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Константинов Фадей Константинович. Ишекпе Кӳкеҫ тӑ- 
рӑхӗнче. Историлле очерксемпе краеведени материалёсем.

"Ишекпе Кӳкеҫ тӑрӑхӗнче" кӗнекене Шупашкар районне 
йӗркеленӗренпе 85 ҫул, "Тӑван Ен" хаҫатӑн пӗрремӗш но- 
мерӗ тухнӑранпа 80 ҫул ҫитнине кӗтсе илнине халалласа 
кӑларатӑп.

Ҫак кӗнекене кӑларма пулӑшнӑшӑн "Чӑвашпотребсоюз" 
канашӗн предсе дате льне В.М.Павлова, "Чӑвашагроинвест- 
строй" акционерсен пӗрлешӗвӗн генеральнӑй директорне 
В.Г.Борисова, Шупашкар районӗнчи "Быт" муниципалитетӑн 
унитарлӑ предприятийӗн директорне М.А.Семенова, Ишлей- 
ри кирпӗч завочӗн директорне Н.А.Платонова, Ишлейри 
Пысӑк вольтлӑ электроаппаратура завочӗн генеральнӑй 
директорне Ю.А.Попенова пӗтӗм чун-чӗререн тав тӑватӑп.

Шупашкар район администрацийӗн ял хуҫалӑх пайӗн тӗп 
специалисчӗсене -  А.И.Смирнова, Г.В.Миронова, А.В.Уль- 
янова -  кӗнеке кӑларма материалсем хатӗрлесе панӑшӑн 
тав сӑмахӗ калатӑп.

Асӑрхаттарни: "Ишекпе Кӳкеҫ тӑрӑхӗнче" кӗнекене кӑларма 
автор Шупашкар районӗнчи "Тӑван ен" хаҫатра 2003-2011 ҫул- 
сенче пичетленсе тухнӑ статйисемпе те усӑ курнӑ.

Кӗнекере вырнаҫтарнӑ сӑн ӳкерчӗксем айӗнчи текстсенче 
совхоз тенине "Слава" совхоз тесе ӑнланмалла.

Фадей КОНСТАНТИНОВ.
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Кӗнеке авторӗ Фадей Константинович Константинов 1929 
ҫулхи августӑн 1-мӗшӗнче Шупашкар районӗнчи Сарпакял- 
ӗнче ҫуралнӑ. Ҫав ҫулахунӑн амӑшӗ яланлӑха пурӑнма Ки
пе ккасс и ялне куҫса кайнӑ. Ишекри вӑтам шкула, Чӑваш со- 
впартшкулне, Чӑваш ял хуҫалӑх институчӗн агрономи фа- 
культетне вӗренсе пӗтернӗ. Кипеккасси ялӗнчи "Гзардия" 
колхозра Ишекри клуб заведующийӗнче, культура ҫурчӗн 
циректорӗнче, "Слава"колхозраагрономра, "Слава" совхоз- 
ра тёп агрономра тата партком секретарӗнче, Иш екял Со
вет ӗҫтӑвкомӗн председателӗнче ӗҫленӗ.

Унӑн пӗрремӗш статйи 1949 ҫулхи декабрь уйӑхӗнче Иш- 
лейрайонӗн "Колхозникхаҫачӗ"хаҫатра пичетленсе тухнӑ. 
Унтанпа вӑл тӗрлӗ изданире икӗ пин ытла информаци, ста
тья, тӗрленчӗк, очерк пичетлесе кӑларнӑ. Вёл пёр пьеса, 
икӗкӗнеке авторӗ. Унӑн 1958ҫулта "Капкӑн"журналта "Арпа 
пуҫ" ятпа сатирӑллӑ пьеса пичетленсе тухнӑ. 2000 ҫулта 
Кӳкеҫрииздательство ҫуртӗнчеунӑн "Ишектӑрӑхӗнче"ятпа 
1-мӗш кӗнеке, 2003 ҫулта ҫав ятпах 2-мӗш кӗнеки пичет
ленсе тухнӑ. 1958 ҫултах СССР Журналистсен союзӗн 
членӗ пулса тӑнӑ.

Ӑна ялхуҫалӑхне аталантарас енӗпе тӑрӑшса ӗҫленӗшӗн 
1966ҫулта "Ӗҫре палӑрнӑшӑн" медаль тата "РСФСР ялху- 
ҫалӑхӗнчи социализмла ӑмӑрту отличникӗ" знак парса на- 
градӑланӑ. Вӑл 1967-1968 ҫулсенче "Чӑваш Республикин 
вӑйлӑ тыр-пул мастерӗ" ята тивӗҫнӗ. Чӑваш АССР Аслӑ 
Канашӗн президиумӗн тата Чӑваш Республикин Патшалӑх 
Канашӗн Хисеп грамотисене, икӗ хутчен КПСС Чӑваш об- 
комӗн, Министрсен Совечӗн, Облпрофсоветӑн Мухтав гра- 
мотине парса чысланӑ. Вӑл -  тыл ӗҫченӗ, ӗҫ ветеранӗ, ултӑ 
медаль кавалерӗ, 2003 ҫултанпа -  "Чӑваш Республикин 
хисеплӗ тавра пӗлӳҫи", 2005 ҫултанпа Чӑваш писателӗсен 
пӗрлешӗвӗн членӗ.
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ГЛАВА I. ИШЕК т ӑ р Ах ӗ н ч е

ИШ ЕК ШКУЛӖ 160 ҪУЛТА

Шупашкар районӗнчи Ишек шкулӗ -  Чӑваш ҫӗр-шывӗнчи чи 
ватӑ шкулсенчен пёри. Ана 1843 ҫулта Раҫҫей Пурлӑх мини- 
стерстви уҫнӑ. Алла пулсан, 2003 ҫулта Ишек шкулё 160 ҫул 
тултарать. Ҫак шкула прихут училищи тенӗ. Унӑн малашнехи 
кун-ҫулӗ тумхахлӑ пулнӑ. Ана 1853 ҫулта хупнӑ, 1861-1864 
ҫулсенче вӑл ҫӗнӗрен ӗҫлеме тытӑннӑ. 1876 ҫулта чиркӳ-при- 
хут шкулне уҫнӑ. 1881 ҫулта ӑна земство училищи туса хунӑ. 
Анчах та земствӑн шкула тытса тӑма укҫа ҫуккине пула 1887 
ҫултан пуҫласа Ишек шкулӗ чиркӳ-прихут шкулӗ шутланнӑ. Ҫав 
ҫул ку шкулта 38 ача вӗреннӗ. Вӗсенчен ҫичӗ арҫын ача, тӑ- 
ватӑ хӗрача вырӑссем шутланнӑ.

Ишек шкулӗн пирвайхи пултаруллӑ та тӑрӑшуллӑ учителӗ- 
сен шутне А.И.Румянцев дьякӑн кӗнӗ. Вӑл Шупашкарта тӗн 
училищи ҫумӗнчи курссене пӗтернӗ, Ишекшкулӗнче 1876-1888 
ҫулсенче вӑй хунӑ. Тепӗр учителӗ А.М.Быстров чӑваш пулнӑ, 
Хусанти учительсен семинарийӗн ятарласа йӗркеленӗ курсӗ- 
сене вӗренсе пӗтернӗ хыҫҫӑн 1881-1885 ҫулсенче Ишек шкул- 
ӗнче ӗҫленӗ. Виҫҫӗмӗшӗ А.И.Иванов, Ишек шкулӗнче 1885- 
1888 ҫулсенче ачасене вӗрентнӗ. Вӑл чӑвашла ӑста пӗлнӗ.

1893 ҫул тӗлнелле Ишек ялӗнче земство училищи ӗҫленӗ. 
Ҫав училище Костин хуҫан икӗ хутлӑ ҫуртӗнче вырнаҫнӑ пулнӑ 
(халӗ ҫав ҫуртра Ишекри краеведени музейӗ вырнаҫнӑ). 1894 
ҫултанпа Ишекре икӗ класлӑ миссионерсен "Братство св. Гу
рия" шкулӗ уҫӑлнӑ: ҫак шкулӑн программи хулари училищӗ- 
сенни пекех пулнӑ. Ҫак вӑхӑтшӑн ку питӗ пысӑк пулӑм пулнӑ: 
миссионерсен (тӗн саракансен) шкулӗ ҫумӗнче учительсем 
хатӗрлекен класс та уҫӑлнӑ. Кунтан вӗренсе тухнисем шкул- 
сенче ачасене вӗрентме ирӗк илнӗ. Ишекри икӗ сыпӑкпӑ таса 
Гурий юлташлӑх шкулӗ хӑй вӑхӑтӗнче темиҫе уес -  Чикме, 
Етӗрне, Шупашкар, Ҫӗрпӳ -  варринче пулнӑран чӑвашсене питӗ 
пысӑк усӑ панӑ. Ҫак уессенчи ялсенче пурӑнакансем хӑйсен 
ачисене Ишек ялӗнчи шкула вӗренме яма тӑрӑшнӑ. Д.Ф.Фи- 
лимоновпа А.П.Добросмыслов священниксем ҫав ҫулсенче 
Ишек шкулӗнче учительсем пулса ӗҫленӗ. Вӗсем иккӗшӗ те пул- 
таруллӑ та тӑрӑшуллӑ учительсем шутланнӑ. Даниил Филимо-
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нович Ишек чиркӗвӗнче иккёмёш священник пулса ӗҫленӗ. Ҫав 
вӑхӑтрах Ишек шкулӗн заведующийӗн ӗҫӗсене туса пынӑ, за
коноучитель пулса ӗҫленӗ. Д.Ф.Филимонов тимленипе 1894-
1897 ҫулсенче Ишек шкулӗн ҫӗнӗ ҫуртне лартнӑ, хуралтӑсем 
те ҫӗкленӗ. 1894-1895 ҫулсенче Ишек прихутне кӗрекен Хура- 
ҫырма, Ырашпулӑх, Ҫатра Марка ялӗсенче вӑл тӑрӑшнипе хут 
вӗренмелли шкулсем уҫнӑ.

Даниил Филимонович чӑвашсен паллӑ просветителӗпе Иван 
Яковлевич Яковлевпа туслӑ пулнӑ, пӗр-пӗрне питӗ лайӑх пӗл- 
нӗ, Хусан хулинче пӗр вӑхӑтра вӗреннӗ. И.Я.Яковлева вӑл чӑ- 
вашсен алфавитне тата букварьне хатӗрленӗ чухне пулӑшнӑ. 
Ҫавӑн пекех 1896 ҫулхи июль уйӑхӗнче таса Гурий юлташлӑхӗн 
канашӗ сӗннипе Ишек шкулӗнче вӗренекенсемпе пӗрле Д.Ф. 
Филимонов Чулхулара пулса иртнӗ пӗтӗм Раҫҫейри выставкӑ- 
на кайнӑ. Кунта, июлӗн 19-мӗшӗнче, кӑнтӑрлахи апат хыҫҫӑн 
II Николай императорпа Александра Федоровна императрица 
йышӑннӑ ӑна. Чӗмпӗрти учительсем хатӗрлекен тата Ишекри 
миссионерсен шкулӗсенче вӗренекенсем "Спаси, Господи" 
юрӑна чӑвашла пирвайхи хут юрласа панӑ патшапа унӑн мӑ- 
шӑрне.

Ишек шкулӗнче ӗҫлекенсемшӗн те, вӗренекенсемшӗн те
1898 ҫулхи июнь уйӑхӗн 5-мӗш кунӗ паллӑ кун пулса юлнӑ. 
Ҫав кун Ишеке Хусанпа Свияжск Архиепископӗ Арсений, 15 
священник, 5 дьякон тата Ҫӗрпӳ хулинчен уездри протоиерий
А.П.Васильевский килнё.

Ҫавӑн пекех Ишекре Хусан кӗпӗрнинчи халӑх училищин ди- 
ректорӗ А.С.Никольский, халӑх училищин инспекторӗ Г.М.Виш
невский пулнӑ. Вёсем пурте шкулти классенче пулса шкул ӗҫӗпе 
интересленнӗ. Шкулта вӗренекенсен пӗлӗвне тӗрӗсленӗ хыҫ- 
ҫӑн лайӑх хак панӑ.

Ҫак мероприятине ирттернё чухне Д.Ф.Филимоновпа А.П.Доб- 
росмыслов учительсем уйрӑммӑнах тимлӗ пулнине палӑртмал- 
ла. Сӑмах май, А.П.Добросмыслов тимленипех Ишек тӑрӑхӗн- 
чи ялсенче тӑватӑ шкул уҫнӑ. Кӑшавӑшпа Шоркасси ялёсенче 
вӑл пуҫарнипе шкулсем ӗҫлеме пуҫланӑ.

Даниил Филимонов урӑх ҫӗре куҫсан Ишек шкулён чапё май- 
ӗпен сӗвӗрӗлме пуҫланӑ. Анчах тӑрӑшса тунӑ ӗҫ ахаль пул- 
ман: лайӑх вӑрлӑх, ҫирӗп калча панӑ...

1920-1930 ҫулсенче те Ишек шкулӗ ӑнӑҫлӑ ӗҫленӗ. Чылай
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вӑхӑт ялти шкул икӗ класлӑ шкул шутланнӑ. Вӗренӗве лайӑх 
йӗркеленине пула шкулӑн ырӑ ячӗ таврари ялсене сарӑлнӑ. 
Ишекрен вуншар ҫухрӑмра аякра пурӑнакансем те хӑйсен ачи- 
сене кунта вӗренме яма тӑрӑшнӑ. Сӑмахран, 1925-1928 ҫул- 
сенче Раҫҫей Федерацийӗн тава тивӗҫлӗ артисчӗ ята тивӗҫнӗ, 
патшалӑх премийӗн лауреачӗ Филипп Миронович Лукин ком
позитор ҫак шкулта ӑс пухнӑ. Ишек шкулне вӑл Красноармейс
ки районӗнчи Ҫавалҫырма ялӗнчен ҫӳренӗ. Ҫавӑн пекех ҫав 
районтанах хӑй вӑхӑтӗнче Ишек шкулӗнче республикӑри паллӑ 
обществӑлла деятель, "Советская Чувашия" хаҫат тата "Кап- 
кӑн" журнал редакторӗсенче вӑй хунӑ. Василий Яковлевич Яков
лев, паллӑ журналист, темиҫе кӗнеке авторӗ, Чӑваш Респуб
ликин тава тивӗҫлӗ культура ӗҫченӗ Михаил Иванович Юрьев 
(Нямань), сӑвӑҫ-ученӑй Василий Дмитриевич Димитриев 
(Мӗтри Ваҫлейӗ) вӗреннӗ.

Ишек шкулӗнче маларах вӗреннисем хушшинче те хисепе 
тивӗҫлӗ, ятлӑ-сумлӑ паллӑ ҫынсем пулнӑ. Хальхи Красноар
мейски районӗнчи Ҫеҫмер ял ачи Тарас Кириллов Ишек шкул- 
ӗнче 1894-1897 ҫулсенче вӗреннӗ. 1899 ҫулта Хусанти учи
тельсем хатӗрлекен семинаринчен вӗренсе тухать. Вӑл Ок
тябрь™ революцичченхи чӑвашла чи нумай ҫырса палӑрнӑ 
сӑвӑҫ. 1905-1917 ҫулсенче уйрӑм кӗнекесем ҫаксем пичет- 
леннӗ: "Пулӑшӑр", "Тырӑ пулнӑ ҫул", "1812 ҫулхи вӑрҫӑ ҫин- 
чен хывнӑ юрӑсем", "Хресчен хӑй ӗҫӗ ҫинчен хывнӑ юрӑсем", 
"Турӑ тӑрӑшакана юратать", "Патша ҫинчен хывнӑ юрӑсем", 
"Ҫар ҫынни 1914 ҫулта вӑрҫӑ тухсан юрланӑ", "Салтак арӑмӗ 
сӑпкари ачине сиктерсе ларнӑ чухнехи юрри".

Ишек шкулӗнче вӗреннисем хушшинче Тарас Кирилловпа 
пӗр вӑхӑтра е икӗ-виҫшер ҫул каярах Хусанти учительсем хат- 
ӗрлекен семинаринчен вӗренсе тухнисем чылай ятлӑ-сумлӑ 
паллӑ ҫынсем пулса тӑнӑ. Сӑмахран, Х.Д.Дмитириева аллӑ ҫул 
патнелле чӑваш ачисене ҫутта кӑларас енӗпе тимленӗ. Ӗҫре 
тӳрӗ кӑмӑлпа тата тимлесе ӗҫленӗшӗн ӑна Раҫҫей Федера- 
цийӗн тава тивӗҫлӗ учителӗ хисеплӗ ята панӑ, Ленин орденӗ- 
пе наградӑланӑ.

Чӑвашсен паллӑ революционерӗн Гаврил Федорович Алю- 
новӑн мӑшӑрӗ Елена Константиновна Миронова артистка та 
Ишек шкулӗнче вӗренсе ӑс пухнӑ. Ишек шкулёнче вёреннё 
Александр Николаевич Илюхин пирки ыррине каламалла.
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Граждан вӑрҫи вӑхӑтӗнче вӑл Хӗрлӗ Ҫарӑн рота командирӗ 
пулнӑ. 1920 ҫулта ӑна чӑвашсен облаҫри ревкомӗн канцеляри 
пуҫлӑхӗ пулма уйӑрса лартаҫҫӗ, 1925 ҫулта Мӑнал вулӑс ӗҫтӑв- 
комӗн председателӗ пулма суйлаҫҫӗ. 1932 ҫулта Ишек шкул- 
не Бубнов ячӗпе хисепленекен колхоз ҫамрӑкӗсен кӑтартуллӑ 
шкулӗ ятне параҫҫӗ. 1932-1933 вӗренӳ ҫулӗнчен пуҫласа шкул- 
та вӑтам пӗлӳ паракан программӑпа ӗҫлеме тытӑннӑ. Вӑтам 
пӗлӳ илнисен пӗрремӗш кӑларӑмӗ 1933-1934 вӗренӳ ҫулӗнче 
тухнӑ. Ҫав ҫул шкула пӗтернисем тӑхӑр класс пӗтернипех вӑ- 
там пӗлӳ илнине ҫирӗплетекен аттестатсем илнӗ. Вун пӗр ача- 
ран чылайӑшӗ аслӑ вӗренӳ заведенийӗсене кӗнӗ. Ырашпулӑх 
ачи Иван Абрамов Хусанти университет студенчӗ пулса тӑнӑ. 
Анчах та ӑна университетра вӗренсе пӗтерме май килмен. Хӗр- 
лӗ Ҫар ретне илеҫҫӗ. Вӑрҫӑ пуҫланиччен вӑл летчиксем ха- 
тӗрлекен ҫар училищинче вӗренет. И.Абрамов капитан вӑрҫӑ 
ҫулӗсенче пӗр ҫапӑҫура вилмеллех аманать. Паттӑрлӑхпа хӑ- 
юлӑх кӑтартнӑшӑн ӑна Ленин орденӗпе наградӑланӑ. Ишек ял- 
ӗнче ӳссе ҫитӗннӗ П.Кудрявцев Хусан университечӗн химипе 
геологи факультетӗнчен вӗренсе тухнӑ Мемеш каччи А. Кали
нин Шупашкарти пединститутӑн литература факультетне пӗ- 
тернӗ. Кипеккасси ачи Н.Никитин Свердловск хулинчи педин- 
ститутра пӗлӳ илнӗ. Ҫак пулӑм ҫав вӑхӑтшӑн паха кӑтарту 
пулнӑ.

1934-1935 вӗренӳ ҫулӗнче Ишек шкулӗнчен вӑтам пӗлӳ илсе 
тухакансем пулман. Пӗрремӗш кӑларӑм 1935-1936 вӗренӳ ҫул- 
ӗнче тухнӑ. Ҫак ҫул 22 ача аттестат илнӗ. Ҫак кунтан пуҫласа 
паянхи кунчченех Ишек шкулӗ вӑтам пӗлӳ паракан шкул шут- 
ланать.

Вӑтӑрмӗш ҫулсенче Ишек ялӗнчен вуншар ҫухрӑмра вырнаҫ- 
нӑ ялсенче вӑтам шкулсем пулман. Ҫавӑнпа та вӗренекенсем 
йышлӑн ҫӳренӗ. Ҫак ҫулсенче шкулта вӗренекенсене ҫӗр ӗҫне 
тата алӑ ӗҫне хӑнӑхтарнӑ. Ку енӗпе чылай ӗҫ туса ирттернӗ. 
Ҫавӑн пекех ачасене политехника пӗлӗвӗ парас енӗпе ӗҫленӗ. 
Панфил Афанасьевич Ефремов учитель килнӗ хыҫҫӑн ку 
тӗлӗшпе самаях палӑрнӑ. Шкул ачисене ал ӗҫне хӑнӑхтарма 
ятарлӑ мастерской пулнӑ, ӗҫ хатӗрӗсене ачасем хӑйсемпх 
тунӑ. Николай Павлович Павлов ӑстаҫӑ ертсе пынипе вӗрене- 
кенсем мастерскойра ҫил вӑйӗпе ӗҫлекен двигатель выр- 
наҫтарса лартнӑ. Шупашкар районӗнчи вӗрентӳ пайӗ сӗннипе
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1934 ҫулта ҫак двигателе Кӳкеҫре ирттернӗ выставкӑра кӑ- 
тартнӑ.

1939 ҫулта Ишек шкулӗн ҫурчӗ ҫунса каять. Шкул дирекцийӗ 
умне ачасен вӗрентӗвне йӗркелес енӗпе йывӑрлӑх тухса тӑ- 
рать. 1940-1941 ҫулсенче шкулӑн икӗ хутлӑ ҫӗнӗ ҫурчӗ ҫӗкленсе 
ларать.

1941-1945 ҫулсенче пулса иртнӗ вӑрҫӑ Ишек шкулӗн исто- 
рине тарӑн йӗр хӑварать. Иртнӗ вӑрҫӑра Ишек шкулӗнче ӗҫленӗ 
12 учитель вӑрҫӑра пуҫӗсене хунӑ. Вёсен шутӗнче директор 
пулса ӗҫленисем: А.И.Ильин, А.В.Миронов, С.Д.Данилов, Ки- 
пеккасси ялӗнчен А.А.Улангинпа А.Л.Леонтьев, Шӑпачаври 
Т.П.Дубров тата ыттисем те.

Хаяр вӑрҫӑ Ишек шкулӗнче вӗреннисенчен чылайӑшӗн ма
лаш ӗмӗчӗсене тӳрремӗнех татнӑ. Акӑ, Ишек шкулӗнче вӗреннӗ 
М.С.Степанов активлӑ ялкор-сӑвӑҫ пулнӑ. Вӑрҫӑчченхи ҫул- 
сенче "Сунтал" журнал та темиҫе сӑвӑ пичетлет. Вӑл прозӑпа 
та илемлӗ ҫырнӑ. Шел, унӑн пурнӑҫӗ 1942 ҫулхи август уйӑхӗ- 
нче Сталинград патӗнче татӑлать. Тен, пурӑннӑ пулсан пирӗн 
тӑрӑхри паллӑ писатель пулатчӗ.

Георгипе Александр Костинсем Ишек шкулӗнче вӗреннӗ. 
Вӗсем иккӗшӗ те вӑрҫӑ умӗнхи ҫулсенче "Советская Чувашия" 
тата "Коммунизм ялавӗ" хаҫатсенче фотокорреспондентсем 
пулнӑ. Вӑрҫӑ пуҫлансан вӗсем иккӗшӗ те пӗр чаҫрех ҫапӑҫаҫҫӗ.

Анчах та 1943 ҫулхи август уйӑхӗнче Георгий Александро
вич Костин вилмеллех аманать. Вӑл ҫемье ҫавӑрма та ӗлкӗрей- 
мен пулнӑ.

Ишек шкулӗнчен вӗренсе тухнисенчен чылайӑшӗ пысӑк пат- 
тӑрлӑх кӑтартнӑ. Акӑ, Ишек каччи И.Ф.Кириллов вӑрҫӑра лет
чик-истребитель пулса ҫапӑҫнӑ. Ӑна Александр Невский орде- 
нӗпе наградӑланӑ. Шел, вӑл вӑрҫӑ хирӗнче пуҫне хурать.

Вӑрҫӑ тата ун хыҫҫӑнхи ҫулсенче Ишек шкулӗн директорӗ 
пулса Нина Алексеевна Алексеева ӗҫленӗ. Каламасӑрах паллӑ 
ӗнтӗ, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче пур ҫӗрте те ҫав тери йывӑр пулнӑ. Шкула 
хутса ӑшӑтма кӑна мӗн чухлӗ вутӑ-шанкӑ кӳрсе килмелле 
пулнӑ. Вун ултӑ кӑмака хутмалӑх вутӑ хатӗрлемелле. Шкул 
ачисем хӑйсем те ҫунашкапа вутӑ турттарма ҫӳренӗ.

Ишек шкулӗн историне тата ӗҫ-хӗлне ҫырса кӑтартнӑ май 
ҫакна та палӑртса хӑварасшӑн. Чи малтан Ишек шкулӗнче ӗҫпе 
кану лагерьне йӗркелесе пуҫару турӗҫ. Ас тӑватӑп, Ишекпе
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Кипеккасси ялӗсем хушшинче палаткӑсем ретӗн-ретӗн лартса 
гухнӑччӗ. Шкул ачисем каникул кунӗсенче ҫакӑнтах пурӑнатчӗҫ, 
кӑнтӑрла хуҫалӑх уй-хирне ӗҫлеме каятчӗҫ. Республикӑри 
Вӗрентӳ министерстви ун чухне семинар-канашлӑвне Ишек 
шкулӗн ӗҫпе кану лагерӗнче ирттернине те манман-ха.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи тата малашнехи ҫулсенче шкул ертӳҫисем 
пулса Н.В.Петров (1948-1954), П.Р.Романов (1954-1965), 
Г.А.Анисимов (1965-1967), Н.К.Лахитов (1967-1977), Р.В.Смир
нов (1977-1986), Г.Л.Васильев (1986-1987), В.П.Елизаров 
(1987-1988), Ю.А.Петров (1988-2000), В.Г.Покровский (2000- 
2002), Г.С.Соловьева (2002-2006) ӗҫленӗ.

Ишек шкулёнчен вёренсе тухнисем хушшинче ҫӗр-шывшӑн 
ятлӑ-сумлӑ, паллӑ ҫын пулса тӑнисем сахал мар. Икӗ ҫын пат- 
шалӑх премине тивӗҫнӗ. Вӗсенчен пӗри Ф.М.Лукин компози
тор, тепри И.Г.Кольцов экскаваторщик.

Ултӑ ҫын Раҫҫей Федерацийӗн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ ята 
тивӗҫнӗ. Вӗсем хушшинче: П.А.Ефремов -РСФСР тава тивӗҫлӗ 
учителӗ, Х.Д.Дмитриева -  РСФСР тава тивӗҫлӗ учителӗ, 
Ю.А.Илюхин -  РСФСР кульурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, Н.И.Лю- 
бимов -  РСФСР тава тивӗҫлӗ ял хуҫалӑх ӗҫченӗ, Ю.С.Ефир- 
кин -  Раҫҫей Федерацийӗн халӑха социаллӑ хӳтлӗх парас ӗҫӗн 
тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, Н.Ф.Демидова -  Раҫҫей Федерацийӗн 
налук службин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ.

Ултӑ ҫын наука докторӗн ятне тивӗҫнӗ: И.С.Аверкиев -  био
логи наукисен докторӗ, И.Д.Дмитриев -  экономика наукисен 
докторӗ, С.Р.Малютин -  экономика наукисен докторӗ, И.В.Пав
лов -  педагогика наукисен докторӗ, А.Х.Куликова -  биологи 
наукисен докторӗ, А.И.Максимов -  техника наукисен докторё.

А.М.Митрофанов, В.Т.Николаев, Н.А.Алексеев, В.И.Иванов, 
И.П.Ильин, Л.И.Карпов, А.Ф.Федоров, А.К.Кузьмин ҫар служ
бин полковникё таран ӳснӗ.

А.А.Арбатов, В.А.Александров, О.С.Бычков, В.И.Леонтьев -  
милици полковникёсем, В.Г.Васильев юстици полковникё, 
В.В.Портнов -  фельдъегерь службин полковникё.

Темиҫе ҫын Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ ята 
тивӗҫнӗ, тёрлёрен наука кандидачӗсем пулса тӑнӑ. Яваплӑ 
ӗҫсенче тӑрӑшакансем те сахал мар.
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Чӑваш Республикин сывлӑха сыхлас тата социаллӑ 
хӳтлӗх министрӗн ҫумӗ Г.В.Степанов тӑван шкулта хӑна- 
ра тата мир урокне ирттерет.
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Шупашкар район администрацииӗн пуҫлӑхӗ А.П.Князев 
Ишек шкулёнче. 2008 ҫул.

2008 ҫулта вӗренсе тухнисем.
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2009 ҫулта пӗрремӗш класа пуҫласа каякансене кӗтсе 
илнӗ самант.

Пионер организацине ҫӗнӗрен йӗркелесе яни.
2009 ҫул.
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Вырӑс чӗлхин урокне З.А.Крапива ирттерет.
2010 ҫул.

Учительсен коллективӗ. 2009 ҫул.
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В ИШАКАХ БЫЛА БОЛЬНИЦА
ПОСВЯЩАЕТСЯ 85-ЛЕТИЮ  ОТКРЫТИЯ 

МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СЕЛЕ ИШАКИ

Медучреждение в Ишаках было открыто в 1923 году. Перво
начально оно считалось медпунктом. В 1924-1963 годах -уча 
стковая больница, с 1977по 2003 годы -  врачебная амбулато
рия, а с 2003 года -  офис врача общей практики. В работе 
Ишакской больницы были всплески и закаты. В этой статье я 
хочу рассказать о них.

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ
Первооткрывателем медицинского учреждения в селе Иша

ки был местный, Иван Афанасьевич Афанасьев. Родился он в 
1893 году в селе Ишаки в трудолюбивой, предприимчивой, 
зажиточной семье Мамутиных. Успешно завершив учебу в 2 
классной инородческой школе «Братства святителя Гурия» 
поступает в Казанскую учительскую семинарию. Год препода
ет. В 1913 году поступает в Казанскую духовную семинарию, 
которую окончил в 1916 году. Но работать в духовенстве не 
стал, и в этом же году был зачислен студентом медицинского 
факультета Казанского университета. С мая 1919 года по ап
рель 1920 года, прервав учебу в университете, со многими сту
дентами данного ВУЗа воевал с Колчаком. В 1922 году окон
чил медфакультет. По прибытию с дипломом врача в родное 
село Иван Афанасьевич направляет всю свою энергию на от
крытие больницы. Находит взаимопонимание со священника
ми Ишакской церкви, которые передали некоторые здания в 
хозяйственном дворе под медпункт. Вот так начиналось откры
тие больницы в Ишаках.

В одном из отчетов, который хранится в госархиве респуб
лики, Иван Афанасьевич написал:

-  Ишакская больница организована в 1923 году, в честь пя
тилетия медицины. Если бы сам не проявил инициативы со 
студентами-чувашами в Казани, больницы так скоро бы не 
было. Мы там организовали кружок, обсудили вопрос об от
крытии больницы в Ишаках. Проводили обследование здоро
вья населения, выявили, что среди чуваш распространены

14



заразные болезни, тем более в районе села Ишаки, вследствие 
большего количества посещения паломников.

Иван Афанасьевич в то время был одним из высокообразо
ванных, развитых, культурных и общительных людей. В годы 
работы в Ишакской больнице врачом пользовался большим 
авторитетом среди населения.

ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ
Стараниями Ивана Афанасьевича в 20-х годах прошлого 

века Ишакская больница из год в год расширялась и развива
лась, становясь настоящим очагом здравоохранения. Как видно 
из проверки деятельности Ишакской больницы, произведен
ной Чебоксарским уездным комитетом в 1925 году, в основ
ном больничное хозяйство было отремонтировано и приведе
но в надлежащий вид.

Амбулатория и аптека располагались в каменном здании. 
Амбулатория была похожа на благоустроенную городскую. Во 
втором здании был стационар на 30 коек. Имелись дежурная 
комната и комната для санитарок. Были операционная и ро
дильная.

Третье здание было назначено под квартиру врача. А в ос
тальных проживали фельдшера и др. Все эти здания имели 
надворные постройки. Кухня и прачечная также располагались 
в благоустроенных помещениях. Все это было заслугой Ивана 
Афанасьевича.

Врачом Ишакской больницы И.А.Афанасьев проработал до 
1928 года. Причиной его ухода явилось то, что перед коллекти
визацией и ликвидацией кулачества как класса, у Ивана Афа
насьевича обостряются отношения с местной администрацией. 
Его обвиняют в том, что он -  сын зажиточного крестьянина и 
работник Ишакской церкви. Хотя Иван Афанасьевич верой и 
правдой стоял у руля больницы, честно служил народу И та к
ского края в сфере здравоохранения и радел за больницу.

ГОДЫ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ
Таковыми для Ишакской больницы являются 1930-1963 годы. 

После освобождения от должности врача Ивана Афанасьева 
врачом сюда назначили И.Я.Яковлева, уроженца д.Синьялы 
нынешнего Синьялского поселения. На этой должности он
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работал с 1928 по 1948 годы. В годы войны был на фронте 
военврачом. Иван Яковлевич много труда и энергии вложил в 
дальнейшее улучшение медобслуживания населения Ишакс- 
кого куста. В больницу приходили из более тридцати деревень 
Ишакского, Анаткас-Маргинского, Туруновского и Янышского 
сельских Советов.

В середине тридцатых годов прошлого века, именно при 
Иване Яковлевиче, было построено новое здание для стацио
нара на 50 коек. Оно отвечало всем требованиям медобслу
живания. В экстренных случаях на самолете врачи прилетали 
из Чебоксар. Ишакская больница в свое время сыграла боль
шую роль в окончательном излечении таких болезней, как тра
хома, туберкулез и др. Там кроме И.Я.Яковлева работали и 
другие опытные врачи: Н.Н.Левендаль, А.С.Сергеева. Врачеб
ную практику здесь получил доктор медицинских наук В.И.Са
перов. Также успешно трудились врачи Л.К.Морозова, Т.П. 
Енушкова, К.С.Сидорова, В.В.Бурмистров, Н.М.Митрофанов, 
В.Г.Мирутаев и другие.

ИЗ УЧАСТКОВОЙ -  В ТУБЕРКУЛЕЗНУЮ
До 1963 года Ишакская участковая больница своей работой 

справлялась успешно. Но в 1963 году для населения данного 
куста случилась беда, больницу нежданно-негаданно закры
вают на основании постановления Совета Министров ЧАССР 
от 27 марта №125. И больницу перепрофилируют в туберку
лезную.

Недовольные закрытием местные активисты не дремали. 
Обращались с письмами и жалобами в республиканские и 
центральные органы. В результате были открыты терапевти
ческое и родильное отделения.

НАСТОЯЩАЯ БЕДА
Но такая обстановка длилась не долго. Решением вышесто

ящих органов района и республики туберкулезную больницу 
закрывают. Одновременно терапевтическое и родильное от
деления. Как сейчас признают бывшие руководители района, 
закрытие данных отделений было большой ошибкой. Нужно 
было дезинфицировать здание стационара и расширить боль
ницу.
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Закрытие туберкулезной больницы имеет свою историю. 
Вопреки существующим санитарным нормам и правилам ря
дом с больницей в 1974 году начинается строительство сред
ней школы, которую завершили в 1977 году. Строительство 
школы было необходимостью, так как в то время средних школ 
не было ни в Туруново, ни в Чиршкасах. А чтобы соблюсти 
санправила, власти вынуждены были закрыть туберкулезную 
больницу.

В 1977 году открывается врачебная амбулатория. Но с зак
рытия больницы намного ухудшается медобслуживание Ишак- 
ского куста.

В 2003 году здесь открыли офис врача общей практики. При 
этом присутствовал Президент республики Николай Федоров. 
С его открытием несколько улучшились условия медицинского 
обслуживания населения. Так, сейчас есть дневной стацио
нар, расширился круг проводимых исследований, такие как 
электрокардиограмма, анализ крови на сахар и т.д. Но все же 
с больницей было бы лучше.

Вот такова история Ишакской больницы за эти 85 лет.

Работники Ишакской туберкулезной больницы в Куге- 
сях во время празднования Дня медицинского работни
ка.

. 70-ые годы.
Ч  -  и ч

Национальная библиотека  
Чувашской Республики



Работники Ишакской туберкулезной больницы: Л.А.Кр- 
манеева, Г.В.Васильев, Т.Г.Павлова, Р.С.Любимова, А.Л. 
Кольцова, В.Т.Алексеева, Б.Ф.Михайлов, Е.И.Лепина.

70-ые годы.

Работники Ишакского отделения общей врачебной прак
тики. В первом ряду -  Р.С.Любимова, Н.А.Леонтьева. Во 
втором ряду -  Е.А.Жирнова, И.В.Игнатьева, Л.И.Ильина, 
С.Л.Васильева, Т.Г.Павлова. 2009 год.

18



Ҫак статьясене кӗнеке авторӗ иртнӗ ӗмӗрӗн 80-мӗш ҫул- 
сенче республикӑра тухса тӑракан "Коммунизм ялавӗ" ха- 
ҫатра пичетлесе кӑларнӑ. Унӑн тӗллевӗ 1977 ҫулта хупнӑ 
Ишек больницине уҫасси пулнӑ. Анчах та унӑн ӗмӗчӗ пур- 
нӑҫланайман. Ҫапах та вуласа пӑхӑр-ха ҫак статьясене.

МӖНШ ӖН ХУПӐ ИШ БО ЛЬНИЦИ?
Нумаях пулмасть Ишек ял Совет ӗҫтӑвкомне ҫамрӑксем -  

упӑшкипе арӑмӗ кӗрсе тухрӗҫ. Иккӗшӗ те совхоз ҫӗрӗ ҫинче 
ҫуралса ӳснӗ. Ялта ӗҫлеме юлас шухӑш та пур вёсен, анчах 
Шупашкартах йӑва ҫавӑрасшӑн иккен.

-  Сирӗн пек вӑй питти ҫынсем совхозра та шутсӑр кирлӗ, -  
ӳкӗтлетӗп ҫаксене. -  Пурӑнма ҫурт пур, кӗҫех ача сачӗ пулать. 
Чипер тӑрӑшса ӗҫлекенсем совхоз производствинче ҫулсерен 
лайӑх ӗҫлесе илеҫҫӗ.

-  Тӗрӗс ку. Малтанах иксӗмӗр те ялта юлма шутланӑччӗ, 
анчах май килмест, -  ассӑн сывласа ячӗ ҫамрӑк хӗрарӑм.

-  Пирӗн кӗҫех ача ҫуралмалла, -  ӑнлантарчӗ упӑшки, -  хун
та вара ҫывӑхра больница ҫук. Пирӗн ял, хӑвӑрах пӗлетӗр, 
совхозӑн тӗп усадьбинчен тӑватӑ километрта вырнаҫнӑ. Ма
шина та кӗреймест, лаша ҫук. Ялтан автобус чарӑнакан вырӑ- 
на ҫитиччен ҫуранах танкамалла. Унтан Ишлей больницине 
ҫитме 14 километр. Тепӗр чухне ларса кайма май килмест. 
Вӑт мӗн чарса тӑрать пире яла юлма.

Тӗрӗс сӑмахсем... Ҫак мӑшӑра ҫеҫ сивӗтет-и совхозран 
Ишекре больница ҫукки? Пурнӑҫра чирлесси те пулать. Ача 
ҫуратма хатӗрленекен хӗрарӑм тэта? Ана акушер патне вӑ- 
хӑтра илсе ҫитермесен, икӗ ҫын пурнӑҫӗ татӑлас хӑрушлӑх 
тухса тӑрать вӗт. Ҫапла, больницӑсӑр май килмест.

Ку таврара пурӑнакансемшӗн 1977 ҫулта Ишек больницине 
хупни пысӑк инкек пулса тӑчӗ. Халӗ кунта амбулатори ҫеҫ хӑ- 
варнӑ. Больницӑна хупасси ҫынсене сыватас ӗҫе централиза- 
цилессипе ҫыхӑннӑ-мӗн.

-  Чӑнах та, иртерех хупрӑмӑр больницӑна. Ишлей больни- 
цин ҫӗнӗ ҫуртне туса пӗтерсе ӗҫе яриччен хупмалла пулман- 
мӗн ӑна, -  теҫҫӗ халӗ Шупашкар районне ертсе пыракансем. 
Унччен ҫакӑн ҫинчен мӗншӗн тӗплӗн шухӑшламан-ха?

-  Ан кулянӑр. Халӗ больницӑна хупатпӑр. Кайран пур пӗрех 
уҫатпӑр, -  тенӗччӗ 1977 ҫулта халӑх депутачӗсен Шупашкар
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район Совет ӗҫтӑвкомӗн председателӗн заместителӗ А.Тимо- 
феев.

Пилӗк ҫул иртрӗ. Ишек больницине ҫӗнӗрен уҫасси ҫинчен 
калаҫмасӑр районта пёр пуху та иртмест пулӗ. Анчах усси ҫук.

1977 ҫулччен Ишекре 50 ҫынна стационар условийӗсенче 
сыватмалӑх больница пулнӑ. Унта таврари 32 ялтан ҫӳренӗ. 
Больница 1923 ҫулта ӗҫлеме пуҫланӑ. Ана ҫак ялта ҫуралса 
ӳснӗ, алла врач дипломне илнӗ Иван Афанасьевич Мамутин 
тимленипе уҫнӑ. Ҫӑмӑлах пулман вӑл ҫулсенче врачсемпе 
сестрасене, няньӑсене. Районти организацисем пулӑшнипе 
1932 ҫулта больница валли ҫӗнӗ ҫуртсем тума тытӑннӑ, вӗсе- 
не 1936 ҫулта туса пӗтернӗ.

Ишек таврашӗнчи ватӑ ҫынсем ун чухне тата каярах ӗҫленӗ 
врачсене -  Иван Яковлевич Яковлева, Александра Сергеевна 
Сергеевӑна, Капитолина Сидоровна Сидоровӑна -  аван ас 
тӑваҫҫӗ. Халӗ Чӑваш патшалӑх университетӗнче ӗҫлекен Вла
димир Николаевич Саперов профессор та хӑйӗн врач ӗҫне ҫак 
больницӑра пуҫланӑ.

Ҫав ҫулсенче кунта ҫынсене чир-чӗртен сыватнӑ, операци 
тунӑ, хӗрарӑмсене ача ҫураттарнӑ. Вырӑнти врачсем тепӗр 
чухне республикӑри врачсене те чӗнсе илнӗ. Лайӑх ас тӑваҫҫӗ- 
ха ял ҫыннисем больница ҫывӑхне васкавлӑ пулӑшу самоле- 
чӗсем анса ларнине.

Халӗ вара больницӑн тӗп ҫурчӗ ним усӑсӑр ларать. 18 
пӳлӗмрен 14-шӗ пуш-пушах. Вӗсемпе, кӑштах юсасан, ман 
шухӑшпа, 15 ҫул усӑ курма май пур. Больница пулнӑ тепӗр 
ҫурт та юсавлӑ, кӗпе-йӗм ҫумали ҫурт та кивелмен. Амбулато- 
ри ҫурчӗ те пур.

Ишек тӑрӑхӗнчи ҫынсен сипленме халӗ Ишлейпе Кӳкеҫ боль- 
ницисене ҫӳреме тивет. Анчах ҫӑмӑл-и чирлӗ ҫынна инҫе ҫула 
тухма?

Ҫамрӑксене ялта хӑварасси кунта сывлӑх учрежденийӗсем 
мӗнле ӗҫленинчен те, медицина пулӑшӑвӗ мӗнле шайра тӑ- 
нинчен те нумай килет. Ҫакна шута илсе Ишек больницине 
уҫмаллах, мӗн шухӑшлаҫҫӗ-ши кун пирки Чӑваш АССР Сыв- 
лӑх министерствинче тата Кукеҫри тӗп больницӑра? Хӑҫанч- 
чен тертленмелле-ши Ишек таврашӗнчи ялсенче пурӑнакан ӗҫ 
ҫыннисен?
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ХӐҪАН ЧЧЕН ТЕРТЛЕНӖҪ?
Суйлава хатӗрленнӗ тапхӑрта ял Совет ӗҫтӑвкомӗн предсе- 

дателӗ пулнӑ май манӑн час-часах халӑх хушшинче пулма 
тивет. Ҫынсем тӗрлӗ ыйту хускатаҫҫӗ. Ишек больницине уҫас 
пирки сӑмах пуҫараҫҫӗ.

Шупашкар районӗнчи Ишекри больница революци хыҫҫӑн- 
хи ҫулсенчех ӗҫлеме тытӑннӑ. Ӑна ҫак ялта ҫуралса ӳснӗ, алла 
врач дипломне илнӗ И.А.Мамутин тӑрӑшнипе уҫнӑ. Ун чухне- 
хи больница Ишек чиркӗвӗн пӗр кивӗ ҫуртӗнче вырнаҫнӑ. 1932 
ҫулта больница валли ятарласа ҫӗнӗ ҫурт тума тытӑннӑ, ӑна 
1936 ҫулта ӗҫе кӗртнӗ. Ку таврари ҫынсем ун чухне тата кая- 
рахпа ӗҫленӗ врачсене -  И.Я.Яковлева, А .С .Сергеевӑна, 
К.С.Сидоровӑна -  ырӑпа асӑнаҫҫӗ. Халӗ Чӑваш патшалӑх уни- 
верситетӗнче ӗҫлекен В.Н.Саперов профессор та врач ӗҫне 
ҫак больницӑран пуҫланӑ.

Больницӑра Ишек тӑрӑхӗнчи 32 ялти ҫынсене тӗрлӗ чир- 
чӗртен сыватнӑ. Кунта Шупашкарти врачсем те килсе ҫӳренӗ. 
Халӗ те ас тӑваҫҫӗ-ха васкавлӑ пулӑшу самолечӗсем анса лар- 
нине.

1963 ҫулхи март уйӑхӗнче Чӑваш АССР Министрсен Совечӗ 
Ишек больницине туберкулез чирӗнчен сыватмалли тӑвас ен- 
ӗпе постановлени йышӑннӑ. Ҫак вӑхӑтран ку таврари ялсенче 
пурӑнакан чирлӗ ҫынсемшӗн больница пачах хупӑнать. Унта 
Шупашкар районӗнчи тата республикӑри ытти районсенчи ту- 
беркулезпа чирлекен ҫынсене сыватма тытӑнаҫҫӗ.

Вырӑнти халӑх ҫине тӑнипе 1966 ҫулта больница ҫумӗнче 
20 ҫынна сыватмалӑх терапи уйрӑмӗпе ача ҫуратмалли уй- 
рӑм уҫаҫҫӗ.

1974-1976 ҫулсенче больницӑпа юнашар ялти вӑтам шку- 
лӑн икӗ хутлӑ ҫурчӗ ҫӗкленсе ларчӗ. 1977 ҫулта, шкул ӗҫе 
кӗрсен, юнашарти больницӑна хупас ыйту тухса тӑрать. Рай- 
онти ӗҫлӗ ҫынсем, вырӑнти халӑхпа канашламасӑрах, вӑрт- 
тӑн, Ишек больницине хупса хураҫҫӗ. Ҫавӑнтанпа ку тӑрӑхри 
ҫынсем сипленме Ишлейпе Кӳкеҫ больницисене ҫӳреҫҫӗ. 
Ҫӑмӑл-и чирлӗ ҫынна инҫе ҫула тухма?

Халӗ Ишекри больницӑна уҫма майсем пур. Больницӑн тӗп 
ҫурчӗ пуш-пушӑ ларать. "Слава" колхоз дирекцийӗ, шкул ачи- 
сем валли ӗҫпе кану лагерӗ уҫас шутпа, 1988 ҫулта юсав ӗҫӗсем
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туса ирттерчӗ. Кӗпе-йӗм думали тата апат-ҫимӗҫ пӗҫермелли 
ҫуртсем те чиперех. Больница ҫуртӗнчен инҫех мар котельнӑй 
вырнаҫнӑ. Ҫурта шыв пӑрӑхӗсемпе ӑшӑтмалла тума та май 
пур.

Иртнӗ ҫулхи ноябрь уйӑхӗнче "Советская Чувашия" хаҫатра 
Ишек больницине уҫасси пирки ыйту хускатнӑччӗ. Унтанпа икӗ 
уйӑх ҫитрӗ. Паян куна ҫитсе те Чӑваш АССР Сывлӑха сыхлас 
ӗҫ министерствинчен хурав илеймерӗм. Кӳкеҫри тёп больни
ца руководителӗсем те шарламаҫҫӗ.

Юлашки ҫулсенче пирӗн ҫӗр-шывра ял ҫыннисен пурнӑҫне 
лайӑхлатас тесе сахал мар ӗҫлерӗҫ. Ялти пурнӑҫ шайне ҫӗклес 
тесен сывлӑх учрежденийӗсем ҫине те тимлӗ пӑхмалла. Ан
чах, шел пулин те, 30 ял ҫынни тархасласа ыйтни ҫав-ҫавах 
уҫӑ тӑрать-ха. Тата хӑҫанччен тертленӗҫ Ишек таврашӗнчи 
ялсенче пурӑнакансем?
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ПИРӖН ПУЯНЛӐХ - М УЗЕЙ
Ишек сали чылай ӗлӗкрехех ҫывӑхри ытти ялсенчен нумай 

енӗпе уйрӑлса тӑнӑ. Кунта чи малтан чиркӳ ӗҫлеме пуҫланӑ, 
пасар пухӑнма тытӑннӑ, сиплее учрежденийӗ, шкул уҫӑлнӑ. Ял 
советне йӗркелесси, пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх туса хурасси ку ялта 
ыттисенчен маларах пулса иртнӗ-

УҪ А КА Н Ӗ - ПАЛЛӐ П О Л Я РН И К
Ишекри краеведени музейне 1983 ҫулхи июньте уҫнӑ. Хатӗр- 

ленӳ ӗҫне пурнӑҫлас енӗпе ун чухнехи совхоз директорӗ Н.Е.Ва
сильев, партком секретарӗ В.Н.Петров, П.В.Басников прораб 
самай тимленӗ. Музее уҫас тӗлӗшпе туса ирттернӗ ӗҫсене 
пӗтӗмпех совхоз вӑйӗпе пурнӑҫланӑ.

Ишекри краеведени музейне уҫас ӗҫсене чи малтан кам пу- 
ҫарса янӑ-ха? Вӑл -  Константин Петрович Петров, Арктикӑн 
паллӑ тӗпчевҫи, гидрограф, Ҫурҫӗр тинӗс ҫулне тӗпчес 
тӗлӗшпе 1935-1948 ҫулсенче чылай ӗҫ туса ирттернӗскер.

Ишекри краеведени музейӗнче К.Петров кун-ҫулӗпе, ӗҫӗ- 
хӗлӗпе паллаштаракан материал чылай. Пулас ӑсчах пирӗн 
районти Ҫатра Марка ялӗнче 1902 ҫулта ҫуралнӑ. Вун ҫичӗ ҫулта 
ӗҫе кӳлӗнет. Ӑна вулӑсри кулаксемпе, дезертирсемпе кӗреше- 
кен комисси секретарӗ пулма ҫирӗплетеҫҫӗ. 18 ҫултах пӗр хушӑ 
хут пӗлменлӗхе пӗтермелли шкула ертсе пырать. Ҫартан тав- 
рӑнсан, Чӑваш ҫӗр-шывӗнче колхозсем йӗркелес ӗҫ сарӑлса 
пынӑ май, ӑна ҫӗр йӗркелӳҫи пулма шанаҫҫӗ. Сӗнтӗрвӑрринчи 
ҫӗр йӗркелӳҫӗсен техникумӗнчен вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн Чулху- 
лари шывтранспорчӗн инженерӗсем хатӗрлекен института, гид
ротехника факультетне, вӗренме кӗрет. Экзаменсене ыттисен
чен маларах тытнӑ та Хура тинӗс хӗррине практикӑна кайнӑ. 
Унта пӗр вӑхӑт ӗҫленӗ хыҫҫӑн 1935 ҫулта К.П.Петрова тин ҫеҫ 
йӗркеленнӗ «Главсевморпуть» организацине чӗнеҫҫӗ. Ҫапла 
вара Константин Петрович полярник пулса тӑрать.

ТАЙМ Ы Р ҪИНЧЕ - ЧӐВАШЛА Я ТС Е М
К.П.Петров экспедицийӗ 1935-1937 ҫулсенче Ҫурҫӗр тинӗс 

ҫулне тӗпчесе пӗлес енӗпе чылай ӗҫленӗ. Тӑван ҫӗршыв кар- 
ти ҫине ҫӗршер географи ятне ҫӗнӗрен ҫыра-ҫыра хунӑ. Кон
стантин Петрович Таймыр ҫур утравӗн пӗр сӑмсахне «Папа- 
нин сӑмсахӗ» ят панӑ. К.Петровпа И.Д. Папанин пӗрне-пӗри
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лайӑх пӗлнӗ. Ентешӗмӗр тачӑ ҫыхӑну тытнӑранах ӗнтӗ Ишекре 
краеведени музейне йӗркеленӗ вӑхӑтра паллӑ поляр тӗпчевҫи, 
географи ӑслӑлӑх докторӗ, контрадмирал, икӗ хут Совет Со- 
юзӗн Геройӗ Иван Дмитриевич Папанин хӑйӗн сӑн ӳкерчӗкне 
ярса пачӗ, музейре вӑл ҫакӑнса тӑрать.

Петров гидрограф Ҫурҫӗрте 17 ҫул ӗҫлесе пурӑннӑ, ӑҫта кӑна 
ҫитмен-ши? Шурӑ, Хӗрлӗ, Баренц тинӗсӗсем, Большевик, Дик
сон, Ҫӗнӗ ҫӗр, Ямал, Вайга утравӗсемпе ҫур утравӗсем.

Тӗпчев ӗҫӗсем тунӑ чухне ятсӑр юхан шывсем тӗл пулаҫҫӗ. 
Мӗн тумалла? Ят памалла. Экспедици членӗсемпе калаҫса та- 
тӑлса К.Петров Таймыр ҫур утравӗнчи шывсене чӑвашла ят- 
сем парса тухать. Ҫапла Таймыр карти ҫинче юхан шывсем чӑ- 
вашла янӑраҫҫӗ: Урам, Унга, Эльги, Кунар, Улай тата ытти те.

Сывлӑхӗ хавшанӑ пирки Арктикӑн паллӑ тӗпчевҫи 1948 ҫулта 
Шупашкара таврӑнать. Тепӗр икӗ ҫултан тӗп хуламӑрти На- 
горнӑй урамра ҫурт лартать. 80-мӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче 
хӑйне хваттер парсан ҫав ҫурта Мӑн Марка ял Советне музей 
тума парнелет. Анчах та пурнӑҫ музее Мӑн Маркара мар, Ишек 
ялӗнче уҫмаллине кӑтартса парать.

КИЛӖР, ҪӲРӖР М УЗЕЕ
Ҫапла каласа ӑшшӑн ӑсатаҫҫӗ Ишекри краеведени музейне 

килекенсене музей директорӗ Е.П.Смирнова тата А.И.Абрамов 
аслӑ методист. 28 ҫул хушшинче Ишекри краеведени музейё 
чылай экспонатпа пуянланнӑ. Вӗсене ҫичӗ залра вырнаҫтарнӑ. 
Пёрремёш хутри пёрремёш залра иртнӗ вӑрҫӑн йывӑр тапхӑрӗ, 
вӑрҫӑра ҫапӑҫнисем ҫинчен каласа панӑ. Вӑрҫӑра пуҫне ху- 
нисене ятранах асӑннӑ.

Хӑш-пӗр килтен 4-5 ҫын таранах ҫапӑҫнӑ. Акӑ, Ырашпулӑх 
ялӗнчи Васильевсен 5 ҫын, Мӑн Маркари Викторовсен 4 ҫын, 
Кипеккассинчи Митрофановсен 4 ҫын хутшӑннӑ. Ҫаксем тата 
ыттисем ҫинчен музейӑн ҫак залӗнче пӗлме пулать. Афган вӑ- 
рҫинче ҫапӑҫса вилнӗ Г.Г.Калинин, Чечен вӑрҫинче пуҫне хунӑ
А.В.Дмитриев салтаксен кӗске ӗмӗрӗ ҫинчен каласа паракан 
стендсем те пур.

Иккӗмӗш залра -  1943 ҫулта Ишек ялӗнче блокадӑри Ле
нинград хулин ачисене валли ятарласа йӗркеленӗ интерна- 
тӑн ӗҫӗ-хӗлӗ, унта ӳссе ҫитӗннисен пурнӑҫӗ ҫинчен каласа 
паракан экспонатсемпе стендсем. Виҫҫӗмӗш -  аваллӑха кӑ-
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тартса паракан зал. Иккӗмӗш хутра вырнаҫнӑ тӑваттӑмӗш зал- 
ра хӑйсен пурнӑҫне Ишекпе ҫыхӑнтарнӑ ятлӑ-сумлӑ, паллӑ 
ҫынсем ҫинчен каласа паракан экспонатсемпе стендсем. Вёсен 
шутӗнче Чӑваш Республикин культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ 
М.И.Юрьев, «Капкӑн» журнал редакторӗнче тимленӗ В.Я.Яков
лев ҫыравҫӑ, Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ тэта халӑх ар- 
тисчё С.Н.Михайлова, Ишекпе Марка таврашӗнче хӑйӗн пулта- 
рулӑхӗпе палӑрнӑ В.Н.Петров, наука докторёсем И.С.Аверки
ев, С.Р.Малютин, И.Д.Дмитриев, РСФСР халӑх артисчё, патша- 
лӑх премийён лауреачё Ф.М.Лукин композитор, РСФСР культу- 
рин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ Ю.А.Илюхин музыковед, В.Д.Апфер ки
норежиссер, Раҫҫей Федерацийён Журналистсен союзён членё 
З.М.Митрофанова т.ыт.те. Ку залрах К.П.Петров гидрограф пур- 
нӑҫӗпе ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен панно пысӑк вырӑн йышӑнать.

Пиллӗкмӗш зал Ишек ялӗн аваллӑхне тата хальхине кӑтар- 
тса парать. Улттӑмӗшӗнче Ишек шкулӗ ҫинчен, унта ӗҫлени- 
семпе вӗреннисем ҫинчен каласа панӑ.

Ҫиччӗмӗш зал РСФСР тава тивӗҫлӗ художникӗн В.И.Мешко- 
вӑн пурнӑҫӗпе ҫыхӑннӑ. Кунта унӑн чылай картинине вырнаҫ- 
тарнӑ.

Володя Мешков 1919 ҫулхи август уйӑхӗнче Ҫатра Маркара 
ҫуралнӑ. Выҫлӑха тата ҫитмен пурнӑҫа пула вёсен ҫемйи Воло
дя сакӑр ҫулта чухне Инҫет Ҫӗпӗрти Иркутск облаҫне куҫса 
кайнӑ. Ҫӑкӑр татӑкӗ тупас тесе Володьӑн та кӗтӳ кӗтме, сысна 
пӑхма, сухӑр юхтарма тивнӗ. Ҫав вӑхӑтра та вӑл алӑран кӑран- 
таш яман. 1934 ҫулхи декабрьте С.М.Кирова вӗлернӗ хыпар ӑна 
питӗ хурлантарнӑ, ҫав ятпа линогравюра ӑсталанӑ. Владимира 
ҫакӑн хыҫҫӑн тӳрех асӑрхаҫҫӗ, «Коммунар» район хаҫатне 
ӗҫлеме чӗнсе илеҫҫӗ, каярах «Красноярский комсомолец» ха- 
ҫата йыхравлаҫҫӗ. Ҫак икӗ редакцинче ӗҫленӗ вӑхӑтра Мешко- 
вӑн пултарулӑха туптамалли малтанхи утӑмсем пулнӑ.

Владимир Мешков -  хӑйне евӗр художник. Вӑл хӑйӗн карти- 
нисене малтан линолеум е йывӑҫ касса хатӗрленӗ. Унӑн гра- 
вюрисемпе линогравюрисенче ҫурҫӗр тӗнчин илемӗпе мӑнаҫ- 
лӑхӗ, унти тӗп халӑхсен пурнӑҫӗ, ӗҫӗ-хӗлӗ, йӑли-йӗрки. В.Меш
ков нимӗнле училищӗре, академире вӗренмесӗрех Раҫҫей 
Федерацийён халӑх, Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ худож- 
никӗн ятне тивӗҫнӗ. Хушамачӗпе ятне Америкӑра, Кубӑра, 
Францире, Японире, Италире, Африкӑра пӗлеҫҫӗ, хисеплесе 
асӑнаҫҫӗ. Халӗ Красноярск хулинче пурӑнать.
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Республикӑна тата района ертсе пыракансем Ишекри 
краеведени музейне уҫнӑ кун. 1983 ҫулхи июнӗн 3-мӗшӗ.

В.И.Мешков, К.П.Петров Ишекри краеведени музейне 
уҫнӑ кун ентешёсем хушшинче. 1983 ҫулхи июнён 3-мёшё.
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Д Е ТИ  БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
П О С ВЯ Щ АЕТС Я  68-ЛЕ ТИ Ю  О ТКРЫ ТИ Я  

В И Ш АКАХ ДЕТС КО ГО  Д О М А -И Н ТЕ Р Н А ТА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ БЛОКАДНОГО  ЛЕ Н И Н ГРАД А

Для многих из них наша республика стала вторым домом. 
Война заставила им менять место жительства. В годы Великой 
Отечественной войны в Чувашии было открыто 18 детских до
мов, где воспитывались более 3-х тысяч детей. Среди них - 
немало круглых сирот из блокадного Ленинграда. Они в ос
новном воспитывались в Порецком, Ядринском, Кугесьском и 
Ишакском детских домах.

Ишакский детский дом Министерства просвещения ЧАССР 
начал работать в августе 1943 года, тогда из блокадного Ле
нинграда было эвакуировано 100 детей.

