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ПАТТӐРЛӐХПА ХӐЮЛЛӐХ

Наступлени кӑнтӑрла ҫитеспе пуҫланнӑ. 
Юханшывӑн тепӗр енче пытанса выртакан Гер
манн ҫарӗн войскисене ҫапса салатас тесе, 
старший лейтенант Александр Коломнец хййӗн 
ротине шыв хӗррине илсе пынӑ.

Шывӑн тепӗр енче симӗс вӑрман. Вӑрман ҫу- 
мӗнче Украина ялё. Ҫав лӑпкӑ та тӳлек ялта 
фашистсем пытанса тӑнӑ.

Александр Коломиец хӑйён ротине айлӑмран 
илсе тухса^ пёр ҫӳллех мар сӑртлӑ тӳрем ҫине 
хӑпарнӑ. Коломиец хӑйён кёрешӳри тусне— 
лейтенант Рябой юлташа хӑйён взвочёпе пёрле 
шыв урлӑ каҫса, противник тылне тухма приказ 
панӑ. Рябой взвочё малалла шунӑ. Чее тӑшман 
ҫакна сиснё пулмалла, вӑл Рябой юлташа та, 
красноармеецсене те хӑй хыҫҫӑн илёртсе, шыв 
хӗрринчен ял еннелле куҫнӑ. Рябой взвочё 
ялалла кёнё. Ялта пёр сас-чёв те илтёнмен.

— Мёнле капла? Ниушлё неприятельсем ҫук 
кунта?—шухӑшланӑ Рябой.

Ял лӑпкӑ. Тӳлек. Анчах Коломиец, яланах 
ҫивёч туйӑмлӑскер, ҫак тӳлек шӑплӑха пёртте  
ёненмен. Бинокль витёр ҫивёччён тинкерсе 
пӑхнӑ. Малта ҫӳллё ыраш кашласа ларнӑ, тӑш- 
ман ҫав ыраш хушшине чӑмнӑ. Вӑл пирён



красноармеецсене хӑй хыҫҫӑн илӗртсе кайса, 
вӗсене ҫавӑрса илесшӗн пулнӑ.

Вӑхӑта вӑраха ям амай килмен. „Противникӑн 
пбчӗккёнех хутшӑнса пыракан ушкӑнне хӑвӑрт- 
рах атакӑлас пулать“,—шухӑшланӑ старший 
лейтенант.

Рота атакӑна кёнё. Атакӑлакан красноар- 
меецсем ҫинелле тӑшмансен тылё енчен пульӑ- 
сем шӑхӑра-шӑхӑра иртме пуҫланӑ. Рота ҫӗр 
ҫумне лӑпчӑнса выртнӑ. Хыҫалта ларакан пӳрт 
чӳречи витёр перекен фашистсене пётермесёр 
малалла кайма май килмен.

Коломиец хӑйён ротинчи Тихомиров с е р 
жанта приказ панӑ:

— Чӳречерен гранатӑпа!
Тискер тӑшман чердакран, пӳрт тӳпинчен, 

сарайёнчен пеме пуҫланӑ. Паллах, ку операци- 
не хӑвӑртрах пӗтермелле. Ахалён шыв урлӑ 
каҫса килнӗ Рябой взвочё пётме пултарать, 
противник хӑй пире хирёҫ наступление тухё.

Приказ татӑклӑ;
— Ҫурта вут тёртмелле.
Тӑшмансем пирӗн ҫинелле пёр таттисёр пер

се тӑнине пӑхмасӑр, Коломиец сарай патне 
чупса пырса, ӑна вут тёртсе янӑ. Улӑм витнё 
ҫурт ҫийӗ часах чёрёлсе кайнӑ, хёрӳ ҫулӑм 
йывӑҫ стенасене те ярса илнё, унтан хӳме ҫи- 
не куҫнӑ. Пирён боецсен паттӑрлӑхёнчен хӑра- 
са, фашистсем чётрене ернё, хӑйсене хӑйсем 
шанмасӑр тӑнӑ, иккёленнё. Ирёксёрех вара 
тухса тармалла пулнӑ.
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— Рота, малалла!
Боецсем фашистсене хӳтерме пуҫланӑ. Вё- 

сем картасем урлӑ хӑвӑрттӑн сике-сике каҫнӑ, 
улӑхсем урлӑ чупса иртнӗ.

Пирён ёҫ—тёрёс ёҫ, малалла...
Малалла... Малалла...
Ҫак сӑмахсенче калама ҫук хӑватлӑ вӑй тап- 

са тӑрать, вӑл сӑмахсем пирён боецсене ҫёнё 
ҫёнтерӳсем тума хавхалантараҫҫё.

Александр Коломиец сасартӑк такӑннӑ, чупас 
хӑвӑртлӑха чакарнӑ, нумай та каяйман—тӑрӑнса 
ӳкнё. Вӑл тӑрасшӑн пулнӑ, тӑнӑ та—нумай та 
кайман, каллех ӳкнё. Ҫапах та вӑл малалла 
упаленнё. Ҫав вӑхӑтрах вӑл хӑйён ротине 
малалла ертсе пынӑ.

Пӑртак кайсанах вӑл йёплё хулӑ йывӑҫҫисен 
сайра тёмисем патне шуса ҫитнё. Вара тин 
хӑйён ал-урисем ывӑннине, вӑй пётсе пынине 
сиснё. Унӑн сулахай чёркуҫҫи хӑйне итлемен: 
ни авӑнман, ни тӑсӑлман.

— Амантрёҫ, шуйттансем...
Боецсем наступленине мёнле туса пыни, вё 

сен хӑвӑрттӑн вёлтлетсе иртекен мёлкисем 
лейтенант выртакан йывӑҫ тӗмисем хушшипе 
аванах курӑннӑ. Коломиец малалла кайма пул- 
тарайман, анчах унӑн сасси ҫирёп пулнӑ.

Вӑрҫа хӑюллӑн кӗрсе пыракан боецсене вӑл 
ҫапах ҫивӗччӗн сӑнаса тӑнӑ, хӑйён ротине ко
манда пама ҫапах пӑрахман. Кӑшт вӑхӑт ирт- 
сен, лейтенант Александр Коломиец чавси- 
сем ҫине таянса тӑнӑ, хӑйӗн роти шыв урлӑ



каҫса, Рябой взвочёпе пёрлешнине, икё рота 
пёрле пулса тӑшмана хирёҫ вӑйлӑ наступлени 
тунине курнӑ

*

Максим Зюкин, кёҫӗн лейтенант, хӑйён под- 
разделенине каялла ҫавӑрма зздани илнё. Пи- 
рён войскӑсен тылне десант анса ларнӑ пулнӑ.

Приказ кёске пулнӑ:
— Пирён подразделени ҫав десанта пётерсе 

тӑкмалла.
Кам пёлет, ӑҫта, хӑш тёле аннӑ-ши тӑшман- 

сен парашютисчёсем, ӑҫта, хӑш тёле пытан- 
нӑ-ши вёсем? Шурлӑха, ращана, ҫул хёрринчи 
канавсене ухтарнӑ,— анчах никама та тупайман. 
Зюкин ҫывӑхри йывӑҫа хупӑрласа илме шут- 
ланӑ. Подразделени малалла шунӑ, тӑшман 
пырса тапӑнасран хытӑ сыхланнӑ, тавралла хы- 
тӑ сӑнаса итленё.

Зюкин инҫех те мар ҫакна асӑрханӑ: шоссе 
ҫинчи танкетка патёнче красноармеец форми 
тӑхӑннӑ ҫынсен ушкӑнё лӑпчӑнса тӑнӑ. Ҫав уш- 
кӑн патне ҫывхарса пыракан подразделени те 
ҫав картинӑнах асӑрханӑ. Вёсенчен пёри—чи 
вӑрӑмми, сарлака хулпуҫҫиллёскер, аллипе сулнӑ:

— Эй, килёр кунта!
— Камсем эсир?
— Советсемех, хамӑрӑннисем...
— Курмастӑн-и?...
— „Хамӑрӑннисем“,— шухӑшланӑ кёҫён лей

тенант. Вӑл „хамӑраннисем“ патне ҫывхарнӑ.



