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Т А С О  П Ӗ Л Т Е Р Н И
1961 ҫулхи августӑн 6-мӗшӗнче Мускав вӑхӑчӗпе 9 сехетре 

Совет Союзӗнче Ҫӗр чӑмӑрӗн спутникӗн орбити ҫине ҫӗнӗ космос 
карапӗ «Восток-2» вӗҫтерсе янӑ

«Восток-2» карапа Совет Союзӗн гражданинӗ, космонавт-лет- 
чик, майор Герман Степанович Титов юлташ тытса пырать.

Вӗҫев задачисем ҫакӑн пек:
— орбита тӑрӑх нумайччен вӗҫнине тата ун хыҫҫӑн Ҫӗр ҫине 

аннине этем организмӗ мӗнле тӳссе ирттернине тӗпчесе пӗлесси;
— йывӑрӑш ҫухалнӑ условисенче нумай вӑхӑт пулнӑ чухне ҫын 

мӗнле ӗҫлеме пултарнине тӗпчесе пӗлесси.
Малтанлӑха илнӗ сведенисем тӑрӑх, спутник-карапӑн орбити 

малтан палӑртса хунинчен нумай уйрӑлса тӑмасть. Орбита пара- 
метрӗсем ҫакӑн пек:

— Ҫӗр питӗнчен чи ҫьшӑх вырӑн (перигей) 178 километр;
— Ҫӗр питӗнчен чи инҫетри вырӑн (апогей) 257 километр;
— орбита экватор тӗлӗшпе 64 градус та 56 минут тайлӑк.
Малтанхи тапхӑрга спутник-карап Ҫӗр тавра 88,6 минутра пӗр-

ре ҫаврӑнса илнӗ. Ракета-носителӗн юлашки сыпӑкӗн йывӑрӑшне 
шута илмесен, «Восток-2» спутник-ка.рапӑн йывӑрӑшӗ—4.731 кило- 
грамм.

Космонавт-летчик Титов юлташпа икӗ енлӗ радиоҫыхӑну ты- 
таҫҫӗ.

Космонавт-летчик хӑйӗн передачисене 15,765 мегагерц, 20,006 
мегагерц, 143,625 мегагерц частотапа парать.

Карап ҫинче ҫавӑн пекех 19,995 мегагерц частотапа ӗҫлекен 
«Сигнал» радиопередатчик пур.

Космонавт-летчик сывлӑхне сыхлама, ӑна йӗркеллӗ ӗҫлеее тӑма 
май паракан системӑсем чиперех ӗҫлеҫҫӗ.

Космонавт-летчик Герман Степанович Титов юлташ хӑйне ла- 
йӑх туять.

Совет Союзӗн этем тытса пыракан космос карапӗн вӗҫевӗ йӗр- 
келлӗ иртет.

Вӗҫев малалла мӗнле пыни ҫинчен ТАСС пӗлтернисене Совет 
Союзӗнчи мӗнпур радиостанцисем тӑтӑшах парса тӑраҫҫӗ

Совет Союзӗнче вӗҫтерсе янӑ, космонавт Герман Степанович 
Титов майор тытса пыракан «Восток-2» спутник-карап ҫирӗм пи. 
лӗк сехет те вунсакӑр минут хушшинче Ҫӗр тавра 17 хут ытла 
вӗҫсе ҫаврӑннӑ, пурӗ ҫичҫӗр пин километр ытла вӗҫнӗ.

Вӗҫев заданийӗсенче ҫирӗплетсе панӑ наукӑпа тӗпчев ӗҫӗсен 
программине ӑнӑҫлӑ пурнӑҫланӑ май, «Восток-2» спутник-карапа 
Совет Союзӗнчи малтан палӑртса хунӑ района антарса лартнӑ. 
Спутник-карап 1961 ҫулхи апрелӗн 12-мӗшӗнче Юрий Алексеевич 
Гагарин космонавт-пилот вӗҫнӗ «Восток-1» спутник-карап анса 
ларнӑ историллӗ вырӑн ҫывӑхӗнче анса ларнӑ.

Г. С. Титов сывлӑхӗ чиперех, вӑл хӑйне питӗ лайӑх туять. Ха- 
личчен тӗнче историйӗнче пулман, вӑрӑма пынӑ вӗҫев ӑнӑҫлӑ вӗҫ- 
леннӗ. Тӗпчев результачӗсем этем тӗнче уҫлӑхӗнче вӗҫсе ҫӳрес ӗҫе 
малалла аталантарма анлӑ малашлӑх уҫса парать.

ВӖҪЕВЕ, ҪЕНТЕРЕВЕ
Савӑнӑҫ хыҫҫӑн савӑнӑҫ

Ҫак кунсенче чӗрене тулнӑ чунхавалӗпе савйнӑҫ ҫинчен калама сӑ- 
мах тупма та йывӑр.

Нуамях пулмасть парти Программин проекчӗпе паллашрӑмӑр. Ҫак 
документ пире пӗтӗм чунтан хаваслантарчӗ. Мӗн тери илемлӗ, телейлӗ 
малашлӑх  —  коммунизм  —  кӗтет пире, чӗнет, татах та вӑӑлӑрах ӗҫлеме 
хушать!

Акӑ тата халӗ каллех тепӗр савӑнӑҫ. Совет халӑхӗн чаплӑ ывӑлӗ Гер- 
ман Степанович Титов тӗнче уҫлӑхӗнче ҫӗршер пин ҫухрӑм вӗҫнӗ хыҫҫӑн 
Тӑван ҫӗршыва ӑнӑҫлӑ таврӑнчӗ. «Ҫынсем, эсир мӗн ӗмӗтленнине эпӗ 
пурнйҫларӑм!»  —  тенӗ пекех туйӑнчӗ паттӑр космонавтӑн «Хама лайӑх 
туятӑп!» тенӗ сӑмахӗсене илтсен.

Мӗнле савӑнмӑн-ха ҫав сӑмахсене илтсен! Эпир, совет ҫыннисем, 
пурте хамӑра лайӑх туятпӑр, Тӑван ҫӗришвӑн чапӗпе, хӑвачӗпе мухта- 
натпӑр. Тӗнче уҫлӑхне пӑхӑнтаракан комсмонавтсем хӑӑсене лайӑх туй- 
нӑшӑн эпир темиҫе хут ытларах хӗпӗртетпӗр.

Ҫакӑн пек вӑхӑтра куллен-кун лайӑхрах та тухӑҫлӑрах ӗҫлес килет. 
Пирӗн бригадӑри ӗҫченсем партин XXII  съездне ӗҫри ҫӗнӗ ҫитӗнӳсемпе 
кӗтсе илессишӗн тӑрӑшаҫҫӗ. Эпир сйрланй ҫӗнӗ хваттерсенче пурнакан 
совет ҫыннисем яланах телейлӗ, савйнӑҫлӑ пулччӑр.

М. А. ПРОКОПЬЕВА, 
«Чӑвашспецстрой» тресгӗнчи 

31-мӗш управленири маляр.

Ю М А Х  МАР. . .
Тӗнчере тӗлӗнтермӗш нумай, 
Юмахсем пурте тейӗн ҫунатлӑ.
Анчах манӑн геройӑм сӑпай,
Куласса та именнӗн кулать вӑл.

Хамӑр майлӑ ҫынах, пӗр пӑхсан, 
Авӑнать кӑтра ҫӳҫӗ ачашшӑн. 
Тахҫанах тайгари партизан 
Пулнӑ унӑн аслашшӗ-кукашшӗ.

Хут вӗрентнӗ ун ашшӗ шкулта, 
Колхозра куллен тӑрӑшнӑ амӑш. 
Пирӗн Гера вылянӑ тулта,
Ҫук, пулман вӑл пуҫтах ӑш хыптармӑш.

Ҫуркунне тунӑ шӑнкӑрч вӗлли,
Хут ҫӗлен пӗлете ярӑнтарнӑ.
Яланах тус-юлташ хӑй валли 
Питӗ ҫӑмӑл тупма вӑл пултарнӑ.

Хут ҫӗяен... Кӗҫ ҫӳлтен те ҫӳле 
Туртӑнать шурӑ вӑрӑм ҫип вӗҫҫӗн.

Кӗпине Гера янӑ йӳле,
Ҫерем тӑрӑх чупать хӑй те вӗҫнӗн.
Вӑл вӗҫет!.. Пӗр ир пӗтӗм тӗнче 
>’н ятне илтсе тӗлӗнчӗ акӑ.
Еӑл вӗҫет тӗнче уҫлӑхӗнче, 
Ҫиҫӗмрен вӑйлӑрах ун карапӗ.
Юмах мар ку, чӑнран та чӑнни, 
Космоса ӑна халӑх ҫӗкленӗ.
Вӑл — чӑн-чӑн коммунизм ҫынни, 
Чӗринче унӑн — вилӗмсӗр Ленин.
Тӗнчере тӗлӗнтермӗш нумай, 
.'Омахсем пурте тейӗн ҫунатлӑ. 
Пирӗн Герман Титов пит сӑпай, 
Титова Совет ҫӗрӗ ҫуратнӑ.
Совет ҫӗрӗ, аннемӗр, анне,—
Сана пурте йӑвашшӑн чӗнетпӗр. 
Хамӑр чун-чӗресен хавалне 
Пӗр сана, йӑлт сана пехиллетпӗр.

Аркадий ЭСХЕЛЬ

ТНТОВ СУНАТ ХУШРӖ
Этем ӗмӗрсем хушши ӗмӗтленки пурнӑҫлан- 

чӗ. Совет Союзӗн космос карапӗсем халь 
планетӑсем хушшинче, тӗнче уҫлӑхӗнче мӑнаҫ- 
лӑн вӗҫсе ҫӳреҫҫӗ. Пирӗн иккӗмӗш космонавт, 
коммунист, майор Г. С. Титов юлташ калама ҫук 
чаплӑ ӗҫ турӗ. Ку вӑл — чӑн-чӑн латтӑрлӑх, 
чӑн-чӑн патриотизм. Герман Титов Ҫӗр чӑмӑрӗ 
тавра 17 хут ытла вӗҫсе ҫаврӑнчӗ, тӗнче уҫлӑ- 
хӗнче пӗр талӑк хушши ытла пулчӗ. Кунашкал 
паттӑр ӗҫ этемлӗх историйӗкче ку таранччен 
пулманччӗ-ха. Ҫакӑн пек чаплӑ ҫӗнтерӳ туса, 
Г. Титов пирӗн аслӑ Тӑван ҫӗршывӑн мухтавӗпе 
чзпне тата ытларах ӳстерчӗ, ирӗке тухнӑ ҫын 
кӑна ҫакӑн пек паттӑрла ӗҫ тума пултарнине 
кӑтартса пачӗ.

Космос паттӑрне, Совет Союзӗн Геройне 
Г. С. Титов юлташа мухтавлӑ ҫӗнтерӳ ячӗпе 
чун-чӗререн тав тӑватӑп, тӗнче уҫлӑхне парӑн- 
тарас ӗҫре тзта пысӑкрах ҫитӗнӳсем тума ыр- 
лӑх-сывлӑх сунатӑп.

Эпӗ ҫирӗм ҫула яхӑн ӗнтӗ чугун ҫул тран- 
спортӗнче локомотив машинисчӗ пуг.са ӗҫле- 
тӗп. Коммуннзм ҫӗнтерӗвӗшӗн яланхи тӳрӗ 
кӑмӑлпа тӑрӑшатӑп. Хама халь нихҫанхинчен 
те телейлӗрех те савнӑҫлӑрах туятӑл. Хӗпӗрте- 
ме сӑлтавӗ питӗ пысӑк ҫав: умра КПСС XXII 
съезчӗ— хамӑр ҫӗршывра коммунизм обществи 
тӑвакансен съезчӗ. Тӑван парти Программин 
проекчӗ тата тӗнче уҫлӑхне парӑнтарса тунӑ 
ҫӗнӗ аслӑ ҫӗнтерӳ кашни совет ҫыннине вӑй- 
хал хушать, ҫунатлантарать.

А. А. ГАВРЮ СЕВА,
Улатӑр деповӗнчи маневрсем тӑвакан 
пӑравус машинисчӗ.
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Совет правительствин пуҫлӑхӗ, КПСС Центральнӑй Комитечӗн 
Пӗрремӗш секретерӗ Никита Сергеевич Хрущев кӑҫалхи августӑн 
7-мӗшӗнче радиопа тата телевиденипе тухса каланинче тӗнчери 
лару-тӑрӑва, пирӗы совет халӑхӗн тата пӗтӗм тӗнчери халӑхсен 
миршӗн пыракан кӗрешӳри майсене тӗплӗн тишкӗрсе тухрӗ. Совет 
ҫыннисем 'Гӑван ҫӗршывӑн мирлӗ политикине, яланхи пекех, 
чӗререн ырлаҫҫӗ. Европӑра лӑпкӑлӑх туса хума, Хӗвеланӑҫ Бер- 
линти милигаризмпа реваншизм вучахне ӗмӗрлӗхех сӳнтерме 
вӑхӑт ҫитнӗ. Империалистсем, чи малтанах Пӗрлешӳллӗ Штатсен- 
чи империалистла хура вӑйсем, совет халӑхне мирлӗ ӗҫ тума чӑр- 
мантарассипе, каллех тӗнче ҫине юнлӑ алӑ ҫӗклессипе хӑратма 
пӑхаҫҫӗ, Германипе мирлӗ договор тунӑ ҫӗрте ура лартма тӑрӑ- 
шаҫҫӗ.

Совет халӑхӗ хӑйӗн правительстви Тӑван ҫӗршыв оборонине 
ҫирӗплетес тӗлӗшпе тума палӑртнӑ ӗҫсене хапӑл тусах ырлать. 
Эпир хӑрушлӑхран хӑрамастпӑр, эпир тӳссе курнӑ. Империалист- 
сен хура юнлӑ ҫӑханӗсем хӑйсен хура ҫуначӗсемпе ҫутӑ пуласлӑх 
хӗвелне хуплама тӑччӑр кӑна,— социализм лагерӗн хӑватлӑ вӑйӗ 
вӗсене яланлӑхах ҫӗр питӗнчен шӑлса ывӑтӗ.

Совет ҫыннисем хӑйсен Тӑван ҫӗршывӗпе, мирлӗ политикипе 
чун-чӗререн савӑнса мухтанаҫҫӗ. Мӑнаҫлӑ заводсен аслӑ цехӗсен- 
че-и, е куҫпа виҫейми анлӑ уй-хирсенче-и, е совет учрежденийӗ- 
сенче-и,— пур ҫӗрте те пирӗн халӑх тӑван партин ҫӗнӗ Програм- 
мин проектӗнчи ҫутӑ шухӑш-ӗмӗтпе пурӑнать, ӑна пурнӑҫлассишӗн 
халех ӗнтӗ пархатарлӑ кӗрешет.

Коммунистсен партийӗн XXII съезчӗ умӗнхи кунсенче пӗтӗм 
совет халӑхӗн аслӑ ӗмӗт-шухӑшӗпе хӑватлӑ туйӑм-туртӑмӗ них- 
ҫанхинчен те хӗрӳллӗн ҫуталса-тапса тӑнипе пӗрлех тӳпери йӑл- 
тӑр хӗвел те, тата ялкӑшарах ҫунса тӑрса, ытларах ӑшӑ панӑн 
туйӑнать. Хӑюллисен, пултаруллисен, халӑх ырлӑхӗшӗн ырми- 
канми кӗрешекенсен ҫарӗн — Коммунистсен партийӗн ҫене 
Программин проекчӗ — коммунизм строительствин анлӑ програм- 
мине палӑртрӗ. Ҫӗршывӑмӑрти ӗҫ ҫыннисем ҫак историлле доку- 
мента чун-чӗререн хавхаланса вӗренеҫҫӗ. Ҫитес ҫывӑх вӑхӑтрах 
коммунизм обществи тӑвас практикӑлла задача кӑларса тӑратать.

Ҫӗршывӑн кашни кӗтесӗнчех коммунистсен партийӗн XXII съез- 
чӗ ячӗпе тата тухӑҫлӑрах та ӑнӑҫлӑрах ӗҫлессишӗн чӑн-чӑн комму- 
низмла анлӑ юхӑм сарӑлса кайрӗ. Ҫакӑ ӗнтӗ вӑл пирӗн халӑх пар- 
тин программин проектне сӑмахпа кӑна мар, хӑйӗн кулленхи еҫе- 
пе те пӗтӗм кӑмӑлтан ырлани ҫинчен калать. Аслӑ партин ҫитес 
съездра ҫирӗпленсе вӑй илес Программи пирӗн мирлӗ пурнӑҫ тӗл- 
левӗсене ҫирӗп тымар яма май парать, акӑ мӗншӗн ӗнтӗ ӑна̂  совет 
сыннисемпе пбрлех ҫӗр чӑмӑрӗ ҫинчи мӗнпур таса чун черелле 
этемлӗх чунтан килӗштерсз пысӑк хак парать, малашлаха шан- 
чӑклӑраххӑн пӑхать. КПСС Программин Проекчӗ мӗнпур халах- 
сечшӗн вӑл — Мир, Еслӗх. Прӗклӗх, Пӗр танлӑх, Телеи!

Пирӗн мухтавлӑ партин аслӑ Программин проектне чанлаха 
•гаса куҫпа пӑхакан кашни ҫын этемлӗхӗн ҫутӑ пуласлахепе ҫы- 
хӑнтарать пулсан, империалистсемпе тӗрлӗ реакционерсене ку вара 
уртарсах ячӗ, мӗншӗн тесен вӗсем империализм системи пурперех 
сӑва тӗпне каяссине курса чӗтреҫҫӗ. Вилес умӗн кӗрхи шана та 
хытӑрах еыртса юласшӑн. Ҫав кӗрхи шӑнасем пекех, империа- 
листсен агрессиллӗ вӑйӗсем те юлашки чун тухиччен коммунизм 
строителье гвин мирлӗ планӗсене путлантарма менле те пулин маи 
шыраҫҫӗ.

Нумай пулмасть пирӗн ҫӗршывӑн паттӑр ӑмӑрткайӑкӗ Герман 
Степанович Титов, ҫӗр тавра 17 хутчен вӗҫсе ҫаврӑнса, тӗнчере 
паттӑрлӑх кӑтартрӗ. Ҫакӑ ӗнтӗ вӑл совет ҫыннин ырӑ та тивлетлӗ 
тӗллевне, пирӗн совет ҫыннисен — рабочисен, инженерсен, учанӑй- 
сен, ял хуҫалӑх ӗҫченӗсен ҫитӗнӗвӗсене яр-уҫҫӑн кӑтартса парать, 
мӗншӗн тесен пирӗн кашни ҫитӗнӗвех — пӗтӗм халӑх пӗрле, пӗр 
ӗмӗт-шухӑшпа туптаса тунӑ ҫӗнтерӳ. Ҫав ҫитӗнӳсене эпир Комму- 
нистсен партийӗ тата унӑн Тӗп Комитечӗ хавхалантарса ертсе 
пынипе тӑватпӑр.

Программа проектӗнче ҫапла каланӑ: коммунизм строитель- 
ствине анлӑ туса пынӑ тапхӑрта парти хӑй те, унӑн политикӑлла, 
идеологилле ӗҫӗ те ҫӗнӗ, ҫӳлерех ҫӗкленсе аталанаҫҫӗ. Партин 
строительствин формисемпе партилле ӗҫӗн меслечӗсем яланах пӗр 
пек пулмалла тесе шутламасть пирӗн парти. Унӑн шалти пурнӑҫӗ 
тата ӗс меслечӗсем пӗтӗмӗшпех историллӗ тапхӑрӑн уйрӑмлӑхӗ^ 
сенчен тата мӗнле задачӑсем пурнӑҫламаллинчен килеҫҫӗ. Прог- 
раммӑна улӑштарнӑ хыҫҫӑн пурпӗрех Устава та улӑштарма, орга- 
низацин ҫӗнӗ формисемпе партилле ӗҫӗн ҫӗнӗ меслечӗсене туса 
хатӗрлеме тивет. Программӑпа танлаштарсан, парти Уставне опе 
ративлӑрах документ теме пулать.

Ленян кӑтартса панӑ пек куллен ертсе пынипе пирӗн парти 
идейӗпе организаци тӗлӗшӗнчен вӑйланса пырать, халӑхпа калама 
та ҫук тачӑ ҫыхӑну тытать.

Коммунизм обществи — халӑхсен телей кӳрекен общество. Вӑл 
пӗтӗм вӑрҫӑ-харҫа сирсе ярса, ҫӗр ҫинче мир, ирӗклӗх, телеиле 
пурнӑҫ тума май парать. Коммунизм — пӗтӗм этемлӗх телеие. 
телейшӗн пыракан кӗрешӳре паттӑр совет халӑхӗ хӑйӗн юраша 
Коммунистсен партийӗ ертсе пынипе малашлӑха хӑюллан утать, 
шӑпах ҫак тӗллевпе ӗнтӗ парти пысӑк Программа иышӑнма ха 
тӗрленет.

Пӗтӗм тӗнчери пролетар исем, пӗрлешӗр!

Чӑваш писателӗсен Союзӗ уйӑхра 
пӗрре кӑларакан илемлӗ^литература 
тата обществӑпа политика журналӗ
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С е м е н  Шуртаков — вырӑс писателӗ. Вӑл «Трудное лето», 
«Подгон» повӗҫсен авторӗ. Писатель калавсемпе очерксем те ну- 
маӑ ҫырать. Унӑн произведенийӗсене «Огонек», «Москва», «Моло- 
дая гвардия», «Молодой колхозник» тата ытти чылай журналсен- 
че пичетленӗ. «Ялав» журналӑн ҫак номерӗнче унӑн «Этем тыр- 
пул §стерет» очеркӗ пичетленет, Ӑна автор журнал редакцийӗ 
ыйтнипе ҫырнӑ.

Пӗр-пӗр ӗҫ суйласа 
илсе, ҫав ӗҫе чунне пар- 
са туса пыракан ҫын 
Тӑван ҫӗршывне уйрӑмах 
хытӑ юратать, мӗншӗн 
тесен вӑл хӑӑ уншӑн 
усӑллӑ иккенне лайӑх 
туять.

Д . И. Писарев.

ХАЛАП

пӗ каякан «Гвардеец» 
колхоз чӑваш ҫӗршывӗн- 
чи кӑнтӑрти районсен- 
чен пӗринче вырнаҫнӑ. 

Хусан чугун ҫулӗнчен вӑл пӗр 
ҫитмӗле яхӑн ҫухрӑмра пулӗ. 
Елӗк унашкал вырӑнсене «упа 
кӗтесӗ», «упа варӗ» тенӗ, мӗн-

пӑхнӑ каччӑсӑр пуҫне, старик 
асӑннӑ халап кӑсӑклантарса 
ячӗ. Эпир ӑна каласа пама ыйт- 
рӑмӑр. Старик хаваслансах ки- 
лӗшрӗ.

Акӑ вӑл — асӑмра яланлӑха 
юлнӑ юмах, ҫӗр ӗҫӗ пуҫланса 
кайни ҫинчен калакан ҫав 
халап.

«Тахҫан авал, Сӗвепе Сӑрт 
хушшинче сӗм вӑрман ҫеҫ каш- 
ласа ларнӑ чух, этем ывӑлӗ- 
хӗрӗ тискер кайӑк ашӗпе те 
йывӑҫ хӑвӑлӗсенчи пылпа кӑна 
тӑранса пурӑннӑ вӑхӑтрах, аслӑ 
та хӑватлӑ Турӑ хӑй ҫынсене 
апат тупма пулӑшса тӑнӑ ҫул- 
сенче, ҫӗр ҫинче икӗ пӗр тӑван 
пурӑннӑ.

Аслине Якиш тесе чӗннӗ, кӗ- 
ҫӗннине Велюк.

Ку вӑл пирвайхи суха, пуҫ- 
ласа тырӑ акни пулнӑ.

Нумаях та вӑхӑт иртмен— 
тӑпра айӗнчен сип-симӗс калча 
шӑтса тухнӑ, пучах кӑларнӑ. 
Хӑш пучахӗсем пыл хурчӗн 
сӑнни пек хылчӑкпа витӗннӗ, 
теприсен пӗрчисем ҫӑвӑр хурт 
пек шӑкӑрин тытӑнса тӑнӑ.

— Фигура!
— Айӑп ан ту мана, ватта, 

эсӗ ху мӗн ӗҫре тӑратӑн? Сӑн- 
ран пӑхсан, пуҫпа ӗҫлекен ҫын 
пек туйӑнать.

— Йӑнӑшмарӑр, мучи. Пуҫпа 
ӗҫлетӗп.

— Ҫапах та, мӗн ӗҫре? — 
ҫаплах тӗпчерӗ старик.

Семен
ШУРТАКОВ

О  Ч е  р  К ЭТЕМТЫРПУА ӲСТЕРЕТ
шӗн тесен ҫынсем сӗм вӑрман- 
сенчен ниҫта тухмасӑр, хӑйсен 
«кӗтесӗсӗр» пуҫне никампа, ни- 
мӗнпе хутшӑнмасӑр пурӑннӑ. 
Упи те чӑваш вӑрманӗнче чӑ- 
нах та йышлӑ пулнӑ ӗнтӗ.

Вӑрмантан кунта халӗ те 
пуян. Акӑ, иртсе пыратпӑр та — 
вӗсем сылтӑмра та, сулахайра 
та ҫул хӗрнех ҫитсе перӗнеҫҫӗ е 
уй-уй урлӑ, ҫырми-кӗрми ҫийӗн 
тӑсӑлса каяҫҫӗ, е тата... аякра, 
ҫӗрпе тӳпе пӗрлешнине ҫын ку- 
ҫӗнчен пытарас тенӗн, талк- 
киш-талккишпе тем вӑрӑмӗш 
хӳме евӗр курӑнаҫҫӗ. Вӑрман 
хӗррисемпе ӗшнесенче вара, ай- 
лӑмсемпе сӗвек тайлӑмсенче ял_ 
сем ларса тухнӑ. Нумай вӗсем. 
Автобус пӗр-пӗр тӳпемпе пынӑ 
чух таврара харӑсах вун-вуни- 
кӗ ял-сала курӑнса каять. Ха- 
лӑх йышлӑ чӑвашра. Ҫавӑнпа 
та ҫын алли пырса тӗкӗнмен 
пӗр татӑк ҫӗр те тӗл пулаймӑн. 
Тулӑхлӑ лапамсем, тӑмлӑ-хӑ- 
йӑрлӑ тӳпемсем те тайлӑм хӗ- 
вел питтисем — пуринпе те мӗн 
май килнӗ таран усӑ курма 
тӑрӑшать ӗҫчен чӑваш.

— Еҫӗ кунта, ывлӑм, ҫӗр хӗ- 
сӗккипе халӑх йышлинче ҫеҫ 
мар-ха,— тет манпа юнашар 
ларса пыракан типшӗм те тӑн- 
тӑн старик, тахҫанах тӗсӗ кайса 
шупкалнӑ пограничник картузӗ 
тӑхӑнса янӑскер.

Старик Атӑл тӑрӑхӗнчи ха- 
лӑхсем хушшинче чӑвашсем 
мӗн авалах ҫӗр ӗҫленипе паллӑ 
пулни ҫинчен калать. Тӑранса 
пурӑнмалӑх ҫӑкӑршӑн ҫеҫ мар 
ҫӗр сухаласа тырӑ акса тунӑ 
чӑваш,— ку ӗҫ тата ырӑ е, ӗлӗк- 
хилле каласан, «турра юрӑхлӑ» 
ӗҫ вырӑнӗнче шутланнӑ. Ку тӗ-“ 
лӗшрен халӑх сӑмахлӑхӗнче 
пӗр кӑсӑк халап та упранса 
юлнӑ.

— Юмах-халап-ҫке вара ҫав 
мучисен...— ман еннелле мӑйне 
тӑсса, эпир иксӗмӗр пӗлетпӗр 
вӗсене, тенӗн кулса илчӗ тепӗр 
енче ларса пыракан пӗр каччӑ. 
Тумланасса ку хула ҫыннилле 
тумланнӑ, шлепкепе, галстукпа. 
Вӑл татах тем каласшӑнччӗ, 
анчах ҫав самантра ҫул тумхахӗ 
автобуса сулӑнтарса ячӗ те, 
каччӑ лаках каялла кайса 
ларчӗ.

Автобусра халӑх сахалччӗ, 
пулсан пулӗ пӗр вунӑ ҫын. Кун 
пек чух ик ҫын калаҫӑвӗ часах 
ушкӑн калаҫӑвне куҫать. Халӗ 
ак пурне те, юмах юплӗ, хӳри 
кукӑр, итлекенӗ пӗр ухмах теме

Якиш ҫиллес, хаяр пулнӑ.
Велюк — пӗчӗк ача пек ӑшӑ 

кӑмӑллӑ.
Якиш вӑрман тӑрӑх тискер 

кайӑксем вӗлерсе ҫӳренӗ, вӗсен 
ашӗпе тӑранса пурӑннӑ.

Велюк пыл пухнӑ, пыл ҫинӗ.
Пӗррехинче сунара кайсан 

Якиш нимле кайӑк та тӗл пу- 
лайман. Вара вӑл, пушӑ алӑпа 
таврӑннӑскер, выҫӑ та хаяр- 
скер, шӑллӗ патне пынӑ. Лешӗ 
ҫав вӑхӑтра шӑпах хӑй йывӑҫ 
хӑвӑлӗсенчен пухнӑ пылпа 
апатланса ларнӑ-мӗн.

Велюк хытса тӑман, пиччӗш- 
не хавхалансах хӑналанӑ.

Ҫисе тӑраннӑ та Якиш, хайхи 
ун ҫавнашкал пылак ҫимӗҫ па- 
ракан пыл хурчӗсем ӑҫта пу- 
рӑннине пӗлес килсе кайнӑ..

— Кала, ӑҫта пыл хурчӗсен 
йӑзисем? — ыйтнӑ вӑл.

Уҫӑ кӑмӑллӑ Велюк пиччӗш- 
не вӑрмана ертсе тухнӑ та хӑй 
пӗлекен пыл вырӑнӗсене йӑлтах 
кӑтартса ҫӳренӗ.

Тепӗр темиҫе кунтанах вара 
сӗмсӗр Якиш пӗр йывӑҫ хӑвӑ- 
лӗнчен караспа пыл вӑрласа 
таврӑннӑ. Анчах та вӑл Кире- 
мете ыр кӳме маннӑ иккен: 
малтанхи карас татӑкне Кире- 
мет йывӑҫӗ айне чӳклесе пӑ- 
рахман.

Ҫиленнӗ турӑ, ҫакна кура, 
пыл хурчӗсене Якиша сӑхса 
вӗлерме хушать. Пур йывӑҫ 
хӑвӑлӗсенчен те хурт пухӑнать 
вара, ушкӑнпа вӑрра тапӑнаҫҫӗ.

Якиш вилет, хуртсем те вил- 
се пӗтеҫҫӗ, мӗншӗн тесен каш- 
ниех вӗсем вӑрӑ ӳчӗ ҫине хӑй- 
сен сӑннине лартса хӑварнӑ- 
ҫке-ха.

Вилнӗ пиччӗшӗпе вилнӗ пыл 
хурчӗсене курсан, Велюк хур- 
ланса йӗме тытӑнать. Йӗрсен- 
йӗрсен хӑй сисмесӗрех ҫывӑрса 
каять. Сахал-и, нумай-и вӑхӑт 
иртет ӗнтӗ, сасартӑк Велюк тӗ- 
лӗкре Турӑ сассине илтет. Турӑ 
ӑна пӑру ҫине шыв сапма ху- 
шать-мӗн; вара шывпа мӗн 
пулать, вилнӗ пыл хурчӗсемпе 
те ҫавнах тумалла иккен.

Вӑрансанах Велюк пӑру тыт- 
нӑ та ун ҫине шыв сапнӑ. Пӑру 
тӑр-тӑр! чӗтренсе силленнӗ, 
ҫутӑ шыв тумламӗсем, ҫӗре тӑ- 
кӑнса, тӑпра ӑшне сӑрхӑна- 
сӑрхӑна кӗнӗ.

Вара Велюк, Турӑ хушнине 
пӑхӑнса, вилнӗ пыл хурчӗсене 
тавраналла сапаласа сапать те 
ҫӗр айне чава-чава пытарать.

Пыл пуҫтармалли вӑхӑт ҫитнӗ 
тӗле пучахсем пиҫсе ӗлкӗрнӗ. 
Велюк вӗсен пӗрчисене шӗкӗл- 
чесе кӑларнӑ та икӗ чул хуш- 
шине хурса тӗпретнӗ — ҫӑнӑх 
тунӑ. Вара ӑна, шывпа хутӑш- 
тарса, пыл вырӑнне ҫиме ты- 
тӑннӑ.

Ҫапла пулса кайнӑ ҫӑкӑр.
Вилнӗ Якиша усал сывлӑш 

илсе кайнӑ. Вӑл ун чӗринчен 
хуртсем тунӑ — ҫав хуртсем 
ҫамрӑк пыл хурчӗсене вӗлереҫ- 
ҫӗ; усал сывлӑш Якиш ӳтӗнчен 
шӑшисем тунӑ — ҫав шӑшисем 
этем акса ӳстерен тырпула та- 
пӑнаҫҫӗ».

Пурте, ҫав шутрах шофер 
та — пӗчӗк автобуссенче вӗсем 
пассажирсенчен уйрӑм кабинӑ- 
ра лармаҫҫӗ — старике тимле- 
сех итлерӗҫ. Халӗ никам та 
ӗненмен ҫав тӗрлӗрен усал, 
ырӑ «сывлӑшсене» шута илме- 
сен, халапри ырӑ чӗреллӗ Ве- 
люк сӑнарӗ кӑмӑллӑ, ӗҫчен ха- 
лӑх сӑн-сӑпачӗ иккенне пурте, 
паллах, лайӑх ӑнланчӗҫ. Чӑ- 
вашсем мӗн ӗлӗкренех ҫавӑн 
пек халӑх пулнӑ. Пӗр истори 
палӑкӗнче те эпир, чӑвашсем 
ҫав-ҫав халӑха вӑрҫӑпа тапӑн- 
нӑ, тесе каланине курмастпӑр, 
вӗсем нихҫан та хӑйсен кӳр- 
шисене пӑхӑнтарма шутламан. 
Ҫук, вӗсем яланах мирлӗ, ӗҫле- 
ме юратакан халӑх пулнӑ, хӗҫ 
кӳрен тупӑша ӑмсанман, хӑй- 
сен ӗҫчен аллине шаннӑ.

Шукӑль тумланнӑ каччӑ ҫеҫ 
халапа ӑнланмарӗ пулас, кӗс- 
йинчен хаклӑ йышши пирус 
кӑларса тивертрӗ те:

— Усал сывлӑш... Турӑ! — 
терӗ мӑнкӑмӑллӑн.— Сан, мучи, 
мӗн те пулин ҫӗнӗреххи шут- 
ласа кӑларасчӗ вӑт. Космос 
ӗмӗрӗнче пурӑнатпӑр. Турта- 
тӑр-и? Тархасшӑн... а эс пур — 
ҫынсем ҫӗр сухалама епле вӗ- 
ренни ҫинчен калатӑн.

— Ҫӗре, ывӑлӑм, паян кун та 
сухалаҫҫӗ,— лӑпкӑн тавӑрчӗ 
старик.— Пурнӑҫ малалла кай- 
ни тесен, ӑнланма пӗлес пулать 
ӑна — пурнӑҫ малалла кайнине. 
Эпӗ ак, сӑмахран, сухапуҫпе 
ҫӗре шӑйӑрттарнӑ, ман ывӑлӑм 
ав — э! ман ывӑлӑн ҫирӗме 
яхӑн трактор, вунӑ комбайн.

— Трактор бригадирӗ мар 
пулӗ те вӑл сан апла? — ста- 
рике хисеп тунӑн танлӑн ыйт- 
рӗ каччӑ.

— Ҫапла, бригадир! — терӗ 
старик, ун сассинче ывӑлӗпе 
тивӗҫлипе мухтанни сисӗнчӑ.

— Хм, каласан та пӗлеймӗр 
ҫав,— пирус ӗмрӗ йӗкӗт, унтан 
тӗтӗме тӗтӗрсе кӑларнӑ май, 
сыпӑкӑн-сыпӑкӑн тенӗ пек, 
лайӑх кӑна астуса юлмалла ка- 
ларӗ: — Инкассатор эпӗ, мучи,— 
терӗ.

Атома тӗпчекенни эпӗ, асли 
унта, илтнӗ пуль, тенӗ пекех 
янӑраса илтӗнчӗ ку.

Чӑнах та, «инкассатор» сӑма- 
ха старик ӑнланмарӗ курӑнать: 
каччӑпа кӑмӑллӑн, хисепе хур- 
са калаҫма пуҫларӗ:

— Юрать, юрать. Халӗ ӗнтӗ 
ӑҫталла ҫул тытатӑн-ха? Тӑван 
ялалла пулӗ-ха...

— Каллех йӑнӑшмарӑн! Тӑ- 
вансене, атте-аннене килсе ку- 
рас терӗм, пилӗк ҫул курман.

— Пилӗк ҫул — нумай. Тун- 
сӑхласа ҫитрӗн пулӗ?

— Мӗнле калас. Тунсӑхланӑ 
теме те пулать, анчах пӗр эрне 
пек пурӑнатӑп та ялта, чун 
каллех хуланах туртать,— 
Каччӑ туртса пӗтермен пирус 
тӗпне чӳречерен тирпейсӗррӗн 
ывӑтрӗ те, ман еннелле ҫаврӑн- 
са, ҫапла ӑнлантарчӗ: — Куль- 
турӑна хӑнӑхатӑн! Кино, музы- 
ка, Лоллобриджида, Френк Си- 
натра — ялта ӑҫта ҫакна курӑн, 
илтӗн?! Ҫук, хуть те мӗн тесен 
те, вӗреннӗ ҫыншӑн ял, поат 
каларӗшле, халлӗхе япӑхрах- 
ха. Уйрӑмах пирӗн—чӑваш ялӗ.

— Тӑхта, тӑхта! Мӗнле ӑн- 
ланмалла: уйрӑмах? — калаҫӑва 
хутшӑнчӗ каччӑ умӗнче лара- 
кан пассажир.

—̂ Мӗн уйрӑмахӗ? Мӗнле уй- 
рӑмлӑх пур? — ыйтрӗ хыҫалтан 
вырӑсла тумланнӑ пӗр хӗрарӑм.

Манӑн та, шукӑль каччӑна 
хирӗҫлесе, калаҫӑва хутшӑнас 
килчӗ. Эпӗ хампа пӗрле флотра 
пӗр чӑваш ял каччи службӑра 
пулни ҫинчен каларӑм. Вӑл пи- 
рӗн дивизионра чи лайӑх радист 
шутланатчӗ. Каярахпа икӗ чӑ- 
ваш ачи — вӗсем те ялтанах- 
чӗ — манпа пӗрле институтра 
вӗренчӗҫ. Эпӗ ҫуралса ӳснӗ 
районта вара, Чӑваш республи- 
кипе кӳршӗллӗскерӗнче, чылай 
ҫул хушши пӗр чӑваш вӑтам 
шкул директорӗнче ӗҫлерӗ, ун- 
тан ӑна РОНО заведующине 
куҫарчӗҫ.

— Ниушлӗ пӗтӗм культура 
кино курнинче те тата радиола 
итленинче кӑна?

Шлепкеллӗ, галстуклӑ каччӑ 
ыйтӑва илтмерӗ те тейӗн, ним 
пулман пекех ларса пырать.

— Пирӗн таврара эсир пӗрр*-
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мӑш рас-и? — хӑй ыйтрӗ вӑл
манран.

Ҫапла, чӑваш ялне эпӗ пуҫ- 
ласа каяттӑмччӗ.

Каччӑ нумая пӗлтернӗн кулса 
илчӗ:

— Ну, вӑт, ҫитсен куратӑр ак. 
Мӗнле калас хӑвӑр ыйтнин от- 
ветне хӑвӑрах куратӑр. Халлӗ- 
хе — телейлӗ ҫул пултӑр... Шо- 
фер, мана, тархасшӑн, ав, ҫул 
кукринче антарса хӑварӑр.— 
Каччӑ аллинче каллех пирус 
курӑнчӗ.— Туртатӑр-и? Тархас- 
шӑн...— Шлепке ӗнтӗ автобус 
алӑкӗ умӗнче; алӑк уҫӑлчӗ — 
шлепке ҫухалчӗ.— Телейлӗ ҫул!

Каллех автобус ҫул тӑрӑх ма- 
лалла вӗҫтерет.

Малтанах ман ҫакна каласа 
хӑварас килет: «нумай вӗреннӗ» 
инкассатор «йӑнӑшмарӗ»,— чӑ- 
ваш ялӗнче — пуҫласа ҫӗр суха- 
ланӑ Велюк несӗлӗсем хуш- 
шинче пурӑнса, эпӗ чӑнах та 
нумай ыйтусен ответне туп- 
рӑм — тулли те чуна савӑнтара- 
кан ответсем.

«ТАНЛАШТАРМА ҪУК» 
КИШЕРПЕ ШВЕД КАШМАНЕ

Мана «Гвардеец» ҫинчен ни- 
кам та нимӗн те каласа паман- 
ччӗ. Анчах яла ҫывхарнӑҫемӗн 
ку вӑл вӑйлӑ, тӗреклӗ колхоз 
иккенне лайӑх ӑнланса илтӗм. 
Ҫулӑн икӗ енӗпе те ӑнса ҫитӗн- 
нӗ тырпул хумханса ларать. 
Уй урлӑ тем тӑршшӗ вӑрман 
тӑрӑхӗсем тӑсӑла-тӑсӑла вырт- 
нӑ. (Каярахпа пӗлтӗм: «Гвар- 
деецра» вӗсем вуншар ҫухрӑм 
йышӑнаҫҫӗ-мӗн).

Тахҫанхи чӑваш ялӗ — Кив 
Туҫа. Кунта колхоз центрӗ. Ял 
ҫумӗнче — укӑлчара — чӑн-чӑн 
выльӑх-чӗрлӗх хули! Ҫурт тӑр- 
рисене йӑлт шифер та хӗҫ ти- 
мӗр витнӗ. Ялӗнче вара — пӗр 
кил, ик кил урлах ҫӗнӗ ҫурт. 
Шӑп варринче пысӑк, капӑр 
клуб туса пӗтеретчӗҫ.

Правлени ҫуртне пур енчен 
те тирексем хупласа илнӗ. Ҫӳлӗ 
вӗсем — ҫав тирексем, лартасса 
тахҫанах, вӑрҫӑчченех, лартса 
хӑварнӑ пулас. Юратаҫҫӗ-мӗн 
«Гвардеецра» симӗс туса, чӗре- 
ререн юратаҫҫӗ.

Председатель, Михаил Гера- 
симович Долгов, хӑй патӗнчех— 
бухгалтерипе юнашар вырнаҫнӑ 
аслӑ та ҫутӑ пӳлӗмре ларатчӗ. 
Чылай ҫулланнӑ ҫын вӑл; тип- 
терлӗ туранӑ ҫӳҫӗ самаях кӗ- 
мӗлленнӗ, тӑнлавӗсем шап-шу- 
рах. Кӑшт хӗсӗкрех куҫӗсем 
тимлӗн, тӗпчевлӗн пӑхаҫҫӗ: кун 
пек куҫ вӑл учительсен пулать. 
Куҫлӑх тӑхӑнсан вара Долгов

пушшех те учитель пек туйӑ- 
нать. Умне, сӗтел ҫине, шкул 
тетрачӗсем ҫеҫ хумалли юлать.

Ҫук ҫав. Долгов сӗтелӗ ҫинче 
больницӑпа ача ҫуратмалли 
ҫурт тумалли смета — стекло- 
графпа ҫапнӑ ҫӗр ытла страни- 
цӑллӑ кӗнеке выртатчӗ. Халӗ 
ӗнтӗ нумай колхоз председате- 
лӗсене ҫакнашкал кӗнекесем 
вулама тивет: колхозри строи- 
тельство та сметӑпа проект ый- 
тать, куҫпа виҫсех йӗркеллӗ 
ҫурт лартаймӑн.

Председательпе строительсем 
сметӑна сӳтсе явнӑ хушӑра эп 
пӳлӗм ӑшчиккине пӑхса ҫав- 
рӑнма ӗлкӗртӗм. Вара каллех, 
колхоз уй-хирӗпе паллашичче- 
нех, вӑл мӗнлерех тырпул кӳни 
маншӑн паллӑ пулчӗ. Пӳлӗм 
стенисем ҫинче выставка дипло- 
мӗсемпе аттестачӗсем, свиде- 
тельствисем темӗн чухлех ҫа- 
кӑнса тӑраҫҫӗ. Вӑйлӑ тырпул 
туса илнишӗн наградӑланӑ вӗ- 
семпе эртеле. Тахҫанхи, вӑрҫӑ- 
чченхи дипломсем те пур кун- 
та, шупкалнӑ, сарӑхнӑ вӗсем. 
Ҫӗннисем те чылай. Вӗсенчен 
пӗри колхоз пӗлтӗр кашни гек- 
тартан пиншер центнер кукурус 
туса илни ҫинчен калать. Мана 
пуринчен ытларах ҫав свиде- 
тельство кӑсӑклантарчӗ. Ыраш, 
тулӑ чӑвашсем авалах — ҫӗр, 
пин ҫул ӗлӗкрех акнӑ. Кукурус 
тесен вара... пӗр пилӗк ултӑ ҫул 
каярах ӑна, ламран лама те- 
нешкел, ҫын сӑмахӗ урлӑ кӑна 
пӗлнӗ.

Председатель сметӑна пӑхса 
тухма ӗлкӗреймерӗ — пӳлӗме 
сап-сарӑ ҫӳҫлӗ ҫамрӑк вӗрхӗнсе 
пырса кӗчӗ те купӑстапа хӑяр 
ҫинчен калаҫма пуҫларӗ. Пахча- 
ҫимӗҫ бригадин бригадирӗ пу- 
лас, анчах хӑй — пӑхатӑн та — 
питех те ҫамрӑк! Улма-ҫырла, 
пахча-ҫимӗҫӗ акса-лартса тӑ- 
васси, калӑпӑр, ыраш е тулӑ 
акса ӳстерессинчен темиҫе хут 
йывӑртараххине такам та пӗ- 
лет. Ахальтен мар ӗнтӗ колхоз 
сачӗсемпе пахчисенче ытларах 
ватӑ ҫынсем е тата пачах ста- 
риксем тӑрӑшаҫҫӗ. Старикӗн ун 
мӗн аса илмелли те, мӗне мӗнпе 
танлаштармалли те пайтах. Ак, 
ҫур сивӗ килчӗ пулсан — ватӑ 
пахчаҫӑ, вӑт ҫавӑн чухне те, 
пилӗк е вунӑ ҫул каялла, май 
уйӑхӗнче сивӗсем тӑчӗҫ, тесе 
аса илет. Ун чухне эпир ҫавна- 
ҫавна, ҫапларах тунӑччӗ, халӗ 
те ҫавнах тума тивет ӗнтӗ. Ҫу- 
мӑрсӑр ҫанталӑк вӑрӑма ка- 
ять — хӑй ӗмӗрӗнче тем те кур- 
нӑ пахчаҫӑ каллех аптӑраса тӑ- 
масть, хӑярсемпе купӑстасене 
шӑрӑхра епле ҫӑлса хӑвармал-

лине те лайӑх пӗлет вӑл. Анчах, 
ак, ҫамрӑк каччӑ мӗн аса илсе 
мӗн тума пултартӑр-ха? «Ун 
вунӑ ҫул каяллахи «сивӗпе» 
«шӑрӑх» ҫук», — шухӑшларӑм 
эпӗ.

Ҫапах та ку йӗкӗт чӑн-чӑн 
пахчаҫах пулнӑ-мӗн. Вӑл хӑй 
ӗҫне аван пӗлнине эпӗ часах 
ӑнкарса илтӗм. Ҫамрӑклӑхне 
кура мар, купӑста-хӑяр патӗнче 
вунӑ ҫул ӗҫлет-мӗн, унсӑр пуҫне 
ятарласа икӗ ҫуллӑх шкултан 
вӗренсе тухнӑ.

— Ним тӗлӗнмелли те ҫук,—
ӑнлантарчӗ мана кайран Дол- 
гов.— Куратӑр-ҫке-ха: пахча-
ҫимӗҫшӗн чунне пама хатӗр, 
ҫын пулса ҫитӗнмеллескер, ятӑ- 
мӑр вара шкула. Ав — ӗҫлет...

«Куратпӑр, шкула ятӑмӑр»,— 
чӑнах та нимӗн тӗлӗнмелли те 
ҫук, ансат ӗҫ! Анчах вӑт ҫынра, 
ҫамрӑклӑхне пула, хӑй те кур- 
ма, асӑрхама пӗлменнине кур- 
ма—ай-ай! пит ансат-ши вара?!

— Пирӗн ытти бригадирсем 
те — ӗнерхи комсомолецсем... 
Колхоз пахчине эсир, тем пул- 
сан та, ҫитсе курма тӑрӑшӑр.

Эпӗ унта, паллах, пӗрре мар 
ҫитсе тухрӑм. Енерхи комсомо- 
лец, паянхи коммунист Алексей 
Перепелкин еплерех пахча ҫи- 
мӗҫӗ ҫитӗнтернине хам куҫӑмпа 
хам курса савӑнтӑм. Пахчан 
кашни гектарӗ колхоза пысӑк 
тупӑш кӳрет.

Кӳршӗсен хӑярӗ чечеке те 
тин кӑна ларать-ха, Алексей 
пур... хӑйӗн ир пулаканскерсене 
пасара турттарать. Кӳршӗсен 
купӑсти чӑмӑртанма ҫеҫ тытӑ- 
нать-ха, Алексей ӗнтӗ колхоз 
бухгалтерӗпе юнашар ларать, 
купӑста сутса мӗн чухлӗ укҫа 
тунине шутлать.

Халӗ председатель, сметӑна 
аяккалла илсе хурса, пахчаҫа 
тимлесе итлерӗ те ӑна купӑста- 
па хӑяра пасара илсе тухма пӗр 
тытӑнса тӑмасӑр пӗр машина 
пама хушрӗ. Сутса тунӑ укҫи 
хайхи больницӑпа ача ҫурат- 
малли ҫурт тунӑ ҫӗре мӗншӗн 
ан кайтӑр-ха!

Эпӗ паҫӑрах асӑрхарӑм, стена 
ҫинче, Долговран сулахай енче, 
пахча-ҫимӗҫ хакӗсен прейску- 
ранчӗ ҫакӑнса тӑрать. Кунта 
вырӑс пӑрҫи те, швед кӑшманӗ 
те, брауншвейгски купӑста та, 
«танлаштарма ҫук» текен ки- 
шӗр те, темиҫе тӗрлӗ помидор- 
хӑярӗ те пур.

«Мӗншӗн чи курӑнмалли вы- 
рӑнта, ҫакӑнса тӑрать-ха ку 
прейскурант? — ӑнланаймасӑр 
хамран хам ыйтнӑччӗ эпӗ мал- 
тан.— Ун ҫине ӳкернӗ капӑр 
картинӑсемшӗн мар-ши?»

Халӗ ак куратӑп: ав мӗн Тӳ-
ма кирлӗ иккен вӑл!

Пахча-ҫимӗҫ ӑсти тухса кай- 
санах председатель патне тепӗр 
ҫын пырса кӗчӗ. Гараж заве- 
дующийӗ пулас ку: калаҫу ре- 
зина, подшипниксемпе клапан- 
сем ҫинчен пычӗ.

Автомобилист хыҫҫӑн алӑк 
хупӑннӑччӗ кӑна — зоотехник 
курӑнса кайрӗ. Пуҫланчӗ вара 
калаҫу: аш, сӗт, кукурус.

Ҫапла, купӑста, подшипник, 
сӗт, кукурус... Долгов пӗр кала- 
ҫуран теприн ҫине тӗлӗнмелле 
ҫӑмӑллӑн та хӑвӑрт куҫать. Ҫук, 
вӑл ахаль ҫеҫ калаҫса лармасть 
вӗт-ха, тимлӗн итлени ҫеҫ те 
мар ку,—председатель калаҫура 
хускалнӑ кашни ыйтӑва татса 
парать: мӗн тумалла, мӗнле ту- 
малла.

Сӑмах май каласан, ку вӑл— 
председателӗн кулленхи ӗҫӗ. Чи 
йывӑрри те кӑткӑсси ку мар 
та-ха пулӗ. Этемӗн хуҫалӑх 
ҫыннин таланчӗ пурри, паллах, 
питех те аван. Анчах председа- 
тельшӗн пӗр ҫак талант кӑна 
сахал.

Акӑ, Долгов умӗнче иккӗмӗш 
бригада бригадирӗ Василий 
Щукин ларать. Йывӑр калаҫу 
пырать унпа. Долгов Щукина 
ӗҫри нумай ҫитменлӗхсемшӗн 
хӑтӑрать. Пӑхатӑн та тӗлӗне- 
тӗн: Щукин председатель^ мӗн 
каланипе пуринпе те питӗ ҫӑ- 
мӑллӑк килӗшет. Тавлашасчӗ 
пӗреххут унӑн, тӳрре тухма 
пӑхтӑрччӗ хуть, пӗр тесен! Ҫук 
вӗт, ним пулман пек, питӗ лӑп- 
кӑн килӗшсе ларать. Шухӑш- 
ласа илер-ха: паянхи бригадир 
вӑл — ӗнерхи колхоз председа- 
телӗ! Мӗнле ҫав тери лӑпкӑ, сӳ- 
рӗк пулӑн-ха ӗнтӗ?!

Бригадир кайрӗ, Долгов чав- 
саланса ларсах шухӑша путрӗ, 
мӗн тумалла?

— Пӗрремӗш хут мар ӗнтӗ 
унпа ҫапла калаҫма тивет. Чи 
ансатти те ҫӑмӑлли вӑл, пал- 
лах,— кӑлар та пӑрах ӑна бри- 
гадиртан, тепӗр ҫынна туп.

— Мӗншӗн тытӑнса тӑратӑр- 
ха эппин?

— Хм. Ҫынна урӑх ӗҫе куҫа- 
расси, пӗр сӑмахпа каласан, пӗ- 
тӗм ҫав кӑларасси, илесси — 
питӗ кӑткӑс ыйту. Мӗнлескер 
пулать-ха тата вӑл — ҫӗнӗ бри- 
гадир? Ана та часрах кӑлар- 
малла ҫеҫ пулса тухсан, а? 
Щукин, ахаль колхозникре тӑр- 
са юлсан, колхозшӑн пушшех 
те хыпса ҫунмӗ... Ав, кӳршӗ 
ялта, вӑтам шкулта, парти 
организацийӗ пур. Мӗн пурӗ те 
унта ултӑ ҫын ҫеҫ. Отчетпа суй- 
лав пухӑвӗ, пӑхӑсӑн, сакӑр се-

П ӗ р  х со л х о зр а .
— «Колхоз тени — мӗн тени, карчӑк? — Пӗрле ӗҫсе-ҫимелли, стӑрик!», 

тесе юрлатчӗҫ вӑтӑр ҫул каялла ял ҫыинисем,— терӗ мана пӗреххинче Аслӑ 
Елчӗкри ватӑ колхозник.— Анчах колхоз пулмасан хӑйсем епле пурӑнат- 
чӗҫ-ши ун чухне? Колхоз стройӗ, чи малтан, ӗҫчен те мухтавлӑ ҫынсем 
ӳстерчӗ. Елӗк-авал ҫын ҫыншӑн кашкӑр пулнӑ, халӗ этем тени пуриншӗн 
те тус.

Ҫак сӑмахсене эпӗ нумаях пулмасть Аслӑ Елчӗкри Ленин ячӗпе хисеп- 
ленекен колхоза пырсан тепӗр хут аса илтӗм. Чӑнах та ӗнтӗ колхоз чи 
малтан ӗҫчен ҫынсемпе пуян, ҫавна пула эртел хуҫалӑхӗ те тӗрекленсе, 
ӳссе пырать.

Ленин ячӗпе хисепленекен колхоз пирӗн республикӑри паллӑ колхоз- 
сенчен пӗри шутланать. Вӑл тухӑҫлӑ тырӑ-пулӑ туса илессипе те, кукурус 
акса ӳстерес енӗпе те, выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетес тӗлӗшпе те ҫултан-ҫулах 
пысӑк ҫитӗнӳсем тӑвать. Кӑҫал колхозра партин ХХН-мӗш съездне тивӗҫ- 
липе кӗтсе илессишӗн кӗрешӗве ҫӗкленсе, татах та пысӑк ӳсӗмсем тунӑ. 
Сӗт-ҫу тата ҫӑмарта туса илес енӗпе Ленин ячӗпе хисепленекен колхоз 
ӗҫченӗсем районта чи малта пыракан «Победа» колхоза хуса ҫитрӗҫ. Вален- 
тина Черновӑпа Иполита Немцева ӗне сӑвакансем кашни ӗнерен ҫур ҫул



хет хушши пынӑ. Районти коп- 
ференцие каяс делегата кӑна 
виҫӗ сехет суйланӑ. Мӗншӗн 
апла-ха? Мӗншӗн тесен, органи- 
зацире пурте директор: пӗри- 
хальхи, ыттисем малтан дирек- 
тор пулнӑ. Вӑт, хӑшӗ юрӑхлӑ- 
рах, калаҫса татӑлаймаҫҫӗ...

Председатель каллех шухӑ- 
ша кайрӗ.

— Ҫук, Щукин пирки васка- 
ма кирлӗ мар: мӗн тесен те 
вуникӗ ҫул хушши бригадирта 
ӗҫлет. Бюрона чӗнӗпӗр, пухура 
калаҫса илсен те чармасть. 
Кӑшт мунча кертмеллех ӑна!

Пӳлӗме пӗр ҫамрӑк хӗрарӑм 
хӑюсӑррӑн кӗрсе тӑчӗ. Ним ка- 
личчен малтан вӑл шӑпӑрах 
юхса аннӑ куҫҫульне шӑлма 
пуҫларӗ. Председатель патне 
макӑрма сасканӑ, тейӗн.

— Мӗн инкек тата, мӗн пул- 
чӗ? — ыйтрӗ Долгов унран.

Хӗрарӑм, йӗре-йӗре, каласа 
кӑтартма тытӑнчӗ. Вӑл чӑвашла 
калаҫрӗ. Ҫавӑнпа эпӗ ӑна пӗ- 
тӗмпех ӑнланаймарӑм. Ҫемьере 
аплах маррине ҫеҫ ӑнкарса 
юлтӑм.

Долгов ӑна тимлӗн, питӗ тим- 
лӗн итлерӗ. Пӗр ҫак тимлӗхех 
хӗрарӑма чылай лӑплантарчӗ. 
Председатель пулӑшма, ӗҫ-пуҫ- 
па паллашма сӑмах пачӗ. Ну- 
май калаҫмарӗ вӑл, анчах чӗре- 
рен каларӗ.

«Гвардеецра» эпӗ самай хушӑ 
пурӑнтӑм. Кайран та Долгов 
ҫынсемпе ҫапла (хуҫалӑх ыйтӑ- 
вӗпе мар) калаҫнине пӗрре мар 
куртӑм. Михаил Герасимович 
хуҫалӑха лайӑх пӗлнипе пӗрех 
кашни ҫынна, ун шухӑш-кӑмӑл- 
не пӗлме тӑрӑшать.

Хӑшпӗр председательсем пир- 
ки: «Хуҫалӑх ҫынни. Аҫта мӗн 
выртнине аван пӗлет», тесе ка- 
лаҫаҫҫӗ. Мӗнех, председатель 
ӑҫта мӗн выртнине пӗлни аван: 
кашни ӗҫ ытларах тупӑш па- 
тӑр.

Анчах ӑҫта мӗн выртнине 
пӗлни тӗрлӗрен пулать.

Эпӗ хам палланӑ Ставрополь 
тӑрӑхӗнчи пӗр колхоз председа- 
тельне аса илетӗп. Вӑл арбузпа 
«ҫӗкленнӗччӗ». Арбуз ӑнса пул- 
нӑ ҫул ҫак председатель, желез- 
нодорожниксенчен темиҫе ва- 
кун илсе, Урала ӑсаннӑччӗ. 
Арбуз сутса вара вӑл икӗ-виҫӗ 
миллион укҫа тунӑччӗ.

Рязань ҫывӑхӗнчи тепӗр 
председатель Ҫурҫӗре купӑста 
турттарса пуйнӑччӗ.

Хурласа тӑмалла-и асӑннӑ 
колхоз председателӗсене ҫак 
ӗҫшӗн? Ҫук. Ял хуҫалӑх про- 
дукчӗсене председатель хуть те 
ӑҫта сутма пултарать. Япӑххи

урӑххинче: асӑннӑ колхозсем
пӗр енлӗн аталанеа пынӑ, вӗсен 
ӑнӑҫлӑхӗ арбуз, купӑста хакӗ 
мӗнлерех пулнинчен кӑна кил- 
нӗ. Рязань ҫывӑхӗнчине пӗл 
местӗп, арбузпа «ҫӗкленнӗ» кол- 
хоз вара часах хавшаса ҫунат 
уснӑччӗ.

Долгов пирки те, хуҫалӑх 
ҫынни, ӑҫта мӗн выртнине ла- 
йӑх пӗлет, теме пулать. Вӑл та 
купӑста сутса укҫа тума тӑрӑ- 
шать. Ахальтен мар ӗнтӗ ӑна 
хула пасарне халь, июльте, 
ытти колхозсен купӑсти йӑрай 
ҫинче ларнӑ чухне, ӑсатма вас- 
кать. Ахальтен мар ӗнтӗ пахча- 
ҫимӗҫ хакӗсен прейскуранчӗ 
Долговӑн куҫ умӗнче, стена ҫин- 
чех, ҫакӑнса тӑрать — таҫта 
пӗр-пӗр папка хушшине пуҫ- 
тарса хуман.

Анчах «Гвардеецра» пахча 
тупӑшӑн тӗп статьи мар. Ми- 
хаил Герасимович пасарти хака 
е ытти ун-куна шанса лармасть. 
Хуҫалӑха тытса пымалли ҫирӗп 
никӗс ун — ҫӗр. Ҫӗре мӗнле 
лайӑхрах сухаласа, ҫемҫетсе 
хӑвармалла, ӑҫта мӗн акмалла, 
мӗнле тусан тырпул вӑйлӑрах 
пулать,— акӑ мӗне тӗпе хурать 
Долгов. Михаил Герасимович 
председательте ӗҫлеме вӑрҫӑ- 
чченех тытӑннӑ, ҫӗр ӗҫӗнчи 
пысӑк опыт ӑна кашни ӗҫрех 
тӗрӗс май тупма пулӑшать. 
Долгова республикӑн тава ти- 
вӗҫлӗ агрономӗ ятне панӑ.

Ҫӗр — пуриншӗн те никӗс. 
Эпӗ укӑлчари выльӑх-чӗрлӗх 
хули ҫинчен асӑннӑччӗ. Фер- 
мӑсем те «Гвардеецра», уй-хир 
пекех, пысӑк тупӑш параҫҫӗ. 
Анчах выльӑх-чӗрлӗхе те ҫӗр- 
аннемӗрсӗр ӗрчетеймӗн. «Гвар- 
деецра» нимӗнле улӑх та ҫук— 
ҫурсерен шыв илекен ҫаран та, 
кашласа ҫитӗнекен вар та ку- 
раймӑн. Кукурус пулӑшать.— 
Чӑваш ҫӗршывӗнче халиччен 
ҫын-ҫын урлӑ ҫеҫ илтнӗ-пӗлнӗ 
кукурус.

ТАСА ТӲПЕ АЙӖНЧЕ

Эпир Долговпа иккӗн ял ҫу- 
мӗнченех пуҫланса каякан уй 
хӗрринче тӑратпӑр. Ҫӳлӗ ӳснӗ 
сарлака ҫулҫӑллӑ кукурус ре- 
тӗн-ретӗн кашласа ларать, вӑр- 
ман тейӗн, шала кӗрсен ним 
мар ҫухалса кайма пулать: 
хыҫра та, умра та симӗс, ҫӳл- 
те — кӑвак тӳпе. Чӑннипех те 
улӑпла ӑнса пулнӑ уй-хир 
патши!

— Кашни гектартан вӑл пи- 
рӗн пин центнера яхӑн,— кала- 
са парать Михаил Герасимо- 
вич.— Нимӗнле урӑх культура

та ун чухлӗ выльӑх апачӗ па- 
раймасть. Пин центнер кукурус 
мӗн иккенне эсир хӑвӑрах аван 
чухлатӑр. Ку вӑл — пин пӑт сӗт 
е хӗрӗх пӑт ытла ҫу, е пӗлесех 
тесен, ҫӗр пӑт аш...

Долгов пурте пӗлекен чӑнлӑ- 
ха калать-ха, ҫапах хавхалан- 
масӑр тӳсейместӗн: вӑйлӑ, епле- 
рех вӑйлӑ! Анчах ҫӗрпе хӑшӗн 
чухлӗ те пулин паллашнӑ каш- 
ни ҫынах вӑтам тӑрӑхра гектар- 
тан пин центнер кукурус пухса 
илесси мӗнлерех ӗҫ иккенне 
аван пӗлет. Шик! шӑхӑрнипех 
пулмасть вӑл.

— Кукуруса пӗрремӗш хут 
аксан,— аса илет Долгов,—эпир 
нимӗн те пухса илеймерӗмӗр 
ҫеҫ мар-ха, мӗншӗн апла пулса 
тухнине те йӗркеллӗн пӗлейме- 
рӗмӗр. Кайран ӑнлантӑмӑр 
вара: пирӗн кукуруса кураксем 
ҫинӗ те янӑ, юлнӑ пеккине про- 
волочниксем шӗкӗлченӗ...

Эпир кукурус уйӗн хӗррипе 
пыратпӑр. Малалла, каялла, 
сулахайран, сылтӑмран — хуть 
те ӑҫтан, хуть те ӑҫталла пӑх- 
сан та кукурус тӳп-тӳрӗ ретӗн 
тӑсӑлса каять. Кунашкаллине 
плакат ҫинче курсан, тем анлӑш 
уйра ҫакӑн пек тӗрӗс тӑваткал- 
сем тума май пуррине ӗненесех 
те килмест. Анчах ӗнен, ан 
ӗнен,— акӑ вӗсем — ҫав тӑват- 
калсем, сан куҫ умӗнчех!

Кукурус уйӗнчи ӗҫе механи- 
зацилесси шӑпах ҫак тӑваткал- 
сенчен пуҫланать те ӗнтӗ. Тӑ- 
ваткалсем пулмарӗҫ — уя трак- 
торпа пырса кӗрессе ан та 
шутла.

Кам акнӑ ку кукуруса, кам 
кӑпкалатнӑ, пӑхнӑ?^

— Ку ӗҫре пирӗн Василиса 
Павловна Кузнецова хастар,— 
терӗ председатель.— Халӗ вӑл 
ав ҫавӑнта, леш уйра, ыраш 
вырать.

Ыраш уйне ҫул тытрӑмӑр. __
Лафетлӑ жаткӑ кӑкарнӑ ҫӗнӗ 

ДТ-28 эпир пырса ҫитнӗ чух 
шӑпах кӗтесрен ҫаврӑнатчӗ. 
Трактор рулӗ умӗнче вӑтам ҫул- 
сенчи хӗрарӑм ларать; пуҫӗнче 
ун ҫитсӑ тутӑр, умне чӗрҫитти 
ҫакнӑ. Ҫакӑ пулчӗ те ӗнтӗ Васи- 
лиса Кузнецова.

Трактор ҫинчен анса, пирӗн 
умма пырса тӑрсан вӑл мана 
сасартӑк пӗвӗпе пӗчӗккӗн, ан- 
сӑр хулпуҫҫиллӗн курӑнчӗ. Ал- 
лисем те — халӗ ҫеҫ руле ша- 
нӑҫлӑн ҫавӑркаданӑ алӑсем — 
нимӗнпех те уйрӑлса тӑман 
ахаль алӑсем, хӗрарӑм аллисем 
кӑна. Василиса вӗсене ниҫта 
тытма пӗлмест. Тепӗр тесен, 
кунашкаллине эпӗ пуҫласа кур- 
маетӑп: ӗҫ ҫынни ӗҫре яланах

вӑйлӑнрах, кӗрнеклӗнрех туйӑ- 
нать. Еҫсӗр тӑнӑ чух вара вӑл 
ялан мӗн те пулин тытма, тума 
хӑнӑхнӑ аллисене ниҫта хума 
аптӑрать.

Василиса Кузнецова аллисем 
трактор рулӗ тытса пыма хӑ- 
нӑхнӑ. Ҫирӗм ҫул ытла трак- 
торпа ӗҫлет ҫак сӑпай хӗрарӑм.

Сменщик агрегата малалла 
илсе кайрӗ, эпир Кузнецовӑпа 
паккус хӗррине пырса лартӑ- 
мӑр. Эпӗ ӑна тимлесерех сӑна- 
ма тӑрӑшатӑп. Кузнецовӑн ҫав- 
ра пичӗ тахҫанах хӗвелп£ пиҫ- 
се ларнӑ; куҫхаршисем ҫӑра та 
хура, сӑмси кӗскерех, шӑлӗсем 
вара тӗлӗнмелле чӑлт шурӑ. 
Ҫутӑ ҫырӑ куҫӗсем ман ҫине 
мар, таҫта инҫетелле пӑхаҫҫӗ. 
Юлашкинчен те Василиса хӑ- 
йӗн аллисем ҫинчен манчӗ, 
анчах калаҫасса пит хаваспах 
калаҫмасть-ха, эпӗ мӗн ыйтнине 
кӗскен тавӑрать те шӑпланать. 
Часах тавҫӑрса илеймерӗм: вӑл 
хӑй вырӑсла тасах калаҫайман- 
нинчен именнӗ иккен.

Еҫӗ ак мӗнре: ку тӑрӑхра вы- 
рӑссем сахал пурӑнаҫҫӗ. чӑваш- 
сем вара, паллах, хӑйсен хуш- 
шинче тӑтӑшах тӑван чӗлхипе 
калаҫаҫҫӗ. Шкулта вырӑс чӗл- 
хине вӗренеҫҫӗ-ха, анчах кай- 
ран вӑл ҫывӑхра вырӑссем ҫук 
пирки ерипенех манӑҫать.

Ӑна-кӑна пӑхмасӑр, пирӗн 
калаҫу хуллен-хуллен йӗрке- 
ленсех пычӗ. Василиса часах 
хӑйне ирӗклӗреххӗн тыта пуҫ- 
ларӗ. Мӗн ыйтнине тавӑрса 
каланипех ҫырлахмасть, хӑй те 
ыйтать, икӗ рет чӑлт шурӑ 
шӑлне кӑтартса, кулкалаеа та 
илет.

«Паллашрӑмӑр», теме пулать 
ӗнтӗ. Каярахпа мана Василиса 
Кузнецовӑпа пӗрре мар тӗл 
пулса калаҫма тӳр килчӗ. Ҫав 
калаҫусенчен ерипен-ерипенех, 
страница хыҫҫӑн страница тенӗ 
пек, эпӗ ун пурнӑҫне пӗлекен 
пулса ҫитрӗм. Пӗр тесен, ытти- 
сенчен нимӗнпех те уйрӑм мар, 
анчах ҫав хушӑрах кӑшкӑру- 
сӑр-мӗнсӗр тӗлӗнмелле чаплӑ, 
пуян пӗлтерӗшлӗ пурнӑҫ...

30-мӗш ҪУЛСЕНЧИ 
КОСМОНАВТ

Ҫураласса Василиса кунтах, 
Кив Туҫара, ҫуралнӑ, пысӑк, 
нумай ачаллӑ килйышра ӳссе 
ҫитӗннӗ.

Павел Кузнецов, Василиса 
ашшӗ, хресчен ҫынни пулнӑ. 
Анчах вӑл пӗр ҫӗрпех ҫырлах- 
ман, чунӗ машинсем патне 
туртнӑ. Пит мӗнех машинӗ пул- 
тӑр-ха ялта! Кулакӑн молотил-

хушшинчех 1.300-шер литр ытла сӗт суса илчӗҫ. 
Ытти ӗне сӑвакансем те вӗсенчен юласшӑн мар. 
Ҫавӑн пекех, Федосия Головина, Зоя Шакова тата 
Евгения Митрофанова ҫак вӑхӑт хушшинче кашни 
чӑхран ҫӗршер ытла ҫӑмарта пухса илнӗ.

Валя Молоствова пӗлтӗр ялти вӑтам шкултан вӗ- 
ренсе тухнӑ. Халӗ вӑл чӑх-чӗп ферминче ӗҫлет, чӗп- 
сем пӑхать. Ку ӗҫре вӑл ырӑ тӗслӗх кӑтартать. Вӑл 
пӑхакан чӗпсем самӑр, питӗ хӑвӑрт ӳсеҫҫӗ.

Ял ӗҫченӗсем тӑван колхоза тӗреклетесеишӗн 
ырми-канми ӗҫлени, тӑван ҫӗршыва аш-какай, сӗт- 
ҫу, ҫӑмарта, ытти ялхуҫалӑх продукчӗсем ытлӑн- 
ҫитлӗн туса парасеишӗн кӗрешнине кашни утӑмрах 
курма пулать. Пӗрлешӳллӗ ӗҫ, туслӑх, ӗҫченлӗх ял 
сыннисене ҫӗнӗ ӳсӗм тума пулӑшать.

П. ЕФРЕМОВ.

Ӳ к е р ч ӗ к с е н ч е :  1. Колхоз улӑхӗ анлӑ, курӑк- 
лӑ. Ҫуллахи лагерьти ӗнесен сӗт тухӑҫлӑхӗ те пы- 
сӑк; 2. Валентина Чернова савӑнӑҫлӑ, вӑл ҫур ҫулхи 
плана тултарнӑ; 3. Валя Молоствова вара чӑх-чӗп 
хуҫи, ун чӗпписем самӑр ӳсеҫҫӗ.

Автор тунӑ сӑнӳкерчӗксем.



ИЮЛЬ — утӑ уйӑхӗ, теҫҫӗ. Ку вӑхӑтра колхозлӑ ялсенче уяв- 
ри пек савӑнӑҫлӑ та хӗрӳ кунсем тӑраҫҫӗ. Ял ӗҫченӗсем шӑпчӑкпа 
пӗрле вӑранса ушкӑн-ушкӑн анлӑ улӑха васкаҫҫӗ. Пилӗк таран 
курӑклӑ ешӗл улӑхра акӑшсем пек шап-шурӑ тумланнӑ халӑх

ҫавасене юрлаттарса утӑ ҫулать. Ҫавасемсӗр пуҫне аслӑ улӑхра 
машина кӗрлевӗ те илемлӗн илтӗнсе тӑрать.

Кӑҫал Етӗрне районӗнчи чылай колхозсем утӑ-курӑка вӑхӑтра 
пухса кӗртсе тирпейлӗн капана хыврӗҫ. Уйрӑмах Ульянов ячӗпе,

ка пулнӑ та, Пӑла ҫинче халӑх 
арманӗ авӑрнӑ, Ҫак арманта 
ӗҫленӗ Павел Кузнецов. Арманӗ 
пысӑк, тӑватӑ чуллӑ пулнӑ. 
Хайхи Павел, пӗр чулне илсе, 
ун вырӑнне пӗчӗк турбина 
пекки майлаштарса лартма 
шут тытать: ан тив, ҫутӑ патӑр, 
халӑха тӗлӗнтертӗр! Ку ӗҫре 
хӑйне пулӑшса тӑрас ҫынна та 
часах тупать мельник. Сергей 
Торговцевпа, Балти флотӗнче 
электрик пулнӑскерпе, тӑрма- 
шаҫҫӗ вӗсем. Анчах ӗҫ ӑнмасть, 
пуҫӑннӑ япала нимсӗрех пӑч- 
ланать.

Ун чухне, ҫирӗммӗш ҫулсен- 
Че, кунта электричество ҫинчен 
камах пит илтнӗ-тӗр! Ененмел- 
ле мар: шыв ҫутӑ парать! «Ни- 
мӗн те пулмасть сирӗн,—ятланӑ 
хастарсене стариксем.— Ай-яй, 
турӑран чеерех пуласшӑн'. 
Ытла! Кӗтсех тӑр». Паллах, ту- 
рӑран хӑраса ӗҫе пӑрахман-ха 
маҫтӑрсем, вӑхӑчӗ йывӑр вӑхӑт 
пулнӑ — нэп. Ӑҫтан тупӑн-ха 
генератор, пӗтӗм яла карса тух- 
малӑх пӑралук ӑҫта туянӑн?! 
Павелпа Сергейӑн ӗмӗчӗ куҫ 
умӗнчех сӳнсе пынӑ,— анчах 
нимӗн те тӑваймӑн!

Аҫтан пӗлӗн, тен Павел Куз- 
нецов талантлӑ механик е, 
хальхи пек каласан, механиза- 
тор пулмалласкер пулнӑ?! Хӑй 
вӑхӑтӗнче пирӗн, Раҫҫейре; 
Иван Ползунов шухӑшласа кӑ- 
ларнӑ пӑс машинипе усӑ курма 
пултарайман пекех, Кузнецовӑн 
та хӑй талантне ӗҫе пама май 
пулман.

Ача чухнехине аса илсен, пи- 
рӗн куҫ умне ытларах чӗре вар- 
ринех кӗрсе юлнӑ самантсем 
килсе тухаҫҫӗ. Тепӗр чух хӑш- 
пӗр ҫав самантсем хамӑрӑн 
пурнӑҫ ҫулӗпе тӗлӗнмелле тачӑ 
ҫыхӑннӑ е, унтан та ытларах, 
вӗсем пулас пирӗн кун-ҫула 
хӑйне евӗр палӑргса, суйласа 
хунине куратӑн. Василиса ни- 
мӗнле паллӑ самантах та аса 
илеймест: ачалӑх ачалӑхах,
ыттисем пекех вылянӑ, кулнӑ, 
ӳснӗ. Ҫапах та ҫав ҫулсенче 
нӗр пысӑк, аслӑ ӗҫ пулса иртнӗ. 
Тӳррӗмӗн Василисӑна вӑл уй- 
рӑмах пырса та тӗкӗнмен те- 
мелле, анчах, лайӑхрах шухӑш- 
лам шӑхсан, мӑп ҫав ун кун-

ҫӳлне палӑртса Панӑ. Ку ӗҫ 
вӑл — коллективизаци, Кивӗ 
Туҫара колхоз пуҫланса кайни.

Колхозсем хресченӗн вак 
йӑранӗсене сухаласа тӑкнӑ. 
Колхозсем чӑмӑртаннӑ май 
хирте трактор сасси илтӗнме 
пуҫланӑ. Трактор хӑй хыҫҫӑн 
сеялка, жатка, молотилка илсе 
килнӗ. Акӑ ӑҫта, акӑ хӑҫан 
техника енне чун туртакан 
ҫыннӑн ҫул уҫӑлнӑ!

Ҫичӗ ҫул вӗренсе пӗтерсен 
Василиса колхозра ӗҫлеме ты- 
тӑннӑ.

Пӗррехинче ӑна председа- 
тель — Михаил Герасимович 
Долгов (Ҫапла, Долгов ун чух- 
нех колхоз пуҫӗнче тӑнӑ) прав- 
ление чӗнтерет те ҫапла калать:

— Василиса, — тет, — итле-ха, 
сана трактористсен курсне вӗ- 
ренме ярас пулсан, мӗнле 
пек, а?

