кялет, мӗнле старшнна? 
Хам кайазла пӑхрӑм, халӑх пӗр хус- 
калмасӑр ҫӗлӗксене илцесӗрех киво 
курса лараӖ Ҫутӑ пых! сӳяҫӗ, шӑна- 
лӑк ҫннҫи сгаршина йӑп ҫ.ухадҫӗ. Мак- 
ҫӑм и урй е хӑй тӗлӗяҫв ҫакӑнса тӑра- 
кан сӳнсе дарнӑ кӗлен-ҫене хыаашла- 
са пӑхма ӑс кӗнӗ. Унтах тӑрати, теое 
аллнне ҫӳлелле ҫӗклерӗ тв астуыасӑр 
хӑй арӑмӗн куҫӗн-рен пӳраипеде йӑк! 
тутарБӗ.

— Ай ууй!—ҫухӑрса йакӗ Уҫтен.— 
Куҫа шӑтар^ӗ. Воспугн!. У-ӳ-ӳ!..

Кинемейӑя пуҫ-тӑн удшӑаса кайрӗ. 
Кино курма кнлнине вӑл манса кайрӗ. 
Унӑн куҫне хӑй умӗнфв антихркс 
ӗнӗлки мӗшӗлтегви курӑнса кайрӗ. Кв- 
вемей урӑх хӑрамарӗ. Виҫ хут вӗр1 ӗ, 
виҫ хут сур|ӗ. Пултар1 ӗ те... Хӑйӗн 
мӑяӑ кукӑр туйияе ҫӗклерӗ те, пусса 
йарса усалсен агаманне пӗре ҫеҫ 
шартдаттар-вӗ. Аҫа ҫапса шартлатнӑ 
пек тем йапала вара хыгӑ пе^ӗ. Ун- 
тан такам у-у-у-х!—тесе уласа йа^ӗ. 
Макҫӑм кӑшкӑрса йа^ӗ, Пурте сиксе 
тӑ^ӗҫ. Шка§ккӑна ҫавӑрса пӑхаҫҫӗ. 
Каптӑрканӑ кивемей тенкел айӗнБв 
урнсене ҫӗклесе ахлатса вырта!. Му- 
1 ей йурланса патмарлаявӑ пуҫав ик 
а.тлипе тытса авкаланса ҫеҫ тӑра!. 
Епӗ ӑна ҫанцин1 ен кӑрт! туртрӑм: мӗн 
п^л^б санпа, тесе ыйтатӑп.

— Старшина ан^ах хам пата утса 
пыраванскер, вӗлт ҫухалБ». Епӗ ламп- 
иӑ уптахи тесе анҫах тыгса пӑхас- 
шӑнҫӗ. А Бӑл мана пуҫрая, кӑрсх! ту- 
тарБӗ. Куратӑп, кар^ӑк, лектри^ӗствӑ- 
па кнноне те ҫапса пӑсса пӑрадрӗ... 
пуҫран §ӑгма ҫук таккой хытӑ па^ӗ... 
Вот сана ҫугта тухни...

Шӑпах вара пирӗн тӗпӗмтӗх йен- 
1 вн ухмахла ӗҫ курӑн^ӗ. Кияо нийеп- 
ле те курса пӗтереймерӗмӗр. Ара... Вон 
ҫывӑхри йаля кино пырсан йепле кур- 
са йул^ӗҫ. Ех, ан^ах!.. А епӗр ыӗн... 
—!фу! Кино пнркп суранданса пбт- 
рӗмӗр. Т й 1 ӗ т у с,



8 К А П К Ӑ я 2 4  ( 8 1 )

;ӗнҫул йаъӗпех!

нсп;1ӗ ӑ т с\\
Пбр пуспа пин теккӗ.

Нумайӗш шухӑшлаҫҫӗ: хыснан пӗр 
пус укҫи никамшӑн та шел мар, теҫҫӗ. 
Вӑл тӗрӗсех мар. Пиншерлӗхсвне хӗр- 
хенмеҫҫӗ, ан^ах пӗр пуслӑхшӗн вара 
вилнценех ҫапӑҫма хатӗр (хӑшӗсвм).

Ҫӗнйал-О^кассин^е пурнакан Матвей 
Хветӗрӗ Сорӑм вӑрманлӑхӗн1 в ик вер- 
шуклӑ йуман касжӑ (туйа туиа каснӑ 
•пу§). Сорӑм вӑрмандӑхӗ уншӑн 120 
жомӗрлӑ проттоккол ҫырса Тутарвас 
районӗн^и Атипайне 10 пуслӑх нарккӑ 
пусса 4 пус шыраса илме йара!. 4 пус 
укҫа шыраса идмешкӗн Матви Хветӗ- 
рӗнне4бЗ тен^ӗллӗх пурлӑхне ҫырса 
кайаҫҫӗ. Ҫак проттокколоемпе по1§ат- 
тӑйсеи 1ӗяеҫҫӗ, ҫинсене уттараҫҫӗ, хут 
ҫине ҫыраҫҫӗ, расхутсем тӑваҫҫӗ. 4 пус 
укҫашӑн ҫапла хӑтланаҫҫӗ! Ак ыӗнле 
хаклӑ вӑл 4 пус укҫа. Уншӑн 4 тенкӗ 
пӗтсен те шед мар. Есӗр пӗрер пус ук- 
ҫана швдлеиеҫҫӗ, теттӗр!