Вёсен ҫывӑхне аынӑ май, тырӑ хушшинче ҫар 
тумё тӑхӑннӑ ҫынсем пытанса йӑпшӑннине асӑр- 
ханӑ. Пирӗн подразделени ҫав чее тӑшмансем 
тёлне ҫитсенех, Зюкин нимёҫ чёлхипе команда 
Панине илтнё. Тӑшыанӑн тискер те ултавлӑ 
ёҫне кӗҫӗн лейтенант часах тавҫӑрса илнё. Вӑл 
хӑйён подразделенине ҫирӗп приказ панӑ:

— Ҫапӑҫӑва!
Тӗрлӗ майсемпе пытанса тӑракан чее ф а

шистсем ҫине боецсем хыттӑн пеме пуҫланӑ. 
Тӑшман танкетки пёр пысӑках мар ҫурт ҫи- 
нелле пыма пуҫланӑ. Вӑл ҫурт хыҫёнче пирён 
боецсем пытанса тӑнӑ пулнӑ.

Зюкин ҫакӑн ҫинчен оруди командирне пёл- 
терме хӑйён подразделенинчи пёр красноар- 
мееца янӑ. Ку оруди Зюкин подразделенинчен 
мёнпурё те 500 метрта ҫеҫ пулнӑ. Вӑхӑт нумай 
та иртмен, пирён оруди тӑшман ҫинелле тӑх- 
лан сапма пуҫланӑ. Халран тухнӑ танкетка кӗ- 
ҫех чарӑннӑ.

Германи парашютисчёсем ним тума аптранӑ 
енне, пёр армана кёрсе пытаннӑ. Вӗсем Зюкин 
подразделенийё ҫине пеме пуҫланӑ.

— Армана пётерсе тӑкмалла!
Подразделени хӑйӗн пёр краснорамеецне ҫав

армаи патне янӑ. Анчах, вӑхӑт нумай та ирт
мен, подразделенинчен янӑ красноармеец кал
лех хӑйён оруди командире патне тавӑрӑннӑ. 
Минутӑсем хӑвӑрт иртнё. Оруди нимён те чён- 
мен. Шӑп пулнӑ. Фашистсем пенёҫемён персе 
тӑнӑ, тӑшман пульлисел хаярлансах пынӑ.



Кӗҫӗн лейтенант Зюкин, ҫӗр ҫийӗн упаленсе, 
оруди командирё патне шуса пынӑ. Тӑшман- 
сем Зюкина асӑрханӑ. Хаяр та чарусӑр пульӑсем 
ун пуҫӗ ҫинчен шӑхӑра-шӑхӑра иртнё. Зюкин 
ҫёр ҫумне лӑпчӑннӑ, вӑл татах малалла шунӑ. 
Тӑшмансем хӑш тёлте тӑни ҫинчен оруди ко
мандирне пёлтерсе, кёҫён лейтенант каллех 
арман патнелле вирхённё. Вӑл хӑйён подразде
ленийё патне ҫитме те ёлкёрмен... тӑшман пы
танса тӑракан арман хӑй вырӑнӗнчен айккинелле 
ыткӑннӑ. Кёҫех ӑна хаяр ҫулӑм хыпса илнё.

Ҫапла вара пирён красноармеецсем тӑшман- 
сен десантне ним юлмичченех пётерсе тӑкнӑ.

Действующи арми.
Я. ЦВЕТОВ.

(„Известия* хаҫатран)



СТАЛИНЛА СОКОЛСЕН ПАТТӐРЛӐХЁ

Кӑвак тӳпе ирхи шуҫӑм ҫуттипе ялкӑшса тӑ- 
нӑ. 4 сехет те 10 минут. Кӑнтӑр енчи мирлӗ 
хула ҫине фашистла разведчик-бомбардиров
щик вӗҫсе пынӑ, вӑл Н-ски чаҫӗн аэродромё 
еннелле ҫул тытнӑ.

Боевой тревога парсанах, командир лётно
технически состава пухса, ҫапла каланӑ:

— Пире фашистла ҫӑхансен ирсёр тапӑнӑвне 
пуринчен малтан сирее ярас телей килсе тух- 
рё. Паян пирёнтен нумайёшён сталинла авиа
ции боевой хӑватне сывлӑшри ҫапӑҫура кӑтарт- 
са парас пулать. Приказ паратӑп: тӑшман раз- 
ведчикёсене совет территорийё ҫинчен кӑлар- 
са ямалла мар. Лейтенант Ермак, манна пёрле!

Стройран тёреклё летчик-истребитель Ермак 
тухрё. Хӑй ҫине пысӑк шанчӑк хунӑшӑн унӑн 
куҫӗсем хаваслӑн ҫуталаҫҫё.

— Ӗҫе тытӑнма ирёк парӑр?— ыйтрё вӑл ко- 
мандиртан.

Командир унӑн аллине хытӑ чӑмӑртать. Ком
сомолец Ермак хӑйён истребителё патне чу- 
пать.

Ҫапӑҫу ҫиҫём ҫиҫсе илнё пек хӑвӑрт пулса 
иртнё. Ермак тӳрех фашистла ҫӑхана хирёҫ вӗҫ- 
се ҫёкленет. Фашист ӑна курать те айккинел-



ле пӑрӑнса каять. Хӑюллӑ ҫамрӑк лейтенант 
маневр тӑвать: тӑшман самолечӗн хӳри тӗлне 
вёҫсе хӑпарать, пулеметран пеме тытӑнать. 
Бомбардировщик сулланса каять, ҫунма тытӑ- 
нать. Ҫулӑм ялкӑшать. Вӑхӑт нумай та ирт- 
мест—вӑл ҫёре персе анать.

Ҫак вӑхӑтра аэродром патнелле тӑшманӑн 
тата вунӑ бомбардировщикӗ вӗҫсе пыраҫҫӗ, вӗ-- 
сене хӳтлесе „Мессершмитт“ йышши истреби- 
тельсем вӗҫеҫҫӗ.

Совет истребителӗсен группи сывлӑша вӗҫсе 
ҫӗкленет.

Ҫапӑҫу тӗлӗнмелле вӑйлӑ та хаяр пулса ир- 
тет. Фашистсен бомбардировщикӗсем епле 
пулсан та аэродром патне ҫёмӗрсе кёме, ӑна 
аркатса тӑкма тӑрӑшаҫҫӗ. Анчах та сталинла 
паттӑр соколсем хёрӳллё атакӑсем тӑваҫҫё, 
тӑшманӑн боевой стройне арпаштарса яраҫҫё.

Социализмлӑ тӑван ҫёршывӑн тӑшманёсене 
хирёҫ пулса иртнё хаяр ҫапӑҫусенче пиҫӗхнӗ 
летчик-коммунист Мокляк сывлӑшри ҫапйҫӑва 
пуҫланӑ. Вӑл хӑйён машинине кирлё пек ҫа- 
вӑрттарса пырса, противник сӑмолечё ҫине пу
леметран персе янӑ. Куҫ умёнче фашистла 
бомбардировщикӑн знакёсем вёлтёртетсе илнё. 
Халё ёнтё тепёр машини ҫине тапӑнма май 
пулнӑ.

Летчик-коммунистӑн геройла примерё ытти 
истребительсене те хавхалантарнӑ. Асса кайнӑ 
тӑшмӑна сывлӑшри боецсем хӑюллӑн атакӑласа 
ҫёмёрнине ҫӗр ҫинчи ҫынсем савӑнса пӑхса тӑнӑ.
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Темиҫе минут та иртмен, тӑшман самолочӗ* 
сен пысӑкрах пайӗ аэродром тавра тӳне-тӳне 
выртнӑ.

