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Кӗнекене Чӑваш халӑх ӑс-хакӑлӗпе 
ӳнер академийӗн президиумӗ ырланӑ

Рецензент:
В.П. Станьял (Никитин), Чӑваш халӑх ӑсчахӗ, Чӑваш 

таврапӗлӳҫисен пӗрлӗхӗн хисеплӗ ертӳҫи, филологи ӑслӑлӑхӗсен 
кандидачӗ.

«ООО Агрофирма «Исток», А.И. Самакин предприниматель, 
000«Возрождение» предприяти пуҫлӑхӗ Н.А. Кошкин тата ытти ен- 
тешсем пулӑшнипе ҫак кӗнеке кун ҫути курнӑ.

К 64 К он н ов  Д-Н -Ю хма енчи Тӑрӑн ял  тӑрӑхӗ. Истори тӗрленчӗкӗсем.
Шупашкар: «Ҫӗнӗ Вӑхӑт», 2013.— 468 с.

Ёмӗртен ӗмӗре куҫса пырса ялсенче тӑванпа тӑван, кӳршӗпе 
кӳршӗ яланах пӗрле пурӑннӑ, савӑнӑҫне те, хуйхи-суйхине те пӗр- 
пӗринпе пайланӑ. Ял ҫынни виҫ-тӑватӑ ӗмӗр хушши чир-чӗре, 
выҫлӑха, вӑрҫӑсене тата ытти инкек-синкеке пула пысӑк ҫухатусем 
тӳссе ирттернӗ пулин те, малаллах ӑнтӑлнӑ, ывӑл-хӗр ҫуратса 
ӳстерсе хӑйӗн ӑрӑвне малалла тӑснӑ. Пирӗн тӑрӑхра сахал мар 
пултаруллӑ ҫӗр ӗҫченӗ, вӗрентӳпе литература, культурӑпа искус
ство каҫалӑкӗнче тата ытти енӗпе вӑй хурса чапа тухнӑ ентешсем 
пурӑннӑ, вӗсем паян та пур, малашне те пулӗҫ.

Ҫак кӗнеке паян пурӑнакансемшӗн кӑна мар, пирӗн хыҫҫӑнхи 
ӑрусемшӗн те хальхи вӑхӑтри, ҫавӑн пекех иртнӗ ӗмӗрсенче 
пурӑннӑ тӑванӗсем ҫинчен пӗлни усӑллӑ пулӗччӗ, тесе шутлатӑп. 
Таврапӗлӳҫӗсемпе историксем, шкулта вӗрентекенсемпе вӗре- 
некенсем, тӑван тавралӑх ҫинчен ҫырнӑ кӗнеке вулама юратакан- 
сем хӑйсене кирлине ҫак кӗнеке страницисенче тупса вулӗҫ.
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Ч ӑ в а ш  х ал ӑх  ӑсчахӗ,
РФ  суд ты т ӑ м ӗ н  хисеплӗ ӗҫченӗ, 

Ч Р  хисеплӗ тав р ап ӗл ӳ ҫи  
Дмитрий Николаевич КОННОВ



ТӖРӖСЛӖХРЕН ХАКЛИ ҪУКАХ

Т ӑван халӑхӑн авалхи ҫул-йӗрӗ, уйрӑм ялсемпе 
вырӑнсем ҫинчен хальхаҫҫӑн ҫырнӑ кӗнекесене пайтах 
вуланӑ пулсан та, Д митрий Коннов хатӗрленӗ «Юхма 
енчи Т ӑрӑн ял  тӑрӑхӗ» пухчӑри тӗрленчӗксене тӗнче 
хутлӑхне пӗрремӗш  хут курнӑ пек тимлесе тухрӑм. 
П атӑрьел  енчи П ӑла хӗрринчи Тӑрӑнсен ты марӗ Шу- 
паш кар патӗнчи  Ункӑ ш ывӗ ҫинчи Тӑхӑр Т ӑрӑнтан  
пулнине кӑтар так ан  йӗркесене «вирьял -  хура ура» 
тесе йӗкӗлтеш екен тусӑмсене вулаттарас килсе кайрӗ, 
«Кур-ха, эсӗ ху та  вӗт хамӑр ялтанах , аслаҫу ятне 
манса кайрӑн-им?» -  тейӗттӗм . Т ачӑ пӗр ты м арлӑ 
халӑха «хура ура» та  «купӑста купарча» ҫине пайлам а 
хӑтланса е т а т а  эпир чӑваш  мар -  «чутайсем чечен», 
«турисем тутар», «пӑрӑнчӑкрисем пӑлхар», «анатрисем 
сӑвар» тесе пайлакансене те кӗнекен «Ӑҫтан эпир, кам- 
сем эпир?» тӗрленчӗкне йӗрлесе илме сёнӗттӗм. Унта 
ч ӑваш  халӑхӗн ӗмӗрсенчи ҫул-йӗрне ҫутатакан  ӗҫсене 
тиш керсе тухнӑ, вара пӗтӗмлетсе ш кул вӗрентекенӗ пе- 
кех ҫы пӑҫуллӑ ӑнлантарнӑ. Ӑна вуласан пӑлхарсемпе 
сӑварсем камне пӗлсе лӑп лан м а та  пулать. Тӑван 
ялӗсене те ӑсчах тӗплӗ сӑнарланӑ. Л айӑх  та  кирлӗ 
кӗнеке ҫырнӑ.

Таврапӗлӳҫӗсем такамсене ш анса лармаҫҫӗ, тӗрӗс- 
сине хӑйсем ш ыраса тупасшӑн. Ҫавӑнпа ял  историйӗсен 
чы лай кӗнеки чӑваш  аваллӑхне ш ыранинчен пуҫ- 
ланать. Хальлӗхе чӑваш  халӑхӗн вӑрӑм историне уҫӑмлӑ 
кӑтартакан  ш анчӑклӑ тӗпчев ҫуккинчен килет ҫакӑ. 
Пулинччӗ ҫав кӗнеке каш ни килте, каш ни класра — 
вара таврапӗлӳҫӗсене текех «Америка уҫма» тивмӗччӗ! 
Пысӑк чӗнӗмлӗ те ҫӳллӗ вы рӑнта ларакан нухрат сумлӑ 
историҫӗсем В.Ф. Каховскипе В.Д. Димитриев ӑсчахсен 
тахҫанхи чиккинчен ниепле те мала иртеймерӗҫ. Анчах 
ӑс-тӑн ш ыравӗ пӗр вы рӑнта пӗрре те тӑмасть, ҫавӑнпа 
тӗрӗссине таврапӗлӳҫӗсем ҫине тӑрсах хӑйсем шыраҫҫӗ. 
Тӗрӗс тӑваҫҫӗ.
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Д.Н. Коннов ҫавсен ретӗнчен. Патӑрьелӗнче 
теҫетке ҫул ы тла миравай судьяра тӑрӑш нӑ паллӑ 
ҫын вӑл. Раҫҫей Федерацийӗнчи суд тытӑмӗн хисеплӗ 
ӗҫченӗ. Чӑваш  халӑх ӑсхакӑлӗпе ӳнер академийӗн чӑн 
пайташӗ. Дмитрий Николаевич Коннов таврапӗлӳҫӗ 
вӑрӑм пурнӑҫӑн ӗҫри ҫулӗсене чӑтӑмлӑн та тӳррӗн утса 
тухнӑ. Вӑл Чӑваш  Ишек ялӗнче 1950 ҫулхи нарӑсӑн 
3-мӗшӗнче ҫуралнӑ, шкул ҫулӗсенчи ачалӑхне Тӑрӑн 
ялӗнче ирттернӗ. Сакӑр ҫуллӑх ш култан вӗренсе тух- 
сан «Путь Ленина» колхозра ӗҫленӗ, комсомол путевки- 
пе кайса Ҫӗнӗ Ш упашкарти хими комбиначӗ никӗсне 
хывнӑ. Икӗ ҫул Байкал леш енчи ҫар округӗнче хӗсметре 
тӑнӑ. Ҫартан таврӑнсан, 1972 ҫулта, Свердловск хулин- 
чи Ш алти ӗҫсен шаралӑхне ӗҫе вырнаҫнӑ та, тӑрӑш а- 
тӑрӑш а вӗренсе вӑтам шкул аттестатне алла илнӗ. 
Йывӑра парӑнман, малалла вӗреннӗ. 1980 ҫулта Сверд- 
ловскри юридика институтӗнчен ӑнӑҫлӑ вӗренсе тухнӑ, 
вара тӑван Чӑваш  Республикине таврӑннӑ.

Пурнӑҫ тути-масине курнӑ ҫамрӑк юриста адвокат- 
сен коллегии пайташне йышӑнаҫҫӗ, вара вӑл Ш упаш- 
карта, унтан Патӑрьелӗнче ваккатра виҫӗ ҫул тупта- 
нать. Дмитрий Николаевич тимлӗ те тӑрӑш уллӑ, чунлӑ 
та шухӑшлӑ, ӑслӑ та тӗплӗ ҫын. Ҫакӑ унпа пӗрре тӗл 
пулса калаҫсанах курӑнать. Районта 17 ҫул прокурор 
пулӑшуҫи пулнӑ, следовательпе прокурор тивӗҫӗсене 
тытса пынӑ. Ҫынсене саккун йӗркисене ӑнлантарма 
ӳркенмен вӑл. Пин хут та тӗл пулса калаҫнӑ, ҫӗр хут та 
хаҫатсенче ҫырса кӑтартнӑ. Ҫак ӗҫ уншӑн ҫӑмӑл пулман 
пулӗ тесе ш утлатӑп. Ҫын шӑпине татса панӑ чухне тӗрӗс 
чунлӑ ҫынна пачах та ансат мар. Тӗрӗслӗх пӗрре, анчах 
ҫав тӗрӗссине нихӑш саккун валли те малтанах виҫсе 
хуман-ҫке! Фемида тарасине унталла та, кунталла та 
пӑрӑнтарса пӑхма пулать. Айӑплисем те, айӑплакансем 
те тӗрлӗрен. Чурӑс чунлисемшӗн этем шӑпи чӳпӗк та т 
ки кӑна. Каснӑ та  татнӑ. Ӗлӗк те касса татнӑ, халӗ те 
пур ун пекки. Вуласа пӑхӑр-ха Д.Н. Коннов кӗнекинче 
колхоз тунӑ вӑхӑта, кулаксемпе «халӑх тӑшманӗсене»
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тӑпӑлтарнӑ тӗслӗхсене. Мӗн чухлӗ тӗрӗсмарлӑхпа 
тискерлӗх! Вӗсене Мускавран килсе туман. Мускавран 
хушнӑ, кунта вара хамӑрӑн ухмахсемех -  ҫуккинчен 
пур туса -  пӗр-пӗрин пуҫӗсене тӑпӑлтарнӑ! «Васильев 
Алексей Васильевич, 1897 г.р., зам. председателя ЦИК 
ЧАССЕ Подвергнуть высшей мере наказания -  расстре
лять с конфискацией имущества». «Илюткин Дмитрий 
Афанасьевич, колхозник... Илюткин Илья Афанасьевич, 
колхозник, обвинительные статьи не указаны. Приго
вор вынесен Тройкой при НКВД ЧАССР 08.09.1937, рас
стрелять с конфискацией лично принадлежавшего иму
щества. Д ата смерти: 17.09.1937 г. Причина: расстрел». 
«Степанов Петр Степанович, 1910 г.р., д. Новое Котяко- 
во, колхозник колхоза «Красный Октябрь». Д ата смерти: 
09.02.1938. Причина: расстрел». «Петров Петр Петро
вич, 1887 г.р., учитель Туруновской неполной средней 
школы. Приговор: заключить в ИТР сроком на 10 лет, 
считая срок с 24.12.1937 г.». Ҫыннисен патш алӑх умӗнче 
чӗптӗм айӑпӗ пулсанччӗ хӑть! Ҫапма пӗлмен пушӑ ка- 
ялла тивет. Пуҫ касансене хӑйсене каснӑ. М алашне те 
касӗҫ. Ы тахальтен мар тек-текех Лермонтов аса килет, 
«Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть гроз
ный суд: он ждет!»

Синкерсемпе инкексем ҫинчен кӑна мар Д.Н. Коннов 
кӗнеки. Пурнӑҫ ҫинчен вӑл. Ҫӗршывпа халӑхсен пурнӑҫӗ 
ҫинчен. Тӑрӑн тӑрӑхӗнчи ҫынсен шӑпи, ӗҫӗ-хӗлӗ, ывӑлӗ- 
хӗрӗ, ӗмӗчӗсем ҫинчен. «Тискер уй» пулнӑ вӑхӑтранпах. 
XXI ӗмӗрчченех, паян кунчченех. Патӑрьел, Кӗҫён 
Патӑрьел, Сӑкӑт, Тӑрӑнсем, Треньел, Аслӑ Арапуҫ тата 
ы тти ялсем мӗнле пулса кайни ҫинчен ҫырнисене пухса 
тишкернӗ, тӗрлӗ ҫулсенчи «ревизские сказкисене» (ҫырав 
хучӗсене) шыраса тупнӑ, чӑнлавсемпе пулӑмсене, чӑваш  
ячӗсене ҫыра-ҫыра илнӗ. Ш упашкар уесӗнчи Тӑрӑн 
вулӑсне кӗнӗ Хирти Тӑрӑн ялӗнче 1722 ҫулта кам-кам 
пурӑннине кӑтартакан хут хӑй кӑна тем чухлӗ шухӑш 
ҫуратать. Адип, Алдуган, Андреш, Азен, Апрас, Апмер, 
Багатна, Байгир, Байдуш, Байменей, Икседер, Илендей,
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Иртул, Изен, Изенгул, Итмен, Еделяк, Кодеряк, Леветер, 
Тарабей, Теряк, Савар, Савидер, Савдимер, Салгаман, 
Салтубай, Саман, Серен, Чорбай, Чондай, Ябрай, Янду- 
бай, Яне дер, Ярбулат... Ӑҫта халӗ ҫав ятсем, тутарсене 
парса янӑ-им? Тӗппипе манса кайма вӗсем, элле, ҫав те- 
риех начар пёлтерёшлё те тискер пулнӑ-ши? «Нарспи» 
ячӗ пекех илемлӗ перепиҫре кӑтартнӑ чӑваш  хӗрарӑмӗсен 
авалхи ячӗсем, Сарпи, Савнешпи, Селенби, Сильби, 
Азенби, Анетпи, Илемпи, Тетеби, Шереби, Сеся, Стре- 
ся, Серине, Енесли...», -  тесе хуравлать Дмитрий Кон
нов тёпчевҫӗ. Кӗнекере православи тӗнне йышӑнтарни 
ҫинчен нумай ҫырнӑ. Хальхи тапхӑрти чиркӳҫӗсене те 
самаях мухтанӑ. Пӗрех те, историҫӗн тӗрёслӗх умёнче 
шикленсе тӑрас ҫук — чиркӳҫӗсене Н.В. Никольский про
фессор пекех тӗрӗссине уҫҫӑнах кал ас пулать. Ахальлӗн 
вӗсем, пирӗн чӑн тӗне таптаса, вӑтанмасӑрах ҫӗнӗ 
йӑнӑшсем тӑва пуҫларӗҫ.