Ӗслвме йӑвӑр, канма тутлӑ.
Иӑвӑр нурӑнма пуйан ҫынсене. Ха- 

ҫат-шурналсвн^е тв вӗвене Бас-^аса^ ' 
тӗрткелесе идеҫҫӗ, налокне те 1 ух8 
сен^ен нумайтарах тӳлеттереҫҫӗ.

Оҫҫинккинӑ (Куславкка районӗ1«л- 
ӗҫтӑвкомӗ шухӑшланӑ-шухӑшдЛа та 
пуйанссн пурнӑҫӗ ҫин^ен ҫЩЩк пек 
проттоккод йышӑнса хунӑ:

...«Имея в виду то, чм црх . налог 
с Судакова (заж нточш ^^ в таком 
большом размере р. 44 кон.
может в о зб у д и ть н |в ^ ь с тв о  среди 
насслення по о з Ш ^ п ю  г совехской 
власти, а иотоФШ И^енать нужпым 
поставпть в ]ЛКЖ>'сть РИРГ о ]!ы- 
шеуказанноль^^^ЧГть пересыотреть 
вторнчно ж|Щ )у/Судакова“ . . (ок!а- 
пӗрӗн 28;^(|щУк$ӗ йышӑннӑ протток- 
колран),̂
ОҫҫинккИӐ йалӗҫтӑвкомӗ ывӑпнӑ 

пу§ халӑх йҫне ӗҫлесе. '§ӑнах та ара 
— саҫҫетаниеем те тӑвас пуда!, прот- 
токколӗсеже те ҫырас пула!, йалта йат-

лӑ ҫынсем хушнине те тӑвас пула!. 
Хӗрхенӗпӗр епӗр те ӑна. Ҫитес суй- 
давра суйламӑпӑр. Каимал^лӑх ӗҫленӗ 
ӗнтӗ вӗсем.

4 ураллӑскер.

Ҫ а ^ | ^  ӳкернӗ карта ӑшӗн^е «Кап- 
кӑв^^|^лакан хут татӑкӗ кура!,—пур- 
ш / т  тӳсекен хут татӑкӗ. Ун пек хут 

Гкӗсем Туканаш (Хӗрлӗ-^^утай р.) 
Глӗҫтӑвкомӗн прегҫетаттӗлӗ ҫ ы р н ӑ 

ГправЕкӑсене те т ӳ с е ҫ ҫ ӗ. Ак вӑл 
справккӑ:

Дано настоящей справку Кротову 
Иорису Ст. в том, что он осяован сек- 
ретарем перевыбором с ревез коиом, 
ссгласованного нового отражает еще 
на работу силен

Пред. П е р 0 в.
К /н пек справЕкӑ ҫырса панӑшӑн 

Кротӑвӑн претҫетаттӗле алӑ пана та 
йура!. Аллисем ҫук, тетӗн? Претҫетат- 
хӗлӗни? Апла вӑл 4 ураллӑскер.

Хм... Халӗ тӑнлантӑмӑр ӗятӗ тинех 
мӗншӗн претҫетагтӗл ҫавӑн пеасправк- 
кӑсен ҫырнине.

Вӑрӑсем ӑҫга ҫухалнӑ?

Вӑрнар районӗн^и Ҫӗрпел йалӗнБв 
вӑрӑсем нӗтсе ларнӑ. Тупата! Вӑрӑсем 
пӗтсе ларнӑ пиркн, йалсовет ҫекретта- 
рӗ Саманти Микулайӗпе пулӑшком прет- 
ҫегатгӗлӗн Ҫӗпрук Иӑван Ваҫлийӗн
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црӗксӗрех вӑрӑсен опесӑннӑҫне ту- 
малла пулнӑ. Вӗсем Касак Укҫцаин 

'парарӗя-вен илсе килнӗ ерехне, 
кил хуҫя килте ҫук ъухне.Г 

ен вӑ!
1коиӗ 2̂

''тылЕкӑ йӑтнӑ. Т)ипервх вӑрӑв 
нӑ_ҫавсем. Хад&'ӗатӗ Ҫӗрпеле 
л е х ^ р н ^ ҫ "лӑпланнӑ. Вӑрӑсем пЯ 
ларнӑ. Ӳлӗм вӑрӑсен ӗҫне (опесӑннӑҫ- 
не) кам туса пырасси паллӑ мар, пӗд- 
сен ҫырса пӗлтерӗпӗр.

Йапӑх— йапӑхсем йамшӑкра 
мар, писсӑрта.

'§ӑваш хушшин-ве акрономсем са- 
хал ҫав. Ҫавӑнпа Канаш райӗҫтӑв- 

ӗ акрономсем нумайтарах пудҫӑр 
тесе, хӑшпӗр йалсене йалӗпех акро- 
ном пулма '|ӗнет. Ак 'вӗнекен 726- 
мӗш номӗрлӑ хувӗ.

Д. Ст. Урмары, Урмарского р. 
огдасно вашего—презснего заяв- 

л ^ ^  0 приеые Вас на должность
помжлронома 1 уч а пого-
му тЧ(^агается Вам немедленно 
по полу%|ии сего прпбыть на долж- 
ность п о ^ к ти к а  агронома.

З е т ^ а й з о  (ал пуснӑ). 
РашМюном (ад пусяӑ). 