... Свыше тысячи детей уезжало в тот раз из Ленинграда. 
Их сопровождала в числе других и З.Ф.Смирнова, приехав
шая из Чебоксар. Разъяренные стойкостью защитников горо
да фашисты обрушили на поезд, который вез детей, лавину 
бомб. Два вагона были разнесены в щепки. Многие ребятиш
ки погибли, когда их везли через Ладожское озеро, во время 
бомбежки.

Весть о том, что в Ишаки привезли малышей из Ленинграда, 
быстро облетела район. Хоть и скуден был достаток, потяну
лись сюда со всей округи женщины хлебом, одеждой, обувью. 
Никто не остался в стороне, горе ленинградцев стало их го
рем. Выделили для них двухэтажное здание правления колхо
за и старое здание школы.

Первым директором Ишакского детского дома была назна
чена учительница Ишакской средней школы А.Ф.Арбатова. 
Вторым директором был Ф.Д.Дивиткин. С марта 1944 года по 
август 1948 года на этой должности проработал демобилизо
ванный из армии инвалид ВОВ В.Е.Сорокин.

Детский дом работал с полным плановым контингентом, ко
торый затем был доведен до 120 воспитанников. Пополнение 
произошло за счет местных детей. Так, например, из села 
Ишаки воспитывались в детском доме из семьи Арбатовых 
Вениамин, Анатолий и Елизавета. Они были полусиротами. 
Отец Петр Михайлович погиб на войне в ноябре 1942 года, а
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старший брат Геннадий погиб на поле боя в феврале 1943 
года. Другой брат Николай был на фронте.

Воспитанники обучались в средней школе. В 1943 году в 
Ишакской средней школе был открыт русский класс. Учителем 
был назначен Т.П.Гагарин. Взрослые и повзрослевшие воспи
танники учились вместе с чувашскими детьми. Летом наравне 
со взрослыми трудились на полях, находили время выступать 
с концертами.

Самым маленьким среди привезенных в Ишаки был маль
чик Толя. Лишь полтора годика было ему. Фекла Ивановна из 
села Большие Котяки приняла Толю в свой дом. В ее семье 
детей не было. И стал он самым близким родным человеком. 
Вскоре мальчик научился бойко говорить по-чувашски. Вместе 
с деревенскими ребятами бегал в школу. Окончил семилетку, 
потом работал в колхозе. Когда в Ишлеях начал действовать 
завод высоковольтной аппаратуры, поступил туда. Одновре
менно учился на вечернем отделении электромеханического 
техникума. Долгое время работал техником механического 
цеха. Они с супругой Мальвиной Ильиничной вырастили и вос
питали сына и дочь.

Долго искал Анатолий Васильевич своих родителей. В этом 
ему помогали дирекция, партийная и профсоюзная организа
ции завода. Установил, что мать погибла, а отец пропал без 
вести. Была у Анатолия возможность жить в Ленинграде. Его 
семье предложили там квартиру. Но не оставил он ставшую ему 
родной Чувашскую землю, свою вторую мать Феклу Ивановну. 
В настоящее время его семья проживает и в Ишлеях, и в Боль
ших Котяках. Дело с поисковыми материалами родителей в на
стоящее время хранится в Ишакском краеведческом музее.

А Семен Евдокимов из той же деревни удочерил двухлет
нюю Людмилу. Она жила в Больших Котяках до своего сем
надцатилетия. Училась в той же школе, что и Анатолий. А по
том ее потянуло в Ленинград. Там она вышла замуж. Работа
ла закройщицей на одном из швейных объединений города.

Татьяна Павлова из деревни Шибачево удочерила Шуру Чуда- 
еву. В настоящее время она проживает в Тюменской области.

Елена Овчинникова из той же деревни удочерила Тамару 
Статееву. Через некоторое время она уехала в Ленинград. В 
свое время в Ишакский краеведческий музей прислала заду
шевное письмо, вспоминая прошлое: «Меня приютила мест
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ная колхозница Елена Алексеевна Овчинникова. Я постоянно 
чувствовала ее материнскую заботу и ласку. Время было труд
ное. Много пришлось работать в колхозе и дома. С благодар
ностью вспоминаю первую свою учительницу К.В.Скворцову, 
учителей А.Н.Николаеву, И.Л.Леонтьева, директора школы
Н.В.Петрова. В 1956 году учителя помогли разыскать моих 
родителей, и я вернулась в Ленинград. Но даже после отъез
да мои педагоги не перестали заботиться обо мне».

Романтично сложилась судьба Люси Дороненко. После окон
чания войны разыскала своих родных и уехала в родной Ле
нинград. В те годы директор детского дома В.Е.Сорокин, со
провождая воспитанников к родным, часто бывал в Ленингра
де. У него была привычка в каждый заезд посетить кого-ни
будь из воспитанников детского дома. Часто бывал он в квар
тире, где проживала Люся Дороненко. В один из таких посе
щений он сделал Люсе предложение руки и сердца. Та с раз
решения брата дала согласие. Таким образом, она свою судь
бу навсегда связала со второй родиной, Чувашией. Долгое 
время работала помощником директора ТЭЦ-2. В настоящее 
время проживает в Чебоксарах.

Было бы большой ошибкой не рассказать о человеке, отдав
шем много сил и энергии, а также личной инициативы по вос
питанию детей блокадного Ленинграда. Он В.Е.Сорокин. Как 
было отмечено, у многих воспитанников Ишакского детского 
дома после войны нашлись родные и они уехали в родной 
Ленинград. А оставшихся детей переселили в Калининский 
детский дом. А бывший директор был переведен на должность 
заведующего Ишлейского РОНО. В последующем В.Е.Соро
кин трудился начальником Облита Чувашской АССР, 30 лет 
проработал на ответственных должностях на Чувашском те
левидении и радио. Был членом Союза журналистов РФ. В 
июне 1984 года вышел на пенсию с должности главного ре
дактора Чебоксарской студии телевидения. Василий Ефимо
вич был высокоразвитым, образованным, культурным и общи
тельным человеком. По его инициативе в 1985 и 1990 годах 
была организована встреча в селе Ишаки бывших воспитан
ников Ишакского детского дома с рабочими совхоза «Слава», 
своими воспитателями и учителями. В 1985 году с ответным 
визитом побывала совхозная делегация в Ленинграде.
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ИШ ЕКЕ АСРАН ЯМАҪҪӖ
Ҫак шӑмат кун Ункӑ шывӗ хӗрринче ярмӑрккӑччӗ. Апла пулин 

те "Слава" совхозӑн Ишекри краеведени музейӗ умне халӑх ирех 
пуҫтарӑнма пуҫларӗ: кӑкӑр тулли орден-медаль ҫакнӑ вӑрҫӑпа 
ӗҫ ветеранӗсем, совхоз рабочийӗсем, яш-кӗрӗм, шкул ачисем. 
Акӑ, ушкӑнта темиҫе ватӑ хӗрарӑм тӗл пулчӗҫ. Савӑнӑҫ куҫ- 
ҫулӗ... Вӗсенчен пӗри -  Ленин тата Ӗҫлӗх Хӗрлӗ ялав орденӗ- 
сен кавалерӗ, Чӑваш АССР тава тивӗҫлӗ учительници А.Ф.Ар- 
батова, вӑл хӗрӗх ҫул Ишекри вӑтам шкулта ачасене вӗрентнӗ.
О.Г.Крюковская Ленинград хӗрӗ пулнӑ, вӑрҫӑ пуҫлансан вӑл 
унти госпитальте аманнӑ салтаксене сыватнӑ, 1942 ҫулхи июльте 
Чӑваш АССРне килсе, Кӳкеҫри ача ҫуртӗнче ӗҫлеме пуҫланӑ. 
Унтах ҫемье ҫавӑрса ӗмӗрлӗхех кунта пурӑнма юлнӑ. Унӑн кӑ- 
кӑрӗ ҫинче II степень Отечественнӑй вӑрҫӑ орденӗ ҫиҫет.

М.А.Сабиканова Ишекри, каярахпа Кӳкеҫри тата Калининӑ- 
ри ача ҫурчӗсенче ӗҫленӗ. Е.М.Пучковӑпа Ю.П.Свинцова та 
Кӳкеҫри ача ҫуртӗнче тӑрӑшнӑ. Н.В.Смелов, Аслӑ Отечествен- 
нӑй вӑрҫӑ инваличӗ, Ишекри ача ҫуртӗнче пионервожатӑй 
пулнӑ. Халӗ те педагог. Ҫапла, нумай ята асӑнма пулать тӗл 
пулӑва килнисем хушшинче.

Акӑ, хӗрлӗ галстуклӑ пионерсем стройпа йӗркеленсе тӑчӗҫ. 
Краеведени музейӗ умне автобус ҫитсе чарӑнчӗ те унтан кӗтнӗ 
хӑнасем тухрӗҫ. Ишекри ача ҫуртӗнче пурӑннӑ ачасемпе вӗсе- 
не вӗрентекенсем тӗл пулнӑ ятпа ирттерекен савӑнӑҫлӑ ми
тинга КПСС Шупашкар райкомӗн секретарӗ В.С.Давыдов уҫрӗ.

-  Ленинград ҫыннисем -  ман ачамсем, -  терӗ хумханса 
хӑйӗн сӑмахӗнче вӑрҫӑ ҫулӗсенче ача ҫурчӗн директорӗ пулнӑ
В.Е.Сорокин. Вӑл ҫактӗл пулӑва йӗркелеме пулӑшнӑшӑн "Сла
ва" совхоз дирекцине, парткома, профсоюз, комсомол коми- 
течёсене чёререн тав турё.

Ача ҫурчӗн воспитанникӗсем халӗ ӗнтӗ хӑйсем те ҫитӗннӗ 
ҫынсем... Курган облаҫӗнчи Садовӑри вӑтам шкул учительни
ци В.И.Масасина, Ленинградри карал тӑвакан завод аргонщикё, 
атом ледоколёсен строителё В.И.Мамаев, Мускаври Баранов 
ячӗпе хисепленекен авиаци моторӗсем тӑвакан центральнӑй 
институтӑн аслӑ инженерӗ Г.Д.Шугартд, Ишлейри пысӑк 
вольтлӑ аппаратура заводёнчи технолог А.В.Иванов тата В.Е. 
Сорокин асӑну хӑмине уҫаҫҫӗ. Ун ҫине вырӑсла тата чӑвашла
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ҫапла ҫырнӑ: "Ҫак ҫуртра 1943-1948 ҫулсенче Ишекри ачасен 
ҫурчӗ вырнаҫнӑ. Унта Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ ҫулӗсенче 
эвакуаци йӗркипе Ленинградран килнӗ ачасем пурӑннӑ".

"Слава" совхоз территорийӗнчи вунӑ ялтан хаяр вӑрҫӑ хир- 
не 780 ҫын тухса кайнӑ, вӗсенчен 431-шӗ тӑван килне таврӑ- 
найман. Хӑнасен аллинче чечек кӑшӑлӗ. "Тӑван ҫӗр-шывшӑн 
пынӑ ҫапӑҫусенче пуҫне хунисене Ишекри ача ҫурчӗн воспи- 
танникӗсенчен", -  тесе ҫырнӑ хӗрлӗ хӑю ҫине. Чечек кӑшӑлне 
обелиск умне Ленинградри "Буревестник" заводра ӗҫлекен 
Ю.К.Жемчужникова, Ленинградри "Водтрансприбор" заводри 
наладчик В.И.Феофанов, ҫак хулари машинист А.Р.Шмидт, Ук- 
раинӑри Приволье хулинчи инженер-шахтер Ф.Т.Калинин тата 
ҫав ҫулсенче Ишекри ача ҫуртӗнче вӗрентӳ пайӗн заведую- 
щийӗ пулнӑ В.И.Мамутин хураҫҫӗ...

Ишекри вӑтам шкулта вӗренекен Лилия Данилова хӑнасемпе 
пухӑннисене ачасен телейлӗ пурнӑҫӗ, "Шырав" операци мӗнле 
пыни, ветерансемпе ирттерекен тӗл пулусем ҫинчен каласа пачӗ. 
Ҫак шкулта Ленинград ачисемпе пӗрле вӗреннӗ, халӗ совхозри 
паллӑ механизатор, Октябрьти Революци орденӗн кавалерӗ 
Г.Г.Кольцов "Слава" совхоз ӗҫӗ-хӗлӗпе паллаштарчӗ. Хӑнасе- 
не ӗҫ ветеранӗ, вӑрҫӑ ҫулӗсенче Ишекри вӑтам шкул директорӗ 
пулнӑ Н.А.Алексеева саламларӗ. С.К.Скворцов хаяр вӑрҫӑ ҫул- 
ӗсенче блокадӑри Ленинграда хӳтеленӗ, каярах паллӑ спорт
смен пулса тӑнӑ, халӗ -  вӑтам шкулта военрук.

Микрофон умӗнче -  Курган облаҫӗнчен килнӗ В.И.Масасина.
-  Эпир вӑрҫӑ ачисем, -т е р ӗ  вӑл. -  Ҫав кунсене, вутри тӑван 

Ленинграда, бомбӑсем ҫурӑлнине аса илсен, яланах куҫ хура- 
лать. Эпир хамӑрӑн иккӗмӗш тӑван ҫӗре, пархатарлӑ чӑваш 
халӑхне ӗмӗр-ӗмӗр мир те тайма пуҫ тетпӗр. Эсир пирӗн ат- 
тесемпе аннесем вырӑнне пултӑр, эпир сирӗн ырӑ кӑмӑлӑра 
манмӑпӑр. Сире Ленинград яланах тарават пулӗ.

Хаклӑ хӑнасем музей пахчине асӑнмалӑх йывӑҫсем лартрӗҫ. 
Кунта яланах тирпей те илем.

Хӑнасем музея куҫаҫҫӗ. Виҫӗм ҫул уҫнӑччӗ ӑна, унтанпа кун
та 15 пин ҫын ытла пулса курнӑ. Ҫӗршер экспонат упранать 
музейра, ҫулсерен ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ япаласемпе пуянланать 
вӑл. Кӑҫал ҫак икӗ хутлӑ ҫурта ҫӗнӗрен илемлетнӗ. Уйрӑмах 
унта ача ҫурчӗ пулни ҫинчен калакан экспонатсем нумай. "Ача 
ҫурчӗн воспитанникӗсем", "Ача ҫуртӗнче ӗҫлекенсем", "40 ҫул 
иртсен" стендсем куҫа илӗртеҫҫӗ.
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Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче Чӑваш Республикинче 18 ача ҫурчӗ уҫнӑ, 
вӗсем эвакуаци йӗркипе килнӗ 2500 хӑр тӑлӑха йышӑннӑ. Ҫав 
шутра Ленинградран ҫӑлса кӑларнӑ 120 ачана Ишеке илсе 
килнӗ. Вӑрҫӑран сусӑрланса таврӑннӑ, Хӗрлӗ Ҫӑлтӑр орденӗн 
кавалерне, ҫамрӑк аслӑ лейтенанта Василий Ефимович Со
рокина унта директор пулма ҫирӗплетнӗ. Кунтах Ленин хулин- 
чен килнӗ хӗрарӑмсем, ялти ҫынсем ӗҫленӗ. Сӑн ӳкерчӗксем 
ҫинче -  нихҫан манми самантсем. Ачасем вӗренӳре, шкул пах- 
чинче, вутӑ хатӗрлеҫҫӗ, эмел курӑкӗсем пухаҫҫӗ. Аслӑраххи- 
сем утӑ ҫулма, тырӑ вырма ҫӳренӗ. Пурне те пӗр шӑпа пӗрлеш- 
тернӗ вӗсене, пурте пӗр ҫемьери пек туслӑ пурӑннӑ. Кӑмӑл- 
лакан хӗрачана арҫын ачасем юлашки сахӑр катӑкне чи хаклӑ 
парне вырӑнне панӑ.

Музей совечӗ, унӑн директорӗ Г.С.Соловьевӑпа В.Е.Соро
кин экспонатсем пухса йӗркелес енӗпе ырми-канми ӗҫленӗ. 
Василий Ефимович хӑйӗн воспитанникӗсене шыраса тупас 
енӗпе тахҫантанпах тӑрӑшать. "Вечерний Ленинград" хаҫата, 
хамӑр республикӑри хаҫатсене темиҫе хутчен те "Аҫта эсир 
халӗ, ленинградецсем, сассӑра парӑр" тесе ҫырчӗ. Вӗсем вара 
Ишекре вӗреннӗ хыҫҫӑн ҫӗр-шывӑн тӗрлӗ кӗтесне сапаланнӑ, 
пурте халӑхшӑн усӑллӑ ҫынсем пулса тӑнӑ. Хӑш-пӗрисем Чӑ- 
ваш ҫӗр-шывӗнчех юлнӑ. Л.И.Дороненко, акӑ, Шупашкарти 2- 
мӗш ТЭЦ директорӗн заместителӗ, Р.Т.Калинина -  Шупашкарти 
приборсем тӑвакан заводри комплектовщица. С.И.Макшанова 
-  Шупашкарти пӗрремӗш аптекӑри ассистент.

Хаклӑ хӑнасем ялпа паллашрӗҫ. Ӗлӗк мӗскӗн те чухӑн ял пулнӑ 
Ишек палламалла мар улшӑннӑ. Яла асфальт ҫул илсе килет. 
Вӑтам шкул, ача сачӗ, магазин туса лартнӑ, кунта хуҫалӑх центрӗ 
ӳсет. Ҫамрӑк механизаторсемпе выльӑх-чӗрлӗх пӑхакансем 
валли икӗ хутлӑ коттеджсем тӑваҫҫӗ. Совхоз директорӗ Н.Е.Ва
сильев хуҫалӑх ҫитӗнӗвӗсем ҫинчен тӗплӗн каласа пачӗ. Хана- 
сене ҫавӑн пекех блокадӑри Ленинград ҫинчен документна 
фильм кӑтартрӗҫ, вӗсем валли пысӑк концерт хатӗрленӗ.

Хӑнасем ҫак кунсенче Шупашкарпа та паллашрӗҫ. Ленин му- 
зейӗпе Чапаев музейӗнче пулчӗҫ. Вӗсем ҫавӑн пекех Ҫӗнӗ Шу- 
пашкара, Шуршӑла ҫитсе курчӗҫ. Пур ҫӗрте те Чӑваш Респуб
ликин улӑпла утӑмне курчӗҫ, хӑйсен тараватлӑ иккӗмӗш ҫӗр- 
шывне чӗререн тав турӗҫ.

В .Э КТЕ Л .
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ИШ ЕКРИ ВУЛАВӐШ  -  
ЧИ ВА ТТИСЕНЧЕН П ӖРИ

(И Ш ЕК БИ БЛИО ТЕКИ  И С ТО Р И Й Ӗ Н Ч Е Н )

Ишекри вулавӑш чи ваттисенчен пёри. ИшекялӗX IX ӗмӗртех, 
ытти ялсемпе танлаштарсан, чылай вӗсенчен уйрӑлса тӑнӑ. 
Кунта чи малтан чиркӳ ӗҫлеме пуҫланӑ, шкул уҫӑлнӑ, пасар 
пухӑнма пуҫланӑ. XX ёмёрте те ку ялта сахал мар лайӑх япа- 
ласем пулса иртнё. Си плев учрежденийӗ уҫӑлнӑ, культура уч- 
режденийӗсем ӗҫлеме пуҫланӑ. Ҫывӑхри ялсемпе танлаштар
сан, ку ялта чи малтан вулавӑш (библиотека) уҫӑлнӑ. Кино кӑ- 
тартма пуҫланӑ, радиоузел ӗҫленӗ.

Ялта пурӑнакан ватӑ ҫынсем аса илнӗ тӑрӑх, Ишек ялёнче 
вулавӑш 1926 ҫулта уҫӑлнӑ. Вӑл малтанхи вӑхӑтра ялӑн Сала 
урамӗнче вырнаҫнӑ пӗр уйрӑм ҫыннӑн ҫуртӗнче ӗҫлеме пуҫ- 
ланӑ. Каярахпа библиотека Ишек шкулӗн пӗр ҫуртне куҫнӑ. 
Палӑртас пулать, ун чухне Ишек шкулӗн ҫурчӗсем сакӑр ҫӗрте 
вырнаҫнӑ пулнӑ. Вӑл вӑхӑтсенче шкулӑн хӑйӗн те пуян биб
лиотека пулнӑ.

1932 ҫулта Ишек ялӗн анат вӗҫӗнче ялти Сталин ячӗпе хи- 
сепленекен колхоз Атӑл леш енчен -  Йӑлӑмран -  турттарса 
килнӗ пӗренесенчен тунӑ клубӑн вӗр-ҫӗнӗ ҫурчӗ ҫӗкленсе ла- 
рать. Ялти библиотека вара ҫак ҫурта куҫать. Ҫавна май Ишек 
клубне вулав ҫурчӗ (изба-читальня) тесе ят панӑ. Ҫак ят 1947 
ҫулччен упранса юлать. Ҫав ҫултан пуҫласа вулав ҫуртне клуб 
теме пуҫланӑ. Ҫакна 1947 ҫулхи нарӑс уйӑхӗн 5-мӗшӗнче 
Ишлей районӗнчи культура пайӗн пуҫлӑхӗн приказӗ аванах 
ҫирӗплетсе парать. Ку приказ кӗнекийӗ халӗ районти культура 
пайӗн архивӗнче упранать.

Ишекри культура ҫурчӗ уҫӑлнӑранпа чылай ҫул хушши клуб 
ӗҫне те, библиотека ӗҫне те пӗр ҫынах туса пынӑ. Чи малтан 
ку ӗҫре Кипеккасси ҫынни Артемий Яковлевич Смирнов тим- 
ленӗ. 1935 ҫулччен вӑй хунӑ.

А.Я.Смирнов 1901 ҫулта Кипеккасси ялӗнче чухӑн хресчен 
ҫемйинче ҫуралнӑ. XX ӗмӗрӗн ҫирӗммӗш-вӑтӑрмӗш ҫулӗсенче 
вал Ишек тӑрӑхӗнче чи активлӑ общественниксенчен пӗри пул- 
нӑ. Вӑл ҫав ҫулсенче вырӑнти Совет влаҫне ҫирӗплетес, пӗр- 
лешӳллӗ хуҫалӑх йӗркелес, тӗне хирӗҫ кӗрешес енӗпе тимлесе 
ӗҫлекен активистсенчен пӗри. Вӑл тӑрӑшнипех 1929 ҫулта Ки-
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пеккасси ялӗнче "Аниш" ятлӑ пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх йӗркеленет.
Артемий Яковлевич 1928-1931 ҫулсенче Ишек ял Совет 

ӗҫтӑвкомӗн председателӗ пулса ӗҫленӗ. Вӑл 1932-1935 ҫул- 
сенче -  культура ӗҫченӗ. 1935-1937 ҫулсенче вырӑнти колхо- 
зӑн тӑваттӑмӗш уй-хир бригадин бригадирӗ. 1938 ҫулта халь- 
хи Чапаев ячӗпе хисепленекен поселокра вырнаҫнӑ 320 но- 
мерлӗ завода ӗҫлеме куҫса каять. 1941-1945 ҫулсенче пулса 
иртнӗ вӑрҫӑна та ҫак заводранах каять. Унӑн вӑл вӑхӑтри ытти 
вӑрҫӑ хирӗнчи салтаксем пекех сахал мар нуша тӳссе ирттер- 
ме тивет. Чылай вӑхӑт хушши нимӗҫ тыткӑнӗнче пулни унӑн 
сывлӑхне самаях хавшатать. Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче "Ста
линская гвардия" колхозра сад ӗрчетес енӗпе тӑрӑшать.

Ишекри вулав ҫурчӗн ӗҫӗсене йӗркелесе пыракан ҫынсен- 
чен иккӗмӗшӗ Александр Николаевич Илюхин пулнӑ. Вӑл ҫак 
ӗҫре 1935-1940 ҫулсенче тарӑн йӗр хӑварать. Вӑл ҫак тапхӑр- 
та Ишек тӑрӑхӗнче хӑйӗн пултаруллӑхӗпе тата хастарлӑхӗпе 
палӑрса тӑнӑ ҫын, паллӑ музыка учителӗ. Вулав ҫурчӗн 
ӗҫӗсене чылай ҫӗнӗлӗх кӗртет, хор йӗркелет, ӑна ертсе пы- 
рать. Вӑл йӗркеленӗ колхоз хорӗ иртнӗ ӗмӗрти вӑтӑрмӗш ҫул- 
сенче районта кӑна мар, республикӑра та ырӑ ят ҫӗнсе илнӗ, 
паллӑ коллективсенчен пӗри пулнӑ. Шупашкар районӗнчи ял- 
сенче, чукун ҫул тунӑ ҫӗрте ӗҫлекенсене агидплощадкӑсенче 
концертсем парса тӗлӗнтернӗ. 1936 ҫулта "Культпромсоюз" 
уполномоченнӑйсен съездӗнче, музыка инструменчӗсӗр юр- 
ланипех пӗрремӗш вырӑн йышӑннӑ. Ҫакӑншӑн хористсене 100 
тенкӗ укҫа тата кашнинех 10-шер метр пусма -  тавар парне- 
ленӗ. А.Н.Илюхин Ишекри вулав ҫуртӗнче ӗҫленӗ ҫулсенче 
Ишек ялӗ культура центрӗсенчен пӗри пулса тӑрать. Кунта рес- 
публикӑри культурӑпа искусство ҫыннисем, артистсем, писа- 
тельсем, поэтсем час-часах килсе ҫӳренӗ. Чӑваш халӑх поэчӗ 
Полорусов-Шелепи Ишекри колхоз хорӗ ҫинчен сӑвӑ хыҫҫӑн 
сӑвӑ ҫырнӑ.

А.Н.Илюхин 1897 ҫулта Шӑпачав ялӗнче ҫуралнӑ. Ишекри 
икӗ класлӑ шкултан вӗренсе тухсан Етӗрнери реальнӑй учили- 
щӗре пӗлӳ пухать. Граждан вӑрҫи вӑхӑтӗнче рота командирӗ 
пулса ҫапӑҫнӑ. 1920-1921 ҫулсенче Чӑваш ревкомӗн канцеля- 
ри пуҫлӑхӗ пулса ӗҫленӗ. 1925-1927 ҫулсенче Мӑнал испол
ком, Волисполком председателӗнче вӑй хунӑ. Пӗр хушӑ Ишек
ри кооператив пуҫлӑхӗнче ӗҫленӗ. Шупашкарта педагогика

34



институчӗ уҫӑлсан Александр Николаевича унта управляющи 
пулса ӗҫлеме чӗнсе илеҫҫӗ.

Каярахпа -  Ишек ялёнче культура ӗҫченӗ, кунти шкулти му
зыка учителё. Вал 1942 вилнё.

1940-1942 ҫулсенче Ишекри вулав ҫурчӗн ӗҫне хӗрӳ чӗреллӗ, 
пултаруллӑ та тӑрӑшуллӑ ялкор - сӑвӑҫ Михаил Степанович 
Степанов (Степхим) ертсе пырать. Вӑл клуб ӗҫне те, библио
тека ӗҫне те йӗркелет. Ана ҫак ӗҫре хӑйӗнпе пӗр вӑхӑтри яш- 
сем Ш ӑпачав ялӗнчен Т.Степанов, С .Пузырев, П.Иванов, 
И.Дубров, Кипеккасси ялӗнчен Н.Петров, В.Иванов пысӑк пу- 
пӑшу параҫҫӗ.

М.С.Степанов 1921 ҫулта юпа уйӑхӗнче Шӑпачав ялӗнче 
ҫуралнӑ. 1929-1938 ҫулсенче Ишекри кӑтартуллӑ шкулта вӗрен- 
се ӑс пухнӑ. 1939 ҫулта вӑл Шупашкарти училищӗне вӗренме 
кӗрет. Анчах та ҫемьери йывӑр лару-тӑрӑва пула уйӑхранах 
вӗренме пӑрахса яла таврӑнать. Ҫав ҫулах вӑтам шкулта аслӑ 
пионервожатӑй пулса ӗҫлеме тытӑнать. 1940 ҫулта ӗҫлеме 
пӑрахса Ишекри вулав ҫуртне ӗҫлеме вырнаҫать.

Михаил Степанов Ишек таврашӗнче пур енчен те пултаруллӑ 
ҫамрӑксенчен пӗри пулнӑ. Вӑл ӑста купӑсҫӑ, такмаксем кала- 
са илемлӗ ташланӑ, сӑвӑсем те ҫырнӑ. Вӑл ӗҫленӗ ҫулсенче 
Ишек вулав ҫурчӗн хӗрӳлӗхӗ чакмасть, колхоз хорӗ те саланса 
каймасть. М.Степанов шкулта вӗреннӗ чухнех республика тӗп 
хулинче -  Шупашкарта тухса тӑракан хаҫат-журналсемпе тачӑ 
ҫыхӑну тытнӑ. 15 ҫулта чухнех 1937 ҫулта "Сунтал" журналта 
"Доярка юрри" сӑвӑ пичетленсе тухать. 1938 ҫулта "Сунтал" 
журналтах "Уҫӑ ҫул" калав пичетленет. Анчах та хаяр вӑрҫӑ 
унӑн мал ӗмӗтне татать. 1942 ҫулхи пуш уйӑхӗн пӗр кунӗнче 
ӑна вӑрҫа каймалли повестка параҫҫӗ. Ҫав ҫулхи ҫурла уйӑх- 
ӗнче М.Степанов лейтенант Сталинград патӗнче пӗр ҫапӑҫу- 
ра пуҫне хурать. Шел, тен пурӑннӑ пулсан пирӗн тӑрӑхри паллӑ 
поэт е писатель пулатчӗ.

1942-1943 ҫулсенче Ишекри вулав ҫурчӗн пуҫлӑхӗ пулса 
Ю.А.Илюхин ӗҫленӗ. Вӑл та вӑрҫӑн йывӑр ҫулӗсенче пулин те 
вулав ҫуртӗнче тӑрӑшса ӗҫленӗ. Малтанхи ҫулсенчи пекех икӗ 
ӗҫе пурнӑҫланӑ.

Ю.А.Илюхин 1925 ҫулта Шӑпачав ялёнче учитель ҫемйинче 
ҫуралнӑ. Ишек шкулӗнче вӗренсе ӑс пухнӑ. Вун виҫӗ ҫула пуснӑ 
Юрий Илюхин Шупашкарти ачасен музыка шкулне вӗренме
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кӗрет. Шкул хыҫҫӑн музыка училищинче сӗрме купӑс класӗнче 
ӑсталӑх пухать. Шел, училище хупӑнать. Тӑван яла таврӑнать. 
Ишекри вулав ҫуртӗнче ӗҫлеме тытӑнать. Ҫав хушӑрах шкулта 
ачасене музыка пӗлӗвне вӗрентет.

Юрий Александрович 1943 ҫулхи пуш уйӑхӗнче пуҫласа мӗн 
вӑрҫӑ чарӑничченех фронтра ҫапӑҫать. Тӑван ялне 1945 ҫулта 
таврӑнать, музыка училищинче пӗлӗвне малалла тӑсать. Кая- 
рахпа консерваторире теорипе композици факультетне вӗрен- 
се пӗтерет, музыковед дипломне хӳтӗлет. Ҫав вӑхӑтран пуд- 
ласа вӑл пӗтӗмпех чӑваш музыкине аталантарас ӗҫе кӳленет. 
Чылай ҫул хушши Чӑваш АССР наукӑпа тӗпчев институтӗнче 
ӗҫлет. Ҫав ҫулсенче чӑваш музыкипе ҫыхӑннӑ темиҫе кӗнеке 
пичетлесе кӑларать. Вёсен шутӗнче -  "Музыкальная культура 
Чувашии", "Чӑваш халӑх юррисем, Гаврил Федорович ҫырса 
илнӗ 629 юрӑ-кӗвӗ", "Григорий Хирбю", "Композиторы советс
кой Чувашии" тата ыт. те.

Ялти вулав ҫурчӗн заведующийӗнчен пуҫласа республикӑ- 
ри паллӑ музыковеда ҫитернӗ ӑна пурнӑҫ ҫулӗ. Чӑваш культу- 
рине аталантарассишӗн ырми-канми ӗҫленӗшӗн ӑна РСФСР 
культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, Чӑваш Республикин искусст- 
вӑсен тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ хисеплӗ ятсене панӑ, икӗ орден, 
вун икӗ медаль илме тивӗҫнӗ. Нумаях пулмасть Ишек тӑрӑхӗ- 
нчи общественноҫпа пӗрле Юрий Александрович хӑйӗн 85 
ҫулхи юбилейне паллӑ турӗ.

1944-1946 ҫулсенче Ишекри вулав ҫурчӗн пуҫлӑхӗ пулса 
Ананий Яковлевич Лукин ӗҫленӗ. Ҫак ӗҫе вӑл 1944 ҫулта вӑр- 
ҫӑран таврӑнсан пуҫӑннӑ.

А.Я.Лукин Ишек ялӗнче ҫуралса ӳснӗ. XX ӗмӗрти 30-мӗш ҫул- 
сенче вӑл ялти чи активлӑ комсомолецсенчен пӗри пулнӑ. 1935 
ҫулта Шупашкартан Чулхулана чӑваш ҫӗрӗнчен йӗлтӗрпе 
кайнӑ делегатсен йышӗнче пулнӑ. 1946 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗн- 
че хӑй ыйтнипе ӑна Ишекри вулав ҫурчӗн пуҫлӑхӗнчен хӑта- 
раҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтран пуҫласа мӗн пенсие тухичченех ҫул-йӗр 
тӑвакан предприятире мастерта вӑй хурать.

1946 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗн 14-мӗшӗнче Ишлей райӗҫтӑв- 
комӗн культура пайӗн пуҫлӑхӗ ҫакӑн пек приказ кӑларать:

Приказ № 38 от 14 июня 1946 года:
1. Сего числа освободить с должности заведующего Ишакс- 

кой избы-читальни Лукина Анания Яковлевича.
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2. Сего числа назначить на должность заведующего Ишакс- 
кой избы-читательни гражданина дер. Шибачево Дуброва Вла
димира Петровича с окладом 250 рублей.

В.П.Дубров Ишекри вулав ҫурчӗн пуҫлӑхӗ пулса нумаях ӗҫле- 
мест. Алла пулин те ун ҫинчен каласа памасӑр, ҫырса кӑтарт- 
масӑр иртсе кайсан пысӑк йӑнӑш туни пулӗччӗ.

Владимир Петрович Артемий Яковлевич Смирнов пекех ҫӗнӗ 
пурнӑҫшӑн кӗрешекенсенчен чи активлисенчен пӗри пулнӑ. 
Вёсем Ишектаврашёнчи активистсем: Кузьма Смирнов, Васи
лий Смелов, Осей Васильев, Алексей Воротников, Егор Мак
симов тата ыт. те. Ишек тӑрӑхӗнчи тӑватӑ ялти хресчен хуҫа- 
лӑхӗсене пӗрлештерсе пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх (колхоз) йӗрке- 
лес енӗпе сахал мар вӑй хунӑ.

В.П.Дубров Шӑпачав ялӗнче ҫуралса ӳснӗ. Вӑл ялти пирвайхи 
комсомолецсенчен пӗри пулнӑ. 1931-1937 ҫулсенче Ишек ял 
Совет ӗҫтӑвкомӗн председателӗнче ӗҫленӗ. Ҫав хушӑрах обще- 
ствӑлла майпа партячейка секретарӗн ӗҫӗсене те туса пынӑ. 
1940-1942 ҫулсенче колхоз председателӗнче тимленӗ. Вӑрҫӑ 
ҫулӗсенче вӑл Ишекял Совет ӗҫтӑвкомӗнче ӗҫленӗ. Ҫӗнтерӳ кунне 
ҫывхартас тесе сахал мар вӑй хунӑ. Каярахпа Ишекри тырӑ йы- 
шӑнмалли пунктра тӑрӑшнӑ. Пенсие тухас умён чылай ҫул хуш- 
ши Ишекри вӑтам шкул директорӗн заместитӗлӗнче ӗҫленӗ.

1945 ҫулта Ишекри вулав ҫурчӗн ӗҫӗнче улшӑну пулса ир- 
тет. Клуб ӗҫне туса пыма уйрӑм ҫынна, вулавӑш ӗҫне туса пыма 
уйрӑм ҫынна уйӑрса лартаҫҫӗ. Ишекри библиотекӑн заведую- 
щийӗ пулса чи малтан Ишек хӗрӗ Ульяна Матвеевна Матвее
ва вӑй хунӑ. Вулав ҫурчӗн пуҫлӑхӗ пулса вӑрҫӑ инваличӗ
А.Я.Лукин ӗҫленӗ.

Ишлей райӗҫтӑвкомӗн культура пайӗн пуҫлӑхӗн 1946 ҫулхи 
приказӗпе килӗшӳллӗн Ишекри библиотека заведующийӗ пул- 
ма Ишек ҫыннине Осей Васильевич Васильева уйӑрса лар- 
таҫҫӗ. Вӑл ҫак ӗҫре 1947 ҫулхи нарӑс уйӑхӗччен тимлет.

О.В.Васильев 1901 ҫулта Ишек ялӗнче ҫуралнӑ. Вӑл Граж
дан вӑрҫине хутшӑннӑ. Ишек ял Совет ӗҫтӑвкомӗн пӗрремӗш 
председателӗ, ялти Совет ӗҫне йӗркелекенсенчен пӗри пулнӑ. 
Совета 1926-1928 ҫулсенче ертсе пынӑ. Каярах ял Совет ӗҫтӑв- 
комӗн ҫыруҫинче вӑй хунӑ. Пӗтӗмпе вӑл Совет ӗҫӗнче 12 ҫул 
ӗҫленӗ.

Осей Васильевич Ишек тӑрӑхӗнче чи тӑрӑшуллӑ та пулта-
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руллӑ общественниксенчен пӗри пулнӑ. Иртнӗ ӗмӗрӗн вӑ- 
гӑрмӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче вӑл Ишек ял Советне кӗрекен 
тӑватӑ ялти килсене радио кӗртес ӗҫре сахал мар вӑй хурать. 
Малтан Шупашкарта ятарласа йӗркеленӗ курсра вӗренсе ӑс 
пухать. Каярахпа Чулхуларан кирлӗ материалсем кӳрсе килес 
енӗпе тӑрӑшать. Вӑл тимленипех 1932 ҫулта Ишекри вулав 
ҫурчӗн пӗр пӳлӗмӗнче радиоузел ӗҫлеме пуҫлать. О.В. Васи
льев чылай ҫул Ишекри ферма заведующийӗнче тимленӗ.

1947 ҫулхи нарӑс уйӑхӗнче Ишекри вулав ҫурчӗн ятне улӑш- 
тарса клуб теме пуҫлаҫҫӗ. Ҫакна Ишлей райӗҫтӑвкомӗн куль
тура пайӗн пуҫлӑхӗн нарӑс уйӑхӗн 5-мӗшӗнче кӑларнӑ при- 
казран аван курӑнать.

Приказ № 9 от 5 февраля 1947 года:
С 5 февраля назначить заведующего Ишакским сельским 

клубом с окладом 385 рублей и заведующим сельской биб
лиотекой с окладом 480рублей Васильева Алексея Осеевича.

Ҫав ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗнче Ишекри клуб заведующийё пулма 
Хураҫырма ял ҫыннине вӑрҫӑ участникне Иван Александрович 
Алексеева уйӑрса лартаҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтран пуҫласа паянхи кунч- 
ченех Ишек библиотеки уйрӑм культура учрежденийӗ шутланать.

А.О.Васильев Ишекри библиотека заведующийӗнче 1947 
ҫулхи нарӑс уйӑхӗнчен пуҫласа 1950 ҫулхи юпа уйӑхӗччен вӑй 
хурать. Ҫав уйӑхра ӑна Совет ҫарне илеҫҫӗ. Службӑран яла 
таврӑнсан пӗр хушӑ Ишекри культура ҫурчӗн директорӗнче 
ӗҫлет, чылай вӑхӑт Ишлейри ҫыхӑну ҫуртӗнче вӑй хурать. Кая- 
рахри ҫулсенче Ишекри "Слава" колхозӑн ҫыхӑну службин дис- 
петчерӗнче ӗҫлет.

Алексей Осеевич Ишекри библиотека заведующийӗнче 
ӗҫленӗ ҫулсенче тӑрӑшуллӑ ҫын пулнине кӑтартса парать. Вӑл 
ӑста купӑсҫӑ пулнӑ май библиотека ӗҫне ӑнӑҫлӑ туса пынипе 
пӗрлех клуб ӗҫӗнче те тӑрӑшать. Канмалли кунсенче купӑс 
каласа ҫамрӑксене ташлаттарать.

А.О.Васильев ӗҫлеме пӑрахсан библиотека заведующийё 
Геннадий Александрович Ручьев вӑй хурать.

1951-1953 ҫулсенче библиотека заведующийё пулса Ирина 
Петровна Сергеева ӗҫленӗ.

И.П.Сергеева 1920 ҫулта Хураҫырма ялёнче ҫуралнӑ. Ишек 
шкулӗнче вӗренсе ӑс пухнӑ. Пёр хушӑ колхозра ӗҫленӗ. 1942 
ҫулхи пуш уйӑхӗнче Порфирий Александрович Курбатов вӑ-
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рҫа кайсан Ирина Петровна Ишек ял Совет ӗҫтӑвкомӗн секре- 
тарё пулма суйласа лартаҫҫӗ. Ҫак ӗҫре вӑл 1950 ҫулччен вӑй 
хурать. 1951-1953 ҫулсенче библиотека заведующийӗнче тим- 
лет. 1953 ҫулхи пуш уйӑхӗнче ӑна каллех Ишек ял Совет ӗҫтӑв- 
комӗн секретарӗ пулма суйласа лартаҫҫӗ. Вӑл ҫак ӗҫре мӗн 
пенсие тухичченех вӑй хурать.

Ирина Петровна Ишек тӑрӑхӗнче Совет тытӑмӗнче чи ну- 
май ӗҫленӗ хӗрарӑмсенчен пёри. Нумай ача амӑшӗ.

1953 ҫулхи пуш уйӑхӗн 18-мёшёнче Ишекри библиотека за
ведующийё пулма иртнӗ вӑрҫӑн инвалидне Терентий Василь
евич Васильева лартаҫҫӗ. Палӑртас пулать, вӑл ҫак ӗҫре чи 
нумай ӗҫлекенсенчен пёри. Вӑл библиотекӑра вӑй хунӑ ҫул- 
сенче кёнекесен шучё чылай нумайланать.

Т.В.Васильев 1925 ҫулта Шӑпачав ялёнче ҫуралнӑ. Ишек 
шкулне вёренсе пётерсен Ишлей МТСён 4-мёш трактор бри- 
гадирӗнче ӗҫленӗ. Вӑрҫӑра танкист пулса ҫапӑҫнӑ. Унта вёл 
аманать, икё ури те сусӑрланать. Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсене про- 
тезпа ҫӳресе ирттернӗ.

Терентий Васильевич библиотека заведующийӗнче ӗҫленӗ ҫул- 
сенче библиотека халӑх хушшинчи пӗлтерӗшӗ самаях ӳсет, вёл 
ӗҫре тарӑн йӗр хӑварать. Ҫак ҫулсенче кёнекесен шучё ӳсет. Ку 
енёпе вёл Шупашкарти Бибколлекторпа тачӑ ҫыхӑну тытса ӗҫлет. 
Ҫав ҫулсенче библиотекӑра массӑллӑ мероприятисем час-часах 
пулса иртеҫҫӗ. Т.Васильев хӑйӗн тӗп ӗҫне кирлӗ пек туса пыни- 
пе пӗрлех клуб ӗҫне те активлӑ хутшӑнать. Купӑс каласа ҫамрӑк- 
сене ташлаттарать, стена хаҫачӗ кӑларас ӗҫе туса пырать.

Иртнӗ ӗмӗрӗн аллӑмӗш ҫулӗсенче Шупашкарти педагогика 
институчӗн ВЛКСМ комитечӗ Ишек ялӗнчи культура учрежде- 
нийӗсен ӗҫне шефа илет. Ҫавна май студентсем Ишек биб- 
лиотекине сахал мар кӗнеке парнеленӗ. Палӑртас пулать, ҫак 
шефпулӑшӑва аталантарас енёпе ун чухне клуб заведующий- 
ӗнче ӗҫлекен Ф.К.Константинов тата библиотека заведующийё 
Т.В.Васильев сахал мар вёй хунё.

Т.В.Васильев утмӑлмӗш ҫулсем варринче библиотекёра 
ӗҫлеме пӑрахсан малашнехи ҫулсенче паянхи кунчченех биб
лиотека заведующийё пулса 11 ҫын вёй хунё. Вёл шутра ну
май вӑхӑт ӗҫлекенсем: Людмила Михайловна Митрофанова 
тата Эдуард Васильевич Шаров.

Ишекри вулавёш историне пётёмлетнё май юлашкинчен

39



ҫакна палӑртма кирлӗ тесе шухӑшлатӑп. Ишек ялӗнчи библио
тека 70 ҫул хушши Ишек клубӗн пӗр пӗчӗк пӳлӗмӗнче вырнаҫнӑ 
пулнӑ. Паллах, ӗҫе кирлӗ пек йӗркелесе пыма условисем 
ҫителӗксӗр пулнӑ.

Пӗр вунӑ ҫул каялла библиотека Ишек ялӗн хӗвел тухӑҫ енче 
вырнаҫнӑ ача сачӗн ҫуртне куҫать. Хальхи вӑхӑтра библиоте
ка тӑватӑ пӳлӗмре вырнаҫнӑ. Вуламалли залра та кӗнекесем 
упракан пӳлӗмсенче те таса та ӑшӑ, ҫутӑ. Хальхи вӑхӑтра Ишек
ри вулав пуҫлӑхӗ пулса Светлана Вонифатьевна Александро
ва вӑй хурать.

Ҫакӑн пек Ишек вулавӑшӗн 79 ҫулхи историйӗ.

Вӗсем Ишек библиотекинче ӗҫленӗ
1 Смирнов Артемий Яковлевич
2 Илюхин Александр Николаевич
3 Степанов Михаил Степанович
4 Илюхин Юрий Александрович
5 Лукин Анатолий Яковлевич
6 Матвеева Ульяна Матвеевна
7 Васильев Осей Васильевич
8 Васильев Алексей Осеевич
9 Ручьев

Геннадий Александрович
10 Петрова Ирина Петровна
11 Васильев 

Терентий Васильевич
12 Васильева 

Людмила Федоровна
13 Васильев Терентий Васильевич
14 Лаврентьева Нина Яковлевна
15 Смирнова Алефтина Гурьевна
16 Матвеева Людмила 

Михайловна
17 Ухтеринова Галина Семеновна 

Во время декретного отпуска -  
Матвеева Людмила Михайловна

18 Моисеева Лидия Моисеевна 
Во время декретного отпуска -  

Матвеева Людмила Михайловна
19 Мутикова Анна Арсентьевна

Зав. избачитапьной 
Зав. избачитальной 
Зав. избачитальной 
Зав. избачитальной 
Зав. избачитальной 
Зав. библиотекой 
Зав. библиотекой 
Зав. библиотекой

Зав. библиотекой 
Зав. библиотекой

Зав. библиотекой

Зав. библиотекой 
Зав. библиотекой 
Зав. библиотекой 
Зав. библиотекой

Зав. библиотекой

Зав. библиотекой

Зав. библиотекой

Зав. библиотекой

1932-1935 годы 
1935-1940 годы 
1940-1942 годы 
1942-1943 годы
1944-1945 годы
1945-1946 годы
1946-1947 годы
1947-1950 годы 
Октябрь 1950- 
1951 годы 
1951-1953 годы

1953-1961 годы 
Октябрь 1961- 
Март 1962 г. 
1962-1964 годы 
1964-1966 годы 
1966-1972 годы

1972-1977 годы

с февраля 1974 
по май 1974 г. 
с октября по 
декабрь 1976 года

1977-
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Ишек шкулӗнче кӗҫӗн классенче вӗренекенсем вулавӑш 
залӗнче юмах кураҫҫӗ.

2009 ҫул.

Ю.Силем ҫыравҫӑ вулавӑшра тӗл пулу ирттернӗ вӑхӑтра.
2010 ҫул.
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ИШ ЕК ПАСАРӖ ПИРКИ
Ишек пасарне юлашки вӑхӑтра массӑллӑ информаци хатё- 

рӗсем темиҫе хут та асӑнчӗҫ. Ӑна мӗн сӑлтавпа хупнине кала
са пачӗҫ. Ишек таврашӗнчисем кӑна мар, Шупашкар, Муркаш, 
Элӗк, Красноармейски районӗсенче пурӑнакансем ҫакӑнпа кӑ- 
мӑлсӑр. Алла Ишек пасарӗн историйӗ ҫинчен каласа кӑтар- 
там-ха.

Чӑвашсен пирвайхи этнографӗ, историкӗ тата писателӗ Спи
ридон Михайлович Михайлов 1857 ҫулта "Казанские губернс
кие ведомости" хаҫатра "Ишек" ятпа пичетленнё очеркра Ишек 
пасарё 1780 ҫулта пухӑнма пуҫланине палӑртнӑ. Пасар ун 
чухне ялти чиркӳ умӗнчи Сала урамӗнче пухӑннӑ. Халӗ унта 
Ишекри вӑтам шкул вырнаҫнӑ. Каярахри ҫулсенче вырӑн тӑ- 
вӑрланса ҫитнипе ӑна ялӑн хӗвел анӑҫ енне, лапама куҫарнӑ. 
Ку вырӑн ун чухне шурлӑхлӑ пулнӑ. Типӗтсе тирпейленӗ ҫав 
вырӑнта Ишек пасарӗ 150 ҫул ытла пухӑннӑ. Иртнӗ ӗмӗрӗн 
вӑтӑрмӗш ҫулӗсен пуҫламӑшӗнче урӑх вырӑна -  Ункӑ шывӗн 
хӗвел анӑҫ енне -  куҫарнӑ. Сӑлтавӗ -  пасар вырӑнне колхоз 
клубне тата правлени кантурне лартни тата ҫак ҫуртсем хуш- 
шинчи ҫӗр ҫинче колхоз стадионне туса хуни.

С.М.Михайловӑн статйинче пасар пирки ҫапла ҫырнӑ: "Па
сар площачӗ ял хыҫӗнче. Сутуҫӑсем валли икӗ ретӗн улӑмпа 
витнӗ лавккасем туса лартнӑ, лавккасен айккинче чӑвашсен 
ҫурчӗсем, патнерех хӑналамалли ҫурт ларать. Ишек пасарӗ 
пысӑках мар. Ун ҫинчен уйрӑмах ҫырса кӑтартма кирлӗ мар. 
Унта чӑвашсен арҫын тата хӗрарӑм тумтирӗсем, тӑхлан хӗрес- 
сем, нухратсем, шӑрҫасем, пиҫиххисем, шнурсем, тӑвар, та
бак, апат-ҫимӗҫ тата ытти япаласем сутаҫҫӗ. Июнӗн 1- 
мӗшӗнчен пуҫласа июлӗн 20-мӗшӗччен чӑваш туйӗсем вӑхӑт- 
ӗнче пур ҫӗрте те типӗ ҫупах пулӑ сутаҫҫӗ. Вӑл ҫимӗкпе туй 
вӑхӑтӗнче ҫимели чи паха апат".

Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче Ишек пасарё Ишек ялӗн анат вӗҫне 
-  хӑйӗн малтанхи вырӑннех -  куҫнӑ. Иртнӗ ӗмӗрӗн утмӑлмӗш 
ҫулӗсен варринче пасара Шупашкар -  Вӑрнар ҫулӗ хӗррине 
куҫарнӑ. Чылай вӑхӑт ку пасар шӑмат кун кӑна пухӑннӑ. Ҫавӑнпа 
та ӑна шӑмат пасарё тенӗ. Каярахпа вырсарни куна куҫарнӑ. 
1997 ҫулхи ноябрьтенпе Ишек пасарӗ икӗ кун -  шӑмат кун тата 
вырсарни кун -  пухӑнать. Кӑҫал Ишек пасарӗ пухӑнма пуҫла-
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нӑранпа 231 ҫул пулать. Чире пула выльӑх-чӗрлӗх сутма чар- 
нине шута илмесен, ҫав вӑхӑтра пасара чылай вӑхӑтлӑх хупни 
пулман.

Кӑҫал вара ҫак пасар пухӑнни такама чӑрмантарчӗ. Нимӗн- 
ле канализацисӗр, хытарса тунӑ вырӑнсӑрах, ҫерем ҫинчех 
Ишек пасарӗ икҫӗр ҫул ытла ӗҫленӗ. Эпӗ ӑнланнӑ тӑрӑх, па- 
лӑртнӑ ҫитменлӗхсенчен чылайӑшне хӗл кунӗсенче пӗтерме 
май ҫук.

ИШЕКТУРИЗМПА 
КУЛЬТУРА ЦЕН ТРӖ П УЛӖ-И?

Нумаях пулмасть Шупашкар район ентешлӗхӗ хӑйӗн ларӑв- 
не Ишек ялӗнче ирттерчӗ. Сӑлтавӗ -  ку яла туризмпа культура 
центрӗ туса хурасси. Пуҫарӑва Ишек тӑрӑхӗнче ҫуралса ӳснӗ 
ятлӑ-сумлӑ паллӑ ҫынсем тунӑ.

Ял чӑнах та сӑпайлӑ ята тивӗҫлӗ-и? Хуравне тупас тени Ишек 
ялӗн аваллӑхӗпе кӑсӑклантарчӗ.

Ишек ялӗпе чылай ӗлӗкрех интересленекенсем пулнӑ-ха. 
Вӗсенчен пӗри -  чӑвашсен пирвайхи этнографӗ, историкӗ, гео- 
графӗ, фольклорисчӗ тата писателӗ Спиридон Михайлов. Вӑл 
1857 ҫулта "Казанские губернские ведомости" хаҫатра "Козь- 
модемьянск уесёнчи Ишек ятли" очерк пичетлесе кӑларнӑ. Унта 
Ишек ялӗн аваллӑхӗ ҫинчен тӗплӗн ҫырса кӑтартнӑ.

С.Михайлов хыҫҫӑн Ишек ялӗн историйӗпе кӑсӑкпанакан- 
сем татх та пулнӑ-ха. Вӗсенчен тепри -  В.Грузинцев. Вӑл 1914 
ҫулта Хусан хулин тёп типографийӗнче "Село Ишаки" брошю
ра пичетлесе кӑларнӑ. Вал та Ишек ялӗн аваллӑхӗ ҫинчен 
витӗмлӗн ҫырса кӑтартнӑ.

Ишек ялӗ XIII ӗмӗртех пуҫланса кайнӑ. Чӑвашсен йӑхне пу- 
ҫарса яраканӗ Ыжек (Ишек) чӑваш пулнӑ. Вӑл ХШ-Х1\/ ӗмӗрсен- 
че пурӑннӑ.

Кун пирки С.Михайлов ҫапла ҫырать:
-  Вӑл (Ишек) магометӑн тӗнне ӗненнӗ, унӑн темиҫе арӑм 

пулнӑ. Хӑй вӑхӑтӗнче чаплӑ юланутҫӑ шутланнӑ. Узбек-Хусан 
ханне юрас тесе авалхи тӗне пӑрахса магомет тӗнне йышӑннӑ. 
Ишекрен унӑн таврашӗсем Али, Байзар, Котяк, Тогинаш тухнӑ. 
Вӗсем XV, XVI, XVII ӗмӗрсенче пурӑннӑ. Вёсен ячӗ тӑрӑх Ишек
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таврашӗнче пӗрремӗш Алино, иккӗмӗш Алино, Котяково, То- 
гинашово ялӗсем пуҫланса кайнӑ.

Ҫакна палӑртас пулать: XVIII, XIX ӗмӗрсенчех Ишек ытти 
ҫывӑхри ялсемпе танлаштарсан чылай енӗпе уйрӑлса тӑнӑ. 
Унта чи малтан чиркӳ ӗҫлеме пуҫланӑ (1748), пасар пухӑнма 
тытӑннӑ (1780), шкул уҫӑлнӑ (1843).

Ишек чиркӗвӗ архитектура енӗпе Чикме уесӗнче кӑна мар, 
Хусан таранах чаплисенчен пӗри пулнӑ. Турра пуҫ ҫапма кун
та Чӗмпӗр, Ӗпхӳ, Хусан кӗпӗрнисенчен килсе ҫӳренӗ. Ишек 
чиркӗвӗ мӗншӗн ҫав тери чаплӑ? Турра пуҫ ҫапма питӗ инҫет- 
рен пынӑ. Чиркӳре чаплӑ, тӗлӗнмелле хӑват паракан Турӑш 
пулнӑ. Унӑн пӗр енче Ҫветтуй Николай аттен сӑнӗ, тепӗр енче 
-  Ҫветтуй Аристрахӑн.

1751 ҫулта Ишек чиркӗвӗ ҫывӑхӗнче пӗр тӗлӗнмелле пулӑм 
пулса иртет. Шӑпачав ялӗнче пурӑнакан Алтазан язычник 
хӑйӗн уйӗнче суха тунӑ чухне пӗр илемлӗ япала тупнӑ. Ӑна 
вӑл хӗрне Паруньӑна парать. Ҫак япалан пёр енче -  Микул 
Турӑн, тепӗр енчен Ҫветтуй Аристрах сӑнӗ пулнӑ. Хайхи хӗра- 
ча тӗлӗкре пёр старике курать. Вӑл хӗрачана ашшӗ уйра тупнӑ 
япалана чиркӗве кайса пама хушать. Хӗрӗ ашшӗне тӗлӗк пир- 
ки каласа парать. Ашшӗ хӑй тупнӑ япалана тупнӑ вырӑна кай
са тӑпрапа витсе хурать. Ҫакӑн хыҫҫӑн Алтазан чӑвашӑн хӗрӗ 
Паруня чирлесе ӳкет, алли-ури хускалми пулать. Ашшӗ тупнӑ 
япалана шырама каять, аранах тупать, килне илсе каять. Хӗрӗн 
чирӗ ҫаплах иртеймест, тупнӑ япалана чиркӗве кайса парсан 
тата Тӗлӗнтермӗшле ӗҫсем тӑвакан Николай умӗнче пуҫ ҫап- 
сан хӗрӗн чирӗ иртсе каять.

Совет тапхӑрӗнче Ишек чиркӗвн шӑпи тумхахлӑ пулнӑ. Мал
тан ӑна хупаҫҫӗ, 1933 ҫулта пӑсаҫҫӗ. 1991-1993 ҫулсенче ҫӗр- 
шывра улшӑнусем пулса иртнӗ хыҫҫӑн Ишекре те тӗн енӗпе 
лайӑх пулӑмсем ҫуралаҫҫӗ. Тӗне ӗненекенсем пуҫарнипе 
Микул Тура хисеплесе тепӗр хут часовня лартаҫҫӗ, кӗлӗ ту- 
малли ҫурт уҫаҫҫӗ, пӗчӗкрех чиркӳ ҫуртне купалама тытӑнаҫҫӗ.

Палӑртас пулать, ялта 1843 ҫулта уҫӑлнӑ шкул та револю- 
цичченхи ҫулсенчех хӑйсен пархатарлӑ ӗҫӗпе палӑрса тӑнӑ. 
Ку шкул чӑвашсене питӗ пысӑк усӑ панӑ. Шкула вӗренме Чик
ме, Етӗрне, Шупашкар, Ҫӗрпӳ уесӗсенчен йышлӑн ҫӳренӗ. 1894 
ҫултан пуҫласа Ишекре те класлӑ миссионерсен (тӗн саракан- 
сен) шкулӗ ӗҫленӗ. Тӑрӑшуллӑ ачасем ку шкула пӗтерсен Ху-
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санти миссионерсен курене вӗренме кӗнӗ, унтан священник- 
сем пулса тухнӑ. Учительсем хатёрлекен класс та ӗҫленӗ, шкул
та вӗренекенсем турӑш сӑрласа хатӗрлес енёпе те тӑрӑшнӑ. 
Ҫак шкула вӗренсе тухнисенчен патша саманинче учительсем, 
священниксем, писаррьсем пулса ӗҫленӗ. Ку шкулта револю- 
циччен чӑвашла чи нумай ҫырса палӑрнӑ сӑвӑҫ Тарас Кирил
лов вӗреннӗ.

XX ӗмӗрте те Ишек ыттисенчен чылай енӗпе уйрӑлса тӑнӑ. 
Ялта чи малтан сиплев учрежденийӗ уҫӑлнӑ (1923), библиоте
ка ӗҫлеме пуҫланӑ (1926), радиоузел ӗҫе кӗнӗ (1932), кино 
кӑтартма пуҫланӑ. 1983 ҫулта тавра пӗлӳ музейӗ уҫӑлать. Му- 
зейре Ишек тӑрӑхӗнчи аваллӑха кӑтартса паракан материал- 
сем нумай. Хӑйсен пурнӑҫне Ишекпе ҫыхӑнтарнӑ ятлӑ-сумлӑ, 
пале ҫынсем ҫинчен те лайӑх кӑтартса панӑ. Вёсен шутӗнче 
РСФСР тава тивӗҫлӗ учителӗсем П.А.Ефремова тата X.А.Дмит
риева, РСФСР халӑх художникё В.И.Мешков, Арктикӑн паллӑ 
тӗпчевҫи К.П.Петров, ЧР тава тивӗҫлӗ артистки С.Н.Михайло
ва, экономика наукисен докторё С.Р.Малютин, биологи науки- 
сен довторё И.С.Аверкиев, техника наукисен докторӗ И.Д.Д- 
митриев, ЧАССР культурен тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ М.И.Юрьев 
журналист, "Капкан" журнал редакторёнче чылай ҫул вӑй хунӑ
В.Я. Яковлев тата ыттисем те.

