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ПИРЕН УНВ
ашни ҫын, ҫуралнӑ кунне паллӑ тунӑ май, хӑй утса тухнӑ
ҫула тепӗр хут аса илме тӑрӑшать. Вӑл, ҫак хушӑра тума ӗлкӗрнӗ
ӳсӗмсемпе савӑнса, малашнехи кун-ҫул валли ҫӗнӗ ӗҫсем палӑртать,
пурнӑҫри чӑрмавсене ҫӗнтерме хатӗрленет. Ҫак паллӑ кун вӑл
пурнӑҫра тата ӗҫре тӗрӗс ҫулпа утма пулӑшнӑ ҫывӑх ҫынсемпе тусӗсене, тӑванӗсемпе аслӑ юлташӗсене чӗререн Тав тӑвать.
Тӗнчери малтанхи социализмла ҫӗнӗ государство ҫуралнӑ кун—
Октябрьти Аслӑ социализмла революци 3 8 ҫул тултарнӑ чаплӑ
кун— пӗтӗм совет халӑхӗ, пиллӗкмӗш пилӗкҫуллӑхӑн юлашки ҫулӗнчи ӗҫӗсене аса илсе_ хӑйӗн ӳсӗмӗсене палӑртрӗ. Ҫак ҫулталӑк
хушшинчи ҫӗнтерӳсем кашни совет ҫыннине малашнехи ӗҫсем
тума хавхалантараҫҫӗ. Ҫак чаплӑ уявра совет ҫынни Совет Союзӗнчи Коммунистсен партине ӑшшӑн тав тӑвать.
Аслӑ Октябрь уявӗ— пирӗн халӑхӑн чаплӑ уявӗ! Ҫак куна рабочисем производство заданине ирттерсе тултарнипе кӗтсе илчӗҫ, кол:хоз ӗҫченӗсем ялхуҫалӑх ҫулне лайӑх вӗҫленипе паллӑ турӗҫ.
Уяв умӗн хуласемпе ялсем, рабочисен поселокӗсем, клубсем,
шкулсем, фабрикӑсемпе заводсем капӑр тум тӑхӑнчӗҫ. Кашни ҫын
хӑйӗн кил-ҫуртне, хӑй ӗҫлекен вырӑна илемлетме тӑрӑшрӗ.
Уяв умӗнхи каҫсенче ҫӗршывра пур ҫӗрте те чаплӑ пухусем
пулса иртрӗҫ.
...Паян уяв. Пирӗн Тӑван ҫӗршыв столици— социализмла ҫӗршывӑн мухтавӗ— Мускав хули ытарайми хитре те кӑмӑллӑ. Хӗрлӗ
площадь ҫар парачӗпе ӗҫҫыннисен демонстрацине кӗтсе илме хатӗрленнӗ.
Ватӑ Кремль стенисем ҫумӗнчи трибунӑсене ҫӗршыври чала
тухнӑ ҫынсемпе ют ҫӗршывсенчен килнӗ хӑнасем йышӑнаҫҫӗ.

К

«Искусство» издательстви А. Антипенко художникӑн Октябрь уявӗ
тӗлне кӑларнӑ плакачӗ.
(ТАСС фотохроники).
Хӗрлӗ площадь! ГУМ ҫуртне хӗрлӗ хӑмачпа илемлетнӗ, яартин
Центральнӑй Комитечӗ уяв ячӗпе чӗнсе каланӑ сӑмахсем йӑлтӑртатса тӑраҫҫӗ. Унтах, ялавсен
варринче, В. И. Ленинпа
И. В. Сталин портречӗсем. Совет Союзӗн гербӗпе союзлӑ республикӑсен гербӗсем совет халӑхӗн тӑванла пӗрлӗхӗпе иксӗлми туслӑхне палӑртаҫҫӗ, совет халӑхӗ малалла, коммунизм патне хӑюллӑ
пынине кӑтартаҫҫӗ...
Кремль сехечӗн ылтӑн йӗпписем вуннӑ тӗлне ҫывхарнӑ вӑхӑтра
Ленинпа Сталин мавзолейӗн трибуни ҫине партипе правительство
членӗсем хӑпараҫҫӗ. Хӗрлӗ площадьре, ун ҫывӑхӗнчи урамсенче
парад участникӗсен речӗсем тӑраҫҫӗ.
Ҫак вӑхӑтра кашни совет ҫынни, Мускавра-и вӑл е радиоприем-

Гварди миномечӗсем Хӗрлӗ площадьре.
В. Егоров фотоӳкерчӗкӗ (ТАСС фотохроники).

Мускав. Аслӑ Октябрь 38 ҫул тултарнине уявлани. Мускав гарнизонӗн
ҫар парачӗ Хӗрлӗ площадьре.
А. Батанов фотоӳкерчӗкӗ (ТАСС фотохроники).
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ник умӗнче, шухӑшпа Х ӗрлӗ площаде ҫитсе ӳкет те унӑн вӗҫӗхӗррисӗр пуян кун-ҫулне аса илет.
Пирӗн халӑх вӑтӑр сакӑр ҫул ӗлӗкрех пулнӑ ӗҫсене, Совет
государствин малтанхн кунӗсене лайӑх астӑвать. 1 9 1 7 ҫулхи
ноябрь каҫӗ. Хӗҫпӑшаллӑ рабочисен отрячӗ, коммунистсем ертсе
пыннпе, революцн тӑшманӗсен юлашкн вӑйне аркатса, Кремль
хапхнсене уҫса ярать.
1941 ҫулхи кӗркунне те хальхи пекех асра тӑрать. Ун чухне
пӗтӗм тӗнче Мускав патӗнчи ҫапӑҫусене сӑнанӑ. Сехетрен сехете
Гнтлер Х ӗрлӗ площадьре хӑйӗн ҫӗнтерӳ параппанне ҫапма хатӗрленнӗ. Анчах Мускав пурпӗрех хӑйӗн парадне Х ӗрлӗ площадьре
нрттернӗ. Ҫакӑ ӗнтӗ фашизма хирӗҫ хӑватлӑ вӑй ҫӗкленнине, социализм государствине нимле тӑшман та ҫӗнес ҫуккине пӗлтернӗ.
1 9 4 5 ҫулхн майӑн тӑххӑрмӗшӗнчн Х ӗрлӗ площаде кам манма
пултарӗ-ха? Ҫӗнтерӳ кунӗ! Ун чухне пӗтӗм Мускав Хӗрлӗ площаде
тухнӑ, пӗтӗм ҫӗршыв Мускавпа пӗрле чаплӑ ҫӗнтерӗве уявланӑ.
Паян — аслӑ уяв кунӗ — Х ӗрлӗ площадь урлӑ ӗҫҫыннисен
вӗҫӗ-хӗррисӗр колоннисем мавзолей умӗнчен иртеҫҫӗ. Вӗсем пнншер ялав ҫӗклесе пыраҫҫӗ. Мускаври ӗҫҫынннсен демонстрацийӗ
партипе халӑх ҫирӗп пӗрлӗхлӗ пулнине, совет ҫыннисем хӑйсен
социализмла Тӑван ҫӗршывӗн вӑй-хӑватне тӗреклетме, пӗтӗм тӗнчерн мир ӗҫне сыхласа хӑварма, ӑна яланах ҫирӗплетме хатӗр пулинне пӗтӗм тӗнче умӗнче яр-уҫҫӑн кӑтартса пачӗ.
Октябрь уявне Шупашкарти ӗҫҫыннисем те савӑнӑҫлӑн уявларӗҫ. Демонстраци вӑхӑтӗнче хула урамӗсем ҫӗршер ялавсемпе,
транспарантсемпе тулчӗҫ. Шупашкарти ӗҫҫыннисен демонстрацине
яланхн пекех шкул ачисем пуҫларӗҫ. Вӗсем Совет государствине
туса хурассишӗн кӗреш ӳре чапа тухнӑ «Аврора» крейсер макетне
ҫӗклесе пыраҫҫӗ.

Вӗренекенсем хыҫҫӑн площаде республнкӑра чапа тухнӑ коллектив — Шупашкарти электроаппаратура заводӗнче ӗҫлекен рабочисемпе служащисем пырса кӗреҫҫӗ. Пиллӗкмӗш пилӗкҫуллӑха
завод кӑҫалхи июль уйӑхӗнчех тултарнӑ (ҫӳлти, сылтӑмри ӳкерчӗк),
Хӗрлӗ площадь урлӑ колонна хыҫҫӑн колонна нртет. Еҫҫыннисем
кӑҫалхи ҫитӗнӳсене кӑтартакан диаграммӑсемпе плакатсем тытса
пыраҫҫӗ. «Легпромстрой» коллективӗ паянхи уява ҫӗнӗ ҫитӗнӳсемпе кӗтсе илчӗ. Строительсем кӑҫалхи плана ирттерсе тултарнӑшӑн
чаплӑ уяв умӗи Чӑваш А С СР Министрӗсен Совечӗпе Облпрофсоветӑн куҫса ҫӳрекен Хӗрлӗ ялавне илме тивӗҫлӗ пулчӗҫ. Халь вӗсем ҫитес ҫулта ҫӗнӗ ӳсӗмсем тума хатӗрленеҫҫӗ (варринчи ӳкерчӗк).
Кашни колоннӑна хӑйне май илемлетнӗ. Вӗсем хӑйсен ӳсӗмӗсене паянхи демонстрацире лайӑх кӑтартса параҫҫӗ. Акӑ ялхуҫалӑх институтӗнчи студентсемпе преподавательсем пыраҫҫӗ (аялти
ӳкерчӗк). Шупашкарти ялхуҫалӑх институчӗ вӗрентсе хатӗрленӗ
кадрсем социализмла ялхуҫалӑхӗ умне партипе правительство тӑратнӑ задачӑсене пурнӑҫлас ӗҫе активлӑн хутшӑнаҫҫӗ.
Шупашкарти ӗҫҫыннисем, Совет Союзӗнчи ытти туслӑ халӑхсемпе пӗрле, аслӑ Октябрь уявне чаплӑ уявларӗҫ. Хулари клубсемпе театрсенче уяв ячӗпе ирттернӗ вечерсенче пиншер ӗҫҫынни
савӑнчӗ. Хӗрлӗ площадьрен, хулан капӑр урамӗсенчен ирчченех
ҫамрӑксем татӑлмарӗҫ. Пур ҫӗрте те «мир» сӑмах илтӗнсе тӑчӗ.
Республикӑри ӗҫҫыннисем, А слӑ уяв ячӗпе демонстрацне тухса, ҫитес ҫулхи ӗҫсемшӗн кӗрешӗве ҫӗкленнине ҫӗнӗ вӑйпа палӑртрӗҫ. Колхоз хресченӗсем ҫак кун ҫитес ҫул татах та вӑйлӑ тырпул
туса илме сӑмах пачӗҫ. Улатӑр районӗнчи «Красный луч» колхоз
членӗсем кӑҫал кашни гектартан 15 центнер тӗштырӑ туса илчӗҫ,
колхоз тупӑшӗ 1 9 5 5 ҫулта 2 миллиона ҫити ӳсрӗ. Колхозниксем
кашни ӗҫкунӗ пуҫне виҫӗ килограмм тырӑ та 5-шер тенкӗ укҫан
илеҫҫӗ. Ҫакӑн пек ырӑ пурнӑҫпа пурӑнать ӗҫчен колхоз ҫынни,
ҫавӑншӑн ӗнтӗ вӑл А слӑ уяв кунӗнче чӗререн савӑнать.

А . Припалов фотоӳкерчӗкӗсем.
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Мускаври Можайски
шоссе ҫинче пурӑнмалли ҫӗнӗ ҫурт туса пӗтереҫҫӗ. Унта 1—2—3—4
пӳлӗмлӗ хваттерсем пин
ытла пулаҫҫӗ. Ку ҫуртра икӗ заллӑ кинотеатр,
ача сачӗ, аялти хутра
магазинсемпе парикмахерски, кафе ӗҫлемелле.

С у л а х а й р и ӳкерч ӗ р к е:
Можайски
шоссе ҫинчи пурӑнмалли ҫӗнӗ ҫурт. С ы лтӑмри
ӳкерчӗкр е: Чапаев урамӗ.

Н. Грановский, И. Конильновпа Б. Трепетов фотоӳкерчӗкӗсем (ТАСС фотохроники).

ПАШШ1 иискАВ

1-мӗш Хорошевски урамри пурӑнмалли ҫӗнӗ ҫурт. Ана
каркаспа панельсенчен тунӑ.
Н. Грановский фотоӳкерчӗкӗ (ТАСС фотохроники).

Смоленски площадьри ҫӳлӗ ҫурт Киев вокзалӗ енчен
пӑхсан.
В. Кунов фотоӳкерчӗкӗ (ТАЪС фотохроники).

Ҫывӑх вӑхӑтрах Мускавра Ново-Арбат кӗперне туса пӗтереҫҫӗ. Ҫ ӳ л т и ӳ к е р ч ӗ к р е : тимӗрпе бетонран гараж
тӑваҫҫӗ. А я л т и ӳ к е р ч ӗ к р е : ҫӗнӗ кӗпер Смоленски
набережнӑй енчен пӑхсан.
А . Сергеевпа Н. Рахманов фотоӳкерчӗкӗ (ТАСС фотохроники).
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КАШЛДТЬ ВУНИКӖ ХУРӐН
Баллада
Стихван ШАВЛЫ
арлака урамра, инҫетри пӗр ялта,
Пур сӑваплӑ кӗтес, пур илемлӗ карта,
Ҫак карта варринче вуник хурӑн кашлать,
Вуник хурӑн айӗнче вуник йӗкӗт выртать.
Аякран курӑнать кӗреш пек чул юпа,
Ун ҫине касса ҫырнӑ шултра паллӑпа:
«Эсир вилтӗр хаяр вӑрҫӑра, тӑвансем,
Анчах пурпӗр ҫӗнтертӗр, кӑвар чӗресем!
Эсир йӑтнӑ ялав усӑнман, усӑнмасть!
Паттӑр йӑх тӑшмана парӑнман, парӑнмасть!
Вӑл утать малаллах—коммунизм патне,
Вӑл манмасть ҫапӑҫса вилнисен ыр ятне!»

С

...Хальхи пек астӑватӑп: вунсаккӑрмӗш ҫул.
Хальхи пек астӑватӑп: хаяр ҫапӑҫу.
Ир те каҫ пухусем ирттеретчӗ комбед,
Халӑха йыхӑратчӗ: «Республик чӗнет!
Ҫӑкӑр кирлӗ фронта, Мускава, Питӗре!
Асатар! Пире унсӑр тӑшман пӗтерет».
Ял Совет умне ҫакнӑччӗ пысӑк плакат:
«Кам тырра пытарать—тӑшмана пулӑшать!»
Пурччӗ пирӗн ялта вуник тус, вуник яш,
Пӗр-пӗрне пӑрахми вуник ҫывӑх юлташ.
Уява та пӗрле пухӑнатчӗҫ вӗсем,
Улахран та пӗрле таврӑнатчӗҫ вӗсем,
Утсемпе те пӗрле юрттаратчӗҫ выртма,
Тыррине те пӗрле тытӑнатчӗҫ вырма...
Ҫӗнӗ кун, ҫӗнӗ ӗмӗр—пӗр пысӑк чӗре—
Чӑмӑртатчӗ вуник чӗрене пӗр ҫӗре.
Вӗсен пурччӗ асли—Шурӑмпуҫ Кавӗрли,
Пуринчен харсӑрри, пуринчен те ӑсли.
Ик куҫра йӑл ҫиҫетчӗ Ҫӗн Кун, Самана,
Ялӗпех юрататчӗҫ, паллатчӗҫ ӑна.
Хыр пекех яштакаччӗ чипер Кавӗрле,
Хулӗсем сарлакаччӗ, хӑлаҫ темелле.
Салтакла вӗрентетчӗ вӑл вунпӗр тусне,
Мӗнлерех утмалла, тытмалла пӑшалне;
Ваттине, ҫамрӑкне пӗтӗм сасӑпала
йыхӑратчӗ: Юлташ, революци, мала!
Пӗринче чӗнсе илчӗ комбед вӗсене.
Витерсе председатель калать сӑмахне:
«Эсир халь—продотряд, эсир халь—коммунар,
Пулӑр сисӗмлӗ, ҫирӗп, хӑватлӑ, хастар!
Ял-йыша кӑтартар ҫамрӑк ҫар хӑватне,
Пире Ленин чӗнет ҫӗнӗ пурнӑҫ патне.
Пулӑшар, ҫамрӑксем, пулӑшар комбеда,
Тырӑ-пулӑ ҫук мар, пур вӑл пирӗн ялта!»
Сас хушать Кавӗрле:
«Тусӑмсем паянтан
Комсомолецсем пурте!.. Ямастпӑр ята!»
Хытӑ хӗсрӗ тырра кӗҫҫепитлӗ кулак.
Уншӑн ҫар—ним те мар, выҫӑ вилтӗр салтак,
Выҫӑ лартӑр Мускав, вилтӗр Питӗр, Хусан...
Кулак лӗкӗрт кулать, тырӑ хӑйӗн пулсан.
Уншӑн мӗн Питӗрпур —пролетари хули,
Революци пырне ун пӑвасшӑн алли.
Ҫывӑрмаҫ кулаксем: пахчине, анкартне
Тырпула пытараҫҫӗ таҫта ҫӗр тӗпне.
Ҫывӑрмасть вуник тус, ҫывӑрмасть продотряд,
Камӑн пур, камӑн ҫук—вӑл пит лайӑх чухлать.
Кавӗрле систерет туссене пуҫтарса:
«Тытӑнатпӑр ӗҫе виҫӗ ушкӑн пулса.
Эс, Мӗтри, уттаратӑн Якрав анкартне,
Эс, Якку, хураллан Мӗкӗте пахчине,
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Хам эп сыхлӑп чее Пухтана: мӗн тӑвать,
Аҫтарах тыррине пытарма хӑтланать».
Тӗттӗм каҫ. Хура пӗлӗт хупларӗ яла.
Тӑватшарӑн туссем ӑсанаҫ хурала.
Хӑй ҫути те ак сӳнчӗ ырми комбедра.
Шӑп... йытӑсем ҫеҫ вӗреҫҫӗ таҫта аякра.
Ҫӗрӗпе шӑтӑк чаврӗ, тӑм печӗ Пухтан:
Пытарасшӑн тырра вӑл часрах комбедран.
Пытарасшӑн ӑна вӑл инҫе, аякка,
Емӗрне ҫын шутлас, пӗлес ҫук амака.
Хӑратмаҫҫӗ ӑна тӗттӗмри хӗрессем,
Хуралта ларакан ӗмӗрхи йӑмрасем.
Ҫӗр перет, ҫӗр чавать ял куштанӗ Пухтан,
Ҫӳҫенмест вӑл сиксе тухакан шӑмӑран,
Ывӑтать те вӑбпа—тӗпренет пуҫ чашки...
Мӗн вӑл уншӑн?—тӑпра ҫеҫ, тӑпра юлашки!
Тӑмӗ лайӑх пек уншӑн карта саплама,
Пит те мӑнтӑр пек, ҫуллӑ пек кирпӗч ҫапма!
Шутламасть ҫав кӑпшанкӑ, ҫав йӗрӗнчӗк хурт:
Ҫакӑнтах, ҫакӑнтах пулмалла-ҫке ун ҫурт!
Ир енне ак кӳлтерчӗ Пухтан виҫ угне,
Вӑтӑршар пӑт хуртарчӗ кашни лав ҫине;
Ҫын ан систӗр тесе тухрӗ пӗр хутлӑхран,
Шӑпӑрт-шӑпӑрт хӑпарчӗ хыҫри сӑртлӑхран;
— Парӑп тырӑ!— тесе хӑмсарать те яла,
Чӑмтарма тытӑнать ылтӑн пек сар тулла...
— Чим!—
сасартӑк каҫ чатӑрне ҫурчӗ пӗр сас,—
Халӑха париччен ҫӑвана чӑмтарас?!
Ҫавӑрттар каялла, ан тив, пӗлтӗр пур ял,
Ҫамкаран ҫеҫ парать куншӑн Ревтрибунал!
— Ах, ачам, Кавӗрле,— сехӗрленчӗ Пухтан,—
Тарҫӑра та сана эп начар усраман,
Виҫӗ ҫул хам ача пек эп пӑхрӑм сана.
— Виҫӗ ҫул тертлентертӗн ҫав... Хуп ҫӑварна!
Ак наган! Самантрах хӑвала утсене,
Туллуна пушататӑн Совет кӗлетне!
— Хӑвала!—тет Мӗтри, илтӗнет леш касран,
Тыррине пытарма Якрава вӑл паман;
Миххине шӑтӑкне йӑтса пынӑ чухне
Такӑнтарнӑ туссем ҫав арлан урине.
— Хӑвӑртрах!—тет Якку Мӗкӗте хуҫана,
Кӑшкӑрать:—Ҫакмалла та халь питлӗх умна
Ял тавра виҫӗ хут янратса тухмалла.
Пирӗнне эс вӑрлан! Питӳнтен сурмалла!
Таврӑнаҫҫӗ туссем хуралтан ҫӗкленсе,
Таврӑнаҫҫӗ вӗсем тӑшмана ҫӗнтерсе.
Председатель пилленӗ хастар продотряд
Ултӑ лав тулӑпа комбеда рапортлать.
Пухӑнать тырӑпул ял Совет кӗлетне,
Пухӑнать тырӑпул вулӑссен аллине,
Вӑл кашни кӗтесрен станцӑна ӑсанать,
Пӑравус хӑвӑртлать Мускава, Хусана...
Пӑравус кӑшкӑрать: кӗт мана, Питӗрпур!
Тырӑ пур, тырӑ пур, тырӑ пур, тырӑ пур!..
...Вӑхӑтсем хӗрнӗҫемӗн пыраҫҫӗ хӗрсе,
Ҫӗршыва тӑшмансем сӗкӗнеҫҫӗ хӗссе.
Вут-вӑрҫа ӑсанать пӗтӗм ял вӑйпитти,
Ял хуралӗ юлать пӗтӗм ватӑ-вӗтти.
Кавӗрле те каясшӑнччӗ вунпӗр туспа,
Хускаласшанччӗ вӑл та ялпа, вулӑспа,

Ҫапӑҫасшӑнччӗ вӑл та хӗҫпе, пӑшалпа
Ҫӗпӗр урлӑ кармашнӑ хурах Колчакпа.
Военком килӗшмерӗ:—Кӑшт ҫамрӑк, тӑхтас,,
Ытах кирлӗ пулсассӑн—йыхравлӗ приказ.
Председатель каларӗ:—Сывпулӑр, туссем!
Вӑрах кӗттерместпӗр, килетпӗр ҫӗнсе!
Персе ҫитрӗҫ яла шуррисем те часах,
Кулаксен те куҫ-пуҫӗ ҫӗкленчӗ вӑштах.
Шак та шак виҫӗ кашкӑр шаккарӗ шӑлне,
Тавӑрасшӑн хытарчӗ хаяр ҫиллине,
Ҫӗрӗн-кунӗн шырарӗ вуник юлташа,
Кӑпӑклатрӗ, тарлатрӗ вуникӗ лаша.
Туссене тытса килчӗ яла вӑрмантан,
Тӑшмансен умне тӑчӗ вуникӗ тӑван.
Каласа та, ҫырса та памашкӑн асап:
Асилетӗп те эп шӑла шатӑрт ҫыртап,
Асилетӗп те эп—куҫҫуль шӑпӑр тумлать,
Асилетӗп те—чун хӗсӗнсе макӑрать...
Урама илсе тухрӗҫ вуник ҫамрӑка,
Тупӑлха хулли пек кашниех яштака,
Ҫулӗсем те пӗрре,—ҫитнӗ ҫеҫ вунултта,
Чӗрисем те вӗри, куҫӗсем те йӑлттам.
Ахлатаҫ амӑшсем, йӑлӑнаҫ, тилмӗреҫ:
— Мӗншӗн, мӗншӗн ачамӑрсене вӗлереҫ?!
Ҫӑлса илчӗ Пухтан кив ҫатан шалҫине,
Мӗкӗте сулса ячӗ юман чукмарне,
Кӗрт аҫи пек хускалчӗ сар шӑллӑ Якрав,
Юнлӑ тамӑк пуҫланчӗ, тапранчӗ вара...
Мускава пӗлтересчӗ—инҫе-ҫке, инҫе,
Самара систерес—шуррисен аллинче,
Хӳтӗлесчӗ, ҫӑласчӗ!..
Ҫӗлен пек тиске1р
Хуралпа сыхласа тӑчӗ шур офицер.
Пӗтӗм ял макӑрса пӗтрӗ ҫав манми кун,
Хӑмӑрлатрӗ ҫӗре ҫамрӑк юн, хӗрлӗ юи.
Каҫпала юнпа хытнӑ вуник вилене
Куштансем пӑрахтарчӗҫ Пухтан шӑтӑкне.
Вилчӗҫ харсӑррӑн, паттӑррӑн ҫамрӑк туссем»
Тӑшманран каҫару кӗленмерӗҫ вӗсем.
...Ҫитрӗ вӑхӑт!
Кун таврӑнчӗ пирӗн енне:
Кӗтсе илчӗҫ ялсем Хӗрлӗ Ҫарӑн йышне,
Хапӑл пулчӗ ӑна пирӗн тарӑхнӑ ял:
— Ҫитрӗ пирӗн хӑват! Ҫитрӗ пирӗн хурал!
— Мӗн калать халь Пухтан,—
кӑшкӑраҫ чухӑнсем,—
Каялла сулӑнаҫ пуль юман чукмарсем!
Аман пек авкаланчӗ, хутланчӗ Пухтан.
— Тавӑру!—кӗрӗслетрӗ, шартлатрӗ тӑхлан.
— Тавӑру!—таврана янраттарчӗ виҫ залп.
Виҫӗ йытӑ хаплатрӗ ҫӗре тӑрӑнса.
Пӗтӗм ял хӗпӗртет, пӗтӗм ял савӑнать:
— Халӑх сучӗ пырать! Халӑх сучӗ пырать!
Революци нихҫан каҫармасть тӑшмана,
Тӑвӑл пек вӑл шӑлать, лучӑркать вӑл ӑна!
...Тӑвӑлсем кӗрлеме, шӑхӑрма чарӑнсаи,
Хытса кайнӑ хирсен мӑянне кӑкласан,
Улӑхсем, вӑрмансем симӗс тум пӗркенсен,
Тӑшмансен шӑмми витӗр пиҫен ҫӗкленсен,
Ҫӗн ӑру тирпейлет паттӑрсен тӑприне,—
Куҫарать ялти аслӑ урам варрине,
Вуник хурӑн лартать пуҫ тайса шавлама,
Вуник тус канлӗхне хӳтлесе упрама;
Кӑларать, тикӗслет ҫӳл тусен шур чулне,
Асӑнмашкӑн ҫырать чӗрери сӑмахне:
«Эсир вилтӗр хаяр вӑрҫӑра, тӑвансем,
Эсир йӑтнӑ ялав усӑнман, усӑнмасть!
Анчах пурпӗр ҫӗнтертӗр, кӑвар чӗресем!
Паттӑр йӑх тӑшмана парӑнман, парӑнмасть!
Вӑл утать малаллах—коммунизм патне,
Вӑл манмасть ҫапӑҫса вилнисен ыр ятне!»
Шухӑша хускатса вуник хурӑн кашлать,
Вуннк паттӑр ҫинчен манми юрӑ хывать.

натӗнчи хӑй ӗҫӗсем ҫинчен хавасланса каласа парать. Марфа
аппа, унӑн пурнӑҫ ҫулне лайӑх
пӗлет пулсан та, юратнӑ хӗрӗн
калавне сывламасӑр тенӗ пек
итлет, ҫав хушӑрах унӑн кунҫулне хӑйӗн ачалӑхӗпе танлаштарса пӑхать.
Шупашкарта ҫӗнӗ строительство пуҫланни ҫинчен республикӑри хаҫатсенче пӗрре кӑна мар
ҫырнӑччӗ. Хветис хаҫатри заметкӑсемпе очерксене амӑшне
Сылтӑмри
ӳкерчӗкре:
кашнинчех вуласа паратчӗ те
Мускавра ӗҫлекен Тоньӑран килнӗ
шухӑшӗпе унта ҫитсе ӳкетчӗ,
ҫырӑва Коля амӑшне хавхаланса
пир-авӑр комбинатне тунӑ ҫӗрте
вуласа парать. С у л а х а й р и
ӗҫлеме ӗмӗтленетчӗ.
ӳ к е р ч ӗ к р е : Феоктиса Петрова
Пӗррехинче Хветис
килне
ровничнӑй машинӑпа ҫип арлать.
ҫав тери ҫунатланса таврӑнчӗ.
Вӑл пӳрте чупса кӗнӗ-кӗменех
амӑшне ҫавӑрса тытрӗ те, чӗкеҫ
чӗппи пек чӗвӗлтетсе, калаҫма
пуҫларӗ.
— Анне, эпӗ те Шупашкара ӗҫлеме каятӑп, пир-авӑр комбииачӗ тума рабочисем пухаҫҫӗ. Аннеҫӗм, мана яратӑн-и?
Марфа аппа малтгшах ним калама та пӗлмерӗ. Акӑ ӗнтӗ унӑн
кӑкӑр сӗтне ҫисе ӳснӗ ачисем пӗрин хыҫҫӑн тепри ӑшӑ йӑваран
1\Д арфа аппа ыран уяв тенӗ чухне ҫӗрӗпех канӑҫлӑ ҫывӑрайвӗҫе-вӗҫе тухма пуҫларӗҫ. Лидюк кӳршӗри Анаткас ялне качча
1 *марӗ: пӗрмай тӗпелти кӑвас чӗресне пыра-пыра пӑхрӗ, ҫине-ҫинех
тухрӗ. Тоня пӗлтӗртенпех Мускавра пурӑнать. Халь Хветисе черет
килкартине тухса кӗчӗ; тухӑҫран ирхи шевле хӑпарма пуҫласан, пӗр
ҫитрӗ ӗнтӗ. Кайрантарах, Колькӑпа Ваҫук та ҫитӗнсе ҫитӗҫ, салтаҫӗклем вутӑ йӑтса кӗчӗ те кӑмака хутма хатӗрленчӗ вӑл.
ка кайӗҫ...
Енер ҫанталӑк тухса кӗме те майӗ ҫукчӗ, кун каҫалана сулӑнМалтанхи вӑхӑтра Феоктиса Петровӑшӑн ҫӗнӗ стройкӑри ӗҫсем
сан ҫеҫ шӗвӗ пылчӑк кӑштах кӑчӑр пулчӗ те, ыранччен чылаях
ҫӑмӑл пулмарӗҫ. Кӗр кунӗсемпе хӗллехи вӑрӑм каҫсенче вӑл сахал
шӑнтса лартассӑн туйӑнчӗ.
мар тӳссе ирттерчӗ. Хӑнӑхман ӗҫ, стройкӑри палламан ҫынсем,
Анчах амӑшӗ кӑлӑхах иккӗленчӗ иккен. Кӑнтӑрла тӗлӗнче Шувырӑсла та питех таса калаҫайманни ҫамрӑк хӗре чылаях вӑтантарпашкарта ӗҫлекен Хветис ҫитрӗ. Вӑталӑх хӗрӗ килкартине ура ярса
чӗ. Анчах ҫакна вӑл пӗрле ӗҫлекен хӗрсене ним чухлӗ те палӑртпуссанах, кӗҫӗннисем ӑна хирӗҫ чупса тухрӗҫ. Хветисрен пӗр самарӗ. Кайрантарах ӑна Николай Семенович Козлов ҫине тӑрсах ҫӗнӗ
мантлӑха та хӑпма пӗлмен пӗчӗк Зина аппӑшӗнчен тӳрех хула кучӗҫе вӗрентме тытӑнчӗ. Нумай та вӑхӑт иртмерӗ, Хветис лайӑх
ченеҫӗ ыйтма пуҫларӗ. Амӑшӗн вара нрӗксӗрех пӗчӗк хӗрне хӑтӑрса
каменщица пулса тӑчӗ.
нлмелле пулчӗ.
Ҫапла уйӑхсем пӗрин хыҫҫӑн тепри чупса нртрӗҫ. Пир авӑр
— Кӑштах канма парӑр-ха эсир ӑна,— терӗ вӑл, тӗпелтен тухса.
комбиначӗн ҫип арлакан фабрики те ӗҫлеме пуҫларӗ. Пӗрле ӗҫлеАнчах савӑнӑҫлӑ ачасем амӑшӗн сӑмахне илтмӗш пулчӗҫ. Хветис
кен нумай хӗрсем аслӑ та ҫутӑ цехсене куҫрӗҫ. Анчах Феоктиса
та йӑмӑкӗсемпе хаваслансах каПетрова ҫаплах строительствӑлаҫрӗ. Марфа аппа Хветис ҫине
ран кайма хӑяймарӗ. Хӗр-тантӑӑшшӑн пӑхса илчӗ те, пӳртри
шӗсем ӑна ҫӑмӑл ӗҫе туртӑнать
телейлӗ шӑв-шава чарас ҫуккитесе каласран шикленчӗ.
не ӑнланса, аллине ҫеҫ сулчӗ.
— Ровничница пулма
ки— Ҫуранах килтӗн-и?— ыйтлӗшсен, эпир сире вӗрентме
рӗ вӑл, Хветисӗн кӗрхи сивӗ
пултаратпӑр,— терӗҫ кадрсен паҫилпе хӗрелнӗ
питӗнчен тинйӗнче, Петрова строительствӑра
керсе.
та тӑрӑшса ӗҫленине шута илсе.
— Анаткаса ҫитиччен машиКӑҫал ҫуркунне ӑна кӗтмен
нӑпа, кайран ҫуран,— терӗ хӗрӗ
ҫӗртен арлакан фабрикӑна кусавӑнӑҫлӑн.
ҫарчӗҫ.
«Эх, Тоня килеймест ӗнтӗ,
Пирвайхи хут ровничнӑй цеха
вӑл таврӑннӑ пулсан, уяв тата
кӗни те, унти талӑкӗпех чарӑнырӑрах пулатчӗ т е ...» — шухӑшман машинӑсен кӗрлевӗ те, малларӗ Марфа аппа.
танхи юлташсемпе мастерсем те
Кайран, пӗрин хыҫҫӑн тепри,
унӑн асӗнче яланлӑхах юлчӗҫ.
хӑнасем пухӑнма пуҫларӗҫ. Чи
Паҫпак хӗрӗ Юлия Федорова
малтан кӳршӗ ялта пурӑнакан
ӑна ҫӗнӗ ӗҫе вӗрентме кӑмӑллаЛидюк килсе ҫитрӗ, вӑл та ачирӗ. Пӗр хваттерти Лидия Зайцесене хӑйӗнчен хӑварман. Хӗрӗпе
вӑпа Зоя Васильева ткачихӑсем
кӗрӳшӗ уяв тума хӑнана килни
те ҫамрӑк ровничницӑна ӗҫре
Марфа аппана ҫав тери савӑннумай
пулӑшрӗҫ. Кӑнтӑрлахн
тарчӗ.
сменӑран таврӑнсан, вӗсем пӗрКаҫалапа Марфа аппан пӗтӗм
ле ларса кӗнекесем вуларӗҫ.
10-меш класс руководителӗ Нина Васильевна Марфа аппа ывӑлӗпе
ҫемйи пӗр сӗтел тавра пухӑнса
Нумай та вӑхӑт
иртмерӗ,
ларчӗ. Мускавра ӗҫлекен Тоня
Василий Петровпа килӗнче тӗл пулчӗ.
Феоктиса квалификаци комиссикӑна паян вӗсемпе пӗрле хӑна
йӗнче
пирвайхи
экзгименсем
пулаймарӗ. Анчах ӑна ҫаплах пурте кӗтрӗҫ, халь-халь Мускав хӗрӗ
пачӗ, разряд илсе, хӑй тӗллӗнех
Тоня килсе кӗрессӗн туйӑнчӗ. Ш ухӑшӗсемпе амӑшӗ Мускава та
ровничнӑй машинӑсемпе ӗҫлеме пуҫларӗ.
ҫитсе ӳкрӗ, ҫулла отпускра чухне Тоня каласа панисене йӑлтах
Ҫак кунхине вӑл пирвайхи хут ҫӗрлехн сменӑна ӗҫе тухрӗ.
тепӗр хут аса йлчӗ. Куҫ умне Кремль, Мускав урамӗсем тухса
Унччен ученицӑсем кӑнтӑрлахи сменӑра кӑна ӗҫленӗччӗ те, хӑнӑхтӑчӗҫ. Халь унӑн хӑйне виҫӗ медаль панӑ Совет правительствине
ман вӑхӑт хӗрачана чылаях шиклентерчӗ.
тепӗр хут тав тӑвас килчӗ, вара уяв ячӗпе юри ҫакнӑ «МатеринСмена пуҫланиччен мастер помощникӗ машинӑсене пӑхса тухрӗ,
ская слава 1 степени», «Материнская слава II степени» тата «За
пурте йӗркеллине пӗлтерчӗ. Ун сӑмахӗсене ӗненсе, Феоктиса матрудовую доблесть» медалӗсене пӑхса илчӗ.
шинӑсене тӳрех хута ячӗ. Анчах нумай та вӑхӑт иртмерӗ, йӗкесем
Телейлӗ ҫемье чаплӑ уяв ячӗпе Тӑван ҫӗршыва, Коммунистсен
пӗрин хыҫҫӑн тепри пушах ҫаврӑнма тытӑнчӗҫ, Татӑлакан сулчӑ
иартине, Совет правительствине мухтать. Марфа аппа ҫакна чӗриҫипсене ровничница сыпса та ҫитереймерӗ. Ҫавна пулах-и, тен,
пе туйса илет, хӑй телейне Совет влаҫӗ вӑхӑтӗнче кӑна тупма пулхӗрача кӑмӑлӗ те пӑсӑлчӗ, хӑйне хӑй шанми пулчӗ. «Малтан матарнине вӑл нихҫан та манас ҫук. Хӑнасем сӗтел хушшинче кашни
шинӑсене тыткалама вӗренмелле пулнӑ, халь акӑ намӑс курса лар
хӑйне май кулленхи ӗҫсем ҫинчен калаҫнӑ хушӑра вӑл хӑйӗн ачаӗн тӗ»,— шухӑшларӗ вӑл.
лӑх кунӗсене аса илет,
Пӗлнӗ пекех, ҫамрӑк ровничннца патне цех начальникӗ пырса
Пин те тӑхӑрҫӗр ҫирӗм пӗрремӗш ҫул. Хӑрушӑ та асаплӑ выҫтухрӗ. Анчах ку Феоктисӑна пачах та савӑнтармарӗ. Халь ӗнтӗ
лӑх ҫулӗ. Тӑххӑрти Марфа ҫавӑн чухне пирвайхи хут Ленин камне
начальникрен хивре сӑмахсем илтмелли кӑна юлать. Ш ӑла ҫырт
пӗлнӗ, пӗрремӗш хут Ленин ҫӑкӑрне тутанса пӑхнӑ.
та чӑтса тӑр, хирӗҫ калама е айӑпа сирме хӑтланнинчен ним те
Ун чухне ялта выҫӑ ачасем валли уҫнӑ столовӑй ӗҫлеме пуҫлатухмасть. Айӑплах мар ӗнтӗ вӑл, ҫапах та темиҫе уйӑх машинӑпа
нӑччӗ. Ачасем унта ҫитерекен кулачӑна Ленин ҫӑкӑрӗ тетчӗҫ. Кам
аппаланса та пӗрремӗш каҫра хӑй тӗллӗн ӗҫлеме пултараймарӗ.
пӗлет, тен, ҫав ҫулхине Ленин ҫӑкӑрӗ пулман пулсан, Марфа аппа
Ҫип татӑлнин сӑлтавне ровничница хӑй тӗллӗн тупаймарӗ.
та ҫак телее, сӗтел тулли апат-ҫимӗҫе кураймастчӗ пулӗ, куҫ тулли
— Чиперех ӗҫлетпӗр-и, Феоктиса? Паян эсӗ пирвайхи хут маача-пӑча та пӑхса ӳстерейместчӗ-тӗр?
шинӑпа пӗччен ӗҫлетӗн вӗт-ха,— тем тавҫӑрнӑ пекрех каларӗ цех
Тулли куркара ҫӑра сӑра чашкӑрса хӑпарать. Марфа аппа
начальникӗ Мамаева.
тӑван ачисене пӑхать те пысӑк савӑнӑҫпа тав курки ҫӗклет.
А х, ун пек чух мӗншӗн ҫын чӗрине ыраттарма пӑхаҫҫӗ-ши?
Амӑшӗпе пӗрле Хветис та телейлӗ пурнӑҫшӑн савӑнать. Амӑшӗ
— Ӗҫлени-мӗнӗ, пӗрмай ҫип татӑлать, мӗншӗнне хам та пӗлпекех хаваслӑ та ӗҫчен хӗр вӑл, халӗ тӑванӗсене пир-авӑр комбиместӗп,— йӗрсе ярас патнех ҫитрӗ Феоктиса.
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— Ан пӑшӑрхан, хӗрӗмҫӗм, халех кӑлтӑкне тупатпӑр,— машинӑна чарса, ҫӳлти аппарата уҫр ӗ начальник.— Акӑ, куртӑн-и, санӑн
кунта...
Анна Мамаева ровницӑна лента туртакан аппарат мӗнле ӗҫленине, ӑна мӗнле йӗркелесе майлаштармаллине, ҫак кӑлтӑксене
епле пӗлме пулнине каласа пачӗ
— Ну, халӗ ху тӳрлетсе пӑх-ха... Вӑт, ҫапла ҫеҫ кирлӗ. Эсӗ
хӑюллӑрах пул, ан шиклен. Хамӑр та ӗлӗк сирӗн пекех ҫамрӑк
пулнӑ, малтан ӗҫре нумай шар курнӑ.
Ҫакӑн хыҫҫӑн Феоктиса цех началыгакӗнчен пачах та ютшӑнми
пулчӗ, хӑй мӗн пӗлменнине яланах Мамаевӑран е цех мастерӗнчен
ыйтса пӗлме тӑрӑшрӗ. Пӗрле ӗҫлекен хӗр-тантӑшӗсем те ӑна нумай пулӑшрӗҫ. Вӑл смена умӗн хӑйне шанса панӑ виҫӗ машинӑна
мастер помощникӗ хыҫҫӑн тепӗр хут тӗрӗслеме пуҫларӗ, ӗҫ вӑхӑтӗнче чӑрмавсем оахаллансах пычӗҫ.
— Иртнине пӗлетпӗр-ха, эсӗ уяв умӗн мӗнле ӗҫленине каласа
пар,— сӑмах хуш рӗ паҫӑртанпах пӗр сӑмах шарламасӑр хӗрӗн
юмахне итлесе ларакан ам ӑш ӗ,— Сан вара халь те ҫипсем татӑлаҫҫӗ-и?
— Мӗнле калас?— йӑл кулчӗ Хветис.— Еҫре унсӑр та пулмасть. Ҫапах та нормӑна тултарса пыратӑп.
— Яорма тултарни ӗҫе вӗренсе ҫитнине пӗлтермест-ха вӑл,—
каллех килӗшмерӗ амӑшӗ.— Ӗҫре ҫирӗп пулмалла. Санӑн алӑри ӗҫ
кӗрлесе тӑтӑр.
— Иртнӗ уйӑхри нормӑна ҫӗр вӑтӑр процент тултартӑм,— терӗ
юлашкинчен Х ветис.— Пӑрахӑҫ ҫип пулманпа пӗрех, сортлӑхӗ те
тӑхӑрвун саккӑра яхӑн.
Кирек мӗнле уявра та чун каниччен калаҫма ҫывӑх ҫынсем кирлӗ. Марфа аппа патне колхозри хисеплӗ ҫынсенчен пӗри пырса
кӗрсен, кӗрхи ҫанталӑк та уяртнӑ пек пулчӗ. Колхоз председателӗ
Анаткасра та, Иӑлӑмкассинче те чи ҫывӑх хӑна. Алӑк урлӑ каҫсанах, ӑна кӗрекене туртса лартрӗҫ. Тӳрех ҫынсен ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен
сӑмах-юмах хускалчӗ. Колхоз куллен-кунах тӗрекленсе пыни, кӑҫал ӗҫкунӗ пуҫне виҫӗ килограма яхӑн тӗштырӑ валеҫесси ҫинчен
калаҫма пуҫларӗҫ. Председатель колхозниксене кӑҫал ӗҫкунӗ тӑрӑх
укҫа валеҫсе парас пирки те асӑнчӗ. Кайран уйрӑм колхозниксем
мӗн чухлӗ тупӑш илесси пирки сӑмах хускалчӗ, вара калаҫу каллех
Марфа аппа ачисем ҫине куҫрӗ.
— Пирӗн ачисем ял-йышран юлманччӗ те-ха,— кӑштах тарла
нӑ ҫамкине ш урӑ саппун аркипе шӑлкаларӗ Марфа аппа,— малашне те ҫынсем умӗнче намӑс курмастпӑр пуль, тетӗп. Ваҫук ҫулла
ҫӗр ӗҫкунне яхӑн турӗ. Вӗренсе тухсан агроном пуласшӑн, тӑрӑштӑр ӗнтӗ.
Иӑлӑмкасси паян шавлӑ та капӑр. Еҫчен колхозниксем чаплӑ
уяв ячӗпе пӗр-пӗрне тав курки сӗнеҫҫӗ. А слӑ урампа ҫамрӑксем
юрласа иртрӗҫ. Кӗрхи сулхӑн ҫилпе вӗлкӗшекен хӗрлӗ ялавсем
вӗсен телейне сыхланӑн туйӑнса каять. Марфа аппа хӑй хӗрне
ялти телейлӗ ҫамрӑксен ушкӑнӗнче курса чунтан савӑнать.
И. ВЕДЯШ КИН.

Марфа Константиновнӑн килте пурӑнакан ачисем: ( с ы л т ӑ м р а н
с у л а х а я л л а ) Зоя, Зина, Тамара, Василий, Николай.
Б. Тимкинпа А. Припалов фотоӳкерчӗкӗсем.
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ктябрь уявӗ умӗн Ленинградри метрополитен станцийӗсем ҫинче
ҫап-ҫутӑ «М» саспаллисем вырнаҫтарса тухнӑ. Хула ҫыннисем
метро поезчӗсем ҫӳреме пуҫласса тахҫантанпах кӗтнӗ. Ҫак кунхине
кашни станци умнех ӗҫҫыннисем нумай пухӑннӑ.
Ленинградра Отечественнӑй вӑрҫӑ пуҫланичченех метрополитен
тума тытӑннӑ. Анчах фашистсем ун чухне совет ҫыннисен мирлӗ ӗҫне
чарчӗҫ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн Ленинград ҫыннисем метрополитен тӑвас тӗлӗшпе малалла ӗҫлерӗҫ. Кӑҫал Октябрьти Аслӑ социализмла революци
38 ҫул тултарнӑ кун тӗлне метро тӑвакансем хӑйсен малтанхи ӗҫне
вӗҫлерӗҫ.
Ленинградри метрона тунӑ ҫӗрте строительсене нумай йывӑрлӑхсем тӗл пулнӑ. Хула вырнаҫнӑ вырӑнта ӗлӗк шурлӑх пулнӑ, ҫавӑнпа
метро тума тытӑниччен сахал мар сӑнав ӗҫӗсем туса ирттернӗ. Ҫӗре
350 тӗлте шӑтарса, пилӗк пин хутчен тӑпрана илсе тӗрӗсленӗ,
300 ҫӗрте шыв мӗнлине сӑнаса пӑхнӑ. Ҫӗр айӗнчи шывсемпе шӗвек
тӑпра строительсене кашни утӑмрах чӑрмантарса пынӑ. Ҫапах та совет халӑхӗ, малта пыракан техникӑпа ӗҫлесе, пур йывӑрлӑхсене те
ҫӗнтерчӗ.
Ленинградри метрополитен ӗҫлеме пуҫларӗ!
Ноябрӗн 15-мӗшӗ Ленинград ҫыннисемшӗн хаваслӑ уяв пекех
пулчӗ. Хулари ҫуртсенче ҫутӑсем сӳнтерме те ӗлкӗрейменччӗ ҫак ир—
ӗҫҫыннисем савӑнӑҫлӑ хыпар илтрӗҫ: Ленинградри метрополитена
Владимир Ильич Ленин ятне панӑ, строительсен коллективне Леник
орденӗпе наградӑланӑ.
...Метрон «Площадь Восстания» ятлӑ станцийӗнче ҫак кун халӑх
уйрӑмах йышлӑ пулчӗ. Кунта, ҫӗр айӗнче пулсан та, кӑнтӑрлахи пекех
ҫутӑ. Еҫҫыннисен митингне партин Ленинград обкомӗн секретарӗ
Ф. Р. Козлов уҫрӗ, строительсене хӗрӳллӗ саламларӗ.
Ноябрӗн 15-мӗшӗнче каҫхине 8 сехетре Ленинградри метрора
поездсем йӗркеллӗ ҫӳреме пуҫларӗҫ. Пассажирсем ҫав тери илемлӗ
станцисене курса савӑнчӗҫ.
Акӑ, сӑмахран, пассажирсем хула хӗрринчи Автово поселкӗ патӗнче
поезд ҫине лараҫҫӗ. Метрополитен ҫакӑнтан пуҫланать ӗнтӗ. Темиҫе
хутлӑ ҫӗнӗ ҫуртсем хушшинче «Автово» метро станцине аякранах уйӑрса илме пулать. Кунтан каякан поездсем пассажирсене «Кировский
завод»—«Нарвская» — «Балтийская»—«Технологический институт»—
«Пу1икинская»—«Владимирская»—станцисем урлӑ «Площадь Восстания» станцине илсе ҫитереҫҫӗ.
«Автово» станцине кӗрсенех, кассӑсем тӑррине ылтӑн саспаллисемпе: «Ленинграда хӳтӗленӗ, герой-хулана ҫапӑҫусенче сыхласа хӑварнӑ
паттӑрсене мухтав!» тесе ҫырнӑ сӑмахсене куратӑн. Ку станци Отечественнӑй вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче оборона линийӗ пулнӑ вырӑнта вырнаҫнӑ.
Ҫавӑнпа та кунти ҫапӑҫусене архитектурӑра та лайӑхкӑтартса панӑ.
Пассажирсем поезд ҫине ларма ҫеҫ ӗлкӗреҫҫӗ, тепӗр икӗ-виҫӗ минутран поезд «Кировский завод» станцине ҫитсе чарӑнать. Вӑл калама
ҫук пысӑк завода тӗлме-тӗлех вырнаҫнӑ. Метрона кӗме рабочисен
Сталин проспекчӗ урлӑ ҫеҫ каҫмалла.
«Площадь Восстания» станци Ленинградри метрополитенри чи
хитре те пысӑк станцисенчен пӗри. Кунта 1917 ҫулхи октябрь кунӗсенчи эпизодсене стена ҫинче кӑтартса панӑ.
Ленинградри 10,8 километр тӑршшӗ метро—пирӗн Тӑван ҫӗршыври
ҫӗр айӗнчи иккӗмӗш ҫул—ӗҫлеме пуҫларӗ. Анчах метрополитен строителӗсем иккӗмӗш участокри ӗҫсем ҫинчен ӗмӗтленеҫҫӗ. Ленинградри
метрон иккӗмӗш ҫулӗ Мускав вокзалӗнчен Финляндски вокзал патне
пымалла.