Кив—В ӑ р м а ^ ^ л ӑ х ӗ , сана рай- 
ӗ ҫ т ӑ в к о м  и и ^ ^ с е м  акронома 
кӳртнӗ. Хали^в^вен^щ йал пулнӑ, 
халӗ акраном помошт

м п а.

Аъа вӑйи мар.

«Хур^ӑкка» йатлӑ йалкор ҫырЯ
Епеҫ (Иӗпреҫ р .)  комсомол й а !^  

кпн ҫекреттарӗ йалсовет товеренна 
панӑ тӑрӑх. лашасӑр ҫынсене салатма' 
тесе, Хумпуҫ-Патӗрйелӗнои кввҫевлӗх 
йулташ.чӑхӗнҫен 34 тенкӗ укҫа ильӗ 
те, Ю теькине хӑй кӑсйцне 'виксе са- 
латса йанӑ. Иалӗҫтӑвком претҫетаттӗ- 
лӗ пӗре ыйга!, иккӗ ыйта! ҫав укҫа- 
ва 3— 4... 10...--ан'вах дешӗ пӗр ыа- 
йах тупса парагӑп тесе иртерсе йара!. 
Ҫураки те иртсе карӗ, укҫи паВан 
кун та ҫук. А̂ ва вӑйи кура!ши мӗн 
комсомолӗс ҫак ӗҫе, тет йалкор.

Пӗр вӑйӑ пур— „пытармалда вӑйӑ“ 
теҫҫӗ ӑна. Ҫав вӑйа вы§асшӑн пу.§ха 
вӑл. Епӗр, хамӑр йен^вен, урӑх вййӑ 
вы§аса пӑхмаванаш паратпӑр.., Халӑх 
сувӗпе (растратгӑ тунӑшӑн).

Тавар ҫук.

Вӑт раВ !б цурнӑҫ 
тавафвва (ртй ӗкл | 

''пуҫ м ^  
урӑями пул] 

[рин1ен__Ы1

э л ӑ й е “̂ гр Хутӑ" "'«тӳрамӗш вырӑане» 
йӑтса ҫӳренӗ.

Ку ҫамрӑксене пуҫ мими хушса па- 
ма пула! те, ан^вах Иетӗрнене илсе 
кайыасӑр пулмас! Унта хушса йараҫ- 
ҫӗ (тӗрмере). Вара таварсем (пуҫ ми- 
мисем) ҫителӗклӗ ыэрри хӑйех нӗгсе 
ларӗ.

Антра сурйх.

Ҫынва сӗтел хушшине ларт та, пар 
ӑна хут, рувкӑ, 'вернил, тата шалу те- 
кен йапала,—вара вӑл ҫын шутӗн-вен 
тухса кайаТ, аятра сурӑх пек пулса 
кайа!. Анграса кайаӑ ыайӗпв ҫакӑн 
пек справккӑсеи ҫырма пуҫла!.

Дано сие письмоносцу Минину в том, 
что Александр Петров в семейаых ог- 
ношениях ж и л в согласии в чем и 
удоотоверяется.

Председатель Н- К отякозскогс. 
с-совета II. Л н м к и н.

Секретарь Т. К р а с н о в.
Сгариксем ҫӗр ҫавӑрӑннине ӗненмеҫ- 

ҫӗ. Ҫӗр ҫавӑрӑнмасаа ҫак справккӑ та 
ҫакӑн пек пулас ҫук. Ҫӗ? вӑл ӗҫсен 
анвах мар, урӑ 'вухне те ҫавӑрӑнма 
пултара'!.

Усламҫӑсем ъейе.

Илеквн: Усдамҫи, ыӗн '§ул ыйтатӑн 
.вара ку пиншаккине'.-'

^Усламҫи; Хам ӗ.твк еаӗ ӑна 5 тенкӗ 
йлнӗ^^вӗ. Унтан вара ҫаплах 

т Я ^ ӑ .  Халӗ 7 тенкӗпе парас тегӗп. 
2 тоШы ку таранв^вен ҫӗкдесе ҫӳренӗ- 
шӗн

И лекеИ ^алтах  тӗлӗнтертӗнҫке есӗ 
капда м а Т ^ ^

Усламҫи: тӗлӗнмеллн те ҫук,
хӑта! А вӑт 1 ^ ^ к с е н о  илсе пӑхха, 
ҫӗклесех укҫа^^г^ : \пурӑнаҫҫиҫ. Епӗ 
те ҫавнашкалах.!^ Г У м у р у с.

Пнрӗн

— Мӗнле ку му 
ҫапах тытаймарӑи.

— Хӳри кӗскеҫке шелмЯч*

:« м .

петӗм,
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Йалсоветра хӗрарӑн.

—  вирӗн халиъвн йалсоветра хӗрарӑм пулни?
—  Пулнӑ, пулнӑ. Виҫӗм кун Савалей арӑмӗ упӗшии ҫинъвн 

шалӑпӑ пама килнӗъъ^.

К а п к ӑ н  ъ ӗ л х и .
— Ма« киес... Лӑриван Трнхвӑн-в- 

1 ӑ пӳр^ӗ ҫаках дул|ӗши?
— Лар ҫахӑнталла (пукан пара!). 

Ҫааахха...
— Иурӗха, дарӑп...
— Есӗ, хӑта, ӑҫтЕсем пултӑн вара? 