Ял историйӗ колхозсемпе шкулсен ӗҫне, Тӑван 
ҫӗршыв Аслӑ вӑрҫин (ӗлӗкхилле каласан — Ч алтан  
вӑрҫин) хӑрушӑ ҫулӗсене лайӑх кӑтартмасӑр пулмасть. 
Тӗпчевҫӗ колхоз тунӑ вӑхӑтри хутсене тупнӑ, кӗнекене 
кӗртнӗ. Вӗсем ӑнлантармасӑрах (комментарисемсӗрех) 
ун чухнехи лару-тӑрӑва витӗр кӑтартаҫҫӗ. Ку чӑнлавсене 
вуласан та калле-малле ш утламалли тем чухлех. Питӗ 
йывӑр асап витӗр иртнӗ хресчен пурнӑҫӗ. Мӗнле кӑна 
чӑтнӑ-ш и пирӗн маҫак-мамаксем (прадедсем)?!

Вӗренӳ ыйтӑвне таврапӗлӳҫӗ икӗ сыпӑкра ҫутатнӑ, 
пӗри -  «Ялсенче удельни шкулӗсемпе училищӗсем уҫни», 
тепри -  «Шкул пурнӑҫӗ. Пире вӗрентекенсем». Пуян та 
тулли ку сыпӑксем. Кӗҫӗн П атӑрьел, Тӑрӑн, Треньел 
шкулӗсен ертӳҫисемпе вӗрентекенӗсен ятне-шывне 
йӑлтах ш ута илнӗ, историйӗсене ҫулсем тӑрӑх уҫӑмлӑ 
сӑнаса тухнӑ. Республикӑра хӑйсен историне ҫырайман 
шкулсем сахал мар-ха. Патӑрьелсен ырӑ тӗслёхӗ ҫавсен 
куҫне кӑш тах уҫтӑрччӗ тесе те ш утлатӑп.

1939 ҫултанпа (хаяр вӑрҫӑ ҫулӗсенче те) П атӑрьел 
районӗ Чкаловски район ячӗпе тӑнӑ. Район тӑрӑх
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пӑхсан «вӑрҫӑ хирӗнче выртса юлнисемпе хыпарсӑр 
ҫухалнисен шучӗ киле таврӑннисенчен те пысӑкрах, 
8377 ҫынран 6034-шне ҫӗнтерӳ кунне кӗтсе илме тӳр 
килмен», тенӗ кӗнекере. Ҫӗршывӗпех ҫапла. Пуҫ хунисе- 
не йӑлтах ш ута илсе пӗтермен-ха. Кӑтартусем ҫулсерен 
пысӑкланса пыраҫҫӗ. Ваттисемпе вӗттисен, хӗрсемпе 
арӑмсен тылра ҫапӑҫу хирӗнчипе танах юлашки вӑя 
хума тивнӗ. Улатӑртан Етӗрне таран канавсем чавма 
Роза Люксембург ячӗллӗ колхоз 250 ҫын, 10 лаш а янӑ. 
«Путь Ленина» колхозран -  225 ҫын, 20 лаш а, «Красное 
Батырево» -  220 ҫын, 9 лаш а, «Октябрь ялавӗ» -  120 
ҫын, 7 лаш а тупма пултарнӑ К ачаллӑ кивӗ трактор- 
семпе хӗрсем ӗҫленӗ. Кунта мӗн чухлӗ нуша пулнине 
хальхи ҫамрӑксем ӑнланма та пултараймаҫҫӗ. Вӗсем 
ӑна кинора та  курман, кӑтартсан та  пӑхасшӑн мар. Тен, 
чӑнах та, иртнине манса каймалла та, нуша ҫамкаран 
ҫапиччен аса илмелле мар... Апла-и, капла-и, кӗнекере 
ҫав вӑхӑтри паттӑр ентешсене (фронтрисене те, тыл- 
рисене те) ятран палӑртса тухнине чӗререн ырлатӑп. 
Чӑваш  Ишек трактористкисемпе пӗрле Дмитрий Кон
нов хӑйӗн амӑшне -  М аргарита Куракова плугаре ме- 
дальпе чысланине палӑртать. Эппин, вӑл амӑшӗн 
паттӑрлӑхӗпе мӑнаҫланать. Кирек камӑн та  несӗлсен 
ырӑ ячӗ умӗнче пуҫне таймаллах. Камӑн та  пулин ячӗ 
тивӗҫсӗр сиксе юлнӑ пулсан, ӑна кӗнекене пӑрӑнми 
ҫырса хумалла -  ҫапла хуш ать пирӗн халӑхӑн авалхи 
йӑли. Унсӑрӑн кил-йыша, ял-йыш а сӑвап пулмасть.

Хаҫатсенчен илнӗ хыпарсем, кӗнекесенче пичетле- 
нисем, асилӳсем, ун чухнехи чӑнлавсем, сӑнӳкерчӗксем 
ку пайра та  вырӑн тупнӑ. Иккӗшне ҫеҫ кӑтартса хӑварам. 
«Протокол заседания бюро Чкаловского райкома партии 
и райисполкома от 1942 года. Слушали: по колхозу «Ок
тябрь ялавё» т. Эльмуков умышленно затягивает обмо
лот хлебов. Постановили: За  саботаж в деле выполне
ния хлебозаготовок председателя колхоза отдать под 
суд. Поручить райпрокурору привлечь его к уголовной 
ответственности по законам военного времени». «Умыш
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ленно» тенине эпӗ ӗненместӗп. Пулнӑ-ши ун пек пред
седатель Чӑваш  ҫёршывӗнче ҫав асаплӑ вӑхӑтра. Тепӗр 
протоколӗ 1945 ҫулхи нарӑсра ҫырнӑскер: «Председа
тель колхоза «Октябрь ялавӗ» Игорев Т. В. за избиение 
подростков осужден к 5 годам меры социальной защ и
ты; Юманов И.Ф. -  бригадир этого колхоза за нанесение 
побоев колхозникам осужден к 2 годам такой же меры 
наказания». Вӑл вӑхӑта манман-ха эпё. Пирён енче те 
ҫавах пулнӑ. Аса илсен чёре ыратса каять. Куратӑр-и 
-  аслисене ун пек те тёрме, кун пек те тёрме, ачасене 
итлесен те, итлемесен те чёр нуша. Кам айӑплӑ? Вӑхӑт 
иртнӗҫемӗн тӗрӗслӗх тусан айне пулса юлӗ-ши е пирӗн 
тӑхӑмсем ӑна чӑннипе тупса хак пама пултарӗҫ-ши? 
Иртнӗ вӑхӑтсене паянхи пурнӑҫпа танлаш тарса вула- 
кан, м алалла тарӑнрах тӗпчекен ҫын тупӑнатех тесе 
тӑратӑп.

Тӑрӑн тӑрӑхӗнчи ялсен историне Дмитрий Нико
лаевич Коннов таврапӗлӳҫӗ-юрист ҫичӗ ҫул тӑрӑш са 
ҫырнӑ. Тӑрӑшни вырӑнлӑ пулса тухрӗ. Ҫак паха ӗҫшӗн 
ӑна «Хисеплӗ таврапӗлӳҫӗ» ят панӑ.

Ы тти чыс-хисеппе пӗрле пулса, республикӑри 
таврапӗлӳҫӗсен ырӑ сунӑмӗ ӑна малашнехи тӗпчевре 
тата  хастар пулма хӑват парса тӑтӑр.

В и та л и й  С тан ья л ,
Чӑваш таврапӗлӳҫисен пӗрлӗхӗн 

хисеплӗ ертӳҫи, 
Чӑваш  халӑх ӑсчахӗ

2012, чӳк, 24. 
Шупашкар.
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УМ СӐМАХ

Этемлӗхе ӗлӗк-авалах хӑйӗн мӑн аслашшӗ-асламӑшӗ ӑҫтан 
тата мӗнле ӑруран тухни интереслентернӗ. Тӑван-хурӑнташ пӗр- 
пӗринпе уявсенче, ӗҫкӗ-ҫикӗре тӗл пулсассӑн кам енчен епле 
тӑван тивнине пӗлме тӑрӑшнӑ, пӗр-пӗрне йыхрав янӑ, салам 
калама хушнӑ. Ҫут тӗнчерен уйрӑлса кайсан вара мӗн авалтан 
пыракан чӑваш йӑлипе ӑна тӑван-пӗтенпе, кӳршӗ-аршӑпа, ял- 
йышпа пухӑнса, юлашки ҫула ӑсатнӑ.

Тӑванлӑх, пӗр-пӗрне хисеплесси, ача-пӑчаран тытӑнса ӗҫе 
хӑнӑхтарасси, тӑван ҫӗршыва юратасси -  чӑвашӑн ламран лама, 
ашшӗ-амӑшӗнчен ачи-пӑчине ӗмӗртен ӗмӗре куҫса пынӑ. Паянхи 
кунччен истории мӗнле кӑна пӑтӑрмахлӑ та тертлӗ саманчӗсене 
чӑтса ирттерме тивмен пуль чӑваш халӑхӗн. Ҫавӑн пекех тепӗр 
чухне савӑнӑҫне те курнӑ вӑл. Тата мӗнле кӑна паллӑ та мухтавлӑ 
ывӑл-хӗр ӳстерсе ҫитӗнтермен-ши чӑваш ҫӗрӗ. Ялта ҫуралса, 
ҫаран ҫинче чупса ҫӳресе килти йӑваран анлӑ ҫул ҫине тухнӑ яш- 
кӗрӗм паллӑ ҫынсен шутне кӗнисем те сахал мар. Вӗсем ҫинчен 
мӗн пӗлетпӗр-ха эпир, паянхи кун ҫӗр ҫинче утса ҫӳрекенсем. 
Пирӗн несӗлсем истории пӗр тапхӑрӗнче хӑйсем пурӑннӑ чух- 
нехи тӗрлӗ пулӑмсене хӑйсен куҫӗсемпе курса ҫав вӑхӑтрипе 
хак панӑ. Паян вара, пӗр ӗмӗр маларах пулса иртнӗ самантсене 
курнӑ ҫынсенчен ыйтса пӗлеймӗпӗр, вӗсем тӗрлӗ вӑхӑтра халь 
пурӑнакансенчен уйрӑлса кайнӑ. Пурнӑҫ кустӑрми шав малаллах 
ыткӑнать: паян пирӗн хушӑмӑрта пурӑнакан ватӑсем те кунран 
кун чакса пыраҫҫӗ. Сӑмахран, граждан вӑрҫин ҫил-тӑвӑлӗ пирӗн 
тӑрӑхра епле кӗрлесе иртнине, колхозсем ялсенче йӗркелесе 
ярса малалла аталаннине, вӑрҫӑ нушине курнӑ ҫынсем пирӗн 
хушӑра ыран пулмӗҫ те, паллӑ пулӑмсем ҫинчен малашне никам- 
ран та ыйтса пӗлеймӗпӗр. Халь шухӑшлатӑп та, хӑй вӑхӑтӗнче, 
20-30 ҫул каялла та пулин, асӑннӑ истории пулӑмӗсене пурӑнса 
ирттернӗ ял ҫыннисенчен вёсен аса-илӗвӗсене ҫырса илме мӗн 
кансӗрленӗ? Хамӑр ҫамрӑкрах чухне ҫавӑн ҫинчен шутламастпӑр 
пуль ҫав.

Тен, паян тӑвас ӗҫе ырана хӑварни, е хамӑр тавралӑхпа, 
мӑн асатте -  асаттесен кун-ҫулӗпе интересленменни. Ҫак йывӑр 
шухӑшсем мана вара паян канӑҫ памаҫҫӗ. Кӗнеке кӑларас ӗҫ

10



ҫӑмӑл пулас ҫуккине ӑнлансах эпӗ ҫак йывӑр та темиҫе ҫул хушши 
пыракан тӗпчев ӗҫне кӳлӗнме шутларӑм. Ҫак кӑсӑк та интереслӗ 
ӗҫ ҫичӗ ҫул хушши пычӗ пулин те, хам ҫине тиенӗ йывӑр лава 
вӗҫне ҫитиччен йӑтса ҫитерес терӗм. Тен, ҫак вӑхӑт истории 
хӑш-пӗр тапхӑрӗсене тишкерсе тухма, ялсенчи ятлӑ-сумлӑ 
ентешӗмӗрсен пурнӑҫӗ ҫинчен сӑнласа пама пуҫтарнӑ материал 
ҫителӗксӗртерех те пулчӗ пуль, хам умри хӑш-пӗр ыйтусем ҫине 
историлле документсем пулманнипе хурав параймарӑм. Елӗк- 
авалхи ялсен шӑпине, ҫав ялсенче пулса иртнӗ пулӑмсем, вёсен 
ҫыннисен кун-ҫулне тӗрӗс-тӗкел уҫса пама ҫӑмӑл мар, малашне 
тата та йывӑртарах пулӗ. Ҫак кӗнекере, тен пӗлсе ҫитермесӗр, 
йӑнӑш ҫырса кайни те пулма пултарӗ, ҫавӑнпа вулакансенчен 
эпӗ ун пек тӗслӗхсем пулсассӑн, каҫару ыйтасшӑн. Ваттисем 
калашле, кам ӗҫлемест, ҫав йӑнӑшмасть. Иӑнӑшсем, е мӗнле те 
пулин ҫитменлӗхсем пулсассӑн, асӑрхаттарусене эпӗ хаваспах 
йышӑнма хатӗр.