О

У к е р ч ӗ к р е : «Площадь Восстания» станци ҫурчӗ.
А. Михайлов фотоӳкерчӗкӗ (ТАСС фотохроники)'

ӗплӗ
тӗрӗслесе
пӑхнӑ
хыҫҫӑн Воронцовӑпа Удалов цехра пуринчен те ӑстарах ӗҫлени палӑрчӗ. Пӗринче,
ӗҫ пӗтсен, Янашев вӗсене хӑй
патне кӗрсе тухма хушрӗ.
Вӗсем иккӗшӗ те пӗр харӑсах
килсе ҫитрӗҫ.
Воронцова — сӑпайлӑ хӗрарӑм. Ытлашши вакламасть.
Цехра вӑл яланах Янашевӑн
вилнӗ арӑмӗпе—Розӑпа пӗрле
ӗҫленӗ. Иккӗшӗ
питӗ
килӗштерсе,
пӗр ҫӑвартан тевӗ пекех, пурӑннӑ. Хваттерӗсем те юнашарах пулнӑ та, пӗр-пӗрин патӗнчен тухма та пӗлмен. Савӑтсапа е ытти япала кирлӗ пулать-и, таҫта кайса ҫӳремен, Роза ун патне, Ольга
Петровна вара Роза патне каҫнӑ. Мускавран килсе ҫитсен, хваттере майлашиччен, Янашев, ӗлӗкхи ту-ссем тесе, тӳрех ун патне чарӑнчӗ, Воронцова килӗнче икӗ эрне пурӑнчӗ. Хӑй хваттерне куҫсан, Ольга Петровна унӑн пӳрт ӑшчикне майлаштарса, ҫуса, тасатса пачӗ. Анчах пӗрне-пӗри нумайранпа пӗлнӗ пулсан та, Янашев ум1ӗнче вӑл хӑйне ҫӳҫенсе, именсе тыткалать. Халӗ те алӑк патнех чарӑнса тӑчӗ. Темиҫе хутчен сӗнсен
тин пукан ҫине пырса ларчӗ.
— Паян миҫе поршень турӑн-ха? —
ыйтрӗ цех начальникӗ унран.
Янашев сассине илтсен, Воронцова
пуҫне ҫӗклерӗ, ҫамки ҫине тухнӑ сарӑ
ҫӳҫ пайӑркине, кача пурнипе сӑтӑркаласа, тутӑр айне кӗртрӗ, унтан бригадир
ҫине пӑхса илчӗ.
— Хӗрӗх улттӑ,— чӗнмесӗр ларакан
Воронцова вырӑнне хуравларӗ Удалов.
— Одинцова миҫе турӗ?
— Унӑн та хӗрӗх улттӑ ҫеҫ,—Воронцова Одинцовӑпа танлашнӑшӑн еавӑннӑ
пек илтӗнчӗ бригадир сасси.
— Пахалӑхӗ мӗнле вӗсен?
—• Пӗрне те бракламан.
Ку хыпар Янашева савӑнтарсах ячӗ.
— Хӗрӗх ултӑ поршень туни аван
япала. Ҫавах — сахал. Малашне пирӗн
цехӑн поршень икӗ хут ытларах туса кӑлармалла пулать. Ҫавӑн пек план панӑ
министерствӑран.'
— Чӑнах-и?-—Удалов ура ҫине сиксе
тӑчӗ те пӗр сассӑр кулса илчӗ.—Ак
хайхи, партсъезд йышӑннӑ директива
ҫитрӗ те апла. Саркалансах ӗҫлеме
пулать.
— Чӑнах пулмасӑр... Плана тултарас
тесен, малашне капши токарӗн сменӑра
аллӑ икӗ поршеньтен кая мар тумалла.
Сирӗн вара, малта пыракансен,—ку сӑмахсене Янашев Воронцова ҫине пӑхса
каларӗ,—малтанласа ҫитмӗл—сакӑрвун•нӑ тӑвас пулать. Ҫӗре ҫитерсен тата
аванрах.
— Иывӑр пулать,— кӗтмен ҫӗртен
илтӗнчӗ Ольга Петровна сасси.
— Ҫӑмӑл мар, анчах план вӑл—закон. Ана пурнӑҫа кӗртмеллех. Ку таранччен цехра Одинцовӑран мала тухаканни пулман. Ҫавӑнпа рабочисем:
«Одинцова та аллӑ виҫӗ поршеньрен
ытла тӑвайман, эпкр ӑҫтан тӑвар» тесе,
иккӗленме пултараҫҫӗ. Ҫак иккӗлентерекен шухӑша пӗтерес тесен, санӑн,
Ольга Петровна, Одинцовӑран иртсе

Т

чӗнмесӗр итлесе ларчӗ. Ана
пурте нумай курнӑ, пысӑк
опытлӑ инженер тесе шутлаҫҫӗ. Опыт пур пулсан та, хӑйӗн ҫине ответлӑх илме хӑракан ҫын вӑл. Тен, пурнӑҫ ҫавӑн пек пулма вӗрентнӗ
ӑна, пӗлме ҫук. Ҫынна хирӗҫлесе каламан пирки унӑн
шалти шухӑшне чухласа илме
кансӗр.
Еҫе
тытӑниччен
малтан вӑл хӑйне хӳтӗлемелли майсем ҫинчен шухӑшласа пӑхать.
Вара тин ӗҫ ҫинчен калаҫма пуҫлать.
— Директор приказ кӑларман та...
— Вӑраха ямасӑр, паянах тытӑнасчӗ,—хистеме пуҫларӗ цех начальникӗ.
— Паян валли наряд ӗнерех парса
хунӑ. Тытӑнасси ҫинчен ырансӑр аса та
илме ҫук.
— Ырантан кая юлас марччӗ вара.
— Еҫе тытӑниччен, директор мӗн
каласа хӑварнине хут ҫине ҫырса пар-ха.
Хӑвах пӗлетӗн, унсӑрӑн алӑ ҫӗкленмест.
Ваоилий Оеменович хыпалансах директор хӑй кайнӑ чух цемент пирки каласа хӑварнӑ сӑмахсене хут ҫине ҫырса,
алӑ пусса пачӗ. ОКС начальникӗ, хут
татӑкне вӑрахчен ҫавӑркаласа пӑхса
ларнӑ хыҫҫӑн, ҫӳлти кӗтессинче ӑна хӑҫан илнине паллӑ турӗ. Вара сӗтелти
хӗрлӗ папка ӑшне тирпейлесе чиксе
хучӗ.
Ыран станоксене потока куҫарма тытӑнасси ҫинчен пӗлсен, Удалов пӗчӗк
ача пекех савӑнса кайрӗ. Ҫакна вӑл ҫийӗнчех хӑйӗн бригадинчи ҫьшсене пӗлтерчӗ. Унӑн бригадинчи хыпар пӗтӗм
цеха сарӑлчӗ.
Кивви — тахҫантанпа курса хӑнӑхнӑ
япала, начар пулсан та, лайӑх пек туйӑнать. Ҫӗнни — иккӗлентерет. Анчах та
вӑл хӑй патнелле магнит пекех туртать,
кашнинех илӗртет. Мӗншӗн тесен пурин
те ҫӗнӗ япалана курса, ун ҫинчен пӗлес
килет- Ҫавӑнпа ӗнтӗ пӗтӗм цехӗпех поток тӑвасси ҫинчен калаҫма пуҫларӗҫ.
Смена пӗтсен, Василий Семенович,
хӗрлӗ кӗтесе кӗрсе, ҫӗнӗ хаҫат илме
шутларӗ. Алӑка уҫса ячӗ те унта лӑк
тулли халӑх ларнине курчӗ. Сӗтел умӗнче Удалов тӑрать.
— Парти съезчӗ социализмран коммунизма куҫмалли тапхӑрта тумалли ӗҫсен программине
ҫирӗплетрӗ.
Вӑл
план — телейлӗ пурнӑҫ тумалли план.
Ана пурнӑҫа кӗртесси пиртен—ҫак пӳлӗмре ларакансенчен те нумай килет...
Ҫӗнӗ ҫултан пуҫласа пирӗн цехӑн поршень хальхинчен икӗ хут ытларах тумалла пулать. Партипе правительство
заданине пурнӑҫлама пирӗн пӗртен-пӗр
тӗрӗс ҫул пур. Вӑл ҫул—ҫӗнӗ меслетсемпе усӑ курса, ӗҫ тухӑҫлӑхне ӳстересси. Мӗншӗн тесен, плана ӳстернӗ пулсан та, пире ҫӗнӗ станоксем памаҫҫӗха,— вӗҫлерӗ Удалов хӑй сӑмахне.
Калаҫнӑ хушӑра вӑл хура ҫӳҫне вӗҫӗмсӗр каялла тура-тура тӑчӗ, галстукне
тыта-тыта пӑхрӗ.
Удалов хӑй вырӑнне ларсанах, Воронцова сӑмах илчӗ.
— Бригадир ӑшӑ хыпар пӗлтерчӗ
пире,—хумханса каларӗ Ольга Петровна.— Парти директива йышӑннӑ чухне
ш ре асра тытнӑ, пирӗн ҫине шаннӑ.
Парти яланах пирӗнпе пӗрле пулнӑ,

Пурнӑҫ кӗвви

М алалли. Пуҫламӑшӗ 10-мӗш номерте.

Повесть*
Павел Щ ИПЦОВ
каймалла. Эсӗ унтан ним мар иртме
пултаратӑн,— хавхалантарма тӑрӑшрӗ
цех начальникӗ.
— Пултарайӑп-ши? — иккӗленчӗ Воронцова.
— Пултаратӑн, Ольга Петровна, пултаратӑн, хӑюлӑх кӑна кирлӗ.
— Ан шиклен. Василий Семенович
санӑн меслетне тӗрӗсленӗ. Ҫавӑнпа шанать те вӑл,—хӗрое кайсах калаҫма пуҫларӗ Удалов.
—• Апла эппин, тӗрӗсленӗ тетӗр?
— Тӗрӗсленӗ, тӗрӗсленӗ, Ольга Петровна, хам лайӑх пӗлетӗп,— тепӗр хут
шантарма тӑрӑшрӗ бригадир.
— Шанатӑрах пулсан, ман сӑмахӑма
та итлесе пӑхӑр-ха эппин,— хӑюланчӗ
Ольга Петровна,— Тен, пӗлме ҫук, мая
та килӗ.
Воронцова ӗҫ вырӑнне урӑхлатас
пирки каласа кӑтартрӗ. Янашев ӑна ҫав
шухӑша станок умӗнче кӑтартса пама
сӗнчӗВӗсем цеха кайрӗҫ.
— Япалана аялалла хума, ҫӗклесе
илни лек мар, ҫӑмӑлтарах. Поршень хумалли вырӑна кӑшт лутрарах тумалла.
Куна акӑ,—болванка хуракан сӗтел ҫине
тӗллесе кӑтартрӗ вӑл,— ҫӳлӗрех туса,
алӑ айнерех лартмалла. Ҫӗклесе илме тэ
ҫӑмӑл, хӑвӑрт та пулать. Акӑ, хӑвӑрах
курӑр-ха...
Ольга Петровна болванкӑна станок
ҫяне илсе лартрӗ.
— Апла ан тыт!—Воронцова хӑлхи
патнех пырса каларӗ бригадир.
— Мӗне вӑл?—ӑнланмарӗ Воронцова.
— Болванкӑна станок ҫине лартнӑ
чухне ун пек тытмалла мар, тетӗп.
— Урӑхла мӗнле тытас-ха ман ӑна?
— Акӑ ҫапла, пӑхса тӑр,—Удалов
хӑй мӗнле лартнине кӑтартса пачӗ.
Воронцова болванкӑна станок ҫине
икӗ аллипе икӗ енчен хире-хирӗҫ тытса
лартать. Удалов икӗ аллипе те пӗр енчен тытса лартма вӗрентрӗ.
— Капла чӑнах та ансат пек. Болванкӑна сӗтел ҫинчен илнӗ чух та, станок
ҫине лартнӑ чух та хуҫкаланса шӑмшака авмалла мар. Канлӗ. Сылтӑм алӑпа
болванкӑна тытса тӑнӑ вӑхӑтрах сулахайепе станока хута яратӑн. Хӑвӑртрах
пулать,—часах тавҫӑрса илчӗ Ольга
Петровнӑ.
—• Ну, Ольга Петровна, ыран ҫак
меслетпе ӗҫлесе пӑх-ха. Еҫӗ ӑнсан, ҫитес вӑхӑтрах ыттисене те ҫапла ӗҫлеме
вӗрентӗпӗр,— терӗ юлашкинчен цех начальникӗ.
•

*

•

Янашев ирхине ирех капитальнӑй
строительство пайне кайрӗ. ОКС начальникӗ—сӳс пек шурӑ ҫӳҫлӗ, кӗреҫе
сухаллӑ старик — Янашев сӑмахне пӗр
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эпир те яланах унпа пӗрле пулатпӑр.
Пирӗн бригадӑра съезд решенийӗсене
ырласа йышӑнман ҫын ҫук. Анчах партие лайӑх сӑмах мар, лайӑх ӗҫлени
•ирлӗ. Кунта поршень тӑвассине икӗ
хут ӳстермелле, терӗҫ. Эпӗ малашне
кашни сменӑра утмӑлшар поршень туса
кӑларма сӑмах паратӑп. Хампа ӑмӑртса
ӗҫлеме пирӗн паллӑ стахановкӑна —
Одинцова юлташа чӗнетӗп.
Хӗрлӗ кӗтесри ҫьшсем алӑ ҫупса ячӗҫ.
Воронцова, пукансен хушшинчен хӗсӗнкелесе иртсе, хӑйӗн вырӑнне кайса
ларчӗ.
Одинцова пӗр хӗрелсе, пӗр шуралса
найрӗ. Хӑйӗнчен кайра пыракан ҫын
ӑмӑртӑва чӗнни ҫав тӗрлӗ тарӑхтарчӗ
пулмалла ӑна. Вӑл хӑвӑрт сиксе тӑчӗ те,
сӑмах илмесӗрех, калаҫма пуҫларӗ.
— Воронцова обязательстви вӑл —
чӑрсӑр сӑмах ҫеҫ. Эпӗ темиҫе ҫул хушшинче те пӗр сменӑра ун чухлӗ поршень
туса кӑларайман... Анчах вӑл чӗннине
йышӑнатӑп,—шӑл витӗр каларӗ вӑл.
Пухури рабочисем ҫӗнӗ меслетсене
тӑтӑшах вӗренсе пыма, ӗҫ тухӑҫлӑхне
ӳстерме, станоксене потока куҫарса
лартнӑ ҫӗрте пулӑшма сӑмах пачӗҫ. Ҫакӑ
ӗнтӗ поток тӑвас ӗҫе рабочисем ырласа
йышӑннине пӗлтерчӗ.
Пуху пӗтсен, Удалов цех начальникӗ
патне пычӗ те:
— Кӗҫӗр сирӗн пата хӑнана пыма
юрать-и? — тесе ыйтрӗ.
— Ырӑ сунсах кӗтетӗп,— ответлерӗ
Янашев.
Каҫ пулса ҫитсен, Удалов хӑйӗн начальникӗ патне пӗр хӗрача ертсе пычӗ.
— Лиза
Сатурова,— паллаштарчӗ
'ӑл.
Лиза ятне асӑнсанах, Василий Семенович хӑйӗн бригадирӗ пӗркун паркра
калаҫнӑ хӗрӗпе килнине тавҫӑрса илчӗ.
«Аха, кун пек кайӑк иккен ку... Ҫутҫанталӑк пушӑ вырӑна юратмасть тенӗ
пек, кирек кам чунӗ те юратмасӑр пурӑнаймасть ӗнтӗ. Ҫамрӑк ҫынна юрату
темрен те паха»,—шухӑшларӗ вӑл. Янашев вара иккӗшне те салтӑнса тӗпелелле иртме сӗнчӗ.
Калаҫнӑ май Лиза литейнӑй цехра
формовщица пулса ӗҫлени паллӑ пулчӗ.
Анчах вӑл пӗртте рабочи пек туйӑнмасть. Чӗлхи-ҫӑварӗ те, тумтирӗ те ӑна
нумай вӗреннӗ ҫын пек кӑтартаҫҫӗ. Инженертан ниепле те уйӑрса илме ҫук.
Кӑтралатнӑ сарӑ ҫӳҫне вӑл каялла туранӑ. Пиҫсе ҫитнӗ улма пек тулли питҫӑмарти ҫинче яланах хаваслӑ кулӑ выляса тӑрать. Анчах унӑн кулли те, калаҫӑвӗ те,— пурте вырӑнлӑ, виҫеллӗ. Ана
шухӑ теме те, вӗҫкӗн теме те май ҫук.
Чӑн та, Лиза пӗр кашӑк шывпа ҫӑтса
ямалли хӗр мар ӗнтӗ — анчах кӑмӑллӑ.
Хӑшпӗр хӗрсем, илемлӗ пулсан та, сивӗ
пулаҫҫӗ. Вӗсен хӑйсенчен темӗнле аяккалла тӗртсе яракан япала пулать. Ун
п->к хӗрсене ниепле те юратма май ҫук.
Тепӗр йышшисен вара, ытла хитрех
пулмасан та, сӑн-питӗнче чуна илӗртекен темӗнле ӑшӑ пулать. Ун пеккисене
арҫынсем пӗрре курсах юратаҫҫӗ.
Кӑштах калаҫкаласа ларнӑ хыҫҫӑн,
Коля тепӗр пӳлӗме тухрӗ те хул хушшине портфель хӗстерсе кӗчӗ.
— Эпир пӑртак кучченеҫ илсе килнӗччӗ,—портфельте мӗн пуррине систерчӗ
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Лиза.—Кӑларма юрать-и? Юрамасан—
каҫарӑр.
Малтанах каҫару ыйтакан ҫынна мӗн
калас тетӗн-ха ӗнтӗ? Хӑнана килнӗ ҫынна хӑваласа кӑларма йӑла ҫук-ҫке. Василий Семенович шарламаннине курсан,
Лиза, портфеле уҫса, сӗтел ҫине пӗр
бутылка шампански, колбаса, ытти
ӗҫме-ҫиме кӑларса хучӗ.
Кӑштах ӗҫкелесе калаҫса ларнӑ май,
сӑмах завод, цех ҫине куҫрӗ. Завод вӑл
рабочисен лурнӑҫӗпе амӑшӗ пекех ҫыхӑннӑ. Ҫавӑнпа ун ҫинчен нихӑҫан та
калаҫса пӗтерме май ҫук.
— Эсир мана ҫул парас тесе бригадир турӑр пулмалла,— кӗтмея ҫӗртен
калаҫу пуҫларӗ Удалов.—Уншӑн, конечно, тавтапуҫ сире. Анчах мана урӑххи
пӑшӑрхантарать.
— Мӗн тата? — асӑрханарах ыйтрӗ
Янашев.—Калӑр, эпӗ итлетӗп.
Хваттерне эрех илсе килнӗрен, Василий Семенович бригадир мӗнле те пулин аван мар шухӑшпа килнӗ пулӗ, тесе
шутласа илчӗ.
—Рационализаципе изобретени бюровӗнчи чунсӑр, хӑравҫӑ ҫьшсем ҫул памаҫҫӗ мана. Ҫав ыраттарать чӗрене.
— Мӗнле сӗнӳсем панӑ вара эсӗ? —
калаҫу хӑш еннелле сулӑннине ӑнланса
илчӗ Янашев.
— Токарнӑй станокпа туллин усӑ курас пирки нумай калаҫатпӑр эпир. Анчах хамӑр ҫаплах пӗр ҫулпа утатпӑр.
— Мӗнле ҫул ҫинчен калатӑн эсӗ?—
Удалов сӑмахне ӑнланаймарӗ цех на•альникӗ.
— Ку таранччен ӗҫ тухӑҫлӑхне станока хӑвӑрт ҫавӑрнипе ӳстерме тӑрӑшнӑ. Ку пуриншӗн те паллӑ.
— Эсӗ мӗнле ҫул шыратӑн?
— Эпӗ станока та хӑвӑртрах ҫавӑрасшӑн, резеца та хыпаланарах ҫӳретесшӗн.
— Ку санӑн, чӑнах та, ҫӗнӗ шухӑш
вара, анчах, хӑвӑрт ҫӳретсен, резец тӳсеймӗ. Ҫавӑн ҫинчен шухӑшласа пӑхнӑ-и
эсӗ?
— Эпир халь ӗҫлекен резец тӳсеймест.
— Апла мӗнле-ха эппин?
— Эпӗ ҫӗнӗ резец тупнӑ. Акӑ вӑл!—
Коля кӗсйинчен резец кӑларса кӑтартрӗ.—Анчах хӑравҫӑсен бюровӗнче ҫул
памаҫҫӗ ӑна. Ҫавӑнпа хампа хам тулашса ҫӳретӗп.
— Питӗ кӑсӑк япала,—Янашев бригадир аллинчи резеца илсе ҫавӑркаласа
пӑхма пуҫларӗ.
Ҫӗнӗ резец икӗ пайран тӑрать. Малти
резец детале касса ҫавракалатать, ун
хыҫӗнчи вара, детале тепӗр хут касса,
ӑна яп-яка туса хурать.
— Тытӑнсан хамӑрах тума пултарайма тпӑр-и ку япалана?—ыйтрӗ Янашев,
резеца каялла парса.
— Ҫавӑн ҫинчен калаҫма килтӗм те
эпӗ паян.
— Ыранах инструментальнӑй цеха
заказ паратпӑр.
— Туса парӗҫ-ши?
— Мӗншӗн тумӗҫ? Заказ парсан,
тума кирлӗ.
— Кӑна тума углеродсӑр хурҫӑ кирлӗ. Ахаль хурҫӑ ҫунать, углеродсӑр
хурҫӑ, тӗвене йӗп ҫӑрхи витӗр илнӗ пекех, питӗ хӗсӗкпе тухать.

— Цех начальникӗпе калаҫса пӑхӑпӑр.
— Калаҫса пӑхӑр-ха ҫав. Станоксене
куҫарса лартнӑ вӑхӑтрах резецсене те
хӑвӑрт ҫӳретмелле тӑвасчӗ. Тунӑ-тунӑ—
Гхурте ҫӗнӗлле пултӑр.
Токарнӑй станок ҫинчи ӗҫе хӑвӑртлатасси ҫинчен Василий Семенович унчченех нумай шухӑшланӑ. Анчах, Удалоа
калашле, пурне те паллӑ кивӗ сукмакпах утнӑ. Резеца хӑвӑрт шумалла тӑвасси ҫинчен аса та илмен. Удалов ҫӗнӗ
ҫулне те тупнӑ, резецне те ӑсласа кӑларнӑ. Чӑнах та, ҫул памая-мӗн ӑна. Ун
пек пулсан, кирек кам та пуҫа чул ҫине
ҫапас патнех ҫитет.
•

•

*

Василий Семенович Янашев ертсе'
пыракан цех потока куҫма хатӗрленсе
ҫитрӗ ӗнтӗ. Цех начальникӗ ҫакӑн ҫинчен партком секретарьне пӗлтерчӗ. Звонарев, Василий Семеновичпа пӗрле, цех
тӑрӑх ҫӳрерӗ, токарьсемпе, бригадирсемпе, мастерсемпе калаҫрӗ, вӗсен шухӑш-кӑмӑлне пӗлчӗ.
Каҫ кӳлӗм, ӗҫкунӗ пӗтеспе, Звонаревпа Янашев главнӑй инженер патне кайрӗҫ. Албаскин патӗнче партком секретарӗн заместителӗ Беззубов та пур.
Пӗр-пӗрне сывлӑх сунса алӑ панӑ
хыҫҫӑн, пурте вырнаҫса ларчӗҫ те тӳрех
ӗҫ ҫинчен калаҫма пуҫларӗҫ.
— Цех потока куҫма хатӗрленсе ҫитрӗ, Албаскин юлташ. Эсир ирӗк парасса ҫеҫ кӗтетпӗр,—пӗлтерчӗ Янашев.
Захар Ивановичӑн хыҫлӑ пуканӗ ҫине
кӗрсе ларнӑ Албаскин тӳрех ответ памарӗ. Ун вырӑнне тӳрӗ чӑпӑклӑ пысӑк
чӗлӗмне табак тултарма пуҫларӗ. Пурте
главнӑй инженер тӗтӗм мӑкӑрлантарма
пуҫласса кӗтрӗҫ.
— Кун пек ответлӑ ӗҫе эпӗ Захар
Ивановичсӑр татса пама пултараймастӑп,—терӗ юлашкинчен Албаскин.
— Мӗнле пултараймастӑр?—тӗлӗннипе сиксе тӑчӗ Янашев.
— Ҫаплах. Шансах каймастӑп эпӗ
сире.
Ку сӑмахсем Василий Семеновичшӑн
вут ҫине краҫҫын сапнӑ пекех пулчӗҫ.
— Мӗншӗн шанмастӑр эсир мана?
— Рабочисемпе ӗҫлеме пӗлместӗр..
Тата паянхи техникӑна та йӗркеллӗ чухлаймастӑр. Заводра ӗҫлесси вӑл главкра кӑтартусем парса ларасси мар вӗт.
Кунта сӑмахпа мар, ӗҫпе тумалла.—
Албаскин ура ҫине тӑчӗ, сылтӑм пуҫпӳрнипе чӗлӗмӗнчи табакне пусса антарчӗ, вӑрӑм кунчаллӑ пушмакӗсене чӗриклеттерсе, пӳлӗм тӑрӑх утса ҫаврӑнчӗ.—
Эсир ӗҫлеме тытӑнни нумай та пулмасть-ха, тем те пӗрне вара нумай тума
ӗлкӗртӗр.—Урай варринче чарӑнса тӑчӗ
глэвнӑй инженер.
— Мӗскер тунӑ вара эпӗ?
— Малтанах, эсир Беззубов юлташа
кӳрентертӗр. Вӑл, ҫапах та, партком
секретарӗн заместителӗ. Унсӑр пуҫне,
бригадӑна виҫӗ ҫул ергсе пынӑ, хӑй бригадинче заводри чи паллӑ токаре, Одинцовӑна, пӑхса ҫитӗнтернӗ.— Албаскин
васкамасӑр, пусарах калаҫма пуҫларӗ.—
Эсир, Янашев юлташ, тӗрӗс мар ҫул
ҫине тӑнӑ. Чаплӑ, пултаруллӑ новаторсен ҫулне пӳлсе лартма тӑрӑшатӑр.

Беззубов пек мухтавлӑ бригадирсене ӗҫрен кӑларатӑр, вӗсем пек шанчӑклӑ ҫынсем вырӑнне заводран тухса тарма хатӗрленекен ҫӑмӑлттай ҫынсене лартатӑр. Мӗне пӗлтерет ку?
— Ку-и, ку эпӗ тӗрӗс тунине пӗлтерет,—терӗ те Янашев, партком секретарӗпе юнашар диван ҫине ларчӗ. Звонарев пӗрре Албаскин ҫине, тепре Янашев
ҫине пӑхса илчӗ. «Кам тӗрӗс кусенчен?
Мӗн тӑваҫҫӗ-ха вӗсем?» — шухӑшларӗ
вӑл, вара, нгихӑшин енне те пулмасӑр,
Янашевпа Албаскин хушшинчи калаҫӑва малалла итлеме пуҫларӗ.
— Эсир хӑвӑр ҫине ытлашши нумай
илетӗр, Василий Семенович. Тепӗр чухне аслисем мен каланине итлесен те сиенлӗ мар. Акӑ халӗ пӗтӗм цеха потока
куҫарас тетӗр. Ҫӗнӗ меслетпе ӗҫлеме
ӗмӗтленетӗр. Емӗтленни, чӑнах та, лайӑх япала. Анчах пирӗн условисенче
тума пулать-и-ха вӗсене? Диалектика
законне пӗлетӗр пуль, тетӗп. Пурте вӑхӑтран, вырӑнтан тата условирен килетҫке-ха. Пирӗн вара условийӗ те ҫук, вӑуӑчӗ те...
— Мӗншӗн? — пӳлчӗ Янашев.
— Эсир калакан темӗнле резеца
эпир кунти условисенче тума пултараймастпӑр. Ку пӗрре. Ана тума урӑх завода заказ памалла, вӑхӑт кирлӗ. Ку—тепре...
— Каҫарӑр, мана калама ирӗк парӑрха. Юрать-и, Звонарев юлташ?—Янашев
партком секретарӗ ҫине пӑхса илчӗ,
вара вӑл мӗн те пулин каласса кӗтмесӗрех, малалла пуҫларӗ.—Ман шутпа эпӗ
мар, Албаскин юлташ, эсир тӗрӗс мар
ҫулпа пыратӑр.
— Эпӗ?
— Ҫапла. Эсир мухтавлӑ Одинцова
ҫинчен каларӑр. Ун пирки эпӗ нимӗн начаррине те каламастӑп. Еҫлеме пултарать вӑл. Анчах эсир ӑна, Беззубовпа
пӗрле, усала вӗрентнӗ. Манӑн пӗр Одинцовӑна ҫеҫ мар, пӗтӗм бригадӑна, пӗтӗм
реха, пӗтӗм заводри рабочисене Одинцова пек, унран та лайӑхрах ӗҫлеттерес
килет. Мӗнле-ха вӑл, Удалов калашле,
Одинцовӑна эсир теплицӑри помидор
пек усратӑр. Ана ӗҫлеме пӗтӗм условисем туса паратӑр, ыттисене вара юриех
чӑрмантарса пыратӑр. Ҫук, ку тӗрӗс
мар. Пирӗн ӗҫре пурне те пӗр пек условисем туса памалла, пурне те Одинцова
пек е унран та лайӑх ӗҫлеме вӗрентмелле. Заводӑн пӗтӗм ӗҫне пӗр ҫын мар, пӗтӗм коллектив татса парать. Ҫапла шутлатӑп эпӗ. Беззубов, хӑйӗн умӗнчех калатӑп,—Янашев кӗтесре ларакан партком секретарӗн заместителӗ ҫине пӑхса
илчӗ,—бригадӑна тӗрӗс те хӑюллӑ ертсе
пыма пултараймасть. Вӑл ытларах бригада чысӗшӗн мар, хӑй ячӗшӗн ӗҫлет.
Вӑл, эсир хушнипе, Удаловпа Воронцова пек пултаруллӑ рабочисене юриех
♦гакӑнтарса пынӑ. Ҫавӑнпа та ӑна бригадиртан хӑтарса тӗрӗс тунӑ эпӗ. Юлашкинчен резец пирки.—Ку сӑмахсене илтсен, Албаскин пуҫне ялтах ҫӗклерӗ.—
Ку резеца Удалов ҫулталӑк каяллах ӑсласа тупнӑ. Мӗнле-ха, Звонарев юлташ, ун пирки эсир те халиччен пӗлместӗр?—партком секретарӗ енне ҫаврӑнчӗ Янашев.
— Пӗрремӗш хут илтетӗп. Мӗскер
унта, малалла калӑр.

— Удалов пӗр ҫулталӑк каяллах рационализаторсемпе изобретательсен бюровне хӑй ӑсласа тупнӑ ҫӗнӗ резец тӑратнӑ. Бюрора ӗҫлекен инженерсем ӑна
лайӑх тесе йышӑннӑ. Анчах резеца Албаскин аллине панӑ та, вӑл вара ӑна
шыва путнӑ пекех ҫухатнӑ.—Янашев
клашкинчен мӗн каланине Звонарев
блокночӗ ҫине паллӑ турӗ.—Ку резеца
эпир таҫти заводра мар, хамӑр заводрах
туса хатӗрлеме пултаратпӑр. Потока тытӑниччен ҫав резецсене туса хатӗрлемелле. Поток вӑхӑтӗнче кивӗ резецсене
ҫӗнӗ йышши резецсемпе улӑштарса пымалла.
— Эсир хӑвӑр мӗн каланине те пӗлместӗр пулас,—пӳлчӗ Албаскин.—Резецсене улӑштарасси те, поток тӑвасси
те ача вӑййи мар. Вӗсене малтан нумай
хутчен тӗрӗслесе пӑхмалла. Ытла та
ҫиелтен пӑхатӑр эсир ӗҫ ҫине.
— Ҫиелтен мар, пурне те тӗрӗсленӗ,
хатӗрленӗ. Пире поток ҫине куҫма сирӗн
приказ ҫеҫ кирлӗ,—ҫине тӑчӗ Янашев.
— Эпӗ ун пек приказ парса, хам пуҫа
пӗтерме шутламастӑп, — терӗ те Албаскин, хӑй вырӑнне кайса ларчӗ.—
Ытах лайӑх тесе шутлатӑр пулсан, хӑвӑр тӗллӗн тума пултаратӑр. Анчах кайран пуриншӗн те хӑвӑрӑн ответлемелле
пулать.
— Эсир мӗн шутлатӑр, Звонарев
юлташ?— ыйтрӗ пӑшӑрханса ӳкнӗ Янашев.
— Ман шутпа, Захар Ивановичпа ҫыхӑнса калаҫас пулать,—лӑпкӑн кӑна каларӗ Звонарев.
— Халех ҫыхӑнас пулать,— килӗшрӗ
Янашев...
•

*

*

Чи малтан потока Воронцова станокне
куҫарса лартрӗҫ. Унӑн станокне ӗлӗкех
хӑвӑрт ҫаврӑнакан тунӑ пулнӑ. Халь,
Удалов сӗнгӗ тӑрӑх, резеца та хӑвӑрт
шумалла турӗҫ.
Станока куҫарнӑ вӑхӑтра Янашев
инструментальнӑй цех начальникне Удалов сӗнӗвӗн историне каласа кӑтартрӗ,
унтан ҫавӑн йышши резецсем туса пама
ыйтрӗ. Вӑл, ҫӗннине юратакан коммунист, хаваслансах килӗшрӗ. Икӗ кун
иртсен, пӗр ҫӗнӗ резеца хӑех илсе килсе
пачӗ. Вара ҫав резец мӗнле ӗҫленине
те пӑхса тӑчӗ.
Воронцова потокра пуҫласа ӗҫлет.
Унӑн халь ӗҫ меслечӗ те, резецӗ те ҫӗнӗ.
Ҫавӑнпа вӑл ӗҫлеме тытӑнасса кӑмакаран кукӑль тухасса кӗтнӗ пекех кӗтеҫҫӗ.
Епле кӗтес мар-ха ара? Пӗтӗм шанӑҫ
ҫавӑн ҫинче вӗт. Вӑл лайӑх тӗслӗх кӑтартсан, цехри кивӗ йӗркесем йӑлтах
арканса каяҫҫӗ. Кӑтартаймасан—пӗтӗм
ӗмӗт шыва каять. Вара хӑть те заводран
тухса тар. Ҫавӑнпах ӗнтӗ, Василий Семенович пуринчен те ытларах хумханчӗ,
ни ларма, ни тӑма вырӑн тупаймарӗ. Воронцова та хытӑ хумханать. Унӑн пичӗ
ҫине ӗҫлеме тытӑничченех пӗрчӗ-пӗрчӗ
тар тапса тухрӗ.
Ольга Петровна станокне ӗҫе ячӗ.
Пӗрремӗш поток ӗҫлеме пуҫларӗ. Еҫлеме тытӑнсан, чӑрмантарас мар тесе,
пурте аяккинелле пӑрӑнса тӑчӗҫ. Пӗр
Удалов ҫеҫ куҫне резец ҫинчен илмесӗр
пӑхать. Сехет хыҫҫӑн сехет иртет. Кӑн-

тӑрла ҫитеспе Ольга Петровна, сылтӑм
аллине ҫӗклесе, болванка пӗтнине пӗлтерчӗ. Тем вӑхӑтра бригадир Одинцова
станокӗ умӗнчи болванкӑсене илсе килсе
хучӗ. Одинцова ун ҫине хаяр куҫӗпе
пӑхса илчӗ те ҫавӑнтах цехран тухса
ҫухалчӗ. Вӑл ӑҫта кайнине пӗлме тӑрӑшакан пулмарӗ. Кӑнтӑрла ҫитсен,
Воронцова ӗҫлеме чарӑнчӗ. Вӑл миҫе
поршень тунине шутласа пӑхрӗҫ. Елӗк
вӑл сехетре ултшар поршень тӑваканччӗ. Паян вара кӑнтӑрлаччен хӗрӗх икӗ
поршень туса хатӗрленӗ.
Пурте хӗпӗртесе калаҫса тӑнӑ вӑхӑтра Одинцова Албаскина ертсе килчӗ.
— Намӑссӑрсем, мӑшкӑллама пуҫларӗҫ,— ҫавра ҫил пек тусса ятлаҫать
Одинцова.—Алӑ айӗнчи болванкӑсене
туртса илсе Воронцовӑна пачӗҫ. Ман
мӗнле ӗҫлемелле капла?.. Тухса каятӑп
заводран... Халех кӑларса ярӑр... Халех...
— Мӗншӗн чи лайӑх стахановкӑна
чӑрмантарса пыратӑр?—Янашева паян
курман пулин те, сывлӑх сунмасӑрах калаҫма пуҫларӗ Албаскин.
— Кам вӑл?— юриех пӗлмӗш пулчӗ
цех начальникӗ.
— Иӗркеллӗрех пулӑр, Янашев юлташ,— хӑйне чи пысӑк начальник вырӑнне хурса асӑрхаттарчӗ Албаскин.
— Эпӗ йӗркеллех калаҫатӑп, Албаскин юлташ,—лӑпкӑ тавӑрчӗ Янашев.—•
Эсир Одинцова пирни-и?
— Паллах, вӑл пирӗн заводӑн ҫеҫки.
— Эпӗ Одинцовӑна ним чухлӗ те
хурласшӑн мар, анчах ыттисене те хур
тӑвасшӑн мар. Пурин те пӗр условире
ӗҫлемелле.
— Апла пулсан, ун умӗнчи болванкӑсене мӗншӗн Воронцовӑна илсе патӑр?
Мӗне пӗлтерет ку япала? Хӑвӑрӑн сӑмаха хирӗҫлени пулмасть и?— сассине
хӑпартрӗ Албаскин.
— Унӑн станокне халех куҫарма ты- .
тӑнатпӑр. Ҫавӑнпа илтӗм ун болванкисене,—Янашев хутне кӗчӗ. Удалов.
Ҫынсем те Воронцовӑна ырласа калаҫма пуҫларӗҫ. Албаскинӑн ирӗксӗрех
шӑртне пусармалла пулчӗ.
— Ун пек ӗҫе дирекципе, партбюропа
ҫыхӑнса тумалла. Эсир вара вӑрттӑн ӗҫлетӗр,—хаяр куҫӗпе пӑхса илчӗ директор вырӑнне юлнӑ главнӑй инженер.
— Дирекципе те, партбюропа та ҫыхӑннӑ. Эпӗ Захар Ивановичпа тӳрӗ проводпа ҫыхӑнса калаҫрӑм. Вӑрттӑн туман,
вӑл ирӗк пачӗ. Цехри парторганизацинче те сӳтсе яврӑмӑр. Унта Звонарев юлташ та пулчӗ. Хальхинче ӗненчӗ вӑл пире. Ҫитменнине, Воронцова юлташ хӑй
те парги членӗ. Ҫапла, Албаскин юлташ,—терӗ Янашев.
Ҫак сӑмахсем хыҫҫӑн Албаскинӑн
ним каламалли те юлмарӗ. Вӑл хулпуҫҫине хӑпартса илчӗ те чӗлӗмне табак
тултарма пуҫларӗ, цех начальникӗ ҫине
ҫамки айӗнчен пӑхса илчӗ те:
— Юрать, курӑнӗ-ха унта,— тесе,
каялла ҫаврӑнчӗ.
Одинцова, ни Албаскин хыҫҫӑн, ни
станокӗ патне кайма аптраса, вырӑнтах
юлчӗ.
Смена пӗтнӗ ҫӗре Воронцова ҫитмӗл
пӗр поршень турӗ.
Воронцова опычӗ ҫинчен Василий Семенович хула хаҫатӗнче статья ҫырса
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кӑларчӗ. Редакци сгатьяпа пӗрле Ольга
Петровна сӑкне те пичетлерӗ. Ҫав
статьяра Яьашев ӑмӑртӑва тӗрӗс оргапизацилеме пӗлмспшен тата рационализаторсене ҫул паманшӑн завод дирекцине те, главнӑй инженера та хытӑ критикленӗ. Цех начальникӗ статьяна малтан заводри хаҫата кӑна панӑ пулнӑ, анчах Албаскин ӑна полосаран кӑларса
пӑ^ахтарнӑ иккен. Василий Сменович
уӑраса тӑман, тытнӑ та хулари хаҫата
ҫырса панӑ.
Ҫӗнӗ резецпа ҫӗнӗ меслет—ҫӗнӗ ҫӗнтерӳ патне ҫул уҫса пачӗҫ.
Ӗмӗтленнӗ ӗмӗт пурнӑҫласан — ҫухалнӑ телей тупӑннӑн туйӑнать.
Воронцова, ҫуначӗ сарӑлса ҫитнӗ кайӑк пекех, кашни кунах малтан малалла
вӗҫрӗ. Пӗр эрнерен нормӑна тӑватӑ хуг
ирттерсе тултаракан пулчӗ. Малта пыракан ытти токарьсем те унтан нумаях
юлмаҫҫӗ, анчах ун меслетне пурте пӗрикӗ кун хушшинчех тавҫӑрса илеймеҫҫӗ-ха. Пӗр Воронцовӑна ҫеҫ мар, пурне
те ун пек ӗҫлеттерес тесе, Ольга Пегровна меслетне ҫийӗнчех ыттисене вӗрентме шутларӗҫ. Апла пулсан, унӑн
хӑй мӗнле ӗҫлени ҫинчен рабочисене
лекци туса памалла. Эрне иртсен, цех
иачальникӗ ӑна шӑпах ҫавӑн ҫинчен
пӗлтерчӗ.
— Ара, манӑн мӗнле меслет пултӑр? — ҫӗнӗ меслете хӑйӗн тесе шутласшӑн пулмарӗ Ольга Петровна.
— Тата камӑн меслечӗ пултӑр вӑл?
— Камӑн?—шухӑша кайнӑ пек пулчӗ
Воронцова.— Удаловӑн. Резецне те вӑл
тунӑ, меслетне те вӑл вӗрентнӗ.
— Еҫлессе эсӗ ӗҫлетӗн вӗт-ха?
— Ара, вӗрентсеи — кам ӗҫлеймест?
— Вот, вот! Пурне те хӑвӑн пек ӗҫлеме вӗрент эсӗ.
— Чӗлхе-ҫӑварӑм ҫаврӑнӗ-ши?
Василий Семенович
Воронцовӑпа
каҫхине клубра тӗл пулма калаҫса татӑлчӗ. Завод клубӗ пысӑк. Унта, тӗрлӗрен залсемсӗр пуҫне, вӗренмелли пӳлӗмсем те пур. Вӗренмелли пӳлӗмсенче
станоксем вырнаҫтарса лартнӑ.
Янашев Ольга Петровнӑна цехри ӗҫ
кунӗ мӗнле иртнине кӑтартакан карттӑ
туса пачӗ. Чылайччен тинкерсе пӑхнӑ
хыҫҫӑн, Воронцова унран кивӗ меслетпе
ӗҫленӗ чухнехи ӗҫ кунӗн карттине туса
пама ыйтрӗ. Василий Семнович ӑна та
туса пачӗ. Вара ӗҫри новатор икӗ карттӑна юнашар хурса пӑхма пуҫларӗ.
— Алапа шыв ӑснӑ иккен эпӗ,—терӗ
вӑл тем вӑхӑт пӑхнӑ хыҫҫӑн.
— Ун пекех мар та...
— Мӗнле ун пек мар. Еҫ кунне ахаль
тӑрса ирттернӗпе пӗрех,—тарӑхсах тиркеме пуҫларӗ Ольга Петровна хӑйӗн
ӗлӗкхи фие.
— Уйрӑмлӑх пур апла?
— Пур кӑна-и...
— Ҫавӑн ҫинчен каласа кӑтарт та
ӗнтӗ ҫынсене.
Кунӗпех цехра, унтан Албаскин патӗнче планеркӑра пулса, кайран Ольга
Петровнӑна карттӑ, лекци ирттермелли
план туса парса, Василий Семенович
шалт ӗшенсе ҫитрӗ, килне ҫурҫӗр ҫитеспе тин таврӑнчӗ. Алӑкне уҫса ярсан, тӗлӗнсех кайрӗ — сӗтел хушшинче Тамара
Григорьевна лара парать. Янашев хӑй
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П и рӗн ҫӑлт ӑр ҫулт е
Г есргий ЕФИМОВ
тӳпе нлемлӗ те пит капӑр:
К аҫхи
Такам ахах-мерчен йӑтма тарса,
Ҫӗре йӑлт тӑкса янӑ евӗр шапӑр!
Ҫӑлтӑрӗсем тӑраҫҫӗ йӑлтӑрса.
Хуркайӑк ҫулӗ тӑсӑлать инҫе,
Ҫут уйӑх та хӑпарнӑ-мӗн тин ҫеҫ.
Иӑрӑс тирек вӑштӑр ҫилпе
туслашнӑ:
Пӑшӑлтатать, темскер пӑшӑлтатать.
Иывӑҫ тени ҫилпе-мӗн пӗр канашлӑ:
Ҫулҫи ҫупать, турачӗ авӑнать.
Тавралӑха сӑнатӑп куҫ илмесӗр,
Каҫ шӑплӑхӗ илет хӑй тыткӑнне.
Таҫта пӗр кайӑк чарӑна пӗлмесӗр
Юрлать пӗрмай пӗр ҫаврӑм юррине.
Ҫак самантра сасартӑк асӑрхарӑм,
Пӗр ҫӑлтӑр ӳкрӗ, сӳнчӗ ман тӗлтех.
Тем пулчӗ, те йӑла вӑл,
чӑтаймарӑм,
Каларӑм:
«Манӑн ҫӑлтӑрӑм ҫӳлте».
Каларӑм та эп путрӑм шухӑша:
«Мӗскершӗн-ши ҫынсем ҫапла
калаҫҫӗ?
Мӗн ӗмӗртен юлман-ши вӑл ӑша?
Тен, йӑлине юри кӑна тӑваҫҫӗ?»
Каҫ сӗмӗ витӗр пӑхрӑм инҫете:
Куҫӑм умне тухса тӑрать аваллӑх.
Ҫултан ҫын пӑрӑнать-и е ҫӗтет:
Ҫӑлтӑр курсассӑн ҫул тупать,
ҫул — паллӑ.
Ҫавӑнпалах ҫут ҫӑлтӑр сӳнмессе
Ҫынсем пит ҫирӗп тӑнӑ ӗненсе.

мӗн тунине хӑй те сисмерӗ, чи лайӑх
кӑмӑлпа арӑмӗ умне пырса тӑчӗ:
— Хӑш поездпа килтӗн? Нумай кӗттермерӗм-и сана? — ыталама тӑчӗ вӑл
ӑна.
Тамара Григорьевна ура ҫине сиксе
тӑчӗ. Хӑйӗн пичӗ-куҫӗ, тин мунча кӗрсе
тухнӑ ҫынӑнни пек, хӗрелсе, талӑрса
кайнӑ. Ҫамки ҫине шултра тар пӗрчисем
тапса тухнӑ. Упӑшки хӑй ҫывӑхнерех
пырсан, сывлӑх сунас вырӑнне, ятлаҫма
пикенчӗ.
— Мӗншӗн кун пек хӑтланатӑн, Тамара Григорьевна? — тӗлӗнчӗ Василий
Семенович.
— Ҫурҫӗрччен сӗтӗрӗнсе ҫӳренӗшӗн.
— Сӗтӗрӗнсе мар, ӗҫпе ҫӳренӗ эпӗ.
— Еҫпе, ӗҫпе... Енентер мана. Ӗҫлекен ҫын клуб тӑрӑх ҫапкаланса ҫӳремест вӑл,—тулашнӑҫемӗн тулашать Тамара, чарсан та чарӑнмасть.
— Пӗр новатора лекцие хатӗрленме
пулӑшрӑм,—йӗркипе каласа кӑтартма
тӑрӑшрӗ упӑшки.
Тамара Григорьевна, упӑшки сӑмахне
итлес вырӑнне, йӗме пуҫларӗ. йӗнӗ хушӑрах хӑй тем те пӗр каласа хӑртать.
Сӑмах чӗнме те памасть.
— Намӑссӑр... Ҫӗр варринче хӗрарӑмсемпе клубра питӗрӗнсе ларатӑн...
— Питӗрӗнсе ларман эпӗ... Пырса
пӑхмаллаччӗ... Тин ура ҫине тӑракан но-

Ҫап-ҫутӑ ҫӑлтӑр хурлӑ этеме
Тӗллев патне ҫитмешкӗн ҫул
кӑтартнӑ.
Вӑл ӗмӗр ҫиҫнӗ, ӗмӗтре сӳнмен,
Тӗттӗм каҫра та ерипен ҫутатнӑ.
Ахаль-и-ха вунҫиччӗмӗш ҫулта,
Ҫӗнӗ йӗрке туса хурсан йӑлтах,
Мӑнаҫлӑ Кремль башнисем ҫиче
Лартаҫҫӗ ҫӑлтӑрсен чӑн ҫӑлтӑрне.
Эп савӑнсах асилтӗм:
Мускавра,
Мухтавлӑ Хӗрлӗ площадь
варринче,
Вырӑспала, юлташпала тӑрап,
Куҫа илместпӗр мавзолей ҫинчен.
К ӗҫех вӑл пӑхрӗ ҫӳл тӳпенелле,
Эп асӑрхарӑм: куҫӗ ун хаваслӑ,
Иӑлттам пичӗ ҫинче— тулли телей,
Емӗтӗнче ҫӗкленчӗ пуль пуласлӑх.
Вӑл хучӗ манӑн хулпуҫҫи ҫине
Еҫре пиҫсе кӑшт хытнӑ аллине,
Вара каларӗ:
«Ҫак ҫӑлтӑр пире
Ҫитес ҫӗре, пӗлетӗп, ҫитерет.
Ҫути курнать ун пит инҫе-инҫе.
Халь ак умрах, халь ак хамӑр
тӗлтех,
Вӑл пирӗн ҫӑлтӑр, вӑл ялан
ҫӳлте!..»
Сӑнатӑп эпӗ аслӑ таврана:
Каҫхи илем вӑй-хал парать чуна.
Тӳпе тулли ҫут ҫӑлтӑрсем ҫунаҫҫӗ,
Уйӑхпала пытанмалла выляҫҫӗ.

