


ҪАМРӐКСЕН ЮРРИ
Музыкп А. Токаревӑн Сӑззи В. Давыдовӑн

■ с е м  тӐи се мӗр. э  Ш рҫам РАИ паттӑр сем  Тан тлш-се - мӗр пи - оӗн ылт- тӑн

Атьӑр тухӑр, 
Вӑйӑ пуҫлӑр, 
Пикесем. 
Ташлӑр, юрлӑр, 
Харсӑр пулӑр, 
Каччӑсем.

Хушса юрламалли:

Тантӑшсемӗр,
Эпнр ҫамрӑк паттӑрсем. 
Тантӑшсемӗр,
Пирӗн — ылттӑн алӑсем. 
Утар халӗ малалла,
Умри тӳрӗ ҫулпала.

Савӑк юрӑ 
Вӗҫтӗр, юхтӑр 
Таврана.
Пирӗн туслӑх 
Ҫирӗп пултӑр 
Яланах

Хушса юрламалли:

Ҫиҫтӗр ӗмӗр 
Ырӑ ӗмӗт 
Чӗрере.
Мирлӗ пурнӑҫ 
Сывӑ иултӑр 
Тӗнчере.

Хушса юрламалли:

ҪУРАЛНА ҪЕРШЫВРА
Музыки И. Степансвӑн Сӑвви И. Евстафьевӑн

Ирпе ӗҫе тухсассӑн 
Таван колхоз хирне, 
Лӑпкать ҫил кассӑн-кассӑн 

Пктрен ӗҫченсене.
Сар хӑмӑш пек сар тулӑ 
Чӑштӑртатать тавра... 
Телейлӗ ман кун-ҫулӑм 
Ҫуралнӑ ҫӗршывра!

Каҫпа яла тухсассӑн, 
Яш-кӗрӗм вӑййине,

Савни юрланӑ сасӑ 
Ҫӗклет ман чӗрене. 
Хаваслӑ вӑйӑ-кулӑ 
Ян-ян каять вара...
Телейлӗ ман кун-ҫулӑм 
Ҫуралнӑ ҫӗршывра!

Чунтан эп савӑнатӑп,
Херӳн тапать чӗрем:
Еҫре те, канура та 
Хастарлӑ ман туссем. 
Ӗҫченшӗн пурнӑҫ тулӑх, 
Мӗн кирлӗ — ҫав умра... 
Теленлӗ ман кун-ҫулӑм 

Ҫуралнӑ ҫӗршывра!

ВасКамасар
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Пӗтӗм тӗнчери пролетарисем, пӗрлешӗр!
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Чӑваш писателӗсен Союзӗ уйӑхра пӗрре 
кӑларакан илемлӗ литературӑпа обществӑлла- 

политикӑлла журнал

ТАТАХ ТА ЛАЙӐХЛАТАССИШӖН

К ӑҫалхи февраль уйӑхӗнче Совет Союзӗнчи Коммунистсен партийӗн 
Центральнӑй Комитечӗн Пленумӗ пулса иртрӗ. Пленум «Промышлен- 

ноҫпа строительствӑна йӗркелесе ертсе пырас ӗҫе малалла лайӑхлатасси 
ҫинчен» Н. С. Хрущев юлташ докладне итлерӗ, ку ыйтупа ятарласа по- 
становлени йышӑнчӗ.

КПСС Центральнӑй Комитечӗн постановленийӗнче кӑтартса панӑ тӑрӑх, 
хуҫалӑх строительстви ыйтӑвӗсем ҫине, пирӗн промышленноҫпа ялхуҫа- 
лӑхне аталантарас, Совет государствин хӑватне тӗреклетес, халӑх пурнӑҫне 
пӗрмай лайӑхлатас, производствӑна организацилемелли тата халӑх хуҫа- 
лӑхне тытса пымалли формӑсене лайӑхлатас ыйтусем ҫине Коммунистсен 
партийӗ яланах тимлӗ пӑахнӑ тата халӗ те ҫавӑн пекех тимлӗ пӑхать. 
Коммунистсен партийӗ йывӑр промышленноҫа ытларах аталантармалли 
ленинла тӗп ҫул-йӗре пурнӑҫласа пынипе пирӗн ҫӗршыв малта пыракан 
промышленноҫлӑ тата механизациленӗ шултра ялхуҫалӑхле социализмла 
хӑватлӑ держава пулса тӑчӗ. Совет Союзӗнче промышленность продукци- 
йӗн хисепӗ 1957 ҫул тӗлне, революцичченхи вӑхӑтрипе танлаштарсан, 
вӑтӑр хут, 1940 ҫулхипе танлаштарсан вара тӑватӑ хута яхӑн ӳснӗ.

КПСС Центральнӑй Комитечӗн февральти Пленумӗн пысӑк пӗлтерӗшӗ 
ҫакӑнта пулса тӑрать: вӑл хуҫалӑх строительствинче пухнӑ опыта тӗплӗн 
анализ тунӑ тӑрӑх промышленноҫпа строительствӑн мӗнпур сыпӑкӗсенче 
управлени ӗҫне, вӑл шутра унӑн никӗсӗ пулса тӑракан ӗҫре — производ- 
ствӑна ертсе пырас ӗҫре — организацилле формӑсене лайӑхлатса пымаллн 
ҫӗнӗ ҫул палӑртрӗ.

КПСС Центральнӑй Комитечӗн февральти Пленумӗ йышӑннӑ поста- 
новлени социализмла экономикӑпа культурӑна малалла ӳстерсе чечеклен- 
термелли чаплӑ малашлӑх ҫинчен калать. «Промышленноҫпа строитель- 
ствӑна йӗркелесе ертсе пырас ӗҫе малалла лайӑхлатасси ҫинчен» йышӑн- 
нӑ постановленине совет ҫыннисем пысӑк хавхаланупа кӗтсе илчӗҫ, поста- 
новленинче палӑртнӑ задачӑсене срокчен пурнӑҫлассишӗн пӗтӗм вӑйран 
тӑрӑшса ӗҫлеме пуҫларӗҫ.

Ҫак постановленипе паллаш- 
нӑ хыҫҫӑн Чӑваш ҫӗршывӗнчи 
заводсемпе предприятисенчи ра- 
бочисемпе служащисем те ӗҫе 
халичченхинчен нумай лайӑх- 
латрӗҫ. Ку тӗлӗшпе уйрӑмах 
Шупашкарти электроаппарату- 
ра завочӗ лайӑх тӗслӗхсем 
кӑтартать. Укерчӗкре ҫав за- 
водӑн пӗр цехне кӑтартнӑ.

У к е р ч ӗ к с е н ч е :  Шу-
пашкарти электроаппаратура 
заводӗнчи С—4 цехра.

Б. Тимкин фотоӳкерчӗкӗсем.

К 0 М М У Н Н 6 Т С Ш Е  ПАРТИРЕ ТӐМ АННИСЕН ПӖРЛӖХӖ
АА арт уйӑхӗ—ҫуркунне пуҫламӑшӗн уйӑхӗ. Ҫуркунне пӗтӗм ҫутҫанталӑк,
* * пӗтӗм тӗнче хускалать. Ҫынсен кӑмӑлӗсем те нумай улшӑнаҫҫӗ, пуҫра 
ҫунатлӑ шухӑшсем ҫуралаҫҫӗ. Ытларах ӗҫлес, тӑрӑшас, ҫутҫанталӑк илемӗпе 
киленес килет.

Мартӑн виҫҫӗмӗш кунӗ — канмалли кун — чӑнниПех те ҫуркунне пуҫ- 
ланнине систерчӗ: тӳпере кунӗпех ҫутӑ хӗвел йӑлкӑшса тӑчӗ, ҫанталӑк ӑшӑ 
пулчӗ. Ҫак ӑшӑлӑх, кӑмӑллӑх, ҫав кун ӗҫҫыннисен питӗнче уйрӑмах хытӑ 
палӑрчӗ — вӗсем вырӑнти Советсене депутатсем суйларӗҫ, хӑйсен сассисене 
савӑнсах коммунистсемпе партире тӑманнисен блокӗшӗн пачӗҫ.

Вырӑнти Советсен суйлавӗнче 26 район Совет, 7 хула Совет, 8 посеЛок 
Совет тата 368 ял Совет депутачӗсене суйланӑ. Мӗнпур Советсене пӗтӗмпе 
10.141 депутат суйланӑ. Суйланнӑ депутатсем пурте коммунистсемпе пар- 
тире тӑманнисен блокӗн кандидачӗсем. Суйланнӑ депутатсем шутӗнче хӗр- 
арӑмсем 38,9 процент, КПСС членӗсемпе кандидачӗсем — 44,8 процент, 
партире тӑманнисем — 55,2 процент.

Ҫакӑ вӑл пирӗн халӑх Коммунистсен партипе Совет правительствине 
чун-чӗререн юратнине, коммунистсемпе партире тӑманнисен блокӗ никам 
аркатайми ҫирӗп пулнине тепӗр хут кӑтартса пачӗ.

У к е р ч ӗ к р е :  ҫамрӑксем суйлава каяҫҫӗ.

А . Припалов фотоӳкерчӗкӗ.

П И Л Л Ӗ К МӖ Ш О Р Д Е Н
1У ремдь дворецӗнче пуриншӗн те паддӑ пысӑк картина ҫакӑнса тӑрать:
* * В. И. Ленин кОмсомолӑн виҫҫӗмӗш съездне килнӗ делегатсемпе кала- 
ҫать. Ку вӑл тахҫанах пулнӑ, анчах аслӑ ҫулпуҫӗ ҫавӑн чухне каланӑ 
вилӗмсӗр сӑмахсем кашнин чӗрине кӗрсе вырнаҫнӑ, ӗмӗрлӗхе астӑвӑнса 
юлнӑ, кайран вара, ӑруран ӑрӑва, эстафета пек куҫса пыма пуҫланӑ, 
ҫамрӑксене ӗҫре те, кӗрешӳре те хавхалантарса, вӑӑ парса тӑнӑ. Ҫав 
сӑмахсем халӗ те хӗвел пек ҫуталса тӑраҫҫӗ, коммунизм ҫуртне тӑвакан 
ҫамрӑксене ҫул кӑтартса пыраҫҫӗ.

Кӑҫалхи мартӑн пӗрремӗшӗ пирӗн ҫамрӑксемшӗн ӗмӗр манми кун пул- 
чӗ. Ҫав кун парти чӗннипе халиччен сухаланмасӑр выртнӑ ҫӗрсем ҫине 
ӗҫлеме каӑнӑ чи хастар каччӑсемпе хӗрсем, ҫамрӑк мӑшӑрсем Кремле 
пухӑнчӗҫ. Пӗтӗм социализмла строительствӑра, уӑрӑмах ҫерем уҫса пысӑк 
тухӑҫлӑ тырпул туса илес ӗҫре, совет ҫамрӑкӗсем юлашки ҫулсенче ха- 
личчен пулман ҫитӗнӳсем турӗҫ. Ҫав ҫитӗнӳсене хисеплесе партипе правн- 
тельство мартӑн пӗрремӗшӗнче комсомола Ленин орденӗ парса наградӑ- 
ларӗ.

Халиччен сухаланмасӑр выртнӑ ҫӗрсем ҫинче мухтавлӑ ӗҫлекен нумай 
ҫамрӑк патриотсене Социализмла Еҫ Геройӗн ятне панӑ, ҫӗршер каччӑ- 
семпе хӗрсене Совет Союзӗн орденӗсемпе наградӑланӑ.

Ҫӗпӗрти, Казахстанри ҫӗнӗ ҫӗрсем ҫинче Чӑваш ҫӗршывӗнчен кайнӑ 
пирӗн янташсем те пӗтӗм вӑӑран тӑрӑшса ӗҫлеҫҫӗ.

Февралӗн 28-мӗшӗнче парлак ҫӗрсем ҫинче ӗҫлекен ҫамрӑксен слетне 
килнӗ юлташсем ҫурҫӗр Казахстан облаҫӗнчи «Булаевский» совхозри 
трактор бригадин бригадирне А. Н. Кусинов юлташа Социализмла ӗҫ 
геройӗн ятне илме тивӗҫлӗ пулиӑшӑн саламлаҫҫӗ. В. Соболев фото- 
ӳкерчӗкӗ (ТАСС).



ВЫРӐНТИ СОВЕТСЕН ДЕПУТАЧӖСЕМ

ХЯЛЙХ ШАНСАН
Гериан АНДРЕЕВ

/О! арфа Сергеевна Сергеева, 
*  ̂ ЛГдаиов ячӗпе хисеплене- 
кен колхоз доярки, Шупаш- 
картан таврӑнать. Вӑл рес- 
пуОликӑри дояркӑсен ка- 
нашлӑвӗнче пулчӗ. Килне 
кӗрсе тӑрас килмерӗ унӑн, 
турех фермӑна васкарӗ, Фер- 
мӑра ӑна ӗҫри танташӗсемне 
ҫывӑх юлташӗсем кӗтнине 
Марфа чӗрипе туӑрӗ. Чӑнах 
та, алӑк урлӑ каҫнӑ-каҫманах 
хӗрсем ӑна бӗри-тавра сыр- 
са илчӗҫ те тем-тем ыйтса 
пӗлме васкарӗҫ.

— Пирӗн колхоз ферми 
пирки асӑнчӗҫ-и канашлура? 
Камсемпе паллашрӑн?.. Ыт- 
ти дояркӑсем мӗнле ӗҫлеҫҫӗ?.. 
Эсӗ тухса калаҫрӑн-ч?.. Са- 
на та канашлура парне 
пачӗҫ-и?..—ыйту ҫине ыйту 
пулчӗ фермӑрн хӗрсен.

— Канашлу пирки кайран 
каласа парӑп,—тутӑрне юсан- 
ҫи пулчӗ Марфа.—Пӗр сӑ- 
махпа калаймӑп эпӗ. Хӑ- 
вӑр мӗнле пурӑнкаларӑр?.. 
Эпӗ йӑлтах тунсӑхласа ҫит- 
рӗм...

Каҫхине, ӗҫреп пушансан, 
хӗрсем фермӑри хӗрлӗ кӗтесе 
пухӑнса ларчӗҫ. Марфа Сер- 
геева республикӑри дояркӑ- 
сен канашлӑвӗ ҫинчен тӗпӗ- 
йӗрӗпе каласа пачӗ, Чкалов- 
ски районӗнчн «Гвардеец» 
колхозри чи лайӑх дояркӑ- 
па—Раиса Маньковапа ҫывӑх 
паллашнн ҫинчен пӗлтерчӗ.

— Раиса Манькова кӑҫал 
пиртен иртсе кабнӑ,—хавха- 
ланса калаҫрӗ Марфа.—Хӑй 
ҫамрӑк вӑл, фермӑра та сакӑр 
ҫул ҫеҫ ӗҫлет, анчах респуб- 
ликипех чапа тухнӑ. Иртнӗ 
ҫулта «Гвардеецри» дояркӑ- 
сем кашни ӗнерен икӗ пин 
ҫурӑшар килограмм сӗт суса 
илме сӑмах панӑ пулнӑ. Хӑй- 
сем вара кашни ӗнерен вӑ- 
тамран 3.318-шар килограмм 
суса илнӗ. Эпир вӗсенчен 
пиншер килограма яхӑн кая- 
рах юлнӑ. Раиса хӑй ӗни- 
сенчен 3.335-шер килограмм 
сӗт илме пултарнӑ. Пирӗн те 
Раиса пек ӗҫлес пулсан...

— «Гвардеец» хӗрӗсем ӗнс- 
Сене мӗнле тӑрантараҫҫӗ?— 
пӗлесшӗн пулчӗ пӗр доярки.

Калаҫу чылая тӑсӑлчӗ. 
Марфа канашлу ҫннчен пӗл- 
тернӗ хушӑрах хӑйсен фер- 
минчи ӗҫсем ҫинчен те, малта 
пыракансен ӗҫ меслечӗпе усӑ 
курасси ҫинчен те чарӑнса тӑ- 
чӗ. Халиччен ӗнесене кон- 
центратлӑ тата сӗтеклӗ апат- 
сене рацион тӑрӑх паман пул- 
нӑ. Колхозра кашни ӗне пуҫ- 
не 15-шер тонна силос хыв- 
са хӑварнӑ пулсан та, хӗл 
кунӗсенче фермӑри ӗнесем 
кукуруза силосне пачах ку- 
райман. Енесен сӗчӗ кунран- 
кунах чакса пынӑ. Ахальтен 
мар ӗнтӗ. пӗлтӗр Райсовет 
исполкомӗпе КПСС райко- 
мӗн куҫса ҫӳрекен Хӗрлӗ 
Ялавне Упиерсенчен тытса 
илнӗ, урӑх колхоза пама йы- 
шӑннӑ.

Ҫак ӗҫ темиҫе убӑх каялла 
пулса иртнӗ.

Марфа Сергеева, яланхи 
пекех, калаҫу ирттернипех 
лӑпланса ларма юратмасть

Район Совечӗн депутачӗ пул- 
вӑ май, вӑл пӗр хӑйӗн ӗҫӗшӗн 
кӑна мар, пӗтӗм ферма ӗҫӗ- 
шӗн те хыпса ҫунать. «Ма- 
на депутата халӑх суйланӑ, 
халӑх шанать. Апла пулсан, 
манӑн вӗсен шанӑҫне тӳрре 
кӑлармалла», тенӗ вӑл яла- 
нах. Сергеева хӑйне шанса 
панӑ ӗҫе тӗплӗн нурнӑҫлама 
тӑрӑшнӑ, тӗрӗслӗхе шаннӑ, 
ҫӗннине, малта пыракансен 
меслечӗсене пӗлсе усӑкурнӑ.

Нумаях пулмасть правлени 
ларӑвӗнче выльӑх апачӗ пир- 
ки лартнӑ ыйтӑва пӑхса тух- 
рӗҫ. Колхоз правленийӗ унӑи 
пуҫаруне йышӑнчӗ. Енесене 
концентратлӑ тата сӗтеклӗ 
апатсем ҫителӗклӗ таран па- 
ма, вӗсене рацион тӑрӑх 
тӑрантарма май пуррине па- 
лӑртрӗҫ.

Правлени ларӑвӗ хыҫҫӑн 
дояркӑсем хушшинчи со- 
циализмла ӑмӑрту ҫӗнӗ вӑй- 
па сарӑлса кайрӗ.

Дояркӑра ӗҫленӗ май, рай- 
совет депутачӗ Марфа Сер- 
геева нӗрле ӗҫлекен ытти юл- 
ташӗсене те хӑйӗн ӗҫ месле- 
чӗсемпе тӑтӑшах паллашта- 
рать, хӑй пек тӑрӑшса ӗҫле- 
ме вӗрентет.

— Енесенчен ытларах сӗт 
суса илес тесен, вӗсене ҫул- 
лах ҫителӗклӗ чухлӗ симӗс 
апатпа тӑрантармалла, хӗле 
кӗрсен концентратсем пани- 
пех нумай малалла каяӑ- 
мӑн,—вӗрентет вӑл хӑӑ юлта. 
шӗсене.—Унсӑр пуҫне кашни 
ӗнен уйрӑмлӑхне, хӑш ӗне 
мӗнле апат ытларах юратни- 
не те яланах шута илмелле. 
Эпӗ хам пӑхакан ӗнесен кӑ- 
мӑлне те лайӑх пӗлсе тӑра- 
тӑп.

Чӑнах та, ултӑ ҫул хуш- 
шинче ҫак маттур хӗр ку ӗҫе 
тӗплӗн вӗренсе ҫитнӗ, пуян 
опыт туяннӑ. Анчах ҫак ҫи- 
тӗнӳсем тӳрех хӗр аллине 
лекмен, унӑн пайтах вӑй ху- 
малла пулнӑ.

Вӑл мӗн ачаранах выльӑх- 
чӗрлӗхе юратнӑ, пӗчӗклех до- 
ярка пулас ӗмӗтпе пурӑинӑ. 
Ахальтен мар ӗнтӗ, вӑл вун- 
ултӑ ҫул тултарсан колхоз 
ферминче ӗҫлеме тытӑннӑ.

Пӗррехинче Марфа килтен 
тухнӑ та урам тӑрӑх тӑвалла, 
ӗие ферми еннелле васкавлӑн 
утнӑ. Ун чухне вӑл уй-хир 
бригадинче ӗҫленӗ, ытти хӗр-

семпе пӗрле хире ҫӳренӗ. 
Пӑрусем пӑхас ӗҫе темшӗн 
нывӑр ӗҫ вырӑнне хунӑ вӑл. 
«Фермӑра ӗҫлеме ҫав тери 
пултарулӑх кирлӗ пулӗ ҫав», 
шухӑшланӑ Марфа хӑй ӑшӗн- 
че.

Уя тырӑ вырма кайнӑ 
чухне те унӑн час-часах фер- 
ма ҫумӗпе иртме тивнӗ. Ене- 
сене улӑ(ха илсе тухакан 
дояркӑсене курсан, Марфан 
хӑйӗн те вӗсемпе пӗрле каяс 
килнӗ, ыттисем пекех вӑя 
хурса ӗҫлес ӗмӗт чӗрене ка- 
нӑҫ паман. Анчах ҫиччӗмӗш 
класран вӗренсе тухсан ма- 
лалла вӗренеймерӗ вӑл, кол- 
хозра ӗҫлеме пуҫларӗ, кай- 
рантарах ӑна пӑрусем пӑхма 
ӗҫе кӗртрӗҫ.

Малтанах ял ҫыннисем 
ӑна шансах каймастчӗҫ... 
«Ҫамрӑк вӗт-ха, мӗн ӗҫ тӗл- 
не пӗлет вӑл? Выльӑх-чӗр- 
лӗхе мар, хӑйне те тирпейлӗ 
пуҫтараймӗ», текеленӗ хӑш- 
пӗрисем. Паллах, малтанхи 
ҫул Марфа нимӗнпе те па- 
лӑрайман: ӑна лайӑх ӗҫ-
лекеннисен е япӑх ӗҫлекенни- 
сен шутне кӗртме те май кил- 
мен. Ытти телятницӑсем пе- 
кех, Сергеева пӑрусене вӑхӑт- 
ра апат панӑ, шӑварнӑ, кул- 
ленех вӗсене уҫӑлтарма кӑ- 
ларнӑ. Ҫапла, кун хыҫҫӑн 
кун, эрне, уйӑх иртнӗ...

Телятницӑсем хушшинче 
ӑмӑрту пуҫлансан, Марфа 
кампа ӑмӑртассн пирки те ни- 
мех те шутламан. Лайӑх ӗҫ- 
лекенсем ӑна савӑнтариӑ, ан- 
чах хӑй пирки пӑшӑрханниие 
никама та кӑтартасшӑн пул- 
ман. Юлташӗсен ӗҫри ӳсӗмӗ- 
сене курса вӑл яланах са- 
вӑннӑ, хӑй те вӗсем пек тӑ- 
рӑшса ӗҫлеме тытӑннӑ.

Пӗррехинче колхозри дояр- 
кӑсемпе телятницӑсен ӑмӑр- 
туне пӑхса тухнӑ. Ыттисемпе 
пӗрлех Марфа Сергеева та 
пулнӑ. Вӑл пӗр кӗтесе хӗсӗнсе 
ларнӑ та, шӑл шурри те кӑ- 
тартман. Хӗр мӗн ҫинчен шу- 
хӑшланине те ун чухне никам 
та пӗлмен. Тен, вӑл лайӑх 
ӗҫлекен дояркӑсене ӑмсансах 
хӑй те ҫапла пулма ӗмӗтлен- 
нӗ пулӗ? Ҫакна пӗртен-пӗр 
Максим Афанасьевич Куд- 
рявцев ҫеҫ, ялти чи хисеплӗ 
коммунистсенчен пӗри асӑр- 
ханӑ.

— Эсӗ те, Марфа, юлта- 
шусем пекех ӑмӑртура мала 
тухма пултаратӑн,— тенӗ вӑл 
хӗре хаваслантарас пек.— 
Еҫе юрататӑн эсӗ, кӑштах 
тӑрӑшарах кӑна ӗҫлемелле 
санӑн.

Ҫак кун хыҫҫӑн вӑл пачах 
улшӑннӑ: ытларах вӑй хур- 
са ӗҫлеме тытӑннӑ. Ҫамрӑк 
пулин те, ӗҫе ыттисенчен 
чылай иртерех тухма, пӑру- 
сене малтанхинчен те таса- 
рах тытма пуҫланӑ. Паллах, 
ӑна ферма заведующийӗ 
Максим Афанасьевич хӑй те 
сахал мар вӗрентнӗ, юлта- 
шӗсем те ҫине тӑрсах пулӑш- 
ма пикеннӗ.

Тӑрӑшса ӗҫлени, хушнӑ ӗҫе 
чӗререн юратса туни, юлта- 
шӗсен ӗҫ меслечӗсене шута 
илни сая кайман. Часах Мар- 
фана, хӑйӗн ӗҫне тӳрӗ кӑ- 
мӑлпа пурнӑҫласа пынине 
кура, дояркӑна куҫарнӑ.

Енесем патне куҫарсан, 
пӑрусем пӑхнӑ пекех, хӑнӑ-

хиччсц ҫӑмӑл пулман. Ҫит- 
меннине ултӑ ҫул каялла 
ферма витисем те питӗ на- 
чар пулнӑ. Ҫуркунне-кӗр- 
куннесенче унта пырса кӗме 
ҫук пылчӑк ҫӑрӑлса тӑнӑ'. 
Хӗлле вара шӑтӑк-ҫурӑкран 
юр кӗрсе тулатчӗ. Чӑтма ҫук 
сивӗччӗ.

Халь колхоз ҫӗнӗ витесем 
туса лартнӑ. Енесем ҫӗнӗ ви- 
тесенче выртса тӑраҫҫӗ. Ша- 
ла кӗрсен тӗлӗнсе кайӑн, йӗ- 
ри-тавра тап-таса. Унта ӑшӑ, 
ҫутӑ. Ҫавна май витесенчи 
ӗҫ те чылай ҫӑмӑлланчӗ. Ирт- 
нӗ ҫул ҫакса тунӑ рельсӑллӑ 
ҫул хывнӑ. Дояркӑсем апата 
алӑ вӗҫҫӗн мар, ҫав ҫул тӑ- 
рӑх илсе пыраҫҫӗ.

Дояркӑсен ӗҫри ҫитӗнӗвӗ- 
сем те, фермӑри ӗҫӗсем те, 
«хут ҫинчи пек» яланах ти- 
кӗс пулса пыраймаҫҫӗ. Каш- 
ни кун, кашни сехет тенӗ 
пекех кӗрешӳре иртет. Тепӗр 
чухне чуна кӳрентерекен 
кӑлтӑксем те сике-сике ту- 
хаҫҫӗ. Вӗсене хастар дояр- 
кӑсем хӑюллӑн палӑртса, ҫи- 
йӗнчех пӗтерсе пыраҫҫӗ, хӑи- 
сен ӗҫри ӑсталӑхне куллен 
ӳстерсе пыма тӑрӑшаҫҫӗ.

Темиҫе ҫул каярах, вырӑн- 
ти ӗнесенчен ҫулталӑк хуш- 
шинче пӗр пин литр таран 
сӗт суса илме май пуррине 
колхозниксем ӗненместчӗҫ. 
«Пустуй сӑмах ваклатӑр», 
тетчӗҫ вӗсем. Акӑ, халӗ пӗр 
ик-виҫӗ ҫул ӗнтӗ ҫак шан- 
манлӑха маттур дояркӑсем 
хӑйсен мухтава тивӗҫлӗ ӗҫӗ- 
пе кӑтартса пачӗҫ. Иртнӗ 
ҫулта кунта кашни ӗнерен 
икӗ пин те икҫӗр тӑхӑрвун 
тӑватшар килограмм, кашни 
ҫӗр гектар ҫӗр пуҫне 140-шер 
центнер сӗт суса илчӗҫ.

Марфа вара ӑмӑртура кал- 
лех мала тухрӗ. Вӑл 1955 
ҫулта кашни ӗнерен 2.837- 
шер килограмм сӗт суса илчӗ 
пулсан, иртнӗ хуҫалӑх ҫулӗн- 
че вара хӑйне ҫирӗплетсе 
панӑ 11 ӗнерен 2.922-шер 
килограмм сӗт суса илчӗ. 
Кӑҫал вӑл виҫӗ пиншер ки- 
лограммран кая мар сӗт 
илме сӑмах пачӗ.

Марфа Сергеева ӗҫре паха 
тӗслӗх кӑтартни, колхозри 
ытти дояркӑсене те хавха- 
лантарса пыни вӗсене «Рес- 
публикӑри чи лайӑх дояр- 
ка» ятне панинчен те лайӑх 
курӑнса тӑрать. Ҫавӑнпах 
ӗнтӗ Упнер ялӗнчи колхоз 
ӗҫченӗсем пиллӗкмӗш округ 
тӑрӑх Марфа Сергеевна Сер- 
геевӑна иккӗмӗш хут район 
Совет депутатне суйларӗҫ.

...Ферма заведующийӗ Куд- 
рявцев юлташ кӑвак ҫутӑл- 
лах фермӑна пычӗ. Анчах 
выльӑх-чӗрлӗх пӑхакансен об. 
щежитийснче пӗр дояркӑна 
та куранмарӗ. Вӗсем пурте 
чылай малтан витене тухса 
кайнӑ иккен.

Пӳртрен килкартине тухнӑ 
чухне вӑл пысӑк витрепс тӑп 
тулли шап-шур кӑпӑклӑ сӗт 
бӑтса кӗрекен Марфа Сер- 
геевӑпа тӗл пулчӗ те, ӑшшӑн 
сӑмах хушрӗ.

— Депутата суйланӑ ятпа 
чӗререн саламлатӑп,— ӗҫчен 
хӗр аллине хытӑ пӑчӑртарӗ 
Максим Афанасьевич.— Ха- 
лӑх шанӑҫне тивӗҫлӗ пултӑн 
пулсан — ӑна яланах ҫӳлте 
тытса пыр!

ПИСАТЕЛЬ-
ДЕПУТАТ

О асилий Иванович Крас- 
нов-Аслнке пирӗн рес- 

публикӑри ӗҫҫыннисем унан 
«1 ӑвалла» романӗпе «Шур- 
рисемпе ҫапӑҫни», «Ьутра» 
повеҫӗсем тӑрах лайӑх пӗ- 
леҫҫӗ.

о . И. Краснов-Асли Ту- 
тар республикине кӗрекен 
Пава районӗнчи Кипеккасси 
ялӗнче 190Ц ҫулта ҫуралнӑ. 
Василий Иванович I 1 ҫула 
ҫитсен Пӑва хулинчи булкӑ- 
сем пӗҫерсе сутакан нимӗҫ 
патӗнче ӗҫленӗ, каярахпа пӗр 
вӑхӑт кӗтӳҫӗ пулса пурӑннӑ, 
Донбасри шахтӑра ҫер кӑм- 
рӑкӗ кӑларна ҫерте ӗҫленӗ.

1917 ҫулхи февраль уйӑ- 
хӗнче В. И. Красиов-Асли 
коммунистсен партине кӗнӗ, 
парти хушнипе рабочисем 
хушшинче патша влаҫне хи- 
рӗҫ кӗрешӗве ҫӗкленме чӗне- 
кен листовкӑсемпе проклама- 
цисем салагнӑ. Ҫакӑншӑн 
ӑна 1917 ҫулхи апрель уйӑ- 
хӗнче Петровенка станци- 
йӗнче Вӑхӑтлӑх правитель- 
ство агенчӗсем арестленӗ те 
7 уйӑх хушши тӗрмере хуп- 
са усранӑ.

Октябрьти Социализмла 
Аслӑ революцин малтанхн 
кунӗсенчех В. И. Краспов 
рабочисемпе хресченсен ком- 
мунистсеи партийӗ ертсе пы- 
нипе кӗрешсе илнӗ халӑх 
влаҫне сыхласа хӑварасси- 
шӗн вӑб хурса ӗҫленӗ, хӗрлӗ- 
гвардеецсемпе пӗрле граждан 
вӑрҫи фрончӗсенче шурӑ- 
гвардеецсемпе ют ҫӗршыв ин. 
тервенчӗсене хирӗҫ кӗрешнӗ, 
парти хушнӑ заданисене чыс- 
лӑн пурнӑҫласа пынӑ.

1923 ҫултан пуҫласа В .И . 
Краснов-Асли ответлӑ ӗҫ- 
сенче ӗҫленӗ,

1927— 1937 ҫулсенче В. И. 
Краснов-Асли илемлӗ ли- 
тература произведенийӗссм 
ҫырать, унӑн «Шуррисемпе 
ҫапӑҫни», «Вутра» повеҫӗсем, 
«Тӑвалла» тата «Улӑпсем» 
романӗсем чӑваш ӗҫҫыннисеи 
юратнӑ произведенийӗсем 
пулса тӑогҫҫӗ.

Юлашки ҫулсенче В. И. 
Краснов-Асли хӑйӗн «Вут- 
ра» повеҫӗпе «Тӑвалла» ро- 
манӗн малалли сыпӑкӗсенс 
ҫырас тӗлӗшпе ӑнӑҫлӑ ӗҫлет.

Ватӑ коммунист хӗрӳ чӗ- 
реллӗ писэтӗле Шупашкар 
ӗҫҫыннисем пысӑк хисепе 
хурса, кӑҫал Шупашкар хула 
Совечӗн депутатне суйларсҫ.

А . М
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А С А М А Т  К Й П Е Р В
Марфа Димитриевна 
Трубинана асӑнса.

П о э м а 
Александр АЛГА

Т  е юмах ярса памалӑх,
* Те чӑнтан чӑнах вӑл

пулнӑ.
Пурпӗр мар-и — пирӗн халӑх 
Асӗнче яланлӑх юлнӑ.

Асамат кӗперӗ витӗр 
Никамах тухман. Пӗлетпӗр. 
Пурпӗрех чуна вӑл виттӗр. 
Ҫавӑншӑи юрра кӗртетпӗр.

I
Кӑнтӑрла. Ҫанталӑк шӑрӑх. 
Чечексем куҫ уҫаймаҫҫӗ.
Тарӑн вар айккийӗ тӑрӑх 
Ачасем чупкалаймаҫҫӗ.

Сӑвӑр сӑрчӗ — шӑтӑк-ҫурӑк. 
Типнӗ ҫӗр — шӑши ан курӑн. 
Тусанпа хупланнӑ курӑк, 
Туратне лӑс уснӑ хурӑн.

Чӗпписем хура чӗкеҫӗн 
Йӑвара ҫӑвар караҫҫӗ: 
Тахҫанах апат кӗтеҫҫӗ, 
Амӑшсем таврӑнанмаҫҫӗ.

Ачасем сӳре сӳрерӗҫ, 
Кумккасем саланаймарӗҫ; 
Чӗкеҫсем хыҫран ҫӳрерӗҫ, 
Пурпӗр ним те тупаймарӗҫ.

Пусӑра йӑлт типнӗ сывлӑм. 
Сывлӑш пӑчӑ та хӗрӳлӗ. 
«Халь мӗнле, ырашӑм,

сывлӑн?
Чӗлтӗрккем, ӳсеймӗн ҫӳлӗ».

Ахлатса сывларӗ амӑш. 
Хӗрачин чӗлхийӗ хытнӑ. 
Карчӑксен сурпанӗ анлӑш 
Анине пӑхма ҫул тытнӑ.

Пӗчӗккин кӗпийӗ ҫӗтӗк. 
Пӗҫерет ури тупанӗ. 
Пӳрнисем хушшипелен тек 
Юхкалать ун ҫул тусанӗ.

Амӑшӗ: «Кӗрсе тухмалӑх 
Пур-ха,—тет,—пӗрех анаҫӑм. 
Хырӑма улталамалӑх 
Ҫӑкӑр парӗ-ши, Аннаҫӑм?»

Ҫитрӗҫӗ. Ана паллийӗ 
Ялт курнать. Тӑрать

хӗрарӑм,
Чӗлтӗркке тырра аллийӗ 
Чӗтресе сӑтрать хӑранӑн.

«Ыррине сунмасть ҫанталӑк, 
Ҫумӑрне памарӗ турӑ.
Тӑнлас ҫук кӑҫал каҫалӑк 
Кӑчӑрт-кӑчӑрт сасӑ-юрӑ.

Кӗлтесем пулаҫҫӗ ҫӑмӑл, 
Суратсем сайра ҫеҫ ларӗҫ, 
Чӗлтӗр-чӗлтӗр юлӗ хӑмӑл, 
Арлансем тӑпра кӑларӗҫ.

Урапа, тен, пулӗ пурӗ. 
йӗтемре — ик-виҫӗ сарӑм. 
Мӗскӗн пуҫ мӗн тӳсӗ-курӗ? 
Мӗн тӑвам, пӗччен хӗрарӑм?

Мӗн парса-шн хӗл каҫарӑп, 
Чӗппӗмсем, сире, мӑнтарӑн?.. 
Эс ан нӑйкӑш... Тӑрантарӑп. 
Йӗрӗн—йывӑр хурлантарӑп.

Пӗр куна та пымӗ авӑн, 
Авӑртма та хӑвӑрт леҫӗп. 
Тепӗр кунӗ, хӗрӗм, савӑн: 
Ҫӗнӗ ҫӑкӑр эп пӗҫерӗп.

Чӗлӗ тытӑн та сиккелӗн 
Урама тухса, Анюкӑм.
Сӑну ҫиҫӗ сар хӗвелӗн... 
Хамӑр чухӑншӑн ан ӳкӗн».
Пӑчӑ, шӑрӑх пусрӗ пулӗ. 
Каялла, яла танккаҫҫӗ.
Ҫӑмӑл мар тусанлӑ ҫулӗ,
Питӗ шӑппӑн калаҫаҫҫӗ.
«Мӗншӗн,— тет хӗрӗ—

Анюкӗ,—
Пурӑнсан та хамӑр чухӑн,
Эс мана калан: ан ӳкӗн? 
Укӗнсен ҫуках-им тухӑн?
Ыттисем пур—тимӗр витнӗ 
Ҫуртсенче пурнаҫҫӗ. Садлӑ. 
Ҫӑкӑр ҫитнӗ, тумӗ ҫитнӗ. 
Ачисем те ырӑ ятлӑ».
«Чӗлхӳне ҫырт, хӗрӗм.

Чарӑн.
Ютӑнне ннхҫан ан хапсӑн. 
Пурнӑҫна йӑлт юхӑнтарӑн... 
Хам эп айӑплӑ асапшӑн.
Эп те, чӗппӗм, пӗчӗк пулнӑ. 
Ҫирӗпчӗ атте-аннемӗр. 
Савӑннӑ, вылянӑ-кулнӑ. 
Савнӑҫ каймӗ, тенӗ, ӗмӗр.
Ҫитӗнсе ҫитсен, хӗр куҫӗ 
Тӑранма пӗлмест вӑл,

темшӗн.
Арчине хӗр ҫнтмӗл уҫӗ, 
Ҫитмӗл хупӗ пӗр илемшӗн.

Эпӗ те ман ярӑм-ярӑм 
Чӗнтӗр аркӑллӑ тум ҫукшӑн 
Укӗнме, ҫунма пуҫларӑм, 
Аннеме-ҫке хӑртрӑм уншӑн.
— Ма ҫуратрӑн? — теп.

Куҫҫулӗ
Пӑт та пат тумлать

тумламӑн. 
«Сан та,— тет анне,— хӗр 

пулӗ.
Ун чухне вара ӑнланӑн».
Чӑн. Анне сӑмахӗ ҫитрӗ. 
Пӗрре мар, виҫ хӗр ҫуратрӑм. 
Ҫӗр памарӗҫ. Хурлӑх витрӗ. 
Хам аҫун ҫӳҫне шуратрӑм.

Хӑй йӑваш чӑвашчӗ. Кунӗ. 
Сирӗншӗн вӑй хӗрхенмерӗ. 
Лӑш курмасӑр, ҫӗрӗн-кунӗн 
Пуянсем панче ӗҫлерӗ.

Уявра та вӑл канмарӗ, 
Чакрӗ чакнӑҫем вӑй-халӗ.
Ав, куратӑн — ял масарӗ, 
Ҫавӑнта канать вӑл халӗ...

Юмӑҫа парне кӳмерӗм,
Тур умне ҫурта лартмарӑм. 
Хӑйсемех ӑнланӗҫ, терӗм. 
Пӗлеймерӗм ҫав, хӗрарӑм.

Киремет мана ҫиленчӗ,
Турӑ та кӑтартрӗ хурлӑх. 
Кашнинех-ҫке сӗнмеллеччӗ— 
Хаклӑ пулнӑ пур-ҫук

пурлӑх.

Пӗр хамрах ҫав пулчӗ айӑп, 
Ҫамрӑк чух шухӑшламарӑм. 
Халь кама кайса пуҫ тайӑп? 
Мӗншӗн пулнӑ-ши хӗрарӑм?
Пӗчӗк чух асне кам илтӗр— 
Шухӑшӑм ҫитмен ӑнманӑн: 
Асамат кӗперӗ витӗр 
Тухмалла-мӗн пулнӑ

манӑн...»

«Т«а, арҫын ача пулаттӑа? 
Чӑн-им вӑл, анне, кала-ха?» 
«Кам пӗлет... Тӑлӑх-туратӑн 
Пурӑщса т»м курмалла-ха...»

II
Пӗчӗк пулнӑ, пулнӑ супкӑн. 
Кашкӑрпа ӑна хӑратнӑ. 
Тӗлӗкре ҫеҫ ҫупкӑн-ҫупкӑн 
Ҫырласем пурка вӑл татнӑ.
Хӗрелсе хӗрсессӗн Тухӑҫ, 
Тӗлӗк шӑппан сирӗлсессӗн, 
Пӗчӗкӗн капланнӑ шухӑш 
Таҫталла ӑиа чӗнессӗн.
Шӑнкӑрч саламланӑ: сыв-и1 
Пахчана чупса вӑл тухнӑ.
Ҫӗр салам каланӑ, юхнӑ 
Ҫырмара таса ҫӑл шывӗ.
Сив шывпа питне вӑл ҫунӑ, 
Шӑлнӑ хӗвелпе ӑна вӑл. 
Ҫутҫанталӑк ырлӑх суннӑ: 
Аиюккаҫӑм, тенӗ, савӑн!
Савӑнсах кайман-ҫке — унӑн 
Пурнӑҫӗ инкер-синкерлӗ. 
Ентӗ мӑшӑр куҫ салхуллӑн 
Тухӑҫа пӑхса тинкернӗ.
«Ҫут хӗвел! Сана хисеплӗп. 
Пӗчӗк чӗптӗм те ҫук ҫылӑх. 
Ман чӗлхем кӑна кӑшт селӗп, 
Пурпӗрех итле, пул ҫывӑх.
Сан умра тупа тӑватӑп:
Ак, ӳссен те паянтан кӑшт, 
Ырӑпа ҫеҫ чӗнӗ ватӑ,
Ман пиркн эрленмӗ тантӑш.
Шӑпӑрт шӑпчӑк чӗппине те 
Тивес ҫук пӳрнеҫӗм манӑн, 
Тивмӗ вӑл йӗпвӑррине те, 
Вӗҫтӗрех тек ҫунатланнӑн.
Манӑн пур аннем. Вӑл тӑлӑх. 
(Хӑй калать. Атте ҫукран- 

тӑр).
Кӳрентермӗп тӗлсӗр, кӑлӑх. 
Маншӑн чунӗ ан хурлантӑр.

Пӗр аппам пур. Вӑл аннешӗн 
Ытлашши чун мар: вӑл ӳснӗ. 
Виҫҫӗн тан ҫӑкӑр ҫиесшӗн 
Иккӗшӗ ӗҫленӗ, тӳснӗ.
Ак паян та ҫутӑ шуҫӑм 
Килсенех вӗсем вӑраннӑ. 
Манӑн уҫӑлман та куҫӑм, 
Ҫумлама тухса танкканӑ...

Ҫут хӗвел! Ман тухмалла-ши 
Асамат кӗперӗ витӗр?
Чӑн сӑмах-ши вӑл, суя-ши? 
Чӑн пулсан, ман ӗмӗт

ҫиттӗр».

Иртнӗ сакӑр кун е вуннӑ. 
Аслати хире вӑратнӑ. 
Ҫутҫанталӑк ҫумӑр суннӑ, 
Курӑксем хӑлха тӑратнӑ.

Хурӑнлӑх, ҫӑкалӑх урлӑ 
Кӑвакарнӑ пӗлӗт юхнӑ; 
Симӗс айлӑмлӑ, шыв-шурлӑ 
Вырӑна ҫитсе вӑл тухнӑ.

Шӑпӑр-шӑпӑр ӑшӑ Ҫумӑр 
Ентӗ сапӑннӑ ҫӗр тӑрӑх. 
Уй-хирсем, ешерӗ тумӑр, 
Хӑрасах-н тарӗ шӑрӑх...

Хулӑн пӗлӗт хумлӑн-хумлӑн 
Варкӑшса шав шурӗ-шурӗ, 
Вӑйлӑ ҫумӑр ырлӑх суннӑн 
Ентӗ Атӑл урлӑ ҫурӗ.

Ҫынсене телей памашкӑн 
Ҫутҫанталӑк ӳркенмерӗ: 
Атӑлтан шыв турттармашкӑн 
Хыврӗ асамат кӗперӗ.

Ҫиҫрӗ снмӗсӗн-кӑвакӑн, 
Кӗмӗлленчӗ, ылтӑнланчӗ. 
Тепӗр вӗҫӗпе вӑл акӑ 
Сӗвенех сӗвенчӗ, анчӗ.

йӑлтӑртатрӗ ҫьгаӑх, ҫывӑх! 
Улӑх урлӑ чупӑр, ҫитӗр!

Камӑв ҫук пӗрттах т« ҫылӑх, 
Халь тухсамӑр увӑн витӗр!
Карт снкет чӗри Анюкӑн. 
Илӗртет сӗрен кӗперӗ. 
«Сӳниччен, тен, ҫитӗн,

тухӑн? »
Хӗрача тек тӳсеймерӗ.
Анкарти хыҫне вӑл тухрӗ, 
Пӑхкаларӗ унӑн-кунӑн,
Сар ҫӳҫне хастар ҫил ухрӗ, 
Уҫӑлчӗ пит-куҫӗ унӑн.
Таврара-никам та. Акӑ, 
Тӳрӗрен вӗҫтер ҫеҫ хыттӑн. 
Авӑ, симӗсӗн-кӑвакӑн 
Йӑлтӑртатрӗ. Калӑн—ылтӑн.
Витӗр тухӑн та, пӗр хурлӑх 
Сан иртет. Арҫын эс пулӑн. 
Хӗрача хура хир урлӑ 
Вӗҫрӗ, ыткӑнчӗ хӑюллӑн.
Ҫук, нуман та каяймарӗ,
Вӑл пуҫларӗ ывӑнмашкӑн: 
Урнне тек пылчӑк мар-и 
Ҫыпӑҫать тытса чарасшӑн.
Ав, ыраш пуссинӗ ҫийӗн 
Асамат кӗперӗ выртрӗ.
Вӑл умрах-ҫке. Сийӗн-синӗн. 
Хӗрача унта ҫул тытрӗ.
Пусӑпа ашса вӑл кайрӗ. 
Аллипе вӑл, ишнӗ евӗр, 
Сиркелерӗ, хӑлаҫларӗ, 
Кӗпертен куҫне илмесӗр.
Ак, ҫитеп, тухатӑп! — терӗ, 
Тӑсрӗ аллине хавассӑн,— 
Куҫрӗ асамат кӗперӗ! 
Пӗчӗкскер сывларӗ ассӑн.
Пусӑран сиксе тухайрӗ,
Улӑх курӑнчӗ сип-симӗс.
Улӑх тӑрӑх чупрӗ кайрӗ. 
«Ентӗ ҫитӗн,—терӗ,—тин эс».
Симӗс улӑх. Аслӑ улӑх. 
Варринче пӗр кукӑр-макӑр 
Шыв юхать. Вӑл халӗ тулӑх. 
Каҫас ҫук. Ларса хӑть макӑр!
Ҫук, Анюк йӗрмест. Шыв 

УРлӑ
Каҫӑпах-ҫке, терӗ пулӗ.
Сикрӗ те, ак, ҫитрӗ хурлӑх— 
Пӑчӑртатрӗ хай куҫҫулӗ:
Ашӑк мар ачашӑн юшкӑн, 
Юшкӑна вӑл путрӗ ларчӗ. 
Шурлӑхран самант пӗр ушкӑн 
Кӑвакал вӗҫсе хӑпарчӗ.
Кӑвакал ами нартлатрӗ, 
йӗчӗ хурланса текерлӗк; 
Пӗчӗк чӗрере вӑратрӗ 
Сасӑ-юрӑ пысӑк эрлӗк.
Пӗчӗк алӑ, вӑйсӑр алӑ 
Курӑкран ярса тытайрӗ, 
Пулчӗ мел аран тӑмалӑх, 
Тӑчӗ те мала пӑхайрӗ:
йӑлтӑркка сӗрен кӗперӗ 
Тӑсӑлать ҫӑкалӑх ҫумӗн. 
Пурпӗрех ҫитетӗп! — терӗ 
Хӗрача, тӑрса ун умӗн.
Шӑп ларать лутра ҫӑкалӑх. 
Тусанран йӑлтах тасалнӑ. 
Мухтанмалӑх, савӑнмалӑх 
Ҫумӑрпа вӗсем ҫуталнӑ.
Шӑп лармасть унта

саркайӑк,
Ӑшӑ ҫумӑр савӑнтарнӑ: 
«Ҫуната юрн саркалӑп,
Пӑчӑ сывлӑш ӗнтӗ тарнӑ».
Анюка телей вӑл сунчӗ. 
Хӗрача, ак, ҫитрӗ, ҫитрӗ... 
Асамат кӗперӗ — сӳнчӗ. 
Савнӑҫа мӑн хурлӑх внтрӗ.
Хӗрачан вӗлт ҫиҫрӗ шухӑш: 
«Леш енне чупса тухас-тӑк?» 
Пичӗ-куҫӗ пулчӗ улмӑш: 
Ҫӗлене курать сасартӑк.
Пуслӑх пек хӑй — вӑрӑм, 

хулӑп.
Йӗп пек сӑнӑллӑ ҫӑварӗ. 
Сӑхрӗ-тӗк — чӗлхесӗр пулӑн, 
Ҫапӗ — вӗлерсе хӑварӗ.

Хӗрвча ауулать тармшпяЙк.

Ҫӑкасем ҫат-ҫатлатаҫҫӗ. 
Туратсем армак-чармакӑн 
Курӑнаҫҫӗ, хӑратаҫҫӗ.
Пӑрӑнчӗ пӗр сукмакран вӑл. 
Аташать. Аҫта вӑл тарӗ? 
Такӑнчӗ туикатаран вӑл. 
Укрӗ те — питне хупларӗ.

III

Ҫумӑртац тарайнӑ шӑрӑх, 
Ҫарансем таса та капӑр. 
Аслӑ улӑх ҫулӗ тӑрӑх 
Савӑнса эпир утатпӑр.
Ҫуттӑн, симӗссӗн-кӑвакӑн 
Курӑнать сӗрен кӗперӗ.
Ешӗл вӑрмана вӑл акӑ,
Чӑн, нлемлӗн пӗкӗлерӗ.
Ялалла утатпӑр внҫҫӗн:
Пӗри ватӑлнӑ хӗрарӑм, 
Тепӗри пур — пӗчӗкҫеҫҫӗ, 
Вӗсемпе чунтан калаҫрӑм.
Ватӑлни — Ануш аппамӑр. 
Куштӑрка ун сӑн-сӑпачӗ.
Вӑл пире эпир халь хамӑр 
Илтнине каласа пачӗ.
Ҫав Анюк хӑех вӑл пулнӑ. 
Ҫӗленрен тарса пыруҫӑн 
1 акӑннӑ, выртса вӑл юлиӑ, 
Пӗчӗкскер, хирте, пӗр пуҫӑн.
«Кам вара сире хӑтарчӗ?» — 
Ыйтрӑм эп.— Кӗтӳҫӗ,—

тӗрӗ.—
Ҫавӑн пек ҫав хӑшкӑлтарчӗ 
Пӗчӗк чух сӗрен кӗперӗ.—
Шухӑшӑм вара каларӗ: 
Асамат кӗперӗ уншӑн 
Ҫутӑ ӗмӗт пулнӑ мар-и,
Ҫын тӳсмен-им ҫутӑ куншӑн!
Юшкӑн пурнӑҫран тухасшӑн, 
Тӗшмӗшрен йӑлт сирӗлесшӗн, 
Ҫӗленсен пуҫне татасшӑн, 
Ирӗкре ӗҫне ӗҫлесшӗн,—
Революцн вучӗ витӗр 
Паттӑрсем хӑюллӑн тухнӑ. 
«Емӗтленнӗ ӗмӗт ҫиттӗр!»— 
Тенӗ те вутра вӑй пухнӑ...
— Халь ӑҫтан эсир

килетӗр?—
Ыйтрӑм эп.—Пӗлме юрать-и? 
«Хӑлхӑр ҫивӗч. Тен,

илтетӗр?
Пӗр комбайн унта вырать-и?
Ҫавӑнта ӗҫлет ман ывӑл.
Акӑ ҫак пепекӗн ашшӗ...» 
Мӑнукне пуҫран шӑлать вӑл, 
Пӑпшӑнать ҫумне ачашӗ.
Эпӗ ҫаврӑнса пӑхатӑп: 
Таврара сап-сарӑ тырӑ. 
Савӑнса вара калатӑп:
— Начар мар пурнатпӑр!

Ырӑ!
Вӑл: «Ҫак пурнӑҫа,

мӑнтарӑн,
Ман аннеҫӗм кураймарӗ. 
Халь выртать чунне

кантарнӑн.
Ав, унта вӑл — ял масарӗ».
Чечексем татса пыруҫӑн 
Тӑнламасть ӑна пепекӗ. 
Кулкалать вӑл уҫҫӑн-уҫҫӑн— 
Ҫутӑ пурӑнӑҫ чечекӗ.
Тӗшмӗшсӗр, асапсӑр ӳсӗ, 
Ҫитӗнӗ, маттур хӗр пулӗ. 
Тӳсмелли пулсассӑн — тӳсӗ, 
Пурпӗр такӑнмӗ кун-ҫулӗ...
Халӑхӑм телей курнишӗн, 
Ахлатманшӑн ирӗн-каҫӑн, 
Ман кама тав тумалла-ши?— 
Тетӗп эп, пӗлетӑркаҫӑн.
Авӑ, ял. Унта мӑнаҫлӑн 
Варкӑшать — ҫӗршыв

мухтавӗ — 
Созет влаҫӗн, аслӑ влаҫӑн 
Тӗс кайми хӑмач ялавӗ.
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псх чечексем— хрн- 
зантемӑсемпе астрӑсем 
лартатпӑр».

Роза самантлӑха 
шухЯша каять. Ун 
тӑван ашшсн тӑпри 
те, тен, тӑлӑххӑн вырт- 
масть пуль, ӑна та 
Розӑн тусӗсем, тен, 
ҫавӑн пекех чечексем- 
пе илемлетеҫҫӗ.

Вӑрҫи йывӑр пулчӗ. 
Нумай-нумай ача тӑ-

«Пирӗн хулара пнонерсен ҫурчӗ 
пур, пнтӗ чаплӑскер,— тесе пӗлте- 
рет Г ерманнрн Десау хулинчен 
Эрика Херрман хӗрача,— ҫав ҫурт 
ӗлӗк хуҫа керменӗ пулнӑ. Халь ун- 
та эпир савӑнатпӑр».

Болгарирн Одьрне-Плевенска 
ялӗнчен Колечка Веселинова пно- 
нерка ҫырать: «Эпӗ сирӗн ҫӗршыв- 
рн пӗр-пӗр хӗрачапа туслашма тах- 
ҫанах ӗмӗтленеттӗм. Емӗтӗм тннех 
ҫитрӗ. Мана нырӑс чӗлхн питӗ ки- 
лӗшет. Эпир вырӑс грамматикине 
вӗренетпӗр. Теорипе вырӑсла ава- 
нах чухлатпӑр, анчах ҫырнӑ чух 

йӑнӑшсем нумай тӑ- 
ватпӑр-ха. Кашни ка-

1 УССЕН ( 1Ы Р АВ Е  эпи' м “
р  ҫсем ҫакӑн пек тӗлӗнмелле пул- 

са тухасса Роза малтанах шу- 
хӑшлама та пултарайман. Халь акӑ 
унӑн ячӗпе тӑлӑх ачасеи Атӑл леш 
енчи санаторилле ҫуртне куллен 
3 0 - 4 0  ҫыру килсе тӑрать. Юлаш- 
ки виҫӗ уйӑх хушшинче пурӗ ӗнтӗ 
1500 ҫыру ытла килнӗ.

Мӗн пирки? Мӗн пулса иртнӗ-ха 
пӗчӗк хӗрача пурнӑҫӗнче?

йӗркнпе каласа парӑпӑр. Роза 
Александрова Сӗнтӗрвӑрри райо- 
нӗнчи Пуснаркасси ялӗнче 1942 
ҫулта ҫуралнӑ. Вӑл тӗнче ҫути 
куриччен унӑн ашшӗ фронта тухса 
кайнӑ, вӑрҫӑ хирӗнче тӑшманпа 
ҫапӑҫса пуҫне хунӑ. Кайран амӑшӗ 
те, чирлесе ӳксе, вӑхӑтсӑрах ҫӗре 
кӗнӗ. Вунтӑватӑ ҫулхи Коля ятлӑ 
пиччӗшпе тӑхӑр ҫулхи Роза тӑлӑха 
тӑрса юлнӑ. Аҫта каймалла, мӗнле 
пурӑнмалла?

Ҫук, пнрӗн Совет ҫӗршывӗнче 
тӑлӑх-турат хӑрӑк турат мар. Ро- 
зӑна Куснарти ачасен ҫуртне выр- 
наҫтараҫҫӗ, унтан ӑна йӗпрсҫри 
ҫурта куҫараҫҫӗ, халь акӑ вӑл ик- 
кӗмӗш ҫул ӗнтӗ ачасен Шупашкар- 
ти санаторнлле ҫуртӗнче пурӑнать. 
Кунта вӑл хӑйӗн чӑн-чӑн тӑванӗ- 
семпе тусӗсене тупрӗ. Унӑн Коля 
пиччӗшӗ те тӑлӑххӑн ӳсмерӗ, шкул- 
та вӗренчӗ, халӗ Вологда облаҫӗн- 
чи вӑрман пунктӗнче ӗҫлет.

Пӗлтӗрхи декабрӗн 4-мӗшӗнче 
«Пионерская правда» хаҫатра Ро- 
за Александровӑн «80 ача — пӗр 
тӑвансем» ятлӑ ҫырӑвӗ пичетленсе 
тухвӑччӗ.

«Манӑн аттепе анне вилсен, эпӗ 
шухӑша кайрӑм: мӗнле пурӑнӑп-ха 
эпӗ? Аттепе анне вырӑнне кам 
пулӗ-ха маншӑн? — тесе ҫырнӑччӗ 
ҫав ҫырура Роза.— Акӑ эпӗ пысӑк 
та туслӑ килйышра — ачасен Ҫур- 
тӗнче»...

Малалла Роза тӗрлӗ халӑх ачнсен 
туслӑхӗ ҫинчен, пионерсен дружи- 
нин ӗҫӗсем ҫинчен каласа панӑччӗ.

Нумай та вӑхӑт иртмерӗ, Роза 
ячӗпе ҫӗклем-ҫӗклемӗн ҫырусем ки- 
ле пуҫларӗҫ. Ӑслӑ Совет ҫӗршывӗн 
мӗнпур кӗтесӗсенчен, халӑх демо- 
крати ҫӗршывӗсенчен ачасем те, 
ҫитӗннисем те, Розӑпа унӑн юлта- 
шӗсене ырӑ сывлӑх сунса, хӗрӳллӗ 
еаламсем яраҫҫӗ. Ҫурҫӗртен килнӗ 
ҫырупа юнашар Крымран е Кав- 
казран килнӗ ҫыру, Инҫетри Хӗ- 
велтухӑҫӗнчен килнипе Балти тинӗ- 
сӗ хӗрринчец килни курӑнса каять.

Туссен ҫырӑвӗсене вуланӑ май, 
Роза кашни адреса географи карт- 
ти тӑрӑх пӑхса тӗрӗслет, халиччен 
илтмен хуласемпе, районсемпе пал- 
лашать.

— Ҫак ҫырусем мана чунтанах 
савӑнтарнисӗр пуҫне, географи вӗ- 
реиме те пнтӗ пулӑшаҫҫӗ,— тет 
Роза кулкаласа.

Акӑ Крым хӗрачи Людмила Оси- 
на ҫырать: «Пирӗн шкул умӗнче 
Крымшӑн ҫапӑҫса вилнӗ паттӑрсен 
палӑкӗ пур. Эпир палӑк тавра кар- 
та тытрӑмӑр, палӑк умне ҫулсере-

лӑха юлчӗ. «Ан 
кулян, Роза,— тесе 
ҫырать Г ори ху- 
линчи пир-авӑр 
комбинатӗнче ӗҫле- 
кен Валя Кайси- 
на.—Манӑн та ат- 
те-аннем ҫук. Анне- 
не манӑн куҫ умӗн- 
чех фашистсем 
асаплантарса вӗ- 
лерчӗҫ, аттене ҫак- 
са вӗлерчӗҫ. Эпӗ 
пӗр аппаҫӑмпа
кӑна тӑрса юлтӑм.
Ача ҫуртӗнче ҫи- 
тӗнтӗм. Унтан ӗҫе 
кӗтӗм. Паллах, йы- 
вӑрлӑхсем сахал 
мар, анчах эпӗ вӗсенчен хӑрамастг.п. 
8-мӗш класс вӗренсе пӗтертӗм, халӗ 
каҫхи вӑтам шкулта вӗренетӗп. Ха- 
мӑр цехра — комсомол организаци 
секретарӗ. Хӗрсех ҫамрӑксен пӗтӗм 
тӗнчери фестивальне хатӗрленет- 
пӗр».

Украинӑран, Белорусирен, Мол- 
давирен, Литваран, Латвирен, Эс- 
тонирен, Казахстанран, Таджики- 
станран, Кӑркӑсстанран, Узбеки- 
станран, Арменирен, Г рузирен, 
Азербайджанран... ӑҫтан кӑна вӗҫ- 
се килмеҫҫӗ туссен ҫунатлӑ сала- 
мӗсем! Ҫӗнӗ туссем хӑйсен респуб- 
ликисенчи, облаҫсенчи, крайӗсенчи 
ӗҫсем ҫинчен, шкулта вӗренӳ ӗҫӗ 
мӗнле пынн ҫинчен каласа кӑтар- 
таҫҫӗ, «двойкӑсемпе» мӗнле кӗреш- 
мелли, туслӑхпа юлташлӑха, вӗре- 
нӳри дисциплинӑна ҫирӗплетмелли 
майсем ҫинчен Розӑран кашни ый- 
таҫҫӗ е хӑйсем ӑна пӗр-пӗр ӑслӑ 
сӗнӳ параҫҫӗ. Ҫав ҫырусенчен пирӗн 
совет халӑхӗн ӗҫӗ, Тӑван ҫӗршывӑп 
сӑн-сӑпачӗ уҫҫӑн ҫуталса тухса тӑ- 
рать.

«Роза, эсӗ пӗлетӗн пуль-ха: пи- 
рӗн Ставрополь крайӗ пӗлтӗр госу- 
дарствӑна питӗ нумай тырӑ пачӗ», 
тесе ҫырать Ставрополь хулинчеп 
улттӑмӗш класра вӗренекен хӗрача 
Лиза Мазепа.

Ҫурҫӗр Осетири Ольчин ялӗнче 
пурӑнакан хӗрача Алла Канатова 
Розӑран чӑваш юррисене ярса па- 
ма ыйтать.

Нумайӑшсем Розӑпа унӑн юлта- 
шӗсене ҫитес ҫулла хӑнана пыма 
чӗнеҫҫӗ — Кубань тӑрӑхне, Крыма, 
Балти тинӗсӗ хӗррине...

Тӗрлӗ тӗслӗ канвертсем хушшин- 
че «международное» тесе пысӑк 
саспаллисемпе палӑртнисем те час- 
часах курӑнса каяҫҫӗ.

Акӑ Берлинран килнӗ ҫыру: 
«Савнӑ Роза! — тесе ҫырать ватӑ 
инженер III. Левенталь.— Эпӗ са- 
нӑн «Пионерская правда» хаҫатра 
тухнӑ ҫырӑвна вуларӑм та, вӑл ма- 
на питӗ килӗшрӗ. Манӑн мӑнукӑм- 
сем пур, вӗсем датчансем, эсӗ вӗ- 
сен кӑмӑлне те кайӑн. Х у миҫе 
ҫултиие, мӗн ӗмӗтленнине ҫырса 
пӗлтер, хаклӑ тусӑм! Мӑнукӑмсем 
сана хӑйсем ҫинчен пӗлтерӗҫ».

сине итлетпӗр. Совет 
кинофильмӗсене пӑхат- 
пӑр, вӗсем питӗ кӑмӑ- 

ла каяҫҫӗ. Сирӗн 
ҫӗршыв ҫинчен пи- 
рӗн ытларах пӗлес 
килет».

Чехословакирен 
Ирина Папежова, 
Дана Шнмова тата 
ытти пионерсем
ҫыраҫҫӗ. Прага ху- 
лине кӑтартакан 
ӳкерчӗксем ярса 
параҫҫӗ.

Румынири Тимо- 
шоара хулинчи
пионерсен ҫурчӗ 
ҫумӗнче урӑх ҫӗр- 
шывсемпе ҫыхӑну 
тытас тӗлӗшпе уй- 
рӑм секци ӗҫлет 

нккен. Ҫав секцири пионерсем хӑй- 
сем хӗллехи каникула мӗкле ирт- 
терни ҫинчен ҫырса пӗлтереҫҫӗ.

Ҫӗршыв тулашӗнчи туссен шу- 
хӑш-кӑмӑлне Болгарири Асенозград 
хулинчи «Кочо Ковачев» ҫуртӗнче 
пурӑнакан ачасем питӗ лайӑх па- 
лӑртса каланӑ. «Эпир Георгий Ди- 
митровӑн сӑмахӗсене яланах асра 
тытатпӑр,— тесе ҫыраҫҫӗ вӗсем.— 
Совет Союзӗпе тгслӑ пуляи кашни 
ҫыншӑн сывлӑш та хӗвел пекех 
кирлӗ».

Роза халӗ Сосновка поселокӗнчи 
ҫичӗ ҫул вӗренмелли шкулӑн 6-мӗш 
класӗнче вӗренет. Вӑл шкултан 
таврӑннӑ ҫӗре унӑн ячӗпе каллех 
вуншар ҫыру кнлсе ҫитнӗ. Вӗсен 
хушшинче хамӑр республикӑри ача- 
сем, Совет Ҫарӗн воинӗсем ҫырнӑ 
ҫырусем те нумай.

Ҫакӑн чухлӗ корреспондснцие 
пӑхса тухса типтерлеме Роза хӑй 
пӗччен ниепле те вӑй ҫитереймсн 
пулӗччӗ. Куита Розӑна унӑн тусӗ- 
сем пулӑшаҫҫӗ. Ача ҫуртӗнче 
14 комсомолец, 80 пиоиер. Роза 
ячӗпе килскен ҫырусене вӗсем пӗр- 
ле вулаҫҫӗ, пӗрле ответсем ҫыраҫҫӗ.

Иртнӗ ҫул Роза Александрова 
комсомола кӗчӗ. Куйбышев хулин- 
чи пионсрсем ӑна парнелӗх комсо- 
мол значокӗ ярса пачӗҫ. Роза пио- 
нер ӗҫӗнчен уйрӑлса каймасть. Вӑл 
Александр Матросов ячӗпе хвсеп- 
ленекен отрядрн пӗрремӗш звенона 
ертсе пырать.