Ҫапла майпа Ишек ялӗ республикӑри туризмпа культура 
центрӗ пулма тивӗҫлӗ. Кунта мӗн кӑтартмалли, мӗн ҫинчен 
каласа памалли нумай. Паллах, ку енёпе тумалли ӗҫсем те 
пур-ха. Вӗсене пурнӑҫа кёртес тесен республика тата Шупаш- 
кар район органӗсенчен пулӑшу кирлӗ. Чӑваш Республикин 
православи чиркӗвӗсен пӗрлешӗвӗ пулӑшсан та тем пекехчё.
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КАНЛӖ ВА ТЛӐХ ПУЛТӐР
Ишекялӗ ӗлӗкренех хӑйӗн аталанӑвӗпе тата ӗҫӗ-хӗлӗпе ытти 

ялсенчен уйрӑлса тӑнӑ. Кӑҫал кунта паллӑ пилӗк пулӑма кӗтсе 
илме хатӗрленеҫҫӗ.

1843 ҫулта Пурлӑх министерстви пулӑшнипе Ишек ялӗнче 
шкул ӗҫлеме пуҫланӑ. Апла пулсан кӑҫал куялта пуҫласа шкул 
уҫӑлнӑранпа 160 ҫул ҫитет.

80 ҫул каялла Ишек ялӗнче сиплев учрежденийӗ ӗҫлеме пуҫ- 
ланӑ. Ӑна уҫас енӗпе Ишекре ҫуралса ӳснӗ, тивӗҫлӗ пӗлӳ илнӗ 
Иван Афанасьевич Афанасьев сахал мар тӑрӑшнӑ.

Шӑп та шай 60 ҫул ӗлӗкрех Ишек ялӗнче блокадӑри Ленинг
рад хулин ачисем валли ятарласа ача ҫурчӗ уҫӑлать.

Краеведении музейӗ уҫӑлнӑранпа вара -  20 ҫул. Ваттисен 
ҫуртӗнче пурӑнакансем хӑйсен 10 ҫулхи юбилейне паллӑ тума 
хатӗрленеҫҫӗ.

ВУНӐ ҪУЛХИ ЮБИЛЕИ
Ишекри ваттисен ҫуртне 1993 ҫулхи ноябрь уйӑхӗнче ҫӳлти 

органсем пуҫарнипе, вырӑнти ӗҫлӗ ҫынсем тата обществен- 
ноҫ тӑрӑшнипе уҫнӑ. Вӑл ялӑн ту вӗҫӗнче -  хӗвел тухӑҫ енче 
вырнаҫнӑ. Ҫурта лартнӑранпа 10 ҫул ҫитет пулин те пӗлтӗр- 
кӑҫал лартнӑ ҫурт пекех вӑл -  катаранах илемлӗн курӑнса ла- 
рать. Ҫакӑ ӑна вӑхӑтран вӑхӑт ҫӗнетсе тӑнинчен килет.

Ишекри ваттисен ҫуртне тӑвас енӗпе ун чухне Шупашкар 
район пуҫлӑхӗнче вӑй хунӑ Г.В.Романов, районти социаллӑ 
хӳтлӗх пайӗнче тимленӗ И.П.Павлов, социаллӑ хӳтлӗх пайӗн- 
чи пай пуҫлӑхӗнче ӗҫленӗ З.Ф.Петрова пысӑктимлӗх кӑтартса 
ӗҫленине палӑртмалла. Вырӑнти пуҫлӑхсем те -  Ишек ял ад- 
министрацийӗн пуҫлӑхӗ Г.С.Смирнов, "Слава" кооператив ер- 
тӳҫи Ю.И.Капустин аякра тӑман, ваттисен ҫуртне хӑвӑртрах туса 
пӗтерсе ӗҫе кӗртес енӗпе тимленӗ. Калас пулать, ку ҫурта тума 
ҫӳлтен укҫа уйӑрса панӑ пулсан та пӗтӗм ӗҫе -  стройматериа
ла курсе килессине, ҫурта тӑвассине -  пӗтӗмпех "Слава" коо- 
перативӑн техникипе, ӗҫ вӑйӗпе тунӑ. Ҫавӑн чухне ку хуҫалӑх- 
ри строительсем те тӑрӑшса ӗҫленине палӑртмалла. Уйрӑмах 
-  Ырашпулӑх ялӗнче пурӑнакан платниксем. Ҫурт 12 ватӑна 
тивӗҫтерме пултарать. Пӳлӗмсенче 3-шер ҫын пурӑнать. 
Вӗсенче таса та ӑшӑ, ҫутӑ. Палӑртас пулать, пурӑнмалли ҫурта 
газ кӗртнӗ хыҫҫӑн условисем чылай лайӑхланнӑ. Ятарласа 
йӗркеленӗ канмалли тата апатланмалли пӳлӗме радио, теле
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фон кӗртнӗ, телевизор вырнаҫтарнӑ, сӗтел ҫинче тӗрлӗрен 
хаҫат-журнал выртать...

Ваттисен ҫурчӗ ҫумӗнчех -  ҫӗр участокӗ. Унта ҫӗр улми, 
пахча-ҫимӗҫ, улма-ҫырла туса илеҫҫӗ. Хӑйсемех вӑй хураҫҫӗ.

Ишекри ваттисен ҫуртӗнче тӑватгӑн ӗҫлеҫҫӗ. Ертӳҫӗ -  М.Ил
ларионова. Ана ватӑ ҫынсене пӑхнӑ ҫӗрте ӗҫлеме ятарласа 
ҫуралнӑ тейӗн. Яланах кӑмӑллӑ, кулленхи ӗҫӗнче вёсен сӗнӗвӗсе- 
не тёпе хурать. Маргарита Семеновна -  ятарласа социаллӑ 
хӳтлӗх системинче ӗҫлеме вӗренсе диплом илнӗ специалист.

А.К.Кудрявцева ӗҫчен вара ҫурта тирпей-илем кёртес енёпе 
вӑй хурать. Ана пурте хисеплеҫҫӗ. Л.Г.Кольцова апат-ҫимӗҫ 
хатёрлес енёпе тимлет. Вӑл хатӗрлекен ҫимӗҫе кунти ватӑсем 
питӗ килӗштереҫҫӗ. Апат-ҫимӗҫ хатёрлес енёпе анчах мар, 
ташӑ-юрӑра та маттур Людмила Григорьевна. Районти ватти
сен ҫуртӗнче ӗҫлекенсен хушшинчи ӑмӑртусене ҫулсеренех 
хутшӑнать, ҫӗнтерӳҫӗ пулса таврӑнать.

Кунта ӗҫлекенсенчен тӑваттӑмӗшӗ -  Т.Г.Павлова. Вӑл -  тух- 
тӑр, ватӑсен сывлӑхне тӗрӗслесе тӑрать. Тепӗр чухне Тамара 
Георгиевна ватӑсем ыйтнине пурнӑҫласа ялти магазинтан 
премӗк-канфет илсе килет.

Кунта пурӑнакан ватӑсемпе ӗҫлекенсем килӗштерсе пурӑ- 
наҫҫӗ. Уявсене, ҫуралнӑ кунсене пӗрле ирттереҫҫӗ.

Ишекри ваттисен ҫуртӗнче пурӑнакансемпе ӗҫлекенсем. Су- 
пахайран сылтӑмалла : М.Осипова, А.Яковлева, З.Садикова, 
М.Иванова, К.Ильина, Д.Федорова, М.Илларионова (заведую- 
Щи), И.Чернова, А.Петрова, А.Кудрявцева (санитарка).
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ГЛАВА II. «СЛАВА» ХУҪАЛӐХ И С ТО РИ Й Ӗ Н Ч ЕН

ИШ ЕКСЕНЕ -  
ГРУЗ ТУРТТАРМАЛЛИ МАШИНА

Эпӗ ҫамрӑк ҫынах мар. Тивӗҫлӗ канӑва тухни кӗҫех ҫирӗм 
ҫул ҫитет. Ялта ҫуралса ӳснӗ, ялта ӗҫлесех тивӗҫлӗ канӑва 
тухнӑ. Ҫавӑнпа мана ял хуҫалӑхӗнчи лару-тӑру хумхантарать, 
ҫав шутра -  тӑван тӑрӑхӑмри «Слава» кооператив шӑпи те. 
Унӑн аталанӑвӗ те, арканӑвӗ те йӑлтах манӑн куҫ умӗнче пул
са иртрӗ. Хуҫалӑх историйӗ ҫинчен «Тӑван Ен» вулаканӗсене 
эпӗ2006ҫулта (октябрӗн 28-мӗшӗнчи номерте) каласа панӑччӗ 
ӗнтӗ. Халӗ ҫӗнӗ сыпӑксемпе паллаштарасшӑн.

Ытти ҫӗрти пекех Ишек тӑрӑхӗнче те пӗряешӳллӗ хуҫалӑхсем 
йӗркелесси иртнӗ ӗмӗрӗн 30-мӗш ҫулӗсен пуҫламӑшӗнче ты- 
тӑннӑ. Чи малтан ӑна Кипеккасси тата Шӑпачав ялӗсенче йӗрке- 
ленӗ. 1930 ҫулхи ҫулла Ишек ял Советӗнчи ялсенче йӗркеленнӗ 
пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх членӗсен тата ялсенчи хресчен хуҫалӑх 
членӗсен пӗрлехи пухӑвӗнче тӑватӑ ялти хресчен хуҫалӑхӗсене 
пӗрлештерме йышӑнаҫҫӗ. Колхоза Сталин ятне параҫҫӗ.

Пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх тӑвассине Чулхулари Сормово завочӗн 
рабочийӗ Сольнов, Кӑшавӑш ҫынни Г. Херсонов активлӑ хут- 
шӑннӑ. Ҫӗнӗ пурнӑҫшӑн К. Смирнов, В. Дубров, В. Смелов, Е. 
Максимов, А. Смирнов, Ф. Воротников вырӑнти активистсем 
хастарлӑх кӑтартнӑ.

Ишек колхозён пёрремёш председателё пулма Депутатов 
рабочие суйлаҫҫӗ. Анчах вӑл чӑваш чёлхине пёлменнине кура 
виҫӗ уйӑхран пӑрахать. Ун вырӑнне Кипеккасси хресченне К. 
Смирнова председатель пулма лартаҫҫӗ.

Колхоз туса хунӑ малтанхи кунранпа вунӑ уй-хир бригади, 
пёр выльӑх-чӗрлӗх ферми йёркеленнё. Ишек, Шӑпачав, Ки
пеккасси ялӗсенче икшер, Хураҫырмара тӑватӑ бригада пулнӑ.

20-мӗш ӗмӗрӗн вӑтӑрмӗш ҫулӗсенче колхоз экономики ата- 
ланса тӗрекленсе пынӑ. Хуҫалӑх республикӑра та малтисен 
ретӗнче пынӑ. Ишексем ҫав ҫулсенче Вӑрнар районӗнчи Коль- 
цовка хуҫалӑхӗпе ӑмӑртса ӗҫленӗ. Ял хуҫалӑх ҫитӗнӗвӗсен 
Пӗтӗм Союзри куравне хутшӑннӑ, премисене тивӗҫнӗ. Ҫитӗн- 
ӳсемшӗн хуҫалӑха груз турттармалли машина республикӑра 
пуринчен малтан панӑ. Ку ҫеҫ те мар, кино кӑтартмалли уста
новка, дизель двигателё, радиоузел парса та хавхалантарнӑ.
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УНКӐ ҪИНЧЕ ГЭС ПУЛАЙМ АН
Вӑтӑрмӗш ҫулсенче Ишек колхозӗнче ҫурт-йӗр нумай лартнӑ. 

Ҫавна валли колхозниксем Атӑл леш енчен, Йӑлӑмран, лаша- 
ла хыр пӗрени турттарнӑ. Ҫав материалтан Ишекре клуб, прав- 
лени ҫурчӗ, выльӑх-чӗрлӗх ферми, Шӑпачавра, Хураҫырма- 
ра, Кипеккассинче тырӑ склачӗсем туса лартнӑ. Кашни ялтах 
лаша вити, машина сарайӗ пулнӑ. Кипеккассипе Мӑн Марка 
ялӗсем хушшинче кирпӗч завочӗ ҫӗкленсе ларнӑ. Ҫав кирпӗче 
ферма тата силос башни, нӳхреп-подвал тума усӑ курнӑ. Фер
ма картишне пӗтӗмпех кирпӗч сарса тухнӑ. Кӑмака тума кирп- 
ёче колхозниксене те уйӑрса панӑ. Ҫав вӑхӑтра ялсене радио, 
ҫутӑ кӗртнӗ.

Вӑрҫӑ умӗнхи ҫулсенче колхоз Ункӑ шывӗ ҫинче ГЭС тума 
материал хатӗрлет. Ун чухне колхозсене патшалӑх энергосис- 
теминчен электричество паман. Анчах вӑрҫӑ тухнине кура ГЭС 
тӑвайман.

Ишек колхозӗ хуҫалӑх производствине аталантарассипе кӑна 
мар, ял культурине ӳстерессипе те палӑрнӑ. 1932 ҫулта хӑйӗн 
вӑйӗпе клуб ҫӗклесе лартнӑ. Унта библиотека уҫӑлать, радио
узел ӗҫлеме пуҫлать. Кино кӑтартма пуҫлаҫҫӗ, хорта йӗркеле- 
нет. Клубпа правлени ҫурчӗсем хушшинче колхоз стадионӗ 
ӗҫлеме пуҫлать. Республикӑри культӗҫченсем ку колхозран та- 
тӑлма пӗлмен. Н. Полоруссов-Шелепи поэт Ишек колхозне мух- 
таса сӑвӑ хыҫҫӑн сӑвӑ ҫырать. Республикӑри пӗр хаҫатра ӗҫле- 
кен А. Костин фотограф Ишек колхозӗн ӗҫ-хӗлне ҫутатакан фо
тоальбом туса парать. Фото ӳкерчӗксенчен нумайӑшӗ Чӑваш 
наци музейӗнче халӗ те упранать. Вӑрҫӑ ҫулӗсенче Ишек кол- 
хозӗ тӑватӑ пая пайланать: Ишек ялёнче Сталин ячӗпе хисеп- 
ленекен колхоз пулса тӑрать, Шӑпачавра -  «Победа» (каярах- 
па -  «Знамя победы»), Кипеккассинче -  «Гвардия», Хура- 
ҫырмара -  «Оборона». Сталин ячёпе хисепленекен колхоза мал- 
танхи вӑхӑтри тӗрлӗ ҫулсенче Ф. Кушев, П. Кудрявцев, М. Ива
нов, Кипеккассинчине Д. Алфер, Е. Смирнова, К. Смирнов, Ху- 
раҫырмарине Ф. Иванов, Н. Алексеев, М. Мудыков, Шӑпачаври- 
не В. Дубров, П. Иванов, Н. Овчинников, Д. Алфер ертсе пынӑ.

Вӑрҫӑ ҫулӗсенче темпе йывӑр пулин те алӑ тата лаша вайё- 
пе ҫӗр ӗҫ культурине кирлё пек шайра тытса тӑнӑ. Эпир, 12-16 
ҫулхи ачасем, ҫырма-ҫатрана та сухалаттӑмӑр. Вӑхӑтра суха- 
ланӑ, вӑхӑтра акнӑ, вӑхӑтра пухса кӗртнӗ.
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ҪАПЛА ВАРА ПӖРИНЧЕ  
СОВХОЗ ТУ СА ХУТӐМ ӐР...

Иртнӗ ӗмӗрӗн 50-мӗш ҫулӗсенче республикӑри ытти район- 
сенчи евёрех Ишлей районёнче те колхозсене пёрлештерме 
тытӑнаҫҫӗ. Ишек ял Советне кӗрекен тӑватӑ хуҫалӑхран «Ста
линская гвардия» ятпа пёр колхоз туса хураҫҫӗ. 1950 ҫулхи 
пухура колхозниксем 1930-1937 ҫулсенче хуҫалӑха ертсе пынӑ 
К. Смирнова лартаҫҫӗ. Тӗрлӗ сӑлтава пула вӑл нумаях ӗҫлемест, 
ун вы ранне Ишек ял Совет ӗҫтӑвкомӗн председателӗнче вёй 
хуракан И.Толбаева шанаҫҫӗ. Каярах Шалти ӗҫсен министер- 
ствинче ӗҫленӗ М. Кушева председателе лартаҫҫӗ. Хӑй ӗҫленӗ 
ҫулсенче вёл ферма ҫурчӗсен ҫи виттине улӑмран тасатас, куку
руза туса илме вӗрентес, колхоз экономикине тӗреклетес енӗпе 
сахал мар вӑй хунӑ.

Пӗрлешсе пысӑкланнӑ хуҫалӑхра кашни выльӑха уйрӑм фер
мера тытма пуҫлаҫҫӗ: Кипеккассинче сурӑх тата чӑх-чӗп ферми- 
сем йӗркеленеҫҫӗ, Ишекре -  мӑйракаллӑ шултра выльӑхӑн, Шӑ- 
пачавра -  сыснан.

Утмӑлмӗш ҫулсен вӗҫнелле совхозсем тӑвас ӗҫ ҫӗнӗрен пуҫ- 
ланать. Районта вӗсене унчченех йӗркеленӗ пулнӑ-ха. Ҫав шут- 
ра Тутаркассинче -  « Большевик», Ҫӗньялта -  Кадыков ячӗпе хи- 
сепленекен, Ишлейре -  «Ишлейский».

1969 ҫулхи февраль уйӑхӗ Ишекпе Марка тата Чаканар ялӗ- 
сенчи хресченсемшӗн палӑрса юлнӑ. Ун чух Ишекри «Сла
ва», Мӑн Маркари Ульянов ячӗпе хисепленекен, Чаканарти 
«Урожай» колхозсем пӗрлешсе «Слава» совхоза йӗркеленеҫҫӗ. 
Вӗсем унччен те пурте тӗреклӗ пулнӑ.

Совхозӑн пёрремёш директорӗ пулма ӗҫре пысӑк опыт пухнӑ 
Р. Сурков агронома шанаҫҫӗ. Вӑл вара хӑйӗн приказӗпе Ф. Кон
стантинова тёп агронома, В. Анисимова тёп зоотехника, И. Гав- 
рилована тёп экономиста, П. Иванова тёп бухгалтера, В. Ники
форова тёп инженера, А. Даниловпа В. Бородина уйрӑм уп- 
равляющийӗсене ҫирӗплетет.

Совхоза пахча-ҫимӗҫ туса илес тесе ятарласа йӗркеленӗ. Р. 
Сурков директор ертсе пынипе Шӑпачав ялӗ ҫывӑхӗнчи улӑхра 
икё гектар ҫинче кӗске вӑхӑтрах пленкӑллӑ теплица туса лартнӑ.

Совхоз йӗркеленӗ ҫул гектартан 23,7 центнер тыр-пул, 155 
центнер ҫӗр улми, 103 центнер пахча-ҫимӗҫ туса илнӗ.

Ӗне выльӑх йышне ҫулталӑк хушшинче самай ӳстереҫҫӗ, 
ҫапла вара мӑйракаллӑ шултра выльӑх йышӗ 1611 пуҫа, 
сыснасен 1258 пуҫа ҫитет.
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ПА ТШ АЛӐХ ПУЛӐШ НИ  
ХАМ ӐР ТӐРӐШ НИ ТЕ КИРЛӖ

ҪАКНА "СЛАВА" ХУҪАЛАХ 
ШАПИ ЛАЙАХ КАТАРТСА ПАРАТЬ

1991-1993 ҫулсенче ҫӗр-шывра пулса иртнӗ улшӑнусем хыҫ- 
ҫӑн ял хуҫалӑх таварне туса илекенсем пысӑк йывӑрлӑха кӗрсе 
ӳкрӗҫ. Патшалӑх вёсен ӗҫне тӗрӗслесе тӑма пӑрахрӗ, колхоз- 
семпе совхозсене пулӑшу парасси пачах пӗтрӗ тесен те юрать. 
Юлашки вунӑ ҫулта акман-лартман ҫӗр лаптӑкӗсем чылай ну- 
майланчӗҫ, обществӑлла выльӑх-чӗрлӗх йышӗ палӑрмаллах 
чакрӗ, строительство ӗҫӗсем те чарӑнса тӑчӗҫ. Чылай хуҫалӑх 
саланса каяс патне ҫитрӗ. Вёсен хӑйсен ячӗсене улӑштарни 
те ҫӑлса хӑвараймарӗ. Ҫав хушӑрах хӑш-пӗр хуҫалӑх ертӳҫи- 
сем патшалӑх пулӑшасса кӑна шанса ларман, хӑйсем тимле- 
се ӗҫлерӗҫ, ҫавсем аптрамарӗҫ. Кун пек хуҫалӑхсем пирӗн 
районта та пур.

Юлашки 4-5 ҫулта ҫӗр-шыва ертсе пыракансем ял хуҫалӑх 
енӗпе тытса пыракан политикӑна лайӑх енне улӑштарчӗҫ. Ҫакна 
хуҫалӑхсен парӑмӗсене тепӗр вӑхӑта куҫарни, пӗчӗк процент- 
па ссудӑсем уйӑрса пани лайӑх ҫирӗплетсе парать. Анчах та ял 
хуҫалӑх таварне туса илекенсене патшалӑх енчен урӑхларах 
пулӑшу та кирлех. Ҫакна эпӗ Ишекри "Слава" хуҫалӑхӑн 37 ҫулхи 
ӗҫ-хӗлне тишкерсе тухнипе ҫирӗплетсе парасшӑн.

Х УҪ А Л Ӑ Х А  Й Ӗ Р КЕ Л Е Н И
"Слава" совхоза 1969 ҫулхи февральте Ишекри "Слава", Ча- 

канарти "Урожай", Мӑн Маркари Ульянов ячӗпе хисепленекен 
колхозсенчен йӗркеленӗ. Пӗрлешнӗ хуҫалӑхӑн пӗтӗмпе 4319 
гектар ҫӗр пулнӑ. Вӑл шутран 3309 гектар -  акмалли. Ҫав ҫул 
хуҫалӑхра 53 трактор, 9 комбайн, 15 автомашина пулнӑ, 1159 
пуҫ ӗне-выльӑх усранӑ, вӑл шутран сумалли ӗнесем -  421. 
Сыснасен хисепӗ 976 пуҫа ҫитнӗ. Хуҫалӑха йӗркеленӗ ҫул 
пӗтӗмпе 4051 тонна тӗш-тырӑ, 4780 тонна ҫӗр улми пухса 
кӗртнӗ. Ку хуҫалӑх хӑйӗн 37 ҫулхи историйӗнче пӗтӗмӗшле 
тырӑ туса илес тӗлӗшпе ҫав ҫулхи шая ҫитеймен-ха.

Паянхи куна кунта 17-мӗш ертӳҫӗ вӑй хурать. Паллах, худа- 
паха ертсе пыракансем час-часах улшӑнни ӳсӗм тума чӑрман-
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тармасӑрах пулман. Хӑш ертӳҫӗ патшалӑх пулӑшнипе тӗрӗс 
усӑ курнисӗр пуҫне хӑй тӑрӑшса ӗҫленӗ -  ҫав ҫулсенче хуҫа- 
лӑх ӳсӗмсем тунӑ. Ман шухӑшпа ҫакӑн пеккисен шутне совхо- 
зӑн пӗрремӗш директорӗ Р.А.Сурков (1969-1972), тӑваттӑмӗш 
директорӗ В.Я.Никифоров (1974-1978), ҫиччӗмӗш директорӗ 
Н.Е.Васильев (1981-1987) кӗреҫҫӗ. Совхозӑн пӗрремӗш дирек- 
торӗ Р.А.Сурков ӗҫе пысӑк ҫӗкленӳпе кӳлӗнет. 1972 ҫул тӗлне 
ӗне выльӑх йышӗ 1651 пуҫа ҫитет. Вӑл шутран сумалли ӗне- 
сем -  531 пуҫ. Кӗске вӑхӑтра Шӑпачав улӑхӗнче 2 гектар ҫинче 
теплица ҫӗкленсе ларать.

А ТА Л А Н У Ҫ У Л Ӗ П Е
"Слава" совхоза пахча-ҫимӗҫ туса илекен хуҫалӑх пулма 

ятарласа йӗркеленӗ. Ҫавна май ку культура лаптӑкӗ ҫулсере- 
нех пысӑкланса пырать. 1978 ҫул тӗлне вӑл 300 гектарпа тан- 
лашать, тухӑҫӗ 7100 тоннӑна ҫитет. Обществӑлла выльӑх- 
чӗрлӗх йышӗ те чылаях ӳсет. Мӑйракаллӑ шултра выльӑх шучӗ 
2010 пуҫа ҫитет. Вӑл шутран сумалли ӗнесем -  701 пуҫ. Иртнӗ 
ӗмӗрӗн 70-мӗш ҫулӗсенче хуҫалӑхра строительство ӗҫӗсем те 
анлӑн сарӑлаҫҫӗ. Ишек ялӗнче патшалӑх пулӑшнипе вӑтам 
шкулӑн ҫӗнӗ ҫурчӗ тата 18 хваттерлӗ пурӑнмалли икӗ хутлӑ 
ҫурт ҫӗкленсе лараҫҫӗ. Мӑн Маркапа Ишек ялӗсем хушшинчи 
ҫул тӗпренех ҫӗнелет. Ҫав ҫулсенче хуҫалӑх ертӳҫи пулса
В.Я.Никифоров вӑй хунӑ.

ӲС ӖМ  ХЫ ҪҪӐН ӲС ӖМ
Хуҫалӑхӑн ҫиччӗмӗш директорӗ Н.Е.Васильев пулнӑ ҫулсен- 

че те предприяти сӑн-сӑпачӗ лайӑх еннелле палӑрмаллах ул- 
шӑнать. Ӳсен-тӑран тата выльӑх-чӗрлӗх отраслӗсене ҫирӗп 
тытса пынипе пӗрлех строительство ӗҫӗсем анлӑн сарӑлаҫҫӗ. 
Ишек ялӗн анат вӗҫӗнче Ункӑ шывӗ урлӑ тимӗр бетонран кӗпер 
ҫӗкленсе ларать. Ун чухне хуҫалӑх территорийӗнче ҫакӑн пек 
кӗперсем тата ултӑ ҫӗрте тунӑ. Пур фермӑсене асфальт ҫулпа 
ҫыхӑнтарнӑ. Мӑн Маркапа Малтикасси ялӗсем хушшинчи ҫула 
асфальт сарнӑ. Шупашкар-Малтикасси маршрутпа автобус 
ҫӳреме пуҫланӑ. Пурӑнмалли ҫуртсем тӑвас енёпе те хуҫалӑх- 
ра тимленӗ. Ишек ялӗнче икӗ хутлӑ, икӗ хваттерлӗ вунӑ ҫурт 
тата пӗр хваттерлӗ ҫирӗм ҫурт туса лартнӑ, 140 ача вырнаҫ- 
малӑх ача сачӗн ҫуртне ӗҫе кӗртнӗ. Пушӑ ларакан пӗр ҫуртра
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краеведени музейне уҫнӑ. Тӗп усадьбӑра икӗ хутлӑ хуҫалӑх кан- 
турӗ ҫӗкленсе ларнӑ. Вӑл халӗ те катаранах илемлӗн курӑнать.

Ҫав ҫулсенче выльӑх-чӗрлӗх фермисене юсаса ҫӗнетес тата 
ҫӗнӗрен витесем лартасси ӑнӑҫлӑ пулса пынӑ. Кашни фермӑ- 
рах сенаж е силос хывмалли траншейӑсем тунӑ. Хутса ӑшӑт- 
малли гараж тата пушар деповӗн ҫурчӗсене хута янӑ. Пахча- 
ҫимӗҫ упрамалли типовой складсем ҫӗкленӗ.

"Слава" совхозӑн ҫав ҫулсенчи ӳсӗмӗсем патшалӑх пулӑш- 
нипе пулса пынӑ. Анчах та хуҫалӑха ертсе пыракансем тимле- 
месӗр мар. Ун чухне хуҫалӑха ертсе пынӑ Н.Е.Васильев лара- 
тӑра пӗлместчӗ. Ӑна ӗҫре строительство енӗпе П.В.Басников 
прораб, уй-хир ӗҫӗнче В.А.Милюков агроном тата ытти тӗп 
специалистсем пысӑк пулӑшу паратчӗҫ.

1984 ҫулта пӗтӗмпе 2178 пуҫ ӗне выльӑх усранӑ. 1981-1987 
ҫулсенче сумалли ӗнесен хисепӗ 715 пуҫ пулнӑ. Халӗ вара ап- 
ла калаймӑн. Паянхи куна ҫав ҫулсенче усранӑ ӗне выльӑхӑн 
10 проценчӗ чухлӗ те усрамаҫҫӗ. Акмалли ҫӗрсен лаптӑкӗ ну- 
маях чакман-ха тесен те юрать. Ҫакна мӗнле ӑнланмалла-ха?

М АЛАЛЛА КАЯ С ВЫ РАННЕ - КАЯЛЛА
Юлашки 10-12 ҫул хушшинче ку хуҫалӑх арканса-саланса, 

юхӑнсах пырать-ха. Акман-лартман ҫӗрсем темиҫе ҫӗр гектар 
шутланаҫҫӗ. Хӑй вӑхӑтӗнче хуҫалӑх 400-450 гектар ҫинче пах- 
ча-ҫимӗҫ ӳстернӗ. Унӑн тухӑҫӗ 6000-7000-шер тоннӑна ҫитнӗ. 
Халӗ малтан пахча-ҫимӗҫ ӳстернӗ чи пахалӑхлӑ ҫӗрсем Чака- 
нар ялӗ патӗнчен пуҫласа Ункӑ шывӗн икӗ енӗпе Красноар
мейски районӗнчи Енӗшкасси ялӗ патне ҫитичченех ним усӑ- 
сӑр выртаҫҫӗ. Ку анасене ҫум курӑк пусса илнӗ. 1941-1945 
ҫулсенчи вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче Ишекпе Марка тӑрӑхӗнче ҫакӑн пек 
усӑсӑр выртакан ҫӗрсем пулман. Ас тӑватӑп, вӑрҫӑ ҫулӗсенче 
эпир, 12-13 ҫулхи ачасем, ҫырма-ҫатра хушшинчи пӗчӗк лап- 
тӑксенче те ҫӗртме сухи тӑваттӑмӑр.

Тӗрӗссипе илес пулсан, акман-лартман ҫӗрсем пёр "Сла
ва" хуҫалӑхра анчах мар. Пӗтӗм ҫӗр-шывӗпех ҫӗршер пин 
шутланаҫҫӗ. Пусӑ ҫаврӑнӑшне кӗртмен ҫӗрсем Чӑваш Респуб- 
ликинче те, ҫав шутра Шупашкар районӗнче те, чылай. Питӗ 
тӗлӗнмелле пулса тухать: пӗтӗм ҫӗр-шывӗпе акман-лартман 
Ҫӗрсем чылай пулин те, массӑллӑ инф ормаци хатӗрӗсем 
пӗлтернӗ тӑрӑх, ял хуҫалӑх таварӗнчен хатӗрлекен хӑш-пӗр
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апат-ҫимӗҫ продукчӗсен 25-35 процентне аннӑҫри ҫӗр-шыв- 
сенчен кӳрсе килетпӗр. Ман шухӑшпа, ял хуҫалӑх таварӗ туса 
илекен предприятисене пушӑ выртакан ҫӗрсене пусӑ ҫаврӑ- 
нӑшне кӗртме пулӑшмаллах.

Ишек йӗтемӗ ҫинче тырӑ тасатмалли сарай тунине шута илме- 
сен юлашки 10-12 ҫул хушшинче "Слава" кооперативра ҫӗнӗрен 
пёр юла та лартман. Ҫатра Марка ялӗ патӗнче пахча-ҫимӗҫ кон- 
сервламалли цех ҫуртӗнче тата тӗп усадьбӑри тума пуҫланӑ мас
терской ҫуртӗнче ӗҫсем вунӑ ҫул каяллах чарӑннӑ. Ишекри икӗ 
хутлӑ бригада ҫуртне те туса пӗтермен. Ишекрен Ырашпулӑх 
ялне каякан ҫула ҫуррине асфальт сарнӑ та чарӑнса ларнӑ.

Паянхи куна хуҫалӑхра 22 трактор, 24 автомашина тата 4 ком
байн. Анчах та вӗсенчен чылайӑшӗ хут ҫинче кӑна шутланса 
тӑрать. Тӑватӑ комбайнран иккӗшӗ ҫеҫ кӑҫал вырма ӗҫне хут- 
шӑнчӗҫ. Юлашки вунӑ ҫулта кунта пӗр ҫӗнӗ техника та туянман. 
Хӑй вӑхӑтӗнче хуҫалӑхра икӗ мехпарк пулнӑ, халӗ пӗри те ҫук.

Умри йывӑрлӑхсене тӳсеймесӗр ӗне фермисене пӗтерес ҫул 
ҫине тӑнӑ. Мӑн Маркапа Чаканар ӗне фермисене тӗпренех 
пӗтернӗ. Ишекри ӗне ферми хуҫалӑхра чи пысӑкки шутланнӑ. 
Кунта халӗ сӑвакан пёр ӗне те ҫук, пӑрусем ҫеҫ усраҫҫӗ. Сӑ- 
мах май палӑртсан, Мӑн Маркапа Чаканар фермисем хуҫа- 
лӑхра кӑна мар, районти фермӑсем хушшинче малтисен рет- 
ӗнче пулнӑ. Акӑ, тӗслӗхрен, 1987 ҫулта Мӑн Марка ферминче 
250 пуҫ мӑйракаллӑ шултра выльӑх усранӑ. Вӗсенчен 103 ӗне 
пулнӑ. Ҫав ҫул ку фермӑра кашни ӗнерен 3312 килограмшар 
сӗт суса илнӗ.

"Слава" хуҫалӑхпа юнашар вырнаҫнӑ "Туруновский", "Искра", 
"1-ое Мая", "Пучах" тата ку хуҫалӑхпа пӗр ҫул йӗркеленнӗ 
"Атӑл" хуҫалӑхсенче те ҫӑмӑл мар лару-тӑру.

Ш ӐНӐРӖ П УР -Х А
Республикӑна тата района ертсе пыракансем ял хуҫалӑх 

таварӗ туса илекен предприятисене йывӑрлӑхран кӑларас 
тӗлӗшпе алла уссах лармаҫҫӗ-ха, тӗрлӗрен меслетсем, май- 
сем шыраҫҫӗ. Ҫакна республикӑри чӑх-чӗп отрасльне ура ҫине 
тӑратни, уйрӑм ял хуҫалӑх предприятийӗсене тӗрлӗрен инве- 
стици хывса хуҫалӑха малалла аталантарни лайӑхах ҫирӗп- 
летсе параҫҫӗ. Акӑ нумаях пулмасть "Слава"совхоз "Агросо
юз 21 регион" ушкӑнне кӗчӗ.
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ҪӖР ПАЙӖ
"Слава" хуҫалӑх территорийӗнче пурӑнакансенчен 800 ҫын 

ҫӗр пайне тивӗҫнӗ. Пӗтӗмпе ҫӗр пайӗ 1700 гектартан иртет. 
Апла пулсан, ахаль выртакан ҫӗрсем -  ҫавсен пайӗсем. Ман 
шухӑшпа, хӑй вӑхӑтӗнче ҫӗр-шыва ертсе пыракансем ял ха- 
лӑхне ҫӗр пайӗ валеҫсе парса тӗрӗс мар турӗҫ. Ку пӗтӗмпех 
колхозсемпе совхозсене хавшатас тӗлӗшпе тунӑ ӗҫ.

Халӑхпа канашламасӑрах 1996 ҫулхи мартӑн 7-мӗшӗнче 
337-мӗш номерлӗ указ кӑларчӗҫ. Ял халӑхне пай ҫӗрӗ кирлех 
мар. Ӑна хальхи вӑхӑтра вырӑнти лару-тӑру аванах ҫирӗплет- 
се парать. Ҫӗр пайӗ пирки указ тухнӑранпа вунӑ ҫул иртрӗ. 
Анчах та Ишекпе Марка тӑрӑхӗнче 10 ҫын кӑна ҫӗр пайӗсене 
хӑйсем ҫине куҫарса усӑ кураҫҫӗ. Ыттисем мӗн тумаллине 
пӗлмеҫҫӗ, 200-шӗ хӑйсен ҫӗр пайне вырӑнти "Слава" хуҫалӑ- 
ха акционерсен обществи тума панӑ сас-хура пур-ха.

Патшалӑха ертсе пыракансем нумаях пулмасть ҫӗр пайӗ 
пирки ял халӑхне пӑтранмалли тепӗр йышӑну турӗҫ. Ҫӗр пайӗн 
шӑпине татса памалли вӑхӑта, майӗсене палӑртрӗҫ. 
Пӗрремӗшӗ: вырӑнти хуҫалӑха усӑ курма пама; иккӗмӗшӗ: хӑй 
ҫине куҫарса усӑ курма; виҫҫӗмӗшӗ: хӑй ҫине куҫарса сутма.

Хальхи вӑхӑтра ҫӗр пайӗ пирки ял халӑхӗ пӑтранать те пӑт- 
ранать. Ҫакна районти "Тӑван Ен" хаҫатра пичетленекен пӗлте- 
рӳсем тата ҫӗр йӗркелӳ енӗпе районта ӗҫлекенсем патӗнче 
ял халӑхӗ йышлӑн хӗвӗшни аванах ҫирӗплетсе параҫҫӗ.

И РТНИСӖР МАЛАШЛӐХ ҪУК
Эпӗ ҫак публицистикӑлла статьяна иртнӗ саманари тӑрӑм 

ял хуҫалӑхне аталантарас енӗпе лайӑх ӗҫленине, хальхи ты- 
тӑм япӑх ӗҫленине кӑтартса парас тӗллевпе ҫырман. Пирӗн 
кулленхи пурнӑҫра пулса иртекен пулӑмсене тӗрӗс ҫутатса 
пама тӑрӑшрӑм. Темшӗн-ҫке ял хуҫалӑхӗнчи хальхи вӑхӑтри 
лару-тӑрӑва пысӑк пуҫлӑхсем, Патшалӑх Думин депутачӗсем 
курмӑш пулаҫҫӗ. Ҫакӑ мана питӗ тӗлӗнтерет.

Ял хуҫалӑх таварне туса илекен хуҫалӑхсем йывӑр лару-тӑ- 
рӑва кӗрсе ӳкнин тӗп сӑлтавӗсем ҫаксем тетӗп:

Пӗрремӗшӗнчен, 1991-1993 ҫулсенче пулса иртнӗ улшӑну- 
сем хыҫҫӑн патшалӑх хӑй енчен колхозсемпе совхозсен 
ӗҫӗсене тӗрӗслесе тӑма пӑрахрӗ.

Иккӗмӗшӗнчен, ҫав ҫулсем хыҫҫӑн ял хуҫалӑх таварӗ туса
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илекен предприятисене патшалӑх енчен пулӑшу парасси ча- 
рӑнса ларчё.

Виҫҫӗмӗшӗнчен, (ку тёп сӑлтав пулса тӑрать), ҫӗр-шывра 
пулса иртнӗ улшӑнусем хыҫҫӑн ял хуҫалӑхне кирлё трактор- 
сен, комбайнсен, ял хуҫалӑх машинисен, им-ҫамсен, мине- 
раллӑ удобренисен, сӗрмелли-ҫунтармалли материалсен, газ, 
электричество хакӗсене ирӗке яни. Ҫав хушӑрах ял хуҫалӑх 
таварӗсем питӗ йӳнӗпе сутӑнаҫҫӗ. Ман шухӑшпа, хаксен шай- 
лашӑвне патшалӑх енчен тӗрӗслесе тӑмалла. Унсӑрӑн урӑх- 
ла ҫӗнӗлле меслетсем шырасан та, инвестицисемпе усӑ кур- 
сан та ял хуҫалӑхне йывӑрлӑхран кӑларма май килмест.

Малтанхи вӑхӑтра "Слава" совхоз коллективӗ лайӑх ӗҫлесе 
пынине районти органсем янӑ саламсем лайӑх ҫирӗплетсе 
параҫҫӗ.

ПЫ САК ҪӖНТЕРӲ ТУНА ЯТПА 
СССР 50 ҫул тултарнӑ ятпа хисепленекен совхоз директор- 

не Р.П.ИВАНОВ юлташа,
Ленин ячӗпе хисепленекен колхоз председательне А.А.АЛЕК

СЕЕВ юлташа,
"Слава" совхоз директорне Н.Е. ВАСИЛЬЕВ юлташа 
Ҫак хуҫалӑхсенчи парторганизаци секретарӗсене Ю.А.ШЛЯ- 

ХИН, В.И.СМОРОДИНОВ, В.Н.ПЕТРОВ юлташсене
Хуҫалӑхсенчи профком председателӗсене Я.С.ИЗВАНОВ, 

Л.Н.КОПЬЕВА, Е.И.КИРИЛЛОВА юлташсене 
Хуҫалӑхсенчи ВЛКСМ комитечӗсен секретарӗсене Г.В.ПОР- 

ФИРЬЕВА, Л.В.ДАНИЛОВА, Г.А.ВИКТОРОВА юлташсене 
СССР 50 ҫул тултарнӑ ятпа хисепленекен совхозри, Ленин 

ячёпе хисепленекен колхозри тата "Слава" совхозри мён пур 
ӗҫ ҫыннисене

КПСС райкомӗ, халӑх депутачёсен райсовет ӗҫтӑвкомӗ, ял 
хуҫалӑх работникёсен профсоюз райкомё тата ВЛКСМ райкомё 
сире тата сирӗн хуҫалӑхсенчи мён пур ӗҫ ҫыннисене ӗҫре 
пысӑк ҫитӗнӳ тунӑ ятпа -  государствӑна тырӑ сутмалли кӑҫал- 
хи плана ӑнӑҫлӑ тултарнӑ ятпа чӗререн тата хӗрӳллӗн салам- 
лаҫҫӗ. Ҫак пысӑк ҫитӗнӳсене эсир кашни ҫын ответлӑха туйса 
ӗҫленипе, механизаторсем, инженерсемпе техниксем, мӗн пур 
ҫӗр ӗҫченӗсем ӗҫре пысӑк хастарлӑх кӑтартнипе тума пултар- 
тӑр. Ҫак ҫитӗнӳсем СССР 50 ҫул тултарнӑ ятпа хисепленекен, 
"Слава" совхозсенчи, Ленин ячёпе хисепленекен колхозри 
парти, профсоюз тата комсомол организацийӗсем политикӑллӑ
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тата организаторлӑ ӗҫе ҫӳллӗ шайра туса пынине лайӑххӑн 
ҫирӗплетсе параҫҫӗ.

Сире, хисеплӗ юлташсем, уй-хирти мӗн пур ӗҫсене вӑхӑтра 
тата ӑнӑҫлӑ вӗҫлеме, обществӑлла выльӑх-чӗрлӗх валли апат 
ҫителӗклӗ хатӗрлеме, вунпӗрмӗш пилӗкҫуллӑхри мӗн пур 
плансемпе социаллӑ обязательствӑсене ӑнӑҫлӑ пурнӑҫлама 
ырлӑх-сывлӑх тата пурнӑҫра тулли телей сунатпӑр.

КПСС РАЙСОВЕТ ЯЛ ХУҪАЛАХ ВЛКСМ
РАЙКОМӖ ӖҪТАВКОМӖ РАБОТНИКӖСЕН РАЙКОМӖ

ПРОФСОЮЗ
РАЙКОМӖ

ҪИТӖНӲ ТУН Ӑ Я ТП А
"Слава" совхоз директорне Н.Е.ВАСИЛЬЕВ юлташа 

Партком секретарьне П.А.ПАВЛОВ юлташа 
Профком председательне Б.Г.ГРИГОРЬЕВ юлташа 

ВЛКСМ комитечён секретарьне В.А.ОВЧИННИКОВ юлташа
СОВХОЗРИ МӖН ПУР РАБОЧИСЕНЕ 

КПСС райкомӗ, халӑх депутачёсен райсовет ӗҫтӑвкомӗ, ял 
хуҫалӑх работникёсен профсоюз райкомё, ВЛКСМ райкомё 
сире, совхозри мён пур рабочисене, механизаторсене ӗҫре 
пысӑк ҫитӗнӳ тунӑ ятпа -  пӗрчӗллӗ тата пӑрҫа йышши культу- 
рӑсене сентябрӗн 1-мӗшӗ тӗлне мӗн пур 1348 гектар лаптӑк 
ҫинчен пухса кӗртнӗ, вырса ҫапнӑ ятпа чӗререн саламлаҫҫӗ.

Ҫак ҫитӗнӳ вӑл -  совхозри рабочисем, механизаторсем вӑй- 
хала шеллемесӗр ӗҫленин, вёсен ӗҫри ӑсталӑхӗ ӳссе пынин, 
ӑнланулӑхӗпе ответлӑхӗ пысӑк пулнин, хуҫалӑхри подразде- 
ленисен руководителӗсем, специалистсем ӗҫ ҫине творче- 
ствӑлла пӑхнин, дирекци, парти, профсоюз, комсомол органи- 
зацийӗсем организаторла тата политикӑллӑ-массӑллӑ ӗҫе 
тӗллевлӗ туса пынин результачӗ.

Сире, хаклӑ юлташсем, кӗрхи мӗн пур ӗҫсене йӗркеллӗ, 
пысӑк пахалӑхпа вӗҫлес, выльӑх апачӗ ҫителӗклӗ хатӗрлес, 
выльӑх-чӗрлӗхе ӑнӑҫлӑ хӗл каҫарас, ял хуҫалӑх продукчӗсем 
туса илмелли: вӗсене государствӑна сутмалли кӑҫалхи тата 
пилӗкҫуллӑхри плансене, обязательствӑсене тултарас ӗҫре 
ӳсӗмсем тума, КПСС XXVII съездне тивӗҫлипе кӗтсе илме ыр- 
лӑх-сывлӑх сунатпӑр.

КПСС РАЙСОВЕТ ЯЛ ХУҪАЛӐХ ВЛКСМ
р а й к о м ё  ӗ ҫ т А в к о м ӗ  р а б о т н и к ё с е н  р а й к о м ё

ПРОФСОЮЗ
РАЙКОМЁ
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А Р КА Н У  ТАПХӐРНЕ ҪӖНЕЙМ ЕРӖ
"Слава" кооператив ҫыннисем пулса иртнӗ улшӑнусене тӳрех 

сисмерӗҫ те пулӗ. Ҫулсерен пухса пынӑ пурлӑхӑн тата пур- 
лӑх базин витӗмне кура экономика кӑтартӑвӗсем те япӑхсах 
каймаҫҫӗ. 1996 ҫулччен йӗркеллех ӗҫлесе пыраҫҫӗ. Ҫав ҫул 
хуҫалӑх гектар пуҫне 27,4 центнер тӗш тырӑ, 266 центнер пах- 
ча ҫимӗҫ пухса кӗртет. Малашне вара "Слава" кооператившӑн 
аркану тапхӑрӗ пуҫланать.

Умра тухса тӑнӑ йывӑрлӑхсене ҫӗнтерме ӗне шутне чакар- 
ни, фермӑсене хупса пӗтерни те пулӑшаймасть. Машина паркӗ 
те чухӑнланма тытӑнать. Икӗ мехпаркран пёри те хӑтӑлса юлай- 
масть. Ял хуҫалӑх техники ытлашши тесе сутнӑ тӗслӗхсем те 
пулнӑ. Пахча ҫимӗҫ туса илесси ҫулран-ҫул пӗчӗкленсе пы- 
рать. Хӑй вӑхӑтӗнче 5 гектар ҫӗр ҫинче пленкӑллӑ теплицӑра 
хӑяр-помидор ӳстернӗ пулсан, унран нимӗн те сыхланса юл- 
ман. Каярахпа пахча ҫимӗҫпе ӗҫлеме пачах пӑрахаҫҫӗ. 1996 
ҫул хыҫҫӑн ӗҫ дисциплини хавшасах ҫитет. Вӑхӑтра ӗҫ укҫи 
тӳлеменнипе ӗҫлекенсен йышӗ палӑрмаллах чакать. 1985 ҫул 
тӗлне ку хуҫалӑхра ӗҫлекенсен йышӗ 621 ҫын пулнӑ пулсан, 
2000 ҫулсем тӗлнелле ку хисеп 100 ҫынна та ҫитеймест.

"Слава" хуҫалӑх хӑйӗн хӗрӗх ҫулне кӗтсе илеймерӗ - салан- 
са кайрӗ, панкрута тухрӗ. Кӑшт маларах ял хуҫалӑхӗ йывӑр- 
лӑха кӗрсе ӳкнин тӗп сӑлтавӗсене уҫса панӑччӗ. Паллах, ҫак 
ҫитменлӗхсем "Слава" кооператива панкрута тухма пулӑшнах. 
Анчах та урӑх сӑлтавсем те хуҫалӑх панкрута тухассине хӑ- 
вӑртлатнӑ. Вӑл сӑлтавсенчен пёри -  "Слава" хуҫалӑх Кӳкеҫре 
вырнаҫнӑ "Агросоюз 21 регион" ушкӑна кӗни. Хуҫалӑхрах ерт- 
се пыма кирлӗ чухлӗ специалистсем пур пулин те Кӳкеҫри "Аг
росоюз 21 регион" ушкӑнта ытли-ҫитлипех штат тытса тӑни 
кирлӗ мар тӑкаксем тума пулӑшнах.

Ман шухӑшпа, "Слава" кооператив саланса кайнишӗн хуҫа- 
лӑх членӗсен те айӑпӗ пур. 1989 ҫултан пуҫласа директора 
суйласа лартма хуҫалӑх членӗсене хӑйсене ирӗк панӑ. Хуҫа- 
лӑх ертӳҫине суйласа лартнӑ чухне тимлӗрех пулмалла пулнӑ. 
Паллах, юлашки 20 ҫул хушшинче ку хуҫалӑхра вунӑ директор 
ӗҫлени ҫитӗнӳсем тума пысӑк чӑрмав кӳнӗ.

Ҫакна та палӑртса хӑвармалла: Шупашкар районӗнче тӗрлӗ 
органсене ертсе пыракансен айӑпӗ те сахал мар "Слава" коо
ператив панкрута тухнӑшӑн. Ку хуҫалӑх саланса кайнӑ кунтан 
пуҫласа 70 ҫул ытла пухнӑ пурлӑха кам мӗнле пӗлнӗ, ҫавӑн пек
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тустарнӑ. Выльӑх-чӗрлӗх фермисен ҫурчӗсем тата ытти объект- 
сем паянхи куна катаран пӑхма тискеррӗн курӑнса лараҫҫӗ.

Питӗ тӗлӗнмелле: "Слава" хуҫалӑх панкрута тухнине района 
ертсе пыракансем пӗлнех. Апла пулин те нимӗнле мерӑсем те 
йышӑнман. Колхозпа совхоз вӑхӑтӗнче 70 ҫул ытла пухнӑ пурлӑха 
ҫӗмӗрсе-ватса, тустарса пӗтернӗшӗн никама та явап тыттарман. 

Паллашӑр, вӗсем -  "Слава" совхозӑн малтанхи ертӳҫисем. 
Р.А.Сурков -  директор,
Ф.К.Константинов -  тёп агроном,
В.Я.Никифоров -  тёп инженер,
В.Н.Анисимов -  тёп зоотехник,
П.И.Иванов -  тёп бухгалтер,
И.Ф.Гаврилова -  тёп экономист,
В.П.Петров -  инженер-электрик,
В.С.Седов -  прораб,
Ф.К.Константинов -  партком секретарё,
Е.М.Мечев -  рабочком председателё,
Р.И.Эриванов -  комсомол секретарё 
И.Е.Леонтьев -  директор заместителё,
A.Р.Данилов -  1-мӗш уйрӑм управляющийё,
B.А.Бородин -  М-мёш уйрӑм управляющийё.
Совхоз директорӗн Р.А.Сурковӑн пёрремёш номерлё при- 

казёпе тёп агроном пулма Ф.К.Константинова уйӑрса лартнӑ. 
Ҫакна ҫирӗплетме Константиновӑн ӗҫ кӗнекинчи пӗр страни- 
цине пичетлетпӗр.
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"Слава" хуҫалӑх директорӗнче 
ӗҫленисен списокӗ

Хушамачӗ, ячӗ Ӗҫленӗ тапхӑр Пӗтӗмпе
Пуҫланӑ Пӑрахнӑ ӗҫленӗ

1. Р.А.Сурков 16.02.1969 10.06.1971 28 уйӑх
2. В А.Андреев 10.06.1971 10.12.1972 19 уйӑх
3. А М.Мещеряков 01.1973 04.09.1974 21 уйӑх
4. В Я.Никифоров 04.09.1974 07. 07.1978 43 уйӑх
5. В И.Кудрганов 07.07.1978 03.10.1979 14 уйӑх
6. Р В.Купчиков 03.10. 1979 08.01.1981 15 уйӑх
7. НЕ.Васильев 08.01.1981 25.02.1987 73 уйӑх
8. Г.П.Львов 25.02.1987 10.1989 32 уйӑх
9. В.М.Шишков 07.1989 27.03.1992 29 уйӑх
10. Б.Г.Григорьев 27.03.1992 08.03.1993 11 уйӑх
11. Ю. И.Капустин 08.03.1993 21.01.2000 81 уйӑх
12. Н.С.Сергеева 21.01.2000 05.03.2004 50 уйӑх
13. А.Б.Вастеев 05.03.2004 01.12.2005 22 уйӑх
14. Н.Г.Ефремов 01.12.2005 26,02.2006 3 уйӑх
15. Е.О.Иванов 26.02.2006 06.07.2006 4 уйӑх
16 АБ.Вастеев 07.07.2006 09.2006 2 уйӑх
17. В.М.Шишков 09.2006 08.11.2008 25 уйӑх

Совхоз йӗркеленӗ 1969 ҫулхи 
уй-хир бригадин ӗҫ итогӗсем

Бригадӑсем Бригадирсем Туса илнё (ц) гектартан
Тёш
тырӑ

Ҫӗр
улми

Пахча
ҫимӗҫ

Кӑшман

Чаканар Г.И. Яковлев 26,7 134 108 581
Ырашпулӑх В.А.Алаев 18,5 114 - 163
Ишек В.И.Миронов 21,8 181 150 294
Хура-Ҫырма И.М.Миронов 24,9 141 192 442
М. Марка А.Н.Николаев 22,7 113 130 167
Ҫ.Марка В.И.Ионов 22,7 117 123 340
<.Марка В.К.Толбасов 26,1 166 84 -
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1969 ҫулхи ҫӗнтерӳҫӗсем

Хушамачӗ Кам пулса Кӑтарту
ӗҫленӗ

Г.Яковлев
В.Толбасов
В.Миронов
В. Васильев
В. Александров
О.Ухгеринов
Д.Николаев

бригадир Тӗш тырӑ -  26,7 ц., ҫӗр улми -  134 ц.
бригадир Тӗш тырӑ -  26,1 ц., ҫӗр улми -  166 ц.
бригадир Тӗш тырӑ -  24,9 ц., ҫӗр улми -  141 ц.
комбайнер Ҫапса илнӗ -  4480 ц., вырнӑ -  296 га
комбайнер Ҫапса илнӗ -  3620 ц., вырнӑ -  250 га
комбайнер Ҫапса илнӗ 3540 ц., вырнӑ -  248 ц.
жатка Вырса пӑрахнӑ -  395 га 
машинисчӗ

"Слава" совхозра ӗҫленисенчен " ӗ ҫ  ветеранӗ" 
ята чи малтан илме тивӗҫнисем

Ишек Р.И.Севостьянова
С.П.Илларионов М.П.Тарасова
Ф.Н.Илларионова Е.Н.Степанова
А.В.Севостьянова К.Т.Семенова
Е.П.Ястребова В.П.Селиванова
К.С.Степанов З.Н.Халапсина
И.Т.Маркова М.П.Казанникова
И.П.Васильев Кипеккасси
Ш ӑпачав М.М.Петрова
М.Я. Волкова А.И.Игнатьев
И. Н. Дуброва А.И.Логинов
З.И.Воротникова М.А.Андрианова
М.С.Степанова В.К.Иванов
В.А. Степанова Ы раш пулӑх
З.Н.Миронова З.К. Николаева
И.М.Прохоров У.П.Порфирьева
Н.П.Кудрявцева М.А.Алаева
Хураҫы рма Ю.Т. Григорьева
Е.П.Миронова X И.Михайлова
М.Н.Николаева Е.Н.Никифорова
М.П.Николаева Ч аканар
А.Х.Матвеев С. Л. Курбатова
Ю.Н.Ефимова Е. И. Иванова
М.И.Иванова Г. П. Прохоров
Ф.Р.Ильина К.Г.Смирнова
А.Г. Бабакова М.Е. Серебряков
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К.Н.Романова Е.С.Антонова
Е.Д.Дмитриева М.М.Михайлова
М.А. Курбатов Н.В.Иванова
Мӑн М арка М.С.Трофимова
Г.Н.Николаев Ҫатра М арка
Н.С.Степанов Е. М. Федорова
К..О.Осипова А.З.Шумилова
Е.П.Полытова Е.М.Ефремова
Т.А.Гурьянова М.Н.Никонорова
Е.С.Ефимова С.В.Васильева
Л.Я.Викторова М.М.Мечова
В.В.Гаврилова Е.А. Маркова
Л.М.Степанова П.Г.Герасимова
О.И.Шкалькова З.И.Иванова
И.А. Быкова С.В.Васильев
М.И.Иванова М алтикасси
Н.Т.Маркова М.С.Степанов
А. И. Леонтьева Ц.Ф.Федорова
А. П. Петрова Ф.А.Афанасьева
Е.К.Кузьмина А.А.Антонова
Н.П.Иванова К.Н.Николаева
В. Д. Потапова К. А. Александрова
Кивсҫурт Марка Ф.А.Андреева
М.М.Егорова Г.Д.Данилова
А.М.Терентьева С.П.Андреева
П.П.Николаева А. Л .Леонтьева
З.В.Никитина М. П. Петрова
В.А.Васильева

1 9 7 6 -1978  ҫулсенче  
"Социализмла ӑмӑрту ҫӗнтерӳҫи" 

знака ҫӗнсе илнисем:
В.Ямашев 
И. Кольцов 
В.Кузьмин 
Г.Лукин 
А.Лазарев 
Д.Сергеев 
Б.Гурьянов 
Г. Кольцов 
И.Иванова 
З.Портнова 
Е.Ястребова

Ю.Васильева 
Т.Осипова 
Ю.Маркова 
Е.Ландышева 
Х.Михайлова
З.Леонтьева 
Р.Арсентьева 
К.Яковлева 
Е.Антонова 
В.Селиванова 
Е. Егорова

62



Р.Федорова А.Мадерова
Р.Сергеева Н.Атаманов
A.Яковлева В.Толбасов
Р. Александрова Ф. Иванова

О рден илнисем :
Г.Г.Кольцов -  тракторист , "Октябрь революцийё".
B.И.Ионов -  бригадир, "Ӗҫлӗх Хёрлё ялавё". 
Ю.Р.Данилова -  доярка, "Ӗҫлӗх Хёрлё ялавё".
Б.В. Гурьянов -  шофер, " ӗ ҫ  мухтавё".
Р.А.Александрова -  доярка, "Хисеп палли".
Н.А.Александров -  ферма заведующийё, " ӗ ҫ  мухтавё". 
В.Я.Никифоров -  тёп инженер, "Хисеп палли". 
В.А.Александров -  тракторист, "Хисеп палли".

"С л ава" совхоз мӗнле ӗҫленине ҫак кӑтартусем  
аванах ҫи рӗпл етсе  параҫҫӗ

Пӗтӗмпе 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008

ҫӗр (га) 4187 4339 4344 4294 4270 3030 — — 2854
Акмал-
лисем (га) 3295 3396 3279 3243 3280 2710 - - 2732
Трактор 59 33 60 63 60 57 48 22 19
Автомашина 18 18 34 33 44 44 35 24 14
Комбайн 8 10 12 18 12 10 10 4 2
Туса илнӗ:
Тӗштырӑ (т) 3190 1964 2367 2318 2051 1372 970 681 308
Ҫӗр улми (т) 3589 2432 925 324 774 899 397 - 103
Пахча ҫимӗҫ (т) 1466 2556 9974 9328 4616 5373 2518 156 -

Вы льӑх-чӗрлӗх
Ене выльӑх 1159 2198 1870 2123 1635 1411 742 238 147
Ӗнесем 421 630 715 715 550 294 274 62 65
Сыснасем 976 1271 924 870 724 408 602 166. -

Туса илнӗ:
Сӗт (т) 1287 1510 1371 1654 1647 1302 607 214 187
Аш-какай (т) 224 265 211 232 241 181 183 97 17
Сутнӑ:
Сӗт (т) 971 1365 1298 1647 1468 504 595 196 174
Аш-какай (т) 277 256 238 235 314 98 82 97 17
Тӗш тырӑ (т) 294 394 378 299 224 133 - - -

Ҫӗр улми (т) 742 1007 571 257 138 - - - -

Пахча ҫимӗҫ 579 2116 3039 5932 3479 1190 - - -
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«Слава» совхозри тӗп усадьбӑри тата пӗрремӗш уйрӑмри 
коммунистсем парти билечӗсене улӑштарнӑ кун КПСС рай- 
комӗн ҫурчӗ умёнче.

1973 ҫулхи майӑн 23-мӗшӗ.

«Слава» совхозӑн иккӗмӗш уйрӑмри коммунистсем парти 
билечӗсене улӑштарнӑ кун КПСС райкомӗн ҫурчӗ умӗнче.

1973 ҫулхи майӑн 24-мӗшӗ.

64



Совхоз йӗркеленнӗренпе 20 ҫул тултарнине паллӑ тунӑ 
кун Ӗҫлӗх Хӗрлӗ ялавӗ орденӑн кавалерӗ В.И .Ионов саламлӑ 
сӑмах калать. Ю наш ар тӑраканни -  партком  секретарё  
Р.В.Смирнов.

Совхоз йёркеленнёренпе 20 
ҫул тултарнине паллӑ тунӑ кун 
Е.С.Сергеевана чысланӑ са- 
мант.

1989 ҫул.

Совхоз йёркеленнёренпе 20 
ҫул тултарнине паллӑ тунӑ кун 
икё директор тӗл пулнӑ самант. 
Малти ретре -  В.А. Андреев, 
Г.П.Львов. Хыҫалта -  А.В.Ва- 
сильева тата Р.В. Смирнов.

