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Меиелнин саламӗ.
( ' ЛЛЛМ,  Ц > 7’///<; Т Е  СЛЛАМ\

Темиҫс арӑмна пурнакансене, ӗҫме йура- 
такансеие, волокиттӑлла вы.^аканеене ануи- 
пе арӑмӗнщен вӑрттӑн гпӗне кӗртекенсене, 
ҫынран вӑрттӑн турра кӗлтӑвакпнссне, 
пуҫлӑх урине ҫулакан потхалинсегю, каги- 
ни ир сулахаи ура ҫине пусакансенс, хули- 
канссне, тӗрлӗрен киревсӗр ӗҫ тӑвикансене, 
ӗҫкӗ гиӑршине спкӑр ҫухрӑмрап ҫисекенсене, 
тӑтӑш ах йе хугпран-ситрен вҫаткӑ иле- 
кенсенс, гиултрисемпе вак растраппщӑксе- 
не, ущрештенисенще кум.шшса кайнӑ ҫын- 
сене т ата ыи. те, гпата ҫавӑн пен йурӑх- 
сӑрсенс пурне те „Капкӑнлӑ“ салом\

,К а п кӑ н а “ ҫакланса нуыс курнӑ, тапш  
малашне ҫакланчалла мӗн пур п а ллӑ  ҫ.ын- 
сепе,— вӗсем щӑвагинг, тутарне вырӑсне, 
ирҫине, ҫармӑсне пӑх.часӑрах вут пек хӗ-  
р уллӗ , коркоп епюловӑйӗн сакӑр сул хӑй- 
раман ҫӗҫгль иек ҫпенуӗ сала.и'.

Еала.и сгсре, пурсӑра та сплам\
Ы ран кил текен пӳрократсепе те свглям\
Ҫ ӳлт г асӑннӑ п а ллӑ  ҫинсе.м етем йе- 

вӗрлс мӗлкессм респуплӗкри ӗҫхалӑхне кул- 
тарма ҫуралнӑ. Вӗсем нирки „Капкӑн" 
пилӗк пине ҫ.иШрӗ, „Ииллӗк ҫуллӑхайыш ӑн- 
п ӑ  план тӑрӑх" ЛГӗЮ-мӗш ҫулӑн март 
учӑхӗнщ е ^Капкӑнӑн» но.мӗре
10.000 ҫапӑнса тух.чалла, Кӑҫал гтлӗк 
пин ҫын кулаҫҫӗ пулсан, ки.еес ҫул вунӑ 
пин ҫын пуласа кулмалла нулт ӑр.

Кйлӗр мап пата .чӗп пур совухмахсем\ Епе 
сире пӗрерӗн пӗрерӗн нылтса йӗплӗ ҫӑмвы 
хыппшрса йарам. Вара есӗр, „Капкӑи“ тм- 
лӗке кайнине ҫавӑнтан счсӗр.

Сире сурӑх каткӑра нуратнӑ пек иу 
рат акан  „КАПКДН '.

Мӗие пӗлтерет ҫак йапала.
Менелняк ыран пула! хенӗ каҫ „К апаӑн“ 

еомуннай мундинден таврӑндб те, — пӗр 
ӑйӑх ҫӑвзрса илеыха, тесе кутник ҫине тӑ- 
оӑлса выртрӗ.

—  Ҫулталӑкра пӗрре канасах пулат, терр.
АЙри ҫӗтӗк сӑкман ҫепҫеиҫе. Ш артлаыа

вавӗ пӳртре ҫав тери ӑшӑ... Мунда хыҫҫӑя 
ӗшеннӗскерӗн куҫӗсеи дасах хупӑндӗҫ.

Ҫывӑрма выртсан х ӑ ! мӗнле атминжст- 
раттӑр та тӗлӗк кура¥. Тӗлӗке ӑна укҫа 
парса нлмелле мар: пуриншӗн то песплаг 
ҫпектаккӑь вӑл. я в а  коииссар та, санит- 
тари комиҫҫин кӗҫӗн дленӗы аслӑ саиеҫтит- 
тӗдӗ те кура!,

„Капкйа“ та тӗлӗк кура!...
... Ш артлама сивӗ хӗл пек. Ун пек хӗд 

вяхҫан та пулман,— сурса сурдӑк ӳкмест,— 
ҫӑмӑр дӗресрен йанӑ пек йара!. Аслат* ҫи- 
ҫӗм ҫвҫсе ахӑра!. Иурӑ ӑстж—шӑпдӑк ҫӗ- 
■ӗрен ҫӗнӗ йуррине кармояжлвт. Ӑшӑ лап- 
ка йур асӑр-писер ҫаврӑна!. Карттям!.. Кас- 
жӑ лартнӑ, пирӗн пвссаттӗлсемпв псетсвы 
ҫирвӑ калавсемпв сӑвӑсендц пекех.

—  Мӗн, ҫӑвалла аваллӑх (исгори)!— тет 
„К апкӑн“.

Таҫта, айакра: оу!.. оу1— тенӗ сасӑ илтй- 
вет. Кӗтӳ ади пек кӑшкӑра!. Вӑрӑи дӑпӑрк- 
ка сасси те илтӗнет.

Вӑйлӑ ҫӑмӑр хыҫҫӑн куҫ уҫаймн тусан 
сиксв тухрӗ.

—  Иу, ҫанталӑк!—тет ,,Капкӑн“ .
„К ап кӑа“ лаҫҫин з.1 ӑаӗ шатӑртатыа пуҫ-

дарӗ—такӑшӗ хирет,
—  Ӳҫ!
—  Тавай!.. Тавай кунта!
Ш атӑр-рр!—тӑва! алӑг.

—  Епӗ малтан кнднӗ. Ман дервт!
—  Каквуй уяга „дерет' ?!
— Епӗ йарса илеп малтан, ес мар!
Адӑк тепӗр хут шатӑртатрӗ те, лошг! ҫу-

рӑдса карӗ.
И ӑха! „К апкӑн" та, кураТ:

Вулакан йулташсем! „Капхӑн ' мӑне пӗл 
тврекен тӗявк курйӑ?

Кам ҫак тӗлвк мӗнне пӗлтерни ҫинъм 
майӑн 1-мӗшне ҫитиъьен тӗрӗс ҫырса йара/ 
тата унпа пӗрле ’ пӗр ҫултрлӑка 2 потпис 
Ъӗк тупса йараР,— вара ҫавна „Капкӑн ' пкг 
пысӑн парне йарат.

Тӗлӗк мӗне пӗлтерни ҫинден, тата 2 „Кас- 
кӑнш ӑа“ 2 тенкӗ укҫа (пугатӑ марккипе) 
каиверт ӑшнв днк те: г. Чебоксары, Кват - 
рв гааеты „К ансш " тесе ҫырса йар.

Мӗн пур тусӑмсене.

„Капкӑн“ тусксем тахҫанах калатд''',' 
— «Капкӑн» пнлдӗао кайнинв оыоӑк меае.т 
иик тусах асӑнас, тетдӗҫ.

Меяелник гума салат-хӑмлн те пулмар» 
те ,--х ӑн а  пуҫтарса ӗҫкӗ тума шухӑш тит- 
ыарамӑр. Ун вырӑняе .Капкӑн» хӑй тусб- 
сене тем пысӑкнӗш салам йара!. Тусӗсея- 
деы «Капкӑн» килес ҫуд ҫак вӑхӑта ҫитвГ 
ден вунӑ пин потписъӗк пуҫгарса паиа иЯ' 
та!. Ӳнтан тата, йалгнпо хулары жирл»?** 
•ҫсеы ҫивден ҫырса тӑыа хуша!.

„Иапкӑн“.



Ку нарттин р.зӗке пӗлтернинв ӑялангарка та кнрлӗ глэр, ахаяех 
курӗна1- Езл.

Нӗнӗлтеҫҫӗ те,
ФвЕра.{,— ҫивеҫ ййкӑлтй сив5 уМӑк. Кан- 

7 х(‘ем сӑрланна: ш у п ш у р а х  лараҫҫӗ. Сивӗ. 
Ҫаиах та Тур.хан (Хгрлӗдутай р.) ҫыяни-

ҫур.ЯЕП ҫывхарнйнв сисеҫҫӗ. Тр ий ӗр кил- 
*яие сура вӑрлӑхлЛх ткрасенв тасатма ха- 
тбрленсех тӑр-.':ҫӗ.— Пайап-ыр.ян п у л ӑ ш к о м  
ю р р и в е  суртласа пӗтереҫҫӗ те, трийер йад 
% ӑ !  тухыалла,— теҫҫӗ.

Вулав ҫурдӗ кизкартинде пу.тӑшком клв- 
V' умӗнде: ӑр р р-рр!.. йрдаттареа, триМӗрпв 
ч»рӑ тасата!. Кудӑ, калаҫу...

—  К р в 1Ш! 1Л, пайан 5 0  пӑт суртдарймӑр.—  
й*гӑр, рулав ҫуртне кӗрсе ӑ ш ӑ н с а  тухар! 
* 6рре ӑ ш ӑ а с а  тух(!ассӑя тепӗр 5 0  пӑтвв 
т*сатаддей сарӑнмастп.ӑр,— герӗ п у л ӑ ш к о м  
«Ретҫетаттӗлӗ У л н в а я  Инрмулли.

—  АЗтӑр!— терӗ п у д ӑ ш к о и  дленӗ Н е н ӳ к  
^Ьтӗрӗ те.

•^ӑееве вӗркелесе, ш ӑ а с а  х ы т н ӑ  ҫӑпатисе-
ткктаттареа, вулав ҫурдӗ алӑкне ҫитрӗҫ. 

7 ртаҫҫӗ алӑкз. Ҫук, алӑка гаалган пит&рнӗ.

—  Уҫӑрха!.. ш ӑ в с а  карӑмӑр!

]1у к дер?ам вас!— герӗ вула» ҫуртпуҫ- 
арӑмб.

Кувтн дӑ ва шс ем « м а Ь м а ¥ »  сӑмахсен» 2 

^''тяӑ каласа йатлаҫаҫҫӗ пулсан, вула» ҫург-

варсассе
Г I м

пуҫлӑхӗн—Ор¥акков ыайри 7 —8 хуҫлӑжах 
ҫнтерет.

—  К атгнпеҫ, дувашла пыйтӑоем! тесе 
ҫыпӑҫтарак Ундден те пулма; ӗ алӑк—шӑн- 
кӑрт! турӗ. Ор^акловӑя вырӑсаа дӑвашда 
хугӑш майра пуртӑ йӑтса тухса кӗҫех Пе- 
тӗро касайиарӗ. Кӑна кура” пусте шкуда 
тароа ҫнтрӗҫ. Вырӑнти удиглӗсемае ку ӗҫ 
ҫ1 Н1 вн калаҫса лъраҫҫӗ, —ӑшӑнаҫҫӗ.

Хӗрсй кайиӑ маМра шкула персв ҫктрӗ. 
Иатлаҫа^, кйкрине ҫапа!', ҫ .р  ҫнвде нурҫук 
усала асӑвса:

Иа вам поакашу каккаҫҫи.товак.. намыв 
ӗҫ тума шухӑш тытали, тесе худӗ.