Пысӑк килйыш питӗ туслӑ пурӑ- 
нать. Кӑҫалхи вӗренӳ ҫулӗн пӗрре- 
мӗш ҫурринче ҫӗр те пӗр ачарап 
13 ача отличникссм пулчӗҫ, 43 
ача «4» та«5» паллӑсем илчӗҫ, вӗ- 
ренӳре ӗлкӗрсе пырайманнисем па- 
чах та ҫук.

— Шефсем патне рапорт яма 
пнтӗ кӑмӑллӑ пулчӗ,— тет ачасен 
ҫурчӗн директорӗ Михаил Илларио- 
нович Комаров.

Вӗсен шсфӗ — Мускаври Броне- 
танковӑй ҫарсен Ленин орденлӗ 
Акадсмийӗ — нумаях пулмасть ача- 
сен ҫурчӗн туслӑ коллективне ҫӗнӗ 
ҫул ячӗпе саламласа, малашнехи 
вӗренӳре татах та пысӑкрах ҫитӗ- 
нӳсем тума ырӑ сывлӑх сунчӗ.

Пионерсен дружннин иккӗмӗш 
отрячӗ Зоя  Космодемьянская ячӗ- 
пе хисепленсе тӑрать. Зоя амӑшӗ— 
Любовь Тимофеевна Космодемьян- 
ская та чӑваш вӑрманӗнчи ҫак 
туслӑ йыша маимасть, тӑтӑшах ҫы- 
русем, парнесем ярса парать.

Ҫук, кунти ачасем нихӑш енчен 
те тӑлӑх мар. Вӗсем аслӑ тӑван 
ҫӗршыври мӗнпур ачасемпе пӗрле, 
пӗтӗм совет халӑхӗпе пӗрле пӗр 
ӗмӗтпе, пӗр сазӑиӑҫпа пурӑиаҫҫӗ, 
коммунизмӑн паттӑр та хастар 
строителӗсем пулса ҫитӗнеҫҫӗ.

Тулта хыр вӑрманӗ ҫине лапка- 
лапка шурӑ юр ҫӑвать. Икӗ хутлӑ 
йывӑҫ ҫуртри пионсрсея пӳлӗмӗнче 
Роза Александровӑпа унӑя тусӗсем 
паян килсе ҫитнӗ ҫырусене вулаҫ- 
ҫӗ, ҫавӑнтах ответсем ҫыраҫҫӗ. 
Ыран ҫав ҫырусем, ҫунатлӑ кайӑк- 
сем пек, аслӑ ҫӗршывӑн пур еннел- 
ле те вӗҫе-вӗҫе кайӗҫ.

А . ЭСХЕЛЬ.

Ҫул ҫинче
(мучи юрри) 

Юрий СКВОРЦОВ
Автобуспа ларса тухсан, 
Кантӑкӗнчен пӑхса ларсан — 

Ах, чун савӑнчӗ.
Хӑта килӗ аса килчӗ,
Хуньӑм юрри йша кӗчӗ. 
Карчӑк ҫилли иртсе кайсан, 
Хире-хирӗҫ пйхса ларсан — 

Ах, чунйм савйнчӗ.

Яш чухнехи аса килчӗ,
' Вӑйӑ юрри ӑша кӗчӗ. 
Автобусӗ кӑшкӑртайсан, 
Алӑкӗ хӑй яр уҫӑлсан — 

Ах, чун савӑнчӗ.

Ыр килхуҫи аса килчӗ, 
Телей юрри ӑша кӗчӗ.

Ҫерем усма каякансен юрри
Мария ВОЛКОВА

Вӑштӑр-вйштӑр шухӑ ҫил 
Ҫупӑрлать ҫӑкасене. 
Харсйр ҫамрӑксен юрри 
Вӗҫрӗ-кайрӗ инҫене.
Эх, пуйӑс — хурҫй ут, 

Тулхӑрах, вӗҫтер 
Ҫӗн ҫӗре,
Ҫитес ҫӗре 
Васкаса ҫитер!— 
Пӑравус, хашка, 
Васка!

Аслӑ парти чӗннипе 
Пурнӑҫ ҫулне тухрймӑр.

Типӗ ҫиллӗ пуш-хирте 
Кашлакан тыр турӑмӑр.
Эх, пуйӑс — хурҫй ут 

Ыткйн малалла! 
Шанса янӑ вырӑнта 
Пирӗн пулмалла — 
Пӑравус, хашка,
Васка!

Пурнйҫ лайӑх, чун хастар, 
Комсомолецсем эпир! 
Тусӑмсем, пирӗн умра 
Коммунизм — ҫутӑ ир.



Повесть* 

Владимир САДАЙ

тап таврӑнсанах, колхозри комсомол орга-

ла кӗрсен, Саитӑр самантлӑха чарӑнса 
тӑчӗ. Иӗпенсе йывӑрланнӑ кепкине хыв- 

рӗ, Велиме тутӑрне кӑларса, тарланӑ ҫамки- 
ие шӑлса илчӗ, васкамасӑр, пирус чӑркаса 
тивертрӗ. Вара, хӑйне хӑй сисмесӗрех тенӗ 
пек, сулахай еинелле тӑсӑлса каякан хирти 
кассалла тинкерсе пӑхрӗ; Велиме ҫавӑнта, 
кунтан инҫетре те мар пурӑнать. Халӗ вӗ- 
сем, Петр Петровичпа иккӗшӗ, унталла кай- 
рӗҫ пулӗ, хӗр: ӑсатнӑшӑн тавах, сыв пулӑр, 
тесе килне кӗрсе кайман пулсан, вӗсем унти 
йӑмрасен айӗнче халӗ те калаҫса тӑраҫҫӗ- 
тӗр-ха.

Вӑхӑт ытла вӑраха кайман пулни те, ял 
шӑпах. Хутран-ситрен ҫуртсем ҫинелле 
усӑнса ларакан ватӑ. йӑмрасем тӑрринче 
кураксем ҫуначӗсемпе шӑпӑлтатса илни, 
йытӑсем юлхавлӑн вӗркелени ҫеҫ илтӗнке- 
лет. Пӑртакран таҫта, вӑтакасра ахӑр, теми- 
ҫе хутчен пӑру макӑрса илчӗ—килте пӑл- 
хавӑр-мӗн пулнӑ та, кӗтӳрен таврӑнсан, 
шӑвармасӑрах хупнӑ пулмалла. Ун хыҫҫӑн 
ял ҫинче урӑх нимле сас-чӳ те пулмарӗ.

Сантӑр кӗпине тӑхӑнчӗ те, хӑйсен ура- 
мӗнчен иртсе, ҫӳлти кассалла утрӗ. Унта 
унӑн тусӗ тата.аякри тӑванӗ Энтри пурӑ- 
нать. Ашшӗнчен иккӗре, амӑшӗнчен—пил- 
лӗкре юлнӑскер, вӑл мӗн ҫара кайичченех 
Сантӑрсем патӗнче пурӑнчӗ. Ҫара вӗсем 
пӗрле тухса кайрӗҫ, пӗр ротӑра тӑнӑскерсем, 
таврӑнасса та пӗрлех таврӑнчӗҫ. Вӗсем тав- 
рӑннӑ ҫӗре Энтрисен вунпилӗк ҫул хушши 
хупӑ тӑнӑ ҫуртне Сантӑр ашшӗ—ӑста плат- 
ник (халь вӑл колхозри строительсен бри- 
гадине ертсе пырать) юсаса лартнӑччӗ. 
Килсен икӗ уйӑхран вара, пӗтӗм тус-йыш 
пухӑнса, питӗ чаплӑ туй турӗҫ те, Энтрипе 
арӑмӗ хӑйсен килне пурӑнма куҫрӗҫ. Халӗ 
вӑл хӑй колхоз тимӗрҫинче, арӑмӗ, Нина, 
дояркӑра ӗҫлет. Кунсӑр пуҫне Энтрие, ҫар-
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пизацин секретарьне суйласа хучӗҫ—чылаи 
вӑхӑчӗ ҫав. ӗҫе каять. Пусакри тӗмсене кӑк- 
ласси пирки те сӑмах чи малтан вӑл хускат- 
рӗ. МТС-ри пӗртен-пӗр тӗмкаскӑҫ пушан- 
маннине пӗлсен, тимӗрҫ лаҫҫи умӗнче йӑва- 
ланса выртакан икӗ кивӗ, ҫӗмрӗк плугран 
хӑйне евӗрлӗ ҫавӑн пек машина тума пуҫ- 
ларӗ.

«Тен, туса пӗтерчӗ те пулӗ ӗнтӗ,—шу- 
хӑшларӗ Сантӑр, ҫунса пӗтнӗ пирусне ҫул 
хӗрринчи шыв кӳлленчӗкне пӑрахса; пирус 
пӑшт! туса сӳнчӗ, ун ҫинчен шурӑ тӗтӗм 
ҫӗкленчӗ. — Ырантан пӗркуна, ҫумӑр пулма- 
сан, пӗтӗмпех акса пӗтет пирӗн. Унтан вара 
Пусака тытӑнма та пулатчӗ...»

Энтрисем выртман иккен-ха. Вӗсен ҫу- 
тине Сантӑр ҫӳлти касса тухсанах курчӗ. Ку 
ӑиа савӑнтарчҫ, вӑл хытӑрах утса кайрӗ.

Ял Советӗнчен, радиоузелтан, магазин- 
ган иртрӗ. Знтрисем патне ҫывхараспа вара 
пӗр кӗтмен ҫӗртен агронома тӗл пулчс— 
Петр Петрович пылчӑкпа вараланнӑ атти- 
сене ҫул хӗрринчи тайлӑма пухӑннӑ шывгга 
ҫуса тӑратчӗ.

— Эсӗ-ҫке ку?—чӑннипех тӗлӗнчӗ Сан 
гӑр, ӑна палласа илсен.—Хӑҫан кунта ҫитмо 
ӗлкӗрнӗ-ха эсӗ?

Ятманов тӳрленсе тӑчӗ, аллисене темле 
хут татӑкӗпе сӑтӑркаласа типӗтрӗ. Тӗттӗмре

унӑн ачанни пек пысӑк куҫӗсем йӑлкӑшни 
курӑнчӗ, йӑл кулнӑран, икӗ рет шап-шурӑ 
шӑлӗ палӑрчӗ.

— Эпӗ сирӗн хыҫҫӑнах тухса утрӑм 
вӗт,—терӗ вӑл, Сантӑр патнерех ҫывхар- 
са.—Халӗ...

Сантӑр ӑшӗнче кулса илчӗ: «Эпӗ, тет-ха. 
Асатса та ярайман пулмалла Велимене».

— Халӗ Андрей Иванч патне кӗрсе тух- 
ма шутлаттӑм акӑ.

— Вӑт, аван-ха ку. Эпӗ те ҫавӑнталлах 
утатӑп. Каяр эппин.

Петр Петрович атти тӗпӗсене курӑкпа 
сӑтӑркаларӗ те вӗсем ҫул айккинчи ҫеремпе 
утса кайрӗҫ.

Тӳпе ӗнтӗ тасала пуҫларӗ. Таткаланчӑк 
пӗлӗтсен хушшинчи пысӑклансах пыракан 
тӗксӗм кӑвак уҫлӑхсене ҫӑлтӑрсем шуса 
тухрӗҫ, ял хыҫӗнчи ассӑн-ассӑн сывласа ла- 
ракан хуп-хура Кисук вӑрманӗ ҫинче шупка 
сарӑ уйӑх курӑнчӗ. Хир енчен лӑпкӑ, нӳр- 
лӗрех ҫил вӗрме тытӑнчӗ. Вӑл калчапа кӗҫ- 
ҫеленме пуҫланӑ пусӑсен шӑршине, ҫӗрлехн 
вӗҫенкайӑксен сассисене илсе килчӗ.

Энтри кплте хӑй кӑначчӗ. Урине вӑл тир- 
тен ҫӗленӗ ӑшӑ тапочка, пуҫне кивӗ кепка 
тӑхӑннӑ. Хӑй, майка вӗҫҫӗнех, примус ҫии- 
чс ҫӗрулми шаритлет. Пӑлтӑрне краҫҫын, 
сысна ҫӑвӗн шӑрши тухса тулнӑ; Сантӑрпа 
Петр Петрович ӑна картишӗнчех туйрӗҫ.

— Примусӗ темшӗн чӑхӑмлама пуҫла- 
рӗ-ха,—кулкаласа каларӗ Энтри, те тӗтӗ.м 
кӑларса тултарнӑшӑн, те хӑй хӗрарӑм ӗҫӗпе 
аппаланнӑшӑн именнӗ пек пулса.—Пӑхма 
вӑхӑт пулаймарӗ... Нгша фермӑран час тав- 
рӑнаймасть те, давай-ха, кунӗпе тимӗр-тӑ- 
мӑрпа аппаланнӑ хыҫҫӑн тата кулинари нау- 
кине тытӑнса пӑхам, терӗм. Проба илсе пӑ- 
хар-ха, арӑм тиркемелле мар-ши?

Энтри примусне сӳнтерчӗ те, ҫатмине хӑй 
тунӑ тыткӑчпа ҫӗклесе, кухньӑна кӗчӗ.

— Кӗрӗр, ларӑр. Ларӑр-ха эсир.
Сантӑр та, Петр Петрович та, каварлаш-

нӑ пек, пӗр-пӗрин куҫӗнчен пӑха-пӑха, хӑйсем 
халӗ ҫеҫ апатланни ҫинчен ӗнентерме пуҫ- 
ларӗҫ. Петр Петровича пурпӗрех ӗненмерӗ 
пулин те, Энтри текех сӗнме пӑрахрӗ, ҫат- 
мине, турилккепе витсе, сӗтел хӗррине ларт- 
рӗ те, таса кӗпе тӑхӑнса, трактористпа агро- 
нома малти пӳлӗме ертсе кӗчӗ.

— Кӗҫӗр, ӗҫрен килнӗ хыҫҫӑн, манӑн 
тата мӗнле ӗҫ тумалла пулнине' пӗлетӗр-и-ха 
эснр?—ыйтрӗ вӑл, Сантӑра туртса яма сӗн- 
се тата чӳречине уҫса; Петр Петрович турт- 
мцсть.

— Кӗпе ҫумаллаччӗ пулӗ?—кулса ячӗ 
Сантӑр.

— Кӗпине ҫума, ӑна-кӑна тукалама вӑхӑт 
тупкалать-ха халӗ,—пӗр кулмасӑр тавӑрчӗ 
ӑна тимӗрҫӗ. — Ӗнесене кунне икӗ хут ҫеҫ 
сума тытӑннӑ хыҫҫӑн кӑнтӑрла -килте те са- 
маях пулать. Каҫхине вара—ҫурҫӗрсӗр те

Малалли. Пуҫламӑшӗ 2-мӗш номерӗнче.

У н ӑ н ӗ ҫ ӗ 
мухтава тивӗҫлӗ

Ҫак уйӑхӑн пуҫламӑшӗнче Мускавра Пӗтӗм Союзри 
художниксен Пӗрремӗш съезчӗ пулса иртрӗ. Совет ху- 
дожникӗсен ӗҫӗсемпе задачисем ҫинчен СССР халӑх 
художникӗ Б. Иогансон доклад туса пачӗ. Совет Сою- 
зӗнчи Коммунистсен партийӗн Центральнӑй Комитечӗ 
Пӗтӗм Союзри художниксен Пӗрремӗш съездне саламлӑ 
ҫыру ячӗ.

Художниксен Пӗрремӗш съездне, мандат комиссийӗ 
пӗлтернӗ тӑрӑх, 580 делегат, ҫитмӗл ытла художниксен 
союзӗнчен пухӑннӑ.

Съездра КПСС Центральнӑй Комитечӗн секретарӗ 
Д. Т. Шепилов юлташ пысӑк сӑмах тухса каланӑ.

Съезд ӗҫӗсене вӗреннӗ май е художниксен картини- 
семпе паллашнӑ чухне, пирӗн куҫ умне пиншер худож- 
никсен произведенийӗсем тухса тӑраҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтра 
Евдокия Раздобудова пурнӑҫӗпе ӗҫӗсене те аса илмесӗр 
иртме ҫук. Ытарайми ӑсгалӑхпа ҫырнӑ искусство произ- 

[ веденийӗсем икӗ алсӑр художник кистчӗ айӗнчен тухни- 
не ӗненес те килмест. Анчах пурнӑҫра хӑватлӑ вӑйсем 
пире тепӗр чухне тӗлӗнтерме те пултараҫҫӗ.

Дуся ача чухне ӳкерчӗксем тума юратнӑ. Анчах вӑл 
художннк пуласси ҫинчен шухӑшламан та. Пултаруллӑ и _
хӗр машинист помощникӗ пулнӑ, йывӑр поездсене ҫӳретесси ҫинчен ӗмӗтленнӗ. Тен, 
вӑл хӑй ӗмӗчӗсене пурнӑҫланӑ та пулӗччӗ, анчах сакӑр ҫул каялла сарӑмсӑр инкек кУРна- 
Жезл панӑ вӑхӑтра сывлӑш хумӗ ӑна кустӑрмасем айне ывӑтса янӑ. Врачсем ун пурнаҫе- 
шӗн тем тери вӑй хунӑ пулсан та, унӑн икӗ аллине те татма лекнӗ.

Дуся Раздобудова инвалидсен ҫуртӗнче пурӑнма пуҫланӑ. Протезсемпе  ̂ӗҫлесси пирки 
шухӑшлама та пултарайман. Анчах Дуся пӗтӗм вӑя пухса, протезпах ҫырма вӗреннӗ, майепе- 
нех хӑнӑхса пынӑ, саспаллисем те тикӗсрех пулма пуҫланӑ. Ҫулсем иртсе пынӑ, юлашкин- 
чен вӑл Бакури прикладной искусство студинче вӗренме тытӑннӑ. Халь Дуся Раздобудован 
юратнӑ ӗҫӗ пур, вӑл ӑста художник пулса тӑчӗ. Ун картинисем пурин кӑмӑлне те каяҫ- 
ҫӗ. Ана пурте пулӑшса пыраҫҫӗ.

Ӳ к ӗ р ч ӗ к р е :  Евдокия Раздобудова мастерскойра. .
Г. Леочейнис фотоӳкерчӗкӗ (ТАСС).
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таврӑнаймасть. Ҫавӑнпа та мана, тимбрҫе,— 
илтетӗр-и? Тимӗрҫе!—каҫхине ӗне сума 
тивет.

Ку сӑмахсене вӑл шӳтлӗн каламарӗ пулин 
те, Сантӑрпа Петр Петрович ахӑлтатсах кул- 
са ячӗҫ.

— Тимӗрҫе, тетӗн-и?
— Ун вырӑнне халӗ сӗчӗ тутлӑрах пек 

туйӑнать пулӗ?
— Каккуй тутлӑ, хам сума тытӑннӑранпа 

ман ӑна курае килми пулчӗ,—аллине сулчӗ 
Энтри. — Ну, юрӗ, вӑл тарама-ха. Часрах 
пӗрлехи пуху пухасчӗ те унта ҫав Пусак 
пирки те, ӗнесем пирки те калаҫса татӑлас- 
чӗ. Эпир ӗнене те, пӑрӑва та колхоза пама 
шутласа хутӑмӑр Нинӑпа. Ялта пирӗн пек- 
кисем татах та нумай. Енесене парас та 
ирлӗ-каҫлӑ фермӑран сӗт валеҫмелле тӑ- 
вас—ҫапла шухӑшлаҫҫӗ нумайӑшӗ. Мӗн, 
лайӑх пулать вӗт? Атту капла нуша ҫеҫ. 
Юрать-ха, паян вӑл тертрен хӑтӑлтӑм те- 
мелле: хам час таврӑнайманнине кура, ӗне- 
не Вадим амӑшӗ, Тарье инке суса хунӑ.

«Каллех Вадим»,—шухӑшларӗ Сантӑр; 
лешӗ хурламалли ытла нимех те туман пул- 
сан та, ӑна лайӑхпа асӑнсан, вӑл яланах ҫап- 
ла тарӑхса каять; ҫав вӑхӑтрах тата, хӑй 
тӗрӗс мар тунине туйса, ҫакна ҫынсем си- 
сесрен те хӑрать.

Ытлашши тургасах килмест пулин те, 
Сантӑр пирус тивертсе ячӗ, пӳрте тӗтӗмлес 
мар тесе, чӳрече патнерех куҫса ларчӗ. Уҫӑ 
кантӑк умӗнче, ҫутӑра, ҫӗлӗк кумкки пысӑ- 
кӗш ӳпре кӗтӗвӗ варшӑнса тӑратчӗ. Тӗтӗм 
шӑршине сиссен, вӑл аялалла анса кайрӗ.

— Миҫе гектар терӗр-ха эсир ҫав Пуса- 
ка?—ыйтрӗ Петр Петрович, Энтри ҫине 
пӑхса,

— Ҫирӗм ҫичӗ гектара пухӑнать.
— Хм. Капла пӑхсан пысӑк та мар пек 

ӗнтӗ...
— Ял енчи хӗррине, тӗмсӗр ҫӗрех суха- 

ламан вӗт-ха унӑнне. Вӑл кӑна та пӗр вунӑ 
гектара ҫитет.—Энтри вырӑнӗнчен тӑчӗ 
те, шкап патне пырса, унтан йӗтӗр пек туса 
чӗркенӗ пысӑк хут листи кӑларчӗ, салатма 
пуҫларӗ.

— Анчах кӑҫал кӑкласа пӗтерме пулӗ- 
ши-ха вӑл тӗмсене?

— Мӗншӗн ан пултӑр тата? Алӑпа йар 
вӗт, техника пур. Ыран мар, тепӗр кунӗ, 
каҫпа, ман «тӗмкаскӑҫа» ӗҫре тӗрӗслесе пӑ- 
хатпӑр та акӑ, мая килмесен, МТС-а тапӑ- 
натпӑр.

— Темле ҫав. Договорта вӑл ӗҫе кӑтарт- 
ман, текелерӗ-ха Иван Ильич.

— Хамӑр айӑплӑ. Малашне, мӗн малал- 
лине унта, таврарине, ал айӗнчине те, сахал, 
начар куратпӑр. Ҫине тӑрсан, тепӗр килӗшӳ 
тума пулать. Куншӑн район мар, Мускав та 
ятлас ҫук, договорӗ усӑллӑ ӗҫ тума пулӑ- 
шать пулсан.—Тимӗрҫӗ ӗнтӗ хӗрсе кайрӗ, 
асӑрхамасӑр, сӳтнӗ хутне тепӗр хут чӑркама 
пуҫларӗ.—Чӑнах та, договор тунӑ чух, ҫул 
пуҫламӑшӗнче, ҫулталӑк хушшинче мӗн-мӗн 
тумаллине ӑҫтан пурне те асра тытӑн-ха 
ӑна? Ҫук, пит кирлӗ ӗҫсем сиксе тухсан, 
вӗсем пирки уйрӑм договорсем тумалла 
пулать, капла юрамасть. Кун ҫинчен, кирлӗ 
пулсан, Министерствӑна ҫырсан та аптра- 
масть пулӗ-ха—вӑл нушасем пире кунта 
лайӑхрах курӑнаҫҫӗ, хытӑрах тивеҫҫӗ...

Энтри, леш ҫакна хирӗҫ пулнӑ пек, ку 
сӑмахсене Сантӑр ҫине пӑхса каларӗ: ӑнлан- 
тӑр, имӗш, вӑл та МТС работникӗ. Хӑш чух- 
не пысӑк, усӑллӑ ӗҫех ҫав договорсем тата 
тӗрлӗрен вӗт-шакӑр япаласем пирки чарӑнса
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тӑрать, тӑвӑнмасӑр юлать. Договора вара, 
стандарт тӑрӑх тӑваҫҫӗ те, чылай чухне кир- 
лӗ мар ӗҫсемех кӗрсе каяҫҫӗ. Ҫуркунне ак- 
малли пусӑсене мӗншӗн виҫӗ хут сӳремелле- 
ха ӑна? Икӗ хут сӳрелесен те ҫитет. Анчах, 
договорта виҫҫӗ тесе палӑртнӑ та—унтан 
усси пулассипе пулмассине пӑхмасӑрах— 
виҫӗ хут сӳрелеҫҫӗ, атту трактор бригадин 
план тулмасть имӗш. Горючи, ӗҫкунӗ, вӑхӑг 
пустуях ҫухални, машинсем кивелни вара 
ним те мар. Культиваци тата? Мӗн тума 
кирлӗ вӑл ҫураки пуссисем ҫинче? «Ҫӳл- 
тен» янӑ плансем мӗнле тарӑхтаратчӗҫ тага? 
Юрать-ха, халӗ колхозниксеНе хӑйсене шут- 
лама ирӗк пачӗҫ колхозра мӗн тӑвасси пир- 
ки. Атту нуша вӗт — план ярса паряҫҫӗ те, 
унпа пӗрлех районран уполномоченнӑй ки- 
лет: астӑвӑр, ҫӳлтен каланӑ пек тӑвӑр! 
«Ҫӳлтисем» вара таҫтан пӗлеҫҫӗ кунти пи- 
рӗн кӑмӑла...

Сантӑр, Энтрие калаҫма чарас мар тесе, 
чӗнмерӗ. Ҫунса пӗтнӗ пирусне кӗл сулланчи 
ҫине пусса сӳнтерчӗ те юлашкинчен сӑвӑрса 
кӑларнӑ тӗтӗмне аллаписемпе чӳречерен 
урамалла хӑваларӗ.

Энтри хутне каллех салатса пӗтерчӗ те 
ӑна сӗтел ҫине сарса хучӗ, аллиеемпе сӑтӑр- 
каласа якатрӗ. Сантӑр ун ҫывӑхнерех пырса 
тӑчӗ.

— Мӗн ҫак, Австрали картти-и?—ыйтрӗ 
вӑл.

— Эсӗ масштабне пӑх,—тӗртсе кӑтартрӗ 
«Австрали» айне Энтри. — Кунта пурӗ те 
ҫирӗм ҫичӗ гектар ҫеҫ шутласа кӑларма пу- 
лать. Австрали вара—пӗлетӗн-и мӗн чух- 
лине? Эпӗ юриех пӑхрӑм—ҫичӗ миллион тӑ- 
ваткӑл километр ытла йышӑнать.

— Апла, Пусак ку сирӗн,
— Ҫавӑ ҫав...
Ана сухаласа ӗҫе кӗртсен вӑл колхоза 

мӗн чухлӗ усӑ пама пултарнине шутлама 
тытӑнчӗҫ. Кӑҫаллӑха унта кукуруза е, пӑр- 
ҫапа, викӑпа хутӑштарса, сӗлӗ акма пулать. 
Ҫапла вара, ытла нумаях тухмасан та, ҫав 
лаптӑкран пӗр вунвиҫӗ пин центнер силос 
курӑкӗ е ҫичӗ пин центнера яхӑн лайӑх утӑ 
ҫулса илме пулать. Пустуях сая кайса выр- 
тиччен, усӑ вӗт? Усӑ, пысӑк усӑ.

Пӑлтӑрта алӑк сасси пулчӗ. Паҫӑр Энтри 
питӗ ӗҫлӗ сӑнлӑччӗ. Пӑлтӑра такам кӗнине 
йлтсен, вӑл, хӑй те сисмесӗр пулмалла, йӑл 
кулса илчӗ те* ура ҫине тӑчӗ, кӑранташне 
картти ҫине хучӗ.

— Нина килет, ҫавӑн сасси,—терӗ вӑл; 
ӑна хирӗҫ кайма тӑчӗ, анчах алӑк ҫавӑнтах 
уҫӑлса кайрӗ те пӳрте Энтри арӑмӗ, Нина 
кӗрсе тӑчӗ.

— Паян мӗн чухлӗ пулнине пӗлетӗн-и?— 
ыйтрӗ вӑл кӗнӗ-кӗменех; сӗтел патӗнче ла- 
ракан трактористпа агронома, сарлака хул- 
ҫурӑмлӑ упӑшки хупласа тӑнипе, асӑрхай- 
марӗ. — Пин те сакӑрҫӗр. Кукуруза силосӗн 
нормине ӳстернӗренпе кунне' пилӗкҫӗр ки- 
лограма яхӑн...

— Вӑт, маттур. Ҫитес ҫул татах та ну- 
майрах паракан пулӗҫ акӑ.—Энтри арӑмне 
хулпуҫҫинчен ҫупӑрласа илчӗ.

Нина ун патнелле туртӑнчӗ, анчах ҫав вӑ- 
хӑтра вӑл Сантӑрпа Петр Петровича асӑр- 
хаса илчӗ те айккинелле пӑрӑнчӗ, хӑй тӑру- 
ках хӗрелсе кайрӗ.

— Сывлӑх сунатӑп,—саламларӗ вӑл вӗ- 
сене, пуҫне' кӑшт сӗлтсе.—Мӗн, шыв сыпнӑ 
пек, шӑпӑртах ларатӑр?

— Халӗ кӑна питӗ хытӑ шавласа илтӗ- 
мӗр-ха,—терӗ Сантӑр, ӑна куҫӗнчен пӑхса.

Чипер ҫав Энтри арӑмӗ. Ваҫкасц утса

килнипе пулмалла, ҫаврака пичӗсем хӗрелсе 
кайнӑ, хӑмӑртарах куҫӗсем кулса ҫеҫ тӑ- 
раҫҫӗ. Сулахай питҫӑмарти ҫинчи хура тур- 
палли унӑн сӑнне пушшех те илемлетнӗн 
туйӑнать. Елӗкрех ҫинҫе те’ йӑштака пулнӑ 
пӗвӗ халӗ пӑртак хулӑнланнӑ пек, сӑрӑ кӗпе 
те тӑпрах тытса тӑрать,—тата темиҫе уйӑх- 
ран вӗсен ывӑл е хӗр пулӗ акӑ,—анчах ку 
ӑна халӗ хӑйне уйрӑм чиперлӗх парать.

Сантӑр ирӗксӗрех Лизана аса илчӗ, ӑна 
Нинапа юнашар тӑратса, унпа танлаштарса 
пӑхрӗ.

«Лиза хитререх пулмалла»,—шухӑшларӗ 
вӑл.

Анчах ҫавӑнтах хӑйне ҫак айванла шу- 
хӑшшӑн ҫиленсе кайрӗ, ӑшӗнче ятласа пӑ- 
рахрӗ. Нинана, тӑванӗн арӑмне, питӗ хытӑ 
кӳрентернӗн туйӑнчӗ. Унӑн пичӗсем пӗҫер- 
ме пуҫларӗҫ, — хӗрелчӗҫ пулмалла, — вӑл, 
ним мар пулса кайса, вӑтанса, айккинелле 
пӑхма пуҫларӗ.

— Эсир Пусак ҫинчен калаҫнӑ-тӑр-ха,— 
кулса илчӗ Нина, пӗрре Сантӑрпа Петр 
Петрович умӗнче выртакан план, тепре 
упӑшки ҫине пӑхса.—Калаҫнипе кӑна ирт- 
терсе ан ярӑр-ха, лайӑх курӑм кунсерен 
мӗн чухлӗ сӗт парать авӑ.

— Ҫук, ирттерсе ямастпӑр,—терӗ Эн- 
три.—Ыран каҫхине комсомолецсене пухса 
калаҫатпӑр, ирхине ирех вара виҫсӗмӗр те 
Иван Ильичпа парторг патне каятпӑр.

Кун ҫинчен вӗсем малтан калаҫса та 
татӑлманччӗ. Анчах халӗ вӑл ҫапла пӑт тат- 
са каланӑ хыҫҫӑн Сантӑрпа Петр Петрович 
ун шухӑшне хапӑлласах йышӑнчӗҫ, ирхине, 
кӗтӳпе пӗрлех, иккӗш те Энтри патне кил- 
ме пулчӗҫ.

— Сан машину хӑҫан хатӗр пулать 
тата?—ыйтрӗ Нина кухньӑран.—Айтуруй, 
ку мӗн тата санӑн^ ҫатма ҫинче? Ав мӗншӗн 
пӳртре краҫҫын та темле ҫунӑк шӑрши кӗ- 
рет иккен.

— Ҫатма ҫинче-и?—Энтри, Сантӑрпа Ят- 
манов ҫине’ пӑхса, хурлӑхан пек хура куҫӗ- 
сене хӗссе илчӗ. — Закускӑ вӑл. Эс килсен 
сӑра ӗҫтерӗн тесе пӗҫерсе хутӑмӑр. Машина 
вара хатӗр, ыран мар, тепӗр кунӗ, акса пӗт- 
сен, Пусака испытание илсе тухатпӑр. Икӗ 
кунтан вара, шӑп Ҫӗнтерӳ кунӗ, кӑклама 
тытӑнатпӑр.

— Сӑри вӑл пулӗ-ха, йӳҫсе ҫитрӗ-тӗр 
ӗнтӗ. Анчах закуски вара... И-и, ҫунтарнине 
вара сан машинупа та кӑкласа кӑларса пӗте- 
рес ҫук!

Арҫынсем пурте’ ахӑлтатсах кулса ячӗҫ.
— Вӑт-тӑк кулинар!
— Тӑварне, чӑнах та, икӗ хутчен сапрӑм 

пулмалла ҫав,—айӑпа кӗнӗн кулкаларӗ Эн- 
три, —Ҫавна сиссе паҫӑр тиркерӗҫ пулмалла 
ӑна хӑнасем. А, тепӗр тесен тата, сӑра ӗҫме 
ӑна ҫавӑн пек апат кирлӗ те. Курман-им ху- 
ласенче, те ӗҫсӗр аптранӑ ҫынсем ӗнтӗ вӗ- 
сем, пивнойсенче’ ик-виҫ сехет хырӑмӗсене 
саркаласа лараҫҫӗ, нумайрах ӗҫес тесе, юри 
тӑварлӑ япаласем ҫиеҫҫӗ. Ух, пӳхеҫҫӗ те 
вара.

Хӑнисем мӗнле хирӗҫ тӑрсан та, Энтри 
вӗсене арӑмӗ сӑра ӑсса кӗриччен пурпӗрех 
ямарӗ. Вара, калаҫкаласа ларнӑ май, Нина 
хистенипе, сӑрине виҫшер стакан таранах 
ӗҫрӗҫ.

Киле кайма ҫурҫӗр иртсен тин тухрӗҫ.
Тӳпе ӗнтӗ пӗтӗмпех тасалнӑччӗ. Хутран- 

ситрен ҫеҫ ун тӑрӑх пӗчӗкленсе, шӗвелсе 
юлнӑ пӗлӗт татӑкӗсем юхса иртеҫҫӗ. Ҫӑл- 
тӑрсем халӗ пысӑкланнӑ пек, вӗсем ҫуттӑн- 
рах ҫиҫеҫҫӗ. Кисук вӑрманӗ ҫинче, аялтах,



паҫӑрхинчен те шурхаярах панӑ уйӑх ҫакӑн- 
са тӑрать. Унтан ҫӗр ҫине сулхӑн пенӗн 
туйӑнать. Ҫил вӑйланнӑ. Ку пурне те савӑн- 
тарчӗ—ҫӗр ирхинене самаях кушать, вырӑс 
апачӗ тӗлнелле акма та юрӑхлӑ пулӗ.

— Ну, ыран ирех эппин,—терӗ тимӗрҫӗ, 
Сантӑрпа Петр Петровича алӑ парса.—Чи- 
пер кайӑр.

— Ырӑ каҫ пултӑр.
Трактористпа агроном ун аллине чӑмӑр- 

гарӗҫ те паҫӑр килнӗ ҫулпалах анаталла 
уттарчӗҫ.

Мӗн уйрӑлса каймалла пуличченех ним 
шарламасӑр пычӗҫ. Петр Петрович пурӑна- 
кан урам хрескине ҫитсен тин Сантӑр, лешӗ 
яла килнӗренпе те ни хӑй ниҫта кайса кур- 
маннине, ни ун патӗнче никам пулманнине 
аса илсе:

— Кичем мар-и кунта сана, Петр Петро- 
вич?—тесе ыйтрӗ.—Тӑванусене те тунсӑх- 
ласа ҫитрӗн пулӗ ӗнтӗ?

— Тӑвансем ҫук вӗт манӑн, эпӗ ача ҫур- 
тӗнче ӳснӗ,—тавӑрчӗ хуллен агроном,— 
Юлташсем вара тӗрлӗ облаҫсене саланса 
пӗтрӗҫ, нумайӑшӗ ҫӗнӗ ҫӗре—Ҫӗпӗре, Ка- 
захстана кайрӗҫ.

Авӑ мӗнле иккен. Агроном колхозра тӑ- 
ватӑ уйӑх пурӑнать ӗнтӗ, ҫак хушӑра Сантӑр 
унпа темиҫе' хутчен те тӗл пулса калаҫнӑ, 
анчах кун ҫинчен вӑл хальччен пӗлменччӗ- 
ха. Хӑйӗнчен икӗ ҫул кӗҫӗн пулнӑ май, вӑл 
ун ҫинчен: лешӗ аслӑ шкул пӗтернӗ пулсан 
та, пурнӑҫра опытсӑртарах-ха, тесе шутлат- 
чӗ. Анчах агроном пурнӑҫра хура-шура 
унран чылай нумайрах курнӑ пулӗ—пилӗк 
ҫул хушши стипендипе кӑна пурӑнма ҫӑмӑл 
мар ӗнтӗ. Ҫавӑнпа иккен ҫав типӗ, ӑшӑ 
кунсенче те вӑл тӑтӑшах керз атӑпа та йӗл- 
тӗрҫӗсем тӑхӑнакан костюмпа ҫӳреТ... Сан- 
тӑр ӑна халӗ темшӗн шеллесе кайрӗ, ҫав 
вӑхӑтрах тата пӗтӗм чун-чӗререн хисеплеме 
пуҫларӗ.

«Ҫук, Велиме юратмалла сана. Хӑюллӑ- 
рах ҫеҫ пул пӑртакҫӑ»,—шухӑшларӗ вӑл, 
агрономӑн йӗпенсе ҫемҫелнипе аяларах 
усӑнса аннӑ кӑсӑрукӗ ҫине пӑхса; Петр Пет- 
рович, шухӑша кайса, пуҫне ҫӗрелле 
уснӑччӗ; сасӑпа вара ҫапла каларӗ:

— Ну, кӗрсе ҫывӑрар пулӗ пӗр-ик сехет.
— Ҫывӑрар ҫав. Атту шурӑмпуҫ хӑпарӗ 

тата.
Агроном тата тем каласшӑнччӗ, анчах 

каялла турӑ пулмалла—шарламарӗ. Кӑсӑ 
рукӗнчен тытса, картусне ӗнси ҫинерех 
улӑхтарса лартрӗ те Сантӑра алӑ пачӗ.

— Ну, ирччен эппин.
— Ырӑ каҫ пултӑр.
Уйрӑлчӗҫ. Иккӗш икӗ еннелле утрӗҫ.
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Лӑпланнӑччӗ ӗнтӗ, Петр Петровичпа уй- 
рӑлсан, ҫывӑрасси те килме пуҫланӑччӗ, 
анчах шӑпах килне ҫитес умӗн Лизапа Ва- 
дим тытӑҫса пынине курчӗ те каллех пӗтӗм 
канӑҫне ҫухатрӗ.

Чӑнах та, тӗл пулас ҫӗртенеХ тӑкӑрлӑка 
пӑрӑнса кӗрсе лайӑх мар турӗ ӗнтӗ вӑл, ай- 
ванла пулса тухрӗ ку, Лизапа Вадим та тем- 
ле, аван мар шухӑшларӗҫ пулӗ ун ҫинчен, 
анчах ӑна-кӑна шутласа тӑма вӑхӑт пулма- 
рӗ унӑн—пӑрӑнчӗ те кӗчӗ; лешсем тем пӑ- 
шӑлтатса, хула-хулӑн тытӑнса килнине ку- 
расси килмерӗ.

Ҫакӑншӑн Сантӑр хӑйсен тӑкӑрлӑкӗнче 
выртакан хыр пӗренисем патне ҫитсен тин 
ӳкӗнме пуҫларӗ; йывӑҫсене ҫуркунне ҫурт

юсама туяннӑччӗ те, юсасси, вӑхӑт ҫуккипе, 
пулаймарӗ.

Ентӗ пурпӗрех ҫывӑрса каяс ҫуккине 
туйса, вӑл пӗр пӗрене пуҫне пырса ларчӗ, 
картусне хывса хыҫне хучӗ, шухӑша кайрӗ.

Чӑнах та, мӗншӗн ҫав териех юратса пӑ- 
рахнӑ-ха Лиза ҫав Вадима? Ҫак ыйту яла- 
нах аптратать, шухӑшлаттарать Сантӑра. 
Кун пек чухне вӑл Вадимӑн начар енӗсене 
шырать, анчах вӗсем ытла тупӑнсах та кай- 
маҫҫӗ—Соколов МТС-ри чи лайӑх механи- 
заторсенчен пӗри шутланать: ӗҫ нормине 
ҫулсеренех чылай ирттерсе тултарать, ӗҫне 
лайӑх тӑвать, ҫав вӑхӑтрах тата горючипе ҫу 
та нумай перекетлесе хӑварать. Иртнӗ кӗр- 
кунне1 ӑна бригадир помощникӗ тӑвасшӑн- 
ччӗ, вӑл вара килӗшмерӗ, тракторпах ӗҫле- 
тӗп, терӗ; бригадир помощникӗ бригадӑра 
халӗ те ҫук-ха; хушнине итлемен тесе ятла- 
ма ҫук куншӑн та—Сантӑр хӑй те юратнӑ 
ӗҫне пӑрахма килӗшмӗччӗ. Кӑштах вӗҫкӗн- 
ленесси тата хӑйшӗн ытларах тӑрӑшасси 
пур ӗнтӗ, анчах кам пӗр ҫылӑхсӑр? Сантӑрӑн 
хӑйӗн те ҫавӑн пек ытлашши ырах мар, ҫын- 
сене ярах курӑнакан начар енсем пур-тӑр, 
вӗсене вӑл хӑй ҫеҫ асӑрхамасӑр пурӑнать-и 
тен. Ахальтен мар пулӗ ӗнтӗ, хӑй мӗнле 
хытӑ юратсан та, Лиза—ӑслӑ, Вӗреннӗ, 
курма, шухӑшлама пултаракан хӗр—ӑна 
мар ав, Вадимах юратать. Эппин...

Ҫак шухӑш патне пырса тухсан, вӑл кал- 
лех хӑй ҫине хӑй тарӑхса кайрӗ. Ара, тӗрӗс- 
рен те мар-ҫке-ха, ҫав... мӗн... ӑна Лиза 
юратнӑ пирки ҫеҫ кӑмӑлламасть вӑл Вадима!

«Апла пулсан, мӗнле путсӗрленсе кайма 
пуҫланӑ эпӗ. Ҫапах та хама комсомолец те- 
тӗп тата, партие кӗме хатӗрленетӗп...»

Сантӑр плексигласран хӑех авса тунӑ 
портсигарне кӑларса пирус чӑркаса ячӗ,— 
юлашки кунсенче вӑл питӗ час-час туртма 
пуҫларӗ,—унтан тӑчӗ те майӗпен килнелле 
утрӗ. Крыльци патне ҫитсен ҫамки ҫинелле 
усӑнса аннӑ ҫӳҫ пайӑркисене хыҫалалла сӑ- 
тӑрса ячӗ, ҫавӑн чухне тин картусне’ гӑкӑр- 
лӑкри пӗренесем ҫине манса хӑварнине 
астурӗ.

Хӗвелтухӑҫ енчи тӳпене ӗнтӗ хӗрхӗлтӗм 
тӗс ҫапма пуҫланӑччӗ.
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Вадимпа пӗрле хӑйсен килӗ еннелле утнӑ 

май, Лиза пӗр вӑхӑт хӑйӗн чӗри мӗнле хӑ- 
вӑрт тапнине итлесе пычӗ. Чӑнах та, мӗн- 
шӗн ҫав хатерех хытӑ тапма пуҫларӗ-ха вӑл? 
Неушлӗ Сантӑр Велимене ӑсатса килнине 
курнипе-ши вара? Неушлӗ... Неушлӗ ӗлӗк- 
хи, «ҫамрӑк чухнехи» туйӑмсем ҫаплах сӳн- 
се пӗтмен-ши вара унӑн чӗринче?

Ҫук, пӗтнӗ пулӗ ӗнтӗ вӗсем, ҫав туйӑм- 
сем. Чӗре те ҫав иртнӗ кунсене аса илнипе, 
малтанхи туйӑмсем ултавлӑ пулнине, ун 
чухне кӑлӑхах ҫуннине халӗ ӗнтӗ пӗтӗм чун- 
тан чухласа илнипе ҫеҫ хӑвӑртрах тапма 
пуҫларӗ пулмалла.

Вут темле сивӗ пӑра та ирӗлтерет, унран 
шыв тӑвать, вара шывне те вӗрилентерсе 
ярать. Хӑш чухне тата урӑхла та пулать — 
пӑр, ирӗлме пуҫласа, вутне хӑйне сӳнтерсе 
лартать. Лизӑн малтанхи хӗрӳ юратӑвӗ те 
ҫав майлах сӳнсе ларчӗ—Сантӑр чӗри ун- 
шӑн ҫавӑн пек пӑр пулчӗ. Юрӗ ӗнтӗ, вӑхӑт 
иртрӗ, вӑхӑчӗпе пӗрле—хуйхи-асапӗ те: 
халӗ вӑл телейлӗ, вӑл Вадима юратать, Ва- 
дим та ӑна хытӑ савать. Пӗлет Лиза: каччӑ 
уншӑн вута та, шыва та кӗме' хатӗр. Анчах...

— Мӗншӗн чӗнместӗн?—ыйтрӗ Вадим, 
хӗрӗн хулне хытӑрах тытса.—Кала ӗнтӗ,

Сантӑра курсан, иртнисене аса илме пуҫ- 
ланипе, Лиза Вадимӑн ыйтӑвӗ ҫине мӗнле 
тавӑрасси ҫинчен ытла шухӑшласах та кай- 
манччӗ. Халӗ, каччӑ ун пирки тепӗр хут 
ыйтсан, вӑл ним калама аптрарӗ. Ун ҫипчен 
маларах та систернӗччӗ пулин те, Вадим 
ытла та кӗтмен ҫӗртен панӑ пек туйӑнчӗ ӑна 
ҫав ыйтӑва. Чӑнах та...

— Иртерех мар-и, Вадим? — ыйтрӗ вӑл, 
каччӑн куҫӗнчен пӑхса. — Кӗркуннеччен тӑх- 
тар-ха...

Вадим, тем ыратса кайнӑ пек, питне-куҫ- 
не пӗркелентерчӗ. Лиза сӑмахӗсем ӑна питӗ 
пысӑк хуйха яни палӑрчӗ.

— Унччен вилсе каятӑп эпӗ капла...
Вӑл утма чарӑнчӗ те вӑйлӑ аллнсемне

Лизӑна хӑй кӑкӑрӗ ҫумне пӑчӑртарӗ. Вӑл 
хытӑ пӑчӑртанипе, Лизӑн кӑкӑрӗсем кӑштах 
ыратса та илчӗҫ. Хӗр куҫхупанкисене антар- 
чӗ, питне айккинелле пӑрса, каччӑ ытамӗн- 
чен тухрӗ.

— Ҫитӗ-ха...
— Пӗр минут та пурӑнма пултараймас- 

тӑп эпӗ сансӑр, Лиза...
Чӳречерен кам та пулин ан куртӑр тесе, 

Лизасен урамра ларакан кӗлечӗ хыҫне кай- 
са тӑчӗҫ. Кунта, хӳтлӗхре, ҫил те тивмест, 
ҫумӑр та лӳшкесе йӗпетмест.

— Ыран ирех ялпона кайса калатӑп: 
сӑра кӳрсе килччӗр. Акса виҫмине кӑнтӑр- 
ла тӗлӗнчех пӗтет. Унтан вара кайса ҫырӑ- 
натпӑр та каҫпа тӑвансене, туссене пухат- 
пӑр—туйӗ ҫавӑ пулӗ, темле чаплӑ тумасан 
та юрӗ халӗ, ӗҫҫинче. Тепӗр кунӗ шӑпах 
уяв пулать вӗт... Мӗнле, Лиза?

Хӗртен кӑшт ҫӳлӗскер, Вадим каллех ун 
пичӗ патнелле' пӗшкӗнчӗ. Лиза унӑн кӑвар 
пек ҫунса тӑракан хуп-хура куҫӗсене, шурса 
кайнӑ илемлӗ сӑн-питне курчӗ; куҫесем те. 
сӑнӗ те хуйхӑпа, тӗрлӗрен йывӑр шухӑш- 
семпе асапланса пӗтнӗ ҫынӑнни тӗслӗ.

— Юрӗ эппин,—хӑйне хӑй сисмесӗрех 
аран илтӗнмелле каласа хучӗ Лиза.

Унӑн пичӗсем сасартӑках пӗҫерсе кайрӗҫ, 
чӗри тата тӑнлавӗсенчи юн тымарӗсем хыт- 
тӑн тапма пуҫларӗҫ. Вадимӑн вӗри тутисем, 
сулахай питҫӑмартине сӗртӗнсе, аялалла, 
ун тутисем патнелле шума тытӑнсан, вӑл 
каччӑн ҫирӗп мӑйӗнчен уртӑнчӗ...

...Амӑшӗ вӑраннӑччӗ ӗнтӗ, Лиза кӗрссн 
вӑл тумланма тытӑнчӗ.

— Эс мана пӗр-ик сехетрен вӑрат 
вара,—терӗ ӑна Лиза, хӑйӗн пӗчӗк пӳлӗмне 
кӗрсе салтӑнма пуҫласан.—Акма май пул- 
масан, трактора пӑхса тухӑпӑр терӗ...

Лиза суйрӗ. Вадим ӑна паян хире пачах 
та пыма хушманччӗ. Анчах Лиза унпа чи- 
лӗшмерӗ; туй-ҫуй ҫинчен пӗлтерсен, килте 
ларма та вӑтанӑп, терӗ. Ҫаплах тата унӑн 
Вадимпа та пӗрле ытларах пуласси кнлчӗ. 
Япаласене майлама ӗлкӗрӗ-ха, таҫта, инҫе 
ҫӗре тухса каймалла мар, ялтах, ҫитменни- 
не тата ҫак касрах пулать.

Амӑшӗ, кухньӑран витре илсе, пӳртрен 
тухса кайма тӑнӑччӗ. Лиза ӑна чӗнсе чарчӗ 
те кравать пуҫӗнче ҫакӑнса тӑракан халат- 
не тӑхӑнса, ун патне тухрӗ.

— Пӗр сӑмах каламалли пур...
— Мӗн тата?—Амӑшӗ ун ҫине тӗлӗнсе 

нӑхрӗ.—Мӗн шурса кайнӑ эсӗ? Чирлемерӗн 
пулӗ вӗт?—Вӑл аллине хӗрӗн ҫамки ҫинс 
хучӗ. — Пӗҫерет авӑ. Вырт, кан.

— Ҫук, анне, чирлемен эпӗ. Мӗн... Тем- 
ле каламалла ӗнтӗ... Ыран мар тепӗр кучӗ 
Ҫӗнтерӳ кунӗ пулать.
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ҪЕНӖ ЗАВОД ТУН Ӑ  ҪӖРТЕ
(Пирӗн корреспондент электроис- 
полнительнӑй механизм тӑвакан

Владимир Михайлович Дюкич 
юлташпа калаҫни)

8 Щ»
*

Шупашкар хули ҫуляа мар, уйӑхпа 
та эрнепе ӳссе пырать. Хула йӗри-таври- 
пех ҫӗнӗ заводсемпе пурӑнмалли ҫуртсем 
купаланаҫҫӗ. Халь ӗҫлекен фабрикӑсемпе 
заводсемсӗр пуҫне Шупашкарта ҫӗнӗрен 
заводсем тума палӑртнӑ. '

Хулан кӑнтӑр-хӗвелтухӑҫ пайӗнче 
электроисполнительнӑй механизмсем тӑ- 
вакан завод корпусне тума тытӑнчӗҫ. 
Ҫак пысӑк завод кӑларакан продукци- 
сем Чӑваш республикинчи предприяти- 
сене ҫеҫ мар, тӑван ҫӗршыври ҫӗршер 
фабрик-заводсене каймалла. Вӑл кӑҫал- 
хи тӑваттӑмӗш кварталта ӗҫлеме пуҫ- 
ламалла. Завод кӑларакан продукци 
ҫӗршыври промышленность предприя- 
тийӗсенчи производство процесӗсене ав- 
томатизацилеме пулӑшать. Ҫӗнӗ завод 
ҫулталӑкра хӗрӗх тӑхӑр миллион тен- 
кӗлӗх продукци туса кӑларакан пулать.

Завод строительствин прорабӗ Вла- 
димир Михайлович Дюкич пирӗн кор- 
респондента ҫапла пӗлтерчӗ:

— Завод калӑпӑшне унӑн тӗп корпу- 
сӗнчех пӗлме пулать: вӑл тӑватӑ хутлӑ, 
пилӗк пин те икҫӗр тваткӑл метр ҫӗр 
лаптӑкӗ йышӑнать. Кунтах рабочисем 
валли пысӑк столовӑй, утмӑл тӑватӑ 
хваттерлӗ ҫурт иккӗ, вӑтӑр хваттерлӗ 
ҫурт пӗрре, пысӑк магазин, ача яслипе 
ача сачӗ тӑваҫҫӗ.

Завод тунӑ ҫӗрте камсем ӗҫленине 
пӗлес килет пулсан, эпӗ сире ҫакна 
ҫеҫ калама пултаратӑп: ытларах чӑваш 
хӗрӗсем ӗҫлеҫҫӗ. Вӗсем республикӑри 
пур районсенчен те килнӗ. Акӑ, сӑмах- 
ран, Антонина Ивановна Иванова бри- 
гадирах илер. Вӑл, Муркаш районӗнчи 
Тойкилтӗ ялӗнчен килнӗскер, бетон- 
щиксен бригадине ертсе пырать. Ан- 
тонина Иванова малтан тӗрлӗ ӗҫре ӗҫ- 
летчӗ, кайран. хӑй тӑрӑшнине кура, 
бетон ӗҫне вӗренчӗ. Ун бригадинчи 
Наталия Бурланова, Евгения Давыдо- 
ва, Мария Ефимова, Нина Демидова— 
тахҫанах ӗҫлеҫҫӗ. Анна Спиридонова 
работницӑн бетон яланах паха пулать. 
Наталия Бурлакова пуҫарӑвӗпе бетон 
хума пуҫличчен, никӗссемпе юпасен хӑ- 
вӑлне вӗри шывпа ҫуса тасатаҫҫӗ. Кап- 
ла тусан вӑл час типет, яка пулать.

А. Иванова бригадирпе Г. Каченко 
маҫтӑр.

Халь бетонщиксем 18—20 кубла метр 
бетон хурас вырӑнне 25—28 кубла метр 
хураҫҫӗ.

Юлашкинчен Дюкич юлташ ҫапла 
пӗлтерчӗ:

— Бетон хуракансем те, ӑна турт- 
таракансем те тӑрӑшса ӗҫлеҫҫӗ. Бетон 
турттаракан Лидия Ефимова ӗҫ нор- 
мине яланах ирттерсе тултарать. 1957 
ҫулта строительсен вунӑ миллион тен- 
кӗлӗх ӗҫ тумалла. Ҫак пархатарлӑ за- 
дачӑна чыслӑн пурнӑҫлас тесе, чӑваш 
хӗрӗсем ырми-каими ӗҫлеҫҫӗ. Анчах 
123-мӗш номерлӗ строительство тресчӗ 
пире ҫителӗклӗ чухлӗ материал парай- 
масть.

Строительствӑра хӗрарӑмсем арҫын- 
семпе тан ӗҫленине пурсӑмӑр та лайӑх 
пӗлетпӗр.

Р. ШАШКОВ.
Хӗрарӑмсен бригади ӗҫе каяс умӗн.

Б. Тимкин фотоӳкерчекӗсем.

— Пулать ҫав. Тетӳ сӑра лартма каланӑ 
ччӗ те-ха, тем, аппаланаймастӑп пулмалпа.

— Сӑрине Вадим: ялпона кӳртерӗп, терӗ. 
Пирӗн валли те...

— Мӗн тума пит кирлӗ вара вӑл, сӑра 
тавраш?

— Эпир мӗн... Темле каламалла ӗнтӗ... 
Праҫник каҫӗ туй тума калаҫса татӑлтӑмӑр 
унпа...

— Мӗн?—амӑшӗ, витрине аллинчен 
ямасӑрах, пукан ҫине кайса ларчӗ.—Туй 
тетӗн-и ҫак? Мӗншӗн ҫаплах хыпаланса ту- 
малла вара ӑна?

Лиза, вӑтанса, пуҫне усрӗ, сивӗ чухнехи 
пек ҫӳҫенсе, аллисене ҫӳлӗ кӑкӑрӗ ҫине 
хутлатса тытрӗ. Хӑйне вӑл халӗ питӗ пӗчӗк- 
ленсе кайнӑ пек туйрӗ.

— Юрӗ эппин ӗнтӗ, текех ача мар эсӗ. 
Ҫапах та лайӑхрах шухӑшласа пӑх—кайран 
ӳкӗнмелле ан пултӑр,—терӗ кӑштах шухӑ- 
ша кайса ларнӑ хыҫҫӑн амӑшӗ.—Анчах 
Тарьепе пӗртте тӑхлачӑлла пулас килмест 
манӑн—ӑшӗнче ҫаплах кулак юнӗ вӗрет.

— Мӗн эсӗ, анне? Кулаксем пӗтни ҫирӗм 
ҫул ытла, эсӗ ҫаплах вӗсем ҫинчен пупле- 
тӗн.

— Ун ӑс-тӑнӗнче ҫаплах юлнӑ-ха вӗсеи 
пдухӑш-кӑмӑлӗ. Хай, ҫавӑ ашшӗ, — Вадим 
кукашшӗ ӗнтӗ,—пӗтӗм яла кышласа, ҫарат- 
са пурӑнатчӗ вӗт. Ху та илтнӗ-тӗр...

Ҫапла, ун ҫинчен Лиза хӑй те илтнӗ—Ва- 
дим кукашшӗ пирки, ун тискерлӗхӗ, хытлӑ- 
хӗ пирки ялта халӗ те-ха темле сӑмах та ҫӳ- 
рет. Кулӑшли те пур. Хӑй ҫамрӑк чухне-ха, 
туйччен, вӑл, ялти ытти чухӑнсемпе пӗрле, 
Сӗве хулине темле пуян тутар патне тем 
ӗҫлеме кайнӑ пулнӑ. Уйӑх ӗҫлеҫҫӗ-и унта, 
ытларах-и, ӗҫӗсене пӗтерсен хайхисем киле 
килме тухаҫҫӗ. Ҫула тухас умӗн Вадим 
аслашшӗ, килте катӑк пуртӑ та кирлӗ пу- 
лать, текелесе, хӑйӗн кутамккине темле 
шӑкӑр-макӑр та чиксе тултарать. Ҫакна кур- 
сан, унӑн пӗр мӑшкӑлҫах янташӗ, хыткукар- 
тан юриех кулас тесе, леш сисмен хутра ун 
кутамккине тата виҫӗ кирпӗч чиксе хурать. 
Пырать хайхискер мекӗрленсе, лачкам тара 
ӳкет, ырать, анчах ҫапах та юлташӗсенчен 
юлмасть, кутамккинчи «пурлӑхне» те ча- 
карма шутламасть. Пӗр вӑтӑрпилӗк ҫухрӑм 
килсен, ҫурма ҫула ҫитсен тин, уринчен 
ури те аран-аран ирткелекен пулсан ҫеҫ, 
вӑл кутамккине салтса пӑхать те унта, ытти 
ӑпӑр-тапӑрпа пӗрле, кирпӗчсем выртнине 
курать. Паллах, кӳренет янташӗсем ҫине, 
анчах хӗртсе тунӑ, янраса тӑракан хӗп-хӗрлӗ 
кирпӗчсене вара ҫапах та кӑларса пӑрах- 
масть: кун чухлӗ йӑтса килнӗскерсене, ки- 
лех илсе ҫитерем ӗнтӗ, кирлӗ пулӗҫ тесе, 
вӗсене тата вӑтӑр пилӗк ҫухрӑм таран ҫӗк- 
лесе килег. Кайран вара, пуйса кайсан, ят- 
лӑ ҫын пулса тӑрсан, вӑл яланах: ҫав кир- 
пӗчсенчен пуҫларӑм, тесе мухтанма юратнӑ, 
теҫҫӗ. Анчах вӑл мӗнле пуйса кайнине ялта 
пӗлмен, курман ҫын та пулман: ҫав ӗмӗтпе 
ҫеҫ пурӑнаканскер, вӑл ҫынна куҫкӗретӗнех 
кӳрентерме те, вӑрӑ ӗҫӗпе аппаланма та 
именсех тӑман; ун килкартине пырса кӗнӗ 
ют выльӑх каялла тухман, килӗнчен вара 
тӗрлӗрен ҫӗрлехи хӑнасем татӑла пӗлмен...

Амӑшӗ ассӑн сывласа илчӗ те кӑштах 
кӑна чӗнмесӗр ларчӗ, унтан хушса хучӗ:

— Кӗрӳшне те, Вадим ашшӗне, мухта- 
мастчӗҫ. Таҫтан килсе вӑрӑнчӗ те тӳрех ҫав 
Каркка таврашсемпе явӑҫса кайрӗ. Кайран 
вара... Темле ҫав, Вадимне пӗлсех ҫитерей- 
меетӗп. Тӑваипа тйван та пӗр пек пулмаҫҫӗ
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теҫҫӗ те, улми йывӑҫӗнчен ытла аякках ӳк- 
мест тени те пур тата.

Вадим ашшӗ Этремене хуларан пынӑ пул- 
нӑ, унта, колхозра алӑ пӗлекенсем ҫуккипе, 
тимӗрҫӗре ӗҫленӗ. Хӑй вӑл питӗ хытӑ та 
мулшӑн ҫунакан ҫын пулнӑ теҫҫӗ. Кулак 
хӗрӗ Тарьене те вӑл ун ҫав пурлӑхӗшӗн 
кӑна качча илнӗ-мӗн. Каярахпа вара, Вади- 
мӗ пӗр-ик ҫула ҫитсен, арӑмӗпе килӗштерей- 
мен пирки, вӑл каллех хулана тухса тарнӑ 
та текех яла пӗрре те килсе кӗмен. Халӗ 
таҫта, Инҫет Хӗвелтухӑҫӗнче пурӑнать, 
теҫҫӗ.

— Вадим... Вӑл лайӑх, анне.
Амӑшӗ кулса ячӗ, сӑнӗ унӑн ҫуталса, 

ырӑланса кайрӗ, куҫӗсем те ӑшшӑнрах пӑх- 
ма пуҫларӗҫ.

— Анне, вӑрҫмастӑн апла?
— Вӑрҫасси-мӗнӗ... Хӑвӑнне ху пӗл ӗнтӗ. 

Мана та анне ҫапла каланӑччӗ аҫуна килнӗ 
чух. Аванах пурӑнтӑмӑр. Халӗ эсир те ҫи- 
тӗнтӗр акӑ... Аҫунтан, вӑл вӑрҫа тухса кай- 
нӑ чух, вуннӑра юлтӑн. Халӗ акӑ...—-Амӑ- 
шӗн куҫӗсем шывланчӗҫ, вӑл вӗсене явлӑк 
вӗҫӗпе сӑтӑркалама тытӑнчӗ.

— Анне, мӗн эс? Ан йӗр-ха.-—Лиза тӑч|

те амӑшне ыталаса илчӗ. Анчах хӑй те чӑт- 
са тӑраймарӗ, пуҫне амӑшӗн хулпуҫҫийӗ 
ҫине хурса, ӗсӗклесех йӗрсе ячӗ.

— Ну, ну, мӗн тата эсӗ? Чипер, 
килӗштерсе пурӑнмалла ҫеҫ пултӑр. Ну 
юрӗ, кӗтӳрен юлӑп тата.—Амӑшӗ хӗрне ҫу- 
рӑмӗнчен лӑпкаса илчӗ те ура ҫине тӑчӗ.— 
Кайса ҫывӑрах эсӗ, кан, атту сӑну юлман.

Лиза хӑй пӳлӗмн^ кайрӗ. Халатне хыврӗ, 
тӗкӗр умне пырса тӑчӗ.

Сӑнӗ унӑн чӑнах та шап-шурах пулса кай- 
нӑ иккен. Вӑрӑм та авӑнчӑк куҫ хӑрпӑкӗсем 
ҫинче кӗмӗл пек ҫутӑ куҫҫуль тумламӗсем 
чӗтресе тӑраҫҫӗ. Сеп-сенкер куҫӗсем вара 
пурпӗрех савӑнӑҫлӑн, кулса пӑхаҫҫӗ.

— Айван,—пӑшӑлтатрӗ вӑл, тӗкӗрти 
сӑнне пӳрнипе юнаса.

Вара выртрӗ. Пӑлханнӑскер, ҫывӑрасси 
пулмӗ те, тесе шутланӑччӗ малтан, анчах 
ывӑнни хӑйӗннех турӗ пулмалла, вӑл куҫне 
хупнӑ-хупманах ҫывӑрса кайрӗ.

Паҫӑр, тӗкӗр умӗнче ҫиҫме пуҫланӑ са- 
вӑнӑҫлӑ кулӑ вара,—ырӑ тӗлӗксене пула 
ахӑр,—ун хӗрелнӗ пичӗ ҫинче ҫывӑрнӑ чух 
та тӑтӑшах выляса тӑчӗ.

(Малалли пулать),



Е лӗк-авал, Ҫӗрӗк Ҫӑпата патша- 
ра ларнӑ ҫулсенче, пичӗке хы- 

рӑмлӑ, кӗреҫе питлӗ ҫӗрме пуян 
Вунпӳ пурӑннӑ, вӑл вунӑ яла тытса 
тӑнӑ. Унӑн ачаш хӗр Ачӑла пулнӑ. 
Ана тӑлӑх турат Тӑхӑла пӑхнӑ. 
Ачӑла лутака та шатра питлӗ 
пулнӑ, ҫапах ӑна пике тепӗ. Тӑхӑ- 
ла улма пек те ҫырла пек пулнӑ, 
ҫапах ӑна хӑрхӑм те- 
нӗ. Ачӑлан капӑр тум- 
не укапа, кӗмӗл тенкӗ- 
пе эрешленӗ, Тӑхӑла 
шӑла пир кӗпепе ҫӳре- 
нӗ.

Пасар пӗрле те, те- 
лей расна, теҫҫӗ ҫав.
Ачӑла ҫу ҫинчи тӑва- 
рук пек савӑнса пу- 
рӑннӑ, ТӑКӑла ир те, 
каҫ та куҫҫульпе ша- 
парнӑ. Ачӑла умӗн- 
чен пылпа шерпет нихҫан та- 
тӑлман, хӑймаллӑ сӗт лӳкнӗ. Тӑхӑла 
тӑраниччен ҫӑкӑр ҫисе курман, 
шывне те куҫҫульпе хутӑш ӗҫнӗ. 
«Пӗррех курка сӗт ҫийӗттӗм, вара 
вилсен те вилӗттӗм»,— ӗмӗтленнӗ 
Тӑхӑла. Ача чухнех ӑна асламӑшӗ 
таҫти-таҫти ҫӗршывра Сӗт кӳлли 
пуррине пӗлтернӗ. Ҫак кӳлӗ ҫинчен 
хӗр час-часах шухӑшланӑ, ӑна каҫ- 
каҫ тӗлӗкре курнӑ. Тӗлӗкӗнче вӑл 
ҫав кӳлӗ хӗрринче ҫӳренӗ, ыйхӑран 
вӑрансан — каллех тамӑка кӗрсе 
ӳкнӗ. Патак ҫимен кун пулман ун! 
Хуҫисем ӑна сӳс пушӑпа систернӗ, 
чӗн пушӑпа чӗнтернӗ, тепӗр чухяе 
ларайми-тӑрайми пуличченех хӗненӗ.

Тем тӗрлӗ те шухӑшланӑ Тӑхӑ- 
ла, йывӑр пурнӑҫран хӑтӑлма ӗмӗт- 
леннӗ. Анчах ку саплӑк сӳтсе пӑ- 
рахасси мар ҫав.