1989 ҫул.
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Совхоз йӗр- 
келеннӗренпе 
20 ҫул тул- 
гарнине паллӑ 
гунӑ кун Ю.А. 
П етрова чыс- 
панӑ самант.

1989 ҫул.

Совхоз йӗркеленнӗренпе 20 ҫул тултарнӑ кун. Малти ретре -  
Д.А.Александров, Б.Г.Григорьев, И.Е.Леонтьев, Р.А.Сурков,
А.В.Васильева, В.А.Андреев. Хыҫалти ретре -  Р.В.Смирнов, 
И.К.Кириллов, В.К.Толбасов, Н.Е.Васильев, Г.П.Львов.

1989 ҫул.

Совхоз йӗркеленнӗренпе 20 
ҫул тултарнине паллӑ тунӑ кун 
Д.А.Александрова чысланӑ са
мант.

1989 ҫул.
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1-мӗш уйрӑм
тракторисчӗ
Д.А.Андреев.

В.М.Димитриев
водитель.

Чаканар ферминчи 
Е.Г.Лнтонова 

доярка.

Ю.Н.В асильева.

2-мӗш уйрӑм 
тракторисчӗ 
И.Н. Кольцов.
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2-мӗш уйрӑм 
тракторисчӗ 
К.М. Волков.

1-мӗш уйрӑм 
тракторисчӗ 
В.И.Иванов.

1-мӗш уйрӑм 
тракторисчӗ 

Д.Н .Николаев.



тракторисчӗ 
Н.М.Марков.

1-мӗш уйрӑм 
тракторисчӗ 
А.Н.Осипов.

1-мӗш уйрӑм 
тракторисчӗ 

П.Н.Ухтеринов

2-мӗш уйрӑм 
рабочийӗ 

Д.А.Маркова.

2-мӗш уйрӑм 
тракторисчӗ 

П.А. Нестеров.

2-мӗш уйрӑм 
рабочийӗ 

И.И.Шкалькова.

С о вхоз  ер тӳ - 
ҫисем 2-мӗш уй- 
рӑм бригадирне
В .К .Т о л б а с о в а  
тата Р.Иванована 
чысланӑ самант.

1986 ҫул.
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Совхоз директорӗ Н.Е.Ва
сильев 1-мӗш уйрӑм трактористе
Н.Петрова чысланӑ самант.

1986 ҫул.

Совхоз директорё Н.Е.Васи
льев 1-мӗш уйрӑм склад заве- 
дующине Г.П.Афанасьевана чыс- 
ланӑ самант. 1986 ҫул.

Совхоз директорё Н.Е.Вг 
сильев 2-мӗш уйрӑм тракте 
ристне И.Н.Кольцова чыслан 
самант. 1986 ҫул

2-мӗш уйрӑм агрономӗ А.Н. 
Максимов тата 1-мӗш уйрӑм бри- 
гадирӗ Р.Ф.Кольцова.

1986 ҫул.

Совхоз директорё Н.Е.Васильев Совхоз директорё Н.Е.Васильев
1-мӗш уйрӑм трактористне 2-мӗш уйрӑм управляющине 
Г.С.Лукина чысланӑ самант. И.К.Кириллова чысланӑ самант.

1986 ҫул. 1986 ҫул.
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Совхоз ертӳҫисем 1-мӗш уйрӑмри совхоз директоре п.£. ва- 
мастер-наладчика В.Н.Яковлева чью- сильев 2-меш уирамри пова- 
ланӑ сэмант рэ Л.1 эвриловэнэ чыслана

1986 ҫул. самант. 1986 ҫул.

Совхоз директорӗ Н.Е. Ва- Совхоз ертӳҫисем Н.И.Ефре- 
сильев 1-мӗш уйрӑм трак- мована чысланӑ самант. 
тористне Г.Г.Кольцова чыс- 1986 ҫул.
панӑ самант. 1986 ҫул.

Совхоз ертӳҫисем 1-мӗш уйрӑм бри- 1-мӗшуйрӑмтрак- 
гадирне Н.Г.Андреевана тата В.А.Алексеев торисчӗ Волков, 
агронома чысланӑ самант. 1986 ҫул. 1986 ҫул.
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Профком председателӗ Б.Г. Совхоз руководителӗсем 1-мӗш 
Григорьев ӗҫре тунӑ ҫитӗну- уйрӑм тракгорисчӗсене А.А.Ала- 
семшӗн 1-мӗш уйрӑм управляю- ева, А .В.Бойкова чысланӑ са- 
щине Л.И.Угодновӑна ялав па- мант.
рать. 1985 ҫул. 1986 ҫул.

Совхоза ертсе пыракансем 
Чаканар ферминче ӗҫлекен Мак- 
симовӑна чысланӑ самант.

1986 ҫул.

Совхоз ертӳҫисем Мӑн Марка 
уй-хир бригадирне В.В.Грачева 
куҫса ҫӳрекен вымпел панӑ вӑ- 
хӑтра.

Совхоз ертӳҫисем 
Хураҫырма сысна 
фермин заведующине 
Лазукина тата Р.П. Гу- 
рянова ветработника 
чысланӑ самант.

1986 ҫул.
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Ӗҫре тунӑ ҫитӗнӳсемш ӗн 
Ҫатра Марка бригадирне 
В.К.Толбасова профком предсе- 
дателӗ Б.Г.Григорьев ялав па
рать. 1985 ҫул.

«Слава» совхоз ертӳҫи Н.Е. 
Васильев Тамара Чумакова ар- 
тисткӑна, В.М.Лукин композито
ра чыс тунӑ самант.

1985 ҫул.

Светлана 
Асамат юрӑҫ 

теплицӑра 
ӗҫлекен 

пахчаҫӑсене 
юрласа 

савӑнтарать.

Совхоз 
кантурӗнче 
ӗҫлекенсем 

чӑвашсен паллӑ 
писателӗпе 

Юхма Мишшипе 
ҫӗнӗ кантур 

умӗнче.
1986 ҫул.
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Н-мӗш уйрӑмри рабочисем 
«Слава» совхозӑн ҫӗнӗ кантурӗ умӗнче.

1-мӗш уйрӑмри выльӑх-чӗрлӗх патӗнче ӗҫлекенсем 
«Слава» совхозӑн ҫӗнӗ кантурӗ умӗнче.

73



Хуҫалӑх специалисчӗсемпе бригадирсем кантур умӗнче. Малти 
ретре: Н.М.Васильева, Т.Н.Лазукина, Р.Иванова. Хыҫалти ретре: 
В.К.Толбасов, Г.С.Смирнов, В.А.Алексеев, Е.В.Волкова, А.М.Алек- 
сандрова.
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Хуҫалӑх специалисчӗсемпе бухгалтерире ӗҫлекенсем 
кивӗ кантур умӗнче.

1985 ҫул.

т

И.К.Кириллов ертсе пыракан 
газ пӑрӑхӗсем хуракан бригада членӗсем ӗҫре.
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Совхоз мастерскойӗ умӗнче В.Я.Арсентьев, Н.И.Осипов, 
П.И.Григорьев, Н.Семенов.

Совхоз механизаторӗсем техникӑна ҫуракине хатёррине 
тёрёсленё кун. II уйрӑм.

76



И-мӗш уйрӑмри строительсем. 70-мӗш ҫулсем.

Совхозри рабочисем ҫулталӑкри 
ӗҫ итогӗсене пӗтӗмлетнӗ кун.
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Ял хуҫалӑх ӗҫченӗсен уявне ирттернӗ кун Б.Г.Григорьев, 
И.П.Павлов, Г.П.Львов, Р.В.Смирнов. 1987 ҫул.

Чӑваш халӑх поэчӗ Г.Ефимов тата совхоза ертсе пыракансем: 
Г.П .Львов, Д .А .Александров, Б.Г.Григорьев, Р.В.Смирнов, 
О.Р.Максимов. 1989 ҫул.
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Я Л  ҪЫ ННИНЕ М ӖН  ХУМ ХАНТАРА ТЬ?
Тӑватӑ-пилӗк ҫул ӗнтӗ Раҫҫейре ҫӗр ыйтӑвӗ тавра калаҫу пы- 

ратъ. РФ Президенчӗн "Граждансен ҫӗр тытса тӑмалли Конститу- 
цири прависене пурнӑҫа кӗртесси ҫинчен" Указӗ тухнӑ хыҫҫӑн ку 
ыйту тата ҫивӗчленчӗ. Указпа килӗшӳллӗн пай ҫӗрне харпӑрлӑха 
ҫаксем тӳлевсӗр илме пултараҫҫӗ: 

хуҫалӑхра тӑтӑшах ӗҫлекенсем;
хуҫалӑх пенсионерӗсем, вӗсем хуҫалӑх территорийӗнче пу- 

рӑнаҫҫӗ пулсан; 
ялти социаллӑ сферӑра ӗҫлекенсем; 
хуҫалӑхран вӑхӑтлӑха тухса кайнисем; 
пай ҫӗрне илме право пур вилнӗ ҫыннӑн еткерӗсем.
Шел пулин те, хӑш-пӗр ял хуҫалӑх предприятийӗсенче те 

ӑнлансах, те ӑнланмасӑр, те ятарласа ҫӗр парас енёпе Прези
дент Указне пурнӑҫламаҫҫӗ. Пай ҫӗрӗн харпӑрлӑх хуҫи пулса 
тӑнине ӗнентерекен свидетельство панӑ тапхӑрта яр уҫҫӑн 
сисӗнчӗ, пай ҫӗрне тивӗҫлӗ ҫынсемех свидетельство илмесӗр 
юлчӗҫ. Ҫакна эпӗ хам ҫуралса ӳснӗ, ӗҫлесе пурӑннӑ, халӗ те 
пурӑнакан Шупашкар районӗнчи "Слава" ял хуҫалӑх кооперати- 
вӗнче тунӑ йӑнӑшсене уҫса парса ҫирӗплетме пултаратӑп. Па- 
янхи куна ку хуҫалӑхра ӗҫлесе пенсие тухнӑ, халӗ хуҫалӑх тер- 
риторийӗнче пурӑнакан чылай ватӑ ҫынсене пай ҫӗрӗ илмелли 
свидетельство паман.

Тем сӑлтавпа свидетельство памалли списока кӗртмен пенси- 
онерсен шучӗ (Ишекпе Мӑн Марка ял администрацийӗсенчи ял- 
сенче) ҫӗр ҫынна та ҫитет пулӗ. Камсене кӳрентерсе хурлантарнӑ- 
ха пуҫлӑхсем? Акӑ вӗсенчен хӑшӗ-пӗрисем.

М.А.Курбатов сакӑр вунӑ ҫултан иртнӗ. Вӑрҫӑ участникӗ, инва
лид. Вӑл ку таранччен пурнӑҫне "Слава" кооперативпа ҫыхӑн- 
тарнӑ. 1937-1940 ҫулсенче ҫар службинче тӑнине шута илмесен 
тата 1941-1945 ҫулсенче вӑрҫӑра ҫапӑҫнине шутламасан, вӑл 
1979 ҫулта хуҫалӑхри бухгалтеринче ӗҫлесе пенсие тухнӑ. Ҫавӑн 
пекех унӑн мӑшӑрне те, хуҫалӑхра ӗҫлесех пенсие тухнӑ пулин 
те, списока кӗртмен.

Е.И.Иванова пенсие каяс умён вунӑ ҫул ытла Чаканар ӗне фер- 
минче доярка пулса ӗҫленӗ. Ҫакӑнтах 1979 ҫулта пенсие тухнӑ.

Ҫак ял хӗрарӑмӗ А.В.Васильева -  аслӑ пӗлӳ илнӗ зоотехник. 
1956 ҫулхи нарӑсра ӑна вӑтӑр пин шучӗпе Чаканарти "Верный 
путь" колхоз председательне уйӑрса лартаҫҫӗ. Ӗҫре тунӑ ҫитӗнӳ- 
семшӗн Хӗрлӗ Ялав орденӗпе наградӑлаҫҫӗ. Каярахпа, вун виҫӗ
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ҫул председатель пулнӑ хыҫҫӑн, "Слава" совхозра зоотехник пул
са ӗҫлет. 1981 ҫулта пенсие тухать.

Н.Н.Смирнова мӗн пенсие тухичченех Чаканар ферминче вӑй 
хунӑ, доярка пулса ӗҫленӗ. Вӑл ӗҫленӗ вӑхӑтра ҫичӗ ача пӑхса 
ӳстерме вӑй-хал ҫитернӗ. Унӑн мӑшӑрӗ С.Я.Смирнов иртнӗ 
вӑрҫӑ участникӗ. 1989 ҫулта вӑхӑтсӑр ҫӗре кӗнӗ. 1992 ҫулта 
хуҫалӑх уставӗнче Президент Указне хирӗҫлесех 1982 ҫултан 
маларах хуҫалӑхра ӗҫлесе пенсие тухнӑ пенсионерсене пай 
ҫӗрӗ илмелли списока кӗртмелле мар тесе ҫырса хунӑччӗ. Ҫак 
ялта халӗ пурӑнакан Е.И.Игнатьева, М.А.Демидова, Т.Н.Крыло
ва, Е.Д.Андреева, К.Н.Романова, М.А.Пучкарева, А.Т.Дмитрие- 
ва тата ыттисем пай ҫӗрне тӳлевсӗр илме право пур пенсио- 
нерсем. Кунтах социаллӑ сферӑра ӗҫлесе пенсие тухнӑ Е.Н.- 
Лепина, В.В.Заморжев пенсионерсем те пай ҫӗрӗ илмелли спи
сока кӗртменшӗн пӑшӑрханаҫҫӗ.

Пай ҫӗрӗ илмелли списока кӗртменнисем Ырашпулӑх ялён
че те пур. И.С.Шаров ҫар ретне 1940 ҫулхи ака уйӑхӗнче каять. 
Вӑрҫӑран 1946 ҫулхи кёркунне тин таврӑнать. Ҫав ҫултан пуд- 
паса мӗн пенсие тухиччен тенӗ пекех механизатор пулса ӗҫлет.

Тивӗҫлӗ ҫинчех ҫӗр пайӗ илмелли списока кӗрсе юлман пен
сионерсем хуҫалӑхри ытти ялсенче те чылай. Мӑн Марка ялӗ- 
нчи И.Е.Леонтьев "Слава" совхоза туса хуриччен хӑйсен ялёнче 
чылай дул хушши Ульянов ячёллё колхоз председателӗнче вӑй 
хунӑ. Совхоз туса хурсан мён пенсие тухиччен директорӑн ху
ралах енёпе ӗҫлекен ҫумӗ пулса ӗҫленӗ.

Пай ҫӗрӗсӗр тӑрса юлнӑ пенсионерсем пурте тенё пекех 
иртнӗ вӑрҫӑ ҫулӗсенче нуша курнисем. Хӑшӗсем вӑрҫӑра 
ҫапӑҫнӑ, теприсем кунне-ҫӗрне пӗлмесӗр Ҫӗнтерӳ кунне ҫыв- 
хартас тесе ӗҫленӗ. Ман шухӑшпа, "Слава" ял хуҫалӑх коопе- 
ративӗнче ӗҫлекен специалистсен тата хуҫалӑха ертсе пыра- 
кансен ҫӳлерех асӑннӑ пенсионерсен умӗнче пуҫ таймалла, ун 
вырӑнне вӗсене тивӗҫлӗ ҫинчех пай ҫӗрӗсӗр тӑратса хӑварнӑ. 
Ҫакӑ питӗ килӗшӳсӗр. "Слава" кооперативӑн ҫӗрӗ ӑруран ӑрӑва 
куҫса пыракан ҫӗр. Унӑн никӗсне вӑтӑрмӗш ҫулсенче колхоз тунӑ 
чухне хывнӑ. Халӗ тӳлевсӗр пай ҫӗрӗсӗр тӑратса хӑварнӑ пен
сионерсен ашшӗ-амӑшӗсем колхоз тунӑ чухне хӑйсен ҫӗрне, 
лашипе урапа-ҫунине пӗр тӳлевсӗрех коллективлӑ хуҫалӑх тума 
панӑ. Питӗ тӗлӗнмелле пулса тухать -  вёсен ачисем (халӗ вӗсем 
пурте пенсионерсем) хуҫалӑхра 20-30 ҫул ӗҫленӗ пулин те 
ҫӗрсӗр тӑрса юлаҫҫӗ. Ҫакӑ "Слава" ял хуҫалӑх кооперативӗн
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территорийӗнче пурӑнакансене питӗ тӗлӗнтерет. Хуҫалӑхра 
ӗҫлекен специалистсенчен ытларахӑшӗ: "Халӗ эпир колхоз мар, 
кооператив. Ҫавӑнпа эпир пӗтӗм ӗҫе хамӑра кирлӗ пек тӑват- 
п ӑ р "те ҫ ҫ ӗ .

Хальхи вӑхӑтра социаллӑ сферӑра ӗҫлекенсенчен хӑшӗ-пӗри- 
сене пай ҫӗрӗ илмелли списока кӗртмен. Ҫак сферӑра ӗҫлесе 
пенсие тухнӑ пенсионерсене пай ҫӗрне уйӑрса пани саккуна 
пӑсни пулмасть. Анчах та темшӗн-ҫке "Слава" кооперативам ер- 
тӳҫисем ҫакна шута илесшӗн мар.

Ҫак ҫыру авторӗпе -  манпа та "Слава" кооператив ертӳҫисем 
ку енӗпе килӗшӳсӗр хӑтланчӗҫ. 1992 ҫулта пай ҫӗрӗ илме ти- 
вӗҫлӗ списока кӗртмерӗҫ. Юрать-ха, Ишек ял администраци- 
йӗнче ӗҫлекенсем вӑхӑтра систерчӗҫ тата хам ҫине тӑнине пу
ла (заявлени ҫырса панӑ хыҫҫӑн кӑна) 1996 ҫулхи чӳк уйӑхӗнче 
пулса иртнӗ коллектив пухӑвӗнче списока кӗме пултартӑм.

Раҫҫей Президенчӗн Указӗнче пай ҫӗрне уйӑрса парассине 
ял администрацийӗсем йӗркелесе ертсе пымалла тесе па- 
лӑртнӑ. Анчах та тем сӑлтавпа Шупашкар районӗнчи ҫӗр коми- 
течӗ ҫак йӗркене улӑштарнӑ. Пай ҫӗрне илмелли свидетель- 
ствӑсене ял администрацийӗнчен илсе хуҫалӑх ертӳҫин алли- 
не пама хушу кӑларнӑ. Ҫакӑн ҫинчен мана Ишек ял админист- 
рацийӗн пуҫлӑхӗ Г.С.Смирнов пӑшӑрханса каласа пачӗ. Йӗрке 
тӑрӑх пай ҫӗрне илмелли списокӑн пӗр экземплярӗ ял админи- 
страцийӗнче пулмалла. Анчах та темле йӗркепе "Слава" ял ху- 
ҫалӑх кооперативӗнче пай ҫӗрне илмелли списока дирекци сей- 
фӗнче питӗрсе усраҫҫӗ. Кун пирки хуҫалӑхри профком предсе- 
дателӗ Д .А .Алексадровпа ял администрацийӗн пуҫлӑхӗ 
Г.С.Смирнов ҫапла хуравларӗҫ:

-  Эпир вӑл списока тытса курман, хуҫалӑх ертӳҫи Ю.И.Капус- 
тин ӑна сейфра питӗрсе усрать. Ҫак списокпа хуҫалӑхӑн тӗп 
экономисчӗ хӑй пӗлнӗ пек хуҫаланать.

Мӗнле пулса тухнӑ-ха "Слава" ял хуҫалӑх кооперативӗнче 
ҫакӑн пек пысӑк йӑнӑш? 1992 ҫулта тӳлевсӗр ҫӗр пайӗ илмелли 
списока тунӑ чухне хуҫалӑха ертсе пыракансемпе специалист- 
сем пуҫарнипе тата ҫине тӑнипе ҫакӑн пек йышӑну тунӑ. 1982 
ҫултан маларах совхозра ӗҫлесе пенсие тухнисене (пенсионер
сене) пай ҫӗрӗ илмелли списока кӗртмелле мар. Ҫакна вара 
(совхоз) кооператив уставне кӗртсе хӑвараҫҫӗ.

Тӳрех ҫакна палӑртмалла -  ҫак йышӑну Раҫҫей Президенчӗн 
Указӗпе килӗшсе тӑмасть, ӑна хирӗҫлет.
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АКМ АСӐР ТЫРӐ ТУСА ИЛМЕ ПУЛА ?

1962 ҫулта Шупашкарти Совпарти шкулне вӗренсе пӗтер- 
сен сентябрь уйӑхӗнче Ишекри «Слава» колхоза ӗҫе вырнаҫ- 
рӑм. Мана ял хуҫалӑх специалисчӗ пулма ҫирӗплетрӗҫ. Ҫичӗ 
ҫул вӑй хутӑм. Хӑш чухне колхоз председателӗн ҫумӗн ӗҫӗсене 
те туса пыраттӑм. Колхозри коммунистсен партбюро секретарь- 
не темиҫе ҫул хушши суйларӗҫ. Пирӗн хуҫалӑх ҫулсерен ата- 
ланса тӗрекленсех пыратчӗ. Савӑнӑҫӗпе пӗрлех пуҫа ватмал- 
ли те тупӑннӑ ун чухне. Аса илсе каласа парам-ха.

Пӗр ҫул ҫу кунӗсенче ҫанталӑк питӗ типӗ тӑчӗ. Ҫуркунне те 
нӳрӗк пулмарӗ. Ҫавна пула ял хуҫалӑх культурисем начар 
ҫитӗнчӗҫ. Вӑйлӑ тӑкак курнӑччӗ вара. Ыраш пучахӗсем ҫӗр 
ҫинче пуҫтармасӑрах юлнӑччӗ. Ҫав ҫулсенче, вӑрҫӑ вӑхӑтӗ- 
нче тата вӑрҫӑ хыҫҫӑн, пионерсен пучах пуҫтарасси йӑла- 
раччӗ-ха ӗнтӗ... Ҫапах мӗн тумалла? Колхоз председателӗ- 
пе -  А.Р.Даниловпа тарӑн шухӑша путрӑмӑр. Районти ял ху- 
ҫалӑх производствин управленийӗнче ӗҫлекен специалистсем- 
пе канашласа пӑхма шутларӑмӑр.

Чи малтан Кӳкеҫе ҫитсен ял хуҫалӑх управленийӗн началь- 
никӗ патне ҫул тытрӑм. Колхозсен специалисчӗсем валли унта 
пуҫлӑхӑн алӑкӗ яланах уҫӑччӗ. Вӑл малтан ял хуҫалӑхӗнче 
ӗҫлесе опыт пухнӑ специалистчӗ. Хӑй вӑхӑтӗнче Патӑрьел 
районӗнчи Социализмла ӗҫ геройӗ Долгов ертсе пыракан 
«Гвардеец» хуҫалӑхра тёп агроном пулса вӑй хунӑ. Чӑваш 
Республикин тава тивӗҫлӗ агроном ятне тивӗҫнӗ. Ҫапла вара 
Александр Ефимович патне мӗнле сӑлтавпа килнине каларӑм.

Тепӗр кунне районти ял хуҫалӑх управленийӗн начальникӗ
А.Е.Ефимов, «Слава» колхоз председателӗ А.Р.Данилов, кун- 
ти уй-хир бригадирӗ В.К.Иванов «пучахлӑ» ана ҫине ҫитсе 
пӑхрӗҫ. Александр Ефимович вара ҫапларах сӗнӳ пачӗ: «Ку 
анана эсир хӗресле майпа икӗ хут «ЛД-10» лущильникпа кӑп- 
калатӑр. Шанчӑклӑ тракториста тупӑр, ытлашши калаҫма юра- 
масть. Ҫакӑн ҫинчен тӑваттӑн кӑна пӗлер, шӑв-шав ҫӗклес мар».

Вӑл каласа хӑварнӑ пекех пурнӑҫларӑмӑр. Кӗркунне ыраш 
калчи чиперех шӑтса тухрӗ пирӗн. Ҫуркунне те хӗл каҫнӑ хыҫ- 
ҫӑн аван ҫӗкленчӗ. Вӑтамран аласа тасатнӑ ыраш кашни гек- 
тартан 16,6 центнер тухрӗ. Ыраша вырса пуҫтарнӑ. Ӗҫӗ пӗтнӗ 
темелле. Ҫав ыраш ани пирки сӑмах та пулмалла мар пек те...
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Ҫӗнӗ ҫул иртсен ӗҫ кӑтартӑвӗсене пӗтӗмлетес тӗллевпе кол- 
хозниксен пӗрлехи пухӑвне ирттертӗмӗр. Пухура колхоз пред- 
седателӗ А.Р.Данилов отчет туса пачӗ. Чылайӑн тухса калаҫрӗҫ 
унта. Уй-хир бригадирӗ В.К.Иванов та. Хӑй сӑмах илнӗ чухне: 
«Колхозник юлташсем! Иртнӗ ҫул пирӗн бригада 50 гектар ҫӗр 
ҫинче ним акмасӑр тырӑ туса илчӗ», -  каласа хучӗ.

Ҫакӑн хыҫҫӑн пуху шавласа кайрӗ. Мӗнле капла? Хӗрарӑм 
арҫын вӑрлӑхӗсӗр пӗтӗленсе ача ҫуратаять-и вара? Кайӑк- 
сем те мӑшӑррӑн чӗпӗ кӑлараҫҫӗ-ҫке-ха...

Ҫав пухура эпӗ трибуна ҫумӗнчи сӗтел хӗрринче лараттӑм. 
Залрисем сисиччен хамӑн сылтӑм урапа Ивановӑн сулахай 
урине хытах пусрӑм. Вара калаҫакан бригадир: «Каҫарӑр та, 
ку ман йӑнӑш сӑмах пулчӗ. Тем пӑтраштартӑм пулмалла», -  
терӗ.

Пуху шӑпланчӗ. Районтан пуху ирттерме килнӗ ҫынна кай- 
ран чӑннине каласа патӑмӑр.

ҪӖР ӖҪ  КУЛЬ ТУРИ 
П Ы С ӐК ШАЙРА ПУЛНӐ

Тӑпрана шыв-шур юхтарса каяссине хирӗҫ ҫав ҫулсенче 
чылай ӗҫ туса ирттеретчӗҫ. Ишӗлекен ҫырма-ҫатра йӗри-тав- 
ра йывӑҫсем лартатчӗҫ, пӗчӗк ҫырмасене ҫатан картасем туса 
ҫирӗплететчӗҫ, ҫӗр ҫийӗннине хирӗҫ валсем тӑватчӗҫ. Ҫав 
вӑхӑтра ӗҫсем пур хуҫалӑхра та кирлӗ пек пулса пынӑ. Эпӗ 
астунӑ тӑрӑх, уйрӑмах «За коммунизм» колхозра лайӑх пы- 
ратчӗҫ. Ун чухне хуҫалӑха икӗ вӑрҫӑ участникӗ В.Я.Леонтьев 
ӑста ертсе пыратчӗ. Колхоз агрономӗ пулса ял хуҫалӑхӗнче 
ӗҫлесе пиҫнӗ, ҫӗре хисеплеме пӗлекен ҫын В.Ф.Тихонов тим- 
летчӗ. Вӑл тӑрӑшнипе ҫав ҫулсенче хуҫалӑх территорийӗнчи 
ҫӗре ишӗлтерекен пур ҫырма-ҫатра тавра йывӑҫсем лартса 
тухнӑччӗ. Халӗ вӑл участоксем вӑрмана куҫнӑ, вырӑнта ӑна 
«Тихонов вӑрманӗсем» теҫҫӗ.

Ҫав ҫулсенче пирӗн «Слава» колхозра та ҫӗр ҫийӗннине 
хирӗҫ кӗрешес тӗлӗшпе чылай ӗҫ туса ирттеретчӗҫ. Ун чухне 
Ишек ҫӑвинчен пуҫласа Ырашпулӑх еннелле Чашма ҫырми 
хӗррине йывӑҫсем лартнӑ. Халӗ вӗсем вӑрман пек кашласа 
лараҫҫӗ. Ишек, Кипеккасси, Хураҫырма ялӗсем патӗнче эро- 
зие хирӗҫ кӗрешмелли валсем ултӑ ҫӗрте купаласа тунӑ. Ун-

83



танпа 40 ҫул иртрӗ. Пурнӑҫ ҫак валсен уссине кӑтартса пачӗ.
Сӑмах май ҫакна палӑртса хӑварма кирлӗ тесе шутлатӑп. 

Ҫӗр-аннене хисеплеме пӑрахрӑмӑр. Иртнӗ ӗмӗрӗн 50-60-мӗш, 
70-80-мӗш ҫулӗсенче ҫӗрпе тӗрӗс усӑ курма пӗлнӗ. Ҫав ҫул- 
сенче ҫӗр ӗҫ культури пысӑк шайра пулнӑ. Акман-лартман 
ҫӗрсене сайра курма май килнӗ. О ф ициаллӑ органсем 
пӗлтернӗ тӑрӑх, республикипе халӗ 15500 гектар акман ҫӗр. 
Вӗсене ҫум курӑк пусса илнӗ. Пирӗн районта та акман ҫӗрсем 
пур.

Иртнӗ ҫулсенче тӑватӑ наци проектне йышӑнчӗҫ. Вӑл шутра 
-  АПК аталанӑвӗпе те. Ман шутпа, ял хуҫалӑх енӗпе наци про
ектне пурнӑҫлас тӗлӗшпе усӑсӑр выртакан ҫӗрсене пусӑ ҫав- 
рӑнӑшне йӗркелесси пёрремёш тӗллев пулмалла.
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ГЛАВА III. Кӳкеҫ тӑрӑхӗнче 
(Сторона моя Причебоксарье)

Шупашкар районё йёркеленнёренпе 
85 ҫул ҫитнине кӗтсе илнё май (1927-2012)

№1 Постановление Президиума ВЦИК 
о районировании Чувашской Автономной 
Советской Социалистической Республики

I. Упразднить существующее административное деление Чу
вашской АССР на 4 уезда и 55 волостей и утвердить новое 
разделение этой республики на районы:

...Чебоксарский ...
II. Утвердить следующий список районов Чувашской АССР и 

их центров:
б)...Чебоксарский, с центром в городе Чебоксарах...
III. Райисполкомам Чувашской АССР присвоить права рай

исполкомов районированных областей.
IV. Ликвидацию уездного и волостного деления Чувашской 

АССР и переход на районную систему закончить к 1 октября 
1927 года.

Председатель ВЦИК СССР М.И. Калинин
Москва. Кремль.
5 сентября 1927 года.

ИЗ ЛЕТОПИСИ РАЙОНА
В архивах, музейных хранилищах, на страницах печати хра

нится множество материалов по истории района. Приводим 
несколько статистических данных разных лет.

Из Постановления ВЦИК "Об изменении в административ
ном делении Чувашской АССР" от 11 июня 1927 г.

С учетом принятых в 1926 году ЦИКом Чувашской АССР по
становлений, утверждены следующие изменения:

в) по Чебоксарскому району:
1. Карамышевская волость ликвидирована, с передачей се

лений: Услыхи, Нижеры, Шамалы, Мурзаево, Кинеры, Шанары 
- в состав Покровской волости, а селений: Карамышево, Криу- 
ши, Можары, Шименеево - в состав Никольской волости.
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2. Янгильдинская волость ликвидирована, с передачей се
лений: Побой - в состав Тогашевской волости; Василькасы, 
Ырашпулых, Ишаки, Малые Ишаки, Чиганары, Большие Коти
ки, Чиршкасы, Шибачево, Кибеккасы, Шоркасы, Сархорн, Со- 
бакасы, Тимер-Сирма, Хора-Сирма, Хыркасы, Чалымкасы - в 
состав Сюндырской волости; Иштерккасы, Большие Катраси, 
Малые Катраси, Яушево, Митрофанкасы и Турикасы в состав 
Чебоксарской волости.

3. Из Воскресенской волости селения: Тожможары, Ирх-Сир- 
ма, Вурмеры, Вурум-Сют, Сюткасы были переданы в Акулевс- 
кую волость.

4. Из Чувашско-Сорминской волости, Ядринского уезда, селе
ния: Оточево, Синьял-Оточево, Сятракасы, Торинкасы, Шупоси, 
Седойкино, Синьял Хоракасы, Ятманкино, Кошки были пере
ключены в состав Акрамовской волости Чебоксарского уезда.

5. Из Шоркистринской волости Цивильского уезда селение 
Хорамалы передано в состав Воскресенской волости Чебоксар
ского уезда.

ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК 
ОТ 5 СЕНТБРЯ 1927 ГОДА

В целях упрощения и удешевления государственного аппа
рата и приближения его к трудящимся массам ранее существо
вавшее административно-территоральное деление Чувашской 
АССР на 5 уездов и 55 волостей упразднено и утверждено но
вое разделение республики на 17 районов, в том числе:

Чебоксарский район, с центром в гор. Чебоксарах. Образо
ван из следующих трех волостей в полном составе: Чебоксар
ской - 60 селений, Апымкасинской 30, Тогашевской - 29 и час
ти волостей: Сюндырской - 70 селений, Акулевской -17, Акра
мовской - 22 селения.

Этим постановлением были созданы исполнительные ко
митеты райсоветов и к 1 октября 1927 года закончены ликви
дация уездного и волостного деления, осуществлен переход 
на районную систему управления.

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ РАЙОНА
1 октября 1927 года открылся районный съезд Советов. На 

повестке дня стояли вопросы: о международном и внутреннем 
положении СССР, отчет Правительства ЧАССР, выборы район

86



ного исполнительного комитета и его ревкомиссии. Съезд ра
ботал в здании Чувашского драматического театра столицы. 
Интерес к съезду был велик и вместо трех дней он продлился 
до пяти. По первому пункту повестки было задано 28 вопросов, 
по второму - 136, по бюджету - 52, итого 254 вопроса. Много 
было выступающих в прениях, всего 48 человек.

На съезде участвовало 136 делегатов, из них крестьяне от 
сохи - 61 человек, из интеллигенции - 43 человека. В числе 
делегатов были 122 чуваша, 14 русских. В райсовет избраны 
97 человек. Их кандидатуры заранее были обсуждены во фрак
ции ВКП(б). Тогда же состоялся Пленум райисполкома. Пер
вым председателем избран Яштайкин Илья Николаевич (1883- 
1954). Он до революции окончил гимназию, учительствовал. 
Имея высшее педагогическое образование, 1924 году был за
ведующим облоно, директором чувашской школы в Ульяновс
ке. В Чебоксарах назначен председателем областной комис
сии по ликвидации неграмотности. В составе первого Чебок
сарского РИКа были и другие известные в республике деяте
ли: Л.С.Спасов, И.Ф.Козин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДУМА ЦИК ЧУВАШСКОЙ АССР
ОТ 09 ЯНВАРЯ 1935 ГОДА ОБ ОБРАЗОВАНИИ НОВЫХ
СЕМИ РАЙОНОВ: ШИХАЗАНСКОГО, ЯНТИКОВСКОГО,
ШУМЕРЛИНСКОГО, КУВАКИНСКОГО, ТРАКОВСКОГО, 

ИШЛЕЙСКОГО, ТАРХАНОВСКОГО
Образовать:
Ишлейский район, с центром в селе Ишлей-Покровское, со 

следующими сельсоветами:
а) из Чебоксарского района: Ишлей-Покровский. Ишакский, 

Больше-Катрасьский, Янгильдинский, Василькасинский, Чан- 
дровский, Туруновский, Вурман-Сюктерский, Синьял-Покров- 
ский, Анаткас-Маргинский, Мамгинской, Ядринкасинский, Эн- 
димиркасинский, Кибечкасинский, Чиганарский, Больше- 
Янышский, Хыймалакасинский, Мамышевский, Мижерский, 
Кшаушский, Анат-Кинярский, Перво-Алинский;

б) из Татаркасинского района: Акрамовский, Чурачикский, 
Сыбайасинский, Оточевский, Сятракасинский, Ярабайкасинс- 
кий;

в) из Аликовского района: Шатьмапосинский, Тиушский, 
Ямайкасинский.
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П РЕДСЕДАТЕЛИ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ И СЕКРЕТАРИ 
И СПО ЛКО М А ЧЕБО КСАРСКО ГО  РАЙОННО ГО  СО ВЕТА 

НАРО ДН Ы Х ДЕП УТАТО В (1927-2010)
№ Дата 

вступления 
в должность

Председатель
исполкома

Заместитель
председателя

исполкома

Секретарь
исполкома

1 2 3 4

1 6.10.1927г. Яштайкин Илья Шиманов В.А.

19.02.1928г.

2 14-15.11. 
1928г.
1 пленум
2 созыва

3 29.09.1929г. 
5 пленум
2 созыва

4 28-29.19. 
1930г.
22.02.1931г. 
1 пленум
3 созыва

5 26.05.1931г.
6 12-13.12. 

1931г.

Николаевич

Сорокин 
Антон Пудович

Дубровин 
Илья Фролович 

Алексеев Г.А.

Горбунов
Михаил
Иванович
Сапожников Петр -"- 
Афанасьевич

Кузьмин Д.К.

Кузьмин Д.К. 
Сергеев Георгий

7 2205.1933г. Федоров С.Ф.

2.12.1934г.

20.02.1936г.

Яковлев 
Порфирий 
Яковлевич 
Ведин Иван 
Андреевич

8 14.12.1936г.

16.05.1937г.

9 7-8 .02.1938г.

Яковлев
Порфирий
Яковлевич

Хабаров
Николай
Семенович

Шиманов В.А.- 
секретарь и 
заместитель 
Дубровин 
Илья Фролович 

Алексеев Г.А.- 
секретарь и 

заместитель

Потянов -
секретарь и
заместитель
Гринев М.Г.
Алексеев
Михаил
Алексеевич

ЕфграфовП.Е.

Григорьев
Федор
Григорьевич

Виноградов 
Никон Филиппович

Шульдяков
Михаил
Степанович
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№ Дата 
вступления 
в должность

Председатель
исполкома

Заместитель
председателя

исполкома

Секретарь
исполкома

1 2 3 4

22.08.1938г.
5.09.1939г.

05.01.1940г. 
1 сессия

10 1942г. 
11.03.1943г.

24.06.1943г.

Миронов С.М.

9.10.1944г.
11 21.06.1946г. Петров В.П.

28.02.1947г.

12 14.07.1947г. Александров
Василий
Александрович

09.01.1948г.
1 сессия
2 созыва 
9.03.1949г. 
14.04.1950г.

30.12.1950г,

13 17.04.1952г. Семенов 
Александр 
Николаевич

25.08.1952г.
17.11.1952г.

12.03.1955г.

Федоров С.Ф.
Ростов
Порфирий
Матвеевич
Шульдяков
Михаил
Степанович

п

Гринев Михаил 
Георгиевич

Петров М.П. 
Кораков Михаил 
Николаевич

Свинцов 
Александр 
Николаевич 
Шульдяков М.С.

Свинцов А.Н.

27.01.1956г.

Терушкин Иван 
Андреевич 
Свинцов А.Н. 
Терушкин И.А.

Илларионов 
Николай 
Илларионович 

Илларионов Н.И.

Иванов Николай 
Иванович 
Прокопьева 
Таисия

Егоров Леонид 
Егорович 
Шульдяков 
Михаил 

Степанович

Семенова
Людмила
Семеновна
Шихматова
Любовь
Яковлевна

Сорокин
Георгий
Иванович

89



№ Дата 
вступления 

в должность

Председатель
исполкома

Заместитель
председателя

исполкома

Секретарь
исполкома

1 2 3 4

14 27.07.1959г.
1 объединен
ная сессия, 
созванная с 
упразднением 
Ишлейского 
района 
22.04.1960г. 
13.09.1961г.

15 1.03.1962г.

16 21.12.1962г.

17 11.06.1963г.

20.09.1963г. 
5.07.1964г.

18 18.01.1965г. 

24.12.1965г. 

20.03.1967г.

И.О. председа
теля Дмитриев 
Василий 
Дмитриевич

Иванов Петр 
Иванович 
Семенов А.Н.

19 29.08.1967г.

30.10.1969г.

28.10.1970г.

Дмитриев В.Д.
Михайлов Виталий 
Михайлович 

Михайлов Николай 
Михайлович
Петров Павел 
Петрович

Иванов Ульян 
Иванович

Егоров Борис 
Исаакович

Григорьев
Владимир
Федорович

Григорьев В.Ф.

Тарасов Лев
Тарасович
Григорьев
Владимир
Федорович
Немешкин
Владимир
Иванович
Тимофеев
Апполон
Тимофеевич
Дубинин
Валериан
Харитонович

Филиппова
Перасковия
Аристарховна

Филиппова
Калисия
Васильевна
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№ Дата 
вступления 
в должность

Председатель
исполкома

Заместитель
председателя

исполкома

Секретарь
исполкома

1 2 3 4

20 8.01.1971г. Дубинин В.Х. 
23.06.1971г.

22.06.1973г.

Тимофеев А.Т. 
Синев Николай 
Петрович

Верхилеева
Валентина
Якимовна

25.06.1975г.

26.11.1975г.

28.16.1977г.

19.08.1977г.

21 16.10.1978г. Борисов Юрий
Гурьевич

11.04.1979г.

4.12.1979г.

4.03.1980г.

9.09.1981г.

22 14.04.1982г. Мидуков
Владимир
Петрович

30.061982г.

22.09.1982г.

Евдокимова
Зинаида
Ильинична

Осипов Николай 
Осипович 
Тимофеев А.Т. 
Осипов И.О. 
Борисов Юрий 
Гурьвич

Матвеев
Валерий
Григорьевич
Мидуков
Владимир
Петрович
Мидуков В.П.
Матвеев В. Г.
Федоров Вадим
Моисеевич

Федоров В.М.
Волошин
Дмитрий
Петрович
Павлов Иван
Павлович
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№ Дата 
вступления 
в должность

Председатель
исполкома

Заместитель
председателя

исполкома

Секретарь
исполкома

1 2 3 4

16.11.1983г. II Данилов Ростислав -"-
Васильевич

23 31.07.1984г. Архипов Иван и и

Степанович
6.03.1985г. п Федоров В.М. н

Данилов Р.В.
Судакова Юлия
Ивановна

15.11.1985г. и Филиппов и

Геннадий
Петрович

29.01.1986г. н и Петрова
Зинаида
Филимоновна

24 3.07.1987г. Давыдов Филиппов Г.П. Петрова З.Ф.
Валериан Данилов Р.В.
Семенович Судакова Ю.И.

11.08.1989г. II Маринова
Светлана
Ивановна

25 13.08.1991г. 
Глава с 
9.12.1991г.

26 24.08.1994г.- 
23.04.1999г.

27 22.04.1999г.- 
19.01.2002г.

28 21.01.2002г.- 
25.10.2010г.

29 С 19.112010г.

Романов
Геннадий
Васильевич
Данилов
Ростислав
Васильевич
Игнатьев
Михаил
Васильевич
Князев Анатолий
Пантелеймонович
Михайлов Виктор
Изосимович

Иванов
Александр
Степанович
Егорова
Альбина
Егоровна
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Открывая страницы истории родного края

Из истории развития сельского хозяйства 
в Чебоксарском районе

Предисловие
1 октября 2012 года Чебоксарскому району исполняется 85 

лет. Открывая страницы истории родного края следует отме
тить, что Чебоксарский район наравне с другими пережил раз
личные периоды, происходившие в нашей стране. В том чис
ле периоды коллективизации сельского хозяйства и Сталинс
кие репрессии, суровые годы Великой Отечественной войны и 
трудные послевоенные восстановительные годы, годы Хрущев
ских "оттепелей" и появление "антипартийной группы", годы 
"застоя" при Брежневе, годы гласности и демократичности при 
Горбачеве, а также трудные и смутные годы при Ельцине.

Готовясь к достойной встрече 85-летия района читателям 
интересно будет заглянуть в летопись родного края и узнавать 
историю развития района. Я рос и вырос на селе, трудился в 
основном в сельскохозяйственном производстве. Поэтому мне 
знакомо развитие сельского хозяйства в районе. При моей со
знательной жизни происходило это развитие. Поэтому на ос
новании имеющихся в личном архиве данных я постараюсь 
анализировать развитие сельского хозяйства в районе в 60- 
ые, 70-ые и 80-ые годы.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАЙОНЕ 
В 60-ЫЕ, 70-ЫЕ И 80-ЫЕ ГОДЫ

I. Дальнейшее развитие колхозов и совхозов в 60-ые 
годы.

1) Общее состояние.
В начале 60-ых годов на территории района было 26 колхо

зов, одна птицефабрика, учебное хозяйство Чувашского сель
скохозяйственного института. В 1961 году колхозы и совхозы 
района имели 68106 гектаров сельхозугодий, из них пашня в 
обработке 51684 гектаров. На 47801 гектаре выращивались 
сельскохозяйственные культуры. Зерновыми были заняты 
30820 гектаров, картофелем 5108 гектаров, овощами 382 гекта
ра, кормовыми культурами 13159 гектаров.
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Валовой сбор зерна составил 18762 тонны, картофеля 56522 
тонны, овощей 5765 тонн. Всего имелось крупного рогатого скота 
12775 голов. В том числе 4920 дойных коров.

В 1965 году происходит изменение в составе колхозов и со
вхозов. В январе этого года образовались овощеводческие со
вхозы "Большевик" (затем "XXV съезд КПСС"), куда вошли кол
хозы "Коммунизм", "Правда", "Большевик" и совхоз имени Ка- 
дыкова (затем "Кадыковский") -  "Родина", имени Кадыкова. 
Структурное изменение количества колхозов и совхозов проис
ходит в 1968 году. На базе колхозов имени Энгельса, "Путь Иль
ича", имени Кирова образован откормсовхоз "Ишлейский".

В начале 1969 года образованы еще два овощеводческие хо
зяйства, совхоз имени 50-летия СССР ("Ленинец", "XI лет Чува
шии", "Волга"), совхоз "Слава" (имени Ульянова, "Слава", "Уро
жай").

II. Развитие сельского хозяйства района в 60-ые годы.
На первое января 1967 года в районе было 20 колхозов и 

четыре совхоза. В 1966 году сельхозугодия составляли 65125 
гектаров. Из них пашни 48713 гектаров. На 45647 гектарах вы
ращивались сельскохозяйственные культуры. В колхозах и со
вхозах работали 270 грузовых автомашин, 140 комбайнов, 420 
тракторов. Труженики сельского хозяйства вели большую кро
потливую работу по достойной встрече 50-летия образования 
Советской власти.

60-ые годы наравне с успешной работой по производству про
дукции растениеводства и животноводства в колхозах и совхо
зах района было построено много культурно-бытовых зданий, 
животноводческие помещения, мастерские, зерноскладов. Ак
тивно механизировались трудные работы. Только в 1967 году 
колхозы и совхозы приобрели десять дождевальных установок.

Сумма валовой продукции сельского хозяйства в сопостави
мых ценах ЦСУ 1958 года в 60-ые годы увеличилась на 22 про
цента, в пересчете на 1 га сельскохозяйственных угодий на со
рок рублей. Денежный доход за пять лет увеличился в два с 
лишним раза, в том числе от растениеводства -  на 61 процент, 
а от животноводства в три раза. Выручка от продажи продуктов 
сельского хозяйства государству на 1 га сельхозпродукции в 1961 
году составила 45 рублей, в 1966 году 132 рубля.
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Советское правительство высоко оценило труд работников 
сельского хозяйства. За достигнутые успехи в увеличении про
изводства продукции сельского хозяйства Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 1966 году по району были награж
дены орденами и медалями 91 человек.

Орденом Ленина награждены доярка учебного хозяйства 
сельхозинститута Григорьева З.Р., звеньевая плодоягодного со
вхоза Александрова Х.А., звеньевой колхоза "Ленинец" Ела- 
хов Н.З., звеньевая колхоза "За коммунизм" Леонтьева М.Л., 
бригадир учебного хозяйства сельхозинститута Черемшанцев 
П.П.

Орденом "Трудового Красного Знамени" награждены птич
ница колхоза им. Свердлова Иванова Ю.И., доярка плодоягод
ного совхоза Родионова А.П., бригадир колхоза им. Ленина 
Корнилов М.И., бригадир тракторной бригады колхоза "Герой" 
Сергеев И.С., председатель колхоза "За коммунизм" Леонтьев
В.Я., директор плодоягодного совхоза Владимиров П.В.. Сле
дует отметить, что в том году автор этих строк агроном колхоза 
"Слава" Константинов Ф.К. был награжден медалью "За тру
довое отличие".

В те годы 6 специалистов сельского хозяйства имели звание 
заслуженного агронома, зоотехника, ветеринарного врача. 
Работали 106 специалистов сельского хозяйства с высшим 
образованием, 62 специалиста -  со средним специальным 
образованием.

Показатели о наличии земли, техники и животных 
в колхозах и совхозах района в 1966 году

Наименование 
колхозов и 
совхозов

Земля (га) Техника Животные

с/
х

уг
од

ий

П
аш

ня

А
вт

ом
.

О.н
2

КР
С

С
ви

нь
и

О
вц

ы

им.Ленина 3353 2756 10 32 7 896 884 175
им. Свердлова 2685 2117 11 23 5 664 448 -
им. Ульянова 2025 1606 7 21 4 425 596 100
"Ленинец" 2715 2092 13 36 5 674 412 159
'1 мая" 1841 1491 10 20 4 494 386 116
'Слава" 1430 1122 5 15 4 275 336 -
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Наименование 
колхозов и 
совхозов

Земля (га) Техника Животные

с/
х

уг
од

ий

П
аш

ня

А
вт

ом
.

о.
Н

2
5 КР

С

С
ви

нь
и

О
вц

ы

им. Кирова 4131 3236 17 41 10 889 859 239
им.Куйбышева 2296 1726 9 31 6 652 667 212
им.Калинина 709 556 2 7 2 249 111 -

"Урожай" 803 641 4 8 2 136 149 68
'Звезда" 2818 2220 9 32 5 535 451 339
'За коммунизм" 1592 1159 6 18 3 498 428 259
'Герой" 2922 2222 99 24 5 727 616 199
/!м. Энгельса 1354 1048 7 19 3 192 290 101
'Г вардеец" 3077 2263 10 23 5 678 719 253
'Искра" 2440 1955 10 32 5 443 727 212
'Прогресс" 2969 2281 12 35 6 564 589 312
'Путь Ильича" 3006 2565 12 27 7 442 488 288
■XI лет Чувашии" 855 642 4 10 2 210 178 80
'Волга" 721 561 3 10 1 191 233 -

Итого по
колхозам
Совхоз

43538 34259 171 469 97 9334 8540 3122

им.Кадыкова
Совхоз

8003 5521 27 72 15 2137 1014 ~~~

"Большевик"
Птице

6808 4510 26 70 15 1738 900

фабрика
"Плодо-

1386 1087 12 24 3

совхоз" 
Итого по

5390 3336 36 97 9 2014 235
"

совхозам
Всего

21587 14454 101 263 42 5389 2149

по району 65125 48713 272 732 139 1572310689 3128
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Показатели работы колхозов и совхозов района
по производству в 1966 году

Валовое Валовое Урожайно
Наименование производство производство сть

колхозов и продукции продукции (ц/га)
совхозов растениеводства животновод ства

Зе
рн

о
(т

)

Ка
рт

оф
ел

ь
(т

)

О
во

щ
и

(Т
)

М
ол

ок
о

Ч

М
яс

о
Ч

Ш
ер

ст
ь

Ч

Зе
рн

о

Ка
рт

оф
ел

ь

им.Ленина 1530 2847 556 5688 1140 5,7 8,8 121
им. Свердлова 1340 2656 215 3262 740 - 9,2 127
им. Ульянова 864 1853 236 3536 636 2,6 8,9 121
"Ленинец" 1327 2466 190 5500 1116 7,7 10,6 108
”1 Мая" 853 1304 80 3427 680 3,3 9,9 124
"Слава" 700 1224 246 2007 630 1 11,4 140
им.Кирова 1719 2957 201 7825 1259 3,4 8,5 145
им. Куйбышева 985 1997 54 4107 1387 9,1 8,8 128
им.Калинина 176 559 - 1067 275 - 4,8 98
"Урожай" 325 533 71 1300 533 2,8 8,7 89
"Звезда" 985 1831 235 3197 700 8,3 7,1 80
"За коммунизм" 888 1294 225 3175 667 7,0 13,4 107
"Герой" 1310 2250 187 3831 824 4,1 9,2 102
им. Энгельса 472 985 26 1579 468 2,1 7,2 82
"Г вардеец" 1352 2937 36 4713 1701 7,0 10,4 98
"Искра" 925 2027 141 2998 1234 6,4 7,2 97
"Прогресс" 1246 3091 86 4328 1527 7,5 8,2 119
"Путь Ильича" 1252 2854 59 3213 826 9.8 7,0 108
XI лет Чувашии 394 518 36 1666 372 3,3 9,8 74
"Волга" 
Итого по

378 733 140 1369 355 2,3 9,3 105

колхозам 19035 36916 3011 68333 1707093,4 8,9 106
Сов.им.Кадыкова 2472 6806 121 15836 3428 - 8,0 112
Сов. "Большевик" 2011 6675 1017 15012 3668 23,0 8,2 127
Птицефабрика 579 762 42 - 1943 - 7,6 95
Плодосовхоз 1607 2215 344 17919 1863 - 11 93
Итого по совхозам 6749 16458 1524 487671090223 8,6 113
Итого по району 25784 53374 4535 11710 27972 116,4 868 108
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Колхозы и совхозы района в 60-ые годы весьма успешно раз
вивались и экономически укрепились. Если в 1961 году вало
вой сбор зерна по району составил 18762 тонны, то в 1969 
году достиг 56865 тонны. В этом году в районе было десять 
колхозов, пять совхозов и птицефабрика, откормсовхоз "Иш- 
лейский", учхоз ЧСХИ. По получении урожайности зерновых 
культур с каждого гектара занял первое место колхоз "За ком
мунизм" (27,3 ц.). Второе место -  учебное хозяйство (26,7 ц.). 
По получении урожайности с каждого гектара успешно рабо
тали колхозы "Искра" (24,7 ц.), им. Куйбышева (24,0 ц.), им. 
Свердлова (23,9), "Прогресс (23,7) и совхоз "Слава" (23,7 ц.).

В 1969 году по выращиванию зерновых культур в районе 
работали 134 бригады. Получив с каждого гектара по 32 цент
нера зерна первое место заняла бригада Ф.Илларионовой 
колхоза "1 Мая". Второе место, получив 29,2 центнера, заняла 
бригада Г.Капранова колхоза "За коммунизм". Третье место, 
получив 28,4 центнера, заняла бригада В.Михайлова колхоза 
"Прогресс".

В этом году на уборке зерновых культур работали 162 ком
байнера, 27 машинистов жатки. Первое место среди комбай
неров, обмолотив 4450 центнеров зерна, убрав 296 гектара 
занял комбайнер совхоза "Слава" В.Васильев. Второе место 
занял комбайнер совхоза "Ишлейский" Н.Падюков, который 
убрал 262 гектара, обмолотил 4336 центнера зерна. На тре
тьем месте -  комбайнер совхоза им. Кадыкова В.Дмитриев. 
Он убрал 300 гектара и обмолотил 4038 центнера зерна. Сре
ди машинистов жатки первое место занял механизатор совхо
за "Большевик" П.Петров. На втором месте механизатор - В.А- 
наньев из того же хозяйства. На третьем месте - механизатор 
совхоза "Слава" Д.Николаев.

Рассмотрев итоги социалистического соревнования работ
ников сельского хозяйства республики за 1968 год, бюро обко
ма КПСС, Совет Министров Чувашской АССР и президиум об
ластного совета профсоюзов постановило: звание "Мастер 
высокого урожая зерновых культур" присвоить 349 передови
кам. В том числе по Чебоксарскому району:

Учебное хозяйство Чувашского сельхозинститута 
Фролов Илья Алексеевич -  главный агроном.
Альдеев Юрий Филимонович -  старший агроном.
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Учхоз собрал с 1464 гектаров по 17 центнера зерна. 
Черемшамцев Петр Петрович -  начальник участка.
Участок собрал с 37 гектаров по 31,4 центнера зерна. 
Данилов Иван Данилович -  начальник участка.
Участок собрал с 115 гектаров по 20,3 центнера зерна. 
Яруткина Раиса Егоровна -  начальник участка.
Участок собрал с 90 гектаров по 20,7 центнера зерна. 
Казаньков Владимир Леонтьевич -  начальник участка. 
Участок собрал с 199 гектаров по 18,3 центнера зерна. 
Колхоз "Слава"
Константинов Фадей Константинович -  агроном.
Хозяйство собрало с 507 гектаров по 16,6 центнера зерна. 
Федоров Василий Петрович -  бригадир.
Бригада собрала с 117 гектаров по 17,7 центнера зерна. 
Колхоз "За коммунизм"
Тихонов Василий Федорович -  агроном.
Хозяйство собрало с 603 гектаров по 16,2 центнера зерна. 
Сапожников Мирон Федорович -  бригадир.
Бригада собрала с 105 гектаров по 17,8 центнера зерна. 
Колхоз "1 Мая"
Марков Исай Никифорович -  агроном.
Хозяйство собрало с 859 гектаров по 15 центнера зерна. 
Илларионова Фаина Илларионовна -  бригадир.
Бригада собрала с 38 гектаров по 18,6 центнера зерна. 
Колхоз "Ленинец"
Костин Николай Иванович -  бригадир.
Бригада собрала с 135 гектаров по 17,2 центнеров зерна. 
Совхоз "Больш евик"
Васильев Владислав Тихонович -  бригадир.
Бригада собрала с 71 гектара по 18 центнера зерна. 
"Мастер высших урожаев картофеля"
Колхоз "За коммунизм"
Щербаков Петр Изосимович -  бригадир.
Бригада собрала с 26 гектаров по 204 центнера картофеля. 
В 60-ые годы в районе дальнейшее развитие получило и про

изводство продуктов животноводства. Если в 1961 году вало
вой надой молока по району составил 7864 тонны, то в 1969 
году этот показатель составил 16603 тонны. В этом году во всех 
18-ти хозяйствах были молочно-товарные фермы. Надоив от
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каждой коровы в 1969 году по 3552 кг молока первое место за
няла Лапсарская птицефабрика. Второе место - учебное хо
зяйство (2911 кг), на третьем месте -  совхоз "Большевик" (2704 
кг.). Также успешно работали по увеличению надоев молока 
совхоз "Ишлейский" (2640 кг.), плодово-ягодный совхоз (2641 
кг.), колхозы "Прогресс" (2643 кг.), "За коммунизм" (2562 кг.).

В этом году в колхозах и совхозах было 52 молочно-товар
ных ферм. По повышению удоев молока успешно работали 
Мемешская, Яушская, Лапсарская, Карачуринская, Кшаушская, 
Ойкассинская и Татаркассинская МТФ

В 1971 году в районе было 10 колхозов и 8 совхозовё Вся 
посевная площадь составляла 45911 га. Из них под зерновы
ми были 23983 га, под картофелем -  4228 га, под овощами - 
577 га, под кормовыми культурами -  17185 га. Валовой сбор 
зерна составил 37548 тонн, картофеля -  46338 тонн, овощей - 
865 тонн. Всего было 21828 голов КРС, в том числе коров - 
7402, свиней -  12509. Валовое производство молока состави
ло 18815 тонн, мяса -  8485. Во всех 18 хозяйствах были мо
лочно-товарные фермы.

По увеличению  урожайности зерновых с каждого 
гектара успеш но работали следую щ ие хозяйства

В среднем за год (га/ц)
1966-1970 1971-1975 1976-1980

Учхоз "Приволжский" 20,6 29,9 28,6
Колхоз имени Свердлова 16,1 17,7 25,8
Колхоз имени Куйбышева 15,6 18,3 22,6
Птицефабрика "Кугесинская" 15,4 17,2 22,2
Совхоз "Чебоксарский" 17,8 17,6 22,0
Колхоз "За коммунизм" 19,5 21,3 22,0

В 1971 году в районе было 10 колхозов и 8 совхозов. Вся 
посевная площадь составляла 45911 га. Из них под зерновы
ми были 23983 га, под картофелем -  4228 га, под овощами -  
577 га, под кормовыми культурами -  17185 га. Валовой сбор 
зерна составил 37548 тонн, картофеля -  46338 тонн, овощей 
-  865 тонн. Всего было 21828 голов КРС, в том числе коров -  
7402, свиней -  12509. Валовое производство молока состави
ло 18815 тонн, мяса -  8485. Во всех 18 хозяйствах были мо
лочнотоварные фермы.
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III. Развитие колхозов и совхозов в 70-ые годы
В 70-ые годы ежедневно на уборке зерновых по району рабо

тали 150 или более комбайнеров. Так, например, на уборке зер
новых в 1972 году работали 159 комбайнеров. Обмолотив 4618 
центнер зерна первое место занял комбайнер совхоза "Ишлейс- 
кий" Н.Мочалов. На втором месте -  комбайнер совхоза им. Ка- 
дыкова В.Дмитриев (4533 ц.). На третьем месте - комбайнер со
вхоза "Большевик" В.Кочаков (4525 ц.).

В 1975 году производством молока занимались 50 молочно
товарных ферм. Надоив от каждой коровы по 5477 кг молока 
первое место заняла Мемешская МТФ (Учхоз), надоив по 5191 
кг молоко второе место заняла Яушская МТФ (Фирма "Сад"), на 
третьем месте Карачуринская МТФ (Фирма "Сад), надои кото
рых составили 4932 кг от коровы.

Успешно работали в этом году по увеличению надоев молока 
от одной коровы птицефабрика (4260 кг), Учхоз "Приволжский" 
(4113 кг), колхозы "За коммунизм" (3235 кг) и "Прогресс" (3051 
кг), откормсовхоз "Ишлейский" (2938 кг), колхоз "1 мая" (2931 кг).

Чебоксарский район в 70-ых годах несколько раз являлся по
бедителем в социалистическом соревновании. По итогам Всесо
юзного социалистического соревнования в 1974 году району при
суждались Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с денежной премией 10 тысяч рублей.