Тӗпчев ӗҫӗ, паллах, шухӑшласа та юптарса пӗччен тумалли 
ёҫ мар. Ҫак кӗнеке валли материал пуҫтарнӑ чухне мана уйрӑмах 
Тӑрӑн ялӗнче пурӑнакан Петр Васильевич Самакин пысӑк 
пулӑшу пачё. Вӑл пухса панӑ паллӑ та ӗҫпе хисепе тивӗҫнӗ ял 
ҫыннисем ҫинчен, историлле сӑн)'керчӗксемпе ытти материал- 
сем пулман пулсан та паллах, ҫак кӗнеке кун ҫути куратчӗ, анчах 
та вӑл историлле пулӑмсемпе чухӑнрах тухнӑ пулӗччӗ. Ҫак ӗҫре 
мана ӗҫпе вӑрҫӑ ветеранӗсем: Алексеев Александр Ивановичпа 
ял тӑрӑхӗнчи чи ватӑ ҫын -  96 ҫулхи Гордеев Дмитрий Романо
вич, Воробьева Анна Тимофеевна, Лазарев Николай Иванович, 
Треньелёнчи учительница-пенсионерка Валентина Даниловна 
Алексеева, Патӑрьел район администрацийёнче эксперт-специ
алист пулса ӗҫлекен Логунова Полина Леонидовна тата ытти- 
сем те ялсенче пурӑннӑ, е халь пурӑнакан паллӑ ҫынсем ҫинчен, 
историлле пулӑмсенчи аса илӳсемпе тата тёрлёрен материалпа 
тивӗҫтерчӗҫ, ырӑ сӗнӳсем пачӗҫ.

Архив докуменчӗсемпе паллашас ӗҫре мана уйрӑмах Му- 
скаври Раҫҫей патшалӑхӗн авалхи актсен архивӗ, Чӑваш Респу- 
бликинчи тата Тутарстан тёп архивӗсемпе Ульяновск облаҫӗнчи 
архив, тӗрлӗ библиотекӑра ӗҫлекенсем, Патӑрьел районӗнчи 
архивра тӑрӑшакан Т.И. Казначейпа, хамӑр республикӑри паллӑ
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тавра пӗлӳҫӗсем В.Н. Николаевпа ЕН. Ксенофонтов, И.М. Ма
тросов журналист ҫак тӗпчев ӗҫӗнче пысӑк пулӑшу пачӗҫ. Тавах 
вӗсене ырӑ ӗҫӗсемшӗн. Шел пулин те 2008-мӗш ҫулта асӑннӑ ен- 
тешсенчен хӑш-пӗрисем: Матросов И.М., Алексеев А.И., Горде
ев Д.Е ҫут тӗнчерен уйрӑлса кайрӗҫ, вёсен тӑпри ҫӑмӑл пултӑр.

Кӗнеке содержанийӗ вулакана ӗненмелле пултӑр тесе хӑш- 
пӗр архиври документсене вырӑсларан чӑвашла куҫармасӑрах, 
ҫавӑн пекех тӗрлӗ вӑхӑтра хаҫатсенче тухнӑ статьясене 
пӗтӗмпех, е кӗскетсе кӑларнӑ вёсен авторӗсене кӑтартса. Тепӗр 
чухне хаҫат-журналта ҫапӑннӑ статьяра, е пӗр-пӗр кӗнекере 
пичетленнӗ йӗркесенче йӑнӑшсем пулма пултарӗҫ, вӗсемшӗн, 
паллах, ҫак кӗнеке авторӗ явап тытмасть, ҫав ҫӑлкуҫсем ҫине 
ҫеҫ кӑтартса хӑварать. Историре пулса иртнӗ пӗр-пӗр пулӑм, 
сӑмахран: Тӑрӑн ялӗ-и вӑл, е Сӑкӑт ялӗ, ҫав-ҫав ҫулта пуҫланса 
кайнӑ, -  тесе ҫырмашкӑн тӗпчевҫӗн истори докуменчӗ ҫине ан- 
чах кӑтартса ҫирӗплетме тивет. Ун пек документсем пулмасассӑн 
вара, ман шухӑшпа, паллӑ историк-тӗпчевҫӗсен ӗҫӗсем ҫине та- 
янса ял, е хула хӑҫан пуҫланса кайнӑ пирки -  калӑпӑр: 1580-мӗш 
е 1632-мӗш ҫулта -  тесе ҫырма пулать.

Хаклӑ вулаканӑмсем!
Сире, чӑтӑмлӑх тупса, Тӑрӑн ял тӑрӑхӗн историйӗпе, унӑн 

ывӑл-хӗрӗн кун-ҫулӗпе паллашма ӑнӑҫу сунатӑп, ҫавӑн пекех 
малашне те ӑна пархатарлӑ ӗҫӗрпе пуянлатасса, самана анинче 
кашни ял, ӑру, ҫемье, уйрӑм ҫын хӑйӗн пурӑнан пурнӑҫӗнче тарӑн 
йӗр хӑварасса шанас килет.

Автор
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ӐҪТАН ЭПИР, КАМСЕМ ЭПИР?

Пирӗн тата  ют ҫӗршыв ӑсчахӗсем тӗпчев ӗҫӗсем 
ирттернӗ тӑрӑх, чӑвашсем тӗрӗк халӑх ушкӑнне чӗлхе 
енчен кӑна мар, йӑла-йӗркипе, культура тата  ы тти хӑйӗн 
пӗрпеклӗхӗпе ҫывӑх пулнине тупса палӑртнӑ. Авалхи 
тӗрӗк чӗлхипе калаҫакан йӑхсем, ҫак уш кӑна авалхи 
чӑвашсем те кӗнӗ, пирӗн эрӑчченхи темиҫе ӗмӗр каял- 
лах хунну ятлӑ йӑхсен шутӗнче хальхи Алтай ҫӗрӗнчен 
тухнине тӗрлӗ вӑхӑтри ӑсчахсем хӑйсен тӗпчев ӗҫӗсенче 
ҫирӗплетеҫҫӗ. Тепӗр ҫӑлкуҫсем тӑрӑх Алтай ҫӗрӗ ҫине ҫак 
шумер халӑхӗ Месопотамирен хӗвел тухӑҫа куҫса пырса 
чарӑннӑ. Вёсен хушшинче чӑвашсен авалхи аслашшӗсем 
— огур йӑхӗсем, хунсен ушкӑнӗн хӗвел анӑҫ пайӗнче 
пурӑнакан йӑхсем те пулнӑ. Хуннсен Державин ҫӗрӗсем 
ҫав тери пысӑк лаптӑк йышӑннӑ: тӑрӑшш ӗ пилӗк пин те 
сарлакӑшӗ икӗ пин ҫухрӑма яхӑн. Унӑн ҫӗрӗсем тухӑҫра 
Пысӑк Хинган тӑвӗсем патӗнчен пуҫланса ҫурҫӗр енчен 
Байкал, Алтай, Балхаш  таврашӗнче тӑсӑлса выртнӑ, 
анӑҫра вара Арал тинӗсӗпе Памир, Гиндукуш тӑвӗсем 
тӑрӑхӗнче, кӑнтӑр енче Куньлунь тӑвӗсемпе Хуанхэ 
юхан шывӗ патне ҫитнӗ.

Пирӗн эрӑри иккӗмӗш ӗмӗрте огурсем -  пӑлхарпа 
сӑварсем (унгурсем е вуногурсем) хунну йӑхне кӗрекен 
ы тти халӑхсемпе пӗрле тухӑҫран Хӗвел тухӑҫ Европӑна 
куҫаҫҫӗ, темиҫе ӗмӗр тӑрш ш ӗ Азов тинӗсӗ енче тата  
ҫурҫӗр Кавказри ҫеҫен хирсенче пурӑнса Хазар каганачӗ, 
Гуннсен, Савирпа Аслӑ Пӑлхар патш алӑхӗсем ҫине 
пайланнӑ.

У-мӗш ӗмӗрте Азов енче темиҫе йӑх пӗрлешсе 
пӑлхарсен патш алӑхне туса хунӑ. Каярах, пӑлхарсемпе 
хазарсен хушшинче хирӗҫӳ тухсан, пӑлхарсен пӗр пайӗ 
уйрӑлса Дунай юхан шыв тӑрӑхне куҫса кайнӑ. Дунайҫи 
пӑлхарсем пурӑна киле славяна тухнӑ. УП-мӗш ӗмӗрӗн 
70-мӗш ҫулӗсенче пӑлхарсен тепӗр пысӑк ушкӑнӗ 
Вӑтам Атӑл тӑрӑхне ҫитнӗ, хальхи Самара тата  Улья
новск облаҫӗсенче, Тутарстанӑн Кама Чулман Атӑл) 
юхан шывӗ леш  енчи кӑнтӑр-хӗвел анӑҫ тата  хальхи 
Ч ӑваш  Республикин ҫӗрӗсем ҫине вырнаҫнӑ. Атӑлҫи
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Пӑлхар патш алӑхӗ ҫӗнӗ вы рӑнта аталанса кайнӑ май 
пӑлхарсемпе сӑвархалӑхсем финн-угор йӑхӗсемпе 
чӑмӑртанса пурӑнма тытӑнаҫҫӗ, уйрӑмах ҫакӑн пек 
ҫыхӑну ҫӗршывӑн ҫурҫӗр пайӗнче, Атӑлӑн сылтӑм 
ҫыранӗнче, Сӗвепе Сӑр юхан шывӗсен тавраш ӗнче 
палӑрать. Пӑлхарсемпе сӑварсем кунта куҫса килич- 
чен тӗпленсе пурӑннӑ мари, ирҫе, удмурт халӑхӗсем, 
ҫавӑн пекех хальхи Ульяновск облаҫӗпе Чӑваш  Респу
блики пӗтӗмпех, Атӑлҫи Пӑлхар патш алӑхне кӗреҫҫӗ, 
Хазар каганатне, вӑл пуҫ пулса тӑнӑ май, куланай 
тӳлесе тӑм а тивет. Пӑлхарсен ханӗ Алмуш каганат 
пусмӑрӗнчен ирӗке тухас ш утпа Багдад халифачӗпе 
килӗш ӳ тӑвать, 922-мӗш ҫулта пӑлхар патш алӑхӗ ис
лам  тӗнне йыш ӑнать, анчах ҫӑлӑнӑҫ Киев Руҫӗн княҫӗ 
Святослав хазарсене 965-мӗш ҫулта тӗппипех аркатсан 
ҫеҫ ҫитет. Ҫакӑн хыҫҫӑн вара Пӑлхар патш алӑхӗн хӑй 
тӗллӗнех экономика тата  суту-илӳ енӗпе аталанм а май 
пулнӑ; вӑл Киев Руҫӗпе, Кавказ енчи тата  Вӑтам Ази- 
ри ҫӗршывсемпе, хӑш-пӗр вырӑс кнеҫӗсемпе политика 
тата  экономика ҫыхӑнӑвӗсене йӗркелесе ярать. Киевпа 
П ӑлхар ҫӗршывӗсен хушшинчи суту-илӳ ҫулӗсем хальхи 
Чӗмпӗр облаҫӗпе Ч ӑваш  Республикин кӑнтӑр районӗсем 
урлӑ иртни те паллӑ. Археологии тӗрлӗрен ҫӑлкуҫӗсем 
тӑрӑх, ҫав вӑхӑтра Пӑлхар, Пӳлер, Сӑвар тата  ы тти ху- 
ласем ӳссе ларнӑ, тӑш ман тапӑнасран тӗрлӗ вы рӑнта 
кармансем (крепоҫсем) туса лартнӑ. Ҫак феодалла ҫӗр- 
ш ыв пуҫӗнче хан тӑнӑ, ӑна удельни тата  ӑру кнеҫӗсем 
пӑхӑнса тӑнӑ. Ӑру кнеҫӗсен аллинче ҫурма ирӗк хрес- 
ченсемпе ремесленниксем пулнӑ. Халӑха тӗрлӗрен ку
ланай хурса нуш алантарнӑ. Хан влаҫӗпе килӗшмен 
кнеҫсене тискеррӗн пусарнӑ. Анчах та  Сӑвар хулинче 
пурӑнакан сувазсем е сӑвазсем (хальхи чӑваш сен ӑру 
пуҫараканӗсем) хӑйсен кнеҫӗпе хана пӑхӑнман, вӗсем 
хӑйсене ыттисенчен ирӗкрех правапа усӑ курнӑ.

Тӗрлӗ археологи экспедицисен тӗпчевӗсем тӑрӑх 
П атӑрьел районӗнчи Тикеш тата  Елчӗк районӗнчи 
Аслӑ Таяпа хулашӗсене вара Х-ХП ӗмӗрсенчи феодал- 
сен карманӗ (крепоҫӗ) тесе шутлаҫҫӗ. Ҫав кармансем, 
тӗпчевҫӗсем ҫирӗплетнӗ тӑрӑх, ӗлӗкхи Атӑл Пӑлхар
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ҫӗршывӗнчен Киева каякан суту-илӳ ҫулӗнчи П ӑла 
шывне тӗрӗслесе тӑнӑ. Асӑннӑ Тикеш хулашӗ П ӑла 
юхан шывӗн сылтӑм ҫыранӗ ҫинче вырнаҫнӑ. Ӑна йӗри- 
тавра 4 рет валпа тата  виҫӗ рет канав чавса ҫавӑрнӑ. 
Ун ҫумӗнче тата  виҫӗ ял ларнӑ. Ҫак карман ӑшӗнче 
пурӑнакансем хушшинче тимӗр шӑратакансем, ҫав 
тимӗртен тӗрлӗрен ӗҫ тата  вӑрҫӑ хатӗрӗсем, тӑмран 
савӑт-сапа тума пӗлекен ӑстасем, платниксем пулнӑ. Ар- 
хеологсен тӗпчев ӗҫӗсем тӑрӑх ҫакӑнта пурӑнакан халӑх 
мӑйракаллӑ ш ултра выльӑх, лаш а тата  кайӑк-кӗшӗк 
ӗрчетнӗ, ҫӗр ӗҫӗпе ӗҫлесе пурӑннӑ. Тикеш хулашӗнчи 
пурнӑҫ Пӑлхар патш алӑхӗнчи тӗрлӗ ушкӑнсен хуш
шинче иртнӗ ш алти вӑрҫӑсене пула ХП-Х1И-мёш 
ӗмӗрсенче вӗҫленнӗ. Пӑлхар ялӗсем пулнӑ вырӑнсене 
ҫавӑн пекех Патӑрьел районӗнчи Аслӑ Арапуҫ тата  
Елчӗк районӗнчи Аслӑ Елчӗк, Патреккел, Ҫӗнӗ Пӑва 
ялӗсем ҫывӑхӗнче те тупса палӑртнӑ.