Кун хыҫҫӑн упӑшкн то персо ҫнгрӗ.
—  Ксӗр ман арӑма памӑе ӗҫ тума пу- 

сахланӑ!.. Оут, суИ—тет Ор'?акков.
Ҫатӑртага? ОрГакков:
Ы равах су.т пулаК Сугне хамах тӑва- 

тӑп!— тет.
— Пулӑшвом длерӗсвмхӑр,ясаӳкрӗҫ:при- 

мириттӗлнӑй каиӗрӑ пуҫлӑхӗха вӗт, вбгерет 
ку пире,—теҫҫӗ.

Кам пӗлет, «усад куҫраа пӑ.хса кнлмввт,* 
тенӗ. Хӑтланӗ.

Ҫапла хатӗрлеяетха ҫуракино Турхантм 
вудав ҫурдӗ. и .

3



Айлӑмкасра пулса иртнӗ ӗҫсем.
п .

—  Итле, Мараҫ, тупрӑм! —куҫӗсенв вы- 
.^атса илдӗ Шӑапӑн Михади кӗтӳҫпв Кӑр- 
кӑс Михали тухса кайсан.— Ан хӑра матка! 
Пӗри кунтах вырттӑр, тепӗрве тӗпсакабве 
антзрас, Сет ӗҫтерсен уата та пурӑна^ вӑл.

—  Ху мӗвле шухӑшлан ҫапла ту, ман 
ӗҫ мар~тесе татса худӗ Мараҫ шӑнарса.

—  Иепле сан еҫ мар? Есӗ ыан ыатка-и? 
Ие кӳршӗ ҫывни? Й ей, тӑмпуҫ!

Миха.да пӑлтӑртан васкаса кив ашӑк вл- 
се кӗдӗ те, хушка пуҫдӑ пӑрушне тӗаоакай- 
не ьлсе авдӗ.

—  Вырт ҫакӑнта, ан шарла. Апатне вӑ- 
хӑтра парӑаӑр. Сас-сӑна ан кӑлар— иӑкӑр- 
та1 Шӑппӑн тӗпсакайӗаде.— Ктвта ҫӳреме- 
дӗх те вырӑн пур. Ну ан тӗрткеле!

Мараҫ ӗне сума тухнӑ. Хура пӑрушӗ 
ура ҫине тӑрасшӑн та тӑраМмаст, йӑванса 
кайа!'.

—  Ан васкаха, ан васка, ӳксе амавӑн!
Бӳрне хулӑмӗш дӗркенӗ дикарккине ти-

верхсо йадӗ те, тухрӗ картишвв. Иур ҫунӑ 
хыҫҫӑн ҫавталӑк ӑшӑтвӑ. Ҫуркунве шӑрши 
те кӗрет.

—  Ес дей вӗрет, епб наддас калӗп— те- 
се хӑвардӗ вӑл картара ӗне суса ларавав 
арӑмне.— Каймалли пур.

—  Вӑрах ан тӑр, ҫын патве кайсан 
путланан вара! тавӑрса кала¥ ӑеа арӑыӗ.

— Ҫук, хӑвӑрг кидӗп.
4*♦ :«(

Кӑркас Павӑлӗ каргишӗвде хыҫлӑ ҫуна 
тӳрдеюв тӑра¥.

— Ҫуна хатӗрлес-и?—Сӑмах хушса ху- 
| ӗ  Михаъа.

—  Ҫапла. Ҫӑварни ҫке. Пу пӗр савӑт 
ларган пулӗ? йӗкӗлгет ӑна Кӑркӑс—оавӑ- 
нӑҫ вӗт!

—  Шугнӗк ес Павӑл— аӗлмен пек пу-
Махаъа,— мӗнле саввӑҫ ҫивден калаҫан

есӗ? Мавӑн та ҫунава тӳрлетнелле те ха, 
вӑхӑт ҫук—пӑраа йара1? вӑл сӑмаха урӑх 
ҫӗредле.

—  Ес кирлӗ мара ан калаҫ«ха, сӑнахва 
ав пӑркалантар. Пӑру ҫинден калатӑп епв.

Ытти ҫӗрте пулсан Шӑпаӑн ӑна сӑнтӑр- 
оа Йарӑцӗ те, андах хӑй кяхӗндв мар.

—  Ну кӑсӑк турӑм епб пайая снрӗнпв 
— тытӑндӗ вӑл хытӑ саеӑпа— Шӳт тӑван-ха, 
терӗм. Мӗн кадӗҫ терӗыӗр арӑина.

—  Мӗнлв шӳт? Мӗн суйланан всӗ?
—  Суйлавва мар, сире нкӗ пӑру кӑтарт- 

рӑм. Пӗри канӑн вӑл? Пӗлӗтни? Мирунӑвнв 
илсе квлтӗм еиб йури, ҫынсен ыбн калӗҫ, 
тесе. В ӑ т мӗнле мӑскара туса влтӗм. 
Хе-хе*хе!..

К&рк&с 'Ш&оп&в ҫвве а&хса алдб те, 
кулса йа|ӗ.

—  Хе-хе-хе! Ея тв ^ “йв те, епӗ санрйй 
та  М аеа, ват ҫерсийв, хывӑхаа ул- 
тадайиӑн. Пӗле-е тпӗр, Хам куҫӑмаа хаэ 
куртӑм. Пӑрӑааймӑ ӑ н...

Мпха/ьан хӑй шухӑшпв каласа памаллах 
пулдӗ. 11ӗр савӑт ерйхпв килӗшрӗҫ, Кӑркӑ<: 
— Накама та каламӑп, шарламӑп —тесе 
сӑмах падӗ Миха^ана. Ҫул май к«^рсе е6т|- 
ҫе те ерехпе хай йенве ҫавардӗ. Иакӗш те 
«калаҫса ҫ>рвнӗпбр» тесе сӑмах падӗҫ. Шӑа- 
пӑн Миха/дин ӑшӗ вӑркӑшма дарӑндӗ. Киле 
таврӑнсан арӑмае те савӑягардӗ.

—  Х аъ ӗнтй хӑрамалли ҫук, курэисем 
те курыая пулдӗҫ. Ыггисене систермв йура- 
масЕ Сыхӑ пул!—терӗ вӑл арӑмае.

Ҫӑварнив иккӗиӗш кувӗнде вӗсеы хӑва- 
сем пухрӗҫ. Ӗҫеҫҫӗ, шавлаҫҫӗ, ташяаҫҫӗ. 
Вӑл ку сӑмах ҫук. Миха.ьа ташлаеа та вӑ- 
тартрӗ. Каҫ пулса кидет, хӑвасем ӳсӗрӗздӗҫ.

Ҫул пӑтги ҫиме лароан, пӗр сас дйвӗ ҫук- 
рах вӑхӑтра тйпоакайӗвде пӑрумакӑрни пл- 
тӗвсе кайрӗ. Миха/дааа арӑмӗ хӑыаҫ пек хӗ- 
релсе кайрӗҫ, ҫынсем те шӑа пулдӗҫ.

— Мӗа ку? Мӗн сасся вӑл тӗпсакаййк- 
др? куҫне даркаласа хускатоа йадӗ хӑрӑвҫӑ 
В аҫҫӑ—Миха/да арӑмнн ашшӗ. Хыанӑ пӑт- 
тине ни ҫӑхаймао!^, ни калла кӑлараймас!,

Ш ӑпоӑн Махалипе арӑмӗ тепле ӳкӗтле- 
сен те, ниыӗн тв тухмарӗ,—  тӗпсакайӗвдя 
сасӑ теаӗр ..уг хытӑрах идтӗнсенех, пуртг 
кашӑкӗсене пӑраха пӑраха тухса тарса пӗт- 
р?ҫ. Ҫапла вара Ш ӑпаӑв Мнхали тӗпсакаб- 
ӗвдв хӳреллӗ шуйттан пурри пӗтӗи йала 
сарӑлдӗ. Кайран '§ӗмере Ваҫҫи, хӑраввое 
пилӗк кун дпрлӗ выртнӑ тег. Ш ӑпаӑн Ыи- 
хали ӗҫкӗ ва/ыи тунӑ сӑрине, хӑй пӗцгв 
ӗҫсе, варвЕТгине кайнӑ, тет. С—н.

(Ҫнтес номӗрта вула)

М ӗ н к у?

М ӗ н к у?



Майпен „вӑвашланатпӑрха“ .
'Р в аш к и с  7впи, 'Бӑвашла: «даваш ла й -  

иекесем кӑларатпйр»— теяи пула!'.
— Сирӗн слутӑшдисрм пурге '§ӑваш пу.1 

апда'?—тесе ыйтрӑмӑ,) пӗривдрп.
— Пӗлтӗр ултӑ вырӑс, вувивӗ дӑвашдӗ:
— Кӑҫал и?.. Кӑҫал— ултӑ вырӑс та ву- 

нӑ дӑваш, терӗ ҫав ҫывах.
— Иккӗлӗ ӑҫга кайаӑ?
Еоренисатса аппараг тӗлӗшпв сократ-

тпл штат тунӑ, тер ӗ— Ку вим тв марха,— 
терӗ ҫав ҫыаах,— пирӗн ҫекреттар'ӑа дӑ- 
взщла 'ҫӑвашраа та лайӑх пӗлмелле. Андах, 
вӑл дӑвашла ви пӗлмест те пӗлмесг. 1)ӗрӗк 
с'5«ах пӗлсен, аллӑма ҫапса хуҫ, вво!.. ' |ӑ -  
вашла ҫырвӑ хуюем килеҫҫӗ те вара, пп- 
р?п ҫекреиар ҫу вӑрланӑ кушак пек ҫӳрет:

«Куҫарса парха! Мӗн ҫӑвине ҫырнӑ унта»— 
тйсе ыйтса ҫӳрет пиртен, дӑвашсен^ден. Мӗя 
тӑвас теь? Куҫарас пула^, терӗ:

—  Апла икквнха сирӗа ӗҫсе*.
— Ҫапла пирӗн ӗҫсем. '§ӑвашланатпӑрха 

майяе. Хуллен хуллее,—херӗ ҫав ҫыя,—  
«Капкӑна» кӗргместӗр пу% те-ха кун ҫин- 
ден?—тесе ыйтрӗ йулашкинден.

— Ҫук, ҫук, кӗртиеспӗр, ая  сехӗрлен!—- 
терӗнӗр.

— Ҫапла пултӑр. .\тту хама та сократ- 
тил штат туса хурРҫ, терӗ.

Вулакан йулташоем палламан ҫын ав^дӗ 
ҫине: «ма каларӑм-ши ку хыаара? «Капса- 
ва* пур пӗрех йараҫҫб ӗнтӗ кӑна*— теяӗ 
сӑмахсем сӑрса ил-дӗҫ. Хӑравҫӑ ҫын. А.

Кайа йулмаҫҫӗ кусем те.
— Епӗ ыӗнтен надар?—терӗ Илепер 

йалсове̂ дӗ (Куславкка р.) ҫуиӗндн пӗрпӗрне 
Ечзӗштӗрекен канӗрӑ пуҫлӑхӗ. Пулгараймӑп- 
йи вара, хӗрӗ.

Ҫыра?: Еоппя.
Постановпение.