р]нӗ сана палламарӑмха.
— Е аӗ Тӑмауҫ-кассинБи йалканаш 

претҫетагтӗлӗ пулатӑп. Ҫын сӑмаххнпс 
кидтӗм те, те вырӑнлах пуд^ӗ ӗнтӗ.

— Мӗнде сӑмах, кам мӗн каларӗ?
— Ара, сана ^ӗлхесем пӗлег терӗҫ 

те, ҫавӑнпа килтӗмҫке-ха.
— Тутарлаи'
— Тутарла мар, сурмалли ҫӗлхеяе.
— Кирлӗ ҫынсенв ырӑ туказааӑ.
— Мӗн ҫинҫея суртас тстӗа?
— )1нрӗн ӑалта иӗр айпӑлтгав пур. 

Ҫав мана сихласах ҫӳрет, Кӗт ӗҫнияе 
курсаиах «Капкӑна» ҫырса параЕ 
Тӑмпуҫ йал1 1 }1  претҫетаттӗл Мчтрах-

ван И ӑванцӑ Мӑитӑргсоа ӗҫкӗлле ӗҫ 
туса пара!, текех ӳсӗр вӑрҫса, ҫапӑҫса 
ҫӳрет, йал пурнӑҫне йусасшӑн тӑрӑш- 
масӖ тет. Ҫав аҫава мӗн тӑвасшн? 
Капкӑя ҫӗлхи суртсан май килӗши тесе 
киятӗм.

— Капкӑн ҫӗлхи суртса мӗн тӑ- 
васшӑв?

— Капкӑн ҫӗлхи суртсан текех аа 
ҫаклантартӑрҫӗ иана.

— Ана тума мошнӑ. Мӗя ҫине сур- 
тас тетӗн?

— Шыв ҫине суртсан йура!ши? 
Ҫур пулштух кӗленҫи илсе килтӗм.

— Вӑл шыва иӗнле ӗҫтерес тетӗв?
— Пирӗя унаа тантӑш аҫа пур. 

Ҫав аҫа патне текех пыра! вӑл. Ҫавӑн 
1 ух шыв витришяе йарса ӗҫтерес,

— Апла йура!. ЛнБах хӑвӑрнсых- 
ланас пуда!—ӗҫме йурамасЕ )

~  Ана астӑвӑттӑиӑрцӗха. '})ипер
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1 0  вырӑялӑ пултӑрцӗ. Сурса панӑшӑя 
мбн 1 ул ыйтатӑв?

— Мӗн мӗя 'Булӗ... Пӗр хӗрлӗ пуҫ 
ларт та 'ҫӗдхе ҫавӑрӑнмалӑх, тепӗр ун 
1 уллӑх кӑларса хур, вара ҫитӗ.

— Апла пулсан йурӗ, килӗшепӗр
■У4-

— Кӳр кӗден^Буна. Кҫе хӑвӑртрах 
тӑвас.

Претҫвтатгӗл пара¥. Лӑриван 
кӗлен^ҫе тути тӗлне ха-Бӑ тытса лара! 
те калама пуҫла!:

— Хоспоти, твойо имӗ отса! Ҫвето- 
во не приснайу...

Турӑраа ырлӑх, етемрен сиплӗх... 
Ҫжтмӗл те ҫи̂ Бӗ ҫут ҫанталӑа. Ҫптмӗд 
те ҫи̂ ҫӗ ҫут ҫангалӑвра ҫитмӗл те ҫи̂ вӗ 
„Капкӑн" ретакси. Ҫитмӗл те ҫи̂ вӗ 
„Капкӑн ретаксин^ве ҫитмӗл те ҫи̂ вӗ 
„Капкӑн“ ҫыруҫисеи. Ҫитмӗд те ҫи̂ вӗ 
ҫируҫӑн 77 хурҫӑ капкӑн. Хӑҫан та 
хӑҫан ҫак хурҫӑ капкӑн вӑрмантан 
уласа хайарӑн тухакан ҫитмӗл те ҫиоӗ 
кашкӑра ҫаклата!, ҫавӑн 'вух хин ҫав 
а^а сана ҫакдатхӑр... Митрах-
Мйван'}'}^, а̂ ви мӗн йатдӑ?

— А-а-а... А^впне Ҫаиок Куҫми 
теҫҫӗ.

— Ну вот... Хӑҫан та хӑҫан ҫак 
хурҫӑ каокӑн вӑрмантан уласа хайар- 
рӑн тухакан ҫитмӗл те ҫивӗ кашкӑра

Йур ӑсти.

ҫаклата?, ҫавӑн вух тин сана Ҫамок 
Куҫми ҫаклаттӑр... Тӑхву, Тӑхву, !ӑхву... 
Кӗмӗд ҫӳҫлӗ, ылтӑн шӑллӑ старик вӗ- 
рет, сура!, тӑшыана путара!, тӑвхвт, 
!ӑхву, {ӑхву... Халӗ ӗнтӗ итде! Санӑн 
кайас ҫул ҫивве шыв урлӑ каҫмаллав?

— Пӗр пӗ^ӗк шывдӑ ҫыриа пур.
— Апла пулсан, ҫак кӗлен-вене пи- 

тӗрнӗ пропкӑ ҫпве йӗп тирес пула!. 
Уясӑрӑн, ҫырма урлӑ каҫнӑ "Бух сурни 
ахалех пӗтет.