ватора эпӗ пулӑшмасан, кам пулӑштӑр
ӗнтӗ? — каллех ӳкӗте кӗртесшӗн пулчӗ
Василий Семенович.
— Ан суеҫтер. Курмасӑр калаҫҫӗ тетӗн пулӗ! Эсир сӗтел хушшинче хирехирӗҫ пӑхса кулса ларнине хам куҫӑмпа
хам куртӑм эпӗ.
— Курнӑ пулсан, кӗмеллеччӗ.
— Сан пата кӗрсе ята ямаллаччӗпулӗ ҫав.
— Кӗнипе мӗншӗн ят кайтӑр вара?
— Халӗ те кайнӑ ӗнтӗ, ҫитет!
Пӗр вӑхӑтлӑха иккӗшӗ те калаҫма чарӑнчӗҫ. Унтан Тамара Григорьевна хыпаланса тумланчӗ те алӑк патнелле тапӑлтатса пычӗ.
— Пӗлмесӗр калаҫать тетӗн-и мӗн?—
тухса кайма тесе алӑк хӑлӑпне тытнӑскер, каллех сӗтел патне пырса тӑчӗ.—
Эсӗ кунта мӗн хӑтланса пурӑннине пӗтӗмпех пӗлетӗп эпӗ.
— Пӗлетӗн пулсан, кала эппин. Манӑн пытармалли нимӗн те ҫук.
— Пӗрле пурӑннӑран мала кӑларнӑ
эсӗ ӑна, хӑвӑн типсе хӑрнӑ Воронцовуна?
— Пӗрле пурӑннӑ тесе, эпӗ уншӑн
ӗҫлемен вӗт? Вӑл хӑй ӗҫлесе, хӑй мала
тухнӑ. Часах пурте ун пек ӗҫлеме тытӑнаҫҫӗ.
«Пӗрле пурӑннӑран» тенӗ сӑмаха Василий Семенович килсенех Воронцова>

патӗнче пурӑннӑран арӑмӗ ҫапла калать
пулӗ тесе ӑнланчӗ. Анчах леш йӑлтах
урӑх шухӑшпа каланӑ-мӗн.
— А-а-а! Тинех йышӑнтӑн-и? Ҫавӑнпа, Одинцовӑна кая хӑварса, Воронцовӑна мала кӑлартӑн-и?
Василий Семенович аллине сулчӗ те
шӑпланчӗ. Кун пек чухне, чӑнах та, ним
калама та аптрамалла. Вӑрҫакан ҫынпа
калаҫнинчен калаҫманни: вӑл ҫын сӑмахне хӑлхана та чикмест, хӑйӗннех перет.
— Э-э-э! Чӗнместӗн-и? Тӗрӗс сӑмаха
хирӗҫ ним калама та ҫук ҫав ӑна!
— Тархасшӑн, чарӑн-ха. Кам элеклесе пачӗ сана?— йӗркеллӗн ыйтрӗ упӑшки.
— Пӗлмесӗр калаҫҫӗ тетӗн-и мӗн?
Акӑ, ме, вула! Ҫынсем ахаль ҫырмаҫҫӗ!—Тамара сӗтел ҫине ҫыру вӑркӑнтарчӗ.
Ҫак ҫырӑва вуласа тухсан, Василий
Семенович тӗлӗнсех кайрӗ. Одинцова,
Воронцова хӑйӗнчен иртсе кайнипе ҫиленнӗ те, Тамара патне «санӑн упӑшку
Воронцовӑпа пурӑнать» тесе ҫырса пӗлтернӗ. Вӑл вара, пӗрле пурӑннӑран,
Одинцовӑна юриех кая хӑварса, Воронцовӑна мала кӑларнӑ пулать.
— Элек пуҫтарса ҫӳриччен, хӑвӑртрах кунта куҫса килес пирки шухӑшласчӗ санӑн.
— Хула мар вӗт ку, ял! Мускавран
ҫакӑнта килсе пӑчланса пурӑнма ухмаха
ермен эпӗ! — тепӗр хут кӑтӑрса кайрӗ
хайхискер.
— Уйрӑм пурӑнас тетӗн-и апла?
— Эсӗ ху уйрӑлнӑ манран. Уйрӑлман ҫын ачана хӑйпе пӗрле илсе ҫӳремест вӑл.
— Ытла начар пӑхатӑн-ҫке-ха Розӑна. Лайӑх пӑхнӑ пулсан, хампа илсе
ҫӳрес ҫуккине хӑвах лайӑх пӗлетӗн...
— Илсе килни лайӑх,—тата хытӑрах
такӑлтатма пуҫларӗ Тамара.— Манӑн
ҫын ачине пӑхас килмест.
— Ҫавӑипа илсе килтӗм ҫав ӗнтӗ.
Сана чӑрмантарас мар терӗм. Аптрамалла санпа: илсе килсен те, илсе кил‘‘
месен те юрама ҫук.
«Тиек йытти тил тытать, тил тытсан
та юраймасть» , тесе юрлӑҫҫӗ. Василий
Семенович арӑмӗ те шӑлт ҫавах, ним каласан та юрама ҫук ӑна. Ытла кӗске
турталлӑ, пӗр кӑтӑрсан •— чарӑнма пӗлмест вара. Кашни сӑмахах тӳнтерле ӑнланать. Тепӗр чухне хӑй мӗн каланине
те пӗлсе пӗтереймест пулмалла.
— Ҫӗрӗ-ҫӗрӗпе ҫӳреме кансӗрлет вӑл
сана. Ҫавӑнпа мана парса ярасшӑн эсӑ
ачуна,—упӑшки сӑмахӗсене тепӗр еннелле пӑрса ячӗ вӑл.
— Ан хӑра, тархасласа ыйтсан та,
парса ярассӑм ҫук.
— Парса ямастӑн-и? Манран уйрӑласшӑн тарса килтӗн эсӗ кунта. Ахаль
пулсан, килес ҫук,— алӑка яриех уҫса
ячӗ те, пӗтӗм тӑлпӑвӗпе силленсе, тухса
кайрӗ.
Василий Семенович ӑна каялла кӗме
чӗнчӗ, анчах лешӗ ун сӑмахӗсене хӑлхине те чикмерӗ.
Ҫӗрле вӑл Одинцова патне кайса
выртнӑ-мӗи. Ирхине ирех, поезд ҫине
ларса, Мускава тухса кайнӑ.

*

*

*

«Ҫӗнӗ шӑпӑр лайӑх шӑлать», тенӗ
пек, Удалов хӑйӗн бригадинчи ӗҫе пӗтӗмпех ҫӗнӗлле йӗркелесе ячӗ. Бригадӑри рабочисем эрнере икӗ кун стахановецсен шкулӗнче Воронцова меслетне
вӗренме пуҫларӗҫ. Воронцова вӗсене
малтан хӑйӗн меслечӗ ҫинчен лекци туса
пачӗ. Кайран хӑй меслетне пайӑн-пайӑн
кӑтартса вӗрентме пикенчӗ. Рабочисем,
ҫӗнӗ меслете часах ӑнланса илсе, ӗҫ тухӑҫлӑхне ӳстерсех пычӗҫ.
Одинцова кӑна новаторсен шкулӗнче
вӗренме кӑмӑл тумарӗ.
Пӗринче цех начальникӗ вӑл мӗнле
ӗҫленине пӑхса тӑчӗ. Вӗренме ҫӳремест
пулсан та, ҫӗнӗ меслетпе ыттисем мӗнле
ӗҫленине куҫ илмесӗр сӑнать-мӗн вӑл.
Анчах та, тӗплӗн ӑнланса илмен пирки,
пулсах пӗтмест иккен унӑн. «Аха, ӗлӗк
кая юлнӑ рабочисем хӑйӗнчен иртме
пуҫланине сиссе илнӗ. Малалла тапаланасшӑн», шухӑшларӗ Янашев.
— Мӗншӗн вӗренме ҫӳреместӗр ҫак
эсир? — ыйтрӗ вӑл Одинцова станокне
чарса лартнӑ хушӑра.
— Вӑхӑта сая ярас килмест,—ун
ҫине пӑхмасӑрах хуравларӗ вӑл.
— Ак тамаша, вӗренни вӑхӑта сая
яни пулать-и? — Одинцова ҫывӑхнерех
пырса калаҫма пуҫларӗ цех начальникӗ.
— Воронцова рекорчӗ, каларӗ тейӗн,
супӑнь хӑмпи пекех сӳнет акӑ.
— Эсир иртсе кайӑр-ха унран. Вара
чӑнах та сӳнме пултарать.
— Иртсе кайнипе мар,— кӑмӑллӑрах
калаҫма пуҫларӗ Одинцова.— Ман шутпа, кунтан та хӑвӑртрах ӗҫлесен, ҫын
та, станоксем те нумая тӳсеймеҫҫӗ пек
туйӑнать.
— Ҫынсем ывӑнаҫҫӗ, станоксем пӑсӑлаҫҫӗ. Вара Воронцова меслечӗ хӑй тӗллӗнех сӳнсе ларать. Ҫапла-и? — шӳтлерех ыйтать Янашев.
— Ҫапла пулмасӑр. Кашни япаланах
виҫи пур-ҫке. Вӑл виҫерен ниепле те
иртсе кайма ҫук,—хуравлать Одинцова.
— Мелне пӗлсе ӗҫлемелле. Мелне
пӗлсен, ҫынна та, станока та йывӑр килмест. Пӗлмесен, упа пӗкӗ авнӑ пек, тем
тӗрлӗ тӑрӑшсан та, нимӗн те пулмасть.
Вӑй ҫине кӑна шанма юрамасть.
— Мана упа пек ӗҫлесен те юрӗ-ха,—
каллӗх мӑнкӑмӑлланса кайрӗ Одинцова.
— Упа пек мар та, ҫавах мелне пӗлсе пӗтерейместӗн. Мелне пӗлсен, каллех
мала тухма пултаратӑн... Хӑвна ху тулашса ҫӳриччен, кӑмӑлна пусарса, вӗренме тытӑнмалла санӑн,— ҫапла каласа хӑварчӗ Янашев Одинцова патӗнчен
кайнӑ чух.
Кӑнтӑрлахи апат вӑхӑтӗнче столовӑйра Янашев Одинцова упӑшкине, Гаврилов технолога, курчӗ. Иккӗшӗ те пӗр сӗтел хушшинех ларчӗҫ вӗсем. Апатланнӑ
хушӑра Янашев ӑна арӑмӗ ыттисенчен
кая юлма пуҫлаиине асӑрхаттарчӗ.
— Мӗншӗн апла? Нумай пулмасть
пуринчен те малта пыратчӗ-ҫке вӑл? —
апат ҫиме чарӑнсах тӗпчеме пуҫларӗ
Гаврилов.
— Вӗренмест. Ыттисем, ҫӗнӗ меслете вӗренсе, малтан мала кайса пыраҫҫӗ.
Вӑл хӑйӗн кивӗ чапӗпе мӑнкӑмӑлланса
пурӑнасшӑн. Тин кӑна калаҫса пӑхрӑм
эпӗ унпа. Хӑй малалла каяс вырӑнне.

малтисем каялла чакасса кӗтет,— хӑй
шухӑшне пӗр пытармасӑр каласа кӑтартрӗ цех начальникӗ.
— Пулма пултарать... Ак мӗншӗи
кашни кун ӗҫлеме пӑрахасси ҫинчен юрлама пуҫларӗ иккен вӑл. Тинех ӑнлантӑм,—ҫиме пӑрахсах калаҫма пуҫларӗ
Гаврилов.
— Еҫлеме пӑрахасшӑн апла?
— Характерӗ ҫавнашкал унӑн. Ҫынран кая пулма юратмасть. Ҫынран кая
пулсан — бомба пек ҫурӑлса кайма та
хатӗр. Анчах, урапи ҫине ларма пӗлмелле унӑнне. Вара вӗренме те ҫӳрет, мала
та тухать акӑ. Курса кӑна тӑр. Иӑлтах
майлаштаратӑп.
Вӗсем иккӗшӗ те пикенсех апат ҫимэ
пуҫларӗҫ.
— Ыйтма аван мар та, каҫарӑр... Санӑн арӑму мӗншӗн пирӗн патӑрта ҫӗр
выртнӑ ҫак? — каллех сӑмах хускатрӗ
Гаврилов.
— Эсӗ нимӗн те пӗлместӗн-и вара?
— Вӑл ҫӗр каҫхи сменӑра ӗҫленӗ те,
хам курса калаҫайман ҫав. Арӑм каланӑ
тӑрӑх кӑна пӗлетӗп. Техникумра пӗрле
вӗреннӗ вӗсем. Елӗк питӗ туслӑ пурӑнатчӗҫ.
— Авӑ мӗнле иккен...
— Мӗн пулнӑ апла?—’теме сиснӗ пек
пӑшӑрханма пуҫларӗ Гаврилов.
— Темех мар та... Ҫавах, аван мар.
— Кала, кала, ан пытар.
— Санӑн арӑму манӑн арӑм патне
упӑшку Воронцовӑпа ҫыхӑнса кайнӑ,
тесе ҫырса пӗлтернӗ. Ҫавӑнпа килнӗ
Мускавран. Сан арӑму ҫырнӑ тӑрӑх, эпӗ
Воронцовӑна ҫавӑнпа мала кӑларнӑ пулать имӗш.
— Ан тӗлӗнтер! — хӑйӗн умӗнчи гу
ляша аяккинелле тӗртсе лартрӗ Гаврилов.— Аҫтан пӗлегӗн? Тен, урӑх ҫын
ҫырман-и?
— Вӑлах ҫырнӑ. Ҫырӑвне вулаттарчӗ.
— Пулӗ, пулӗ,— пуҫне сулкаларӗ
технолог.— Тем те хӑтланӗҫ.
— Хӑтланас пеккине хӑтланнӑ ӗнтӗ...
— Калап ҫав хӑнана килнӗ ҫын юлташ патӗнче ҫӗр выртса ҫӳрес ҫук, тесе.
Чун сисрӗ манӑн. Тархасшӑн ан ҫилен,—алӑ пачӗ Гаврилов.—Ҫыру пирки
те калаҫса пӑхӑп. Ку йӑнӑша халех тӳрлетес пулать. Элекпе малалла каяймӑн.
Янашевпа Гаврилов ачаран пӗрле
ӳснӗ юлташсем пекех калаҫса уйрӑлчӗҫ.
*

*

*

Директор вырӑнӗнче ӗҫлекен главнӑй
инженерпа партком секретарӗ тата Янашев хушшинче пулса иртнӗ калаҫу хыҫҫӑн цехри ӗҫсем тата йывӑрланма пуҫларӗҫ. Албаскин хӑюллӑ новаторсен
ӗҫне кашнн утӑмрах ура хума тӑрӑшрӗ.
Анчах ӗҫсем мӗншӗн ҫапла пулса пынин
сӑлтавне халлӗхе никам та пӗлмест-ха.
Малтан вӑл станоксене потока куҫарас
ӗҫре чӑрмантарма хӑтланчӗ. Ҫук, ӗҫ
кӑлараймарӗ.
Съезд
решенийӗсемпе
хавхаланнӑ рабочисем кунне-ҫӗрне пӗлмесӗр ӗҫлерӗҫ. Станоксене планпа пӑхнинчен тӑватӑ кун маларах куҫарса пӗтерчӗҫ. Албаскин вӗсене цемент пама
чарса ӗлкӗреймерӗ.
Станоксене потока срокчен куҫарса
лартнине пӗлсен, Албаскин тепӗр япала шыраса тупрӗ. Вӑхӑт ҫитмесӗрех це-
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хӑн продукци туса кӑлармалли планне
ӳстерсе пачӗ. Министерствӑран хушнӑ
тӑрӑх, цехӑн январтен пуҫласа тин сменӑра ултшар ҫӗр поршень туса кӑларма
тытӑнмалла.
Янашев ку ӗҫ ҫинчен лайӑх пӗлет, ҫавӑнпа Албаскин патне пӗр именмесӗрех
кайрӗ.
— Министерствӑран ҫӗнӗ кӑтарту
пур. Сана, Янашев юлташ, нумай пӗличчен лайӑхрах ӗҫлеме сӗнетӗп,— терӗ
главнӑй инженер.
— Болванкӑсем ҫителӗклӗ пулаҫҫӗи? — хӑюланса ыйтрӗ цех начальникӗ.
— Ун ҫинчен сансӑрах пӗлетпӗр,—
татса хучӗ Албаскин.
Главнӑй инженер патӗнчен Янашев
нимӗн ҫинчен те татӑклӑ пӗлмесӗрех
тухса кайрӗ.
Цеха таврӑнсан, Василий Семенович
рабочисене плана ӳстерни ҫинчен каласа кӑтартрӗ. Вӗсем ӑна хапӑл тусах йышӑнчӗҫ. Малтанхи икӗ кун хушшинче
ҫӗнӗ плана ирттерсе тултарчӗҫ. Кайран
вара, хатӗрлесе хунӑ болванкӑсем пӗтсе
ҫитме пуҫласан, плана тултарасси куллен-кун чакма пуҫларӗ. Часах унчченхи
плана та аран-аран тултаракан пулчӗҫ.
Вара, ниҫта кайса кӗме ҫук енне,
Янашев телефонпа литейнӑй цех начальникӗпе ҫыхӑнчӗ, болванка пирки
ыйтса пӗлчӗ.
— Эпир вӗсене ӗлӗк мӗн чухлӗ хатерленӗ, халӗ те ҫавӑн чухлех хатӗрлетпӗр, пире никам та плана ӳстерсе паман,—тесе пӗлтерчӗ цех начальникӗ
Кузнецов инженер.
— Мӗнле апла-ха?
— Ҫаплах. Хамӑра панӑ плана чиперех тултарса пыратпӑр. Пирӗн енчен
нимӗнле чӑрмав та ҫук.
Кузнецов инженер пӗлтернӗ хыпар
Янашев чӗрине вӗлтӗренпе ӑшаланӑ пек
чӗпӗтсе илчӗ. Вӑл никама пӗр сӑмах каламасӑрах Звонарев патне чупрӗ, ӑна
цехри лару-тӑру ҫинчен каласа кӑтартрӗ. Партком секретарӗ ун сӑмахӗсене
тимлӗ, лӑпкӑ итлерӗ. Юлашкинчен:
— Чим, Кузнецов патне хамӑр кайса
килер мар-и? — терӗ.
— Халех каймалла,— килӗшрӗ Янашев.
Вӗсем, хӑйсемпе пӗрле Удаловпа Воронцовӑна илсе, литейнӑй цеха кайрӗҫ.
— Пӗччен мар, делегаципех килтӗм§р _ т е р ӗ Звонарев, Кузнецова сывлӑх
сунса.
Ҫӗр ҫул ӳснӗ юман кӗреш пек тӗреклӗ Кузиецов сӗтел хушшинчен тӑрса
тумтирне якаткаланӑ пек турӗ, вара
пурне те алӑ парса тухрӗ.
— Хаклӑ хӑнасене хапӑл тусах йышӑнатпӑр, акӑ, кунтарах, сӗтел ҫывӑхнерех ларӑр,— стена ҫумӗнчи пукансене
сӗтел патнерех куҫара-куҫара лартрӗ
вӑл.
Пурне те сӗтел тавра вырнаҫтарса
лартсан, хӑй каллех малтанхи вырӑнне
кайса ларчӗ.
— Ну, Василий Семенович, пуҫла ху
нушу ҫинчен,— терӗ партком секретарӗ.
Янашев хӑй цехӗнчи ӗҫсем ҫинчен каласа кӑтартрӗ.
— Ун ҫинчен пурте ырласа калаҫаҫҫӗ-ха. Анчах эпир мӗнле пулӑшӑпӑр-ши
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сире? — пукан хыҫӗ ҫине таянса, шухӑша кайрӗ Кузнецов.
— Ҫавӑн ҫинчен калаҫма килтӗмӗр
те,— сӑмах хушрӗ Удалов.
— Эсир ав миҫен килнӗ. Кӑштах тӑхтӑр-ха, эпӗ те хӑшпӗр ҫынсене чӗнем.
Эртелпе аттене хӗнеме лайӑх, теҫҫӗ. Калаҫма аванрах пулӗ.
Шӳтлесе калаҫакан Кузнецов юнашар пӳлӗме тухрӗ.
— Кӑмӑллӑн калаҫать. Еҫ тухать
пулмалла,— терӗ Удалов Кузнецов тухса кайсан.
Нумай кӗттермерӗҫ. Малтан пӳлӗме
Гаврилов технологпа Лиза Сатурова
кӗрсе тӑчӗҫ. Вӗсем хыҫӗнчен Кузнецоз
хӑй ҫитрӗ.
Лиза кунта ҫакӑн пек ҫынсемпе тӗл
пуласса кӗтмен пулмалла. Пӳлӗме кӗрсенех, ҫырла пек хӗрелсе кайрӗ. Анчах
хӑй хумханнине систересшӗн пулмарӗ,
тӳрех малалла иртсе, сӗтел патне ларчӗ.
— Вӑрҫмалла пулсан, ҫаксене ятлӑр,— каллех шӳтлерӗ Кузнецов. Вара
эпир мӗнле ыйтупа килни ҫинчен каласа ӑнлантарчӗ.
— Апла, эпир сире чӑрмантарса пыракансем пулса тухрӑмӑр пулать,—терӗ
Гаврилов.— Кун пек пулсан, пулӑшмасан юрамасть.

— Эсӗ такама мар-ха, хӑвӑн арӑмна
пулӑшатӑн,— ҫаплах шӳт туса каларӗ
Кузнецов.— Анчах болванка вут сыппи
мар вӑл, ӑна металран тумалла...
— И-и-и? Тупрӗ кулянмалли! Лиза
хӑйӗн бригади перекетленӗ металпа кӑна
ҫур уйӑхлӑх болванка хатӗрлесе пама
пултарать. Ҫапла-и, Лисук? — хавхалантаракан сасӑпа каларӗ Гаврилов.
— Металл пирки ӗҫ чарӑнса тӑрас
ҫук,—Гаврилов сӑмахне ҫирӗплетрӗ Сатурова.
— Апла, мӗншӗн болванкӑсем ытларах туса памастӑр-ха? — ыйтрӗ Звонарев.
— Ыйтакан пулман. Макӑрман ачана кам кӑкӑр патӑр,— ывӑҫ тупанӗсене
хире-хирӗҫ сӑтӑркаласа илчӗ Кузнецов.
— Апла, ырантан пуҫласа Василий
Семенович цехӗ валли болванкӑсем ҫителӗклӗ пулаҫҫӗ. Ҫапла-и? — пукан ҫинчен тӑчӗ Звонарев.
— Пулаҫҫӗ,— шантарчӗ Кузнецов.
Вӑл тӑнӑ чух айӗнчи юман пукан чӗриклетсе илчӗ.—Партком секретрӗ хушать пулсан, пурте пулать.
Вӗсем, пӗр-пӗрне алӑ парса, чи ырӑ
шухӑш-кӑмӑлпа уйрӑлчӗҫ.
Ю лаш ки пулать.

ЛЕН И Н ГРАДРИ ИСТОРИ

Л

м у зе

ПЕ

енинград!
Вӑл — рабочи
класӑн чӑннипех те мухтава тивӗҫлӗ традицийӗсене
упракан, куксеренех ҫӗнелсе,
илемленсе пыракан чаплӑ хула.
Кунта вырӑс халӑхӗн вилӗмсӗр
генийӗ аслӑ Ленин ӗҫпе кӗрешӳре никам ҫӗнтерейми парти
йӗркеленӗ. Кунта 1917 ҫулхи
октябрьте, хӑйӗн юратнӑ партийӗ ертсе пынипе, Российӑри
рабочи класс этемлӗх историйӗнче пӗрремӗш хут влаҫа хӑй
аллине илнӗ. Кунта, Смольнӑйра, Совет влаҫӗн мир тата
ҫӗр ҫинчен йышӑннӑ пӗрремӗш
декречӗсем
ҫине
Владимир
Ильич Ленин алӑ пуснӑ.
Ленинград Тӑван ҫӗршывӑн
кашни
патриочӗшӗн хаклӑ.
Моряксемшӗн — вӑл Балтика
ҫинчи крепость; производствӑри
новаторсемшӗн — малта
пыракан ҫӗнӗ техникӑна вӗрентекен шкул; ученӑйсемшӗн—вӑл Ломоносовпа Менделеев, Павлов хули; писательсемшӗн—
Пушкинпа Гоголь, Белинскипе Чернышевский, Некрасовпа Блок хули.
Халӗ ҫак чаплӑ хулара Ленинград историне кӑтартса паракан музей уҫӑлчӗ. Ленинград
хулин никӗсне хунӑранпа икҫӗр аллӑ ҫул иртрӗ. Музейӗн вунсакӑр зал. Ҫав залсене
вырнаҫтарнӑ экспозицисем мухтавлӑ хулан икҫӗр аллӑ ҫул хушшинче утса тухнӑ ҫулӗпе
паллаштараҫҫӗ. Музейре хулан революцилле ҫулне, Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи
паттӑр кӗрешӗвне, Ленинград вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче ӳссе пынине уйрӑмах лайӑх кӑтартса
панӑ.
Аслӑ
Отечественнӑй вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи блокада тапхӑрне кӑтартса
Укерчӗкре;
В. Федосеев фотоӳкерчӗкӗ
паракан залра.
(ТАСС фотохроники).

«Тӗттӗм те кичем, ҫумӑрлӑ
ҫӗрле. Ыран Октябрьтн Аслӑ
социализмла революци пулнӑранпа виҫӗ ҫул тултарать. Шӑнса пӑрланнӑ ҫӗр ҫине шӑмма витерекен
сивӗ ҫумӑр пӗрӗхет.
Кӗрхи сивӗсемпе
ҫӗр ҫумне
ҫыпҫӑнса ларнӑ черченкӗ хӑмӑр
курӑксем хушшинче обоймӑсемпе гильзӑсем йӑл та ял курӑнса каяҫҫӗ. Сиваш
шывӗн икӗ
ҫыранӗ. Унӑн
пӗр енче, инҫе
перекен артиллери хӳтӗленипе,
дроздовецсен,
марковецсен,
слащевецсен, хӑйсен ӗҫне пӗлекен ■ стрелоксен — шуррисен
цепӗсем.
Тепӗр енче эпир,—
тӑшманӑн
юлашки
крепоҫне
темиҫе хутчен те кӑкӑрпа илме
тӑрӑшса пӑхнӑ хыҫҫӑн шӑнса
хытнӑ, ывӑнса
ҫитнӗ хӗрлӗ
боецсем.
Эпӗ Тӗрӗк валне кӗрекен районти сулахай флангра тӳсме
ҫук сивӗ шывпа
тулса ларнӑ
тарӑн мар окопра
выртатӑп.
Манпа юнашар — ҫамрӑк каччӑ Прохор. Унӑн сӑнӗ шуралнӑ,
хӑй ывӑнса ҫитнӗ, пуҫӗ хулпуҫҫисем хушшине пытаннӑ. Вӑл
аллипе пичӗ ҫумне ҫыпҫӑннӑ
пылчӑка шӑла-шӑла илет, Сиваш
леш енчен курӑнакан артиллери
вут-хӗмӗ ҫине тинкерсе пӑхать,
тарӑн шухӑша путсах, тем ҫинчен шухӑшлать. Унпа юнашар —
винтовка тата патронсем хӳма
брезентран ҫӗленӗ подсумок.
Ш уррисен артиллерийӗ пӗрре
те канӑҫа пӗлмест. Тӑшманӑн
йывӑр снарячӗсем шӑнса ларнӑ
ҫӗр питне таткалаҫҫӗ, пирӗн боецсем ҫине шӑн муклашкисем
сапалаҫҫӗ; суранланнисем йӑнӑшаҫҫӗ.
Прохор
вырӑнӗнчен сиксе
тӑчӗ, аллине тупӑсенчен тухакан вут чӗлхисем еннелле тӑсса юнарӗ, лач сурчӗ, унтан, хӑй
айне шинель арки сарса, тепӗр
хут выртрӗ.
— Туртеа
ярасчӗ, — терӗ
вӑл,— анчах виҫҫӗмӗш кун ӗнтӗ
туртмалли те, нимӗн те ҫук...
Пирӗн полк пӗтӗмӗшпе тенӗ
пекех Донец рудникӗсенче ӗҫленӗ шахтерсенчен тӑрать. Анчах полкран халӗ ячӗ ҫеҫ тӑрса
юлнӑ ӗнтӗ:
Сиваш ҫинчи хӗрӳллӗ ҫапӑҫусенче эпир пӗтӗм
составӑн виҫӗ пайӗнчен икӗ
пайне ҫухатрӑмӑр. Юлашки икӗ
атака... Кунта, Сивашӑн тӑварлӑ
шывӗнче, ҫӗршер
боецсемпе
командирсем
каллех хӑйсен
ӗмӗрлӗх канлӗхне тупрӗҫ. Хамӑрӑн ҫывӑх юлташсене ҫухатасси темрен те йывӑр. Анчах
ҫакӑ пирӗн мухтавлӑ боецсене
ретӗн-ретӗн йӗплӗ пралуксемпе
карса ҫаврӑннӑ
тата Антанта
артиллерийӗ хӳтӗлесе тӑракан
арканми
фортсене вырнаҫса
ларнӑ тӑшмана нихҫанхинчен те
ытларах
курайми тума ҫеҫ
пулӑшать.
— Ыран уяв ,— тет Иванов,
никам ҫине пӑхмасӑрах.— Ыран
пирӗн хуласемпе ялсенче пурӑнакан халӑх ҫав чаплӑ уява уявлама урамсене хӗрлӗ ялавсем
йӑтса тухать, ирӗклӗх юррисем
юрлать...
Хытӑ мар шав илтӗнсе кайрӗ.
Ҫав шав ҫывхарнӑҫемӗн
ҫывхарса пычӗ. Тепӗр пилӗк минутран эпир хамӑр паталла ҫил
пек вӗҫтерсе килекен юланутсен
ушкӑнне
асӑрхарӑмӑр. Тепӗр
минутран
пирӗн окоп патнех
шап-шурӑ тара ӳкнӗ лаша ҫитсе чарӑнчӗ. Ун ҫинчен кӗске шинель тӑхӑннӑ ҫын яштах сиксе
анчӗ те, пӗр пӗшкӗнмесӗр-тумасӑрах, пирӗн окоп патне пырса
тӑчӗ.

— Командующий...
Ф рунзе
юлташ,— терӗ Прохор Иванов.
— Эпӗ сиксе тӑтӑм та, ӑна
рапорт парас тесе, алла картуз
патне тытрӑм.
— Кирлӗ м ар,— татӑклӑ каларӗ Фрунзе. — Лару-тӑру мӗнлине хам та лайӑх пӗлетӗп. Тепӗр темиҫе минутран
атакӑна
каятпӑр.
Вӑл кӗсйинчен сехет кӑларса
пӑхрӗ.
Тӗттӗмлӗхре:
— Командующий
кунта!
Фрунзе юлташ пирӗнпе!— тени
янӑраса тӑчӗ.
Сасартӑк, тавралӑха кӗмсӗртеттерсе, пӗр харӑоах пирӗн артиллери персе лчӗ. Сиваш ҫийӗн
йывӑр снарядсем шӑхӑрма пуҫларӗҫ.
Тӑшман артиллерийӗ
лӑпланчӗ. Самантлӑха тавралӑх
шӑпланчӗ те, фронт командующийӗн
ҫирӗп сасси янӑраса
кайрӗ:
— Юлташсем,
хӗрлӗ боецсем! Хӗн-хур тӳссе пурӑннӑ пӗтӗм ҫынсен аслӑ уявӗ— Октябрь
уявӗ виҫӗ
ҫул тултарнӑ ятпа
оаламлатӑп!..
Пӗр флангран пуҫласа тепӗр
фланга
ҫитичченех
хӑватлӑ
«Урра» янӑраса кайрӗ...
Фрунзе хӑйӗн кӗске шинелӗн
аркисене пиҫиххи хушшине хӗстерчӗ, пистолетне кӑларса ҫӳлелле ҫӗклерӗ, вара Сиваш ҫияе, тӑшман окопӗсем еннелле
чупса кӗрсе кайрӗ.
Боецсем хӑйсен командующийӗ хыҫҫӑн ыткӑнчӗҫ. Янӑравлӑ
«урра»
пӗрре те лӑпланмарӗ.
Тӑшман урса кайсах пулеметсенчен пеме пуҫларӗ. Икӗ енчен
те артиллери кӗмсӗртетсе тӑчӗ.
Эпӗ хыҫалалла ҫаврӑнса пӑхрӑм. Фрунзе
пистолетне пуҫ
тӗлне тытнӑ та, сивӗ шыва сирсе, малалла талпӑнать. Тупӑсенчен тухакан
ҫулӑм чӗлхисем
паттӑр командующин тӑлпӑвне,
унӑн ҫирӗп те хӑюллӑ сӑн-сӑпатне
ҫутатаҫҫӗ. Аҫта куонӑши эпӗ ҫакӑн пек сӑнлӑха? Ҫапла-ҫке...
Вунсаккӑрмӗш ҫул.
Чаплӑ та хӑюллӑ,
тимӗр пек

ҫирӗп те пултаруллӑ командир
Клим Ворошилов ун чухне пире
Царицын патне ертсе кайрӗ. Акӑ
ӑҫта иккен вӑл пултаруллӑ командирсен вӑйӗ! Акӑ ӑҫта иккен
вӑл пирӗн вӑй! Эпӗ тепӗр еннелле ҫаврӑнса пӑхрӑм. Вуншар
пин салтаксем, хӑйсен ҫулӗ ҫинче тӗл пулакан мӗнпур йывӑрлӑхсене ҫӗнтерсе, Сивашӑн сивӗ
те таса мар шывӗ ҫийӗн малалла та малалла шӑвӑнаҫҫӗ.
Вӗсен пичӗ ҫинче нимӗнле шиклӗх те палӑрмасть. Манпа юнашар такам юрласа ячӗ. Кӗрнеклӗ те мӑнаҫлӑ
сасӑ ирӗклӗхе
чӗнекен юрра янӑравлӑ юрлать.
Ҫакӑ пирӗн татӑклӑ ҫапӑҫу,
Интернационалпа...
Эпӗ маузер кобурне тӳрлетрӗм. Прохор Иванов ҫине пӑхрӑм. Вӑл юрлать.
Этемлӗх йӑхӗ чӗрӗлет...
Ҫак чӗрене
пырса тивекен
юрра пиншер боецсем хӑюллӑн
малалла юрлама пуҫларӗҫ. Тӗрӗк валӗ енчен каллех артиллери пеме пикенчӗ. Ҫӗр кисренсе,
Сиваш шывӗ чӳхенсе тӑрать.
— Малалла! Малалла!— кӑшкӑртӑм эпӗ, каярах юлнисем енне ҫаврӑнса.
Темиҫе снаряд пуҫсем ҫинчех
шартлатса ҫурӑлчӗҫ — пирӗн
ҫине, шултра ҫумӑр пек, осколоксем сапаларсҫ.
Манран кӑштах маларах хӑюллӑ юрласа пыракан Прохор
Ивановӑн сасси сасартӑках татӑлчӗ, вӑл икӗ аллипе те кӑкӑрне чӑмӑртаса тытрӗ, ерипен
путма пуҫларӗ, анчах ҫак самантра эпӗ ӑна шинель ҫухинчен ярса тытрӑм. Прохор пуҫӗ
лӗнчӗрех кайрӗ те усӑнса анчӗ.
— Пгохор!
Эсӗ илтетӗн-и
мана, Прохор? — кӑшкӑратӑп
ӑна хӑлхинчен.
Артиллери ҫаплах кӗмсӗртетет. Эпӗ Ивчнова
кӑкӑрӗнчен
тытса пӑхрӑм.
Осколок ҫурса
пӑрахнӑ
пысӑк суранран юн
пӗрхӗнее
тухать!.. Вӑл манӑн
ывӑҫ ҫчне тулать те пӳрнесем
тӑрӑх Сивлшӑч тчс» мар шывне
шӑпӑртатса юхоа анать.

Тепӗр сехетрен, пысӑк ҫухатусем тӳсрӗмӗр пулин те, эпир
Тӗрӗк валне— Врангелӗн Крымри чи шанчӑклӑ крепоҫне —
хамӑр алла туртса илтӗмӗр-илтӗм ӗрех».
Ҫапла ҫырнӑ аллӑ виҫҫӗмӗш
полк командирӗн
помощникӗ
Б . Тарасенко юлташ.
Виҫӗ ҫул хушши пынӑ граждан вӑрҫн шавласа та кӗрлесе
иртсе кайрӗ. Ҫак тискер те хӑрушӑ,
калама та ҫук йывӑр
вӑрҫӑра
совет халӑхӗ мӗнпур
интервентсене
аркатса тӑкрӗ,
ҫамрӑк совет ҫӗршывӗн ирӗклӗхӗпе никама
пӑхӑиманлӑхне
хӳтӗлесе
хӑварчӗ. Мирлӗ, хӗрӳллӗ ӗҫре ҫул хыҫҫӑн ҫул иртсе пычӗ.
1935 ҫулта халӗ ӗнтӗ чылаях ӑшӑкланнӑ Сиваш шывӗ тӑрӑх «Красный полуостров» колхоз тимӗрҫи Иван Павлов граждан вӑрҫинчен тӑрса юлнӑ гильзӑсене шыраса ҫӳренӗ. Нумай
ҫӳренӗ, ӗшенсе ҫитнӗ вӑл. Шӑпах киле каяс тесе тӑнӑ вӑхӑтраҫы ран хӗрринче ҫурри ытла
юшкӑнпа витӗннӗ ҫыя кӗлетки
выртнине асӑрханӑ. Павлов пӗр
шикленсе,
пӗр ҫӳҫенсе илнӗ.
«Кам,
мӗнле
ҫын-ши ӗнтй
ку?»— пӑшӑрханса
ӳкнӗ вӑл.
Тинкеререх пӑхнӑ хыҫҫӑн, салтак шинельне асӑрханӑ, вара,
ним иккӗленсе тӑмасӑпах, ун
патне пынӑ, ӑна чавса кӑларнӑ,
ҫыран хӗррине ҫӗклесе тухнӑ.
Ун умӗнче граждан вӑрҫи вӑхӑтӗнчи боец выртнӑ. Вӑл темиҫе кун нчялла вилнӗ ҫын пекех — Сивашӑн тӑварлӑ шывӗ
ӑна лайӑх
сыхласа хӑварнӑ.
К у— шӑпах малта аллӑ виҫҫӗмӗш полк командирӗн помощникӗ Б. Тарасенко юлташ ҫырса
кӑтартнӑ Прохор Иванов боец
пулнӑ.
Сыхланса юлнӑ документсем
тӑрӑх, Прохор Иванов Чӑваш
республикинче, Элӗк районӗнче,
Йӑлкӑш ялӗнче ҫуралса ӳсни
паллӑ пулнӑ. Ана, пнрӗн чаплӑ
землякӑн ӳтне, хӑй вилнӗ хыҫҫӑн вунпилӗк ҫул иртсен, Перекоп ҫывӑхӗнчи Армянск салине илсе кайнӑ, унта ҫар йӗргаю^мче чьч-тчса пытарнӑ.
Илемлӗ йӑлкӑш ялӗ. Ҫуллахи ӑшӑ кунсенче вӑл пӗтӗмӗшпех ешӗл йывӑҫсен айне пулать. Яш-кӗрӗмсем каҫсеренех
савӑк юрӑ
янӑратаҫҫӗ, вӗсен
сасси таврапи
ялсене ҫитиех
саланать.
Тулӑх пурнӑҫпа савӑнса пурӑнаҫҫӗ «За мир» колхоза пӗрлешнӗ йӑлкӑшсем. Анчах паянхи савӑк пурнӑҫ мӗнле
пулса кайнине, вӑтӑр пилӗк ҫул
каялла уншӑя хӑйсен мухтавлӑ
землякӗ
Прохор Иванов паттӑрсен вилӗмӗпе вилнине те лайӑх пӗлеҫҫӗ вӗсем. Петр Якнмович Ш улаев, Прохор Ивановӑн ача чухнехи юлташӗ. е Прохорӑн
тӑван йӑмӑкӗ Матрена
Ивановна
ҫамрӑксене пухаҫҫӗ
те, паянхи телейлӗ пурнӑҫшӑн
кӗрешсе вилнӗ чаплӑ землякӑн
ача чухнехи
пурнӑҫӗ синчем
кала-кала кӑтартаҫҫӗ. Маттур,
пултаруллӑ
ҫын пулнӑ иккен
Прохоп.
1 9 2 0 ҫулта Сиваш шывӗ ҫинче Тӑван ҫӗршывшӑн «Интернацнонал» юрласа вилнӗ чӑваш
халӑхӗн паттӑр ывӑлне — Прохор Иванова совет халӑхӗ ӗмӗрӗмӗрех
асӗнче тытӗ. Прохор
Ивановӑн вилӗмсӗр ятне асӑнса,
Армянск салинче унӑн палӑкне
лаотнӑ, ҫав урама Прохор Иванов ятне панӑ.

м. волков.
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Районти ялхуҫалӑх выставки
кун район центрӗнче халӑх питӗ йышлӑ пулчӗ. Чапа тухнӑ
Ҫ акялхуҫалӑх
специалисчӗсем, мухтава тивӗҫлӗ дояркӑсем, тухӑҫлӑ

П А Р ТИ Н X X С Ъ Е ЗЧ Ӗ УМӖН

ХЕЛЛЕ ТЕ ҪУЛЛАХИ ПЕК
...Калама йывӑр: Маяковский сӑввисене Николай Семенович
хӑйех вуласа ӗмӗрлӗх асра хӑварнӑ-ши е такамран илтнине манман? Хӑй пек хастар чӗреллӗ ҫынсене яланах хавхалантаракан
сӑвӑ йӗркисене майлӑ самантра вӑл яланах асӑннӑ:
«Быть коммунистом
значит — дерзать,
думать,
хотеть,
см еть»,—
теме юратнӑ каменщик.
Темиҫе ҫул каялла та ҫаплах пулнӑ.
Елӗк каменщиксем хӗллехи вӑхӑтра кирпӗч хурайман. Шартлама сивӗсем тӑнӑ чухне каменщиксен ӗҫӗ чарӑнса ларнӑ.
Анчах чӗрӗк ӗмӗр ытла каменщикре ӗҫлекен Николай Семенович Козлов хӗллехи сивӗсенче те кирпӗч хума сӗннӗ. Ун чухне
чылайӑшӗ ҫакна ӗненмен. Николай Семенович вӗсене аслӑ поэт
сӑмахӗсене аса илтернӗ, каменщиксен бригадине хӑй ертсе пыма
пулнӑ. Вӑл сӗннипе раствор валли уйрӑм ещӗксем хатӗрленӗ.
Ещӗксен икӗ стени хушшине тултарнӑ вӗри шыв цемент растворне
шӑнса хытасран сыхланӑ. Ҫапла вара хӗлле те каменщиксем сменӑра 6 — 7 пин кирпӗч хунӑ.
Кӑҫал та Николай Семенович сӗнӗвне асрах тытрӗҫ. Шупашкарти трактор пайӗсем тӑвакан завод строителӗсем, Коммунистсен
партийӗн XX съезчӗ ячӗпе ӑмӑртӑва хутшӑнса, ҫӗнӗ обязательствӑсем илчӗҫ. Николай Семенович Козлов ертсе пыракан каменщиксен бригади инструментальнӑй цех стенисене ҫуркунне тӗлне туса
пӗтерме ытти бригадӑсене ӑмӑртӑва чӗнчӗ. Бригадӑри Борис Симонов, Валерий Константинов, Николай Васильев каменщиксем хӗллехи вӑхӑтра та ҫуллахи пекех ӗҫлеме сӑмах пачӗҫ.
Трактор пайӗсем тӑвакан заводри
строительсем,
парти
съезчӗ ячӗпе ӑмӑртӑва хутшӑнса, ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ ӳсӗмсем тӑваҫҫӗ. Вӗсене коммунистсемпе
комсомолецсем
хавхалантарса
пыраҫҫӗ.
— Эпӗ парти членӗ мар, ҫапах та пӗтӗм чӗререн партипе
пӗрле,— терӗ бетонщик Ананин
Григорьев пӗр пухура.— Эпир,
бетонщиксем, хӗле кӗриччен тӗп
корпусри туннеле туса пӗтерме
сӑмах паратпӑр.
Чӑнах та, малтан ӗҫлеме йывӑр пулчӗ. Туннель стенисене
бетонлама цемент е транспорт
ҫитменнипе аптрарӗҫ. Николай
Иванов бригадир
тӑрӑшнипе
часах ӗҫсем йӗркеленсе кайрӗҫ.
Туннель стенисене хӗле кӗриччен
туса пӗтерме сӑмах панине вӗсем чыслӑн пурнӑҫларӗҫ. Кашни каменщик сменӑра 2 ,2 кубла метр бетон хурас вырӑнне
1 2 — 13 кубла метр бетон хурса, октябрь уявӗ тӗлне чи ответлӑ объектра ӗҫе вӗҫлерӗҫ.
У к е р ч ӗ к с е н ч е : Ҫӳлте—
паллӑ каменщик Н. С. Козлов
инструментальнӑй цех корпусӗн
стенине тунӑ ҫӗрте ӗҫлет. Аялта — трактор пайӗсем тӑвакан
завод
строительствинчи чапа
тухнӑ ҫынсем (сулахайран сылтӑмалла): монтажниксем—-С. Чалов, В. Антонов, крановщик—
A.
Гарнин,
верхолазсем —
B. Маркин, В. Можаров Н. Шиганов, П. Артемьев юлташсем.
П. Ефремовпа А . Припалов
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фотоӳкерчӗкӗсем.

тырпул туса илекенсемпе выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетекенсем Ишлен ҫулӗпе вӗҫӗ-хӗррисӗр килчӗҫ. Районти Культура ҫурчӗ ҫывӑхне темӗн
чухлӗ лав, машинӑсем ҫитсе чарӑнчӗҫ.
Район центрӗ хӑй те чаплӑ уяв чухнехи пек капӑр.
Культура ҫуртӗнче халӑх нумай. МТС-ри главнӑй агрономӑн—
Егор Дмитриевич Рязановӑн— паян ларса канмалӑх та вӑхӑт ҫук.
Районти ялхуҫалӑх выставкин экспоначӗсене вырнаҫтарса ҫигернӗ
пулсан та, экскурсантсемпе выставка курма пынисене йышӑнмалла,
вӗсене стендсемпе паллаштармалла. Чӑнах та, выставкӑра ӗҫҫыннисене кӑтартмалли сахал мар ӗнтӗ. Мухтавлӑ ҫулӑн ӗҫӗсем те
савӑнӑҫлӑ. Ҫакна выставка та лайӑх кӑтартса парать. Ноябрӗн
1-мӗшӗ тӗлне районти пур колхозеем те авӑн ҫапса пӗтернӗ, Тӑван
ҫӗршыв умӗнчи пур парӑмсене те парса татнӑ.
Выставкӑри стендсем район ӳсӗмне лайӑх ҫутатса параҫҫӗ.
Кӑҫал Ишлей районӗ, пӗтӗмӗшпе илсен, 2 1 7 пин литр ытларах сӗт
суса илнӗ. Ку тӗлӗшпе «За коммунизм» колхоз мала тухрӗ.
Дояркӑсем вӑтамран кашни ӗнерен 1 5 0 0 литр, кашни ҫӗр гектар
ҫӗр пуҫне 9 9 центнер сӗт, 4 0 центнера яхӑн сысна ашӗ илме пултарнӑ. Колхозра сакӑр ҫул ытла дояркӑра ӗҫлекен Вера Любимова 1 7 0 0 литр сӗт суса илсе мала тухрӗ. Г. Максимова, Р. Мочалова, 3 . Егорова дояркӑсем те унран юлмарӗҫ. Районти колхолсем
кӑҫал выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетес тӗлӗшпе пысӑк ӳсӗмсем тунине кашни стенд умӗнчех курма пулать.
Выставкӑна пынисем хӑйсен ӗҫӗсем ҫинчен пӗр-пӗрне каласа
параҫҫӗ. Акӑ «За коммунизм» колхозри Петр Ш мелев тавра ыття
ялсенчен килнӗ колхозниксем пухӑнса тӑраҫҫӗ. Вӑл колхозри
строительсен бригадине ертсе пырать. 2 2 ҫынтан йӗркеленӗ бригада кӗске вӑхӑтрах ӗне, сурӑх витисем туса пӗтернӗ, свинарник
те туса лартнӑ. Кунта фермӑри ӗҫсене пурне те механизациленӗ.
Колхоз государствӑна 12 пин литр сӗт, 57 центнер ош-какай,
4 центнера яхӑн ҫӑм сутнӑ.
Нумай колхозсен экспоначӗсемпе стенчӗсем районта тырпул
тухӑҫлӑхӗ ӳссе пынине кӑтартаҫҫӗ. «Большевик» колхоз кӑҫал
1 4 4 гектар ҫинчен вӑтамран 17-шер центнер ыраш туса илнӗ.
Кӑҫал районта ҫӗнӗ культура— кукуруза пин гектар ытла акрӗҫ. Нумай колхозсем пысӑк тухӑҫлӑ кукуруза пухса кӗртрӗҫ.
А ндреев ячӗпе, Молотов ячӗпе хисепленекен колхозсем симӗс массӑран 350-ш ар центнер ытла силос хывса хӑварчӗҫ.
Выставкӑра курмалли те, вӗренмелли те нумай. «Дружба»,
«Знамя труда», «Мичуринец» колхозсенче сад ӗрчетес ӗҫре пысӑк
ҫитӗнӳсем тунӑ. Районта 3 2 3 гектар ытла сад йышӑнать. «Дружба»
колхоз сад пахчинчен утмӑл пин тенкӗ ытла тупӑш илнӗ.
Районта пулса иртнӗ кӑҫалхи ялхуҫалӑх выставки ялхуҫалӑхӗиче малта пыракансен опытне сармалли паха меслет пулчӗ.
Ф. М АЛЫ Ш КИН.
У к е р ч ӗ к р е : МТС-ри главнӑй агроном Е. Рязанов ӗҫҫыннисене выставкӑри экспонатсемпе паллаштарать.
А . Иванов фотоӳкерчӗкӗ.
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Василий ИГНАТЬЕВ
М. Жолобов ӳкерчӗкӗсем.
нан уменче ҫене тӗнче уҫӑлнӑ — музыка тӗнчи. Унӑн чӗринче ҫӗнӗ туйӑм ҫуралнӑ—музыка туйӑмӗ. Ҫак ҫепӗҫ
те ҫӗклентерӳллӗ туйӑма ҫутҫанталӑк
пур ҫынна та паман. Пурнӑҫ шавӗнче,
чун-чӗре хумханӑвӗнче. ҫутҫанталӑк илемӗнче пытанса тӑракан музыкӑна кашни
ҫынах тӗпӗ-йӗрӗпе туйма пултараймасть. Мӗнпур халӑх чӗринчи ҫав тери
ырӑ е ҫав тери хурлӑхлӑ кӑмӑл-туйӑма
пӗрлештерсе тӑракан кӗвӗ-ҫемӗсем кашни ҫын чӗринчех вут-хӗмпе ҫуралма
лултараймаҫҫӗ...
Вӑл ҫамрӑк-ха, ҫирӗм икӗ ҫулта ҫеҫ.
Хӑмӑр куҫӗсем тунсӑхлӑрах пӑхаҫҫӗ.
Хӑйне яланах лӑпкӑ та кӑшт именчӗклӗ
тытнинче ҫын кӑмӑлне тӳрех ҫемҫетекен, ӑна хӑй енне туртакан вӑрттӑн вӑй
пурри палӑрса тӑрать. Сӑн-пичӗ ҫине
пӑхсан, ку ҫамрӑк ҫын нихҫан та ҫӑмӑлттайла шухӑшлама пултарайманнине тӳрех туятӑн.
Унпа эпӗ пӗлтӗр паллашнӑччӗ. Экзамен тытакан пӳлӗм алӑкӗ умӗнче эпир
тӑваттӑн тӑраттӑмӑр. Шалта рояль сасси
илтӗнет — профессор пирӗн умран кӗнӗ
хӗрачана тӗрӗслет. Эпир хамӑр черет
ҫитессе кӗтетпӗр.
— Эсир ӑҫтан килнӗ?— ыйтрӑм эпӗ
хампа юнашар тӑракан ҫамрӑк ҫынтан.
— Чӑваш республикинчен.
— Музыка училищи пӗтернӗ пуль?
— Ҫук... Пединститут...
— Пединститут? Мӗнле-ха апла? —
тӗлӗнтӗм эпӗ.
Вӑл кулса илчӗ:
— Ҫаплах...
Ҫак вӑхӑтра пӳлӗмрен хӗрача тухрӗ
те, профессор патне манпа калаҫакан
юлташ кӗчӗ. Пӗр сехете яхӑн пулчӗ вӑл
унта, профессор пединститут хыҫҫӑн
консерваторие килсе лекнӗ ҫынна уйрӑмах хытӑ тӗрӗслерӗ пулас. Юлашкинчен ҫамрӑк ҫын коридора тухрӗ.
— Ну, мӗнле?— чупса пытӑмӑр эпир
ун патне.
— Аван терӗҫ.
Эпир унпа пӗр группӑнах лекрӗмӗр,
хамӑра экзаменсем тыттарнӑ профессор
патӗнчех вӗрентӗмӗр. Вӑл мӗнпур чун
хавалне хурса ӗҫлерӗ, музыка — унӑн
пурнӑҫӗ пулса тӑчӗ. Те хӑй ӗҫне ытла та
юратнӑран, те унпа кӑна та мар — пӗлместӗп, анчах ҫак студент пуринчен те
ытларах кӑмӑла кайрӗ. Малтанхи кунсенчех манӑн ӑна хамӑн ҫывӑх юлташ
тӑвас килетчӗ, халӗ эпир акӑ — уйрӑлми
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туссем...