17 февра;ш. 1929 года. примпрптсльная 
ири Илебарско-м сель совето козловского каые- 
ра расмотргв дело гр-на Спдоров Никандр о 
Взыскание яблонп. поврежденине Яблонп 15 ш 
аолнчестве за одново яблонп согласно Акта 
козами гр-на село Ннкольской Лдамов Сер 
гей и Озорова Евдокпя постановплн взыс- 
кать с гр-па Адамова I р 50 коп. и Озо- 
рова Евдокия 1 р 50 копеек всего 3 рубля 
й по.тьзу одпо шпте.тя Сндорову а остальноН 
чаеть отказать 

Ирсдседате.ть камсра Нозер..,
Темйҫе луг вуласа тухсая ҫак литтерат- 

” рӑ мӗве пӗлторпнне ӑалапм:  ̂ пулаЕ Ан- 
Ичх, д-ӑвашла маввӑ, вмрӑсла нихҫан та пӗл- 

Калейӗва пикач та ӑнаавас ҫук,
Вӑл ҫнра?:

Акт.
1928 года мая 5 дня

Я уполноыоченой члеп Ннкольского- с/с 
Басплнй Калеев прн прнсутствие понятых 
(йадӗгене асӑн) .обследова.ти яблоян Село 
11икольской Нпкандр Спторов которая прк 
обследовапнп нашли слрдующии перекрыс- 
ной. Яблони 15 штук: Из которых свежий 
перекрысной 5 май паходнтсш один по со- 
держанпе коза Сергей Адамова н Евдокия 
Озорова. Перекрысаной яблонн 14 ш не ис- 
весно чайп козы переккрызанио. Ночему пе- 
рекрысной яблонп отрав.теной козле». 
Адамова н Озорова одии стоимости 3 рубля 
а  остальные 14 тоже по 3 рубля кождый 
корен.

Ҫӑмах йашкане йурмз йурса ҫииӗ хыҫ- 
ҫӑв Еӑна та ӑнлавма пулаТ: Ҫитӑрӑвӑн 15 
улыа йӑвӑҫҫине Лтавӑвпа Ооорӑвӑ ка^дакя- 
сем кышдаса хӑртнӑ. Калейӗв акт ҫырнӑ, 
Теприсем— сут тувӑ. Андах, кама: «Ковел* 
темелдв кунта? Калейӗва-и Моҫӗрӑва-в?

Ҫӑварнийе кам нӗнле иртернӗ. Йвхрим Иванӗ.

'§ӗклӗи Иа.дъа ҫӑварви 
П:}т аван иртер^дӗ,— 
Кӳпсе йанӑ пӗ^цвввх 
Ваҫ 'ҫӗрес икердӗ. 
Пирӗн вӳршӗ П аквут» 
Ававах иртервӗ— 
Пилӗк ҫынва ӳсӗрпе 
Иунпа пӗвӗвтернӗ. 
Анат касри Миха.да, 
(Темӗн йураиарӗ) 
Кулет тунӑ хыҫҫӑвах 
Леш тӗн^дене варӗ.

Копператсн пуҫлӑхӗ 
Тушӑ ҫывӑрмарӗ-- 
Арӑмӗпе ҫапӑҫса 
Пӗр шӑ.1 хӑвармарӗ. 
Ката^дире Ҫӗоритун 
Утнв хыпӑнтарнӑ— 
Тепӗр кунне ҫавӑнпа 
Кайнӑ та  пытарнӑ...
Ав ӑҫта вӑл мыскара— 
Ҫӑварпишӗя Савӑнӑҫ. 
Хӑҫавши ҫав «вӑйӑсем» 
Пӑ^ъ вуҫрая ҫухалӗҫ?..



Ана алӑкран, вӑл-ъӳреъерен,
„Иурӑхоӑр ҫынсено;}'!!ештенп а.ӑЕбБден шӑл- 

са кӑтаратнӑр та, вссеа „■§ӳредерэн“ кӗр/е лараҫҫб“. 
(Советсе* 3-иӗш сйеоӗнре Фо.:нн йулташ

наларнн-ҫев),

1 ^

„...калав;не ҫанла тукадла. Удрештенирен п- 
сатса Еӑларнӑ Йурӑхсӑр ҫырка т? пӗр хут ниидз 
рештевине тв йышӑниалла иар,— иитӗркеллв 
ҫулне“...

(Фомин Ӗ-га сӑмахРьденех)

^ Д г а и к ӑ н ^ *  ҫ а п л а  Н ! у х ӑ ш л а т :  у т ф е ш т е п к р е и  т т . с а т с '  

к а д а р н ӑ  с ы н с е м  , , 1 ) ӳ р е ъ е р е н ^ ‘ а н  к е т / о е р  т с е е н ,  в е с е ' !  

к е р е к е н  ' д ӳ р е ъ е с е н е  ҫ а п с а х  х у м а л л а ;  у ҫ с ^  

х у р а к а н с е н е  'г с  а л ӑ к р а н а х  ш а л с а  к ӑ л а р м а л л а .



Ех, лӑпкӑҫке Ьутайра.
Хӗрлӗдутай Рэйӗҫтӑвкомӗн ҫугӗҫ инспек- 

тӑрӗ Мигакков ҫамрӑклӑхра пӗр хӗре йу- 
ратнӑ т а —авланнӑ. АрӑмР, дӑн та, йанӑх- 
вкер ленкмен. Паллах, ҫуллен нӗрер окТа- 
прВонӑк хутшӑнса пьтвӑ Митакковӑн...

Хыгӑ хӗнӗптедҫӗ Мптакков малтанхи ади- 
вем ҫуралсан... Калама та ҫук. Андах, тӑ- 
ваттӑн (савнӑ сарӑ арӑмӗпе пиллӗкӗн) кӗрӗк 
аркинден ҫакӑнса:

— Атте канхвет илсе парха!.. ФвТӑпа 
КаТӑна кӗрӗк кирлӗ, тесеҫухӑрма пуҫласан, 
Митааковӑн хура куҫӗсем ҫап-ҫутӑ ҫутӑлса 
карсҫ.

— Иоштв корӗн,—терӗхӑйне-хӑй Митак- 
Е*а,— Еэпла май килмеот... Тавай, арӑма 
ва.%%и кырӑн шырас... Ӗлек-авал вӑл уди- 
тӗлаитоӑ пулнӑ вӗт, кайса дикео пӗр-пӗр 
шкула! Арӑмпа пккӗн 120-130 тенкӗ илые 
пуҫласан, дисти непмӑвеки пурӑнма пуҫлат- 
нариҫ?

Арӑыне удитгӗлаитсӑиа кӗртмеллн проек- 
тӑ тупӑпсап, Митакков ҫамрӑклачсах карӗ...

Андах... Саквоска! Ара... Вырӑн ӑҫтан 
туиас? Шкулсенде шагах, райояӗпех удяг- 
Асси  пур.

П}5тааковӑн ҫамки ҫине сив тар тухса 
карӗ. Вырӑн, выр р рӑн ӑҫтав тупас иатка 
вазди, е? Виҫӗ куп та виҫӗ ка.ҫ мекӗрлендӗ 
-Митаккои ҫак сятаддӑи туппине шыраса. 
Иаллах. Мигаккоза никям та ухмах темо 
иултараймасТ’, пал.лах, вӑд ӑслӑ. Аслӑ пир- 
Еййех, вӑл дасах „выххат“ туппӑ...

'§ӑвах тупнӑ. Акӑ мӗзле.

Туктамӑш йалне кайса, темиҫе шкул адя- 
не пӗрер кӑранташ, темиҫешер листа хут 
тыттара! те, хӑй тнктовккапв Иарккӗн удит- 
лӗ ҫннден... сайавленн ҫьтртара¥: ҫапла-ҫап- 
да, йапӑх, адасене хӗнет, шкудта лайӑх вӗ- 
рентмест, путсӗр пурӑаа'?, т. ыт. то. т. ыт. те...

Сайавлени «на йат!» пулса тӑдӗ.
Пӗрпк кунтанах сайавлени Р Ӗ К ‘е... Мж- 

такков аллине ленкет.
МитакЕОв хӑйӗние пӗрле пӗр ыилитсио- 

нера ларта'г те, «тӗрӗслеме» вӗҫтерет. Пал- 
лах, Парккӗяа 'ҫисти на^далнӗкле к-дшкӑрса 

. тӑка1, вҫаткӑ панӑ а^дасеы топросра Мвтак- 
ков вбрентвӗ пек калаҫҫӗ те, Митакков п6- 
тӗм ҫӗре дӗтревтермвлли акгӑ ҫырса, Хӗр- 
лӗдутайа вӗҫтерет, калла...

г:ҫ пулса ҫитрӗ! Митакковӑн хӗпӗртенисж 
урисем ҫӗре те пврӗпмеҫҫӗ... Ей, тӗн^д* 
илеысӗрех тв мар, матка ва/д^и вырӑн туп- 
са пудтӑр!.. Парккӗна шкултан к "дорту! 
ха.%...

* Яс
Ав^дах... (Ах, каллах ан^ҫах!..) ҫав вӑхӑт- 

ра шкул тӗлӗпе партгнйтсӑТимЕтрийӗв ирт- 
се пырат мӗн тз... Шкулта а^ҫасем шавла- 
нипе шала кӗнӗ... Вара (ак, хӑйамат, ҫӗр 
ҫӑташшӗ!) а^ҫасем Тнмитрийӗва ӗҫ мӗалв 
пуднйне тӗпӗ-йӗрӗпех калаеа кӑтартвӑ...

Тимигрийӗв— 'дасрах Хӗрлӗ^ҫутайа .. 
Мйтакковӑн ,,«аххинатсийӗ“ пӗтӗмпех тӑрӑ 
шыв ҫине туха>...

МитакЕОв хуйхӑрнӑ---:у8хӑрлӑ та— ӗҫ пӗт- 
рӗ! Аван вӗт? Лсон. Линъ.

т у н т е р л е  ҫ ы х ӑ н
Ҫӗрӗҫ ,\алӑх кӑмяссарнатӗн-Бв ӗҫяекенсем 

«ХресВ' н ҫургӗн^де» пӗрре ве^Бҫӗр тума шут- 
даж:1. Хул-=р;1 мьшденсене, и/ш-млӗ, а^даш 
«айрасенл йыхрав пеле^Бӗсеыпе 'ҫӗнсв пуҫ- 
/арвӑ.

Кӗрлет «Хресден ҫур^ҫӗ». Ҫа^ирӑк ыиша- 
ьайсеы ҫутӑ тӳммеллӗ пиншаксене йӳле йанӑ.

шуман ҫулҫиллӗ ҫуг тӳммесем електритсӑ 
ҫутипе йалтӑртатаҫҫӗ. Аслӑ уйаврп пекех 
капӑр, таса тумлавнӑ майрасеы те тул-
■ШЙРХ.

—  Мӗпле уйав?— тесе тӗлӗнеҫҫӗ айалти 
хутра пуринааан патраксем.

— Пайан кунта ҫпрктаккӑ,д, вед^дӗрпул- 
малла. А1ӑр, епӗр те хӑпарса курар, терӗ 
пӗри.