Ытти самолетсем тарма пуҫланӑ.
Истребительсем аэродром тӗлӗнчех звено- 

звенопа вӗҫсе иртнё, унтан анса ларнӑ.
Пурте хӑюллӑ боецсем патнелле чупнӑ, вё- 

сене хёрӳллён ыталанӑ, аллисене чӑмӑртанӑ:
— Пирвайхи мухтавлӑ ҫёнтерӳпе—сывлӑх 

сунса саламлатпӑр!—тенӗ савӑнса.
Техниксемпе мотористсем боевой машинӑсе- 

не тёрёсленё вӑхӑтра каллех тревога сигналё 
янӑраса кайнӑ. Тӑшманӑн татах тепёр 12 само- 
лечӗ ҫывхарса килнё. Пирвайхи хуг аркатса 
яни фашистла вояксен ёмӗтне сӳнтермен пу- 
лас. Пирён летчиксем вёсен атакисене те ӑнӑҫ- 
лӑн сирсе янӑ.

Вӑхӑт нумай та иртмест—тӑшманӑн 16 само- 
лечё Ҫывхарса килет. Тӑшман ирсӗр те чее. 
Вӑл хӑй шутласа хунине тӑвасах тесе, нимёи 
те шеллемест. Пирӗн летчиксем, юратнӑ тӑ^ан 
ҫёршыв умёнчехӑйсен тивёҫлёхне пурнӑҫа кёрт- 
се, вялӗмрен шикленсе тӑмасӑр геройла кӗре- 
шеҫҫё.

Ҫак атакӑра коммунист Мокляк каллех мал
та пырать. Вӑл ывӑнма пӗлмест; тӑшманӑн те
пёр самолечё каллех ҫёр ҫине анса тӑрӑнать.

1ирён истребительсен атакисем ытларах та 
ытларах вӑйланса пыраҫҫё. Фашистсен самоле- 
чёсем пёрин хыҫҫӑн тепри, вутлӑ факел пек, 
ҫулӑмланса ӳкеҫҫё.
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Сывлӑшри ҫапӑҫун хаяр шавё кӑштах лӑп- 
ланнӑ хыҫҫӑн, часть командире аэродромӑн ти- 
кӗс уйё ҫине—чӗнмен хӑнаҫемшён масар пулса 
тӑнӑ уй ҫине пӑхса илет. Йёр-и-тавра, хӳрисе- 
не ҫӳлелле кӑнтарса, „Мессершмиттсен“ кӑм- 
рӑкланнӑ ванчӑкёсем сапаланса выртаҫҫё.

Ҫапӑҫу хыҫҫӑн командир лётно-технически 
состава пёр ҫёре пухать те кёскен калать:

— Пирён истребительсем паттӑррӑн ҫапӑҫ- 
рёҫ. Ыран татах та лайӑхрах ҫапӑҫӑпӑр.

Действующи арми.
М. ДАШЕВСКИЙ.

(.Известия* хаҫатран)



ФАШИСТСЕН ПОДВОДНӐЙ ЛОДКИСЕНЕ 
ПУТАРНИ

Ҫанталӑк тӳлек те хӗвеллӗ пулнӑ. Сигналь- 
щиксем шыв ҫинче тата сывлӑшра мӗи пурри- 
не тимлён сӑнаса пынӑ.

— Сылтӑм енче—торпеда!—пёр сасӑпа пӗл- 
тернё Глущенкопа Васильев сигнальщиксем.

Мостик ҫинче тӑракансем пурте карап пат
не ҫывхарса килекен торпеда йёрне курнӑ.

— Сылтӑм енче—подводнӑй лодка!— тесе кӑш- 
кӑрнӑ наблюдатель Мартыненко.

— Право на борт! — приказ панЗ карап к о 
мандирё.

Карап сасартӑк ҫулне улӑштарнӑ. Торпеда 
карапӑн сылтӑм борчё ҫумёпе иртсе кайнӑ. 
Залп панӑ хыҫҫӑн фашистсен подводнӑй лодки 
ҫӳлелле ҫёкленсе илнӗ, ҫавӑнпа вара хӑй хӑш 
вырӑнта пулнине татах та ытларах кӑтартнӑ. 
унтан сасартӑках шыв айнелле анма пуҫланӑ. 
Лодка пулнӑ вырӑнта шыв пӗтёрёнсе тӑнӑ.

Ланцовпа Верещакӑн орудийнӑй расчечёсем 
ҫийӗнчех пеме пуҫланӑ.

Акӑ ӗнтё шыв форштевень патёнчех пётёрӗ- 
нет.

Тепёр самантран карап халё кӑна тӑшман 
лодки курӑннӑ вырӑна пырса ҫитнӗ. Лодка



карап пирса тЗрӑнтарасран пӑрӑима ӗлкӗрнё. 
Анчах та машина отделенийёсенчг пулнӑ ҫын- 
сем пурте карап темёнле хытЗ япала урлӑ 
каҫса кайнине сиснё. Подводнӑй лодка ҫак вы- 
рЗнтах пулнЗ. Вӑл тарӑна анса кайма ёлкё- 
реймен иккен-ха.

— Бомбӑсем пӑрахма пуҫлас! — приказ панӑ 
командир.

Тарӑна пӑрахмалли бомбӑсем пёрин хыҫҫӑн 
тепри шыв айнелле шӑтарса кӗрсе кайнӑ, хӑй- 
сен ҫулё ҫинче мён тёл пулнӑ — пётёмпех ар
катса тӑкнӑ.

Карап малалла шунӑ, унтан подводнӑй лодка 
пытаннӑ вырӑнпа тепёр хут иртсе каяс тесе, 
татах каялла ҫавӑрӑннӑ. Шӑпах ҫак самантра 
ӗнтё сылтӑм бортран инҫех мар питех те вӑй- 
лД взрыв кёрлесе кайнӑ. Карап кунта тӑшман 
лартса хӑварнӑ мина ҫине пырса кёнё мён. 
Хура тӗтёмпе шыв, темӗн пысӑккёш юпа пек 
пулса, сывлӑшалла сирпёнсе хӑпарнӑ.

Карап ҫинче пулнӑ ҫынсене пурне те сыв- 
лӑш вӑйё ҫапса ӳкернё. Иккӗмёш статья стар- 
шинине Аникина борт патнелле сирпӗтсе янӑ, 
вӑл аран кӑна карап ҫинче тытӑнса юлнӑ. Б ое
вой чаҫён командирё корма скачӗ ҫине ӳкнё. 
Тепӗр самантран вӑл тинёсе персе анас патнех 
ҫитнё. Анчах та ҫак самантра, хӑйён пурнӑҫё- 
шён хӑраса тӑмасӑр, ун патне краснофлотец 
Мандриченко чупса пынӑ. Вӑл командира ал- 
линчен ярса тытнӑ та ӑна палуба ҫине туртса 
кӑларнӑ.
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Взрыв пулнӑ вӑхӑтра машинӑсемпе пӑс ху- 
ранӗн отделенийӗсенче хӑшпӗр механизмсем 
пӑсӑлнӑ. Ҫак вӑхӑтра кунта вахтӑра отделени 
командирёсем Александров, Мичинский, М айо
ров тата вёсене пӑхӑнса тӑракан боецсем пул- 
нӑ. Вёсем механизмсене хӑвӑрт йёркелесе янӑ. 
Карап пёр ҫекунд хушши те чарӑнса тӑман. 
Тӑшман мини ӑна нимёнле сиен те кӳмен.

Бомбӑсем пӑрахнӑ вырӑна тепёр хут пырсан, 
совет морякёсем фашистсен подводнӑй лодки 
пӗтнине курнӑ.