— Ес пӗлетӗн ӗ.нтӗ, мӗн тусан мӗн 
пула!ке. Ҫавӑн пек туса пар.

— Акӑ ӗнтӗ пул^ӗ те.
— Ъик кӑсйуяа. (Пара!).
— Сан ҫӑварӗш типрӗ пу§. Еятӗ 

ӗҫ пӗтнӗ хыҫҫӑн, кӑштах ҫӑварӑшнв 
йӗпетӗпӗр.

Пудштух кӑлара!, ӗҫме пуҫлаҫҫӗ. 
Лӑриван ^еркке пара!.

— Нукка тытха!
— Тур пулӑштӑр сана. Тата та мап 

пата кидмелде пултӑр. Иксӗмӗрӗн пӗр 
пӗрив^Бен уйӑрлас мар̂ д̂ Бӗха.

— Ӗҫха... Ео калашлӗ пултӑр.
— Ие вы^ӑх-^ӗрлӗхре, йе кнл-ҫурт 

гаврашӗн^е, йе тырпул перекетӗн^Бв 
айӑп пулсан, ееӗ мана шан.

— Епӗ ҫакнашкал ҫывна шыраса 
ывӑннӑ, аран-аран тупрӑм. Еҫха ӗҫ ӗҫ...

Ӗҫеҫҫӗ, ӗҫеҫҫӗ. Ӗҫсен йурлама тытӑ- 
наҫҫӗ. Иурланине йалкор кура!...

— Ку йулашки сана ыран мух- 
мӑр 'ҫӗртмв пултӑр. Манӑн ӗнтӗ кай- 
ма та вӑхӑт ҫитрӗ. Спаҫҫипӑ сана. Ма- 
лашне те ан пӑрах мана.

— Кайасах тетӗпа? Апда сывӑ пуд 
епппн. „Капкӑна" ҫаклана^^венех сывӑ 
пурӑвмалла пултӑр сана.

— Мӗнле апла?
— Ара, текех ӗятӗ „Капкӑна" ҫак- 

ланмастӑя... Апат лартмаллав^ӗ те, кар- 
Вӑк таҫта ҫӳрет.

— Апа^вӗпе ан ■ҫӑрман... Сыв пул!.. 
Каҫ^Бвн кнле ҫитес...

С п и р и т о н ӑ в  Ҫ.

—  Атте, есӗ хорта йурлама 
пултаратӑни?

—  Пултармасӑр, пултармасан 
иртнӗ сурхурире путка талекес

Пелтӗрпе кӑҫал.

— Епӗ пӗлтӗр ҫывӑрма выртнӑскер 
кӑҫал^ҫҫен ҫывӑртӑм.

— Пулӑшком 
апла ес?

претҫетаттӗдӗ-и мӗн

— Мар. Иӗдтӗр теккапӗрӗн 31-мӗ- 
шӗнҫе выртнӑскер кӑҫал йанварӗн 
1-мӗшӗнҫе тин вӑравгӑм.



12 К А П К А Н 24 (81) №
~ГТ»Т|ТГ. |Д.1

Токкумӗнт савӑъӗ.
Алла алӑ ҫӑват, ан^ах иккӗшӗ те ирсӗр алӑ.

■^ӑваш Тимеш йаленҫе те (Пӗпреҫ р-нӗ) мухганмалдӑх ӗҫсеи курӑна пуҫ- 
ларӗҫ. Вӗее.ч кӗнҫелерсенҫе ӑиӑртмалла хутсем ҫыра пуҫларӗҫ. Токкумӗнт 
савӑҫӗпе пӗрех— вимрен те кайа мар.

1. Плаховитӑв.

Кӗрсе дарҫӗ сӗтод хушшине йалти 
пулӑшком претҫетатгӗлӗ Плаковитӑв С Н.

— Кӑҫад епӗ кресткомӑнне 3 ҫур- 
пилӗк ҫӗр хытта хӑвартӑм, тет Пла- 
ковитӑвӗ.

— Ку вырӑата текех ларас килмест 
ман...

— Ман ҫекреттар Ҫпиритонӑв 1917- 
мӗш ҫулсенҫе ылтӑя миххипе ҫӳренӗ 
ҫын, ҫавна шел... терӗ Плаковигӑвӗ.

— Епӗ сана Матвей йалсовегӗнҫен 
кӑларса пӑрахнӑ Отинтсов вырӑнне 
сӗнесшӗн.

— Епӗ сана ку вырӑнтан тухиҫҫен 
нӗрре токкумӗят парса йулам, терӗ 
Плаковитӑвӗ.

— Иурӗ-и? Пуҫларӑм.
(Плаковигӑв ҫыра!) 

ҫак хута кӑтартаканӗ Раимӑв Т...
Вӑл Тимеш пулӑшком ҫлеяӗ...

Пулӑшкомри ӗҫ йӑвӑр пулин те...
— Ку таран пулҫӗ. Тата вӑй.лӑрах 

туса ҫырас, тетӗп.
(Сасӑпа каласа ҫыра!).

«Иадги пулӑшгом ҫ.ленӗ ҫухае вӑл 
хытӑ, тимлӗ ӗҫлерӗ...

- -  Ӑна тав тӑватпӑр!..
«Чуваш Тимяшевский сельский ко- 

мйттет Кр. общ. взаимопомощи выра- 
жает благодарноС1Ь, чю и удостоверяю.