Курсра вӗрочекен патрак"Рм ҫӗгӗк ппп- 
шаксене ургса йзрса, лаптак иуҫлӑ ҫӑчати- 
^:еипе лаплаттарса хӑиар'Бӗҫ ҫ.ӳлги хута.

'§анах ҫпсктаекӑ.ъ. С а л а р а туллийех 
халӑх.

— А1ӑр курар, хулари ҫпек...

—  Раш пилет!—-терӗ алӑкра сьтхдаса 
тӑраканӗ.

— Ппрӗн впмӗнле пи.тет то ҫук. Еаӗр— 
йалтяп кяляӗ патраксрм, куйт;тх курсра вГ- 
ренетпӗр. Аха.тех ^рура'! пу.те... херӗҫ ку- 
расшӑнскерсем.

Еҫ тухмарӗ. Кӗртиерӗ пӗряе те. И р 'к - 
сӗрех пӗр сехотрен вед'Бӗр пуҫлӑхне тулса 
йӑлӑнмалла пул^дӗ.

— Е  !ӗр патрак 'еп курс...
—  Пӗлзтӗп, пӗлетӗп, йулташсем. Пйрӗи 

вР̂ Б̂ дӗр хуларисрмшӗн ҫеҫ. Спре вт.ҫ-би пк- 
дег пулман, терӗ ^' '̂Бдӗр пуҫлӑхе теви.

Бара курора вӗренме, хула ку.^Бттурӗ/ю 
пал.ташма к}!лиӗ патраксем пусыа карглаш- 
ки ҫий-де тӑрса ывӑнсан, айалги пӳлӗме ач- 
са ҫь'в:трҫӗҫ.

(,Трӗҫ ҫпетсем ку.дттурӑ к.тҫӗнде прӗккГн 
савӑйса ир йснолле тиа салаадӗҫ. Ҫапла 
вара йал кт.1)Гтурл;}хке хӑпартао тӗлӗшпе 
ҫав теря пысӑк ӗҫ туса худӗҫ.

У т.



Совпрофшвилккисем.
■§авашпрофсове1вндв тв тӑмпӑшал пере- 

ьевсем тупӑндӗҫ, адасем.
Увти Осоаввахим йадейкки лару хыҫҫӑн 

ларка ларс а; „еаӗр те ӗҫлетпӗр“— юмешкбн 
Авиайӑлтгари пидед?сене 50 штук илсе 
ввлет. Вбсепе дленсем хушшивде салатас 
вырӑвнв шӑа ик уйӑх ҫурӑ ар р р а  тытса 
усра'1 те, кайран, ӑҫтан иляӗ ҫавӑнга шӑп 
50 пидвт леҫсе нараӖ

11бр пилетнв те ҫухатман иккен. Проф- 
совет тӗлне '§ӗмпӗрден й^-ропланӗ вӗ;св кил- 
се тӑм поинӑ пӑрахсан, тӳрех тӑмаашалран 
кӗрлеттермв тытӑнаҫҫӗ ӗнтӗ прсфтӑмпӑша- 
дӗсем.

—  Тр-ре-вокӑ-ӑ! тесе кӑшаӑрсан, тӑм- 
тупӑран кӗселпв пеае пнконеҫҫӗ ӗитӗ вӗсем,

1 № совухмах.
Шупашкарти шкулсеи кӑвиаллн куна 

вырсарникунтан тунтикуаа куҫарйс тӗлӗшнв 
пуху тунӑ. Пӗр пухура Сгатуоравленинде 
пмсӑк вырӑнтах ӗҫлекен Руккавишвӗккӑв 
ҫапда калавӑ;

—  Мава адасен сывлӑхнв сахлас ыйгу 
мтлзрах шухӑшлагтараК Канмаллн кува 
тунтикуна вуҫарсан, епӗ хаи адасеае Атӑл 
леш йевне ндсе кайайыастӑп Мӗвшӗн тесея, 
тунтикун есӗ санаНийе кьйатӑн, тевӗ.

Андах, ку етем шкулсендв хура к?ркун- 
ве (леш йевыв каҫыа пӑрахсав) вӗревтмв 
пуҫдаввпе Атӑд леш йеввв ҫӳреме ауҫдид- 
ден— ҫуркувнв сӑрахтараинв аса та идмеа 
тӑмпӑшал.

Етен те есӗ вара &Еа. Адасене хӗлхуга 
Атӑл лвш йеняе ҫавӑтса кайса ку.да! тута- 
расшӑв, е!

2 совухмах.
Катек йалӗ (Патӑраел р.) Еӑаши ҫул икӗ 

кӗпер туса внҫӗ квпер пӑга!. 10 ҫулта иьӗ 
кӗперне сахалтаа 80 хут мшсо тинкеленнӗ. 
Сулӑм укҫи пуҫтарасдӗ тв, икӗ кбпер вы- 
р&нве пӗр Еӗперне лайӑхрах туса хурсан 
калаыа ҫув лайӑх пудмалла. Асдз ҫул ҫннда 
кӗпррне райӗҫтӑвкомӑн тугарыалла, тет 
Хбраъа.

Тӑмаӑшалсем ҫав, тӑмпӑшалсв-ем! Ҫӑм&р 
ҫ&ва  ̂ те кӗпер ишӗлег, ҫӑыӑр ҫӑва'? тч к6- 
аер ншӗдет. Кӗпер тӳрлетнб хыҫҫӑа хытй 
ӑурлаҫҫӗ пу-ъ вара, шӑаа тӑррн ҫӗрсене 
саноЕонла улӑштарса.

Цистойашдн тӑмнӑшазсеы ӗнтб.

„Капк1н“  пур, суре те пур.
„Капаш“ хаҫатӑн пысӑк вы^авӗвде Ура- 

вӑш йалӗвде пурӑиакин (Вӑрыар р.) Л. П. 
Ор.юва тиыӗр сӳре тухрӗ. Вӑл сӗр ҫулта- 
лӑкл&ха „Каакӑа“ влсе тӑма ҫырӑнвӑ.

Пӗр тввкб укҫа мӗн туса худӗ ӗнтӗ; ҫул- 
тал&кӗнвх Орлова, увӑн ҫеийнне, кӳршн-ар- 
швве култара!', выъавратухнӑ сӳреав 1 0 —12 
ҫ.ул сӳрет ӗнтӗ Орлов.

„Капк&н“ ҫырӑнса влме тӑрӑшӑр!

3 № совухмах.

Ианкасси (Патӑрйел р.) удитлб Каврил 
Микихвердӑ пӗр пуйантарах ҫывнӑн шкула 
ҫӳрекен а̂ дие шӑлӗсвне ҫапса хуҫсэ, пидӗ- 
куҫӗсевв шыҫӑнтароа йанане; «вӑл епӗ ку- 
лаксемпе тнидӗ кӗрешнине пӗлтврет»—тесе 
ҫӳрет X— ъа.

Вӗр ҫӗнӗ тӑмран тунӑ тӑмпӑшал ку. 
А еҫли хӑйӗн ҫӑварӗнде пӗр шӑл хӑварми! 
ден сӑптӑрса тухакан ҫынна тем йатве па- 
ратдӗ вара? Ех, тӑмпӑшал, тӑмпӑшал!

Тахӑшӗ ӗнтӗ кунта профухмах?

Шупашкарти удитлӗсек 6-мӗш №-лӑмвс- 
комӗн пуҫлӑхве пӗр пухура ҫаплаыйгу панӑ:

—  Кашни удиглӗ пуҫве вӗренекен а̂ да- 
сен шудӗ нормӑраа ытлашши тивет. Ӗҫ йӑ- 
вӑр. Весеве ҫӑмӑлдатас тӗлӗшпв меском мӗа 
кадама пултара!?—тенӗ.

Меском пуҫлӑхӗ ҫапла каланӑ:
—  Удитлӗсгн ӗҫво сӑяаса тухнӑ комнҫ- 

ҫин акдӗ '§ӑвашпросра ҫухалвӑ тэ, ним те 
калама нултарайиастӑн, генӗ.

Тӑыпӑшал каы мккенвв палӑртма хӗя 
кувта: те мескои, те '§ӑвашпрос. Ав^ҫах, 
ҫав акта 1)1вашаросӑн кив йӗы кӑсйнз^дс 
шыраса 0‘ӑх.ӑр-ха! ҪаЕӑнта выртыас1'-и 
вӑ.ч, мур?

Пӗъӗккӗн ъ^пӗтетпӗр.

Кивӗ првтҫетаттӗл— раетрат^ӗк, 'Уӑвзш 
Сурӑм (Елӗк р.) йадсоведӗн претҫетатгӗлӑ 
Иевгоккимӑв Сатар Уҫӑпӗнден валок укҫнне 
4 тенкӗ те 94 пус илсе, тата Никиояайӗвӑ 
Ҫтеппанитӑна 5 тенкӗ те 21 пус кайалла 
тавӑрса памалла укҫааа хӑй кбсйвне двкге 
хунӑ. И. К.

Ҫӗнин шарламас!'. — Кнвви йала сутсэ 
йанӑ пулсан та, ман 6ҫ ыар, тет ӗнтӗ вӑл.

Илвс пулсаи, парас пула!. Тйвбшрм 
(Елӗк р.) кнвҫенлӗх йулташдӑхӗндвя укҫа 
кивҫен ыйтас пулсан, ӗҫкӗсӗр иырса та ая 
ыйт, тет К— йӗв.

Ку йапала дӑнзхах пу.лсан, йулташлӑх 
правденйн членӗсвнв бҫтерсе ларирев вӗҫ- 
тербвх кӑларас пула!’.

Оъко ӑиаӳ, твтӗя есӗ Ваҫҫнлйӗв йудташ. 
Есс Нӗрӗш (ф рпӳ р.) йадӗя ӗҫтӑвакая ко- 
мнттвтбвде ӗҫлеместӗя и-ха? Ҫырӑву ҫивв 
йалӗҫтӑлком штанпне пусса йанӑрап кадят- 
нӑр-ҫке. Ма тата „духӑнсене ҫаратса пурӑ- 
вакая Лас&рсеве“ 'Вӑриастӑв?
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Нӑстайашъи совухмах.

Мӗн тунине пӗлме ҫук.

Алкаҫӑнра (Вӑрн. р.) ҫаирӑксем пӗр ҫурта 
иухӑнаҫҫӗ тв, ҫӗрӗпв краҫҫин ҫунтарса ля- 
раҫҫӗ. „Мӗн ӗҫлеҫҫӗ иккен унта вӗсвм? Ӗ? 
Иал ҫыанисеи те тӗлӗнеҫҫӗ". Хуг вӗренеҫ- 
ҫб пулб? Ие пуҫтарӑнса вӗнеке вуланине 
аглесв лараҫҫб-и тен?. Андах... хут та вб- 
ренмеҫҫб уата. кӗнекв-хаҫат та вудамаҫҫӗ. 
Алкаҫӑятн ҫанрӑксеа вӑхӑт ҫук, картла вы- 
дасси йуда^. Ҫбр каҫидден хӑшб пбри 20-30 
кӑрупккӑ шӑрпӑк вы^аса йараҫҫӗ. Ҫара 
сӗрҫясем пек „ҫӗрлв дӗрӗдвҫҫӗ" кӑитӑрла 
ҫывӑраҫҫӗ".

Вӑн йепле! Вӑратма вӑхӑт ҫатнен-ши вӗ- 
свне?