Пӑлхар ҫӗршыв территорийӗ Вӑтам Атӑл тӑрӑхӗнче 
кӑнтӑрта -  Самар шывӗн кукӑрӗнчен пуҫласа, ҫурҫӗрте 
-  Вятка шывӗ таран, тухӑҫра — Вӑтам Камӑран пуҫласа 
анӑҫра -  Сӑр шывӗсем таранах сарӑлса выртнӑ. Ҫапла 
вара, пӑлхарсемпе сӑварсен тӗп халӑхӗсем хальхи Са
мара тата  Ульяновск облаҫӗсенче, Тутарстанӑн Кама 
леш енчи кӑнтӑр-хӗвел анӑҫ тата  хальхи Чӑваш  Респу- 
бликин ҫӗрӗсем ҫинче вырнаҫнӑ.

Аслӑ Атӑлпа Кама юхан шыв тӑрӑхӗсем ҫийӗн урӑх 
ҫӗршывсемпе суту-илӳ ҫулӗ тума питӗ меллӗ пулнипе 
ҫак юхан шывсем Пӑлхар патш алӑхне кӑна мар, Вла- 
димир-Суздаль княжествине те канӑҫ паман. Ҫавна 
пула пӑлхар ҫарӗсемпе Владимир-Суздаль дружинисен 
хушшинчи тытӑҫусем 1107-1219-мӗш ҫулсенче темиҫе 
хутчен пулса иртнӗ. 1220-мӗш ҫулта Владимир Суздаль 
кнеҫӗ Юрий Всеволодович пӑлхар ҫӗршывне тапӑнса 
кӗрсен пётӗм Атӑл тӑрӑхӗнче вырнаҫнӑ хуласемпе ял- 
сене аркатса тухнӑ, нумай ҫынна вӗлерсе пӗтернӗ, чӗрӗ 
юлнисене ты ткӑна илнӗ. Асӑннӑ патш алӑхсен хушшин
чи мирлӗ пурнӑҫ 1229-мӗш ҫулта, вӗсем ҫине монгол-ту- 
тарсем тапӑнас хӑрушлӑх тухса тӑрсан ҫеҫ, йӗркеленсе 
кайнӑ.
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ЫЛТӐН УРТА ПУСМӐРӖНЧЕ. 
ХУСАН ХАНСТВИ, ӐНА ВЫРӐС ПАТШАЛӐХӖПЕ 

ПӖРЛЕШТЕРНИ

XIII ӗмӗр пуҫламӑшӗнче монгол феодалӗсем хӑйсен 
ҫӗршывне туса хураҫҫӗ, ҫӗршыв пуҫӗнче чее те хаяр ҫар 
пуҫӗ Чингисхан тӑрать. Монгол-тутарсем кӗске вӑхӑт 
хушшинчех Вӑтам Ази, ҫурҫӗр Иран, Кавказ, Крым 
ҫӗрӗсене пӑхӑнтараҫҫӗ, ҫавӑн хыҫҫӑн вёсен ҫарӗсем 
Хӗвел тухӑҫ Европӑри ҫеҫен хирсене ҫитсе тухаҫҫӗ. 1223- 
мӗш ҫулта К алка юхан шывӗ патӗнче вӗсем вырӑссемпе 
половецсен ҫарӗсене аркатса тӑкнӑ. Ҫӗнтерӳ тунипе 
хавхаланса монгол-тутарсен пысӑк ҫарӗ ҫав ҫулхинех 
кӗркунне Атӑл юхан шывӗпе юнашар ҫурҫӗрелле ҫул 
ты тать. Пӑлхарсем тӑш ман тапӑнса килессе тӗплӗ 
хатӗрленнӗ: Пӑлхар тата  Сӑвар хулисем патӗнче пӑлхар 
ҫарӗсем вӗсене чее меслетпе улталаса, пайӑн-пайӑн 
пӗтерсе пынӑ. Монгол-тутарсен ҫарӗсене хупӑрласа 
илсе пуҫӗпех аркатса тӑкнӑ. Ю лнӑ ҫар уш кӑнӗ каялла 
чакса Каспи ҫеҫен хирӗсем патне ҫитнӗ, унтан хӑйсен 
тӑван ҫӗр шывнех кайнӑ.

1227 ҫулта, Чингисхан вилнӗ хыҫҫӑн монголсен 
империйӗ улуссем (княжества) ҫине пайланса каять. 
Тепӗр ҫулхине вара пӗтӗм монголсен курултайӗнче 
(съездра) Пӑлхар ҫӗршывӗ ҫине тапӑнас пирки 
йышӑннӑ, похода ертсе пыма Чингисхан мӑнукне Б а
тыя шаннӑ. Анчах та  Баты й хан хӑй улусӗпе кӑна 1229, 
1232 ҫулсенче Атӑлҫи Пӑлхарне ҫӗнтереймен. 1235 ҫулта 
монголсем хӑйсен курултайӗнче Европӑна пӑхӑнтарас 
пирки план йышӑннӑ. Хальхинче похода вӗсем питӗ 
лайӑх хатӗрленнӗ, пӗтӗм улусри ҫарӗсене пухнӑ. Вёсен 
ҫарӗсенче стена ҫӗмӗрмелли машинӑсем те пулнӑ.

Пӑлхарсем, ҫӗршыв умне тухса тӑнӑ пысӑк 
хӑруш лӑха ӑнланса, вырӑс кнеҫӗсене тӑш м ана хирӗҫ 
тӑм а пӗрлеш ӳллӗ вӑй пухма чӗннӗ. Анчах та  пӗр- 
пӗринпе килӗш тереймен кнеҫсем пӗр шухӑш патне 
пырса тухайман.
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Пӑлхарсем монгол-тутарсенчен хӳтӗленес тесе ху- 
ласене крепоҫсемпе ҫирӗплетнӗ, тӑш мана тивӗҫлипе 
кӗтсе илме хатӗрленнӗ.

1236 ҫулта кӗркунне Б аты й хан пысӑк ҫарпа Атӑлҫи 
П ӑлхар ҫӗршывне пырса кӗрсе м алтан  унӑн тӗп хули- 
не (Биляр) пӗтӗмпех ҫӗмӗрсе тухнӑ. Пӑлхар, Сӑвар ху- 
лисене илессипе уйрӑмах хаяр ҫапӑҫусем пулса иртнӗ, 
ҫав хуласенчи хӳтӗленекенсем хирӗҫ тӑнине кура хула- 
сене йӑлтах  аркатса-ҫунтарса, ҫыннисене тӑш мансем 
вӗлерсе пӗтернӗ. Ҫ улталӑк вӗҫленнӗ ҫӗре монгол-ту
тарсен ҫарӗсем Атӑлҫи П ӑлхар ҫӗршывӗ витӗр тухса 
пӗтӗм хуласене-ялсене ишсе-ҫунтарса хӑварнӑ. Вырӑс 
летопиҫӗсенчен тата  Тухӑҫ ҫӑлкуҫӗсенчен ҫакӑ паллӑ: 
1236 ҫулта монгол-тутарсем Атӑлҫи П ӑлхара аркатса 
питӗ нумай халӑха пӗтернӗ хыҫҫӑн пӑлхар-чӑваш сен 
пӗр пайё Хусан ҫывӑхне т ат а  А тӑлӑн сылтӑм  ҫыранне, 
Аслӑ тата  Кӗҫӗн Ҫавал тӑрӑхне тарса кайнӑ. XIII- 
мӗш ӗмӗр варринче Б аты й хан монгол-тутарсен 
Ы лтӑн  Урта ятл ӑ  феодалла патш алӑхне йӗркелет. 
Ҫак патш алӑха Атӑлҫи П ӑлхар ҫӗрӗсӗр пуҫне: Хӗвел 
анӑҫ Ҫӗпӗр, ҫурҫӗр Хорезм, ҫурҫӗр Кавказ, Крым 
кӗнӗ. Ы лтӑн  Урта пулса тӑнӑ хыҫҫӑн анӑҫ кыпчак- 
сем (вырӑс летопиҫӗнче вӗсене половецсем тенӗ) ту- 
тарсемпе пӗрле унӑн ҫарӗнче тӗп вы рӑн йы ш ӑннӑ. 
Кыпчаксемпе тутарсен чӗлхи пӗр евӗрлех пулнӑ. XV 
ӗмӗр пуҫламӑш ӗнче Уртара анӑҫ кыпчаксемпе тутар- 
сем пӗрлӗхлӗ тутар халӑхӗ пулса тӑнӑ. П ӗтӗм Урта 
валли  ты рӑ парса тӑракан  П ӑлхар ҫӗрӗнче монгол- 
тутарсен даругӗсемпе баскакӗсем хуҫаланнӑ. Кыпчак- 
тутарсем те пырса кӗме пуҫланӑ унта. П ӑхӑнтарнӑ 
халӑхӑн каш ни ҫулах Уртана теҫеттин хырҫи -  ясак, 
ҫавӑн пекех темӗн тӗрлӗ налук тӳлеме, ты рӑ парса 
тӑм а, ям ш ӑкра ҫӳреме, ҫул-йӗрпе кӗперсем, крепоҫсем 
тума, монгол-тутар ҫарне салтак ачисем пама тивнӗ. 
Пусмӑрҫӑсем пӑлхар-чӑваш сене чура пулма ты та-ты - 
та  кайнӑ, ал  ӑстисене Ы лтӑн  Уртан Анат А тӑл  хули-
сене ӗҫлеме ӑсатнӑ.



Х1У-мӗш ӗмӗр варринче Ы лтӑн Урта эмирӗсен 
ҫар ушкӑнӗсем, куҫса ҫӳрекен хурахсем Пӑлхар 
ҫӗрне тӑтӑш ах тустарнӑ. XIV ӗмӗр вӗҫӗнче -  XV ӗмӗр 
пуҫламӑшӗнче ӑна йӑлтах ҫаратса хӑварнӑ. 1391 тата  
1395 ҫулсенче пӑлхарсен кӑнтӑр тата  кӑнтӑр хӗвел 
тухӑҫ енӗсене Уксах Тимур аркатса тухнӑ. Кунсӑр 
пуҫне, летопиҫсем ҫирӗплетнӗ тӑрӑх, ҫав вӑхӑтсенчех 
вырӑс кнеҫӗсем пӑлхарсен улусӗсем ҫине походсемпе 
килни, Новгород ушкуйникӗсем -  боярсен Атӑл ҫинче 
суту-илӳ хурахӗ тума йӗркеленӗ дружинисем киле-ки
ле ҫаратнисем те пулнӑ. Ҫакӑ вӑл пӑлхар-чӑвашсен 
историйӗнчи чи синкерлӗ, хӗн-хурлӑ, геноцид алхаснӑ 
тапхӑр ш утланнӑ. Ҫавӑн пек аркатса-вӗлерсе пӗтернине 
пула, Пӑлхар ҫӗрӗнче чума тата  ы тти чир анлӑ 
сарӑлнипе пӑлхар-чӑвашсен пилӗк пайӗнчен тӑватӑ 
пайӗ пӗтнӗ тесе шутлаҫҫӗ историксемпе тӗпчевҫӗсем. 
ХГУ-мӗш ӗмӗр вӗҫӗнче хальхи Чӑваш  ҫӗршывӗн кӑнтӑр 
тата  кӑнтӑр-хӗвел тухӑҫ пайӗсенче юлнӑ халӑх, малаш- 
не йӑлтах пӗтесрен сыхланса юлас тесе, ку вырӑнтан 
ҫурҫӗр енне тарса кайма, унта ҫӗнӗ ялсем никӗслеме 
ты тӑнать. Хырлапа Кӗтне юхан шывӗсем хушшинчи 
чӑвашсем (ҫавӑн пекех пирӗн мӑн асаттесем те) хӑйсем 
тымар ярса пурӑннӑ вырӑнсене хӑварса, хальхи Чӑваш  
Республикин ҫурҫӗр енче вырнаҫнӑ районӗсене тар
са каяҫҫӗ. Пӗтӗм Вӑтам Атӑл тӑрӑхӗ: хальхи вӑхӑтри 
Тутар Республики, Чӑваш  Республикин кӑнтӑр-хӗвел 
тухӑҫ пайӗ, Ульяновск тата  Самар облаҫӗсем -  ҫаратса 
пушанса юлнӑ ҫӗрсем («тискер уй» -  «дикое поле») пулса 
юлаҫҫӗ. Вырӑс летопиҫӗсенче П ӑлхара юлашки хут 1431 
ҫулта асӑннӑ. Хальхи чӑваш  халӑхӗ (маларах вӗсене 
сӑвар тенӗ) Хусан ханлӑхӗнче (1438-1551) пулса кайнӑ.

ХГУ-мӗш ӗмӗрӗн иккӗмӗш ҫурринче тата  ХУ-мӗш 
ӗмӗрӗн пуҫламӑшӗнче Урта вак ханӗсемпе эмирӗсем 
пӗр-пӗринпе хирӗҫме тытӑнаҫҫӗ. Урта Ҫӗпӗр, Крым, 
Аҫтӑрхан тата  ы тти  пӗчӗк ханствӑсем ҫине пайланса 
каять. Хусан ханстви Пӑлхар патш алӑхӗн ишӗлчӗкӗсем 
вырӑнӗнче 1438-мӗш ҫулта йӗркеленсе XVI ӗмӗр вар-
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ринелле вӑй илсе пырать. Хусан ханё аллинче Урта 
тутарӗсемсӗр пуҫне: чӑвашсем, мордвасем, марисем, 
удмуртсем, пушкӑртсен хӑш-пӗр пайӗ тӑрса юлаҫҫӗ. 
ҫӗнӗрен йӗркеленнӗ ҫак патш алӑх ҫӗрӗсем хӗвел анӑҫ 
енчен Сӑр юхан шывӗнчен тытӑнса хӗвел тухӑҫра Бе
лая ятлӑ  юхан ш ыв таранччен, ҫурҫӗрте — Ветлугӑран 
пуҫласа кӑнтӑрта Сызранка шывӗсем таран сарӑлса Но- 
гай ханстви патнех ҫитнӗ. Хальхи Чӑваш  Республикипе 
Ульяновск облаҫӗн ҫӗрӗсем пӗтӗмпех Хусан ханствине 
кёнӗ.