Ҫӗрле катер ҫинче приказ илнё: халех Н. 
районне тухса каймалла, унта тӑшманӑн под- 
воднӑй лодки пуррине палӑртнӑ. Часах тап- 
ранса тухнӑ, каймалли ҫӗре ҫул тытнӑ.

Пӑртакран сигнальшик Куимов ҫапла пёл- 
тернӗ:

— Сулахай енче — перископ!
Подводнӑй лодка катер патёнчен инҫех те

пулман, лодка ҫинчи ҫынсем совет морякӗсем 
ҫавӑн пек хӑвӑрт пырса тухасса шухӑшла- 
ман та.

— Лево на борт! — приказ панӑ катер к о 
мандирё. — Пётём хӑвӑртлӑхпа малалла!

Пёрремёш статьяри рулевой старшина Гет
манский приказа пурнӑҫа кёртнё. Турбинист 
Петров тата котельнӑй машинист Негин дви- 
гательсене кирлё хӑвӑртлӑхпа ёҫлеттерме ты- 
тӑннӑ.
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Шыв айёнчи фашистла вӑрӑ-хурахсем тарӑ- 
налла анма пуҫланӑ.

Катер подводнӑй лодка шыв айнелле анса 
кайнӑ вырӑна пырса ҫитнӗ.

— Бомбӑсем пӑрахма пуҫлас!
Бомбӑсем пӑрахмалли вырӑнта краснофло- 

тецсем Косаревпа Гриценко тӑнӑ. Бомбӑсем 
пӗрин хыҫҫӑн тепри шыва чӑмнӑ. Ҫак самант
ра радист Соколов, соединени штабён радио- 
станцийёпе ҫыхӑнас тӗлёшпе ёҫленёскер, сасар- 
тӑках подводнӑй лодкӑн рацийё ёҫленине илт
нё. Тӑшман нимёҫ чӗлхипе позывнойсем панӑ.

Шыва татах темиҫе бомба чӑмнӑ. Вёсенчен 
пёрин взрывё ыттисем пек пулман. Вӑл ҫурӑл- 
нӑ хыҫҫӑн шыв пӗтёрёнсе ҫавӑрӑнма пуҫланӑ. 
Поцводнӑй лодкӑн радиостанцийё сасартӑках 
калаҫма чарӑннӑ.

Фашистсен подводнӑй лодки хӑйён вилёмне 
тупнӑ.

(ТАСС).



КАВАЛЕРИСТСЕМПЕ ПИЛОТСЕМ

Тул ҫутӑлса килнё вӑхӑтра тӑшман Прут 
юханшывён леш енчен, Фальчу патёнчен шыв 
урлЗ каҫма пуҫланӑ. Пирён пограничниксем 
тЗван ҫёршывӑн чиккисене пётём вЗя хурса 
хӳтленё, анчах та тЗшман хёснине тытса ча- 
райман: фашистсен йышё пограничниксен йы- 
шёнчен темён чухлё пысЗкрах пулнЗ. Каҫ пул- 
нЗ тёле пирён ҫыран ҫинче нумай пехота, 
танксем пухса тЗратса, противник наступлени 
тума пуҫланӑ. ТЗшман чаҫёсене малалла кайма 
ҫийёнчех чарса лартмалла, Зна ҫёмёрсе тЗк- 
маллах отпор памалла пулнЗ.

Бомбардировшиксемпе истребительсем тёлён- 
мелле пысӑк хЗвЗртлЗхпа сывлЗша вёҫсе ҫёк- 
леннё. Вёсем чикё урлӑ каҫнӑ тЗшман ҫине 
тёрлё енчен пыра-пыра тапЗннЗ. Ҫакӑ вЗл ка
лама ҫук вЗйлЗ та вирлё атака пулнЗ. И стре
бительсем кЗна мар, бомбардировшиксен тЗ- 
хӑршар самолетлӑ хӑшпёр групписем те тЗш
ман ҫине аялтан вёҫсе пынЗ, ун ҫине бомбЗ- 
сем, вилём кӳрекен пульЗсем тӑкса иртнё. Са
молетсем тЗшман пехотипе танкёсем ҫине пёр 
вЗхЗтрах пырса тапӑннӑ.

Результатсем питех те ЗнЗҫлЗ пулнЗ. Нумай 
тапксене ҫийёнчех пётерсе тЗкнЗ. ПехотЗна
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калама ҫук пысӑк ҫухату кӳнё. Тӑшман речё- 
сем пӑтрашӑнса кайнӑ. Атакӑран хӑраса ӳксе, 
тӑшман нимён тума та пёлмен.

Ҫак самантпа усӑ курса, совет кавалерисчё- 
сем тӑшман ҫине капланса пынӑ. Хёрлӗ юла- 
путҫӑсем ҫапӑҫӑва мён тери пысӑк хавхаланупа, 
мёнле пысӑк хӑюллӑхпа пырса кӗнине ҫырса кӑ- 
тартма та йывӑр. Ҫап-ҫутӑ хёҫсене вылянтарса, 
вёсем тӑшман речёсене ҫӗмёрсе кёнё,. каса- 
каса туранӑ, кёпер патнелле хӑваланӑ.

Тӑшман кёпер ҫинче хирёҫ тӑма хӑтланнӑ, 
анчах та каҫмалли вырӑн часах касса туранӑ 
салтаксемпе тулса ларнӑ. Хӑватлӑ кавалери, 
ҫул ҫинче мён тёл пулнине пётёмёшпех пётер
се такса, тӑшмана малалла та малаллах хЗва- 
ланӑ, кӗпер ҫинче чарӑнса тӑмасӑр Фальчу пат
не ҫити ҫапӑҫса кайнӑ. Утлӑ боецсен хавхала- 
нуллӑ вӑйё, ҫёнтерӳ тӑвас шанчӑкё ҫавтери 
пысӑк пулнӑ.

— Ур-ра! Тӑван ҫӗршывшӑн, Сталиншӑн! — 
тесе кӑшкӑрса, вёсем Фальчу урамёсене ҫёмёр- 
се кӗнё, часах ӑна хӑйсен аллине ҫавӑрса ил- 
нё,^тӑшман чаҫёсене хӑваласа кӑларнӑ.

Йӑлтах лӑплансан, ҫапӑҫу итогёсене тунӑ 
хыҫҫӑн, кавалеристсем ҫакӑн пек телеграмма 
янӑ:

„Пирӗн валли атака пуҫлама хатӗрлесе 
панӑ летчиксене пирӗнтен халех тав тума 
ыйтатпӑр''.
Телеграммӑна ҫийӗнчех кирлё ҫёре илсе ҫи-
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тернӗ, хӑйсен тусёсем — совет кавалерисчӗсем 
янӑ салама летчиксем хаваслӑн хумханса вуланӑ.

Фронтӑн эпир тӑракан участокёнче тӑшман 
хӑйӗн авиацийён тӗп атакине Н. еннелле сарса 
ячё. Ҫак самантра тӑшман машинисен чылаях 
пысӑк гругши пырса тапӑннӑ пёр аэродромра 
совет самолечёсем питех те сахал — пурё ултӑ 
истребитель кӑна пулнӑ. Машинӑсене сывлӑша 
вёҫтерсе хӑпартма шутлӑ минутӑсем кӑна юлнӑ 

Тӑшман самолечёсене ҫийёнчех шутласа кӑ 
ларма май килнё— вёсен 18 машина пулнӑ 
Анчах та вёсен йышё совет пилочёсене хӑрат 
ма пултарайман. Вёсем ҫапӑҫӑва хӑюллӑн кёнё 
Нимёҫсен отрядне арпаштарса ярса, пирён ист 
ребительсем ӑна ик-виҫшер самолетлӑ группа 
сем ҫине уйӑрса янӑ.

Чылаях пысӑк йышлӑ противнике хирёҫ ҫа- 
пӑҫма йывӑр пулнӑ. Анчах та, кирек мёнле 
пулсан та, ӑна урӑх ҫёрелле, аяккалла илсе 
каймалла пулнӑ.

