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Тутаркас раштавӗ.
Раш тав уй&хбн^^е!.. Раш тав Еунӗсен- 

16! Ррраш тав каҫбсен^^е, ех, ыа¥ '^ес- 
най!..

Ырй ЕӑМЙЛЛЙ турӑ Йуррисем 'ВИрЕӳ- 
ре: мӑнтӑр пасӗсем; ҫинҫе, ҫип пек, 
ҫйнҫе тисЕӑнҫӗ—йаштака, ҫ^дӗ кӑвӑр- 
дӑ, илемлӗ хӗр сасси; ҫемҫе парххӑт 
пек а:^!; тенӑрӗ уҫҫӑн авкалана^...

Кашни Еилте пуйан ӗҫки. Тӑвансене 
ырласа, куркасене ^ысласа ӗҫкӗ йуррн 
ш ӑрана^. Ш авла¥ ӗҫкӗ. 'Ҫӗкеҫ пек 'ҫӗ- 
вӗлтетеҫҫӗ пуйан арӑмӗсем.—-Ах, раш- 
тав1...

К аҫпарах. Хӗвел пытансан. Пуҫсем 
хӗрсе вайсан карттин удшӑна¥. Тутар- 
кас районӗн^ви Каврилӑв акроном та 
ҫӳлелле ҫӗкденет.

Х ӑмда шал^ҫа тӑрӑх тапаҫланса хӑ- 
пара^. Хосшпирт... Е х , мӗнтарӑн, хос- 
шпир^^ӗ! Сан ырлӑхун вӗҫне те, ни 
хӗрриве ҫитме ҫук. Пуйан еоӗ. Сан 
сӗткевӳ, сан ҫӑлу пӗтӗм йала, хуляна 
йухса шыв пек сарӑла?. Савӑн шӑрш- 
лӑ сӗрӗмӳ мадтан ыр ҫын ӑн пуҫне 
а^аш ласа ҫавӑра¥. Унтан, сӗрӗм ҫӑ- 
ралсан ыр ҫын хы тӑ ҫапӑҫа¥: пӗр ҫын 
теприн сӑысине ҫыргса илет тӗпйӗр- 
пех, тата шӑлне ҫӑварне ирсе хура'1 
кӗсед пек. Адли-ури, айак пӗр1ви пӗр- 
'ҫӗн-пӗр1 ӗн суйлана^. Милитсипе сут- 
йене йӑтӑ пекех '8уптара¥. Ҫапла са- 
нӑн ырлӑху сивӗ раш тав каҫсен^ве.

♦ *
Тутаркас райӗҫтӑвкомӗ тенкапӗрӗн 

ХЗ-мӗшӗя^ве ларма лара¥. Л арура Ту- 
райӗн:8и акроном уҫаскине хупма йы- 
шӑна!'. Ку ӗҫе яурнӑҫа кӗртые Мур- 
каш  йалне район акрономне Авакку- 
иӑв йулташа йара¥.

—  Каврилӑв йулташ, тет Авакку- 
мӑв,— оан у |а ся ӑн а  хуямадла тунӑ,

ҫапла та капла,— ӗҫӳсене паратӑн пу.^, 
тет.

Раш тав уйӑхӗ. Сивӗ, хайар уйӑх. 
Вӑрмана, ҫул ҫин^би майака, улӑм вит- 
вӗ йал ҫине ш уп-тур сухӑл—пас тыт- 
нӑ. Ки^ҫем. У ҫӑпӑн ула Йӑтти те улӑм 
айӗн^ве клентӗр пек пӗтӗрӗнсе вырта¥. 
Вӗҫлӗ сӑмса сысна та ҫухӑра-ҫухӑра 
кӗлте ҫыххн ҫӗтӗрет, ррр1

Каврилӑвӑн хваттерӗ ӑшӑ, ҫутӑ, шӑ- 
ни те ҫук, лӑпкӑ. Ҫемҫв ■̂ тлӗ майри, 
кӑрмахвун, кук-куклӑ сехет. Сӗтел ҫин- 
■Вв шур сӑмавар пӑс кӑларса 'ҫашкӑ- 
ра¥. Крахвин 'ҫулли хосшпирт сӗтел 
илемне к^рет.— Ма пурвас мар кунта?

—  Тухыастӑп. Каймастӑп кунгав! 
Райӗҫтӑвком мар, шойттанӗ хушсан та 
тухмастӑп!— терӗ Каврилӑв Аваккумӑва 
хирӗҫ,— пшол!

—  Мӗнле апла? Хушнине итлесех 
пула¥ ӗнтӗ санӑн...

—  Кам, ес хушнине-и? Ӑх, с?п!.. 
И арӑп пӗрре хӑдху 'ҫиккин^ҫен те, тух- 
са кайни сисӗнмӗ.

Ув^ҫаен те пулмарӗ, Каврилӑь Авак- 
кумӑва йарса та ил^бӗ. Уншӑн тинӗс 
те ҫӑпата канри таран ҫеҫ, пӗлӗт те 
сурӑх тир пысӑккӗш кӑнэ, Аваккумӑв 
акровом та ҫӳп пӗр^ҫи пек ҫеҫ курӑнса 
карӗ. Ватрӗ ватрӗ те, Аваккумӑвӑн 
тутине пӗр хӗррив1;ен пуҫдаса, тепӗр 
хӗррине ҫити8’8енех ҫурса пӑрахрӗ. 
Ансӑр пулса кайи^б^ҫея, тапа-тапах хӗ- 
нерӗ.

* * *
Раш тав уйӑхӗвҫе!.. Раш тав кунӗсен- 

'ҫе! Ррраш таф каҫӗсен-ве,— ех, ма^^ҫес- 
най!..— Ҫапда ӗҫсем пудаҫҫӗ. Милитси- 
пе сутйесем 'ҫӗлхе кӑдарсах 'ҫупаҫҫӗ. 
Тӗрмен тӗксӗм камӗрӗсем [тулнӑҫӗме ех
тулаҫҫӗ. ЕТМ ЕН  А.



С И С Т Е Р У .
РӖК-сем Й Ӗ К -еем , ш кул- 
еем, ли к п ун к теем , тӗр- 
л ӗр ен  к ӗтеесем , вула- 
м алли ҫу р т еем , тем и ее  
т ӗел ӗ  йа^ ейккӑеем , тата  

ытти оркӑнеем ,

М й Г  ИЛМЕ МАННИСЕМ!

П ^роарата тыткалама 
«Капкӑн» шурнал кирлӗ. 
Пӗплӗ ҫӑыах хыпгарыа 
Пирӗн «Капкйн» вир.тӗ. 
Ы тах кулас килсессӗн, 
«Капкӑн» влме ҫырӑн. 
Ҫитменлӗхе ҫаклатнине

В ара есӗ курӑн.
«Капкӑн» шурал хаклӑ мар 
Пӗр уйӑха вувӑ пус.
Вунӑ пусна пар та йар,
Вӑл пулӗ сан— ҫывӑх *тус.

И. П ӑ 8 ӑ р.

Кам хырӑмӗнве шӗшлӗ ҫӗрет.
Выл (Ӗлӗк р.) копператгивне пӗри 

мухта^, тепри— кӑшт кӑна хурлаҪ 
вара.

Мухтаканӗ тпвӗҫлӗрен мухтат ӗнтӗ. 
Выл коппрраттивӗ вӑйлӑ, лайӑх ӗҫлет. 
Пире тата мӗн кврлӗ?

Хурлаканӗ копператтива мар, пасар- 
ти столовӑйне те мар, столовӑйра ӗҫ- 
лекенсене пӗртте мухтаыасӑрах хур- 
ла]' вара. Хытӑ, тивӗҫлипех хурлаК..

