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5. М А Л Т А Н Х И  УТАМ СЕМ1950 ҫулхи октябрь уйӑхӗ...Темиҫе талӑк тӑтӑшлатса ҫунӑ сивӗ ҫу- мӑр чарӑнчӗ.Аяллӑн шӑвӑнса иртекен йывӑр пӗлӗтсем татӑкӑн-татӑкӑн вакланса купаланнӑ май, вӗсен хушшинче тап-таса сенкер уҫланкӑ- сем курӑна-курӑна каяҫҫӗ. Кӗҫех пӗр-пӗр уҫланкине, именнӗн кулкаласа, хӗвел чуп- са тухать. Ҫук, унӑн ҫути тӳрех пӗтӗм тав- рана сапаланмасть, малтан ял ҫине ӳкет, тепӗр самантран ял хыҫӗнчи кӗрхи калча ҫине куҫать. Кунта та вӑл нумай тытӑнса тӑмасть-ха, туххӑмрах хура пустав майлӑ сарӑлса выртакан кӗрхи ҫӗртме пуссине ыткӑнать. Пытанмалла вылять тейӗн хӗ- вел — пӗр ҫӗртен пач ҫухалать те тепӗр ҫӗрте йӑлтӑр курӑнса каять. Ҫавна пула кӗрхи кун ҫути те пӗр тӗксӗмленнӗ пек, пӗр ӗлккенленнӗ пек туйӑнать.Ҫӗнӗ агрономӑн ӗнтӗ ӗҫе тытӑнмалла. Анчах ӑҫтан-ха, мӗнрен? Унӑн кӑмӑл- туйӑмӗ те акӑ, паянхи кув ҫути пекех, пӑлханса-улшӑнса тӑрать — пӗр тӗксӗмла- нет те пӗр ҫуталать.Аслӑ Пӑла Тимеш колхозӗ пӗтӗм респуб- ликипех паллӑ ӗнтӗ. 1942 ҫултанпа ӑна шанчӑклӑ ҫын Василий Васильевич Зайцез ертсе пырать. Пултаракан председатель. Халӑх ывӑлӗ, вӑл халӑхпа пӗр чунлӑ пу- рӑнать. Кунта ҫуралса ӳснӗ, ҫӗрӗҫ ӑслӑлӑх- не те кунтах, «тӑван уй-хир кӗнекине» мӗн пӗчӗкрен вуласа, тӗплӗн вӗреннӗ. Тырпул тухӑҫне ӳстерессишӗн паттӑр вӑй хурса ӗҫленӗшӗн ӑна Тӑван ҫӗршыв Социализмла Еҫ Геройӗ ятне панӑ.Кун пек прӗдседательпе ӗҫлеме ҫамрӑк агронома, пӗр каласан, питӗ аван ӗнтӗ — опыт илме пулать, анчах, тепӗр каласан, хытах шухӑша та ярать — опытлӑ предсе- дателе ҫамрӑк агроном нумаях пулӑшайӗ- ши? Пӗр-пӗр вырӑнсӑр кӑтарту парса, ял кулли пулса тӑрас марччӗ.Председатель кӑна мар, колхозниксем те кунта питӗ хастар. Василий Васильевичран пуҫне, уй-хир ӗҫченӗсен йышӗнче Социа- лизмла Еҫ Геройӗсем тата тӑваттӑ пур. Ҫавӑн пекех ҫултан ҫул вӑйлӑ тырпул туса илнӗшӗн пурӗ 140 колхознике орденсемпе медальсем парса чыс тунӑ. Пурте вӗсем чӑн-чӑн тырпул ӑстисем. Вӗсем ӗнтӗ, авал- хи кӗреке юрринче каларӗш, алран кайми аки-сухинчен те ӗмӗр-ӗмӗр уйрӑлас ҪУк, ашшӗ-амӑшне те ӗмӗр манас ҫук. Брига- дирсем тата! Акӑ Василий Николаевич Деомидовпа Алексей Петрович Михайлов- ский. Иккӗшӗ те коммунист. Пӗри --■■ иккӗ- мӗш уй-хир бригадине, тепри виҫҫӗмӗшне ертсе пырать. Вӗсем хӑйсен ӗҫ опычӗпе тепӗр агронома, уйрӑмах лешӗ ҫур ӗмӗрне кантурта ларса ирттернӗ пулсан, ним мар «'уха касси айне» туса хӑварма пулта- раҫҫӑ.«Ҫук, намӑс курсах лармӑпӑр-ха,— ҫирӗп картса хурать юлашкинчен хӑй шухӑшне ҫӗнӗ агроном.—Х ам  мӗн пӗлменнине вӗсен- чен вӗренӗп, мӗн пӗлнине вӗсене сӗнӗп. Ҫынсемпе ҫывӑххӑнрах паллашасчӗ кӑна».Ку вӑхӑталла колхоз хирти чи пысӑк ӗҫсене пуҫтарса ӗлкӗртнӗччӗ ӗнтӗ. Трактор- сем кӗрхи ҫӗртмепе хура ҫӗртме тӑватчӗҫ. Евлалия Ивановна чи малтанах хире тухса пӑхма шут тытрӗ. Анчах пӗччен ҫӳреме аплах мар пек. Правление кӗрсе пӑхрӗ. Унта шут ӑстисемсӗр пуҫне никамах та ҫук иккен. Э-э, тепӗр тесен!.. Ҫул ҫинче е хирте кам та пулин тупӑнӗ-ха.Вӑраха гӑсӑлнӑ ҫумӑрсем хыҫҫӑн урамра талкишшӗпех пылчӑк ҫӑрӑнса выртать, утма та йывӑр. Ю рать-ха, атӑ илсе килнӗ. Пушмак таврашӗ пулсан, пӗр-икӗ утӑмра- нах хывӑнса юлмалла.Тикӗт тӗслӗ хура пылчӑк. Кун пекех йы- вӑр пулакан марччӗ-ҫке вӑл хура тӑпра тени. Ара, ку ҫилӗмрен те хытӑрах ҫыпҫӑ-Вӗҫӗ. Пуҫламӑшӑ иртнӗ номертв.

нать. Ахӑртнех, тӑмлӑ хура тӑпра. «Юрӗ, ырансене анализ тума тытӑнӑпӑр»,— шу- хӑшлать агроном.Пӗлӗтсем хушшипе пытана-пытана чу- пакан хӗвел ҫӳлерех улӑхнӑ май, сывлӑш самаях ӑшӑнчӗ. Тачка нӳрлӗ ҫӗр улӑм вит- нӗ мунча тӳпи пек пӑсланма тытӑнчӗ.Трактор сасси ялтан инҫех те мар илтӗ- нет, хӑй таҫта лапамра-и, мӗн-и — курӑн- масть. Агроном сасӑ илтӗннӗ ҫӗрелле суха- ланӑ пусӑ урлах утма шутларӗ. Май ҫук. Ура тӗпне тем хулӑнӑшех пылчӑк ҫыпҫӑ- нать. «Йывӑр тӑпра,— каллех паҫӑрхи шу- хӑш  пырса тивет агрояом чӗрине.— Гумус текен чӑн-чӑн хура тӑпра кун пек йывӑр пулма кирлӗ мар».Вӑл ҫапла шухӑшласа, пылчӑкпа кӗре- ше-кӗрешех утнӑҫем, ӑна хирӗҫ трактор та йӑраланса-шуса ҫитрӗ. Пачах кӗтмен ҫӗр- тен Евлалия Ивановна умне колхоз пред- седателӗ тухса тӑчӗ. Вӑл трактор хыҫҫӑн сӑнаса килнӗ иккен. Агроном имсннӗ пек пулчӗ. Василий Васильезич, авӑ, хире ун- ран маларах ҫитсе ӗлкӗрнӗ. Пӗр-пӗрне сыв- лӑх сунсан, Евлалия Ивановна малалла ним калама аптӑранӑ енне, мамӑк туртнӑ кӗске пиншак кӗсйинчен хуҫлатмалли тимӗр ли- нейкӑ кӑларчӗ те суха тарӑнӑшне виҫме пикенчӗ. 20 сантиметра яхӑн. Аптрамасть. Агроном линейкӑ вӗҫӗпе тӑпрана тата та- рӑнрах чаваласа пӑхрӗ. Тӑм тӑпра е «вилӗ тӑпри» текенни курӑнмасть-ха, апла суха кассино тата тарӑнрах илтерме пулать. Агрономӑн шухӑшне сиснӗ пекех, Васнлнй Васильевич кулкаласа илчӗ.— Лаши арантарах туртать-ҫке,— терӗ вӑл, трактор ҫинелле пуҫне сӗлтсе.— Сухи йывӑр.„— Сухи, чӑн та, йывӑр ӗнтӗ,— килӗшрӑ агроном.— Сире, мӗн, вӑйлӑрах трактор памаҫҫӗ-им? Калӑпӑр, «С-80» текеннине?.. Унпала 25—30 сантиметр е унтан та тарӑн- рах сухалама пулать.— Пур-ха вӑл, юсавлах мар,—терӗ пред- седатель пӑшӑрханнӑ сасӑпа.— Тата машин хуҫи те хамӑр мар, М ТС... Хамӑрӑн алӑра пулсан...Ҫӗнӗ агроном суха тарӑнӑшне «куҫ кӗре- тӗнех» виҫни тракториста килӗшмерӗ пу- лас, Вӑл хӑйӗн «хурҫӑ утне» хаяррӑн тул- хӑртса вырӑнтан хускатрӗ те малалла шу- тарчӗ. Плуг тӗренӗсем, тачка тӑпрана хура хулӑн пустав тӑрӑхне каснӑ пек касса, йывӑррӑн ҫавӑра-ҫавӑра хурса ныраҫҫӗ. Тӑпра кӗрпеклӗн тӑпӑртатса вакланмасть, мӗнле касӑлнӑ, ҫаплипех тепӗр майлӑ лап- лата-лаплата ӳкет. Чӗн пек ҫуталса вырта- кан ҫав тӑрӑхсенв тепле туртсан та татас ҫук тейӗн.— Василий Васильевич,— сӑмах хушре агроном, трактор хыҫҫӑн утнӑ май,— ку- нашкал кӗрхи ҫӗртмерен усси сахалтарах пек мар-и сире? Ҫак хура пусма тӑрӑхӗсем ҫаплипех хытса ларсан, ҫуркунне мӗнле кӑпкалатмалла-ха тӑпрана?— Кӗрхи ҫӗртмене иртерех ӗлкӗртейме» рӗмӗр-ҫке, кайран ҫумӑрсем пуҫланчӗҫ,— каллех пӑшӑрханнӑн хуравларӗ председа тель.— Анчах, тепле юлтӑмӑр пулин те, халь сухалани ҫуркуннехинчен нумай ла- йӑхрах. Кӑҫаллӑха юрӗ ӗнтӗ. Улӗм ӑслӑрах пулӑпӑр...Ҫав кунхине, хиртен таврӑннӑ хыҫҫӑн, Евлалия Ивановна, колхоз правленийӗ пу- лӑшнипе,— ӗнтӗ пӗр кунлӑха мар, нумай- лӑха, тен, яланлӑхах,— хваттере вырнаҫрӗ. Хваттер хуҫи — Мелания Афанасьевна Люллина, ялта каларӗш, Малань аппа, питӗ кӑмӑллӑ ҫын пулчӗ. Унӑн хӑйӗн шку- ла ҫӳрекен Олимпиада (Алимпи) ятлӑ хӗрачи пур. Вӗсем патӗнче тата ялти мед- сестра Зина пурӑяать. К у питӗ аван-ха. Евлалия Ивановнӑн халӗ ҫине тӑрсах чӑ- вашла калаҫма вӗренмелле. Ку ӗҫре ӑна Малань аппа та, унӑн хӗрӗ Алимпи те, Зина медсестра та пулӑшма пултараҫҫӗ. Хӑйсем вӗсем тӑван чӗлхепе, шӑнкӑртатса шыв юхнӑ пак, тап-таса сӑмахлаҫҫӗ. Чӑн

ХукосаЛас
та, Евлалия Ивановна чӑваш чӗлхине хӑй те кӑшт тӗшмӗрткелет. Виҫҫӗмӗш класа ҫитиччен вӑл ялти шкулта вӗреннӗ, инсти- тутра чухне те чӑваш хӗрӗсемпе кӑшт- кашт чӑвашла перкелешнӗ. Анчах ялта ӗҫлекен агрэномшӑн ку питӗ сахал. Унӑн чӑвашла хваттер хуҫипе кӑна мар, пӗтӗм халӑхпа калаҫма вӗренмелле. Чӑвашла докладсемпе лекцисем тума, вулама-ҫырма пӗлмелле. Унсӑрӑн вырӑсла сахалтарах чухлакан инкесене агрономи ӑслӑлӑхне епле ӑнлантарса парӑн-ха. Тата Евлалия Ивановна пӗчӗк чухне Сӗнтӗр районӗнче пурӑннӑ. Сӗнтӗр енчи чӗлхе Елчӗк тавра- шӗнчинчен чылай уйрӑмрах. Сӑмахран, Сӗнтӗр ҫынни «вутӑ» тесен, ку вӑл чӑн-чӑн вутӑ мар, утӑ кӑна пулать иккен. Вӗрен- мелле кунти чӗлхене, пӗтӗм вӑя хурсах вӗренмелле.Каҫхине правленире кулленхи ӗҫсем пир- ки пысӑках мар канашлу пулса иртрӗ. Куи- та кӗрхи ҫӗртмепе хура ҫӗртмене тарӑнрах, 25—30 сантиметра ҫити, сухалама йышӑн- чӗҫ. МТС-ран «С-80» йышши юсавлӑ траы- тор ыйтас, терӗҫ. Еҫ чылаях кая юлнӑ пу- лин те, ҫӗр шӑнтиччен вӑхӑт пур-ха. Нумай ҫул ӳсекен курӑк пуссисене, вӗсен пусӑ ҫав- рӑнӑшӗпе пӑхнӑ срокӗ тухнӑ пулсан, шӑпах ҫакӑн пек «хура кӗркунне» сухаласа пӑрах- малла. Вара курӑк тымарӗсем пухнӑ азот, тырпулсемшӗн чи кирлӗ ҫимӗҫ, тӑпрара ытларах сыхланса юлать.Ҫӗнӗ агроном хӑйӗн малтанхи сӗяӗвӗсенв □итӗ асӑрханса пачӗ. Унсӑрӑн ҫынсем: «Акӑ, килнӗ-килмен ӑс пама тытӑнчӗ», тесе тиркешме те пултарӗҫ. Чылайӑшне агроно- мӑн сӑмахӗсем килӗшрӗҫ, «Аптрамасть, аптрамасть», терӗҫ хӑшпӗрисем хӑйсев ӑшӗнче. Анчах темле асӑрхансан та, ҫак □ирвайхи тӗлпулу пӗр нӗчӗк мыскарасӑр иртмерӗ.Ҫынсем килӗсене канашлу пӗтсенех са- ланмарӗҫ-ха. Унта пӗр ушкӑн та кунта те- пӗр ушкӑн пухӑна-пухӑна, малалла халап- ланса тӑчӗҫ. Акӑ, Евлалия Ивановна та председатель сӗтелӗ умӗнче ларать. Сасар- тӑк унӑн хӑлхине пӗр ушкӑнран темӗнле ырӑ мар кулӑ илтӗнсе кайрӗ. Вӑл, мӗн пур сӑмахнех ӑнланмасть пулин те, леш ушкӑн- ра мӗн калаҫнине тимлӗрех тӑнлама пикен- чӗ. Ушкӑн варринче пӗр утмӑлалла ҫитнӗ, чапрасрах куҫлӑ этем тӑрать. Кӑвакарнӑ кӗске сухалӗпе мӑйӑхӗ унӑн темӗнле таса мар чӳпӗк пек курӑнать. Ку ҫыннӑн ятне те, хушаматне те Евлалия Ивановна ун чух пӗлмен-ха. Вӑл Николай Гаврилович Муля- ков пулнӑ иккен. Ялти «йӗп чӗлхе».Ҫук, вӑл шӑппӑн та вӑрттӑн пӑшӑлтатса тӑмасть, ҫӗнӗ агроном илттӗр тесе, юрнех кашни сӑмахне уйрӑмӑн сӑрхӑнтара-сӑр- хӑнтара кӑларать. Темӗнле пӗр айван агро- ном ҫинчен каласа кӑтартать хӑй.Хулара ҫуралса ӳснӗ ҫав йӗкӗт институт- ра-н вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн темиҫе ҫул хуш- ши пӗр пысӑк кантурта ӗҫленӗ имӗш. Унтан ӑна вӑл агроном иккенне аса илтереҫҫӗ,— яла, хире тухса курмалла, теҫҫӗ. Персе ҫи- тет хайхи ҫак йӗкӗт яла, пирӗн пек тӗттӗм ҫынсене тӳрех «тӑн кӗртме» тытӑнать.Пӗрре ҫапла правлени членӗсем хӑйсен ларӑвӗнче колхозниксем ӗҫе тухман пирки ӳпкелешсе лараҫҫӗ.— Мӗншӗн тухмаҫҫӗ? — хаяррӑн ыйтать хайхи ҫак йӗкӗт-агроном.— Еҫеҫҫӗ,— тет председатель, пуҫне имен- нӗн пӗксе.— Мӗн ӗҫеҫҫӗ?— Эрех, сӑра ӗҫеҫҫӗ.— Эрех-сӑрине мӗнрен тӑваҫҫӗ?— Салатран.— Апла, салат акма категоричнӑ чармал- ла! — ал тупанӗпе сӗтеле ҫатлаттарать ҫак хаяр агроном.Пурте кулса яраҫҫӗ. Ҫав ларурах кантӑр хутса пултарасси ҫинчен сӑмах хускалать.— Епле хутмалла? — куҫне-пуҫне чармак- ласа пӑрахать ҫав «ӑслӑ» агроном.— Кан- тӑр — чи паха техникӑлла культура Епле-
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ха эсир ӑна вутӑ пек хутасшӑн? Ҫук, капла мрамасть, ку вӑл — вредительство! — тил- мӗрсех кӑшкӑрать хастар йӗкӗт.— Вӑт енлерех агрономсем пулаҫҫӗ тӗн- чере,— тере юлашкинчен Муляков, хӑй тав- ра пухӑыса тӑнӑ ҫынсем кулма чарӑнсан.Ҫак халапҫӑ мучи кам ваЛли «шак хурса» сӑмах ҫаптарнине Евлалия Ивановна тӳрех ӑнланчӗ. Анчах нимӗн те шарламарӗ. «Пал- лах, мучи ӳкерсе кӑтартнӑ нек епециалист- сем те пур-ха,— терӗ вӑл хӑй ӑшӗнче.— Ҫа- пах та эпир хамӑра сӑмахпа мар, ӗҫпе кӑ- тартма тӑрӑшӑпӑр».Канашлу хыҫҫӑн ҫынсем хӑйсем сисмесӗ- рех табак туртма тытӑн^ӑ иккен. Пӳлӗме еамантрах тӗтӗм тулса ларчӗ. Кунта Васи- лиӑ Васильевнч тӳсеймерӗ. Муляков юп- таряине хӑй те лайӑхах илтсе юлнӑскер, вӑл ура ҫине тӑчӗ те:— Чимйр-ха,— терӗ лӑпкӑн ҫеҫ,—эсир ма- на хисеплемесен те, пирӗн яла тин ҫеҫ кил- нӗ ҫынна хисеплӗр хӑть.Хайхи кунта сӑмах ҫаптаракансем те, итлекенсем те шӑпӑртах пулчӗҫ, чӗлӗмӗ- чикарккисене те туххӑмрах сӳнтерчӗҫ.6. Х А Ю Л Л А Р А Х  УТ, АГРОНОМ!Кунсем те эрнесем еҫре пӗр сисӗнмвсӗр иртсе пычӗҫ. Агроном чи малтан «уй-хир хуҫалӑхӗпе» тӗплӗн паллашма тӑрӑшрӗ. Кашни пусӑран тӑпра тӗслӗхӗсем илсе, агролабораторире анализ туса пӑхрӗ. Чылай тӗпченӗ хыҫҫӑн вӑл уй-хир историйӗн кӗне- ки ҫине кескен ҫапла ҫырса хучӗ: «выще- лоченный глинистый чернозем».Ҫапла, пӗтӗмӗшпе илсен, колхоз хирӗсен- че тӑмлӑ хура тӑпра ытларах. Анчах ҫав тӑпраран чи паха ҫимӗҫсем, уйрӑмах тӑпра сгруктурине ҫирӗп тытса тӑма пулӑшакан кальций, ҫумӑр е юр шывӗсемпе ҫӑвӑыса, тӑпраи аялти сийӗсене куҫнӑ е Пӑлана ҫи- тиех юха-юха кайнӑ.Вырӑнӗ-вырӑнӗпе кӗллӗ хура тӑпра, Цӑ- ла тӑрӑхӗнче вара шурлӑхлаиа пуҫланӑ йӳҫӗ тӑпра та тӗл пулать.Ҫӑвӑнса, сӗткенсӗрленсе юлнӑ ҫав тӑмлӑ хура тӑпрана тачкалла сухаласа пӑрахсан, вӑл ҫаплипех хытса ларать; ытлашши тип- се кайсан вара сухалама та май ҫук: плуг тсренӗ айӗнчен тем пысӑкӑш муклашкасем ҫеҫ, чул пек, калӑппӑы хӑйпӑна-хӑйпӑна тухаҫҫӗ. Вӗсене хайхи нимӗнле сӳрепе те, нимӗнле катокпӑ та витереймӗн. Пуртӑ тӑршшипе ҫеҫ ҫӗмӗрме пулать. Пӗр сӑмах- па, структурӑсӑр тӑпра. Ҫумӑр хытӑ ҫусан— ҫилӗм пек кӗселленсе каять, типсен — чул- ланса ларать.Хирсем мӗнлине кура, пӗтӗмӗшле илеен, пусӑ ҫаврӑнӑшӗсене тӗрӗсех йӗркеленӗ. Сӑртлӑхра хирсене хӳтӗлемелли вӑрман тӑ- рӑхӗ ӳстерме тытӑннӑ, тайлӑмра е тӳрем- лӗхре тӗштырӑсене нумай ҫул ӳсекен ку-

рӑксемпе ылмаштарса акмалли вунӑ пусӑл- лӑ пусӑ ҫаврӑнӑшӗ тунӑ, Пӑла тӑрӑхӗнчи айлӑмра вара техникӑллӑ культурӑсемпе выльӑх апачӗ акса тумалли тата пахча ҫи- мӗҫ лартса ҫптӗнтермелли пусӑ ҫаврӑнӑшӗ- сем уйӑрнӑ, тӑвайккинче сад ӗрчетеҫҫӗ.Нумай ҫул ӳсекен курӑксем акни хирти тӑпра структурине лайӑхлатма чнперех пулӑшать-ха. Пӗр ҫаврӑм (пӗрремӗш рота- ци) хыҫҫӑнах тӗштырӑ тухӑҫлӑхӗ чылай ӳсет. Малтанхи вӑхӑтра, нумай ҫул ӳсекен курӑксем акма тытӑниччен, гектартан 8—10 центнер тӗштырӑ туеа илнӗ пулсан, кайран (пӗрремӗш ротаци хыҫҫӑн) тырпул тухӑҫӗ гектар пуҫне 15—16 центнера ҫитнӗ.Ҫапла, хирти нусӑ ҫаврӑнӑшӗнче нумай ҫул ӳсекен курӑксем акни нысӑк усӑ кӳрет. Ҫакна колхозниксем ӑнланса илнӗ ӗнтӗ. Анчах ку хӑй кӑна ҫителӗксӗр-ха. Ытти майсемпе те пӗр пекех усӑ курмалла. Пур ӗҫре те комплекс тени кирлӗ. Этем те пӗр пылпа е пӗр ҫӗрулмипе ҫеҫ пурӑнмасть, тӗрлӗрен апат ыйтать. Ку паллӑ!Агроном ҫирӗп тӗллев тытать. Чи малтаж ҫӗрӗҫ культуриие ӳстермелле.Сӑнаса пӑхыӑ хыҫҫӑн колхозра тислӗкпе тӗрӗсех усӑ курман пек туйӑнагь ӑна. Хис- лӗке хире тӗрлӗ вӑхӑтра кӑлараҫҫӗ — хӗлле те, ҫулла та, ҫуркунне те, кӗркунне те. Кунта йӗрке ҫукрах. Хислӗк хуҫалӑхне (хуҫалӑх ҫав!), ҫӗрӗҫ науки кӑтартнӑ пек, пӗлсе йӗркелемелле. Хата хура тӑнра ҫинче тислӗксӗр те тырӑ пулать текен шухӑша йӑлтах сивлемелле, пӗтермелле. Хӑпра структурине лайӑхлатма ҫӗрӗк тӑпри (гу- мус) кирлӗ. Хислӗк шӑпах ӗнтӗ гумуса пуянлатма пулӑшать. Хислӗке сахалтан та пӗр ҫулталӑка яхӑн лайӑх ҫӗртсе вырттар- нӑ хыҫҫӑн хире кӗркунне ҫеҫ кӑлармалла, ӑна ҫийӗнчех салатса пӑрахса, ҫийӗнчех кӗрхи ҫӗртме е хура ҫӗртме тумалла.Хӑй колхоза ӗҫлеме пынӑ кӗркуннех-ха Евлалия Ивановна пысӑк ӗҫ пуҫарса ячӗ — тислӗк ҫӗртсе хатӗрлемелли траншейвсем алттарма тытӑнчӗ. Анчах ҫак паха пуҫару пирки те йӗкӗлтесе калаҫакансем тупӑнчӗҫ.Комсомолецсем ферма витисем хыҫӗнче ҫӗр алтма тапратсан, хайхи леш халапҫӑ Муляковах тепӗр колхознике аяккинчеш кӑлт тӗртсе илет те:— Х а ,— тет,— пирӗн колхоза Исемпел еш- чен тахӑшӗ вӑрҫӑпа тапӑнасшӑн мар пуль те?!.— Мӗншӗн апла калатӑн, Николай Гав- рилович? — ӑна-кӑна ҫийӗнчех тавҫӑрайма- сӑр ыйтать лешӗ.— Ара, пирӗн ҫӗнӗ агроном темле окоп- сем алттарать те-ха...Анчах тепрер ҫултанах ҫавнашкал халап- ҫӑсен ҫӑварӗсене шыв сыпма тиврӗ. Агро- ном алттарнӑ траншейӑсенчен тислӗк мар, чӑн-чӑн ылтӑн тухрӗ, тейӗн. Ҫав «окопсен-

чен» ӗнтӗ вӑйлӑ тырпулшӑн чӑнласах вӑйлӑ кӗрешӳ пуҫланса кайрӗ.Ӗҫӗ кунта йывӑрри нимех те ҫук. Выльӑх- чӗрлӗх пӑхакаксем тислӗке витесенчен кул- лен хӑйсемсх тиесе тухаҫҫӗ те траншекӑна тӑкаҫҫӗ. Тислӗк ҫеҫ мар, мӗнпур ҫӳп-ҫапӗ те ҫавӑнтах каять. Кашни вите пуҫӗнче тата тиелӗк шӗвекӗ пухӑнса тӑмалли шӑтӑк пур. Ҫав шӗвеке хӗл каҫиччен темиҫе хут траншейӑсенчи тислӗк куписем ҫине сапаҫ- ҫӗ, ҫиелтен фосфорит ҫӑнӑхӗпе имҫамлаҫҫӗ, унтан гусеиицӑллӑ трактор кӗртсе ярса, лайӑх кӑна тӗшӗрсе пирчетеҫҫӗ. Унсӑрӑи тислӗк ҫӗрес вырӑнне, ытлашши хӗрнипе, «ҫунса» кайма пултарать. Тепӗр кӗркунне- ччен хайхи ҫакӑн пек тирпейлесе имленӗ тислӗк питӗ аван «пиҫсе» ҫитет, ӑна сенӗк- пе йӑтнӑ чух пӗр улӑм пӗрчи те тӑсӑлса тухмасть, хӑй вара чӑмаккан-чӑмаккан тӑ- пӑр-тӑпӑр саланать. Шӑрши те усал мар. Ҫакӑн пек тислӗке ҫулсерен гектар пуҫне 15—20-шер тонна тӑкаҫҫӗ, кукуруза е кан- тӑр акмалли пусӑсене гектар пуҫне 40—50-шар тонна таран лекет. Кун ҫумне тата минералсем хушсан, епле тырӑ ан пултӑр-ха! Минералӗсене кунта калчасене апатлантарма час-часах. самолегсемпе са- паҫҫӗ, Ҫӑмӑлрах та, йӳнерех те, усси те ыт- ларах.Тислӗк туса хаторлесси (туса хатӗрлесси ҫав!) колхозра хӑйне евӗр пысӑк заводри ӗҫ пек пулса тӑчӗ. Кашни вите хыҫӗнче теми- ҫешер траншейӑ. Ялта ҫуралса ӳснӗ ҫын аван пӗлет: тислӗк — ҫӗре ҫемҫетмелли чи лайӑх имҫам. Минералӗсем те тислӗкпе хутӑш сапсан кӑна ытларах усӑ параҫҫӗ. Каллех комплекс.Агроном хӑйӗн пӗтӗм ӗҫне ҫавӑн пек пӗр йӗркепе, пӗр комплекспа туса пыма тӑрӑ- шагь. Пур ҫӗрте те — наука. Ку чухнехи чӑн-чӑн пысӑк хуҫалӑхра унсӑрӑн май та
ҪУК.Акӑ агролаборатори. Пысӑках мар, ӑшӑ та ҫутӑ пӳлӗм. Тулта ӗнтӗ кӗрхи йӗпе-сапа хыҫҫӑн, юр сахалтарах ҫурӗ пулин те, хӗл сиввисем пуҫланчӗҫ. Ҫавӑнпа ӑшӑ пӳлӗмре тата хӑтлӑрах пек туйӑнать.Чӳрече умне витӗрех ҫутӑ ӳкмелле хутлӑ- хутлӑ ҫӳлӗксем туса лартнӑ. Вӗсем ҫине тӑпра тултарнӑ пӗчӗк-пӗчӗк ешчӗксем выр- наҫтарнӑ. Ешчӗксенче тӗрлӗ тырӑсен вӑр- лӑхӗсене шӑгарса пӑхаҫҫӗ. Кашни культура валли — уйрӑм ешчӗк, кашни ешчӗкре — ҫӗршер пӗрчӗ. Калчасем шӑтса тухнӑ та ӗнтӗ. Акӑ, ҫинҫе кӑна йӗп пек курӑнакан- ни — тулӑ калчи, кӑшт шултрарах йӗп пек- ки — сӗлӗ калчи, пӗчӗк лӗпӗш евӗр малтан- хи икӗ лаптак ҫунатне сарни — пӑрҫа кал- чи, малалла йӗркипе урпа, вир, хуратул, кантӑр калчисем каяҫҫӗ. Ҫак пӳлӗмрех хӑйне уйрӑм ҫӳлӗк ҫине пахча ҫимӗҫ вӑрлӑ- хӗсене шӑгарса пӑхмалли ешчӗксене выр-
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Х а с т а р л ӑ х

РЕПОРТАЖ Пирӗн совет и л ӑхӗ Тӑвая Ҫӗр- шыва, тӑван партнг хӗрӳллӗн юра- тать. Кашки совет ҫынни Комму- нистсен партийӗшӗн, хамӑр ҫӗршывӑ- мӑрта коммуниам обществи тӑвас ӗҫшӗн ырми-канми тӑрӑшать. Ҫам- рӑк-и вӑл е ватӑ, хулара-и е ялта, рабочи-и е колхозник —  кашпиех пӗр ӗмӗт-шухӑшпа пурӑнать: партинҫирӗм иккӗмӗш съездне ӗҫри ҫӗнӗ ӳсӗмсемпе, ҫӗнӗ парнепс кӗтсе илме хатӗрленет.Парти съезчӗ уҫӑласси нл маях юл- марӗ ӗнтӗ, тепӗр Еиҫӗ уйӑха яхӑн кӑна, вӑхӑт хӑвӑрт иртет. Х а л ӗ вара ҫӗршывӑн кашни кӗтесӗсенчех хӗрӳ ӗҫ пырать, кашни совет ҫынии ӑна кӗтет, планрап ирттерсе тнллконшар тонна хурҫӑ, ҫӗр кӑмрӑкӗ, нефть кӑларма, тырӑ-пулӑ, аш-какай, сӗт-ҫу туса илме вӑй-хал хурать. ...Шупашкарти трактор пайӗсем тӑвакан завод кил- картине кӗнӗ ҫӗрте ге, инструменталь-

нӑй цехра та пысӑк лозунгсем ҫакӑнса тӑраҫҫӗ, вӗсем завод- ри рабочисене тӑван республикӑри ӗҫҫыннисене парти съездие ҫӗнӗ ҫитӗнӳсемпе кӗтсе илме чӗнеҫҫӗ. Илья Пав- ловнч Ильин лозунгсене ирпе те, каҫпа та курать. Вӗсем ун чӗрине хавхалантараҫҫӗ, ӗмӗт-шухӑша хӑпартлан- тараҫҫӗ. Вӑл кашни ирех ӗҫе (ӗнӗ хастарлӑхпа тытӑнать.Илья Павловичӑн пӗр тӗллев — съезд валли ӗҫ парни



ваҫтариӑ. Вӗсенче хӑар, помидор, кишср, чӗкӗнтӗр вӑрлӑхӗсем сӑмсаланаҫҫӗ.Йӗп пек кӑна калча. Ӳсентӑран пурнӑҫӗн малтанхи чӗрӗ, ешӗл хӗлхемӗ. Черченкӗ те ачаш хӗлхем. "Ҫавӑнтан ӗнтӗ чӑн-чӑн пур- нрҫ вӑй илме тытӑнать.Агроном кунта сасартӑк Глеб Успенскин «Ҫӗр тьггӑмӗ» яглӑ очеркне аса илчӗ.«Акӑ халь эпӗ хамӑн кантӑкӑмран кура- тӑп,— тесе ҫырать халӑх хуйхи-суйхине лайӑх ӑнланнӑ паллӑ вырӑс писателӗ,— юрпа аран ҫеҫ витӗннӗ ҫӗр, вершук тӑршшӗ ҫинҫешке курӑк, ҫав ҫинҫешке курӑкран ӗнтӗ этем пурнӑҫӗ, кӗрнек ӳт-пӳллӗ те кӗре- ҫе сухаллӑ, хӑватлӑ та вӑр-вар ал-ураллӑ мунсик пурнӑҫӗ мӗнле пуласси килет. Ҫин- ҫешке курӑк ӳсме те пулгарать, пӗтме те; ҫӗр ырӑ тӑван анне те, усал ама ҫури те пулма пултарать,— мӗн пуласси никама та паллӑ мар. Ҫӗр хӑй мӗнле екки ярать, ҫа- вӑн пек пулать; ҫӗр хӑй мӗн туса парать тата мӗн туса пама пултарать, ҫавӑ пулать... Акӑ хайхи этем пӗтӗмӗшпех ҫаз ҫинҫешке курӑк тыгӑмӗнче. Ҫинҫешке курӑк тепӗр ҫулталӑкран кӑна, шӑп та лӑпах ҫак кун тӗлне тенӗ пек, мужик сӗтелӗ ҫине ҫӑкӑр чӗлли кӳрет, анчах кӳмесен те пултарать,— мӗншӗн тесен ҫинҫешке курӑк хӑй те каш- ни пӗлӗт татӑкӗн, кашни ҫил варкӑшӗн, кашни хӗвел пайӑркин тытӑмне пӑхӑнса тӑрать...»Писатель кунта ӗлӗкхи хресченӗн юрпа аран ҫеҫ витӗннӗ кӗр калчийӗ пирки ҫырнӑ. Ҫинҫешке курӑк, тенӗ вӑл ӑна. Тӗрӗс, кал- ча малтанлӑха курӑк кӑна-ха. Вӑл ӗлӗк те ҫапла пулнӑ, халӗ те ҫаплах. Кунта тав- лашмалли ҫук. Анчах ӗлӗк хресчен пурнӑҫӗ мӗнле пуласси пӗтӗмпех «ҫинҫешке курӑк- ран» килнӗ пулсан, халӗ ҫав курӑк мӗнле пуласси пӗтӗмпе тенӗ пекех хресченрен хӑйӗнчен килет. «Халь хресченӗн турри — ҫӗрӗҫ культури», тетпӗр эпир. Социализм саманинчи хресчен, колхоз хресченӗ, ҫӗр тытӑмӗнчен, ҫутҫанталӑк тытӑмӗнчен ҫул- тан ҫул ытларах та ытларах хӑтӑлса пыр- са, ҫутҫанталӑкӑн чӑрсӑр хӑвачӗсене ытла- рах та ытларах хӑйне пӑхӑнтарать, ӗҫе кӳ- лет. Ҫак аслӑ ӗҫре хресчене ӗнтӗ чи малтан агроном пулӑшма тивӗҫ. Хресчен текех ҫӗрӗн мӗскӗн чури мар, чӑн-чӑн хуҫи. Пы- сӑк хуҫа, аслӑ хуҫа!Ш ухӑша кайнӑ агроном ешчӗкри тулӑ калчи ҫине пӗтӗм чун ӑшшипе ӑвӑнса пӑ- хать. Тулӑ вӑрлӑхӗ ҫеҫ мар, ыттисем те тикӗс шӑтнӑ. Лайӑх вӑрлӑхсем. Шанчӑклӑ. Паллах, акана тухиччен вӗсене тата тепрер хут шӑтарса пӑхма тивет. Вӑрлӑх участо- кӗсем ҫине акмаллисене пӗрчӗн-пӗрчӗн суйласан та чӑрмантармасть. Элита текен- ни пултӑр, чи таса, чи лайӑх вӑрлӑх. Тата вӑрлӑх сорчӗсене ҫултан ҫул лайӑхлатса пымалла. Тӗнчере лайӑх сортсем нумай-ха.

Анчах вӑл хамӑр патра, хамӑр ҫӗр ҫинче вӑйлӑ ӳсекенни, чи тухӑҫли пултӑр.Агропомӑи ӗмӗчӗсем малтап малалла туртӑиаҫҫӗ, вӑл хӑй сисмесӗрех ҫурма са- сӑпа темӗнле юрӑ юрлама тытӑнать. Ятнех тенӗ пек таҫтан питӗ илемлӗ кӗвӗ илтӗнет. Э-э, ку радиоузелтан-ҫке-ха! Узел — агро- лаборатори ҫуртӗнчех, юнашар пӳлӗмре. Халь акӑ ешчӗкри калчасем те, илемлӗ му- зыкӑпа киленее, чӑшӑл-чӑшӑл ӳснӗн туйӑ- наҫҫӗ.Хӗле кӗнӗ май агроиомӑн хӑй ӗҫне чы- лай тӗлӗшрен урӑхларах йӗркелеме тиврӗ. Тӗрлӗ пусӑри тӗрлӗ тӑпрасене анализ туса пӑхнӑ хыҫҫӑн уй-хир историне те, тӑпра карттине те пысӑк улшӑнусем кӗртмелле пулчӗ. Ҫавна май хӑш пусӑра мӗн тарӑ- иӑш сухаламаллине, хӑш пусса мӗн чухлӗ тислӗк, мӗн чухлӗ минсрал кӑлармаллине, хӑш пусӑра юр тытмаллине палӑртса тух- малла,Ю р тытасси... Ҫиелтен пӑхма — кӑткӑс ӗҫех те мар пек. Анчах мӗн пулса тӑчӗ-ха пӗр ҫулхине?!. Каллех ҫав Мулякова пула. Колхозниксене вӑл юр тытма агроном хуш- нӑ ҫӗре мар, пачах урӑх ҫӗре — лапамри ыраш калчи ҫине ертсе кайнӑ. Темшӗн-ҫке, ҫав этем яланах ҫула урлӑ чул хума хӑт- ланатчӗ. Вӗсен колхсзне, хӑй каларӗш, «майра агроном» мар, сумлӑраххи те ку- рӑмлараххи кирлӗ имӗш. Анчах ун хыҫҫӑн кайса, кирлӗ мар ҫӗрте юр тытнипе чылай пысӑк участокри ыраш калчи ҫӗрсе пӑч- ланчӗ.«Ҫук, урӑх капла пулмӗ! — хӑйне хӑй хытарса каларӗ агроном.— Тилхепене алӑ- ран вӗҫертме юрамасть. Тата ҫӗрӗҫ ӑслӑ- лӑхне кашни колхозникӗн пуҫне ҫеҫ мар, чӗрине кӗртсе хумалла».Тӗрӗс, хӗллехи вӑхӑтра чи кирлӗ ӗҫсен- чен пӗри — колхозниксене агротехникӑна вӗрентесси. Вара йӑнӑшсем сахалтарах пу- лӗҫ, пӗри йӑнӑшсан та, тепри ҫийӗнчех тӳрлетӗ.Лаборатори ҫумӗнче агротехникӑпа зоотехникӑна вӗренмелли виҫӗ ҫуллӑх курс ӗҫлет. Вӑл — хӑйне евӗр шкул. Унта кол- хозниксем, уйрӑмах бригадирсем тата фер- мӑсенче ӗҫлекенсем, кӑмӑлласа ҫӳреҫҫӗ.Малань аппапа унӑн хӗрӗ Алимпи пу- лӑшнипе Евлалия Ивановна ӗнтӗ чӑвашла сӑмахлама тытӑнчӗ. Чӗлхене пӗлни вӗрен- тес ӗҫре питӗ кирлӗ.Вӗренекенсем пурте — ӗҫре пиҫӗхнӗ ҫын- сем. Кӗнекере мӗн каланине вӗсем йӑлтах хӑйсен куҫӗпе чӗррӗн кураҫҫӗ, хӑйсен ӗҫ опычӗпе ҫыхӑнтараҫҫӗ. Калаҫу хӗрсе каять, кашни хӑй кулленхи пурнӑҫра сӑнаса пы- нисене аса илет. Кун пек ҫынсемпе ӗҫлеме те, вӗсене вӗрентме те, хӑйсенчен вӗренме те кӑмӑллӑ.— Малтан малалла, хӑюллӑрах ут, агро-

ном! — час-часах хӑйие хӑй хавхалантарсз калать Евлалия Ивановна.Халь ӗнтӗ ӑна колхозниксем пурте ҫывӑх тӑванеем пек туйӑнма тытӑнчӗҫ.7. Х А Л А Х  Ш АН АТЬ ПУЛ САН... !Тем тесен те, агроном чунӗ хиртех ҫав.Кашни ӳсентӑран ҫулҫинче, кашни калча тунинче вӑл аслӑ ҫӗр сӗткевӗ тапса тӑнине, хӗвел ҫутипе ӑшши тырӑ пӗрчи пулса тӗвӗленнине курать.Ҫуллахи ӑшӑ кунсенче тырпул вӑйлӑ ӳсме тытӑнсан, агрономӑн, ҫӗр кӑкӑрӗ ҫум- ие хӑлхипе пӑчӑртанса, тӑван уй-хир сыв- ланине тӑнлас килет.Тух-ха, калӑпӑр, ҫӗрле кукуруза пуссине. Эсӗ темӗнле ырӑ сасӑ, ҫепӗҫ сасӑ илтетӗн. Чуна кӑтӑклантарса, таҫта тем чӑшӑлтатать, тем пӑшӑлтатать. Ку вӑл уй-хир пики, хӑйӗн юрату такмакӗссне шӑппӑн ҫеҫ так- макласа, ярӑна-ярӑна ӳсет.Савӑнӑҫ кӑна мар саншӑн, хуйхи-суйхи те пайтах. Пӗр-пӗр пусӑра калча вырӑн- вырӑнӑн сарӑхать-и е пӗве ларнӑ ыраша кӗтмен ҫӗртен темӗнле хӗрлӗ тутӑх ҫа- пать,— мӗн пирки? — санӑн вӑхӑтра сиссе илмелле, вӑхӑтра сиплеме пӗлмелле. Хал- лӗхе тырпула сиен кӳрекен усал чир-чӗрӗ те, ҫӑткӑн хурт-кӑпшанки те ытлашшипех.Агроном — ҫӗр тухтӑрӗ, ӳсентӑрансеи тухтӑрӗ. Эсӗ яланах вырӑнта пул!Хӗлле, пӗтӗм тавралӑх юрпа витӗнсен те, эсӗ шурӑ сарӑм айӗнче чӗрӗ пурнӑҫ ӑшӑнса тӑнине туятӑн.«Чунлӑ ҫын чула та чун кӗртет», тенӗ ваттисем. Тӗрӗсрен те тӗрӗс сӑмах.Келхозниксем курчӗҫ: эсӗ пӗр тытӑннӑ ӗҫе чӑниипех чунна паратӑн. Халӑх сана шанакан пулчӗ. Колхозри парти организа- цийӗ эс мӗн пуҫарнине, ҫӗннине, яланах ырлать, кирлӗ ҫӗрте каиаш парса пулӑ- шать. Комсомолецсем эсӗ мӗн хушниие юрла-юрлах ӗҫе кӗртме хатӗр. Колхоз председателӗ Василий Васильевич пирки мӗн каласси пур-ха! Эсӗ ӳсентӑрансене мӗнле тимлесе пӑхатӑн, вӑл та ҫынсемпе ҫавӑн пек ӗҫлет. Ҫынсемсӗр эсӗ нимӗн те тӑвайман пулӑттӑн, санӑи чи пысӑк ӗмӗтӳ- сем те хут ҫииче кӑна юлнӑ пулӗччӗҫ. Ҫын- сем Василий Васильевич хыҫҫӑн вутта та кӗме хатӗр, анчах вӗсеие вӑл вутта мар, яланах ырӑ ӗҫе, кирлӗ ӗҫе ертсе каять.Пысӑк юхав шыв пӗчӗкрех шывсене хӑй патнелле туртнӑ пекех, Аслӑ Пӑла Тимеш колхозӗ те таврари вӑйсӑртарах колхозсене тӑтӑшах хӑй еннелле туртать. Ҫапла, 1951 ҫулта ун ҫумне Исемпелти «МОПР», 1953 ҫулта «КИМ» колхозсем, тӑван ҫумне тӑван тенӗ пек, хулпуҫҫипе хулпуҫҫи пӑ- чӑртанса тӑчӗҫ.Чӑн та, малтанлӑха пысӑк йывӑрлӑхсем пулчӗҫ. Мӗншӗн тесен леш колхозсем вӑй-
хатӗрлемелле. Мӗн пӗчӗкреи машинсемпе техникӑна юратаканскер, вӑл ачаранах заводсенчи машивсемпе станоксем умӗнче пулнӑ. Асталӑха ӳстерсе пынӑ.Пӗлтӗр Ильин коммуниста инструментальнӑн цехри вӗри штамп уча- стокне ертсе пыма хушнӑ; вӑл ҫирӗм икӗ ҫыиран тӑракан брягада йӗр- келенӗ. Ҫак бригадӑра пуринчен ытларах ҫамрӑксем ӗҫлеҫҫӗ, вӗсем коммунизм вӑхӑтӗнчи пек пурӑнма вӗренсе пыраҫҫӗ.Вӗри штамп участокне йӗркелнччен Ильин ятарласах Горькири авто- мобиль заводӗнчен вӗрепсе килчӗ, ӑсталӑх пухрӗ, унти ӗҫ меслечӗсемпе тӗплӗн паллашрӗ. Кӑҫал вӑл электромехаиика техникумӗн иккӗмӗш кур- сӗнчен вӗренсе тухрӗ, виҫҫӗмӗш курса куҫрӗ. Хӑйӗн шӑлнӗне те слесарь ӗҫне тӗплӗн вӗрентет. Парти съездне хатӗрленнӗ май, Илья Павлович пӗтӗм коллектив умӗнче сӑмах татрӗ, октябрӗн 17-мӗшӗ тӗлне вунӑ уйӑхри задание ирттерсе тултарма пулчӗ.Илья Павлович ертсе пынипе бригадӑрн рабочисем пуртс пысӑк хас- тарлӑхпа ӗҫлеҫҫӗ. Саша Федоров слесарь вара кулленхи задаине пӗрре ҫурӑран кая мар тултарса пырать, Ҫав хушӑрах вӑл малта пыракансен меслетне вӗренмелли шкула та ертсе пырать, хӑйӗн ӗҫ меслечӗсемпе ыттисене паллаштарать. Ильии ертсе пыракан бригада съсзд тӗлне коммунизмла ӗҫ бригадин ятне илесспшӗн кӗрешет.Кирек ӑҫта кайсан та хсрӳ ӗҫре ҫамрӑксене куратӑн. А кӑ , Ҫӗмӗрле районӗнчи Ленин ячӗпе хисеплсиекен колхозӑн сысна ферминче виҫӗ хӗр ӗҫлеҫҫӗ. Галина Волкова, Лиза Альцева, Ольга Даннлова ҫулталӑк пуҫламӑшӗнчех парти съездне ӗҫри ҫӗнтерӳпе кӗтсе илме калаҫса татӑл- чӗҫ. Халӗ вӗсем, июиь упӑхӗп варриичех государствӑна аш-какай сут- малли ҫур ҫул планне ьплашшяпех пурнӑҫларӗҫ. Вӗсем анчах мар, Сӗнтӗр районӗнчи «Красиый Октябрь» колхозри канӑх-кӗшӗк пӑхакан 3 . Илькна, И . Константннова, И . Атласкина хӗрсем те каҫал

кашни чӑхран ҫӗр ҫнтмӗл ҫӑмарта туса илме сӑмах панине чыслӑв пурнӑҫлаҫҫӗ. Кольцовкӑрн Ленин ячӗпе хисспленекен колхоз ӗҫченӗсем кӑҫал кашни ҫӗр гектар ҫӗр пуҫие икҫӗршер центнер аш-какай, пнн те икҫӗр центнер сӗт суса илме йышӑнчӗҫ. Ҫак чапа тухнӑ колхозри Валентина Сатеева,Лиза Пупяна, Нина Нараткина, Пер.шуткина тата ытти нумай ӗҫчепсем чӑнни- пех паянхи ӗҫ маякӗ- сем, вӗсем республв- кӑрн ҫамрӑксене ӗҫпе хавхалантарса пыраҫ- 
Ҫӗ.Ҫӗршывӑмӑр ҫыннв- сем хӗрӳ ӗҫре. Тӑван партие пӗтӗм чӗрерсп юратни совст халӑхне ҫӗнӗ ҫӗнтерӳсем патне туртать, парти съезд- не чӑн-чӑн коммунист- ла кӗтсе илме хавха- лантарать.Ю . Ананьевпа А .  Приаалов тунӑ сӑнӳкерчӗксем.



сӑртарахчӗ. Аслӑ Пӑла Тимешсем ҫулсере- нех гектартан 16—20 центнер тӗштырӑ туса илнӗ пулсан, лешсем вара ҫуррине кӑна (8—10 центнер) илетчӗҫ. Сӑлтавӗ — ҫӗрӗҫ культуришӗн кирлӗ пек тӑрӑшманни.Сненме те йывӑр, анчах пурнӑҫри чӑнлӑ- ха ӗненмесӗр тӑма ҫук. Исемпелсемпе Кушкӑсен хирӗсем икӗ-виҫӗ ҫул хушшин- чех палламалла мар улшӑнчӗҫ. Ҫӗре чӑн- ласах чун кӗчӗ тейӗн.1954 ҫул пирӗн пӗтӗм республикӑшӑн йы- в&р ҫул пулчӗ. Апла пулин те, пысӑкланнӑ колхоз ҫав ҫулхине кашни гектартан 13,8 центнер тӗштырӑ туса илчӗ. Ку вӑл вӑтам шутпа. Кунта тин ҫеҫ пӗрлешнӗ колхозсен уй-хирӗнче акса тунӑ тӗштырра та хисепе кӗртнӗ. Тепӗр ҫул вара пӗтӗм пысӑкланнӑ колхозӗпе тӗштырӑ тухӑҫӗ гектар пуҫне 20 центнертан иртрӗ. Ҫапла, унччен икӗ хут сахалтарах ҫимӗҫ панӑ ҫӗрсем икӗ-виҫӗ ҫул хушшинчех «лайӑх ҫӗрпе» танлашаҫҫӗ.Партин Центральнӑй Комитечӗн 1953 ҫул» хи сентябрьти тата ун хыҫҫӑнхи Пленумӗ- сем пӗтӗм ялхуҫалӑхне хӑватлӑн малалла ӳстерме май туса пачӗҫ. Патшалӑх колхоз- сене ҫӗнӗрен ҫӗнӗ тракторсем, комбайнсем, автомашинӑсем тата ытти нумай тӗрлӗ техника парса пулӑшать. Патшалӑх кол- хозсемшӗн минераллӑ удобренисем хӗрхен- се тӑмасть, ялхуҫалӑхӗ валли пинӗ-пинӗпе ҫӗнӗ специалистсем вӗрентсе хатӗрлет.Унччен тӗрлӗ кантурсенче хут ҫырса лар- нӑ агрономсемпе зоотехниксем парти чӗн- нипе ялалла, чӑн-чӑн хӗрӳ ӗҫ патнелле пинӗ-пинӗпе туртӑнчӗҫ.Евлалия Ивановна яла самай маларах килнӗ, вӑл ӗнтӗ тивӗҫлипех хӑйне ял ҫын- ни тесе шутлать. Ҫав хушӑрах ун хӑлхине тӗрлӗ сас-хура та илтӗнкелет. Ял ҫинчи сӑмах — такана ҫинчи шыв, теҫҫӗ. Тата хӗ- рӗх шӑл витӗр тухсан — хӗрӗх яла ҫитет тени те пур. Кашни сӑмахах йывӑра илме кирлӗ мар. Ҫапах та: «Э-э, ку пирӗн майра агроном ялта нумаях тытӑнса тӑрас ҫук-ха» тенисем чӗрене хытах ыраттараҫҫӗ.Пӗррехинче Евлалия Ивановна колхоз правленине пычӗ те председатель пӳлӗмӗн алӑкне уҫса пӑхрӗ. Сӗтел хушшинче Васи- лий Васильевич пӗчченех ларать. Хӑй тем питӗ шухӑша кайнӑ пулас.Агроном, килтех ҫырса хатӗрленӗ хута кӑларса, председателе тӳрех алӑран пырса тыттарчӗ. Василий Васильевич малтан шултра саспаллисемпе ҫырнӑ «Заявлени» сӑмаха ҫеҫ уйӑрса илме ӗлкӗрчӗ. Сасартӑк тем ҫӳҫеннӗ пек пулчӗ. Унтан агроном ҫине нӑхса илчӗ. Евлалия Ивановнӑн куҫӗсем ялкӑшсах ҫунаҫҫӗ, сӑнӗ те шуралнӑ пек ту- йӑнать. Халь ӗнтӗ председатель пӑшӑрхан- маллипех пӑшӑрханчӗ.— Мӗн шут тытрӑр вара эсир?—терӗ вӑл, хура пустав гимнастеркин кӗсйинчен куҫ- лӑхне кӑларса

— Шут тытрӑм-ха,— терӗ агропом кӗс- кен ҫеҫ.Пӗчӗкҫӗ хут татӑкӗнчи сӑмахсене вуланӑ май Василий Васильевичӑн сӑнӗ ҫуталнӑ- ҫем ҫуталса пычӗ.— Ну, хӑратрӑн та эсӗ мана, Евлалия Ивановна,— чунтанах кулса ячӗ председа- тель, унчченхи «эсир» вырӑнне хӑй сисме- сӗрех «эсӗ» тесе хурса.— Халӑх шанать пулсан...— Э-эй, ун пирки мӗн калаҫмалли пур. Халӑх курчӗ ӗнтӗ сана, пӗлчӗ.Ҫапла Евлалия Ивановка Васильева агро- ном колхоз членӗ пулса тӑчӗ. Яланлӑха, ӗмӗрлӗхе. Икӗ сӑмах вара унӑн чӗрине ӑш- шӑн кӗрсе вырнаҫрӗ: тӑван колхоз!Пысӑк улшӑнусем пулчӗҫ ялта МТС-сен техникине колхозсене панӑ хыҫҫӑн. Унччен пӗр ҫӗр ҫинче икӗ хуҫа ларнӑ пек пулса тухатчӗ. Пирӗн механизаторсене хурлама ҫук-ха. Вӗсем унччен те лайӑх ӗҫленӗ. Ҫа- пах та вӗсем хӑйсене хӑйсем кӑштах «тара кӗрӗшсе» ӗҫлекен ҫынсем пек туйнӑ. Тепле хӗрӳ кунсенче те талӑкне («шӑп нормӑпа!») 8 сехет ӗҫлеме пӑхнӑ. Хирӗҫ калаймӑн, патшалӑх ҫирӗплетнӗ ӗҫ вӑхӑчӗ. Саккунлӑ япала!Техника колхоза куҫсан, механизатор- сем (ҫав ҫынсемех!) «вӑхӑт норми» ҫинчея манчӗҫ. Вӗсем халь ӗнтӗ «тара кӗрӗшнӗ» ҫынсем мар, колхозниксем. Ял пурнӑҫӗнче вумай ӗҫ сезонпа пулса пырать. Хӗрӳ вӑ- хӑтра сехете пӑхмасӑр, тӗттӗмрен тӗттӗм- ччен ӗҫлеме тивет, ирӗкрех кунсенче вара кӑшт сывлӑш ҫавӑрма та пулать.Колхоз пысӑкланнӑ май, техника ӳснӗ май агрономӑн ӗҫӗ те кӑткӑсланать. Кунта тата уй-хир ӗҫӗсене выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетес ӗҫпе тачӑ ҫыхӑнтарма пӗлни те кирлӗ. Вы- рӑсларах каласан, ку вӑл — пӗр производ- ство, ялхуҫалӑх производстви. Кунтан вы- рӑнлӑрах сӑмах та тупаймӑн.Колхозра ӗҫлеме тытӑннӑ малтанхи ҫул- сенчех-ха Евлалия Ивановна эртел выльӑх- чӗрлӗхӗ валли апат ҫитсе пыманнине сиссе илчӗ. Выльӑх йышӗ ҫултан ҫул ӳсет, апачӗ вара ытлашши хушӑнсах каймасть. Темле ҫӗнӗ майсем шырамалла.Мӗн авалтан ку таврара «таса ҫӗртмене» пысӑк хнсепе хунӑ. «Ҫӗре кантармалла, таса ҫӗртмепе ҫӗр канать», тенӗ. Темӗнле тӗшмӗш те сисӗннӗ кунта.Колхозсем пуҫланни вунӑ-вунпилӗк ҫул иртсен те, ку йӗрке ҫаплах улшӑнман. Чӑн та, халь ӗнтӗ кӗрхи шӑн ҫӗртми тата хура ҫӗртме тума вӗреннӗ-ха. Анчах вӗсене те килес ҫул ҫурхи е кӗрхи тырӑсем акиччен «таса» тытма тӑрӑшнӑ. Мӗн калӑн, ҫӗре кунашкал «кантарнинчен» усси пурах-ха. Ҫапах, ҫӗре тепле «каптарсап» та, тырпул тухӑҫлӑхӗ ытлашши ӳссе кайниех курӑн- масть. Ҫитменнине Пӑла тӑрӑхӗнче, рес-

публикӑн ытти кӗтесӗсенчи пекех, «уҫман ҫеремсем» ҫук, ҫӗр чиккисене те унталла- кунталла сарма май килмест.Апла пулсан, «таса ҫӗртме» пуссине йы- шӑнмалла, кӗрхи тырӑсем акиччен кунта пӗр-пӗр хӑвӑрт пулакан культура е выльӑх- чӗрлӗх валли ешӗл апат туса илмелле. Кун ҫинчен агроном кӗнекесем тӑрӑх пӗлет-ха, хӑйӗн вара халлӗхе нимӗнле опыт та ҫук.Тытӑнса пӑхмалла. Шывран хӑраса-чӗт- ресе тӑрсан, этем нихҫан та ишме вӗреней- мест. 1953 ҫулта агроном «таса ҫӗртме» пус- сине выльӑхсем валли «ешӗл апатлӑх» малтанхи хут ыраш актарса пӑхать. Ҫак ӗҫе шанманписем хайхи пайтах тупӑнчӗҫ. Правлени членӗсем хушшинче те: «ыраш хыҫҫӑн ыраш акмалла, епле-ха апла?» тесе мӑк&ртатакансем пулчӗҫ. Агроном хӑй те хӑюсӑртарах тытӑнчӗ ҫӗнӗ ӗҫе. Юрать, ӗҫӗ ӑнӑҫрӗ-ха. Унсӑрӑн леш мӑкӑртисем... Еҫӗ ӑнӑҫасса ӑнӑҫрӗ те, пурпӗрех пӑтӑрмахсӑр иртмерӗ. Кашласа ӳсекен ешӗл ыраша вы- льӑх апачӗ валли ҫулма тытӑнсан, унтан та кунтан чашкӑрнӑ сасӑсем илтӗнсе кайрӗҫ: «Майра агроном колхоза сӑтӑр тӑвать, хӑ- мӑш пек ыраша симӗслех ҫавапа чашлат- тарать!..»Ҫак сӑмахсенчсн хӑраса ӳкнӗ пулсан, ҫӗнӗ ӗҫ малтанхи утӑмрах путланса ларат- чӗ. Анчах агроном хӑйне ҫирӗп тытрӗ, тӗр- лӗ сас-хурана парӑнмарӗ, хӑй суйласа илнӗ тӗрӗс ҫултан пӗр шит те пӑрӑнмарӗ. Ҫук, халь ӗнтӗ вӑл ҫул тӗрӗсси пирки пачах иккӗленмест. Мӗншӗн тесен малтанхи ву- никӗ гектар ҫинче «ешӗл апат» та вӑйлӑ ӳсрӗ, унтах тепӗр ҫул ыраш та аванах пулчӗ — гектартан 16-шар центнер тухрӗ.Ҫавӑнтанпа ӗнтӗ колхозра ҫӗртме пусси- не ыраш акиччен пӗтӗмпех ытти культурӑ- семпе йышӑнаҫҫӗ. Кунта «торсдаг» пӑрҫа, выльӑхсем валли ешӗл апатлӑх кукуруза, викӑпа сӗлӗ хутӑшӗ акаҫҫӗ, ир пулакан ҫӗрулми лартаҫҫӗ, юлашки ҫулсенче нимӗҫ пӑрҫи акма тытӑнчӗҫ. Ҫӗртме пуссинче кол- хоз ҫулсерен пин-пин центнер ҫимӗҫ туса илет. Акӑ ӑҫта вӑл уҫнӑ ҫерем! Унччен «таса ҫӗртме» тени ҫулсеренех 400—500 гек- тар ахаль выртнӑ.Ҫӗре тислӗкпе те минералсемпе лайӑх ҫемҫетнӗ май, пӗр сӑмахпа, агротехникӑна пур тӗлӗшрен те ҫирӗп тытса пынӑ май, кӗрхи тырӑсен тухӑҫлӑхӗ чакмасть. Ыраш гектартан 16—20 центнер тухать. Пӗтӗмӗш- пе хисеплесен, юлашки 15 ҫул хушшинче колхоз кашни гектартан вӑтам шутпа ҫул- серен 18-шар центнер тӗштырӑ туса илнӗШӑпах ҫӗртме пуссине йышӑнма тытӑннӑ ҫулхине (1953) колхоза Александра Федо- ровна Кузьмина зоотехник ӗҫлеме пычӗ. Вӑл тин ҫеҫ институтран вӗренсе тухнӑччӗ- ха. Хӑнӑху сахал. Евлалия Ивановна ун- ччен ӗнтӗ колхозра виҫӗ ҫул пурӑнса ирт- тернӗ. Ҫамрӑк юлташа пулӑшмалла. Вӗсем
СШ М КСЕЙ САВВИСЕМ
’  Юрий ПЕТРОВ

СӲНМИ ТЕЛЕЙ ХЕВЕЛЕ
Тырпул шӑошиллӗ, кайӑксен сассиллӗ 
Ытарайми пуян уй-хирсенче 
Хӗвел шевлиллӗ, чун-чӗре ӑшшиллӗ 
Юррисене юрлать пин-пин ӗҫчен:
Юратнӑ парти — халӑхсен ҫулпуҫӗ,
Салам сана тырпул ӑстисенчен.
Эс — улӑп пек пӗртен-пӗр ҫӗнтерӳҫӗ.
Сӳнми телей хӗвелӗ ҫӗр ҫинче.
Хӑватлӑ ӗҫ кӗввиллӗ, ӑмӑртуллӑ,
Ҫӗнтерӳпе чап илнӗ цехсенче 
Пур кймӑлтан мухтавлӑ, юратуллӑ 
Юррисене юрлать пин-пин ӗҫчен:
Юратнӑ парти — халӑхсен ҫулпуҫӗ,
Салам сана завод ҫьшнисенчен,
Эс — улӑп пек пӗртен-пӗр ҫӗнтерӳҫӗ,
Сӳнми телей хӗвелӗ ҫӗр ҫинче.
Керменсем пек, илемлӗ те мӑнаҫлӑ 
Рет-ретӗн ӳсекен ҫуртсем ҫинче 
Сӳнми телейлӗ, иксӗлми хаваслӑ 
Юррисене юрлать пин-пин ӗҫчен:
Юратнӑ парти — халӑхсен ҫулпуҫӗ,
Салам сана ҫурт-йӗр ӑстисенчен.
Эс — улйп пек пӗртен-пӗр ҫӗнтерӳҫӗ,
Сӳнми телей хӗвелӗ ҫӗр ҫинче.

Емӗрлӗхе юлташлӑ та тӑванлӑ 
Пур ӗҫлӗ халӑх аслӑ ҫемйинче 
Хӑюллӑ, илӗртӳллӗ те янравлӑ 
Юррисене юрлать пин-пин ӗҫчен: 
Юратнӑ парти — халӑхсен ҫулпуҫӗ, 
Салам сана мӗнпур ӗҫченсенчен.
Эс —- улӑп пек пӗртен-пӗр ҫӗнтерӳҫӗ, 
Сӳнми телей хӗвелӗ ҫӗр ҫинче.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

ӐШӐ САЛАМ
Молотилка сасси шӑпланать итемре.
— Кӑшт канатпӑр,—тесе пӗлтерет бригадир.
— Ывӑнманччӗ ӗҫре, ал-ура — хӗлхемре, 
Кӑнтӑрла ҫитнине сисейменччӗ эпир... 
Шӑкӑлти ушкӑна почтальон хутшӑнать, 
Ҫырусем валеҫсе ырӑ сывлӑх сунать.
Юрату еучӗпе хӗлхемленнӗ хӗрсем 
Илчӗҫ кӑшт вӑтанса каччисен ҫырӑвне. 
Инҫетрен-мӗн килеҫҫӗ паха ҫырусем,— 
Тусӗсем хӳтӗлеҫҫӗ Совет ҫӗршывне.
— Тем ҫырман пуль ытах, вуласамӑр

саспах,—
Тӗксе илчӗ мучи шӳт тӑвас хаваспа.
Пӗве ҫитнӗ Верук чӑтайми салама 
Конвертран кӑларса валеҫет ҫынсене:
«...Пит васкатӑп савни ҫӗн хыпар калама: 
Час яраҫҫӗ пире уй-хире ӗҫ умне.