Иртнӗ вырсарникун унпа консерваторинчи пӗр класа иккӗн ҫеҫ кӗрсе лартӑмӑр. Вӑл ҫапла каларӗ: «Паян ман пуҫра ҫӗнӗ кӗвӗсем ҫуралчӗҫ»... Унтан
рояль умне ларчӗ те тӳрех Чайковскин
«Пӗчӗк акӑшсен ташшине» калама пуҫларӗ. Эпӗ ӑна самантрах чартӑм.
— Итле-ха, тусӑм, мӗнле йӑла вӑл
санӑн: эсӗ, рояль умне ларсан, кирек
хӑҫан та малтан «Пӗчӗк акӑшсен ташшине» каласа илетӗн...
Юлташӑм, ҫакӑ ахаль ыйтурах темле
хӑрамалла япала курнӑ пек, ман ҫине
чӑр пӑхса илчӗ, унӑн сӑнӗ сасартӑк улшӑннине те эпӗ аванах сисрӗм... Вӑл
ним калама та пӗлмерӗ.
— Мӗн те пулин аса килмерӗ пулӗ
те?— ыйтрӑм эпӗ асӑрханса.
Вӑл, ман ҫине пӑхмасӑр, рояль умне
ҫаврӑнса ларчӗ те каллех хӑй юратнӑ
кӗввине— «Пӗчӗк акӑшсен ташшине»
ерипен калама пуҫларӗ. Унӑн куҫӗсем
халь, чирлӗ чухнехи майлах, ялкӑшса,
ҫунса тӑчӗҫ, малтан шуралса кайнӑ пичӗ
хӗрлӗ тӗспе витӗнчӗ... Пӳлӗмре нимӗн
те юлмарӗ пек, ӑна пӗр аслӑ Чайковский хӑйӗн мӗнпур пуянлӑхӗпе, ҫепӗҫлӗхӗпе тултарса тӑчӗ. Ҫапах та эпӗ лайӑх
пӗлтӗм: ман юлташ, тӗрӗссипе, «Пӗчӗк
акӑшсен ташшине» каламасть, вӑл пачах та урӑх кӗвӗ вылять. Ҫак кӗвӗ халлӗхе никама та паллӑ мар—вӑл ҫамрӑк
ҫын чӗринче ҫеҫ янӑраса тӑрать. Эпӗ йӑнӑшман иккен: вӑл кӗвӗ — унӑн юратӑвӗ, унӑн пурнӑҫӗ пулнӑ...
Ҫак кун ун чӗрин вӗри таппи, ун кӑмӑл-туйӑмӗн таса ҫамрӑклӑхӗ пушшех
те уҫҫӑнрах палӑрчӗ. Ку ҫеҫ те мар, ҫак
каҫ эпӗ малтанхи юратун хӑвачӗ, вӑл
хӑварнӑ йӗрӗн вилӗмсӗрлӗхӗ мӗнле пулнине татах та тарӑнрах ӑнланса илтӗм.
Вӑл мана акӑ мӗн каласа пачӗ.
— Шӑпах пилӗк ҫул каялла, июль
пуҫламӑшӗнче, эпир — атте, пичче тата
эпӗ — вӑрмана тухса кайрӑмӑр. Пичче
авланнӑччӗ ӗнтӗ, уйрӑлса тухма шутларӗ — ҫурт лартмалла. Хирти ӗҫсем пуҫланиччен атте ҫав пӳртлӗх пӗренесем
касса хатӗрлес терӗ.
Хуравай вӑрманӗ пиртен ытла инҫех
мар. Каҫа ҫитсе выртмалла тухнӑскерсем, унта эпир хӗвел анас умӗн пырса
кӗтӗмӗр, пӗр тарӑн ҫырма урлӑ каҫса,
лесник ҫурчӗ патне ҫитсе чарӑнтӑмӑр.
Уҫӑ чӳречерен илемлӗ музыка янӑраса
тухать тата, сарлака ҫурӑмне тул
еннелле туса, пӗр ҫын ларни курӑнать.

Вӑл, урапа сассине илтсе, пирӗн ҫине
ҫаврӑнса пӑхрӗ.
— А-а, Елизар! — хавассӑн кӑшкӑрчӗ вӑл.— Салам, салам!.. Чим-ха, тӑхта,
эпӗ хамах тухам...—Лесник ҫавӑнтах чӳрече умӗнчен ҫухалчӗ — пысӑк хапха
уҫӑлса та кайрӗ.
— Давай, давай, кӗртер лашана!—
хыпаланса каларӗ лесник, унтан пире
алӑ парса тухрӗ: малтан аттене, ун хыҫҫӑн пиччене, юлашкинчея — мана.
— Ку та санӑн-и-ха?—ыйтрӗ вӑл, ман
ҫине кӑтартса.
— Манӑн. Вӑталӑххи ӗнтӗ...
— Э-эй, апла сан авлантармаллисем
татах та пур иккен-ха!—куҫ хӗссе илчӗ
лесник.— Тепӗр ҫул каллех пӗрене касма килмелле!..
— Тепӗр ҫулах мар пуль-ха та...
Малтан институт пӗтерес пулать, кайран
вара, ерипен, авлантарасси ҫинчен те
шутлама пулӗ.
— Институтра вӗренет-им-ха?
— Ҫук, кӑҫал ҫеҫ вуннӑ пӗтерчӗ...
— Аван, аван,— ман ҫине ӑшшӑн
пӑхса каларӗ лесник, унтан каллех хыпаланса ӳкрӗ.— Давай, давай, кӗртсе
тӑварар!— тесе вӑл- лава хӑех карташне кӗртсе ячӗ.
Лашана апат парса, эпир пӳрте кӗтӗмӗр. Пӳлӗмре таса, типтерлӗ. Картун
таврашӗ кун пек пулакан марччӗ, кунта вара пӗр-пӗр служащи пурӑнать,
тейӗн. Чӳречесене илемлӗ чӗнтӗр карнӑ, урайӗ йӑлтӑртатса ҫеҫ тӑрать—сӑрланӑ.Стена ҫумӗнче кӗленче алӑклӑ икӗ
пысӑк шкап, кӗтесре «Родина» приемник кӗрлесе ларать. Пуринчен ытла
мана пӗр япала интереслентерсе пӑрахрӗ, вӑл—пианино. «Ниушлӗ лесник музыкӑна та пӗлет? Пианинӑпа та калатьши вара?»—тӗлӗнсе шутларӑм эпӗ, анчах хам нимӗн те шарламарӑм.
— Вырнаҫӑр, вырнаҫӑр,—сӗнчӗ лесник пире, хӑй каллех тухса кайрӗ.
Лесник—ман аттен ҫывӑх юлташӗ.
Пӗр-пӗринпе вӗсем салтакра туслашнӑ,
вӑрҫа та пӗрлех ҫапӑҫса ирттернӗ. Вӑл
пирӗн пата пӗр-икӗ хут кӗрсе тухнине
те астӑватӑп-ха эпӗ, аттепе пӗрле ӳкерттернӗ карточкисем те пур. Хӑй вӑл халӗ
те гимнастеркӑпах ҫӳрет, атӑпа, хулӑн
пуставран ҫӗлетнӗ галифепе. Ҫан-ҫурӑмӗ
ун тачка та сарлака, сайрала пуҫланӑ
ҫӳҫӗ ҫӑт выртать.
— Хӗрарӑмсем паян пурте кайса
пӗтнӗ-ха,— терӗ лесник, сӗтел ҫине пӗр
турилкке тӑварланӑ кӑмпа лартса.—
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Арӑм кӑшт утӑ ҫулкаласа ҫӳрес терӗ,
Лидӑпа Георгий таҫта кайнӑ? Те—яла...
Ну, эпир кунта хамӑрах мӗнле те пулсан...— Лесник шкафа уҫрӗ те унтан
хӗрлӗ эрех кӗленчи кӑларчӗ.
— Мӗскер эс, Иван!— эрех кӗленчине курса каларӗ атте.—Кирлӗ марччӗ...
— Ничего, ничего, эпир кӑшт ҫеҫ
сыпса ярӑпӑр, тӗлпулу ячӗпе кӑна...—
Вӑл, черккесем ҫине эрех тултарса, кашнин умнех лартса тухрӗ. Эпӗ ӗҫесшӗн
марччӗ, анчах лесник мана ирӗксӗрлесех ӗҫтерчӗ: «Мӗскер тата эс? Халь ҫын
пулнӑ ӗнтӗ, вӑтам шкул пӗтернӗ те!»...
Хӑнӑхманскер, пуҫра самаях темӗн кашла пуҫланине туйрӑм эпӗ, ӳт-пӳ те лӑстӑрах кайнӑ пек пулчӗ. Кӑштах уҫӑлас
тесе, тула тухрӑм...
Картун ҫурчӗ пысӑках мар тӑваткӑл
уҫланкӑ варринче вырнаҫнӑ. Иӗри-таврах—ҫӑра вӑрман. Уҫланкӑн сылтӑм
енче пӗрене тӑрӑхӗсем, вутӑ шаршанӗсем купаланса тӑраҫҫӗ. Вӗрлӗк карта
тытнӑ пахча ҫумӗнче пӗлтӗрхи утӑ капанӗн юлашки чалӑшса ларать, унтах пӗр
хӗрлӗ ӗнепе пушмак пӑру кавлесе тӑраҫҫӗ. Уҫланкӑн ҫурҫӗр енче—тарӑн ҫырма,
Хӑйӑрлӑ ҫырми теҫҫӗ иккен ӑна.
Тулта кӑшт уҫӑлкаласа ҫӳренӗ хыҫҫӑн эпӗ каллех пӳрте кӗтӗм. Сӗтел хушшинче ӗнтӗ самаях шавлӑ калаҫу пуҫланса кайнӑ. Лесник хӑйӗн вӑрманти
пурнӑҫӗ ҫинчен каласа парать, атте —
колхозри ӗҫсем ҫинчен... Лесник вӑрҫӑччен комбайнер пулнӑ, анчах вӑрҫӑ хыҫҫӑн МТС-а кайман. леснике килсе кӗнӗ.
Халӗ вӑл ар тепрер ҫултан МТС-ах каймалла пуль тесе калаҫать...
Мана, уҫӑ чӳрече патӗнче лараканскере, сасартӑк вӑрманта мотор сасси
илтӗннӗ пек пулчӗ. Кӑшт тӑрсан, картун умне чӑнах та мотоцикл кӗрлеттерсе тухнине куртӑм. Рульне пӗр вунпилӗк ҫулхи ача тытнӑ, хыҫалта
вырӑсла тумланнӑ ҫамрӑк хӗр ларать.
— Ак, ҫитрӗҫ хайХисем!— терӗ лесник, чӳрече патне пырса.—Хӗрачи вӑл
ман консерваторире вӗренет-ха, виҫӗ
курс пӗтерчӗ.
Эпӗ тинех ӑнлнса илтӗм: пианинӑпа
хӗрача вылять иккен... Хам та пӗлместӗп — мӗншӗн, анчах вӑл пӳрте кӗрессине хумханса кӗтрӗм эпӗ, ӑна ман
хӑвӑртрах курас килчӗ...
Лесник хӗрӗ сӗтел хушшинче палламан ҫынсем ларнинчен ним чухлӗ те тӗлӗнмерӗ пулас, кӗрсенех пире хӑвӑрт
кӑна сывлӑх сунчӗ те тепӗр пӳлӗме кӗрсе кайрӗ. Эпӗ унӑн ҫинҫе пилӗкӗпе кӑтра ҫӳҫне ҫеҫ курса юлма ӗлкӗртӗм.
— Ну, мӗн ялта?— ыйтрӗ ашшӗ.
— Нимех те!— ответлерӗ хӗр шалта,
унтан каллех пӳлӗмрен тухрӗ.— Анне
килте ҫук-им?— ыйтрӗ вӑл ашшӗнчен.
Пирӗн ҫине пӑхса илчӗ. Унӑн куҫӗсемпе ман куҫсем ӑнсӑртран кӑна тӗл пулсан, эпӗ темшӗн именсе, айккинелле
пӑхрӑм... Хӗрача каллех тула тухса кайрӗ. Тепӗр самантранах ӑна эпӗ, хулӑ татки тытнӑскерне, утӑ капанӗ ҫумӗнче тӑракан ӗнесем патӗнче куртӑм, вӗсене
вӑл картишнелле хӑваласа килчӗ...
Амӑшӗ килнӗ ҫӗре лесник хӗрӗ килти
пур ӗҫсене те туса пӗтерчӗ ӗнтӗ: ӗнине
сурӗ, сысна ҫурисене, вӗсемпе пӗчӗк ача
пек калаҫа-калаҫа, апат ҫитерчӗ, пахчаран сухан та касса кӗчӗ. Яшкине те аа-
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ре хӑех антарса пачӗ, ман умма ыттисеннинчен илемлӗрех кӑвак хӗрӗллӗ
турилккепе лартнӑ пек туйӑнчӗ.
— Пӗрле ларса ҫи,— каларӗ ӑна ку
вӑхӑтра ӗҫрен таврӑнма ӗлкӗрнӗ амӑшӗ.
—- Ман ҫиес килмест!— терӗ те хӗр,
пӳлӗме кӗрсе ҫухалчӗ...
Апат хыҫҫӑн аттесем пӳртре татах калаҫса ларчӗҫ. Чылай вӑхӑт ҫитнӗччӗ
ӗнтӗ, юлашкинчен атте ура ҫине тӑчӗ.
— Ну, выртма та вӑхӑт пуль, ӑҫта
вырнаҫтаран пире? — терӗ вӑл, лесник
ҫине пӑхса.— Аслӑк ҫинче май пур-и
унта?
—• Ма аслӑк ҫинче? Пӳртрех выртма
пулать.
— Э-эй, халь пӳртре выртса тӑрӑн-и
вара!
— Аслӑк ҫинче те начар мар-ха та...
халь кӑна ҫӗнӗ утӑ типӗтсе хӑпартнӑччӗ...— Лесник пӳлӗм енне пӑхрӗ.—
Лида, хӑнасене вырӑн майлаштарса
пар-ха эс унта,—хушрӗ вӑл хӗрне.
— Юрать!— илтӗнчӗ шалта.
Тепӗр самантран эпир аслӑк ҫине хӑпарса та выртрӑмӑр. Хӗрача пире шурӑ
простыньсем сарса панӑ, икӗ ҫӳхе утиял
хунӑ...
— Ак епле кунта-а,— текелесе, аттепе пичче таса вырӑн ҫине кӗрсе выртрӗҫ те харлаттара та пуҫларӗҫ. Эпӗ нумайччен куҫа хупмасӑр выртрӑм. Лупас
ҫинчи ҫӗнӗ утӑ шӑрши сӑмсана ыррӑн
кӑтӑкларӗ, хускалкаланӑ май чӑштӑрчӑштӑр туса ванчӗ... Паҫӑртанпах эпӗ
пуҫ тӑрринче темскер сӑрлатнӑ сасӑ
итлесе выртрӑм, кашта ҫинче шурӑ япаласем ҫакӑнса тӑнине асӑрхарӑм.— Мӗнха,—тесе выртнӑ ҫӗртен тӑрса лартӑм
та тӗлӗнмелле тинкерсе пӑхрӑм: шурӑ
япалисем мунчала ҫыххисем пулнӑ
иккен, сӑрлатаканни—тӗкӗлтура йӑви.
Леш вӗҫӗнче чӑхсем ларса тухнӑ...
Сасартӑк вӑрманта, инҫех те мар,
темле кайӑк салхуллӑн кӑшкӑра пуҫларӗ, кашта ҫинчи чӑхсем, шартах сиксе,
кӑтӑкласа илчӗҫ... Эпӗ вара, аттепе пиччене вӑратас мар тесе, ерипен атӑ тӑхӑнса ятӑм та чикмек тӑрӑх ҫӗре антӑм,
карташ варрине тухса тӑтӑм.
Вӑрманта ҫемҫе те ӑшӑ каҫ тӑрать.
Лапсӑркка кӗлеткеллӗ каҫ тӗттӗмӗ лупас
тӑррисенче упаленсе ҫӳрет пек, мӗнпур
хуралтӑсене хӑйӗн темле асамлӑ кӗлеткипе ҫупӑрласа илнӗн туйӑнать. Шӑп.
Хушӑран кӑна картари ӗнесем канлӗн
машлатса яраҫҫӗ тата пирӗн лаша, кӑмпӑрт-кӑмпӑрт тутарса, утӑ ҫиме пуҫлать...
Сасартӑк картиш варрипе шап-шурӑ
япала ҫӑмха пек кусса иртрӗ те йӑпӑрт!
ҫеҫ ҫенӗх алӑкӗ умне хӑпарса ларчӗ —
кушак ҫури иккен: ачашшӑн мяуклатса
илчӗ... Эпӗ вара темшӗн ача пек хӗпӗртесе кайса, хам тӗллӗн хам кулса илтӗм
те, кӗҫналӑка ерипен уҫса, картун умне
тухса лартӑм. Лупасайӗнче, ҫунаттисемпе шап-шап тутарса, автан авӑтса ячӗ.
Чылайччен ҫывӑраймарӑм эпӗ вӑл
каҫ. Ҫак асамлӑн туйӑнакан тавралӑха
манӑн чӗрем кас-кас ҫӗкленсе, каскас канӑҫсӑр тапрӗ. Куҫсем кӑтрашка тӑрӑллӑ вӑрман ҫине, ҫырма хӗррипе
хӑпаракан шурӑ тӗтре ҫине хӗпӗртесе
пӑхрӗҫ, хӑлхасем, вӑрманти кашни сасчӗвве хӑйне майлӑ илтсе, ман умра каллех юмахри евӗрлӗ тӗнче ҫуратрӗҫ...

Юлашкинчен, хӗвелтухӑҫ енӗ шурала.
пуҫланине туйса, эпӗ кӗҫналӑкран малтанхи пекех асӑрханса кӗтӗм те аслӑк
ҫине хӑпарса выртрӑм. Ыйхӑ тӗлӗшпе
хайхи кайӑк каллех салхуллӑн кӑшкӑрнине илтрӗм, аякра — йытӑ вӗрнӗ пек
туйӑнчӗ... Тӗтреллӗ, чӗлтӗртетсе ҫеҫ
тӑракан ӑсра кӗтмен ҫӗртен лесникпе
унӑн арӑмӗ, вӗсен хӗрӗпе ачи ҫуралса
тухрӗҫ... Анчах самантрах лесникӗ те,
арӑмӗ те, мотоциклпа ҫӳрекен ҫамрӑк
ачи те ман умран пӗрин хыҫҫӑн тепри
таҫта сирӗлсе кайса ҫухалчӗҫ те, вӗсен
вырӑнне лесник хӗрӗ хӑй пӗччен ҫеҫ
йышӑнса илчӗ. Вӑл ман пата ҫывхарнӑҫем ҫывхара пуҫларӗ, пит-куҫӗ юмахри
пике пит-куҫӗ пек ҫуталса, илемленсе
пычӗ... Анчах ман умма ҫитсен вӑл кӑшт
ҫеҫ тӑчӗ те сывлӑшра хумханкаласа-чӗтренсе илсе, таҫта кайса ҫухалчӗ... Эпӗ
шарт сикрӗм. Иӗркеллӗ ҫывӑрса кайичченех тӗлӗкпе аташа пуҫланӑ иккен...
Тепӗр кун ирхине ирех вӑрмана тухса кайрӑмӑр. Лесник хӑш йывӑҫсене
касмаллине кӑтартса тухрӗ, эпир ӗҫе пикентӗмӗр. Тӗттӗмленес чухне, пӳртре
лампа ҫутма та, ӗҫ тума та май ҫук вӑхӑтра, картуна ҫитрӗмӗр. Эпӗ ҫул ҫинче
хавхаланса та, ҫав вӑхӑтрах канӑҫсӑрланса та утрӑм. Мӗншӗн хавхаланнине
хам аван пӗлеттӗм, мӗншӗн канӑҫсӑрланнине—пӗлместӗм...
Пӳртре пианино калани илтӗнчӗ, анчах эпир кӗрсен, лесник хӗрӗ темшӗн
калама чарӑнчӗ. Кайран эпӗ, ҫывӑрма
выртиччен кӑштах кӗнеке вулас тесе,
сӗтел патне лартӑм, вӑл вара ман пата
пырса тӑчӗ.
— Мӗн вулатӑр?—ыйтрӗ вӑл, кӗнекеҫине пӑхса.
— Симонов пьесисем,— терӗм эпӗ.
— Пирӗн Симонов ҫукчӗ-ҫке... Килтенех илсе килнӗ-и эсир?
— Эпӗ сирӗн кӗнекесем пуррине пӗлмен>— шкап енне пӑхса каларӑм эпӗ.—
Сирӗн, ав, пысӑк библиотека иккен...
Лида чӗнмерӗ.
— Вӗренме ӑҫта каяс тетӗр-ха?—
кӑшт тӑрсан ыйтрӗ вӑл.
«Ман ҫинчен ашшӗнчен ыйтса пӗлнӗпулас, вӑтам шкул пӗтернине те пӗлет»,— шутларӑм, хам ҫавӑншӑн хӗпӗртерӗм те...
— Пединститута каясшӑн-ха та...
— О-о, педагог пулатӑр апла!—мухтаса каларӗ вӑл.— Ман шутпа, чи лайӑх
професси.
— Камшӑн мӗнле вӗт... Мана, ак,
консерватори нумай хут кӑмӑллӑрах
та... Талантне тур паман...,
Лида кулса илчӗ.
— Ничего, ничего,— терӗ вӑл ашшӗ
пекех,— ун вырӑнне эсир лайӑх педагог
пулатӑр...
Ку—пирӗн паллашу пулчӗ. Ҫывӑрма
выртсан та эпӗ ун ҫинчен кӑна шухӑшласа выртрӑм, ӑсра, сисмесӗрех, хамӑр
калаҫӑва тепӗр хут кала пуҫланӑ:
— Мӗн вулатӑр?
— Симонов пьесисем...
— Пирӗн Симонов ҫукчӗ-ҫке... Килтенех илсе килнӗ-и эсир?— ыйтать вӑл.
Куҫӗсем хӑйӗн ӑшшӑн пӑхаҫҫӗ...— Ничего, ничего, ун вырӑнне эсир лайӑх педагог пулатӑр,— тет, кӑшт ҫеҫ кулса.
Ҫавӑн чухне ун питҫӑмартисенче икӗ путӑк палӑрать. куҫхаршийӗсем ачашшӑн

хускалкаласа илеҫҫӗ... Мӗнле-ха ҫав таранчченех илемлӗ ҫынсем пур тӗнчере?
Мӗнле килсе кӗнӗ-ха вӑл ҫак вӑрман
варрине?.. Тен, ку пӗтӗмпех тӗлӗк? Сӑмахран, картунта вӑл пулман пулсан,
кунта пачах та урӑхла пулатчӗ вӗт...
Мана, ҫак шухӑша аса илсен, сасартӑк питӗ кичем пек пулса кайрӗ, пӗр кӗске самантра тӗнче пуш-пушӑ та сиввӗн
курӑнса илчӗ. Чӑнах та, Лида пулман
пулсан, кумта халь мӗнле пулатчӗ-ши?
Эпӗ выртнӑ ҫӗртен тӑрса лартӑм та
чылайччен тӗттӗмелле тинкертӗм...
...Ҫак каҫран пуҫласа, Лида манпа
тӑтӑшах калаҫатчӗ, хӑй яланах уҫӑ кӑмӑллӑ та хаваслӑччӗ. Каҫхине эпӗ пӗчченех пӗрене ҫине тухса лараттӑм, анчах
хамӑр, тепле майпа, яланах виҫҫӗн пулаттӑмӑр: эпӗ, Лида тата Лидӑн шӑллӗ.
Вӑл шӑллӗне питӗ вӑрҫтарма юрататчӗ.
Лешӗ, хӑйне ҫамрӑклах мӑн ҫын пек
тыткалама тӑрӑшаканскер, уншӑн вара
тем пекех ҫиленетчӗ. Лида ахӑлтатса
кулатчӗ. «Эх, эси-ир!»-—тетчӗ вӑл, пирӗн ҫине пӑхса. Ҫакӑ мана кӳрентеретчӗ,
тарӑхтаратчӗ: ҫук, Лида ман ҫине те
хӑйӗн шӑллӗ ҫИНе пӑхнӑ пек ҫеҫ пӑхать...
Эпӗ ним тума пӗлмесӗр лараттӑм, хама
хам курайми пуласси патнех ҫитеттӗм.
Лида вара, те ҫавна асӑрхаса, те унпа
та мар, сасартӑк лӑпланатчӗ те манпа
калаҫма пуҫлатчӗ Эпӗ мӗнле кӗнекесем
вулани ҫинчен, мӗнпе ытларах интересленни ҫинчен ыйтса пӗлетчӗ вӑл, анчах
хам унпа калаҫма та вӑтанаттӑм, сӑмахсем темле, ҫыхӑнусӑр тухатчӗҫ...
Пӗррехинче эпир унпа иккӗн ҫеҫ лартӑмӑр. Тӳпе тӑрӑ та кӑвакчӗ. вӗтӗ ҫӑлтӑрсем мӗлт-мӗлт туса йӑлкӑшатчӗҫ,
вӑрман тӑрринчен уйӑх ҫӗкленетчӗ.
Картун таврашӗнчи хыр пӗренисем ҫав
ҫутӑпа темле, ирӗлнӗ пек, ҫемҫен йӑлтӑртатса выртатчӗҫ.
Лида ман ҫуммарах куҫса ларчӗ, унӑн
хулӗ ман хул ҫумне кӑшт ҫеҫ сӗртӗнсе
илнине туйрӑм... Ним сӑмах тупса калаҫма та пблеймерӗм эпӗ. Вӑл ман ҫине
кулса пӑхать пек туйӑнчӗ, анчах хам
пӑхма хӑяймарӑм...
— Эсир темшӗн калаҫма юратсах
каймастӑр?—терӗ Лида.— Хӑвӑр педагог пуласшӑя, анчах калаҫмастӑр...
Эпӗ ҫакна хирӗҫ тӑруках ним чӗнме
те пӗлмерӗм, кӑшт тӑрсан кӑна ҫапла
каласа ятӑм.
— Мӗн ҫинчен калаҫас-ха ман сирӗнпе?..
— Ак ӗнтӗ! Тем ҫинчен те калаҫма
пулать вӗт-ха. Сӑмахран, кушаксем ҫинчен...— Лида хӑй сӑмахӗнчен хӑй кулса
илчӗ те унтан ҫапла ӑнлантарса пачӗ. Пирӗн хулара пӗр ҫамрӑк поэт пур,
халь институтра кӑна вӗренет-ха, вӑл
вара манпа чухне яланах кушаксем ҫинчен калаҫать...
Эпӗ кулам пекки турӑм, анчах малалла мӗн калаҫмаллине ҫаплах шыраса
тупаймарӑм...
— Ҫук, ҫапах эсир калаҫма юратмастӑр,— терӗ вӑл ҫӗрелле пӑхса. Унтан
сасартӑк ман еннелле ҫаврӑнчӗ.
— Калӑр-ха, мӗн ҫинчен шухӑшлатӑр
эсир?—ыйтрӗ вӑл.
— Ним ҫинчен те...
— Ун пек пулма пултараймасть! Ҫын,
чӗнмесӗр тӑнӑ чухне, мӗн ҫинчен те пудин шухӑшлатех.

— Мана апла вӑл шутран кӑларса
пӑрахма' тивет пуль: эпӗ халь, ак, ним
ҫинчен те шухӑшламастӑп.
Лида чӗнмерӗ.
Пирӗп ҫывӑхра пӗр ҫара ҫерҫи урлӑпирлӗ вӗҫкелесе ҫӳреме тытӑнчӗ, картишӗнче пусӑ тараси чӗриклетсе илчӗ.
Картун умӗнчен икӗ вут лавӗ иртсе
кайрӗ...
— Ҫав йывӑҫсем мӗне аса илтереҫҫӗ?— сасартӑк ыйтрӗ Лида.
— Хӑшӗсем?
— Ав ҫав икӗ тополь,— пахча енне
кӑтартрӗ вӑл. Эпӗ пахча вӗҫӗнче ӳсекен
топольсем ҫине пӑхрӑм та кӑртах сикнӗ
пек пултӑм. Пӗр йывӑҫӗ лутрарах, тепри, ун ҫумӗнчи, лутра йывӑҫӗ ҫине
кукӑрӑлсарах ӳспӗ, тӑррисем пӗрлешнӗ
пекех тӑраҫҫӗ...
— Ну, мӗне аса илтереҫҫӗ?
Хам мӗн шутланине каласшӑиччӗ эпӗ,
анчах ҫавӑнтах, темшӗн иккӗленсе,
именсе кайрӑм.
— Пӗлместӗп,-— тесе ҫеҫ хутӑм вара.
— Мана вӗсем яланах пӗр карчӑкпа
старике аса илтереҫҫӗ... Карчӑкӗ тем каланӑ та, старикӗ, хӑлхи илтмен пирки,
пуҫне карчӑкӗ патнелле пӗкнӗ... Питӗ
шеллетӗп эп старикне!..
«Суятӑн!»—каласшӑнччӗ эпӗ, анчах
калама пултараймарӑм. Тепӗр ҫын ман
вырӑнта пулсан, Лидӑна халь мӗн калассине те аванах туйса тӑраттӑм, анчах
хам ҫав «тепӗр ҫын» вырӑнӗнче пулма
ниепле те пултараймарӑм... Юнашар
ларнӑранпа пӗрремӗш хут Лида ҫине
иуҫа ҫӗклесе пӑхрӑм. Вӑл темшӗн салхуллӑ пек туйӑнса кайрӗ, ҫаплах ҫав икӗ
тополь ҫинелле пӑхса ларчӗ... Аҫтан
килсе ӳснӗ вӗсем кунта, кам лартнӑ
вӗсене?
— Лида, килӗр-ха кунта!— илтӗнчӗ
шӑп ҫак вӑхӑтра картун енчен. Лесник
иккен: пуҫне чӳречерен кӑларнӑ та пире
хӑй патне чӗнет.
— Юрлаттарасшӑн ӗнтӗ,— кулса каларӗ Лида.— Кӑшт ӗҫсен, вӑл вара манран яланах юрлама ыйтать...
Эпӗ ура ҫине тӑтӑм. Лида та тӑрса
кӗпине аллисемпе якаткаласа илчӗ. Унтан, темшӗн ман ҫине питӗ хавассӑн
пӑхса, ҫаила ыйтрӗ:
—- Сире хӑш композитор ытларах кӑмӑла каять?
— Эпӗ «Кӗтӳҫ» юрра юрататӑп...
— Воробьевӑнне-и?
— Ҫавна...
«Кӗтӳҫ ларать сӑрт
ҫинче»...
Эпир пӳрте кӗтӗмӗр.
— Юрласа памалла-и-ха?
— Кӑмӑл тусамччӗ. Хӑнасем те ак
итлесе пӑхасшӑн,— хӗрӗнкӗ куҫӗсемпе
Лида ҫине каҫару ыйтнӑ пек пӑхрӗ
лесник.
Лида пианино патне пычӗ.
— Кӗтӳҫ ҫинчен юрлатӑп,—терӗ вӑл,
ман ҫине пӑхса, унтан пукан ҫине ларчӗ.
Тепӗр самантранах пӳртре илемлӗ, ҫӑмӑл юрӑ янӑраса та кайрӗ.
Кӗтӳҫ ларать сӑрт ҫинче те,
Кӗтӳҫ ларать сӑрт ҫинче,
Хӗвел ҫутти айӗнче.
Кӗтӳҫ калать шӑхличне,
Шӑрантарать юррине.
Мана, вӑл юрланине итлесе тӑнӑ май,
ҫав тери пысӑк хаваслӑх ярса илчй.

Юрӑ вӗҫленсен, эпӗ сисмесӗрех ҫапла
каласа хутӑм:
— Тата юрлӑр-ха мӗн те пулсан!..
— Мӗн юрлас-ши? — ыйтрӗ Лида
кулса.
— Лешне... Антонида юррине юрлаха эс,—- ыйтрӗ лесник.
— Мӗнех, юрлӑпӑр... Анчах вӑл кук
пек хаваслах мар ӗнтӗ,— терӗ Лида,
каллех ман ҫине пӑхса. Унтан пукан
ҫинче тӳрленерех ларчӗ те пӗр кӗске
самант таҫта айккинелле пӑхса тӑчӗ...
...Черченкӗ пӳрнесем, клавишсем тӑрӑх чупса, салхуллӑ та ачаш сасӑсем кӑларчӗҫ, пӳртре сасартӑк юрӑ пуҫланчӗ.
Не о том скорблю, подруженьки,
Я горюю не о том,
Что мне жалко доли девичьей,
Что оставлю отчий дом...

Эпӗ Лида ҫинчен пӗр самант та куҫа
илеймерӗм. Пичӗ ун ҫав вӑхӑтра салхуллӑраххӑн курӑнатчӗ, куҫхаршийӗсем
кӑшт ҫеҫ сисӗнмелле ачашшӑн хускалкаласа илетчӗҫ. Хама ун чухне мӗнле
туйнине эпӗ... каласа пама пултараймастӑп, анчах унӑн чун-чӗререн шӑранса
тухакан ҫепӗҫ те уҫӑ сасси халӗ те ман
асӑмрах янӑраса тӑрать... Малтанхи
куплетне юрласа пӗтерсен, вӑл пӗр сыпӑк пианинӑпа каларӗ, унтан каллех юрлама пуҫларӗ.
Нас постигло лютое горе,
Убила черная судьба:
Были враги у нас,
Взяли отца сейчас...

Пианино умӗнче таҫтан вӗҫсе аннӑ
акӑш пекех ларатчӗ вӑл, тин ҫеҫ ҫурӑлса сарӑлнӑ мӑкӑнь ҫеҫки пек, ҫамрӑк та
тасаччӗ... Пӗчӗк пӳрнисем клавишсем
тӑрӑх хӑвӑрт чупатчӗҫ, куҫӗсем ҫаплах
салхуллӑраххӑн пӑхатчӗҫ... Ҫав вӑхӑтра
манӑн ӑна, хыттӑн-хыттӑн ыталаса илсе,
унӑн аллисене, пӗчӗк пӳрнисене, питне
хӗрӳллӗн-хӗрӳллӗн чуптӑвас килчӗ... Кӑкӑрта манӑн чӗрем тытса чармалла мар
тапатчӗ... Эпӗ текех ун умӗнче чӑтса тӑма пултараймарӑм, мана тӗлӗкри пек туйӑнса кайрӗ... Хам мӗн тунине хам пӗлмесӗр, эпӗ алӑк еннелле утрӑм. Алӑка
хупсанах юрӑ чарӑннине илтрӗм, вара,
темрен хӑраса кайса, вӑрман еннелле
виркӗнтӗм... Иӗри-тавра сӗм-тӗттӗм пулса кайрӗ, чӗрене темскер хыттӑн пӑчӑртаса илчӗ...
•
...Каялла килнӗ ҫӗре пӳртре ҫутӑ ҫукчӗ. Асӑрханса
чӳречесем
умӗнчен
иртрӗм. Лида пӳлӗмӗнче чӗнтӗрлӗ карри
витӗр шурӑ мӗлке курӑнса кайнӑ пек
туйӑнчӗ — тепӗр хут пӑхма хӑяймарӑм.
Ҫук, мана туйӑнчӗ кӑна пулмалла...
— Аҫта ҫӳретӗн эс? — пӑшӑлтатса
ыйтрӗ пичче. Атте сӑмсипе кичеммӗн
шӑхӑрттарса ҫывӑратчӗ.
— Ниҫта та,— терӗм те хӑвӑртрах
ҫывӑрнӑ пек тума тӑрӑшрӑм. Пичче
чӗнмерӗ. Анчах выртсан-выртсан тӑрса
ларчӗ, шӑрпӑкпа пирус хыпаласа тупрӗ.
— Туртмастӑн-и? — каллех
пӑшӑл- татса ыйтрӗ вӑл.
«Пушар кӑларатӑн ак!» — каласшӑнччӗ эп, анчах чӗнмерӗм. Пичче, шӑрпӑк
чӗртсе, хӑй тӗллӗн шӑппӑн кулса илчӗ...
Тепӗр кун ирех вӑрмана тухса кайрӑмӑр. Каҫхине килсен, апат ҫирӗмӗр те,
тӳрех аслӑк ҫине хӑпарса выртрӑм. Ли-
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да унчченхи пекех ҫӑмӑл ҫӳретчӗ, ҫавӑ
ман чӗрере пушшех те тарӑху ҫӗклерӗ...
Анчах иртнӗ каҫ та сахал ҫывӑрнипе
тата кунӗпех ӗҫлесе ывӑннӑскер, эпӗ
выртсанах ҫывӑрса кайнӑ...
Ирхине мана темскер хыттӑн шатӑртатни вӑратса ячӗ. Вӑрманта — аслатиллӗ ҫумӑр ҫӑвать... Аттепе пичче аслӑк
хӗрринче табак туртса лараҫҫӗ...
Апат ҫисен эпӗ «Новый мир» журнал илтӗм те картун ҫурчӗ умне тухса
лартӑм. Ҫумӑр ҫаплах чашлаттарса ҫӑвать, аслати кӑна хуллентерех кӗмсӗртетет. Пӳрт карнизӗ айӗнче типӗ, ҫумӑр
пӗрре те тивмест. Эпӗ, хӑмаран тунӑ сак
ҫине ларса, журнал вулама тытӑнтӑм.

Анлани-ӑнланмиех виҫ-тӑватӑ страница вуланӑччӗ — кӗҫналӑк уҫӑлнине илтрӗм. Куҫа хам темшӗн ҫаплах кӗнеке
ҫинчен илмерӗм.
— Мӗн вулатӑр? — илтрӗм эпӗ Лида
сассине ҫумрах. Унӑн пӗчӗк урисемпе
плащ аркине куртӑм.
— «Новый мир»,— терӗм, журнал
листисене уҫкаласа.
Лида чӗнмерӗ. Эпӗ ҫаплах страницӑсене уҫкаларӑм.
— Мӗнле-ха эсир, мана вырӑн та
сӗнместӗр? — ыйтрӗ вӑл юлашкинчен.—
Е эпӗ кансӗрлетӗп-и?
Эпӗ сак хӗрринерех куҫса лартӑм.
— Ларӑрах...
Вӑл, плащ аркисене пуҫтарса, ман
ҫумма ларчӗ.
Сасартӑк вӑрманта хӗвел ҫутатса ячӗ.
Сывлӑшра чӗркӗмӗл пек тумламсем йӑлтӑртатрӗҫ, аслати аякра кӗмсӗртетрӗ...
— Акӑ ҫумӑр та иртсе кайрӗ,—хавассӑн каларӗ Лида.
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Эпӗ те хама хаваслӑ туйса кайрӑм,
ешӗл вӑрман ҫине, хӗвел ҫуттинче ҫаплах йӑлтӑртатакан шултра тумламсем
ҫине хӗпӗртесе пӑхрӑм. Вӑрманта кайӑксем чӗвӗлтете пуҫларӗҫ...
Дож-дик, дож-дик,
Дож-дик, дож-дик!—

юрласа илчӗ Лида.
Унтан сасартӑк ман енне ҫаврӑнчӗ.
— Атя ҫырла татма каятпӑр!—терӗ
вӑл, куҫӗсене ҫиҫтерсе.
— Пирӗн ӗҫе каймаллапулатьпуль...
— Эп сире инҫете илсе каймастӑп!
Ҫывӑхрах пӗр вырӑн пур, хӑмла ҫырли
хуть те витрипех тат!..
— Кайса килер аплӑ...
Лида пӳрте кӗрсе кайрӗ те самантрах
пӗчӗк кунтӑк йӑтса тухрӗ. Вара эпир
вӑрманалла кӗрсе кайрӑмӑр. Ҫулпа пӗр
икҫӗр метр пек утсан, Лида айккинелле
пӑрӑнчӗ. Часах, чӗркуҫҫи тараН йӗп-йӗпе пулса, пӗр пӗчӗк уҫланкӑна тухрӑмӑр.
— Ак, ҫитрӗмӗр те!—терӗ Лида, ман
енне ҫаврӑнса.— Куна
«Кантрашка
хӑртни» теҫҫӗ, ӗлӗк ҫаран валли юри
хӑварнӑ, тет... Пӑхӑр, мӗн чухлӗ ҫырла!—кӑтартрӗ вӑл вӗлтӗренлӗ-хутӑшлӑ
ҫырла аврисем ҫине.
— Анчах, тем,
ҫырлисене курмастӑп-ха эп...
— Чим-ха, кӑшт шаларах кӗрер!..
Вӑл, йӗпенесрен хӑрамасӑрах, ҫырла
аврисем ӑшне кӗрсе кайрӗ, ун хыҫҫӑн
эпӗ те асарханса кӗтӗм. Ҫырли, эпӗ каланӑ пекех, питӗ сахал пулчӗ.
— Татса пӗтернӗ!—терӗ Лида, ҫырласене пӗрерӗн-пӗрерӗн кунтӑка ярса. Эпӗ
алӑсене темиҫе хут та вӗлтӗренпе чӗпелеттерсе пӗтертӗм, вӗсем, вӗри шывпа
пӗҫертнӗ пекех, сӑрӑлтата пуҫларӗҫ.
Эпир часах каялла тухрӑмӑр.
— И-их!—терӗ Лида, хӑйӗн пилӗк таран лачкам йӗпеннӗ ҫӳхе плащ аркине
пӳрне вӗҫӗсемпе шӑлса, унтан ман ҫине
пӑхрӗ те ача пек кулса ячӗ.
— Аҫта шыва анса кайнӑ эсир?!.
— Хӑвӑр ӑҫта анса кайнӑ-ха?
Вӑл тата хытӑраххӑн кулса ячӗ.
— Ну-и, ҫирӗмӗр те ҫырла-а!..
— Тӑраничченех...
— Ан ҫиленӗр ӗнтӗ, эп сире хам
татнине паратӑп,—вӑл кунтӑкне чалӑштарса кӑтартрӗ.— Ав мӗн чухлӗ татнӑ
эп! Акӑ, илӗр.
Эпӗ илесшӗн пулмарӑм.:
— Тытӑр, атту ҫиленетӗп!
Эпӗ вара алла ун енне тӑсрӑм. Лида
сасартӑках хытса тӑчӗ.
— Мӗн туса хунӑ эсир?—хӑраса ыйтрӗ вӑл. Ясмӑк пек хӑпаланса тухнӑ алла
пӳрнипе
сӑтӑркаласа пӑхрӗ. — Ыратать-и?
— Ҫук...
— Суятӑр!
— Эпӗ нихҫан та суйса курман.
— Каллех суятӑр!
— Мӗншӗн?
— Мӗншӗн тесен — суятӑр!— ҫаплах
ҫиҫсе каларӗ вӑл. Унӑн пичӗ ҫинче ҫутӑ
тумламсем йӑлтӑртатса тӑратчӗҫ, йӗпеннӗ ҫӳҫӗн пӗр пайӑрки косынка айӗнчен
ҫамки ҫинелле шуса аннӑччӗ... Вӑл ман
ҫине пӗр самант темле пысӑк япала ка-

лас пек пӑхса тӑчӗ, унтан кӗтмен ҫӗртен
ҫапла ыйтрӗ.
— Калӑр-ха, мӗншӗн эсир Глинкӑна
ҫавӑн пекех юратмастӑр вара?
— Мӗн пирки?..
— Виҫӗмкун каҫ ӑна итлесшӗн те
пулмарӑр-ҫке...
Манӑн пит сасартӑк пӗҫерсе кайнине
туйрӑм эп, анчах хам самантрах ҫапла
ответлесе хутӑм:
— Ҫук, эпӗ Глинкӑна юрататӑп, анчах эсир... начар юрларӑр! Ҫавӑнпа тухса кайрӑм та...
— Чӑнах-и?—ман сӑмахсенчен тӗлӗнсе, куҫхаршийӗсене хӑпартса илчӗ Лида.
— Ҫапла...
— Анчах ман ҫинчен консерваторири профессорсем пачах та урӑхла шутлаҫҫӗ-ҫке?
— Пӗлместӗп, анчах ман кӑмӑла каймарӗ...
Хам мӗншӗн ҫапла калаҫнине хам та
пӗлмерӗм эп, мана аван мар туйӑнса
кайрӗ. Лида ҫине пӑхрӑм та унӑн пичӗ
ҫинче ҫӑмӑл кулӑ пытанса тӑнине асӑрхарӑм, куҫӗсем те ҫавӑн пекех вӑрттӑн
кулса пӑхатчӗҫ... Эпӗ вара ҫапла каларӑм:
— Эсир ан ҫиленӗр, Лида, анчах эп
хак пани сирӗншӗн ниме те тӑмасть
вӗт. Ун вырӑнне эп сиртен... пӗр япала
ыйтасшӑнччӗ...
— Мӗнле япала?
— Эсир мана пианинӑпа калама пӗрпӗр юрӑ вӗрентмӗр-ши?
— Пианинӑпа? — тӗлӗнсе
каларӗ
вӑл.— Анчах эсир нотӑсем пӗлместӗрҫке-ха?..
— Эсир нотӑсӑрах вӗрентӗр...
Лида пуҫне сулкаласа илчӗ:
— Темӗн, пултарайӑп-ши эп?..
— Эсир тытӑнса пӑхӑр-ха...
— Мӗнех, тытӑнса пӑхар. Еҫлеме халех каймастӑр вӗт-ха?
— Тавралӑх типмесӗр каймастпӑр
пуль.
— Апла пулсан, васкар...
Эпир картун еннелле утрӑмӑр. Пӳрте
кӗрсен, Лида урӑх тумтир тӑхӑнса тухрӗ те пианино умне ларчӗ.
— Мӗн вӗрентес-ха ман сире? —
ыйтрӗ вӑл пианино виттине уҫса.—
Вальссем ытла та йывӑр пуль ӗнтӗ...
— Эсир ҫӑмӑлраххине вӗрентӗр.
Вӑл пӳрнисемпе клавишсем тӑрӑх сӑтӑркаласа илчӗ.
— Тен, Чайковскирен мӗн те пулин...
«Пӗчӗк акӑшсен ташшине» пӗлетӗр-и?
— Пӗлетӗп,
радиопа
час-часах
итленӗ.
— Апла, ҫавна тытӑнса пӑхар. Малтан хам каласа паратӑп, эсир лайӑх
итлесе тӑрӑр.
’ Вӑл пианина калама тытӑнчӗ. Эпӗ
унӑн аллисем ҫине куҫ сиктермесӗр
пӑхрӑм.
— Халь сыпӑкӑн-сыпӑкӑн вӗренӗпӗр. Пӑхса тӑрӑр, калатӑп.—Вӑл пӗр
сьгаӑк каларӗ.— Лайӑхрах пӑхӑр, тепӗр
хут калатӑп... Ну, халь эсир ларӑр...
Аван, аван... Кунта, ак, тӗрӗс пусмастӑр. Пӑхса ларӑр-ха, — вӑл ура ҫинчех
тепӗр хут кӑтартса пачӗ. Хулпуҫҫи ҫумне унӑн тӑп-тӑп кӑкӑрӗсем иерӗннине
туйрӑм...—Ну, тепӗр хут калӑр-ха!
Эпӗ тӗрӗсех каласа патӑм.