Хусан ханӗпе унӑн феодалӗсем Ы лтӑн Урта чухнехи 
пекех вак халӑхсене пусмӑрланӑ, вӗсене тӗрлӗрен на- 
луксем хурса нуш алантарнӑ, ирӗксӗр мӑсӑльман тӗнне 
йыш ӑнтарнӑ. М алтанхи вӑхӑтра Хусан ханлӑхӗнче ту- 
тар халӑхӗ нумай пулман. Анчах та  вёсен шучӗ чӑваш  
халӑхне тутарлантарса, ислам тӗнне куҫарса пыни- 
пе куллен ӳссе пынӑ. Чӑваш  чӗлхипе тутар чӗлхин 
пӗрпеклӗхӗ, культурӑри ҫывӑхлӑхӗ тата  икӗ халӑхӑн 
пурнӑҫри хутшӑнӑвӗсем чӑваш  халӑхне тутара тухма 
майсем панӑ.

Феодалсен, мӑсӑльман тӗн пуҫлӑхӗсен, чиновник- 
сен, ҫар ҫыннисен тӗп йышӗ, ремеслапа сут тӑвакан 
ҫынсен ы тларах пайӗ тутарсенчен тӑнӑ.

Ханлӑхра асли хан ш утланса тӑнӑ; унсӑр пуҫне ы тти 
феодалсем те: эмирсем, биксем (кнеҫсем), мӑрсасем, тур- 
хансем -  халӑха пусмӑрланӑ. Хан хӗсметӗнче тӑрасси те 
питӗ тертлӗ пулнӑ.

Чӑваш  феодалӗсем вӑл вӑхӑтра ӗмпӳсем (аслӑ 
кнеҫсем), пӳсем (кнеҫсем), ҫӗрпӳсем (ҫӗр ҫын пуҫлӑхӗ), 
вунпӳсем (вун ҫын пуҫлӑхӗ) ш утланнӑ. Вунпӳсемпе пӗр 
тан е вӗсенчен аслӑраххисем турхансем пулнӑ. Анчах 
та ы тларах чухне тутар феодалӗсем ертсе пынӑ. Ма- 
лалла  аталанса вӑй илнӗ май Хусан ханстви Крым 
ханлӑхӗпе тата  Турци патш алӑхӗпе тач ӑ  ҫыхӑнусем 
ты тм а пуҫлать. К ӑнтӑр енче вырнаҫнӑ асӑннӑ патш алӑх 
феодалӗсем хӗтӗртнипе Хусан ханстви вырӑс патш алӑх 
ҫӗрӗсем ҫине тапӑнм а ты тӑнать, хулисене ты тса илет.
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Вырӑс ҫарӗсем те Хусан ҫине темиҫе хут тапӑнаҫҫӗ. 
Летопиҫсене ӗненес пулсан, 1439 ҫултан пуҫласа 1543 
ҫулччен чӑваш  ҫӗрӗ урлӑ Хусан ханӗн ҫарӗсем вырӑс 
ҫарёсем ҫине 31 хут вӑрҫӑпа кайнӑ. Вырӑс ҫарӗсем вара 
Хусан ханлӑхне чӑваш  ҫёрӗ урлӑ 33 хут тапӑнса кӗнӗ. Ҫак 
икӗ ҫӗршыв хушшинче пӗр ӗмӗр хушши час-часах вӑрҫӑ 
пулса иртнӗ пулин те, Хусан ханствинче пурӑнакансем 
ака-суха тунӑ, выльӑх-чӗрлӗх усранӑ, алӑ ӑстисем хура 
тата  тӗслӗ тимӗртен вӑрҫӑ тата  ӗҫ хатӗрӗсем ӑсталанӑ. 
Хусан хули Хӗвел тухӑҫ Европӑри суту-илӗвӗн тӗп 
хули пулса тӑрать: ы тти ҫӗршывсенчи купсасем Ху
сан ярмӑркине тӗрлӗрен ӗҫ хатёрӗсем, кӑнтӑр енчен 
апат-ҫимӗҫ продукчӗсем, выльӑх-чӗрлӗхпе илсе килсе 
суту-илӳ тунӑ. Тутар-монголсен вӑхӑтӗнчи пекех тӗрлӗ 
халӑхран тӑракан ты ткӑна илнӗ тарҫӑсем вара тупӑш лӑ 
чӗрӗ тавар ш утланнӑ, вӗсене Хусан феодалӗсем ют ҫӗр- 
шывсен купсисене лайӑх хакпа сутса янӑ.

Вырӑс патш алӑхӗ хӗвел тухӑҫ енчен Хусан ханстви, 
кӑнтӑр енчен Ногай ханстви пыра-пыра тапӑннипе 
килӗшсе тӑм а пултарайман. Ҫавӑнпа та  чикӗсенче пысӑк 
ҫар гарнизонӗсем тытма, крепоҫсемпе хӳтлӗх линисем 
тума тивнӗ. 1523 ҫулта Сӑр юхан шывӗ вӑрринче Ва- 
сильград (Васильсурск) крепоҫне хӑпартса лартнӑ. Ҫавӑн 
хыҫҫӑнах Ш ацк, Темников, Улатӑр хула-крепоҫӗсене 
тума тытӑнаҫҫӗ. Ҫапла вара Мускав ҫӗрӗсем Сӑр енчи 
мордвасемпе чӑвашсем Раҫҫей патш алӑхне кӗнӗ хыҫҫӑн 
Хусан ханстви чиккисем патнех пырса тухаҫҫӗ.

Хусан ханстви вара хӑй йӗркеленсенех вырӑс 
патш алӑхне хирӗҫле политика тытнӑ.

Хусан патш алӑхӗ пуҫӗнче тӑракан феодал- 
сен тӑш м анла политики Мускав патш алӑхне Атӑл 
тӑрӑхӗнчи ҫӗрсене ты тса илме хистенӗ.

Хаяр Иван патш а ҫарӗсем 1547-1548, 1549-1550 
ҫулсенчи хӗлле Хусан хули ҫине походпа тухнӑ. Ан
чах та  хӗллехи ш артлам а сивӗ пулнипе, вырӑс ҫарӗсен 
йышӗ сахалтараххипе тата  хулана хӳтӗлекенсем 
паттӑррӑн ҫапӑҫнипе А тӑл сылтӑм енне, Сӗве вӑррине
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куҫма тивнӗ. Истори докуменчӗсем тӑрӑх, 1551 ҫулхи 
ҫу (май) уйӑхӗнче асӑннӑ вырӑнта, е урӑхла каласан 
Сӗве шывӗ А тӑла юхса кӗнӗ ҫӗрте, Хаяр Иван патш а 
Свияжск ятл ӑ  карман ларттарнӑ. Ҫак ӗҫре вырӑнти 
халӑхсем: ирҫесемпе чӑвашсем, ҫармӑссемпе тутарсем 
те -  хутшӑннӑ. Чӑваш сен ҫӗрӗсене вырӑс патш алӑхӗпе 
пӗрлештересси ҫав вӑхӑтран ты тӑнса пӗр уйӑх хуш- 
шинче вӗҫленнӗ.

1552 ҫулхи ҫулла Хаяр Иван патш а ертсе пыракан 
150 пин ҫынлӑ вырӑс ҫарӗсем Хусан ҫине юлашки по
хода тухаҫҫӗ. Ҫак походра вёсен ҫулӗсем мордва тата  
чӑваш сен кӑнтӑр-хӗвел тухӑҫ ҫӗрӗсем урлӑ выртнӑ. 
Вырӑнти чӑвашсем, ирҫесем тата  тутарсем ҫарсене 
тӗрлӗ майпа пулӑш ма тӑрӑш нӑ: апат-ҫимӗҫ, фураж 
панӑ, кӗперсем тунӑ, тӗрӗс кайма ҫул кӑтартса пынӑ. 
Ҫул ҫырӑвӗсем ҫирӗплетнӗ тӑрӑх, вырӑс ҫарӗсен хӑш-пӗр 
пайӗ Хырлапа П ӑла шывӗсем тӑрӑхне канма чарӑннӑ.

1552 ҫулхи августӑн (ҫурла) 20-мӗшӗнче Хусана 
вырӑс ҫарӗсем йӗри-тавра хупӑрласа илсе, ӑна юпа 
уйӑхӗн 2-мӗшӗнче парӑнтарнӑ. Ҫакӑн хыҫҫӑнах Хаяр 
Иван патш а, Хусанти мӑсӑльман правительствине са- 
латса ярса, православи правительстви йӗркелет. Хан
ство пулнӑ ҫӗрсенчи пӗтӗм влаҫ унӑн аллине куҫать.

Раҫҫей патш алӑхӗш ӗн ҫак хулана илсе Атӑл 
тӑрӑхне хӑй ҫумне пӗрлеш терни пысӑк пӗлтерӗш лӗ 
пулнӑ: ӗмӗртен ӗмӗре пыракан вӑрҫӑсем лӑпланнӑ, 
кӑнтӑр енчи ҫеҫен хирсенче куҫса ҫӳрекен халӑхсем 
А тӑл тӑрӑхӗнчи тулӑх ҫӗрсем ҫине пырса тапӑнасси 
палӑрм аллах чакнӑ.

Хусан ханлӑхне парӑнтарни вӑл пирӗн хальхи 
П атӑрьел район тӑрӑхӗнчи «тискер уйсене» те каллех 
пурнӑҫ килессине пӗлтернӗ.

Чӑваш , туҫи мари, мордва халӑхӗсем вырӑс пат- 
ши Хусан хулине вӑрҫӑпа иличченех хӑйсене Раҫҫей 
патш алӑхне кӗртме ыйтнӑ. Хаяр Иван патш а 1551 
ҫулта вёсен ыйтӑвне тивӗҫтернӗ. Ҫак халӑхсене вӑл 
ясак тӳлессинчен вӑхӑтлӑха хӑтарнӑ, ҫӗрсем уйӑрса
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пани ҫинчен «кӗреп» хучӗсем панӑ. Ку Хусан ханлӑхӗн 
хӑвачӗ чакса пынине, вырӑс патш алӑхӗ вӑй илсе пыни- 
не кӑтартса панӑ.

Хусантан каялла Мускава таврӑннӑ чухне Иван IV 
патш а юпа уйӑхӗн 12-мӗшӗнче Сӗве хулине чарӑнать 
те сӑртри, ҫаранри тата  Арск халӑхӗсене Хусантан ерт- 
се пыма хушать: «...боярину и воеводе Петру Ивано
вичу горних людей управляти и ясаку имати... И гор
ним людям всякую управу велел чинити в Свияжском 
городе, а луговым и Арским в Казани чинити», -  тенё 
ҫул ҫырӑвӗнче. Ҫапла вара, ёлёкхи Хусан ханствин 
ҫӗрӗсем икё пая -  Сёве тата  Хусан уесӗсене пайланнӑ. 
П ӗрлеш тернӗ ҫӗрсен пӗтӗм сӑртри -  А тӑлӑн сылтӑм 
ҫыранӗнчи ҫӗрсем, ҫав ш утра пирӗн таврари ҫӗрсем те, 
Сӗве уесне кӗнӗ.

П ӗрлеш тернӗ ҫӗрсемпе ертсе пыма пёр пек йӗрке 
тӑвас тесе М ускавра 1570 ҫулта правительствӑн аслӑ 
учрежденине -  Хусан керменне -  туса хураҫҫӗ. 1599 
ҫулта ӑна Хусан керменӗн Приказӗ (Приказ Казанского 
дворца) тесе ят параҫҫӗ.

Хусан ханлӑхне кӗнӗ чӑваш сен ҫӗрӗсем ҫинчен 
пӗрремӗш «Писцевая перепись» 1555-1556 ҫулсенче 
ҫырма пуҫланӑ. Ҫак перепиҫе, урӑхла ӑна ревизи тенӗ, 
И.Пожарский кнеҫпа И.Морев ертсе пынипе пурнӑҫласа 
пынӑ. М алтанхи тапхӑрта виҫӗ уес кӑна пулнӑ. Вёсен 
ш утне Хусан, Сӗве тата  Ш упаш кар уесӗсем кӗнӗ. 
Кӗтне юханшывӗнчен кӑн тӑралла сарӑлса вы ртакан 
ҫӗрсенче, ҫавӑн пекех пирӗн хальхи П атӑрьел районӗн 
тавраш ӗнче, вӑл  вӑхӑтра «тискер уйсем» пулнӑ. Ҫавӑнпа 
та  м алтанхи перепиҫсем тӑрӑх ҫак ҫӗрсем ҫинчи ҫав- 
ҫав ялсем Сӗве уесне кӗнӗ тесе калам а нимӗнле архив 
докуменчӗсемпе те ҫирӗпленмеҫҫӗ. Уес ы тла пысӑккине 
пула тата  унпа ертсе пыма йывӑррине ш ута илсе 1555 
ҫултах Сёве уесне пайласа Ш упаш кар тата  Улатӑр, ка- 
ярахпа Етӗрнепе Ҫӗрпӳ уесёсене йёркеленё.