За достижение наивысших результатов во Всесоюзном социа
листическом соревновании за досрочное выполнение народно
хозяйственных планов в 1975 году району также присуждалось 
переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с денежной премией 15 тысяч рублей.

В 70-х годах отдельные колхозы и совхозы района вышли по
бедителями в соревновании. Учхоз "Приволжское" дважды занял 
призовые места, и в 1973 году награждалось Красном знамени 
Министерства сельского хозяйства СССР и ЦК профсоюзов ра
бочих и служащих сельского хозяйства и заготовок. В 1974 году 
это хозяйство завоевало Красное знамя ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по итогам социалистического 
соревнования.

По итогам Всероссийского социалистического соревнования 
колхозов и совхозов и других государственных предприятий и 
организаций Министерства сельского хозяйства РСФСР поста
новлением коллегии Министерства сельского хозяйства РСФСР 
и Президиума ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского
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хозяйства признаны победителями и премированы: 
за 1971 год -  второй денежной премией колхоза "Прогресс" в 

сумме 3150 рублей; 
третьей -  колхоз "За коммунизм" -  2800 рублей; 
за 1973 год -  вторым денежными премиями колхоз "Прогресс" 

3150 рублей, колхоз "Гвардеец" -  1300 рублей. За 1974 год -  
третьей денежной премией колхоз "Гвардеец" 1150 рублей.

За успешное проведение уборки урожая и сверхплановую 
продажу зерна в 1973 году присужден переходящее Красное 
знамя РСФСР и ВЦСПС колхозу "Прогресс". По итогам Все
российского социалистического соревнования 1974 года кол
хоз "Прогресс" награжден переходящим Красным знаменем 
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС с первой денежной пре
мией в сумме 5250 рублей.

За достижение наивысших результатов во Всесоюзном социа
листическом соревновании за досрочное выполнение народно
хозяйственных планов 1975 года присуждено переходящие Крас
ные знамена ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ с денежными премиями колхозу "За коммунизм" и голов
ному предприятию фирмы "Сад".

Головное предприятие фирма "Сад" в честь 50-летия СССР 
награждено памятным знаменем ЦК КПСС, Президиума Верхов
ного Совета РСФСР Совета Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, и Юбилейным почетным знаком ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ.

В Республиканскую Книгу Почета победителей социалистичес
кого соревнования 9-ой пятилетки занесены колхозы "Гвардеец", 
им. Куйбышева, "Прогресс", Учхоз "Приволжское".

В республиканскую Книгу 'Трудовые подарки XXV съезду КПСС" 
занесены колхоз "За коммунизм", птицефабрики, головное пред
приятие фирмы "Сад", Учхоз "Приволжское".

За достигнутые успехи в увеличении производства продукции 
сельского хозяйства Указами Президиума Верховного Совета 
СССР в девятой пятилетке по району награждены орденами, 
медалями около 200 работников сельского хозяйства. 268 тру
жеников села отмечены знаком "Ударник 9-ой пятилетки".

В 1977 году свою первую продукцию (мясо бройлеров) нача
ла давать вновь построенная Новочебоксарская птицефабрика.

В зиму 1980 года совхоз "Ольдеевский" начал реализовать на
селению городов Чебоксары и Новочебоксарска свежие овощи.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОЛХОЗОВ 
И СОВХОЗОВ ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА 

В 80-ЫЕ ГОДЫ

В начале 80-ых годов колхозы и совхозы Чебоксарского рай
она успешно работали по производству основных видов сель
скохозяйственных продуктов. Район ежегодно производил 
55000 тонн зерна, 43000 тонн картофеля, 27000 тонн овощей, 
10000 тонн мяса, 25000 тонн молока и 87 миллионов штук яиц. 
В то время по производству молока в колхозах и совхозах ра
ботали семь комплексов. Успешно работали по производству 
мяса совхоз "Ишлейский", Новочебоксарская птицефабрика, 
по производству яиц Чебоксарская птицефабрика, по выра
щиванию овощей совхозы "XXV съезд КПСС", "Слава" и "Оль- 
деевский". Так, например в 1985 году в совхозе "Слава" под 
овощами было занято 450 гектаров, а в совхозе "XXV съезд 
КПСС" 422 гектара. В этом году валовой сбор овощей в совхо
зе "Слава" составил 9326 тонн, а в совхозе "XXV съезд КПСС" 
-10857 тонны. В те годы в сельском хозяйстве района работа
ли 995 тракторов, 213 комбайнов, 445 автомашин.

В 1982 году по производству основных видов сельскохозяй
ственных продуктов занимались шесть колхозов, восемь со
вхозов и три птицефабрики. В этом году к Чебоксарской птице
фабрике присоединился колхоз "Звезда", Новочебоксарский - 
"Герой".

В 1981 году колхозами и совхозами района выращивались 
на 24309 гектарах зерновые культуры. По выращиванию зер
новых культур работали 85 полеводческих бригад. Первое 
место, получив с каждого гектара по 18,6 центнера зерна, за
няла бригада А.Атанова совхоза "Чебоксарский", второе мес
то заняла бригада Н.Бычкова совхоза "XXV съезд КПСС" 
(17,9ц), на третьем месте -  бригада З.Гуськова совхоза "Че
боксарский" (13,9 ц).

Кроме совхоза "Ольдеевский" все хозяйства имели молоч
нотоварные фермы. Было в районе 46 молочнотоварные фер
мы. Надоев от каждой коровы по 4921 кг молока, первое мес
то заняла Лапсарская молочнотоварная ферма, на втором ме
сте -  Ойкассинская молочнотоварная ферма (4714 кг), на тре
тьем месте -  Ишлейская молочнотоварная ферма (3219 кг).
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В начале 80-ых годов несколько десятков механизаторов, 
полеводов, животноводов, специалистов сельского хозяйства 
стали мастерами своего дела. Среди них З.Г. Орешникова, К.С. 
Алексева, М.Л. Афандерова, К.Ф. Дмитриева, Н.С. Матвеев 
("Чебоксарская птицефабрика"), Г.Т. Дмитриев, З.Н. Дмитрие
ва (Учхоз), Т.К. Васильева, Н.К. Кириллова ("XXV съезд КПСС"),
С.В. Павлова ("Гвардеец"), Н.И. Ильин (им.Свердлова), В.Н. 
Иванов ("Кадыковский"), Л.Н. Николаев ("Герой"), И.Е. Егоров 
("XXV съезд КПСС"), бригадиры колхоза "За коммунизм" З.А. 
Хохлова, совхоза "50 лет СССР" О.А. Лыкова, бригады совхоза 
"XXV съезд КПСС" (Н.О.Борисов), колхоза "Прогресс" (Н.В. 
Грачева).

Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 
01 октября 1981 года начальнику цеха производственного уп
равления "Чебоксарский" (фирма "Сад") Т.Л. Можайкиной при
своено звание "Заслуженный работник сельского хозяйства 
Чувашской АССР", тракториста колхоза "Герой" А.П. Понома
рева -  звание "Заслуженный механизатор Чувашской АССР". 
Доярка совхоза "XXV съезд КПСС" Р.М. Иванова награждена 
почетной грамотой Обкома КПСС и Совета Министров Чуваш
ской АССР. А свинарка колхоза "Гвардеец" С.В. Павлова на
граждена почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР.

В 80-ые годы колхозы и совхозы района ежегодно добива
лись больших успехов по увеличению производства растени
еводства, не увеличив площади. Об этом наглядно свидетель
ствуют следующие показатели:

Вся посевная площадь (га) 1981г. 1985г.
в том числе зерновые 45573 45285

картофель 24309 21326
овощи 2869 2853

Валовой сбор (т)
зерна 20872 54455
картофель 12723 36003
овощи 9682 28637

Если урожайность зерновых культур в 1981 году в среднем 
по району составил по 8,6 центнера с каждого гектара, то в 
1985 году этот показатель достиг 25,5 центнера с каждого гек
тара. Наивысший урожай зерновых с каждого гектара в этом
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году получил совхоз "50 лет СССР" (31,1ц), птицефабрика "Че
боксарская" (30,5ц), колхоз имени Куйбышева (29,ц), птице
фабрика "Новочебоксарская" (28,9ц). По выращиванию зер
новых в этом году работали 63 бригады. Получив с каждого 
гектара по 38,9 центнера зерна первое место заняла бригада
А. Елимова совхоза "XXV съезд КПСС". На втором месте бри
гада Г. Румянцева колхоза им. Куйбышева (36,6ц), на третьем 
месте бригада Л. Смирновой птицефабрики "Чебоксарская" 
(35ц).

В 1985 году по производству молока в районе занимались 
44 молочнотоварные фермы. Первое место по удою на одну 
корову заняла Лапсарская МТФ (5224кг), на втором месте -  
Ойкасинская МТФ (4917кг), на третьем -Чиришкассинская МТФ 
колхоза им. Куйбышева.

В 80-ые годы район наравне с увеличением производства 
продукции растениеводства добивался увеличения производ
ства и продукции животноводства. Об этом свидетельствуют 
следующие данные:

Поголовье скота на конец 1981г. 1985г.
соответствующего года (голов)

крупный рогатый скот 28333 33022
коров 10586 10770
свиней 10239 11082

Производство продукции животноводства (т)
мяса 15719 24504
молока 19112 31010

Большая работа в 80-ые годы проводилась в районе в орга
низации сбора излишних сельскохозяйственных продуктов от 
населения. Мне помнится то, что райком партии и исполком 
райсовета эту работу держали под постоянным контролем. 
Почти во всех населенных пунктах колхозами и совхозами были 
организованы приемные пункты для закупки молока от насе
ления. Правлениям колхозов и дирекциям совхозов в органи
зации закупки молока из личного подсобного хозяйства помо
гали исполкомы сельских Советов. Так, например, в 1988 году 
от личного подсобного хозяйства граждан по району на одну 
корову было закуплено по 539 кг молока. А по колхозу "За ком
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мунизм" закуплено по 985 кг молока, во втором отделении со
вхоза "XXV съезд КПСС" закуплено по 1145 кг молока.

В 80-ые годы в колхозах и совхозах района велась большая 
строительная работа. Много было построено помещений жи
вотноводческих ферм, кормоцехов, типовые силосные тран
шеи, зерноскладов, овощехранилищ, мехпарков. Также велось 
строительство социально-культурных объектов, жилых домов, 
дорог и плотин.

Если в 1981 году по производству основных видов сельхоз 
продукции занимались восемь колхозов, восемь совхозов и три 
птицефабрики. К 1982 году производством сельхоз продукции 
занимались шесть колхозов -  им. Ленина, им. Свердлова, им. 
Куйбышева, "За коммунизм", "Искра", "Прогресс", семь совхо
зов -  "Кадыковский", "XXV съезд КПСС", "Слава", "Чебоксарс
кий", "Ишлейский", учебное хозяйство "Приволжское", "50 лет 
ССР", три птицефабрики -  "Кугесинекая", "Чебоксарская" и 
"Новочебоксарская".

В 1985 году начала давать мясо бройлеров вновь создан
ная птицефабрика "Кугесинекая" и в этом же году присоеди
нился к ней колхоз "Гвардеец".

В середине 80-ых годов колхозы и совхозы Чебоксарского 
района занимали 6,4 : сельскохозяйственных угодий респуб
лики и 6 : пашни. Район в одиннадцатой пятилетке произвел 
13,5 : валовой продукции сельского хозяйства республики.

В объеме закупок республики за одиннадцатую пятилетку 
Чебоксарский район по продаже зерна занимал 3,8:, карто
феля - 6,4:, овощей - 44:, плодов и ягод - 57:, мяса - 11,8:, 
молока- 10,4:.

Государственные планы продажи сельскохозяйственных про
дуктов за одиннадцатую пятилетку районом выполнены по всем 
показателям. Сверх пятилетнего плана продано 2,5 тыс. тонн 
зерна, 12 тыс. тонн картофеля, 15 тыс. тонн овощей, 5 тыс. 
тонн мяса, 10 тыс. тонн молока и 25 млн. шт. яиц. Сверх пяти
летнего плана продано продукции сельского хозяйства на сум
му более 24 млн. рублей, а сверх уровня 7-ой пятилетки на 53 
млн. рублей.

План производства валовой продукции одиннадцатой пяти
летки по хозяйствам района выполнен сверх плана производ
ства валовой продукции на сумму 2 млн 69 тыс. рублей. Про
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изводительность труда в одиннадцатой пятилетке выше уров
ня десятой пятилетки на 50 процентов, а оплата труда на 48 
процентов на одного работающего.

За превышение уровня десятой пятилетки колхозы и совхо
зы района получили 50 процентной надбавки к закупочным 
ценам за одиннадцатой пятилетки в сумме 20 млн 688 тысяч 
рублей, низко рентабельные и убыточные хозяйства получили 
надбавки к закупочным ценам за 1983-1985 годы в сумме 40 
млн 680 тыс. руб.

За достижение высоких результатов во Всесоюзном Соци
алистическом соревновании, успешное выполнение государ
ственного плана экономического и социального развития в 
течение Х1-ой пятилетки Чебоксарский район трижды (1982, 
1984, 1985 гг.) награждался переходящим Красным Знаме
нем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
Победителем во Всесоюзным социалистическом район при
знан и награжден такими же знаменами еще в 1974, 1975, 
1977 годах. Такими же знаменами в течение XI пятилетки пти
цефабрика "Чебоксарская" награждалась два раза (1984,1985 
годы).

Признаны победителями во Всесоюзном социалистичес
ком соревновании XI пятилетки и награждены переходящи
ми Красными Знаменами Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС следующие хозяйства района: колхоз им. Ленина 
(1984, 1983 гг.), птицефабрика "Новочебоксарская" (1981, 
1983 гг.), "XXV съезд КПСС" (1982, 1984 гг.) совхоз имени 50 
пет СССР (1985 г.).

В одиннадцатой пятилетке по району 93 работника сельско
го хозяйства награждены орденами и медалями, 171 победи
телей социалистического соревнования -  знаком "Ударник 
одиннадцатой пятилетки".

Заметных изменений в составе колхозов и совхозов района 
к концу 80-ых годов не произошло. Но все же некоторые изме
нения были. В 1988 году птицефабрика "Чебоксарская" рас
палась на два хозяйства -  "Дружба" и "Лапсарская". И, таким 
образом, к концу 80-ых годов по выращиванию основных ви
дов продуктов сельского хозяйства занимались 17 колхозов и 
совхозов.
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О работе колхозов и совхозов района 
О работе колхозов и совхозов района в 60-ые, 70-ые, 80-ые 

годы можно судить по следующим показателям
В среднем за год

1966-1970 I 1971-1975 I 1976-1980
Площади (га)
сельхозугодий 67450 65187 64460
пашня 50085 47931 48060
Посевная площадь (га)
зерновые 27666 22542 23833
картофель 4764 4118 3120
овощи 403 572 957
Количество (шт)
тракторов 298 422 625
автомашин 321 366 430
комбайнов 140 170 179
Валовой сбор (т)
зерно 11800 41816 49459
картофель 58220 51176 31958
овощи 6357 8747 14531
Поголовье (голов)
КРС 18539 23906 30286
коровы 6786 8432 10526
свиньи 10792 12839 12032
Производство(т)
мясо 6518 9675 14038
молоко 15778 21641 26025
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И Х ТРУД ДОСТОЕН УВАЖ ЕНИЯ
Многие руководители, работавшие в системе колхозного и со

вхозного производства, были инициативные и знатоками своего 
дела люди. Работая председателями колхоза и директорами 
совхоза они получили закалку руководителя. Мне думается, го
товясь к достойной встрече 85-летия образования района, было 
бы правильно их назвать поименно.

Уроженец села Икково З.В.Владимиров был учителем, рабо
тал на профсоюзной и партийной работе. Он -  участник войны. 
Был награжден орденом Александра Невского. Захар Владими
рович несколько лет умело руководил колхозом "1 Мая".

И.Н. Никитин тоже был учителем. В колхоз им. Куйбышева он 
был направлен в качестве 30-титысячника с должности заведую
щего отделом пропаганды райкома. В годы работы Ивана Ники
тича председателем колхоз им. Куйбышева считался в районе в 
числе передовых. После своего ухода хозяйство передал в на
дежные руки И.Н. Никифорова, который за годы работы предсе
дателем был избран депутатом Верховного Совета СССР деся
того созыва. Иван Никифорович был награжден многими прави
тельственными наградами, занесен в Книгу Почета Чебоксарско
го района.

Заслуженной похвалой вспоминают колхозники колхоза им. 
Ленина В.В. Денисову. Она в 1941-1955 годы работала агроно
мом райземотдела. Затем до 1967 года руководила колхозом им. 
Ленина. Ей присвоено звание "Заслуженный агроном Чувашской 
АССР". Много труда и энергии для дальнейшего развития данно
го хозяйства вложил А.А. Алексеев. В годы его работы колхоз им. 
Ленина из года в год экономически укреплялся. За что Алексей 
Алексеевич несколько раз награждался правительственными 
наградами. Он занесен в Книгу Почета Чебоксарского района.

Уроженка деревни Шибачево А.В.Васильева после получе
ния диплома зоотехника работала в сельхозотделе райиспол
кома, а затем -  в Ишлейском МТС. В 1956 году она в качестве 
30-титысячника была направлена в Чиганарский колхоз "Вер
ный путь". В годы работы Анны Васильевны председателем 
данное хозяйство экономически намного окрепло. За достигну
тые успеха в работе в 1960 году она была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени.

В.Ф.Кутин в 1969-1979 годах работал директором Чебоксарс
кой птицефабрики. За достигнутые успехи в работе ему при
своили звание "Заслуженный работник сельского хозяйства

109



Чувашский АССР". Работая в данном хозяйстве директором Ни
колай Иванович Любимов был достоин присвоения ему почетно
го звания "Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР".

В 60 и 70-ых годах на всю республику славились колхозы "За 
коммунизм", "Гвардеец" и "Прогресс". В те годы колхозом "За ком
мунизм" руководил участник двух войн В.Я.Леонтьев. Василий 
Яковлевич за достигнутые успехи в работе несколько раз был на
гражден правительственными наградами и ему было присвоено 
звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской 
АССР". Позже много лет руководил умело данным хозяйством 
Виталий Трофимович Яруткин.

Одним из талантливых руководителем считался в Чебоксарс
ком районе в 60-70-ых годах председатель колхоза "Гвардеец" 
А.Е.Ефремов. За годы его работы колхоз "Гвардеец" несколько 
раз завоевал Переходящие Красные Знамена центральных ор
ганов. Больших успехов добилось данное хозяйство при предсе
дательстве И.П.Павлова. Колхозники колхоза "Гвардеец" присво
или ему звание "Почетный колхозник колхоза". Ему было присво
ено звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашс
кий АССР", Иван Павлович занесен в Книгу Почета Чебоксарско
го района.

В 60-70-ых годах колхозом "Прогресс" руководил В.В.Василь- 
ев. В то время он был одним из инициативных, талантливых и 
энергичных председателей колхоза в районе. В годы председа
тельствования Валентина Васильевича данное хозяйство из года 
в год развивалось по всем направлениям. Облик центральной 
усадьбы колхоза деревня Яныши намного изменился в лучшую 
сторону. Члены колхоза "Прогресс" по сей день хорошо отзыва
ются о работе председателем хозяйства А.Г.Герасимова и 
М.В.Игнатьева.

А. Р.Данилов в 50-60-ых годах работал председателем колхо
за "Слава". В годы его руководства колхоз "Слава" из отстающих 
превратился в передовые.

Следует отметить плодотворную работу по укреплению эко
номики учхоза Н.Г.Герасимова и Н.О.Леонтьева, совхоза "Чебок
сарский" П.В.Владимирова и Г.Н.Усова, совхоза "Ишлейский" 
Р.М.Максимова и И.С.Архипова, совхоза "XXV съезд КПСС" 
М.В.Строгонова и Н.О.Осипова, совхоза "50 лет СССР" Р.П.Ива- 
нова, колхоза им. Свердлова Н.В.Демидова, совхоз "Слава" Н.Е. 
Васильева.

В развитии сельского хозяйства в районе заметную роль сыг
рали и специалисты колхозов и совхозов района. В.Ф.Тихонов
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продолжительное время работал агрономом колхоза "За комму
низм". Он -  участник войны. За военные подвит награжден ор
денами Красной звезды и Отечественной войны, а за мирный 
труд -  орденом Ленина. Ему присвоено почетное звание "Заслу
женный агроном РСФСР".

К.Ф.Урванова долгое время работала главным экономистом 
производственного управления сельского хозяйства. Ей за дос
тигнутые успехи в работе присвоено звание "Заслуженный эко
номист РСФСР".

Н.П.Урачаева, работавшая главным зоотехником производ
ственного управления с/х, была достойна присвоения звания 
"Заслуженный зоотехник РСФСР". Главному зоотехнику совхоза 
"50 лет СССР" А.Н.Бычкову тоже присвоили звание "Заслужен
ный зоотехник РСФСР", а главному экономисту совхоза "Ишлей- 
ский" ГАНиколаева - "Заслуженный экономист Чувашской АССР".

Значительную работу проводили для развития колхозов и со
вхозов секретари парторганизаций, председатели профкома хо
зяйств, а также председатели исполкомов сельских Советов. 
Многие из них свою работу тесно связали с производственной 
деятельностью хозяйств. Прежде всего таковыми являлись сек
ретари парткомов Ю.АШляхин, Г.П.Прокопьев, ЛААлексев, пред
седатели профкомов М.В.Козлов, Г.В.Васильев, Я.С.Изванов, 
председатели исполкомов Е.П.Владимирова, Е.М.Дмитриева, 
Р.Е.Яруткина, В.В.Викторов, П.А.Анисимов, В.Н.Александров, 
Ф.К.Константинов.

Делегаты парторганизаций Чебоксарского района на XXXVI 
областной партийной конференции вместе с дважды Героем 
Советского Союза А.Г.Николаевым. 1976 год.
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«Тӑван Ен» хаҫат тухма пуҫланӑранпа 
80 ҫул ҫитнине кӗтсе илнӗ май (1932 -2012)

ЧУН ХУШ НИПЕ ҪЫРА ТӐП
Нумаях пулмасть Ишек пасарӗнче хампа пӗр вӑхӑтри юлта

ша тӗл пултӑм. Чылай юмахларӑмӑр. Юлашкинчен вӑл хӑйӗн 
сӑмахне вӗҫленӗ май те йӗплесе, те тӑрӑхласа ҫапла каласа 
хучӗ: «Фадей, эсӗ ҫамрӑк ҫынах мар пулин те «Тӑван Ен» ха- 
ҫатра статья хыҫҫӑн статья пичетлесе кӑларатӑн. Ку аван-ха. 
Анчах та сана, «Укҫашӑн ҫырать»,-теҫҫӗ, тӗрӗсех-и?» Эпӗюл- 
таш ыйтӑвӗ ҫине тӳрех хурав пама тӑхтарӑм. Кӑшт шухӑшласа 
илнӗ хыҫҫӑн ҫапларах каларӑм: «Акӑ, илсе пӑхар-ха эпир пу- 
рӑнакан ҫут ҫанталӑкра пулса иртекен хӑш-пӗр пулӑма. Вӑрӑ 
вӑрласшӑн, ӗҫкӗҫ ӗҫесшӗн ҫунать, элекҫӗ элек пама, суеҫӗ 
суйма, пулӑҫӑ пулӑ тытма юратать, ясар ҫыннӑнхӑйӗн тӗллевӗ, 
пуян ҫын пуясшӑн тӑрӑшать. Эпӗ вара хаҫата ҫырма кӑмӑлла- 
тӑп. Ҫын хушнипе мар, чун хушнипе». Ҫакӑнпа сӑмаха вӗҫле- 
се уйрӑлтӑмӑр...

Хаҫата ҫырса тӑрасси ҫӑмӑл мар. Нумай вуламалла, нумай 
пӗлмелле. Аллӑ ҫул ытла «Тӑван Ен» тата ытти хаҫата гоно- 
раршӑн (укҫашӑн) мар, чун хушнипе ҫыратӑп. Ҫакна хамӑн 
пурнӑҫра пулса иртнӗ чылай тӗслӗх ҫирӗплетсе парать. Вӗсен- 
чен пӗри паянхи кун та куҫ умӗнчех. Каласа парам-ха эппин...

1969 ҫулхи февраль уйӑхӗнче Ишекри «Слава», Мӑн Мар- 
кари Ульянов ячӗпе хисепленекен, Чаканарти «Урожай» кол- 
хозсене пӗрлештерсе «Слава» совхоз туса хучӗҫ. Ҫав вӑхӑт- 
рах Вӑрман-Ҫӗктер тӑрӑхӗнче «50 лет СССР» совхоз йӗрке- 
лерӗҫ. Ун чухне ҫак хуҫалӑхсене пахча ҫимӗҫ туса илес енӗпе 
ятарласа пӗрлештернӗ. Унччен районта кун пеккисем иккӗ 
пулнӑ. Вӗсем -  «Кадыковский» тата «ХХУсъезд КПСС» хуҫа- 
лӑхсем. Ҫавсем пурте республикӑри «Овощепром» треста 
пӑхӑнса тӑнӑ.

«Слава» совхоза йӗркеличчен эпӗ колхозра ял хуҫалӑх спе- 
циалисчӗ пулса ӗҫлерӗм. 1969-1980 ҫулсенче совхозра мал
тан тёп агроном, унтан партком секретарӗнче вӑй хутӑм. «Сла
ва» совхоз пахча ҫимӗҫ ҫитӗнтерекен лаптӑка ҫулсеренех 
ӳстерсе пыратчӗ. Тухӑҫӗ те самаяхчӗ. Акӑ, тӗслӗхрен, 1977 
ҫулта хуҫалӑх 263 гектар ҫинчен 3979 тонна пахча ҫимӗҫ пух- 
са кӗртрӗ. Анчах та ӑна Шупашкара «Горплодоовощторг»
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складне ӑсатасси питӗ йывӑррӑн пыратчӗ. Ял ҫынни пӗлет: 
пахча ҫимӗҫ пухса кӗртесси -  кӗркуннехи йӗпе-сапари ӗҫ. Ху- 
ҫалӑхӑн пахча ҫимӗҫ ӳстерекен участокӗсем хытарса тунӑ ҫул- 
тан 3-5 километртан та аяккарах вырнаҫнӑччӗ. Ҫав ҫулсенче 
совхоз дирекцийӗшӗн ҫитӗнтернӗ пахча ҫимӗҫе турттарса ту- 
хасси чӗр нушаччӗ. Унсӑр пуҫне совхозӑн пахча ҫимӗҫ упра- 
малли йӗркеллӗ пёр склад та пулман. Ҫаксене шута илсе Шу- 
пашкарти «Горплодоовощторг» дирекцийӗ пахча ҫимӗҫе вы- 
рӑнта упрама хуҫалӑхпа ҫулсеренех договор тӑватчӗ, квитан- 
ци ҫырса паратчӗ. Чылай чухне улӑмпа кӑна витнӗ купӑста 
шӑнса пӑсӑлатчӗ, юрӑхсӑра тухатчӗ. 1977 ҫулта ҫакӑн пек уп
рама пуртӑна хунӑ 1000 тонна купӑста юрӑхсӑра тухрӗ.

1978 ҫулта та пахча ҫимӗҫ ӑнса пулчӗ. Ӑна хуҫалӑх пӗтӗмпе 
6770 тонна туса илчӗ. Анчах та ку ҫулта та хуҫалӑх умне пахча 
ҫимӗҫе патшалӑха сутас енӗпе йывӑрлӑх тухса тӑчӗ. Уйрӑмах 
купӑста сутассипо. Ҫав ҫул совхоз «Горплодоовощторгпа» 2451 
тонна купӑста сутма договор тунӑччӗ. Анчах та Шупашкарти 
складсемпе магазинсене 600 тонна илчӗҫ те ыттисене вырӑн- 
та упрама квитанци ҫырса пачӗҫ. Сӑлтавӗ ун чухне Донецк 
облаҫӗнчен 1200 тонна купӑста кӳрсе килни пулнӑ. Унсӑр пуҫ- 
не Улатӑр, Ҫӗмӗрле районӗнчи хуҫалӑхсем Шупашкара купӑ- 
ста чылай турттарса килнӗ. Ҫав сӑлтава пула Шупашкартан 35 
ҫухрӑмра вырнаҫнӑ «Слава» совхозӑн купӑстине илесшӗн пул
ман. Ҫакӑншӑн совхоза ертсе пыракансем, специалистсем, 
бригадирсем тата ҫу кунӗсенче купӑстана ӳстерессишӗн тӑ- 
рӑшса ӗҫленӗ пахчаҫӑсем те питӗ кӑмӑлсӑрланчӗҫ.

Совхоз директорӗпе В.И.Кудргановпа, рабочком председа- 
телӗпе О.А.Александровпа тата ытти специалистсемпе канаш- 
ланӑ хыҫҫӑн ҫак ҫитменлӗхсем тата ытти ҫинчен Мускавра тухса 
таракан «Советская Россия» хаҫата ҫырма кирлӗ тесе шутла- 
рӑм. Статьяна вӗсем ыйтнипе мар, чун хушнипе ҫыртӑм.

Мускаврисем нумаях кӗттермерӗҫ. Пёр кунхине «Советская 
Россия» хаҫатӑн сотрудникӗпе калаҫма мана ятарласа КПСС 
райкомне чӗнчӗҫ. Хӑш вӑхӑтрине те палӑртнӑччӗ. Пӗр хут ка- 
лаҫнипех ӗҫ-пуҫ вӗҫленмерӗ. Иккӗмӗш хут Мускавпа калаҫма 
райкома кайсан йышӑну пӳлӗмӗнчи секретарь ҫапла тӗксе 
илчӗ: «Фадей Константинович! Аслисене хирӗҫ кайма хӑрама- 
стӑн-и? Статьюна ним шутламасӑрах ҫырса ятӑн-и? Хӑвпа мӗн 
те пулин пуласран шикленместӗн-и?»
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1978 ҫулхи декабрь уйӑхӗн 14-мӗшӗнче «Советская Россия» 
хаҫатра «Неравное партнерство» эпӗ ҫырни пичетленсе тухрӗ. 
Ҫакӑн евӗрлӗ содержанипе 1979 ҫулхи январӗн 4-мӗшӗнче 
«Специализация с изъянами» ятпа «Советская Чувашия» ха- 
ҫатра та кун ҫути курчӗ. Пуҫланчӗ вара шӑв-шав. Районта кӑна 
мар, республикёра та. Ун чухне района ертсе пыракансем са- 
маях хумханчӗҫ.

Малтан статьясене «Слава» совхоза ертсе пыракансене тата 
специалистсене чӑнсех республикӑри «Овощепром» трестра 
сӳтсе яврӗҫ. Унтан республикӑн Ял хуҫалӑх министерствин 
коллегийӗн анлӑ ларӑвӗнче пӑхса тухрӗҫ. Унта мана та чӗнчӗҫ. 
Коллеги ларавёнче «Слава» совхозра пахча ҫимӗҫ туса илес, 
ӑна пухса кёртес тата патшалӑха сутас енёпе тухса тӑнӑ ҫит- 
менлӑхсемшӗн мана хытах айӑплама пӑхрӗҫ. Анчах та эпё 
хаҫатсенче пичетленнё статьясен авторё пулнине шута илсе 
тата хам сӑмахра витёмлё тёслёхсем илсе кӑтартнине пула 
нимех те тӑваймарӗҫ.

Ҫак статьясене пичетлесе кӑларни совхоз производствине 
малалла аталантарас тӗлӗшпе питӗ усӑллӑ пулчё. Пулса иртнё 
ларусенче «Слава» совхоза республика енчен укҫа-тенкӗпе 
пулӑшма кирлине палӑртрӗҫ -  1000 тонна пахча ҫимӗҫ упра- 
малӑх складсем, ҫулсем тума, пахча ҫимӗҫ ӳстерме кирлӗ ҫӗнӗ 
техника туянма, икӗ кӗпер хывма укҫа-тенкӗ уйӑрма палӑртрӗҫ. 
«Слава» совхоз дирекцине 1978-1979 ҫулсенче палӑртнӑ 
ӗҫсене тума хатӗрленес тӗлӗшпе проектпа смета докуменчӗ- 
сене хатӗрлеме хушса хӑварчӗҫ. Ӗҫе 1980 ҫулта пуҫӑнмалла 
терӗҫ.

Анчах та ку ӗҫсем 1980 ҫулта мар, 1981 ҫулта совхоз ди
ректорё пулса Н.Е.Васильев ӗҫлеме тытӑнсан кӑна пуҫланчӗҫ. 
5-6 ҫул хушшинче хуҫалӑхра температурӑна йӗркелесе тӑра- 
кан Америка проекчӗпе икӗ склад, тимӗр бетонран тунӑ ҫичӗ 
кӗпер хывӑнчӗҫ. Чаканарпа Мӑн Марка фермисене асфальт 
сарнӑ ҫулпа ҫыхӑнтарчӗҫ. Мӑн Марка ялӗпе Малтикасси ялӗ- 
сем хушшинчи ҫула асфальт сарса ҫӗнетрӗҫ. Шӑвармалли 
системӑна ӗҫлеттерес тӗлӗшпе икӗ пысӑк пӗве туса лартрӗҫ. 
Кусем пуҫламӑшӗсем ҫеҫ пулчӗҫ-ха. Малашнехи ҫулсенче со- 
циаллӑ объектсем тӑвас ӗҫсем сарӑлсах пычӗҫ. Иртнӗ ӗмӗрӗн 
80-мӗш ҫулӗсенче «Слава» совхозӑн сӑн-сӑпачӗ лайӑх енне 
чылай улшӑнчӗ. Ҫак ӳсӗмсенче кӑштах ман тӳпе те пур тесе
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шутлатӑп. Ҫак ӗҫсем эпӗ центрти тата республикӑри хаҫатсенче 
критикӑлла статьясем ҫырса кӑларнӑ хыҫҫӑн пуҫланчӗҫ.

«Советская Чувашия» хаҫатра пичетленнӗ статьяшӑн 20 
тенкӗ гонорар пачӗҫ. «Советская Россия» хаҫатра пичетлен- 
нишӗн пёр пус та тӳлемен. Эпӗ уншӑн пӑшӑрханмастӑп, хам 
шухӑша центрти хаҫат урлӑ каласа пама пултарнӑшӑн паянхи 
кун та кӑмӑллӑ юлатӑп.

ХАҪАТ ТАВРАКУРӐМА ӲСТЕРМЕ ТЕ 
ЧЫЛАЙ ПУЛӐШРӖ

Шупашкар район хаҫачӗ «Тӑван Ен» тӗрлӗ ҫулсенче тӗрлӗ 
ятпа пичетленнӗ: малтан -  «Колхозник ҫулӗ» (1932-1938), ун- 
тан -  «Ленин ҫулӗпе» (1938-1963), «Ленинец» (1963-1995). 
1995 ҫултанпа «Тӑван Ен» ятпа пичетленет. Хаҫат пирӗн 
ҫӗршыври кашни тапхӑртах хӑйӗн умне тухса тӑнӑ задачӑсене 
ӑнӑҫлӑ пурнӑҫланӑ. Манӑн пурнӑҫра та вӑл самаях пысӑк вы- 
рӑн йышӑнчӗ.

АСА ИЛМЕЛЛИ ЧЫЛАЙ
Эпӗ 50 ҫул ытла унӑн активлӑ вулаканӗ те, ҫыраканӗ те. Иш- 

лей тата Шупашкар районӗсем 1959 ҫулта пӗрлешнӗ хыҫҫӑн пуҫ- 
ланчӗ манӑн ҫыхӑну. Ун чухне район хаҫачӗ Ишлейре тухма пӑ- 
рахрӗ. Ку хаҫатра ӗҫлекенсенчен хӑшӗ-пӗри Кӳкеҫе ӗҫлеме куҫрӗ. 
Шупашкар район хаҫачӗпе ҫыхӑну тытма пуҫличчен эпӗ вунӑ 
ҫул Ишлей район хаҫатне ҫырса тӑнӑ. Вӑл «Колхозник хаҫачӗ» 
ятпа пичетленсе тухатчӗ. Ҫапла майпа манӑн аса илмелли, ка- 
паса памалли чылаях.

«САНРАН ЛАЙӐХ ЯЛКОРАХ ПУЛАТЬ»
Ҫак сӑмахсене эпӗ 1949 ҫулхи октябрь уйӑхӗнче Ишлей рай

он хаҫачӗн редакторӗнчен Харитон Лисинтан илтнӗччӗ. Ӗҫ-пуҫ 
ун чухне ҫапларах пулчӗ. Пирӗн Кипеккассинчи «Гвардия» кол
хоза ятарласа материалсем хатӗрлеме хаҫат редакторӗ Х.Ли- 
син тата яваплӑ секретарӗ Соколов килнӗччӗ. «Гвардия» кол
хоз Ишлей районӗнче ҫулсеренех малалла аталанса, тӗрекленсе 
пыракан хуҫалӑхсенчен пӗриччӗ. Эпӗ, колхозник, колхозри ком
сомол организацийӗн секрета рӗ пулнӑ. Х.Лисин редактор мана 
та хаҫат страницинче вырӑн парассине пӗлтерсе алла шурӑ хут 
листи тыттарса комсомол организацийӗ тата ялти ҫамрӑксен
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ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен ҫырса кӑтартма сӗнчӗ. Килӗшрӗм. Тепӗр са- 
мантран редактор эпӗ ҫырса панине вуласа тухрӗ те:

-  Фадей, санран лайӑх ялкорах пулать. Ҫыр, ан ӳркен, ха- 
мӑр та пулӑшӑпӑр, -  терӗ.

Ҫак кунтан пуҫланчӗ те район хаҫачӗпе ҫыхӑну тытасси. Де
кабрь уйӑхӗн 5-мӗшӗнче «Гвардия» колхоз ӗҫ-хӗлӗ ҫинчен 
страница пичетлесе кӑларчӗҫ. Эпӗ ҫырса пани те кун ҫути курчӗ. 
Ун чухне питӗ хӗпӗртерӗм. Ҫав хаҫат номерне хаклӑ реликви 
пекех паянхи кунчченех упратӑп.

ПӖЧӖК ИНФОРМАЦИРЕН ПУҪЛАСА...
Малтанлӑха пӗчӗк информацисем кӑна шӑрҫаланӑ. Активлӑ 

ҫырма тытӑнасси 1950 ҫулта Ишекри клуб заведующийӗнче 
ӗҫлеме тытӑнсан пуҫланчӗ. Ҫак вӑхӑтран Ишлей районӗнчи 
«Колхозник хаҫачӗн» чи актвлӑ обществӑлла корреспонден- 
чӗсенчен пӗри пулса тӑтӑм. Ҫырас ӑсталӑха ӳстерсе пырас 
тӗлӗшпе мана хаҫат редакторӗсем пулса тӗрлӗ ҫулсенче 
ӗҫленӗ Сергей Самсонов, Федор Малышкин, Харитон Лисин 
тӑтӑш ах пулӑш са пыратчӗҫ. Уйрӑм статьясене ҫырма 
вӗрентнӗшӗн ун чухне хаҫатӑн яваплӑ секретарӗнче вӑй хунӑ 
Василий Черновпа (Хури) Петр Осипова (Тороней) паянхи кун 
та ырӑпа асӑнатӑп.

Малашнехи ҫулсенче район хаҫатне ҫырас ӑсталӑха аталан- 
тарса пынӑ май республикӑра тухса тӑракан «Ҫамрӑк комму
нист», «Коммунизм ялавӗ» хаҫатсемпе те тачӑ ҫыхӑну йӗрке- 
лесе ятӑм.

ШУПАШКАРА, ҪАМРӐК АВТОРСЕН КАНАШЛӐВНЕ
Ҫав ҫулсенче мана Ишекри пӗрлештерсб пысӑкланнӑ «Ста

линская гвардия» колхозри комсомолецсем темиҫе хутчен те 
хӑйсен вожакӗ пулма суйларӗҫ. Ҫавна май «Ҫамрӑк комму
нист» хаҫата статьясем ҫырма самаях ҫӑмӑл пулнӑ. Инфор- 
мацисемсӗр пуҫне чылаях проблематикӑлла статьясем, кри- 
тикӑлла материалсем те хатӗрлесе параттӑм. Пӗр ҫулхине 
«Комсомольская правдӑра» та критикӑлла статья пичетлесе 
кӑлартӑм.

1953 ҫулта «Ҫамрӑк коммунист» хаҫат редколлегийӗ рес- 
публикӑри чи активлӑ ҫамрӑк авторсен семинар-канашлӑвне 
ирттерчӗ. Унта мана та чӗнчӗҫ. Ун чухне семинарта Хӗрлӗ
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Чутайран Павел Голицин, Куславккаран Петр Немцов (Ваша- 
ват), Патӑрьелӗнчен Иван Матросов, Ҫӗрпӳрен Алексеев, Шу- 
пашкартан Григорий Васильев (Луч), Михаил Шибаев тата ыт- 
гисем пулнине астӑватӑп.

Асӑнмалӑх ушкӑнпа фото ӳкерӗнтӗмӗр.

ХАҪАТА ҪЫРНА, 
РАДИОКОМИТЕТА ИНФОРМАЦИ ТӐРАТНӐ, 
«КАПКӐН» ЖУРНАЛПА ҪЫХАНУ ТЫТНӐ

Аллӑмӗш ҫулсен варринче «Коммунизм ялавӗ» хаҫатпа тачӑ 
ҫыхӑну тытма пуҫларӑм. Чӑваш радиокомитечӗн «Ҫӗнӗ хыпар- 
сен» пайне тӗрлӗрен информаци сахал мар тӑратнӑ. «Кап- 
кӑн» журнала та ҫырма пуҫларӑм. Ун страницисенче ҫав ҫул- 
сенче сахал мар критикӑлла статья пичетленӗ. Журналта ӗҫле- 
кен Нил Амурцевпа «Арпа пуҫ» пьеса пичетлесе кӑлартӑмӑр. 
Ку пьеса каярахпа «Капкӑн» журнал библиотекинче те кун ҫути 
курчӗ. Ана ҫав ҫулсенче республикӑри ялсенчи клубсен сцени 
ҫинче сахал мар лартнӑ.

1957 ҫулта мана -  Ишлей районӗнчи чи активлӑ обществӑл- 
ла ҫыравҫӑна -  республикӑри рабочисемпе хресченсен 
пӗрремӗш съездне делегата суйларӗҫ. Съездра мана та сӑмах 
пачӗҫ. Республикӑри пичет ӗҫне активлӑ хутшӑннӑшӑн Чӑваш 
АССР Аслӑ Канашӗн Президиумӗн Хисеп грамотипе чысларӗҫ.

Съезд кунӗ манпа пёр интереслӗ самант пулса иртрӗ. Съезд 
хупӑнсан унта пулнисенчен пӗри ҫапла каларӗ: «Грамотуна 
ҫумалла». Эпӗ ун чухне ҫак сӑмахӑн пӗлтерӗшне ӑнлансах 
кайман. Ҫакӑншӑн паянхи кун та пӑшӑрханса пурӑнатӑп...

1960 ҫулта райком бюровӗ сӗннипе Шупашкарти партипе 
совет работникӗсем хатӗрлекен шкула вӗренме кӗтӗм.

«ҪЫР, ФОДЕЙ, ҪЫР»
1962 ҫулта совпартшкула пӗтерсен «Слава» колхоз ертӳҫин 

ҫумне суйларӗҫ. Ӗҫе хӑнӑхса пынӑ май район хаҫачӗпе ҫыхӑ- 
ну тытассине ҫӗнетрӗм.

1963-1969 ҫулсенче район хаҫачӗн редакторӗ пулса Транк- 
виллин Логинов ӗҫлерӗ. Сӑпайлӑ редакторччӗ, кӑмӑллӑ арҫ- 
ынччӗ. Вӑл ҫулсенче эпӗ ял хуҫалӑх специалисчӗ пулнӑ май 
ял хуҫалӑхӗпе ҫыхӑннӑ статьясем ытларах ҫыраттӑм. Тӗрлӗ 
информаци шӑрҫалассине те манӑҫа хӑварман.
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Т.Логинов яланах хавхалантарса тӑратчӗ. Вӑл кирек ӑҫта тӗл 
пулсан та, кирек хӑш вӑхӑтра та «Ҫыр, Фадей, ҫыр» тетчӗ. Ҫакӑ 
мана, чӑнах та, статья хыҫҫӑн статья пичетлесе кӑларма вӑй- 
хӑват паратчӗ.

ҪӖННИНЕ ШЫРАКАН РЕДАКТОР
Сӑмах 1970-1972 ҫулсенче район хаҫачӗн редакторӗ пулса 

ӗҫленӗ Андрей Михайлов пирки пырать. Вӑл ҫӗннине шыра- 
кан редакторсенчен пӗриччӗ. Хӑй те ҫыратчӗ, ялкорсене те 
пулӑшатчӗ. Вӑл вӑхӑтра «Ленинец» хаҫатӑн корреспонденчӗ- 
сен постне йӗркелени мӗне тӑрать. Штатра тӑман корреспон- 
дентсемпе тӗрлӗрен экскурсисем ирттеретчӗ. Ҫакӑн пек экс- 
курсипе Ульяновск хулинче пулни ҫинчен пирӗн тӑрӑхри Ни
колай Петров корреспондент аса илме юрататчё.

А.Михайлов редактор «Ленинец» хаҫатӑн пӗлтерӗшне ӳсте- 
рес тӗлӗшпе ытти облаҫсенчи районсемпе хуласенчи хаҫат- 
сен опычёпе паллашас енёпе те тимлетчё. Шел, нумаях ӗҫле- 
мерӗ, ӑна Шупашкара ӗҫлеме чӗнсе илчӗҫ.

Андрей Михайлова 1950 ҫултанпах лайӑх пёлетёп. Ун чух
не вал ВЛКСМ Ишлей райкомӗн организацилле пайӗнче вӑй 
хуратчё. Эпё «Сталинская гвардия» колхозра комсомол комите- 
чӗн секретарӗ пулнӑ. Иксёмёр те ҫав ҫулсенче Ишлей район 
хаҫатне ҫырсах тӑраттӑмӑр. Вал А.Ванин, эпё Ф.Олангин ятпа.

ТЕН, РЕДАКТОР ТА ПУЛАТТАМ
1972-1978 ҫулсенче «Ленинец» хаҫатӑн редакторё пулса 

Петр Матвеев тӑрӑшрӗ. Вал редактор ӗҫне шкулта тимленё 
ҫӗртен кӳлӗннӗ. П.Матвеев редакторта ӗҫленӗ ҫулсенче «Лени
нец» хаҫатра самаях пысӑк статьясемпе тёрленчёксем пичет
лесе кӑлартӑм. Вёсен шутӗнче «Малашлӑха курса» (1976), «Ят- 
лӑ ҫынна ял савать» (1977), «Ӗҫтӑвком секретарё» (1977), «Ми- 
хайловсем» (1978), «Пропагандист» (1978), «Республика чем
пионки» (1978) тата ыттисем те. Ҫак статьясемпе 2000 ҫулта 
«Ишек тӑрӑхӗнче» ятпа кӗнеке кӑларнӑ чухне уса куртӑм.

Петр Петровичпа иксёмёр хушӑра эпё кётмен япала пулса 
иртрӗ. Ҫав вӑхӑтсенче район хаҫачӗн штатра тӑман коррес- 
понденчёсемпе час-часах семинар-канашлусем ирттеретчӗҫ. 
Пӗррехинче ялкорсен черетлӗ семинарӗ хыҫҫӑн редактор мана 
хӑйӗн ӗҫ пӳлӗмне кӗме хушрӗ. Вӑл, хаҫат редакторӗн ҫумӗ,
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мана парти пурнӑҫ пайӗн пуҫлӑхӗ пулма сӗнчӗ. Ҫав вӑхӑтрах 
хурав пама тӑхтарӑм, шутласа пӑхма вӑхӑт ыйтрӑм.

Тепӗр виҫӗ кунтан, пӗлекенсемпе калаҫнӑ хыҫҫӑн, редак
тор патне шӑнкӑравласа килӗшменни ҫинчен пӗлтертӗм. Ман 
мӑшӑрӑм, Марина Максимовна, эпӗ редакцине ӗҫлеме каяс- 
сине хирӗҫех пулманнине пӗлтӗм. Тен, темиҫе ҫул редактор 
ҫумӗ пулса опыт пухса кайран редактор та пулаттӑм.

Петр Петрович редакторта ӗҫленӗ ҫулсенче «Ҫатра Марка 
ҫӑлтӑрӗсем» ятпа кӗнеке кӑларма шухӑшлине асӑнатчӗ. Унта 
Ҫатра Марка ялӗнче ҫуралса ӳснӗ биологи наукисен докторӗ 
И.С.Аверкиев, экономика наукисен докторӗ И.Д.Дмитриев, Ар- 
ктикӑн паллӑ тӗпчевҫи К.П.Петров, Чӑваш Республикин тава 
тивӗҫлӗ артистки С.Н.Михайлова, РСФСР тава тивӗҫлӗ худож- 
никӗ В.И.Мешков ҫинчен ҫырса кӑтартма палӑртнӑччӗ. П.Мат
веев пурӑннӑ чухне хӑй ӗмӗтне пурнӑҫлаймарӗ. Унӑн шухӑш- 
не малалла тӑсса эпӗ 2000 ҫулта «Ишек тӑрӑхӗнче» ятпа кӗне- 
ке кӑларнӑ чухне вӗсем ҫинчен «Ҫатра Марка ҫӑлтӑрӗсем» 
пайра ҫырса кӑтартрӑм.

1974 ҫулхи март уйӑхӗнче КПСС райкомӗн II пленумӗнче 
«Ленинец» хаҫатӑн ӗҫ-хӗлне тишкерсе тухрӗҫ. Унта хаҫат ре- 
дакторӗ П.П. Матвеев анлӑ доклад туса пачӗ. Пленумра эпӗ те 
тухса каларӑм.

«ПУШӐ а я А п а  к и я м е с т »
1970-1980 ҫулсенче район хаҫат редколлегийӗ штатра тӑ- 

ман корреспондентсемпе тӑтӑшах семинар-канашлу ирттер- 
нине палӑртрӑм ӗнтӗ. Пӗррехинче ҫакӑн пек семинарта хаҫа- 
тӑн яваплӑ секретарё сӑмах илчӗ. Ялкорсене ырӑ тӗслӗх кӑ- 
тартса парас енӗпе ҫапла каласа хучӗ: «Акӑ, Марков ялкорах 
илер-ха. Вӑл час-часах редакцине кӗрсе тухать. Анчах нихӑ- 
ҫан та пушӑ алӑпа килмест». Ҫакӑн хыҫҫӑн залра ларакансем 
кулсах ячӗҫ. Вара тухса калаканни ҫапла хуравларӗ: «Эсир 
мана тепӗр майлӑ ӑнлантӑр пулмалла. Эпӗ хаҫат редакцине 
вал информаци е статья илсе килни пирки каларӑм».

СТАТЬЯ ХЫҪҪАН СТАТЬЯ
1978-1983 ҫулсенче редактор пулса П.Е.Ефимов тимлерӗ. 

Вӑл Т.Логинов редактор пекех статья ҫырма хавхалантарсах 
тӑратчӗ. Ҫавна пула-и, тен, район хаҫатне ҫырассине пысӑк
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ҫӗкленӳпе туса пыраттӑм. Хаҫат стракицисенче эпӗ ҫырнӑ 
тӗрленчӗксемпе статьясем час-часах пичетленетчӗҫ.

Г.А.Егоров (1983-1992), И.М.Михайлов (1992-1993), В.М.Са- 
винкин (1993-1995) редактор пулса ӗҫленӗ ҫулсенче те «Тӑ- 
ван Ен» хаҫатпа тачӑ ҫыхӑну тытнӑ. Малтанхи пекех статья 
хыҫҫӑн статья пичетлесе кӑларнӑ. 1991-1993 ҫулта пулса иртнӗ 
улшӑнусем хыҫҫӑн хаҫата ҫырас тематикӑна улӑштарма тиврӗ. 
Тен, ҫавӑнпа та-и, иртнӗ ӗмӗрӗн тӑхӑр вуннӑмӗш ҫулӗсен вар- 
ринче эпӗ пачах та ҫырма пӑрахрӑм теме пулать.

ТЕН, ҪЫРМА ТА ПӐРАХАТТАМ
Чӑн та, ҫав ҫулсенче ҫыраслӑх хӗрӳлӗх чакрӗ. Тен, тӗппи- 

пех ҫырма та пӑрахаттӑм пулӗ. «Тӑван Ен» хаҫат редакторӗ- 
пе Ю.П.Степановпа ӑнсӑртран тӗл пулни апла тума памарӗ, 
ҫырас хӗрӳлӗхе тепӗр хут чӗртсе ячӗ.

Пӗррехинче Ишлей ялӗ ҫывӑхӗнчи автобус чарӑнӑвӗнче тӑ- 
ратӑп. Пӑхатӑп та кӑвак пӗр УАЗик иртсе кайсан каялла чакса 
ман тӗле пырса чарӑнчӗ. Ку «Тӑван Ен» хаҫатӑн ҫӑмӑл авто- 
машини пулчӗ. Ю.П. Степанов редактор Ишек еннелле каяс- 
сине пӗлтерсе машинӑна ларма сӗнчӗ. Редакторпа ҫул ҫинче 
юлташла ӑшшӑн калаҫса пынипе Ишеке ҫитнине те сисмерӗм.

Ҫавӑн хыҫҫӑн Юрий Петрович хавхалантарнине пулах рай
он хаҫатне обществӑлла майпа ҫырас ӗҫе тепӗр хут кӳлӗнтӗм. 
Ҫакӑншӑн ӑна пысӑк тав. Палӑртас пулать, 90-мӗш ҫулсен 
вӗҫӗнче тата 2000 ҫулсен пуҫламӑшӗнче район хаҫатне ҫырас- 
сине ытти ҫулхисенчен пысӑк активлӑхпа туса пытӑм. Ҫырас 
тематикӑна чылаях улӑштартӑм. Ытларах ӗҫ паттӑрӗсем, ятлӑ- 
сумлӑ, паллӑ ҫынсем ҫинчен тата историлле материалсем 
ҫыртӑм. Ҫав вӑхӑтра Ишекре Совет влаҫӗ хӑҫан йӗркеленни, 
пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхсем пуҫланса кайни, Ишек шкулне уҫни, 
Ишекре сиплев учрежденийӗ ӗҫлеме пуҫлани, Ишек чиркӗвӗн 
шӑпи, Ишек пасарӗ пухӑнма тытӑнни ҫинчен тӗплӗ материал
сем ҫырса кӑлартӑм.

Ятлӑ-сумлӑ ҫынсенчен Мухтав орденӗн, Октябрь революци, 
Ӗҫлӗх Хӗрлӗ ялав тата Хисеп палли орденсен кавалерӗсем тата 
ыттисем ҫинчен пысӑк тӗрленчӗксем ҫыртӑм. Ҫавӑн пекех «Сла
ва» совхозӑн 20 ҫулхи ӗҫ-хӗлне темиҫе хаҫат номерӗнче ҫырса 
кӑтартрӑм.

2003 ҫул Ишексемшӗн пилӗк паллӑ событи ҫулӗ пулчӗ: Ишек
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ялёнче шкул уҫӑлни 160 ҫул, сиплев учрежденийӗ ӗҫлеме пуд- 
лани 80 ҫул, блокадӑри Ленинград хулин тӑлӑх ачисене валли 
ятарласа ача ҫурчӗ уҫнӑранпа 60 ҫул ҫитни, краеведени му- 
зейӗ 20 ҫул, ваттисен ҫурчӗ 10 ҫул тултарни.

Ҫав паллӑ юбилейсене кӗтсе илме хатӗрленнӗ тапхӑрта эпӗ 
район хаҫатӗнче историлле чылай статья, тӗрленчӗк пичетле- 
се кӑлартӑм. Ҫавсемпе тата маларах пичетленнӗ ытти мате- 
риалпа усӑ курса 2003 ҫулта «Ишек тӑрӑхӗнче» ятпа иккӗмӗш 
кӗнекине пичетлесе кӑлартӑм.

КОНКУРССЕНЧЕ ТЕ ҪӖНТЕРНӖ, 
ХИСЕП ХУЧӖСЕНЕ ТЕ ТИВӖҪНӖ

«Тӑван Ен» хаҫата ҫырса тӑнӑ ҫулсенче эпӗ чи лайӑх ста
тья, очерк, тӗрленчӗк ҫырас конкурссене сахал мар хутшӑннӑ, 
ҫӗнтерӳҫӗ те пулнӑ.

Юлашкинчен ҫакна палӑртма кирлӗ тесе шутлатӑп. Хаҫат 
редакторӗсем пулса ӗҫленӗ Василий Петров, Транквиллин 
Логинов, Андрей Михайлов, Петр Матвеев, Петр Ефимов, Ген
надий Егоров, Иван Михайлов, Владимир Савинкин, Юрий Сте
панов журналистсемпе яланах пёр чӗлхе тупнӑ. Тӗрлӗ ҫул- 
сенче хаҫат сотрудникёсем пулса ӗҫленисене ман материал- 
сене пичете хатёрленёшён район хаҫачӗ 80 тултарнине кётсе 
илнё май тав сӑмахӗ калатӑп.

Ку таранччен «Тӑван Ен» хаҫата ҫырса тӑнӑшӑн пёрре те 
ӳкӗнместӗп. Хаҫата ҫырни мана хамӑн тӗп ӗҫе кирлӗ пек туса 
пыма чӑрмантарман, пурнӑҫ шайӗпе тан пыма пулӑшнӑ. Ха- 
ҫат хамӑн тавракурӑма ӳстерме чылаях пулӑшрӗ. Сывлӑх пул
сан малалла та ҫырас кӑмӑл пур-ха.

В.Т.Сорокин «Тӑван Ен» хаҫат редакторӗнче ӗҫлеме пӑрах- 
сан хаҫат редакторӗ пулма Б.Б.Чиндыков журналиста уйӑрса 
лартрӗҫ. Вӑл журналистикӑра кӑна мар, литературӑра та па- 
лӑрнӑ ҫын. Хаҫат ӗҫне, хаҫат редакторӗн ӗҫне пысӑк ҫӗкленӳ- 
пе туса пыма пикенчӗ. Район хаҫат ӗҫне чылай ҫӗнӗлӗх кӗртрӗ. 
Малтан хаҫат кашни эрнере икӗ хут тухнӑ пулсан, малалла 
хаҫат эрнере пёрре -  эрнекун 12 страницӑпа тухма пуҫларӗ. 
Хаҫата илемлетесси те лайӑх еннелле чылай улшӑнчӗ.

2010 ҫулхи декабрьтен хаҫат редакторӗ пулса А.А.Сусме- 
гова ӗҫлет.

121



РЕДАКТОР -  

ОРГАНИЗАТОР ГАЗЕТНОГО ДЕЛА
За 75 лет Чебоксарская районная газета выходила под на

званиями «Колхозник ҫулӗ» (с 27.07.1932 г. по 17.08.1938 г.), 
«Ленин ҫулӗпе» (с 19.08.1938 г. по 25.04.1962 г.), «Ленинец» 
(с 24.02.1963 г. по 30.09.1991 г.). С 01.10 1991 года она выхо
дит под названием «Тёван Ен».

В 1932-1937 годах, затем с 20.11.1941 по 11.02.1942 отв. ре
дактором «районки» был П.М.Ростов (дер. Малые Карачуры). В 
свои двадцать пять лет, окончивший в Чебоксарах совпартшко
лу и успевший проработать заведующим отдела культуры и 
пропаганды райкома ВКП (б), был политически подкован, что
бы организовать газетное дело. И это ему удалось.

В 1937-1940 годах во главе газеты кто год, кто несколько ме
сяцев находились Н.Ф.Виноградов, П.И.Иванов, П.В.Шиманов, 
Ф.А.Александров. Не сказались ли на частой сменяемости ре
дакторов политические репресии? Можно предположить, ибо 
руководящим работникам завоевать доверие у партии, высших 
органов власти было нелегко. Везде искали «врагов народа», в 
том числе и среди журналистов.

В 1940-1941 годах редактором районной газеты «Ленин ҫул- 
ӗпе» работал Л.С.Семенов, в феврале-марте 1942 года - 
П.Т.Трифонов, в 1942-1944 годах - Я.Н.Никитин, 1944-1947 го
дах - Г.П.Петров, в июле-декабре 1947 года - А.С. Семенов. Ра
нее сотрудничавшие с газетой в качестве внештатных коррес
пондентов, они понимали роль печати в жизни общества. Сле
дуя предначертанию В.И.Ленина, делали все, чтобы газета на 
деле выполняла роль «коллективного пропагандиста и агита
тора, коллективного организатора».

2 января 1948 года райкомом ВКП(б) редактором райгазеты 
вновь утвержден Я.Н.Никитин, участник гражданской войны, с 
оружием в руках защищавший Советскую республику, честно и 
добросовестно в течение 12 лет выполнял нелегкие обязанности 
редактора. Сделал все от него зависящее, чтобы номера газеты 
были разнообразны по тематике, интересны по содержанию.

В июле 1959 года произошло укрупнение Чебоксарского рай
она за счет присоединения к нему Ишлейского района. В райо
не было произведено укрепление кадрами организаций и уч- 
реждений. Оно коснулось и редакции райгазеты.
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На состоявшемся 25.07.1959 года пленуме райкома КПСС ре
дактором газеты утвержден В.П.Петров, работавший до этого 
вторым секретарем райкома партии. Он находился у руля га
зеты до мая 1962 года. С началом издания в стране межрайон
ных газет у райкомов печатных органов не стало. При В.П. Пет
рове районная газета стала четырехполосной, она выходила 
три раза в неделю. В увеличенном штате редакции были соз
даны отделы партийной жизни, сельского хозяйства и писем.

В феврале 1963 года парткомом Чебоксарского колхозно-со
вхозного производственного управления (в него вошли Чебок
сарский, Моргаушский и Марпосадский районы) и районным 
Советом народных депутатов была учреждена газета «Лени
нец», ее редактором был утвержден Т.Л.Логинов (дер.Чемур- 
ша), в продолжительное время проработавший в советских и 
партийных органах. После его ухода на заслуженный отдых с 
декабря 1969 года по апрель 1970 года обязанности редакто
ра выполнял зам. редактора Г.С.Мальцев.