„Хӑватлӑ“  иккун.

Ӗлбк иккунсен хззат тукаланӑ тенв тб- 
рӗс те-й-твн? '§орт пӗлети, —  тунӑ та пу/д 
ҫав. Ха/д илтбнмест-те, хӑш пбр ҫбрте, хӑш 
дух пулЕала!?. Акӑ Тури Ҫӗрпӳкассине (Хӗр- 
аӗдутай р.) ияер. Унга йалхурал пӳртне 
аӗр нвкун кбрсе ларвӑ. Тем каласан та хӑ- 
ватлӑ иккун пу. .̂ Иалсоветне курӑныасӑр 
«ьӑрттӑн» вырзнэҫнӑ пудсан ҫеҫ? Вӑг есӗр 
тӑват ҫук тетӗр. Вӑл кӑна пудсая пырӗцӗ 
1в, хӑратма та пултаряӑ „ку4ттурлӑ“ ҫын- 
ш е .

«Хурал пӳртӗяде тӗрлӗ токаатсем тӑваҫ- 
ҫӗ, пухусем тус» вртвреҫҫб, ан^ах нккун 
пкт хӑрушӑ пӑхса ларняпе ӑва ндсе пӑрах- 
«а никзм та хӑйаӑмас^. Хӗрдӗдутай райбҫ- 
тӑвкомӑв атӑмпай пуҫлӑхӗ те иккуяа кӑлар- 
ва пӑрзхасси ҫинден калама хӑрарӗ пулав, 
йалти удитлӗ—Уҫтпнӑв та (йалсовет дленӗ) 
«Ма есӗр салӑх пӳртӗнде нккун тытатӑр» 
тесен, яим калама та хӑра1‘», тесв ҫыраҫҫӗ

Капкӑна вунИ пине ҫитерес тесен мӗн 
тумалла?

(Сӑшни „Капнӑн" илсе тӑракан лбр 
(ын лӑйне йулташлӑха тепбр ҫы н тулса, 
Ӑна пбр ҫуллӑха „Капкӑн" илме ҫырӑн 
тарсан, вара „Капкӑн" шӑя вунӑ пин 
Ҫапӑнса тухаТ.

 ̂ Вуланампа куламан, тупса ҫырӑнтар  
равӑн пблӗш не.
I „Капнӑи" хакб: ҫулталӑка— 1 тенкӗ, 
I® уйӑха— 5 5  пус, З у й ӑх а — 3 0  пус.

Атрбснв ан манӑр: г. Чебонсары , К он- 
роре газвты „К анаш ".

Уйауҫ ӑалгадв (Хбрхгду- 
тай р.) страхховккЛ укҫннв пуҫ- 
тармааӑракрбҫ. Палбҫтйвком прет- 
ҫетаттӗлӗ кЯмака ҫнв^ви те аи- 
маоФ.—СтрахховккЗ укҫиие пуҫ- 
тарассв мап ӗҫ нар, М ав& я-пк- 
дет пуоасся то, ал птсас. и, тет.

К - п .

Ҫапла хӑтлава! пу.;д ӗнтӗ Уйпуҫӗн пуҫ- 
^сӑр претҫетаттӗлб: вырта^ вӑл кӑмака ҫин- 
1в те, вйрӑм йвӑрлӑ пнҫетв выъантара? ҫеҫ,

Пӗтпӗлтӗк.
— Саяа пухӑва дӗнеҫҫӗ, првтҫвтатгӗд 

йулташ.
—  '§орт сирӗнпе! Л арцӑрха пӑртак... 

Камсем пуҫтарӑннӑ уата?
—  Арҫынсем, хӗрарӑмсвм, пур те. Ми 

хаъа йа'Кор та пур...
—  Ну!.. Мнхаъа та пыни? АВга апла 

пулсав... Кӗгтврес ыар ҫынсвяе. И—р.



Пирӗн  аннет тӑ .
«АнЕРтгӑ» сӑмаха илтсгнех пирӗн вула- 

Е»*сеи «йӑ ӑ-л» кулса йарӗҫ.
— Аха-а, .Капкӑн* та пӳрократланма 

муҫланӑ, анкетгӑсемпе аппалана?, тейбҫ хӑ- 
К1ӗ-пӗрн.

Ҫакьа снгсе еп?р, нтлакансеЕден ыа.1 та- 
■жх ка^ару ыйтатцӑр. Тӑватӑ ҫул хушшнндв 
(«Капкан» тухма пуҫдани тӑватӑ ҫул 
туддӗ) п?ртен-пӗр анкеттӑ ҫырнӑшӑн пнтех 
мыеӑк «ҫылӑх» птдвӗ тегп?р. Мӗя тӑвас те- 
тӗм, .Сӑисаран ҫӳле сикейиӗн*, теҫҫӗ ваттж- 
•вм. Иртнӗ сулсенде епӗр, «Капкӑн» дӗппи- 
«ене нвтервӳ текен йапала илме салата- 
«анддӗ те, кӑҫал вӗсем «питпеле йалалла» 
тесе районсеве салавдӗҫ.

Ҫавӑвпа йупилей ҫи ти цен  икӗ уйах ма- 
ларах епӗр Яури апкеттӑ ҫырса салатрӑиӑр. 
Анкеттӑ тем пек пысӑк «ар ӗнтӗ, ыӗн пурӗ 
те внҫӗ ыйту андах. 1) «Каикӑн» кӑмала 
жайж4-и? 2) Кашни нумӗро вулатни? *) Ма- 
лашне «Капкӑна» мӗн гунатӑн. Икӗ уйӑх 
кайалла йавӑ пулсан та, хӑш-пӗр ответнв 
иуриал ыран тухас тевӗ дух кӑаа нлтӗмӗр, 
■ӳрвкраттнсӑм пӗгмен-ха. луликанпа пӳрок- 
рат XI кайрап йадӗҫ. Ҫавсен •тжехӗвденех 
•уҫдӑаӑр.

, Хуликан. 1) Пысӑк хӗрео хунӑ (хут пӗд- 
мест, снаддӑт). 2) Ултан йӗаетнӗ (сӗдеки 
йухвӑ пудиалла). 3) Хуг пӗдиесен те намӑс 
«ӑмах ҫырма пӗ-тнӗ.

Пӳрокрзт. 1) Авкеттӑ ҫырма пӗлместӗр, 
кудӑшлӑ аь кеттӑ. Виҫҫӗр ыйту пулсан пы- 
р ӗ ц ӗ  те, виҫ ыйту мӗн вӑл? Тӳрряпех ка- 
латӑп— йуратмгстӑп, вуламастӑп, ырӑ сунмас- 
тӑн. Айалта: «К д“лу подшвть».

Вҫзттӑъч^ч-1) Втатккӑ парӑр— калӑп. Ти- 
пӗкашӑк ҫӑвара ҫура>, ҫавва астӑвас пула^

Совухмах. 1) Тирпейлӗх решимӗ ,духве 
уп пек шурнал кӑлврса «оийея» тунике 
ырлзмасхӑп, сталӑ-пы>— ш урвалата вуламас- 
тӑп. Т)ӗреЕе ҫкйет. Е аӗ  кӗя еунвипе хӑвӑ- 
рах пӗлегӗр пулӗ.

Иотхзлим. 1) «КапЕӑва» та йураса пул- 
мн тесе икгаер хут вулагӑп, андахманш ут- 
п» «вӑйлисене» хнрӗҫ пыни, ьтрӑ йатхала мар, 
дарӑнма ыйтатӑп. Т» м куреа тӑрӑр. Х ӑвӑра 
хӗрхенсе калэгӑп. Май гаӑлнннтеп кррп ҫук. 
«Капкӑп» хуҫинв мчн пек пулма су::;*тӑп.

Т)ӑвз1нла кальҫма маннӑ -Бӑваш: 1) Чу-
■ ашски Оелмест.

Рас-рат5ӗк. 1) «Капкӑна» йуратма укҫа 
мар вӗт вӑ.т. Укҫаллӑ удрештени пулсан 
кӑмӑлаӑгтӑм. 2) пуҫно урӑх
нимӗн те вулачастӑп. 3) Нпмӗи те сунмас- 
тӑп, мӗнптӗя тесен уптан... хӑраиастӑп. Сут- 
ран ҫеҫ птикленетӗп.

Иулак. 1) «Капкӑн» хуҫине персевӗлер- 
ме пӑшал хатӗрлерӗм, тӑватӑ ҫул сыхлатӑп, 
тупма ҫук. Мана пурнӑҫ паманшӑе, гӗр 
ҫӑтгӑр. Ҫавна сунагӑа.
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Пуп. Каплипе кӑмӑла каймас¥, тӗн ҫин- 
ден ҫырма пӑрахмалла. Хӑш-пӗр нумӗрнв 
вулакалатӑп. «Капкӑн» хуҫине таиӑк тӗпн* 
кайма суяатӑп. Ами1§.

Формалис, Шурнал пула^^я вӑл? Ыа исхо- 
1ашда, ни вхо¥ашда ҫук. Формӑсӑр ҫырнӑ. 
'§ирку.дар тӑрӑх ҫыряс пула^?.

Кувтан пуҫне тата темдул ответ кнлдӗ, 
шутласа та кӑларас ҫук. Кӑсем вара урӑхла 
шутлаҫҫӗ. Мӗнле кӑна ответ ҫук-ши. Мӗи 
кӑна ҫыряаҫҫӗ-ши? Пат1ушки мои1 Пӗри ҫы- 
ра¥ (йадти активйс): „Капкӑн" тухасса куҫ 
пек кӗтсе тӑратӑп, илсен вуласа дарӑнай- 
мастӑп. Кулоа ӑш ыратаЕ Пӗр нумӗра та 
вуламасӑр йулиан. Малашно тата вӑйданма, 
ҫивӗдленме суиатӑп тег. Тепри тата: (кон- 
сомолӗс). ,,Пирӗн йалта“ хуликансем пиг) 
аснӑддӗ. „Капкӑн“ тухма пуҫланнӑраппавӗ- 
сем пӗтӗмпех пӗтрӗҫ. Садам „К аакӑна" пи- 
рӗн ӗҫе пулӑшнӑшӑн, тесе савӑна¥. Виҫҫӗ- 
мӗшӗ хата (хӗрарӑм). Ман уаӑшкана „Кап- 
Еӑи“ ҫын турӗ, вӑл ерех ӗҫме, ҫаиӑҫма пӑ- 
рахтардӗ. Спаҫҫипӑ ӑна. Иупнлей кувӗ ӑва 
парно парас гетӗп. (Пӗр тӗрелэнӗ сурпа* 
Яанӑ). Яӗр старик ҫырак. Ӗлӗк пирӗнйадга 
Мекӗте Ваҫли пурӑнад-бӗ, вӑл ҫеҫ култарва 
пултараддӗ, вӑл вилсеи кудтарма пӗлекен 
йулыарӗ. „Капкӑн" унтан ҫӗр хут ытда ӑста- 
рах култара)^. Хуйха-суйха сирсе йарат, 
„К апкӑна" вуланипе 78 ҫулта пудсан та, 
шыв сторох, тохо и вам шалайу, (епеттӑ"!’ 
тесе ҫыра¥. (Ӗлӗк салгакра пулпипв вырӑс- 
ла калаҫма пӗлет).