XVI ёмёрён варринче, Хаяр И ван Хусана ҫӗнсе илнё 
тапхӑрта, халӑхсем вырнаҫнӑ кӑнтӑрти  чикӗ Кӗтне
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шывӗн ҫурҫӗр ҫыранӗсем тӑрӑх ҫеҫ иртнӗ. М аларах та  
асӑннӑччӗ, Кӗтне юхан шывӗнчен кӑнтӑртарах ҫӗрсем: 
хальхи Комсомольски, Патӑрьел, Елчӗк, Ш ӑмӑрш ӑ 
районӗсен, Тутар Республикин кӑнтӑр-хӗвел анӑҫ 
пайӗ, Ульяновск, Самара, Пенза, Саратов облаҫӗсен 
ҫӗрӗсем -  пурте халӑх пурӑнман «тискер уй» пулнӑ. Ку 
вырӑнсенче куҫса ҫӳрекен йӑхсен уртисем ҫеҫ хуҫаланнӑ, 
вӗсем час-часах вырӑс патш алӑхӗн ҫӗрӗсем ҫине кӗре- 
кӗре ҫаратнӑ. Ҫак ҫаратусенчен хӑйӗн ҫӗрӗсене сых- 
лас тесе вырӑс патш алӑхӗ ҫӗршывӑн кӑнтӑр чиккисем 
тӑрӑх ҫирӗплетнӗ йӗрсем -  «засечные черты» -  тума 
ты тӑнать. Чи малтанхи йӗрне XVI ӗмӗр варринче Кӗтне 
шывӗ тӑрӑх ӑсталанӑ. Кунта засека сыххинче тӑма Ока 
шывӗ ҫыранӗнчен куҫса Мещера ҫӗрӗ ҫинче вырнаҫнӑ 
Касим ханствинчи мишерсене илсе килнӗ. 1578 ҫулта 
Темников-Улатӑр-Тетӗҫ ҫирӗплетнӗ чикӗ йӗрне ҫав 
ҫулхинех туса пӗтернӗ, кунта та  чикӗсене сыхлама ми
шерсене йы ш лӑ илсе килнӗ. Улатӑрпа Тетӗҫ хушшинчи 
лини Тетӗҫ, Хырла тата  Улатӑр засечнӑй йӗрӗсенчен 
тӑнӑ.
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*

ЮХМА ЕНЧИ ТӐРӐН ЯЛ ТӐРӐХӖНЧИ ЯЛСЕМ 
ПУҪЛАНСА КАЙНИ

Историксемпе таврапӗлӳҫӗсем ҫирӗплетнӗ тӑрӑх па
янхи П атӑрьел районӗнчи ҫӗрсем ҫине пирӗн мӑн асат- 
тесем ХУ1-мӗш ӗмӗр вӗҫӗнче Чӑваш  Республикин ҫурҫӗр 
пайӗнче вырнаҫнӑ ялсенчен куҫма ты тӑннӑ, вӗсенчен 
ы тларах пайӗ П ӑла юхан шывӗ хӗррине вырнаҫса 
тӗпленнӗ. П ӑла ун чухне пулӑпа тата  ш ыври тискер 
кайӑксемпе пуян пулнӑ, ҫывӑхри вӑрм анта кайӑк-кӗшӗк 
йы ш лӑ ӗрченӗ, тыр-пул туса илме ура айӗнче паха хура 
тӑпраллӑ ҫӗр илӗртнӗ. Ҫакӑ ӗнтӗ пирӗн мӑн асаттесене 
ку тӑрӑхалла килме туртса тӑнӑ. Тен, вӗсем хӑйсен мӑн 
аслашшӗсем монгол-тутарсем тапӑнса килсен ҫурҫӗр 
енче вырнаҫнӑ вӑрмансене тарса пы таннӑ хыҫҫӑн тепӗр 
виҫӗ-тӑватӑ ӗмӗр иртсен каялла, тӗп вырӑна, таврӑнма 
ш утланӑ. М аларах асӑнса хӑварнӑччӗ ӗнтӗ: П ӑла юхан 
шывӗ хӗрринче вырнаҫнӑ Тикеш хулашӗ тавраш ӗнче 
археологсем виҫӗ ял  вырӑнне тупса палӑртнӑ. Анчах 
та  вӗсенчен пӗри хальхи Тӑрӑн ялӗ вырӑнӗ пулнӑ тесе 
никам та  ҫирӗплетсе калам а пултараймасть. Алла пул- 
сан ӑҫтан килсе вырнаҫнӑ-ха Ю хма енчи Тӑрӑн ялне 
пуҫласа яракансем, камсем пулнӑ-ши вӗсем? Ку ыйту 
паянхи кун ҫак ял та  пурӑнакансене интереслентермел- 
ле пек туйӑнать, вӗсенчен чы лайӑш ӗн мӑн аслашшӗсем 
малтанхи ял  ҫыннисем шутланнӑ-ҫке!

П атӑрьел, Кӗҫӗн П атӑрьел тата  Тӑрӑнпа Треньел 
ялӗсене пуҫарса яракансем пирки Ч ӑваш  Республикин 
ӑслӑлӑхпа ӳнер наци академийӗн академикӗ, истори 
наукисен докторӗ В.Д. Димитриев хӑйӗн «Чувашские 
исторические предания» кӗнекинче ҫавӑн пек ҫырать: 
«Заселение территории Батыревского района началось в по
следней четверти XVI века. Одним из старинных селений на 
Буле является село Батырево (Патӑръел). По преданию, его 
основали переселенцы из дер. Богатыреве (Патӑръел), ныне 
село в Цивильском районе. Позднее из Батырева выселилась 
дер. Малое Батырево. Дер. Старое Котяково, по преданию, ос
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новали 350-400 лет назад из дер. Котяки (ныне дер. Топнеры 
Цивилъского района). Позднее из Старого Котякова высели
лись в лес несколько семей и образовали дер. Новое Котяково. 
Возглавлял переселенцев крестьянин Трень, от имени которого 
деревня получила чувашское название Тӗрӗнъял. С террито
рии Чебоксарского района, из дер. Туруново (ныне село) были 
основатели дер. Туруново (ныне село) на Буле. Здесь в то время 
были дремучие леса. Вначале на поляне жили в землянках шесть 
семей. Однако они покинули это место. Вскоре сюда пришли 
четыре семьи чебоксарских туруновцев. Предания повеству
ют, что деревни Большие Арабузи (ныне село Первомайское) 
и Малые Арабузи были основаны одновременно переселенцами 
из дер. Арабоси (ныне Урмарского района). К тому времени- 
Туруново уже существовало. Туруновские женщины во время 
стирки белья увидели, что по Буле сверху плывут щепки. Со
общили мужчинам и они из любопытства пошли вверх вдоль 
реки и только на другой день дошли до Малых Арабузей. Однако 
вначале возникли, наверное, Большие Арабузи. Жители этого 
села вплоть до 1916 года ездили в гости в дер. Арабоси к своим 
родственникам, и оттуда приезжали в Большие Арабузи. По 
месяцу жили в гостях» (стр. 187—189).

Ҫак халӑх хушшинче сарӑлнӑ халап ӑруран ӑрӑва 
куҫса пынӑ, анчах та  ӑна пӗтӗмпех тӗрӗс тесе мӗнле те 
пулин фактсемпе ҫирӗплетсе калам а ҫук. Архивсенчи 
истори докуменчӗсем тӑрӑх ҫакна курма пулать: XVII- 
мӗш ӗмӗрӗн пӗрремӗш ҫурринчех пирӗн мӑн асаттесем 
ҫемйи-ҫемйипе Ш упаш кар районӗнчи Тӑрӑн ялӗнчен 
тата  унпа юнашар ялсенчен, ҫӗр ҫухрӑм хыҫа хӑварса, 
темиҫе эрне хушши утпа е ҫуран ҫурҫӗртен кӑнтӑралла 
куҫса пырса, П ӑла хӗррине ҫитсе тӗпленнӗ. Амӑшӗн 
ятне хӗрне панӑ пекех, ҫӗнӗ вырӑнти ял  ятне те 
Тӑрӑн ят панӑ. Ҫак ятӑн  пӗлтерӗшӗ, паллах вулакана 
кӑсӑклантарма пултарать. Мӗне пёлтерет-ха вӑл? Ш у
паш кар районӗнчи Анаткас Тӑрӑн ялӗнче ҫуралса ӳснӗ 
Чӑваш  Республикинчи паллӑ таврапӗлӳҫӗ В.Н. Нико
лаев хӑйӗн «Тури чӑвашсем» кӗнекинче ун пирки хӑйӗн 
шухӑшне ҫавӑн пек палӑртать (стр. 33-37):
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«...тӑрӑн сӑмахӑн пӗлтерӗшне чӑваш чӗлхинче мар, вен- 
грсен чӗлхинче шырама тивет. Венгрсен чёлхинче торонъ 
сӑмах башня (ҫӳллё ҫурт) тенине пӗлтерет. Эппин, ахалътен 
каламан иккен кунти (тури -  Д.К.) чӑвашсем ҫак ялӑн ятне 
Мӑн Ҫорт тесе -  кунта тахҫан-авал питӗ чаплӑ пысӑк кил- 
ҫурт пулнӑ. Эппин, халъхи Тӑрӑн ялӗ вырӑнӗнче ҫак таврари 
аслӑ пуҫлӑхӑн пысӑк кил-ҫурчӗ ларнӑ. Таврари нумай-нумай 
ялти ҫынсем кулленхи ыйтусемпе ҫак пуҫлӑх патне, Мӑн 
Ҫурта ҫуренӗ. Вырӑс ҫул ҫыравӗнче (летопись) ку тӑрӑхра 
хуҫаланакан улпутсене турунсем тенӗ. Ҫапла ёнтӗ, Тӑрӑн 
ялӗ 925-1000 ҫулсенче пуҫланнӑ. 1236 ҫулта Атӑлҫи Пӑлхар 
патшалӑхне хӗвел тухӑҫӗнчен тапӑнса килнӗ монгол-тутарсем 
пӑхӑнтарнӑ та хӑйсен Ылтӑн Урта ханлӑхне кӗртнӗ. Пурӑна 
киле Тӑрӑн таврашӗнчи ялсене Тӑрӑн улусне пӗрлештернӗ, 
ку ялсенчи йӗркене тытса тӑма хан Тӑрӑна хӑйӗн ҫыннине 
лартнӑ. Питӗ пысӑк та сапаланчӑк пулнӑ Тӑрӑн улусӗ. Пӗр- 
пӗринчен инҫетри ытти вулӑссенчи ялсем урлӑ выртакан ял 
ушкӑнӗсенчен тӑнӑ вӑл. Аякра вырнаҫнӑ ялсене тахҫан пӗр-пёр 
ялтан уйрӑлса тухнӑ ҫынсем пуҫарнӑ та, ҫавӑн пирки вӗсене 
шута илнӗ чухне тӗп ялпа пӗрле ҫырнӑ.

1552 ҫулта Хаяр Иван патша Хусан ханлӑхне Раҫҫейпе 
пӗрлештерсен те Тӑрӑн вулӑсӗ хӑйён ячӗпех юлать. Малтан вӑл 
Сёве, кайрантарах Шупашкар уесне кёнӗ. 1781 ҫулта ӑна Етӗрне 
уесне куҫараҫҫӗ. 1797 ҫулта Тӑрӑн вулӑсне пачах пӗтереҫҫӗ.

Хальхи вӑхӑтра Чӑваш Енте тата виҫҫӗпур ҫакӑн пекятлӑ 
ял: пӗри Патӑрьел районӗнче Пӑла шывӗ хӗрринче вырнаҫнӑ, 
тепри Канаш районӗнче Кӗҫӗн Ҫавал хӗрринче, виҫҫёмёшӗ 
Шӑмӑршӑ районӗнче, вӑл Вӑрманти Тӑрӑн (вырӑсла Новое 
Буяново) ятлӑ. Халӗ ҫакна асӑрхаттарни вырӑнлӑ, маларах 
асӑннӑ икӗ ялне Тӑрӑн (Мӑн Ҫорт) ҫывӑхӗнчи ялсен ҫыннисем 
пуҫарса янӑ. Вӑрманти Тӑрӑн ялне вара кайрантарах Пӑла 
хӗрринчи Тӑрӑн ялӗнчи чӑвашсем никӗслеме пултарнӑ. Ҫапла 
ӗнтӗ, чӑвашсем хӑйсем ӑҫтан куҫса килнине асӑнмалӑх ҫӗнӗрен 
никӗсленӗ ялсене Тӑрӑн ят панӑ».

Вулакана кунта ҫакна асӑрхаттарса хӑварас килет. 
Ш ӑмӑрш ӑ районӗнче вырнаҫнӑ ял  Вӑрманти Тӑрӑн 
мар, Ҫӗн Тӑрӑн ятлӑ. (Д.К.)
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П ӑла ш ывӗ хӗрринчи Тӑрӑн ялне м алтан  Хир- 
ти Тӑрӑн тесе ятарлӑ хут ҫинче ҫырнӑ, ҫавӑн пекех 
калан ӑ пуль. Вӑл Ш упаш кар уесӗнчи Тӑрӑн вулӑсне 
кӗнӗ. Пӗрремӗш Тӑрӑн ял  уш кӑнӗнчи хальхи Анаткас, 
Енӗшкасси, Кучак ҫыннисем Алексей М ихайлович Ро
манов (1629-1675 ҫулсенче) патш ара ларнӑ вӑхӑтра 
пӗр 1640—50-мӗш ҫулсенче никӗсленӗ пулмалла. Ҫакӑн 
пек ш ухӑш патне пырса тухать хисеплӗ таврапӗлӳҫӗ 
В.Н. Николаев. П атӑрьел районӗнчи Т ӑрӑн ялӗ, ҫак 
кӗнеке авторӗ шучӗпе, асӑннӑ вӑхӑтринчен м аларах та  
пуҫланма пултарнӑ.

Архив материалӗсем тӑрӑх тиш кӗрсе тухсан, ҫакна 
асӑрхама пулать.

1722 т а т а  1744 ҫулсенче Раҫҫей халӑхне ш ута илсе 
ҫьтрса тухнӑ чухне (ревизские сказки) Т ӑрӑн вулӑсне 
1-мӗшпе 2-мӗш Тӑрӑн, т а т а  ы тти  ял  уш кӑнӗсемпе Хир- 
ти Т ӑрӑн (хальхи П атӑрьел  районӗнчи) ялӗ те кӗнӗ. 
Асӑннӑ ҫулсенче Ш упаш кар уесӗнчи Т ӑрӑн вулӑсне 
кӗнӗ Хирти Т ӑрӑн ялӗнче пурӑннӑ ҫынсен ш утне илнӗ. 
Вӑл вӑхӑтра православи тӗнне кӗрейменнипе хуша- 
матсемпе ятсем хальхи пек пулман. Асӑннӑ документ- 
сенче ҫавӑн пек ҫырса хунӑ:

Материалы ревизских сказок (перепись населения) 
в 1722 и 1744 г.г.