Хуҫа хӗрӗ Ачӑла шутсӑр кӗвӗҫ 
чунлӑ пулнӑ. Вӑл ӗҫ тӑвас шутпа 
пилӗкне авса курман; хӗр пулса 
ӳссе, йӗп тытса ҫип витӗрмен, ҫа- 
вӑнпа Тӑхӑла ӑна чӑтма пултарай- 
ман. Тӑхӑла ҫинчен элек сармасӑр, 
ӑна инкек кӑтартмасӑр пӗр кун 
ирттермсн, апла та элекленӗ, кап- 
ла та суеҫтернӗ:

— Тӗсне курас килмест ҫав хӑр- 
хӑмӑнне, саесине илтсен хӑсӑк ту- 
хать. Пӗлместӗп, мӗншӗн усратӑр 
пуль вӑл харампыра...

Питӗ ӗҫчен пулнӑ Тӑхӑла. Хӗвел- 
тен малтан тӑрса, сӗм ҫӗрлечченех 
ҫӗрме пуян ӗҫне тунӑ; ҫынсем ҫы- 
вӑрма выртсан, тӗрӗ тӗрлеме пи- 
Кеннӗ. Ытла та хӳхӗм тӗрлеме пӗл- 
нӗ вӑл. Ку ӑсталӑха ӑна асламӑшӗ 
вӗрентнӗ, вилес умӗн ӑна ҫапла 
халаласа хӑварнӑ:

— Эх, хӗрӗм, манран телей ку- 
расси пулмарӗ, пӗреххут сан пуҫна 
инкек тивмин лайӑхчӗ. Эс ҫитӗнсе 
ҫитиччен шӑммӑм витӗр те курӑк 
шӑтӗ, аячах ман сӑмаха ан ман: 
лӳппер ан пул, вӑрт-варт пул. 
Сылтӑм аллу туниие сулахай аллу 
ан систӗр. Араскална тупас тесен, 
хӑвна валли Телей тутӑрӗ тӗрле. 
Ана тӗрлеме хӗрӗх те пӗр тӗрлӗ 
ҫип тупмалла, ҫипне ирхи сывлӑм 
шывӗпе хӗрӗх те пӗр хут ҫумал-

ла та хӗрӗх те пӗр ҫилпе типӗт- 
мелле.

Асламӑшӗ вӗрентсе хӑварнӑ пе- 
кех тунӑ хӗр. Хӗрӗх те пӗр тӗрлӗ 
ҫип тупнӑ, ҫипне ирхи сывлӑм шы- 
вӗпе хӗрӗх те пӗр хут ҫунӑ та хӗ- 
рӗх те пӗр ҫилпе типӗтнӗ, вара 
Телей тутӑрӗ тӗрлеме пикеннӗ. Ку 
калама ҫук кӑткӑс ӗҫ пулнӑ. йӗп

час-часах тирӗннӗрен хӗр пӳрнисем 
шыҫса кайнӑ, чӑтмалла мар сурса 
ыратнӑ. Ҫапах вӑл пӗр пуҫӑннӑ ӗҫе 
пӑрахман, хӑвӑртрах тӗрлесе пӗте- 
ресшӗн пулса, ҫӗрӗ-ҫӗрӗпе куҫ хуп- 
ман. Тӗрленӗ май шӑппӑн юрӑ 
ӗнӗрленӗ. Тӗрленӗ те юрланӑ, юр- 
ланӑ та тӗрленӗ. Юрри йӗрсе ямал- 
ла хурлӑхлӑ пулнӑ:

Уй варринчи тункати,
Ҫил тивменни пӗр кун ҫук. 
Тӑлӑх-турат пуҫӑм пур, 
Хурлӑх курман пӗр кун ҫук.

Ӑшне пусарма тӑлӑх-турат Тӑ- 
хӑлан пӗр чун кӑна пулнӑ: лаптак 
тӑрӑллӑ пӗр пӗчӗкҫӗ пӳртре тӑр- 
пӗчченҫи тӑван шӑллӗ пурӑннӑ. 
Анчах Вунпӳ хӑйӗн тарҫи-тӗрҫисене 
яла ҫӳретмен, Тӑхӑлан шӑллӗне те 
аппӑшӗ патне кермене кӗртмен.

Ҫӑлтӑр та вӗҫсӗр ҫунмасть, унӑн 
та ҫути пӗтет. Ҫавнашкалах Тӑхӑ- 
ла та йывӑр пурнӑҫа чӑтайми пул- 
са ҫитет. «Мӗн пулать-килет, ту- 
хам та тарам, Сӗт кӳлли ҫӗршывне 
тарам!» — шухӑшлать вӑл. Ана 
Телей тутӑрне тӗрлесе пӗтереймен- 
ни чарса тӑрать. Тӑхӑла ҫил пу- 
лать, тӑвӑл пулать, тутӑрне тӗрле- 
се пӗтерме васкать. Хӑвӑрт ӗҫленӗ- 
рен унӑн сылтӑм алли мӗн тунине 
сулахай алли те сиссе юлаймасть. 
Пӗр каҫхине вӑл юлашки тӗрре 
туса ҫитерет. Х ӗр тутӑр ҫине пӑ- 
хать те хӑй ӗҫӗнчен хӑй тӗлӗнет: 
Телей тутӑрӗ вутӑн-хӗмӗн ҫунса тӑ- 
рать, хӗвел пек те уйӑх пек йӑлтӑ- 
рать, ҫӳҫисем-шереписем вӗл те вӗл 
вӗҫеҫҫӗ. Тӑхӑла тутӑра хулӗ урлӑ 
уртса ярать, вара калама ҫук илем- 
ленсе-чиперленсе каять. Ҫавӑн чух- 
не ӑна Ачӑла курнӑ пулсан, кӗвӗҫ- 
нипе супӑнь хӑмпиллех ҫурӑлса 
каятчӗ пулӗ.

Тӑхӑла нумай шухӑшласа-туса 
тӑмасть. Вунпӳ керменӗнчен вӑрт- 
тӑн шӑвӑнса тухать те, ӑҫталла куҫ 
курать, унталла каять, Сӗт кӳлли- 
Не шырать. Куран-пӗр тӗлӗнет ҫак 
чипер хӗртен: утпа пыран анса пӑ- 
хать, ҫуран пыран тӑрса пӑхать.

Шав малалла пырать хӗр, утнӑ 
ҫӗрте утать, чупнӑ ҫӗрте чупать.

Сахал каять-и, иумай-и, кайсан- 
кайсан, вӑл пӗлӗт хӗррин леш ен- 
чи, хыр вӑрманӗ хӗрринчи ҫӳлӗ чул 
ту патне пырса тухать. Пӑхать те 
тӗлӗнсе каять Тӑхӑла: кунта Ту- 
рай-паттӑр асапланать-мӗн.

Турай-паттӑр та, Тӑхӑла пекех, 
Вунпӳ тарҫи пулнӑ. Теветкел пуҫ- 
лӑскер, вӑл Вунпӳ тарҫи-тӗрҫине

хирӗҫ пӑлхав пуҫарса янӑ. Ҫӗп- 
тереймен ҫав шеремет пӑлхавҫисем. 
Пӑлхав пуҫӗ Турай-паттӑр выҫӑ 
кашкӑртан та хаяр Вунпӳ аллине 
ҫакланнӑ. Вара Вунпӳ эшкерӗ Ту- 
рай-паттӑра пӗлӗт хӗррин леш ен- 
чи, хыр вӑрманӗ хӗрринчи чӑнкӑ 
чул ту ҫумне ҫӗр те пӗр сӑнчӑрна 
сӑнчӑрласа хунӑ. Ту тӑррине упӑте 
пуҫлӑ, алтӑр куҫлӑ вунӑ тискер 
упана тӑратнӑ. Упасем тем пысӑ- 
кӑш чул катӑкӗсене Турай-паттӑр 
ҫинелле кустара-кустара яраҫҫӗ. 
Харсӑр паттӑр ҫав чулсене аяккал- 
ла ьшӑтать, питӗнчен шӑпӑр-шӑпӑр 
тар юхать, тарне шӑлма та вӑхӑт 
ҫук ун.

— Эй, мӑнтарӑн этемӗ,— тет 
Тӑхӑла куҫҫуль витӗр,— сан асапун 
вӗҫӗ-хӗрри пур-ши е ҫук-ши?

Турай-паттӑр, ҫын сассине илт- 
се, пӗр самантлӑха кӑна ҫаврӑнса 
пӑхать те юмахри пек акӑш-макӑш 
чипер хӗре курать. Хӗр тутӑрӗ ву- 
тӑн-хӗмӗн ҫунса тӑрать, хӗвел пек 
те уйӑх пек йӑлтӑртатать, ҫӳҫи- 
сем-шереписем вӗл те вӗл вӗҫеҫҫӗ.

Юраман ҫав Турай-паттӑра ҫав- 
рӑнса пӑхма: пӗр кӗрӗс-мерӗс чул 
ӑна кӑкӑрӗнчен пырса лекет те, 
Турай-паттӑр ешӗл курӑк ҫине тӗ- 
шӗрӗлсе ӳкет, мӑшӑр куҫӗ самант- 
рах сӳнсе хупӑнать. Ҫакна курсан, 
упӑте пуҫлӑ, алтӑр куҫлӑ тискер 
упасем савӑннипе ахӑл-ахӑл кулма 
пуҫлаҫҫӗ. Тӑхӑла, чунӗ кӳтсе кил- 
ннпе, ача пек ӗсӗклесе йӗрсе ярать:

— Хамӑн ӑраскал ҫукки ҫитмест, 
мана пула мӗнешкел паттӑр внлсе 
выртрӗ... Ӑҫта-ши ман телейӗм?..

Шеремет хӗр ҫапла калама ӗл- 
кӗрет ҫеҫ, ҫӗр виҫӗ хутчен унталла 
та кунталла чӗтренсе илет те, ка- 
ласа та ӗненес ҫук, хӗр умне ватӑла 
пӗлми, ӗмӗрне вилми чипертен те 
чипер каччӑ тухса тӑрать, пуҫ 
таять те ҫапла калать;

— Эп Телей ятлӑ, ҫӗнми хӑват- 
лӑ. Ман ятпа тутӑр тӗрлекеншӗн 
виҫӗ хутчен тарҫӑ пуЛатӑп, мӗн 
ыйтнине пикешӗн ыйтнӑ пекех тӑ- 
ватӑп!

— Эп пике мар, хӑрхӑм ҫеҫ. 
Мана пула Турай-паттӑр вилсе

выртрӗ. Ман пӗрремӗш ыйту ҫакӑ 
пултӑр, ӑна тума сан вӑю пултӑр: 
чӗртсе парччӗ каччӑна, чун кӗрт- 
семччӗ эс ӑна!—тилмӗрет Тӑхӑла.

Телей-паттӑр хӗвелтухӑҫнелле
ҫаврӑнса тӑрать те хӑвӑрттӑн мӑ- 
кӑртатма пуҫлать:

— Ип пултӑр, сип пултӑр, мӗн 
калани пур пултӑр! Тӑхӑла пике

ыйтнине, Телей-паттӑр 
хушнипе Турай-паттӑр 
чӗрӗлсе тӑтӑр! Ҫӗр те 
пӗр сӑнчӑр татӑлтӑр!

Телей-паттӑр ҫапла 
калама ӗлкӗрет ҫеҫ, 
Турай-паттӑр вӑштах 
сиксе тӑрать те Тӑхӑ- 
\апа Телей-паттӑра тав 
тӑвать, ырлӑх-сывлӑх 
сунать. Телей-паттӑр 
ик ҫамрӑкпа сьшпулла- 
шать те, вӑл тӑнӑ вы- 

рӑнта тӗтре кӑна юлать.
— Манӑн халь ӗҫпе васкамалла, 

кӑмӑлу пулсан, айта пӗрле,—сӗнет 
Турай-паттӑр хӗре.

— Манӑн халь ҫитес ҫӗре ҫит- 
мелле, кӑмӑлу пулсан, айта пӗрле,— 
хуравлать Тӑхӑла.

Вӗсем алӑ тытса сывпуллашаҫҫӗ 
те иккӗшӗ икӗ еннелле уйрӑлса каяҫ- 
Ҫӗ. Тӑхӑла, Сӗт кӳллине шыра- 
са, ӑҫталла куҫ курать, унталла 
каять. Шав малалла пырать вӑл, 
утнӑ ҫӗрте утать, чупнӑ ҫӗрте чу- 
пать. Сахал каять-и, нумай-и, кай- 
сан-кайсан ьшӑнса ҫитет, вӑй-халӗ 
те пӗтет. Сӗт кӳлли ҫаплах тупӑн- 
масть. Тӑхӑла ҫул ҫине ларать те 
йӗме пуҫлать:

— Эй, мӗскӗн пуҫӑм! Мӗншӗн 
ӑраскалсӑр-ши эсӗ? Аҫта-ши ман 
телейӗм?..

Унччен те пулмасть, ҫӗр виҫӗ 
хутчен унталла та кунталла чӗт- 
ренсе илет те, хӗр умне ватӑла пӗл- 
Ми, ӗмӗрне вилми чипертен те чи- 
пер каччӑ тухса тӑрать, пуҫ таять 
ҫе ҫапла калать:

— Эп Телей ятлӑ, ҫӗнми хӑват- 
лӑ. Ман ятпа тутӑр тӗрлекеншӗн 
хапӑл тусах тарҫӑ пулатӑп, мӗн 
ыйтнине пикешӗн ыйтнӑ пекех тӑ- 
ватӑп!

— Эп пике мар, хӑрхӑм ҫеҫ. 
Ман иккӗмеш ыйту ҫакӑ пултӑр, 
ана тума сан вӑю пултӑр: ман Сӗт 
кӳлли ҫӗршывне тупасчӗ, унта ыр- 
лӑх курса пурӑнасчӗ,— тилмӗрет 
Тӑхӑла.

Телей-паттӑр хӗвелтухӑҫнелле 
ҫаврӑнса тӑрать те хӑвӑрттӑн мӑ- 
кӑртатма пуҫлать:

— Ип пултӑр, снп пултӑр, мӗн 
калани пур пултӑр! Тӑхӑла пике 
ыйтнипе, Телей-паттӑр хушнипе 
Сӗт кӳлли ҫӗршывне кайма ҫул 
пултӑр!

Телей-паттӑр ҫапла калама ӗлкӗ- 
рет ҫеҫ, Тӑхӑла ури вӗҫнех асамат 
кӗперри пурҫӑн тилхепе пек карӑн- 
<а анать. Вӑл ҫитмӗл те ҫичӗ тӗс- 
пе ҫиҫет, ун варрипе, крыльца ҫин- 
чи евӗрлӗ, картлаҫсем ҫӳлелл* тӑ- 
сӑлаҫҫе.

— Ман ятпа тутӑр тӗрлекеншӗи 
тата тепӗр хут тарҫӑ пулатӑп,—
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1956 ҫулхи ноябрь уйӑхӗнче Пӗтӗм Союзри ялхуҫалӑх 
выставки хӑйӗн ӗҫне вӗҫлерӗ. Экскурсантсемпе куракансен 
ушкӑнӗсем те ҫӳреме чарӑнчӗҫ. Анчах павильонсенче ӗҫле- 
кенсем — методистсемпе экскурсоводсем — ялхуҫалӑхӗнчи 
малта пыракансен ӗҫ меслечӗсене сарас тӗлӗшпе ҫав-ҫавах 
ӗҫлеҫҫӗ-ха.

Уйрӑмӑнах «Усадьба МТС» павильонта ҫак ӗҫ пӗр са- 
мантлӑха та чарӑнмасть. Кунта кашни кулленех тенӗ пек 
механизаторсен тӗрлӗрен курсӗсемпе семинарӗсене ирттереҫ- 
ҫӗ. Халӗ вара СКГК-6В маркӑллӑ сеялкӑпа кукуруза акма 
вӗренеҫҫӗ.

Павильонта ҫак ҫӗнӗ сеялкӑпа усӑ курма вӗренес майпа 
ятарласах икӗ агрегат тунӑ. Вӗсем механизаторсемпе ял- 
хуҫалӑх спедиалисчӗсене кукуруза, хӗвелҫаврӑнӑш е ытти 
ҫавӑн йышши культурӑсене акма вӗрентеҫҫӗ.

Ҫӗнӗ СКГК-6В сеялка СКГ-6 сеялкӑран пачах уйрӑлса 
тӑрать.

Кивӗ сеялкӑн виҫмелли пралукӗсене алӑпа карса хурат- 
чӗҫ. СКГК-6В сеялкӑра вара икӗ узлоуловитель — сылтӑм- 
рипе сулахайрине — вырнаҫтарса лартнӑ. Сеялка рами ҫине 
акас умӗн пралука карса хуракан тата акса пынӑ хыҫҫӑн 
пуҫтарса илекен хатӗр пур. Виҫмелли пралука машина хӑйех 
йӗркелесе пырать.

Сеялка ҫинче пӗтӗмпе те икӗ ҫын кӑна ӗҫлет: пӗри— 
тракторист, тепри — акаканӗ. 1956 ҫулта ҫуркунне СКГК-6В 
сеялкӑна хирте тӗрӗслесе пӑхнӑ хыҫҫӑн, вӑл лайӑх тӗслӗхсем 
кӑтартнине палӑртнӑ. Агрегат пӗр сменӑра 14—16 гектар 
таран акма пултарать, ӗҫ тухӑҫлӑхне те чылаях ӳстерет, 
вӑхӑта перекетлет.

У к е р ч ӗ к р е: СКГК-6В сеялка ӗҫленипе паллашаҫҫӗ.
И. Кошельков фотоӳкерчӗкӗ (ТАСС).

кен ынтнине пикешен ыйтнӑ некӗХ 
тӑватӑн!— тет хайхн Телей-пат- 
тӑр. Вара Телей-паттӑр тӑиӑ вы* 
рӑнта тӗтре кӑна юлать.

Асамат кӗперри ҫинче картлаҫсем 
тӑрӑх ҫӑмӑллӑн утать Тӑхӑла. Ут- 
сан-утсан, хӗвелтен инҫетри, уйӑх- 
ран аякри акӑш-макӑш чаплӑ ҫӗр- 
шыва пырса тухать вӑл. Кунта пах- 
чан-пахчан улмуҫҫи ӳсет, чи тӑр- 
риичи сар улми хӗр алли татасса 
кӗтет. Сад варринче куҫпа виҫейми 
пысӑк кӳлӗ пур. Тӑхӑла кӳлӗ ҫине 
пӑхать те шалтах тӗлӗнет: кӳлӗ 
шывӗ шӗвви шӗвӗ, анчах шыв мар, 
шурри шурӑ, анчах юр мар. Пирӗн 
хӗр ӑна астивсе-тутанса пӑхать. Ак 
хайхн: ку шыв та мар, мӗн те 
мар, ытарайми тутлӑ сӗт иккен. 
Тӑхӑла хӑй Сӗт кӳллине тупни 
ҫинчеи тинех ӑнкарса илет.

Ыр курса та савӑиса пурӑнать 
вӑл ҫак ҫӗршывра. Эрне хыҫҫӑн 
эрне иртет, уйӑх хыҫҫӑн уйӑх ир- 
тет. Анчах Тӑхӑла кунран-кун ки- 
чемленсе пырать, ӑшӗ вӑркама пуҫ- 
лать. Йӑлӑхтарать пикене кӳлӗри 
хӑймаллӑ сӗт, садри хӗрлӗ улмасем 
те ӑна текех илӗртмеҫҫӗ. Темшӗн- 
ҫке, ӑна тӑван ялӗ час-часах асаки- 
лет, куҫӗ умне хӑй ҫуралса ӳснӗ 
лаптак тӑрӑллӑ пӗчӗкҫӗ пӳрт туха- 
туха тӑрать. Хӑлтӑр-халтӑр та 
тӑйлӑк-тайлӑк вӑл пӳрт, пурпӗр

шухӑш ҫав кяле вӗҫе-вӗҫе ӳкет, 
пурпӗр кӑмӑл ун енне туртӑнать. 
Хӗр чӗри ӑнланми тунсӑхпа хӗсӗ- 
не-хӗсӗне илет. «Аҫта ҫӳрет-ши 
Турай-паттӑр? Аса илет-ши вӑл 
мана?» — шухӑшлать Тӑхӑла. Акӑ 
вӑл, юмахри пек хитрескер, Сӗт 
кӳлли хӗррине тухса тӑрать. Кун- 
тн ҫӗршывра садсем ешернӗ вӑхӑт, 
ҫулҫӑ сарӑлнӑ вӑхӑт, Тӑхӑла пикен 
вара — ӑшӗ ҫуннӑ вӑхӑг. Вӑл тӑ- 
ван ҫӗршывӗ еннелле тунсӑхлӑн 
ӑнтӑлса тинкерет те кӗрхи кун пек 
салхуланса каять. Ютри телей — 
телей мар иккен. Ҫӗрме пуян па- 
тӗнче пурӑннӑ чухнехи пекех, Тӑ- 
хӑла хурлӑхлӑ юрӑ пуҫарать:

Уй варринчи уткӑшкарӗн 
Ҫулҫи вӑр-вӑр, ай, ҫаврӑнать, 
Вӑрри шӑпӑр, ай, тӑкӑнать. 
Тӑван яла аса илсен,
Аш-чик вӑр-вӑр, ай, ҫаврӑнать, 
Куҫҫуль шӑпӑр, ай, тӑкӑнать.

Мӑн шыв юхать, ай, сарлака, 
Каҫӑ хурсан — каҫӑ ҫитмест, 
Кӗпер хывсан — кӗпер ҫитмест. 
Ҫуралнӑ ял ман аякра,
Хыпар ярсан — хыпар ҫитмест, 
Салам ярсан — салам ҫитмест.

Пуҫ тӗлӗнчен хуркайӑксем кайик 
те кайик какӑлтатса иртеҫҫӗ. Тӑхӑ- 
ла ҫав вӗҫенкайӑксем хӑйӗн килӗ 
епнелле вӗҫнине курать те, чӗрине

ҫӗҫӗ кӗнӗ пекех пулса каять. Вара 
пирӗн хӗр Сӗт кӳлли хӗррине ла- 
рать те хуйхӑрса йӗме пуҫлать:

— Эй, мӗскӗн пуҫӑм! Мӗншӗн 
ӑраскалсӑр-ши эсӗ? Аҫта-ши ман 
телейӗм?..

Унччен те пулмасть, ҫӗр виҫӗ 
хутчен унталла та кунталла чӗт- 
ренсе илет. Хӗр умне ватӑла пӗл- 
ми, ӗмӗрне вилми чипертен те чи- 
пер каччӑ тухса тӑрать, пуҫ таять 
те ҫапла калать:

— Эп Телей ятлӑ, ҫӗями хӑват- 
лӑ. Ман ятпа тутӑр тӗрлекеншӗн 
хапӑл тусах тарҫӑ пулатӑп, мӗн 
ыйтннне пикешӗн ыйтнӑ пекех тӑ- 
ватӑп.

— Эп пике мар, хӑрхӑм ҫеҫ. 
Ман юлашки ыйту ҫакӑ пултӑр, 
ӑна тума сан вӑю пултӑр: ман тӑ- 
ван яла каялла таврӑнасчӗ, Турай- 
паттӑра курасчӗ,— тилмӗрет Тӑ- 
хӑла.

Телей-паттӑр хӗвелтухӑҫнелле 
ҫаврӑкса тӑрать те хӑвӑрттӑн мӑ- 
кӑртатма пуҫлать:

— Ип пултӑр, сип пултӑр, мӗн 
калани пур п\ лтӑр! Телей-паттӑр 
хушнипе, Тӑхӑла хӑй ыйтнипе куҫ 
уҫса хупнӑ ҫӗре вӑл тӑван ялӗнче 
пултӑр, харсӑр Турай-паттӑра кур- 
тӑр!

Тӑхӑла куҫне хупса уҫать те тӑ- 
ван ялне курах каять. Чӳлмек ларт- 
нӑ мӑрьесенчен тӗтӗм мӑкӑрланать. 
Вунпӳ керменӗ ҫывӑхӗнче темле 
ҫынсем хӗвӗшеҫҫӗ, те ырӑ ӗҫ тӑваҫ- 
ҫӗ, те усал ӗҫ тӑваҫҫӗ. Пике тин- 
керсе пӑхать те ҫакна ӑнкарса илет: 
кунта Турай-паттӑр Вунпӳ эшке- 
рӗпе ҫапӑҫать нккен. Харсӑррӑн 
ҫапӑҫать вӑл, сулмассерен сукмак 
тӑвать, ҫапмассерен ҫул хывать. 
Ҫапах та ӑна Вунпӳ эшкерӗ хӗснӗ- 
ҫемӗн хӗсет.

Тӑхӑла хӑвӑрт тӑван килӗ еннел- 
ле чупать, ури ҫӗре тивнӗ ҫӗрте 
тивет, тивмен ҫӗрте тивмест. Х ӗр  
туххӑмрах лаптак тӑрӑллӑ пӗчӗкҫӗ 
пӳрте ҫитсе кӗрет.

Шӑллӗ ҫав вӑхӑтра аларманӗпе 
мӑян вӑрри авӑртнӑ пулиӑ.

— Пӑрах, шӑллӑм, ӗҫне, хура ха- 
лӑха пухмалла, Турай-паттӑра пу- 
лӑшмалла! — хушать ӑна Тӑхӑла.

Шӑллӗпе аппӑшӗ ял тӑрӑх пӗр 
килтен тепӗр киле чупаҫҫӗ, хура 
халӑха кар тухма, Турай-паттӑра 
пулӑшма йыхравлаҫҫӗ.

Акӑ ӗнтӗ, пӑх ӗнтӗ, тайлӑк-тайлӑк 
ҫуртсенчен, лӑчӑр-лачӑр лаҫсенчен 
кар тӑрса халӑх тухать, Турай- 
паттӑра пулӑшма чупать.

Кӗрешӳ те ҫапӑҫу хӗрсе каять. 
Турай паттӑр малта ҫапӑҫать. Ан- 
чах Вунпӳ те парӑнмасть, упӑте 
пуҫлӑ алтӑр куҫлӑ тискер упасене 
чӗнсе илет.

Ҫав вӑхӑтра ҫӗр виҫӗ хутчен ун- 
талла та кунталла чӗтренсе илет 
те, хура халӑх умне ватӑла пӗлми, 
ӗмӗрне вилми чипертен те чипер 
каччӑ тухса тӑрать, пуҫ таять те 
ҫапла калать:

— Эп Телей ятлӑ, ҫӗнми хӑват- 
лӑ, тӗрӗс ӗҫ тарҫи пулатӑп, халӑх 
майлӑ тӑратӑп!

Т  елей-паттӑр Тураи-паттӑрнӑ 
юнашар пырса тӑрать те тискер 
упасене чукмарпа хирме пуҫлать. 
Иккӗи сулаҫҫӗ — икӗ сукмак пулса 
тӑрать, иккӗн ҫапаҫҫӗ — икӗ ҫул 
пулса тӑрать. Икӗ паттӑра хыҫал- 
тан хура халӑх пулӑшать. Тусеи- 
мест Вунпӳ эшкерӗ, тарса-тарса 
пырать те ҫӗр хӑвӑлне чӑма па- 
рать, пичӗке хырӑм, кӗреҫе пит 
Вунпӳ те унтах кӗрсе ӳкет. Ту- 
рай-паттӑрпа Т  елей-паттӑр ха- 
лӑх пулӑшнипе ҫӳлӗ сӑрта ишсе 
антараҫҫӗ те ҫӗр хӑвӑлне хупласа 
хураҫҫӗ.

Телей паттӑр хура халӑха, унтан 
Турай-паттӑрпа Тӑхӑла пикене уй- 
рӑммӑн пуҫ таять те ҫапла калать: 

— Пӗлетӗр ӗнтӗ: эп Телей ятла, 
ҫӗнми хӑватлӑ. Йышӑнӑр мана хӑ- 
вӑрпа пӗрле пурӑнма.

Хура халӑх савӑнать. Телей-пат- 
тӑра хапӑл туса йышӑнать. Ҫа- 
вӑнтанпа Телей-паттӑр халӑх хуш- 
шинче пурӑнать, килтен киле кӗрсе 
ҫӳрет. Аҫта кӗрет — унта кил-ҫурт 
тулӑх пурнӑҫпа тулать, сӗт-турӑх- 
па ҫу-тӑварук кӗрекене ларать.

Турай-паттӑрпа Тӑхӑла пике 
хӑйсен чӑн-чӑи телейне тупнӑ. Вун- 
пӳ эшкерне тӗп тусан, Турай-пат- 
тӑр тав тӑвас шутпа пике патне 
пынӑ. Ҫав вӑхӑтра лӑпкӑ ҫилӗ ӑш- 
шӑн-ӑшшӑн вӗрме тытӑннӑ, хӗвелӗ 
ҫутӑрах ҫутатма пуҫланӑ. Т е те- 
лей илемлетнӗрен, хӗр чӑнах та 
куҫ илмелле мар хитре пулнӑ: сарӑ 
ҫӳҫӗ кӑлкан пек вӗлтӗртетнӗ, хура 
куҫӗ шӑрҫа пек ҫиҫнӗ, сӑнӗ-пичӗ 
кулса тӑран хӗвел пек ҫуттӑн ку- 
рӑннӑ. Яштака хитре хӗре ытарай- 
маннипе харсӑр паттӑр пӗр сӑмах 
та чӗнеймен. Каччӑ ҫине Тӑхӑла 
ҫав тери ӑшӑ кӑмӑлпа именсе пӑх- 
нӑ, савӑннипе чӗри кӑлт та кӑлт 
сикнӗ. Ун пуҫӗнче хӑй тӗрленӗ те- 
лей тутӑрӗ вутӑн-хӗмӗн ҫунса тӑнӑ, 
хӗвел пек те уйӑх пек йӑлтӑртатнӑ, 
ҫӳҫисем-шереписем вӗл те вӗл 
вӗҫнӗ.

Унтанпа вӑхӑт нумай иртнӗ-и, 
сахал-и, ку пнре паллӑ мар, сире 
те ку кирлӗ мар, Турай-паттӑрпа 
Тӑхӑла пике мӑшӑрлаинӑ. Ыр кур- 
са та савӑнса пурӑнма тытӑннӑ вӗ- 
сем.

Тӑхӑласен ялӗнче эп те пулса 
куртӑм.

Тӑхӑла таҫти-таҫти ҫӗршыври 
Сӗт кӳллн ҫинчен маннӑ ӗнтӗ.

— Чун-чӗрепе тӑрӑшсан, Сӗт 
кӳлли хамӑр колхозрах пулать. Те- 
пӗр тесен, кӳлли пире кирлех те 
мар, сӗчӗ кӑна ҫителӗклӗ пултӑр. 
Ене выльӑха лайӑх пӑхсан, тӗрлӗ 
йышши паха апатпа тӑрантарсан, 
юмахри ӗмӗт те чапа тухать! — 
терӗ мана вӑл.

Турай-паттӑр сире пурсӑра та 
хӑйӗнчен пысӑк салам каларӗ, чи- 
пер кин Тӑхӑла мана хӑй сунӑ сӗт- 
пе хӑиаларӗ. Сӗчӗ пӗртте япӑх мар, 
юмахринчен кая мар. Ман юмах та 
суя мар, чӑн сӑмахран инҫе мар.

Йӗпреҫ районӗнчи Круп-
ская ячӗпе хисепленекен 

колхоэ.
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Т А С  А Т Н А  С А Л
Мария МАЙЕРОВА

Чехословакин паллӑ писательници Мария Майерова коммунистка ҫуралнӑранпа 
кӑҫалхи февралӗн пӗрремӗшӗте 75 ҫул тултарчӗ.

Мария Майерова ячӗ литературӑра 1900 ҫулсенче, Чехословаки халӑхӗ хӑйӗн 
социалла тата нацилле правишӗн ҫине тӑрсах кӗрешнӗ вӑхӑтра палӑрма пуҫланӑ. Унӑн 
малтанхи повеҫӗсем — «Мӗскӗн юрату» 1901 ҫулта, «Хӗр ӗмӗрӗ» — 1907 ҫулта пичет- 
ленсе тухнӑ. Ҫак произведенисенче вӑл мещенле пирнӑҫа питленӗ.

Чехословаки халӑхне пусмӑртан ҫӑлӑнса тухмалли ҫул кӑтартса панӑ Российйри 
Аслӑ Октябрь революцийӗ писательницӑн тавракурӑмне аталанма та пулӑшатьҪак 
ҫулсенче Майерова хӗр()ллӗн ӗҫлет: журналсем редакцилет, рабочисен хаҫачӗсем валли 
тӗрлӗ статьясем ҫырать.

Майерова, коммунистсен партин активлӑ делтелӗ, 1924 ҫулта Мускава III Интерна- 
ционалӑн У-мӗш конгресне килет, Пӗтӗм Тӗнчери хӗрарӑмсен III съездӗнче пулать. Ҫав 
ҫулсенче вӑл хййӗн лайӑх произведенийӗсенчен пӗрне «Лучший из миров» ятлӑ романне 
пичетлесе кӑларать.

Майерова писательница ҫырнӑ произведенисене нумай чӗлхесем ҫине куҫарса пичет- 
лесе кйларнӑ. «Лучший из миров», «Сирена», «Шахтерская баллада» ятлӑ романӗсене 
тата ытти произведенийӗсене совет ҫыннисем юратса вулаҫҫӗ.

«Ялавӑн» ҫак номерӗнче эпир Мария Майерова ҫырнӑ «Тасатнӑ сад» ятлӑ калавне 
чӑвашла пичетлесе кӑларатпӑр.

Ӗ мӗтленекен ҫынсенчен час-часах: «Вӑл 
карттӑ ҫинче пӳрнепе йӗрлесе ҫул ҫӳ- 

рет!» тесе кулаҫҫӗ. Анчах кулакансем тӗрӗс 
тумаҫҫӗ. Ҫул ҫӳрени — ан тив картгӑ ҫинче 
кӑна пултӑр!—ӗмӗтленекен ҫынна савӑнӑҫ 
кӳрет. Кам пӗрре Вруткинчен пуҫласа Поп- 
радӑна ҫити Чешски район вӗҫне-хӗрне туп- 
ма ҫук хӑйӑрлӑ сукмакӗсемпе ҫуран угса 
тухнӑ, Дунай тӑрӑх Комарӑна ҫити е Ду- 
найцӑ тӑрӑх Полына чиккисем еннелле ки- 
мӗпе ишнӗ,—ҫав ҫын чӗререн киленсе 
географи карти ҫинчи хура е сенкер йӗрсем 
тӑрӑх пӳрнепе йӗрлесе тухатех, унта туллӑ- 
сӑртлӑ вырӑнсене хӑмӑр пӑнчӑ лартса паллӑ 
тунӑ, ун таврашне шупкарах сӑрланӑ, чи 
тӗксӗм тӗле, ӗмӗр ирӗлмесӗр выртакан 
пӑрсене кӑтартса сенкер пӑнчӑпа е пӑхсан 
пуҫ ҫаврӑнса каймалла ҫӳлӗ ту тӳпине 
цифрпа кӑтартнӑ.

Ҫӗр планӗн тупсӑмне тупасси—пачах 
урӑхла ӗҫ. Ҫак ҫӑмахран хӑйӗнчен те темле 
кантур шӑрши, темле ултавлӑ ӗҫ шӑрши 
ҫапать. Елӗксенче ҫӗр планӗ вырӑнтан вы- 
рӑна куҫми пурлӑха сутса илекенсене пӗр 
пӗринпе килӗштерекенсене е тавлашуллӑ 
пурлӑха пайласшӑн нотариус урлӑ майлаш- 
таракан наследниксене тата ҫӗршӗн тавла- 
шакансен ӗҫне туса пыракан адвокатсене 
интереслентернӗ пулӗ.

Халӗ, чылай ӗҫсем хӑвӑрт улшӑннӑ чух- 
не, ҫав тери нумай цифрсемпе тӗрлесе пӗ- 
тернӗ чертежсем ҫине гражданинсемпе 
гражданкӑсем—халӑх влаҫӗн представите- 
лӗсем—пуҫне чиксе лараҫҫӗ. Вӗсем мӗн те 
пулин шыраса тупасса чӑтӑмсӑррӑн кӗтеҫҫӗ. 
Пӗр-пӗр ҫӗрӗшнӗ карта ӑшӗнче мӗн пуррипе 
тата тутӑхса ларнӑ ҫӑрапа питӗрнӗ хапха 
ӑҫта илсе кӗнипе интересленекен иртен-ҫӳ- 
рен ахаль ҫын та усӑсӑр выртакан нумай 
ҫӗр лаитӑкӗсене асӑрхама пултарать. Анчах 
хӑшпӗр вырӑнсем питӗ тӗплӗн пытаннӑ, 
ҫавӑнпа та вӗсене ҫӗр планӗ тӑрӑх шыра- 
малла, тинӗссем тӑрӑх ишекенсем, карттӑ 
ҫинче ним паллӑсӑр тӗлсенче никам пӗл- 
мен утравсене тупнӑ пек, шыраса тупмалла.

Халӑх представителӗсем нимех те ҫӗнни 
тупас ҫуккине пӗлеҫҫӗ. Ун вырӑнне вӗсем 
манӑҫа юлнисем ҫине пырса тӑрӑнаҫҫӗ. Ҫап- 
ла майпа, Бубенец активисчӗсем пысӑк 
транспорт кантурӗн пӑрахӑҫа тухнӑ складне 
тупса, общество пурлӑхӗ тума пултарчӗҫ; 
унта вуншар ҫул хушши ҫӗмрӗк экипажсем, 
кирлӗ мар хӑмасем тата ванчӑк грузовиксем 
пуҫтарса пынӑ пулнӑ. Вӗсем ҫак ӑпӑр-тапӑ- 
ра унтан пӗтӗмпех кӑларса пӑрахрӗҫ, йӗке- 
хӳресене тӗп турӗҫ, йывӑҫ тӗмисеие касса 
пӑрахрӗҫ. Халӗ ҫак тикӗс вырӑнта яслӗри 
ача-пӑчасем хӑйӑр ҫинче чакаланаҫҫӗ, ҫерем 
ҫинче кӑшӑлсем кустарса чупаҫҫӗ, лапамра 
вара, лайӑх чавса кӑпкалатнӑ вырӑнта, вӑ- 
там шкулта вӗренекен мичуринецсем хуҫа- 
ланма пуҫлаҫҫӗ.

Вӗсен ҫакнашкал ӑнӑҫлӑ ӗҫӗ Дейвиц ак- 
тивисчӗсене канӑҫ памарӗ. Вӗсем ӗнтӗ пӗр 
пушӑ лаптӑк ҫӗр ҫинче ҫеҫ мар, асамлӑ вӑй 
пулӑшнӑ пекех, ем-ешӗл газонсем турӗҫ,

ҫынсем пурӑнакан кварталсенче нумай ҫул 
хушши пӑрахса тултарнӑ савӑт-сапа ванчӑкӗ- 
сене тасатса тухрӗҫ, анчах вӑй хурса ӗҫле- 
мелли ӗҫ тупма, рай пек сад тума юрӑхлӑ, 
никам пӗлмен, пурте маннӑ пӗчӗк утрав 
тупма тӗл килмерӗ.

Ҫавӑнпа та ӗнтӗ халь Ганспаулька тенӗ 
ятпа паллӑ пулса тӑракан район картти ҫине 
темиҫе ҫын пуҫӗсене чиксе лараҫҫӗ. Елӗк- 
авал пӗр темле Ганс Пауль Прага ҫумӗнчи 
сӑрт айккине хӑйӗн еркӗнӗ валли вилла 
лартса панӑ пулнӑ, халь акӑ пӗр кваргала 
пӗтӗмпех ун ячӗпе хисеплеҫҫӗ. Ним те тӑ- 
ваймастӑн, хӑнӑхнӑ йӑлан вӑйӗ ҫапла! Анчах 
ӗӑмах ун ҫинчен мар-ха. Чи кирли вӑл ача- 
пӑчасене выляма вырӑн тупса парасси. Виҫӗ 
арҫынпа пӗр хӗрарӑм тинех план ҫинче хӑй- 
сене интереслентернӗ тӳрӗкӗтеслӗх тӗлӗнче 
чарӑнса тӑчӗҫ; ҫак тӳрӗкӗтеслӗхре йывӑҫсем 
пулнине паллӑ тунӑ. Тӑваттӑшӗ те ку мӗнле 
сад пулма пултарни ҫинчен шухӑшларӗҫ. Ун 
ҫинчен вӗсем пӗри те пӗлмеҫҫӗ, ҫав кӗтесре 
мӗнле те пулин сад пулнине те астумаҫҫӗ. 
Юлашкинчен социалла пурнӑҫ пайӗн на- 
чальникӗ, хӗрарӑм, хулара нумайранпа пу- 
рӑнакан Антонин Бальван посыльнӑя чӗнсе, 
унпа калаҫса пӑхма шутларӗ; посыльнӑй 
юнашар пӳлӗмре тӗрлӗ циркулярсене кон- 
вертсем ӑшне чиксе ларать, пӳлӗм алӑкӗ 
уҫах.

Тархасшӑн ан шутлӑр ҫак Бальван1 улӑп 
пек ҫын тесе1 Ҫук, посыльнӑй пӗчӗк те тип- 
шӗм ҫын; унӑн пичӗ пӗркеленчӗк; пӳрнисем 
ҫинҫе, чӗп чӗрнисем пекех. Вӑл, нумай ҫул- 
сем каялла, тӑлӑха юлнӑ хӗрарӑм ывӑлне 
хӗрхенекен пӗр темле пиччӗшӗ пулӑшнипе, 
ратушӑна ӗҫлеме лекнӗ. Ҫитӗнсе ҫитмен 
лӑпкӑ ача, унта-кунта чупма тесе илнӗскер, 
вӑхӑт шунӑ май каитурта ӗҫлекен ҫын. пул- 
са тӑнӑ, ҫапла вара хӑй пурнӑҫӗн тӗллевне 
тупнӑ. Арӑмне те вӑл хӑй пекех тӗрексӗр- 
скерне, хевтесӗрскерне тупнӑ,—вӑл ачасем 
ҫуратма та пултарайман,—ҫапла вара вӗсем 
хӗрӗх ҫул хушши тарӑн ҫырман юхӑмне пӑ- 
хӑнса ишсе пынӑ. Вӗсем ҫийӗн вӑрҫӑ шавӗ 
кӗмсӗртетнӗ, государствӑсем чиккисене 
улӑштарнӑ, Германире рейхстаг ҫунса кай- 
нӑ, Градӑра Гитлер балкон ҫине тухса ка- 
лаҫнӑ, Прага ҫыннисем баррикада тунӑ, 
Шарки2 айлӑмӗсенче совет салтакӗсен ла- 
шисем курӑк ҫисе ҫӳренӗ. Анчах Ангонип 
Бальван посыльнӑй путвалти пӗр пӳлӗмлӗ, 
кухньӑсӑр хваттерӗнчех пурӑннӑ, кансӗрле- 
хе хӑнӑхса ҫитнӗ, тӗнчене кисрентерекен 
ӗҫсем ӑна перӗнмесӗр иртсе кайнӑ. Тӗнче, 
улшӑнса пынӑ май мӗнле пулнӑ, вӑл ӑна 
ҫапла йышӑннӑ тата шӑматкунсенче хупахра 
сӑра ӗҫсе, ҫынсем мӗн калаҫнине итлесе 
ларнӑ. Старик кӑнтӑрла, паллах, ҫав квар- 
талти ҫынсемпе куркаласа калаҫнӑ. Пулса 
иртекен ӗҫсене кураймасӑр ятлакансене хи 
рӗҫ чӗнмен, вӗсене мухтакансене илтмен; 
ара, вӑл хӑй те вӗсене ырламан пулӗччӗ-и 
тен.

1 Бальван — чул ту.
2 Шарки — Прага ҫумӗнчи айлӑм вырӑн.

Мӗншӗн? Мӗншӗн тесен нихҫан та сл-.л 
пӗр-пӗр ӗҫ ҫинчен хӑй мӗн шухӑшланине 
ҫынсене каласа паман. Ҫапла тума ӑна унӑн 
тимсӗрлӗхӗ, ҫыина пӑхӑнса тӑни ирӗк паман; 
унӑн пуҫӗнчи шухӑшсем яланах амаланса 
ҫеҫ тӑнӑ, нихҫан та ҫулӑмпа ялкӑшса ҫун- 
ман. Халӗ, ратушӑра чуна пырса тивекен 
ӗҫсем пулса иртнӗ хыҫҫӑн, кивӗ начальства 
кӗтмен ҫӗртен ҫӗннипе улшӑнсан, Тоник ун 
ҫине ют ҫын куҫӗсемпе пӑхнӑ, кулленхи 
ӗҫсене, унчченхи пекех, интересленмесӗр 
туса пынӑ. Чул сарнӑ урамсемпе, шутсӑр 
нумай пусма картлашкисем тӑрӑх утннпе 
ывӑннӑ урисене хуллен улӑштарса асӑр- 
ханса пуснӑ.

Камӑн мӗн чухлӗ ҫӗр пулнине палӑртнӑ 
план ҫине пӑхсц ларакан ҫӗнӗ начальство 
Тонике питех интереслентермест. Нацио- 
нальнӑй комитет председателӗпе унӑн икӗ. 
юлташӗ тумӗсемпе пӗрре те пӗрремӗш рес- 
публикӑн яп-яка начальникӗсем пек мар; 
лешсене пӗрре курсанах вӗсем чиновниксем 
тата чаплӑ господасем пулнине чухласа 
илме пулатчӗ. Лешсем чӑн-чӑн начальниксел1 
пулнӑ... Кусем вара уяв тумӗ тумланнӑ ра- 
бочисем пек курӑнаҫҫӗ. Тоник, ҫак ҫынсен- 
чен пӗрех нимле ҫӗнӗ хыпар та кӗтсе илес 
ҫуккине ӑнланса, хӑрах хӑлхипе вӗсем ка- 
лаҫнине итлесе ларчӗ.

Ҫавӑнпа та вӑл хӑйне социалла пурнӑҫ 
пайӗн заведующийӗ сӗтел умне чӗнсе илсе 
калаҫма пуҫласан, шартах сикрӗ.

— Ну-кӑ, Тоничек, пӑхӑр-ха кунта! Кура- 
тӑр-и, акӑ ҫакӑнта, ӗлӗкхи прихут ҫурчӗ 
патӗнче, пӗчӗк пӗвепе ватӑ кӑчкӑ йывӑҫ 
ҫине паллӑ туса кӑтартнӑ, унпа юнашар— 
темле питӗ пысӑк сад. Эсир ун ҫинчен ни- 
мӗн те пӗлместӗр-и?

Хӑйне хисепе хунипе хӗпӗртенӗ Бальван 
план ҫине ӳпӗнчӗ, районти аслӑ урам ҫине 
кӑтартрӗ: ҫак урам шӑпах сад пулдтлли 
вырӑнта ӳкернӗ тӳрӗкӗтеслӗх ҫумӗнчи пысӑ- 
ках мар площадь урлӑ каҫать.

«Тоничек»—ӗлӗк ӑна ҫапла чӗннӗ; кунта, 
«хулара», ӑна пурте ҫак ятпа ҫеҫ пӗлеҫҫӗ. 
Анчах темӗн ҫӗнни те пур: ӑна чӗнсе илчӗҫ. 
уипа канашларӗҫ, унӑн шухӑшне пӗлесшӗн 
пулчӗҫ. Ку таранччен Тоничек, ӗҫри тивӗҫне 
шута илмесен, начальниксене вӗсем валли 
сигаретсем е ветчина илсе килсен ҫеҫ курнӑ 
вӗт.

Вӑл, карттӑ ҫинчен пуҫне ҫӗклесе, социал- 
ла пурнӑҫ пайӗн заведующийӗ ҫине пӑхрӗ. 
Куҫӗсене мӑчлаттарса илчӗ—заведующи 
куҫӗсем куҫа шартарса ямаллах ҫиҫнӗн ту- 
йӑнчӗҫ ӑна, мӗн тери шухӑшсемпе туйӑмсе- 
не пӗлтерет вӑл пӑхни! Ҫапла пӑхни старн- 
кӗн маншӑн пурпӗрех тенине йӑлтах шӑрат- 
са ячӗ.

Заведующи ҫапла каларӗ:
—- Пӗлетӗр-и, халь эпир пур ачасемшӗн 

те тӑрӑшмалла: вӗсӗм пурте пирӗн ачасем. 
Тӗнчене тепӗр майлӑ ҫавӑрса хумалла пи- 
рӗн, вӑл сӑн-пичӗпе ачасен еннелле пултӑр.

Ҫак сӑмахсем Бальваншӑн кӗмӗл чӑнкӑр- 
татнӑ пек янӑрарӗҫ. Вӗсем, уҫӑлтаракан 
сывлӑм пек, ун чӗрине сӑрхӑнчӗҫ, пытарнӑ 
мулсене тупакан асамлӑ чечек пек, чӗрине 
перӗнчӗҫ.

Вара вӑл, ӗлӗк еӑмахсӑр пулнӑ тарҫӑ, 
посыльнӑй, канцелярин ӗҫ хатӗрӗ, кӗтмен 
ҫӗртен хулашӑн усӑ тӑвас ӗҫе хутшӑнма чӗн- 
нӗскер, калаҫма пуҫларӗ:

— Ҫак сада эпӗ пӗлетӗп. Миҫе ҫул ӗнгӗ 
ун ҫумӗпе иртсе ҫӳретӗп, анчах вӑл мӗн 
тума та пулин кирлӗ пуласси ҫинчен, мӗне 
те пулин юрӑхлӑ пулма пултарасси ҫинчен 
нихҫан та шухӑшласа пӑхман. Ку вӑл ҫын 
сачӗ вӗт!

Ҫак вӑхӑтра Тоничек куҫӗеем националь- 
нӑй комитет членӗсен пичӗсем ҫинче вылян- 
чӗҫ. Арҫынсем ӑна хирӗҫ кӑшт кулкаларӗҫ, 
посыльнӑй вара вӗсем ун сӑмахне темшӗн 
вырӑна хуманнине ӑнланса илчӗ. Комму- 
нистсем харпӑрлӑха хирӗҫ пулни ҫинчен 
тата йӑлтах халӑх пурлӑхӗ тӑвасшӑн тӑрӑш- 
нн ҫинчен хупахра калаҫнине асэ илчӗ 
вӑл,—ҫак ҫӗнӗ начальниксем пурте тенӗ 
пекех коммунистсем. Ҫак шухӑшсене пуҫӗн- 
че тытса, вӑл хӑй сӑмахне малалла тӑсрӗ:-

— Тахҫан авал ку питӗ пысӑк садчӗ, аи- 
чах ӑна никам та пӑхса-тирпейлесе тӑман. 
Унта кам та пулин пулать-и, ггӗлместӗп, вӑл 
яланах питӗрӗнчӗк тӑрать. Хӑшпӗр чухне 
кнлхуҫи хӗрарӑмне, ҫиллес ватӑ пание кур- 
ма пулать; унпа сӑмах хушма та ҫук. Вӑл
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уак сада пайӑн-пайӑн сутса пурӑнать. Тӑ- 
ранса пурӑнмалӑх тупать те, хуйхи те ҫук.

Тоничек ҫак сӑмахсейе каларӗ те, ӑҫтан 
мӗн тупӑннинчен хӑй те тӗлӗнчӗ. Татах вара 
социалла пурнӑҫ пайӗн заведующийӗ хӑй 
ҫине хаваслӑн пӑхнине туйрӗ. Вӑл ҫапла 
каларӗ;

— Эсир пӗлетӗр-и ҫак сад ун аллине 
мӗнле майпа лекнине?

— Пӗлетӗп, мӗнле пӗлес мар-ха, пӗлме- 
сӗр! Атте мана час-часах пӗр ученӑй Кодим 
ҫинчен каласа паратчӗ. Тен, эсир те ҫак 
ята хӑҫан та пулин илтнӗ пулӗ, ҫав лекӗр, 
ҫутҫанталӑка юратаканскер, ҫак сада ларт- 
нӑранпа ҫӗр ҫула яхӑн иртнӗ ӗнтӗ. Вӑл кун- 
та курӑксемпе, хурт-хӑмӑрсемпе тӗрлӗ сӑ- 
навсем тата ҫавнашкал ӗҫсем тунӑ. Тен, 
садра лайӑх улмуҫҫисем те ӳснӗ пулӗ, халь 
вара, вӑхӑт иртнӗҫемӗн, ҫимӗҫ паман чӑт- 
лӑх сада хупласа пырать, ҫапла пулни вӑл 
кӳршӗсен ӗлӗкхи сачӗсенчен пӑхсан та 
курӑнать.

— Пӗлетӗр-и, Тоничек, ҫак сад пирки 
эпир пӗтӗмпех тӗпчесе пӗлӗпӗр,-—татса пачӗ 
социалла пурнӑҫ пайӗн заведующийӗ.

Тоничек те унпа килӗшрӗ. Вӑл сасартӑк 
ӑнланса илчӗ—тӑн-пуҫӗ уҫӑлнӑ пекех туйӑн 
чӗ унӑн—ҫак лаптӑк ҫӗре епле пулсан та 
пушӑ хӑвармалла мар. Ача-пӑчасемшӗн 
мӗн чухлӗ хӑрушлӑх урамра: троллейбуссем 
те, грузовиксем те, ҫӳп-ҫап куписем те.

— Паллах,—килӗшрӗ Бальван, районри 
национальнӑй комитет ҫырӑвне илсе, сада 
кӗмелли ҫула пӳлсе тӑракан икӗ хутлӑ ҫурт 
патнелле утрӗ; садшӑн тӑрӑшасси сасартӑк 
старик ӗҫӗ пулса тӑчӗ.

Вӑл мӑйне шарф чӗркерӗ, мӗншӗн тесен 
ҫурхи ҫил урам кӗтессисенче ҫӳп-ҫапа ҫавӑ- 
рать, иртсе ҫӳрекенсен ҫан-ҫурӑмне витӗрех 
витерет. Хӳме леш енчи йывӑҫсене ҫил сул- 
лантарать, вӗсем вара улшӑнусем пулассине 
пӗлтерекен хыпарҫӑна саламланӑ евӗр шав- 
лаҫҫӗ.

Пӳртре масар ҫинчи пекех шӑплӑх. Баль- 
ван, службӑри ӗҫне тӑрӑшса туса, кивӗ шӑн- 
кӑравӑн тыткине пӗтӗм вӑйран туртать, 
шӑнкӑрав мӗскӗннӗн чӑнкӑртатса, чылай- 
ччен сасӑ парать. Бальван хапхана чӑмӑрӗпе 
шаккать, унтан каллех шӑнкӑрава туртма 
тытӑнать. Иртсе ҫӳрекенсем чарӑнса тӑраҫ- 
ҫӗ, ачасем кӑшӑлсем кустарса чупса ҫитрӗҫ.

— Выляма урӑх вырӑн тупаймарӑр-им 
эсир?—ҫилленет Бальван. — Кунта троллей- 
буссем кӗтесрен тухаҫҫӗ!

— Аҫта каймалла-ха пирӗн?—кулать пӗр 
ҫивчӗ ача,— Куратӑр вӗт, калиткене ҫӑра- 
ланӑ!

Бальван хыпӑнса ӳкет те каллех шӑнкӑ- 
рава туртать. Тинех иккӗмӗш хутӑн чӳречи 
уҫӑлать, пӗр карчӑк пуҫне кӑларса пӑхать; 
ҫӑм тутӑрпа пӗркенсе, хӑйӑлтатма пуҫлать;

— Мӗн тата унта?
Часах курӑнми пулать.
— Еҫпе килтӗм!—кӑшкӑрать Бальван.— 

Уҫӑр!
Шӑнӑрлӑ имшеркке алӑ кантрапа ҫыхнӑ 

хутаҫ антарать. Ҫак хутаҫ ӑшне ҫыру ху- 
маллине Бальван труках чухласа илет. Ун 
тан, пӗр вырӑнта тӑпӑртатса, пуҫне каҫӑртса 
кӑшкӑрать:

— Комисси килет!
Вӑл, карчӑка хӑратса пӑрахрӑм тесе, сай- 

ра мӑйӑхӗ айӗн кулать. Анчах йевтесӗр кар- 
чӑк, сасартӑк шӗвӗр сӑмсине чӳречерен кӑ- 
ларса, Бальвана тем те пӗр каласа пӗтерет.

Ку—пысӑккисемшӗн те, пӗчӗккисемшӗн 
те спектакль пекех.

— Пӗлетпӗр эпир ӑна!—-кӑшкӑраҫҫӗ кар- 
чӑк кӳршисем:—Ан итлӗр ӑна.

Хӑрама пуҫланӑ Тоничек текех карчӑк 
кӑшкӑрнине итлемест ӗнтӗ, пачах урӑхла, 
ҫакӑншӑн карчӑка тавӑрма шутлать.

Чӑнах та ҫапла. Вӑл хӑйне комиссипе 
пӗрле илме ыйтрӗ. Акӑ вӑл садра пӑхкаласа 
ҫӳрет.

Карчӑкӑн тӗрлӗ ӑпӑр-тапӑрпа тултарнӑ 
ултӑ пӳлӗмӗ тӗлӗнтермест Бальвана,—айван 
карчӑк, кӑмрӑк тултарма усракан кашни 
ещӗкех, кусем йӑхран-йӑха куҫса пыракан 
хаклӑ япаласем гесе ӗнентерет,—анчах 
ӗренкерен тухнӑ сад Бальвана шалтах 
хуйха ярать.

Хӑйӗн путвалӗнчи хваттерӗн чӳречи 
умне чӳлмекпе лартнӑ пӗр тӗп помидрра 
ачашшӑн пӑхса тӑракан Тоничек, никама 
кирлӗ мар, ҫимӗҫ паман чӑтлӑх пуҫ чикме

ҫук алхасса кайиине курчӗ. Ҫӳп-ҫап кӑ- 
ларса тӑкмалли лапӑркка шӑтӑк патӗнче 
кӗл купаланӑ, тӗрлӗ ӑпӑр-тапӑр пӑрахса 
тултарнӑ: хваттерте пурӑнакансем кашни 
ҫуллах кунта ҫӗркӑмрӑк каяшӗсене, тӗрлӗ 
кирлӗ мар япаласене кӑлара-кӑлара пӑрахнӑ, 
мӗншӗн тесен, карчӑк ҫӳп-ҫап пуҫтармалли 
ещӗкшӗн тӳлеме килӗшмен. Каюрасем шӑ- 
тарса пӗтернӗ уҫланкӑри курӑка мӑк пусса 
лартнӑ.

— Мӗнле ҫылӑх! Мӗн тери шел! — 
хуйхӑрчӗ Бальван, комисси хыҫҫӑн пӗр утӑм 
юлмасӑр ҫӳресе.

Комиссипе пӗрле килнӗ сад ӑстаҫи хӑрнӑ 
улмуҫҫисене пӗчӗк пуртӑ тӑршипе шакка- 
каласа илег.

— Ҫакна кунтан кӑларса пемелле, акӑ 
ҫакна та, ҫакна та! Хурлӑхан пачах алхасса 
кайнӑ. Вӑл хӑрмасӑр юлнӑ чӗрӗ йывӑҫсене 
тивес апата илсе тӑрать. Ана та кӑкласа 
пӑрахмалла!

— Кӑкламалла!—тет те Тоничек ун хыҫ- 
ҫӑн, унӑн питҫӑмартисем хӗрелеҫҫӗ.

Вӑл сасартӑк хӑй ӑллинче пысӑк вӑй пул- 
нине, пӗрре туртсах тӗме кӑкласа кӑларма 
хатӗррине туйса илет.

— Хӑрӑк йывӑҫсене кӑкламалла та ҫун- 
тарса ямалла,—комиссие вӗрентет сад ӑста- 
ҫи.—Вӗсем районти пур садсемшӗн те хӑ- 
рушӑ.

Вӑл йывӑҫӑн ленчешке хуппине хӑйпӑтса 
илет. Ун айӗнче тем чухлӗ нӑрӑ купаланнӑ, 
вӗсем, хӑрушлӑха туйса, тӗрлӗ еннелте 
тарса пӗтеҫҫӗ.

Сад ӑстаҫи пӗр йывӑҫ патӗнчен теприн 
патне пырать, комисси—ун хыҫҫӑн. Вӑл 
тункатасен ҫурӑкӗсене хӗсӗннӗ эрешмен 
картисемпе кӑмӑсӑксене пӳрнипе тӗкӗнсе 
пӑхагь.

— Ҫаксем пӗтӗмпех чирсем. Ҫак тавраш- 
ри садсем пӗтӗмпех чирлеменнинчен тӗлӗн- 
мелле. Акӑ кунта шӗкӗ те пур...—сад ӑста- 
ҫи хӑрнӑ лӑсӑллӑ йывӑҫсем патӗнче чарӑ- 
нать.—Пурне те касмалла та вутта пӑрах- 
малла!..

— Вутта!—сасӑсӑр калать Бальван по- 
сыльнӑй ун хыҫҫӑн.

Комисси сад варринче чарӑнчӗ.
— Кунта мӑй таран ӗҫ!—-тет сад ӑстаҫи, 

сада пӑхса пӗтернӗ хыҫҫӑн, пӗчӗк пӑчкӑ 
тытнӑ аллипе йӗри-тавра кӑтартса.

Тоничек ун аллине сӑнать. Вӗсем чарӑнса 
тӑнӑ вырӑнтан сад мӗн тери пысӑкки курӑ- 
нать, ҫав тери пысӑк вӑл, хӑшпӗр тӗлте 
хӳме те курӑнмасть. Темиҫе ҫул хушши 
тасатман чӑтлӑх ҫине янкӑр уяр тӳперен 
пӗлӗтӗн сенкер тӗсӗ сӑрхӑнать.

Тоничек таврана пӑхса ҫаврӑнчӗ те вӑрӑм- 
мӑн сывласа ячӗ. Вӑл вӗҫӗ-хӗррисӗр ирӗк- 
лӗхпе киленчӗ. Чи пахи вара вӑл та, пут- 
валти хваттерте пурӑнаканскер, кунта хӑй 
хуҫа пулнӑ пекех утса ҫӳренине, сад мӗнле 
пуласси вӑл каланинчен те нумай килнине 
туйнипе савӑнчӗ.

— Анчах кам тасатать-ха ӑна?—ыйтрӗ 
национальнӑй комитет председателӗ.

— Районти национальнӑй комитетӑн 
укҫа ҫук,—хушса хума васкарӗ сыхлӑ бух- 
галтер.

Хӑйсен кукӑр-макӑр та мӑкӑль-шакӑллӗ 
турачӗсемпе коралсен хуралса кайнӑ коло- 
нине аса илтерекен йывӑҫсем ҫине пӑхса, 
пурте ассӑн сывларӗҫ.

Бальван чӗринчи ҫӗнӗ туйӑмсем тулалла 
сирпӗнсе тухма хатӗр химилле ҫӗнӗ эле- 
ментсем тунӑн туйӑнчӗҫ.

— Эпир, комитет служащийӗсем, добро- 
волецсен бригади йӗркелетпӗр! — хыттӑн 
калать Бальван посыльнӑй, хӑй сассине хӑй 
палламасӑр.

Пурте ун енне ҫаврӑнса пӑхрӗҫ. Тоничек 
именнипе аптраса тӑчӗ. Шарламан _ пулсан 
луччӑ пулмастчӗ-ши? Тен, посыльнӑй мӗнле 
те пулин сӗнӳ пани вырӑнлӑ мар? Айванла 
сӑмах каламарӗ-и вӑл? Вӑл нимле полити- 
кӑлла партире те тӑмасть вӗт, тен, калама 
та тивӗҫлӗ мар?

Бальван, аптраса ӳкнипе, ҫуталса тӑра- 
кан пит-куҫлӑ хӗрарӑм хӑй хутне кӗрессе 
шанса, ун ҫине пӑхрӗ. Хӗрарӑм ӑна хирӗҫ 
ырласа пӑхрӗ, ҫапла сӑмахсем каларӗ:

— Тӗрӗс сӑмахӑн суйи ҫук, Бальван пан! 
Бригадӑра служащисем ҫеҫ мар, нацио- 
нальнӑй комитетра ӗҫлекенсем те пурте пу- 
лаҫҫӗ. Кӑтартар хамӑр мӗн тума пултар- 
нине! Паллӑ естествоиспытателӗн ӗҫӗнче

харпӑрлӑх мӗн пӑснине пӗтӗмпех тӳрлетер, 
тӑпри ҫӑмӑл пултӑр ун!

— Тӑпрн мӗнле ҫӑмӑл ан пултӑр-ха ун, 
ҫӗре кӑпкалататӑр пулсан!—кулса ячӗ сад 
ӑстаҫи.

Тоничек хӑйие пӗчӗке хурса асаплана- 
кан туйӑма сирсе, председатель сӑмах кала- 
сан, пӗвӗпе те ӳснӗ пек туйӑнчӗ.

— Бальван Пан, сирӗн сӗнӳ ҫумне хушса 
хума ирӗк парӑр. Эпир пур ҫынсене те хут- 
шӑнтарӑпӑр, сада йӗркене кӗртӗпӗр, ачасен 
площадки тӑвӑпӑр. Ку вара коммунистсеп 
партин съездне пирӗн парне пулӗ.

Ҫанталӑк та доброволецсен бригадин 
членӗ пуласшӑн тейӗн: ҫуркунне тепӗр шӑ- 
маткуп пӗтӗм сасӑпа юрларӗ. Тасатнӑ сада 
районти национальнӑй комитетӑн сотруд- 
никӗсем пуҫтарӑнчӗҫ: служащисем, ма- 
шинисткӑсем, посыльнӑйсем, дворниксем. 
Вӗсем пӑчкӑсем, пуртӑсем, мотыгӑсем, кӗ- 
реҫесемпе кӗреплесем тиесе килчӗҫ.

Нумай выртнипе хытнӑ тӑпра ӗмӗрлӗхех 
ҫухатнӑ ыйхӑран вӑраннӑ пек чӗрӗлчӗ. 
Касса пӑрахнӑ типӗ туратсен купи ӳссе 
пычӗ. Чавса кӑпкалатнӑ ҫӗр ырӑ шӑршӑ 
сара пуҫларӗ.

Шӑматкун кӑнтӑрла Тоничек тӗмсене 
кӑкларӗ, вырсарникун ирхине вара чӑтӑм- 
сӑррӑн кӗтнипе ҫывраймарӗ. Кӑнтӑрлаччеп 
вӑл вӑйлӑ ҫамрӑксемпе пӗрле ӗҫлерӗ, кӑн- 
тӑрла хӗрсемпе туслашрӗ; тӗмескеллӗ уҫ- 
ланкӑсене тимӗр кӗреплесемпе кӑпкалата- 
кан хӗрсем, пичетлекен машинкӑна хӑнӑхнӑ 
ҫепӗҫ аллисене хӑпартса кӑларасран сыхла- 
са, кивӗ перчеткесем • тӑхӑннӑ. Тоничекӑн 
алтупанӗсем хӑпарса тухрӗҫ, анчах вӑл 
парӑнмарӗ. Унӑн шухӑшӗ, Антонин Бальва- 
нӑн шухӑшӗ, пурнӑҫа кӗчӗ вӗт; ӑна халиччен 
нихҫан та никам та асӑрхаман... Унӑн шу- 
хӑшӗсем пулнӑ-ши ара? Вӑл, тен, хӑйӗн дур- 
нӑҫӗн ҫулне пирвайхи хут хака хунӑ: вӑл 
хӑй икӗ ҫӳлӗ стена хушшипе, иртни ҫине 
ҫаврӑнса пӑхмасӑр, пулас пурнӑҫӑн мӗнле те 
пулин виҫине курмасӑр утнӑн туйӑнчӗ. 
Тӳррипех каласан, вӑл кунран кун ҫын 
ирӗкне пӑхӑнса пурӑннӑ. Халь вӑл, ҫав сте- 
насенчен ҫӳлерех сиксе, пӗтӗм тӗнчене 
пӑхса илнӗ пек шутларӗ. Ҫак туйӑм унӑн 
ҫурӑмне тӳрлетрӗ, кӑкӑрне сарчӗ, аллисене 
вӑй пачӗ. Каҫа хирӗҫ вӑл аллинчи мотыга 
тытайми пулчӗ, анчах ӑна кӗреплепе ӗҫлеме 
те тиврӗ вӗт!