«Пракух ыуби,— тет Н. 'Вурпай ко- 
респотент,— 11 пӑт тыррине сутса ап- 
паланкаланӑ хыҫҫӑн, копператтив сто- 
довӑйве кӗнӗ.

—  Тавай, епӗр те ле^ҫкер, терӗ ас- 
лашшӗ Мишука.

Иашки-ҫӑкӑрӗ хаклах та мар мӗн. 
Ан^вах, ҫашки-тиркӗсем... Е х , кӑна! 
Пийепле плахоротнӑй сысна та ҫийес 
ҫук вӗсем ҫив^ен. Сюловӑйра ӗҫлекен 
ҫынсене вара... и и-их!.. И алхуҫалӑх- 
пе вӑрман ӗҫӗнҫе ӗҫлекенсен сойусӗ 
каҫаргӑр та ,—ку столовӑйриоене оыс- 
на кӗт^ҫнв тытма та йурамао¥.

—  Ме, 'вӑвашлай, лакка!— тесе, ӗмӗр 
ҫуыан тирӗкпе йашка пырса лартаҫҫӗ.

'Бӑваш хырӑмӗн^бе шӗшдӗ 8'5нах 
ретн вара? 'Ге.мӗн, ӗненме ҫук. Страус 
хырӑмӗа^е тимӗр ҫӳрет, теҫҫӗ, ан^аг, 
'бӑваш хырӑмӗн^е ҫӗрвине нихӑш пат- 
ш адӑхря метнтсинӑ та тупайман. Ҫа- 
пах та, сголовӑйра ӗҫлеквнеем:

—  Ей, лакка, 'вӑвашла! Сан хы- 
рӑмунта шӗшлб те ҫӗрет, теҫҫӗ.

Ку сюловӑйра шалӑпӑ кӗнеки ге 
ҫук иккен. Милитсипе хӑратма.тли сӑ- 
ыах вуиайа-ах вара.

Тен, кӗнеки пур та пу:ь. Ан-§ах, тӗ- 
рӗслӗх— пӑшатаниҫ. Пепле ҫыртарас 
тӗрӗс йапала ҫин^ҫен?

—  Ҫук пирӗн кӗнеке, кай!.. Милнт- 
сионер-р-р—тоҫҫӗ.

Копператтпв правленийӗ! Сан сю- 
ловӑйри ҫынсен хырӑмӗн§е «Капкӑн» 
тимӗрӑ ҫӗреймест пу.§? Ыйтоа пӑхха

Н. Т.
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Выл пасарӗн]5е.
—  Айта, Мишук, тырӑ кайса сутар, 

— терӗ шӑматкун ирхине П расух ыу- 
§и. Вун пбр пӑт тийесе Выл пасарне 
ҫитрӗҫ..

—  Е 8, краш тания, кунта!
—  Е а , ты, ыа!’... ӑҫта сӗтӗретӗн?..
—  Му8и!.. сват!.. ман виҫе тӗрӗс..’
—  Аха, лекрӗ,— тесе кӑш кӑрсаб —6 

ҫын хнрӗҫ 'бупвине курсан, му8ин ҫӳҫ- 
пуҫӗ вирелле тӑ^ӗ, ӳтаӳ тӑрӑх вӗри 
мӑйӑрсем '8упма пуҫларӗҫ.

Му8И лашине 5— 6 акӗнт тытвӑ. 
Пӗр-пӗрне тӗксе йарса, ма^^лешеҫҫӗ. 
Муҫийе унталла та кунталла туртка- 
лаҫҫӗ.

—  Ай-уй! куа пек самана тапур-н? 
Хурах!.. Е сӗ, ват пуҫпа ҫав шухӑша 
тытыан.Иарӑр!—тесе ҫӑвартуллин кӑш- 
кӑр^бӗ те, лашипе тыррине пӑрахсах, 
авса  вӗҫрӗ му^и.

Хыҫҫӑн татах '8уаниев курсан, ӗнер 
каҫ ҫаратнӑ, тесе калаҫвнае аса вл^ӗ 
хе пушшох хытӑ тарм а пуҫларӗ. -Тар- 
са ӳкес ҫувквнв кура, йулашки мӗн 
пур ҫук вӑйӗпе:-вӗзереҫҫӗ... Милитси... 
— терӗ те, такӑноа ӳкрӗ. Хӑранипе, 
нуҫне тӑмана пуснӑ мулка^ пек вы- 
.^атса вырта¥.

Акӗнтсеы му8вйе вӑрӑ, тесе хӑвала- 
ыан вккен. Выҫӑ каш кӑрла, кашнийех 
хӑй илесшӗн ыу8ИЙе хӑваланӑ. Пракух 
ӑвсӑр выртнӑ вӑхӑтра, ун тыррине 
пӗр, ҫейерех авӗнт виҫсе илет те, 9 
тенкӗ те 85 пус уаҫа тыттара^^ И ра- 
кух му8вйе.

—  Ме, тыт укҫӑна!
—  Мӗн? Укҫа?.. Самаяа! Епӗ: вӑрӑ- 

хураха хӑвалаҫҫӗ, тесе.
Ҫапла Выла паоарӗв^е.

Н. "В у р п а  й.

О^ко йӑви«
(Ш упашЕар раӑов^к  А ваткао Т&> 
рАнта ,,О хокка‘' карт вЗДва вх- 
рйхҫӗ).

Тимкка Ваҫҫили 
(Ара, йал кули!)
Сулвӑ алраа ӗҫ,
Асман картпа кӗҫ.

Ы вӑлне Митрине—
Нимрен хитрнне 
И ара¥ ҫын пухма,
К артла выф^ьяма.

Кӗҫ каҫ пулсанах 
П ырса та  тулаҫҫӗ;
Пур кӑмӑлталах—
О^ко ҫапаҫҫӗ...

—  'Ҫухӑн ҫын Михал.
Ео те ҫав кахал:
Сутрӑн ӗнӳне,
Вӑй турӑн нулна...

—  Иулнӑ укҫупа 
Цлтӗн ка^ака.
Саншӑн ырӑ ҫын—
Тнмккин Ваҫакка...

К ӑ ш к а п а р ,

Каҫа1̂ вӑл.

Раштав хысҫӑн пулас сутра.

Сутйе:— Ҫапла, Микӗхвӗр йудташ.
оана вунӑ уйӑх дармалда турӑмӑр.

Айӑпланаиан:— Иулташ сутйе, кӑшт 
^акарӑр ӗвтӗ! Е пӗ— сирӗн паллакан _ .  Ҫыллӑхӑм пӗрттв ҫук^ӗ. Пӗр
ҫын, йалавах сирӗн патӑрта сутлаша- ваҫхине ху пыгӑн та... 
тӑп. Раш тав88вн те, раш тавра та, раш- —  д ц  ш арла, Мавра! Ӳте кӗрсея
тав иртсен тв... каҫа¥ вӑл.

М и к к а  а 8 и .  (8-мӗш отранитса пӑх).
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5 кукша 5 пус ҫеҫ пара1̂ .
Халӑх сахал ҫӳрвт. Пупсзн

пропповР8*5 те сахал пулӑша!^.
(Кореспотвнтсвн ҫырӑвбсон^ен)

П у п:—Т ӑванее-ееем ! Пиллӗк к ук ш аш ӑн  проп- 
:ювет калани '^ ^ а - р р р - а м ! .
И Х  о р:—А л ж ^ У 1УӐ-йа. алилуй-йа. али-лу-ууу- 

-Й а ! . .  ч  V
в - ‘ '  >
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Партти ъЗваш орканисатсин 13-мӗш конфервнтсийр.
Спассӑв йул. токлатне сӳтсе йавни.