Василиса хирӗҫ ним калама 
аптӑрать. Вӑл хӑйне сасартӑк 
трактор ҫинче, руль умӗнче лар- 
са пынӑ пек туять те, ун сывлӑ- 
шӗ пӳлӗнет: эх, епле чаплӑ пулӗ- 
ччӗ!.. Анчах ӑҫтан-ха вӑл, вун- 
ҫичӗ ҫулхи хӗр, унашкал маши- 
на тытса пыма пултарӗ?..

Тракторист! Мӗнле-мӗнле ту- 
йӑм вӑратать пирте халӗ ҫак 
сӑмах? Нимӗнле туйӑмах та... 
«А-а, тракторист», тесе ҫыннӑн 
профессине пӗлетпӗр те, ӗҫӗ те 
пӗтрӗ. Моторист, бульдозерист, 
тракторист — таҫта та, хулара 
та, ялта та, туллиех халь вӗсем, 
курман-илтмен халӑх мар. Вӑт, 
пӗр-пӗр астронавта е космонав- 
та тӗл пулас пулсан — урӑх ӗҫ.

Хӑй вӑхӑтӗнче «тракторист» 
сӑмах ялта халӗ космонавт те- 
нипе пӗрех пулнине хальхи 
ҫамрӑксемшӗн ӑнланма та йы- 
вӑр. Хальхилле каласан, парти 
яла тракторпа социализм орби- 
тине илсе тухнӑ. Ахальтен мар 
ун чух кашни трактор кивӗ 
тӗнчене аркатмалли етре вырӑ- 
нӗнче шутланнӑ. Тӑшмансем 
ҫакна лайӑх ӑнланнӑ: вӗсем 
пирӗн тракторсене ватнӑ, ҫӗмӗр- 
нӗ, колхоз организаторӗсене 
пенӗ пекех, трактористсене те 
пӑшалтан пенӗ.

Акӑ ӗнтӗ Василисӑна ҫав ве- 
ресӗр машин рулӗ умне ларма 
сӗнеҫҫӗ. Аптраса тӑрӑн унта!

Тӗрӗс, ял халӑхӗ пуҫласа трак- 
тор курнӑ вӑхӑт иртсе кайнӑ 
пулнӑ-ха ун чух, анчах Васи- 
лиса унччен таврара тимӗр ма- 
шин рульне тытса пыракан пӗр 
хӗрарӑма та тӗл пулман. Хӗра- 
рӑм ӗҫӗ мар вӑл! Шӳт тумасть- 
ши председатель?

Председатель пур... Василиса 
ҫине пӑхса, сӗтел хушшинче 
ним пулман пек кулкаласа 
ларать.

— Хӑюллӑрах пул, Василиса! 
Чи кирли — кӑмӑл туртни; вара 
пурте пулать.

Ҫук, шӳт тумаҫҫӗ унпа. Апла 
вӑл чӑнахах та трактористка 
пулма пултарать.

Вӗренет вара Василиса, трак- 
тора хӑй аллине пӑхӑнтарать.

...Кӗрлет те чӗтрет хурҫӑ ут, 
чӗтрев руль урлӑ Василисӑна 
куҫать. Хурҫӑ чӗрен кашни 
таппи — ун, ҫамрӑк хӗр чӗрин 
таппи. Василиса руле вӑйлӑрах- 
хӑн ҫатӑрласа тытать те хӑйне 
тракторӑн уйрӑлми пӗр пайӗ 
евӗрех туять.

Карбюратор, цилиндр, пор- 
шеньсем, кашни мӗн тума кир- 
лӗ вӗсем, мӗнле ӗҫлеҫҫӗ — пурне 
те пӗлет Василиса. Курсра ӑна 
пурне те вӗрентнӗ. Пурте тӗрӗс. 
Анчах ун аллинче вутпа сыв- 
лан, тимӗр карка кӑна мар-ҫке- 
ха! Ун, пӗлесех килет пулсан, 
хӑйӗн кӑмӑлӗ, хӑтланкалӑшӗ 
пур, сасси те пӗр хӑйӗн. Ҫын 
хӑйшӗн тӑрӑшнине, пӑхни- 
ачашланине тӗлӗнмелле аван 
туять. Ҫук, хуть те мӗн каланӑ 
пултӑр курсра, поршеньсем ҫеҫ 
мар ун ӑшӗнче, вӗри, ывӑнма 
пӗлмен чӗре тапать.

Пӗрремӗш суха касси!
Трактор уй тӑрӑх пӗр тикӗс- 

сӗн кӗрлесе пырать, ун хыҫҫӑн 
тем вӑрӑмӗш хура хӑю пек су- 
ха касси тӑсӑлса юлать. Акӑ 
вӑл — ӗмӗрлӗхе, нихҫан манми 
асра юлакан самант! Ҫӗр, пин 
суха касси те тӑвӗ-ха малашне 
Василиса, пурне те пӗр тӑрӑха 
куҫарсан, ҫӗр чӑмӑрӗ тавра ҫав- 
рӑнма та ҫитӗ. Анчах чи пир- 
вайхи касӑ нихӑҫан та асран 
тухмӗ. Хӑйне хӑй таҫта аякран 
пӑхса тӑракан тейӗн,— хӑйӗн- 
чен хӑй тӗлӗнчӗ ун чухне Васи- 
лиса.

Малтанах йыжӑр килчӗ. Ма-

шина та аванах пӗлейместчӗ 
Василиса, ӗҫ хӑнӑхӑвӗ ҫукки те 
самаях кансӗрлетчӗ: теорие 
пӗлни ҫеҫ сахал, практикӑ та 
кирлӗ. Трактора хута ярасси те 
тепӗр чух тем хакнех ларнӑ. 
Халӗ вӑл кашни тракторӑнах— 
пысӑккин те, пӗчӗккин те — 
пускӑч пур. Вӑрҫӑччен вӗсем 
пулман, заводной ручкӑпа, ка- 
лӑпӑр, подшипникпе хытарнӑ 
хыҫҫӑн вӑйпитти арҫын та ҫа- 
вӑрма пултарайман. Ҫемҫерех 
чӗреллӗ ҫынсем пӗрре мар Ва- 
силисӑна «ырӑ» канаш панӑ: 
«Пӑрах эс ку ӗҫе. Йывӑр, таса 
мар. Хӗрарӑм тумалли ӗҫ-и!»

Тӗрӗс, ҫӑмӑл ӗҫ мар ӗнтӗ, таса 
тесе те калаймӑн. Анчах сан 
чун ҫак йывӑр ӗҫ патнех туртӑ- 
нать пулсан? Руль умне ларсан 
сана ҫунат хушнӑн, трактор 
вӑйӗ хӑвна куҫнӑн туятӑн пул- 
сан? Ҫук, кирлӗ мар Василисӑ- 
на урӑх ӗҫ. Трактор хыҫҫӑн ҫӗр 
сухаланса юлать, вара ҫав вы- 
рӑнта кӑшӑлах ешӗл калча 
шӑтса тухать, кайран тырӑ пиҫ- 
се ҫитет, вырма тухатӑн... Кура- 
тӑн та ҫакна, чун савӑнать!

Аван ӗҫленӗшӗн Василисӑна 
Выставкӑна яраҫҫӗ. Вӑл унччен 
курнӑ чи пысӑк хула Канаш 
пулнӑ. Акӑ ӗнтӗ — Мускав, куҫ- 
па виҫсе илейми пысӑк, шавлӑ, 
капӑр хула. Капмар ҫуртсем, 
пӗр вӗҫӗмсӗр машин иртекен 
урамсем, пин-пин ҫын. Пурте, 
Василиса хӑнӑхнӑ пек, ялан- 
хилле мар. Тӑван ялӗнче, тӑван 
хирте вӑл хӑюллӑччӗ, кунта, 
ак, аптра тӑр, пӗр шухӑш кӑна: 
Выставкӑна пӗрле килнӗ трак- 
тористсенчен ҫухалса юлас 
марччӗ кӑна...

Кайран, вӑрҫӑ хыҫҫӑн, Васи- 
лисӑн тӗп хулара пӗрре мар 
пулма тӳр килнӗ. Пирвайхи ху- 
тӗнче Муекавра мӗнле ҫӳренине 
аса илет те халь вӑл, хӑйӗнчен 
хӑй кулать.

Вӑрҫӑ ҫулӗсенче Василиса мӗн 
ҫӗнтерӳчченех тракторпах ӗҫ- 
ленӗ. (Ун чухне ӑна никам та: 
«Пӑрах ку арҫын ӗҫне», тесе 
каламан). Вӑрҫӑ пӗтсен те вӑл 
тракторпа сывпуллашман.

Куҫа хупса тенӗ пек трактора 
юсама пултарнӑ ӗнтӗ Кузнецо- 
ва, вӑл мӗнле ӗҫленине сассин- 
ченех — кӗрлевӗнченех пӑлнӑ.
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Ленин ячӗпе хисепленекен, «Мир» колхозсем ку тӗлӗшпе парха- 
тарлӑ тӗслӗх кӑтартрӗҫ, ырми-канми ӗҫлесе общесгвӑлла выльӑх- 
чӗрлӗхе хӗл каҫарма паха утӑ хатӗрлерӗҫ.

...Ҫуллахи пӗр хӗрӳ кун утҫинче Етӗрне районне Чӑваш госу- 
дарство филармонийӗн артисчӗсем пырса тухрӗҫ. Искусство ҫынни- 
еем хӗрӳ ӗҫри ял ӗҫченӗсене концертсем кӑтартса савӑнтарчӗҫ, ҫӗнӗ 
юрӑсем вӗрентрӗҫ. Утӑ уйӑхӗнче Сӑр тӑрӑхӗнче халӑха хавхалан- 
таракан илӗртӳллӗ юрӑсем чарӑнмасӑр юхрӗҫ. Ҫакӑншӑн филар- 
мони артисчӗсене колхоз ӗҫченӗсем кӑмӑллӑн тав тӑваҫҫӗ.

А. ПРИПАЛОВ тунӑ сӑнӳкерчӗксем.

Кашни болт, кашни гайка Ва- 
силиса алли витӗр тухнӑ, пӗр 
хут мар, пайтах. Мӗн тӗрлӗ 
кӑна машин кӑкарман-ши тата 
трактор хыҫне! Вӗсене те Куз- 
нецова юлашки винт таранах 
пӗлнӗ.

Канашлусенче маттур трак- 
тористкӑна хӑй ӗҫӗн маҫтӑрӗ 
теме пуҫлаҫҫӗ. Василисӑшӑн 
ӗнтӗ чӑнах та «ҫӑмӑл» пурнӑҫ 
ҫитнӗ теме пулнӑ.

Анчах сасартӑк...
КУҪА к у р Ан м а н с к е р

Ҫав хӗвеллӗ ҫурхи кун халӗ 
те ун асӗнчех-ха. Уя тухатӑн 
та, ҫурхи шыва сӑрӑхтарса илнӗ 
ҫӗр шӑрши кӗрет, ялта йывӑҫ- 
сем тин кӑна-ха йӑл илме ты- 
тӑнаҫҫӗ, йӑмралӑхра курак 
сасси... Ҫуркунне! Кӗҫех акана 
тухмалла.

Василиса правлени кантурӗн- 
че Михаил Герасимович Долгов 
умӗнче ларать, каллех Долгов, 
тем вӑрттӑнлӑх пур пек, ӑш- 
шӑн кулать.

— Пӗлетӗн-и, Василиса Пав- 
ловна, мӗнле тырӑ ҫак?

Председатель ал тупанӗ ҫинче 
сарӑ, шултра пӗрчӗсем выр- 
таҫҫӗ.

Ҫук, кунашкал пӗрчӗсене Ва- 
силиса халиччен курман.

— Кукурус ҫинчен илтнӗ-и 
эс?

Ав мӗнлескер вӑл — хаҫатра 
тӑтӑшах ҫырма тытӑннӑ куку- 
рУС.

— Эпир те акса пӑхӑпӑр ӑна, 
хӑвӑн ална ил ку ӗҫе,— кала- 
ҫӑва вӗҫлерӗ Долгов.

Василиса кукурус акма ты- 
тӑнчӗ. Ҫӑмӑл-ха вӑл — тытӑнчӗ 
теме. Хӑш енчен пуҫӑнмалла- 
ха ӑна — ҫӗнӗ ӗҫе? Пурте йӗр- 
келлех, кирлӗ пекех пулса пы- 
чӗ темелле: ҫӗре те агротехникӑ- 
на пӑхӑнса сухаласа ҫемҫетнӗ, 
акасса та вӑхӑтра акса хӑварнӑ.

Анчах лаптӑк... ҫуркунне 
мӗнле хура пулнӑ, кӗркуннечче- 
нех ҫаплипех юлчӗ. Унта-кунта 
кӑна имшеркке кукурус туни- 
сем курӑнкалаҫҫӗ...

Ак сана хӑй ӗҫӗн маҫтӑрӗ!
Хаҫатсенче те ҫыраҫҫӗ, ахаль 

калаҫнине те илтме иулить,

кукурус ӑнса пулакан культура, 
теҫҫӗ. Колхозшӑн вӑл — чӑн-чӑн 
тупӑш ҫӑлкуҫӗ, хӑть кӑнтӑр 
хӑни-ха вӑл, ҫапах, ав, ҫынсем 
вӑтам тӑрӑхра та ӑна лайӑхах 
туса илеҫҫӗ. Мӗншӗн-ха «Гвар- 
деецра» шӑтмарӗ те вӑл, ниуш- 
лӗ кунта йӑл илеймӗ?

«Гвардеецра» трактористсен 
бригадирӗнче ӗнтӗ чылай ҫул 
хушши Алексей Михайлов ӗҫ- 
лет. Опытлӑ, хӑй ӗҫне аван пӗ- 
лекен механизатор. Ҫакнашкал 
бригадир пур ҫинче Василиса, 
ӑнланмалла ӗнтӗ, хӑй тракторӗ- 
шӗн хӑй сухаланӑ анашӑн кӑна 
явап тытма хӑнӑхнӑ.

Халӗ вара ун аллинче трак- 
тор кӑна мар, тата пысӑкраххи. 
Тата пысӑкраххишӗн яваплӑ 
вӑл.

Колхозӑн ҫӗр, пин гектар ҫӗр, 
ку уй, ак, кукурус акса хӑвар- 
нӑскер,. ытти уйсем хушшинче 
чи пӗчӗкки. Чи пӗчӗкки те, 
анчах чи куҫ умӗнчи. Ӑна пӗ- 
тӗм колхоз пӗлет, ун ҫинчен 
пӗтӗм колхоз калаҫать. Васи- 
лиса та ӗнтӗ пӗтӗм эртел халӑ- 
хӗ куҫӗ умӗнче.

Анчах ак — хӑть куҫҫульпе 
йӗр — ӑнӑҫсӑрлӑх.

Пуҫласа руль умне ларнинчен 
те йывӑртарах килчӗ пулӗ халь 
Василисӑна. Ун чухне кашни 
ӑнӑҫсӑрлӑхшӑн каҫарма пул- 
тарнӑ: вӗренӗ-ха... Халӗ—урӑх- 
ла ӗҫ. Халӗ ӗнтӗ е, пӗтӗм вӑя 
пухса, ӑнӑҫлӑха алла илмел- 
ле, е...

Кашни ҫын пурнӑҫӗнчех хӑ- 
йӗнчен хӑй: «Мӗн тума пултара- 
тӑп?» — тесе ыйтмалли самант 
пулать пулӗ. «Ӑҫта вӑл — хамӑн 
пӗтӗм вӑйӑма, пултарулӑха 
пама тивӗҫ ӗҫ?»

Василиса Кузнецова, акнӑ 
кукурус шӑтса тухманнине 
пӑхмасӑрах, акӑ вӑл — манӑн 
ӗҫ! тенӗ. Ӗҫӗ йывӑр, нумай вӑй, 
пӗлӳлӗх кирлӗ. Анчах вӑл шик- 
ленсе тӑмӗ.

Василиса кичем, пушӑ уй 
хӗррипе утать, унта-кунта тӗл 
пулакан кукурус тунисене кур- 
сан, чӗре ҫӗҫӗ вӗҫӗпе каснӑ пек 
ыратса каять. Тӳсеймест Васи- 
лиса, куҫне хупать, вара ӑца

тем анлӑш хирте ӑнса ҫитӗннӗ 
кукурус кашласа ларни илтӗ- 
нет. Ретсем ҫип ҫапнӑ пек тӳрӗ, 
вӗсен вӗҫӗ те, хӗрри те ҫук...

Вӑл е ку колхоз вӑйлӑ тыр- 
пул епле туса илни ҫинчен ка- 
лакан брошюрӑсене вуланӑ чух 
эпир пайтах ырӑ канаш тӗл 
пулатпӑр. Унта ҫӗре мӗн тарӑ- 
нӑш сухаланине те, хӑш вӑхӑт- 
ра акнине те каланӑ. Калчана 
мӗнле, мӗн чухлӗ апатлантар- 
нине те вуласа пӗлетпӗр. Пур- 
те ку вӑл, паллах, кирлӗ, кӑ- 
сӑк. Анчах, шел пулин те, ҫӗр 
ӗҫ ҫынни тырра, калӑпӑр, 
суперфосфат пуҫне тата мӗн 
панине пур чухне те пӗлей- 
местпӗр. Тен, чи кирли шӑпах 
ҫавӑччӗ? Чӑн та ӗнтӗ, ҫав-ҫав 
ӑстаҫӑ хӑй ӗҫне чунне-чӗрине 
парса тунӑ, тесен, янравлӑ, хит- 
ре калаҫу пулса тухать. Куҫа 
курӑнманскер вӑл — чун-чӗре, 
тепӗр тесен. Суперфосфат — куҫ 
умӗнчех, ӑна эпир алӑпа та 
тытса пӑхма пултаратпӑр, ты- 
рӑшӑн ырӑ, усӑллӑ япала вӑл, 
шутлама та ҫӑмӑл тата: гектар 
ҫине ҫавӑн чухлӗ центнер сап- 
нӑ, те кӑна. Шутласа кӑлар-ха, 
ҫав гектара сухаласа, ҫемҫетсе, 
тасатса ҫын хӑй чӗрине мӗн 
чухлӗ панӑ? Сахал-и, нумай-и? 
Анчах та хуть те мӗнле ӑнӑҫун 
тӗп вӑрттӑнлӑхӗ те шӑпах 
ҫав «сахал-и, нумай-и»-нче 
мар-и-ха?

Кукуруса хӑҫан, мӗн тарӑ- 
нӑшне акса хӑвармалла, хӑҫан 
ҫумламалла, кӑпкалатмалла 
тата ытти — пурне те ҫакна 
Василиса хӑвӑртах вӗренсе пӗл- 
нӗ. Кӳршӗ колхозсенче кукурус 
ӳстерекен ҫынсем те ҫавнах 
тума пултарнӑ. Апла мӗншӗн- 
ха кӑнтӑр хӑни «Гвардеецра» 
пирвайхи ӑнӑҫсӑрлӑх хыҫҫӑн 
тепӗр виҫӗ-тӑватӑ ҫултанах 
чӑннипех те «уй-хир патши» 
пулса тӑнӑ, хӑшпӗр кӳршӗ эр- 
телсенчех, ав, халӗ те вӑл хӑйне 
чӑкӑлташ хӑна пек туять? Ва- 
силиса кукуруса ӗҫсӗр пуҫне 
тата хӑй чӗрине панӑран 
мар-ши?

Виҫҫӗмӗш ҫулнех «Гвардеец- 
ра» кашни гектартан пилӗкҫӗр- 
шер центнер ешӗл кукурус

пухса кӗнӗ, пиллӗкмӗш ҫулхине 
вара — сакӑрҫӗршер.

Ҫапла Василиса ӑнӑҫлӑха 
пурпӗрех алла илет.

Анчах пурнӑҫ ӑна лӑпланса 
ларма памасть, татах ҫӗннине 
шырама, тупма хистет.

Чӑваш ҫӗршывӗнчех мана, 
ҫурҫӗрелли районсенчен пӗрин- 
че, калама ҫук ӑнса пулнӑ ку- 
курус курма тӳр килчӗ. Ҫӳлӗ, 
сӗтеклӗ, пӗр ҫум курӑкӗ ҫук — 
пӑхса тӑранаймӑн. Анчах, кай- 
ран пӗлтӗм, ку уйра йӑлт тенӗ 
пек алӑ вӗҫҫӗн ӗҫленӗ-мӗн. 
Хакла ларакан ырлӑх! Тата пит 
мӗнех чухлӗ гектара элӑ вӗҫҫӗн 
тирпейлӗн: пилӗк гектар, вуннӑ, 
ҫирӗмпиллӗк... Енчен ҫӗр ҫи- 
рӗмпилӗк гектар акас пулсан?

Кукурус уйӗ «Гвардеецра» 
юмахри пек хӑвӑрт ӳссе пынӑ: 
малтан пилӗк гектар, унтан 
ҫирӗм, вӑтӑр пиллӗк, ҫитмӗл, 
ҫӗр хӗрӗх... Мӗн тумалла? Алӑ- 
па кӑна ӗҫлесе ӗлкӗреймӗн. Пӗр 
май — механизаци тата тӗрӗс 
тӑваткалсем. Шӑпах ҫак тӑват- 
кӑлсем ниепле те пулайман 
малтан. Пулайман, хӑть пус, 
кас — пулайман!

Халӗ, пӗтӗм ҫӗршыв Гиталов- 
па Мануковский ячӗсене пӗлнӗ 
ҫӗртен, тӑваткалсем ҫинчен 
калаҫма темле аванах мар пек: 
каларӗ те йывӑрлӑх! Анчах 
Кузнецова тӑваткалсем тума 
Гиталовпа Мануковский хыҫҫӑн 
мар, вӗсемпе пӗр вӑхӑтра вӗ- 
ренсе пынӑ.

Ҫине тӑни ҫӗнтернӗ ҫӗнтер- 
нех: «Гвардеецра» пӗрремӗш 
ҫул мар ӗнтӗ кукуруса, кунти 
пек каласан, алӑсӑр акса ӳсте- 
реҫҫӗ.

Часах Василисӑна маҫтӑр- 
кукурузовод ятне параҫҫӗ, тӗр- 
лӗрен хаклӑ япаласем парне- 
леҫҫӗ, дипломсемпе медальсем 
параҫҫӗ. Тӑван ял халӑхӗ, тӑ- 
ван тавралӑх ӑна ҫӗршывӑмӑ- 
рӑн аслӑ органне депутата суп- 
лама кандидата тӑратать.

Телейлӗ, савӑнӑҫлӑ, анчах ҫав 
вӑхӑтрах йывӑр кунсем пуҫ- 
ланса каяҫҫӗ Василисӑшӑн. 
Суйлавҫӑсемпе тӗл пулмалла, 
сӑмах каламалла.

— Мӗнле оратор пултӑр-ха
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Ҫ ур а л п ӑ  ҫӗршывра
Сӗм вӑрманлӑ ҫӗршыв! Ҫуркунне 
Сассипе йыхйран аякран.
Пехилд, ҫук, сӳнмен, ҫӗр-анне, 
Сӑнару чун пӗтевӗ-ҫке ман!

Ак пӗве: пӗчӗк чух яланах 
Эп ишеттӗм кунта ярӑнса.
Вӑл каллех хуҫ хӗсет пек мана 
«Чӑпӑл ту» тенӗнех йӑлкӑшса.

Пӗчӗк шӑллӑм пекех ҫил ачи 
Алхасать, питӗмрен кӑтӑклать. 
Ман умра савнӑ ял укӑлчи 
Чуншӑн ҫывӑх саспа уҫӑлать.

Сыв-и, тайлӑк йймра-кинеми? 
Ешӗлскер, мӗн калам-ши сана? 
Лар нимле вӑхӑта парйнми— 
Кӑмӑл ҫамрӑк сӑнна ӑмсанать.

Умӑнта ман ачалӑх тӗнчи 
Иртрӗ хйвӑрт чуччи ярӑнса,
Эсӗ ман асилӳн ҫут ӗнчи!
Ҫавӑнпа пуль шавлан хумханса?

Чӗвӗл-чӗвӗл чӗкеҫ чӗлхипе 
Калаҫса, ав, иртеҫҫӗ хӗрсем. 
Юррисем янӑраҫҫӗ чипер —
Ман умра юмахри пек ҫӗрсем.

Хам ҫуралнӑ ҫӗршыв кӗввипе 
Ҫӗкленмесӗр ӑҫтан ман тӑрас? 
Юрату пек вӗри кӑнтӑра 
Эп ӑмсанмӑп. Сыв пул, ют пике!

Ҫак ҫӗре-и манас тӗнчере? 
Чӗремпе те, юнпа та унпа! 
Илӗртсе эс ан кул! Ку ҫӗре 
Эп ӑҫтан улӑштарӑп санпа?

Ют ташша, ют юрра, ют сасса 
Кӑмӑлланӑ чухне нихӑҫан 
Хам анне чӗлхипе ырласа 
Чӑвашла калама эп манман.

Илӗртӳ! Ҫук, эс мар чун уҫҫи — 
Килӗшместӗн чӗре саккунне.
Питӗ анлӑ-мӗн пурнйҫ чӗрҫи — 
Тар тӑкмасӑр памасть вырӑнне.

Ҫӑмӑлттайлӑх кӗрхи ҫулҫӑлла 
Пурнӑҫ тӑвӑлӗпе ҫухалсам!
Эп ҫилкеҫ пек тухам хам ҫула — 
Пурнӑҫ тинӗсӗнче ыткӑнам!

Эй, чун панӑ ҫӗршыв! Паянтан 
Вӑрманун, уй-хирӳн, шывусен 
Сассине итлесе кӑмӑлтан 
Эп суйлам чи хитре кӗвӗсем.

...Пӗр вут куҫӗ кӑна инҫетре — 
Ҫав вут куҫӗ тӑван ҫӗршывра. 
Вӑл йыхравлӑн ҫунать чӗрере — 
Ун ҫути ӗмӗрех ман умра.

Кӳлӗ ҫийӗ кӑтраланчӗ ҫутӑ
хумсемпе,

Тйрӑ сьшлӑм шӑрҫаланчӗ курӑк 
хӗррипе.

Сар чечеклӗ капӑр улӑх ҫилпеле
вылять.

Ҫут хӗвел те: «ку — ман пурлӑх», 
тенӗн йӑл кулать.

Шурӑ хурӑнлӑх кати те ҫивӗт
ҫивӗтлет:

— Тӗлӗрмешкӗн ӗнтӗ ҫитӗ,
юсанам-ха,— тет.

Салт як т ун сӑхӗ
Тухӑҫра ир чарашавӗ шуралчӗ, 
Ҫил хавас кун ҫинчен хыпарлатъ: 
Сывлӑмпа улӑх ҫийӗ ҫуталчӗ,
Сар чечек пуҫ тайса ҫӑвӑнать.

Ҫырмари яш палан ҫеҫкеленчӗ, 
Туйӑнать сар пике пек хитре.
Ҫут тӗнче ешерсе илемленчӗ,
Ырӑ кулӑ вылять сӑн-питре.

Тен, ялта сисеймерӗм, чиперӗм, 
Сӑнаймарӑм тӗнче илемне. 
Ҫаплипех тавҫӑрса илеймерӗм 
Сан хура куҫусен хӗлхемне.

Тунсӑхпа салтака эс ӑсатрӑн, 
Калаймарӑн: «тепре куриччен...» 
Куҫупа ҫеҫ йӑвашшӑн каларӑн: 
«Шухӑш пулӗ ялан сан ҫинчен».

Ун чухне чӑннипех сисеймерӗм 
Чӗрере сан яту пуррине.
Куҫунтан вуласа пӗлеймерӗм 
Маншӑн ҫеҫ хӗр чӗри ҫуннине.

Ир ҫывхарӗ татах систермесӗр, 
Пуййс чупӗ — ҫул ӳкӗ яла.
Сан куҫун хӗлхемне сӳнтермесӗр 
Эп ҫитерӗп илсе каялла.

Хӗвелпе хи р
Аякран, аякран ҫывхарать лӑпкӑ
I каҫ,
Ентӗ ҫил Те кӑштах тӗлӗрмешкӗн

хавас—
Хӑвасем хушшине пытанса

лӑпланать,
Инҫетри сӑрт хыҫне сар хӗвел те

анать.

Ылтӑн Хир хумханса ӳкӗтлет
Хӗвеле:

«•Лм пытанччӗ Хӗвел, шевлӳне ан
шелле.

Сансӑр ман пучахсен тӗс-илемӗ
килмест

Ырӑ ҫыннӑн юрри ян! та ян!
илтӗнмест.

Тӑхтасам пытанма, ӑшшупа
киленем,

Сан ачаш куллупа савӑнса
эп ҫиҫем.

Сӗм хура пӗлӗтсем ҫывхарсан
катаран

Хуралса, хумханса хумсене
чуптарам...»

Тавӑрать Сар Хӗвел: «Ан хурлан, 
Ылтӑн Хир,

Хуралти пек ларать, ав лере
йӑрӑс хыр,

Йӑрӑс хыр патӗнче ташӑ-юрӑ
кӗрлет:

Ҫамрӑксем санпала савӑнасшӑн
пӗрле.

Эс еӗсен тарӗпе пӗрчӗлентӗн ӳссе,
Эп те патӑм сана хамӑн ылтӑн

тӗсе.
Эсӗ пурнӑҫ пулса юл ӗҫчен ҫын

чунне»,—
Халаларӗ Хӗвел Этеме хӑй тусне.

Ҫумӑрпа хупланнӑ чӗмсӗр
кӗркуннен

Яывӑр кун килет-и, пулмӑп — ун
тарҫи:

Эп туятӑп санйн ырӑ чӗрӳне — 
Эсӗ ман шевлеҫӗм, шанчӑк

хыпарҫи.

Кӗртсемпе хуплать-и ҫул-ӑӗре
тӑман,

Сивӗ ҫйл вӗрет-и питӗме касса — 
Кӑмӑлу хӗвел пек ӑшӑ пулнӑран 
Ман утас ҫул-йӗрӗм ҫутӑ та таса.

Эсӗ — шурймпуҫ пек йӑлкӑшан
Т  ивлет,

Юрӑпа сана эп савӑнса кӗтем. 
Ҫамрӑк кун илемӗ санпала

килет —
Эсӗ ман ҫунатлӑ ӗмӗтри этем.

У й ӑ х  ҫулӗ
Сан ҫурту — ҫут кӳлӗ хӗрринче, 
Сӑнару — кун-ҫулӑм умӗнче. 
Уйӑраҫҫӗ ҫырансем пире —•
Те пӗр кунлӑх, те шӑп ӗмӗре.
Сан ҫинчен илтмен яшсем саӑра, 
«Пулӑҫ хӗрӗ»,— теҫҫӗ таврара.

Тӗлпулу шыра-шыра ялан 
Ҫыранта утап ҫавӑнпала.
Пурпӗр ҫыранти кимме ларма 
Именет-ҫке чунӑм — сапӑо мар. 
Хӑмӑш ҫеҫ кашлать ҫӗр каҫипе, 
Тунсӑха ярать вӑл сассипе.

Уӑӑх ҫулӗ тӑсӑлать умра,
Сан пӳртӳ курнать леш

ҫыранра—
Ушкӑн-ушк&н кӗмӗл хум тухать,. 
Пӳрт енне ман шухӑш пек чупаты. 
Кимӗпе каҫмах ҫав ҫырана 
Уйӑх ҫулӗ илӗртет мана.

Ҫак юрра сан ҫинчен эп хывам-и?„. 
Чечеклех эс шанатӑн типсе.
Ман пуласчӗ те чӗрлӗх тумламӗ} 
Тавраясчӗ ҫав иртнӗ тӗсе.

Эс таса туслӑха уямасӑр 
Пӑхрӑн ҫӑмӑлттайсен куҫӗнчен.
Сан куҫу савнйҫпа ҫуталмасӑр 
Халь йӗрлет ҫав кунсем хыҫӗнчен.

Е, сасартӑк, ална пӑчӑртатӑн 
Сыпписем сирпӗнсе тухасла. 
Кантӑкран такама эс куратӑн, 
Хаш! сывлан шухӑшла-шухӑшла...

Кур, садра та чие чечекленчӗ, 
Сар&лса ҫутталла туртӑнать.
Ун ҫине сарӑкайӑк иленчӗ,
Ун ҫине лӑпкӑ ҫил уртӑнать.

Вӑл ҫеҫки тӑкӑнсан та хавасчӗ: 
Ырӑ ҫимӗҫ юлать ҫеҫкерен.
...Ҫав тӗсе ман каллех тавраясчӗ, 
Кун пуҫласчӗ санпа ҫӗнӗрен!

манран! Трибуна умне тухатӑн 
та пӗлместӗн — тем каламалла. 
Тракторпа иккӗмӗш сменӑна 
ӗҫлеме юласси темиҫе хут ҫӑ- 
мӑлтарах. Ытларах ӗҫӗм ҫинчен 
калаттӑм...

Акӑ, Василиса Кузнецова 
каллех Мускава ҫул тытать. 
Халӗ ӗнтӗ вӑл унта ҫӗршывӑн 
аслӑ влаҫӗн представителӗ пул- 
са каять... Кремльти Пысӑк 
двореца кӗрсен, Василиса, пир- 
вайхи хут тӗп хулара пулнӑ 
чухнехи пекех, каллех аптӑра 
тӑрать. Правительство членӗ- 
семпе пӗрле ларасси шӳтлӗ 
япала-им?

Анчах ак Василиса хӑйӗнчен 
сулахайра ларакан кӳршӗпе 
паллашрӗ, ку Йӗпреҫ районӗн- 
чен килнӗ доярка — Анна  ̂ Ва- 
сильевна иккен. Сылтӑмри

кӳршӗпе паллашрӗ, ку — Чура- 
чӑкра ӗҫлекен Анастасия Ки- 
риллова учительница. Кӑшт 
леререх Ҫӗмӗрле районӗнчи 
доярка Анна Федюкова, Шу- 
пашкарти пир-авӑр комбина- 
тӗнче ӗҫлекен Ольга Данилова 
лараҫҫӗ. Йӗри-таврах Василиса 
пек ҫынсемех — ӗҫ ҫыннисем- 
мӗн. Мӗн именсе лармалли пур 
апла!

Тусӗсемпе пӗрле Василиса 
Пысӑк театра кайса курчӗ, 
Ленин тӑвӗсем ҫинчен Мускава 
пӑхса савӑнчӗ. Ленинӑн Кремль- 
ти хваттерӗнче те пулчӗ 
Кузнецова. Сӑпӑ, питех те сӑпӑ 
хваттер ӑна тӗлӗнтерсех ячӗ. 
Мӗн тери пысӑк ҫын, пурӑнасса 
вара ытти ҫынсем пекех пурӑн- 
нӑ. Ҫапла, йывӑр, чухӑн пулнӑ 
ун чух совет ҫыннисем, Ленин

та пӗтӗм йывӑрлӑха вӗсемпе 
пайланӑ.

...Ак ҫак пысӑк мар пӳлӗмре, 
кӗнеке шкапӗсем лартса тухнӑ- 
скерӗнче, ҫак хаҫат-журнал, 
кӗнеке хурса тултарнӑ сӗтел 
хушшинче ҫӗршывӑмӑр, пӗтӗм 
этемлӗх аталанӑвӗн ҫулне кӑ- 
тартса паран генилле плансем 
ҫуралнӑ. Кунта, ҫак сӗтел хуш- 
шинче, Ленин пӗтӗм халӑхсен— 
вырӑссемпе чӑвашсен, китаец- 
семпе индиецсен, негрсемпе 
арабсен пурнӑҫне телейлӗ тӑ- 
васси ҫинчен шухӑшланӑ.

Экскурсовод-хӗр Ленин пур- 
нӑҫӗн юлашки кунӗсем ҫинчен 
каласа кӑтартма тытӑнсан, Ва- 
силиса тӳссе тӑраймарӗ — йӗрсе 
ячӗ. Питӗ кӳренмелле ара: пӗ- 
тӗм пурнӑҫне этем халӑх теле- 
йӗшӗн нанӑ, хӑй вара ҫав те-

лейлӗ кунсене кӗтсе илеймен... 
Тата акӑ мӗн шухӑшларӗ Куз- 
нецова Ленин хваттерӗнче: 
Ленин, парти пулман пулсан, 
вӑл, ахаль чӑваш хӗрарӑмӗ, 
ларайраччӗ-и-ха Кремль дворе- 
цӗнче?!

Эпӗ каллех пирвайхи суха, 
пуҫласа тырӑ акни ҫинчен ка- 
лакан халапа аса илетӗп.

Михаил Долгов, Василиса 
Кузнецова пек ҫынсемпе — пир- 
вайхи ӗҫ ҫынни Велюк несӗлӗ- 
семпе паллашсан вара 1917 ҫул- 
хи аслӑ Октябрьти суха — пла- 
нетӑн пӗрре улттӑмӗш пайне 
ҫӗнӗрен сухаланӑ суха ҫинчен, 
илемлӗ, ырӑ, вӑйлӑ ырлӑх панӑ, 
халӗ те парса тӑракан Лениц 
аки ҫинчен шухӑшлатӑн.

(Юлашки пулать)
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Ю ЛТАШ НА МАР, ҫумри арӑмна та ан шан, тенӗ. Илтетӗн-и? Ҫы- 
вӑх пӗлмесӗр, алӑ тытма кирлӗ пулман.

—  Ю лташу хӑвӑнтан шанчӑклӑ пултӑр,—  аса илетӑп эпӗ те. 
Анчах хамӑн помощнике хирӗҫ хура-шур та чӗнместӗп. Кам пӗлнӗ-ха, 
шанчӑклӑ пулӗ тенӗ —  шаннӑ, ӗненнӗ, чун патӗнчи сӑмахсене те уҫса 
каланӑ,—  чӗптӗм те пытарман.

Комбайн хедерне брезентпа витсе хуратпӑр, ҫунаттисем ан ҫуркалан- 
ччӑр. Ҫанталӑк тӳсме ҫук вӗри. Пӑчӑ. Питрен шӑпӑртатсах хура тар 
юхать. Ҫуркунне курӑк ҫеҫкисем ҫине шӑпчӑк ӗҫмелӗх шыв пухӑна- 
канччӗ, — сывлӑм шывӗ, тӑрна куҫӗ пек тӑп-тӑрӑскер, тап-тасаскер. 
Халӗ каҫхине те сывлӑм ӳкмест. Ниҫта та шыв ҫук.

Пирӗн «Адамовский» совхоз Казахстанра ем-ешӗл оазиссекчен 
чи инҫетри, кунта шыв автомашинӑсемпе турттарса тӑраҫҫӗ. Халӗ 
те, авӑ, эпир, пыр типнипе ҫӑтса сурчӑк анми пулнӑскерсем, анӑҫал- 
ла куҫ илми пӑхатпӑр: шыв тиенӗ автомашина килни курӑнмасть-и? 
Ҫитмеллеччӗ те вӑл, вӑхӑтра ҫитеймерӗ.

Петя Лежаков, вырӑс каччи, манӑн помощник, аллине вӑшт сулать 
те каллех паҫӑрхи сӑмахах пуҫлать. Почтальон килсе кайнӑранпа 
канӑҫне йӑлтах ҫухатрӗ вӑл: сӑнӗ тӗксӗмленчӗ, хулӑнрах тути мӑкӑрӑлса 
тухрӗ. Эпӗ хам та тарӑхатӑп: эх, чӑнах та, мӗншӗн вуларӑмӑр-ши вӑл 
телеграммӑна! Почтальон: «сирӗн каччӑ валли темле хӗрарӑмран 
ҫыру пур» терӗ те, тӳсеймерӗмӗр, вуласа пӑхрӑмӑр. Телеграммине 
те телефон тӑрӑх хут ҫине кӑна ҫырса илнӗччӗ те...

—  Ю лташ терӗмӗр ҫав, шантӑмӑр,—  тет Лежаков, тинӗс пек тем 
анлӑш сарӑлса выртакан тулӑ пусси ҫине пӑхса,—  хамӑрах айӑплӑ, 
йышӑнтӑмӑр вӗт хамӑр эртеле... Тархаслать те ара. Халӗ, акӑ, пӗтӗм 
йыша намӑс кӑтартрӗ. Анчах кам ирӗк панӑ-ха ӑна ҫынсен чи хаклӑ 
туйӑмӗсене татма!..

Калама ҫук тарӑхса калаҫать Петя. Ларнӑ вырӑнта та лараймасть, 
тӑнӑ ҫӗрте те тӑраймасть. Анчах эпӗ ӑна итлеместӗп. Манӑн хамӑн шухӑш. 
Петя хӗрсех вӑрҫакан ҫынна —  Леонид Бадьянова ■>— кӗтсе илнине 
асилетӗп эпӗ.

Ҫуркунне. Пирӗн патра, Чӑваш ҫӗршывӗнче, лӑп-лӑпаска йӑмрасем 
хӑйсен папкисене, лӗпӗш ҫуначӗ пек, лӑштӑр сарса янӑ вӑхӑтчӗ. «Часах 
садсем ҫеҫкене ларӗҫ, сӗт пек шурӑ ҫеҫкене,— шухӑшлаттӑм эпӗ 
ӑшӑмра,—  тзвралӑх ытарайми хитре сӑнпа витӗнӗ». Кунта вара пирӗн 
патри улмуҫҫисем те, кӗр енне хулпуҫҫисем ҫине кӗвенте уртса, чӑп 
тулли витресемпе шыв ӑсса килекен хӗрсене асилтерекенскерсем, 
чиесем те, ҫӗмӗртсем те ҫук. Ҫуркунне сывлани курӑк чӗрӗлнинчен 
кӑна сисӗнет.

Эпир ҫӗнӗ ҫӗрсем ҫине тырӑ акма ҫерем уҫаттӑмӑр. Таҫтан-ҫке, 
пӗррехинче, пирӗн пата, хире, сап-сарӑ та кӑтра ҫӳҫлӗ каччӑ пырса 
тӑчӗ. Аллинче унӑн —  пысӑках мар чӑматан, хаклӑ йышши костюм 
тӑхӑнман пулин те, ун ҫинче ҫи-пуҫ тӑпӑл-тӑпӑл тӑрать. Тирпейлӗ^ Тул- 
ли кӗлеткеллӗрен-тӗр ҫав. Куҫӗсем унӑн утмӑл турат чечекӗ пек 
кӑвак. Йӗркеллӗ калаҫать. Ваттипе ватӑ пек, ҫамрӑккипе ҫамрӑк пек. 

—  Аҫтан? —  тесе ыйтрӑмӑр.
—  Куйбышевран,—  терӗ те, кӑштах именнӗ пек пулса, ҫул хӗрринчи 

чечеке татса илчӗ. Ана, вырӑнсӑр ҫӗртенех, аллинче вӑр та вар ҫавӑрса 
тӑчӗ.

—  Пирӗн пата килес терӗн эппин? —  ыйгрӗ Лежаков.
—  Сирӗн пата; халиччен усӑ курмасӑр выртнӑ ҫӗрсене сухалама, 

тырпул акса тума килтӗм. Тракторист-комбайнер эпӗ. Йышӑнатӑр-и?
—  Авланма ӗлкӗреймен-и-ха? „ „
__  Ҫ ук ,—  шӑкӑр ларакан шурӑ шӑлӗсене кӑтартса, именчӗкленрех

кулчӗ Бадьянов.
—  Авланнисене йышӑнмастпӑр эпир хамӑр йыша, асту вара, ан 

суй,—  ш ӳтлерӗ Петя. Унтан хыттӑнрах сасӑпа ҫапла ыйтрӗ:
—  Халиччен ӑҫта ӗҫленӗ?
—  Малтан колхозра ӗҫленӗ, унтан салтака кайнӑ. Халӗ, акӑ, тав- 

рӑнтӑм та тӳрех кунта...
Лежаковпа иксӗмӗр те хӗпӗртесе ӳкрӗмӗр. Мӗншӗн тесен халӑхпа- 

йышпа ӗҫлеме ҫӑмӑлрах, хаваслӑрах. Ҫийӗнчен тата механизатор вӗт...
—  Халех директор патне ҫит,—  терӗм эпӗ савӑнӑҫлӑн. Кантура 

каймалли ҫула кӑтартрӑм. Каччӑ хӑйпе кӑмӑллӑн калаҫнине кура 
хӗпӗртерӗ пулмаллэ, ҫӑмӑллӑн утса кайрӗ.

Хӗр тени хитрене часах куҫ хывать. Куйбышев каччи хамӑр пата 
пурӑнма вырнаҫтарнӑ кунтанах пирӗн палаткӑсем умӗн шукӑль тумлэн- 
нӑ хӗрупраҫсем, ӗҫсӗр-мӗнсӗрех, ирте-ҫӳре пуҫларӗҫ. Тӳсеймеҫҫӗ, 
епле пулсан та палатка алӑкӗ еннелле пӑхса илеҫҫӗ-илеҫҫех.

—  Вӑл ӗҫре те хастар, ӗнер совхозра тырӑ пуринчен ытларах 
акнӑ, эпир ӑна комсомол организацийӗн секретарьне суйларӑмӑр,— 
терӗ пӗррехинче хамӑрпа кӳршӗ палаткӑра пурӑнакан хӗр.—  Вӑл кунта 
киличчен те трактористра ӗҫленӗ...

Бадьянов совхозри чи ӗҫчен те чи хитре хӗре суйларӗ. Ҫунатчӗ 
каччӑ уншӑн, вутри пекех хӗрсе ҫӳретчӗ. Ҫӗркаҫ та вӑл палаткӑна кӗр- 
се сывӑрма выртнӑ чух тухӑҫа кӑвак сӑн ҫапнӑччӗ. Казахстанри ирсем 
пирӗн патри мар, тата кӑвакрах вӗсем —  кантӑк пек.

—  Килет!
Ш артах сикрӗм. Лежаков хӑлха патӗнчех кӑшкӑрчӗ. Вӑл хам пата, 

комбайн сулхӑнне, пырса выртнине те сисмен эпӗ шухӑша кайнипе.
—  Бадьянов килет!
Куйбышев каччи халӗ манпа улшӑнса ӗҫлет. Унӑн помощникӗ мала- 

рахах ҫитрӗ. Вӑл та комбайн сулхӑнӗнче выртать. Пичӗсем пиҫсе 
кайнӑ унӑн, тӑп-тӑр тар хӑй.

Бадьянов комбайн патне ҫӑмӑллӑн утса ҫитрӗ те сывлӑх сунасшӑн- 
ччӗ-тӗр, аллине ҫӗклерӗ, анчах ним калама та ӗлкӗреймерӗ, Лежаков 
ӑна почтальон парса хӑварнӑ телеграммӑна ывӑтса пачӗ.

—  Тыт, суйрӑн, эппин, пире! —  терӗ ҫилӗллӗн, унтан кӑштах тӑхтанӑ 
хыҫҫӑн тарӑхнӑ саеӑпа ҫапла хушса хучӗ: —  Комсорг!..

Бадьянов, ним ӑнланмасӑр, пирӗн ҫине кӑн! пӑхрӗ, вара телеграммӑ- 
на сасӑпах вуларӗ:

«Совхоза пыратӑп. Кӗт. Вера.»
—  Авланман тесе суятӑн тата, хӗрсен пуҫне ҫавӑратӑн,— паҫӑрхи 

сасӑпах ҫилӗллӗн каларӗ Лежаков,—  ачу-пӑчу та пулӗ, тен!..
Бадьянов телеграммӑна хутлатса чикрӗ, вара, Петя ҫине ҫухалса 

кайнӑ ҫын пек пӑхса, ҫапла каларӗ:
—  Эсӗ, Петя ухмаха ермен пулӗ-ҫке, манпа мӗншӗн тарӑхса калаҫа-
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тӑн вара? Эпӗ нихҫан та суйман, суймастӑп та... Манӑн нимӗнле арӑм 
та ҫук!

—  Вера кам? —  ыйтрӑм эпӗ те тӳсеймесӗр.
—  Кам пултӑр хӑть, эпӗ ӑна пӗлместӗп, вӑл мана кирлӗ мар! Ман 

пек хушаматлӑ ҫынсем сахал-и, почтӑра арпаштарса янӑ пуль-и 
анчах...

Бадьянов штурвал умне ларчӗ те мотора ӗҫлеттерсе ячӗ, комбайн 
тапранчӗ. Ун хыҫҫӑн тусан пӗлӗчӗ мӑкӑрланса пычӗ.

Каччӑ сӑмахӗсене эпир ӗнентӗмӗр те, ӗненмерӗмӗр те...э(е * *
Георгин, георгин... Совхоз кантурӗ тавра пӗтӗмпех георгин чечекӗ— 

йӑмӑх-хӗрлӗ. Кашни чечекӗ йӗкӗр чышкӑ пысӑкӑш.
Уҫса хунӑ кантӑксенчен кантура каҫхи сулхӑн ҫил вӑркӑшса кӗрет. 

Ю нашар пӳлӗмре —  хӗрлӗ кӗтесре — хӗрсем юрлани илтӗнчӗ:

«Инҫетри тус юрланӑ чух 
Чӗрем хаваслӑхпа тулать».

Кантура йышлӑн килтӗмӗр. Каҫ енне ҫанталӑк пӑсӑлчӗ. «Ан васкӑр- 
ха, ӗҫ укҫи паратпӑр», терӗ те совхоз бухгалтерӗ, тӑхтарӑмӑр. Лежаков 
хӗрлӗ кӗтес еннелле утрӗ. Ш ахмат тесен, вӑл чунне парать. Халӗ те 
выляс шутпах утрӗ-тӗр. Киле эпир яланах пӗрле ҫӳретпӗр.

Эпӗ, уҫӑ сывлӑшпа киленсе, кантӑк умӗнче ларатӑп. Ҫийӗмри пурҫӑн 
кӗпе, тусанлӑ тарпа хуралнӑ пулин те, каҫ варкӑшӗпе вылясшӑн, вӑштӑр- 
вӑштӑр силленет. Георгин чечекӗсем те пуҫ таясшӑн. Анчах варкӑш 
вӗсен кӑмӑлне тивӗҫтереймест: ни вӗрет, ни вӗрмест...

Колхоз бухгалтерӗ аллине телефон трубки тытнӑ та хӗрсех темӗн 
кӑшкӑрашать. Инҫетри сасӑ лайӑх илтӗнмест пулмалла: хӑш чухне пӗр 
сӑмахах икӗ-виҫӗ хут ыйтать вӑл. Эпӗ ун енне пӑхмастӑп.

Лежаков, авӑ, хӗрлӗ кӗтес алӑкне уҫрӗ. Ман хӑлхана каллех паҫӑрхи 
юрӑ юхса кӗчӗ:

«Инҫетри тус юрланӑ чух 
Чӗрем хаваслӑхпа тулать».

Инҫетри тус... Ҫак сӑмахсем мана темӗншӗн Бадьянова, унтан таҫти 
Верӑна асилтерчӗҫ. «Леонидӑн чӑн-чӑн арӑмех пулсан, ытла та телейсӗр 
иккен вӑл».

Умра Лежаков тӑрать. Тӗксӗм-симӗсрех куҫӗсем нихҫанхинчен те 
хаваслӑрах йӑлкӑшаҫҫӗ унӑн.

—  Ан кулян, каччӑ, тӑван ялне ҫитичченех хӗрӳ качча тухса тарай- 
мӗ-ҫке,—  ҫапла каларӗ те вӑл мана, вырӑнсӑр ҫӗртен тенӗ лекех, ҫу- 
рӑмран тӳнт! те тӳнт! ҫапса илчӗ. Хӑй сулахай аллипе кӑкӑр умӗнчен 
темӗнле хут кӑларчӗ:

—  Акӑ, телеграмма илтӗм, итле!
Лежаков хавассӑн вуласа парать. Савнийӗ Лежакова ҫуралнӑ кунӗ 

ҫывхарнӑ ятпа саламлать, уншӑн та черкке ҫӗклеме сӗнет. Йӑл та йӑл 
кулать каччӑ, калама ҫук хаваслӑ.

Лежаков —  Рязань каччи, Есенин ҫуралнӑ ҫӗршывран. Вӑл ҫак са- 
мантра талантлӑ поэт ҫырса кӑтартнӑ шап-шурӑ хурӑнлӑ ҫулсене аса 
илет-ши, эпӗ вара Чӑваш ҫӗршывне, ҫырана ҫити тулнӑ хамӑр ҫырмана, 
Ункӑна аса илетӗп.

—  Лежаков! Иванов! Итлӗр-ха,—  кӑшкӑрсах чӗнет колхоз бухгалте- 
рӗ, аллине хӑй, паҫӑрхи пекех, телефон трубки тытнӑ,—  Бадьянова 
тупӑр-ха, Бадьянов кирлӗ, ӑна ыйтаҫҫӗ.

Эпир, иккӗн икӗ ҫӗрлӗ, унта-кунта ҫитсе пӑхатпӑр. Леонид ҫук. 
Кӳршӗ звенора комбайнӑн хӑмӑл касакан пайӗ ваннӑ. Вӑл ӑна юсама 
мастерскоя кайнӑ иккен. Куйбышев каччи ӑста комбайнер ҫеҫ мар, ти- 
мӗрҫӗ те.

Бухгалтер, типшӗм питлӗ старик, телефонпа ҫаплах хӗрсех калаҫать. 
Кам шырать-ши Бадьянова? Петьӑпа иксӗмӗр тимлесех итлетпӗр.

—  Калӑр, эппин, ҫырса илетӗп, Бадьянова хамах пӗлтерӗп. Нина-и? 
Ю лташу кам тетӗн? Илтӗнмест-ха, хытӑрах калӑр. Э-э-э, Леля эппин, 
Леля... Илтетӗп. Кӗтсе илме тухтӑр тетӗр-и? Э-э-э, юрать, калӑп. Шильда 
станцинче анса юлмалла, унта юлӑр, Леонид унта кӗтсе илӗ.

Ҫула май Лежаковпа иксӗмӗр те шухӑша путатпӑр. Епле ҫын-ха вӑл, 
Бадьянов? Таҫта та ҫил касса, хӑй хыҫҫӑн хура йӗр хӑварса ҫӳрекен 
ҫын мар-ши?

Умра палаткӑсем курӑнчӗҫ. Тулӑ пусси ҫийӗн талпиҫен мамӑкӑ вӗҫет, 
пите сӗртӗне-сӗртӗне иртет. Эпӗ ӑна хам ҫумран ҫилӗллӗн шӑлса сире- 
тӗп. Сиенлӗ ӳсентӑран акмасӑрах шӑтать, пӑхмасӑрах ӳсет вӑл, таҫта 
та ҫитет.

... Ш ильда станцине Леонид ҫав каҫхинех кайнӑ иккен. Унта вӑл хӑй- 
не шыракан хӗрсене епле кӗтсе илнине пӗлместпӗр, анчах совхоз кан- 
турне каччӑ хӗвел пек йӑлкӑшса кӗчӗ. Калама ҫук хаваслӑ. Унпа пӗрле 
виҫӗ хӗр, чипер тумланнӑ, чӑматансемпе. Эпир Лежаковпа иксӗмӗр, 
кӑвак ҫутӑпах кантура автол илме пынӑскерсем, нимӗн те ӑнланай- 
мастпӑр.

Леонид совхоз директорӗ умне хӑварт ҫеҫ пырса тӑчӗ те ӑна хӑр- 
семпе паллаштарма пуҫларӗ.
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«Эпир туя килмен-и, 
Туй илемне кӳрер-и...»

ҫынсем. Вӗсене хисепленине па- 
лӑртса, Илья Чернов бригадир, 
коллектив ячӗпе, вӗсене телей 
сунчӗ, парне пачӗ. (5-мӗш ӳкер- 
чӗк).

Эпир те сире, Степанпа Вера 
тусӑмӑрсем, ҫакнах сунатпӑр. Яла. 
нах сывӑ-телейлӗ, ҫемйӗр — ҫирӗп 
те йышлӑ пултӑр!

Укерчӗкӗсем А. Припаловӑн.

ВӐРМПНКЯСРА ТУЙ СИКЕТ
Ку ялсем вӗсем иккӗшӗ те Шу- 

пашкар районне кӗреҫҫӗ. Ялӗсем 
пысӑк, хитре. Йывӑҫсем, садсем 
чылай. Нумай пулмасть ҫак ял- 
сенче савӑнӑҫлӑ туй пулчӗ: Вйр- 
манкассем хӗр пачӗҫ, Атайкас- 
сисем — кин кӗртрӗҫ...

Ҫӗнӗ кӗрӳпе ҫӗнӗ кин хӑйсем ку 
ялсенче мар, Шупашкарта пӗрре- 
мӗш номерлӗ стройтрестра ӗҫлеҫҫӗ. 
Степан Васильев — платник, Вера 
Александрова — каменщица. Ҫа- 
вӑнпа та туя майлашса, хатӗрлен- 
се ҫитсен, Степан юлташӗсем, Ви- 
талий Сорокинпа Геннадий Яруш- 
кин, Вӑрманкасра пурӑнакан Ве- 
рӑна илме кайма,— ҫак йӑла питӗ 
лайӑх-ҫке вӑл! — колхозран урха- 
махсем кӳлсе пычӗҫ. (1-мӗш ӳкер- 
чӗк). Кӗҫӗн кӗрӳ тунӑ Михаил 
Варламов ҫав вӑхӑтра туя пынӑ 
ҫынсене сӑрапа сӑйларӗ (2-мӗш 
ӳкерчӗк).

Степанпа Вера Шупашкарта 
ҫуртсем тунӑ ҫӗрте иккӗмӗш ҫул

ӗҫлеҫҫӗ. Лайӑх ӗҫ- 
леҫҫӗ — бригадир- 
тан та, прорабран 
та, маҫтӑртан та 
хӑйсен ӗҫне хурла-

са каланине ҫур сӑ- 
мах та илтмен.
Вӗсем ӗҫлекен 
комплекслӑ брига- 
да халӗ комму- 
низмри пек ӗҫлесе 
пурӑнакан кол- 
лектив ятне илес- 
сишӗн кӗрешет,
Партин XXII съез- 
чӗ уҫӑлнӑ тӗле ҫак 
хисеплӗ ята илме 
тӑрӑшать.

Паллах, малтан 
вӗсем ни пулта- 
руллӑ платник, ни ӑста каменщи- 
ца пулман. Ӑсталӑх майӗпен, йы- 
вӑрпа килнӗ. Степан хӑй, пирӗн 
фотокорреспондентпа ӑна аван 
пӗлекен Вера умӗнче вӑтанарах: 
йсталӑхӗ-мӗнӗ... вӗренетпӗр ҫеҫ- 
ха, терӗ пулин те, эпир ҫакна 
ӗненмерӗмӗр: каччи вӑл иленчӗк, 
сӑпайлӑ. Хӑйсем ӗҫлекен комлекс- 
лӑ брагадӑра вӗсем — хисеплӗ

3- мӗш ӳкерчӗкре: Ялти чи ватӑ та хисеплӗ Дмитрий Трофимов Шупашкарти строительсем хушшинче, хӑй калашле, Атайкасси 
ятне яман Степан Васильев туйӗнче мӑн кӗрӳ пулма килӗшнӗ.

4- мӗш ӳкерчӗкре: Туй халӑхӗ юрласа-ташласа савӑннӑ хушӑра ҫамрӑк мӑшӑрӑн вӑрттӑн калаҫмалли татах тупӑнать...

—  Иван Андреевич, пулӑшу килчӗ, йышӑнмӑр-и? Ку Нина Василье- 
ва, ку Леля Кузнецова, ку Вера Петрова... Пурте хамӑр патрисем, 
Куйбышевран...

—  Йышӑнасса йышӑнӑпӑр-ха,—  илтӗнет директор сасси.—  Еҫ кӗнеки- 
сем пур-и? Парӑр...

М еханизаторсем , хире кайиччен кантура вӑхӑтлӑха кӗнӗскерсем , 
хӗрсене кӑпӑрах сырса илчӗҫ.

Бадьянов механизаторсем хушшинчен хӗсӗнкелесе тухрӗ те пирӗн 
пата пычӗ. Хӑй ҫаплах хӗвел пек ҫиҫет. Петьӑпа иксӗмӗр ниепле те ӑн- 
ланса ҫитейместпӗр.

—  Аҫтан, епле килнӗ вӗсем?—  харӑсах ыйтатпӑр Леонидран.
—  Куйбышевран терӗм-иҫ,—  кӑтра сарӑ ҫӳҫне аллипе лӑп та лӑп 

пусӑрӑнтарса тӳрлетет Бадьянов.—  Акӑ, вулӑр, вара хӑвӑрах ӑнланса 
илатӗр. М алтанах эпӗ хам та аса илмен. Вӑхӑт чылай иртрӗ те, маннӑ...

Вӑл пире Куйбышевра тухса тӑракан «Волжский комсомолец» хаҫата 
тыттарчӗ.

«Хитрег пирӗн патри ҫанталӑк, калама ҫук пуян. Тырӑсем шӑкӑрах 
шӑтса тухрӗҫ. Вӗсене куҫпа пӑхса виҫеймӗн. Кӗҫех ӳссе ҫитӗҫ акӑ вӗсем, 
саралӗҫ, пучахсем ылтӑн пӗрчӗсемпе тулӗҫ. Пирӗн пага тырпул пухса 
кӗртме килӗр, ҫамрӑксем . Ҫӗршыв пурлӑхне пӗр пӗрчӗ те тӑккалар 
мар»,—  вуларӑм эпӗ хаҫатра пичетленнӗ корреспонденцири йӗркесене.

—  Анлантӑр-и?—  пирӗн куҫран пӑхать Леонид.—  Пирӗн туссем 
вӗсем, туссем1 Шанчӑклӑ туссем!

Эпир ӑна харӑсах ыталаса илетпӗр.
Ҫывӑхри тулӑ пусси, ир енне ҫӗкленнӗ ҫил ытамӗнче, пуҫне ухса, 

ҫӗлен пек авкаланса хумханать, пӗкӗ ҫӳлӗш скер, ырӑ вӑрлӑхран 
ӳснӗскер,,.
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...Вӑрӑм каскӑч майӗпен-майӗпс- 
нех цилнндр ӑшне кӗрсе пырать. 
Мӗн чухлӗ шаларах кӗрет, ҫавӑи 
чухлӗ ытларах чӗтрет. «Тата кӑш- 
тах тытӑнса тӑтӑрччӗ, пара...» То- 
карь куҫӗсем каскӑч хыҫҫӑн каиӑҫ* 
сӑррӑн чупаҫҫӗ. Ҫак самантра чӗре- 
не пырса тнвекен мӑка сасӑ илтӑ> 
нет. «Каллех!» Тарӑхннпа ҫиллес- 
еӗн аллане сулчӗ.

«Ан кӳрен, Валӗк, пнрӗн те ҫак- 
иашкал кӗввех. Ме-ха, нӗреххут 
туртса яр». С&сӑ еннелле ҫаврӑнчӗ: 
юпашарах Васялнн Кемаравскян —  
ӗҫрн кӳршӗ. Кӑмӑл хуҫӑлнӑ Мнха- 
ял Сндерев ун патне нырса тӑче:

—  «Еҫ мар —  асап: ванать, тӗп- 
ренет каскӑч, Кашнн вунӑ-вунпи- 
лӗк мннутранах хӑнрамалла». Унтан 
Кувнецов ҫнне темле ынтуллӑя пӑх- 
еа ялчӗ: «Вӑл мӗн калӗ. Шарлама- 
сӑр —  урӑхла ман ҫук. Еҫе малашне 
те «тнмӗр шана уттннех» тумалла 
пулать». Лешӗ мннута яхӑн шӑ- 
яӑрт тӑнӑ хыҫҫӑн, ҫӑварӗнчн пнрус- 
не вылятса ялчӗ. «Еҫсем савӑнмал- 
лах мар ҫав, ачасем. Мӗн те пулнн 
иухӑнласа тупмаллах».

Ҫак ывӑнма пӗлмен канӑҫеӑр 
ҫмнна ҫывӑх атемсем кунашкал сӑ- 
махсем хыҫӗяче мӗн иытанеа тӑнняе 
аван чухлаҫҫӗ: ӗҫ, шухӑи, шырав... 
Кам пӗлет «мӗн те нулнн шухӑшла- 
са тунма» мӗн чухлӗ пушӑ вӑхӑт, 
мяҫе ыпӑхсӑр каҫ кирлине? Хӑть 
те темле пулсан та, Валентнн хӑя 
умне иӗнле те пулиж тӗллев ларт* 
рӗ-тӗк —  тӑватех. Ҫавӑнпа-тӑр, 
хальхннче те юлташӗсем ҫӑмӑллӑш 
сывласа ячӗҫ: «Шаисах тӑратпӑр.»

Шаисах тӑратпӑр... Мӗнле ҫӑмӑл 
ҫакна калама! Ҫурҫӗр нртнн нк «е- 
хет ӗнтӗ, вӑл ҫанлах ҫыру сӗтелӗ 
хушшннче аллнне кӑражташ тытса 
ларать-ха. Тӑватӑ ҫулхж Женя тах- 
ҫаиах ҫывӑрать. Юратнӑ упӑшкнне 
пӑшӑрханса кӗтекеи Галя та тутлӑ 
ынӑха нутрӗ. Тетрадь шӗтӗмпех 
ӳкерчӗкеемпе тӗрленсе нӗтнӗ. 
Анчах та, вадача ҫав-ҫавах тух- 
масть-ха.

«Ннушлӗ яямӗн те шухӑшласа 
тупма ҫук? Ҫынсем мӗнешкел тӗ- 
лӗнмелле, куреап куҫ-пуҫ алчӑра- 
малла япаласем тӑваҫҫӗ: мнҫе хут ӗҫ 
тухӑҫне ӳстереҫҫӗ, патшалӑх укҫя- 
тенкняе псрекетлеҫҫӗ. Эсӗ пур, ҫак- 
нашкал пӗчӗк ӗҫ пеккине те хӑ- 
вӑртлатма нултараймастӑн.» Вален- 
тнн умне аслӑ маҫтӑрӑн Васнлвй 
Яковлевнч Матренннӑн уҫӑ кӑ- 
мӑллӑ сӑн-пнчӗ тухса тӑчӗ.

«Ну мӗнле ӗҫ-пуҫ? Мӗнпе еавӑш- 
таратӑн, шыравҫӑ юлташ?»

«Хӑвӑрах куратӑр, чакалана- 
тӑп-ха...»

Икӗ кун каялла главнӑн механик 
унрӑмӗнче пулса нртнӗ калаҫу аса 
кнлчӗ. «Ҫовнарховран вакав нлтӗ- 
мӗр: гидравлически прессем валля 
май пур таран хӑвӑртрах тӑватҫӗр 
штук рентурлӑ цнлнндрсем туса 
хатӗрлемелле.»

«Итлӗр-ха, Васи...»
«Пӗлетӗп, ӗнер нлсе кнлнӗ влек- 

тромотор якӑрӗ пнркн каласшӑн 
Всӗ. Халлӗха анккинелле хумалла 
нулать. Тепӗр хут асӑрхаттаратӑн: 
вакав питӗ кирлӗ, хӑвӑрт тумалла- 
скер. Сана пулӑшма Комаровскнй- 
пе Сидорова каларӑм. Мӗнле, тепӗр 
внҫ уйӑхран хатӗр пулаҫҫӗ-и?»

«Маларах.»
«Пит чаплӑ. Ыттине кӗтмен те 

ан еанран, Валентин,—  хулпуҫҫнп- 
чен юлташла лӑпкаса ялчӗ ватӑ 
маҫтӑр. —Тата... калама мансах

каннӑ. Енер партпуху хыҫҫӑн 
Юрин Ивановнч (Оржебовский —< 
завод директорӗ) чӗнсе илчӗ та 
«Леш цилиндрсене сирӗн вырӑнта 
пулсан, апӗ пӗр иккӗленсе тӑмасӑ- 
рах Валентин Алексеевича шанса 
памалла, унран лайӑхрах, хӑвӑрт- 
рах тӑваканняне завочӗпа шырасан 
та урӑх тупанмӑн, тет». Илте- 
тӗн-н, Алексеевач? Савӑн, мухтан: 
чӑн та ҫавӑн пекех каларӗ!

Ҫакна аса илсен, Валантнн хӑ- 
нӗнчен хӑн сасӑпах кулса ячӗ: 
«Иртсрех! Тупӑннӑ пронзводство 
паттӑрӗ! Икӗ кун авӑ, куҫа та ку- 
рӑнмарӗ. Ҫак хушӑра пурӗ те тӑхӑр 
штук ҫеҫ хатӗрлеиӗ. Тӑварларӑн 
вппшн, Кувнецев юлташ? Ҫапла 
кнрлӗ те саиа, вӗрремӗш раврядлӑ 
аӗҫкӗне. Пӗлӗн малашне, каялла 
яакнӑ чух «урра!» мӗнле кӑшкӑр- 
яаллняе!»

Тӑрӑпыа ӗҫлевиие ежемесӗрех 
теяӗр сехет нртрӗ. Юлашкннчея 
вӑӑ-хӑж.тп. чӑтӑмлӑх халь-халь 
нӗтсе ҫвтее чухне, нуҫра нуманрая- 
па шыракан ахах нӗрчн —  хаклӑ 
шухӑш ҫуралчӗ-ҫуралчех. Тата те- 
мнҫе мннутран ынӑха нутнӑ ҫыннӑя 
“ ■*■«» туртӑннӑ пнчӗ ҫннче ӗҫре 
ҫӗитерсе нлнӗ нӑлтӑр кулӑ шевля- 
йӗсеи ташларӗҫ.

Ирхнне, ӗҫе пыреан, Кемаров- 
,к “""в Свдврвв Кузнедова станвк 
умӗнче тӗл пулчӗҫ. Аллннчв —  ми- 
креметр. Анккннерех фрева выр- 
тать. Пӗр-аӗрне сывлӑх сунчӗҫ.

«Ансӑртран, кембаӑн-стаиок нуҫ* 
тармастӑщ-н, тӑванӑм?»

«Ҫатма ҫннчен тӳрех сӗтсл ҫняе 
кӑвтӑрт! хума-н?»

«Пуҫтарӑнӑр та вӑхӑт ҫнтсен. 
Халлӗхе ҫак яналаяа валля тыт- 
кӑҫ тума нулӑшӑр-ха, —  юлташсея 
■ӳтяе хӑлхана чикмесӗр, куҫӗсемнз 
фрева ҫнне кӑтартрӗ Валентин. Ҫа- 
кӑн хыҫҫӑн тнн, тусеем унӑн план- 
нс ӑнкарса нлчӗҫ. Ӑнланчӗҫ тс, 
нӗр-нӗрня ҫнна няхҫан курманла 
пӑхса кулма манчӗҫ. Внҫҫӗмӗшӗ 
вара, еылтӑм куҫне хӗссе, асӑрхан- 
са ҫеҫ каларӗ: «Ҫнтрӗ-н?» «Ҫнт- 
рӗ!» — пӗр харӑе хуравларӗҫ леш- 
сем ещӗкрен кнрлӗ ниструментсем 
кӑлареа. Нуман та вӑхӑт иртмерӗ—  
тыткӑҫ хатӗр. Унӑн хӑрах вӗҫна 
фрева ҫврӗплетсе станок ҫнне выр- 
наҫтарчӗҫ. Ку —  чӑнввнлх те ҫӗя- 
терӳ! Еҫ тухӑҫӗ малтаихипе тан- 
лаштарсан вунвнҫӗ хут ӳсрӗ, вада- 
нн срокраи нумай малтая нурнӑҫ- 
ланчӗ. Сӑмах ҫилпе вӗҫмерӗ.

...Юсавна мехаинка цехӗ. Та- 
карнӑй тата фревернӑй станоксен 
вӑрӑм та пӗр тнкӗс речӗсем. Вӗссн 
лӑплаямн кӗрлежӗ ҫынсен сасспне, 
тӗрлӗрен механнвмсен шав-шавӗпе 
хутӑшса, хӑнӑхнӑ хӑлхасенче хӑнне 
манлӑ кӑмӑллӑ кӗвӗ ҫуратать. 
Электроцеха кӗнӗ ҫӗрте, 1662 А  
маркӑллӑ станок умӗнче вӑтӑр урлӑ 
каҫнӑ, вӑтам пӳллӗ хыткан арҫыя 
тӑрать. Аллн айӗнче ннструмент- 
сем выртаҫҫӗ: штангель-цнркуль, 
мнкрометр, шӑлсем хушшпяе тун- 
маллн лпнейка. Кӑшт анккянерех 
чертежсен пачкя.

Вӑл куҫлӑхсӑрах. Тнмӗр ҫункавӗ- 
сем ӑна, пыл хурчӗсем хӑясен ху- 
ҫияе палланӑ пек, тнвмеҫҫӗ пул- 
малла.

Кам В. Кувнецова ӗҫ вӑхӑтӗнче 
курнӑ, ҫавӑ унӑн тарланӑ сӑн-ппткс, 
хӑвӑрт та тӗрӗс вылякан аллн- 
сене часах маяса каймӗ. «Ылтӑн 
алӑеем» тсҫҫӗ, ун янркн цехрв.

Тӗрӗс калаҫҫӗ! Вунтӑватӑ ҫул 
хушшннче брак туни е тытаи- 
нӑ ӗҫе вӗҫне ҫитермешы унӑп 
ннхҫан та пулмаи. Аста твкарь 
ҫак хушӑра вунвиҫӗ ҫамрӑка хӑй 
пӗлӗвие парса. спецнальность ту- 
янтарнӑ. Вӗсенчен хӑшпӗрчсем паяа 
кун та хӑйсен юратнӑ вӗрентеке- 
нснчен уйрӑласшӑн мар: пӗр вавод- 
ра ҫумма-ҫуммӑн ӗҫлесе чя лайӑх- 
хнсен ретӗнче шутланса гӑраҫҫӗ. 
Тӑрӑшсан ӗмӗтпе тӗллев патнс 
кашнпсх ҫнтис пултарать. Анчах 
та, пӗччен вучахӑн нн ӑшшн, нн 
ҫуттн тенӗ пек, ҫакӑ ҫеҫ сахал-ха 
ҫав. Обществӑна ытларах усӑ кӳ- 
рес тесен, мӑкӑрланмалла ҫеҫ мар, 
ялкӑшса ҫуниалла: ӳкекене алӑ па- 
малла, аташакана ҫул ҫщне кӑлар- 
малла, квллсктнвпа унралмн тачӑ 
ҫыхӑнса унӑн кашан ҫнтӗнӗвӗшӗнех 
•авӑима пӗлмелле, нӗчӗк кӑлтӑк- 
шӑяах хуяхӑрма нӗлмеллс, ал уе- 
малла иар. Хӑть те хӑш вӑхӑтра 
выр юсавна механнка (ехпе, ӑва 
ялаиах рабвчясен ушкӑнӗнче кура- 
тӑн. Пӗря чертеж ӑнлантарса намв 
ынтать, тепрня сасартӑк станокӗ 
ӗҫлемн нулнӑ, внҫҫӗмӗшне ӗҫ ха- 
тӗрӗ гнрлӗ, тӑваттӑмӑшӗ кӳршӗ 
щехран «аманнӑ» вал нӑтеа кялнӗ.

Унӑи та ыттнсеннн иекех пӗр 
иӑшӑр алӑ. Ҫавӑнпа тӗлӗнмелле те: 
епле ӗлкӗрет-ха нӑл кашинкпех 
калаҫма, нулӑшма, кирлӗ гӗнӳсем 
нама? Маҫтӑр вырӑяне юлеан та, 
юлташеем каланӑ тӑрӑх, «нӗн» чух- 
лӗ те улшӑнмасть: уттн те. кала- 
ҫӑвӗ ге, кӑмӑлӗ т«, шухӑш-ӗмӗчӗ 
те —  Кувнецов твкарӗннех. Пӗр- 
рехннче, (ехрн аслӑ маҫтӑр В. Мат- 
реннн канма кансая, ун вырӑнне 
яланхя пекех, Валентнн Алексе- 
евяч юлнӑ. Ҫав кунах, хӗрӳ ӗҫ вӑ- 
хӑтӗнче ун уняе кӑвак спецовкӑллӑ 
налламан каччӑ пырса тӑнӑ.

«Калӑр-ха, тархасшӑн, юсавяа 
механнка (ехсн маҫтӑрӗ ӑҫта-шн 
кунта?»

«Сярӗн умра.»
«Апла пулсан, ҫак шестӗрвеве 

тума Кувнецова хушмӑр-ти? Ста- 
нок тӑрать. Хӑвӑрах пӗлетӗр, унӑх 
вӗҫӗнче кашна минутах хаклӑ.»

«Лнланатӑп. Анчах та вӑл нушӑ 
мар-ха. Хнрӗҫместӗр нулсан, кӳ- 
рӗр мана?»

Каччӑ аллнне нрӗксӗррӗн (юл- 
ташӗсем Куанецова кӑна шанса 
пама хушнӑ-ҫке-ха) ӗненмесӗр тӑс- 
нӑ. «Шӳт тӑвать-тӑр: ӑҫта пулнӑ 
халиччен, маҫтӑр кашня «кнлея- 
каяншӑнах» ҫанянне тазӑрса рабо- 
чшлле ӗҫлеин?»

«Сменӑрн ваданне мкҫе процеят 
тултарать?»— ыйтрӑмӑр апир ну- 
маях пулмасть В. Я. Матрения- 
ран Кузнецов пнркн. Маҫтӑр лӑп- 
кӑ куҫӗсемпе пнрӗн ҫжне твмлӗп 
пӑхса жлчӗ те втветлес вырӑнне 
ыйту пачӗ: «Кӑҫал 1961 ҫул-н-ха? 
Апла пулсан, кашни кун пуҫне миҫе 
процент ӳкннне хӑвӑрах шутласа 
кӑларӑр: пӗр унӑх каялла 1964- 
мсш ҫулшӑя ӗҫле пуҫларӗ. Партян 
ХХП -мӗш  съевчӗшӗн ҫунмлллипех 
ҫунать. Чӑн-чӑн агнтатор тейӗн: 
рабочнсене ӗҫпс те, сӑмахпа та 
хавхалаптарма пӗлет. Днтӑр, вӑ- 
хӑтӑр пулсан, наллаштарам...»

Тӗл пулса калаҫма ман кнлмерӗ. 
Пяре тнн кӑяа ӗҫлсме чарӑннӑ 
ӑшӑ етанок патӗнчн пӗчӗк х>т та- 
тӑкӗ ҫеҫ кӗтсе нлчӗ: «Завквма чӗи- 
чӗҫ. Куанецов.»

«Завод коиитечӗи председателӗи 
ваместителӗ вӑл,—  ӑнлантарать
Васнлнй Яковлевич.— Халӗ а» 
тата тепӗр ӗҫ хушрӗҫ: иртнӗ пу- 
хура цех комнтечӗн членӗ пулма 
суйларӗҫ. Еҫӗ нумай пулин те, ҫя- 
рӗп пусать малалла».

«Каккуя канма, хӑй ҫннчен шут- 
лама та вӑхӑт ҫук ун,— калаҫӑва 
хутшӑнать Василпй Заиовьев ком- 
сомвлец, Кузнецвв учеаикӗ пул- 
нӑскер.—  Иртнӗ вырсарннкуя ҫап- 
ла, арӑмпа кинона каятпӑр. Хнрӗҫ 
пулчӗ. «Анта пӗрле»,—  чӗнетӗп. 
«Пырӑттӑм та, пушӑ мар-ха тет, 
А . хушаматлӑ фреаеровщнка пӗ- 
летӗн-н? Пӑхма ылтӑн ҫын вӗт. 
Пӗр хура пӑнчӑ тупавиӑн — луппӑ- 
на шырасан та. Ш ӳт тӑвать, кулать. 
Еҫре та малта. Кнлӗнче вара... 
Арӑмӗ ӗнер куҫҫулӗ вятӗр каласа 
начӗ. Ҫук, канса ӑса кӗртесех пу- 
лать, Вася. Чуя чӑтмасть».