(По документам ЦГА ЧР, фонд №2, опись №1, дело №6; 
ф.146, оп.5, д.1)

Деревня Степное Туруново Туруновской волости 
Чебоксарского уезда

№№ Ж ители в 1722 году Возраст

1 Андрешка Янедерин 53
2 у него сын Кеми 20
3 Салдий Салдинов 39
4 Селеней Мурзалин 80
5 Камынка Тоткешев 38
6 у него брат родной Илбарис 28
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

1
2
3

13
43
28
38
64
20
33
28
68
9
28
20
73
88
63
4
5
8
45
35
29
55
15
50
20
35
10
11
12
9
7
6
5
4
6

Васет
Пронка Тойдеев 

у него брат Микита 
Байменей Байтушев 
Байтуш Идеряков 

у него сын Кармыш 
Апрас Чондаев 
Поминка Чондаев 
Иртула Адипов 

у него сын Ябрай 
Осип Изеников 

у него брат родной Хорспулат 
Салтубай Тобоев 
Чорбай Чебокаев 
Иван Ишменеев 
Охин Кодеряков 
Михапар Кодеряков 
Мокей Андрешкин 
Трошка Торабаев 
Салгаман Етмеев 
Катей Ярбулатов 
Байдеряк Тойдеев 

у него сын Теве 
Алдуган Яндубаев 
Леветер Исменеев 
Изенгуда Килгоев 
Охондей Осипов 
Похтан Байменеев 
Икседер Трошкин 
Илендей Трошкин 
Савар Теряков 
Багатна Теряков 
Итмен Азенмурзин 
Еделяк Азенмурзин 
Орка Пронкин

Умершие:
Кустонка Апмерев 
Торынка Колбеев 
Томкоев Алконеев
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4
5
6

Серен Савидеров 
Азенмурза Байгиреев 

у него брат родной Килдеряк

2

Из бегов явлишиеся: 
Захар Васкин 

у него сын Савдимер
50
10

Итого в деревне Степное Туруново 49 душ

Хирти Тӑрӑн ялӗнче ҫак документ тӑрӑх 1722 ҫулта 
28 хуҫалӑх пулнӑ, унта 49 арҫын (арҫын ачасене те 
кӗртнӗ), 9 хуҫалӑхра ҫемье пуҫӗсем хӗрарӑмсем ш утлан- 
са тӑнӑ. Хӗрарӑмсемпе хӗр ачасене халӑх йыш не ш ута 
илнӗ чухне 1722 тата  1744 ҫулхисен перепиҫӗсем ҫине 
кӗртмен. Ҫак асӑннӑ 9 хуҫалӑхри арҫынсем тӗрлӗрен 
сӑлтава пула пурӑннӑ килтен аякра пулма пултарнӑ. 
Тепӗр сӑлтавне тен, 1700-1721 ҫулсенче арҫынсене 
Ҫурҫӗр вӑрҫине илсе кайса унтан таврӑнайманнипе 
ҫыхӑнтарма пулать.

М алтанхи перепиҫри ҫынсен ҫулӗсене пӑхсан Хирти 
Тӑрӑн ялне пуҫарса яракансен, е м алтан  куҫса килнисен 
йышне ултӑ ҫынна кӗртме пулать. Вӗсем ҫаксем, пурин- 
чен те ватӑраххисем: Чорбай Чебокаев -  88 ҫулта, Селе- 
ней М урзалин -  80-ра, Салтубай Тобоев — 73-ре, И ртула 
Адипов -  68-та, И ван Ишменеев -  63-ре, Андреш ка Яне- 
дерин -  53-ре пулнӑ. П аллах, ҫак яла  куҫса килнисен 
йышне, хӑш-пёр улшӑнусемпе 1722 ҫулхи перепиҫри 
список тӑрӑх  (вӗсем унта вилнисем улттӑн) кам та  пу
лин кӗме пултарать.

Тӑрӑн ялӗнче пурӑннӑ Тит Павлович Коннова (1915— 
2003 ҫ.ҫ.) ача чухне ашш ӗ каласа хӑварнӑ тӑрӑх, ҫак 
яла  хальхи Ш упаш кар районӗнчи Тӑрӑн ялӗнчен ҫичӗ 
ҫемье куҫса килнӗ. Вӗсенчен пӗри унӑн мӑн аслаш ш ӗн 
аслаш ш ӗ К атӑркас Кевӗрли хӑйӗн ҫемйипе пулнӑ. П аян
хи кун К атӑркас Кевӗрлин ӑрӑвне м алалла  тӑсаканӗсем
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Медведев, Коннов, Крылов, Петров, Илеменов, Орлов 
хуш аматсемпе ҫӳреҫҫӗ. Ҫак ӑру пуҫӗн мӑнукӗсемпе 
вёсен кӗҫӗн мӑнукӗсем мӗн ӗлӗк-авалтан пӗр-пӗрин 
патне хӑнана ҫӳренӗ, уявсенче тӗл  пулсан пӗр-пӗрне 
ы рӑ сунса та  хисеплесе, хӑйсене кам ӑрӑвӗнчен иккенне 
палӑртса вёсен малтанхи сӑмахӗ «Катӑркас» пулнӑ. Ҫак 
ы рӑ йӑла-йӗрке паянхи кун та  пӗтмен-ха.

М аларах асӑнса хӑварнӑччӗ ӗнтӗ, 1722 ҫулта Хир- 
ти Тӑрӑн ялӗнче пурӑнакан ҫынсене ш ута илнӗ чухне 
хӗрарӑмсемпе хӗр ачасене ш ута илмен. Вӗсене те кӗртес 
пулсан, ҫак ял та  мӗн пурӗ 100 ҫынтан кая мар пурӑннӑ. 
Ҫынсен йышӗ хӑвӑрт ӳссе пынин сӑлтавне ҫакӑнпа 
ӑнлантарса пам а пулать.

Хальхи Ш упаш кар районӗнче вырнаҫнӑ Анаткас 
Тӑрӑн, Енӗшкасси, Кучак тата  вёсен ҫывӑхӗнчи ялсем 
ҫы рма-ҫатраллӑ та  хӗсӗк, тыр-пул начар пулакан ҫӗрлӗ 
вырӑнсенче пулнипе, ҫав ялсен ҫыннисем пурӑнма 
лайӑх вы рӑн ш ыраса кӑнтӑр еннелле 100 ҫухрӑм хыҫа 
хӑварса П ӑла юхан ш ывӗ хӗррине ҫитсе чарӑннӑ. Ун 
чухне, паллах, ҫуртсене ҫумма-ҫумлӑн, хире-хирӗҫ ларт- 
са урамсемпе кассем туман. Ҫуртсемпе хуралтӑсене 
хӑш-пӗр ҫемье хӑйне мӗнле кӑм ӑла кайнӑ, ҫавӑн пек 
ҫапса-хӑпартса лартнӑ, теприсем ҫӗре чавса ҫӗрпӳрт 
тунӑ. Ҫӗнӗ вы рӑнта хура тӑп раллӑ ҫӗр ҫинче лайӑх тыр- 
пул туса илме ш анчӑк пулнӑ, ҫывӑхри вӑрм антан вутӑ- 
ш анкине те, ҫурт-йӗр валли  кирлӗ м атериал хатӗрлеме 
те май пулнӑ. Ун чухне тулли юхакан П ӑлара тӗрлӗрен 
пулӑ, ш ыври чӗрчун ӗрченӗ, вӑрман кайӑк-кӗш ӗкрен, 
кӑмпа-ҫы рларан пуян пулнӑ. Ҫак ҫурҫӗр енчи асӑннӑ ял- 
сенчи тӑванӗсемпе Хирти Тӑрӑн ял ҫыннисем ҫыхӑнӑва 
татм ан , пӗр-пӗрин патне аякра пулин те хӑнана кайса 
ҫӳренӗ. П аллах, ҫӗнӗ вы рӑн Ш упаш кар уесӗнчи Тӑрӑн 
вулӑсне кӗрекен ял ҫыннисене кӑна илӗртмен хӑйӗн 
илемӗпе. Кунта ы тти  уесри (Хусан, Чӗмпӗр) ялсенчен те 
куҫса килме ты тӑннӑ. Хирти Тӑрӑн ялӗнче пурӑнакан 
ҫынсен йышӗ ӳссех пынӑ. Ҫакна 1744 ҫулхи перепиҫ (ре
визские сказки) тӑрӑх та  асӑрхама пулать.
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№№

1

2
3

4
5
6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

Туруновской волости государственные ясашные 
новокрещены иноверцы в деревне Степное Туруново 

не чуваш крещеные и некрещеные

Жители в 1744 год Возраст

В прошлой переписи Толтит Байменев,
а во крещении Иван Григорьев 33
Байменей Байтушев 60
у него крещеный сын Алексей Гаврилов 19

Да в оной деревне Степное Туруново чеваш 
как отцы, так и дети их некрещеные

написано в прежней переписи Кеми Андрешкин 42
сын Митропан 8

написано в прежней переписи Илбарис Тоткешев 50
дети после переписи родились:

Макарин 23
Егор 18
Скорый 10
Микурин 0,5

утаенные от нынешней переписи

Самарин 10
Амли 3
у Макарина сын Самарин 2 недели
Микита Тойдеев 50
Кармыш Байтушев 42
Илотка Санбаев 50

у него дети:
Симушка 19
Самушка 8
Ябрай Иртулаев 31
Хорспулат Изеников 42

сын Ялук 14
Охин Кодеряков 26
Мокей Андрешкин 30
Трошка Торабаев 67
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25 сын Илинка 20
26 Салгаман Етмеев 57

дети:
27 Баксим 15
28 Вечон 4 недели
29 Катей Ярбулатов 51
30 Байдеряк Тойдеев 77
31 сын Тевен 37
32 Алдуган Яндубаев 72
33 Икседер Трошкин 34
34 Илендей Трошкин 31
35 Еделяк Азенмурзин 26
36 Килдеряк Байгиреев 72

его дети:
37 Андеряк 20
38 Илмет 10
39 Изван 8
40 Изанка 5
41 Илсубай 1,5
42 у Андеряка сын Айдук 8 недель
43 Савдимер Захаров 32

дети:
44 Еванча 15
45 Саман 2
46 Сали 0,5

умершего написанного в прежней переписи 
Ивана Исменеева дети:

47 Яков 10
48 Ярус 0,5

умершего Салдия Салдинова сын:
49 Молостов 18

ум. Селенея Мурзалина сын:
50 Ромашка 19

ум. Захар Васкина дети:
51 Ваней 14
52 Юванис 1

ум. Осип Изеникова сын
53 Янат 1
собой перешед поселялись тоже Туруновской волости из деревни 

Перво Туруново (д.Кочаки) наличного написанного в прежней пере-
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писи в той деревне Калина Мурзабаева (1687-1744) дети после пере
писи рожденные:
54 Канушка 20
55 Юванук 18
56 Васинка 7
57 Кал мет 2
58 Вазин 0,5
Переселенец из Казанского уезда Казанской дороги Мустаево сотни 

из деревни Хардаковы умершего написанного в прежней переписи в 
той деревне Тоймурзы Тойдарева после переписи рожденный сын
59 Ямук 20
переселенец из Симбиркого уезда Турущуткиной сотни Пометьева из 

деревни Татмышево
60 Шохи Юванкин 

дети:
30

61 Тохтар 8
62 Тохмат 6
63 Ахмат 4,5
64 Хозандай Изеняков 50
65 сын Ярхуна 3
66 Васик Костинин 45
67 Иванушка Сахаев 

его братья
40

68 Пуляко 38
69 Самоко 35
70 Изако Мидяков 60
71 сын Езен 19
72 Мастек Твенеев 40
73 сын Саврилей 18
74 Стенка Тодеев 60
75 Васет Костенкин 40
76 сын Ишутка 4
77 Итман Иттин 29
78 Борис Изеняков 

дети:
55

79 Григорий 17
80 Яков 8
81 Маетен 3

Всего в оной деревне Степное Туруново 81 душа, 
из них крещеных 2 души
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Ҫак 1744-мӗш ҫулхи перепиҫ тӑрӑх Хирти Тӑрӑн 
ялӗнче хӗрарӑмсемпе хӗр ачисене ш утласан ҫав вӑхӑта 
мӗн пурӗ 200 яхӑн ҫын пурӑннӑ тесе калам а пулать. 
Вӗсенчен хӑшне-пӗрне вырӑс ячӗпе ҫырса правосла- 
ви тӗнне ҫак яла куҫса киличченех кӗртме пултарнӑ, 
мӗншӗн тесен Тӑрӑн ялӗнче ун чухне чиркӳ пулман-ха.

Асӑннӑ перепиҫсем пирки чарӑнса тӑрас пулсан 
кунта ҫавна асӑрхама пулать: малтанхи перепиҫре 
Хирти Тӑрӑн ял ҫыннисем хӑш сословине кӗни пир
ки кӑтартман, ҫапах та  вӗсем Атӑл, Урал тата  ы тти 
тӑрӑхсенчи ХУ-ХУП-мӗш ӗмӗрсенчи вырӑс мар 
халӑхсем пекех натурӑпа налук (ясак) тӳлесе тӑнӑ. 
Иккӗмӗш перепиҫре вара ку ял  ҫыннисене «государ
ственные ясашные» тесе ҫырнӑ. 1-мӗш Петӗр патш а- 
на лариччен Раҫҫейре хресченсем ҫичӗ сослови ҫине 
пайланнӑ: дворцовӑй хресченсем, ясачнӑй хресченсем, 
однодворцы, половниксем, служивые люди по прибору, 
черносошнӑй хресченсем -  ку сословисенчи хресченсем 
хӑйсене ирӗклӗх панӑ прависемпе усӑ курма пултарнй. 
7-мёш сословине кӗнӗ ҫӗр улпучёсен хресченёсем вара 
чи нуш аллӑ та  правасӑр хресченсем ш утланнӑ. Ҫак со- 
словисене кёнё хресченсем мӗн ӗҫлесе пурӑнни ҫинче 
чарӑнса тӑмӑпӑр.

1-мӗш Петӗр патш а 1718-1724 ҫулсенчи указӗсемпе 
хресченсене ҫакӑн пек пайланине пӗтерсе ҫӗршывра виҫӗ 
тӗрлӗ сословие кӑна хӑварать. Дворцовӑй хресченӗсемпе 
ҫӗр улпучӗсен хресченӗсен сословисем ҫавӑн пекех 
юлнӑ пулсан, ясачнӑй хресченсене, служилӑй ҫынсене, 
половниксене, однодворецсене, черносошнӑй хресчен
сене пӗрлеш терсе патш алӑх хресченёсем туса хунӑ. 
П атш алӑх хресченёсем патш алӑх ҫӗрӗ ҫинче ӗҫлесе 
пурӑннӑ, патш алӑх тивӗҫӗсене пурнӑҫланӑ. Эппин, 
П ӑла юхан ш ыв хӗррине куҫса килнӗ Хирти Тӑрӑнта 
тата  ы тти  таврари ялсенче пурӑннӑ пирӗн мӑн асатте- 
сем чи ирӗклӗ хресченсем ш утланнӑ. Ун чухне арҫынсем 
8 теҫеттин таран  ят ҫӗрӗпе усӑ курма пултарнӑ. Пӗр 
теҫеттин 1,45 гектарпа танлаш ать.
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Пӗрремӗшпе иккӗмӗш перепиҫсенчен тытӑнса 
каш ни ял та  арҫынсен шутне пӑхса хырҫӑ-куланай 
тӳлеттернӗ, перепиҫрен пӑрӑнса юлнисене те тупса 
ш ута илнё. Хирти Тӑрӑн ялӗнчи иккӗмӗш перепиҫ (ре
визские сказки) тӑрӑх, ҫын шутне илессинчен пӑрӑннӑ 
15 арҫынна тупса палӑртнӑ. Виҫҫӗмӗш перепиҫрен вара 
хӗрарӑмсене те ш ута илме ты тӑннӑ.