Ех-хв-хв!.. Таҫта йараТ ӗнте пира Спассӑв тенӗскер— 5 ҫул иртсен? 
Кам пӗлет... Тутар ҫӗҫҫи айна пулас мар^^ӗ пӗрех хут.

Конфереагси телека^^ӗ.

Сухапуҫӗ:—  Никам та ман майлӑ мар. Слассӑвӗ те мана кутӑн тӑра1. Ӳстертӗм 
ҫитертӗм '. Ех, пилсӗр а^ап^а.
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Раштаври Тӗлӗк.
(Фе^ьйеттон).

Лӑпӑсгатса ӑшӑ йур ҫӑва!'. Таҫга 
пӗр йанахсӑр йӑтӑ пӗр вӗҫӗмсӗр вӗ- 
рет. Мишкарук патӗнъе ӳсӗр ҫынсем 
пӳрт йӑтса антарас пек сикеҫҫӗ. Иал 
вӗҫӗнъе йурӑ сасси илтӗнет.

Ерехи хайар, сӑри хайар...
Мӗншӗн ӳсӗр ай пудас мар?

Сас кайа¥ таҫгах... ҫапах та йал 
темшӗн тӗксӗм,— йумахри пек туйӑаса 
пӗтерег. Паллах, йӑтӑсемпе ӳсӗр ҫыа- 
сен сассн никҫан тя илем кӳмесг. Ни- 
кам та кунта айӑплӑ мар. Мӗншӗн 
тесен, вахтисем, иртеа гех ӗҫеҫте, ӳсӗр; 
ҫамрӑк аъисем хӑше хӗрсеи патне 
кайнӑ, теарисем такҫанах хыҫкалааса 
ҫывраҫҫӗ. Стакканӑв та паҫӑрах хар- 
латгароа ҫывра1?. Вӑл— тӗне хирӗҫ ка- 
йакансен ушкӑнӗн пуҫлӑкӗ. Вӑл ывӑн- 
нӑ. Ы вӑнмасӑр. Вӗсем вӗт пӗр ерае 
ытла сурхури иртересси ҫинъен калаҫ- 
рӗҫ. Анъах ӗҫ ^брнв хури ҫух-иб те 
малалла кайиарӗ. Уъиглӗсем таҫта хӑ- 
нара ҫӳреҫҫӗ, акроном— арӑмӗ патне 
кайнӑ;хвершӑл ӗнер ирех аптекне пи- 
тӗр^ӗ, пайан таҫта ҫӗр т ӗ п ӗ н р  шзк- 
каса ҫӳрот... Ӗҫе ‘халӑхсӑр ура ҫине 
тӑратма темрен те хӗн. Стакканӑз аӗ?- 
Ъенех. Вӑл пайан ик алсӑраа пӗрех... 
Стакканӑв гауъӗпе тънтлӗсем айӑплӑ; 
уҫятлӗсен шуъӗпе пӗр Стакканӑв ҫеҫ 
айӑплӑ; Калас пула1? тӳрех; айӑп пу- 
рнн ҫине^:, пайгах ӳкст. Стайкавӑва 
пурте пӗлеҫҫӗ, вӑл калаҫма пултараГ'.

— Турӑ^^ҫук!.. Ҫук турӑ!..—тет.
—  Аҫтан пӗлен?— тесея, ик адне 

йӗи кӑсйпяе 8Н&С6 кала!';
Аҫтан пӗлесси мӗнни... Вӑл ҫуках 

ӗвтӗ... тур ҫукне еп гакҫанах пӗлеа... 
Е а  вулакаланӑ ҫын, есӗр ыар ҫав .. 
Есӗр сурӑхсеяъен те кайра тӗркӗлтет- 
се пыратӑр... Е п  «Песпошнӗк» вулап... 
Хулари ҫынсевъен пӗре йулмастӑп... 
Е а  х а ^  «гурӑсӑрсен» пуҫлӑхӗ... Пи- 
рӗн ҫ и в р в  х аҫатҫй н етеҫы р вӑтеҫҫӗ ...

Стакканӑв тус: вулатӑп, тесе мух- 
тана!'. Суйас мар, Ҫтакканӑв вуланӑ 
пек тараккансем те вулаҫҫӗ. Вӑл «Пес- 
пошяӗкӗнве» пӗр сӑмахне тв вуламан. 
Хаҫатсене илет ӗнтӗ... анъах тапак 
туртма сахал мар кирлӗ хут. Ҫыноем 
ҫакна кура:

—  Усӑоӑр укҫа тӑка¥ ҫав, теҫҫӗ; 
уртлӗсем .

—  Стакканӑв, вӑл матур... крушок 
ӗҫӗ Сгакканӑв пуртан ҫеҫ пур... Пи- 
рӗн ӗҫлеме вӑхӑт ҫук, теҫҫӗ.

Ҫапла пурна¥ Стакканӑв тус. П айан 
вӑл ашак пекех ывӑннӑ. Ҫавӑнпа та 
харлаттарса ҫывра^. Ҫаврӑнкаланӑ ху- 
шӑра;

—  Турӑ!.. Турӑ!.. Ҫок... Ҫок турӑ^ 
тесе илет.

Тӗлӗк кура¥ пулао. Тӗлӗк—усал йа- 
пала вӑл, такама та аташтара¥. '§ӑ- 
нах та вӑл тӗлӗк кура¥. Стакканӑв 
тӗрмвне лекнӗ пек... Ҫавӑнтах Путылк- 
кин лара'}'. Сивӗ... '^ӳреъе унӗв^е ҫил 
ула¥. Тӑман тамӑкри пек вӗҫет... Тӗр- 
ме 8§тӗресе силленсе ҫеҫ лара!'. Тӗр- 
ме пысӑкаӑ, кантӑксем ҫӗмрӗк... Ҫил 
карласах кӗрет...

— Мӗншӗн декрӗиӗрши? тесе ый- 
тат Стакканӑв Путылккинран.

—  Ш уйттан турри 8^нах та ҫуках 
пулӗ, тет Путылккин. У н в р з  тв пуд- 
марӗ:

— Е а  пур! тет такам. Иккӗшӗ те 
хӑраса ӳкрӗҫ. П ӑртак тӑрсан тӗрме 
алӑкӗ уҫӑлса кайрӗ. П ӑхаҫ ,—турӑпа 
христоо ыталанса ■ ӗреҫҫӗ. ‘Гурри кӑн- 
кӑвак сухаллӑ. Ҫӑварӗвве ввйнӗк пы- 
сӑкӗш Х ӑрах уринве калуш, 
тепрр урин^в ҫӑаата. Ҫӑаати лӑпсӑр- 
лапсӑр ҫӗтӗк... Христо:! ҫаранах, йӗмӗ 
те ҫӗтӗк... Кӗпи кӑвапа таран ҫеҫ... 
хӑй тем ҫйтменшӗн противокас тӑ- 
хӑвнӑ...

—  Стаккавӑвпа Путылкш н, тухӑр 
кунта, тет турри, хӑй уссиае кашви 
ы.1вуг хушшин80 аӗгӗрсв илег. Стак- 
канӑв пӑру пек ъ^трвт, Путгылкин 
Йӗрег.

—  Атге турӑ,—тет хӑй,— еп сана 
хирӗҫ яиЕҫан та кайман... М ава аа  
тив... Стакканӑв вию ват...

— Путылккин виноват, тесе хура¥ 
леш.

—  Ан лавкӑр тимӗрҫ майрисем пек 
тет турӑ шурӑ куҫӗсене ҫавӑрса.

У в88ен те пулмарӗ ултӑ Анкӗл вӗҫ- 
ҫе ҫитрӗҫ. Ҫуваттиоем ҫӗртрен ҫӗтв- 
рӗнеҫҫӗ.