„Капкӑн" гаурнал тухнине тӑван халӑх- 
ра нумайӗыӗ пӗлмвҫҫӗ курӑиат— тесе ҫыра  ̂
тепри (вуламалли ҫурт пуҫлӑхб). Иеплв та 
пулсан пӗтӗы халӑха ҫырса пблтерме ыай 
ҫук и? МӗБшӗн тесен, епӗ кӳршӗ йала пбрре 
ҫеҫ кайса вуласа патӑм та 29 потпиод?*! 
(вӑтӑра пӗрре ҫеҫ тулаймарӗ) тусса килтом. 
Ун пек интересдӑ шурнала ҫырӑнса идмесӗр 
пултараймастӑп. Ҫав тери аван, ҫав терг 
илемлӗ, (ку тӗлбшрен Фплпппӑв й. тӑрӑшат,)-: 
Ҫав гери иктореслӑ, ҫак тери йӳнб (ҫул5*‘ 
дӑкне те пбр тснкӗ ҫеҫ вӗг). Хам пулс&й 
кашни ҫынна уйрӑм ҫыру йар>:а пблтор/' 
тӗи, йе ратиопа каАаса систерегтбм, ма еоӗр 
кпрлӗ тарая хьтпар пакастӑр пурне те?Р0*̂ ' 
пуплок тулашӗнди дӑвашсем пит нумайӗ®ӗ 
вӑл тухняпе пблыеҫҫб. Вбсрм те пӗлсе ҫатсеЦ 
сирӗн шу|)нал такҫанах 20 000 ҫитмелле 
тесе ҫкра!^. Тон, тӗрбс те ‘'ку сӑиахсеи- 
Ш ухӑшдаса пӑхӑр ха вулакансем?

„Капкӑн" хуҫи хушнипе майласа ҫыряӗ- 
Сӗлтермен Г5, Ыгти ответсене кӑтартс> 
тӑмастпӑр, вунӑ нуибрте те ҫырса пӗтер®®! 
ҫук.



Кармйшри Иуссуд- 
пӑв й. партти дзенӗ, 
Вулӑҫтӑвкойра, коппе- 
раттиЕра, йалканӑшӗн- 
де, пулӑшкомра ӗҫленӗ. 
Цур ҫӗрте 10  растраттӑ 
тувӑ. иуйансекпв ҫы- 
хӑну тытн‘ӑ. Ха.д парт- 
тирен кӑларса ывӑтнӑ, 

А. X.
Нумай ҫирӗн ҫав шалуна..
Ха,д ӗптӗ йӗ^сз лар шӑлна.
Иирӗвшен сс й у т ,— кирдӗ иар,
Хӑ¥ ҫарапакартӑн лар!

Атпар йалӗяди (X.
1утай р.) Песӗр Орлов 
■артта 'ренӗ арӑм кӗ- 
тӗвӗ кӑ арнӑ. Туйсен^де 
•ҫсе, ҫӑвар карса ҫӳ- 
Р*аӗ.

Халӑ ӑаа  партхирек 
кӑларнӑ.

Сава.

Карарах пар ҫӑварна!..
Лайӑх иултӑр кӗме шӑнана,
Ҫӑвар карма есӗ ӑстаҫӑ— маҫтӑр 
Арӑмусен аслӑ кӗтӳсӗ— «пастӑр»

Туктамӑш (!Х. '§утай 
р.) йалӗнди П. В. 1'ома- 
нӑв партги длевӗ йалти 
ӗҫсене тумае. Коппсрат- 
тива ҫаратнӑ ҫЗрте ӗҫ- 
дснӗ. Ха.д ӑна партзп- 
рен кӑларвӑ.

Хум.

Е х 1 п, кахал,' ним('п ӗҫлемен!..
'  Коппсраттив ҫ.аратма. ӳркеныев! 

Вйхатӑп— шулӗк сӑелӑ,
Ҫавӑнаа сака парттирен шӑдпӑ!

Аплах мар пу/ь^е.., сӑвви 
ҫапла ӗнтӗ,

— Комсоиол регне тасатас ӗҫ мӗлдв 
пыра¥ сирӗн'.-'

— Пит те аван,
—  Пуп адисеке сирпӗтрӗрн?
— Мӗвшӗв? Вӗсене сирлӗтген, йадейккӑ 
хупӑва! вара. «Ҫинус».

Кив Вӑрмарт» 
(Вӑрмар р.) Ва|» 
ҫили Ҫтеппамй» 
— паргтн вӑжтж- 

адӗ йалта хулж- 
каилавса, ӳсерӗл- 
се, хӗрарӑмвеж- 
дев мӑшЕӑлӑвж- 
ҫӳрет. ТиЯеп.

Аа та-а-а, худиЕа-а-аи!
Х у партти регӗкдв тӑран.
Ҫу-ук, ҫу-у-ук, кирлӗ мар пире саж мккж^
«Хӗрарӑмген ҫумҫекка»!

■Йиркӳллӗ Елменти 
(Вӑраар р.) Тимухха Хӗ- 
дипӗ (партти дденӗ) пу- 
йансемпв к?решетӗа тесв 
вӗсен кантӑккцсене ҫапа- 
ҫапа ҫеыӗрнӗ, хййс не 
пӳр^дӗс^^ве кӗре-кӗре хв- 
■всв уӳревӗ.

€ — а.

БӑкЯр пуҫлӑҫке всӗ...
. Ҫавӑапа ҫӗмӗрсе ҫӳретӗн.

1пла май килкӗ, а^дам,
Хуплас пу;§ сан ҫинв аҫам!

Ҫ. Ш ӑ п ъ  в к.

'^иркӳ хурглҫипа пуп 
куххарнки.

— Есӗ, 1|1арй0 ЛӑривапйвЗ, ҫӗжӗ хижа^ 
нлтнӗ-и? -

— Мӗн хыпар тата? Ио вӑрҫӑ тажра- 
па?-и?

— Вӑрҫа ҫӑва тӗпне пу,этӑрха вӑл, вӑр- 
ҫӑ мана усӑ тӑвас ҫук, Парттийе кӗретӗп,. 
вӑт ҫак ҫӗнб хыпар иулаТ Халй плрттнйе 
патрзкзсвв нумлй кӗрты лле, тег. Иьдейккӑ. 
ҫекдеттарӗ Елекоавтӑр Ис-кордӑ мана 'дӗ- 
ве.т. Клдсо ҫул йалЕаяашӗн претҫ.етаттӗлв 
тав'5пӑр, тот. Вӑт иурйнагӑп вара нкӗ ша- 
лупз. Ӳя 'Бухне дан ҫапмастӑп вара хам, 
йалисполнитгӗлӗсем шаккаддГф дана, Е г , 
ӗҫки вара уз духнс!!! н-ц-н-н-а тол)Ккӑ!!1

—  Ку 'Б'анах та ырӑ х ы п акке . Епӗ тв 
тахҫанах патрадккӑ шугӗзде т8иттӑп, апда 
пулсан мана та 'Бӗнеҫҫӗ цулмалла. Иу, вара 
падӑшкӑяа 01шш;И туыа памӑп. Атту ӑва. 
ку •ҫухве тыр; пуҫтарма нрск пами пуд^дӗҫ. 
Пирӗн па'дӑшкй пек ыррпае ннҫтан та ту- 
пайыӑв: апат аван, ■ҫей ӗҫтерет, тата ма- 
тӑш&ӑ курман ҫух йурату ҫинден те пуп- 
лсг.

‘Кх, ырахҫке падӑшкки!!!
Ҫыртакан пӑрҫа.

11



Ӗҫлеҫҫӗ те иккен.
ПлатЕа йалӗ (Ш упашвар р.) йадӗпех 

вкҫЗ ҫын аллинв кӗрсе ӳкнб.
Виҫҫгшӗнден аӗри—вӑл, Сквортсов. Пи- 

кам хушиасӑр, накаиран ыйтма' ӑр худхуш- 
шине папкӑ хӗстерет те, Йал тӑрӑх ,хырӑҫ- 
карӑҫ“ пуҫтарса ҫӳрег. Ҫӗр йӗркеленӗ дух 
ҫемлемера 3 уйГи хӑй патӗнде хваттерйар- 
са тӑяӑшӑн йал укҫине 00 тенкӗ хырса 
йулдб. Ҫеыленера укҫасӑрах хваттере йышӑ- 
накансем пурддӗ. Калӑх вӑрманае оутса, 
укҫине хӑй кӗсйинв диксо худӗ. Кивҫевлӗх 
йулгашлӑхӗнден 30 тенкб илдӗ те, Ҫӗраӳ 
йармӑккиаде хресденоене картпа улталама 
ларӗ.

Иккӗмӗш— Саппошнӗккӑв. Претҫетаттӗл 
пулвӑ вӑхӑгра Мӑштавӑш йалӗндп хресден- 
сек пуҫтараӑ сулӑи укҫине персе дикаӗ. Икӗ 
тӑлӑх арӑиӑн носсопя укҫияе (75 тенкӗ) 
•хаъ те памаа. Кувӗн ҫӗрӗя ӗҫсе ҫӳрет. Иала 
тэ, йадсоветев те хӑратса тӑрак Пим тв 
тӑвайнаҫҫӗ ӑна.

Виҫҫӗиӗшӗ— МиЛ(Утт2з. Ку вара пит пал- 
лӑ растрахдӑх. Парттирен тв ҫавӑвшӑнах 
кӑларяӑ ӑна.

Пухура ҫак ҫынсем м?н тӑвас тенӗ, ҫав- 
аа тӑваҫҫӗ. ВӑрлӑХ фовтне зӑвасшӑя хрес- 
зеьсем вумай вӑшкӑрдӗҫ. Андах, виҫӗ кариа 
ҫӑзар ирӗкӗаден нийеплв те тухаймарӗҫ,—  
фонт пулмарӗ.

Иалсоветӗндеа:— спрбн йад ҫиндн ӗҫсен 
«ӗял0 пыраҫҫӗ-ха, тесе ыйтсае:

—  Епӗр пиг пӗлсвх те каЗмастпӑр... 
Мйъуггӑвна Саапошаӗввӑвран, йв Скворт- 
соврая ыйгас иуда!  ̂ кун ҫпадвн,—теҫҫӗ йад 
пуҫлӑхӗсем.

Апла нккен ӗятӗ: йалсоведӑ те виҫӗ куш- 
таа сӑиахӗядвя тухаймасФ, тесе ҫырса пӗл- 
тервт пяро пӗр йулташ.

Ҫак сӑиахсем ҫявдевех ннре ҫырса пӗл- 
теревея корессотевт ҫав куштансея ӗҫӗсем 
/ивд-н Шупашкар райӗҫтӑвконне йавварӗн 
-)5-ыӗшӗвдех ҫырса панӑ. Шуаашкар РӖК-ӗ 
ку хутӑн 2-мӗш стравнтсн ҫнне хӗрдӗ дер- 
яклпа: «Пор^чнть расследовать уполвом. Сн- 
яяцыну»— тесв хӗреҫлӗ ресоъутса хунӑ та, 
хутве пӗр йешдӗке диксв хунӑ.