Ҫирӗп пултӑр ҫӗршыв! Таврӑнатпӑр киле, 
Хирӗҫ тух, савнӑ тус, хӑв ӑсатнӑ тӗле».
Ҫырӑва вуласа пӗтерсен пӗр самант 
Савӑнса ал ҫупни янратать итеме.
Ылтӑн тырй юхать! Чӗрери вӑй-хӑват 
Ҫӗкленет те чӗнет тӑрӑшса ӗҫлеме.
Ҫамрӑксем ҫӗнтерсе молотилка шавне 
Шӑратаҫҫӗ юрра, мир ҫинчен хывнине.

Павел ВАСИЛЬЕВ

ЙЕППЕ ҪИН
Пӗрре,
Инҫе ҫула тухас чухне,
Мана йеппе-ҫип эсӗ халаларӑн...
Сан аллунти ӑшша туйса, анне,
Тин курнӑ пек 
Сана темччен сӑнарӑм...
Курасчӗ сан, аннеҫӗм, халь мана: 
Йӗппӳпеле епле чиксе туртатӑн.
Ан тив,
Вӑл пӗчӗк япала кӑна —
Вӑл ҫул парни—ҫумра кирек ӑҫта та. 
Ӑна кашни салтак упрать иккен. 
Туссен майлах ман ӗмӗтсем ҫунатлӑ. 
Пире,
Иӗпрен ҫип уйрӑлми пекех,
Ҫула тухсан, калла килме ӑсатнӑ.
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иалтакхи вӑхӑтра хваттере те пбрле выр- ваҫаҫҫӗ.Сӑпайлӑ к&иа икӗ хӗр. Вӗсем: «Бмӗр юл- ташлӑ та туслӑ пулӑпӑр!» тесе, пӗр-пӗрин умӗвче тупа туман, пӗр-пӗрне пысӑк сӑмах паман. Агроном хӑйӗн ҫӗнӗ юлташне «Саня» тесе чӗннӗ, зоотехник вара агроно- ма «Аля» тенӗ. Ҫук, кунта та, начар пьесӑ- сеичи пек, ах та эх! тесе ачашланни пул- ман. Хӗр-туссем ытларах ӗҫ ҫинчен шу- хӑшланӑ, ӗҫ ҫинчен калаҫнӑ. Чӑн та, хушӑ- ран ача чухнехисене аса илнӗ, пӗр-икӗ сӑ- махпа хӑйсен чӗрисенчи ҫамрӑк туйӑмсене хускаткаланӑ.Ҫанла, ӗҫ ҫинчен шухӑшламалли нумай, питӗ нумай. Акӑ, виҫӗ колхоз пӗрлешнӗ хыҫҫӑн ҫӗр пысӑкланчӗ. Пӗтӗмӗшпе илсен, малтанхи колхозсенче пулнӑ пусӑ ҫаврӑнӑ- шӗсене пӑсма кирлӗ мар. Вӗсене кӑшт тӳр- летмелле те ҫирӗп тытса пымалла ҫеҫ. Ан- чах Хурӑнварти 80 гектар ҫӗрпе мӗн ту- малла-ха? Вӑл халиччен кӗтӳ кӗтмелли ҫаран вырӑиӗнче шутланнӑ. Пӑхӑсӑн, курӑ- кӗ ҫулмалӑх мар, сурӑх кӑшламалӑх та ӳсеймест. Ҫавнашкал «ҫаран» тенисем Пӑла хӗррипе те сахал мар тупӑнаҫҫӗ. Тем чухлӗ ҫӗр ахалех сая кайса выртать.Агрономпа зоотехник иккӗшӗ «пуҫа ват- са» тӗплӗн шухӑшланӑ хыҫҫӑн правленипе канашласа пӑхма шут тӑваҫҫӗ. Хайхи ку- раҫҫӗ: Василий Васильевича та ҫав «ҫаран- семех» канӑҫ паман иккен. Правленин уй- рӑм членӗсем ҫеҫ: «выльӑх-чӗрлӗхе ӑҫта ҫӳретӗпӗр вара?!» тесе, иккӗленкелесе тӑ- чӗҫ. Кайран вӗсем те кӑлӑхах иккӗленнине хӑйсемех курчӗҫ. Пурнӑҫ хӑех вӗрентет-ҫке ҫав!Халӗ ӗнтӗ хирти пусӑ ҫаврӑнӑшӗсем бри- гадӑсем тӑрӑх малтанхи пекрехех юлчӗҫ. Пӑла тӑрӑхӗнчи айлӑмра выльӑх апачӗпе кантӑр акса тумалли пусӑ ҫаврӑнӑшӗ вара чылай аслӑланчӗ. Хурӑнварти ҫереме пӑснӑ хыҫсӑн пилӗк пусӑллӑ улӑх-ҫаран пусӑ ҫаврӑнӑшӗ пулса тӑчӗ. Унта тӗрлӗ культу- рӑсем ҫакӑн пек ылмашӑнса пырассӗ: пӗр- ремӗш ҫул — утӑлӑх курӑк, иккӗмӗш, виҫ- ҫӗмӗш, тӑваттӑмӗш сулсем — кӗтӳ кӗт- мелли ҫаран. пиллӗкмӗш ҫул — купӑк вӑр- лӑхӗсемпе пӗрле акнӑ ҫурхи тырӑсем.Ҫапла вара унччен ахаль хытӑркаса выптнӑ гӗв синче колхоз утӑ та ҫулать, кӗтӳ те кӗтет, тырӑ та туса илет.Выльӑх апачӗ ытлӑн-ҫитлӗя туса хатӗр- лемелли чи лайӑх меслет вӑл — кукуруза. Сӑнамалӑх тесе. сав «кӑнтӑр хӑнине» Пӑла тӑпӑхне илентерме 1947 ҫултах тытӑнса пӑхнӑ. Тӗшӗлӗх те акнӑ Анчах 1950 ҫулхи ҫуркунне кукурузӑн ачаш калчине тӑм ӳксе йӑлтах пӗтернӗ хыегӑн гынсем хӑраса ӳкнӗ. Сӗнӗоен вара ку ӗсе 1954 ҫулта тин тытӑннӑ. Унтанпа ӗнтӗ кукуоуза чӑннипех уй-хир пике-патши пулса тӑчӗ.Агрономпа зоотехник выльӑх-чӗрлӗх вал-

ли ытлар&х та тутлӑрах апатсем акеа ту- иалли ҫӗнӗрев ҫӗнӗ майсем шыраҫҫӗ. Шы- рани харама каймасть. Колхоз ӗнтӗ чылай- ранпа ҫулсерен гектартан 500—600 центнер выльӑх кӑшманӗ туса илет. Юлашки ҫул- сенче кунта сахӑр кӑшманне питӗ кӑмӑл- ласа йыш&нчӗҫ.Агрономпа зоотехник, алла-алӑя тытӑвса, пӗр ҫулпа утни уй-хир ӗҫӗпе выльӑх-чӗр- лӗх ӗрчетес ӗҫе лайӑх ҫыхӑнтарса пыма пулӑшать. Туспа инкек те инкек мар, тенӗ ваттисем.Инкек тени тупӑнкалать-ха хушӑран. Ҫутҫанталӑк тепӗр чухне хӑйӗн ӑншӑртне кӗтмен ҫӗртен тулхӑртса кӑтартать. Чип- чипер хӗвел хӗртсе пӑхнӑ кунах таҫтан пӗр сурӑх тирӗ пысӑкӑш пӗлӗт шӑвӑнса тухать те кайри е малти пусса пӑр ҫапса каять. Ш ӑпах тырӑсем пучаха ларсан, таҫтан хӑяматран ӑрша ҫитсе ӑшалантарать.Акӑ тата 1959 ҫулхи майӑн 20—25-мӗшӗ- сенче сасартӑк сивӗтсе пӑрахрӗ. Ҫырла пиҫнӗ вӑхӑтра карчӑк шӑнса вилеслех кил- се тухрӗ. Пӗр каҫхине сывлӑшра 7 градус сивӗ пулчӗ. Темиҫе каҫ пӗтӗм ялйыш куҫ хупмарӗ. Тин ҫеҫ шӑтнӑ калчасене, уйрӑ- мах кукурузӑна, епле пулин те ҫӑлса хӑ- вармалла. Шоферсем ҫуртри пуссине фер- мӑсем патӗнчен кунӗн-ҫӗрӗн тислӗк турт- тараҫҫӗ, ӑна, купан-купан тӑкса, чӗртсе яраҫҫӗ. Ку сахал пек туйӑнать агронома. Вӑл Василий Васильевичпа калаҫса пӑхать те, председатель ҫавӑнтах автомашинӑсен кивӗ скачӗсене хире тиесе килме хушать. Вӗсенчен тӗтӗм ытларах тухмалла.Каҫсерен хайхи пӗтӗм ҫӗр мӑкӑрланса ҫуннӑн кур&нать. Ах&рсамана ҫитрӗ тейӗн.Усал тӑм тырпула сахал мар сиен кӳчӗ, ҫапах та колхозниксем тӑрӑшни те сая каймарӗ. Халлӗхе вӗсем калчасене ҫӑлса хӑварчӗҫ.Анчах кун хыҫҫӑн уйӑх та иртмерӗ, те- мӗнле ӗмӗрне те пулман хура тӑвӑл килсе кисретрӗ. Пӗтӗм пӗлӗт хуп-хура тусанпа хупланчӗ. Аслӑ Пӑла Тимеш ялӗ район центрӗнчен 14 ҫухрӑмра ларать. Кунта тӑ- вӑл мӑкӑрланни Елчӗкре те курӑннӑ иккен. Райкомран телефонпа ыйтаҫҫӗ:— Мӗн ҫунать унта сирӗн?— Тӑвӑл!.. Нимӗн те курӑнмасть...Телефон савӑнтах шӑпланать. Таҫта пра-лук татӑлчӗ пулас.Тискер тӑвӑл пин-пин тенкӗпе шутласа к&ларайми сӑтӑр кӳчӗ. Пӗр пусӑри сӗлӗ калчи, тӑпрапа пӗрле сывлӑша ҫӗкленсе, йӑлтах пӗтрӗ. Тунана кайнӑ ыраш хытӑ аманса юлчӗ. Ытти тырӑсем те сахал мар сиен курчӗҫ. Епле чӑтмалла-ха кун пек чух агропом чунӗ? Ҫӗре выртса ӳлесех йӗрес килӗ. Анчах колхоз ҫӗрӗ, тепле инкек тӳс- сен те, парӑнмасть. Ку вӑл — ҫӗнӗ ҫӗр, хӑ- ватлӑ ҫӗр. Мӗншӗн тесен унӑн хуҫи ҫутҫан- талӑк чури мар.

Ҫанла, ыкӗ хутчен килсе тиеинӗ инвек сянкеке пӑхмасӑрах, колхоз ҫав ҫулхине гектартан 20,7 центнер тӗштырӑ туса илчӗ. Т&вӑл хыҫҫӑн тепӗр хут акнӑ сӗлӗ гектар- тан 40-шер центнер тухрӗ. Ҫантал&ка ҫапя* тавӑрас терӗ пулмалла хур тӳснӗ ҫӗр!Гектарсем, центнерсем, тоннӑсем, план- сем, анализсем... Вӗсем нитӗ кирлӗ-ха. Вӗ- семсӗр агровомӑн ӗҫӗ те, пурнӑҫӗ те ҫук Анчах чун тени вӗсемне кӑна ҫырлах- масть...Акӑ нумаях та пулмасть кӳршӗри Горь- кий ячӗпе хисепленекен колхозра ҫамрӑк агроном ӗҫлеме тытӑнчӗ. Тахҫан, вӑрҫӑчче- нех-ха, ку колхоз малтисен ретӗнче шут- ланнӑ, унтан вӑтаммисен шутне лекнӗ те— пӗр шайран ни малалла каяйман, ни каял- ла ытлашши чакман. Анчах пӗр вырӑнта нумайччен тӑпӑртатсан, пурӑна киле хӳре- не тӑрса юлатӑн-юлатӑнах. Мӗншӗн тесен кӳршӗсем ӳсеҫҫӗ, малтан малалла утаҫҫӗ.Ҫамрӑк агроном,— текех ун ятне пытар- мӑпӑр, ӑна Виталий Степанович Адрианов тесе чӗнеҫҫӗ,— опыт илме, вӗренме Энтепе- рен час-часах Аслӑ Пӑла Тимеше пырса каять. Малтанах вӑл Евлалия Ивановнӑпа гектарсем те центнерсем ҫинчен ытларах калаҫать, унтан кӗҫех... туй пулать. Ентӗ икӗ агроном, пӗрне-пӗри чунтан юратса, пӗрле пурӑнаҫҫӗ, анчах ӗҫлессе, унчченхи пекех, уйрӑм ӗҫлеҫҫӗ: арӑмӗ — малта пыра- кан колхозра, упӑшки — ан кӳрентӗр те,— «вӑтамминче», тейӗпӗр.Пӗрре ҫапла Евлалия Ивановна, хӑй ӑшӗнче кулкаласа, анчах упӑшкине чӑн- ласа тенӗ пев, хайхи «официаллӑрах* са- сӑпа калать:— Виталий Степанович, епле-ха капла, всӗ нумайччен хӳрере ҫапкаланса пыма шутлатӑн-и? Асту, колхоз кая юлассн агро- номран нумай килет.Упӑшки ку сӑмаха кулмасӑрах йьпнӑ- нать.— Курӑн,— татса хурать вӑл,— сире хуса ҫитмесӗр килместӗп!Ҫакӑнтан икӗ агроном хушшинче хӗрӳ ӑмӑрту пуҫланать.Пурнӑҫ таппи!.. Мӗн тери хӑватлӑ в&л пирӗн ҫӗршывра!.. Хулара, фабрикӑсемпе заводсенче, коммунистла ӗҫлекен малтанхи бригадӑсем чӑмӑртанаҫҫӗ. Совет ҫыннисен ӑмӑртури саккунӗ — малтисен кайрисене пулӑшмалла. Сӑмахпа мар, ӗҫпе. Кӗҫех пӗ- тӗм ҫӗршыва илтӗнмелле Валентина Гага- нова ячӗ янӑраса каять. Вӑл пуҫарнӑ ӗҫ — чӑннипех коммунизм хӗлхемӗ.Ял ӗҫченӗсем те хулари паттӑрсенчен юласшӑн мар. Малта пыракан колхозсем кая юлнисене йывӑрлӑхрая тухма пулӑ- шаҫҫӗ. 1959 ҫулӑн вӗҫӗнче «Победа» колхоз членӗсем кӳршӗри «Марс», Пушкин тата Горький ячӗпе хисепленекен колхозсемпе пӗрлешме шут тытрӗҫ. Ӗнтӗ ку виҫҫӗмӗш
ЕВГЕНИИ ТОЛСТОВ

ҪӖНӖ НИБӖС
Эпир шватпӑр ҫ$нӗ никӗс,
Кӗҫех чул ҫурт ҫӗкленӗ тЦпене.
Еҫ шавӗ янӑрать пӗр тикӗс,
Ясет хула, улйштарать сӑнне.
Хуратпӑр кирпӗч хыҫҫӑн кирпӗч,
Пӗри ӗҫре ӑмсанӗ тепӗрне.
Ҫӗн мӑшӑрсем хаваслйн иртӗҫ —
Вӗсем валли тӑватпйр-ҫке парне.
Ашра хастарлӑх, чӑрсӑр ӗмӗт,
Часрах, часрах веҫлемелле ӗҫе. 
Тӑрлавсйр, ӗҫсӗр эп ҫӳренӗп,
Чул ҫурт кармашӗ тӳпене кӗҫех. 
Янравлӑ кирпӗч тусӑм пачӗ 
Пӗр васкамасӑр, йшшӑн йӑл кулса. 
Унта... ман савнӑ хӗрӗн ячӗ,
Савӑннипе пӑхатӑп ҫавӑрса.
Тепӗр енче эп тӗлӗнсе вулатӑги
«■Эп санӑн пулӑп*, тет, сунать вӑй-хйл.
Аҫта-ши хӑй? Ана шыратӑп,
Шыратӑп... куртӑм, ҫыеӑхрах вӑл халь. 
Тарпа йӗпенмӗ ун тумтирӗ,
Хуратнӑ ӗҫ тусанӗ хӗр питне,
Еҫре мухтав, илемлӗх пирӗн,
Эпир хыватпйр пурнӑҫ никӗсне.

Ҫыруллӑ кирпӗче хуратӑп, 
Вырнаҫтаратӑп ыттисем ҫумне.
Туссем йнланчӗҫ, эп туятӑп,
Еҫ шавӗ вӑйланать ҫине-ҫинех. 
Хыватпӑр никӗс, пултӑр ҫирӗп, 
Хйватӑм ш нйн кӑмӑллӑ хӗрте.
Эп ҫак ҫурта пӗрремӗш килӗп,
Туӑ шавлӗ ун чухне ҫӗн хваттерте.* **
Завочӗ пысӑк ш р  та, кирлӗ ӗҫӗ, 
Кӑштах та юрамасть ахаль тӑма. 
Халь кунӗн-ҫӗрӗн кирпӗчсем хӗртеҫҫӗ 
Ҫӗнӗ ҫуртсем те эаводсем тума.

Хӑй кӑкӑрне сарать хуламӑр,
Мӗнпур вӑӑ-хал ӑӑлтах ӑна валли. 
Вӑл ӳснӗҫемӗн ҫитӗнетпӗр хамӑр, 
Кцнта-ҫке ҫирӗпленчӗ ӗҫ алли.

Еҫре каӑра пулсан, мӗн калӗ халӑх? 
Эпир юлсан, ӗҫлеймӗҫ ыттисем.
Еҫре ялан ҫителӗклӗ пулмалӑх 
Тӑвар-и кирпӗч, хаклӑ тусӑжем.

Пӗр вӗҫӗм ҫирӗп хӗрнӗ кирпӗч кайтӑр, 
Часрах вӑл ҫиттӗр ҫенӗ строӑкӑна. 
Хастарлӑрах пулҫа ӗҫлер-ха, айтӑр, 
Шӑлса илвр те тарлӑ ҫамкана.

ВЛАДИМ ИР ХАРИТОНОВ

ҪУЛПУҪ ҪУРАЛИӐ 
ХУЛАРА

Ааааслӑ калаҫу, яш-кӗрӗмсен ку.ии, 
Урам ик енӗпе лӑс йывйҫ ешерет. 
Пӗрре курсах Ильичӑмӑр хули 
Емӗрлӗхех кашнин асне кӗрет.

Пысӑках мар кил-ҫурт. Тин ҫеҫ сӑрпа
сӑрланӑ.

Куҫ пек пӑхса упраҫҫӗ халь йна. 
Кунта кӗрсен, туян экзамен панӑн, 
Кӑшт именсе тытатӑн эс хӑвна.

Вӑл ҫамрӑк чух, ӑна ҫак кантӑк витӗр 
Ир-ир хӗвел вӑратнӑ та кӗрсе,
Нева ҫинчи мӑнаҫлй ватӑ Питӗр 
Патне ҫитме эӑй хушнӑ хиствсе.

Пиччӗш пирки еӑ.1 ҫакӑнта
илтсен-мӗн,

Хӑӑ амӑшне каланӑ йӑпатса:
Пусмӑр чулне ватаӑмӑпӑр пӗчченӗн, 
Урӑх ҫулпа каятпӑр шав утса.

Вӑл утнӑ ҫул — мирпе телеӑлӗх ҫулӗ, 
Ҫав ҫулпала халь пирӗн ӗмӗрте 
Ирӗк илеҫҫӗ ҫӗн йӑхсем мӗн чухлӗ,— 
Вӗсен ҫулпуҫӗ ӳснӑ Чӗмпӗрте.
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пӗрлешӳ. Хальхинче малтанхи виҫӗ ял ҫумне тепӗр ҫичӗ ял хутшӑяать: Сӑръел, Кнвӗ Эйпеҫ, Кавал, Питтӗпел, Энтепе, Кивӗ Арланкаесипе Ҫӗнӗ Арланкасси. Ҫапла пурӗ вунӑ ял пӗр колхоза чӑмӑртанать. Вуннӑ- шӗнчен пӗри — тутар ялӗ. Икӗ тӗрлӗ ха- лӑх — пӗр туслӑ ҫемье.Малтанах пӗрлешессине хирӗҫле сасӑсем те илтӗнкелетчӗҫ. Парторганизаци пухӑ- вӗнче те пӗр коммунист:— Каллех ҫӗтӗк ҫӑпатасене атӑ тӑхӑнма пулӑшмалла ӗнтӗ,— тесе персе ячӗ.Кунашкал калаҫакансене ҫийӗнчех кирлӗ пек ӑнлантарса пачӗҫ. Анчах, тем пулсан та, пӗрлешесси ҫӑмӑл ӗҫ мар ҫав.Кая юлнӑ колхозсемпе пӗрлешнӗ хыҫҫӑн унччен яланах малта пынӑ «Победа» кол- хозри ҫынсен хулпуҫҫийӗ ҫине чӑнласах пысӑк йывӑрлӑхсем тиенчӗҫ. Ҫакна кӑтарт- са пама виҫ-тӑватӑ тӗслӗх те ҫителӗклӗ. Малтаяхи «Победа» колхозӑн ҫӗрӗ виҫӗ пин гектар, тепӗр виҫӗ колхозӑн вара пурӗ ултӑ пин гектар пулнӑ. 1959 ҫулта «Победа» колхоз пӗччен пурӗ 28 пин центнер ытларах тӗш- тырӑ пухса кӗртнӗ.— лешсем виҫҫӗшӗ пӗр- ле те 21 пин центнер кӑна пухнӑ.— ҫӗрӗ хӑйсен шӑп икӗ хут нумайрах. Ытти енӗпе те ӗҫсем ҫавнашкалрах. Укҫа тупӑшӗ тесен, кунта вара тата пысӑкрах уйрӑмлӑх. «По- беда» колхоз ҫав асӑннӑ ҫулхине 7 миллион тенкӗ ытла тупӑш илнӗ, лешсен виҫсӗшин пӗрле аран-аран 3.875 пин тенкӗ пухӑннӑ. Ҫӗрӗ лешеен икӗ хут ытларах, тупӑшӗ икӗ хут сахалтарах.Ҫзв кгя юлиӑ колхозсемпе пӗрлешни экономика тӗлӗшӗнчен «пайта» мар. йы- вӑрлӑх сеҫ кӳчӗ пулин те. малтанхи «Побе- да» сыннисем ӳпкелешмерӗҫ, тарӑхмарӗҫ, хирӗсмерӗҫ. (Кунта уйпӑм мӑкӑртисем пирки сӑмах пымасть) Чӑн-чӑн таса чӗрел- лӗ ӗсченсем унччен кая юлса пынисене ҫийӗнчех пулӑшма, хӑйсен опычӗпе пал- лаштарма тытӑнчӗс. Малтанхи ҫуракинчех вӗсем сӗиӗ бригалӑсене сортлӑ вӑрлӑхсем пачӗҫ. Выльӑх-чӗрлӗх пӑхакансене малтаи- хи «Победа» колхозӑн фермисене чӗнсе илсе, вӗсемпе семинарсем ирттерчӗҫ, ӗнҫ- сене мӗнле пӑхса. мӗнле сумаллине. сыспа- сене мӗнле самӑртмаллине, «тислӗк хуҫа- лӑхне» мӗнле йӗркене кӗртмеллине вӗрент- рӗс. Пӗо сӑмахпа, тӑван тӑванне чунне пама хатӗр пулчӗ. Ҫапла вӗсем — пирӗн ирӗклӗ сӗр ҫинчи сынсем!Колхозсем пӗолешнӗпенпе нумай та вӑ- хӑт иптмерӗ. Пӗрле тгнӑ малтанхи ситӗнӳ- сем ӗнтӗ кус умӗнчек. Тырпулсем пур бригада хирӗеенче те («кчввиеенче» те. «сӗн- нисенче те») пӗппекленчӗс, ӳспӗҫ, тикӗслен- чӗҫ, малтанхи «Победа» шайне лара пуҫла-

рӗҫ. Паллах, йывӑрлӑхсӑр мар Анчах йы- вӑрлӑхсене халӗ пӗр шутлӑ та пӗр чунлӑ пурӑнакан пӗр пысӑк ҫемье ҫӗнтерсе пырать.Колхоз агрономӗн ӗҫӗ те пысӑкланчӗ. Васильева халь ӗнтӗ — аслӑ агроном, Ана бригадӑсенчи тепӗр ҫичӗ агроном пӑхӑнса тӑрать. Вӑл шутра Виталий Степанович Адриаиов та...— Эх, агроном юлташ,— терӗ ӑна пӗринче Евлалия Ивановна кӑшт тӑрӑхланӑн,— пир« хуса ҫитеймерӗн пулать, сана ирӗксӗ- рех буксирпа ҫаклатса туртма тиврӗ.— Юрӗ-ҫке, пӗрле ӗҫлӗпӗр,— кулкаларах тавӑрчӗ упӑшки.— Пӗрле пурӑннине мӗн ҫиттӗр!Вӗсен ӗнтӗ ывӑл та ӳсет. Выляса-чупка- ласа ҫӳренӗ хыҫҫӑн вӑл час-часах амӑшӗ патне пырать те Ылтӑн Ҫӑлтӑр кӑтартма ыйтать.8. К АЛ Л ЕХ М У СК А В А  ЧӖН ЕҪҪЕҪапла, кино-хроника ҫыннисем агролабо- раторири кадрсене ӳкерсе илнӗ хушӑра колхоз агропомӗн кун-ҫулне татӑкӑн-сыпӑ- кӑн та пулин йӗрлесе тухрӑмӑр. Унччен те пулмарӗ, Евлалия Ивановнӑна телеграмма килсе пачӗҫ. «Ҫӑлтӑр илнӗ ятпа саламсем килсех тӑраҫҫӗ, каллех инҫетри пӗр-пӗр тус-юлташран ӑшӑ сӑмах ҫитрӗ пуль ӗнтӗ»,— тесе шутланӑччӗ вӑл. Анчах ку — пысӑкрах япала иккен. Партин Централь- нӑй Комитечӗ хамӑр обком урлӑ колхоз агрономне Мускава — пропагандистсен се- минарне пыма чӗнет. Унта «Победа» колхоз вӑйлӑ тырпулн1ӑн мӗнле кӗрешни ҫинчен каласа кӑтартмалла-мӗн.Евлалия Ивановнӑн кӑмӑлӗ хытах пӑл- ханса кайрӗ. Яланхи пекех, вӑл чи малтан Василий Васильевичпа канашласа пӑхма шутлавӗ.— Ара, Центральнӑй Комитет чӗнет те-ха, епле каймӑн,— терӗ председатель.— Нимӗн те хатӗрленмен-ҫке,— хӑй мӗн- шӗн хыпӑнса ӳкнина пытарса тӑмарӗ агроном.— Э-эй. пуҫра пулсан...Тин хатӗрленме вӑхӑт сахал. Ҫапах та тӑван колхоз пирки халиччен хӑй мӗн ҫыр- нине — хаҫатри статьясене, докладсемпе лекцисене. уй-хир планӗсемпе тӑпра карт- тисене, тӗрлӗ справкӑсемпе таблицӑсене — пурне те чӑматана пуҫтарса чикоӗ. «Пусна шан, чӑматанна та ан ман».—терӗ вӑл, ват- тисен сӑмахне кӑшт урӑхлатса.Мускав!.. Эоне те иртмен-ха унтан тав- рӑчни. Чун-чӗре хумханни те лӑпланса ҫи- теймен. Акӑ, каллех Мускава чӗнеесӗ.Пуйӑспа кайнӑ чухне те Евлалия Ива-

нсвна хӑй Кремльте пулнине ҫак самантри пекех аса илсе пырать.Хӗрарӑмсен пӗтӗм тӗнчери кунне уявла- ма тытӑнпӑранпа 50 ҫул ҫитнӗ май Мускава аслӑ Тӑван ҫӗршывӑн ӗҫре чапа тухнӑ чи паллӑ хӗрӗсем пухӑннӑччӗ. Унга чӑваш хӗрарӑмӗсен делегацийӗ те пулиӑччӗ. Евла- лия Ивановнӑна шӑпах ҫав делегацире пулма телей килсе тухнӑччӗ те ӗнтӗ.Мартӑн 8-мӗшӗнче ирхине радиопа Указ пӗлтереҫҫӗ. Евлалия Иваногпа хӑй хӑлхине хӑй ӗненмест. Ҫук, ҫук, пулма пултарай- масть, тет вӑл. Анчах Мускава пӗрле пынӑ тусӗсем, ҫавӑнтах ытти халӑхсен хӗрӗсем тв ӑна чунтан саламлаҫҫӗ, ыталаҫҫӗ, чуптӑ- ваҫҫӗ.Ҫав ирхинех вӗсепе Кремле чӗнеҫҫӗ... Ленин орденӗ... Ҫурлапа Мӑлатуклӑ Ылтӑн Ҫӑлтӑр... Ю мах та мар, тӗлӗк те мар. Пур- те чӑнласах. Каҫхине вӗсене правительство хӑиаиа чӗнет. Акӑ, Никита Сергеевич Хрущев аллине савӑш курки тытнӑ та со- вет хӗрярӑмӗсене — мӗнпур халӑхпа пӗрле коммунизм тунӑ ҫӗрте хастар ӗҫлекексене ӑшшӑн саламлать. Яланхи пекех, хушӑран шӳтлесе те илет.Ҫаксем пурте куҫ умӗнче. Анчах паян...Пӗр хутчен мар пулнӑ Евлалия Ивановна Тӑвзн Ҫӗршывӑн аслӑ тӗп хулинче. Кашни ҫулах тенӗ пек хӑйсен колхозникӗсемпе пӗрле чаплӑ Выставкӑна ҫитсе курнӑ. Унта курма пыракаи ытти ҫынсене тӑван колхо- зӑн ҫитӗпӗвӗсем ҫинчен докладсем туса панӑ. Ҫук, унӑн кӑмӑлӗ нихҫан та паянхи пек пӑлханман. Ана хальхинче партин Центральнӑй Комитечӗ чӗннӗ-ҫке-ха!Тем пыеӑкӑш зал. Чаплӑ ззл. Ҫӳлӗ три- бунӑ. Ҫак трибунӑ умӗнче профессорсемпе академиксем, ҫӗршыври чаплӑ та мухтавлӑ ҫынсем пуласҫӗ. Паян акӑ кунта кОлхоз агрономӗ тӑрать. Ун ҫине пӗр харӑсах те- миҫе ҫӗр сын куоӗ тиякернӗ. Пропаган- дистсем. Сӑмахӗ хӑй кӑна мӗнешкел!Евлалия Ивановна самантлӑха хӑйне те- мӗнле пӗчӗкҫӗ хӗрача пек туйса илчӗ. Тах- ҫан-тахҫанах Аля ятлӑ шкул ачи ашшӗ- амӑшӗ сӗннипе халӑха вӗрентекен пулма ӗмӗтленетчӗ. Акӑ, вӗрент ӗнтӗ! Сан умӑнта вӗренекенсем ларасҫӗ. Ҫук сав, вӗренекен- сем те, хӑйсемех вӗрентекенсем те.1957 ҫулхинв хӗлле Евлалия Ивановна Васильева ялхуҫалӑхӗнче ӗҫлекенсен Горь- 
кий хулинчи  канашлӑвӗнче еӑмах тухса каланӑччӗ. Малтанах ҫырса хатӗрлеяӗччӗ вӑл хӑй сӑмахне, трибупӑ умне тухсан вара, тӳрех шӑкӑртаттӑрса вулама пикен- нӗччӗ. Тӳрех цифрӑсем — гектарсем, цент- неосем. тоннӑсем...Президиумра ларакан Никита Сергеевич Хрущев ӑна асӑрханса ҫеҫ пӳлчӗ те:

П А Т Т А РСЕН Е Е М Е Р -Е М Е Р
Вӑхӑт иртет, вӑхӑт вӑрҫӑ суранне тҪрлетет, 

фашистсем аркатнӑ хуласемпе ялсем ҫӗнӗрен 
ҫӗнелчӗҫ. Анчах Тӑван Ҫӗршыв Аслӑ вӑрҫинче 
пуҫ хунӑ паттӑрсене совет халӑхӗ ӗмӗр-ӗмӗр 
асра тытса пурӑнать.

Тӑван Ҫӗршывӑн Аслй вӑрҫи пуҫланнӑранпа 
ҫирӗм ҫул тултарнӑ май, Мускавра ирттернӗ 
общественность представителӗсен пухӑвӗнче 
Никита Сергеевич Хрущев ҫапла каларӗ: 
<гФаишстла захватчиксене хирӗҫ ҫапӑҫса Совет 
ҫарӗпе Тинӗс Ҫар Флочӗн хӑюллисен вилӗмӗпе 
пуҫ хунӑ мухтавлӑ воинӗсен, паттӑр партизан- 
семпе партизанкӑсен чаплӑ ӗҫӗ пирӗн асран 
нихҫан та каяс ҫук. Ҫак хӑрушӑ вӑрҫӑра вилнӗ 
миллионшар мирлӗ совет ҫыннисене эпир 
ӗмӗр-ӗмӗрех асра тытатпӑр...»

Вӑрҫӑ ҫулӗсенче Шупашкарти Ҫар госпита- 
лӗсенчен те нумай паттӑр салтаксем сывалса 
тухнӑ, калле фронта таврӑннӑ, тӑшмана ҫӗн- 
теричченех ҫапӑҫнӑ. Анчах чылай воинсем, ҫар 
госпиталӗсенчи врачсемпе хулари ӗҫҫыннисем 
те нумай тӑрӑшнӑ пулин те, сывалайман... 
Госпитальте еилнӗ мухтавлӑ салТаксене Ш у- 
пашкарти масар ҫине пытарнӑ. Ҫак паттйр 
салтаксене ӗмӗр-ӗмӗр асӑнмалӑх, Тӑван Ҫӗр- 
шыв Аслӑ вӑрҫи пуҫланкӑранпа ҫирӗм ҫул тул- 
тарнӑ кунхине, палӑк уҫрӗҫ.

Палӑк ҫине' витнӗ шурӑ пӗркенчӗк майӗпен 
шуса анать те, мйтинеа пухӑннӑ ӗҫҫыннисем
умне хӗрлӗ-хӑмӑр гранитран тунӑ пҫлӑк тухоа

тӑрать. Ун ҫине ылтӑн саспаллисемпе: «Герой- 
сене ӗмӗр мухтав» тесе ҫырса хунӑ. Ылтӑн- 
ланӑ саспаллисем чӑвашла та, вырӑсла та йӑл- 
тӑртатса тӑраҫҫӗ: «Кунта госпитальсенче вил- 
нӗ воинсенс пытарнӑ 1941—1945 ҫҫ.».

Паттӑрсене чысласа ӗмӗр-ӗмӗр асӑнмалӑх 
лартнӑ палӑк пирӗн Совет халӑхӗн вӑрҫӑ вӑ- 
хӑтӗнчи паттӑрла ӗҫне кӑтартса парать. Совет 
ҫыннисем ҫав палӑк умне чӗрӗ чечек кӑшӑлӗ- 
сем хураҫҫӗ. Кинта КПСС Чӑваш обкомӗпе Чӑ- 
ваш АССР Министрӗсен советӗнчен, Чӑваш 
АССР Верховнӑй Совет президиумӗнчен, 
КПСС Шупашкар хула комитечӗпе хула ӗҫтӑв- 
комӗнчен, республикӑри, хулари ҫар коми- 
ссариатӗнчен, нумай-нумай предприятисемпе 
учрежденисенчен пынӑ представительсем чечек 
кӑшӑлӗсем хураҫҫӗ. Митингра тухса калакан 
юлташсем мирлӗ пурнӑҫшӑн, пӗтӗм тӗнчипех 
хӗҫпӑшалсйрланассишӗн хӗр() сӑмахсем калаҫ- 
ҫӗ. Кашни совет ҫынни, иртнӗ хӑрушӑ вӑрҫӑ 
инкекне асра тытса, миршӗн кӗрешме тупа 
тӑвать.

Тӗнчене мир кирлИ

УКЕРЧЕКСЕИЧЕ: Шупӑшкарти госпиталь- 
сенче вилнисене асӑнса лартнӑ палӑк (сулахай- 
ри); ӗҫҫыннисем палӑк умне чӗрӗ чечек кӑшӑ- 
лӗсене хураҫҫӗ. -

Г, Зинькое тунӑ свщфкерчЛксем "



— Васмльева млташ, эсир Коротковиа ӑмӑртатӑр-и? — тесе ыйтрӗ.Агроном аптраса ӳкмерӗ.— Коротковпа та ӑмӑртатпӑр, ҫавӑн пе- кех Мордва республикинчи Тельман ячӗпе хисеплепекеп колхоза та ӑмӑртӑва чӗнтӗ- мӗр,— терӗ вӑл.— Анчах эсир Прозорова ҫӗнтернӗ пулас, ҫапла мар-и? — каласӑва малалла хӑпарт- лантарать Никита Сергеевич.— Тӗштырӑ енӗпе ҫӗнтертӗмӗр,— сӑпай- лӑн ответ парать агроном.— Ун ҫинчен кун- та Прозоров юлташ каларӗ, эпир кукуруза енӗпе те вӗсене ҫӗнтертӗмӗр...— Епле, йышӑнатӑр-и, Прозоров юл- таш? — тӗпчет Никита Сергеевич.— Йышӑнатӑп,— тет Киров облаҫӗнчи ча- па тухнӑ колхоз председателӗ.Ҫакӑн хыҫҫӑн калаҫу ансатрах малалла каять. Агроном, урӑх пӗр пӑлханмасӑр- такӑнмасӑр, колхоз ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен тӗпӗ- йӗрӗпе каласа кӑтартрӗ. Канашлури халӑх унӑн сӑмахне питӗ тимлӗ итлесе ларчӗ, темиҫе хутчен те алӑ ҫупни кӗрле-кӗрле кайрӗ...Паянхи трибуна умне те Евлалия Ива- новна хут тӗркисем илсе тухнӑччӗ. Анчах вӑл сасартӑк Горький хулинчи канашлӑва аса илчӗ те хутсене аяккарах сирсе хучӗ.Унӑн куҫӗ умне тӑван колхоз уй-хирӗсем, тӳлеккӗн авкаланса, ҫуталса выртакан Аслӑ Пӑла шывӗ, пӗр пысӑк колхоза пӗр- лешнӗ вунӑ ял, колхоз фермисемпе сачӗсем рельефлӑ карттӑ ҫиже ӳкернӗ пек тухса выртрӗҫ.Агрономӑн сӑмахӗ, сӑрт айӗнчен шӑнкӑр- татса юхакан ҫӑлкуҫӗ пек, пӗр тикӗссӗн пуеланса кайрӗ. Чӑн малтан вӑл хӑйсен колхозӗ тунӑ ҫитӗнӳсем ҫинчен каласа кӑ- тартрӗ. Хут ҫине пӑхмасӑр, паха тӗслӗх- семпе, пысӑк цифрӑсемпе ҫирӗплетсе пычӗ вӑл хӑй сӑмахне. Унтан ҫав ҫитӗнӳсене мӗнле майпа тунине ҫутатса пама тӑрӑшрӗ. Пӗр вырӑнта та унӑн «эпӗ» тени илтӗнмерӗ, «эпир», «пирӗн колхоз», «пирӗн ӗҫчен ял- йыш» тенисем вара тӑрӑшшӗпех мӑнаҫлӑн янӑраса тӑчӗҫ.— Мӗн кирлӗ-ха лайӑх тырпул ҫитӗнтер- ме? — хӑйӗнчен хӑй тежӗ пек ыйтрӗ агро- ном, пысӑк шухӑшсене пӗтӗҫтернӗ май.— Хӗвел ҫути, хӗвел ӑшши, тӑпрари ҫимӗҫ тата шыв. Хӑвӑрах куратӑр, нумаях та мар, тӑватӑ япала кӑна кирлӗ. Ҫак япала- сем, Пӑрлӑ океанрисӑр пуҫне, пирӗн ҫӗр- шывӑн кашни кӗтесӗнчех пур. Чӑжаш рес- публики Кавказ е Крым таврашӗнче выр- наҫман пулин те, унта хӗвел ҫутипе ӑшши тырпул ӳстерме ҫителӗклех. Ҫумӑрӗ те, юрӗ те вӑхӑтлӑ ҫуса тӑрать темелле. Пирӗн Елчӗк районӗ республикӑн кӑнтӑрти ҫеҫен-
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хирлӗ райенӗ шутлаиать. Кунта хӗвел ҫути, тен, ытти районрисенчен кӑшт ытларах. Анчах ҫумӑрпа юрӗ вара сахалтарах ҫӑваҫ- ҫӗ. Час-часах хӗвелтухӑҫӗнчен типӗ ҫилсем кастарса вӗреҫҫӗ.Пӗтӗмӗшпе илсен, ҫутҫанталӑк «кӑмӑлӗ» пурне те пӗр пекрех тивӗҫет. Анчах пӑхӑр- ха ӗнтӗ, пирӗн республикӑри колхозсем, вӑтам шутпа, ҫулсерен гектартан 8—9 цент- нер тӗштырӑ туса илеҫҫӗ, Елчӗк районӗ те кунтан ирттерсех каймасть. Пирӗн колхоз вара ҫулсерен икӗ хут ытларах тӗштырӑ илет. Ҫанталӑк чи япӑх пулнӑ ҫулсенче те эпир гектар пуҫне тырӑ ҫӗр пӑтран кая илмен.Ҫапла, пкре пурне те пӗр хӗвел ҫутатса ӑшӑтать, ҫумӑрӗпе юрӗсем те пӗрне тирке- се, тепӗрне ытларах килӗштсрсе тӑмаҫҫӗ, пӗр пекрехех ҫӑваҫҫӗ. Сӑмах кунта хамӑр республикӑри колхозсем пирки пырать-ха. Тӑпра тесен вара, вӑл, чӑн та, тӗрлӗ ҫӗрте тӗрлӗрен пулать. Питӗ лайӑх тӑпраллӑ ҫӗрсем те, питӗ япӑх тӑпралли- сем те пур. Пире час-часах: сирӗн колхозӑя ҫӗр лайӑх, ҫавӑнпа та тырӑ та ла- йӑх пулать, теҫҫӗ. Хӑйсен ҫӗрӗ начарри пирки вара чунтанах ӳпкелешеҫҫӗ. Унаш- кал ҫынсене пирӗн ҫапла ҫеҫ калас килет: юрӗ, пирӗн ҫӗр лайӑх, апла пулин те эпир ӑна тата ытларах лайӑхлатма, ытларах ҫемҫетме, имҫамлатма тӑрӑшатпӑр; эсир вара, хӑвӑрӑн ҫӗр тепле япӑх пулсан та, ӑна лайӑхлатма, ҫемҫетме пачах тӑрӑшмас- тӑр. Начар ҫӗре ытларах вӑй хурса ҫемҫет- мелле. Вырӑссем ахаль каламап ҫав: начар ҫӗр ҫук, начар хуҫасем вара ытлашшипех.Эпир хӗвеле тата ытларах ӗҫлеттерме, унтан ытларах ҫутӑпа ӑшӑ илме халлӗхе пултараймастпӑр-ха. Апчах купта та хӗвел мӗн панипе лайӑхрах усӑ курма пӗлмелле. Кашни культурӑна вӑхӑтра акмалла, ан тив, вӑл хввел ӑшшипе ытларах усӑ курса юлтӑр.Тырпула ӳсме кирлӗ тӑпрари ҫимӗҫсем тесен, тӑпрари нӳрлӗх тесен, кусем вара пӗтӗмпех хамӑртан килеҫҫӗ. Пӗртен-пӗр «вӑрттӑн хӑват» кунта — ҫӗрӗҫ культури. Урӑх нимӗнле вӑрттӑнлӑх та ҫук. Ҫӗр хӑй- не япӑх пӑхнине юратмасть. Хӑйӗнчен мӑшкӑлакана вӑл ҫийӗнчех питӗ хытӑ тж- вӑрать — выҫӑ хӑварать.Ҫӗрӗҫ культурние лайӑхлатма мӗнрен тытӑнмалла-ха? Чи малтан, пусӑ ҫаврӑпӑ- шӗнчен. Кунта каллех ӗҫе пӗр «калӑппа» тума юрамасть Нимле наука та, уйрӑмах ҫӗрӗҫ науки, шаблопа тӳсеймест. Пусӑ ҫав- рӑнӑшне ҫӗр мӗнлине кура йӗркелемелле. Сӑртлӑх хысакӗнче тырӑ пулмасть, ужта вӑпман тӑрӑхӗсем лартса чӗртмелле. Тай- лӑм вырӑнта — пӗр тӗрлӗ пусӑ ҫаврӑнӑшӗ, айлӑмра — тепӗр тӗрлӗ пусӑ ҫаврӑнӑшӗ. Ҫавӑнпа пӗр колхозрах темиҫе тӗрлӗ пусӑ ҫаврӑнӑшӗ пулма пултарать., «Пӗр ляв тислӗк — хире, пӗр лав тырӑ — киле», тенӗ ӗлӗкрех ваттисем. Ҫак сӑмаха «Победа» колхоз председатеяӗ Василий Ва- еильевич Зайцев яланах аса илме юратать. Питӗ тӗрӗс сӑмах.Агроном кунта колхозри «тиелӗк хуҫа- лӑхне» мӗнле йӗркелени ҫинчен тӗплӗн каласа кӑтартать Чӑннипех, ку вӑл — пы- сӑк хуҫалӑх, пысӑк производствӑн хӑнже евӗр цехӗ.Тислӗке вӑхӑтра тирпейлесе, пӗр тӗрлӗ япаларан тепӗр тӗрлӗ япалана куҫармасан, пӗтӗм чӗрӗ пурнӑҫ пӗтсе ларма. тислӗк айне пулма пултарать, тенӗ В. Р. Вильямс ака- демик. Тырпул ытларах пултӑр тесен, тис- лӗк ытларах кирлӗ; тислӗк ытларах пултӑр тесен, выльӑх-чӗрлӗх ытларах кирлӗ; выльӑх-чӗрлӗх ытларах пултӑр тесен, тыр- пул ытларах кирлӗ. Ҫапла вӑл чӗрӗ пур- нӑҫ ҫаврӑнӑшӗ!«Победа» колхозра выльӑх-чӗрлӗх йьппӗ- пе тухӑҫӗ ҫултан ҫул ӳссе пырать. Енесем султан-ҫул ытларах сӗт антарма тытӑнаҫҫӗ. Вунӑ-вуникӗ ҫул каярах кашни ӗне ҫулта- лӑкне 600—700 литр сӗт панӑ пулсан, халӗ вара 2800—3000 литр парать. Сыснасем са- мӑртан самӑртарах ӳсесҫӗ. Сурӑхсен ҫӑмӗ нумайрах та пахарах. Чӑххисен ҫӑмарти- сем ытларах та шултрарах.Нумай енлӗ хуҫалӑх! Вӑйлӑ тырпул, йышлӑ та ӑратлӑ выльӑх-чӗрлӗх, вӑпман пек ӳсекен кантӑр, ылтӑн пек таса хӑмла, нумай тупӑш кӳрекен курӑк вӑрлӑхӗсем, пахча ҫимӗҫсем... Пурне те ҫктӗжтерет кол-

хоз, пуринчся те ҫулсерен миллиенлӑ ту- пӑшсем илет.— Эпӗ пурпе те каласа пӗтереймӗп,—т*г юлашкинчен агроном.— Кӑм&лласан, хӑвӑр пырса курӑр, тусӑмсем.Туссем, агроном сӑмахне ырласа, алӑ ҫупаҫҫӗ.9. УЯ Т У Х С А Н  — ЧУН Х А В А СХире вӑл хӗвелпе пӗрле ХУ*ма юратать.Акӑ паян та Евлалия Ивановна, Аслӑ Пӑла Тимешӗн уй тӳпине ҫитсе, самантлӑ- ха чарӑнса тӑчӗ. Ку вырӑнтан хальхи пы- сӑкланнӑ «Победа» колхозӑп пур ялӗсем т« алтупанӗ ҫипчи пек курӑнаҫҫӗ. Кивӗ Эйпеҫ, Кавал, Питтӗпел, Сӑръел, Кивӗ Арланкасси, Ҫӗнӗ Арланкасси, Энтепе, Кушкӑ, Исемпел, Аслӑ Пӑла Тимеш... Авалхи ял ячӗсем. Аечах кунта аваллӑхран, ҫав ятсемсӗр пуҫ- не, 5'рӑх нимӗн те юлман. Пӗтӗмпех ҫӗнӗ. Тӗп ялне — Тимешне хӑйне илсессӗн, унтв авӑ, улӑм витнӗ ҫурт пачах курӑнмасть. Тӗрлӗ сӑрсемпе сӑрланӑ хӗҫ-тимӗр те хӑмв.«Тӗнчере чи ырри — кун пуҫланнине кур- ни», тенӗ аслӑ вырӑс писателӗ Горький. Чӑн та ӗнтӗ, тӗлӗнмелле илемлӗ, тӗлӗнмелл* ырӑ самант. Анчах тӗнчере кун пуҫланнине питӗ сахал куракан е вуҫех те курман этемсем те пур-ха. М«ж тери мӗскӗж чӗр- чунсем вӗсем!«Победа» колхозра унашкял ҫыжсене гпы- расан та тупаймӑн. Кунта пӗр ҫирӗп йӑла: хӗлле те, ҫулла та колхоз председателӗ Василий Васильевич Зайцев ирхиие виҫӗ- т&ватӑ сехетре яланах ура ҫижче. Колхоз- никсем хӑйсея председателӗ умӗнче жамӑ* курасшӑн мар, жӗсем унтаж иртерех тӑиа тӑрӑшаҫҫӗ. Никам та хӑваламасть вӗсене. Кашни хӑйӗн паян е ыран мӗж тумаллим* лайӑх пӗлет. Брнгадирсем вяра кам ӗҫе тух- нипе тухмаииине мар, ӗҫ мӗнле пыжине, кам мӗнле ӗҫленияе кӑна тӗрӗслеҫҫӗ. Ҫӗиӗ ӗҫе пус&нмалла пулсаж, малтанах кӑтартеа параҫҫӗ.Кун пуҫланнине хир тӳпижчеж сӑжа«а тӑжӑ мяй, агроном пусӗнче пӗр самантрах тем тӗрлӗ шухӑш та каплажся хӑпарчӗ. Чӗри хӑйӗи ирхи илемпе килежет.Акӑ, хӗвел тухнӑ-тухманах хӑйӗж ылтӑж урипе Пӑла тӑрӑх чупса кайрӗ. Хӗвеле са- ламласа, тӑрисем сенкер тӳпереж унта тж кужта кӗмӗл шӑнкравсем ҫакса ячӗс, Ниҫта пӗр ҫил варкӑшӗ те ҫук. Нӳрлӗ тӑпрараж кӑна пит-куса кӑшт ҫеҫ снсӗнмелле ырӑ сулхӑм ҫапать. Ҫав сулхӑна упраса хӑжарае- сишӗж мӗн тери хыпӑнса ҫуимаж-шн ӗнтӗ агроном, мӗн тари тӑрӑшмаж-ши уй-хир ӗҫ- чежӗсем!..Тӗрлӗ пусӑра тӗрлӗ тырпул ҫитӗнет. Каш- ни тырра, кашни культурӑяа агроном тӗе- режех уйӑрса илет. Авӑ лере, ӗнтӗ ылтӑж тӗс кӗре пуҫлажӑ ыраш пусси. Кужта акӑ, шупкарах симӗс тӗсли — тулӑ, тӗксӗмрех- симӗсси — сӗлӗ, пӗр лаптӑк талккишӗпех юр ҫуса лартнӑ пекки — хуратул. Кукуру- з&на вара виҫ ҫулхи ача та аякражах пал- лать.Кӗтмен ҫӗртея юрӑ илтӗжсе кайрӗ.А х, мӗж хавас, мӗн хавав?Уя тухсан — чун хавас.Ах, мӗж калас. мӗн калае,Тусӑм, сажа мӗн каляс?Чӗререж салам калае.Тӑваттӑмӗш бригадӑрн Исемпел хӗрӗсем люцерна утине пухма тухрӗҫ пулас. Чӑн та, ҫавсем. Вӗсен хӗрлӗ те кӗреж кӗписем, шурӑ та чакӑр тутӑрӗсем аякран питӗ илемлӗ чечексем пек курӑнаҫҫӗ.Эх, ҫу кужӗсем! Питӗ хитпе вӗсем, ажчах питӗ хӑвӑрт иртсе каяоҫӗ. Кӗсех вӗри ӗҫҫи пуҫланать. Агроном чӗрине сасартӑках т«- мӗнле кажӑҫсӑр туйӑм ҫавӑрса илчӗ. внер каҫхине жолхов правленийӗнче ҫӗнӗ хаҫвт- сем пӑхса ларнӑ чухне уж кусӗ пысӑк сас- паллипе ҫырнӑ ҫакӑя пек сӑмахсеже тӗл пулнӑччӗ: «Юлташ. партиж X X II  съездне эсӗ мӗнпе кӗтсе илетӗн?»Чӑн та, мӗнпе кӗтсе илетӗж-ха еав чаплӑ куна эсӗ, агроном юлташ?Вӑл хӑй йӗри-тавра сарӑлса выотаквж уй-хире тата тепӗр хут пӑхса ҫяврӑнчӗ. Паллах, еакӑнта уиӑн вӑйӗ те кӑшт«х пур- ха ӗнтӗ. Анчах эсӗ ху мӗн тума пултаржнж* пӗтӗмпех туса ҫитевнӗ-гаи? Келхез сулсв- рен 18—20 цежтжер тӗштырӑ нлет. Ку 
аптрам&сть тейӗвӗр. Ажчах вӗрзнж $ав аж-
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ҫерв тӑмалла-ыш ӗятӗ? Ҫеръ лайӑх пӑхсав,тырпул тухӑҫлӑхӗн чикки ҫук, тенӗ пӗр пысӑк ученӑй. Гектартан 50—80—100 цент- нер тулӑ туса илме пулать. Эпир халлӗхе, авӑ, мӗнле виҫере чарӑнса ларнӑ! 18—20 центнер... Апла, эпир ҫӗре япӑхрах пӑхат- пӑр-ха, мӗн кирлине пурне те тумастпӑр.Агроном хир ҫулӗпе Исемпел еннелле утать. Ҫул ҫинче икӗ ҫын курӑнса кайрӗ. Пӗри 4-мӗш бригадӑн бригадирӗ Афанасий Александрович Жирнов, тепри 5-мӗш бри- гадӑн — Иван Алексеевич Михайловский. Вӗсем тем пирки хӗрсех калаҫаҫҫӗ. Иккӗшӗ ӑмӑртаҫҫӗ те-ха, калаҫмалли пур-тӑр ҫав.— Мӗн пирки ҫав эсир? — ҫийӗнчех пӗл- ме тӑрӑшрӗ агроном.— Ара, комбайнсем пирки,— терӗ Иваи Алексеевич.— Ыраш вӑйлӑ пулнӑ ҫул ком- байнпа вырма ҫук. Ученӑйсем, инженерсем,

конструкторсем с&хал мар ӗнтй пирӗн ҫӗр- шывра. Анчах вӑйлӑ тырра вырса ҫапмал- ли комбайн шухӑшласа кӑлараймаҫҫӗ. Хальхи комбайнсем вӗсем чухӑн тырпул валли кӑна.Жирнов бригадир чеен кулкаласа тӑрать.— Шухӑшласа кӑлар, Иван Алексеевич, ху шухӑшласа кӑлар-ха ҫавӑн пек ма- шин,— тет вӑл.— Эсӗ ан йӗкӗлте-ха, эпӗ чӑннине кала- тӑп,— пӗр кулмасӑр хуравлать 5-мӗш бри- гадир.— Тухса курасчӗ ҫав конструкторсен колхоза, пирӗн пек практиксемпе калаҫса пӑхасчӗ.Евлалия Ивановна бригадир мӗншӗн вӗ- рилениине лайӑх ӑнланать. Иван Алексее- вич хӑй — ӑста механизатор, малтан трак- торист пулнӑ, унтан трактор бригадин бри- гадирӗ, халь акӑ комплекслӑ бригадӑна

ертсс пырать. Иртнӗ ҫул вӑл, кашни гек- тартан 24-шар центиер ытларах ҫурхи тулӑ пухса кӗртсе, «Тухӑҫлӑ тырпул ӑсти» ятне илме тивӗҫлӗ пулчӗ. Хастар бригадир тата ытлараххине ӗмӗтленет. Ҫавӑнпа хальхи комбайвсен вӑйлӑ тырпул пухма вӑйӗсем ҫителӗксӗрришӗн пӑшӑрханать.— Пулӗҫ-ха, Иван Алексеевич, пулӗҫ,-— тет агроном, ҫакӑн пек вӗри чӗреллӗ брига- диршӗн савӑнса.— Халлӗхе мӗн пуррипе лайӑхрах ӗҫлер. Космосра ҫын ларса ҫӳре- мелли карапсем тума вӗрентӗмӗр пулсан, вӑйлӑ тырпул пухмалли комбайнсенех тӑ- вӑпӑр-ха.Евлалия Ивановпа бригадире лӑпланта- рать, анчах хӑйӗн чӗринче вара «ҫанталӑк» питӗ лӑпкӑ мар. Татах тем ҫитмен пек, тем туса ӗлкӗреймен пек туйӑнать ӑва... 
1960—1961.

Пирӗн кодхозра ]
Ватй колхозник калавӗ 
Николай МИШУТИН

Пирӗн ялта пӗр ҫамрӑк хӗрача пур — ӗҫченлӑхӗпе чапа тухнӑ Алена 
Круглова. Пӗррехинче эпӑ унӑн ӗҫӗпе интереслентӗм. Ҫуркунне ҫапла, 
ӑнсӑртран тенӗ пек, сысна витине кӗтӗм. Унта, хальтерех ҫеҫ пулас, 
Алена пӑхакан сысна ами ҫӑвӑрланӑ иккен. Туллиех1 Ҫурасем патне 
пытӑм та шутлама пуҫларӑм. Аҫта унта! Тӳрех арпашса кайрӑм. Шурӑ 
йӗрӗлчесем пек, пӑтранаҫҫӗ кӑна ҫурасем,.

Кӗҫех Алена килсе ҫитрӗ.
— Эсир мӗн хӑтланатӑр кунта, асатте?
— Вӑт,— тетӗп,— ҫак ҫут тӗнчене пилӗк пус пек ҫаврашка сӑмсасем 

нумай хутшӑннӑ-ши, тесе сӑнатӑп.
Кӗсъерен хам куҫлӑх кӑларатӑп.
— Пӑх-ха,— тет вӑл,— тупӑннӑ бухгалтер! Сирӗн куҫлӗхӑрсӑрах шут- 

ласа кӑларнӑ — пӗр Машка кӑна мӗн чухлӗ ҫура ҫӑвӑрласа пачӗ.
Вӑл мана кула-кулах сысна витинчен тӗккелесе кӑларчӗ:
— Ман ҫурасене тархасшӑн табакпа ан тбтӗрӗр-ха! Килӗре кайӑр, 

кӑмакӑр кирпӗчисене шутлӑр.
Чӑн-чӑн шӑрпӑках ӗнтӗ пирӗн Алена — налаҫма та аптрамалла, тӳрех 

чӗрре кӗме юратать.

Тепӗр ирпе эпӗ каллех сысна витине ҫитсе курма шухӑшларӑм — 
Аленӑна пулӑшасшӑн. Алӑсем кӗҫӗтсе тӑраҫҫӗ — килте ҫав-ҫавах ӗҫ ҫук. 
Алла кӗреҫе тытрӑм та фермӑна килтӗм.

Вите алӑкне уҫнӑччӗ кӑна — умра Алена тӑра парать.
— Мӗн кирлӗччӗ сире, Антипыч?
— Вӑт, ҫапла,— тетӗп,— пулӑшма килтӗм. Тен, ман алӑсем те пӑртак 

кнрлӑ пулӗҫ терӗм: тислӗк хырма, пӳлӗм тасатма.
— Эсир, асатте, куҫлӑхӑра паян илтӗр-и?
— Мӗнле-ха унсӑр. Хам ҫумрах вӑл. Кӗсъерех.
— Эппин сӑмсӑр ҫине тӑхӑнтартса лартӑр-ха.
Алена алӑка сарлакараххӑн уҫрӗ те:
—-  Эсир, Антипыч, паян сехетӗр ҫине пӑхма маннӑ пулас,— терӗ.—- 

Вӑхӑта сирӗн хӗвел тӑрӑх та пулин чухласчӗ.
Кӗҫех вӑл лампочкӑсене ҫутса ячӗ. Свинарникре ҫӗр хӗвел йӑлтӑр 

тивсе кайнӑ пекех пулчӗ.
Эпӗ каллӗ-маллӗ пӑхкаларӑм — йӗри-тавра тап-теса. Урайӗнче тислӗк 

мар, ҫӳп пӗрчи те тупаймӑн. Иртенпех шӑпӑрпа шӑлса кайнӑ.
Алена мана чавсарен тытрӗ.
— Эсир, Антипыч,— тет вӑл,— килӗре кайсамӑрччӗ. Кӑмакӑра пӑхма 

тӑрӑшсамӑрччӗ, тусанне кирпӗчисем ҫинчен час-часах шӑлкаласа илӗр.
Ирӗксӗрех итлес пулать чӑрсӑра!
Ҫак хӗрача тата акӑ мӗн шухӑшласа кӗларчӗ.
Пӗррехинче колхоз кантурне килчӗ те:
— Андрей Федотыч, шут шӑрҫисене ҫатлаттаркаласа илӗр-ха: пбр 

кило сыена ашӗ мӗн хака ларать.
Ҫӑт-ҫат тутарчӗ бухгалтер.
— Акӑ,— тет.— Кур, мӗн чухлӗ. Хаклӑрах ҫав.
Алена сак ҫине ларчӗ, шухӑша кайрӗ. Тӑчӗ те вара тӳрех — библио- 

текӑна. Пӑхатӑп: пӗр купа кӗнеке ҫӗклесе тухрӗ.

Кӗҫӗн Ҫавал!.. Сан ҫиннен халлӗхе пионер юррисем шӑранман-ха. 
Лнчах вӑл юрӑсем пулаҫҫех, эсӗ шан, пӗчӗк шыв! Лагерьте темӗн чухлӗ 
ача канать. Паллах, вӗсем хушшинче поэтсем те пур. Вӗсем сана мух- 
таса-савса юрӑ-сӑвй пурпӗрех ҫыраҫҫӗ... Халлӗхе вара... Эсӗ хӗвел 
ӑшшинче йӑлтӑртатса еыртатӑн, ачасене савйнтаратӑн.

Тепӗр Ҫкерчйк ҫине пӑхӑр-ха тата. Епле ҫине тӑрса ӗҫлеҫҫӗ ҫамрӑк 
скулыгторсем. Вӗсем тӑмпа пластелинран хитре япаласем тума тӑрӑ- 
шаҫҫӗ. Ара, тӑрӑшмасӑр, вӗсем патне паян паллӑ чӑваш скульпторӗ 
Илья Федорович Кудрявцев хӑнана килнӗ-ҫке-ха!

— Нумаӑ пулмасть,— тет вӑл хӑйӗн ҫамрӑк тусӗсене,— эпӗ Юрий 
Гагарин бюстне турӑм. Вӑл та — пионер, космос пионерӗ.

Лагерьте ҫуллахи театр пур. Кунта пионерсем кашни кун тенӗ пекех 
кино курма пултараҫҫӗ. Вӗсенчен пӗри ҫав тери интереслӑ пулать.

— Лагерь смени пӗтнӗ ҫӗре эпир сирӗнпе, пионерсем, ҫуллахи еӑ- 
хӑта мӗнле ирттерни ҫинчен кино курӑпӑр,— тет Гертруд Новосельцев 
хӑӑне сырса илнӗ пионерсене. Гертруд Шупашкарти трактор паӑӗсем 
тӑвакан заводри автомат станцийӗн техникӗ. Вӑл эаводра кино ркерме 
юратакансене те ертсе пырать.

Трактор пайӗсем тӑвакан заводӑн Ҫӗргфри пионер лагерӗнче канми

ҪУ А А А Х И  ЫЛТӐН К У Н С Е М
Ҫамрӑк летнецсен лагерьти пурнйҫӗнчен илнӗ пилӗк Ҫкерчӗк, пилӗк 

эпизод... Фотограф, паллах, пурне те Ҫкерсе илеймен ӗнтӗ. Анчах ҫак 
Ҫкерчӗксенчен Кӗҫӗн Ҫавал хӗрринче республикйри пионерсем мӗнле кан- 
нине питӗ лайӑх куратӑн.

Параппансем пӑнтӑртаттараҫҫӗ, ҫил ҫинче хӗрлӗ ялав еӗлкӗшет. 
Пионерсен мӑйӗнчи галстуксем хӗрлӗ ялав сӑнне ҫиҫтерсе тӑраҫҫӗ. 
Ачасем вӑрман уҫланкинче шурӑ палаткӑсем умӗн строӑпа утса иртеҫҫӗ. 
К у вӑл — пионерсен парачӗ. Ӑна лагере уҫнӑ ятпа ирттереҫҫӗ.

Ачасем ҫирӗм ултӑ кун пӗрле пулаҫҫӗ. Волейбол, баскетбол площад- 
кисенче, теннис корчӗпе футбол уйӗнче еӗсем ҫирӗм ултӑ кун хушши 
выляса савӑнаҫҫӗ. Тул ҫутӑлас умӗн пионерсен «карапӗсем» похода ту- 
хаҫҫӗ. Ҫамрӑл пулӑҫсем шыв хӗрне еаскаҫҫӗ.,.

чйнах та питӗ ха- 
васлӑ. Ачасем кун- 
та шкул-интер- 
натра вӗренекен- 
семпе футболла 
час-часах выляҫҫӗ, 
шефа илнӗ колхозл 
каяҫҫӗ, ял ӗҫченӗ- 
сене пулӑшаҫҫӗ...