—  Ҫак ик ҫылӑхлӑ тарҫа айӑпла- 
малла...

Тӗрме ҫутӑлса к а й р ӗ .. Ҫӳлтен сӗтел 
аноа лар8ӗ, унтан пукан... Турӑ сӗтел
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патне пыъб.
—  Вырӑнсеяе йышӑнӑр, терӗ. Унтан:
—  П айан ик тарҫа тамӑк тӗпне сут 

туса пама.тла, тесе татса ху^ӗ.
П ӑха^ Стакканов, Путылккӗя ҫук. 

Аҫта? Тарнӑ пулӗ тесе шуТлат^.
—  Путылккин ҫук,— тет турӑ та.
—  Ӑна еп каҫартӑм, тег Христос.
—  Иурӗ ывӑлӑм, йурӗ... Сут тапра- 

на^^ен ^ӗлӗмсене гуЛгарса туртар... 
Кӳр тапак, ывӑлӑм! Ман хутаҫ тӗпӗн- 
86 тапак виҫӗ пӗр^ӗ ҫеҫ...

Ҫапла мӗ^ӗдтетсе 8^лбмсене тултар- 
8ӗҫ. Христос противокасне хыврӗ, ун- 
тан кут айне хурса ларъӗ. Стакканов 
нуҫне усса ҫеҫ лара¥, хӑш  8УХ пӗре 
турӑ сӑмси ҪИН8И шӗпӗя ҫине, тепре 
Христосӑн ҫӗтӗк йӗмӗ ҫьне пӑхса илет. 

Сут тапран^ӗ.
Турӑ:— Ху айӑпна 'йышӑнатни? 
Стакканӑв: (хӑраса) М ан айӑп ҫук 

пулӗ, турӑ...
Христос: Ео, Стакканӑв, пӗрепытар- 

иасӑр йӗркипе кала.
Сгаккавӑв:— Мӗн калас ара?.. (адли- 

сем 8бтреҫҫӗ).
Тура:—Ҫылӑхусеяе кала...
Стакканӑв:— пӗр ҫылӑх та ҫук... (хӑй 
шӗпӗя ҫине вӑрттӑн пӑха¥). Есӗр 
пӗлмвстӗр пулӗ... Е п  тӗне хирӗҫ ӗҫ- 
лекен ҫын... Крушок пуҫлӑхӗ... Е п  
ӗҫлеме— ӗҫдеыея... Пӗре Путылккин- 
па пупа ӑш ӑтса илтӗмӗр... Тӗне хи- 
рӗҫ ӗҫлени^ те ҫав ҫеҫ... У рӑх ман 
ним те ҫук.

Христсс: (ура ҫине тӑ^ӗ, йӗмяе пӑ- 
йавпа й у сасаҫы хрӗ).-У н  пиркн калаҫ- 
ма Еирлӗ.

Турӑ: а?а, еппия калаҫар...
Турӑпа Хрпсхос куҫ умӗвъ^^н ҫу- 

хал^ӗҫ.
Авкӗлсем турӑ кайсанах кӑсйасен- 

8ен ерех кӑларса ӗҫрӗҫ. Христос вы- 
рӑнве анса лар^ӗ.

—  М ана та пӗр ставкан ерех па- 
рӑрха, тесе ыйтрӗ,

Пӗр анкӗлӗ тултарса паъӗ.
Турӑ та анса лар^Й.
—  Прикӑвӑр вулап, тӑрӑр!
Пурте кӗр тӑ^ӗҫ. Турӑ аллин^е при- 

кӑвӑр... ҫырма вырӑсла ҫырнӑ. Турӑ 
кӑвак уссисене пӗгерсе ил^ӑ. Унтан 
вула пуҫларӗ.

—  «Ав глаголю ваы, черти! Блажен 
. сей раб Стакавов, ибо добился бла- 
женств рая, он, будучи избранныи 
в секретари кружка безбожниксв, не

вед ни малейшей работы.., он ест раб, 
а  его душа безгрешна...

—  Амивь! тесе ху8ӗ йулашкин^ея 
турӑ.

— Аминь! терӗҫ пурте пӗр харӑс.
—  А... терӗ Стакканӑв та... Стакка- 

нӑв хӑраса вӑрааса кайрӗ. Пӳртре 
шӑпах. Кӑыака ҫин^е ҫеҫ таракансем 
кӗшӗлтетеҫҫӗ. Урамра йур ҫйва¥. Иал 
вӗҫӗнъе ӳсӗр ҫынсем ҫапдах йурлаҫҫӗ:

«Вуник йалтавуник хӑта...
Ерех нумай— аван, хӑта!..
Ерех сахал—йумах сахал,
Ш ӑм-шак йӑвӑр— епӗр кахал...

В. ХУТАР.

Каҫрӗ ҫав ӗягӗ, каҫрӗ пу-ъ!..
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решет.
Суйлас Тиммана! Лайӑх ҫын вӑл!.. Ирсӗрлӗхпе кӗ-

Ҫапла^ ҫапла... Ав, пӗр кун., хӗрӑрем пуххянз кайнӑ- 
шӑн арӑмне.

—  Ал тӑратӑрха еппин!.. Пӗррв... пӗррв.,, Урӑх ҫуки.м?
пӗрре..
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Литтераттура мыскари.
Ш ӑршсеи тӗрлӗрен нулаҫҫӗ. Кашни- 

йвх тата  хӑВ уврӑм шӑрша йурата^. 
Пӗри, сӑмахран, хуран тӗпне ҫунса 
ларнӑ паранкӑ шӑршне хисеплет, теп- 
ри— ӗне карти таврашӗн^ине, виҫҫб- 
мӗш— имҫаы иакаҫӑнӗ тӗлӗпе сӑмсине 
каҫӑртса ҫӳрет.., Епӗ вӑт, йулташсем, 
п аҫах  урӑхда.

Калӑпӑр, шурнал Гак «Капкӑнах» 
илес) пи^етленсе тухаҪ те, ӑна по?- 
ГН.8Й0Н сан умна нырса пӑрахаТ... Лис- 
тисем лайӑхӑн гипсе те ҫитыен... Ах, 
вара ҫав шурнал странитсисем ҫиз^и 
типокрафн краскин^ен ыгла та  аван 
шӑршӑ кӗретҫке!.. Унашкал туглӑ шӑрш 
урӑх ҫук га. П урия^ен ытла, ҫав стра- 
нитсӑсем ҫи й ӗн р  хӑвӑя калаву пиҫет- 
леннӗ пулсан!..

Пӗрре, ҫавнашкал, ан^ах пиъетленсе 
тухнӑ шунала алла тытсан, хамӑн ка- 
лава курах кайрӑм. М алтавха йӗрке- 
рен пуҫласа, пӗр пӑъа та тӗлмӗрсе 
пӑхмасӑр пргериесӗр, калав айӗн^и 
хупхура саспаллисемпе пӑъӑртса кӑ- 
ларнӑ хам хуш амата куҫпа а^ашласа 
вуласа тухрӑм... М ана паллакан сахал 
мар, район ^енттӑрӗв^е пурӑнатӑп, 
сна^ъӑт—пурте ман калава вулаҫҫӗ 
ӗнтӗ, тесе, кӑсйе тӗпӗнъп вак тапака 
хаҫат татки ӑшне 8й.ркаса, кӑвак тӗгӗ' 
ме ункӑн-уякӑн кӑларса йарса ла- 
ратӑп...

Ҫак вӑхӑтра, сасартӑк, хваттер алӑ- 
кӗ уҫӑл^ӗ те, пӳлӗме хама тахҫанах 
паллакан 26 ҫулхи комсомолӗс кӗрсе 
тӑ^ӗ. (Х а^  вӑл ерех л ап к и н р  сутӑ 
тӑва¥).