Лейтенант Морозова виҫӗ „М ессершмитг“ 
тивнё. Вӑл хӑйён „Чайки" ҫинче тёлёнмелле ёҫ- 
сем тунӑ, машинӑн маневрсем тӑвас пултару- 
лӑхёпе вёҫне ҫитиех усӑ курнӑ. М о р о зо в хӑйён 
пуҫҫаврӑнса каймэлла ӗҫне тума пёр секунда 
та чарӑнман. Ӑна хирӗҫ тӑшманан виҫё самоле
чё ҫапӑҫнӑ, ҫапӑҫура кам ҫине кам тапӑннине 
те, кама кам атакӑланине те, камран кам пӑ- 
рЗнса кайнине те уйӑрса илме пулман. М оро
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зов хӑйӗн задачине пурнӑҫа кёртнӗ. Кашни ма- 
неврпах вӑл тӑшмана аяккалла илёртсе кайнӑ, 
юлашкинчен виҫё „Мессершмитт" малтан тёл 
пулнӑ вырӑнтан пайтах километр инҫетелле 
кайнӑ. Пёр „Чайкӑпа" виҫё „Мессершмитт", 
пёр совет летчикёпе нимёҫсен виҫӗ летчикё 
хушшинчи ҫак ҫапӑҫу сехет ҫурӑ хушши тӑ- 
сӑлнӑ. М орозов ҫапӑҫӑва ҫакӑн пек ҫине тӑрса 
вёҫленине тёлёнмелле пысӑк чӑтӑмлӑхпа, хӑю 
лӑхпа, паттӑрлӑхпа, тӑван ҫёршыва вёҫё-хёрри 
сёр юратнипе кӑна ӑнлантарса пама пулать 
Вӑл юнланса пётнё, — ӑна тӑшман пульли амант 
нӑ, унӑн вӑй-хал пётсе килнё, патронсем пётнё 

Ҫапла пулсан та, вӑлтӑшмана улталаса, унтан 
пӑрӑнса кайнӑ, самолета чиперех антарса 
лартнӑ.

Совет соколёсем тӑван ҫӗршывӑн чиккисене 
ывӑнма пёлмесёр хӳтёлеҫҫё, йывӑр ҫапӑҫӑва 
хӑюллӑн кёреҫҫё. Пёр кун хушшинче вёсем 
пилёк-ултшар хут боевой вёҫеве кайса килеҫ- 
ҫё. Вӑрҫӑ пуҫланнӑранпа вёсем Германии нумай 
самолечёсене персе антарнӑ. Пирвайхи кунах 
вёсем пирён участокра фашистсен аллӑ-утмӑл 
летчикне тыткӑна илнё. Вёсем тӑван ҫёршыв 
ячёпе, аслӑ Сталин ячёпе, отечественнӑй вӑр- 
ҫӑн пысӑк тӗллевё ячёпе хастарлӑн та хӑюллӑн 
ҫапӑҫаҫҫё, хЯйсен мухтавлӑ ёҫне паттӑррӑн ту 
са пыраҫҫё.

Э. ВИЛЕНСКИИ,
Действующи арми. С, ГАЛЫШЕВ,

(.Известия* хаҫатран)



ТӐШМАН САМОЛЕЧЁСЁНЕ ПЕРСЕ 
АНТАРНИ

— Сывлӑш! Иккӗмӗш номерлё тӗллев, Гер
мани бомбардировщикёсем! — илтёнчё развед
чик-красноармеец Фоменко сасси.

Пирён батарея маскировка туса вырнаҫнӑ. 
Вӑл ӑҫтине курма ҫук. Разведчик асӑрхаттарнӑ 
хыҫҫӑн ҫийёнчех хёрӳллё ёҫ пуҫланчё.

Ирхи тётрелёхре тӑшмансен икё бомбарди- 
ровщикён силуэчӗсем кӑшт кӑна палӑраҫҫё.

Кёҫён лейтенант Шкодаревич команда парать.
Расчетсене хӑвӑрт та тёрёс тӑваҫҫё. Вёреннё 

вӑхӑт ахаль иртмен. Н-ски зенитнӑй чаҫре ба
тарея ахальтен мар ёнтё чи лайӑх батарея 
шутланать.

— Тёллеве тупнӑ!— доклад парать кёҫён 
сержант дальномерщик Казьмин. — Мёнле ҫӳл- 
лёшрине палӑртнӑ, пур расчетсене те  тупнӑ.

— Противник самолечёсен группи ҫине, мал
та пыракан самолет ҫине тёллёр! Гранатӑпа!

Орудисен командирёсем — кёҫён сержантсем 
Павленкопа Семенов, старшина Арсеньев, крас
ноармеец Осипчик тата приборнӑй отделении 
командирё сержант Соловьев ҫиҫӗм пек хӑвӑрт 
ӗҫлеҫҫё.

Пенӗ сассӑсем илтӗнчӗҫ. Кёрслетнӗ сасӑ пёрин
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хыҫҫӑн тепри янрарӗ. Сывлӑшра тӑшман само- 
лечёпе юнашар тётём тухни курӑнчӗ.

— Самолет ҫунать! — хаваслӑн илтёнчё Ф о
менко сасси.

Темиҫе секунд кӑна иртет — телефон янӑра- 
са карё. Кёҫён сержант Ш тольтенберг батаре- 
йӑран аяккарах вырнаҫнӑ сӑнав пунктёнчен 
доклад парать:

— Сӑнав пункчён районёнче тӑшманӑн ҫу- 
лӑм хыпса илнё самолечӗ. Ӳкнё вырӑнта тётём 
мӑкӑрланни курӑнать.

Тӑшман самолечёсем ҫине ҫёр ҫинчен ҫеҫ 
мар, сывлӑшран та переҫҫё.

Аэродром тёлӗнче хёрлё ракета вёҫсе ҫёк- 
ленчё. Ку—тревога сигналё. Капитан Новико- 
вӑн дежурнӑй эскадрильи хӑвӑрт сывлӑша ҫёк- 
ленчё. Самолетсем ҫӳлелле хӑвӑрт хӑпараҫҫӗ. 
Истребительсем нимёҫ бомбардировщикёсене 
хирёҫ вирхёнеҫҫӗ. Малта машинӑсем курӑнаҫҫё. 
Вёсем питех те ҫӳлте.

Новиков самолечӗ ҫӳлелле вирхёнсе чӑмнӑ. 
Акӑ вӑл кёҫех бомбардировщик патне вёҫсе 
ҫитнӗ. Анчах та ҫак вёхӑтра лещсем зенитнӑй 
орудисенчен перекен вырӑнта пулнӑ. Кёҫён 
лейтенантӑн-Шкодаревичӑн зенитчикёсем бом- 
бардировщиксем ҫине пеме пуҫланӑ. Новиков 
вёсене чӑрмантарас мар тенё, атака тума ча- 
рӑннӑ.

„Ҫӑлӑнса тухайм ӑр",—тесе шутланӑ вӑл. Хӑй 
айккинеллс пӑрӑннӑ. Ҫавӑнтах вӑл пирённисем
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сыхлакан объект патне татах икё бомбарди
ровщик систермесёр вёҫсе пынине асӑрханӑ.

Летчик-истребитель ҫав самантрах ҫӳлелле 
чӑмса хӑпарать. Кёҫех вӑл тӑшмавсем ҫине ҫӳл- 
тен ӳкекен чул пек чӑмса анать. Пульӑсем лек- 
нипе пёр бомбарлировщикё йӑсӑрланма пуҫла- 
нӑ, аякки ҫине тӳннё те, сывлӑшра тётём йёрё 
хӑварса, ҫёре ӳкме пуҫланӑ. Тепёр бомбарди
ровщике, хӑйён тусён пурнӑҫё телейсӗр вёҫ- 
леннине сиссе, васкавлӑн тарма пуҫланӑ. Мён- 
тери хӑваласа каяс килнё ун хыҫҫӑн Новико- 
вӑн, анчах та прибор машина ҫинче бензин 
пётнине кӑтартнӑ.