Ялая ҫапла унӑн канӑҫсӑр чуп- 
чӗрн. Йывӑрлӑха кӗрсе ӳкнӗ тӑва- 
тӑ ачаллӑ Л. слесаре хваттер нлмс 
кам нулӑшрӗ? Каллех вӑл.

Валентин 1929 ҫулта Ш упат- 
карта ҫуралнӑ. Ачалӑх, ланӑх аса- 
нлӳсем хӑварса енсмесӗрех шуса 
вртнӗ. Ҫамрӑклӑх та хаваслӑ та 
теленлӗ вӑхӑтяа нртессӗн туйӑннӑ, 
Тунӑннӑ ҫеҫ ҫав! Кӗтмен ҫӗртея, 
халяччен ялтмен хӑрушӑ, хура 
аынар вӑйӑ-кулӑ ҫннчея манма 
хушнӑ. Канӑҫсӑр, пӑшӑрхануллӑ 
кунсем пуҫланяӑ. Тӑван хула 
ҫынянсея хунхӑ-сунхӑпа тинсе тӗн- 
еӗмленнӗ пнчӗсем хаярлӑхпа тулпӑ. 
Вуншар, ҫӗршер сввет ывӑлӗ-хсрӗ- 
семпе пӗрле вуннкӗ ҫулхн Валеж- 
тнн ашшӗ Алексен Андреевнч та, 
тӑватӑ ачаллӑ арӑмӗпе сывпуллаж- 
«а вӑрҫӑ хнрне тухса утнӑ.

1943 ҫулта Валентин ҫнччӗмӗш 
класс пӗтерет. Малалла та темпе- 
кех вӗренес кнлнӗ пулнн те, уя 
ҫннчен ӗмӗтленме ман пулмаж: 
амӑшӗ чвре канса пыяӑ, хавшанӑ. 
Тавҫӑруллӑ ача амӑшӗ хулпуҫҫн- 
нӗсем ҫнне нӑтӑяса аннӑ нывӑр- 
лӑха курмасӑр тӑиа пултаранмая. 
«Пулӑшмалла» тенӗ ӑшрн туйӑм. 
Часах, вӗренӳпе сыапуллашса, за- 
вода ӗҫлеме кӗнӗ. Еҫӗ йывар пул- 
сан та ҫамрӑксем ҫитӗнннсенчен 
кая тӑрса юлман. Лнланнӑ: кунта 
та хӑйне манлӑ фронт. Юлашкпп- 
чея кӗтнӗ уян —  ҫӗнтерӳ! Часах 
ашшӗ те таврӑнать. Ҫакӑн хыҫҫӑн 
кнлтн лару-тӑру палӑрмаллах ул- 
шӑнса ҫӑмӑлланать. 1946 ҫулта 
мӗнле те пулнн хӑвӑртрах ҫын ну- 
лас тӗллевпе Валентнн Ф ЗО -на  
вӗренме вырнаҫать. Ҫав ҫулах жӑл, 
юсавпа оборудевани слесарӗн до- 
кументне нлсе алектроаппаратсем 
тӑвакан завода таврӑнать. Кӑшт 
ӗҫлесенех вӑл, хӑй «ҫунн» ҫине 
ларманнпне тунса нлет. Шухӑш- 
кӑмӑл ытларах та ытларах илӗртсе 
чӗнекен станоксем ҫннчех. Вара 
ҫамрӑк рабочие опытлӑ токарь 
Евгения Васильевнч Тетеркин 
(халӗ инструментсем тӑвакан цехрн 
маҫтӑр) ҫумне ҫирӗплетеҫҫӗ. Х ӑ- 
нӗн пӗлӗжӗпе, тавҫӑрулӑхӗпе нурне 
те тӗлӗнтервӗ каччӑ тепӗр уйӑхра- 
нах хӑй тӗллӗн, станокпа ӗҫлеме 
тытӑнать. Ҫапла тупӑннӑ унӑн 
пурнӑҫри ҫулӗ. 1950 ҫул —  салтак 
пурнӑҫӗ. Таврӑннӑ хыҫҫӑя хавас- 
лансах тин кӑна туса пӗтернӗ алек- 
троисполнительнӑй мехалнамсеп 
ваводне каять. Халӗ ҫак ҫынна 
ааводраи е вавода уирая уйӑрма 
хӗн: 1958 ҫултан вара унӑн сӑя-

1



I
АНЛА Атӑл, »сӗ пирӗп ҫӗршывӑмӑрӑн влемӗ, ун мухтавӗ, чапӗ. Кам кӑна сана

савса юра-савӑ хывман-ши, кам кӑна сан илемӳсемпе киленсе хаваслӑх тупман? 
Вӗҫӗ-хӗррисӗр сан ҫулу, сарлака та ҫутӑ всӗ, ҫыранусем ешӗл те чанкӑ е тӳрем 
те хӑйӑрлӑ; хулусем сан питех те капӑр, пуян, ялусем сан чипер те илӗртӳллӗ, 
ҫыннусем мухтавлӑ та йышлӑ, вӗсем тараватлӑ та ӗҫчен. Атӑл, Атӑл, эсӗ туслӑх 
ҫӑлкуҫӗ. Вырӑс-и вӑл е чӑваш, тутар-и е мӑкшӑ, мариец-и е пушкӑрт, украинец-н 
е удмурт, пурпӗрех, кашни совет ҫынниех сан тавра пухӑнса ирӗкле совет Росси- 
Йӗнче телейлӗх тупнӑ, ӑна туптанӑ, туслӑха — никам иксӗлтерейми халӑхсен туслӑх- 
не — хурҫӑпа ҫирсллетнӗ.

Кирек ӑҫта кайсан та мухтавлӑ хӗрсене куратӑн. Хитре вӗсем, чипер, сӑнӗпе кӑна 
мар, ӗҫӗ-пуҫӗпе, пурнӑҫ тӗллевӗпе хитре. Вӗсем пурнӑҫ илемне хӑйсен аллипе тӑ- 
ваҫҫӗ, тӑван республикӑна капӑрлатаҫҫӗ. £ҫпе хитрв хӗрсем ҫинчен сӑмах хускдтат- пӑр та ӗнтӗ эпир.

1. ИРХИ ИЛЕМ
КАҪЕ вӑп ч ӑк  мйхн пекех кӗске. Ч&-

пах та ҫапла ӗнтӗ. Вӑл ӑшӑ, чуи-чӗре- 
не илӗртӳллӗ. Каҫхине вара, уйрамах 
ҫамрӑк чӗресен, ниепле те пӑчӑ пӳргв

* кӗрес килмест. Ҫӗркаҫ ферма хӗрӗсем
2  Шупашкартан чылай ҫӗрле пулсан 

таврӑннӑччӗ, юриех театр кайса курнӑ-
4 ччӗ. Нина та, ыттисем пекех, каҫхине
3 час выртайманччӗ. Зӑл икӗ-виҫӗ сехет 

пек ҫеҫ тӗлӗрсе илчӗ. Эх, ир ҫинче ҫем-
я ҫе вырӑн ҫимче тепрер сехет тв пулин 
о ҫывӑрас килет-ҫке-ха...
^ Анчах Нина Дмитриева ҫу кунӗсенче 
Е ҫывӑрса выртма юратмасгь, вӑл ир 
2 тӑма вӗреннӗ. Тӑватӑ сехет иртсенех 

кантӑкран ирхи шуҫӑм ярӑнса керет, 
кӗтмен ҫӗртенех ыйхӑ сирӗлет. Нмна 

= васкаса тумланать те крыльца ҫинв 
"  тухать. Чӑиах та ирхи ҫанталӑк ытармв 
~ ҫук илемлӗ иккен. Хирте трактор е ком- 
2 байн сасси илтӗнет. Ялтан ӗне-сурӑх 
>2 мӗкӗрни уҫҫӑнах юхса килет. Автансем, 
с ҫӗнӗ ирпе Нинӑна саламланӑ майлах, 
о пӗр-пӗрне пӳлсе, пӗр-пӗринпе ӑмӑртнӑ 
£ евӗр, тӗрлӗ саспа ирхи концертне пуҫ-
5 ларӗҫ, шап-шур чӑхсем хавассӑн кака- 

лаҫҫӗ, вӗсем те хӑйсене май юрлаҫҫӗ
*  иккен. Ирӗксӗрех шкулта вӗреннӗ чух- 
с нех асра юлнӑ юрӑ сӑмахӗсем чӗлхв 
Ф ҫине каяҫҫӗ.

Пирӗн бригада ӗҫе тухсан,
£ҫ юррийӗ шӑраисан,
Авӑтать куккук...

Ҫук, «Авӑтать автая, ав&тать
автан...» тесе юрлас килет халь Нинӑн. 
Мӗншӗн-ха пирӗн поэтсем чӑх-чӗп пӑха- 
кан хӗрсем ҫинчен сӑвӑ-юрӑ хывмаҫҫӗ?

ӳкерчеке «Хисеп хӑмн» ҫинчен 
нлӗнмест, хнсеп кӗнеки ҫнне ҫы- 
рӑнма та чи малтан унӑн хугаа- 
мачӗ тивӗҫлӗ пулнӑ. Вӑл —— «Соцп- 
ализмла ӑмӑрту отлнчникс» вна- 
чокӑн тата темнҫе мухтав грамо- 
типе нумай-нумаи парнесен хуҫиаӗ.

Эпир тап-таса та ҫутӑ пулӗмре 
ларатпӑр. Кунта кашни япалах 
хӑйӗн вырӑнӗнче: урайӗнче пустав 
ҫулсем хӗресленеҫҫӗ» стенасем ҫнм- 
че картинӑсемпе хаклӑ йышши ка- 
внрсем. Алӑкран кӗрсеп сулахай- 
ра пысӑк тӗкӗр, ӑста алӑсем ареш- 
ленӗ шифоньер, кӗнекесемпе тулна 
этажерка (Валентин Алексеевич 
каҫхи шкулӑн тӑххӑрмӗш класӗнче 
вӗренет, арӑмӗ — Галина Иванов- 
ва — педагог). Сылтӑмра пысӑках 
мар тумбочка ҫшне чӗнтӗрпе витне 
телевизор вырнаҫтарса лартна, 
унпа юнашарах —  радиоприемнизч.

«Атте, атте, кран ӗҫлемн пул- 
че»,—  шухӑша кайса, ҫунакан пн- 
руснех тепӗр хут тивертсе тӑракан 
ашшӗн аллинчен пырса^ тытать 
Женя, кӗтесре печӗк йывӑҫ тӑва!- 
калӗсенчен темнҫе хутлӑ ҫурт та- 
ваканскер.

«Каллех аваря, каллех «пулаш». 
Аҫта снрӗя Евгений Валентиноннч, 
хӑвӑр юсавҫӑсем?— ачана кӳллега- 
терет килхуҫи.

«Эй, строительсем, паян выр- 
сарникун пулни ҫинчен мгнса ае 
кайӑр унта,— асӑрхаттарать юна- 
шар пӳлӗмреп Галина Ипановна, 
ҫи-пуҫпе юсанӑ май.— Тепӗр се- 
хетрен «Родина» кинотеатра ка- 
ятпӑр!» ^

«Эппр паҫӑрах хатӗр. Сире ҫеҫ 
кӗтетпӗр.» ж „

Коридортан илтӗннӗ шанкарав 
сассн Валентина каласа пӗтерме 
памасть. Ҫав вӑхӑтрах аллнне хут 
лнсти тытнӑ Галина Ивановна лс- 
рет. Унӑн пичӗ ҫинче эпӗ п.чте хум- 
ханнӑ чух ҫеҫ тапса тухакаи йӑрӑм- 
сене асӑрхатӑп.

«Кантӑмӑр нккем,—• тет те вал,

палӑрмаллах улшӑннӑ сасснпе, ха- 
вӑрт каялла тухать. Куҫӗсемпе хут 
тӑрӑх чупса иртет те юлташӑм ӑна 
мана тыттарать: «Кӗтмен мар...»

«Валентин! Васкавлӑ ӗҫ. Цехра 
кӗтетӗп. Матренин.»

...Сарлака та нлемлӗ Ленпя 
проспекчӗпе завод епнелле утат- 
пӑр. Хӗвел хула ҫине ылтӑн шев- 
лине хӗрхенмесӗр сапалать. Пирея 
ҫумранах, татти-сыпписӗр, тӗрлӗ- 
рен машинӑсем ӗрӗхсе иртеҫҫӗ; вӗ- 
ҫӗмсӗр куҫакан хаваслӑ ҫынсея 
ушкӑнӗсем таҫта васкаҫҫӗ.

Унта та кунта вӑрӑм мӑвӗсене 
тӑснӑ крансемпе экскаваторсем <у~ 
рӑнаҫҫӗ. Хуллен ҫеҫ мала\ла упа- 
ленекен бульдозер сарлака сӑмсн- 
пе Чапаев скжерне тнкӗслетсе яка- 
тать. Сулаханра —  тин кӑпа ӳссе 
ларнӑ нумай хутлӑ кирпӗч ҫуртсем. 
Пӗрин карнисӗ ҫинче, аякранах 
куҫа илӗртекен лозунг: «Ку —-  
пирӗн, партин ХХП-мӗш съезче 
ячӗпе хатӗрленӗ парне.» Лӑпкэ, 
ачаш ҫил таҫтан ҫунатлӑ юрӑ та- 
тӑкӗсене юхтарса килет:

«Мы высотники и монтажники да
С высоты вам шлем привет».
Тем пысӑкӑш ҫӗклемлӗ крае 

кабиняпчен шур тутӑрлӑ чнперкке 
такама алӑ сулса саламлать.

«Мӗнле лайӑх пурнӑҫ. Епле пуяя 
та хнтре вӑл — пнрӗн ҫӗр-анпе!»— 
хавхалаясах калаҫать Валептим 
Алексеевич.

«Сан пек чӑн-чӑн Этемсене, мух- 
тавлӑ хуҫасене пула...»

«Ҫӗр, икҫӗр, виҫҫӗр ҫул пурӑпса 
пӗтӗм шухӑш-ӗмстсене, плансемпе 
ӗҫсене пурнӑҫа кӗртес килет.»

«Эсӗ ахаль те сахал мар тунӑ» 
калас килет манӑн —  ӗлкӗреймес- 
тӗп, ӑшран хӑйсем тӗллӗнех кап- 
ланса тухнӑ вӗри сӑмахсем илте- 
нсҫҫӗ:

«Ҫапла, питӗ лайӑх пурнӑҫ. 
Анчах та ҫынсем, ӑна ҫакнашкал 
хнтрелетнӗ ҫынсем —  тата илем- 
лӗрех!»

Хжль Нииа ирхи илемп* саванса хӑйсен юррь..« Ту**лп саспа юрласа янӑ пулӗччӗ.
Нина пӳрт крыльци карлӑкӗ ҫумне самантлӑха таянса тарать тс, йӗри-тавра- 

иалла хавасла куҫепе пӑхка.1 аса илет. Ав, фсрма ҫурчӗсем, кунга тата кухня, халь- 
лехе вал кивс-ха, ӑна кӑҫал ҫеиерсн лартма палӑртнӑ; лере ятарласа чепсем валли 
туна ҫен вите. Ун таврашӗнче чепесе.м шиплетеҫҫе те ӗнтӗ, весем те ыйхаран вӑ- 
раннӑ, апат кӗтеҫҫӗ. Кӑҫал пилӗк пине яхӑн чӗп Сӗнтӗрти инкубатор станцийӗнчен 
кӳрсе килнӗ. Вӗсем пурте аван ӳсеҫҫӗ. Сылтӑмра, ҫырма хӗрринче, чӑх вити. Кун- 
та вара икӗ пин ытла чӑх. Кашни кунах чӑх-чеп пахакансем, Феньӑпа Нина. икӑ 
пин ытла ҫӑмарта пухса илеҫҫӗ, ещӗкӗ-ещӗкӗпе государствӑна ҫӑмарта сутаҫҫе. 
Каҫал Нина Дмитриева кашни чӑхран ҫӗр аллӑ пилӗк ҫӑмарта пухса илме сӑмах 
□анӑччӗ, халь вара, августӑн пӗрремӗшӗ тӗлне, ҫӗр те ҫичӗ ҫӑмарта ытларах 
■ухса илме пултарчӗ. Хӑй сӑмахне пурнӑҫлайӗ-ши вӑл? Ма пурнӑҫлайме-ха, 
халь еҫсем ӑнса пыраҫҫӗ вӗт? Ферма хӗрӗсем те тӑрӑшса ӗҫлеҫҫӗ. Ҫигменнине тага 
Нина Дмитриева Фекла Алексеевӑпа ӑмӑртса ӗҫлет, ку вара хастарлӑха татах 
ҫӗклет. Ку анчах-ши? Хӗрсем парти съеэдне хатӗрленеҫҫӗ вӗт-ха. Вӗсем халлӗхе 
□арги 1 >1 енӗ мар-ха, комсмомолка кӑна, ҫапах та хӗрсене парти пӑхса ӳстернӗ, 

юратнӑ партипе, комсомолпа, халӑхпа яланах пӗрле. Апла пулсан ҫак хӗрӳ 
вахӑтра ҫывӑрса выртни килӗшмест, тем тесен те ир тӑмалла, халӑхра каланӑ пек, 
ҫанна тавӑрса ӗҫлемелле, маяксемпе танлашмалла. Халӑх ӑна чӑх-чӗп пӑхма шанчб 
□улсан, тӑван ял умӗнче намӑс курма юрамасть.

Тавралӑх ытарайми илемлӗ, кӑҫал ҫуркунне лартса хӑварнӑ йывӑҫсем ешӗд 
т>мпа ешереҫҫе. Тепӗр темиҫе ҫултая, ферма хыҫӗнчи ҫырмара улма-йывӑҫҫисем тв 
шап-шур чечеке ларӗҫ, ҫимӗҫ парӗҫ. Ҫаксене Нинӑпа Феньӑсем хӑйсемех тунӑ вӗт-ха.

Ҫав вӑхӑтрв крыльна ҫинв Феня Алексеева тухрӗ.
— Эс* ҫывӑрма та маинӑ-ҫке,— ӑшшӑн кулкаласа саламлар* <Г>ен«, Пипӑна хул- ■уҫҫирен тытса.
— Хӗвел тухсан кам ыйха тур ттӑр?- кулкалар* Нина.— Атя, чӑхсем валли апат 

хатӗрлер. Нр тӑнӑ куракӑн сӑмси таса пулнӑ теҫҫӗ,— вӑлтса каларӗ те Нина 
крыльца ҫинчен чупса анчӑ. Феня та ун хыҫҫӑн чӑх витн вннвлле васкарӗ.

* * *
ҪИРЕМ  П£Р ҪУЛ хӗр пурнӑҫӗнче вӑрӑм ҫулах мар. Ҫирӗм пӗр ҫулӑн пӗр пайӗ 

■кул сакки ҫиыче нртнӗ, тепӗр пайӗ вара фермӑра. Фермара ӗҫлеме пуҫлани ыт- 
лашши нумаях пулмхсть-ха. Аллӑ саккармеш ҫулхи апрель уйӑхӗ халь те Нина 
асенче. Ун чухне ҫурхи ҫанталӑк ҫӑмӑл килмерӗ. Сивӗ тӑчӗ, ир-каҫ шӑнтса ларгрӗ, 
хӗл ҫаплах ҫура парӑнасшӑн пулмаре. • Чӑхсем валли апат-ҫимеҫ те пӗтсе пычӗ. 
Кивӗ вигесенче вичкӗн ҫил вылять. Ҫакӑн пек йывар кунсенчен пӗринче ӗнтӗ Нинӑ- 
на фермӑра ӗҫлеме хушрӗҫ. Чӑх-чӗп фермин заведующийӗ Петр Ганрилович Му- 
равьев Нинӑна ҫине тӑрсах чӑх-чӗп ӗҫне хутшӑнма ыйтрӗ.

Малтанхи кунсене Нина ывӑнмаллипех ывӑнатчӗ. Чӑхсем ытлашкш нумай пул- 
масап та вӗсене тӑрантармалла, апатне хатӗрлеме те вӑхӑт чылай кирлӗ. Ҫитмен- 
нине ӑна ялтан кӳрсе кил.мелле, шыв йӑтма та ҫӑмӑл мар. Кун кунласа ура ҫинчв 
■рттеретӗн. Каҫ пулсан та витерен час тухма ҫук. Краҫҫын ҫутипе те ӗҫлеме ле- 
кет, витесене тасатмалла. Кивӗ витере вара тӗттӗм, сывлашӗ пачӑ, пӑнтӑх. Куи пек 
вигесенчи чӑхсенчен ҫытелӗклӗ ҫӑмарта илессе ан та кӗт. Ҫапах та Нина алла усса 
ларма пултараймасть, хӑй ывӑннине те микама та шарламасть.

Аллӑ саккӑрмӗш ҫул йывӑр ӗҫсемпе иртсе кайрӗ, Нина кашни чӑхран сакӑрвун 
ҫӑмарта ытларах ҫех пухса илме пултарчӗ. Паллах, кунта ун айӑпӗ мар ӗнтӗ. 
Чӑхсем март уйӑхенче ҫеҫ ҫӑмарта тума тытӑнаҫҫӗ те сентябрь вӗҫӗнче вара кунне 
вунӑ-вунпилӗк ҫӑмарта ҫеҫ пухса алетӗн. Кӗнекесенче вара кашни чӑхран ҫӗр аллӑ, 
■кҫӗр, икҫӗр-алла ҫамарта пухнм ҫмнчен те ҫыраҫҫӗ, лайӑх фермӑсенче чӑхсем хӗл 
■унӗсенче те ҫӑмарта тӑваҫҫӗ нккен. Анчах мӗнле майпа-ха? Вӗсеы ферминчи пек тӗттӗм те кивӗ витере ӗҫ ӑнса пыма пултарӗ-ши?

йҫсем лайӑхланма пуҫларӗҫ. Колхоз чӑхсем валлл ҫӗн вите лартса 
■ачӗ. Алӑ тӑххӑрмӗш ҫулта Няна кашни чӑхран ҫӗр ҫӑмарта ытларах пухса илчӗ: 
утмӑлмӗш ҫул вара ӑна чылаях пысӑк ҫитӗнӳсем тума май лачӗ. Вӑл кашни чӑх- 
раы ҫӗр аллӑ тӑватӑ ҫӑмарта вухса млмв пултарчб.

я лИхРТН*1 ҪУЛТАЛАК Нинӑшӑн тухӑҫлӑ кнлчӗ. Вӑл хӑй сӑмах ваплнв чыслӑн 
иурнаҫларӗ. Кашни чӑхран ҫӗр аллӑ тӑватӑ ҫӑмарта пухса илсе районта мала тухрӗ. Колхоз ана парне те пачӗ.

Пин те тӑхӑрҫӗр утмӑл пӗрремӗив ҫулхл март уйӑхӗ. Вӑрӑма тӑсӑлнӑ хӗл ыйхин- 
чен варанчӗ, хула урамӗсенче вара шарлаттарсах шыв юхма тытӑнчӗ, ҫурт ҫунат 
тисенчен тумла тумларӗ, вӑрӑм парсем ҫакӑнчӗҫ. Хӗвел ҫӳлтен ҫӳле хӑпарчӗ.

Кӑҫалхи ҫур пуҫламӑшӗнче Нина Дмитриевӑна ялхуҫалӑхӗнче малта пыракан- 
сен республнкӑри канашлӑвне ячӗҫ. Шупашкарти политвӗренӳ ҫуртӗнче канашлӑва 
пухӑннисем йышлӑн пулчӗҫ. Чапа тухнӑ ӗҫчен ҫынсен сӑмахӗсем трибуна ҫинчен 
юхрӗҫ. Нинӑн та хӑй ӗҫӗсем ҫинчен каласа парас килет, анчах... Ҫук, ҫук, мӗн ка- 
лама пултарӗ-ха вӑл ҫак икӗ-виҫӗ ҫулхи ӗҫсем ҫмнчен? Ну, ӗҫленӗ, тӑрӑшнӑ, вай 
хунӑ, наука вӗрентнӗ пек чӑхсене пӑхса ӳстернӗ... Тата мӗн? Ҫук, республикӑра 
малта пыракансен опычӗсемпе ытларах паллашмалла, вӗсеие тӑнламалла, кайран 
ӗҫре усӑ курмалла. Пӗлтӗрхи ҫитӗнӳ вӑл Нинӑн малтанхм ӳсӗмӗ кӑна-ха, малганхи 
утӑм ҫеҫ. Ҫӗнтерӳ малта пулмалла.

Канашлура перерыв вӑхӑтӗнче Нина Дмитрнева Тӑвай районӗнчи Анна Конд- 
ратьевӑпа паллашрӗ. Калаҫса кайрӗҫ. Кашнииех хӑйне май ӗҫ меслечӗ пур иккен. 
Нина та хӑйӗн ӗҫӗсене сӑнласа пачӗ. Чӑнах та, панӑ сӑмаха пурнӑҫлама пайтах 
вӑй хумалла. Чӑхсем валли ҫӗнӗ витесем тунӑ ӗнтӗ, чӑх-чӗп пӑхакансем валли ҫӗнӗ 
обшежити туса лартнӑ. Анчах витесенче те, обшежитире те халь те краҫҫын ҫу- 
типе пурӑнаҫҫӗ. Юнашар ялтах электрииа ҫунать, анчах ӑна кунта халь те илсе 
ҫитереймен-ха. Мӗн тумалла? Ҫак шухӑш ферма хӗрӗсене канӑҫ паман. Ферма 
ваведуюшийӗ Петр Гаврилович хӑй те нумай тӑрӑшать. Пӗррехинче ферма хӗрӗсем 
каҫхине пӗрле пухӑнса ларчӗҫ те паянхи ӗҫсем ҫинчен сӑмах хускагрӗҫ.

— Электрица кирлӗ,— терӗҫ хӗрсем.— Хгуҫан пулать?
— Тен, электрицине хамӑрӑнах кӗртмелле пулать? — сӑнасарах пӑхрб Петр 

Гаврилович.
— Эпир-и? Мӗн тПвӑпӑр-ха впир?— тӗлӗнчӗҫ хӗрсем.
— Электрица кӗртме чи малтан юпасем кирлӗ, юпа лартма шӑтӑксем чавмалла. 

Пралукӗ пур, юпасем тупӑнаҫҫӗ, анчах ҫура тухмасӑр шӑтӑк чавма нулать-и вара?
Петр Гаврилович хӑй шухӑшне юриех каласа пӗтермерӗ, чеереххӗн куҫне хессв 

пӑхкаларӗ кӑна. Мӗн каласшӑн пулчӗ-ха вӑл? Нина шухӑша кайрӗ. Чӑнах ҫа хамӑ- 
рӑнах ӗҫе тытӑнсан мӗнле-ши?

Тепӗр куинех, ӗҫрен пушаннӑ-пушанманах хӗрсем лумсемпе кӗреҫесем нлчӗҫ 
те ферма заведуюшийӗпе пӗрле юпа валли шӑтӑк чавма тухрӗҫ. Шӑн тӑпрана ал- 
тасси ҫӑмӑл мар, ҫапах та ҫывӑх вӑхӑтра электрица кӗртесси хӗрсене хавхалан- 
тарчӗ. Юрать тата кӑҫал ҫанталӑкӗ ытлашши сивӗ тӑмарӗ те, ҫӗр тарӑнах шӑнма 
ӗлкӗреймен. Ҫапла вӗсем кашнн кунах тӑрмашрӗҫ, вӑй хурса ӗҫлерӗҫ. Нумай та 
вӑхӑт иртмерӗ, кирлӗ чухлӗ юпа шӑтӑкӗ алтса хатӗрлерӗҫ, юпасем лартма колхоз- 
никсем пулӑшрӗҫ. Пралуксене те карчӗҫ. Хӗл кунӗсенчех витесенче элекгрица ҫуи- 
ма пуҫларӗ. Халь ӗнтӗ витесене ҫӗрле тухса кӗме те шикленмелле мар, краҫҫын 
хунарӗпе-мӗнпе инкек-синкек пуласран та ан хӑра. Общежитире Ильич ҫути ҫу- 
нать. халь вара электрица ҫутипе ҫывӑрмасӑрах кӗнеке вулама пулать, вӗрен, ӗҫле. 
Электрица кӗртни ферма пурнӑҫӗнчи тепӗр ҫӗнӗ нусӑм оулчӑ. Чӑхсем февраль уйӑ- 
хӗнчех ҫӑмарта тума тытӑнчӗҫ.

* * *
Эпӗ Нина Дмитриевӑпа чи малтвн март уйӑхӗнчв пулса иртнӗ ялхуҫалӑх ӗҫ- 

ченӗсен канашлӑвӗиче паллашнӑччӗ. Кайран манӑн ҫу варринче «Красное Сормо- 
во» колхота пырса тухма тӗл килчӗ. Колхоза пырсан эпӗ, пачах ӑнсӑртран, сап- 
сарӑ ҫӳҫлӗ, сенкер куҫлӑ, кӑштах именекен хӗре аса илтӗм, Нина Дмитриева 
пирки ыйтрӑм.— Еҫлемесӗр,— хавассӑн пӗлтерчӗҫ мана правленире,— маттур хӗр,— терӗ 
пӗри.— Фермӑна хӑвӑр кайса курӑр, заведующипе калаҫӑр, хӑйпе паллашӑр. Унта 
йӑлтах паллӑ.Тепӗр вӑхӑтран эпӗ*чӑх-чӗп ферминче пултӑм. Петр Гаврилович мана ӑшшӑн, 
тахҫанхи хӑнана кӗтсе илнӗ пекех йышӑнчӗ. Нина Дмитриева та кунтах пулчӗ. 
Вӑл халь кӑна чӑхсене апат панӑ та ҫӑмарта пухма кайма хатӗрленнӗ. Хальхинче 
те вӑл мана именерех алӑ тытрӗ.

— Пурнӑҫӑр мӗнле, епле ӗҫлетӗр?— пӗлесшӗн пултӑм эпӗ.
— Акӑ. ӗҫлетпӗр-ха,— кӗтмен ҫӗртен вӑрт ҫаврӑнчӗ те чӳречерен аллипе тӗлле- 

се кӑтартрӗ Нина. Ферма картишӗнче, пысӑк ешӗксем умӗнче, пӗр ҫамрӑк ӗҫлет, 
вӑл ҫӑмарта ешӗкӗсене хулари магазинсене ӑсатма хатӗрленет иккен. Кунта ҫичӗ- 
сакӑр ещӗк. Миҫе ҫӑмарта-ши? Ман шухӑша ӑнланнӑ пекех Петр Гаврилович кӗг- 
мен ҫӗртен сӑмах хушрӗ. м— Куллен икӗ пин ҫӑмарта ытла государствӑна сутатпӑр,— терӗ вӑл. паянхн 
куна...— кӗсйинчен блокнот кӑларчӗ те ун листисенв васкаса уҫкалама тытанче.
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на* Я РГултатӑк вӗстеннӗ тӗле... Ун чухне хӑвӑр килсе курӑр, халех ма мухтанас. 
"^ХПетр^Гаврилович^ы^тарлӑн' йӑл кулч* те ферма х*р*семпе перле общежитирен 

тин сес машинпа курсе килнӗ вутта пушатма васкарӗ. л_„х„
ТУХ%пӗ хаста р̂ хӗрсен ӗҫне пӑхса ытараймарӑм, Нина Дмитриева комсомолкӑн 
п^пнӑсӗпе ӗҫӗсене аса илтӗм, ирӗксӗрех ӑна паянхи ирӗн илемӗпе танлаштартам. 
Чӑнах  ̂ та ӗнтӗ ҫӗршывӑмӑрта коммунизм ирӗ шуҫӑмланать, Нина Дмитриевӑшӑп 
та ҫак ирхи илем, пурнӑҫ илемӗ пекех пулнӑн туйӑнать.

2. ТУСЛӐ ХӖРСЕМ
ТИ РП ЕЙ Л Е пӳрт урайӗсем таса, пӳлӗмӗсем ҫутӑ. Кунта йӗркеренех кроаатьсем 

лартса тухнӑ. Радиоприемникпе юнашар хуткупас. Стена ҫумӗнче КП СС сентср 
райкомӗпе райӗҫтӑвкомӗн куҫса ҫӳрекен ялавӗ. Унтах кӑҫал мӗн чухлӗ с*т, *  
какай туса илмелли обязательствӑсем. Чи курӑнмалли вырӑнта тӗнчери пӗрремеш 
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин сӑнӳкерчӗкӗ. Сӗтел ҫинче ҫӗнӗ хаҫатсемпе 
журналсем выртаҫҫӗ, анчах вӗсене уҫса вулама ӗлкӗреймен-ха. __

Сакӑн пек «Аврора» колхозри ферма хӗрӗсен обшежитийӗ. Сире хӗрсен пуле- 
мӗнчи хуткупӑс тӗлӗнтерет-и? Ан тӗлӗнӗр, ӑна колхоз туянса панӑ, хуткупасне 
самрӑк хӗр Ольга Любимова калать. Каҫ-каҫ вӗсем, ӗҫрен пушансан, ӗне сӑвакан- 
семпе сысна пӑхакансем пурте пӗрле пухӑнса лараҫҫӗ те, Оля хуткупӑсие тӑсса 
ярать. Ытти хӗрсем еара юрра пӗр харӑс тытса илеҫҫӗ.

Пирӗн колхоз фермиыче 
Амӑртуллӑ ӗҫ вӗрет.
Ой, вара, мӗн вара,
Юрламалла мар-и-ха?
Амӑртура мала тухсая 
Саваималла мар-и-ха?..—

шӑранать ферма хӗрӗсен юрри, юрӑ хӑех чун-чӗрене ҫӗклет.
Чӑнах та, хӗрсен савӑнмалли сахал мар ӗнтӗ. «Аврора» колхозря ӗҫчен хӗрсем, 

ӗне савакансем каҫалхи перремӗш ҫур ҫулта районти иккӗмӗш вырӑна йышанчеҫ, 
кӳршери Сталин ячӗпе хисепленекен чапа тухнӑ колхоза кӑшт ҫеҫ хӑватаса ҫитей- 
мерӗҫ. «Аврора» колхозри ӗне сӑвакансем кӑҫал кашни ҫӗр гектар акакан ҫер 
пуҫне вӑтамран 225 центнер, кашни ӗнерен 280« килограмм сӗт суса илме сӑмах 
пачӗҫ. Хӑйсен обязательствине вӗсем чыслӑн пурнӑҫлвса пыраҫҫӗ. Ҫур ҫул хуш- 
шинче вӗсем кашни ӗнерен 1.595-шер килограмм туса илчӗҫ. Халӗ вӗсем Коммунист- 
сен партийӗн XXII съезчӗ уҫӑлнӑ тӗле сӗт суса илес тӗлешпе те, государствӑна аш- 
какай сутас енӗпв те плана тултарассишӗн тӑрӑшса ӗҫлеҫҫӗ.

«Аврора» колхоз районти пысӑк ялхуҫалӑх вртелех мар ӗнтӗ. Вӑл Пикикасси- 
пе Пӑсӑрман ялӗсенчен пӗрлешсе тӑрать. Сумалли ӗнесем кунта хӗрӗх пуҫ, вӗсенв 
тӑватӑ хӗр пӑхаҫҫӗ. Фермӑра чылай ҫулсем хушши ӗҫлекен Татьяна Григорьева 
пӗлтӗр малта пыратчӗ, халь те юлмасть-ха, анчах ҫамрӑк доярка Римма Осипова 
вара пуринчен те мала тухасси пӑхсах курӑнать. Вӑл кӑҫалхи ҫур ҫул хушшинчех 
1555 килограмм ытла сӗт суса илнӗ. Июль уйӑхӗнчи плана та вӑл ирттерсе тул- 
тарнӑ, хӑйпе ӑмӑртакан Татьяна Григорьевӑна хӑваласа ҫитнӗ. Ашшӗпе пӗр тӑван 
Зойӑпа Тамара Кожевниковӑсем те колхозри ӗне сӑвакансенчен чи лайӑххисем шут- 
ланаҫҫӗ. Вӗсен ӗҫне кунта пысӑка хурса чыслаҫҫӗ, ҫамрӑксене Раиса Михайловна 
Кириллова — ферма заведующийӗ — яланах пулӑшса пырать. Унччен вӑл хӑй т* 
ӗнесем пӑхнӑ. Унӑн пултаруллӑхне кура келхоз кӑҫал ӑна ҫуркунне ферма заве- 
дующине куҫарчӗ.

Ферма хӗрӗсем туслӑ пурӑнни кашни утӑмрах сясӗнет. Ене сӑвакансене пушӑ 
вӑхӑтра сысна пӑхакансем пулӑшаҫҫӗ, лешӗсем те хӑйсен тантӑшӗсем умӗнче 
выльӑхсене тӑрантарнӑ е апат хатӗрленӗ вӑхӑтра парӑмра юлмаҫҫӗ.

Сӑмах май тенӗ пек, сысна ферминче ӗҫлекен Мария Иванова пирки те асӑнса 
хӑвармалла. Фермӑра вӗсем виҫҫӗн ӗҫлеҫҫӗ. Вӗсенчен пӗри Мария Иванова, ҫирӗм- 
виҫҫӗсенчи хастар хӗр. Вӑл нихҫан та ывӑнма пӗлмест, пур ӗҫе те ӗлкӗрсе пы- 
рать. Ярослав Чиж меслечӗ пирки пӗлсен, Мария хӑй те ун пек ӗҫлеме шут тытрӗ. 
Халӗ пултаруллӑ комсомолка 128 сысна пӑхса ӳстерет. Пӗлтӗр вӑл пӗччен 75 цент- 
нер ытла государствӑна сысна какайӗ ӳстерсе сутнӑ. Кӑҫал колхоз кашни ҫӗр 
гектар пуҫне 80 центнер сысна какайӗ сутма обязательство илнӗ. Ку ӗҫре, паллах, 
Марня Иванова та тӑрӑшса ӗҫленӗ. Ҫур ҫул хушшинче кӑна аллӑ центнер государ- 
ствӑна сутас вырӑнне 138 центнер ытла сутнӑ. Хӑйӗн хӗр-тантӑшӗсене — Оля Лш- 
бимовӑпа Матрена Комаровӑна вӑл яланах пулӑшса пырать.

Каҫхине ӗҫрен пушансан хӗрсем пӗрле пухӑнса лараҫҫӗ те радио итлеҫҫӗ е 
ҫӗнӗ хаҫат-журнал вулаҫҫӗ. Ун пек чухне Мария Иванова вара яланах ҫӗршыв 
ӳсӗмӗсем ҫинчен тантӑшӗсене саспа вуласа парать. Унччен те яулмасть Оля Люби- 
мова хуткупӑсне тӑсса ярать, пӳлӗмре хаваслӑ юрӑ, ӗҫ юрри шӑранма тытӑнать. 
Ахальтен мар ӗнтӗ ферма хӗрӗсем:

Эпир пур ӗҫре те саттур,
Юрй-ташӑра маттур...—

тесе юрра явратаҫҫӗ. Пикнкасся клубн* фврма хӗрӗсем пырсав вара ташӑ-горӑ 
чылайччен чарӑнмасть.

Хӗрсен туслӑхӗ ӗҫре ҫятӗнӳсем тума нулӑшать, вӗсене хавхалантарать, мала 
туртать.

3. ЭТЕМ ТЕНИ МӐНАҪЛӐ ЯНӐРАТЬ
БРИГАДАНА кӗтмен ҫӗртен инкек килсе ҫитрӗ. Малтанах пурте ним тума та аптӑраса ӳкрӗҫ.
... Цехра, ытти кунсенчи пекех, хӗрӳ ӗҫ пыратчӗ. Хӗрсем чӑх-чӗп валли клетка 

хӑмисемпе юписене сӑрлаҫҫӗ. Пӗрисем юрлаҫҫӗ, теприсем вичкӗн шӳтлеҫҫӗ. Ҫирӗм 
пилӗк хӗр хушшинче ҫирӗм пилӗк расна кӑмӑл. Кашниех хӑйне мӑй ӗҫлет, каш- 
нинех хӑйӗн вӑрттӑнлӑхӗ, чун-чӗре хавалӗ пур.

Сӑмсана сӑрӑ-эмаль шӑрши кӑтӑклать, ӑна вентиляци те туртса ҫитереймест. 
Тен, ҫавна пулах-и, Галина Копылова ытла та пусӑрӑнчӑк кӑмӑллӑ. Вӑл никампа 
та нимех те калаҫмасть, хӗрсемпе хутшӑнмасть. Аня Печникова — бригадир — унпа 
сӑмахласа пӑхасшӑнччӗ, анчах майлӑ самант ҫаплах пулмарӗ. Перерыв умӗн ҫеҫ 
Аньӑна Вера Будкина чӗнсе илчӗ, тем пӑшӑлтатса каларӗ.

— Мӗн пулнӑ?— Аня чӗри кӑртах турӗ.
— Галя упӑшкине пӑрахса кайнӑ,— юлташне куҫран пӑхаймасӑр калаҫрӗ 

Вера.- Галя судоверфьрен те пӑрахса каясшӑн, ӗҫрен те тухасшӑн. Йӑлтах ҫултан парӑннӑ.
— Мӗнле-ха капла? Хӑй ма ним те шарламасть?
— Пӗлместӗп.
— Мӗн тӑвӑпӑр-ха ӗнтӗ?
Аня шухӑша кайрӗ. Вӑт сана коммунизмла ӗҫ бригади! Ҫапла пӑтӑрмах пулнӑ 

хыҫҫӑн ҫак чыслӑ ята епле илӗн-ха? Мӗн ҫитмен-ши ӑна? Саша — Галина упӑш- 
ки судоверфьрех платникре ӗҫлетчӗ, ун пек-кун пек сӑмах ҫӳренине илтсех 
каиманчче вӑл. Ҫитменнине тата. малярсен бригади коммунизмла ӗҫ бригадин 
ятне илессишӗн кӗрешӗве хутшӑнсан, чӗрере пачах ҫӗнӗ туйӑм ҫуралнӑччӗ. Ком- 
мунизм вӑхӑтӗнчи пек пурӑнма вӗренесси. сӑмахсӑрах паллӑ ӗнтӗ, хӑех ҫӗннине 
ҫуратать. Чи малтан юлташсемшӗн, йышшӑн тӑрӑшмалла, пурин те — пӗриншӗн, 
кашниех пуриншӗн таса чун-чӗреллӗ пулмалла. Ҫапла шухӑшланӑччӗ Аня Печнико- 
ва бригада йӗркелесен, халь вара пӑх та кур!

Галя упӑшкипе йӗркеллӗ килӗштерсе пурӑнайманнине Аня унччен пӗлменччӗ, 
сисменччӗ. Нивушлӗ вӑл асӑрхаман? Ҫук, сиснӗ, анчах кашни кил-йышӑнах хӑйӗн 
чӑрмавӗсем. харкашу-хирӗҫӗвӗсем пулаҫҫӗ, вӑсем хӑйсемех майлашӑнаҫҫӗ. тесе 
шухашланӑ. Паллах, упӑшкипе арӑмӗ паян харкашса илесҫӗ те ыран ҫураҫаҫҫӗ. 
теншӗн ахальтенех хушша-хуппа кӗмелле? Халь акӑ кил-йыш сапаланчӗ, арканчб 
апла. Мӗнле тӳрлетмелле ӑна? Тен, хушша-хуппа малтаиах кӗмелле пулнӑ? Аннӑ-

па ун юлташссем Га- 
льӑпа ытларах ҫывах 
танӑ пулсан, ҫапла 
инкек те килсе тух- 
мастчӗ пулӗ?

Еҫсем чӑнах ытла 
та каткӑс пулнӑ. Га- 
лина упӑшки Алек- 
сандр сӑлтавсарах 
арӑмне ксвӗҫсе пу* 
ранпа, киле час-часах 
ӳсӗр тавраннӑ, килте 

час-часах харкашу 
пуҫланнӑ, арӑмне хе- 
несси те пулкаланӑ.
Юлашкинчен Галина 

чӑтса тӑрайман, ун 
пагӗнчен икӗ ачиие 

тухса кайнӑ.
Ҫак хыпар Аньӑна 

нумай шухашлатгар- 
че. Хальхинче те вал 
аслӑ юлташесенче пу- 
лашу шырарӗ, парт- 
бюро секретарӗ Иа- 
вел Владимирович 
патне пычӗ, канаш 
ыйтрӗ.

— Ҫын телейӗшӗн 
Гальӑна пулашмалла.

Ҫук, Гальана ӳкме памарӗҫ, Ьера Будниковапа Мотя Ильина пулӑшса пычӗҫ. 
Вӗсен ачашлӑхӗнче, вӗсен тимлӗхӗнче херхеини мар, ҫын кунҫулешен тӑрашни, 
ҫыншӑн керешни сисӗнсе тӑчӗ. Ҫакна Галина хӑй анланна-ши, палла мар, анчах 
Аня Печникова вара черипе туйре. Бригадари херсем хайсемшӗн мар, чи малтан 
юлташ шапишӗн тарӑшни кашни утамрах палӑрса тӑчӗ. Ҫакна юлашки кунсенчи 
ӗҫсем те катартса параҫҫӗ.

Мотьӑпа Ьера ҫине танипех бнтӗ Гальӑна ҫбнб хваттере вырнаҫтарчбҫ. Ҫур- 
жунне Галя яла, таванӗсем патне отпуска тухса кайрӗ. Шап кана пахча ҫимӗҫ 
лартнӑ вахӑтра килтен кайма лекрӗ. Анчах Верӑпа Мотя кунта та юлташне ман- 
марӗҫ. Вӗсем Гальан пысак мар паҫминче помидор, купӑста лартса хӑварчӗҫ, каш- 
ни куллен шӑварчӗҫ, кил-ҫурта тирпейлерӗҫ. Га-тьӑна ӗҫлеме те, лапкан пурӑнма 
та майсем туса пачӗҫ. Пурте — пӗриншӗн, кашниех — пуриншӗы йӑла хӗрсеы чермые 
ҫирӗп вырнаҫса юлчӗ. Кашни утӑмрах туслах сисӗнчӗ.

... Уяв ҫывхарса килет. Хор кружокӗ репетици ирттерет. Акя та хора ҫӳрет. 
Шӑп кӑна репетицие каймалли вахӑтра виҫӗ ҫулхы Сашӑна ача садӗнчен илсе 
пымалла. Виталий — Аня мӑшӑрӗ — каҫхи сменӑра ӗҫлет. Сашӑна илме каякан 
та ҫук. Апла пулсан репетицие каясси те пулмасть. Ним тума та ҫук. «Ан тив, 
мансӑрах ирттерччӗр,— кулянса шухӑшларӗ Аня.— Манран хора ҫӳресси пулай- 
масть ӗнтӗ...» Вӑл васкасах судоверфь хапхн выиелле утса кайрӗ.

— Аня, ӑҫта васкан эсӗ?— кӗтмен ҫӗртенех хӑй хыҫӗнче палланӑ сасӑ илтрб. 
Вӑл ҫавранса пӑхрӗ те Вера Будникована курчӗ.— Эсӗ репетицие каятӑн-и?

— Ҫук...— пусарӑнчӑк саспа каларӗ Аня. Эх, мӗи тери ун ҫӗнӗ юрӑ вӗренес 
килетчӗ, юлташӗсемпе юнашар тӑрса уяв чухне сцена ҫине тухас кӑмӑл пурччӗ.— 
Эпӗ хора ҫӳрейместӗп пулӗ, килте никам та ҫук. Саша ача садӗыче, ӑна киле илсе 
пымалла.

— Уншӑнах ма пӑшӑрханас?— ним пулман пекех хуравларӑ Вера.— Эпӗ репетн- 
цие ҫӳреместӗп, сассӑм ҫук. Сашӑна хамах садран илсе пыма пултаратӑп.

... Ҫак самантра Аня мӗн шухӑшланине хӑй ҫеҫ пӗлме пултарать. Тен, вӑл ҫак 
вӑхӑтра Верӑна ӑшӗнче чӗререн тав туса ыталасах чуптӑвас килнӗ пулӗ. Тен, 
сӑмахсӑрах юлташӑн сӗнӗвне йышӑннӑ-тӑр? Ҫапах та вӑл ҫак хушӑрах бригада 
ҫыннисем ҫӗнӗлле пурӑнма пуҫланине туйнӑ, унтан та ытларах коллектив ҫирӗи 
чӑмӑра чӑмӑртанни, бригада членӗсем кирлӗ самантра пӗр-пӗрне пулӑшма хагӗрри 
сисӗнчӗ. Ку вӑл хут ҫине ҫырман саккун, чӗрере ҫеҫ туякан обязательство.

Репетици ҫав кун ҫеҫ мар, тепӗр куыне те, врнипех йӗркеллб иртрӗ. Уяв кои- 
церчӗ те йӗркеллӗ пулчӗ.

Ҫаксем судоверфьри Анна Печннкова ертсе пыракаи малярсен бригадиы пӗр 
енне ҫеҫ кӑтартса параҫҫӗ-ха. Бригада ҫӗнӗлле ӗҫлеме пуҫланп малярсен хуш- 
шинчн туслӑхра кӑна мар, ӗҫре те палӑрса тӑрать.

Чӗпсем валли клетка тӑвакан цехӑн кӑҫал пилӗк пин ытла чӑх-чӗп клеткисем 
хатӗрлесе памалла. Пӗлтӗр бригада кашнн уйӑхра сакӑр е вунӑ комплект сӑрласа 
панӑ, кӑҫал вара ҫирӗмпилӗк ҫынран тӑракан бригада уйӑхсерен пилӗкҫӗр е пи- 
лӗкҫӗр ҫирӗм комплект таран сӑрласа хатӗрлесе парать. Ку вара ҫӗнӗлле ӗҫлени, 
бҫ тухӑҫлӑхне куллен ӳстерсе пыма тӑрӑшни кӑна мар, коллективӑы вай-хаватне ӳстернине кӑтартать.

Хӗрсем ӗҫре те, ытти ҫӗрте то яланах пӗрле. Вӗсем чи малтан втем телейӗшӗн 
кӗрешеҫҫӗ. Ахальтен мар ӗнтӗ вӗсем аслӑ писатель Максим Горькиӑ «этем теыи 
мӑыаҫлӑ яыӑрать» тенӗ сӑмахсеие чӗрере тытса усраҫҫӗ.

кӗрешмелле, ӳкме памадла мар,— терӗ иартбюро еекретарб,— 
Ҫыншӑн кӗрешесси — бригадан пирвайхи тивӗҫӗ.

А ня Печникова бригадинчи хӗрсем ӗҫе васкаҫҫӗ; Судоверф ьре туса 
кӑларнӑ кимӗсем.

Е М(  Малаллине 
22-мӗш 
страницӑра 
вулӑр.)
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4. ПАТТАРЛЛХ ҪУЛ1П1
Ндкар Акӗулатов, 
лвтчип-инструктор

НУМДЯХ ПУЛМАСТЬ пирӑн 
гап корпусра паррамӗш кос- 
монавтан ӳкарчакн« кӗларса 

ҫакрӑҫ. Вал партратсен галарсии- 
на илемлатрӗ, иренаургри аслӑ 
сызлаш ҫар училищин пурнӑҫанча 
ҫана страиица ҫырса хуни ҫинчан 
палтерчӗ.

Пирен училища кӑҫалси аагуст 
уйӑхенче хай уҫалнаранпа херах 
ҫул тултарнииэ палла тазать. Фо- 
тоукерчакасенчи ҫыисене пахатан 
та, ссвет улапесен паттарлахӗ ҫин- 
чен ҫырнӑ кӗнеке страницисане 
уҫнӑнах туйӑнать.

Валерий Павлович Чкалов, Ми- 
хаил Михайлович Громов, Андрей 
Борисович Юмашев, Анатолий 
Константинович Серсв, парашют 
спорчӗн тӗнчери рекордсменӗ 
Василий Григорьевич т-оменюк 
кунтан вӗренсе тухнӗ. Ҫӗр хервхе 
яхӑн ҫын Совет Союзен Геройӗн 
ятне илнӗ, вунвнҫҫешӗ ҫав ятв 
икӑ хут илма тивӗҫлӗ пулна!

Ман пекех службӗра тӑракан 
юлташсем, пулас евиаторсене вӗ- 
рентнӗ май, тӗнчере пӗрремӗш 
хут Ҫурҫӗр полюсӗ урлӗ пӗрре 
лармасӑр Америкӑна вӗҫсе ҫитнӗ 
Чкаловӗн тата реактивлӑ самолет 
ҫинче чи малтан сывлӑша ҫаклен- 
н« Григорий Васильввич Бахчи- 
ванджин ырӗ тӗслӗхӗсвн* илс« 
кӑтартаттӑмӑр. Иккӗшӗ т« вӗсам 
пирӗн училищӗрен вӗрвнс* тухнӑ.

Акӑ халӗ пӗтӗм тӗнчанв тӗлӗн- 
мелле хыпар сарӗлчӗ: совет ҫын- 
ни тӗнче уҫлӑхне ҫӗкленчӗ. Унта 
чи малтан Юрий Гагарин вӗҫсе 
хӑпарчӗ. Вӑл та ҫак училищӗрен 
вӗренсе тухнӗ.

Пирӗн лата Юрий Гагарин 1935 
ҫулхи ноябрь уйӗхӗнче килчӗ. 
Малтанах ӗна вӗрантекенни Ана- 
толий Григорьевич Колосов пул- 
чӗ. Вӑл ӗнтӗ Юрие реактивлӗ са- 
молет ҫинче вӗҫме вӗрентрӗ.

Питӗ хӗвӑрт вӗҫекен самолет 
кабининв ларма ирӗк иличчен 
Гагарин курсант аудиторисенче 
тата кӗнекесем вуласа нумай вӗ- 
хӑт ирттернӗ. Командирсем, лра- 
подавательсем, политработниксем 
ӗна теорипе техникӗна вӗренме 
пулӑшнӑ, вӑй-хал енчен пиҫсе 
ҫирӗпленме лартнӑ тӗллава пур- 
нӑҫлама тата паттӑр пулма вӗ- 
рентнӗ. Пулас космонавтӑн ҫуна- 
чӗсена сарма пулӑшнӑ коллекти- 
вӑн членӗ лулнӑшӑн епле савӑн- 
мастӑн-ха.

_. Мане Владимир Иваноеич Бе- 
ликов мвйор чӗнсе илчӗ те Коло- 
совран виҫӗ ҫынтан тӑракан уш- 
кӑна йышӑнса вӗсене малалла вӗ- 
рентме хушрӗ. Ҫев ушкӗита Гага- 
рин та пулчӗ.

йрхиме вӗҫмз пуҫларамӗр. Га 
гаринпа пӗрле зонв тӗрах веҫетӗп 
те тимлӗн сӑнатВп. Тупено пӗр 
асӑрхаттармасарах ҫӗкленчӗ. Ввл 
машинӑна менле тытса лынине 
свнвтап, тӗреслесе пыратӗп.

Акӗ зонв пуҫланчӗ. юрий мӗи 
хушнине тума тытенчӗ. Тӗрлӗ ви- 
ражсем тунӑ чух ӑнӑҫлах ввҫей- 
мест-ха. Анчах тупервн ҫер ҫине 
аннӗ май (ригурессм тунӗ чух ыт- 
лашши хӑварт вӗҫнипе манан ку- 
ҫӑмссм хуралса килчВҫ.

Командана пурнаҫланӗ хыҫҫӗн 
анма пуҫларӑмӑр. Самолета па- 
лӑртнӑ выранах антарса лартрӗ.

— Эсир машинана ҫав тери 
ӗнӗҫлӗ лартрӗр, — пӗлтеретеп 
Юрие.— Мӗншен-ха сире пВрмаях 
самолета тӗрвс мар лартать, 
твҫҫВ!

— Капитан юлташ, апӗ паян 
минтер илсв тухрӗм вӗт-ха.

Эпир иксӗмӗр т« кулса ятӗмӗр. 
Ҫакӗ паллӗ пулчӗ: Гагарина *ӑй 
лутра пирки самолета тытса лынӑ 
чух ҫӗре курма йывӑртарах пупнӗ.

— Тупврвн аялалла аннӗ чух 
яланах ҫааӗн пак тӑватӑр-и!— твсв 
ыйтатӑп.

— Ҫапла, яланах.
Вӗҫав менле пулса иртнине сӳт- 

се яватӗп. Пуҫра пср шухӑш— вӗл 
ҫав тери чапла летчик пулма пул- 
тарать.

Кашни ҫӗнӗ вӗҫев хыҫҫӗн Юрин 
пултарулӗхӗ палӗрсах пычӗ. Мӗн 
тери апир ҫӳлелле вӗҫсе хӗпарат- 
тӑмӗр, ҫавӗн чухлӗ унӗн кӗмӗлне 
ҫӗклентеретчӗ. Тӳпере вӗл хӑйне 
шыери пулӑ пекех туять.

Пӗррехинче мана А. Резникоа 
преподаватель коридорта ҫапла 
ыйтрӗ:

— Калӗр-хе, Гагарин мӗнле 
аӗҫет!

— Аеан,— тетӗп.— Анчах всир 
унпа мӗншӗн интаресленетӗр!

— Пӗлетӗр-и, вӑл мана тӗлӗн- 
тарчӗ. Даигатель теорийӗпе «еиҫ- 
ҫӗ» паллӗ илчӗ.

— Унӗн пӗр «виҫҫӗ» паллӗ та 
ҫук.

—  Ҫапла, халӗ ҫук. Вӑл вкзамен 
хыҫҫӗн ман пата пычӗ те хӗйна 
тепӗр хут тӗрӗслеме ыйтрӗ. Тепӗр 
пилӗк кунтан унпа тата ҫичӗ кур- 
сант пычӗҫ. Эпир, преподаеатель- 
сем, иккӗмӗш хутӗнче вӗсекчен 
мӗнле ҫирӗп ыйтнине аеан пӗло- 
тӗр. Ун пек чух «тӗваттӗран» лы- 
сӗкрах паллӗ пулмасть, анчах Га- 
гарин «пиллӗк» илчӗ.

Юрий хӗй еӗренме юрататчӗ, 
юлташӗсена те пулӗшатчӗ. Астӗ- 
ватӗп, пирӗн Виктор Боеа курсант 
пурччӗ. Пӗррехинче вӗл чирлерӗ 
те чылайччен госпитальте выртрӗ. 
Паллах, вӗренӳре юлса пычӗ.

Юрий пушӗ вӑхӗтра яланах Воее- 
па пӗрле пулса ӗна пулӑшатчӗ.

Вӗренсе тухмалли экзаменсем 
ҫитсен, Боеа физкультурӗпе нв- 
чар вӗренни палӗрчӗ.

Вӗл хӗй ҫуллӗскар, ҫапах турник 
патне сиксе ҫитеймест,— тесе ку- 
латчӗҫ унран курсантсем.

Каллах Юрий ҫӗлчӗ. Вӑл Боева 
спорт залне е площадкӗна илсе 
каятчӗ те унпа темӗн те пӗр хӗт- 
ланатчӗ. Пӗхатӗн та, Боевран тар 
шӑпӑртатса юхнине куратӑн. Боев 
училищӗрен аванах вӗренсе тухрӗ.

1957 ҫулта вӗрентсе кӑларнӗ 
курсантсен ӗҫӗсан папки халВ те 
упранать. Унта ҫӳлти сылтӗм енче 
пВчекрах сӗнукарчӗк ҫыпӗҫтарнӑ 
документ пур. Укерчӗк ҫинче сер- 
жант ятне илнӗ каччӗ. Малалла 
ҫапла вулама пулать: «Гагарин 
Юрий Алексеевич курсанта лей- 
тенант ятне пама тӑратни. Учили- 
щӗре вӗраннӗ чух хӗй дисципли- 
нӗллӗ пулнине, политикӗна лайӗх 
ӗнланнина кӗтартса пачӗ. Совет 
Ҫарӗн уставӗсене пӗлат, вӗсена 
пурнӗҫлать. Строевой тата физ- 
подготовкӗпа аван. Теорипе тата 
физподготовкӗпа госэкзаменсене 
«пиллӗк» паллӗпа тытрӗ. Вӗҫма 
юратать, вӗҫессе хӗюллӗ та шан- 
чӗклӗ еӗҫет»...

Валерий Паелович Чкалов «пӗ- 
чӗк чӗмӗр» тавра вӗҫсе ҫаерӑнма 
ӗмӗтленнӗ. Пирӗн училищӗрен вӗ- 
ренсе тухнӗ Юрий Гагарин ҫав 
ӗмӗте пурнӗҫларӗ.

5. ПЕР ПОЛКРИ ЮЛТАШСЕМ
В. КИСЕЛЕВ,

авиацин пӗр чаҫӗнчи аслӑ 
лвйтенант.

Хеличчен пулман вырӗнта, ҫӗнӗ 
ҫынсем хушшинче сасартӗк тах- 
ҫанхи юлташа тӗл пулса «Каллах 
пӗрле!» тесе унӑн аллине чӑмӑр- 
тасан, хӑвна мӗнле савӑнӑҫлӑ 
туятӑн!

Манӑн та Юрий Гагаринпа ҫап- 
ла пулса тухрӗ.

... Ааиаци училищинчен вӗренса 
гухрӗмӑр. Аҫта службӑра пулма 
тиеет! Ҫак ыйту, паллах, пире, 
ҫамрӑх офицерсене, хумхантарчӗ: 
влир ӗҫта ӗҫлеме ярасса кӗтетпӗр. 
Кашниех хӑйӗн ҫунатлӗ машинине 
хӑеӑртрах илсе еӗҫма ӗмӗтленат.

Акӗ, юлашкинчен чаҫе каймалли 
ҫинчен калекан документ алла 
илетпӗр. Сыепуллашатпӗр. Нума- 
йӑшӗ тӗванӗсене курма отпуска 
каяҫҫӗ, ун хыҫҫӑн ҫеҫ чаҫе пы- 
раҫҫӗ.

Ҫав кунсенча эпӑ Юрий Гагари- 
на самантлӗха енчах куркаларӗм.

Ҫакӑн оек кӑске калаҫу пулса 
иртрӗ)

—- Юра, ӗҫталла!
— Службӑна!
Эпир сывпуллашрӗмӑр. Часах 

зпӗ те тухса кайрӗм.
Отпуск хӗвӗрт иртрӗ. Халӗ чаҫе 

каймалла. Ҫитрӗм те командир 
патне паллашма каятӗп. Сасартӗк 
палланӗ ҫын сасси илтӗнсе кайрӗ:

—  Киселее!
Каялла ҫаврӗнтӗм та ман хыҫ- 

ҫӗн Гагарин пынина курах кайрам. 
Вӗл кунта пӗр эрна каялла килсе 
ҫитнӗ иккен.

—  Кунта пирӗн ачасем теми- 
ҫен,— терӗ Юрий.

Аеивучилищӗре эпир Гагаринпа 
ахаль юлташсем кӗна пулнӗ, кун- 
та вара чи ҫывӗх туссем пулса 
тӗтӗмар. Пире ҫаксем та ҫывхарт- 
рӗҫ: веренури йывӑр ҫулсене аса 
илни, ӑсталама юратни, техникӑпа 
чакаланни, тен, манӗн мӗшӗрпа 
Тоньӗпа унӗн Вали янташсем пул- 
ни те. Вальӗпа ҫыру ҫуретме пуҫ- 
ланӗ еӗхӗтрах Юрий хавасланса 
пире ҫапле лӗлтерчӗ: «Ҫулла кил- 
ме шухашлать. Вара яланлӗхах 
кунта юлать».

Халӗ, туеӗн ятне пӗтӗм тӗнче 
пӗлнӗ вӗхӗтра, эпӗ пӗрле ирттер- 
нӗ ҫулсане ытларах та ыт- 
ларах аса илме тӗрӗшатӑп. Гага- 
рин лирӗнтен мӗнпе те пулин па- 
лӗрса тӗнӗ-и! Ҫук. Вӗл, пурин 
пеках, ҫӗр ҫинче пурӗнакан втем. 
Ун пеккисем пирӗн сахал мар. 
Эпӗ пӗр ҫакна палӗртмасӗр хӗвар- 
ма пу^тараймастӗп: вӗл ҫав тери 
ӗмӗтленме юрататчӗ тата ҫав 
ӗмӗт пурнӗҫланасса шанатчӗ.

Юлашки ҫулсенче чаплӗ ӗҫсем 
нумай пулса иртрӗҫ. Пирӗн совет 
спутникӗсем пӗрин хыҫҫӗн тепри 
ҫӑлтӗрсем патнелле еӗҫсе хӑпар- 
чӗҫ.

Пӗррехинче Юрӗпа калаҫнине 
астӗеатӗп. Ун чух, йышӗнатӗп, 
унӗн сӑмахӗсене всӗрхамарӗм.

—  Хӗйӗн ирӗкӗпе килӗшекен- 
сем, тен, нумай пулӗҫ...

Вӗл пӗтӗмпех каласа пӗтерайме- 
рӗ. Эпӗ еӗл мӗн каласшӗн пулни- 
не тӗнламасӗр ҫаплипех ирттерсе 
ятӑм. Тен, ҫавӗнпа та асӗрхамарӗм 
пулӗ. Пирӗн, ҫамрӗк летчиксен, 
ун чух нумай тӗрмешма лакетчӗ. 
Ҫамрӗк пилот хӗйне ӗҫре кӗтар- 
тасшӗн ҫуннине, вӗл йывӗр ӗҫсем 
пурнӗҫлвма хушнӑ аслӑ юлташсе- 
не мӗн тери ӗмсаннине пӗлесчӗ 
сирӗн. Пирӗн те ҫавӑн пек вӗҫев- 
сем ирттерес килетчӗ, анчах юра- 
масть, — еӗхӗт ҫитмен-ха, лурин 
те хӗйӗн вӑхӑчӗ пур.

Малалла вӑренсе пытӑмӑр, ан- 
чах темӑншӑн Юрин машинӑнв 
ҫӗр ҫине антарсе лертнӑ чух ӑнса
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пымарӗ. Вӑл пнтӗ <йяхулл1ччӑ, 
анчах хӑй ҫаа тари тн ӑҫсӑр  пул- 
нина никамран та пытармастчӑ, 
Юрий млташсанчан канашсам ый- 
татчӑ, пултаруллӑ латчиксам ма- 
шинӑна ҫӑр ҫина мӑнла антарса 
лартнина тамиҫа сахат хушши 
пӑхса тӑратчӑ. Варв вӑранчӑ аӑ- 
ренчах.

Йывӑрлӑхсам... Вӑсанчан »там 
шикленмаст пулсан, ҫав йывӑр- 
лӑхсем хӑрушӑ мар. Юра кывӑр- 
лӑхсанчан хӑрамастчӑ. Вӑл хӑйпа 
юнашар тимлӑ, вӑйлӑ та хӑюллӑ 
ҫынсем пуррина туйнӑ. Вӑсенчан 
вӗранмалли сахал мар. Ҫавӑнпа 
та »пнр та, ҫамрӑксам, хамӑр мӗн 
тума пултарнине кӑтартма тӑрӑ- 
шаттӑмӑр. Сывлӑха ҫирӑплататтӗ- 
мӗр, хамӑр тӗллеве пурнӑҫласшӑн 
ҫунаттӑмӑр. Юрий Гагарина, сӑ- 
махран, хӗл кунӑсенче конькипе 
ярӑннине курма пулатчӗ. Унпа 
пӗрле »пир йӗлтӗрпа те ярӑнаттӑ- 
мӑр. Пулла ҫӳресе те вӑхӑта усӑл- 
лӑ ирттереттӗмӗр. ,

1959 ҫулхи ҫуркунне манӑн ту- 
сӑн пурнӑҫӗнче пысӑк ӗҫ пулса 
иртрӗ —  ӑна парти чланӗн канди- 
датне илчӗҫ. Вӑл хӑйӗн малаллахи 
ӗмӗчӗсем ҫинчен чун-чӗререн 
хумханса каласа паратчӗ.

Гагарина сасартӑк гарнизонран 
чӗнсе кайрӑҫ. Вӑл питӑ савӑнӑҫлӑн 
таврӑнчӑ:

— Мана питӑ интареслӑ ӑҫ па- 
ма шутлаҫҫӗ.

Эпир мӑн хушнине вӗренса пы- 
ратпӑр. Пӗррехинча ҫӗрла пирӑн 
реактивлӑ самолетсем пӑрин хыҫ- 
ҫӑн тепри аэродрома анса ларчӑҫ. 
Юрий аллипе тӳпена тӑлласа кӑ- 
тартрӑ.

— Пӑх-ха, мӗн чухлӑ ҫӑлтӑрсем. 
Вӗсем патне питӗ вӗҫсе каяс килет.

Ҫав каҫ »пир нумайччен калаҫ- 
рӑмӑр.

Кӑшт вӑхӑт иртсан, Гвгаринсам 
куҫса кайрӗҫ. М&на туссӑр пурӑн- 
ма питӗ кичем пулчӑ. Отпуск ҫи- 
тессе аран-аран кӑтса илнина та 
пытармастӑп. Ҫавӑн чух вара 
Юрипе ҫӑнӑ вырӑнта тӑл пултӑм. 
Темиҫе уйӑх иртнӑ хыҫҫӑн ун вл- 
лине чӑмӑртама мӑн тери ырӑ!

Гагаринӑн хӑтлӑ хваттерӑнче 
»пир хамӑр ҫемьееемпа Ҫӑнӑ ҫу- 
ла кӗтсе илтӑмӗр. Елка ялкӑнса 
ҫунать, черккесем янӑраҫҫӑ. Эпир 
пӗр-пӑрне ырӑ сывлӑхпа телай 
сунатпӑр. Юра тусӗсампа юлташӑ- 
сем, паттӑрлӑха, ҫирӑплӑха, ӑста- 
лӑха вӗрентнӗ ҫынсам ҫинчан ыйт- 
са пӗлет. Вӑсана Гагарин пурин- 
шӗн те чӗреран тав тӑвать. Эпир 
хӑнана пыриччен ун патӗнча палк- 
ри Росляков, Вдовин, Байвеков 
юлташсам пулни ҫинчен каласан 
та вырӑнлӑ пулать. Хӑйӗн ҫинчан 
Юра темиҫе еӑмах ҫеҫ келарӗ:

— Еҫ ман питӗ кӑмӑллӗ, чӗре- 
рен юрататӑп.

Эпӗ чаҫе таврӗнтӗм. Темиҫе 
уйӗхран Юрӗран ҫыру илтӗм. Вӑл 
ҫапла ҫырать:

«Сывӑ-и, Вена, Тоня, Лариса 
гата сирӗн аннӳ! Сирӗнтен ҫыру 
илтӗм, уншӑн пысӑк таа тӑватӑп. 
Анчах каҫарӑр, ответ ҫавӑнтех ҫы- 
раймарӑм. Еҫ питӗ нумай. Валя 
халӗ ача ҫуратмалли ҫуртра. Пи- 
рӗн иккӗмӗш хӗрача ҫурапчӗ. 
Вальӑпа ачин сывлӑхӗ авсн. Лена 
та хӑйне лайӑх туять. Эпӗ ыран 
командировкӑна тухса каятӑп. Еҫ- 
сем ытлашшипех. Паян акӑ халӗ 
ҫула тухма хатӗрленетӗп. Инҫе 
ҫупа пӗччен мӗнле пуҫтарӑнниие 
пӗлетӗн ӗнтӗ: пӗрне манатӑн, те- 
пӗрна. Ҫавӑнпа та каҫарӗр, нумай 
ҫырмастӑп. Ытларах хӑвӑр ҫинчен 
пӗлтерӗр. Полкри юлташсене са- 
пам. Салампа Юра, Валя, Леночка 
тата пепкеҫӗмп.

Часах Гагарин тӗнча уҫлӑхне 
вӗҫсе хӑпарасси ҫинчен »пӗ ун 
чухне шухӑшлама «ултармӑ-и ввраГ
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Ҫамрӑк летчик Юрий Гагарин 
пирӗн чаҫе килсе хамӑр ҫын хӑ- 
аӑрт пулса тӑнине лайӑх астӑватӑп. 
Ҫвпӑҫ кӑмӑллӑ пулнӑшӑн, пур чух- 
нв те ӑшшӑн кулнӑшӑн, юлташӗ 
■алли яланах ырӗ сӑмах тупнӑшӑн, 
гавҫӑруллӑ пулнӑшӑн, хӑй сӑмахнв 
тытма пӗлнӑшӗн, ҫав тари ӗҫлемв 
пултарнӑшӑн ӑна пурте юрвтатчӗҫ.

Пысӗках мар, тӗп-тӑп кӗлатксл- 
пӗскер, ҫиаӗч куҫлӗ та пысӑк ҫам- 
каппӑскар, Гагарин малтанах ыт- 
тисенчен нимӗнпе те уйрӗлса тӑ- 
мастчӗ. Вӑл вылякан баскетбол 
команди ҫеҫ яланах пурне те ҫӗн- 
терее мала тухатчӗ.

... Вӑхӑт иртсе пычӑ. Эпир те, 
ыттисем пекех, «боеяой листок- 
сем» кӗлараттӑмӑр. Вӗсенв тӗнче 
уҫлӑхӗнчи янравлӗ ятсвм пвраттӗ- 
мӑр: «Марс», «Юпитер». Пӗрре- 
хинче черетлӗ номер кӑларса ҫак- 
рӑмӑр. Тренировкӑран тата заня- 
тирен хӑтарнӑ икӗ летчик стена 
хаҫачӗ патне пырса тӑчӗҫ те унти 
заметкӑсене хӑвӑрт еуласа тухрӗҫ.

— Каллах Гагарин,— кӗшкӗреа
ячӗ хура ҫӳҫлӗ патмар летчикӗ.—  
Нумаях пулмасть вӗл таорипе 
«отличне» вӗренни ҫинчен ҫырчӗҫ, 
халӗ акӗ, трекажпв та «отлично» 
илнӗ.

Пулас космонавт пурне тума та 
пултармалла: лайӗх вӗҫмелле,
техникӑпа медицина ыйтӑвӗсена 
вввн пӗлмеллв. Унӑн таврвкурӑмӗ 
пысӗк пулни ӑна вӗҫнӗ чух паха 
та усӗллӑ сӑнавсем тума май па- 
рать. Паллах, эанятисенче ҫӑмӑлах 
пулман. Кӗнеке тӗрӑх тӑрӗшса вӗ- 
рвнни треивжсем ирттермелли 
площедкӗсенчи трениревкӗсемпе 
ылмашӗнса пырвтчӗҫ.

Ашӗ камера. Вӗри сывлӗш ӳп- 
кена талпӑиса кӗрет. Пӗчӗ пулни- 
пе кӗлетке хура тӗхлан йывӗрӗшӗ- 
ле йывӗрпенвть, куҫ харшиеем 
кире пуквнӗсем ҫвкнӑ пек аялалла 
усӗнвҫҫӗ — Гагарин пур тренирев- 
кӑсене те ӑнӑҫлӑ ирттерчӗ, внчах 
ҫвкӗ вӑл ӑнв хӑй мӗн тумв пул- 
тврнина пурнӗҫлвнӑн туйӑнман.

Пврти члвнӗн ксндидвчӗ пулма 
йышӑннӑ картӗчкӗна малтанхи хут 
уҫса пӗхнӗ хыҫҫӗн »пӗ Юрӗна тим- 
лӗн сӑнвме пуҫпарӑм.

Юрий ҫина тӑрса, юр*теа вӗре- 
нетчӗ. Юлташӗсемпе пӗрле вӑл 
тӳрӗ ҫул суйласа илнӗ, ҫав ҫулпа 
ҫирӗппӗн утса пычӗ, летчик пулме 
ӗмӗтленнӗ ӗмӗте пурнӗҫларӗ. Ун 
хыҫҫӗн тепӗр ӗмӗт ҫуралчӗ — тӳ- 
пери пӗлӗтсенчен тата ҫӳлерех 
ҫӗкленмелле. Гагарин нихҫан та 
хӗй малтан вӗҫсе каясси пирки 
калаҫмсн, снчах ҫутӗ ӗмӗте пур- 
нӑслассишӗн пурне те тунӑ.

Юрий хӑйӗн юлташӗсемпе иа- 
паҫнӗ чухне темӗнле персе ячӗ: 
«Манӑн анне ҫепла налатчӗ: чи 
пахи аӗл — втам тӳрӗ пилӗклӗ 
кӑна ви пултӑр». Амӗжӗн, Пути- 
леври ваводра ӗҫпвнӗ рабечи- 
хӗрачин, ансат сӑмахӗсем пирки 
лайӑхрах шухӑшласа пӑхсан, вӗсем 
чӑн та тарӑн шухвшгб. Вӗсанче: 
тӑрӗшеа ӗслемелле. йыаӑрлӗхсен- 
чен хӗовмаеӑр, суйяаса илнӗ ҫул- 
ран пӗрснмалла мср тесе ывӑлне 
ырӗ сунса кслвни. Юоий мӗн счя- 
ранах тиепейлӑ те тарӑн шухӑжлй 
пулма тӑоӑшнӑ. Ҫак паха енсене 
шкул, техникум, сывлӑи-ҫер учи- 
лиши, пирӗн коллектиа втвпан- 
тарса ҫирӗплетнӗ. Акӑ мӗншӗн 
пур ӗсе те вӑп ҫӑмӑлпӑнах тӑвст- 
чӗ. Вӑл хӑйне тытхалама та пӗ- 
яетчӗ.

Ҫав тери ӗҫлӗ кун хыҫҫӑн пӗр- 
рехинче, ӑшӑ ҫил уйри чечексем- 
пе курӑксен сӑмсана кӑтӑклакан 
шӑршине уҫӑ кантӑк витӗр вӗҫ- 
терсе кӗртнӗ вӑхӑтра, Юрий ман 
пата пычӗ те ҫакӑн кек заявлени 
тыттерчӗ:

«Партм ерганиэацийӗнчен ма- 
на КПСС чланне илме ыйтатӑп. 
Партин активлӑ членӗ пулса, Тӑван 
ҫӗршыв пурнӑҫне хастар хутшанас 
тстӗп. Гагарин».

Эпӗ ҫамрӑк летчик ҫине, унӑн 
ывӑннӑ, анчах шалти иксӑлми вӑй- 
халне кӑтартакан сӑн-пичӗ ҫина 
пӑхрӑм та вӑрҫӑ ҫулӗсене аса 
илтӗм. Ун чухне вараланса пӗтнӗ 
тата ывӑнса ҫитнӗ ҫамрӑк салтак- 
сем вӑрҫӑ хирӗнчен тӳрех нӳрӗ 
блиндажа кӗретчӗҫ те хуҫланса 
пӗтнӗ хут таткисем тыттаратчӗҫ. 
Вӗсене тикӗс мср ссспсллисемпе 
ҫапла ҫыратчӗҫ: «Тӑван ҫӗршыв- 
шӑн парти ретӗнче пулса ҫапӗҫас 
килет».

1940 ҫулхи июнӗн 14-мӗшӗнче 
Юрий Гагарина парти пухӗвне 
чӗнчӗҫ. Тулашӗнчен пӑхсан вӑл 
хӑйне лӑпкӑ тытать, анчах пӑпха- 
нать пупмаллс. Автобиографине 
каласа пама ыйтрӗҫ. Пиншер со- 
■ет ҫамрӑкӗсен пекех, вӑл питӑ 
кӗске пулчӗ. Тахӑшӗ ҫапла ыйтрӗ:

— Служба мӗнле пырать!
Юрий ним шухӑшласа тӑмасӑ-

»ах ҫапла пӗлтерчӗ:
— Вӑл ман пурнӑҫра чи хакли.
Урӑх ыйтусем те пачӗҫ. Кашнин-

тех Юра хӑвӑрт та тӗрӗс отаетле- 
рӗ. Вӑл ҫамрӑклах пурнӑҫ ҫине 
гӗрӗс пӗхма вӗреннн паллӑ пулчӗ. 
Пурнӗҫ ҫине тӗрӗс пӑхасси Гага- 
ринӑн совет ҫыннисем, кӗнекесем, 
икӗ ҫул вӗренмелли парти шкулӗн 
преподавателӗсам пулӗшнипе ато- 
ланса йӗркеленнӗ.