— Аван! Малалла кайӑпӑр,—вӑл каллех ура ҫинченех каласа пачӗ.
Хам та тӗлӗнетӗп, анчах ҫав кӗвве ун
чухне эпӗ самаях хӑвӑрт тӗшмӗртсе ҫитернӗччӗ.
— Сирӗн сасӑ туйӑмӗ аван аталаннӑ!—терӗ Лида.-— Тен, эсир юрлама та
пултаратӑр?
— Ҫу-ук!—терӗм эпӗ кулса.
Манӑн сасӑ, чӑнах та, начарах марччӗ, эпӗ шкулта вӗреннӗ чухне те вечерсенче час-часах юрлаттӑм, анчах ун
ҫинчен, темшӗн, Лидӑна каламарӑм.
— Эпӗ хам юрламастӑп, анчах музыкӑна питӗ юрататӑп!—-терӗм ҫеҫ.
Вӑрмана ҫав кун хаваслӑ кӑмӑл-туйӑмпа утрӑм. Хӑлхара кунӗпех пӗр
илемлӗ кӗвӗ янӑраса тӑчӗ, хамӑн калама
та ҫук ӗҫлес килет. Ҫурта пек тӳрӗ хырсем епле йӑванни ҫине хӗпӗртесе пӑхрӑм, йӑвантарнӑ хыр турачӗсене ҫивчӗ
пуртӑпа ҫӑмӑллӑн касрӑм...
— Тата икӗ кунтан киле каятпӑр,—
терӗ атте. Манӑн чӗрем вара картах
сиксе илчӗ... Каҫхине эпӗ пачах та ҫывӑраймарӑм. Аттепе пичче ҫывӑрса кайсан, аслӑк ҫинчен антӑм та вӑрманта
мӗн ывӑничченех утса ҫӳрерӗм. Каҫхи
шӑплӑхра шӗкӗсем кивелнӗ хыр пӗренисене шӑтӑр-шӑтӑр тутарса ҫиетчӗҫ,
ҫавӑн пекех манӑн чӗрене те йывӑр-йывӑр шухӑшсем асаплӑр кӑшларӗҫ.
«Икӗ кун... Ун хыҫҫӑн мӗнле пулать
вара, кайран мӗн пулать?»—Ҫак ыйту
ҫинче кӑна пулчӗ ман шухӑш, ҫав ыйту
кӑна ман пуҫа канӑҫ памарӗ. Малалла
мӗнле пулмаллине эпӗ пӗлмерӗм, Лидӑна хамӑн юрату ҫинчен калама пултарни
пирки шухӑшлаймарӑм. Ку маншӑн ҫутҫанталӑкра пулма пултарайман япала
пекех туйӑннӑ...
...Тата икӗ кун пурӑнтӑмӑр вӑрманта — икӗ кун асаплантӑм эпӗ. Хам Лида
умне курӑнма та, унпа калаҫма та хӑраттӑм. Яланах хӗрелсе, айккинелле
пӑхаттӑм, манӑн шухӑшсене вӑл ан систӗр, теттӗм. Ҫӗрле вара ман вырӑн—
сӗм вӑрманччӗ, юлташӑм — чӗмсӗр тӗнчеччӗ... Никампа калаҫмасӑр ҫӳренипе
тутасем типсе каятчӗҫ. Пуҫра темле шухӑш та пӑтранать, хам шутпа—тем те
тӑватӑп... Акӑ эпӗ кунта аякран Лида
чӳречи ҫине пӑхса тӑратӑп, вӑл тухассине кӗтетӗп... Сасартӑк чӳрече умӗнче
шурӑ мӗлке акӑш пек курӑнса каять.
Эпӗ сисмесӗрех ун патнелле утма тытӑнатӑп, анчах шурӑ акӑш—каллех курӑнми пулать. Эпӗ пуҫа усатӑп... Анчах
та мӗскер ку? Кам ерипен кӗҫналӑка
уҫса пӳрт умне тухса тӑрать?.. Вӑл сасартӑк хӑвӑрт-хӑвӑрт ман еннелле утма
тытӑнать, эпӗ—хирӗҫ ыткӑнатӑп...
— Лида!..—тетӗп эпӗ, унӑн умӗнче
хытса тӑрса. Вӑл хӑвӑрт-хӑвӑрт сывлать, ман ҫине вӑтанса пӑхать. Эпӗ чӑтаймастӑп, ӑна хӗрӳллӗн ҫатӑрласа
тытатӑп та, сӑмах чӗнме памасӑр, вутлӑҫулӑмлӑ сӑмахсем калатӑп, унӑн аллисене, хулӗсене, питне кӑвар пек тутасемпе чуптӑватӑп... Вӑл юлашкинчен
ман ҫӑвара ачашшӑн аллипе хуплать.
— Шӑплан! Нимӗн те ан кала!—тет
вӑл йӑваш-йӑваш сасӑпа.—Нимӗн те ан
нала, эпӗ сана унсӑр та ӑнланатӑп...
Пӗлетӗл, йывӑр пулнӑ сана, йывӑр...
Ытла та ҫамрӑк пулнипе эсӗ ху нихҫан

та калайман пулӑттӑн, эпӗ ак — хамах
тухрӑм!..
— Лида!.. Лидочка!.. Эпӗ сана юрататӑп!.. Мӗнле пурӑнас ман сансӑрӑн?..:
...Анчах та Лида эп мӗнле ҫуннине
нимӗн те пӗлмест... Вӑл халь, ман ҫинчен пачах та шутламасӑр, тутлӑ ыйхӑпа
ҫывӑрать... Эпӗ те ак вӑрманта сывлӑм
ашса пӗчченех ҫӳретӗп... Ҫӳресен-ҫӳресен ывӑнса ҫитетӗп те каллех аслӑк
ҫине хӑпарса выртатӑп... Анчах выртсан
та, тӑрсан та—пурпӗрех!..
...Кайнӑ чухне эпӗ ун патӗнче юлашки хут «Пӗчӗк акӑшсен ташшине» каларӑм. Вӑл ман ҫумрах аллине пианино
ҫине хурса тӑратчӗ, эпӗ мӗнле каланине
сӑнатчӗ...
— Отлично! Эсир ӗлкӗрсе пыракан
ученик!—терӗ вӑл, эп калама чарӑнсан.
Аттесем лашана урама кӑларнӑччӗ ӗнтӗ,
лесник, вӗсемпе сывпуллашса, хавассӑн
калаҫатчӗ.
Эпӗ Лида ҫине юлашки хут пӑхса
илтӗм те тухма хатӗрлентӗм.
— Ну, сывӑ пулӑр!—терӗ вӑл, яланхи
пекех йӑвашшӑн кулса.
— Сывӑ пулӑр!—терӗм эп куҫпа
ҫеҫ.—Емӗрлӗхех сывӑ пулӑр!..
Вӑл ман ҫине сасартӑк темле чӑрр!
пӑхса илчӗ, куҫсем шывлана пуҫланине
асӑрхарӗ пулас... Эпӗ вара хӑвӑртрах
алӑкран тухрӑм...
Ман юлташ калама чарӑнчӗ, ерипен
ура ҫине тӑчӗ те уҫӑ чӳрече патне
пычӗ. Варкӑш ҫил чӳрече каррисене
хускаткаларӗ, унӑн ҫӳҫ пӗрчисемпе вылярӗ... Тепӗр самантран вӑл, каллех хӑй
вырӑнне вырнаҫса, малалла кала пуҫларӗ.
— Ҫавӑн хыҫҫӑн килте мана пӗр вӑхӑт хушши нимӗн те интереслентермерӗ, пурнӑҫ пӗтӗмпех тӗлӗк пек туйӑнатчӗ... Пӗр эрне никампа чӗнмесӗр ҫӳренӗ пирки манӑн сасӑ йӑлтах пӗтсе
ларнӑччӗ, сӑн-сӑпат — чирленӗ чухнехи
майлӑччӗ... Мӗн ҫинчен шухӑшланӑ эп
ун чухне — ӑна халь астумастӑп, анчах
малалла текех чӑтса пурӑнма пултараймарӑм, пӗр кунхине велосипед ҫине
лартӑм та картун енне тухса вӗҫтертӗм.
Лида эпӗ пырас умӗн шӑп пӗр кун малтан килӗнчен тухса кайнӑ... Тепӗр кунне вара эпӗ те, чӑматан йӑтса, аслӑ ҫул
ҫине тухрӑм...
...Маншӑн ҫӗнӗ пурнӑҫ пуҫланчӗ...
Чӗрере яланах пӗр кӗвӗ янӑраса тӑратчӗ— «Пӗчӗк акӑшсен ташши», умра
яланах пӗр ҫын сӑнарӗччӗ — манран
аякра-аякра пурӑнакан хӗр сӑнарӗ...
Анчах эпӗ ӗнтӗ халь хама малтанхи пек
чирлӗ туймастӑп, яланах хаваслӑ та
темле халиччен пӗлменле ҫӑмӑлччӗ...
Ҫутҫанталӑкри кашни япалах: Атӑл
шавлани-и вӑл, ӑшӑ ҫил йывӑҫ-курӑксене лӑпкӑн хумхатни-и, завод трубисем

ирсерен кӑшкӑртса яни-и е тӑрӑ тӳпере
ҫутӑ уйӑх канлӗн шуса тухни —пурте,
пурте манӑн чӗрере илемлӗ кӗвӗ-ҫемӗсем ҫуратнӑ пекчӗ... Манӑн ҫав кӗвӗсене
хут ҫине ҫырса хурас килетчӗ, эпӗ вара,
институтра час-часах рояль умне ларса,
хам пӗлекен пӗр кӗвве калаттӑм— «Пӗчӗк акӑшсен ташши», ун урлӑ чӗрере
тӑвӑл пек ҫӗкленҫе тухакан кӑмӑл-туйӑма лӑплантарма тӑрӑшаттӑм... Ҫапла
эпӗ хам сисмесӗрех ытти кӗвӗсене вӗрене пуҫларӑм. Каярахпа хӑмӑр хулари
пӗр ҫамрӑк композиторпа паллашрӑм та
ун патне музыка ҫырулӑхне, музыка
историне вӗренме ҫӳрерӗм. Эпир унпа
ҫывӑх туссем пулса кайрӑмӑр, вӑл мана
тӑрӑшсах вӗрентрӗ. Ана эп нихҫан та
манас ҫук, унӑН умӗнче — ӗмӗрлӗхех
парӑмра: вӑл пулӑшнипе эпӗ пурнӑҫ
ҫине те урӑхларах пӑха пуҫларӑм, тата
ман умра — чӑн-чӑн музыка тӗнчи уҫӑлчӗ... Пединститут пӗтернӗ ҫӗре вара эпӗ
начарах мар музыкантчӗ, манӑн хӑшпӗр
кӗвӗсене радиопа та паратчӗҫ... Пурте
манра талант пур, терӗҫ, ӑна сая ямалла
мар терӗҫ... Эпӗ вара — консерватори
студенчӗ пулса тӑтӑм.
Вӑл калама чарӑнчӗ, анчах унӑн пичӗ
ҫинче ҫаплах тарӑн шухӑш йӗрӗ палӑрса тӑчӗ. Ҫав шухӑш мӗн ҫинчен иккенне
эпӗ лайӑх ӑнлантӑм, вӑл хӑй те вара,
эпӗ мӗн пӗлесшӗн пулнине сиснӗ пекех,
хӑй калавне ҫапла вӗҫлерӗ.
— Вӑл ӗнтӗ халь качча тухнӑ...
«Тахҫан хӑйсем патӗнче ҫичӗ кун хуш ши пурӑннӑ айван та хӑюсӑр ачана
пӗрре те пулин аса илнӗ-ши вӑл?»—тесе
те шухӑшламастӑп ун ҫинчен, анчах
пӗлтӗр, кунта килес умӗн, мана кӑштах
ялта пурӑнма тӗл килчӗ те, эпӗ ҫав
картуна ҫуранах кайса килтӗм...
Унта пачах та урӑхла сӑн-сӑпатчӗ,
Стенасем ҫинчен ӑшӗсене чӳпӗк тултарнӑ тӗрлӗрен кайӑк кӗлеткисем хускалмасӑр пӑхса тӑратчӗҫ, пӳрт урайӗ ҫӳпҫаплӑччӗ...
Курпунланарах панӑ, пысӑк сухалЛӑ
лесник, хӑйӗн мӗнпур пурнӑҫне вӑрман-'
тах ирттерсе янӑскер, мана хӗрл.ӗхенпе,
пылпа вӗри чей ӗҫтерчӗ, хӑй ҫинчен каласа пачӗ. Ун хыҫҫӑн эпӗ Лидӑпа ҫырлана кайнӑ уҫланкӑра пултӑм, пӗр ывӑҫ
ҫырла татса ҫирӗм...
Нумай асаилӳсем ҫуралчӗҫ пуҫра,
нумай шухӑшлаттарчӗ ҫак вырӑн... Чӗрере каллех пӗр илемлӗ кӗвӗ янӑраса
т ухр ӗ— «Пӗчӗк акӑшсен ташши». Ҫак
кӗвӗ маншӑн, чӗрене вӑл чылай чух
йывӑррӑн хӗссе илет пулин те, яланлӑхах чи ҫепӗҫ те чи хаклӑ кӗвӗ пулса
юлчӗ, мӗншӗн тесен унпа эпӗ ҫӗнӗ ҫу*
ҫине тухнӑ тата вӑлах — манӑн малтанхи юрату пулнӑ... Акӑ мӗншӗн ӗнтб,
рояль умне ларсан, эпӗ чи малтан ҫав
кӗвве калатӑп...

МАНШАН МАР-ШИ Ю Р1 ЮХРӖ
Василий ДИМИТРИЕВ
ДД аншӑн мар-ши юрӑ юхрӗ
1 ‘ Лӑпкӑ каҫсерен.
йӑлӑнса вӑл темӗн ыйтрӗ
Ҫамрӑк чӗремрен.
Яланах тем ыйтнӑн пӑхрӗ
Чӳречем енне.
Юрӑпах манранвӑл ыйтрӗ
Юратма хӑйне.

Эс сиссемччӗ, савнӑ тусӑм,
Юратап сана,
Манпа ӗмӗр пуҫна усмӑн,—
Терӗ вӑл мана.
Эх, ӑҫтан-ха юратмасӑр
Тӑрӑп эп ӑна,
Еҫри паттӑр, пултаруллӑ
Ҫамрӑк каччӑна.

Виҫӗ хутлӑ ҫурта пырса кӗнӗ
ҫӗрте ылтӑнпа ҫырса хунӑ сӑмахсем йӑлтӑртатаҫҫӗ: «СССР
Яаукӑсен академийӗ. Атом электростанцийӗ». Тулашӗнчен ку
ҫурт ытти
ҫуртеенчен у! 1рӑм
мар. Анчах ҫак ҫуртра энергегика историйӗнче ҫӗнӗ самана
пуҫланӑ
тӗлӗнмелле техника
вырнаҫнӑ.
Топливо вырӑнне кунта кӑмрӑкпа та мар, нефтьпе те мар,
уран ятлӑ металпа усӑ кураҫҫӗ.
5 0 0 0 киловатт
электричество
хӑвачӗ пама станци талӑкра 3 0
грамм уран рӑсходлать. Ахаль
станцинче
ҫавӑн чухлӗ хӑват
туса илме 100 тоннӑна яхӑн ҫӗр
кӑмрӑкӗ кирлӗ пулӗччӗ. Уран
ядри арканннпе пулакан ӑшша
шыв трубасен
системи тӑрӑх
пӑс генераторне
илсе пырать.
Кунтан
вӗри пӑс турбинӑна
лексе, ӑна ӗҫлеттерме тытӑиать. Станци электроэнерги пама пуҫлать.
...Станци алӑкӗ урлӑ хумханса ярса пусатӑн. Ҫак станцие
туни вӑл — совет наукипе техпикин пысӑк ӗҫӗ. Промышленность валли атом энергипе ӗҫлекен пӗрремӗш
электростанцие
иртнӗ ҫулхи июнь уйӑхӗнче туса
лартнӑ. Ана тунӑ ҫӗрте физиксен, конструкторсен, теплотехниксен,
технологсен тата ытти
яумай специалистсен коллективӗ ӗҫленӗ, ҫак ӗҫе тума вӗсене
хӑйсен тӑван
Коммунистсен
партийӗ хавхалантарнӑ. Ҫӗнӗ
эадачӑсене тӗплӗ те хӑюллӑ
татса пама, пысӑк йывӑрлӑхсене
ҫине тӑрса ҫӗнтерме
тивнӗ.
Станцие тума государство тӗрлӗ инстнггутсемпе предприятисене хутшӑнтарнӑ, вӗсем хӑйсен
ӗҫне творчествӑлла туслӑхпа
тата ӗҫре пӗр-пӗрне пулӑшса
туса пынӑ.
Еҫе кӗнӗренпе пӗр ҫул хушши ӗнтӗ атом электростанцийӗ шанчӑклӑ ӗҫлет. Унтанпа вӑл вунпилӗк миллион киловатт-сехете яхӑн
электроэнерги пачӗ. Еҫре мӗнле те пулин пысӑкрах кӑлтӑк пӗрре
те пулман. Унӑн пӗтӗм оборудованийӗ тӗрӗс те йӗркеллӗ ӗҫлет. Ҫакӑ ӗнтӗ совет техннкин ҫӳлӗ шайне, атом энергине ӑнӑҫлӑн алла
плнӗ пирӗн наукӑпа техника кадрӗсен пысӑк ӑсталӑхне кӑтартса
парать.
Атом энергийӗпе ӗҫлекен пӗрремӗш электростанцие туни тата
унӑн ӗҫри малтанхи ҫитӗнӗвӗсем пирӗн хӑватлӑ социализмла индус. три калама ҫук аслӑ ҫӗнтерӳ тунине пӗлтереҫҫӗ. Хальхи вӑхӑтра
ҫак станци Совет Союзӗнче атом энергетикине аталантармалли
наукӑлла база пулса тӑрать.
Станцин тӗп пӳлӗмне кӗретпӗр. Куҫ умне реакторӑн е атом
хуранӗн — атом электростанцийӗн чӗрин ҫӳлти пайӗ тухса тӑрать.
Реактор хӑй курӑнмасть. Вӑл тарӑнра, ӑна лайӑх хӳтӗленӗ.
-— Мӗнле процесс пулса иртет унта? Энерги мӗнтен пулать?
Станцире ӗҫлекенсем ҫак ыйтусем ҫине тӗплӗ ответ параҫҫӗ.
Энерги паракан ҫӑл!гуҫӗ уран -—- кӗмӗл тӗслӗ металл, вӑл шывран
вунсакӑр хут йывӑртарах. Химин ытти элеменчӗсем пекех, уранӑн

т

та тӗрлӗ атомсем — изотопсем
пулаҫҫӗ,
пӗр-пӗринчен вӗсем
хӑйсен массипе кӑна уйрӑм. Сӑмахран, уран 2 3 8 пур (цнфра
ҫакӑн пек атом водород атомӗнченчен 2 3 8 хут йывӑртарах пулнине пӗлтерет).
Ҫавнашкалах
уран 2 3 5 тата уран 2 3 4 пур.
Ҫутҫанталӑкри
уранра 9 9 ,2 8
процент уран 2 38, 0 ,7 1 4 процент уран 2 35, тата 0 ,0 0 5 5 процент уран 2 3 4 пулать.
Уран атомӗн ядрин паха уйрӑмлӑхӗ
пур: вӑл пайланса,
нейтронсем
кӑларса
тӑрать,
нейтронсем протонсемпе пӗрле
атом ядринче
пулаҫҫӗ. Уран
ядри пайланнӑ чух пулнӑ ванчӑксем
йӗри-тавра пысӑк хӑвӑртлӑхпа еаланаҫҫӗ. Вӗсем хӑйсен ҫулӗ ҫинче ытти
атомсене
пырса лекеҫҫӗ те вӗсен куҫӑмне
хӑвӑртлатаҫҫӗ. Ҫавна пула уран
металл е хӑй составӗнче уран
пур япала
хӗрсе канть. Уран
атом энергийӗ
пама пултарни
ҫакӑнтан
килет ӗнтӗ. Уранӑн
еутҫанталӑкри
изотопӗсенчен
нейтронсен
влиянине пула чи
лайӑх пайланма
пултараканни
вӑл — уран 2 35. Атом электростанцийӗнче искусственнйй майпа пуянлатнӑ уоанпа усӑ кураҫҫӗ, унта чи лайӑх пайланакая
изотоп 5 процент пулать.
Атом хуранӗ топливӑпа ӗҫлекен электростанцисенчи хуран
пек мар. Урана кӑмакана кӑм
рӑк пек пӑрахмаҫҫӗ. Ана ӗҫ каналӗсем текенскерсене е стерженьеене тултараҫҫӗ. Вӑл стерженсене станцин тӗп пӳлӗмӗнче
курма пулать. Кунта вӗсем стена ҫумӗнче
ҫакӑнса тӑраҫҫӗ,
аялти пайне (170 сантиметр таран) уран тултарнӑ, вӗсене атом
хуранӗнчи стерженьсем вырӑнне
улӑштарса
лартма хатӗрленӗ.
Кунти «горючи» запасӗ ҫур ҫула ытла ҫитет!
Стерженьсенче хӑватлӑ вӑй тӑрать, анчах ӑна халлӗхе ӗҫе
яман-ха. Реакторта пуличчен стерженьсем нимӗн те хӑрушӑ мар,
вӗсене алӑпа тытма та юрать. Уран «ӗҫлеме» пуҫлатӑр тесен, стерженьсене кирлӗ чухлӗ илсе тата кирлӗ йӗркепе хурана антармалла.
Топливӑпа ӗҫлекен электростанцисенче кӑмакана пӗрмаях кӑмрӑк пӑрахса тӑмалла. Урана реактора кашни 100 кун хушшинче
пӗр хут тултараҫҫӗ. Ҫак вӑхӑт ҫитсен, хуранти стерженьсен пӗр
пайце улӑштараҫҫӗ.
— Мӗн вӑл реактор тата ӑна мӗнле тунӑ?
Ҫакӑнта ӗҫлекен специалистсем атом хуранне мӗнле туни ҫинчен те тӗплӗн каласа параҫҫӗ.
Реактора цилиндр евӗрлӗ хурҫӑ
хупӑ ӑшне вырнаҫтарнӑ, хуппи бетон никӗс ҫинче ларать. Хуппи
ӑшие графит тултарнӑ, ун варринче вертикаллӗ шӑтӑксем пур.
Стерженьсене е ӗҫ каналӗсене ҫак шӑтӑксене антараҫҫӗ; тулашӗнчен пӑхма стерженьсем графит цилиндр майлӑ. Вӗсен ӑшӗнче ҫӳхе
хупӑллӑ хурҫӑ трубкӑсем пур, ҫак трубкӑсем тӑрӑх шыв ҫӳрет.
Шыв каналӑн ҫӳлти вӗҫӗнчен пырса кӗрет. Каналӑн ҫӳлти вӗҫӗ
умӗнчи коллекторпа тата шыв пухӑнакан коллекторпа ҫыхӑнса тӑрать. Шыв трубка тӑрӑх аялалла анать те каллех ҫӳле хӑпарать;
ҫак вӑхӑтра вӑл ӑшӑ кӑларакан уранлӑ элементсен ҫийне ҫуса
иртет. Реакторта ҫавӑн пек каналсем 128, кашни канал тӑршшӗ
ҫичӗ метр. Реакторта уранлӑ стерженьсене тивӗҫлӗ йӗркепе вырнаҫтарнине пула вӗсем пурте пӗрле атом хуранӗн цилиндр евӗрлӗ
активлӑ зонине туса хураҫҫӗ, ҫак зона диаметрӗ 150 сантиметр,
ҫӳлӗш ӗ 170 сантиметр. Активлӑ зонӑна нейтронсене тытса чаракан графит хупӑрлаоа тӑрать.
Атом хуранне «топливо» мӗнле парса тӑраҫҫӗ-ха? Халӗ стена
ҫумӗнче ҫакӑнса тӑракан стерженьсене вӑхӑт ҫитсен реакторӑн
графит тултарнӑ пайӗнчи шӑтӑксене антараҫҫӗ. Анчах акӑ мӗн интереслӗ: 6 0 стержень антариччен реакторта ӑшӑ тухни палӑрмасть.
Атом энергийӗ уран ядрисем арканипе пулать — ҫак процесс
хуранта пуҫланать те татти-сыпписӗр пырать.
Атом электростанцийӗ паракан энерги таврари хуласемпе рабочисен поселокӗсене, колхозсене ҫутӑ парать, фабрикӑсемпе заводсен е каять, тӗрлӗ машинӑсемпе мехаиизмсене ӗҫлеттерет.
Пирӗн Тӑван ҫӗршывра атом энергийӗпе мирлӗ ӗҫре усӑ курни
совет ҫыннисене чун-чӗререн савӑнтарать. Нумаях та вӑхӑт иртмӗ,
иирӗн ҫӗршывра атом энергийӗпе ӗҫлекен ҫӗнӗ хӑватлӑ электростанцисем ӗҫе кӗрӗҫ. Совет ҫыннисем хӑйсен ырӑ ӗҫӗпе тӗнчери
нумай ҫӗршывсенче атом энергетикине малалла аталантарма, унпа
мирлӗ ӗҫре усӑ курма пысӑк пулӑшу пачӗҫ.
Ӳ к е р ч ӗ к с е н ч е : Атом электростанцийӗн ҫурчӗ (ҫӳлти ӳкерчӗк).
.Управлени сӗтелӗ умӗнче (варринчи ӳкерчӗк). Реакторӑн ҫӳлти пайӗ
(аялти ӳкерчӗк).

Калав
Валентина АНДРЕЕВА
М. Ильин ӳкерчӗкӗ.
итература кружокӗн черетлӗ занятинче учитель пире питӗ
пысӑк ӗҫ хушрӗ: кашнинех хӑйӗн манми савӑнӑҫӗ ҫинчен ҫырмалла.
— Эсир ӗнтӗ пӗчӗккӗ мар, ҫиччӗмӗш класра вӗренетӗр. Пурин
те сирӗн асран кайми кунсем пурах,— терӗ учитель,— Лайӑх, илемлӗ литература чӗлхипе ҫырнӑ ӗҫсене шкулти журналта пичетлӗп ӗр ,— хушса хучӗ вӑл юлашкинчен.
Илӗртӳлле ӗҫ. Эпӗ хампа юнашар ларакан Нюрӑна ӑмсанса
илтӗм. Вӑл Мускава, Пӗтӗм Союзри ялхуҫалӑх выставкине кайса
килнӗ. Петя та телейлӗ — Артекра каннӑ. В ӗсен ӗнтӗ ҫырмалли
тупӑнатех. Эпӗ хамӑр ялтан ниҫта та тухса курман. Ш ел. Анчах
учитель кашни ҫыннӑнах асран кайми кун пурах, терӗ-ҫке. Манӑн
та пурах-ши вара ҫавӑн пек кун? Ытахальтеи ш урӑ хут илтӗм те,
сӗтел хушшине кӗрсе, чавсаланса лартӑм. Ш ухӑшлатӑп, хам пурнӑҫри кунсене пӗрерӗн-пӗрерӗн суйлатӑп.
...Ҫапла. Эпӗ пӗчӗккӗ пулнӑ. Кукамайпа пурӑнатпӑр. Чур, унпа ҫеҫ мар, Сантӑр кукка тата. Ана эпӗ кукамай хушнӑран ҫеҫ кукка тетӗп. Чӑннипе — Саня тесе чӗнетӗп. Мӗншӗн тесен вӑл хӑй
те ҫамрӑк, манран тӑватӑ ҫул ҫеҫ аслӑ. Саня тӑлӑх ача, амӑшӗ ҫук.
Ашшӗ унӑн манӑн аннен пиччӗшӗ пулать. И ксӗмӗрӗн те пирӗн
аттесем вӑрҫӑра. Ҫапах та Саня телейлӗрех, вӑл ашшӗпе пӗрле
пурӑннӑ. Эпӗ вара хамӑн аттене пачах та курман, вӑл мана палламасть те. Час-часах атте пирки шухӑшлатӑп. М ӗнлерех-ши вӑл?
Тем тесен те, питӗ ырӑ кӑмӑллӑ ҫын. К уҫа хупма ҫеҫ ӗлкӗретӗп,
атте ман умма тухса тӑрать: патмар, ҫӳлӗ ҫын. Паллах, кӑкӑрӗ ҫинче орденсем. Чунтан юрататӑп эпӗ аттене. Куҫа уҫатӑп та калатӑп:
эх, аякран та пулин курайрасчӗ ӑна!
— Ус хӑвӑртрах, аҫу таврӑниччен хӗр пулса ҫит,— тет мана
анне, пуҫран ачашласа. Вӑл районта агроном пулса ӗҫлет, киле
сайра хутра ҫеҫ таврӑнать.
Пирӗн пата ҫынсем пырса лараҫҫӗ. Кукамай вӗсемпе калаҫать.
В ӗсен халапне тӑнла-тӑнла ҫакна ӑнланса юлатӑп: эпӗ атте
ҫара кайсан ҫуралнӑ. Унӑн киле таврӑнмаллн вӑхӑт ҫывхарса ҫнтнӗ

чух пирӗн ҫӗр ҫине тискер фашистсем тапӑнса килнӗ. Вара хӑрушӑ вӑрҫӑ пуҫланса кайнӑ. Манӑн атте, ытти пиншер салтаксем
пекех, тӑшмана хирӗҫ ҫапӑҫать, Тӑван ҫӗршыва хӳтӗлет. Эпӗ, аттен палламан хӗрӗ, ҫитӗнетӗп те ҫитӗнетӗп. Вӑл пур, киле таврӑнма мар, ҫыру та ямасть. Кукамай ман ҫине хурлӑхлӑн пӑхать
те: «Тӑлӑх-турат пултӑн пуль, ачам,— тет,— ӑҫтап ҫав тискер вӑрҫӑра ҫын тытӑнса юлтӑр>>.
Ҫул хыҫҫӑн ҫул иртет. Эпӗ аттене кӗтме пӗр минут та пӑрахмастӑп.
Пӗр кунхине эпир килте кукамайпа ҫеҫ лараттӑмӑр. Саня
шкултан таврӑнманччӗ. Алкум алӑкӗ шӑлтӑрт! уҫӑлса хупӑнчӗ те,
пӳрте почтальон, Михаля пичче, кӗрсе тӑчӗ.
— Ну, Дина, ташла, сана ҫыру!— терӗ вӑл мана, сумкинчен
тӑваткӑл кӗтеслӗ кӑвак конверт кӑларса. Эпӗ чупса пытӑм, пӗлсех
тӑратӑп — аттерен. Почтальон ҫырӑва тӳрех памасть. Ана аллипе ҫӳле ҫӗклет. Эпӗ, ҫырӑва илес тесе, чӗвен тӑратӑп, сике-сике
илетӗп. Вӑл хӑй еӑмахнех перет: «Ташла, таш ла»,— тет. Ҫырӑва
чиксе хучӗ те стена ҫумӗнче ҫакӑнса тӑракан балалайкӑна илчӗ.
Пирӗн музыка инструменчӗсем килте чылай, Саня шкулта оркестр
йӗркеленӗ те, тӳрлетме вӗсене илсе килсех тӑрать.
Михаля пичче ура тапсах ташӑ кӗвви калама пуҫларӗ, Ирӗнсӗр ташлама тиврӗ.
— Маттур! Кун пек хӗрача патне ҫыру ярсан та харам мар,
ашшӗ пӗлсе ҫырать иккен,— мухтать почтальон мана, ҫыру тыттарса. Вара вӑл сывпуллашса хӑвӑрт тухса кайрӗ.
Тахҫантанпа кӗтнӗ ҫыру ҫитрӗ. Атте ҫырӑвӗ халӗ ман алӑра.
Анчах... мӗн ҫинчен ҫырнине пӗлейместӗп. Ш ел, питӗ шел. Хут
пӗлменни пӗтерет. Сантӑр куккана хута вӗрент тесе мӗн чул тилмӗрмен пулӗ эпӗ. Вӑл пур мана ялан пӗчӗккӗ эсӗ, шкула кайсан
вӗренетӗн, тет. Хам та пӗлетӗп кӗркунне ҫитсен шкула каясси ҫннчен. Халӗ кирлӗ...
Конвертне уҫрӑм та ҫыруне кӑларса сӗтел ҫине сарса хутӑм.
Пӳрнепе йӗрлесе хам паллакан саспаллисене шыратӑп. А ? У, И
саспаллисене вулама пӗлетӗп, анчах ҫырура курмастӑп. Кукамай
та тытса пӑхать, вӗтӗ ҫырнӑ, куҫ тӗсмӗртмест, тет. Хӑшкӑлтӑмӑр.
А х, пӗлес килет агге мӗн ҫырнине. Хӑҫан киле таврӑнать-ши?
Эпир ҫырӑва пӗр енчен тепӗр енне ҫавӑрса пӑхкаласа тӑнӑ
ҫӗре Саня та ҫитрӗ. Вара виҫсӗмӗр те сӗтел хушшине кӗрсе лартӑмӑр та ҫыру вулама пуҫларӑмӑр. Фашистсене тӗп туса пыратпӑр, часах вӑрҫӑ чарӑнать. Киле пырас вӑхӑт ҫывхарса ҫитет, тесе
ҫырать атте. Мана пысӑк пулма ырӑ сунать. Эпӗ темшӗн пӑшӑрханса нлтӗм. Киле килсен, вӑл сасартӑк мана палламасан? Эпӗ —
эпӗ иккенне пӗлмесен? Вӑл мана пӗрре те курман-ҫке? Палламасӑр, ӗненмесӗр тӑма та пултарать. Ҫырура атте кун ҫинчен ним
те аса илмест. Эпӗ аттерен ҫыру илсе килнӗ почтальон тухса кайнӑшӑн та ӳкӗнтӗм. Унтан ыйтса пӗлме пулассӑнах туйӑнать мана,
Саньӑна ним те мар, вӑл манран тӑрӑхласа кулать ҫеҫ. Юрать, ӑна
ашшӗ паллать.
— Тӑхта-ха, тӑхта, Дина, ан кулян. Эсӗ мана ҫӗнӗ шухӑш пат ӑ н ,— тет Саня, мана йӑпатса.— А ҫупа иксӗре тӗлӗнмелле чаплӑ
тӗлпулу туса паратпӑр.
Эпӗ кӑшт лӑпланатӑп. Вара эпир атте патне ответлесе ҫыру
ҫырма тытӑнатпӑр.
Каллех кун хыҫҫӑн кун иртет. Ҫуркунне ҫитрӗ. Юр ирӗлет,
шӑнкӑртатса шыв юхать. Пӳрт умӗнчи пахчара симӗс курӑк тапса
тухрӗ.
Ҫавӑн пек кунсенчен пӗринче Саня киле питӗ хаклӑ хыпар нлсе
таврӑнчӗ.
— Вӑрҫӑ пӗтнӗ! Вӑрҫӑ чарӑннӑ! Пирӗннисем ҫӗнтернӗ!— кӑшкӑрса, пуҫӗнчи кепкине аллипе сулласа чупса ҫитрӗ. Кукамай шалт
тӗлӗнчӗ. Вӑл халӗ кӑна илтнӗ хыпара ӗненет те, ӗненмест те. Эпир
текех пӳртре тӳссе тӑма та пултараймастпӑр. Тухатпӑр урама васкаса, кунта халӑх хӗвӗшет кӑна! Тури касран урам тӑрӑх хӗрсем
юрласа анаҫҫӗ. Пурте савӑнӑҫлӑ, кулаҫҫӗ,
пӗр-пӗрне тыта-тыта
ыталаҫҫӗ, чуптӑваҫҫӗ; теприсем, хӗпӗртенипе,
йӗреҫҫӗ. Колхоз.
правлени умӗнче мнтинг пулчӗ.
Ҫак кун хыҫҫӑн вара, нумай та вӑхӑт иртмерӗ, ҫьгасем фронтран таврӑнма пуҫларӗҫ. Сантӑрӑн та ашшӗ таврӑнчӗ.
Черет аттене ҫитмелле. Эпӗ ӑна тӳсейми кӗтетӗп. Ял вӗҫне тухатӑп, укӑлча карти ҫине улӑхса ларатӑп, аякка-аякка тинкерсе
пӑхатӑп. Таҫта инҫетре симӗс вӑрман курӑнать. Ращ а варрипе,
чугун ҫул тӑрӑх, манӑн аттене илсе килекен поезд иртет. Вӑрман
ҫумӗнчех ял ларать. Эльпуҫ ятлӑ вӑл. Ҫав ял ҫывӑхӗнче пысӑк
кӳлӗ пур. Кӳлӗрен юхса тухакан шыва та Эль тетпӗр. Хам куҫпах
курнӑ ҫутӑ кӳллине. Ш кул ачисемпе пӗрле Саня мана та экскурсие илсе кайнӑ. Айлӑм тӑрӑх, кукӑр-макӑр авкаланса, Эль шывӗ
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пирӗн ял ҫумӗпех иртсе каять. Элӗн сылтӑм ҫыранӗ хӗррипе аслӑ
ҫул; тепӗр енче такӑр сукмак выртать. Халь-халь вӑрмантан чӑматан йӑтнӑ, ҫар тумне тӑхӑннӑ ҫын сукмак ҫине тухассӑн туйӑнать.
Ҫавӑнпа та сукмак ҫине куҫ илмесӗр тинкерсе пӑхатӑп.
— Дина! А ҫу телеграмма янӑ! Кнле часрах атя!— илтрӗм хам
хыҫра Саня сассине. Эпӗ карта ҫинчен хӑвӑрт сиксе аитӑм та хыпаланса ыйтрӑм:
— Хӑҫан таврӑнать?
— Часах, часах!— ответлерӗ вӑл мана.
Телеграмма илнӗ хыҫҫӑн, тепӗр темиҫе кунран, анне, Саньӑна
тем ҫинчен пӑшӑлтатса калаҫрӗ те, аттене кӗтсе илме Канаш станцине тухса кайрӗ. Кӑнтӑрла умӗн пирӗн пата Саньӑн юлташӗсем
пухӑнма пуҫларӗҫ. Нумайӑшӗсен аллисенче балалайка, гитара е
урӑх мӗнле те пулин музыка инструменчӗ. Тӗлӗнетӗп^ мӗн шухӑш
тытнӑ вӗсем?
— Дина, пӗлетӗн-и? Ҫӗнтерӳҫӗ-паттӑра оркестрпа, шкул ачисен ансамблӗпе кӗтсе илетпӗр,— тет мана пӗчӗк куккам. Ҫӗнтерӳҫӗ-паттӑр — манӑн атте. Чӗрем сиксе тухас пек тапать. Лара-тӑра
пӗлместӗп. Пулас тӗлпулу мана чунтан хумхантарать. Эпӗ чи капӑр кӗпене тӑхӑнатӑп, чечеклӗ саппун ҫакатӑп, шурӑ тутӑр ҫыхатӑп. Урари пушмакӑм калуш пекех йӑлтӑртатать, ӑиа Саня тасатнӑ.
— Васкар. Хӑнасем килсе ҫитӗҫ. Тухар!— чӗнчӗ Саня ачасене.
Эпир пурте пӳрт умӗнчи кӳлӗ хӗрне тухатпӑр. Унта, лапсӑркка
йӑмра айӗнче, тенкелсем. Вӗсем ҫине оркестрга калакан ачасене
лартса тухрӗҫ. Юрлакансене, ташлакансене вӗсен хыҫне тӑратрӗҫ.
Ҫакна кура ялти ачасем татах нумай пухӑнчӗҫ. Саня ытти ачасене
ансамбль умне, ҫӗр ҫине, лартрӗ. Пирӗн Саньӑна пурте итлеҫҫӗ.
Вӑл ансамблӗн дирежерӗ-ҫке!
Мана ачасен хушшине лартрӗҫ.
— Ш ӑпланӑр,— терӗ Саня, аллинчи пӗчӗк патакне ҫӳле ҫӗклес е .— Дина ашшӗ валли пирӗн кӗтмен япала пур. Вӑл халиччен
Динӑна курман. Эпир ӑна хӑйӗн хӗрне ачасен хушшинче шыраса
тупма, палласа илме хушӑпӑр.
Ачасем шавласа илчӗҫ. Эпӗ пӑшӑрханса ӳкрӗм. Хӑратӑп. Сасартӑк вӑл палласа илеймесен? Каялла пӑрахса кайсан?
— Ҫын хӑйӗн ачине таҫтан палласа илет!
— Халиччен курманскер ӑҫтан паллатӑр?— тавлашаҫҫӗ ачасем.
— Питӗ интереслӗ пулать, паллать-и, ҫук-и?..
— Динӑна ашшӗ хӑех палласа илсен, питӗ савӑнӑҫлӑ пулать.
Анчах та ӑна нимпе те систерме юрамасть,— терӗ Саня. Астӑвӑр.
пурте чӑтӑмлӑ пулӑр. Уйрӑмах Дннӑн хӑнӗн лӑпкӑ пулмалла.
Унсӑрӑн ӗҫ пӑсӑлать, интереслӗ пулса тухмасть.
Саня каланисене эпӗ ӑнлансах та ҫитместӗп, ҫапах та вӑл мӗн
хушнине тума хатӗр тӑратӑп.
Сахал-и, нумай-и вӑхӑт иртрӗ, эпӗ сиссе те юлаймарӑм. Пӑхатӑп, пирӗн паталла манӑн аннепе ҫар тумне тӑхӑннӑ ҫын алӑран
алла тытӑнса килеҫҫӗ. УнЧчен те пулмасть
ансамбль юрӑ пуҫ-

НУМАЙ ПУҪЛӐ КУКУРУЗА
Харьковра облаҫри ялхуҫалӑх выставки пулса иртрӗ. Курма пырахансем кунта уйрӑмах Кешчевски районӗнчи Ленин ячӗпе хисепленекен совхозра ӗҫлекенсем пӑхса ҫитӗнтернӗ нумай пуҫлӑ кукурузӑпа
интересленчӗҫ.
1950 ҫулта совхоз директорӗ Молебный юлташ кукуруза плантацийӗнче халиччен курман тӗлӗнмелле пуҫлӑ туна асӑрханӑ: тунан ҫуррн
тӗлӗнчен икӗ хунав шӑтса тухнӑ. Ҫакӑ агронома шухӑша янӑ. Вара
вӑл ҫав вӑрлӑха сӑнаса тӗпчеме тытӑннӑ. 1951 ҫулта ҫав вӑрлӑхӑн
вуннӑмӗш пайӗнчен нумай пуҫлӑ кукуруза ӳссе ҫитӗннӗ. Халӗ ӗнтӗ
вӗсем икшер ҫеҫ мар, виҫшер-тӑватшар хуиав панӑ.
Каярахпа, ҫавӑн йышши вӑрлӑха агротехникӑлла лайӑх услозисем
туса панине пула, тӗп туна тавра ӳсекен хунавсен хисепӗ саккӑртан
пуҫласа вуникке ҫитнӗ.
Халӗ ҫав вӑрлӑхӑн 75 проценчӗ нумай пуҫлӑ кукуруза парать. Совхоз вӑрлӑхлӑх акнӑ пӗр гектар ҫинчен кӑиа ҫӗр центнера яхӑн таса
кукуруза пухса кӗртрӗ.
Укерчӗкре:
пӑхаҫҫӗ.

выставкӑна пынӑ ҫынсем нумай пуҫлӑ кукурузӑна
М. Начинкин фотоӳкерчӗкӗ (ТАСС фотохроники).

АНТАРНТИНАНА

ласа ячӗ.
«Салам ҫбнтерӳҫӗ-паттӑра! Салам! Салам!»
янӑраҫҫе ЮР“РИ
сӑмахсем. Ҫар ҫынни, пуҫне тайса, ачасене сывлӑх сунчӗ. Хӑйбн
куҫӗсем вут пек йӑлтӑртатаҫҫӗ.
— Федор Васильевич, куратӑн-и, мӗн чухлӗ ача,— терӗ анн е — Вӗсен хушшинче пирӗн хӗрӗмӗр Дина ларать. Ш ыраса туп,
палласа ил ӑна.
х
Ҫак вӑхӑтра манӑн пӗтӗм сасӑпа: «Атте, акӑ вал эпе, санӑн
хӗрӳ!» тесе кӑшкӑрса ярас килет. Анчах чӑтатӑп, пӗр сас та памастӑп, кавара ҫирӗп тытатӑп. Ш ансах тӑратӑп, вӑл мана паллатех, мӗншӗн тесен вӑл мана юратать, эпӗ унӑн ачи.
Аттен куҫӗ алчӑраса кайрӗ пулас. Ман пеккисем кунта нумайҫке-ха. Тахӑшӗ-ха эпӗ. Вӑл кашни ача умӗнче чарӑнса тӑрать, куҫӗпе шӑтарас пек пӑхса, чуна хыпашласа илет. Ҫук, паллаймасть,
эпӗ пӑшӑрханатӑп. Акӑ лӑпчӑнчӗ те кашни хӗрачанах аллипе
ҫупӑрлама пуҫларӗ. Эпӗ черет ман пата ҫитессе кӗтетӗп. Атте аллисем мана лайӑххӑн тӗкӗнме те ӗлкӗреймерӗҫ— кӑшкӑрса та ячӗ:
— Тупрӑм! Палласа илтӗм пепкеме! Акӑ вӑл манӑн хӗрӗм,
Дина!
Атте мана вӑйлӑ аллисемпе ярса йлчӗ те ҫӳле-ҫӳле ҫӗклерӗ,
унтан хӑй ҫумне пӑчӑртарӗ. Питрен, куҫран чуптӑвать. Энӗ те аттене хамӑн алӑсемпе мӑйӗнчен ярса илсе хытӑ ыталатӑп.
Ачасем пурте алӑ ҫупаҫҫӗ. Оркестр савӑнӑҫлӑ музыка калать.
Аннепе атте пукан ҫине лараҫҫӗ, эпӗ атте арки ҫинче.
Эпӗ нихҫан та ҫакӑн пек телейлӗ те савӑнӑҫлӑ пулман. Мӗнешкел ырӑ! Лайӑх! Манӑн анне те, атте те пур!
— Савӑнӑр, выльӑр, кулӑр!— тет атте ачасене.— Сирӗн телейдӗ ачалӑха сыхласа хӑвартӑмӑр.
Акӑ вӑл манӑн асран кайми кун! Эпӗ ручка илетӗп те хут ҫине
ҫырма пуҫлатӑп. Ы ран учителе, хамӑн юлташсене вуласа парӑп.
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Ригӑпа Калининград порчӗсенчи причалсенчен СССР Наукӑсен
академийӗн ятарласа йӗркеленӗ экспедицийӗн карапӗсем Антарктикӑна
тухса каяҫҫӗ.
Пӗтӗм тӗнчери виҫҫӗмӗш геофизика ҫулӗн программи тӑрӑх Антарктикӑна сӑнаса тӗпчемелле. Ку ӗҫ 1957 ҫулхи июльрен пуҫласа 1958 ҫул
вӗҫлениччен пырать. Ҫак хушӑра нумай ҫӗршывсенчи наука учрежденийӗсем пӗтӗм ҫӗр чӑмӑрӗ ҫинче геофизикӑлла сӑнавсем туса ирттереҫҫӗ.
Совет экспедицийӗн начальникӗ пулма Совет Союзӗн Геройне,
географи наукисен докторне М. М. Сомов юлташа уйӑрнӑ. Экспедицие
каякансен 14 миллион тӑваткал километр йышӑнакан Антарктидӑна
сӑнаса тӗпчемелле. Унта виҫӗ база пулать: пӗри Нокс ҫыранӗ патӗнче,
тепри — кӑнтӑрти геомагнит полюсне кӗрекен районта, виҫҫӗмӗшӗ—
Антарктидӑн никам ҫитме пултарайман полюсӗнче.
Халӗ экспедици инҫе ҫула тухса кайрӗ.
У к е р ч ӗ к р е : Антарктика экспедицийӗн начальникӗ, Совет Союзӗн Геройӗ М. М. Сомов СССР Тинӗс флот министрӗн заместительче
В. Ф. Бурханов юлташа экспедици мӗнле хатӗрленсе пыни ҫинчен
каласа парать.
А. Лесс фотоӳкерчӗкӗ (ТАСС фотохроники)

Ош ӑм ҫукӑ<{р
3 актплӑ комеди
Николай АЙЗМАН
ИККЕМЕШ ПАЙЕ
Декораци ҫавах. Жирновпа Красаввна сарӑлса лараҫҫӗ. Пӗри
кресло ҫинче, тепри—диван ҫинче.
Ж и р н о в. Лайӑх кӗрӳ пулать!
Пит аван кӗрӳ пулать! Сан шухӑшпа мӗнле пек, Раиса Петровна?
К р а с а в и н а . Пӗлместӗп эпӗ,
нимӗн те пӗлместӗп.
Ж и р н о в. Кун пек упӑшкапа
Шура ниҫта кайсан та намӑс курас ҫук. Ҫитменнине хамӑр ҫын!
Пире пулӑшаканни. Вӑл ӗҫлеме
тытӑннӑранпа мӗн чухлӗ укҫа туса
пачӗ вӑл пире? Тата ҫынсемпе
мӗнлерех калаҫать. Артист тейӗн.
Матгур каччӑ!
К р а с а в и н а (кӑмӑлсӑр). Хӑҫан пӗрлешес теҫҫӗ-ха? Хӑҫан ҫырӑнаҫҫӗ?
Ж и р н о в. Ҫырӑнассине пӗлмесУӗп. Туйне, туйне туса паратӑп
пӗрре!
К р а с а в и н а . Туй! Туй тума
укҫа ӑҫта?
Ж и р н о в. Тупатпӑр. Ха.пь ман
туссенчен илмеллисем туллиех.
Кирилл Семенович ҫак кунсенчех
леҫсе паратӑп терӗ-ха... Унранвӑтӑр фестметршӑн илмелле. Тихон
Васильевичран илмелли пур. Василий Ҫыркин вуникӗ хур леҫме
пулнӑ. Беляев пилӗк пӑт пыл
кӳрсе паратӑп, терӗ. Малашне пирӗн пурнӑҫ пыл та ҫу пулать!
Ҫав укҫаран Шурӑна пӗр-пӗр хаклӑ парне илсе нарасах пулать.
К р а с а в и н а . Эсӗ ӑна ахаль
те пуҫ тӳпинчен пуҫласа ура тупанне ҫитиех тумлантарнӑ.
Ж и р н о в. Татах! Качча кайнӑ
ятпа!
К р а с а в и н а . Илсе пар ара,
илсе пар. Арӑму ҫинчен шутламастӑн та. Куна, таҫти ҫичӗ ютран килнӗ ҫынна...
Ж и р н о в. Ҫичӗ ют мар, малтанхи арӑм йӑмӑкӗн хӗрӗ пулать.
К р а с а в и н а . Саншӑн тӑван,
маншӑн никам та мар. Туй тума
хӑтланса, пальто илес укҫана салатса ярсан... Асту вара!.. Эпӗ
санпа пӗр кун та пурӑнмастӑп.
(Столовййне каять.)
Ж и р н о в. Нимӗн те ӑнланмастӑп. Мӗншӗн хирӗҫет вӑл?
Мӗншӗн ӑна туй кӑмӑла каймасть?
Тӗлӗнмелле.
Е р ш о в (кӗрет). Сывӑ-и ушкӑнӗпе?!*
* Юлашки. Пуҫламӑшӗ 10-мӗш номерте.