Ывӑнниие вӑл, ҫапах та, тепӗр кунне ҫеҫ 
туйса илчӗ. Ҫурӑмӗ сурчӗ, мускулӗсем ырат- 
рӗҫ.

Анчах ыратни эрне хушшинче сисӗнкӗ- 
сӗр иртсе кайрӗ, тепӗр шӑматкун Бальван 
унчченхи хӗрӳлӗхпех садра ӗҫлеме пуҫла- 
рӗ, юнӗ хӑвӑрт юхни унӑн ӳт-пӗвне ҫирӗп- 
летрӗ, ӗҫ ӑнӑҫса пыни—кӑмӑлне ҫӗклентер- 
чӗ. Ку хутӗнче служащисен арӑмӗсем те ӗҫ- 
леме килчӗҫ, амӑшӗсем вара, кӑкӑр ачисене 
тытса, ӗҫлекенсем ҫине те пулин пӑхса ла 
рас тесе, тункатасем ҫине вырнаҫрӗҫ. Сад 
пахчинче ӗҫлекенсен аллинче ӗҫхатӗрӗсем 
пӗр ҫемӗн выляннине пӑхса ларнӑ чухне, 
вӗсен куҫне ачасен площадки курӑнчӗ ӗнте.

Каҫхине ӗҫе пӗтерчӗҫ. Пурте паянхи 
куна шавлӑн сӳтсе яврӗҫ, пулас пурнӑҫӑн 
планӗсене турӗҫ. Еҫ хатӗрӗсене тиесе кай- 
рӗҫ, пурте килӗсене саланса пӗтрӗҫ. Пӗр 
Тоничек Бальван ҫеҫ, касса тӳнтернӗ йывӑҫ 
ҫинче ларса, шухӑша путрӗ. Унӑн шухӑшӗ- 
сем йӗркесӗр сапаланса кайрӗҫ, вара вӑл 
хӑй пурнӑҫӗнче пирвайхи хут малашнехи 
пурнӑҫӑн пуласлӑхне курчӗ. Халь текех 
икӗ ҫӳлӗ стена хушшипе пынӑ пек туйӑн- 
марӗ ӗнтӗ; ун умӗнче сасартӑк ирӗклӗхне 
ҫутӑ малашлӑх уҫӑлчӗҫ, ун ҫинчен со- 
циалла пурнӑҫ пайӗн заведующийӗ куҫӗсем 
каланӑччӗ ӑна. Тоничек хӑй шухӑшланине 
туймасӑрах шухӑшларӗ: чуна ҫӑмӑллатакан 
усӑллӑ шухӑша унччен вӑл пӗлмен тесен те 
юрать вӗт. Анчах вӑл шухӑшларӗ, мӗншӗн 
тесен халь ӑна касса антарнӑ йывӑҫ вы- 
рӑнне вӑрӑм сак курӑнчӗ, чавса кӑпкалатнӑ 
ҫӗрпе ҫапӑ куписем вырӑнне —• тасатса ҫӗ- 
нетнӗ сад, ҫеҫкене ларнӑ йывӑҫсем ҫинчен 
тӑкӑнакан чечексен ҫил-тӑманӗ, ешӗл ҫерем, 
сывлӑхлӑ та чипер ачасен ушкӑнӗ курӑнчӗ; 
вӑл хӑйне те чирлӗ арӑмӗпе кунта юнашар 
ларнине курчӗ,—вӑл ӑна сада ларса канма 
илсе килет. Тата... шухӑшӗнче те пулин 
имшеркке хулпуҫҫинчен ыталамасть-и вӑл 
ӑна, пӗр-пӗччен путвала хӑнӑхнӑскере?
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П И Р Ӗ Н В Ӑ Й — П Ӗ Р Л Ӗ Х Р Е
...Кремльти Пысӑк дворец. Кунта Мускаври ӗҫҫыннисем Совет Союзӗпе Болгари хуш- 

шинчи туслӑх митингне пухӑннӑ, БолгариХалӑх Республикин Министрсен Совечӗн председате- 
лӗ Антон Югова ӗҫҫыннисем тӑвӑллӑн алӑ ҫупса чӗререн саламлаҫҫӗ. Ку вӑл февралӗн 
19-мӗшӗнче пулчӗ.

Туслӑх вӑл Болгарипе Совет халӑхне, социализм лагерӗнче ҫумма-ҫумӑн тӑракансене, 
тачӑ пӗтӗҫтерсе тӑрать. Ҫак туслӑха, унӑн иксӗлми вӑй-хӑватне Болгари Халӑх Республи- 
кин правительство делегацийӗ Совет Союзӗнче пулнӑ кунсенчи тӗлпулусем те питӗ лайӑх 
кӑтартса параҫҫӗ. Февраль уйӑхӗнче- Болгари Халӑх Республикин делегацийӗ Совет Союзӗнче 
пулчӗ. Делегаци кирек ӑҫта кайсан та — МГУ-ра-и е Мускаври авиаци заводӗнче, Кремльти 
митингра-и е ытти ҫӗрте — Болгарири юлташ сене совет халӑхӗ ҫав тери ӑшшӑн, чи хаклӑ 
хӑна пек, чи шанчӑклӑ туссем пек кӗтсе илчӗ.

Совет правительствипе Болгари Халӑх Республикин правительство делегапийӗсем хуш- 
шинчи калаҫусем икӗ халӑхӑи пӗрлӗхне, вӗсем пӗр шухӑш-ӗмӗтпе пурӑянине яр уҫҫӑн кӑтарт- 
са пачӗҫ. Ҫакна февралӗн 20-мӗшӗнче икӗ правительство алӑ пуспӑ деклараципе ҫирӗплетнӗ

Ҫав вӑхӑтрах Совет Союзӗнчи Комму- 
нистсен партийӗпе Болгарири Коммунистсен пар- 
тийӗн делегачӗсем хушшинче те калаҫусем 
пулса иртрӗс. Ҫак калаҫусем ҫинчен кӑларнӑ 
заявленире СССР-па Болгари халӑхӗсем хуш- 
шинче ӗмӗртен пыракан туслӑхӗ, коммунистсен 
икӗ партийӗ хушшинчи ҫыхӑнусем кашни кунах 

ҫирӗпленсе пынине кӑтартса панӑ.
Совет Союзӗпе Болгари Халӑх Республи- 

ки хушшинчи туслӑх ӗмӗртенех аталанса пынӑ, 
икӗ халӑх пӗрлӗхӗ малашне татах та ҫирӗпленӗ.

Халӗ ҫак туслӑх историйӗнче ҫӗнӗрен мухтавлӑ 
страницӑсем ҫырӑнса юлчӗҫ.

Сентибрӗп 9-мӗшӗ
ЛАМАР

Совет танкӗсем ҫавраҫил пек
хускалчӗҫ,

Дунай урлӑ каҫрӗҫ кӑвак шуҫӑмпа. 
Болгар ҫыннисем туссемпе ыталанчӗҫ, 
Тухайрӗҫ чечек ҫыххипе, ҫӑкӑрпа.

Пахса лармаҫҫӗ-и вӗсем иккӗшӗ ачасем вы- 
лянине, вӑйӑ вӗсене хӑйсен ачисем выля- 
нӑ пекех савӑнтармасть-и?

— Питӗретпӗ-ӗ-ӗр! — тени садра вӑрӑ- 
мӑн янӑраса каять.

Тоничек Бальван шухӑшӗсем сирӗлеҫҫӗ. 
Мӗн пулса иртет-ха уыпа? Пачах халиччен 
пулман тем япала. Вӑл нимӗн те ӗҫмен вӗг 
паян, мӗнрен пуҫ ҫаврӑнма пултарать-ха? 
Старик ӑрӑм-сӑрӑма спрме хӑй пулӑшнӑ 
садра пулнине ӑнланса иличчен пӗр самант 
вырӑнтан тапранмасть. Анчах халӗ те ӑн- 
ланса илеймест-ха вӑл хӑйпе мӗн пулнине.

Хапха пӑтӗнчех вӑл социалла пурнӑҫ па- 
йӗн заведующине курчӗ. Хӗрарӑм, сада пи- 
тӗрме тесе, кая юлнӑ старике кӗтсе тӑрать, 
ҫӗнӗ йӗркесем ҫӗнтерессе ҫирӗп шанса тӑ- 
нине, тӗрӗслӗх ҫиеле тухассине ӗненнине 
палӑртакан пит-куҫӗ старикӗн уҫӑмсӑр пӑ- 
шӑрханӑвне тата именӗвне ӑнланса илме 
пулӑшать. Тоничек Бальван вара сасартӑк 
ӑнланса илет: вӑл тӗнче пӗтӗмпех тепӗр май 
ҫаврӑнса ӳкнӗ вӑхӑта пурӑнса ҫитнӗ, халь 
пурте улшӑнаҫҫӗ, судлаштарнӑ тата наслед- 
ствӑшӑи тавлаштарнӑ ҫӗр планӗсем ҫӗнӗ 
пурнӑҫ тӑвакансемшӗн пособи пулса тӑ- 
раҫҫӗ.

Тоничек Бальван ҫав териех пӑлханнӑ, 
ҫавӑнпа та вӑл пӗр вӑхӑта пӗччен юлса, хӑй 
пуҫне капланса чунне кисрентернӗ ҫӗнӗ 
туйӑмсен тупсӑмне тупасшӑн.

Вӑл, аллисене ҫурӑм хыҫне тытса, Ганс- 
паулька урамӗсемпе, Прага хулин ытти 
урамӗсенчен тӗлӗнмелле уйрӑлса тӑракан 
кварталпа утать.

Вӑл пӗрремӗш республика вӑхӑтӗнче 
строитель-спекулянтсем васкавлӑн туса ларт- 
нӑ пӗчӗк ҫуртсем умӗпе пырать, пуян ком- 
мерсантсем лартнӑ ҫуртсем ҫумӗпе иртсе 
каять;—ҫак ҫуртсене ҫӗнӗ техникӑпа лартнӑ, 
вӗсем ҫинче архитектурӑллӑ сӑнавсем те 
уҫҫӑнах палӑрса тӑраҫҫӗ. Тоничек Прага 
хулин ӗлӗкхи строительнӑй управленийӗнче 
ӗҫленӗ чиновниксен ҫурчӗсем умӗпе иртет; 
чиновниксем ҫак чул укҫа арчисене хулари 
сутӑҫӑсенчен йӳнӗ хакпа туяннӑ япаласене 
хунӑ: шыв юхмалли латун трубасем, ҫул 
ҫине сармалли чултан тунӑ хӳмесем, стена- 
сене ҫиелтен туфпа сӑрнӑ, чӳречисене 
тӗрӗллӗ кӗленчепе кантӑкланӑ. Тоничек 
ӗлӗкхи республика ҫарӗнче пулнӑ офицер- 
сене тӗл пулать; вӗсене харпӑрлӑхпа пысӑк 
капитала сыхлама хӑнӑхтарнӑ.

Вӑл рабочи класс февральте ҫӗнтернӗ 
хыҫҫӑнах кунти коммунистсем тунӑ ӗҫсе- 
не—юсанӑ урамсене курать. Урамӑн пӗр вӗ- 
ҫӗнче йӗркене кӳртсе ҫеҫ ҫитеретчӗҫ вӗсем, 
леш вӗҫӗнче пурӑнакансем, тепӗр чухне, 
кансӗрлес шухӑшпах, ҫӗнӗрен ҫӳп-ҫап купи- 
сем купаласа тултаратчӗҫ: тутӑхнӑ консерва 
банкисем, садсенчен тасатнӑ вӗтӗ чулсем, 
ҫӗмрӗк бутылкӑсем, ҫунса шӑтнӑ плитасем, 
ҫурӑлнӑ унитазсем, умывальник лартмалли- 
сем тата темӗн те пӗр. Тин ҫеҫ акса хӑварнӑ 
газонсем тӑрӑх унта е кунта хӑйсен ирӗ- 
кӗпе сукмаксем такӑрлататчӗҫ, ӑҫта килнӗ 
унта трамвай билечӗсем, сигарет коробки- 
семпе мороженнӑй чӗркенӗ хутсем пӑрахса 
тултарчӗҫ.

Ӗлӗк Бальван ҫак йӗркесӗрлӗхсемпе ним 
интересленмесӗр иртсе каятчӗ. Халь акӑ са- 
сартӑк ҫиленсе кайрӗ те кама тӗл пулнӑ 
ҫавна тытса хӗртме хатӗр пулчӗ. Ирӗксӗ- 
рех чӑмӑрӗсене чӑмӑртарӗ вӑл. Хӑй шухӑ- 
шӗсен вӗҫне тупма лӑпланасшӑн пулчӗ,— 
киленӳ тупрӗ вӑл ҫак ӗҫре. Вӑл Шарки 
ҫумӗнчи вӑрманлӑ тайлӑм урлӑ иртекен 
утма ҫул ҫине тухрӗ.

Лапамран, ҫурхи тӗтрепе пӗрле, каҫхи 
ӗнтрӗк хупӑрласа килет. Старике ачаш 
ӑшӑ ҫил сӗртӗнчӗ. Бальван галунлӑ ҫӗлӗкне 
хыврӗ те, каллех, тухатнӑ садри пек, вӑ- 
рӑммӑн сывласа ячӗ. Вӑл ҫӑмӑллӑн сыв- 
ларӗ, пурнӑҫ савӑнӑҫне ҫӗнӗлле туйрӗ,— 
унӑн чӗринче вӑл хӑйӗн хакне пӗлни ҫу- 
ралчӗ вӗт,—старик вара мӑнаҫлӑн пуҫне 
ҫӗклерӗ.

Лапамалла чӑнкӑн анакан сӑрт айккинче 
виҫӗ ача вӑрҫӑлла выляҫҫӗ. Бальван, шу- 
хӑшне пула, ачасем вӑрҫӑри пек кӑшкӑраш- 
нине, окопсем текен вырӑнсенчен пенӗ пек 
тунине, йӑпшӑнса упаленнине, атакӑна, 
ҫапӑҫӑва, ҫӗнтерӳ чӗнӗвне асӑрхамарӗ.

—- Господасем,—терӗ ачасенчен пӗри 
мӑнаҫлӑн,—коммунистсене пеме эпӗ ракета 
хыҫҫӑн пуринчен малтан каятӑпГ

Анать савӑнса ту ҫинчен партизан, 
Хресчен хӑвалать фашистсен салтакне. 
Сентябрь хӑтарчӗ пире ҫич ютран, 
Сентябрь аркатрӗ патша йӗркине.

Пире алӑ пачӗ маттур Совет влаҫӗ, 
Тавах вырӑса — ӗмӗре, ялана!
Тӑван ҫӗршыв, савӑн! Телей ҫитрӗ

мар-и!—
Виҫ касӑллӑ трактор касать йӑрана.

Ҫӗн юрӑ. ҫӗн кӗвӗ янрать ялсенче, 
Хулне тӳрлетет, ҫамрӑкланнӑ Балкан. 
Завод ҫуралать ҫын пыман ҫӗрсенче, 
Хула ҫӗкленет тимӗрпе бетонтан.

Тусен аркинче виноград ҫӑлтӑрланчӗ, 
Усет, ашкӑрать сар чечеклӗ табак. 
Совет пплӗпе тулӑх пурнӑҫ пуҫланчӗ, 
Тата тулӑх пулӗ — пурнар-ха пӑртак-

Тухать уява хӑмӑш пӳ хӗрупраҫ, 
Тухаҫҫӗ чипер инкесем. арҫынсем. 
Салтак кӗлисем пичет пек ҫатлатаҫ, 
Парад кӗр-кӗрлет, ялкӑшаҫҫӗ штыксем.

Эс тивӗҫлӗ! Савӑн, Болгариҫӗм, савӑн! 
Сентябрь уявӗ ҫӗклетӗр чунна!
Хаваслӑ та аслӑ пуласлӑху санӑн, 
Нихҫан та, нихҫан та тек усмӑи пуҫна.

Сеитябрь, эс патӑн пире ҫутӑ кун! 
Сентябрь, хӑтартӑн пире тамӑкран! 
Хӳтлер-ха мире — мӗлиюн-мӗлиюн, 
Хӳтлер-ха хура пӗлӗтрен, ҫулӑмран!

Стихван Шавли куҫарнӑ.

— Апла пулмасӑр, малтан! Пурте каят- 
пӑр, эпӗ ертсе каятӑп,—кӑшкӑрчӗ тепӗр 
ачи.

Тоничек Бальван шухӑшӗсем кӗтмен ҫӗр- 
тен татӑлчӗҫ. Хевтесӗр посыльнӑй каллех 
хӑйӗн аллисенче халиччен пулман пысӑк 
вӑй пулнине туйса илчӗ. Вӑл пӗр ачана 
ҫухаран ҫавӑрса тытрӗ.

— Эсӗ пуринчен малтан каясшӑн-и ком- 
мунистсене хирӗҫ? Мӗнле-ха апла? Кам сире 
ертсе каять? Аҫта сирӗн хӗҫпӑшал?

«Коммунистсен тӑшманӗн» тытӑнчӑклӑ 
сасси чӗтрет, мӗншӗн тесен Бальван ӑна 
пӗтӗм вӑйпа силлет.

— Эпӗ каймастӑп, атте каять. Сирӗн 
мӗн ӗҫ пур унта?

Тоничек тарса хӑтӑласшӑн туртӑнакан 
«салтака» кӑштах аяккалла пӑрать те унӑн 
кулакан питӗнчен пӑхса пӗрремӗш респуб-

ликӑна ырлакан ҫын сӑнарне палласаилет. 
Старик ҫиленнипе тарӑхса каять, тепӗр се- 
кунд — вӑл хӑй хыттӑн тытса тӑракан «пат- 
тӑра» ҫапса яратчӗ, ҫак вӑхӑтра ыттисем 
йывӑҫ тӗмӗсем хушшине тарса пытанчӗҫ. 
Анчах Бальван ҫиллине нумай пулмасть 
социалла пурнӑҫ пайӗн заведующи каланӑ 
сӑмах лӑплантарчӗ; вӑл каланӑ сӑмах Тони- 
чекшӗн ҫав теои уҫҫӑн янӑрарӗ, чӗоине 
хыпса илчӗ: «Тӗнчене тепӗр май ҫавӑрса 
хумалла пирӗн, вӑл сӑн-пичӗпе ачасен ен- 
нелле пултӑр, мӗншӗн тесен халь вӗсем 
пурте пирӗн!»

«Ҫаксем те-и?»—хӑюсӑррӑн хирӗслет 
Бальван хӑй ӑшӗнче, унтан ачана лӑскаса 
илет. Ваоа сасаптӑк хӑйне-хӑех хирӗҫ тавӑ- 
рать: «Пупте! Тӗнчене тепӗр май ҫавӑрса 
хума пирӗн вӑй ҫитет вӗт».

Старик шухӑшласа тӑнӑ вӑхӑтра ача 
районти бригада членӗн ҫӗлӗкӗ ҫинчи га- 
луна асӑрхаса илчӗ те усаллӑн кӑшкӑрса 
ячӗ;

и — Тӑхтӑр, тухатмӑш кавчӑк сире садран 
хӑваласа кӑларать, ӑна йӗркелесе сеҫ ҫите- 
рӗр!

Ҫакӑн хыҫҫӑн, Тоничек ҫилли мӗнле 
кӗтмен ҫӗртен пуҫланчӗ, ҫавӑн пекех сӳнчӗ. 
Ватӑ посыльнӑй хӑйӗнче темле, ҫилле ҫӳн- 
терекен паллӑ мар вӑй ҫӗкленнине туйса 
илчӗ, садпа, ватӑ айван хӗрарӑмпа, йӗри- 
таврари тӗнчепе мӗн пулса иртни пурте 
ҫирӗп пулнине шанса тӑннпе тухакан кулла 
чарма пултараймарӗ. Тоничек тӳрленсе 
тӑчӗ, хыттӑн та чарусӑрвӑн кулса ячӗ те 
ачана мӑнаҫлӑн вӗҫертрӗ. Ача аяккалла 
чупрӗ. Ним шарламасӑр, тӗлӗнсе пӑхрӗ вӑл 
пытанса ларнӑ вырӑнтан старик ҫине. 
Районти доброволецсен бригадин членӗ, сӗ- 
нӗрен ҫуралса тӑнӑ гражданин, ҫапла кӗт- 
мен ҫӗртен ҫиллине пусарса куллта пуҫла- 
нине ӗненесси килмерӗ! Старик пӗр чарак- 
сӑр кулчӗ, куҫҫулӗ тухиччен кулчӗ.

 ̂ «Иӗркеллӗ ҫемьесенче ҫуралнӑ» ачасем, 
хӑйсенчен пӗрне тытса силленӗ старик аллн- 
сенче ӑҫтан вӑй тупӑннине, сада тасатнӑ 
коммунистсене хирӗҫ тӑма шутлани мӗншӗн 
старике ҫав териех кулӑшла пулнине ӑн- 
ланса илеймесӗр аптраса тӑчӗҫ.

Анланманни хӑратать. Ачасем ним тума 
пӗлмесӗр каялла ҫаврӑнчӗҫ, тайлӑм хӗррине 
кукленсе ларчӗҫ те пӗлтӗрхи курӑк ҫийӗн 
хӑвӑрттӑн аялалла шуса анчӗҫ, унта хӑрушӑ 
мар вӗсене.

Вырӑсларан Михаил Рубцов куҫарнӑ.
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транспорт, ҫӗнӗ техникӑна алла илнб ӗҫчен чӑ- 
ваш ҫыннисем ӗҫлеҫҫӗ, тӑрӑшаҫҫӗ, тӑван ҫӗр- 
шывӑмӑра паха йывӑҫ хатӗрлесе параҫҫӗ.

Вӑрман хатӗрлесси халь ытлашши асаплӑ 
ӗҫ мар ӗнтӗ. Акӑ моторист-раскряжевщик 
Иван Сидорович Бардасов (нккӗмӗш ӳкерчӗк) 
каснӑ йывӑҫа электропӑчӑкӑпа татса ваклать. 
Кӗҫех вӑрман участокне хӑватлӑ КТ—12 мар- 
кӑллӑ тракторсем кӗрлеттерсе ҫитеҫҫӗ те, ӑна 
аялти склада ӑсатаҫҫӗ (аялтн, сулахайри 
ӳкерчӗк). .

йывӑҫ турттаракан машинсем ҫине пысӑк 
пӗренесене ӗлӗкхи пек алӑпа тиесе вӑхӑта 
ирттермеҫҫӗ. Ҫӳлти складри Андрей Никитич 
Никитин маҫтӑр участокӗнчи Мефодий Афа- 
насьевич Афанасьев автокранщик сменӑра 
80—90 фестметр йывӑҫ тиет (ҫӳлти, сылтӑмри 
ӳкерчӗк).

Кӗҫех йывӑҫа аялти склада турттарса кай- 
малла. Василий Викторович Викторов шофер- 
па ҫӳлти складри десятник А. Кондратьев 
тиенӗ йывӑҫа шута илеҫҫӗ (аялти, сылтӑмри 
ӳкерчӗк). Юлашки рейс, паян Василий Викто- 
рович вунтӑххӑрмӗш фестметр турттарса 
каять.

Шавлать, кӗрлет Ҫарӑклӑх вӑрманӗ, пиншер 
фестметр паха йывӑҫ ҫӗршыври стройкӑсене 
ӑсанать.

ШАВЛНЬ, НАШЛАТЬ СЕМ В К Р М А Н Г. Зиньков фотоӳкерчӗкӗсем.

«Шавлать, кашлать сӗм 
вӑрман, вӗҫӗ-хӗрри курӑн- 
масть». Аҫта пӑхсан та ҫур- 
та пек йӑрӑс пӳллӗ юман- 
семпе хурӑнсем чуна илӗр- 
теҫҫӗ, Ҫарӑклӑхри меха- 
низациленӗ вӑрман пункт- 
не пырса кӗрсен, таврара 
моторсен кӗрлевӗ, пӗр-пӗр 
хӑватлӑ симфони аккорчӗ 
пекех, кунӗн-ҫӗрӗн янрани- 
не итлесе савӑнатӑн.

Чӑваш юманӗ мӗн авал- 
тан чапа тухнӑ, чӑваш вӑр- 
манӗ мӗн авалтанах хӑй 
пуянлӑхӗпе, хитрелӗхӗпе 
палӑрнӑ. Асаттесен аслаш- 
шӗсем те вӑрман касса 
турттарнӑ, инҫе-инҫе ҫӗр- 
сене, вырӑс флотне тума 
ӑсатнӑ, чӑваш вӑрманӗсен- 
че ӗҫхалӑхӗ ун чухне пуртӑ- 
пӑчкӑпа тертленсе тар юх- 
тарнӑ.

Халь вӑрман пункчӗсен 
ӗҫне йӑлтах механизациле- 
нӗ ӗнтӗ. Кунта электропӑч- 
кӑсемсӗр пуҫне хӑватлӑ
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Ҫ а м р ӑ к с е н  с ӑ в в и с е м
Василий ДИМИТРИЕВ

Чунтан савсан
Пӗрле чухне хирӗҫкелетпӗр 

Темскер ҫитмен пек
пӗр-пӗрне; 

Хӑш чух сӑлтавсӑр
кӗвӗҫетпӗр,

Пӗлмесӗрех тӗлне-йӗрне.

Кӑшт уйрӑлсан вара
ҫунатпӑр,

Чунтан кӗтетпӗр пӗр-пӗрне. 
Пит аякра чух ҫех туятпӑр 
Пӗрле чух йӑнӑш тунине.

Пирӗн енче
Садӑн-садӑн улмуҫҫи те

ҫӗмӗрт,
Ретӗн-ретӗн лартнӑ хурӑнсем, 
Вӑрманпа пӗрлех кашлаҫ

хирсемӗр,
Тулӑх тырӑ-пулӑ хирӗсем. 
Эх, ӑҫта, ӑҫта тесе шутлатӑр 
Ҫакӑн пек хирсем, шур

хурӑнсем.
Пирӗн еннелле пырсан

куратӑр
Куҫ тулли ытарайми илем.

Кӗреке тулли шавлать
хӑнамӑр,

>: улари пек чаплӑ ҫурт-
йӗрсем.

Ма тесен ҫӗршыв хуҫи халь 
хамӑр,

Хамӑр тырӑ-пулӑ ӑстисем. 
Пуҫласа-и выстӑвка каяҫҫӗ 
Пирӗн колхозри ӗҫчен

ҫынсем!?
Кӳршӗри ялсем те ӑмсанаҫҫӗ, 
Пирӗнтен юласшӑн мар

вӗсем.

Юрий ПЕТРОВ

Ч и е
П ӗр-пӗр пике-хӗр юриех 

Витресемпе шур кӑпӑк
сапнӑн

Ҫеҫкеленсе ларан чие 
Ыр шӑршине сада салатнӑ. 
Пӗрремӗш хут ҫинҫе пӗвне 
Кӑҫал хупларӗ шӳр

пӗркенчӗк.

Ахальтен мар пуль ун патне 
Пӗр мӑшӑр каҫсерен иленчӗ. 
Вунҫиччӗри куҫӑмсемпе 
Тин тухнӑ ҫеҫкене сӑнатӑп. 
Вӑл, манӑн ҫамрӑклӑхӑм пек, 
Хитре те,

ҫепӗҫ те,
таса та.

Пӑрӑхсене ҫыпӑҫтаратчӗ
каччӑ

Тин ҫӗкленен хула ҫывӑхӗнче. 
Шап-шурӑ ҫутӑ шевле пек

вылятчӗ
Ҫурхи каҫра чӳречесем ҫинче. 
Чипер хӗр, акӑш ишнӗ пек, 

утатчӗ,
Утатчӗ вӑл сенкер ҫӑлкуҫ

енне.

Неонила КУЗЬМИНА
I  1  ч_/ V  иИке сава 
А н и е н е

Я ннем, хӗр тесе кулянмарӑн 
Куҫа эп йӑвашшӑн уҫсан, 

Чӗрӳ ҫумне ҫеҫ чӑмӑртарӑн 
Лчашшӑн та ӑшшӑн, тасан. 
Тен, эс кӑлӑхах хӗпӗртерӗн, 
Тен, ывӑл кӗтетчӗ атте. 
Уссессӗн пӗрех ҫын вӑл,

терӗн,
Ҫул уҫӑ пуласлӑх патне.
Укет пуль тесе шухӑшларӑн, 
Эп шуххӑн хам тӗллӗн тӑрсан. 
Ачаш чунупа хӗпӗртерӗн 
Пӗрремӗш хут утӑм тусан. 
Сасартӑк «анне» теп

ачашшӑн,— 
Пӗрремӗш сӑмахӑм ку ман. 
Ҫак аслӑ пӗрремӗш сӑмахшӑн, 
Куҫу та шывланчӗ-ҫке сан. 
Аннеҫӗм, телей эс пиллерӗн, 
Вӗри чӗрепе таса чун. 
Хастар ӗҫлеме эс вӗрентрӗн, 
Каларӑн: «пуласлӑхшӑн ҫун». 
Санран вӑй-хал илчӗ чӗреҫӗм, 
Чи ҫывӑх юлташӑм эс ҫеҫ.

Тем кӗтнӗ пек, ҫутӑсене
пӑхатчӗ,— 

Хыпатчӗ ҫулӑм ҫепӗҫ чӗрине. 
Ҫӗн хваттерте халь хӗр

крана уҫсассӑн, 
'Гаса шыв тулнӑ майӑн

витрине
Сывлать те ассӑн,

йӑл кулать хавассӑн 
Аса илсе шевле вылянине.

Тӗнче пит пуян-ҫке,
аннеҫӗм,— 

Эс те хӗвед пек пӗрре ҫеҫ. 
Аннеҫӗм, эс маншӑн

хӗрелмӗн,
Вӑя эп ҫӗршывшӑн парам. 
С.аркайӑк чӗлхи парнелерӗн, 
Ҫут куншӑн хавассӑн юрлам!

Шӑрҫаланчӗ сут 
сывлӑм

Ҫутӑлать, шӑрҫаланчӗ ҫут 
сывлӑм,

Каштари сар автан авӑтать. 
Юратсан ҫӗр кӗске, тусӑм

сылтӑм
Аллине хумхануллӑн парать. 
«Кӑшт тӑрсамччӗ»,— тесе

эп чармастӑп,— 
Тинкерместӗп кӑвак куҫӑнтан. 
Уйрӑлу куҫҫульне

кӑлармастӑп,
Каламастӑп: «савниҫӗм ан

ман».
Эс калас сӑмахна каламастӑн, 
Эх, мӗн-ма ӑнланмастӑн мана. 
Кӑлӑхах кӳренӳллӗн пӑхатӑн, 
«Юратмасть пуль»,— тесе

ан кала.

Г е н р и  
Л о ш гф ел л о

1^  ӑҫалхи февралӗн 27-мӗшӗнче пӗтӗм 
**тӗнчери ҫӗршывсенчи малта пыра- 
кан ҫынсем американецсен паллӑ поэчӗ 
Генри Уодсуорд Лонгфелло ҫуралнӑ- 
ранпа 150 ҫул тултарнӑ куна паллӑ 
турӗҫ.

Генри Лонгфелло (1807— 1882) 
тӗнчипе паллӑ поэт. Хӑйӗн произведе- 
нийӗсенче вӑл ҫынсене кирек хӑҫан та 
пӗр-пӗрине юратса тӑвансем пек мир- 
лӗ пурӑнма, ҫывӑх ҫынсемшӗн усӑллӑ 
ӗҫ тума чӗннӗ. Унӑн поэмисемпе сӑв- 
висенче яланах куҫа курӑнми ырлӑхпа 
илем пуррине туятӑн.

Иртнӗ ӗмӗрӗн 40— 50 ҫулӗсенче 
Лонгфелло хӑйӗн «Чуралӑх ҫинчен 

хунӑ юрӑсем» ятлӑ лирикӑлла сӑввисен ярӑмне пичетлесе кӑларать. Чура- 
лӑхра пурӑнакан негрсен трагедилле шӑпи ҫинчен ҫырнӑ сӑвӑсене ун 
чухнехи Америкӑра вулакансем хапӑл туса йышӑнаҫҫӗ. Ку ярӑма кӗнӗ 
сӑвӑсене поэ-г X IX  ӗмӗрӗн вӑтаҫӗрӗнче Пӗрлешӳллӗ Штатсенче чуралӑха 
хирӗҫ хускалнӑ юхӑм хавхалантарнипе ҫырнӑ. Хӑйӗн чаплӑ сӑввисенче 
вӑл негр-чурасен асапӗпе тертне кӑна мар, вӗсен паттӑрлӑхне те сӑнласа 
кӑтартать.

Российӑри вулакансем «Чуралӑх ҫинчен хунӑ юрӑсем» ятлӑ сӑвӑсен 
ярӑмӗпе 1861 ҫулта паллашаҫҫӗ. Вӗсене революцилле-демократилле поэт 
М. Михайлов пысӑк ӑсталӑхпа куҫарса вӑл вӑхӑтра тухса тӑнӑ «Совре- 
менник» журналта пичетлесе кӑларнӑ.

Анчах Генри Лонгфеллон чи чаплӑ проиэведенийӗ вӑл— «Гайавата 
ҫинчен хунӑ юрӑ». «Гайавата ҫинчен хунӑ юрӑ» индеецсен пултарулӑхӗпе 
сӗткенленнӗ поэма. Поэма геройӗ — юмахри паттӑр Гайавата, уйӑх йӑхӗн- 
чен тухнӑскер, хӗвеланӑҫӗнчен вӗрекен ҫил ывӑлӗ ҫынсемпе те, ҫутҫанта- 
лӑк вӑйӗсемпе те пӗр пекех хутшӑнать. Гайаватӑпа пӗрлех поэмӑра эпир 
унӑн тусӗсене, питӗ вӑйлӑ Квазиндпа Чайбайабос ятлӑ чаплӑ музыкҫӑпа 
юрӑҫа куратпӑр. Гайавата чӑн-чӑн эпикӑлла герой, унӑн сӑнарӗнче индеец- 
сен паттӑрлӑхӗ. ӗҫченлӗхӗ, ӑсӗ пӗтӗҫсе тӑрать.

Лонгфелло шухӑшланӑ тӑрӑх, Гайаватӑн паттӑрла ӗҫӗсем индеецсен 
культури аталанӑвӗн уйрӑм тапхӑрӗсене кӑтартса пама тивӗҫ. Гайавата 
пӗлӗт ҫинчен янӑ Мондамина хирӗҫ, сарӑ-ешӗл тумлӑ хитре ҫамрӑка хирӗҫ 
кӗрешме пӗр пӗччен тухать,— кайран вара кӗрешсе парӑнтарнӑ Мондамин 
вилтӑпри ҫине хаклӑ йышши кукуруза шӑтса тухать. Гайавата шурӑ хурӑн- 
тан хуппине ыйтса илсе пӗрремӗш хут кимӗ тӑвать те халӑха валли 
Пысӑк Тинӗс Шывӗ патне тухма ирӗклӗ ҫул уҫса парас тесе. Квазиндпа 
пӗрле юханшыв тӗпӗнчи армак-чармак йывӑҫсемпе юшкӑнлӑ вырӑнсене 
тасатать. Хӗллехи тӗттӗм ҫӗрсенче пӳртсене пулӑ ҫӑвӗ ҫунтарса ҫутат- 
малла пултӑр тесе, ҫапӑҫура вӑл пулӑсен патшине, Мише-Наму осӗтра 
ҫӗнтерет. Вӑл хӑйпе пӗрле йурӑнакансене асамлӑ курӑксен сиплӗхне тавҫӑр. 
са илме вӗрентет. унтан вара ҫырулӑх шухӑшласа кӑларать.

Ҫапла вара «Гайавата ҫинчен хунӑ юрӑра» ҫутҫанталӑк поэзине ирӗклӗ 
ӗҫӗн ҫутӑ та савӑнӑҫлӑ поэзийӗнчен уйӑрма ҫук. Еҫ кунта ҫынсен  ̂ вӑй- 
халне ҫӗклекен, вӗсен пурнӑҫне ырлӑх кӳрекен хӑват пек курӑнса тӑрать. 
Ҫынсем хушшинчи танмарлӑх е ҫӑткӑнлӑх тӗксӗмлетсе ирсӗрлетме ӗлкӗ- 
реймен-ха ӑна. Ҫав хушӑрах поэт хӑйӗн поэминче мир темине те ҫӗклет. 
Лонгфелло «Мир Чӗлӗмне» мухтаса юрлать, индеецсен ӗлӗк-авалхи йӑли- 
сенче ҫав Чӗлӗм туслӑха тата халӑхсен пӗрлӗхне пӗлтерекен эмблема пул- 
са тӑнӑ. „ „ „•

Ҫутҫанталӑк вӑйӗсемпе кӗрешнине, ӗҫпе пултарулӑха пӗтӗм чун-чӗре 
хаваслӑхӗпе сӑнласа кӑтартакан поэмӑра хурланчӑклӑ кӗвӗсем те илтӗнеҫҫӗ: 
поэт хӑй индеецсен тахҫан иртнӗ илемлӗ те паттӑрла пурнӑҫне тепӗр хут 
чӗртсе сӑнласа. кӑтартнине, ҫав пурнӑҫ тек каялла таврӑнмасса лайӑх 
пӗлсе тӑрать. Поэмӑра Гайаватӑн тусӗсем вилеҫҫӗ, вӗсен вилӗмӗ символла 
пӗлтерӗшлӗ. Калама ҫук вӑйлӑ Квазинд вилни индеецсен ӗлӗк-авалхи 
тӗрекӗ, хӑвачӗ пӗтсе ларнине, Чайбайабос юрӑҫӑ вилни — индеецсен ис- 
кусстви пӗтнине пӗлтерет, юлашкинчен вара Гайавата Хӗвел Анӑҫ ҫӗр- 
шывне тухса каять.  ̂ _

Иван Бунин пысӑк ӑсталӑхпа вырӑсла куҫарса кӑларнӑ «Гайавата 
ҫинчен хунӑ юрӑ» поэмӑна совет ҫӗршывӗнчи ӗҫҫыннисем юратса вулаҫҫӗ. 
Октябрьти Аслӑ революци хыҫҫӑн пирӗн ҫӗршывра ӑна вырӑсла вунӑ хут 
кӑларнӑ. Халӗ ӑна армян, грузин, литва тата хамӑр ҫӗршывра пурӑнакан 
ытти тӑванла халӑхсем те нумайӑшӗ хӑйсен тӑван чӗлхнпе вулаҫҫӗ.

Г АЙАВАТ А ЮРРИ
Г. ЛОНГФЕЛЯО

Шурӑ хурӑн, шурӑ хурӑн,
Шурӑ шупӑрна хывам-и,

Сарӑ кимӗ эп тӑвам-и?
Сар чечеклӗ сарайа пек 
Сарӑлса ишсе ҫӳретӗр.

Ҫамрӑк кетӑр, йӑрӑс кетӑр,
Симӗс туратна касам-и,
Кимӗ пӗкечи авам-и?
Тапса тӑтӑр, ҫирӗп пултӑр,
Хурӑн хуйӑрне ҫат тыттӑр.

Лӑс кӑна ларан лиҫванӑм,
Пиҫӗ тымарна кӑклам-и,
Кимӗ кӑшкарне ҫыхам-и?

Хум ҫапсан та, пӑр тапсан та 
Саланас-тӑвас ан пултӑр.
Ырӑ шӑршлӑ хырӑ-чӑрӑш,
Ыр сӗткенӗре илем-и,
Кимме лайӑххӑн сӗрем-и? 
Сухӑр виттӗр, сухӑр ҫаптӑр, 
Шыв кӗрсе ан аптӑраттӑр.
Чӗрӗп-тус, ӑҫта ҫӳретӗй? 
Иӗппӳсем мана пит кирлӗ. 
Вӗсенчен эреш тӑвасчӗ,
Ик хушка ҫӑлтӑр тиресчӗ, 
Сарӑ ким умне ҫакасчӗ.

Митта ВАҪЛЕИЕ куҫарнӑ.
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Л  И  С  V  К
(„Кӑра ҫилсем'1' повесть сыпӑкӗ) 

Мария УХСАЙ

Л исук хуньашшӗ, халӑх каларӗшле, пӳрни- 
не кассан та юн кӑларман хыткукар пул 

нӑ, ӑна Чишма ҫыннисем Тӑвар Упамсар 
тесе ят панӑ. Хевтепе сӑнар енчен вӑл, ка- 
йӑк тесен тӗкӗ ҫук, ҫын тесен сӑнӗ ҫук тесе 
каланӑ пек, типшӗм, сухалӗ — сайра шӑрт- 
лӑ.Кӗпи ун хулпуҫҫи мӑкӑрӗсене кӑтартса 
ҫакӑнса тӑрать. Килтисем ӑҫта та пулин 
кайсан, пушанса юлнӑ пӳртре апат ҫиме 
юратать. Вӑл мул ҫумне' мул хушас 
ҫӑтӑ ӗмӗтпе кӑна пурӑннӑ. Ун ҫынсене ури- 
ччен ӗҫлеттерес килет, анчах ытлашши ҫӑ- 
вар тесе тарҫӑ-тӗрҫӗ тытман, ачисем суха 
ӗсне тӗшмӗртме тытӑнсанах тарҫисене хӑва- 
ласа янӑ, вара ачисене тӑраниччен ҫывӑрма 
паман, ирхине илӗм-тилӗм вӑратнӑ, вӗсем 
валли ҫулла хирте, хӗлле килте темле те 
муталанчӑк ӗҫ тупнӑ. Ывӑлӗсене авлантар- 
нӑ чухне вӑйлӑ ӑмӑрлӑ хӗрсене суйланӑ, 
пуянсем патне ҫӳремен, ытлашши хулӑм 
укҫи тӳлессинчен пӑрӑннӑ, чухӑн килте ӗҫ- 
ре пиҫнӗ хӗрсене ҫураҫнӑ, пуян ҫын пек 
курӑнас килнӗ пирки кинӗн илемлӗ сӑн-сӑпа- 
чӗ пирки нумай тӗшмӗртнӗ, анчах туя туй 
пек мар, качака илнӗ чухнехи мӑкарич пек 
сӳрӗк туса ирттернӗ, хӗр тӑванӗсене чӗнсе 
тӑккаланман.

Хыткукар патне кин пулса кӗни тарҫа 
кӗрешнинчен нумай хут асаплӑ пулнӑ, 
мӗншӗн тесен тарҫӑ тертленсе ҫитсен, тух- 
са кайма пултарнӑ; кинӗсен пурнӑҫ шӑпи 
хӑйсем курайман ҫуртпа ӗмӗрлӗхе ҫыхӑннӑ. 
Хирти тырра пуҫтарса ҫитерсен, .пахчари 
ҫӗрулмие кӑларса нӳхреппе тӗпсакайне ан- 
тарсан, хуньашшӗ кинӗсене кӗнчеле умне 
ларма, кӳрше тухса ҫӳреме ирӗк паман, 
кумкка тӑвара ал арманӗпе авӑрттарнӑ, 
юман килӗре тӳтернӗ, вара вӗтетнӗ тӑвара 
тиесе виҫӗ ывӑлне пасарсене кӑларса янӑ, 
ҫапла хыткукар кӗрепенкинчен пӗрер пус 
пайта пекки илнӗ, ялта Тӑвар Упамсар те- 
кен ят туяннӑ.

Хӑрушӑ ҫурта Лисук кӗҫӗн кин пулса 
кӗнӗ, вӑл хуньашшӗпе те, упӑшкипе те 
калаҫсах кайман, мӗн хушнине пурне те 
тунӑ, кулленех кӳтсе килекен ҫиллине пы- 
тарнӑ. Хуйхи-суйхи пуҫтарӑнса пынӑ. Халӗ 
те хыткукар, хура тӑла шӗлепке тӑхӑннӑ- 
скер, виҫӗ килӗ тавра ҫӳрет, вӗтетсе ҫитер- 
нӗ тӑвара чӗреспе тултарса каять те миххе 
ярать.

Урамран тукмак сасси илтӗнет—хӗрсем- 
пе хӗрарӑмсем пир ҫапаҫҫӗ. Юр кайнӑ хыҫ- 
ҫӑн хуппине сӳсе пӑрахнӑ шап-шурӑ пӗре- 
несем ӑшне кӗмӗлпе йӗс тултарнӑ пек ян- 
раҫҫӗ. Хӗрарӑмсем хӗлӗпе тӗпел кукринче 
тарӑхнӑ хыҫҫӑн япшар хӗвел ҫине тухнине, 
пӗр харӑс шухӑ такмак каласа пир ҫапнине 
Лисук мӗн пӗчӗкренпех юратнӑ, Хыткукар 
кинӗсене ытларах ӗҫлеттерес тесе, йӑпатнӑ 
пек калаҫса ҫӳренине Лисук мансах 
каять, килӗри ылханлӑ тӑвара кисӗппе тӳнӗ 
май, Иӗлмекессинчи хӗрсен пир ҫапнӑ чух 
калакан такмака аса илет, тутине сиктер- 
келесе хӑй ӑшӗнче: «парне валли пир пу- 
лать!» тесе пӑшӑлтатать.

— Ара, хырӑм касӑлса ҫитрӗ,— илтӗнчӗ 
аслӑ кинӗн арҫынла мӑн сасси.

Килкартинче тӑвар тусанланса вӗҫме ча- 
рӑнчӗ. Лисук тӑрӑс-тӑрӑс сиксе кӗпине сил- 
лентерчӗ, пӑлтӑра кӗрсе пӗр курка шыв 
ӑсса тухрӗ, сыпнӑ шыва яра-яра алӑ ҫума 
тытӑнчӗ.

— Алла ҫӑвиччен тӑварне типтерлӗрех 
шӑлса тӑкмаллаччӗ. Хаклӑ япалана шыва 
яратӑн, кинӗм,—мӑкӑртатса илчӗ михӗсем 
таврашӗнче маташакан хыткукар.

— Тӑвар куҫа та кӗчӗ. Куҫҫуле те миххе 
тӑкас-и эппин?—хаяррӑн каласа хучӗ Ли- 
сук, темиҫе уйӑх капланса ҫӳрекен ҫилли- 
н”е тытса чараймасӑр.

— Чӗлхӳ ытла вӑрӑм,— терӗ леш, кин- 
не тата тем каласа хурлантарас тесе утка- 
ласа ҫӳрерӗ, нӳхреп карти юпинчен ҫакнӑ 
тарасана силлесе илчӗ, пӗр пӗчӗк кире 
пуканне тапса сирпӗтрӗ.— Татас пулать, 
чӗлхӳ вӑрӑм! — терӗ тепӗр хут.

— Санӑн вӑрӑм укҫушӑн 
ӗҫлесе чӗлхем те вӑрӑмлан- 
чӗ,—терӗ Лисук, аллине ҫу 
са тасатнӑ пулин те, тепӗр 
хут куркаран ҫӑварне шыв 
сыпрӗ, ывӑҫӗ ҫине ячӗ.

— Шыва ахаль ан тӑк,— 
хыткукар куҫхупанкине ан- 
тарса ҫилӗллӗ пӑхса илчӗ.

— Хам кӳретӗп те хамах тӑкатӑп. Эсӗ 
шыва та сутасшӑн-и? — Лисук кӑшкӑрса 
каларӗ те куркари юлашки шыва чашкӑрт- 
са килкарти варринче пӗр самант асамат 
кӗперӗ ҫӗклерӗ.

Ҫӳпҫине кура хупӑлчи тенӗ пек, хунь- 
амӗш те — кинӗсен чунне кунсерен касакан 
шӑрпӑклӑ ҫын. Кӑмакара ӑшаланӑ хыҫҫӑн 
сивӗннӗ паранкӑ пек пӗрӗнчӗк питлӗ кар- 
чӑк чӗрҫитти ҫыххи ҫинче тем чухлӗ ҫӑ- 
раҫҫи ҫакса ҫӳрет, кӗлете те, нӳхрепе те, 
арчисемпе ҫӳпҫисене те питӗрсе . усрать, 
сӗтел сунтӑхӗ ҫинче те пӗчӗк ҫӑра ҫакӑнса 
тӑрать. Кинӗсен хӑйсем тӗллӗн ҫӑкӑр кас- 
са ҫиме ирӗкӗ ҫук. .

Лисук хӑй пек кулленхи тертре тарӑхса 
пурӑнакан инкӗшӗсемпе туслӑ, пӗр чӗлхе- 
ҫӑварлӑ пурӑннӑ, лешсем те ӑна хӑйсен йӑ- 
мӑкӗ вырӑнне хурса хисепленӗ, юратнӑ.

Инкӗшӗсен ачисем пӳртре мачча ҫине 
пӑхса лараҫҫӗ. Хуранта чылайччен лӑкӑр- 
татса вӗресе паранкӑ шӳрпи сывалнӑ. Енӗк 
шӑрши сарӑлнӑ. Карчӑк таҫта темле' ҫӑмӑл- 
па тухса кайнӑ.

— Эпир мӗн калассине каларӑн,— терӗ 
аслӑ кинӗ, Лисук пӳрте’ пырса кӗрсессӗнех.

— Эпӗ те каласшӑн та, хӑратӑп,—терӗ 
вӑталӑххи.

— Ҫиес тетпӗр те ҫӑвар карса ларатпӑр. 
Ҫитерсех каймаҫҫӗ, кинӗм,— терӗ аслӑ ки- 
нӗ, мемме ыйтса тарӑхтарса ҫитернӗ пӗчӗк 
ывӑл ачине' пуҫӗнчен шӑлса. ’

— Тухатмӑш карчӑка ҫилентерем-ха,-- 
терӗ кулкаласа Лисук, пуртӑ хӑйрамалли 
йӗкеве кантӑк ҫинчен илчӗ, пӗчӗк ҫӑрине 
хайӑрса уҫрӗ, ҫӑкӑра кӑларса ҫаврака пыҫӑк 
чӗлӗсем касса сӗтел ҫине хучӗ.

— Тӗр-тӗр хускалса кайӗ капла,— терӗ 
аслӑ кинӗ, ачасем кашӑк вылятма тытӑн- 
сан та, аллинчи кашӑкне тирӗк ҫине антар- 
ма хӑяймарӗ.

— Атя, инке, пурте пӗр харӑс ҫиер, 
атту пӗтӗм ҫылӑх Лисук кин ҫине ӳкӗ,— 
терӗ вӑталӑх кинӗ.

Сӗтел хушшинче шавласа ларнӑ чухне 
хуньамӗш килсе кӗчӗ, халиччен пӗрре те 
курман тамашана курсан шалт тӗлӗнсе 
кайрӗ, алӑка ярах уҫса пӑрахрӗ, алӑкран 
пуҫне кӑларса кӑшкӑрчӗ:

— Кӗр-ха, кӗр, старик!
Хыткукар кӗрсенех карчӑк ҫухрашма 

пуҫларӗ, кусарпа хӑмсарса силленчӗ, анчах 
кинӗсем сӗтел хушшинче пӗр чӗнмесӗр лар- 
чӗҫ, пысӑк тирӗке пушатса пычӗҫ, ун тӗпне 
кашӑксем такӑртаттарни илтӗнсе тӑчӗ. Ли- 
сук сиксе тӑчӗ, харкашура нимех те ӑнланса 
ҫитмен ачасене тата ҫӑкӑр касса пачӗ.

— Ҫийӗр, ачасем,—терӗ вӑл, ним пул- 
ман пекех хӑюллӑн.— Тӑранни ыранччен 
кашта ҫӳлӗш ӳсӗ, ҫименнин ҫӗлӗкӗ ҫӗтӗк 
пулӗ.

— Киле' усал сывлӑш кӗчӗ!—ҫухӑрса 
ячӗ карчӑк, куҫне мӑч-мӑч хупрӗ, кусарне 
Лисук еннелле сулларӗ.

— Эсӗ ман ҫине ӑншӑрт ӳкересшӗн-и, 
ӑҫтиҫук!—Лисук хуньамӑшӗн кусарне турт- 
са илчӗ, ун ҫине хӑмсарса:-—Хӑв ҫине 
ӳктӗр, ҫурӑмна асат хуҫтӑр!—тесе кӑшкӑр- 
чӗ, килкартине чупса тухрӗ те кусара пах- 
чаналла вӑрр! ывӑтрӗ.

Каҫхине, кӗтӳ яла кӗнӗ май, урам выльӑх 
сассипе тулса тӑнӑ чух, хыткукар ывӑ- 
лӗсем пасартан пӗрин хыҫҫӑн тепри килсе 
ҫитрӗҫ. Тарланӑ лашисене тӑварчӗҫ. Вӗ- 
сем ӑнӑҫлӑ суту хыҫҫӑн савӑнма эрех илсех 
килнӗ, сӗтел хушшине апата ларсан, кӗлен- 
чисене кӑларса лартрӗҫ. Калаҫу виҫӗ тӑван 
хушшинче кӑмӑллӑ пыратчӗ, тӑвар мӗн 
хака ӳсни ҫинчен сӑмах тапратнӑччӗ. Хыт- 
кукар чи малтанхи черккене сыпсанах хӗ- 
релсе кайрӗ, эрех мар, ҫилли пӗтӗм ӳт- 
тирне хускатса ҫиеле тухма хатӗрленчӗ, 
анчах чее старик ывӑлӗсем хӗрӗнкӗленессе 
кӗтсе ларчӗ, черккисем ҫине хӑй ҫиллин 
наркӑмӑшне' ярса пама хатӗрленчӗ.

— Арӑму килте бунтӑ пуҫласа ячӗ, икӗ 
кинне те хӑй енне ҫавӑрчӗ,—каларӗ вӑл 
куҫӗ алчӑрама пуҫланӑ Лявука.

— Мӗн?—терӗ Лявук, сиксе тӑма хатӗр- 
ленсе.

— Кӗҫӗн кин бунтӑ турӗ!
Хыткукарпа карчӑкӗ витӗмлӗрех ӗнентер-

ме, чылаях суйма, кишӗр варринчен ҫарӑк 
ӳстерме малтанах сӑмахсем хатӗрлесе хунӑ 
иккен. Лявук, килти тӗпкӗҫ, пиччӗшсене 
уйӑрса кӑларса, хуҫи пулса юлма ӗмӗтлен- 
нӗ, ҫавӑнпа вӑл ашшӗ умӗнче ырӑ ят илме 
тӑрӑшса пурӑннӑ, урлӑ сӑмах каламан.

— Кӗҫӗн кине вӗрентес пулать. Ытла 
ачаш тытатӑн,—терӗ ашшӗ.

— Эсӗ ҫара ҫерҫи лек ҫарапакка килтӗн 
те, упа пек тӑлӑппа ҫӳресшӗн-и? Хуҫа пулса 
найрӑн-и?—Лявук сӗтел хушшинчен вир- 
хӗнсе тухрӗ, кайри сак ҫинче ларакан Ли- 
сук умне ҫиллине ҫавӑраймасӑр хашкаса 
пырса тӑчӗ.

— Килте чухӑнлӑхра та тутӑ пулнӑ, кун- 
ти пек, карчӑк ҫӑварӗнчен пӑхса ларман,— 
терӗ лӑпкӑн Лисук.—Эпӗ сан килне ҫара- 
паккан пырса кӗмен, кунта вара пӗр кӗпе те 
ҫӗлемен, пӗр ҫӑмха ҫип те арламан, килтен 
илсе килнисем тӑварпа ҫӗтӗлсе пыраҫҫӗ.

— Эй, эй, мӗнле калаҫать вӑл?—пӗҫҫине 
шарт ҫапрӗ хуньамӑшӗ.

— Эпӗ санран пӗр шит тӑршшӗ ҫип те 
илмен,—терӗ Лисук, упӑшки алӑ ҫӗклессе 
сиссе.

— Тӑр!—кӑшкӑрчӗ Лявук.
•— Чипер пул ӗнтӗ, сар ывӑл!—аслӑ 

кинӗ сиксе тӑчӗ те Лисука хӑйпе хупӑрла- 
рӗ.—Аннӳ килӗнче эпир выҫӑхса ҫитнӗччӗ 
те, сӗтел сунтӑхне уҫрӑмӑр. Пӗр татӑк ҫӑ- 
кӑршӑн кӗҫӗн кине хӗнесшӗн-и, намӑссӑр?

—• Кӗҫӗн кин хӑй уҫнӑ, ҫӑрине те ватнӑ. 
Акӑ, кур!—амӑш Лявука ҫӗмрӗк ҫӑра кӑ- 
тартрӗ.

— Пурне те хӗнӗр. Мана та ҫап, ислет, 
упӑшка,—сиксе тӑчӗ вӑталӑх кинӗ. — Сирӗя 
ылханлӑ ҫӑкӑра эпӗ те ҫирӗм, хыткукарсем 
килессе кӗтсе тӑмарӑм. Эсӗ хӗтӗрт ӗнтӗ, ка- 
тӑк шӑл, ҫӗр ҫӑтманӗ! — кӑкӑрне каҫӑртса 
хуньамӑшӗ патнелле утрӗ.

— Лявук хӗнеме тӑчӗ. Эсир мӗн пӑхса 
ларатӑр, хыткукарсене итлӗр те сиксе тӑ- 
рӑр, пире пурне те хӗнӗр! Хамӑр та так 
пӑхса тӑмӑпӑр. Тӑвар Упамсар килӗнче пы- 
сӑк ҫапӑҫу пултӑр!—аслӑ кинӗ аллине чук- 
мар тытса маччаналла ҫӗклесе юнарӗ.

— Ҫара пакартасем ырлӑхран тӑранчӗҫ 
те бунтӑ ҫӗклерӗҫ. Мӗскер шӑппӑн ларатӑр, 
мӗскер кӗтсе ларатӑр, тӑван ачамсем!—тесе 
аллисене сулларӗ хыткукар, хӑй шиклен- 
нипе каялла чакса кӑмака умне пьгаса тӑчӗ, 
кӑшкарла каснӑ ҫӳҫӗ ҫамки ҫине ӳкрӗ.

— Эпир ырлӑха мар, тамӑка килсе лек- 
рӗмӗр,—хӑйне хӳтӗлесе тӑракан инкӗшӗсем 
хушшинчен тухрӗ Лисук. — Мӗншӗн аҫуна 
итлеместӗн, Лявук, тӑм писмен пулса кай- 
рӑн-и? Мана хӗне, вара сана аҫу килте тӗп- 
кӗҫ хуҫа туса хӑварӗ, пиччусене кӑлтӑрин- 
пӑлтӑрин хӳтерсе кӑларӗ.

— Э-э, апла иккен!—тухрӗ сӗтел хуш- 
шинчен аслӑ ывӑлӗ, ӳсӗрӗлсе’ кайнӑ пирки 
тӗссӗрленнӗ куҫӗпе ашшӗ ҫине пӑхса.—Эсӗ, 
хӑрӑк тунката, пирӗн ачасене хӗрхенекен 
Лисук кине' хӗнеттересшӗн-и? Пирӗн ача- 
сенчен ҫӑкӑра питӗрсе усратӑн-и?—кӑшкӑр- 
чӗ, пӗрре ашшӗ ҫине, тепре амӑшӗ еннелле 
пӗтӗм вӑйӗпе туртӑнса; урипе сӗтеле тапса 
сирпӗнтерчӗ, эрех кӗленчисем те, черкки- 
сем те кӑмакана ҫапӑнса ванчӗҫ.

Ачасем шӑри-шари ҫухӑрса амӑшӗсем 
ҫумне пырса йӑпшӑнчӗҫ. Тӳпелешӳ пуҫланса 
кайрӗ. Лисук инкӗшӗсемпе пӗрле килкартне 

тухса тарчӗ. Пӳртре хыткукарпа карчӑкӗ 
тем те пӗр каласа ылханса ҫухӑрни уҫӑ 
алӑкран илтӗнсе тӑчӗ. Лисук, аслӑ инкӗш- 
не итлесе, витери кункӑра айне пытанчӗ.

Сасартӑк шӑпланнӑ пӳртрен Лявук сиксе 
тухрӗ—питҫӑмартисемпе ҫамки суранланнӑ, 
ҫурса пӗтернӗ юнлӑ кӗпи хулпуҫҫи ҫинче 
ӳкес пек аран ҫакӑнса тӑрать. Вӑл пахчана 
тухса ҫӳрерӗ, Лисука шырарӗ: — Вӗлере- 
тӗп!—тесе темиҫе хутчен ҫухӑрчӗ.

Лисук ҫӗрле’ кӳршӗри туслӑ киле кайрӗ, 
хӑйне кӗлете питӗрме каларӗ. Вӑл хытку- 
кар килӗнчен тарма шухӑш тытрӗ, тепӗр ир 
япалисене пуҫтарас тесе хӑрушӑ киле вӑрт- 
тӑн пычӗ, инкӗшӗсен хӳттине шанса, чӑлана 
кӗрсе пытанчӗ, пӗр ҫурӑк витӗр килкартнел- 
ле пӑхса тӑчӗ.
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Тутар мулли пек пуҫне тутӑрпа чӗркесе 
пӗтернӗ Лявук каллӗ-маллӗ йӑвашшӑн ут- 
каласа ҫӳрет, Лисука юриех савӑнтарас, 
шантарас тесе ӗнтӗ, Лисук ҫӗленӗ тӗрӗллӗ 
кӗпене тӑхӑннӑ. Ӗнерхи пек ирех ӗҫ пуҫлан- 
ман, тӑвар тӗвекен ҫук, хыткукар килӗнче, 
вӑл хӑй каланӑ пек, «бунттӑ пырать» 
иккен.

— Лисук ӑҫта?—тесе ыйтать Лявук, тур- 
пас пуҫтарса ҫӳрекен аслӑ инкӗшӗнчен.

— Пӗлместӗп.
— Пӗлетӗн те каламастӑн ӗнтӗ, инке,— 

тет Лявук, хӑй пуҫне сулкаласа аллисемпе 
тыткалать, ӳкӗннӗ пек хӑтланать.

— Пӗлсен вара?—тет аслӑ инкӗш.
— Тупса пар.
— Вара хӗнетӗн-и?
— Акӑ хӗвел, хӗнеместӗп,—Лявук хӗвел 

енне палт ҫаврӑнса сӑхсӑхса илет.
— Хӑвӑн сӑмаххунтан тухмӑн-и, тӗпкӗҫ 

хуҫа?—йӗрӗннӗ сасӑпа калать аслӑ кинӗ.
— Акӑ хӗвел!—Лявук каллех сӑхсӑхать.
— Хӗвел кӑнтӑрла ҫеҫ курать.
— Уйӑхпа та тупа тӑватӑп эппин, — тет 

Лявук, инкӗш ҫумне йӑпшӑнса.
— Ҫӑкӑр ҫырт та тупа ту,—терӗ инкӗш, 

тӳпелешӳ хыҫҫӑн хуньамӑш питӗрме пӑрах- 
нӑ сӗтел сунтӑхӗнчен ҫӑкӑр татӑкки илсе 
тухрӗ, Лявука тыттарчӗ.

— Хӗвел умӗнче те, уйӑх умӗнче те чӑи 
сӑмах калатӑп: Лисука манӑн алӑ тивмӗ,— 
Лявук ҫӑкӑр татӑкне ҫыртрӗ.

—• Халлӗхе килтен ҫухал, —■ хушрӗ
инкӗш.

Лявук хыҫҫӑн хапха чӗриклетсе' хупӑнса- 
нах, Лисука иккӗн ӳкӗте кӗртрӗҫ, каллех 
тӑвар тӳме тытӑнмаллах пулчӗ.

Каҫалапа инкӗшӗсем кӗпе ҫума ҫырмана 
кайсан, таҫта ӗҫсе хӗрӗннӗ Лявук килне 
пырса кӗчӗ, яшка пӗҫерме хатӗрленсе 
килкартинче кӑвайтӑ пухса ҫӳрекен Лисука 
нимӗн те чӗнмерӗ, ӗнсинчен пӗрех ҫапса 
анратса ӳкерчӗ; шӑтӑрт-шатӑрт, шӑл ҫыртса 
урса кайсах уринчен те, ҫивӗтӗнчен те тыт- 
са сӗтӗрсе ҫӳрерӗ, • урипе те тапрӗ, аллипе 
те ҫапрӗ. Ҫак вӑхӑтра таҫтан ашшӗпе амӑш 
килсе тухрӗҫ, пӗрин хыҫҫӑн тепри кӑшкӑрса 
тӑчӗҫ:

— Ҫав кирлӗ!
— Хытӑрах, Лявук!
— Чӗлхине ҫырттӑр!
— Пирӗн ырлӑхра урса ан кайтӑр!
— Анлантӑн-и?—кӑшкӑрчӗ Лявук, ме- 

серле выртакан Лисука хулне тӑпӑлтарса 
кӑларас пек хытӑ туртса ӳпнӗ ҫавӑрчӗ. — Э, 
чӗнместӗн-и? — аяк пӗрчинчен тапрӗ те пи- 
чӗ ҫине лач сурса урама тухса кайма тӑчӗ, 
анчах хапха яр уҫӑлчӗ,—инкӗшӗсем килсе 
кӗчӗҫ. Йӗпе кӗпе-йӗм тултарнӑ витрисене 
хапха умне латрӗҫ, тарас шутпа пахча ка- 
линкки еннелле хашкаса чупакан Лявука ик 
еичен те ярса тытрӗҫ, кӗлетпе вите хушши- 
не танкӑлтаттарса илсе кӗчӗҫ.

Хыткукар чухӑн килсенче ҫичӗ пӑт йӑт- 
сан^та авӑнман кинсене хытӑ ӗҫлеме суй- 
ланӑ чухне вӗсен ҫилӗллӗ чунӗсем тапса ту- 
хасса пӗлмен.

— Ҫӑкӑртан та, хӗвелтен те пысӑк-и 
эсӗ?—терӗ аслӑ , инкӗш, кӗвентине ҫапма 
ҫӗклесе.

— Суратӑп эпӗ хӗвел ҫине! Пӗлетӗр-и, 
ҫарапакартасем?—Лявук хӑйне паттӑр тыт- 
каласа кулса ячӗ,—Сире пурне те вырттар- 
са хӗнемелле, чуман шухӑшсене пуҫӑрсен- 
чен кӑлармалла.

— Апла эсӗ Лисук кинӗн шухӑшне пу- 
ҫӗнчен кӑлартӑн,—вӑталӑх инкӗш Лявук 
умне пырса тӑчӗ. — Ҫавӑн чухлӗ чипер хӗр 
мӗншӗн сан пек ухмаха качча тухнӑ-ши?

— Эпӗ ухмах-и?
— Ухмах та, йӗрӗнчӗк те!
— Эп сана вӗрентӗп!—Лявук ҫапма ха- 

тӗрленсе чышкине чӑмӑртарӗ.
— Аҫтиҫук!—аслӑ инкӗш юриех пӗтӗм 

яла илтӗнмелле ҫухӑрса ячӗ, сар ывӑлне 
кӗвентепе ҫурӑмӗнчен тӑсса илчӗ.

Кун пек урӑм-сурӑм хӑрушӑ тамаша сик- 
се тухасса, кинӗсем «бунттӑ» тӑвасса кӗтме 
те шутламан хыткукарпа карчӑк, шалт тӗ- 
лӗнсе тӑчӗҫ.

Вӑтам инкӗшӗ те Лявука пӗрре питӗнчен 
ҫутӑлтарса ячӗ. Карчӑкпа старик кӑна кур- 
санах чӑтса тӑраймарӗҫ, кӑшкӑрса ячӗҫ:

— Ара, хӗрарӑм мӑшкӑлӗ пултӑн-ҫке, 
хӑйсене тӳнкке!—карчӑк аллисемпе хӑлаҫ- 
ланчӗ, хуҫкаланса илчӗ.

— Сире те кирлӗ-и? Эпир Тӑвар Упам- 
сар килӗнче ахӑрсамана кӑларӑпӑр!—аслӑ 
кинӗ кӗвенте йӑтса вӗсем еннелле чупрӗ.