„Тавӑрӑнас пулать,—тесе шутланӑ капитан,— 
тӑшмана ытти истребительсем персе антарёҫ".

Летчик ҫавӑрӑннӑ та, аэродром патнелле 
вёҫсе кайнӑ.

Ҫавӑнтах капитан машинипе юнашар тепёр 
истребитель-лейтенант Ибатуллинӑн машини 
анса ларнӑ.

— Противникӑн бомбардировщикне персе 
антарнё,—тесе пёлтернё майора лейтенант Ко- 
стромин.

Лейтенант сывлӑшра вӑрӑ-хурахсен бомбар
дировщикне хирёҫ ҫапӑҫни ҫинчен каласа панӑ.

Противник совет истребительне курсанах тар
ма пуҫланӑ иккен, ҫӳлелле хӑпарса пытанма хӑт- 
ланнӑ, анчах Ибатуллин ӑна куҫран ҫухатман.

Атака татӑклӑ та ҫиҫём пек хӑвӑрт пулса 
иртнё. Пулеметран кӑларса янӑ пульӑсем ӑна
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пёрин хыҫҫӑн тепри пыра-пыра лекиё, бомбар
дировщика персе актарнӑ.

Ҫапла вара сывлӑшран та, ҫёртен те атакӑ- 
ласа, пирён истребительсем тӑщманӑн тапӑнӑв- 
не хӑюллӑн сирсе янӑ. Совет истребителёсем 
пурте хӑйсен базисене тавӑрӑннӑ.

Батальоннӑй комиссар
Г. СМОРЫГО. я. МИЛЕЦКИЙ.

(„Известия" хаҫатран).



ХӐЮ ЛлХ ТА, ЧӐТӐМЛА ТА

Боевой приказа пурнӑҫланӑ. Тӑшман объек* 
чӗсенчен ёнтё кёл ҫеҫ тӑрса юлнӑ. Бомбарди
ровщик кирлё таран ҫӳлелле вёҫсе хӑпарать те, 
ак каялла, хӑйён бази еннелле ҫул тытать.

Ҫав вӑхӑтра, кётмен ҫёртенех, стрелок-радист 
Кузнецов юлташ: „Сулахайра фашистсен икӗ 
истребителё курӑнать",—тесе пёлтерет.

Самолет командирё Юр юлташ тӑшманпа 
хире-хирёҫ тӑрса, ҫапӑҫма шутлать. Вӑйсем тан- 
не танах мар та,—пӗр бомбардировщикӑн икё 
истребитёле хирёҫ тухмалла та, анчах Сталин 
соколёсем хӑҫан тӑшманран хӑраса тӑни пур-ха?1

Истребительсем пирён самолет ҫине ҫӑхан пек 
тирӗнсе, унӑн хыҫне ӳкесшён иккен. Анчах та 
пирён лейтенанта улталама хён, вӑл фашист
сен шухӑшне ҫийӗнчех сиссе илет те, самолета 
пӑрать, ӑста маневрсем туса, хӑйне меллёрех 
вырӑн йышӑнать.

Стрелок-радист Кузнецов юлташ пулемет 
гашеткине пусать. Пёр .Мессершмиттне* вут 
хыпса илет те, вӑл вара ҫавӑнгах тинёс ҫине 
персе анса, тинёс тёпне путать.

Тӑшманӑн тепёр самолечё пирённисем ҫапла 
хытӑ ӑшалантарнине тӳсеймест, аяккалла пӑрӑ- 
нать, анчах пӑртак тӑрсан вӑл ак каллех пирён
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бомбардировщик ҫнне кн.юе тапввать. Хыт1* 
ран та хмт1рах пеие тыт1нать. Снарядсем ҫу- 
рӑлса ҫеҫ т1раҫҫе. Пӗр снаряче ак ҫывДхрах ҫу- 
рДлса каять те Совет саыа1етне силтӑи енчен 
сненлет. Ҫапла пулсан та. паттЯр летчиксем 
пуҫ усмаҫҫе. Пулеметпа вайлав пере-пере, вв- 
сем темнҫе хутчен те т1шмана хяйсем патвн- 
чен х1вала-х1вала яраҫҫС.

Самолет внте хал1 паҫархи пекех вёҫме пул- 
тараймасть пулсан та, пнрйн летчиксем ҫаплах- 
ха хайсен ҫуленчен пВранмаҫҫе.

Сывлашра нке самолет ҫапаҫма пуҫлаааранпа 
ака 20 минут иртет. Ташмав пульлнсем бом
бардировщике ала пек шатйкласа петереҫҫе. 
Радностанцн еҫлемн пулать, самолетав тВвата 
пайевчен пвр пайв пйтемпех тапйлса тухать, 
сулахайри мотор пДр1яса каять.

Самолет йнте мивӳтсерен аяла.1ла аыса пы
рать. Ташман истребителе ҫаплах-ха тапанать. 
Ҫакна кура, стрелок-радист Кузвецов юлташ 
хай самолечен стабилизаторе тарйх пеме тыт1- 
нать. Перет те тӳрех тВшман самолечен хӳри- 
не шатарать. Пуҫсар.1анса кепе .М ессерш - 
мигт* тайаяса-тайӑнса каять те, вутпа хыпса, 
чул пекех аялалла тнревет. Гнтлерен ку варВ- 
хурахе те лешнн пекед, емерлехех тинВс ху- 
месем айне пулать.

Аялта—тинес. Таван ҫершываа ҫырааесем 
патне ҫитме 150 миль ытла. Ҫемрелне само
лет летчнксеве пӑханмасть. Вал авнаҫемен 
аялалла авать.
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Тинес ҫнне анса ларма 20 метр (еҫ  юлче... 
ВуявД... Пилек метр ҫеҫ юлче. Малалла енте 
веҫеес ҫук. Летчиксем иоторсене чараҫҫе. Ма
шина шыв ҫине шаплатса йыварран персе анать 
т^, минут сур1ранах тинесе путать.

Сав минут ҫура хушшинче пирен паттарсем 
кабннкаран тӳрех шыв ҫине тухса, хВйсемпе 
перле резина киммине илме елкереҫҫе.

Летчиксем тинес варрннче хӑйсем пер-печчен. 
(ниеллн апатс1р, еҫмелли шывсар тарса юлаҫ- 
ҫе. Ахаль те ҫам1лах мар керекле комбинезон- 
сем шывра шӳсе кайса. пушшех те йыварлан- 
са ҫи т е ҫ ^ —шыв тепнелле сетереҫҫе. Сывлаш- 
рн вЛраха пыва ҫапйҫу летчиксене ыртармал- 
липех ыртарна.

.И ке .Мессершмиттран* ҫалӑнтаиар пулсан, 
ннвушле хале ҫалйнса пулме*, —тет те лейте
нант Юр, приказ парать:

— Кнмие сывлйш тултарар!
Тата тепер мявутран штурман сене янкек 

ситнн сннчен пелтерег сывлВш тултармаллн 
шланг та шыва путва, кесмеясем те юхса кай- 
на нккен.

— Ҫйварпа верее хӑаартВр!
Внҫе паттар летчик варахчен шывра тапалан- 

на, резина квмме верее хапартасшан пулса, вӑ- 
рахчен перин хыҫҫав тепри ҫаварпа верве. Иш- 
ме ҫамалтарах пултар тесе, весен хӑйсен ҫийен- 
чи керекле комбннезовесеве те, урннчи атти- 
севе те п1рахма лекие.
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Тӑрӑшсан-тӑрӑшсан, киыме вӗрсе хӑпартнӑ- 
хӑпартнах. Виҫҫӗшӗ те кимё ҫине вырнаҫаҫҫё.