Ж и р н о в. А-а, Прохор Филиппович! Кил, кил, иртсе лар.
Е р ш о в. Ларса... вӑхӑт нумай
иртет. Вӑт, Никита Иванчӑ, хӑть
ҫилен, хӑть ан ҫилен, сан пата
килнех килес терӗм.
Ж и р н о в. Мӗншӗн ҫиленмелле...
Е р ш о в. Эпӗ ҫав йывӑҫ пиркиех. Астӑватӑр-и, эпӗ пӗркун сирӗн патӑртан ҫыртарса тухрӑм.
Ж и р н о в. Эсӗ ҫав йывӑҫа
халь те илсе тухайман-и?
Е р ш о в. Ҫавӑнпа ҫӳретпӗр те.
Срок иртсе кайрӗ. Мӗн тӑвас
ӗнтӗ? Укҫа ахалех пӗтет.
Ж и р н о в. Аван мар тунӑ,
просто аван мар. Сан пек инвалидсенчен кулма...
Е р ш о в. Мӑшкӑл вӗт ку. Ҫур
пӳртлӗх йывӑҫ пурччӗ, платниксем
тухса кайрӗҫ.
Ж и р н о в. Сан ордерӗ ҫумрах-и?
Е р ш о в. Ҫумрах та-ха... Ордерӗ те ӗнтӗ пӗтӗмпех лӳчӗркенсе
пӗтрӗ... (Ордерне кӑларать.) Акӑ.
Ж и р н о в. Кӳр кунта. (Ҫырать.) Ме, ыранах килсе тиесе
кай.
Е р ш о в. Йывӑҫӗ ҫук теҫҫӗ-ха
вӗсем.
Ж и р н о в. Тупаҫҫӗ, тупаҫҫӗ.
Сана валли тупӑнать унта. Вӑрманта йывӑҫ ҫук-и вара... Суяҫҫӗ.
Е р ш о в. Ну, Никит Иванчӑ,
тавтапуҫ, конешнӑ. Питӗ пысӑк
тав. Урӑх никама та алӑ пустарр алла мар-и?
Ж и р н о в. Кирлӗ мар. Эпӗ
унта икӗ хут алӑ пуснӑ.
Е р ш о в. Тата тепӗр хут спасибо. конешнӑ... Сывӑ пул.
Ж и р н о в. Прохор Филиппович, сирӗн унта халь лайӑх сӑрансем пур-и?
Е р ш о в. Пур. Мӗн вара?
Ж и р н о в. Манӑн унта пӗр
мӑшӑр атӑ ҫӗлеттерес кӑмӑл пур.
Мӗьле, эсӗ мана ҫӗлесе парайа ӑн-ши?
Е р ш о в. Ҫӗлесе парас, мӗншӗн
парас мар.
Ж и р н о в. Ҫак ҫитес кунсенче
туй тӑвас тетпӗр-ҫке! Манӑн атӑ
кивелсе кайрӗ. Ботинка тӑхӑнас,
мана килӗшмест.
Е р ш о в. Туса паратпӑр.
Ж и р н о в. Эсӗ, чим-ха... Эсӗ
м на...

Е р ш о в. Пӗлетӗп, пӗлетӗп. Пирӗн артель лайӑх ҫӗлет. Конторӑна кӗрсе заказ илнӗ тесе ҫыртарса тухатӑн та...
Ж и р н о в Конторӑна кайма...
Е р ш о в. Апла пулсан телефонпа. Коленищӗне сӑран хурас пулсан... Ну, тата стелька, подошва.
Пӗр виҫҫӗр тенкӗ тӑракан пулать.
Шутсӑр аван атӑ пулать.
Ж и р н о в. Эсӗ чим-ха, Прохор
Филиппович, эсӑ мана ӑнланмарӑн пулас...
Е р ш о в. Пулать терӗм-ҫке ӗнтӗ. Вӑраха ямастпӑр. Сывӑ пулӑру.а. (Каять.)
Ж и р н о в.
Тьфу!
Шуйттан
илесшӗ. Эпӗ ӑна хӑйне ҫӗлеттересшӗнччӗ, вӑл артель! Ухмах ҫав
эпӗ. Икӗ хут алӑ пусса патӑм
вӗт, икӗ хут! Атти пулмарӗ.
(Ш ура кӗрет.) Ну, Шура, хӑҫан
ҫырӑнас тетӗр-ха?
Ш у р а. Пӗлмеҫтӗп.
Ж и р н о в. Манӑн пӗлес пулать. Туй тума хатӗрленмелле.
Туй тума халь пыл пур, укҫа пулать.
Ш у р а. Туй шухӑшӗ мар-ха
халь. Урӑххи пуҫа ҫиет.
Ж и р н о в. Экзаменсем пуль
ӗнтӗ, паллах. Эпӗ хам вӗренсе
курнӑ. Эпӗ хам та экзаменсем тытса курнӑ. Кансӗрлем мар эппин.
Каям.
Ш у р а. Иысна...
Ж и р н о в Мӗн, Шурочка?
Ш у р а. Ершов халӗ те ҫав йывӑҫсем пиркиех ҫӳрет-и?
Ж и р н о в. Урӑх килмест ӗнтӗ.
Эпӗ ӑна икӗ хут алӑ пусса патӑм.
Ш у р а. Вӑл ҫаплах пулӗ теха... Мӗншӗн-ха ҫынсем йывӑҫ вӑхӑтра илеймеҫҫӗ?
Ж и р н о в (хуллен кулать). Хаха-ха! Кам илес тет. вӑхӑтрах
илет. Кам вӑхӑтра илейменшӗн
эпир айӑплӑ мар.
Ш у р а. Кам ҫу сӗрет, ҫавӑн
урапи хытӑрах чупать, ҫапла-и?
Анчах, йысна, эпӗ сана акӑ мӗн
каласшӑн. Пӑрах-ха эсӗ ҫав ҫу
сӗрсе урапасене кустарма. Аван
япала мар вӗт вӑл. Кӑштах совесть пулмалла.
Ж и р н о в. Эсӗ каллех ҫавӑн
ҫл нчен и? Совесть.. Питӗ нумай
ӑнланатӑн. Совесть!.. (Каять.)
Ш у р а. Манӑн статья мӗншӗн
халиччен те тухмарӗ-ха? Неушлӗ
йыснапа Морковкина хӳтӗлекен-

сем редакцинче те пур-ши? Ҫырса
янн паянхипе тӑваттӑмӗш кун.
Калаҫса пӑхас. Пӗрне авлантарас,
тепӗрне туй тутарас. (Телефон
трубкине илет. Ҫав вӑхӑтра Жирнов кӗрет те итлесе тӑрать.)
Алло! Мана хаҫат редакцине парӑр-ха. Кам ку? Мельников? Итлӗр-ха, Мельпиков юлташ. Эпӗ
сирӗн хаҫата статья пекки ҫырнӑччӗ. Петрова, Леспромхозри ӗҫсем
ҫинчен. Жуликсем ҫинчен. Халех
ҫапӑнмасть? А-а, ӑнланмалла...
(Трубкине хурать.)
Ж и р н о в (юри ӳсӗрем пек
туса).
Кхем,
кхем!
(Ҫемҫен.)
Мӗнле жуликсем ҫинчен сӑмах пырать сан унта? Леспромхозра
камсем вара жуликсем?
Ш у р а. Пур ҫавӑн пек типсем.
Ж и р н о в. Мӗн шухӑшласа кӑларнӑ вара эс, хӗрӗм? Хӑҫан, кам,
хӑш ӗмӗрте ун пек ӗҫпе анпаланнӑ?
Ш у р а. Сиспӗ эпӗ, пӗлетӗп.
Ҫитменнине мана ҫынсем те каласа пачӗҫ.
Ж и р н ов . Апла-ха эппин...
Ш у р а. Ҫапл?.
Ж и р н о в. Эсӗ халь ҫавӑи ҫинчен редакцине пӗлтересшӗн пулас.
Кӑлӑхах, кӑлӑхах тӑрмашатӑн,
хӗрӗм. Кирлӗ материала вӑхӑтра
парса ҫынна пулӑшни, вӑл улталани мар, ырӑ ӗҫ туни пулать.
Ҫитменнине эпир таҫта, Атӑл тӑрӑх сутса ҫӳремен. Палланӑ юлташсемпе чи ҫывӑх туссепе ҫеҫ
пулӑшпӑ. Эпӗ хам ҫывӑх ҫынсене
пулӑшма ҫав тери юратагӑп та...
Сана та акӑ, тӑлӑха тӑрса юлсан,
хам пата илсе кйлтӗм. Ҫывӑх тӑванах мар пулсан та, хӗрхеиес терӗм. Ун чухне санӑн ҫи-пуҫ та
ҫук, ҫара, хырӑму та выҫӑ. Ҫавӑн
пек ырлӑх тунӑшӑн халь ӗнтӗ
йыснуна кӳреитерме кирлӗ мар.
Пурӑнасса эсӗ халь начар пурӑнмастӑн. Апат-ҫимӗҫ енчен
илс н те...
Ш у р а. Уншӑн эпӗ сирӗн патӑрта йытӑ пек ӗҫленӗ.
Ж и р н о в. Хваттер енчен те...
уйрӑм пӳлӗмре пурӑнатӑн...
Ш у р а. Ку санӑн ҫурт марь
государствӑн.
Ж и р н о в. Эсӗ ҫапла калаҫма!
та пултаратӑн-и? Намӑс, Шурӑчка,
намӑс. (Ҫиленсе.) Хваттер маи-ӑн!'
Мана панӑ. Халь санӑн кун пек
хваттерсем илме чылай ӗҫлемеллеха, гражданочка!
Ш у р а.
Тен, манӑн хваттерхатӗр.
Ж и р н о в. Аҫта? Хӑш урамра?
Кам хатӗрлесе хучӗ? Морковкина,
качча кайса хваттерлӗ пупатӑптесе шанатӑн пуль те, анчах кун,
пек ӗҫсем хыҫҫӑн вӑл сан ҫине
ҫаврӑнса та пӑхмасть.
Ш у р а (татса.) Ун пек ҫынна,
эпӗ каймастӑп та.
Жирнов
(ҫемҫелсе). ХӑйнеМорковкина качча парас терӗмӗр,
лайӑх-, пур ӗҫе те пултаракан ҫынпа пӗрлештерес терӗмӗр... Вӑл хӑйӗн каччи ҫинчен элек сарать. Ун,
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пекех хӑтланатӑн пулсан, эсӗ ӗмӗр
хӗр пуҫӑн пурӑнатӑн, сан пеккине
никам та качча илес ҫук.
Ш у р а (куларах). Мӗн тӑвас
тетӗн, хӑрахӑнах пурӑнма лекет
вара.
Ж и р н о в. Мӗн чухлӗ тӑкак
куртӑм саншӑн. Миҫе платье илсе
патӑм, пальто. Кӑштах намӑса
пӗлес пулать, вӑтанма пӗлмелле.
Ш у р а. Кам умӗнче намӑса
пӗлмелле ман?
Ж и р н о в. Ман умра Илья
Исаевич Морковкин умӗнче.
Ш у р а. Эсир государство умӗнче пӗрре те намӑса пӗлместӗрҫке? Вӑрлатӑр, ҫарататӑр, сутатӑр, енчӗк-енчӗкӗпе укҫа чыхатӑр... Таса ҫынсемех усӑл имӗш.
Вӗсем сире, жуликсене, мӗнле пурнас килнӗ, ҫавӑн пек пурӑнма цамаҫҫӗ иккен.
Ж и р н о в. Кам жулик? Ҫынсене йывӑҫ туянтарни вӑл жуликла
ӗҫ пулать-и?
Ш у р а. Ана пӗтӗмпех министерство урлӑ, контора урлӑ, бухгалтери урлӑ тумалла пулнӑ. Арӑму мӗнле укҫапа тумланса ларчӗ
тетӗн? Пӗтӗмпех ҫав укҫапа. Жуликсем!
Ж и р н о в. Жуликсем? Кун пек
сӑмахссмпе кӳрентернӗшӗн эпӗ
сана суда паратӑп, халех прокурор патне каятӑп. Куншӑн эп
сана ахаль хӑвармастӑп. Эп сана!.. Хваттертен хӑваласа кӑларатӑп!.. Ох, куна пӗлнӗ пулсан...
(Каять.)
Шура
(чӳречерен
пӑхса).
Суд... прокурор... прокурор патне
каймастӑн эсӗ, эп пӗлетӗп. Ҫапах
та эпӗ йыснана хытӑ кӳрентертӗм. Мӗнле пулсан та, йысна пулать вӗт-ха вӑл ман, тӑван. Миҫе
ҫул пурӑнтӑм эп кунта... Еҫлемесӗр пурӑнман... Урай та ҫунӑ, кӗпе-йӗм те сахал мар ҫунӑ, апат
ҫимӗҫ те пӗҫернӗ. Темле сасартӑк
аван мар пулса тухрӗ. Кунтан
каяс умӗн, юлашки кунсенче хирӗҫмелле пулса тухрӗ. Анчах мана
темӗн чухлӗ ырӑ тунӑ пулсан та,
ун пек ҫынсене ман курас та килмест. Халӑха улталакансене курсанах, ман пӗтӗм ӑшчик пӑтранать,
чӗтрене еретӗп.
М о р к о в к и н (кӗрет, хӑй ҫав
тери хашкать). Сывлӑх сунатӑп,
Шура. Никит Иванович килте-и?
Ш у р а. Вӑл килте ҫук, халь
ҫеҫ тухса кайрӗ.
М о р к о в к и н . Аҫта каяссине
каламарӗ-и?
Ш у р а. Шарламарӗ.
М о р к о в к и н . Час килет-ши
вӑл?
Ш у р а.
Ҫавна
пӗлместӗп
Ытла аякках кайман пуль. Тен,
халех ҫаврӑнса ҫитӗ.
М о р ко в к и н. Те кӗтсе пӑхас
ӗнтӗ...
Ш у р а. Ҫав тери кирлӗччӗ-им?
М о р к о в к и н (ю ри). Кирлӗччӗ ҫав. (Пауза.)
Ш у р а. Каласа каймарӗ.
Морковкин.
Велосипедпа
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участока кайса килес пуль. Шутсӑр кирлӗ. (Кайма тӑрать.)
Ш у р а. Илья Исаевич, тӑхтӑр-ха.
М о р к о в к и н . Мӗн?
Ш у р а. Пӗчӗк ыйту. Эсир Ершов хушаматлӑ атӑ ҫӗлекене паллатӑр-и? Вӑл пӗркун кунта килнӗччӗ.
Морковкин
(тытӑнарах).
Ам-м... Палламастӑп.
Ш у р а. Палламастӑр эппин?
М о р к о в к и н . Мӗн тума кирлӗ вӑл сана?
Ш у р а. Туфли юсаттарас тенӗччӗ те...
Морковкин.
Мастерскойне
леҫсе парас... Эпӗ хамах леҫме
пултаратӑп. (Васкаса.) Ну, ман
Никита Ивановича тупмалла.
Ш у р а. Тепӗр ыйту. Малтанхи
арӑмӑра мӗншӗн уйӑрса ятӑр?
М о р к о в к и н . Ку мӗн, допрос
мар пуль те?
Ш у р а. Калӑр-ха, калӑр. Эсир
чӑнах авланнӑ-и вара?
М о р к о в к и н (хӗрсе). Эпӗ халиччен никампа та пӗрлешмен. Енчен сана ман ҫинчен кам та пулин
суйса кӑтартнӑ пулсан, эсӗ ан
ӗнен. Ку сӑмах вӑл пӗтӗмпех суя.
Ш у р а. Авланман эппин?
М о р к о в к и н . Ҫук, ҫук.
Ш у р а. Интереснӑ...
М о р к о в к и н . Ун ҫинчен шухӑшламан та. Санпа, санпа пӗрлешес тетӗп эп, Шурӑчка.
Ш у р а. Юрӗ-ҫке ӗнтӗ, Илюша,
юрӗ. йыснасем те санах парасшӑн. Малтанах шухӑшларах тӑнӑччӗ те, халь ӗнтӗ эпӗ сана пур
енчен те пӗлсе ҫитрӗм.
М о р к о в к и н . Анчах эсӗ мана каҫар, Шурӑчка. Манӑн ҫак самантрах Никита Ивановича шыраса тупмалла. Ана конторӑра
кӗтеҫҫӗ.
Ш у р а. Камсем?
Морковкин.
Темӗнле комисси килсе тухнӑ. Сывӑ пул.
(Каять.)
Ш у р а. Комисси?! Пирӗн статья
хута кайрӗ пулмалла. (Чӳречерен
пӑхса.) Жулик. Епле юрлать вӑл.
Вӑл жуликне мӗнле маларах сисеймен-ха эпӗ. Мӗн тума ҫыхланнӑ эп унпа? Айван! Тупнӑ каччӑ,
ирӗлсе кайнӑ.
К р а с а в и н а (кӗрет, ун аллинче хутпа чӗркенӗ пальтз).
Шура, Шурӑчка! Пӑх-ха, мӗнлерех пальто туянтӑм эпӗ. Епле
илемлӗ! Халь ӗнтӗ кун пек пальтопа ҫӳрекенни хулара пӗр ҫын та
пулмасть. Чи пысӑк начальник
арӑмӗсенчен те ирттеретӗп. Пальто! Шура, килсе пӑхсам ӗнтӗ.
Ш у р а. Пальто шухӑшӗ мар-ха
ман...
К р а с а в и н а . Эсӗ тытса ҫеҫ
пӑх. Пӗлетӗн-и, мӗн чухлӗ тӑрать?
Ҫичӗ пин! Эпӗ ӑна тахҫанах суй
ласа хунӑччӗ. Продавщицине каласа хӑвартӑм, ан сутӑр, эпӗ илетӗп, терӗм. Сутман вара, кӗтнӗ.
Пӗр профессор арӑмӗ пит илесшӗн пулчӗ тет те... Сутнӑ тесе

суйрӑмӑр, тет. Продавщици манӑн
паллаканскер те...
Ш у р а (пӑхса). Чӑн та, кун
пек пальто профессор арӑмӗсене
ҫеҫ килӗшет пулмалла.
Красавина.
Эсӗ мӗн, эпӗ
сахал вӗреннӗ тесе ҫакӑн пек
пальтосем тӑхӑнма тивӗҫлӗ мар
терӗн-им? Тавтапуҫ. Ман упӑшка
вӑрман улпучӗ!
Ш у р а. Улпут мар ӗнтӗ, директор.
К р а с а в и н а . Директор арӑмӗ ҫакӑн йышши пальто тӑхӑнма
пултараймасть.и? Пултарать. Директор вӑл министрсемпе пӗр тан.
Апла пулсан, ман упӑшка та пысӑк начальник.
Ш у р а. Мӗнле-ха, начальник
пулсах пӗтет-и е ҫук-и... (Каять.)
К р а с а в и н а . Пирӗн патӑрта
хӑнари пек пурӑнать хӑй, ҫапах
та урлӑ-пирлӗ калаҫать. Никита
Ивановича калас пулать-ха, хамӑр патӑртан тасаттӑр ӑна. Ун
вырӑнне тепӗр ҫынна хваттер ярсан, уйӑхне аллӑшар тенкӗ пулсан
та, ҫулталӑкне мӗн чухлӗ укҫа пухӑнать. (Мантоне илсе гардероба
ҫакать.) Ку пальтопа Морковкина
ҫавӑратӑпах. Ҫаврӑнать... Чаплӑ
япала
туянни
ҫинчен
кӳршӗ
арӑмӗсене пӗлтерес. Кайса мухтанас-ха пӗрре, сӑмсисене шӑлса
ярас. (Каять. Ж ирновпа Морковкин кӗреҫҫӗ.)
Ж и р н о в. Мӗскер пулса тухнӑ
тетӗн? Эпӗ нимӗн те ӑнланаймарӑм.
Морковкин.
Анланмалла
марри нимӗн те ҫук унта. Пӗтӗмпех паллӑ!
Ж и р н о в. Мӗскер паллӑ?
М о р к о в к и н . Эпир иксӗмӗр
те лекрӗмӗр.
Ж и р н о в. Лекрӗмӗр? Аҫтан?
Мӗнле майпа?
Морковкин.
Такам пирӗн
йӗр ҫине ӳкнӗ пулмалла, пӗтӗмпех
хаҫат ҫине!..
Ж и р н о в. Хаҫат ҫине? Мӗн,
пирӗн леспромхоз ҫинчен хаҫата
статья тухнӑ-и?
М о р к о в к и н . Статья тухман.
Ҫав заметка тӑрӑх трестран комисси килнӗ. Васкавлӑ ревизи
пуҫланнӑ.
Ж и р н о в (ҫамки ҫинчи тарне
ш ӑлса). Да... пӗтӗмпех хӑратса
пӑрахрӑн капла. Статьине кам
ҫырнине чухлатӑп-ха эпӗ... (Пауза.) Кунти участокран парса янӑ
документсем йӗркеллех пуль?
Морковкин.
йӗркеллех.
Виҫҫӗр кубометр вутӑ сутнине ӑна
никам та пӗлмест. Вӑл вутӑ ниҫта та палӑрса тӑмасть. Атӑл хӗрринчи типӗ ҫӗре ларса юлнӑ сулӑсем пирки вара... унта никам шуйттанӗ те тӗпӗ-йӗрне шыраса тупас
ҫук. Темиҫе фестметр юхса кайнӑ,
темиҫе ларса юлнӑ. Ана эпир мӗнле сведени панӑ, ҫав сведенипех
шутланса тӑрать. Мӗнле сведени
панине ху пӗлетӗн.
Ж и р н о в. Унтан эпир нумай
сутнӑ-и?

М о р к о в к и н . Сутнӑ пулсаа
та, ун ҫинчен пӗлекен ҫук.
Ж и р н о в.
Ҫук!..
Ҫукран-и
трестран ревизи килнӗ! Эпӗ сана
тахҫанах каланӑ. Еҫе тӑвас пулсан, тӗплӗ тӑвас пулать. Халь акӑ,
пырса тӑрӑнтӑмӑр. Мӗн тумаллаха ӗнтӗ, мӗн тумалла?! Леш Упа
варӗ патӗнчи вутта пӗтӗмпех сутса ятӑн-и?
М о р к о в к и н . Пӗтӗмпех.
Ж и р н о в. Укҫине мана памарӑн пулас эс.
М о р к о в к и н . Никита Иванович, мӗн калаҫатӑн. Епле паман?
Паян арӑмна патӑм-ҫке. Укҫине
леҫсе парсанах
арӑму пальто
илме тухса чупрӗ.
Ж и р н о в. Арӑм... Ҫав арӑм
пиркиех пӗтетӗп пулмалла.
Морковкин.
Килте мӗнле
документсем пур, веҫех илсе пыма
каларӗҫ.
Ж и р н о в. Килте мӗнле документсем пулччӑр ман. Пӗтрӗмӗр,
иксӗмӗр те пӗтрӗмӗр. Пӗтӗмпех
хамӑрӑн Шура турӗ ӗнтӗ ҫакна...
М о р к о в к и н . Да... (Иккӗшӗ
те пуҫӗсене чиксе лараҫҫӗ. Красавина кӗрет.)
К р а с а в и н а . Эсир мӗн пуҫӑрсене чиксе ларатӑр? Сасартӑках мӗн пулчӗ сире?
Ж и р н о в. Иксӗмӗре те сӑпса
сӑхса кайрӗ.
К р а с а в и н а . Э-э, сӑпса сӑхни мӗн вӑл, ҫӗлен сӑхнӑ пулсан...
Кӳршӗ арӑмӗсем патӗнче пултӑм
та, мана пурте мухтаҫҫӗ, хӑйсем
пурте кӗвӗҫеҫҫӗ. (Тӗкӗр
умне
пырса якалать.) Никита Иванович, эсӗ курман вӗт-ха, эпӗ паян
ҫав тери чаплӑ пальто илтӗм.
Ж и р н о в. Пальто... Пальто...
К р а с а в и н а . Унта тата питӗ
илемлӗ платье кӑларса ҫакнӑ! Ытлашши хаклӑ та мар. Икӗ пин
тенкӗ... Никита Иванович, мӗнле
шухӑшлатӑр, кайса виҫсе пӑхар
мар-и?
Ж и р н о в. Платье, пальто...
туфли... Ҫирӗҫ ман пуҫа, пӗтӗмпех хышласа ячӗҫ.
К р а с а в и н а . Камсем хышласа ячӗҫ?
Ж и р н о в. Пальтосем, туфлисем, платьесем!.. Э-эх, иртӗхнӗ хӗрарӑм, сана нумай кирлӗ. Сана
ҫичӗ пин тӑракан пальтосем кирлӗ!
К р а с а в и н а . Никита Иванович, мӗн пулчӗ сана?
Ж ир н о в. Халь ӗнтӗ пальтона
тӑхӑн та ташла!
К р а с а в ина . Ташлатӑп та!
Хулан мӗнпур урамӗсенче саркаланса ҫӳретӗп.
Ж и р н о в. Атя, кайса ревизи
умӗнче саркаланар.
К р а с а в и н а . Ревизи?.. Мӗн
тума кирлӗ мана сан ревизи? Эпа
халь татах тепӗр пальто пӑхса
килтӗм. Санӑн ҫитес кунсенче тепӗр виҫӗ пин хатӗрлемелле пулать.
Ж и р н о в (чӗрине тытса.) Ой,
чӗре! Ой, ҫӗлен сӑхрӗ!
М о р к о в к и н . Ай, мӗн пулчӗ?

К р а с а в и н а . Тӑнсӑр пулчӗ.
М о р к о в к и н . Асту, вилсе ан
кайтӑр. Телефон ӗҫлет-и?
К р а с а в и н а . Еҫлет.
М о р к о в к и н (трубкӑна илсе). Ало, скорӑй помощь парӑр-ха.
Хӑвӑртрах... Скорӑй помощь. Пирӗн килте пӗри сасартӑк чирлерӗ. Чӗрепе. Хӗрӗх пилӗк ҫулта.
Жирнов Никита Иванович. (Красавинӑна.) Мӗнле урамччӗ-ха сирӗн?..
К р а с а в и н а . Кӳр. Хам калаҫатӑп. (Трубкине илсе.) Черепахин урамӗ. Ҫиччӗмӗш ҫурт. Ҫиччӗмӗш. Арӑмӗ. Ҫук, арӑмӗ мар...
(Трубкӑна хурать.)
Хӑвӑртрах
больницӑна ӑсатасчӗ, куҫӑм ан
куртӑр. (Морковкина.) Илья Исаевич, эсӗ кӑшт астукала-ха. Эпӗ
машинине хирӗҫ тухса илем. Унсӑрӑн ӑҫтан ҫавӑрӑнса кӗмеллине
пӗлеймӗҫ тата. (Каять.)
Ж и р н о в (самайланса). Ох,
чӗре! Кӗҫех вилсе выртаттӑм.
М о р к о в к и н . Килте нимӗнле
эмел те ҫук-и?
Ж и р н о в. Ҫук. Кун пек сасартӑк чирлессине кам шухӑшланӑ, ара. Мана паян-ыранах хупаҫҫӑ пулмалла. Анчах ман япаласене кама шанса хӑварас-ха? Аннене' парса хӑвармаллаччӗ те...
М о р к о в к и н . Раиса Петровнӑна хӑвармалла ӗнтӗ. Арӑмна.
Ж и р н о в. Вӑл халиччен те
ман арӑм пулман. Улталаса ҫеҫ
пурӑннӑ вӑл мана. Укҫашӑн...
Красавина.
(кӗрет). Мӗн
туса тӑраҫҫӗ халиччен...
М о р к о в к и н . Ҫаплах ҫитеймерӗҫ-и-ха?
К р а с а в и н а . Ҫук ҫав. Машина, виҫӗ-тӑватӑ машина вӗт-ха
вӗсен...
Ж и р н о в. Эпӗ сисетӗп. Пӗр
япала юлмичченех ҫырса каяҫҫӗ.
Ҫавӑнпа та вӗсене паянах ӑсатас
пулать.
К р а с а в и н а . Камсене?
Ж и р н о в. Ман япаласене.
К р а с а в и н а . Аҫта ӑсатас тетӗн-ха?
Ж и р н о в . Аннесем патне ӑсататӑп, е Шурӑсем патне. Яла ӑсатсан, никам та шыраса тупаймӗ.
К р а с а в и н а . Мӗншӗн Шурӑсем патне? Акӑ, Илья Исаевич
патне ӑсатас. Вӑл сан шанчӑклӑ
тусу. Вӑл пирӗн тӑван мар, япаласем унта тесе никам та шухӑшлас ҫук.
М о р к о в к и н . Эпӗ хаваслансах вырнаҫтарнӑ пулӑттӑм та,
анчах сирӗн япаласем чылай пулмалла.
Красавина.
Икӗ машина
пулать.
М о р к о в к и н . У-у!..
К р а с а в и н а Нумай турткаланса ан тӑр ӗнтӗ... Хӑвӑртрах
машина тупса кил те...
М о р к о в к и н . Аҫтан тупас-ха
ӑна.
Ж и р н о в. Ыран ирех яла ӑсататӑп. Ирхине ирех машина тупатӑп та...

К р а с а в и н а . Илья Исаевич
паянах тупать. Паян ӑсатма май
пур чухне мӗншӗн ырана хӑвармалла. Ыранччен ҫырса кайма та
пултараҫҫӗ.
Ж и р н о в (кӗвӗҫсе). Тиесе кайӑр эппин. Морковкин патне тиесе
кайӑр. Ман япаласемпе пӗрле ху
та ларса кай. Ҫитет! Эсӗ камитле вылянине курса йӑлӑхрӑм эп.
Паянран пуҫласа эсӗ ман арӑм
мар. Арӑм пулман та эсӗ ман.
Хваттер ҫук пирки ҫеҫ эсӗ ман
пата килсе тӑрӑнтӑн. Еҫсӗр аптраса хӑвӑн йӗри-тавра ҫирӗм пилӗк еркӗн ертсе ятӑн. Юлашки
вӑхӑтра Илья Исаевич мӑйӗнчен
те ҫакӑнма пуҫларӑн. Тиесе кайӑр. Ҫӑва патне сирӗнпе! (Чӗрине
тытса.) Ох, чӗре! Каллех чӗре!
(Д иван ҫине таянать.)
В р а ч (кӗрет). Хӑшӗ чирлӗ?
К р а с а в и н а . Акӑ, выртать
В р а ч Сасартӑк мӗн пулнӑ
ӑна?
Красавина.
Чӗрепе
аптрать. Питӗ вӑйлӑ приступ пулчӗ.
В р а ч. Нимӗнле эмел те памарӑр-и?
К р а с а в и н а . Ҫук, паман.
В р а ч< Халех укол тӑватпӑр
та, унтан больницӑна. (Хулӗнчен
укол тӑвать.) Тытӑр, ҫавӑтса тухар. (Красавинӑпа врач Ж ирнова
ҫавӑтса тухаҫҫӗ.)
М о р к о в к и н . Малашне кунта ӗҫ тухас ҫук. Шӑвӑнас пулать.
Унсӑрӑн мана та лектерме пултараҫҫӗ. Ревизи туса вӗҫне-хӗрне
тупиччен такси тытас та ыранах
вӗҫтерес. Кайма укҫа ҫитет-ха
ман, пурӑнмалӑх та пур. Кунта
питӗ ӑшӑ вырӑнччӗ те, ҫук, нумай
ҫаклатма май килмерӗ. Такам
шуйттанӗ ман йӗр ҫине ӳке пуҫларӗ.
Красавина
(кӗрет). Аранах ӑсатса ятӑм. Вӑл таврӑниччен
тинех ирӗккӗн сывлатӑп ӗнтӗ.
Илья Исаевич, эс мӗн нимӗн те
шарламастӑн? Никита Иванович
больницӑна кайнишӗн эсӗ хавас
мар-им?
М о р к о в к и н . Мӗншӗн хавас
пулмалла-ха?
К р а с а в и н а . Айван. Халь
ӗнтӗ аранах пирӗншӗн пурнӑҫ ҫитрӗ.
М о р к о в к и н . Мӗнле пирӗншӗн?
К р а с а в и н а . Эпӗ сана юратнине эсӗ халиччен те туйман-и
вара? Эпӗ сансӑр пуҫне пӗр минут та пурӑнаймастӑп. Эпӗ сана
пӗрремӗш хут курсанах, ман чӗре
ирӗлсе кайрӗ. Юрататӑп эп сана!
Вилсе каяслах юрататӑп.
Морковкин
Сан упӑшку
пур вӗт.
К р а с а в и н а . Юратмастӑп эп
ӑна. Курас та килмест. Пурӑнса
йӑлӑхрӑм эп ҫав ватӑ кӑрпанпа.
Хӑтар эс мана. Илсе кай мана
ӑҫта та пулин.
М о р к о в к и н . Эпӗ ниҫта та
каймастӑп.

К р а с а в и н а . Ну, пӗрлешетпӗр эппин. Кунтах пурӑнатпӑр.
М о р к о в к и н . Кунта ӑҫта пурӑнас тетӗн-ха? Ҫак хваттерте-и?
К р а с а в и н а . Урӑх ӗҫе куҫма та пулать. Унта куҫсан, сан
пек ҫынна хваттер параҫҫех.
Морковкин.
Вӑл шухӑш
мар-ха ман пуҫра...
К р а с а в и н а . Мӗн вара эс
паян кӗсел пулса ларнӑ. Ытти чухне пӗрре те кун пек марччӗ-ҫке.
Аса ил-ха иртнӗ кунсене. Эх, ман
юратнӑ тусӑм. Эп халь ватӑ мар
вӗт-ха... (Морковкина чуптӑвать.
Ҫав вӑхӑтра Шура килсе кӗрет.)
Ш у р а . Аван мӑшӑр. (Пӳлӗмне кӗрсе каять.)
М о р к о в к и н (уйрӑлса). Кам
пулчӗ ку?
Красавина.
Шура пулас.
Куртӑр-ха вӑл, куртӑр эп сана
мӗнле юратнине. (Тепӗр хут чуптӑвать.)
Ч а р ш а в.
ВИҪҪЕМЕШ ПАИЕ
Декораци ҫавах. Ирхине ирех.
К р а с а в и н а (васкаса кӗрет).
Ну, машина тупрӑм. Шоферне
пӗр костюм пама пултӑм та, Етӗрнене ҫеҫ мар, таҫта ҫитиех леҫсе
яратӑп, терӗ. Мӗн пурне пӗтӗмпех
Етӗрнене ӑсататӑп. Унта ман палланӑ ҫынсем пур. Вӗсем ун пек
япаласене усрама пӗлеҫҫӗ. Халех
мӗн пурне хут ҫине ҫырас (тетрадьпе кӑранташ тупса), пӗрремӗш, чи хаклӑ япала вӑл—ковер.
Урайӗнчи, стенасем ҫинчи... Хӗллехи пальто... Ҫуллахи...
Морковкин
(васкаса кӗрет). Сывлӑх сунатӑп, Раиса Петровна!
К р а с а в и н а . Килӗрех, Илья
Исаевич..
М о р к о в к и н . Никита Иванович таврӑнмарӗ-и-ха?
К р а с а в и н а . Ҫук-ха.
М о р к о в к и н . Ах, питӗ кирлӗччӗ... Пӗлетӗн-и, Раиса Петровна? Эпир Никита Ивановичпа лекрӗмӗр.
К р а с а в и н а . Мӗнле «лекрӗмӗр»?
М о р к о в к и н . Ревизи хыҫҫӑн,
пирӗн иксӗмӗрӗн 47 пин тухмасть,
ҫавӑнпа та пире паян-ыранах лартма пултараҫҫӗ. Кунтан тарас пулать. Пуҫӗпех каяс тетӗп.
К р а с а в и н а . . Питӗ аван. Эпӗ
те санпа пыратӑп. Пыратӑп.
М о р к о в к и н . Раиса Петров.
на, эсӗ, пыратӑп, тетӗн. Анчах
мӗнле майпа? Манӑн ытлашши
укҫа ҫук.
К р а с а в и н а . Укҫа тупатпӑр.
Акӑ, манӑн ҫӗнӗ пальто пур. Ҫавна сутатпӑр. Никита Ивановичӑн
япалисене илсе каятпӑр.
М о р к о в к и н . Аҫта турттарса
ҫӳрес-ха вӗсене? Эпӗ, каяс пулсан та, таксипе каятӑп.
Красавина.
Эпир хаклӑ
япаласене ҫеҫ илетпӗр. Костюмсене... тата ытти хаклӑ япаласене...

М о р к о в к и н . Хаклӑ япаласем? Ну, юрать. Эсӗ япаласене
пухса хатӗрле, манӑн пӗр ҫын
патне кӗрсе тухмалли пур. Эпӗ
нумай тӑмастӑп. Халех килетӗп.
Ҫула май таксине те тытса килетӗп. (Пӑпатса.) Эпӗ те сана вилес
пекех юрататӑп вӗт, Раиса Петровна! Эпӗ те саватӑп. (Чуптӑвать.) Ну, эсӗ хатӗрлен. Эпӗ васкатӑп. (Каять.)
Красавина.
Аранах хам
юратнӑ ҫынпа пурӑнма тӳр килет. Эпӗ уншӑн хамӑн пурнӑҫа
та шеллеместӗп. Пӗр-пӗр хулана
кайса вырнаҫатпӑр та... Хӑш япаласене илес-ши ӗнтӗ? Хӑшӗ вырӑн
сахалтарах йышӑнать? Пӗр чемодан тултарас та, ҫитет. Ыттисем
юлччӗрех. (Чемодан уҫса хурать.
Пӗр костюм илсе тухать.) Ҫак костюма илес... (Хурать.) Ковер
пит хаклӑ япала та... (Урайӗнчи
ковера тӗркеме тытӑнать.)
Ш у р а (кӗрет). Инке, мӗн хӑтланатӑн эсӗ?
Красавина.
Нимех
те
мар... Тусанне силлес терӗм.
Ш у р а. Пӳлӗмри япаласене
пӗрне те тӗртӗнме хушмарӗҫ.
К р а с а в и н а . Камсем?
Ш у р а. Каҫхине иккӗн килчӗҫ
те пӗтӗмпех ҫырса кайрӗҫ.
К р а с а в и н а (тӗлӗнсе). Ҫырса кайрӗҫ? Камсем ҫырса кайрӗҫ?
Ш у р а. Камсене хушнӑ, ҫавсем
ҫырса кайрӗҫ.
К р а с а в и н а . Мансӑрӑн, кил
хуҫисӗр мӗнле ҫырма пултарнӑ-ха?
Вӗсем камӑн мӗнле япала ӑҫта тӑнине пӗлмеҫҫӗ вӗт-ха? Хӑшӗ манӑн, хӑшӗ Никита Ивановичӑн
хӑшӗ санӑн, хӑшӗ малтанхи арӑмӗн...
Ш у р а. Вӗсем манран ыйтрӗҫ
эп пӗтӗмпех каласа патӑм.
К р а с а в и н а . Каласа патӑн?
Ай-ай-ай! Мӗн туса хунӑ эсӗ? Арчине те уҫса патӑн-и?
Ш у р а. Арчине вӗсем сӗркӗчпе
пичетлесе илчӗҫ. Хӑйсем те уҫмарӗҫ, пире те уҫма хушмарӗҫ.
К р а с а в и н а . Эх, айван! Мӗн
чухлӗ пурлӑха пӗтертӗн. Ухмах!
Вӗсене пӗтӗмпех пытарса хумалла
пулнӑ. Кайран, шӑв-шав иртсе
кайсан, пӗтӗмпех санӑн пулатчӗҫ.
Ш у р а. Мана ун пек япаласем
кирлӗ мар. Манӑн хамӑнах пур,
ҫитмесен — Морковкин илсе парать.
Красавин*.
Морковкин?
(Кулать.) Ха-ха-ха!
Ш у р а. Мӗнрен кулатӑн? Эпӗ
тепӗр виҫӗ эрнерен Пушкӑрта тухса каятӑп. Мана унта яраҫҫӗ.
Манпа пӗрле Морковкин та пыратӑп, тет. Кайиччен, кунта пӗрлешсе
туй тӑватпӑр та унтан вӗҫтеретпӗр. Вӑл мана таксипе илсе каятӑп, тет, е самолетпа вӗҫсе каятпӑр, тет.
Красавина.
Йӑнӑшатӑн.
Морковкин вӑл сана качча та илмест, пырасса та санпа ниҫта та
пымасть.
Ш у р а. Мӗншӗн пымасть?
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К р а с а в и н а , Вӑл кунтан каять. Пуҫӗпех пӑрахса каять.
Ш у р а. Ан тӗлӗнтер-ха, ӑҫта
каять? Мӗншӗн каятъ?
К р а с а в и н а . Кунта хаклама
пӗлмерӗҫ ӑна. Такам шуйттанӗсем
тупӑннӑ та, ун ҫинчен министерствӑна жалобӑсем парса тултарнӑ.
Ҫынна кашни утӑмрах такӑнтарма хӑтланаҫҫӗ пулсан, кунта камӑн ӗҫлес килтӗр?
Ш у р а. Ах, ултавҫӑ! Ах, икӗпит! Мӗншӗн-ха мана улталаса
пурӑнчӗ вӑл? Юрататӑп, саватӑп,
тесе пурӑнчӗ. Халь мана нимӗн
каламасӑрах каять пулать?
К р а с а в и н а . Пӗлессӳ килет
пулсан, эпир унпа пӗрле каятпӑр.
Ш у р а. Эсӗ те каятӑн-и?
К р а с а в и н а . Каятӑп.
Ш у р а. Кунта кам?
К р а с а в и н а . Маншӑн пулсан...
Ш у р а. Эсӗ намӑса пӗтӗмпех
ҫухатнӑ-ҫке. Миҫе ҫул нимӗн ӗҫлемесӗр пурӑнатӑн кунта. Якалтӑн, тумлантӑн. Ҫичӗ пин тӑракан
пальтосем туянтӑн. Халь мӗн ҫитмест-ха сана? Мӗншӗн йыснаран
ҫавӑн пекех мӑшкӑлатӑн?
Красавина.
Юратмастӑп
эп сан йыснуна. Чӗрне хури тӑршшӗ те юратмастӑп. Юратмастӑп
ҫеҫ те мар, кураймастӑп эп ӑна.
Малтанах эп ӑна пурӑнма пултаракан ҫын тесе шухӑшланӑччӗ.
Эпӗ качча килсе пукане пек тумланатӑп тесе ӗмӗтленнӗччӗ. Пулмарӗ.
Ш у р а.
тӗн-ҫке?

Халь тин пальто ил-

К р а с а в и н а . Пальто. Ҫулталӑкра аран-аран пӗр пальто. Хӑшпӗр ҫынсен арӑмӗсем ҫулталӑкне
аллӑшар пин тӑккалаҫҫӗ, пирӗн
нумай-нумай ҫирӗм пилӗк пин пӗтет. Ҫитет ку ватӑ кӑрпанпа пурӑнни. Малашне Морковкинпа пурӑнатӑп. Морковкин мана юратать, малашне манпа пӗрле пурӑнатӑп, тет.
Ш у р а. Ну-у! Асту, шӗвӗрӗлсе
ан юл.
Кр а с а в и н а .
Эпӗ-и? Эпӗ
шӗвӗрӗлсе юлас ҫук, мӗншӗн тесен
вӑл питӗ хытӑ юратать,
Ш у р а. Мана та юрататӑп
тетчӗ те...
К р а с а в и н а . Ну, тухса япаласене хатӗрлес.
ВН у р а. Хӑҫан каятӑр вара?
' К р а с а в и н а . Паян.
' Ш у р а. Паян?
К р а с а в и н а . Тен, тепӗр сехетренех. Леш, ватти больницӑран
килсе кӗриччен кунтан тасалас
пулать. (Каять.)
Ш у р а . Ухмах хӗрарӑм. Инҫе
•каятӑн-ши? Пӗрремӗш станцине
(ҫитсенех вӑл сана антарса хӑва1рать е хӑй анса юлать. Анчах вӑл
.ниҫта та каяймасть.
Е р ш о в (кӗрет). Ман килес!
Чипер пурӑнаҫҫӗ-и?
Ш у р а. Прохор Филиппович?
Иртӗе лар!
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Е р ш о в.
Никита
Иванович
килте ҫук-им?
Ш у р а. Ҫук. Больницӑра вӑл.
Е р ш о в. Больницӑра? Ак сана? Мӗн чирпе?
Ш у р а. Чӗре чирӗпе.
Е р ш о в. Леш, Морковкин чирлемен-и?
Ш у р а. Ҫук, вӑл сывах. Анчах
вӑл кунти климата тӳссе пурӑнаймасть, тет. Ҫавӑнпа та кунтан паянах кайма шухӑшлать, тет.
Е р ш о в. Кайма? Вӑл эсремет
кайма мар, тарма шухӑшлать пулӗ-ха?
Ш у р а. Тарма шухӑшлать ҫав.
Е р ш о в. Э-э, ун пек ҫынна
вӗҫертме юрамасть. Халех кирлӗ
ҫӗре систермелле мар-ши?
Ш у р а. Эсӗ халь те ниҫта та
кайман-и?
Е р ш о в. Кайнӑ, пӗлеҫҫӗ, анчах
вӑл тарса каясси ҫинчен пӗлмеҫҫӗ пулмалла.
Ш у р а. Кай, халех вӗҫтер, унсӑрӑн ӗлкӗрейместӗн.
Е р ш о в. Халех каятӑп.
М о р к о в к и н (кӗрет). Аҫта
каятӑн эсӗ? (Ш урӑна.) Шура, эсӗ
ку ҫынна ӑҫта яратӑн?
Ш у р а. Вӗсен мастерскойне лайӑх сӑран илсе килнӗ, тет те... Ҫавӑнта хӑвалатӑп-ха. Туфли ҫӗлеттермелле. (Ершова.) Да, итле-ха,
сӑран юлнӑ пулсан, кунта шӑнкӑртаттар вара. (Хӑй пӳлӗмне
каять.)
Е р ш о в. Юрать. (Кайма тӑрсан.) А-а, Виктор Нестерович, салам!
М о р к о в к и н (ш ӑппӑн). Мӗскер?! Аҫтан шухӑшласа кӑлартӑн эс ку ята?
Е р ш о в.
вӗт?

Ара,

эсӗ Шалашов

Морковкин.
Т-с-с! Шӑп.
Нимӗнле Шалашов та ҫук кунта.
Е р ш о в. Горькинче чух.
М о р к о в к и н . Шӑп, тенӗ. Енчен эсӗ вӑл ята татах асӑнсан, санӑн пуҫна касса тататӑп.
Е р ш о в . Курӑпӑр. (Каять.)
М о р к о в к и н . Вӑт, шуйттан!
Ку тата ӑҫтан сиксе тухрӗ.
Ш у р а (кӗрет). Ну, Илюша,
ӗҫсем мӗнле пыраҫҫӗ? Паян каҫхине ниҫта та каймастпӑр-и? Театрта питӗ аван опера пулать.
Хусанти артистсем выляҫҫӗ. Мӗнле, каятпӑр-и?
М о р к о в к и н . Ман санран,
Шура, каҫару ыйтма лекет. Эпӗ
пыраймастӑп.
Ш у р а. Мӗн, ҫав териех вӑхӑт
ҫук-и вара?
М о р к о в к и н . Пӗлетӗн-и, Шура, мӗнле пулса тухрӗ. Мана паян
командировкӑна яраҫҫӗ.
Ш у р а. Нумайлӑха-и?
М о р к о в к и н . Виҫӗ уйӑха.
Ш у р а. Аякка-и?
Морковкин.
Атӑл
тӑрӑх
каймалла. Куйбышева, Саратова.
Ҫитес ҫуркунне ҫав хуласене кунти леспромхозран сулӑсем ярса
парас пирки.

Ш у р а. Каятӑн эппин?! Эпӗ
хам та ҫаплах шухӑшланӑччӗ.
(К улса.) Ку ӗнтӗ эпӗ Пушкӑрта
тухса кайиччен манран таратех,
теттӗм.
Морковкин.
Тарса
мар
ӗнтӗ. Ман хамӑн та каяс килмест
те, вӑйпах яраҫҫӗ. Енер министерствӑна чӗнсе илчӗҫ те... Вӗсене хирӗҫ мӗн калӑн.
Ш у р а. Халь ӗнтӗ эсӗ виҫӗ
уйӑхлӑха командировкӑна каятӑн,
эпӗ тепӗр виҫӗ эрнерен Пушкӑрта
каятӑп. Тухса кайиччен эпир пӗрлешес тенӗччӗ-ҫке. Пушкӑрта пӗрле кайма ӗмӗтленеттӗмӗр. Анчах
ӑҫта-ши халь ҫав ӗмӗтсем? Иртсе
кайрӗҫ. Самолет пек хӑвӑрт вӗҫсе
кайрӗҫ.
М о р к о в к и н . Эпӗ командировкӑна кайман пулсан...
Ш у ра. Ҫапла... Пирӗн план тӑрӑх сан командировкӑна каймалла
марччӗ те... (Телефон шӑнкӑртаттарать. Шура трубкӑна илсе итлет.) Ало! Квартира. Аҫтан? Базӑран? А-а, Ершов-и, ну, мӗнле,
сӑран пур-и? Пур? Юрать, юрать.
Кӗтетӗп вара. Асту. (Трубкӑна
хурать.)
М о р к о в к и н . Ах, мур илесшӗ!.. Никита Иванович мӗншӗн
халиччен те килмерӗ-ха?
Ш у р а. Мӗн тумалла унпа?
Морковкин.
Алӑ пустармалла, пичет хумалла.
Ш у р а. Паян килет-и вара вӑл?
М о р к о в к и н . Килетӗп, терӗ.
Эпӗ ирех телефонпа калаҫрӑм.
Ш у р а. Кӗтсе пӑхӑр, тен, халех
килӗ.
М о р к о в к и н . Манӑн вӑхӑт
ҫук-ҫав. Такси кӗтсе тӑрать.
Ш у р а. Хаклах илмест.
М о р к о в к и н . Раиса Петровна ӑҫта тата?
Ш у р а. Пӗлместӗп.
М о р к о в к и н . Ах; аҫа ҫапасшӗ. Мӗнле кӗтмелле пулчӗ-ха.
Ш у р а. Пирӗн патӑртан каятӑн пулать?
М о р к о в к и н . Пуҫӗпех марҫке ӗнтӗ. Виҫ уйӑха кӑна.
Ш у р а. Кама суятӑн! Эсӗ кунтан тарма хатӗрленетӗн!
М о р к о в к и н . Тарма? Эсӗ ун
ҫинчен ӑҫтан пӗлетӗн?
Ш у р а. Пӗлетӗп. Государствӑна ҫаратрӑр-ҫаратрӑр та, халӗ хӳресене вӗҫлес-и?
М о р к о в к и н . Эпӗ нихҫан та
нимӗн те вӑрламан.
Ш у р а. Ахальрен-и сан пата
эрнесерен парнесем йӑтӑнатчӗҫ.
Пӗр эрнинче хӗл каҫнӑ пӑру ҫавӑтса пыраҫҫӗ. Тепӗр эрнинче хуркӑвакал! Кашни кун тенӗ пек киликилипе пыл е шӑратнӑ ҫу! Каҫсеренех—ӗҫкӗ! Ҫаксем мӗнсем вӗсем? Алла ал ҫӑвать? Ҫапла-и? Е
сан хитрӳне кура пыра-пыра паратчӗҫ-и?
М о р к о в к и н . Ой-ой! Эсӗ ҫав
тери ҫивӗчӗ хӗр-ҫке?
Ш у ра. Жуликсене кураймастӑп эп. Иыснана та, сана та кураймастӑп.