Чӑнах та икӗ чӗрӗ шертене' лекетчӗ пулӗ, 
анчах вӗсем тарма тытӑнчӗҫ. Чи малтан 
карчӑк яр уҫӑ тӑракан хапхаран тухса шӑ- 
вӑнчӗ, старикӗ кутӑн-кутӑн чакса пычӗ те 
кӗпе-йӗм витри урлӑ ҫурӑмӗпе шаплатса 
ӳкрӗ, хӑвӑрт ҫеҫ ӳпне ҫаврӑнчӗ, ура ҫине 
тӑма ӗлкӗреймерӗ, хапха айӗнчен шуса тух- 
рӗ, шыв ӑсма иртсе каякан икӗ хӗрарӑма 
хӑратрӗ.

Хӑраса ӳкнӗ Лявук пахча витӗр тарӑн ҫы- 
ранлӑ ҫырмана анса кайрӗ, ялти халӑх ку- 
ласран именсе хиреллех чупрӗ.

Инкӗшӗсем курӑк ҫинче макӑрса вырта- 
кан Лисука чӑлана ҫӗклесе кӗрсе вырӑн 
ҫине вырттарчӗҫ.

— Эпӗ айӑплӑ, кинӗм, эпӗ,—макӑрса 
ячӗ аслӑ кинӗ,—яка чӗлхеллӗ ҫӗлене шанса 
сана ӳкӗтлерӗм-ҫке, шуйттан йӑвинче хӑвар- 
тӑм, ҫӗлен-калта сӑхасса пӗлмерӗм-ҫке.

Лисук эрне ытла вырӑнпа выртрӗ, 
ӑшчикӗ чикнипе аптрарӗ, нимле апат та 
йышӑнмарӗ. Инкӗшӗсем юратнӑ кинӗ патӗн- 
чен татӑлмарӗҫ, пыллӑ чей, вӗретнӗ сӗт 
ӗҫтерчӗҫ, унӑн хӗненипе кӑвакарса кайнӑ 
ҫан-ҫурӑмне мунчара ҫимӗк курӑкӗпе шӑлса 
ҫурӗҫ. Ку вӑхӑтра Лявук инкӗшӗсемпе пич- 
чӗшӗсем ишмек тӑвассинчен хӑраса ӳкнипе 
киле пырса кӗмерӗ, ял хӗрринчи Елыгаке 
текен тӑлӑх хӗрарӑм патӗнче эрех ӗҫсе 
хӗрӗнсен кӑна, хӑйне паттӑр пек туйса, паян 
ирхине килсе тухрӗ, анчах пиччӗшӗсене 
курчӗ те пӳрте кӗме хӑрарӗ, каялла тухса 
кайрӗ.

Лисук самайланса ҫитнӗҫем хыткукар йӗ- 
винчен тухса кайма хатӗрленчӗ, япалисене 
арчине пухса тултарчӗ, ашшӗне лаша кӳлсе 
килме пӗр-пӗр ҫын урлӑ хыпар ярасшӑн 
пулчӗ, хӑяймарӗ. Ҫуралнӑ килтен тухса 
каясси те йывӑр, хурлӑх витнӗ пуҫпа пырса 
кӗресси тата та йывӑртарах. Иӗлмекассине 
ҫитме ҫичӗ ҫухрӑм тӑршшӗ уй урлӑ каҫасси 
йывӑр; вӑл хавассӑр пурнӑҫ ҫулӗ, ун ҫине 
халӗ ̂ арм^ути пек йӳҫӗ хуйхӑ-суйхӑ ӳссе 
ларнӑ, хӗвел типӗтес ҫук, уйӑх ҫутатас ҫук 
куҫҫуль тӑкӑннӑ. Лисук х”ӑй килӗнче вӑш- 
тӑр-вӑштӑр ӑшӑ ҫил пек йӑваш кӑмӑллӑччӗ, 
халӗ ӗнтӗ Тӑвар Упамсар ҫуртӗнчен кӑра 
ҫил пек усал кӑмӑлпа тухса каймалла, 
ашшӗ-амӑш сӗтелӗ хушшине кӗрсе лармал- 
ла, кашӑк тытмалла. Ана килӗнче юратнӑ, 
энчах ытлашши ҫӑвар тесе ирех качча 
панӑ-ҫке. Ҫитӗннӗ хӗре килте тытиччен хӗр- 
лӗ йытӑ усра, вӗрсе савӑнтарӗ, пурлӑхна 
сыхлӗ, тенӗ ваттисем. Аҫта каяс?

Каҫалапа, хӗвел пайӑркисем ҫурӑк витӗр 
чӑлана кӗрсе минтер ҫинче вылянӑ чух, 
йывӑр шухӑша кайса ларакан Лисук пахча 
енчен пӗр арҫын ача сассине илтрӗ.

— Лисук инке килте-и?—ыйтрӗ вӑл.
— Сана мӗн тума кирлӗ вӑл?—пӑшӑлтат- 

са чӗнчӗ вӑталӑх инкӗш.
— Ман ӑна пӗр япала памалли пур
— Кӳр!
— Хӑй аллине пама каланӑ.
Темле хыпар пуррине сиссе Лисук ура 

ҫине сиксе тӑчӗ, алӑк патнелле утрӗ. Чӑла- 
на ҫич-сакӑр ҫулхи сарӑ ҫӳҫлӗ ача кӗчӗ, 
улача кӗпе ҫухи хушшинчен сарӑ хут та- 
тӑкки кӑларчӗ, ӑна Лисука пачӗ.

— Анне хӗвел аниччен пыма каларӗ, — 
пӑшӑлтатрӗ вӑл.

— Кам ачи зсӗ?—ыйтрӗ Лисук.
—• Шӑхримӗн.
Ачаран ҫыру илнӗ чух Лиеук алли чӗт- 

рерӗ, пӗтӗм юн вӗриленсе пит патне пычӗ, 
хӑлхисене те пӗҫертрӗ: хӑйӗнчен хӑй пытар- 
са усранӑ юрату Лисука тыткӑна илчӗ, Ли- 
сукӑн пуҫӗ ҫаврӑнса кайрӗ... Пӗр самант- 

-лӑха та асран кайман кӳршӗ каччине, Ми- 
кулая, куҫӑнах курнӑ пек туйӑнчӗ.

— Микула ҫырнӑ-ши?—ҫиҫӗм пек иртрӗ 
ун пуҫӗнче. Лисук тӑваткӑл пӗчӗк кантӑк 
патнелле пырса, вулама пуҫларӗ. Ҫыруне 
Микулай ҫырман пулсан та, кашни саспалли 
ӑна аса илтернӗ, мӗншӗн тесен, вулама- 
ҫырма ӑна Микулай вӗрентнӗ. Ҫырура ҫапла 
ҫырнӑ:

«Лисук йӑмӑкӑм, мана Варлам вӑрӑ ячӗ 
парса мӑкаҫей кӗлетне хупса лартнӑччӗ. 
Эпӗ ырӑ ҫынсем пулӑшнипе тухса тартӑм, 
Пакаш вӑрманне кӗпе вӗҫҫӗн кӑна пырса

ҪӖР ҪУЛХИ ЗАВОД  
МУХТАВӖ

Ҫӗр ҫул! Ҫӗр ҫул хушшинче икӗ-виҫӗ ӑру ӳссе 
ҫитӗпет.

Ҫӗр ҫулхи заводӑн историйӗ пуян та чаплӑ.
Кӑҫалхи мартӑн 14-мӗшӗнче Мускаври А . И. 

Ефремов ячӗпе хисепленекен станоксем тӑвакан 
завод коллективӗ хӑй завочӗ ҫӗр ҫул тултарнине 
уявласа ирттҫрчӗ.

Октябрьти Аслӑ революциччен заводри рабо- 
чисен пурнӑҫӗ чӑтма ҫук йывӑр пулнӑ. Ҫавна 
пулах ӗитӗ «Красный пролетарий» заводра ре- 
волюциллӗ юхӑм сарӑлнӑҫем сарӑлса пынӑ. 
Революцилле кӗрешӳре краснопролетарецсем 
яланах чапа тухнӑ.

1955 ҫулта завод ҫурчӗн стени ҫумӗнчи мух- 
тав хӑми ҫине ҫэпла ҫырса хунӑ пглнӑ: «В де- 
кабрьские дни 1905 года завод был опориым 
пунктом вооружепного восстания в Шаболов- 
ском подрайоне. Рабо>гае завода актнвно сра- 
жалпсь на баррш<адах».

Совет власӗ вӑхӑтӗнче завод тӗпренех ҫӗнелсе 
улшӑнчӗ. Халь кунта тӗттӗм те кивӗ стртсем 
рырӑпне ҫӗнӗ те ҫутӑ пехсем туса лартнӑ.

«Красный пролетарий» завод ҫӗршыври ста- 
ноксем туса кӑларакан заводсенчен чи пысӑкки 
те мгхтавли шутланать.

1959 ҫулга завода ӗсрн ӳсӗмсемптӗн Аенин 
орденӗпе наградӑланӑ кӑҫал. завод ҫӗр ҫгл тул- 
тарнӑ май, ӑна Еслӗх Хӗрлӗ Ялав орденне пана.

Отечественяӑй Аслӑ вӑрсӑ сглӗсгнче ҫӗритер 
краснопролетарецсем алла хӗспӑшал тытса тӑван 
сӗрптыва хӳтӗлеме фронта кайнӑ. Заводри Цех- 
сенче юлнӑ рабочисем ырми-канми ӗсленӗ.

Халь завод кашни висӗ кунра 1913 ҫулта 
Боомлей тӑванӗсем кӑларнӑ чухлӗ станок туса 
кӑлэоать.

1956 султа завод 1К62 тнплӑ питӗ пысӑк ҫӗнӗ 
станоксем кӑларма тытӑнчӗ.

«Красный пролетарпй» рабочийӗсем хӑисен 
завочӗ ҫӗр ҫ \ 'Л  тултарнине ӗҫри ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем 
тунипе уявласа ирттсрчӗҫ.

У к е р ч ӗ к о е :  Заводри чи лайӑх расточник- 
сенчен пӗри Н. Минаев ӗсре. Вӑл кулленех сме- 
нӑри задание икӗ хут ытла ирттерсе тултарать. 
Ҫав хушӑрах Минаев станкостроительсен каҫхи 
техникумӗнче вӗренет.

Н. Ситников фотоӳкерчӗкӗ (Т А С С ).

кӗтӗм, арӑмпа ачана тӑлӑха хӑвартӑм. Уеал 
сынсем мӗскер кӑна каласан та ан ӗнен. 
Эпӗ пӗр пӗрчӗ тырӑ та вӑрламан. Эпӗ Атӑл 
хӗррине ӗҫе каясшӑн. Ҫул ҫине мана кивӗ 
пиншак пекки тата пӑртакҫӑ ҫӑкӑр парса 
яраймӑн-ши? Ӗмӗрне те манмӑп, пӗр пӗрчӗ 
ырлӑхшӑн пин пӗрчӗ тавӑрса парӑп. Мана 
инкекрен эсӗ хӑтарасса шансах ҫыратӑп. 
Эпӗ хӗвел Илпер сӑрчӗ ҫине пырса тӗрӗннӗ 
вӑхӑтра тӑрӑсӑр хурама патӗнче пулатӑп. 
Эпӗ сывах иккенне, ӗҫе тухса кайнине арӑ- 
ма хыпар тума тӑрӑш. Михаля».

— Тарас!—ҫирӗпленчӗ Лисук шухӑшӗ, 
Михаля ҫыруне вуласа тухсанах, шӑмшакӗ 
ыратни ҫинчен те манса кайрӗ, ал-хапӑлта 
урине чӳпӗк ҫиппинчен ҫыхнӑ ката-пушмак 
тӑхӑнчӗ, пусма ҫине тухса тӑчӗ.

— Шӑхрим ачи мӗн хыпарпа килчӗ, 
кинӗм?—тесе йӑвашшӑн ыйтрӗ килкартне 
хурӑн шӑпӑрпа шӑлакан хуньамӑш.

— Анне йывӑр чирлесе ӳкнӗ, ик-виҫӗ 
куна киле чӗнет,—Лисук калинкке уҫса пах- 
чана тухрӗ, карчӑк ҫине пӑхмарӗ те‘.
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АЛЛӐ ҪУЛ ПӖР 
ЗАВОДРА

СӖНӖ М ЕСЛЕТПЕ
Ставрополь крайӗнчи

Молотов ячӗпе хисеплене- 
кен колхоз бригадирӗ, ӑста 
агроном К. 3. Сорокина 
ҫӗрулмине калчалантарса 
лартма сӗннӗ. Малтанхи 
опытсем ҫак шухӑш вы- 
рӑнлӑ пулнине кӑтартса 
панӑ. Пӗлтӗр ҫуркунне кол- 
хоз пахчине «Мажестик» 
тата «Волжанин» сортлӑ 
ҫӗрулмисене шӑтарса лартса 
пӑхнӑ. Ҫӗрулми калчиЮ—12 
сантиметр чухлӗ ӳссе ата- 
лансан, ӑна ҫӗрулми ларта- 
кан машинпа ҫӗре пӑрахнӑ. 
Шӑтарнӑ ҫӗрулми шӑп си- 
вӗрех уйӑхсенче — август, 
сентябрь, октябрь — уйӑхӗ- 
сенче ӳссе ҫитӗнмелли вӑ- 
хӑта та малтанах шута 
илнӗ.

К. 3. Сорокина сӗнӗвӗпе 
лартнӑ ҫӗрулми гектартан 
142-шер центнер тухнӑ.

У к е р ч ӗ к р е: Н. А. 
Каменский ӗҫре,

Н. Ситников 
фотоӳкерчӗкӗ (ТАСС).

Пӗр кунхине, ӗҫ хыҫҫӑн, заводри винт касакан лабора 
торие рабочисемпе производство командирӗсем, обществӑл- 
ла организаци руководителӗсем пухӑнчӗҫ. Ҫак кун вӗсем 
лабораторири чи ватӑ слесарь Николай Александрович 
Каменский «Красный пролетарий» заводра аллӑ ҫул хуш- 
ши ӗҫленине паллӑ турӗҫ.

Ҫак заводра ӗлӗк унӑн ашшӗ те утмӑл ҫул хушши терт- 
леннӗ, Николай Александровичӑн ывӑлӗ те ремонтнӑй 
цехра ӗҫлет, иккӗмӗш ывӑлӗ, Отечественнӑй Аслӑ вӑрҫӑра 
вилнӗскер, ҫакӑнтах чапа тухнӑ.

Пысӑк квалификациллӗ ӑста слесарь Николай Алек- 
сандрович Каменский хӑй ӗмӗрӗнче вуншар ҫамрӑка вӗ- 
рентсе кӑларнӑ. Вӗсем хушшинче заводри аслӑ маҫтӑр 
М. Назаров уйрӑмах палӑрса тӑрать.

Хӑйӗн ватлӑхне пӑхмасӑрах, Николай Александрович 
обществӑлла ӗҫсене те активлӑ хутшӑнать.

Аллӑ ҫул заводра ӗҫленине паллӑ тунӑ кун Николай 
Александровича парти, хуҫалӑх тата профсоюз организа- 
цийӗсем ӑшшӑн саламларӗҫ, хаклӑ парнесем пачӗҫ. Вӑл 
шутра сехетпе хисеп грамоти уйрӑммӑнах ватӑ слесаре 
кӑмӑла кайрӗҫ.

— Манӑн пенси ҫине 
тахҫанах тухмалла ӗнтӗ, 
анчах эпӗ хамӑр завода, 
унӑн ҫыннисене ҫав тери 
юрататӑп. Ҫавӑнпах ӗнтӗ 
хам вӑя пӗтӗмпех за- 
вода парас тетӗп,— са- 
вӑнса калать Николай 
Александрович.

У к е р ч ӗ к р е :  К. 3. Со- 
рокина агрономпа колхоз 
председателӗ П. Г. Бобрен- 
ко агрокабинетра.

В. Михалев 
фотоӳкерчӗкӗ (ТАСС).

АЧАСЕН СТОЛОВӐЙЕ
Хабаровскра ачасем валли юри .уҫнӑ столовӑй ӗҫлет. Унта кунне виҫӗ хут 

ҫитереҫҫӗ. Столовӑйра яланах сивӗ тытмалли хуҫалӑх, апат-ҫимӗҫе валеҫмелли 
юри хатӗрленӗ лини, электричествӑпа ӗҫлекен аш-какай турамалли, чашӑк-тирӗк 
ҫуса тасатмалли, шӑлса типӗтмелли тата ытти тӗрлӗ машинсем вырнаҫтарнӑ. 
Кунсӑр пуҫне кондитерсем хатӗрлемелли пысӑк цех ӗҫлет. Апат-ҫимӗҫ хатӗрлес 
ӗҫе ӑста специалистсене явӑҫтарнӑ. Хабаровскра столовӑйсемпе ресторансен трес- 
чӗн Кулинари совечӗ ачасен ҫулне шута илсе апат-ҫимӗҫ пӗҫермелли рацион 
хатӗрленӗ.

Столовӑйра апатланмалли виҫӗ зал ӗҫлет.
У к е р ч ӗ к р е :  ачасен столовӑйӗнчи пӗр залӗнче.

Г. Хренов фотоӳкерчӗкӗ (ТАСС).

«Хӗвел Илпер сӑрчӗ ҫине пырса тӗрӗннӗ 
вӑхӑтра...», —-тесе ҫырнӑ Ямшӑк Михали. 
Хӗвел анасси нумаях юлман, унччен вӑрӑм 
ҫул ҫине хӑй валли те, Михаля валли те 
ҫӑкӑр-тӑвар илмелле.

— Кинӗм, кунта ҫил ҫинче вӗрӗл- 
мӗн-и?—терӗ аслӑ инкӗш, йӑран ҫине кишӗр 
акнӑ ҫӗртрен пуҫне ҫӗклесе.

— Ҫилтен хӑрама юрамасть ӗнтӗ манӑн, 
инкесем,—терӗ шӑппӑн Лисук, йӑран хӗр- 
ринчи ҫерем ҫине ларса.—Килӗр-ха, канаш 
тӑвар.

Инкӗшсем Лисук ҫумне пырса ларчӗҫ.
— Эсир иксӗр те мана пулӑшӑр.
— Аҫталла кайма шут тытрӑн-ха?
— Аҫта кайнине хам та пӗлместӗп.
Вӗсем виҫҫӗн чылай канашласа ларчӗҫ,

вара пахчаран пӗр харӑсах килкартне кӗ- 
чӗҫ.

— Эсӗ, кӗҫӗн кинӗм, ытла ан васка-ха,— 
терӗ вӑтамми карчӑк умӗнче. — Ҫула май 
пирӗн яла та кӗрсе тух, аннене килӗш ҫӑ- 
мартисем парса хӑвар. Пилӗк тем чӗмери 
тытнӑ пек ыратать, авӑнма памасть. Анне 
ҫырмари Йӑмралӑх айӗнчи йӗрӗхе асӑнса 
ҫичӗ ҫӑмарта пӑрахсан, ыратни иртсе кая- 
канччӗ. Эсӗ, ани, ҫӑмарта пӗҫерсе парса 
янӑшӑн ан кӳрен ӗнтӗ.

— йӗрӗх умӗнче пултӑр,—терӗ карчӑк, 
шӑпӑрне аллинчен пӑрахмасӑр.

— Тусан ҫӑтса вӑхӑта ирттерес мар. Ха- 
тӗрлес пеккине хатӗрлес. Кӗҫӗн кинӗн килне 
кучченеҫ те илсе каяс пулать,—терӗ те аслӑ 
кинӗ, пӳрте кӗрсе кайрӗ.

Нумаях та вӑхӑт иртмерӗ, вучах ялкӑшса 
ҫунма тытӑнчӗ. Карчӑк пӳрте темиҫе хут та 
кӗрсе тухса асӑрхасан та, кинӗсем именсе 
тӑмарӗҫ, ҫиччӗ мар, ҫур хуран ҫӑмарта пӗ- 
ҫерчӗҫ, ҫатма ҫинче кӑвас тӗп икерчисем те 
ҫупа шӑтӑртатса сиккелерӗҫ. Лисук ҫав вӑ- 
хӑтра тумтирне пухса хатӗрлерӗ, хӑнана 
кайнине кӑтартса пустав йӗлен тӑхӑнчӗ, тӑ- 
вар тӳнӗ чухне хӑй тӑхӑнакан хулӑм сӑхман 
пиншака Михаля валли илсе ҫыхса хучӗ. 
Мӑнтарӑн ҫыннӑн телейӗ ирхине мар, каҫ' 
енне килет тенӗ пек, тухса тарма вӑхӑчӗ 
питӗ те йӗркеллӗ пулчӗ. Карчӑк кӗтӳ килес- 
се кӗтсе ӗнесем валли апат хатӗрлерӗ, сӗт 
витрисене шӑлтӑртаттарса ҫӳрерӗ. Лявук ӗҫ- 
ке ерсе таҫта ҫапкаланса ҫӳренӗ вӑхӑгра хыт- 
кукар старикӗн хӑйӗн ӗҫе кӳлӗнмелле пулчӗ, 
вӑл икӗ ывӑлӗпе пӗрле тӑвар миххисене. 
тиесе^ Чар хули еннелле вӑрахлӑха тухса 
кайрӗ, ҫапла вара хальхинче турпас шутне 
те пӗлсе тӑракан хаяр куҫ килте пулмарӗ.

Лисука ӑсатма инкӗшӗсем урама тухрӗҫ.
— Сире эпӗ ӗмӗрне те манмӑп, инке- 

сем,—калаҫса утрӗ Лисук. — Сире, ырӑ ҫын- 
сене, ҫапӑнас инкек-синкек манпа пӗрле вӑ- 
рӑм ҫул ҫине тухтӑр, ман пӗр пӗччен тӑлӑх 
пуҫӑм ҫине ӳкӗ те ӑҫта та пулин аташса 
юлӗ.

— Апла ан кала-ха, кинӗм,—терӗ аслӑ 
инкӗш,—инкеке ҫула йыхӑрса ан пыр, тӑ- 
ван килӗнчех юлтӑр, Тӑвар Упамсар пуҫне 
пултӑр! Тӗххӳ!—вӑл каялла ҫаврӑнса, тӑ- 
кӑрлӑк хӗрринчи хӗрлӗ кирпӗчрен тунӑ, ан- 
чах туса ҫитереймен пӳрт еннелле пӑхса 
виҫӗ хут сурчӗ.

— Лерелле хамах каятӑп,—терӗ Лисук, 
шурӑ чӗрҫитти ҫыххинчен салтса илсе хӑй 
арчи уҫҫине .аслӑ инкӗшӗ енне тӑсрӗ,—Ман 
япалана пӑхса усра ӗнтӗ, май килсеН, Иӗлме- 
кассине ӑсат! Сывӑ юлӑр ӗнтӗ, тӑванӑмсем, 
мана усалпа ан асӑнӑр, ачӑрсем те ман мӗс- 
кӗн ята манса ан кайччӑр. Упамсар килне 
ирхине чӗкеҫ пек килтӗм, йӑва тӑваймарӑм, 
халӗ ӗнтӗ каҫа хирӗҫ тӑмана пекех тухса 
каятӑп. Чун хурланать, инкесем,—терӗ те 
Лисук, икӗ инкӗшне те хулпуҫҫисенчен тыт- 
са йӗрсе ячӗ, сассине кӑлармарӗ, куҫҫулӗ- 
сем кӑна, кӗрхи ҫумӑр пек, шӑпӑртатрӗҫ.

Инкӗшӗсем те макӑрса ячӗҫ, вӗсен хӑйсен 
кӑмӑлӗ хуҫӑлнине халӑха кӑтӑртас килмерӗ, 
ҫавӑнпа каялла утма пулчӗҫ.

— Сахал, .ҫапах та ил ӗнтӗ,—терӗ вӑтам 
инкӗшӗ, Лисука хут укҫасем сӗнсе.

— Ҫук, инке, кирлӗ мар,—терӗ Лисук, 
куҫне тутӑр вӗҫӗпе шӑлса.—Хам парса хӑ- 
варӑттӑм, анчах пуян килӗнче ӗҫлесе пӗр 
пус укҫа алла тытса курмарӑм. Эсӗ, инке, 
кӑмӑлупа паракан укҫуна илменшӗн ан кӳ-
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ВАТП ЫВАЛЕ ВАТА АМАШНЕ
Ст. ЛАШМАН

«А», «У», «И» — виҫӗ саспалли паллаттӑн... 
Т ӑрӑшнипе тара ӳксе,
«Ма-ри-я», тссе грифельпе 
Доска ҫине ягпа ҫыраттӑн...
Пӗтӗм вӗренни те ҫакӑ ҫсҫчӗ санӑн...

Анчах эсӗ нумай пӗлеттӗн юрӑ-сӑвӑ. 
Кунтан та ытларах халлап-юмах.
Ача чухне вара хытса кайсах 
Итлеттӗм эп ҫунатлӑ сӑмахна.

Уй-хир, вӑрман, ялсен илемлӗхне эс 
Хӑвӑн чӗрӳ тӗпӗнче усраттӑн.
Ҫав ҫут тасалӑха
йӗкӗр ывӑҫӑн иле-иле
Хӑвӑн пӗчӗк ачу чӗрине хьшаттӑи.

Кун ҫутинчен те хаклӑ аннепи!
Ача чухнех эсӗ мана йывӑр ӗҫе вӗрентрен: 
Ултӑ ҫултах санпа пӗрле,
Вылякаласа, ыраш выраттӑм...

Эсӗ мана этеме сума-сума вӗрентнӗ. 
Пӗчӗк пепке чухнех эпӗ,
Пӗчӗк аллӑмсемпе сӗлтсе:
«Салам!», «Салам!» тесе чӗвӗлтетнӗ, 
Ватти-вӗттисене инҫетрен курсах...
Эсӗ ҫав тӗрлӗ ырӑччӗ,
Ҫамрӑк ҫӑка пек 
Ҫӳлӗ те ҫепӗҫчӗ...
Апчах ун чух эсӗ. анне,
Яланах тутӑ пулнӑ-ши?
Хӑвӑн татӑкусене эсӗ пире параттӑн.
Ун чух пирӗн ҫӳпҫе тӗпӗ 
Ҫатма ҫийӗ пекех якаччӗ...
... Тавтапуҫ, кӗрх» аҫа ҫапрӗ:
Пӗтӗм харампыра шалса тӑкрӗ.
Пире те тивӗҫли ҫитрӗ.
Тинех сывлӑш кӗчӗ.
Сывласа ятӑмӑр ирӗккӗн:
Тӑван Совет влаҫне сыхламашкӑн
Алла пӑгаал тытса
Хӗрлӗ Ҫара кайрӑмӑр ҫӗкленсе.
... Аокатрӑмэр урнӑ арслапа...

Унтан, Аслӑ ҫулпуҫӑмӑр пире 
Букварь умне лартрӗ.
«Эпир чура мар»... «Чура эпир мар», тесе 
Сыпӑкласа тӑсса вулаттӑмӑр...
Астӑватӑн-и ҫакна. анне?
«Канаш» хаҫат. «Сунтал» журнал 
Вулама пуҫларӑмӑр...
... Часах, эсӗ, анне. ялкор та пултӑн... 
Уятан ялта сана санкомнссне суйларӗҫ. 
Ялти тасалӑхшӑн эсӗ ҫуиаттӑн пит хытӑ.

Сана Шупашкара суйласа ячӗҫ. 
Автономи уявӗнче эсӗ сӑмах тухса каларӑн. 
Пӗтӗм халӑх сана алӑ схпрӗ.
Хӑмаҫ пек хӗрелнӗ питӳсем тӑрӑх 
Пӗчӗк сутӑ шӑрҫа евӗрлӗ ҫуталса 
Икӗ енӗпе таса куҫҫулӗ юхса анчӗ...

Колхозсем тунӑ чухне, ыттисенчен малтан: 
«Ҫырӑнас!» «Ҫырӑнас колхоза!», тесе 
Пӗтӗм халӑха эсӗ йыхӑртӑн, пухура...
... Унтанпа ӗнтӗ темиҫе теҫетке ҫул та иртрӗ: 
Хурлӑхли те, хавасли те пулчӗ...
Эсӗ халӗ, анне, ватӑлса ҫитнӗ.
Куҫусем сан начар кураҫҫӗ.
Пуҫу та шуралчӗ ӗнтӗ.
Ҫӳрессе те патакпа ҫӳретӗн.
Ӗнтӗ сакӑрвунӑ ҫул тултартӑн.
Ентӗ мана та, хӑвӑн аслине,
Утмӑл ҫул тултарчӗ пӗлтӗрхи кӗр!

Аннеҫӗм! Юратнӑ аннеҫӗм!
Санпа пирӗн валли халӗ 
Лайӑх кунсем килсе ҫитрӗҫ...
Санна эпир телей тупнӑ ҫынсем!

Халь эс, тырпул пуҫтарнӑ кунсенче, 
Колхоз ӗҫкунӗ йӗркипе,
Комбайнерсем валли 
Хуранкукли, яшка ак пӗҫеретӗн.
Сан ывӑлу — старнк чунӗпеле ҫамрӑк йӗкӗт, 
Ҫанӑсене тавӑрсах ӗҫлет-ха 
Хулари стронкӑсепче, ӑстаҫӑ пулса.
... Сан патна эпӗ, аине, хӑнана килтӗм...
Акӑ халӗ ӗнтӗ куртӑмӑр пӗр-пӗрне.
Хӑвӑн хытса кушӑхнӑ аллупа 
Ача чухнехи пекех шӑлатӑн эсӗ 
Кӑвакарнӑ пуҫӑма.
Пӗрӗннӗ питӳсем тӑрӑх 
Савӑнӑҫлӑ куҫҫулӗсем юхаҫҫӗ.
Пӗтӗм чун-чӗререн сана савса 
Шӑрт ӳснӗ питӗмпе 
Санӑн пӗрӗннӗ пнтнс 
Эп сӗртӗнетӗп...

Тӑван аннеҫӗм!
Эсӗ мана ӗнен:
Хамӑн чӗреп вӑрттӑн пӳлӗмӗсенче
Санӑн ятупа эпӗ ялан
Ырӑ кӑмӑл упранӑ, ӳстернӗ, ҫитӗнтернӗ...

Халӗ ӗнтӗ сана парне:
Ҫав чӗре ӑшӗнчи чечекӗме паратӑп,
Умна хурса пуҫа таятӑп...
Емӗр-ӗмӗр эсӗ телейлӗ пул.
Ывӑлунтан, ьгаӑлун ывӑлӗсенчеи,
Вӗсен пӗчӗк ывӑл-хӗрӗсенчен 
Юрату сана!

Анне, сана эп чуптӑпатӑп,
Чун-чӗререн эп тав тӑватӑп.
Эсӗ мана пурнӑҫ панӑ,
Ырӑ чӗре, сисӗмлӗ ӑс-хакӑл санран. анне.
Сак паянхи илемлӗ кун ҫутине курма
Пехнл пӳрнӗшӗн
Тавтапуҫ сана. ывӑлунтан, анне!
Санпа эпир мӗне ӗненнӗ —
Савӑ куҫ умӗнче халӗ:
Пирӗн пурнӑҫ илемлӗ, ҫутӑ!

рен, ыана панӑ тесе шутла, ачӑрсене премӗк 
нлсе пар, «Лисук кин парне парса хӑвар- 
чӗ» те!

Лисук Шӑхримсен вӗрлӗк хапхи умне пыр- 
са тӑчӗ. Хӗвел ӗнтӗ мулкач сиксе утланмал- 
ла кӑна тӑрса юлнӑ, Укӑлча касси енчен 
гусан ҫӗклесе кӗтӳ килет.

— Кӗр, Лисук кин!—терӗ типшӗм питлӗ 
хӗрарӑм, урам енчи кантӑка уҫса.

— Утма та вӑхӑт, кӗрсе тӑрас мар.
— Питех васкатӑн пулсан, япалусене 

хӑвар.
— Эпӗ ӑсатма пырас тетӗп.
— И, апла пулсан, халех...
Кинне ӑсатма пӳртӗнчен ватӑ Шӑхрим те 

тухрӗ.
— Парӑхвише манран пысӑк салам! — 

старик аран-аран пускаласа кинӗ патне пы- 
чӗ те, ӑна алӑ пачӗ.

— Эсӗ, ати, эпӗ ҫаврӑнса киличчен вилсе 
каясшӑн-и? Иӳтенӗ пек ан хӑтлан-ха,—терӗ 
кинӗ.

— Иӳтемен-ха, кинӗм, ӑсӑм пур та вӑйӑм 
ҫук. Ман алӑ ӑшшине Парӑхвише пар,— 
питӗ эрлӗклӗ сасӑпа каларӗ вӑл.

Лисукпа Шӑхрим кинӗ пахча урлӑ каҫса 
тарӑн вар тӑрӑх утрӗҫ. Аслӑ ҫулпа нумаях 
та кайманччӗ, вӗсем ансӑр сукмак ҫине пӑ- 
рӑнса кӗчӗҫ.

— Куратӑн-и?—терӗ Шӑхрим кинӗ, хӗ- 
вел хӗрри кӑшт кӑна курӑнса тӑракан сӑрт 
еннелле аллипе тӗллесе.—Тӑрӑсӑр йывӑҫ. 
Ҫав ватӑ хурама эпӗ Чишма ялне качча 
килнӗ ҫул сарлака турачӗсемпе сарӑлса ла- 
ратчӗ. Пирӗн туй ҫимӗкре кӗрлесе иртсен, 
эпир упӑшкапа иксӗмӗр пирӗн яла хӑнана 
кайнӑччӗ, атте-анне килӗнче ҫул курки 
сыпнӑ хыҫҫӑн иксӗмӗр те урапа ҫинче юрла- 
са ларса пыратпӑр. Хӗвеллӗ кун тӑнӑ ҫӗр- 
тенех таҫтан хӑяматран хура пӗлӗт капланса 
килчӗ, аслати авӑтса ячӗ, ҫиҫӗм шӑнкӑравлӑ 
пӗкӗ ҫинчен ярӑнса иртрӗ. Ҫавӑ ҫумӑр ла- 
шана ураран ӳкерес пек чалӑшшӑн ҫурӗ, 
тумламӗсем пӑрҫа пек шултра. Кӗпе йӗп- 
йӗпе. Шыв пӗлтӗрхи хӑрӑк туратсене юх- 
тарса ҫул тӑрӑх кӗрлет. Ман упӑшка хурама 
патне ҫитесчӗ те ун айне кӗрсе ларасчӗ тесе 
лашана хӑвалать. Унччен те пулмарӗ, куҫ 
умӗнче йӑл-ял турӗ, пӗлӗт кашти хуҫӑлса 
аннӑ пек аслати кӗрӗслетрӗ, ҫиҫӗм шӑрши 
тухрӗ. Пирӗн хӑла лаша вырта парать, ури- 
сенс турткаласа илет.

Мӑнтарӑн пулса ҫуралнӑ ҫынсене инкекӗ 
хир варринче те кӗтсех тӑрать иккен. Аҫа 
ҫапса пӗкке сӗлӗ пӗрчи пек вакласа тӑкнӑ, 
шӑнкӑравӗсене таҫта сирпӗтнӗ, лашана вӗ- 
лернӗ. Ҫав самантрах хурамана та ҫапнӑ 
иккен, тӑррине ҫурмаранах шартах ҫурса 
пӑрахнӑ. Ҫакӑн хыҫҫӑн пирӗн пурнӑҫ ӑнса 
пымарӗ, упӑшкапа иксӗмӗр тату кӑмӑллӑ 
пулсан та, инкек-синкекрен хӑтӑлаймарӑмӑр. 
Упӑшка вӑрҫӑра вилчӗ, ати чирлесе ӳкрӗ, 
Парӑхвишӗн килӗнчен тухса тармалла пул- 
чӗ. Куратӑн-и, Лисук, хураман миҫе турат?

— Кунтан уйӑрсах илме ҫук,—терӗ Ли- 
сук,—Эпӗ ку ҫулпа иртсе ҫӳрекеленӗ. Виҫӗ 
турат пек астӑватӑп.

— Виҫҫӗ ҫав,—пуҫне усса каларӗ Шӑх- 
рим кинӗ.—Эпӗ те пурнӑҫ хирӗнче ҫав тун- 
ката пекех асаплӑ та пӗр-пӗччен тӑрса юл- 
тӑм. Хураман виҫӗ турат, манӑн виҫӗ ача.

Ан хурлан, инке, виҫӗ ачу пур сан, 
эсӗ тӑлӑх турат мар,—терӗ Лисук

Шӑхрим кинӗ куҫне тутӑр вӗҫӗпе шӑлчӗ 
те чарӑнса тӑчӗ:

— Лисук кинӗм, ӑсатса ҫитет ӗнтӗ, ма- 
лалла пӗчченех кайӑп.

— Эпӗ каялла таврӑнмалла тухман, инке. 
Эпӗ Упамсар килӗнчен нихҫап пырса кӗ- 
мелле мар тухса кайрӑм.

— А!—тӗлӗнсе ҫӑварне уҫрӗ Шӑхрим 
кинӗ.—Тепӗр тесен, кайма та юрать, Лисук 
кин. Упамсар патӗнче пурӑнса ӗмӗре ҫӗртни 
шел. Апла эсир нумайӑн каятӑр.

— Тата кам?
— Парӑхвишӗн ҫураҫнӑ хӗрӗ Ашок. Вӑл 

ӗнтӗ ҫак тӗлерех мана кӗтсе тӑмалла.
Чӑн та, вун-вуникӗ утӑм утсан, ҫул хӗр- 

ринчи хӑва тӗмӗ ӑшӗнчен пӗр ҫын сиксе 
тухрӗ.

— Анюк-ҫке ку, пӗлнӗ пулсан та шар- 
тах снкрӗм,—терӗ Шӑхрим кинӗ.

— Чылай кӗттертӗн, хӑрама та пуҫла- 
рӑм,—сӑмах хушрӗ тухнӑ хӗр.

Лисук Чишма ялне качча килнӗреНпе чы- 
лаях вӑхӑт иртсе кайнӑ пулин те, вӑл ялти

ҫынсене сахал паллать, усал килтен кӳрше 
те тухса ҫӳремен, хӑй патне килекенсем те 
пулман. Пӗрмеллӗ хура сӑхманлӑ хӗр пуҫне 
каҫӑр тытса тӑн-тӑн утса пырать, вӗр-ҫӗнӗ 
ҫӑпати кӑчӑрт-качӑрт тӑвать.

— Эсӗ халь мана чӑнах та кин тесе чӗн- 
ме тивӗҫ,—те'г вӑл Шӑхрим кинне,—Мана 
ҫӑварнипех ҫураҫнӑ, сӑра та ӗҫнӗ, манӑн 
тӗрленӗ сӗлкӗ-тутӑра та каччӑ килне илсе 
ҫакнӑ. Эпӗ килтех ларатӑп. Вӑййа тухма та 
намӑс. Парӑхвишпе пӗрле тухса тарма шу- 
хӑш тытрӑм, аннерен те пытармарӑм, пӗтӗм- 
пех каласа патӑм. Вӑл килте юлма ытла 
ӳкӗтлемерӗ, макӑрса юлчӗ. Салтакран килнӗ 
ҫынсем каланӑ пек пулсан, самана улшӑн- 
малла, вара Парӑхвиш те яланах таркӑнра 
ҫӳремӗ. Иксӗмӗр выҫӑ вилмӗпӗр: ӗҫлеме 
тӑватӑ алӑ, ҫиме икӗ ҫӑвар. Ҫапла-и, инке?

— Ҫаплине ҫапла та, Анюк кин,—терӗ 
инкӗшӗ,—эсир пире те манса ан кайӑр. Пӗ- 
тӗм кил-ҫурт манӑн ырхан ӗнсе ҫинче тӑ- 
рать-ҫке.

— Хурланса ан пыр-ха, инке. Парӑхвиш 
пуҫӗ сывӑ юлсан, тӑвансене манса кай- 
мӑпӑр.

Каҫхи сулхӑн ҫил туртӑнчӗ, сывлама ҫав

тери ҫӑмӑл. Эх, илемлӗ те ирӗк-ҫке тӗнчере 
пурӑнма! Тӑрӑсӑр хурама ыраш пусси вар- 
ринче тӗтре витӗр пек курӑнма пуҫларӗ. 
Ҫапла ҫӑмӑл, ирӗк тӗнчере Лисукӑн вӗҫӗм- 
сӗр утас килет.

Хӗрарӑмсем ҫултан пӑрӑнса йӑранпа ут- 
ма кӑна тытӑннӑччӗ, вӗсене хирӗҫ мӗлке 
утса килни курӑнчӗ, вӑл ыраш анн урлӑ 
чупса каҫрӗ те иырса ҫитнӗ халлӗнех мал- 
тан Анюка, вара инкӗшне ыталарӗ, кайран 
Лисука алӑ пачӗ.

— Сан валли ку, ме,—терӗ инкӗш, Па- 
рӑхвише пӗр хутаҫ япала тыттарса.—Чипер 
кай ӗнтӗ, килтисене ан ман, сар ывӑл. Ма- 
кӑрмалла та, макӑрса тӑраннӑ. Куҫҫуль тип- 
се ларнӑ. Ман ытла тӗттӗмлениччен киле 
уттарас.

— Ларӑр ӗнтӗ пӑртак. Эсир виҫҫӗн- 
ҫке.—терӗ Парӑхвиш.

— Эпир каялла каякан ҫынсем мар,— 
терӗ Анюк.

— Эпир сирӗнпе пыратпӑр,—хушрӗ Ли- 
сук, ҫав вӑхӑтрах йӑран тӑрӑх тепӗр мӗлке 
утнине курчӗ, ӑна палласа илчӗ, вара хул- 
пуҫҫи урлӑ янӑ икӗ ҫыххине курӑк ҫине 
хучӗ те Ямшӑк Михалине хирӗҫ чупрӗ.
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Ҫуллахи садӑн решетки (1773—1786 ҫҫ.) Нева енчен,

АРХИТЕКТОР ПЕТР ЕГОРОВ
«Петербург хакне туйса илес 

тесен,—тесе ҫырнӑ XIX ӗмӗр пуҫ- 
ламӑшӗнчех К. Н. Батюшков 
поэт,—авалхи столицӑсене: кивел- 
се кайнӑ Парижа, хӑрӑмланса 
ларнӑ Лондона курас пулать... 
Ҫуллахи сад картине пӑхӑр-ха, 
вӑл ҫӳлӗ ҫӑкасемпе хурамасен, 
юманлӑхӑн ешӗлӗ витӗр курӑнса 
ларать. Эпӗ Тюльери замокӗн пал- 
лӑ картине куртӑм, ӑна эрешсем, 
сӑнӑсем, каскӑсем, трофейсем те- 
кеннипе йывӑрлатнӑ, лапчӑтса 
лартнӑ. Ҫуллахи сад картипе тан- 
лаштарсан, вӑл тӳсме ҫук илем- 
сӗр».

Ҫуллахи сад картине тытасси 
Ленинградри XVII ӗмӗрти анлӑ 
строительствӑпа, уйрӑммӑн илсен, 
Нева шывӗн ҫыранне гранит вит- 
се илемлетнипе тата Лебяжье ят- 
лӑ пӗчӗк канавпа Фонтанка шывӗ 
урлӑ кӗперсем хывнипе ҫыхӑнса 
тӑнӑ.

1770 ҫулта вара Ҫуллахи сада 
Нева шывӗ хӗрри тӑрӑх тимӗр 
карта тытса тухма йышӑннӑ.

Картан туптаса тунӑ ҫӑмӑл та 
ансат эрешлӗ тимӗр решеткисене 
ҫӳлех мар гранит никӗс ҫине ларт- 
нӑ. Решеткееен сыпӑкӗсем хуш- 
шинчи колонна пек ҫаврака юпа- 
сене шупка-кӗрен гранитран чут- 
ласа тунӑ. Вӗсен сарлакарах тӑр- 
рисем ҫине ылмчштара-ылмаштара 
е ҫинҫе ураллӑ вазӑсем, е капмар 
пулин те илемлӗ урнӑсем хӑпар- 
та-хӑпарта лартнӑ. Решеткесен 
ӳкерчӗкӗ ҫӑмӑл та ансат, вӗсем 
куҫа килентермелле илемлӗ курӑ- 
наҫсӗ.

Хӑйӗн илемӗпе ҫак карта нумай- 
нумай ҫынсене тӗлӗнтернӗ, халӗ те 
тӗлӗнтерет.

«Ҫакӑн пек тӗлӗнмелле ансат 
тунӑ, ҫакӑн пек мухтавлӑ та чап- 
лӑ сӑнар паракан карта Европӑоа 
упӑх ҫук».—тесе хакланӑ ӑна 
СССР халӑх художникӗ И. Э. 
Грабаоь академик.

Каота проектне 1773 ҫулта 
ҫиоӗплетнӗ, каотине хапхисемпе 
пӗрле 1786 ҫулта туса пӗгеонӗ. 
Ана тума пӗтӗмпе 87298 тенкӗ те 
37 пуса ларнӑ.

Ҫуллахи сад картана тыгичче- 
чех пулнӑ, Малтан каота 32 сы-

пӑк решеткерен тата пӗр пысӑк 
хапхапа икӗ пӗчӗк хапхаран тӑнӑ. 
Хапхисене сад аллейисем тӗлне 
лартнӑ пулнӑ.

Картапа хапхасене, чул гопа- 
сенҪ> мӗнпур эрешсенс пӗтемпех 
вырӑс маҫтӑрӗсем хамӑр ҫӗршывра 
тунӑ. у

Хальхи вӑхӑт тӗлне картана 
малтанхинчен чылай улӑштарнӑ: 
1866 ҫулта Каракозов Иккӗмӗш 
Александр патшана вӗлерме та- 
пӑннӑ хыҫҫӑн пысӑк хапхине илее 
пӑрахна та, 1886 ҫулта ун вы- 
рӑнне часовня туса лартнӑ, пӗчӗк 
хапхисене ҫак часовнян икӗ енне 
юнашарах куҫарнӑ. 1930 ҫулта ча- 
совньӑна сӳтсе ун вырӑнне ҫӗнӗ- 
рен карта решетки туса лартнӑ. 
Ҫапла, халӗ ӗнтӗ ҫак икӗ хапха 
хушшинче пӗр сыпӑк решетке ҫеҫ 
ПУР, вӑл шӑпах садӑн тӗп аллеи 
тӗлӗнче.

Малтанах картан икӗ вӗҫӗнче 
тӑррине ваза лартнӑ пысӑк гра- 
нит колоннӑсем пулнӑ. 1830 ҫулта 
Шарлемань архитектор проекчӗ 
тӑрӑх, картан икӗ вӗҫне ҫурри 
таран кӗскетнӗ, сӑнӑсенчен веер 
евӗрлӗ тунӑ чугун решеткесем 
улӑштарса лартнӑ.

Картан металл пайӗсене туп- 
таса ҫав тери типтерлӗ те таса, 
яка тунӑ, тасалӑх енчен илсен, вӑл 
ӗҫе ювелир тунӑ темелде.
 ̂ 1950 ҫулччен ҫак картана Росси- 

йӑна ӗҫлеме килнӗ француз Фель- 
тен архитектор тутарнӑ тесе шут- 
ланӑ. Чӑн та, карта авторӗ Фель- 
тен пулнӑ пирки иккӗленекенсем 
тупӑнкаланӑ, анчах вӗсем чӑн-чӑн 
автора кӑтартса пама пултарай- 
ман. Сӑмахран, 1934 ҫулта С. П. 
Яремич Ҫуллахи сад картин сад 
авторӗ Фельтен пулнине хирӗҫле- 
нӗ, ӑна француз Деламот архитек- 
тор тутарнӑ, тенӗ. 1946 ҫулта 
А. Н. Петров, архивсенче шыраса 
тупнӑ хӑшпӗр документсемпе усӑ 
курса, ҫапла вывод тунӑ: «Чертеж- 
сене тунӑ ҫӗре Строительство 
кантурӗнче ӗҫленӗ архитекторсем 
Егоровпа Фок хутшӑннӑ. Вӗсене 
Фельтенӑн соавторӗсем тесе шут- 
лас пулать».

1950 ҫулта Ленинград универси-

Мрамор дворец.

тетӗнче вӗреннӗ студентка Р. Д. 
Люлина «Петр Егоров—Ҫуллахи 
сад картине тутараканӗ» ятлӑ 
статья пичетлесе кӑларнӑ. Хӑйӗн 
статьинче вӑл, архивсенче шыраса 
тупнӑ документсемпе ҫирӗплетсе, 
Петр Егоров чӑваш пулнине, 
А. Ринальди проекчӗ тӑрӑх тума 
тытӑннӑ Мрамор дворецӗн строи- 
тельствине 18 ҫул хушши ергсе 
пынине, Петергофра темиҫе ҫурт, 
чиркӳсем тутарнине кӑтартса панӑ.

Ҫак чӑнлӑха — Ҫуллахи сад 
картин чӑн-чӑн авторне палӑртни 
совет влаҫӗ саманинче истори 
науки тунӑ шутсӑр нумай ҫитӗ- 
нӳсенчен пӗри пулса тӑрать. Ҫа- 
вӑн пек чӗрӗ ҫынна манӑҫа кӑ- 
ларнӑ тӗслӗхсем патша Российӗн- 
че нумай пулнӑ. Вӑл мӗншӗн ҫап- 
ла пулнине ӑнланса илес тесен, 
Российӑри условисене ҫеҫ аса 
илес пулать.

Ку статьяра эпир Ҫуллахи сад 
картин илемне хаклас задача та, 
Петр Егоров архитектор ячӗ мӗн- 
шӗн манӑҫа тухнине тишкерес за- 
дача та лартмастпӑр. Кунта эпир 
вулакансене, халӗ шыраса тупнӑ 
материалсемпе усӑ курса, Петр 
Егоров сӑнарне, унӑн пурнӑҫӗпе 
хӑшпӗр ӗҫӗсҫне кӑтартса пама ҫеҫ 
тӑрӑшатпӑр.

Кам вӑл Петр Егоров?
Петр Егоров—чӑваш, 1731 ҫулта 

ҫуралнӑ, ачаллах Дадиани князь 
патне Петербурга лекнӗ, ун па- 
тӗнче чухне вӗреннӗ, тӗне кӗнӗ.

Дадиани княҫӑн 1740—1742 ҫул- 
сенче Хусан кӗпӗрнинчи Спасск 
уездӗнче темиҫе ял пулнӑ, вӑл ял- 
сенче вырӑс хресченӗсем 300 ҫын 
ытла пурӑпнӑ. Дадиани ялӗсем 
хушшинчех тӑватӑ чӑваш ялӗ пул- 
нӑ, вӗсенче хысна хресченӗсем 
пурӑннӑ. Вӑл ялсем—Тикан. Вӑ- 
там Иштупай (Сиктӗрме), Колчу- 
рино (Тури Иштупай), Анатри 
Иштупай (Ихрут, Харат). Петр 
ҫак тӑватӑ ялтан пӗринче ҫуралнӑ 
чӑваш ачи пулма пултарнӑ. Анчах 
та ӑна ҫирӗплетсе калама ҫук-ха, 
мӗншӗн тесен Дадиани князь ҫав 
чӑваш ачине хӑйӗн именийӗ ҫывӑ- 
хӗнчи ялсенчен ҫеҫ мар, чылай 
аякои ялсенчен те илме пултаонӑ.

Дадиани ывӑлӗсенчен пӗри. Мус- 
кавра «капитанра» пурӑннӑскер, 
Спасск уездӗнчи именисен распо- 
рядителӗ шутланнӑ.

Князь патне Егоров 10—12 ҫул- 
та чухне лекнӗ пулмалла, мӗншӗн 
тесен ҫамрӑкрах чухне лекнӗ пул- 
сан, хӑй чӑваш пулнине манма 
пултаонӑ. Унтан тата: Петр Его- 
ров хӑй хоистиан тӗнне кӗнине те 
астунӑ. «Дадиани князь патӗнче 
христиан тӗнне кӗтӗм», — тесе 
ҫырнӑ.

Ашшӗ-амӑшӗ пирки ҫакна кала- 
ма пулать: вӗсем хысна аллинчи 
чӑваш хресченӗсем, тӗне кӗмен 
чӑвашсем пулнӑ пулмалла, мӗн- 
шӗн тесен Хусан кӗпӗрнинче вы- 
рӑс мар халӑхсем, пуоте пекех, 
хысна хресченӗсем пулнӑ. тата вӑл 
крепостла ҫын пулманнине хӑех 
кӑтартса парать.

Петр Егоров ята ӑна Дадиани 
князь хӑй ячӗ тӑрӑх панӑ пулмал- 
ла (вӑл хӑй Петр Георгиевич ят- 
лӑ пулнӑ).

Князь патне вӑл мӗнле пырса 
лекнӗ пирки те халлӗхе чухласа 
калама ҫеҫ пултаратпӑр. Князь 
ӑна, тӑлӑха, усрава илме пултар- 
нӑ. Вӑл вӑхӑтра Хусан кӗпӗрнин- 
чи чӑвашсем хушшинче чылай са- 
рӑлнӑ «йӗрке» тӑрӑх, чухӑнсем ку- 
ланай е парӑм тӳлеме 5—6 тенкӗ 
кивҫен илнӗ те, ҫав кивҫеншӗн 
вара хӑйсен ачисене темиҫе ҫул- 
лӑха чуралӑха панӑ. Дадиани 
патне Петр Егоров та ҫак майпа 
лекме пултарнӑ. Унтан княҫпа 
пӗрле Петербурга кайса, вӗренсе, 
каялла киле таврӑнма «маннӑ» 
пулмалла.

Тепӗр майлӑ та пулма пултарнӑ:

ачан пултарулӑхӗпе ӑсталӑхӗ ҫин- 
чен Дадиани пӗлсе, ӑна вӗрентме 
тссе хӑйпе пӗрле илсе кайма пул- 
тарнӑ.

1755 ҫулта Петр Егоров 24 ҫул- 
та пулнӑ. Архивсенчи докумен1- 
сенче унӑн ятне чи малтанхи хут 
ҫав ҫул асӑннӑ. Ҫавӑн чухне вӑл 
Елизавета Петровна патшана хӑй- 
не Строительство кантурне архи- 
тектср ученикне ӗҫе илме ыйтса 
прошени ҫырса панӑ.

Прошени ҫине Дадиани князь 
рекомендаци ҫырнӑ: «Ман килте 
вӑл вулама, ҫырма, арифметикӑпа 
геометрие тата кӑштах ӳкерчӗксем 
тума та вӗренчӗ, вӗренме юра- 
тать, тӑрӑшать, усал йӑласемне 
ҫигменлӗхсем ҫук»,—тесе каланӑ 
хӑйӗн рекомендацийӗнче князь 
Петр Егоров пирки.

Строительство кантурне архи- 
тектор ученикне ӗҫе илнӗ чухне 
Петр Егорова Семен Волков ар- 
хитектор «экзамен» тыттарнӑ. Эк- 
заменра Егоров арифметикӑпа 
геометрие мӗнле пӗлнине тӗрӗс- 
ленӗ.чертежсенчен кописем ӳкерт- 
тернӗ. Петр Егбров экзамена ла- 
йӑх тытнӑ, Волков архитектор 
унӑн пӗлӗвӗсене мухтаса ҫырнӑ.

Вара патша указӗ тӑрӑх Пегр 
Егорова Волков архитектор коман- 
дине архитектор ученикне ӗҫе 
тата вӗренме илнӗ.

1755 ҫултанпа ҫапла ӗнтӗ Петр 
Егоров патша дворецӗ ҫумӗнчи 
Строительство кантурӗнче «архи- 
тектор ученикӗ пулнӑ. Ку кан- 
тур патша валли дворецсем, парк, 
семпе садсем тӑвас тӗлӗшпе ӗҫ- 
ленӗ.

Паллӑ ӗнтӗ, ҫакӑн пек пысӑк та 
аслӑ учреждение кӗме Петр Его- 
ровӑн нимӗнле «прӑва» та пул- 
ман: чи малтанах, вӑл вырӑс мар 
пулнӑ, вырӑс мар ҫынсене дворян- 
сем ҫын вырӑнне те шутламан.

Ҫавӑнпа та ҫакнашкал аслӑ та 
пысӑк ӗҫе кӗме ӑна талантлӑ 
пултарулӑхӗ, пысӑк пӗлӗвӗ ҫеҫ 
пулӑшма пултарнӑ. Петр Егоров 
пултарулӑхӗпе пысӑк пӗлӗвне ка- 
ярахпа ун чухнехи паллӑ архитек- 
торсемпе строительсем те палӑрт- 
са мухтанӑ.

«Архитектор ученикӗнче» вӑл 
ултӑ ҫул—1761 ҫулччен вӗреннӗ. 
Ку хушӑра вӑл Петергофра чул 
ҫуртсем тунӑ ҫӗрте ӗҫленӗ, чер- 
тежсенчен кописем ӳкере-ӳкере 
илнӗ.

Петр Егоров, маларах асӑннӑ- 
ччӗ, Волков архитектор командин- 
че пулнӑ, апла пулсан, ӑна вы- 
рӑссен паллӑ зодчийӗ Волков вӗ- 
рентнӗ. Ҫавӑн пекех вӑл Растрел- 
ли архитектор патӗнче те вӗреннӗ, 
мӗншӗн тесен Растрелли 1764 
ҫулта хӑй 48 ҫул хушшинче вӗ- 
рентнӗ ҫынсен списокне тунӑ чух- 
не вӑл списока Петр Егорова та 
кӗртнӗ.

1761 ҫулта Петр Егорова 3-мӗш 
класри помощник туса хунӑ, 
1763 ҫулта—прапорщик ятне панӑ, 
1765 ҫулта—1-мӗш класа куҫарнӑ, 
1768 ҫулта—«наукӑпа практикӑна 
лайӑх пӗлнӗшӗн архитекторшӑн 
ӗҫлекенӗ туса титулярнӑй совет- 
ник ятне панӑ». 1784 ҫулта вӑл 
«коллежский асессор—Петр Его- 
ров»,—тесе алӑ пуснӑ.

Сӑмахран, 1768 ҫулта Ринальди 
архитектор проекчӗ тӑрӑх «Хӗл- 
лехи двореца тутаракан Мордви- 
нов полковник Петр Егорова «чул 
ӗҫсене тутарма» Строительство 
кантурӗнчен ятпа чӗнсе илнӗ. 
Мордвинов ун чухне Мрамор 
двореца тутарнӑ, апла пулсан, 
Петр Егоров ҫак двореца тунӑ 
ҫӗрте ҫеҫ ӗҫлеме пултарнӑ. Ку тӗ- 
рӗссине документсем те кӑтартса 
параҫҫӗ. Кунта вӑл 1786 ҫулччен— 
18 ҫул ӗҫленӗ. Ҫапла ӗнтӗ, Мрамор 
двореца А. Ринальди архитектор 
проекчӗ тӑрӑх пирӗн земляк Петр 
Егоров тутарнӑ. Тӗпчевҫӗсем кӑ-



Ҫулдахи оадӑн хапхи.

тартса панӑ тӑрӑх, Мрамор дво- 
рец архитектуринче ӑна пер ҫын 
ҫеҫ мар тунине палартакан эле- 
ментсем те пур-мӗн. Апла пулсан, 
Петр Егоров А. Ринальди шу- 
хӑшне пурнӑҫа кӗртекенӗ ҫеҫ мар, 
дворец проекчӗн соавторӗ те пул- 
са, А. Ринальди проектне улӑш- 
тарса тӳрлетме те пултарнӑ.

Кирек епле пулсан та, специа- 
листсем халӗ Мрамор дворец 
умӗнчи картана Петр Егоров про- 

. екчӗ тӑрӑх тунӑ пулмалла, тесе 
шутлаҫҫӗ, мӗншӗн тесен вӑл кар- 
тан эрешӗсемпе ӳкерчӗкӗсем Ҫул- 
лахи сад картине питех те аса 
илтереҫҫӗ.

1786 ҫулта ҫырнӑ пӗр документ- 
ра ҫапла калана: «1768 ҫулта Мор- 
двинов полковник ыйтнипе архи- 
текторшӑн ӗҫлекен Петр Егоров 
коллежский асессора кантур штат- 
не илсе Мрамор дворец гунӑ ҫӗре 
янӑччӗ. Хальхи 1786 ҫулга ку 
кантур Рождественски слободара 
чул чиркӳпе Нева шывӗ хӗрринчи 
Ҫуллахи садӑн тимӗр картине ҫеҫ 
тутарать, Мрамор двореца туса 
пӗтернӗ май, Егорова вӑл ӗҫрен 
кӑларнӑ. Кантура архитекторсем 
кирлине шута илсе, Егорова сад- 
сенчи строительствӑсене, Екате- 
рингофри Штегельман ҫуртне ту- 
ма тата чертеж ӗҫӗсене пӑхса тӑ- 
ма хушас».

Штегельман ҫурчӗ халӗ Мой- 
кӑри 50-мӗш ҫурт пулать. С. Яре- 
мич ҫак ҫурта Ҫуллахи сад карти- 
не тӑвакан ҫынах тутарнине теми- 
ҫе ҫул ӗлӗкрех тӗпчесе палӑртнӑ 
(вӗсене вӑл Деламот француз ту- 
тарнӑ тесе шутланӑ). Чӑн та, вӗ- 
сене пӗр ҫын—пирӗн янташ Петр 
Егоров тутарнӑ.

Петр Егоров архитекторӑн пур- 
нӑҫӗпе творчествине малалла тӗп- 
чесе вӗренесси, вӑл тутарнӑ соору- 
жеиисене пурне те палӑртасси— 
тӗпчевҫӗсен пархатарлӑ тивӗҫӗ 
пулса тӑрать.

Юлашкинчен, Петр Егоров ту- 
тарнӑ чи паллӑ сооружение — 
Ҫуллахи сад картине мӗнле туни 
ҫинчен кӗскен каласа парас 
пулать.

1770 ҫулхи сентябрь уйӑхӗнче 
патша ҫурчӗсемпе сачӗсене тута- 
ракан тайнӑй советник Художест- 
во академийӗн главнӑй директорӗ 
И. И. Бецкий Строительство кан- 
турне ҫапла ҫырнӑ: императрица 
Ҫуллахй сада Нева шывӗ хӗрри 
тӑрӑх чул никӗсӗ ҫине лартнӑ ти- 
мӗр решеткеллӗ, юпасемлӗ карта 
тыттарма, строительствӑна ҫуркун- 
не тытӑнма май пултӑр тесе, ма- 
териалсене халех хатӗрлеме хушнӑ.

Фельтен архитектор ҫав карта 
валли 10914 тенкӗлӗх смета туса 
хатӗрленӗ. Чӑннипе карта 8 хута 
яхӑн хаклӑраха ларнӑ.

Картан металл пайӗсене тумаш- 
кӑн заказ пама икӗ ҫул хушшинче 
12 торги тунӑ. Торгие 18 нимӗҫпе 
7 вырӑс ҫынни хутшӑннӑ. Юлаш- 
кинчсн, 1773 ҫулхи июлӗн 24-мӗ- 
шӗнче, карта решеткине тума Пе- 
тербург купецне Игнатий Денисо- 
ва панӑ. Вӑл ӑна хӑйӗн Тула хулин- 
чи заводӗнче тутарма шутланӑ.

1773 ҫулхи октябрь уиа- 
хӗнче надворнӑй советник 
Фельтен архитектор Строи- 
тельство кантурне ҫапла ра. 
порт панӑ: «Кантур панӑ 
указа пурнӑҫласа, Пеза шы- 
вӗ хӗрринчи садӑн тимӗр 
картипе унӑн виҫӗ хапхине 
тумалли проекта архитек- 
торшӑн ӗҫлекен Егоров ту- 
рӗ. Эпӗ ултӑ чертеж пӑхса 
тухрӑм, ӗҫе ҫав чертежсем 
тӑрӑх тутарма вӗсене кан- 
тура ярса паратпӑр».

Ҫапла ӗнгӗ, Ҫуллахи сад кар- 
тине Строительство кантурӗ тутар- 
нӑ, кантурӑн чӑн-чӑн руководите- 
лӗ Фельтен пулнӑ. Петр Егоров 
ун патӗнче, ӑна пӑхӑнса ӗҫленӗ.

1774 ҫулхи февралӗн 7-мешенче 
кантур Фельгенран «архитектор- 
шӑн ӗҫлекенсенчен» кама архитек- 
тора лартма юрани ҫинчен канаш 
ыйтнӑ. Фельтен архитектора ларт- 
ма Петр Егорова. сӗннӗ, «вӑл 
архигектурӑна ыттисенчен лайӑх- 
рах пӗлет, ҫавӑнпа архитектор 
пулма пултарать»,—тесе хак панӑ. 
Ҫапла пулин те, Егорова архитек- 
тор ятне паман, анчах чӑннипе 
вӑл архитектор ӗҫӗсене тунӑ.

Малашне карта строительствин- 
че Петр Егоров ячӗ ҫеҫ пур, Фель- 
тена текех асӑнман. 1775 ҫулхи 
июнӗн 18-мӗшӗнче, сӑмахран, 
Егоров слесарь маҫтӑрӗпе Антро- 
повпа тата тимерҫ маҫтӑрӗпе 
Малерберхпа пӗрле Денисов тӗс- 
лӗхе ярса панӑ решетка сыпӑкне 
мӗнле тунине пӑхса тухнӑ. Решет- 
ке сыпакне вӗсем чертеж тӑрӑх 
тӗрӗс туптаса тунӑ, тесе хакласа 
йышӑннӑ. Ҫав ҫулах Денисов 
тепӗр 14 сыпӑкпа пысӑк хапха 
ярса панӑ. Вӗсене те Егоров маҫ- 
тӑрӗсемпе пӗрле пӑхса тухса йы- 
шӑннӑ,

1778 ҫулта карта решеткисемпе 
хапхисене пурне те строительство 
площадкине илсе пынӑ.

1777 ҫулта Егоров картан пӑхӑр 
пайӗсене тутарма тыгӑннӑ, ӑна 
валли, Наум Семенов маҫтӑрпа 
пӗрле, смета тата кирлӗ материал- 
сен списокне туса хатӗрленӗ.

1778 ҫулхи ноябрӗн 28-мӗшӗнче 
Строительство кантурӗ архитек- 
торшӑн ӗҫлекен Егоровпа Фока 
пӑхӑр эрешсен чертежне васка- 
сах туса, пӑхса тухмашкӑн ӑна 
Фельтена пама хушнӑ.

Камӑн проектне—Егоровӑнне е 
Фокӑнне — йышӑнни паллӑ мар. 
Егоров проектне йышӑннӑ пул- 
малла, мӗншӗн тесен малашнехи 
документсене Егоров ҫеҫ алӑ пус- 
нӑ. Пӑхӑр эрешсене мӗнле гунине 
Егоров сӑнаса пынӑ.

1784 ҫулхи майӑн 27-мӗшӗнче 
Тум, Форшман тата Шперлинг 
маҫтӑрӗсене виҫӗ хапха валли пӑ- 
хӑр эрешсене шӑратса тӑвас ӗҫ 
мӗнле пынине хӑй кайса тӗрӗслени 
ҫинчен доклад ҫырса панӑ.

Карта юписем тӑррине вазӑсем- 
пе урнӑсем лартма 1783 ҫулхи 
январӗн 19-мӗшӗнче указ па: 
(малтанхи чертежсенче юпае 
тӑрринче нимӗн те пулман). Ҫав 
ҫулах мартӑн 28-мӗшӗнче йывӑҫ- 
ран вазӑн тӑватӑ модельне тунӑ.

Вазӑсемпе урнӑсене Хӗллехи 
дворецра пулнӑ хунар юписенчен 
Насонов мастер чутласа тунӑ. Вӗ- 
сене пӑхӑр авӑрсемпе ункӑсем 
лартса илемлегнӗ. 1785 ҫулхи ию- 
лӗн 23-мӗшӗнче И. И. Бецкий 
вазӑсемпе урнӑсен пӑхӑр пайӗсене 
ылтӑнпа сӑрлама, Егорова вара 
ҫак ӗҫӗн сметине туса хатӗрлеме 
хушнӑ. Вӗсене 1786 ҫулхи июль 
уйӑхӗнче туса пӗтернӗ. Куратпӑр, 
ҫак ӗҫе пӗтӗмӗшпех—проектне те, 
унӑн строительствине те пирӗн 
янташ Петр Егоров тутарнӑ.