Пухура пулиисам пурте Юрий 
Гагарин хӑйӗн ӗҫна питӗ авен пӗл- 
нике палӗртрӗҫ те ҫапла каларӗҫ:

— Партипе Совет прааительст- 
■ине чӗреран парӗннӗ! Ланин 
партийӗн ретӗнчв пулма тивӗҫлӗ!

Тивӗҫлӗ... Ҫвк сСмах зая тӑрӑх 
уҫҫӗн янӑраса кайрӗ. Пурин те 
аллисем харӗссӗн ҫӗкленчӗҫ. Юрин 
пит-куҫӗ хӗрелчӗ, вара ку хутӗнче 
летчикӗн пӗр семантлӗха чӗтӗм- 
лӗх ҫукки палӗрчӗ. Вӑл кӗмӑллӑн 
кулса, пӑшӑлтатса илчӗ:

— Тавтапуҫ! Пысӑк тая сире...—  
Ҫевӑнтах унӑн ҫирӗп саеси пӗтӗм 
зала кӗрлеее кайрӗ:— Эсир шан- 
нине »пӗ тӳрре кӗлератӗп. Парти- 
па правительстве мӗн хушнине 
пурне те пурнӗҫлама хатӗр!

Парти ратне Юрӑна пурте пӗр 
саслӑн йышӑнчӗҫ.

Тепӗр уйӗхран ӗна партн бипа- 
чӗ пачӗҫ. Гагаринпа пӗрла о*и- 
церсен ушкӗнӗ пынӗ. Вӗсем те 
юлтвшӗнчен кая мяр хумханнӑ.

—  Гагарин юлташ кӗрӗр!—  
чӗнчӗҫ ӑна юлашкинчак.

Юрий юсансе тӗчӗ, яленхи пе- 
кех хӑйӗн кительне турткалзса ил- 
чӗ те апӗке уҫрӗ. Стеиа ҫинчи 
хитре рамкӑран ун ҫина Ильичӑи 
юратнӑ сӑнӗ пӑхать. Ильичӑн пнт- 
кусӗнчи кажкм йӗрӑ палӑрать.

Гагарин, ҫамрӑк коммунист, сӗ- 
тел умӗнче тӑрать. Г. М. Ковар- 
ский полкоаиик Сна хӗрлӗ кӗнеке 
тыттарчӗ. Пухури пакех, Юрнв 
кӗскен ҫапла кепарӗ:

— Кеммуниетӑн ятне тмвӗҫлӗ 
рулма тӗрӗшатӗп!..

Гагаринпе пӗрле пупнӑ ефицер- 
сен ушкӑнӗи парашютла еиксе 
кӑткӗс упражненисем тума хвтӗр- 
ленмепле. Вӗсем кашии минчта 
шутпася хунӑ ҫивӗп йӗрке тӑоӑх 
пурӗнятчӗе. Виеӗ еехетое ҫыяӑпса 
тӑмялла, воач патне кейса тӗрӗс- 
петтермелле те пвюашютпв еикме 
луслямалла. Офииерсем ыаӗнса 
ҫитрӗҫ, анчах аӗсене врачсем 
кашни кун тӑрӗспееҫӗ.

Сао ҫыкнисем хушшинчо пӗр- 
тен-лӗр хӗрапӑм п у о . Вӗп —  ме- 
дииина еестои Веоа Ивановна. 
Ҫак хӗоача чылайӑшӗнчен самрӗк, 
анчах пчринпе те амӑшӗ пек яа- 
йӑх пчпма тӑрӑшатчӗ.

— Мӗн »сӗ пит-кчсна кӑмӑлсӑв
ҫь»н пек тыткапатӑн,— тетчӗ вӑл
шӳтлӗн иӗр летчике, унӑн темпе-

ратурине виҫнӗ май. Медсестра 
юн таппине шутлать, кардиограм- 
ма илет те каллех...— Ну-ну, хӑ- 
равҫӑ шӑши кӗрпе ҫине ҫиленсе 
пӑхнӑ пек ан пӑх, халех пӗтере- 
тӗп,— тет вӑл.

Каччи хӑйӗннех перет:
— Мӗншӗн кашни кунах ҫакӗн 

пек аппалану! Вӑхӑт кӑна ахаль 
сая яратпӑр!— Юлгашӗсем хута 
кӗреҫҫӗ пулӗ теса летчик йӗри- 
тавра пӑхкаласа илет. Анчах вӑл 
каланине никам та кӑмӑлламан 
пирки шӑпланать. Черет ҫитсен 
Юра вӑрт-яарт ҫаврӑнкалать, мед- 
сестра хушнине пурне те тӑвать. 
Тепӗр минутрвн ҫапла каласа 
хурать:

— Ҫаксем вӗсем пурте кирлӗ.
Март уйӑхӗнче «Тӗван ҫӗршыв

хушнкне пурнӗҫлама »пӗ мӗнла 
хатӗрланетӗп» ыйтупа парти пухӗ- 
вӗ пулчӗ.

Унчченхи каҫ Юрий хӗйӗн пӳ- 
лӗмӗнче «Туманность Аидроме- 
ды» ятлӗ кӗнеке вуланӑ. Сӗтел 
ҫинчи лампа ялкӗшса ҫунать. Пӳ- 
лӗмра Гагаринпа юнашар пурӗна- 
кан юлташӗ ааскамасӗр хӗйӗн 
китальне хывать. Ҫывӑрма вырти- 
ччен вӑхӑт нумай юлман. Сасар- 
тӑх Юрий кӗнекине хупрӗ те кан- 
тӑк патне пычӗ. Март уйӗхӗнчи 
ҫӳлти хура тӳпе халӗ ҫаа тери ин- 
ҫетре туйӗнчӗ. Вӗл хӗйӗн вӗҫӗм- 
сӗрлӗхӗпе астарать.

—  Ромвшка, пӗлетӗн-и, хамӑр 
ҫнталӗксӗр тӑрӑшни ҫинчен эпӗ 
юлешки вӗхӑтра час-часах шухӑш- 
лама пуҫларӑм. Эпир вӗҫеве кӗ- 
ҫал пурнӗҫлас тесен, пирӗн ытле- 
рах ӗҫлемелле. Вӗҫме хатӗрленес 
ӗҫре те ҫитменлӗхсем чылай. Вӗ- 
сене пӗтерме йыаӗр мар. Ун ҫмн- 
чен эпӗ парти пухӗвӗнче калас- 
шӑн.

Кирпӗчрен пӗр тикӗс те ҫирӗп 
стена купвланӗ пек, Юрий хӗйӗн 
шухӗшӗсене кӗскен те уҫҫӑн кала- 
са пачӗ.

Тусӗ унӗн тимлӗн итпет... «Ту- 
лашӗнчен пӗхсан нимӗнпе те уй- 
рӑлса тӑман каччӑ мӗнле-ха хӗйӗн 
ӗҫне ҫав тери лейӗх ӗнланнӑ, мӗн- 
ле-ха вӑл ҫитӗнсе ҫитсе чӑн-чӗн 
кеммунист пулсе тӗнӑ»,— тесе шу- 
хӑшланӑ вӑл.

Ҫвпла, Юрий нумай тӑрӑшнӑ, 
ялаках тем тума та хатӗр пулнӑ. 
Унӑн кӗсйинче парти билечӗ пул- 
нӗ пулни те, Гагарина чӗн-чӑн 
коммунист ҫннчан шухӑшлаттара- 
кан ыйту пӗртте канӑҫ паман.

Пӑррехинче сасаотӑк вӑп мвна 
ҫакӑн пак ыйту пачӗ: коммуниет 
мӗнле пупмалла! Ҫавӗнтах хӑй 
питӗ хӑвӑрт хушеа хучӑ:

—  Ман шутпв, коммуниет ку 
таранччан мӗн тунипе пӑппянса 
лармалла мар. Коммунист яленах 
малалпа каять, яланах канӑссӑр- 
пӑх шырать. Эпӑ тӗрӗе калатӑп-и!

—  Тӗрӗс!
Акӗ, пупае коемоняатсен уш- 

кӑнне уйӑрса клчӗс. Вӗеенчен аспи 
Гагаоин пупчӗ. Тренмровкӗсем ну- 
майланссх пычӗҫ.

—  Пирӗн ӗҫре ҫӗнӗ тапхӗо пуҫ- 
ланчӗ,— терӗ Юрий юпташӗсен- 
чен пӑоно.— тӳпене вӗҫса хӑпар- 
ма вӑхӑт ситрӗ.

Сак вӑхӑт тӗлне Юоие парти 
бюоояӗн составне кӗртоӗҫ.

Стаот паовс ум* чти коммчнист- 
сан юл»‘«чи пухӑяӗ. Ку вӗп иетооц 
ӗнтӗ. Унӗн протоколӗ музейра 
пупӗ. Ҫав документа п«лвс ӗру 
еавӗнса та хумханса вулӗ.

Стаот вьюӑнне тчхеа каякансем 
те, часра юлса вӗсемпе сывпул- 
пашакянсем те черетпе тухса ка- 
лаҫаҫҫӗ.

—  Эпмр сиое чун-чӗререн ӑмеа- 
натпӗо,— теҫсӗ юпакансем.—  Си- 
ре ӑиӑслӗх сунатпӗр, астӑвӗр, ан 
каппайланӑо, яланах хальхи пек 
пулма тӑоӑшӑо!

Ун хыҫҫӗн Юрий сӑмах илет:
—  Стя.рт кумӗ ҫывхарса килет.
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Ю рий Гагарина хӑӑӗн юлташӗсем, вӑл тӗнче уҫлӑхне вӗҫсе таврӑннӑ
хыҫҫан, черерен саламлаҫҫӗ. ' ___

(ТАСС фотохроники}.

Эпир, парти умӗнче, халӑх умӗн- 
че хамӑр тивӗҫе чыслӑ пурнӑҫлас 
тесе, пӗтӗм вӑя хурса тӑрӑшрӑ- 
мӑр. Вӗҫеве эпир таса чӗрепе тата 
пысӑк ӗмӗтпе тухса каятпӑр!

Ҫак ушкӑнран тӗнче уҫлӑхне 
пӗри кӑна вӗҫсе кайрӗ. Ку вӑл 
Гагарин пулчӗ. Акӑ, «Восток» ка- 
рап ҫӗр ҫине анса ларчӗ. Юрий 
Гагарин паттӑрлӑхӗ ҫинчен тӗнче- 
ри пур хаҫатсенче те ҫыраҫҫӗ, 
радиопа телевидени тӑрӑх кала- 
ҫаҫҫӗ. Ана пӗрремӗш летчик-кос- 
монавт ятне панӑ. Унӑн кӑкӑрӗ 
ҫинче Совет Союзӗн Гӗройӗн ыл- 
тӑн ҫӑлтӑрӗ ҫиҫсе ялкӑшма пуҫла- 
рӗ. Хӗрлӗ площадьри савӑнӑҫлӑ 
митинг. Кремльти йышӑку...

Сӑмахсем каланӑ, черккесем 
ҫӗкленӗ. Юрий — чи телейлӗ ҫын. 
Вӑл коммунист тивӗҫне пурнӑҫла- 
рӗ. Тепӗр ҫыннӑн кун пек чух 
пуҫӗ ҫаврӑнса каймалла. Анчах 
Юрий хӑйӗн юлташӗсем патне

систермесӗр пырса шӑппӑн ҫапла 
ыйтать:

— Туссем, мӗнле шухӑшлатӑр, 
эпӗ пӗтӗмпех тӗрӗс калатӑп-и! 
Пурне те йӗркеллӗ тӑватӑп-и!

Ҫак сӑмахсене калаканни вӑл 
совет коллективӗ ӳстерсе ҫитӗн- 
тернӗ этем, аслӑ парти членӗ! 
0809627 номерлӗ парти билетне 
илнӗ ҫын. Миллионшар ҫынсем 
хушшинчи пӗр ҫын тата миллиард 
ҫынран пӗртен-пӗр этем!

* •  *

Пӗрремӗш летчик-космонавт 
ҫинчен ҫырнӑ «Раҫҫей ывӑлӗ» по- 
веҫе «Советская Россия» хаҫатӑн 
корреспонденчӗсем А. Подоль- 
ский, А. Териданкин, Г., Евсеев, 
Ф. Миронов, И. Брагин, Л. Нови- 
ков тата В. Буренков юлташсем 
якатса ҫырнӑ.

Чӑвашла В. Сорокмн куҫарнӑ.

В и ҫ ӗ  с ӑ в ӑ
Аркадий ЛУКИН

ИР КИЛЕТ
Ир килет ирӗлсе, таврана илӗртсе, 
Туртӑнать, карӑнать тул ҫути. 

Ҫеҫкери ҫӗмӗртсем,
Сывлӑша ӗмӗртсе,

Сапалаҫҫӗ шерпет-пыл тути.

Ушкӑн ҫамрйк тухать сарлака 
улӑха;

Ҫӗкленет, хӗмленет ӗҫ юрри. 
Тӗкӗрлӗк ҫулӑхать:
Вӑшт чӑмать, улӑхать;

Ут ҫулма васкатать, куртйр-и?

Эп  куртӑм ӑна, эс те туйрӑн ӑна: 
Сулӑм сулӑнчӗ ҫивӗч ҫава.

П ӗр итлен те ӑна 
Е ҫ  каять, ӗҫ йнать 

Шӑнӑрта туртӑнать еӑй-хӑват.

Эпӗ туйрӑм ӑна, эс те туйрӑн ӑна, 
Курӑк юлчӗ хитре паккуса.

П ӗр тӳрпилӗк кӑна 
Н и ӑна, ни кӑна 

Ӑнланмарӗ ӑман иек еыртса.

ИРӖЛСЕ...
Тӗк тӳшек ҫийӗнче пилӗксем

ыриччен
Харлатса хуп туртать харампыр. 

Эй, юлташ, ҫивӗчлен,
Тӗп юрри юлмиччен 

Кахала ҫава пек ҫул та хыр.

Тӑтӑр пирӗн рете, ан хӗреттӗр пите 
Вӑл паян вӑйпитти, ӗҫҫемми.

Ан пӑчлантӑр этем 
Хамӑр куҫ кӗретех —

Пултӑр вӑл чйн совет этемми.

Эй, юлташӑм-хастар, ҫивӗчреххӗн
кастар,

Яланах эс чӗлхӳ ҫавине.
Тек тӳшек ҫинче мар,

Халӑхпа юнашар 
Кашни туйтӑр тӗнче илемне.

Ир ҫитет ирӗлсе, таврана илӗртсе, 
Иӑлтйрать тухӑҫра тул ҫути. 

Ҫеҫкери ҫӗмӗртсем,
Сывлӑша ӗмӗртсе,

Сапалаҫҫӗ шерпет-пыл тути.

ЧИ ҪЫВӐХ ҫы н
Чӗрем ҫинчи арман чулне
Сирмешкӗн пулӑшрӑн, савни. 
М ӗне тӑрать йывӑр чухне 
Сана, сана ҫеҫ асӑнни!
Санпа хаяр ҫил-тӑманра та 
Чечен чечексене куратӑп. 
Савниҫӗм туй:
Вӑрман та уй
Сӑвӑ пулса кӗрет хӗвелӗн.
Сан пек ҫынпа-и вӑл шӗвелӗ 
Вут чӳль пек ҫирӗп юрату? 
Т у  айӗнчен тухан ҫӑлкуҫӑн  
Уҫатӑн манӑн кӑмӑла. 
Ш ухӑш ӑма ялан ҫул уҫӑг 
Канма пӗлмесӗр сӑвӑла. 
Сӑвйсенче маттур ҫынсем, 
Вӗсен хастарлӑхӗ, илемӗ... 
Куллен мала утма чӗнсе 
М ан чунӑм пӑнтӑхмӗ-кӗвелмӗ. 
Мӗн-ма тесен эпир-ҫке хамӑр 
Санпа малтисенчен малти. 
Кама мӗнле?
М ана туйсамӑр:
Нимрен пахи —  чунра, шалта. 
Э с ман чуна уҫма пултартӑн, 
Сӑна та кӗртрӗн чӗр илем. 
Юратура хавхалантартӑн 
Чечек пек ешӗл чӗрӗлме.
М ӗне тӑрать халь асйнни 
Сана, ытарайми савни.
Э с  ансӑр кӑкӑра анлатрӑн,

П ӗр лайӑхпа ҫеҫ тйванлатрӑн. 
Утар, эппин, хастар утар,
Сӳнми ҫут ҫӑлтӑр пек ялтлатнӑн 
Телейлӗх ҫйлтӑрне ҫутар!

* •*
Сан умра йӑваш ачан тӑратӑп, 
Уйрӑлас килмест тӳлек каҫран.
Ҫутӑ ҫӑлтӑр ӳкесрен хӑрамӑп, 
Шикленетӗп эсӗ каясран.
Сӑмах чӗн ҫеҫ, ҫунат хушӑп эпӗ: 
Чӗремре — кӑвар, куҫра—хӗм-еут; 
Курӑнмасть сиксе вӗрен чун тӗпӗ, 
Ҫӗкленет ӑш туййм ҫӗр пин хут!
Кам сана хӗм панӑ, вутлантарнӑ 
Ҫын чунне уҫма, ӑсне яма? 
Мӗншӗн хӗвел пек эс ҫут сйнарлӑ, 
Мӗншӗн хыптаратӑп эп хама?
Тӳпере мӗн чухлӗ йӑлтӑр ҫӑлтӑрI 
Хитре хӗр те сахал мар унтан. 
П урри лайӑх, ытларах та пултӑр 
П урпӗр эсӗ ҫеҫ ӑшра, чунта.
Эп сана курсан хула урамӑ 
Сарӑлать,

сенкерленет тӳпе.
Ш ывлӑ куҫ та санпала типет.
Эсӗ  —  чи таса кймӑл турамӗ. 
Ю наш ар тӑп-тӑп утса пырам-и 
Чун-чӗрӳ кӑварӗн ҫутипе!

ШУПАШКАР ХУЛИ ҪУЛЛЕНЕХ ҪЕНЕЛСЕ ИЛЕМЛЕНСЕ ПЫРАТЬ. Пирӗн фотокорреспондент А. Припалов Ленин
проспекчӗпе Гагарин урамӗнчи лаптӑка ӳкерсе илнӗ.
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Мӗтри КИБЕК

АВТОРТАН

ПИСАТЕЛЬСЕН союзӗ хзльхи пурнӑҫ ҫинчен ҫырнӑ очӗрксен кон- 
курсне ирттерет тенмне илтсен, хам очерксем нихҫан та ҫырман 
пулсан та, ытти авторсемпе ӑмӑртса пӑхма шутларӑм. Халиччен 

туса курман ӗҫе тытӑнасси, хӑвӑрах пӗлетӗр, малтанах хытӑ шиклентерет 
ӗнтӗ. Мана вара, литература теорине ытлах пӗлейменскерне, очерк 
ҫырасси кӳлӗ шывне куркапа ӑсса типӗтессинчен те хӗнрех пулассӑн 
туйӑнчӗ. Ҫавӑнпа эпӗ литература ыйтӑвӗсемпе ҫырнӑ тӗрлӗ кӗнекесене 
уҫса хутӑм та пӗр эрне хушши килтен тухмасӑр вуласа лартӑм. Хаҫат 
таврашӗнче ӗҫлесе чапа тухнӑ писательсемпе курса калаҫни те чылай 
усӑ пачӗ пулмалла. Юлашкинчен хама хам ҫӗнӗ жанрпа ӗҫлеме вӑй 
ҫителӗклӗ пек туйма пуҫларӑм та тема тупасси ҫинчен шухӑшлама 
тытӑнтӑм.

«Колхоз бригадирӗсемпе председателӗсем ҫинчен темӗн чухлех 
ҫырнӑ, заводри чапа тухнӑ рабочисене те мансӑр пуҫнех нумай сӑнласа 
панӑ, тӑван республика тулашӗнчи чӑваш ялӗсене кайса курнине те пи- 
сательсем пӗрре ҫеҫ мар каласа кӑтартнӑ. Мӗн ҫинчен ҫырас-ши ма- 
нӑн!— аптӑраса ӳкрӗм эпӗ.— Пӗр-пӗр пысӑк завод директорӗн био- 
графийӗпе паллаштармалла мар-ши вулакана!»

Темшӗн ҫакӑ хытӑ илӗртрӗ мана. Пуҫ тавра кӑштах шухӑшласа ларнӑ 
хыҫҫӑн ун пек директор пуррине те аса илтӗм. Василий Иванович Пӗр- 
меков, тесе чӗнетчӗҫ ӑна. Хаҫатсем ҫинче унӑн ячӗ ҫирӗм тӑххӑрмӗш 
ҫултанпах янӑрать. Ҫав ҫул вӑл, тӑван ялӗнчи комсомолецсене ертсе 
пыракан каччӑ, колхоз тӑвас тӗлӗшпе питӗ хастарлӑ ӗҫленӗ. Чухӑнсем 
ӑна хисепленӗ, кулаксем вара чунтан курайман. Пӗрре сӗм тӗттӗм каҫ 
ӑна пухуран таврӑннӑ чух куштансем тытнӑ та урнӑ йытӑсем пек тула- 
са тӑкнӑ, тӑнне ҫухатсан ҫӳлӗ кӗпер ҫинчен шыва пӑрахнӑ. Ҫапах ҫам- 
рӑк ксмсомолец чӗрӗ юлнӑ. Хальхи пек астӑватӑп, ӑна вӗлерме хӑтлан- 
нӑ класс тӑшманӗсене суд туни ҫинчен Шупашкарта тухакан хаҫатсем 
эрнипех тӗплӗн ҫырчӗҫ.

Унӑн ячӗ иккӗмӗш хут тепӗр сакӑр ҫултан янӑрама тытӑнчӗ. Ҫак 
хушӑра вӑл Чулхулари индустриальнӑй техникумпа институтран вӗренсе 
тухнӑ. Ана, ҫамрӑк инженера, тӑван республикӑна таврӑнсанах, пӗр пӗ- 
чӗк хӑма завочӗн директсрӗ туса хунӑччӗ. Иккӗмӗш пилӗкҫуллӑх ҫӗр- 
шыв сӑн-питне палламалла мар улӑштарса пынӑ вӑхӑтра Пӗрмеков заво- 
чӗ те куллен аталанса пынӑ. Кӗҫех вӑл сӗтел-пукансем туса кӑларма 
тытӑннӑ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче унта фронта кирлӗ сар хатӗрӗсем тунӑ, ӗҫпе- 
кен рабочисен шучӗ те пин ҫынран иртнӗ. Фашистсене парӑнтарсан, 
ӑна татах сӗтел-пукансем тума хушнӑ, ятне те улӑштарнӑ: завод вы- 
рӑннс сӗтел-пукан комбиначӗ теме пуҫланӑ. Ҫав комбинатӑн чапӗ 
ҫӗршыв тӑрӑх, Мускавран пуҫласа Владивостока ҫитичченех сарӑлнӑ. 
Пӗрмековӑн пархатарлӑ ӗҫне партипе правительство темиҫе хут та 
пысӑк наградӑсем парса паллӑ тунӑ: вӑрҫӑ пӗтеен ӑна — Отечественнӑй 
вӑрҫӑ орденне, ҫуралнӑранпа хӗрӗх ҫул тултарнине чысланӑ чух — Ле- 
нин орденне, иртнӗ кӗркунне Социализмла Еҫ Геройӗ ятне панӑччӗ.

«Очерк геройӗ тӑвас тесен, Пӗрмековран лайӑххине часах тупай- 
мӑн,— шухӑшларӑм эпӗ.— Еҫӗм ӑнӑҫлах пулмаеан та, тахҫанах чапа 
тухнӑ ҫын пурнӑҫне ҫутатса панине курсан, жюри членӗсен кӑмӑлӗ 
ҫемселме пултарать».

Ҫак шухӑшпа пырса кӗтӗм эпӗ Пӗрмеков кабинетне. Ваеилий Ивано- 
вича унччен курманччӗ. Кӑштах еамӑрланма пусланӑ вӑтам ҫултан иртнӑ 
кӑмӑллӑ ҫыи пулчӗ вӑл. Кӑвакарма тытӑннӑ ҫӳҫӗсем, ҫамки ҫинче хут- 
ланса тӑракан тарӑн картсем, сиеӗнмеллех тӗссӗрленнӗ кӑвак куҫӗ- 
сем — ҫаксем пурте унӑн ӗмӗрӗнче савӑнӑслӑ уявсем кӑна мар, куллен- 
хи ӗҫсемпе тулнӑ тӗссӗр кунсем те паллӑ вырӑн йышӑнса тӑнине аван 
систереҫсӗ. Эпӗ ӑна комбината мӗн ҫӑмӑлпа пыни ҫинчен каласан, вӑл 
мана кунти пурнӑспа паллаштарма тытӑнчӗ. Эпир парткомпа завхома, 
тӗрлӗ цехсене, рабочисен клубне, столовӑйне. ача яслипе садне кӗрсе 
тухрӑмӑр, мнженерсемпе, маҫтӑрсемпе, рабочисемпе, ремеспеннӑй 
училищӗре вӗренекенсемпе курса калаҫрӑмӑр. Пур ҫӗрте те ҫирӗп 
йӗрке, тасалӑх, культурӑ палӑрни мана питех тӗлӗнтермерӗ: вӗсене халӗ 
кашни заводрах курма пулать. Комбинатра ӗслекенсем директорпа 
калаҫнӑ чух хӑйсене пуслӑх умӗнче чӗтресе тӑракан йӑпӑлти ҫынсем 
пек мар, ӗҫе лайӑх пӗлекен аслӑ юлташӗпе хирӗҫ пулнӑ чухнехи евӗэ 
лӑпкӑн та кӗрнеклӗн тытни те пирӗн заводсемшӗн сӗнӗ япала мар ӗнтӗ. 
Пулас герсй ытти директорсенчен сисӗнмеллех уйпӑм тӑманни мана 
самаях пӑшӑрхантарчӗ. «Еҫе лайӑх пӗлет, ҫынсем ӑна хисеплеҫҫӗ, хӑй 
те вӗсене вырӑнсӑр кӳрентермеет пупмалла. Ҫӗр директортан тӑхӑр- 
вунтӑххӑоӑшӗ сапла ӗнтӗ. Очерк геройӗн хӑйне ҫеҫ тивӗҫлӗ енеем, уй- 
рӑмпӑхсем пулма кирлӗ. Унсӑрӑн литература произведенийӗ шупка, 
хавшак та никама кӑсӑклантарми кичем пулса тухӗ», шухӑшларӑм ӑшра. 

Апат вӑхӑчӗ ҫитсен директор мана хӑй хваттерне чӗнчӗ.
— Арӑмпа иккӗн кӑна пурӑнатпӑр,— ассӑн сывласа калаоӗ вӑл.—  

Авлансан икӗ султан ывӑл ҫуралнӑччӗ, пиллӗке кайсан вилчӗ. Урӑх ачап- 
ча пулмарӗ. Тепӗр чух киле таврӑнас тв килмест, питӗ кичем. Анчах 
ним тума та ҫук, тӳсес пуяать.

— Ан кулянӑр. Комбинатра икӗ пин ҫынна яхӑн ӗҫлет. Эсир вӗсем- 
шӗн пуҫлӑх кӑна мар, чӑн-чӑн ашшӗ те. Унран пысӑк чыс ӑҫтан ту- 
пас!— лӑплантарма пӑхрӑм ӑна.

Вӑл ним те чӗнмерӗ, хирӗҫ кӑна сассӑр кулчӗ...
Пӗрмековсем виҫӗ пӳлӗмлӗ уйрӑм хваттерте пурӑнаҫҫӗ-мӗн. Арӑ- 

мб — Анна Архиповна — упӑшкипе тантӑш пулин те унран чылай ватӑ- 
рах пек курӑнчӗ. Унӑн сӑнӗнчен каччӑсен чунне ҫӗклентернӗ чӗрӗ тӗс 
тахҫанах ҫухалнӑ. Халӗ унӑн пит ҫӑмартисем чирлӗ ҫыннӑнни евӗр путса 
кӗнӗ, симӗс-кӑвак куҫӗсем те ӗмӗрлӗхех сӳннӗ темелле. Пӳрте ют ҫын 
кӗнине курсан, вӑл кӑштах кӑсӑкланнӑ пек пулчӗ, анчах ку нумая пыма- 
рӗ, пуҫне чикрб те, ватӑ карчӑксем майлӑ кӑштӑртаттарса, кухньӑна 
тухса кайрӗ.

«Мӗнле хуйхӑ ҫапса хуҫнӑ-ши ӑна! Ача вилниех ҫапла пӗтерме 
пултарать-ши амӑшне! Урӑх инкек пулман-ши унӑн пурнӑҫӗнче!»— ыйту 
хыҫҫӑн ыйту сиксе тухрӗ ман пуҫра.

— Ача ҫукки хытӑ кӳрентерет ӑна,— ман шухӑша пӗлнӗ пекех кала- 
рӗ Василий Иванович.— Сережа вилнӗренпе мӗн чухлӗ куҫҫулӗ тӑкнине 
пӗлсен, ҫӳҫ-пуҫ вирелле тӑрса каймалла. Хуйхӑ-суйхӑ манӑҫ пултӑр тесе 
пӗр-пӗр тӑлӑх ачана усрава илме хушса та пӑхнӑ. «Тӑван ывӑла тӗрӗс- 
тӗкел пӑхса ӳстереймерӗм пулсан, ют ҫын ачине ӑҫтан ҫитӗнтерме 
пӗлӗп! Вӑл та вилсен, чӗрӗллех тупӑка выртасси кӑна юлать мана», тет 
те вӗҫӗмсӗр йӗрме тытӑнать. Тепӗр чух аӑл сӑнӳкерчӗкӗ ҫине сехечӗ- 
сехечӗпе куҫ сиктермесӗр пӑхса ларать. Темле шухӑш ыраттарать ун 
пуҫне, темле туйӑм ӑшне ҫунтарать: куҫӗсенчен шултра тумламсем 
шапӑртатсах юхаҫҫӗ. Э-эх! Калама ҫӑмӑл та курма йывӑр! Чӗре кутлӑх 
йӗппипе йӗпленӗ пек ыратать. Акӑ ҫав сӑнӳкерчӗкӗ.

Фотохут ҫинче сарлака питшӑммиллӗ, шӗвӗр янахлӑ ача хӗсӗк куҫӗ- 
семпе пӑхса ларать. Ашшӗ те, амӑшӗ те сарӑ ҫӳҫлине пӑхмасӑр вӑл 
йӑмӑх хура ҫӳҫлӗ пулнӑ-мӗн. Ку тӑванӗсене пачах хывманни мана хытӑ 
тӗлӗнтерчӗ.

—  Мӗнле пекрех туйӑнать: амӑшб сӑнӗ ытларах-и унра е ашшӗ 
сӑнӗ!— кулам пекки туса ыйтрӗ Пӗрмеков.

—  Ачапча пӗчӗк чух кам евӗрлине татса калама хӗн. Вӗсем ун чух 
пурте тин ҫеҫ чӑмӑртаннӑ панулми майлӑ: ӑна пӑхса йывӑҫ ҫинче анис 
е антоновкӑ ӳсессине лӗлме ҫук,— терӗм эпӗ.

—  Мӗн каламалли пур унта! Сережа пирӗн евӗрлӗ пулмарӗ ҫав. 
Маншӑн пулсан вӑл-ку иимех те марччӗ, ачи пурӑннӑ пулсан юрӗччӗ. 
Амӑшне вара ку ытла та хытӑ пӑшӑрхантаратчӗ. «Эсӗ мана хӑвӑн ачу 
амӑшӗ тесе шутламастӑн. Анчах эпӗ сансӑр пуҫне нимле арҫынна та 
пӗлмен, пӗлес те ҫук», тетчӗ те выртса-йӑванса макӑратчӗ. Тем чул 
лӑплактарас тесе тӑрӑшнӑ, ним те тухмарӗ. Сережа вилни мар, вӑл 
пире хывманни ытларах пӗтерчӗ пулмалла амӑшӗн сывлӑхне...

Очерк геройӗн килти пурнӑҫӗ ӑнманни ӑна хӑйне ҫеҫ мар, мана 
та хытӑ пӑшӑрханторчӗ. Мӗн ҫитмен-ха ҫак ҫынна! Халӑха кирлӗ ӗҫе 
ӑста туса пынӑшӑн ӑна пурте хисеплеҫҫӗ. Арӑмӗпе иккӗшӗ пӗр-пӗрне 
хытӑ юратни пирки иккӗленме те сӑлтав ҫук- Ҫапах та телей вӗсен ту- 
лӑх пурнӑсӗнчен аякран пӑрӑнса иртсе кайнӑ. Ирӗксӗрех: «Кам айӑп- 
лӑ-ха ҫакӑншӑн!» тесе ыйтас килет.

Сӗтел хушшине ларсан, кил хуҫисен кӗмӑлне уҫас шухӑшпа эпӗ тӗр- 
лӗ халапсем каласа култартӑм. Анна Архиповнӑн сӑнӗ сисӗнмеллех 
ҫуталчӗ. Ик-виҫӗ хут вӑл саспах ахӑптатрӗ, унтан хӑй те темле мыскара 
пулса иртнине аеа илчӗ. Василий Ивановичпа иксӗмӗр каҫса кайсах 
култӑмӑр.

— Ашшӗ,— терб хӗрарӑм эпнр кӑшт лӑплансан,—  бҫ нумай-и санӑн 
паян!

—  Яланхи пекех. Тӑхтамасӑр тумаллисем ҫукчӗ-ха. Эсӗ пире ӑҫта 
та пулин илсе каяс теместӗн-и!

— Сӑр шывӗ хӗрне кайма пулать. Эсӗ епиннингпа сӑрттансем тытма 
тӑрӑш, эпир Кибек юлташпа пулӑ шӳопи пӗҫерӗпӗр. Астӑватӑн-и, миҫе 
ҫул иртнӗччӗ юлашки хут иксӗмӗр Сӑр хӗрринче пулнӑранпа!

— Вӑреӑ хыҫҫӑн пӗрре те кайманччӗ пулас унта,— хуравларӗ упӑш- 
ки.— Эпӗ хаваслансах килӗшетӗп. Хӑна мӗн тейӗ!

— Пулпа каясеинчен пахи мӗн пултӑр!— терӗм эпӗ.
Хӗраоӑм кашӑк-чашӑк пустарчӗ те ҫывӑрмалли пӳлӗме тумланма 

кайрӗ, Василий Иаанович пупӑ титмалли хатӗрсене тӗрӗслеме тытӑнчӗ. 
Анчах Анна Архиповнӑн ӗмӗчӗ татах пурнӑҫланаймарӗ. Шӑпах килтен 
тухма хатӗрленнӗ чух телеФон шӑнкӑртатоӗ.

— Эпӗ итлетӗп,— терӗ Пӗрмеков, трубкӑ тытса.—  Мӗн! Ыран пыма 
'Орамасть-и!.. Юрать, халех пыратӑл...

—  Тата ӑҫта чӗнеҫҫӗ! — сехӗрленсе ыйтрӗ арӑмӗ.
— Больнииӑна. Комбинатра ӗҫлекен хӗрарӑм вилес умӗн манпа ка- 

лаҫасшӑн тет. Эсир мана больница умӗнче антарса хӑваоӑр та хӑвӑр Сӑр 
хӗррине вӗҫтерӗр. Ҫур сехетрен эпӗ те унта пырса ҫитӗп.

— Ҫук, унта канмаппи кун та кайма пулӗ, халӗ ӗҫ тӑвӑр,— пуҫне чик- 
Се каларӗ кӳреннӗ хӗрарӑм.

Тем чул ӳкӗтлесе те ӑна пӲртрен илсе тухаймарӑмӑр. Вара Василий 
Ивановичпа иксӗмӗо больницӑна вӗстертӗмӗр.

— Гераеимояа Анфиса рак чирӗпе аеапланать. Ана ҫӑлма шанчӑк 
юлмарӗ, ыран-паян куҫне ӗмӗрпӗхех хупассине воачсем сеҫ мар, вӑл хӑй 
те лайӑх пӗлет. Сире хӑвӑртрах чӗнме хытӑ ӳкӗтлерӗ, чӑрмантарнӑшӑн 
айӑп ан тӑвӑрсвмччй,— терӗ дежурнӑй врач, нире чӑлт-шурӑ халатсем 
тӑхӑнтарса.

Чирлӗ хӗрарӑм уйрӑм палатӑра выртать-мӗн. Унӑн типсе хӑонӑ пичӗ 
тупӑкра выртакан виленни евӗрлех кӑвакарса-шуралса кайнӑ. Хура хур- 
лӑхан пек куҫӗсем сӳннӗ пекех.

—  АнсЬиса, директор килчӗ.— терб тухтӑр, аллиие унӑн ҫамки ҫине 
хурса.— Мӗн каласшӑнччӗ эсӗ ӑна!

— Тухтӑр, мана вӗсемпе хӑварӑр-ха!— тилмӗрчӗ чирлӗ ҫын.— Ла- 
рӑр!— хушеа хучӗ вӑл воач палатӑран тухевн.— Сывӑ чух сире хӑналан- 
тараймарӑм, вилес умӗн чӗннӗшӗн ҫиленмӗо-ши!

Унӑн сассинче такамран мӑшкӑлани усӑмлӑнах палӑрчӗ. Эпӗ тинкерсе 
пӑхрӑм та, хӗрарӑмӑн куҫӗсем тискеррӗн ялтӑртатма пуҫланине курса, 
ҫӳҫенсе илтӗм.

—  Сире итлетӗв, Анфнса... Герасимовна,— тытӑнчӑклӑ каларӗ
директор.

— Эсир мана астӑвэймастӑо пулӗ, эпӗ ваоа еиое чун тухичченех 
асӑнмалла. Пӗр ӗҫ ҫинчен тахсанах каласса пӑхасшӑнччӗ, хӑоаса тӑтӑм. 
Халӗ, сӗмсӗр вилӗм пус вӗсӗнче кӗтсе тӑнине курсан, шикпенме пӑрах- 
рӑм. Итлӗр эппин, хам ӗшӑма уҫса пврам. Сире пур ҫӗрте те хисеплеҫ-
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ҫӗ, пурта ырб ҫын твсе шутлаҫҫб. Тсн, ку ҫаплах та пулӗ. Анчах маншӗн 
ҫамрӑк ӗмӗрӗм сая кайрӗ, хӗр чӗринчв тахҫан хӗмленнӗ хӗрӳ вут-кӗвар 
пулсан ҫӗр ҫинче сирӗн пек киревсӗр ҫын урӗх ниҫта та ҫук: сире пула 
та сарӑмсӑр сӳнчӗ.

—  Анланмаллзрах калӑр-ха, мӗн зйӑпа кӗтӗм сирӗн умӑрта!— тӗлӗнчӗ 
Пӗрмеков.

—  Телейӗм пӑчланасси сирӗнпе тӗл пуличченех пуҫланнӑччӗ ӗнтӗ. 
Вӑтӑрмӗш ҫулта пирӗн ҫемьене, кулаксен шутне кӗртсе, Ҫӗпӗре ячӗҫ. 
Атте унтах вилчӗ, апир виҫҫӗн: анне, апӗ тата манӑн Лисук ятлӗ йӑмӑкӑм 
пилӗк ҫултан тӑван яла таврӑнтӑмӑр. Ҫав вӑхӑтра унта пкрӗн пӳрт-ҫурт 
та, пурлӑх та юлманччӗ. Ирӗксӗрех хулана тухса каймалла пулчӗ. Йӑмӑ- 
иӑм ача ҫуратмалли ҫурта медсестро пулса ӗҫлеме кӗчӗ, »пӗ, икӗ ҫул 
тӗрлӗ учрежденисенче урай шӑлса пурӑннӑ хыҫҫӑн, сӗтел-пукан тӑвакан 
заводра ӗҫлеме тытӑнтӑм. Ҫак вӑхӑтра мана пӗр ҫамрӑк столяр юратма 
пуҫларӗ. Эпӗ те ӑна юратнӑ ӗнтӗ. Туй тӑвасси ҫеҫ юлнӑччӗ, шӑпах ҫак 
вӑхӑтра эсир мана вӑрӑпа тытса суда патӑр. Хам айӑпа йышӑнатӑп, анчах 
вунӑ листа фанершӑн суда памасан та юранӑ пулӗ, эсир ӳкӗте 
кӗресшӗн пулмарӑр. Кара мана иккӗмӗш хут Ҫӗпӗре илсе кейрӗҫ. Эпӗ 
Байкал ҫывӑхӗнче тимӗрҫ лаҫҫисем валли йывӑҫ кӑмрӑкӑ ҫунтарнӑ ҫӗрте 
ӗҫлеме пуҫларӑм. Хӑрушӑ та йывӑр ӗҫчӗ вӑл. Сӗрӗм тивнипе пуҫӑм ку- 
нӗн-ҫӗрӗн ҫурӑлса тухас пек ырататчӗ. Аша пӗр ӗмӗт ҫеҫ юлчӗ, мӗнле 
майпа та пулин ирӗке тухасси.

Пӗрре хӗрарӑмсем хушшине йывӑр ҫын пулнисене вмнисти парасси 
ҫинчен хыпар тухрӗ. Ирӗкре чух ача тума ӑс кирлӗ мар ӗнтӗ, ӗҫ лаге- 
рӗнче вӑл питӗ кӑткӑс япалаччӗ, мӗншӗн тесен арҫынсемпе хӗрарӑмсена 
уйрӑм коленисене яратчӗҫ. Ҫапах та эпир май тупрӑмӑр: пирӗн ӗарак- 
ран вунпилӗк ҫухрӑмра бурятсен аймакӗ пурччӗ. Каҫсерен хуралҫӑсене 
улталаса ҫавӑнта чупма пуҫларӑмӑр. Ҫапла эпӑ кӗҫех йыаӑр ҫын пулса 
тӑтӑм та ирӗке тухрӑм. Ҫӗнӗ ҫулччен каллех сирӗн завода парсе ҫитрӗм. 
Савни эп таврӑнасса кӗтмен, урӑх хӗре качча илнӗ, ҫӑмӑлланма аӑхӑт 
ҫывхарса килнипе ӗҫлеме те пултарвймарӑм. Хӑвӑрах куратӑр, сире пула 
•пӑ качча та тухаймарӑм, хӗр ӗмӗрне те вӑхӑтсӑр ирттертӗм. Тем пекех 
кураймастӑмччӗ ун чух сире... Кунӗн-ҫӗрӗн тискеррӗн тввӑрма ӗмӗтле- 
неттӗм. Юлашкинчен турӑ ман кӗлле илтрӗ пулмаляа, тӑшмана тавӑрма 
ҫул кӑтартса пачӗ.

Чирлӗ хӗрарӑм директор ҫине шӑтарас пек пӗхрӗ. Лешӗ хытӗ хум- 
ханнине пытармасӑр чӗтрекен пӳрнисемпе кантӑка шакӑртаттарса тӑрать.

—  Февраль уйӑхӗнче мана йӑмӑкӑм ӗҫлекен ача ҫуратмалли ҫурта 
вырттарчӗҫ. Юнашар койка ҫинче Анна Архиповна ятлӗ ҫамрӑк хӗрарӑм 
виҫҫӗмӗш кун ҫуратаймасӑр асапланса выртатчӗ.

— Комӗинат директорӗн майри,— ун ҫине кӗтартса каларӗ Лисук, вӑл 
тӑн пӑлми пулнӑ вӑхӑтра.—  Тухтӑрсем эфирлӑ наркезпа усӑ курса пӑхас- 
шӑн. Ачине касса кӑларсан амӑшӑ часах сыаалмалла та хӑй килӗшмест. 
«Ача вырӑнне хам вилем», тет. Курӑпӑр-ха, миҫе кун чӑтас тайӗ...

Ҫак хыпара пӗлсен, пуҫӑма пӗр питӗ чее шухӑш килсе кӗчӗ. «Мана 
ача тӗрмерен тухма кӑна кирлӗ пулнӑ, халӗ унран чӑрмав кӗтме ҫеҫ пу- 
лать. Амӑшӗ пур тесе ӑна ача ҫуртне те йышӑнмӗҫ, усрава пама та ҫӑ- 
мӑл пулмӗ. Сӑнсӑр ачана кямӑн пӑхса ӳстерес кипӑ. Кӗлтрен тӗми ӗшне 
кайса пеме те шел, пӗлсен тӗрмене хупма пултараҫҫӗ. Мӗн тӑаас! 
Директер майрине тыттарса ярас мар-ши ӑна! Пӗреххут аслӑ ҫын ҫем- 
йинче ырӑ курса ӳстӗр. Ҫав вӑхӑтрах хам пурнӑҫа пӗтернӗ ҫынна та 
тавӑпма пулать: вӑл ют сын ачиие ситӗнтернисӑр пуҫне тӑван ачиие те 
ӗмӗрлӑхех ҫухатӑ», тарӑхса шухӑшларӑм эпӗ.

Хам пусра ҫуралнӑ плана йӑмӑка калаеа патӑм. Малтанах вӑл нимпе 
те килӗшеешӗн пулмарӗ. «Пӗлсен иксӗмӗре те тӗрмене хупӗс.— терӗ 
вӑл.— Ытла та хӑрушӑ ӗҫ». Нумай ӳкӗтлеме лекрӗ. Ют ачана йӗркеллӗ 
пӑхса пурӑнатӑп тесе тупа тусан тин вӑл пирӗн ачасене улӑштарма лулчӗ.

Анна Архиповиӑпа икеӗмӗо тепӗр кунне ирхине пӗп вӗхӑтра тенӗ 
пенех икӗ ывӑл ҫуратрӑмӑр. Эфир наокозне пула аӑл сӑмӑлланеан икӗ 
сехетрен тин тӑна кӗчӗ, ывӑл ҫуратнине пӗлсе, тем пекех савӑнчӗ. Ҫав 
еамантрэх Лисук ӑна ман ывӑла пырса тыттэрчӗ. Те темиҫе кун асаплан- 
нипе, те урӑх сӗлтавпа, вӑл ача улӑштарнине сисмерӗ...

Чирлӗ хӗрарӑм шӑпланчӗ. Пӗрмекев кӗл пек кӑеакарса кайоӗ.
— Халӗ ман ывӑлӑм ӑҫта!—  Анфиса патне пӗшкӗнсе шӑппӗн ыйтрӗ 

вӑл.
—  Пӗлместӗп,—  лӑпкӑн хуравларӗ лешӗ.— Киле таврӑнсанак ӑна 

Вапеочк ятлӑ хутӑмӑр. Виҫӗ ҫул ытларах ӑна хам пӗлнӗ пек пӑхса ус- 
рарӑм. Питӑ яка сӑн-сӑпатлӑ патвар ачаччӗ. Сап-сарӑ сӳсӗсем ылтӑн 
ука пек ункӑланса тӑратчӗс. Пӗрре эпӗ ӑна бульварта ҫгаӑтса пынӑ чух 
Анна Аохипоанӑна тӗл пуптӑм. Вӑл та унта хӗсӗк куҫлӑ ача ҫавӑтеа 
тухнӑччӗ. Епле тӗмсӗпсе пӑхса тӑчӗ аӗл ман алӑри ача ҫине. Палласа 
илесрен еехре хӑпнипе эпӗ: «Ан пӑхӑо, куҫ ӳкерме пултяоатӑр!» тесе 
кӑшкӑоса яреан тин вӑл уйрӑле* кайрӑ. Валерик ун чух палламан хӗр- 
аоӑмоан хӑранипе мвн хыҫа пмтаичӗ те мякӑреа ячӗ. Урӑх нихеан та 
вӑл тӑвэн амӑшне кураймарӗ. Тӳррнпех калатӑп, амӑшне хӗрхеннипе 
ачине тавӑрса парас шухӑш пырса кӗнӗччӗ ун чух пуҫӑма, анчах эпӗ 
ӗна пурнӑҫлама ӗпкӗреймерӗм, мана татах вӑрӑпа тытрӗс та, ристансен 
вакунӗ ӗшне хупса, паллакан ҫулпа Ҫӗпӗре ӑсатрӗҫ. Валерик йӑмӑк 
гтатӗнче юлчӗ.

Вӑпсӑ пуҫламсанах Лиеука ыттм медпгботниксемпе пӗоле Хӗолӗ 
Ҫаоа чӗннӗ. Анне ют ҫын ачине пӑхасшӑн пхлмэн, ҫав вӑхӑтрах ӑна, 
кукамӑюӗ п у о  тесе, ача ҫуртне те илмен. Хӑвӑр пата пыпса пама 
йӑмӗк хӑоанӑ: апла туеан сгр госпиталӗнче ӗспее выпӑнне тӗомене ҫак- 
ланма пулнӑ-ске. Ирӗксӗрех ӗна вокзала кайса яма лекнӗ. К у  ӗҫ 
<941 супта июпӗн виҫҫӗмӗшӗнче пулнӑ тенӗччӗ Лмсук. Хӑй вӑл пӗлтӗо 
ӗш чирӗпе асаппанса вилчӗ. анне вӑрҫӑ пӗтичченех вилнӗччӗ. Ҫапла 
вара эпир ача улӑштарнине пӗлекен ҫынсенчен чӗрри эпӗ сес юлнӑ. 
Халӑ вилме мвна та черет ҫитрӗ. Ҫак хыпэоа хампа пӗрле тупӑка нлсе 
Кӗрес килмеоӗ. саязнпэ сире чӑомантартӑм...

Хӗрврӑм шӑпланчӗ. Тепӗр самантоан вӑп пноӗн синчен манчӗ пчпае, 
куҫӗсене хупоӗ те тӗлӗпее кэйпӗ. Эпио васкаеа бопьнииӑпан тухрймӑр 
та вокзапа кайрӑмӑр. Унта вӑрсӑ пусланнӑ с у л  ӗспенӗ сынсенчеи пӗои 
ҫее юпнӑ-мӑн. Ку —  урай шӑпс* лУоӑнакан капчӑч пупчӗ. Василий Ива- 
яович ӑна мӗн сӑмӑлпа чӑпмэнтарнине пӗлтерсен, вӑл кӑштах шухӑш- 
ласа тӗнӑ хыссӑи сапла каларӗ:

—  Вӑрсӑ вӑхӑтӗнче ашшӗ-амӑшӗнчен ҫӗтсе юпнӑ ачасем темӗн чух- 
яехчӗ, пурне те ӑҫтан встӑвӑн.

—  Тархасшӑн астӑвӑр-ха,— тилмӗрчӗ Пӗрмекев.— Ман ывӗяа кунта 
июлӗн виҫҫӗмӗшӗнче килсе янӑ.

—  Июлӗн виҫҫӗмӗшӗнче радиопа Сталин тухса каламанччӗ-и!— те- 
мӗскер аса илнӗ пек ыйтрӗ карчӑк.

— Тӗрӗс, ҫав кун чӑнахах Сталин радиопа тухса каланӑччӗ.
— Апла пулсан астӑватӑп. Кӑтра ҫӳҫлӗ сарӑ ачаччӗ пулас. Няньӑра 

ӗҫлекен ҫамрӑк хӗр ӑиа шыва кӗртме васканипе вӗри шыа ҫине тӑ- 
ратса урисене пӗҫертсе янӑ пирки вӑл хытӑ макӑрса пире Сталин сӑ- 
махне итлеме чӑрмантарнӑччӗ. Тепӗр тесен, макӑрнӑшӑн вӑл айӑплӑ 
марччӗ ӗнтӗ. Ун вырӑнӗнче ҫитӗннӗ ҫын пулнӑ пулсан та ҫухӑрмасӑр 
чӑтаяс ҫукчӗ: ура лапписем пӗҫернӗ аш пекех хӗрелсе кайнӑччӗ, ҫемҫе 
тирӗ вӗрсе хӑпартнӑ пек хӑмпӑҫланнӑччӑ. «Амӑшӗпе ача пӳлӗмӗ» тенӗ 
ҫӗрте ӗҫлекен санитарка ун урине эмел сӗрсе бинтпа ҫыхрӗ те кӗҫех 
вӑл слон пек таплаттарса ҫӳреме пуҫларӗ. Ҫӗр мамӑкӗ нумай хурса 
чӗркенӗ пирки урисам чӑнахах слонӑнни пекех пулса кайнӑччӗ. Ҫавӑн- 
шӑн тахӑшӗ ӑна Слонев тесе чӗнме пуҫларӗ. Ҫаа хушаматпах ӑна тепӗр 
кунне Шупашкарти ача ҫуртне кайса леҫнӗччӗ. Мӗн чухлӗ аӑхӑт иртрӗ 
унтанпа! Вунтӑхӑр ҫул пулас. Ҫапах та ҫав мӗскӗнӗн чипер сӑнӗ халӗ 
те куҫ умӗнчех тӑрать...

Тепӗр кунне Пӗрмеков икӗ эрнелӗх отпуск илчӗ те унпа иксӗмӗр 
Шупашкара тухса кайрӑмӑр. Ҫапла вара завоД директорӗ ҫинчен очерк 
ҫырасси пулмарӗ. Ун амрӑнне эпӗ ҫак повӗҫе ҫыртӑм. Конкурсра пулма 
тӳр килменни мана самаях кӳрентерчӗ ӗнтӗ. Ним тума та ҫук, ытти 
телейсӗр ҫынсен йӑлипе, эпӗ те хама хам йӑпатма пуҫларӑм: «Кам пӗ- 
лет, тен, ашшӗ-амӑшӗ чнп-чипер пурӑннӑ вӑхӑтрах тӑлӑха юлнӑ ачан 
тертлӑ кун-ҫулӗ ҫинчен пӗлес текенсем те тупӑнӗҫ. Вӗсем эпӗ ҫырнине 
вулама пултараҫҫӗ-ҫке», терӗм ӑшра.

1. Х Д Н  А Р А

Макаренко ячӗпе хисепленекен ача ҫуртӑнче пурӑнакаи ҫамрӑксем 
тахҫантаипах хӑйсене тивӗҫлипа хаклама пӗлнӗ. Унта ҫитӗннисем хуш- 
шинчен заеодра ӗҫлекен чаплӑ ӑстасем те, артистсемпе композиторсем 
те тухнӑ. Вӑрҫӑччен унта пӗтӗм распубликипе паллӗ сӑвӑҫ та пурччӗ, 
Берлиншӑн ҫапӑҫса вилчӗ. Ҫавӑнпа кунти ачасене чаплӑ ҫынпа паллаш- 
ни ҫинчен пӗлтерсе тӗлӗнтерме хӗн. Анчах тӗххӑрмӗш класран вӗренсе 
тухнӑ Валерий Слонев Станин инженар килне хӑнаиа каять тенине илт- 
сан, пурте тенӗпе пӗрех малтан хытӑ тӗлӗнчӗҫ, унтан чун-чӗререн са- 
вӑнса ӳкрӗҫ. Халӗ ак картишӗнчс сапаланса аыртакан пӗренесем ҫине 
вӗтӗр-шакӑрсемпе аслӑраххисем пӗр ушкӑн пукӑнса ларнӑ та хӗрсе 
сӑмах ҫаптараҫҫӗ.

—  Станнн камне пӗлетӗр-и!— ыйтать пӗр шаклапуҫ.— Вӑл чаплӑ 
инженер, лауреат, Сациализмла Еҫ Геройӗ. Кунта ӑна Мускавран икӗ 
ҫуллӑха пысӑк завод проектне тӑвас тӗлӗшпа ӗҫлекен тӗпчевҫӗсене 
ертсе пыма янӑ, тет.

—  Эсӗ ӗҫтан пӗлетӗн!— иккӗлеичӗ тепри.
— Хаҫат ҫинче вуланӑ.
— Завод мар, «Атӑлстрай» тумалли аырӑн шыраҫҫӗ пулмалла аӑ- 

сем,— хӑй шухӑшне пӗлтерчӗ аиҫҫӗмӗшӗ.
— Ҫук, завед та, электростанци те мар, пирӗн хулара ҫӗнӗ театр 

тума хатӗрленеҫҫӗ,— терӗ йӗтӗн варпуҫҫи пак ҫӳҫлӗ хӗрача.— Станин 
инженерпа Муров архитектор ун преектне тӑваҫҫӗ, тет.

— Ҫав тери чаплӑ ҫынпа пӗр сӗтел хушшинче ларас пулсан, эпӗ 
хӑраса вилсех каймалла. Мӗнле хӑяйрӗ-ши пирӗн Валерик унта кайма!— 
тӗлӗнчӗ унӑн аппӑшӗ.

Х ш
Пионерсем пилӗк палаткӑра 

кӑнтӑр канӑвӗ тӑваҫҫӗ. Ун хыҫ- 
ҫӑн баян сасси илӗртӳллӗн ян- 
раса каять.

— Ыран эпир кӳршӗри лагере 
концертпа каятпӑр,— пӗлтерет 
музыка училищинме вӗренекеи 
Леонид Надеждин.

— Халӗ сцена ҫинче хамӑр 
ӑсталӑха тӗрӗслесе пӑхрӑмӑр,— 
калама пуҫларӗ лагерь началь- 
никӗ Егор Семенов. Вӑл ачасем- 
не кӑмӑллӑн калаҫать, кашнин- 
пех пӗр чӗлхе тупма пӗлет.

Сцена ҫине Патӑръелӗнчи вӑ- 
там шкулти саккӑрмӗш класра 
вӗренекмг Таня Гафурова ту-

КИПЕЧКАССИ таврашӗ ытла 
та илемлӗ: йӗри-тавра ешӗл 
вӑрман, ял варрипе юханшыв 
лӑпкӑн юхса выртать. Шкул 
пахчинче вара тата та илӗртӳл- 
яӑ: кунта пӗчӗкҫеҫ юханшыв 
«УР-

Кунта республикӑри медици- 
на работникӗсен союзӗн пнонер 
лагерӗ вырнаҫнӑ. Ку лагерь жӗр- 
ремӗш ҫул кӑна ӗҫлет-ха.

— Эстрадӑна хамӑр алӑпа ту- 
са лартрӑмӑр, халӗ концертсем 
кӑтартма вырӑн ҫителӗклӗ,— 
каласа парать аслӑ пионерво- 
жатӑй Валентиыа Хлебникова.



—  Хӗр чӗнс«н уп» шӑтӗкн» те кайса к*|»ӑн,— мӑкӑртатрӑ уйрӑмӑн- 
раж ларакан яш.

Ҫак аӑхӑтра пурин чунна кӑсӑклаитарса янӑ Валарий Сланов ҫӑнӑ 
костюмне утюгласа тӑнӑ. Вӑл — вунҫичӑ ҫул тултарнӑ кӑрнеклӑ ҫамрӑк 
ҫын. Хӑйне астума пуҫланӑранпах вӑл ача ҫуртӑнча пурӑнать. Тӑлӑх 
пулсан та телай тани унран пӑрӑнса иртмеи, ӑмӑчӑ татӑлман темелле: 
ҫирӑп сывлӑхпа ҫителӑклӑ вӑй-хал, иламлӑ сӑн-сӑпатпа вичкӑн ӑс-тӑн, 
хвстарлӑхпа хӑюлӑх, кирек епле ӑҫе те тимлӑ тума пӑлнипе ӑсталӑх —  
ҫаксем пурте унпа туслӑ пурӑннӑ. Юлташӑсем ӑна юратаҫҫӑ, вӑренте- 
кенсемпе воспитательсем тивӑҫлипе ырлаҫҫӑ, вӑтӑр ҫул ытларах дирек- 
торта ӑҫлекен Раиса Ивановна вара пӑтсах каять. Ача ҫуртне тӑрӑслеме 
килекен пуҫлӑхсемпе тӑрлӑ комиссисене Хӑрлӑ кӑтесре тӑракан питӑ 
ӑста тунӑ Ленин кӑлеткине тата кӑленче шкапри кӑвак хуплашкаллӑ 
альвемри ӳкерчӑксене кӑтартмасӑр чӑтаймасть.

— Пирӑн Валерик ӑҫӑ,— кӑмӑлӑ тулса ҫитнипе шывланнӑ куҫӑсене 
шӑла-шӑла калать вӑл.— Малалла вӑрентсен, паллӑ художник е скульп- 
тор пулас пирки пӑртте иккӑленместӑп.

—  Талант!— ырлать пуҫлӑх.—  Вӑтам шкултан тухсан, художество 
академина ярас пулать. Тӑлӑх-туратра та Репинсем, Левитансем, Сури- 
ковсам тупӑнма пултарнине кӑтарттӑр...

Ашшӑ-амӑшӑшӑн хӑйсен ачи пек чиперри, кӑмӑлли, пултарулли 
тӑнчере урӑх ҫук ҫав, Раиса Ивановна Слонова тӑван ывӑлӑ вырӑннех 
хурать. Ҫавӑнпа та кӑштвх йӑнӑшма та пултарать ӑнтӑ. Кирек епле пул- 
сан та талантлӑ художник пуласси пирки вӑхӑтсӑр татса каламӑпӑр, ан- 
чах пирӑн паттӑр ӑҫе юратнине палӑртмасӑр иртсе кайма ҫук пулӑ. 
Ача ҫуртӑнче пӑчӑклех ӑҫе вӑрентеҫҫӑ. Пур ӑҫе те вӑсем хӑйсемех 
тӑваҫҫӑ: урай та ҫӑваҫҫӑ, вут та хутаҫҫӑ, выльӑх-чӑрлӑх те пӑхаҫҫӑ, мас- 
терскейсемпе пахча таврашӗнче те ӑҫлеҫҫӑ, ҫурт-йӑре те хӑйсемех 
юсаҫҫӑ. Валерик пуринчен ытла сӑтел-пукан тума тата сӑр сӑрлама 
юратнӑ. Уншӑн ӑна квалификаци комиссийӑ иртнӑ ҫулах виҫҫӑмӑш раа- 
рядлӑ столяр тата маляр ятне панӑччӑ.

Еҫӑсем ӑнса пынӑ пулии те Валерик мӑнкӑмӑлланса ҫӳремен, хӑйне- 
хӑй мӑн пӑчӑкренпех сӑпайлӑ тытнӑ. Ун пек ҫамрӑксене часах асӑрхаҫ- 
ҫӑ. Станин инженерӑн хӑрӑ те Сленова ытти ечасенчен хӑвӑрт уйӑрса 
илнӑ. Ку ҫвпла пулса иртнӑ.

Иртнӑ кӑркунне Петр Иваневич, класа ертсе пыраканӑ, хӑй уроке 
умӑн тӑххӑрмӑш «Ая класа тирпейлӑ тумланнӑ хӑрачапа пырса кӑчӑ.

—  Ачасем,— терӑ вӑл,— сирӑн пата Лида Станина ятлӑ ҫӑнӑ вӑре- 
некен килчӑ. Хаааслӑн йышӑнӑр ӑна. Староста, вырӑн тупса пар!

Надя Петрова хӑре лилӑкӑнчан ыталарӑ та хыҫалти пушӑ парта патне 
илсе пычӑ.

—  Вӑхӑтлӑха ҫакӑнта вырнаҫ. Каярах кампа та пулин туслашӑн та 
унпа юнашер ларӑн. Впир лурте хамӑр ирӑкпа вырӑн йышӑннӑ,— терӑ 
стареста.

Анчах Лида пушӑ парта хушшине мар, Валерик ҫумне пырса ларчӑ. 
Ун ҫине тинкерсе пӑхакаи ачасем чӑтса тӑчӑҫ-тӑчӑҫ те сасартӑк сааӑ- 
нӑҫлӑн кулса ячӑҫ.

— Хӑюллӑ хӑр!
—  Талее турӑ парасса кӑтмаст.
—  Маттур!—  илтӑнчӑ пур енчен та.
Пӑрремӑш перемена вӑхӑтӑнче Слоновпа Станина хуишинче ҫакӑн 

пек калаҫу пулса иртрӑ.
—  Эсӑ яланах пӑччен ларатӑн-и!— ыйтрӑ хӑр.
—  Ҫуралнӑранпах...
—  Яка калаҫма тӑрӑшакансена чунтан кураймастӑп эпӑ.

Урӑх аӑеем пӑр сӑмах та чӑнмерӑҫ. Тепӑр кунне Лида урӑх вырӑна 
куҫать пулӑ танӑччӑ, анчах вӑл татах Валерик ҫумне пырса ларчӑ.

—  Енер мана ҫилентӑн пулӑ)— шӑппӑн каларӑ Станина.
—  Мӑншӑн!
—  Кураймастӑп тенӑшӑн.
—  Чӑн сӑмахшӑн ҫиленессӑм ҫук. Манпа туслашас тесен, ху шухӑшна 

яланах пӑр пытармасӑр кала.
—  Тавтапуҫ! Туслашас пулсан ҫапла тӑвӑп, анчвх халлӑхе ун пек-кун 

пек ӑмӑт ҫук-ха.
Хӑр чӑрре кӑме пӑхни Валерике шӑртлантарчӑ.
—  Шӑплан! Итлеме чӑрмантаратӑн.
Хӑр ним те чӑнмерӑ, аялти тутине ҫеҫ хӑрелсе кайиччен ҫавӑрса 

ҫыртрӑ.
Апат вӑхӑтӑнче вӑренекенсем буфета чупрӑҫ. Класра вӑсем иккӑн 

кӑна юлчӑҫ.
—  Ҫиес килмест-и!
—  Хыпсвх ҫӑтассӑм килет... сӑпса пак сӑмсӑр хӑрсене,— тарӑхса ка- 

ларӑ яш ача.
Анчах ҫак хӑре сӑмахпа вӑрхантарасси ҫӑмӑл мар иккен, вӑл порт- 

фелӑнчен хӑрлӑ вӑлча сӑрнӑ ҫӑкӑр чӑлли туртсв кӑларчӑ те ним пулман 
пекех чӑлхипе кулӑшла ҫуллакаласа ҫиме тытӑнчӑ. Вӑт мерчен пӑрчи 
евӑрлӑ вӑлчасене курсан, Слонов ирӑксӑрех сурчӑк ҫӑтма пуҫларӑ.

—  Мӑнтарӑн ачине амӑшӑ буфета кайма укҫа та паман, портфельне 
те булка чикме маннӑ. Еппе чӑтмалла кӑна!— йӑкӑлтесе илчӑ Лида.

—  Атте-аннене кун ҫути кӑтартнӑшӑн та пысӑк тав!
Ҫапла калвнӑ хыҫҫӑн Валерий класран тухеа каясшӑнччӑ. Станина тыт- 

са чарчӑ.
—  Тӑхта, ан ҫилен! Манӑн тата тепӑр бутерброд пур. Юриех сан 

валли илсе килнӑччӑ, ме, ил!
Сленов темӑскер каласшӑн ҫӑварна те уҫнӑччӑ, анчах хӑйне вӑхӑтра 

тытса чарчӑ те, хӑвӑрт утса, коридора тухрӑ.
Виҫҫӑмӑш кукне вӑл хӑй урӑх выоӑна куҫса ларчӑ. Лида ӑнерхи парта 

хушшинех ларса юлать пулӑ тенӑччӑ, анчах вӑл ним пулмаи пекех юл- 
ташӑ ҫумне пырса вырнаҫрӑ.

Малтанхи урок пӑтиччен вӑсем шврламарӑҫ. Шӑнкӑрав шӑнкӑртатма 
чарӑнсанах Слонов кӑнекисене илчӑ те хӑйӑн яланхи вырӑнне кайса лар- 
чӑ. Иккӑмӑш урока вӑсем уйрӑммӑн ларса ирттерчӑҫ. «Тинех хӑпр* 
пулмалла», шухӑшларӑ Валерик. Ҫук, лешӑ урӑхла шухӑшланӑ-мӗн, виҫ- 
ҫӑмӗш урок пуҫланас умӑн татах ун ҫумне пырса ларчӑ те вӑрттӑн хут 
татӑкӑ тыттарчӑ. «Енер тӳрккесленнӑшӑн каҫару ыйтатӑп. >сӑ тӑлӑх ик> 
кенне пӑлнӑ пулсан, ҫапла хӑтланас ҫукчӑ. Тек ӑмӑр-ӑмӑр туепӑ пурӑнӑ- 
пӑр. Килӑшетӑн-и!» тесе ҫырнӑччӑ унта.

Ҫак сӑмахсем тӑлӑх ача кӑкӑрӑнче вут чӑртрӑҫ. Вӑл хӑр ҫумнерех 
куҫрӑ те парттӑ айӑнче ун аллине тытса чӑмӑртарӑ. Унтанпа тӑхӑр уйӑха 
яхӑн иртрӑ. Вӑсем пӑр-пӑрне юратни ҫинчен сӑмахпа каламан пулсан 
та чӑрере мӑнле туййм хускалнине питӑ аван пӑлнӑ. Пӑрле вӑренекен- 
сем вара кула-кула хӑре «Спонова Лида» тесе чӑнетчӑҫ. Ҫав хӑр вун- 
ҫичӑ ҫул тултарнине уявлама чӑннӑ иккен Валерике чаплӑ инженер 
хваттерне.

—  Слонов!— илтӑнчӑ керидортан дежурнӑй сасси.— Сана Еаиса 
Ивановна чӑнет.

—  Халех!—  тер* те Валерик тумланса пӑтерсе директор патне кайрӑ.
—  Пӑх-ха ӑна!— ытарайми савса каларӑ ватӑ хӑрарӑм.— Йӑлтах 

каччӑ пулса тӑнӑ! Вунтӑватӑ ҫул ӑлӑкрех сана кунта алӑ вӑҫҫӑн ҫӑклеса 
килчӑҫ. Мӑнешкел ҫын ӳсрӑ, никамран та кая мар!

асдӑ х л ж и и у л  хыҫҫӑя т ӑрӑш са
хатъ. Вӑл тутарда тумланнӑ. 
Тутар ташшине меллӗы те 
хӑюллӑн ташласа парать хӗр- 
ача. Куракансем ӑна тӑвӑллӑн 
аяӑ ҫупса саламлаҫҫӑ.

Эстрада ҫине хӗрачасен ушкӑ- 
нӑ хӑвӑрт тухать. Акӑшсем пек 
ааркаланаҫҫӑ те чӑваш ташши- 
ме ҫӑмӑллӑн ташлама тытӑнаҫ- 
ҫӑ. Кунта Шӑхасантан, Мӑн 
Сӑнтӑртен, Патӑръелӗнчеи тата 
ыттн чылай районсенчен килнӑ 
яионерюем пур. Концерта чӑваш 
государство педагогика институ- 
чӗн иккӗмӗш курсӗнче вӗрене- 
кем Эмалия Хлебникова ертсе 
пырать.

Концерт савӑнӑҫлӑ иртрӑ.
Хаваслӑ ташӑ-юрӑ хыҫҫӑн 

■ионерсем кӑнтӑр апатнӗ вас- 
карӗҫ. Зинаида Герасимовна 
Михайлова врач ачасеие ӑшӑ 
кӑмӑлпа кӗтсе илет.

— Кунне тӑватӑ хутчеи апат- 
яантаратпӑр, савӑнӑҫлӑ каннӑ 
хыҫҫӑи ачасем апат хайӑх 
анать,—тет вӑл.

Акӑ, кухньӑра шая-шурӑ тум- 
ланнӑ ватӑ ҫын курӑнса кайрӗ. 
Ку — лагерьти чм тутлӑ апат пӗ- 
ҫерекен повар Алексай Ивано- 
вич Петров.

Апат ҫинӗ чухн* кашӑк-тирӗк 
кӑна шакӑртаттӑр теиӗ некех,

нӗр тапхӑр нӳлӗмре лӑпкӑ еа- 
мант тӑрать. Ҫисе тӑраннӑ хыҫ- 
ҫӑн ачасем кашӑк-тирӗке хӑй- 
семех ҫуса тасатаҫҫӗ. Ҫак ӗҫе 
вӗсене Зикаида Герасимовна 
хӑнӑхтарнӑ.

— Ачаран типтерл* пулма вӑ- 
ренеҫҫӗ, ӗҫе юратаҫҫӗ,— калаеа 
нарать вӑл пионерсем ҫинчен.

Лагерьте тӗрлӗрен кружоксем 
ӑҫяеҫҫӑ. Акӑ, фотокружоках 
илер. Ана недагогика институ- 
тӑнче вӑренекен Николай Смир- 
яов ертсе пырать.

Еҫпе кану пӗр-пӗринне ҫывӑх 
нултӑр—ҫакӑн пек тӗллев ларт- 
нӑ лагерьте. Ачасем каникул

вӑхӑтӗнче «Ленинец» колхоаа 
ҫӗрулми пӑхса ӳстерме пулӑш- 
рӗҫ. Ҫум ҫумларӗҫ, касӑсене ку- 
жаларӗҫ.

Ҫапла, кӑҫал пӑрремӗш хут 
йӗркеленӗ пионерлагерьте ҫул- 
яахи хӗрӳ кунсем савӑнӑҫлӑ 
иртрӗҫ. Кунта икӑ сменӑра 128 
ача канчӗ. Ҫуллахи хӗрӳ кун- 
сем хаваслӑ иртнӗ хыҫҫӑн кал- 
лех тимлӗн вӑренме парта 
хушшине...

Анӑҫлӑ вӑрея# ҫулӗ сире, 
ачасем!

- —■ П. ЯКОВЛЕВ
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— Сире пупа ӗнтв, Раиса Ивановна,—  тулли кӑмӑлпа каларӗ Спо-
нов.— Эсир манӑн воспитатель те, луҫлӑх та, тӑван анне те...

— Ҫапла, ывӑлӑм, ҫапла. Ун ҫинчен калаҫмӑпӑр. Хӑнана кайма 
хатӗр-и)

— Хатӗрри хатӗр те, чун шмкленет. Ҫемьеллӗ ҫын килӗнче пулса 
курман-ҫке. Тӑлӑх-турат ҫине тӳртӗн пӑхакансем те тупӑнкалаҫҫӗ, тем 
курса ларма пулӗ.

— Ытла ан ӳпкелеш. Пуҫа ҫӳлерех ҫӗкле те хӑюллӑ ут. Чӑнах та 
сан вырӑнта урӑх ача пулнӑ пулсан, эпӗ ӑна йӗркеллӗ пулма кирли 
ҫинчен каламаллаччӗ. Эсӗ унсӑрах мӗн тумаллине пӗлетӗн. Ытти хӑна- 
сенчен юлма кирлӗ мар ӗнтӗ, вӗсем юрласан эсӗ те юрла, ташла- 
сан — ташла. Уяв сӗтелӗ хушшине ларсзн эрехсӗр пулакан мар. Пачах 
ан ӗҫ теместӗп, анчах сахалтарах ӗҫме тӑрӑш. Эрех вӑл — этемӗн пӗр- 
ремӗш тӑшманӗ. Вырӑссем ӑна «Симӗс ҫӗлен» теҫҫӗ. Емӗр-ӗмӗрех ҫав 
тискер ҫӗленрен пӑрӑнса иртме тӑрӑш. Станинсем епле ҫынсем иккен- 
не пӗлместӗп, ҫавӑнпа вӗсенчен асӑрханма кирлипе кирлӗ марри 
ҫинчен каламастӑп. Ҫитсен хӑвах курӑн. Уяв пикине мӗнле парне парас 
тетӗн!

— Ним те ан илсе кил, терӗ Лида.
— Айван-ҫке эсӗ, тусӑм! «Парне пама ан ман!» тесе капасса кӗте- 

тӗн-им! Кӑлӑхах. Никам та апла каламасть. Инженер хӗрне хаклӑ япала 
парнелесе тӗлӗнтереймӗн, ун пеккисене вӑл темӗн чухлех курнӑ пулӗ. 
Ҫапах та пушӑ алӑпа хӑнана каймаҫҫӗ. Акӑ ҫакна халаласа пар,— терӗ 
те Раиса Ивановна Слонова тӗлӗнмелле илемлӗ чечек ҫыххи тыттарчӗ.

— Темле тав тумалла ӗнтӗ сире, вырӑклӑ сӑмах тупса калама та 
пӗлместӗп,— чунтан-вартан савӑнса каларӗ Валерик,— Емӗр-ӗмӗр 
парӑмлӑ пултӑм сирӗн умӑрта.

— Юрӗ-ҫке, тек тытса тӑмӑп, вӗҫтер. Хӑнана малтан пырса кӗни те, 
ытла кая юлса ҫитни те аван мар. Савӑнӑҫ тулли пултӑр!..

Командировка срокӗ тухса пынӑ май хӗрӗ ҫуралнӑ куна Станин 
Мускава таврӑнсан тин уявласшӑнччӗ,— Лида ниепле те килӗшесшӗн 
пулмарӗ. Амӑшӗ йӑли ҫапла ӗнтӗ, вӑл халӗ те хӗрӗ майлӑ пулчӗ.

— Кунта хӑна кӗртмӗпӗр,— терӗ вӑл.— Эрнекаҫ Лида хӑйӗн тан- 
тӑшӗсене чӗнтӗр, юрӑ-ташӑпа йӑпанччӑр. Вӗсене савӑнма чӑрмантарас 
мар тесен, иксӗмӗр театра е Муревсем патне преферансла выляма 
кайӑпӑр. Мускава ҫитсен, киле таврӑннӑ ятпа пурпӗрех хӑна пухма 
лекӗ, Лида уявне ун чух тӗплӗнрех ирттерӗпӗр.

Ҫак шухӑшпа Петр Львович килӗшрӗ. Вара эрнекаҫ инженер хват- 
терне 17— I I  ҫулхи ҫамрӑксем туллиех пухӑнчӗҫ. Кашнин аллинче си- 
мӗс, кӑвак, шупка лентӑпа ҫыхнӑ коробкӑсем. Алӑк урлӑ каҫсанах 
хӑнасем Лидӑна ҫуралнӑ кун ячӗпе саламласа ҫав коробкӑсене парне- 
леҫҫӗ. Хӗвел пек ялкӑшса тӑракан телейлӗ хӗр пурне те ӑшшӑн тав 
туса парнесене илет те ҫывӑрмалли пӳлӗме кӗрсе кускӗски лартнӑ 
тӑрхала сӗтеп ҫине хурать. Хутран-ситрен вӑл такама кӗтнӗ пек алӑк 
ҫине пӑха-пӑха илет.

Лида чӑнахах тспӗр хӑна килессе чӑтаймасӑр кӗтет. Тӳррипе кала- 
сан, уявне те ҫав ҫыншӑн ҫеҫ кунта, Шупашкарта, тутарасшӑн ҫуннӑччӗ. 
«Мӗншӗн килмерӗ-ха ку! — сарӑпланма пусларӗ вӑл.— Ыттисем пурте 
килнӗ ӗнтӗ, Валерик ҫеҫ курӑнмасть. Вӑтаннипе татах пирӗн пата 
кӗрессинчен турткалашса тӑмасть-ши! Паян та килмесен, нимле те 
каҫармастӑп ӑна».

Ҫамрӑксем малтанах хавасланса калаҫатчӗҫ, анчах пӗр-пӗринпе 
курнӑҫнӑ хыссӑн хыпса тчхнӑ савӑнӑс майӗпен сӳнсе пычӗ, кӗҫех пӳрт 
шӑпланчӗ. Хӑнасем тӗлӗнме пуҫларӗҫ. Юлашкинчен пуҫтахрах Муров 
тӳссе тӑраймарӗ, кил х у с и  кама кӗтнине лайӑх пӗлнӗ пулин те, пурне 
те илтӗнмелле ҫапла ыйтрӗ:

— Кама кӗтетпӗо эпир! Министр ывӑлӗ-хӗрне мар пулӗ-ҫке!
— Касару ыйтатӑп, хаклӑ туҫӑмеем!— ирӗксӗр куланҫи пулса каларӗ 

Лида.— Шкулта пӗрле вӗреннӗ ачана чӗннӗччӗ, темшӗн килеймерӗ.
— Леш ача ҫуртӗнче мӑкланса пурӑнаканна мар-и!
— Савначчӗ.
— Тупнӑ кам умӗнче пуҫ тайеа тӑмаллине! —  йӗплесе илчӗ 

Борис.— Пиртен, ятлӑ ҫынсен ывӑлӗ-хӗрӗсенчен, ҫав сар тутана ан 
мӑшкӑлаттарсамччӗ! Ку уншӑн ытлашши пысӑк чыс пулӗ.