...Кӗҫӗн Ҫавал 
хӗрринче хӗрлӗ 

. . ялав илемлӗн еӗл-
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— Мӗн эс? Каллвх вӗрвнме шутларан-и?— ыйтрам хайхискертвн.—• 
Саншӑн вунӑ ҫул пӗтерни сахал пулчӗ-и?

— Вӑт мӗскер,— чӗнчӗ вӑл,— кӑмака ҫинче йӳтесе ларакан старик- 
сене тӳрех столовӑйран ҫуллӑ икерчӗ кӳрсе паракан машина шухӑшласа 
кӑларасшӑн эпӗ.

Тек тӳссе тӑма халӑм ҫитмерӗ. Шак1 тутартӗм туяпа.
— Ҫитет мана пӗрмай кӑмакапа хартма!.. Кахалсене кала! Мӗн эп, 

пӑлахая персе выртакан ҫын-и?
— Юрӗ ӗнтӗ, ан ҫиленӗр, Антипыч. Час ак курӑр эпӗ мӗн шухӑшла- 

са кӑларнине.
Вӑл кӗнеки-мӗнӗпе фермӑналла вӗҫтерчӗ.
Тепӗр эрне иртсен, хайхискер каллех кантура килчӗ. Председатвль 

умне, сӗтел ҫине, пысӑк хут листи сарса хучӗ.
•— Вӑхӑт ӗнтӗ, Ефим Петрович, пуҫпа ӗҫлеме,— пуҫларӗ вӑл.— Тепри- 

свн хуҫалӑхӗсенче, ав, аш-какай тахҫантанпах хӑй хакне чакарнӑ, пирӗн 
вӑн пасар хакӗнчен те пӑртак ҫеҫ йӳнерех. Ак1 Курӑр ман чертежсемпе 
расчетсене!

Алена хӑй меслечӗпе председателе парӑнтарсах ҫитерчӗ. Лешӗн вара 
васкасах правлени членӗсене пухма тиврӗ.

Правленире ларакансем, паллах, ӑна-кӑна тӗшмӗртекен ҫынсем — 
пурте сысна пӑхакан майлӑ пулчӗҫ, пурте Алена сӗнӗвӗпе килӗшрӗҫ.

Хута кайрӗ Алена пуҫарӑвӗ. Икӗ кун иртсен пӑхатӑп та — фермӑна 
йывӑҫ-пӗрене турттараҫҫӗ, пилорамӑпа васкасах хӑма ҫураҫҫӗ.

Платниксем сысна валли ҫӗнӗ вите купалама тытӑнчӗҫ. Алвна вы- 
льӑха ушкӑншарӑн пӑхма пуҫӑнасшӑн иккен.

Паллӑ ӗнтӗ, ҫакӑн хыҫҫӑн нумай алӑ пушанчӗ.
Аленӑшӑн ку та ҫителӗксӗр. Пӑхатӑп та хайхискер каҫалапа Никола 

Долгов тракторист патне час-часах хутлама пуҫларӗ. Тахҫан пӗрле вӗ- 
реннӗ тусӗ-ҫке!

— Лайӑх,— тетӗп.— Час ак Алена туйӗнче тӗпӗртетӗпӗр.
Ҫук, эпӗ йӑнӑшнӑ.
Каҫсенче ҫапла хуҫалӑха пӑхса ҫаврӑнасси ман йӑлана тахҫанах кӗнӗ. 

Пурте хӑй вырӑнӗнче-и — пӗлмелле. Юрататӑп йӗркелӗхе. Картишӗнче 
пӑяв йӑваланса выртмасть-и — ӑна пӳрте пуҫтарса кӗретӗп. Пур ҫӗрте 
те куҫ кирлӗ.

Пӗрре ҫапла машина сарайӗ ҫумӗпе иртсе пыратӑп. Сасартӑк кӗр- 
кӗр кӗрлерӗ трактор. Алӑка уҫатӑп та шалта Николкӑпа Аленӑна курах 
каятӑп. Маччаран ҫунакан хунар ҫакӑнса тӑрать.

Машина ларкӑчи ҫине шурӑ кӗрӗк-пиншак тӑхӑннӑ хӗрача хӑпарса 
ларнӑ та рычагсене пӑркалать кӑна.

— Хӑюллӑрах, Алена! Илтетӗн-и, ҫаклатмалли рычаг ҫине пус!— 
кӑшкӑрать Николка.

Каччӑ хӗре трактор тыткалама вӗрентет иккен.
— Ну-и ну!— тетӗп.— Вӑт сана хӗрача! Унӑн хӗр тусӗсем клубра 

тахҫанах кино кураҫҫӗ пуль, ку вара тракторпа аппаланать.
Эпӗ пирус тивертме Николка патне ҫывхарасшӑнччӗ, анчах мана 

Алена халиччен мӗнле йышӑннине аса илтӗм та васкасах алӑка хупрӑм.
— Кансӗр.пес мар,— шухӑшларӑм,— ан тив, вӗренччӗрех. Атту тата 

тепӗр хут кӑмака ҫинчен асӑнтарӗ.

Алвна каЛлех кантура васкаса ҫитрӗ. Тӳрех председателв ярса илчӗ:
— Салт внчӗкне, Ефим Петрович! Механизацисӗр ӗҫ тухмасть. Вы- 

льӑх апачӗ виҫӗ ҫухрӑмран сӗтӗретпӗр, урапапах нумай турттараймӑн. 
Халех пӗр-пӗр трактор пар!

Ефим Петрович унталла-кунталла турткаланчӗ:
— Эсӗ мӗн, Алена! Манӑн кунта кирлӗ ҫӗрте ҫын ҫйтмест. Тата сана 

тракторист пар! Аҫтан тупас ӑна?
Алена ӑна ҫанӑран кап! ярса тытрӗ.
— Эпӗ... — терӗ вӑл,—̂ калаҫса татӑлтӑм.
Хайхискер пирӗн Петровича урамах ҫавӑтса тухрӑ.
Кантур умӗнче «ДТ-54» трактор тӑра парать.
Алена кӗҫех машина патне пычӗ, тракторисЧа куҫ хӗсрӗ, пускача 

(мотор хускатмалли ручкӑна) тытса хытӑ кӑна пӗрре-иккӗ ҫавӑрчӗ. 
Трактор кӗрлесе те кайрӗ. Хайхискер вара рычаг умне вырнаҫрӗ те:

— Лар, Ефим Петрович, уҫӑ ҫил ҫинче сывлаттарӑп!— терӗ.
Машин кӑртах пӑрӑнса хускалчӗ, тусан юпаланса ҫӗкленчӗ. Кантур

тавра ҫаврӑнса тухсан, трактора хӗр чарчӗ лартрӗ.
— Хӑш вӑхӑтра вӗренме ӗлкӗрнӗ вӑл, чакӑр куҫ?— тӗлӗнчӗ Ефим 

Петрович.
Трактора, аптратса, илчӗ-илчех вӗт. Алена унран фургонсем кӑкарчӗ 

те выльӑх апачӗ турттарма пуҫларӗ. Фермӑра сыснасем пин пуҫран кая 
мар вӗт. Шыв мӗн чухлӗ кирлӗ вӗсене. Ҫӗр пуҫ ҫурапах тинкв вплв 
тухатчӗ. Халь Алена мӗнешкел пысӑк кӗтӗве пӗр-пӗчченех пӑхать.

— Ҫулла, выльӑха хытӑ асӑрхама кирлӗ чух, мӗнле ӗлкӗрӗ-ши?— 
шухӑшлатӑп хам.— Кӗтӳҫсӗр ҫырлахма, темӗн, вӑйӗ ҫитӗ-ши?

Эпӗ ирӗксӗрех хӑйӗнпе канашласа пӑхрӑм. Мана помощникӗ вырӑн- 
не илме сӗнетӗп.

— Ан пӑшӑрханӑр, Антипыч,— хуравларӗ вӑл.— Эпӗ ҫавӑн йышши 
ҫивӗч кӗтӳҫсем суйларӑм, курсан ай-ай! Пырӑр-ха ҫулла, илтвтӗр-и, 
хӑвӑрах асӑрхӑр.

Ҫӗр питне ешӗл курӑк витнӗччӗ кӑна — Алена хӑй кӗтӗвне ҫврем 
ҫине хӑваларӗ тухрӗ.

Хыҫҫӑнах эпӗ те лӗпӗстетсе пытӑм: курас килет.
— Алена, ӑҫта вара сан ҫивӗч помощникӳсем?— ыйтатӑп хайхиск*|»- 

тен.— Курмастӑп-ҫке?
— Куҫлӑхна хӑвпа илтӗн-и? Тӑхӑн-ха?
Вӑл мана шурӑ шалча патне ертсе пычӗ:
— Акӑ вӑл, Антипыч, манӑн шанчӑклӑ хуралсем.
Пӑхатӑп: пӗтӗм кӗтӗве лутра шур шалчасем хупӑрласа илнӗ икквн. 

Вӗсенчен ҫинҫе пралук карса тухнӑ: ҫӗр ҫумӗнченех, курӑк тӑрринчвн.
Куратӑп: пӗр сысна ҫури курӑк чӗпӗтсе пралук патне ҫитрӗ, пӗчӗк 

сӑмсипе ӑна сӗртӗнчӗ ҫеҫ, каялла нӑриклетсе тара пачӗ.
Аленӑшӑн кулӑш.
— Эсир, тен, Антипыч, тата хытӑрах чупӑр! Пралукне хыпашласа 

пӑхӑр-ха.
Пӗшкӗнетӗп. Пралука тытнӑччӗ кӑна — ҫатӑр-р! туртрӗ. Ирӗксӗрех 

пуҫ каснӑ пек тапса сикӗн. Пралукӗ тӑрӑх Алена электричество токв 
янӑ иккен.

Паянхи кун мӗн кӑна шухӑшласа кӑлармаҫҫӗ-тӗр! Вӑт мӗскер вӑл 
механизаци!

Кӑҫалхи ҫул пирӗн ялта ырӑ ӗҫ нумай турӗҫ. Палӑртса хунисем тата

кӗшет. Атӑл леш енче, Сосновка патӗнче те, Ильинкӑпа Сӗнтӗрвӑрринче 
те, республикӑри нумай шывсем хӗрринчи хитре вырӑнсенче те хӗрлӗ 
ялавсем вӗлкӗшеҫҫӗ...

Республикӑра пионерсен ҫуллахи ылттӑн вӑхӑчӗ савӑнӑҫлӑ та илӗр- 
т{/ллӗ иртет.

Килчӗ шуҫӑм, сывлӑш 
Харӑс тухрӗҫ ачасем. 
Савӑнса утса пыруҫӑн 
Шӑратаҫҫӗ юрӑсем. 
Похода вӗсем васкаҫҫӗ 
Аслӑ Атӑл хӗррине. 
Юрӑра чунтан мухтаҫҫӗ 
Ҫуллахи ӑш кунсене.

уҫӑ.

темен чухле.
Кукуруза шутсӑр нумай акса пӗтерсен, праҫник ирттерме шутларӗҫ.
Районтан пуҫлӑхсем килчӗҫ, ырӑ сӑмах каларӗҫ. Пирӗн ҫынсене, вӗ- 

сен ылттӑн аллисене мухтарӗҫ. Пуринчен те ытларах пирӗн Алена Ива- 
новнӑна хисеплерӗҫ.

Юлашкинчен председатель премисем валеҫме пуҫӑнчӗ.
Гаражран кӗҫех коляскӑллӑ вӗр-ҫӗнӗ мотоцикл чуптарса килчӗҫ тв 

сӗтел ҫывӑхне Аленӑна чӗнсе илчӗҫ.
— Преми сана, Алена! Тивӗҫ эс, маттур!
Николка Долгов мотоцикл ҫумне пырса сӗртӗнкелеме те пуҫларӗ.
— Тӗрӗслес пулать, Аленушка,— тет вӑл,— йӗркеллӗ-и санӑн парнӳ.
Урипе рычага тӑк! тӗкрӗ, мотор тулхӑрса та ячӗ.
— Лар, Алена!
Алена ларкӑч ҫине сиксе ларма кӑна ӗлкӗрчӗ — ф-р-р-р!— хыҫра, 

гуй лашисем хыҫҫӑн ҫӗкленнӗ пек, тусан анчах пӗтӗрӗнсе юлчӗ.
Савӑнӑҫла туй пирӗн колхозра ыран-паян пурпӗрех пулмалла — ҫак- 

нашкал сас-хура пур ялта. Мӗнех вара, ан тив, мӑшӑрланччӑрах.
Николка Долгов та ӗҫчен каччӑ, йӗркеллӗ. Аленӑпа иккӗш пӗрлв 

шкула ахальтен чупман ӗнтӗ. Сӑмах та ҫук, лайӑх мӑшӑр пулэть .



Летяик-космонавт ҫинягн 
ҫырнӑ повесть

Ку вӑл ахаль повесть мар. Унӑн 
авторӗсем — пӗрремӗш летчик- 
космонавт тӑванӗсем, юлташӗсем- 
пе ӑна вӗрентекенсем — вулакан- 
сене Совет Союзӗн Геройӗ Юрий 
Алексеевич Гагарин ҫинчен хӑй- 
сем мӗн пӗлнине каласа параҫҫӗ.

Аялтарахра эпир повеҫӗн сыпӑ- 
кӗсене пичетлетпӗр. Пӗрремӗш 
сыпӑкра летчик-космонавтӑн амӑ- 
шӗ Анна Тимофеевна Гагарина 
хӑй ывӑлӗн ача чухнехи пурнӑҫӗ 
ҫинчен каласа парать.

1. ЮРАН АЧА ЧУХНЕХИ ПУРНАҪӖ

Анна Гагарина
Пирӗн киле пысӑк телей килсе 

ҫитрӗ. Эпӗ ҫав телейпе пӗтӗм со- 
вет ҫыннисемпе пӗрле савӑнасшӑн.

Манӑн Юрӑна пӗлӗтсем патне 
ҫӳлелле, халиччен этем пулман 
ҫӗре хӑпарса пирӗн планета тавра 
вӗҫсе ҫаврӑнма тӳр килчӗ. Вӑл 
ҫӗр чӑмӑрне, унӑн материкӗсемпе 
океанӗсене курчӗ.

Мӗн пытармалли пур уита — 
тен, вӑл каялла таврӑнаймӗ тесе 
те шутланӑ эпӗ. Ҫав хӑрушӑ ҫулпа 
халиччен ҫын вӗҫсе курман-ҫке. 
Анчах халӑх хушшинче ҫапла ка- 
лаҫҫӗ: «Пин ҫухрӑм тӑршшӗ ҫул 
та малтанхи утӑмран пуҫланать». 
Вӑл утӑма камӑн та пулсан тумал- 
ла. Ҫакна ӗнтӗ Юра турӗ.

Ывӑл тӗнче уҫлӑхӗнче вӗҫни 
ҫинчен пӗлсенех, пытармастӑп, 
манӑн куҫсем шывланчӗҫ. Сенкер 
тӳпене пӑхса ҫапла шухӑшлама 
тытӑнтӑм: «Юра мӗнле-ши унта!» 
Радио унӑн сӑмахӗсене пӗлтерсе 
тӑрать: «... хама лайӑх туятӑп». 
Ененетӗп те, ӗненместӗп те — 
Юра нихҫан та нӑйкӑшман. Анчах 
пурте ӑнӑҫлӑ вӗҫленчӗ.

Малалла мӗн пулнине хӑвӑр пӗ- 
летӗр. Тӗлӗкре те ун пеккине ку- 
рас ҫук. Пӗтӗм Мускав, пӗтӗм Тӑ- 
ван ҫӗршыв манӑн Юрӑна чаплӑ 
паттӑра кӗтсе илнӗ пек кӗтсе илчӗ: 
ҫынсем урамсене йышлӑн тухрӗҫ; 
ӑсталла пӑхатӑн — пур ҫӗрте те 
ялавсем, Юрий портречӗсем, че- 
чексем. Май уявӗ вӑхӑтсӑр ҫитсе 
тӑнӑн туйӑнать. Манӑн ывӑла Ни- 
кита Сергеевич Хрущев, партипе 
правительство руководителӗсем 
кӗтсе илме пырасси ҫинчен эпӗ 
шухӑшлама та пултарайман. Ники- 
та Сергеевич Юрӑна ыталаса чуп- 
тусан, эпӗ савӑннипе ниҫта та кай- 
са кӗреймерӗм. Пӑхатӑп та: «Ма- 
нӑн ывӑл-ши вӑп», тетӗп. Паллах, 
манӑн!

Малаллахи ӗҫсем юмахри пекех 
пулса пычӗҫ. Хӗрлӗ площадьри 
савӑнӑҫлӑ уяв, Кремльти йышӑну... 
Пурин ҫинчен те тӑруках каласа 
та пӗтерес ҫук! Сӑмахсем те ун 
валли тупаймӑн. Ман ывӑл Совет 
Союзӗн Геройӗ, летчик-космо- 
навт пулса тӑчӗ.

Ҫав каҫ эпӗ нумайччен ҫывӑрса 
каяймарӑм... Пирӗн пурнӑҫ куҫ 
умӗнче кинофильмри пек курӑнчӗ.

Пирӗи кил-йыш Смоленск обла-

ҫӗнчи ӗмӗртекхи хресчен ҫемйи 
шутланать. Елӗк-авал, революци- 
ччен кунта мӗнле пурӑнни паллӑ. 
Тырпул япӑх пулнӑ, хресченсем 
вара нушине тӳсмеллипех тӳснӗ. 
Пирӗн ялсем ҫунмасӑр пӗр вӑрҫӑ 
та иртмен. Вут-кӑвар тӗкӗнмесен 
те, выҫлӑх вара килӗренех хӑнана 
ҫӳренӗ.

Совет влаҫӗ хыҫҫӑн кӑна ҫын- 
сем пурте ҫӑмӑллӑн сывласа ячӗҫ. 
Эпир упӑшкапа иксӗмӗр пуринчен 
малтан колхоза ҫырӑнтӑмӑр. Тӑ- 
рӑшса ӗҫлерӗмӗр те яланхи ну- 
шаран ҫӑлӑнтӑмӑр. Вӑрҫӑ умӗнхи 
ҫулсенче аванах пурӑнма пуҫлани- 
не те астӑватӑп.

1934 ҫулта пирӗн иккӗмӗш ывӑл 
ҫуралчӗ. Ана Юра тесе ят патӑ- 
мӑр. Аслӑ ывӑл Валентин ун чух 
тӑххӑртаччӗ, Зоя — ҫиччӗре. Упӑш- 
капа иксӗмӗр те ӗҫлеттӗмӗр, ҫа- 
вӑнпа та Зойӑн пӗчӗк ачана пӑхма 
тиветчӗ. Ирхине ирех упӑшкапа 
иксӗмӗр уй-хире тата фермӑна 
ӗҫлеме каяттӑмӑр. Валя шкула ҫӳ- 
рет, Зоя вара килти ӗҫе пуҫтарать, 
Юрӑна пӑхать. Икӗ ҫул иртнӗ хыҫ- 
ҫӑн пирӗн ҫемье каллех хушӑичӗ. 
Юрӑн шӑлнӗ ҫуралчӗ. Ана Боря 
тесе ят патӑмӑр. Ачасем ҫирӗп 
сывлӑхлӑ ӳсрӗҫ. Ҫук, вӗсем чирпе- 
мен тесе ан шухӑшпӑр эсир. Пӗ- 
чӗк ача ҫара уран ҫурхи кӳллен- 
чӗк шывра чупса ҫӳрет пулсан, 
ӑна шӑнса пӑсӑласран мӗнле сых- 
латӑн! Ыттисем те ҫавӑн пек ал- 
хасма юратакан ачасемех. Аяк- 
калла кӑшт ҫаврӑнса тӑратӑн ҫеҫ, 
Юра хӑйӗн ҫара тяпписемпе нӳрӗ 
курӑк ҫинче чупать, юхан шыв 
тӑрӑх ҫатлаттарать.

Ача амӑшӗсем мана ӑнланаҫҫӗ 
ӗнтӗ. Тӑватӑ ача, пӗри тепринчен 
пӗчӗкрех. Ҫавӑнпа та канӑҫсӑр 
тата ыйӑхсӑр ҫӗрсем нумай 
пулнӑ...

Юра пиччӗшӗ пек ҫӳлӗ ача 
марччӗ, анчах ҫирӗл сывлӑхлӑччӗ. 
Ҫул тӗлӗшпе уйрӑмлӑх пулсан та, 
вӗсем туслӑ пурӑнатчӗҫ. Валентин 
пулла кайма вӑлтасем хатӗрлетчӗ, 
Юра вара алла ҫӗҫӗ тытса шӗшкӗ 
йывӑҫҫинчен вӑлта азрисем ӑста- 
латчӗ. Ирхине ҫӑкӑр чӗллипе сыс- 
на сали илсе вӗсем пӗр шавсӑрах 
килтен шыв хӗррине ӑмӑртмалла 
пӗрин хыҫҫӑн тепри тухса чупат- 
чӗҫ. Ырашпӑтрисемпе чапак пулӑ- 
сем тытса тултараҫҫӗ те хӑйсемех 
вӗсене шариклеҫҫӗ, вара Зойӑпа 
Бориса ҫитереҫҫӗ, ӗҫрен таврӑннӑ 
ҫӗре пире ашшӗпе иксӗмӗр валли 
те кучченеҫ хатӗрлеҫҫӗ.

Ашшӗ каҫсерен сӗтеп-пукан ӑс- 
талатчӗ. Пӳрт ҫывӑхӗнчи сарайра 
унӑн верстакӗ тӑрать. Вӑл илем- 
лӗ те килӗшӳллӗ вак-тӗвек япала- 
сем тунине Юра вара савӑнсах

пахатчӗ. Ашшӗ кайсанах, вӑл ун 
вырӑнне тӑратчӗ. Малтанах Юра 
кӑлтӑрмачсемпе пӗчӗк карапсем 
тума, кӑшт каярахпа ҫӳхе хӑйӑсем 
чӗрсе хут ҫӗлен тума юрататчӗ.

Эпир Юрӑна шкула хатӗрлеме 
тытӑннӑ вӑхӑтра вӑрҫӑ пуҫланчӗ. 
Зӑл Смоленск ҫӗрӗ ҫине те кӗр- 
лесе ҫитрӗ, ялсемпе вӑрмансем 
вутпа ялкӑшма тытӑнчӗҫ. Пӗрре- 
хинче ял витӗр пуклак сӑмсаллӑ 
машинӑсем иртсе кайрӗҫ. Вара 
Гитлер вӑрӑ-хурахӗсем килсе ҫит- 
рӗҫ. Колхоз пурлӑхне ҫаратнӑ хыҫ- 
ҫӑн стариксемпе хӗрарӑмсене ки- 
лӗсенчен хӑваласа кӑларчӗҫ, вы- 
льӑх-чӗрлӗхе тустарса кайрӗҫ. 
Пирӗн те вара анкартинче ҫӗр 
чавса пӳрт тумалла пулчӗ. Унта 
ачасемпе пӗрле пурӑнтӑмӑр. Иы- 
вӑр та хӑрушӑ вӑхӑтчӗ.

Ачасем вӗсем инкек-синкек чух 
та ача-пӑчах ҫав. Темӗнле пӗрре- 
хинче Юрӑпа Боря нимӗҫ автома- 
шинисем патӗнче вӑйӑ выляма 
пуҫланӑ. Сасартӑк сасӑ илтетӗп. 
Ҫӗр пӳртрен тухрӑм та хӑранипе 
хытсах кайрӑм. Юрий нимӗҫ сал- 
такне аллинчен ҫыртнӑ, унтан вӗ- 
ҫерӗннӗ те тарма тытӑннӑ. Хӗрле 
ҫӳҫлӗ фашист Бориса мӑйӗнчен 
ярса илнӗ те йытӑ ҫурине сывлӑ- 
ша ҫӗкленӗ пек тытса тӑрать. 
Эпӗ — ун патне. Кӑшкӑратӑп: «Чу- 
нилли, мӗн тӑватӑн эсӗ! Зӗлеретӗн 
вӗт ачана!» Анчах шуйттанла тис- 
кер ҫынна чарайратӑн-и ӑна! Ҫа- 
вӑнтах вӑп мана аяккалла тӗртсе 
ячӗ. Бориса пальто ҫухавинчен 
ярса тытрӗ те ӑна улмуҫҫи турат- 
тинчен ҫакеа хучӗ. Вӑл антӑхса 
кайсах йӗрет, мана аллисемпе хӑй 
патнелле туртать. Фашист ахӑл- 
татса купать, аллисемпе паллӑ 
туса ҫапла пӗлтерет: эпӗ ывӑп 
ачана ҫӑлма тытӑнсан мана та, 
Бориса та «капут» пулать. Путсӗр- 
скер, ачаран йӑлӑхса ҫитичченех 
мӑшкӑларӗ, ывӑлӑм вара аран- 
аран сывлать: ҫухави пыра хӗстер- 
се партнӑ.

Фашист кайсанах, эпӗ ывӑла вӗ- 
ҫертрӗм, Юрӑна та ҫавӑнтах кур- 
тӑм. Вӑл ун чух кӑшт аяккарахра 
чышкисене чӑмӑртаса тӑнӑ имӗш, 
Гитлер салтакӗ шӑлнӗпе амӑщӗн- 
чен мӗнле мӑшкӑлланине пӗтӗм- 
пех курнӑ. Пӗлместӗп, тен, ҫав 
кунтан пуҫласа е кӑшт кайранта- 
рахпа, Юрӑна фашистсем хӗненӗ 
хыҫҫӑн, эпӗ ҫакна асӑрхарӑм: ман 
ывӑл кулкалама пӑрахрӗ, пурнӑҫ 
ҫине те тарӑн шухӑшлакан ҫын 
пек пӑхма пуҫларӗ.

Унччеи те .пулмарӗ, кзллех ҫӗнӗ 
хуйхӑ сиксе тухрӗ. Гитлер салтакӗ- 
сем Залентинпа Зойӑна автомат- 
семпе хӑратсах Гжатск хулине 
илсе кайрӗҫ, тавар вагонӗсене

тӗксе кӗртрӗҫ те ытти ҫамрӑксем- 
пе пӗрле Хӗвеланӑҫнелле чура 
тума тиесе кайрӗҫ. - Вӑрҫӑ пӗтес 
умӗн кӑна эпир вӗсене совет сал- 
такӗсем вилӗм лагерӗнчен ҫӑлса 
хӑйсем патне ҫар чаҫне илни 
ҫинчен пӗлтӗмӗр.

Выҫлӑх. Хӑрушӑ вӑл ҫитӗннӗ 
ҫынсемшӗн те, анчах ачасем пир- 
ки мӗн калӑн! Апат эпир кунне 
пӗр хут ҫеҫ ҫинӗ. Пӗр ывӑҫ шӑтнӑ 
ырашран е сӗлсрен пӗҫернӗ шӗвӗ 
шӳрпе тата типкӗ хура ҫӑкӑр та- 
тӑкӗ. Ҫакӑ ҫеҫчӗ. Боряпа Юрӑн 
тирӗпе шӑммисем кӑна тӑрса юл- 
чӗҫ. Ҫуркунне ҫитсен вӗсем ҫӗр 
пӳртрен тухса улӑхсемпе сӑрт- 
тусен кӑнтӑр айлӑмӗсенче ҫӳреме 
тытӑнчӗҫ, ҫамрӑк кӑшкарути тат- 
са килетчӗҫ те мана ҫапла сӗ- 
нетчӗҫ.

— Анне, пӗҫер...
Совет Ҫарӗсем фашистсене 

ҫапса аркатрӗҫ, Смоленск облаҫ- 
не те ирӗке кӑларчӗҫ.

Эпир Гжатск хулине пурӑнма 
куҫрӑмӑр. Ашшӗн сывлӑхӗ япӑхрӗ. 
Вӑл унчченех инвалид пулнӑ, акӑ 
халӗ каллех аптрама пуҫларӗ. Ана 
хресчен ӗҫне пӗрахма тиврӗ.

Ҫурта та куҫартӑмӑр. Ӑна Ле- 
нинград урамне лартрӑмӑр. Гжат- 
скра ун чухне вӑрҫӑ хыҫҫӑн кӗ_л- 
лснсе юлнӑ ҫурт вырӑиӗсем темӗн 
чухлехчӗ.

Хулара малтанхи шкул уҫӑлса- 
нах хам ачасене мӗн тӑхӑнма май 
килнине тумлантарса унта илсе 
кайрӑм. Елена Федоровна учи- 
тельницӑна тахҫантанпах пӗлеттӗм. 
Хам та ун патӗнче вӗреннӗ. Шкула 
ҫитрӗмӗр те, эпӗ ӑна ҫапла ка- 
ларӑм:

— Акӑ сирӗн пата вӗренме икӗ 
ача илсе килтӗм. Борис*— лӑпкӑ 
та йӑваш ача, Юрӑна вара ытла- 
рах асӑрхӑр. Ҫулӗпе те вӑл аслӑ- 
рах, ытлашши иртӗхсе ан кайтӑр.

Тепӗр кунне Юра ҫӗнӗ юлташ- 
сем тупни тата Елена Федоровна 
мӗн тери ырӑ кӑмӑллӑ учительни- 
ца пулни ҫинчен савӑнсах каласа 
пачӗ. Чи малтан рисовани урокӗ 
пулнӑ. Учительница ҫапла пӗлтер- 
нӗ: кашниех хӑй мӗн ӳкерес, тет, 
хӑйне мӗн килӗшет, мӗн ҫинчен 
шухӑшлать, ҫавнг ӳкертӗр, тенӗ.

— Эсӗ вара мӗн ӳкертӗн!— теее 
ыйтатӑп.

— Эпӗ, анне, самолет ӳкертӗм. 
Елена Федоровна ман ӳкерчӗкс 
мухтарӗ,— терӗ Юра.

Ҫавӑнтан вара пуҫланчӗ пулас 
Юрӗн «авиаци» пурнӑҫӗ. Вӗренес- 
се вӑл ытла та авзн вӗренчӗ тесе 
каласшӑн мар эпӗ. Тӑрӑшатчӗ. 
Уйрӑмах геометри, арифметикэ, 
физика предмечӗсене юрататчӗ.
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Мӗн ӗлӗкрен халӑх хӑй асӗнчен кӑлармасӑр усранӑ ӗмӗт халӗ куҫ умӗнчех пур- нӑҫа кӗрсе пырать. Совет науки, кунтан-кун ҫӗнӗ утӑмсем туса, ҫӑлтарсем патне хӑюллӑн ҫул хывать. Тӑван ҫӗршыври пултаруллӑ инженерсемпе рабочисен ӑста аллипе тунӑ «Восток» спутник-караппа чи малтанхи хут совет ҫынни Юрий Алек- сеевич Гагарин майор ҫӗр чӑмӑрӗ тавра вӗҫсе ҫаврӑнса каялла ӑнӑҫлӑ анса ларчӗ. Ҫак чаплӑ ҫӗнтерӗве пирӗн халӑх Совет Союзӗнчи Коммунистсен партийӗпе тӑван правительство ӑслӑн та пултаруллӑн ертсе пынипе тунӑ.С С С Р  Верховнӑй Совет Президиумӗ ракета промышленноҫне, н'аукине тата тех- никине аталантарас енӗпе пысӑк ҫитӗнӳссм тунӑшӑн, тӗнчере пуринчен малтан совет ҫыннине «Восток» спутник-караппа уҫлӑха вӗҫтерсе ярас ӗҫе ӑнӑҫлӑ пурнӑҫланӑшӑн 7 ҫыпна — паллӑ ученӑйсемпе конструкторсене — Социализмла Ӗҫ Геройӗсене иккӗ- мӗш хут «Ҫурлапа Мӑлатук» ылттӑн медальпе наградӑланӑ, 95 ҫынна — аслӑ кон- структорсене, ертсе пыракан ҫынсене, ученӑйсене тата рабочисене Соииалнзмла £ҫ Геройӗ ятне панӑ, 6.924 ҫынна, ҫавӑн пекех наукӑпа тӗпчев ӗҫӗсем тӑвакан чылаЙ институтсене, конструкторсен бюровӗсене тата заводсене С С СР  орденӗсем панӑ.Совет халӑхӗн ҫак чаплӑ ҫӗнтерӗвне тума К П СС Центральнӑй Комитечӗн пӗр- ремӗш секретарӗ Никита Сергеевич Хрущев юлташ пӗтӗм вӑя хурса хавхалантарса тата ертсе пычӗ  ̂ Пирӗн наукӑпа техникӑри мухтавлӑ ҫитӗнӳ совет стройӗн иксӗлми вӑй-хӑвачӗ ҫинчен яр уҫҫӑн каласа парать, ӑна аталантарса тата вӑйлатса пырас ӗҫре вара Никита Сергеевич ырми-канми тӑрӑшать. Совет ученӑйӗсемпе рабочийӗ- сем, пӗтӗм совет халӑхӗ Никита Сергеевич Хрущева Ленин орденӗ тата виҫҫӗмӗш хут Социализмла Ӗҫ Геройӗ ятне панӑ ятпа чун-чӗререн саламлаҫҫӗ, нумай-нумай ҫулсем хушши пурӑнма, чаплӑ пурнӑҫ ҫулӗ ҫинчс ӳсӗм хыҫҫӑн ӳсӗм тума ырлӑх- сывлӑх сунаҫҫӗ.

Вӗсемпе «пиллӗк» тата «тӑваттӑ» 
паллӑсем ытларах илсе килетчӗ. 
Ыттисемпе хушӑран «виҫҫӗ» паллӑ- 
сем илкелени те пулкаланӑ.

Шкулти тата килти ӗҫсене туса 
пӗтернӗ хыҫҫӑнхи пушӑ вӗхӑта 
Юра верстак патӗнче ирттеретчӗ. 
Самолетсемпе планерсен моделӗ- 
сене ӑсталатчӗ. Автомоделистсен 
кружокӗн занятийӗсене ҫӳретчӗ, 
художество пултарулӑх кружокпе 
хутшӑнатчӗ.

Физика учителӗ Лев Михайло- 
вич Беспаловпа пӗрле шкул валли 
вӗренӳ приборӗсем тата пӑхса вӗ- 
ренмелли поссбисем ӑстала.ма 
тытӑнчӗ. Еҫлессе хавхалансах ӗҫ- 
летчӗ, хӑйне ҫавӑн пек ӗҫсем шан- 
са панӑшӑн мухтанатчӗ.

Авиаципе хытӑ интересленнӗ 
пирки ырӑ мар ӗҫсем те пупкала- 
нӑ. Елена Федоровна пирӗн пата 
хӑнана килнине те астӑватӑп. 
Юрий ҫавӑнтах пиҫҫихине туртса 
ҫыхрӗ те ура ҫине тӑчӗ, анчах хӑй 
куҫӗсемпе ҫӗрелле пӑхать. Шкул 
директорӗ ахалех килменнине чӗ- 
репе туйса илтӗм. Манӑн «авиа- 
тор» планерӑн ҫӗнӗ модепьне 
тунӑ та юлташӗсене кӑтартма ӑна 
шкула илсе пынӑ иккен. Урокран 
тухмалли звонок пулсанах ачасем 
кантӑк уҫнӑ та ӑна иккӗмӗш хут- 
ран вӗҫтерсе янӑ. Вара ӑҫтан. ҫа- 
вӑн пек пулса тухма пултарнӑ: 
планер шкул ҫумӗпе иртсе пыра- 
кан техник-строитель пуҫӗ ҫине 
анса ларнӑ. Лешӗ, паллах, кӑмӑл- 
сӑрланнӑ та шкул директорне ка- 
ласа панӑ.

Кам айӑплине шырама кирлӗ 
■ пулман. Юрий Елена Федоровна 
патне кӗкӗ те хӑйӗн айӑпне каласа 
панӑ, техник-строительрен каҫару 
ыйтнӑ.

Кун пек «айӑпсем» ывӑлӑн чы- 
пай пулкаланӑ, ҫавӑнпа та учитель- 
ница Юрӑпа тата унӑн ашшӗ-амӑ- 
шӗпе капаҫма пирӗн пата кӗрсе 
тухас тенӗ. Ун чухнехи калаҫу чы- 
лайччен ман асра юлчӗ. Елена 
Федоровна ывӑла хӑтӑрса тӑкма- 
рӗ, ӑна ҫутӑ ӗмӗт, пурнӑҫра хӑйӗн 
вырӑнне тупасси тата тӗлпева 
ҫине тӑрса пурнӑҫлаеси ҫин- 
чен кӑмӑллӑн та интереслӗ каласа 
пачӗ.

Учительница сӑмахӗсем ачан 
чӗринче яланлӑхах юлчӗҫ. Вӑл кӗ- 
нехесем вулама тытӑнчӗ. Хӑшпӗр 
чух пӗр кӗиекенех икӗ-виҫӗ хут 
вуласа тухатчӗ. Унӑн кӗнеке ҫӳлӗ- 
кӗ тӑвӑрланса ларчӗ. Кунта Жюль 
Верн, Циолковский кӗнекисем, 
чаплӑ совет петчикӗсен Чкалов, 
Водопьянов, Громов тата ыттиеен 
паттӑрлӑхӗсем ҫинчен ҫырнӑ бро- 
шюрӑсем туллиех.

«Чӑн-чӑн этем ҫинчен ҫырнӑ по- 
весть» яланах сӗтел ҫинче выртат- 
чӗ. Ҫак чаплӑ кӗнекен содержани- 
не Юра мана, ашшӗне, шӑлнӗпе 
пиччӗшне час-часах каласа парат- 
чӗ, уйрӑм вырӑнсене сасӑпа ву- 
латчӗ.

Маресьев! Вӑл чӑн-чӑн 
этем!— тетчӗ Юра.— Хӑрах куҫпа 
та пулсан пӑхса илӗттӗм ун ҫине.

Ку вӑхӑталла Юра хӑйӗн ӗмӗчӗ- 
пе тӗллевӗ ҫинчен тӗплӗ шухӑш- 
ларӗ.

— Пулатӑп, тӗм тесен те летчик 
пулатӑпах,— тетчӗ вӑл пӗрмаях.

Хӑйӗн ялан уйрӑлми тусӗпе Ва- 
лентин Петровпа пӗрле Юра 
спорт вӑййисене хутшӑнатчӗ. Вӑл 
час-часах ҫапла калатчӗ: «Летчик 
вӑйлӑ та пиҫӗхнӗ ҫын пулмалла». 
Пӗррехинче «Сирӗн Юрий Ореш- 
ня шывӗнче шыва кӗчӗ» пӗлтер- 
чӗҫ мана урамра юр ирслсе пӗт- 
нӗ-пӗтменех. Вара унран ҫаппа 
ыйтатӑп: «Ку чӑнах-и!»

— Ҫапла, анне, эпир пиҫӗхме 
шут тытрӑмӑр.

Малтанхи «пиҫӗхтерӳ», сунассӑр

пуҫне, ӑнӑҫлах иртрӗ. Калаймас- 
тӑп, тӳсӗмлӗ пулма е пӗр-пӗр тӗл- 
леве пурнӑҫлама вӗренетчӗҫ-ши 
вӗсем, анчах ҫак уйрӑлми туссем 
каллех темӗнле ӑс тытрӗҫ. Йӗлтӗр 
ҫине тӑрса чӑнкӑ сӑртсенчен вир- 
кӗнсе ярӑнса анатчӗҫ, сехечӗ-се- 
хечӗпе конькипе ярӑнатчӗҫ, фут- 
болла тата волейболла вылятчӗҫ.

Пирӗн ҫемьере тӳрӗ пилӗкли- 
сем нихӑҫан та пулман. Шкулти 
каникул вӑхӑтӗнче ачасем ашшӗне 
пулӑшма совхоза каятчӗҫ. Вален- 
тинпа Зоя хӑйсем тӗллӗн ӗҫлесе 
пурӑнма пуҫларӗҫ. Зся медицина 
сестри пулса тӑчӗ, Валя — шофер.

Юрий вӗреннӗ вӑтам шкул ҫин- 
чен ырӑ асаилӳсем юлчӗҫ. Ашӑ 
чун-чӗреллӗ ҫынсем ӗҫлеҫҫӗ унта. 
Вӗсем Юрӑна тӑрӑшса вӗрентрӗҫ, 
унтан яланах вӗренме юратакан 
ҫын туса хатӗрлерӗҫ. Ҫакӑншӑн 
мӗнле-ха вара тава тивӗҫлӗ учи- 
тельницӑна И. Д. Троицкаяна, бо- 
таникӑпа зоопоги преподаватепьне 
Е. А. Козловӑна тав тумастӑн. Эпӗ 
каларӑм ӗнтӗ, Юрий, математика, 
геометри тата физика предмечӗ- 
сене юрататчӗ, кӑткӑс задачӑсене 
ҫав тери хӑвӑрт шутлатчӗ. Ҫав 
предметсене юратма ӑна 3. А. Ко- 
марова, Н. А. Марьяхин, Л. М. Бес- 
палов тата ытти учительсем те 
вӗрентнӗ.

Анчах ҫавӑн пек кипсе тухрӗ. 
Юрий шкултан ремесленнӑй учи- 
лищӗне куҫма шутларӗ. Вӑл мана 
тата ашшӗне хӑй професси хӑвӑрт- 
рах илме кӑмӑллани ҫинчен каласа 
пачӗ. Вара ура ҫине ҫирӗпрех 
тӑма пулать, кайран хӑй ӗмӗтлене- 
кен ҫул ҫине те тухма пултарать. 
Ҫапла вӗҫсе кайрӗ пирӗн Юрий 
тӑван йӑваран. Хуйӑхлӑ пулчӗ 
уйрӑлу. Амӑшӗ вӑл амӑшех ҫав. 
Ывӑлу япанах хӑвпа пӗрпе пулсан, 
пурте йӗркеплӗ, ааан пулнӑн ту- 
йӑнать.

... Ҫак кунсенче пирӗн хаҫатсен- 
че Америкӑри хӑшпӗр ҫынсем 
«Юрий Гагарин княҫ ывӑлӗ» тесе 
пӗлтернине пичетлесе кӑларчӗҫ. 
Ҫак заметка пирки эпир каҫса 
кайсах култӑмӑр. Эпир княҫсем 
пулнине пӗлмен те... Акӑ кур та 
тӑр... Ҫук, айвансем, эпир кӑвак 
юнлӑ мар, хӗрлӗ юнлӑ ҫынсем. 
Пирӗн юн тымарӗсенче патшана, 
унпа пӗрле пур княҫсене ҫапса 
салатнӑ рабочисемпе хресченсем 
юхтарнӑ юн чупать.

Буржуазин тарҫисем мӗн кӑна 
шухӑшласа кӑлармаҫҫӗ пулӗ! Апла 
пулин те, ҫакӑн пек савӑнӑҫлӑ кун- 
сенче вӗсем ҫинчен аса илес те 
килмест.

Хамӑрӑн тӑван киле пысӑк те- 
лей, аслӑ уяв килсе ҫитрӗ. Пирӗн 
Юрий Коммунистсен партийӗ, со- 
вет правительстви, пирӗн пӗтӗм 
халӑх умӗнче хӑйӗн тивӗҫне чыслӑ 
пурнӑҫланӑшӑн эпир ҫав тери са- 
вӑнӑҫлӑ! Пире ҫавӑн пек ывӑла 
вӗрентсе ӳстерме пулӑшнӑшӑн 
партипе правительствӑна чӗререн 
тав тӑватпӑр.

2. «ҪИЧЕ ТӲПЕРИ ПЕЛЕТ» ҪИНЧЕН 
ЕМЕТЛЕННИ

В. Никифоров, Люберцӑри Ух- 
томский ячӗпе хисепленекен. 
ялхуҫалӑх маишнисен завочӗн 
слесарӗ, ремесленнӑй учили- 
щӗре ӗҫленӗ воспитатель.

1949 ҫулта Люберцӑри ремес- 
леннӑй училищӗре черетлӗ нэбор 
пырать. Ҫамрӑксене слесарьсен, 
токарьсен, формовщик-шӑратакак- 
сен групписене вӗренме илеҫҫӗ. 
Малтанхи пӗрремӗшпе иккӗмӗш 
группӑсене вӗренме кӗрес текен- 
сем темӗн чухлех, анчах виҫҫӗмӗш 
группӑна икӗ-виҫӗ ҫамрӑкран ытла 
мар. «Шӑратакансен ӗҫӗ ҫав тери 
таеа мар,— тетчӗҫ аслӑраххисем.—

Слесарь е токарь пулсан — пачах 
урӑхла». Ҫывӑхри вырӑнсенчен 
пынӑ ачасемпе калаҫма та май 
ҫукчӗ, вӗсем кӑшт килӗшмесенех 
«Заявление каялла илетпӗр те 
урӑх училищӗне каятпӑр», тетчӗҫ.

Аякран килнисемпе те калаҫрӗҫ. 
Вӗсенчен нумайӑшӗ тимӗр-тӑмӑр 
шӑратакан пулма килӗшрӗҫ. Ҫаз 
группӑна вара Юрий Гагарина та 
йышӑнчӗҫ.

Тепӗр икӗ-виҫӗ уйӑхран эпир 
унпа ҫывӑх паллашрӑмӑр. Пулас 
формовщик-шӑратакансем учи- 
лищӗре виҫҫӗмӗш хутра пурӑнат- 
чӗҫ. Эпӗ, воспитатель пулнӑ май, 
ялан тенӗ пекех вӗсемпе пӗрлеччӗ.

Ачасем пурте тенӗ пекех кӑ- 
мӑллӑ та дисциплинӑллӑччӗ. Прак- 
тикӑлла занятисем вӑхӑтӗнче хӑй- 
сене йӗркеллӗ тытатчӗҫ, ӗҫе тӗплӗ 
тума юрататчӗҫ. Анчах общежити- 
ре пурте пулатчӗ: тавлашатчӗҫ, 
пӗр-пӗрне чышкӑласа та илкелет- 
чӗҫ. Пӗр сӑмахпа каласан — чӑн- 
чӑн ачасемех...

Каҫхи шкулта вӗренме тытӑн- 
сан, эпӗ Юрий Гагарина ытларах 
асӑрхама пуҫларӑм. Училищӗнэ 
лекнисенчен хӑшпӗрисем кӑна 
хӑйсен пӗтӗмӗшле пӗпӗвне ӳстер- 
ме килӗшрӗҫ. Ҫапах та шкула пӗр 
вӑтӑр ҫынна яхӑн ҫӳретчӗҫ. Вӗсен 
хушшинче Гагарин та пурччӗ. Йы- 
шӑнатӑп, вӑл пурне те ӗлкӗрсе 
пынинчен эпӗ те тӗлӗнеттӗм. Юрӑ- 
на стена хаҫачӗн редколлеги член- 
не суйларӗҫ, вӑл художество пул- 
тарулӑх кружокне ҫӳретчӗ, спорт 
вӑййисене те хутшӑнатчӗ.

Вӗренекенсем Люберцӑри ялху- 
ҫалӑх машинисен заводӗнче про- 
изводствӑллӑ практикӑра пулйӗҫ. 
Вӗсене унта заводри паллӑ рабо- 
чи Алексей Егорович Прохоров 
вӗрентрӗ. Эпӗ те, воспитатель 
пулнӑ май, пӗрмаях цеха ҫӳреттӗм.

Еҫӗ вара йывӑрччӗ. Хӑшӗ-пӗри- 
сем ахалех ҫак ӗҫе вӗренме пуҫ- 
ларӑмӑр тесе нӑйкӑшма пуҫларӗҫ. 
Ватӑ рабочисем учениксене лӑп- 
лантаратчӗҫ: «Ан хумханӑр, йӗ- 
кӗтсем, часзх ҫӗнӗ техника пулать, 
вара юрӑ юрламалли кӑна юлать». 
Вӗсемех цех малашне мӗнле пу- 
ласси ҫинчен каласа паратчӗҫ: 
«Акӑ ҫӗнӗ машинӑсем вырнаҫтар- 
са лартаҫҫӗ, конвейер хута яраҫҫӗ,

тимӗр-тӑмӑр шӑратаканӑн ӗҫӗ ҫӑ- 
мӑл пултӑр тесе тӗрлӗ крансем 
те пулаҫҫӗ». Ачасем малтанах ҫав 
сӑмахсем тӗрӗс пуласси ҫинчен ик- 
кӗленетчӗҫ. Каярахпа, ҫӗнӗ техни- 
ка вырнаҫтарса лартма пуҫласан, 
ӑнланчӗҫ: ӗҫре пиҫнӗ тимӗр шӑра- 
такансем вӗсене юптарусем мар, 
тӗрӗссине каласа панӑ.

Малтарахран пулин те ҫакна 
каласшӑн. Люберцӑри заводӑн 
шӑратакан цехпа ытти корпусӗсе- 
не 10—12 ҫуп каялла унта мӗн 
пулнипе танлаштарма май ҫук. 
Ӑҫталла пӑхатӑн — пур ҫӗрте те 
ҫӗнӗ машинӑсемпе станоксем 
вырнаҫтарнӑ, ӗҫ условийӗсене ла- 
йӑхлатас тӗлӗшпе те иумай тунӑ, 
цехсене те аслӑлатрӗҫ.

Ремесленнӑй училищӗрен вӗ- 
ренсе тухакансем те хӑйсен шӑпи- 
не заводпа ҫыхӑнтарнӑшӑн савӑ- 
наҫҫӗ. Халӗ вӗсем — пысӑк квали- 
фикациллӗ рабочисем, производ- 
ствӑра малта пыракансем. Вӗсен- 
чен пӗр пайӗ инженерсемпе тех- 
никсем пулса тӑчӗ.

Малалла ҫав вӑхӑтри ҫулсем 
ҫинченех калаҫӑпӑр. Практикӑлла 
занятисенче ачасем шӑллӑ урапа- 
сем, звездӑчкӑсем, ялхуҫалӑх ма- 
шинисен кустӑрмисем тӑватчӗҫ. 
Малтанхи вӑхӑтра, паллах, юрӑх- 
сӑр пайсем те нумай пулнӑ. Унсӑ- 
рӑн епле вара.

Алексей Егорович пуринчен ыт- 
ларах Юрий Гагарина мухтатчӗ.

— Пӗчӗн пулсан та маттур,— 
тет вӑл.— Ҫивӗч та тавҫӑруллӑ.

Ачасем заводран ывӑнса та хӗ- 
рӳленсе таврӑнатчӗҫ. Хӑшӗсем 
доминолла вылятчӗҫ, теприсем, 
хул хушшине кӗнекесем хӗстерсе, 
каҫхи шкула чупатчӗҫ.

22 сехет те 15 минутра пур пӳ- 
лӗмсенче те ҫутӑ сӳнетчӗ. Ҫывӑрас 
килсен-килмесен те вырт — канас 
пулать.

Юра вара коридора тухатчӗ те 
тархаслама тытӑнатчӗ:

— Владимнр Александрович, 
пӗр сехет те пулсан вӗренме ирӗк 
парсамӑр.

Ун хыҫҫӑн Чугуновпа Петушков 
ыйтаҫҫӗ. Вӗсем те вӗренесшсн 
тӗрмӗшетчӗҫ. Ҫывӑрса тӑранай- 
маншӑн вӗсене хӗрхенеттӗм, анчах 
килӗшмесен те аван мар. Ирӗк
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паратйн. Коридорти ҫунакан лам- 
пӑсем ҫыввхна пӳлӗмрен сӗтелпе 
пукансем илсе тухатчӗҫ те — сӑм- 
сисемпех кӗнеке ӑшне путатчӗҫ.

Училищӗре вӗреннӗ чух Юрий 
комсомола кӗчӗ. Ҫав куна вӑл 
лайӑх астӑвасса эпӗ шанатӑп. Ку 
вӑл унӑн пурнӑҫӗнче ҫӗнӗ утӑм 
пулчӗ. Юлташӗсем унӑн заявлени- 
на тимлӗ пӑхса тухрӗҫ, устав ком- 
сомолеца хӑйне мӗнле тытма 
хушни ҫинчен асӑрхаттарчӗҫ. 
«Юрий ҫав устава пурнӑҫлама ха- 
тӗр-и?» Хатӗр,— терӗҫ пӗр саслӑн 
пухура пулнисем.

Ҫапла металл шӑратма вӗрене- 
кен ача ВЛКСМ членӗ пулса 
тӑчӗ. Комсомол билетне илнӗ хыҫ- 
ҫӑн вӑл Ухтомскри хула комите- 
тӗнчен савӑнӑҫлӑн та телейлӗн 
таврӑнчӗ. Ку вӑл 1949 ҫулхи ок- 
тябрь уйӑхӗнче пулчӗ. Юрий Га- 
гврин общежитие чупса кӗчӗ те, 
пӗчӗк кӗнекене мӑнаҫлӑн ҫӗклесе, 
кӑшкӑрса ячӗ: «Акӑ курӑр!».

Металл шӑратма вӗренекен 
ачана воспитани парас ӗҫре 
комсомол пысӑк вырӑн йышӑнчӗ. 
Гагарин комсомола кӗнӗ хыҫҫӑн 
пурте ҫакна асӑрхарӗҫ: вӑл хӑйне 
йӗркеллӑ те тӑп-тӑп тыткалама 
пуҫларӗ, хӗрсе ӗҫлеме тытӑнчӗ.

Вӑхӑт хӑвӑрт иртсе пычӗ. Ача- 
сем ватӑ рабочисем пекех ӗҫлеме 
луҫларӗҫ, шапу та илме тытӑнчӗҫ. 
Вӗренӳ вӗҫленсе пырать.

Элӗ ун чух Юрипе уйрӑмах ҫы- 
вӑх туслашрӑм та ӑна тиЕӗҫлипе 
ӑнланса хакларӑм. Занятисем пӗт- 
нӗ хыҫҫӑн, ку вӑл 1951 ҫулхи ав- 
густ уйӑхӗнче пулчӗ, мана пӗр 
уйӑха яхӑн Гагаринпа пӗрле пулма 
тиврӗ. Ремееленнӑй училище ди- 
рекцийӗ вӗренӳ отличникӗсене 
Тимофей Чугунова, Александр Пе- 
тушкова тата Юрий Гагарина Са* 
ратоври индустри техникумне яма 
йышӑнчӗҫ. Ачасем, паллах, ҫакна 
питӗ кӑмӑппарӗҫ. Вӗсене унта 
ӑсатма мана хушрӗҫ.

Билетсем илме ҫӑмӑлах пулма- 
рӗ. Мускаври Павелецки вокзала 
ҫитрӗмӗр. Халӑх лӑках. Вокзал 
начальникӗ патне кӗрсе те нимӗн 
тв тӑваймарӑм. «Черет ҫитсен иле- 
тӗр»,— терӗ вӑл. Кун каҫипех кас- 
са умӗнче ылмашӑнса черет тӑтӑ- 
мӑр. Ларса каймалли билетсем 
кӑна туянма лекрӗ, анчах тӑрсах 
каймалла пулчӗ. Ачасем хӑйсен 
вырӑнӗсене ватӑ карчӑксене сӗн- 
чӗҫ, хӑйсем вара ытларах тамбур 
ҫинче тӑрса пычӗҫ.

Акӑ Саратов хули. Трамвай ҫи- 
не лартӑмӑр та малтан Атӑл хӗрне 
вӗҫтертӗмӗр, ҫул хыҫҫӑн шыва 
кӗтӗмӗр те индустри техникумне 
кайрӑмӑр.

Директор документсене вуларӗ 
тв кулса ячӗ.

— Аван!— тет.— Эеир вӗренес- 
се те лайӑх вӗреннӗ, спорт вӑй- 
йисене хутшӑнни те паха. Сире 
экзаменсӗрех йышӑнатпӑр. Кайса 
вырнаҫӑр.

Общежитире пушӑ вырӑнсем 
нумай. Ҫуллахи вӑхӑтра ачасем 
отпуска е практикӑна кайса пӗтнӗ, 
ҫӗнӗрен вӗренме илнисем килсе 
ҫитеймен.

Вырнаҫрӑмӑр та тӑваттӑн хула 
курма тухса кайрӑмӑр. Юра пӗр 
урамра «Аэроклуб» тесе ҫырса 
ҫапнине курчӗ.

— Эх, юлташсем,— тет вӑл,— 
вӑт ҫввӑнта лекесчӗ. Савӑннипе 
«ҫичӗ тӳпери лӗлӗт» ҫинех вӗҫсе 
ҫитӗттӗм.

— «Ҫичӗ тӳпери пӗлӗт» ҫине те 
ҫитме ӗлкӗретӗн,— шӳтлерӗ Пе- 
тушков.

Ҫав сӑмахсем малашнехине кур- 
са тӑнӑ сӑмахсем пулассине вӑл 
хӑй те пӗлмен.

Эпир кашни кунах Атӑл хӗррине 
каяттӑмӑр. Ачасем хум ҫинче ярӑ-

нас тесе пӑрахутсем патнеллех 
ишсе каятчӗҫ. Ун хыҫҫӑн хӑйӑр 
ҫине тухса выртаҫҫӗ те сенкер тӳ- 
пенелле пӑхаҫҫӗ. Гагарин тӳпере 
вӗҫсе иртекен самопетсене вӗсем 
мӗн курӑнми пуличченех ӑсатса 
яратчӗ. Унӑн куҫӗсенче темӗнле 
тунсӑх сисӗнетчӗ.

— Летчиксем вӗсем телейлӗ,— 
тет Юрий, шухӑша кайса.—Ҫӳлтен 
пӑхаҫҫӗ те пурне те урӑх майлӑ 
кураҫҫӗ пулмалла. Тем тесен те, 
аэроклуба каятӑпах. Вӗренме ил- 
ччӗр кӑна...

Летчиксен телейӗ ҫинчен эпир 
кимӗпе ярӑннӑ чух калаҫса пӗтер- 
тӗмӗр. Укҫа вара манӑн кӑна пул- 
нӑ. Каялла кайма ҫиттӗр тесе ӑна 
эпӗ хӗстерсерех тытаттӑм. Анчах 
ку хутӗнче эпӗ тараватлӑ пултӑм 
та вӗсене моторлӑ кимӗпе ярӑнма 
илсе кайрӑм. Эпир Атӑл ҫыранӗсе- 
не курса килентӗмӗр, утравсем 
ҫинче пултӑмӑр.

... Техникум директорӗ ачасене 
ӗҫ сӗнчӗ. Тен, вӑл ачасем хӑйсен 
специальноҫӗпе мӗнле ӗҫлеме 
пултарнине тӗрӗслесшӗн пулнӑ — 
чугунран тӗрлӗ фигурӑллӑ решет- 
кесем шӑратма хушрӗ.

Виҫҫӗшӗ те ӗҫе хӗрсех тытӑнчӗҫ.
Тепӗр эрнерен ачасем хушнӑ 

ӗҫе пурнӑҫлани ҫинчен пӗлтерчӗҫ. 
Техникума ертсе пыракансем ӑна 
хӑвӑрт пурнӑҫланӑшӑн кӑмӑллӑ 
пулчӗҫ.

Эпӗ Саратовра хамӑн воспитан- 
никсемпе ҫирӗм кун хушши пул- 
тӑм. Манӑн командировка вӗҫлен- 
се пычӗ. Ачасем мана ӑшшӑн 
ӑсатса ячӗҫ.

— Туссем, ӗҫре ӑнӑҫусем суна- 
тӑп,— сӗнтӗм эпӗ вӗсене сывпул- 
лашнӑ май.

Виҫӗ ҫултан Юрий Гагарина эпӗ 
тепӗр хут тӗл пултӑм. Отпуска 
таврӑннӑ май, вӑл ман пата Лю- 
берцӑна курма кӗрсе тухрӗ. Астӑ- 
ватӑп, эпӗ ӗҫрен кӑна таврӑннӑччӗ. 
Алӑка шаккасанах пӑхатӑп — 
Юрий Гагарин. Уссе ҫитӗннӗ, ҫи- 
рӗпленнӗ, хура костюм тӑхӑннӑ. 
Унпа пӗрле икӗ каччӑ, ҫултусӗсем, 
техникумри юлташӗсем ӗнтӗ.

Вӗсене киле каҫхи апат тума 
чӗнтӗм.

Калаҫса кайрӑмӑр. Ыйтатӑп:
— Ну, «ҫичӗ тӳпери пӗлӗт» ҫин- 

чи тӗлей пирки мӗнле!
— Аэроклуба йышӑнчӗҫ. «Тӳпе- 

ри малтанхи пӗлӗте» хӑнӑхатӑп. 
Пурте ахӑлтатсах кулса ятӑмӑр. 
Тепӗр темиҫе ҫултан ҫавӑн пек 
килсе тухасса эпӗ ӑҫтан ӗмӗтлен- 
ме пултарнӑ-ха!

3. ПЕЛУ ИЛМЕЛЛИ 
КАРТЛАШКАСЕМ ТАРАХН. Рузанова, Саратоври индуст- 

ри техникумӗнче вырӑс чӗлхипе 
литературине вӗрентекен препо- 
даватель.

1951 ҫулхи кӗркунне.
Шӑнкӑрав класа чӗнет. Пӗрре- 

мӗш курсри малтанхи урок. Учи- 
телӗн малтанхи пӑлханӑвӗсем. 
Мӗнлескерсем-ха вӗсем, ремес- 
леннӑй училище воспитанникӗсен 
формине хывса пӑрахма ӗлкӗрей- 
мен ҫамрӑксем! Йӗркеллӗ те дис- 
циплинӑллӑ, пурне те тата нумай 
пӗлме тӑрӑшакансем е пуҫтах та 
тимлӗ итлеме юратманскерсем!

Класа кӗретӗп. Тӳрех ҫакӑн пек 
команда янӑраса каять: «Встать!». 
Ун хыҫҫӑн татса каланӑ сӑмахсем 
илтетӗп: «Товарищ преподаватель, 
учащиеся группы присутствуют на 
уроке литературы в полном сос- 
таве. Дежурный по группе Гага- 
рин». Манӑн умра пысӑках мар 
йӗкӗт, хӑй тӑп-тӑп, чӗн пиҫҫиххине 
туртса ҫыхнӑ, пичӗ-куҫӗ савӑнӑҫпа 
ҫиҫсе тӑрать. Ҫав савӑнӑҫлӑ сӑн- 
питре тӳрӗ те уҫҫӑи пӑхнинче те-

мӗнле ҫирӗп шанчӑк туятӑн: «КуН 
пекки пурне те пултарать».

Яланхи пекех, кашни ҫамрӑкпа 
паллашатӑп. Вӗсем пурте ӗҫчен 
совет ҫемйинче ҫуралса ӳснӗ, 
пурте ремесленнӑй училищӗрен 
вӗренсе тухнӑ. Еҫе юратакан ла- 
йӑх ачасем. Техникума вӗсем ма- 
лалла вӗренес шутпа килнӗ. Мана 
вӗсен заявленийӗсене кӑтартрӗҫ. 
Кашнинчех ҫакӑн пек йӗркесем 
курма пулать: «Тӑван ҫӗршыва 
ытларах усӑ тӑвас килет». Ҫак сӑ- 
махсем — пӗтӗм чун-чӗререн тух- 
нӑ сӑмахсем.

Вӗренекенсемпе кӗскен калаҫа- 
тӑп. Черет Гагарина ҫитет. Вӑл 
вӑтанчӑклӑн ҫапла пӗлтерет:

— Манӑн биографи вӑрӑм мар. 
Вӑл пуҫланать кӑна-ха.

Ҫапла, кунта ларакансен пурин 
те биографийӗсем пуҫланаҫҫӗ кӑ- 
на-ха. Ачасем тин ҫеҫ-ха пурнӑҫ 
ҫулӗ ҫине тухнӑ. Мӗн ҫинчен шу- 
хӑшланӑ вӗсем! Халӗ вӗсене пур- 
не те пӗр ҫӗре пуҫтарасчӗ! Ҫакна 
шанатӑп: вӗсем пурте тенӗ пекех 
хӑйсен ӗмӗтне пурнӑҫласа, пысӑк 
квалификациллӗ рабочисем, инже- 
нерсем, техниксем, наука работ- 
никӗсем пулса тӑнӑ.

... Акӑ эпир Юрий Гагаринпа 
паллашрӑмӑр. Эпӗ вӗрентнӗ пред- 
мета юратнӑшӑн, нумай вуланӑ- 
шӑн Гагарин ҫав тери йышлӑ вӗ- 
ренекенсем хушшинче те ман 
асра юлчӗ. Унӑн библиотекӑри 
формулярӗнче Чехов, Толстой, 
Пушкин, Гоголь, хальхи совет пи- 
сателӗсен произведенийӗсен ячӗ- 
сене курма пулатчӗ. Б. Полевойӑн 
«Чӑн-чӑн этем ҫинчен ҫырнӑ пове- 
ҫӗ» ҫамрӑк каччӑна ҫав тери хум- 
хантарнӑ. Литература кружокӗн 
эанятийӗсенче тата калаҫусенче 
вӑл Н. Островский ҫырнӑ ҫак сӑ- 
махсене час-часах аса илме юра- 
татчӗ: иртнӗ кунсемшӗн намӑс ан 
пултӑр тесен, пурнӑҫа лайӑхрах 
пурӑнса ирттермелле.

Пӗррехинче вӑл вырӑс чӗлхипе 
киле парса янӑ ӗҫе тӗплӗ туса 
пыман. Эпӗ тӗлӗнмеллипех тӗлӗн-

тӗм — кун пеккисем унӑн нихӑҫан 
та пулманччӗ. Вара ӑна ҫирӗп 
асӑрхаттарма лекрӗ, ун пек вӑйӑн- 
шайӑн ӗҫ туни ырӑ япала марри 
ҫинчен те ӑнлантарма тиврӗ. Вӑл 
вӑтанчӗ пулас, хӑйне ҫавӑнтах 
аван мар туйрӗ. Мана итленӗ хыҫ- 
ҫӑн ҫапла каларӗ.

— Урӑх нихӑҫан та ун пек пул- 
масть. Еҫне тепӗр хут тӑватӑп.

Панӑ сӑмаха вӑл ҫирӗп тытса 
пычӗ.

Техникумра ачасене чи хытӑ 
тытаканни тата вӗсенчен ҫирӗп 
ыйтаканни Николай Иванович 
Москвин шутланчӗ. Вӑл сакӑрвун 
пилӗк ҫулта. Виҫӗмҫул ҫеҫ 
пенси ҫине куҫрӗ. Вӑл К. Э. Циол- 
ковские ҫав тери кӑмӑллатчӗ, хӑй 
питӗ нумай пӗлекенскерчӗ. Моск- 
вин ҫырнӑ наукӑлла ӗҫ 1922 ҫултах 
пичетленсе тухнӑ.