П. ГРИГОРЬЕВ.

» ЯЛАВ* журнала вулакансен 
шухӑш-кӑмӑлӗсем

Ҫынсене воспитани парас, совет 
обществин моралле-политикӑлла 

перлӗхне ҫирӗплетес, коммунизм 
тӑвассишӗн кӗрешес тӗлӗшпе совет 
литератури калама та ҫук пысӑк 
ӗҫсем тӑвать. Совет писателӗсем 
хӑйсен творчествӑлла ӗҫӗнче комму- 
низмшӑн, халӑх массисен чӑн-чӑн 
ирӗклӗхӗпе телейӗшӗн, кирек мӗнле 
пусмӑрлӑха та хирӗҫ пыракан кӗ- 
решӗвӗн аслӑ идейисемпе хавхала- 
наҫҫӗ.

Совет Союзӗнчи Коммунистсен 
партийӗн ХХ-мӗш съезчӗ пирӗн 
литературӑна татах та ҫӳлӗрех пу- 
сӑма ҫӗклемелли ҫул-йӗре кӑтартса 
хӑварчӗ.

Совет писателӗсем, ҫав шутрах 
чӑваш писателӗсем те ӗнтӗ, партин 
ХХ-мӗш съезчӗ йышӑнса хӑварнӑ 
историлле решенисене асра тытса, 
дирӗн вӑхӑтри чаплӑ ҫынсен — йы- 
вӑр индустрие тӑтӑшах ӳстерес за- 
дачӑсене пурнӑҫа кӗртекен, пысӑк 
электростанцисем тӑвакан, мил- 
лионшар гектар ҫӗнӗ ҫӗрсем уҫа- 
кан, пӗтӗм ялхуҫалӑхне малалла 
ҫӗклессишӗн, ӗҫҫыннисене апат-ҫи- 
мӗҫпе ытти таварсем ытларах та 
ытларах туса парассишӗн тӑрӑша- 
кан ҫынсен сӑнарӗсене тӗрӗс те 
туллин кӑтартса пама тӑрӑшаҫҫӗ.

«Ялав» журнал редакцийӗ те, 
вӑй ҫитнӗ таран, халӑха комму- 
низмла воспитани пама пултаракан 
паха проиэведенисем пичетлесе кӑ- 
ларма тӑрӑшать, Анчах, апла пу- 
лин те, журналта пичетленекен 
произведенисем пахалӑх тӗлӗшпе 
пурте пӗр шайра тӑмаҫҫӗ-ха.

Пӗр ҫын ӑслӑ, икӗ ҫын тата ӑс- 
лӑрах, тенӗ ваттисем. «Ялав» жур- 
нал редакцийӗ те, хӑй ӗҫӗнче мӗн 
лайӑххи, мӗн ҫитменнине пӗлес, 
журнала малашне татах та лайӑх- 
латма пулӑшу илес шутпа, вулакан- 
сем патне ятарласа анкетӑсем ярса 
панӑччӗ. Журнал редакцине вула- 
кансенчен кӗске хушӑрах виҫҫӗр 
ытла анкета килчӗ. Ҫав анкетӑсене 
Совет Союзӗн пур кӗтесӗсенчен те 
ҫыраҫҫӗ: вӗренекенсем те, студент- 
сем те, фермӑсенче ӗҫлекенсем те, 
тухтӑрсем те, учительсем те, пен- 
сионерсем те... Пире малтанах ҫакӑ 
савӑнтарать: «Ялав» журнала пӗр 
ҫырӑнса илекен кӑна мар, унӑн 
кашни номернех вуншар, ҫӗршер, 
тепӗр ҫӗрте. вулакан сӑмахӗпе ка- 
ласан, «чӳпӗк пулса кайичченех» 
вулаҫҫӗ иккен.

Ку статьяра эпир, кӗскен те пу- 
лин, анкетӑри ыйтусем ҫине ответ- 
лесе янӑ хӑшпӗр юлташсен шухӑш- 
кӑмӑлӗсемпе паллаштарасшӑн.

Анкетӑсем ярса панӑ юлташсем 
пурте тенӗ пекех Алексей Талви- 
рӗн «Никӗс», Александр Артемье- 
вӑн «Хакла хӑна» тата Иван Гри- 
горьевӑн «Туссемпе пӗрле» пове- 
ҫӗсем кӑмӑла кайни ҫинчен ҫыраҫҫӗ. 
Асӑннӑ произведенисене сивлесе 
ҫырни пӗр анкетӑра та ҫук. Ку пал- 
лӑ та ӗнтӗ: авторсем пирӗн вула- 
кансемшӗн ҫӗнӗ темӑсем, ^ҫӗнӗ ый- 
тусем хускатнӑ. Алексей Талвир 
хӑйӗн «Никӗс» повеҫӗнче Чӑваш 
ҫӗршывӗ те индустриализаци ҫулӗ 
ҫине тӑнине; Алҫксандр Артемьев 
вӑтӑр пин шучӗпе колхоза пынӑ 
председателӗн ӗҫне-хӗлне; Иван 
Григорьев вара ҫамрӑксем хушшнн- 
чн туслӑхпа юрату ыйтӑрӗсене тат- 
са параҫҫӗ.

«Чӑваш писателӗсен уйӑхра пӗрре 
тухса тӑракан «Ялав» журналӑн 
кашни номернех эпӗ пысӑк хавас- 
лӑхпа кӗтсе илетӗп. Журналти каш- 
ни произведениех вуласа тухнӑ хыҫ-

ҫан, эпир танташсемпе унти санар- 
сене сӳтсе яватпӑр. Уйрӑмӑнах пи- 
ре Алексей Талвирӗн «Никӗс» по- 
веҫӗ килӗшет. Авторӑн иккӗмӗш 
кӗнекине эпир чун-чӗререн кӗтет- 
пӗр. Уйрӑмах пире Сергейпе Аннан 

пуласлӑхӗ интереслентерет»,— гесе 
ҫырать Сӗнтӗрвӑрринчи 10-мӗш 
класра вӗренекен Елена Андреева.

Канаш районӗнчи Сикасси боль- 
ницинчӗ ӗҫлекен Зинаида Абрамо- 
ва ҫапла ҫырать: «Ялав» журнал- 
та пичетленсе тухнӑ произведени- 
сенчен мана А . Талвирӗн «Никӗс»,
И. Григорьевӑн «Туссемпе пӗрле»,
А . Артемьевӑн «Хаклӑ хӑна» по- 
веҫӗсем ытла та кӑмӑла кайрӗҫ».

Куйбышев облаҫӗнчи Чӑтӑрлӑри 
ҫичӗ ҫул вӗренмелли шкулти учи- 
тельница А . И. Краснова та, Ҫар 
Академинчен вӗренсе тухнӑ Д. А . 
Афанасьев та, Канаш районӗнчи 
йӑлмачча ялӗнчи Т . В. Васильев 
колхозник те, Комсомольски МТС- 
ӗнчи А . Е. Губанов тракторист та, 
Тутар АССР-ӗнчи Аксу районӗнче 
десятникре ӗҫлекен Г. С. Мулеев 
та, Узбекнстанри тир тӑвакан за- 
водра ӗҫлекен А . Д . Наумов та, 
т. ыт. те, т. ыт. те ҫав шухӑшах 
ҫыраҫҫӗ.

С. М. Авксентьев пенсионер, сӑ- 
махран, ҫапла ҫырать: «Журнал 
тыткалама лайӑх. Вулас тесен вула- 
малӑх та пур. Прозӑпа ҫырнисен- 
чен уйрӑмах А . Талвир, А . Ар- 
темьев, В. Алендей произведенийӗ- 
сем; сӑвӑсенчен Г. Ефимов, С. 
Шавлы, А . Алга, Н. Евстафьев 
ҫырнисем кӑмӑла каяҫҫӗ. Уйрӑмах 
В. Алагерӗн икӗ калавне мухтас 
килет. Вӗсене вӑл ӑста ҫырма пӗл- 
нӗ. Вӗсем иккӗшӗ те юлмалли 
произведенисем. Ун пек япаласем 
вӗсем шухӑшламасӑр, шырамасӑр 
тупӑнмаҫҫӗ».

Пир-авӑр комбинатӗнче ӗҫлекен Р. и. Толстова хӑйсем пӗр ҫуртра 
вунӑ ҫемье пурӑнни, ҫав вунӑ ҫемье 
«Ялав» журнала пурте кӑмӑлласа 
вулани, вӗсене уйрӑмах Н. Сандров 
сӑввисем, Г. Пласкин пьесисем, 
Г. Хнрбюпе Васильев ҫырнӑ юрӑ- 
сем килӗшни ҫинчен пӗлтерет.

Печора магистралӗн иккӗмӗш ҫул- 
не тунӑ ҫӗрте ӗҫлекен путеец 
П. М. Вашават, А . Алга, Г. Ефи- 
мов, С. Шавлы сӑввисем, А . Кӑл- 
кан эпиграммнсем, Ст. Аслан, 
Ю. Скворцов, К. Пайраш, А . Ян- 
таш, В. Садай калавӗсем чуна ки- 
лентерни ҫинчен ҫырса кӑтартать.

Муркаш районӗнчи киномоторист 
А . М. Владимиров, Тутар АССР- 
не кӗрекен Тельман районӗнчи 
П. П. Гришанов почтальон, Кра- 
сноярски крайне кӗрекен Хакас 
автономла облаҫӗнчи уҫман ҫе- 
ремсем ҫине ӗҫлеме каякансене 
уйӑрса тӑракан плановик Ф. И. 
Иванов, Архангельск облаҫӗнчи 
Ленскри леспромхозра ветеринари 
врачӗ пулса ӗҫлекен Г. И. Кайдин 
тата ытти ҫӗршер юлташсем 
«Ялав» журнал вӑхӑтра тухма пуҫ- 
ланӑшӑн тае тӑваҫҫӗ. ҫавӑнпа пӗр- 
лех чӑваш писателӗсене малашне 
тата ҫине тӑрса ӗҫлеме сывлӑх 
сунаҫҫӗ.

Нумай вулакансем эпир «Ялав- 
ра» нимӗнле ҫитменлӗхсем те кур- 
мастпӑр, вӑл пире пур тӗлӗшпе те 
килӗшет, тесе ҫыраҫҫӗ. Кусем, пал- 
лах редакцннче ӗҫлекенсене кӳ- 
рентерес мар, вӗсен ӗҫлес кӑмӑлне 
хуҫас мар тесе ҫырнӑ ҫырусем 
ӗнтӗ. Ҫын ӗҫлет. тӑрӑшать пулсан, 
унӑн ӗҫӗнче ҫитменлӗхсем те пу- 
лаҫҫӗ. Редколлеги ӗҫӗнче те ҫавах.
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Никам кӗтмен хыпар тухрӗ ял ҫинӗ':
— Ҫерҫи Ҫеменӗ авланать тет!

— Но-о-о?1. Кам хӗрӗ ӑна хапсӑнӗ-ши?
— Укахвипе килӗшнӗ теҫҫӗ.
— Укахвипе-е?!.
Ҫынсем урӑх ним калама аптраҫҫӗ. Хӑшӗ- 

пӗри, ватӑраххи, ҫӑвар карса пӑрахать, 
теприсем аллисене шарт ҫапаҫҫӗ.

— Суя хыпар, ӗненместпӗр, — теҫҫӗ ҫам- 
рӑксем.

— Ара, Ҫемен хӑй калать тет1
— Ҫерҫиленсе ҫӳрет пуль ҫав. *Укахвипе 

тӗс-и вара вӑл?..
Эсир Укахвине пӗлместӗр-ха. Пӗлместӗр 

ҫав. Пирӗн ялта вӑл ятлӑ хӗр. Чиперри те 
пит чипер. «Мӑкӑнь ҫеҫки пек-ҫке ку?..» 
теҫҫӗ ӑна курсан авлантарма ҫул ҫитнӗ ка- 
ччӑсен амӑшӗсем, вара ун ҫине йӑппӑн кӑна 
пӑха-пӑха илеҫҫӗ. Ахальтен мар ӗнтӗ ҫам- 
рӑксем Укахвине тахҫантан варах «Кӑвак 
хуппи» тесе ят панӑ. Хӑшпӗр айвантарах 
каччӑсем ӑна сӑмах чӗнме хӑяймаҫҫӗ, вӑта- 
наҫҫӗ.

Укахви ялти вӑтам шкултан вӗренсе тух- 
нӑ. Ҫавӑнтан вара пӗрмаях колхозра сӗт-ҫу 
ферминче дояркӑра ӗҫлет. Икӗ ҫул Мускав- 
ра, Ялхуҫалӑх выставкинче пулчӗ вӑл, кӗмӗл 
медаль ҫакса ҫӳрет. Ҫак Укахви Ҫемене 
качча тухать теҫҫӗ ӗнтӗ.

Ҫеменӗ тата мӗнлескер тетӗр-и? Ҫеменӗ 
те ялта паллӑ ҫын. Пӗр кун тесен пӗр кун 
иртет-ши ӑна асӑнмасӑр? Ҫук пуль, иртмест 
те пуль. Аҫтан ирттӗр! Кам та пулин ка- 
халланса ӗҫлемесӗр анасласа ларать-и е 
ҫулланса ҫӳрет-и, ӑна вара арӑмӗ тӳрех: 
«Ҫемен хӑраххи, выҫӑ вӗлеретӗн!» тесе 
хӑртса тӑкать. Е тата кирек кам пӗр-пӗр 
ҫӗрте ӳсӗрпе йӑваланса выртать пулсан, 
ӑна: «Эй, кӳпсе тултарнӑ, Ҫерҫи Ҫеменӗпе 
мӑшӑрласа ямалли ҫеҫ юлнӑ», теҫҫӗ. Е 
эппин тепӗр ҫӑмӑлттай мӗн те пулин суеҫте- 
рет-и унта, мухтанать-и: «Акӑ тепӗр Ҫемен 
тупӑнчӗ, ҫавӑн пекех ҫерҫиленет», тесе 
хураҫҫӗ.

Ҫавна качча тухать-им вара Укахви?..

Ут-пӳрен ӗ сӑн-пуҫран ҪемеНӗ Никам та 
тиркемелле мар. Яшӑм вӑрӑм, тӗреклӗ сар 
каччӑ. Каччӑ терӗмӗр-и ҫак? Ҫавӑ ҫа-ав, ӑна 
никам та каччӑ вырӑнне картмасть. Ҫавӑн 
пирки пырать-ҫке сӑмахӗ те.

Ҫемен — ашшӗпе амӑшӗн пӗртен-пӗр 
ывӑлӗ пулнӑ. Кайӑк тесен кайӑк та хӑй чӗп- 
пине юратать те, ҫын тени вара ачине мӗн- 

шӗн ан юраттӑр. Паллах 
ӗнтӗ, Ҫемене те ашшӗпе 
амӑшӗ юратнӑ. Пӗчӗккӗ 
чухне Ҫемен пыл та ҫу 
пурӑннӑ. Сахал мар иртӗх- 
нӗ. Урамра-мӗнре вылянӑ 
чухне вӑл ачасене макӑрт- 
манни пӗр кун та сик- 
мен. Аҫта Ҫемен—унта 
ялан шӑри-шари. А хӑй 
макӑрса ярас пулсан... 

Вара урам янӑраса кӑиа тӑратчӗ. 
Кӗҫех таҫтан амӑшӗ сиксе тухать:
«Пирӗн ачана кам тивет унта, кам
тивет? Эсир ӑна макӑртма-и? Эсир пирӗн 
ачан кача пӳрни тӗшне тӑмастӑр вӗт! У-уй, 
путсӗр ачап-ча-а!» тесе, урамри ачасене кӗ- 
венте ывӑтса хӑвалама тытӑнать. Ҫапла питӗ 
нумайччен, урамри ачасем йӑлт тарса пы- 
танса пӗтиччен чупса ҫӳрет. Урамран кӗр- 
сен вара Ҫемене амӑшӗ, макӑрма чарӑнтӑр 
тесе, ҫӑкӑр чӗлли ҫине пӳрне хулӑмӗш ус- 
ламҫу е хӑйма сӗрсе сахӑр сапса паратчӗ. 
Анчах Ҫемен тутине тӑсса: «Ка-ай, эп ӑна 
ҫиместӗп! — тетчӗ те, ҫӑкӑр чӗллине кӑр- 
рӑст кӑна алӑк патнелле вӑркӑнтаратчӗ. 
Амӑшӗн куншӑн сехӗр пӑкки тухз.с вӗҫне 
ҫитетчӗ: «Ай, мӗн пулчӗ, ачам, мӗн пулчӗ? 
Халь те ыратать-и? Кам ҫапрӗ сана кунаш- 
кал?» тесе вӗтеленсе ӳкетчӗ, часрах ачи 
патне чупса пыратчӗ, ӑна ҫӳҫке пуҫӗнчен 
ачашласа: «Эс вӗсене ы-ых1 те, ӳссен сире 
кӑтартӑп те!» тесе ӑса вӗрентетчӗ. Ашшӗ 
кӑна, куран куҫа курми туса, пӗр сӑмах та 
шарламастчӗ. Чӗнсе пӑхтӑр-ха, хӑлхи ҫӗрчӗ 
вара унӑн. «Ачуна вӗлерсен те хута кӗмес 
тӗн! Тунката, вилӗ путек!» — темӗн тесен 
темӗн те каласа тӑкатчӗ ӑна Ҫемен амӑшӗ.

Ашшӗ сарӑмсӑр чирлесе вилнӗ хыҫҫӑн, 
Ҫемен амӑшӗпе кӑна юлчӗ. Пушшех ӑшша 
кӗрсе ӳкрӗ вара вӑл. Амӑшӗ колхозра хӗрсе 
тырӑ выратчӗ, Ҫемен хӑйӗнчен тӑват-пилӗк 
ҫул кӗҫӗнрех ачасемпе пулла ҫӳретчӗ. «Ача- 
на ытлашши ҫамрӑклах ватас мар-ха, курӑк 
кӑна вӗт вӑл халь», тетчӗ амӑшӗ, Ҫемене 
ӗҫлеме вӗрентесси ҫинчен кам та пулин сӑ- 
мах тапратсан. Каярахпа вара... Каярахпа 
Ҫемен, амӑшӗ хӑйне кӑшт хирӗҫ чӗнме хӑй-

бӑнах, ӑна шурӑ куҫпа пӑхатчӗ те: «Кирлӗ- 
им сана, ҫӑпата ҫӑвар?» тесе хар-р! кӑш- 
кӑрса тӑкатчӗ, кире пуканӗ пек чышкипе 
юнатчӗ.

Те амӑшӗ ҫавӑн пек «юратса» ӳстернӗ- 
рен, те хӑйӗн артакӗ ҫавнашкал пулнӑран— 
Ҫемен хӑвӑрт ӳссе ҫитӗнчӗ: пирус туртма 
пуҫларӗ, уллаха чупма вӗренчӗ, «ҫын шут- 
не» кӗчӗ. Хӗллесенче хӗрсем уллах ларнӑ 
ҫӗре Ҫемен ялан туяпа тата шартлама сивӗ- 
сенче те картузпа ҫӳретчӗ. Пӗррехинче вӑл 
таҫта кайнӑ пулать. Каҫпа уйӑх ҫутипе киле 
килме тухнӑ-мӗн. Пӗр уллах ҫӗрте, вӑрман 
хӗрринче, ун умне икӗ кашкӑр тухса ларнӑ. 
«Аллӑма суртӑм та чышкӑма чӑмӑртарӑм, 
тӳрех ҫавсем патнелле утрӑм, халех пӗрре 
чанклаттарса яратӑп, тетӗп. Сиксе ларнӑ 
пулсан, мати-катек, пӗрне взоровно пӑвса 
вӗлереттӗм, юрать-ха, тарчӗҫ», ҫӗкленсе ка- 
ласа панӑ вӑл уллах ачисене. «Пуҫ тӳпин- 
чен ҫерҫи вӗҫсе тухса каймарӗ-и?» ыйтна 
унран каччӑсем. «Ҫерҫи мар, кашкӑр!» тенӗ 
Ҫемен.

Ҫавӑн пек пурӑнса ӳсрӗ Ҫемен. Купӑс 
калама вӗренесшӗнччӗ, вӑйӗ ҫитмерӗ курӑ- 
нать, вара пӗррехинче ӳсӗрпе купӑс хутаҫ- 
не ҫурмаранах татса пӑрахнӑ.

Анчах пурнӑҫ урапи ялан пӗр йӗрпе чуп- 
манни пӗтермест-и ҫынна! Ҫеменӗн те пы- 
сӑк инкек пулчӗ—чипер пурӑннӑ вӑхӑтрах 
кӗтмен ҫӗртен амӑшӗ пӳкле вилӗмпе вилсе 
вайрӗ. Ак хайхи! Тӑрать Ҫемен юпа пек: ни 
малалла, ни каялла. Ҫемен алли ним пат- 
не те пыма пӗлмест. Ним тытса тума та 
вӗренмен-ҫке!

Анчах хырӑм выҫать те выҫать. Мур 
мар-и, ниме те пӗлмест вӗт ҫав хырӑм. Акӑ, 
ҫӑкӑр та пӗтсе ҫитет. Укҫа тесен—укҫа ҫук. 
Мӗнле саплаштарса пурӑнмӑлла капла ма- 
лашне?.. Юрать, Ҫемен ӑс тупать: шутлама- 
сӑр-тумасӑр, пуҫа кӑшт та ватмасӑр, вӑл 
мунчине сутса ярать. Укҫа тупӑнчӗ. Каять 
Ҫемен лавкана, хуйхӑ сӳнтерме эрех илет. 
Э-их, кайрӗ вӗт капла пурнӑҫ тени. Еҫет те 
Ҫемен выртса ҫывӑрать, ӗҫет те выртса ҫы- 
вӑрать. Мунча хыҫҫӑн нӳхрепҫи сутӑнать. 
Катка-пичке, килти ытти шӑкӑр-макӑр са- 
ланма тытӑнать. Тӗлӗнеҫҫӗ ял ҫыннисем Ҫе- 
мен «пурӑнма пӗлнинчен».

Пӗркуихине ун патне хреснамӑшӗ Кули- 
не пырать. Мӗскер ку, пурӑнмалли пӳрт-и е 
пӗр-пӗр ӑпӑр-тапӑр тултаракан шӑтӑк-и? Ҫе- 
мен пӳртӗнче—ҫӳп-ҫап, пӗренесем кӑвакар- 
нӑ, нӳрӗ. Ҫемен пӗр хытнӑ утиял ҫинче фу- 
файкипе аттине хывмасӑрах ҫывӑрать. Ку-
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Степан АСЛАН

Нумай вулакансен ҫырӑвӗсем, 
журнал редакцийӗ шаннӑ пекех, 
журналти ҫитменлӗхсене лайӑх кур- 
ма, унта мӗн ҫитменнипе мӗн ыт- 
лашшине тавҫӑрса илме, малашне- 
хи ӗҫе мӗнле йӗркелесе пымаллине, 
ытларах мӗн ҫине пусса ӗҫлемелли- 
не кӑтартса пачӗҫ.

Малтанах, пур вулакансем те 
тенӗ пекех, журналта пӗр пайлӑ 
пьесӑсем сахал пичетленнине палӑр- 
таҫҫӗ. «Пирӗн кунти чӑвашсем ҫав 
тери спектакльсем курма юратаҫҫӗ. 
Эпир «Ялав» журналта пичетлене- 
кен кашни пьесӑнах икшер-виҫшер 
хут лартса паратпӑр. Анчах жур- 
налта пӗр пайлӑ пьесӑсем сахал пи- 
четленеҫҫӗ. Эпир кашни номертех 
пӗр пайлӑ пьесӑсем пичетлеме ый- 
татпӑр»,—  тесе ҫырать Куйбышев 
облаҫӗнчи учительница М. Ф . Куз- 
нецова. Ҫӗпӗрте учительницӑра ӗҫ- 
лекен Е. Я. Яковлева та, Сӗнтӗр 
районӗнчи Анчар ялӗнчи Л. Д.

Цветкова колхозница та ҫаплах 
ҫыраҫҫӗ.

«Юлашки вӑхӑтра районсенчи 
хаҫатсен редакцийӗсем ҫумӗнче лит- 
пӗрлешӳсем ӗҫлеме пуҫларӗҫ. Вӗ- 
сене практикӑлла пулӑшу ытларах 
пама «Ялав» страницисем ҫинче 
«Консультаци пайӗ» йӗркелесен 
аван пулмалла. Унта литература 
ӗҫӗнче пайтах ҫулсем хушши тар 
юхтарнӑ опытлӑ писательсемпе 
поэтсем хӑйсен ӗҫ опычӗ ҫинчен 
каласа парсан лайӑхчӗ»,—  тесе ҫы- 
рать Чкаловскинчи райхаҫатра ӗҫ- 
лекен Иван Марков. Ҫакӑн пек 
шухӑшпа ҫырнӑ ҫырусем шкулсен- 
чен те нумай килчӗҫ. Апла пулсан, 
ку ӗнтӗ журнал литература кружо- 
кӗсене ҫителӗксӗр пулӑшни ҫинчен 
калать, малашне ҫак тӗлӗшпе ҫине 
тӑрсах ӗҫлеме хушать.

«Ялав» журнал номертен-номере 
тенӗ пекех ача-пӑча калавӗсем пи- 
четлесе пырать ӗнтӗ. Анчах, нумай

учительсем, ачасен ашшӗ-амӑшӗсем 
ҫырнӑ тӑрӑх, ҫакӑ ҫителӗксӗр ик- 
кен. Малашне, паллах, редакци ҫак- 
на шута илӗ, ҫамрӑк вулакансен 
ӗмӗтне ҫырлахтарма тӑрӑшӗ.

Элӗк районӗнчи Эрнер ялӗнче 
ӗҫлесе пурӑнакан В. А . Антонов 
журналта «медицина работникӗсем 
ҫинчен сахал» ҫырни, Шӑхасан 
районӗнчи Н. Е. Кузнецов «Ялав» 
эстетика ыйтӑвӗсемпе ҫырнӑ статья- 
сем пачах та пичетлеменнине палӑр- 
таҫҫӗ.

Чӑваш республикинчен Казахста- 
на  ̂ҫерем уҫма кайнӑ ҫамрӑксем 
хӑйсем пек хастар комсомолецсем 
ҫинчен ҫырма ыйтаҫҫӗ, Атӑл леш 
енчи торфопредприятире ӗҫлекенсем 
вӗсен ӗҫӗпе писательсем паллаш- 
маншӑн ӳпкелешеҫҫӗ.

Нумай юлташсем «Ялав» жур- 
налти фотоӳкерчӗксем уҫӑмлӑ тух- 
маннине асӑрхаттараҫҫӗ, повеҫсемпе 
калавсене ытларах иллюстрацилеме

сӗнеҫҫӗ.
Мӗн каласси, пархатарлӑ, усӑллӑ 

сӗнӳсем, кирлӗ асӑрхаттарусем.
Литературӑн паха та хисеплӗ за- 

дачи пирӗн ҫамрӑк рабочисене, кол- 
хозниксене, Совет Ҫарӗн воинӗсене 
ӗҫе Юратма, хастар та паттӑр пулМа, 
хамӑр ӗҫ ҫӗнтерессине ӗненсе тата 
шанса тӑма вӗрентесси пулса тӑ- 
рать. Ҫӗннине, малта пыраканнине, 
пирӗн обществӑна малалла кайма 
май параканнине дулӑшса, ҫынсен 
ӑс-тӑнӗнче юлнӑ кивӗ тӗнче юлаш- 
кисене литературӑн пӗтӗм хастар- 
лӑхпа питлемелле, пӑнтӑхса кайнӑ 
йӑласене пирӗн пурнӑҫран йӑлтах 
кӑларса ывӑтма пулӑшмалла.

«Ялав» журнал редакцийӗ, парти 
кӑтартӑвӗсене никӗсе хурса ӗҫлесе, 
вулакансем асӑрхаттарнисене шута 
илсе, мӗнпур писательсем пулӑшса 
пынипе, малашне вулакансен шу- 
хӑш-кӑмӑлне, туйӑмне, ӗмӗтне пур 
тӗлӗшпе те ҫырлахтарма тӑрӑшӗ.
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шаке вара, ай-яй-яй, кушакӗ—Ҫемеи мӑйӗ 
ҫинче, янах айӗнче мӑрӑлтатать.

— Пӗтетӗн вӗт капла, Ҫемен. Авланмал- 
ла пуль сан. Чипер арӑм тупсан, тен, йӗр- 
келлех пурӑнса кайӑр,—тет Кулине.

— Ху авлан,—тет те Ҫемен, урӑх ним те 
шарламасть, кушакне ачашлама тытӑнать.

— Ара, хӑвна хӗрхенсе калатӑп-ҫке,— 
тет Кулине. — Епле пурӑнас тетӗн кун пек?

— Мана никам та кирлӗ мар,—тет те 
Ҫемен, каллех пӗр сӑмах та шарламасть.

Ҫапах та Кулине кашни кун Ҫемен пат- 
не ҫӳрет ӗнтӗ. Куҫ умӗнчех ачана пӗтме па- 
рас мар тет, ӑна темӗн тӗрлӗ йӑпатма ты- 
тӑнать.

— Мӗн пуррине йӑлт сутса пӗтеретӗп те, 
кайран тухса каятӑп,—тет Ҫемен.

— Аҫта? — ыйтать Кулине.
Анчах ӑҫтине Ҫемен хӑй те калама пӗл- 

мен. Кулине ӑна каллех йӑпатса ӑса вӗрент- 
ме тапратать. Иӑпатсан-йӑпатсан, пӗррехин- 
че Ҫемен: «Эпӗ никама та юратмастӑп, 
Укахви пулсан хуть...» тесе хурать.

Ҫемен Укахви ятне асӑннине илтсен, 
хреснамӑшӗ сӑмах чӗнме те аптраса ӳкет. 
«Илемлине, чиперрине куҫ курать-ҫке, тур- 
курашшӗн?—тет вӑл, Ҫеменрен тӗлӗнсе.— 
Сӑна тӗс-и вара вӑл Укахви? Сурса аяккал- 
ла тарӗ...»

Ҫапах та пӗррехинче Кулине, мӗн пулать 
те мӗн килет тесе, Укахви патне ҫитсе пӑ- 
хать. Пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн сӑмах тапратса 
ярать, Ҫемен ҫинчен пӗр пытармасӑр кала- 
са парать.

— Хӑйпе килӗр. Хӑйне курам-ха,— тет 
Укахвн.

Тепӗр куннех Кулине Укахви патне Ҫе- 
мене илсе пырать. Укахви Ҫемене ура ту- 
панӗнчен пуҫ тӳпине ҫитиччен пӑхса тухать 
те: «Ай-уй! Ҫак ҫынна качча тухас-и ман?!» 
тесе ахӑлтатса кулса ярать.

Ҫемен хӗп-хӗрлӗ пулса каять. Вӑтанать 
иккен хӗр умӗнче.

Чӑнах та, Укахви каларӗш, кам ӑна ҫи- 
рӗм-ҫирӗмикӗ ҫулхи ҫамрӑк тетӗр? Янахӗпе 
хӑлха ҫумӗсене мӑк пек хуп-хура сухал сӑр- 
са илнӗ. Ҫӳҫӗ мӑрье тасатмалли мӗлке пек.

— Эсӗ, инке, киле кай-ха эппин,—тет 
Укахви Кулинене.—Эпир калаҫар-ха...

Кулине инке яшсене иккӗнех хӑварса 
тухса каять. Унччен те пулмасть, Ҫемен те 
Укахви патӗнчен вӑркӑнса тухрӗ. Тухрӗ те, 
хреснамӑшне пӗр сӑмах та чӗнмесӗр, пуҫ 
каснӑ пек уттара пачӗ килнелле.

Мӗн калаҫнӑ-ши ҫамрӑксем иккӗш юл- 
сан?.. Ҫапах Укахви Ҫемене ахальрен кӑна 
чӗнсе юлман-тӑр. Ҫавӑнтан Ҫемен паламал- 
ла мар улшӑнса кайрӗ-ҫке! Этем ҫӗнӗрен 
ҫуралчӗ тейӗн. Ҫемен хырӑннӑ, ҫӳҫне кас- 
тарнӑ, тап-таса кӗпе-тумтнр тӑхӑннӑ; кил- 
ҫуртне те тирпейлесе тасатнӑ, ҫӑвара сып- 
кӑм тесен сыпкӑм эрех янине кураймӑн. 
Шалтах тӗлӗнсе кайрӗҫ ҫакӑнтан ял ҫын- 
нисем. «Ачаш ача ашшӗ пуҫне ҫапса ҫурнӑ 
тет те, эп Ҫемене урамра курсан та чӗтресе 
ӳкеттӗм, епле ҫакӑн пек пулса тӑчӗ ҫак 
вӑл?..» теҫҫӗ хӗшпӗр хӗрсем. «Ара, Укахви 
ҫын турӗ ӑна. Укахви юратать ӑна», теҫҫӗ 
теприсем.

Ҫеменпе Укахви туй туса пӗрлешнӗренпе 
халӗ ҫулталӑк ҫнтрӗ ӗнтӗ. Пит те лайӑх ки- 
лӗштерсе пурӑнаҫҫӗ вӗсем. Укахви халӗ те 
фермӑра, дояркӑра ӗҫлет, Ҫемен—-конюх- 
ра. Мӗнлерех ӗҫлет-ха тата!

— Пултарать ҫав Укахви,—тесе халь те 
пулин мухтаҫҫӗ ӑна ял ҫыннисем.

пӗ корреспондент пулса ӗҫлетӗп. Йртен 
пуҫласа каҫчен ҫынсем хушшинче пула- 

тӑп, ӑна куратӑп, кӑна илтетӗп, каҫпа вара 
автансем виҫҫӗ авӑтичченех мӗн курни-илт- 
нине шурӑ хут ҫине ҫыратӑп. «Ан ҫиллен 
те, Макар Васильч, — текелет мана кӳр- 
шӗре пурӑнакан шӑл тухтӑрӗ Зубов, — ӗҫӳ 
пит канӑҫсӑр сан: ни заняти йӗрки, ни кан- 
малли кун таврашӗ ҫук».
Бритвин парикмахерпе ыт- 
ти хӑшпӗр тусӑмсем те 
ҫаплах калаҫҫӗ. Еҫӗм ка- 
нӑҫсӑррине эпӗ хам та ла- 
йӑх пӗлетӗп, анчах ӑна 
гем пекех юрататӑп. Ара, 
епле юратмӑн-ха! Тӗлӗн- 
мелле пурнӑҫра пурӑна- 
кан, тӗлӗнмелле чыслӑ ӗҫ- 
сем тӑвакан совет ҫынни- 
сем ҫинчен хаҫат ҫине хӑвӑн сӑмахусемпе, 
хӑвӑн пултарулӑху ҫитнӗ таран каласа па- 
рассинчен ырри мӗн пултӑр!

Кӗҫӗр те, акӑ, ыйӑх ҫинчен мансах ӗҫле- 
тӗп. Фельетон ҫырас шухӑш ҫывӑрттар- 
масть.

Урамра ҫил ачисем шӑхӑраҫҫӗ, пӗр-пӗрне 
хӑваламалла выляҫҫӗ, шур илнӗ кантӑка 
тӑнкӑр-тӑнкӑр-тӑнкӑр! шаккаҫҫӗ. Чӗлӗме 
Улатӑр тапакӗ тӗве-тӗве тултартӑм та, сасӑ 
тӑвасран асӑрханса, хӑва пукан ҫине лар- 
тӑм, фельетона мӗнле ят парасси ҫинчен 
шутлама тытӑнтӑм. (Манӑн ҫавӑн пек ҫиг- 
менлӗх пур: малтан ятне памасӑр тӑват-пи- 
лӗк сӑмахлӑ заметка та ҫыраймастӑп). Хам 
та сисмерӗм, хут ҫине ҫырӑнма ӗлкӗреймен, 
анчах пуҫра пит лайӑх ҫӑмхаланнӑ фелье- 
тон сӳтӗлчӗ кайрӗ...

...Хӗллехи ир. Карчӑкпа хире-хирӗҫ ларс.а 
купӑста шӳрпипе шаркуй ҫирӗм те ҫула 
тухрӑм. Район центрӗнчен сакӑр ҫухрӑмри 
Хӗреслӗ-Ҫырма ялне каймалла манӑн, унти 
пултаруллӑ дояркӑсем ҫинчен материал ту- 
малла. Каҫхине ҫӗрӗпех юр ҫунӑран маши- 
нӑсем ҫӳреме чарӑннӑ. Пӗр-пӗр лав тупсан, 
питӗ лайӑх пулмалла. Аслӑ урама тухрӑм. 
Лав таврашӗ курӑнмасть. Хуҫалӑх таварӗ- 
сем сутмалли магазинпа юнашар ларакан 
вӑрӑм ҫурт тӑррине хапха пек вывеска тӑ- 
ратса хунӑ. «Киртирчӳлсӑртӑватҫӗлартель» 
тесе ҫырнӑ ун ҫине. Еҫ ҫук енне ҫак асар- 
писер сӑмах мӗне пӗлтерни пирки шухӑш- 
лама тытӑнтӑм. Чылайччен асаплантӑм, ан- 
чах нимӗн те шухӑшласа кӑлараймарӑм. 
Пуҫа каҫӑртса урам урлӑ пӑхса тӑнӑ вӑхӑт- 
ра хапхаран кӑвак лаша кӳлнӗ ҫуна ярӑнса 
тухрӗ. Ҫуни ҫинче аҫам тӑхӑннӑ лутра ар- 
ҫын ларать.

— Юлташ, — терӗм ҫакна, — ку ҫуртра 
ӗҫлеместӗн пуль?

— Унта-ҫке, тем каласшӑнччӗ ӗнтӗ, — 
лавҫӑ лашине чарчӗ те шӗвӗр вӗҫлӗ сухал- 
нс ман еннелле кӑнтарчӗ.

— Апла пулсан, каласа парсам, тархас- 
шӑн, пуҫа урӑх ҫӗмӗрес мар. Мӗне пӗлте- 
рет ҫак вывеска ҫинчи сӑмах?

Вӑл вывеска ҫине тем вӑхӑтчен пӑхрӗ, 
халиччен пӗрре те курман пек пӑхрӗ, «кир- 
тпр-чӳл-сӑр-тӑ-ват-ҫӗл-ар-тель» тесе татӑ- 
кӑн-татӑкӑн икӗ-виҫӗ хут вуларӗ, юр ҫи- 
нелле пӑха-пӑха шухӑшласа ларчӗ, вара 
шӗвӗр сухалне каллех ман еннелле тӗллерӗ 
те хуллен кулса ячӗ, ҫапла каларӗ:

— Хе-хе, пӗлместӗп, юлташӑм. Кӑна 
Арлановран ыйтас пулать, председатель 
хӑй пӗлсен кӑна. Чим-ха, кӗрсе тухам, аса 
илтернӗ чухне интересленсех ыйтам, шӑпах 
килтечче. Пӗлес пулать кӑна! Ырӑ ҫын

пулса, лаша пуҫӗнчен тытса тарсам, эиӗ 
йӑпӑр-япӑр кӗрсе тухатӑп.

— Кӗрсе ҫӳреме кирлӗ мар! — чартӑм 
лавҫа. — Пӗлместӗр пулсан, пӗлменнипех 
юлтӑр, ахаль кӑна ыйтрӑм. Мӗн ӗҫлеҫҫӗ 
вара ку ҫуртра?

— Мӗн ӗҫлеҫҫӗ тетӗн? Промысла арте- 
лӗн кантурӗ вӑл. Артель кирпӗч, тир,

чӳлмек, сӑран тӑвать, атӑ ҫӗлет. Эпӗ унта 
технорук пулса ӗҫлетӗп.

Тинех тупрӑм ҫӗрҫӑтасшӗ вывеска туп 
сӑмне, тупрӑм та тӗлӗрсе тӑракан лашана 
хӑратса пӑрахмаллах кулса ятӑм.

— Аҫталла ҫул тытатӑн, Хӗреслӗ-Ҫырма 
еннелле мар-и? — ыйтрӑм кулса тӑраннӑ 
хыҫҫӑн.

— Шӑпах ҫавӑнталла, Хыркассине кая- 
тӑп. Ларса пырасшӑн-им? Атя, ларах, Хӗрес- 
лӗ-Ҫырма Хыркассинчен икӗ ҫухрӑмра 
кӑна, леҫсех ярӑп.

Кайрӑмӑр. Лӗпсӗр-лӗпсӗр, лӗпсӗр-лӗпсӗр 
чупать кӑвак кӗсре.

Вӑрман хуралҫи патне ҫитсе курас- 
шӑн,—калаҫать лавҫӑ. —- Ҫуллахи вӑхӑтра 
хӑма ҫурма вунӑ-вунпилӗк кубла метр йы- 
вӑҫ хатӗрлесе пулмӗ-ши тетӗп. Тупӑнсан 
пит аванччӗ, пӗлтӗр, хӑма сутса, чи-илай 
тупӑш курнӑччӗ. Елчӗк енче лайӑх хакпа 
вырнаҫтарма пулать, унта — хирҫӗрри вӗт, 
кунти пек хӑма-пӗрене втоволь мар.

— Райплан урлах илетӗр-и вара, ордер- 
пе-и? — интересленсе ыйтрӑм эпӗ.

— Ордер пулсан, Хыркассине ҫити ҫӳре- 
мӗттӗм, хамӑр ял хыҫӗнчех тупнӑ пулӑттӑ.м, 
ордерне тыттармаҫҫӗ. Райплан председа- 
тельне Мурнаев юлташа: мунча ишӗлсе 
анать, мунча тумалӑх йывӑҫ пар-ха, тесе 
суйса та пӑхрӑм — памарӗ. «Санӑн мунчу 
тепӗр вунӑ ҫулсӑр та ишӗлес ҫук-ха, иртнӗ 
ҫул кӑна лартрӑн», терӗ. Таҫтан пӗлет. 
Мунчи, чӑнах та, шеп ман, юманранах ту- 
нӑ, пилӗк стеналлӑ, тӑррине тимӗр витнӗ, 
пӗр кӗрсен, арӑмпа иксӗмӗр те ҫиччӗ-саккӑр 
ҫапӑнмасӑр тухмастпӑр. Хыркассинчи вӑр- 
ман хуралҫи, Дубров хуша.матлӑскер, иртнӗ 
эрнере кӑна ӗҫлеме тытӑннӑскер, тупса 
памӗ-и-ха, ҫамрӑк ҫынна, тен, ӳкӗте кӗртӗп. 
Ара, ҫапла ҫав... Ну-ну, Юманкка, ӳркен- 
месӗртерех лӑпсӑртат.

Вӑл калаҫма чарӑнчӗ те чӑпӑркка аврипе 
ҫӑматти . пуҫне шаккама тытӑнчӗ, сӑмси 
айӗн: «вуник кушак эп усрарӑм, кашӑк-ти- 
рӗк ҫу-у-марӑм, ҫума-а-арӑм...» тесе юрла- 
каласа пычӗ.

— Тишкин, Павӑл Изанч, теҫҫӗ мана,— 
сасартӑк хӑйӗнпе паллаштарчӗ лавҫӑ.—Ха- 
шӗсем: Куршанак Павӑлӗ, теҫҫӗ. Хе-хе, ка- 
лӑччӑрах ӗнтӗ. Этем ҫӑварӗ хапха мар, сӑлӑп 
крса питӗреймӗн. Ҫын ҫумне пит ҫыпӑҫатӑп 
пулать, ҫавӑнпа мана Куршанак хушамат 
килӗшет имӗш. Карма ҫӑварсем эсир, акӑ 
камсем, сирӗншӗн урӑх сӑмахӑм та ҫук. 
Ҫыпӑҫатӑп пулсан, капла ҫӳремӗттӗм, кам 
ҫумӗнче те пулсан ҫакӑнса тӑнӑ пулӑттӑм. 
Сирӗнпе юнашар та, акӑ, чиперех ларса 
пыратӑп, ҫыпӑҫасси асра та ҫук. Курак кӗр-
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се йӑва ҫавӑрасчӗ вӗсен хупӑнма пӗлмен 
ҫӑварӗсене! Куршанак... Атте те, асатте те 
вӑл хушаматпа ҫӳремен, манӑн вара Кур- 
шанак Павӑлӗ пулмалла иккен, иш мӗн шу- 
хӑшласа кӑларнӑ!.. Аре, ҫапла ҫав.

Хӑйне хушамат паракан темле ҫынсене 
мӑкӑртата-мӑкӑртата вӑрҫса тӑрансан, Тиш- 
кнн мана "хирӗҫ вырнаҫса ларчӗ те тилхе- 
пине хулӗ айне хӗстерчӗ, чикаркӑ ҫавӑрма 
пикенчӗ. Сӑмси пӗчӗккӗ унӑн, пичӗ. ӑшне 
путса кӗнӗ, ҫамки пысӑк та мӑкӑрӑлчӑк, 
шатра питлӗ, куҫӗсем хӗсӗк, сӗлӗ пӗрчи 
евӗрлӗ. Туман тиртен ҫӗленӗ мулаххай хӑл- 
хисене янаххи айӗнчен ҫыхнӑ, мӑйне хӗрлӗ 
ҫиппе тӗрӗленӗ тутӑр йӑваланӑ, аҫам айӗн- 
чен кӗске пиншак тӑхӑннӑ. Калаҫасса хӑ- 
вӑрт калаҫать, шӑтӑк кӗссерен пӑрҫа тӑ- 
кӑннӑ пек сапать сӑмахсене.

— Эсир кам пулса ӗҫлетӗр, чӗнессемӗн- 
ле чӗнмелле? — чикаркӑ хутне чӗлхипе 
сӗрсе йӗпетнӗ май ыйтрӗ вӑл.

Эпӗ каларӑм.
— Корреспондент тетӗр-ха эппин? — 

Тишкин чикаркӑ ҫавӑрма чарӑнчӗ те мана 
куҫран пӑхрӗ, икӗ хулпуҫҫине ҫӗклесе, пуҫ- 
не аҫам ҫухави ӑшне туртса кӗртрӗ, вара, 
тем сӑлтавпа, кулса ячӗ.

— Мӗншӗн кулатӑр? Корреспондент 
пулса ӗҫленинчен, ман шутпа, нимӗн кул- 
малли те ҫук.

Ват ҫын хӑйне-хӑй ҫапла айван тыткала- 
нӑшӑн самаях ҫилентӗм эпӗ.

— Хаҫатсенче алкогольсене вӑйлӑ ҫун- 
тарма тытӑнчӗҫ. Критиклеҫҫӗ те критик- 
леҫҫӗ, ытла темиҫе тӗрлӗ критиклеҫҫӗ вӗт- 
ха1 Хӑшпӗр чухне кула-кула хырӑм выҫса 
каять. Эппин корреспондент пултӑр?—Вӑл 
хулпуҫҫийӗсене тепӗр хут ҫӗклерӗ те пуҫне 
каллех аҫам ҫухави ӑшне туртса кӗртрӗ, 
вара, паҫӑрхи пекех, хихиклетсе кулчӗ. — 
Пӗркун райпотребсоюз калькуляторне ра- 
йон хаҫатӗнче карикатура туса хунӑ. Сирӗн 
пеккисем ӗнтӗ. Четвӗрт ӑшне кӗртсе ларт- 
нӑ та эх-тур лайӑх ларать. Аяла такмакласа 
ҫырнӑ, астӑваттӑм-ха мӗн ҫырнине... маннӑ 
иккен. Хаҫатне курсан, пичӗ хӑпаланса ту- 
хичченех хӗрелчӗ пуль, мӗскӗнӗн. Турӑ сых- 
латӑрах ун пек намӑса курассинчен... Аре, 
ҫэпла ҫав. Хӑй.те виҫесӗр ӗҫетчӗ ӗнтӗ, пӑ- 
сӑлсах кайнӑччӗ. Пӗркун ҫапла лапкана 
пычӗ те, лешне, хӗрӗхлине, ҫур литр илчӗ. 
Пӑкка чӗркуҫҫи ҫине ҫапса кӑларчӗ кӑна— 
кӗленчене пушатса та хучӗ. Закускӑсӑр- 
мӗнсӗр ӗҫет вӗт, шельма! Эккей, тесе тӑра- 
тӑп ҫав. Хам та ӗҫместӗп мар, яркалатӑп, 
анчах эпӗ пӗр черккине типӗтетӗп те пилӗк- 
у.тгӑ минут хушши апатне ҫиетӗп, унтан 
татах ӗҫетӗп. Вӑл пур пӗр тӗпренчӗк те 
ямасть ҫӑвара. Ма критикӑлас мар ӑна? 
Вӑйлӑ пӗҫертмелле. Чармасан, вӑл паян 
хӑйӗн кӗсйинчен, ыран кивҫен илсе, тепӗр 
кун вӑрласа ӗҫме тытӑнать вӗт. Аре, ҫапла 
пулмасӑр... Тӗрӗссипе каласан, корреспон- 
дент юлташ, ак ҫак чӑпӑркйа аври пек ку- 
кӑр-макӑр ӗҫсем йӑлтах ӗҫкӗпе ҫыхӑннӑ 
вӗсем. Кам ӗҫет, вӑл таса мар ӗҫсем тӑвать. 
Хӗрӗх ҫичӗ ҫул пурӑнса, ҫирӗм пӗр толш- 
нӑҫа ҫитсе, ӑна-кӑна туйрӑм ӗнтӗ. Ҫавӑнпа, 
корреспондент юлташ, ҫаплах калатӑп сана: 
кӗрешӗр, шӑла ҫыртсах кӗрешӗр эрех ӗҫе- 
кенсемпе. Сана, пысӑк вӗреннӗ ҫынна, 
хушнӑ пек пулать-ха та... Аре, ҫапла ҫав.

Лаша тӑвалла хӑпарма тытӑнчӗ. Ҫуна 
ҫинчен антӑмӑр та сӑрт тӳпине ҫитичченех 
ҫуран утрӑмӑр.

— Кульгеев хушаматлӑ ҫынна пӗлетӗн-и 
тата? Хатӗрлев кантурӗнче склад завӗ пул-

са ӗҫлет, — ҫӳна ҫйне вырнаҫса ларнӑ хыҫ- 
ҫӑн каллех хӑйӗн сӑмахне тапратса ячӗ 
Тишкин. — Ку вара калькулятор ма-ар, ун 
пек лапкасенче ӗҫсе ҫӳремест, хӑйӗн скла- 
дӗнче е киЛӗнче ярать. Пит ӑста ӗҫет. Эрех- 
ҫӗсен курсне пӗтернӗ-ши вӑл, аслӑ шкулсен- 
ченех вӗренсе тухнӑ-ши — татса калама 
иккӗленетӗп. Четвӗрт ханша е пӗр литр ка- 
ҫункка ӗҫет—тайӑлмасть, хытӑрах сывлама 
тытӑнать кӑна. Сиенлӗ этем вара хӑй. Ирг- 
нӗ кӗркунне виҫӗ автомашина ҫӗрулми вӑр- 
ларӗ вӑл, хатӗрлев кантурӗнне. Анчах ни- 
мӗн те тӑваймарӗҫ. Пӗр уйӑх ытла чакалан- 
чӗҫ унӑн ӗҫӗпе, нимӗн те тупаймарӗҫ. 
Туссем нумай ҫав унӑн, эрех ӗҫе-ӗҫе такам- 
па та туслашнӑ вӗт, ҫавсем пулӑшрӗҫ таса 
мар хӳрине пытарма. Еҫӳ ахаль те нумай 
пуль, ҫапах, ан ӳркен-ха, юлташӑм, фелье- 
тон ҫыр ҫавӑн ҫинчен. Текех мӑшкӑлласа 
ан пурӑнтӑр халӑха. Эпир ыйӑх ҫинчен 
манса ҫӗнӗ пурнӑҫшӑн кӗрешетпӗр, ҫан- 
ҫурӑма та, ӑс-тӑна та шеллеместпӗр, вӑл 
пур пирӗн ӗҫ ҫине сурать. Мӗншӗн пуҫран 
ачашласа тӑмалла ӑна! Аре, ҫапла ҫав. 
Ҫыр-ха, ҫыр, картинкине те ту, четвӗрт 
ӑшне кӗртсе лартатӑн-и, черкке ӑшне-и—ху 
пӗлен, сана ҫын вӗрентмелле мар... Ҫитрӗ- 
мӗр иккен вӑрман хуралҫи патне. Ну-у, 
Юманкка, сылтӑмалла тыт. Ан хӑра, ан 
хӑра юртан, путса вилмӗн, вӑт ҫапла.

Ял хӗрринчи тӑпӑл-тӑпӑл илемлӗ пӳрт 
умне пырса чарӑнтӑмӑр. Тишкин ҫуна ҫин- 
чен анчӗ те лаша умне пӗр ытам утӑ пӑ-. 
рахса пачӗ, аҫамне хывса хучӗ. Унтан, эпӗ 
ларнӑ вырӑнти утта сирсе, ҫуна тӗпӗнчен 
михӗ туртса кӑларчӗ, миххинче—чӗрес ху- 
рӑмлӑ темле япала. Ана вӗрсе-шӑлса та- 
сатрӗ, хулӗ айне хӗстерчӗ. Кун хыҫҫӑн 
вӑрман хуралҫи пӳрчӗ, вырӑсла хапхи ҫине 
пӑхса илчӗ, пушӑ аллипе тути-ҫӑварне, ку- 
ҫӗсене шӑлчӗ, мӑйӗнчи тутӑрне, кӗске пин- 
шакне юсакаларӗ, вара, мана пӗр сӑмах 
каламасӑр, питех те танлӑн утса, крыльца- 
ран кӗрсе ҫухалчӗ.

Ҫур сехет кӗтетӗп, пӗр сехет, анчах ма- 
нӑн Тишкин ҫук та ҫук. Ҫан-ҫурӑм та, ура- 
сем те шӑнма тытӑнчӗҫ. «Хӗреслӗ-Ҫырмана 
ҫитерсе хӑварасси ҫинчен манса каймарӗ- 
ши ку?» тесе шутлатӑп. Кӗтсе пулмасть, 
терӗм, кӗрсе калаҫам та, часах пырайма- 
сан, ҫуранах утам, терӗм. Кӑштӑртатса 
кӗретӗп вӑрман хуралҫи патне. Кайри пӳ- 
лӗмре никам та ҫук. Тачӑ хупнӑ кӗленче 
алӑк витӗр малти пӳлӗмелле пӑхрӑм та 
урай варринче манӑн Тишкин саркаланса 
тӑнине куртӑм. Кӑшт айккинерех, сӑрӑллӑ 
сӗтел кӗтессинче, ҫап-ҫамрӑк арҫын ларать, 
вӑрман хуралҫи Добров пуль ӗнтӗ.

— Аре, ҫапла ҫав,—ним шухӑшсӑр 
юмах ҫапать Тишкин. Салтӑнса пӑрахнӑ 
хӑй, улача кӗпе вӗҫҫӗнех.—Стройпай пуҫ- 
лӑхие Ножовкин юлташа илер-ха тата. 
Вилсе каять маншӑн. Нихҫан та хушаматпа 
чӗнмест, ятпа тата атте ячӗпе ҫеҫ хисеплет. 
Плешков, Мышкин, Васюткин, Нолговкин 
вӗсем — пӗчӗк ҫынсем-ха, пысӑккисем епле 
сума сӑваҫҫӗ мана! Райплан председателӗ 
Мурнаев юлташ уни-куни ҫынсем ҫине 
пӑхмасть те, хирӗҫ пулсан, здрасте тумасӑ- 
рах иртсе каять. Мана курсан вӑл та ҫӗ- 
лӗкне илет. Пӗркун хамӑрӑн артель умӗнче 
тӗл пулчӗ те, ҫанталӑк сурса сурчӑк ӳк- 
мелле мар сивӗ пулнине пӑхмасӑр, ҫӗлӗкне 
хывса сывлӑх сунчӗ. Ененмелле мар-им?

— Ма ӗненес мар, ӗненетӗп, суйса ка- 
лаҫмастӑр пуль ӗнтӗ, — сӑпайлӑн кулса 
илчӗ Добров.

— Пуҫӑра чиксе ларатӑр та... Ҫӗлӗк 
илни вӑл нимех те мар-ха,—малалла кӑпӑр- 
татса кайрӗ Куршанак, — кашни курмассе- 
ренех пырса ордер ҫыртарма чӗнет. «Ҫын- 
сем стройматериал илеҫҫӗ те илеҫҫӗ, эсӗ 
мӗн кӗтетӗн, Павӑл Иванч?», тет. «Ал-ура 
ҫаврӑнаймарӗ-ха, Ван Иванович, тетӗп вара, 
пушансан, кӗрсе тухӑп-ха, йывӑҫӗ мунча 
тума та, пӳрт сиплеме те акӑш-макӑш кир- 
лӗ-ха вӑл», тетӗп. Хе-хе. Хатӗрлев канту 
рӗн директорӗпе мӗн тери тату-илӳллӗ пу- 
рӑнатпӑр тата-а. Еиер икӗ мӑшӑр хаприч- 
нӑй ҫӑматӑ йӑттарса ячӗ, хам валли тата 
арӑма. Саккун тӑрӑх, хатӗрлев кантурӗн- 
чен ҫӑматӑ илес тесен, патшалӑха мӗн те 
пулсан сутмалла. Вӑл вара мана нимӗнсӗ- 
рех пачӗ. Мейӗр, тӑхӑнса ҫӳрӗр, сире, ятлӑ 
ҫынсене, тӗпне хунӑ ҫӑматӑпа ҫӳрени ки- 
лӗшмест, терӗ. Мӗн каласси пур, ниҫта та 
хисепсӗр ҫын мар, мӗскер ыйтан, ҫавна 
тупса параҫҫӗ. Лавккасенче хам ҫеҫ мар, 
арӑмпа ачасем те черет тӑрса курман... Аре, 
ҫапла ҫав. Пит усӑллӑ ҫын вӗт, подковӑннӑй 
кадр, хисеплемесен те хисеплемелле. Сахал 
вӗренмен, тӑватӑ класс та вунҫичӗ курс пӗ- 
тернӗ. Аре, ҫапла ҫав. Эппин эсир мана 
палламастӑр-ха апла?

— Ҫук, палламастӑп, — терӗ вӑрман ху- 
ралҫи, тӳрленсе ларса.

— Илтмен те-и?
— Илтмен те.
— Хе-хе, тӗлӗнмелле. — Куршанак пуҫне 

суллакаласа илчӗ, кукӑр пӳрнисемпе су- 
халне тӑрмаларӗ. — Палламастӑр пулсан, 
паллашар вара. Ҫӗр тенкӗ укҫа ан пултӑр, 
ҫӗр тус пултӑр, тенӗ ваттисем, вӗсем кала- 
нине манар мар.

Вӑл сак айне пӗшкӗнчӗ те паҫӑр ҫуна 
тӗпӗнче хурса килнӗ миххе туртса кӑларчӗ. 
Мӗн-ши унта? Пӗчӗк пичке иккен.

— Каҫхине юхтартӑм. Пит тутлӑ пулчӗ, 
пӗр ҫунӑк шӑрши те кӗмест. Манӑн арӑм та 
ӑста юхтарать, вӗренчӗ ӗнтӗ, ҫапах хама 
ҫитеймест, — чеен мӑкӑртатать лавҫӑ. — 
Ҫыртмаллисем те илсе килтӗм.

— Чимӗр-ха, мӗн тӑвасшӑн эсир?—ыйт- 
рӗ вӑрман хуралҫи.

•— Тӑвасшӑнӗ-мӗнӗ, ҫак турӑ шывӗпе 
вар-хырӑма йӗпетсе илер-ха, — терӗ Тиш- 
кин, хӗвӗнчен, кӗсйисенчен чӑх тукмакки- 
сем, сысна какай татӑкӗсем, сухан пуҫӗсем 
кӑлара-кӑлара хурса. — Манӑн атте (ҫӳлти 
патшалӑхра пултӑр вӑл) ӗлӗк ҫапла калат- 
чӗ: «Эрех пурне те тӑвать, ҫынсене туслаш- 
тарать те, ҫапӑҫтарать те», тетчӗ. Пиртен 
ҫапӑҫасси пулас ҫук, туслашма кирлех.

— Нимӗнле турӑ шывӗ те ӗҫместӗп,— 
татӑклӑн пӗлтерчӗ хуралҫӑ. — йӗркеллӗ 
ҫынсемпе эпӗ эрехсӗрех туслашма пултара- 
тӑп. Нихҫан ӗҫменнине паян ҫак ирсӗр япа- 
лапа ӑш-чике вараламастӑпах.

Ҫакна илтсен Куршанак кулса ячӗ.
— Халиччен ӗҫмен тетӗр? Хи-хи-хи-хӑй- 

хай!.. Култарса ан вӗлерӗр! Вӑрман хурал- 
Ҫи пулса ӗҫлет, эрех ӗҫме пӗлмест иккен. 
Ҫакӑнта, урайӗнче, чӑх ҫӳрес пулсан, вӑл 
та ҫунат ҫапсах кулмалла, ейпух кул- 
малла... Халиччен ӗҫмен... Сӑпкари ачана 
ӗнентер, мана мар. Шӳтлеме пит ӑста пу- 
лӗ-ха эсӗ. Черккисем пур-и? Чим, ывӑлӑм, 
эпӗ хамах, ан чӑрман.

Вӑл савӑт-сапасем хурса тултарнӑ шкап 
патне чупнӑ пекех васкаса пычӗ те икӗ 
черкке илчӗ, анчах вӗсене темшӗн каялла 
лартрӗ, кӗленче куркасем йӑтса, сӗтел патне 
таврӑнчӗ.

— Итле-ха, юлташ, — Тишкина пырса
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Шулашкарти Педагогика институчен ҫӗнӗ ҫурчӗ. Б. Тимкинпа П. Ефремов фотоӳкерчӗкӗсем.

Иккӗмӗш курсри студентсем Г. П. Мясников ертсе пынипе токарнӑй 
станокпа ӗҫлеме вӗренеҫҫӗ.

Пединститутӑн лекцисем ирттерекен залӗнче.

хулӗнчен тытрӗ хуралҫӑ. — Тӑна кӗрсем, 
тархасшӑн. Пӗр шӳтлемесӗр калатӑп сана: 
ӗҫмен эпӗ эрех, нихӑҫан та ӗҫмен. Енене- 
тӗн-и? Еҫмен, ӗҫме те шутламастӑп. Тӳр- 
рипех каласан, мӗн куршанак пек ҫыпӑҫ- 
рӑн эсӗ ман ҫумма, мӗскер кирлӗ сана?

Тишкин унӑн сӑмахӗсене хӑлхана та чик- 
мерӗ, куркасем ҫине эрех ячӗ те, пӗр-икӗ 
утӑм каялла чакса,' вӗсем ҫине пуҫне пӑр- 
каласа пӑхрӗ, унтан тутисене чаплаттарса 
илчӗ, хӑрах урипе ҫӗре тӑрӑс! тапрӗ.

— Эх, эрехӗ! Карланка кӑтӑклантара- 
кӑн шӑрӑш сарса тӑрать вӗт. Ҫакна ӗҫме 
пӗлмен арҫын — арҫын мар вӑл. Манӑн 
арӑм, хӗрарӑм пулсан та, малтан юхтарни- 
нех икӗ-виҫӗ курка таран ӗҫет. Эсӗ, ҫавӑн 
пек сӑн-питлӗ, тӑн-тӑн шӑм-шаклӑ арҫын, 
манӑн арӑма та тӑмастӑн-и вара? Намӑсна 
ан яр, ачам. Еҫсе кудаан пулсан — вӗрен- 
мелле. Эрех ӗҫме пӗлмен вӑрман хуралҫи 
вӑл кантӑр ани ҫине туса хуракан ӗмӗлкӗне 
те тӑмасть. Малтанлӑха.. пӗр куркине ӗҫсе 
пӑх-ха зсӗ, туй унӑн сӗтекне. Ҫӑвар витӗр, 
пыршӑсем тӑрӑх ытла та ыррӑн юхса анать 
вӗт. Унтан вара, пӗтӗм хырӑма саланнӑ 
хыҫҫӑн, пуҫ мимине пырса сӗртӗнет, темле, 
калама пӗлмелле мар чаплӑ пулса каять. 
Пӗлӗтре вӗҫес килекен пулать, Кил, тыт,

ывӑлӑм, пӗрне йӑвантарса пар, вара ӗҫ 
ҫинчен калаҫма пуҫлӑпӑр.

Куршанак куркасене тытрӗ те пӗрне Доб- 
ров енне тӑсрӗ. Эпӗ вӑрман хуралҫи ҫине 
пӑхрӑм. Ниушлӗ ӗҫет? Ниушлӗ ҫакӑ ӑҫти- 
ҫук этемӗн танатине кӗрсе ӳкет? Ҫук, Доб- 
ров куркана илмерӗ, вӑл сасартӑк алӑк 
ҫине кӑтартрӗ те ҫапла кӑшкӑрса каларӗ:

— Вон кунтан! Тасал! Халех тухса кай 
ман ҫуртран, унсӑрӑн хам кӑларса ывӑта- 
тӑп.

Ҫав вӑхӑтра эпӗ алӑка уҫса ятӑм та пӳ- 
лӗме' кӗрсе тӑтӑм.

— Тӗрӗс тӑватӑн, ҫамрӑк ҫыннӑм, — 
терӗм. — Питӗ тӗрӗс! Хӑвалас пулать ӑна! 
Акӑ кам ҫинчен фельетон ҫырмалла, —хуш- 
са хутӑм юлашкинчен, чӗтрекен аллисенчи 
куркасенчен эрех юхтарса тӑракан Курша- 
нак ҫине ҫиллессӗн пӑхса. Ҫакӑн пек ҫын- 
сем пулмасан, эрехпе иртӗнекенсем те, 
усал ӗҫсем тӑвакансем те пулмӗччӗҫ.

...Урамра ҫав-ҫавах ҫил ачисем шӑхӑ- 
раҫҫӗ, пӗр-пӗрне хӑваламалла выляҫҫӗ, кан- 
тӑка тӑнкӑртаттараҫҫӗ. Лупасайӗнчи чӑпар 
автанӑм каҫса кайсах авӑтать, ҫутӑласси 
ҫинчен систерет ӗнтӗ. Улатӑр тапакӗ ҫунса 
нӗтнӗ, чӗлӗм лӑр-лӑр тӑвать. Сӗтел умне 
куҫса лартӑм та фельетон ҫырма тытӑнтӑм. 
Ячӗ — «Куршанак Павӑлӗ».

Иккӗмӗш курсри Мария Ушниковӑпа (сула- 
хайри) Валентина Павлова практикӑлла 

занятире.
Тӑваттӑмӗш курсри студентсем физика 

кабинетӗнче.
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ПУРНӐҪ ЧӐНЛӐХӖ
КРИТИКСЕМ, СИРЕ 

КЕТЕТПЕР!

Александр Алкан «Хамӑр ял- 
сем» ятлӑ ҫӗнӗ поэми пичетленни 
ҫулталӑк иртрӗ («Тӑван Атӑл»— 
3(56), 4(57), 1955 ҫ.). Нумаях 
пулмасть ҫакӑ произведени поэ- 
тӑн тата виҫӗ поэмипе пӗрле пӗр 
кӗнеке пулсд тухрӗ («Пирӗн вӑ- 
хӑтра», Чӑвашгосиздат, 1956 ҫ.). 
«Хамӑр ялсем» пирки сӑмах чы- 
лай ҫӳрет, хаҫатсем те ун ҫинчен 
ҫыркаларӗҫ, анчах пирӗн журнал- 
сем тесен, «Ялав»-па «Тӑван 
Атӑл», литература пурнӑҫӗнче ни- 
мӗн те пулман пекех, чӗнмесӗр 
тӑраҫҫӗ, вӗсенчен, каларӗш, са- 
лам та, чалам та ҫук.

Мӗнрен килет?
Критика ӗлкӗрсе пыраймасть. 