Морковкин.
Эпӗ жулик
пулсан, мӗншӗн-ха ман ҫинчен
кайса каламастӑн? Мӗншӗн ҫырса
памастӑн?
Ш у р а. Мансӑрах ҫырса панӑ,
кирлӗ пулсан, татах ҫырса парӗҫ.
М о р к о в к и н . Апла
пирӗн
леспромхоз ҫинчен эсӗ ҫырса панӑ
пулать?
Ш у р а. Вара мӗн калас тетӗн,
гражданин Шалашов?
М о р к о в к и н . Ах, эс ун ҫинчен те пӗлетӗн?! (Ш урӑна сасартӑк ҫапать.)
Ш у р а. Ах! (Йынӑшса диван
ҫине ӳкет.)
М о р к о в к и н . Халиччен мӗн
шуйттанӗ туса тӑраҫҫӗ тата. (Чӗнет.) Раиса!
К р а с а в и н а (васкаса кӗрет,
аллинче икӗ чемодан). Эпӗ кунтах.
М о р к о в к и н . Аҫта ҫӳретӗн?
Япалусене пуҫтар. Пальто илме ан
ман. Такси тата мӗншӗн халиччен
тытӑнса тӑчӗ-ха? Шӑп пӗр сехетре кунта пулма каланӑччӗ-ҫке.
(Красавина япаласем пуҫтарма
ҫывӑрмалли пӳлӗме каять. Морковкин телефонпа калаҫать.) Ало!
Автобус станцийӗ кирлӗ. Станци?
Ало! Мӗншӗн такси халь те ярса
памастӑр. Черепахин урамӗ. Ҫиччӗмӗш ҫурт. Ало! Мана халех,
ҫак самантрах машина кирлӗ, пӗлетӗр-и? Машина кирлӗ. (Ершовпа
милиционер кӗреҫҫӗ.)
Е р ш о в. Машина хатӗр, кунтах.
М и л и ц и . Гражданин Шалашов, прошу!
Морковкин
(Ершов ҫине
сивӗ куҫӗпе пӑхса). Ох, мӗнле
сволочь иккен эсӗ. (М илици Морковкина илсе тухать.)
Е р ш о в. Сан пек жулик мар
ӗнтӗ.
Ш у р а (йынӑшса). Ах.
Е р ш о в. Кам ку? Шура-ҫке.
Мӗн пулнӑ сана? (Тӑратать.)
Ш у р а. Мана леш Шалашов
пуҫран ҫапрӗ.
Е р ш о в. Больницӑна шӑнкӑртаттармалла мар-и?
Ш у р а. Кирлӗ мар. Иртсе каять.
Е р ш о в. Пире иксӗмӗре те милицине пыма каларӗҫ.
Ш у р а. Лешӗ, ылханлӑ чунӗ,
ӑҫта кайрӗ?
Е р ш о в. Милицисем илсе кайрӗҫ.
Ш у р а. Апла пулсан, атя. Кайса веҫех каласа парар. (Каяҫҫӗ.)
Красавина
(ковер
йӑтса
тухать. Унта-кунта пӑхкалать.)
Илюша... (Ытамӗнчи коверне ҫӗре
пйрахать.) Аҫта кайрӗ ман Илья
Исаевич? Ман чунӑм! Ман юратнӑ пепкем...
(Чӳрече патӗнчен
чӳрече патне чупать.) Такси патне кайрӗ-ши? (К урса.) Ах, лартса
кайрӗҫ. Милицисем лартса кайрӗҫ.
Ҫавӑн пек ылтӑн ҫын кама усал
тунӑ-ши?.. (Ерипен пырса чемодан ҫине ларать те макӑрса
ярать.) У-у-у... каясси пулмарӗ ик-

кен... Халь ӗнтӗ мӗн тӑвас-ха
ман?! Аҫта каяс?!. (Тухать.)
Ж и р н о в (кӗрет). Эх, икӗ талӑк больницӑра выртса пӗтӗмпех
йӑшса кайрӑм. Ураран ура та
иртми пулчӗ. Ну, мӗнле пулса
тухрӗ-ха капла, ӑҫта ҫитсе тӑрӑнгӑм. Хамах айӑплӑ пуль ҫав... Хамах иртӗхрӗм. Тутлӑ пылсем халӗ
ӗнтӗ чӑнах та йӳҫӗ пула пуҫларӗҫ.
Мӗн туса хугӑм эп хама-хам?!
Пурӑнаҫҫӗ вӗт-ха ҫынсем, тӳрӗ пурӑнаҫҫӗ. Хамӑн тӑван
пиччех,
акӑ... Мӗнлерех аван пурӑнать...
А эпӗ... Камсемпе пӑтрашса кайрӑм?! Кам шуйттанӗ илӗртрӗ мана.
(Иртсе ларать.)
Учрежденинче
мӗнле-ши ӗнтӗ? Ревизи туса пӗтерчӗҫ-ши? Мӗн чухлӗ тухмастьши? Выртнӑ ҫӗре килтен никам та
пырса каймарӗҫ. Нимӗн те пӗлместӗп. Хам шӑнкӑртаттарас тетӗп, хӑраса тӑратӑп. Сасартӑк
аллӑ пин тухмасть тесе пӗлтерсен,
эпӗ вара ҫав самантрах вилсе
выртатӑп, манӑн чӗре чӑтса тӑраймӗ.
К р а с а в и н а (кӗрет. Йӑпӑлтатса.) Ах, Никита Иванович, эсӗ
таврӑннӑ-ҫке?
Ж и р н о в. Таврӑнтӑм-ха, таврӑнтӑм. Санӑн мана курас та
килместчӗ пуль те, ҫапах таврӑнтӑм.
К р а с а в и н а . Мӗншӗн ун пек
калаҫатӑн, Никита Иванович.
Ж и р н о в (тарӑхса). Эх, Раиса, Раиса!.. Мӗн туса хутӑмӑр
ӗнтӗ эпир? Пӗтӗм пурнӑҫа ҫавраҫил пек пӑтратса тӑкрӑмӑр.
Красавина.
Ҫапла пулса
тухрӗ-ҫке, Никита Иванович.
Ж и р н о в. Пирвайхи ҫулсенче
епле аван пурӑнтӑмӑр.
Красавина.
Пурӑнтӑмӑр
ҫав.
Жирнов
(хирӗҫсе). Унтан,
кунсерен хаклӑ йышши платьесем
те туфлисем илесчӗ тесе, аптратма пуҫларӑн.
К р а с а в и н а . Ухмах пулнӑ,
мӗн тӑвас тетӗн.
Ж и р н о в (витлесе). Пуҫлӑх
арӑмӗсен яка тумланмалла, унсӑрӑн ытти начальник арӑмӗсем
умӗнче намӑс, теме пуҫларӑн.
К р а с а в и н а (кулянса). Ҫапла ҫав, астӑватӑп.
Ж и р н о в. Ман мӗн тӑвас?! Еҫ
укҫипе туянма хӗнтерех. Укҫа тупас пулать. Укҫине тупма та хӑвах вӗрентрӗн. Арҫын мурӗ. Малтан, чӗтре-чӗтре, пӗчӗккӗн чӗпӗтме
тытӑнтӑм.
Унтан пысӑкраххӑн.
Юлашкинчен шикленми те пулса
ҫитрӗм. Хамӑн япаласене тыткаланӑ пекех тыткалама пуҫларӑм.
Платье те пулчӗ, туфлисем те,
пальто та, пурте! Санӑн ним
хуйхӑ та ҫук!
К р а с а в и н а . Епле ҫук пултӑр ара. Эпӗ те сан пекех кулянатӑп, Никита Иванович.
Ж и р н о в. Кулянатӑн эсӗ. Санӑн мӗн кулянмалли пур. Сана
ни ӗҫрен кӑлармаҫҫӗ, ни выговор
памаҫҫӗ, ни укҫа тӳлеттермеҫҫӗ.

К р а с а в и н а . Тӳленипех иртсе каймалла пулсан, эпӗ мӗнпур
япаласене сутса тӳленӗ пулӑттӑм.
Чи малтан пальто сутса ярас.
Ж и р н о в. Сутас. Тата мӗнле
хаклӑ .япаласем пур пирӗн?
Красавина.
Ковер
пур,
ҫавна сутас.
Ж и р н о в. Тата мӗн сутас?
Чим-ха, Морковкин ӑҫта?
К р а с а в и н а . Калама та хӑрамалла та...
Ж и р н о в. Мӗншӗн хӑрамалла?
К р а с а в и н а . Ана милицие
тытса кайрӗҫ.
Ж и р н о в. Милицие? Хӑҫан?
К р а с а в и н а . Паян. Эсӗ таврӑнас умӗн кӑна.
Ж и р н о в (ш ухӑш ларах). Еҫсем шала кӗрсе кайнӑ эппин?
Икӗпит! (П ауза.)
К р а с а в и н а . Никита Иванович, санӑн паян хырӑму та выҫнӑ
пуль? Чим-ха, эпӗ халех мӗн те
пулин ҫӑмӑл апат хатӗрлем.
Ж и р н о в. Ҫук, пӗр ҫӑвар та
анмасть.
К р а с а в и н а . Епле анмасть
пултӑр, ара... (Васкаса кухньӑна
каять.)
Ж и р н о в (телефонпа). Леспромхоза парӑр-ха. Леспромхоз?
Морковкина? Пӗлетӗп, арестленӗ.
Шалашов? Аферист? (Трубкӑна
хурать.) Кама тытса усранӑ эпӗ?!
Б е л я е в (кӗрет). Ну, Никита
Иванович, эсӗ этем мар иккен.
Мана сухарка паратӑп тесе сӑмах патӑн, хӑвӑн пӗр фестметр та
ҫук иккен? Веҫех касса пӗтернӗ.
Ененмесӗр сирӗн участока кайса
пӑхрӑм, унта сухарка турачӗ те
ҫук. Мӗншӗн эс мана улталарӑн?
Ҫав аллӑ фестметр йывӑҫшӑн мӗншӗн ҫирӗм пилӗк хут уттаратӑн?
Ж и р н о в. Темле пулса тухрӗ,
хам та ӑнланмарӑм.
Б е л я е в. Хӑй тата мана ҫывӑх
тус тет. Эпӗ те ӗнтӗ, ӗлӗкрен палланӑ ҫынран, йӳнӗрех хакпа илме
тӑрӑшатӑп. Мӗнле те пулин колхоза йӳнӗрех лартӑрччӗ, тетӗп.
Куна пӗлнӗ пулсан, сирӗн ҫине
сурмаллаччӗ ман. Райплана кайса
наряд ҫыртармаллаччӗ те, урӑх
организацинчен,
сӗм
палламан
ҫынсенчен
илмеллеччӗ.
Кашни
килмессерен кучченеҫ илсе килтӗм тата. Миҫе кило пыл кӳрсе
патӑм эп сана? Миҫе тенкӗ укҫа
патӑм? Халӗ ҫавсене веҫех каялла шыратӑп. Сакӑр кило пыл, икҫӗр хӗрӗх тенкӗ. Иккӗмӗш хут килнӗ чух 20 кило! Ултҫӗр тенкӗ.
Паян вӑтӑр кило. Акӑ вӑл ҫенӗхрех ларать. Анчах паян илсе килнине пӗр грамм та парса хӑвармастӑп. Эпир текех ухмах мар.
Унтан эп сана пин тенкӗ укҫан
парса хӑварнӑ.
Ж и р н о в. Шутла, шутла.
Б е л я е в. Пӗтӗмпе санран пин
те сакӑрҫӗр хӗрӗх тенкӗ тухать.
Ж и р н о в. Пин те сакӑрҫӗр
хӗрӗх тенкӗ?
Б е л я е в. Ҫапла!

К олхозргь ст роит елъст во
1951 ҫула «Звезда» колхоз членӗсем нихҫан та манмаҫҫӗ: ун
чух пилӗк колхоз пӗр артеле пӗрлешнӗ. Пӗрлешиччен ку артельсен
хуҫалӑхра пӗр типовой ҫурт-йӗр те пулман. Пӗр колхозӗнче ҫеҫ
4 0 лаша вырнаҫмалӑх вите те хӑмла типӗтмелли сушилка пулнӑ.
Ҫавӑнпа та колхозниксен выльӑх-чӗрлӗхе лайӑх пӑхса усрамалли,
унӑн тухӑҫлӑхне ӳстермелли, фермӑсенче ӗҫлекенсен ӗҫне ҫӑмӑллатмалли майсем ҫинчен сахал мар шухӑшлама тивнӗ.
Ҫак ыйтӑва колхоз правленийӗн ларӑвӗнче, коммунистсен пухӑвӗнче сӳтсе явнӑ, строительство ӗҫӗсене уйрӑм бригадӑеенче мар,
иӗр вырӑнта пуҫлама йышӑннӑ. Ҫакӑн пек туни фермӑсене электроэнерги, шыв парса тӑрассине, йывӑр ӗҫсене механизацилессине
хӑвӑртрах та ансатрах татса пама пулӑшать. Кунта фермӑсене йывӑҫран мар, кирпӗчрен тата шлакпа бетонран тӑваҫҫӗ, тӑррисене
шифер е тимӗр витеҫҫӗ.
Колхозсем пӗрлешнӗрен вара Октябрьски районӗнчи «Звезда»
колхозра кирпӗчрен 5 2 лаша, 179 сысна вырнаҫмалӑх икӗ вите,
1 1 0 кубометрлӑ силос башни, 100 кубометрлӑ ҫурма башня туса
лартнӑ. Кунсӑр пуҫне виҫӗ автомашина валли шурӑ чултан тата
ҫичӗ автомашина валли шлакпа цементран икӗ гараж туса пӗтернӗ.
КПСС Центральнӑй Комитечӗн январьти Пленумӗ хыҫҫӑн кунта
строительство ӗҫӗсем уйрӑмах вӑйлӑланса кайнӑ. Кӑҫал бетонран
тислӗк шӗвекне пухмалли тӑватӑ шӑтӑк, тимӗр бетонран 3 5 0 тонна
силос кӗрекен траншея, 4 0 тонна горючи усрамалли склад туса
пӗтернӗ. Унсӑр пуҫне 130 пуҫ пӑру усрамалли витене эксплуатацие панӑ (сулахайри ӳкерчӗк).
Унсӑр пуҫне, кӑҫал шлакпа цементран 2 0 0 пуҫ вырнаҫмалӑх
тӑватӑ ретлӗ ӗне вити туса пӗтернӗ (сылтӑмри ӳкерчӗк).
Ф ермӑсене шыв водопровод тӑрӑх пырать. Шыва ҫил вӑйӗпе
ӗҫлекен ТВ -8 маркӑллӑ двигатель уҫласа кӑларать (аялти ӳкерчӗк).
Колхозри хастар строительсем йышӑннӑ плана вӑхӑтра пурнӑҫласа пырассишӗн ҫине тӑрса ӗҫлеҫҫӗ, анчах малашне вӗсен
тата нумай ӗҫлемелле-ха. 1 9 5 6 ҫулта 5 0 0 тонна тырӑ хумалли
склад, 500-ш ер тонна ҫӗрулми хумалли икӗ хранилище, строительство материалӗсемпе запаслӑ пайсем усрамалли складсем, уи-хир
бригадисем валли шлакпа цементран икӗ лаша вити тата механизациленӗ тимӗрҫӗ лаҫҫи тумалла.
1 9 5 4 ҫулта колхоз председателӗ С. Яковлевпа строительство
бригадин бригадирӗ С. Полеев юлташсем Пӗтӗм Союзри ялхуҫалах
выставкинче пулчӗҫ, унтан колхозри строительство ӗҫӗсене менле
туса пымаллине вӗренсе килчӗҫ.
,
Октябрьски районӗнчи «Звезда» колхоз — республикари малта
пыракан колхозсенчен пӗри. Колхозӑн мӗнпур тупӑшӗ кӑҫал ике
миллион тенкӗрен те иртсе кайнӑ.

Ж и р н о в. Ан кӑшкӑр! Кунта
сана пурпӗр никам та илтмест.
Пин тенкине эпӗ сана кайран тӳлӗп.
Б е л я е в. Киремет пуҫани эсӗ!
Улталарӑн эс мана. Эпӗ сан аллуна ҫурӑм-ҫурӑм та, эсӗ манӑн
алла тытса та пӑхмарӑн.
Ж и р н о в. Улӗмрен ӑслӑрах
пулӑн.
Б е л я е в. Прохвост эсӗ, директор мар, жулик! Тьфу! (Каять.)
Ж и р н о в. Хам жуликне хам
та ӑнлана пуҫларӑм та... Мӗн тӑвас?! (Телефон
шӑнкӑртатать.
Ж ирнов трубкӑна илет.) Квартира. Больницӑран-и? Таврӑнтӑм.
Аҫта пымалла? Конторӑна? Акт
ҫине алӑ пусмалла? Пӗлетӗп ӑҫта
пусмаллине. (Трубкӑна хурать.)
К р а с а в и н а (кӗрет). Никита
Иванович, апат хатӗр.
Жирнов
(тарӑхса). Лакса
лар хӑвӑн апатупа! (Куракансем
ҫине пӑхса.) Э-эх! Алла алӑ ҫуниех пӗтерчӗ ҫав, халь акӑ, кай та
ташла!
Ч а р шав.
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...Акӑ
ҫӳлӗшне
сикекенсен
ӑмӑртӑвӗ пуҫланчӗ. Ачасем пӗрин
хыҫҫӑн
тепри, малалла хӑвӑрт
вирхӗнсе пырса, шурӑ планкӑна
икӗ вӗҫӗнчен тытса тӑракансем
тӗлне ҫитсен, резина мечӗке такам тӗксе янӑ пек, ҫӳлелле ыткӑнаҫҫӗ. Хӑшӗ те пулин урипе перӗнсе
тӑлланса
ӳксен, пурте
ахӑлтатса кулса яраҫҫӗ:
— Эх, спортсмен!
— Тупӑннӑ паттӑр!
— Сик хӑвӑртрах!..
Черет Ардалиона ҫитрӗ. Чупас
тата сикес тӗлӗшпе вӑл шкулта
чи пултаракансенчен пӗри. Кӗҫӗн
классенче
вӗреннӗ чухнех вӑл
кӳршӗри ачасемпе тупӑшса чупма юрататчӗ. Ҫывӑхри ҫырма-ҫатрасене те вӑл питӗ лайӑх пӗлет.
Унти чӑнкӑ вырӑнсенчен пуринчен те сиксе курнӑ.
Пӑхма хӑй нимех те мар: вӑтам пӳллӗ, хӑйпашка ача ҫеҫ. Анчах питӗ ҫаврӑнӑҫуллӑ вара —
нимрен те шикленсе тӑмасть.
Стартер
команда
парсанах,
хайхи хӑйпашка ача, хыҫалтан
ҫил-тӑвӑл
вӗрсе сирпӗтнӗ пек,
чупса пырса,
ҫӳлелле ыткӑнчӗ.
Ачасем
пурте алӑ ҫупса ячӗҫ.
Анӑҫлӑ пулчӗ — ытти ачасем пек
вӑл лентӑна перӗнмерӗ.
— 1 метр та 50 сантиметр!—
пӗлтерчӗ судья.
— Маттур!—савӑнчӗҫ ачасем.
Сикекенсем Ардалион хыҫҫӑн
та нумай пулчӗҫ, анчах ӑна ҫитекен никам та пулмарӗ.
Ҫакӑн хыҫҫӑн ачасем шкулти
спорт площадкинче пӗр-пӗринпе
ӑмӑртса чупрӗҫ. Кашни ача хӑйсен класӗнчи ҫӑмӑл атлетсен чысне хӳтӗлеме
тӑрӑшрӗ. Ҫӳлӗшне
сикес тӗлӗшпе пӗтӗм шкулта чапа
тухнӑ хайхи
хайпашка ача та
пӗрле старта тӑчӗ.
— Ардалион!—илтӗнчӗҫ сасӑсем.
Ҫак самантра темиҫе ача кӗҫвӗҫ малалла ыткӑнас пек тӑракан Ардалион патне чупса пычӗҫ.
Ана темскер пӑшӑлтатса каларӗҫ,
мӗнле чупмалли ҫинчен анлантарнӑ пек, чӗркуҫҫисене хуҫлатса,
аллисене сулкаласа кӑтартрӗҫ.
Унччен те пулмарӗ ешӗл майкӑллӑ стартер,
шкулта яланах
футбол вӑййисенче судья пулнӑскер, аллинчи
пӗчӗкҫӗ хӗрлӗ
ялавне вӑшт ҫеҫ сулса ячӗ.
— Ардалион!—каллех кӑшкӑрчӗҫ ачасем.
— Чуп, Ардалион!
— Хытӑрах!
Площадкӑри ҫул тӑрӑх Ардалион малалла вирхӗнсе пырать.
Акӑ вӑл, хӑвӑртлӑха ытларах та
ытларах ӳстерсе, финиш патне
ҫывхарса ҫитет. Ун хӑлхине площадка тавра кӗпӗрленсе тӑракан
ачасем
хавасланса алӑ ҫупни
пырса кӗрет.
— Ардалион!—кӑшкӑрчӗҫ ачасем.—Хӑвӑртрах!..
Инкек куҫа курӑнса килмест.
Акӑ чипер пынӑ ҫӗртех такӑнса
ӳкрӗ те ҫип ҫӑмхи пек ҫаврӑнса
илчӗ Ардалион. Ҫав самантрах
вӑл, вӑхӑта сая ямасӑр, ура ҫине
сиксе тӑчӗ. Каллех малалла ыткӑнчӗ. Финиш лентине чи малтан
пырса сӗртӗнчӗ. 100 метр дистанцие пуринчен малтан чупса
тухрӗ.
Хӑйпе пӗр класри ачасем чӑннипех савӑнчӗҫ...
Ҫапла аса
илет халӗ СССР
спорт мастерӗпе Европа чемпионӗ ятне илме тивӗҫлӗ пулнӑ Ардалион Васильевич Игнатьев ҫинчен унӑн чи малтанхи тренерӗ—
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Елчӗкри вӑтам шкулти
физика
учителӗ Нестр Степанович Степанов.
Шкул площадки ҫинче тусӗсемпе ӑмӑртса сикнӗ е чупнӑ чухне
Ардалион ҫӗршывра хӑй чи чаплӑ спортсменсен ретне тӑрасси
ҫинчен шутламан
та пулӗ, тен.
Анчах, ялти вӑтам шкултан вӗренсе тухса, Канашри учительски института вӗренме кӗнӗ хыҫҫӑн, унӑн кун-ҫулӗ пӗтӗмпех улшӑннӑ. Физикӑпа
математика
учителӗ пулма ӗмӗтленнӗ каччӑ
ҫӑмӑл атлетикӑпа интересленме
пуҫланӑ. Институтри тата Канаш
хулинчи чи вӑйлӑ та пултаруллӑ
спортсменсемпе
тӑтӑшах
ӑмӑртса чупнӑ. Вӑл, алгебра, тригонометри формулисене вӗреннӗ
вӑхӑтрах, хӑвӑрт чупмалли ӑсталӑха — хӑвӑртлӑхпа чӑтӑмлӑха
хӑнӑхмалли ӑсталӑха — тӑрӑшса
вӗренме тытӑннӑ.
Институтран
вӗренсе
тухнӑ
хыҫҫӑн,
Елчӗк районӗнчи пӗр
шкулта ӗҫленӗ вӑхӑтра, Ардалион
Игнатьев Шупашкарти «Динамо»
стадионра
республикӑри паллӑ
спортсменсемпе
пирвайхи
хут
ӑмӑртса чупнӑ. 400 метр дистанцие 54,6 секундра
чупса тухса,
ӑмӑртура чи малти вырӑна тухнӑ. Ҫав ӑмӑрту
вӑхӑтӗнче вӑл
Чкаловски районӗнчи чи паллӑ
спортсменпа — 800 метр дистанцие чупас тӗлӗшпе чапа тухнӑ
Рассых
Бикчуринпа туслашнӑ.
Паллӑ спортсменпа
паллашни
Енел каччине спорт ӗҫне чӑнласах
юратма хавхалантарнӑ,
Чӑваш
ачипе тутар ачи вара тренировкӑсене те пӗрле ҫӳренӗ, пӗр-пӗрне ырӑ канашсем парса пулӑшнӑ.
1951
ҫулхи октябрь уйӑхӗнче
Ардалион
Игнатьев
ӗҫлекен
шкула телеграмма пынӑ — ӑна
пӗтӗм Союзри колхозсенчи ҫамрӑк спортсменсен ӑмӑртӑвне хутшӑнма чӗннӗ. Ку ӗнтӗ ялти ҫирӗм
икӗ ҫулхи учителе ҫав тери са^
вӑнтарнӑ, унӑн малашнехи ырӑ
та телейлӗ ӗмӗчӗсене татах ҫӗнӗ
ҫунат хушнӑ. Ҫакӑ вара ӑна ҫав
ӑмӑртура чӑваш спортсменӗсен
чысне хӳтӗлеме хавхалантарнӑ.
Калас
пулать, старта ун чухне
ялсенчи чи вӑйлӑ, чи хитре, чи
ӑста чупакансем сахал мар тухнӑ. Анчах инҫетри чӑваш ялӗнчен пынӑ
Ардалион Игнатьев
200 тата 400 метр дистанцисене

чупас тӗлӗшпе финиша чи малтап
Фестивалӗн хисеп пьедесталӗ
тухнӑ. Ҫапла вара вӑл «Колхозҫинче Ардалион Игнатьев чӗреник» спорт обществин чемпионӗ
рен хумханса тӑнӑ. Хӑйӗн Тӑван
пулса тӑнӑ.
ҫӗршывӗн мухтавлӑ Гимнне ит1952
ҫулхи ҫуркунне Ардалион ленӗ май вӑл хӗвел ҫути ҫинче
Игнатьева
хамӑр
ҫӗршывран
варкӑшса тӑракан хӗрлӗ ялав
Финлянди ҫӗршывне XV олимп
ҫине мӑнаҫлӑн
савӑнса пӑхнӑ.
вӑййисене
хутшӑнма
каякан
Юратнӑ Тӑван ҫӗршывӑмӑр шасборнӑй командӑна кӗртнӗ. Совет
нӑҫне тӳрре кӑларнӑшӑн савӑннӑ
спортсменӗсм ҫав вӑйӑсене хутвӑл.
шӑнма кайма хатӗрленнӗ кунсенҪамрӑк спортсмен-патриот ҫаче вӑл 400 метр дистанцие чупас
кӑнпа ҫеҫ ҫырлахма пултарайтӗлӗшпе хӑйӗн тусӗсем хушшинче
ман. Совет спортсменӗсен чӑн-чӑн
кашнинчех лайӑхрах та лайӑхрах
пултарулӑхне тӗнчери ҫамрӑксем
тӗслӗхсем кӑтартма пуҫланӑ. Ун
умӗнче кӑтартас тесе, 200 метр
чухнехи
ҫитӗнӗвӗсем унӑн пит
дистанцие
ӑмӑртса чупма вӑл
чаплах мар пулнӑ пулин те, ҫамтатах старта тухнӑ. Халӗ ӗнтӗ
рӑк спортсменӑн чупас тӗлӗшӗнвӑл хӑйӗн пултарулӑхӗ ҫине шанчи ӑсталӑхӗ нумайӑшне савӑннӑ. Хӑйӗн вӑйӗ ҫине шанни ӑна
тарнӑ. Ленинградри паллӑ тренертатах тепӗр ҫӗнтерӳ тума пулӑшсенчен пӗри — Николай Зайцев
нӑ: ҫав дистанцие 21,1 секундра
ҫамрӑк спортсмена ҫӑмӑл атлечупса тухса, Совет
ҫӗршывӗн
тика ӑсталӑхне
вӗренме нумай
тепӗр ҫӗнӗ рекордне тунӑ. Ана
пулӑшнӑ: кунтан-кун ӑна кӑткӑсвара Бухарест стадионӗнче вунрах та кӑткӑсрах заданисем пашар пин ҫын палласа юлнӑ, санӑ, чупнӑ чухнехи ритма уҫӑмлӑламласа алӑ ҫупнӑ.
рах сисме хӑнӑхтарнӑ, старт пуҫҪак результат чӑнах та чаплӑ
ламӑшӗнчех ҫил пек хӑвӑрт чупҫӗнтерӳ пулнӑ.
Европӑра ҫав
ма вӗрентнӗ. Кун хыҫҫӑн кун
ҫулхине ун пек результат урӑх
иртнӗ. Кашни кун вара Ардалион
никам та кӑтартайман!
хӑйӗн тренерне савӑнтаракан ҫи1954 ҫулхи май уйӑхӗнче Киев
тӗнӳсем тума пуҫланӑ. Контролхулинчи Н. С. Хрущев ячӗпе тӑлӗ ӑмӑртуснче вара вӑл ҫӗршыври
ракан стадионра РСФСР-ти, Укпаллӑ спорт мастерӗсенчен те лараинӑри, Белоруссири тата Мусйӑхрах чупма пултарни палӑрнӑ.
кавпа
Ленинградри чи вӑйлӑ
Финиша вӑл яланах
чи лайӑх
спортсменсем
ӑмӑртнӑ.
Вӗсем
чупаканнисемпе пӗрле тухнӑ.
хушшинче Ардалион Игнатьев та
Олимп
вӑййисенче
ҫамрӑк
пулнӑ. Халӗ ӗнтӗ вӑл 400 метра
спортсмен тӗлӗнмелле ҫӗнӗ япа46,1 секундра чупса тухать. Ку
ласем питӗ нумай курнӑ. Хельӗнтӗ ҫав ҫулхине тӗнчери чи ласинки хулинчи стадионри чупмалйӑх результат шутланнӑ. Игнали хӗрлӗ ҫул ҫине тухнӑ чухнехи
тьев 200 тата 400 метр дистанципек вӑл хӑйӗн пурнӑҫӗнче нихҫан
сене чупас тӗлӗшпе Европа чемта хумханман: тӗнчери ӑмӑртупионӗ ятне илме тивӗҫлӗ пулнӑ.
сене унччен нихҫан та хутшӑнман,
Ҫав ҫулхи август уйӑхӗн юлашунӑн спорт ӑсталӑхӗ ҫав вӑхӑтра
ки кунӗсенче, Швейцари ҫӗршытин кӑна ҫирӗпленсе ҫитме пуҫвӗн столицинче — Берн хулинче,
ланӑ-ха. Унпа ӑмӑртса чупакан
Европӑри чи пултаруллӑ ҫӑмӑл
спортсменсен ячӗсене ун чухне
атлетсемпе ӑмӑртса, вӑл Европа
пӗтӗм тӗнче пӗлсе тӑнӑ. Ямайка,
континентӗнчи чи вӑйлӑ чупаканСША, Франци тата ытти ҫӗршыв- .
сене пурне те ҫӗнтерет.
сен спортсменӗсем,
ҫакӑн пек
Ҫапла ӗнтӗ,
чӑваш халӑхӗн
паллӑ
ӑмӑртусене нумай хут
шанчӑклӑ ывӑлӗ совет спортне
хутшӑнса, тахҫанах чапа тухнӑ.
малалла аталантарас ӗҫре ҫӗнӗТемиҫе ҫул каялла кӑна Ӗнел
рен ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем тӑвать, чӑваш
улӑхӗнче чупса ҫӳренӗ чӑваш ачи
ҫамрӑкӗсене чунтан-чӗререн саинҫетри ҫӗршывсенчи паллӑ спортвӑнтарать. Халӗ ӗнтӗ республисменсемпе 400 метр
дистанцие
кӑри ҫамрӑксем, Тӑван ҫӗршывӑӑмӑртса чупма старта тӑнӑ. Ҫак
мӑрти кирек хӑш кӗтесне кайсан
ӑмӑртура ҫӗнтерӳ тӑвас ӗмӗт унӑн
та, хӑйсен рекордсменӗпе чӑннивӑйлӑ пружина пек тапса тӑракан
пех савӑнса
мухтанма пултамускулӗсене темӗнле вӑй-хӑват
раҫҫӗ.
панӑ пек туйӑннӑ. Малтанхи се1955 ҫулта ӗмӗрлӗхе асра юлкундсенчех
вӑл чупмалли ҫул
малли кунсем
питех те нумай
ҫинче пӗрин хыҫҫӑн теприне хуса
пулчӗҫ. Ҫав чаплӑ кунсем мирпе
ҫитсе иртсе кайнӑ, 400 метр дитуслӑхшӑн кӗрешекен тата этем
станцие 48 секунд хушшинче чуптивӗҫне хисеплекен халӑхсемшӗн
са тухса, рекорд тунӑ.
ҫеҫ мар, ҫӗр чӑмӑрӗ ҫинче телейлӗ те
савӑнӑҫлӑ пурнӑҫ тума
Питӗ аван! Вӑл унчченхи реӗмӗтленекен
ҫамрӑксемшӗн те
кордсене чӑнах та ҫӗнетнӗ иккен.
паллӑ пулса юлчӗҫ. Ҫамрӑксем
Ҫав дистанцие 1949 ҫулта ҫӗршыври чи паллӑ ҫӑмӑл атлетсенхӑйсем те ҫав паллӑ кунсен гечен пӗри — С. Комаров 48,5 серойӗсем пулса тӑчӗҫ. Ҫавӑн пек
кундра чупса тухнӑччӗ. Ун хыҫтаса та паттӑр чӗреллӗ ҫамрӑкҫӑн вара тепӗр икӗ ҫултан тин ҫав
сем ҫӗр ҫинче халӗ ҫӗршер пинӗн
рекорда Ю. Литуев кӑштах ҫӗшутланаҫҫӗ. Вӗсен пурин те пӗр
нетме пултарнӑччӗ — 48,3 секунд.
ӗмӗт: мир, туслӑх!
1953
ҫулхи ҫуллахи шӑрӑх кунХалӑхсем хушшинчи мирпе туссенчен пӗринче тӑван республикӑлӑхшӑн
пынӑ кӗрешӳре пирӗн
на радио Ардалион
Игнатьев
мухтавлӑ землякшӑн Ардалион
ҫинчен савӑнӑҫлӑ хыпар илсе килИгнатьевшӑн та 1955 ҫулта ӗмӗрчӗ. Пӗтӗм тӗнчери студентсемпе
лӗхех асра юлакан паллӑ кунсем
ҫамрӑксен Бухарестри IV фестисахал мар пулчӗҫ.
валӗнче хӑвӑрт чупас тӗлӗшпе ӑна
Акӑ вӗсем:
никам та ҫӗнтереймен. 400 метр
...Июнӗн 25-мӗшӗ. Ҫак кун Тӑдистанцие чупнӑ чухне вӑл каллех
ван ҫӗршыв столицинчи ӗҫҫыннифиниш лентине чи малтан пырса
сем «Динамо» стадиона Европӑсӗртӗннӗ. Тӑван ҫӗршыв рекордри вуникӗ
ҫӗршыври чи вӑйлӑ
не ҫӗнӗрен ҫӗнетнӗ — хӑйӗн яланҫӑмӑл атлетсене курма пухӑнчӗҫ.
хи
дистанцине
47,2 секундра
Ҫав кун вӗсем Болгари, Венгри,
чупса тухнӑ. Финалта вӑл тӗнДемократиллӗ Германи Респубчери
чи вӑйлӑ
чупакансемпе
лики, Дани,
Итали, Норвеги,
ӑмӑртнӑ,
400 метр дистанцие
Швеци,
Польша, Румыни тата
46,8 секундра чупса тухса, тӗнФранци
спортсменӗсене ӑшшӑн
чере тӑваттӑмӗш, Европӑра иксаламларӗҫ. Европӑри чи вӑйлӑ
кӗмӗш вырӑна тухнӑ.
спортсменсене курма пынӑ халӑх

ун чухне пирӗн земляка Ардалион Игнатьева тата Демократиллӗ Германи
Республикинчен
килнӗ
сӑпай кӑмӑллӑ хӗре —
Криста Штубника уйрӑмах савӑнса кӗтсе илчӗҫ, вӗсем хӑйсем
хитре те ҫаврӑнӑҫуллӑ, хӑвӑрт
та вӑйлӑ чупма пултарнипе пурне те тӗлӗнтерчӗҫ.
Ардалион Игнатьев ун чухне,
финалти чупура Венгри, Польша,
Швеци тата Франци спортсменӗсемпе тӗл пулса, 400 метр дистанцие
46,0 секундра
чупса
тухрӗ. Чаплӑ ҫӗнтерӳ! Стадиона
курма пынӑ
халӑх ӑна каллех
тӑвӑллӑн алӑ ҫупса саламларӗ.
Вӑл каллех Совет Союзӗнче ҫӗнӗ
рекорд турӗ.
Ҫакӑн пек рекорд 16 ҫул каялла ҫеҫ пулнӑ. Ана нимӗҫ спортсменӗ Хербиг тунӑ. Тӗнчери иккӗмӗш вӑрҫӑ хыҫҫӑн Европӑра ҫакӑн
пек рекорд халиччен урӑх пӗрре
те пулман-ха!
...Август уйӑхӗн малтанхи ӑшӑ
та илемлӗ
кунӗсенчен пӗринче
Польша Халӑх Республики столицинче — Варшава
хулинче
Пӗтӗм тӗнчери ҫамрӑксемпе студентсен
V фестивалӗ
тӗнчери
ҫамрӑксен чи ырӑ та таса ӗмӗчӗсене тата вӗсен чаплӑ пултарулӑхне кӑтартса памалли демонстраци пулса тӑчӗ. 114 ҫӗршывран пухӑннӑ 30 пин ытла ҫамрӑк,
пурте пӗр кӑмӑллӑ пулса, ҫапла
каларӗҫ: «Ҫӗр ҫинче мир пултӑр!»—терӗҫ.
Ҫак фестивальте
тӗнчери чи
пултаруллӑ юрӑ тата ташӑ ӑстисемпе пӗрле физкультурӑпа спорт
ӗҫӗнче чапа тухнӑ ҫамрӑксем те,
мирпе туслӑх ялавне тытса ҫичҫӗр ҫулхи ватӑ Варшава урамне
тухрӗҫ. Вӑтӑр
сакӑр ҫӗршыври
виҫӗ пин ытла ҫамрӑк спортсмен
хӑйсен вӑйӗпе
хастарлӑхне кӑтартрӗҫ.
Пӗтӗм тӗнчери спорт
вӑййисенче чи малти вырӑнсене
ҫӗнсе илсе, совет спортсменӗсем
виҫҫӗре яхӑн ылтӑн тата кӗмӗл
медальсем илме тивӗҫлӗ пулчӗҫ.
Фестивале пынӑ хӑнасем алӑ
ҫупса саламланӑ совет спортсменӗсен мухтавлӑ ретӗнче Ардалион
Игнатьев та мӑнаҫлӑн утса пычӗ.
Унӑн ятне тӗнчери нумай ҫӗршывсенчи
хаҫатсем
ҫинче паллӑ
спортсменсен хушамачӗсемпе юнашар мухтаса ҫырчӗҫ
Фестиваль медальне илме тивӗҫлӗ пулнӑшӑн ӑна тӗнчери чи
паллӑ
спортсменсем — Стрикленд (Австри), Ольга Дьярмати
(Венгри), Эмиль Затопек (Чехословаки), Георгий Гумпек (Венгри), И. Фрифор (Япони) тата
ыттисем те ӑшшӑн алӑ пачӗҫ.
— Совет спортсменне чыс та
мухтав!
...Сентябрӗн 11-мӗшӗ. Мускаври
«Динамо»
стадионӗ.
Ҫанталӑк
кӗр енне кайнӑ пулин те, кӑвак
тӳперен хӗвел хытӑ хӗртет. Ҫак
кун Совет Союзӗнчи ҫӑмӑл атлетсем Великобританипе Ҫурҫӗр
Ирландири чи пултаруллӑ ҫӑмӑл
атлетсемпе тӗл пулса ӑмӑртрӗҫ.
Ку тӗлпулӑва Ардалион ҫеҫ мар,
пирӗн ҫӗршыври ытти ҫамрӑксем
те нихҫан та манас ҫук.
Акӑ Совет Союзӗнчи тата Великобританипе Ҫурҫӗр Ирландири спортсменсем, хӑйсен ҫӗршывӗсен ялавӗсене ҫӗклесе, стадиона
тухрӗҫ. Курма пынӑ вуншар пин
ҫын вӗсене кӑмӑллӑн алӑ ҫупса
саламларӗҫ. Совет Союзӗпе Великобританин государство гимнӗсем
мӑнаҫлӑн кӗрлесе каяҫҫӗ.
Курма пынисен пурин те пӗр
шухӑш: чи вӑйлӑ спортсменсене
цӗрлештерсе тӑракан ҫак икӗ командӑран хӑшӗ те пулин ҫӗнтерӗ.

Ҫӑмӑл атлетсен ӑмӑртӑвӗсене
ирттермелли яланхи йӑла тӑрӑх,
чупмалли
ҫул ҫине чи малтан
спринтерсем тухаҫҫӗ. (Спринтерсем тесе питӗ хӑвӑрт чупакансене калаҫҫӗ.) Пӗтӗм стадион вӗсем
ҫине пӑхать. Хӑшӗ ҫӗнтерӗ-ши?
Акӑ спортсменсем малалла ыткӑнаҫҫӗ. Чупмалли
ҫул ҫинче
ҫамрӑклӑх ҫиҫет, хастарлӑх вӗрет! Мӗншӗн тесен спринтерсенчен хӑшӗ ҫӗнтерессине минутсем
мар, секундӑсем татса параҫҫӗ.
Темиҫе хут куҫ хӗссе илнӗ хушӑра вӗсен хӑйсен пӗтӗм пултарулӑхне — вӑйне, чӑтӑмлӑхне тата
ӑсталӑхне кӑтартса памалла.
Спринтерла чупас ӑсталӑхра чи
кирли вӑл — хӑвӑртлӑх. Хӑвӑртлӑха мӗн май килнӗ таран ӳстерсе пыма пӗлни пӗтӗм ӑнӑҫлӑха
татса парать.
Унччен те пулмарӗ, кӑкӑрӗ ҫине
«СССР» тесе ҫырнӑ вӑтам пӳлӗ,
яштака
каччӑ финиш лентине
пуринчен малтан ҫитсе перӗнчӗ.
Стадион аслати
чухнехи пек
кӗрлесе кайрӗ.
Юлашкинчен,
икӗ ҫӗршыври
ҫӑмӑл атлетсен ӑмӑртӑвӗ вӗҫленес умӗн, арҫынсене 4X400 метр
дистанцие чупма старт пачӗҫ. Ҫак
вара чӑннипех
питӗ интереслӗ
ӑмӑрту пулчӗ. Англирен килнӗ
хӑнасем кайран ӑна фанатикӑлла
ӑмӑрту тесе ят панӑ.
Чупмалли
ҫул ҫине
малтан
Б. Грачевпа П. Хиггенс тухрӗҫ.
Хӑйӗн этапне
питех те ӑнӑҫлӑ
чупса тухса, акӑлчан спортсменӗ
эстафетӑна 15 метр маларах тыттарчӗ. Иккӗмӗш этапра чупакан
Г. Ивакин пурпӗрех парӑнмарӗ,
хӑйпе ӑмӑртса чупакан Фрейера
вӑл кӑшт
хуса ҫитеймерӗ. Акӑ
виҫҫӗмӗш этап. М. Уилер Ю. Литуевран ҫав тери
хӑвӑрт иртсе
каять. Вӗсем хушшинчи хушӑ ӳснӗҫемӗн ӳссе пырать. Ю. Литуев
унран ҫирӗм метра яхӑн юлать.
Чи юлашки этапра Англи ҫӗршывӗнче хӑвӑрт та ӑста чупас тӗлӗшпе тахҫанах чапа тухнӑ Дерек
Джонсон чупать. Анчах Ардалион
Игнатьев каллех тӗлӗнмелле ӗҫ
тӑвать. Стартран вӑл хӑйне темӗнле асамлӑ вӑй сирпӗтсе янӑ
пек ыткӑнса
тухать. 200 метр
кайнӑ хыҫҫӑн вӑл хӑйпе ӑмӑртса
чупакан Джонсон патнех ҫывхарса ҫитет. Ҫакӑн пек ҫав тери хӑвӑрт чупма тытӑннине халиччен
никам та ниҫта та курман. 21,8
секунда хушшинче 200 метр чупнӑ! Анчах стадионӑн пӗр вӗҫӗнче,
кӗтесрен ҫаврӑннӑ ҫӗрте, Ардалиона хытӑ виркӗнсе чупма кӑштах
кансӗртерех пулчӗ. Ҫапах та финиш патне тухмалли тӳрӗ ҫул ҫине вӗсем иккӗш те пӗрле тухрӗҫ.
Курса ларакансем шартах сикеҫҫӗ. Стадиона пынӑ ҫынсем ҫак
минутри
пек кӗрлесе шавлани
халиччен ҫав тери чаплӑ футбол
вӑййисенче те пулман.
Ардалионпа Дерекӑн иккӗшӗн
те кӑкӑрӗсем пӗр тӗлте, юнашар
курӑнаҫҫӗ. Финиш инҫе те мар.
Кам мала тухассине секундӑн темиҫемӗш
пайӗ татса памалла.
Паллах, Ардалион
пӗтем вӑйне
хучӗ. Джонсон вара, хӑйӗн яланхи чее тактикине асра тытса, финиша тухма хӑйӗн вӑйне сыхласа хӑварнӑ иккен. Ҫавӑнпа
та вӑл, Европа чемпионӗнчен кӑшт
кӑна маларах тухса, финиш патӗнче кӗтсе тӑракан юлташӗсен
аллисем ҫине, ҫавра ҫил вӗҫтерсе
килнӗ пек, сирпӗнсе ӳкрӗ.
Ҫапах та Ардалион Игнатьев
тӑрӑшни сая каймарӗ. Совет Союзӗн команди, 4X400 метр дистанцие 3 минут
та 09,6 секундра
чупса тухса, Пӗтӗм Союзри рекордран иртсе кайрӗ.

Кӑштах сывлӑш ҫавӑрса илнӗ
хыҫҫӑн, Дерек
Джонсон, совет
спортсменӗсен вӑйӗпе хастарлӑхӗнчен тӗлӗнсе, ҫапла каларӗ:
— Нимӗн иккеленмелли те ҫук,
Игнатьев тӗнчери чи лайӑх спортсмен. Америка
спортсменӗ Ли
питӗ вӑйлӑ чупать, эпӗ унпа та
ӑмӑртса
чупнӑ, ҫак дистанцие
чупас тӗлӗшпе чапа тухнӑ тӗнче
чемпионӗпе
Джонсонпа та тӗл
пулнӑ. Анчах паянхи чухлӗ нихҫан та выляса яман. Игнатьев
пек вӑйлӑ
чупаканнине
урӑх
ниҫта та тупас ҫук.
Акӑлчан спортсменӗ чӑваш ачине алӑ тытрӗ.
...Сентябрӗн 18-мӗшӗ. Вырсарникун. Югослави ҫӗршывӗн тӗп
хулинче — Белград хулинче Венгри, Польша,
Румыни, СССР,
США тата Югослави ҫӗршывӗсенчи ҫӑмӑл атлетсем
тӗл пулчӗҫ.
Югослави ҫӗршывӗнчи спорт общественноҫӗ совет спортсменӗсене
ҫав кун уйрӑмах ӑшшӑн саламларӗҫ, мӗншӗн тесен вӗсем юлашки тӑхӑр ҫул хушшинче^ пӗр-пӗринпе чи малтанхи хут тӗл пулса
ӑмӑртаҫҫӗ.
Ҫав ӑмӑртӑва курма стадиона
25 пин ҫын ытла пухӑннӑ. Вӗсем
пурте
тӗнчере
мирпе туслӑх
ялавне ҫӳлте тытса пыракан ҫӗршыври хастарлӑ
спортсменсен
пултарулӑхне курасшӑн.
Ку ӑмӑртусем, яланхи пек мар,
каҫхине,
электричество ҫутинче
пуҫланчӗҫ.
Европа чемпионӗ Ардалион Игнатьев ҫакӑнта та совет спортсменӗсен чысне тивӗҫлипе хӳтӗлерӗ. 400 метр дистанцие вӑл США
спортсменӗпе Майоккӑпа ӑмӑртса
чупрӗ. Майокко — паллӑ спортсмен. Ҫак дистанцие чупас тӗлӗшпе Кельн хулинче нумай пулмасть пулса иртнӗ пӗтӗм тӗнчери
ӑмӑртура пурне те ҫӗнтернӗччӗ.
Анчах халӗ акӑ вӑл совет спортсменне ҫӗнтерессине ӗненмерӗ пулас... Чупмалли ҫул ҫине тухсанах, вӑл хӑйӗн хастарлӑхӗ ҫине
шанма
пӑрахрӗ, финиша вара
аран-аран кӑна чупса тухрӗ,
Амӑртӑвӑн иккӗмӗш кунӗнче те
Югослави
ҫамрӑкӗсем
совет
спортсменӗсене ӑшшӑн саламларӗҫ.
Ҫак кун Совет
Союзӗпе
США-ри чи вӑйлӑ атлетсен ушкӑнӗсем олимп вӑййисем хыҫҫӑн чи
пирвайхи хут тӗл пулчӗҫ. Америка
чемпионӗ Р. Ричард тӗнчере кӑҫал ҫӗр метрлӑ дистанцие чупас
тӗлӗшпе пӗрремӗш вырӑна, икҫӗр
метр дистанцие
чупас тӗлӗшпе
иккӗмӗш вырӑна тухнӑ. Унӑн икҫӗр метр дистанцири
вӑхӑчӗ —
20,7 секунд.
Совет спортсменӗ Л. Бартенев
ҫӗр метр дистанцие чупнӑ ҫӗрте
Р. Ричарда ҫӗнтереймерӗ. Анчах
Р.
Ричардпа А. Игнатьев 200
метр дистанцие
ӑмӑртса чупнӑ
чухне стадионри
халӑх нихҫанхинчен те хытӑ алӑ
ҫупса тӑчӗ.
США спортсменӗпе совет спортсменӗн чупмалли ҫул ҫинчи кӗрешӗвӗ чӑнах та питӗ
интереслӗ
пулчӗ. Финиша вӗсем иккӗш те
пӗр вӑхӑтра тухрӗҫ: 21,6 секунд!
Ҫак ҫитӗнӳсем вӗсем пӗр Ардалион савӑнӑҫӗ ҫеҫ мар, мӗнпур
совет ҫамрӑкӗсен савӑнӑҫӗ. Халӗ
ӗнтӗ шанчӑклах ҫапла калама пулать: вӑхӑт нумай та иртмӗ, пирӗн земляк Ардалион Васильевич
Игнатьев хӑйне пӗтӗм тӗнчери рекордран уйӑрса тӑракан секундӑн чи йывӑр пайӗсене те ҫӗнтерсе иртӗ! Ҫакӑ вӑл пулатех, мӗншӗн тесен совет ҫамрӑкӗсем яланах ҫӗнтернӗ, ҫӗнтереҫҫӗ, малашне те ҫӗнтерӗҫ.
Мих. ЮРЬЕВ.