В последующем редакторами районной газеты работали: в 
1970-1972 годах - А.И.Михайлов, в 1972-1978 годах - П.М.Мат
веев, в 1978-1983 годах - П.Е. Ефимов, в 1983-1992 годах - 
ГА.Егоров, в 1992-1993 годах - И.М.Михайлов, в 1993-1995 го
дах - В.М.Савинкин, в 1995-2002 годах - Ю.П.Степанов-Листо- 
пад. Каждый из них имел за плечами опыт в журналистике, вно
сил свою лепту в развитие газетного дела.

С августа 2002 года главным редактором газеты «Тӑван Ен» 
(газета «Ленинец» переименована 1.10.1991 г.) работал член 
Союза журналистов России В.Т.Сорокин, прошедший в 1994-2002 
годах редакционную кухню в республиканской газете «Хыпар».

С сентября 2005 г. - со дня восстановления самостояльнос- 
ти газеты (выхода из состава ГУП «Кугесьский издательский 
дом», который был образован в 1998 г.) - им сделаны уверен
ные шаги по улучшению условий труда и его оплаты в журнали
стском коллективе. За год обновлен компьютерный парк. При
обретены 3 новых принтера, второй фотоаппарат, служебная 
автомашина. За пять лет существенно увеличен тираж.

Как было уже сказано, с февраля 1935 года по июнь 1959 
года в селе Ишлей-Покровском издавалась газета «Колхозник 
хаҫачӗ» - орган Ишлейского райкома партии и районного Сове
та депутатов трудящихся. В соответствии с Указом Президиу
ма Верховного Совета Чувашской АССР от 14.07.1959 года
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Ишлейский район был упразднен. За счет него был укрупнен 
Чебоксарский район. Редакторами этой газеты проработали: 
в 1935-1937 гг. - Л.П.Павлов, в 1937-1941 гг. - А.И.Енисеев, с 
7.09 по 14.12.1941 года - Р.О.Малютин, с 15.10.1942 года по 
6.01.1943 года - П.Т.Лукин, с 9.01 по 19.04.1943 года - 3 .М.Мит
рофанова, в 1943-1947 годах - В.П. Гуськов, в 1947-1952 гг. - 
Х.И.Лисин, с 10.07 по 7.09.1952 года - В.Чернов, в 1952-1956 
годах - Ф.И.Малышкин, в 1956-1959 годах - С.П.Самсонов.

Газета - дело не только редактора. Прежде всего это труд 
им направляемого коллектива сотрудников, не всегда замеча
емых общественностью. Получая за свой литературный труд 
весьма скромную оплату, много сил и умственную энергию 
отдавали, отдают и сегодня, чтобы сделать в полном смысле 
этого слова газету. В нашей «районке» отличились многолет
ней и плодотворной работой, преданностью избранной про
фессии Алексей Тимофеев, Артем Алексеев, Леонид Белов, 
Павел Васильев, Зинаида Митрофанова, Артем Павлов, Петр 
Павлов. Воспитанники «районки» А.В. Изоркин, П.П.Матвеев, 
В.М.Савельева стали кандидатами наук. Редактор газеты в 
1970-1972 годах А.И.Михайлов был выдвинут заведующим сек
тором печати, телевидения и радио обкома КПСС. В 1985-1991 
году был начальником Управления по охране государствен
ных тайн в печати при Совете Министров ЧАССР. В 1991-2004 
годах он был консультантом, затем ответственным секрета
рем Союза журналистов Чувашской Республики.

Ныне в штате редакции газеты «Тӑван Ен» - 11 сотрудни
ков. Свыше десяти лет назад впряглась в журналистику Вера 
Иванова. Была литсотрудником, заведующей отделом сельс
кого хозяйства, ныне она - ответственный секретарь. С сен
тября 2001 года в районке трудится выпускница Чувашского 
госуниверситета имени И.Н.Ульянова Алина Сусметова. Выб
рала себе профессию журналиста выпускница Чувашского го
сударственного педагогического университета Алина Изман. 
Кстати, она, Вера Иванова и Алина Сусметова - стипендиатки 
Президента Чувашии. Каждая из них имеет свой творческий 
почерк, делает все, чтобы газета «Тӑван Ен» стала для сель
чан верным советчиком в добрых делах, надежным спутником 
в жизни. Благодаря их труду газета ежегодно участвует в рес
публиканских конкурсах СМИ и неоднократно выходила в них
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победителем. Недавно влился в коллектив редакции член Со
юза журналистов России Юрий Михайлов.

Отличились добросовестным отношением к работе операто
ры ЭВМ Мария Егорова и Марина Иванова, бухгалтер Е.Мака
рова.

Объединяющей силой работников пера в журналистское со
общество стала первичная журналистская организация. Она 
создана в Кугесях в ноябре 1971 года.

Ныне первичная журналистская организация редакции Че
боксарской райгазеты объединяет 9 членов. Возглавляет ее 
главный редактор В.Т.Сорокин. На XVI съезде СЖ ЧР он из
бран членом правления Союза журналистов Чувашской Рес
публики. В конце 2006 года членом Союза журналистов Рос
сии стала Алина Сусметова.

Надежная опора «районки» - ее общественные корреспон
денты. У нее нет собкоров. Ныне у газеты «Тӑван Ен» более 
20 пишущих селькоров. Активно сотрудничает с райгазетой 
Тамара Берендеева (д.Синьял-Покровское). Лучшие люди де
ревни, герои Великой Отечественной войны, краеведение - вот 
тематика ее публикаций. Редакция регулярно получает кор
респонденции Антонины Ефимовой (д.В.Туруново), Геннадия 
Коннова (с. Янгильдино), Михаила Константинова (д.Ердово), 
Геннадия Николаева (с.Ишлеи), Романа Чепунова (д.Собака- 
сы). Свыше 50 лет не расстается с ручкой и блокнотом Фадей 
Константинов (д.Кибеккасы). За последние годы по крупицам 
исследовал историю деревень Ишакской стороны, что дало 
возможность краеведу издать книгу.

Благодаря общественным корреспондентам, редакции уда
ется соблюдать географию в освещении многогранной жизни 
пригородного района - крупнейшего в республике.

Вот уже 75 лет газета «Тӑ ван Ен» идет в ногу с жизнью Че
боксарского района. Три четверти века она последовательно 
ведет летопись его славной истории. Перелистывая ее стра
ницы, можно с полным основанием заявить: «Знакомьтесь - 
Чебоксарский район!».

А.МИХАЙЛОВ, 
редактор районной газеты в 1970-1972 гг.
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НАША РАЙГАЗЕТА
Одной из газет, годами выписываемых в нашей семье, 

была районная газета, как говорили раньше, «райгазета». 
Читал ее и наш дед Василий Никитич. Хотя газета уже 
была переименована в «Ленин ҫулӗпе», он все еще назы
вал ее по привычке «Колхозник хаҫачӗ».

В детстве, конечно, никто газеты от корки до корки не чита
ет. Однако все равно газета воспитывала в нас чувство гордо
сти за свой район, за свой колхоз. Запомнилось, как любопыт
но было знакомиться со сводками показателей соцсоревно
вания между сельскими советами по страховому делу, между 
колхозами по удою молока, по уборке хлеба, по вспашке ози
мых и т.д. Как правило, первые места занимали колхозы им. 
Ленина, им.Свердлова, им.Куйбышева, «За коммунизм». Из 
доярок нашего колхоза «За коммунизм» («Пучах») в передови
ках по району в 60-х годах постоянно была Вера Любимова, 
среди механизаторов района вперед часто выходил Егор Тол
стое (Пархикасы). Из свинарок в 80-е годы высокие показате
ли имели Л.Сармосова, А.Егорова, Н.Ермолаева (Синьял-По- 
кровское). И это людей радовало.

Идеологическому воспитанию трудящихся уделялось боль
шое внимание. Для колхозников прямо в поле и на фермах 
организовывали читки газет. (Сейчас нет возможности даже 
слушать радио - отключили!). Корреспонденты районной га
зеты знакомили читателей с работой, проводимой агитатора
ми: учителями, медработниками, руководителями колхозного 
производства.

Газету в деревнях выписывали охотно. Например, в 1986 году 
тираж «Ленинца» достигал 7347 экземпляров. Читателей при
влекали рубрики «Страница народного контроля», «Короткие 
новости», «Районные вести», «Вопрос-ответ», «Герои труда», 
«Советы специалиста», «Наш календарь». Кроме того, рань
ше популярны были фельетоны.

В числе внештатных корреспондентов районной газеты был 
мой отец Кронид Петрович Берендеев. Он сохранил свои соб
ственные статьи, а также немало вырезок из газет «Ленинец» 
и «Таван Ен». Авторами статей, посвященных развитию рай
она, состоянию дел в школах, анализу разных событий явля
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лись Г.Коннов, К.Воронов, М.Константинов, Е.Ерагин, В.Ста- 
ньял и другие.

«Тӑван Ен» - отличная газета. Она сплачивает жителей Че
боксарского района, дает возможность ближе узнать своих 
земляков, и иметь верное представление о буднях трудовых 
коллективов и населенных пунктов. Газетная информация 
обогащает нашу жизнь.

Т.ВЕРЕНДЕЕВА.

СӐМАХӐМ  -  Я Л  КӖНЕКИСЕМ ПИРКИ
Хӑйсен тӑван ял историйӗпе кӑсӑкланакансем юлаш- 

ки вӑхӑтра нумайланчӗҫ. Ҫав темӑпа кӗнеке кӑларасси- 
пе чунтан тӑрӑшаҫҫӗ. Хальччен кун ҫути курнисенчен хӑш- 
пӗрине ял кӗнеки теме ҫук-ха. Вӗсенче ял историне 
ҫырса кӑтартнипех ҫырлахнӑ е ӑна та пачах асӑнман. 
Пиҫсе ҫитейменнисене те ял халӑхӗ кӑсӑклансах вулать.

Нумаях пулмасть район библиотекинчи краеведени уйрӑмӗ- 
нче пулса ял кӗнекисенчен хӑшӗ-пӗринпе паллашма тӳр килчӗ. 
Сахал мар вӗсем кӗнеке ҫӳлӗкӗ ҫинче. Вёсен шутӗнче -  Леонид 
Павловпа Геннадий Красновӑн «Эпир -  Токаш ачисем» (1995 
ҫулта пичетленнӗ), Виталий Беловӑн «Тӑван Ен: Юраково -  
Чумкасси» (2004 ҫ.), Николайпа Людмила Платоновсен «Кӳкеҫ- 
пе Ишлей тӑрӑхӗнче» (1998 ҫ.), Николай Платоновӑн «Ентеш- 
сем» (2000 ҫ.) тата «Мой родной край» (2004 ҫ.), Валентин Али- 
нейӑн «Голоса Алинской истории» (2001 ҫ.), Геннадий Викто
ров, Зинаида Петрова, Алексей Тимофеев авторсем пӗрле кӑ- 
ларнӑ «Деревня Анаткас Марги» (2004 ҫ.). Ҫак йӗркесен авторӗн 
«Ишек тӑрӑхӗнче» ятпа кун ҫути курнӑ икӗ кӗнеки те унтахчӗ.

Анчах район библиотекинче Чӑваш Республикин хисеплӗ тав- 
рапӗлӳҫисен Александр Мироновпа Галина Соловьева кӑларнӑ 
кӗнекесене тӗл пулмарӑм. Эпӗ пӗлнӗ тӑрӑх, Апашсем те ял кӗне- 
киллӗ пулчӗҫ. Апаш ялӗ Кӳкеҫрен инҫех мар пулин те вӑл кӗнеке 
район библиотекине ҫитеймен-ха. Пӗлтӗр Васильевсем Янӑш ял 
историйӗпе кӗнеке кӑларнӑччӗ. Эп пулнӑ вӑхӑтра, шел те, вӑл та 
библиотекӑра ҫукчӗ.

Халӗ эпё ял историйӗн кӗнекисемпе (кунта районти тӗп биб- 
лиотекӑра тӗл пулма май килменнисем те пур) паллашнӑ хыҫ- 
Ҫӑнхи шухӑша пӗлтересшӗн.
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«ЭПИР -  ТОКАШ АЧИСЕМ»
Ку кёнеке ял кёнекисенчен чи малтан пичетленсе тухнисен- 

чен пёри. Унта Ҫырмапуҫ ял тӑрӑхӗнчи Чӑрӑшкассси ялӗпе 
халӑхӗн кун-ҫулӗ ҫинчен ҫырса кӑтартнӑ.

Архив хучӗсемпе усӑ курса авторсем Чӑрӑшкасси ялӗн тата 
ҫывӑхри ялсен виҫ ҫӗр ҫул ӗлӗкреххи историне анлӑн ҫырса 
кӑтартса ҫав тери ырӑ ӗҫ тунӑ.

Ҫавӑн пекех кӗнекере 18, 19, 20-мӗш ӗмӗрсенчи ял тавраш- 
ӗнчи лару-тӑрӑва анлӑн сӑнласа панӑ. 20-мӗш ӗмӗр пуҫламӑ- 
шӗнчи пёрремёш тӗнче вӑрҫи, Октябрьти революци, граждан 
вӑрҫин тапхӑрӗсем, пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх йӗркеленӗ вӑхӑт, 
Тӑван ҫӗр-шывӑн Аслӑ вӑрҫи пирки, хӑйсен пурнӑҫне Чӑрӑш- 
касси ялӗпе ҫыхӑнтарнӑ паллӑ ҫынсем ҫинчен авторсем 
ӑшшӑн каласа кӑтартнӑ.

Кӗнеке хулӑмах мар, 76 страницӑран тӑрать. Авторӗсем -  
Чӑрӑшкассинче ҫуралса ӳснӗ ырӑ ята тивӗҫнӗ ҫынсем. Пӗри, 
Л .П .Павлов, Чӑваш Республикин культурӑн тава тивӗҫлӗ 
ӗҫченӗ, «Сторона моя Чебоксарская» кӗнеке авторӗ. Г.П.Крас
нов -  истори ӑслӑлӑхӗсен кандидачӗ. Шупашкарти коопераци 
институтӗнче 20 ҫула яхӑн доцент пулса вӑй хунӑ, ӑслӑлӑхпа 
тӗпчев ӗҫӗсем 60-а яхӑн пичетленӗ.

Ман шутпа, кӗнекере пӗчӗк ҫитменлӗхсем пур. Хӑш-пӗр вы- 
рӑнта нумай ҫын хушаматне асӑнни вулакана йӑлӑхтарать, 
малтан вуланине манӑҫа хӑварать. Ҫапах та ку кӑларӑм - ял 
кӗнекисем хушшинче лайӑххисенчен пӗри.

«КӲКЕҪПЕ ИШЛЕЙ ТӐРӐХӖНЧЕ»
Вӑл «Эпир -  Токаш ачисем» ятлӑ кӗнекерен маларах кун 

ҫути курнӑ. Унта авторсем 1996-1998 ҫулсенче «Тӑван Ен» 
хаҫатра пичетленнӗ материалсене кӗртнӗ. Район хаҫатне эпӗ 
чылай ҫул ҫырӑнса илетӗп. Кӗнекери статьясене кӑсӑклансах 
вуларӑм.

«Кӳкеҫпе Ишлей тӑрӑхӗнче» кӑларӑма ял тӑрӑхӗсен кӗнеки 
теме ҫук-ха. Алла пулин те кӗнекере Шоркка таврашӗнчи, Иш- 
лейпе Кӳкеҫ тӑрӑхӗнчи пурнӑҫа ҫырса кӑтартни аван. Чылай 
ҫӗрте Шорккари фольклор ушкӑнӗ ҫинчен асӑннӑ. Уйрӑм ҫын- 
сем пирки каласа панисем тӗл пулаҫҫӗ. Спорт ҫинчен те ҫырса 
кӑтартнӑ. Ишлейри кирпӗч завочӗн ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен чылай 
асӑннӑ. Ман шутпа, усӑллӑ кӗнеке.
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«ЕНТЕШСЕМ»
Н.А.Платоновӑн ку вӑл -  иккӗмӗш кёнеки. Унта автор 1996- 

1999 ҫулсенче республикӑри тата районти хаҫатсенче хӑй пи- 
четленӗ материалсене кӗртнӗ. Чӑвашла та, вырӑсла та ҫырни- 
сем пур. Унта -  Ишлей кирпӗч завочӗ ҫинчен, Шорккари фольк
лор ансамблӗ пирки, спортпа ҫыхӑннӑ статьясем.

Шрифт енчен тата ытти енпе тиркесех каймалла мар. Ҫапах 
та кӗнекере ҫитменлӗхсем те пур. «Ентешсем» кӗнекере «Кӳкеҫ- 
пе Ишлей тӑрӑхӗнче» кӗнекере пичетленӗ материалсем тӗл 
пулаҫҫӗ. Юлашкинчен ҫакна палӑртмалла: 1996ҫулччен пёр ста
тья та ҫырса курман ҫын ҫакӑн пек кӗнеке кӑларма пултарни 
аван.

«МОЙ РОДНОЙ КРАЙ»
Ку та Н.А.Платоновӑн кӗнеки. Кӗнекене вырӑсла кӑларнӑ, чӑ- 

вашла ҫырнисене те кӗртнӗ. Авторӑн республика тата район ха- 
ҫачӗсенче тахҫан кун ҫути курнӑ материалёсене, аса илӗвӗсе- 
не, хальччен калама ӗлкӗреймен шухӑшӗсене кӗртнӗ. 
Пӗтӗмӗшле илсен, Шупашкар районӗн иртни, хальхи, пуласси 
ҫинчен. Н.Платоновӑн суйлав вӑхӑтӗнчи калаҫӑвӗсем те вырӑн 
тупнӑ. Шорккари «Туслӑх» фольклор ушкӑнӗ пирки те пур. Урӑх 
авторсен материалёсене те вырнаҫтарнӑ. Кӗнекере Мӑнкун, 
Акатуй, Ҫимӗк ҫинчен ҫырса кӑтартнисем аван вуланаҫҫӗ.

Те асӑрхамасӑр, анчах авторӑн малтанхи икӗ кӗнекинчи хӑш- 
пӗр материалсене тепӗр хут кӗртнӗ. Ҫапах та ҫакӑ кӗнеке паха- 
лӑхне чакарсах каймасть.

Кӗнеке авторӗ Н.А. Платонов Самуккасси ялӗнче ҫуралнӑ, 1990 
ҫултанпа -  Ишлейри кирпӗч завочӗн директорӗ. Хӑй вӑхӑтӗнче 
вӑл строительство техникумӗ, каярах Чӑваш патшалӑх универ- 
ситетӗнче строительство факультетне пӗтернӗ. Вӑп -Чӑваш Рес
публикин тава тивӗҫлӗ строителӗ.

«ГОЛОСА АЛИНСКОЙ ИСТОРИИ»
Кӗнеке авторӗ Валентин Алиней (Карпов) Ишек ял тӑрӑхӗнчи 

Чанкасси ялӗнче ҫуралнӑ. Вӑп Чанкасси, Чӑрӑшкасси, Хырӑш- 
касси, ҫав тӑрӑхри ытги ялсем пирки ҫырса кӑтартса пысӑк ӗҫ 
тунӑ. Ҫав ялсем хӑҫан пуҫланса кайнине архив хучӗсемпе ҫир- 
ӗплетсе панӑ. «Голоса Алинской истории», ман шухӑшпа, чӑн- 
чӑн ял историйӗ. Алин тӑрӑхӗнче Совет влаҫне йӗркелени, 
пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхсем туса хуни ҫинчен тӗплӗн ҫырнӑ. Кол- 
хозсене хӑш ҫул кам ертсе пыни те пур.
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Хӑй ҫуралса ӳснӗ Чанкасси пирки автор уйрӑмах анлӑ каласа 
панӑ. Чи пахи вара -  Чанкасси ялӗнче 150-200 ҫул хушшинче 
паянхи кунччен хӑш хуҫалӑхра кам пурӑннине ҫырса кӑтартни. 
Кӗнеке лайӑх вуланать, сӑн ӳкерчӗксемпе пуян.

Ҫав кӗнекене ҫырса Валентин Иванович пулас ӑрушӑн ҫав тери 
усӑллӑ ӗҫ тунӑ.

В.И.Карпов пирки каласан, вӑп 1956 ҫултанпа тӗрлӗхаҫат-жур- 
нала ҫырса тӑрать. Хӑй Чӑваш ял хуҫалӑх академийӗнче тата 
Мускаври Тимирязев ячӗллӗ академире ӑс пухнӑ. Чӑваш Рес- 
публикин хисеплӗ тавра пӗлӳҫи, Чӑваш халӑх академийӗн чӑн 
членӗ, Чӑваш тавра пӗлӳҫисен пӗрлешӗвӗн яваплӑ секретарё.

«ТАВАН ЕН: ЮРАКОВО -  ЧУМКАССИ»
Кӗнекен малтанхи страницисенче Чӑваш Республики пирки 

кӗске информаци панӑ. Виталий Белов автор архивсенче ларса 
пӗрчӗн-пӗрчӗн материал тупнӑ. 92 страницӑллӑ кӗнеке -  вы- 
рӑнти халӑхшӑн пысӑк парне.

Ытти чылай ял кёнекинчи пекех автор граждан вӑрҫи вӑхӑтӗн- 
чи, пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхсем йӗркеленӗ тапхӑрсем ҫинчен ҫырнӑ. 
Асӑннӑ ялтан ҫав вӑрҫа хутшӑннисене ятран каланӑ. Тӑван ҫӗр- 
шывӑн Аслӑ вӑрҫи пирки каласа кӑтартни пысӑк вырӑн йышӑ- 
нать. Вӑрҫа хутшӑннисен тата ун хыҫҫӑн ҫар службинче тӑнисен 
ячӗсене палӑртнӑ. Ялти 78 хуҫалӑх пирки автор уйрӑм каласа 
кӑтартса пысӑк ӗҫ тунӑ. Ҫитменлӗх те ҫук мар. Пӗр-пӗр тапхӑр 
ҫинчен каласа кӑтартнӑ ҫӗртен автор урӑх тапхӑр ҫине куҫса кай
ма пикенет. Пӗрех вырӑнти халӑхшӑн усӑллӑ кӗнеке.

Виталий Белов -  Раҫҫей Журналисчӗсен союзӗн членӗ. Чум- 
касси ялӗнчен.

«ДЕРЕВНЯ АНАТКАС МАРГИ»
Кунта Мӑн Маркан иртнине тата хальхине анлӑн ҫырса кӑ- 

тартнӑ. Авторсем архив ӗҫӗсемпе усӑ курни сисӗнет. Ҫапла вара 
Мӑн Марка хӑш ҫулта пуҫланса кайнине кӑтартма пултарнӑ. Кӑ- 
парӑмра Е.Пугачев ертсе пынӑ хресчен вӑрҫи тата крепостла 
правӑна пӑрахӑҫланӑ хыҫҫӑнхи вӑхӑтра Мӑн Марка таврашӗнче 
епле лару-тӑру пулнине санласа панӑ. Октябрьти революци вӑ- 
хӑтӗнчи тата ун хыҫҫӑнхи, пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхсем йӗркеленӗ 
тапхӑр. Тӑван ҫӗр-шывӑн Аслӑ вӑрҫи вӑхӑчӗ -  нихӑшне те ман- 
ман. М.Я.Гаврилов вӑрҫӑ участникӗн аса илӗвӗ пысӑк вырӑн йы-
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шӑнать. Шкул историйӗ те вырӑн тупнӑ. Фото ӳкерчӗксемпе пуян.
Ку кӗнекере, ман шухӑшпа, ҫакӑн пек ҫитменлӗхсем: ял авал- 

лӑхӗ пирки ҫырнӑ чух текста питӗ тӑсса кайни тата нумай ҫын 
ятне пӗр вӗҫӗм асӑнни. Алла пулин те эпӗ паллашнӑ ял кӗнеки- 
сенчен ку та чи лайӑххисенчен пӗри.

Авторсенчен пёри, Г.А Викторов, Мӑн Маркара ҫуралнӑ, Мус- 
каври экономикӑпа статистика институтӗнче вӗреннӗ. 1973-1996 
ҫулсенче ҫар службинче тӑнӑ. Саппасри подполковник. 2001 ҫулта 
Мускаври строительство институте вӗренсе пӗтернӗ. Халӗ Мус- 
кавра ӗҫлесе пурӑнать. Наукӑн 50 ытла ӗҫ авторӗ.

Тепӗр авторӗ -  З.Ф.Петрова. Мӑн Маркара ҫуралнӑ, Чӑваш ял 
хуҫалӑх институтне пӗтернӗ. Пӗр вӑхӑтра райсовет ӗҫтӑвкомӗн 
секретарӗнче вӑй хунӑ. Халӗ - «Атлант» предприятии финанс 
директорё.

Авторсенчен виҫҫӗмӗшӗ- АТ.Тимофеев, И.Я. Яковлевячӗллӗ 
пединститутра вӗреннӗ, Шупашкар районӗнчи шкулсенче чылай 
ҫул вӑй хунӑ. Чӑваш Республикин культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ. 
Кӗнеке валли материалсем хатёрлес енёпе Алексей Тимофее
вич - чи нумай тӑрӑшнисенчен пёри.

«СЕДОЙ ИШАКСКИЙ КРАЙ»
2005 ҫулта Чӑваш Республикин хисеплё тавра пӗлӳҫи А.Н. 

Миронов ҫак ятпа икё кёнеке пичетленё. Пёрремёшёнче Ишекпе 
Шӑпачав (1970 ҫулччен вӑл уйрӑм ял шутланнӑ), иккӗмӗшӗнче 
Чаканар, Хураҫырма, Кипеккасси, Ырашпулӑх ялӗсен аваллӑхӗ, 
унти паллӑ ҫынсен ӗҫ-хӗлӗ, вёсен пурнӑҫ условийӗ ҫинчен пӗлме 
пулать.

А.Н.Мироновӑн кӗнекисем малтан кӑларнӑ ял кӗнекисенчен 
чылай енӗпе уйрӑлса тӑраҫҫӗ. Кунта автор Ишек тӑрӑхӗн авал- 
лӑхӗнчи малтан тупса палӑртман пулӑмсем ҫинчен каласа панӑ. 
Ялсен историне ҫырса кӑтартнӑ чухне ҫав вӑхӑтри Раҫҫей исто- 
рийӗ пирки те чарӑнса тӑнӑ. Тӗрлӗ вӑхӑтри самантсене вулака- 
на ҫӑмӑллӑн ӑнланмалла ҫырнӑ. Кашни ялти ятлӑ-сумлӑ ҫын- 
сем ҫинчен те хӑш-пӗр ҫемьесен династийӗ пирки те каланӑ.

А.Н.Миронов 1930 ҫулта Шӑпачавра ҫуралнӑ. Авиаци ҫар 
училищинче, ҫар академийӗнче вӗреннӗ. 1950-1980 ҫулсенче 
ҫар службинче тӑнӑ. Отставкӑри подполковник. 1999-2006 ҫул- 
сенче -  Ишекри краеведени музейӗн директорё. Чӑваш Рес
публикин хисеплӗ тавра пӗлӳҫи.
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«ШКОЛА МОЕЙ ЖИЗНИ»
Кёнеке авторё -  Ишек ялӗнче пурӑнакан Г.С.Соловьева. Вал 

Ишек шкулён 160 ҫулхи ӗҫ-хӗлне сӑнланӑ. Шкул ҫинчен пулин 
те кӑларӑма ял кёнекисен шутне кёртме пулать, мёншён тесен 
Ишек ялӗн аваллӑхӗ пирки каласа пани чылай. Ишек шкулёнче 
ӗҫленисемпе халӗ тӑрӑшакансемшӗн тата хӑй вӑхӑтӗнче унта 
вёреннисемпе паян ӑс пухакансемшён -  паха та ырӑ ӗҫ.

«С РОДИНОЙ СЕРДЦЕ»
Ҫакӑн пек ятпа пичетленсе тухнӑ Галина Соловьеван тепёр 

кӗнеки. Ӑна Тӑван ҫӗр-шывӑн Аслӑ вӑрҫинче ҫӗнтернӗренпе 60 
ҫул ҫитнине халалланӑ. 1943-1948 ҫулсенче Ишек ялӗнче бло- 
кадӑри Ленинград хулинчен куҫса килнӗ тӑлӑх ачасене валли 
ача ҫурчӗ ӗҫленӗ. Кӗнекере автор ҫав ҫурт пирки те, унта пу- 
рӑннисен аса илӗвӗсене те, 40 ҫултан тӗл пулни ҫинчен те ка
ласа кӑтартнӑ. Вӑрҫӑра ҫапӑҫнисен, тыл ӗҫченӗсен аса илӗвӗ- 
сем пысӑк вырӑн йышӑнаҫҫӗ.

«Школа моей жизни» тата «С Родиной сердце» кёнекесен 
авторӗ Г.С.Соловьева И.Я.Яковлев ячёллё пединститут пётернё. 
Марксизмпа Ленинизм университетӗнче, обществӑлла коррес- 
пондентсен университетӗнче куҫӑмсӑр майпа вёреннё. 1981 ҫул- 
танпа Ишек шкулёнче ӗҫлет. Чӑваш Республикин хисеплё тав
ра пӗлӳҫи. Ишекри краеведени музейӗнче обществӑлла майпа 
16 ҫул ертӳҫӗ пулнӑ. Тӑватӑ кӗнеке авторӗ.

«СОБЫТИЯ И СУДЬБЫ ЯНЫШСКОГО КРАЯ»
Верӑпа Геннадий Васильевсен ҫак кӗнеки 2007 ҫулта пичет- 

леннӗ. Полиграфи тӗлӗшӗнчен те, содержанипе хуплашкине 
илемлетнипе те ыттисем хушшинче лайӑхпа палӑрса тӑрать. 
Ытти ял кӗнекисемпе танлаштарсан ӳкерчӗксене унта тӳрех 
текст ҫумне вырнаҫтарнӑ. Ҫакӑ кӗнекен пӗлтерӗшне самай пуян- 
латать. Янӑш таврашӗнчи аваллӑха анлӑн ҫырса кӑтартса автор- 
сем халӗ пурӑнакансемшӗн тата пулас ӑрушӑн кирлӗ ӗҫ тунӑ.

Янӑш таврашӗнчи аваллӑхӑн пӗр-пӗр тапхӑрне ҫырса кӑ- 
тартнӑ чухне ҫав вӑхӑтри Раҫҫейри лару-тӑрупа ҫыхӑнтарнӑ. 
Чӑвашсене христианство тӗнне йышӑнтарни, Емельян Пугачев 
ертсе пынипе иртнӗ хресчен вӑрҫи, 1812 ҫулхи вӑрҫӑ, Шурча 
пӑлхавӗ, пӗрремӗш революци, пӗрремӗш тӗнче вӑрҫи, Октябрь- 
ти революци. Йӑлтах вырӑн тупнӑ кӗнекере.
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Янӑш енче Совет влаҫне йӗркелени, Янӑш ял Совет ӗҫӗ пир
ки вуласа пӗлме пулать. Ял Советне тӗрлӗ ҫулта ертсе пынисе- 
не ятран асӑннӑ, хӑшӗсен сӑн ӳкерчӗкӗсене вырнаҫтарнӑ. Тата 
ыттипе те пуян кӗнеке. Унпа паллашнӑ май Геннадий Леонидо- 
вичпа Вера Энгельсовна архив докуменчӗсемпе, официаллӑ 
хутсемпе, литературӑпа анлӑн усӑ курни палӑрать.

Г.Л.Васильев Янӑшра ҫуралса ӳснӗ. И.Н.Ульянов ячӗллӗ Чӑваш 
патшалӑх университетӗнче вӗреннӗ. Тӗрлӗ шкулта вӑй хунӑ. Хальхи 
вӑхӑтра -  вӗрентӳ ӗҫченӗсен районти профком председателӗ. 
Вера Энгельсовна та мӑшӑрӗ пекех педагог, вӑл -  филолог.

«НА БЕРЕГУ УНГА-РЕКИ»
Манӑн килте пысёках мар библиотека пур. Ишекри тата 

кӳршӗллӗ ялсенче ҫуралса ӳснӗ, халё те пурӑнакан авторсен 
кӗнекисем упранаҫҫӗ унта: Валентин Алинейӗн, ЧР Хисеплё тав
ра пӗлӳҫӗсен Галина Соловьева н тата Александр Мироновӑн, 
виҫӗ автор -  Геннадий Викторов, Зинаида Петрова, Алексей Ти
мофеев пӗрле кӑларнӑ «Деревня Анаткас Марки», Верӑпа Ген
надий Васильевсен «События и судьбы Янышского края» кёне- 
кисем. Нумаях пулмасть манӑн библиотека вырӑнти авторӑн 
тепӗр кӗнекипе пуянланчӗ. Мён Марка ялӗнче ҫуралса ӳснӗ АТ. 
Тимофеевён «На берегу Унга-реки» ятлёскер вёл. Ку 2004 ҫулта 
виҫӗ автор «Деревня Анаткас Марки» ятпа пичетлесе кёларнё 
кёнекесен малаллахи пайё теме пулать. «Деревня Анаткас Мар
ки» кӗнекере XVII, XIX ёмёрсен тата XX ӗмӗр пуҫламӑшӗнчи Мён 
Марка ялён аваллёхне тата ҫав вӑхӑтсенче пурӑннӑ ҫынсен ӗҫӗ- 
хӗлне, кун-ҫулне, йӑли-йӗркине анлӑн сӑнланӑ пулсан, «На бе
регу Унга-реки» кӗнеке вара Мён Марка ялӗнче XX ӗмӗрте ҫурал- 
са ӳснӗ ятлӑ-сумлӑ ҫынсем ҫинчен.

Ял-йыш хисепне тивӗҫнӗ ҫынсене халалланё очерксем те вы- 
рӑн йышӑнаҫҫӗ кёнекере. Вырёнти колхоза чылай ҫул ертсе пынё 
И.Е.Леонтьев, Чӑваш Республикинчи хими промышленноҫне 
йӗркелесе яраканӗсенчен пёри П.Б.Шишков, ҫитӗнекен ёрёва 
вёрентсе воспитани парассишён нумай вёй хунё А.Н.Николаева, 
Н.В.Петрова, Р.С.Павлова, Е.С.Сергеева, Граждан вӑрҫине хут- 
шӑннӑ А.Я.Яковлев, пилёк кёнеке авторё Г.А.Викторов тата ытти- 
сен хушамачёсем пур, Чёваш халёх артистки С.М.Ефимова тата 
РСФСР тава тивӗҫлӗ художникё В.И.Мешков ҫинчен ҫырнисем 
паха.
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Алексей Тимофеев уйрӑм йӑхсем пирки тӗрлӗ архивран мате
риал пӗрчӗн-пӗрчӗн пухнӑ. Ефремовсен йӑхнех илер, акӑ. Ӑна 
пуҫарса яраканӗ Ефрем Антипов пулнӑ. 1838 ҫулта ҫуралнӑ вӑл. 
Иккасси ялӗнче ҫуралнӑ Татьяна Кириллова па вӗсем пилӗк ача -  
виҫӗ ывӑппа икӗ хӗр -  ҫитӗнтернӗ. Антиповсем хӑйсене ҫимелӗх 
кӑна мар, выльӑх-чӗрлӗх усрамалӑх та, сутса услам тумалӑх та 
тыр-пул туса илнӗ. Ҫӗр ӗҫӗпе ӗҫленипе пӗрлех вёсен ачисем пӗлӳ 
илессишӗн питӗ тӑрӑшнӑ. Аслӑ ывӑлӗ Федор учителе вӗренсе тухнӑ. 
Вӑл тӑрӑшнипе 1918 ҫулхи январь уйӑхӗнче Мӑн Маркара шкул 
уҫӑпнӑ. Кӗҫӗн ывӑлӗ Георгий художник пулнӑ -турӑшсем сӑрланӑ. 
Ишек чиркӗвӗнче сахал мар упраннӑ теҫҫӗ вӗсем. Ефремовсен 
мӑнукӗ -  Евдокия хӗрӗ -  Клавдия Мешанина шӑмӑ сикнине ӑста 
тӳрлетнӗ, сиплевҫӗ пулнӑ. Чӑннипех те ятлӑ-сумлӑ йӑх пулнӑ ку.

Кӗнекере вырӑнти колхоз председателӗнче, ял Совет ӗҫтӑвкомӗн 
председателӗнче ӗҫленисене ятранах асӑннӑ, вёсен пурнӑҫӗ, 
шӑпи ҫинчен чуна тивмелле ҫырса кӑтартнӑ. Чылайӑшӗ Тӑван ҫӗр- 
шывӑн Аслӑ вӑрҫинчен таврӑнайман. Сӑн ӳкерчӗксемпе пуян ҫак 
кӗнеке тӑван ял историне упраса хӑварма май паракан ҫав тери 
пысӑк пулӑшу пулчӗ.

ВӖҪЛЕСЕ КАЛАНИ
Эпӗ ҫак статьяна ял историйӗсен кӗнекисен авторӗсене хурлас 

шухӑшпа ҫырмарӑм. Кашни авторах хӑй ҫуралса ӳснӗ тӑрӑхӑн авал- 
лӑхне шыраса тупса халӑх патне ҫитерсе ырӑ ӗҫ тунӑ. Кӗнеке пы- 
сӑк-и вӑл, пӗчӗк-и вырӑнти халӑх ӑна интересленсех вулать. Алла 
пулин те хӑш-пӗр ҫитменлӗх пирки чарӑнса тӑрасшӑн.

Ял кӗнекисемпе паллашнӑ хыҫҫӑн пуҫа ҫакӑн пек шухӑш килсе 
кӗчӗ. Хӑш-пӗр кӗнекере пӗрпеклӗх пур. Тӗслӗхрен, хӑйсен тӑрӑхӗн 
аваллӑхӗ пирки ҫырса кӑтартнӑ чух авторсенчен чылайӑшӗ текста 
ытлашши вӑрӑмлатса янӑ. Архив тестчӗсемпе усӑ курса ҫырнӑ чух 
ҫакӑ уйрӑмах сисӗнет. Тӑсса яни тата хушаматсене нумай асӑнни 
вулакана йӑлӑхтарать, ывӑнтарать. Ял кӗнекисен авторӗсем пур- 
те ялта, чӑваш ҫемйинче ҫуралса ӳснӗ. Темшӗн-ҫке нумайӑшӗ 
хӑйсен кӗнекисене вырӑсла кӑларнӑ. Ҫакӑ эпир кашни минутрах 
усӑ куракан тӑван чӗлхемӗре хисеплеменни пулмастъ-ши? Манӑн 
шухӑшпа ял кӗнекисене чӑвашла кӑларни вырӑнлӑ пулмалла. Ялта 
ытларах ватӑсем пурӑнаҫҫӗ, вӗсем чӑвашла вулама юратаҫҫӗ.

Районта ял кӗнекисене кӑларнисем татах, тен, пулӗҫ. Ун пек 
пулсан вёсен авторӗсем мана каҫарччӑр. Эпӗ хам алӑ витӗр тухнӑ 
кӗнекесене кӑна тишкерсе тухрӑм.
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ГЛАВА IV. ЛАЙӐХ ҪЫНСЕМ ҪИНЧЕН

ЭПИР АНДРИЯН НИКОЛАЕВНА - 
ТАНТӐШ СЕМ

Хамӑн килти архиври хутсене тата альбомсене йёркене 
кӗртнӗ чухне 1976 ҫулхи январь уйӑхӗнче Шупашкарта ӳкерт- 
тернӗ сӑн ӳкерчӗк алӑ айне пулчё. Унта Шупашкар районён- 
чен облаҫри парти конференцине кайнӑ делегатсемпе пёрле 
республикӑна ертсе пыракансем тата Совет Союзён икё хут 
Гэройё А. Г. Николаев космонавт та ӳкерӗннӗ.

Эпир Андриян Григорьевичпа тантӑшсем. 1929 ҫулта 
ҫуралнӑ. Эпё -  августуйӑхӗнче, вёл -  сентябрьте. А. Г. Нико
лаева эпё сахал мар курнё, тёл пулнё.

1962-1969 ҫулсенче Ишекри «Слава» колхозра ял хуҫалӑх 
специалистӗнче ӗҫлеттӗм, колхоз ертӳҫин заместителӗн тивӗ- 
ҫне те пурнӑҫлаттӑм. Ҫав ҫулсенче хуҫалӑха аслӑ пӗлӳ илнӗ 
пултаруллӑ, тӑрӑшуллӑ специалист -  А. Р. Данилов -  ертсе 
пыратчё.

Иртнӗ ӗмӗрӗн утмӑлмӗш ҫулӗсенче Ишек колхозё пур енё
пе те аталанса пыракан районти хуҫалӑхсен ретне тӑчӗ. Тёш 
тырӑ туса илес тӗлӗшпе ҫултан ҫул пысӑк ӳсӗмсемччӗ. Тыр- 
пула ҫав ҫулсенче комбайнпа ҫапса илнӗ, анчах тырра турт- 
тарма автомашина ҫителӗксӗрччӗ. Правлени членӗсемпе тата 
колхоз активӗпе канашласа ҫав техникӑна туянма пулӑшма 
ыйтса РСФСР Аслӑ Канашӗн депутачӗ А. Г. Николаев патне 
тухма шутларӑмӑр. Районти пуҫлӑхсем ирӗк панипе респуб- 
яикӑри аслӑ органсем патне ҫырупа тухрӑмӑр.

А. Г. Николаев ҫуралса ӳснӗ яла, Шуршӑла, ҫул тытрӑмӑр. 
Эпир Ишек ялӗнчен пулнине пӗлсен Андриян Григорьевич 
Михаил Федоровӑн «Арҫури» балладинчи йӗркесене аса илчӗ. 
Эпӗ хӑйӗн тантӑшӗ пулнине пӗлсен тэтах та хаваслӑрах ка- 
лаҫма пуҫларӗ. Эпир ыйтнине вӑл ҫапларах хуравларӗ:

-  Ельбов капитан ҫырса хурӗ. Анчах пӗр хуҫалӑхах икё тех
ника туянма пулӑшӑп тесе шантармастӑп.

Кӑштахран хуҫалӑха автомашина уйӑрса пани пирки район- 
тан шӑнкӑравларӗҫ.

Паллӑ космонавтпа ҫывӑхах пулса иртнӗ тепӗр тёл пулу та
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куҫ умӗнче. 1975 ҫулта районти парти конференцийӗнче мана 
ыттисемпе пӗрле облаҫри парти конференцине кайма деле
гата суйларӗҫ. Конференци 1976 ҫулхи январӗн 7-8-мӗшӗсенче 
пулчӗ. Унта ушкӑн сӑн ӳкерттертӗмӗр. Унта А. Г. Николаев кос
монавт, республикӑна ертсе пыракансем тата Мускавран килнё 
хӑнасем хутшӑнчӗҫ.

Ҫак сӑн ӳкерчӗке хаклӑ реликви пекех усратӑп. Мӗншӗн те
сен унта Чӑваш халӑх улӑпӗн А. Г. Николаевӑн, республикӑна 
ертсе пыракансен, ҫав ҫулсенче Шупашкар районне аталан- 
тарас тӗлӗшпе тӑрӑшса ӗҫленисен сӑнӗсем. Вӗсенчен хӑш- 
пӗрисем паянхи кун пирӗн хушӑмӑрта ҫук.

ПАРХА ТАРЛӐ ҪЕМЬЕ
Кипеккасси ялӗнче пурӑнакан Г эннадий Анатольевичпа Вера 

Ильинична Эривановсем ку таранчченхи пурнӑҫне сулӑмлӑ та 
вӑрӑм кун-ҫулпа утса тухнӑ. Вӗсем хӑйсен пурнӑҫӗнче ырри- 
не те курнӑ, нушине те тӳснӗ. Кил хуҫи тепӗр темиҫе уйӑхран 
84 ҫул тултарать. Вёл халӗ ялта пурӑнакан арҫынсенчен -  чи 
ватти. Мӑшӑрӗ 85 ҫултан иртнӗ ӗнтӗ. Вёл та ялти чи ватӑ хӗра- 
рӑмсенчен пӗри. Иртнӗ ҫулхи сентябрьте ҫывӑх ҫыннисемпе 
пӗрле ҫемье ҫавӑрнӑранпа 54 ҫуллӑхне паллӑ турӗҫ.

Г эннадийпе Вера Эривановсен ҫемйи ялта тӗслӗх шутла- 
нать. Ӗмӗрне халӑхпа пӗрле, халӑххушшинче ӗҫлесе ирттернӗ. 
Малтан та сӑпайлӑ пулнӑ, халӗ те тирпейлӗ, ырӑ кӑмӑллӑ кар- 
чӑкпа старик. Вӗсенчен пӗри хӑйӗн ӗҫлӗ ӗмӗрне ытларах тех- 
никӑпа ҫыхӑнтарнӑ, тепри ҫамрӑк ӑрӑва воспитани парас ен- 
ӗпе тимленӗ. Ҫавӑнпа та вӗсем ҫинчен каласа памалли, ҫырса 
кӑтартмалли чылай.

КИЛ ХУҪИ (АШШӖ)
Геннадий Эриванов 1928 ҫулхи январӗн 7-мӗшӗнче Кипек- 

кассинче кун ҫути курнӑ. Пурнӑҫне ялтах пурӑнса ирттернӗ. 
Вӑл вӑрҫӑ умӗнхи вӑхӑта та, вӑрҫӑ вӑхӑтне те, ун хыҫҫӑнхи 
ҫулсене те лайӑх астӑвать. Ашшӗ -  Анатолий Александрович 
-  ура чирӗпе аптӑранине пулах Геннадии ачаллах хуҫалӑхри 
арҫын ӗҫӗсене хӑнӑхма тивнӗ. 12 ҫул тӑван мар ашшӗпе пу- 
рӑннӑ чухне арҫын тӑвакан алӑ ӗҫӗсене вӗренет. Хӑй пӗчӗкрех 
кӗлеткеллӗ пулин те вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче 15-16 ҫулта чухне Шу- 
пашкарти элеватора тырӑ турттарать.
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Г.Эриванов ачаранах пултаруллӑ та тӑрӑшуллӑ пулнӑран 18 
ҫултах правительство наградине тивӗҫет. Ыттисемпе пӗрле 
1946 ҫулта вӑрҫӑ ҫулӗсенче тӑрӑшса ӗҫленӗшӗн «Ӗҫри хас- 
тарлӑхшӑн» медаль парса чысланӑ ӑна. Вӑл ӗҫре хастар пул- 
нине ҫак тӗслӗх те аванах ҫирӗплетсе парать. 1948 ҫулта Иш
лей район хаҫатӗнче Кипеккассинчи «Гвардия» колхоз тыр-пула 
пухса кӗртес ӗҫе кӗске вӑхӑтра вӗҫлени ҫинчен ҫырнӑ. Г.Эри
ванов ертсе пыракан комсомолецсемпе ҫамрӑксен транспорт 
бригади патшалӑх пӳлмине тырӑ хывмалли плана ирттерсе 
тултарни ҫинчен каласа панӑ.

1948 ҫулта вӑл ҫар ретне тӑрать. Литвари Амитус хулинче 
танк ҫарӗсен чаҫӗнче механик-водитель курсне вӗренсе пӗте- 
рет. Каярахпа мастер-водитель ята тивӗҫет, инструктор пулса 
гӑрать. Службӑра 5 ҫул пулать.

1953 ҫулта ҫартан таврӑнсан шофер правине алла илет. 35 
ҫул, пенсие кайичченех, тӑван хуҫалӑхра вӑй хурать. Хуҫалӑх- 
ри тӗрлӗ ӗҫсене кирлӗ пек пурнӑҫланине курах ӑста водитель 
пулса тӑрать. Ялта пурӑнакансене вутӑ-шанкӑ, стройматери
ал турттарса пулӑшнӑ. Куншӑн ӑна паянхи кун та ырӑпа асӑ- 
наҫҫӗ. Ҫак йӗркесен авторӗ те ӑна пӳрт лартнӑ чухне пулӑш- 
нӑшӑн тав сӑмахӗ калать.

Геннадий Анатольевич ку таранччен пӗтӗм ял-йышшӑн та 
сахал мар ырӑ ӗҫ тунӑ. Тӗслӗхрен, 40 ҫул ӗлӗкрех яла шыв 
пӑрӑхӗсем хунӑ чухне кӳршипе, Геннадий Никифоровпа, ҫак 
ӗҫе ертсе йӗркелесе пыраҫҫӗ. Вӗсемех иккӗшӗ темиҫе ҫул 
униче картисене, уй хапхисене, вӗрлӗксене юсаса ҫӗнетеҫҫӗ 
тата ытти те. Шел, иртнӗ ҫул Геннадий Никифоров пиртен 
ӗмӗрлӗхе уйрӑлчӗ.

Халӑхра ҫакӑн пек каларӑш пур. Чӑн-чӑн арҫын тенин ҫемье 
ҫавӑрмалла, ача ҫуратса пӑхса ӳстермелле, йывӑҫ лартмал- 
ла, ҫарта пулмалла, пӳрт лартмалла. Г.Эриванов ҫак арҫын 
тивӗҫӗсене пӗтӗмпех пурнӑҫланӑ. Инкеке пула унӑн икӗ хут- 
чен пурӑнмалли пӳрт лартма тивнӗ. Вӑл -  ӑста платник, сто
ляр, слесарь ӗҫне аванах пӗлет. Уншӑн пӑчкӑ, пуртӑ, хачӑ хӑй- 
расси нимӗн те мар. Хуҫалӑхра хӗрарӑм ӗҫӗсене те пурнӑҫ- 
лама ӳркенсе тӑмасть. Ункӑ шывӗ хӗрринчен хӑва касса килсе 
пӑпӑ ҫыхать. Ана Ишек пасарне кайса сутать.

Г.Эриванов -  ӗҫпе вӑрҫӑ ветеранӗ. Вӑл 5 медаль тата чы-
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лай Мухтав хучӗсем илме тивӗҫнӗ. Ҫулӗсемпе ҫамрӑках мар 
пулин те сиплев учрежденине ҫӳресех каймасть. Вӑл утнине 
курсан никам та ӑна 83 ҫула ҫывхаракан старик темест. 60 
ҫулхи арҫын пек ҫӳрет.

МАШӐРӖ (АМӐШӖ)
Г.Эривановӑн мӑшӑрӗ Вера Ильинична та вӑрҫӑ вӑхӑтӗн- 

чи йывӑр пурнӑҫа самаях тутанса пӑхнӑ. Вӑл Ишлей ялӗнчи 
Илья Шамитовсен ҫемйинче ҫуралса ӳснӗ. Верӑн аслӑраххи 
пулнӑран хуҫалӑхри ӗҫсене чылаях пурнӑҫлама тивнӗ. Вӑл 
та Ҫӗнтерӳ кунне ҫывхартас тесе вӑрҫӑ ҫулӗсенче кунне- 
ҫӗрне пӗлмесӗр ӗҫленӗ, мӑшӑрӗ пекех вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче 
ӗҫленӗшӗн тата юбилей медалӗсене тивӗҫнӗ. Хӑй вӑхӑтӗнче 
Ишлей военкоматне хӑй ирӗкӗпе фронта каяс тӗллевне 
пӗлтерет. Анчах та хӗрачан ҫакна пурнӑҫлама май килмест.

Артист пулас ӗмӗтпе вӑл 1945-1946 ҫулсенче Шупашкарти 
Чӑваш патшалӑх академи театрӗ ҫумӗнчи студие ҫӳренӗ. 
Унпа пӗрле Ҫатра Марка ялёнче ҫуралса ӳснӗ Светлана Ми
хайлова та вӗренет. Вӑл Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ 
артисчӗ, Чӑваш халӑх артисчӗ, кӑҫал 84 ҫул тултарать. Анчах 
та Ишлей хӗрне артист пулса ӗҫлеме тӳр килмест. Пӗр хушӑ 
культура ҫуртӗнче ӗҫленӗ хыҫҫӑн 1948-1963 ҫулсенче Ишек
ри хӑлхасӑррисемпе чӗлхесӗррисен шкулӗнче аслӑ пионер- 
вожатӑй пулса вӑй хурать. Паллах, ку шкулта ӗҫлесси ҫӑмӑ- 
лах пулман. Апла пулин те вӑл хӑлхасӑррисемпе чӗлхесӗр- 
рисемпе хутшӑнмалли диалектикӑна часах вӗренсе ҫитет. 
Кунта ӗҫленӗ чухне 1956 ҫулта Ишек ялӗпе юнашар вырнаҫнӑ 
Кипеккассинче пурӑнакан Г.Эриванова качча тухать.

1963 ҫулта Вера Ильиничнӑна Ишекри вӑтам шкула аслӑ 
пионервожатӑй пулса ӗҫлеме чӗнеҫҫӗ. Пӗр улшӑнмасӑр 22 
ҫул вӑй хурать вӑл ҫак ӗҫре. Хӑйӗн пӗлӗвне Хусан хулинчи 
курсра анлӑлатать. Ун чухнехи ҫулсенче Ишек шкулӗнчи пио
нер организацийӗ хӑйӗн ӗҫне ҫӳллӗ шайра туса пынӑ. Акӑ, 
1970 ҫулта вӗренекенсем хушшинче массӑллӑ мероприяти- 
сем ирттерес тӗлӗшпе лайӑх ӗҫленӗшӗн тата районти смотр- 
конкурссене активлӑ хутшӑннӑшӑн шкула «Хӗрлӗ ҫӑлтӑр» 
парнелесе чысланӑ. Ана шкул ҫурчӗн стени ҫине вырнаҫ- 
тарнӑ. Районти революцилле юрӑсен смотр-конкурсӗнче шкул
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ачисем «Красная гвоздика» юрӑпа пӗрремӗш вырӑна тухнӑ. 
Ку шкулта спорт енёпе те пултаруллӑ пулнӑ. Ҫавӑн пекех каш
ни ялтах пӗччен пурӑнакан ватӑсене пулӑшас тёлёшпе пио
нер отрячӗсем ӗҫленӗ.

Ҫак ӳсӗмсенче В.Эриванова аслӑ пионервожатӑйӑн тӳпи 
пысӑк. Паянхи кун та вӑл «Костер» пионерсен кунӗ, «Вечный 
огонь» Ҫӗнтерӳ кунӗ ячӗпе ҫулсеренех ирттернӗ мероприя- 
тисене ӑшшӑн аса илет.

Кунта тата ҫакна палӑртни вырӑнлӑ. Ишек шкулӗнчи пио
нер организацийӗ Геннадий Якимов ячӗпе хисепленнӗ. 
Ҫавӑнпа та ку шкулти пионер организацийӗн ӗҫӗ-хӗлӗпе Шу- 
пашкарсем анчах мар, Мускавсем те интересленнӗ.

Вера Ильинична ӗҫ ветеранӗ, тыл ӗҫченӗ ҫамрӑк ӑрӑва 
тивӗҫлӗ воспитани парать. Ҫав тӗлӗшпе тӑрӑшса ӗҫленӗшӗн 
ӑна Чӑваш АССР Аслӑ Канаш президиумӗн Хисеп грамотине 
панӑ. Вӑл Пӗтӗм Союзри пионер организацийӗн тата 
ВЛКСМӑн Хисеп грамотисене тивӗҫнӗ.

АЧИСЕМ
Верӑпа Геннадий Эривановсем тӑватӑ ача ҫуратнӑ. Вӑл 

шутран, шел пулин те, пӗри (иккӗмӗш ачи) вӑхӑтсӑр ҫӗре кӗнӗ. 
Виҫӗ ывӑл ҫитӗнтерсе пурнӑҫ ҫулӗ ҫине тӑратнӑ. Ашшӗпе 
амӑшӗ пекех ӗҫчен те пултаруллӑ тата тӑрӑшуллӑ ачисем. 
Ватӑсен ултӑ мӑнук. Ҫитес вӑхӑтра мӑнукӗсен ачисене те 
кӗтсе илме хатӗрленеҫҫӗ.

Аслӑ ачи Эрик Чӑваш патшалӑх университетӗнчи маши- 
ностроени факультетне вӗренсе пӗтернӗ. Халӗ вӑл Ҫӗнӗ Шу- 
пашкарта «Химпром» пӗрлешӗвӗнче цех начальникӗ пулса 
ӗҫлет. Унӑн мӑшӑрӗ Надежда -  врач. Вёсен икӗ хӗр. Вӑта- 
лӑххи -  Олег. Ҫартан таврӑннӑранпах водитель пулса ӗҫлет. 
Унӑн мӑшӑрӗ те Надежда ятлӑ. Вӑл -  бухгалтер. Вӗсем чы
лай ҫул «Слава» совхозра вӑй хунӑ. Халь «Атлант» организа- 
цийӗн Ишекри арманӗнче ӗҫлеҫҫӗ. Вӗсем икӗ хӗр ҫитӗнте- 
реҫҫӗ.

Кӗҫӗн ывӑлӗ Игорь Чӑваш патшалӑх университетӗнчи ме
дицина факультетне вӗренсе пӗтернӗренпех Элӗкри тӗп боль- 
ницӑра хирург пулса ӗҫлет. Унӑн мӑшӑрӗ Ирина та медици
на ӗҫченӗ, врач-терапевт. Игорьпе Иринӑн ывӑлпа хӗр.
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Я Л  СТАРОСТИ
Сӑмахӑм Ишек ял тӑрӑхне кӗрекен Малтикасси япӗнче ҫурал- 

саӳснӗ, халӗ те куялтах тӗппенсе пурӑнаканД. Александров пирки 
пырать. Чылаях ҫулланнӑ ҫын пулин те -  75 ҫулта пыратъ -  па- 
янхи кун та халӑхран юлмасӑр ӗҫлет, чылай ҫул хушши ӗнтӗ ял 
Старостин ӗҫӗсене туса пырать. Иртнӗ ҫул халӑх ӑна тата тепӗр 
яваплӑ ӗҫ шанса панӑ -  вырӑнти вӑрҫӑпа ӗҫ ветеранӗсен ка- 
нашӗн ертӳҫине суйланӑ.

Ял старости пулнӑ май вӑп юлашки ик-виҫӗ ҫул хушшинче ял- 
шӑн питӗ пысӑк ӗҫсем йӗркелесе ячӗ. Ял ҫумӗпе юхса иртекен 
шыв урлӑ хывнӑ кӗпер ишӗлсе-ванса пӗтнӗччӗ. Ун урлӑ каҫса 
ҫӳреме хӑрушӑ пулнӑ. Халь-халь йӑтӑнса анасла лараканскер, 
уссӑр юхӑнса ларнӑ. Ял кӗтӗвӗ вара юхан шыв тепӗр енчи ҫерем 
ҫинче ҫисе ҫӳренӗ. Кӗпер юрӑхсӑррине пула ҫывӑхри ялсемпе 
те хутшӑнма май пулман.

Иртнӗ ҫул Дмитрий Александрович ял халӑхне ура ҫине тӑратнӑ. 
Ҫав кӗпере тӗппипех пӑсса, юхан шыв урлӑ ҫӗнӗ кӗпер хывнӑ. 
Кӗпер, паллах, юмахри пек хӑйне хӑй ҫӗкленсе ларман. Ял старо
сти ҫине тӑнипе Ишек ял тӑрӑхӗ укҫа-тенкӗ уйӑрса панӑ. Вӑрман 
хуҫалӑх лесничийӗ В.М.Марков кирлӗ чухлӗ пӗрене-хӑма тиеттерсе 
пынӑ. Ял ҫыннисем вара карр! тӑрса сӑвай ҫапса кӗпер хывнӑ.

Д.А.Александров, вырӑнти вӑрҫӑпа ӗҫ ветеранӗсен канашӗн 
ертӳҫи пулнӑ май, вёсен пурнӑҫне тимлесех тӑрать, сиксе туха- 
кан ыйтусене татса пама пулӑшать -  ял тӑрӑхӗн администраци- 
не е районти ветерансен канашне ҫитсе пӗлтерет. Марка тавра- 
шӗнче вӑрҫӑ ветеранӗсем йышлӑн, уйрӑмах тылра ӗҫленисем. 
Вӗсем вӑрҫӑ ҫулӗсенче Сӑр шывӗ хӗрринче окоп чавнӑ, Атӑл леш 
енче торф кӑларнӑ е вӑрман каснӑ, кам колхозра вӑй хунӑ. Дмит
рий Александрович шкул ачисем хушшинче вӗсемпе тӗл пулу- 
сем йӗркелет, халӑх хушшинче калаҫусем ирттерет.

Халӑх хушшинчи ӗҫ -  пархатарлӑ. Ҫыншӑн тӑрӑшасси, ҫын 
нуши-тертне чуна ҫывӑх илесси -  унӑн характерӗнче. Ҫавӑнпа 
ӑна ял-йыш хисеггпет. Нумай ҫул хушши вӑл «Слава» совхозӑн 
профком председателӗнче вӑй хурать. 1983-1990 ҫулсенче вӑл 
Мӑн Марка ял Совет председателӗ пулса ӗҫлет. Ку ӗҫсенче те 
халӑх ыйтӑвне тивӗҫтерес тесе нумай тӑрӑшнӑ вӑл. Ҫавӑнпа та 
паянхи кун та ӑна ял савать, халӑх хисеплет. Пуриншӗн те ырӑ 
тӗслӗх вӑл. Мӑшӑрӗпе Клара Николаевнӑпа ӗмӗр пӗрле пурӑн- 
са ҫӳҫ шуратнӑ. Иккӗшӗ пӗрле пылне те тутаннӑ, тӑварне те те- 
миҫе пӑт пӗрле ҫинӗ. Шанчӑклӑ кил хуҫи яланах савнӑ мӑшӑрӗ- 
пе, яланах юратнӑ ял-йышӗпе пӗрле.
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ҪАВӐН П ЕК ҪЫН ВАЛ -  КОЛЯ ИНКИ...
Ҫакӑн пек чӗнеҫҫӗ пирӗн ачасемпе мӑнуксем кӳршӗре пурӑ- 

накан Зоя Константиновна Алексеевана. Вӑл уншӑн пӑшӑрхан- 
масть. Кун пек чӗнни чӑвашсем хушшинче ӗлӗкрен пыракан ырӑ 
йӑла, хисеплесе каланине пӗлтерет. Унӑн мӑшӑрӗ Коля пулнӑ. 
Ҫавӑнпа та хисеплесе ӑна ҫапла чӗнеҫҫӗ. З.Алексеева ҫулӗпе 
ҫамрӑках мар. Нумаях пулмасть 79 ҫул тултарнине паллӑ турӗ.