Критиксем сахал. Атьӑр-ха шут- 
ласа пӑхар: тӑван ҫырулӑха хӑй- 
сен пурнӑҫӗ, сывлӑшӗ, ӗмӗчӗ туса, 
литература критикин хастарлӑ 
ӗҫӗнче ӗмӗр ирттерекен ҫынсем 
нумай-и пирӗн? Ваҫилей Долгов, 
тейӗпӗр, тата Михаил Сироткин. 
Ыттисем кам? Ыттисем халлӗхе— 
ыйту палли (?). Писательсемпе 
нумайранпа алла-аллӑн пыракан- 
сем, ӑслӑ канаш ҫыннисем, вула- 
кансемпе ҫыракансен хушшинче 
кирлӗрен те кирлӗ евчӗсем, асӑн- 
нӑ ятсемсӗр пуҫне, ахӑрнех, ҫук- 
рах та-и? Чӑн, юлашки вӑхӑтра 
пирӗн критикӑна тата икӗ сас, 
эпир тахҫантанпа тунсӑхласа кӗт- 
нӗ вӑйлӑ сасӑсем—Иван Кузнецов- 
па Гурий Титов хутшӑнчӗҫ. Ик- 
сӗлми пултарулӑх сунатпӑр вӗ- 
сене. Пур пирӗн Исевет Паймина, 
пур ытти ҫамрӑксем те, вӗсем куҫ 
умӗнчех ӳссе, аталанса, вӑй илсе 
пыраҫҫӗ. Анчах вӗсен ӗҫӗ—малаш, 
халлӗхе ку вӑй чуна савӑнтара- 
кан хунав кӑна-ха.

Ҫапах, критикӑн сиплӗ ҫумӑрӗ 
сайра ҫукалать пулин те, пирӗн 
тырӑ-пулӑ поэзире те, прозӑра та, 
драматургинче те аван ӳсет. Мӗн- 
шӗп тесен—тымар вӑйлӑ, ҫӗр 
тутӑ, кун ӑшӑ.

Пӗр «Тӑван Атӑл»-ра кӑна 
иртнӗ икӗ ҫул хушшинче 3 ро- 
ман, 2 повесть, 22 калав, 10 
очерк, 6 поэма, 93 сӑвӑ, 17 ку- 
ҫарнӑ сӑвӑ, 7 пьеса, 1 опера либ- 
ретти ҫапӑнса тухнӑ.

Тухӑҫ сахал мар. Писательсем 
ӗҫлеҫҫӗ. Анчах ӑҫта — хӑш ха- 
ҫатра, хӑш журналта курнӑ пуль 
эсир ҫак тӑвӑма пахалӑх енчен 
тӗплӗн тишкӗрсе тухнине? Пал- 
лах, писательсен пухӑвӗсенче 
хӑшпӗр произведенисем пирки 
кӑшт-кашт ҫӑмахсем пулкаланӑ, 
хутран-ситрен чхаҫатсем те сте- 
реотиплӑ асӑнкалусем тукала -̂ 
нӑ,— тавтапуҫ, кӑна эпир ырӑ 
кӑмӑлпа палӑртатпӑр, ҫав вӑхӑт- 
рах: ку вӑл эпир ӑмсанса кӗте- 
кен критика мар-ха, тетпӗр. Чӑн- 
чӑн критика литература пурнӑ- 
ҫӗнчен каҫарусӑр юлса пыра^ь. 
Ҫак ӑнӑҫсӑр лару-тӑрӑва пула, 
юлашки ҫулсенче пирӗн чылай 
ятлӑ писательсемех ӗҫлес кӑмӑла 
пушатрӗҫ, ӗҫ пахалӑхӗшӗн ҫине 
тӑми пулчӗҫ, ӑсталӑх хистевне 
ч'акарчӗҫ, ҫунтармаллине ытлаш- 
ши хӗссе-пӗссе тыткалакан су- 
халавҫӑ пек, ҫиелтен шӑйӑрттар- 
ма пуҫларӗҫ. Малашне те • ҫак- 
нашкал пулма пултараймасть. 
Ятлӑ критиксем, йышӗ сахал 
пирки, пирӗн ӳссех пыракан кй- 
мӑла йӳнеҫтереймеҫҫӗ пулсан, 
агьӑр хамӑр пӗр-пӗрин ӗҫне тиш- 
кӗрер, ҫӑкӑр пиҫиччен пашалу 
тенӗ пек, атьӑр хамӑр «критик-

сем» пулар; пӗр вӑхӑтлӑха «хӑв- 
на-ху йӳнеҫтер» (самообслужива- 
ние) текен меслетпе те пулпп 
ҫырлахас пулать. Нуша кулач 
ҫиме вӗрентнӗ, теҫҫӗ. Амалҫӑ, хӑв- 
на-ху сипле, тенӗ авал. Ахальген 
мар ӗнтӗ юлашки вӑхӑтра пирӗн 
писательсем (С. Шавлы, А. Еҫ- 
хӗл, А. Артемьев т. ыт. те) 
«Ялавра» тата «Тӑван Атӑл»-ра 
критикла статьясем пичетлеме 
пуҫларӗҫ. Лайӑх пуҫару. Ҫакӑнпа 
пӗрлех, писательсен Союзӗ ҫумӗн- 
чи пултарулӑх секцийӗсем хӑйсен 
ӗҫне чӗртсех, амалантарсах пы- 
ни, республикӑри ҫамрӑксен пи- 
чечӗ тата хӑшпӗр районри хаҫат- 
сем тавра литпӗрлешӳсем актив- 
лӑн ӗҫлеме пуҫлани — унта пул- 
тарулӑх ыйтӑвӗсене конкретлӑ 
произведенисем тӑрӑх уҫҫӑн, 
ирӗккӗн, хавхалануллӑн сӳтсе 
явни — пире савӑнтарать, литера- 
тура пурнӑҫӗ вӑй илсех пынине 
пӗлтерет, малашне писательсен, 
уйрӑмах критиксен йышӗ ӑнӑҫ- 
лӑн аталанса пырасса шантарать.

ПАЯНХИ ЧАВАШ ЯЛЕ
«Хамӑр ялсем» поэмӑра сӑнар- 

ланнӑ вӑхӑт— паянхи тапхӑр. 
Юлашки ҫулсенче ялхуҫалӑхне 
хӑвӑрттӑн хӑпартса пырас тӗлӗш- 
пе Кӑларнӑ ӑслӑ йӗркесен тивӗ- 
ҫӗпе ҫӗкленнӗ халӑх, хальччен 
нумай сиен кӳнӗ культ тӗшмӗш- 
лӗхӗнчен хӑтӑлса пырса, пултару- 
лӑх вӑйӗсене уҫӑлтарса, пӗтӗм 
кӑмӑлтан ӗҫлет, пурнӑҫ тӑвать. 
Пурнӑҫ ҫынни, ҫуртпуҫ ҫынни — 
кам илтмен пиртен ҫак нумай 
пӗлтерӗшлӗ сӑмахсене? Александр 
Алка ҫӗнӗ поэмин геройӗсем шӑп 
ӗнтӗ ҫавӑн пек ҫынсем — халӑх 
хавалӗпе ҫӗкленсе коммунизм тӑ- 
вакансем, социализм йӗркелӗхӗн 
хуҫисем — ҫуртпуҫ ҫыннисем.

Мӗн тери тупсӑмлӑ, ӗмӗтлӗ, 
тӗллевлӗ пурнӑҫпа пурӑнать ку- 
чухнехи ял ҫынни! Пӗр шухӑшлӑ 
колхоз килйышӗнче кирек кам- 
шӑн та хисеплӗ вырӑн пур, ӗҫле- 
ме кӑна ан ӳркен, харсӑр пул, 
халӑх кӑмӑлне уя, пӗрлешсе пу- 
хакан пурлӑха ӳстернӗҫем ӳстер- 
се пыр,— ҫавӑ социализмла пуян- 
лӑхӑн никӗсӗ. Ҫамрӑкки вӗренет, 
вӑйпитти ӗҫлет, ватти ӑс парать. 
Анчах вӗренессишӗн кӑна вӗрен- 
ни, ӗҫлессишӗн кӑна ӗҫлени этем 
тенишӗн ҫителӗклӗ мар. Эпир пу- 
рӑнасшӑн ӗҫлетпӗр: туллин, пул- 
таруллӑн, илемлӗн пурӑнасшӑн. 
Пурнӑҫӑн ҫӑлкуҫӗ — ӗҫ, ҫӗршыври 
мӗнпур ырлӑх-пурлӑх тарлӑ ӗҫе 
пула пухӑнать, ӑна этем хӑй вал- 
ли савӑнса пурӑнма тӑвать. Ҫа- 
кӑн пек шухӑшлаҫҫӗ. «Хамӑр ял- 
сем» поэма паттӑрӗсем.

Лайӑх пурӑнать Мӑнъял — поэт 
сӑнарласа панӑ юмановсен, степа- 
новсен, улькасен, сантӑрсен, са- 
нюксен ялӗ. Эпир астӑвакан ӗлӗк- 
хи чӑвашлӑхран кунта нимех те 
юлман темелле, анчах халӗ те 
Мӑнъялта мӗнпур пекки пурте 
чӑвашла — ӗҫӗ те, чӗлхи те, йӑ- 
лисем те — ҫӗнӗ пурнӑҫпа, социа- 
лизм сывлӑшӗпе ҫӗнелнӗ чӑваш- 
ла. Еҫченлӗх, тирпейлӗх, сӑпай- 
лӑх, чӑтӑмлӑх, мал-ӗмӗт — тах- 
ҫантанпах пирӗн халӑхӑн нацил- 
ле пахалӑхӗсем пулнӑ, социализм 
йӗркеленӗ ҫӗнӗ условисенче ҫав 
ӗмӗрхи пахалӑхсем калама ҫук 
пысӑк вӑй пулса тӑчӗҫ, чухӑн 
Чӑваш ҫӗршывне ырлӑх-пурлӑх 
тата культура тӗлӗшпе малалла 
ячӗҫ. Александр Алкан ҫӗнӗ 
произведенийӗ шӑпах ӗнтӗ ҫакӑн 
пек чӑваш ялӗ ҫинчен, мирлӗ вӑ-

хӑтра ӗмӗтлӗ ӗҫпе пурӑнакан ӗҫ- 
ченсем ҫинчен калать.

Анчах пирӗн паянхи ӗҫсем, 
хӑйсен характерӗпе темӗнчул 
мирлӗ пулсан та, кӗрешӳсӗр ӑнӑҫ- 
са пыраймаҫҫӗ, вӗсем, алӑ вӑйне 
илнисӗр пуҫне, чун-чӗре тата ӑс 
вӑйне нумай-нумай ыйтаҫҫӗ.
Пуян колхоз. Анчах кам тунӑ, 
Кам хутшӑнтарнӑ пурлӑха?
Тав аслӑ, вӑйлӑ халӑха!
Тусем, хирсем, шывсем — йӑлт

унӑн,
Пурнӑҫӗпе вӑл хӑй хуҫа...
Кам хӑйӗн чапӗшӗн, мухтавшӑн 
Этемӗн кӑмӑлне хуҫать,
Вӑл ют пире. Кам хӑй пуясшӑн 
Элек сарать, суять, тунать,
Вӑл — ют пире...
(«Пирӗн вӑхӑтра», 286 стр.)1

Ҫапла калать поэт хӑйӗн поэ- 
минче. Ҫакӑнта пулӗ, тетпӗр эпир. 
унӑн тӗп шухӑшӗ.

Ҫак шухӑша сӑнласа парас 
тесе, поэт халӑх хушшинчен чи 
тӗслӗхлӗ, хальхи вӑхӑтшӑн чи 
паллӑ характерсене суйласа илет, 
вӗсен хушшинчи хирӗҫӳсене ҫута- 
тать.

Акӑ Юмановпа Степанов, ик- 
кӗшӗ те вӑйлӑ, пултаруллӑ ҫын- 
сем, анчах пурнӑҫӑн тӗп ыйтӑвӗ- 
сем ҫине вӗсем иккӗшӗ икӗ тӗрлӗ 
пӑхаҫҫӗ; паллах, вӗсен хушшинче 
тав тухса каять, ҫакӑ тав поэма 
сюжечӗн йӗрӗ пулса тӑрать, ун 
тавра ытти ҫынсем, хӑйсен ӗҫхӗл- 
не, кӑмӑлне кура, пӗрисем Юма- 
нов май, теприсем Степанов май 
ушкӑнланаҫҫӗ. Поэмӑра тата тепӗр 
йӗр пур—Санюкпа Сантӑр йӗрӗ, 
ӑна поэт композици енчен сюже- 
тӑн тӗп йӗрӗпе лайӑх килӗштерсе 
вырнаҫтарнӑ, ку йӗр тӗп йӗре 
хал парса, пӗтӗм произведенине 
ҫамрӑклӑх сӗткенӗпе шӑварса 
тӑрать.

Поэт, калавне пуҫласа, пире хӑ- 
йӗн геройӗсемпе чи малтан хӑна 
сӗтелӗ хушшинче паллаштарать.

Асран кайми туссем! Ларсамӑр. 
Тулли сӗтел кӗтет сире.
Хӑвӑр ҫинчен кӗрекере 
Хавассӑн каласа парсамӑр.

(148 стр.).
Кунта йӑван Юманов, хуларан 

тин таврӑннӑскер, кунта Якур 
Степанов колхоз председателӗ, 
кунтах Ольга Алексеевна, колхоз 
агрономӗ.

Пӗрле ӳссе, пӗрле вылянӑ, 
Пӗрле вӗреннӗ, пӗр шкулта, 
Емӗтсене вӗҫтернӗ янӑ 
Инҫе, инҫе... Унтан... унтан 
Хӑрушӑ ҫулӑм витӗр тухнӑ, 
Ӑҫта кӑна ҫитсе курман! 
Танкканӑ, вӗҫнӗ, шунӑ, юхнӑ — 
Вутра ҫунман, шывра путман; 
Вӑрҫи иртсен канса тӑмасӑр 
Еҫ тытнӑ ҫанӑ тавӑрса,—
Умри ҫулсем пулмарӗҫ ансӑр, 
Вӗҫне тухаймӑн калаҫса.

(148 стр.).
Автор поэмӑн экспозицине ӑс- 

тайлӑн тӑвать, геройсен ячӗсене 
каласа тухнисӗр пуҫне, вӗсен порт- 
речӗсене ӳкерет, вӗсене кӑмӑлӗ- 
сенчи хӑшпӗр паллӑ штрихсене 
малтанах палӑртса хурать.

Акӑ Юманов:
Ҫамки пӗрмеллӗ, куҫ—хура, 
Алли те хурҫӑ евӗр унӑн,
Хул сарлака, патвар...

(147 стр.).
«Упкевӗм ҫук — чӑн-чӑн Юма- 

нов»,—тет ун пирки ашшӗ—ватӑ 
Иван, ҫамрӑк чух, ҫнленес-тӑвас 
пулсан, ӗмӗр ларнӑ юман юпасе- 
не тӳнтерме пултарнӑскер.

1 Сӑвӑлла илевсем пурте «Пи- 
рӗн вӑхӑтра» кӗнекерен.

Ҫамрӑк Юманов хӑй яла ялан- 
лӑхах килни ҫинчен пӗлтерет, ан- 
чах, унӑн сӑпайлӑхне пула, вӑл 
мӗншӗн таврӑннине юлташӗсем 
чылайран тин пӗлеҫҫӗ: МТС дирек- 
торӗ пулма! Вара Степанов, 
Мӑнъял колхоз председателӗ, сик- 
се ӳкет:
Ну, Ольга Алексеевнӑмӑр, савӑн: 
Халь хамӑр ҫын МТС-ра!

(149 стр.).
Маларах эпир, Якур Юмановсем 

патне килсе кӗнӗ чух, унӑн сӑнне 
курсаччӗ:

Якур Степанов 
Тӑрать умра, хӗл ҫулӑм панӑ 
Тӗс-питпеле.—Салам!.. салам!

(148 стр.).
Халӗ, акӑ, «хамӑр ҫын МТС-ра» 

текен репликӑпа Степановӑн шал 
енӗ пӗр самантлӑха уҫӑлса илчӗ.

Акӑ Улька—Ольга Алексеевна:
Кӑвак куҫсем, хӗлхем тӑкмасӑр, 
Ҫунаҫҫӗ явлӑк айӗнче.

148 стр.).

Унӑн сӑн-питӗнче пысӑк хуйхӑ 
хыҫҫӑн юлнӑ салхулӑх мӗлки. 
Степановӑн «хамӑрлӑхӗ» Ольга 
Алексеевнӑна килӗшмест. Вӑл ӑна 
тӳрех пӳлсе хурать:
— Ялан пӗр юмахху ҫак санӑн, 
Пӗр «хамӑр ҫын» кӑна ӑсра.

(149 стр.).
Анчах пулас конфликт кунта тӗ- 

вӗленмест-ха, вӑл—-каярах. Тав 
йӑван Юмановӑн тӳрӗлӗхӗпе Якур 
Степановӑн кутӑнлӑхӗ пурнӑҫ 
чйилӑхӗн ҫулӗ ҫинче ҫапӑна-ҫапӑ- 
на илнипе тухса каять.

Халӗ поэмӑри тӗп сӑнарсене 
тата вӗсен тавралӑхне пӑхса ту- 
хӑпӑр.

ЙАВАН ЮМАНОВ
Вӑл коммунист. Вӑтӑрсем урлӑ 

каҫнӑ ҫын. Унӑн Мӑнъяла 
пырачченхи пурнӑҫне эпир сахал 
пӗлетпӗр. Ҫамрӑк чухне вӑл, ялти 
комсомолец, Улькана юратнӑ, 
вӑрҫӑ вӗсене уйӑрнӑ. Тантӑшӗнчен 
сас-хура пулманнине кура, пур- 
нӑҫ ҫине ытлашши романтикла 
пӑхман хӗр, тивӗҫлӗ мӑшӑр тупӑн- 
сан, качча кайнӑ.

йӑван, вӑрҫӑ асапӗсене чӑтса 
ирттернӗ хыҫҫӑн, яла таврӑнмасть, 
пӗр хулари пысӑк завода ӗҫлеме 
кӗрет. Халӗ акӑ вӑл парти чӗнни- 
пе, чӗре хушнипе ялхуҫалӑх ӗҫне 
куҫнӑ.

йӑван, МТС директорӗ пулса, 
тӑван районӗшӗн вӑй хурса ӗҫ- 
лесси унӑн малтанхи утӑмӗсенчех 
паллӑ. Кунта вӑл, хӑшпӗр «тысяч- 
никсем» пек, ӗҫлемене мар, парти 
шанса янӑ вӑтӑр пинтен пӗри пул- 
са ӗҫлеме килчӗ. Шухӑшлӑ та 
ӑслӑскер, пурнӑҫра нумай тӳссе 
курнӑскер, парти ӗҫӗн тӗрӗслӗхне 
чунпа чӗререн шанаканскер, вӑл 
ҫӗнӗ вырӑнта: эпӗ кунта тин кил- 
нӗ-ха, малтан пӑхкалам, тесе чӑр- 
манса тӑмасть, тӳрех ӗҫе пикенет. 
Еҫӗ нумай вара, мӗншӗн тесен, 
цифиркинсем ура хурса пынипе, 
МТС хӗл варрине ҫитсе те трак- 
торсен ремонтне чиперрӗн пуҫлай- 
ман.

Салхуллӑ ҫӳрет Юманов МТС 
картишӗнче:
Машинӑсем лараҫҫӗ, авӑ,
Юр айӗнче. Ҫил шӑхӑрать... 
Ҫуракине мӗнле эс тухӑн?
Ҫар ылтӑна мӗнле эс пухӑн?..

(154 стр.)
Хула аса килет:

Лерех аванччӗ, заводрах.
Цехра мӗн тумалли йӑлт паллӑ.

(153 стр).
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Кунта та мӗн ӗҫлемелли, мӗнрен 
пуҫламалли паллӑ. Анчах та пи- 
тӗ те йывӑр-ҫке юхӑннӑ ӗҫе ҫӗкле- 
се яма! Акӑ вӑл сивӗ мастерской- 
не кӗрет:
Вӗркӗҫ вӗрмест, млатук чӗнмест.

Ҫыннисем:
...пӗр кӗтесрен хӑпмаҫҫӗ:
Пӗр пӗчӗк кӑмака умне 
Кукленнӗ те, ҫине-ҫине 
Махорка тӗтӗмӗ ҫӑтаҫҫӗ.

(154 стр.)

Ку—механизаторсем. Вӗсене ха- 
лӗ ӗнтӗ, патшалӑхӑн ҫӗнӗ поста- 
новленийӗ тӑрӑх, яланлӑх рабо- 
чисен хисепне илнӗ, халӗ вӗсем 
заводри рабочисен ҫирӗп йӗрки- 
семпе ӗҫлемелле. Юманов асӑр- 
хать: ҫӗнӗ рабочисен ӗҫлес кӑмӑл 
сахал. Пӗр енчен, вӗсене ӗлӗкхи 
хӑнӑхусем чӑрмантараҫҫӗ—Хӗлле- 
хи Микулана каймалла, ача шыва 
кӳртмелле т. ыт. те, т. ыт. те; 
тепӗр енчен, цифиркинсем ӗҫ ук- 
ҫине вӑхӑтра тӳлесе пымаҫҫӗ, — 
ун пек пулсан камӑн ӗҫлес килӗ?

Ҫак ҫынсене чӑн-чӑн рабочисем 
тума Юмановӑн нумай тӑрӑшмал- 
ла. Чӑнах та, вӑл ҫирӗп алӑпа 
МТС-ра йӗрке кӳме пуҫлать, ӗҫ 
дисциплинине хӑпартать, Цифир- 
кин пек сиенлӗ ҫынсене, МТС ху- 
ҫалӑхне хӑйсене валли тупӑш ҫӑл- 
куҫӗ туса хунӑскерсене, аппарат- 
ран тасатать.

Вӑл Мӑнъял колхозӗ мӗнле май. 
па малта пынине пӗлет. Районри 
колхозсем валли патшалӑхран ки- 
лекен пулӑшу тӳрех Степанов 
патне ҫул тытать-мӗн: ҫӗнӗ маши- 
нӑсем те, ҫӗр имҫамӗ те, укҫа- 
тенки те. Ҫакӑ «ылтӑн пӗрхӗмне» 
ҫӑтсах тӑнипе ним хуйхӑсӑр пурӑ- 
нать Степанов, кая юлнӑ колхоз- 
сем ҫине, ӗлӗкхи ҫӗрме пуянсем 
пек, куҫхӳрипе ҫеҫ пӑхать. Колхоз- 
сен ӗҫӗнчи кунашкал киревсӗр 
практикӑна Юманов сивлет, вӑл 
ҫак ыйтупа районри актив пухӑ- 
вӗнче тухса калать. Степановпа 
ун хушшинчи конфликт ҫапла тӗ- 
вӗленет. Тӳрӗ чунлӑ Юманов «Те- 
лей» колхоз председателӗ хӑй ҫине 
вӗчӗ тытса ҫӳренине малтанласа 
асӑрхамасть те, вӑл ӗҫлет, МТС 
хуҫалӑхне вӑй кӳртесшӗн ырми- 
канми тӑрӑшать. Анчах пӗр япа- 
ла темшӗн пӑшӑрхантарать-ҫке 
ӑна? Юманов пӑхать пӑхать те: 
Улька—Ольга Алексеевна Якурпа 
ытла та ҫывӑх пек туйӑнать. Ан- 
тив, пултӑрах! Ҫапах та, этем чӗ- 
ри! Нимӗн те тӑваймӑн! Вӑхӑт 
таптавӗ айӗнче те вилме пӗлмен 
ӗлӗкхи юрату каллех тапранать, 
ҫак сӑлтав ӗҫ мотивӗсемпе пуҫлан- 
са кайнӑ икӗ ҫын хушшинчи конф- 
ликта, паллах, чӗрре кӗртме пул- 
тарать. Анчах йӑван ҫӑмӑлттай 
ҫамрӑк мар, вӑл, чи малтан халӑх 
ӗҫӗ ҫинчен шухӑшлама вӗреннӗ- 
скер, хӑйӗн супинкке телейне кал- 
лех ырана хӑварать, чуна йывӑр 
килсен те—чӑтать.
Эк-кей чӗре! Сана халь намӑс 
Вунҫиччӗри пек нӑйкӑшма.
Пире халь кирлӗ парӑнман ӑс, 
Кулянӑҫ—пирӗншӗн тӑшман. 
Пулин, вӑл тепӗрне юраттӑр,
Телей вӑл куртӑр унпала.
Эс пур—ут ҫирӗппӗн те паттӑр 
Асу суйланӑ ҫулпала.

(204 стр.)
йӑван Юманов чӑн-чӑн ӗҫпуҫ- 

ҫынни. Вӑл хӑйӗн хастарлӑхӗпе, 
тӳрӗлӗхӗпе, халӑхпа калаҫма тата 
халӑхшӑн тӑрӑшма пӗлнипе рабо- 
чисен кӑмӑлне тупать: малашне 
ӗнтӗ МТС-ра унӑн сӑмахӗ кирек 
камшӑн та авторитет. Рабочисен 
ыйтӑвӗсене йӗркеллӗн тивӗҫтерсе 
пынипе, механизаторсен ӗҫ кӑмӑлӗ 
ҫӗкленет, МТС-ри пурнӑҫ вӗресе 
тӑма пуҫлать, Халӗ ӗнтӗ кунта

рабочисем ӗҫе тухасси проблема 
мар, вӗсене вӑхӑтра ӗҫ тупса па- 
расси—проблема. Уй-хир ӗҫӗсемпе 
пӗрлех строительство ӗҫӗсем пуҫ- 
ланаҫҫӗ. Иӑван Юманов руковод- 
ствӑра хӑйӗн ӑсӗ, хӑйӗн вӑйӗ, хӑ- 
йӗн авторитечӗ ҫине кӑна шан- 
масть, вӑл ӗҫе коллективпа кн- 
лӗштерсе тума тӑрӑшать, ку тӗ- 
лӗшпе ун шанчӑклӑ юлташ пур— 
промышленноҫран килнӗ тепӗр 
ҫын: Павел Веселовский, партор- 
ганизаци пуҫлӑхӗ. Рабочи Весе- 
ловский, вырӑс ҫынни, вырӑнти ха- 
лӑхпа ҫывӑхрах пулас тесе, ватӑл- 
малӑх кунра чӑвашла вӗренет. 
Вӑл—Юмановӑн тивӗҫлӗ юлташӗ, 
ӑслӑ канаш ҫынни. Вӗсен хушшин. 
че чи ырӑ туслӑх, пӗр-пӗрне вӗсем 
ҫур сӑмахран ӑнланаҫҫӗ, пӗр-пӗ- 
рин хавалне хӑпартлантарса пы- 
раҫҫӗ. Еҫре вӗсем пӗр-пӗриншӗн 
директор та, парторганизаци пуҫ- 
лӑхӗ те мар, ӑна-кӑна туймаҫҫӗ 
вӗсем, пӗр-пӗриншӗн вӗсем—пӗр 
ӗҫре тӑракан икӗ коммуннст.

Анчах ӗҫшӗн кӑна ҫунмасть-ҫке 
этемӗн чунӗ? Чун ыратать, чун 
юратать, пӑшӑрханать, хумханать. 
Улька, «Телей» колхозӑн мӗнпур 
пек чӑрмавне хӑй ҫнне тиенӗ хӗр- 
арӑм-агроном (Степанов ытла- 
рах — «хисеплӗ председатель»), 
Юмановӑн шухӑшне сисет пулсан 
та—васкамасть. Вӗсен сукмакӗ- 
сем—те ӑнсӑртран, те юрнех — 
час-час пӗр-пӗрин патне ҫывӑха- 
раҫҫӗ, чи уллах,- чи илемлӗ вырӑн- 
сенче тӗл пулаҫҫӗ вӗсем, анчах. 
тӗллевӗсем ниепле те килӗшеймен 
пек, каллех уйрӑла-уйрӑла каяҫҫӗ. 
Пӑшӑрханать Юманов, вӗчӗхме ты- 
тӑнать. Улькан шухӑшне шахвӑрт- 
са пӗлесшӗн пулнӑ пекех, мухтама 
тивӗҫлӗ мар Степанова каҫса кай- 
са мухтать, анчах хӗрарӑм хӑйӗн 
кӑмӑлне пурпӗрех палӑртмасть. 
Чӗре таврашне хальччен ҫирӗп 
тытма пӗлнӗ хусах чӑтаймасть: 
хайхи, тӗрлӗрен сӑлтавсем тупса, 
Ольга Алексеевнӑна хӑй патне, 
МТС-а, куҫарма пӑхать, ӑна Сте- 
панов «вӑйӑмӗнчен» (влиянин- 
чен) тартма тӑрӑшать, анчах 
Улька яхӑнне те ямасть, вӑл кол- 
хозрах юлать. Ҫав вӑхӑтрах кӗвӗҫ 
чунлӑ Степанов ниҫта кайса кӗ- 
реймест, ӗҫме тытӑнать, путсӗр 
Цифиркин ун чӗре суранне пӑрӑҫ- 
ласах тӑрать.

Юмановӑн мӗнпур йӑпанӑҫӗ, са- 
вӑнӑҫӗ ӗҫре. Шухӑшӗнче—ӗҫ, тун- 
сӑхлӑ ӗмӗтӗнче—Улька. Ҫавна пу- 
ла, вӑл хӑйне пӗр ҫамрӑк хӗр 
юратса пӑрахнине те сисмест, ку 
кӑна мар, «суя мӑнкӑмӑллӑ» Сте- 
пановпа йӗксӗк чунлӑ Цифиркин 
ун валли паҫӑрах шӑтӑк алтаҫҫӗ— 
ҫавна та туймасть. Анчах ку «си- 
сӗмсӗрлӗх» пирӗн геройӑн сӑнарне 
пӗрре те чухӑнлатмасть, йӑлтах 
урӑхла: вӑл хӑйне пӳрнӗ ҫулпа 
паттӑррӑн пырать, унӑн унталла- 
кунталла шӑршласа тӑма вӑхӑт 
та, кӑмӑл та ҫук, унпа пӗрле ха- 
лӑх, ӑна, вӑл-ку пулсан, халӑх 
мӑшкӑла хӑварас ҫук.

Утӑмран утӑма уҫӑлса пырать 
Юмановӑн—поэмӑри тӗп гаройӑн 
сӑнарӗ. Эпир ӑна ӗҫре те, уявра 
та, пӗччен чухне те, халӑхпа пӗр- 
ле те, килӗшӳре те, хирӗҫӳре те, 
савӑнӑҫра та, хуйхӑ-суйхӑра та 
куратпӑр, унӑн пуян та таса чун- 
не туятпӑр. Унӑн, пурнӑҫ ҫыннин, 
ӗҫ-пуҫ ҫыннин, ӗҫӗ-хӗлӗ ӑнса пы- 
рать, лайӑх организациленнӗ кол- 
лектив тӑрӑшнипе, патшалӑх пу- 
лӑшнипе МТС хуҫалӑхӗ пӗр ҫул- 
талӑк хушшинче самай улшӑнать.

Ав, ҫӗнӗ гаражсем лараҫҫӗ 
Ентӗ йӗрки-йӗркипеле.
Мӗнпур машин чипер хӗл каҫӗ,

Тек ҫийӗнмӗ шух ҫилпеле.
Кӗрет мастерскойне — таса та 
Ҫап-ҫутӑ аслӑ пӳлӗмсем: 
Мастерской мар, пӗр пысӑк садӑн 
Уҫланкине куратӑн тем.
Цехсем мӑн заводри пек, тейӗн. 
Мӗнрен кая вӑл заводран?
Кунта ӗҫлекенсем телейлӗ,
Тесе хӗпӗртесе тӑран.
Чӗнсем ҫӗлен пек ярӑм-ярӑм, 
Вӗлт ҫеҫ шӑваҫҫӗ вылянса; 
Ҫынсем ҫаврӑнкалаҫ вӑр-варӑн, 
Еҫӗ пырать вӗсен ӑнса.

(286 стр.).

Ҫак сӑвва чӑвашлах ҫырнӑ-ҫке! 
Мухтав чӑваш чӗлхине!

ЯКУР СТЕПАНОВ
Юманова хирӗҫ антнтеза мес- 

лечӗпе илнӗ сӑнар — Якур Степа- 
нов. Вӑл поэмӑра чи хирӗҫӳллӗ, 
чи кӑткӑс, пурнӑҫӑн тимӗр алли- 
не хӗнпе пӑрӑнса пыракан этем. 
Илемлӗ те вӑйпиттн ҫын. Асран 
катӑк мар. Хӑюлӑхӗ те, тӑрӑшу- 
лӑхӗ те пур, анчах хӑйне юратни, 
хӑйне ҫеҫ ӗненнн, хӑйӗн мӑнаҫ- 
лӑхне хӑй пуҫҫапни, чапшӑн-мух- 
тавшӑн ҫунни унӑн ӑшӗнче хуҫа 
пулсах ларать. Вӑл республикӑри 
паллӑ «Телей» колхозӑн пуҫлӑхӗ. 
Акӑ:
«Телей» колхоз начар-им унӑн? 
Пырать районӗпе малта.
Мӗн кирлине пурне те тунӑ,
Хӑй чи хисеплӗ ҫын ялта.
Ялтан тухсан, чӗрешӗн ырӑ 
Хирсем выртаҫҫӗ таврара;
Ҫуллен ҫул йӑтӑнать ҫеҫ тырӑ! 
Ҫаран мӗн чухлӗ улӑхра!
Хӑш председатель халь сӑхланмӗ 
Пӑлан пек ун ӗнисене,
Ун урхамах лашисене!
Кам тӗлӗнсе пуҫ сулкаламӗ, 
Мӑнаҫ сыснисене курсан!
Мӗн чухлӗ пуснӑ, сутнӑ, панӑ — 
Мул хутшӑнсах пырать...

Степанов,
Чӑнах та, телейӳ пур сан.
Никам патне те мар, примерлӑ 
Еҫсем ҫинчен ҫырас пулсан,
Пӗр ун патне, кунта, вӗҫтернӗ 
Корреспондент Шупашкартан. 
Унта хӑвӑн каяс пулсассӑн, 
Ларусене е хӑнана,
Мӑн ҫуртсене кӗрен хавассӑн, 
Унта министрсем сана, 
йӑл-йӑл кулса, параҫҫӗ алӑ.

(161 стр.).
Мӑнъял колхозӗ, чӑнах та, 

пуян та культурӑллӑ пурнӑҫпа 
пурӑнать. Председателӗн ячӗ те 
ҫӳлте, анчах Степановӑн тивӗҫӗпе 
мар. Якур: эпир турӑмӑр, тесе 
калас вырӑнне, ахалех: эпӗ турӑм, 
тет. Вӑл колхоза хатӗрри ҫине 
килсе кӗнӗ ҫын, халӗ те хатӗр- 
рине, янтине юратать. Вӑрҫӑ вӑ- 
хӑтӗнче паттӑр улькасен вӑйӗпе 
тӗрекленнӗ колхоз вӑрҫӑ хыҫҫӑн 
Степанов аллине лекет:

— Кайран вӑл ҫитрӗ, пирӗн
халӑх

Еҫе майлаштарса ярсан.
Канмарӗ вӑл. Ҫине тӑрса 
Пикенчӗ, салтакла, вӑй-халлӑн. 
Мана та ҫӑмӑл пулчӗ пек. 
Колхозӑмӑр мала та тухрӗ,
Вӑл ҫулсерен тырпулӑ пухрӗ 
Емӗтринчен ытлашшипех.
Степанов мухтанма пуҫларӗ: 
«Районӗпе пӗр эп малта!»
Нимех те мар ӑна ҫын тарӗ,
Вӑл хӑй кӑна иккен ялта.

(232 стр.).

Пыра киле, Степанов руковод- 
ство ӗҫӗ ҫине ҫапла пӑхма тытӑ- 
нать:

...Ман ӗҫ
Тӗрӗслесси кӑна...

(252 стр.).

Паллах, тӑрӑшакан бригадир- 
сем пур, опытлӑ агроном пур, уй- 
хир ӗҫӗ вӑхӑтра пулса пырать, 
фермӑсем лайӑх ӗҫлеҫҫӗ, колхозӑн 
тупӑшӗ ҫуллен ҫул ӳсет, апла 
пулсан, Степановӑн хуҫалӑхри 
хура ӗҫе хутшӑнмасан та юрать, 
унӑн, ав, районра пулмалла, рес- 
публика центрне ҫитмелле, хӑш 
ҫӗрте йӑпӑлтатса, хӑш ҫӗрте^ хӑ- 
ратса, колхозсем валли пӑхнӑ 
патшалӑх фончӗсене чи малтан 
хӑй патне сӗтӗрмелле. Сӑмах ви- 
тет ун — вӑл чаплӑ колхоз пред- 
седателӗ. Ана вӑрман, ӑна маши- 
на, ӑна хаклӑ удобренисем, ӑна 
укҫа. Ҫакӑн пек йӗркене вӑл, хӑ- 
йӗн ӑсӗпе, тӗрӗс тесе шутлать. 
Колхозсен хушшинчи танмарлӑ- 
ха — пӗри «ама ҫури», тепри 
юратнӑ «пепкем» пулнине пӗтер- 
ме тытӑнсан, колхозсене шалти 
вӑя пула, пӗрлешӳлӗх кӳрекен 
мехелсене пула ҫӗклес тӗлӗшпе 
район чӑнласах кӗрешме пуҫласан, 
ҫакна хирӗҫ чи малтан Степанов 
тӑрать. Вӑл парти политикине тӗ- 
рӗс тытса пыракан Юмановпа хи- 
рӗҫӗве кӗрет. Пӗрле ӳснӗ, ача 
чухне туслӑ пулнӑ юлташӗ ҫине, 
кӗҫҫепит Цифиркин ӑсӗпе усӑ 
курса, элеклеме пикенет. Ача чух- 
нех Якурӑн натуринче, темӗскер, 
кашкӑрла кӑмӑл пулнӑ. Акӑ, ав- 
тор аса илсе каланӑ тӑрӑх, икӗ 
юпах ача — йӑванпа Якур^—ар- 
ман пӗвннче шыва кӗреҫҫӗ. Эк- 
кее! хӑйсем ишме вӗреннн те ну- 
маях пулмасть-ха, анчах—: ачапча 
мар-и? — вӗсен калама ҫук пӗве 
урлӑ ишсе каҫас килет. Малтан 
Юман йӑванӗ ишсе каять, ун 
хыҫҫӑн — Якур. Акӑ Йӑван каҫ- 
са пырать. Чим, капла пӗве урлӑ 
чи малтан ишсе каҫнин чысӗ ӑна 
пулма пултарать-ҫке] Унччен те 
пулмасть, Якур йӑвана ураран 
тытать, шыва путарать. Мӗскӗн 
йӑван ’ аран ҫеҫ вилӗмрен хӑтӑ- 
лать.

Ҫакӑ вӗчӗх чунлӑ кашкӑр ҫу- 
ринчен малашне, эхер те капита- 
лизм тӗнчи пӑчланман пулсан, 
ватӑ кашкӑр, тӗнче ҫӑткӑнӗ, пур- 
нӑҫра хӑйӗн кӑмӑлӗнчен пуҫне ни- 
мӗн те курман сӗмсӗр куштан, 
Атӑл-ҫи чӑвашӗсене пӑчӑртаса пу- 
рӑнакан мул аҫтахӗ тухма пул- 
тарнӑ. Ҫапла калама сӑлтав са- 
хал мар, ан тив, вӑл, Якур Сте- 
панов, паянхи кун колхоз предсе- 
дателӗнче ларать, тейӗпӗр.^ Халӗ 
те вӑл, социализм пӗрлешӳлӗхӗн 
тытӑм нормисене сулчӑрах ярсан, 
хӑйӗн ӑшчикне акӑш-макӑш кӑ- 
тартмалла, анчах ӑна иртӗнсе 
каясран ҫӑварлӑхласах тӑраҫҫӗ: е 
юлташсем хушшинче сӑсӑрлан- 
тарса илеҫҫӗ, е райкома чӗнсе ӑс 
параҫҫӗ,

Степанов халӑхӑн пултарулах 
вӑйне шанмасть, пурнӑҫ  ̂мала 
каясси, прогресс, ун шухӑшӗпе, 
хӑй пек «ӗҫлӗ ҫынсенчен», «тупма 
пултаракансенчен» килет. Акӑ вӑл 
Юманов тӑрӑшуне те укҫа ҫине 
куҫарать, укҫапа хаклать:

Эппин, тӑватӑн,— тет Степанов. 
Еҫӳ сан вӗресе тӑрать.
Мӗн кирлине пурне те панӑ. 
Ҫапла, укҫа вӑл чул касать.

(209 стр.).

Ҫавӑн пек профанацйлет ҫынсен 
хавхаланӑвне Якур ятлӑ  ̂ циник. 
Вӑл пурнӑҫ ҫине урӑхла пӑхасшӑн 
мар. Ун пӗтӗм пултарулӑхӗ «ха- 
мӑр ял» текен блат принципӗпе 
ҫыхӑннӑ. Пыра киле, Якур Степа- 
нов, халиччен хӑйне вӑй панӑ суя. 
лӑх мӑкалса пынине кура, чи ир- 
сӗр хӗҫпӑшала ярса тытать—ӗмӗр- 
ӗмӗр этем тӑшманӗ пулса тӑракан 
элеке хӑйӗн пулӑшаканӗ тӑвать, 
Цифиркинпа пӗрлешсе, Юманова
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путарма тӑрӑшать, районта ӗҫле- 
кенсене Шупашкарпа, Мускавпа 
хӑратать. Чӑнах та, унӑн демаго- 
гине пула, Юмановпа Степанов 
ыйтӑвӗ районра чӑрмавлӑ ыйту 
пулса тӑрать. Райком ку ыйтӑва 
ятарласах сӳтсе явать.

Ҫакӑн пек Степановӑн халӑх 
хушшинчи сӑн-сӑпачӗ.

Халӗ ӑна тепӗр енчен— супинк- 
ке пурнӑҫӗ енчен илсе пӑхӑпӑр. 
Вӑл, Юманов пекех, ҫулланнӑ ху- 
сах. Салтакран арӑмпа таврӑннӑ, 
анчах ҫемье тӑвайман: арӑмӗ 
пӑрахса кайнӑ. Паллах, чурӑс 
чунлӑ ҫынна ҫемье чӑмӑртама йы- 
вӑр. Унӑн арӑмне, вырӑнти чӗл- 
хене, вырӑнти йӑласене пӗлмен- 
скерне, упӑшка килӗнче пурӑнма 
терт пулнӑ. Чӑнах та, мӗн чухлӗ 
факт пӗлместпӗр-ши эпир ҫакнаш- 
каллине? Аякран лайӑх-лайӑх 
хӗрсене илсе килеҫҫӗ те, нумай та 
вӑхӑт иртмест,— майра кирлӗ мар! 
тесе ҫуйӑхакан амӑшӗсене, ватӑ 
аппӑшӗсене пӑхӑнса, ытлаван ки- 
лӗштерсе пурӑнас ҫынна, килйыша 
илем кӳрес ҫынна, кулуя кӑлар- 
са, калла ӑсатаҫҫӗ. Ҫакӑн пек йӗ- 
кӗтсенчен пӗри Якур Степанов. 
Чӑн-чӑн юрату тени унӑн чунне 
нихӑҫан та хумхантарман. Вӑл 
сӑран чунлӑ. Унӑн пурнӑҫне хав- 
халантараканни, юрату туйӑмӗ 
мар, суя мӑнкӑмӑллӑх туйӑмӗ, 
ыттисене таптаса иртсе каяс ту- 
йӑм, эгоизм туйӑмӗ. Паллах, вӑл, 
ватӑ хусах, хӗрарӑмсӑр пурӑн- 
масть, ҫутҫанталӑк киреметне 
пуҫҫапасах пулать, анчах ҫак япа. 
ла ун ним кӗрешӳсӗр, тӑрӑшусӑр, 
хумхану-пӑлханусӑр, хӑйне хӑй 
пулса пырать. Ҫӑмӑлттай хӗрсем 
ялта пӗтмен чух, ним шухӑшсӑр 
пурӑнма пулать Якура. Чӑн, ав- 
тор ҫакӑн ҫинчен уҫҫӑнах ҫыр- 
масть, ӑна такт туйӑмӗ ямасть, 
анчах пире паллӑ: Якур пурнӑҫра, 
Шӑпчӑк тус калашле, шӑп та лӑп 
ҫавӑн пек, вӑл хальччен урӑхла 
пулайман-ха.

Эсир, поэмӑна вулакансем,— ҫук 
Якурӑн, тем тесессӗн те, чунӗ пур, 
вӑл Ольга Алексеевнӑна юра- 
тать,— тейӗр. Чӑнах та, пӗрре вӑл 
Улькана хӑйӗн арӑмӗ пулма сӗн- 
нӗ-ҫке. Кун ҫинчен Улька ҫапла 
каласа кӑтартать:

Мана качча илесшӗн пулчӗ: 
«Мӗскершӗн, тет, вӑйна хуҫан? 
Халь сансӑрах ӗҫ кайӗ ман,
Киле илем кӗртмешкӗн юлччӗ».

(232 стр.).

Анчах ҫак сӗнӗве Степанов чӗ- 
рипе хумханмасӑр, чунӗпе пӑл- 
ханмасӑр тунӑ. Улька уншӑн 
кӗрарӑм кӑна. Ольга Алексеевна 
хӑйӗнчен таҫта малта иккенне, 
унӑн чун пуянлӑхне, шалти илем- 
не вӑл^ асӑрхамасть те. Ку кӑна 
мар, вӑл тирпейлӗ колхоза кам 
аллинчен илнине те тахҫанах ман- 
нӑ, мӗншӗн тесен, Степанов шу- 
хӑшӗпе, пурнӑҫра урӑхла пулма 
та пултараймасть,— пӗтӗм тӗнчи- 
пе те Степанов кӑмӑлӗ ҫеҫ тӗрӗс, 
ыттисем?.. ыттисем вара ун кӑ- 
мӑлне тӑвакансем пулмалла.

Юманов Ольга Алексеевнӑна 
МТС аппаратне илме пӑхсан, 
Степанов кӑтӑрса каять,— тен, 
Улькана юратнипе тетӗр пуль? 
Ҫук, лайӑх хӗрарӑм тепӗр ҫынна 
лекме пултарать, ҫавӑншӑн ҫеҫ 
пӑшӑрханать вӑл. Лайӑх япала 
ялан унӑн пулмалла, хӗрарӑм 
тени, уншӑн пулсан, япала кӑна. 
Ҫавӑнпа та, кайран, калав вӗҫӗн- 
че, Улька унӑн пулмассине пӗл- 
сен те, вӑл ҫакӑнса та вилмест, 
шыва та сикмест, «усал тӑшманӗ- 
пе» хире-хирӗҫ тӑрса пӑшалпа та 
перӗнмест, хӑйӗн шӑпине лӑпкӑн 
ҫеҫ йышӑнать. Унччен нумай пул-

масть кӑна вӑл, Улькана ҫавӑрас 
шухӑшпа, лирика паттӑрӗ пек хӑ- 
йӗн туйӑмӗсем ҫинчен йӗрсе, сӑ- 
махӗсене куҫҫулӗпе тата элекпе 
юрса кӑтартнӑччӗ:
— Юман вӑл хӑйшӗн ҫеҫ тӑрать. 
Пӑрах ӑна. Мӗне вӑл кирлӗ?
Паян—кунта, ыран—таҫта.
Анман упа пек хулӑн тирлӗ,
Сана чунтан-и юратать?
Сан пеккисем ун ҫитмӗл пур-тӑр 
Таҫти-таҫти хуласенче...
Пӗркун сире пӗрле курсассӑн,
Эп ҫывӑраймарӑм ҫӗрӗпе. 
Ҫавӑнтанпа вара, манасшӑн, 
Супма пуҫларӑм ӗҫкӗпе.
Анчах нимле те манаймарӑм. 
Пуҫна пӗксе, ална ҫеҫ сул!
Улька! Пулсамччӗ эс ман арӑм, 
Шуса ҫеҫ пырӗччӗ кун-ҫул!

(260 стр.)

Анӑҫсӑр юрату пирки ӗҫме пуҫ- 
ланӑ пулать Степанов. Ҫук, вӑл 
нихӑҫан та, никама та юратса 
курман. Степановсен ӗмӗрӗ иртет, 
чапӗ ҫухалать, тен, ҫавӑншӑн 
ӗҫме пуҫланӑ пулас? Мал ӗмӗтлӗ 
ҫын, хӑйне те, ҫынсене те сума 
сӑвакан ҫын нихӑҫан та ирсӗр 
ӗҫкӗ ытамне кӗрсе ӳкмест.

Лайӑх тунӑ «Телей» колхоз ха- 
лӑхӗ: ҫӗнӗ суйлавра колхоз ӗҫне 
чӑрмантарса пыракан Степанова 
та, унӑн хӳрешки Цифиркина та 
«шуҫчуман» ҫине лартса янӑ, пред. 
седатель пулма ҫӗнӗ пурнӑҫшӑн 
мӗнпур хастарлӑхне паракан 
Улькана суйланӑ,

УЛЬКА — ОЛЬГА 
АЛЕКСЕЕВНА

Ытарса илейми сӑн-сӑпатпа 
тухса тӑрать пирӗн умма колхоз 
агрономӗ Ольга Алексеевна. Чӑ- 
ваш хӗрарӑмне ҫутҫанталӑк мӗн 
пӳрнӗ, мӗн пилленӗ, ҫавӑ пӗтӗ- 
мӗшпех тенӗ пек Улькара сӑнар- 
ланнӑ. Ырӑ кӑмӑл, ӗҫченлӗх, сӑ- 
пайлӑх, ҫутӑ ӑс, юратуллӑ чӗре, 
аннелӗх туйӑмӗ, юлташлӑха тата 
халӑх ӗҫне нимрен мала хуни, 
тӑван ҫӗршывшӑн ҫунни, унӑн 
тӑшманӗсене курайманни — ҫакӑ 
этем чунне пуянлатакан, этеме 
этем тӑвакан пахалӑхсем Улькан 
сӑнарӗнче, хӗвел ҫуттин элемен- 
чӗсем тырӑ пӗрчинче пуҫтарӑнса 
ӳсӗм вӑйӗ тунӑ пек, пултаруллӑн 
пӗрлешнӗ.

Улькан нумай енлӗ пурнӑҫне 
сӑнласа парас тесе, автор ӑна 
кулленхи ӗҫсенче, халӑх ҫинче, 
кӑмӑл-туйӑм хутшӑнӑвӗсенче, тӗр- 
лӗ вырӑнта, тӗрлӗрен лару-тӑрура 
кӑтартать.

Иртнӗ хӑрушӑ вӑрҫӑ пирки алӑ- 
ри ачапа тӑлӑха юлнӑ ҫамрӑк 
хӗрарӑм инкеке пула хуҫӑлмасть. 
Унӑн хуйхи — тӗнче хуйхи, халӑх 
хуйхи, апла пулсан ӑйа халӑхпа 
пӗрле чӑтса ирттермелле. Ҫак шу- 
хӑш хӗрарӑма чун тӗреклӗхӗ кӳ- 
рет, пурӑнма вӑй парать. Яла 
юлнӑ хӗрарӑмсем тата ватӑсем 
Улькана колхоз председательне 
суйлаҫҫӗ. Арҫын аллисӗр, туртӑм 
вӑйӗсӗр, кирлӗ пек ӗҫ хатӗрсӗр 
тӑрса юлнӑ колхозсенче ун чух 
йывӑртан йывӑр пулнӑ. Акӑ мӗн- 
ле асӑнать ҫав вӑхӑта Ольга 
Алексеевна:

Эпир кунне-ҫӗрне пӗлмесӗр 
Еҫлерӗмӗр. Машинсӑр-мӗнсӗр.
Сӗт паракан ӗнесене 
Вӗрентрӗмӗр плуг сӗтӗрмешкӗн.

(232 стр.).

Улька поэтӑн хавхаллӑ ӑсӗнче 
пӗр телейлӗ самант ҫуралнӑ сӑнар 
мар, унӑн прототипӗсем пирӗн 
пурнӑҫра нумай. Гварди полков- 
никӗ Прохор Трофимов «Чӑваш

ҫӗршывӗ Аслӑ Отечественнӑй вӑр- 
ҫи кунӗсенче» ятлӑ пуян тулӑмлӑ 
статйинче пире ҫакӑн пек факт 
илсе кӑтартать:
«Т. И. Иванова, Комсомольски 
районӗнчи «Трактор» колхоз пред- 
седателӗнче ӗҫлесе, вӑрҫӑ йывӑр 
ҫулӗсенче колхоз производствин 
чӑн-чӑн организаторӗ пулса тӑчӗ. 
Вӑл ӗҫлекен колхоз акакан ҫӗр 
талкӑшне чылай ӳстерчӗ, тырӑ 
тухӑҫлӑхне хӑпартрӗ, выльӑхсен 
шутне хутшӑнтарчӗ, патшалӑх 
умӗнчн парӑмсене яланах вӑхӑт- 
чен татса пычӗ. Еҫри паттӑрлӑх- 
шӑн Т. Иванова Ленин орденӗ ил- 
ме тивӗҫлӗ пулчӗ». («Тӑван Атӑл», 
2(55) №, 1955 ҫ.).

Ҫакӑ чӑнласах та пысӑк, вӑхӑт- 
не кура питех те чӑрмавлӑ ӗҫсене 
лайӑххӑн йӗркелесе пыма ӑслӑ та 
хастарлӑ, йывӑрлӑхсене парӑнман 
ҫирӗп кӑмӑллӑ ҫын кирлӗ пулнӑ. 
Мӗн чухлӗ хурлӑх пулнӑ пулӗ пи- 
рӗн Улькана ача-пӑчаллӑ, выҫлӑ- 
тутлӑ хӗрарӑмсене ӗҫе кӑларма?! 
Мӗн чухлӗ кӑна ларса йӗмен пулӗ 
пирӗн хӗрарӑмсем, лаша вырӑнне 
ӗҫлекен ӗшеннӗ ӗнесемпе ҫул ҫине 
тухсан?! Чӑтнӑ, шӑла ҫыртса чӑт- 
нӑ. Ҫавӑнпа ҫӗнтернӗ те.

Ҫавӑн чул йывӑра тӳсҫе ирттер- 
нӗ, пурнӑҫӑн хӗрхенӳсӗр аллинче 
асапланнӑ хӗрарӑмсен чӗре хыт- 
малла пек, вӗсем чун илемне ҫу- 
хатмалла пек, арҫын вырӑнне 
ӗҫленӗскерсем—аҫатуккана тух-
малла пек. Ҫук, чӑн-чӑн чӗресем, 
асап вутӗнче шӑранса, ылтӑн пу- 
лаҫҫӗ иккен, хальччен пулман 
илем, асам, пуянлӑх туянаҫҫӗ. Ҫа- 
вӑн пек пирӗн хӗрарӑмсем. Ҫавӑн 
пек «Телей» колхоз агрономӗ 
Ольга Алексеевна та.

Улька, Степанов Якур вӑрҫӑран 
килнӗ-килменех, хӑй нумай вӑй 
хунӑ, ялпа пӗрле майлаштарса янӑ 
колхоз ӗҫне, нимӗн турткаланма- 
сӑр-тӑмасӑр, унӑн аллине—арҫын 
аллине парать. Вӑл: тӗрӗс турӑм, 
тет, ӳкӗнмест, мӗншӗн тесен, Якур 
чӑнах та малтанлатса пикенсех ӗҫ- 
лет, халӑх ӗҫне ҫирӗп алӑпа 
тытса пырать, ҫуккине тупать, 
пуррине ӳстерет. Ӑгрономпа пред- 
седатель, иккӗшӗ те пӗр ӗҫрине 
пула, час-часах курнӑҫаҫҫӗ, кала- 
ҫаҫҫӗ, пӗр-пӗрне ӑнланма, хак ху- 
ма вӗсен вӑхӑт та, ытти майсем те 
ПУР. Урҫа ҫынни, паллах, маттур 
хӗрарӑм ҫине тинкеререх пӑхма 
пуҫлать. Улька хӑй те ҫамрӑк, те- 
лей пулсан, мӗншӗн арсӑр пурӑ- 
нас? Арсӑр пурнӑҫ—халсӑр пур- 
нӑҫ. Анчах^ӗмӗр сакки сарлака. 
Емӗр ирттересси ана пӳне утса 
тухасси мар. Ульйа васкамасть, 
тата унӑн ҫухату суранӗ те 
чӗп-чӗрех-ха. Телейлӗ хӗрарӑмсем 
упӑшкисене кӗтсе илчӗҫ, вӑл пур— 
каҫсерен ачине ытала-ытала йӗ- 
рет. Васкани ҫитермест, кӗтни 
ҫитерет. Чӑнах та, пыра-киле, Сте- 
панов Улькашӑн мая килменни 
уҫӑлнӑҫем уҫӑлать,—ку пирӗншӗн 
те, Улькашӑн хӑйӗншӗн те паллӑ. 
Хӗр-паттӑр умне Юманов. вӑйлӑ 
та мал ӗмӗтлӗ, ӑслӑ та кӗрнеклӗ 
ҫын тухса тӑрать. Эпир калатпӑр: 
Улька, акӑ сан валли каччӑ, тет- 
пӗр. Ольга Алексеевна, ҫӗнӗ ҫын 
енне тинкерӳллӗн пӑхса, пирӗн 
сӑмах ҫине хуравланӑ пекех, ҫап- 
ла калать:

Анчах эсир-ҫке, темшӗн, култӑр? - 
Чӑн тӗрӗсне калам эппин: 
Хавассӑн ҫитӗнет ман ывӑл.
Ав, ҫывӑрмашкӑн выртнӑ тин.
Вӑл ун сӑнарлӑ. Ырӑ-сывӑ... 
Кайран-и, тен, хальхи суранӑм 
Сӳнсе ларсан (ку пулмӗ мар), 
Чуна, тен чӗртӗ ҫӗн кӑвар;
Унччен никампала та манӑн 
Выляс килмест туй тумалла.
Хӗрсем кулса йӗреҫҫӗ—ассӑр,

Эпир хӗр пулнӑ, халӗ—арсӑр...
Пит ӑслӑ шухӑшламалла.

(170 стр.).

Ҫакӑ вӑл пурнӑҫа пӗлекен, хӑй- 
не хӑй хисеплекен ӑслӑ ҫын фило- 
софийӗ. Кун хыҫҫӑн эпир Ольга 
Алексеевнӑпа калаҫнӑ чух пули- 
пулми сӑмах вылятма пултарай- 
мастпӑр.

Улька тӗлӗнмелле сӑпайлӑ. Вӑл 
хӑйӗн пултарулӑхӗн виҫине, — 
ҫынсем, ан тив, кирек те мӗн ка- 
лаҫчӑр, — хӑй пӗлет, вӑл хӑйӗн 
ятне нцхӑҫан та ҫынран мала ху- 
расшӑн мар. Акӑ, ӑна пысӑкрах 
ӗҫе куҫарма ыйту лартсан, вӑл 
ҫапла хуравлать:
— Куҫмастӑп эп, Иван Иванччӑ. 
Хӑратӑп пултараймасран.
Хам пӗчӗк ӗҫӗмрех аванччӗ 
Ҫын кӑмӑлне хӑвармасан...
Мӗскер вӑл пирӗн пек... хӗрарӑм!

(202 стр.)

Ҫӗнӗ ӗҫрен мар, хӑйӗн пултару- 
лӑхӗ ҫитмесрен мар шикленет 
Ольга Алексеевна. Чӑн-чӑн сӑл- 
тав — урӑххи, анчах ун ҫинчен 
каласа пама вӑхӑт ҫитмен-ха 
унӑй. Каярах вӑл калать. Цифир- 
кинпа ҫыхланса кайнӑ Степанов 
«Телей» колхоза каялла яма пуҫ- 
ласан Улька пӗтӗм ответлӑха туй- 
са илет: ҫав тери тӑрӑшса тунӑ 
пурнӑҫа епле чакармалла?

Епле хӑйӗн ӗҫне, тӑван ял-йыш- 
не, тӑван колхозне юратать вӑл, 
Улька! Тепӗр хут калатпӑр, мӗнле 
ответлӑх туять вӗсемшӗн хӑйӗн 
ӑшӗнче? Юманов хистесех хисте- 
нине хирӗҫ акӑ вӑл мӗн калать:

— ...Колхозран, 
Тӑван ялтан епле эп кайӑп,
Ҫак йӗркене кура-тӑра?
Вӑл пулӗччӗ пит пысӑк айӑп 
Ял-йышӑм умӗнче. Ҫак вӑхӑтра, 
Анлан, кунта пулмалла манӑн...

(233 стр.).

Юратура, чӗрен тивӗҫӗ ҫеҫ пул- 
са тӑракан кӑмӑл-туйӑмсенче мӗн- 
ле илемлӗ Улька! Паллах, ҫамрӑк 
чухнех юратнӑ Юманова вӑл халӗ 
те кӑмӑллать, ку туйӑм унӑн ата- 
лансах пырать.
Чиелӗхре утса пыруҫӑн 
Юманов чарчӗ Улькана.
Ентӗ тӑраҫҫӗ куҫа-куҫӑн,
Сас ҫук, чӗре таппи кӑна. 
Улька^курмасть, туять: ик алӑ 
Выртать ик хулпуҫҫи ҫине.
Унтан: «Эп юрататӑп. Халӑм 
Ҫитмест ман сансӑр» тенине 
Йлтет. Вӑл вӑранать сасартӑк.
— Ҫук халӗ мар. Куҫа хупсан, 
Эп урӑх ҫывӑх сӑн куратӑп 
Мана йӑлт ӑнланасчӗ сан!

(234 стр.).

Юмановпа унӑн хушшинче чӗ- 
рене ӗмӗрлӗхе йӗр хӑварнӑ таса 
ҫын ячӗ. Ҫакӑ ята хисеплемелле— 
хӑвӑн умӑнта, халӑх умӗцче, пу- 
лас упӑшку умӗнче. Ку — ӑс ен- 
чен пӑхсан. Ӑнчах туйӑм сӗмӗпе 
пӑхсан та, ача ашшӗ унӑн чӗринчи 
хӑйне тивӗҫ вырӑнне никама та 
парасшӑн мар-ха:
Хыпар илни миҫе ҫулталӑк,
Ҫапах чунра вӑл пурӑиать.
Хӑш чух шутлатӑн та—кӗҫ алӑк 
Уҫса кӗрессӗн туйӑнать.
Ас вылянать пулсан та шухӑ, 
Ҫулӑмлансан та юн вара,
Чӗре сасне илтсессӗн, шухӑш 
Хӑй вырӑнне кайса ларать.

(234 стр.).

Эпир пӗлетпӗр, Юманов Улька- 
шӑн ҫуралнӑ, Улька Юмановшӑн. 
Вӗсем пӗрлешмеллех. Анчах пӗр- 
лешӳ умӗн вӗсен илемлӗ те хав- 
халануллӑ, чуна пуянлатакан, ӑҫа
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ҫиреплетекен ҫул утеа тухмалла. 
Ҫав ҫул — юратупа мухтавлӑ ӗҫ 
ҫулӗ. Ҫавӑн пек иулмалла та пи- 
рӗн романсен ӗресӗмӗ.

Улька ҫинчен, ху юратнӑ ҫын 
ҫинчен калаҫнӑ пек, вӗҫӗмсӗр ка- 
лаҫма пулать. Ун ӑсӗнчен, вӑл чи 
ҫивӗч хирӗҫӳ саманчӗсенче тс 
ҫухалманнинчен тӗлӗнетӗн. Юма- 
новпа Степанов хушшинчи кон- 
фликт тулса ҫитсен, халӗ ӗнтӗ 
Улька та чӑтса тӑмалла мар пек, 
вӑл камӑн майлӑ та пулин, пӗрне 
сивлесе, тепӗрне ырласа, яр уҫҫӑн 
тӑмалла пек. Ҫук, хӑйӗн ҫине икӗ 
енчен икӗ вӑйлӑ хум ҫапнине 
пӑхмасӑр, вӑл, тӗреклӗн тӑрса, 
хирӗҫӗве лӑплатать. Вӑл, хӑйӗн 
«кӑтӑклӑрах положенине» пула, 
Юманова та уҫҫӑн хӳтӗлеме пул- 
тараймасть, тӗрӗс мар хӑтланакаи 
Степанова та тӳрех хирсе пӑра- 
хаймасть. Степанов ҫинчен рай- 
комра ыйту лартсан, Улька акӑ 
мӗн калать:
Кам мӗнлине курать вӗт халӑх,
Еҫ мӗнлине пӗлет вӑл лайӑх,
Ҫав калӗ татӑклӑ сӑмах...

Поэмӑра чӑн-чӑн художникӑи 
вӑйӗпе ҫырнӑ гротескла картина 
пур. Вӑл—Шупашкартан яла пынӑ 
пӗр ҫурмаккай ҫинчен. Автор ҫав 
ҫурмаккайӑн лекцине «стенограм- 
мӑласа» парать. Чӑвашла маннӑ 
Шупашкар тиекӗ кукуруза акма 
вӗрентет, Айзман Картошкинӗ пек 
ейкеленсе, пӗр сӑмах чӑвашла, ви- 
ҫӗ сӑмах темӗскерле калать. Халӑх 
кулать. йӗрӗнсе, ҫапла тӗртсе 
илекенсем те пур:
— Чӑваш та мар, тутар та мар

вӑл?
— Эппин кам пултӑр-ха?

— Шапа!
(192 стр.).

Пухӑва пӑсас мар тесе, Шупаш- 
кар «ученӑйӗ» хыҫҫӑн Ольга Алек- 
сеевна тухать:
Куратпӑр, сцена ҫийӗнче 
Улька тӑрать. Тумланнӑ лайӑх. 
Хӗвел ҫиҫет пек питӗнче!
Шур хут татки ҫине пӑхмасӑр,
Вӑл кукуруза ҫинченех 
йӑлтах каларӗ, такӑнмасӑр,
Тӑван чӑваш чӗлхипелех.

(192 стр.).

Паллах, Улька пек хӗрарӑмсем 
сывӑ чухне, пире «щапа ҫӑварлӑ 
картошкинсен» хумӗ хӑруш мар. 
Вӗсем халӑх ӳчӗ ҫинчен йӑптӑх 
пек, лӗкӗ пек, кирӗк пек тӑкӑнса 
пыраҫҫӗ. йӑптӑх тӑкни организм 
ҫӗнелсе пынине пӗлтерет.

Хӑйсем камне маннӑ этем лан- 
чашкисене кӑмӑла каять-и ку, кай- 
масть-и,—Улькасем пур ҫинче пи- 
рӗн халӑхӑмӑр — сыбӑ, чӗлхемӗр— 
хӑватлӑ!

Нарспи мӑнакка тепӗр йӑмӑкӗпе 
мухтанма пултарать. Чӑваш ҫыру- 
лӑхӗнче Улька ҫуралчӗ. Салам 
сана, Силпи ҫӗршывӗ! Эс хӑрхӑм 
мар, эс хӗсӗр мар!

ЦИФИРКИН

Поэмӑри тепӗр паллӑ персо- 
наж—Цифиркин. Бухгалтер. Унӑн 
ролӗ поэт ҫырса пыракан ӗҫсенче 
чылай пысӑк, анчах тӗп роль мар. 
Колхоз пуҫланнӑ ҫулсем ҫинчен 
ҫырас пулсан, паллах, Цифиркина 
эпир тӗп рольсенчен пӗрне панӑ 
пулӑттӑмӑр, халӗ ак, ку сӑнарӑн 
социаллӑ никӗсӗ ваннипе, Цифир- 
кин класс тӗлӗшӗнчен пӗтӗҫсе тӑ- 
ракан сий пулма пӑрахнипе, ӑна 
ирӗксӗр, тӗпре мар, пнчевре ҫӳре- 
тес пулать. Ҫапах пичеври вӑй- 
ран та питӗ нумай килет, вӑл 
тӗп вӑя ҫыхлантарса, чӑлхантарса 
пыма пултарать. Ҫавӑн пек чӑр-

мантаруллӑ вӑй пулса тӑрать те 
ӗитӗ ӗҫ тӗлӗшӗнчен чӑхӑмӑҫ, шу- 
хӑш тӗлӗшӗнчен шанчӑксӑр, кӑмӑл 
тӗлӗшӗнчен таса мар Цифиркин.