— Иулҫӗ. Алӑ пусап.
Председ. С.К.К.О.В. 3. Благовидов.

Секретаръ Спиридонов.
Алла алӑ ҫӑваБ.. Тенрнсеа алӑ,

2. Раимӑв Т.

Кӗрсе лар^ӗ пуҫлӑтне хирӗҫ йалти 
пулӑшком 'ҫленӗ Раимӑв Т.

— Еиӗ хам та кӑҫал хам ҫине хуаӑ 
ӗҫе... Пуп пахране улма лартгармасӑр 
хӑвартӑм, тет Раимӑвӗ.

— "длента ҫех манӑя та ларас кил- 
мест...

— ■ Епӗ хам та йал кулак ывӑлӗ, 
Ҫаиритонӑвпа килӗштерме май тупӑа, 
ан ку§ая, терӗ Раимӑвӗ.

Епӗ те сана Матвей вырӑнне кӗме 
сӗнесшӗя...

Е  .ӗ сана юккумӗят парса ӗҫе пуҫ- 
лам, терӗ Раимӑвӗ.

— Иурӗ! Пуҫларӑм...
(Раимӑв ҫыра!) 

ҫак хута кӑтартаканӗ Плаковитӑв С. Н.
Вӑл Ъ^ваш Тнмешӗн^и пулӑшком 

претҫегаттӗлӗ...
«Не смотрена стихийной бедствие»...
— Манӑн та пул^ӗ. Авторитетне 

асӑнас, сотсиалиса манас мар пулӗ.
(Кӑшкӑрса ҫыра!).

„Практически... завоевал авторптет. 
Активвой неусталость в работе».

— Ана тав тӑватнӑр.
«Тимяшский СКОК выражает Благо-

видову благодарность и надеягся... по- 
казывает население путь к соцаализму».

— Пулцӗ, алӑ пусаи.
Член С.К.К.О.В. Т. Раимӑв.

Секретар Спиридонов. 
тата ни^рет пуссапудтӑр!

Правальносгь подаиси р}к засвидегель Чуваш-Тимашевсвий сельисполком
Председатсль В. СТӖПАНОВ.

(Пи§ет нусвӑ). Сскретарь С. ИСАЕВ.
Коапи тӗрӗс ВАҪАНККА II.

Ъеретре

— Есӗ копператтив ьленӗ мар. 
Копператтив ьленӗсене ан-ьах су- 
таҫҫӗ кунта.

— Копператтнв 'ьленӗ мар пул- 
сан та, епӗ М ОПР -р,ленӗ.

Театӑрта.

— Йулташ! Ытла сарӑлса лара- 
тӑн. Парха кӑш тах вырӑн.

— Ахал) те панӑ епӗ хам вырӑна. 
Саветуш-5 И хӑйӗн хурӑнташне ларт- 
рӗ ман вырӑна.
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Сурхури хыҫҫӑн

—  Сурхури мӗнле иртрӗ?
—  Суъӗ пулмасӑр калама пултараймастӑп.'

Пуҫа килнӗ шухӑшсем.
Йулашки ҫулсенье пӗьӗк хӗраьа- 

сем пукане йӑтса ҫӳреме пӑрахрӗҫ, 
мӗншӗн тесен вӗсем халӗ, пукане 
вырӑнне, аьа  йӑтса ҫӳ^реҫҫӗ.

Уьреш тенире ӗҫлекенсеньен ну- 
майӗшӗн ҫав тери ӗҫ нумай, ӗҫ ну- 
май пирки хӑйсен ашшӗ-амӑшӗсем 
ьӑваш  пулнине те манса кайнӑ.

Хаоьхи краштӑнсем, алӑк умӗнье 
рокошӑ сарӑлса выртсассӑн та, уь- 
рештенийе урисене ш ӑлмасӑрахкӗр- 
се ка{?аҫҫӗ,— потошвӑсем ҫӗтӗлесреи 
хӑраҫҫӗ пулмалла.

Ҫавал Атӑла тухат, Атӑл Каҫпи 
тинӗсне тухат, пирӗн шеф аньах 
ниҫта та тухмаст.

Ҫӑкӑр пирки.

— Ваҫҫа, есӗ ҫӑаӑр ӑҫта илтӗв?
— Халӑх нумай ҫӗрте.
— Хадӑх ӑҫта нумай.
— Ҫӑкӑр вур ҫӗрте. А. А.

Рекламӗнт пирки.
Пуху претҫетаттӗлӗ. 2-мӗш ыйту са- 

мокриттӗакӑ ҫин|ен. Токдат^ӗке миҫе 
сехет парас, теттӗр?

Пухури ҫынсем. Ку пысӑк ыйту... 
1 сехет парас... Нумайрах пани йура!' 
ӗпгӗ вӑл!..

Саветуш5и. Нулташсе^! Ман шутпа... 
кун пек пӗ^ӗк ыйтушӑнах нумай вӑхӑт 
парса цӑшаӑрасша иргермӗпӗр. Халӗ 
«времӗ торошӗ солӑттӑ». Пӗрик-виҫ 
сӑмах каласа патӑр та, пул^ҫӗ.

А 1§ а р.