Темшӗн, куҫӗсем хӑйӗн кулаҫҫӗ, ман 
ҫийе пнг кӑмӑллӑн пӑха¥...

— Ну, вуларӑм, йолкки-палкки—те- 
рӗ.— Ҫпаҫҫипӑ...

—  М ӗн?—терӗм еп тӑнланмасӑр.
—  Сан калавна вуларӑм... М атурес, 

йолкки палкки... Е с те пулин манмастӑн. 
Манмӑп еп те сава  кувшӑн... терӗ те, 
алла хы-ытӑ ъӑмӑртарӗ, пӳрнесен^е 
пӗр шӑмӑ та йулмас!^, тесе еп.

— Мӗншӗн спаҫҫипӑ-ха?—терӗм еп 
каллах.

—  Е  е, терӗ сылтрм куҫне хӗстерсе, 
ман кӗтмен хӑна.— Мӗн, пӗлмӗш пек 
пулса ларатӑн... Ҫынсем суккӑр мар 
вӗт!.. Х ӑвӑн калавунта колхоо оркани- 
оатсилекен Иакур кам вӑл? Ӗпӗ вӗт,

ыан ҫирен ҫырнӑ!.. Мӗн пытарав?
—  Сан ҫирен шутламан та ,— терӗм 

еп, тӗлӗнсе. Ан^ах хӑна пушшех тап- 
ранса каВрӗ.

—  Ей, кайран кул... Пӗр ҫур 
пулштух кирлӗ-и’

—  Т ӑхта-ха пошатстӑ! -  тесе сиксе 
тӑмӑм еп, тарӑхма пуҫласа.—Мӗн сӳ- 
пӗлтетӗд?

Х ӑна лахлатса кутса йа^ӗ.
—  Ац суй, йолкки-палкки! Калавун- 

ти Йакур калаҫасси те ыанашкалах ка- 
лаҫа!^, кӗлетки манӑн пекех, утги те... 
Ианахри шӗпӗн ҫин^ен те манман! 
Х а-ха-ха!., Ҫавӑнтан тӗлӗнгӗм!..— ахӑр- 
са карӗ хӑна.

—  Вӑт ӗнтӗ... хӗрме пуҫларӑм еп,— 
санӑн как рас унта шӗпӗн ҫуккӑ!

—  Мӗнле ҫук? Виҫӗмҫул йанаха ҫӑ- 
пан тухрӗ те, такки пӗр маклашка 
йулъӗ... Ха-ъ те пур! л  ҫӑпанрая шӗ- 
пӗн мӗнрен уйрӑм? Х а-ха-ха! Ну, ес 
писсаттӗлех ҫав!.. Икӗ ҫул астуса пу- 
рӑннӑ ман шӗпӗн ҫпнъен!.. ЬГтла та 
ҫав,.. Ну. епех, епех!..

Ним тб калаймарӑ«, мана худпуҫ 
ҫин1)“н лӑпкаса алӑк патнелле^утрӗ

—  Спаҫҫипӑ йолики-палкки! Ӗиӗр 
лӗх ыан йата сартӑн! Аха;8 тумасг 
пах— вара пулштухӗпех илсе парӑа! 
М анра ҫухалас ҫук!.. С ываул!. ГГӗрре 
ӗҫтеретпех,

Ҫапла ахӑлтатса тухса кайӗ. Мӗн 
пулнине лайӑххӑн шутласа та пӗлей- 
мерӗи, алӑкран кӗмсӗрт копператтив 
правленин иуҫхӑхӗ кӗрсе тӑ^ӗ. Куҫӗ- 
сем кашкӑрӗн^ен те усаллӑн туйӑн^ӗҫ 
темшӗн. Иерипвя мана хирӗҫ пукан 
нлсе лар8ӗ те, пирус тавертрӗ.

—  Ҫыратӑн? Х ӑвӑрӑн копаератгӑр- 
сене лапӑртатӑн? Е а  ӗҫетпи вара, ха- 
ма ва^фи шур ҫӑнӑх йӑкӑртагпи?— 
терӗ сивӗн.

'§ӗре лаш гах турӗ.
—  Мӗн калаҫагӑн ес?— терӗм еп. 

Снсрӗм, хамӑн сас кӗрхи ҫулҫӑ пек 
Ъӗтреве йерҫӗ.

—  Мӗн вӗтӗлтетен? Ҫыртӑн, лапӑр- 
тарӑн, хаф айккалла пӑрӑвса йуласшӑ- 
ни, усал? Карттин пек ӳкернӗ,
И атпа хушаыат тапӗрегакед пуквӑсен- 
8вн пуҫланаҫҫӗ вӗт: еп—И аккӑв Ил- 
ЙИ8, санӑн Иармула И ӑванъ... Ухмах 
та сисӗ! Пӗтӗи реоауплбкӗле намӑс
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турӑв!..
'§им ха, 8ИМ,— ^арма тӑтӑм еп, 

—вӑл йалкор саыетки мар вӗт, ку ху- 
тошӗствӑллӑ проиҫветеяи... Ана литте- 
раттурӑ теҫҫӗ!.. терӗм.— Хам керойсене 
еп теыӗнле те туыа пултаратӑп!

—  Пултараймастӑн! —  сиксе тӑ^ӗ 
копператтӑр,— Усал! Хӑвна мпҫе хут 
кивҫен ҫе^откӑ партартӑм? Есӗ тата 
мӑшкӑласа ҫыратӑн... Ш ушкӑшӑя ха^ 
те тӳллеменха!

— Литтераттурӑ вӗт вӑл!—йӑнӑшса 
йатӑм еп...

—  Ним те пӗлместӗп! —татса ху^ӗ 
хӑна. Тыткалӑпӑр-ха, сана та! Н а, ҫи 
хӑвӑн литтераттуруна,~терӗ те— ал- 
ЛИН8И лӑтӑркаса пӗтернӗ шурнала тӑ- 
ватта ҫурса, сӑмсаран персе хӑварҫӗ.

— Ы рая88ен лапкана парӑм тӳлле- 
нӗ пултӑр! терӗ йулашкйН8'ея.

...Пуҫ 8ан ҫапнӑ пек Йанрама пуҫ- 
ларӗ. Трук^,.. 8ӗре каллах хыттӑн тап- 
ма пуҫларӗ. Ҫеннӗкелле такам хыттӑн 
утса кӗъӗ. Малтан пӳрте йӳяӗ туххи 
шӑрши кӗрсе кайрӗ, уятап пӗр уъреш- 
тенири ҫамрӑк сторошиххӑ кӗрсе тӑ^ӗ. 
П ӑхрӑм— аллин^е кунӑн т а —мӗскӗн 
шуриал... Пӗтрӗм!

—  Пур ҫӗре те сысналла пуҫнатӗк- 
се ҫӳретӗн!—терӗ хыттӑн, ман ума 
тӑрса. Е а  кӑмака патнелле 8акрӑм. 
Ун88ен те пулмарӗ, хайхискер сӑмах- 
сеыпе пӑрҫа сапяӑ пек сапмапуҫларӗ...

— Е а  кӑва^арсемпе ку.8а¥ тунӑшӑн 
сана мӗн ӗҫ? Сан укҫупа плеппи еп 
путрӑ? Ҫавӑншӑн вара еп мешъенккӗ 
пулатӑпи? Мана комсомолтая кӑдар- 
малда-п?..

К ӑна вимпе те ӑнлантарнйас ҫукки- 
не кура, нймӗн те шарламарӑм.

—  Е с хӑвӑн ста¥йуата маа ҫпрен 
ма ҫыртӑн?—терӗ те, аллинҫн шур- 
налпе пӗрех сӑмсаран ҫатлаттаръӗ.