Мӗншӗн Ҫкаитсыва памалла? Ҫнннтсын 
хӑй ӗҫБв тунӑ. Вӑл ҫырса оанӑ. Тата мӗя 
кирлӗ пулеӑ Шунашкар РӖК-не?

Ресо.1угся хуиасӑр, нӗн туиасӑр ку ӗҫе 
тӳрех Халӑх оутне йанӑ пулсан, кам йатла- 
эӑ пулӗцӗ райӗҫтӑвкоиа?

Райӗҫтӑвком пур йалги ӗҫевнв тв хӑй ту- 
ҫа тӑма пултараймас)' ӗвтӗ. Иалга парттяпв 
сонсоиод йадейквмсем те пур вӗт.

А вот, вулӑр комсоиолӗссемпв пврттп 
сӑЕтита^дӗсем мӗвле ӗҫленнве!..

...Суйлав вӑхӑдӗ. Раштав та ҫывхарса 
кзлвт.

—  Праҫннке иӗялв иртерес?— тет вом- 
чонол йа^дейвсвн ҫекреттарӗ Петров.

Нумай шухӑшдарӗ вӑл. Парттн ддеянв
12

Ҫӗнӗ „коропейнӗк“-
Шсп)»шварта хазв Ҫвнб Коинсса- 

рпат вҫл*-!. Кун пек ҫӗаб мчйпа бҫ- 
лекрп хаднттен те пулман. Увйи 
ҫуР5« те, укҫи-теакн те, машши 
нистви те, „тела“ сем тв пурто пбр 
порт вд те. Ҫак Комвооариат кул- 
лен 7 —8 пул5мо шуса ҫитот.

К о м и с с а р ӑ  (йурла¥):
—  „Ныв^ддӗ ҫтеҫ, сахтра там!..

Все тавары раслошу у у“!..

кӗрес твкея кӑнтнтат Саххарӑв пулмая пуг- 
сав, ӗҫ тухмасдӗ те пуъ...

—  План тӑвас, торӗ Саххарӑв.
—  Тавай!—теро Петров.
Ҫыраҫҫӗ:
1) Кашнн ҫамрӑкран 3-шер кӗрвнкке са- 

лат пуҫтарас.
2) Ку салатран Саххарӑв лаҫҫинде сӑра 

тӑвае.
3) Иудашки йулпӑ салатран пӗр '#втв?рг 

самокоп йухтарас, т. ыт. те.
«Сӑра тӑвас та, пӗр 'детвӗрт самокол 

йухтарас»!
Ҫав вӑхӑтра йалти впҫӗ кугатан ӗҫлеҫҫб 

те ӗҫлеҫҫӗ. Шупашкар РӖК-ӗ: «поруниП' 
расследовать»—тесе лара! ,̂ Саххарӑвсем- 
пӗр «'де/вӗрт самокоя йухтарас*—тесе плаз 
ҫырса лараҫҫӗ.

Ку ста^йана вуласа тухӗҫ ге ӗнтӗ, вкҫ' 
тӑват уврешоеяире: «аоричпгь расследовать* 
тесе хурӗҫ, Ӗҫӗ валлех внҫ у8*5x3 йулӗ. А



Литтераттурӑ лахханӗ.
Ианкаеӑн «Иэнтрамаст т р к  купӑс уҫҫӑн» 

гӑввинде («Сувтал» 2-мӗш пӗр коисо- 
нолккӑ хӑВӗн патша вӑхӑтӗндп пурнӑҫвв 
аоа илвт те_ ҫапла калаТ:

«...Ӗлӗк дух еп каскӑнлапнӑ; 
Тарҫӑра ҫӳройӗ...
ИРдӗкрен ман пуҫ пӑдланнӑ:
Т рӑна ӗненвӗ».

Рево^утсидден тарҫӑра пурӑнма пулгарнӑ 
хӗр халдбвн каддй кайса адаялӑ пулнӑ ӗн- 
тӗ. Аъи те, Ианкас пок, коисомола кӗнӗ пу/д. 
Кадда к а  й м а н пулсан, рево^утсиддв- 
нвх, ӳссв ҫитвӗ хӗре, Ианкасйн, парттийв 
кӗртиелледдӗ:— шавдӑклӑрах сӑвӑ пуладдӗ.

Иссайӗв М. «ҪулЯм1 И йал* повӗҫевде 
(«Сувтал» 1,2-мӗш ЛгЛ») поаширски пойӗс 
Иалапукана тухта кайат станюаран, Ҫема- 
форӗ «хӗрлӗллӗ шурӑллӑ ҫунатне ҫӳ.тедлв 
тӑратса* йулаТ.

—  П у,—терӗм,—крушшеви пу.татех: ҫе- 
мафор «ҫуватне ҫӳлелле ҫӗклени» —леш йен- 
ден пойӑс тухнине пӗлтерет. Сгавтса на- 
даднӗкӗ ыа пойӑса хирӗҫ пойӑс тӑларса 
йанӑха?—тетӗа,

Веҫвех в лчса ҫитрӗм. Крушшвни кяд. 
ки,—ним те ҫук. Крушшери пулагоа кӗтьн 
те ахалех пуддӗ Ӑ*а иккеа, Ис'*ай?в илем- 
лӗхшӗп кӑна «ҫӳлелле» ҫӗклртгернӗ. Аван 
новӗҫ. Стантса надатднӗкӗв, йе с рвлӑшвӗкӗн 
ку повРҫе в тл 'са  тухсав, ҫӳҫӗсем внрелдех 
тӑмалда,— хӑ} ушӑ повӗҫ.

Унҫа пури?

ӑ й ӑ р л ӑ ҫ у н а .
Ш уоашвара айероҫурасем ких- 

м?1ди трҫҫР, ан^дчх влд мба ивквнко 
йадввн^в нунайбшв пйанеҫҫв.

~  Ыакҫӑи пндде, всӗ Ш уааш кара хӑ- 
Ҫйн хайатӑн?

—■ Хатд ЕаЗиасхӑп. Ш упашкара ӑйӑрдӑ- 
Ҫунаоеи киднедде, теҫҫӗ те, таптаса хайӗҫ 
УМ». ҪИНУС.

Тӳрлетейменскер.
—  Ммҫе ерне внтӗ еар  ыратнипв тухтӑр- 

0*н латне ҫӳретбп. Пӗрттв усси ҫук.
—  Путыликӑ дартса вӑхмарӑни? Пирвн 

йсаинв ҫавӑн пек ъух пуяштух кбленъиив 
вврияентерсе яартаианъъй-

~  1Саккуй пудштух! Ьвтвбрт бҫее тв пу- 
•ӑшайиврб. И а и т т а р.

— Тан... тан... тан!—тутароа, Турхан 
дирЕӗвӗн данӗ сывдӑш ҫурса, ҫывӑхри йад- 
сем тӑрӑх сасӑ дуптарак Картлӑ кӗвенте 
пек кукӑрӑлса хытнӑ кардӑксем, дапрас 
тункага пек тайӑлнӑ стариксеа, ҫут колушлӑ 
«ырҫын» ядясвы, пурҫӑн тугӑрдӑ усламӑҫ 
тавсаш хӗрӗсем утаҫҫб диркӗве.

Лартаҫҫӗ ҫурта, Пӗшкӗпсе, кукленсех пуҫ- 
ҫапаҫҫӗ.— Турӑ каҫара!', теҫҫӗ пулас.

Пуп плӗргет; рай суеаӖ Укҫа пулсав, 
рай та пур— пуи пулсан, тавра та ухмахсӑр 
ыар. Ҫӳрӗр, ҫӳрӗр диркӗве!..

Пуп укҫана пуҫҫааа!', усдамҫӑ тупӑма 
тархагла!. ҫут колушлӑ «ырҫын» адв, увпа 
найлӑ усламҫӑ хӗрӗ кӗдӗ тӑваҫҫӗ, перне 
пӗри вӑрт ӑн асӑрхаман оек пӑхаҫҫӗ: савни 
С8ВИВВ8 курма пыва!..

Турханга (Хӗрлб дутай р нӗ) 3 ҫул ӗнтӗ 
турӑгӑрсрн крусйокӗ ӗҫлет; даенӗсем кӗлле 
ҫӳреҫҫӗ, килӗсеве пуа к^^ртсе усаятан тасат- 
тараҫҫӗ. Ак. духӑнсем 45 кил (тгрӑсӑрсев 
крушокӗн дген маррисемех) 'Ҫиркӳрен те., 
пуправ та сивӗннр; I

-— Кирлӗ мар пуа теҫҫӗ.
Турхаяти турӑсӑрсен крушокӗ ыа ҫак 

1 ’ хӑН'епдрн пример илместшн? Игдӗрха!.. 
Ку ӗҫе ҫийелтрн, планнв андах туыасгӑр 
пулӗ те?.. Кочсомол йадейкки ҫыруҫӗ, ее>- 
хӑвӑн килне пушенв аа  кӗргха! Еоӗ пу?!- 
сем 'е лайӑх пудса «усалган тасатма» пӳр- 
тӗнге кӗлгутараиав “Пуйавсем , йал тӑрӑх 
сӑмахсем ҫӳрегеҫҫӗ, духӑнсем те ӗс ҫасла- 
шӑн—оитвх тарахаҫҫӗ.

Ву.шв ҫурдӗв пуҫлӑхӗ! Есӗ те киревсРрле 
хӑт./ана пуҫларӑв. Кӗркуннереп варах йал 
сеы 1 ӑ 1*ӑх рагио лзртма укҫа пуҫгартӑв. 
Хягаӗ 50 пус, теприсем 1 тенкӗ 2 товк|- 
шрр панӑ. Турхавта, Лутрапан1ӑкра, УйпУ- 
ҫӗяде, ҪӗНнрдеыесрв пухвӑ укҫана првйон- 
нӗа туйаптӑн, ытги пайӗсене (кивӗскорсвне). 
хӑвӑвнех йагӑы, тетӗн. Еу «ыгти пайӗсем- 
мен» укҫа йулдӗ пулӗ?...

Ма ӗс, тата:—Укҫасӑр ратио итлеттер- 
местбп,—тесв кашкӑрашатӑн? Пупсем:— 
«Укҫа пуртӑк, тура пур»,— теҫҫӗ пулсав, 
савӑн — «Укҫа пуртӑк, ратио пур,—твв» 
пулмас!к?

Тан... тан... тая..!—тутарса, Турхан давӗ 
оывлӑш ҫурса, йалсем тӑрӑх сасӑ дуптара!. 
Тӗапе кӗрешекевсем анасла анасда дмркб- 
веяде утаҫҫӗ... Вулаз ҫурдӗн пуҫдахӗ ратао 
мтдеме пыракавсевдев:

—  Укҫа пӳр и?—твсв ыйта!^. Каяав.

Аван иртрӑ.
— Ҫӑварвн аван иртри сирӗв?
—  Кадама та ҫук ӗвтб. Ӗҫкӗ, ҫаа&ҫу... 

П-ех, кӑва!
—  Пирӗн ҫааӑҫу оахад вара,— с&мсасеве 

ҫеҫ к&васларбҫ.



Т Е Н 1 Е.
(«Капкӑн» ӑмӑртуне).