Кам хаҫатра пуринъен асли.
Тавлашаҫҫӗ ҫынссм: кам хаҫатра 

пурин^ен те аслӑраххи, теҫҫӗ.
Ҫтаппан кала!; ретактӑр, тет, вӑл 

пурне те йертсе пыра!, тет.
Куҫма: йалкор, вӑл хнҫата ҫырса 

тӑра!, тет.
Мӗкӗти: хут тӑвакан, вӗсем хуг ту- 

масан хаҫат пулмас!, тет.
Иван: ҫапакапӗ, вӑл хаҫата ҫапса 

пи^етдесе кӑлара!, тет.
Ҫаксея калаҫнине пӗр 70 ҫулхн 

старик Панкрат итлесе тӑра!. • Вӑл 
кала!:

— Пурин^ен те асли пиҫмоностсӑ 
Левенти. Вӑл хаҫата килӗрен салатса 
ҫӳрет. .'Гевевти плсе пымасан, пуртв 
епӗр хаҫатсӑр ларатпӑр, тет. Ҫ и п.
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Ыйтусемпе ответсем.
Сӳре ыйта!: рвспупл6кбн§е

мвҫе инвалнт, хӑш районра вбсем ну- 
майрах, ӑҫта сахалтарах? тет.

Хирбҫ калатпӑр; Вӑрҫӑра инвалит пул- 
иисем пӗтӗм Ъйваш респуплӗкӗпе 3 пин 
ҫынна йахӑн шугданаҫҫб. Иявалитсем 
ӑҫта нумайраххнне Сопвсран ыйтмасӑр 
калама пултараймастпӑр, ӑҫта сахад- 
тираххинв кӑтартса пама пултаратпӑр. 
Шупашкарти внвалитсен коппвратти- 
вӗн^е ӗҫлекенсем хушшия^в пит са- ' 
хад: правленире пӗр ҫын та ҫук, курт- 
тӑмӑн, тата вакӑнсугакан макаҫӑнсен- 
'56 кадлех пӗр инвалит та ҫув, тепРр 
паккадейпе хӑтланакав маЕаҫӑнӗн^э 
пӗр инвалит пур, вӑл та пулин хуҫа 
ывӑ.тӗ. Иввалихсем вырӑн^е пысӑк шалу 
ҫяйеЕенсен арӑмӗсеи лараҫҫӗ. Ҫапла 
ӗнтӗ ннвалитсенв ларма тунӑ вырӑн- 
сен^е ан§зх инвалитсем ҫук, ыттп ҫӗр- 
те нумай.

Ҫеҫке ыйта!: Ҫыпсен^вен хӑраиан
кашкӑрсене мӗнпе хӑратма пула!? тет.

Хирйҫ калагпӑр: '§ӗвсв пырӑр Ҫӗрпӳ 
райозӗн^ви Мӑнҫут йалӗн пулӑшком 
ҫӗкрвттарне; вӑл урамра иртсе пыеӑ 
■ҫухне усал сӑмахсеы каласа ҫав терп 
хӑрушӑн кӑшкӑра!', ҫынсем унтан хӑ- 
раса Сйккппех тараҫҫӗ. Кашкӑрсем те, 
ҫнпеем пекех, хӑрассӑи туйӑна! унтан.

Пӗри ыйта!: Мӗн.те ӗҫсене сут пӑхса 
тухмас4? тет.

Хирӗҫ калатпӑр: Ӗҫҫыннисеишӗн
усӑллӑ ӗҫсем тунисеве сут цӑхса тух- 
маст. Сӑмахрап калас, ку.-вттурӑ рево- 
§утсншӗн пӗтӗм Бӑйне хурса ӗҫленӗ- 
гаӗн сута парсан та, вӑл ӗҫе сут пӑх- 
са тухмас!. Тата 'Ҫирив-кассинци (Ҫӗр- 
пӳ р.) йӗкӗтсем пӗре Танила Лексан- 
тӑрӗн мун-виЕв, ҫырмара лараканскере, 
троппиллисеве йӑтса антарса икӗ йӗр- 
ке сӳгсе хӑварнӑ ӗҫв оут пӑхса тух- 
ман. Ҫавсемех урамра выргакан кас- 
касенв ҫула урлӑ тӑсса хунине тв ха- 
лнцен  сут пӑхса тухмая, мӗвшӗн те- 
сен уншӑн сута параканни вӑд йалта 
никам га пулман.

Тепӗри ыйта!: Ҫпевтаккӑ§ курма кӗ- 
ме мӗн 'вухлӗ тӳлемелле? тет.

Х|Ц)ӗҫ калатоӑр: Шупашварти Тӗп '§ӑ- 
ваш Театӑрне кӗмедли пилетсене илме 
12 пусран пуҫласа 1 тенкӗ те 20 пус 
таран^в-вен тулемелде. Иалсен^ҫе 1 пус- 
ран пуҫласа 10 пусвен тӳдепереҫҫӗ. 
Хаклӑраххи те пула!. Ав, Ҫӗнӗ-сала-

ра (Ҫӗрпӳ р.) пӗр Пакур Порфнрй!* 
йатлӑ ҫын комсомолӗссем лартнӑ ҫпю- 
таккӑле кӗме укҫан мар, урӑхларах 
тӳленӗ те, пит хавла ӳкпб. Ӳсӗрпв 
ҫпектаккӑҫ лартвӑ ҫӗре лашипе кӗрс* 
кайнӑшӑн Ҫӗрпӳ районӗн^ви Халӑх су- 
ҫӗ ӑна ҫудтадӑк хушши тӗрмере дарт- 
малда тунӑ (пидет укҫи вырӑнне). Ҫапла 
ӗнгӗ хӑйпе пӗрле лашине те ҫпектак- 
кӑЛ) кӑтартас текенсем малалла пилех 
хаквв Иакур Порфирйӗв пев тӳлеҫҫӗ.