Татах та ҫапӗ, тесе трук кӑмака 
патнелле ъакрӑм та—пуҫ кӑыака хы- 
сакне шаат! турӗ. Спмӗсӗн-кӑвакӑн ҫу- 
тӑ.1са кайрӗҫ куҫсем...

—  Пшол к ъорту!—кӑшкӑрса йатӑм 
хӗр ҫнне.— Сан ҫирен ҫнриан пулин 
те, ес те ҫавпаш калах!’.

Пӗр вӑхӑт ман хӑрӑк питрен ҫакӑ- 
насси, ҫакӑнаа мари... тесе тӑт,5 пулас 
та вӑл, унтан:

—  Тӑхта-ха еп сана, сопаккӑ, те- 
Р^*— '§ипер санран алимент шыраса 
парсан, ун ъухне ес урӑхла йурлама 
пуҫлӑнха...

Мӗнле?— Кӑшкӑрса йатӑм еп тис- 
керрӗн. Еп сан патна ӗмӗрте те пы- 
ман т а . . Сан а^у та ҫук вӗт?!

■ -  Пурийех тӑвагӑп... Маншӑя мӗв? 
— терӗ. Ҫак сӑиахсемпв иӑнтӑркка ку- 
нар8ине йӑвантаркаласа тухса карӗ. 
Алӑк патне ҫитсен, ӑна хирӗҫ ҫав уҫ- 
рештенирех бҫлвкен писсӑр кӗ^ӗ... Е а  
^асрах хам вырӑн ҫине уткӑнса, ҫи- 
тарпа ватӗнсе выртрӑм... Аха^рен ыа, 
унӑн икӗ 8МШККИ виҫӗ кӗренкке тур- 
та!', теҫҫӗ. Анҫах, ку мана шнллерӗ 
пулас. Ҫ апда андах каларӗ;

Е а  хулпкан еппнн? Е а ... хӗрсене 
хотӑ памастӑп?.. Ӗ а  путсӗр?.. .1 атнӑ!..

— Сан ҫирен мар!-. йӑвӑшса йатӑм 
еп. Литгераттурӑ вӗт вӑ^!

— Лӑтӑртатгурӑ тетӗв? Латнӑ. Ула- 
ха  тух, еп сана таккуй лӑтӑркаса йа- 
рӑп ак... Нихҫан манмӑз!

Тухрӗ те кайрӗ. Хватгерте шӑп пул- 
■§ӗ. Тахҫан88ен ъ^гресе выртрӑм...

...Ҫак керойсене пурне те малтанхи 
каҫхиве хам шӑллӑмах калавӑма ву- 
ласа парса ӑндантарнӑ мӗн.

ЛЕОНИТ ЛИН’§.

Ҫӗнӗ науккӑ.

Тухтӑрсем 8ирлӗ ҫынна шӑнгса сы- 
ватнине никам та астумасӖ Алексант- 
рӑ Ваҫҫилийӗвнӑ, ав, у^иттӗл пулсан 
та пӗлет:

«Шупуҫ (Ҫӗрпӳ р.) шкулӗнъе вӗ- 
рентекен, айӑалӑ а^асене тулӑ кӑлар- 
са шӑнта1(^. Микула М ихалиае (тӑдӑх) 
тулта шӑнтса ъирлеттернӗ. Пу^нитсара 
аран-аран сывалъ?». Ҫ.

Сывӑлнӑ пулсан, науккӑ пулмарӗ 
вара вӑл. Ш ӑнса вилнӗ пулсан, ху¥ 
те как та: Алексантрӑ Ваҫҫилйӗвнӑ 
ҫӗнӗ нруккӑ кӑларнӑ, тенӗ пулӗҫ^й.

Раштавра.

—  Ех, ҫуннӑ самани, ҫак раш гав 
кунӗ те турри шеллемест.

—  Мӗншӗн апла?
—  Самакун ҫук. Ц. X.

Про^-Ьӑнлӑ калаҫу.

—  Огҫот пуххине ^У^^ноем нумай 
пыъӗҫи сирӗв?

— 99,0009 лро88ӑн...
—  Сирӗн йалта миҫе ^утӑв вара?
— 100 про88йн. А.
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— Хуҫан ҫине пӑхатӑп та еп, Ко^ьӑ, Шупашкарта 
пӗртте пурӑнае килмест.

~  '5унӑм, Хусахви! Епӗр ҫук тӗлте кӑна лайӑх вӑл... 
— Бсӗ ҫук тӗлте лайӑхран калатап ҫав: йаланах ман 

хыҫҫӑн еӗтӗрӗнетӗн те ху...

Тӗрӗс-тӗрӗс мар шухӑшсем.

Пӗр ҫынвйн пӗр вунта пӗр литгӑра 
йахӑн сур8ӑк туха!', теҫҫӗ тухтӑрсем-

Тӗрӗс мар. Раш тава хирӗҫлесе ю к- 
лат тӑваЕанӑн ҫӑварӗ йаланах типӗ,— 
сур8ӑк пӗр тумлам та тухмас¥. Ерех 
ӗҫни сийен тӑЕа^^, тесе ҫӳрекенӗн оур- 
8ӑкӗ пӗр витре йуха!' (хӑйӗн ӗҫео 
килнипе).

Ерех пуҫа ҫийет теҫҫӗ. Ку йапала- 
в а  кутӑнла ӑнланас пула1?— пуҫ ерехе 
ҫӑтаӖ

Ав, Хосҫпирт ерехе туса та ӗлке- 
реймест,— раштав пуҫӗ ҫӑта')г ҫеҫ.

Хӑ!' мӗнле йапала та^ сивӗпе пӗрӗ- 
яет, ӑш ӑпа сарӑла)', тенӗ фиҫиккӑ кӗ- 
некяв^е. Пӗртте тӗрӗс иар.

Раш тав праҫникӗн^е шартлаыа сн- 
вӗ пулсан та хырӑм шампа пек са- 
рӑла'!^.— Ҫудла нӗрӗисех лараТ.

Нуыайах (та) пӗтӗ, сахал —  ҫатӗ, 
пӗрдв пурӑяаиее мӗн ҫитӗ?— тесе йур- 
лаҫҫӗ ку хушӑра.

Ку тӗрӗс вара: копаераттиврн са- 
хал укҫах ҫитет, нумаййн те пӗтет. 
Вара, пӗрле пурӑныалди шур ҫурта 
нии те ҫитмест.

Асӑнатри, асӑнмастри, асра киднӗ 
вӑхӑтра?

Раш тав ӗҫкив^е ҫапӑҫса, сухалӗсвне 
тӑпӑлтарвӑ пулсан,— халӗ те, кирек 
хӑҫан та, ӗмӗр ӗиӗре-ех асӑнаҫҫӗ.

„Раш тава кӑлеятар ҫинъен хуратнӑ" 
— тет «Ҫамрӑк хрес^ен» хаҫат(Л»53-156) 

—  Хуратӗҫин хуратъӑр,— епӗ пур- 
пӗрех, ҫулталӑка ик раш тав тӑватӑп, 
тет меш^евлӗ комсомолӗс.— Ҫӗнӗпе те, 
яивӗпе те. ЕНАЛ.
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Сит^гракри Искритскайа йулташа.
(У ҫӑ ҫыру).

Йскритскайа йулташ! Есӗ Ҫӗрпӳ 
райовӗиҫе Сит^арак шкулӗн^в ӗҫлени- 
яв пӗлсен савӑнсах карӑмӑр. Салам 
сава 8И малтанах. Пысӑк салам. Упӑ- 
шкува та салам кала. «Капкӑн» йа- 
^ӗпех кала пирӗн йӗплӗ салама.