Тӳпере ҫӑлтӑрсем палӑрма тытӑннӑ. Ҫав ҫӑл- 
тӑрсем тӑрӑх штурман часах хӑйсен ӑҫталла 
ҫул тытмаллине пёлнӗ. Кёсменсем ҫуккипе, 
алӑпа ишнӗ. Кимё хӑвӑрт каяйман.

Вӑхӑт ҫав тери ерипен шунӑ. Пирён геройсем 
пуҫ усман, хӑраса ӳксе ҫухалса кайман. Вёсем 
хӑйсем ун пек пулсан, тӑван ҫёршывӑн ҫыран- 
не ёмёрне те курас ҫуккине питё лайах туйса 
тӑнӑ.

Ёнтё ирё те ҫитнӗ. Хырӑм выҫни систере 
пуҫланӑ, ҫав тери ӗҫес килнё. Вӑйсем чакнӑҫе- 
мён чакса пынӑ. Анчах та парӑнма юрамастех. 
Курассисем малта-ха; и-и, миҫе сехет, миҫе кун 
ишмелле-ха тата?1 Вӑя сыхлас пулать, кёрешес 
пулать.

Кӑнтӑрла сулӑнсан уҫӑ ҫил вёрме пуҫланӑ, 
кимме суллантарма тытӑннӑ.

Юр: „Айтӑр комбинезонсенчен парус тӑват- 
пӑр“,—тесе сённё.

Сенкер комбинезона хӑпӑл-хапӑл ҫурнӑ та, 
кирлё пек майлаштарса ҫыхнӑ. Иккён ким- 
мӗн икё хёрринчен тӑнӑ, ҫав халь ҫеҫ туса 
хунӑ паруса карса тытнӑ. Кимё вара хӑвӑртрах 
кайма тытӑннӑ.

Ҫапла майпа вёсем темиҫе сехет хушши иш- 
нё. Хёвел анаспа ҫил чарӑннӑ— каллех алӑпа 
ишме тивнё.

Иккёмёш ҫёр ҫитнё. Виҫё паттӑр ҫаплах-ха 
хаяр тинёс хумёсемпе кёрешнё. Аллисем, тӑ-
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вар каснипе, вутпа пӗҫертнё пек ыратса тӑнӑ. 
Тӳсме ҫук хырӑмёсем выҫнӑ, ҫӑварёсем типнё, 
ҫав тери шыв ёҫессисем килнё.

Виҫҫёмёш кун ёнтё кёрешнӗ. Тинёс ҫинче си- 
вёте пуҫланӑ. Ҫил тата хытӑрах вёрме тапрат- 
нӑ. Кимме унталла-кунтала тыта-тыта ывӑтнӑ, 
кимё ӑшне шыв тулса ларнӑ. Шывне ӑса-ӑса 
тӑкма пуҫланӑ, анчах та усси питё сахал пулнё.

Шӑп ҫав вӑхӑтра ҫыран курӑнса каять. Герой
сем савӑнӑҫлӑн кӑшкӑрса яраҫҫё:

— Ҫыран! Тӑван ҫёршывӑмӑр ҫыранё!
Хӑвӑртрах ишме тӑрӑшаҫҫё, анчах та ҫыран 

ҫаплах-ха ҫывӑхармасть, Шыҫса хӑпарса кайнӑ 
алӑсем аран-аран ҫеҫ ҫёкленеҫҫӗ, лёнчёрех усӑ- 
наҫҫё.

Виҫҫёмёш кунё те ёнтё иртет, ҫыран ҫаплах- 
ха инҫетре, кӑшт ҫеҫ курӑнса тӑрать.

Тата тепёр ҫёрне ҫёрлеҫҫё. Халё ёнтё ҫыран 
хёррине тухма пёр 80— 100 метр ҫеҫ юлать. 
Анчах та пирён летчиксен унта ҫитмелӗх те 
вӑйё юлмасть. Темиҫе сехет хушши кёрмешеҫ- 
ҫё летчиксем, ҫавах ҫыран хёррине тухаймаҫ- 
ҫё. Ҫитеҫҫё ҫеҫ, ҫавӑнтах хирёҫле хум кимме 
каялла ывӑтса та ярать.

Тӳпере мотор кёрлени илтёнсе каять. Кӑна 
пирён разведчик вёҫсе пырать иккен. Самолет 
ҫинчен кимме асӑрхаҫҫё, геройсене кураҫҫё.

Самолет шыв ҫине анать, пӗччен кимё патне 
ҫывхарать.

Туссем пёр-пёрне палласа илеҫҫӗ, алӑ па- 
раҫҫё, ытакдаҫҫё.
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Чаплӑ ҫӗнтерӳ тунӑятпала саламланисем. Ти- 
вбҫлё кану.

Халё ёнтё геройсен виҫҫёшин те сывлӑхёсем 
аван, виҫҫёш те тӑшман килсе тухсан, халь т е 
сен халь ӑна хирёҫ вёҫсе тухса, ун пуҫне ҫап- 
са аркатма хатёр.

.Х ёрлё Флот*.



ХӐЮЛЛӐ РАЗВЕДЧИК БЕЛЯКОВ

Тупӑсем кӗрлеҫҫӗ, тӑшман хаяррӑн тапӑнса 
килет. Пирён чаҫсем фашистсене тӑвӑллӑ вутпа 
кётсе илчӗҫ. Темиҫе сехет ёнтё пырать ҫак 
вӑйлӑ ҫапӑҫу, нимёҫсем вуншар хутчен ата- 
кӑна кёрсе пӑхрёҫ, анчах совет хёҫпӑшалё са- 
пакан тӑхлан ҫӑмӑра тӳсеймесёр кашнинчех 
каялла чакрёҫ.

Акӑ ёнтӗ вёсен тапӑнса килес чӑрсӑрлӑхё 
хавшарё пулас. Тӑшман вӑрман хёрринчи хӳт- 
лёхе йӑпшӑнса выртрё те сасартӑках пеме ча- 
рӑнчё. Шӑп.

„Тёлёнмелле, — шухӑшларё ком андир ,— ҫав 
бандитсем темёскер кётмен ирсёрлёх хатӗр* 
лемеҫҫё-ши?“

Командир хӑй патне Беляков сержанта чёнсе 
илчё.

— Сержант юлташ! Хӑвӑрпа пёрле икёбоеца  
илёр те  тӑшманӑн вут сапакан йӑвисем ӑҫта 
вырнаҫнине тупса палӑртӑр.

— Есть! Хушнӑ ёҫе тӑвӑпӑр!..
Разведчиксем, хӑйсем ҫине лаштра та симёс

ҫулҫӑллӑ йывӑҫтураттисем ҫакса, малалла шума 
пуҫларӗҫ. Акӑ вёсем пирён пехотӑн малти ли- 
пийёнчен шуса иртсе кайрёҫ. У м р а -в ӑ р м а н .
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Унта—тӑшман. Акчах хӑш тӗле вырнаҫнӑ-шн 
вӑл?

Беляков хӑйпе пӗрле шӑвакан икб разведчика 
чарӑнса пытанма хушрӗ, хӑй ҫав вӑхӑтра вӗтё 
йывӑҫ тӗмисемпе витённё пысӑк мар сӑртлӑха 
шуса хӑпарса, бинокль витёр умри вырӑна сӑ- 
нама тытӑнчё.

Таврара нимён те палӑрмасть. Чёмсёр вӑрман, 
пушӑ уйхир. Анчах авӑ,| таҫта сылтӑмра, вин- 
товкӑран пенё вут ялтлатса илчё.

,К унта!“— шухӑшларё сержант.
Вӑл хыҫри разведчиксене сигнал пачё те, 

вёсем каллех малалла шӑва пуҫларёҫ. Вёсем, 
симёс ҫулҫӑпа витённёскерсем, кашни йывӑҫ 
тёмипе, кашни тёмескепе усӑ курса, шӑваҫҫё. 
Халё ёнтё вёсем тӑшман йышӑннӑ вырӑн патне 
ҫывхарса пычёҫ.