Программӑра пӑхнисӗр пуҫне, 
Николай Иванович вӗренекенсене 
физикӑпа тата нумайрах пӗлӳ па- 
рассишӗн тӑрӑшатчӗ. Пурне те 
пӗлме юратакансен кашни ыйтӑвӗ 
ӑна савӑнтаратчӗ. Ҫав вӑхӑтрах вӑл 
вӗренекенсен пӗлӗвне те тӗрӗс 
хак пама пӗлетчӗ. Экзэменсенче 
«отлично» паллӑ илекенсен хисепӗ 
нумаях марччӗ. Ҫавӑн пек телей- 
лӗ вӗренекенсем хушшинче Юрий 
Гагарин та пулнӑ. Вӑл физикӑна 
юратнӑ, физикӑпа техника кру- 
жокне ҫӳренӗ.

Пирӗн техникумра вӗренекен- 
сем ҫирӗп туслӑччӗ. Лайӑх вӗре- 
некенсем юлса пыракансене яла- 
нах пулӑшатчӗҫ. Пулӑшасса вӗсем 
никам ыйтмасӑрах, хӑйсен ирӗкӗ- 
пе пулӑшатчӗҫ. Юлташӗсен ӑнӑҫ- 
лӑхӗ вӗсене хӑйсен ӑнӑҫлӑхӗ чух- 
лех савӑнтарнӑ. Ҫавӑн пек пулӑшӑ- 
вӑн вӑйне Юрий Гагарин та туйнӑ. 
Физикӑпа, математикӑпа тата ытти 
предметсемпе юлса пыракансене 
вӑл хӑй те сахал мар пулӑшнӑ.

Юрий Гагарин техникума вӗрен- 
ме киличченех летчик пулма ӗмӗт- 
леннӗ. Техникумра ҫак ӗмӗт ҫӗнӗ 
хӑватпа пиҫсе ҫирӗпленнӗ. Юлаш- 
ки курсра вӗреннӗ чух вӑл Сара-

К А Н А Ш Р А Н

Пирӗн ҫӗршывра кашни кунах пысӑк ӗҫсем пулса иртеҫ- ҫӗ. Ҫӗнӗ домнӑсемпе шахтӑсем, заводсемпе фабрикӑсем, электростанцисем хута каяҫҫӗ.Хастар строительсем пирӗн республикӑра кӗске вӑхӑтрах Каиашпа Ҫӗмӗрле хушшинче электротрасса туса пӗтерчӗҫ. Электротрасса сӗтел-пукан ӑстисен, машиностроительсемпе химиксен хулине Тутар энергосистеминчен йӳнӗ ток илсе ҫитерчӗ.
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товри аэроклуба пилотсен уйр4- 
мбнче вӗренме эаявлени панӑ.

— Вӗренме илчӗҫ! Вӗренме ил- 
чӗҫ!— тесе хаваслӑн пӗлтерчӗ 
лире ҫамрӑк каччӑ 1954 ҫулхи ок- 
тябрь уйӑхӗнчи кунсенчен пӗррин- 
че. Унӑн куҫӗсенче савӑнӑҫ ҫиҫет.

Тата ҫакӑн пек те килсе тухрӗ: 
пирӗн техникумра экзаменсем 
ланӑ чух аэроклубра малтанхи вӗ- 
ҫевсем ирттерме тытӑннӑ. Гагарин 
вӗҫнӗ ҫӗре хутшӑнаймарӗ. Аэро- 
клубри юлташӗсем пӑшӑрханса 
ӳкрӗҫ: мӗншӗн-ха вӑл апла хӑтла- 
нать! Каччӑ кая юлма пултарать. 
Кайран вара хуса та ҫитеймӗ.

Техникумра экзаменсем пӗр 
уйӑх пычӗҫ. Ҫав уйӑхра Юра аэро- 
дрома пӗрре те каймарӗ. Паллах, 
вӑл кая юлнӑ, анчах мӗн тума 
кирлине туса ҫитернӗ. Мартьянов 
инструктор пулӑшнипе вӑл юлта- 
шӗсене хуса ҫитнӗ анчах мар, хӑй 
тӗллӗн вӗҫме пуринчен малтан 
ирӗк ҫӗнсе илнӗ. Ку вӑл унччен 
лайӑх хатӗрленнинчен нумай 
килнӗ.

Облӑҫри ҫамрӑксен хаҫачӗ 
1955 ҫулхи июлӗн 3-мӗшӗнче ҫав 
вӗҫев ҫинчен акӑ мӗн ҫырчӗ: 
«Паян индустри техникумӗнче вӗ- 
ренекен Юрий Гагарин пӗрремӗш 
хут хӑй тӗллӗн вӗҫет. Ҫамрӑк кач- 
чӑ кӑшт хумханать, анчах ун мӗн- 
пур хусканӑвӗ туйӑмлӑ та шан- 
чӑклӑ. Вӗҫев пуҫлаиас умӗн вӑл 
кабинӑпа паллашать, приборсене 
тбрӗслет, ҫавӑн хыҫҫӑн ҫеҫ вӑл 
хӑйӗн «ЯК-18» самолетне старт 
линийӗ патне илсе пырать. Пилот 
сылтӑм аллине ҫӗклет те сывлӑ- 
шалла вӗҫме ирӗк ыйтать». Ҫакӑн 
пекех ӑна ҫав номерти хаҫатрах 
пичетлесе кӑларнӑ.

1955 ҫулти октябрь уйӑхӗнче 
Саратоври аэроклубран вӗренсе 
тухнӑ пилотсен пӗлӗвне хакланӑ 
журнал упранса юлнӑ. Унта Гага- 
рин илнӗ паллӑсене те курма пу- 
лать. «ЯК-18» самолет — отлично, 
мотор — отлично, самолет тытса 
пырасси — отлично, аэродинами-

кв — отлично. Вӗрентсе кӑларакан 
комиссин пӗтӗмӗшле палли те — 
отлично.

Вӗренӗвӗн юлашки кунӗнче ма- 
шинӑна каялла панӑ чух курсант- 
сенчен тахӑшӗ Юра аэродромра 
салхуллӑн ҫӳрени ҫинчен пӗлтер- 
чӗ. Вӑл самолет патӗнче чарӑнчӗ 
те, аллипе ӑна ачашласа ҫапла 
каларӗ:

— Сыв пул, хурҫӑ кайӑкҫӑм. 
Пире тӑн панӑшӑн сана тавтапуҫ!

Ҫынсемпе хутшӑнма тата пурнӑ- 
ҫа юратакан, яланах мӗнпе те 
пулин интересленекен Гагарина 
техникумра тата аэроклубра кӑ- 
мӑллатчӗҫ, пысӑка хурса хаклат- 
чӗҫ. Ахальтен мар ӗнтӗ вӑл тех- 
никумра тимӗр-тӑмӑр шӑратакан- 
сен уйрӑмӗнчи комсомолецсен 
ушкӑнне ертсе пычӗ, аэроклубри 
отрядӑн комсоргӗ тата старшини 
пулчӗ. Техникумри комсомолец- 
сем ӑна Октябрьски районӗнчи 
комсомолецсен конференцине де- 
легат пулма суйласа ячӗҫ.

Унтанпа темиҫе ҫул иртрӗ. Ра- 
дио тӗлӗнмелле хыпар илсе ҫи- 
терчӗ: совет ҫынни тӗнче уҫлӑхне 
чи малтан вӗҫсе хӑпарчӗ. Ку вӑл 
Юрий Гагарин пулчӗ.

Хӗрлӗ площадьре тухса каланӑ 
май, вӑл Мускав ҫыннисене ҫапла 
пӗлтерчӗ:

— Эпӗ шансах тӑратӑп: пирӗн 
юратнӑ Тӑван ҫӗршыв хӑвачӗпе 
чапӗшӗн, пирӗн ҫӗршыв ятне, пи- 
рӗн халӑх ятне чапа кӑларассишӗн 
эсир кашииех ленинла парти ерт- 
ее пынипе кирек мӗнле паттӑр 
ӗҫ тума та хатӗр.

Питӗ аван каланӑ! Эпӗ техни- 
кумран вӗренсе тухнӑ ҫӗршер, 
пиншер ҫамрӑксене аса илетӗп. 
Паттӑрлӑх кӑтартмл май килсенех, 
вӗсем ӑна пурнӑҫлама яланах ха- 
тӗр. Коммунистсен партийӗ пу- 
лӑшнипе ӳссе ҫитӗннӗ ҫамрӑксем 
совет халӑхӗн чи паха енӗсене— 
паттӑрлӑхпа хастарлӑха, Тӑван ҫӗр- 
шыва юратнине тивӗҫлипе кӑтарт- 
ма тӑрӑшаҫҫӗ.

ӖСРЕ ТЕЛЕН ТУПНӐ ХӖРСЕМ
IИртнӗ уйӑхра вӗренӳ ҫулӗ вӗҫленчӗ. Пирӗн республикӑри пиншер хӗрсемпе каччӑсем вӑтам шкулсенчен вӗренсе тухрӗҫ, алла аттестат илчӗҫ, вӗсем фабрикӑсемпе заводсенче, колхое уй-хирӗпе фермӑсенче ӗҫлеме тытӑнчӗҫ. Хӗрӳ ӗҫе пиншер ҫам- рӑксем хутшӑнчӗҫ.Шупашкарти 2-мӗш номерлӗ тимӗрпе бетон заводӗнче те яш- кӗрӗм нумай ӗҫлет. Вӗсем кунта вӑтам шкултан е техникум- сенчен вӗренсе тухсан ӗҫлеме пуҫланӑ, нумайӑшӗ кӑҫал кӗр- кунне институтсенче заочно вӗренме хатӗрленеҫҫӗ.Ҫамрӑк хӗрсене ӑста рабочисем ӗҫе вӗрентеҫҫӗ. А. Евстифе- ева, Л. Литвинова, В. Константинова ҫамрӑксем ҫак заводра тӑ- рӑшса ӗҫлеҫҫӗ, цемент цехӗнчи конвейерсен ӗҫне вӗсем лайӑх вӗренсе ҫитнӗ ӗнтӗ. Хастар хӗрсем. ӗҫре телей тупнӑскерсем, кулленхи ӗҫ нормине ирттерсе тултараҫҫӗ, малашне ӑсталӑхв татах ӳстерсе пыма вӑй-хал хураҫҫӗ.Ӳ к е р ч ӗ к р е :  Еҫ кунӗ вӗҫленчӗ, виҫӗ тантӑш, виҫӗ хӗр — А. Евстифеева, Л. Литвинова, В. Константинова хаваслӑ, вӑсем строительсен кунне ҫӗнӗ ӳсӗмпе кӗтсе илеҫҫӗ.В. Исаев тунӑ сӑнӳкерчӗк.

(Юлашки пулать.)

Е М Ӗ Р Л Е Н Е
Ку ӗҫре «Волгоэлектросетьстрой» тресчӗн Шатковӑри строительствӑпа монтаж участокӗн, Чӑваш совнархозӗн 1-мӗш стройтресчӗн пӗрремӗшпе саккӑрмӗш строительство управленийӗсен, «Центроэлектросетьстрой» тресчӗн тӑххӑр- мӗш монтаж участокӗн коллективӗсемпе Шупашкарти элек- тросеть енӗпе ӗҫлекенсем пулчӗҫ. Вӗсем К П СС X X I I  съездне чӑн-чӑн хаклӑ парне кӳчӗҫ.Июнӗн 14-мӗшӗнче 22 сехет те 35 минутра Ҫӗмӗрлери сӗ- тел-пукан комбиначӗн цехӗсем йӳнӗ токпа ӗҫлеме пуҫларӗҫ. Рубильнике ҫӗнӗ подстанци маҫтӑрӗ Гурий Степанов комсо- молец пӑрчӗ. , '

Ҫӗмӗрле подстанцийӗнче автоматсем пысӑк вырӑн йышӑ- наҫҫӗ. Кунта питӗ кӑткӑс аппаратура вырнаҫтарса лартнӑ. Чӑваш совнархозӗн тӗп электролабораторийӗнче ӗҫлекен специалистсен те нумай ӗҫлеме тиврӗ. Вӗсене Виктор Алек- сандрович Пигалкин ертсе пычӗ. Апла пулсан, Степановпа пӗрле вӑл та ҫутӑ ҫутрӗ. Ҫук, вӑл ҫеҫ м_ар, монтажниксен хастар бригадирӗ Николай Куранов, пӗтӗм строительсем ҫутнӑ ҫутӑ, хута янӑ ток ку!Халӗ ӗнтӗ подстанци сӗтел-пукан комбинатне кана мар, ытти предприятисемпе пурӑнмалли ҫуртсене те ток парать Кӗҫех подстанцирен Ҫӗмӗрле районӗнчи ялсене ҫити кӗмӗл пӑралуксем карӑнӗҫ. Ялсемпе поселоксенче вара электриче- ство лампочкисем татах та ытларах ялкӑшма тытӑнӗҫ.А. ПОН ОМ АРЕВ.
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Ашӑнасшӑн тьпатӑп ҫава,Те ҫу куиӗ иртсе кайнӑран,Те ҫава ют алла хӑнӑхман —Хуть мӗн ту, юрламасть ҫав-ҫавах.Хӗр кулать: —пусарах кӗллине...» Юриех астарать, йӗкӗлтет.Вӑл пӗлет мӗншӗн эп килнине, Камшӑнах килнине те пӗлет.Ҫур чечекӗ пекех кӑн-кӑвак Мӑшӑр куҫӗ сапать шӗл кӑвар. Сис, чӗреҫӗм, пӗлетӗн хӑвах: Саншӑн мар вӑл ҫунать, саншӑнмар...

Пур курӑка хӗл хӑртнӑ вӑхӑтра Симӗсленет кунта ыраш калчи.Асил, савни.Пӳртрен те пӳрт патне Ҫӗр айӗпе эпир хывсаччӗ пӑрӑх, Чупать вӗри пӑс шалкӑмӗ ун тӑрӑх, Килтен киле леҫет хӑй хӑватне.... Утар, савни, сивве пӑхмасӑрах. Сан ҫумӑнта юратнӑ ҫын чӗри. Кӳр ӑшӑтам ална, шӑнма пӑрах. Чупать хул. тӑрӑх Юнӑмри вӗри.
Алексей ВОРОБЬЕВ

А Ч АКипке шӑршиСунмасть пурне те сывлӑх,Сӑпка ҫакса курмарӗ-ҫке мачча... Пире кирлехчӗ, тусӑм,Хӗр е ывӑл.Кирек-кам пултӑр, пурпӗрех — Ача.Ана кӗтсе миҫе хут вырӑн сарнӑ? Ана миҫе хут курнӑ тӗлӗкре? Юратнӑ арӑм,Сан пекех вӑл сарӑ Е вӑл хура, анчах манран хигре.Ҫук, курӑнмасть пӑхсан та ӗмӗркаҫӗ.Ҫапах.Ҫӳҫсем куллен шуралнӑран, Чӗремӗрсем пӗр шӑппӑн йӑпанаҫҫӗ: — Кӳреймӗ ҫимӗҫ тӑм ӳксенйӑран...

Тӗл пулӑн, тен —Чӗнмесӗр иртсе кай.Сан унсӑрӑн пит-куҫ пушарӗйӑмӑх,Чӑн-чӑн туссем Сан унсӑрах нумай.... Чупатӑн эс.Хӗл кунӗ чӗртрӗ шӑрпӑк,Юр ялкӑшать хӗвеллӗ мал енче. Ан ӳк шуса,—Ҫӳхе пӗрремӗш кӑрпӑк.Пӗл, суккӑр пӑр пулать ун айӗнче.
К А Ш Т 14Шӑнса кӳтнӗ пулас ҫил тути — Тӗтӗмрен чуптӑвать никенсех.Кӗпе вӗҫҫӗн кӑна пикесем Улӑхра ҫулаҫҫӗ каюти.

Пулнӑ вӑхӑт, паккус утине Ҫулнӑ эпӗ, юлманччӗ ҫынран. йӑлтӑр хӗмлӗ кӑвак куҫсеие Мӗншӗн, мӗншӗн ун чух тӗлпулман?Кӗрхи ҫил ман ҫумма ҫулӑхать. Каҫ енне шӗвелет кун ҫути.Ҫулса тӑкӑр, хӗрсем, улӑха. Пур-пӗр ҫурмӗ чечек каюти.
СИВВЕ ПДХМАСДРАХХӗвел куҫне шур илтерет кӑрлач. Суха касси хывать ҫил-кусӑрка. Пӗр вырӑнта—сивве кура тӑркач— Пачах шӑпман ҫӗр пичӗ, асӑрха. Савниҫӗм, кур:Кунта хура тӑпра.Ҫук, витеймест ӑна юрпа халь ҫил.

А В Т А Н С Е МВуникӗ алшӑлли хӗр арчинче, Вуникшер кун тӗрленӗ кашнине. Автан кӗтӗвӗ шурӑ пир ҫинче. Илем кӳрейӗ камӑн каштине?Ҫӗр варринче тулта автан сӑсси. Ҫук, пулаймасть пуль хӗрӗнҫыврасси.Кама кӗтсе каять-ши вӑл халтан? Кӑшт тӗлӗрсен —Ӗнен-ха тӗлӗке —Ҫунат ҫапса ҫут арчаран авган Пӗр авӑтать, тухасшӑн ирӗке.... Ӑҫта ҫӳретӗн, каччӑ, кӗҫӗр каҫ? Сар хӗр арчи,Пӗл, сансӑр уҫӑлмасть.
Чӗр ӗмӗтеКам хурлӑхран кӑкарӗ? Ватӑлмасла, савни, кил ҫывӑха: Пускил ачи, пӗр пӗчӗкҫӗ Гагарин, Пире лартса вӗҫтерӗ уҫлӑха.

И К Ӗ  Ч Ӗ Р Е 1 А Т Т А Р Л А ХЭс чирленӗ.Каҫа хирӗҫ тухрӑм.Ларт, машин, тархасшӑн.Ҫӑл мана.Тавтапуҫ...Ак ҫухрӑм хыҫҫӑн ҫухрӑм Кустӑрма ҫине ҫӑмхаланать.«Выртать йывӑр»...Шӑпам, ун пехилӗ!Эп ҫӑлаймӑп сана — тухтӑр мар. Тен, ҫумра тус пурри сиппе килӗ, Тен, ҫунтарӗ чире ман кӑвар.«Ҫынна ҫӑлнӑ чухне сӳнчӗ тӑнӗ». Мӗншӗн эпӗ пулман-ши унта?Пӗр хут мар эп вилсе каллех тӑнӑ, Эсӗ мар, эп кӗреттӗм вута.Тӳс кӗтсе,Эп ҫитетӗп, тӑванӑм.Чӗреме парӑп — хӑптӑр инкек. Пӗрре мар,Ик чӗре пур-тӑр манӑн.Пӗр чӗре ҫеҫ саваймӗ ун пек.
с у к к Др  п АрҪӗн кӑрпӑка йӗрлетӗн эс,яштак хӗр,Вунҫиччӗри ҫӑп-ҫӑмӑл урупа.Ача ӑсне яман-мӗн-ха,Эс хатӗрАчасемпе тумашкӑн шур упа. Чупса каятӑн эсӗ ху сисмесӗр, Пӗр шиксӗрех кӗретӗн пӑр ҫине. Чӗрӳ —Ана хӑй хӗмленни ҫитмен-тӗр, Куҫра вылятрӗ туйӑм шӑрҫине.Сисместӗн эсӗ, вӑйӑри тынашкӑ,— Сар мӑйӑхне шӑлса,Тем тытнӑ шут,Сӑнать пӗр шукӑль...(Чарӑн, тек ан ашкӑн!Кӑҫал кӑна туй турӑн виҫӗ хут). Эс ун тӗлне ан пулччӗ, савнӑйӑмӑк.

Хӗвел ылтӑн шевлисене талккн- шӗпех сарӑлса выртакан уй-хир- сем ҫийӗн сапалать. Тавралӑх лӑпкӑ, варкӑш ҫил те таҫта кайса ҫухалнӑ тейӗн ҫав. Тырӑ пиҫнӗ вӑхӑтра яланах ҫапла вӑл.Пусӑ урлӑ инҫете тӑсӑлса вырта- кан ҫулпа типшӗмрех сӑн-питлӗ каччӑ утса пырать, картузие хыв- са ҫамки ҫинчи тарне шӑлнӑ май, вӑл тавралла тинкерчӗ. Унӑн куҫӗ- сем савӑнӑҫлӑн йӑлкӑшрӗҫ. Сахал мар ҫӳренӗ вӑл ҫак ҫулпа. Халӗ те ҫнрӗппӗн пусса у’тать.Пусӑ хӗррине тухас умӗн ҫывӑх- рах ҫынсем калаҫни илтӗнчӗ. Каччӑ тӑпах чарӑнса тӑчӗ.— Валерий, эсӗ пустуй калаҫа- тӑн. Пирӗн ӗмӗре ӑҫтан ҫиттӗр-ха вӑл. А в ӑ , мӗн пек пысӑк ракета вӗҫтерсе ячӗҫ?! Кӗҫех акӑ Уйӑх ҫине, унтан М арс, каярахпа ытти планетӑсем ҫине... Пӗлетӗн-и, Юр.тй Гагарин тепрехинче Уйӑх ҫине ҫитме пулнӑ. Пирӗнсӗрех пур ҫӗре те ҫитсе кураҫҫӗ...—  А н  васка, ӗлкӗрӗн-ха,-— пӳл- чӗ хулӑнрах сасӑ.—  Эсӗ, К5'нта, Ҫӗр ҫинче...—  Ҫӗр ҫинчи пурне те паллӑ ӗнтӗ,— хӑйӗинех ҫирӗплетрӗ мал- танхи ача.— Кунта мӗнле паттӑр- лӑх кӑтартӑн ӗнтӗ? Енесем хыҫҫӑн вӑрӑм пушӑ йӑтса ҫӳренипе-и?— Эсӗ, мӗн, кӗтӳҫӗ ӗҫӗ хисепсӗр тесшӗн-и? Кӗтӳҫсенчен Социалн- змлӑ Еҫ Геройӗ ятне илнисем мӗч чухлӗ,—  ҫиие тӑрсах ӑнлантарчӗ малтанхи ача.Каччӑ урӑх тӳссе тӑраймарӗ— ферма ӗнисенс пӑхакап ачассм пат- ие утса тухрӗ. Колхоз председа- тельне Василий Игнатьевич Ро- манова курсан, кӗтӳҫӗсем ҫийӗн-

чех шӑпланчӗҫ: ӗнесем тырӑ ҫиче кӗрсе кайман-ши тесе пулас, ун- кун пӑхкаласа илчӗҫ.—  Калаҫӑр, калаҫӑр, эпӗ кан- сӗрлемӗп. Тӗрӗс шухӑшлатӑн эсӗ, Валерий, пурнӑҫра кирек ӑҫта та паттӑр ӗҫ тума пулать,— ачасемпе калаҫма тытӑичӗ председатель.— Гена кӑштах йӑнӑшать, вӑл пат- тӑрлӑх пирки урӑхларах шухӑш- лать пулас. Эпӗ вара акӑ мӗн каласшӑн: Гена, эсӗ марччӗ-и-ха пӗркун ир-ирех Марфа Ивановӑна ӗне сума килӗнчен тӑратса туха- каннн? Марфа иртерех суса пӗтер- чӗ те, эсӗ ху пӑхакан ӗнесене пу- ринчен малтан ешӗл улӑха илсе тухрӑн...—  Ирхине ӗнесем лайӑх ҫиеҫ- ҫӗ-ҫке, кӑнтӑрла шӑрӑх. Эпӗ ҫа- вӑнпа ҫеҫ,— терӗ Гена, председа- тель мӗн каласшӑн пулнине тавҫӑр- сах илеймссӗр.— Тӑхта-ха, тӑхга, тӑванӑм,— ӑна тинкеререх сӑнарӗ Василий Игнатьевич,—  апла пулсан, Мар- фа Иванова мӗншӗн мала тухрӗ? Енесене вӑл ҫеҫ тӑрӑшса пӑ- хать-ши?— Унран кӑна килмест ӗнтӗ вӑл,—  калаҫӑва хутшӑнчӗ Валерин Ваганин та. Валерий кӑҫал тӑххӑр- мӗш класран вӗренсе тухрӗ, тепӗр ҫултан вуннӑ пӗтерет. Кӑмӑллать вӑл кӗтӳҫӗ ӗҫне. Каиикул вӑхӑтӗнче кашни ҫулах фермӑри выльӑхсене пӑхать. Шкултан всренсе тухсан та фермӑнах юласшӑн, унтан ял- хуҫалӑх институтне заочно вӗренме кӗресшӗн. Унӑн тӑп-тӑп кӗлеткине, ҫынна шӑтарасла пӑхакан куҫӗсене пӑхатӑн та —  кун пеккисем хӑй- сен ӗмӗтне ҫирӗп шанчӑкпа ҫыхӑн- тарнине туйса илетсн. Малашлӑха

витӗр курса тӑракан юлташне тӳрӗ ҫулпа утма пулӑшакан Валерий пурнӑҫ ҫулне тупнӑ.— Гена Марфа сӑвакаи ӗнесенеҫав тери тӑрӑшса пӑхма тытӑи- чӗ,—  малалла каларӗ Валерий.—Ҫавӑнпа Марфа та мала тухрӗ, ӗнесенчен талӑкра вунулт- шар литр сӗт сума пуҫларӗ. Эпӗ те начарах пӑхмастӑп та-ха. Анчах эп пӑхакаи ӗнесене Нпна Горохина каярах юлса сӑвать, тепӗр . тесен, юлхавланчӗ вӑл кӑштах. Ҫак кук- сенче ферма заведующийӗ Давыд Федоровичпа тӗрӗслесе пӑхрӑмӑр та, виҫӗ ӗнен ҫиллпнчен пӗрер стакана яхӑн сӗт суса илменни палӑрчӗ. Лекрӗ вара ӑна уншӑм. Нина ун- танпа, чӑн та, тимлеме тытӑнчӗ. Халӗ ӗнтӗ Генӑпа Марфӑран иртсе кайма шутлатпӑр.—  А в ӑ , илтетӗн-и, Гена, тантӑ- шу мӗн калать,—  терӗ вредседа- тель.—  Кунта санӑн пархатарлӑ ӗҫӳ те пур вӗт-ха. Эсӗ ӗнесенс лайӑх пӑхнине тата сӗт ытларах суса илме тытӑннине пула, тусу та, ӑмӑртура кая юлас мар тесе, тӑ- рӑшарах ӗҫлеме гытӑннӑ, Нии.а Горохина ҫитменлӗхне те ҫнйӗнчех кӑтартса панӑ. Ку ӗнтӗ наттӑрлӑх палли пулать тесен те йӑнӑшах пулмӗ. Эпӗ сире Н . С . Хрущ ев сӑмахне аса илтересшӗн. Вӑл пирӗн кунсенче чӑнннпех паттӑрлӑх кӑ- тартасси —  халӑх ырлӑхне тивӗҫ- терессишӗн, продукци ытларах туса кӑларассишӗн тата унӑн пахалӑх- не лайӑхлатассишӗн ҫине тӑрса кӗрсшесси пулать, тенӗ. Аван ка- ланӑ. Кӗҫех партии X X I I  сьезчӗ пулать. Унта ҫав сӑмахсем мӗнле. пурнӑҫланни ҫинчен те калаҫӗҫ. Пирӗн те, ҫӗршыври мӗнпур ӗҫчеи-
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ссм пекех, ӑиа тивӗҫлипе кӗтсе илмелле.—  Анланатпӑр, Василий Итнатл- евич, эпир те парне кӳретпӗр,— терӗҫ кӗтӳҫӗсем харӑсах,—  хӗрсем- пе калаҫрӑмӑр та, ферма кӑҫал бышӑннӑ обязательствӑна съетд уҫӑлнӑ тӗле нурнӑҫлама пултарать.Председатель часах ашкӑрса ӳсе- кен кукурус хирӗ еннелле ҫул тьп- рӗ, кӗтӳҫӗсем ӗнесене гапӑра илсе анчӗҫ.Василий тӑватӑ ҫул каялла, ин- ститутран вӗренсе тухсан, ҫак ҫул- пах тӑван яла таврӑннӑччӗ. Ҫуркун- неччӗ, тавралӑх син-симӗс тумпа витӗнетчӗ. Ҫӳл тӳпере тӑрисем юрӑ шӑрататчӗҫ, колхоз вӑрманӗнче кук- кук сасси илтӗнетчӗ. Ҫапла вӑл, 21 ҫулхи каччӑ, тӑван ялне агроном пулса таврӑнчӗ. Ун чухне вӑл пат- тӑрлӑх ҫинчен аса та илмен. Вӑл ранонта кая юлса пыракан колхоза кнрек мӗиле пулсан та малтисемпе танлаштарас шухӑш-ӗмӗтпе кӑвар- ланнӑ. . Ялта ҫӗрпе пӗлсе усӑ кур- ман, тислӗк тӑкнипе ҫеҫ. ҫырлахса пурӑннӑ. Кӗскен каласан, колхоза сахал вӗреннӗ ҫынсем ертсе пынӑ, ҫултан ҫулах кивӗлле ӗҫленӗ.Утнӑ май ҫул сисӗпмен. Вӑрман- тан тухсанах тӑван Ҫӗрпел курӑнса кайнӑ. Ҫамрӑк агронам тӑван кил- не ҫитнӗнех туйнӑ. Ҫывӑхрах трак- тор кӗрлени, ҫынсем калаҫни ил- тӗннӗ. Кукурус акаҫҫӗ иккен.Василий чӑматанне ҫул хӗррине лартса хӑварнӑ та, кӑпӑшка тӑпра ҫийӗн, трактор еннелле утнӑ.Ҫамрӑк агроном кукурус пуссике урлӑ та, тӑрӑхла та пӑхнӑ, ҫул хӗр- рипе лартса тухнӑ шурӑ патаксене куҫпа внҫнӗ.Часах ун патне председательие бригадир ҫитсе тухнӑ. Агроном вӗ- сене алӑ тытнӑ та чӗркуҫленсе лар- са хӑрах куҫне хӗссех шурӑ патак- сене пӑхнӑ.—  Эсӗ мӗн, Ваҫҫӑ, ҫуралнӑ ҫӗр- шыва ҫитпӗ ятпа пуҫ ҫапмастӑн пу- лӗ те?—  шӳтленӗ бригадир.Ҫамрӑк агрономӑи сӑнӗ ҫинӗнчех улщӑниӑ:—  Ш ӳтлессӳ килет пулсан, кнл- ха, чӗркуҫлен, пӗрле пуҫҫӑпар,— тенӗ агроном сиввӗнреххӗн.—  Эпӗ мӗн, ахаль ҫеҫ, Ваҫҫа,— тӗлсӗр персе янӑшӑн ӳкӗнсӗ илнӗ бригадир.—  Ҫук, унпа мар, чӗркуҫлен, ап шиклен...Бригадирпа председатель те чӗр- куҫленнӗ.— А в ӑ , пӑхӑр, шурӑ патаксене?..—  Чиперех лараҫҫӗ-ҫке, акнӑ май вӗсене куҫарса пыратпӑр,— тенӗ бригаднр, нимӗн пулман пекех.—  Эппин, лайӑхрах, хӑрах куҫпа сӑна.—  Лайӑхах ларнӑ пек-ҫке,—  тӳр- ре тухма тӑрӑшнӑ председатель те.—  Лайӑххи лайӑх, анчах пӗр йӗр- пе мар, ҫул хӗррнпе лараҫҫӗ. Ҫулӗ вара мӑн ҫул пулсан та тӳрӗ мар. Капла акнипе тӗрӗс тӑваткалсем пулмаҫҫӗ...Колхоза ертсе пырлкансен йӑнӑ- ша ҫийӗнчех тӳрлетме тивнӗ.Ун хыҫҫӑн та сахал мар тӳрлет- ме, вӗрентме, кӑтартса пама тивнӗ ҫамрӑк агрономӑн.Вӑл пулӑшнипе Ҫӗрпелти Ленин нчӗпе хисепленекен колхоз хӑюллӑн ӳсӗм ҫулӗ ҫине тухрӗ. Икӗ ҫултан пуҫаруллӑ специалиста ял ӗҫченӗ- сем колхоз предссдателӗ пулма суйларӗҫ. Х а л ӗ  ӗнтӗ колхоз правле- нийӗиче те, фермӑсенче те, халӑх хушшинче те унчченхинчен Яумай- рах пулмалла килсе тухрӗ, ответ- лӑх та пысӑкланчӗ.Ялти кашни ҫып —  ҫамрӑксенчен пуҫласа ваттисем таранах, пурнӑҫа пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх ӗҫӗпе ҫыхӑи- тарнӑ, ҫавӑнпа та пӗр-пӗр ыйту сик- се тухҫанах нредседатель патне

пырса каиашлать. Хӑйӗн шухӑш- ӗмӗтне каласа парать. Председатель кнрек хӑҫан та халӑх кӑмӑлне пӗл- ме тӑрӑшрӗ. Ку тӗлӗшпе ӑна кол- хозри коммунистсемпе комсомолец- сем пулӑшрӗҫ. Ваттисем те ҫамрӑк председателе халӑхпа мӗнле ӗҫле- мелли ҫинчен сахал мар усӑллӑ сӗ- нӳсем пачӗҫ.Василий Игнатьевич нихҫан та хар кӑшкӑрса тӑкмасть. Кам га пулсаи йӑнӑшрӗ пулсан, ӑна ӑнлантарса пама гӑрӑшать. Х а -  рампырла пурӑнма е эрехпе иртӗх- ме хӑтланакансене вара вӑхӑтра тата витӗмлӗ сӑмахсемпе намӑслан- тарма манмасть, ун пеккисене ҫи- йӗнчех правлени ларӑвӗнче, комму- нистсемпе комсомолецсен пухӑвӗ- сенче сӳтсе яваҫҫӗ.Вӑл хӑйӗн пӗтӗм пурнӑҫне артель ӗҫӗпе ҫыхӑптарнӑ. Ҫавӑншӑн хисеп- леҫҫӗ те ӑна ялхуҫалӑх артельне кӗрекен Ҫӗрпел, Тукан, Хурӑнсур Ҫармӑс ялӗсен ӗҫченӗсем.А в ӑ , халӗ те ӑна ешӗл кукурус ани хӗрринче механизаторсем кӑмӑл- лӑн кӗтсе илчӗҫ. Петр Владимирол трактористпа Исай Александров акакан тата вӗсене пулӑшакан Т и- хон Егоров кӑҫал ҫуркунне куку- рус 170 гектар силослӑх, 30 гек- тар тӗшӗлӗх акрӗҫ. «Уй-хир пикине» вӗсем пнтӗ аван пӑхса ӳсгереҫ- ҫӗ. Июнь уйӑхӗнче ретсем хушшине кӑпкалатса, калчана апатлантарсах тӑчӗҫ. Х а л ӗ те татӑлмаҫҫӗ ем-ешӗл пусӑран Петр Владимировпа Исай Александров. Хастар механизатор- сем тӑрӑшнине пула кукурус йӑвӑ, ката пекех ашкӑрса ӳсет.— Н у , юлташсем, мӗнле, кӑҫал кукурус пӗлтӗрхинчен паркарах пек туйӑнать-и?—  Хам ӑр  шутланӑ тӑрӑх, кашии гектартан пин центнертан кая мар ешӗл кукурус, 40 —  50 центнер тӗшши тухмаллах,—  терӗ Пегр Владимнров, пӗр паркарах туиана аллипе ачашшӑн сӑтӑрса.—  Парти сьезчӗ ячӗпе эпир ву- нӑ-вуникӗ шш толяӑна яхӑн паха силос хатӗрлесе паратпӑрах, — хушса хучӗ Тихон Егоров.Кӗтмен ҫӗртен вӗсем патне Ҫта- ппан мучи килсе тухрӗ. М учи уй хуралҫи пулса чылайраипа ӗҫлст ӗнтӗ.Кӗҫех тип-тикӗс ҫулпа колхозӑн «газикӗ» тусан йӑсӑрлаитарса кил- ни курӑнчӗ, Василий Игнатьевичпа Ҫтаппан мучи тӗлне ҫитсен, шофср машипӑна вӑртах ҫавӑрса тӑратрӗ.—  Василий Игнатьевич, райӗҫ- тӑвкомран шӑнкӑравларӗҫ. Выльӑх- чӗрлӗх пирки кал-:.ҫмалли пур тс- рӗҫ,— пӗлтерчӗ шофер.Председательпе мучи машннӑна кӗрсе ларчӗҫ те ялалла кайрӗҫ.Ленин ячӗпе хисепленекен кол- хозри обществӑлла выльӑх-чӗрлӗх пнрки калаҫмалли нурах ӗнтӗ. Куя- та вӗсене пиншер пуҫпа шутлаҫҫӗ. Сӑвакан ӗнесем кӑиа 250, икӗ пине яхӑн сысна, пӗр пине яхӑн сурӑх, кунсӑр пуҫне канӑк-кӗшӗк Йыгяӗ темиҫе пин.Выльӑх-чӗрлӗхпе кайӑк-кӗшӗк йышлӑ ӗрчетмесӗр май ҫук, мӗн- шӗн тесеи колхозннксем кӑҫал, Совет Союзӗнчи Коммунистсен партинӗн X X I I  сьезчӗ ячӗпе соци- ализмла ӑмӑртӑва хутшӑнса, кашни 100 гектар ҫӗр пуҫие 150 центнср сӗт, 50 центиер аш-какай, вӑл шут- ран 40 центнер сысна ашӗ, 10 пия ҫӑмарта туса илме, парти съезчӗ уҫӑлнӑ кун гӗлне государ- ствӑна 2350 центнер сӗт, 1150 центнер аш-какаӑ, 100 пин штук ҫӑмарта сутма пулнӑ.Колхозниксем хӑйсен сӑмахие ӗҫпе пурнӑҫлаҫҫӗ. Кунта ӗҫри паттӑрсем сахал мар. Х а л ӗ  кнрск ӑҫта пырсан та колхозниксем пар-

ти съездне ҫӗнӗ ҫитӗнӳсемпе кӗтсе илесси ҫиичен калаҫаҫҫӗ.Сысна пӑхакансем коммунизмла ӗҫ ферми ятне илессишӗн кӗрешеҫ- ҫӗ. Унта питех те туслӑ коллектив. Агапия Мулина фермӑра пӗр ул- шӑнмасӑр 16 ҫул ӗҫлет. Вӑл кӑҫал хӑй нӑхакаи кашни амаран 18-шар ҫура илнӗ, ҫулталӑк вӗҫлениӗ тӗле тата 14-шар ҫура илсе пурне те сывӑ ҫитӗнтерме тӑрӑшать.Ираида Шашкова, Иульяна А р - темьева, Роза Гурьева, Елизавета Козлова, Елизавета Афанасьева Мускав ҫамрӑкӗсен тӗслӗхӗпе ӗҫ- леҫҫӗ, кашниех парти съездне хар- пӑр хӑй ӗҫӗнче пысӑк ӳсӗмсем тунипе кӗтсе илме тӑрӑшаҫҫӗ.Х ӗр ӳ  ӗҫри паттӑрсем ҫак кун- сенче ҫеҫ государствӑна 200 ценг- нер ытла сысна ашӗ ӑсатрӗҫ. Вӗсем халӗ тата 300 сысна самӑртаҫҫӗ. Сыснасене ҫуллахн лагерьте усраҫ- ҫӗ. Вӗсене валли симӗс конвейер йӗркеленӗ. Сыснасене симӗс апатиа тӑрантарма тытӑннӑранпа юлашки икӗ ҫулта сысна ашӗн хӑйхаклӑхӗ икӗ хут йӳне ларнӑ.Ҫав тери илемлӗ вырӑна вырнаҫ- нӑ колхозӑн чӑх фермийӗ. Талкки- шӗпех улӑх, йывӑҫсем. Стандартлӑ вите кермен пек йӑтӑнса ларать. Хӗвел питтинче картнш. Кунта мӗн иртен пуҫласах шап-шурӑ чӑх- семпе кӑҫал ҫеҫ илсе килнӗ чӗпсем кӗшӗлтетсе ҫӳреҫҫӗ.Ирхине уйрӑмах чӑхсем ушкӑнпа какаласа юрланнне, кӑтиклетнине итлеме кӑмӑллӑ. Ҫулталӑкӗпех ҫапла, ҫулталӑкӗпех ҫӑмарта тӑваҫ- ҫӗ чӑхсем.Темиҫе ҫул каялла колхоз чӑх- сенчен ҫӑмарта илес енӗпе райоита кая юлса пынӑ. Х алӗ вара пӗтӗм- пех урӑхла. Усӗм хыҫҫӑн ӳсӗм пу- лать. Колхоз иртнӗ ҫул тӗштырӑ акакаи 100 гектар ҫӗр пуҫне 4300 ҫӑмарта илнӗ пулсан, кӑҫал- хи пилӗк уйӑхрах 11200 ҫӑмарга илнӗ. Чӑх пӑхакансен коммуни- змла ӗҫ фермн К П С С  Вӑрнар рай- комӗпе райӗҫтӑвкомӗн куҫса ҫӳре- кен Хӗрлӗ ялавне алӑра ҫирӗп тытать.—  Эпир,—  теҫҫӗ Елизавета Бг- гокова, Татьяна Васькова тата Н ан а Моисеева чӑх пӑхакансем,— К П С С  X X I I  съезчӗ уҫӑлнӑ куи тӗлне пӗлтӗрхинчен 6 хут ытларах ҫӑмарта илетпӗр.Хӗрсем хӑйсен сӑмахне пурнӑҫ- лас мар пиркн самах та пулма пултараймасть. Вӗсем хӑйсен ӗҫне ӑста пӗлеҫҫӗ. Елизавета Баюкэза вӑтам шкул пӗтернӗ хыҫҫӑн Там- бов облаҫӗнче ятарласа йӗркелснӗ курсран вӗренсе кнляӗ те унтанпа фермӑра ӗҫлет.Н адя Терентьева март уйӑхӗн вӗҫӗнче инкубатор станцийӗкчен кӳрсе килнӗ чӗпсене пӑхать. 1800 чӗпрен пурте сывӑ ҫитӗнеҫҫӗ. Вӗсене хӗр тырӑ, ҫӗрулмн тата лю- церна вӗтетсе парать.Хӗрсем ялхуҫалӑх артелӗн эко- номикипе хуҫалӑхяе тӗреклетесеи- шӗн вӑй-хала шеллемесӗр ӗҫлеҫҫӗ. Вӗсем К П С С  Центральнӑй Коми- течӗн январьтя Пленумӗя решени- йӗсене пурнӑҫлас тӗлӗшпе пысӑк хастарлӑх кӑтартаҫҫӗ. Ҫакӑ пулать те ӗнтӗ вӑл чӑн-чӑн паттӑрлӑх кӑтартнв!Васнлнй Игнатьевич ӗҫлеме ты- тӑннӑранпа колхозра сахал мар наттӑрсем ӳссе ҫитӗнчӗҫ. Вӗсем халӗ пӗрерӗн мар, вуншарӑн шуг- ланаҫҫӗ.Аҫтан-ха Михаил Павлов ком- сомолеца паттӑрлӑх кӑтартать те- мӗн. Вӑл Совет Ҫарӗнчен таврӑн- сан тепӗр куннех колхоз правленине тдоса хӑйне кролмк фермине яма ыитрӗ. Председатель унӑн ынтӑвне тивӗҫтерчӗ. Михаил кролнк фер- мин заведующннс пулса ӗҫлет. Вӑл

хӑй тӗллӗнех читлӗхсем турӗ, фер- ма валли вӑрманта лайӑх выргн суйласа илчӗ. Х а л ӗ фермӑра 250 кролик пур. Вӗсен йышне кӑҫал пӗр пине ҫитерме палӑртнӑ. Колхоз ҫывӑх вӑхӑтрах государствӑна вун- шар центнер кролик ашӗ ӑсатма тытӑнӗ.Иртнӗ ҫулсенче нимӗнпе те па- лӑрса тӑман Василий Степанович Казаков колхознике халӗ районта ҫеҫ мар, республикӑра та аван пӗ- леҫҫӗ. «Ылтӑн алӑллӑ ҫын», теҫҫӗ ял ӗҫченӗсем ҫак типшӗмрех сӑн- пиглӗ, ҫивӗч куҫлӑ, тӑп-тӑп кӗлет- келлӗ хурт-хӑмӑр ӑсти ҫинчен. Вӑл колхозӑн Сурарти утарӗнче ӗҫлег. Казакоз юлташ ҫак пархатарлӑ та хисеплӗ ӗҫре республикӑри чи ла- йӑх хурт-хӑмӑр ӑсти ятне илнӗ, Мускавра выставхӑра п>'лнӑ.Казаков пӑхакан 58 вӗллери хурт-хӑмӑр яланах сывӑ тата пыл нумай тӑвать. Кунсӑр пуҫне утар- та хурт-хӑмӑра хӗллехи вӑхӑтра ҫӗр алтса тунӑ ҫуртра мар, уҫлан- кӑрах усраҫҫӗ. К у таранччен вӗлле хурчӗсем шӑнса пӑсӑлни е вилни пулман.Х а л ӗ ылтӑн алӑллӑ ҫын хурт-хӑ- мӑрӑн ҫӗнӗ ӑратне хатӗрлет. Вӗсене вӑл «Ҫӗрпел ӑрачӗ» тесе ят панӑ. Ҫакӑнга мар-и-ха ӗнтӗ унӑн чӑн-чӑн паттӑрлӑхӗ! Хурт-хӑмӑр ӑсти тӑ- ван ял ятне ҫӳлте тытма, халӑх валли ытларах пыл хатӗрлес тӗ- лӗшпе ҫӗнӗ майсем шырама тӑрӑ- шать.Ҫӗрпел ӑратне хатӗрлесси пирки вӑл кӑҫал ҫеҫ мар шухӑшлаеӑ, ан- чах... ун пирки Василий Степано- вич акӑ мӗн каласа парать:—  Сахал мар председательсем улшӑнкаларӗҫ, анчах Василий Иг- натьевичӑн кӑмӑлӗ ҫеҫ уҫӑлчӗ. Вӑл утар валлн Кабардин-Балкарнри хурт-хӑмӑр питомникӗнчен 24 ама ҫырӑнса илме килӗшрӗ. Кӑҫал, ҫав амасене туяннӑ хыҫҫӑн, ку таран- ччен ҫӗнӗ ӑратлӑ 20 ҫемье хатӗр- лерӗмӗр. Ҫӗнӗ ӑратлӑ ҫемьесем йӗркелесси колхозӑн тепӗр утарӗн- че те ӑиӑҫлӑ пулса нырать.Ҫӗнӗ ӑратлӑ ҫемьери хурт-хӑмӑр, вырӑнтисемпе танлаштарсан, ир- ирех тӑрать те каҫа юлса ӗҫлет. Ҫӗрпел ӑратӗнчи ӗҫ хурчӗсен пыл пухмаллп чӗлхисем (хоботокӗсем) унчченхисенчен чылай вӑрӑм, ҫа- вӑнпа та вӗсем кнрек мӗнле йывӑҫ- курӑкран та пыл илме пултараҫҫӗ.Василий Степанович ӗҫрн ӑста- лӑхне тата полнтнкӑлла тавраку- рӑмне ӳстерессишӗн ҫине тӑрса тӑрӑшать.Утар пӳртӗнче радио пур, кашни уйӑхрах «Пчеловодство», ?<Ялав» журналсемпе тӗрлӗрен хаҫатсем килсе тӑраҫҫӗ. Вулать, ӗҫлет, тӑрӑ- шать хурт-хӑмӑр ӑсти. Вӑл кӑҫал кирек мӗнле пулсан та коммуннзм- ла ӗҫ ударникӗ ятне ҫӗнсе илме пулнӑ.Ҫаплд, Ленин ячӗпе хисепленекен колхозра ырӑ шухӑш-кӑмӑллӑ ҫыя- сем пурӑнаҫҫӗ. Кунсем, уйӑхсем, ҫулсем нртеҫҫӗ, пуриӑҫ ҫӗнелсе ул- шӑнать. Ҫӗрпелсем те пурнӑҫпа тан утаҫҫӗ. Колхоз экономикӑпа хуҫалӑх тӗлӗшӗнчен тӗрекленсе пынӑ май, Ҫӗрпелпе Хурӑнсур Ҫармӑс тата Тукай ялӗсенче, общс- ствӑлла ҫӗнӗ ҫуртсемие пӗрлех, колхознкксен пысӑк та илемлӗ пӳрчӗсем нумайлачсах пыраҫҫӗ. П уян та культурӑллӑ пурнӑҫшӑн, съезд умӗнхн еҫ парнисем хатӗр- ленӗ май, колхозннксем Совет Союзӗнчи Коммуннстсен партинӗпс Совет правительствине тата тепӗр хут чӗререн тав тӑваҫҫӗ.Григорий Л У Ч .
Вӑрнар районӗ.
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вара, уйрӑммӑнах ҫу кунӗсенче, 
ҫутҫанталӑк ытамӗнче ирттерме 
тӑрӑшать. Еҫчен комсомолка 
ӑста работница ҫеҫ мар, вӑл пул- 
таруллӑ спортҫменка, агробатка; 
шывра ишес тӗлӗшпе вара хулари 
чи ӑста ишевҫӗсенчен пӗри шут- 
ланать. Ҫак кун та вӗл шывра 
ишекенсен ӑмӑртӑвӗнче мала тух- 
рӗ. Юлташӗсемпе тусӗсем ӑна ӑш- 
шӑн саламларӗҫ, Ун пек чухне
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Анлӑ Атӑл лӑпкӑн хумханать,
Хум ҫапать ем-ешӗл ҫырана.
Эх, аван-ҫке Атӑл хӗррине 
Уҫӑлма тухмашкӑн ирхине!
Хум ҫапать ем-ешӗл ҫырана — 
Пӑрахут шур акӑш пек анать:
Иксӗлми телейлӗ ҫынсене 3
Вӑл каллех тулли телей сӗнет...

Шупашкар пристанне, шур акӑш пек 
ярӑнса, дизель-электроход килсе чарӑ- 
нать. Паян кунта Атӑл тӑрӑх канма кая- 
кансем ҫула тухаҫҫӗ. Электроаппаратсем 
тӑвакан заводри хӗртантӑшсем Атӑл тӑрӑх 
пӑрахутпа Дон ҫинчи Ростова ҫитсе курас- 
шӑн. Акӑ дизель-электроход, Шупашкарпа 
сывпуллашса, юханшыв тӳремлӗхне ярӑнса 
тухать, шап-шур кӑпӑклӑ хума ҫурса пы- 
рать. Терраса ҫине тухнӑ ҫынсем шурӑ-шу- 
рӑ Шупашкарпа сывпуллашаҫҫӗ. Икӗ тан- 
тӑш хӗр — Гальӑпа Инна Иннокентьевӑсене 
халь чӑнкӑ ҫыран илемӗ те, анлӑ 
Атӑл тӳремлӗхӗ те,— пӗтӗм тавралӑх 
илӗртет. Вӗсем отпуск вӑхӑтӗнче Атӑл 
ҫинче канма шут тытрӗҫ. (Виҫҫӗмӗш 
ӳкерчӗк.)

Ҫав вӑхӑтра, заводра ӗҫлекен тан- 
тӑшӗсем Атӑл илемӗпе киленнӗ 
сехетсенче, Галина Петрова Чапаев- 
ски поселокри шыв станцийӗнче пул- 
чӗ. Галя электроаппаратсем тӑвакан 
заводри ЦЗЛ-та ӗҫлет, пушӑ вӑхӑта

Ҫутҫанталӑк ешӗл тум тум- 
ланнӑ. Вӑрман-улӑхсем тем- 
тем тӗрлӗ чечексемпе капӑр, 
анлӑ-анлӑ уй-хир тырпул тинӗ- 
сӗпе пуян, юханшывсемпе кӳ- 
лӗсем чӳхенеҫҫӗ, яш-кӗрӗме те, 
ҫулланнӑ ватӑсене те хӑйсем 
патне чӗнеҫҫӗ, кӗмӗл пулӑпа 
та, ӑшӑ хумсемпе те илӗртеҫҫӗ.

Атӑл, анлӑ та сарлака ҫутӑ 
Атӑл! Кам кӑна юратмасть-ши 
сана, кам кӑна сан ырлӑхупа

киленмест-ши? Сан 
ҫыранусем хӗрринче 
те, лӑпкӑ хумусем 
ҫинче те ялан хавас 
юрӑ шӑранать. Ахаль- 
тен мар ӗнтӗ чӑваш 
халӑхӗ мухтав юрри 
янратать, илемлӗ ҫӗр- 
шыва мухтать.

епле савӑнмӑн, пурнӑҫ хӑех усӑллӑ 
канма, ӗҫре ӳсӗм тума хавхаланта- 
рать вӗт-ха (4-мӗш ӳкерчӗк).

Совет правительстви, Комму- 
нистсен партийӗ ӗҫҫыннисене кан- 
ма пур майсем те туса панӑ. Акӑ 
Чапаевски поселокри кӳлӗ хӗрри- 
не кашни вырсарникунах халӑх 
йышлӑ пухӑнать.

ӗҫ кунӗ вӗҫленсен кунта яланах 
халӑх йышлӑ. Вӗсем кунта канма 
тухнӑ. Уҫӑ сывлӑш, хӗрӳ хӗвел ха- 
лӑх сывлӑхне ҫирӗплетет. Акӑ пӗр 
вырсарникун, Галя Петрова шывра 
ишсе мала тухнӑ кунхине, ҫамрӑк 
ӑрупа ватӑ пенсионер тӗл пулчӗҫ.
Мишер ялӗнчен хӗрӗ патне юриех 
канма килнӗ Тимофей Иванович 
Ходяшов ҫамрӑксене хӑй утса тухнӑ пурнӑҫ ҫулӗпе паллаштарать, (7-м 
ӳкерчӗк). Агафия Анисимовна Анисимова та, заводра ӗҫлекен Нико: 
Ефимов амӑшӗ, ҫамрӑксемпе пӗрле канса савӑнать. Ун ҫамрӑк ю 
Лимма Ефимова ыран каллех ҫип арлакан машина умне тӑр; 
канса вӑй-хал пухнӑ хыҫҫӑн ҫӗнӗрен ӗҫе тытӑнать. Чапаевски посело: 
ҫӑкӑр пӗҫерекен заводри экспедитор Солонина вара ҫак кун хӑйне / 
канать, инҫетрен килнӗ ҫыру ӑна хӑех савӑнтарать (6-мӗш ӳкерч 
22-мӗш строительство управленийӗнче ӗҫлекен Андрбаловсем кил 
шӗпех ешӗл вӑрмана тухнӑ, пӗчӗкҫеҫ Рамильшӑн вара кану кунӗ: 
ҫемҫе урапа ҫинче пыраҫҫӗ. Вӑл пулас ӑру телейӗ, пулас врач е стр 
тель, инженер е летчик, учитель е шофер. Анчах халлӗхе ун «ма 
нине» ашшӗ-амӑшӗ тытса пырать-ха (10-мӗш ӳкерчӗк).

Кашни ҫын хӑйне май канӑва савӑнӑҫлӑ ирттерме тӑрӑшать. Сӗн 
районӗнчи Калайкасси шкулӗнче ӗҫлекен Геннадий Стеклов учит 
каннӑ вӑхӑтра та ахаль лараймасть. Вӑл спорта юратать. Халӗ те 
Шупашкара канма килнӗскер, ачасене ишме вӗрентме шут ть 
(11-мӗш ӳкерчӗк). Геннадий Стеклов — шывра ишме вӗрентекен об 
ствӑлла инструктор.

Кун каҫалана сулӑнать. Ҫамр>ӑксем Атӑл ҫыранне, юрату сӑмс; 
канма тухаҫҫӗ, Атӑл илемӗпе киленеҫҫӗ (9-мӗш ӳкерчӗк). Ҫав вӑх; 
Сӗнтӗрвӑррири судоверфьре ӗҫлекен хӗрсем хула паркне пыраҫҫӗ. I 
Смирнова, судоверфьри маляр, кашни минутпах усӑ курма тӑрӑа 
вӑл вулама юратать. Халӗ те вӑл хӗрсене пухрӗ те тин ҫеҫ килнӗ ( 
хаҫата вулама тытӑнчӗ. Тантӑшӗсене итлеме сӗнчӗ. Ана ҫӗршыв ӳс 
совет халӑхӗн ӗҫӗ-хӗлӗ ҫав тери хавхалантарать (5-мӗш ӳкерчӗк). ( 
шывра ҫӗнӗ заводсем ӳсеҫҫӗ-и е комсомолецсен домни хута к; 
Казахстанри чӑваш ҫамрӑкӗсем вӑйлӑ тырпулшӑн кӗрешеҫҫӗ-и е I 
ремӗш космонавт Юрий Гагарин Кубӑна кайма хатӗрленет — Рита п) 
те пӗлесшӗн.

Иртнӗ уйӑх вӗҫӗнче совет у
ҫамрӑкӗсем хӑйсен уявне —
Совет ҫамрӑкӗсен кунне уявласа 
ирттерчӗҫ. Ҫак кун пӗтӗм ҫамрӑк 
уява тухрӗ, юрӑ уявӗсенче мӗн
ҫӗрлечченех хаваслӑ пурнӑҫ юрри __
шӑранчӗ. Ҫӗмӗрле хулинчи ӗҫҫын- — • 
нисемшӗн те ҫак уяв ӗҫри ӳсӗм- '
семпе килчӗ. (8-мӗш ӳкерчӗк).
Июнӗн 25-мӗшӗ — Совет ҫамрӑкӗ- 
сен кунӗ. Мухтавлӑ совет ҫамрӑ- 
кӗсем тӑваттӑмӗш хут ӗнтӗ хӑйсен 
уявне чаплӑн уявласа ирттерчӗҫ.
Ҫак кун Шупашкар хулинчи ӗҫ- 
ҫыннисем, ӗҫчен ҫамрӑксемпе 
пӗрле, «40 лет Октября» парка, 
ҫамрӑксен уявне тухрӗҫ. Уявра 
хулари фабрикӑсемпе заводсенчи, 
стройкӑсемпе учрежденисенчи ху- 
дожество пултарулӑх кружокӗсем 
концертсем пачӗҫ, хула ҫамрӑкӗ- 
сем хӑйсен пултаруллӑхне халӑха 
кӑтартса савӑнтарчӗҫ.

Ҫамрӑксен уявӗ — пӗтӗм халӑ- 
хӑн канӑҫӗ пулса тӑчӗ. >
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Ҫамрӑклӑх малашлӑха курать,
> ҫамрӑклӑх ӗҫлет, канать, вӗренет,
' Ем-ешӗл ҫеҫ вӑрман,

чечеклӗ улӑх. 10
Шапчак юрри янрать 

кунта хӑюллӑн.
Ман ҫамрӑклӑх ҫав улӑх пек 

чечеклӗ,
Ман ҫамрӑклӑх ҫав юрӑ пек 

хӑюллӑ.
Сӑрт айӗнчен тухать таса ҫӑлкуҫӗ,
Чулсем ҫинчен юхать вӑл 

кунӗн-ҫӗрӗн.
Ман ҫамрӑклӑх тепле чултан та 

ҫирӗп.
Ман ҫамрӑклӑх

таса ҫӑлкуҫ пек уҫӑ.
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. . .Ҫ Ы Н  Е М Е Р Е  иккӗ килмест. Кашни этем пирӗн саманара хӑйӗи пурнӑҫӗ вӑрӑмрах та ҫирӗпрех пултӑр тесе тӑрӑшать, мӗншӗн тесен пурнӑҫӑмӑр ҫав тери илемлӗ, пӗр вӗҫӗмсӗр вӗресе тӑраканскер, кашни ҫыннах ырлӑхпа телей кӳрет; малашне вӑл тата илемлӗ- рех те сӑваплӑрах пулӗ.Пирӗн ҫӗршывра ҫын пурнӑҫӗ вӑрӑма тӑсӑлтӑр тесе мӗи кирлине пурне те тӑваҫҫӗ. Медицина ӗҫне парӑннӑ ҫӗршер те пиншер канӑҫ- сӑр чӗреллӗ ҫынсем сывмаррисене сыватса внлӗмрен ҫӑлаҫҫӗ. Ҫакӑн пек ҫынсенчен пӗринпе —  Гурий Филиппович Филнпповпа эпир Комсомольскинчи больницӑра тӗл пултӑмӑр. Х ӑ й  вӑл утмӑл енне сулӑннӑ ӗнтӗ. Ҫураласса Елчӗк районӗнчи Тӑрӑмри чухӑн хресчен ҫемйинче ҫуралса ӳснӗ. Унӑнашшӗ чылай ҫул хушши ял кӗтӗвне кӗт- нӗ, ҫамрӑк чухне Гурие вара аш- шӗпе пӗрле вӑрӑм пушӑ сӗтӗрсе утма тӳр килнӗ.Ҫуллахи шӑрӑх та йӗпе-сапаллӑ кунсем иртсе кайсан, кӗркуннепе хӗлле Гурий ӑс пухма шкула ҫӳ- ренӗ. 1927 ҫулта, Елчӗкри сакӑр- ҫул вӗренмелли шкултан вӗренсе тухсан, Ульяновскри фельдшерсем хатӗрлекен техникума кайса кӗнӗ, унтан «отлично» паллӑсемпе вӗ- ренсе тухнӑ. Кун хыҫҫӑн, 1931 ҫулта, хӑй ирӗкӗпе Совет Ҫарне кайнӑ, примерлӑ вонн пулнӑ, ҫав вӑхӑтрах медицина наукине алла ҫирӗпрех илме тӑрӑшнӑ. Кайран, ҫартан таврӑнсан, 1935 ҫулта Филиппов Мускаври медиципа кадрӗсем вӗрентсе хатӗрлекен нн- ститута кӗнӗ. Пилӗк ҫул хушши ҫине тӑрса вӗреннӗ вӑл, чӑваш ачи чӑн-чӑн тухтӑр пулма ӗмӗт- леннӗ.Комсомольски районӗнчи ӗҫҫын- нисем Гурий Филипповича ҫнрӗм ҫула яхӑн пӗлеҫҫӗ. Ҫак ҫулсем хушшинче вӑл районти санитари инспекторӗ те, больпнцӑн главнӑй врачӗ те пулнӑ. Ҫӗнӗ больницӑн халӗ вӑрман хӗрринче сала пек сарӑлса ларакан ҫурчӗсем унӑн ячӗпе ҫыхӑннӑ тесен те йӑнӑш пулмасть. Малтанхи вӑхӑтра кунта пӗр пӗчӗк кӑна ҫурт пулнӑ пулсан, халӗ терапи, инфекци, ача ҫурат- малли уйрӑмсем, стационар, амбу- латори, рентген кабинечӗ т. ыт. те пур. Кӗҫех больницӑн ҫӗнӗ кор- пусӗ те ӗҫе кӗрет.Вунӑ ҫул каялла, Хусанти курс- ран вӗренсе тухсан, Фнлиппов ҫак больницӑн хирургӗ пулса ӗҫлеме тытӑннӑ. Ҫавӑнтанпах вӑл опе- раци сӗтелӗ умӗнчен татӑлмасть. Унтанпа халӑхра юлмалӑх сахал мар ырӑ ӗҫ тунӑ. Ахальтен мар районтн ҫынсем Гурий Филиппо- вич ятне мухтаса асӑнаҫҫӗ.Асанкасси хӗрӗ Лиза паян та опытлӑ хирург ятне асра тытса пурӑнать. Л иза сакӑр ҫулта чухне, тимӗр сӳре ҫине ӳксе пыршине шӑтарнӑ пулнӑ, вилӗмрен ӑна Гу- рий Филиппович хирург ҫӑлса хӑварнӑ. Ҫак ӗҫ вунӑ ҫул каялла пулнӑ. Лиза халӗ, тӗреклӗ те илемлӗ хӗр, ялта та ятлӑ ҫамрӑк- сенчен пӗри шутланать, колхоз фермипче ӗҫлет.Вунӑ ҫул хушшинче хирург миҫе ҫынна вилӗм тыткӑнӗнчев ҫӑлса

хӑварнине халӗ шутласа кӑларма 
та йывӑр. Пӗлтӗр кӑна ӑна район- 
ти 159 ҫын хӑйсен пуриӑҫ шӑпние 
шанса панӑ, вӗсем халӗ пурте сывӑ 
пурӑнаҫҫӗ.

—  Тӗнчере ҫынран хакли нимӗн
те ҫук. Ҫавӑнпа пирӗн чирлӗ ҫын- 
на кирек епле пулсан та телей 
кӳме, унӑн пурнӑҫне вӑрӑмлатма 
тӑрӑшмалла,—  тет Филиппов. —
Хӑвӑрах куратӑр, пирӗн больни- 
цӑра операци тума пултаракан 
врачсем сахал. Ҫавӑнпа чи кӑткӑс 
операцисеие пурне те тенӗпе пӗрех 
хамӑн тума тивет. Ответлӑха эпӗ 
самантлӑха та манмастӑп.

Ырӑ сӑмахсем! Мӗнле ӑшӑ кӑ- 
мӑлпа пӑхать опытлӑ хирург ҫын 
ҫине!

Х и р ург кӑткӑс та канӑҫсӑр ӗҫ 
тӑвать. Ҫӗрле-и, кӑнтӑрла-и е тин 
ҫеҫ каҫ пулать, е ҫурҫӗр иртни 
виҫ сехет ҫйтет —  больницӑна 
пӗр-пӗр йывӑр чирленӗ ҫынна илсе 
пырсан, Гурий Филипповичпа ӑна 
пулӑшаканӗсем хӑйсев ӗҫ вӑхӑчӗ 
иртнине пӑхмасӑрах ҫав ҫынна 
пулӑшма ялан хатӗр. Ҫапла акӑ 
пӗррехинче больницӑяа кивӗ Сӗн- 
тӗртен 61 ҫулхн Сергей Федоро- 
внч Башкирова илсе пычӗҫ.

Чирлӗ ҫыннӑн сӑн-сӑпачӗ кӗл пек 
шурса кайнӑ, куҫӗсем пттса кӗнӗ. 
тути-ҫӑварӗ типсе кушӑхнӑ. Вӑл 
суранне аллипе тытса вӗҫӗмсӗр 
ахлатать, хушӑран хаяррӑн кӑш- 
кӑрса илет...

—  Тухтӑр,—  тилмӗрет хӑн,—  
часрах ҫӑлсамӑр вилӗмрен. Тата  
кӑштах пурӑнас теттӗм те, те ҫӑ- 
лайӑр ӗнтӗ...