Килти ӗҫсене тчса пыма тара тытнӑ хӗрарӑм, самоӑк ӗмӗпне тӗрлӗ 
пӑсӑк ҫынсем патӗнче тарсӑоа пурӑнса ирттернӗ Домна Даниловна, 
ҫав каласӑяа итлесе тӑчӗ-тӑчӗ те пысӑк пӳлӗм алӑкне уерӗ.

— Залоа уяв сӗтелӗ тахҫана* хатӗр,— терӗ вӑл.— Лида, мӑчавӑра 
урӑх ан кӗтӗрсемччӗ!

— Тӗрӗс! Тӗрӗе!
— Ҫиччӗн пӗччене кӗтмеҫсӑ! харӑсах янӑоасӑ кайрӗҫ саеӑсем.
Ним тума та ҫук, Лидӑн пӑхӑнмалла пулчӗ. Хӑнаеем тӗрлӗ ӗҫме-

ҫимеллисем лартса тултарнӑ вӑоӑм сӗтел тавралла вырнаҫса тухрӗҫ. 
Кӗрекене уяв пиккле юнашаа Муров ларчӗ, тепӗр енчи вырӑн пушӑ 
юлчӗ.

— Юпташеем, лирӗн кӗрекеҫӗ счйламалла,— терӗ тахӑшӗ.
—  Кам кӗоекере ларать, ҫав кӗрекеҫӗ пултӑр! —  Муров ҫине ӑш- 

шӑн пӑхса каларӗ Зина.
— Ескӗ-ҫикӗ йӗркине аЕорисран лайӑх пӗлекенни ҫук ӗнтӗ,— йӗплесе 

илчӗ Л и д а В ӑ л а х  пултӑр.
Пурте кулеа ячӗҫ.
— Уяв пикине кама еуйласен каламаеӑоах паллӑ,— юптарсӑ ярае- 

шӑн пупчӗ Муроа.— Ун ятне илтме чи хитре хӗр тияӗҫлӗ пулакан. 
Кунта чӑн чипеори Лида ӗнтӗ.

—  Ан сӳпӗлтет! Мана ытти хӗпсемпе хиоӗстерее ярасшӑн каларӑн 
пулӗ. Тӗрӗесиое калаеан. сан ҫумӗнта ларакан Зина маноан темиҫе хут 
чипертерех,— Бориса тахҫанах кӑмӑллакан хбре йӑпатасшӑн каларӗ 
Лида.

—  Ман шчтпа, паянхи уяв пикине сӑноан пӑхса мар, хамӑр мӗн 
Сӑптэвоа пухӑннине шута ипсе суйламалла. Лида уявӗ — вӑпах пике 
те пултӑо.— теоӗ Станинсемпе юнашар хваттерте пурӑнакан, хӑйне 
хӑй яланах лӑпкӑ тытакан Копя.

Унпа пурте кипӗшоӗс. Ваоа самоӑксен ӗски тапоанса кайоӗ. Кӗмӗл 
хутоа чӗркеее капӑопатнӑ кӗленче пӑкки пӑшал пек шалтлатса маччаиа 
ҫагӑнчӗ. хрчстапь чеоккееем оӗо-пӗпин счмне певӗнсе илемлӗ еасӑ 
кӑлаочӗс. кашӑк-чашӑксем чанкӑотатойс. Счо сехет те иртмерӗ пчлӗ, 
хӗрячасен пичӗсем пигнӗ ҫырпа пек йӑмӑхланчӗс. яш ачасем те сисӗн- 
меллех шавпама тытӑнчӗҫ. Филаомони хорӗнче юолакан артистка 
ывӑлӗ Якку вккордеонне тӑссв ячӗ те Бетховен ҫырнӑ кӗреке юррмне
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хулӑн сасӑпа юрлама пуҫларӗ. Шӑпах ҫак вӑхӑтра тулти пӳлӗмрен 
кӗнӗ Домна Даниловна Лидӑна хӑлхаран темӗскер каларӗ. Лешӗ 
ҫав самантрах сӗтел хушшинчен тухса кайрӗ.

Слонов вӑхӑтра килменни Лидӑна хытӑ кӳрентернӗччӗ, анчах йӗри- 
тавралла куҫӗсене чарса пӑхса тӑракан ачана курсан, унӑн кӑмӑпӗ 
ҫемҫелчӗ.

— Ҫуралнӑ кун ячӗпе саламлатӑп! — хӗре чечек ҫыххи тыттарса 
каларӗ Валерик.

Лидӑн куҫӗсем ялтӑраса илчӗҫ. Вӑл чечек ҫыххине ҫавӑркапаса 
пӑхрӗ, унтан тин ҫеҫ татнӑ пек гладиолуссемпе тюльпанссн тата ытти 
чечексен ҫыххине пичӗ ҫумне тытрӗ.

—  Епле илем! Шӑрши тата, шӑрши! Чи чаплӑ духирен те ырӑ! 
Тавтапуҫ сана, тусӑм! Эсӗ мана чӑннипех сазӑнтартӑн. Ку маншӑн чи 
паха парне, эпӗ ӑна ӗмӗрне те манмӑп. Алӑк патӗнче ан тӑр, ирт 
тӗпелелле, хӑнасем патне кайӑпӑр.

—  Ҫук, Лида, кунта эпӗ сана саламлама ҫеҫ кӗтӗм. Хӑнара нихҫан 
пулса курман, хама хам кирлӗ пек тытма пӗлменнипе сана камӑс 
кӑтартасран шикленетӗп. Луччӑ тепӗр чух кӗрем, хаппӗхе сывӑ пул!

Яш ача тухса тарма тӑнӑччӗ, анчах хӗр ӑна вӑйпах тытса чарчӗ.
— Мӗн хӑтланатӑн, Валерик! Йӗркеллӗ ҫынсем ҫапла тумаҫҫӗ. Эсӗ 

хӑравҫӑ мар вӗт, ма ҫав териех мӗскӗнленетӗн! Пӗлес тетӗн пулсан, 
калам: хӑнасене те паян саншӑн кӑна пухнӑччӗ. Мана кирлӗ мар вӗсем, 
еана кӑшт та пупин хаваслантарас кӑмӑлпа ҫеҫ уяв турӑм. Эсӗ килмен- 
шӗн хытӑ пӑшӑрханнӑччӗ, халӗ ӗнтӑ ҫурҫӗрчченех пӗрпе савӑнӑпӑр.

Ҫак сӑмахсемпе Лида Слонова хулӗнчен тытса пысӑк пӳлӗма илсе 
кӗчӗ.

— Ачасем! Паллашӑр, ман тантӑшӑм Валерий Слонов. Директор 
чарса тӑнипе вӑхӑтра килейменшӗн вӑл сиртен каҫару ыйтать. Ача 
ҫуртӗнче ҫарти пекех ҫирӗп йӗрке, пуҫлӑхсем хушнинчен иртме ҫук. 
Каҫарӑпӑр-и ӑна! — шӑй-шая аяла туса каларӗ хӗр.

— Штраф курки ӗҫмесӗр каҫармастпӑр,— юн пек хӗрлӗ эрех тул- 
тарнӑ черкке ҫӗклесе каларӗ самаях ӳсӗрӗлме ӗлкӗрнӗ Борис.— Еҫ, 
шӑллӑм, чи лайӑх ликер!

— Ун йышши штрафран вӑл шикленсе тӑрас ҫух, ҫапла-и, .Валерик! 
Мака сывлӑх сунса, тӗлпи, тумлам юлмиччен ӗҫ! — терӗ Лида.

«Симӗс ҫӗлен»,— аса ипчӗ тӑлӑх ача.— Еҫме кирлӗ марччӗ куна. 
Эх! Кӑлӑхах кӗме килӗшрӗм. Мана, халиччен шывсӑр пуҫне ним те 
ӗҫменскере, пӗтереҫҫӗ вӗсем. Тен, ӳсӗртсе мӑшкӑл тӑвас теҫҫӗ пулӗ».

— Тав сана! Телейӳ ҫак черкке пек тулли пултӑр!— тесе пит-куҫне 
чалӑштаркаласа ӗҫрӗ Слонов. Такам пыра шӑратнӑ тӑхлан янӑ пек 
пӗҫертсе анса кайрӗ хӗрлӗ хаяр шӗвек.

— Маттур, ачам! — ырларӗ кӗрекеҫӗ.— Теприне пуринпе пӗрле 
ӗҫӗн. Юлташсем, вӑхӑт ҫитсен сывлӑм шывӗ те типет, теҫҫӗ. Пирӗн те 
юн шӗветекен лӑм типсе ҫитет. Тепрер черкке ӗҫер те ташӑ пуҫлӑпӑр.

Лида Валерик умӗнчи турилкке ҫине тутлӑ ҫимӗҫсем тӳпелесе 
тултарчӗ.

— Ҫи! — шӑппӑн каларӗ хӗр.— Хӑвна ху тӑван килти пекех тыт. 
Никамран та вӑтанса ан тӑр. Кунта эсӗ чи лайӑххи.

Кил хуҫи кӑмӑллӑн пӑхни тӑлӑх ача чунне лӑллантарчӗ. Вара вӑл 
туссем хушшннче пыракан шавлӑ калаҫӑва хӑюллӑнах хутшӑнчӗ.

Юлашкинчен пурте ҫисе тӑранчӗҫ те хӗрсем Лидӑна кашӑк-чашӑк 
пуҫтарма пулӑшрӗҫ, яшсем балкон ҫине пирус туртма тухрӗҫ. Слоноз 
чӗлӗм туртман пулсан та ытти арҫынсенчен уйрӑлмарӗ.

— Эсӗ тата ма туртмаетӑн! — вӑрттӑн мӑшкӑласа ыйтрӗ Муров.— 
Лида табак шӑрши кӗрекеннисене ҫоҫ юратать.

— Апла пулсан вӑл кунӗпех табак лавккинче тӑоать пулӗ. Шкула 
хӑҫан ҫӳреме вӑхӑт тупать-ши, мӑнтарӑн! — тавӑрчӗ Валерик.

Ҫав вӑхӑтра пӳлӗмрен магнитофон сасси илтӗнчӗ. Яш ачасем пирус 
тӗпӗсене пӑрахрӗҫ те сӗтел-пукансене куҫарса пушатнӑ пысӑк пӳлӗме 
кӗчӗҫ.

— Мамбо! Манӑн юратнӑ ташӑ! — евитлерӗ Борис.— Литюк, кип 
ман ытама!

— Чипер калаҫ! Малтан юратнӑ хӗрпе ташлаҫҫӗ. Эсӗ Зина ҫинчен 
мантӑн-им! Ай-ай, авян мар, апла! — терӗ те Лида сылтӑм аллине 
Валерик хулпуҫҫийӗ ҫине пырса хучӗ.

Ҫамоӑксем мӑшӑрланса тӑрса хӑйне евӗр тӗлӗнмслле ташша 
нуҫларӗҫ.

— Эпӗ ку ташша пӗлместӗп,— сарӑпланчӗ Слонов.
— Ним пӗлмелли те ҫук ӑна. Пӑх ыттисем ҫине, урисем ҫумне пӑт 

пуканӗсем ҫыхса ҫакнӑ пек пӗр вырӑнта ҫеҫ таплаттарса тӑраҫҫӗ,— 
лӑплантарчӗ Лида.

Танго, фокстрот, румба твта балра ташлакан вальс, полька кӗввисем 
янӑранӑ чух вара Валеоикпе Лида илемлӗ ташӑсен илемне питӗ аван 
кӑтартрӗҫ. Хӗрсем пурте тенӗпв пӗрех уяв пикипе унӑн каччи еине 
ӑмсанса пӑхрӗҫ. Муров темиҫе хут та вӗсене пӗр-пӗринчен уйӑрма 
пӑхрӗ, анчах ним те тухмарӗ. Икӗ сехет ытлаоах хӗосе ташпэнӑ хыгсӑн, 
ҫамрӑксем ывӑнса ҫитоӗс пупмаппа, мӑшӑоӑн-мӑшӑрӑн уйрӑлеа пӗтӗм 
хваттерӗпе сапанчӗҫ. Валерик батист тутӑопа ҫамкине шӑпчӗ.

— Хуҫа тесе кала ваоа мана! — пӑшӑрханчӗ Лида.— Эсӗ пиншак 
хывмасӑо писӗхнине те асӑохаман. Ытти яш ачасем тахҫанах еапаннӑ, 
айта ҫывӑрмапли пӳлӗме кӗрсе пиншакна хыв та хама панӑ парнееене 
кӑтаотам. Анчах шӑппӑн калаҫӑпӑр, унта йӑмӑк ҫывӑрма выртнӑччӗ.

Вӗсем пӗчӗк пӳлӗме кӗчӗҫ. Кунта икӗ кравать, куҫкӗскиллӗ сӗтеп, 
кӗнеке этажеркипе пӗчӗк радиоприемник тата стена ҫумӗпе лартса 
тухнӑ хыслӑ пукэнсем ҫинче арҫын пиншакӗеем ҫакӑнса тӑраҫсӗ.

— Эеӗ те пиншакна хывса ҫак,—  терӗ Лида, юлташне пушӑ пукан 
ҫине кӑтартса.

— Тениска вӗсҫӗн юлма аван мар-ҫке.
—  Ан калаҫ. Эпир театрта мар-ис, хваттерте. Борис, авӑ, ала пек 

шӑтӑчлӑ-шӑтӑклӑ майкӑпах ташларӗ. Ҫанӑн тениски те ху пекех 
кӑмӑллӑ.

Хытӑ хӗпӗртенӗ йӗкӗт хӗр ҫине чунтан савса пӑхрӗ.
Лешӗ ӑшшӑи кулса тӑрэть. Темпе курӑнман вӑй ӑна ҫак тӑлӑх ача 

ҫумне магнит пек туртрӗ. Вӑп хӑй мӗн туни еинчен шчхӑшпамасӑр яш 
вчана мӑйӗнчен ыталаса илчӗ те хӑмач пек хӗрелсе кайнӑ питӗнчен чуп- 
турӗ. Ҫав вӑхӑтра »ӗр хчлпуҫҫийӗ урлӑ пӑхеа тӑоакан Ваперик коавать 
ҫинче выртякан пӗчӗк хӗрача куҫӗсене чарса пӑрахнине асӑрхарӗ те 
Лида ытамӗнчен тухрӗ.

— Эеӗ кӑмӑлламастйн-и! — купянса ыйтрӗ хӗр.— Каҫар, туеӑм, ыт-



ларах ӗҫрӗм пулмвлла, пуҫ ҫаврӑнать. Сӗтеп хушшине парӑпӑр та пар-
не курма пуҫлӑпӑр. Чи хакли эсӗ панӑ чечек ҫыххи тенӗччӗ, ун хыҫ- 
ҫӑн аттепе анне панӑ парне. Акӑ вӑл!

Хӗрлӗрех хӑмӑр тӗслӗ хаклӑ йышши йывӑҫран якатса тунӑ сӗтел 
ҫинче хура плюшран ҫӗленӗ мӑрлатакан упа ҫури, ылтӑн-кӗмӗл шывӗпе 
саламласа ҫырнӑ фарфор статуэткӑсемпе хрусталь вазӑсем, бархат 
хуплашкаллӑ альбомсемпе тата ытти чаплӑ парнесем хушшинчен Лида 
сенкер пурҫӑнпа туртса тунӑ пӗчӗк коробкӑ илчӗ.

— Мӗн пулӗ тетӗн ҫакӑнта!— ыйтрӗ вӑл.
— Пӗлместӗп.
Хӗр коробкӑна уҫрӗ те ылтӑн еулӑ туртса кӑларчӗ. Лайӑхрах сӑнаса 

пӑхсан тин Валерик сулӑ варринче пӗчӗкҫеҫҫӗ сехет пуррине курчӗ.
—  Кӑмӑла каять-и! — ыйтрӗ хӗр, сулӑ-сехетне еулахай аллине 

тӑхӑнса.
— Питӗ килӗшет,— ырларӗ Слонов.—  Ма эсӗ ӑна ташланӑ чух тӑхӑи- 

марӑн!
— Парне таврашне илнӗ кун тӑхӑнмаҫҫӗ. Ырантан пуҫласа эпӗ алӑран 

та вӗҫертмӗп.
—  Манӑн та сана нихҫан ҫумӑнтан уйрӑлми парне парасчӗ. Хӑҫан та 

пулин ҫитӗ-ши ҫак ӗмӗт! — хурланчӑклӑ каларӗ яш ача.
— Эсӗ ху манран ан уйрӑл. Ку маншӑн темрен те паха парне пулса 

тӑрӗ.
Ҫапла каласа, Лида сехетне хывса Слонова тыттарчӗ те татах ӗна 

ыталаса илчӗ.
— Валерик, чунӑм! Ан туртӑи, ман сана пӗр сӑмах калас килет. 

Пӗлетӗн-и, виҫмине эпир Мускава тухса каятпӑр. Килес ҫул, вуннӑмӗш 
класран вӗренсе тухсан, атте ӗҫлекен Инженерно-строительнӑй инсти- 
тута пыр. Ылтӑн медальпе тухнисене экзамен партармаҫҫӗ, эсӗ вӑтам 
шкултан ҫапла вӗренсе тухас пирки пӗртте иккӗленместӗп. Вара татах 
лӗрле вӗренӗпӗр. Пыратӑн-и!

— Эсӗ чӗнсен тӗнче хӗррине кайма та хатӗр.
Хӗр татах савнине чуп тума пуҫланӑччӗ, анчах ӑна йӑмӑкӗ ятпа 

чӗнчӗ.
—  Литюк,— терӗ вӑл.— Эсир мана ҫывӑрма чӑрмантаратӑр. Урӑх 

вырӑн тупаймӑр-ши чуп тума! Аннене калатӑп вӑт....
Лидӑпа унӑн тусӗ ҫывӑрмалли пӳлӗмрен балкон ҫине чупса тухрӗҫ. 

Кӑшт тӑрсан, вӗсем патне Зина пычӗ.
—  Аран-аран шыраса тупрӑм сире. Аҫта ҫухалтӑр! — хуҫкаланса 

ыйтрӗ вӑл.
— Ташӑ пӗтнӗренпех ҫакӑнта тӑратпӑр. Тӳрех кунта килмеллеччӗ. 

Мӗн те пулин кирлӗ пулчӗ-им!
— Нимех те мар. Пурте мӑшӑррӑн калаҫса тӑраҫҫӗ, эпӗ кӑна пӗччен. 

Ытла та кичем.
— Муров ӑҫта кайрӗ тата! — тӗлӗнчӗ Лида.
—  Диван ҫине тӳнсе кайрӗ те харлаттарма пуҫларӗ. Сире чӑрманта- 

расси те ӗнтӗ, пуҫӑма ниҫта чикме ҫук. Балкон ҫинче юлма юрать-и! 
«Виҫҫӗмӗш ытлашши» текен вӑйӑ та пултӑр.

—  Ан калаҫ! Мӗн чӑрмантаоасси пултӑр, кӗҫех аттесем киле тав- 
рӑнмалла, унччен пӗрле пулӑпӑр.

— Тавах, тантӑшӑм,— Лида аллине чӑмӑртаса каларӗ Зина.— Тун- 
сӑхран хӑтартӑн. Валерик, эсӗ тата пире шӑнса пӑсӑлассинчен ҫӑлмӑн- 
ши! Капрон блузкӑн мӗн ӑшши пултӑр! Лидӑпа иксӗмӗр те кӗҫех чӗт- 
реме пуҫлӑпӑр. Ҫӑмӑл ача пулса мӗн те пулин илсе килсе пӗркентер- 
семччӗ пире.

—  Чӑнах, балкон ҫинче сулхӑн. Ҫывӑрмалли пӳлӗмрен икӗ пиншак 
илсе кил-ха. Ху шӑнмастӑн-и!

— Ман чӗрере юн вӗри, кӗҫӗр юр ҫума луҫласан та шӑнас ҫук. 
Эпӗ халех!— тесе Слонов пӳлӗмрен икӗ пиншак илсе килсе хӗрсене 
хулпуссийӗсем ҫине уртеа ячӗ. Лидӑна Валерик пиншакӗ лекрӗ, Зинӑ- 
на — Борисӑн.

Пӗр тапхӑр вӗсем уяр тӳпере ҫӑлтӑрсем мӑчлатнине пӑхса тӑчӗс. Те 
калаҫас килменрен, те вырӑнлӑ сӑмах тупайманран, нихӑшӗ те сӑмах 
чӗнмерӗ. Юлашкинчен Зинӑна ку йӑлӑхтарса ҫитерчӗ пулмалла, вӑл 
пуҫне еӗклепӗ те ҫӑлтӑо йышӑнмалла выляма чӗнчӗ.

—  Эпӗ Кӗвенте-еӑлтӑрпа юнашао сут ҫӑлтӑра йышӑнатӑп,— терӗ вӑл.
—  Манӑн сӑлтӑо Алтӑр-сӑлтӑртан сылтӑмарах. Куратӑр-и, вӑл 

ыттисенчен хӑйӗн кӑвакрах тӗсӗпе уйрӑлса тӑрать. Валерик, сан ҫӑл- 
тӑру ӑста! — ыйтрӗ Лида.

—  Вӑл тухайман-ха.
—  Хӑсан тухать.
—  Пӗлмеетӗп. Тепӗо чух 1уп ҫутӑличчен те хӑпармасть.
—  Апла пулеан упӑх сӑлтӑр туп,—  теоӗ Зина.— Авӑ, Лида ҫӑлтӑрӗпе 

Юнашап тепӗр ҫут сӑлтӑр пур. Ҫавна йышӑн.
—  Ана манран маларах кам та пулин йышӑнман-ши!
—  Чипер калаҫ! Сан валлиех ҫунать вӑл. Пӑх-ха, епле килӗшӳллӗ 

мӑчлатасеӗ вӗеем пӗв1-пӗрин сине пӑхеа. 'Савнӑ мӑшӑр пекех.
— Ситӗ сана. Зина, пиотен кулма! Халех Мурова кайса вӑрататӑп. 

Унсӑрӑн эеӗ никама та канӑе парас ҫук.
—  Ан чӑоман. Акӑ вӑл хӑех кунта килет.
Ҫак самантра балкон ҫине Борие тухса тӑчӗ.
— Литюк, таохасшӑн «наозан» тупса пар, ӑш мӑкӑопансах ҫунать.
—  Тӗтӗм тухни курӑнмасть-ске. «Нарзанӗ» холодильниксе пулма 

кирлӗ, хӑвах уҫеа ип. Знна, тупса пар-ха ӑна,—  юлташне ҫурӑмӗнчеи 
ҫӑмӑллӑн тӗксе каларӗ Лида.

Муоовпа унӗн са*нийӗ т«хса кайсанвх. Лидӑпа Валепик пӗр пин'нак- 
па пӗпкенге тӑчӗс. Лӑпкӑ. ӑшӑ, канлӗ. Емӗр-ӗмӗр ҫапла ҫумма-ҫуммӑн 
лӑпчӑнса тӑма хатӗр вӗеем.

—  Манӑн санпа иккӗн юлас килет, вӑл пур нимпе уйоӑласшӑн
м*п.— Зина втне асӑнмаеӑр калаоӗ Лида.— Йӗоӗнтеоее ситерчӗ кӗсӗр. 
Халӗ тат» кӗгех аттепе анне таврӑнмалла. Ҫакӑ еана ним те систер.- 
мест-и! Шууӑшлаеа пӑх-ха! ,

—  Эх, Лида! Сана тӑванусем вӑхӑта ху пӗлнӗ пек ирттеоме чӑр- 
мантараҫҫӗ, ун пирки эпӗ мӗн шухӑшланине пӗлсен, эсӗ каҫеа кайса 
кулӑн.

— Сапах та капа. Эеӗ мӑн шухӑшланине япанах пӗлсе тӑрас килет.
— «Ҫынген ашшӗсем инженеосем, аохитекторсем тата ытти чаппӑ 

ӑстасем, эе* пуо хчтаҫ ҫвкса ҫӳрекен кӗлмӗҫе те атте теме пултарай- 
мастӑн», теоӗм ӑшра.

— Савнӑ тусӑм, пӑрах эсӗ ху тӗлӑх лулнӑшӑн кунӗн-ҫӗрӗн кулянса

ҫӳреме. Пӗрмаях хурланса ҫӳресен шурӑ юр та хураи курӑнаквн лулать,
теҫҫӗ...

Лида тата темскер каласшӑнччӗ, Домна Даниловна чӗннӗрен вӑл 
пиншак айӗнчен хӑвӑрт тухса йӑмӑкӗ ҫывӑракан пӳлӗме кӗрсе кайрӗ. 
Темле инкек пуласса сиснӗ пек, Валерикӗн чӗри сиксе тапма тытӑнчӗ. 
«Ашшӗпе амӑшӗ таврӑнса эпир ыталашса ларнине курман-ши!»— сехӗр- 
ленсе шухӑшларӗ вӑл. Унтан пиншакне тӑхӑнчӗ те пысӑк пӳлӗме 
кӗчӗ. Хӑнасем пурте кунта пухӑннӑ-мӗн. Хӗрсем пӗр кӗтесре, арҫын 
ачасем тепӗр ҫӗре кӗпӗрленнӗ. Слонов пӳлӗме кӗрсен, пурте ун ҫина 
чӑрр пӑхрӗҫ. Тӑлӑх ачана ку тата ытларах хумхантарма пуҫларӗ. Ним 
тума пӗлменнипе вӑл арҫынсем патне пынӑччӗ, анчах лешсем тахҫанах 
каварлашнӑ пекех унран пӑрӑнчӗҫ. «Мӗне пӗлтерет ку!»— пӑлханса 
ӳкрӗ вӑл...

Пӗчӗк пӳлӗме Лида кӗрсенех Даниловна алӑка тӑчӑ хупса хучӗ.
—  Аҫу парнине кам илнине пӗлместӗн-и! — ыйтрӗ вӑл.
—  Сӗтел ҫинче выртма кирлӗ. Слонова кӑтартсан, ӑна коробка ӑшне 

майлаштарса хутӑм... Кунтах хӑварнӑччӗ.
—  Чипер калаҫ! Эпӗ алӑк урлӑ каҫсанах сехет коробки урай вар- 

ринче выртнине куртӑм. Акӑ вӑл, пушӑ, куртӑн-и!
Карчӑк сенкер коробкӑна уҫса кӑтартрӗ.
—  Сулӑ ҫухалнине хӑнасене пӗлтермерӗн пулӗ-ха!
—  Мӗн пытарса тӑмалли пур! Эпӗ вӗсенчен кам та пулин шӳтлесе 

пытарман-и! тесе ыйтрӑм. Пурте тунчӗҫ. Слонов кӑна вӑл вӑхӑтра санпа 
пӗрле балкон ҫинче тӑратчӗ.

—  Валерик илмс пултарайман, вӑл манран самантлӑха та уйрӑлма- 
рӗ. Сӗтел хыҫне ӳкмен-ши!

—  Унта та пӑхнӑ. Йӗп шыранӑ пек тӗплӗн шырарӑм, ннҫта та ту- 
паймарӑм. Кам та пулин вӑрланах пулӗ ӑиа.

«Вӑрланӑ» сӑмаха илтсен, Лида шартах сикрӗ. Кам илме пултарнӑ 
ӑна! Парнесемпе паллашнӑ чух хӗрсем ылтӑн сехет ҫине ӑмсанса 
пӑхнӑччӗ. Зина аллине ҫыхма та хӑтланнӑччӗ. «Ах, ҫакӑн пек чаплӑ сулӑ 
пирӗн хулара урӑх никамӑн та ҫук. Пӗр каҫлӑха та пулин танц-веран- 
дӑна тӑхӑнса кайӑттӑм ӑна», тенӗччӗ вӑл. «Ҫав илмерӗ-ши! — шухӑшла- 
рӗ Лида.— Урӑх кам пултӑр, ҫавах ӗнтӗ. Тахҫанах ун патне чун турт- 
мастчӗ. Муровшӑн кӑна чӗнмелле пулчӗ. Ҫук, тантӑшӑм, ман парнепе 
ҫиҫсе ҫӳремелле лулмӗ санӑн. Ҫӗр тӗпӗнчен те туртса кӑларӑп ӑнаэ.

—  Мӗн тӑвӑпӑр! —  саепа ыйтрӗ хӗр.
—  Хваттертен тухса тариччеы хӑвӑртрах ухтарас. Тӗпдӗ пытарма 

блкӗреймен пулӗ-ха.
—  Кама ухтарас тетӗн!
—  Пурне те ухтармалла.
—  Аван мар-ҫке. Сарӑпланма пултараҫҫӗ.
—  Ан вӑрлаччӗр. Вара сарӑпланмалла та пулмӗ. Эпир кбҫех Муека- 

ва куҫассине пӗлсе вӑрланӑ ӗнтӗ. Хуҫи кунтан кайсан, кун ҫутипе 
тӑхӑнса ҫӳресен те никам тытас ҫук, терӗҫ пулӗ.

—  Ухтарас-и!
—  Малтан хӗреене ухтарса пӑх эппин,— ирӗк пачӗ Лида.
Алӑка уҫеанах хӑнасем вбсем ҫине куҫӗсене чарса пӑхрӗҫ. «Ту- 

пӑнчӗ-и!» пӗр сӑмахсӑр ыйтаҫҫӗ вӗеем.
—  Ачамсем,— терӗ карчӑк,— ҫухалнӑ япала ниҫта та тупӑнмарӗ. 

Юлашки хут калатӑп: шӳт тӑвас тесе пытарнӑ пулсан, халех каласа 
парӑр.

Никам та вырӑнтан хускалмарӗ. Намӑса туйнипе кӑна пуҫӗсене тата 
аяларах усрӗҫ. Тӑрук Борис тӳрленсе тӑчӗ.

— Мӗн кӗтсе тӑмалли пур! Сехет тупӑнмасан, эеир пире пурсӑмӑра 
та шанми пулатӑр. Луччӑ тытӑр та пурне те черетпе ухтарса тухӑр. 
Кинемей, манран пуҫлӑр! — аллисене ҫӗклесе каларӗ Муров.

Лида Зина енне пӑхрӗ. Вӑл хӑмач пек хӗрелсе кайнӑ-мӗн. Тутисем 
те сехри хӑпнӑ ҫыннӑни пек чӗтреҫҫӗ, куҫӗсене те ытти ҫынсенчен пы- 
тарма тӑрӑшнӑ пек аяккалла пӑрнӑ. «Тӑхта-ха, черет ҫитсен мӗн тӑвӑн!» 
тарӑхса шухӑшларӗ Лида ун пирки.

Домна Даниловна Борис кӗсйисене хыпаласа пӑхрӗ. Унтан ыттн 
яш ачасене пӗрин хыҫҫӑн теприне ухтарса тухрӗ. Слонов патне черет 
ҫитсен, вӑл уйрӑмах тӗплӗн тӗрӗслеме пуҫларӗ. Тӑрук унӑн типсе 
пӗркеленнӗ хыткан алли Валерик кӑкӑрӗ ҫикче чарӑнса тӑчӗ.

— Ку тата мӗн! — снввӗн ыйтрӗ вӑл.— Ху аллупа сӗтел ҫине кӑ- 
ларса хур-ха ӑна!

Валерик чӗтрекен аллине шалти кӗсъене чикрб те сбтел ҫине сулӑ- 
еехет кӑларса хучӗ.

—  Ах, кӗҫҫепит! Эсӗ, ача ҫуртӗнче ҫитӗннӗ анчӑк ҫури, пире, ятлӑ 
ҫын ывӑлӗ-хӗрӗсене, намӑс кӑтартма-и!— чышкисене чӑмӑртаса кӑшкӑр- 
чӗ Муров.

Вӑл кӗл пек кӑвакарса кайнӑ ача ҫине сиксех ларатчб пулб, ӑна 
Лида тытса чарчӗ.

—  Тӑхта, Борис, ан васка! Мӗн тумаллине санеӑрах пӗлеесӗ. Ва- 
лерик, ма чӗнмеетӗн! Эсӗ айӑплӑ мар вӗт! Шӳт туса пытартӑм.те! —  
туене кусран витӗр шӑтарас лек пӑхса каларӗ хӗр.—  Ма чӗнместӗн! 
Пӑх-ха ман ҫине!

Хытса кайнӑ пек тӑракан каччӑн чӗлхи ҫӗтрӗ пулмалла,—  ним те 
чӗнмеоӗ. Вара Лида ун пирки иккӗленме пуҫларӗ.

«Вӑлах-ши! Хӑсан илме ӗлкӗрнӗ-ха вӑл ман сегете! Эпир самантлӑ- 
ха та уйоӑлманччӗ-ҫке,— шухӑшларӗ хӗр. Тӑоук балкон ҫинче висҫӗн 
тӑнӑ чух Зина ӑна пиншак илме яни аса килчӗ.— Элле еав вӑхӑтра илсе 
чикмен-ши ман парнене! Паллах, савӑн чух! Ах, намӑссӑр! Эпӗ айӑпсӑр 
Зинӑна шанми пулнӑччӗ. Намӑс кӑтартрб ку пире. Пурте мана вӑрӑ 
савнийӗ теме пуҫлӗҫ».

—  Чӗнместӗн эппин! — улшӑннӑ сэеӑпа каларӗ вӑл.— Елӗк-авал 
ҫавӑн йышши ҫынсене клеме ҫапнӑ, эсӗ те туянас темеетӗн-и! Ме, ил!

Ҫак сӑмахсемпе Лида ҫур сехет каялла кӑна «тусӑмя теее чӗннӗ 
ҫынна питӗнчен сатлаттарса ҫупса ячӗ те сывӑрмалли пӳлӗме кӗрсе 
вырӑн ҫине тӑсӑлса выртрӗ. Хӗрачасем ӑна лӑплантарма тытӑнчӗҫ, 
арҫын ачаеем Слоновпа элӑк хушшине тӑчӗҫ.

Карчӑкӑн вӑрра мӗнле хӗненине курас килчӗ, анчах ҫапӑҫу вӑхӑтӗнче 
пӳртри япаласене ватса пӗтерессинчен сехӗрленнипе вӑл ҫамрӑксене 
хӑвалэса яма шухӑшларӗ.

— Мӗн юпа пек хытса тӑран! Сахэп лекнӗ пек туйӑнать-им! Тухса
кай хӑвӑотрах! Хӑнана ҫӳрет тата, намӑссӑр. Ача сУРтӗнче мӗвпе сын- 
сем пурӑннине пӗлмест терӗн пулӗ. Сире, шпанасене. йӗркеллӗ ҫын- 
сем патне чӗнес вырӑнне— Тасал хӑвӑртрах, ҫухал тӳрӗ ҫынсен куҫб 
умӗнчен!.. (Малаили пупать.)
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ХЙВЕЛ АНСАН ХЕВЕТВР
Ефим НИКИТИН

Пӗр пайлӑ мыскара
В Ы Л Я К А Н С ЕМ .

Х В Е Т Е Р  УЛ ТАЛ АЙ КИ Н .
ТО СЯ — унӑн арӑмӗ.
ЗИНА.
М ИКУЛАЙ М ЕЛ И КО В.
М АРИЯ М АНИ ЛОВА, ниҫта ӗҫлеменсквр.

Еҫ Манилова килӗнче пулса иртвт,
Таса пӳлӗм, сӗтел, кравать, пукансем. Ма- 

нилова карҫынкка йӑтса кӗрет те ӑна сӗтел 
ҫине лартать, унтан эрех, ӗҫме-ҫиме кӑла- 
рать. Кӗсйинчен укҫа кӑларса шутлать. Пӗр 
черкке эрех тултарса ӗҫет, кӑлпасса хуҫса 
хыпать. Алӑка шаккани илтӗнсе каять. Ма- 

нилова укҫине пытарать.

М а н и л о в а .  Кам-ши ку?
С а с ӑ. Эпӗ килте ҫук тесе, хуҫи пур-ҫке.

(Микулай, пуҫне алӑкран чиксе.) Каҫарӑр... 
М а н и л о в а .  Сире кам кирлӗ?
С а с ӑ. Зина ҫакӑнта пурӑнать-и? 
М а н и л о в а .  Кунта пурӑнать, вара мӗн? 
М и к у л а й  (хӑрах урине алӑк сулли урлӑ 

пусса). Аран тупрӑм.
М а н и л о в а .  Тупрӑн пулӗ те, анчах кил- 

те ҫук-ха вӑл. (Каллех ҫиме пуҫлать.)
М и к у л а й. Аҫта кайнӑ?
М а н и л о в а  (ӑна тӳртӗнех тӑрать-ха). 

Эп ӑҫтан пӗлем.
М и к у л а й. Часах килеймест апла? 
М а н и л о в а .  Ана та калама пултарай- 

мастӑп. (Каллех ҫиет.)
М и к у л а й. Ҫав тери курмаллаччӗ. 
М а н и л о в а .  Ыран килӗр.
М и к у л а й, Халех курмалла, питӗ кур- 

малла.
М а н и л о в а .  Эсир алӑк урлӑ калаҫса ан 

тӑрӑр... е кӗрӗр, е тухӑр та алӑкне хупӑр. 
Ыран килӗр, терӗм вӗт.

М и к у л а й  (кӗрсе). Ыран впӗ каятӑп ҫав, 
Аҫта кайма пултарнӑ-ши вӑл? Института 
кайрӑм — хваттерӗнче пулӑ терӗҫ, кунта кил- 
тӗм — кунта ҫук.

М а н и л о в а .  Канмалли кун кам килте 
лартӑр. Кинора пулӗ, Атӑл хӗрринче... е фи- 
лармонире концерт итлет пулӗ.

М и к у л а й. Хӑшкӑлтӑм паян шыраса. 
М а и и л о в а .  Пӗр-пӗр паркра пулӗ... Часах 

килес ҫук ӑнтӗ вӑл, халб тӑхӑр сехет тв ҫит- 
мен.

М и к у л а й .  Каяп, каяп, ан хӑрӑр. Знна 
килсен, ҫакна парӑр. Килтен парса янӑ тейӗр. 
(Пӗр ҫыхӑ тыттарать.)

М а н и л в в а .  Эсир кам пулатӑр вара? 
Пяччӗшӗ-и?

М и к у л а й .  Пиччӗшӗ мар, паллаканӑ, Та- 
та ҫакна парӑр! (Пӗр тӗрке тыттарать.) 

М а н и л о я а .  Э-в, паллаканӗ вппкн,
М и к у л а й. Унӑи ҫывӑх юлташӗ. 
М а в и л о в а .  Пулӗ, пулӗ.,,

Пӗчӗк наува.
М и к у л а й. Кала-ха, ннке.
М а н и л о в а .  Мӗн сире, ачам?
М н к у л а й. Мӗнле пурӑнать вӑл? 
М а н и л о в а .  Кам мӗнле пурӑнать?
М и к у  л а й. Зина мӗнле пурӑнать, тетӗп? 
М а н и л о в а .  Аванах пурӑнать.
М и к у л а й, Каччӑсемпе ҫӳремест-и? 
М а и и л о в а .  Ак тата! Эпӗ ӑҫтан пӗлем? 
М и к у л а й. Ун патне никам та килсе ҫӳ- 

ремест-и вара?
М а н и л о в а .  Эп ӑҫтан пӗлем.
М и к у л а й. Вӑл таса хӗр, »пӗ ӑна шана- 

тӑж.
Тултаи хапха еаеси илтӗнет.

М и к у  л а й. Ку Зина мар-ши? Пытанам- 
ха, (Кӑмака хиҫнелле пӑрӑнса тӑрать.)

Тоея шавласа кӗрвт.
Т в с я .  Мана шӑл ҫакӑнта тч>ӗҫ. 
М а н и л о я а .  Эсир ӑҫтан?
Т  в с я. Ялтан, анчах вуинилӗк ҫул хулвра 

аурӑиатӑи...

М а н и л о в а .  Сире тата мӗн кирлӗ? Шӑн- 
кӑртаттармасӑр кӗретӗр!

Т о с я. Шӑнкӑртаттармасӑр-тумасӑр сасар- 
тӑк кӗрсе тытас терӗм, ку кил хуҫи эсир-и-ха? 
Пӗлетӗп, пӗлетӗп, халь ак куҫа-куҫӑн тӗл пул- 
тӑмӑр. Ха!

М а н и л о в а .  Каҫарӑр, мӗн ҫинчен кала- 
ҫатӑр эсир? Эпӗ кил хуҫи.

Т о с я .  Мӗн тупнӑ-ши вӑл сан ҫумра, ӑҫ- 
та пытартӑр эсир ӑна? (Унта-кунта пӑхка- 
лать.)

М а н и л о в а .  Тӑхтӑр, тӑхтӑр, всир мӗн ют 
хваттере ухтаратӑр, кам крӗк панӑ сире?

Т о с я. Хам, хам ирӗк патӑм.
М а н и л о в а .  Эпӗ милицие чӗнетӗп.
Т о с я. Чӗн милицие, ют упӑшкапа пурӑна- 

тӑп, те.
М а н и л о в а .  Эпӗ сире усал сӑмах кӑлар- 

нӑшӑн суда паратӑп.
Т о с я .  Пар, пар! Эпӗ те сана суда пара- 

тӑп, спекуляци тунӑшӑн...
М а н и л о в а .  Ха! Эсӗ куртӑн-и?
Т о с я, Виҫӗ ҫурт лартрӑр, ӑҫтан тупрӑр 

укҫине?
М а н и л о в а  (йӗкӗлтесе). Санне вӑрларӑм.
Т о с я. Манне вӑрларӑн ҫав, тепринне, 

кашнинне пӗрер чӗптӗм! Сана, вӑрланӑ пир- 
киех, магазинран сирпӗтрӗҫ вӗт.

М а н и л о в а .  Упӑшкуна пӗл.
Т о с я .  Ана та пӗлетӗп, пӗр шайккӑ*
М а н и л о в а .  Тухса кай кунтан.
Т о с я. Денатурат сутма пӑрахӑн-и-ха е 

базӑри паллакан начальниксене кӑларса сир- 
пӗтсе пӗтерчӗҫ-и? Халӗ ман упӑшка ҫумне 
ҫыпҫӑнтӑн-и?

М а н и л о в а .  Тухса кай кунтан, тасал!
Т о с я. Ну-ка, тытса пӑх. Эсӗ мӑнтӑркка 

пулсан та манӑн шӑнӑрсем хытӑрах.
М а н и л о в а  (кухньӑна чупса тухать те 

унтан ҫатма аври илсе тухать). Тутуна тӗксе 
шӑтарам, у-у, тӑсмак тута. Ҫынна ҫисех тӑ- 
сӑлса кайнӑ.

Т  о с я. Мӑнтӑр тута, магааин ҫ&вӗсене вӑр- 
ласах мӑнтӑрланса кайр&и.

М а н и л о в а .  Тухса кай, теҫҫӗ сана!
Т о с я. Упӑшкана тупмасӑр каймастӑп, Хӗ- 

ветӗр кунта, »пӗ пӗлетӗп ӑна, вӑл ҫав тери 
чеескер.

М а н и л о в а .  Курман »пӗ сан упӑшкуна.
Т в с я  (кӑмака хыҫне пӑхса). Э-э! иамӑс- 

сӑр, пытанса тӑратӑн-и!.. (Микулая туртса 
кӑларать.)

М и к у л а й. Эснр мӗн?..
Т о с я .  Э, намӑссӑр, кам патне яленнӗ »св 

кунта? Хуҫи патне-и е ҫамрӑкки патне?
М и к у л а й. Т*хтӑр-ха »сир, мӗн хӑтлана- 

тӑр?
Т о с я. Упӑшка тесе... каҫарӑр.
М и к у л а й. Эпӗ те сире кӗтменччӗ... 

Упӑшкун яара мӗншӗн пытанса ҫӳремелле 
еиртен?

Т о с я. Пӗлместӗр »сир ман упӑшкана. Пӗл- 
тӗр вӑл, командировкӑна тухса кайнӑ пек 
туса, хулара пӗр уйӑх ҫакӑн пек хусах арӑм 
иатӗнче пурӑннӑ. Халӗ кунта нленнӗ. Иӑлӑх- 
тарчӗ кун пек пурнӑҫ.

М и к у л а й. Апла, мӗншӗи иурӑная всӗ 
уипа?

Т  о с я. Ачасем пур-ҫке-ха. Ҫӑмӑл тетӗн-им 
уйрӑлма!

М и к у л а й. Ача-пӑчаллӑ пулса курман та 
пӗлместӗп ҫав. Тӗлӗнетӗп: мӗншӗн-ха хӑшпӗр 
авланнӑ ҫынсем ют арӑмсем патне чупаҫҫӗ? 
Юратсах авланнӑ пулӗ-ҫке?

Т о с я. Намӑса ҫухатнисем — чупаҫҫӗ. 
(Маниловӑна.) Асту сана, асӑрхаттаратӑп, 
ыи ҫемйине пӑснӑшӑн ҫӳҫна-пуҫна хӑвармӑп. 
Тухса каять.)

М а н и л о в а .  Атя, атя, уттар, унта курӑ- 
нӑр.

М и к у л а й. Тӗлӗнмелле!..
М а п и л о в а .  Мӗн тӗлӗнмелли пур?
М и к у л а й. Юратмасан, мӗншӗн авлан- 

малла, мӗншӗн ҫамрӑк хӗрӗн ӑмӗрне пӑсмалла 
пулнӑ?

М а и и л в в а .  Малтанлӑха пурте юратаҫҫӗ...
кайран...

М и к у л а й. Арӑма ӑна юратса, хисвплесе 
пурӑнмалла.

М а н и л о в а .  Сӑмахпа всир калатӑ-ӑр..,
М и к у л а й. Унсӑрӑн мӗнле ҫемье пултӑр 

вӑл?.. Пӑчӑ кунта, тухса уҫӑлас. (Каять.)
Пауза.

М а н и л о в а .  Анман япала. Аҫтан пӗлнӗ-ха 
вӑл... Пытарас... (Тухса каять.)

Зина кӗрет. аллинче кӗнеке,
3 и н а. Килте никам та ҫук тем. (Тепӗр 

пӳлӗмне пӑхать, унтан кукӑль татки ҫиме 
пуҫлать.) Маня аппа ӑҫта кайнӑ-ши вара пи- 
тӗрмесӗрех? (Манилова кӗрет.)

М а н и л о в а .  Эсӗ килнӗ-ҫке!..
3 и н а. Килтӗм-ха, Маня аппа.
М а н и л о в а .  Аҫта ҫухалнӑ вара всӗ?
3 и н а. Библиотекӑра кӗнеке вуларӑм. Ма?
М а н и л о в а .  Ахалех, паян сана пӗр кач- 

чӑ кунӗпех шырать те.
3 и н а. Мана-и?
М а н и л о в а .  Сана ҫав. (Парнесене кӑ- 

тартса.) Авӑ парнесем парса хӑварчӗ.
3 и н а. Мӗнле парне тата? Каларӑм-ҫке 

сана, Маня аппа, никамран та нимле парне 
те илсе ан юл, терӗм.

М а н и л о в а .  Вӑл пӑрахрӗ те хӑварчӗ.
3 и н а. Мӗн тума ҫӳрет вӑл, мӗн кирлӗ &на 

кунта? Ман курас килмест ӑна.
М а н и л о в а .  Тӑхта-ха, кам ҫннчен кала- 

ҫатӑн вара эсӗ?
3 и н а. Кам ҫинчен пултӑр, Хветӗр ҫинчеа
М а н и л о в а .  Ку Хветӗр мар.
3 и н а. Пичче-и?
М а н и л о в а .  Пиччӳ мар.ч
3 и н а. Кам-ши вара?

М а н и л о в а .  Хӑвӑр ялтан терӗ, паллакая 
терӗ, ку тӗркине килтен парса ячӗҫ, терӗ,
(Зинӑна тӗрке тыттарать.)

З и н а  (тӗркене салатса). Ҫу, кукӑль чик- 
се янӑ. Ах, ку аннене... Кӗрпе' те чиксе янӑ. 
Магазинра кӗрпе пӗтнӗ тенӗ-ши?

М а н и л о в а .  Ку парнине, хамран, терӗ.
З и н а  (картун курупкаран туфли кӑларса). 

Туфли.
М а н и л о в а .  О-о, начарах мар курӑнать, 

пуян каччӑ пулмалла.
3 и н а. Аҫта кайрӗ хӑй?
М а н и л о в а .  Тин ҫеҫ тухса кайрӗ. Хирӗҫ 

пулмарӑн-и вара?
3 и н а. Эпӗ пахча витӗр кӗтӗм. (Урамалла 

тухса каять, часах каялла кӗрет те алӑка пи- 
тӗрсе хурать.)

М а ы и л о в а .  Мӗи пулчӗ?
3 и н а. Леш каллех ҫитрӗ.
М а н и л о в а .  Кам?
3 и н а. Кӗтмен хӑна. Ан кӳрт ӑна. (Алӑка

шаккаҫҫӗ.) Ан уҫ!
М а н и л о в а .  Аван мар, ҫыи, тен, ӗҫпе 

килнӗ.
3 и н а. Мӗн ӗҫ пултӑр ун кунта? (Вирлӗ.) 

Кам унта?
X в е т ӗ р. Эпӗ.
3 и н а. Кам?
X в е т ӗ р. Паллаймарӑн-им?
3 и н а. Мӗн кирлӗ?
X в е т ӗ р. Уҫ-халӗ.
3 и н а. Килте никам та ҫук.
X в е т ӗ р. Питӗ аван.
3 и н а. Сире аван пулӗ те, мана аван мар.
X в е т ӗ р. Уҫ, тетӗп, Зина, шӑнса кайрӑм.
3 и н а. Ашӑнма килне кай,
X в е т ӗ р. Пӗр сӑмах каламалли пур.

3 и н а. Вӑхӑт ҫук, вӗренмелле.
X в е т ӗ р. Пӗр сӑмах ҫеҫ.
3 и н а. Кирлӗ мар мана сан сӑмаху.
X в е т ӗ р. Шыв та пулин ӗҫтерсе яр вппин. 

(Зина шыв тултарса алӑк урлӑ тыттарать.) 
Алӑк урлӑ ӗҫме выльӑх мар вӗт эп. (Кӗрет.)

3 и н а. Кӗтӗнех зппин, выльӑха хӑваласан 
каять, эсӗ пурпӗрех пуҫна чикетӗн..,

Х в е т ӗ р .  Тайма пуҫӑм сире, каҫару ый- 
татӑп. Еҫетӗп те каятӑп. (Маниловӑна курса.) 
Э-э, хуҫайки те кунтах-ҫке. (Зинӑна.) Эсӗ 
хӑҫантанпа суйма вӗренсе кайнӑ вара, кӑва- 
карчӑнӑм? (Зина тепӗр пӳлӗме кӗрсе каять.) 
Ой-ой, куштанланса кайнӑ. Калаҫасшӑн та 
мар. Эсӗ те ун майлӑ пула пуҫланӑ-им?

М а н и л о в а .  Мана мӗн?
X в е т ӗ р. Тата ма алӑка уҫтармастӑн?
М а н и л о в а .  Манӑн мӗн ӗҫ пур!
X в е т ӗ р. «Манӑн мӗн ӗҫ пур». Эсӗ кил ху- 

ҫи-и е кил хуҫи мар-и?
М а н и л о в а .  Ман мӗн тӑвас-ха, вӑл саяа 

юрвтмасть пулсан? (Тухать.)
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X в с т ӗ р. Тӗнчере мана парӑнман хӗр 
пулман-ха. (Зина пӳлӗмне кӗрсе каять, Хвв- 
тӗр —  ун хыҫҫӑн.)

3 и н а. Эс, Х»етӗр, хӑпма та пӗлместӗн-ҫке 
манран!

Х в е т ӗ р .  Ак тата! Юрамасть-им?
3 и н а. Аван мар чӗнмвн ҫын патне пырса 

кӗме.
X в е т ӗ р. Тупрӑн сӑмахламалли, Камраи 

аван мар?
3 и н а. Юлташсенчен, паллакан ҫынсенчен 

аван мар.
X в е т ӗ р. Камӑн мӗн ӗҫ пултӑр? Хуҫи- 

майри мана лайӑх паллать. Тен, эпӗ уи патне 
килнӗ.

3 и н а. Апла ма ҫыпҫӑнан ман ҫумма?
X в е т ӗ р. Ан калаҫ-ха. Ак, патефон пур, 

эрех пур, ес пур. Тата мӗы кирлӗ? Паян кан- 
малли кун, салхуланма ваккун хушмасть. 
(Эрех кӑларса сӗтел хушшине ларать. Мани- 
лова кӗрет.) Ай хуҫи, ыр хуҫа, пар-ха пире 
чӗре сури тумалли сӗтвл ури тайличчен. Тай- 
личчен мар, ишӗличчен, хе-хе-хе! Юррине те 
епле кӑна килтерсе хывнӑ, тупата!.. Маня, 
чӑн калатӑп, епӗ калама ҫук шӑнтӑм. Кӗрхи 
сивӗ лекрӗ пулӗ.

М а н и л о в а .  А»ӑ, леш пӳлӗмри шкапра, 
Зина, илсе пар-ха.

X в е т ӗ р. Эй, Маня. (Зина тепӗр пӳлӗме 
кӗрсе каять.) Ну, ӗҫсем мӗнле сан паян?

М а н и л о в а .  Яланхи пекех. (Укҫа кӑлар- 
ва парать.)

X ■ е т ӗ р. Мӗн тутуна тӑсатӑн?
М а н и л о в а .  Арӑму тустарса хӑварчӗ.
Х в е т ӗ р  (шикленсе). Арӑм? Эпӗ кунта 

ҫӳренине кам пӗлтернӗ ӑна?
М а н и л о в а .  Пӗлместӗп, епӗ денатурат 

сутнине те пӗлет вӑл.
X в е т ӗ р. Аҫтан пӗлет вӑл?
М а н и л о в а .  Ху каласа паман пуль?
X в е т ӗ р. Каларӑн тата ес? Халь ӑҫта 

вӑл?
М а н и л о в а .  Сана шыраса ҫӳрет.
X в е т ӗ р. Мана? Шырагь апла? (Сиксе 

тӑрать, Манилова чӳрече каррине карать.)
М а н и л о в а .  Чӑн калатӑп, Федя, вӑхӑтра 

тухса шусан, авантарах пулӗ. Ку хӗр ҫумне 
те ахалех ҫыпҫӑнатӑн.

X в е т ӗ р. Сан ӗҫ ҫук! Эс пӑхкала-ха ла- 
йӑхрах. Тухса сыхла, никама та ан кӗрт. Ун 
пек-кун пек пулсан, йӑпӑрт систер. (Зиыа 
апат-ҫимӗҫ хатӗрлет.)

X в е т ӗ р (эрех тултарса). Ну! Зина.
3  и н а. Еҫӗрех. (Маньӑпа Хветӗр шаккаса 

ӗҫеҫҫӗ.)
Зина, портфелӗнчен кӗнеке кӑларса, нрӗк- 

сӗртен тенӗ пек пӑхкалать.
X  в е т ӗ р (Зинӑна). Эсӗ тата ҫынран юлас 

тетӗн-им? Лар, Зина.
М а н и л о в а  (эрех тултарса). Эпӗ тухса 

кӗрем-ха. (Тухса каять.)
3 и н а. Эсир ма юлтӑр?
X в е т ӗ р. Ну, Зина, тутанса пӑх-ха ҫак 

шерпете!
3 и н а. Кирлӗ мар. Вӑхӑтӑм та ҫук, эрех те 

ӗҫместӗп.
X в е т ӗ р. Канмалли кун канмалла, пӗр 

гумлам ҫеҫ, пӗр сыпкӑм. Ну, ну, алле пуҫ тӑ- 
рӑх ярам-и? (Зинӑна аллинчен тыттарса ӗ.ҫ- 
тересшӗн.) Акӑ эпӗ сана ӗҫсен, парне паратӑп, 
Хуп куҫна. Пӑрах кӗнекӳне.

3 и н а.^Ан хӑтлан, Хветӗр, кирлӗ мар.
X в е т ӗ р. Эпӗ сана хисеплесе вӗт, юри 

сан валли туянтӑм. (Кӗсйинчен тутӑр кӑлар- 
са, Зинӑн хулпуҫҫийӗ ҫине ҫакать.)

3 и н а. Ҫук, ҫук! Ил каялла.
X в е т ӗ р. Ҫукӑн сучӗ ҫук теҫҫӗ. Илтетӗн-и, 

Зина? Хамӑр туслӑхшӑн та пулин. (Черкке 
сӗнет.)

3 и н а. Ҫук, ҫук, ӗҫместӗп.
X в е т ӗ р. Пӗр черкке ҫеҫ, тӑванӑм,
3 и н а. Ҫук, ҫук, Хветӗр, пӗр тумлам та 

ӗҫместӗп.
X в е т ӗ р. Мана кӳрентерес тетӗн-и?
3 и н а. Кӳрентерес тесе мар ара. Пулта- 

раймастӑп. Килӗшет-и мана ун пек? Мӗнле 
ӑнланман ҫын эсир?

X в е т ӗ р. Чӗркуҫленсе ыйтатӑп, пуҫҫапса 
тархаслатӑп, ӗҫсе парсам, туслӑх ячӗпе кала- 
тӑп.

3 и н а . Ну, пулать-мӗн тӗнчере ҫын. Мӗне 
кирлӗ сана пирӗн туслӑх? Эсӗ, тен, мӑшӑр- 
ланнӑ ҫын? Сан арӑму пур пулӗ?

X в е т ӗ р. Ух-х, ӑшӑ пулса кайрӗ... Арӑм, 
арӑм, тетӗн... Мӗнле чӗреие касакан сӑмахсем 
калатӑн эсӗ. ..........

3 и н а. Мӗн каламаллаччӗ тата?
X в е т ӗ р. Юрататӑп-ҫке сана эпӗ.
3 и н а. Арӑму, ачусем пулӗ, вӗсем пур ҫин- 

чех юратмалла-и вара?
X в е т ӗ р. Анлан эс, чунӑм. Эпӗ сансӑр 

пурӑнма пултараймастӑп. Эпӗ авланман.
3 и и а. Ененместӗп.
Х в е т ӗ р .  Мӗн тӑвӑн ӗненмеи ҫынна... 

Зина!..
3 и н а. Мӗн тата?
Х в е т ӗ р  (Зинӑна ыталавшӑн). Зина, эсӗ 

манӑн пурнӑҫ, хӗвелӗм!.. Сана курсан-и? Пӗ- 
тӗм чӗре ҫӑвӗ шӑранать. Ырӑ сӑмахиа илтсен, 
пуҫӑм ҫаврӑнать; чипер пит-куҫиа курсан, 
куҫӑм вӑтанать. Эсӗ — кӗтнӗ телейӗм. Ну, 
ҫав телейшӗн те пулин сыпса пар ҫак сыва- 
такан амеле, пурнӑҫшӑн ӗҫер, ну, пӗр тумлам 
та пулин. (Зинӑиа аллинчен тытсах ӗҫтерее- 
шӗн.) Шалтах ӗҫ, тулли пурнӑҫпа пурӑнас 
пулать. Шалтах, хаярлӑхна ан хӑвар. Ма тӑ- 
кан ун пек хаклӑ япалана?

3  и н а. Ай, тупата, мӗн ес ҫапла сӗмсӗрле 
хӑтланатӑн? Акӑ халь кӗпе ҫинех тӑктартӑн. 
(Кӗпине силлет.)

X в е т ӗ р. Еҫнӗ пулсан, сана чыслК ларне 
тивӗҫетчӗ. (Хветӗр ун вллинв вехвт ҫыхав- 
шӑн.) I

3 и н а. Федор Федорч, ак чӑнласах кала- 
тӑп. Кирлӗ мар сан сехетӳ.

X в е т ӗ р. Парнене илеҫҫӗ, каялла памаҫҫӗ.
3 и н а. Кирлӗ мар, тенӗ сире!
X в е т ӗ р. Чунӑм, итле-ха вс. Манӑн вӗсем 

темӗн чухлех! Манпа лайӑх пулсан, сехет мар, 
тӳперен ҫӑлтӑр татса парӑп. Кала, кирлӗ-я, 
кирлӗ-и?.. Ну, тусӑм, куҫна хуп-ха. (Хветӗр 
ӑна вӑйпах чуптӑвать, ҫав самантра Манилв- 
ва пуҫне алӑкран чиксе пӑхать.)

М а н и л о в а .  Ак тамаша, кунта вӗсвм мӗн 
хӑтланаҫҫӗ! Мӗскӗне урамра арӑмӗ кӗтсе тӑ- 
рать, вӑл кунта ыталанса ларать, ячӗ вара 
мана лекет. Федор Федорч! (Хветӗр илтмест.)

З и н а  (тарӑхса). Кай, кай, ая ҫулӑх ман 
ҫума! (Тутине тутӑрпа шӑлать.) Мӗн хӑтла- 
натӑн эс?

X в е т ӗ р. Каҫар, пӗтӗм чӗре, пӗтӗм чун 
савӑнать сана курсан, хам ытамран нихҫан та 
кӑларас марччӗ...

М а н и л о в а  (шӑппӑн). Федор Федорч.м
X  в е т ӗ р. Кабран. (Маниловӑна тӗртвах 

кӑларса ярать.)
М а н и л о в а .  Авӑ мӗнле иккен асӗ...
X в е т ӗ р. Сана курсан, Зина, хамӑн кан- 

лӗхе ҫухатрӑм. Зина, хӗрхенсем эс мана, эпӗ 
сана савнӑ пек никама та, нихҫан та юрат- 
ман. Хӗрхенсем ӗнтӗ мана. (Пуҫна пӗксе 
шухӑша кайса тӑрать.)

З и н а  (хӑй тӗллӗн). Чим-ха, мӗнле сӳпӗл- 
тетме пултарать вӑл, ӑҫтан вӗреннӗ-шн тилӗ 
чӗлхине?! (Хветӗре.) Федор Федорович, кам 
пӗлет саиа, тен, эсӗ ҫӗр хӗра те юратса пӑрах- 
нӑ пуль?

X в в т ӗ р. Ҫӗр ҫӑттӑр мана, улталатӑп пул- 
сан. Пӗрремӗш юратнӑ хӗр пӗр всӗ ҫеҫ? Эпӗ 
сана чӑнласах юратса пӑрахрӑм. Зина, сан- 
ран килет-ҫке ӗнтӗ мана телейлӗ тӑвасси. 
Эпӗ сана тем те, тем т» иле-ила парӑп. Итле, 
Зина...

3 и н а. Эпир санпа мӑшӑрлӑ маррине хӑ- 
вах пӗлетӗн-ҫке. Епле ҫаплах калаҫса ҫӑвар 
тутине сая ямалла?

X в е т ӗ р. Ҫапла ҫав, Зина, ҫапларах ҫав 
халлӗхе. Эпӗ санран аслӑрах-ха тата...Ну, ку, 
тепӗр тесен, мӗнех вара? Эпӗ ун вырӑнне 
сана, ачашласа, алӑ ҫинче ҫӗклесв ҫӳрӗп, 
ииҫта та, ниҫта та ӗҫлеттермӗп. Ах, мӗншӗн 
эпӗ каярах ҫуралман-ши?

З и н а  (ахӑлтатса кулать). Хам та ҫапла 
шухӑшлатӑп ҫав.

X в е т ӗ р. Эх, мӗншӗн сана куртӑм, сана 
пула пӗтӗм тӑна ҫухатрӑм ӗнтӗ... Эх, Зина!..

3 и н а. Чим, Федор Федорч, кулса мар, ҫын 
тем шутлама тытӑнӗ, пӑрах ас ман пирки сӑ- 
махлама.» Эп сана чӑнласа калатӑп.

Х в е т ӗ р .  Пӑрахас тетӗп, манас тетӗп са- 
на, анчах всӗ капла пушшех ман чуна ҫунта- 
ратӑн.

З и н а  (ҫирӗппӗн). Каларӑм-ҫке сана, ун 
ҫинчен урӑх ан калаҫ тесе.

X в е т ӗ р. Чӗрӳ мар пуль, чӗлхӳ ҫеҫ ҫапла 
калать пуль, Зина. Ну, кала, мӗн кирлӗ саыа?

З и н а .  Мана ним те кирлӗ мар. Пӑрӑн 
эс ман ҫул ҫинчен. Палламастӑп-им сана, 
чӑрсӑр ҫын! (Тӑрӑхласа).

Хӗвел ансан Хӗветӗр.
Эсир ӑна пӗлетӗр:
Хӗвне литр чикрӗ тӗ

Тухрӗ кайрӗ улаха 
Тӑлӑх арӑм шырама.

Ҫавӑ есӗ.
Х в е т ӗ р .  Тӑлӑх арӑм мар, сана курма, 

тесе такмакласамччӗ хуть. Эпӗ сана нумай- 
ччен шырарӑм, тупайманнипе шалт аптраса 
ӳкнӗччӗ. Акӑ халь сана куртӑм та... (Аллин- 
чвн ярса тытать.)

3 и н а. Яр! Яр тетӗп сана! Ырӑпа калатӑп.
Х в е т ӗ р .  Ямастӑп, асӗ ман савни пулмал- 

ла. Шӑпах ман ята ҫуралнӑ сарпнке. Манш&н 
асӗ Нарспи!

3 н н а. Эсӗ маншӑн Тӑхтамаи. Федор Федо- 
рович, ан калаҫ апла, ятӑма ан яр.

X в е т ӗ р. Мӗншӗн? Мӗншӗн, Зина?
3 и н а. Эпӗ сана каларӑм-ҫке. Манӑн урӑх- 

хи пур.
Х в е т ӗ р .  Чим, ара. Эсб качча кайнӑ-им?
3 и н а. Сан ӗҫ ҫук унта.
X ■ е т ӗ р. Суян!
3 н н а. Манӑн хам ӗмӗтлеынӗ ҫыннӑм пур, 

ҫавна кӗтетӗп апӗ.
X  в е т ӗ р. Ай, каларӑн. Качча илессе шан- 

сах тӑратӑн пуль ӗнтӗ ҫавна?
3 и н а. Шанатӑп.
Х в е т ӗ р .  Шанах. Шаннй кайӑк мӗнле 

тет-ха?
3 н и а. Пурне те ху пек ан шутла.

X в е т ӗ р. Ха! Ҫын вӑл ҫынах ӗнтӗ, ылттӑн 
купи мар. Алли-ури пур, пичӗ-куҫӗ те...

3 и н а. Ылттӑн купипе мар, ҫынпа пурӑн- 
малла теҫҫӗ, тата чӗрепе кӑмӑл та пурин те 
пӗр мар.

X в е т ӗ р. Хе! Чӗре, кӑмӑл... Каларӑн та!
3 и н а. Вӑл врех ӗҫмест, ятлаҫмасть. Аслӑ 

та тӳрӗ чунлӑ. Пӗр-пӗрне чунтан юрататпӑр.
X в е т ӗ р. Э-в, пӗлтӗм, пӑру пек йӑваш 

тесшӗн ӗнтӗ эсӗ. Пӑру та ҫавӑн пек, эрех ӗҫ- 
мест, ятлаҫма пӗлмест.

3 и н а. Чарӑн! Чарӑн, ухмах, йӗркеллӗ ҫын 
вӑл: ыттисене хисеплеме пӗлет, сан пек иртӗх- 
мест, ҫынпа та аван, ӗҫлеме те пултарать. 
Эс пур, ҫаплах ҫыпҫӑнатӑн. Ну, кала, ҫыи-и 
ас?

X  в е т ӗ р. Пӗлетпӗр эпир хамӑр кам иккен* 
не. Тӗнчере ман пек ҫынсем сахалтарах-ха. 
Ак эпӗ, миҫе авланпӑ пулсан та, савнӑ ҫын 
тесен, пӗр эсӗ ҫеҫ.

3 и н а. Каллех ху юррунах юрлатӑн, суеҫӗ.
X  в е т ӗ р. Мӗнле калас, юрататӑп пулсан?
3 и н а. Тилӗ вӗт эс.
X  в е т ӗ р. Тӳсме хатӗр тем каласан та, 

шӑрттан туса кӑмакана ҫеҫ ан ларт. (Пӗчӗк 
пауэа.) Чнм, Зина, эс кама ҫав тери хӑватлӑ 
юратма пултаратӑн? Учитель-и? Агроном-и? 
Кам вйл сирӗн савнийӗр, инженер-и?

3 и н а. Тракторист.
Х в е т ӗ р  (шӑхӑрать). Хи! Каларӑн. Мана 

вс трактор курман ҫын терӗн пуль. Ха-ха-ха.
3 и н а. Ма кулатӑн?
X  в е т ӗ р. Култаратӑн та.„ Эх, Зина, Зина, 

хӗрхенетӗп сана. Ҫамрӑк ҫав, мӗнле ас хӑвна 
хаклама пӗлместӗн, сан сӑнупа... Мӗнле ӑн- 
ланмастӑн вс мана?

С  а с ӑ. Сан пек йӑх-яха мӗнле ӑнланмалла 
тетӗн? Ах, ӗҫкӗ пички, аск&нчӑк, кунта ҫӳре- 
тӗн иккен!

Х в е т ӗ р  (шартах сиксе). Ах! Мӗн пулса 
тухрӗ капла! (Тулалла тухма тӑрать, ӑна 
хирӗҫ Манилова кӗрет.) Кала, кам кнлнӗ 
унта?

М а н и л о в а .  Тарӑр хӑв&ртрах.
Х в е т ӗ р  (хӑраса). Мӗн кирлӗ мара кала- 

ҫатӑн вс? Кала, кам унта?
М а н и л о в а .  Кӗрсен курӑн. . >

Алӑка шаккаҫҫӗ.
С а с ӑ .  Уҫӑр.
Х в е т ӗ р .  Пӗтрӗ пуҫ. (Маниловӑна.) Ку 

ман арӑм сасси-ҫке?
М а н и л о в а .  Арӑму ҫав. Мӗн курӑн ӗнтӗ!
3 и н а. Авӑ мӗнле каччӑ эсӗ!
Х в е т ӗ р .  Маня, вс мӗншӗн мана малтанах 

систермерӗн?
М а н и л о в а .  Аҫтан сана систерӗн, хӗрсе 

кайнӑ та итлесшӗн те пулмарӑн-иҫ.
X в е т ӗ р. Пӗлтермелле пулнӑ, ахаль-и впӗ 

сана... Ух! Зина, ҫапла, эпӗ авланнӑччӗ те 
паҫ&ртан вара, сана курсан, хам арӑмран уй- 
рӑлтӑм, чӑн калат&п сана, пурӑнмастӑп унпа!

3 и н а. Ан ҫыпӑҫ!
Т о с я. Уҫӑр, тетӗп, алӑкӑра. Вӑл кунта вӗт, 

*п ӑна хам куҫпа хам куртӑм.
X в е т ӗ р. Зина, хӗрхен мана...
3 и н а. Хӑп ман ҫумран, ирсӗр сӑпса, Ак 

лӗтӗмпе каласа паратӑп арӑмна.

21



X в е т ӗ р. Тӑхта, эс апла ан калаҫ-ха, ман 
ахаль те пуҫ ҫурӑлать. Кала хӑвӑртрах, мӗн 
тӑвас ман? Чӳречерен сикес мар-ши? (Чӳрече- 
рен шаккани илтӗнет.)

М е л и к о в  с а с с и .  Зина килчӗ-и?
3 и н а. Ах, Коля ҫитрӗ-ҫке... Коля, Коля 

кӗр, кӗр. (Алӑка уҫма чупать.)
Хветӗр кравать айне пытанать. Зина алӑка 

уҫсанах, Тося вирхӗнсе кӗрет.
М а н и л о в а. Ну, мӗн кирлӗ сана, хули- 

ганкӑ! Паҫӑр, паҫӑр тарӑхтартӑн. (Тумланса.) 
Эпӗ милицие пӗлтеретӗп.

Т о с я .  Часрах кай, эс паҫӑрах кайрӑн-ҫке, 
милицийӳ ӑҫта? Кай, кай, хӑвнах лайӑх пу- 
лать. Пӗтӗмпе ухтарттаратӑп, тен, пичкипех 
денатурат тупӗҫ.

М а н и л о в а  (шарт сиксе). Ҫук, кунта 
хӑвӑн упӑшку лартса хӑварни кӑна пулма 
пултарать.

Х в е т ӗ р  (кравать айӗнчен). Пӗтереҫҫӗ-ҫке 
анра пуҫсем.

Т о с я  (йӗри-тавра пӑхкалать), Ак, хайхи- 
скерӗн сасси илтӗнет, хӑй ҫук. Ну, ӑҫта ман 
упӑшка текенни, ӑҫта пытаннӑ эс, ҫӗр ҫӑтман? 
Сӗтел тулли ӗҫме-ҫиме. Кӗленчине пушатма 
ӗлкӗрнӗ иккен, хӑнисем ӑҫта пытаннӑ вара?

М а н и л о в а  (витлесе). Ак, ман кӗсъере.
Т о с я. Кӗсъере мар-ха, ҫак кравать айӗнче 

тем мӑшӑлтатнӑ пек туйӑнать. (Урисемпе 
тапать, унтан туяпа тӗксе пӑхать.)

С а с  ӑ. Ай! Ай!
Т о с я .  Ай, тетни-и? (Кравать айӗнчи Хв»- 

тӗре туяпа чышать). Ак сана! Ак сана!
Х в е т ӗ р  с а с с и .  Ай, пӗтеретӗн-ҫке мана!
Т о с я. Э-э, парам-ха сана тата! Ак ӑҫта 

сан, канашлусем, ак ӑҫта иккен совещани. 
Тата!.. Тух, чупкӑн, хӗвел ансан тухса каян 
та ҫутӑличчен ҫӗтсе ҫӳретӗн. Килте ачусем 
чарусӑрланса кайрӗҫ...

Х в е т ӗ р .  Чим-ха, чунӑм, хамах тухам. 
Эсӗ кунта килте мар, намӑса пӗлесчӗ. Шӑпрах 
пул!

Т о с я  (туйипе тӗксе). Эс килте-и? Еҫкӗ 
пички, намӑсланма эп сан пек аскӑна кайман, 
ӗҫке ермен. (Чӗпӗтет.)

X в е т ӗ р. Ай-яй! Ыраттаран-ҫке вс капла!
Т о с я .  Ыраттӑр ҫав, ыраттӑр. Ман чуна 

пайтах ыраттартӑн, вунҫичӗ ҫул хушшинче 
мӗн чухлӗ куҫҫуль тӑкнӑ пуль сана пула. 
Хӗрӗх ҫула ҫитетӗн, чупма ҫаплах пӑрахмас-

тӑн. (Тося сура-сура вӑрҫать). Тьфу, намӑс- 
сӑр, йытӑ, кӗҫҫепит, элечун...

3 и н а. Коля, кӗрех.

Зинӑпа Николай кӗреҫҫӗ.

М е л и к о в .  Пит шавлаҫҫӗ те, кӗрсен те 
кӗтмен хӑна вырӑнӗнче пулса ларӑн.

3 и н а. Атя, кӗрех, тӗпелерех ирт.
М а н и л о в а  (Зинӑна). Сан пирки ак ма- 

нӑн ырӑ мар ят илтмелле пулать. Мӗн ҫав 
ача-пӑчаллӑ ҫынпа ҫыхланмалли пур?

3 и н а. Маюк инке, мӗн сӳпӗлтететӗн?
Т о с я. Э-э, апла-и? Эсӗ, ҫамрӑкскер, ҫак 

ватсупнӑран урӑх каччӑ тупаймарӑн-им-ха?
М и к у л а й. Мӗн илтетӗп, Зина?
М а н и л о в а. Мӗншӗн тупман, тинех пӗлсе 

ҫитрӗм-ха. Яла пырсан, пӗринпе вӑл, хулара— 
тепринпе пулас? Ҫапла-и?

3 и н а. Суя!
Т о с я .  Пӗлетӗп. (Зннӑна.) Вӑл сана чӗлхи- 

пе йӑпӑлтагса ҫавӑрчӗ-и-ха? Ана пултарать 
вӑл. Кинона, театра ертсе кайрӗ пуль? Кино- 
ран тухсан, ресторана, Атӑл хӗррине,— леш 
енне, вӑрмана... Чӑтлӑхра чечек те татса пачӗ 
пулӗ-ха?

3 и н а. Эпӗ унпа ниҫта та кайман!
Т  о с я. Парнесем те пачӗ пуль? Ҫапла-и?
3 и п а. Эсир мӗн ухмаха ермен-тӗр те?
Т о с я  (пӳлсе). Э, пӗлетӗп, пӗлетӗп...
3 и н а. Мӗн, эсир чӑнахах мана ҫавӑн пек 

ухмах тесе шутлатӑр-и?
Т о с я. Чим-ха, хӗрӗм. Кунта эсӗ айӑплӑ 

мар. Айӑпли акӑ кам! (Хветӗр еннелле кӑ- 
тартать.) Вӑл чее. Анчах, Зина, сан мӗншӗн 
авланнӑ ҫын ҫумне ҫыпӑҫмаллаччӗ? Вӑл часах 
ачине авлантармалла-ҫке.

3 и н а. Эпӗ ун ҫумне нихҫан та ҫулӑхмап, 
ҫулӑхас та ҫук, хӑй вӑл пиҫен пек.

Т о с я  (пӳлсе). Вӑл-и? Пиҫен мар, ҫилӗм! 
Эх, ҫавӑн пек арҫынсене! Ак ку ман тутӑр. 
Аҫтан лекнӗ кунта? Эс (Хветӗре) у-й, намӑс- 
сӑр!

X в е т ӗ р. Ана ан тив, вӑл ман.
Т о с я .  Сан мар, базӑн. Ыранах министр 

патне чупатӑп, сире мӑшкӑллама памастӑп. 
Веҫех каласа паратӑп. Спекуляци пирки те 
пурне те каласа паратӑп. (Арча ҫинчи туфли- 
не илсе.) Ку тата?

М е л и к о в. Ана ан тивӗр, вӑл манӑн 
парне. Паҫӑр савни валли тесе илсе килнӗччӗ

те... ӑна мансӑр пуҫнех парнесем паракан пур 
иккен.

X в е т ӗ р. Тося, Тосенька, ан шавла-ха, 
арӑм пек пул.

Т о с я. Акӑ сан ҫамрӑк арӑму! Эсӗ, хӗрӗм, 
парнӳсене пуҫтар, хулӑм укҫи вырӑнне пул- 
тӑр, сан ҫапах качча каймалла.

3 и н а. Итле эс, инке, хӗр чысне таптас- 
шӑн.

X в е т ӗ р. Тося, Тося, чунӑм, арӑм, ан пӗ- 
тер, эпир ҫапах вунҫичӗ ҫул пӗрле пурӑннӑ, 
ача-пӑча! (Тося тухса каять.) Ан кай-ха, ка- 
ҫар. Каҫар, тек нихҫан та ют арӑмсем патне 
чупмастӑп, килтен те тухмастӑп. (Маниловӑ- 
на.) Ух, сана! Тӑмана! Ҫавна лайӑх сыхлай- 
ман!

М а и и л о в а .  Тӑмана! Ых, базӑри йӗке- 
хӳре!

Х в е т ӗ р .  Пыр-ха базӑна, кӑтартӑп сана 
йӗкехӳре! (Шӑл витӗр.) Спекулянт!

М а н и л о в а. Эс ху спекулянт! Жулик! 
Базӑра мар сан вырӑн, тӗрмере!

X в е т ӗ р. Унта .саи валли те вырӑн тупӑ- 
нӗ-ха. (Кайма тӑрать. Зинӑна.) Пар парне- 
сене каялла.