Ҫав вӑхӑтра пирён подразделени, тӑшман 
тимлӗхне хӑюллӑ разведчиксенчен аяккалла 
сирес тесе, противник ҫине вут тӑкма тытӑнчё.

Пӗр самантлӑха фашистсем чёнмерёҫ, унтан 
хускалчёҫ те хирёҫ пеме пуҫларёҫ.

Разведчиксем хӑвӑртрах малалла шуса кай- 
рёҫ. Вёсен куҫне противникӑн вут сапакан йӑ- 
висем уҫӑмлӑнрах курӑнма пуҫларӗҫ, Анчах 
пурте мар. Таҫтан, куҫа курЗнман пулемет 
кёске черетсемпе вёҫёмсёр вут тӑкать. Пуле
мет ӑҫта вырнаҫнине палӑртмаллах!

Сержант Беляков тӑшман патне тата ҫывӑх- 
рах шуса пыма шут тытрё. Хуллен те асӑр- 
хаиса, капши сас-чёве тимлён итлесе шӑвать
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вӑл. Сасартӑк ун хӑлхине ҫын сассисем илтӗисе 
каяҫҫё, сӑмахёсем ӑнланмалла мар.

— Фашистсем!—татӑклӑн шухӑшлать Беляков.
Чӑн та, ун патёнчен пёр вунӑ метрта, тупӑ

йётри алтса хӑварнӑ лакӑмра, тӑшмансем ла- 
раҫҫё. Беляков вёсенчен кӑшт аяккарах пӑрӑнса, 
ҫаплах малалла шӑвать. Вӑрман хёрне ҫитсен 
чарӑнать. Халь ёнтё вӑл тӑшман вырнаҫнӑ ҫёр- 
тех.

Беляков, хӑй шыранӑ вут йӑви ӑҫта вырнаҫ- 
нине паллӑ тӑвать те, каялла чакма тытӑнать.

Анчах Беляковпа унӑн юлташёсем ҫирём 
метр та каялла шӑваймаҫҫё, сасартӑк пӑшал 
сассисем илтёнсе каяҫҫё, Тӑшман хӑюллӑ раз
ведчиксене асӑрхаса илнӗ. Вёсем ҫике пуля 
ҫӑмӑрё тӑвзллӑн сапӑнма пуҫлать. Разведчик
сем хирёҫ переҫҫё. Нимёҫсем ҫывхараҫҫё, раз
ведчиксене ҫавӑрса илме пуҫлаҫҫё, ункӑ сы- 
пӑнса, хёсёнсе пырать. Боецсенчен пёри вилсе 
каять. Халё ёнтё вёсем иккёнех юлаҫҫӗ. Вёсем 
тӑшмансене хӳтлёхрен тухаканне пёрне пере- 
пере ӳкереҫҫӗ.

Анчах разведчиксем иккён кӑна, нимёҫсем — 
ик-виҫё теҫетке. Ункӑ хёсёнсе пырать. Тӑшман 
пульли иккёмёш боеца ҫапса ӳкерет. Беляков 
тӑр-пёччен тӑрса юлӑть.

— Суятӑн, тытаймӑр!— хаярланса пӑшӑлта- 
тать сержант.

Вӑл пысӑк мар тёмеске хӳтлёхне вырнаҫать 
те вӗҫёмрен вут тӑкать. Фашистсем ҫывхараҫҫӗ, 
вёсем разведчика тыткӑна илесшён пулас.
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— Парӑн !— кӑшкЗрчё такӑшё нимёҫсенчен 
пёри, кӑнттамланса тухакан вырӑс чёлхипе.

— Ме, хып1—тавӑрчё Беляков.
Аллине вӑйлӑн сулса ярса, вӑл тӑшмансем 

ҫине умлӑн хыҫлӑн икё граната ывӑтрӗ.
Хура юпасем пек тӑпра вӑркӑнса ҫёкленчё, 

кӑшкӑрнӑ, йынӑшнӑ сасӑсем илтёнсе кайрёҫ. 
Беляков, тепёр граната ывӑтрё те, сӑртлӑхран 
хыттӑн палтӑртатса анса, йывӑҫ тёмисен хӳт- 
тине пытанкаласа, кунталла чупма тытӑнчё. 
Анчах тӑшман ӑна хыҫранах хӑвалать: вӑя раз
ведчика мёнле те пулин тыткӑнах илесшён.

Беляков пытанчӗ. Нимёҫсем ӑна вӑрман хёр- 
ринче шыраҫҫё. Унта та кунта пёрерён-пёре- 
рён пӑшал пенё сасӑсем илтёнеҫҫё. Хӑш чухне 
тӑшмансем Беляков патёнчен инҫех те мар 
иртсе каяҫҫё, анчах ӑна асӑрхаймаҫҫё—вЗл,еш ёл 
ҫулҫӑпа витённёскер, пёр хускалмасӑр выр- 
тать.

Тавралӑхерипен лӑпланать. Нимёҫсем развед
чика тупассине шанми пулчёҫ тейён. Тата кӑш- 
тах выртсан, Беляков хускалать те, чарӑна ча- 
рӑна, таврари сас-чёвёсене итле-итле, ерипен 
хамӑрӑннисем патнелле шума тытӑнать. Пёр 
чун та ҫук тейён. Шӑп.

Анчах вӑл вӑрмантан тухма ёлкёрет кӑна, 
ҫавӑнтах ун ҫине виҫё енчен виҫё нимӗҫ ыв- 
тӑнать.

Вёсенчен пёрине Беляков ҫавӑнтах персе ӳке- 
реть.

Тепри сержант ҫине хыҫалтан ывтӑнать, унӑн
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хулӗсенчен ярса тытса, ӑна ӳпӗнтерме хӑтла- 
нать. Фашиста ҫӗре сирсе пӑрахса, Беляков 
ӑна прикладпа ҫапса лапчӑтать.

Виҫҫӗмӗш нимёҫё, ҫакна курса, Белякова пӑ- 
шалпа персе пӑрахма тӑрать. Сержант, кӑшт 
пёшкӗнсе, нимёҫ ҫине ывтӑнать, унтан тӑшман 
аллинчи винтовкӑна туртса илсе, тӑшмана штык- 
па чиксе пӑрахать.

Пӑшал сассине илтнӗ нимӗҫсем ҫапӑҫу пынӑ 
ҫёре васкаҫҫё. Кунтан мӗнле те пулин хӑвӑрт- 
рах шӑвӑнмалла. Хырӑмпа шуса, хуш ӑрактӑра- 
тӑра чупса, чулсем хыҫне те лапамсене пы
танса, разведчик каялла, хамӑрӑннисем патне, 
васканӑ.

Унӑн вӑйӗ пётсе ҫитет, ҫак вӑхӑтра вӑл:
— Стой! Кто идет?—тенё сасӑ илтет.
Кусем хамӑрӑннисем иккен.
Белякова боецсем ҫавӑрса илеҫҫё, ҫёклеҫҫӗ, 

алӑ  ҫинче йӑтса каяҫҫӗ. Пӗр саманта вӑл хус- 
калмасӑр выртать. Унтан тӑшмансем вырнаҫса 
тӑракан вӑрман еннелле ҫавӑрнать те, кулка- 
ласа:

— Ну, мёнлё? Туянтӑр-и?—тет.
Беляков разведка результачӗсем ҫинчен ко

мандира хӑвӑрттӑн та уҫӑмлӑн каласа парать.
Командир хыттӑн чӑмӑртать ун аллине.
— Тав тӑватӑп, сержант юлташ!
— Совет Союзне служит тӑватӑп!— тесе 

ҫивӗччӗн татса калать хӑюллӑ разведчик.
Кёҫӗн политрук ^

(„Красная звезда"). Н. ЭПШТЕЙН.
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