—  Ыратнине те чарӑпӑр, вилӗм- 
рен те ҫӑлӑпӑр, анчах йывӑр пул- 
сан та кӑштах чӑтсамӑр,—  йӑпат- 
рӗ ӑна хнрург.

Х ӑ й  вара: «Чӑнах та ун пурнӑҫӗ 
вӗҫнех ҫитмен-ши?» тенӗ шухӑшпа 
тарӑняӑн сывласа илчӗ те операци 
сестрине, Ю л и я Фнлипповна Бат- 
раковӑна сӑмах хушрӗ:

—  Инструментсем хатӗрлӗр, ха- 
лех операци тӑватпӑр.

Тепӗр темиҫе минутраи Гурин  
Филиппович чирлӗ ҫыннӑн хырӑм- 
не касса ҫурчӗ.

...Операци ӑнӑҫлӑ иртрӗ. Сер- 
гей Федорович хӑйне ҫӗнӗрен ҫу- 
ралнӑ пекех туять халӗ, больни- 
цӑра вӑл пирӗнпе пурнӑҫ илемӗ 
ҫинчен те сӑмах вакларӗ.

—  Пӗлтӗр колхозра 400 ӗҫкунӗ 
тунӑччӗ,—  каласа пачӗ вӑл.—  Кӑ- 
ҫал та ӗҫлеме шухӑшлатӑп-ха. 
Анчах пӗр кунне хӑма ҫурнӑ ҫӗрте 
ӗҫленӗ хушӑрах крыжа чирӗ мин- 
ретсе ӳкерчӗ вӗт, хӑямат. 
Ю рать-ха Гурий Филиппович ҫи- 
йӗнчех ман чире пӗлчӗ, вилӗме 
хирӗҫ хытӑ кӗрешрӗ. Ҫавӑншӑн 
ӑна чӗререн тав тӑвас килет.

Больницӑра эпир Хурнайра  
пурӑнакан 72 ҫулхи А и н а Ники- 
тична Сугорева кинемейпе те пал- 
лашрӑмӑр. У н  чухне вӑл тин ҫеҫ 
операцие тӳссе ирттернӗччӗ. Хӑйӗн  
пичӗ пӗтӗмпех путса кӗнӗччӗ, йӑ- 
ваш куҫӗсем ҫын ҫине тилмӗрсе 
пӑхатчӗҫ.

—  Урӑх пурӑнасси пулаймӗ-ши 
манран?—  ыйтагь вӑл хирург- 
ран.—  Вилес килмест-ҫке...

—  Вӗлерместпӗр, кинеми,—  ка- 
ларӗ ӑна Гурпй Филипповнч.—
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АГЕСТАН...
Чӑвашлана куҫарсан, вӑл «тусен ҫӗршывӗ» 

тени пулать: даг — ту, стан — ҫӗршыв.
Ача чухнех Дагестан маншӑн юмахри тӗлӗн- 

мелле ҫӗршыв пек туйӑнатчӗ. Чылай ҫулсем 
ӗмӗтленнӗ эпӗ ҫав ҫӗршыва кайса курма. Халӗ 
акӑ ӗмӗтӗм тулать ӗнтӗ.

Пирӗн «Мускав — Баку» экспресӗ, Пятигорск 
тӗлнелли ҫӳлех мар сӑртсене аякка хӑварса, 
Терӗк урлӑ каҫать. «Кӑпӑкланса, урхамах пек 
чӗвен тӑракан Терӗк», ҫырансемпе, чулсемпе 
вӑрҫкаласа, шывне тинӗсе хӑвалать.

«Часах акӑ Дагестан пуҫланать»,— тет манӑн 
туса Магомед Алиев.

Магомед—лак ҫынни, Дагестан шӗкӗр хулин- 
че, Махачкалара, марксизм-ленинизм институ- 
тӗнче историк пулса ӗҫлет. Эпир унпа ҫул ҫин- 
че паллашнӑччӗ. Паллашрӑмӑр та туслашсах 
кайрӑмӑр.

Магомед калавне итлесе, чӳрече ҫумне 
таянатӑп.

«...Дагестана хӗвелтухӑҫӗнчи хӑшпӗр халӑх- 
сем «халӑхсен тӑвӗ» теҫҫӗ. Чӑнах та, ҫак пысӑк 
мар ҫӗршывра, аллӑ пин тӑваткал километрта, 
тӑхӑрҫӗр пин ҫынна яхӑн пурӑнать. Калаҫасса 
вара вӗсем хӗрӗх ытла чӗлхепе калаҫаҫҫӗ. 
Шӑпах миҫе чӗлхе иккенне никам та пӗлмест. 
Хӑшпӗр халӑх йышӗ ҫӗр е икҫӗр ҫынна ҫеҫ 
ҫитет.

Чи пысӑк халӑхсем Дагестанра улттӑ шутла- 
наҫҫӗ: аварсем, даргинсем, лезгинсем, кумык- 
сем, лаксем тата табасарансем».

Магомед чӳрече патне пычӗ те хыттӑн: «Да- 
гестан пуҫланчӗ», терӗ.

Эпӗ ҫӳлӗ тусене курӑп тесе, чӳречерен кар- 
машса пӑхрӑм. Йӗри-тавра ҫеҫенхир ҫеҫ.

«Епле? Аҫта тусем?»— тӗлӗнсе ыйтрӑм.
Магомед кулса ячӗ. «Дагестан тенипе пурте 

тусене ҫеҫ курасшӑн. Дагестанра ҫеҫенхир те 
пур,— ӑнлантара пуҫларӗ вӑл.— Халӗ акӑ шӑ- 
пах ҫурҫӗр Дагестанри ҫеҫенхирпе пыратпӑр 
та ӗнтӗ. Кунта кумыксем пурӑнаҫҫӗ».

КУМЫКСЕМ

Кумыксем — чӑн-чӑн ҫеҫенхир ӑмӑрткайӑкӗ- 
сем. Вӗсем тахҫан куҫса ҫӳренӗ, халӗ ҫӗр ӗҫӗ- 
пе тата выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетсе пурӑнаҫҫӗ,

Кумык чӗлхи Хусан тутарӗсен чӗлхи манер- 
лех. Тутарла пӗлекенсем вӗсемпе лайӑхах ка- 
лаҫма пултараҫҫӗ. Сӑнӗпе вара кумыксем 
анатри чӑвашсене аса илтереҫҫӗ: ҫавракарах 
питлӗ, хӑмӑртарах е кӑвакрах куҫлӑ, хура ҫӳҫ- 
лӗ. Калаҫнӑ чухне те сӑмахӗсем, чӑвашсенни 
пек, ҫемҫен илтӗнеҫҫӗ.

Кумык хӗрарӑмӗсем чӑваш хӗрарӑмӗсем 
евӗрех сӑпайлӑ, ытлашши калаҫмаҫҫӗ.

Кумыксем вырӑс патшалӑхӗ ҫумне Дагестан- 
ри ытти халӑхӗсенчен чылай маларах пӗрлеш- 
нӗ. Пӗрремӗш Петӗр патша, Персие походпа 
кайнӑ чухне, Таркири Адель-Гирей князь па- 
тӗнче темиҫе кун хӑнара пулнӑ.

Ҫавӑн хыҫҫӑн кумык пуянӗсем хӑйсен ывӑ- 
лӗсене Раҫҫее вӗренме яра пуҫланӑ.

Ҫапах реЕолюциччен кумыкра вӗреннӗ ҫын- 
сем пит сахал пулнӑ. Патша тӗрминчи ытти 
халӑхсенни пекех, вӗсене хӑйсен ҫырулӑхӗ ҫук- 
ки, ирӗклӗх ҫукки каснӑ.

Кумык пуянӗсем революциччен араб ҫыру- 
лӑхӗпе усӑ курнӑ. Анчах ют ҫырулӑх халӑх 
массине килӗшмен. Ҫапах, араб ҫырулӑхне 
пула эпир паян кун Йырчи Казакӑн — кумык 
халӑхӗн иртнӗ ӗмӗрти чаплӑ юрӑҫин — чылай 
юррисене вулама пултаратпӑр. Паллах, ун 
юррисенчен нумайӑшӗ ҫырупа мар, ҫынран- 
ҫынна, ялтан-яла куҫса ҫӳресе, халӑх чӗлхинче 
сыхланса юлнӑ. Мӗншӗн тесен, кумык халӑ- 
хӗ — ҫав тери юрӑсене юратакан халӑх — хӑ- 
йӗн юрӑҫин кашни йӗркинех сыхласа хӑварма 
тӑрӑшнӑ.

Йырчи Казак тесе асӑннӑ май, темиҫе сӑмах 
ун ҫинчен калассӑм пур. Вӑл 1830 ҫулта кре- 
постной хресчен ҫемйинче ҫуралнӑ. Пӗчӗк 
агач-кумузпа выляса, кӗске йырсем (юрӑсем 
тени пулать вӑл) кӗвӗлесе халӑха тӗлӗнтернӗ. 
Вара халӑх ӑна «йьгрчи» (юрӑҫӑ) тесе чӗке 
пуҫланӑ.

Кумык турханӗ ҫавӑншӑнах ӑна хӑй па не 
илкӗ. Казак керменти юрӑҫӑ пулса тӑнӑ. Ирӗк- 
сӗрех унӑн хӑй курайман турхансемпе тӑрӑн- 
сене мухтаса юрламалла пулнӑ.

Пурнӑҫ ӑна юптарса калама вӗрентнӗ. Ха- 
лӑх ӑнланнӑ: ытти ҫӗрсенчи хансенчен кулса 
юрлани — кумык пуянӗсенчен мӑшкӑлани ик- 
кенне аван пӗлнӗ. Чылай чухне Ка^ак хӑй ка- 
лас тенине уҫҫӑнах пӗлтернӗ.

Влаҫра тӑракана ылхан.
Аслисене шута хумасть вӑл,
Чысра — мӑнхырӑмсем,
Икӗпитсем, йӑпӑлтисем,
Кӗсъеллӗ путсӗрсем.

Юррисемшӗн тахҫанах ҫиленсе пурӑннӑ 
пуянсем ӑна сутсӑр-мӗнсӗрех Ҫӗпӗре янӑ. 
Хурланса юрланӑ вӑл унта, ҫапах пуҫне усман. 
Унӑн Ҫӗпӗртен янӑ юррисем халӑха вӑй панӑ, 
усал шамхал пек йӑх-яха хӑратса тӑнӑ.

Ҫавӑнпа ӑна Ҫӗпӗртен таврӑннӑ-таврӑнманах 
турхан йыттисем тискеррӗн вӗлернӗ. Ку 
1879 ҫулта пулнӑ.

Эпӗ ытлашши калаҫса кайрӑм пулас. Хам 
мӗскер ҫинчен ҫырма пуҫланине маннӑ. Ҫыру- 
лӑх ҫинченччӗ-и? Ҫапла.

Кумык ҫырулӑхне революци хыҫҫӑн ҫеҫ 
тунӑ. Халӗ вара вӗсен аулӗсенче тем чухлех 
вӗреннӗ ҫынсем. Махачкалара театр ӗҫлет. 
Вӑл кумык драматурги никӗсне хываканӗн 
Салаватов Алим-Паша ячӗпе хисепленет.

Алим-Паша паян кун та пурӑнмалли ҫын. 
Унӑн пурнӑҫне Тӑван ҫӗршыв аслӑ вӑрҫи вӑ- 
хӑтӗнче путсӗр фашист пулли вӑхӑтсӑр татнӑ.

Халӗ кумык халӑхӗн хӑйӗн халӑх поэчӗсем, 
халӑх артисчӗсем пур.
_ Кам ырӑ ятпа асӑимасть пулӗ Абдулла Ма- 

гомедова. Вӑл Дагестан халӑх поэчӗ. Ахальтен 
мар ӗнтӗ ӑна «сӑвӑҫсен патриархӗ», теҫҫӗ.

Янравлӑн^ та тӑстарса, чипер юрлать Исба1 
Баталбекова. Вӑл Сталинла преми лауреачӗ. 
Унӑн юррисене Албани, Германи, Китай тата 
ытти ҫӗршывсенче тӗ ырласа йышӑннӑ.

Барият Мурадовӑна вара кумыксем юратса 
«пирӗн Бариат» теҫҫӗ. Пысӑк талантлӑ кумык 
хӗрарӑмӗ вӑл. Ахальтен мар ӗнтӗ ӑна РСФСР 
халӑх артистки ятне панӑ.

Мухтанать халӑх вӗсемпе, савӑнать.
Уллубий Буйнакские вара... Буйнакский — 

халӑх мӑнаҫлӑхӗпе чапӗ.
Кам вӑл? Мӗнпе палӑрса юлнӑ?
Буйнакский Кавказри паллӑ революционер- 

сенчен пӗри, граждан вӑрҫин легендарлӑ ге- 
ройӗ. Хӑйӗн ӗмӗрне вӑл халӑхшӑн, ирӗклӗх- 
шӗн кӗрешсе ирттернӗ.

Кӗске пулнӑ унӑн ӗмӗрӗ, кӗске те чаплӑ 
пулнӑ. 1919 ҫулта ҫуркуние, пӗтӗм тавралӑх 
чӗрӗлсе ешернӗ вӑхӑтра, халӑх тӑшманӗсем 
ӑна ирсӗррӗн персе вӗлернӗ.

Ҫеҫенхир ӑмӑрткайӑкӗ пек мӑнаҫлӑн, килес 
куна ӗненсе, Уллубий Даниялович Буйнак- 
ский ҫирӗм тӑххӑра кайсан ҫӗре кӗнӗ.

Дагестан халӑхӗ унӑн ӗҫне ӗмӗр-ӗмӗр хи- 
сеплесе пурӑнать. Ӑна асӑнса, Темир-Хан- 
Шура ятлӑ хулана Буйнакск, вӑл ҫуралнӑ яла 
Уллубий-аул, теҫҫӗ.

Дагестан шӗкӗр хулинче, Махачкалара, ти- 
нӗс хӗррипе тӑсӑлакан сарлака та хитре урам 
ун ячӗпе хисепленет.

... Пуйӑс Кумык ҫеҫенхирӗпе ҫил пек вӗҫет. 
Унта та кунта шуррӑн-шуррӑн курӑнакан ҫурта 
пек тӳрӗ тирексем, йӑрӑс кипариссемпе чина- 
рӑсем вӗлтлете-вӗлтлете юлаҫҫӗ; аулсем чу- 
гун ҫул хӗррипе тӑсӑлаҫҫӗ.

Ҫеҫенхирте вара час-часах тӗлӗнмелле йы- 
вӑҫ, асамӑҫ лох тӗммисем кӑтран-кӑтран ку- 
рӑнса каяҫҫӗ. Лох тӗммисем — кунти ҫеҫенхир 
илемӗ. Ҫилсӗр чухне вӗсем симӗссӗн курӑнаҫ- 
ҫӗ. Пӗр-пӗр аскӑнчӑк ҫил ҫеҫ вӗрсе ирттӗр, 
вӗсем кӗмӗлӗн те ылтӑнӑн ялкӑша пуҫлаҫсӗ.

Вырӑн-вырӑн лох тӗммисемпе кӳршӗллӗ 
тамариск тӗммисем тӗкленсе ӳсеҫҫӗ. Аякран 
пӑхсан вара вӗсем мулкач ҫӑмӗ пекех ку- 
рӑнаҫҫӗ.

Кумык ҫеҫенхирӗ пуян та тулӑх.
Шӑлйӗрен хир сыснисене, ҫилхӑван антило- 

пӑсене, чее те сыхлануллӑ дрофсене ӳркенмен 
сунарҫӑ часах шыраса тупма пултарать.

Елӗк-авал кунта аулсем ҫырмасем тӑрӑх ҫеҫ 
ларса тухнӑ. Аҫта ҫьгрма, шыв — унта пурцӑҫ. 
Шыв ҫук — пурнӑҫ ҫук, тенӗ ӗлӗк кумыксем.

Халӗ ҫеҫенхир тӗпренех улшӑннӑ.
Унта та кунта тракторсем пӗр кӗвӗллӗ юр- 

рисене юрлаҫҫӗ, автомашинсем ҫип ҫапнӑ пек 
тӳрӗ ҫулсем тӑрӑх чупаҫҫӗ.

Пуйӑс Октябрь ячӗпе хисепленекен канав 
ҫумӗпе мала васкать.

Сасартӑк куҫ умне вӗҫӗ-хӗррисӗр тинӗс, 
Каспи тинӗсӗ, тухса выртать.

КАСПИ тинесе
Каспи шывӗ ҫуттӑн-кӑваккӑн курӑнать.
Тинӗс хумӗсем, пытанмалла вылянӑ пек, пӗр 

хӑпараҫҫӗ, пӗр анаҫҫӗ. Унтан вара кӑшӑ-ӑ-ӑл!

Вилессинчен ҫӑлса хӑвартӑмӑр ӗнтӗ.Тӑманлӑ Выҫли ҫыини Иван Алексеевич Ваньков ури ҫӗрнипе аптраса ӳкнӗ. Ана вара виҫӗ хут- чен операци тунӑ. Малтан сылтӑм ура пӳрнисеие татиӑ, кунпа чир чарӑнман. Иккӗмӗшӗнче те, урана чӗркуҫҫи таран татма тивнӗ, чир сипленмен. Юлашкиичен, пӗҫӗ тӗ- лӗнчен татсан ҫеҫ, Ваиьков боль- ницӑран сывалса тухнӑ.Больницӑра темле чярлӗ ҫынсем те, ваттисем те, ҫамрӑккисем те час-часах пулаҫҫӗ. Тспӗр чух тӗлӗн- мелле операцисем тӑзаҫҫӗ. Ҫапла, сӑмахран, нкӗ уйӑхри ачана крыжа чирӗнчен операци туса вилӗмрен

ҫӑлни больница историйӗнче сахал пулать. Ҫакӑп пек операцие Ком- сомольскинче пурӑнакан Павел Зубунов ачине турӗҫ. М ӑи ҫынна операпи тунӑ чух врачсем ӑна наркоз парса ҫывратаҫҫӗ пулсан, икӗ уйӑхри ачана мӗнле ’ иаркоз парӑн-ха вара? Хи рург ачаиа укол парса ҫеҫ «йӑпатнӑ», операци тунӑ. Ҫавӑн хыҫҫӑн ача тӑххӑр- мӗш кунне чипсрех сывалса тухнӑ, халӗ сывӑ ҫитӗнет.—  Хирург пулас тесен, нимӗн- рен те хӑрама тата ӗҫре ҫухалса каӑма кирлӗ мар. Чӑнах та, чӑваш- сем калашле, тепӗр чух чун хӑра- нӑ пек пулать, аичах алӑсем хӑра- маҫҫӗ. Кнрек мснле опсраци тӑвас

пулсан та, хӑвиа лӑпкӑ та ҫирӗп тытмалла,—  тет Гурий Филиппо- вич.Ҫакӑн пек пулма вӑл хӑйӗн юл- ташӗсепе те вӗрентег. Семеи М и- хайловпч Анисимов Комсомоль- ски больницинче иртнӗ ҫулхи сентябрьтенпе кӑна ӗҫлет-ха. Ҫак хушӑрах вӑл Филипповрап нумай вӗренчӗ, инструментсемпс ӗҫлеме чиперех ӑсталанса ҫнтрӗ, аппенди- цит чирӗпе чирлекенсеие хӑй тӗл- лӗн операци тума та пултарать.Операци сестри Ю лия Батра- кова та, Гурий Филипповичиа пӗрле ӗҫлесе хӑнӑхнӑскер, кирлӗ пулсаи, хӑй тӗллӗнех операци тӑвать.

Гурий Филиппович, ҫынсеее вӗрентнипе пӗрлех, хӑй те нумай вӗренет, нумай вулать.—  Кивӗ багажпа пурӑнма юра- масть,—  терӗ вӑл пире.—  Эсир вуланӑ пулӗ ӗнтӗ, халӗ медицпнӑ- ра ҫӗнӗ препаратсем 500-тен ир- теҫҫӗ. Пирӗн вӗсемпе пуринпе те вырӑнлӑ усӑ курма пӗлмелле. Ун- сӑрӑн мӗнле-ха паянхи кун врач пулма пултарӑн?Ҫапла, шурӑ халатлӑ ҫынсем кӑткӑс та канӑҫсӑр ӗҫ тӑваҫҫӗ. Вӗсем хушшинче Гурий Филип- повича та ырӑпа асӑнмасӑр иртсе кайма ҫук. Вӑл хӑйӗн пӗтӗм пӗлӗ- вӗпе сывлӑхне ҫынсене парать.Василий Ч Е Р Н О В
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туса, ҫыран хӗррине пырса ҫапаҫҫӗ. Ҫыран 
хӗррине пырса ҫапаҫҫӗ те, кӑпӑкланса, тинӗ- 
ҫелле чакаҫҫӗ. Калӑн ҫав: тӑвӑр, хумсене тӑ- 
вӑр, сарӑласшӑн вӗсем, тейӗн.

Ҫыран тӑршшӗпех карапсемпе кимӗсем че- 
ретленсе тӑрса тухнӑ.

Аякра-аякра, пӗлӗтсен тыткӑнӗнчен тарса 
тухнӑ хӗвел ури ӳкекен ҫӗрте, икӗ карап 
мачтисем пӗр курӑнаҫҫӗ, пӗр ҫухалаҫҫӗ. Карап- 
сем Махачкалана васкаҫҫӗ пулас, пирӗн пуйӑса 
май шӑваҫҫӗ.

Касли тинӗсӗ.
«Ватӑ тинӗс.» «Чее тинӗс.» «Усал тинӗс.» 

«Ултавлӑ тинӗс.» «Шанчӑк тинӗсӗ»...
Мӗнле кӑна эпитетсем илтмен пулӗ эсӗ хӑ- 

вӑн ӗмӗрӳнте! Шутласа та тухаяс ҫук.
Чӑннипех те эсӗ чее те, усал та, ултавлӑ та 

пулнӑ.
Елӗкрен пулӑҫсем сана шанса, сан кӑмӑлна 

тупас тесе, юрӑсем юрланӑ, мухтанӑ, парнесем 
панӑ.

Эсӗ пурпӗрех аскӑнлӑхна пӑрахман. Мӗскӗн 
пулӑҫсен киммисене хумусен айне тунӑ, пулӑҫ- 
сен виллисене шыврисемпе вутӑшсене выляма 
илсе кайса панӑ.

Мӗн чухлӗ карап путман пулӗ!
Мӗн чухлӗ хула, кермен юлман пулӗ сан 

тӗпне!
Юмахсем, легендӑсем, преданисем взҫе- 

вӗҫӗн тӑсӑлаҫҫӗ, вупӑр карчӑк ҫӑмхи пек, 
сӳтсе пӗтерес те ҫук...

Каспи тинӗсӗ хӑй ӗмӗрӗнче хӗрӗхе яхӑн ят 
илтсе курнӑ. Чӑн малтан Гомер ӑна «Хӗвел 
пӗви» тесе ят панӑ. Ку Каспийӗн малтанхи ячӗ. 
Тухӑҫри халӑхсем ӑна «Анӑҫри тинӗс», тепри- 
сем «Хозар тинӗсӗ» тенӗ. Чӑваш-пӑлхарсем 
вара «Хӑвалан тинӗсӗ» тесе ун ҫинчен юрӑсем 
юрланӑ, ун урлӑ арабсем патне, китайсем пат- 
не суту-илӳпе ҫӳренӗ.

Астӑватӑп-ха. Виҫӗм ҫул, Самар таврашӗнчи 
чӑвашсем патӗнче пулнӑ чухне, мана пӗр ста- 
рик тӗлӗнмелле юрӑ шухӑшне каласа панӑччӗ. 
Юррине астумастчӗ вӑл. Пӗчӗккӗ чухне асат- 
те кӗслепе каласа юрлатчӗ, тет. Шухӑшӗ ҫап- 
ларах.

Пӗр чӑваш сутӑҫи инҫе ҫӗре тинӗс урлӑ сут 
тума кайма тухнӑ. Тинӗсрен телей ыйтса, 

Хӑвалан тинӗс, Хӑвалан тинӗс,
Телей парсам, телей кӳрсем... 

тесе юрланӑ.
Пӗр-пӗр телейсӗр чӑваш-пӑлхар сутӑҫи, Сӑ- 

вас е Пӑлхар хулинчен, телей тупма таварсем- 
пе ҫак тинӗс урлӑ кайма тухсан юрланӑ пулӗ-и 
ҫак йӗркесене? Кам пӗлет, тен, тупнӑ пулӗ 
телейне. Тен, унӑн киммисем те, ытти нумей 
кимӗсем пек, тинӗс тӗпӗнче юлнӑ пулӗ.

Тен, ҫакӑ пӗр-пӗр чӑваш Афанасий Никити- 
нӑн юрри пулӗ.

Эй, ватӑ Хӑвалан тинӗсӗ, этем шӑписемпе 
эсӗ хумсемпе вылянӑ пекех вылянӑ!

... Вырӑссем, пӑлхарсене кура, ӑна Хвалын 
тинӗсӗ тенӗ.

Каспи тинӗсӗ пулса кайни пирки ҫапла ка- 
лаҫҫӗ. Тахҫан авал, чӑваш-пӑлхарсем ҫурҫӗр 
Кавказра пурӑннӑ чухнех, хальхи Азербайджан 
ҫӗрӗ таврашӗнче, Албан патшалӑхӗ пулнӑ. Ҫав 
патшалӑхра Каспи текен куҫса ҫӳрекен йӑхсем 
пурӑннӑ. Каярахпа вӗсем ҫухалнӑ, хӑйсен ятне 
вара ҫак тинӗсе парса хӑварнӑ. Аса килех 
кайрӗ. Санаторире ӗҫленӗ чухне пӗр ватӑ 
лезгин ҫынни легенда каласа кӑтартнӑччӗ.

... Касьпи (Каҫпи) ятлӑ хӗр, амаҫури амӑшӗ 
улталанипе, юратнӑ каччине астумасӑр кин- 
жалпа чиксе пӑрахать. Вара хӑй те, леш тӗнче- 
ре каччипе пулас тесе, тинӗсе сикет. Ҫавӑн- 
танпа тинӗсе Каспи тинӗсӗ теҫҫӗ имӗш.

Ҫапла. Каспи тинӗсӗ хӑйӗн аслӑ пурнӑҫӗнче 
тем те илтнӗ, тем те курнӑ. Ҫавна ҫеҫ калӑпӑр. 
Халӗ ӗнтӗ вӑл Советсен ҫӗршывӗн тинӗсӗ, усал 
та мар, чее те мар; ырӑ тинӗс, пуян тинӗс.

Часах акӑ ӑна Хура тинӗспе ҫыхӑнтарӗҫ. 
Вара ун чухнӗ эпир ӑна Каспи тинӗсӗ тесе мар, 
Совет тинӗсӗ тесе калӑпӑр. ,

Ман шухӑша ҫирӗплетнӗ пек, тинӗс хӑйӗн 
чӑрсӑр хумӗсене чӳхет. Пирӗн пуйӑса салам 
калама хушса, хумӗсене ҫыран хӗрринелле 
хӑвалать.

Пирӗн экспресс, ун саламне Махачкалана 
часрах илсе ҫитерес тесе, чупать те чупать, 

■сиккипе чупать.
Малта — Махачкала.

МАХАЧКАЛА
Каспи тинӗсӗн хумӗсемпе ҫӑвӑнса выртакан 

•Махачкала —• Автономиллӗ Советлӑ Социфли- 
-змлӑ Дагестан республикин шӗкӗр хули,

Махач — граждан вӑрҫи геройӗн ячӗ, кала— 
хула тени. Махачкала — Махачхула е Махач 
хули. ,

Темиҫе сӑмах Махач ҫинчен каласа хӑвӑрас 
килет. Хушамачӗ унӑн Дахадаев. Ӗҫӗпе вӑл 
пирӗн мухтавлӑ Крепкова аса илтерет. Вӑл — 
авар ҫынни, 1882 ҫулта ҫуралнӑ. Питӗрте чугун 
ҫул инженерӗсене хатӗрлекен институтра вӗ- 
реннӗ.

1905 ҫулта Дагестанри революцилле пӑлхав- 
сене хутшӑннӑ.

Граждан вӑрҫи вӑхӑтӗнче вӑл, Дагестанри 
Революцилле Ҫар Комитечӗн комиссарӗ пулса, 
шурӑ гвардеецсене хирӗҫ вирлӗ ҫапӑҫнӑ.

1918 ҫулта Дахадаев паттӑрсен вилӗмӗпе 
вилнӗ.

Революциччен Махачкалана Порт-Петровск, 
тенӗ. Ку вӑл — Пӗрремӗш Петӗр патшана хи- 
сеплесе панӑ ят.

Петӗр патша, Перси похочӗ чухне Таркири 
Адел-Гирей турхан патӗнче пулнӑ хыҫҫӑн, 
хальхи Махачкала тӗлне пырса, молебӗн ту- 
тарнӑ та тинӗс хӗррине чул хунӑ. «Кунта хула 
пулать», тенӗ. Ку 1722 ҫулти авӑн уйӑхӗнче 
пулнӑ.

Махачкала тинӗс шайӗнчен ҫирӗм сакӑр 
метр аяларах вырнаҫнӑ. Унӑн виҫӗ енче те 
тенӗ пекех тинӗс. Кӑнтӑр енче Тарки-тау текен 
ҫӳлӗ мар ту. Ҫавӑнта ӗнтӗ, Тарки текен аулра, 
Адель-Гирей турханӑн керменӗ пулнӑ.

Археологсем Тарки тӑвӗ ҫинче ӗлӗкхи ха- 
зарсен Сементер ятлӑ хули ларнӑ, теҫҫӗ. Кая- 
рахпа хазар халӑхӗ пач ҫухалнӑ. Хазарсенни 
евӗр сӑмахсем, ятсем, йӑла йӗрки чылай ха- 
лӑхра пур. Чӑвашсен те хазарсенни пек ятсем 
тӗл пулаҫҫӗ. Вӗсен шутне «ер»-пе пӗтекен ят- 
сем кӗреҫҫӗ: Сементер, Пинер, Атмер, Сетнер, 
Михетер...

Тарки тӑвӗсем ҫине пӑхсан, хула ҫав тери 
илемлӗн курӑнать. Тикӗс йӗркесемпе ӳссе 
ларнӑ урамсем тинӗс еннелле тӑсӑлаҫҫӗ, хула 
площачӗсем хӗвел ҫинче ялтӑраса тӑраҫҫӗ.

Махачкала урамӗсем пӗрин хыҫҫӑн тепри 
Дагестан халӑх геройӗсен ячӗсене шутласа 
тухаҫҫӗ: Буйнакский, Оскар, Дахадаев... Пит 
чыслаҫҫӗ вӗсем хӑйсен геройӗсене.

Буйнакский урамӗпе пырса, эпӗ каҫхи ҫу- 
тӑсемпе ҫуталса ларакан хула паркне кӗретӗп.

Скульптурӑсем, чечексем, саксем...
Вӗсен хушшинче Атӑл хӗрринчи аслӑ Кӗҫтен- 

ттие аса илтерекен палӑк куҫа илӗртет. Ку 
Сулейман Стальскин палӑкӗ. Поэта пуҫ тая- 
тӑп та хула варринелле утатӑп. Пур ҫӗрте те 

симӗс йывӑҫсем: чинарӑсем, тирексем...
Сарлака та сип-симӗс Ленин урамне тухрӑм.
Клубмӑсем хушшипе Сталин площадьнелле 

пыратӑп. „
Сасартӑк йывӑҫсем хушшинче каллех ҪӲЛ® 

палӑк курӑнса каять. Пӗркеленнӗ пит-куҫлӑ 
ҫын буркӑпа, папахӑпа, ман ҫине тинкерсе пӑ- 
хать. Ку Дагестан халӑх поэчӗ — Гамзат Ца- 
даса.

Сулейман Стальскипе Гамзат Цадаса палӑ- 
кӗсене пӗр проектпах тунӑ. Проектне Дагестан 
халӑх искусствисен тавд тивӗҫлӗ деятелӗ Хас- 
булат Аскар-Сарыджа хатӗрленӗ.

Икӗ палӑкне те поэтсен вилтӑприсем ҫине 
лартнӑ.

Махачкала — капӑр хула. Советсен ҫурчӗ, 
пионерсен керменӗ, физкультурниксен керме- 
нӗ, ҫӗнӗ гостиница, виҫӗ кинотеатр тата ытти 
чаплӑ ҫуртсем ӑна илем кӳрсе лараҫҫӗ.

Махачкала — Дагестан республикин наукӑпа 
культура центрӗ. Кунта Ленин ячӗпе хисепле- 
некен университет, СССР наукӑсен Академи- 
йӗн филиалӗ, медицина, ялхуҫалӑх, педагоги- 
ка институчӗсем пур. Вӗсемсӗр пуҫне, ултӑ 
техникум, икӗ училище, марксизм-ленинизм 
институчӗ тата ыт. пур.

Махачкала ҫав вӑхӑтрах пысӑк промышлен- 
ноҫлӑ центр. Кунта пир-авӑр, тимӗр-тӑмӑр, 
апат-ҫимӗҫ, хими промышленноҫӗ вӑйлӑ ата- 
ланнӑ. 1942 ҫулта вара нефть кӑлара пуҫланӑ. 
Ҫакӑ хулана пушшех ӳсме пулӑшнӑ.

Махачкала айӗнчи ҫӗр сийӗсем сиплӗ шыв- 
семпе пуян. Хальхи вӑхӑтра Дагестанра сарӑл- 
нӑ «Махачкала» ятлӑ сиплӗ шыв вар-хырӑм 
чирӗсенчен усӑллӑ. Хула ҫумӗнчи Талгин ай- 
лӑмӗнче кӳкӗртпе водород шывӗ тапса тӑрать. 
Ку сиплӗ ш ыв— тӗнчери чи лайӑххисенчен 
пӗри, Сочи таврашӗнчи чапа тухнӑ Мацеста 
ваннисенчен те ирттерет. Унта халӗ нумай пин 
совет ҫыннисем ревматизм, нерв тата ытти 
чирсенчен сывалма килеҫҫӗ.

Нумаях та вӑхӑт иртмӗ, ку вырӑн чаплӑ ку- 
рорт пулса тӑрӗ.

ДЕРБЕНТ

«Махачкала—Дербент» пуйӑс. Вырӑс сӑмахӗ- 
сенчи ударенисене урлӑ та пирлӗ лартса ка- 
лаҫакан проводник тараватлӑн вакуна ларма 
чӗнет.

Пуйӑс хуллен хускалса каять. Эпӗ вакун чӳ- 
речи ҫумне таянатӑп. Сулахайра вӗҫӗ-хӗррисӗр 
тинӗс хумханать. Сылтӑмра сӑртсем пуҫланаҫ- 
ҫӗ. Унта та кунта вӑрӑм хӑлхаллӑ ашаксем ҫе- 
рем ҫисе ҫӳреҫҫӗ.

Тинӗс ҫумӗпе ларса тухнӑ Каспийск хули 
курӑнса юлать. Каспийск — ҫӗнӗ хула-ха. Шӑ- 
пах ҫавӑн пеккисем ҫинчен ӗнтӗ «социализмла 
хула» теҫҫӗ. Вӑл ҫав тери хӑвӑрт ӳссе сарӑлса 
пырать.

«Избербаша ҫитсе пыратпӑр»,— пӗлтерет
проводник.

Часах акӑ Избербаш вокзалӗ те. Вокзалтан 
кӑнтӑр-хӗвеланӑҫ енче, чугун ҫул тӑршшӗпе, 
хула сарӑлса ларать.

Малта — Дербент.
Акӑ ӗнтӗ эпӗ Дербентӑн шавлӑ урамӗсенче. 

Васкамасӑр утатӑп. Илемлетсе пӗтернӗ чипер 
урамсем: Ленин урамӗ, Коммунарсен урамӗ.

Хула тинӗс хӗрринче пуҫланать те пӗчӗк 
сӑртсем ҫинче пӗтет. Унти вӗҫӗнче Ленинӑн 
пысӑк палӑкӗ. Вӑл аякранах курӑнать.

Дербент — виноград хули.
Чӑннипех те хулара виноград ҫав тери ну- 

май. Ӗлӗкхи карманӑн кӑнтӑр стенисенчен 
тухсан вара йӗркипе виноград сачӗсем пуҫла- 
наҫҫӗ. Дербент йӗри-тавра виноград совхозӗ- 
сем. Чи пысӑк совхозӗ Сталин ячӗпе хисепле- 
нет. Вӑл сакӑрҫӗр гектар ҫинче виноград туса 
илет. Эртелӗн ҫулталӑкри тупӑшӗ вунӑ мил- 
лионран иртсе каять.

Пуян пурӑнаҫҫӗ Дербент ҫыннисем. Хули те 
хитре, илемлӗ. Никам та ӑна пин те пилӗкҫӗр 
ҫулта тесе калас ҫук.

Чӑнах, хула пин те пилӗкҫӗр ҫул тултарнӑ. 
Грексем ӑна, Кавказра пурӑнакан Алан халӑ- 
хӗ ячӗпе, Алансен хапхи е Каспи хапхи, тенӗ. 
Монголсем — Темир-каталга — тимӗрленӗ кар- 
ман, арабсем — Баб-эль-Абваб — хапхасен 
хапхи, тенӗ. Хулан хальхи ячӗ те Иран сӑма- 
хӗ — Тимӗр хапха тенине пӗлтерет.

Мӗншӗн ҫапла ят панӑ-ха ҫак хулана?
Вӑл чӑнах та хапха пулнӑ. Тухӑҫпа анӑҫа ҫы- 

хӑнтаракан хапха пулнӑ. Унӑн пӗр енче тинӗс, 
тепӗр енче ҫӳлӗ те чӑнкӑ ту хысакӗсем. Вӗсем 
хушшине вара VI ӗмӗрте Иран патши Кубад- 
шах тӳпене ҫӗкленекен валсем хӑпартнӑ. Хула 
вара аслӑ ҫул ҫинчи хапха пулса тӑнӑ. Кам ҫак 
кармана тытса илнӗ, ҫавӑ — аслӑ ҫул хуҫи. Ҫа- 
вӑнпа кунта ӗмӗрсем хушши ҫапӑҫусем пынӑ.

Малтан ирансем, унтан арабсем хуҫаланнӑ. 
Хулана ҫӗмӗрсе Чингиз-хан ордисем, Тамерлан 
юланутҫисем, Надир-шах ҫарӗсем ҫавраҫил пек 
иртсе кайнӑ. Хӑйсем хыҫҫӑн вилӗм, ишӗлчӗк 
ҫеҫ хӑварнӑ. Юн тинӗсе шыв пек юхнӑ. «Пӗтӗм 
Каспи юнпа пӗвеннӗ».

1722 ҫулта Пӗрремӗш Петӗр патша Дербен- 
та вырӑс патшалӑхӗ ҫумне пӗрлештернӗ. Вара 
тин юн тӑкӑнма чарӑннӑ.

Дербентра чылай хушӑ вырӑссен чаплӑ пи- 
сателӗ А. Бестужев-Марлинский декабрист 
пурӑннӑ. Кунта унӑн пурнӑҫӗнчи ҫав тери пы- 
сӑк трагеди пулса иртнӗ. Савнийӗ авӑрланӑ 
пистолет ҫине пырса тӑрӑнса перӗнсе вилнӗ. 
Ун вилтӑпри ҫине вара писатель хӑй аллипе 
чул юпа лартнӑ, юпа ҫине ҫиҫӗм ҫиҫнине тата 
чечек ӳкернӗ. Аяла «шӑпа» тесе ҫырса хунӑ.

Кунтах французсен писателӗ А. Дюма, вы- 
рӑссен 18-мӗш ӗмӗрти писателӗ Кантемир тата 
ытти чылай паллӑ ҫынсем пулса, хӑйсен аса- 
илӗвӗсене ҫырса хӑварнӑ.

Революцичченхи Дербентпа хальхи Дербент 
хушшинче пысӑк уйрӑмлӑх. Советсем влаҫа 
иличчен кунта хут пӗлекенсем пулманпа пӗрех, 
выҫлӑх, чир-чӗр хула ҫыннисене каснӑ.

Халӗ вара Дербент Кавказри хитре хуласен- 
чен пӗри пулса тӑнӑ.

Т А Т С  Е М

Тат халӑхӗ — Дагестанри сахал йышлӑ ха- 
лӑхсенчен пӗри. Вӗсен йышӗ вунпилӗк пине те 
ҫитмест.

Революциччен тат халӑхӗ ҫав тери пысӑк 
пусмӑрта пурӑннӑ. Иудей тӗнне тытса пӳрӑннӑ- 
шӑн вӗсене еврейсем, тенӗ. Погром, ҫарату, 
мӑшкӑлани — тат ҫыннине Кавказӑн кашни кӗ- 
тессинчех кӗтсе тӑнӑ.

Совет саманинче кӑна тат халӑхӗ хӑйӗн те- 
лейне тупнӑ. Халӗ халӑхӑн хӑйӗн ҫырулӑхӗ пур.
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Темиҫе ҫул хушши ӗнтӗ пысӗк альманах тухса 
тӑрать. Дербент хулинче (татсем Дербент тав- 
рашӗнче пурӑнаҫҫӗ) кӗнеке лавккинче эпӗ тат 
писателӗсен Башхиев Мишшипе Атнилов Дани- 
илӑн тата Дадашев Манувахӑн кӗнекисене 
курнӑччӗ. Сутӑҫи шӑпах тат ҫынниччӗ. «Кусем 
пирӗн чаплӑ писательсем. Вӗсен кӗнекисене 
куҫарса Мускавра та кӑлараҫҫӗ, акӑ Атниловӑн 
нумаях пулмасть Мускавра тухнӑ кӗнеки»,— 
терӗ вӑл, ҫӳлӗкри «Пӗрремӗш урок» ятлӑ ача- 
пӑча кӗнекине тӗллесе кӑтартса. Эпӗ, унӑн 
кӑмӑлне тупас тесе, кӗнекене алла илсе вула- 
са пӑханҫи турӑм.

«Хӑвӑр халӑхӑн паллӑ ҫыннисене тата кама 
пӗлетӗр?» — ыйтрӑм эпӗ унран, вӑл тин ҫеҫ 
пырса кӗнӗ кӑвак костюмлӑ ҫынна темиҫе кӗ- 
неке тыттарса ӑсатса янӑ хыҫҫӑн.

«О-о-о, пӗлетӗп, пӗлетӗп. Истори наукисен 
кандидатне Ихилова, Дагестан халӑх артистки- 
не Щеретовӑна, Халукаев композитора лайӑх 
пӗлетӗп. Дербента килсен магазина кӗркелесе 
тухаҫҫӗ вара вӗсем»,— терӗ вӑл.

Татсем, чӑвашсем пекех, ӗҫчен халӑх. Ун 
ҫинчен акӑ ҫакӑ та каласа парӗ. Дагестанра 
1950 ҫулччен пурӗ вунсакӑр Социализмла 6ҫ 
Геройӗ шутланнӑ. Вӗсенчен ҫиччӗшӗ тат пулнӑ.

Татсем авалранах ҫӗр ӗҫлесе пурӑннӑ. Халӗ 
те вӗсем колхозӗсенче пысӑк тупӑшлӑ кукурус 
туса илеҫҫӗ. Уйрӑмах вӗсем виноград ӳстерме 
ӑста.

Д А Р Г И Н С Е М

Даргин халӑхӗ ҫӗр аллӑ пине^ яхӑн шутла- 
нать. Йышӗпе вӑл тусен ҫӗршывӗнче аварсем 
хыҫҫӑн иккӗмӗш вырӑнта тӑрать.

Даргинсем Дагестанӑн тӑвӗсен варринелле 
пурӑнаҫҫӗ.

Даргинистан тӑвӗсенчи ҫӗрсем ҫӗр  ̂ ӗҫӗ вал- 
ли юрӑхсӑр. Вӑрмансем те сайра. Хӑшпӗр ай- 
лӑмсенче ҫеҫ вара пысӑк садсем ешерсе ла- 
раҫҫӗ.

Даргин халӑхӗ сӗм авалранах выльӑх-чӗрлӗх 
ӗрчетсе те ҫӗр ӗҫлесе пурӑннӑ. Хресченсем 
ту ҫинчи кашни ҫӗр лаптӑкӗпе мӗн май килнӗ 
таран усӑ курма тӑрӑшнӑ.

Халӗ те ҫапла. Тусем ҫинчи ҫулпа пыратӑн 
та тӗлӗнетӗн. Йӗри-тавра чулсем, варринче пӗр 
тӑваткал метр пек ҫӗр ҫинче, тем ҫӳлӗш ку- 
курус кашлать.

Даргинистанра эпӗ чылаях пулаймарӑм. Ҫан- 
талӑк ҫумӑрлӑччӗ. Тусем хушшинче ҫулсем 
япӑхнӑччӗ. Ҫавӑнпа каялла Дербента ҫитме 
васкарӑм.

Манӑн Цудахар аулӗнче чарӑнса тӑмалла 
пулчӗ.

Ку аул садсен ӑшӗнче хупланса ларать. 
Аякран пӑхсан пӗлес те ҫук, вӑрман ҫеҫ теме 
пулать,

Мана аулти пӗр ҫамрӑк учительпе паллаш- 
тарчӗҫ. Унпа эпир даргин халӑхӗн историйӗ 
ҫинчен чылай калаҫса лартӑмӑр. Сагид (ячӗ 
ҫаплаччӗ унӑн) пуҫламӑш классенче ӗҫлет, хӑ- 
йӗн халӑхӗн иртнӗ кун-ҫулне, литературине 
лайӑх пӗлет. Мана вӑл чылай даргин поэчӗсем- 
пе писателӗсем ҫинчен каласа пачӗ, уйрӑмах 
вӑл каланисенчен Батырай ятлӑ иртнӗ ӗмӗрти 
чаплӑ юрӑҫӑн пурнӑҫӗ интереслентерчӗ.

Батырая «даргин поэзин ашшӗ» теҫҫӗ. Ун 
юррисене халӑх хӑй пуҫӗнче упраса хӑварнӑ. 
Батырай — лирик. Таса юратӑва, хӗрарӑма 
мухтаса, поэт-импровизатор адат йӗркисене 
аркатнӑ. Ун юррисем хӑйне евӗрлӗ кӗрешӳ 
меслечӗ пулнӑ.

Акӑ унӑн икӗ юрри:

Ҫӳл тӳпери кӑйкӑр пек 
Эп ҫуралнӑ саншӑнах,
Санӑн ик хура куҫна 
Кунӗн-ҫӗрӗн сыхлама.

Вӑрманти арӑслан пек 
Эпӗ ӳснӗ саншӑнах, 
Хам мӑнаҫлӑха манса, 
Сана ҫеҫ савап, теме.

Адат йӗркисене пӑснӑшӑн ӑна старшинасем 
курайми пулнӑ. Час-часах штрафла пуҫланӑ. 
Кашни юрланӑ юрӑшӑн пӗр вӑкӑрне илнӗ. Ан- 
чах та поэт юрламасӑр чӑтма лултарайман. 
Урампа пынӑ-и, ӗҫленӗ-и — ялан юрланӑ. 
Штраф хыҫҫӑн штраф, поэт чухӑнланса юлнӑ. 
Унӑн юлашки кунӗсенчи хӑрушӑ трагедие

Эффенди Капиев писатель ҫапла ҫырса кӑ- 
тартать.

Аслӑ даргин Батырай ҫав тери юхӑнса ҫитсе 
вилнӗ. Ана юрлама чарнӑ... Хӑшпӗр чухне, 
чӑтма ҫук йывӑр вӑхӑтра, вӑл ҫӗре лартнӑ 
кӑкшӑм ӑшне пуҫне чиксе юрланӑ.

Пӗррехинче, уяв кунӗнче, халӑх хӑйӗн поэт- 
не аса илнӗ. Вӑл юрланине илтес тесе, кашни- 
йӗнчен укҫа пухса вӑкӑр сутӑн илнӗ те Баты- 
рая чӗннӗ.

«Юрла,— тенӗ стариксем.— Мура кайтӑр 
штрафӗ-масарӗ, вӑкӑрӗ хатӗр: илсех кил- 
тӗмӗр.»

Батырай юрласа янӑ. Куҫ хупанкисемпе куҫ- 
ҫульне хупласа юрланӑ вӑл. Пӗтӗм халӑх лап- 
па пухӑннӑ. Хӗрарӑмсемпе ачасем ҫуртсен 
тӑррисенчен итленӗ. Батырай шуралнӑҫемӗн 
шуралса пынӑ, куҫне хупнӑ; унран инҫе мар 
старшина ҫынни вӑкӑра пуснӑ, унӑн юнӗ чӑ- 
мӑртанса ҫӗре тумланӑ...»

Батырай юрату юррисем ҫеҫ мар, эпиграм- 
мӑсем те юрланӑ. Хӑйӗн эпиграммисенче вӑл 
хансемпе сутӑнчӑк-шпиксене ҫеҫ мар, Микулай 
патшана та лектерме манса хӑраман.

«Батырай сӑввисем пирӗн халӑха революци 
вӑхӑтӗнче те, граждан вӑрҫи вӑхӑтӗнче те ну- 
май пулӑшнӑ»,— калаҫать Сагид.

Революципе граждан вӑрҫи ҫинчен калакан 
юрӑсем ку ялта ҫирӗп сыхланса упранаҫҫӗ.

Сагид мана юрӑсем итлеме тесе, пӗр старик 
патне илсе кайрӗ. Кӑвакарнӑ сухаллӑ курпун 
старик мана юрӑсем юрласа кӑтартрӗ. Вӑл хӑй 
вырӑсла пӗлмест, мана Саид тӑнлантарса пачӗ.

Пӗр юрри даргин поэчӗн Рашидовӑн «Ая- 
кака» ятлӑ поэминчен ҫуралнӑ иккен. Унта 
Алибек ятлӑ хӗрлӗ партизан ҫинчен каланӑ. 
Алибеке юрӑра «даргинсен Чапайӗ» тенӗ 
иккен.

Чапай, манӑн мухтавлӑ янташ, ӑҫта кӑна 
янрамасть пулӗ санӑн яту1 Казахстан ҫеҫенхи- 
рӗсенче пулнӑ-и, Кӑвказ тӑвӗсен хушшинче-и, 
Украина уйӗсенче-и — пур ҫӗрте те эпӗ Чапай 
ҫинчен хунӑ юрӑсем илтрӗм. Мӗн тери чун 
савӑнать ҫавӑншӑн!

Халӗ те акӑ мана тӑван Шупашкарта, мӑн 
Атӑл хӗрринче пулнӑнах туйӑнать. Чӗре тӑван- 
лӑх туйӑмне сиссе хаваслӑрах тапа пуҫлать.

ТАБАСАРАНСЕМ

Даргинсемпе Дербент хушшинелле тепӗр 
халӑх, табасаран халӑхӗ, пурӑнать. Табасаран- 
сем йышлӑ мар, пурӗ тӗ вӑтӑр пилӗк пин 
патнелле ҫеҫ.

Халӗ табасаран халӑхӗ Советсен ҫӗршывӗнчи 
тан праваллӑ халӑх. Табасаран ачисем шкул- 
сенче хӑйсен чӗлхипе вӗренеҫҫӗ, табасаран 
чӗлхипе хаҫат-журнал, учебниксем ҫапӑнса ту- 
хаҫҫӗ, радио калаҫать.

Дагестанра Табасарана «кавирсен ҫӗршы- 
вӗ» теҫҫӗ. Чӑннипе те кунта кавир тӗртес ӗҫ 
ҫав тери аталаннӑ. Вӗсен кавирӗсем пӗтӗм 
ҫӗршывра сарӑлнӑ.

Мана ҫакӑ тӗлӗнтерсе ячӗ. Табасаран кави- 
рӗсен тӗррисем чӑвашсен кӗске тӗрри евӗр- 
лех. Фигурисем, тӗррисен орнаменчӗсем йӑл- 
тах чӑваш тӗррине аса илтереҫҫӗ. Тӗсӗсен ыл- 
машӑвӗ ҫеҫ чӑвашсеннинчен урӑх, тусен гар- 
монийӗпе ҫыхӑннӑ. Ку ӗнтӗ халӑх ӗмӗртенпе 
тусем хушшинче пурӑннӑран пулӗ.

Табасарансем, чӑвашсене аса илтерсе, тӗр- 
ленӗ тумтир, тӗрленӗ кӗпе, тӗрленӗ чӑлха е 
алсиш таврашӗ тӑхӑнма юратаҫҫӗ.

Вӗсен ӗҫӗсенче те темӗнле хӑйне евӗрлӗ тӗ- 
рӗсен гармонийӗ пур. Хӑйсем каланипе, утӑ 
ҫулнӑ чухне те паккусӗсем тӗрӗ евӗрлӗ пулса 
юлаҫҫӗ имӗш. Курма тӳр килмерӗ.

Эпӗ Хучни аулӗнче ҫӗр каҫрӑм. Ку аултан 
инҫе мар, тусем хушшинче, пысӑк шӑтӑк пур. 
Тӗлӗнмелле шӑтӑк. Ваттисем ҫапла калаҫҫӗ. 
«Ку тӗрӗслӗх шӑтӑкӗ. блӗк-авал ҫак шӑтӑка 
пӗр кӗрсен, тӗрӗспе пурӑнакан ҫын ҫеҫ каялла 
тухма пултарнӑ», теҫҫӗ имӗш.

Ҫамрӑксем ун ҫинчен маннӑ ӗнтӗ. Стариксем 
ҫапла каланинчен кулаҫҫӗ ҫеҫ.

... Хучни аулӗнчен тухса, пирӗн грузовик 
кӑнтӑралла вӗҫтерет. Эпир ҫӳлелле хӑпарса 
пыратпӑр пулмалла. Пӗлӗтсем ӑшне кӗрсе 
каятпӑр. Самантлӑха шурӑ хумлӑ тинӗс ӑшне 
путнӑнах туйӑнать. Чӗре шиклӗн кӑрт-кӑрт туса 
тапать. Ҫӳлелле пӑхса илетӗп те пуҫ тӑрринче 
ҫав-ҫавах кӑваккӑн курӑнать. Тӗлӗнсе каятӑп, 
епле-ха пӗлӗт тӗсӗ улшӑнмасть. Ҫав вӑхӑтра 
курӑнман тинӗсӗн шурӑ хумӗсем сисӗнмесӗрех

ҫӳлвлле хӑпара луҫларӗҫ, кӑтраланса вӗсем 
пуҫ тӑрринче ташлаҫҫӗ. Эпир аялалла анатпӑр 
иккен. Малалла тинкерсе пӑхатӑп. Чул. Ун хы- 
ҫӗнчен пире хирӗҫ тавралӑх хӑй илемне илсе 
чупать. Лезгин аулӗсем пуҫланаҫҫӗ.

Л Е З Г И Н С Е М  I

Ку халӑх ҫинчен нумай ҫырма пулать.
Лезгинсем вӑрӑм историллӗ халӑх. Кавказра 

вӗсем сӗм авалранах пурӑннӑ. Халӗ лезгинсем 
кӑнтӑр Дагестанра пурӑнаҫҫӗ.

Кӑнтӑр Дагестан — ҫӳлӗ ту тӑррисен, никам 
пырса кӗме ҫук вӑрмансен, шавлӑ ҫырмасен 
ҫӗршывӗ.

Елӗкхи лезгин аулӗсем пырса кӗме ҫук ту 
хушӑкӗсенче вырнаҫнӑ пулнӑ. Халӗ айлӑмалла 
анса пыраҫҫӗ.

Лезгинсем сӑвӑ-юрра юратакан халӑх. Авал- 
ран вӗсен кашни ялӗнче ашугсем пулнӑ. Рево- 
люцичченхи ашугсенчен чи палли — Этим 
Эмин. Акӑ унӑн пӗр юррин тӗп шухӑшӗ.

Телей ниҫта та ҫук.
Аҫта пӑхан унта е вӑрӑ, е усал...
Таса чунлисене ниҫта та канлӗх ҫук...

Этим Эминӑн кашни юрри ҫакӑн пек йывӑр 
шухӑшлӑ. Мӗн тери телейсӗр, мӗн тери пысӑк 
ӗмӗтлӗ ҫын пулнӑ вӑл! Пӗчӗкрен тӑлӑх ӳснӗ- 
скер хурлӑхпа асапсӑр пуҫне урӑх нимӗн те 
курман.

Ирӗксӗр ун ҫинчен калаҫнӑ чух Чӑваш Хве- 
типе Юмахри Шавламана аса илетӗн. Вӗсен 
шӑпи те Этим Эминӑнни пекех пулнӑ. Телейсӗр 
Чӑваш Хвети янравлӑ сассипе, ҫырма-ҫатраллӑ 
ялсенче пытанса, «пирӗн автас килмест-им?» 
тенӗ.

Шавлама вара, хурланса; ]

«Атӑл айне анаймарӑм,
Чей лартса ӗҫеймерӗм,
Эп телейлӗ пулаймарӑм,
Савӑнса ҫӳреймерӗм... тенӗ.

Ҫапах телей килессе ӗненнӗ вӑл.
Ҫамрӑк пуҫа хуйхӑ ӳкрӗ 
Иртӗ-халӗ майӗпен,—  тесе пӗтернӗ вӑл 

хӑйӗн пӗр чаплӑ юррине.
Ҫук ҫав, хуйхӑ иртмен Шавламан. Путсӗр 

Эптӗлмен, Шӑнкӑртам ҫӗрме пуянӗ, Шавлама- 
на йыттисене пӑрахса панӑ. Пӑлханнӑ халӑх 
тепӗр кунне, Эптӗлмене вӗлернӗ хыҫҫӑн, Шав- 
ламан шӑммисене ҫеҫ тупнӑ.

Ҫапла, чурара пурӑнакан халӑхсен ӑслӑ 
ывӑл-хӗрӗн шӑпи пурин те пӗр пек пулнӑ.

Октябрь хӑватлӑн ҫапнӑ. Ҫапнӑ та тӗрме 
тӗнчине яланлӑхах ишсе пӑрахнӑ. Ишӗлчӗксен 
хушшинчен Кавказ тӑвӗсен хӑватне илсе, Этим 
Эмин вырӑнне хӑватлӑ сасӑ ҫӗкленнӗ. Ку Су-* 
лейман Стальский — 20 ӗмӗрти Гомер сасси 
пулнӑ.

Темиҫе сӑмах лезгин чӗлхи ҫинчен калассӑм 
пур. Унта темиҫе ҫӗр чӑваш сӑмахӗ тупма пу- 
лать иккен. Грамматика йӗркинче те пӗрпек- 
лӗхсем тӗл пулаҫҫӗ. Чӑваш чӗлхинчи пекех, 
лезгинсен грамматики подлежащие мала лар- 
тать, предлогсемпе мар, послелогсемпе усӑ 
курать.

Чылай хӗрарӑмсен ячӗ бике(пике)сӑмахпа 
пӗтет: Казбике, Халум-Бике. Чӑвашсен: Сарпи- 
ке, Яланпике.

Чӗлхепе ҫеҫ мар, лезгин йӑли-йӗрки те чы- 
лай чухне чӑваша аса илтерет.

I
А В А Р С Е М  ’

Акӑ вӑл Аварстан. Аслати авӑтнӑ чухнехи 
пек, тавралӑха шӑв-шавпа хупласа юхакан ҫыр- 
масен; тӗксӗм те чӗмсӗр ту хушӑкӗсен; мӑ- 
наҫлӑ, пӗлӗтрен иртекен, хӗвел патне карма- 
шакан тусен; чӗкеҫ йӑви пек, ту хысакӗсен 
ҫумне хӗсӗнсе ларнӑ, никам пырса кӗрейми 
аулсен; ҫилхӑван Хаджи-Мурадӑн; маттур джи- 
гитсен ҫӗршывӗ.

Махачкала, Буйнакск тахҫанах хыҫа тӑрса юл- 
чӗҫ. Малта — Унцукул, Гуниб, Хунзах тата ытти 
авар аулӗсем.

Ҫӗлен пек авкаланса выртакан ҫулпа икӗ 
грузовик пырать. Ҫул ҫӑмӑлах мар, чылай 
ҫӗрте, пӳске пек, ҫӳлелле сиксе илетпӗр, тепӗр 
чухне пӗр борт енчен тепӗр енне йӑванса 
каятпӑр. Пирӗн пуҫ ҫийӗпех пӗлӗтсем шӑваҫ- 
ҫӗ. Инҫете, ту хушӑкне тинкерсе пӑхатӑн та, 
пӗлӗтсем ирӗлтернӗ кӗмӗл тӗслӗн курӑнаҫҫӗ. 
Ту тӑррисем ҫинче вара вӗсем, тӑкса янӑ хӑй- 
ма пек, куҫа шартаракан шурӑ тӗспе выля- 
наҫҫӗ...
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в  а  м  М А .  Л  Г  А . П Тӗрлӗ ҫӗртен килнӗ хыпарсем

(Аллӑ ҫул тултарнӑ май)

Кӑҫалхи июль уйӑхӗнче Иван Григорьевич Малгай сӑвӑҫ 50 ҫул 
тултарчӗ. Иван Григорьевич 1924 ҫулта, ялти пуҫламӑш шкултан вӗ- 
ренсе тухсан, чылай хушӑ кулаксем патӗнче чӑпта ҫапса пурӑнать. 
Унтан — 1926 ҫулта ҪӗрпҪри 8 ҫул вӗренмелли шкула кӗрсе, ӑна 
1930 ҫулта пӗтерет. 1927 ҫулта Ленинла комсомол ретне кӗрет, об- 
ществӑлла ӗҫсене юратса туса пырать. Тепӗр икӗ ҫултан вӑл респуб- 
ликӑра тухса тӑракан хаҫатсене ҫырса тӑма тытӑнать. 1930 ҫулта 
унӑн малтанхи «Ҫыру» сӑвви пичетленсе тухать. Ҫакӑнтан пуҫласа 
вӑл литература ӗҫне ҫине тӑрса хутшӑнать. К у  таранччен поэт вунпӗр 
кӗнеке кӑларнӑ. И . Малгай писательсен Союэӗн тата КПСС членӗ.

Паллӑ сӑвӑҫ чӑваш литературинче ырма пӗлмесӗр ӗҫленине чыс- 
ласа, июлӗн 8-мӗшӗнче, поэт ҫуралнӑ кун, чӑваш писателӗсен Сою- 
эӗн правленийӗ литература каҫӗ ирттерчӗ. Унта Иван Малгай поэта 
саламласа писательсемпе искусство ҫыннисем тата хулари общест- 
вӑлла организацисенчен килнӗ ҫынсем ӑшӑ сӑмахсем тухса каларӗҫ, 
малашне тата тӑрӑшса ӗҫлеме ӑнӑҫлӑх, ырлӑх-сывлӑх сунчӗҫ, Тӑ- 
ванла республикӑсенчи писательсен организацийӗсенчен поэт ячӗпе 
телеграммӑсем килчӗҫ.

Аяларах эпир Иван Малгайӑн ҫӗнӗ сӑввисене пичетлетпӗр.

ЭП  Ю Р А Т А П  ҫурхи ачаш ире Хӗвел тухса хӑпарнӑ вӑхӑтра. Малтан ҫӳретӗп уҫӑлса садра, Унтан тухатӑп аслӑ уй-хире. Ачаранах мана — ял ҫыннине Тӑван уй-хир ытла та килӗшет. Тен, ҫавӑнпах тырпул ҫӗкленнине Кашни ирех кайса курас килет. Тулли уй-хир! Саватӑп илемне. Яр-явӑнса ҫӳреҫҫӗ кайӑксем. Янкӑр кӑвак тӑп-тӑрӑ тӳпенех

Ҫитесшӗн ман ҫунатлӑ шухӑшсем. Тӑри пекех эп ҫӳрӗттӗм вӗҫсе, Ҫӳлтен пӑхса парка тырпул ҫине Кӗҫҫе пек ешӗл-ешӗл калчасем Сывлӑмпала ҫиҫсе ларнӑ чухне. Ҫӗклен тырпул! Эс савӑнтар пире. Тулли пуянлӑх, ■ ҫитӗн хӑвӑртрах!
Эп юратап ҫурхи ачаш ире Хӗвел тухса хӑпарнӑ вӑхӑтра.

ВАРНАРТА Анна Маскинӑна пӗлмен ҫын та 
ҫук темелле. Кунта ун ятне яланах ӑпшӑн асӑ- 
наҫҫӗ, уйрӑммӑнах хӗрарӑмсем ӑна хисеплеҫ- 
ҫӗ, юратаҫҫӗ.

Анна Маскина ӑста ҫӗвӗҫ. Вӑл хуҫалӑхра кир- 
лӗ япаласем тӑвакан комбинатра ӗҫлет. Посе- 
локри ӗҫҫыннисене, уйрӑмах ҫамрӑк хӗрарӑм- 
сене вӑл кӗпе-тумтир касса ҫӗлеме яланах 
пулӑшать, пӗрехмай вӗрентет. Хӑй, ҫак комби- 
натӑн хӗрарӑм валли ҫӑмӑл тумтир ҫӗлекен 
цехра ӗҫленӗ май, кулленхи нормӑна яланах 
ирттерсе тултарать.

У к е р ч ӗ к р е :  Машина тикӗс ӗҫлет, кӗпе- 
тумтир хӑвӑрт ҫӗленет. Анна Маскина хӑй ма- 
шинипе яланах паха та хитре кӗпесем ҫӗлесе 
кӑларать.

А. ИВАНОВ.

Я Л ТАН  тухса тӑван хире Ҫул тытрӑм эп паян ирех. Тӑратӑп, акӑ, куҫ хывса, Тавраналла туллин пӑхса.Аҫта, ӑҫта — хӑш  тӗлерех; Ыраш вырма килсен пӗрре Кастарнӑччӗ хытах алла Ш ӑп хӗрӗх ҫул эп каялла?Ҫурла тытсассӑн чи малтан Ҫырма енче — ҫил ҫамкинче

Эп юн кӑлартӑм алӑран Чипер кӗлтелӗх выриччен.Ҫук, эп манман. Ш ӑп ҫавӑнта Выртатчӗ пирӗн пӗр ана, Тырпулӑ мар, эпир унтан Илеттӗмӗр куҫҫуль кӑна.Пӑхатӑп та: халь ҫав уйра Ик куҫ тулли ларать ыраш, Ҫил чуп тӑвать пыра-пыра Хӗвел сӑнлӑ сап-сар тырра.