Цифиркинсем пирӗк пурнӑҫра—• 
каснӑ чӗл, вӗсем пурнӑҫӑн тути- 
масине ҫухатнӑ, вӗсем идеалсӑр- 
мӗнсӗр, ҫулсӑр-йӗрсӗр тӑрса юлнӑ 
ҫынсем. Ҫул пур вӗсене—ут та ут 
коммунизм тӑвакан халӑхпа пӗрле; 
кутӑн ӑсу тӗрткелесех тӑрать 
пулсан та, ялан ырӑ ҫинчен шу- 
хӑшлама тӑрӑш, чипер пурӑн, 
халӑх кӑмӑлӗпе, халӑх ӗҫӗпе хирӗ- 
ҫӗве ан кӗр! Анчах Цифиркин ун 
пек ҫулпа усӑ курма тӑрӑшсах 
каймасть-ха, ашшӗ-аслашшӗ акса 
хӑварнӑ харпӑрлӑх вӑлчи ун ӑшӗн- 
че вӗчӗлтетсех тӑрать, ӑна пӗтерме 
унӑн чун вӑйӗ те, шухӑш туртӑмӗ 
те ҫук. Истори Цифиркина мӗне 
те пулин'вӗрентнӗ пулсан, чи мал- 
тан—аеӑрханма. Асӗ, кӑмӑлӗ унӑн 
пӗрре те улшӑнман, кивӗ тӗнчерен 
вӑл мӗнле туртӑм-тӗртӗмсем туян- 
нӑ, ҫавӑнпа халӗ те пурӑнать, хӑ- 
йӗн йӗксӗк пырӗшӗн кӑна антӑхать.

Акӑ вӑл Юмановччен МТС -ху- 
ҫалӑхӗнче аванах тымарланнӑ пул. 
нӑ:
Вӑл ларнӑ ним пӑшӑрханмасӑр,
Пӗр тӑвӑр ҫеҫ кабинетра 
Анчах та хӑйшӗн пулнӑ харсӑр: 
Ҫапла тӑп ларнӑ хушӑрах 
Тем пысӑкӗш шатрун ҫурт лартпӑ; 
Усранӑ пӗр кӗтӳ сысна, 
Хур-кӑвакал...—вӑл цурлӑх тытнӑ, 
Халь мӗн кӑна ҫитмест ӑна!
Анчах ӑҫтан, мӗнле ҫитернӗ? 
Тарпа-и? Ҫук, чеелӗхпе.
Хӑшне ӗҫтернӗ те ҫитернӗ.
Алла-ал ҫунӑ тепринпе;
МТС-а вӑл хамӑн тенӗ 
(Сасӑпа мар, хӑй ӑшӗнче),
Куҫ умӗнче чӗнми ӗҫленӗ, 
йӑл кулнӑ ҫурӑм хыҫӗнче.

(157 стр.).
Ҫакӑ шӗкӗ МТС пурлӑхне кыш- 

ланӑ та кышланӑ. Унӑн, таврари 
тимсӗрлӗхе пула, сӑтӑр туса пу- 
рӑнма май та, вӑй та пулнӑ. Чап- 
шӑн, ятшӑн кӑна хапсӑнса ӗҫлекен 
степановсемшӗн кун пек этем, 
паллах, ылтӑнран хаклӑ. Пӗчӗкҫӗ 
шӗкӗ патмар йывӑҫа сывмарлатать.

Рабочисене ӗҫ укҫи вӑхӑтра пар- 
са пыманнипе тата ӗҫшӗн ӗҫе кура 
тӳлессине пӑтратса янипе МТС-ра 
ӗҫ кӑмӑлӗ сӳнсе ларать, хаваслан- 
са ӗҫлес ҫынсем ӑҫта килчӗ унта 
саланса пӗтеҫҫӗ.

Еҫ кӑмӑлне шӗкӗлчес сӑтӑрла 
туртӑм Цифиркинӑн МТС-ра ӗҫ- 
ленӗ чухне юриех пулнӑ-и, юри 
мар-н—пӗлместпӗр, анчах каярах, 
Юмановпа хирӗҫӗве кӗрсе кайсан, 
вӑл вара колхоз ӗҫне сиенлесе пы- 
рас ҫул ҫине тӳремӗнех тӑрать. 
Политика ӑнланӑвӗ енчен панккав 
Степановпа усӑ курса, Цифиркин 

•«Телей» колхозри ӗҫ кӑмӑлне те 
иаркӑмӑшлама тытӑнать — ӑҫта 
ҫитет унта колхозниксен хастар- 
лӑхне сӗвӗрӗлтерме пӑхать.

Акӑ вӑл витесем тунӑ ҫӗре, кас- 
калакансем патне пырать:
Чӑн-чӑн начальник пек мӑнаҫлӑн 
Тек пӑхкалать йӗри-тавра:
Ҫӗрте мӗн выртнине сӑнасшӑн, 
Тем критиклемелли тупасшӑн— 
Ахаль килмен пулас ара.

(221 стр.).

Акӑ вӑл ҫынсен кӑмӑлне тапӑ- 
нать:

Мӑраланатпӑр! — терӗ.— 
Асаттесен мелӗпелен,
Кӑвапасем татӑличчен 
йӑтма-вӑйма халь намӑс мар-и? 
Машина ӗмӗрне ҫын тарӗ 
Пит килӗшсех каймасть те вӑл— 
Мӗн тӑвӑн! Ялӑмӑр хула-им? 
Хула ҫынни пиртен кулайӗ!
Аҫта пыран—унта хӑвӑл...

(221 стр.).

Ҫакӑн пек кышласа ҫӳрет те 
ӗнтӗ Цифиркин ятлӑ шӗкӗ. Пыра 
киле, вӑл ӗҫке ернӗ Степановӑн чи 
ҫывӑх ҫынни пулса тӑрать, Юма- 
новпа Улькана вӑрттӑн йӗрлет, сӑ- 
мах вӑрлать, ҫӑхав ҫырать, элек 
парать, Юмановпа Степанов хуш- 
шинчи хирӗҫӗве ӗҫертсе, чӗртсе 
пырать.

Цифиркин пек шӗкӗсем пирӗн са- 
хал мар-ха. Шӗкӗ хӑрӑк-харӑк йӑ- 
вӑҫсенче, хӑртнӑ вырӑнсене лайӑх 
тасатман ҫӗрсенче ӗрчет, ҫӗрӗкрен 
сывӑ йӑвӑҫа куҫма пултарать. 
Шӗкӗ ан ӗрчетӗр тесен, ӳсекен 
вӑрман таса пулмалла. Ҫакӑн ҫин- 
чен калать эпир тишкӗрекен поэ- 
мӑна сатира планӗпе кӗнӗ Цифир- 
кин сӑнарӗ.

ВАРВАРИ

Поэмӑра тепӗр сӑнар—лара-тӑ- 
ра пӗлмен ҫамрӑк Варвари пур. 
Ку сӑнарпа поэт лайӑх усӑ курать, 
тӗп персонажсене сӑпатлас ҫӗрте 
Варвари хӑйӗн ӗҫне чипер тӑвать.
Е вӑл, МТС кантурӗнче маши- 
нистка пулса ӗҫленӗ чух, «Ева 
аппӑшӗн кӗҫчирӗпе» аптӑранӑскер, 
ҫӗнӗ пуҫлӑх алӑкӗ ҫумӗнчен хӑл- 
хине илмест, е, акӑ, Степанов патне 
пырса, Юманов ҫинчен элек па- 
рать, е, хӑй тракторпа ӗҫлеме ты- 
тӑнсан, Сантӑрпа Санюк хушшин- 
чи туслӑха пӑсма хӑтланать, е, 
ҫӑмӑлттайскер, хӑйӗнчен икӗ хут 
аслӑ Юманова юратса пӑрахать, 
унтан, ҫавӑн пек ҫӳресен-ҫӳресен 
тин, мӗнлетлӗ ӑс тытать: Ҫӗпӗре 
ҫерем пӑсма тухса каять. Паллах, 
ҫынсен хушшинчи илемлӗ ҫыхӑ- 
нусене пӑсса ҫӳриччен, хастарлӑ 
ҫамрӑксемпе пӗрле ҫерем пӑсма 
кай! Иӗркеллӗ пурӑнма вӗрен. 
Поэт, тем тесессӗн те, Варварие пӑ- 
рахӑҫ тумасть, пӑрахӑҫлама мар, 
вӑл ӑна юратать те. Апӑрша хӗрӗ, 
ури ҫине ӗне пусманскер, хӑш 
чухне хӑй мӗскер тунине хӑй те 
тавҫӑраймасть Варвари, анчах ун 
ӑшчикӗ таса, вӑл, чӑрмавлӑн пул- 
сан та, совет ҫамрӑкӗсемпех ата- 
ланса пырать. Варвари Цифиркин- 
па пӗрле каймасть.

САНЮКПА САНТАР

Поэмӑри чи илемлӗ, чи хавхӑ- 
лануллӑ сӑнарсем — икӗ ҫамрӑк, 
Санюкпа Сантӑр. Тӗлӗнмелле ӑста- 
лӑхпа ҫырнӑ автор вӗсене. Мӗн 
чухлӗ вӑй, хастарлӑх, чӑрсӑрлӑх 
тапса тӑрать ҫамрӑклӑхра. Ҫак 
вӑя йӗркелеме пӗл, вара унпа сӑрт- 
тусене ҫавӑрса лартма пулать.

Санюкпа Сантӑр пысӑк поэмӑна 
кӳртсе лартнӑ хӑйне пӗр поэма. 
Сюжечӗ кал-калӑн аталанса пы- 
нипе, лару-тӑрусен ҫивӗчлӗхӗпе ку 
икӗ ҫамрӑкӑн йӗрӗ поэмӑри тӗп 
йӗртен нумай ирттерет, лере час- 
часах ӑс калаҫать пулсан, кунта 
ҫамрӑклӑх хӑй ялтӑраса тӑрать. 
Ку йӗре эпир хӑйне поэма терӗмӗр 
пулсан та, ӑна тӗп йӗртен уйӑрма 
ҫук. Санюкпа Сантӑрсӑр поэмӑн 
сӗткенӗ нумай ҫухалӗччӗ, юманов- 
сен, улькасен пурнӑҫӗ чухӑнланӗч- 
чӗ, вӗсен ндейин тупсӑмӗ уҫах 
пулмӗччӗ: коммунистсем (Юманов, 
Улька т. ыт. те) чи малтан ҫам- 
рӑксен телейӗшӗн ӗҫлеҫҫӗ, ҫамрӑк- 
сем телейлӗн ӳссен халӑх та те- 
лейлӗ. Ҫак телее пӗр шухӑшпа, 
пӗр кӑмӑлпа пурӑнни, пӗрлешсе 
кар тӑрса ӗҫлени, Ленин партийӗ 
вӗрентнине куллен пурнӑҫласа пы- 
ни—акӑ мӗн парать.

Санюкпа Сантӑрӑн сӑнарӗсем 
пирки хӑйне уйрӑм статья ҫырма 
пулать, вӗсем поэмӑра утӑмран 
утӑм ытарма ҫук ӳссе пыраҫҫӗ, 
анчах кунта эпир халлӗхе вӗсем 
ҫинчен ҫапла каланипех те ҫыр- 
лахӑпӑр.

Ҫавӑн пекех, иоэмӑри тата ТС- 
пӗр сӑнар— автор сӑнарӗ ҫинчен 
уйрӑм статья кирлӗ. Поэт кӑмӑлӗ, 
шухӑшӗ, ӗмӗчӗ, философийӗ поэ- 
мӑра хӑйне пысӑк вырӑн йышӑ- 
нать, вӑл-—калама ҫук ӑста ҫырнӑ 
лирикӑллӑ ярӑмсем. Вӗсем пулса 
иртекен ӗҫ ҫине автор мӗнле 
пӑхнине, авторӑн кӑмӑл-туйӑмне 
палӑртса тӑраҫҫӗ. Автор вулакан- 
па калаҫсах, канашласах пырать, 
ҫакӑ япала, поэт хӑйӗн тивӗҫлӗхӗ- 
семпе питӗ те ӑстайлӑн, виҫеллӗн, 
вырӑсларах каласан—пысӑк такт- 
па усӑ курнине пула, пӗтӗм произ- 
ведение ӑшӑ та уҫӑ колорит 
парать.

«ХАМАРЯЛСЕМ»ПОЭМА— 
СОЦИАЛ ИЗМЛА РЕАЛИЗМ 

МЕТОЧЕПЕ ҪЫРНА 
ПРОИЗВЕДЕНИ

«Хамӑр ялсем» поэма,— кун 
ҫинчен маларах та каласаччӗ 
эпир,— хальхи пурнӑҫӑн чӑнлӑхне 
нумай енчен ҫутатса парать, ку 
чӑнлӑхра тутли ҫеҫ мар, нӳҫҫи те 
пайтах, анчах ҫак чӑнлӑх, мӗнле 
пулсан та,— революци ҫулӗпе
аталанса пыракан пурнӑҫ. Со- 
циализмла реализм меточӗ лаки- 
ровкӑна хирӗҫ, мӗншӗн тесен, 
пурнӑҫа тивӗҫсӗр эреветлесе кӑ- 
тартни ҫыннӑн ӑс-тӑнне тӗтрелет- 
ме, вӑй-халне шӗветме ҫеҫ пулта- 
рать. Пурнӑҫри чӑн-чӑн тӗрӗслӗ- 
хе, социализм ҫулӗ ҫинчи хирӗҫӳ- 
лӗхсене ним пытармасӑр кӑтарт- 
ни этемӗн кӗрешӳ вӑйне хӑпар- 
тать, хавхалантарать. Хурине 
курсан хурах кӑшкӑрни, аслине 
курсан асан кӑшкӑрни мар кирлӗ 
литературӑра, марксизм-ленинизм 
куҫӗпе пурнӑҫ мӗнлине тата мӗн- 
ле пулмаллине курса, художникӑн 
ҫутӑ ӑс-тӑнӗ, хӑватлӑ кӑмӑлӗ ви- 
тӗр шӑранса тухнӑ произведени- 
сем кирлӗ. Чӑн пурнӑҫа пурнӑҫ 
чанлӑхӗпе ҫутатса памалла. Ҫакӑ 
вӑл чӗлхе ҫине ӑнсӑртран килнӗ 
сӑмах вылявӗ мар, социализмла 
реализм меточӗн чӑвашла каланӑ 
тупсӑмӗ.

А. П. Чехов марксист пулман, 
анчах вӑл реализмӑн тупсӑмне 
хӑй вӑхӑтӗнчех паян кирлӗ пек 
тавҫӑрни пире тӗлӗнтерет:

«Вспомните, что писатели, ко- 
торых мы называем вечными или 
просто хорошими и которые пья- 
нят нас, имеют один общий и 
весьма важный признак: они 
куда-то идут и Вас зовут туда 
же, и Вы чувствуете не умом, 
а всем своим существом, что 
у них есть какая то цель... Луч- 
шие из них реальны и пишут 
жизнь такою, какая она есть, но 
от того, что каждая строчка про- 
питана, как соком, сознанием 
цели, Вы, кроме жизни, какая 
есть, чувствуете еще ту жизнь, 
какая должна быть, и это пле- 
няет Вас».

Эпир «Хамӑр ялсем» поэмӑна 
социализмла реализм меслечӗпе 
ҫырнӑ произведени тетпӗр. Кун 
пирки иккӗленмелли ҫук. Нумай- 
рах^пултӑрччӗ пурнӑҫа ҫакӑн пек 
тӗрӗс, ҫакӑн пек ӗмӗтлӗ кӑтартса 
паракан произведенисем. Алка 
халӑха юрӑхлӑ пысӑк ӗҫ турӗ, 
мӗншӗн тесен, вӑл халӑха юратса 
ҫырнӑ поэма пачӗ. Чуна ӑшӑта- 
кан, ӗмӗт паракан, хумхантара- 
кан, савӑнтаракан произведенисем 
ӗмӗрех халӑха юрӑхлӑ пулнӑ, вӗ- 
сен пахалӑхӗ — вӗсен халӑхлӑ- 
хӗнче.

«Хамӑр ялсем» халӑхлӑхне те- 
пӗр пахалӑхран уйӑрма ҫук — 
нацилӗхрен. Ытарса илейми чӑ- 
ваш чӗлхипе ҫырнӑскер, ку произ- 
ведени Чӑваш ҫӗршывне, чӑваш 
халӑхӗн пурнӑҫне, йӑлисене, пси- 
хикине калама ҫук пуян илемпе



К а р л о  Г о л ъ д о н и
сӑнарласа парать, ҫакӑ нацилле 
илем социализм ӗҫӗнчи халӑхӑн 
интернацнонализм туйӑмӗпе — ха. 
лӑхсен хушшинчи аслӑ туслӑха 
туйса тӑнипе шӑранса янӑрать.

ПОЭМА ИЛЕМ 
ПАХАЛАХЕСЕМ ТЕЛЕШПЕ

Эпнр каларӑмӑр: «Хамӑр ял- 
сем» хальхи ял пурнӑҫне тарӑн 
та анлӑн ҫутатса паракан произ- 
ведени, терӗмӗр. Коммунизм тӑ- 
вакансен кулленхи пурнӑҫӗ, шу- 
хӑшӗ-ӗмӗчӗ, этем ҫӗкленӗ пулта- 
руллӑ ӗҫсен сарлака картинисем, 
ҫутҫанталӑк илемӗ, автор филосо- 
фийӗ — ҫакӑн чухлӗ материала 
хускатиччен малтан поэтӑн, пал- 
лах, произведенин структури ҫин- 
чен сахал мар шухӑшламалла 
пулнӑ. Поэмӑра 4000 йӗрке ытла 
сӑвӑ. Тӑватӑ пай. Кашни пайӗ 
ҫулталӑкӑн пӗр вӑхӑчӗпе килӗшсе 
тӑрать: пӗрремӗш — хӗллепе, ик- 
кӗмӗш — ҫуркуннепе, виҫҫӗмӗш— 
ҫуллапа, тӑваттӑмӗш — кӗркунне- 
пе. Кунсӑр пуҫне, пысӑк пӑйсем 
пӗчӗкрех пайсене, пӗчӗкрех пайсем 
ҫирӗмшер йӗркеллӗ сыпӑксене 
пайланнӑ.

Калас пулать, кашни ҫирӗм йӗр. 
келлӗ сыпӑк ытти сыпӑксемпе 
хӑй тӗллӗн тытӑнса тӑракан сӑвӑ 
пек ҫыхӑнса пырать, ҫак япала 
пысӑк поэмӑна сывлӑш ҫавӑра-ҫа- 
вӑра вулама май парать, тӑна 
илме, астуса юлма ансатлӑх кӳрет. 
Сыпӑкри сӑвӑсем тӑватӑ йӗрке 
хутлӑхӗнче рифмӑланаҫҫӗ, унта 
ар рифмӑсем те, ама рифмӑсем 
те, ылмашлисем те, ытамлисем те 
пур.

Автор поэмӑна, вӗҫе-херрисер 
каласа панӑ пек мар, вулаканпа 
калаҫса ларнӑ пек илсе пырать. 
Ҫапла тума ӑна сас чӗлӗхӗсем 
енчен калама ҫук пуян тӑватӑ 
пусӑмлӑ ямб пулӑшать. Ҫакӑ сас 
чӗлӗхӗсенче: лӑпкӑн каласа пани 
те, сасса хатарлӑн хӑпартса яни 
те, шӳтлесе илни те, рехетленсе 
савӑнни те, тунсӑхлӑн шухӑша 
кайни те, шӑкӑл-шӑкӑл калаҫни 
те — пурте пур. Ытла та пуян-ҫке 
Пушкин юратнӑ тӑватӑ пусӑмлӑ 
ямб! Вӑл чӑваш чӗлхишӗн те 
шӑпах иккен. Чӗлхе пирӗн, ятар- 
ласах ямбпа ҫырма ӗнерӗннӗ пек, 
хӑйне хӑй сас парса тӑрать. Кун- 
та эпӗ, поэта кӑна мар, чи малтан 
чӑваш чӗлхине мухтатӑп. Маттур 
пирӗн чӑваш чӗлхи!

1937 ҫулта, Мускавра, Союзсен 
Ҫурчӗн колонӑллӑ залӗнче, Пуш- 
кин юбилейӗ ячӗпе пухӑннӑ чаплӑ 
каҫра, Пушкин пилӗк чӗлхепе 
пушкинла янӑрарӗ. Ҫав чӗлхесен- 
чен пӗри чӑваш чӗлхи пулчӗ. 
Ытти чӗлхесем аслӑ поэта тӗрлӗ 
виҫесемпе, хӑйсен мехелне кура, 
куҫарнӑччӗ.

«Хамӑр ялсем» рифма енчен те 
питӗ пуян. 4000 ытла йӗрке хуш- 
шинче темиҫе хут таврӑнса йӑ- 
лӑхтаракан рифмӑсем ҫук та, те- 
мелле. Тата, кунсӑр пуҫне, риф- 
мисем те рифмӑсем, пӗр евӗр 
флексисемпе тунӑ пушӑ янӑрав 
мар. Ҫакӑ япала сӑмах пуянлӑ- 
хӗнчен, чӗлхе пиҫӗлӗхӗнчен килет. 
Хӑшпӗр чӗлхесем кайри рифмӑсене 
юратсах каймаҫҫӗ, час-часах мал- 
ти тата шалти рифмӑсемпе, алли- 
тераци-ассонансемпе усӑ курма 
тӑрӑшаҫҫӗ. Пирӗн поэзире тесен— 
кайри, малти, шалти рифмӑсем 
проблема мар, вӗсемпе пуринпе 
те ирӗккӗн усӑ курма пулать.

Пирӗн литература чӗлхин хӑва- 
чӗ лексика пуянлӑхӗнчен тата фо- 
нетика пиҫӗлӗхӗнчен килет. Сӑ- 
мах пуянлӑхне анатрисем панӑ, 
сӑмах янӑравлӑхне — вирерисем. 
Чӑваш ҫырулӑхӗн аталанӑвӗнче 
эпӗ пилӗк вӑта юпа куратӑп: 
Яковлев — Иванов— Ашмарин—

Ҫеҫпӗл — Хусанкай. Малтанхи ик- 
кӗшӗ анатри чӗлхен сӑмах пуян 
лӑхне уҫрӗҫ, тепӗр иккӗшӗ ҫав 
пуянлӑха анлӑ ӗнерӳ пама вирьял 
чӗлхинче май тупрӗҫ, Хусанкай 
вара, хӑйӗн тантӑшӗсемпе тата 
Ҫеҫпӗл нормисене нимӗн иккӗлен- 
месӗр йышӑннӑ ҫамрӑксемпе пӗр- 
ле, чӑваш сӑввин сассине Европа 
культурин ҫӳллӗхне ҫити ҫӗклерӗ.

Ҫакӑн ҫинчен калать Ҫтихван 
Шавлин хурҫӑ сунтал пек янӑраса 
тӑракан поэзийӗ, ҫакӑн ҫинчен ка- 
лать Алка аллинче оркестр пек ил- 
тӗцекен чӑваш кӗсли.

«Хамӑр ялсем» чӑваш поэзин- 
чи ҫӗнӗ шкулӑн ҫӗнӗ ҫӗнтерӗвӗ.

Ҫын алли тӗкӗнмесӗр, тарсӑр- 
тертсӗр хӑй халлӗн ҫуралнӑ ирӗк 
сӑмах пек янӑрать «Хамӑр ялсен» 
сӑвви. Ҫакӑ вӑл пулса ҫитнӗ чӑн- 
чӑн ятулӑх. Техника! Ахаллӗн ҫеҫ 
майлашӑнса пыран хумхануллӑ 
сӑмахсен хыҫӗнче вулакан туй- 
ман, вулакана кирлӗ мар, анчах 
ҫыраканӑн тинкине илнӗ, ҫырака- 
нӑн чун тарне кӑларнӑ чӑн-чӑн 
техника!

«Хамӑр ялсем» поэмӑн ҫитмен- 
лӗхӗсем ҫинчен калас пулсая, чи 
малтан композици йӑмшаклӑхне 
палӑртмалла. Произведенинчи ха- 
рактерсене ӑнӑҫлӑн уҫса парасси 
чи малтан произведение чипер 
йӗркеленинчен килет. Сюжет ҫулӗ 
ҫинче пӗр япала тепринчен килсе 
тӑтӑр, логикӑна хирӗҫле ӑнсӑрт- 
ран пулусем, ӗненме ҫук хӑвӑрт 
сиксе тухакан конфликтсем, вӗсе- 
не ҫӑп-ҫӑмӑл йӳнеҫтернисем тата 
ытти ҫавӑн пек пули-пулмисем 
произведенин капламлӑ юхӑмне 
ан чӑрмантарччӑр. Сюжет чӗлпӗ- 
рӗ пурнӑҫ аллинче пултӑр, унсӑ- 
рӑн автор хӑй енчен темӗн чул 
тӑрӑшсан та, тӗрлӗрен комента- 
рисемпе талпӑнса тӗртсен те ка- 
лав лавӗ малалла каяс ҫук, тӗр- 
лӗрен лирикӑллӑ ярӑмсемпе кӗл- 
тусан та калав геройӗсем, сӑмах 
хуппи ӑшӗнчен тапранса тухса, 
хӑйсем тӗллӗн пурӑнма пуҫлас ҫук.

Паҫӑрах каларӑмӑр, «Хамӑр ял- 
сен» лайӑх экспозици пур, кон- 
фликт аван тӗвӗленет, ӑнланма 
хӗн пулусем поэмӑра ҫук, темел- 
ле. Тӗп геройсен сӑнарӗсем лите- 
ратура сарлакан усӑ куракан хи- 
рӗҫтӑру (антитеза) меслечӗпе ата. 
ланса пыраҫҫӗ. Анчах ку хирӗҫ- 
тӑру класлӑх никӗсӗ ҫинче мар, 
урӑх сӑлтавсем пирки. Поэма ге- 
ройӗсем пӗр халӑхран, пӗр йыш- 
ран, пӗр ӗҫре пурӑнакан ҫынсем 
пулсан та, хӑйсен шухӑш-кӑмӑлӗ, 
чунӗ-чӗри тӗлӗшпе пӗр пек мар. 
Кашни герой пурнӑҫа хӑй майлӑ 
ӑнланма пӑхать, хӑй майлӑ ӗҫлет, 
хӑшӗ тӗрӗс, хӑшӗ йӑнӑш — ӑна 
пурнӑҫ кӑтартса парать.

Поэмӑн пӗрремӗш пайӗ тав ҫи- 
вӗчленсе пынипе пӗтет. Иккӗмӗш 
пайӗнче тав малалла каять, анчах 
тулсах ҫитмест-ха. Виҫҫӗмӗш пай 
тӗп конфликта малалла чӗрре 
кӗртме нимех те параймасть, вӑл 
тӗрлӗрен пейзажсемпе, ӗҫ карти- 
нисемпе, автор сӑмахӗсемпе, ик- 
кӗмӗш йӗрӗн мыскарисемпе тата 
калав ӗҫне питех пулӑшман тӗл- 
пулусемпе тулнӑ. Тав тӑваттӑмӗш 
пайӑн пуҫламӑшӗнче тулса ҫитет, 
вӑл — Якур Степанов элекне рай- 
комра сӳтсе явни. Халӗ ӗнтӗ ка- 
лав мӗнле вӗҫленесси паллӑ — 
икӗ туй: Сантӑрпа Санюкӑн, кая- 
рах Юмановпа Улькан. Предсе- 
дательтен кӑларнӑ Степанов туй- 
ра кӗреке пуҫӗнче ларать.

Хивререх, карурах илмелле 
пулнӑ сюжет куммине, вара калав 
кал-калрах кайнӑ пулӗччӗ.

Февралӗн 26-мӗшӗнче со- 
вет халӑхӗ пӗтӗм ҫӗршывсен- 
чи малта пыракан ҫынсемпе 
пӗрле Пӗтӗм Тӗнчери Мир 
Совечӗ йышӑннӑ постановле- 
ние шута илсе Итали халӑхӗн 
аслӑ ывӑлӗ, Итали ҫӗршывӗн- 
чи нацилле комедине пуҫарса 
яракан Карло Гольдони ҫу- 
ралнӑранпа 250 ҫул тултар- 
нӑ куна паллӑ турӗ.

Карло Гольдони (1707— 
1793) Венецири врач ҫемьин- 
че ҫуралнӑ.

Г ольдони умӗн Италири 
театрсенче маскӑллӑ комеди 
пуҫ пулса тӑнӑ, артистсем 
пӗр-пӗр автор ҫырнӑ литера- 
турӑллӑ текст тӑрӑх мар, 
сцена ҫинче калас сӑмахсене 
хӑйсем шухӑшласа кӑларса 
каланӑ. Маскӑллӑ комеди те- 
ни пирвайхи вӑхӑтра (X V I  
ӗмӗрте) прогрессивлӑ пулнӑ. 
Анчах ХӲШ -мӗш ӗмӗр пуҫ- 
ланнӑ тӗле маскӑллӑ комеди 
ҫынсене култармалли идейӑ- 
сӑр жанр кӑна пулса тӑрать, 
ҫавна пула вӑл просветитель- 
сен шухӑш-кӑмӑлне палӑр- 
такан произведенисене театр

Ҫапах та эпир, поэмӑри сюжет 
тытӑмӗ сулчӑраххине пӑхмасӑрах, 
автортан килнӗ ытти тивӗҫлӗхсем 
пахаран та паха пулнипе, калав 
уҫӑлса пынӑҫемӗн тӗрлӗрен ха- 
рактерсемпе ҫителӗклӗн паллаш- 
рӑмӑр. Юратмаллине юратрӑмӑр, 
курайманлӑха тивӗҫлипе курайми 
пултӑмӑр, хӑйӗн кӑмӑлне пула 
йӑнӑш ҫул ҫине тӑнӑ Степанова 
вӑрҫрӑмӑр та, ятларӑмӑр та, 
анчах вӑл пирӗн ӳпкеве шута ил- 
мерӗ, суя мӑнкӑмӑллӑхне пула, 
элекӗҫе ҫити ахӑрса кайрӗ. Анчах 
авторпа пӗрре те килӗшес кил- 
мест; ҫак путсӗр элекӗҫе, ҫиллине 
шӑнараймасӑр кӑтӑрса кайнӑ эго- 
иста райкомра пӗрре калаҫсах 
лӑплатаҫҫӗ. Питӗ те ансат пулӗч- 
чӗ пирӗн пурӑнӑҫ — ҫакӑн пек 
кӑткӑс конфликтсене райком сек- 
ретарӗн пӳлӗмӗнчех татма май 
пулсан. Паллах, эпир Юмановпа 
Степанов тавне дуэльпе пӗтерес- 
шӗн мар, ун пекки пирӗн самана- 
ра ҫук, анчах, пӗр-п£рне ҫисе 
ярас пек курайманнипе, кӗрешӳн 
чи киревсӗр мелӗсемпе усӑ кура- 
кансем пирӗн пайтах. Ку мелсен- 
чен пӗри — суя элек. Степанов, 
эпир ӑнланнӑ тӑрӑх, район авто-

сцени ҫине тухма чарса тӑ- 
рать.

Гольдони маскӑллӑ коме- 
дисем вырӑние пьесӑсем ҫыр- 
ма тытӑнать, вара артистсем 
сцена ҫинче автор ҫырнӑ тӑ- 
рӑх калаҫма пуҫлаҫҫӗ, хӑйсен 
асне мӗн килнӗ ӑна персс янӑ 
пирки сехрисене хӑптарса 
тертленмеҫҫӗ.

1748 ҫулта Гольдони ялан- 
лӑхах театра ӗҫлеме куҫать, 
уита вӑл Италирен Франци- 
не тухса кайичченех, 1762- 
мӗш ҫулччен ӗҫлет. Ҫав тап- 
хӑрта вӑл хӑйӗн произведе- 
нийӗсенчен нумайӑшне ҫы- 
рать, мӗнпурӗ вӑл 267 пьеса 
ҫырнӑ.

Гольдони Просвещени тап- 
хӑрӗнче ӗҫленӗ. Вӑл тапхӑр- 
та феодализма хирӗҫ идеоло- 
гилле кӗрешӳ пынӑ. Гольдони 
халӑх майлӑ пулнӑ, вӑл ха- 
лӑха, ӗҫченсене кӑмӑлланӑ, 
унӑн просветителле шухӑш- 
кӑмӑлӗсем чи малтан вӑл ха- 
лӑха юратнииче уҫҫӑн палӑр- 
са тӑнӑ. Гольдони комеди- 
йӗсенче ӗҫчен ҫын кирек хӑ- 
ҫан та ырӑ, вӑл чапа тухнӑ 
ӗҫсӗр аптрансемпе, харам- 
пырсемпе, тӗрлӗ ӑстиҫуксем- 
пе кӗрешет, ҫав кӗрешӳре 
хуть хӑҫан та ҫиеле тухать. 
Ун пек ырӑ енлӗ те пулта- 
руллӑ сӑнарсене эпир «Икӗ 
хуҫа тарҫи», «Трактир хуҫи» 
тата ытти комедисенче те 
куратпӑр,

Островский вырӑс театрӗн 
историйӗнче паллӑ вырӑн 
йышӑнса тӑиӑ, Гольдони те 
ҫавӑн пекех, Итали артисчӗ- 
семшӗн калама ҫук хаклӑ. 
Вӑл хатӗрленӗ репертуарпа 
Итали актерсем халӗ те усӑ 
кураҫҫӗ.

Революциччен Гольдони 
пьесисене вырӑсла мӗнпурӗ 
11 куҫарнӑ, халӗ вара унӑн 
вырӑсла тухнӑ пьесисен хи- 
сепӗ виҫӗ хут ӳснӗ.

ритечӗпе килӗшес ҫын мар. Вӑл: 
«Шупашкар, Мускав!» тесе кӑш- 
кӑрашни пушӑ сӑмах мар. Сте- 
панов хӑйӗн юнавне пурнӑҫламал- 
ли ҫын. Ана райком секретарӗн 
вӑйӗпе тытса чарнине ниепле те 
ӗненме ҫук. Степанов вӑл тахҫа- 
нах район ирӗкӗнчен тухса кайнӑ, 
унран министерствӑсенче чӗтресе 
тӑраҫҫӗ, хӑшпӗр степановсем рес- 
публикӑри аслӑ тиексене хӑйсен 
кӑмӑлӗпе улӑштараҫҫӗ. Акӑ мӗн- 
ле ҫын вӑл Степанов. Унӑн кон- 
фликтне сахалтан та республика 
масштабӗнче татса памалла пул- 
нӑ. Ҫавӑн чухне произведенин 
вӑйӗ тата ҫӳлерех пулатчӗ, па- 
лӑртнӑ характерсем хӑйсен логи- 
кӑлла вӗҫлевне туянатчӗҫ.

Ҫапла, характерсене вӗҫне ҫи- 
тиех туса ҫитерес тӗлӗшпе Алкан 
хӑюлӑх ҫитмест-ха.

Алка, «Хамӑр ялсем» поэма 
ҫырса, чӑваш поэзинче пысӑкран 
пысӑк ҫитӗнӳ турӗ. Поэтӑн халь 
шӑп кӑна вӑйпитти вӑхӑт. Алка — 
тутар сӑмахӗ, чӑвашла каласан: 
малалла тенине пӗлтерет. Чӑнах 
та, Александр Алкан маттур талан- 
чӗ ҫуллен ҫул малалла.

В. Митта.
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Эмирхан ЕННИКИ КАРАХМЕТ

Икӗ пуҫана пӗр учрежде- 
нире ӗҫлеҫҫӗ: аслӑ пу- 

ҫани аслӑ ӗҫре тейӗпӗр, 
чи аслӑ ҫын пулса ларать; 
кӗҫӗн пуҫани пӗчӗкрех ӗҫ- 
ре, калӑпӑр, учреждениы 
складӗнче ҫех ларать. 
Аслӑ пуҫана — кӗҫӗн пу- 
ҫанан чи авторитетлӑ на- 
чальникӗ, кӗҫӗн пуҫана— 
аслӑ пуҫанан чи шанчӑклӑ 
работникӗ.

Аслӑ пуҫана пит пысӑк 
пӳлӗ, хӗрлӗрех питдӗ, кур- 
пунрах сӑмсаллӑ ҫын; кӗ- 
ҫӗн пуҫана пӗчӗк пӳлӗ, ҫам- 
рӑк пуҫпах хырӑма ӳстерме 
ӗлкӗрнӗскер, вӑл аслӑ пу- 
ҫанӑшӗнни пек, бритва 
тесен бритва хӑйрамалӑх 
мӑнтӑр та йӑлтӑртатса тӑ- 
ракан пит-куҫлӑ йӗкӗт. 
Аслӑ пуҫана ҫулла шлеп- 
кепе, хӗле кӗрсен кара- 
куль ҫӗлӗкпе, кӗҫӗн пуҫана 
ҫуллахи кунсенче узбек 
тӳпетейӗпе, хӗл кунӗеен- 
че—ҫамрӑк пӑлан тирӗн- 
чен ҫӗленӗ ҫӗлӗкпе ҫӳ- 
реҫҫӗ. Аслӑ пуҫана хулан 
пӗр илемлӗ урамӗнче хӑйӗн 
пӳртӗнче пурӑнать, кил- 
картишӗнче овчарка йытӑ 
усрать; кӗҫӗн пуҫана хал- 
лӗхе, ҫынсем пекех, пӗр 
уйрӑм пӳлӗмре пурӑнать. 
Пӳлӗмӗнче бухар кушакӗ 
усрать. Анчах кӗҫӗн пуҫа- 
нан мӗнпур ӗмӗт-шухӑшӗ 
пӗр-пӗр лӑпкӑ урамра пӳрт 
сутӑн илесси. Эхер те ӗҫ- 
пуҫ ӑнса пырсан тата аслӑ 
пуҫана та чипер сывпул- 
сан, кӳ ӗмӗтне, паллах, 
пурнӑҫлатех ӗнтӗ.

Аслӑ пуҫана эрех ӗҫ- 
месть, табак туртмасть, 
ресторана кӗрсе ҫӳремест, 
хӑй ҫуртӗнче ҫех симпыл 
ӗҫсе, сивӗннӗ хур ашӗ 
ҫисе выртать. Кӗҫӗн пуҫа- 
на та табак туртмасть, ун 
вырӑнне канфет ҫеҫ ӗмӗт, 
анчах нумай пулмасть ав- 
ланнӑ май, хӑнана ҫӳреме 
юратать вӑл тата пӗчӗк 
купӑспа лайӑх вылять, 
унӑн арӑмӗ, «Кай кай 
Ивана» юрласа, чипер 
кӑна ташлама юратать.

Аслӑ пуҫана питӗ вич- 
кӗн, чее ҫын. Кам мӗнле 
ҫын пулнине, йытӑ евӗрлӗ, 
шӑршинченех сиссе тӑрать. 
Ҫыннине кура тутлӑ сӑмах 
акать, хӑйӗн ҫемҫе аллине 
парать, е усал, е кӑра ҫын 
пек курӑнма тӑрӑшать е 
тата пачах курмӑш пулса 
юлма тӑрӑшать. Кӗҫӗн 
пуҫана, паллах ӗнтӗ, ку 
енӗпе те аслӑ пуҫана 
пек пулмашкӑн ӗмӗтле- 
нет: кирлӗ ҫынпа йӑпӑл- 
татать, кирлӗ марринчен 
аяккарах тарать, е хӑйӗи 
ӗҫӗ енӗпе хуҫа пулакан 
ҫынсен куҫӗнчен шӑтарас 
пек пӑхса тӑрать: «Мӗн 
хушатӑр?»

Ҫакна курах ӗнтӗ, аслӑ 
пуҫана кӗҫӗн пуҫанана пи- 
тӗ юратать, хӑй ҫуначӗи 
хӳттинче ҫех усрать, пал- 
лах, кӗҫӗн пуҫана та аслӑ 
пуҫанишӗн ҫӑварӗпе кайӑк 
тытса пама та хатӗр тӑрать.

Ҫав тери пӗр-пӗринпе 
килӗштерсе пурӑнакан ҫак 
пуҫанасем хӑйсене шанса 
панӑ учрежденири «ӗҫе» 
калама ҫук яка туса 
пыраҫҫӗ. Аслӑ пуҫана 
ӑм-м-м! кӑна, тет, кӗҫӗн 
пуҫана 'ҫавна йӑпӑрт ӑн- 
ланса илет. Асли хушать, 
кӗҫӗнни вӑшт ҫех ӑсатать, 
асли сигнал парать, кӗҫӗн- 
ни сисет, ҫав самантрах 
ҫип вӗҫне пытарать. Па- 
йӑн-пайӑн пайланӑ чух, 
асди пысӑкрах пая илет, 
кӗҫӗнни пӗчӗк пайпа та 
ҫиленмест. Мӗншӗн тесен 
вӑл хӑй ҫиекен ҫӑкӑра 
аслӑ пуҫана аллинчен ил- 
се ҫинӗ пек шутлать.

Ҫапла, куҫсене ун-кун 
выляткаласа, чипер пурӑ- 
наҫҫӗ вӗсем, пурлӑх пу- 
хаҫҫӗ, сивӗннӗ хур ашӗ 
ҫиеҫҫӗ, канфет ӗмеҫҫӗ... 
Анчах пӗр кунӗнче ҫапла, 
инкеке сиснӗ пекех, аслӑ 
пуҫана сигнал пама манса 
каять, шӑп та лӑп ҫав куп 
сасартӑк ревизи килсе ҫи- 
тет, вара пирӗн кӗҫӗн пу- 
ҫана ҫӗр ҫинчи пулӑ пек 
типпе тӑрса юлать.

Аслӑ пуҫана ку хыпара 
илтсен, пит хытӑ пӑшӑр- 
ханать, вара, шанчӑклӑ 
ҫынсем урлӑ, татӑклӑ кӑ- 
тартусем парать: киле 
килсе ан ҫӳретӗр, тишкӗ- 
рӳ вӑхӑтӗнче никампа та 
ан пӑтрашӑнтӑр, мӗнпур 
айӑпа хӑй ҫине илтӗр, ва- 
ра вӑл капкӑна лекесрен 
ҫӑмӑллӑнах хӑтӑлса юлма 
пултарать. Кӗҫӗн пуҫана 
шучӗпе, тӗнчене вӑр-вар 
ҫавӑркалаканнисем вӗ 
сем—пӗлӗшсем; аслӑпуҫа- 
нан пӗлӗшӗсем—ҫур хула. 
Пӗрер пӗлӗшӗ пулӑшнипе 
прокурорӑн кабинетне ҫеҫ 
мар, хӑй ҫывӑрса тӑракан 
пӳлӗмне те кӗрсе кайӗ.

Анчах епле пулсан га 
кӗҫӗн пуҫана сут умне тӑ- 
рать. Хӑйӗн ҫав тери ав- 
торитетлӑ пуҫани пулнине 
кура, хӑйне вӑл сутра пит 
паттӑрӑн тыткалать. Ки- 
рек епле ыйтсан та, ни- 
кама та пӑтраштармасть, 
пурӗ те: «Эп хам ҫеҫ!» 
тет. Прокурор: «Пӗр ҫын 
мӗнле-ха ун чул ҫисе яма 
пултартӑр?» — тесе ыйт- 
нине хирӗҫ, ним иккӗлен- 
месӗр: «Ҫиме пулать!» — 
тесе ҫех ответ парать. Ҫит- 
меннине тата судьясен ку- 
ҫӗнчен пӗр вӑтанмасӑр: 
«Пӗлетӗп эп сире, юри 
ҫех хӗстерем пекки туса 
аппаланатӑр вӗт!»—тенӗ 

ӗмӗтпе пӑхса кулать.
Ним калама та ҫук, ку 

ӗҫре аслӑ пуҫанан пӳрни 
питӗ ӑста вылять* кеҫӗн 
пуҫанана пӗр хӗрхенмесӗр 
сакӑр ҫуллӑха чул ҫурта 
ӑсатать, хӑй вара: «Пит 
аван пулчӗ-ха ку!» — тесе, 
савӑнмаллипех савӑнса, 
учреждени пуҫлӑхех пулса 
юлать. Малашне те кӗҫӗн 
пуҫана пек пӗр-пӗр айван 
тупӑнӗ-ха, тет.

Х О Д Ж А  К А РА П  ҪИНЧЕ

Ходжа Насретдин ларса 
пыракан карап экипажӗ, тӑ- 
вӑла лексе чылай вӑхӑтчен 
тинӗсре ҫӳренӗ хыҫҫӑн, ӗҫ- 
мелли шыв пӗтнӗ пирки ап- 
трама пуҫларӗ. Ҫак самантра 
Ходжа хӑйӗн чемоданӗнчен 
пӗр хулӑм кӗнеке кӑларчӗ те, 
ӑна ҫӳлелле ҫӗклесе:

— Юлташсем! Хӑтӑлтӑ- 
мӑр! Тинӗсе тухас умӗн пӗр 
писатель мана хӑйӗн кӗнеки- 
не парнеленӗччӗ. Ҫавна туп- 
рӑм. Унти произведенисенче 
шыв питӗ нумай, анчах тӑва- 
рӗ пӗртте ҫук! — тесе кӑш- 
кӑрчӗ.

Вара вӗсем пурте шыв 
ҫуккинчен хӑтӑлчӗҫ.

Х О Д Ж А  РЕД А К Ц И РЕ

Пӗр кунне Ходжа Насрет- 
дин редакцие пырса кӗчӗ. 
Вӑл вӑхӑтра редакцири сот- 
рудниксем пурте чӗлхесӗр 
пулса ларнӑ. Ходжа ҫакӑн 
сӑлтавне пӗлесшӗн пулчӗ, ан_ 
чах сотрудниксем ӑна хут 
ҫине ҫеҫ ҫырса ответлерӗҫ: 
«Чӗлхе ӑсти пулса палӑрнӑ 
пӗр критик пире «Писатель- 
сен чӗлхе ӑсталӑхне ҫӗкле- 
мелле» ятлӑ статья ҫырса 
пачӗ. Ҫав статьяна вула-вула 
чӗлхесене хуҫса пӗтертӗмӗр. 
Халь ӗнтӗ чӗлхесӗр тӑрса 
юлтӑмӑр».

Вара Х одж а Насретдин 
редакци сотрудникӗсене ҫап- 
ла каласа хӑварчӗ: «Ҫавӑн 
пек тепӗр критик «Писатель- 
сен сӑнама пӗлмелле» ятлӑ 
статья илсе килсен, тархас- 
шӑн, ан вулӑр. Чӗлхесӗр кӑна 
мар, суккӑр та пулса 
юлӑр»,— терӗ.

Х О Д Ж А П А  ПЕР ҪЫН

Пӗр кунне Ходжа Насрет- 
динран:

— Мӗишӗн-ха эс хӑвӑн 
ачасем валли ҫырнӑ произве- 
денисене ҫамрӑксен хаҫатне 
памастӑн, ху ачуна ҫеҫ ву- 
латтаратӑн? — тесе ыйтрӗ 
пӗри. Вара Ходжа:

— Унта вӗт, ваттисем кӑна 
лараҫҫӗ. Ачасем валли ҫыр- 
нине ӑнланмаҫҫӗ. Ҫавна кура 
та-и тен: «Ку пирӗн хаҫата 
каймасть», тесе, материалсене 
каялла тавӑрса параҫҫӗ. Эп 
луччӑ хамӑн ҫичӗ ҫулхи ача- 
на вулаттаратӑп. Вӑл ӑнла- 
нать те, юратать то,— тесе 
ответлерӗ.

Х О Д Ж А П А
КОМ П ОЗИТОР

Ходжа Насретдина пӗр 
композитор:

— Поэтсем ытла та наян- 
ланса ҫитрӗҫ. Юрӑ сӑмахӗ- 
сене ҫырмаҫҫӗ. Эпир, компо- 
зиторсем, сӑмахсӑр музыка 
ҫыраймастпӑр,— терӗ.

— Мӗншӗн-ха эсир хаҫат- 
журналта, кӗнекесенче пичет- 
леннӗ сӑвӑсене вуласа пӑх- 
мастӑр? — ответлерӗ Ходжа.

— Калатӑп вӗт, поэтсем 
наянланса ҫитрӗҫ тесе. Сӑв- 
висене пирӗн пата илсе пыр- 
са, вуласа кӑтартма ӳркенеҫ- 
ҫӗ,— тесе ответлерӗ вара 
композитор.

Х О Д Ж А П А  ПИСАТЕЛЬ

— Ну, Ходжа Насретдин! 
Ытла нумай калаҫатӑн эсӗ. 
Сӑмахху кӗмӗл пекех, анчах 
чӗнмесӗр тӑрсан ылтӑн пул-

нӑ пулӗччӗ,— терӗ Ходжана 
писательсенчен пӗри. Ходжа 
кӑна хирӗҫ ҫапла ответлерӗ:

— Апла, эсӗ тата сирӗн 
Союзра тӑракан писательсем 
тӗнче чухлӗ ылтӑн пухатӑр 
пулӗ?

Х О Д Ж А  П РО ЗА И К

Насретдин Ходжа пӗр кун- 
хине вара уйрӑмах хытӑ кӑ- 
мӑлсӑрланчӗ:

— Поэтсем йӑлтах пӑсӑл- 
са пӗтрӗҫ. Вӑрӑм-вӑрӑм ро- 
мансемпе повӗҫсем ҫеҫ сӑ- 
вӑласа ҫыраҫҫӗ. Вулакансене 
кӗске сӑвӑсемпе кӗске поэмӑ- 
сем памаҫҫӗ,— терӗ вӑл пӑ- 
шӑрханса.

— Ара эсӗ ху ма кӗске 
калавсем ҫырмастӑн? — тесе 
ыйтсан, Ходжа мӑнкӑмӑллӑн:

— Эпӗ прозаик-ҫке. Ма- 
нӑн ҫырма пуҫланӑ хӗрӗх 
листаллӑ роман пур. Ҫавна 
ҫырса пӗтерсен, пӗр вунӑ 
ҫултан, кӗске калавсем те 
ҫырӑп-ха,— терӗ.

Х О Д Ж А  КРИТИК

Пӗр кунне Ходжа На- 
сретдинран ҫапла ыйтрӗҫ:

— Ну, Ходжа! Эс паллӑ 
критик. Ма-ха Гейнан Шей- 
ми поэт пирки ним те ҫыр- 
мастӑн?

— Кай кунтан! Вӑл вил- 
чӗ-им вара? Ай-яй-яй...— 
тесе пӑшӑрханчӗ Ходжа. 
Мӗншӗн тесен Ходжа На- 
сретдин вилнӗ поэтсем ҫин- 
чец ҫеҫ ҫырма юратать.
Тутарсен «Совет эдэбиэты» 

журналӗнчен.
Тутарларан 

Мих. Белов куҫарнӑ.

ИКӖ ПИТЛӖ ҪЫН
Г. Я ковлев  ӳкерчӗкӗсем

Унӑн сулахай пачӗ... ...сылтамми

АСАМЛА ПОРТФЕЛЬ



П И Р Е Н  П О Ч Т Й
Редакцие килиӗ ҫыру

«Коммунизм ялавӗ» хаҫатӑн кӑ- 
ҫслхи 34 номерӗнче (февралӗн 
9-мӗшӗ) В. Долговӑн «Асран кай- 
ми сӑнар» ятлӑ статьи пичетленсе 
тухрӗ. Ку статьяра Долгов юлташ 
граждан вйрҫин чаплӑ героӑне
В. И. Чапаева чӑваш писателӗсем 
литературӑра епле сӑнарласа кӑ- 
тартни ҫинчен ҫырнӑ.

Статьи, пӗтӗмӗшпе илсен, аван, 
кирлӗ япала. Анчах та ку статьяра 
манӑн «18-мӗш ҫул» драмӑллӑ 
поэма пирки ҫапла ҫырнӑ: 
«С. Эльгерпе Ухсай произведени- 
йссенче хӑшпӗр ҫитменлӗхсем те 
пур. С. Эльгер хӑйӗн драмӑллӑ 
поэмине «Вунсаккӑрмӗш ҫул» тесе 
ят панӑ. Чапаева дивизи команди- 
рӗ туса кӑтартнӑ. Вӑхӑчӗ — ҫур- 
кунне. Тӗрӗссипе илсен, ун чухне 
Чапаев отряд командирӗ анчах 
пилнӑ... 1919 ҫулта ҫуркунне ҫеҫ 
вӑл — 25-мӗш дивизи командирӗ. 
Каппель генерсл корпусне хирӗҫ 
1918 ҫулта мар. 1919 ҫулти май 
уйӑхӗнче ҫапӑҫнӑ. Ӑна майӑн 
17-мӗшӗнче Белебей хулине илнӗ 
чухне ҫапса аркатнӑ» — тесе ҫы- 
рать.

Ҫапла вара, В. А. Долгов хаҫат 
вулакансене «Вунсаккӑрмӗш ҫул» 
поэма В. И. Чапаев ҫӗнтерӗвӗсем- 
пе ҫыхӑннӑ событисене вӑхӑт тӗ- 
лӗшӗсемпе ййнӑш кӑтартса панӑ 
тесе ӗнентерет.

Питӗ шел! Ҫакӑн пек ҫырса 
«ӑнлантарнинчен» Долгов юл- 
таш «Вунсаккӑрмӗш ҫул» поэмӑна 
пӗтӗмӗшпех вуласа тухманни палӑ- 
рать. Ку драмйллӑ поэмӑран вӑл 
малтанхипе вӗҫӗнчи сценисене ан- 
чах вуланӑ пулмалла. Варринчи 
сценӑсене е пӗтӗмпех вуламан, е 
ҫиелтен, кӑна вулакаласа тухнӑ 
пулӗ тен. Ӑнланман...

Поэмӑн 8-мӗшпе 9-мӗш сыпӑкӗ- 
сене тӗплӗн вуласа тухнӑ пулсан, 
вӑл ун пек ҫырас ҫукчӗ.

Поэмӑн ячӗ «18-мӗш ҫул» пул- 
сак та, унӑн вӗҫӗнчи ӗҫӗсем тепӗр 
ҫулхине тин пулса иртеҫҫӗ. Ун 
ҫинчен поэмӑра тӗрӗс тата ӑнлан- 
малла кӑтартса панӑ.

Поэмӑра датӑпа событисем тӗ- 
лӗшпе йӑнӑштарнӑ вырйнсем 
пӗрре те ҫук.

Февр. 10-мӗшӗ. 1957.
С. ЭЛЬГЕР.

Ы В А Л А м,
кӑмӑла кайнӑ Юрий Скворцов 

юлташӑм!
Эпӗ сана куҫран палламастӑп, 

курман та пулӗ. Эсӗ те мана пӗлес 
ҫук, хйрах ураллӑ старике ниҫта 
та тӗл пулман та пулӗ.

Ҫапах та манӑн Сана валли ӑшӑ 
Сӑмахйм пур.

Сӑввусем ман чуна савӑнтарчӗҫ. 
Тӑван поэтсем хушшинчен тата 
тспӗр хӑйне ӑрасна уҫӑ сас илтӗн- 
ме пуҫланӑшӑн хытӑ хӗпӗртерӗм. 
Чӗререн тухакан лирика халӑх

чунне ҫӗклет, ӗҫлеме вӑй парать, 
пурнӑҫ илемне туйса тӑма пулӑ- 
шать.

Маринесем (Ю. Скворцовӑн сӑв- 
ви ячӗпе) ҫинчен ырӑ кӑмӑлпа ма- 
лалла та юрла. Уснӗҫем 1/ссе пыма 
халӑх вӑй патӑр Сана! Хуна ху 
манна хурасран сыхлан.

ЛУККА ЭРХИПЕ,
утмӑл виҫҫӗри старик.

„ И в а н  М а т в е й ч
1956 ҫулхи «Ялав» журналӑн 

10-мӗш номерӗнче пичетленнӗ Ва- 
силий Алагерӑн «Иван Матвейч 
калавӗ» ялхуҫалӑх ӗҫченӗсемшӗн 
питӗ пысӑк усӑ пулса тӑчӗ. Ку ка- 
лава вулама та, ӑнланма та ҫӑмӑл. 
Калаври ӗҫсем чӑн пурнйҫра пулса 
иртнӗ пекех туйӑнаҫҫӗ. Иван Мат- 
вейч хӑй председателӗн сӗмсӗр

к а л а в ӗ “  п и р к и
ссрепине ҫакланса киревсӗр ӗҫ ту- 
са хуни — ӗненмелле. Чӑнах та, 
Иеан Матвейчпа Игнатий Сидрч 
йышши киревсӗр ҫынсем кашни 
колхозрах пулма пултараҫҫӗ.

Калава пирӗн колхозри дояркӑ- 
сем питӗ юратса вулаҫҫӗ. Вӗсене 
чунтан тӑрӑшса ӗҫлекен Сухви 
ӗҫне путсӗр ҫынсем пӗртерсе хуни

ҫителӗклех тарӑхтарать. Калава 
вуласа тухсан вӗсем: «В. Алагер 
юлашки вӑхӑтра ҫыр.ма пӑрахнӑ- 
ччӗ. Анчах ку калавӗ пирӗншӗн 
пысӑк урок пулса тӑрать. Пурнӑҫа 
чйн-чӑн тӗрӗслӗхсемпе ҫутатса па- 
ма пултарнйшӑн ӑна эпир чун- 
чсререн тав тйватпӑр; малалла 
татах паха калавсем, повӗҫсем 
ҫырма автора ҫирӗп сывлӑх сунат- 
пӑр, колхоз пурнӑҫӗпе лайӑх- 
рах паллашма Тӑвай районӗнчи 
Сталин ячӗпе хисепленекен кол- 
хоза килсе курма сӗнетпӗр»,—• 
терӗҫ.

Анчах, ман шутпа, калавра тӗс- 
сӗртерех тухнӑ вырӑнсем те пур. 
Акӑ, Сухви пӑхакан «Мӑклапуҫ»

чирленӗ. Кайран вйл вилчӗ. Ҫав 
вырйна лайӑхрах ҫутатнӑ пулсан, 
сӑмахран, наркӑмйш пама пынӑ 
ейхӑта кйтартнӑ пулсан, тйшман 
сӑн-питне, ӑшчикне тата мӗскӗн 
«Мӑклапуҫ» вӑл эмеле ӑшӑ куҫӗ- 
семпе юратса пӑхса ӗҫни ҫинчен 
анлӑнрах кӑтартнӑ пулсан, вуланй 
ҫсртех куҫран куҫҫулӗ юхса 
анмалла.

Калав кӗске, анчах ӑнланӑвӗ 
пысӑк. Эпир малалла Василий 
Алагера коммунизм тӑвакан кол- 
хсз ҫамрӑкӗсем ҫинчен вӑтӗмлӗ 
произведенисем ҫырма сӗнетпӗр.

ОЛЬГА САВАНДЕЕВА.

П ӳ л ӗ м р и  ч е ч е к с е м
К. Толстов теми тйрӑх 

(Шупашкар хули.)
Г. Яковлев ӳкернӗ

—  Аттеҫӗм, пирӗн п$лӗмре шоколад $сет-и?

Журнал^ хуплашкин пӗрремӗш страницинче: Вӑрнар районӗнчи Жданов ячӗпе хисепленӗкен колхоз доярки, Вӑрнар 
районӗнчи ӗҫҫыннисен Совечӗн депутачӗ Марфа Сергеевна («Халӑх шансан» очерка пӑхӑр). Г. Андреев фотоӳкерчӗкӗ. 
Хуплашкан тӑваттймӗш страницинче: «Март». Г. Зиньков фотоэтючӗ.
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уФ г ^ТИ В А Д Ь

явнине катартн 1.
Шупашкар хулинчи ҫамрӑксемпе 

студентсем те фестивале хатӗрленнӗ 
маи художествӑлла пултарулӑх кру- 
жокӗсен кснкурсӗсем пулса иртреҫ. 
Пер кунхине Чӑвашсен ялхуҫалӑх 
институтенчи драма кружскепе хор 
кружокӗ концерт пачӗҫ. Вӗсем хуш- 
шинче пӗччен юрлаканӗсемех ҫӗр 
ҫынна яхӑн пулчӗҫ. Николаев, Лав- 
рентьева, Кулаков студентсем тӗрлӗ-

'Юлашки вӑхӑтра пирӗн редак- 
щине ҫырусем ытларах килме 
пуҫларӗҫ. Черетлӗ почтӑна пӑхнӑ 
чухне эпир ҫамрӑксен фестивальне 
хатӗрленнине пӗлтерекен коррес- 
тгонденцисем нумай тупрӑмӑр. Г!ӗ- 
тӗм тӗнчери ҫамрӑксемпе студенг- 
сен VI фестивальне хатӗрленнӗ 
май, районсемпе ялсенчи, шкулсем- 
пе предприятисенчи чӑваш ҫамрӑ- 
кӗсен фестивальне ирттерме пин- 
шер комсомолецсемпе маттур яш- 
сем тимлӗн тӑрӑшаҫҫӗ. Кашнм 
ҫамрӑк фестивале хутшӑнас ӗмӗтпе 
пурӑнагь, кашниех тӑван Мускава 
ҫитсе курасшӑн.

рен савассчпс юпга- 
русем, кӗске калавсем 
вуласа кс.нкурсра ма- _
ла тухрӗҫ. «30 лег *•'
ЧАССР» ячӗпе хисеп- ** '
ленекен к гуори нулга- у У г  'Ҫ '
руллӑх коллекгнвен !■*? (
коицертне те курак г - Цӑь ШЯЖ‘" •' —
сем пысӑк кӑмӑлна |В к  МӗӗШШг .. _||- !Я Р Г '
кӗгсе илчеҫ Доах г Я я у »  Р
кружокен к о л л е м н л е  •
Н. Айгманан «Пуҫа Н  Щк * м
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пулгарулӑх кружскӗ- Ш Н И И И ^ ^ Ю 1'
сем хӑйсен пултару- 
лӑхне кӑтартрӗҫ.

Республикӑри пиншер ҫамрӑксемпе сгудентсем фестивале хӗрӳлӗн 
хагӗрленеҫҫӗ. Пур ҫӗрте те, шкулсемпе инсигутсенче, заводсемпе сгрой- 
кӑсенче, учрежденисенче халь хӗрӳлӗ тапхӑр пырать. Ҫаксене редак- 
цине килекен ҫырусем кӑтартса параҫҫӗ.

Щжущ
Мускав—фестиваль хули. Фес- 

тиваль уҫӑлнӑ кунхине Мускаври 
В. И. Ленин ячӗпе хисепленекен 
Тӗп стадионтан пиншер кӑвакар- 
чӑн—мир кайӑкӗ—сывлӑша ҫӗкленет. Столицӑри нумай комсомол орга- 
«изацийӗсемпе уйрӑм комсомолецсем кӑвакарчӑн ӗрчетмелли кружок- 
сем йӗркеленӗ. Мускаври «Красный октябрь» кондитер фабрикинчи 
комсомолецсем кӑна ҫӗршер кӑвакарчӑн ӳстереҫҫӗ (ҫӳлти ӳкерчӗк).

Мускав ҫамрӑкӗ-и вӑл е Камчаткӑри пулӑҫ-и, чӑваш комсомолецӗ-и 
« Ленинградри аслӑ шкулта вӗренекен студент, Таллинри «Мараг» 
фабрикинчи хӗрсем-и е ' Халӑх Демократи республикинчи ҫамрӑксем, 
тгурпӗрех, ҫамрӑклӑхӑн чаплӑ уявне чӑтаймасӑр кӗтеҫҫӗ. Нумаях пул- 
масть Эстони столицинче Таллинра «Туслӑх эрни» ирттерчӗҫ. Интерна- 
щионаллӑ «Туслӑх эрнинче» Ленинградри аслӑ шкулсенчи студентсемпе 
пӗрле Китай, Румыни, Болгари, Чехословаки, Албани, Корея ҫамрӑкӗ- 
сем пулчӗҫ. Театрсемпе клубсенче вӗсем кашниех хӑйсен халӑхӗн таш- 
шисене кӑтартрӗҫ, хӑйсен юррисемпе савӑнтарчӗҫ, спорт залӗсенче тен- 
нис тата баскетбол вӑййисемпе тӗлпулу ирттерчӗҫ. Ют ҫӗршывсенчи 
туссем Таллинри фабрикӑсемпе заводсенче пулчӗҫ, эстони халӑхӗн 
культурипе паллашрӗҫ. Румыни студенчӗсем Иван Кепша, Танца Цера- 
ну, Марика Аурике вара «Марат» фабрикинчи ҫамрӑксемпе ҫывӑх тус- 
лашрӗҫ (сылтӑмри, ҫӳлти ӳкерчӗк).

Фестивале Ленинград е Таллин хулинчи ҫамрӑксем кӑна мар, Шу- 
пашкар шкулӗсенче вӗренекенсем те тимлӗн хатӗрленеҫҫӗ. Пионерсен 
■ҫурчӗ ҫумӗнчи «ӑста алӑсен» кружокӗ Китай пионерӗсене парнелеме 
«Хатӗр пул» ятлӑ пионерсен башнине туса пӗтерчӗ (сулахайри, аялти 
ӳкерчӗк). Ҫӗрпӳ комсомолецӗсем чӑваш ҫамрӑкӗсен фестив.тльне ҫӗнӗ 
юрӑсемпе кӗтсе илеҫҫӗ. Чурачӑк районӗпе Сӗнтӗртен те ырӑ хыпарсем 
пӗлтереҫҫӗ.

Пӗр кунхине Чурачӑк районӗнчи «Большевик» колхоз ҫамрӑкӗсем 
клуба йышлӑн пухӑнчӗҫ. Кӗҫех чаршав ерипен уҫӑлчӗ те сцена ҫине 
шур акӑш евӗр тумланнӑ хӗрсемпе маттур йӗкӗтсем каргаланса тух- 
рӗҫ. Залра чӑваш юрри малтан ҫепӗҫҫӗн, кайран хӑватлӑн янрама 
тытӑнчӗ.

Пӗр юрӑ тепринпе ылмашӑнчӗ, ҫамрӑксем вырӑс, чӑваш, тутар, ук- 
раина ташшисене ташласа кӑтартрӗҫ. Д. Александров акробат вара 
хӑй вӑйӗпе тата пултарулӑхӗпе тӗлӗнтерчӗ.

:Унтан драма кружокӗ «Ҫӗмӗрт ҫеҫки ҫурӑлсан» спектакль кӑтартрӗ.
Чӑваш ҫамрӑкӗсен республикӑри фестивальне хатӗрленнӗ май «Боль- 

шевик» колхоз ҫамрӑкӗсем «Герой» тата Ленин ячӗпе хисепленекен 
колхозсенче концертсемпе спектакльсем кӑтартрӗҫ.

Шупашкарти 1-мӗш номерлӗ типографинчи комсомолецсем хӑйсен 
вӑйӗпе ВЛКСМ Чӑваш обкомӗ хатӗрленӗ «Ҫамрӑксен юррисем» кӗнеке- 
не кӑларса пачӗҫ. Типографинчи комсомолецсемпе ҫамрӑксем кашни ку- 
иах ӗҫ хыҫҫӑн пӗрер-икшер сехет юлса ӗҫленипе фестивале хатӗрлене- 
кен ҫамрӑксем валли паха парне пичетлерӗҫ. Юлашки ӳкерчӗкре 
типографинчи ҫамрӑксем кӗнеке хуплашкине пичетлеме пуҫлас умӗн 
гроизводство пайӗн заведующийӗ М. А. Паулин шлташпа пӗрле сӳтсе

«Фестпваль почтинче» Л. Портрер, Э. Норман. А. Лукин 
В. Кириллов, Б. Тимкин, К. Толстов, II Никг:форсв. И. Сквор 
цоь юлташсен ҫырӑвӗсемпс фотоӳкерчӗкӗсене усӑ курнӑ.