3 и н а. Мӗнле парне?!
X в е т ӗ р. Туфли, пан-бархӑт.
3 и н а. Мӗн эсир, ухмаха ернӗ-им? Нимӗнле 

парне те илмен эп сиртен.
Х в е т ӗ р .  Мӗнле? (Маниловӑна.) Манило- 

ва гражданка, ӑҫта хунӑ вара эсир ман пар- 
иесене?

М а н и л о в а .  (Сунтӑхран япаласем кӑлар- 
еа Хветӗре перет). Ме, ил хӑвӑн парнӳсене, 
вӑрланӑ япалусене!

X в е т ӗ р. Эпир санпа тӗл пулӑпӑр-ха.
М а н и л о в а .  Сутра-и?
М и к у л а й  (Хветӗре). Авӑ мӗнле герой 

эсӗ, Дон-жуан!
X в е т ӗ р. Дон-жуан мар, Федор Федорч!

(Тухса каять.)
3 и н а. Дон-жуан мӗнне те пӗлмест вӑл.
М а н и л о в а  (алӑка уҫса Хветӗр кайнӑ 

еннелле сурать). Тьфу!
М и к у л а й. Аҫта лекнӗ эсӗ, Зина? Ытла 

та таса мар чунлӑ ҫынсем кунта.
3 и н а (чӑматанне илсе, япаласене пуҫта- 

рать). Кунта эпӗ тек пӗр минут та юлмастӑп.
М и к у л а й. Тӗрӗс, Зина!

Ч а р ш а в.

ХИТРЕ ХӖРСЕУЛ
4. ВАЛЯ ПАРНЕ ХАТӖРЛЕТ

ЗАЛРА ҪУТА СУНЧЕ те ®кран ҫинче кадрсем чупма пуҫларӗҫ. Диктор тем ву- 
ларс, музыка янараре. Анчах, темшен-ҫкс, Ьали малтанах ним те йнланаймарӗ. 
Экран ҫинчи кадрсене таҫта курнан туйанчӗ...

— Ара, Валя, ку эсе-ҫке,— самаях хыгтан каласа хучӗ лӗрм, унран сулахайра 
ларакан хӗр-юлташӗ.

— Чанах усе Нах-ха, пӑх лайӑхрах. Анчах хамӑр бригадир хушаматне пӑт-
раштарнӑ вара. Акӑ, сан станоку.

— Ан кансӗрле-ха, ҫынссне чӑрмантаратӑн,— чарчӗ Валя. Шухӑшсене пула вӑл 
журналти пур кадрсенв тв ӑнлансах юлаймарӗ. Киноран тухсан вара иртне кунсем 
ҫӗнӗрен аса килчӑҫ.

* * *

Ҫапла, вӑл мӗн ачарап ӗмӗтленме горатнӑ. Кӗнекеря геройсемпе пӗрле вӑл инҫв
ҫула тухса ҫуреиӗ, пуш хирсем урлӑ каҫна, йывӑрлахсене ҫӗнтернӗ, конструктор- 
семпе пӗрле темле-темле каткӑс станоксем шухӑшласа кӑларнӑ, е харсӑр Зоя пек 
тӑшмана паранмасар хай пекех ҫамрӑк хӗрсене ҫалса хӑварнӑ. Мӗн каласси пур, 
яшлӑхра кам ӗмӗтленмест-ха? Кашниннех ӗмӗт-шухӑшӗ таса, ҫулӑмлӑ пулать. Валя 
Никигина та ӗмӗтленнӗ. Е унӑн пӗр-пӗр паллӑ ученӑй-академик пулас килнӗ, е 
вӑл шухӑшпалан кӑткӑс машинӑсем умӗнче тӑнӑ.

Вуннӑмӗш класран вӗренсе тухсан вӑл Шупашкара ӗҫлеме килни пурнӑҫ пуҫ- 
ламӑшӗнчи пирвайхи утӑмсем ҫеҫ пулнӑ-ха. Малгапах вӑл трактор пайӗсем тӑва- 
кан заводӑн ннструментальнӑй корпусне тунӑ ҫӗрте ӗҫленӗ, кайран вара, цех хута 
кайсан. ӑна ученицӑна куҫарнӑ, шлифовальшик ӗҫне вӗренме тытӑннӑ.

... Кӑнтӑрлахи сменӑра ӗҫлскен юлташсемпе хӗр-тантӑшсем килӗсене саланчӗҫ 
ӗнтӗ. Вера Никитина кӑна ҫаплах станокӗнчен уйрӑлмасть, тем тӑвагь, вӑхӑтраи 
вӑхӑта тепӗр ретри станок еннелле пӑхкаласа илет. Акӑ хӗр кӗҫех Вячеслав 
Корчагин ӗҫрен пушаннине асӑрхарӗ, вара васкаса ун патне пырса тӑчӗ.

— Кансӗрлеместӗп-и? Эсир ерҫетӗр-и?— ыйтрӗ вӑл ҫепӗҫҫӗн.
— Сана паҫӑрах кӗтстӗп,— хавассӑн кулкаларӗ Вячеслав ҫупа вараланнӑ 

аллине ҫинчӗкпе сӑтӑркаласа.— Эсӗ ӗҫ пӗтермен пулӗ тенӗччӗ те впӗ, юриех сана 
васкатмарӑм. Тытӑнатпӑр-и?

Вячеслав хӑй станокне хута ячӗ, кайран каллех чарчӗ, ҫамрӑк шлифоваль- 
щицӑна кӑмӑллӑн пӑхса нлчӗ. Кам пӗлет, тен. вӑл ҫак самантра хӑй утса тухнӑ 
ҫула, трактор пайӗсем тӑвакан заводра ӗҫлеме пуҫланине аса илчӗ пулӗ? Тен, 
вӑл ҫӗнӗ рабочи-хӗрӗн пурнӑҫне шухӑшпалан курма тӑрӑшрӗ? Паллӑ 
мар. ҫапах та вӑл Вальӑшӑн кӑмӑллӑ пулни пирвайхи сӑмахсенченех сисӗнчӗ. Вӑл 
ӑслӑн, кашни сӑмаха шута илсе ҫаврака шлифовальнӑй станокпа, вӑл епле ӗҫле- 
нипе, унӑн кӑткӑс механизмӗсемпе паллаштарма тытӑнчӗ. Кайран, пулас детале 

станок ҫине вырнаҫтарса лартса, ӑна якатса кӑтартрӗ. Валя шлифовальнӑй ста- 
нокӗсене ҫеҫ мар, унӑн кашни хусканӑвие, вӑл епле ӗҫленине те сӑыарӗ, вултарул-

лӑ ■ляфовальщвкӑя сӑнарпв асра хӑварма, тватса илие тӑрӑмрӗ, пурне те пӗлео
шӗн пулчӗ.

Ва.(я Никитина ҫӗнӗ станокпа ӗҫлеме вӗреннӗ вӑхӑтра впир унпа тӗплӗнрех 
паллишар-ха, ун еҫесене, пурнаҫ ҫуле ҫине тухнӑ вӑхата аса илер.

Пин те тахарҫӗр аллӑ ҫиччӗмӗш ҫулхи сентябрь кунӗсем. Кӗр енне кайнӑ ҫан- 
талӑк хӑйне май илемлӗ. Ҫанталак, сайра-хутра ҫумӑр псрехгеркелесе илет пулин 
те, чуна илергмеллех капӑр. Ылтан теспе вигеннӗ ҫака ҫулҫисем вӗлтӗртетсе веҫсв 
анаҫҫе те трогуарсемпе мостовойсене терӗпе эрешленӗ пексх хитрелегеҫҫӗ, хӗр кӑ- 
мӑлне ягарласах хаваслах, ҫӗклснулӗх вӗрсе кертессӗн туйӑнать. Ҫакан пек кун- 
семчен перимче ӗнтӗ Кӗҫӗн Тимӗш херӗ Ьаля Ннкитина, ҫиремсенчи комсомолка, 
трактор пайӗсем тавакан завод строительсIвимче ӗҫлеме пуҫларӗ. «Инструменталь- 
най цеха туса пӗтерсем, эсе те унта ӗҫлеме пуҫлатан, рабочи-хӗр пулатан», терсҫ 
ӑна ун чухне. Чӑнах та ӗнтӗ Валя работница пулма ӗмӗтленетчӗ. Тин ҫеҫ вырнаҫта- 
ракан сганоксене вӑл юратуллан пӑхатчӗ, уман вӗсене хай аллинех еҫлеттерес 
килетчӗ. Емӗт ӑна савӑнтаратчӗ, вӑл, цеха хӑвартрах ӗҫе ярас ӗмӗтпе, ыгти строи- 
тельсемпе иерле, ывӑннине туймасӑр ӗҫлетчӗ.

Ҫапла ҫур ҫул иртрӗ. Инструментальнӑй цехра станоксен сасси кулленех йыш- 
ланса пычӗ. Кӗҫех ӑна шлифовальнӑй станокпа еҫлеме вӗренме сӗнчӗҫ. Ун чухнехи 
цех начальникӗ Юрий Гавриловмч Гаврилов ҫамрӑк комсомолкӑна Лида Волкова 
ҫумне ҫмрӗплетрӗ. Вӑл, Лида, уичченех ӗнтӗ шлифовальнӑй станокпа ӗҫлеме вӗрен- 
нӗччӗ те, малтанхи рабочисем хушшинче пултарулӑхӗпе, тавҫӑрулӑхӗпе палӑрса 
тӑратчӗ. Лида ӑна шлифовальщик ӗҫне вӗрентме хаваслансах килӗшрӗ. Килешрӗ 
ҫеҫ мар, плоско-шлифовальнӑй стаиокӑн пӗтӗм конструкцине, хӑй шухӑшласа кӑ- 
ларнӑ пекех, ӑстан сӑнласа пама тытӑнчӗ. Плоско-шлифовальнӑй станокӑн пӗр 
сӗтелӗ детаде ҫаврӑнса якатать, тепри — вара калле-малле куҫса ӗҫлет. Анчах вӗ- 
сем иккӗшӗ те расна. Лида ӗҫленине ӑмсанса пӑхать те Валя, чун-чӗри ҫӗкленсе 
каять. Уйрӑммӑнах калле-малле куҫса деталь якатакан станок ӑна питӗ килӗшет, 
станок ӗҫлеиӗ хушӑра ҫавра хӑйра айӗнчен хӗм сирпӗнсе тухать, ӗҫчен хӗрӗ салам- 
ланӑнах туйӑнать.

Ҫапла, кунсем эрнесемпе, эрнесем уйӑхсемпе ылмашӑнчӗҫ. Валя калле-маллв 
куҫса деталь якатакан шлифовальнӑй станокпа ӗҫлеме вӗренсе ҫитрӗ. Кайраитарах 
вӑл тепӗр станокпа та хӑнӑхрӗ, юлашкинчен икӗ станокӗпе те уншӑн пӗр пекех 
ҫывӑх пулчӗҫ. Вальӑна чи кӑткӑс детальсем шанса пачӗҫ: Слесарь-инструменталь- 
щнксен бригадинчи чи пултаруллӑ шлифовальщица пулса тӑчӗ.

Мускаври комсомолецсем партин ҫирӗм иккӗмӗш съезчӗ тӗлне парне хатӗрлеме 
ӑмӑртӑва хутшӑннине пӗлсен, Валя та шухӑша кайрӗ. Хӑй парти съездне хатӗр- 
ленме шут тытрӗ. Ҫавӑнпах ӗнтӗ хастар комсомолка, мухтавлӑ ленинла пионер 
ретӗнче ӳснӗскер, ҫӗнӗ ӑмӑртӑва хутшӑнчӗ, Петр Кузьмичпа Вячеславрач пулӑшу 
ыйтрӗ. Коммунистсен партийӗн ҫирӗм иккӗмӗш съезчӗ тӗлне ҫулталӑкри ӗҫ планне 
тултарма сӑмах пачӗ, ҫав хушйрах иккӗмӗш професси илме шухӑш тытрӗ. Ҫавӑнпа 
ӗнтӗ Валя, ӗҫрен юлса, пӗрер сехет кругло-шлифовальнӑй станокпа ӗҫяеме вӗренет, 
иккӗмӗш ӗҫе алла илессишӗн тӑрӑшать. Ку вара парти съвзчӗ валли парне хатӗр- 
лени пулать.

Валя Нпкитина Шупашкарти трактор пайӗсем тӑвакан заволри канӑҫсӑр хӗр- 
сенчен пӗрн.Вӑл кӑҫал, электромеханика техникумӗн каҫхи уйрӑмӗнче вӗренсе, 
виҫҫӗмӗш курса куҫрӗ. Унӑн ӗмӗчӗсем пысӑк. вӗсем ӑна ӗҫре те, пурнӑҫра та 
хавхалантарса пырасҫӗ. Ҫамрӑклах пионера кӗнӗ. кайран комсомол билечӗ алла 
илнӗ чӑваш хӗрӗ пӗтӗм пурыӑҫне тӑван партипе, ҫӗршывӑмӑрпа ҫыхӑнтарчӗ.

Иван ГРИ ГО РЬЕВ.
Укерчӗкӗсене А. Прниалов туса хатӗрлемӗ.
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Шупаш к а р т а
пу рӑнакансем 
те, республи- 
кӑри колхоз- 

семпе совхозсен- 
че ӗҫлекенсем т е—  
вӑл предприяти- 
ре пӗр-пӗр нуша- 
па пулса курнӑ 
пулсан — Т  русихӑ- 
па Сӑкӑт шывӗсем 
пӗрлешнӗ тӗлерех 
ларакан нкӗ кивӗ

ӐСТА РАБОЧИСЕМ—СЛЕСАРЬСЕМ, 
СВАРЩИКСЕМ, ТИМӖРҪСЕМ...

..................................... с , -  Ф О Т О О Ч Е Р Х С
«арая ланах аетаваҫҫе енте. Ьлек
ҫав сарайсенче — ӗҫре, пурнӑҫра 
пӗр-нк ҫул хушшннче пысӑк улшӑ- 
яусем пулсан та, эпнр: ӗлӗк, тет- 
пӗр — тарасасем юсатчӗҫ, пичкесем 
тукалатчӗҫ, хуралтисене вара, пӗр- 
лештерсе, завод тетчӗҫ. Пӗр вуиӑ- 
вуник ҫул каялла кӑна-ха, Шупаш- 
карта пир-авӑр комбиначӗ те, трак- 
тор пайӗсем кӑларакан завод та, 
чугун ҫул станцийӗ патӗнче кап- 
ланса даракан ЗЭИП -па хулари 
ытти гредприятисен корпусӗсем те 
пулман чухне, ҫак ят та килсех 
кайнӑ пуль. Ара, вӑл ларакан ура- 
ма та (урамӗ хӑй ку чаплах мар-ха, 
ҫурлӑ-кӗрлӗ ашса тухма ҫук, анчах 
ҫапах та —  урам) Завод урамӗ ят 
нанӑ-ҫке.

Тарасасем юсакан заводӑн ҫав 
хуралтисем халь те ҫавӑнтах лараҫ- 
ха. Завочӗ хӑй вара урӑх Ҫӗре,
Граждански урамӑн вӗҫнерех, кир- 
пӗчрен тунӑ пысӑк цехсене куҫиӑ.
Халӗ унӑн ячӗ те урӑх: тимӗр шӑ- 
ратакан тата механически завод, 
теҫҫӗ.

Завэд ҫӗнӗ вырӑиа куҫнаранпа „ссех> <>рӑлсах пыратъ.
Халӗ унта паянхи меха-
нически цех пек тепӗр пы- 
сӑк корпус тӑваҫҫӗ. Цие" 
тернӑсем тӑвакан цеха та 
сармалла. Чылай хуҫа- 
лӑхссмпе предприятнсене 
производствӑра пулӑша- 
кан тата уйрӑм ҫынсене 
нумай хатӗр-хӗтӗр туса 
паракан ҫак завод малтан 
мӗиле пулнипе халӗ мӗн- 
ле ӳссе каннинс кӑтартма, 
танлаштарса пӑхма, фото- 
графӑн леш, паҫӑр асӑннӑ 
сарайсемпе унӑн хальхн 
корпусӗсене ӳкерсе нлсен 
те юранӑ та вӗт, вӑл: Шу- 
пашкарпа ыттн хуласем 

мӗнле ӳссе пыннне сӑнлакан ӳкерчӗксем пуман пичетлениӗ ӗнтӗ, терӗ. Ки- 
лӗшрӗмӗр: вӗсен хушшннче вӑл ҫапннсем те самаях. Эпир вара ытларах 
тимӗр шӑратакан тата механически заводӑн ҫыннисене, ӗҫре малта пыра- 
кан, коммуннзм вӑхӑтӗнчи пек ӗҫлеме, пурӑяма тӑрӑшакан слесарьсеие, 
тимӗрҫсемпе сварщиксене кӑтартас терӗмӗр.

Халӗ, унччен, пӗр-ик сӑмах каллех завод ҫннчеи.
Завод вырӑпти промышленность мннистерствиие пӑхӑнса тӑрать. Ан- 

чах вӑл туса кӑларакан цистериӑсем, пичкесем, пианинӑн тимӗр деталӗсем, 
куҫса ҫӳрекен автопоилкӑсем, ҫӳле йывӑр япала хӑпартмалли транснортӗр- 
сем, краватьсем, пӗчӗк ача вырттармалли кӳмесем, тимӗр кӗреҫесем, тӗрлӗ- 
рен пӑтасем, тӑпса-хӑлӑп — шутласа кӑларма ҫук, ами!— хамӑр республн- 
кӑна кӑна мар, ытти республвкӑсемпе облаҫсене те нумай саланаҫҫӗ. 
Сӑмахран, завода Литва ССР-ӗ 50 кубла метр шӗвек кӗрекеи цистернӑсем 
нкҫӗр таран ынтса янӑ. Ҫак заказа пурнӑҫлама тата 13 цистерна ҫеҫ ту-
малла.

Заводрн ӗҫлеме чи нывӑр цех вӑл — пичкесем тӑвакая цех пулмалла. 
Унта шав та тӗтӗм-сӗрӗм нумаййипе мар (шавпе — хӑнӑхнӑ, тӗтӗм-сӗрӗмне 
вентиляторпа иксӗтеҫҫӗ), чн йывӑр ӗҫсеие алӑпа, питӗ иуман вӑй хурса 
тума тивннпе. Ҫакӑ уйрӑмах ытти маҫтӑрсем валли материал хатӗрлесе 
паракан Аристарх Васильевнч Шорников бригадинче ҫапла. Икҫӗр литр 
шыв кӗрекен пичке кӑшкарне тума юрӑхлӑ хулӑи шӑвӑҫ лнсти самай йы- 
вӑр. Стапок ҫине ӑна, ну, вунӑ, вунпилӗк, ҫирӗм хут йӑтса хума темех мар 
темелле. Ытлараха кайсан вара — ывӑнтарать. Ҫавӑппа та бригада ку ӗҫе 
ҫӑмӑллатмалли май шырать. Майне, чӑнах та, тупайман-ха, анчах бригада 
члеиӗсем —  ӗҫчен те пултаруллӑ ҫынсем. Вӗсем коммунизмри пек ӗҫлекен 
брнгада ятне илессишӗн тӑрӑшаҫҫӗ. Заводри пуҫлӑхсем пире: бригадӑна 
ҫак хисеплӗ ята паян-ырап памалла, тесе пӗлтерчӗҫ. Вӗсем пире унта ертсв 
пынӑ чух А . В. Шорннков хӑй брнгадинчи сле-арьсене чертеж тӑрӑх ҫӗиӗ 
заказа мӗнле тумаллн ҫиичен ӑнлантарчӗ. (1-мӗш ӳкерчӗк.) Сӑмах ман 
ҫакна та каламалла: Аристарх Васильевнч Сригади материала ытти 
заказсем валлн те хатӗрлесе парать.

Брнгадӑри чи нумайранпа ӗслекен Петр Тихонов слесарь отнускра-мӗи.

Хӑйӗн бригади тата пӗтӗм завод ӗҫӗпе 
ннтересленсех тӑраканскер, вӑл халӗ 
те унта тӑтӑшах пыра-пыра каять.
Пирӗн фотокорреспондент ӑна, вӑган- 
тарсах: эсӗ пит хитре каччӑ, ӗҫлессе те 
лайӑх ӗҫлетӗн, портретлах ӳкерем-ха 
саиа, тесе, ӑна пӗччен кӑна ӳкерсе илчӗ,

Сӑмах пичкс тӑвакансем ҫинченех 
пырать-ха. Ана та — ҫав пуш япала- 
на — тума ҫӑмӑлах мар нккеп. Ун кӑш-. 
карӗ ҫирӗпрех пултӑр, ан лапчӑнтӑр 
тесе, унта пилӗксем-кӑртсем тумалла, 
унтан хӗррисене сыпӑнтарса ҫыпӑҫтао- 
малла. Ҫак ӗҫе куита Иван Илыш 
автогепщик тӑвать. (3-мӗш ӳкерчӗк.)

Автогенщик ӗҫӗ йывӑр. Унӑн яла- 
нах тнмлӗ те тирпейлӗ пулмалла. Тӑтӑшах ҫутӑ тата сыпӑнса пыракан 
ҫӗвӗ ҫнне пӑхса ларннпе (ҫитменнине яланах пӗшкӗнсе ларатӑн тата) пи- 
лӗк, хул-ҫурӑм ыратма пуҫлдть. Анчах Иван Ильин хӑйӗн ӗҫ нормине 
яланах тултарса пырать; вӑл пӗр кунра кӑиа тунӑ ҫӗвӗ тӑршшӗ ҫӗр метра 
яхӑн. Урӑхла мӗнле пултӑр-ха тата: Иван Илыш автогенщик коммунизм- 
ла ӗҫ ударникӗ ятне нлессишӗн кӗрешет-ҫке-ха. Ҫав ята вӑл илетех. Хӑй 
аплах каламарӗ те (ҫынни вӑл вӑтанчӑкрах, сӑпайлӑ, тата ытла калаҫсах 
та канмасть) унӑн ӗҫӗ ҫакна лайӑх кӑтартса парать.

Механически цехра инструмен гальнӑй участок текен пай пур. АнЯ хӑй 
ӗҫне питӗ лайӑх пӗлекен слесарь Анатолин Виноградов коммуннст ертсв 
пырать. Халӗ вӑл заводра ҫук-ха, отпускра. Тата, курса ҫӳреме тесе, ту- 
ристсен ушкӑнӗпе пӗрле тӑванла Чехословакнне тухса кайма хатӗрленет.

Брнорн механическн заводри инструменталыциксем патӗнче те пу- 
лать-ха вӑл, терӗ халӗ ун вырӑннс юлнӑ Александр Иванович Перков 
слесарь-инструментальщик, вӑл няҫетри тӑвансем патӗнчен темле^ ҫӗнӗ 
япала вӗренсе килессе шаннӑ пекех — Виноградов ҫавнашкал ҫын вӑл.

Виноградов кӑна мар, Перков хӑй те ҫавпашкалах. Аста слесарь-ип- 
струментальщнк (эсир ӑна 4-мӗш ӳкерчӗкре куратӑр), вӑл заводра вун- 
иккӗмӗш ҫул ӗҫлет. Ҫак хушӑра Александр Иванович рационализаторла 
темиҫе сӗну панӑ. Завод ӑна ҫакӑншӑн темнҫе хутчен парнеленӗ тс.

Инструментальнӑй пан тӗрлӗ цехсем валли модельсем, штампсем ха- 
терлесс парать. Анчах унти ӑста слесарьсем уипа кӑна ҫырлахмаҫҫӗ. Вӗ- 
сем хале Каиашри ҫӑкӑр эавочӗ валли транспортер туса пӗтереҫҫӗ. Ана 
туна ҫерте эсир, Перковсӑр пуҫне, Алексей Васильева, Вячеслав Михай- 
лова, Александр Мозолева куратӑр. (5-мӗш ӳкерчӗк.) Пурте вӗсем, ин- 
стр\мен гальнан пайра ӗҫлекенсем, Тӑван Партнн Ҫирӗм иккӗмӗш сьезчӗ 
Ҫ11тиччен коммуннзмри пек ӗҫлекен коллектив ятне илме ӗмӗтленеҫҫӗ. 

ристарх орников бригади ҫинчен мухтаса калакан пуҫлӑхах пнре ин- 
рументальщиксем пиркн те ҫаплах шантарса каларӗ. Канашрн ҫӑкӑр 

заводенче еҫлекен юл- 
ташсем, асӑннӑ слв- 
сарьсем, сварщиксем- 
не пӗрле, сире валлн 
тунӑ транспортер ӗҫре 
чарӑнса лармасса, вӑ- 
рӑм ӗмӗрлӗ пуласса 
шансах тӑрӑр!

...Александр Жн- 
лвн —  тимӗрҫ.

— Тнмӗр мӗпле, мӗн 
таран хӗрннне уйӑрса 
нлмесӗр ӑна шаккама- 
туптама ап тьггӑн 
т®> тет вӑл, заводра 
тӑватӑ ҫул хушши ӗҫ- 
лесе хӑй ӗҫне аван пӗл- 
се ҫнтнӗскер.

— А тту метала пӑс- 
ни, е вӑииа пустун пӗ- 
терни ҫеҫ вӑл.

Вӗренессе тнмӗрҫ ӗҫ- 
■е вӑл ҫав вӑхӑтра ти- 
мӗрҫсен цехӗнче ӗҫле- 
нӗ Борис Николаевич 
Осиповраи вӗреинс.
Халӗ Осипов — сле- 

сарь-сборщик, Иван 
Аидрианович Ворон- 
цов слесарьпе пӗрле 
куҫса ҫӳрекеи автопо- 
илкӑсем пухать. Аста 
рабочисеие те, халь- 
чче*! пулман автоио- 

илкӑна та эсир улттӑ- 
мсш уксрчӗкре кура- 
тӑр. (Осипов—малти.)

Ҫапла ӗҫлеҫҫӗ Шупаш- 
карти тимӗр шӑратакан 
тата механнчески заводри 
хашпср ӑста рабочисем—  
слесарьсем, сварщикссм, 
тимӗрҫсем. Завод коллек- 
тивӗ ытла нысӑках мар 
пулии те, ҫак фотоочерк- 
Ра асӑннӑ ҫынсем пек ӗҫ- 
чен те пултаруллӑ рабо- 
чисем унта нуман. Пар- 
твн ҫывхарса килекен

Фотоӳксрчӗкӗсене 
А . Припалов туна.

X X I I съездне весем ӗҫре
ҫепе ҫитенусем туса кӗтсс 
нлме хатӗрленесҫӗ.

Вл. Садай
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Кӗркунне. Кассйн-кассӑн  

вӗрекен ҫил ҫулҫӑсене хус-  
катать, вӗсене ҫӗре ӳкерсе 
пӗр вырӑнта ташлатать те 
кӗтесссенчи хӳтлӗхе хӑва- 
лать. Урамсенче, ҫуллахи  
пек, тусан ҫӗкленмест. Сыв- 
лӑш уҫӑ. Кӗрхи ҫакӑн пек 
пӗр лайӑх кун эпӗ Канаш  
хулинчи парка кӗрсе тухма 
шутларӑм. Пӗчӗк тенкелсем 
ҫинче кӑвакарнӑ ҫӳҫлӗ ва- 
тӑсемпе ҫамрӑк ача амӑшӗ- 
сем ларатчӗҫ. Сйралакан  
ӑывӑҫсен хӳттинче мӑшӑр- 
рӑн ларакансем те чылай- 
ччӗ. Уҫӑ эстрада ҫывӑхӗнчв 
пӗр ушкйн ҫамрӑк тӗрлӗрен 
хусканусем тӑватчӗ. Ахӑрт- 
нех, спортсменсем пулас, 
шухӑшларӑм эпӗ. Унтан ҫы- 
вӑхрах пытйм та ҫак уш- 
кӑнра Канаш  хулинчи 1-мӗш' 
вӑт.ам шкулта вӗренекенсем  
пулнине пӗлтӗм. Манӑн  
палланӑ юлташ — Владимир  
Яковлевич Григорьее  —  «I- 
сен тренерӗ иккен.

—  Уҫӑ сывлӑшра трешы 
ровка тӑвас терӗмӗр,— сӑма.х 
хуш рӗ вӑл .—  Эрнере еиҫӗ 
хутчен пуҫтарӑнатпӑр.

—  Чимӗр-хӑ, хӗллене ха- 
лсх хатӗрленме тытӑнтӑр- 
им вара? —  тӗлӗнтӗм эпӗ.

— Ӑҫтан ир пултӑр-ха. 
Ш ӑпах вӑхӑт. Хӗлле лайӑх 
результатсем кӑтартас те- 
сен, кӗркунне самаях тар 
кӑлармалла, — хураел а р ӗ 
еӑл.

Владимир Якоелееич хӑйӗн 
спортсменӗсем РСФ СР-т и  
халӑхсен хӗллехи иккӗмӗш  
спартакиадине хутшӑнма 
хатӗрленни ҫинчен пӗлтерчӗ. 
Ҫавӑнпа та тренироека тума 
иртерех тытӑннӑ еӗсем.

—  Пытармасӑрах калатӑп, 
ҫак сезонта манӑн спорт- 
сменсенчен пӗр иккӗшӗ 
спорт маҫтӑрӗн нормине 
тултарас шанчӑк п ур ,— 
темле еӑтанарах каларӗ 
В . Григорьев.

Ҫак калаҫӑеа »пӗ тенӗр 
хут аса илес те ҫукчӗ. Ун  
ҫинчен манма та ӗлкӗрнӗччӗ. 
Нумай пулмасть Ш упаш ка- 
ра ырӑ хыпар ҫитрӗ: Влади- 
мир Якоелееич Григорьее  
вӗренекенӗсенчен пӗри —  
Д ина Скворцова спорт маҫ- 
тӑрӗн ятне илнӗ. И рӗксӗрех  
ҫае калаҫу аса килчӗ вара. 
Тӗрӗсех каларӗ ун чухне 
пултаруллӑ тренер. Унӑн чи 
маттур вӗренекенӗ, Дина, 
ҫак хисеплӗ ята илме тивӗҫ- 
лӗ пулчӗ. Чылый ҫулсем  
хуш ши ҫирӗп расписани тӑ- 
рӑх тренировка туни пу- 
лӑшрӗ пулӑшрех.

Владимир Яковлевич ху- 
лари 1-мӗш вӑтам шкула 
1956 ҫулта ӗҫлеме пынӑ. 
Ҫав ҫул еӑл Соеет Ҫарӗн  
офицерӗн тумне хывнӑ та 
ачасене вӗрентме тытӑннӑ. 
Физкультура урокӗсем ирт- 
тернӗ вӑл. Чӑн та, ҫӗнӗ учи- 
тель пыриччен шкулта йӗр- 
кесем урӑхларах пулнй. 
Физкультура урокӗнчен 
ачасем темшӗн-ҫке тарма 
тӑрӑшнӑ. Владимир Яков- 
левич ҫакӑн пек «таркӑн- 
сем» валли уроксенчен урӑх- 
ларах меслетсем тупнӑ,

ятарласа секцисем йӗркв- 
ленӗ. Хайхи «таркӑнсем* 
секцисене юратсах ҫӳренӗ: 
кунта чун каниччен чупма, 
сикме май пулнӑ. Тренер- 
учитель Совет Союзӗнчи 
паллй спортсменсем ҫинчен 
каласа кӑтартнй, спорт тех- 
никипе паллаштарнӑ. Питӗ 
интереслӗ иртнӗ секцисенче 
занятисем.

Хулари ӑмӑртусенче часах 
1-мӗш вӑтам шкул велоси- 
педисчӗсемпе ҫӑмӑл атлечӗ- 
сем, еолейболисчӗсем хӑйсен 
пултарулӑхне кӑтартма ты- 
тӑннӑ. Вӗсен ҫитӗнӗеӗсем 

ймӑртуран ймӑртӑеа ӳссе  
пынӑ. 1957 ҫулта (пӗр ҫул 
хушшинче) шкулта пӗрре- 
мӗшпе иккӗмӗш разряд нор- 
мисене тултарнӑ вуншар 
ҫамрӑк пулнӑ. Уйрӑмах ҫи- 
ччӗмӗш класра вӗренекен 
Д ина хӑйӗн пултарулйхӗпе 
саеӑнтарнӑ. Вӑл 5 километ- 
ра чупса хула чемпионӗ ят- 
не илет. Унӑн малтанхи 
результачӗ шӑпах иккӗмӗш, 
разряд нормипе танлашать.

Владимир Якоелееич Дина 
пултарулӑхне пӗрремӗш 
урокрах асӑрханӑ. Чупма, 
сикме юратнӑ пӗчӗк Дина. 
Вӑл хӑйӗн хӗр-тантӑшӗсен- 
чен ҫиеӗчрех пулни арҫыч 
ачасене те тӗлӗнтернӗ. Тен, 
тренер тӑрӑшнипе Дина ҫае 
ҫулхине пысӑк результатсем 
кӑтартма пултарнӑ пулӗччӗ, 
анчах вӑл ҫуллахи каникул 
еӑхӑтӗнче Пенза облаҫне 
куҫса кайнӑ. Унта унӑн 
аппӑшӗ ӗҫленӗ. Канашран  
аякра та, ҫапах Дина сп.ор- 
та пӑрахман. Вӑл йӗлтӗрп» 
ярӑннӑ, Пенза облаҫӗн чем- 
пионки ятне ҫӗнсе илнӗ.

Д ина куҫса кайнйшӑн ю а - 
ташӗсем самаях хурланнӑ. 
Унпа яланах саеӑнӑҫлӑ, 
интереслӗ пулнӑ. Спортра та 
татах пысӑк ӳсӗмсем тума 
пултарнӑ пулӗччӗ. Чӑн та, 
хӗрача каллех Канаша тае- 
рӑннӑ. Юлташӗсемсӗр, опыт- 
лӑ учитель Владимир Яков- 
лееичсӑр самаях тунсӑхланӑ 
еӑл.

Ш кул  ачисем ҫае еӑхӑтра 
Канаш — Ш  упашкар — Горь- 
кий— М ускав— Канаш  мар- 
шрут тӑрӑх велосипедпа 
чупса тухма шутланӑ.

—  Динӑна ҫак командйна 
кӗртмелле-ши? —  сӑмахланӑ 
ачасем.

Владимир Якоелевич Да- 
нӑран ҫак похода кайма кӑ- 
мӑл пуррипе ҫукки ҫинчен 
ыйтса пӗлнӗ: Дина трени- 
ровкйсӑр ывӑнма пултарӗ, 
шухӑшланӑ вӑл. Анчах унӑн 
вӗренекенӗ пачах урӑхла 
шухӑшланӑ иккен.

—  Каятӑп,—  сӑмах хушнӑ 
Д ина .—  Эпӗ Пенза облаҫсн- 
че те спорта пӑрахман. 
Эсир, Владимир Яковлевич, 
пире спорта юратма нӗрент- 
нӗ,—  тавӑрнӑ вӑл.

П оход питӗ ӑнӑҫлӑ иртнӗ. 
П ӗр эрне хушшинче вӗсем 
палӑртнӑ маршрута вӗҫленӗ. 
Тепӗр эрнене яхӑн М ускав- 
ра пурӑннӑ. М ускаври чи 
пысӑк стадионта — Л  ужни- 
кире пулни Динӑш&н темрен

хаклӑ пек туйӑннӑ. Вӑл ҫа-
кӑн хыҫҫӑн спорта татах 
хытӑ юратма тытӑннй.

Кӗркунне яланхи пекех 
тренировкӑсенче иртнӗ. 
Ш кул  ачисем кашни сезона 
кӗтсе илме тӗплӗ хатӗрленчӗ. 
Д ина малтанхи юр курӑнса- 
нах пӗчӗк ача пек савӑннӑ. 
Ҫае сезонта сТруд» спорт 
общестеи Центральнӑй Со- 
еетӗнче мала тухассишӗн 
зонӑра ирттернӗ ӑмӑртура 
Дина пӗрремӗш раэряд нор- 
мине тултарнӑ. 5 километра 
чупса еӑл еиҫҫӗмӗш резуль- 
тат кӑтартнӑ. Ҫапла, ҫулта- 
лйкӗпех тренировка туни ӑна 
самаях ӳсме пулӑшнӑ.

Ҫае ҫулхине Д ина, 5 тата 
10 километра ймӑртса, рес- 
публика чемпионӗ ятне Ҫӗн- 
се илет. М урманскра иртте- 
рекен ӑмӑртӑеа яраҫҫӗ. К ун -  
та та хӑйӗн пултарулӑхӗпе 
тӗлӗнтерет еӑл. 10 километра 
чупса хӑйӗн реэультатне 
лайӑхлатать. К у  результат 
епорт маҫтӑрӗн норминчен 
кӑшт ҫеҫ каярах пулнӑ.

Владимир Якоелееич Д и- 
на маҫтӑр пуласса шанать. 
Ҫаеӑнпа та еӑл ун  еалли 
ҫирӗп график туса хатӗрлет. 
Ҫулла Д ина ытларах еело- 
еипедпа ярӑнать. Ҫӑмӑл ат- 
летсем хушшинче те ӑнл 
час-часах курма пулать. 
Вӑл 400 тата 800 метра 
чупса Канаш  хулинчи хӗр- 
ачасем хушшинче мала ту- 
хать. Республикӑри ӑмар- 

тӑеӑн финалӗнче еара 
1 километра чупса иккӗмӗш  
еырӑн йышӑнать.

Кӑҫал Дина уйрӑмах пы- 
сӑк результатсемпе савӑн- 
тарчӗ. РСФ СР-т и халӑхсен  
хӗллехи иккӗмӗш спартакиа- 
дине хатӗрленсе, вӑл рес- 
публикӑра пӗрремӗш вырӑ- 
на тухрӗ, сборнӑй комаидйн 
состаене кӗчӗ.

Спартакиадӑн еонӑри 
ӑмӑртӑеӗсем Саратоера пул- 
са иртрӗҫ. Кунта нумайӑшӗ 
Чӑеаш республикинчен ки.'.- 
нӗ йӗлтӗрҫӗсем лайӑх ре- 
еультатсем кӑтартасса шан- 
ман та. Д ина Скворцова  
маҫтӑр нормине тултаратех 
тесен, чылайӑшӗ тӗлӗннӗ те 
пулӗччӗҫ.

...Феералӗн 5-мӗшӗнче 
ӑмӑрту пуҫланнй. Саратов 
ҫыннисем *Виҫӗ хыр» рай- 
онне васканӑ. Кунта 4— 5 
километрлӑ естафетӑллӑ 
ӑмӑрту пынӑ. Пӗрремӗш  
тапхӑрта Куйбы ш ев, Улья- 
ноеск, Горький, Пенза, Са- 
ратов облаҫӗсенчи, М ордва, 
М ари тата Тутар А С С Р -  
ӗсенчи спортсменсем ӑмӑрт- 
нӑ. Чӑваш А С С Р  сборнӑӑ 
командин чысне пӗрремӗш  
тапхӑрта К . Арсентьева хӳ- 
тӗленӗ. Эстафета пуҫланнӑ. 
Дистанцие пӗрремӗш тап- 
хӑрта Х усан  спортсменки 
спорт маҫтӑрӗ Е .  Тихомиро- 
ва вӗҫленӗ. К . Арсентьева 
тӑваттӑмӗш вырӑн йышӑ- 
нать. Иккӗмӗш тапхӑрта 
пирӗн республика команди 
пиллӗкмӗш вырӑнтан гӑват- 
тӑмӗш вырӑна куҫать. Виҫ- 
ҫӗмӗш тапхӑрта кӗрешӳ 

татах вӑйланать. В . Л ьвова  
командӑна виҫҫӗмӗш вырӑ- 
на кӑларать. Д ина, хӑйӗн 
юлташӗсен пултарулӑхӗпе 
хавхаланнйскер, юлашки —  
тӑваттӑмӗш тапхӑрта чылай 
спортсменсене кая хӑварать. 
Вӑл Чӑваш А С С Р  команди-

не естафетӑра иккӗмӗш еы- 
рӑна кӑларать.

Тепӗр кунне спортсмен- 
сем 5 километра ймӑртаҫҫӗ. 
Дистанцире спорт маҫтӑрӗ- 
сем те чылай. Д ина спорт 
маҫтӑрӗсем—  Тихомироеӑпа 
Ерош ина хыҫҫӑн старта ту- 
хать. П ӗр шухӑш, тахҫан 
ӗмӗтленнӗ ӗмӗт канӑҫ па- 
масть ӑна: спорт маҫтӑрӗн 
нормине тултарасчӗ. Дина  
ҫак отлетлӑ старт умӗн хум- 
ханать те. Вӑл юлташӗсем 
хӑйне лӑплантарнине асӑр- 
хамасть пулас... Километр 
хыҫҫӑн километр хыҫа 
юлать. Дина пӗрин хыҫҫӑн 
теприне хӑеаласа иртет. 
Дина хыҫҫӑн пыракан спорт 
маҫтӑрӗсем те ӑна тытай- 
маҫҫӗ. Дистанцире пӗрре- 
мӗш еырӑна Тихомироеа 
тухать. Дина тӑеаттӑмӗш 
еырӑн йышӑнать.

Радиоинформатор Дина  
результатне калать: 21 ми- 
нут та 45 секунд  — спорт 
маҫтӑрӗн нормине тултарнӑI 
Ҫак результатпа чи малтан 
Динӑна унӑн тренерӗ Вла- 
димир Яковлееич Гри горы е  
еаламлать.

—  Пӗрле тунӑ ҫитӗнӳ{
Чунтан савӑнатӑп эпӗ ,—  тае 
тӑвать вӗренекен вӗренте- 
кене.

Дина Скеорцоеа спарта- 
киадӑн финалне те хутшӑн- 
ма тиеӗҫлӗ пулчӗ. Унтан вӑл 
спартакоеецсен пӗтӗм Рос- 
сийӑри ӑмӑртӑвӗнче пулчӗ. 
Кунта каллех спорт маҫтӑ. 
рӗн нормине тепӗр хут кӑ- 
тартрӗ.

Ҫамрӑк спорт маҫтӑрӗ 19 
ҫулта ҫеҫ-ха. Ҫитес сезонта 
еӑл Россия Федерацийӗн 
сборнӑй командин состаене 
кӗме ӗмӗтленет.

Владимир Якоелееичӑн та 
плансем пысӑк. Вӑл халӗ 
Дина юлташне, В . Алек- 
сеееӑна спорт маҫтӑрӗ ятне 
шлме хатӗрлет.

Опытлӑ тренер ҫӗнӗ маҫ- 
тӑрсем ӳстерсе ҫитӗнтерессе 
чунтан шанас килет, мӗншӗн 
тесен тренироекӑсене тӗрӗе 
йӗркелесе ҫамрӑксене спорта 
юратма вӗрентни еӑл — пы- 
сӑк ҫитӗнӳ.

И. СТЕП А Н О В. 
республика категор»- 
йӗичи судья.

Ф изкульт урниксен кунӗ  
Ш упагикарт а

Фткулыурниксвн П€т1м С«ю»рн Кунне ч!>вн •шортсмвивсвм 
питӗ лайӑх кӑтартусемп* кӗтсв нлчӗҫ. Ялти епортсмвисем ку кун- 
сенче РСФСР-ти ялсвнче пурӑнакаи фиякулыурниксвн вонӑрн спар- 
такиадин» хутшӑнчӗҫ. Ҫак спартакнадӑра шӗсвм Раҫҫей Федераци- 
йӗнчи сакӑр аатономиллв республикӑпа облаҫсвн командшсвн хуш- 
шинчв пӗрремӗш вырӑн йышӑнчӗҫ, «Урожай» спорт овщоствии куҫса 
ҫӳрекен приане илме тивӗҫлӗ пулчӗҫ. Ҫапла вара чӑваш спе^тсмв- 
нӗсвм РСФСР-ти ялсенчи физкулыурншксви ҫуллахи спартакиадии 
финалти ӑмӑртӑвӗсене ҫӑмӑл атлетика, ирӗклӗ кӗрвшӳ тата теннисла 
выляс тӗлӗшп» хутшӑнма право нлчӗҫ. Ҫакӑ вӑл лирӗн спортсмвнсем 
Фнзкулыурниксен Кунӗ тӗлне тунӑ пысӑк ҫитӗнӳ пулчӗ.

Ыран ҫамр&клӑх, илемлӗх уявӗ тенӗ кун Н. К. Крупская ячӗпе 
хисепленекен садра хулари ӗҫҫыннисен пухӑвӗ пулса иртрӗ. Кунта 
спорт обществисемпе организацийӗсвн Союзӗн хуларя Совечӗн пред- 
седателӗ Алаев юлташ интереслӗ доклад туса пачӗ. Доклад хыҫҫӑи 
пухӑннӑ ҫынсене гимнастсем, акробатсем тата фехтовалыциксвм 
хӑйсеп ӑсталӑхне кӑтартса савӑнтарчӗҫ. Республикӑрм чш лайӑх тре- 
нерсенчен пӗри — Н. А. Чумаков юлташ вӗрентвкен акробатсем уй- 
рӑмах ӑста вылярӗҫ. Вӗсен кӑткӑс упражненийӗсен» курма пухӑннЯ 
халӑх спортсмеисене тивӗҫлмпе мухтарӗ.

Фнзкультурннксен кунӗнче ҫулсеренех комбшнациллв встафета 
пулса иртет. Кӑҫал та вӑл праҫник ячӗпе шрттернӗ чш интересл* 
мероприятийӗсенчен пӗри пулчӗ. Унта хӑвӑрт чупакансвм, шывра 
лайӑх ишекенсем тата кӗсменҫӗсвм хутшӑнчӗҫ.

Ч&ваш спортсменӗсем кӳршӗрш республикӑсемпе облаҫсенчи 
спортсменсемпе яланах тачӑ ҫыхӑну тытаҫҫӗ. Физкультура кунне 
уявлама Шупашкара Дзержинск хулинчи (Горький облаҫӗ) шахма- 
тистсем килчӗҫ. Вӗсем Шупашкар шахматисчӗсемп» юлташла тӗл 

пулса вунӑ хӑма ҫинче вылярӗҫ.
Паллах, ҫакӑн пек паллӑ праҫникре футболсӑр ннепле тв ма1 

ҫук. Стадиона пухӑннӑ халӑх «Монтажникпе* (Шупашкар) «Водниы 
(Сӗнтӗрвӑрри) командисен тӗлпулуне каҫса кайсах курса ларчӗ.

Атӑл ҫинчв те интереслӗ япаласем нумай пулчӗҫ. Кунта шывш 
ҫыхӑннӑ спорт вӑййнсанв кӑтартрӑҫ.
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ИНЖЕНЕР-ПЕДАГОГ
Вӑл кун эпир Шупашкар урамӗсене курса 

ҫ5:реме ачаран пӗрлс ӳснӗ тусӑмпа ятарласах 
тухсаттӑмӑр. Тусӑм Шупашкарта 35 ҫул хуш- 
ши пулманччӗ.

—  Атя-ха, ача чухнехи пек ҫуран ҫӳрӗпӗр, 
паянхи Шупашкара ерипен курӑпӑр,—  терӗ.

Тусӑмӑн кӑмӑлӗне Эпӗ килӗшрӗм.
Карл Маркс урамӗ вӗҫне тухса, Ленин прос- 

пекчӗ пуҫланнӑ тӗлги икӗ хутлӑ чул ҫурт умне 
канма лартӑмӑр. Ҫак самантра унтан савӑнӑҫлӑ 
та телейлӗ хӗрсемпе каччӑсем тухрӗҫ. Кашнин 
аллинчех темле хут пур, вӗсене пӗри тепринчен 
илсе вулаҫҫӗ.

— Мана Саратов облаҫне яраҫҫӗ.
—  Мана Свердловска!
— Эпӗ Великие Луки хулине каятӑп!
Эпир чӑтса ларанмарӑмӑр, калаҫӑва хутшӑн-

тӑмӑр.
—  Мӗнле ӗҫе каятӑр вара эсир?— ыйтрӗ 

тусӑм.
—  Курӑр, ав,— терӗ пӗри, алӑк еннелле тӗл- 

лссе кӑтартса.
Эпир ҫаврӑнса пӑхрӑмӑр та:

«Ш УП АШ КАРТИ
Э Л Е К Т Р О М Е Х А Н И К А

ТЕХ Н И К У М Е »
тссе ҫырнине вуларӑмӑр.

—  Кӗрсе курӑпӑр-и?—  сӑнасарах пӑхрӗ тусӑм.
Кӗтӗмӗр.
Коридорпа вӑтам ҫулсене ҫывхарнӑ пӗр ар- 

ҫын утса пырать.
—  Эсир кунта ӗҫлетӗр-и?—  ыйтрӑм унтан.
— Ҫапла,—  терӗ вӑл,—  кунта ӗҫлетӗп.
Паллашрӑмӑр. Вӑл —  техникумри электро-

аппаратсен лабораторин заведующийӗ —  Дмит- 
рий Федорович Тимофеев пулчӗ. Эпир ӑна 
хамӑр мӗн ҫӑмӑлпа кӗнине пӗлтертӗмӗр.

—  Тархасшӑн,—  пнрӗн кӑмӑла ӑнланчӗ Дмит- 
рий Федорович,—  малтанах эпӗ ӗҫлекен лабо- 
раторине кӗрсе курма пултаратӑр.

Пысӑк та ҫутӑ пӳлӗме ретӗн-ретӗн сӗтелсем 
лартса тухнӑ. Мӗнле электроаппарат ҫук-тӑр 
ку сӗтелсем ҫинче! Тӗрлӗ йышши кӑткӑс кон- 
денсаторсем, релесем... Кӑткӑс кӑна мар, питӗ 
паха та хаклӑ аппаратсем вӗсем. Ҫавӑнпа ман 
тусӑм кашнин патне пырса ытараймасӑр пӑхса 
тӑрать, хӑй, инженер майӗпе, ку аппаратсем 
мӗн тума кирлине чухлать пулин те, Дмитрий 
Фсдоровичран кашнин пнрки ыйтса пӗлет.^

Эпир кунти аппаратсемпе паллашнӑ вӑхӑтра 
пӳлӗме кӑмӑллӑ хӗрарӑм пырса кӗчӗ, ӑна ӑш- 
шӑн сӑмах хушнинченех туйрӑмӑр.

—  Паллашӑр,— сӗнчӗ пире Дмитрий Федо- 
рович,—  Раиса Семеновна. Халь вӑл ӗҫлекен 
лабораториие кӗрсе курма пултаратӑр.

Лабораторире пире Раиса Семеновна та при- 
борсемпе тӗплӗн паллаштарчӗ, йӗркипе кдласа, 
ӑнлантарса пачӗ.

Ҫак икӗ пӳлӗмре ҫех мар, тата темиҫе лабо- 
раторире пултӑмӑр эпир. Мӗнле кӑна аппарат, 
ирибор, машина, хӑватлӑ станоксем курма тӳр 
килмерӗ-ши кунта!

—  Тӗлӗнмеллипех тӗлӗнтӗм. Ку пуянлӑха 
тупса пухма, хамӑр Шупашкарта куя пек тех- 
пикум уҫма хӑшин ӑспа чӑтӑмлӑх, вӑй-хал Ҫит- 
нӗ-ши?—  терӗ тусӑм, пӗр вӑхӑт шухӑша каиса
тана хыҫҫан.

—  Ана эсир Никандр Леонтьевичран ыитса 
пӗлӗр,—  кӑмӑллӑн сӗнчӗ Дмитрин Федорович.

Шӑпах ҫак самантра пӗр пӳлӗмрен вӑтам ҫул- 
сенчен иртнӗ ҫӳлех мар арҫын тухрӗ.

—  Никандр Леонтьевич,—  чӗнсе илчӗ ана 
Дмитрпй Федорович,—  акӑ, ҫак юлташсем си- 
рснпе калаҫасшӑн.

—  Сӑмахӑр пулсан, кӗрсех калаҫар эппин, 
хӑй пӳлӗмне чӗнчӗ пире Никандр Леонтьевич.

—  Пурнӑҫра,—  терӗ вӑл,— пире мӗн илӗрт- 
ннне тавҫӑрса илсеи, этем тунӑ ӗҫ нихҫан та 
ӑвсӑртран пулса тухмасть. Ҫын кирек мӗнле 
ӗҫе те чун-чӗре хушнипе тӑвать. Ҫавӑнпа ӗнтӗ 
ҫак техникума мана мӗнле шӑпа илсе килнине 
калас пулсан, аякран пуҫлама тивет.

Калаҫу чылая пычӗ, Никандр Леонтьевича 
итленӗ май пирӗн умма ҫӗнӗ сӑнар тухса тӑчӗ.

...Чӑваш ҫӗршывӗ. Иртнӗ вӑхӑт, патша сама- 
5ш... Улпут патӗнче тарҫӑра ӗҫленӗ Ҫӗньял 
Пукаш чӑвашӗ Леонтий Арсентьев нуша мӗн- 
!ве ҫамрӑклах лайӑх ӑнланса илнӗ. «Чӑваша 
хутла пӗлменни пӗтерет. Улпутсем авӑ вулама- 
^ҫырма вӗреннӗ те пирӗн умра хуҫа пулса пу- 
ӑрӑнаҫҫӗ»...—  чунӗ ыратнипе ӳпкелешнӗ вӑх. 
Паллах, ҫӑмӑл пулман ӑна, ҫапах та хӑй майӗ- 
*5ен вулама, ҫырма вӗреннӗ, хутла пӗлни вара

ӑна ӗмӗрех улпут тарҫи пулса пурӑнассинчен 
хӑтариӑ.

Пурнӑҫа юратакан, ҫутҫанталӑк пархатарлӑхне 
хисеплеме пӗлекен пысӑк чун-чӗреллӗ ҫын пул- 
нӑ-мӗн вӑл. Вулама-ҫырма вӗреннескер, пурнӑҫ 
нуши ӑҫтан тухса пынине те ӑнланнӑҫем лаиах- 
рах курса-ӑнланса пынӑ.

«Ҫук, кун пек пурӑнса ӗҫ тухмасть. Ачамар- 
сене мӗне те пулин вӗрентме тӑрӑшас пулать», 
ӗмӗтленнӗ Леонтий Арсентьев. ^

Ашшӗне кура, иккӗмӗш ывӑлӗ —  Никандр- 
мӗн пӗчӗкренех ҫивӗч ӳснӗ, ялти пуҫламӑш 
шкулпа Шӗнерпуҫӗичи икӗ класлӑ шкултан мух- 
тав листнпе вӗренсе тухнӑ.

Вӗренес шухӑш-ӗмӗт Никандра канӑҫ паман. 
1916 ҫул кӗрхине вӑл Хуракассинчи куккӑшӗ- 
сем патне каять те, куккӑшӗ ӑна Бирскиичи 
учительсем хатӗрлекен семинарие вырнаҫтарать.

Пӗр ҫул вӗреннӗ семинаринче Никандр, ик- 
кӗмӗш, виҫҫӗмӗш... Акӑ, кӗҫех учитель пуласси 
те ҫывхарса килет.

__ Учитель пулатӑп. Хамашкал чӑваш ачи-
сене вӗрентме тытӑнатӑп,—  ӗмӗт-шухӑш ӑна ма- 
лалла туртнӑ. Анчах... Ҫук, учитель ятне илме 
ӗлкӗреймест вӑл. Граждан вӑрҫи пирен ҫер- 
шыва самаях хавшатнӑ пирки семинарине ху- 
паҫҫӗ. Никандр вара киле таврӑнать те, алла 
пуртӑпа пӑчкӑ тытса, вӑрмана ӗҫлеме тухса
кяять< м

1919 ҫул Шупашкарта педагогика курсе 
уҫаҫҫӗ. Ку хыпар Ҫӗньял Пукаша та ҫитет. 
Куна илтсен Никандр ҫав кунах Шупашкара 
васкать.

Анчах хальхинче те учитель дипломне илес- 
си. пулмарӗ. Граждан вӑрҫи хирӗсенчен хӑрушӑ- 
ран хӑрушӑ хыпарсем килчӗҫ, Никандрпа унан 
тусӗсем текех парттӑ хушшинче чӑтса ларайма- 
рӗҫ, хӑйсен ирӗкӗпе Хӗрлӗ Ҫара тухса каирӗҫ.

Никандр Леонтьев, виҫӗ ҫул хушши алӑран 
пӑшал ямасӑр, Хӗвеланӑҫ фронтӗнче пулать, 
Врангельпе ҫапӑҫать, Перекопа илме те тур 
килет... Киле 1923 ҫул варринче тин таврӑнать.

Вӑрҫӑ Никандр Леонтьевӑн сывлӑхне самаях 
хавшатнӑ: киле вӑл аманса таврӑннӑ. Ҫав ҪУ“ 
лах, Шупашкара тухса утиӑ, хальхинче ӑна ку 
ҫул Чӑваш рабфакне илсе пынӑ.

Рабфакран Леонтьев 1924 ҫулта вӗренсе тух- 
нӑ. Вӑтам шкул пӗтернӗ диплом тинех алӑра! 
Халь ӗнтӗ аслӑ шкула вӗренме каясси ҫинчен 
те шухӑшлама пулать. «Вӗренмелле, аслӑ шкул 
та пӗтермелле!»—  тепӗр ӗмӗт ҫуралать унӑн.

...Учительсем тӗрлӗрен пулаҫҫӗ. Леонтьева 
хальхинче урӑххи ытларах илӗртет. Пысӑк та 
илемлӗ ҫуртсем, кӑткӑс машинӑсем тӑвасси ка- 
нӑҫ памасть.

...1930 ҫул. Темиҫе ҫул хушши, тахҫанранпа 
ӗмӗтленсе пурӑнни тинех пурнӑҫа кӗрет. Ни- 
кандр Леонтьев —  инженер-педагог дипломне 
илет. ...Вӑтӑрмӗш ҫул. Пӗрремӗш пилӗкҫуллӑ- 
хӑн программи ҫапла: кая юлнӑ ҫӗрӗҫлӗ ҫӗр- 
шыва кӗске вӑхӑтрах индустриллӗ ҫӗршыв ту- 
малла, ку енӗпе малта пыракан капитализм 
ҫсршывӗсене хӑваласа ҫитмелле, хӑшӗ-пӗринчен 
иртсе те каймалла. Ҫав ҫулсенче ку задачӑна 
пурнӑҫлас ӗҫ самаях сисӗнме пуҫларӗ. Ялсенче 
вак-тӗвек хуҫалӑхсенчен пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх- 
сем —  колхозсем йӗркелеме тытӑнчӗҫ. Хуласен- 
чс ҫӗнӗ заводсем ӳсме пуҫларӗҫ. Анчах ку ӗҫе 
тата хӑвӑртрах тума пуринчен ытла кадрсем 
кирлӗ. Шупашкарта ку вӑхӑтра ялхуҫалӑх, пе- 
дагогика рабфакӗсем уҫнӑччӗ ӗнтӗ. Ҫӗнӗ Ҫурт- 
сем тӑваканӗсене кам, ӑҫта вӗрентсе хатӗрлӗ?

— Строительнӑй техникум кирлӗ,—  тенӗ Ле- 
онтьев.

Ку шухӑшпа Халӑх Комиссарӗсен Советӗнче 
те килӗшрӗҫ. Анчах мӗнле уҫмалла-ха ӑна? 
Аҫта?

Техникума уҫса йӗркелеме, ертсе пыма сӗн- 
ни Леонтьева ку пайтах шухӑшлаттарнӑ. Чи 
малтан техникум валли ҫурт хатӗрлемелле. 
Шупашкарти урамсенче чылай вӑхӑт унта та 
кунта ҫитсе шыранӑ хыҫҫӑн пӗр ҫурт тупрӗ- 
тупрех вӑл. Сӗтел-пукансем те тупса вырнаҫ- 
тарчӗ. Кӗнекесемпе вӗрентекенӗсене тупасси те 
ҫӑмӑл пулмарӗ. Ятарласа пичетленӗ кӗнекесем 
кирлӗ-ҫке-ха. Вӗрентекенӗсем те специалистсем 
пулмалла. Вӗренме илнӗ ҫамрӑксеие те чыла- 
йӑшне Леонтьев хӑй ҫӳресе пухрӗ.

—  Кӗскен каласан,— терӗ Никандр Леонть- 
евич, стройтехникума уҫни ҫинчен аса илсе,— 
ӗҫе ручкӑпа кӑранташ туяннинчен тытӑнма 
тпврӗ.

Вӑхӑт малаллах шӑвать. Иккӗмӗш пилӗкҫул- 
лӑх пуҫланчӗ, внҫҫӗмӗшӗ те килсе ҫитрӗ... Пур-

нӑҫ ҫӗнӗрен ҫӗнӗ ӗҫ кӑларса тӑрать, ҫӗршыва 
тата ытларах пуянлатма, хавхалантарма хушать. 
Промышленность аталанса пынӑ май хамӑр 
республикӑра та энерготехникум уҫма кирлӗ 
ыйту тухса тӑрать. Стройтехникум малтанлӑха 
кнрлӗ кадрсене хатӗрлерӗ, Энерготехникума вара 
стройтехникум вырӑнне уҫма тиврӗ.

1941 ҫул... Никандр Леонтьевич Леонтьев 
учитель Тӑван ҫӗршыв Аслӑ вӑрҫине тухса 
каять.

Ҫак ҫул ӗнтӗ Харьковри электроаппаратсем 
тӑвакан завода Шупашкара куҫарса килнӗ. 
Вӑрҫӑ хыҫҫӑн та кунтах юлчӗ. Унта пирӗн чӑ- 
ваш ҫамрӑкӗсем ӗҫлеҫҫӗ.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑн завод самаях ӳсрӗ, сӑн-сӑпатне 
те нумай улӑштарчӗ.

Электроаппаратсем тӑвасси питӗ кӑткӑс ӗҫ. 
Заводпа пӗрле килпӗ рабочисем ҫеҫ ҫамрӑксене 
ӗҫе вӗрентни ытла та ҫителӗксӗр. Ҫӗнӗ кадрсем 
хатӗрлеме, уйрӑмах ҫамрӑксене вӗрентме ятар- 
ласа шкул-техникум уҫмалла.

Ҫак техникума уҫма Илья Павловнч Тысяч- 
ник инженера хушаҫҫӗ. Вӑл Харьковри элек- 
тромеханика институтӗнче доцент пулса ӗҫлене 
ӑсга инженер, техиикум валли мӗнле машинӑ- 
ссмпе аппаратсем кирлине лайӑх пӗлет, ҫавӑнпа 
техникум уҫасси вӑраха каймарӗ. Анчах вӗрен- 
тӳ енӗпе ӗҫ кирлӗ пек пулса пыраймасть-ха. 
Кама хушас ку ӗҫе?..

Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинчен таврӑнсан, 
II. Л. Леонтьева Шупашкарти 6-мӗш ноиерлӗ 
шкул директорӗ пулса ӗҫлеме хушнӑччӗ. Аста 
псдагога аса илеҫҫӗ. Леонтьев —  инженер-педа- 
гог. Хӑйӗн ӗҫне пӗтӗм чун-чӗрипе парӑнса тума 
юратакан Н . Л. Леонтьева техникума ӗҫлеме 
илни И. П. Тысячникшӗн те алӑ май пулчӗ. 
Пысӑк опытлӑ икӗ инженер-педагог пӗрне пӗри 
лайӑх ӑнланса, тивӗҫлипе хисеплесе ӗҫлеме ты- 
тӑпчӗҫ, техникумри пӗтӗм ӗҫе часах мӗнле пул- 
ма кирлӗ пек йӗркелерӗҫ.

Никандр Леонтьевнч Леонтьева техникумри 
студентсем кӑна мар, электроаппаратсем тӑва- 
кан, трактор пайӗсем тӑвакан заводсен коллек- 
тввӗсем, хӑй вӗрентнӗ нумай ҫынсем пырса ӑшӑ 
сӑмах каларӗҫ, тав турӗҫ, сывлӑх сунчӗҫ. Чӑ- 
ваш Совнархозӗ ӑна «Социализмла ӗҫре малта 
пыракан» значок парса парнелерӗ. Чыслама 
сӑлтавӗ пур: 30 ҫул хушши вӑй-халне пӗр шел- 
лемесӗр, чун-чӗринчн мӗнпур ырӑ шухӑш-ту- 
йӑмӗпе тӑрӑшса ӗҫлет вӑл. Иртнӗ вӑтӑр ҫул 
хушшннче Никандр Леонтьевич икӗ пин ҫурӑ 
ытла ҫынна вӗренгрӗ. Ҫак нртнӗ вӑхӑтра Ш у- 
пашкарти электромеханика техникумӗнчен кӑна 
1696 ҫамрӑк ӑстаҫӑ вӗрснсе тухрӗ.

Чӑн та тава тивӗҫлӗ ӗҫ вӑл, учитель ӗҫӗ!
Герасим ПИ ЛЕШ

>керчӗксенче: техникумран кӑҫал вӗренсе тух- 
нӑ Тамара Игнатьевӑпа (сулахайри) Раиса 
Камочкинӑна Н. А. Леонтьев вӗренӳ характе- 
ристики парать. Вӗсем Свердловскпа Пенза ху- 
лине ӗҫлеме каяҫҫӗ. (Аялти ӳкерчӗк.) Н. Л. Ле- 
онтьевпа лаборатори заведующийӗсем Р. С. Ти- 
мофеева, Д . Ф. Тимофеев ҫӗнӗ аппаратпа 
паллашаҫҫӗ.
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ШАПЧӐКСЕМ юрлаҫҫӗ
Николай НИКИТИН

ҪЫРУСЕМ САВАНАҪ КӲРЕҪҪӖ

СО Ф И Я Ивановна кухньӑра 
аппаланать. Вӑл ирех ҫатмапа пулӑ 
ӑшаласа лартнӑ, чей те хатӗр. Хӑй 
ҫав тери хыпаланать, хире тырӑ 
вырма васкать.

—  Эсир сикӗр-ха, вырнаҫӑр 
сӗтел хушшинелле,—  сӗнет вӑл 
хӑйсем патне пынӑ ҫынсене. Ун- 
тан каллех мӑшӑрӗ ҫинчен сӑмах 
пуҫарать:— Ара, унӑн йӑли ҫавӑн 
пек. Тул ҫутӑличченех тухса кайрӗ 
те ирхи апата та ӗлкӗреймерӗ. 
«Йӑпӑртлӑха шкул участокне кай- 
са килем-ха, е «Кукурус уйӗ тав- 
ра ҫаврӑнам-ха», текелесе хӑва- 
рать те, кӗт вара ӑна. Хамӑн, акӑ, 
ҫемье пур ҫӗртех, пӗччен ларса 
ҫиме тивет. Ларӑр, ларӑр, килти 
пек пулӑр,—  сӗнет София Иванов- 
на хӑнасене.—  Ӑҫтарахран пултӑр 
ҫак? Ӗнер килнисем Мускавранах 
терӗҫ пулас...

Хӑнасем хӑйсемпе паллаштараҫ- 
ҫӗ. Шупашкартан килнӗ иккен. 
Пӗри педагогикӑ институтӗнче био- 
логи наукине вӗрентет, унӑн юлта- 
шӗ —  пахча ҫимӗҫ совхозӗн агро- 
номӗ. Наука ӗҫченӗсемпе пӗрле 
татах ик-виҫ ҫын пынӑ. Вӗсем 
ятарласах Советскинчи вӑтам 
шкулӑн опытлӑ участокӗпе пал- 
лашма килнӗ. Участок заведующи- 
не Никифор Селивестрович Усова 
ӗнер вӗсем шкулта тӗл пулайман, 
ҫавӑнпа та вӑл тухса кайиччен 
ӗлкӗрме паян иртерех килнӗ.

Хӑнасем вырнаҫнӑ вӑхӑталла 
Никифор Селивестрович васкаса 
ҫитрӗ.

—  Вӑрӑпа аппалантӑмӑр-ха ача- 
семпе пӗрле,—  терӗ вӑл хӑнасене 
сывлӑх суннӑ хыҫҫӑн.

Вӑрӑ тенӗрен, хайхи пынӑ ҫын- 
сем унӑн-кунӑн пӑхкаласа илчӗҫ.

Биологи вӗрентекен Никифор 
Селивестрович ҫийӗнчех ӑнлантар- 
са пама васкарӗ:

—  Чылай сиен кӳрекенскер. 
Акӑ, арбуз ҫулҫи ҫинче тытрӑмӑр. 
Питӗ вӗтӗ, куҫа та аран-аран палӑ- 
раҫҫӗ,— хаҫат сӳтсе унтан пӗр 
ҫулҫӑ туртса кӑларчӗ килхуҫи.— 
Аллӑ ҫула ҫитетӗп, мӗн ачаранах 
ӳсентӑрансене сӑнатӑп, анчах кун 
пеккине тӗл пулман. Микроскоп- 
па пӑхса тӗпчес-ха...

Упӑшки апат ҫиме ларманнине 
кура София Ивановна татах сӑмах 
тӗртрӗ:

— Вӑт яланах ҫавнашкал вӗтӗр- 
шакӑрпа аппаланать вӑл. Ара, 
ҫынсем пур чухне «вӑрӑсем» ҫин- 
чен калаҫас марччӗ пӗреххут. Туп- 
нӑ мӗнпе савӑнтармалли! Ытти 
ҫулсенче колхоэ ӗҫне туртӑнакан- 
.ччӗ. Кӑҫал шарламасть-ха. Отпуск 
текелетчӗ. Халӗ канма тухнӑранпа 
уйӑх та иртрӗ, ҫапах вӑхӑт тупай- 
масть-ха, ҫав вӑрӑсемпех...

Никифор Селивестрович ун пек 
чухне сӑмах яланах тупма пӗлет.

—  Аса ил-ха ара ху ҫамрӑк 
чухне ӗҫленине. «Тухтӑр» тетчӗҫ 
сана, медсестраччӗ эппин. Ҫап- 
ла-и?

—  Ну, ҫапла,—  килӗшет София 
Ивановна.

—  Кам та пулин чирлесе ӳксен, 
эсӗ вара «эп отпускра-ха» тесе 
пӑрӑнса утаттӑн-и?

—  Чирлӗ ҫынна пулӑшмасӑр 
епле чун чӑттӑр-ха, ма ҫав пустуя 
калаҫан...

Лешӗ шӑпах ҫак сӑмахсене 
кӗтнӗччӗ.

— Пӗртте пустуй калаҫмастӑп. 
Ҫын е выльӑх чирлесен пулӑш- 
малла, тетӗн. Анчах та тӗнче вӗ- 
сенчен кӑна тытӑнса тӑмасть-ҫке- 
ха. Этемпе выльӑх-чӗрлӗхе кам 
тӑрантарать? Ӳсентӑран. Шӑпах 
ҫав йывӑҫ-курӑксене хӗрхенме 
кӑштах пӗлейместпӗр эпир.

Хӑнасем те, София Ивановна 
пекех, Никифор Селивестрович 
сӑмахӗсене пӳлме шутламарӗҫ, 
ҫавна кура вӑл татах хӗрӳллӗрех 
калаҫма тытӑнчӗ.

— Васкасах утаттӑм килелле. Эсӗ 
пулӑ ӑшалас вӑхӑта ӗлкӗретӗпех 
тесе пыраттӑм урампа. Ленин 
урамӗнчен пӑрӑнтӑм кӑна, шан- 
шан-шан! шаккарӗ чӳречерен 
пӗри. Унччен те пулмасть, килху- 
ҫи, хамӑн ҫамрӑк чухнехи юлташ, 
хӑйӗн пахчине чӗнсе кӗртет: «ул- 
муҫҫисем пӗтеҫҫӗ. Тархасшӑн, 
пулӑш!» тет. Чӑн та, улмуҫҫийӗ- 
сем лайӑх чечекленнӗ пулнӑ, 
панулмисем вара вӑхӑтсӑр тӑкӑ- 
наҫҫӗ. Мӗнле майпа хӑвӑрт пулӑш- 
малла? Калиллӗ имҫам сӗнмелле 
пулчӗ. Унтан тата кӳрши хӑйӗн 
пахчинчен кӑшкӑрать. Ҫимӗҫ йы- 
вӑҫҫисем шурӑхса кайнӑ иккен, 
ытла та вӗтӗ. Азот ҫитменнипе 
ҫавӑн пек инкеке лекнӗ мӗскӗн 
улмуҫҫисем...

Никифор Селивестрович татах 
темӗн ҫинчен каласшӑнччӗ, анчах 
унӑн сӑмахӗсене ялти почтальон 
кӗрсе пӳлсе хучӗ.

Савӑнӑҫлӑ биолог ҫыру канвер- 
чӗсене пӑхма тытӑнать. Иркутск 
облаҫӗнчен, Краснодар крайӗн- 
чен, Ригӑран, Мускавран, Влади- 
востокран, Шупашкартан, Йӗп- 
реҫрен...

София Ивановна ҫак самантра 
васкаеах ӗҫе тухса каять. Хӑнасем 
ҫыоусемпе интересленеҫҫӗ.

Пурте кӑмӑлтан, ӑшӑ сӑмахпа 
ҫырнӑ ҫырусем иккен. Иккӗшинче, 
ҫырусемсӗр пуҫне, пӗчӗкҫӗ пакет- 
сем пур. Вӗсем ӑшӗнче тӗрлӗрен 
курӑк вӑооисем.

—  Ҫырӑвӗсем питӗ аван, анчах 
та ҫыраканӗсем хама ытлашши- 
рех мухтаҫҫӗ,—  хӑшпӗр ҫырӑ- 
вӗсене вулама сӗнет килхуҫи 
хӑнасене,

Чӑн та, мӗнле-мӗнле ыоӑ сӑмах- 
семпе мухтамаҫҫӗ пулӗ вӗсем!

«Эсир, хаклӑ Никифор Сели- 
вестрович, пире, ҫамрӑк натура- 
листсене пахча ӗрчетме пулӑ- 
шӑр.—  ҫырассӗ Уоалти пӗр вы- 
рӑнтан. Хӑвӑо килӗшетӗо пулсан, 
эпио хамӑр пахчана сиоӗн ята та 
пама хатӗр. Анчах та Эсир, пиоӗн- 
тен питӗ аякоа пурӑнакан Ники- 
фоо Селивестрович, хӑвӑр пахча- 
ра ӳсекен виноград тураттисем 
тата чечек вӑррисем ярса парса- 
мӑо. ААӗнле сыпмалли ҫинчен те 
ҫыома ан манӑр.

Салампа Сире хисеплекен юн- 
натгем».

Алтай крайӗнчи Утянка ялӗнчи 
юннатсен ячӗпе кружок стаоости 
Семенкина Вера саламлать: «Эпир 
«Биология и школа» журналта 
эсир сырнӑ статьяна вуларӑмӑр 
та сиоӗн ӗсӗопе ҫав тери интеоес- 
лентӗмӗр. Таохасшӑн, пире хӑвӑр 
пахчаоа Ӳсекен помилоосен тата 
тӗрлӗ курӑксен вӑрлӑхӗсене ярса 
парӑр...»

«Эпир «Садоводство» журналта 
сирӗн ствтьяна вуларӑмӑр...» — 
ҫакӑн пек сӑмахсемпе пуҫланаҫҫӗ 
темиҫе ҫыру. Ленинград хулинче 
пурӑнакан О. П. Червякова, Литва 
ССР-ӗнчен А . Бернотас, Эстонй 
ССР-ӗнчен А . Пярн, Грузирен 
Г. Кияшко, Хабаровскран М. Вай- 
гачева ҫырусем янӑ.

—  Инҫет Хӗвелтухӑҫӗнче лири- 
кӑна питӗ юратаҫҫӗ иккен,— 
Вайгачева ҫырнӑ ҫырӑва вула-ву- 
ла асӑрхать хӑнасенчен пӗри.

—  Э, эсир Маргарита Николаев- 
на ҫырӑвӗ пирки калатӑр пулас. 
Палласса палламастӑп та, анчах 
вӑл чӑннипех лирик. Инҫет Хӗвел- 
тухӑҫӗнчи хаҫатсемпе журналсен- 
че унӑн ҫепӗҫ сӑввисем час-часах 
пичетленкелеҫҫӗ.

—  Поэтессӑсем кӑна мар, хам 
палламан асаттесемпе асаннесем 
те пур манӑн,—  каласа парать ма- 
лалла килхуҫи.—  Акӑ, ҫак Миркин 
хушаматли мана пӗлетӗп те пӗле- 
тӗп тесе ҫырать. Ӑҫтан пӗлни ҫин- 
чен ыйтса ятӑм та ҫапла пӗлтер- 
чӗ: «Эпӗ пӗррехинче Мускаври 
ботаника садӗнче ҫӳретӗп. Кун 
пек вӑрлӑх та ун пек вӑрлӑх ыйта- 
тӑп, ҫук та, ҫук. Эсир, теҫҫӗ ҫак- 
сем, тархасшӑн вӑл вӑрлӑхсем 
пирки Никифор Селивестрович 
патне кайса пӑхӑр, теҫҫӗ. Кам 
пулать-ха вӑл, тетӗп, сирӗн ди- 
ректор мар пулӗ те? Вӑт вара 
вӗсем мана сирӗн пирки питӗ ла- 
йӑх ӑнлантарса пачӗҫ. Ҫавӑнтанпа 
пӗлетӗп те сире, хаклӑ ывӑлӑм».

Никифор Селивестрович сӑмах- 
не малалла тӑсрӗ. Ҫутҫанталӑка 
чун-чӗререн юратакан тӗрлӗ вы- 
рӑнсенчи ҫынсем пӗр-пӗринпе 
тӗрлӗрен паллашаҫҫӗ иккен. Ҫӗ- 
пӗрти комплекслӑ геологи экспе- 
дицийӗн главнӑй инженерӗ Борис 
Александрович Рютин Усов био- 
лога ҫапла шыраса тупнӑ. Мускав- 
ран паракан радиопередачӑна ит- 
ленӗ чухне ҫак инженер ӳсентӑ- 
рансемпе тӗрлӗ опытсем тӑвакан- 
сен хушамачӗсене илтнӗ. Ҫавӑн 
чухне вӑл Чӑваш А С СР тенине та- 
та Усов хушамата илтсе юлнӑ. Ана 
шыраса аппаланса, вӑл чылай вӑ- 
хӑт ирттернӗ. Юлашкинчен Рюти- 
на пирӗн республикӑри почтӑра 
ӗҫлекенсем пулӑшнӑ: Иркутск об- 
лаҫӗнчен Чӑваш республикинче 
пурӑнакан Усов патне ҫырнӑ ҫы- 
рӑва вӗсем тӗрӗссипех тупса панӑ. 
Никифор Селивестрович ҫийӗнчех 
ответлесе ҫырнӑ. Ҫавӑнтан пуҫлан- 
са кайнӑ вӗсем хушшинчи туслӑх.

Тайга варринчи поселокра пурӑ- 
накан Рютин инженер 5— 6 ҫул 
каярах улма-ҫырла йывӑҫӗсем 
лартнӑ, шӑпах Усов биолог сӗннӗ 
пек сыпнӑ, аван пӑхнӑ. Халӗ вара 
Рютин инженер пахчинче улмуҫ- 
ҫисем ҫимӗҫ параҫҫӗ. Ытти йы- 
вӑҫсем те лайӑх ӳсеҫҫӗ. Ҫакӑн 
хыҫҫӑн поселокра нихҫан пахча 
ҫимӗҫ лартса туман ҫынсем ҫимӗҫ 
йывӑҫҫисем лартма тытӑннӑ. Де- 
путат пулнӑ май, Рютин инженер 
поселоксенче обществӑлла садсем 
тума сӗнӳ панӑ.