Ҫакӑ ҫутӑ тӗнчере пурӑнакан кашни ҫыннӑн шӑпи тӗрлӗрен. 
З.Алексееван та пурнӑҫӗ хӑйне евӗр. 1932 ҫулхи март уйӑхӗн 
иккӗмӗшӗнче хальхи Ҫӗрпӳ районӗнчи Шурҫырма ялёнче кол
хозник ҫемйинче кун ҫути курнӑ. Ана ачаллах пысӑк хуйхӑ тӳссе 
ирттерме тивнӗ. Вӑрҫӑ умӗнчи ҫулсенче унӑн ашшӗ -  Констан
тин Филиппов-вырӑнти «1-ое Мая» колхозра ӗҫленӗ. Ана, 1910- 
мӗш ҫулхискере, вӑрҫӑ пуҫланнӑ ҫулах ҫара кайма тивет. Ҫав 
ҫулах вӑрҫӑ хирӗнче хыпарсӑр ҫухалать. Зоя амӑшӗ тӑватӑ пӗчӗк 
ачапа тӑлӑха юлать. Асли -  Зоя -тӑххӑрта кӑна пулнӑ. Вӑл ачал
лах хуҫалӑхри ӗҫсене туса пыма, колхоз ӗҫне хутшӑнма пуҫ- 
лать. Малтанлӑха колхоз уй-хирӗнче ҫум ҫумлать, утӑ пуҫтарать. 
Аталаннӑҫемӗн алӑпа тырӑ вырма хӑнӑхать, утӑ ҫулма, авӑн 
ҫапма пуҫлать.

Зоя 1957 ҫулчченех хӑйсен колхозӗнче вӑй хурать. Ҫав ҫул 
вӑл Ишлей районӗнчи Кипеккасси ялӗнче пурӑнакан Николай 
Алексеева качча тухать, вырӑнти колхозра ӗҫе кӳлӗнет. Хӑйӗн 
ӗҫлӗ ӗмӗрӗн ытларахӑш пайне выльӑх-чӗрлӗх патӗнче иртте- 
рет. Малтан сурӑх, унтан сысна фермисенче вӑй хурать. Кая- 
рахпа 20 ҫул пӗр улшӑнмасӑр Ишекри ӗне ферминче дояркӑра 
тӑрӑшать. Ҫав ҫулсенче вӑл А.Смирнова, М.Смирнова, К.Васи- 
льева, Е.Васильева, А.Майорова, А.Семучеева, Р.Николаева, 
М.Савельева, Ю.Данилова тата ыттисемпе килӗштерсе ӗҫленине 
паянхи кун та ырӑпа аса илет.

1983 ҫулта З.Алексееван пысӑк хуйхӑ тӳссе ирттерме тивет: 
мӑшӑрӗ Николай вӑхӑтсӑр ҫӗре кӗрет. Ун хыҫҫӑн вӑл пӗтӗм вӑй- 
хӑватне хуҫалӑхри ӗҫсене туса пырассине, совхозра ӗҫлессине 
парать. Хуньамӑшӗ вилнӗренпе пӗччен пурӑнать Коля инки. 
Алла пулин те хӑйӗн хуҫалӑхне халӑхпа пёр танах тытса пы- 
рать: выльӑх-чӗрлӗх усрать, чӑх-чӗп ӗрчетет, карта-хура, кил- 
ҫурт тытса тӑрать.

З.Алексеева Ишек ферминче ӗҫленӗ ҫулсенче «Слава» совхоз 
ҫулсеренех пахча-ҫимӗҫ лаптӑкне ӳстерсе пынӑ, вӑл 400 гек-
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тара ҫитет. Ҫав ҫулсенче пахча-ҫимӗҫ ӳстермелли лаптӑка ҫум- 
ласа-пӑхса тӑма совхоз дирекцийӗ килӗрен валеҫсе панӑ. Зоя 
Константиновна фермӑра ӗҫленине пӑхмасӑрах тата хуньа- 
мӑшӗ ватӑ пулин те пахча-ҫимӗҫпе выльӑх кӑшманӗ ӳстерсе 
лама кашни ҫулах тӳпе илнӗ. Ҫакӑ та вӑл ӗҫре тӑрӑшуллӑ пул- 
нине кӑтартса парать.

Ун пек ҫынсене халӑхра «пурнӑҫ ҫынни» теҫҫӗ. Хуҫалӑхри 
ӗҫсене туса пыма ватӑ хӗрарӑма Шупашкарта пурӑнакан Иван- 
па Ольга Борисовсем, Красноармейски районӗнчи Кӗҫӗн Шетмӗ 
ялӗнчи Гальӑпа мӑшӑрӗ пулӑшаҫҫӗ.

ЯЛТИ ВА ТӐ ҪЫН
Ишек ял тӑрӑхне кӗрекен Хураҫырма ялӗнче пурӑнакансен- 

чен чи ватти -  И.П. Сергеева. Кӑҫалхи апрелӗн 14-мӗшӗнче 90 
ҫул тултарчӗ. Ирина Петровна 27ҫул Ишек ял Совет ӗҫтӑвкомӗн 
секретарӗнче ӗҫленӗ. Ҫичӗ ача ҫуратса ҫитӗнтернӗ.

И.П.Сергеева ку таранччен пурнӑҫне хӑй ҫуралнӑ килӗнчех 
пурӑнса ирттерет. Унӑн ашшӗпе амӑшӗ ултӑ хӗрпе пӗр ывӑл 
кун ҫути кӑтартнӑ. Ирина улттӑмӗш пулнӑ. Ашшӗ Петр Давыдо
вич Давыдов граждан вӑрҫине хутшӑннӑ. 1926 ҫулта ҫӗре кӗнӗ.

Ирина Петровна пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхсем йӗркеленӗ ҫулсе- 
не, вӑрҫӑ умӗнхи, вӑрҫӑри тата хыҫҫӑнхи йывӑр пурнӑҫа лайӑх 
астӑвать. ӗҫ  стажӗунӑн Ишекри вӑтам шкулта тӑххӑрмӗш класс 
вӗренсе пӗтернӗ хыҫҫӑн пуҫланать. Ишекри Сталин ячӗпе хи- 
сепленекен колхозра ӗҫлеме тытӑнать. 1939 ҫулта ӑна колхоз 
правленийӗ ача сачён заведующийӗсем хатӗрлекен курса 
вӗренме ярать. Ҫак ӗҫре 1941 ҫулхи октябрь уйӑхӗччен вӑй ху- 
рать вӑл.

27 ҪУЛ ЯЛ СОВЕТ СЕКРЕТАРӖ
1941 ҫул унӑн пурнӑҫне пысӑкулшӑну кӗртет. Октябрьте Ишек 

ял Совечӗн секретарӗ пулма уйӑрса лартаҫҫӗ. Ҫамрӑка ун чух- 
нехи ял Совет председателӗ П.А.Курбатов касса кӗнекине йӗрке- 
лесе пыма, хуҫалӑх кӗнекисене ҫырса пыма, учетпа отчет туса 
пыма тата ытти ӗҫе вёрентет. Малтан ӗҫленине шута илсен, 
пӗтӗмпе пёр улшӑнмасӑр 27 ҫул вӑй хунӑ, вун пёр председа
тельше ӗҫленӗ вӑл ҫак вӑхӑтра.

Ял Совет ӗҫтӑвкомӗн секретарӗн ӗҫне ҫарти штаб началь- 
никӗн ӗҫӗпе танлаштарма та пулать пулӗ, мӗншӗн тесен мӗнпур 
официаллӑ хут, вӗсемпе пӗрле официаллӑ маррисем те секре-
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гарь алли витӗр тухаҫҫӗ. Тӗрлӗ ӗҫсене пурнӑҫлама тивнӗ Ири
на Петровнан: ача ҫурални, ҫын вилни, ҫамрӑксем мӑшӑрлан- 
ни ҫинчен документсене ҫийӗнчех хатӗрлемелле. Е тата ҫын 
килсе кӗни, тухса кайни ҫинчен паспортра паллӑ тумалла. Ҫав 
хушӑрах нотариус, ЗАГС ӗҫӗсене пурнӑҫламалла, налук укҫине 
те вӑхӑтра пуҫтармалла, ҫар ӗҫ учетне те йӗркелесе пымалла. 
И.Сергеева секретарьте ӗҫленӗ ҫулсенче ял Совет ӗҫтӑвкомӗ- 
нче иккӗн кӑна вӑй хунӑ. Ҫавна пула бухгалтер, кассир ӗҫӗсене 
те туса пыма тивнё. Пётёмёшле илсен, саккунсемпе инструкци- 
сене пёлмелле тата ҫирӗп пӑхӑнса ӗҫлемелле пулнӑ.

Ирина Петровна тыл ӗҫченӗ, ӗҫ ветеранӗ ятсене тивӗҫнӗ. Ана 
пилӗк медальпе наградӑланӑ. Унӑн чылай Мухтав хучӗ пур. 
Вёсен йышӗнче чи хакли -  Чӑваш Республикин Аслӑ Канашӗн 
президиумӗн Хисеп грамоти.

ҪИЧӖ АЧА АМӐШӖ
1946 ҫулта Ирина ҫемье ҫавӑрать. Вӑрҫӑ участникӗпе Нико

лай Сергеевпа пӗрлешет. Унӑн мӑшӑрӗ сӑпайлӑ, ырӑ ята тивӗҫнӗ 
арҫын пулнӑ. Чылай ҫул колхоз тимӗрҫи, каярахпа ферма заве- 
дующийӗ пулса тӑрӑшнӑ. 1957 ҫултан пуҫласа 1975 ҫулччен 
Ишекри вӑтам шкулта арҫын ачасене алӑ ӗҫне вӗрентнӗ. Вӑрҫ- 
ӑра ҫапӑҫнӑшӑн сакӑр медаль, пёр орден илме тивӗҫнӗ. НКВД 
ҫар чаҫӗнче пулса Мускав хулине хӳтӗлесе паттӑрлӑх кӑтартнӑ. 
Вӑл 1989 ҫулта вилнӗ.

Николай Сергеевичпа Ирина Петровна ҫичӗ ача ҫуратса пӑх- 
са ӳстернӗ. Халӗ хисеплӗ кинемейӗн вун пӗр мӑнук, мӑнукӗсӗн 
ачисем -  тӑваттӑн. Ҫемье пухӑнсан пӗтӗмпе 34 ҫынна ҫитет. 
Ачисем пурте амӑшӗ секретарьте ӗҫленӗ ҫулсенче ҫуралнӑ. 
Ирина Петровнана нумай ача ҫуратса тивӗҫлӗ воспитани парса 
ӳстернӗшӗн Ача амӑшӗн медалӗпе (I, II степеньлисем), «Ача 
амӑшӗн мухтавӗ» III степеньлӗ Орден парса чысланӑ.

«МАҪАК ӐШШИПЕ ҪИТӖНТӖМ»
Кӑҫал Аслӑ вӑрҫӑ чарӑннӑранпа 62 ҫул ҫитет. Иртнӗ вӑрҫӑн 

хуйхи-суйхи, вӑл вӑхӑтри нушаллӑ та тертлӗ пурнӑҫ кашни ки- 
лех пырса тивнӗ. Вӑл вӑхӑтри йывӑр пурнӑҫ майӗпен манӑҫа 
тухать пулин те, ӑна хӑйсем тӳссе, пурӑнса ирттернисем ҫав- 
ҫавах аса илеҫҫӗ.

Ҫак сӑмахсене ӗлӗкрен пӗлекен юлташран, халӗ Кӑшавӑш 
ял тӑрӑхне кӗрекен Вӑрӑмту ялӗнче пурӑнакан И.С.Овчинни-

143



ковран илтме тӳр килчӗ. Вӑл кӑҫал 73 ҫул тултарать. Вӑрҫӑ вӑхӑ- 
тӗнчи йывӑр пурнӑҫа самаях ас тивме лекнӗ ӑна. Унӑн ашшӗне, 
колхозра ӗҫлекенскере, 1941 ҫулта вӑрҫа илсе каяҫҫӗ. Вӑл ҫав 
ҫулхи декабрь уйӑхӗнче Ржев хули тӑрӑхӗнчи тан мар ҫапӑҫура 
пуҫне хурать. Иван амӑшӗ пӗчӗк ачисемпе тӑлӑха юлать.

-  Эпӗ атте ӑшшипе мар, маҫак ӑшшипе ҫитӗнтӗм. Ун ҫумне 
кӗрсе выртаттӑмччӗ те ӑшшипе ачашланаттӑм. Маҫак вӑрҫӑ пуҫ- 
ланнӑ ҫул 64 ҫулта пулнӑ, -  аса илет вӑрҫӑ ачи.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче Иван кӗлеткипе ҫулне кура мар пысӑк пулнӑ, 
ҫавӑнпа та колхоз ӗҫне хӑйӗнчен аслӑраххисемпе пӗрле хутшӑннӑ. 
Ҫум ҫумланӑ, утӑ пуҫтарнӑ. Каярахпа тырӑ вырма хӑнӑхнӑ, утӑ 
ҫулма пуҫланӑ, лашапа ӗҫлеме вӗреннӗ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсем 
ҫамӑлах пулман пулин те вӑп вӗренес тесе тӑрӑшнӑ. Маптан ялти 
пуҫламӑш шкулта, каярахпа Кӑшавӑшри ҫичӗ ҫул вӗренмелли шкул
та ӑс пухнӑ. 1953 ҫулта Ишекри вӑтам шкула ӑнӑҫлӑ вӗренсе 
пӗтернӗ. Ҫав ҫултанпа ӗҫе кӳлӗннӗ. Малтан ялти клуб ертӳҫи, ка
ярахпа «Красный плуг» колхозра ревкомисси чпенё, уй-хир брига
дире пулса вӑй хунӑ. Обществӑлла ӗҫе те активна хутшӑннӑ. Те- 
миҫе ҫул ӑна колхозри комсомол организацине ертсе пыма тата 
ял Совет депутатне суйланӑ. Бригадирта чухне Ивана Шупаш- 
кара ял хуҫалӑх шкулне вёренме яма шутлаҫҫӗ. Анчах та кол
хоз председателӗ ӑна бригадиртах хӑварасшӑн пулнипе япӑх 
характеристика ҫырса панӑ, ҫапла унӑн вёренме май килмест.

1960 ҫулта Ивана ӗҫре тӑрӑшуллӑ тата пултаруллӑ пулнине 
кура Кӑшавӑш ял Совет ӗҫтӑвкомӗн секретарьне суйлаҫҫӗ. Тӑ- 
ватӑ ҫул пурнӑҫлать ҫак тивӗҫе. Ҫав ҫулсенче И.Овчинникова 
пӗрлешсе пысӑкланнӑ Карл Маркс ячӗпе хисепленекен колхо- 
зӑн комсомол комитечӗн секретарьне суйлаҫҫӗ. Ял Совет ӗҫтӑв- 
ком секретарӗнче малалла та тӑрӑшас кӑмӑл ҫуралать, анчах та 
1964 ҫулта Кӑшавӑшпа Мӑнал ял Совечӗсене пӗрлештереҫҫӗ. 
Ял Совет ӗҫтӑвкомӗсен председателӗсене пӗрине председатель, 
теприне секретарь пулма суйлаҫҫӗ.

1964 ҫулта Иван Овчинников Ишлейри пысӑк вольтлӑ аппара
тура заводне вырнаҫать, 31 ҫул механика цехӗнче вӑй хурать. 
Кунта та обществӑлла ӗҫе хутшӑнать. Вунӑ ҫул цехри парторга- 
низацие ертсе пырать. Тӑрӑшуллӑ пулнӑшӑн ӗҫ ветеранӗ ята 
тивӗҫет. Мухтав хучӗсем те унӑн нумай.

1994 ҫултанпа -  И.С.Овчинников тивӗҫлӗ канура. Староста 
пулнӑ май, халӑхшӑн сахал мар ырӑ ӗҫ тунӑ вӑл хӑйӗн пурнӑҫӗ- 
нче, ҫавӑнпа вӑл халӗ те ял-йыш хисепӗнче.
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ПИРЕН ЯЛТИ
Халӑх хушшинче Гэннадий ят ытти хӑш-пӗр ят пекех анлӑ 

сарӑлнӑ. Акӑ, Ишекял тӑрӑхне кӗрекен Кипеккасси ялӗнче вунӑ 
ҫын патнелле ҫак ятпа ҫӳренӗ. Халӗ ку ялта Гэннадий ятли 
пӗр ҫын кӑна пурӑнать. Вӑл самаях ватӑ. Кӗҫех 80 ҫул тулта- 
рать. Ҫак статья на ҫырассине Гэннадий Никифорович Ники
форов ҫинчен каласа кӑтартас тӗллевпе тытӑнтӑм. Ытти Гэн- 
надисем ҫинчен кӗскен каласа парас терӗм. Вёсен пурнӑҫ шӑпи 
кашнин хӑйне евӗр.

ГЕНА ЯКИМОВ
Вӑл ялти интеллигентлӑ ҫемьере ҫуралнӑ. Иртнӗ ӗмӗрӗн 29- 

30-мӗш ҫулӗсенче Ишек шкулёнче ӑс пухнӑ. Гена ҫав вӑхӑтри 
ҫӗнӗ пурнӑҫшӑн кӗрешекен ҫамрӑксенчен пӗри пулнӑ. Респуб- 
ликӑра тухса тӑракан «Канаш» хаҫата тӑтӑшах ҫырнӑ. «Пио
нерская правда» хаҫатпа та ҫыхӑну тытнӑ. Вӑл хӑйӗн статйи- 
сенче ҫав вӑхӑтри ҫитменлӗхсем ҫинчен уҫҫӑн ҫырнӑ. Шкулта 
лайӑх вӗреннӗ. Шкулта тата ял хушшинче пулса иртекен ме- 
роприятисене активлӑ хутшӑннӑ. Ҫавӑншӑн ӑна курайманни- 
сем пулнӑ. 1934 ҫулхи мартӑн 9-мӗшӗнче унӑн пурнӑҫӗ вӑхӑт- 
сӑр татӑлнӑ. Тӑшман чӳрече витӗр пӑшалпа пенӗ... Хай вӑхӑ- 
тӗнче Ишек шкулӗнчи пионер организацине унӑн ятне панӑ. 
Чӑвашсен паллӑ писателӗ Юхма Мишши Гена Якимов пурнӑ- 
ҫӗпе ӗҫӗ ҫинчен «Палӑк» ятлӑ кӗнеке кӑларнӑ.

ГЕННАДИЙ ЭРИВАНОВ (АНАТОЛЬЕВИЧ)
1928 ҫулта ҫуралнӑ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи йывӑр пурнӑҫа сама

ях ас тивнӗ. Вырӑнти «Гвардия» колхозра, ҫав вӑхӑтри ачасем 
пекех, тӑрӑшса ӗҫленӗ. Ишекри вӑтам шкулӑн ҫиччӗмӗш клас- 
не вӗренсе пӗтерсен хӗлӗн-ҫӑвӗн колхозра вӑй хунӑ. Ҫар служ- 
бине Литва республикинче танкист пулса ирттернӗ. Кайран мӗн 
пенсие тухичченех колхозпа совхоз производствинче шофер 
пулнӑ. Тыл ӗҫченӗ, ӗҫ ветеранӗ ятсене тивӗҫнӗ. Халӗ 80 ҫул- 
тан иртнӗ мӑшӑрӗпе ялтах пурӑнать.

ГЕННАДИЙ РУЧЬЕВ
1930 ҫулта ҫуралнӑ. Вӑрҫӑ ҫулӗсенчи йывӑр та нуша пур- 

нӑҫа чӑтӑмлӑн тӳссе ирттернӗ. Вӑрҫӑ ҫулӗсенче вёсен ҫемйи 
те ҫиме апат-ҫимӗҫ, хутма вутӑ-шанкӑ ҫуккипе аптӑранӑ. Гена
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колхозра тӑрӑшса ӗҫленӗ, медаль илме тивӗҫнӗ. Ишек шкулӗ- 
нче вӑтам пӗлӳ илнӗ. Кӗске вӑхӑт хушши Ишекри библиотека 
заведующийӗнче тимленӗ. Ҫар службине Инҫет Хӗвел тухӑҫ- 
ӗнчи Тинӗс ҫарӗнче пулнӑ. Служба вӑхӑтӗнче карап ҫинче
Н.С.Хрущевпа ирттернӗ тӗл пулӑва хутшӑннӑ. Шупашкарти 
техникум хыҫҫӑн Ишлейри пысӑк вольтлӑ аппаратура завод- 
не ёҫе кӗрет. Ҫак заводра чылай ҫул тӑрӑшнӑ, кайран чире 
пула пиртен вӑхӑтсӑр уйрӑлнӑ.

Палӑртас пулать, вӑл хӑй вӑхӑтӗнче ӑста купӑсҫӑ пулнӑ. 
Унӑн ҫемйи паян Ишлейре пурӑнать.

ГЕННАДИЙ ЭРИВАНОВ (ИЛЛАРИОНОВИЧ)
1931 ҫулта ҫуралнӑ. Вӑл та вӑрҫӑ ҫулӗсенче хӑйӗнчен ас- 

лӑраххисемпе тата тантӑшӗсемпе пӗрле вырӑнти колхозра 
ӗҫленӗ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче Атӑл леш енчи вӑрмантан 
татӑлма пӗлмен. Сталинград хулине юсаса ҫӗнетме Атӑл 
хӗрне сулӑ ҫыхма стройматериал турттарас енӗпе тӑрӑшнӑ. 
Ҫар службине Эстони республикинче вырнаҫнӑ ҫар чаҫӗнче 
ирттернӗ. Ҫартан таврӑнсан тӑван ялта кӑшт пурӑннӑ хыҫ- 
ҫан.Кемерово облаҫӗнчи Новокузнецк хулине яланлӑхах пу- 
рӑнма куҫҫа кайнӑ. Шахтер пулнӑ. Вӑл тыл ӗҫченӗ, ӗҫ вете- 
ранӗ, хисеплё шахтер ятсене тивӗҫнӗ. Ҫурт лартнӑ. Халӗ унта 
ҫемйипе пурӑнать. Г.Эриванов Г.Ручьев пекех купӑс ӑста ка
лана.

ГЕННАДИЙ ЛУКИН
1937 ҫулта ҫуралнӑ. Унӑн ашшӗ, Семен Лукин, 1942 ҫулхи 

август уйӑхӗнче вӑрҫӑ хирӗнче пуҫне хунӑ. Геннадийпе унӑн 
шӑллӗ Иван ашшӗсӗрех ҫитӗннб. Ишекри вӑтам шкулӑн 
ҫиччӗмӗш класне пӗтерсен вырӑнти колхозра тӗрлӗ ӗҫре вӑй 
хунӑ. Каярахпа МТСӑн трактор бригадинче плугарь пулнӑ. 
Тракторпа ӗҫлеме хӑнӑхнӑ. .Ҫар слугҫбине чӑваш каччи Кам
чатка ҫур утравӗнче ирттернӗ. Унта унӑн тракторпа ӗҫлеме 
тивнӗ. Служба хыҫҫӑн тӑван МТСа таврӑннӑ. Ӑна МТЗ-50 трак
тор уйӑрса параҫҫӗ. Ҫавӑнтанпа 35 ҫул ытла мӗн пенсие ту- 
хичченех трактор ҫинче. Вал пӗр икӗ.ҫул каялла чире пула 
вӑхӑтсӑр вилчӗ. Мӑшӑрӗ Нина Петровна, хӑйӗн ӗҫлӗ ӗмӗрне 
колхоз-совхоз производствинче ирттернӗ. Халӗ вӑл пӗчченех 
пурӑнать.
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ГЕНА НИКИФОРОВ
Вӑл халӗ Ишекре пурӑнать. Шкул ачи. Кипеккасси ялне, хӑй 

ҫуралнӑ вырӑна, час-часах килсе ҫӳрет.

ГЕННАДИЙ МАКАРОВ
Ырӑ ята тивӗҫнӗ Геннадисемсӗр пуҫне Кипеккассинче пу- 

рӑннисем хушшинче усал ята тивӗҫнӗ ҫын та пулнӑ. Вал -  Ген
надий Макаров. Г.Макаров укҫа хакне, ҫын пурнӑҫне ӑнланма 
пӗлмен. Укҫашӑн ялти пӗр пенсионеркӑна вӗлернӗ.

ГЕННАДИЙ ИГНАТЬЕВ
Йышлӑ ҫемьере ӳснӗ. Унӑн ашшӗ -  Андрей Игнатьев -  вӑрҫӑ 

инваличӗ пулнӑ. Шупашкарта пурӑннӑ. Ҫамрӑклах пурнӑҫран 
уйрӑлнӑ.

ГЕННАДИЙ НИКИФОРОВ
Вӑл 1933 ҫулта йышлӑ ҫемьере ҫуралнӑ. Унтан аслисем Клав

дия аппӑшӗ, Александрпа Петр пиччӗшӗсем пулнӑ. Каярахпа 
Веня шӑллӗ ҫуралать.

Геннадий амӑшӗ, Праски инке, пӗччен пилӗк ача пӑхса ҫит- 
ӗнтернӗ. Мӑшӑрӗ, Никифор, 1940 ҫулта ҫӗре кӗнӗ. Г.Никифо
ров кун-ҫулӗ, пӗтӗм пурнӑҫӗ ӗҫпе ҫыхӑннӑ. Вӑл ачаллах ӗҫе 
кӳлӗнет. Ҫавна май шкулта ултӑ ҫул кӑна вӗренет. Ҫамрӑк чухне 
уй-хирте суха тунӑ, улӑхра курӑк ҫулнӑ, йӗтем ҫинче авӑн ҫапнӑ, 
хиртен кӗлте турттарнӑ. Каярахпа стройкӑра ӗҫленӗ, вӑрман 
каснӑ, ҫурт тӑвас енӗпе тӑрӑшнӑ.

Геннадий Петӗр пиччӗшӗнчен платник ӗҫне хӑнӑхнӑ. Йы- 
вӑр чире кайичченех унӑн аллинчен пуртӑ-пӑчкӑ татӑлман. Ват- 
тисемпе пӗрле вӑл вӑрҫӑ ҫулӗсенче колхозӑн япӑхланса ҫитнӗ 
выльӑх-чӗрлӗх витисене юсаса ҫӗнетме хутшӑнать, каярахпа 
выльӑх-чӗрлӗх витисене тата обществӑлла ҫуртсем ҫӗнӗрен 
туса лартас ӗҫре вӑй хурать. Хӗл кунӗсенче Атӑл тепӗр енчен 
строительство материалӗ кӳрсе килес енӗпе тӑрӑшать, ҫу кун- 
ӗсенче -  строй кӑра.

Анчах та Геннадие строительствӑра хӑй тӗллӗн ӗҫлеме хӑ- 
нӑхасси канӑҫ памасть. Хӑйӗн ӗмӗтне пурнӑҫласа 1960 ҫулта 
Сӗнтӗрвӑрри хулинче мастер-строитель профессине алла 
илет. Ҫавӑнтанпа вал яланах строительство -  ӗҫӗнче. Тӑван
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хуҫалӑхра ӗҫленипе пӗрлех ял ҫыннисене кил-ҫурт ҫавӑрма 
пулӑшать. Пӗр хушӑ Ишек ялповӗнче магазинсен ҫӗнӗ ҫурчӗ- 
сене тӑвас енӗпе тӑрӑшать. Вӑл вӑхӑтра лартнӑ Чаканар, 
Ырашпулӑх, Ҫатра Марка тата Тимой Мамӑш ялӗсенчи мага- 
зинсенче халӗ те халӑха кирлӗ тавар сутаҫҫӗ.

Геннадий Никифорович хӑй вӑхӑтӗнче обществӑлла произ- 
водствӑра кӑна мар, ял ҫыннисен пурнӑҫне лайӑхлатас енӗпе 
те сахал мар вӑй хунӑ. Иртнӗ ӗмӗрӗн утмӑлмӗш ҫулӗсен вар- 
ринче Кипеккасси ялӗнче пуҫласа шыв пӑрӑхӗ хураҫҫӗ. Ҫак 
ӗҫе йӗркелекенсенчен пӗри вӑл пулнӑ. Шыв пӑрӑхӗсем тепӗр 
ҫирӗм ҫултан юрӑхсӑра тухаҫҫӗ. Вӑл каллех ҫавна ҫӗнӗрен 
хурас енӗпе тӑрӑшать. Полиэтилен пӑрӑх шырать. Вӑл ҫулсе- 
ренех май-июнь уйӑхӗсенче Г.Эривановпа пӗрле униче кар- 
тисене юсаса ҫӗнетес енӗпе тӑрӑшать, ҫӗнӗ хапхасем тӑвать. 
Хӑйӗн умӗнчи шыв колонкине юсавлӑ тытать.

Г.Никифоровӑн тепӗр юратнӑ ӗҫӗ -  кӑмака тӑвасси. Кӑна 
вӑл ҫамрӑклах, ялти Яков Петровран, вӗренсе юлнӑ. Ишекпе 
Марка тӑрӑхӗсенчи ялсенче ҫут ҫанталӑк газӗ кӗртнӗ ҫулсен- 
че вӑл 70 хуҫалӑха газ тӗтӗмӗ тата пӑсӗ тухмалли мӑрьесем 
туса панӑ. Ҫакӑншӑн ӑна паянхи кун та Ырашпулӑх, Ишек, Ки
пеккасси, Мӑн Марка, Хура Ҫырма ялӗсенче пурӑнакансем ырӑ- 
па асӑнаҫҫӗ.

Геннадий Никифорович хӗрӳ ҫын пулнӑ. Ял хушшинчи япӑх 
пулӑмсене кӑмӑлласах кайман. Йӗркесӗрлӗхе тӳсме пултарай- 
ман. Кунта ҫакна палӑртмалла. Хӗрӳ ҫын вӑл, ӗҫчен, тӗрӗслӗхе 
юратакан ҫын. Ҫакӑн пек ҫын пулнӑ Г.Никифоров. Унӑн мал 
ӗмӗчӗсем пысӑк пулнӑ. Хӑйӗн мӑшӑрӗпе, Римма Николаев- 
нӑпа, пӗрлешнӗренпе 50 ҫул ҫитнине кӗтсе илме ӗмӗтленнӗ. 
Шел, ҫак паллӑ куна 10 уйӑх кӑна кӗтсе илеймен. Йывӑр чире 
пула тӑванӗсенчен, ял-йышран ӗмӗрлӗхех уйрӑлса кайрӗ. Халӗ 
Римма мӑшӑрӗ пӗчченех пурӑнать. Вӑл 23 ҫул шкулта техслу- 
жащинче вӑй хунӑ. ӗҫ ветеранӗ ята тивӗҫнӗ. Пилӗк ача ҫурат- 
са ӳстернӗшӗн ӑна «Медаль материнства» медаль парса чыс- 
панӑ.

Геннадийпе Римма Никифоровсен ачисем хӑйсем пекех 
ӗҫчен те пултаруллӑ. Вёсен ҫемйисем туслӑ пурӑнаҫҫӗ. Хуҫа- 
лӑхри ӗҫе ушкӑнпа пурнӑҫлаҫҫӗ.
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57 ҪУЛТАН КИЛНӖ ҪЫРУ
Нумаях пулМасть пӗр тӗлӗнмелле ҫыру илтӗм. Пирӗн ялӑн 

почтальон ҫук. Унӑн ӗҫне Ишекри врач офисӗнче санитаркӑра 
вӑй хуракан С.Васильева пурнӑҫлать. Светлана Лукияновна, 
урам варринче кашни килӗн почта ещӗкӗсем пур пулин те, 
ҫырӑва килех леҫсе панӑ. Яланах ҫапла вӑл, ҫырусене вӑхӑт- 
ра ҫитерсе пама тӑрӑшать.

Ҫырӑва алла илсен, тӗлӗнмеллипех тӗлӗнтӗм. Ҫыру Чӑваш 
Республикинчи Комсомольски ялӗнчен. Ку ялта манӑн пӗлӗш- 
тӑван ҫук. Кам ҫырма пултарнӑ-ха ӑна? Ҫырупа тӗплӗн пал- 
лашнӑ хыҫҫӑн унӑн авторӗ паллӑ пулчӗ. Вӑл -  Ревокат Прохо
рович Моисеев. Унпа эпир иртнӗ ӗмӗрӗн аллӑмӗш ҫулсен пуҫ- 
ламӑшӗнче Ишлей районӗнчи комсомол организации активис- 
чӗсем пулнӑ тата активлӑ ялкорсен ретӗнче тӑнӑ. Р.Моисеев 
хальхи Шупашкар районне кӗрекен Шарпаш ялӗнче 1922 ҫулта 
ҫуралнӑ. Вӑл хӑйӗн ӗмӗрне шут ӗҫӗнче ӗҫлесе ирттернӗ. Ку 
ӗҫе Ревокат Прохорович Сопакасси ялӗнче вырнаҫнӑ райкол- 
хоз шкулне вӗренсе пӗтернӗ хыҫҫӑн кӳленнӗ.

Р. Моисеев хӑйӗн ӗмӗрӗнче сахал мар обществӑлла ӗҫ пур- 
нӑҫланӑ: комсомол тата партии районти организацийӗн ревко- 
мисси председателӗ, халӑх контроль комитечён членё, райпо 
правлени членё, районти экономика совечён членё тата ытти те.

Вӑл -  иртнӗ вӑрҫӑ участникё тата инваличё. 88 ҫултан иртнё 
пулин те, паянхи кун та обществӑлла ӗҫпе тата спортпа туслӑ.

Р.В.Моисеев -  Комсомольски салинчи чи хисеплӗ ҫынсен- 
чен пёри. 1987 ҫултанпа -  ветерансен районти совечён пред- 
седателё, 2000 ҫултанпа -  председатель ҫумӗ. Вёл виҫӗ хут- 
чен Чёваш АССР Верховнёй Совет Президиумён Хисеп Гра- 
мотине илме тивӗҫ пулнё, СССР Халёх контролён наградисем 
те сахал мар. Ахальтен мар пулӗ кӑҫалхи март уйёхён 11- 
мёшёнче республикёри 34 вӑрҫӑ участникёсен шутёнче Чёваш 
Республикин Президенчён Н.В.Федоровён аллинчен юбилей 
медальне илме тивӗҫ пулчё.

МЁН ҪЫРАТЬ-ХА ВЕТЕРАН?
«Мана эсир халиччен манса та кайнё пуль-ха, -  теса ҫырать 

Ревокат Моисеев. -  Хамёр районтан тухса кайнёранпа 57 ҫул 
ҫитет. Эпё Ишлейре Госбанк уйрёмёнче, каярахпа -  Мён 
Сӗнтӗрте, Калининӑра ӗҫленӗ. Района пӗтернӗ хыҫҫӑн Ком-
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сомольскине ҫитрӗм. Ҫур ӗмӗр ытла ӗнтӗ кунта. Яланах куҫса 
ҫӳрес килмерӗ. 1983 ҫултанпа пенсире. Вӑрҫӑ инваличӗ пулнӑ 
май, пеней сахалах мар илетӗп. Ачасем хуласенче -  Шупаш- 
карта, Питӗрте.

Эпӗ сире яланах активлӑ общественник пулнине лайӑх ас 
тӑватӑп. Халӗ те хаҫатсенче сирӗн материалсене куркалатӑп. 
Кирлӗ ыйтусем хускататӑр. Эпӗ те хаҫат-журналсене дырка- 
паса тӑратӑп-ха. Ытларах «Хыпар» тата район хаҫачӗсене 
ҫыратӑп. «Капкӑнра» та хушӑран кун ҫути кураҫҫӗ манӑн ма- 
териалсем. Рев. Рубин ятпа пичетленеҫҫӗ. Эпӗ пӗр хушӑ ха- 
мӑр район редакци ҫумӗнчи журналистсен пуҫламӑш органи- 
зацине ертсе пытӑм. Пенсие тухсан райхаҫатра та кӑштах 
ӗҫлесе пӑхрӑм. 1960 ҫултанпа -  РФ Журналистсен союзӗн 
членӗ.

Эсир те Ишекренччӗ, те Шӑнкасранччӗ? Ҫырӑва Ишеке ярас 
терӗм. Сире вӑл тӑрӑхра пурте пӗлеҫҫӗ».

ӐНСӐРТРАН ТУПӐННӐ ТӐВАНСЕМ
Эпир Марина Максимовна мӑшӑрпа иксӗмӗр хаҫат вулама 

юрататпӑр. Телевизорпа паракан хӑш-пӗр передачӑсене кӑ- 
мӑлласа пӑхатпӑр. Уйрӑмах пире «Пусть говорят», «Жди 
меня», «Кто хочет стать миллионером», «Поле чудес» килё- 
шеҫҫӗ. Кашни тунти кун паракан «Жди меня» передачёна питё 
кётетпёр. Мёншён тесен унта ытларах уйрӑм ҫыннӑн кун-ҫулӗ, 
шӑпи ҫинчен каласа параҫҫӗ. Ачисем ашшӗ-амӑшне, ашшӗ- 
амӑшӗ ачисене шырани час-часах тӗл пулать. Аякри тӑванӗ- 
сене юлташӗсене шыракансем те чылай.

Ҫак статьяна ҫырма та «Жди меня» передачӑсенчи хумхан- 
таракан вӑхӑтсене курни хистерӗ. Хӑш-пӗр кӑларӑмра манӑн 
шӑпан пӗр пайне кӑтартнӑнах туйӑнать.

Калам-ха эппин йӗркипе. Манӑн анне Татьяна Васильева 
Кипеккасси ялӗнчен Сарпак-Хочехмат (Сарапакасси) ялӗнчи 
пӗр ҫамрӑка качча тухнӑ. Тӗрлӗ сӑлтава пула вӑл 1929 ҫулта 
упӑшкинчен уйрӑлса хӑй ҫуралнӑ тӑван ялне каялла таврӑннӑ. 
Ҫав ҫул эпӗ ҫуралнӑ. Ку таранччен пурнӑҫра хама ҫут тӗнчене 
килме пулӑшакан иккӗмӗш ҫынна эпӗ куҫпа та курман, ман 
ҫӑвартан «атте» сӑмах тухман. Ҫакӑ мана пӗчӗк ача чухне те, 
ҫитӗнсе ҫитсен те питӗ салхуллантарнӑ. Манӑн пуҫра вӑхӑт-
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ран-вӑхӑта аттен тӑванӗсене шыраса пӑхас шухӑш ҫуралатчӗ. 
Анчах та ун пирки сӑмах тапратма аннерен хӑранӑ.

Тӗлӗнмелле те, пурнӑҫри пӗр пулӑм хамӑн шухӑша пурнӑҫ- 
лама май пачӗ. 1955 ҫулхи ҫу кунӗсенчен пӗринче Ишекри 
промартель правленийӗ чӑпта лайӑх ҫапнӑшӑн аннене Кӑк- 
шӑмри кану ҫуртне канма кайма путевка панӑччӗ. Анчах та вӑл 
хуҫалӑхри лару-тӑрӑва пула килтен тухаймарӗ, мана кайма 
сӗнчӗ. Эпӗ кӗҫех культура пайне кайса отпуск илтӗм те Кӑкшӑ- 
ма ҫул тытрӑм.

Вӑл вӑхӑтра эпӗ кӗҫ-вӗҫ 26 ҫул тултаракан пиҫсе ҫитнӗ кач- 
чӑччӗ. Кану ҫуртӗнче, пӗррехинче, Сӗнтӗрвӑрри районӗнчен 
килнӗ хӗрсем пирки икӗ ҫамрӑкпа тавлашса кайрӑмӑр. Хӗрӗсем 
чӑнах та малтан пӑхма та, кайран пӑхма та чиперккесемччӗ. 
Тавлашнӑ, калаҫнӑ хушӑра ҫакӑ паллӑ пулчӗ. Тавлашакансен- 
чен пӗри, Шуркӑ (Александр) ятли, манӑн ҫывӑх тӑван пулчӗ. 
Унӑн ашшӗпе манӑн атте пӗр вартан тухнӑ, пӗр ҫемьере ҫитӗ- 
нсе ӳснӗ-мӗн. Ун чухне питӗ савӑнтӑм. Шуркӑпа иксӗмӗр асӑн- 
малӑх фото ӳкерттертӗмӗр.

Ҫавӑнтанпа пуҫласа тупӑннӑ тӑвансемпе хутшӑнатпӑр. 
Вӗсем Сарапакасси ялӗнче пурӑннӑ. Микита мучин ачисем -  
Антони аки, Петӗрпе Александр шӑллӑмсем. Михаил мучин ачи, 
Григорий, иртнӗ ҫулсенче вӑхӑтсӑр ҫӗре кӗнӗ. Вӑл пурӑннӑ 
чухне питӗ хутшӑнаттӑмӑрччӗ. Сарапакасси ялӗнче пурӑна- 
кан тӑвансем эпӗ 70 ҫул тата 75 ҫул тултарнине паллӑ тума 
йышлӑн килсе кайрӗҫ. Марина мӑшӑр та, ачасем те питӗ са- 
вӑнчӗҫ.

ХӖРӖХ ИКӖ ҪУЛ - МЕДСЕСТРА
Кипеккассинче ҫуралса ӳснӗ Т. Г. Павлова медсестра халӗ 

те Ишекри врач офисӗнче вӑйхурать. Июльте 65 ҫул тултарчӗ, 
сывлӑх сыхлавӗнче -  42 ҫул. Шупашкарти медицина учили- 
щинчен вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн тӳрех ҫак специальноҫпа ӗҫе 
кӳлӗннӗ. Унтанпа нумай шыв юхса иртрӗ ӗнтӗ. Унӑн ырӑ 
ӗҫӗсене ҫырса пӗтереес те ҫук. Алла пулин те хӑш-пӗри ҫинче 
те пулин чарӑнса тӑрас килет.

Вал врач хушнине ҫийӗнчех тата пысӑк пахалӑхпа пурнӑҫ- 
лать. Васкавлӑ пулӑшу памалли пирки пациентсем патне кил- 
ӗсене те ҫитет. Вӗсене хӑйӗн килӗнче те йышӑнать. Эпӗ унта
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пулнӑ чухне Ишекри О. Макарова укол тутаратчё.
Пӗррехинче, ҫӗрле, Ишекре пёчёк ача чирлесе ӳкет. Ун чух

не ку ялта врач амбулаторийӗ ӗҫлемен. Ача ашшӗ пулӑшу 
ыйтма Кипеккассине Т. Павлова патне чупать.

-  Ҫумӑр чарӑнма пӗлмесӗр ҫӑватчӗ, -  аса илет Тамара 
Георгиевна. -  Ана пӑхмасӑр Ишеке чупрӑм. Ачана медицина 
пулӑшӑвӗ латам...

Тепрехинче Хураҫырмари А. Лазаревӑн мӑшӑрӗ хытах чир- 
песе ӳкет. Ана пёхма Павлована мотоциклпа илсе килеҫҫӗ. 
Пулӑшу панӑ хыҫҫӑн пациент больницӑна каймасӑрах сыва- 
лать. Ҫак ялти Е. Дмитриева хӑйне Павлова ура ҫине тёратнё- 
шӑн паянхи кунчченех ырӑпа асӑнса пурӑнать.

Т. Павлова пурӑнакан ялти Р. Якимова, М. Смирнова, 3. Мит
рофанова тыл ӗҫченӗсем чылай ҫул чирлесе пурӑннӑ. Вёсен 
ӗмӗрне кёштах та пулин тёсас тесе медсестра сахал мар вёй 
хунё.

Виҫҫӗмӗшӗнче В. Прокопьев ывёлё Леонид ураран ӳкет. Ви- 
лӗмрен ҫӑлса хёварас тесе Павлова ёна малтан Ишлее, унтан 
Кӳкеҫе илсе ҫитерет...

Кӑҫал тата иртнӗ ҫулсенче медсестра Мён Маркари И. Сар- 
мандеев, Ишекри В. Игнатьевпа А. Миронов, Ырашпулёхри 3. 
Шапошникова пациентсен килӗсене ҫитсе пулёшу панё. Ишек
ри Л. Ильина урине хуҫсан ёна сиплеме килне кайса ҫӳренӗ.

Темиҫе ҫул каялла ман мёшёр урине сусёрлатрё. Ана пёх
ма Тамара Георгиевна ир те, каҫ та кӗретчӗ. Ҫапла сипленсе 
ҫитрӗ Марина Максимовна. Ун аппӑшӗ, Л. Денисова, хытах 
чирлесен ёна хамёр пата илсе килтёмёр. Тамара Павлова ун 
сывлёхне те тёрёслесех тёчё.

Нумай ҫул хушши тӳрӗ кӑмӑлпа вёй хунӑшӑн Т. Павлована 
наградёсем чылай панё. Пирӗн тӑрӑхри чирлӗ ҫынсене вёл 
малашне те тёрёшса пёхасса шанса тёратпёр.

152



ХВАТЕЙӖН ВӐЙ-ХӐВАЧӖ  
И  КСӖЛМЕ С Г-ХА

Шупашкар районёнчи Ишек салине Чӑвашра пӗлмен-илтмен 
ҫын сахал пулӗ. Ӗлӗкрех Ишек чиркӗвне Мику л  турра пуҫ ҫапса 
кӗл тума, пулӑшу ыйтма ҫӗршер ҫухрӑмран та ҫынсем ҫуран 
килсе ҫӳренӗ. Ишек тӑрӑхӗнчен пултаруллӑ, талантлӑ ҫынсем 
сахал мар тухнӑ. Вӗсенчен пӗри, ӳстермесӗр калатӑп, -  Фа- 
цей Константинов.

Фадей Ишекпе юнашар пысӑк мар Кипеккассинче ҫуралса 
яснӗ, унтах пурӑнать. 1929 ҫулта ҫуралнӑскер, сакӑр вуннӑ- 
ран иртрӗ ӗнтӗ. Апла пулин те пурнӑҫ уттипе тан пырать, ак- 
тивлӑха пӗртте ҫухатмасть.

Ҫамрӑк чухне эпир унпа Ишлей районӗнче комсомол акти- 
висчӗсем пулнӑ.

Ачалӑх ҫӑмӑл килмен унӑн, вӑл вун иккӗре чух фашистла 
Германи вӑрҫӑ вутне чӗртсе ячӗ. Фадей ытти ял ӗҫченӗсемпе 
пӗрле вӑрҫӑн нуши-тертне сахал мар тӳснӗ, ҫӗнтерӳ кунне 
ҫывхартас тесе ырми-канми ӗҫленӗ. Константинов наградӑна 
та тивӗҫнӗ.

Аллӑмӗш ҫулсенче Фадей Ишек клуб заведующийӗ, унтан 
Культура ҫурчӗн директорӗ пулса ӗҫлерӗ.

Шкулта вӗреннӗ чухнех стена хаҫачӗсем кӑларма хутшӑннӑ, 
каярах район хаҫатне тӗрлӗ ыйтупа заметкӑсем, корреспон- 
денцисем ярса пама тытӑнать. Материалӗсем пичетленсе 
пыни хавхалантарть те ҫамрӑк ялкора. Часах унӑн хайлавӗ- 
сем республика тёп хулине те ҫитеҫҫӗ, «Ҫамрӑк коммунист» 
хаҫат ҫамрӑксен пурнӑҫӗ, ӗҫ-хӗлӗ ҫинчен ҫырнӑ унӑн мате- 
риалӗсене тӑтӑшах пичетле пуҫлать. «Коммунизм ялавӗ» 
(халӗ «Хыпар») хаҫат та Фадей ҫырнӑ материалсене яланах 
вырӑн панӑ, ӗҫлеме хавхалантарнӑ. СССР Журналистсен 
союзӗн ҫӗнӗ Уставӗ обществӑлла активлӑ корреспондентсе- 
не те члена илме ирӗк панӑ хыҫҫӑн Константинов та Журна
листсен союзӗн членӗ пулса тӑрать. Пурнӑҫӑн тӗрлӗ енне 
сӑнаса-тӗпчесе калӑпланӑ вёл материалсене. Ҫамрӑксене 
воспитани парас ыйтусем, культурӑпа искусство ыйтӑвӗсем, 
ял хуҫалӑх проблемисем, йӑла-йӗрке пулӑмӗсем яланах кӑ- 
сӑклантарнӑ Фадей Константиновича.

Пичет ӗҫне активлӑ хутшӑннӑшӑн 1957 ҫулта ӑна рабсель-
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корсен сьездӗнче Чӑваш АССР Аслӑ Совечён Президиумӗн 
Хисеп грамотине парса чысланӑ.

Совпартшкулта пӗлӳ илнӗ хыҫҫӑн, утмӑлмӗш ҫулсенче кол- 
хозра ял хуҫалӑх специалисчӗ, председателӗн ҫумӗ пулса 
ӗҫлет. Ӗҫри ӳсӗмсемшӗн «Ӗҫре палӑрнӑшӑн» медаль илме 
тивӗҫ пулнӑ. РСФСР ял хуҫалӑхӗн социализмла ӑмӑртӑвӗн 
отличникӗ пулса тӑрать. Ҫитмӗлмӗш ҫулсенче темиҫе колхоза 
пӗрлештерсе совхоз тусан, Константинов пӗр хушӑ агроном 
пулса ӗҫлет. Часах ӑна партком секретарӗ пулма ҫирӗпле- 
геҫҫӗ.

Аҫта ӗҫлесен та вӑл ялан халӑх хушшинче пулнӑ, халӑхшӑн 
ӗҫленӗ.

1980-1990 ҫулсенче вӑл Ишек ял Советне ертсе пырать. 
Тӗрлӗ ӗҫре 45 ҫул хушши пысӑк пултарулӑх, активлӑх кӑтартнӑ 
хыҫҫӑн 1990 ҫулта тивӗҫлӗ канӑва тухать. Ун хыҫҫӑн та Ишек
ри краеведени музейӗнче тӑхӑр ҫул вӑй хурать Фадей Констан
тинович. Вёл -  Чёваш Республикин хисеплӗ таврапӗлӳҫи.

Журналист ӗҫне активлё хутшённипе пёр вёхётрах илемлё 
литература пахчинче ӗҫлеме те вёй-хал тупать, пултарулёхне 
кётартать, пёр пьеса ҫырать, ун хыҫҫӑн икё кёнеке пичетрен 
тухни унён пултарулёхне ҫирӗплетет. Вёл -  Писательсен со- 
юзён членё.

Мёшёрёпе пилёк ача ҫуратса пӑхса ӳстерсе пурнӑҫ ҫулӗ ҫине 
кӑларнӑ, мӑнукӗсем те ӳснӗ ӗнтӗ.

Сакӑр вуннӑран иртрӗ пулин те творчествӑлла ӗҫ хӑмӑтне 
хывмасть-ха, малаллах талпӑнать. Пуҫӗ аван ӗҫлет унӑн, чӗри 
-  хӗрӳ, кӑмӑлӗ -  ырӑ.

Ревокат МОИСЕЕВ, 
Комсомольски районӗ.
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«ИРТНИНЧЕ ПУРТЕ ТӖРӖСЕХ ПУЛМАН»
Нумаях пулмасть Шупашкартан яла килнё чухне пӗрле ӳснӗ 

юлташа тӗл пултӑм. Халё вёл ман пекех пенсире, ялта пурё- 
накан йёмёкне пулёшма тёван ялне час-часах килсе ҫӳрет. 
Калаҫӑва малтан вёл пуҫларӗ.

-  Эсӗ, ҫыравҫӑ юлташ, юлашки вёхётра лайёх статьясемех 
ҫырма пуҫларӑн-ха. Темшён вара ха мёр ялти Ехрем Микулайён 
арёмёпе ачисем вӑрҫӑ умӗнхи ҫулсенче нуша курнине ҫырса 
кӑтартмастӑн. Ман шухӑшпа, ҫырмаллах. Ҫынсем пӗлччӗр -  
ахёр самана вӑхӑтӗнче пирӗн ялта та терт куракансем пулнӑ.

Кам пулнӑ-ха Ехрем Микулайӗ? Мӗншӗн-ха унӑн мӑшӑрӗпе 
ачисем вӑтӑрмӗш ҫулсенче нуша тӳснӗ?

Кипеккасси ялӗнче пурӑннӑ Николай Ефремов ҫирӗммӗш 
ҫулсенче Атӑл тепӗр енче -  Йӑлӑмра лесник пулса ӗҫленӗ. 
Хӑйӗн тӑрӑшулӑхӗпе вӑл ҫав ҫулсенче ялта хыр пӗренерен 
хӑтлӑран хӑтлӑ ҫурт лартать, ҫуртпа юнашарах икӗ хутлӑ ам- 
пар ҫӗклет. Аялти хучӗ вите вырӑнне шутланнӑ. Ялта 
пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх тума пуҫличчен Ехрем Микулайӗ вӑхӑт- 
сӑр ҫӗре кӗрет. Унӑн мӑшӑрӗ -  Евдоки аппа -  тӑватӑ ачипе 
тӑрса юлать.

Ишек тӑрӑхӗнче пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхсем тӑвасси 1929-1930 
ҫулсенче пуҫланать. Ҫав ҫулсенче Кипеккасси ялӗнчи чылай 

' хресчен хуҫалӑхӗ колхоза кӗрет. Ялта колхоз йӗркелесе ҫитер- 
сен Ехрем Микулайӗн арӑмӗпе ачисене «кулак ҫемйи» тесе 
хӑйсен килӗнчен хӑваласа кӑларса яраҫҫӗ. Вёсен пӳртӗнче 
вулав ҫурчӗ уҫаҫҫӗ. Ҫав ҫуртра вӑтӑрмӗш ҫулсенче спектакль- 
сем лартнине, ҫамрӑксен каҫӗсене, ял пухӑвне ирттернине 
паянхи пекех ас тӑвӑтӑп. Ялта хут пӗлменлӗхе пӗтерес енӗпе 
те ҫак ҫуртрах ӗҫлетчӗҫ.

Евдоки аппапа унӑн ачисем вара ҫав ҫулсенче сахал мар 
нуша кураҫҫӗ. Малтанлӑха вӗсем хӑйсен выльӑх-чӗрлӗх ви- 
тинче, каярахпа Ишек колхозӗн кирпӗч завочӗн хурал пӳртӗнче 
пурӑнаҫҫӗ.

Ехрем Микулайӗ тарҫӑ-тӗршӗ тытман, суту-илӳпе аппалан- 
ман, советсене хирӗҫле элек сарман. Ялта вӑтам пурӑнакан 
ҫемьесен шутне кӗнӗ. Ҫагша пулин те, унӑн ҫемйине кулаксен 
шутне кӗртнӗ. Тӗлӗнмелли тата ҫакӑ. Хаяр вӑрҫӑ пуҫлансан 
Ехрем Микулайён «кулак» ачисем Тӑван ҫӗр-шыва кирлӗ ҫын- 
семех пулса тӑраҫҫӗ. Иртнӗ вӑрҫӑра виҫӗ ывӑлӗ те паттӑррӑн
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ҫапӑҫса вилеҫҫӗ. Вӑталӑх ывӑлӗ, Яков, 1943 ҫулта, кӗҫӗн ывӑлӗ, 
Гурий, 1944 ҫулта фронтра пуҫӗсене хураҫҫӗ. Аслӑ ывӑлӗн, 
Анатолийӗн, вӑрҫӑ ҫулӗсенчи кун-ҫулӗ урӑхларах пулса тухать. 
Вӑл 1942-1944 ҫулсенче партизан юхӑмӗн паллӑ полководецӗ, 
Ковпак ертсе пыракан партизансен ҫарӗнче ҫапӑҫать. 1944 
ҫулта ӑна пӗр эрнелӗх тӑван ялне отпуска яраҫҫӗ. Вӑл ҫавӑн 
чухне Ишекри вӑтам шкулта вӗренекенсемпе тёл пулу ирттерни 
асӑмрах. Шел, 1945 ҫулта ӑна пёр ҫапӑҫура Украина национа- 
писчӗсем вилмеллех амантаҫҫӗ.

Хӗрӗхмӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче Ехрем Микулайӗн ҫемйине 
хӑйсен пӳртне тата ытти хуралтӑсене тавӑрса параҫҫӗ. Ҫав ҫур- 
тра Ехрем Микулайӗн пӗртен-пӗр хӗрӗ, Серафима, Алексей 
мӑшӑрӗпе чылай ҫул пурӑнчӗ. Серафима хӑй вилес умён пӗтӗм 
ҫурт-йӗрне тӑванне парса хӑварчӗ.

Кӑҫалчченех ларчӗ Ехрем Микулайӗн ҫирӗммӗш ҫулсенче 
туса лартнӑ пӳрчӗ. Кӑҫалхи ҫу кунӗсенче ҫав пӳрте пӑсрӗҫ. Ун 
вырӑнне халӗ шап-шура кирпӗчрен купаланӑ вӑрӑм ҫурт ҫӗклен- 
се ларчӗ. Ҫав ҫурт Кипеккасси урамне илем кӳрет.

АЛ ӐСТИ
Ҫакӑн пек ырӑ ята тивӗҫлӗ Ишек ял тӑрӑхне кӗрекен Хура- 

ҫырма ялӗнче ҫуралса ӳснӗ, халӗ Кипеккасси ялёнче пурӑна- 
кан Ефрем Ухтеринов.

Хӑй вӑхӑтӗнче вӑл тракторист та, комбайнер та, «Слава» со- 
вхозӑн 1-мӗш уйрӑмӗн мехпаркёнчи слесарь те пулса ӗҫленӗ. 
Халё вара Кипеккассисем, Хураҫырмасем, Ишексем тата ытти 
те Е.Ухтериновӑн ылтӑн аллинчен тӗлӗнме пӑрахмаҫҫӗ. Мён 
кӑна тума пёлмест пуль унӑн алли?

Ефрем Ухтеринов килти хуҫалӑхра кирлӗ хатӗрсем ӑсталама 
маҫтӑр. Кӗреҫе, сенӗк, ҫава, кӗрепле аврисене тӑвать, кӗрепле 
шӑлӗсене ӑсталать. Аврисене шӗшкӗрен хатӗрлет. Вӗсене хат- 
ӗрлеме Иккассипе Ишек вӑрманӗсем «пулӑшаҫҫӗ». Шӗшкӗне 
санрубка шучӗпе касать.

Тимӗр-тӑмӑрпа ӗҫлессинче те алли ҫыпҫӑнать унӑн. Кунта 
слесарьте вӑй хуни питех пулӑшу кӳрет. Ахаль кивӗ ҫава-пӑчках 
унӑн аллинче ҫӗҫӗ пулса тӑрать. Курка, миска, таз аврисем ху- 
ҫӑлнине ҫӗнетме пултарать. Ҫавӑн пекех алюминиллӗ тирӗк- 
рен хӗлле юр хырмалли кӗреҫе тӑваять. Тата ытти япалана та 
тума алли ҫитет унӑн. Хӑйӗн килти хуҫалӑхне кӑна мар, ҫынсе- 
не те тивӗҫтерме тӑрӑшать Ефрем Ухтеринов ӑстаҫӑ.
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ПАЯНХИ КУН ТА ХАЛӐХ ӖҪӖНЧЕ
Сӑмахӑм Чӑрӑшкасси ял тӑрӑхне кӗрекен Чанкасси ялӗнче 

ҫуралса уснӗ, хунтах тӗпленсе пурӑнакан Владимир Степанов 
пирки. Вёл -  хӑйӗн ялӗнче кӑна мар, Чӑрӑшкассипе Ишлей тав- 
рашӗнчи ялсенче те ырӑ ята тивӗҫнӗ ятлӑ-сумлӑ ҫынсенчен пӗри.

Вӑл иртнӗ вӑрҫӑн нушине те, тертне те самаях тутанса пӑхнӑ. 
Ашшӗ Иван Карпов вӑрҫа кайнӑ чухне вӑл 10 ҫулта пулнӑ. Ҫемье- 
ре тата унран кӗҫӗннисем 4 шӑпӑрлан уснӗ. Асли пулнӑ май, Вла- 
димирӑн самаях тӑрӑшма тивнӗ. Вӑл Ишекри вӑтам шкулӑн ҫичӗ 
класне вӗренсе пӗтерсен почтальонра ӗҫленӗ. Каярахпа, ялти ҫам- 
рӑксем сӗннипе, ӑна Шуркассинчи клуб заведующийӗ пулма уй- 
ӑрса лартаҫҫӗ. Кӑштахран ялти комсомолецсем колхозри комсо
мол организацийӗн секретарьне суйлаҫҫӗ.

Тинӗс ҫар флотӗнче тӑватӑ ҫул службӑра тӑнӑ хыҫҫӑн яла тав- 
рӑнсан ӑна тӑван колхозри уй-хир бригадине ертсе пыма шанаҫҫӗ. 
Каярахпа, партии Ишлей райкомӗн инструкторӗнче ӗҫлекенске- 
ре, темиҫе колхоза пӗрлештерсе йӗркеленӗ «Искра» колхоз пред- 
седателӗн лавне туртма суйлаҫҫӗ. Колхоз экономикине самаях ҫир- 
ӗплетме пултарнӑ председатель 1961 ҫулта Мускавра пулса иртнӗ 
пӗтӗм союзсен ял хуҫалӑх канашлӑвне хутшӑнма тивӗҫнӗ.

Шупашкарти совпартшкула вӗренсе пӗтерсен вӑл Тӑрӑнти «Путь 
Ильича» колхозри партбюро секретарӗнче, «Ишлейский» совхоз- 
ра агрономра, «Слава» совхозра директор ҫумӗнче вӑй хурать.