Аъусепе аванах тумлантарнӑ иккен 
ес. Ан^ах, шӑппӑн калам,— ҫав 60— 70 
тӗнкӗлӗх тумтире шкул совеъӗсӗрех 
панӑҫке ес. Вӑт, айвая хӗрупраҫ,—ап- 
ла хӑтланаҫҫӗ-и? Пуҫтармалла^^ӗ шкул 
совстне. Кам а р н е  мӗн памаллиее тб- 
ӗпдӗа сӳтсе йавмаллаъ^б. Сӑмах та 
тухмасъӗ вара.

Шкулсовеъӗпе урлӑрах калаҫнӑ пу- 
лас есӗ.— Ҫак йапасасене ма пӗҫ^йнех 
влтӗн тесен, есӗ; ыан упӑшка комунис, 
тесе хунӑ.

Упӑшка пулӗ вӑл. Пуп пулвӑ пул- 
сан, мӗн калааӑ пулӑттӑн вара?

Сирӗн йалти пӗр ҫын, ватӑ ҫывах, 
кӑшкӑрса макӑраЬ

— Ма йӗретӗн?— тетпӗр.
—  К ар8ӑксӑрах йулатӑп .. Искрито- 

кайа хай вырӑнне ман арӑиа лартао- 
шӑн, тет.

Каы каланвне сисетӗн пу.ъ те ха ес. 
Ун а^нне пӑртак хӑтӑртӑнам ес? Ҫа- 
вӑя пек шӑрш кӗрет те, ҫавӑнпа ка- 
латпӑрҫкӗ*

Есӗ каланӑ пулат вара ҫав ҫын 
а р н е :—„А^асене илсе панӑ тумтир- 
сене кайалла пуҫтарса идӗп те, сутса 
укҫине аҫӑна парӑп. Аъасене вӗрент- 
ме— аннӳ кпдтӗр. Епӗ тухатӑп, М ава 
сан аҫу кӑдара^,"— тенӗ пулаЛ вара 
есӗ.

Вырӑнтан тухма ӗдкӗрӗнха ху1? хӑ- 
ҫан та. Ан^ах, ҫав 70 тенкӗ укҫапа 
мӗн илнине, каыа павиве (ъухӑнсен 
аҫисене павӑ пу4, тетпӗр епӗр) шкул 
советне пӗлтӗрмеллех санӑн, Пӗ^^вн 
ӗҫлени— вӑл, кӗтӳрен уйрӑлнӑ ка^ака 
ӗҫӗ пек туйӑна^.
Шкуд сторӑшӗ сан упӑшкун пи^^бшех 
икквц Иура¥, йура¥. „Урай ҫумас!^, 
шкуд ’ вуттине хӑй патне йӑта¥“—теҫҫӗ 
ҫынсем,

Пулма пултара!?. Ҫывӑхри йапалапа 
ма уоӑ курас ыар, йура¥ вӗт?

Ку йапаласем тӗрӗсех пулнӑ пу^ 
ҫав? Ҫавӑнпа та , сан а  ырӑ сунса ҫыр- 
са пӗлтерео, терӗмӗр. Санран т» ҫыру

кӗтетпӗр епӗр. Ҫыр. „К апкӑнӑн" 1-мӗш 
вомӑрӗв^е кӑтартнисем тбрӗсе-ех пул- 
1 ӗҫ, тесе ҫыр.

Сыв пулса тӑрха тепре ҫыру ҫы- 
р и ^ р н ,

Е аӗр те сывӑ йулатнӑр. Кӳршӗ-ар- 
шӑсеве салам кала.

Сава, хисеплекен капкӑвҫӑ.

К1н^8лерте.

—  К азлех хутсем ҫине самсҫтиттӗ- 
лӑп кӗҫӗн поыошнбкӗ ал пуоиӑ. Лҫта 
кайыӑ пуҫлӑх?

„Капкӑнӑн" йулашкй странят 
син^ея ыбт. Ҫӑва патне вай^^^рн 
ха^, раштав вӑхӑтӗн^е!..

Ташланӑ хыҫҫӑн, мбн 
укҫи?

—  Кӑҫал Ш упашкарти копператти- 
вӗн столовӑйӗ 679 тенкӗ те 93 пуе 
услам панӑ теҫҫб. Тея сутуилӳ ӗҫӗпе 
те 8ылайах уйлам пулнӑ-и? Апла пул- 
сан, кӑҫад тввитента илетпӗрех пул- 
малла, Ваҫҫили Петрови?!

—  Тӳррипе каласан, УниҫӗмХИван- 
8ӑ, епӗ ытлашшипех илнӗ ӑна.

—  Иепле тата?
Коркоп столовӑйӗнхе вв88ӗр пул- 

са иртрӗҫке?! М ана унта арӑмпа ии- 
сӗмӗре те Ташла ташлах
ӗҫсе ҫирӗыӗр. Тул ҫутӑли^ъенех ҫапла 
хӑналавнӑ хыҫҫӑн услам укҫине шы- 
рама намӑс пек туйӑна^. Кӑҫал пома- 
сав та ӳпкелеместӑп.
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Сӑмса хакб.
'§иркӳллӗ Иамашри (Ҫӗрпӳ р-нӗ) 

тӑлйх арӑм Варвари ҫав йалти Карп 
йатлӑ а^ана тарҫа илнӗ.

Пӗр каҫхине Варвари сӑра ӗҫсе 
кидсен К арӑпа ыталаса илсе 8уп тума 
тнтӑннӑ. Хӗрӗнкӗ арӑм ҫамрӑк ҫӗрине 
^асах хӗрӳлентернӗ. Вара Карп ыт- 
1ашши хӗрӳленсе ҫитсен Варвари ту- 
тине_«нӑтӑрт» анъах ҫыртса татеа нд- 
нӗ. Ӗ ҫ сутра. Мӗнлҫ пудӗши? тет пӗри 
Унтисем.

Мӗнле пулмалла тата? Кусем йу- 
ратнӑ пирки пу^ъ-

Акӑ Муркашри (Тутаркас р .) Ми- 
равай И акурӗпе Ми^уттӗн Хӗлӗпӗ ик- 
кӗш А янӑ П икусӑвӑ патӗв^е ӗҫсе хӗр- 
сен вӑрҫма тапратнӑ. Ҫавӑн Иа- 
кур айала пулас мар тесе Хелӗпӗн 
ҫур сӑмсине ҫыртса татса илнӗ. Пит 
куҫӗ сӑнсӑрланса йулвӑ. В ара Аслӑ 
сут Миравай Иакурӗнъӑн 50 тенкӗ 
патшалӑх ваади, 15 тенкӗ Хӗдӗп ва^ь- 
:|и  штрав шыраса илмелле турӗ. Иу- 
ра¥ вӗт? У.

«Капкӑн» ретапси шухӑшӗпе, ҫын 
сӑмсин хакне сут ытла йӳнӗ хура^ 
пек туйӑнаӖ Ҫур сӑмсашӑн та 15 тен- 
кӗ кӑна та. 5 пӑт ыраш илме те ҫит- 
мест вӑл.

Проккурорӑн Патӗрйвл районӗн- 
ъи помошнӗине,

Вот мӗн, ырӑ ҫын,— пӑртак хускан- 
калаха! Сирӗн районти Ианкассп шку- 
дӗ ҫинҫен 4 уйӑх кайалла „Канаш ра" 
2 уйӑх кайалла— «Капкӑнра» ҫырса 
8ЫС кӑтартЕӑ88ӗ> Райӗҫтӑвкомӑн ку^ът- 
сотсӑ инҫпектӑрӗ ҫав ӗҫе х а ^  те кайса 
тӗрӗсдемен-ҫке, йад кулли!