Ӑсдӑдӑх та йӑнӑшат:—леш тӗнде ҫук, тет. 
кӑл тӗрӗс мар,— пур в1л /тега хӗнде. 
Цӗррв уйаз кукӗ, псрсн Йада пуштӑна 

мадетсӗр, марккӑоӑр ҫыру килдӗ. Хӑйнв 
«Тайапа ПӗрҫетаттРлне», гесе атрӗсленӗ.

Жадсовег пӳрдӗ ҫынрая йалаз пуйан. 
^ӗлӗм  тӗтӗмӗ те ҫу&ах мар.

Пӗрҫетатгӗд Пуртнух ҫырӑв» илдӗ те, 
зал ӑх  унӗндех вула пуҫларӗ:

— Писамо Е1  «зг)обной хн«эи, терӗ.
1*тӑ стариксем дӗдӗмбсене ҫӑварӗсенден 

жӑларса, пӗр-пӗрннден ӑпланмасӑр нйгаҫҫӗ:

Арҫынпг танах.
Х<рар&¥СҪ!1 ррҫывсеи»* т»1»м» 

■уҫ.гар?^. <;цв, уо»д с.Жхаювж
1ея))ен тв арҫы«сев1,св сӗртте жудаз- 
га.Чя мар.
(Квмака ум?1))в »дт«*** с^маю вд).

— Активисткӑ (КӑвзЕ тӗрӗм ҫӗнӑ пӑхс*):
—  Хулара курса кяляӗрен— пайам перу« 

'урт^ӑм та, арҫынсемпе таааганӑзпаг туйӑя- 
дӗ. Халӑ хӗрарӑм вуаӗ толае ,9 суа^йа ҫмр- 
маллӑх вӑй плтӗм...
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—  Мӗн тевй пулат вӑл?
—  Леш тӗвдерая килнӗ ҫыру, тенв пу- 

ла!, терӗ то ыалалла дӑваш дӗлхнпех вула- 
на тытӑндӗ: «'§а пирвайах хамӑр пурнӑҫ 
ҫиндеа пӗдгерес, тегӗи.

Епӗр пуртв вӑхӑтсӑр взлнӗ ҫынсем ҫут 
тӗадере дурара пурӑввӑ пулсан та, ку тӗн- 
дере пурӑяЗҫ аван-ха.

Ленин кунта куҫяӑранпа комуниссен парт- 
тийӗ хӗрӳлӗ ӗҫлет. Партти тӑрӑшяипе ну- 
ыайах та пулмас!' хӑваглӑ хуи пулса иртрӑ.

Тамӑк хуранне ҫааса салатса, катӑкӗсвя* 
дукун ш ӑратакан савӑта ӑсатрӗҫ.

Унтав, ламӑкран тухвӑ хура халӑх рай 
ханхи йеннелле еулӑндӗ.

Райа ҫӑмӑдлӑа илме пудмарӗ. Ултӑ уйӑх 
та ҫидӑ кун, дарӑамасӑр ҫ рӗн-хуяӗв 
ҫапӑҫрӑыӑр...

Пӳртре шӑпӑрт. Вулама пуҫлансанах дӑ- 
лӗы дӑпӑк дзплатаӑ с.1сӑсем илтӗяквледдӗҫ, 
халӗ вӗсек тв ҫук. Пӗрҫетаттӗл с.асси ҫеҫ 
идтӗпӗт...

«...Ҫицӗмӗш ' кунӗпде рай иатш‘алӑхн» 
тӗпӗ тымарӗпо хлмӑр алла и.лтӗыӗр те райра 
пуҫлӑхсем пудса пурӑнпӑ ҫыБсене суг пулдӗ.

Турра персе вӗлермелде ту н ӑ ц ӗ  тв, ватӑ 
тссе ҫӑмӑллатрӗҫ: вузӑ ҫула хапха хура- 
лӗнде ларма,'1ла турӗҫ. Ывӑлнэ те сут тӑ- 
васшӑн хытӑ шырарӗҫ, андах ҫуралман йа 
палана тупаймарӗҫ.

Кавӑрле архханаӗлӗ тедгйлӗ пул^д?: ан- 
кӗлсем ҪИЙ0 утланса вӗҫсе вайнӑ. Иеро.а- 
ланоа х'1валаса та тытаймарӗҫ.

Аппустӑдсеылв ерххелейсеие лӳлевсӗрох 
'|йпта ҫлптарма ӑсӑтиалла турӗҫ.

Илйе прурукне пнтӗ свхӗр сут пулмал- 
ладдӗ, андах вӑл пилӗк кун ҫухалса пурӑндв.

Асар-пксер, ӳсӗрбнден урӑлмасӑрах, тусан 
тӑман кйларттарса, турӑ арӑмяо лартса 
аслатн авӑттарма тухса кайяӑ пулнӑ.

Каҫпн таи ӗ’ӗ тӗлӗв^де турӑ арӑмӗ— Марй»- 
8« пуҫлӗрлӗ ӳкерсв хӑвзрЕӑ. Анкӑ-мнвх», 
•авнп хӑй ҫумӗн'8«к ӳксв йулнвне те сисме*.

Ҫыру тйрӑх куратӑр: епӗр ковЭ тӗаден» 
^впса салзтса, сслс пӗрдн п?к тӗпрете», 
ҫӗнӗ-Кзваш врӗлӗ туса лартрӑмӑр. Малаша» 
нурнӑҫ лайӑх пулӗ гесе ш/тлатаӑр.»

Ҫыру айпе тӗкӗл арӑив Ма!руна тесе, 
алӑ пуонӑ.

Ҫырӑв.1 вуласа пӗтероея вумайдден дӗа- 
месср лареан, пӗр старзв:

— Налока пуҫгарса пӗтерессипв ҫуракнч» 
х*тӗрлеиесс.н ҫнн^ден ним те каламанҫх», 
мӗнлв пыраҫҫӗ ша унги ку ӗҫсем?—терӗ.

Налок ҫиаден асӑияӑра';:
—  Ку ӗҫ ппрӗн 7в аванах пямлсТча. 

Пуҫтарас пу.га! штолӗ, тесв ӗнсиоейо хыҫеа 
илдӗҫ. Вӗренепо П рене.
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Т е л е й л ӗ  ҫ ы н с е м .
Мартӑн Хб-мӗшӗвде «Канаш» хаҫатӑя 

высӑв вы.5,авӗ пудса иртрӗ. Унта «Кӑпкӑи» 
яотпиеъӗкӗсем ҫак йапаласене вы.;Баса илнӑ.

Титӗр суре:
4874 Ордов Л., Уравӑш, Вӑрнар р.

Ҫава:
10665 Пнттсйӗзӑ, М. Т ,  '^ашдам», Кус- 

давдка р.
Тутӑр:

18468 Иллариовӑв Л., '§ура.д, Шупащ- 
жар р.

Ҫурпа:
10104 Афишаӗн II., Мудвй, Хӗрлӗдута! 

районӗ.
10066 ИшутЕӗн П., Тумнарл», Пуку/дна 

кааттупӗ, Тутар респ.

4771 Вӑрмаваас, Ш упашяар р., Х1рлӑ 
Еӗтвс.

4893 НикЕОлайӗв А., АнатКармал,Пуш- 
Еӑрт респ.

Пах̂ ъа-ҫимӗҫ вӑрлӑхӗ:
4829 Мо.даров И., Мӑн Камай, Сӗжтӗр- 

жӑрря р.
4936 Антрсйӗв Т., Сйлхураваосв, Шу- 

жашкар р.
Ку таплитсӑна пуштӑ трлӑ хаҫат |ы - 

рӑнса влвисем кӗмеҫҫӗ.
Вы^ав тӑрӑх тухнӑ йапа.1 асенв таплят- 

сӑ «Канаш» ҫнве ҫапӑвса пӗтнӗ хыҫҫӑж 
пӗр ернерен паиа пуҫлаҫҫӗ. Памалд» 1а- 
падасене Шуиашкарти потпясдӗксеае Шу- 
пашвартах, вырӑитисепв—вырӑнсендв жжв- 
ҫвЕлӗх йулташлӑхӗсем параҫҫӗ.

пӳртпе лашана вьцьаса илетех.
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ҫулӑп Т Е К К А П Е Р  уйӑ.гӗпще „ К А П Л Ш “ ретакси ^гуӑваги 

хаҫагп гиурналӗсеме ҫырӑнса илекенеем хушшингн^е

2-мӗш ПЫСДН ВЫ1ЬАВ
т у с а  м р т е р е ^ г .  

а И Ш М х А н л !  йАпдлА лулат. а Л Л 1 1 А
К а ш н и  й а п а л а  1 т е н к ӗ р е н  к а й а  м а р  т ӑ р а т .
Ън хвклй йаяаяасом: I лӳрт пури 9x9 аршӑ» вктэллб (ху7 тэ хӑш 
районра т« лартоа паратпвр). Луримв лартеа, ҫина тимӗр виттерсвх 
паратпӑр йа 900 танкӑ укра. 1 лаша, йа 150 тенкӗ укҫан. Ппухсвм, 

аӗмааарагм, вутиЛ)Нвказм т. ур. те.
В Ь П р Ӑ В  пилетне нвмым илек«'. А П Р Ш Р Е Н : М А Й Р А Н ,  

Ш Й Г Н г Р Е Н  тщлняа 
ПИРӖН ЙАЛ 12 уӑӗха рырӗнм ияаканаам 1 вилат; КАНАШ 3 уйӑха 
(ырӑмеа ияахансвм 1 ■няат, •  уйӑха—2 пнлат, 12 уйӑха—4 пилат; 
ҪАМРДК ХРЕСЪЕН I уйӑха «ырӑнм илаканвам I пилвт,''!^ уйӑха—2 
пилет; СУНТАЛ в уййха рырӑная илаквневн 1 пилаг, 12 уЛӑха- 2  пн- 
Л9т; КАПКДН 12 уӑӑха—1 иилат; ■ЬАВАШ„ИАЛЕ 12 уйӑха-1  пилат; 
Х.МЕР ПУЛ 12 уйӑха- 1  нилат; ХАЛАЧА ВӖРЕНТЕ! ЕҪ (Ҫутӗҫ Комно 
сариаьэ кӑларакан тури8л)„—„12 уйӑха ҫырӑнса илеквнсвие I лилат, 

„ӖҪХЕРАРӐМЕ ‘- 1 2  уйӑха 1 пелвт.

Ҫ Ы Р Ӑ Н С А  И Л М Е  В А С К Ӑ Р !
П)тпискӑ пухакансека 20 пнлат пуҫне I пнлвт хӑйевнв паратпӑр. 

Укҫз куҫармаяли агрӗв: Чебокеар%(, Ксиьантсая ул. 15, 
Конторе тз. „ К А Н А 1 П “.
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С А Т А В-

Ҫак ӳкеръбке лайӑхрах пӑхӑр та, вӑл иӗне пелтерни ҫинъен фелйеТ' 
Т0К, пб^ӗк шуткнке калав ҫырса йарӑр. „ К а п к ӑ н ^  р е т а к с и й ӗ -

Ответ. рсда1ж>р> В. П&троа.
Чумшшгг X  1163, Чв6ош«(ми, т а .  „Чужашосая К н т " .  Ная. 4Ь&0 •!«