вАйАраЧ ЕЧ ЕК Л ЕН ЧӖ ҫӗмӗрт хӑвӑрт Кунӗн-ҫӗрӗн ҫурӑлса. Шуралмашкӑн ӗнтӗ вӑхӑт Палана та васкасах.Ейӳре-ха шавлӑ Атӑл. Явӑнаҫҫӗ ҫеҫ хумсем, Ҫуркунне ҫитнишӗн хапӑл Эпир—ҫамрӑк каччӑсем. Туслӑ савӑк вӑйӑсем... Пирӗнпе хитре хӗрсем.
Сурӑх тирӗнчен ҫӗлетнӗ ҫӳлӗ те ҫӑмлӑ па- 

паха тӑхӑннӑ хитре авар, хӗрсе кайсах, мана 
хӑйӗн халӑхӗн йӑли-йӗркипе паллаштарать, ха- 
лӑх паттӑрӗсем ҫинчен каласа парать.

Чухӑн ҫынсен телейӗшӗн кӗрешнӗ легендар- 
лӑ Хачбар ҫинчен каласа кӑтартни мана шу- 
хӑша ячӗ.

Аварсем патӗнче темиҫе кун пурӑннӑ хыҫҫӑн 
эпӗ каллех Махачкалана тухса кайрӑм. Унта

СЕКРЕТАРЬ аллинче пӗчӗк кӑна хут татӑкӗ. 
Унта Женя Мукомолец вӗтӗ те тикӗс саспалли- 
семпе: «Мана ленинла комсомол ретне илме 
ыйтатӑп,—  тесе ҫырнӑ.— Ма тесессӗн эпӗ пар- 
тин ҫирӗм иккӗмӗш съездне комсомолка пулса 
кӗтсе илесшӗн.»

Женя Мукомолец ҫирӗм ҫул та тултарай- 
ман-ха, анчах вӑл ӗҫре ытла та маттур. Вӑл 
Сӗнтӗрвӑррири судоверфьре, Аня Печникова 
ертсе пыракан малярсен бригадинче ӗҫлет.

Маляр ӗҫӗ аякран пӑхсан ҫӑмӑл пек туйӑ- 
нать, анчах маляр ӑсталӑхне алла илме те пай- 
тах вӑй хума лекет. Ахальтен ҫеҫ сӑрӑна кисть- 
пе сӗрни ҫителӗксӗр, сӑрӑ пӗр тикӗс^ ӳктӗр, 
йӑлкӑшса тӑтӑр, илемлӗ пултӑр. Ҫак ӗҫе Же- 
ньӑна хӑйӗн аппӑшӗ Мария Карпеева та,  ̂ ӑста 
бригадир Аня Печникова та нумай пулӑшрӗ. 
Вӗсене пулах ӗнтӗ вӑл обществӑлла ӗҫсене те 
хутшӑнать. Халӗ вӑл, съезда хатӗрленнӗ май, 
вуншар килограмм сӑрӑ перекетлеме сӑмах 
пачӗ, кӗркунне каҫхи вӑтам шкулта вӗренме 
ӗмӗтленет.

Женя Мукомолец ыйтуне тивӗҫтерчӗҫ, ӑна 
ленинла комсомол ретне илчӗҫ.

И. Ю.Ҫураки часах вӗҫленчӗ Амӑртса ӗҫленӗрен.Мӗн акни йӑлтах ҫӗкленчӗ Акма лайӑх пӗлнӗрен.Ҫил килет те тапхӑр-тапхӑр Каш! кашлаҫҫӗ уй-хирсем- Вӑйӑра халь савӑнатпӑр Эпир — харсӑр ҫамрӑксем. Эй, кӗрле, купӑс кӗрле, Канни килӗшӗ ҫӗрле.
Магомед патӗнче хӑнара пултӑм. Дербентра 
туса кӑларнӑ эрех ӗҫрӗмӗр, хинкал ҫирӗмӗр. 
Эпӗ хам ҫырса пынисене вуласа патӑм.

Отпуск вӑхӑчӗ иртсе пычӗ. Тепӗр эрнерен 
Магомед мана ӑсатса ячӗ.

Сывӑ пул, Дагестан. Сывӑ пул, Магомед 
тусӑм. Пирӗн пата, чӑваш ҫӗршывне, пырса 
кур. Тӑванла чӑваш халӑхӗ сана, Дагестан ха- 
лӑхӗ мана йышӑннӑ пекех, ырӑ кӑмӑлпа йы- 
шӑнӗ. Хӑнасене юратать чӑваш халӑхӗ, тарават 
халӑх вӑл — ман халӑх.
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Созст Союзснчи Комму- 
нистсен партийӗн ХХ1-мӗш 
съезчӗ пулнӑранпа икӗ ҫул 
ҫитрӗ. Кӗҫех, акӑ, октябрь 
уйӑхӗнче, партин ХХП-мӗш  
съезчӗ пухӑнать.

Икӗ ҫул. Шутласа илсен, 
нумай вӑхйт та мар пек вӑл 
икӗ ҫул хушши. Анчах пирӗн 
ҫӗршывра, Коммунистсен

партийӗ халӑха аслӑ Ленин 
кӑтартнӑ ҫулпа малалла тӗ- 
рӗс илсе пынипе, кӗске вӑ- 
хӑтрах тӗлӗнмелле чаплӑ 
улшӑнусем пулса иртеҫҫӗ.

Эпир кунта партин икӗ 
съезчӗ хушшинче пӗр кол- 
хозра тунӑ хӑшпӗр ӗҫсемпе 
паллашӑпӑр.

Канашран Ямаша каякан 
аслӑ ҫул. Сенкер-кӑвак ав- 
тобус ҫӑмӑллӑн ярӑнса 
чупать. Акӑ, Шӑхасан, Си- 
тел ялӗсем хыҫала юлчӗҫ. 
Унтан, пӗчӗк вйрмантан 
тухсан, Малтикас Шӗкӗр 
курӑнса каягь.

Шӗкӗр. Кунта ҫитсен ки- 
рек кам та йӗри-тавралӑха 
сӑнаса пӑхмасӑр иртеймест. 
Ҫакйнти виҫӗ Шӗкӗртен пӗ- 
ринче — Кассакассинче чӑ- 

ваш халйхӗн мухтавлӑ ывӑ- 
лӗсенчен пӗри, ҫулӑмлӑ чӗ- 
реллӗ сӑвӑҫ Ҫеҫпӗл Миишш 
ҫуралса ӳснӗ.

<гМӗскӗн юлташйм, хӑта, 
сухапуҫ ҫьшни, иртсе кай- 
нӑ вйхӑта астӑватӑн-и»?,— 
аса килеҫҫӗ поэтӑн пӗр сӑв- 
винчи сӑмахсем.

Анчах мӗн пур-иш халь 
кунта поэт каланӑ «иртнӗ 
саманана» аса илтерекенни? 
Пачах пӗр япала та ҫук те- 
мӗпӗр-ха, ҫавах тӳрех куҫ 
умне курӑнаканни нимӗн те 
юлман.

Хальхи вӑхӑтра Шӗкӗр ял 
Советӗнчи «Звезда» колхоза 
пилӗк ял пӗрлешсе тӑрать. 
Колхозӑн тӗп пуянлӑхӗ — 
акмалли ҫӗрӗ — виҫӗ пин 
гектар ытла. Уй-хирне тух- 
сан та, ' ялӗсене кӗрсен те 
ҫуллен улшӑнса пыракан 

ҫӗнӗ сӑнсем, ҫӗнӗ ӳкерчӗк- 
сем курӑнаҫҫӗ.

Колхоз сарлака утӑмсемпе 
малалла утймлать. Куллӗн-

кун вйй илет, ҫитӗнет, тӗрек- 
ленет, пысӑк хӑватпа ата- 
ланать. Ана юлашки икӗ ҫул 
хуишинче кӑна мӗн-мӗн 
тунине пӑхсан та лайӑх кур- 
са ӗненме пулать.

Акӑ эпир Малтикасрал 
Уйпуҫ Шӗкӗр ялӗ патнелле 
ҫывхаратпйр. Аякранах те- 
миҫе вуншар чӳречеллӗ, 
хулари майлӑ шап-шур вӑ- 
рйм ҫурт курӑнать. Ҫак 
илемлӗ чул ҫурта пӗлтӗр 
кӑна туса пӗтернӗ-ха. Кирек 
хӑш енчен пӑхсан та чуна 
килентерет. Ун йӗри-тавра 
хитре карта тытса тӗрлӗрен 
йывӑҫ лартнӑ, чечек эрешӗ- 
сем тунӑ. Карта ҫумӗнче 
саксем. К у  вӑл колхозри 
Культура ҫурчӗ.

Тӗплӗнрех паллашатйн та, 
колхозӑн пӗтӗм ӗҫӗ-хӗлӗ, пӗр 
чарӑнмасйр вӗресе тӑракан 
пурнӑҫӗ ҫак ҫуртпа ҫыхӑнса 
тйнине туятӑн.

Культура ҫуртӗнче пилӗк- 
ҫӗр ҫын ытла вырнаҫмалӑх 
пысӑк зал, илемлӗ фойэпе 
коридор пур. Библиотекӑпа 
кӗнеке-хаҫат вуламалли пӳ- 
лӗм те ирӗклӗ, аслӑ, ҫутӑ. 
Колхозйн тӗп штабӗ ■— прав- 
лени те кунтах вырнаҫнӑ.

Ҫурт нихӑш кун та пушӑ 
лармасть. Кунта кинокарти- 
нӑсемпе спектакльсем е кон- 
цертсем кӑтартнисӗр пуҫне 
пухусемпе канашлусем, тӗр- 
лӗ кружоксен занятийӗсем 
пулса иртеҫҫӗ. Кунта кол- 
хозниксемпе пӗрле пухӑнса 
ӗҫ планӗсене сӳтсе яваҫҫӗ, 
малашне тумалли ӗҫсене 
палӑртаҫҫӗ, агрономсемпе 
врачсен, учительсемпе наука 
работникӗсен лекцийӗсене 
итлеҫҫӗ. Нумаях пулмасть 
Совет Союзӗн Геройӗ

Ф. Н. Орлов килсе колхоз- 
никсемпе тӗл пулчӗ. Шу- 
пашкарти театрсем икӗ 
спектакль лартса панй, ха- 
мӑрпа кӳршӗллӗ марисен 
юрӑпа тяшӑ ансамблӗ кон- 
церт ката/гтнӑ.

Ҫаксем ҫинчен шухӑшла- 
тйн та наллех кӑвар чӗреллӗ 
поэта аса илетӗн. Чйн та. 
Мшиша ача чухне тӑван 
ялӗнче пурӑннӑ вӑхӑт чуна 
ҫӳҫентермӗлле йывӑр вӑхӑт 
пулнӑ. Ун чухне, патша са- 
мани вӑхӑтӗнче, поэт кала- 
рӗшле, ват асаттесен ҫӗрнӗ 
пӳрчӗсем кӗҫ-вӗҫех тӳнесле 
тайӑлса ларнӑ, вйл ҫуртсене 
сивӗ хӗлре юр шӑлса кайнӑ, 
ҫулла пулсан тӑррине арму- 
типе мӑян иштнӑ, кӗтессенче 
уласа ҫил вӗрнӗ. Пусмӑрлӑх 
па танмарлӑх, чухйнлӑхпа 
асаплӑх тӗнчи пулнӑ вӑл вй- 
хӑтра. Ахальтен мар ӗнгӗ 
Мииииа та ҫав тӗрмери пек 
тӗттӗм пурнӑҫа чунтан ыл- 
ханса питленӗ, тӑван халӑ- 
хӑмйра ирӗклӗ те телейлӗ 
г.урнйҫшӑн вӑй хурса кӗреш- 
ме чӗннӗ. Октябрьти рево- 
люци вут-ҫулӑмӗпе пиҫӗхсе 
хавхаланнӑ хурҫӑ шанчӑклӑ 
сӑвӑҫ: «Ватӑ аслаҫу пӳртне 
ййвантарса яр, ӗмӗрлӗх ни- 
кӗс ҫине ҫӗнӗ ҫурт лартар!», 
тесе йыхравланӑ. Поэт ӗмӗт- 
леннӗ ҫав ӗмӗрлӗх Ҫӗнӗ ни- 
кӗсе — социализмла ҫӗнӗ 
пурнӑҫа — пирӗн хал&х хӑй 
аллипе хывса ҫитерчӗ ӗнтӗ, 
халӗ ҫав никӗс ҫине ӗмӗрлӗх 
Ҫӗнӗ Ҫурт — коммунизмӑн 
ҫутй ҫуртне лартать.

Икӗ-виҫӗ ҫул каярах ку 
таврашри ялсенче краҫҫын 
ҫутипе ларатчӗҫ, халӗ каш- 
ни колхозник килӗнче элек- 
тричество лампочки ҫунать, 
радио калаҫать. Кӗҫех, акӑ, 
колхозра электричествҫ) вӑ- 
йӗпе ялхуҫалӑх машинисене 
ӗҫлеттерме, фермйри выльйх- 
чӗрлӗх валли апат пӗҫерсе 
хатӗрлеме, шыв уҫласа хӑ- 
партма, арман авйртма, 
ҫӑкӑр пӗҫерме, ӗне сума, 
ҫӑм касма пуҫлӗҫ. Вӑл вӑхӑт 
ҫитесси — куҫ умӗнче. Ун 
чухне йывӑр ӗҫсем ҫӑмӑл- 
ланӗҫ, ӗҫ тухӑҫӗ темиҫе 
вуншар хут ӳсӗ, халӑх валли 
апат-ҫимӗҫ те, ытти япала- 
сем те кирлӗ таранах пулӗҫ.

«Звезда» колхозра икӗ ҫул 
хушшинче хуҫалйхра кирлӗ 
ҫурт-йӗр чылай туса лартнӑ. 
Сӑмахран, 36 сысна ами хуп- 
са усрамалли витесем, пӑру

аитипе чӑх-чӗн зити, вы- 
льӑх апачӗ хатӗрлемслли 
уйрам цех тунӑ.

Халӗ колхозра виҫҫӗр ӗне 
ытла хупса усрамалли ҫӗнӗ 
оите лартаҫҫӗ. Вйл пстӗм- 
пех кирпӗчрен пулать. В.ите 
мӗн пысӑккӑш пуласси унӑн 
калӑпӑшӗнчен паллӑ: тӑр.и- 
шӗ ■— 90 метр, сарлакӑыӗ — 
20 метр. Витене кӑҫал, пар- 
тин ХХП-мӗш съезчӗ ӗҫле- 
ме тытӑннӑ тӗле туса пӗтс- 
реҫҫӗ. Ана туса .ҫитерсен, 
унти ӗҫсене пӗтӗмпех меха- 
низацилеҫҫӗ тата электрифи- 
кацилеҫҫӗ.

Колхоз хуҫалӑхӗ ялхуҫа- 
лӑх машинисемпе те иуян- 
ланса пырать. Пӗлтӗртенче 
кӑна ҫӗнӗрен комбайч, мо.ю- 
тилка, трактор, тырӑпи ытти 
ялхуҫалӑх продукчӗсем ти- 
пӗтмелли сушилка туяннӑ.

Колхозниксен пурнӑҫӗ 
куллен-кун аванланать, ла- 
йӑхланать. Икӗ ҫул хуш- 
ишнче вӗсем 110 пӳрт ларт- 
нӑ. Ҫӗнӗ пӳртсене кашниех 
илемлӗ лартаҫҫӗ, тӑррине 
хӗҫтимӗр е чуспа шифер ви- 
теҫҫӗ. Ил урамӗсем тӗлӗн- 
мслле илемленсе, капӑрлан- 
са пыраҫҫӗ. Лаййх пӳртсем- 
пе пӗрлех ешӗл йывӑҫсем 
сарӑлса ӳсеҫҫӗ.

ЙЫвйҫсем тенӗрен, ҫакна 
■га каласа хӑварас килет. 
Шӗкӗр ҫыннисем йывӑҫ- 
курӑка, ҫутҫанталӑка юра- 
■гаҫҫӗ. Акӑ, эсир Малтика- 
салла е Анаткас Чарпуҫ 
еннелле каятӑр-ц, кунти 
ҫулсен икӗ енӗпе те капӑр 
йывӑҫсем кашласа лараҫҫӗ. 
Шӑрӑх чухне уҫӑ сулхӑн 
кӳреҫҫӗ, ҫил-тӑвӑл тухсан 
тусанпа тӑмран хӳтӗлеҫҫӗ. 
Ҫак йывӑҫсене колхозниксем 
хййсем лартса ӳстернӗ, ҫу- 
лӗсене те хӑйсем тикӗслесе 
якатнӑ. Вӗсем кӑҫал та Уй- 
пуҫӗнчен Матьшӳне каякан 
ҫул хӗррине ҫӗр пин тӗп 
ытла йывйҫ лартса хӑвар- 
чӗҫ. Колхоз садне те тата 
виҫӗ гектар сарса пысӑк- 
латрӗҫ.

Ялта шкулсем, клубсем, 
магазинсем, сывлӑх учреж- 
денийӗсем пур. Колхозник- 
сем пслтӗр Матыиӳри ҫичӗ 
ҫул вӗренмелли шкул ҫуртне 
тӑпрен юсаса ҫӗнетрӗҫ.

Колхозра тем тӗрлӗ ӗҫ те, 
пысйкки те, пӗчӗкки те пур. 
Халӗ уй-хирте те, фермӑсен- 
че те, ҫичӗҫуллӑхӑн виҫҫӗ- 
мӗш ҫулӗнчи ӗҫсене ӑнйҫлӑ 
пурн&ҫлассишӗн кӗрешӳ пы- 
рать.

Партин X X II съездне ҫи- 
тӗнӳсемпе кӗтсе илесси — 
колхозниксен чи пирвайхи 
ӗмӗчӗ. Ҫак ӗмӗте чыслйн 
пурнйҫлас тесе, вӗсем со-

циализмла обязательствӑсем 
илчӗҫ.

Ӑмӑрту ялрвӗ кашни ӗҫ- 
ченӗн чӗринех хускатать:

кӑҫал кашни гектартан 
14 центнертан кая мар тыр- 
пул, 140 центнер ҫӗрулми, 
170 центнер сахйр кӑшманӗ 
туса илмелле;

кукурус пӗлтӗрхинчен 
чылай нумайрах акнӑ, каш- 
ни гектартан 600 центнертан 
кая мар ешӗл кукурус пух- 
са илсе, 8.735 тонна силос 
хывса хӑвармалла, вӑрлӑх- 
лӑх акнӑ лаптӑксенчен гек- 
тар пуҫне 20 центнер куку- 
рус тӗшши туса илмелле;

кашни 100 гектар ҫӗр пуҫ- 
не 45 центнер аш-какай, 
110 центнер сӗт суса илмел- 
ле, 1.115 сысна самӑрт- 
малла;

парти съезчӗ уҫйлнӑ тӗле 
патшалӑха 2.332 центнер 
сӗт, 1000 центнер аш-какай 
сутмалла.

Колхозпа пӗрле ҫынсем те 
ӳсеҫҫӗ.

Акӑ, Чуриковсем — упӑш- 
кипе арӑмӗ: пӗри — игроном, 
тепри — зоотехник.

Анастасия Петровна — ял 
Совет депутачӗ — ӗне сӑва- 
кан. Кӑҫал каиши ӗнерен 
3-шер пин килограмм сӗт 
суса илессишӗн кӗрешет.

Кирилл Давыдов — ком- 
байнер — коммунист. Пӗл- 
тӗр 352 гектар ҫинчи тыр- 
пула пухса кӗртнӗ, 3.885 
центнер тырӑ ҫапса-тӗшӗлесе 
панӑ. Вӑл районти чи лаӑӑх 
комбайнер ятне илнӗ.

Иван Михайлов — строи- 
тельство бригадин бригади- 
рӗ, каменщик. Ӑна колхоз 
ятарласа Сӗнтӗрвӑррине яр■ 
са вӗрентнӗ.

Выльйх-чӗрлӗх пӑхакан- 
сем те ӳссе пыраҫҫӗ.

Яков Максимович Макси- 
мова виҫӗмҫул кӑна сысна 
ферминче ӗҫлеме I хушрӗҫ. 
Вӑл пӗлтӗр, 476 сысна са- 
мӑртса, 390 центнер аш ту- 
са пачӗ. Я. Максимов «Рес- 
публикӑри сысна пӑхакан- 
сенчен чи лайӑххи» ятне 
илме тивӗҫлӗ пулчӗ.

Канӑҫсйр чӗреллӗ ҫынсем 
хӑйсем тунӑ ҫитӗнӳсемпе 
нихҫан та лӑпланмаҫҫӗ. Вӑл 
кйҫал 655 сысна самӑртать, 
524 центнер аш туса парать. 
Самӑртакан сыснасен чӗрӗ 
виҫи 80 килограмран кая 
пулмасть.

Шӗкӗрсем хӑйсен сӑмахне 
ҫирӗп тытаҫҫӗ. Вӗсем партин 
ҫитес историлле съездне ҫӗне 
ҫитӗнӳсемпе кӗтсе илессишӗн 
пӗтӗм чун хавалӗпе хавха- 
ланса ӗҫлеҫҫӗ. Ст. АСЛАН.
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Ку таранччен те Илюкӑн кӳрен- 
меллисем нумай пулнӑ ӗнтӑ, усал 
(ынсем ун ч^ркпе сахал мар ыр.л- 
таг нӑ, тепӗр чух, тӳсме ҫуккмпе, вӗри 
куҫҫулӗпех макӑрма та тӳр килиӗ, 
анчах кӗҫӗрхи каҫ урамра пулса ирт- 
нӗ шӑв-шав ӑна нихҫаихинчен те хы- 
тӑрах пырса тиврӗ. Мӗн кӑна каласа 
намӑслантармарӗ, епле кӑна хӑртма- 
рӗ, кӳрентермерӗ ӑна Натали амӑшӗ!
Ытла та ним вырӑнне хумасӑр, ҫӗр 
ҫиичи чи ирсӗр чӗрчунсемпе танлаш- 
тарса вӑрҫрӗ вӗт-ха...

Мӗншӗн!..
Нимӗншӗн те мар. Ахалех, сӑлтав- 

сӑрах.
Илюк нимӗн те туман, унра пӗр айӑп 

та пулман. Вӑл Наталипе тӗл пулса сӑмах 
хушнӑ та, кайран, лешӗ ҫине тӑрсах ь:йт- 
нипе, хӑй ҫинчен каласа панӑ. Наталин 
киле кӗрес кӑмӑлӗ пулнӑ пулсан, Илкэк 
ӗна пӗртте чарса тӑл\ан пупӗччӗ.

«Вӑрӑ, бандит, ристан... Ма таврӑнтӑн 
пуль эсӗ, лерех пӗтмеллеччӗ саиӑн...»

Ой, йывӑр-ҫке ҫакӑн пек хӑрушӑ сӑ- 
махсем иптме, ҫав тери йывӑр! Вӗсем 
ҫынна сывлами туса лартаҫҫӗ, пӗтӗм ӑш- 
чике вут-ҫулӑмпа ҫунтараҫҫӗ, кӑмӑлэ 
ҫапса хуҫаҫҫӗ вӗт!..

Ҫӗрӗоех, ирчченех асапланчӗ Илюк, 
ниепле те ҫывӑрса каяймарӗ. Аптранӑ 
енне, ҫенӗкре темиҫе ҫул хушши ҫакӑн- 
са тӑнӑ табак ҫулҫисене лутӑркаса, чи- 
карккӑ чӗркесе чӗртрӗ. Колонири мас- 
терскойӗнче ӗҫленӗ чух вӑл Куприям 
Иванчпа пӗрле кӑшт турткаланӑччӗ, ан- 
чах киле таврӑннӑранпа ҫӑвара пӗрре те хыпман. Халӗ ак, ӑшӗ ҫуннипе, 
ирӗксӗрех туртса ячӗ. Хаяр тӗтӗм тӳрех пуҫа пырса ҫапрӗ, ӳсӗртнӗ пек 
турӗ, Илюк кӑмзлӗ татах пӑтранса кайрӗ те, вара пушшех ҫывӑрасси 
пулмарӗ.

«Вӑрӑ, бандит, ристан...»
Натали амӑшӗ пӗтӗм урам илтмелле кӑшкӑрнӑ ҫак сӑмахсем Илюк 

хӑлхинчен тухма пӗлмерӗҫ, инҫетрен илтӗнекен чан сасси пекех янраса 
тӑчӗҫ.

Ывӑлӗ мӗн тери асапланнине амӑшӗ пӗтӗмпех сиссе вь:ртрӗ, ӑна 
лӑплантарма тӑрӑшрӗ, «ҫав йӗксӗк сӑмахӗсене хӑлхана чикме те кирлӗ 
мар», терӗ, анчах ывӑлне ним айӑпсӑр кӳрентернӗшӗн хурланса, ӑна 
хӗрхенсе, хӑй те татӑлсах макӑрчӗ.

Ирхине, ҫӑлтан ӑсса кӗнӗ еивӗ шывпа пит ҫунӑ хыҫҫӑн, Илюк сасар- 
тӑк амӑшне хӑй хулана кайма шут тытни ҫинчен каларӗ.

— Мӗн тума! — тӗлӗнчӗ амӑшӗ.
— Тен, ӑҫта-та пулин ӗҫе вырнаҫма пулӗ,— терӗ Илюк,— Ҫакӑн пек 

намӑслантарса пӗтернӗ хыҪҫӑн ялта пурӑнаймастӑп эпӗ...
— Уй, ан калаҫ-ха ун пек!— хӑрасах кайрӗ амӑшӗ.— Ах-зль те икӗ 

ҫул уйрӑм пурӑнтӑмӑр, киле килни виҫ эрне те ҫук. Ямастӑп эп сана 
ниҫта та...

— Ан чар, анне.— Илюк сӗтел пуҫне ларчӗ те лӑпкӑн калаҫма пуҫ- 
ларӗ.— Е пӗр-пӗр завода, е стройкӑна ӗҫлеме кӗретӗп те, каҫхине 
шкулта вӗренетӗп. Ҫын пулас пулать манӑн!

— Каллех... мӗн те пулин пулса тухмӗ-ши! Ҫавӑнтан хӑратӑп тата 
эпӗ, ывӑлӑм... — хурлӑхлӑн пӑхрӗ ун ҫине амӑшӗ.

— Кун пирки ан та шухӑшла, халь тин эпӗ пӗчӗк ача мар, мӗнрен 
мӗн пулассине чухлатӑп, текех ӗмӗрне те йӑнӑшас ҫук,— лӑплантарчӗ 
Илюк.

Чылай калаҫса ларчӗҫ вӗсем. Илюк хӑй мӗн-мӗн шухӑшлани ҫинчен 
мӑн ҫын пекех ӗнентермелле калаҫрӗ те, амӑшӗ нумаях хирӗҫсе тӑма- 
рӗ, килӗшрӗ:

— Кайса пӑх эппин, анчах тархасшан нумай ан ҫӳре, атту эп каллех 
пӑшӑрханма пултаратӑп...

Илюк вара ҫав кунах Шупашкара кайрӗ. Хытӑ кӳреннӗскер, ҫынсем 
куҫӗ умне курӑнас килменнипе, вӑл урампа мар, ял хыҫӗпе кайма шут 
турӗ, анчах хӑйсен пахчинчен тухнӑ-тухман, пачах та кӗтмен ҫӗртен, 
Наталие тӗл пулчӗ,— вӗл ҫырма енчен пӑру хӑваласа килет-мӗн. Пӗрне- 
пӗри курсан, вӗсем иккӗшӗ те хӗп-хӗрлӗ пулса кайрӗҫ.

— Аҫта кайма тухрӑи капла! — хуллен ыйтрӗ Натали, Илюк умӗнче 
чарӑнса.

— Тупӑнчӗ-ха каймалли,— терӗ Илюк.
Вӗсем хире-хирӗҫ пӑхса тӑчӗҫ, анчах калаҫма сӑмах тупӑнмарӗ. Каҫ- 

хине мӗн пулса иртнине астуни вӗсене иккӗшне те иментерчӗ пул- 
малла ҫав.

— Эс мана ҫиленетӗн пуль ӗнтӗ... — терӗ унтан Натали.
— Сана мӗншӗн ҫиленес! Эс айӑплӑ мар вӗт, сан аннӳ темшӗн ҫав 

гериех урса кайрӗ...
— Эп ӑна паян уншӑн питӗ хытӑ вӑрҫрӑм.
— Вӑрҫнинчен мӗн усси! Акӑ, хапь эсӗ манпа тӑнине курсан та кап- 

лех сиксе ӳкет-ха ҫан ҫине.
— Хӑрамастӑп эп унран. Атте мги майлӑ. Вӑл та паян аннене ятларӗ.
Илюк чӗнмерӗ, Натали ҫинчен куҫ илмесӗр пӑхса тӑчӗ. Чӑнах та,

хӗр пулсах кгйнӑ нккен Натали. Ытармалла мар илемлӗ... Ҫавӑклах 
амӑшӗ умӑн кашни утӑмнех еыхласа тӑрать пулмалла.

— Нумайлӑха каятӑн-и! — ыйтрӗ Натали.
— Ҫук, пӗр-ик куна ҫеҫ.
— Эс мана хӑвӑн ҫинчен п^тӗмпех каласа памарӑн вӗт-ха, асту, ҫавна 

ан ман. Пурпӗрех калаттаратӑп...
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Натали хӑйӗн пиҫсе ҫитнӗ хӑмла ҫырли тӗелӗ ҫӳхе тутисемпе йӑл 
кулса илчӗ та, пӑрушне хӑваласа пралукалла кӗрее кайрӗ. Илюк, ун 
ҫине тата пӗр-икӗ хутчен те ҫаврӑнса пӑхса, анатапла утрӗ. Ҫырма урлӑ 
каҫса ял вӗҫне тухсан вӑл ялпо лавккин алӑкӗ уҫҫине курчӗ те ун ен-
нелле пӑрӑнчӗ.

— Ҫуп ҫине пӗр-пӗр йӳнӗрех пирус илсе чикес-ха.»
Лавккара унӑн заведующийӗ, кӳпшекрех питлӗ, кӑштах кӑвакарма 

пуҫлзнӑ сухалне кӗскен кастарнӑ Прокопий Васильч Зайкинсӑр пуҫне 
урӑх никам та пулман, прилавок хыҫӗнче пӗчченех тӑреа, вӑл хӑй умӗн- 
чи хутсем ҫине пӑха-пӑха шут шӑрҫисене шутарнӑ — темле отчет ха- 
тӗрленӗ пулмалла. Алӑкран кӗрсенех Илюк ӑна сывлӑх сунчӗ, Зайкин 
ун ҫине куҫлӑхӗ урлӑ пӑхса: «Килех», терӗ те каллех хӑйӗн ӗҫне тума 
тытӑнчӗ. Пӗлтӗр ҫеҫ туеа лартнӑ пысӑк лавккара тавар нумай пупнӑ, 
вӗсене пурне те йӗркеллӗ, тирпейлӗн вырнаҫтарса тухнӑ — пӗтӗмпех 
куҫ умӗнче, мӗн кӑмӑла каять — ҫавна туян. Ялти лавккара лайӑх япала- 
сем ҫакӑн пек нумай пулнине Илюк пӗрре те курманччӗ-ха, ҫавӑнпа 
та вӑл, хӑй сисмееӗрех, прилавок ҫуммипе хулпен утса, кантӑк хупӑллӑ 
ешчӗксенче выртаканнисене те, сентресем ҫинчисене те йӗркипех пӑхса 
пычӗ. Чӗнах та тем те пур иккен — йӗпрен пуҫласа ылтӑн сехет, сӑмса 
тутринчен пуҫласа хаклӑ пальтосем, ачасем вылямалли теттесенчен 
пуҫласа моторлӑ велосипед таранах илме пуЛать иккен тӑван Юман- 
лӑхра! Илюка кирлӗ япаласем те нумай, анчах вӗсене илме халлӗхе 
унӑн укҫи ҫук-ха ҫав, малтан укҫине ӗҫлесе тупас пулать...

Илюк таварсене курса ҫӳренӗ вӑхӑтра Прокспий Зайкин ун ҫине 
темиҫе хут та пӑха-пӑха ипчӗ. Илюк камне, вӑл нумай та пулмасть ӑҫтан 
таврӑнса килнине лавкка хуҫи лайӑх пӗлнӗ, ҫавӑнла та питех шанман — 
кам пӗлет, тен, вӑл хуҫи сисиччен мӗн те пулин хӗстерсе чикме шутлать! 
Анчах хӑй нимӗн те шарлзмарӗ. Юлашкинчен Илюк ун патнелпе ҫав- 
рӑнса пырса тӑчӗ те:

— Лайӑх лавкка туса лартнӑ эсир,— терӗ.— Хулари пекех...
— Аптрамасть,— ун ҫине каллех куҫлӑхӗ урлӑ пӑхеа илчӗ Зайкин.
— Таварӗсем те нумай...
— Кӳренместпӗр.
— Мана пӗр виҫҫӗр трамм пӗремӗк пар-ха. Тата пӗр пачка «Прибой».
— Туртма вӗрентӗн те-им!
— Ытахальтен ҫеҫ. Хулана кайма тухрӑм та, ҫул ҫинче кичем пу- 

ласран мӑкӑрлантарма кирлӗ...
Зайкин ӑна малтан «Прибой» пирус илсе пачӗ, унтан пӗремӗк виҫме 

тытӑнчӗ. Ҫав вӑхӑтра лавккака Илюк палламан икӗ арҫь:н пырса кӗчӗҫ. 
Иккӗшӗ те кивӗрех костюмсем тӑхӑннӑ, пӗри улӑм шлепкепе, хура 
куҫлӑхпа, тепри пуҫне шап-шакла хыртарнӑ та лӗпки тӗлне кӑвак тюбе- 
тей лартса янӑ, аллинче сулӑмлӑ тимӗр туя.

— Ыр кун пултӑр ыр ҫынсене! — терӗ ҫав шакла пуҫли лавккана 
кӗнӗ-кӗмен.

— Килӗрех,— пуҫӗпе сулса илчӗ Зайкин.
— Хӑна тумӑн-ши пире, хуҫи! Иртенпех утатпӑр та, тем, урасем 

ыратакан Иулчӗҫ, пыршӑсем те самаях пӗрӗнчӗҫ курӑнать...
— Тархасшӑн, суйлӑр мӗн кирлине,— аллипе сентресем еннеллс 

сулчӗ Зайкин.
— Пӗр чӗрӗкне пар-ха эс пире. Ну, ҫыртмапли те кирлӗ мӗн те 

пулин.
— Акӑ, лайӑх консервӑсем пур. Шпрот, кильки.
— Тавай килькине. Ҫӑкӑр таврашӗ ҫук ӗнтӗ санӑн!
— Сутмалӑх ҫук, анчах хам валли килтен илсе килнинчен пӗр татӑк 

юлнӑ акӑ, тиркеместӗр пулсан...
Тухса каймаллискерех, Илюк ҫак ҫынсене курнипе тытӑнса тӑчӗ. 

Темле, ырӑ шухӑшпа ҫӳрекен шанчӑклӑ ҫынсем пек туйӑнмарӗҫ ӑна 
вӗсем. Вӑл прилавок ҫумне тайӑнчӗ те, ӗҫлӗ пулас тесе, кӗсйинчен пӗр 
пӗремӗкне кӑларса ерипен чӑмлама тытӑнчӗ. Тюбетейлӗ ҫынни эрех 
кӗленчине тӗпӗнчен пӗррех ҫапса уҫса чӳрече умне лартрӗ, ун- 
тан консервӑ коробкине тытрӗ.

— Ҫӗҫӗ тупӑнать-и санӑн!
— Ун пек струмент ҫук вара,— терӗ Зайкин.
— Эккей, мӗнпе уҫас-ха эппин! — Тюбетей ҫавӑнтах Илюк ҫинелле 

пӑхрӗ.— Тен, санӑн пур, ҫамрӑк юлташ!
Илюк пӗр сӑмахсӑрах хӑй кйле таврӑнсан тунӑ ҫутӑ авӑрлӑ хуҫмал- 

ли ҫӗҫҫине кӑларса пачӗ.
— Э-э, питӗ капӑр япала-ҫке ку санӑн! — ҫӗҫҫе аллинче ҫавӑркаласа 

пӑхрӗ пеш ҫынни.— Мӗнле маҫтӑр туса пачӗ кун пекех!
— Хам турӑм,— тарӗ Илюк.
Тюбетейли консерва коробкине лӑтӑр-латӑр касса уҫрӗ те, ҫӗҫҫе 

йӗм ҫумне шӑлса илсе Илюка каялла пама тӑчӗ, анчах ҫав вӑхӑтра 
прилавок хыҫӗнчен Зайкин аллине тӑсрӗ:

— Кӳр-ха, эп те курам...
Ҫӗҫӗ ӑна та килӗшрӗ.
— Хнтрс струмент! Чӑнах та хӑвах турӑн-и! — шанмасӑртарах ыйтрӗ 

вӑл Илюкран.
— Эпӗ слссаре вӗреннӗ вст,— терӗ Илюк.
— Мӗн... лере-и!
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— Иййа. Разряд та пур манан.
— Эппин, эсӗ пӗр-пӗр мастерскойӗнче ним мар ӗҫлеме пултаратӑн! 

Ҫапла-и!
— Хулана ҫавӑн пирки каятӑп-ха...
— Пит аван ку. Тӗрӗс шут тытнӑ. Кашни ҫыннӑн хӑйӗн ӗҫлесе тӑра- 

нас пулать, ыттисем ӗҫлесе туни ҫине шанса аҫа хуртла пурӑнма 
юрамасть.

Ку ӗнтӗ Илюка шак хурса калани пулчӗ, анчах Илюк ӑна сисмен пек 
турӗ. Леш ҫыннисем эрехне ӗҫсе ҫиме тытӑнчӗҫ, Илюк хӑйӗн ҫӗҫҫине 
хуҫлатса чикрӗ те лавккаран тухса утрӗ.

«Нумайччен ҫавӑн пек куҫран тӗкӗҫ-ха мана... — ассӑн сывласа илчӗ 
вӑл.— Анчах та эпӗ хама тӳрре кӑларатӑпах!».

Тепӗр сехетрен Илюк шоссе патне ҫитрӗ те пӗр тӗмеске ҫине ларчӗ. 
Ҫак вырӑна вӑл икӗ ҫул каялла, килтен тухса тарнӑ сӗм тӗттӗм каҫ 
килнӗччӗ. Ун чухне, хӑйне кӗҫ-вӗҫ хуса ҫитсе тытаҫҫӗ пуль, тесе, вӑл 
питӗ хӑранӑччӗ. Анчах халь акӑ нимрен хӑрамалли те ҫук. Унӑн чӗри 
таса, кӑмӑлӗ лӑпкӑ, вӑл никамран та тармасть, пытанмасть, хулара хӑй- 
не валли майлӑ ӗҫ тупса, ӗҫленӗ хушӑрах шкулта та вӗренес ӗмӗтпе 
каять...

Шупашкар еннелле машинӑсем пӗрин хыҫҫӑн тепри ыткӑнса иртрӗҫ, 
анчах ҫак ял тӗлӗнче пӗри те чарӑнса тӑмарӗ — пурте туллипе каяҫҫӗ. 
Илюк ларнӑ ҫӗре темиҫе хӗрарӑм пырса тӑчӗҫ — хӑшӗ панулми, хӑшӗ 
ҫу-ҫӑмарта йӑтнӑ, хула пасарне сутма каяҫҫӗ курӑнать.

— Грузовиксем халь ҫынсене питех лартасшӑн мар ҫав,— терӗ пӗри, 
иртсе каякан машинӑсем ҫине пӑхса.— Кӗҫех Советскипе Етӗрне авто- 
бусӗсем пулаҫҫӗ пуль-ха.

Анчах автобуса чылай кӗтме тиврӗ. Ахаль ларма кичеммипе, Илюк 
ҫӗрте выртакан пӗр чӗрӗ патака тытрӗ те, ҫӗҫҫине кӑларса ӑна тикӗс- 
леме, шуратма, якатса туя тума тытӑнчӗ. Хӗрарӑмсем типӗ курӑк ҫине 
выртса тӗлӗрсе кайрӗҫ, вӑл вара пӗчченех, хутран-ситрен шоссе ҫине 
пӑха-пӑха, вӑрахчен аппаланса ларчӗ.

— Вӑй патӑр!— сасартӑк такамӑн хулӑн сасси илтӗнсе кайрӗ ун 
пуҫӗ ҫийӗнче.

Илюк картах сиксе ҫӳлелле пӑхрӗ те ҫав тери тӗлӗнчӗ: ун умӗнче 
паҫӑр хӑйсен ялӗнчи лавккара курнӑ икӗ ҫын тӑнӑ. Вӗсем ӑна тӳрех 
палласа илнӗ пулмалла.

— Мӗн ӗҫлетӗн! — ыйтрӗ тюбетейли, ун патне кукленсе.
— Автобус кӗтетӗп,— терӗ Илюк.
— Сут-ха ҫӗҫҫӳне, вӑл мана ытла та кӑмӑла каять! — аллине тӑсрӗ 

лешӗ.
— Хама кирлӗ, сутмастӑп,— пуҫне пӑркаларӗ Илюк.
— Эсӗ хӑвна валли татах тума пултаратӑн! Ахаль илместӗп вӗт сан- 

ран, укҫалла. Мӗн чухлӗ парас!
— Ним чухлӗ те кирлӗ мар. Сутмастӑп.
— Ан кутӑнлан ӗнтӗ, ачам, ме сана халех ҫирӗм пилӗк тенкӗ!— 

Тюбетейли ҫавӑнтах кӗсйинчен вӑрӑм кӑвак хут туртса кӑларчӗ.
— Ытла нумай паратӑн, пасарта ун пек ҫӗҫӗ пилӗк тенкӗ те тӑь 

масть,— кӑмӑлсӑр пулнӑ пек асӑрхаттарчӗ шлепкелли.
— Пултӑрах, мана япали килӗшет пулсан, эпӗ хакӗшӗн нихҫан та 

тӑмастӑп. Ну! Килӗшрӗмӗр-и! Асту, кайран ӳкӗнетӗн акӑ, кун пек хак 
сана мансӑр пуҫне пӗр ухмах та памасть!

— Тӗрӗс сӑмах,— терӗ шлепкелли,— сут часрах, май килнӗ чух.
Илюк кӑштах шухӑша кайнӑ пек пулчӗ те — килӗшрӗ: укҫине лайӑх

параҫҫӗ, киле таврӑнсан вӑл кун пек ҫӗҫӗ иккӗ-виҫҫӗ те тума пултарать, 
шеллесе тӑрас мар!

Часах вӗсем кӗтсе ларнӑ тӗле таҫтан таврӑнакан грузотакси ҫитсе 
чарӑнчӗ, ытти ҫынсемпе пӗрле ун ҫине Илюкӑн ҫӗнӗ «тусӗсем» те 
ларчӗҫ, анчах Хыркассине ҫитсенех иккӗшӗ те анса юлчӗҫ.

— Чипер кай, ачам, ҫӗҫҫӳшӗн тавтапуҫ! — аллипе сулса хӑварчӗ 
тюбетейли.

Шофер ҫул хӗрринчи чайнӑя апат ҫиме кӗнӗ пирки, пассажирсен 
Хыркассинче пӗр хушӑ кӗтмелле пулчӗ, пурте тенӗ пекех машина ҫин- 
чен анчӗҫ те пӗрисем уткаласа ҫӳрерӗҫ, теприсем чайнӑйне те кӗрсе 
тухрӗҫ. Шыв ӗҫес килнипе, Илюк та унта йӑпӑрт чупса кӗчӗ, буфетран 
васкасах пӗр бутылка лимонад илчӗ те стена ҫумӗнчи сӗтел патне 
пырса тӑчӗ. Унтан, тутлӑ шыва стакан ҫине ярса ӗҫнӗ чух ӑнсӑртран 
пӳлӗм кӗтессинелле пӑхрӗ те унти еӗтел хушшинче хӑй халь кӑна 
пӗрле килнӗ шлепкеллӗ тата тюбетейлӗ арҫынсемпе пӗрле леш «Шат- 
рипе» «Чалӑшши» ларнине курах кайрӗ.

Ҫӑтма тӑнӑ шыв та чутах пыра ларатчӗ пулас. Илюк чыхӑнса кайрӗ, 
лимонадри газ сӑмсине пырса ҫапрӗ. Ак япала, каллех тӗл пулма тӳр 
килчӗ вӗт ҫав шуйттансемпе!.. Мӗн туса ҫӳреҫҫӗ-ши вӗсем кунта! Ҫит- 
меннине, Шатрипе Чалӑшши леш улӑм шлепкеллӗ тата тюбетейлӗ ҫын- 
еене лайӑхах паллаҫҫӗ пулмалла — питӗ туслӑн калаҫса лараҫҫӗ вӗсем- 
пе. Акӑ, тем калаҫнӑ май, тюбетейли йӗм кӗсйинчен Илюк ҫӗҫҫине 
кӑларса, Шатрипе Чалӑшшине кӑтартрӗ, ҫав самантрах Шатри ӑна хӑй 
аллине илсе пӑхма тытӑнчӗ...

Тӑрук ҫилӗ килнипе Илюк тарласах кайрӗ. Вӑл ҫав тери тӑрӑшса 
тунӑ хитре япала хӑй ҫак самантра никамран та ытларах курайман 
ирсӗр ҫын аллине лекрӗ! Кӑна пӗлнӗ пулсан, Илюк хӑйӗн ҫӗҫҫине ҫӗр 
тенкӗпе те сутас ҫукчӗ ҫав.

«Ма ухмахлантӑм пуль!..» — хӑйне хӑй вӑрҫса илчӗ вӑл.
— Кам манпа пырать — тухӑр!— кӑшкӑрчӗ ҫав вӑхӑтрах апат ҫисе 

тӑраннӑ шофер.
Илюк кӗтесре ларакансем ҫине тата тепӗр хут, шӑтарас пек, ҫилӗпе 

пӑхса илчӗ те урамалла тухрӗ. Машина тапранса кайсан та ҫавсен сӑнӗ- 
сем куҫ умӗнчен кайма пӗлмерӗҫ. Мӗн Шупашкара ҫитичченех шухӑш- 
ласа пычӗ вӑл вӗсем ҫинчен.

— Пурте пӗр йышшискерсем, тахҫанхи туссем пулмалла... Шатрипе 
Чалӑшши — вӑрӑсем, эппин кусем те таса ҫынсемех мар. Кам пӗлет, 
тен, вӗсем халӗ пӗр-пӗр ҫӗрте ҫаратасси ҫинчен калаҫса татӑлма тӗл 
пулчӗҫ!..

Вӑл каллех хӑйӗн ҫӗҫҫине ҫав тюбетейлӗ ҫынна еутса янӑшӑн ӳкӗн- 
се нлчӗ.

Киле Илюк виҫӗ кунтан таврӑнчӗ.
Темшӗн, амӑшӗ фермӑра мар, килтех пулнӑ. Илюк ун ҫине пӗрре 

пӑхсанах вӑл тем пирки хытӑ пӑшӑрханнине сисрӗ. Макӑрса та илнӗ 
пулмалла — куҫ хупаххисем хӗрелсе тӑртаннӑ.

— Мӗн эсӗ ытла пит салху сӑнлӑ, чирлемерӗн пулӗ-ҫке! — ыйтма- 
сӑр тӳсеймерӗ Илюк.— Е мӗн те пулин пулнӑ-и!

— Пулнӑ ҫав, питӗ шутсӑр хӑрушӑ ӗҫ пулнӑ! — хаштах сывласа ячӗ 
амӑшӗ.

— Мӗскер апла!
— Енер каҫ темле вӑрӑ-хурахсем пирӗн ялти лавккана ҫаратса тух- 

нӑ, ним те хӑварман, таварӗсене машинӑпах тиесе кайнӑ, теҫҫӗ. Халӑх 
кунӗпе шавларӗ. Милицисем килсе тулнӑ, шышчӑк-йытӑ та илсе килнӗ, 
терӗҫ...

— Хурал пулман-им вара лавкки патӗнче! — тӗлӗнерех ыйтрӗ Илюк.
— Хуралӗ пулнӑ, Улатимӗрӗ алӑк умӗнчех ларнӑ, анчах вӑррисем 

ӑна пуҫран ҫапса тӑнсӑр тунӑ та Вӑкӑр варӗнчи кӗпер айне кайса пӑ- 
рахнӑ, тет.

Илюка ҫав самантрах хӑйсем Шупашкарти магазина шӑтарса кӗрес 
умӗн Матрос хӗрарӑм-хуралҫӑна ҫапса ӳкерни аса килсе кайрӗ. Мӗн 
тери тискер вӑл, ҫавӑн пек ним айӑпсӑр, ним пӗлмен-сисмен ҫынна 
тӑрук хыҫалтан пырса ҫапса тӑнсӑр туса ӳкересси! Урнӑ кашкӑр йышши 
ҫын кӑна тума пултарать ҫав ун пек!..

Амӑшӗ ҫав вӑхӑтра ун ҫинчен куҫ илмесӗр, ӑшӗнче калама ҫук пӑл- 
ханса пӑхса ларчӗ.

— Илюк,— терӗ вӑл унтан хуллен.— Эп сан пирки питӗ хӑратӑп-ҫке, 
ачам...

— Ман пирки! — картах сикрӗ Илюк.— Мӗн хӑрамалли пултӑр ман 
пирки!

— Ара... Темшӗн-ҫке, Совет секретарӗ Микки ик-виҫ хут та килсе 
ыйтрӗ: халь те таврӑнман-и Илюк! Питӗ кирлӗччӗ, тет.

— Мӗн-ха вара уншӑн!
— Ара, сан пирки тем усал шутламаҫҫӗ-ши, тетӗп-ҫке. Анчахрах 

тӗрмерен таврӑннӑ, лавккине ҫаратнӑ каҫ шӑпах килте пулман...
— Ну, ку пустуй сӑмах вара, ахалех пӑшӑрханатӑн, анне!— хӑй те 

пӑлханнӑ пулсан та амӑшне лӑплантарма пикенчӗ Илюк.— Эпӗ вӑл каҫ 
ӑҫта пулни паллӑ, Шупашкарти Хресчен ҫуртӗнче ҫывӑрнӑ. Манӑн ҫӗр 
выртнӑшӑн укҫа тӳлени ҫинчен квитанци те пур.

— Ана та шута илмӗҫ вӗсем... Тытӗҫ те — айӑпласах хурӗҫ...
— Ун пекки пулма пултараймасть вӑл, анне!
Шӑп ҫав самантра урам хапхин пӗчӗк алӑкӗ уҫӑлса хупӑнни илтӗнчӗ. 

Илюкпа амӑшӗ пӗр харӑсах чӳрече витӗр пӑхрӗҫ те, хӑйсен килхушшине 
ял Советӗнчи ватӑ сторож Илтемен мучипе темле милиционер кӗрсе 
крыльца еннелле утнине курчӗҫ.

— Ак!.. Каларӑм вӗт сана... — пӑшӑлтатса илчӗ те Илюк амӑшӗ 
кӑвакарсах пыракан тутисемпе, тӑрук касса кайнӑ чӗрине тытса сак 
ҫине лаках ларчӗ.— Ахальтен мар, сана тытмах килеҫҫӗ... Пӗтрӗмӗр 
эппин!..

Чӑнах та, лешсем Илюка илсе кайма пынӑ иккен.
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— Тумлан, манпа пӗрле пыратӑн,— терӗ ҫеҫ милиционер.
Амӑшӗ Илюк хутне кӗме пикенчӗ:
— Аҫта илсе каятӑр капла ман ывӑла, мӗншӗн! Ним те туман вӗт 

вӑл, лавкка ҫаратнӑ ҫӗрте пулнӑ тетӗр пулсан, вӑл каҫхине ачи Шу- 
пашкарта, Хресчен ҫуртӗнче выртрӑм, тет... Тытса кайиччен малтан 
тӗрӗслесе пӑхсамӑрччӗ! Ай-ууй, мӗн пулса тухать вара капла!! Пӗр 
айӑпсӑр ҫынна ма тиветӗр!..

Вӑл ӳлесе макӑрса ячӗ, анчах милиционерӑн отвечӗ пит кӗске пулчӗ:
— Пӗлместӗп. Мана мӗн хушнӑ — ҫавна тӑватӑп ҫеҫ.
Илтемен мучи ку таранччен ахаль те нумай хурлӑх курса пӗтнӗ хӗр- 

арӑма чунтанах хӗрхенчӗ пулмалла.
— Эсӗ ӑшна ытлашши ан ҫунтар-ха, Анюк, ачин чӑнах та айӑпӗ ҫук 

пулсан тытсах тӑмӗҫ, калаҫса пӑхӗҫ те — кӑларса ячӗҫ,— терӗ вӑл.
— Айӑп ҫук унӑн, ҫук, ҫук! Хуть те эсир мана ҫакӑнтах чиксе пӑра- 

хӑр, анчах эпӗ ҫав-ҫавах калатӑп: хальхинче айӑплӑ мар ман ывӑл, 
айӑплӑ мар, ҫаратман вӑл никама та!.. — чӗрене ыраттармалла кӑшкӑр- 
чӗ те Илюк амӑшӗ, пуҫӗпе сӗтел ҫине ӳксе, пӗтӗм кӗлеткипе чӗтренсе 
макӑрчӗ.

Ана кура чӑлан алӑкӗ патӗнче тӑракан шап-шурӑ пуҫлӑ пӗчӗк Раис 
та кӑшкӑрсах макӑрма тытӑнчӗ. Анчах Илюк хӑй ним те чӗнмерӗ, вас- 
касах ҫӗнӗ тумне хывса киввине, колонирен килнине тӑхӑнчӗ. Кам 
пӗлет-ха, тем пулать малашне, тен, каллех... хупса хураҫҫӗ! Ҫак шухӑш 
унӑн чӗрине ҫатӑрах пӑчӑртаса лартрӗ, пӗр вӑхӑтлӑха сывлӑш тух- 
ми турӗ.

— Ҫӑкӑр пур-и пирӗн! — хуллен ыйтрӗ вӑл тумланса ҫитерсен, халӗ 
те-ха пуҫне сӗтел ҫинчен ҫӗклеймен амӑшӗ патне пырса.— Лӑплан ӗнтӗ, 
эс макӑрнинчен усси пулас пур-и!

Амӑшӗ ура ҫине аран тӑчӗ те чӑлана кӗрсе икӗ пӑрҫа пашалуне 
тутӑрпа чӗркесе тухса пачӗ.

— Ах, ача-ам!.. Мӗншӗн ҫав териех телейсӗр-ши эпир санпа 
иксӗмӗр)!

Илюк, амӑшне хӗрхенсе, ун ҫине ҫав тери хурлӑхлӑн пӑхса илчӗ, 
анчах нимӗн те каламарӗ, хӑй те унпа пӗрле макӑрса ярасран тутине 
ҫыртса лартрӗ те алӑк патнелле утрӗ.

Ял Совечӗ тӗлӗнче милици машини кӗтсе тӑнӑ. Те Илюка тытса 
каясси ҫинчен сӑмах сарӑлнипе, те урӑх сӑлтавпа, унта ҫынсем чылаях 
пухӑннӑ иккен... Илюк никам ҫине те пӑхмарӗ, милиционер машина 
алӑкне уҫсанах шала кӗрсе чӗрӗп пек хутланса ларчӗ. Шофер мотора 
ӗҫлеттерме тытӑннӑ вӑхӑтпа вара сасартӑк машина чӳречи витӗр Хура 
Хветле сӑнӗ курӑнса кайрӗ...

— Аха-а, каллех лекрьн-и, сучка ҫури!!— шӑлӗсене йӗрсе, хаяррӑн 
кӑшкӑрчӗ те вӑл, чышкипе юнаса илчӗ.— У-у, пандит! Тӗрмерех ҫӗрт- 
мелле сире аннӳпе иксӗре те!..

Илюк часрах пуҫне тепӗр еннелле пйрчӗ. ____

24



Ҫула тӑршшипех вӑл нимӑн т« курмарӑ, ун пуҫӑнча пӑр-пӑринпв 
ҫыхӑнакан йӗркеллӗ шухӑш та пулмарӗ — пӗтӗмпех тӗтрери пек, пӗ- 
тӗмпех пӑтравлӑ. Анчах та тӗлӗнмелле: вӑл пӗр ним чухлӗ те пӑг.хан- 
марӗ, унӑн ӑшӗ те хыпмарӗ — уншӑн халь пурӗпӗр пулчӗ пулмалла... 
Тепӗр тесен — мӗнех вара! Ну, арӗслерӗҫ, ну, илсе каяҫҫӗ. Ну, допрос 
тӑваҫҫӗ ӗнтӗ. Ҫапах та айӑпсӑр ҫынна мӗнле айӑпа кӗртетӗн!.. Айӑпсӑр 
ҫынна суд тума, хупса лартма пултараймаҫҫӗ вӗт-ха!

... Районти милици уйрӑмӗнче ӑна малтан коридор вӗҫӗнчи пӗчӗк- 
ҫеҫ пӳлӗме кӗртсе ячӗҫ. Тӗрме маех пур пӳлӗмӗ: чӳречисем решеткел- 
лӗ, алӑк варринче — пӑхмалли шӑтӑк. Анчах стенисем те, урайӗ те 
таса, ниҫта пӗр ҫӳпӗ ҫук — нумайранпа пӗр ҫын та кӗрсе курман пул- 
малла кунта.

Илюк пӳлӗмри пӗртен-пӗр сак ҫине ларчӗ те урайнелле ним тӗлсӗр 
пӑхма тытӑнчӗ.

— Ах, пурӑнӑҫ, пурӑнӑҫ...— ассӑн сывлаеа ячӗ вӑл, хӑй сисмесӗрех. 
Унтан, кӗсйинче туртмалли пуррине встуса, йӑпӑр-япӑр пирус чӗртсе 
ячӗ. Анчах хӑйӗн чӗринче, паҫӑр ҫул ҫинче килнӗ чухнехи пекех, ни- 
мӗнле ытлашши пӑлхану тв, пӑшӑрхану та пулмарӗ.

Пӑлханмалли тепӗр ҫур еехетрен пуҫланчӗ. Ҫур сехетрен ӑна урӑх 
пӳлӗме илсе кайрӗҫ те, сӑнран пӑхма илемлӗ, тулли питлӗ, пысӑк хӑн- 
чӑр куҫлӑ, ҫӳҫӗсене тирпейлӗн каялла тураса хунӑ хурарах лейтенант 
допрос тума тытӑнчӗ. Илюк пӳлӗме кӗнӗ-кӗменех вӑл ун ҫине витӗр 
шӑтарасла, пӗрре пӑхнипех ҫын ӑшӗнче мӗн пуррине пӗтӗмпех пӗлесле 
пӑхсв илчӗ, унтан, Илюкӑн ятне-хушаматне, хӑш ҫулта, ӑҫта ҫуралнине 
ыйткаласа ҫырсан, аллаппипе сӗтел ҫине шап! тутарчӗ те:

— Акӑ мӗн, Ивуков, тӳрех калаҫса татӑлӑпӑр санпа — пытанмалла 
вылямалла мар!— терӗ.— Кун пак ҫӗрте »сӗ ӗнтӗ пӗрремӗш хут мар, 
йӗркисене пӗлетӗн. Ҫапла-и!

Илюк чӗнмерӗ.
Пирӗншӗн пӗтӗмпе паллЗ,— терӗ лейтенант малалла, Илюка ҫагн 

лах куҫӗсемпе пӑраласа,— »пир веҫех пӗлетпӗр, ҫавӑнпа та туннинчен, 
унталла-кунталла пӑркаланнинчен усеи пулмаеть. Саншӑн ҫӑлӑнӑҫ ҫук. 
Ҫак пӗтӗм ӗҫ мӗнле пулни, »е камсемпе пӗрле «ӗҫлени» ҫинчен тӗпӗ- 
йӗрӗпе каласа парса хӑзӑн айӑпна пӗтӗмпех йышӑнни ҫеҫ санӑн шӑпу- 
на кӑштах ҫӑмӑллатма пултарать. Анланатӑн-и1

Лейтенант хӑйӗн сӑмахӗеене кӑшкӑрарах, сӑвӑ каланӑ евӗрлӗрех 
калани Илюка килӗшмерӗ. Темле, вӑл кӑштах курнӑҫланнӑ, хӑйне вӗҫ- 
кӗнтерех тытнӑн туйӑнчӗ ӑна. Тӳрех колонири майор — начальник »а- 
местителӗ аса килчӗ: мӗнле лӑпкӑн калаҫрӗ вӑл Илюка колоние илсе 
пынӑ кун, мӗн тери ырӑ, ӑшӑ сӑмахсем калаеа ӑсатрӗ вӑп срокчен ирӗ- 
ке кӑларнӑ ачасене! Хвль те куҫ умӗнчех унӑн сӑнӗ, еӑмахӗсем те 
чӗрере...

— Анлантӑн-и, тетӗп!— тепӗр хут ыйтрӗ лейтенант.
— Анланмарӑм,— пат твтсв каласа хучӗ Илюк, ун ҫине куҫхаршисем 

айӗн пӑхса.
— Ах, ӑнланмарӑн-хе »ппин!!— ЛеЙтенант пукая ҫинче йӑшаланка- 

ласа илчӗ те пирус чӗртсе ячӗ.— Ну, паллах ӗнтӗ! Малтан »сир пурте 
ҫакӑн пек пӑлахая перетӗр, тин ҫеҫ ҫуралнӑ ача пек пӗлмӗш пулатӑр. 
Ну, ку вӑл пирӗншӗн нимех те мар. Ку йӑлана хӑнӑхнӑ эпир. Кӑшт 
тӑхтасан ӑнланатӑн акӑ, пӗтӗмпех каласа паратӑн, мӗншӗн тесен санӑн 
тунса тӑма майӗ ҫук, пирӗн »е сак «ӗҫе» хутшӑннине кӑтартеа паракан 
фактсем питӗ нумай... Пӑрах чӑхӑмлама, каласа пар халех йӗркипе!

— Мӗн ҫинчен каламалла ман сире! Эсир манран мӗн ыйтнине 
те пӗлмеетӗп-ха »пӗ!— сасартӑк хӑюлпанчӗ Илюк.

— Ах, а-ав еппе! Пӗлмеетӗн иккен! Нимӗн те пӗлместӗн! — куҫӗсене 
тӑрук хӗссе пӑхрӗ лейтенант.

“  Пӗлместӗп,— терӗ Илюк ҫирӗппӗн.
— Сана кунта мӗншӗн илсе килнине те пӗлместӗн пуль!
— Ана та пӗлместӗп. Сирӗн милиционер мана нимӗн те каламарӗ.
— Ан лӑпӑртат! Эс веҫех пӗлетӗн. Кунта мӗншӗн илсе килнине те, 

»лӗ санран мӗн синчен ыйтнине те!
— Ҫук, пӗлместӗп!
— Ну... питех ун пек пӗлмене перетӗн пулсан, каласа парам сана, 

итле.
— Итлетӗп, калӑр.— Илюк хӑюлланнӑҫемӗн хӑюлланса пычӗ, анчах 

ҫав хӑюлӑх темле хӑранипе, тврӑхнипе хутӑш пулчӗ.
— Иртнӗ каҫхине мар, леш каҫхине сирӗн Юманлӑхра лавкка ҫв- 

ратнӑ. Чи хаклӑ япаласене илсе тухса кайнӑ. Ҫавӑн ҫинчен пӗлетӗн-и!
— Паян анне каласа пачӗ...
— Унччен пӗлмен апла!
— Пӗлмен. Эпӗ виҫӗ кун Шупашкарта пулнв.
— Ну. эс куна кама та пулин урӑххине суй!
— Ним чухлӗ те суймаетӑп... Тӗрӗслеме пултаратӑр...
— Юрӗ! — сассине хӑпартса Илюка пӳлчӗ лейтенант.— Ҫав хӑвӑр 

ялти лавккана ҫаратнӑ ҫӗре »сӗ те хутшӑннӑ.
— Тӗрӗс мар ку!— яштах еикее тӑчӗ Илюк.
— Тӗп-тӗрӗс!— Илюка ларма хушеа аллипе сулчӗ лейтенант.— Эсӗ 

унта чи активлисенчен пӗри пулнӑ, ан тун!
—  Тӗрӗс мар!— Илюк пӑлханма пуҫласа аллинчи квртусне лутӑрка- 

ма тытӑнчӗ.— Калатӑп вӗт сире, »п вӑл каҫхине Шупашкарта пулнӑ, 
Атӑл хӗрринчи Хресчен ҫуртӗнче ҫывӑрнӑ, акӑ, манӑн квитанци те 
пур!..— Вӑл васкасах кӗсйисене ухтарма тытӑнчӗ, анчах нимле хут 
татки те тупӑнмарӗ.

—  Тепӗр пиншакӗнче юлнӑ... Анчах ун пек квитанци манӑн тупата 
пур! — терӗ Илюк, лейтенант куҫӗсенчен тӳррӗн пӑхса.

— А вӑл ҫавах ниме те пӗлтермест!— твтса хучӗ лешӗ.— Эе унта лавк- 
ка ҫаратиччен те, е кайран та кайса ҫырӑнма пултарнӑ. Тавай луччб, 
»сӗ йӗркипе каласа пама тытӑн! Камсемпе пӗрле ҫаратрӑр лавккана, 
япалисене ӑста кайса чикрӗр, санӑн вӑрӑ-тусусем ӑҫта халь! Ним пы- 
тармасӑр, тӳррипе кала!— Лейтенант каллех пӗтӗм аллаппипе еӗтел 
ҫине ҫапса илчӗ.

— Лейтенант юлташ...— куҫӗсене мӑчлаттара-мӑчлаттара калама ли- 
кенчӗ Илюк, анчах лешӗ ӑна ҫавӑнтах пӳлчб:

— Юлташ мар »п саншӑн! Гражданин.
— Каҫарӑр... Гражданин лейтенант, каларӑм вӗт-ха сире, пӗлместӗп 

эпӗ нимӗн тв«» •

— Мӗн, курман, илтмен, теешӗн-и вара »сӗ1
— Тӗрӗс, курман та, илтмен те! Нимӗнле лавкка ҫаратнӑ ҫӗрте те 

пулмаи, »п вӑл кун Шупашкара ӑҫта та пулин ӗҫе вырнаҫас тесе кайнӑ 
та, унта ик каҫ выртнӑ. Ененместӗр пулсан, хам хӑш вӑхӑтра ӑҫта пул- 
нине йӗркипех каласа пама пултаратӑп! Ма-ха »сир ним айӑпсӑр ҫыниа 
тасаранах вйӑплӑ тӑвасшӑн!!