Шӑхлиҫсем ыйтаҫҫб; Тӗтӗм мӗнтвк 
пула!, твҫҫӗ.

Хврбҫ калатлӑр: Ыапала ҫунмасӑр 
тӗтӗмӗ тухмас¥, тенӗ вырӑссен палдӑ 
писсаттӗлб Лев Тодстой. Тӗтӗм вут 
ҫунсан пула!. Урӑх майпа та тӗтӗм 
вулма пултара! Ав, Шӑмат (Иехӗрне 
р-нӗ) вуламаллн ҫургбнҫв ҫӗртен тап- 
ратса ма^в^вана ҫитнв^вевех тӗтӗм ҫавӑ- 
рӑаа!. Пӗрисем сӗтел ҫин^зв пӗҫҫисенв 
тӑратса выртнӑ пирки, теприсем ка^ва- 
ка пек сиксе ташланӑ пирки, вулаыал- 
лп ҫуртра автӑхса каймалла тӗтӗм ҫа- 
вӑрӑнаЕ Тӗтӗм ҫавӑрӑннӑ ппрки кӑ- 
маки те кисрвнсв лара!. Тбгӗмӗ тата 
ҫынсен пев мар, кӑмакаран тухмас!^, 
кавака пек снкекен урасем айӗн-вен 
тухаЕ Урӑх ыайпа тӗтӗм мӗяле кӑлар- 
ма пулассине пӗлместпбр. Иӗлсен ҫыр- 
са пӗдтербпбр.

Ҫврҫн ыйта!: Усала кӑмака ҫинвв 
те вырӑн ҫук, тевӗ ваттисем. Ӳсалӗ 
кӑмака ҫяне хӑпарасшӑн пулнӑ-и мӗн? 
тет.

Хирӑҫ калатпӑр; Усалсем кӑиака ҫж- 
ве ыар, таҫта та кӗрсе кайасшӑн. Ав, 
Шупашкар районӗнви Мошкасси усадӗ, 
Алекҫей Никифӑрӑв йатлӑскер, комсо- 
мол ҫекреттарве кӗнипв ҫптмен, Пани- 
кассин-ва кввҫенлӗх йулташлӑхӗн^вен 
халӑх ва§.§и 300 т. укҫа илме кӗнӗ те 
200 тенкине салатса йанӑ. Вӑл усала 
ӗнтӗ кӑмака ҫин^во мар, комсомолта 
га вырӑн ҫук. Ш ҫта вырӑн ҫукран 
тӗрмере вырӑн тупма пултара!.

Справккӑ пӳровӗ пуҫлӑхӗ МАМИ.

Мунъара

— Ай-йай, сан кӗпӳхуралса кай- 
нӑҫке! Ма улӑштармастӑн вара?

— Улӑштарас-ьӗ те, ан-ьах никам 
та улӑш тарасш ӑн марҫке.
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Йалтан килпӗ аьисем 
Йалтан килнӗ аьисем 
Ш упашкар хулине килсессӗн 
5ӑтим арӗҫ тӳсимарӗҫ 

Йурласа йаьӗҫ.
Ш упашкар хулиньи ерех савӑь 
Ш упашкар хулиньи ерех савӑт, 
Кӑнтӑрла тӗлне ҫнтсессӗи 
5ӑтим арӗ, тӳснмарӗ 

Кӑшкӑрса йаьӗ.

Ш упашкзр хулинъи „Канк*нӗ“ 
Ш упашкар хулиньи „Капкӑяӗ’* 
Ҫӗнҫул тӗлне ҫитсессӗн 
Т)ӑтимарӗ,'тӳсимарӗ 

Ш ӑранса тухрс.
Кӗпер айне анас мар 
Куркасӑр шыв ӗҫес мар, 
„Капкӑн“ йатлӑ шурналне 
Ҫырӑнмасӑр; ҫырӑнмасӑр 

Йулас мар.

Есӗр кам, „халӑха вӗрентекенсем“?
шкулЗпе И. Й-ва... в п в р 

С о в в т  в я а ҫ б  тв пыеӑк
,,Ҫапла ӑнтӑ Ул^йанӑвскри Т)ӗваш 

а н ь а х  хапӑл тумастоӑр, ӑна Парттипе 
5ЫС параҫҫв".

Аҫта ҫырнӑ оул) тетбр есӑр ҫэк емикрант шухӑшвсене?
„Халӑха вӑреитес ӗҫ“  шурналӑн хал, тухнӑ 1 (13)-м8ш иомӗрӑн^в.
„Халӑха вӗрентес ӑҫра“  ларакансем, всӗр апла хӑвӑра Соввт ҫынни 

вырӑннв шутламастӑр?
Апла пулсан хаЛ)ХИ суйлавра суйлав правине ҫухатмадла тӑвасран 

хӑрамастӑри есйр?
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Хӗллехи кӗпер.

—  Ма пӗр ҫике карлӑк тытатӑн?
Ҫӗнҫул хыҫҫӑн Шупашкара кӗпвр туни ҫинъен отъот

тӑратас, тетӗп ..
Огвет. редактор А. Золотов.
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