Адам Мицкевич
(Вилнӗренпе 100 ҫул тултарнӑ
тӗле)

Польша халӑхӗн аслӑ Поэчӗ
Адам Мицкевич хӑйӗн тӑван
ҫӗршывне ирӗке кӑларассишӗн,
унӑн никама
пӑхӑнманлӑхне
ӗмӗрлӗхе
сыхласа хӑварассишӗн, халӑхсем хушшинчи туҫлӑха ҫирӗплетессишӗн
паттӑр
та хӑюллӑ кӗрешнӗ революционер пулнӑ. 1830 —1831 ҫулсенче поляксем вЫрӑс самодержавине хирӗҫ восстани туса ирттернӗ. Адам Мицкевичӑн революцилле поэзийӗ ҫав восстанин
ялавӗ пулса тӑнӑ.
Адам Мицкевич ун чух историлле Литвана кӗрекен Белоруссинчи Новогрудок хулинче,
чухӑн адвокат ҫемйинче ҫуралнӑ. Ун чух Литвапа Польша пӗр
государство — Речь
Посполитая — шутланнӑ.
Мицкевич мӗн ҫамрӑкранах
ҫынсем хушшинчи социаллӑ танмарлӑха, тӳсме ҫук йывӑр крепостла йӗркесене хӑй куҫӗпе
курса ӳснӗ. Ҫакна поэт «Дзяды»
ятлӑ малтанхи драмӑлла поэминчех ҫырса кӑтартнӑ.
1832 ҫулта, «Польский пилигрим» хаҫата редакциленӗ вӑхӑтра, Мицкевич хӑйӗн вилӗмсӗр «Пан Тадеуш» поэмине ҫырать.
«Пысӑк»
Импровизаци —
Мицкевич поэзийӗнче ҫеҫ мар,
пӗтӗм тӗнче поэзийӗнче' те чи
лайӑх произведенисенчен пӗри
шутланать. Ана Шеллин «Раскованный Прометей», Байронӑн
«Каин» произведенийӗсемпе тан
шутлаҫҫӗ. Унта автор творчествӑлла вӑй нихҫан та иксӗлменнине, халӑх вӑйӗ чӑннипех те
никам ҫӗнтерейми вӑй пулнине,
ҫав вӑхӑтрах
халӑх мӗн тери
асап тӳссе пурӑннине кӑтартса
панӑ.
Адам Мицкевич Польшӑн хӗрӳллӗ патриочӗ
пулнӑ. Анчах
вӑл нихҫан та поляксен телейлӗ
пурнӑҫне ытти халӑхсен телейӗнчен уйӑрман.
Российӑра пурӑннӑ вӑхӑтра
Мицкевич вырӑссен малта пыракан ҫынӗсемпе:
Пушкинпа,
пулас декабристсемпе — Рылеевпа, Бестужев-Марлинскипе
ҫывӑх паллашать, ҫак паллашу
аслӑ поэтӑн
геНине татах та
хӑпартлантарса яма пулӑшать.
Каярахпа
Мицкевич Пушкин
ҫинчен ӑшӑ кӑмӑл-туйӑмпа темиҫе статья пичетлесе кӑларать.
Поляксен
аслӑ поэчӗ Адам
Мицкевич вилнӗренпе ҫӗр ҫул
тултарнине халӗ ирӗке тухнӑ
Польша ҫеҫ мар, Мир Совечӗ
йышӑннипе, тӗнчери пӗтӗм прогрессивлӑ этемлӗх паллӑ турӗ.
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СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
Кӑҫалхи октябрь уйӑхӗнче вырӑссен паллӑ поэчӗ Сергей Александрович Есенин ҫуралнӑранпа
60 ҫул тултарчӗ. Ҫав куна Совет
Союзӗнчи писательсем анлӑ палӑртрӗҫ, поэта асӑнса вечерсемпе
докладсем туса ирттерчӗҫ.
Поэт пурӗ те вӑтӑр ҫул ҫеҫ пурӑннӑ, вӗсенчен вунпилӗк ҫулне
поэзие панӑ. С. Есенин ҫӗршывра тӗлӗнмелле пысӑк социаллӑ
улшӑнусем пулса иртнӗ чухне,
кивӗ йӗркесене ҫӗнтерсе, ҫӗнӗ самана, ҫӗнӗ йӗрке ҫирӗпленсе пынӑ
кӑткӑс тапхӑрта ӗҫленӗ.
С. Есенин нумай енчен хирӗҫӳллӗ поэт пулнӑ пулин те, унӑн
поэзийӗнче ҫӗнни ҫӗнтерсе пыни
яланах малти вырӑнта тӑнӑ. Вӑл
тӑтӑшах пурнӑҫпа пӗр тан утма
тӑрӑшать,
революци хыҫҫӑнхи
ҫамрӑк Совет республики ҫинчен
юрлать, комсомол ҫинчен ҫырать,
ҫӗр чӑмӑрне кисрентернӗ аслӑ
Ленина мухтать, аслӑ Руҫӑн илемӗ ҫинчен чӗрене хумхантаракан ҫепӗҫ юрӑсем шӑрантарать.
Паллӑ поэтӑн халӑхпа ҫыхӑннӑ, реализма ҫывӑх тӑнӑ пысӑк таланчӗ, патриархаллӑ хресченсен ӑнланӑвне ҫӗнтерсе, революцин пӗртенпӗр тӗрӗс ҫулӗ ҫине тухать. Унӑн «Песнь о великом походе», «Баллада
о двадцати шести», «Анна Снегина», «Возвращение на родину», «Русь
советская», «Капитан земли» тата ытти поэмисемпе нумай-нумай сӑввисем — вилӗмсӗр произведеннсем.
Совет халӑхӗ хӑйӗн пысӑк талантлӑ поэтне хисеплет, ӑна яланах
ырӑ ятпа асӑнать.

*

*

*

х, ҫуни! Урхамахӗ ҫунатлӑ!
ЭҪӗр
ҫине мур илентнӗ пулас.
Вӗҫтерсе пынӑ майӑн хӑватлӑн
Шӑнкӑрав чарӑнмасӑр кулать.
Тӳпере уйӑх ҫук, вӗрмест йытӑ
Аякра, пуш хирте, инҫетре.
Харсӑр пурнӑҫӑм манӑн, эс тытӑн,
Ватӑлман-ха эп халь ӗмӗре.
Юрласам, ямшӑк, савнӑҫлӑн,
хурлӑн,—
Пит кирлех-тӗк, санпа чӗререн
Хӑмӑр куҫлӑ хӗрсем ҫинчен
юрлӑп,
Юрлӑп ҫамрӑклӑхӑм ҫинчен.
Ҫӗлӗке-и хӑяккӑн лартаттӑм,
Кӳлнӗ учӗ тӑрать ташласа,
Ҫӗклем утӑ ҫине ҫеҫ выртаттӑм,—
Хыҫӑмран кӑна юлӑр пӑхса.
Ҫтан кӗрнеклӗхӗм тупӑнатчӗ!
Каҫхине, ҫурҫӗрти шӑплӑхра,
Ман тальяика чунтан калаҫатчӗ,
Хӗрсене ҫавӑратчӗ вара.
Вӑхӑт иртрӗ. Ҫӳҫ сайраланчӗ.
Вилчӗ ут, пуш-пушах картара.
Ман тальянка сасси шӑпланчӗ,
Чӗререн калаҫма маннӑран.
Чунӑмра ман хӗрӳлӗх пӗтмен-ха,
Хӗл сиввийӗ ҫӗклет кӑмӑла.
Мӗн пулса иртнинчен ҫавӑнпах-мӗи
Шӑнкӑрав чарӑнмасӑр кулать.
1925 ҫ.
•

*

*

аганэ эсӗ ман, Шаганэ!
Эпӗ хам ҫурҫӗртен
пулнӑран-ши,
Хир ҫинчен калама хатӗр саншӑн,
Курӑн ылтӑн ыраш сар хумне.
Шаганэ эсӗ ман, Шаганэ.
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Эпӗ хам ҫурҫӗртен пулнӑран-ши,
Унта уйӑх ҫӗр хут пысӑкрах,
Пит чипер-мӗн Шираз, ҫавах
Рязань хирӗ аван халӗ маншӑн.
Эпӗ хам ҫурҫӗртен пулнӑран-ши.
Хир ҫинчен калама хатӗр саншӑн.
Ҫӳҫӗмсем хумханан ыраш пек,
Явала шанмасан пӳрнӳпе,
Ыратмасть, эп туймастӑп,
тархасшӑн.
Хир ҫинчен калама хатӗр саншӑн.
Курӑн ылтӑн ыраш сар хумне
Кӑтра ҫӳҫӗм ҫилпе вылясассӑн.
Тусӑм, кул та шӳтлеччӗ хавассӑн,
Анчах эс ан хускат чӗрене
Асӑнса ылтӑн хирӗн хумне.
Шаганэ эсӗ ман, Шаганэ!
Ҫурҫӗрте манӑн пур-ҫке чипер хӗр,
Сӑнӗпе каснӑ-лартнӑ сан евӗр,
Тен, ялан вӑл илет пуль асне...
Шаганэ эеӗ ман, Шаганэ.
1924—25 ҫ.
*

*

*

ллупа туртса эс, йӑл кулса ан
лар.
Теприне савап эп, анчах сана мар.

А

Эс аван пӗлетӗн, пит аван пӗлен—
Эп сана курмастӑп, сан патна
килмен.
Ҫывӑхран иртеттӗм, чуншӑн
пурпӗрех—
Кантӑкран пӑхам-ха, терӗм,
юриех.
1925 ҫ.
Г. ЕФИМОВ куҫарнй.

„Ч АВСАҪЫВӐХ ТА-ҪЫРТМА
ҪУК“ КОМЕДИ ПИРНИ
Юлашки вӑхӑтра пирӗн драматургсем комеди жанрӗпе ытларах
ҫырма пуҫлани пире савӑнтарать.
Пирӗн
халӑх, паллах, идея тӗлӗшпе тарӑн, илемлӗх енчен ҫӳлӗ
пусӑмра
тӑракан, вулакансене
хумхантаракан комедисене сума
суса кӗтсе илет. Халӗ эпир Н. Айзманпа К. Пайраш ҫырнӑ «Чавса
ҫывӑх та—ҫыртма ҫук» * комеди
пирки сӑмах хускатасшӑн.
Комеди сюжечӗ ҫакӑн пек. £ҫ
хальхи вӑхӑтра, Шупашкар хулинче пулса иртет. Октябрь уявӗ
умӗн рыбхоз директорӗ Аркадий
Петрович Астрахань хулине Лисичкин снабженеца командировкӑна ӑсатать. Пулӑ илсе килме
ӑна 50 пин тенкӗ парса яраҫҫӗ,
анчах Лисичкин ҫак укҫана пӗтӗмпех хӑй кӗсйине чикет. «Командировкӑран» таврӑннӑ хыҫҫӑн
«пурне те пултаракан» снабженец,
рыбхоз валли ҫӑмӑл машина илсе
килсе паратӑп тесе, татах темиҫе
пин
«майлаштарма»
шутлать.
Бухгалтер-хӗрача тӗрӗслӗхӗ кӑна
государство укҫине ҫӑлса хӑварать. Ҫак хӗрача образӗ вулакансене кӑмӑла
каять. Эпир унӑн
ятне-шывне те пӗлместпӗр, авторсем ун ҫинчен ик-виҫӗ сӑмах ҫеҫ
каланӑ пулин те, бухгалтер^ ҫӗршыв умӗнче патриотла ӗҫ тӑвать.
Директор суккӑрлӑхне пула кӑна
«Горький хулине «Победа» илме
кайма» ҫак жулике каллех 500
тенкӗ «командировка укҫи» параҫҫӗ. Халӑх
укҫине урӑх «чӗпӗтме»
май ҫуккине сиссе, ҫак
сӗтӗрӗнчӗк ҫын буфетчицӑран 17
пин тата рыбхоз директорӗн арӑмӗнчен 3 пин илет те таҫталла
тухса шӑвӑнать. Ыттисем, Гоголь «Ревизорӗнчи» пек, ҫӑваресене карса,
тӗлӗнсе пӑхса тӑрса
юлаҫҫӗ. Ҫапла вара Лисичкин аферист ик-виҫӗ
эрне
хушшинче
70500 тенкӗ «хӑйпӑтать».
«Чавса ҫывӑх та—ҫыртма ҫук»
произведенире авторсем пурнӑҫри
юрӑхсӑр
явленисене, __ малалла
кайма кансӗрлекен мӗнпур чӑрмавсене, кивӗ йӑласемпе шухӑшсене кӑтартса
параҫҫӗ, вӗсене
питлеҫҫӗ. Пирӗн хушӑра хӑшпӗр
чухне тӗл пулакан киревсӗр ҫынсене тата вӗсен сиенлӗ
ӗҫӗсене
сцена ҫине кӑларса намӑслантараҫҫӗ. Комедин тӗллевӗ — жуликсене,
спекулянтсене, подхалим.семпе суеҫӗсене, вӗсен киревсӗр
ӗҫӗсене вӑйлӑ сатирӑпа ҫунтарасси. Пархатарлӑ
задача лартнӑ
авторсем хӑйсен умне! Анчах мӗнле пурнӑҫланӑ-ха вӗсем ҫакна?
Пьесӑри ӗҫсем рыбхоз директорӗн ҫемйипе сӗтӗрӗнчӗк Лисичкин
тавра пулса иртеҫҫӗ.
Лисичкин — паллӑ
мар профессиллӗ, хӑрӑк чӗреллӗ, чее те
ултавҫӑ, питӗ вӗҫкӗн, мухтанчӑк,
йӑпӑлти те икӗпитлӗ ҫын. Хӑшпӗр
ҫынсен
суккӑрлӑхне пула ҫак
ҫапкаланчӑк этем государствӑна
пысӑк сиен тӑвать. Лисичкин жулик иккенне Сашӑпа Люся малтанах систереҫҫӗ пулин те, пьеса
вӗҫӗнче вӑл ним айӑпсӑрах, чипчиперех тухса шӑвӑнать. Анчах,
пирӗн шухӑшпа, ҫак питех те иртӗхсе кайиӑ сӑтӑрҫӑ-вӑрра ҫирӗп
ответ тыттармалла пек туйӑнать.
Унсӑрӑн вулакансем ҫапла шухӑшлама пултараҫҫӗ: Лисичкин
пек жуликсене
тытма хӗнтерех
* .Тӑван Атӑл*, 4-мӗш №. 1964 ҫ.

иккен, вӗсемпе
кӗрешме пирӗн
общество вӑйсӑр. Тен, ҫав ӑста
аферист, сӑнран пӑхма илемлӗ те
япшар хусах, паянхи кун та пӗрпӗр учрежденире
снабженецра
ӗҫлет, начальниксен арӑмӗсемпе
хӗрӗсене астарать, буфетчица патӗнче хӑналанать, пысӑк укҫапа
командировкӑна кайма хатӗрленет пулӗ?
Лисичкин евӗрлӗ кивӗ тӗнче каяшӗсене хытӑ питлемелле. Паллах, эпир шаблоншӑн мар: комедие ялан
судпа вӗҫлеме хушмастпӑр; анчах совет обществинче
ун пек этемсен
кун-ҫулӗ питӗ
кӗске, пирӗн пӗрлӗхлӗ халӑх ун
пек ирсӗрсене
таҫта тарсан та
шыраса тупатӗх! Ҫакна пьесӑра
кӑтартма е асӑнма кирлех пулнӑ.
Пирӗн хуҫалӑха пысӑк сӑтӑр тунӑ ҫынна, совет ҫыннисен тӑшманне, ним
айӑпламасӑрах каҫарма пултаратпӑр-и-ха? Паллах,
ҫук! Халӗ Гоголь пурӑннӑ ӗмӗр
мар, «Ревизорти» пек пулма кирлӗ мар пулӗ. Н. В. Гоголь хӑйӗн
произведенийӗнче ун чухнехи общество йӗркине
питленӗ. Совет
драматургӗсен задачи вара пачах
урӑхла — социализмла
государство стройне хӳтӗлесси, ӑна хавшатма хӑтланакансемпе кӗрешесси. Гоголӗн критикӑлла реализм
меслечӗ
социализмла реализм
меслетӗнчен тӗпренех уйрӑлса тӑрать. Кунта эпир ирӗксӗрех^ Гоголӗн
«Ревизорне» аса илтӗмӗр
Ун пек сюжетсем пур, анчах хальхи вӑхӑтра профессиллӗ жулик
Лисичкин тӗп вырӑнта тӑма пултараймасть. Комедире вара завязкӑран пуҫласа
финала ҫитичченех сюжета Лисичкин «сӗтӗрсе» пырать. Лисичкина художествӑллӑ портрет теме те йывӑртарах, ку персонаж хаҫатри фельетонран илнӗскер. Фельетонра пӗрпӗр факт ҫинчен ҫыраҫҫӗ, пьесӑра — обществӑри явленисем ҫинчен.
Произведенири Лисичкин сӑмахӗсене, монологӗсене вуласа пӑхар-ха. Мӗн курма пултаратпӑрха эпир вӗсенчен? Нимле Лисичкин та, вӑл пин хут тилӗ пулсан
та, «эпӗ вӑрӑ, жулик» тесе кӑшкӑрмасть. Лисичкин тилӗ пек пулассине авторсем малтанах систерсе хураҫҫӗ: вӑл куракансене
хӑй ҫинчен пӗтӗмпех каласа парать. Комедири ӗҫ малалла мӗнле аталанса пырассине пӗрремӗш
картина
вӗҫӗнчи
Лисичкинпа
Аркадий Петрович сӑмахӗсем пӗтӗмпех уҫса
параҫҫӗ.
Ҫаксем
конфликтсене вӑйсӑрлатаҫҫӗ, куракансен интересне пӗчӗклетеҫҫӗ.
Комедири тепӗр паллӑрах герой—рыбхоз директорӗ Аркадий
Петрович. Аркадий Петрович —
нимӗнле специальноҫсӑр, вӗресе
тӑракан чӑн-чӑн пурнӑҫран кая
юлнӑ, «усӑк хӑлхаллӑ», сисӗм-туйӑмне пачах ҫухатнӑ суккӑр ҫын.
Вӑл таврара мӗн тата кам пуррине уйӑрса илеймест, хӑй умӗнче, хӑй учрежденийӗнче мӗн пулса иртнине тавҫӑрса илме пултараймасть. Унӑн тавракурӑмӗ ансӑр. Анчах
хӑйне вӑл вӗреннӗ
ҫын тет. Унӑн айӑпне пула Лисичкин жулик хӑйӗн ултавлӑ ӗҫӗсене ҫӑмӑлах тума пултарнӑ. Лисичкина вӑл темле
Клементьев
урлӑ таҫтан илсе килет, вӑл кам
иккенне тӗплӗн пӗлмесӗрех, ӗҫе
илет. Мӗнле-ха апла? Пӗр енчен,

Аркадий Петрович ҫак жулика
таҫти хуларан
хӑех «ҫырӑнса
илет», тепӗр енчен, Лисичкин кам,
мӗнле ҫын пулнине тӗрӗслемесӗрех — ҫурри палланӑ, ҫурри палламанскернех
ӗҫе илет. Анчах
ӑна ӗҫе илни те сюжетпа ҫыхӑнман, ҫитменнине тата антрактра,
питӗ хӑвӑрт пулнӑ. Драматургсем, куракансен интересне ирӗксӗрлесех, ҫак сӑтӑрҫӑн докуменчӗсене тӗрӗслесе ӑна тӑрӑ шыв
ҫине кӑларасран икӗ хутчен хӑтӑлаҫҫӗ. Аран-аран хӑтӑлаҫҫӗ: ӗҫӗ те
ҫӳҫ пӗрчи вӗҫне кӑна юлнӑ, кӗҫех
куракансем
алӑ ҫупса ямалла.
Анчах... апла тусаи, пьеса сюжечӗ
пӗтсе ларать. Акӑ мӗнрен шикленнӗ авторсем!
Авторсем хӑйсен
пӗтӗм сатирӑлла
пултарулӑхне
Лисичкин ҫине мар, Аркадий Петрович ҫине янӑ, ӑна хура сӑрпа
сӑрласа кӑтартнӑ, питӗ те манса
каякан ҫын туса хунӑ, ӑна пурнӑҫри чылай
ҫитменлӗхсемпе,
йӑнӑшсемпе парнеленӗ. Тепӗр тесен, аван шухӑшласа тупнӑ сатирӑлла явлени — сатира мар-ха.
Аркадий Петровича Лисичкинпа
тӗл пулма
мӗн тӗртнӗ-ха? Ҫак
ыйту ҫине тӗп-тӗрӗс ответ тупса
пама пьеса пулӑшаймасть. Кун
пирки ҫакна астумалла: пӗр ыйту
ҫинех пин тӗрлӗ ответ пама пулать пулсан, анчах ҫав пин ответран чи витӗмлӗ тӗп ответ ҫук
пулсан,—ку
ӗнтӗ типсем тӑвас
задачӑна
татса парайманнине
пӗлтерет.
Аркадий Петрович ҫак афериста
питӗ ырлать, вӗҫӗмсӗр мухтать.
Кирек ӑҫта та, кирек мӗнле ӗҫре
те «пултаракан»
руководитель
Аркадий Петрович хӑй ӗҫне шаннӑ (?!) ҫынсем урлӑ туса пырать.
Лисичкина парӑнать, ун танатине лекет.
«Этем тени суялӑха парӑнсан,—
тесе ҫырнӑ вырӑссен аслӑ критикӗ В. Г. Белинский ун пек ҫынсем
ҫинчен,—ӑна ӑс та, талант та пӑрахса каять». Рыбхоз директорӗн
«талантне» эпир кӑштах куртӑмӑр, малалла татах паллашӑпӑрха. Аркадий Петрович питӗ кӗске
ӑс-тӑнлӑ, питӗ час манса каякан
ҫын. Час-часах
арӑмӗн ятне те
манса каять (ячӗ те ҫӑмӑл: Нина!), хӑйпе пӗрле ӗҫлекен Юрий
Семенович тата Люся тусӗ Александр Иванович ячӗсене пӑтраштарать. Ку ҫеҫ те мар-ха: хӑйне
Мускава отчетпа чӗннине астумасть. «Усӑк хӑлхаллӑ» та «пултаруллӑ» руководительсенчен ҫавӑн пек тӑрӑхласа
кулни аван,
питӗ аван. Анчах 25—30 ҫул хушши арлӑ-арӑмлӑ пурӑннӑ ҫын хӑйӗн арӑмӗн
ятне манса кайни
ытлашши пулӗ ӗнтӗ! Ку — сатира мар, карикатура! Манса кайиччен
тата ҫакна астутарар-ха.
Аркадий Петрович мӑшӑрлӑ пурӑнма тытӑннине пьесӑра пӗр вырӑнта 25 ҫул (122 стр.),
тепӗр
ҫӗрте 30 ҫул (97 стр.) тенӗ. Хӑшне ӗненес-ха халӗ пирӗн?
Рыбхоз директорӗ Атӑл хӗрринче те, ҫемьере те, учрежденире
те,—пур ҫӗрте те служба ӗҫӗпе
ӑшаланса, хыпкаланса кӑна ҫӳрет, анчах темшӗн унӑн учрежденийӗнче
ӗҫсем
япӑх пыраҫҫӗ:
плана тултараймаҫҫӗ, ӗҫре дисциплинӑпа йӗрке ҫук («иртнӗ ларура хӗртрӗҫ»).
Драматургсен
ирӗкне пула Мускавра та «полугодовой (?!)» плана тултарманни
ҫинчен ыйтмаҫҫӗ иккен!
Комедири ӗҫсем Аркадий Педрович ҫемйи тавра тӗвӗленсе пыраҫҫӗ. Мӗнле
пурӑнаҫҫӗ-ха ҫак
«вӗреннӗ ҫын» ҫемйинче? Кунта
нимле йӗрке
те, ҫемьери лӑпкӑ
лару-тӑру та ҫук, яланах таҫта
васкаҫҫӗ, мухтанаҫҫӗ, суеҫтереҫҫӗ,

укҫана
ӗмӗтленеҫҫӗ. Лисичкин
ҫак ҫемьене метеор евӗр хӑвӑрт
килсе лекет, аллисене ӑшӑтать,
Хлестаков рольне вылять, юлашкинчен тухса тарать. Аркадий
Петрович, вӑл темиҫе хут тӑмана, карма ҫӑвар пулсан та, чаршав хупӑнас умӗн хӑйӗн йӑнӑшӗсене ӑнланса илет. Анчах эпир
кая юлтӑмӑр — комеди вӗҫленчӗ.
«Хитре
Манехви» буфетчица
та асӑннӑ геройсенчен юлсах каймаш Мӗн тери ансӑр унӑн тавракурӑмӗ! Манефа — спекулянтка,
вӑрӑ, ултавҫӑ, йӑла тӗлӗшӗнчен
пӑсӑлса кайнӑскер. Пӗрре кайсах
«ҫур Хусанне» илсе килет, «кирлӗ» хакпа «вырнаҫтарать». Таварсене «шыв ӗҫтерсе» сутать, тӗрӗслеме
пыракансене
пиншер
тенкӗ
тыттарать.
Кунсеренех
100— 150 тенкӗ «тупма-майлаштарма» пултарнипе кӗске вӑхӑтрах 18 пине
яхӑн укҫа пухать.
Ҫак темиҫе хутчен те качча кайса таврӑннӑ
Манефа хӑй епле
пурӑнни ҫинчен ҫапла каппайланать: «Пурӑнма
пӗлес пулать.
Эпӗ пӑхатӑп та... Хӑшпӗрисем ман
чухлӗ виҫҫӗ ытла ӗҫ укҫи илеҫҫӗ,
анчах хӑйсем ман чухлӗ тумланаймаҫҫӗ, ни ӗҫсе-ҫиеймеҫҫӗ. Манӑн халь перекет кассинче те пӗр
15 пине яхӑн выртать, килте пӗр
виҫӗ пине яхӑн пур. Эпир, продавецсем, укҫан илместпӗр, ҫапах
та пуян». Акӑ ӑҫта пурӑнаҫҫӗ вӗсем, пирӗн обществӑн, совет халӑхӗн сӑтӑрҫисем! Пирӗн вӗсемпе
пурин те ҫине тӑрсах кӗрешмелле, тыта-тыта
халӑх сучӗ умне
тӑратмалла. Анчах буфетра питӗ
чее те пултаракан
спекулянтка
сцена ҫинче питех те ухмах пек
курӑнать. Пӗр енчен, Манефа тавар илекенсене
улталать, тепӗр
енчен — вӑл хӑй Лисичкин аллине лекет, лешӗ вара хайхи «чипер Манефине»
мӑй таранах
«лартать».
Акӑ Лисичкин ӑна
«ҫӑмӑл машина, платьесем илсе
паратӑп, килкартине гараж тутаратӑп, качча илетӗп»,—тет. Ватӑлма пуҫланӑ
Манефа хӑйӗн
сӑн-пичӗ илемлех маррине пӗлет,
анчах Лисичкин
хӑйне: «Халь
эсӗ аптрамастӑн, ҫав малти катӑк
шӑлна ларттарсан, сан пек илемлӗ хӗрарӑм
тӗнчипе
те пулмасть»,—тенине те сисмест. Жуликпа буфетчица ҫакӑн пек сӳпӗлтетсе калаҫни пурнӑҫри логикӑпа сахал ҫыхӑнса тӑрать. Лайӑхрах шухӑшласа пӑхсан, ҫакӑ
паллӑ: Манефа образӗ вулакансемшӗн малтанах яр-уҫҫӑн курӑнма пуҫлать. Ҫавӑнпа та вӑл
халӑха 18 пин тенкӗ улталанине
ӗненме те хӗнтерех пулӗ.
Кӗске
ӑслӑ Нина Ивановнӑн
(директор арӑмӗн) пӗтӗм шухӑшӗ те хӑйӗн хӗрне валли «чипер
те пуян, арӑмӗсене
пӑхӑнакан
каччӑ-кӗрӳ тупасси». Вӑл ниҫта
та
ӗҫлемест, анчах
ҫав тери
«культурӑллӑ
хӗрарӑм». Унӑн
пурнӑҫ идеалӗсем
шӑйрӑк, мещенле тӗнчи питӗ пӗчӗк, укҫа тесен тем тума та хатӗр. Ҫак пушӑ
чунлӑ хӗрарӑмӑн
пӗтӗм ӗҫӗ те
«моднӑй» платьесем
тӑхӑнса
бульварсенче йӑкӑртатса ҫӳресси
кӑна. Елӗкхи пек мещенле-обывателле пурӑнакан Нина Ивановнӑн
чӗлхи мӗн тери чухӑн, епле примитивлӑ калаҫӑвӗ! Пирӗн шутпа
ку образ ӗненмеллерех
тухнӑ.
Нина Ивановна, Манефа, Лисичкин тата Аркадий Петрович сӑнарӗсене эпир
тулаш енчен ҫеҫ
куратпӑр, мӗншӗн тесен шалта,
пушӑ скелетсем ӑшӗнче, вӗсен
нимӗн те пытанма пултарайманни
пирӗншӗн паллӑ. Вӗсене кӗрхи
шӑнасемпе танлаштарма юрать.
Анчах кӗрхи шӑнасем хӑйсемех

вилсе пӗтеҫҫӗ, а кивӗ тӗнчерен
юлнӑ ҫынсемпе хытӑ кӗрешмелле.
Пурнӑҫра вӑл кӗрешӳ вӑйлӑрах,
ҫивӗчрех, хирӗҫӳллӗрех пулать —
комедире вара вӑл курӑнмасть.
Совет халӑхӗн пурнӑҫӗнче чи
кирлн,
чи палли — кивви мар,
ҫӗнни пулса тӑрать. Ҫӗнни, киввинчен ҫамрӑкрах пулин те, вӑйлӑрах, вӑл киввине ҫӗнсе пырать.
Ҫакна ҫутатса парасси — совет
литературин тӗп задачи.
Малалла произведенири ҫамрӑксен образӗсене пӑхса тухар. Люся — заводри инженер, директорӑн «шутсӑр-шутсӑр чипер хӗрӗ».
Авторсем ӗнентернӗ тӑрӑх, ҫак
ҫамрӑк инженер Шупашкар хулинчи чи чипер хӗр иккен. Артистсемпе художниксем те, кафефе пылак шыв сыпса ларнӑ чух,
Люся ҫинчен кӑна
сӑмахлаҫҫӗ,
хулари мӗнпур ҫынсем пӑхса тӗлӗнеҫҫӗ. Анчах... ҫак ҫепӗҫ те сӑпайлӑ хӗр хӑйӗн ашшӗ жуликпа
ҫыхланса
кайсан, ӑна пулӑшас
тесе нимӗн те тумасть. Ку тӗлӗшпе Н. Айзманӑн
«Алла алӑ
ҫунӑ чух» комедири Шурӑн чӗрӗ
образне аса илме пулать. Шура
пьесӑри киревсӗр ҫынсемпе вӗҫне
ҫитичченех ҫапӑҫать, вӗсен сӑтӑрла ӗҫӗсене тӑрӑ шыв ҫине кӑларать, ҫӗнтерӳ патне ҫитет. Люся
вара ашшӗне ӳкӗтленинчен, салхуллӑ сентенцинчен ытла малалла
пӗр шит те каяймасть. Айзманпа
Пайраш чипер Люсьӑн образне
те чипер тӑвас тесе самаях тӑрӑшаҫҫӗ, ҫапах та образ чипер пулса тухаймасть. Вулакансемшӗн ку
сӑнар асра юлмаллах пулайман.
Савнине бульварта е садра тӗл
пулас тесе, Люся хӑйӗн амӑшне
«штукатурнӑй цехри пухӑва каятӑп» тесе суеҫтерме те ӳркенсех
каймасть. Ҫак тӗслӗх вулакансене малашне
ку положительнӑй
герой ҫине асӑрханарах пӑхма
хушать, унӑн чиперлӗхне тӗксӗмлетет.
Авторсем Люсьӑпа Саша образӗсем урлӑ совет ҫамрӑкӗсен ҫӗнӗ, культурӑллӑ йӑлисене кӑтартса парасшӑн пулнӑ. Анчах Айзманпа Пайраш хӑйсен ӑсталӑхӗпе
ҫакна ӗнентермелле туса ҫитереймен. Пирӗн шутпа, драматургсем ҫак телейлӗ ҫамрӑксене Лисичкин умӗнче имшертерех, хӑюсӑртарах туса кӑтартнӑ. Шел пулсан та, ку тӗрӗс ӗнтӗ. Саша Лисичкина Сталинградра суд тунине
курнӑ пулнӑ. Анчах драматургсен
ирӗкӗпе Сашӑпа Люся ун ҫинчен
произведени тӑршшӗпех шухӑшласа кӑна ҫӳреҫҫӗ.
Лисичкин
жулика «такӑнтарма», унӑн кашкӑр тирлӗ маскине
хывса илме
никамӑн та вӑй ҫитмест, пӑшӑлтатса калаҫнипех
вӑхӑта сая
яраҫҫӗ. Люсьӑпа Сашӑн ҫав сӑтӑрҫӑсенчен, пуш , параппансенчен
нумай ҫӳлте тӑмалла, чылай вӑйлӑрах та хӑюллӑрах пулмалла
ӗнтӗ, анчах положительнӑй геройсем лешсене хирӗҫ нимех те тӑваймаҫҫӗ.
Ҫак рольсене темле
опытлӑ артистсем вылясан та нумаях ҫӗклеймен пулӗччӗҫ. Пӗтӗмлетсе каласан, положительнӑй
образсем пурнӑҫри чӑн-чӑн чӗрӗ
ҫынсем пек тухман: ӗнентерӳллӗ
мар, шупка та тӗксӗм. Ҫакӑ вӑл—
комедин чи пысӑк
ҫитменлӗхӗ.
Произведенири
положительнӑй
герой, хирӗҫле вӑйсене ҫӗнтерсе
тата хӑйӗн тӗрӗслӗхне кӑтартса,
ҫӗнтерӳ патне ҫитсен кӑна куракансене интереслентерме, култарма пултарать.
Авантюрист
Лисичкин ҫинчен
ҫырнӑ анекдот пьесӑра пысӑк вырӑн йышӑнать, ҫав вӑхӑтрах пьесӑра идейӑсем хушшинчи хирӗҫӳ,
вӑйлӑ туйӑмсем хире-хирӗҫ тӗл

пулса тытӑҫни
пачах та ҫук.
Кайран тин, финалта, Лисичкин
тухса вӗҫтерсен, пурте чышкисене
ҫӗклесех кӑшкӑраҫҫӗ, анчах ҫывӑх чавсана ҫыртма ҫук. Отрицательнӑй геройсем кулса тӑрӑхлама та, «пултаруллӑ ӗҫлеме» те,
шӳтлеме
те пултараҫҫӗ. Анчах
положительнӑй геройсем кулма,
шӳтлеме пӗлмеҫҫӗ. Пирӗн драматургсен задачи — мӗнпур ирсӗрлӗхе хӑюллӑ питлесси, ҫутӑ идейӑсен никам ҫӗнейми вӑйне, сопиализмла обществӑн моральне уҫҫӑн
кӑтартса парса, ӑна тата та ҫӳлӗрех пусӑма ҫӗклесси пулмалла.
Пьесӑра тата ҫамрӑк рабочисем
Петьӑпа Вася пур. Вӗсем, пирӗн
шутпа, кирлех те мар, мӗншӗн
тесен
сюжетпа сахал ҫыхӑнса
тӑраҫҫӗ, Саша ҫумӗнче пулӑшу
антуражӗ
кӑна пулса тӑраҫҫӗ.
Асӑннӑ ҫамрӑксем сцена ҫине икӗ
хутчен пӗрле
тухаҫҫӗ: малтан
Сашӑпа Люся юрату ҫинчен калаҫнине, кайран — проект пирки
тавлашнине вӑрттӑн итлесе тӑраҫҫӗ. Положительнӑй образсем
вӑйлӑрах пулсан, тен, вӗсем комедин сатирӑлла ансамбльне вӑйлӑлатнӑ,
илемлетнӗ те пулӗччӗҫ.
Совет ҫыннисен лайӑх туйӑмӗсемпе пахалӑхӗсене
суйласа илсе,
драматургсен ҫав вӑхӑтрах пирӗн
ҫынсене вӗсем мӗнле пулма тивӗҫлӗ маррине те кӑтартса памалла.
Кирек мӗнле конфликтӑн никӗсӗ
те — тӗрлӗ, характерсем,
тӗрлӗ
шухӑшсем тӗл пулса хире-хирӗҫ
кӗрешни.
Вӑйлӑ конфликта чи
авалхи ҫынсем вут кӑларас тесе
вут чулне хурҫӑ татӑкӗпе ҫапнипе танлаштарма юрать. Анчах
эпир пӑхса тухакан пьесӑри конфликтсем вӑйсӑр, киввипе ҫӗнни
хушшинче динамикӑлла кӗрешӳ
ҫук, унти ҫынсем сахал ӳсеҫҫӗ.
В. Г. Белинский сатирӑлла комедисем ҫинчен ҫапла каланӑ: «Под
сатирой надо разуметь не невинное зубоскальство веселых остроумцев, а громы негодования, грозу духа, оскорбленного позором».
«Чавса ҫывӑх та — ҫыртма ҫук»
комедире вӑйлӑ сатира ҫук, ҫемҫен тӑрӑхласа,
шӳтлесе кулни
ҫеҫ. Вырӑссен классикӑлла драматургийӗ питлекен, айӑплакан пафосӗпе мухтава
тухнӑ, малта
пынӑ.
Асӑннӑ
комедире ӑнсӑртран,
хӑвӑрт та анекдотла пулса пыракан событисем ҫителӗклех вара.
Акӑ вӗсем:
Манефа ӑнсӑртран
Лисичкинпа паллашнӑ, ӑнсӑртран
вӑл кафе ҫӑраҫҫине ҫухатнӑ, ӑнсӑртран Нина
Ивановнӑн ялти
йӑмӑкӗ йӗкреш ача ҫуратса панӑ,
Аркадий Петровичӑн питӗ хӑвӑрт
Мускава тухса каймалла, питӗ
хӑвӑрт «Победа» илме укҫа параҫҫӗ. Лисичкин авантюрист ӗненме
май ҫук суеҫтернисем: улан-осетр
(витӗр курӑнакан, йӑлтӑртатакан
пулӑ, унӑн пӗр ҫунатти хӗп-хӗрлӗ, тепри сип-симӗс), Люсьӑна,
Манефӑна, рыбхоза ҫӑмӑл маши*
нӑсем илсе паратӑп тесе пакӑл*
татни тата ыт. те.
«Куракан
хӑй театрта спектакль курса ларнине пачах манса
кайса, вӑл хӑйне чӑн-чӑн пурнӑҫри событисене курса ларнӑн туйма кирлӗ»,—тенӗ пьесӑсем ҫинчен
вырӑссен
аслӑ
драматургӗ
А. Н. Островский. Апла пулсан,
совет драматургӗсен умӗнче тӑракан тӗп требованисенчен пӗри—
произведенири сӑнарсене ӗнентерӳллӗ, явленисене пурнӑҫра пулса иртнӗ пек кӑтартасси пулать.
Люсьӑн менельннкне хатӗрленеҫҫӗ. Часах кӗтнӗ хӑнасем ҫитрӗҫ, сӗтел хушшине
вырнаҫса
ларчӗҫ. Черккисене майлаштарчӗҫ. Люся
сывлӑхӗшӗн... анчах
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черккисем пушах иккен!—«Коньяк
ӑҫта? Аҫта мадера?»—тесе кӑшкӑрать ашшӗ. Туссем типӗ кашӑкпах, хӑнасем хӑналанаймасӑрах
килӗсене салхуллӑн, пуҫӗсене чиксе саланаҫҫӗ. Ҫамрӑк
хӗрача та
хӑйӗн ӗмӗтленнӗ
кунӗ ҫакӑнпа
вӗҫленнӗшӗн нимӗн чухлӗ те кӑмӑлсӑрланмарӗ, кӳренмерӗ имӗш!
Ку темле пурнӑҫри чӑнлӑхпа пачах та ҫыхӑнса тӑмасть. Мӗнле
ӗненмелле-ха пирӗн ҫакна, хисеплӗ авторсем! Буфетчица ӑнсӑртран кафе уҫҫине ҫухатнӑ пирки,
хваттерӗ директорпа
юнашарах
пулнӑ пулин те, эрехсене
илсе
килеймен иккен.
Чӗлхе енчен пӑхсан, произведенире кӑлтӑксем ҫук теме май килмест. Хӑшпӗр вырӑнсем вырӑсларан чӑвашла куҫарнӑ пек пулса
тухнӑ: «...кӑҫалхи
хӗрсем, кӑҫалхи наука» («хальхи
хӗрсем,
хальхи наука» темелле). «Эпӗ сӑмахсене ҫил ҫине пӑрахмастӑп».
Пирӗн шутпа чӑвашсем: «эпӗ хам
сӑмахсене ҫилпе вӗҫтерсе ямастӑп», тесе калаҫҫӗ. Тен, театрта
пӑхса ларнӑ чухне ҫак сӑмахсен
Тирпейсӗрлӗхӗ туйӑнсах каймасть
пулӗ, анчах вулакансене кӑмӑлСӑрлантарать. Малалла паллашатпӑр. «Хам ӗмӗрте самай йышши (?!) пулӑсем курнӑ». Мӗнле
пулӑ-ши вӑл «самай йышши» пулӑ? Анланма йывӑр. Кун пек тӗс-

лӗхсем пьесӑра татах нумай. «Ҫакӑн пек вӑхӑтра бульварта, ӑҫТа
сан канашлӑву вара? Анчах ҫапах
та кӑшт та пулин ларӑр ӗнтӗ,
халех ӗҫкӗ-ҫикӗ (?!) илсе килеҫҫӗ,
ҫывӑхрах (?!) паллашар-ха». Ҫак
сӑмах куписем мӗне пӗлтереҫҫӗши тата? «Хӗрӗх пилӗк пин пулӑ
укҫи пур»—те пулли хӗрӗх пилӗк
пин, те укҫи хӗрӗх пилӗк пин тенкӗ?—кирек те мӗнле ӑнлан. Кунта «пулӑ укҫи хӗрӗх пилӗк пин
пур!» тесе
ӑнланмалла
ӗнтӗ.
«Свердловскинче утильре ӗҫлерӗм». Чӑвашла «утильре ӗҫлерӗм,
чӑптара ӗҫлерӗм»
темеҫҫӗ пулӗ.
Тепӗр енчен,
«Свердловскинче»,
«Московскинче»
тесе
калаҫни
илемсӗр
илтӗнет.
Ҫавӑнпа та
«Свердловск-ра»,
«Мускав-ра»
теҫҫӗ. «Чей ӗҫес те кайса шыва
(мӗнле шыв-ха вӑл «кайса шывӑ»?) кӗрес е ваннӑйӗнче ҫӑвӑнас» («ваннӑйра ҫӑвӑнас» тесшӗн
пулӗ авторсем). «Вӗсем нимӗн те
мар Атӑл (?!) урлӑ ишсе каҫаҫҫӗ». Пьесӑри геройсене ҫакӑн пек
мӑка чӗлхепе калаҫтарни аванах
мар. Паллах, драматургсем произведенири персонажсене кашнинех уйрӑм чӗлхепе
калаҫтарма
тӑрӑшнӑ,
анчах вӑл шаблонлӑ
пулса тухнӑ. «Да-с! Ант! Вӑт
ами (?1), интересно, просто (?!)
рабочий», тенипех персонажсене
чӗрӗ вӑй кӗртме ҫук пулӗ. Вӗсен

ҪӖНӖ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИЛСЕН
Шупашкар районӗнчи Маленков ячӗпе хисепленекен колхоз председателӗ—тридцатитысячник
И. Е. Евсеев ӗҫлеме пуҫласан, колхозри ӗҫсем нумай лайӑхланчӗҫ.
(Хаҫатсенчен.)

калаҫӑвӗнче уйрӑмлӑх питӗ сахал:
патрак та хӑрӑк чӗлхепе
калаҫаҫҫӗ. Государствӑна сӑтӑр
тӑвакан, ҫынсене улталакан, кӗҫҫе питлӗ этемсене «шайттан, прохвостӑ» темесӗрех чӑваш чӗлхинчи
сатирӑллӑ
сӑмахсен вут-хӗмӗпе
ҫунтарма пулать, кирлӗ те. Хальхи совет искусствин
кулленхи
пурнӑҫран ҫӳлерех тӑмалла. Пире
социализмла
реализм меслечӗпе
усӑ курса, пысӑк ӑсталӑхпа ҫырнӑ илемлӗ произведенисем кирлӗ.
Ку тӗлӗшпе литература пахалӑхӗшӗн, чӗлхе культуришӗн пролетарилле аслӑ писатель А. М. Горький пек ӗҫлемелле, кӗрешмелле.
Пирӗн шутпа, «неушлӗ-нивушлӗниушлӗ, списать тӑваҫҫӗ, чертить
тӑваҫҫӗ, звонить тӑваҫҫӗ, всякӑй
модӑсем, киркӑ» тата ытти ҫавӑн
пек сӑмахсемпе пьесӑна ҫӳпӗлемелле пулман. Тӑван чӗлхене пӗлмен е вӗренсе ҫитеймен чӑвашсем
кӑна ҫапла палкаҫҫӗ. Эпир ушкӑнпа темиҫе хутчен вуласа тухсан
та ак ҫак фразӑсен пӗлтерӗшне
ӑнланаймарӑмӑр:
«Ҫул хыҫҫӑн
ӗҫес килет; ҫулланӑ (?!) хӗрарӑм;
ытла пӗр черкке ӗҫмесӗрех мӗнле
тата; эпӗ сире пӗрле килнӗ пӑрахут (ӑнланӑр ӗнтӗ!) ҫинчех кӑмӑлларӑм» тата ыт. те. Илемлӗ литературӑра, ҫавӑн пекех драматургинче, ҫӳп-ҫап сӑмахсем пулмалла мар. Пирӗн литераторсем ха-

лӑх валли
ҫыраҫҫӗ, ҫавӑнпа та
произведенири кашни предложени,
кашни сӑмах халӑх ӑнланмалла
пулмалла. Асӑннӑ пьесӑра чӑваш
чӗлхин грамматикине пӑхӑнмасӑр,
орфографи
правилисене пӑсса
ҫырнисем те сахал мар. Ҫавӑ-лпа
та Айзманпа Пайрашӑн ку комедие тепӗр хут пӑхса тухса, чӗлхе
тӗлӗшӗнчен чылай якатмалла.
Пӗтӗмӗшпе
илсен,
комедие
юрӑхсӑр теме ҫук, унӑн аван енӗсем те пур. Анчах эпир ку статьяра пьесӑн ҫитменлӗхӗсене палӑртса, авторсене пулӑшас терӗмӗр.
Пирӗн чӑваш
драматургӗсем,
этем чунӗн инженерӗсем пулса,
ӗҫҫыннисем ыйтнине тивӗҫтерекен,
социализмла пурнӑҫа анлӑн, пур
енчен те тӗрӗс ҫутатса паракан
произведенисем ҫырасса шансах
тӑратпӑр.
Совет литератури—пуян та малта пыракан, тарӑн шухӑшлӑ литература, вӑл пурнӑҫа тӗрӗс кӑтартса парать. Коммунистсен партийӗ, пӗтӗм совет литературине
ертсе пырса, чӑваш литературине
те аталанма тӗрӗс ҫул кӑтартса
парать. Ку ҫул — содержанийӗпе
социализмла,
формипе нацилле
культура ҫулӗ.

пихта пуленки

ҪЕРПӲ СТАНЦИНЧЕ

Ю пт ару

Ҫӗрпӳ чугун ҫул станцинче пассажирсене
канма нимӗнле условисем те ҫук. Буфетра
пушӑ ещӗксем ҫеҫ вырӑн йышӑнаҫҫӗ.

Анатолий АФАНАСЬЕВ.

Афанасий ЛУЖАНИН,
Удмурт поэчӗ
Ҫакланнӑ пихта пуленки темле
Хыр вуттипе пӗрле кӑмакана.
Вӑл кайса ӳкнӗ те айккинелле,
Ҫатӑртатма пуҫланӑ — чӑт кӑна:
— Ҫунатӑп эпӗ, ҫулӑмпах ҫунатӑп!
Анчах ахаль вилменшӗн савӑнатӑп:
Пӑхсамӑрччӗ, йӑлтах мана пула
Кӑмакара кӑвар, хӗрӳ пулать...
йӑлт пӗтрӗ ӗнтӗ хыр вутти ҫунса,
Яшка та пиҫрӗ шӗл кӑвар ҫинче.
Пӗр пихта ҫеҫ выртать пӗччен
мӑкӑрланса
Аякки ҫеҫ ун кайнӑ хуралса.
Ҫавах хӑй ҫатӑртатнӑ, тӗтӗмленӗ,
Повар чунне йӑлӑхтарса ҫитернӗ.
Хуҫи вара хыр вуттине мухтарӗ,
Вутпуҫҫине каларӗ: — Ҫитӗ, чарӑн!
Хыпкӑчпала хӗстерчӗ те ӑна
Кайса пӑрахрӗ пысӑк лаххана.

— Камшӑн мӗнле, пире ҫак ҫӗнӗ председатель
пачах та килӗшмест.
Ю. Узбяков ӳкерчӗкӗ (ТАСС фотохроники).
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Хӑшпӗрисем ырмасӑр кӑшкӑраҫҫӗ:
Еҫре эпир ҫунатпӑр чӗрепе.
Вӗсем ҫак пуленке пек курӑнаҫҫӗ,
Куҫа ялан хуплаҫҫӗ тӗтӗмпе.
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Типография № 1 Министерства культуры Чувашской АССР
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1. Ҫурхи хӗвел кулать,
Ҫӗклет вӑл кӑмӑла.
Ашӑтать, ҫутатать вӑл мӗнпур таврана.
Ҫӗршыв ҫине пӑхсан
Чӗре савӑнать ялан,
Чӗрере сӑвӑ-юрӑ янрать.
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2. Хастарлӑ ҫамрӑксем,
Хӑюллӑ паттӑрсем,
Аслӑ ҫул уҫса пачӗ пире самана.
Пуянлатар ҫӗре,
Куҫ пек сыхлар мире,
Ҫапӑҫса илннне парар мар тӑшмана.
3. Тӑван ҫӗршывӑмӑр,
Ялан эс сыхӑ тӑр!
Пнрӗн шухӑш, кун-ҫул санпала яланах.
Эс хушннне тума,
Пӗр саншӑн кар тӑма
Тупа тунӑ эпир сан таса ялавна.

АСЛА УЯВ КУНӖ
И . С т епанов

музыки.

2. Капанран пушаннӑ
Иӗтемсем ҫинчен,
Калчапа хупланнӑ
Анлӑ хирсенчен
Урама утатпӑр—
Аслӑ уява,
Пӗлӗте йӑтатпӑр
Хӗрлӗ ялава.
3. Кунӗ янкӑр уҫӑ,
Кӑн-кӑвак инҫет.
Еҫре тунӑ ӳсӗм
Кӑмӑла ҫӗклет.
Емӗр асӑнмалӑх
Хӑй вӑйне пӑхма
Ҫӗнтерӳҫӗ халӑх
Тухнӑ урама.

Н . Е вст аф ьев

сӑвви.
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