Илюк куҫӗсем тӑрук шывланчӗҫ, аллинчи картусне вӑл тата хытӑрах 
лутӑркама тапратрӗ.

— Айӑпсӑр... Пирӗн алла лексен »сир пурте айӑпсӑр!
Лейтенант Квасов (ку шӑпах ҫавӑ, Юманлӑхри ҫаратнӑ лавккана 

милици ҫыннисенчен пуринчен малтан пырса тӗрӗсленӗ Василий Ква- 
сов лулнӑ) ҫак сӑмахсене сиввӗн, шӑл витӗр калаеа хучӗ те пӗр хуш! 
Илюк ҫине ним чӗнмесӗр, каллех шӑтарасла пӑхса ларчӗ. Илюка вӑл 
чӑнласах преступник, лавккана ҫаратнӑ ҫӗрте пулнӑ вӑрӑ тесе шутланӑ. 
Шутланӑ ҫеҫ те мар, ку чӑнах та ҫаплина чун-чӗререн ӗненнӗ. Епле 
лултӑр-ха тата! Пур енчен илсе пӑхсан та ҫапла пулса тухать вӗт-ха! 
Колонире ларса килнӗскерӗн, унӑн, паллах, преступниксем, рецидивист- 
сем хушшинче «туссем» пур. Вӗсен унсӑр пулмасть. Ҫавсем хушнипе, 
вӑл хӑйсен ялӗнчи лавкквна сӑнаса пурӑннӑ. Сӑмахран каласан, ҫаратас 
кун вӑл унта ятарласа пырса, нумайччен сӑнаса ҫӳренӗ,— куна лавкка 
хуҫи хӑй те калать... Унтан лешсене кайса пӗлтериӗ те, ҫӗрле вӗсем 
Юманлӑха машинӑпах килнӗ. Машинине ӑҫтан тупнӑ! Вӑл паллӑ мар-ха, 
унӑн йӗрӗ ҫеҫ юлнӑ, ун тӑрӑх пӗр шини мӑкӑллӗ пулни курӑкать. Лавк- 
ка хуралҫине кӗпер айне ывӑтнӑ хыҫҫӑн вӑрӑсем ӑҫта кайнине те, 
ҫаратса тухнӑ таварсене ӑҫта ӑсатни те паллӑ мар. Ун ҫинчен ҫак ҫам- 
рӑкки мӗн чухлӗ те пулин пӗлме кирлӗ. Лайӑхрах тӗпчес, калаҫакаи 
тӑвас, тӗрӗссине калаттарас пулать ӑна! Ҫине тӑрсах, хӗссех, хупӑрла- 
сах! Пӗр вӑл кӑна ҫак преступлени ҫӑмхине ӑнӑҫлӑн сӳтсе пыма пулӑш- 
ма пултарать...

Ҫапла шухӑшланӑ та Кваеов, ӑнсӑртрвн айӑпа кӗнв пек пулнӗ Илюка 
лӑш памасӑр тӗпчеме тытӑннӑ. Милици уйрӑмӗн начальникне, Смелов 
майора вӑл кун ирех Шупашкара, министерствӑна чӗннӗ, каяс умӗн 
вӑл Квасова: «Леш Ивуков тенине тупса килсен хӑвах допрос тума 
тытӑн», тесе хӑварнӑ. Квасовӑн начальник таврӑниччен ҫав ӗҫӗн хӑшпӗр 
енӗсене те пулин «уҫас» килнӗ — ан тив, куртӑр вӑл хӑйӗн помощникв 
Квасов лейтенант мӗнлерех бҫлеме пултарниие!

. .  Анчах ҫамрӑк йӗкӗте («шайкӑрисенчен пӗри», терб ӑна Квасов) 
тем пек тӗпчесен те, уссиех пулмарӗ-ха. Вӑл ҫав-ҫавах пӗлмене перет. 
Тата ҫине тӑрсах хӑйне хӳтӗленме май паракан а л и 6 и *  кӑларса тӑ- 
ратать. Квасовпа айӑпланакан ҫамрӑк ача хушшинчи калаҫу чылая пычб, 
анчах ӗҫӗ чӗрне хури тӑршшӗ те малалла шумарӗ. Паллах, следовате- 
лӗн яланах лӑпкӗ пулмалла, вӑл пблханма, ҫиленме, хӑй тӗпчекен ҫын 
ҫине кӑшкӑрма пуҫласан ӗҫ пушшех ӑнмасть, айӑпланаканни пушшех 
кутӑнланса, ытларах пӑтратма лултарать. Ҫакна лайӑх пӗлнӗ пулин те, 
Квасов хӑй сиемесӗрех тарӑхма, сассине хӑпартса калаҫма тытӑнчӗ. 
Вӑл ытла та хупӑрланӑ пирки Илюк ытларах та ытларах пӑлханчӗ, ҫак 
кунсенче хӑй ӑҫта-ӑҫта пулеа мӗн туни ҫинчен те йӗркеллб каласа 
параймарӗ.

Юлашкинчен Квасов «йывӑр артиллерие» хута яма шут тытрӗ. Вӑл 
сӗтел ещӗкне уҫрӗ те, Илюк умне пат! унӑн ҫӗҫҫине кӑларса хучӗ.

— Ҫак — мӗн вӑл!
— Ҫӗҫӗ...— ҫав тери тӗлӗнсе, куҫӗсене мбчлаттарса илчӗ Илюк.
— Квм ҫӗҫҫи!
— Манӑн... манӑн пулнӑччӗ, анчах »п ӑна сутса ятӑм™
— Кама сутрӑн! Хӑсан! Аҫта!
— Килтен тухса кайнӑ кун... мӑн ҫул ҫинче темлескерсем ҫыпӑҫрӗҫ 

те... Ҫирӗм пилӗк тенкӗ пачӗҫ...
— Ан суй! Никама та сутман »е ку ҫӗҫҫе, »с ӑна лавккана ҫаратнӑ 

чух кӑларса ӳкерсе хӑварнӑ!
— Вара... вара ӑна лавккара тупнӑ-и! Епле-ха...— Илюк сасартӑк 

калаҫайми пулса ларчӗ, унӑн пусӗ ҫаврӑнса кайрӗ, ҫав вӑхӑтрах куҫ 
умне хӑйӗнчен ҫак ҫӗҫҫе ирӗксӗрлесе тенӗ пекех илнб хура куҫлӑхлӑ 
тата тюбетейлӗ ҫынсен сӑнӗсем тухса тӑчӗҫ... Ҫавеем »ппин, ҫавсем! 
Урӑх никам та мар, ҫавсем килсе саратнӑ! Малтан вӗсене Илюк лавк- 
кара тӗл пулнӑччӗ... Унтан вӗсем Хыркассинчи чайнӑйра Шатрипе тата 
Чалӑшшипе пӗр еӗтел хушшинче ларса ӗҫрӗҫ... Тюбетейли вӗсене Илюк 
ҫӗҫҫине кӑларса кӑтартрӗ...

— Ну! Халь тӗрӗссине каласа паратӑн-и! Текех ӗнтӗ тунса тӑмалли 
пӗтрӗ санӑн!— чан сасси пек янраса кайрӗҫ лейтенант сӑмаххисем шу- 
хӑша путнӑ Илюк хӑлхинче.

— Калатӑп, пӗтӗмпех калаеа паратӑп...— мӑкӑртатрӗ Илюк, тбрук 
ыйхӑран вӑраннӑ пек пулса.— Акӑ мӗнле пулчӗ вӑл...

Квасов йӑпӑр-япӑр автомат-ручкине тытса ҫырма хатӗрленчӗ, хӑй ҫа» 
хушӑрах тепре асӑрхаттарчӗ:

— Аету, ним те ан суй, ним те пытарса ан хӑвар, йӑркипе ка- 
ласа пыр!

— Йӗркипех калвтӗп™
Кваеов ӗнтӗ Илюкран Юманлӑхри лавккана камеемпе пӗрле тата 

мӗнле ҫаратни, япалисене ӑҫта илсе кайни ҫинчен пӗлесса шаннӑччӗ, 
внчах ҫамрӑк ача хӑйбн ҫӗҫҫи пирки ҫеҫ калаеа пачӗ.

— Урӑх вара »пӗ нимӗн те пӗлместӗп,— терӗ вӑл юлашкинчеи.
Квасовв ку татах тарӑхтарса ячб.
— Епле лӗлместӗнП Кайоан ӗҫта тӗл пултӑн вбсемпе! Лавккине епле 

килее саратрӑр, ҫавна кала!
— Саратни ҫинчен ним калама та пултвраймастӗп...
— Суятӑн!..
— Ҫук, суймастӑп, гражданин лейтенант.
— Суятӑн! Эе пӗтӗмпех пӗлетӗн!

Сак самантоа саеартӑк алӑк яр-р усӑлчӗ те пӳлӗме милици уйобмӗн 
нвчальникӗ — ҫӳлӗ, патвар кӗлеткеллӗ, тӑрӗхлаоах питлӗ те кӑн-кӑваи 
кчслӑ Смелов майоо пырса кӗчӗ. Ана курсан Квасов сӗтел хушшинче 
йӑрст тӑсӑлса «смирно» тӑчӗ.» Алиби — преступлени тунӑ вӑхӑтра айӑпланакан ҫын пачах урӑх ҫӗрте пулнине, »ӑл преетупление хутшӑыманнияе кӑтертса пани.
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Ы В А Л ЕКанма тесе, вӑл килнӗччӗ, Ятарласах-ҫке отпуск илнӗччӗ. Анчах канмашкӑн майӗ пур-и? Кунта кашнн ыйтать-мӗн юрӑ.Клуба пымашкӑн тилмӗреҫҫӗ:—  Ҫӗн юрӑ вӗрентсемччӗ,—  теҫҫӗ. Мӗнле-ха юлӑн пӑрӑнсаЯл ҫамрӑкӗ чунтан ыйтсан?Е  хӑй вӑл яш пулса курман-и, Вӑй выляман-и те кулман-и?Тӑван ялти хор кружокие Чылай вӑл пачӗ ҫӗннине.Канас кунсем пит хӑвӑрт иртрӗҫ, А к  каясси ҫывхарса ҫитрӗ.Ик кун юлсассӑн, ун патне Ял председателӗ килет:— Радивпа юрланинеСана час-час илтетпӗр,— тет.— Хамӑр ялсем эс, ял умне Тухса шӑрат юррусене.Чӑрмавӗ пысӑк... Мӗн тӑвар?Ҫавах та кӑмӑла тултар.— Ыйтать пулсассӑн тӑван халӑх Сӑмахӑм манӑн питӗ паллӑ.Кӗскен кӑна: «Концерт пулать»,— Тес» пу(»не те хыпарла.Каҫ.Клуб тулли ҫынсем лараҫҫӗ.Улма зжме те вырӑн ҫук.Тӑван юррӑмӑрсем янраҫҫӗ»Чуна сӗрсе яраҫҫӗ ҫу.— Маттур ача ӳстертӗн эсӗ,—А к  кӳршӗ юрӑҫ амӑшне Сӑмах хушать кӗҫ тӳсеймесӗр, Пытараймасӑр савнӑҫне.

—  Ҫӗршывӑмӑр ӳстерчӗ мар-и? Тӑлӑхскере вӑл пӑрахмаре,—Амӑш хуллен кӑна калать,Х ӑ й  сцена ҫинеллех пӑхать.«Алран кайми аки-сухи,Асран кайми ати-ани»,Кӑшт хурлӑн юрӑ янӑрать. «Пульчех пуль ҫав хуйхи-суйхи, Юлмарӗ пулӗ курманни,— Ашра-ҫке амӑш шухӑшлать.— Вӑкӑрсемпе ака туса,Пӗчӗккӗллех сухаласа Хул-ҫурӑмна сахал-и ватнӑ? Хӗвелпеле пӗрле тӑрса Аш  ыйӑхна мӗн чухлӗ татнӑ? Ҫавах: «Анне суха тытма Вӗрентӗм-ха, хурланар мар»,—Тесе мана вс йӑпататтӑн,Ырсассӑн та йӑл-йӑл кулаттӑн. Х а л ь  ав кӗрлеҫҫӗ тракторсем, Анса пулаҫҫӗ тырпулсем»...«Улах хӗрӗ юрла-юрла Кӗнчелине хуллен арлать.Х ӑ й  юррипе, хӑй сассипе Тусне чӗнет вӑл шӑпчӑк пек»,— Пуҫлать ҫӗн юрӑ шӑранма, Ҫамрӑклӑха асӑнтарма.«Улах юрри,— шутларӗ амӑшӗ,— Кӑна хӗр чух мӗнчул юрланӑ-ши? Тен, ывӑлӑм асилчӗ пулӗ:Хӑйне пӗрре, пӗчӗк чухне,Тем чул тӑксассӑн та куҫҫулӗ Улах пӳртпе кӗртменнине.Х а л ь  кулӑшла. Кантӑк айне Х ӑ й  кӗрсе тӑнӑ та тӑрать.Хӗрсем шалта юрланине Пӗр хускалмасӑрах тӑнлать.Х ӑ й  шӑнса кӳтнӗччӗ. Аран Э п  илсе кӗтӗм урамоан.Юрланине ҫавтер тӑнлатчӗ,Пӗччен юлсан вара,— юрлатчӗ»...

Вӑхӑт ытла та час шӑвать. Кӗҫех ак ҫурҫӗр ҫывхарать. Ҫаплах-ха юрӑ шӑранать.Янрарӗ «Чӗнтӗрлӗ кӗпер»,Ҫырма хӗрне анчӗҫ чупса.Ь1р «Вӗлле хурчӗ», ылттӑнскер, Кӑшт тӑчӗ те нӑр-нӑрласа,Сӗм «вӑрман урлӑ» васкаса,Пӗр ҫӑка йывӑҫ шыраса Вӗҫтерчӗ ҫав тери инҫе,Асӑма юлчӗ кӗвви ҫеҫ.Ҫук, тапранасшӑн мар-ха халӑх, Хӗрсе кайсах ҫупать вӑл алӑ.Анчах та юрӑҫ ывӑнать,Пырӗ ҫине-ҫке кӑтартать.Халӑх тек ыйтнине кура,Вӑл аллине ҫӗклет: «Ю рать, Эппин пурте пӗрле юрлар».— Пӗрле юрлар. А тя , пуҫла!— Пӗри чӗнсе калать эала. «Мухтавлӑ парти, тав тӑватпӑр Эпир сана чун-чӗререн.Э с  хурҫӑран та ҫирӗп, паттӑр Э с  вӑйлӑ халь нихҫанхинчен. Пуян тӑван ҫӗршыв уй-хирӗ»... Ялйыш пӗр кӑмӑллӑн юрлать. Пуласлӑхӗ вӗсен пит ҫирӗп,Ана кашни курса тӑрать.Ю р ӑ пӗтсессӗн, председатель Ывлӗ патне ун амӑшне Сцена ҫине илсе тухать те Х ы т  чӑмӑртать аллисене:—  Ҫын манмасассӑн амӑшне, Манмасть нихҫан та ялйышне. Тӑван ялтан чап ҫӗкленет,Вара каять вӑл инҫене.Пиртен сана —  чӑн юрату... Х а л ь  аннӳне савса чупту—Х ӑ й , сӑмахне пӗтернӗ май, Пуҫлать хӗрӳллӗн ал ҫупма.А л ӑ ҫуппи кӗрлет, кӗрлет...

Ю рӑҫ хӑй амӑшне илет Сӑпайлӑн, меллӗн ытама.Анчах та амӑш именет Халӑх ҫинче чуппа тума.Куҫҫуль тумлать ун куҫӗнчен, Пуҫне пӗкет вӑл ернпен.Сисмесӗр хӗрелсе каять:— Ачам, тавах...— тет, ыталать. Пӗлесчӗ ман.Телей тениМӗн-ма вӑтанчӑк-ши ҫапла? Савӑннӑ чух куҫҫуль юхни Кама пит кирлӗ пулмалла?Анчах пӗлетӗп эп ҫакна (Ененмесессӗн ху сӑна):Телейлӗ чух ҫут куҫҫульне Ҫын пытармасть-мӗн ӗмӗрне.Ана шӑлма та васкамасть, Савӑнӑҫа вӑл хупламасть.Сцена ҫинче вӗсем тӑраҫҫӗ,Ялйыш умне пуҫне таяҫҫӗ...Канма тесе яла вӑл килнӗччӗ, Ятарласах-ҫке отпуск илнӗччӗ. Канма юрать-и-ха юрра Кунсем хӗрӳллӗ вӑхӑтра?Ҫунат парса ҫут ӗмӗте Чӗнет, чӗнет вӑл инҫете.
Ю Р А Т У П А  Т Е Л  П У Л Н ИЭп ун чухне вунҫиччӗреччӗ, Лекместчӗ ман ура ҫӗре.Тӗнче касса вӗҫсе ҫӳретчӗҫ Емӗтӗмсем ҫӳл тӳпере.Вылятчӗ хӗрӳ юн ӑшра,— Вӑрттӑн ачашлӑх вӑрататчӗ. Сӑваплӑ вырӑнта, чунра,Темскер ҫитмен пек туйӑнатчӗ.

— Допрос тӑватӑп, майор юлташ...
— Ҫакӑ-и-ха вӑл Ивуков! — Майор ерипен сӗтел пуҫӗнчи пукан ҫине 

ларчӗ.— Ку, мӗнлерех калаҫатӑр!
— Хӑйне валли алиби тӑвасшӑн вӑл...
Майор пӳрнисемпе сӗтел ҫине тӑкӑртаттарса илчӗ, унтан Илюка пу- 

ҫӗпе сулса алӑк патнелле кӑтартрӗ те:
— Эс йӑлӑртлӑха ҫавӑнта, коридора тухса лар-ха, кайран чӗнӗпӗр 

сана,— терӗ.
Вӑл тухсассӑнах майор Квасова куҫӗсенчен пӑхрӗ:
— Эс ӑна хӑратса пӗтернӗ пулас!
— Ҫ-ҫук, ытлашши ним те пулман... — терӗ лейтенант.
— Мӗнле алиби ҫинчен каларӑн эсӗ!
— Лавккана ҫаратнӑ каҫ вӑл килте пулман, Шупашкарти Хресчен 

ҫуртӗнче ҫӗр выртнӑ, тепбр каҫхине те унтах ҫывӑрнӑ, тет...
— Мӗн тума кайнӑ вӑп унта!
— Еҫ шырама, тет. Ак куна... — Квасов сӗтел ҫинче выртакан ҫӗҫӗ 

ҫине кӑтартрӗ,— ҫул ҫинче темле ҫыисене сутрӑм, тет. Пӗр енчен, ӗнен-
мелле те пек...

Майор шухӑша кайса пируе тивертрӗ.
— Ман шутпа, ачи чӑнах та айӑплӑ мар,— терӗ вӑл унтан.— Пӗле- 

тӗн-и, пирӗн Шупашкарти юлташсем йӗр ҫине ӳкнӗ ӗнтӗ. Лавккана 
камсем ҫаратни — паллӑ...

— Чӑнах-и!! Мӗнле майпа! — пӗтӗм кӗлеткипе начальник патнелле 
туртӑнчӗ Квасов.

— Ак мӗнле. Енер ирхине ирех Атӑл тӑрӑхӗнчи пӗр лесник хӑй ху- 
раллакан кварталсенчен пӗринче йывӑҫ ҫумне ҫапӑнса ваннӑ «Победа» 
тӗл пулнӑ. Вӑл часрах района, районтисем Шупашкара пӗлтернӗ. Ҫгвӑн 
хыҫҫӑнах унта опергруппа тухса кайнӑ. Машинӗ шӑпах вӑрӑсем Юман- 
лӑха пынӑскер пулнӑ — кайри сулахай шини ҫинче мӑкӑль, нумэй пул- 
масть вулканизаци тунӑскер. Ана ҫав Юманлӑхра ҫаратнӑ каҫ Шупаш- 
карти пӗр министерство гаражӗнчен «ҫавӑтса тухнӑ» иккен. Ку пӗрре. 
Унтан: машинӑн малти сылтӑм кантӑкӗ ҫинче пӳрне йӗрӗсем палӑрса 
юлнӑ. Машина ҫӗмӗрӗлнӗ пирки таварсене ҫӗклесе кӑларма тытӑнсан, 
вӑрӑсем машина тавра ура йӗрӗсем нумай хӑварнӑ, вӗсене ӳкерсе 
илме те май килнӗ. Машина урайӗнче туртса пӗтереймен «Прибой» 
мундштукӗсем иккӗ тан тупӑннӑ, пӗрин ҫинче шӑл йӗрӗсем те, апла 
пулсан — сурчӑк та юлнӑ. НТО-ра * тӗрӗсленӗ хыҫҫӑн пӳрне йӗрӗсем 
те, ура йӗрӗсем те, пирус ҫинчи сурчӑк та Юманлӑхра тупӑннисемпе 
пӗр пек, пӗр ҫынсеннех пулни палӑрнӑ. Ну, хӑвах пӗлетӗн, ун хыҫҫӑн 
картотека тӑрӑх ҫав йӗрсен «хуҫисене» тупма та йывӑрах лулман. Вӗ- 
сем — нумаях та пулмасть колонирен таврӑкнӑскерсем...

— Хӑйеене тытмвн-и! — ыйтрӗ Квасов.

* Научно-техническнй отдел.

— Ҫук-ха. Шыраҫҫӗ.
Ҫакӑн хыҫҫӑн майор Смелов Илюка коридортан чӗнсе кӗртме хуш- 

рӗ те унпа вӑрахчен хӑй калаҫрӗ. Ҫав калаҫу пӗртте допрос пек пул- 
марӗ — аелӑ пиччӗшӗпе шӑлнӗ тӑванла калаҫнӑ пек ҫеҫ пулчӗ. Илюк 
милици уйрӑмӗн начальникне хӑй ялти лавккара ӑнсӑртран тюбетейлӗ 
тата хура куҫлӑхлӑ ҫынсене тӗл пулни, унтан вӗсем мӑн ҫул ҫинче ун 
ҫӗҫҫине илесшӗн тапӑнни, кайран вӗсем Хыркассинчи чайнӑйра Шатрипе 
тата Чалӑшшипе ларса юлни, Илюк хӑй лешсене епле майпа паллани 
ҫинчен тӗпӗ-йӗрӗпе каласа кӑтартрӗ. Хӑй Шупашкара мӗншӗн кайни, 
унта ӑҫта-ӑҫта пулни ҫинчен те каларӗ...

Майор £на пӗрре пӳлмесӗр, шухӑша кайнӑ пск итлесе ларчӗ.
— Ененӗр мана, эп нихӑш енчен те, нимӗн чухлӗ те айӑплӑ мар...— 

терӗ Илюк юлашкинчен.
— Эпир сана айӑплӑ тесе шутламастпӑр та,— ун ҫине кӑмӑллӑн та 

хӗрхенерех пӑхса илчӗ майор.— Анчах та санӑн халӗ манпа пӗрле 
Шупашкара кайса кмлмелле пулать.

— Мӗн тума!
— Сана унта эпӗ пӗр япала кӑтартасшӑн.
— Мӗнле япала!..
Илюк каллех пӑлханма пуҫларӗ. Ҫавна сисее, майор ӑна хулпуҫҫин- 

чен лӑлкаса илчӗ:
— Ан лӑшӑрхан, хӑрамалли нимӗн те ҫук. Санӑн пире кӑшт кӑна 

пулӑшас пулать...
Ҫав самантра пӳлӗме Квасов лейтенант кӗчӗ.
— Пӗтӗмпех йӗркеллӗ, тӗрӗс,— терӗ вӑл.
Илюх, паллах, вӑл мӗн ҫинчен каланине ӑнланмарӗ, анчах майор 

тӳрех ӑнланчӗ курӑнать те — пуҫӗпе сулеа илчӗ. Кваеова вӑл Шупаш- 
кара, Хресчен ҫуртне шӑнкӑравласа пӗпме хушнӑ-мӗн: Илья Изуков ҫак 
кунсенче унта ҫӗр выртнӑ-и, ҫук-и! Лерисем: ун пек ҫын пирӗн патра 
чӑнах та икӗ каҫ выртнӑ, тесе пӗлтернӗ...

Тепӗр хӗрӗх минутран, Шупашкара ҫитсе, майорпа Илюк министер- 
ствӑна кӗчӗҫ. Анчах кунта вӗсем нумай та тытӑнса тӑмарӗҫ: Ипюка пӗр 
пӳлӗмре темиҫе сӑнӳкерчӗк кӑтартрӗҫ. Кӑшт пӑхса тӑрсанах, Илюк 
Шатрмпе Чалӑшшине тата тюбетейлипе хура куҫпӑхлине папласа илчӗ.

— Ҫаксем, шӑп ҫаксем!— терӗ вӑл ҫирӗппӗн.— Куеем акӑ манпа 
пӗрле колонирен таврӑннисем, ак кусем манран ҫӗҫӗ илекеннисем...

— Тавтапуҫ сана,— терӗ майор,— хапь ӗнтӗ киле кайма та юрать. 
Анчах малтан эпир санпа иксӗмӗр столовӑя кӗрсе апат ҫисе тухӑпӑр...

... Ҫурҫӗр ҫитеепе Юманлӑхӑн ту вӗҫӗнчен, вӑйлӑ фарисемпе ҪУ^ат- 
са, «Победа» вӑркӑнса кӗчӗ, мӑн урампа анса ҫырма урлӑ каҫсан, вӑл 
Илюксен тӗлне ҫитсе чарӑнчӗ те икӗ хутчен кӑшкӑртрӗ.

Ҫак сасса илтсен, тин ҫеҫ тӗлӗрсе кайнӗ Анюк инке, Илюк амӑшӗ, 
■артех вӑрансв аырӑн ҫинчен сиксе тӑчӗ те урамвлла пӑхаиаи чӳрача
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Мӗскер ҫитмест-ха? Пӗл ӑна! Таҫта-ҫке ӑнтӑлать чӗреҫӗм... Хӗрсем каяҫҫӗ ҫырлана,Мана пӗрле пыма чӗнеҫҫӗ.Вӗсем шӳтлеҫҫӗ.Йӑл кулсаКуҫран пӑхаҫҫӗ пит ытарлӑн. Самант!Куҫпа куҫ тӗл пулсан,Питна вут-ҫулӑм, ай, хыптарӑн.
Кайран,Ҫырла татса килсен,Хӗрсемсӗр,Тӑр пӗччен юлсассӑн,Шӑнкрав пек сасӑсем темччен Янраҫҫӗ хӑлхара хавассӑн. Кашнин сассийӗ хӑйне май, Кашнин сасси хӑй епӗр лайӑх. Пуҫларӗ тейӗн юрлама Пӗр саншӑнах ҫӗр тӗрлӗ кайӑк.А нчах та ҫавӑ ушкӑнра Пӗрин сасси ыттисенчен Ытла та уйрӑм янӑрать:Сасси калама ҫук чечен, Сисместӗн ху та,— тыткӑнлать, Пӗр ачашлать те ҫупӑрлать.Ҫак самантран-и,Тен, малтан,Калаймӑп халӗ пӑт татса, Чӗреҫӗм варринче, шалта,Чи тап-таса ыр вырӑнта Хӑйне валли йӑва туса Хурать юратӑвӑм.ВараЯш  ӗмӗре ҫунат парать.Ҫараи варне-и ап тухатӑп,А на хампа пӗрле туятӑп:Кӗрен чечек ман умӑмра Ҫилпе вылять те пӗр кана, Сасартӑк хӗр пулса тӑрать,— Вут-ҫулӑм хыптарать чуна.Кӗпи калама ҫук кӗран,

Сар чечек пек сап-сарӑ ҫӳҫӗ. Куратӑп ӗмӗтри хӗре,—Ана савмасӑр мӗнле тӳсен?!Ыраш шӑрки хирте вӗҫет-и, Ларать-и вӑл тумтир ҫине,— Каллех ман патӑма килстӗн, Ҫӗклентеретӗн чӗрене.Шӗшкӗлӗхе,Ҫуртри пӗтсен,Мӑйӑр татмашкӑн эп кӗретӗп. Т у  галнӑ мӑйӑра пӗччен Шӗкӗлчесе вара ҫӳретӗп. Кӗтмен ҫӗртен,Курланкӑран,Пӗр мӑйӑрӗ ҫӗре ӳкет.Ҫавӑ сап-сарӑ мӑйӑртан Самантранах сар хӗр ӳсет. Мана пӑхать те йӑл кулать, Асамҫӑ евӗр ҫухалать.Емӗтӗм хыҫҫӑн ҫӳресе Тухать ман чунӑм тинӗсе. Ишетчӗ киммӗм чиперех,— Хускалчӗ тӑвӑл тинӗсре.Вӑл кайрӗ ахӑрса, урса,Кимме пыр ҫирӗпрех тытса! Ҫирӗп тытсан та,Турпас пекВылять ҫеҫ тинӗс кимӗпе.А к , ҫӳлӗ хум кимме ҫӗклет, Чуллӑ ҫыран ҫумне перет. Чӑл-пар ҫеҫ кимӗ саланать, Аран тухатӑп ҫырана.Кимми,—Чӑнах та ҫав,Черченччӗ,Х у ҫ и —Ишмешкӗн вӗренменччӗ.Кайран ак пурнӑҫ лаҫҫиие Кӗрет те юрату илсе: «Пӑхсам, тет, лайӑх ху ҫине, Кайман-и всӗ нишленсе?» Ман чӗрене вӑл тимӗрҫе Тӑпӑлтарса илсе парать.Х ы т  вӗртерет те вӗркӗҫе—

Вучах хӗрӳн ҫунма пуҫлать: Х у р ат ь  кӗҫ шӗл-кӑвар ҫине Пӗр шеллемесӗр чӗрене.Унтан сунтал ҫине хурса Илет пӗр ӑстрӑм туптаса. Сивӗ шывра вӑл шӑварать, Вара хӑй вырӑнне лартать. Ҫампа чӗре вутра ҫунмасть, Х ӗ л  сиввинче те пӑрланмасть.
Ю ратӑва пӑхатӑп халӗ, Пӑхатӑп шиксӗр куҫӗнчен. Савни-юратӑвӑм мӗн калӗ? Мана мӗн калӗ хальхинче?
Сар мӑйӑр евӗр сарӑскерӗм, Кӗрен чечек пек кӗренскерӗм Мана тытать те ыталать,Вут кӑларас пек чуптӑвать, Йӑвашшӑн, кӑмӑллӑн калать: «Тӑри юрри, хирсен кӗвви,Чие ҫырлин чечек тӗвви, Кӗрешӳпе телейлӗ пурнӑҫ,— йӑлтах вӑл пур юратура. Тӳп-тӳрӗ ҫул ан пултӑр пӑрнӑҫ, Пуҫна ан ус йывӑрлӑхра.Сан ӗмӗт кӗтӗр пурнӑҫа,Киленсе ҫеҫ ан лар нихҫан.Пӗр киленӳшӗн пурӑнсан,—А ст у , ҫунаттуна усан.Малтан мала!— вс ту тупа, Ҫынна ҫӗкле юратупа!»
Савни-юратӑва куҫран Эп тинкерсе, чунран пӑхатӑп. Нихҫан вӑл каймӗ ман умран, Ана куҫ шӑрҫи пек упратӑп.Вӑл манӑн савӑнӑҫ, ман тунсӑх, Вӑл манӑн хурлӑх та йӑпанӑҫ. Э п  пурӑнаймӑп ӗнтӗ унсӑр,Пӗр унпа ҫеҫ чӗре лӑпланӗ.
Вилсен ҫеҫҪак юратӑваХӑварӑп ҫамрӑк ӑрӑва.

Ҫамрӑн спортш енсем
Иртнӗ уйӑхра Шупашкарта пул- 

са иртнӗ нумай пинлӗ спортсмен- 
сен уявӗнче ҫак хӗр-тантӑшсене 
нумайӑшӗ асӑрханӑ ӗнтӗ. Вӗсем 
спортсменсен уявне курма пынӑ 
ҫынсене илемлӗ гимнастика туни- 
пе тӗлӗнтерчӗҫ. Илемлӗ гимнасти- 
ка тума Маргарита Зайцева вӑтам 
шкулта еӗреннӗ чухнех вӗренсе 
ӑсталӑх пухнӑччӗ. Галя Петровй 
та, вӑтам шкултан вӗренсе тухсан, 
заводра ӗҫлеме тытӑнчӗ, халӗ еӑл 
«ТРУД» спорт общестеин илемлӗ 
гимнастика секцине ҫӳрет, нумаях 
пулмасть ӑна пӗрремӗш разрядри 
гимнастка ятне пячӗҫ.У к е р ч ӗ к р е :  М. Зайцевӑпа Г. Петрова гимнасткӑсем.В Исаев тунӑ сӑнӳкерчӗк.

патне чупса пычӗ. Тӑрук пӑпханса, хӑраса кайнипе унӑн чӗри кӑкӑртан 
сиксс тухас пек тапма тытӑнчӗ.

— Тур ҫырпахтӑрах, мӗне пӗлтерет ку! Мана хамз та тытса кайма 
килмерӗҫ пуль те!.. — пӗтӗм ӑс-тӑна пӑтратса ямалла шухӑш вӗҫсе илчӗ 
унӑн пуҫӗнче.

Анчах пӗр-ик самантранах пӳрте Илюк чупса кӗчӗ те ялт! электри- 
чество ҫутса ячӗ.

— Акӑ, эп таврӑктӑм та, анне!— терӗ вӑл хапаесӑн.
— Ячӗҫ-и! Пуҫӗпех-и!..— ун патнелле ыткӑнчӗ амӑшӗ.
— Айӑпсӑр ҫынна мӗн тума тытса усраччӑр вӗсем! Ыйткаласа пӗп- 

чӗҫ те машинӑпах ӑсатса ячӗҫ, генерал пек килтӗм!
Хуйхӑрса пӗтнӗ амӑшӗн кӑмӑлне хӑпартасшӑн пулса, Илюк юри 

шӳтлерех калаҫма тӑрӑшрӗ.
— Выҫса випетӗн пупь паян, кӳр-ха, чӑкӑтпа ҫӑмарта та пулин ӑша- 

ласа парам сана!— чӑланалла васкарӗ амӑшӗ.
— Кирлӗ мар, анне,— аллипе сулчӗ Илюк,— эп тутӑ, мана хулара 

мнлици начальникӗ хӑна турӗ, виҫӗ тӗслӗ апат ҫитерчӗ.
— Ан тӗлӗнтер!
— Чӑнах ара, чӑнах!

Вӗсем пӑпкӑн кӑна ҫывӑрма выртрӗҫ.
Ирхине Илюк ятарласах ял Сояетне, хӑйне милицире нихӑш енчен 

те айӑпламанни ҫинчен «евит тума» кайрӗ. Ана курсан, ял Совет предсе- 
дателӗ Кумков самаях тӗлӗнчӗ («епле пит час кӑларса янӑ куиа!» терӗ 
пулмалла), анчах Илюкпа кӑшт калаҫсанах лӑпланчӗ.

— Мана хама та эсӗ тепӗр хут айӑплӑ пулвс пек туйӑнмарӗ ҫав,— 
терӗ вӑл.

... Тепӗр темиҫе кунтан вара акӑ мӗн пулса иртрӗ.
Кӗтмен-туман ҫӗртенех, сасартӑк, Илюкӑн пӗчӗк йӑмӑкӗ Раис чирле- 

се ӳкрӗ. Йывӑрланнӑҫемӗн йызӑрланса пычӗ. Ялти медсестра ачан ӳпки 
ик енчен те шыҫнӑ, часрах больницӑна илсе кайӑр, терӗ. Вара Илюк 
бригадиртен ыйтса лаша кӳлсе килчӗ те, амӑшӗпе йӑмӑкне лартса, 
районалла чуптарчӗ. Улт-ҫич километр кайса ҫӳлӗ еӑрт ҫинчи пӗр яла 
пырса кӗнӗ чух, хӗрринчи виҫҫӗмӗш пӳртрен купӑс сасси, ҫынсем тӗпӗр- 
тетее ташлани, юрлани илтӗнсе кайрӗ. Тем пирки ӗҫкӗ тӑваҫҫӗ пулмаппа.

Тӑвалла хӑпармалла пулнӑ пирки Илюк урапа ҫинчен анса, юнашар 
утса пычӗ. Юрӑ-ташӑ сасси иптӗнекен пӳрт чӳречисене яриех уҫса янӑ 
иккен — шалти ҫынсем те курӑнаҫҫӗ. Пӗрисем чӳречесем умӗнче ла- 
раҫҫӗ, теприеем ташлаҫҫӗ. Ун пек чух иртен-ҫӳрен те пӑхмасӑр иртмест 
ӗнтӗ. Илюк та пӑхрӗ. Пӑхрӗ те — самантранах пат! чарӑнса тӑчӗ, унӑн 
пӗтӗм ҫрн-ҫурӑмӗ сӳ! туса кайрӗ.

Чӳрече витӗр вӑп хайхи тюбетейлӗ вӑрра курчӗ... Темле хӗрарӗма 
ҫупӑрласа тытнӑ та ташша тӗает кӑнв. Хӑй кбркка лек хӗрелсе кайнӗ, 
шӑкла пуҫӗ та хӗп-хӗрлах. ИКкбланмелли ҫӳк, ҫавах! Мӗнла килсе лек-

нӗ-ши вӑл кунта! Анчах та, тен„. вӑл мар! Тепӗр чух пӗр пек сӑнлӑ 
ҫынсем пулаҫҫӗ вӗт-ха... Ҫук, ҫук, ӑна патӗнчерехрен пӑхеа, лайӑхрах 
палпаса илес пулать!

Илюк лашана ҫав пӳртрен маларах уттарса ирттерчӗ те васкасах 
тилхепене амӑшне тыттарчӗ.

— Йӗпӑрт тӑхта-ха, эп пӗр самантпӑха ҫакӑнта кӗрсе тухам...
— Мӗн тума!— тӗлӗнсе ыйтрӗ амӑшӗ.
Анчах Ипюк ӑна хирӗҫ нимӗн те каламарӗ, капинккене шэлт-шалт 

уҫса хупса килхушшине кӗчӗ. Хӑнасем килхушшинче те, ҫенӗкре те 
нумай иккен, пурте тенӗ пекех ӳсӗр, ҫавӑнпа та Илюк ҫине никам та 
ҫаврӑнса пӑхмарӗ. Вӑп пӳрт алӑкӗ умӗнче чарӑнса тӑчӗ те сынсен пу- 
ҫӗсем урлӑ кармашса шалалла пӑхма тытӑнчӗ. Шакла пуҫлӑ вӑрӑ ҫаплах 
сикет, ураран ӳкиччен ташлама тара кӗрӗшнӗ тейӗн!

— Ҫав... шакла пуҫли, кам вӑл! Аҫтисем!— чӗтреме тытӑннӑ сасӑпз 
ыйтрӗ Илюк хӑйӗн умӗнче тӑракан хӗрарӑмран.

— Атӑлкассисем, тет пулас. Ҫак кил хуҫисен инҫетри хурӑнташӗ, тет.
Илюкӑн иккӗленесеи пӗтрӗ. Ҫавах ку, урӑх никам та мар! Халех,

епле те пулсан хӑвӑртрах милицине ҫитсе пӗлтерее пулать кун ҫинчен! 
Пӗрине ҫаклатсан, ыттисем тупӑнаҫҫех!.. ■

Вӑл урама каяллз чупеа тухрӗ те, урзпа ҫике сиксе ларса, лашана 
пӗррех пушӑпа ҫурӑмӗ тӑрӑх туртса ҫапрӗ. Вӑйлӑ лаша выоӑнтанах 
сиккипе тапранса кайрӗ. Ваоа тӑватӑ кипометр хушши, мӗн района ҫи- 
тичченех, Илюк ӑна вӗҫӗмсӗр хӑгаларӗ.

— Ма ун пекех чуптаратӑн! Лӑш парсам ара кӑштах, пӳлӗнсе ӳкӗ 
тата! — терӗ амӑшӗ темиҫе хут та.

— Васкамалла-ха, анне, шутсӑр васкамглли ӗҫ сиксе тухрӗ!— кӑш- 
кӑрчӗ ӑна хирӗҫ Илюк.

Больница тӗлне ҫитсе тӑрсан, вӑл амӑшне: эе тухтӑр патне кӗме 
ҫырӑн, эп халех килетӗп, терӗ те милици уйвӑмӗ еннепле ыткӑн- 
чӗ. Амӑшӗ ун хыҫҫӑн ним ӑнланмасӑр пӑхса юлчӗ...

Ҫакӑн хыҫҫӑн пилӗк минут та иртмерӗ пупӗ — милици уйрӑмӗн кип- 
хушшинчен хӗрлӗ «пиҫиххиллӗ» кӑвак «Победа» тухрӗ. Ун ҫинче милици 
начальникӗ Смелов майерпа Квасов пейтенантсӑр пуҫне Илюк та пулнӑ. 
Машина тӳрех леш сӑрт ҫинчи ялалла кӗрлеттерчӗ.

Тепӗр ҫур сехетрен ҫак машина каялла вӑркӑнса ҫитрӗ. Халӗ ун 
ҫинче, малтанхи ҫынсемсӑр луҫне, леш тюбетейлӗ вӑрӑ та пулнӑ. Илюк 
паллаттарнипе, милици ҫыннисем ӑна ӗҫкӗренех тытса тухнӑ...

... Ҫав кунах, каҫхине, Илюкпа кӳршӗ хӗоӗ Натали урамри пӗренасем 
ҫинче шӗкӗл-шӑкӗл калаҫса ларчӗҫ. Вӗссне никам та кансӗрлемеоӗ. 
Натали ыйтнипе, Илюкӑн ӑна хӑй каление епле лексе унтан мӗншӗн 
срок ҫитичченех тухса килни ҫинчен кӑна мар, пвян хйрушӗ преступнике 
тытма пулӗшни ҫинчен те каласа памалла пулчӗ.

Вӗҫӗ,
1959— 1961 ....................................
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Альберт

Америкӑри прогрессивлӑ писательсем хушшинче Альберт 
Мальтц паллӑ вырйн йьииӑнса тӑрать. Хӑйӗн кӗнекисемпе статьи- 
сенче вӑл империализма питлет; ӗҫҫыннисене пусмӑрланине, Аме- 
рикйри расӑллй дискриминацие чунтан-чӗререн тарӑхса сивлет.

Мальтц — коммунистсен парти членӗ. Вӑл империалистсен Со- 
вет Союзне хирӗҫ атомлӑ вӑрҫӑ пуҫарса ярас тӗллевпе туса пыра- 
кан пропагандӑна тӑрӑ шыв ҫине кӑларса кӗрешет. Ҫавӑншӑн ӑна 
тӗрмене те хупнӑ.

М АЛЫ Ц

Альберт Мальтц Нью-Иоркра чухӑн ҫын килйышӗнче ҫуралнӑ. 
1930 ҫулсенче литература ӗҫне хутшӑннӑ. Малтанласа Нью-Иоркри 
ӗҫҫыннисен театрӗ валли пьесӑсем ҫырнӑ. 1938 ҫулта «Ҫавӑн пек 
вӑл, пурнйҫ» ятлӑ пӗчӗк калавсен кӗнеки пичетлесе кӑларнӑ. Ҫав 
калавсенче автор ӗҫҫыннисене чунтан юратни, пусмӑрҫӑсене мӗн- 
пур тарӑхупа курайманни аван палӑрса тӑрать.

А. Мальтц «Тарӑн ҫӑлкуҫ», «Хӗреспе ухӑ йӗппи» ятлӑ романсем 
ҫырнӑ.

К АН ТА РЛ А иртсен тӑватӑ сехет тӗлнелле эпӗ, Хӗвеланӑҫ Вир- гинири Гоули хули витӗр тухса, чугун ҫул кӗперӗ айӗпе тухакан туннель патнелле ҫул тҫ1трӑм. Ку таврара эпӗ ӗлӗкрех те ҫӳреке- ленӗччӗ те малти кукӑр-макӑр ҫула лайӑх пӗлетӗп. Туннеле кӗрес умӗн машин хӑвӑртлӑхне вунӑ миль таран чакартӑм. Ҫавӑн пек пӗчӗк хӑвӑртлӑхпа кӑна пыраттӑм пулин те, кунта, туннельте, кӑшт ҫеҫ ҫынна таптамарӑм.Ӗсӗ ку акӑ мӗнле пулса тухрӗ.Ҫӗмӗрӗлсе пӗтнӗ, тумхахлӑ шоссе кунӗпе ҫунӑ ҫумӑр хыҫҫӑн пӑр пекех якалса кайнӑччӗ. Ҫитменнине хура пӗлӗт карса илнипе тата ҫумӑрӗ чашлаттарса ҫунипе тавралӑх тӗксӗмленсе ҫитрӗ: фа- рӑсене ҫутмасӑр малалла каясси пирки шутлама та май сукчӗ. Тун- неле кӗрсенех, тепӗр енчи ҫул кукӑрӗнчен, мана хирӗҫ сасартӑк пӗр сарӑ грузовик сиксе тухрӗ. Ана эпӗ самантлӑха кӑна асӑр- харӑм.Туннелӗ. вӑрӑм мар пулин те, питӗ ансӑр: хире-хирӗҫ машин- сем унта питӗ асӑрханса, ерипен кӑна пӗр-пӗринчен иртме пул- тараҫҫӗ.Малтанах эпӗ грузовикӗн малти кустӑрмисем шӑпах ман ҫул ҫинче, хама хирӗҫ, килнине куртӑм. Ҫавӑнтах тормоз пускӑчне 
1:ӑкне ҫитиех пусса лартрӑм.Машин ерипен кӑна пыратчӗ пулин те, сулӑмпа малалла пӗш- кӗнтӗм: унтан руле пӑртӑм та, машинӑм туннель стени ҫине сӑм- сипе пырса тӑрӑнчӗ. Леш грузовик тепӗр еннелле пӑрӑнчӗ, ман ма- шин сунатне сӗртӗнсех туннельтен вӗстерсе тухса кайрӗ.Эпӗ грузовике тытса пыракан шофӗрӑн ҫамрӑк сӑн-питне, ҫӑ- варӗнче вӑл табак чӑмланине. ҫула малалла тӗллекен витӗр куҫӗ- сене асӑрхаса юлма кӑна ӗлкӗртӗм.«Мӗншӗн-ха унӑн ҫӑварӗнчи табакӗ пырне лармасть?» — шу- хӑшляса илтӗм ӑшӑмра.Машина пӗрремӗш хӑвӑртлӑха лартса малалла тапранса кайма хатӗрленнӗччӗ ҫеҫ, умоа, фапа ҫутинче. пӗр утӑмра кӑна маларах, ҫын тӑнине курах кайрӑм. тӗлӗннипе хытсах лартӑм.— Вӑт мур, ҫӗрсӑтман! — тарӑхса вӑрҫса илтӗм сасӑпах.Малтанхи самантра вӑл туннеле ман хыҫҫӑн кӗнӗн туйӑнчӗ.*>ӑл кунта пулманнине лайӑх пӗлетӗп: кунта, ман умра, пулнӑ пул- сан, эпӗ ӑна асӑрханӑ пулӑттӑм. Куратӑп: ман еннелле вӑл хӑяккӑн тӑрать. лартса кайма ыйтса аллине ҫӗкленӗ. Тепӗр шутласан, тун- неле вӑл ман хыҫҫӑн кӗнӗ пулсан, хыҫалта пулмалла, машин умӗн- че туннель стенине тинкерсе тӑмалла мар.Эпӗ ӑна кӑшт кӑна таптамарӑм. Анчах ӑна вӑл нимӗн те ӑн- ланмасть. ӑна-кӑна нимӗн те чухлаймасть пулмалла.Ҫынна кӑшт кӑна таптамарӑм-ҫке-ха! Таптанӑ пулсан, мӗн пулассине шухӑшланипех сивӗ тар тапса тухрӗ, ҫӳҫ-пуҫ вирелле тӑрса кайпӗ: машин айӗнче ҫьш путӑрканчӑкӗ выртать; эпӗ вара ӑна хям вӗлернине пӗлнӗ ҫӗртех ун ҫинче машинпа ларатӑп. У -ух, чун ҫӳҫенет.— Э! — кӑшкӑртӑм эпӗ ӑна.Вӑл чӗчмерӗ. Тепӗр хут хытӑрах кӑшкӑртӑм — ҫаврӑнса та пӑхмярӗ. Вӑл пуҫ пӳрнине ҫӳлелле каҫӑртнӑ аллине ҫӗкленӗ те ӗнтӗркесе ҫитнӗ пек пӗо хускалмасӑр тӑрать. Эпӗ хӑраса ӳкрӗм.«Ку ҫӗрлехи тӗттӗмре ҫул ҫине тухнӑ пӗччен хуралҫӑн виле чунӗ мар-ши?» — усал шухӑш пырса кӗчӗ пуҫӑма. Ҫавӑн пек виле чун сул ҫине тухни ҫинчен Бирсӑн пӗр калавӗнче вуланине аса илтӗм.Манӑн машин сигналӗ хӑватлӑ — сасси ун хӑлхана ҫурасла янӑрать. Туннель тӑвӑрлӑхӗнче унӑн сасси татах та вӑйлӑрах илтӗ- нет. Аллӑма пӗчӗк хура тӳме ҫине хутӑм та, ӑна мӗн вӑй ҫитнӗ таран пусрӑм. Машин сигналне илтсен. ку ҫын е шартах сиксе илӗ, е хӑй чӑнах виле чун иккенне кӑтартӗ. шухӑшларӑм хам.Анчах ҫын шартах та сиксе ӳкмерӗ, виле чун та пулмарӗ. Вӑл хӑлхасӑр та мар: сигнала питӗ лайӑх илтнӗ.Ҫын тарӑн ыйӑха пусӑоӑннӑ пек туйӑнчӗ. Сигнала илтсен, вӑл майӗпен вӑрэннӑ пек пулчӗ те, пуҫне васкамасӑр ман еннелле пӑр- са, мяна пӑхса илчӗ.Вӑл — пӗр вӑтӑр пиллӗкелле пуснӑ хитрех мар ҫьш. Сӑн-питӗн- че ун ытлэшши палӑоаканни нимӗнех те с у к : сӑмси пысӑк та лапчашка, тути-ҫӑварӗ сарлака. Уняшкал сӑнарсем пуҫра вӑрах тытӑнса тӑраймаҫҫӗ. Унӑн ҫумӑрпа йӗпеннӗ сӑн-пичӗ вӑл ырӑ е угал, ӑслӑ е айван ггулнине те нимӗн те калаймасть. Куҫӗсем уҫӑм- сӑр, тӗтреленчӗк. Ҫавӑн пек сӑн-сӑпатсене ирхине ултӑ сехетре шахта умӗнче те, хурҫӑ е тимӗр шӑратакан цехран тухнӑ ҫӗрте те— йывӑр ӗҫ тӑвакан ытти вырӑнсенче те час-час куркалама пулать.111 «Акӑ вӑл, Америка» ярӑмрен.

Анчах ҫав ҫын мӗншӗн ҫавӑн пек тӗлӗнтермелле пӑхнине ниепле те тавҫӑрса илеймерӗм: унӑн куҫӗсем ӳсӗр ҫыннӑн тӗллев- сӗр-ӑнланусӑр пӑхакан куҫӗсем те, хам пӗррехинче курнӑ тыта- маклӑ хӗрарӑмӑн ӑссӑр пӑхакан куҫӗсем те мар вӗт-ха вӗсем! Пӗр ҫын кӑна аса килчӗ: вӑл рак чирӗпе асапланакан пӗр палланӑ ҫын- ччӗ. Вилес умӗн вӑл та ҫавӑн пек пӑхнине астӑватӑп: иртнӗ пурнӑҫӗ унӑн хальхи ӑс-тӑнне сӑнчӑрласа лартнӑн туйӑнатчӗ, куҫӗсем унӑн нимӗн тӗллевсӗр-шухӑшсӑр пӑхатчӗҫ. Ҫак куҫсем те ҫав палланӑ ҫыннӑн куҫӗсем пекех туйӑнса кайрӗҫ.Кабина алӑкӗ патне вӑл ерипен пырса тӑчӗ. Машина юнашарах курнинчен вӑл тӗлӗнӗ, тесе шутланӑччӗ эпӗ. Анчах вӑл пӑлханни палӑрмарӗ. Мана юри кӗтсе тӑнӑ пекех, кабина ҫинелле ерипен пӗшкӗнсе пӑхрӗ.— Лартса каймастӑн-ши, ырӑ ҫыннӑм? — ыйтрӗ хӑйӑлтӑк сасӑ- па, лӑпкӑн.Калаҫнӑ чухне унӑн табакпа саралнӑ шултра шӑлӗсем курӑй- чӗҫ. Сӑмахсене тӑсарах, сӑмса витӗр калани тӑрӑх, ку ҫын кӑнтӑр енчи штатсенчен килнине чухласа илтӗм. Вӑл тусем ҫинче ҫуралса ӳснӗ пулас: пирӗн патӑмӑрта, Хӗвеланӑҫ Виргинире, ун евӗрлӗрех калаҫакансем сайра-хутра кӑна тӗл пулкалаҫҫӗ.Ҫи-пуҫне юри ҫӳлтен пуҫласа аяла ҫитиех тинкерсе пӑхрӑм: пуҫӗнче — кивӗ кепкӑ, ҫийӗнче — ҫӗнӗ кӑвак кӗпе, хура шӑлаварӗ ҫумӑрпа лачкамах йӗпеннӗ, урисенчи пушмакӗсем пылчӑкпа ва- раланнӑ. Тумтирне кура ун пирки нимӗнех те чухласа илеймерӗм.Те ӑна ытлашши тинкерсе пӑхнипе, те шухӑша пусӑрӑннипе эпӗ ӑна ҫийӗнчех хуравлаймарӑм, ҫавӑнпа вӑл хӑй ыйтӑвне тепӗр хут каларӗ.— Манӑн Уэстона каймалла,— тесе хушса хучӗ вӑл ку хутӗн- че.— Эсир те унта-и?Эпӗ ӑна куҫӗсенчен пӑхрӑм. Халӗ ман ҫине тӗксӗм мар, йӑл- тӑркка хӑмӑр, ырӑ куҫсем тинкерсе пӑхаҫҫӗ.Ӑна эпӗ ним калама та аптӑрарӑм. Тӗрӗссипе каласан, манӑн ӑна лартса кайма темшӗн кӑмӑл туртмарӗ. Тин пулса иртнӗ сехре хӑптармӑш мана ҫав тери пӑлхантарса пӑшӑрхантарчӗ: манӑн ҫак туннельтен те, ҫак иртен-ҫӳрен ҫынран та хӑвӑртрах уйрӑлса тарас килчӗ. Анчах ҫын ман ҫине тархасласа, хӑюсӑр куҫсемпе пӑхса, эпӗ мӗн калассине кӗтет. Тек вӑл пӗр сӑмах та чӗнмерӗ, кӗлеткине те пӗртте хускатмарӗ. Пит-куҫӗ тӑрӑх шыв тумламӗсем юха-юха анаҫҫӗ.«Сана лартса каймастӑп», — тесе калама чӗлхе ҫаврӑнаймарӗ. Ҫитменнине тата манӑн вӑл камне, ун кун-ҫулӗ мӗнлине пӗлес кӑмӑл та хускалчӗ. Вара ҫак кӑмӑл малтанхи хура пархатарсӑр- яӑха ҫӗнтерчӗ.— Ларӑр,— терӗм эпӗ ӑна.Вӑл манпа юнашар кӗрсе ларчӗ; хӑй чӗркуҫҫийӗ ҫине хутпа чӗркенӗ пӗчӗк ҫыхӑ хучӗ.Эпир туннельтен тухса кайрӑмӑр. Гоулирен Уэстона каякан ҫул сӑрт-тусем урлӑ выртать: малтан пӗр пилӗк миль тӑвалла ту ҫине хӑпарса пырать, унтан аялалла анать, вара каллех улӑха- улӑха анать. Ҫулӗ питӗ кукӑр-макӑр: пӗр енче — чӑнкӑ чул ту тӳп-тӳрӗ хӑпарса каять, тепӗр енче — темӗн тарӑнӑш ту хушӑкӗ чуна ҫӳҫентерет. Кӗскен каласан, ҫула чӑнкӑ чул ту айккине кас- са тунӑ. 1Ҫумӑр юхтарнипе тата ту айккинчен ҫул ҫине вӗтӗ чул тӑкӑнса тулнине пула питӗ ерипен пыма тивет. Ҫул ҫинче кӑна тӑватӑ сехе- те яхӑн иртрӗ. Ҫак хушӑра манпа юнашар ларса пыракан ҫын мӗнпурӗ те вунӑ-вунпилӗк сӑмахран ытла каламарӗ.Эпӗ ӑна темиҫе хут та калаҫтарма хӑтланса пӑхрӑм. Вӑл кала- ҫасшӑн кӑна мар, ман сӑмахӑмсене юри илтмӗш пулса пынӑч ту- йӑнчӗ. Темиҫе хут ыйтсан тин пӗр-икӗ сӑмах чӗнет те, каллех тарӑн шухӑша пусӑрӑнса шӑпӑрт ларать. Вӑл морфи е пӗр-пӗҫ урӑх наркӑмӑш ӗҫнӗ пек ӗнтӗркесе ҫитнӗ. Ман сӑмахсем, кивӗ ма- шин хӑлтӑртатни, ҫумӑр чашлаттарса ҫуни — пурте усӑсӑр шав пек туйӑнаҫҫӗ, ӑна ыйӑхран вӑратаймаҫҫӗ.Ҫула тухсассӑнах, вӑл туннельте мӗн чухлӗ пулни ҫинчен ыйтрӑм.— Пӗлместӗп,— терӗ вӑл мана кӗскен.—- Чылай пулмалла,— тесе хушса хучӗ унтан.— Мӗншӗн унта кӗнӗ вара эсир? Ҫумӑртан пытанса-и?^Вӑл хирӗҫ чӗнмерӗ. Ҫавнах тепӗр хут хытӑрах ыйтрӑм. Вӑл ман еннелле пуҫне пӑрчӗ.—■ Каҫарӑр, ыррӑ ҫьшнӑм, эсир темӗн ыйтрӑр пулас? — терӗ вӑл мана.— Ыйтрӑм ҫавг~ терӗм апӗ.— Тунвельтв Чух эпӗ сире кӗҫех гаптапӑм вӗт!
28



— Чӑнах-и? — ыйтрӗ вӑл, анчах ун сассинче тӗлӗнни е хӑраса ӳкни пӗртте палӑрмарӗ.— Зпӗ сигнал панине илтмерӗр-им вара эсир?— Ҫук... Эпӗ шухӑша кайнӑ пулмалла.«Мӗн шухӑш пусӑрӑнтарнӑ-ши сана»? — шухӑшлатӑп хам ӑшӑмра.— Мӗн, сирӗн хӑлха витӗрех мар-им? — ыйтрӑм эпӗ унран.— Ҫук, йӗркеллӗ илтетӗп,— терӗ те мана тӳртӗнле пӑрӑнса ларчӗ.Сисрӗм: ун текех калаҫас кӑмӑл ҫук. Анчах эпӗ ӑна ҫав-ҫавах калаҫтарма хӑтланатӑп-ха.— £ҫ шыратӑр-и?
— Ахӑ...Вӑл хӑйне хӑй чӗрҫиламласа кӑна калаҫтарни сисӗнет. Ҫук, сӑмахлама йывӑр пирки ҫеҫ калаҫасшӑн мар вӑл, ӑна темӗнле та- рӑн шухӑш калаҫма чӑрмантарать.Ыйтусене тӗрӗс, ӑнланмалла хуравлать пулин те, пирӗн кӑмӑл- сем пӗр картана кӗреймерӗҫ. Эпӗ ним теме те аптӑрарам. Малта- нах, ӑна машин ҫине лартсанах, темшӗн ман чун ҫӳҫенсе те илнӗ- ччӗ: хӑрарӑм эпӗ. Халӗ ӑна шеллеме тытӑнтӑм.— Мӗн ӗҫе пӗлетӗр вара эсир? — ҫак ыйтупа ҫӗнӗ шухӑш пу- ҫарма шутларӑм. Ҫын мӗнле ӗҫпе пурӑннине пӗлсен, ӑна ӑнланма та ҫӑмӑлтарах, унпа сӑмах ваклама ансатрах.— Ытларах рудниксенче ӗҫлесеччӗ,— терӗ вӑл кӗскен.«Сӑмах сыпӑнчӗ-ха»,— шутларӑм эпӗ кӑмӑла хӑпартлантарса.Анчах ҫав самантра путлӗрех шоссе татӑлчӗ те, машин кустӑрми- сем енчен-енне шуҫкалама тапратрӗҫ: ҫула тинкеререх пӑхса пыма тиврӗ. Йӗркеллӗ шоссе ҫине ҫитнӗ ҫӗре ман ҫын каллех тарӑн шу- хӑша пусӑрӑнчӗ.Эпӗ ӑна тепӗр хут калаҫу пуҫлаттарма хӑтлантӑм. Нимӗн усси те пулмарӗ: вӑл ман ыйтусене пачах илтмӗш пулчӗ. Юлашкинчен вара хам та иментӗм.«Ку ҫынна тӗнчере пӗртен-пӗр япала кӑна кирлӗ-мӗн,— терӗм хам ӑшӑмра.— Тархасшӑн шӑплан-ха, мана калаҫтарса ан йӑлӑх- тар тесе тилмӗрмест-ши вӑл?»Тӑватӑ сехете яхӑн пӗр-пӗрне пӗр сӑмах чӗнмесӗр пытӑмӑр. Ҫак хушӑ мана темӗн тери вӑрӑм та йывӑр пулчӗ: Чӑнах та, юна- шар ларса пыракан ҫынла ҫавӑн чухлӗ вӑхӑт мӗнле пӗр сӑмах ка- даҫмасӑр тӳсмелле? Ун пек ҫынна эпӗ хам ӗмӗрте унччен те, ун хыҫҫӑн та текех пӗрре те курман.Акӑ, машин ларкӑчӗ ҫинче вӑл тӳп-тӳрӗ ларса пырать, ним курман куҫӗсемпе умри ҫул ҫине тинкерет. Вӑл мана асӑрхама пӑрахнӑн, хӑй машин ҫинче ларса пынине те манса кайнӑн туйӑ- нать. Машин тӑррине карнӑ пир ҫурӑкӗнчен ун ҫине ҫумӑр шывӗ тумла-тумла анать — вӑл ӑна та сисмест. Вӑл чунсӑр виле маррине, чӗрӗ ҫын иккенне сывлани кӑна ӗнентерет. Сывлӑшӗ ун хӗнпе тухать.Вӑрӑм ҫул ҫинче ҫын пӗртен-пӗр хут кӑна хускалса^ илчӗ: ӑна пӗр хушӑ услӗк пусса илсе аптӑратрӗ. Вӑл каҫӑхса кайса ӳсӗрнӗ чухне унӑн кӗрнеклӗ кӗлетки пӗчӗк ачанни пек хутлана-хутлана илчӗ. Ӳсӗрнӗ май кӑкӑрӗнче темӗн хӑрӑлтатать. Сывлӑш ҫулне питӗрнӗ пӑкка сурса кӑларасшӑн пулчӗ — ӑна тума хал ҫитерей- мерӗ. Айӑк пӗрчисене шултра картлӑ йӗкевпе хӑйраса шӗкӗлченӗ пек, вӗсем витӗр чуна ҫӳҫентерекен сасӑ хӑрӑлтатса тухать; ҫакна сурса кӑларасшӑн пулса вӑл пуҫне сула-сула илет, анчах ниепле те сурса пӑрахаймасть.Мӗскӗн виҫӗ минута яхӑн хутлана-хутлана илсеасапланчӗ. Унтан, темшӗн айӑпа кӗнӗ пек, мана пӑхса илчӗ те шӑппӑн кӑна каҫару ыйтрӗ:— Каҫарӑр мана, ырӑ ҫыннӑм,— терӗ.Текех нимӗн те чӗнмерӗ — шӑпланса ларчӗ. Вара эпӗ те ӑна текех чӑрмантармарӑм.Юнашар ҫынпа пӗр сӑмах чӗнмесӗр темиҫе сехет ларса пыма тӳсӗм мӗнле ҫитнинчен халӗ те тӗлӗнетӗп. Пӗр вӑхӑтра ӑна машина чарса антарса хӑварас патнех ҫитрӗм. Мӗншӗн антарса хӑвармалли темӗн тӗрлӗ сӑлтавсем шырарӑм пулин те, пӗр сӑлтав те тупайма- рӑм; пӗр сӑлтавсӑр вара антарса хӑварма хӑю ҫитеймерӗ.Ҫавӑнпа пӗрлех тата ҫав ҫын ҫинчен пӗлес кӑмӑл вӑйланнӑҫе- мӗн вӑйланса пычӗ: мӗн пулнӑ-ши ӑна? Ҫак ыйту ҫине эпир уйрӑл- нӑ чухне те пулин ҫутӑ ӳкӗ-ха, тесе шантӑм эпӗ. Эпӗ шанни кӑлӑх пулмарӗ...Вӑл мӗнле асаплӑ ӳсӗркине аса илтӗм те, ку ҫын чахоткӑпа чирлӗ пуль, тесе те шутласа пӑхрӑм. Пуҫӑма ыйӑх пусса килнипе асапланакансем тата пӗр-пӗринпе ҫапӑҫса тӑнран кайса ӳкнӗ бок- сӗрсем пыра-пыра ҫапӑнчӗҫ. Анчах ку ҫынна вӗсемпе пӗринпе те танлаштарма ҫук. Мӗнпур ҫут тӗнчене манса шухӑша путнине, нимӗн тусан та пӗр сӑмах калаҫасшӑн маррине — сисӗмлӗ пӗр сӑл- тавпа та чухласа илме пӗлеймерӗм.Сӗм тӗттӗмре, чашлаттарса ҫӑвакан ҫумӑр айӗнче сехет хыҫҫӑн сехет иртрӗ.Акӑ, пӗр шахтӑран кӑларнӑ ҫӳлӗ тӑпра купи хыҫала тӑрса юлчӗ. Унӑн тӑрри ҫумӑр айӗнче те хӗрлӗ-кӑвак вут-хӗмпе тӑмала- нать: шахтӑран тӑпрапа пӗрле кӑларса пӑрахнӑ ҫӗр кӑмрӑкӗ ҫунать. Ман ҫын ҫав тӑпра купи ҫине пӗрре пӑхса илчӗ те пӗр сӑмах та чӗнмерӗ. Эпӗ те шарламарӑм.Каллех пӗр сӑмах чӗнмесӗр пыратпӑр. Каллех ҫумӑр чашлат- тарать. 9Шахтӑсем пуҫланчӗҫ; шахтӑсем ҫывӑхне туса лартнӑ хуралтӑ- сем, шахтӑсенчен кӑларнӑ тӑпра куписем пӗрин хыҫҫӑн тепри вӗлтлете-вӗлтлете тӑра-тӑра юлаҫҫӗ. Шахтӑсенчен кӳкӗртлӗ тӗтӗм- сӗрӗм шӑрши ҫапать. Шахтӑсенче ӗҫлекенсем пурӑнакан хӳшӗсен чӳречисенчен унта-кунтах хӑй ҫути мӗлтлетет.Унтан каллех сӗм тӗттӗм ҫӗр пуҫланать. Умри ҫула, ҫул хӗр- ринчи чул сакӑлтасене фара ҫути кӑна ҫутата-ҫутата илет.Уэстона эпир сакӑр сехет иртсен тин ҫитрӗмӗр. Йывӑр ҫул мана ӗшентерчӗ, эпӗ шӑнса та кӳтрӗм, хырӑм та питӗ выҫса кайрӗ. Машина кафе умӗнче чартӑм та ҫулташ ҫине пӑхса илтӗм.