Сӑрт-ту инженерӗ Никифор Се- 
ливестровича хӑйсем патне пырса 
курма пӗтӗм чун-чӗререн чӗнет. 
«Хаклӑ Никифор Селивестрович 
пирӗн горняксемпе поселокри 
мӗнпур ӗҫҫыннисем сире, ырӑ 
кӑмӑллӑ, чӑн-чӑн совет ҫыннине, 
хӑвӑр аллӑрпа лартса тунӑ йывӑҫ 
сорчӗсене ярса панӑшӑн, ырӑ ка- 
наш парса вӗрентнӗшӗн чун-чӗ- 
ререн тав тӑваҫҫӗ. Сире ырлӑх- 
сывлӑх сунасҫӗ. Халӗ эпӗ сирӗн- 
тен хам ятпа мар, поселок Совечӗ 
ячӗпе ыйтатӑп: мӗн вӑй ҫитнӗ та- 
ран, улмуҫҫи, йӗплӗ хурлӑхан, ви- 
ноград, ирга, жасмин, сирень, 
актиниди, хӗрлӗ ҫӗмӗрт, лимон- 
ник, георгин, канны тата ытти 
тӗрлӗ чечек вӑррисем ярса парӑр.

Хаклӑ тусӑмӑр, пире манман- 
шӑн татах тав тӑватпӑр».

Ҫӗпӗр ҫынни Никифор Селиве- 
стровичӑн пархатарлӑ ӗҫӗсем ҫин- 
чен Мускаври хаҫатсене те ҫырса 
янӑ. Нумаях пулмасть Иркутск 
облаҫӗнчи вырӑнти радиопа 
«Слюда кристалӗ тата йывӑҫ тура- 
чӗ» ятлӑ передача панӑ. Унта та 
Чӑваш республикинчи Усов селек- 
ционер ятне мухтаса асӑннӑ.

—  Чӑн та хаклӑ ҫырусем,—  тет 
Никифор Селивестрович, вӗсене 
канвертсем ӑшне типтерлӗн чике- 
чике хурса.—  Ҫак ҫулталӑкра пин 
те пилӗкҫӗре яхӑн ҫыру килчӗ. 
Вӗсенче питӗ хаклӑ туйӑм — пур- 
нӑҫа, ҫутҫанталӑка, мирлӗ ӗҫе 
юратас туйӑм пур.

СЕЛЕКЦИОНЕР ЛЕКЦИЙ6
Эпир Никифор Селивестрович- 

па тата ун патне пынӑ ученӑйсем- 
пе пӗрле шкул пахчине кайма 
тухрӑмӑр.

Пире, ӗлӗкрех унта ӗҫленӗ 
ҫынсене, ирӗксӗрех Советски 
ялӗн ун чухнехи сӑн-сӑпатне аса 
илме тиврӗ.

Виҫӗ енчен пӑхсан, ӗлӗкхи ву- 
лӑс центрӗ пулнӑ ҫак ял тинӗс 
сӑмсахне е ҫурутрава аса илте- 
рет. Ту ҫинчи унта та кунта йӗрке- 
сӗр ларса тухнӑ сӑрта виҫӗ енчен 
Шӑмат тӑвӗ текен тӑмлӑ сӑртсем 
хупӑрласа тӑраҫҫӗ. Ӳсентӑран ыт- 
ла та сахал пирки, ҫуллахи ҫиллӗ 
кунсенче тусан кӑна явӑнать ял 
ҫинче.

Юлашки ҫулсенче ялӑн сӑи-сӑ- 
пачӗ палламалла мар улшӑнчӗ. 
Ҫӗнӗ пӳрт-ҫуртсем ӳссе ларнипе 
пӗрлех ялта ҫамрӑк пахчасем 
ешерме пуҫларӗҫ.

Ҫак пархатарлӑ ӗҫсен историйӗ, 
пӗр хушмасӑрах, Советски вӑтам 
шкул ячӗпе, унта биологи вӗрен- 
текен ывӑнма пӗлми Никифор 
Селивестрович Усов коммунист 
ячӗпе ҫыхӑнса тӑрать.

Никифор Селивестрович ҫав ҫул- 
сенче Килтӗшри ҫичӗ ҫул вӗрен- 
мелли шкулта вӗрентетчӗ. Килтӗш 
шкулӗн чапӗ пӗтӗм районӗпе тата 
республикипе сарӑлчӗ. Шкулта 
пархатарлӑ ӗҫсем тунине тата ҫав 
ӗҫсене вырӑнти колхозсенче анлӑ 
сарса пынине шута илсе, ҫак хас- 
тар вӗрентекене СССР Верховнӑй 
Совет Президиумӗ чи пысӑк на- 
града — Ленин орденӗ пачӗ.

Пӗррехинче райӗҫтӑвком сесси- 
йӗнче район центрне илемлетме 
хушса хӑварчӗҫ.

Ҫакӑн хыҫҫӑн нумаях та вӑхӑт 
иртмерӗ, Никифор Селивестрови- 
ча райӗҫтӑвкома чӗнчӗҫ.

—  Эсир Килтӗш тавралӑхӗн сӑн- 
не улӑштартӑр. Район центрне 
илемлетме те пулӑшӑр...

Селекционер райӗҫтӑвком сӗ- 
нӗвӗпе килӗшрӗ. Ҫавӑнтан пуҫлан- 
са кайрӗ те каллех ответлӑ ӗҫ. 
Шӑмат ялӗнче (ӗлӗкрех Советски 
ҫав ятлӑ пулнӑ) ҫутҫанталӑк ыр- 
лӑхне чун-чӗререн юратакан ҫын- 
сем сахал мар пулнӑ. Кивьял Шӑ- 
мат енчи сӑртра, сӑмахран, чӑваш- 
сен паллӑ этнографӗ тата фольк- 
лорисчӗ Василий Константинович 
Магницкий хӑйӗн вӑхӑтӗнче питӗ 
чаплӑ пахча ӳстернӗ. Каяоахпа ҫав 
хуҫасӑр юлнӑ пахчана хӑшпӗрисем 
мӗнле май килнӗ, ҫапла тустарма 
тытӑннӑ: сайра тӗл пулакан йывӑҫ- 
сене каса-каса пӑрахнӑ, пахчаран 
тӗрлӗрен ҫӳп-ҫап тӑкмалли вырӑн 
туса хунӑ.

Никифор Селивестрович «чун- 
сӑр ҫынсем» ҫав хаклӑ пахчана 
сӗмсӗроӗн тустарнине чӑтса тӑма 
пултарайман. Пахчана йӗркелес 
пирки вӑл ял Советӗнче, райӗҫ- 
тӑвкомра темисе хутчен те ыйту 
тӑратнӑ. Вӑл. кӗреҫе ҫӗклеге. ҫам- 
рӑксҫмпе пӗрле сав пахчана сахал 
мар ҫӳренӗ. Магницкий ячӗпе хи- 
сепленекен свд паян ҫӗнӗ хӑватпа
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ӳсет. Ун варринчи ученӑя асӑнса 
лартнӑ палӑка Советски ҫамрӑкӗ- 
сем таса упраҫҫӗ. Пахчара паян 
80 тӗрлӗ йывӑҫ тата нумай-нумай 
чечексем ешереҫҫӗ.

Никифор Селивестровичпа уче- 
нӑйсем Советски ялӗпе малалла 
иртсе пыраҫҫӗ. Кашни учреждени 
умӗнчех ҫамрӑк та ешӗл йывӑҫ- 
сем. Больницӑпа аптека, механи- 
заци шкулӗ, Культура ҫурчӗ, ача- 
пӑча тата суту-илӳ учрежденийӗ- 
сем, пурӑнмалли ҫуртсем —  пурте, 
пурте симӗс хӳмесемпе хӳтӗлен- 
нӗ. Ял варринчи стадион пысӑкӑш 
ахаль выртнӑ лаптӑкра 7-8 ҫул 
каярах кӑна вӑлтӗренпе хытхура 
та ӳсмен. Вӑл вырӑна ун чухне 
пушхир тесе ят панӑччӗ ял ҫын- 
нисем. Халӗ ҫав вырӑнта пиншер 
тӗп йывӑҫ ӳсет. Вӗсене ретӗн-ре- 
тӗн, илемлӗн лартса тухнӑ.

Хӑнасем тӗрлӗрен ыйтусем па- 
раҫҫӗ.

—  Никифор Селивестрович, ял 
ҫыннисем ҫак пахчасене пӗтӗмпех 
эсир ларттарнӑ, теҫҫӗ. Мӗнле ӗл- 
кӗретӗр? Эсир шкулта вӗрентетӗр 
вӗт-ха.

—  Пӗччен ун чухлӗ йывӑҫ ларт- 
са ӳстерес пулсан, эпӗ паян кун 
сахалтан та пӗр пилӗкҫӗр-ултҫӗр 
ҫулсенче пулмалла. Хӑвӑрах кура- 
тӑр, эпӗ аллӑ ҫула та ҫитеймен-ха. 
Йывӑҫӗсем те ҫамрӑк. Апла пул- 
сан, эпӗ пӗччен ӗҫлеменни куҫкӗ- 
ретӗнех курӑнать,—  шӳтлет био- 
лог.—  Манӑн алӑра питӗ пысӑк 
ҫар пур. Ун аллинче —  хӑватлӑ 
хӗҫпӑшал. Сав мирлӗ ҫао сахалтан 
та пилӗкҫӗр ҫынтан тӑрать. Эпӗ 
план туса паратӑп та вырӑнӗсене 
лайӑх кӑтартатӑп. Хамӑр шкул 
ачисен вӑйӗ ҫитмесен, учреждени- 
сене каятӑп, вӗсен пуҫлӑхӗсене 
ҫутҫанталӑка горатма кирли ҫин- 
чен «лекцисем вуласа» паратӑп. 
Чӑн та, тепӗр чухне ытла та хӗрсе 
кайса калаҫкалама тивет. Ҫапах 
та усси пулатех.

—  Калӑпӑр, ирга, актинияи е 
тата жасмин пиоӗн вырӑнсенче 
кашни утӑмоа тӗл пупакан ӳсен- 
тӑрансем мар.—  туратсене тыта- 
тыта тӗпчеҫсӗ хӑнасем —  Вӗсен 
калчисене е сыпмалли турачӗсене 
ҫавӑн чухлӗ ӑҫтан * тупма ӗлкӗ- 
ретӗр?

Кун пек ыйтусем ҫине вяра кол- 
хозниксем ответлеме кӑмӑллаҫсӗ:

—  Э . ку ю лташ сем  У с о з  пахчи- 
не кӗрсе  тухм ан  кур ӑн ать .—  ал- 
лисем пе усӑ кур сах ӑнпантарать 
ф е р м ӑо а  ӗслекенн и .—  Унӑн пах- 
чи —  чӑн-чӑн питомник вӗт! К у  
таврври паха соотлӑ ксентӑрансем  
п ур те  мнтан СУРалса тухнӑ .

—  Аплах мао та ӗнтӗ. Нчма- 
йӑшне нткулсенчен илнӗ —  хиоӗс- 
леме пӑхать Никифор Селивест- 
рович.

ЮННАТСЕМ ВАСКАССӖ
Ш кул пахчи. Улӑх Ш ӑмат енчен 

пӑхсан пӗчӗкҫӗ вӑрмана аса илте- 
рекен пахчана темиҫе участока 
пайланӑ. Кашни пайӗнчех пӗреш- 
кел йывӑҫсем е курӑксем еше- 
реҫҫӗ. Кунта ҫапӑ тумалли шӗиткӗ- 
лӗх мар, шкул пахчинче кӑнтӑрти 
ҫимӗҫсемпе шултра, тутлӑ вино- 
град, абрикос, груша тата ытти 
нумай-нумай тӗрлӗ, ку таврара 
тӗл пулман ҫимӗҫсен йывӑҫҫисем 
ӳсеҫҫӗ. Вуншар тӗрлӗ чечексем 
ырӑ шӑошӑпа килентереҫҫӗ. Пах- 
чара 300 тӗпе яхӑн улмуҫҫи ӳсет. 
Вӗсенчен нумайӑшӗн панулмийӗ- 
сем  пиҫсе ҫитнӗ те ӗнтӗ. Ҫимӗҫ 
йывӑсӗсене юннатсем хӑйсем 
шартнӑ, хӑйсем сыпнӑ, хӑйсемех 
пӑхса ӳстереҫҫӗ. Самрӑк мичури- 
нецсем паян та хӑйсен пахчинчен 
■уйрӑлма пӗлмеҫҫӗ, йывӑссен хуш- 
шине кӑпкалатаҫҫӗ, шӑвараҫсӗ, 

вш ӗл  симӗссене тӗрлӗрен сиенлӗ 
хурт-кӑпшанкӑсенчен сыхлаҫҫӗ, 

ги р ӗн  таврара тӗл пулман культу-

рӑсвне кунти климата хӑнӑхта- 
раҫҫӗ.

—  Кусем текех пирӗн хӑнасем 
мар ӗнтӗ. Вӗсем пирӗн пахчара 
тӗп вырӑн йышӑнчӗҫ,—  пынӑ ҫын- 
сене виноград ҫупкӑмӗсене алӑпа 
тытса кӑтартаҫҫӗ вӗренекенсем. 
Ҫак участокра вӗсем тӑваттӑмӗш 
ҫул ӗнтӗ виноград пухса илеҫҫӗ.

Тӗрӗссипе каласан, виноград 
кунта хунама тытӑнни чылай пу- 
лать. Ш култи вӗренӳпе опыт 
участокӗн заведующийӗ Никифор 
Селивестрович малтан темиҫе ҫул 
хушши вӗсемпе хӑйӗн пахчинче 
кунти климата хӑнӑхтармалли 
опытлӑ ӗҫсем тунӑ. Ҫав хушӑра 
вӑл 8-9 сортлӑ йывӑҫсем ӳстерсе, 
вӗсен чи лайӑх енӗсене сӑнанӑ.

—  Халӗ пирӗн виноград кунти 
сивве парӑнми пулса ҫитрӗ, лайӑх 
хӗл каҫать, ҫимӗҫ парать. Ан- 
чах та унӑн сортнв малалла т« 
лайӑхлататпӑр. Винограда нумайӑ- 
шӗ вӑрӑпа хунаттараҫҫӗ. Эпир 
ӑна хунавран ӳстеретпӗр. Ун пек 
тусан виноград йывӑҫӗсем ҫам- 
рӑклах ҫимӗҫ паракан пулаҫҫӗ. 
Эпир хамӑр лартса ӳстернӗ йы- 
вӑҫсенчен август уйӑхӗнче ҫимӗҫ- 
сене пухса илетпӗр,—  каласа па- 
раҫҫӗ юннатсемпе пӗрле пахчара 
ӗҫлекен директорпа вӗренӳ пайӗн 
заведующийӗ.

Валерий Андреев, Пвтр Васи- 
льев тата ытти вӗренекенсем 
шкулта кӑна мар, ҫак хаклӑ куль- 
турӑна килте те лартса ӳстерме 
вӗренсе ҫитни ҫинчен хӗпӗртесе 
пӗлтереҫҫӗ.

Ш кул ачисем ӳсентӑрансене 
хӑвӑртрах хунаттармалли, ҫимӗҫ- 
сен пахалӑхне лайӑхлатмалли май- 
еене тӗпчесе вӗренеҫҫӗ. Акӑ, гру- 
шӑнах илер. Ҫак ачаш йывӑҫӑн 
ҫимӗҫӗ пирӗн патра шултӑра ӳс- 
мест, час-часах сивӗпе чирлеке- 
лет. Шкул ачисем тӗпчесе вӗрен- 
нӗ тӑрӑх, грушӑна сивӗ ҫанталӑка 
парӑнми тума пулать, ҫимӗҫне те 
ытларах пама тытӑнать. Ирга йы- 
вӑҫӗпе улмуҫҫие сыпса ӳстерсен 
питӗ сиплӗ те паха ҫимӗҫ туса 
илме пулать. Ачашрах ытти йы- 
вӑҫсене пилеш ҫине сыпни те вӗ- 
сене сивве парӑнми тума пулта- 
рать.

Ш кул директорӗпе опытлӑ учас- 
ток заведующийӗ шкулпа пурнӑҫа 
ҫыхӑнтарасси ҫинчен йышӑннӑ За- 
кона пуонӑсласа тунӑ ӗҫсемпе 
паллаштараҫҫӗ.

Вӗренекенгем кӑҫал ултӑ тӗолӗ 
кукурус сорчӗ акнӑ, ҫав сортсене 
вӗсем хӗреслӗ мяйпа «шӑркалан- 
тараҫҫӗ». кунта лайӑх ӳсекен, пы- 
сӑк тухӑслӑ кукурус гибричӗ туса 
илес тӗлӗшпе опытсем тӑвассӗ. 
Сэв хушӑра вӗсем колхоз уй-хи- 
рӗнче те кукурус ӳстерсе параҫҫӗ.

Пӗр туналлӑ сахӑр кӑшманӗ ял- 
хуҫалӑхӗнчи ҫӗнӗ йышши культура 
шутланать-ха. Вӑл сӗршыва саоӑл- 
са ҫитме ӗлкӗреймен. Никифор 
Селивестрович, унӑн вӑрлӑхне хӑ- 
вӑртрах туянас тесе, нумай ҫӗре 
ситнӗ, чылай ҫӗре ҫырусем янӑ. 
Юлашкинчен Льговри опытлӑ 
станииоен сыоӑнса илнӗ. Кӑшман 
вӑрлӑхне лайӑх семсетнӗ сӗо ҫине 
акнӑ. 0.35 гектар синчи кӑшмана 
пӗтӗмпех вӑрӑ тума хӑвараҫҫӗ.

Ҫӗнӗ вӑрлӑха эпир ҫийӗнчех 
хамӑр колхозсене пама пултарат- 
пӑо. Сапла вара пӗр туналлӑ са- 
хӑр кӑшманӗ ҫитес вӑхӑтрах пӗ- 
гӗм районӗпе саоӑлма пултаоать, 
ҫавӑншӑн васкатпӑр та эпир,— 
хӑйсен ӗҫӗпе савӑнтараҫҫӗ вӗре- 
некенсем.

Ҫавнашкалах ш к у л  кӑҫал 9 йыш- 
ши ҫӗрулми ҫырӑнса илнӗ. Ир 
пулакан ҫӗнӗ сортсем. Ш кул ачи- 
сем ӑна та аван пӑхассӗ. Ҫитес 
ҫул колхозсене вӑолӑхпӑх сӗоул- 
ми туянтарассищӗн тӑрӑшаҫҫӗ вӗ- 
свм.

Ҫамрӑк натуралистсем шӑвар- 
масӑр ӳсекен купӑстапа опыт туни 
«Коммунизм» колхоз членӗсене 
питӗ кӑмӑла кайнӑ. Колхозри пах- 
ча ҫимӗҫ ӑстисем час-часах шкул 
участокне пыра-пыра каяҫҫӗ.

... Вӑхӑт иртни пачах та сисӗн- 
мест. Хӗвел анас патне те ҫитнӗ 
ӗнтӗ. Никифор Селивестрович те- 
мӗн хыпаланма пуҫларӗ. Вӑл се- 
хет ҫине пӑха-пӑха илет. Юлаш- 
кинчен чӑтса тӑраймарӗ иккен.

—  Эсир, тархасшӑн, мана каҫа- 
рӑр, хаклӑ хӑнасем. Манӑн кол- 
хоз улӑхне купӑста шӑварнӑ ҫӗрв 
васкамалла. Паян унта ачасем 
хурт-кӑпшанкӑсене пӗтерекен им- 
ҫамсем сапаҫҫӑ. Унта хам пулма- 
сӑр май килмест.

Тӑххӑрмӗш класра вӗренекен- 
сем колхозӑн улӑх ҫӗрӗнче икӗ 
гектар купӑста лартнӑ. Вӗсем, ки- 
лӗсене каймасӑр лагерьтв пурӑ- 
наканскерсем, купӑстана ирӗн-ка- 
ҫӑн шӑвараҫҫӗ, рет хушшисвне 
кӑпкалатаҫҫӗ, пушӑ вӑхӑт пулсан, 
колхозӑн кукурус хирне кайса ӗҫ- 
леҫҫӗ. Лагерь начальникӗпе прак- 
тикӑлла ӗҫсен руководителӗсем 
тата ытти вӗрентекенсем ачасен 
ӗҫне сӑнасах пыраҫҫӗ, мӗнле-мӗн- 
ле ӗҫлемеллине кӑтартса параҫҫӗ, 
урокра вӗреннипе практикӑра 
пӗлсе усӑ курма хӑнӑхтараҫҫӗ.

Вӗренекенсем тӗттӗм пулса ҫит- 
сен тин лагере канма кайрӗҫ. Вӗ- 
рентекенсем те хваттерӗсене са- 
ланчӗҫ. Никифор Селивестрович 
Шупашкартан пынӑ хӑнасене ӑсат- 
са ячӗ те, шӑпчӑк юррипе килен- 
се, ял тӑрӑх килнелле утрӗ. Киле 
ҫитсен, вӑл паян килнӗ ҫырусен 
авторӗсем патне хутсем ҫырма, 
посылкӑсем хатӗрлемв тытӑнчӗ.

«ЧУН ВЕЧЕРХЕНЕТ»
«Ай-уй, старик, пӑх-ха, пӑх ви- 

тӗртерех. Камсем килсе тухрӗҫ 
пирӗн ума! Пӗтрӗ пуҫ. Капла пи- 
рӗн пахчари йӑптӑх-яптӑха кураҫ- 
ҫӗ вӗт!— татти-сыпписӗр хӑлаҫла- 
нать пахчари кинемей. Вӑл алли- 
сене пуҫ ҫине тытсах пӑхать.— 
Ара, ывӑлӑм, эс Силвестӑрчах 
пултӑн-им? Хӑҫантанпа курман. 
Хапха сасси те илтӗнмерӗ-ске. 
Старикпе иксӗмӗр час-часах асӑн- 
калатпӑр. Килтӗшрен куҫса кайрӗ 
тв каялла килсе тв ҫӳремест», 
тетпӗр.

—  Анкартипе ҫӳоенӗшӗн ятла- 
мастӑр пулӗ те мана?— Ирина Фи- 
липповнӑпа КсеносЬонт Петрови- 
чӑн аллисене чӑмӑртать Никифор 
Селивестрович. Ситмӗлти сынсене 
ырӑ та сирӗп сывлӑх сунать.

—  Пирӗн ялсем, Селивестӑрччӑ,
тӗрӗссинех каласҫӗ иккен,—  майӗ- 
пентерех каласать мучи.—  «Аста
ӳсентӑран —  унта Усов» тессӗ... 
Пахчара ӗлӗкхи пекех культурлах 
тытаймастпӑр сав, шыв ҫӗклеме 
вӑй ситерейместпӗр-ҫке.

Никифор Селивестрович пахча- 
ҫӑсене питӗ хисеплет, кахалсене 
кӑмӑлламасть вара. Ахальтен мар 
ялти ятлӑ мучипе кинемей халӗ 
те унран кӑштах именнӗ пек пул- 
чӗҫ.

Авалхи туссем пӗоле ӑмӑотса 
ӗҫленине аса илчӗҫ. Никифор Сели- 
вестоович директоота чухне Ири- 
на филипповна «Доужба» колхоз- 
ри пахча ҫимӗҫ бригадине ертсе 
пынӑ.

—  Аоа ҫулсеренех эпир мала 
тухаттӑмӑр.—  аса илет Иоина Фи- 
липповна боигадӑн пархатарлӑ 
ӗсне,—  Астӑватӑн-и, пӗрое, выс- 
тавкӑоа «Сталинград» колхоз аг- 
рономӗ пиоӗн колхоз стеидӗнчен 
арбуз шӑхӑртса кайнӑ та хӑйсен 
стендне хунӑ. Сын вӑйӗпе мала 
тухасшӑн пулнӑ агооном... Эх, 
ҫаплаччӗ те ун чухне. Колхозран 
хуласене машини-машинипех ар- 
буз, кавӑн турттараттӑмӑо. Вино- 
град тата! Кӑнтӑрти колхозсвнчен

пӗрттв кая мар! Ун чухнв-и? Пи- 
рӗн колхоза пӗтӗм тавраран экс- 
курсине килетчӗҫ. Халӗ ... халӗ 
камах калаҫтӑр ӗнтӗ пирӗн пек 
ватӑсемпе! Ҫапах та кӑштах тух- 
каласа курсан, чун вӗчӗрхенет.

«Чунӗ вӑл хамӑн та ҫапларах 
га-ха. Мӗн тери пуян опытлӑ ҫын- 
сем. Вӗсен канашӗпе интереслен- 
меҫҫӗ те пулас»,—  ӑшӗнче шухӑш- 
ларӗ биолог, анчах та хӑй хумхан- 
нине ҫынсене палӑртмарӗ. Вӑл 
пахча пирки канашлакаларӗ те 
хӑйне хӑна вырӑнне хунӑшӑн тав 
турӗ, ӳлӗмрен час-часрах килсе 
ҫӳреме пулчӗ...

Правлени кантурӗ патӗнче тв 
Никифор Селивестровича ҫынсем 
сырса илчӗҫ.

—  Виноград пиҫрӗ-и, кавӑн 
тата?

—  А льф а вӑрлӑхӗ тупса парса- 
мӑрччӗ.

—  Пирӗн «Дружба» садӗнчв 
пултӑр-и? Япӑхланчӗ вӗт...

Урташ ялӗнчен пынӑ колхозник 
Ф ома Иванович Герасимов вара 
мӗн ялтан тухса кайичченех Усов- 
ран уйрӑлма пӗлмерӗ.

—  Никифор Селивестровичран 
эпӗ ӗҫлеме вӗреннӗ, татах вӗре- 
нес килет манӑн,—  текелесе утать 
биологпа пӗрле.

Хӑй каланӑ тӑрӑх, Ф ом а Ивано- 
вич колхозник хӑйӗн пахчинчи пи- 
гомникре пилӗкҫӗре яхӑн улмуҫҫи 
ӳстерет. Ҫав йывӑҫсене колхоза 
куҫарса лартма шутлать. Акӑ мӗн 
пирки канашласа юласшӑн вӑл 
Усовпа.

—  Ҫутҫанталӑкӑн тӑшманӗсем 
пур,—  терӗ вӑл, чипер туяласа 
утнӑ ҫӗртенех тӑп чарӑнса.—  Ку 
вӑт, эпӗ халӗ таптанӑ кӑпшанкӗ, 
йывӑҫ тымарне кӑшласа хӑртать, 
тепӗри ҫулҫине ҫиет, виҫҫӗмӗшӗ 
ҫимӗҫне сиенлет. Вӑт пирӗн ялта 
пачах урӑхла, икӗ ураллӑ сиенҫӗ 
тупӑнчӗ тата. Чаганов хушаматлӑ- 
скер. Ку вара ӗҫсе ӳсӗрлет тв 
ҫынсен пахчинчи улма йывӑҫҫи- 
сене тӑпӑлтарма тытӑнать. Тепӗр 
чухне суран та мар. лаша кӳлсех 
пахчасене тӗш ӗрттерет. Эсир. Ни- 
кифор Селивестрович, районти 
ятлӑ ҫын, ҫавнашкаллисемпе кӗ- 
решкелӗо-ха. Нивушлӗ сав ашкӑн- 
чӑка йӗркене кӗртме май ҫук?

... Никифор Селивестрович кол- 
хозра сӳресе ывӑннӑ хыссӑн шкул 
пахчине пыоса ҫитрӗ. Биолог ҫа- 
кӑнта 15 ҫул ытпа ӗсленӗ. унтан 
пиншео ача вӗоеннӗ. Ку тавраои 
феомӑсенче пайӑх ӗслекен нумай 
колхозниксене, механизазоосенв 
в-ӑл вӗоентсе кӑлаонӑ. Никифор 
Селивестрович икӗ участок синче 
икӗ пахча Ӳстеонӗ. Сак шю/лти 
опытлӑ ӗссене Совет поавитвль- 
стви пысӑка х^оса хакланӑ Ш кул- 
ти паха опытсем синчен оеспубли- 
кӑои тата Мускаври хасат-жуонал- 
сенче те чылай сыонӑ Килтӗш 
шкулӗн ӗсне Пӗтӗм Союзри выс- 
тавкӑсенче темиҫе хутчен те кӑ- 
тартнӑ.

Ленин ооленӗ илме тивӗслӗ 
пулнӑ Никифоо Селивестоович 
Усов биолога Совет поавитель- 
стви тепйо висӗ султан «Есои хас- 
таопӑхшӑн» медальпе наградӑ- 
ланӑ.

Акӑ. хапӗ вӑл кунти диоекторпа 
пӗоле хӑй лартса Ӳстеонӗ шю/л 
пахчине пӑхса ҫӳрет. Малтанах, 
тӳррипе каласан, пахча вӑл ӗспе- 
нӗ ҫулхисенчен аталанни сисӗн- 
мест.

—  Пӗве типсе ларнӑ, мӗк чухлӗ 
юшкӑн тӑпри ахаль выртать,— 
асӑохать вӗсемпе пӗоле сӲоекен 
Герасимов колхозник.—  Елӗкрех 
ку пӗвере пулӑ ӗочетнӗччӗ мао-и?

Ш култа ӗслекенсем , тӗлӗннӗ 
пек пулса, пӗр-пӗрин ҫине пӑхка- 
ласа илессӗ, сапах та пӗвене йӗр- 
келес пирки вырӑнлӑ сӑмах тупса 
калаймаҫҫӗ.
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—  Эпир вӑл тӑпранв темиҫе 
хутчен те колхоза сӗнтӗмӗр. Ҫап- 
лах турттарма килмеҫҫӗ, кам пӗ- 
лет, тем кӗтеҫҫӗ унти пуҫлӑх- 
сем,— пӑшӑрханнӑ пек пулать 
Иван Никифорович Смирнов ди- 
ректор.

Шыв хӗрринчи пӗр пӗчӗк лап- 
тӑк ҫӗр ҫинче чӑтлӑх ӳссе ларнӑ 
та пӗтӗм таврана хупласа хунӑ.

—  Ку тата мӗнле япала?
Директорпа учительсем шкул

пахчинчи ҫак вырӑна пӗрремӗш 
хут кураҫҫӗ иккен. Чӑтлӑх пирки 
нихӑшӗ те пӗлекенни пулмарӗ, 
юрать вӗсене Никифор Селивест- 
рович каласа пачӗ. Вӑл кунта ӗҫ- 
ленӗ чухне ҫак вырӑна питомник 
тума уйӑрнӑ пулнӑ. Унта лартнӑ 
йывӑҫсем паян кунчченех ал тив- 
месӗр ларнӑ. Ҫапла вара ку вырӑн 
сыпман йывӑҫсен чӑтлӑхӗ пулса 
юлнӑ.

Пахчари чылай улмуҫҫисем ыт- 
лашши туратланса, кӗрнексӗрлен- 
се кайнӑ. Чирлекенсем те пур. 
Панулми сахал вара.

—  Пӑхатӑп-пӑхатӑп та, ҫак ул- 
муҫҫи панулми тумасть,—  калаҫӑ- 
ва хутшӑнать пӗр вӗрентекенӗ.—  
Халех ӑна кӑкласа пӑрахас пулать. 
Ун вырӑнне лайӑхрах улмуҫҫи 
лартмалла.

Ку сӑмахсене илтсен, хайхи 
Ирина Филипповна кинемей «чун 
вӗчӗрхенет» тенӗ калаҫу каллех 
аса килчӗ. Унашкал чухне чӑтӑмлӑ 
пулма хӑнӑхнӑскер, Никифор Се- 
ливестрович лӑпкӑн кӑна канаш- 
сем парать:

—  Чӗрӗ улмуҫҫие нихҫан та 
кӑкласа пӑрахма кирлӗ мар. Ана 
пӗлсе кӑна пӑхмалла. Ку йывӑҫа, 
сӑмахран, урӑх сортсемпе сып- 
малла кӑна. Вара вӑл чиперех па- 
нулмисем пама тытӑнать. Кӑкласа 
пӑрахма пилӗк минут, ӳстерме пи- 
лӗк ҫул ытла вӑхӑт иртет.

Биолог —  селекционер, иртен- 
пех ҫӳрекенскер, кунта нумаях 
чарӑнса тӑмарӗ. Шухӑша кайрӗ 
пулас вӑл.

—  Нумай ӗҫлемелле,—  вӑрӑм- 
мӑн сывласа ячӗ вӑл юлашкин- 
чен.—  Ҫынсене ӳсентӑран тӗнчине 
юратма вӗрентмеллех. Темшӗн- 
ҫке, ҫакӑн пирки канашлусенче те 
сахал калаҫаҫҫӗ, хаҫат-журналсен- 
че те сайрарах ҫыраҫҫӗ. Шел. 
Ҫутҫанталӑк ырлӑхне биологӑн 
кӑна мар, кашни ҫыннӑн хӳтӗле- 
мелле...

Килтӗшсем килӗшеҫҫӗ.

КИЛЙЫШ

Шӑматкун София Ивановнӑн 
каллех хӑнасем нумайланчӗҫ. Пах- 
чари пысӑк сӗтел хушши тулсах 
пырать. Шупашкарти заводра ӗҫ- 
лекен ывӑлӗ Сергей ҫемйипех 
килнӗ. Кӗҫӗн хӗрӗ Кланя, химипе 
технологи институтӗнче вӗрене- 
кенскер, Хусантан ҫитнӗ. Вӑталӑх 
ывӑлӗ вара каярах юлнӑ. Генна- 
дий Никифорович, каҫару ыйтнӑ 
пек, йӑвашшӑн калаҫкалать. Вӑл — 
ку районти чи ҫамрӑк председа- 
тельсенчен пӗри. Ана, ялхуҫалӑх 
институтӗнчен вӗренсе тухнӑ агро- 
нома, Тимирязев ячӗпе хисепле- 
некен эртел членӗсем пысӑк 
колхоза ертсе пыма суйланӑ.

—  Пӑхсамӑр вӗсене,—  тет Ген- 
надий, пӗр уйӑхри ачине асла- 
мӑшне тыттарса.—  Хусантиеемпе
Шупашкартисем пирӗнтен те мал- 
тан ҫитсе ларнӑ. Ну, тепӗр тееен, 
унтан тӗлӗнмеллиех ҫук-ҫке. Се- 
режӑн мӗнех вара? Кӑнтӑрлахи 
апата — смена та вӗҫленнӗ. За- 
водран тух та, автобус хваттерех 
ҫитерет, унтан Советскине, хамӑр 
килпе юнашар килсе чарӑнать. 
Кланя еамолетпа е «ракетӑпа» 
вӗҫтерсе килнӗ пулӗ?

Сергей шӑлнӗ кая юлса ҫитни- 
пе килӗшесшӗнех мар, куҫӗсене 
хӗскеле-хӗскелех ӑна сӑмах тӗр- 
тет:

—  Вӑт ку тӗлӗшпе вара колхоз 
председателӗнне нимӗн те ҫит- 
мест. Унӑн аллинче вунӑ автома- 
шинӑран кая мар-тӑр, темиҫе 
трактор. Пӗрре шӑхӑр та —  кирек 
хӑшин ҫине ларса кай.

—  Э-э, вӑл, пиччеҫӗм, калама 
кӑна ҫӑмӑл. Халӗ механизаторшӑн 
кашни минут ылтӑнран та хаклӑ- 
рах. Мӗнпур машинӑсене тырӑ 
вырса пуҫтарнӑ ҫӗрте ӗҫлеттерет- 
пӗр. XX II съезд уҫӑлнӑ тӗле вы- 
льӑх-чӗрлӗх тата тырпул сутмалли 
плана ирттерсе тултарасшӑн. Кол- 
хозниксем канма пӗлмесӗр кӗре- 
шеҫҫӗ. Хама та йӑпӑртлӑха, ачана 
леҫмелле пек кӑна килсе кайма 
ирӗк пачӗҫ,—  взскасах ҫемйине 
вырнаҫтарать Геннадий. Хӑй пиччӗ- 
шӗпе калаҫма чарӑнмасть:— Си- 
рӗн завод яланах малта пырать. 
Унччен ҫулталӑкри плана тултара- 
тӑрах ӗнтӗ.

Асламӑшӗ те чей тултара-тулта- 
рах юмахлать:

—  Эсир, ачамсемпе кинсем, вӑ- 
хӑта перекетлеме пӗлетӗр-ха. Си- 
ре ятлама ҫук. Вӑт мӑнуксен ас- 
лашшӗпе ват куккӑшӗ вара ун пек 
мар-ҫке. Килте пурӑнсах апата 
вӑхӑтра ҫӳреймеҫҫӗ. Ара, ӑш пи- 
ҫет ҫавсемпе. Эсир те пулсан 
сӑмах тӗртсе хӑварӑр-ха...

—  Амӑшӗ, эсӗ каллех ман пир- 
киех-и ҫак?—  «альфа» тӗммисем 
хушшинчен чупас пеккӗн васкаса 
тухрӗ Никифор Селивестрович,— 
Айтарух, мӑнуксем ҫитсе те ларнӑ 
тем? Эпӗ пур халӗ кӑна вӗсем 
валли ҫырла татма хатӗрленетӗп. 
Уйран кӑна килетӗп. Хам вӗрент- 
нӗ студентсем Мускавран килнӗ 
те, вӗсемпе калаҫмалла пулчӗ. 
Ак, анкартишпе кӗтӗм. Ну, ну, 
пулас космонавтсем, ҫырла ҫиме 
хӑвӑртрах. Ав, виноград сире тах- 
ҫанах кӗтет,— хӑйне хирӗҫ чупа- 
кан мӑнукӗсене ҫӳле-ҫӳле сӗклерӗ 
вӑл савӑнӑҫлӑн.—  Унтан кӗсйинчен 
сӗтел ҫине кукурус пучахӗ кӑлар- 
са хучӗ.—  Эсир мана, агроном- 
сем-мӗнсем, инженерсемпе спорт- 
смен-кинсем, тивӗҫлипех саламла- 
ма пултаратӑр. Хам тӗллеве пур- 
нӑсларӑм пулас: кукурус гибричӗ 
ӑнӑслӑ пулчӗ! Пучах ун пек ир 
тытӑннине эпӗ халиччен те кур- 
ман-ха...

Геннадий ытараймасӑр савӑра- 
ҫавӑра пӑхать сӗтеке ларакан пы- 
сӑк пучаха:

— Ну, кунпа ӗҫ тухнӑ, тейӗпӗр. 
Питӗ аван. Анчах, атте, санӑн пы- 
сӑкрах опытсем тумалла мар-им? 
Сӑмахоэн тулӑри протеина ӳсте- 
рес тӗлӗшпе.

—  Пӗлетӗп ун пирки, Мускав 
патӗнчи Немчиевка станцийӗ тав- 
рашӗнче ку тӗлӗшпе питӗ инте- 
реслӗ те хаклӑ ӗссем тӑваҫҫӗ. 
Тулӑ пӗочинчи ҫав протеин текен 
белоклӑ япаласене икӗ хут ӳстер- 
сен, тулӑ хусалӑхра хальхинчен 
икӗ х у т  сахалтарах кирлӗ пулать. 
Сав ыйтӑва татса параҫҫех пулӗ 
ӗнтӗ.

— Хлооелла ятлӑ-и-ха леш, 
шыв курӑкӗ? Сав тери нумай кис- 
лород уйӑрса кӑлараканни? Кунта 
ӗрчетме май килмест-и? Кӳлли 
пур шкулта та.

— Ҫапла, хлорелла тессӗ ӑна. 
Сӗо синни чи хӑвӑрт ӗочекен 
хурт-кӑпшанкӑсенчен темисе мил- 
лион хут ытларах ӗрчет. Ана ӗр- 
четме ӑшӑ, сутӑ тата углекислӑй 
газ кӑна кирлӗ. Сав япаласем Ве- 
неоа синче нумай. кислорочӗ вара 
пачах та с у к . Нчмаях та вӑхӑт ирт- 
мӗ. пӗо-пӗо ракета Венеоа сине 
хпеоеппа тусанӗ сапга хӑяарӗ. 
Ҫавӑнтан вара вӑл планета синче 
пурнӑҫ та пуҫланса кайӗ. Акӑ ҫак

«космонавтсем» унта скафандрӑ- 
семсӗр-мӗнсӗрех вӗҫсе кайӗҫ,— 
ҫывӑрса кайнӑ мӑнукне витсе 
хурать Никифор Селивестрович.

Кланя студентка пулас «микроб- 
генераторсем» ҫинчен каласа па- 
рать. Пӗр паллӑ совет ученӑйӗ 
микробсене электричество тупма 
ӗҫлеттерес тӗлӗшпе ӑнӑҫлӑ опыт- 
сем тунӑ та ӗнтӗ. Аслашшӗ ыйтнӑ 
май, Кланя этем пек «шутлакан» 
машинӑсем ҫинчен каласа парать.

—  Пирӗн ученӑйсемех «кура- 
кан» тата «итлекен» машинӑсем 
шутласа кӑларнӑ,—  ӑнлантарать
аслашшӗне вӑл.— Ҫав машинӑсем 
ҫынсӑр-мӗнсӗрех автомобильсене 
тӗрӗс ҫӳретме пултараҫҫӗ, е тата, 
калӑпӑр, вӗренекен ачасен ҫырӑ- 
вӗсене тӗрӗслесе тӳрлетме пулта- 
раҫҫӗ. Вӑт ун чухне аттен ӗҫӗ тата

ҫӑмӑлланать, опытсем тума вӑхӑт 
нумайтарах юлать...

Пахчара тӗттӗмленсе ҫитичченех 
калаҫса ларчӗҫ ваттисемпе ҫам- 
рӑккисем. Сӑмах «пине ҫитсен», 
пурте хӑйсен вырӑнӗсене канма 
саланчӗҫ. Ҫамрӑксен лайӑхрах 
канмалла. Виҫмине вӗсен ҫӗнӗрен 
ӗҫ вахтине тӑмалла.

Никифор Селивестрович пахча- 
ра юлса ыранхи ӗҫ планӗ ҫинчен 
шухӑшлама тытӑнчӗ. Лӑпкӑ яла 
малтанах пахчари пӗр шӑпчӑк ҫе- 
пӗҫ юрӑпа саламларӗ. Ун хыҫҫӑн 
шкул пахчинчен, ял варринчи 
паркран, Магницкий пахчи енчен 
ҫавнашкалах ҫепӗҫ те чуна килен- 
терекен кӗвӗсем илтӗнме пуҫла- 
рӗҫ.

Ирхи шӑпчӑксем юрлаҫҫӗ Со- 
ветски ялӗн пахчисенче.

ИКӖ СӐВӐ
Г. ОРЛОВ

Х И Р Т Е
(Ҫамрӑк агроном шухӑш-кӑмӑлӗ)

М А Н М И  уй-хир —  ялйыш хавалӗ 
Каллех, каллех куҫ умӗнче.
Вӑл илӗртмест тесе кам калӗ,—  
Уй пит хитре кун ҫутинчеI

К уҫа  лӑпкать, ак, тикӗс тулӑ,—1 
Шултра пучахлӑ вӑл, ҫӑра.
Ы раш пулать, тӗшши те тулнӑ, 
Хӗвеллӗ пусӑ сап-сарах.

Урпа та кантӑр евӗр ҫӳлӗ. 
Сӑртра — хӳхлем ем-ешӗлех,
Ана пӗрре, тен, ҫулнӑ пулӗ,
Тепре ӳсме ӗлкӗретех.

И нҫех те мар-тем кукуруза. 
Хӑначчӗ вӑл, халь — уй хуҫи. 
Унран чӑнах ял курӗ усӑ ,—  
Хупах ҫулҫи пек ун ҫулҫи;
I
Хум хыҫҫӑн хум каять, тавралӑх 
Ҫӗн тинӗс евӗр курӑнать.
«Пӗлес килет: унта ман халӑх 
Паян мӗнле-ши пурӑнать?»

Ҫак шухӑшпа пуҫ ватрӑм, супрӑм, 
Диплом илсе ҫула тухсан. 
Уй-хирӗм пулчӗ кӗтнӗ тупсӑм... 
Нихҫан та уйрӑлмӑп кунтан!

Ялта ӗҫлесшӗн эп вӗрентӗм, 
Ҫитейрӗм тин, шкул пӗтерсе. 
Аяккалла нимле вӗрен те 
Мана каяймӗ сӗтӗрсе.

Кунта ҫӗр алтнӑ-ҫке кукаҫӑм, 
Кунта тар юхнӑ асаттен,

Илтетни, Ангола
Юхма

Ангола, Ангола, асаплӑх вучахӗ, 
Вут-ҫулӑм, тискерлӗх унта паян

кун.
Ялне-хулине тӗп тӑвасшӑн

пачах-мӗн
Этемлӗх ылханнӑ, пӗтме маннӑ

чун.
..А нгола ҫынни пӑшалне авӑрларӗ, 
Ангола пики унпала юнашар,
«Е  вилӗм, е ирӗклӗх! —  хыттӑн

каларӗ —
Чуралӑх тӗп пултӑр, эпир чура

мар!»
Тискер Салазар, кӗршеме тухнӑ

халӑх
Йыт кӗтӗвӗ мар, кайӑкла чунлӑ

мар;
Каш ни кун вӑл саншӑн — хӑруш  

юнлӑ палӑк,

Кунтах аттеҫӗм те ир-каҫйн  
П луг хыҫҫӑн утнӑ вӑрҫӑччен;

Тӑйкаланса пӗрремӗш утӑм 
Тахҫан эп.тунӑ ҫакӑнта,
Ҫӗр сӗткенне пула ҫын пултйм...— 
Хир хаклӑ маншӑн ҫавӑнпа!

Унран пахи те ҫук пек урӑх,
Эп  уншӑн килтӗм хуларан.
Ан тив, хура-шурра та курӑп, 
Еҫлем  кунта вӑй пур таран!

Манми уй-хир  — ялйыш хавалӗ 
Ҫӗклет, ҫӗклет чун-чӗреме!
Еҫчен кӗҫех, кӗҫех пахалӗ,
Хире курса, ман ӗҫӗме.

« ■ •

С Е Р Е П , сӗреп — тырра касмасть
ҫурла,

Сиксе ларса вистет пуҫ пӳрнене. 
Ю н пӗрхӗнет, йӑлт хӗрелет урлав. 
Инке чӑр-чар! ҫурать хӑй тутрине.

П ӗр туххӑмрах ҫитет каҫалӑка, 
Ҫыхать те сурана,
Лӑпкать мана:
«■Тйхтамаллаччӗ,— тет,—

кӑҫаллӑха...
Курш анаку ир ҫулӑхрӗ сана.»

Ӑҫтан ҫакланнӑ ку эсрел тесе, 
Ҫиллессӗн сӑптӑратӑп пир ҫанна, 
Хулпуҫҫие илеп сӗркелесе —•
Алла кӗреҫҫӗ саплӑксем...

Ҫакна
Асилтӗм сар пусса кӗлт курсанах. 
Ан хӑптӑрах ҫав кирлӗ куршанак.

ҫынни, ман сасса!
мишши

Кашни кун вӑл саншӑн —  пӗтес 
приговор.

Палач, вӑхйт ҫитӗ, пур айӑпсӑр 
чуншӑн

Ответ тытӑн. Ҫакӑ самант инҫе
мар.

Калать халь кашнийӗ, калать, ав;
«Ю н-юншӑн!

Тӗп пултӑр яланлӑх палач
Салазар!»

Ангола ҫынни, ҫичӗ ют шав
урай м ӗ—

Енен: вӑл хавшанӑ, ӳкет тӑсӑлса. 
Кӗтни, кӗрешни, юн тӑкни сая 

каймӗ,
Илтетни, Ангола ҫынни, ман

сасса!
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Критикӑпа библиогр а фи

КУН ҪИНЧЕН МАНМА 
ЮРАМАСТЬ

ИККЕМЕШ  тенче вӑрҫи вӑхӑ- 
тӗнче нимӗҫ фашисчӗсем этемлӗхе 
хирӗҫ тунӑ ҫав тери хӑрушла пре- 
ступленисен шучӗ те ҫук. Урса 
кайнӑ Гнтлер бандичӗсем, хӑйсен 
тискер кайӑкла «фюрерӗ» хушнӑ 
тӑрӑх, хӑйсем ҫавӑрса илнӗ ҫӗршыв- 
сенче пин-пин хуласемпе ялсене 
ишӗлтерсе ҫунтарса янӑ, миллион- 
шар ним айӑпсӑр ҫынсене — вӑл 
шутрах ваттисене, хӗрарӑмсемпе 
ачасепе — персе вӗлернӗ, ҫакнӑ, 
вутта пӑрахса ҫунтарнӑ. Хӑйсене 
хирӗҫ пыракансене — тӗрлӗ ҫӗр- 
шывсенчи патриотсене, вӑрҫӑ хи- 
рӗнче тыткӑна лекнисене, хӑйсем 
уйрӑмах курайман халӑхсене кул- 
лен кун пӗтерсе пыма гитлеровец- 
сем пӗтӗм Европипех вилӗм лаге- 
рӗсем туса тултарнӑ.

Майданек, Бухенвальд, Освен- 
цим, Дахау, Равенсбрук, Маутхау- 
зен, Саксенхаузен... Ҫак ятсене 
пӗтӗм тӗнче пӗлет. Вӗсене асӑнсанах 
миршӗн тӑракан кашни ҫыннӑн ӳт- 
тирӗ ҫӳҫенсе илет, кунпа пӗрлех 
унӑн миршӗн кӗрешес кӑмӑлӗ тата 
ытларах ҫирӗпленсе хастарланать, 
мӗншӗн тесен ҫӗр ҫинче чӗррӗн 
юлнӑ фашистсен пуҫлӑхӗсем, ре- 
ваншистсем, океан леш енчи ҫын- 
ҫиенсем хавхалантарса хӗтӗртнипе, 
каллех ҫӗнӗ вӑрҫӑ пуҫласа ярасси 
ҫинчен ӗмӗтленсе пурӑнаҫҫӗ, этем- 
лӗхе тата ытларах асаппа хӗн-хур 
кӑтартмалли, миллионшар ҫынсене 
пӗтермелли хӗҫпӑшал хатӗрлеҫҫӗ.

Нумай пулмасть эпӗ «СС в дей- 
ствии» ятлӑ кӗнеке вуласа тухрӑм. 
Ку вӑл — Германи фашизмӗн тӗп 
тӗрекӗ пулса тӑнӑ СС ҫарӗсем 
тӗрлӗ ҫӗршывсенче тунӑ преступ- 
ленисене тӑрӑ шыв ҫине кӑларса 
кӑтартса паракан документсен пух- 
хи. Ана 1957 ҫулта Демократилле 
Гермапи Республикинчи фашизма 
хирӗҫ кӗрешекенсен Комитечӗ ха- 
тӗрлесе кӑларнӑ, кӗске вӑхӑтрах 
вӑл темиҫе хут пичетлениӗ, унтан 
ӑна вырӑсла та куҫарса кӑларнӑ. 
Ҫӳҫ-пуҫ вирелле тӑрса каять ҫак 
кӗнекене вуланӑ чух! Мӗн кӑна 
туман пулӗ фашистсем хӑйсем 
оккупациленӗ ҫӗршывсенче, мӗн 
тӗрлӗ асап кӑтартман пулӗ хӑйсен 
аллнне лекнӗ ҫынсене! Мӗн чухлӗ 
халӑх пӗтернӗ вӗсем!.. Освенцим 
лагерӗнче 4 миллион ҫын вӗлернӗ, 
Майданекра— 1.380.000 ҫын, Ма- 
утхаузенра —  112.766, Саксенхау- 
зенра — 100.000, ятарласа хӗра- 
рӑмсем валли тунӑ Равенсбрюк ла- 
герӗнче— 92.700 ҫын, Штутдтгоф- 
ра — 80.000, Тремблинкӑра—
80.000, Берген-Бельзенра — 35.000  
ҫын...

Кунсӑр пуҫне, фашистсем окку- 
пациленӗ тӗрлӗ ҫӗршывсенчен пух- 
са, хӑйсем патне «тӳлевсӗр ӗҫ 
вӑйӗ», тӗрӗсрех каласан —  чӗмсӗр 
чурасем тума миллионшар ҫын хӑ- 
валаса кайнӑ. Вӗсенчен пӗрисене 
фашистсем тӗрлӗ концернсен, мо- 
нополисен аллине парса промыш- 
ленность предприятийӗсенче, фаб- 
рикӑсемпе заводсенче, теприсене 
пуян ҫӗр хуҫисен именийӗсенче ӗҫ- 
леттернӗ. Германие ют ҫӗршыв- 
сенчен вӑйпа илсе пынӑ ҫынсем 
унта пурте ӗҫ выльӑхӗ вырӑнче, 
тахҫан авал, цнвилнзаци пуҫлани- 
ччен пулнӑ «рабовладельческое об- 
щество» вӑхӑтӗнчи чурасем вырӑн- 
че ҫеҫ пурӑннӑ, вӗсене выҫлӑ-тутлӑ 
усранӑ, кӑшт айӑпа кӗрсенех е ним 
айӑпсӑрах вӗлересле хӗнесе тӑкнӑ, 
халран кайса ӗҫлейми пулсан вӗ-

сене пере-пере пӑрахнӑ, йытӑ вил- 
ли пек кӑларса ывӑтнӑ. Ҫавӑн пек 
ирӗксӗрлесе ӗҫлеме хӑваласа кайни- 
сенчен ҫӗршер пин ҫын тӑван ки- 
лӗсене таврӑнайман, патӗнчех 
пӗтнӗ...

Уйрӑмах гитлеровецсем чура-
лӑха совет ҫыннисене питӗ нумай 
хӑваласа кайнӑ. Германири тӗрлӗ 
предприятисенче, гроссбауэрсен 
(кулаксен) именийӗсенче вырӑс, 
Украина, Белорусси, Балтика тӑ- 
рӑхӗнчи республикӑсенчи ҫӗршер 
пин хӗрарӑмсемпе хӗрсем, ӳссе те 
ҫитеймен ҫамрӑксем ӗҫленӗ. Вилӗм 
лагерӗсенчи пекех, совет ҫыниисене 
кунта та уйрӑмах ним шеллемесӗр, 
выльӑхсем вырӑнне хурса тытка- 
ланӑ, пурӑнса ирттернӗ кашни кун 
вӗсемшӗн чӑн-чӑн тамӑк пулнӑ. 
Хуҫисем совет ҫыннисемпе мӗн 
тӑвас тенӗ — ҫавна тума пултар- 
нӑ, ку енпе вӗсемшӗн нимӗнле чару 
та пулман: хуть хӗне, хуть йытӑ- 
сене вӑскӑртса туллаттар, хуть те 
ҫапса пӑрах, ответне пурпӗр никам 
умӗнче те тытмастӑн. Ҫавӑнпа та 
пирӗн ҫынсем унта питӗ нумай 
пӗтнӗ.

Анчах совет халӑхӗ фашизм чу- 
ралӑхӗнче пӗтнӗ хамӑр ҫынсене них- 
ҫан та манмасть, манас та ҫук. 
Эпир питӗ лайӑх пӗлетпӗр: таҫта 
илсе кайсан та, темле хӑрушла 
условисене лексен те, темле асап 
кӑтартсан та совет ҫыннисем чӗм- 
сӗр чурасем пулман, хӑйсен чун- 
чӗрипе вӗсем тӑшмана парӑнман. 
Вилӗм лагерӗсенче те тӑшманпа 
кӗрешме вӑй-хал ҫитернӗ, пӗр-пӗ- 
рине пулӑшса нумайӑшне вилӗмрен 
хӑтарса хӑварнӑ, тарса ҫӑлӑнакан- 
сем те сахал мар пулнӑ, хӑйсене 
вӗлересснпе хӑратса, пусмӑрласа 
ӗҫлеттернӗ ҫӗрте те тӑшмана ну- 
май сиен кӳнӗ (заводсенче машин- 
сене пӑсса час-часах ӗҫлеми тунӑ, 
ятарласа юрӑхсӑр продукци туса 
кӑларнӑ т. ыт. те).

Ку ҫеҫ те мар: лагерьсенче 
асапланса пурӑнакан совет ҫынни- 
сем, вилӗмрен хӑрамасӑр, вӑрттӑн 
ӗҫлекен ҫарпа политика организа- 
цийӗсем чӑмӑртанӑ, шанчӑка ҫухат- 
ма пуҫланисен кӑмӑлне ҫӗкленӗ, 
совет халӑхӗ пурӗпӗр тӑшмана ҫсн- 
терессе ӗненекен тунӑ, кӗрешӗве 
чӗннӗ. Ҫапла майпа вара тӑшмана 
хирӗҫ восстанисем туни те пулна. 
Сӑмахран, чи хӑрушӑ лагерьсенчен 
пӗринче — Бухенвальдра — вӗсем 
1945 ҫулхи апрелӗн 11-мӗшӗнче 
пысӑк восстани пуҫласа ярса, хӑй- 
сене асаплантарса пурӑннӑ^ эсэсо- 
вецсене нумайӑшне вӗлернӗ, вӗсен 
пӗтӗм управленине аркатса т»кнв» 
документсене ҫунтарса янӑ,̂  хӗҫпӑ- 
шалӗсеие туртса илнӗ. Чӗррӗн юлнӑ 
эсэсовецсем лагерьтен тухса тар- 
нӑ та, кайран темиҫе хутчен ла- 
гере каялла пырса кӗме тапӑннӑ, 
анчах нимӗн те тӑвайман. Пирӗн 
ун чухнехи союзниксен — амери- 
канецсен танкӗсем пырса тухичче- 
нех лагере йӗри-тавра ҫирӗп обо- 
рона тытса тӑнӑ. Ҫакӑ вӑл калама 
ҫук тӗлӗнмелле, хальччен нихҫан 
курман-илтмен пӑттӑрлӑх пулнӑ...

Ҫакӑн ҫинчен пирӗн ҫӗршывра 
кӑна мар, ытти ҫӗршывсенче те 
сахал мар кӗнекесем ҫырса кӑ- 
ларнӑ. Кусем — питӗ кирлӗ кӗне- 
кесем, мӗншӗн тесен вӗсем фа- 
шистссн иртнӗ вӑхӑтри хӑруша 
преступленийӗсене аса илтереҫҫӗ, 
ҫав тискер ӗҫсем малашне те пу- 
ласран сыхласа тӑма хушаҫҫӗ.

Чӑваш литературинче Асла Оте- 
чественнӑй вӑрҫӑ ҫинчен ҫырнӑ 
произведенисем сахал темеллех 
мар. Чӑн та ӗнтӗ, вӑрҫӑ вӑхӑтне 
нумай енлӗн кӑтартса паракан ро- 
мансемех ҫук (пурӑна киле, тен, 
вӗсем те пулӗҫ-ха), анчах совет 
салтакӗсемпе офицерӗсен ҫапӑҫу 
хирӗнчи паттӑрлӑхне, партизанссн 
иксӗлми хӑюллӑхӗпе хастарлӑхне, 
совет ҫыннисен патриотизмне кӑ- 
тартакан повӗҫсемпе калавсем чы- 
лай. Пӗр виҫӗ ҫул каялла эпир 
вӗсенчен чп лайӑххисене суйласа 
илсе самаях пысӑк кӗнеке туса 
кӑларнӑччӗ. Ҫав кӗнеке пысӑк ти- 
ражпа тухнӑ пулин те, ик-виҫ уйӑх 
хушшинчех сутӑнса пӗтрӗ,— ку 
ӗнтӗ пирӗн вулакансем, пуринчен 
ытла ҫамрӑксем, вӑрҫӑ ҫинчен ка- 
лакан кӗнекесене юратнине пӗлте- 
рет. Вулакансене ҫав кӗнекесенче 
кӑтартнӑ паттӑрсен сӑнарӗсем, вӗ- 
сен вилӗмсӗр ӗҫӗсем илӗртеҫҫӗ. 
Вӑрҫӑ ҫинчен ҫырнӑ лайӑх кӗнеке- 
сем ҫамрӑксене патриотла воспи- 
тани парас енпе мӗн тери усӑллӑ 
пулни вара каламасӑрах паллӑ.

Анчах та вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче фа- 
шистсен тыткӑнне лекмелле пулнӑ, 
вӑйпах чуралӑха хӑваласа кайнӑ 
совет ҫыннисен унта мӗн-мӗн тӳс- 
ме тӳр килни ҫинчен, вӗсем хӑйсен 
чысӗпе тивӗҫлӗхӗшӗн, ирӗке тухас- 
сишӗн, каллех строя тӑрса тӑшман- 
па ҫапӑҫакан пулассишӗн мӗнле 
кӗрешни ҫинчен чӑваш писателӗ- 
сем нимех те ҫырманччӗ-ха. Ку 
тӗлӗшрен илсен, Александр Алгаи 
1959— 1960 ҫулсенчи «Ялавра» 
пичетленнӗ «Ютра» ятлӑ повӗҫӗ 
«пирвайхи чӗкеҫ» пулса тӑрать.

Питӗ кӳренмелле ӗнтӗ, анчах 
мӗн тӑвас тетӗн — юлашки ҫулсен- 
че пирӗн критиксем сӳрӗк ӗҫлени 
(литературоведсем ҫинчен кала- 
мастӑп та ӗнтӗ, вӗсем паянхи лите- 
ратура ҫывӑхне ниепле те пырай- 
маҫҫӗ !), хамӑрӑн литературӑра 
пулса иртекен ӗҫсене курманни, 
час-часах вулакансем умне пырса 
ҫӗклесе кӑтартма тивӗҫлӗ произ- 
веденисем пнрки те шӑпӑрт пулни 
пире ҫав тери сиен кӳрет. Ытлаш- 
ши нумаях мар пулин те, пирӗн 
ҫулленех халӑхшӑн усӑллӑ, пиҫсе 
ҫитнӗ произведенисем пичетленеҫ- 
ҫӗ, анчах критика вӗсем пирки 
нимӗн те шарламасть. Критиксен 
задачи — литературӑна аталантар- 
са пыма пур майсемпе те пулӑ- 
шасси, анчах пирӗннисем хӑйсен 
ҫав хисеплӗ тивӗҫне манаҫҫӗ пулас.

Акӑ, Александр Алган «Ютра» 
повӗҫӗ пирки те тахҫанах сӑмах 
хускагса, ӑна пур енчеи те тиш- 
керсе тухмалла пулнӑ, мӗншӗн те- 
сен автор кунта пирӗн литературӑ- 
шӑн пачах та ҫӗнӗ тема, ҫӗнӗ ма- 
териал илнӗ. Форма енӗпе те ку 
повесть ҫӗнӗ — тӗп герой дневникӗ 
пек туса ҫырнӑ произведенисене 
астусах каймастӑп эпӗ. Пуринчен 
ытла — «Ютра» повеҫӗн полити- 
кӑлла пӗлтерӗшӗ, вулакансене кир- 
лӗ воспитани пама пултаракан 
эмоцилле вӑйӗ пысӑк. Пире вӑрҫӑ 
кирлӗ мар, эпир миршӗн тӑратпӑр, 
мнршӗи кӗрешетпӗр, анчах шӑп та 
ҫавӑнпа ӗнтӗ иртнӗ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче 
мӗн-мӗн пулса нртнине, пирӗн ҫыи- 
сене вӑл мӗн чухлӗ асаппа хурлӑх 
кӳнине, ҫавсем пӗтӗмпех фашизм- 
ран килнине, хальхи «неофашиз- 
ма»— Хӗвеланӑҫри Германире вун- 
икӗ пуҫлӑ ҫӗлен пек ҫӗкленме ты- 
тӑннӑ «ҫӗнӗ фашизма» тӗп тума- 
сан этемлӗхӗн тата хӑрушӑрах 
асап-хӗнхур курмалла пулассине 
пӗр самантлӑха та манма юра- 
масть. А . Алга повӗҫӗ вулакансене 
шӑпах ҫавӑн ҫинчен аса илтерет: 

— Ҫынсем, сыхлануллӑ пулӑр! 
Эпир вӑрҫа хирӗҫ, ҫирӗп миршӗн 
кӗрешмесен, ҫав кӗрешӳре ҫӗнтер-

месен, пирӗн пуҫ ҫине каллех пий-
пин хурлӑх йӑтӑнса анма пулта- 
рать!

...Хӑрушӑ, чуна ҫӳҫентермелли 
ӗҫсем ҫинчен каласа кӑтартма ха- 
тӗрленнӗ пулин те, автор вулакан- 
сенс тӑрук «тӗлӗнтерсе пӑрахма» 
васкамасӑр, лӑпкӑн, ҫур сасӑпа ка- 
лаҫнӑ пек пуҫласа ярать хӑйӗн 
повӗҫне:

«Германнре, Берлинран хӗвел- 
тухӑҫиелле, Готтбус ятлӑ пысӑк 
хула пур. 1945 ҫулхи апрель 
уйӑхӗнче, вӑрҫӑ чарӑнассине каш- 
ниех курса-туйса тӑнӑ вӑхӑтра, 
манӑн ҫав хула ҫывӑхӗнчи яла выр- 
наҫнӑ пӗр пӗчӗк госпитальре вырт- 
малла пулчӗ...»

Пӗррехинче автор уҫӑлса ҫӳреме 
тухнӑ та, каялла таврӑннӑ чух 
пӗчӗкҫеҫ пӳрт пеккине пырса кӗр- 
се, унти сӗтел ещӗкӗнче хулӑн тет- 
радь тупнӑ. Ун хуплашки ҫине 
вырӑсла саспаллисемпе «Мезен- 
цева Эвелина» тесе ҫырнӑ-мӗн. 
Шалалла уҫса пӑхсан, ҫак тетрадь 
фашистсем чуралӑха хӑваласа кил- 
нӗ вырӑс хӗрӗн дневннкӗ пулни 
палӑрнӑ...

Сӑмах майӑн, акӑ мӗн калас пу- 
лать: ҫакӑ вӑл — автор хӑйӗн про- 
изведеиине меллӗрех пуҫласа яма 
май шыраса, юри шухӑшласа кӑ- 
ларнӑ «экспозици» мар, ҫук. Чӑнах 
та ҫапла пулнӑ: Ҫӗнтерӳ кунӗсем 
ҫитиччен кӑшт малтанрах тӑват- 
тӑмӗш хут аманнӑ Совет Ҫарӗн 
аслӑ лейтенанчӗ Александр Алга 
Готтбус хули ҫывӑхӗнчи госпи- 
тальре выртнӑ, утакан пулсан 
таврари вырӑнсене курса ҫӳренӗ, 
перрехинче вара, ӑнсӑртран, вырӑс 
хӗрӗн тетрадьне тупнӑ. Вӑл тет- 
ридь-дневник халӗ те писателӗн 
хайӗн архивӗнче упранать. Ним 
айӑпсӑр ҫын асапӗсем ҫинчен ка- 
ласа паракан хӑрушла документ 
иэл» Ҫав дневнике никӗсе хывса 
ҫырнӑ та ӗнтӗ А . Алга хӑйӗн 
«Ютра» повӗҫне.

...Вӗсем виҫҫӗн пулнӑ —  Эве- 
лина, Оля тата Надя,— пӗр ялта 
ӳссе ҫитӗннӗ хӗрсем. Вӗсене Тӑван 
ҫӗршывран, юратнӑ ашшӗ-амӑшӗн- 
чен уйӑрса чуралӑха хӑваласа 
килнӗ те заводра ӗҫлеттереҫҫӗ. 
Иывӑр вӗсене, ҫав тери йывӑр! 
Унтан сасартӑк темле «комисси» 
пырать те хӗрсенчен чи хитрисене, 
илӗргмелле кӗлеткеллисене суйла- 
са илме тытӑнать — виҫӗ арҫын 
хӗрсене ҫарамаслантарсах пӑхаҫҫӗ. 
Ҫав хӗрсен шутне дневник авторӗн 
тантӑшӗсем Ольӑпа Надя та ле- 
кеҫҫӗ. Таҫта илсе каяҫҫӗ вӗсене—  
никам та пӗлмест. Чи ҫывӑх юлта- 
шӗсемсӗр тӑрса юлнӑ Эвелинӑна 
тата йывӑртарах, тата кнчемрех 
пулса тӑрать. Вӑл вӑрҫӑчченхн 
телейлӗ пурнӑҫа аса илсе хуйхӑ- 
рать...

«Эпӗ вӑрҫӑ пуҫланнӑ ҫул хамӑр 
ялти вӑтам шкултан вӗренсе тух- 
саттӑм. Мускаврн пӗр ннституга 
вӗренме кӗме хатӗрленеттӗм. Ма- 
нӑн пичче те унтаччӗ. Мӗн чухлӗ 
ырӑ ӗмӗтчӗ пуҫӑмра! Чунӑм епле 
кӑна пӑшӑрханмастчӗ тата! Емӗт- 
ленни-пӑшӑрханни кӑлӑхах пулчӗ...»

Унтан —  окупаци. Хӗвелтухӑҫ- 
нелле тарма тӑнӑ совет ҫыннисем 
хӑтӑлаймаҫҫӗ, вӗсен ҫулне гитлеро- 
вецсем пӳлнӗ. Ҫав вӑхӑтрах тӑш- 
ман ункине лекнӗ совет салтакӗсем 
фронт линийӗ еннелле туртӑнаҫҫӗ, 
вӗсенчен пӗрисем йӑпӑртлӑха Эве- 
линӑссм патне кӗреҫҫӗ. Ҫавӑн чух 
вара ҫамрӑк хӗр Георгий Потапов 
ятлӑ лейтенантпа паллашать. 
Унӑн сӑнарне питӗ лайӑх ӳкерсе 
кӑтартнӑ: вӑл «...хитре хӗр пек 
сарӑ ҫӳҫлӗ, сенкер куҫлӑ, кулса 
тӑракан сӑн-питлӗ — унӑн пит- 
куҫне пӑхсан, вӑл пӗртте вӑрҫӑ 
ҫынни пек мар, хӗрсемпе ачаш- 
ланма кӑна, ӗмӗр ҫамрӑк пулма 
ҫуралнӑ арҫын пек» туйӑнать.
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Эвелинӑшӑн вӑл пуҫласа юратнӑ 
ҫын пулать.

«Килсе хӑтарасса кӗтсе пурӑн», 
тесе тухса каять лейтенант.

Яла нимӗҫсем пырса кӗрсен, 
сутӑнчӑксем те тупӑнаҫҫӗ. Тӗрме- 
рен-тӗрмене лексе пурӑняӑ Трой- 
кин хушаматлӑ ирсӗр тӳрех окку- 
пантсеие «ҫӗнӗ йӗрке» тума пу- 
лӑшма пуҫлать. Ҫавӑ пӗтернӗ те 
вара хӗрсен пурнӑҫне, ҫав путсӗр 
чун тӗллеттернипе вӗсене Герма- 
ние хӑваласа каяҫҫӗ.

Чуралӑха лекнӗ пулин те, хӗрсем 
шанчӑка ҫухатмаҫҫӗ-ха. Вӗсем хӑй- 
сен асаплӑ пурнӑҫне кӑшт та пулин 
ҫӑмӑллатма тӑрӑшаҫҫӗ, пӗр-пӗринс 
йӑпатаҫҫӗ, унтан хӑйсем ӗҫленӗ- 
шӗн укҫа ыйтма та хӑяҫҫӗ. Пал- 
лах, кунтан усси пулмасть. Хӗр- 
сене заводран таҫта илсе тухса 
каяҫҫӗ... Вагонра вӗсем сасартӑк 
хӑйсен ялӗнчи сутӑнчӑка, леш 
Тройкнна кураҫҫӗ — вӑл та вӗ- 
семпе пӗрле пырать иккен,— ни- 
мӗҫсен йытти, хуралҫи вырӑнче. 
Вӑл, ҫӗлен-калта, хӗрсемпе кӑмӑл- 
лӑв куланҫи те пулать, анчах хӗр- 
сем хӑйне хупӑрласа илме пуҫла- 
сан унӑн вагонран тухса шӑвӑнма 
тӳр килет.

Берлин... «Перрон тӑрӑх хитре 
тумланнӑ нимӗҫ хӗрӗ-хӗрарӑмӗсем 
уткаласа ҫӳреҫҫӗ,—  каласа парать 
вырӑс хӗрӗ.—  Ҫӳрӗр, ҫӳрӗр!—  шу- 
хӑшлатӑп впӗ, вӗсем еннелле пӑх- 
са.— Сирӗн тӗле те пурнӑҫ хӑруш- 
лӑхӗ килсе тухӗ-ха. Снрӗн упӑш- 
кӑрсем, савнийӗрсем Мускава пур- 
пӗрех илеймерӗҫ, Атӑлта шыва 
кӗреймерӗҫ, Нева хӗррипе вӗҫкӗн- 
ленсе ҫӳреймерӗҫ. Хӑвӑр та ӗмӗт- 
леннӗччӗ пуль-ха унта кайса курма? 
Ҫапла-и? Емӗтӗрсем ҫитеймерӗҫ. 
Пирӗннисем, тен (ҫапла пултӑр- 
ччех1) Берлинӑра ҫитӗҫех. Мӗнле 
ҫӳрӗр-ши всир ун чухне, мӗнле 
пӑхкалӑр-ши? Халӗ пирӗн еннелле 
всир, йӗрӗннӗ пек пулса, таса мар 
тискер кайӑксем ҫине пӑхнӑ пек 
пӑхатӑр... Хӑвӑра сире пирӗн пек 
ҫӗтӗк-ҫатӑк тумлантарасчӗ, кунне 
вунпилӗк сехет таран ӗҫлеттерес- 
чӗ, ҫӗрнӗ купӑста чӑмлаттарасчӗ! 
Мӗн тӗслӗ пулӑттӑр-ши эсир ун 
чухне?»

Паллах, ҫак сӑмахсене тӑшмана 
парӑнман, вӗсене чун-чӗререн ку- 
райман, ҫӑлӑнас шанчӑка ҫухатман 
ҫын ҫеҫ калама пултарнӑ!

...Халран кайнӑ хӗрсене кӗпе-йӗм 
ҫумалли ҫурта хӑваласа пыраҫҫӗ. 
Ҫурт хуҫи — нимӗҫ хӗрарӑмӗ, вӑл 
«сарлака хулпуҫҫнллӗ, лаша ӑмӑ- 
рӗ пек самӑр кӑкӑрлӑ, ҫара хулӗсем 
унӑн кӑмакара ҫунса выртакан кӑ- 
варланнӑ хулӑн вутпуҫҫи пек», хӗр- 
сене ҫак тискер чӗрчун юмахсенчи 
ашапатман карчӑк евӗр туйӑнать. 
Малтанхинчен те хӑрушӑрах пур- 
нӑҫ пуҫланса каять хӗрсемшӗн.

Вӗсем пӑспа тулнӑ вӗрн те нӗп«
подвалта вӗҫӗмсӗр кӗпе ҫӑваҫҫӗ. 
«Хӑш чух сӑмсаран юн каять. 
Пилӗк сурать... Эпир яланах выҫӑ. 
Кӑнтӑрла пӗр литр купӑста шӳрпн 
параҫҫӗ. Ашсӑр. Эпир ӑна ҫӑкӑр- 
сӑрах сыпса-ҫисе яратпӑр. Каҫхи- 
не, каялла тата ҫичӗ километр 
утса таврӑнсан, лерн лагерьти пе- 
кех, хамӑр ҫӗрулми пӗҫерсе ҫиет- 
пӗр, унтан хытӑ тӑрӑхла саксем 
ҫине йӑванса кайса куҫӑмӑрсене 
хупатнӑр. Пӗр-пӗринпе калаҫми 
пултӑмӑр».

Ҫакӑнта пурӑнма пуҫласан, днев- 
ник авторӗ ӑнсӑртран хӑйӗн тусне, 
заводра ӗҫленӗ чух «суйласа илсе» 
кайнӑ Надьӑна тӗл пулать. Анчах 
халь ӑна паллама та ҫук —  вӑл 
ватӑлса, пӗтсе ларнӑ, унӑн ҫӳҫӗсем 
те кӑн-кӑвак. Мӗншӗн? Вӗсене 
Берлннри аскӑнлӑх ҫуртне илсе 
килнӗ-мӗн. Надя юлташӗ Оля мал- 
танхн каҫах ҫакӑнса вилнӗ, куна 
вара, «юрӑхсӑра» тухнипе, пир- 
авӑр фабрикине ӗҫлеме янӑ. Ыттн 
вырӑс хӗрӗсем те ҫӑлӑннӑ — кунта 
усратӑр пулсан пурте ҫакӑнатпӑр, 
тенӗ вӗсем...

Пурнӑҫ йывӑрланнӑҫемӗн йывӑр- 
ланать. Фрау Маркер (кӗпе ҫута- 
ракан кил хуҫн) хӗрсене хӗнеме те 
пуҫлать. Анчах хӗрсем ҫав-ҫавах 
парӑнмаҫҫӗ-ха, ӗмӗчӗсене ҫухатмаҫ- 
ҫӗ. Ноябрӗн 7-мӗшӗнче, Аслӑ 
Октябрь кунӗ, вӗсем хӑйсене май 
пӗчӗк праҫннк те туса илеҫҫӗ. Еҫ- 
рен вилесле ывӑнса кнлсе хытӑ 
сак ҫине выртсанах вӗсене Тӑван 
ҫӗршыв, вӑрҫӑччеихи телейлӗ пур- 
нӑҫ аса килет. Ҫавӑ вӑй парать те 
вӗсене пурнӑҫшӑн, чӗрӗ юлассишӗн 
кӗрешме, асапа та, тем тӗрлӗ кӳ- 
рентернисене те тӳссе ирттерме.

Чӑн та, вӑхӑчӗ-вӑхӑчӗпе, ытла та 
йывӑр килсен, хӑшӗсем шанчӑка 
ҫухатма пуҫлаҫҫӗ. Дневник авторӗн 
те пулкалать ун пекки. Аҫтан-ха 
тӳсетӗн? «Пурнӑҫ нӗтрӗ. Ҫакӑнта 
пӑнчӑ лартсан та юрать. Анчах 
хӑҫан, ӑҫта, мӗнле уйрӑлас пурнӑҫ- 
ран? Пуҫӑмра пӗртен-пӗр ҫак шу- 
хӑш ҫеҫ юлчӗ...»—  тет вӑл пӗрре- 
хинче.

Анчах кӑмӑлӗ ҫакӑн пек йы- 
вӑрланса, чунӗ кӳтсе ҫитнӗ вӑхӑт- 
ра ун умне сасартӑк телей сиксе 
тухать: вӑл вӑрҫӑ пуҫланнӑ кун- 
сенчех хӑйсем патӗнче пулнӑ, уй- 
рӑлас умӗн «килсе хӑтарасса кӗтсе 
пурӑп» тесе хӑварнӑ Георгий По- 
танов лейтенанта курса палласа 
илет. Вӑл ҫапӑҫура йывӑр аманса 
тыткӑна лекнӗ иккен. Анчах _ун- 
ччен малтан Эвелинӑсен ялӗнче 
пулнӑ, унӑн ашшӗ-амӑшне курнӑ, 
вӗсем сывах пулнӑ ун чух. Халӗ, 
ирӗке тухнӑскерсем, шанма пу- 
лать —  чиперех пурӑнаҫҫӗ ӗнтӗ. 
Ҫак хыпарсем хӗр чӗрине савӑнӑҫ 
вӗрсе кӗртсе хӑпартлантарсах

яраҫҫӗ... Тыткӑнра та пуҫне усман 
юратнӑ ҫынна тӗл пулмассерен 
унӑн кӑмӑлӗ ҫӗкленсе, ҫирӗпленсе 
пырать.

— Енен,—  тет ӑна Потапов,— 
впӗ пурпӗрех чӗрӗ-сывӑ юлатӑп, 
хамӑн ӗмӗте пурнӑҫлас тесе, ҫу- 
ралнӑ ялӑра ирӗке кӑларнӑ пекех, 
сана хӑвна та асапран ҫӑлатӑпах! 
А н ман: вӑрҫӑ иртсен аннӳ мана 
кӗрӳ тума сӑмах панӑччӗ!