'§ӗпӗтха, ес, ӑна. Хӑлхин^енех 
пӗт. Ӗ ҫ мӗнле май тӑнине «Капкӑн» 
ретаксине 24 уйӑх... 24 сехет
хушшин^е ҫырса йар.

«Капкӑн» ретаксийӗ.

Ҫӗнӗлле.
—  Ну, мӗн.че унта сирӗн? Кӑшар- 

вийе хатӗрленеттӗри?
—  Хатӗрленеҫҫӗ... Хрисгуса пӑрлӑ 

ш ыва р к с е  кӑларас вырӑнне оӑиакун 
ӑшне 8ВКС6 аӑхасш ӑн, Сӑысаран пӗрер 
увтвӗрт хатврдемв хушрӗҫ. В.

К а т а ^ ^ и .

—  Аҫа ҫапрӗши „сана?
— Сан мӗн ӗҫ! Ӳк, ес те.

Таву/ьнӑ мар.
Раш тав иртсен тепӗр ик кунтах 

Лапсӑркка Трашукне сута 8бнтер8ӗҫ. 
Ш арт та  март туна!' Трашук сутра.

—  Ҫапман, туман, курман, идтмен. 
Ҫапнӑ пулсан та, тур каҫартӑр... ^

Сут 'Грашука 6 уйӑха тӗрмене хуп- 
малла тӑва'¥.

—  Ҫак решшенипе тово-ъни ес?— 
тет сутйе.

—  Ҫук, ҫук. Мӗншӗн тесен, епӗ 
ӑна сулахай хӑлхинъен мар, сылтӑм- 
минҫен вӑхлаттарвӑ, ку— пӗрре. Иунӗ 
сылтӑм хӑдхинъен тухман, сулахайин- 
8вн пӗрӗхкелерӗ, ку— икӗ. П атакпа 
ыар, ҫӑпаталлӑ кадӑппа кӑна тивер- 
тӗм. Ҫавӑнпа та, ку сута тӗрӗс мар 
тетӗп. А. Е .
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шплӗ СОМОЧ
Ьарма саккун ҫук-ши?

Хапӑсри (Вӑрнар р.) хресрвсем  
совет саккунне йӗп шыранӑ пек шы- 
раҫҫӗ. Саккун вӗсене раштав уйӑхӗн^е 
7ВН кирлӗ пулнӑ иккен. У н та та  пупӗ 
кӑна сисгернӗ,—хӑйсем ӑҫтан туп^ӑр 
вӗсем.

«...Плаховешъенски пуп кзлрен ки- 
ле ҫӳресв пысӑк витрепех тырӑ яуҫ- 
тар8ӗ. (Пӗъӗа витрепе тухакана: пуп, 
темиҫҫӗ те ӑна). Шеппельовскайа Ак- 
риппинӑна улталасах ҫур пӑт вырӑнне 
1 пӑт та 14 кӗренке вӑш кӑртнӑ' Хӑ- 
йӗн расрешшени те пу.тман пирки, 
тырринв тытса илн?88б- Иалӗҫтӑвком 
ҫекреттарӗ, пуппа хурӑнташлӑскер, ку 
тырра кайалла партар^ӗ. Пупсене ^ар- 
ма саккун ҫук-шв?» тет. А л тӑ  р.

Сакуви? Пурҫке. Анъах, мӗн тӑвас 
тетӗя ес, Алтӑр йулташ, саккунпа? Сан- 
па мана сутйепе ҫлетӑвӑттӗл пулсан 
ҫитет. Вӗсем пупне те, ҫекретгарне 
те. ашшӗпе ывӑлне, ҫветгуй сывлӑшнв 
те ҫатлаттарса хурӗҫ. Сутйе хӑвӑр 
йалтах,—Нурӑса тухса кайнӑ ҫӗрте.

Ҫулӑ кушак.

Кушак нӳхрепе ҫу ҫиме кӗрет. Ҫи- 
йес килет, мӗншӗн тесен.

А^^акасся р р аӳ вӗв ъ в  Кушак И ӑва- 
нӗ старастара тӑра^. 'Ҫиркӳ сӑрлаыа 
пуҫтарнӑ укҫапа вӑл пит ^апла пӳрт 
туса лартрӗ. Комсомолӗссем те кӗлле 
пырсан Кушак турилкки ҫине 10— 15 
пуо хураҫҫӗ. П и к е т;

Е о те хуратӑн пу.| ҫав, Ыикег шӑл- 
дйм. Комсомодӗссенҫен кайа йулмастӑн 
пу-Ъ-

Авлана! кӑна...

Авлансан:— авланаУ, теҫҫӗ, авлан- 
масан— ват ӑйӑр, теҫҫӗ. Тем туоан та 
ыр сӑмах илтме ҫук.

Опукассинҫи (Ш уп. р.) Микита Ик- 
натти виҫӗ ҫуд хушшин^е 8— 4 арӑма 
ҫвтрӗ. Ашшбпе амӑшб вашвнн^евех

кӗпе тӑхӑнса йулаҫҫӗ. Кӑҫал Еятря 
хӗрне туйанса йаҫӗ те, 8Утех ҫаратса 
пӗтере88бҫ. И ура?,—хӗрӗ 3 кунтанах 
тухса карӗ,— тивеймерӗҫ. Тата миҫе 
авланмалда-ши ку ҫыннӑн?

Т у р н в п е.
Миҫе авланасси... Кам пӗлӗт. Хе^ъ 

тӗс килместха ӑна. 32 шӑдӗ те вут 
тӑкаван тӗслӗ хӗр тупсая, ^врйнӗха 
авланма.

Е-ех-хех-хей!

Пӗрремӗш Ирҫере (Иетӗрне р.) тур- 
ра ӗненменсен йаъейккине пӗлтӗр 
хӗллех уҫнӑ. В ӑхӑҫӗ нумай иртнӗ ҫке 
вӑл, ав^ах, ӗҫӗ пи ит сахал. '§леясен 
кӗнекисене ха:ъ ге салатман. Пухуоем  
пулмаҫҫӗ.

Вӑранмаллах пуҫлӑхсен, тет Унти- 
кар й-ш.

Сурхури таврашӗн^е ӗҫки-ҫики те 
нумай т а ,—мухыӑрлӑ пуҫ ӑҫтан ^ао 
вӑрантӑр.

Пула¥ унта Шетмӗре.

Мӑншетыӗ (Елӗк р .) пупӗ кявӗ та- 
расапа йал тӑрӑх тырӑ пуҫтарсв ҫӳ- 
рет. Тараси ҫумне ъулсем ҫакса йанӑ 
та, ҫынсене улталаса ҫӳрет.

Ш у ҫ.
Еккей, мур, е! 'Ҫулсем ҫакнӑ. Н а- 

Ъар пупӗ,— тепри пулсан, ҫул вырӑнне 
Ъав ҫакса тухӗ^ъб. Ху¥ те мӗн ҫаксан 
та, пупа паратӑр вӗт есӗр. Х ӑвӑра  
йӗплӗ ҫӑмахпа тивермелли ҫеҫ йулнӑ 
сурхури йаъӗпе.

Ах, шаремет, шервмест!

Хыркасси (Ҫӗрпӳ р.) йалӗҫтӑввом 
претҫетаттӗлӗ йулашки ӗрне хушшин- 
86 ку88бнех ӗҫое ҫӳреме тытӑнъӗ.

Ҫут.
Иулашки ернерен йудашки вуна 

ҪИТИ886Н ӗҫсв йудас, тет бнтӗ вӑд, 
ш еревет а р .
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Йалне ҫитсен.

Ааъук кумка акитатсийе проппакантӑ ҫин^е шаритлет сулмалла,— тутлӑ 
шӑрш кбрет.

Зам. Ответ. редактор П. Петров.
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