Владимир Иванович 19 ҫул ӗнтӗ Чӑрӑшкасси ял тӑрӑхӗнчи вӑр- 
ҫӑпа ӗҫ ветеранӗсен канашне ертсе пырать. Ҫак ҫулсенче вӑл ве- 
терансем умне лартнӑ ыйтусене татса парас енӗпе сахал мар 
ӗҫленӗ. Вӑл хӑйӗн килӗнче Карповсен йӑхӗ ҫинчен каласа пара- 
кан ҫемье музейӗ йӗркеленӗ.

1991-1993 ҫулсенче пирӗн ҫӗршывра улшӑнусем пулса иртнӗ 
хыҫҫӑн та вӑл хӑйӗн идеологине пӑрахӑҫламарӗ. Музейре пӗр 
с€:тел ҫинчех «Хыпар», «Тӑван Ен», «Чебоксарская правда», «Пен
сионер» хаҫатсем выртни, ҫӳлӗксем ҫинчи Маркс, Ленин, Сталин 
кӑнекисем те ҫакна аванах ҫирӗплетсе параҫҫӗ. Ахальтен мар ӗнтӗ 
ӑна Ленин ҫуралнӑранпа 140 ҫул, Сталин ҫуралнӑранпа 130 ҫул, 
комсомол йёркеленнёренпе 90 ҫул тата ҫар йёркеленнёренпе 90 
ҫул тултарнӑ ятпа кӑларнӑ медальсемпе чысланӑ.

Владимир Иванович тыл ӗҫченӗ, ӗҫ ветеранӗ, вунӑ медаль ка- 
валерӗ. Вӑл -  ҫемье тӗрекне упрама пӗлекен арҫын, арӑмӗшӗн 
кӑмӑллӑ упӑшка, ачисемшӗн юратнӑ ашшӗ. Мӑшӑрӗпе, Еликони- 
да Семеновнапа, ултӑ ача ҫуратса ӳстерсе пурнӑҫӑн анлӑ ҫулӗ 
ҫине кӑларнӑ.
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ГЛАВА V. ИРТНИ ПӖТӖМПЕХ КУҪ УМӖНЧЕ

АЧАЛӐХ
Ҫураласса 1929 ҫулхи ҫурла уйӑхӗн 1-мӗшӗнче Сарпак ялӗ- 

нче ҫуралнӑ. Ҫакӑ ҫут тӗнчен пулӑмне туйма, курма, пӗлме пу- 
лӑшакан иккӗмӗш ҫынна -  аттене -  эпӗ пачах курман. Вӑл мӗнле 
пулнине пачах пӗлместӗп. Унӑн ачашлӑвне те, ятлавне те туй- 
ман. Пуянлӑхпа чухӑнлӑхне те чухламан. Ҫапах та ӑна ҫут ҫан- 
талӑкӑн туйӑмӗсемпе пулӑмӗсене -  хӗвел тухнине, каҫ пулни
не, уйӑх хӑпарнине, ҫил вӗрнине, ҫумӑр ҫунине, шыв юхнине, 
ӳсен-тӑран ӳснине курма, чухлама пулӑшнӑшӑн тав тӑватӑп. Эпӗ 
ҫуралнӑ ҫулах анне яланлӑха пурӑнма Кипеккасси ялне куҫса 
кайнӑ.

Кипеккасси ялӗ пысӑках мар, хӗрӗх хуҫалӑх кӑна. Республи- 
кӑра Кипеккасси ятлӑ ял урӑх ҫук. Анчах та Тутар Республикин- 
че пур. Вӑл ялта чӑвашсен паллӑ писателӗсем Краснов-Аслипе 
Краснов-Кӗҫӗнни ҫуралнӑ. Пирӗн яла час-часах хамӑр районти 
Вӑрман Ҫӗктер ял администрацийӗнче вырнаҫнӑ Кипечкасси- 
пе пӑтраштараҫҫӗ.

Ял ҫумӗпех Ункӑ шывӗ юхса выртать. Ачалӑха аса илес пул- 
сан, эпир, ял ачисем, ҫу кунӗсенче шыв хӗрринчен уйрӑлма пӗл- 
мен. Шип-шип тухичченех выляса киленнӗ. Хамӑр пускил ачи
сем -Алексей, Аполлоний, Вадим, Николай, Александр тата ыт- 
тисемпе пӗрле пулӑ тытаттӑмӑр, выляса-кулса савӑнаттӑмӑр.

Пирён ялта малтан та обществӑлла ҫуртсем пулман. Халё те 
ҫук. Ял ҫыннисем хӑйсен кулленхи пурнӑҫӗнчи ыйтӑвӗсене 
тивӗҫтерес енёпе юнашар вырнаҫнӑ Ишек ялне уттарнӑ. Халё 
те ҫапла тӑваҫҫӗ. Ҫапла майпа ялта пуҫламӑш шкул та пулман. 
Вӗренме Ишеке ҫӳренӗ. Пёрремёш класа эпир ялтан йышлӑн 
кайрӑмӑр. Арҫын ачасем: АОлангин, Н.Иванов, А.Иванов, Г.Ру- 
чьев, А.Петров. Хӗрачасенчен: К.Любимова, М.Смирнова, Р.Ал- 
ферова, В.Никитина.

Вӗренессе эпӗ вӑтам вӗренеттӗм. Улттӑмӗш класра вёреннё 
чухне ударник та пулса курнӑ. Каярахри классенче лайӑхах 
вёреннё тесе калама пултараймастӑп, пуҫламӑш классенче 
пире Анастасия Федоровна Арбатова учительница вёрентнё. 
Питӗ тимлӗ учительницӑччӗ. Хӑй вӑхӑтӗнче Чёмпёрте вёреннё. 
Каярахпа ӑна Ӗҫлӗх Хӗрлӗ Ялав тата Ленин орденӗсем парса 
чысланӑ.
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Пирӗн вӑхӑтри ытти ачасем пекех эпё те вӑрҫӑ ҫулӗсенче са
хал мар нуша тӳссе иртгернӗ, ачаллах ӗҫе кӳлӗннӗ. Килти йывӑр 
условине пула ун чухнех вӑтам пӗлӳ илме май килмерӗ. Калас 
пулать, вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсем те пирӗн хуҫалӑхшӑн ҫӑмӑлах 
пулман. Тӗрӗссипе каласан, манӑн ачалӑх нуша-тертлӗ пурнӑҫ- 
ра иртнӗ.

АПИ ПАТАККИ
Пирӗн тӑрӑхра аннене апи теҫҫӗ. Ҫавӑнпа та мана ҫуратса 

пӑхса ӳстернӗ ҫынна эпё малашне те апи тейӗп. Манӑн апи -  
Татьяна Васильевна Олангина -  ӗҫчен те хӗрӳ хӗрарӑмччӗ. Вӑл 
хӑйӗн хаярлӑхне часах ирттерсе яма пултаратчӗ. Вӑл ӗмӗрне 
пӗччен пуҫҫӑнах пурӑнса ирттернӗ тесен те юрать. Ҫапла пулнӑ 
пулӗ унӑн пурнӑҫ шӑпи. Хӗрарӑм пуҫҫӑнах кил-ҫурт ҫавӑрма 
вӑй-хӑват ҫитернӗ.

Пирӗн ҫемье йышлӑччӗ. Хӑрӑк-ҫарӑк пӗчӗк пӳртре улттӑн пу- 
рӑнаттӑмӑр. Ачасем эпир -  Апполлоний шӑллӑмпа тата Ефро
синия йӑмӑкпа виҫҫӗн. Пирӗнсӗр пуҫне пирӗнпе пӗрле апин 
ҫуратнӑ амӑшӗ, тӑван йӑмӑкӗ, хӑрах куҫлӑскер, Матрена пурӑ- 
натчӗҫ. Апин ҫак йыша тӑрантарса усрама пайтах тӑрӑшмалла 
пулнӑ. Ас тӑватӑп, вӑрҫӑ ҫулӗсенче вӑл колхозра суха тӑватчӗ. 
Вӗсене -  сухаҫӑсене -  ун чухне апатлантаратчӗҫ. Апи хӑй апат 
шӳрпине анчах ҫиетчӗ, пире валли хӑйне ҫиме панӑ ҫӑкӑрне 
илсе килетчӗ. Вӑл тимленине пулах эпир ӗне усранӑ. Ку 
пирӗншӗн ҫӑлӑнӑҫ пулнӑ.

Мана ачасенчен чи асли пулнӑ май апирен час-часах патак 
тиветчӗ. «Аҫу пек ан пул», -  тесе хӗнетчӗ. Мӗнле ҫын пулнӑ вӑл 
аҫу, ӑна эпё ун чухне ӑнланман. Халӗ те ӑнланмастӑп. Тепӗр 
чухне сӗтел хушшинче чиперех уроксем хатӗрленсе ларнӑ чух
нех патак лекетчӗ, тетрадьсемпе кӗнекесем урайӗнче йӑвала- 
натчӗҫ. Паянхи куна ҫитсе те эпӗ уншӑн апине сивлеместӗп, 
ятламастӑп. Вӑл йывӑр та ҫителӗксӗр пурнӑҫа чӑтма пултарай- 
маннипе ҫапла тунине ун чухнех ӑнланнӑ.

Пирӗн хуҫалӑхра ҫав ҫулсенче пурӑнма ҫав тери йывӑр пул- 
нине ҫак тӗслӗх те лайӑх ҫирӗплетсе парать. Эпир ялӑн хӗвел 
анӑҫ енче, ял хӗрринче пурӑнаттӑмӑр. Ун чухне те вӑйлӑ ҫил 
хӗвел анӑҫ енчен ытларах вӗретчӗ. Пӗррехинче вӑйлӑ ҫил тух- 
сан, пирӗн пурӑнмалли пӳрт тӑррине тропил кашти мӗнӗпех 
аяккалла вӗҫтерсе кайрӗ. Паллах, ҫурт-йӗр тӗреклӗ те ҫирӗп 
пулсан апла пулман пулӗччӗ.
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Пирӗн хуҫалӑхра иккӗмӗш ҫӑлӑнӑҫ чӑпта ҫапни пулнӑ. Вӑрҫӑ 
ҫулӗсенче тата вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче пирӗн килте чӑпта 
станокӗ карӑнсах тӑнӑ. Ӑна ҫапаканӗ те апи пулнӑ. Матӗрне 
аки курӑс чӗретчӗ, йӗп туртатчӗ. Ачасенчен ытларах Ефроси- 
ни йӑмӑкӑм туртатчӗ. Пирӗн апи, колхозра конюхра ӗҫленине 
пула, мана ытларах лаша пӑхма тиветчӗ.

ҪАМРӐКЛӐХ
Пирӗн ҫамрӑклӑх вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче иртнӗ. Ҫав вӑ- 

хӑтри ҫамрӑксем темле йывӑр условисенче пурӑннӑ пулин те, 
йӗркеллӗ савӑнма пӗлетчӗҫ. Уйрӑммӑнах эпӗ ҫамрӑк ҫулсен- 
че пирӗн ялта купӑсӑн илемлӗ сасси янӑрасах тӑратчӗ. Вӑл 
вӑхӑтра ялта купӑсҫӑсем нумай пулнӑ. Ҫу кунӗсенче урама 
В.Семенов тальянка йӑтса тухатчӗ. П.Эриванов баянпа вы- 
лятчӗ, В.Якимов, Г.Эриванов «двухрядка» ҫинчеаван калатчӗҫ.

Комсомол ретне эпӗ шкулта вӗреннӗ чухне, 1944 ҫулта тӑ- 
тӑм. Ҫакӑншӑн эпӗ пӗрре те пӑшӑрханмастӑп. Комсомол би
летне мана ун чухне ВЛКСМ Ишлей райкомён пёрремёш сек
ретарё Н.А.Кузнецов алла тыттарнине паянхи кун та манмас- 
тӑп. Вӑл вӑрҫӑра офицер пулса ҫапӑҫнӑ, аманнипе ӑна киле 
янӑ. Вӑрҫӑ хирӗнче ҫапӑҫса орден илме те тивӗҫлӗ пулнӑ.

Ҫамрӑклӑхӑн малтанхи утӑмӗсем манӑн пӗтӗмӗшле илсен 
ӗҫре иртнӗ. Хамӑр ялти «Гвардия» колхозра суха тунӑ, тырӑ 
вырнӑ, авӑн ҫапнӑ, кӗлте турттарнӑ. Кӗркунне Шупашкара лав- 
па тырӑ леҫнӗ. Хӗл кунӗсенче Йӑлӑмран тухма пӗлмен. На
ряд шучӗпе касса хатӗрленӗ стройматериала сулӑ ҫыхма Атӑл 
хӗррине турттарас ҫӗрте тимлесе ӗҫленӗ. Паянхи кун пек ас 
тӑватӑп, хамӑр бригадӑри АЛюбимова, АСмирнова тата Г.Эри
ванов сухаҫӑсемпе суха тунине. Ҫамрӑклӑхӑн иккӗмӗш пайӗ 
вара культура работникӗнче ӗҫленипе иртрӗ.

САЛТАК ЯЧӖ ТУХИЧЧЕНЕХ
Хамӑр ялтан мана тата ман тантӑша А.Олангина Ишлей рай- 

онӗнчи ҫар комиссариачӗ салтак ячӗ тухичченех турткалама 
пуҫларӗ. 1948 ҫулта ҫар училищине вӗренме ярас тӗлӗшпе 
хатӗрленӳ комиссийӗ ирттерчӗҫ. Манӑн юлташа Аполлония, 
вӑтам пӗлӳ илнӗскере, Хусанти авиаци ҫар техникин учили
щине, мана Сызрань хулинчи ҫуран ҫарсен училищине вӗрен- 
ме кайма хатӗрлерӗҫ.
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Тантӑша ӑсатнӑ хыҫҫӑн манӑн та черет ҫитрӗ. Ишлей райо- 
нӗнчен Сызраньти ҫуран ҫар училищине каякансем иккӗн пул- 
тӑмӑр. Тепри Кочак Тӑрӑнти ҫамрӑк Иоил Елиберов пулчӗ. 
Анчах та пирӗн иксӗмӗрӗн те училищӗне вӗренме кӗрес 
ӗмӗтсем пурнӑҫланаймарӗҫ. Пире вырӑна ҫитсен ҫителӗксӗр- 
терех хатӗрленнӗ тесе училищӗне вӗренме илмерӗҫ. Киле 
таврӑнмалла пулчӗ.

Ҫавна май манӑн ҫакна палӑртса хӑварас килет. Халӗ Чӑ- 
ваш наци конгресӗнче ӗҫлекенсем, хӑш-пӗр ученӑйсем, ҫырав- 
ҫӑсем чӑваша тэтах та чӑвашлатса ярасшӑн. 1948 ҫулта эпир 
вырӑсла ытларах ӑнкарнӑ пулсан, училищӗне вӗренме кӗрет- 
тӗмӗрех. Республикӑран пынӑ вырӑс ачисем пурте вӗренме 
кӗчӗҫ.

Тепӗр ҫултан, салтак ячӗ тухсан, ҫар ӗҫ комиссариачӗ кал- 
лех турткалама пуҫларӗ. 1949 ҫулта хамӑр ялтан призывник- 
сен шутӗнче виҫҫӗн пултӑмӑр. Пире Н. Ивановна иксӗмӗре 
авиаци чаҫне яма палӑртнӑччӗ. Вӑхӑт ҫитсен халӑх йӑли- 
йӗркине пурнӑҫласа ялтан тухса ӑсантӑмӑр та Канаш хулине 
ҫул тытрӑмӑр. Ишлей тӑрӑхӗнчен пирӗнпе пӗрле тэтах та ҫам- 
рӑксем пурччӗ. Мишер ялӗнчен -  М.Ходяшов, Тимойран -  
М.Рахванов, Чанкассинчен -  В.Ефимов тата ыттисем те.

Анчах та, шел пулин те, Канаш хулинче мана усал хыпар 
кётнё. Мана авиаци чаҫне кайма юрӑхсӑр тесе каялла ячӗҫ. 
Ҫав ҫул тата тепӗр ҫул ҫар комиссариатне чӗнкелерӗҫ те за
паса ҫырса хучӗҫ. Ҫапла майпа манӑн салтак пуласси пул- 
марӗ. Кун пирки мана пӗлекен хӑш-пӗр ҫынсем, уйрӑммӑнах 
курайманнисем, тӗрӗсех мар шухӑшлаҫҫӗ-ха. Анчах та ӗҫ-пуҫ 
пачах та вӗсем шухӑшланӑ пек мар. Ҫар билечӗ ҫине ҫырса 
хуни пачах урӑхла ҫирӗплетсе пырать.

х а л Ах п а  ӗ ҫ л е м е
1950 ҫулта манӑн пурнӑҫра пысӑк улшӑну пулса иртрӗ. Ҫав 

ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗнче Ишекри клуб пуҫлӑхӗ пулса ӗҫлеме 
тытӑнтӑм. Ҫавӑнтанпа пуҫланчӗ те ӗнтӗ манӑн халӑхпа ӗҫлес- 
си. Паянхи кун та халӑх хушшинче.

Ҫав ҫулах Ишек ял Советне кӗрекен Шӑпачаври «Знамя По
беды», Ишекри Сталин ячӗпе хисепленекен, Кипеккассинчи 
«Гвардия» тата Хураҫырмари «Оборона» колхозсем пёрлеш- 
терсе пёр хуҫалӑх -  «Сталинская гвардия» колхоз -  туса хучӗҫ.
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Парти, комсомол организацийӗсем йӗркелерӗҫ. Ҫавӑн чух
нех мана пӗрлешнӗ колхозӑн комсомол комитечӗн секретарь
не суйларӗҫ. Пуҫланчӗ вара манӑн пурнӑҫри хӗрӳ тапхӑр. 
Ҫавӑнтанпа вара клуб ӗҫӗ, хӑшӗ комсомол ӗҫӗ -  пачах уйӑр- 
ма пӑрахрӑм. Тӳрех каламалла, вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи йывӑр ҫул- 
сенче ялти культурӑллӑ-массӑллӑ ӗҫе туса пыма ҫӑмӑл пул
ман, ҫитменнине тата вӑрҫӑ ҫулӗсенче клубра колхозӑн тырӑ 
типӗтмелли пункчӗ пулнӑ. Ҫавна пулах чӳречесене хӑма ҫапса 
тухнӑччӗ. Ӑна та йӗркене кӗртмелле, ӗҫе те лайӑхлатма тӑ- 
рӑшмалла. Малтанхи кунтан пуҫласах ҫичӗ ҫул клуб пуҫлӑхӗ- 
нче пысӑк хастарлӑхпа ӗҫлесе пыма тӑрӑшрӑм. Хальхипе тан- 
паштарсан, ун чухне тӗрлӗрен мероприятисене, уйрӑммӑнах 
кану каҫӗсене купӑспа ташласа-юрласа ирттереттӗмӗр. Клуб 
пуҫлӑхӗнче ӗҫленӗ ҫулсене те актив ҫине таянса ӗҫленӗ. Ишек 
кпубне ҫӳрекен ҫамрӑксемпе яланах туслӑ пулма тӑрӑшнӑ. 
Актив тенӗрен, ун чухне клуба ялти интеллегенци, ял Совет 
председателӗ, колхоза ертсе пыракансем активлӑ ҫӳретчӗҫ.

Мана клуб ӗҫне ҫӳллӗ пусӑма ҫӗклеме ҫав ҫулсенче Ишек
ри библиотека заведующийӗнче ӗҫленӗ Т.В.Васильев пысӑк 
пулӑшу панине палӑртса хӑвармалла. Ун чухне Чӑваш педа
гогика институтӗнче ВЛКСМ комитечӗ те Ишек ялӗн культури
не ӳстерес енёпе кунти культура учрежденийӗсене шефа 
илнӗччӗ.

1957 ҫулта Ишекри Культура ҫурчӗн директорӗнче ӗҫлеме 
пуҫларӑм. Ун чухне художество руководителӗнче В.А.Алексе- 
ев тӑрӑшатчӗ. Вӑрҫӑ участникӗ пулин те вӑл хӑйне мӑнна ху- 
мастчӗ. Ана ҫак та аванах ҫирӗплетсе парать. Вӑрҫӑра вӑл 
сапер пулса ҫапӑҫнӑ. Паттӑрлӑх кӑтартнӑшӑн ӑна виҫӗ хутчен 
Хӗрлӗ Ҫӑлтӑр орденӗпе наградӑланӑ пулнӑ. Анчах та ун ҫин- 
чен Василий Алексеевич пӗрле ӗҫлетпӗр, ӗҫме-ҫиме хутшӑ- 
натпӑр пулин те нихӑҫан та сӑмах тапратман. Чылай каярах
па Юрий Илюхин музыковед В.Алексеев ҫинчен статья ҫырса 
кӑларсан тин пӗлме пултартӑм. Мӗнле сӑпайлӑ ҫын пулнӑ вӑл. 
Ҫакӑн пек ҫынсемпе ӗҫлеме пултарнӑшӑн эпё хама телейлӗ 
гесе шухӑшлатӑп.

В.А.Алексеев йывӑр чире пула хӑй ӗҫне пӑрахсан Ишекри 
культура ҫурчӗн художество пултарулӑх коллективӗн руково- 
дителӗнче Ишлей каччи Владимир Соколов ӗҫлерӗ. Халӗ вӑл 
Ишлейри пысӑк вольтлӑ аппаратура заводӗнче профком пред-
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седателӗ. Малтанхи кунтан пуҫласах В.Соколов баянист хӑй 
тавра ял ҫамрӑкӗсене йышлӑн пуҫтарчӗ. Ҫапла майпа ал- 
лӑмӗш ҫулсен вӗҫнелле Ишекри культура ҫурчӗ ҫумӗнче йышлӑ 
художество пултарулӑх коллективӗ ӗҫлеме пуҫларӗ. Ҫав кун- 
сенче А.Смирнова, И.Белова юрланисем, Р.Алангова, В.Ефир- 
кина, Р.Петрова, В.Петрова, З.Лоцманова, Л.Моисеева ташла- 
нисем, П.Эриванов баян каланисем куҫ умӗнчех. Вӑл ҫулсен- 
че Ишекре анчах мар, ҫывӑхри чылай ялта пайтах концерт кӑ- 
тартнӑ. Районта пулса иртекен уявсене те активлӑн хутшӑннӑ. 
Пӗррехинче Шупашкарти тёрмере ларакансене те концерт кӑ- 
тартрӑмӑр.

Вунӑ ҫул хушши культура учрежденийӗсенче ӗҫленӗ чухне 
хамӑн тавра курӑма тата пӗлӗве ӳстерес енӗпе те тимлерӗм. 
1955-1956 ҫулхи вӗренӳ ҫулӗнче хамран вунӑ ҫул кӗҫӗнрех 
ачасемпе Ишекри вӑтам шкулӑн тӑххӑрмӗш класне вӗренме 
ҫӳрерӗм. Ун чухне кӑнтӑрла шкула вӗренме ҫӳренӗ, каҫхине 
клубра ӗҫленӗ. Ас тӑватӑп, ун чухне хамӑр ялтан Р.Любимова, 
Кивҫурт Марка ялӗнчен Б.Юнусов вӗренетчӗҫ.

Культура учрежденийӗсенче ӗҫленӗ ҫулсенче, комсомол сек
ретарё пулнӑ май, обществӑлла ӗҫе те манӑҫа хӑварман. Сӑ- 
мах май палӑртсан, ҫав ҫулсенче Ишлей районӗнчи Ишекри 
«Сталинская гвардия» колхозри комсомол организацийё рай
онта кӑна мар, республикӑра та лайӑх ӗҫлекен организацисен 
шутӗнчеччӗ. Аллӑмӗш ҫулсенче ялти культура ӗҫне тивӗҫлипе 
туса пынӑшӑн тата колхозри комсомол организацине ертсе 
пырас енӗпе тимлесе ӗҫленӗшӗн мана виҫӗ хутчен облаҫри 
комсомол организацийён конференцине кайма делегата суй- 
ларӗҫ. Комсомол комитетне вара ҫав ҫулсенче ВЛКСМ Ишлей 
райкомён тата Чӑваш обкомён Хисеп грамотисем парса те- 
миҫе хутчен те чысланӑ.

Аллӑмӗш ҫулсенче районти «Колхозник хаҫачӗ», республи- 
кӑри «Ҫамрӑк коммунист», «Коммунизм ялавӗ» хаҫатсемпе 
тата «Капкӑн» журналпа ҫыхӑну тытаттӑм. Ун чухне Чӑвашра- 
дио комитечӗн ҫӗнӗ хыпарсен пайне те сахал мар информа
ции тӑратнӑ. Чӑвашла пайне 3.Семенов, вырӑсла пайне Доб- 
росмыслов ертсе пыратчӗҫ. Уйрӑммӑнах «Ҫамрӑк коммунист» 
хаҫатпа тачӑ ҫыхӑну тытаттӑм. Ун чухне редактор пулса Н.Е.Его- 
ров, заместителӗ М.И.Юрьев журналист ӗҫлетчӗ.

1957 ҫулта республикӑри рабочисемпе ялти корреспонден-
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тсен пӗрремӗш съездне делегат пулса хутшӑнтӑм. Унта мана 
Чӑваш АССР Верховнӑй Совечён Президиумён председателё 
пулса ӗҫленӗ Д.Митьков пичет ӗҫне активлӑ хутшӑннӑшӑн Пре
зидиумён Хисеп грамотине парса чысларё. 1958 ҫулта СССР 
Журналистсен союзён членё пулса тётём.

Культура работникӗнче ӗҫленӗ ҫулсенче манӑн пурнӑҫра 
тэтах та чылай улшёну пулса иртрё. 1953 ҫулта КПСС ретне 
кётём. Ку маншён нимёнле привелиги те пулмарё. Манан об
щество умёнчи тата ӗҫри ответлӑха ӳстерме хушаканни кӑна 
пулчӗ.

1958 ҫулта атте енӗпе лекекен тӑвансене тӗл пултӑм. Кун 
пирки кӑштах анлӑрах аса илем. Ҫав ҫулхине манӑн апие 
Ишекри чӑпта ҫаптаракан «Большевик» промартель правле- 
нийӗ чӑпта ҫапас енӗпе лайӑх ӗҫленӗшӗн Кӑкшӑмри кану ҫур- 
тне канма кайма путевка панӑччӗ. Сёмах май палӑртсан, ӑна 
чӑпта ҫапас енӗпе лайӑх ӗҫленӗшӗн вӑрҫӑ умӗнхи ҫул ҫӗвӗ 
машини парса та чысланӑччӗ.

Апи мана хӑйне панӑ путевкӑпа канма кайма сӗнчӗ. Культу
ра пайӗнче отпуск пачӗҫ те Кӑкшӑмри кану ҫуртне ҫул тытрӑм. 
Каннӑ кунсенчен пӗринче икӗ каччӑпа Сӗнтӗрвӑрри районӗн- 
чен килнӗ хӗрсем пирки тавлашса кайрӑмӑр. Хам та ӗнтӗ ун 
чухне ҫирӗм улттӑ тултарнӑччӗ. Арҫын енчен пулса ҫитнӗ те
сен те юрать. Ҫав ачасене иккӗшне те Александр тесе чӗнетчӗҫ. 
Кайран, калаҫса кайсан, ҫакӑ паллӑ пулчӗ. Вӗсенчен пӗри, 
Саша Никитин, ҫывӑх тӑван иккен. Ун ашшӗ манӑн аттепе пӗр 
варта выртнӑ. Тӑвансем тупӑннӑшӑн ун чухне питӗ савӑнтӑм. 
Лайӑх та кӑмӑллӑ ҫынсем пулчӗҫ. Паянхи куна та Сарапакас- 
си ялӗнче Антони аки, Петӗр, Кӗркури тата Саша шӑллӑмсем 
пурӑнаҫҫӗ. Вӗсемпе хальхи вӑхӑтра хутшӑнатпӑр.

Культура работникӗнче ӗҫленӗ ҫулсенче манӑн пурнӑҫра 
тата тепӗр пысӑк улшӑну -  ҫемье ҫавӑрни пулчӗ. Чӑнах та ҫам- 
рӑксем хушшинче ӗҫлесе ҫемье ҫавӑрасси пирки мансах кай
рам. Апи авлан та авлан, хӗрне хамах тупса паратӑп тет. Ҫирӗм 
ҫичӗ ҫул тултарсан авланма шут тытрӑм пулин те, унччен аш- 
кӑнса, харсӑрланса пурӑнман. Апи каланине итлесе Мӑн Марка 
ялӗнчи Денисов Максимӑн кӗҫӗн хӗрӗпе -  Маринӑпа 1956 
ҫулта пӗр ҫемье туса хутӑмӑр. Вёл та ман пекех ҫурма тӑлӑх. 
Кӑҫалхи октябрь уйӑхӗнче эпир пӗрле пурӑнма пуҫлани хӗрӗх 
виҫӗ ҫул тултарать.
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Маринӑпа иксӗмӗр пилӗк ача ҫуратса ӳстертӗмӗр. Тӑватӑ 
ачин хӑйӗн ҫемье, вӗсем пурте аслӑ пӗлӳ илнӗ. Аслӑ хӗрӗм 
Светлана инженер-зоотехник. Вӗренсе тухсанах Тӑвай район- 
ӗнче зоотехник-селекционерта чылай вӑхӑтӗҫлерӗ. Халӗ Кӳкеҫ- 
ре пӗр учрежденире вӑй хурать. Ывӑлӑм Сергей аслӑ пӗлӳ илнӗ 
инженер-механик. Кӳкеҫри НДСра ӗҫлет. Вӑталӑх хӗрӗм Надя 
Канашри финанс техникумне вӗренсе пӗтернӗ хыҫҫӑн район
ти финанс пайӗнче нумай ҫул ӗҫлерӗ. Каярахпа Шупашкарти 
университетӑн экономика уйрӑмне вӗренсе пӗтерчӗ, хамӑр 
районти налук инспекцийӗн начальникӗн ҫумӗ пулса вӑй хучӗ. 
Хальхи вӑхӑтра Шупашкар хулин налук инспекцийӗнче тимлет. 
Тата тепӗр вӑталӑх хӗрӗм Рена Кӑшавӑшри шкулта ӗҫлет. 
Кӗҫӗн хӗрӗм Дина техникум вӗренсе пӗтернӗ хыҫҫӑн «Рем- 
техпредприятире» бухгалтерта тӑрӑшать.

Константинов- 
сен 

кил-йышӗ. 
1978 ҫул.
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ШУПАШКАРА ВЁРЕНМЕ
1960 ҫулта КПСС Шупашкар райком бюровё мана Шупашкара 

республикӑсем хушшинчи совпартшкула вёренме кайма сёнчё. 
Экзаменсене ӑнӑҫлӑ тытнине пула мана тӳрех иккёмёш курса 
илчӗҫ. Халӗ шухӑшлатӑп та тӗлӗнетӗп. Ҫӗр ҫинче пурӑнакан 
ҫыннӑн пурнӑҫ шӑпи, кун-ҫулӗ ҫав тери кӑткӑс та нумай енлӗ. 
Акӑ, 1948 ҫулта хатӗрленсе ҫитмен пирки ҫар училищине вёрен
ме кӗреймерӗм. Тен, вёренме кӗнӗ пулсан ман ҫинчен усал ят 
та сарӑлмастчӗ пулӗ, тен, шӑпам та урӑхпа пулнӑ пулӗччӗ.

Эпё совпартшкула вёренме кӗнӗ ҫул унта хамӑр районтан Я.Из- 
вановпа В.Григорьев вӗренетчӗҫ. Вӗреннӗ вӑхӑтра общежитин- 
че ҫиччӗн пурӑнаттӑмӑр. Чӑвашсем иккӗн, икӗ ҫармӑс, пёр уд
мурт тата вырӑссем. Эпӗ вӗреннӗ вӑхӑтра хальхи пек 105 марш- 
рутлӑ автобус ҫӳреместчӗ, грузо-такси ҫӳренӗ пекки тӑватчӗ, 
анчах ларса кайма питӗ йывӑрччӗ. Ытларах йӗпе-сапа ҫанталӑк- 
ра Шупашкар-Канаш чукун ҫулӑн ҫирӗм улттӑмӗш ҫухрӑмне утнӑ. 
Кашни эрнерех яла килме май килмен пулин те, канмалли кун- 
сенчен чылайӑшӗнче ялта пулма тӑрӑшнӑ. Ҫамрӑк пулнӑ, чун 
ялах туртнӑ.

Унтанпа темиҫе ҫул иртнӗ пулин те, халӗ ҫакна палӑртни вы- 
рӑнлӑ пулӗ тесе шухӑшлатӑп. Вёренме каяс тенине Марина мӑ- 
шӑрӑм кӑмӑлласах кӗтсе илмерӗ. Паллах, ӑна икӗ пӗчӗк ачапа 
тата ҫити-ҫитми пурнӑҫпа пӗчченех тӑрса юлма ҫӑмӑлах пулман. 
Пёр ачи ун чухне ҫулталӑка та ҫитейменччӗ. Халӗ те тепӗр чухне 
Марина мӑшӑрӑмӑн ман ҫине тарӑхмаллисем пулсан хытах тӗксе 
илкелет.

-  Эпё сана сакӑр ҫул вӗрентрӗм, ҫын турӑм, -  текелет вӑл. 
Сӑмах май каласан, эпир ҫемьере хытах ятлаҫса пурӑнмастпӑр- 
ха. Пирӗн ҫемьене ялта та, Ишек тӑрӑхӗнче те лайӑх ҫемьесен 
шутне кӗртеҫҫӗ.

Кунта ҫакна палӑртни вырӑнлӑ. Чӑнах та, унӑн вырӑнӗнче тепӗр 
ҫамрӑк хӗрарӑм пулнӑ пулсан, темиҫе ҫуллӑха мӑшӑрне ҫемье- 
рен уйӑрса ямастех. Халӗ темиҫе ҫул иртсен те Марина мӑшӑ- 
рӑма мана вӗрентсе ӑс-тӑн пухма майсем туса панӑшӑн тав сӑ- 
махӗ кӑна калатӑп.

ӖҪЛЕМЕ -  ТӐВАН ХУҪАЛЛХАХ
1962 ҫулхи август уйӑхӗнче виҫӗ ҫул вырӑнне икӗ ҫулта 

совпартшкул вӗренсе пӗтерсе, алла кӗҫӗн агроном-организа
тор дипломне илсе яла таврӑнтӑм. Манӑн ҫав ҫулхи сентябрь
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уйӑхне канса ирттермеллеччӗ. Анчах та канса пӗтересси пул- 
марӗ. Хальхи пекех ас тӑватӑп сентябрӗн 14-мӗшӗнче мана 
Ишекри «Слава» колхозӑн анлӑ ларӑвне чӗннине. Унта мана 
колхоз председателӗн ҫумӗ пулма суйларӗҫ, ял хуҫалӑх спе- 
циалисчӗ пулма ҫирӗплетрӗҫ. Сӑмах май палӑртсан, ҫакӗҫсене 
малтан икӗ ҫын пурнӑҫласа пынӑ. Кунта Ишек тӑрӑхӗнче со
вхоз йӗркеленичченех вӑй хутӑм.

Утмӑлмӗш ҫулсенче Ишекри «Слава» колхоз тыр-пул тухӑҫ- 
лӑхне ӳстерес, выльӑх-чӗрлӗхрен ытларах продукци илес ен- 
ӗпе ӳсӗм хыҫҫӑн ӳсӗм тума пуҫларӗ. Ҫав вӑхӑталлах Ишек 
колхозӗ тӗш тырӑ тухӑҫлӑ туса илес енӗпе районта малта пы- 
ракан хуҫалӑхсене хуса ҫитсе иртсе кайрӗ. Паллах, ял хуҫа- 
лӑх культурисем тухӑҫлӑ пуласси акакан вӑрлӑх пахалӑхӗн- 
чен, ҫӗр пулӑхлӑхӗнчен, ҫӗре мӗнле хатӗрленинчен тата мӗнле 
пӑхса ӳстернинчен килет.

Ҫакна хуҫалӑха ертсе пыракансем, бригадирсем тата кол- 
хозниксем питӗ лайӑх ӑнланатчӗҫ. Ҫак ҫитӗнӳ колхозниксем 
тимлесе ӗҫленинчен, колхоз правленийӗ ӗҫе тӗрӗс йӗркеле- 
нинчен килнӗ. Тата ҫак ӳсӗмсенче манӑн тӳпе те пур тесен те 
йӑнӑш пулман пулӗччӗ. Вӑл ҫулсенче колхоз председателӗ 
пулса ӗҫленӗ А.Р.Данилов питӗ хӗрӳ, тимлӗ ҫынччӗ. Хӑй тӑ- 
рӑшса ӗҫленипе пӗрлех ыттисенчен те ҫирӗп ыйтатчӗ. Эпир 
унпа ҫулсем енӗпе пӗр вӑхӑтри ҫынсемччӗ. Ҫавна пула ӗҫ 
енчен эпӗ те унтан юлсах кайман. Кану кунӗ, отпуск мӗнне 
пӗлмен, ӗҫленӗ, тимленӗ. «Слава» колхозра ӗҫленӗ ҫулсене 
хамӑн пурнӑҫри чи ӑнӑҫлӑ та тулли туйӑмлӑ ҫулсем тесе шу- 
шӑхлатӑп. Колхоза ертсе пыракансем те, колхозниксем те пёр 
тӗллевпе, пёр ӗмӗтпе ӗҫлеттӗмӗр ҫав ҫулсенче. В.Иванов,
В.Федоров, И.Миронов, К.Смирнов, И.Степанов, А.Антонова 
бригадирсемпе пӗрле уй-хир тӑрӑх утни халё те куҫ умёнче. 
Вӗсемпе пӗрле ҫӗр ӗҫ культурине ӳстерес тата тухӑҫлӑ ял ху- 
ҫалӑх культурисене туса илес ӗҫсенче сахал мар тӑрӑшнӑ. Тата 
ҫакна палӑртни те вырӑнлӑ тесе шухӑшлатӑп. Ҫӗр ӗҫ культу
рине ӳстересси ҫине тимлӗ пӑхма мана ун чухне районти про
изводство управленийӗн начальникӗ пулса ӗҫленӗ А.Е.Ефи
мов, П.И.Смирнов, А.Д.Вязов, Н.П.Петров агрономсем пысӑк 
пулӑшу панине палӑртмалла. Ку ӗҫсене мана вӑл вӑхӑтра 
юнашарти вӗренӳ хуҫалӑхӗнче ӗҫленӗ Фролов агрономпа 
Дмитриев экономист сахал мар вӗрентнӗ, пулӑшнӑ.
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Эпӗ Ишекри «Слава» колхозра ӗҫленӗ ҫулсенче хуҫалӑхра 
агроном та, зоотехник та пулман, колхоз председателён Алек
сей Романовичӑн зоотехник специальноҫӗ, манӑн агроном 
специальноҫӗ пулнӑ. Ҫу кунӗсенче уй-хирте тимленӗ. Хӗл ку- 
нӗсенче выльӑх-чӗрлӗх ферминчен татӑлма пӗлмен. Кирлех 
пулсан, строительство материалӗсем касса хатӗрлессине 
йӗркелес енӗпе вӑрмана та ҫул тытнӑ. Нумай ҫул Ишекри ӗне 
фермин заведующийӗнче ӗҫленӗ Е.Смирнова, С.Ершов вет- 
работникпа, И.Бабаков, Е.Алексеев, П.Смелов механиксемпе, 
строительство бригадин бригадирӗпе А.Логиновпа пӗр чӗлхе- 
рен тенӗ пек килӗштерсе ӗҫлеттӗмӗр.

Ӗҫне кура хисепӗ тенӗ пек, 1966 ҫулта ӗҫре тунӑ ҫитӗнӳ- 
семшӗн «Ӗҫре палӑрнӑшӑн» медаль парса чысларӗҫ. 1968 
ҫулта РСФСР ял хуҫалӑх министерствин «Ял хуҫалӑхӗнчи со- 
циализмла ӑмӑрту отличникӗ» хисеплӗ ята илме тивӗҫлӗ пул- 
тӑм. 1967-1968 ҫулсенче «Республикӑри вӑйлӑ тыр-пул ӑсти- 
не» хисеплӗ ята ҫӗнсе илме пултартӑм. Ҫавӑн пекех пӗр хут 
республикӑри парти конференцине делегат пулса хутшӑнтӑм.

«Слава» колхозра ӗҫленӗ ҫулсенче те манран обществӑлла 
ӗҫ пӑрӑнса иртмен. Ӗҫе тытӑннӑ-тытӑнманах колхозри комму
нистсем хӑйсен вожакӗ пулма суйларӗҫ. Унсӑр пуҫне райком 
членне те, райсовет депутатне те суйланӑ. Хамӑр ял ҫынни- 
сем 1962 ҫулта Ишек ял Совечӗн депутатне суйларӗҫ. Ку об- 
ществӑлла ӗҫе манӑн 1990 ҫулчченех пурнӑҫлама тӳр килчӗ. 
Колхоз производствине аталантарас енӗпе тимлесе ӗҫленипе 
пӗрлех ял ҫыннисен кулленхи пурнӑҫӗнчи ыйтӑвӗсене тивӗҫ- 
терес енёпе те тӑрӑшнӑ. Униче картине юсаса ҫӗнетмелле-и, 
ҫӑлсене юсаттармалла-и, ял кӗтӗвне ҫаран ҫине кӑларассине 
йӗркелемелле-и -  ҫак ыйтусем те мана канӑҫ паман. 1966 ҫулта 
хам пурӑнакан Кипеккасси ялӗнче пуҫласа шыв пӑрӑхӗсем хунӑ 
чухне те сахал мар чупма тивнӗ. Ку ӗҫре мана ял активисчӗ- 
сем Г.Никифоров тата Г.Эриванов самаях пулӑшрӗҫ. Ял ха- 
лӑхӗ хӑй те айккинче тӑман.

Колхозра ӗҫленӗ ҫулсенче манӑн пурнӑҫра савӑнмалли са
хал мар пулнӑ пулин те, хуйхӑрмалли самантсем те манран 
пӑрӑнман. Вӗсенчен пӗр тӗслӗхӗ паян та куҫ умӗнчех. Ут- 
мӑлмӗш ҫулсенче районти ытти хуҫалӑхсенчи пекех пирӗн кол
хозра та ҫӗре тутлӑхлантарас тӗлӗшпе аммиакпа анлӑн усӑ 
кураттӑмӑр. Пӗррехинче Ишлей станцинче аммиака пысӑк ци-
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стернӑран куҫарнӑ чухне ӑнсӑртран И.Бабаков автомеханикӑн 
икӗ куҫне те аммиак сапӑнать, вӑл сӗм суккӑр пулса тӑрас хӑ- 
рушлӑх тухса тӑрать. Аса илме те кӑмӑллӑ мар та, ун чухне 
виҫӗ кун ҫын йӗркинчен тухса ҫӳрерӗм. Юрать-ха, пёрле килё- 
штерсе ӗҫленӗ юлташсем -  колхоз председателё А.Данилов, 
Ишек ял Совет ӗҫтӑвком председателё В.Миронов тата учас- 
токри милиционер Ананьев ҫухалса кайма памарӗҫ.

Сӑмах май каласан, вӑл вӑхӑтра колхозра автомеханик пул
са ӗҫленӗ И.Бабаковпа пёрле сахал мар ӗҫ тӑваттӑмӑр. Час- 
часах эпир унпа тёрлё ыйтупа Чёваш Республикин ҫыхӑну уй- 
рӑмӗн автобазинче пулаттӑмӑр. Ун чухне автобаза начальникё 
пулса Совет Союзӗн Геройӗ А.В.Кочетов ӗҫлетчӗ.

ПАРТКОМ СЕКРЕТАРӖНЧЕ
1969 ҫулхи февраль уйӑхӗнче манӑн пурнӑҫра тепӗр пысӑк 

улшӑну пулса иртрӗ. Ишекре «Слава» совхоз йӗркелесен мана 
хуҫалӑхри тёп агроном пулма уйӑрса лартрӗҫ. Анчах та ку ӗҫре 
нумай вӑй хураймарӑм. Ҫавҫулхи март уйӑхӗнче ҫӗнӗрен йӗрке- 
ленӗ хуҫалӑхри коммунистсен пухӑвӗ мана партком членне суй- 
ларӗ. Парти комитечӗн пӗрремӗш ларӑвӗнче партком секретарӗ 
пулса тӑтӑм. Ҫак ӗҫре вун пӗр ҫул вӑй хутӑм. Хам шухӑшпа ҫак 
ӗҫре те тимлесех ӗҫленӗ пек туйӑнать. Малтанхи ӗҫсенчи пе
кех ку ӗҫре те актив ҫине таянса ӗҫленӗ. Ун чухне хуҫалӑх тер- 
риторийӗнче вӗсем сахалах пулман. Акӑ, ҫав ҫулсенче пропа
гандист пулса ӗҫленӗ П.Матвеева, А.Михайлова, А.Васильева 
тата Мӑн Маркара хӗрарӑмсен шкулне ертсе пынӑ А.Михайло- 
вӑна мӗнле ырӑпа асӑнмӑн-ха? Хӑй вӑхӑтӗнче тӗп усадьбӑри 
тата уйрӑмсенчи парторганизаци секретарӗсем пулса ӗҫленӗ
В.Никифоров, Ю.Капустин, С.Ершов, Г.Смирнов, Д.Леонтьев, 
Д.Александров юлташсене мӗнле ырӑ сӑмах каламӑн-ха?
В.Ионов, Г.Яковлев, Н.Ландышев, В.Миронов тата ытти чылай 
активист пирки те ҫавнах каламалла. Уйрӑммӑнах манӑн чы- 
пай ҫул хушши иккӗмӗш уйрӑмри парторганизаци секретарӗнче 
ӗҫленӗ Д.Леонтьева пысӑк тав сӑмахӗ калас килет.

Халӑхпа ӗҫлеме мана ун чухне Шупашкар районе ертсе пынӑ 
Р.У. Урванов сахал мар вӗрентнӗ. Колхозри ял хуҫалӑх специа- 
листӗнче ӗҫленӗ чухне те, каярахпа партком секретарӗнче 
ӗҫленӗ чухне те мана унпа ӗҫлеме ҫамӑлччӗ. Вӑл ҫынна ӑнла- 
накан руководительччӗ.
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Чылай ҫул иртнӗ пулин те, темшӗн манӑн «Слава» ковхозра 
парти комитечӗн секретарӗнче ӗҫленӗ ҫулсене ырӑпах асӑ- 
нас килмест. Директорсем час-часах улшӑнатчӗҫ. Районтисем 
мана: «Эсӗ партиллӗ-организациллӗ тата политикӑлла-массӑл- 
ла ӗҫе аванах йӗркелесе пыратӑн-ха, анчах та хуҫалӑх эконо- 
микин эффективлӑхӗ ҫук тесе ятлатчӗҫ.» Кун пирки хам шухӑ- 
ша «Слава» совхоза йёркеленнёренпе вӑтӑр ҫул тултарнине 
палӑртса ҫырнӑ статьясен ярӑмӗнче уҫҫӑнах кӑтартса панӑччӗ.

Совхозри парти организацийӗн секретарӗнче ӗҫленӗ ҫулсен- 
че те, ҫу кунӗсенче кану кунне пӗлмен. Совхозри рабочисенчен 
именсе вырсарни кунсенче те мӑшӑрӑма пулӑшма хамӑн пахча- 
на тухса ӗҫлеме хӑранӑ. Партком секретарӗнче ӗҫленӗ ҫулсенче 
икӗ медаль тата социализмла ӑмӑрту ҫӗнтерӳҫин виҫӗ знакне 
илме тивӗҫлӗ пултӑм. Облаҫри парти конференцине делегат 
пулса хутшӑнтӑм. Хам тӗллӗн вӗренсе Чӑваш ял хуҫалӑх инсти- 
тучӗн агрономи факультетне пӗтертӗм, ҫӗнӗ пӳрт лартрӑм.

ӖҪТАВКОМ ПРЕДСЕДАТЕЛӖНЧЕ
1980 ҫулхи март уйӑхӗнче манӑн пурнӑҫра каллех улшӑну 

пулса иртрӗ. Ҫав ҫул Ишек ял Совет депутачӗсем мана ӗҫтӑв- 
комӑн председателӗ пулма суйларӗҫ. Ҫак ӗҫре вунӑ ҫул вӑй 
хутӑм. Ку ӗҫ маншӑн ҫӗнӗлӗх пулмарӗ тесен те юрать. Темиҫе 
ҫул ял Совет депутачӗ пулнӑ май, совет ӗҫӗн чылай енӗ ман- 
шӑн паллӑ пулнӑ. Анчах та ялта пурӑнакан ҫынсен кулленхи 
пурнӑҫне лайӑхлатас енӗпе тимлесси, ял Советне пӑхӑнса та
ракан учрежденисен ӗҫне кирлӗ пек йӗркелесси, ял хуҫалӑх 
налукӗ, сулӑм укҫи, страховка пухассине кирлӗ пек туса пырас- 
си, ял халӑхӗнчен ял хуҫалӑх продукчӗсене пухассине те йӗрке- 
лесси ҫӑмӑл ӗҫех пулмарӗ тесен те юрать. Унсӑр пуҫне кашни 
икӗ уйӑхрах сесси ирттермелле, тӗрлӗ комиссисен ӗҫне йӗрке- 
лесе ертсе пымалла, ял Совет территоринче вырнаҫнӑ учреж- 
денисемпе предприятисен ӗҫӗпе те тӑтӑшах интересленмел- 
пе, бюджет хуҫалӑхне йӗркелесе пырас енӗпе те тимлемелле.

Ишек ял Советӗнче манӑн чылай ҫул В.Горелова секретарь- 
пе, Р.Николаева бухгалтерпа, П.Петрова техслужащипе пӗрле 
ӗҫленине ырӑпа аса илес килет. Ҫав ҫулсенче эпир ӗҫре туслӑ 
пулнӑ, пӗр-пӗрин хушшинче ӗҫ уйӑрман. Халӗ те ӗҫлеме ҫӑмӑ- 
лах мар пулин те, эпӗ ӗҫленӗ ҫулсенче ял Совечӗ ҫине мӗн- 
мӗн кӑна тиемен пулӗ. Шӑла ҫыртсах тӑрӑшнӑ, тӳснӗ, ӳсӗмсем
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те тунӑ. Ҫав вӑхӑтра ӗҫлесе ирттернӗ ҫулсене, уйӑхсене, кун- 
сене, сехетсене халӗ пӗрре те япӑхпа аса илместӗп.

Халӗ манӑн мӑнаҫлансах ҫакна палӑртас килет. Эпӗ предсе- 
цательте ӗҫленӗ ҫулсенче Ишек ял Совечӗ ял культурине ӳсте- 
рес, ялсенчи урамсене тирпейпе илем кӗртес, ял ҫыннисене 
вутӑ-шанкӑпа тивӗҫтерес, обществӑлла йӗркелӗхе сыхлас енё
пе ӗҫе йӗркелес, социаллӑ-экономикӑлла плана пурнӑҫлас, 
яланхи комиссисемпе тата ытти обществӑлла комиссисен ӗҫне 
ҫӳллӗ пусӑма лартас, депутатсем вырӑнӗсенче туса ирттере- 
кен ӗҫсене лайӑхлатас, бюджетри ӗҫне тӗрӗс тытса пырас енӗ- 
семпе ӳсӗм хыҫҫӑн ӳсӗм тӑватчӗ. Хам тӑрӑшнӑ ытти ҫӗрти пе
кех эпӗ ял Советӗнче ӗҫленӗ ҫулсенче те актив ҫине, халӑх ҫине 
таянса ӗҫленӗ. Ҫав вӑхӑтра вӗсем кашни ялтан пурччӗ. Акӑ, 
Чаканар ялӗнче хӑй вӑхӑтӗнче ял Совет депутачӗсем пулнӑ 
Г.Яковлев, З.Мастерова, А.Васильева, Г.Фомиряков, В.Кожев
ников пирки ыррине ҫеҫ аса илмелле. Хӑй вӑхӑтӗнче Ырашпу- 
пӑх ял хушшине М.Марковпа пӗрле шыв пӑрӑхӗсене хурса 
ҫырма урлӑ каҫарнисем паянхи кун та асран тухмаҫҫӗ. Ишек 
ялӗн Шӑпачав урамӗнче Б.Александровпа шыв пӑрӑхӗ хурас 
енӗпе тимленисем асрах. Ырашпулӑх ялӗнче Е.Черниковӑпа 
халӑхран ҫӑм, ҫу пухнисене паянхи кун та манма пултараймас- 
тӑп. Хӑй вӑхӑтӗнче Ишек ял Совет активисчӗсем пулнӑ Д.Нико
лаев, В.Арсентьев, З.Иванова пирки те ыррине аса илмелли 
нумай. Ишек ялёнчи Г.Васильев, Б.Михайлов, В.Борисов акти- 
вистсемпе яла тирпей-илем кёртес енёпе тимлени куҫ умён- 
чех.

Ял Совет ӗҫтӑвкомӗ ӗҫе тӗрӗс йёркеленине тата депутат- 
сен активлӑхне пула Ишек ял Совечӗ 80-мӗш ҫулсенче соци- 
аллӑ аталанун тёрлё енёпе районта кӑна мар, республикӑри 
ял Совечӗсем хушшинче пӗрре кӑна мар малтисен ретне 
тухнӑ. Халӑхран ҫӑм пухас плана та кашни ҫулах чи малтан 
пурнӑҫлаттӑмӑрччӗ.

Ял Советӗнче хавхаланса, савӑнса ӗҫлеттӗм. Анчах та ҫав 
ҫулсенче ӗҫре те, хамӑн пурнӑҫра та салхуланмалли самант 
сахал мар пулнӑ. Вӗсенчен пӗрне виличчен те манас ҫук. Ку 
вӑл пӗртен-пӗр ывӑла эрехсӗр туйпа авлантарни. Ун чухне 
района ертсе пыракансем ҫапла тумалла терӗҫ. Мана ӗҫрен 
тата партирен кӑларассипе хӑратрӗҫ. Хирӗҫлеме вӑй-хӑват 
ҫитереймерӗмӗр. Ҫакӑ пӗрре те йӗркеллӗ япала мар. Хӗр илме
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кайсан Янӑш ялӗнчи Аполлон Федорович хӑта кӗрекинчен пёр 
черкке эрех алла тытса пӑхмасӑрах тухса килнине нихӑҫан та 
манас ҫук. Паллах, хӑта айӑпӗпе мар.

Тата юлашкинчен ҫакна палӑртса хӑварас килет. Кирек ӑҫта 
ӗҫлесен те тӗрӗс ӗҫлеме тӑрӑшнӑ. Ӗҫрен хӑраман. Йӑпӑлтат- 
мӑш пулман, сӑмаха тӳрӗ каланӑ. Ҫавна пулах мана районти 
хӑш-пӗр пысӑк руководительсем хӗсме пӑхатчӗҫ. Анчах та эпӗ 
парӑнсах кайман. Хамӑн пурнӑҫра тата ӗҫре тӑватӑ принципа 
тытса пынипе яланах ҫиеле тухнӑ. Ӗҫре тӳрӗ кӑмӑлпа, тӑрӑш- 
са ӗҫленӗ. Обществӑлла пурлӑха хам пурлӑхпа пӑтраштар- 
ман. Ҫемье тӗрекне те ҫирӗп упрама тӑрӑшнӑ. Ӗҫкӗне ӗҫпе 
пӑтраштарса яман.

Сакӑрвунӑ ҫултан иртрӗм пулин те, халӑх ӗҫне тӑватӑп. 
Ишекри краеведени музейӗнче ҫурмалла обществӑлла майпа 
аслӑ методист пулса ӗҫлетӗп. Темиҫе ҫул Ишлей райповӗнче 
ревизи комиссине ертсе пыратӑп. Ишек ял администрацийӗн- 
чи ӗҫпе вӑрҫӑ ветеранӗсен совечён членӗ. Хӗрӗх ҫул «Тӑван 
ен» хаҫатпа ҫыхӑну тытатӑп. Халӑх хушшинче яланах пулнӑ- 
ран кун иртнине те сисместӗп. Сакӑрвунӑ ҫул хушшинче пу- 
рӑнса ирттерни пӗтӗмпех куҫ умӗнчех.

Ф. КОНСТАНТИНОВ.

Константиновсен кил-йышӗ. 1997 ҫул.
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ҪӖНӖЛЛЕ ИРТТЕРНӖ ТУЙРА
ЮРА ТНӐ чӗресем пӗрлешнӗ чух мӗн ӗлӗкрен ҫӗр ҫинче 

ӑрӑва малалла тӑсса пыракан тепӗр ҫамрӑк ҫемье ҫуралнӑ. 
Нумаях пулмасть Янӑшри йӑрӑс пӳллӗ хӗрпе Кипеккассинчи 
хастар каччӑ пӗр-пӗринпе пӗрлешесси ҫинчен икӗ яла часах 
хыпар сарӑлнӑ. Альбина Петрова кӗҫех Мускаври институтран 
заочно вӗренсе тухать. Сергей Константинов ял хуҫалӑх ин- 
ститутӗнче вӗренсе ӑс пухнӑ, Совет Ҫарӗнче пулнӑ. Халӗ 
иккӗшӗ те комсомол ӗҫӗнче.

...Пулас мӑшӑрӑн ашшӗ-амӑшӗ Марина Максимовнӑпа Фа
дей Константинович Константиновсем тата Любовь Ильинич- 
нӑпа Апполон Федорович Петровсем ҫамрӑксен шухӑшӗпе 
савӑнсах килӗшрӗҫ. Анчах та хӗрӗпе ывӑлӗ туя эрех-сӑрасӑр 
ирттерме шутлани вӗсене шухӑша ячӗ. Мӗнле-ха апла эрех- 
сӑрасӑр туй иртет? Пӗр енчен лайӑх та, тепӗр енчен, ӗмӗртен 
пынӑ йӑлана пёр хунтах улӑштарма ҫук вӗт-ха? Тӑвансемпе 
ял-йыш мӗн тейӗҫ? Ҫӗнӗлле туй тӑвасси -  тӗрлӗ йывӑрлӑх- 
семпе тӗл пуласси. Ҫавӑнпа та хурма пырахансен те, туй ха- 
лӑхӗн те хӑйсене ҫӗнӗлле тытма тивет. Ҫах шухӑш ханӑҫ па- 
ман Константиновсемпе Петровсене.

Туй хунӗ. Чӑваш тумӗ тӑхӑннӑ хӗрсемпе ура хуҫса ташла- 
хан хаччӑсем часах Янӑш ялӗнче юрӑ-ташӑ шӑрантарчӗҫ. Кунта 
авалхи йӑла-йӗрхепе пӗрле ҫӗнӗ вӑйӑ-хулӑ, ҫамрӑхсем пӗр- 
пӗрин умӗнче тупа туни, ырӑ сунни, тӗрлӗ вихторинӑсем, хул- 
малли те, савӑнмалли те чылай пулчӗ. Сӑмахран, ваттисен- 
чен юлнӑ йӑла тӑрӑх, ҫамрӑхсем хӑйсем мӗнле ӗҫлеме пул- 
тарнине ял-йыша хӑтартса пачӗҫ. Вутӑ татрӗҫ. Ҫӗнӗ хин шыв 
пӗр тумлам тӑхмасӑр ӑсса хилчӗ. Тӗрлӗ шӳт, вӑйӑ туя илем, 
савӑнӑҫ хӳчӗ.

Комсомол райхомӗн инструхторӗ Света Схворцова тата «Но- 
вочебохсарсхий» совхозри хомсомол организацийӗн сехретарӗ 
Слава Яховлев туй халӑхне хӑйсен пултарулӑхӗпе савӑн- 
тарчӗҫ. Туй арӑмсен юррипе тахмахӗ чылай хушӑ Янӑшра ян- 
рарӗ. ВЛКСМ райхомӗнче тата Культура ҫуртӗнче ӗҫлехенсем 
тӑрӑшнипе савӑнӑҫлӑ хаҫ пурне те пехех хилӗшрӗ. Анчах пӑ- 
шӑрхантарахан сӑлтавсем те тупӑнхаланӑ хил хуҫисем валли. 
Эрех-сӑра юратахансем, ялти хӑш-пӗр харма ҫӑварсем туй ху-
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ҫисене тиркеме пӑхнӑ. Анчах та туй ҫав-ҫавах малтан шутла- 
са хунӑ йӗркепех иртнӗ.

Эрех-сӑрасӑр туй йӑлана кӗтӗр тесе, юлашки вӑхӑтра ну
май ҫӗрте ҫамрӑксен каҫӗсене ҫӗнӗлле ирттерме пуҫларӗҫ.

-  Ҫакӑн пек савӑнӑҫлӑ туй иртме пултарасса шутламанччӗ, 
-  терӗҫ ҫамрӑксем. -  Альбинӑпа Сергей ырӑ тӗслӗх кӑтартрӗҫ. 
Кивӗ йӑла-йӗрке енне сулӑннӑ ҫынсен сӑмахӗсенчен те хӑра- 
марӗҫ. Тӗрӗс турӗҫ вӗсем.

-  Эрех-сӑрапа туй ирттернӗ пулсан, паллах, ӳсӗр халӑх пӗр 
виҫӗ кун урӑлаймастчӗ. Тата мухмӑр нуши... Миҫе кун ӗҫрен 
юлӗччӗҫ, -  ӑнлантарать туйра пулнӑ пӗр вӑтам ҫулсенчи арҫ- 
ын. Унӑн сӑмахӗсемпе килӗшмесӗр тӑма май ҫук.

Ҫӗнӗ йӑла-йӗрке пурнӑҫа анлӑрах кӗрсе пытӑрччӗ.
О.ПАЛИКИН.

«Типӗ туйра» ҫӗнӗ ҫынсене кӗтсе илне самант. В.Ов- 
чинников, Л.Казанникова, Т.Михайлова. 01.12.1985 ҫ.
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Ҫӗнӗ ҫынсем пӗр-пӗрне ҫӗрӗ тӑхӑнтараҫҫӗ.

«Типӗ туя» ирт- 
тернӗ самант. Ишек 
ял Совет ӗҫтӑвкомӗн 
секретарё В.П.Горе
лова тата председа- 
телӗн ҫумӗ Г. В. Васи
льев ҫырӑну хучё 
ҫине алӑ пустарнӑ 
вӑхӑтра.
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