— Ҫитрӗмӗр пулас,— терӗ вӑл мана.
— Ҫитрӗмӗр,— терӗм эпӗ..  Эпӗ тӗлӗнтӗм: вӑл, ҫут тӑнчене маннӑскер, Уэстона ҫитнине менле сиснӗ-ши?Манӑн ӑна тепре, юлашки хут, ыйӑхран вӑратма хӑтланса пӑхас килчӗ.— Тен, пӗрле кӗрсе кофе ӗҫер? Ашӑнар...— Эсир — ырӑ ҫын. Тав тӑватӑп сире. Юрать,— терӗ вӑл.Сисрӗм эпе: унӑн кофе ӗҫес кӑмӑл пур, анчах укҫи ҫук пул*-малла. Анлантӑм, мана вӑл хӑйне этем тесе шутланӑшӑн тав тавать.Ана хампа пӗрле кафене кӗме чӗнме тавҫӑрнӑшӑн хам та хӗпӗртерӗм.Кафене кӗтӗмӗр. Кунта тин эпӗ вӑл йӗркеллӗ ҫынах иккенне чӑннипех куртӑм. Кунта та вӑл ҫав-ҫавах калаҫмарӗ пулин те, ӑшчикне текех пытармарӗ.Сӗтел хушшине лартӑмӑр. Кофе пырса парсан, шӑнса кӳтнӗ аллисене ӑшӑтас тесе пулас — кофе чашӑкне икӗ аллипе ывӑҫласа тытре те кофӗне майӗпен ӗҫсе ячӗ.— Мӗн те пулин ҫимелли килсе пама хушар мар-и? — ыитрӑм эпӗ кофе хыҫҫӑн.Вӑл ман ҫине пӑхса йӑл кулса илчӗ. Унӑн сарлака пит-куҫӗ ҫуталса йӑлтӑртатрӗ: сӑн-пичӗ сасартӑк ӑслӑланса йӑвашланнӑн туиӑнчӗ.— Эсир питӗ ырӑ ҫын,— терӗ вӑл мана.Ҫак ҫын йӑл кулни мана тӗлӗнтерчӗ. Анчах вӑл пӗртте лӑп- лантармарӗ, пачах урӑхла — чӗререн пӑлхантарчӗ. Вилнӗ ҫын чӗ- релсе тӑнӑн чуйӑнчӗ мана.«Ах, мӗскӗн, мӗскӗн»,— тесе калас килчӗ ман ӑна.Вара унӑн хырӑмӗ выҫнине, апат илме укҫи ҫуккине, манран апат ыйтма хӑяйманнине сисрӗм: иксӗмӗре валли апат илсе килме хушрам.Вӑл кулкаласа калаҫма тытӑнчӗ. Унӑн ҫийӗнсе пӗтнӗ, никотин- па саралнӑ сайра та вӑрӑм шӑлӗсем курӑнчӗҫ.— Эсир питӗ ырӑ ҫын,— терӗ вӑл мана тепӗр хут.— Куна эпӗ ӗмӗрне те манас ҫук...— Ҫула май лартса килни вӑл пысӑк ырлӑхах мар,— терӗм эпӗ, нимӗн калама аптӑранӑ май.Вӑл мана куҫ илмесӗр пӑхать. Темӗн каласшӑн пек туйӑнать, анчах унӑн каламан сӑмахӗ мана темшӗн пӑшӑрхантарса пӑлхан- тарать.— Мана эсир тата тепӗр ырӑ ӗҫ туса параймӑр-ши? — ыйтрӗ вӑл сасартӑк.— Мӗнле ӗҫ-ши? Калӑр!Вӑл хуллен кӑна каларӗ:— Манӑн арӑм патне яма ҫырнӑ ҫыру пур. Анчах эпӗ япӑх ҫыркалатӑп. Ҫавна тӳрлетсе ҫырса параймӑн-ши?— Ҫырса паратӑп.— Эсир хитре ҫыратӑр пуль,— терӗ зӑл, йӑл кулса.— Анланмалла ҫыраканччӗ...Вӑл кӑвак кӗпе ҫухине вӗҫертрӗ. Аялти кӗпи ҫумне ҫырӑва булавкӑпа тирсе лартнӑ. Ана вӗҫертсе илсе мана пачӗ. Ҫырӑвӗ йӗпенсе нӳрленнӗ, унран йӳҫӗ тар шӑрши кӗрет.Эпӗ официантран таса хут татӑкӗ килсе пама ыйтрӑм.Акӑ ҫав ҫыру. Эпӗ ӑна пӗр сӑмах улӑштармасӑр тӳрлетсе ҫырса патӑм. «Хаклӑ мӑшӑрӑм!Ку сӑмаха эпӗ килтен тухса кайичченех калас тенӗччӗ, анчах калаймарӑм: хӑю ҫитереймерӗм. Ҫавӑнпа халӗ ӑна ҫырса пӗлтере- тӗп. Текех мана шахтӑна ӗҫе илмеҫҫӗ тетӗн-и эсӗ? Рудникре ӗҫ сахалланнӑ, тесе суйрӑм эпӗ сана ун чухне.Хамӑр шахтӑна хупнӑ хыҫҫӑн, эпӗ туннель тунӑ ҫӗре ӗҫе кӗни- не пӗлетӗн вӗт эсӗ. Шыва тепӗр ҫулпа янӑ ҫӗрте кӗпер пур — эпир тӑвакан туннель ҫавӑнтаччӗ. Пире ӗҫлеттерекенни, ҫав туннеле тунӑ ҫӗрте ӗҫлекенсене урӑх ҫӗре ӗҫе илмеҫҫӗ, тесе ун чухнех тӗрӗс каларӗ.Туннеле чул тӑва шӑтарса тӑваттӑмӑр. Ман усал чир ҫавӑнта пуҫланчӗ. Ту ӑшчикӗ — пӗтӗмӗшпех кварц ятлӑ хытӑ чул. Кварц тусанӗ пӗтӗм ҫан-ҫурӑма ларса тулса чикетчӗ, эпир ӑна ӳпкене те пайтах ҫӑтса тултарнӑ. Ӳпкене ҫав тусан майӗпен ҫисе хавшатса пырать. Вара туннель тунӑ ҫӗрте ӗҫлекенсем эпир пурсӑмӑр та пӗрин хыҫҫӑн тепри хавшаса ҫитсе чире кайрӑмӑр. Тухтӑра кайса пӑхтартӑм — вӑл мана ҫав усал чир ятне ҫырса пачӗ. «Силикоз» теҫҫӗ ӑна. Упкери мӗнпур сывлӑш ҫулӗсем кӗсенленсе лараҫҫӗ вӑл чирпе чирлесен, вара сывлама питӗ хӗн.Эпир хуларан аякра пурӑнатпӑр та, эсӗ Том Прескотпа Хэнси Мак Келла пирки нимӗн те илтмен пуль-ха — килте чухне эпӗ те ӑна сана каламарӑм. Вӗсем виҫӗмкун вилсе кайрӗҫ. Вӗсем вилнине илтсен, эпӗ тӳрех тухтӑр патне кайрӑм. Тухтӑр каларӗ: санӑн та Том Прескот чирех, ҫавӑнпа ӳсӗретӗн, терӗ. Ман ӳпкесем те кӗсен- ленсе ларнӑ. Туннель тунӑ ҫӗрте ӗҫлекенсем ҫӗр ҫын ытла чирлесе ӳкрӗҫ. Ку чиртен ниепле те сыватаймаҫҫӗ, терӗ тухтӑр. Пӗр чирлесе ӳксен, ҫын хӗне кайса пурӗпӗр вилет. Тухтӑр каларӗ: сирӗн маскӑ- сем тӑхӑнса ӗҫлемеллеччӗ тата вентилятор лартса сывлӑша уҫӑл- тарса тӑмаллаччӗ, вара нимӗн те пулмастчӗ, терӗ. Анчах пире мас- кӑсем памарӗҫ. Эсӗ тепӗр тӑватӑ уйӑхран вилетӗн, терӗ мана тухтӑр.Килте манӑн кирлӗ мар ҫын пулас килмерӗ, ҫавӑнпа килтен тухса тарма шут тытрӑм.Тен, виличчен ӑҫта та пулин ӗҫ тупӑп. Вара сана укҫа ярса парӑп.Манран ҫыру-мӗн илме чарӑнсанах, эсӗ килтен ту ҫинче пурӑнакан асанне патне куҫса кай. Унта пурӑн вара, асанне пирӗн ачана пӑхӗ.Сывӑ пул, чипер пурӑн. Пирӗн ачам шахтӑран аякра ӳстӗр. Нимӗн тусан та ӑна шахтӑна ӗҫе ан яр.
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К а л а в
Унӑн ашшӗпе амӑшб ирех ӗҫе 

тухса каяҫҫӗ. Ашшӗ — гастроном 
магазинӗн диракторӗ, амӑшӗ — 
ача садӗнчи воспитательница. Вӗ- 
сен ӗҫе кулленех сакӑр сехет 
тӗлна ҫитмелле.

Алик килте пӗчченех ҫывӑрсэ 
юлать. Вӑл ӗнтӗ ҫулӗпе ҫирӗмрен 
иртнӗ-ха, анчах ӑна, Алексей Ча- 
гакова, ҫаплах ача чухнехи пек, 
ачаш ятпа чӗнеҫҫӗ. Чӑн та, амӑшӗ, 
ача садӗнче яланах вӗтӗр-шакӑр- 
семпе тӗркӗшекенскер, хӑй ывӑл- 
не те паян кунчченех пӗчӗкҫӗ тесе 
шутлать.

— Ах, Алик, урамра асӑрханса 
ҫӳрг-ха, таҫта машина айне пулӑн!..

— Ах, Алик, мӑйна ӑшӑрах _ша- 
рӑх ҫых-ха, таҫта шӑнса пӑсӑлӑн!..

— Ах, Алик, чӗрӗ шыв ан ӗҫ-ха, 
вар-хырӑмна пӑсӑн!..

Вӗҫӗмех ҫапла: «Ах, Алик та ах, 
Алик...»

Алик пӗр вуникӗ сехет ҫитеспе 
вӑранать те тутлӑн карӑнкаласа 
илет. Тӳрех тӑма ӳркенет, шӑм- 
шакӗ йывӑртарах пек. «Кгсакран» 
тӑватӑ сехет ҫитесле тин таврӑннӑ- 
ҫке-ха. Тепӗр тесен, ӑҫта васка- 
малла унӑн!.. Ирех урам тӑрӑх 
сулланса ҫӳрени те аван мар. 
Выртас, канас лайӑхрах. Каҫалапа 
пурте уҫӑлма тухаҫҫӗ. Ваттисем те 
Атӑл хӗрринелле туртӑнаҫҫӗ. Ыт- 
тисем хушшинче вӑл та вара ҫын 
куҫне шӑрпӑк пек пырса тӑрӑнас 
ҫук.

Да-а, юлашки вӑхӑтра Аликпа 
унӑн тусӗсемшӗн пурнӑҫ хӗсӗне

пуҫлзрӗ. Куҫранах: «харамлыр», 
«услап», «тӑсланкӑ», «ханттар» 
тата ытти кирлӗ-кирлӗ мар сӑмах- 
сем каласа кӳрентереҫҫӗ. Указ та 
тухрӗ авӑ. Алик хӑй сисмесӗрех 
шухӑша каять. Мӗн тумалла-ха! 
Виҫҫӗмӗш ҫул ӗнтӗ вӑл института 
кӗме хатӗрленетӗп тесе пурӑнать, 
анчах ҫултан-ҫулах «конкурспа 
кӗреймесӗр» юлать. Халӗ те акӑ 
кравать ҫумӗнчи табуретка ҫинчех 
хими, физика, алгебра учебникӗ- 
сем выртаҫҫӗ.

Мӑнтарӑн амӑшӗ! Вӑл хурса хӑ- 
варать ӗнтӗ ҫав кӗнекесене: ывӑлӗ 
ыйхӑран вӑрансанах, института ха- 
тӗрленмеллине аса илтӗр имӗш. 
Кӗнекесемпе юнашарах шурӑ ал- 
шӑллипе витнӗ ирхи апат. Алик 
алшӗллине уҫса пӑхать те тутине 
пӗркелет: каллех кӑлпасси, каллех 
сыр, каллех ҫӑмарта, каллех тер- 
моспа кофе!.. Мӗн тври тӑрӑшать 
иккен амӑшӗ хӑйӗн пӗртен-пӗр 
ывӑлӗшӗн.

Анчах Алика питӗ кичем, тӳсме 
ҫук кичем. Халиччвн урамра чуна 
уҫма пулатчӗ-ха. Указ хыҫҫӑн ун- 
шӑн урамсем те сасартӑках тӑвӑр- 
ланкӑ пек туйӑнчӗҫ. «Чим,— тӗпса- 
кайӗнчи шӑши куҫӗ евӗр мӗлтлет- 
се илчӗ пӗр шухӑш Алик пуҫӗн- 
че,— авланса пӑхмалла мар-ши! 
Тем, ҫӗрӗ-ҫӗрӗпе урамсем тӑрӑх 
ҫуллэнса ҫӳриччен, авланас та 
ҫамрӑк арӑмпа савӑнса кӑна пу- 
рӑнас».

Авланасеи армана каясси мар, 
тенӗ ваттисем. Анчах арман тени- 
не те Алексей Чагаков кӗнекесен- 
че ҫеҫ куркаланӑ. Ҫук, ӑна пирӗн 
Ҫӗр ятпӑ планетӑпа ун ҫинчи 
пурнӑҫ мар, тӗнче уҫлӗхӗ, космос 
ытларах илӗртет. Кӗнтӑрла вӑл 
унтвн та кунтаи, тӗрлӗ слоэарьсан- 
чен ҫӑлтӑрсен ячӗсвне лӗчӗкҫӗ 
блокнот ҫине ҫыра-ҫыра илет. 
Каҫчен вӗсене пӑхмасӑрах калама 
вӗренет. Каҫхине вара Атӑл хӗр- 
ринче пӗр-пӗр хӑй пекех ҫӑмӑл- 
ҫах хӗре тӗл пулать те ӑна «астро- 
номипе» тӗлӗнтерме тытӑнать.

— Галактика!— тет вӑл, сылтӑм 
аллипе чӑн тӳпене тӗллесе.— Мил- 
лиард ҫӑлтӑр. Вӗсен хушшинче чи 
ҫутти... пӗр >сӗ ҫеҫ!..

Пуҫлать хайхи янравлӑ сӑмах- 
семпе перкелешме: «Астероид», 
«метероит», «Волопас», «Венера», 
«Юпитер», «Сатурн»...

Ҫирӗм ҫула ҫитсе ҫирӗм пуслӑх 
ӗҫ туса курман пулин те, вӑл ҫап- 
ла, ҫӑлтӑрсен ячӗсене вылятса, 
хӑйӗн дневникне ҫирӗм хӗр ятне 
ҫырса хума ӗлкӗрчӗ. «Пуҫра ҫил 
шӑхӑракан» хӗрсене, теп.ӗр тесен, 
ҫӑлтӑрсем те мар-ха, Алик кӗс- 
йинчи тӗрлӗ йышши канфетсем 
канӑҫ памаҫҫӗ. Аликӑн ашшӗ — 
гастроном-ҫке-ха. Тӗлӗнмелле япа- 
ла: ашшӗ — гастроном, ывӑлӗ — 
«астроном»!..

Хӗрсемпе паллашас тӗлӗшпе 
ҫак «астроном» хулари «шӗвӗр- 
сем» хушшинче хӑйне евӗр чем- 
пион пулса тӑчӗ темелле. Майӗсе-

ке те тупма пӗлет иккен хӑй. Чи 
малтанах вӑл ячӗпе хушаматне 
урӑхлатрӗ, Алексей Чагаковран 
Алеко Чагакошвили пулса тӑчӗ,— 
хӑйне ҫапла ҫеҫ чӗнме хушрӗ вӑл 
тусӗсене. Епле ҫӳрӗн-ха тӗнчере 
Чагаков хушаматпа!!. Хура ҫӳҫне 
тата ытларах хуратса кӑтралаттар- 
чӗ, тӑнлавсем тӗлӗнчен — ихӗ ен- 
чен — кӑлпасси евӗр бакенсем 
ҫака-ҫака ячӗ. Сӑмси айне кӑшт 
ҫеҫ палӑрмалла хура мӑйӑх хӑвар- 
чӗ. Кӑшт курпунтарах сӑмси вара 
унӑн шӑпах ҫӗнӗ хушамачӗпе ки- 
лӗшӳллӗ пулса тӑчӗ.

Хӗрпе паллашасси ӗктӗ уншӑн 
хула урамӗсем тӑрӑх ярӑнса ҫӳре- 
ме такси тытасси пекех ансат. Вӑл 
кинотеатр касси умне пырать та 
кунта черетре тӑракан пӗр-пӗр 
чипсрука куҫ хывать.

— Люсенька, мӗн эсир черетре 
тӑратӑр!— тет вӑл тӳрех.— Черет- 
ре каччӑн тӑмалла.

Хӗрӗ мӑкӑнь чечекӗ пек хӗрел- 
се каять.

— Эпӗ Люся мар-ха,— текелет.
— Ах, Люся мар-и! Каҫарӑр, 

каҫарӑр, Светлана, тархасшӑн, ка- 
ҫзрӑр. Сире миҫе билет!— Алеко 
Чагакошвили хайхи именсе ӳкнӗ 
хӗр вырӑнне черете кӗрсе те 
тӑрать.— Хӑш рете илес, бапкон— 
нулевой е партер — вунҫиччӗмӗш 
рет!..

Алеко кӗсйинче укҫа чӑнкӑр- 
чӑнкӑр мар, яланах шӑтӑр-шӑтӑр 
туса ҫӳрет.

Паян та акӑ вӑл, вырӑн ҫинче 
чылай йӑваланса выртнӑ хыҫҫӑн, 
тӑрса ҫӑвӑнчӗ те, яланхи пекех 
шукӑль тумланса, Атӑл хӗрринчи 
кинотсатр еннелле ҫул тытрӗ. 
Урамра хӑйӗн тусӗсенчен никамах 
та тӗл пулаймарӗ. «Хӑравҫӑсем,— 
терӗ вӑл, хӑй ӑесӗн тусӗсене пит- 
лесе,— хӳрӗрсене хӗсрӗр пулать!!. 
Указран сехӗрленсв ӳкрӗр!».

Анчах хӑйне те ӑна урампа ирт- 
се пыма аплах мар пек пулчӗ. 
Пуртс ун ҫине йӗрӗнсе пӑхнӑн ту- 
йӑнать. Хе-е, телӗр тесен!.. Вӑл 
кинотеатр вестибюльне кӗчӗ те 
тӳрех касса умӗнче черет ҫинелле 
куҫ ызӑтрӗ. Самантрах пӗр питӗ 
чипер хӗре асӑрхарӗ. Кунта вӑл 
хайхи хӑйӗн яланхи мелӗпе усӑ 
курма шут тытрӗ. Хӗр вырӑнне 
черете кӗрсе тӑчӗ.

— Ах, Шурочка мар-и! Каҫарӑр, 
каҫарӑр, Леночка...

— Шурочка та мар эпӗ, Леноч- 
ка та мар, мана Вероника тесе 
чӗнеҫҫӗ, — кула-кулах тӳрлетрӗ 
хӗр.

Вӗсем пӗрле кино курчӗҫ. Ла- 
йӑххӑн паплашрӗҫ. Кино хыҫҫӑн 
Атӑл хӗрринче чылайччен уҫӑлса 
ҫӳрерӗҫ. Тӳпере ҫӑлтӑрсем палӑр- 
сан, хайхи «астроном» Алеко Ча- 
гакошвили хӑйӗн яланхи «лекци- 
не» тытӑнчӗ.

— Вероника,— терӗ вӑл, хӗрӗн 
аллине майӗпен пӑчӑртаса,— мӗн 
тери хитре ят! Эпӗ ҫав ят ӑҫтан

тупӑнпнке те пӗлетӗп. Ввл — ҫӑл- 
тӑр ячӗ, Волопас ушкӑкне кӗрекен 
ҫӑлтӑр.

— Версника — чечек вӑл, — 
асӗрханса ҫеҫ хуравларӗ хӗр.— 
Австралнре ӳсет, чылай ҫӗрте ӑна 
илемшӗн лартса ӳстереҫҫӗ.

Анчах «астроком» хӗрелмерӗ 
те, шуралмарӗ те.

— Волопас ушкӑнӗнче «Верони- 
ка ҫӳҫӗ» ятлӑ ҫӑлтӑр пур,— терӗ 
вӑл. Хӑй ҫавӑнтах темӗнле Хӗвел 
туррин — Гелиссӑн ямшӑкӗ пулнӑ 
Фаэтон ҫинчен сӳпӗптетме ты- 
тӑнчӗ.

Хӗр ахӑлтатсзх кулса ячӗ.
— Сирӗн театра ҫеҫ каймал- 

ла,— терӗ вӑл.— Комик ролӗсене 
питӗ пултармалла эсир.

Длеко Чагакошвили ҫиленмерӗ. 
Вӑл Вероникӑна килне ҫитиех ӑсат- 
са ячӗ.

Ҫакӑн хыҫҫӑн пуҫланчӗ хайхи- 
сксрӗн асар-писер пурнӑҫ. Алек- 
сей Чагаков ҫак хӗре чӑннипех 
юратса пӑрахрӗ. «Халь ӗнтӗ ав- 
ланаслах авланатӑп»,— питӗ татӑк- 
лӑн картса хучӗ зӑл хӑй ӑшӗнче. 
Тумланасса вара тата шукӑльрех 
тумланма пуҫларӗ. Пӗлӗт пек сгн- 
кер тӗслӗ брюки вӗҫӗсене вунпи- 
лӗк сантиметр таран хӑйӗн амӑ- 
шех ансӑрлатса пачӗ. Калта ҫурӑ- 
мӗ тӗслӗ пиншакне вара паллэнӑ 
ҫӗвӗҫе «уйрӑм заказ парса» ҫӗлет- 
рӗ. Пиншакӗ хулпуҫҫи ҫинче тем 
сарлакӑш тармакланса тӑрать, 
аялалла вара савӑл пек шӗвӗрӗлсе 
анать. Урине валли шӗкӗ пулӑ 
сӑмеи пек шӗп-шӗвӗр пуҫлӑ туфли 
туянчӗ. Ҫак тумпа халь ӗнтӗ Алек- 
сей Чагаков, вӑлах Алеко Чагако- 
швили, каснӑ-лартнӑ кӑшкӑру 
палли!

Таҫтан гмакӗнчен, амӑшӗ тӑрӑш- 
нипех, хӑла кӗсре тӗслӗ пальто 
шыраса тупрӗҫ. Магазинтан киле 
илсе таврӑнсан, ӑна ҫав кунах 
амӑшӗ, чӗркуҫҫирен ҫӳлерех тат- 
са, аялалла каллех ансӑрлатса 
пачӗ. Пуҫӗ ҫине Алеко кӑвак бе- 
рет тӑхӑнчб. Ҫапла вӑл пуҫ тӳпин- 
чгн пуҫласа ура тупанне ҫитиччен 
«кӑчухнехи каччӑ» пулса тӑчӗ.

Ҫак каччӑ Вероникӑна та питӗ 
тӗлӗнтерчӗ. Хӗрӗн ӑна лайӑхрах 
сӑнаса пӑхас килчӗ. Тепӗр тесен, 
тӳсме ҫук кулӑшла пек ӑна... 
Спектакль!.. Тем сисрӗ пулас 
хӗр!!.

Пӗррехинче Вероника «Шывар- 
мань» оперӑна кайса итлеме сӗн- 
чӗ,— бнлечӗсем те пур, терӗ вӑл. 
Пӗр билетне ҫавӑнтах Алика тыт- 
тарчӗ. Театрсене ҫӳреме тем пек 
юратмасан та, каччӑ хирӗҫлесе 
тӑмарӗ. «Авланма шут тытрӑн лул- 
сан, хӗрарӑма пӑхӑнма та халех 
вӗрен»,— терӗ вӑл, хӑйне хӑй пӗр 
хӗрхенсе те пӗр ӳкӗтлесе.

Йӑлт «ҫӗнӗлле» тумланнӑ Алеко 
Чагакошвили театр умне вӑхӑт 
ҫитиччен чылай маларах пырса 
тӑчӗ. Каллӗ-маллӗ уткаласа ҫӳре- 
рӗ, алӑк кӗленчи ҫинче хӑйӗн кӳ-

Килтен тухса кайнӑшӑн мана ан кӳрен, ан вӑрҫ. Ачам ҫитӗнсе ӑнланакан пулсан, ӑна компани мана мӗнле лутӑркаса вӗлерни ҫинчен каласа кӑтарт.Эпӗ вилнӗ хыҫҫӑн кӑшт вӑхӑт иртсен, эсӗ качча тух. Халь эсӗҫамрӑк-ха.Санӑн юратнӑ мӑшӑру — Джек Питкет».Ҫырӑва эпӗ хуҫине патӑм. Вӑл ӑна тимлӗ вуласа тухрӗ. Вуласа тухиччен чылай кӗтсе ларма тиврӗ. Унтан ҫырӑва хутлатса аялти кӗпе ҫумне булавкӑпа тирсе лартрӗ. Сарлака пит-куҫӗ унӑн кал-лех ҫутӑлса йӑвашланчӗ.— Тавтапуҫ сире, ырӑ ҫыннӑм,— терӗ вӑл. Унтан пуҫне пӗкрӗ те аран-аран илтӗнмелле хушса хучӗ: — Ҫав инкекшӗн питӗ куля- натӑп. Арӑмӑм ман питӗ лайӑх ҫын.Кӑшт тӑхтасан, хӑй ӑшӗнче кӑна тепӗр хут каларӗ:— Хама валли ниҫта вырӑн тупаймастӑп — ҫав тери хуйхӑ- рвтӑп...

Эпӗ ун ҫине пӑхса илтӗм. Унӑн сӑн-питӗнче тин чӗрӗлме ты- тӑннӑ чӗрӗ пурнӑҫ тӗсӗ каллех майӗпен сӳнсе пычӗ: сӗтел ҫинче ҫунса ларакан ҫутӑна тахши аяккалла илсе кайнӑ чухнехи пекех, унӑн куҫӗсенче те пурнӑҫ йӑлтӑркки ерипен сӳнсе тӗксӗмленчӗ.Чӗрӗ ҫын пӗтрӗ: вӑл хӑйӗн асаплӑ та тертлӗ шухӑш тыткӑнне лексе ҫухалчӗ.Эпӗ те текех ним калама та аптӑрарӑм. Пӗр хушӑ чӗнмесӗр лартӑмӑр. Пырса панӑ апат тутанса пӑхмасӑрах сивӗнсе кайрӗ: карланкӑна темӗн усалӗ тӑвӑлса хӑпарчӗ.Куҫӑм умне чӗрӗ виле тухса тӑчӗ...Ҫимен апатшӑн тав турӗ те ура ҫине тӑчӗ ҫын. Текех вӑл мана пӗр сӑмах та чӗнмерӗ, эпӗ те шарламарӑм. Пӗр-икӗ утӑм йӗркеллӗ ярса пусрӗ, унтан чупнӑ пекех каферен тухса сирпӗнчӗ. Эпӗ унӑн кӑвак кӗпеллӗ сарлака ҫурӑмне кӑна курса юлтӑм...
Акӑлчанларан А. Фадеев куҫарнӑ.
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Кулӑш кӗтесӗ

лепине пӑхса, шӗкӗ пулӑ сӑмси 
пек шӗвӗр пуҫлӑ туфлийӗсем чӗ- 
риклетнине итлесе, пайтах сазӑн- 
чӗ. Хӑй умӗичан иртсе пыракан 
ҫынсем ҫине вӑл сӳрӗк куҫпа ҫеҫ 
йӗрӗннӗн те мӑнкӑмӑллӑн пӑх- 
каларӗ.

Лнчах Вероника орбитӑна вӑхӑт- 
ра тухаймарӗ пулас. Ҫапах та ку 
Алекона ытлашши пӑшӑрхантар- 
марӗ. «Чӑваш хӗрӗсен йӗкӗте кӗт- 
тересси пур-ха ӗнтӗ, культура ҫи- 
теймест»,— терӗ вӑл хӑй ӑшӗнче.

Апла пулин те иккӗмӗш шӑн- 
крав хыҫҫӑн фойене кӗчӗ-кӗчех.

Анчах вӑл хӑйне каллех никама 
та асӑрхаман пек тыткалать, сӳ- 
рӗккӗн ун-кун пӑхкаласа ҫӳрат.

Акӑ виҫҫӗмӗш шӑнкрав та пул- 
чӗ. Алеко Чагакошвипи хӑй вы- 
рӑнне пырса ларчӗ. Сулахайра 
пӗр арҫын вырнаҫнӑ. Сылтӑмри 
вырӑн пушах. Вероника халӗ те 
ҫитеймерӗ иккен. Спектакль пуҫ- 
ланасси те нумай юлмарӗ. Ор- 
ксстрантсем инструменчӗсене тӗ- 
рӗслеҫҫӗ, прожекторсем ялкӑшма 
тытӑнчӗҫ.

Унччен те пулмарӗ, унпа юна-

шар пӗр ватӑ кинеми пырса выр- 
наҫрӗ. Мӗнле мӑшкӑл ку!

— Гражданка,— терӗ Алексей 
Чагаков, сассине шӑл витӗр сӑр- 
хӑнтарса,— ку вырӑн пушӑ мар. 
Занято. Кунта ҫын килмелле.

— Килмест вӑл, ан та кӗт,— ним 
пулман пекех тавӑрчӗ кинеми.— 
Хӗр-мӑнукӑм хӑй билетне мана 
пачӗ. Кайса кур-ха «Шыварманне», 
терӗ. Ҫул майӑн камит те курӑн, 
терӗ тата.

— Мӗнле хӗр-мӑнук вӑл!— сас- 
сине хӑпартсах ыйтрӗ Чагаков.

— Ҫаплах ара, Вероника ятлӑ-

скер, отпуска курма килнӗ- 
ччӗ те...

Чагаков яштах сиксе тӑчӗ, зал- 
ран тӳрех фойенелле ыткӑнчӗ. 
Йӑпӑр-япӑр тумланчӗ, театр алӑк- 
не шалтлаттарса хупса, урамалла 
вӑркӑнчӗ. Халех, халех ҫитмелле 
ҫав ултавҫӑ хӗр латне.

Ҫитрӗ. Алӑка шаккарӗ. Алӑк 
уҫӑлчӗ. Хӗр сӑн-пичӗ кӑшт ҫеҫ ку- 
рӑнчӗ. Унтан... Унтан ҫӗнӗ хватте- 
рӗн сулӑмлӑ алӑкӗ Чагаксв сӑмси 
умӗнчех хыттӑн шалтлатса хупӑнчӗ.

Иван ГРИГОРЬЕВ

Калав
Малтан шӑппӑн ларнӑ хӑ- 

насем кӑшт сыпкаланӑ-ҫырт- 
каланӑ хыҫҫӑн самаях хӗрсе 
кайрӗҫ, кӗҫех вара пасарти 
халӑх евӗрех янрашма ты- 
тӑнчӗҫ.

Вӑлта хули пек вӑрӑм та 
ҫинҫешке Егор Иванч хӑй 
пулла ҫӳренипе вӗҫӗ-хӗрри- 
сӗр мухтанчӗ, ӑна итлесен 
вӑл Юрий Гагаринпа пӗрле 
тӗнче уҫлӑхне вӗҫсе кайса 
килнӗнех туйӑнчӗ. Кайран 
вӑл пӗр вӑлтапах темиҫешер 
пӑт пулӑ тытнипе мухтанчӗ. 
Каланӑҫемӗн ун шӗвӗр те 
типшӗм сӑмси ҫӑртан хӳри 
майлах сиккелерӗ. Ҫакна 
кура сӗтел хушшинче лара- 
кан ихӗлти хӗрарӑмсем чӑх- 
латса кулкаларӗҫ, юлашкин- 
чен каҫӑхсах кайрӗҫ.

Унтан тимӗр-тӑмӑр пуха- 
кан пӗр учрежденири на- 
чальник заместителӗн по- 
мощникӗ Захар Захарч 
пухури пекех вӑрӑм сӑмах 
пуҫларӗ. Унӑн ванчӑк ас- 
фальтлӑ урам пек шатра 
пичӗ тутӑхнӑ кивӗ тимӗр 
тӗслӗ пулса кайрӗ. Вӑл ма- 
шинсене пӗр сӑлтавсӑр та 
чунсӑр юхӑнтаракансене пы- 
сӑк канашлура ятланӑ пекех 
хӑртса тӑкрӗ.

Юлашкинчен Сергей Ва- 
еильча те черет ҫитрӗ. Вӑл, 
хӑй умне лартса панӑ виҫҫӗ- 
мӗш тирӗке пушатсан, Егор 
Иванч турилккине тытса 
илчӗ, Захар Захарчӑн сӑма- 
хӗ вӑхӑтӗнче унти пур шарк- 
куне йӑлтах хыпса ячӗ те 
сӗтел варримчи хуплу ен- 
нелле кармашрӗ, сулахай 
аллипе тулли черккене 
ӳпӗнтерчӗ, вара пӗр вӑхӑт 
кнленсех хуплу кавлерӗ, 
ланкӑрт тутарса ҫӑтса ячӗ.

— Хапь ман черет,— 
аран-аран сывлӑш ҫазӑрса 
хӑрӑлтатрӗ вӑл, хӑй ҫав ху-

шӑрах икӗ ҫын вырӑнне са- 
рӑлса ларчӗ.

— Пулӑ та, тимӗр-тӑмӑр 
та хӑнари калаҫу мар,— те- 
рӗ Сергей Васильч. Пурте 
шӑпӑрт пулчӗҫ.

— Вӑт пӗррехинче пасар- 
ти сӑра киоскӗ умӗнче тӑ- 
ратӑп ҫапла,— васкамасӑр, 
пысӑк ӗҫ тунӑ чухнехи пек 
калаҫма тытӑнчӗ Сергей Ва- 
сильч.— Черет те ҫывхарать 
ӗнтӗ, нумай кӗтмелле мар- 
ччӗ. Ҫав вӑхӑтра ансӑр йӗм- 
лӗ, ҫинҫе мӑйӑхлӑ, пуп пек 
вӑрӑм ҫӳҫлӗ икӗ ҫамрӑк 
черетсӗрех хӗсӗнсе кӗчӗҫ. 
Эпӗ пӗрне кап! кӑна хулпуҫ- 
ҫинчен ҫавӑрса тытасшӑн- 
ччӗ. Мӗн тетӗр-и! Тивме- 
рӗм. Тепри ара манран икӗ 
хут ҫӳллӗскер, вӑр-вар кур- 
ка ярса тытрӗ те ман умри 
ватта шанч! кӑна куркапа 
яра пачӗ.

— Мӗншӗн-ши тата!— тӗ- 
лӗнсе кайрӗҫ сӗтел хушшин- 
чи хӗрарӑмсем.

— Кам пӗлет вӗсене, хам 
ҫыхланмарӑм. Тупӑшнӑ тет-и 
ҫав, пӗлсех каймарӑм, хуш- 
ша-хуппа кӗмерӗм, аяккап- 
ла пӑрӑнтӑм.

— Чармаллаччӗ сан,— 
сӗнчӗ пӗри,— эсӗ ху та бок- 
сер пекех вӗт. Чӑмӑрусем 
мӗнле ав.

— Ҫыхлан-ха вӗсемпе,— 
кӑвас чусти пек кӑпӑшка 
аллине сулчӗ Сергей Ва- 
сильч, хӑй ҫав хушӑрах те- 
пӗр курка хӗрлине йӑван- 
тарчӗ.

Итлекенсем лӗр хушӑ 
кӑн-кан пӑхкаласа ларчӗҫ. 
Те ӑна тимпесе итленн хӑю- 
лантарчӗ ҫакна, те урӑх сӑл- 
таз, х&й те пӗлеймерӗ пу- 
лас, Сергей Васильевнч 
вӗри сӑмавар пекех пашка- 
ма пуҫларӗ.

— Ку мӗн, тата тепре

куртӑм эпӗ,— чаплаттарса 
чӑмланӑ май каллех пуҫла- 
рӗ Сергей Васильчӑ.— Пы- 
ратӑп ҫапла хулан тӗп ура- 
мӗпе. Вӑраххӑн утатӑп, пур- 
нӑҫпа савӑнатӑп. Сывлӑш 
Уӳӑ.

Ҫулҫӑ кӑларма тытӑннӑ 
ҫӑкасене пӑха-пӑха илетӗп, 
ҫур илемӗпе савӑнатӑп. Ма- 
на хирӗҫ пӗр ӳсӗр пырать, 
хӑй енчен-енне сулкаланать. 
Пӗр ҫӑка тӗлне ҫитсен ҫак 
ӳсӗр ҫамрӑк йывӑҫа хуҫма 
тытӑнать. Хуҫать те хуҫать, 
ҫырла татать тейӗн. Унтан 
теприн патне пырать. Хуҫса 
илнӗ туратсемпе мӗн тӑ- 
еать-ха ку, тесе чылайччен 
пӑхса тӑтӑм. Нимӗн те ту- 
масть, мур илесшӗ, хуҫать 
те аяккалла ывӑтать. Пӗр 
вунӑ йывӑҫа ҫапла лӑскаса 
тухрӗ.

— Чармаллаччӗ сан,— тӳ- 
сеймесӗр Захар Захарч 
каллех сӑмах хушрӗ, анчах 
Сергей Васильч ун ҫине ҫав- 
рӑнса та пӑхмарӗ.

— Ҫав кунхинех тата ҫак- 
на куртӑм,— калаҫӑва ма- 
лалла тӑсрӗ вӑл.— Икӗ шкул 
ачи рогаткӑпа выляҫҫӗ.

Электрица хунарӗсене 
леҫҫӗ те шач! кӑна тутараҫ- 
ҫӗ, хунарӗсем тупӑран пенӗ 
пек шаплатса ҫурӑлаҫҫӗ. 
Тӗл пемелле выляҫҫӗ, мур- 
сем. Хӑйсем тата питӗ тӗл 
лехтереҫҫӗ.

Хӑнасем тепӗр хушӑ кал- 
лех шавласа илчӗҫ, халӑх 
пурлӑхне упрама пӗлмен- 
шӗн тарӑхса калаҫрӗҫ.

— Кам айӑплӑ-ха ун- 
шан!— тарӑхса ыйтрӗ хулӑн 
сасӑпа халиччен пӗр сӑмах 
та чӗнмесӗр ларнӑ Петр 
Иванч.— Кам айӑплӑ!

— Паллах, милици. Хула 
Совечӗ. Тата кам пултӑр!— 
кӑшкӑрса ячӗ Сергей Ва- 
сильч.

— Мнлиципе хула Совечӗ 
ҫеҫ мар,— татӑклӑн тавӑрчӗ 
Петр Иванч.— Кружкӑпа вӑй 
виҫехенсене Сергей Василь- 
чӑ чарма пултарнӑ-и! Пул- 
тарнӑ. Ачасене ӑс пама пул- 
тарнӑ-и! Пултарнӑ.

— Эс, эс... мана хушша 
хуппа ан кӗрт,— Сергей Ва- 
сильчӑ сасси чӗтренсе тух- 
рӗ.— Пӗлесех килет пулсан, 
ху чар... Пӗлесех килет пул- 
сан, хулигансенчен аякра 
тӑр. Кун пирки ача чухнех 
мана асанне питӗ лайӑх вӗ- 
рентнӗ. Итлесех килет пул- 
сан, халех каласа пама пул- 
таратӑп.

— Калӑр, калӑр!— каллех 
шавласа кайрӗҫ халап юра- 
такан хӗрарӑмсем.

— Пӗррехинче, кӗркунне, 
кантӑр пуссинче ҫерҫисен 
пухӑвӗ пулнӑ, — пуҫларӗ

Васильчӑ.— «Тӑван- 
сем, — тенӗ ҫав пухура 
Трапхим ятлӑ ҫерҫи,— эпир 
пурте харӑс тапӑнсан хурч- 
кана ним те мар ватса тӑк- 
ма пултаратпӑр. Ҫитет пире 
хурчкаран хӑраса пурӗнма». 
Кантӑр вӑрри шӗкӗлчесе 
ларакансем пурте шавлама 
тытӑннӑ: «Чав-чав-чав! Чав- 
чав-чав! Трапхим тӗрӗс ка- 
лать! Кӑтартас пулать вӑл 
хурчкана! Хӗрамастпӑр 
эпир унран»— кӑшкӑрнӑ вӗ- 
сем. Ҫав вӑхӑтра сасартӑк 
тӳперен тӳрех ҫерҫисем 
ҫине хурчка чӑмнӑ. Трапхим 
сӑмахне итлекенсем кантӑр 
ӑшне пытанма ӗлкӗрнӗ... 
Чылай вӑхӑт иртсен, вӗсем 
каллех кантӑр пуҫӗсем ҫине 
хӑпарнӑ, шазлама тытӑннӑ: 
«Чав-чав-чав! Чзв-чав-чав! 
Кам ҫук!». Ҫавӑнтах тавҫӑр- 
са илнӗ: «Трапхим ҫук, 
Трапхим ҫук». Тарӑхнисем 
те пулнӑ: «А-а, ҫав кирлӗ- 
ха ӑна, питӗ кӑшкӑрма юра- 
татчӗ вӑл». Ҫапла ҫав, пур 
чухне те хӑвна кӑтартма 
кирлӗ мар, — паттӑррӑн 
вӗҫлерӗ Сергей Васильч.

— Пӑхсан, сана ыр эте- 
мех темелле, — чӑмӑрӗпе 
сӗтеле шатлаттарчӗ Петр 
Ивакч,— анчах эсӗ сӗтел 
хушшинче кӑна паттӑр ик- 
кен. Эх, ҫерҫи чунлӑ этем!

Хальхинче никам та кула- 
кан пулмарӗ. Сергей Ва- 
сильчӑ пӗрре хӗрелса, 
тепре кӑвакарса-шуралса 
кайрӗ...

МИКИШ ПАЗАЛЕ

тӗл-?Сергей
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„ВСЕРЬЕЗ И В ШУТКУ“
Леонид Агаковӑн ъВсеръев 

и в шутку» кӗнеки пир- 
ки: ку япала кймӑла ка- 
ять, тени пушӑ симах ҫеҫ 
пулнӑ пулӗччӗ. ( Ку кӗнекене 
ЧавашгосизОат 1960 ҫулта 
вырасла кӑларнӑ.) К у  сӑ- 
махпа ӑна чйнтан хаклама 
ҫук. Ҫав кӗнекене вуланӑ 
чух чаннипех те савӑнатӑн, 
чӑн-чӑн сатирӑпа — ҫивӗч 
те пуян чӗлхеллӗ, култарма 
та, тарӑхтарма та пултара- 
кан писательпе — тӗл пул- 
нӑшӑн хӗпӗртетӗн, ӑна мал- 
тан пӗлсех кайманшӑн 
ӳкӗнетӗн.

*Л1ускавран аякра» ӗҫле- 
кен чылай издательствӑсем 
есатирӑпа юмор» рубрикӑпа 
ҫав карта ниепле те ларай- 
ман тӗссӗр кӗнекесем ҫулсе- 
ренех нумай пичетлесе кӑ- 
лараҫҫӗ. Л. Агаков кӗнекине 
еара ниепле те вӗсен еиҫипе 
виҫме май ҫук: вӑл чӑн та 
ҫӳлти пусӑмра тӑрать. Мус- 
кавра тухса тӑракан «Кро- 
кодил библиотеки» сатирӑл- 
ла чи лайӑх произведени-

сене суйласа илсе кӑларать. 
Агакован «Всерьез и в шут- 
ку» кӗнеки вара ҫав библио- 
тека кӑларнӑ сборниксенчен 
те чылайӗшӗнчен лайӑх- 
рах — шухӑшӗ енӗпе те, ӑс- 
талӑх енчен те.

Л . Агаков кӗнекине, унта 
кӗске калавсем пичетленнӗ 
пулин те, вуласа пӗтермесӗр 
алран яма май ҫук, мӗншӗн 
тесен унта эпир курманнине 
курнӑ, эпир илтменнине илт- 
нӗ детальсем, ӑстан ҫырса 
кӑтартнӑ сӑнарсем питӗ ну- 
май. Епле манӑн-ха ак, сӑ- 
махран, хӑйсем кӑларакан 
хаҫат пекех кичем те сӑн- 
питсӗр секретаре?

Нумай сӑмах-юмахсӑрах 
хӑйӗн геройне туллин сӑн- 
ласа пама пӗлни — писа- 
телӗн ӑсталӑхӗ пысӑк пул- 
нинчен килет. Ҫак енчен 
пӑхсан, Л . Агаковӑн сатира 
пӑшалӗ питӗ тӗл перет. Тӗл 
пени кӑна та мар-ха, 
Л. Агаков хййӗн кӗнекинчи 
айвантарах секретарь ҫин- 
чен тата ҫапла ӑнлантарса

парать: «гҪитменнине тата 
вӑл аслӑраха тухасшӑн пит 
ҫунать, акӑ ҫирӗм ҫул хуш- 
ши ӗнтӗ реОактор пулма 
ӗмӗтленет. Анчах—кӑлахахI 
Редакторсем килеҫҫӗ те 
каяҫҫӗ, вйл вара ҫаплах 
секретарьте ларать. Ҫавӑн 
пек вӑл, атьсемӗр, пурнӑҫ».

Вулама-ҫырма та сахал 
пӗлекен колхоз председа- 
тельне вара сатирик пуш- 
шех те тӗлрех персе лекте- 
рет. Леш, ҫав председатель, 
корреспондентсенчен хӑраса 
ӳкнипе тата вӗсене варалас 
тесе, хаҫат редакцине хут 
ярса парать, вӗсенчен ул- 
таелӑ майпа «•мясо свиняти- 
на, кардошка, кабуста, вот- 
ко и квартера» — пуш укҫа 
шыраса илесшӗн вӑл.

Лайӑх писательсем, кирлӗ 
пулсан, пӗр пӗчӗк детальпех 
ҫыннӑн пӗтӗм йшчиккине, 
кӑмӑлне-туйӑмне кӑтартма 
чултараҫҫӗ, теҫҫӗ. Ҫак пул- 
тарулӑх вӑл Леонид Агако- 
вӑн та пур: еАлӑка шйкӑр- 
таттартӑм та Улталаев ка-

бинетне кӗтӗм. Мана палла- 
са илсен, вӑл пирусне ҫуна- 
кан енченех хыпрӗ». Ҫав 
Улталаевӑн тепӗр «ҫылӑхне» 
сатирик тата ҫапла уҫса па- 
нӑ: «Эп ӑна, путсӗре, ӗмӗ- 
рӗмре те пӗр тумлам ӗҫсе 
курман,— мӑкӑртатса илчӗ 
Улталаев. Хӑйӗн ҫӑварӗнчен 
вара сӑмакун шӑрши пе- 
рс т».

Ку тӗслӗхсене <Улталаев 
мыскарисем» калавран ил- 
нӗ. Анчах писатель-сатирик 
кӑйӗн хӗҫпӑшалӗпе мӗнле 
пӗлсе те ӑстан усӑ курни 
ытти сатирӑлла калавсенче 
те паллӑ. «Самосвал» тата 
«Солнышкин» калавсем те 
кӑмӑла каяҫҫӗ. «Тӗлӗнмелле 
мыскара» калав вара вӗсе- 
нех ҫитеймест. Вӑл лайӑх 
пырать-ха, анчах унта ҫыр- 
са кӑтартнӑ тӑрӑх путсӗр 
ҫын юсанса ҫитсен вара 
(ҫитменнине тата ҫакӑ ӗнен- 
меллех те мар) калав йӑ- 
шать.

Сатирӑлла произведени- 
семпе пӗрлех кӗнекере ку-

Ҫ ӗн ӗ кӗиеке
лӑшла калавсем те пур. 
Вӗсенче лайӑх ҫынсем ҫин- 
чен питӗ юратса та шӳтлесе 
ҫырса кӑтартнӑ. Вӑл калав- 
сенчен чи лайӑххи, пирӗн 
шутпа — «Сахар мучи —
чемпион».

«Всерьез и в шутку» кӗне- 
кене вуласа тухсан, произ- 
веденири лаййх ҫынсемпе 
начар ҫынсен хисепне шута 
илсе, еӗсене шайраштарса 
критик те ун авторне: пур- 
нӑҫа тӗрӗс мар кӑтартнӑ, 
тесе калаяс ҫук. Мӗнле кӑ- 
на путсӗр ҫынна илсен те, 
Леонид Агаков ӑна тӗрӗс, 
тӳрӗ кӑмӑлпа сӑнлать, вула- 
кансем писателе ӳпкелемеҫ- 
ҫӗ. Вӗсене кӗнекен тиражӗ 
пӗчӗк пулни ҫеҫ (6000 эк- 
зсмпляр) кӑштах пӑшӑрхан- 
тарать.

Кӗнекене ытларах пичет• 
лесе кӑларсан татах та ла- 
йӑхрах пулатчӗ ҫав!

Н. ХАЛАТОВ.
Мускав

Спорт

ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИНЧИ ПРОФСОЮЗСЕН ”
2-мӗш СПАРТЛКИАДИ

Каҫал пирӗп ресяубликӑри фив- культуркиксен нумаб ӑмӑртӑвӗсем пулаҫҫӗ. Июнь вӗҫӗнче Шупашкар- та Чӑваш республикинчн профсо- юэсен ҫуллахя 2-мӗ.ш спартакиади пулчӗ. Ҫичӗ тӗрлӗ спорт енӗпе спартакиада чемпионӗ ятне илес- сишӗн «Спартак», «Труд», «Бурв- вестник», «Локомотив» спорт об- ществисеи командисем тата «Уро- жай» обществӑн ялти спортсменӗ- сем ӑмӑртрӗҫ.Спартакиадӑна ҫӑмӑл атлетсем пуринчен те йышлӑрах хутшӑнчӗҫ. Вӗсем мӑлатук ывӑтас тӗлӗшпе республикӑн ҫӗнӗ рекордне туннпе палӑрчӗҫ: Шупашкар спортсменӗ В. Головапевский ҫичӗ килограмлӑ снаряда 42 метр та 49 сантиметра ывӑтнӑ. Ҫӳлӗ сикекеп икӗ спорт- сменка — педатогика ипститучӗн студентки Л . Филоновӑпа Ка- нашри мсдицина училищинче вӗре- некеп Ю . Кудряшова хушшинче вӑйлӑ кӗрешӳ пычӗ. Икӗ спорт- сменки те 145 сантиметр ҫӳлӗшне сикрӗҫ. Пӗр ӑмӑртурах икӗ ҫын пӗр пен сикно республикӑря спорт

нсторинӗнче урӑх нихҫан та пул- ман-ха. Спартакиада чемпиопӗ ятне Ю . Кудряшова илчӗ.5.000 метра чупакансем те хав- халанса ӑмӑртрӗҫ. Кунта спорт мастерӗ А .  Улангинпа Россия ©едерацийӗнчи ялсенчи спорт- сменсем хушшинчи чи вӑйлӑ чупа- кансенчев пӗри В. Трофнмов тӗл пулчӗҫ. Малтаи икӗ хут чупса ҫаврӑпнӑ вӑхӑтра В . Трофимов малта пычӗ, анчах каярахпа вӑл А . Улангин хыҫне тӑрса юлчӗ. А . Улаш иц финиш липийӗ урлӑ чупса каҫнӑ самавтра судьясен секундомерӗсем 15 минут та 6,8 секуид ҫинче чарӑнчӗҫ. В . Трофи- мов спартакиадӑн аккӗмӗш привна илчӗ.Россвя Федерацийӗн сборнӑй ко- мапдин членӗ, Шупашкарти 12-мӗш вӑтам шкул учительници М . Гурь» ева икӗ ҫӗнтерӳ турӗ. Вӑл 400 тата 800 метрлӑ дисганцисене пу- ринчеп тс хӑвӑртрах чупса тухрӗ. Тӗрлӗ чӑрмавлӑ 5.000 тата 1.500 метрлӑ дистанцисенче чупса ӑмӑрт- нӑ спортсменсем хушшинче спар- такиада чемпионӗ ятпе В. Иванов спартаковец и м ӗ . Шупашкарти 4-мӗш вӑтам шкул учителӗ Г. А в- деев ядро ывӑтакансем хушшинчв мала тухрӗ.Велосипедистсем Етӗрне шосси ҫинче ӑмӑртрӗҫ. Н . Новнкова («Спартак» обществи) 20 кило- метра 35 минут та 45 секундра чупса тухса, спартакиадӑн пӗрре- мӗш призне илме тивӗҫлӗ пулчӗ. 50 километрта чупакансем хуш- шинче малти виҫӗ вырӑяа йышӑн- нӑ велосипедистсем Г . Иванов («Спартак»), В . Леонтьев («Труд») тата В. Репин («Спар- так») Чӑваш республикин унччен- хи рекордне лгйӑхлатрӗҫ. Вӗсем хушшинче Г. Ивапов ҫӗнтерчӗ. Унӑн вӑхӑчӗ — 1 сехет те 21 ми- нут та 56 секунд. 50 километрлӑ дистанцире хӗрарӑмсен ӑмӑртӑвӗ интереслӗ иртрӗ. Икӗ спортсмен- ка — В. Львова спартаковкӑна

В. Никитина («Труд») финиш ли- нийӗ урлӑ иккӗшӗ те пӗр вӑхӑтрах каҫрӗҫ, ҫак дистанцире иккӗшӗ те чемпион ятне илчӗҫ. Токарь В. Ле- онтьев (Шупашкар) 150километра чупакан велосипедистсем хушшинче мала тухрӗ.Спартакиада кунӗсенче шывра ӑста ишекенсем Чӑваш республп- кип ҫичӗ рекордне лайӑхлатрӗҫ. Ҫӗпӗрти интернат-шкул препода- вателӗн Н . Харктоновӑн ҫитӗнӗвне палӑртас пулать. Ирсклӗ стильпе ишсе вӑл республикӑн икӗ рекорд- не турӗ. Н . Харитонов 100 метр- лӑ дистанцие 1 минут та • 4,6 се» кундра, 200 метрлӑ дистаецне— 2 минут та 26 секуидра ишсе тух- рӗ. Ҫавӑн пекех В. Петров (Ш у- пашкар хули), Л , . Скородумова (Сӗнтӗрвӑрри хули) влектроаппа- ратура вачодӗнчи контролер И . Широкоя республикӑн ҫӗпӗ рекорчесемпе савӑнтарчӗҫ. Ирӗклӗ стильпе ишмелли 4 ӳ 2 0 0  метрлӑ •стафетӑра ресг.убликӑн сборнӑй команди —  Н . Хаоитопов, Ю . Ба- раматов, И . Широков тата Ю . Дмитриенко республикӑн кивӗ рекордӗпчен иртсе кайрӗҫ.Классикӑлла кӗрешӳ тата йывӑр атлетика енӗпе Чӑваш республи- кинчи профсою» совечӗн асӑнмалӑх кубокӗсене «Труд» общество ко* манди выляса и\чӗ. Сӗтел ҫинчи теннис енӗпе ӑмӑртӑва влектроап- паратурс. заиочьк команди пурин- чен те лайӑхрах хатӗрленни палӑр- чӗ. Гимнастсгм хушшинче пӗрремӗш разрядри гимнастка Е . Кадкина (Улатӑр хули) хӑйӗн пысӑк ӑста- лӑхне кӑтартрӗ.Х алӗ, эсир парӗн журнала ву- ланӑ вӑхӑтра, Чӑваш республи- кинчи профсоюзсен чч лайӑх спорт- сменӗсем Вооон-ж х у л и н ч и  Россия Федерацийӗнчи профсоюзсен ҫул- лахи 2-мӗш спартакиадии финалти ӑмӑртӑвӗсене хутшӑнаҫҫӗ.И . С Т Е П А Н О В .



АТАЛ ТАРАХ „НАУКА" ИШЕТКуйбышев водохранилищинче чае-часах пысӑках мар, анчах илем- лӗ, хӑтлӑ «Наука» теплоход ишсе ҫӳренине курма пулать. Ку вӑл СС СР Наукӑсен Академин водохранилищӗсен биологи Институчӗн Куйбышев- ри биологи станци судни. Ана паллӑ поляр тӗпчевеи Совет Союзӗн Ге- ройӗ Иван Дмитриевич Папанин ертсе пырать.Станци наука сотрудникӗсем «Наукӑпа» ҫӳресе, Куйбышев водохра- нилищин режимне, ун хӑйне евӗр пурнӑҫне тӗпчесе вӗренеҫҫӗ.Хранилищӗн режимӗ (температура, юхӑм хӑвӑртлӑхӗ, шывра тӗрлӗ япалаеен ирӗлчӗкӗ мӗн чухлӗ пулни) шыври ӳсентӑрансемпе чӗрчунсем- шӗн питӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ, унран пулӑ ӗрчесси нумай килет.Водохранилищӗре палӑртса хунӑ вырӑнеенче шыва химилле анализ тума илеҫҫӗ, шыв температурине, хӑвӑртлӑхне виҫеҫҫӗ, ятарласа тунӑ ириборсемпе шыври ӳсентӑрансемпе чӗрчунсене тытса тӗрӗслеҫҫӗ.Акӑ, А. Елисеев сотрудник, термометрпа, ятарлӑ приборпа усӑ курса, шыв температурипе хӑвӑртлӑхӗ май уйӑхӗнче пӗверен инҫерех кайса пынӑҫемӗн ӳснине палӑртать. Температура улшӑнни шыври чӗрчунсен пурнӑҫне хӑйне евӗр йӗркелет, ӑшӑрах ҫӗрте пӗр йышши пулӑсем, сивӗ- рех ҫӗрте тепӗр йышши пулӑсем пурӑнаҫҫӗ.Химилле анализсем туса, газ режимӗ водохранилищӗри пулӑсем- шӗн ҫулталӑкӗпех юрӑхлине палӑртнӑ.Водохранилищӗ тулса ҫитсен, шыв ҫуллахи вӑхӑтра тӗсие улӑштар- ма пуҫланӑ. Ку вӑл шывра питӗ вӗтӗ водоросльсем йышлӑ хунанинчен килӗт-мӗн. Фотосинтез туса тӗпченӗ хыҫҫӑн ҫак водоросльсем шыва кислородпа пуянлатнине пӗлнӗ. Ку вӑл шыври чӗрчуисемшӗн питех те усӑллӑ. Унсӑр пуҫне, вӗсемпе пӗчӗк раксем апатланаҫҫӗ. Хӑй черечӗпе ҫав раксене ҫитӗнекен пулӑсем ҫиеҫҫӗ.

Водохранилищӗре шыв тӗпӗнчи чӗрчунсем (моллюс- кӑсем, тӗрлӗрен хуртсем т. ыт. те) нумай. Вӗсемпе ӳссе ҫитнӗ пулӑсем тӑранса пурӑнаҫҫӗ. Уйрӑмах кунта дрейссен моллюскисем ну- май хушӑннӑ. Вӗсем ГЭС аг- регачӗсемпе водопровод пӑ- рӑхӗсене ҫыпҫӑнса тулса сиен кӳреҫҫӗ. М. Кирточенко сотрудник халӗ вӗсемпе кӗ- решмелли меслет шырать.Куйбышеври биологи стан- цийӗ пуринчен ытларах во- дохранилищӗри пулӑсене тӗпчесӗ" вӗренет. Куйбышев водохранилищи ҫӗршыври пулӑ хуҫалӑхӗнче питӗ пы- сӑк пӗлтерӗшлӗ. Унта ҫул- серен 240 пин центнера яхӑн пулӑ тытма пуҫламал- ла. Халех ӗнтӗ, водохранили- щӗ тунӑранпа улттӑмӗш ҫул- не, пулӑ тытасси 7 пин цент- нертан 39 пин центнера ҫити ӳснӗ. Водохранилищӗре мӗн- пурӗ вӑтӑр виҫӗ тӗрлӗ пулӑ пурӑнать. Кунта хаклӑ йыш- ши пулӑсем—осетр, стерлядь, шӑла пулӑ, сазан, ҫӑрттан та пур.Водохранилищӗре, лайӑх- хисемпе пӗрлех, пахалӑхсӑр пулӑсем те ӗрчеҫҫӗ (уланкӑ, кӑртӑш т. ыт. те). Вӗсене пӗтерес тесен ҫӑрттан ытла- рах ӗрчетмелле.Водохранилищӗ тулса ҫит- сенех кунта пулӑсемшӗн па- ха условисем пулнӑ: ҫӗр ҫин- чи ӳсентӑрансем шыв айне пулса пулӑсене ӗрчеме питӗ пулӑшнӑ. Халӗ ҫав ӳсентӑ- рансем пӗтнӗ. Ҫавӑнпа ӗнтӗ кунта пулӑ ӗрчетекен хуҫа- лӑхсем тума тытӑннӑ. Пулӑ ӗрчетме уйрӑмах хранилищӗн ҫӳлти пайӗнче, сӑмахран, Чӑваш республики тӗлӗнче аван. Ку тӗлте Атӑл ҫулсерен ейӗве каять те, пулӑсем шыв айне пулнӑ улӑх-ҫарансене вӑлча сапаҫҫӗ.Куйбышеври биологи станци коллективӗ пысӑк ӗҫ тӑвать. Атӑл пулӑран тулӑх юханшыв пулӗ!Укерчӗкӗсене Ю . Ананьев тунӑ.

К Р О С С В О Р Д
Г О Р И З О Н Т А Л Ь  М А Й Л А : 5. Иывӑҫ. 6. Вырӑс ташши. 9. Столяр инструменчӗ. 

10. Ҫарти специальность. 12. Я . Ухсай поэми. 13. Нухайкка. 15. Турхан калавӗсен кӗне- 
ки. 17. Транспорт. 18. Илем кӳрекен ӳсентӑран. 19. Сапӑнакан япаласен е шӗвексен 
виҫи. 20. Музыка произведенийӗ. 21. Инкек. 24. Ҫураки уявӗ. 27. Кайӑк. 29. Чӑвашран 
тухнӑ паллй китаевед. 30. К . В . Иванов ҫуралнӑ ял.

В Е Р Т И К А Л Ь  М А И Л А : 1. Ҫӗнӗ конструкци тйрӑх Сормовора тӑвакан судно. 2. Ача- 
пйча валли Мускавра тухакан журналӑн чӑвашла ячӗ. 3. Ҫурҫӗрти тинӗс пулли. 4. Ҫам- 
рӑк киноактриса. 7. Африкйри ҫамрйк государствӑн тӗп хули. 8. Арпаштару. 11. Искус- 
ство деятелӗ. 14. Хаклӑ йышши чул. 16. Италири область. 22. Эмел. 23. Казаксен ҫарӗн- 
чи офицер. 25. Тӑван. 26. Кустӑрма пайӗ. 27. Вӑтаҫӗр тинӗсӗнчи утрав. 28. Савнӑҫ г.алли.
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К. Архипов кӗвви.1. Акӑшсем, акӑшсем, Вӗҫрӗҫ ман шухӑшсем Ҫуллахи ҫут ирпе Ҫӗкленсе сирӗнпе.Ман вӗри салама Тусӑма калама, Илсе кайӑр инҫе Ш ур ҫунатӑр ҫинче.2. Тусӑма ӑсатни Кӗҫ ҫулталӑк ҫитет. Чикӗре ман савни Ҫӗршыва хӳтӗлет.

А. Эсхель сӑвви.А х , чӗреҫӗм ҫунать: Мӗншӗн ҫук-ши ҫунат? Сирӗнпе эп ҫула Паянах тухмалла.3. Акӑшсем, акӑшсем,Каялла вӗҫнӗ чух,Ман вӗри шанчӑксем Х ур пулса юлас ҫук:Пӗр хӗвеллӗ ҫут ир Илсе килӗр эсир Савнӑ тус саламне Манӑн кантӑк умне.

2. Карти-карти хуркайӑксем Вӑрман урлӑ вӗҫеҫҫӗ. Ҫарта пулнӑ ял каччисем Тӑван ялах килеҫҫӗ. Янӑрать-ҫке ял урамӗ,— Яшсем иртрӗҫ куҫ тулли. Чӑнкӑр турӗ кӑкӑр умӗ,— Мухтав палли кашнинех.3. Ух-хирӗмре маттур яшсем Тракторпала ҫӳреҫҫӗ,Мӑн улӑхран хитре хӗрсем Ене суса килеҫҫӗ.

Халачӗсем сӗт пек шурӑ, Аякранах курӑнать. Хумханать-ҫке ылттӑн Еҫчен ҫынна пуҫ таять.4. Ҫуркуннепе сар кайӑксем Мӑшӑр-мӑшӑр вӗҫеҫҫӗ.Кӗр ҫитсессӗн яш кӗрӗмсем Туйра хӗрсех сикеҫҫӗ. Килӗшет-и хӗрсен тумӗ: Пурҫӑн тутӑр — пуҫ тавра. Йӑлтӑр-йӑлтӑр кӑкӑр умӗ,— Орден илнӗ Мускавра.

ХӖРРИНЧЕ
Ф. Лукин к Г. Ефимов сӑвви.Хумсем ҫаран патне васкаҫҫӗ, тейӗн ӑмӑртса.шывра выляҫҫӗ, авӑнса.

К0ЛХ03 ҪАМРАКЕСЕН ЮРРИ
А. Токарев кӗвви. М. Васильев сӑвви.
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