Ҫав кунсенче тата вырӑс хӗрӗ- 
сем асапланса пурӑнакан вырӑнсене 
совет самолечӗсем вӗҫе-вӗҫе пырса 
бомбӑсемпе кнсретме пуҫлаҫҫӗ. 
Хӗрсемшӗн ку нимрен те пысӑкрах 
савӑнӑҫ пулать. Эвелина ҫапла 
ҫырать:

—  Енер каҫ темиҫе хутчгн хула 
ҫине бомбӑсем тӑкрӗҫ. Эпир, хӗр- 
сем, пӗр пӳлӗме пуҫтарӑнтӑмӑр та, 
пӗр-пӗринпе ыталанса, тӗттӗмре ка- 
лаҫса лартӑмӑр. Ҫуралнӑ ҫӗршыва 
аса илтӗмӗр, ҫӑлӑнӑҫ кунӗ ҫинчен 
ӗмӗтлентӗмӗр...

—  Вӗсен ҫӗрӗ те ҫунма-ялкӑшма 
тытӑнчӗ пулсан, ҫарӗсем чакнӑҫем 
чакаҫҫӗ пулсан, Георгий Потапов 
сӑмахӗсем тӗрӗс эппин — ҫӗнтерӳ 
уявӗ ҫптмеллех!..

Хӑйӗн савнӑ лейтенанчӗпе час- 
час тӗл пулнипе хӑюлансах пыра- 
кан Эвелнна юлашкинчен ӑна хай- 
хн сутӑнчӑка —  Тройкнна вӗлер- 
ме те пулӑшать. Ку ҫӗлене епле 
пулсан та вӗлермеллех пулнӑ ҫав, 
мӗншӗн тесен вӑл тыткӑнра пурӑ- 
накан Потаповпа унӑн юлташссене 
кӗҫ-вӗҫ пӗтерсе хума пултарнӑ: 
лешсем лагерьтен йышлӑн тарма 
хатӗрленнӗ, анчах Тройкин, ни- 
мӗҫсен йӗр йӗрлекен йытти пулса, 
ҫавна сиснӗ-мӗн. Кайран, Трой- 
кина улах ҫӗрте «тирпейлесе» хунӑ 
хыҫҫӑн, лагерьтисем, Потапов 
ертсе пынипе, чиперех тухса та- 
раҫҫӗ, анчах Эвелинӑн чуралӑхра 
юлма тивет-ха. Ҫапах та унӑн чӗ- 
ринчи шанчӑк сӳнмест.

— Пур халӑхсеннинчен те гӳ- 
сӗмлӗх вырӑс халӑхӗн пысӑк. 
Вӑл — ҫӗнтермеллех!—  тесе ҫы- 
рать Эвелина юлашкинчен.—  Эпӗ, 
ирӗклӗ пурнӑҫа куратӑпах тесе, 
хама хам чунтан витерсе калатӑп...

Ҫакӑнпа А . Алга повеҫӗ вӗҫле- 
нет. Эвелинӑпа унӑн тусӗсем хӑй- 
сем кӗтсе пурӑннӑ ирӗклӗ пурнӑҫа 
курайнӑ-ши, курайман-ши —  ву- 
лаканшӑн ку паллӑ мар. Авгор 
каланӑ тӑрӑх, пирӗн ҫарсем пырса 
ҫитиччен темиҫе кун малтантарах 
ҫак хӗрсене нимӗҫ офнцерӗсем ма- 
шинӑсем ҫине лартса хӑйсемпе 
пӗрле илсе кайнӑ. Пӗлме ҫук, тен 
вӗлернӗ вӗсене, анчах та, тен, чу- 
ралӑхра пурӑннӑ ытти нумай ҫын- 
семпе пӗрле вӗсем Тӑван ҫӗршыва, 
ашшӗ-амӑшӗ патне тӗрӗс-тӗкӗлех 
таврӑнса килнӗ.

Алексей Герасимович Се- 
менов шофера хулари ӗҫ- 
ҫыннисем лаййх пӗлеҫҫӗ. 
Вӑл ҫак ӗҫре ҫирӗм ҫичӗ ҫул 
ытла ӗҫлет. Ку вйхӑтра ун 
машини яланах йӗркеллӗ ҫӳ- 
рет. Машина юсавлӑ тытнӑ- 
шӑн вӑл пӗрре кӑна мар 
парне илме тивӗҫлӗ пулнӑ.

А.  П Р И П А Л О В  тунӑ 
ӳкерчӗк.

Темле пулсан та, вулаканӑн ла- 
йӑххине ӗненес килет. Ҫавӑн чухлӗ 
хурлӑхпа асап тӳсме тивнӗ пулсан 
та шанчӑка ҫухатман ҫамрӑксем 
юлашкинчен ҫӗнтермеллех, вӗсем 
пӗтме тивӗҫ мар, вӗсем телейлӗ 
пулмалла. Повеҫӗн пӗтӗм содержа- 
нийӗ ҫак оптимистла шухӑш патне 
илсе пырать. Ҫавӑнпа ырлас килет 
те ӑна пирӗн, ҫавӑнпа пурне те 
вуласа тухма сӗнес килет — пу- 
ринчен малтап ҫамрӑксене. Инте- 
реслӗ, чуна хумхантаракан, усӑллӑ 
произведени ҫырнӑ Алексаидр 
Алга писатель. Вуланасса та питӗ 
ҫӑмӑллӑн вуланать ку повесть— 
чӗлхи лайӑх, чӑн-чӑн чӑваш чӗлхи. 
Укерсе кӑтартнӑ сӑнарсем— чӗрӗ 
ҫынсем, куҫа курӑнсах тӑраҫҫӗ: 
Эвелинӑпа унӑн юлташӗсем те, 
Потапов лейтенант та —  вӗсене 
чунтан юрататӑн. Тӑшмансене те 
туллин кӑтартнӑ —  вӗсене чӗререи 
кураймастӑн.

Нимрен пахи вара — кун пирки 
малтанах каларӑмӑр —  «Ютра» по- 
весть вӑрҫа хирӗҫ, миршӗн, ҫӗр 
ҫинчи телейлӗ пурнӑҫшӑн кӗрешме 
чӗнни. Пурте пӗлетпӗр: кун ҫин- 
чен манма юрамасть.

Леонид А ГА К О В .

каяавӗсене уйрӑм кӗнекен пичетлесе • кӑ- 
ларчӗ.

Теми енчен ку сборник пуян: унти про- 
изведенисене вуласа, эпир чӑваш халӑхӗн 
ӗлӗкхи, патша вӑхӑтӗнчи, пурнӑҫӗпе те, чӑ- 
ваш ялӗнче ҫӗнӗ влаҫ —  совет влаҫӗ мӗнле 
ҫӗнтерсе, мӗнле ҫирӗпленсе пынипе те, ян- 
ташӑмӑрсен иртнӗ вӑрҫӑ ҫулӗсенчи паттӑр- 
лӑхӗпе те т. ыт. те анлӑн паллашма пул- 
таратпӑр.

Унта вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи тата хальхи пурнӑҫ 
ҫинчен ҫырнӑ калавсем те чылай.

Кӗнекене Н. Охотников, И. Ю ркин,
С . Эльгер , И. Мучи, С. Фомин, И. Тӑхти, 
А . Эсхель, Л. Агаков, К. Чулгась, X . Уяр, 
М. Кибек, В. Алагер, В. Паймен, А . Ар- 
темьев, В. Садай, В. Алендей, В. Ухли, 
А . Лазарева, П. Львов калавӗсем кӗнӗ.

Сборнике X. Уяр пухса хатӗрленӗ. Куҫа- 
рас ӗҫе вырӑс писателӗсем хутшӑннӑ.

Ҫывӑх вӑхӑтра Мускавра чӑваш поэчӗсен 
сӑввисене «Чувашская лирика» ятлӑ кӗнеке- 
пе кӑлараҫҫӗ.

ЛИТЕРАТУРА
ХЫНАРЕСЕМ

Украина халӑхӗпе чӑваш халӑхӗ хушшин- 
чи туслӑх ҫултан-ҫул ҫирӗпленсе пырать. 
Ҫакна уйрӑмах икӗ тӑванла литература яр 
уҫҫӑн кӑтартса парать. Украинӑри илемлӗ 
литература издательстви чӑваш писателӗсен 
произведенийӗсене украинла куҫарса кӑ- 
ларнӑ. Кӗнеке ячӗ—  «Ҫурхи ҫил». Кӗнекене 
чылай писательсемпе поэтсен произведени- 
йӗсене кӗртнӗ. Вӗсене Украинӑри паллӑ 
писательсем М. Рыльский, П. Тычина, М. Ба- 
жан, А . Малышко, Ю . Збанацкий, О. Новиц- 
кий тата ыттисем куҫарнӑ. Кӗнекене Совет 
Союзӗн Геройӗ, пирӗн ҫӗршыври паллӑ пи- 
сатель Юрий Збанацкий хатӗрленӗ.

Нумаях пулмасть М ускавра «Советский 
писатель» издательство чӑваш писателӗсен
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1 Ш Ш  А Т А Л  Т А Р А Х Й Н Ч Е
Янгел ТОДОРОВ

(Чӑваш ҫӗршывӗпе чӑваш литератури ҫинчен)

Ку статья «Пламък» журналӑн 1960 ҫулхи апрель уйӑхӗн номерӗнче пичетленсе тухнӑ. 
Ҫав номерте П. Хусанкай, Я. Ухсай, А. Алга, Уйӑп Мишши, А. Эсхель, Н. Евстафьев 

сйввисем, А. Талвир калавӗ пичетленнӗ.

1
1958 ҫулта Узбекистанӑн тӗп хулинче Таш- 

кентра — Азипе Афрнка писателӗсен конгресӗ 
пулса иртрӗ. Ҫавӑн чухне эпир, кӗрхи вӑрӑи 
каҫсенче «кӗрекене» пухӑнса ларса, Берег 
Слоновой Кости, Дахомея, Перӗс шывкуркийс 
тӑрӑхӗнчи тата ытти ҫӗршывсенчен килнӗ ни- 
сательсемпе темӗнччен калаҫаттӑмӑр. Пуян 
ҫӗршывсем вӗсем, анчах ҫыннисем телейсӗр. 
Унти халӑхсем ютран пынӑ пусмӑрҫӑсен патакӗ 
анӗнче тӳсме ҫук йывӑр чуралӑхра асапланаҫҫӗ. 
Колонизаторсем унта ҫынсене шахтӑсенче, план- 
тацисенче мӗн чухлӗ ӗҫлеттерес тенӗ, ҫавӑн 
чухлӗ ирӗксӗр ӗҫлеттереҫҫӗ, выҫӑ тытаҫҫӗ, жӗ- 
неҫҫӗ, выльӑх вырӑнне хураҫҫӗ... Вӑл халӑхсен 
хӑйсен авалхи культури пур, фольклорӗ (Таш- 
кентра Гвинея ассамблӗн спектаклӗсене, унӑн 
талантлӑ артисчӗсемпе артисткисене курса са- 
вӑнма тӳрӗ килчӗ), анчах ҫавӑ культурӑна пус- 
мӑрлӑх хупласа хунӑ; писательсем, пирӗнпе 
юнашар калаҫса ларнисем те, тӑван чӗлхипе 
мар, колонизаторсен чӗлхипе (пуринчен ытла 
акӑлчанла е французла) ҫыраҫҫӗ, мӗншӗн тесеп 
ПУР'ҪУК шкулӗсенче те ачасене ют чӗлхепе вӗ- 
рентеҫҫӗ, хӑйсене хӑйсен ҫырулӑхне туса па- 
машкӑн ннкам та тӑрӑшман.

Мӗнле уйрӑмлӑх... Ҫавӑ тискср пусмӑрлӑхпа 
Совет Союзӗнчи халӑхсен ирӗклӗхӗ хушшинче 
нимӗнпе танлаштарма ҫук пысӑк уйрӑмлӑх!

Елӗкхн Россия империйӗнче ӗмӗрсем хушши 
пусмӑрта пурӑннӑ халӑхсене Совет влаҫӗ хӑйсен 
культурине аталантарма аслӑ ҫул уҫса панӑ. 
Елӗкрех Вӑтам Азипе Кавказрн хӑшпӗр халӑх- 
сен авалхи ҫырулӑхӗ хисепре пулман, теприсем, 
нумайӑшӗсем, ӑна курман та. Вӗсене Совет 
влаҫӗ кӑна малтанхи хут саспалли кӑтартнӑ, 
вулама-ҫырма вӗрентнӗ, хӑйсен тӑван культури- 
не ҫитӗнтерме кирлӗ майсем туса панӑ. Вара 
Октябрь революцийӗ уҫнӑ ҫӗнӗ самана хӗрӗх 
ҫул кӑна тултарнӑ, Совет Союзӗнче пур халӑх- 
сен культури те тӗлӗнмелле хӑвӑрт ҫитӗнсе, 
чечекленсе кайнӑ.

Эпир пӗтӗм совет культури хӳттинче аталан- 
сах пыракан наци культурнсем ҫинчен сахал 
мар ҫыртӑмӑр. Кунта эпир чечекленекен совст 
культурисенчен пӗрин ҫинчен — чӑваш куль- 
тури ҫинчен кӗскен каласа парасшӑн.

Илӗр-ха, хисеплӗ вулакансем, Совет Союзӗн 
карттине, вара шухӑшӑмӑрпа Каҫпи тинӗс пы- 
рӗнчен тытӑнса юхӑма хирӗҫ аслӑ Атӑл тӑрӑх 
Тутар республикин тӗп хулине — Хусана ҫи- 
тӗр. Ҫак тӗле ҫитиччен Атӑл, вырӑнӗ-вырӑнӗпе 
пӑрӑнчӑксем тӑвать пулсан та, яланах ҫурҫӗ" 
релле илсе пырӗ сире, Хусантан вара хӗвела- 
нӑҫиелле ҫул тытмалла пулать. Шӑп та шай 
ҫакӑ кукӑра вырнаҫнӑ та ӗнтӗ Чӑваш Автоно- 
миллӗ Советлӑ Социализмлӑ республика; ҫур- 
ҫӗр енче — Атӑл, хӗвелтухӑҫӗнче, инҫетрехре,—  
Атӑл, хӗвеланӑҫӗнче —  Сӑрӑ юханшывӗ, вӑл та 
Атӑла юхса кӗрет. «Атӑл, Атӑл, юратнӑ атте- 
мӗр!»— ӑна малтанхи хут ача чухне курать те 
чӑваш, унӑн ҫыранӗсем хӗрринче ӳсет, тӗрекле- 
нет, пурӑнать, ватӑлмалӑх кунӗнче ун ҫипе 
пӑхса шухӑша каять, ҫавӑнтах-ҫке вилтӑпри 
ҫинче лӑстӑр туратлӑ юман шавлать. Юман—  
чӑваш халӑхӗн ҫирӗплӗхӗ, юратнӑ йывӑҫӗ. «Вагӑ 
юман-аттемӗр», тени авалтан ваттисен сӑмахне 
кӗрсе юлнӑ. Чӑваш халӑх поэчӗ Петӗр Хусан- 
кай халӗ «Атӑл хӗрринчи юман» сӑввинче те 
юмана тӑван ашшӗпе, хӑйне унӑн икелӗпе тан- 
лаштарать.

Чӑваш ҫӗршывӗ 18000 тв. км. яхӑн (Бол- 
гарин 1,5 пайӗ), вӑл ҫӗр ҫинчс 1 миллион патне 
ҫын пурӑиать. Вӑраххӑн та мӑнаҫлӑн сарӑлса 
юхса выртать Атӑл шывӗ, ун ҫииче пӑрахутсем

пӗрне-пӗри сасӑ параҫҫӗ, пӑрахутсем чӑвашсен 
тӗп хули Шупашкар пристанӗ ҫумне пырса 
чарӑнаҫҫӗ. Пристаньре ӗҫ вӗресе тӑрать — совет 
республикисем хушшинчи хуҫалӑхпа культура 
ҫыхӑнӑвӗсем тачӑ та ҫирӗп, кунта нумай ҫӗртсн 
нумай ҫын кнлет, теприсем каяҫҫӗ, тӗрлӗрен 
таварсем пушатаҫҫӗ е тиеҫҫӗ. Тахҫан революци- 
ччен пӗчӗк кӑна поселок пулнӑ Шупашкар 
Совет влаҫӗ ҫулӗсенче пысӑк хула пулса тӑнӑ; 
унӑн урамӗсенче халӗ иртсе пӗтми автомобиль- 
сем, ҫӳлӗ те капмар ҫуртсем, илемлӗ магазии- 
сем, витринисем ҫинче тӗрлӗрен япаласем. 
Шупашкар администрациллӗ хула кӑна мар, 
вӑл Автономи республикин хуҫалӑхпа культура 
центрӗ: хула хӗрринче фабрика трубисенчен 
тӗтӗм тухать, хула варринче культура ҫурчӗссм 
ҫумма-ҫуммӑн ҫӗкленнӗ.

Чӑваш ҫӗршывӗ, пӗтӗмӗшпе илсен, тӳрем ҫӗр- 
шыв. Унта ҫӳлӗ тусем ҫук. Вӑл ҫӗршыв тӑрӑх 
пайтах юханшывсемпе тем чухлех ҫырмасем 
шӑнкӑртатса юхса выртаҫҫӗ, вӗсен тӑрӑхӗнчи 
ешӗл айлӑмӗсем куҫа илӗртеҫҫӗ, утса тухма ҫук 
вӑрмансем ҫӗре сулхӑн параҫҫӗ; колхоз хирӗсем 
вӗҫӗ-хӗррисӗр... Тӗп хула тата тем чухлӗ ял 
тӑван ҫӗрпе уйрӑлми пӗрлешнӗ, ҫӗр вӗсене 
хӑйӗн пурлӑхне хӗрхенми парса тӑрать. Сивӗ 
ҫурҫӗр ҫилӗсене кӗме ирӗкрен, чӑваш ҫӗршывӗ 
ӑшӑ кӑмӑллах мар, хӗлле хӑш чухне сивӗ 
40 градуса ҫитет, анчах ҫынсем унта сивве 
хӑнӑхнӑ, чӑтӑмлӑ, хаяр ҫутҫанталӑкпа кӗрешсе 
ҫирӗпленнӗ, вӑй илнӗ; тарӑн сухаласа акнӑ ты- 
рӑсем те хӗл варринче шӑнса аптрамаҫҫӗ, ҫур- 
кунне вара, ирӗлекен юр нӳрӗпе, хӑвӑрт ешӗ- 
реҫҫӗ. Сивӗ хӗлле чуна илӗртсех кайман чӑваш 
ҫӗршывӗ ҫуркунне курса ытарайми ҫӗршыв 
пулса тӑрать. Вӑрмансенче кашкӑрсемпе тилӗ- 
сем йӑпшӑнса юртаҫҫӗ, вӗсене чӑваш сунарҫи- 
сем канӑҫ памаҫҫӗ. Чӑваш вӑрманӗсем ытти кайӑк- 
семпе те пуян: унта мулкачӑ та, пӑши те, пакши 
те, ӑсанӗ те... Хирте, кайӑк тӳпере, тӑри юррине 
шӑрантарать. Уҫланкӑсенче чечексем хӗрелсе 
лараҫҫӗ. пӗрин ҫинчен теприн ҫине пылхурчӗ- 
сем вӗҫеҫҫӗ. Аван чӑваш ҫӗршывӗ! Илемлӗ ҫӗр- 
шыв... Санӑн вӗҫӗ-хӗррисӗр хирӳсемпе парха- 
тарлӑ ҫӗрӳ чӗрене ҫывӑх... Пӗлӗтелле ҫӳхе тӗ- 
тӗм тӗтӗрекен пӗр-пӗр яла пырса кӗрес пулсан, 
хӑнине яланах хапӑл чӑваш ҫыння, авалхи йӑ- 
лапа, сана килне чӗнсе кӗртет, пылне сӗнет, 
сӑрипе сӑйлать, шӑрттанне ҫитерет (хырӑм- 
лӑха тултарса кӑвар ҫинче пӗҫернӗ така ашӗ). 
Чӑваш халӑхӗ ырӑ кӑмӑллӑ — вӑл ӗҫчен, хӑйӗн 
влаҫне юратать, вӑрҫӑ пынӑ ҫулсенче сахал 
мар унӑн паттӑр ывӑлӗсем социализмла тӑван 
ҫӗршывшӑн мухтавлӑн ҫапӑҫнӑ. Вӑл халӑх, Со- 
вет Союзӗнчи Коммунистсен партийӗ ертсе 
пынипе ытти совет халӑхӗсемпе пӗрле хӑйӗи 
ҫутӑ малашлӑхне тӑвакан халӑх, пӗтӗм этем- 
лӗхпе туслӑ...

II
Пирӗн, пӑлхарсен, Чӑваш ҫӗршывӗ ҫинчен 

уйрӑмах ытларах пӗлес килет. Унӑн сӑлтавӗ— 
истори. Тахҫан авал пӑлхарсем Тӗрӗк халӑхӗ- 
сен пӗр пысӑк йышӗнче пулнӑ. Вӗсен пӗр пайӗ, 
Аспарух ертсе пынипе, Дунайӑн кӑнтӑр енне 
ҫул тытать, унта вӑл пирӗн Пӑлхар-Славян 
патшалӑхне туса хурать; пӑлхарсен тепср 
пайӗ —  пирӗн Академи кӑларнӑ «Пӑлхар исто- 
рийӗ» ҫапла пӗлтерет —  Дон урлӑ каҫнӑ га 
Кама Атӑла юхса кӗнӗ ҫӗре ҫитнӗ. Унта вӗсем 
ҫав вырӑнти йӑхсене пӑхӑнтарнӑ та пурӑна-киле 
хӑйсен Пӑлхар патшалӑхне туса хунӑ. вӑл пат- 
шалӑх ХШ -мӗш  ӗмӗрччен тытӑяса тӑнӑ. Хӑҫан 
пулнӑ ку? Тахҫан авалах, УН-мӗш ӗмӗртех. 
Хӗвеланӑҫ Европӑра ун чухне чурӑс йӑхсем

пурӑннӑ, ӗлӗкхи пӑлхарсен —  культура тӗлӗ- 
шӗнчен ҫӳлте тӑракан икӗ патшалӑх пулна.

Пирӗн умра паллӑ совет ученӑйӗн 
А . П. Смирновӑн «Волжские болгары» ятлӑ 
кӗнеки. Ана Мускавра Патшалӑхӑн истори му- 
зейӗ кӑларнӑ. Аслӑлӑх тӗлӗгаӗнчен тӗплӗн тӗ- 
рӗслесе, автор нумай ӗмӗрсем хушши тытӑнса 
тӑнӑ Камӑпа Атӑл ҫинчи Пӑлхар патшалӑхӗн 
пурнӑҫӗпе пысӑк культури ҫннчен каласа па- 
рать. Вӑл культура авалхи пӑлхар тата араб 
чӗлхипе тытӑнса тӑнӑ, м. т. пӑлхарсем магоме- 
тан тӗнне йышӑннӑ пулнӑ. Хӗвеланӑҫ Европӑра 
ун чухне литература чӗлхи латинла, Хӗвелту- 
хӑҫӗнче арабла пулнӑ. Атӑлпа Кама тӑрӑхӗнче 
ҫынсем ҫӗр ӗҫӗпе пурӑннӑ, выльӑх-чӗрлӗх ӗр- 
четнӗ, ҫав вӑхӑтрах пысӑк хуласем тунӑ. 
Х-мӗш ӗмӗрте араб ҫулҫӳревҫи Иби-Руст ҫыр- 
са хӑварнӑ тӑрӑх эпир ҫакна та пӗлетпӗр: 
Атӑлпа Кама тӑрӑхӗнчи Пӑлхар патшалӑхӗнче 
«пуҫламӑш шкулсем» пулнӑ, ҫынсем пуртепе пӗ- 
рех вулама-ҫырма пӗлнӗ. Вӑл патшалӑхӑи тӗп 
хули —  Пӑлхар (унта мӗн юлнисене ха \ӗ  те 
сыхлаҫҫӗ, тӗпчеҫҫӗ)—  хуҫалӑхпа культурӑи пы- 
сӑк центрӗ пулнӑ.

Смирнов кӗнекинче карттӑ пур. Ун ҫннче 
Пӑлхар авалхи вырӑс хулисемпе — Мускавпа, 
Новгородпа, Рязаньпе тата ыттисемпе, унтан 
хӗвелтухӑҫӗнче китайсен Сунь патшалӑхӗпе, 
кӑнтӑрта Багдад хулипе ҫыхӑннине кӑтартнӑ, 
Асӑннӑ хуласем хушшинче суту-илӳ пынӑ.

Пӑлхар хулине пӗтӗмпе 7.5 километр тӑршшӗ 
хӳме тытса ҫавӑрнӑ пулнӑ; хӳме ҫннче, хулана 
сыхласа, ҫӗрӗн те кунӗн ухӑҫӑсем тӑнӑ. Пат- 
шалӑх ҫурчӗсем, меҫӗтсем, шкулсем, суту-нлӳ 
урамӗсем, пасар — ҫакӑн пек курӑняӑ Пӑлхар 
хули. Ҫуртсем тавра тӗрлӗрен йывӑҫсем лартнӑ. 
Смирнов кӗнекинче йывӑҫсене шӑварма тунӑ 
кӑкшӑмсене ӳкерсе кӑтартнӑ, вӗсене ҫиелтен 
якатнӑ, тӗрӗсемпе илемлетнӗ. Иывӑҫ пӳртсем те 
кӑмакаллӑ пулнӑ, пӳртсем тавра карта ҫавӑрнӑ.

Хула урамӗсене вак чулсемпе, вырӑнӗ-вырӑ- 
нӗпе (пуринчен ытла площадьсене) чул плита- 
семпе витнӗ пулнӑ. Халиччен упраннӑ хӑшнӗр 
ҫуртсем, патшалӑх тытӑмӗн тата тӗн «палати- 
сем», хӑйсен кӑткӑс архитектурипе тӗлӗнтереҫ- 
ҫӗ. Хула мунчисене пӑрлаксем тӑрӑх шыв пынӑ, 
ӑна чансене тултарнӑ, мунчасенче шыв ӑшӑт- 
малли пысӑк кӑмакасем пулнӑ. Тата хакли 
кунта хула масарӗ ҫинче сыхланса юлнӑ чул 
плитасем; вӗсем ҫинче араб чӗлхипе ҫырнӑ сӑвӑ 
пек илтӗнекен сӑмахсене вулатпӑр. Хӑшпӗр 
ҫӗрте унтах авалхи пӑлхар сӑматӗсем тухаҫҫӗ. 
Вырӑс ученӑйӗ Н . Ашмарин хӑйӗн «Пӑлхар- 
семпе чӑвашсем» кӗнекинче (вӑл 1902 ҫулта 
Хусанта тухнӑ) фотографисем, чул ҫине ҫырнӑ 
нумай сӑмахсем пичетленӗ. вӗсем мӗне пӗлтер- 
нине ӑнлантарса панӑ. «Чӗрри пурте вилет»,—  
вулатпӑр Эпир пӗр чул ҫинче. «Вӑл ҫуралнӑ 
ҫӗршывӗнчен инҫетре вилчӗ»,— ҫӗре кӗпӗ ҫын 
ҫинчен каланӑ чц хурлӑхлӑ сӑмах. Унтах тата 
ҫын Атӑл тӑрӑхенчи тӑван тавралӑхне юрат- 
нине пӗлтерекен сӑмахсем те гӗл пулкалаҫҫӗ. 
Ятсем мӗнле тата! «Аспа, Ялба хӗрӗ», «Сатил- 
миш, Еджиеп ывӑлӗ», «Таса хуласене (Меккипе 
Медин) кайса курнӑ Махмут, Булгари Хусей- 
нӑн ывӑлӗ»...

Смирнов ученӑй, унран маларах Ашмарип, 
ҫав вырӑнта ҫӗр чавса мӗн тупнине тата халӗ 
авалхи палӑк вырӑнне мӗн-мӗн сыхланса юлии- 
не кӑна ҫырса кӑтартаҫҫӗ. Асӑпнӑ ученӑйсем, 
археологипе чӗлхене тӗплӗн тӗпчесе пӗлес тесе, 
сахал мар вӑй хунӑ. Атӑлпа Кама тӑрӑхӗнчи 
пӑлхарсен ясторине илсен, унган вӗсен культу- 
рине ытти тӗрек халӑхӗсен лапӑхрах сыхланса 
юлнӑ культурипе танлаштарса пӑхсан, эпир 
Атӑлҫи пӑлхарсен пуян ҫырулӑхпа литература 
пулнине куратпӑр. Истори хӑшнӗр ппсательсен 
ячӗсене халиччене ҫитиех сыххаса хӑварнӑ. Вӗ- 
сепчен пӗри — Гали. Унӑн «Юсуфпа Зулейха» 
поэми паян кунчченех упраннӑ. Атӑлҫи пӑлха- 
рӗсен хӑшпӗр йӑхӗсем каярах тутарсемпе хут- 
шӑнса кайнӑ, Гали ҫавӑн пек йӑхран пулнӑ, 
ҫавӑнпа вӑл ҫырса хӑварнисем тутарсене куҫнӑ.

«В. И. Ленин ячӗпе хисепленекен Хусан пат- 
шалӑх университетӑн научнӑй библиотекинчи 
авалхи ал ҫырусен фондӗнче,— тесе пӗлтернӗ 
«Литература и жизнь» хаҫатра тутар писателӗ- 
сен Союзӗн председателӗ Авзал Шамов (иртнӗ 
ҫулхи июнӗн 22-мӗшӗнче),— 750 ҫул ӗлӗкрех 
ҫырнӑ «Юсуфпа Зулейха» поэма алҫырӑвӗ уп- 
ранать. Унӑн авторӗ Кол Гали —  пӑлхар-тутар 
поэчӗ — Кама тӑрӑхӗнчи авалхи хуласенчен пӗ- 
ринче пурӑннӑ...» Поэмӑн «йӑлтӑртатса-ҫнҫсе тӑ- 
малла якатнӑ хаклӑ чул пек йӗркисене вулаиӑ-
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— тет малалла Шамов, авалхи поэтан аслӑ 
таланчӗ умне ирӗкссрех пуҫна таятӑн».

Поэтсем Пӑлхар хулинче те тата Атӑлпа 
Кама тӑрӑхӗнчи ытти пӑлхар хулисенче те 
(Пӳлӗрте, Суварта, Ошелте) пурӑннӑ, вӗсем 
кснеке упракан пысӑк меҫӗтсене пухӑннӑ. 
библиотекарӗн пӳлӗмӗнче лутра саксем ҫине 
тӗрӗксем пек ларса, вӑрӑм сухалӗсене сӑтӑрка- 
ласа, поэзи ҫинчен сӑмах вӗҫне ҫитеӑми калаҫ- 
нӑ; вӑрӑм каравансемпе таҫтан-таҫтан хӑнасем 
килнӗ, вӗсем пӑлхар тусссем патне хӑйсен ал- 
ҫырӑвӗсене илсе пынӑ, унтан тусӗсем ҫырнн- 
сене Багдад. Бухара, ипҫетри Дельха тата 
Сунь патшалӑх библиотекисене ҫитернӗ. Каҫ- 
хнне, хӑнасемпе пӗрле, поэтсем пысӑк кермен- 
сене кайнӑ, унтаи, ҫӑлкуҫӗсем шӑнкӑртатнӑ сад- 
ра, вӗсем пӗр-пӗринпе ӑмӑртса сӑвӑсем каланӑ. 
(«Амӑрту» авалхи пӑлхарла та, чӑвашла та пӗр 
сӑмах). Тӗрленӗ кавирсем ҫннче алҫырӑвӗсем 
тытса ларса, вӗсем хӑнисене юрланӑ пек илтӗ- 
некен сасӑпа, хавхаланса сӑвӑссм вуласа панӑ. 
Сӑввисемпе вӗсем вӑрҫӑсем ҫинчен, ӑслӑлӑх 
ҫвнчен каланӑ, юрату ҫинчен юрланӑ чух сӑв- 
висем хӗвелтухӑҫ поэзийӗ пек, Саади, Низами, 
Навои, Фирдоуси поэзийӗ майлӑ янӑранӑ...

Амӑртура ҫӗнтернӗ поэта парне панӑ. Ҫитес 
ҫул вӑл ӑмӑртура мала тухаймасан, парне тепӗр 
поэт аллине куҫнӑ.

Совет ученӑйӗсем пурте ҫакна кӑтартса па- 
раҫҫӗ: Атӑлпа Кама тӑрӑхӗнчи Болгарин пур- 
нӑҫӗпе шӑпине малалла илсе пыраканӗ чӑваш 
халӑхӗ пулнӑ. Елӗк чӑвашеене Суварсем (е су- 
вгвсем) тенӗ, вӗсем Атӑлпа Кама тӑрӑхӗнчн 
пӑлхарсен тӗп пайӗ (тӗп йӑхӗсем) пулнӑ. Авал' 
хи пӑлхар чӗлхн каярахпа пайтах улшӑннӑ, вара 
малалла аталанса пынӑ май, чӑваш чӗлхи 
пулса тӑнӑ.

I I I

Тӗрӗк халӑхӗсен шӑпи ҫапла: Вӑтам ӗмӗрсен- 
че, Хӗвеланӑҫ Европӑри халӑхсем тӗттӗмлӗхре 
пурӑнпӑ саманара, кусен, арабсемпе перссеннн 
пек, индеецсенни пек, утса тухнӑ вӑрӑм кун- 
ҫулпа пысӑк культура пулнӑ. * Самаркандпа 
Бухарара, Ташкентпа Кянжере (халӗ Азер- 
байджанри Кировабад,) Пӑлхарта наукӑпа по- 
эзв ҫӳлӗ пусӑма ҫитнӗ. Каярахпа, Европӑра 
малтанхи Возрождени тапхӑрӗ пуҫланма ты- 
тӑнсан, Дантепе ытти писательсем Европӑи 
ҫӗнӗ литературине пуҫарса янӑ вӑхӑтра темелле, 
тсрӗк халӑхӗсен историлле тӗрлӗ сӑлтавсене 
пула, культура аталанӑвӗ чарӑнса ларать. Вӗ- 
семшӗн тӗттӗмлӗх ӗмӗрӗсем пуҫланса каяҫҫӗ. 
Тсрек халӑхӗсем, ҫав хушӑра чӑвашсем те, ҫы- 
рулӑхне ҫухатаҫҫӗ, халӑх таланчӗ фольклорта 
кӑна сӳнмесӗр ҫуталса тӑрать.

Мал ӗмӗтлӗ ӑслӑ ҫынсем чӑваш халӑхӗн куль- 
турине ҫӗклессишӗн нумай вӑй хунӑ.

Вӗсенчен пӗри аслӑ педагог тата писатсль 
Иван Яковлев пулнӑ. Вӑл 1872 ҫулта чӑваш 
алфавитне тунӑ. Уи хыҫҫӑн чӑвашла кӗнекесем 
тухма тытӑннӑ... Ҫапла вара, чӑваш ҫырулӑхӗ 
шкулсене ҫитнӗ, халӑх хушшине сарӑлма пуҫ- 
ланӑ. Паллах, патша самапи^че Чӑвашра ҫыру- 
лӑх хӑвӑрт сарӑлма пултарайман. Халӗ унта 
хут пӗлменлӗх пирки сӑмах та пымасть, нума- 
нӑшӗсем вӑтам е аслӑ шкулсенчен вӗренсе тух- 
нӑ, ун чухне, революциччен, хут пӗлекенсем 
арҫынсенчен 18 проц., хӗрарӑмсенчен 3 проц. 
кӑна пулнӑ.

Ҫапах та ҫав йывӑр вӑхӑтрах иртнӗ ӗмӗрӗн 
вӗҫӗнче чӑваш литератури пуҫланса каять. Вӑл 
вырӑс литературин гуманизмӗпе реализмӗн 

,  сӗткенӗпе ӳсме тытӑнать. Чӑваш литературипче 
паллӑ вырӑн йышӑннӑ малтанхи писатель Кон- 
стантин Иванов пулнӑ (1 8 9 0 — 1915). Кон- 
стантин Иванов питӗ ҫамрӑкла вилнӗ, анчах 
нысӑк талантлӑ повач хӑварчӑ. Вӑл поэзин аха- 
хӗ — «Нарспи» поэма. Нарспи — чӑваш хӗрӗ, 
ӑна ӗлӗкхи йӑлапа юратман ҫынна ирӗксӗр кач- 
ча параҫҫӗ; вӑл упӑшкннчен хӑйӗн савнийӗ —  
чухӑн Сетнер патне тарать. Вӗсен шӑпи хӑру- 
шӑ —  кивӗ тӗнче йӑлтах вӗсене хирӗҫ, ҫавна 
пула ҫамрӑксем вилеҫҫӗ. Констаптин Иванов 
чӑваш халӑхӗн пурнӑҫӗпе йӑлисене куҫа курӑн- 
малла уҫҫӑн сӑнласа кӑтартать. Ку поэма чӑ- 
ваш халӑхӗн чӗрипе ӑсне кӗнӗ, вӑл пирӗн Иван 
Вазовӑн Пӑлхар халӑхӗн чӗринче упранакан 
«Пусмӑр айӗнче» романне аса илтерет. Халӑхра 
Константин Ивановӑн мухтавӗ нысӑк — ӑна 
хисеплесе палӑк лартнӑ, вӑл ҫырнисӗне чӑвавг- 
ла та, вырӑсла та пӗтӗмпе пухса кӑларнӑ.
К. Иванов пурӑннӑ вӑхӑтра ҫырма пуҫланӑ те- 
пӗр пысӑк писатель —  Николай Шелепи (1881  
ҫулта ҫуралнӑ). Революцнчченхи ҫулсенчех

унӑн поэзийӗ социализмла идейӑсемпӗ палла 
пулнӑ. Эпир ӑна пирӗн Полянов поэтпа тан- 
лаштарма пултаратпӑр. Ун пекех, Н. Шелепи 
тӑван халӑхне ирӗклӗхе кӑларнӑ хыҫҫӑн та ҫы- 
рать — унӑн поэзийӗ революцичченхипе халь- 
хи чӑваш литературине ҫыхса тӑрать. (Шелепн 
1945 ҫулта вилнӗ). Чӑваш литературин хӑйӗн 
Поляновӗ кӑна мар, унӑн хӑйӗн Смирненский те 
пур. Вӑл —  мухтавлӑ Ҫеҫпӗл Мишши поэт. 
Асӑннӑ икӗ поэтӑн пурнӑҫӗсем пӗр-пӗрне ҫывӑх 
тӑраҫҫӗ. Ҫеҫпӗл 1899 ҫулта ҫуралнӑ, пӗрремӗш 
тснче вӑрҫи вӑхӑтӗнче ҫырма нуҫланӑ, революци 
ҫулӗсенче вара пысӑк поэт пулса тӑнӑ. 1921 
ҫулта ҫирӗмвиҫҫӗре Украинӑра Остер хулинче 
вилнӗ. Вӑл ҫулӑмлӑ чӗреллӗ коммунист— 1918 
ҫулта хӑй ирӗкӗпе Хӗрлӗ Ҫара каять, каярах- 
на революци трибукалӗн председателӗ пулать. 
Павел Корчагин пек халӑх ӗҫӗнче ҫулӑмпа ҫу- 
нать, Чӑвашра совет влаҫне ҫирӗплетессишӗн 
кӗрешет. Ҫав хушӑрах ҫӗнӗ чӑваш литературине 
туса хурассишӗн пӗтӗм вӑйне хурать — публи- 
цистикӑлла статьясем ҫырать, хӗрӳллӗ сӑвви- 
семпе ҫӗнӗ поэзн пуҫарса ярать. Пӗр статьинче 
вӑл ҫапла калать: «Революци пурнӑҫа пур ен- 
чен те ҫӗнӗ сывлӑш, чӗрӗ сывлӑш кӗртрӗ. Пур 
ӗҫре те чӗрӗлӗх. Чӑваш кун-ҫулне ҫутатмашкӑн, 
чӗрӗ сывлӑш вӗрсе кӗртмешкӗн, чӑваш поззи 
те чӗрӗле пуҫларӗ». Унӑн сӑввисен ячӗсемех 
вӑл поэзи мӗнле пысӑк, хӗрӳллӗ шухӑшсенчен 
тӑнине кӑтартса параҫҫӗ: «Хурҫӑ шанчӑк», «Пу- 
ласси», «Хӗрлӗ мӑкгньсем»... Вӑл чӑваша, чӑ- 
ваш арӑмне ҫӗнӗ пурнӑҫшӑн кӗрешме, револю- 
цин хӗрлӗ ялавӗ айне тӑма чӗнет. Иртнӗ кӗр- 
кунне, Украинӑра Болгари культурин вунӑ- 
кунлӑхӗ пынӑ вӑхӑтра, эпӗ Ҫеҫпӗл вилтӑприне 
кайса курма кӑмӑл турӑм. Йнҫе ҫула пӑхма- 
сӑр, манпа пӗрле Украина писателӗсем те —  
Тычина, Билоус т. ыт. те пычӗҫ.Пирӗн халӑх 
Ботев вилтӑпри умне пуҫ тайма пуҫтарӑннӑ 
пек, Ҫеҫпӗл вилтӑпри умне те, тӑван поэт ятне 
чыс кӳрсе, Чӑвашран нумай ҫынсем киле-киле 
каяҫҫӗ. Остерта Ҫеҫпӗл вилтӑпри ҫине эпир 
чечек кӑшӑлӗсем хутӑмӑр, унтан хула ҫыннн- 
сем пухнӑ митингра пӑлхарсемпе украинецсем, 
чӑвашсем хушшинчи туслӑх ҫинчсв сӑмах ка- 
ларӑмӑр; вӑл пӗтӗмӗшпе илсен, пӑлхарсемпе 
совет халӑхӗсем хушшинчи туслӑх пулса тӑрать. 
Пирӗнпе пӗрле Украина писателӗсен Союзӗн 
председатель заместителӗ Юрий Збанацкий 
пулчӗ (вӑл хӑй Остерта ҫуралса ӳснӗ, вӑрҫӑ 
вӑхӑтӗнче ку таврара партизансен отрядне 
ертсе пынӑ). Вӑл ача чухне хулара Ҫеҫпӗлпе 
увӑн тусӗсене курнӑ, халӗ Ҫеҫпӗл ҫинчен ро- 
ман ҫырать.

Чӑваш литературинчи тепӗр пысӑк ят — Ҫе- 
мен Элкер (1894 ҫ. ҫуралнӑ). Хӑйӗн поэзинче 
вӑл чӑвашсен ӗлӗкхи пурнӑҫне анлӑн сӑнланӑ. 
Элкер паллӑ беллетрист та — унӑн «Шурӑм- 
пуҫ» повеҫне халӑх юратса вулать. Асӑннӑ по- 
весть чӑваш халӑхӗ 1905 ҫулхи революцие 
мӗнле хутшӑянине, хресченсем ҫӗршӗн кӗреш- 
нине кӑтартса парать. Хальхи паллӑ чӑваш пи- 
сателӗсенчен тепри тата Яков Ухсай (1915 ҫ. 
ҫуралнӑ). Чӑваш халӑхӗн кун-ҫулне сарлакан

Ҫутатакан йроизведенисепчен унӑн «Халӑхсев 
ылтӑн кӗнеки» поэма татӑ сӑвӑласа ҫырна 
«Тутимӗр» трагеди. Тутимӗр — чӑваш, вӑл Пу- 
гачевпа пӗрле улпутсене хирӗҫ ҫапӑҫать. Поээи- 
ре картинлама ӑста поэт, Ухсай — «Ҫул» ятлӑ 
сӑвӑлла роман авторӗ. Хӑйӗн нумай сӑввисемпе 
поэмисенче вӑл халӑх пурнӑҫне кӑтартакан те- 
мӑна ҫӗклет, хӑйӗн шухӑш-кӑмӑлӗпс савӑнӑҫӗ 
ҫинчен калать.

Элкерпе Ухсай — чӑваш халӑх поэчӗсем. Ҫа- 
кӑ чаплӑ ята илтме тивӗҫлӗ пулнӑ чӑваш по- 
эчӗ Петӗр Хусанкай та (1907 ҫ. ҫуралнӑ). 
Вӑл — паллӑ совет поэчӗсенчен пӗри, чӑвашла 
та, вырӑсла та пӗр пскех ӑста ҫырать. Унӑн 
поэзийӗ — пурнӑҫа сӗртӗнмессерен йӑлтӑртатса 
та шӑнкӑртатса илекен ҫӑлкуҫӗ пек поэзи. Ху- 
санкай пултарулӑхӗ фольклора ҫывӑх тӑрать, 
ҫав хушӑрах вӑл хальхи поЭзин ҫул-йӗрӗпе, тӗл- 
левӗпе тачӑ ҫыхӑннӑ. Поэт ҫуралнӑ ҫӗрӗ-шывӗ- 
пе унӑн кун-ҫулӗ ҫинчен юрлать, сӑввисенче 
совет саманине, Совет Союзне мухтать. Чӑваш 
поэзинче унӑн «Апграман тавраш» ятлӑ сӑвӑл- 
ла романӗ паллӑ вырӑн йышӑнать. Ку поэма 
чӑваш халӑх пурнӑҫӗн эпопейи пулса тӑрать. 
Кунта ӗлӗк-авал чӑвашсемпе пӑлхарсем пӗр тӑ- 
вансем пулнине те асӑнпӑ. Чӑваш ялӗнчи пур- 
нӑҫ, Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи, совет влаҫ- 
пе чунтан парӑннӑ чӑваш ывӑлӗсен паттӑрлӑхӗ, 
колхозлӑ ял тата пстӗм халӑх пурнӑҫӗ ҫӗклен- 
се кайни — ҫакӑ вӑл поэмӑна илсе пыракан 
тӗп йӗр пулса тӑрать. Историпе культурӑна 
тӗплӗн пӗлнӗрен автор ҫав ҫул-йӗре аякка кур- 
малла анлӑлатма пултарнӑ... Хусанкай чӑваш 
писателӗсен Союзӗн председателӗ, Болгарин 
ҫывӑх тусӗ: вӑл пирӗн чӗлхене вӗренет, Ботев 
поэзине пӗтӗмӗшпе куҫарнӑ, Вапцарова тата 
ытти пӑлхар поэчӗсене куҫарать, чӑваш ха- 
лӑхне пирӗн литературӑпа паллаштарать...

Пирӗн кунта тата ытти паллӑ чӑваш поэчӗ- 
сен пултарулӑхӗ ҫинчен калама май ҫук. Май 
килсен эпир ыттисен произведепийӗсене те ку- 
ҫарса пичетлесшӗн, вӗсем хушшинче: Стихван 
Шавлы (1910 ҫ. ), Уйӑп Мишши (1911 ҫ. ), 
Георгий Ефимов (1928 ҫ. ) т. ыт. те. Халлӗхе 
журналта хӑшпӗрисеяе кӑна пичетлерӗмӗр. Эл- 
керпе Хусанкайсӑр, Ухсайсӑр пуҫне кунта 
Александр Алга (1913 ҫ. ), Аркадий Эсхель 
(1914 ҫ. ) тата Николай Евстафьев (1918 ҫ. ) 
сӑввисене куратпӑр. Алга — нумай калавсен, 
опсра валли ҫырнӑ либреттосен, тӗрлӗрен теиа- 
тикӑпа ҫырнӑ сӑвӑсен авторӗ. Кунсӑр пуҫнс, 
вӑл вырӑс, украина, пӑлхар поэчӗсене куҫарать.

Эсхель — тӗрлӗрен пултарулӑхлӑ писатель — 
сӑвӑсем, поэмӑсем, калавсем, драма, критикӑл- 
лӑ статьясем ҫырать. Евстафьев чӑвашла та, 
вырӑсла та ҫырать. Вулакансем унӑн «Инҫетри 
чикӗ» ятлӑ сӑвӑсен кӗкекине лайӑх пӗлеҫҫӗ.

Чӑвашсем пӑлхар литератури ҫинчен нумай 
ҫыраҫҫӗ ,пирӗн писательсеи произведенийӗсене 
хаҫатсемпе журналсенче пичетлеҫҫӗ, уйрӑм кӗ- 
некесемпе кӑлараҫҫӗ. Эппин, ҫакӑнта пичетленӗ 
хӑшпӗр сӑвӑсем эпир чӑваш халӑхне тав тунипе 
пӗлтертӗр, эпир ӑна хамӑра ҫывӑха хурса хи- 
сеплени ҫинчен хыпарлатпӑр.

АЧАСЕН Т У С Ӗ -П О Э Т
КАШНИ ШКУЛ АЧИЕХ ун кӗнекисене, ун сӑвви-юррине юратса вулать. Кащниех 

поэта хӑй куҫӗпе курасшӑн. Ҫавӑнпах ӗнтӗ каникул вӑхӑтӗнче Муркаш вӑтам шкулӗн- 
чи пионерсем чӑваш халӑх поэтне — Петӗр Хусанкая хӑйсем патне хӑнана чӗнчӗҫ, хӑй 
Болгарие кайса ҫӳрени ҫинчен каласа пама ыйтрӗҫ.

Муркашри вӑтам шкулта вӗренекенсемшӗн ҫак тӗлпулу уйрӑмах хаклӑ пулчӗ. 
Вӗсем хӑйсем те Болгари ачисемпе тачӑ ҫыхӑну тытаҫҫӗ, туслӑ пурӑнаҫҫӗ. Вӗсем 
пӗр-пӗрин патне ҫырусем ҫӳретеҫҫӗ, кӗнекесемпе тӗрлӗрен парнесем яра-яра параҫҫӗ. 
Кӑҫал кунта Христо Ботева хисеплесе пионерсен дружинин сборне ирттерчӗҫ, 
ҫак сбора чӑваш халӑх 
поэчӗ Петӗр Хусанкай та 
килчӗ. Вӑл шкул ачисене 
Христо Ботев ҫинчен каласа 
пачӗ, унӑн портретне парне- 
лерӗ, хӑй сӑввисене вуларӗ.
Пионерсем хаклӑ хӑнана ха- 
пӑлласа кӗтсе илчӗҫ.

У к е р ч ӗ к р е :  Чӑваш ха- 
лӑх поэчӗ Петӗр Хусанкай 
Муркашри пионерсем хуш- 
шинче .

Ю. Ананьев тунӑ 
сӑнӳкерчӗк.
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Ялти ӳкерчӗксем
Степан ЯСЛЯН

М А АТИ С ЕМ

ҪУМ АР тулӑх ҫунӑ хыҫҫӑн, кукурус хӑвӑрт 
ӳсме тытӑнчӗ. Анчах инкек те тупӑнчӗ. Ҫамрӑк 
к5на калчана усал-тӗсел ҫумкурӑк тапӑнать.

—  ку питех те хӑрушӑ!— терӗҫ колхозра. 
«Тӑшман» сӗмсӗрлӗхне хӑвӑрт ҫапса хуҫас

пулать. Анчах кукурус пусси пӗчӗк мар-ҫке: 
иьҫӗр киллӗ яла валли икҫӗр гектар! Мӗн 
тумалла?

— Еҫлеме пултаракан кашни ҫыннӑн кӗре- 
шӗве хутшӑнмалла, унсӑрӑн кукуруса пӗте- 
ретпӗр,— терӗҫ правленире.

Тепӗр кунне ирпе ирех кукурус пуссинче тӗ- 
лӗнмелле кӗрешӳ пуҫланчӗ. Арҫынӗ те, хӗрарӑмӗ 
те, ҫитӗннни те, ҫамрӑкки те хӑйне майлӑ хӗҫ- 
пӑшал —  катмак йӑтса уя тухма тытӑнчӗҫ. Ан- 
чах пӗр ушкӑн унчченех, кӑвак ҫутӑллах, ӗҫлеме 
пуҫланӑ иккен.

Камсем вӗсем? Мӗнле ҫынсем?
Колхозниксем вӗсене аякранах палларӗҫ. Вӗ- 

сем пурте коммунистсем.

МУЧИ

ҪУРАКИ вӑхӑчӗ. Аслӑ уйри такӑр ҫулпа,— 
хӗвел ӑшшине те туймасть, тӑри юрланине те 
илтмест, тракторсем ӗҫленине те курмасть те- 
йӗн,— пӗр старик васкаса утать. Акӑ унпа 
вӑрлӑх турттаракансем тӗл пулчӗҫ те грузовика 
чарса тӑратрӗҫ.

—  Аҫталла васкатӑн эс, мучи? Ялалла пул- 
сан, хамӑр машин ҫине лартса каятпӑр.

— Ҫӗнкаса ҫитес тетӗп. Правление!— туйипе 
тӗллесе кӑтартрӗ вӑл.

— Мӗн ҫӑмӑлпа?
— Ҫӑмӑлпа мар, йывӑрпа!—  терӗ мучи ҫи- 

лӗллӗ сасӑпа.— Ҫавӑн пек ашкӑнма юрать, раҫ! 
Ак кун пек, кача пӳрне тарӑнӑшӗ ҫеҫ суха- 
лаҫҫӗ. Шӑйрӑксем тата?.. Япӑх. Пит япӑх ӗҫ- 
леҫҫӗ. Каларӑм та кулса ячӗҫ. Председателе 
кайса пӗлтерес тетӗп.

— Чим-ха, мучи, ара, Ҫӗнкассем пирӗн кол- 
хоз мар вӗт-ха?

—  Эсир мӗн?—  кӑн-н тӗллесе пӑхрӗ мучи.— 
Пирӗн колхоз мар тесе, вӗсем таҫта, ҫичӗ ютри 
ҫӗршывра пурӑнаҫҫӗ тетӗр-и? Вӗсен тырри ха- 
мӑр патшалӑх валли пулмасть-им?

Мучи хытӑ ҫиленнӗрен, вӑрлӑх турттаракан- 
сем ӑна йӑпатса калаҫма тытӑнчӗҫ:

— Эсӗ, мучи, юри уй пӑхса ҫӳреме тухнӑ 
пуль-ҫке?— тесе ыйтрӗҫ.

— Ҫук, Эпӗ вӑрмана кӑмпа татма кайнӑччӗ,— 
терӗ те вӑл, хӑй ҫулӗпе пӑрӑнса, пилӗк ҫухрӑм- 
ри Ҫӗнкасалла васкарӗ.

К РИ Т И К А

ИР. Колхоз правленийӗнче ӗҫпе пынӑ ҫынсем 
чылаях. Сӗтел хушшинче ларакан председатель 
умӗнче шур кӗпеллӗ ҫамрӑк хӗрарӑм тӑрать. 
Вӑл хӗрсе кайсах председателе ятлать:

— Сана пула! йӑлтах сана пула иртнӗ каҫ 
Шупашкартан килнӗ театра кураймасӑр юл- 
тӑм,— тет.

■— Тӑхта-ха эсӗ, сар инке,— терӗ предсе-

датель.—  Ма кайса курмарӑн тата? Спектакль- 
не колхоз укҫипе тӳлесе кӑтартрӑмӑр-ҫке.

— А н мӑшкӑлласа лар!—  пушшех вӗриленчӗ 
хӗрарӑм.— Ман вырӑна пирӗн пата пырса эсӗ 
ҫӑкӑр хываттӑнччӗ-и?.. Кунӗпе фермӑра ӗҫлене 
эпӗ. Сурӑхсене шӑварса картана хупнӑ хыҫҫӑи 
киле таврӑнсан вутӑ хутса ҫӑкӑр пӗҫермелле 
пулчӗ. Ачасене выҫӑ лартас-и?.. Пӗтӗмпех сирӗн 
айӑпа пула вӑл. Виҫӗмҫулах пухура хамӑр кол- 
хозра пекарньӑ лартмалла тесе каларӑм. Ха- 
лӑх та ман майлӑ пулчӗ. Лартмалла тесе йы- 
шӑнчӗҫ те. Эсир халӗ те лартса памастӑр. Кил- 
хуҫи хӗрарӑмӗсене хӗрхенместӗр. Мӗн тери паха 
спектакле курмасӑрах юлтӑм. Курнисем пурте 
мухтаҫҫӗ. Эх, эси-ир!..

Сар инке калас сӑмахне пӗтермесӗрех шӑплан- 
чӗ те, председатель те ӑна хирӗҫ ним чӗнме 
аптӑрарӗ.

У Л А Х Р А

ҪУЛЛА. Ешӗл улӑхра ӗне кӗтӗвӗ ҫӳрет.
Ватӑ йӑмра сулхӑнӗнче пиншак сарса ларнӑ 

хср-пике тӗрӗ тӗрленӗ ҫӗртенех тӗлӗрсе кайнӑ. 
Акӑ вӑл тӗлӗк тӗлленет. Вӑл чун савнӑ каччипе 
пӗрле колхоз садӗнче уҫӑлса ҫӳрет. Каччи ӑна 
юратса чуптӑвасшӑн, аллинчен ҫепӗҫҫӗн шӑлса 
ачашлать. Х ӗр тути ҫинче савӑнӑҫлӑ кулӑ 
ҫиҫет. Мӗн тери телейлӗ иккен вӑл!

Акӑ хӗр сасартӑк вӑрансах кайрӗ. Ун умӗнче 
хӑй юратакан «Милаша» ӗне тӑрать иккен, вӑл 
пикенсех пике аллине ҫуллать. Ытти ӗнесем те 
курӑк ҫиме пӑрахнӑ, хуллен ӗнӗрлекелесе тӑ- 
раҫҫӗ.

Ял енчен ҫеремлӗ ҫулпа ҫутӑ внтре ҫакнӑ 
хӗрсем кулкаласа-шавласа анчӗҫ. Вӗсем хыҫҫӑн 
лав килет. Енесене сума чӑнах та вӑхӑт ҫитнӗ 
иькен.

Ю РИК

Ш А Н К А Р  УЯР. Тӳпере пӗр пӗлӗт татӑкӗ 
ҫук. Шӑрӑх. Колхозниксем пӑрҫа ҫулса пуҫ- 
тараҫҫӗ. Пӑчӑ пулнӑран пурте тарланӑ. «Ах, 
шыва кӗрсе уҫӑласчӗ!», теҫҫӗ ҫамрӑксем. Анчах 
ҫывӑхра ҫырма таврашӗ ҫук. Яла каяс, ял та 
нпҫетре. Иӗри-тавра тип-тикӗс анлӑ хир кӑна. 

Кӗлте ҫулӗпе пӗр лав килни курӑнчӗ.
— Юрик килет! Юрик!— хавхаланса калаҫа 

пуҫларӗҫ уйра хӗртӗнсе ӗҫлекенсем.
Лав часах вӗсем патне ҫитсе чарӑнчӗ. Урапа 

ҫинче пысӑк пичке. Пичке ҫинче кӑтра пуҫлӑ, 
кӑвак майка тӑхӑннӑ, вуннӑ-вуниккӗри ача 
ларса пырать. Вӑл уйра ӗҫлекенсем патне уҫӑ 
ҫӑл шывӗ илсе килчӗ. Аш хыпнӑ ҫынсем ӑна 
тутанса ӗҫрӗҫ, чылайӑшӗ ҫӑвӑнса уҫӑлчӗҫ.

—  А х, аван та пулса кайрӗ-ҫке капла! Чун 
ҫвмӑлланчӗ!—  терӗҫ вӗсем. Вара татах пикене- 
рех ӗҫлеме тапратрӗҫ.

ВА И А

У Р А М Р А , вырӑсла хапха хӳми ҫумӗнче, 
псчӗк ачасем выляҫҫӗ. Пӗр тӑлпан ачи тетте- 
лаши ҫине утланса ларнӑ та, клуб тӑрринчи 
телевизор антенни ҫине тӗллесе пӑхнӑскер, ту- 
тнне мӑкӑртса: «Ур-р-р!», тесе ӑрлатать.

— Эс мӗн тӑвагӑн-ха, ачам?— тесе ыйтрӑм 
унран, юри хӑй патне пырса тӑрса.

—  Ҫӑлтӑр ҫине каятӑп,— терӗ те вӑл татах 
ӑрлатма пикенчӗ.

—  Х у  мӗн ятлӑ вара эсӗ?—  ыйтрӑм пӑртак 
тӑрсан.

— Гагарин!— терӗ ача пӗр такӑнмасӑр.

А  К Т

ЭПИР ҫатрака-чӑтлӑх вӑрман ҫулӗпе пырат- 
пӑр. Ак япала, пӗр пӗчӗк уҫланкӑра, ҫӑра ҫул- 
ҫӑллӑ йывӑҫ тӗмӗ айӗнче, хуплӑ урапа ларать. 
Урапаран вӑрӑм вӗрен кӑкарнӑ, тӗмсем хушшнп- 
че лаша курӑк ҫисе ҫӳрет. Анчах йӗри-тавра нм- 
кам та ҫук, сас-хура та илтӗнмест. Мӗнле лаша 
вӑл? Кам лагаи? Кам илсе килнӗ ӑна куита?

Пире ертсе ҫӳрекен вӑрман хуралҫи, самаях 
ватӑскер, ӗмӗрне ҫакӑнта ӗмӗрлекенскер, тӑпах 
чарӑнса тӑчӗ.

— Тӑхтар, юлташсем! Шӑп тӑрар.
— Мӗншӗн?
—  Халех ҫак таврара йывӑҫ ӳкнӗ сасса 

илтӗпӗр.
Эпир пурсӑмӑр та ун патне пырса, мӗн пу- 

ласса кӗте пуҫларӑмӑр. Вӑрман хуралҫи ^кала- 
рсш, нумаях та вӑхӑт иртмерӗ, ӑвӑслӑхра йывӑҫ 
ҫатӑртатса ӳкни илтӗнчӗ.

— Атьӑр унта!— тарӑхса кайрӗ лесник.—  
Халӗ текех вӗҫертес мар вӗсене. Кунта ҫӳреме 
вӗреннӗ иккен вӗсем, сӑтӑрҫӑсем, тӗнче юлаш- 
кисем!

Эпир йывӑҫ ӳкнӗ ҫӗрелле васкарӑмӑр. Унта 
икӗ ҫын пӑчкӑпа ҫӗре йӑваннӑ пысӑк ӑвӑса сы- 
пӑлаҫҫӗ. Вӗсене эпир те палларӑмӑр. Ватти— 
Ҫыранвар ялӗнчи халиччен те колхоза кӗмесӗр 
пурӑнакаи Пурхиле пулчӗ, тепри —  унӑн ниҫта 
та ӗҫлемен ывӑлӗ.

— Намӑссӑрсем! Ҫутҫанталӑка сиенлетӗр,— 
шӗкӗсем!— сурса ятлаҫать вӗсене вӑрман ху- 
ралҫи.

Сӑтӑрҫӑсем вӑрман вӑрлани ҫннчен вӑрман 
хуралҫи ҫырнӑ акта эпир те алӑ пусса ҫирӗп-
летрӗмӗр.

«ЯЛ А В» Ж У Р Н А Л А Н  
7-М ЕШ  Н О М Е Р Е Н Ч Е  

П И Ч Е Т Л Е Н Н Ӗ  
К Р О С С В О Р Д

О Т В Е Ч Е С Е М

Горизонгаль майлӑ: 5. Кав- 
рӑҫ. 6. Трепак. 9. Сава. 10. Тан- 
кист. 12. «Атӑл». 13. Саламат. 
15. «Атакӑра». 17. Автобус. 
18. Кринум. 19. Кварта. 
20. Ноктюрн. 21. Сехмет. 
24. Акатуй. 27. Курак. 29. Би- 
чурин. 30. Слакпуҫ.

Вертикаль майлӑ: 1. Катама- 
ран. 2. «Кӑвайт». 3. Треска. 
4. Касаткина. 7. Тананариве. 
8. Пӑтраштару. 11. Компози- 
тор. 14. Адамант. 16. Тоскана. 
22. Хинин. 23. Есаул. 25. Кукка. 
26. Тукун. 27. Крит. 28. Кулӑ.

Ж урнал хуплашкин 1-мӗш 
вулйр).

страницинче: Валя Никитина (22-мӗш страницйра 
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Ҫ А М Р А К С Е Н  С А С С И  М И Р Ш Е Н  К Е Р Е Ш М Е  Ч Й Е Т
Июлӗн 25-мӗшӗпе августӑн 3-мӗшӗ хушшинче Мускавра пӗтӗм тӗнчери ҫамрӑксен форумӗ пулса 

иртрӗ. Ф орума тӗнчери ҫӗр те вун пӗр ҫӗршывран сакӑр ҫӗре яхӑн представитель хутшӑнчӗҫ, вӗсем 
прогросшӑн, миршӗн кӗрешнине кӑтартса пачӗҫ.

Пӗтӗм тӗнчери ҫамрӑксен форумне хутшӑнни- 
сем мӗнпур ҫӗршывсенчи ҫамрӑксем патне янӑ 
ҫырура ҫапла каланӑ:

Эпир сире, тӗнчсри ҫамрӑксем, хӑвӑрӑн ретсене 
пӗтӗҫтерме, пӗтӗм тӗнчипе килӗштерсе ӗҫлессине 
пур майсемпе те тӗреклетсо пыма чӗнетпор.

Пирӗн тӗнчене, пирӗн малашлӑха вӑрҫӑсем, ко- 
лониализмпа империализм, пӗртанмарлӑх, сыҫлӑх, 
чир-чӗрсем, хутпӗлменлӗх тата ҫуклӑх инкек кӳ- 
мелле мар. Эпир ывӑнма пӗлмесӗр кӗрешӗпӗр, 
эпир ҫӗнтерӗпӗр. Эпир хамӑрӑн тивӗҫе ӑнланат- 
пӑр, ӑна вӗҫне ҫитиех пурнӑҫлӑпӑр.

Ҫак чӗнсе калани ҫине алӑ пустарса ҫӳрӗр, хӑ- 
вӑрӑн ыйтусемпе шухӑшсем ҫинчен правительст- 
восемпе парламентссне пӗлтерӗр. Хӑвӑрӑн ҫӗр- 
шывсенче, континентсенче хӑвӑрӑн ыйтусене сӳтсе 
явма ҫамрӑксен тӗлпулӑвӗсене ирттерӗр.

Ҫамрӑксем! Хӑвӑрӑн сасӑсене пирӗн сасӑсемпе 
пӗтӗҫтерӗр!

„ Я Л А В “ ж урнала аулакан хаклӑ  юлташсем!

19С2 ҫулшӑн „ЯЛАВ‘‘ журпалпа „НЛАВ“ БИВЛИОТЕКВ конокеио кйҫалхп октлироп
1-мошӗпмс ҫырйптарма пуҫлаҫҫҪ

Ҫитес ҫулхи журналта чӑваш совет писателӗсен пачах ҫӗнӗ произведенийӗсем — паллӑ писательсем ҫыр 
нӑ калавсемпе очерксем, драмкружоксем валли ҫырнӑ пьесӑсем, паянхи пурнӑҫа сӑнласа паракан савасемпе 
поэмӑсем, публицистикӑлла статьясем, критикӑпа библиографи тата искусство ыйтӑвӗсене ҫутатса паракан 
статьясем пичетленеҫҫӗ, кунсӑр пуҫне партин ХХП-мӗш съезчӗ палӑртнӑ задачӑсене пурнӑҫлас маипа республи- 
кӑри ӗҫҫыннисен кӗрешӗвне сӑнласа паракан илемлӗочерксем пысӑк вырӑн йышӑнаҫҫӗ.

«ЯЛАВ» БИБЛИОТЕКИНЧЕ чӑваш писателӗсемпе поэчӗсен калавӗсемпе очеркӗсем, сӑвви- 
семпе уйрӑм поэмисем пичетленеҫҫӗ, эстрада валли ятарласа уйрӑм кӗнеке кӑларма палартна.

„ЯЛАВ“ Ж УРН АЛ  ХАКӖ:
Ҫулталӑка — 2 тенкӗ те 40 пуе;
Ултӑ уйӑха — 1 тенкӗ те 20 пус; 
Уйрӑм номерӗ — 20 пус.

ЯЛАВ“ БИБЛИОТЕКИН ХАКӖ:
Ҫулталӑка — 60 пус;
Ултӑ уйӑха — 30 пус;
Уйрӑм номерӗ — 5 пус.

«ЯЛАВ» ЖУРНАЛПА «ЯЛАВ» БИБЛИОТЕКИ, ҫавӑн пекех «ТӐВАИ АТАЛ» альманаха та, «СОЮЗПЕ- 
ЧАТБ» уйрйжсенче, письмпносецсемпе хаҫат-журнал сарас тӗлӗшпе ӗҫлеме уйӑрнӑ ҫынсем урлӑ та пӗр чйрмав- 
сйрах ҫырйнса илме пулать. Чйваш республики тулашӗнче пурйнакансен «Ялав» журналпа «Ялав» библиотекине, 
«Тйван Атйл» альманаха ҫырйнса илме укҫа ҫак адреспа ярса памалла:

ЧУВАШ СКАЯ АССР, г. Ч ЕБО КСАРЫ , ДОМ СВЯЗИ , «СОЮ ЗПЕЧАТЬ».

★
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„ВОСТОК—2“—МИР ХЫПАРҪИ
М А Л А Л Л А, 

НОММУНИЗМ ПАТНЕ
Темиҫе кун маларах ҫеҫ эпир 

пӗтӗм коммуниетсен, пӗтӗм Совет 
ҫыннисен умне пирӗн Совет Со- 
юзӗнчи Коммунистсен партийӗн 
ҫӗнӗ Программин сӳтсе явма 

пичетлесе кӑларнӑ проектне вула- 
са чӑннипех те килентӗмӗр, хамӑ- 
рӑн ӳсӗмсенчен хамӑр тӗлӗнсе 
савӑнтӑмӑр, чун-чӗререн ҫав 

проекта ырласа, хамӑрӑн татах 
та телейлӗ пуласлӑхшӑн хаваслан- 
са, ҫӗнӗ паттӑрла ӗҫсем тума 
хавхалантӑмӑр.

Кашни кун ҫӗнӗ хаваслӑ хыпар 
илсе килет, кашниех вӗсенчен 
пирӗн аслӑ Ҫӗршывӑмӑр хӑватне 
куратпӑр, ӑна татах хӑватлӑнрах 
ӳссе тӗрекленсе пыма сунатпӑр, 
ҫакӑншӑн вӑйӑмӑра та пултарул- 
лӑхӑмӑра хӗрхенмесӗр тӑрӑшса 
ӗҫлеме тупа тӑватпӑр.
Чи ҫӳлӗ ту ҫине хӑпарнӑн 
Хама туятӑп эп паян,
Хӑватлӑ мӑшӑр ҫунат сарнӑн —  
Тен, ӑмӑрткайӑкпа пӗртан. 
Коммунист мар эп. Пурпӗр

мар-и! —
Ман парти, маншӑк эс — тӑван. 
Пӑх малалла —  ҫунать кӑваррӑн, 
Ҫиҫсе тӑрать малашлӑх ман.
Унта хуҫи те, ӗҫлекен те 
Эп хам пулап — ӗҫле те ҫи.
Пире, тен, ҫавӑнпах та ӗнтӗ.
Хзль уҫӑлчӗ тӗнче уҫҫи!

Тӗнче уҫҫи тесен, анчах ҫав 
космосӑн тӗпсӗр океанӗнчен ҫӗр 
ҫине ӑнӑҫлӑ таврӑннӑ совет гра- 
жданинне Гермак Степанович 
Титова хӑйӗн халиччен тӗнче кур- 
ман паттӑрла ӗҫӗшӗн саламалас 
килет. Вӑл тепӗр хут пирӗн тӑван 
Ҫӗршывӑмӑр никам ҫӗнми хӑват- 
не, унӑн коммунизмла пуласлӑхӗ 
ҫывхарса килнине кӑтартса пачӗ.

Никита Сергеевич Хрущев 
радиопа тата телевиденипе тухса 
каланинче вара пирӗн вӑй-хӑватӑ- 
мӑра, эпир никама та пӑхӑнас 
ҫуккине, нимӗнле тӑшман умӗнче 
те пуҫӑмӑра таяс ҫуккине тепӗр 
хут куратпӑр. Хрущев юлташӑн 
сӑмахне эпир чун-чӗререн ырлат- 
пӑр: Ҫитет Америка монополис- 
чӗсене ашкӑнса, пӗтӗм тӗнчене 
хӑратса та унӑн лӑпкӑ пурнӑҫне 
пӑсса пурӑнма. Пире вӑрҫӑпа 
хӑратаймӗҫ, эпир вӑрҫса курнӑ, 
кашнинчех вӑрҫа ҫӗнтерӳпе вӗҫле- 
нӗ. Пулин те —  эпир вӑрҫа хирӗҫ, 
ӑна пуҫласа яма памӑпӑр. Эхер 
те ҫав пушар-ҫулӑма чӗртсе 
яракан ӑссӑр пуҫсем тупӑнсан 
эпир ответ пама хатӗр. Пӗтӗм тӗн- 
че пӗлет пирӗн халӑхӑн, пирӗн 
Ҫӗршывӑн, пирӗн тӑван Партийӗн 
хӑватне. Эпир ун тавра, пирӗнпе 
пӗрле — пӗтӗм тӗнчери ӗҫхалӑхӗ.

Сывӑ пултӑр Совет парвитель- 
ствин тата пирӗн тӑван Партин 
мирлӗ политики! Малалла — ком- 
мунизм патне!

Ник. ЕЗСТАФЬЕЗ

ЧӗрЕ гарлать
Ф. Васильев музыки. А. Пономарев сӑвви.

2. Ҫӗршывӑмӑр ывӑлӗ — харсӑр,„ \Ҫӳрет ҫӗр тавра ҫавранса. ,
Аҫтан-ха чӑтан юрламасӑр
Алтай паттӑрне мухтаса.

3. Тӑван ҫӗршыва парне кӳчӗ 
Тӗнче умӗнче ялкӑшса. 
Янрать юрӑра Титов ячӗ, 
Гагарин пекех, чап сарса

Курман нихҫан этемлӗх 
Кун пек вӗҫевсене. 
Тӗнчемӗр тӗлӗнмелӗх 
Ҫын сарчӗ ҫунатне.

Епле-ха ӗнтӗ юлтӑр 
Вӑл хӑйӗн тусӗнчен!
Ан тив, тӗнче йӑлт куртӑр 
Ҫӗр чӑмӑрӗ ҫинчен!

Ҫӗкленчӗ те хӑпарчӗ 
Емӗтпеле пӗр тан. 
Аса чӑна кӑларчӗ 
Ҫын-паттӑр кӑҫалтан.

Ана вӗҫмешкӗн пӳрнӗ, 
Вӑл — халӑхӑн шӑпи. 
Мухтавлӑ Парти кӳнӗ 
Хӑватлӑ чун таппи.

Ку пулчӗ вӑл Гагарин,— 
Совет Союз ҫынни.
Ана пуҫ тайрӗ мар-и 
Чӑн космос самани.
Пуҫ тайрӗ те лӑпланчӗ: 
Этем-ҫке-ха! — Курать. 
Хирӗҫ тӑма вӑтанчӗ,—  
«Восток» иртсе пырать.
Ҫапла этемлӗх ӑсӗ 
Ҫӳле шав кармашать. 
Паян ак Юрий тусӗ 
Титов ҫула тухать.

Вӑл — иккӗмӗш ҫут ҫӑлтӑр, 
Этемлӗх хӑй ҫутни.
Пӗрремӗш пек вӑл тӑтӑр 
Нихҫан анми, сӳнми.

Зӗсем пӗр пек чиперрӗн 
Ҫул хыврӗҫ уҫлӑхра.
Ҫӗршыв чысне ҫӗклерӗҫ 
Ҫут ҫӑлтӑрсем таран.

Александр ГАЛКИН

1961 ҫул, августӑн 6-мӗшӗ.

Аслӑ ӗмӗт-ҫӗршывӑм
Иккӗмӗш космонавта * 1

Герман Степанович Титовахисеплесе.

Вӗҫсе кайрӗ!
Каллех вӗҫсе кайрӗ 
ИлӗртӲллӗ тӳпе уҫлӑхне. 
Савӑнса аслӑ ҫӗрӗм пуҫ тайрӗ 
Ҫӗнтерӳлӗ ҫӗршыв карапне. 
Пирӗн халӑх мухтавӗ, хӑвачӗ, 
Ирӗк пурнӑҫ ҫуратнӑ талант 
Тӗнчене тӗлӗнмеллӗх хӑпарчӗҫ 
Юмахри ҫичӗ пӗлӗт таран.

Пултаруллӑ илемлӗ ҫӗршывӑм! 
Савӑнатӑп санпа чӗререн. 
Ҫавӑнпах юхать ҫутӑ ӑш сывлӑм 
Ман телейлӗ кӑвар куҫсенчен. 
Аслӑ ӗмӗт-ҫӗршывӑм! Хӑватлӑн 
Эс ҫуралтӑн ялан ҫӗнтерме. 
Кӗрешӳ вутӗнче эс туптантӑн 
Авалхи тӗнчене ҫӗнетме.

Киввине тӗпренех тӗпретеҫҫӗ 
Парти хыҫҫӑн ҫӗкленнӗ ҫынсем.
Ҫӗн ӗҫпе ҫӗршыва сӑн кӗртеҫҫӗ 
Космонавт пек хӗрӳ хастарсем, 
Паттӑрсем татах юрӑ янратӗҫ, 
Гермӑнпа ӑмӑртса космосра. 
Кунсерен ҫуттӑнрах йӑлтӑртатӗ 
Коммунизм — луласлӑх умра.

Анатолий ИВАНОВ
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2. Тырӑпул кашлатӑр
Уҫнӑ ҫерем хирсенче. ,
Чун-чӗре юрлатӑр
Пысӑк (пысӑк) сӗтел хушшинче.

Хушса юрламалли:

Тулӑх та, пуян та,
Пултӑр пирӗн тӑван ял. 
Таврана пӑхан та,
Ҫӗкленсе килет (килет) вӑй-хал.

Хушса юрламалли.

3. Эпир ҫул уҫатпӑр,
Парти пиллӗхне пула.
Маяксем ҫутатпӑр 
Халӑхсем утас (утас) ҫула.

Хушса юрламалли.
4. Еҫ маякӗ, ялкӑш,

Ялкӑш хулара, ялта! 
Амӑртар-и, тантӑш,
Пулмалла ялан малта. (2 хут).

ЮРРӐМ, ЯНӐРА
Кӗввипе сӑмахӗсем Иван Аршиновйн.

Каҫӗ ӑшӑ та тӳлек пулсассӑн,
Анлӑ Атӑл ытарма ҫук ыррӑн 

чӳхенет.
Савнисем ун хӗррине тухсассӑн,
Чунсене ҫӗклентерет вӑл, тыткӑна

илет.
Эх! Ишер-и кимӗпе 
Илӗртӳллӗ Атӑл ҫийӗпе.
Кӑмӑл туличчен ҫӳрер-и, |
Шурӑмпуҫ кӗтсе илер-и, , 2 хут
Киленер-и ир илемӗпе. I

Пӗр-пӗринсӗр тунсӑх вӑхӑт пулнӑ, 
Шанчӑксӑр самант та пулнӑ пурпӗр

кӑлӑхах.
Савнӑепа халь манӑн пурнӑҫ

тулнӑ —
Эсӗ манӑн ҫумӑмрах, эс манӑн

ҫумӑмрах.
Эх! Ҫак ырӑ виҫ сӑмах 
Емӗтре ман пулнӑ яланах.
Савӑнса юрлатӑп акӑ, |
Ман чӗрем юрри халь ҫакӑ: , 2 хут
Яланах эс пул ман ҫумӑмрах. )

Эс анчах ман чӗрере упраннӑ,
Санпа ҫеҫ ман ҫыхӑнаҫҫӗ пӗтӗм

ӗмӗтсем.
Пирӗн пурнӑҫ телейпе тусланнӑ —
Сутӑ юрату ҫинчен юрлатпӑр

юрӑсем.
Эх! Вӗҫ, юррӑм, янӑра!
Мӗн тери илемлӗх таврара!
Чи телейлӗ ҫын эп хам та 
Савӑкрах тӑван хула та,
Савнӑ тусӑм, эс пулсан ҫумра

|  2 хут