Ч ӑваш  Республикинчи тӗп архиври фондсен хуш- 
ш инчи кӑтарткӑчӗ тӑрӑх, каш ни ял та  пурӑнакан 
ҫынсене ш ута илсе ҫырса пырасси (вырӑсла ӑна ревиз
ские сказки тенӗ) ҫак ҫулсенче пулса иртнӗ: 1-мӗш ре- 
визи (1718-1727 ҫҫ.), П-мӗш ревизи (1743-1756), Ш -мӗш 
(1761-1767), 1У-мӗш (1781-1787), У-мӗш ревизи 1794 
ҫулта, У1-мӗш ревизи 1811 ҫулта, УП-мӗш -  1815 ҫ., VIII- 
мӗш -  1833 ҫ., 1Х-мӗш -1850 ҫ., Х-мӗш ревизи 1856 ҫулта.

Тӑрӑнпа Треньел ялӗсем тӑрӑх ХУШ-мӗш ӗмӗрте 
ирттернӗ 1-мӗш-Ш -мӗш «ревизски сказкисене» Хусан- 
ти наци тата  Чӗмпӗр облаҫӗнчи архивсенче тупма май 
килмерӗ. Унти архивсенче ӗҫлекенсем каланӑ тӑрӑх, 
ХУШ-Х1Х ӗмӗрсенче, уйрӑмах 1864 ҫулта, Чӗмпӗр ху- 
линче темиҫе хутчен пулнӑ пысӑк пушарсенче патш алӑх 
архивӗсенче упранакан истори докуменчӗсем те ҫунса 
кайма пултарнӑ. Ҫапах та  Ч ӑваш  истори патш алӑх 
архивӗпе Мускавра вырнаҫнӑ Раҫҫейӗн авалхи актсем 
упранакан архивӗнче малтанхи «ревизски сказкисем» 
пур-ха. П аллах, ҫавХУШ -мӗш ӗмӗр пуҫламӑшӗнче ҫырса 
пынӑ кӗнекесенчи сӑмах ҫаврӑнӑшӗсене ӑнланма, унти 
сас паллисене вулама питӗ йывӑр: виҫӗ ӗмӗр тӑрӑш ш ӗпе 
вырӑс чӗлхи те палӑрмаллах улш ӑннӑ. Асӑннӑ архиври 
1717-мӗш ҫулта Ш упаш кар уесне кӗнӗ Тӑрӑн вулӑсӗнчи 
ялсенче (вёсен шутӗнче Хирти Тӑрӑн ялӗ те) пурӑнакан 
ясачнӑй хресченсене ш ута илнӗ чухне перепиҫ кӗнеки 
ҫине арҫынсен ячӗсене кӑна мар, хӗрарӑмсемпе хӗр ача- 
сен ячӗсене те ҫырнӑ. Ч ӑваш  поэзийӗн классикӗ К.В. 
Иванов хӑйӗн ҫулӑмлӑ «Нарспи» поэминчи хӗрарӑм 
ятне ХУН-ХУШ-мӗш ӗмӗрсенче чӑваш  ялӗсенче анлӑ 
сарӑлнӑ ҫавӑн евӗр ятсенчен илни куҫ кӗретех паллӑ.
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Нарспи пекех илемлӗ ят перепиҫре кӑтартнӑ чӑваш  
хӗрарӑмӗн авалхи ячёсем: Сарпи, Савнешпи, Селенби, 
Сильби, Азенби, Анетпи, Енешпи, Илемпи, Тетеби, Ше- 
реби, Сеся, Стреся, Серине, Енесли...

Пирӗн тӑрӑхри ялсем икӗ ӗмӗр ы тла Чӗмпӗр 
кӗпӗрнинче шутланса тӑнӑ май Чӗмпӗр хулипе ҫак 
асӑннӑ кӗпӗрне пуҫланса кайни, малалла аталанса пыни, 
вёсен малашнехи кун-ҫулӗ те хӑйне кура интереслӗ.

А.А. Зерцалов «Материалы по истории Симбирского 
края ХУ1-ХУШ в.в., стр.2» историллё очеркра Чёмпёр 
хули пирки ҫавӑн пек ҫырнӑ: «1647 год. Стольник и во
евода Богдан Матвеевич Хитрово строит меж ду ре
кам и Барыша и Суры казанскую засеку на 53 верстах. 
Строительство окончено 1657 г.».

Ульяновск облаҫӗнчи патш алӑх архивёнчи «Спра
вочник административно-территориального деления 
Симбирской губернии -  Ульяновской области за 1648- 
1985 годов» ятл ӑ  докуметпа паллаш м а пулать. Унта 
ҫырнӑ тӑрӑх, ҫавна пёлме пулать.

Чӗмпӗрпе ун ҫумне ҫирӗплетнӗ ҫӗрсемпе ялсем 
1570-мӗш ҫултанпа ш утланса тӑракан Хусан Керменӗн 
Приказӗ тӑрӑх административлӑ йӗркепе Хусана 
пӑхӑнса тӑнӑ.

1708-мӗш ҫулхи кӗпӗрне реформипе килӗшсе уессе- 
не пӗрлештерсе Раҫҫее 8 кӗпӗрне ҫине пайланӑ, Чӗмпӗр 
уесне Хусан кӗпӗрнине кӗртнӗ, ку вӑл 1-мӗш Петӗр п ат
ш а вӑхӑтӗнче пулса иртет.

22.11.1717 ҫулта вӑл кӑларнӑ Указ тӑрӑх Чӗмпӗр 
хули уесӗпе пӗрлех Аҫтӑрхан кӗпӗрнине куҫать.

1728-мӗш ҫулта Чӗмпӗрпе унӑн провинцине (про
винция -  это территориальная единица между уездом 
и губернией -  справочникре ҫапла ӑнлантарса панӑ) ка- 
ялла Хусан кӗпӗрнине куҫараҫҫӗ.

Н-мёш Кётерне патш а 15.09.1780-мӗш ҫулхи грамо- 
типе килӗш ӳллӗн Чёмпёр наместничествине йёркелесе 
янӑ; унта Улатӑр, Ардатов, Буинск, Ставрополь, Сыз
рань тата  ы тти уессем (мён пурё 13) кёнё. 26.10.1796-
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мӗш ҫултан тытӑнса, 1-мӗш П авӑл Указӗ тӑрӑх, Чӗмпӗр 
кӗпӗрни ш утланса тӑрать. 1798-мӗш ҫултан тытӑнса 
Улатӑр, Буинск, Карсун, Самара, Ставрополь тата  Сыз
рань хулисем Чёмпёр кёпёрнинчи уес хулисен ятне 
илеҫҫӗ.

М алтанхи тапхӑрта Хусан кёпёрни Ш упашкар, 
Ҫӗрпӳ тата  Сёве уесӗсенчен тӑнӑ пулсан, ХУШ-мёш 
ӗмӗрӗн иккёмӗш ҫурринче вара Чёмпёр уесне йёркелесе 
янӑран хальхи Комсомольски, П атӑрьел тата  Ш ӑмӑрш ӑ 
районёсенчи ялсем Чёмпёр уесне куҫнӑ. Хирти Тӑрӑн 
ялё те Чёмпёр уесне кёрсен малтанхи ятне ҫухатать: 
малашнехи официаллӑ документсенче Тӑрӑн ялё ятпа 
ҫырӑнма ты тӑнать. 1747-мӗш ҫулта ял та  чиркӳ уҫсан 
ку яла халӑх хушшинчеЧиркӳллӗ Тӑрӑн тесе калам а 
тытӑнаҫҫӗ.

Кунта ҫакна палӑртса хӑварсан вы рӑнлӑ пулӗ: 
пирӗн енне куҫса килнӗ чӑвашсемпе тутарсем малтанхи 
перепиҫсем хыҫҫӑн ХУШ-мӗш ӗмӗрте ирӗклӗ патш алӑх 
хресченёсем ш утланса тӑнипе улпут хресченӗсемпе удел 
хресченӗсен пурнӑҫӗнчен ҫӑмӑлтарах пулнӑ пулсан, 
тепӗр ӗмӗрте вӗсем хӑйсен ирӗклӗхне, пур-ҫук прависене 
ҫухатаҫҫӗ, вёсен те пурнӑҫӗ йы вӑрланать. Асӑннӑ ӗмӗр 
вӗҫӗнче Чӗмпӗр кӗпӗрнинче чӑвашсем йы ш лӑ пурӑннӑ, 
П ӑва уесӗнче кӑна пӗтӗм халӑх ш утӗнчен 85 проценчӗ 
чӑваш  ш утланнӑ, анчах та  тӗне кӗмен чӑваш сене ту- 
тарсен муллисем каярах тӗрлӗрен меслетпе илӗртсе те 
хӑратса мӑсӑльман тӗнне йыш ӑнтарса тутара кӑларнӑ.

М аларах эпӗ асӑннӑччӗ ӗнтӗ, Треньел ялӗ хӑҫан 
пуҫланса кайни пирки историллӗ документсем сых- 
ланса юлман. Чӑвашсен паллӑ историкӗ Димитриев 
В.Д. академик та  хӑйӗн «Чувашские исторические пре
дания» кёнекинче хальхи П атӑрьел районёнчи Катек 
ялӗнчен темиҫе ҫемье, Тӗрен ятлӑ  хресчен ертсе пынипе 
вӑрман пулнӑ вырӑна куҫса ларса, ял пуҫарса янӑ пир
ки ҫырать. Кайран ҫав хресчен ячӗпе ял ятне Тӗреньел 
панӑ. Ҫак ялпа унта пурӑнакан ял ҫыннисем ҫинчен 
ҫырнӑ малтанхи хӑш-пӗр архив докуменчӗсемпе манӑн
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Чёмпёр хулинчи архивра паллаш м а тӳр килнёччё. Ун 
пирки тата  ҫирӗммӗш ӗмӗрӗн иккӗмӗш ҫурринчи ял 
ҫыннисен пурнӑҫӗ, истори асаилӗвӗсем ҫинчен ҫак ял- 
тах пурӑнакан учитель-пенсионер Мясников А.М. рай- 
онти «Авангард» хаҫатра 31.08.1974 ҫ. ҫырнӑ.

1-мӗш П авӑл 1796 ҫулта патш ан а ларсанах Раҫҫей 
ҫӗршывне кӗпӗрнесем ҫине пайлас пирки указ кӑларнӑ 
хыҫҫӑн патш алӑх хресченӗсен ялӗсене вулӑссене 
пӗрлеш терес пирки йы ш ӑну кӑларать. 1797 ҫулта ы тти 
вулӑссемпе пӗрле П атӑрьел вулӑсӗ те йӗркеленет, ҫакӑн 
пек административлӑ ятпа вӑл  1927-мӗш ҫулхи нарӑс 
уйӑхӗнче ВКП(б) XV съезчӗ вулӑссемпе уессене пӗтерсе 
районсем йӗркелесе яричченех ш утланса тӑнӑ.

1835-мӗш ҫулхи кӑрлачӑн 25-мӗшӗнче 1-мӗш Мику- 
л а  патш а Раҫҫей империнчи кӗпӗрнесенче патш алӑх 
хресченӗсене удел ведомствине куҫарас пирки Указ 
кӑларнӑ. Ҫак Указ тӑрӑх Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи П ӑва 
уесне кӗнӗ пирӗн енче пурӑнакан ялсенчи патш алӑх 
хресченёсем те удел аллине лекеҫҫӗ. П аллах, асӑннӑ 
улш ӑну хресченсене ҫӑмӑллӑхсем паман, ахальтен мар 
удельнӑя куҫассинчен пӑрӑнса, П ӑва уесӗнчи ялсенче 
хресченсем вӑйпах хирӗҫ тӑнӑ, ҫавна пула пӑлхавсем 
пулса иртнӗ. Асӑннӑ уеса кӗнӗ С ӑкӑтри пӑлхав ҫинчен 
тат а  ӑна хаяррӑн пусарни пирки ҫак ялтах  пурӑнакан 
п ал лӑ  таврапӗлӳҫӗ И.Н. Ильин «Район 80 ҫул тултарать» 
ятл ӑ  статйинче тӗплӗнрех ҫырса кӑтартнӑ. («Авангард» 
хаҫат -  3,6.10.2007 ҫ.), каярах 2009-мӗш ҫулта «Сӑкӑт» 
ятп а  кӑларнӑ кӗнекинче.

Удел хресченӗсене ертсе пырас енӗпе Чёмпёр тата  
ы тти  кӗпӗрнесенче удел кантурӗсем, уессенче — удел 
кантурӗн пайӗсем, м аларах пулнӑ вулӑссем вырӑнне 
удел приказӗсем (П атӑрьел удел приказӗ 15.07.1839 ҫ.) 
йӗркелесе янӑ. Ун чухне П атӑрьел ял  ятне патш алӑхӑн 
ҫыру ӗҫӗсенче Хӑмпуҫ П атӑрьел ятп а  ҫырнӑ. Сӑмах 
май, Хӑмпуҫ П атӑрьел  ялӗ М ӑрат вулӑсӗнче те пулнӑ 
вӑл  вӑхӑтра (халь вӑл  Йӗпреҫ районне кӗрет). Хальхи 
П атӑрьел  район территорийӗпе илес пулсан, виҫӗ вулӑс
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вырӑнне -  виҫӗ приказ: тутар ялӗсем -  лаш ман приказӗ, 
чӑвашсен удел приказӗ пулса тӑраҫҫӗ. Уделсенчи ялсем 
участоксем ҫине пайланса кайнӑ: Треньел ялӗ 47-мӗш 
участока кӗнӗ пулсан, Тӑрӑн ялё вара 48-мӗш участо- 
кра ш утланса тӑнӑ. Чӗмпӗр удельни Кантурӗн управ- 
ляющи Чӗмпӗр кӗпӗрнин начальникӗ патне тӑратнӑ 
«Ведомости об учетности об общественной запашке» 
по Симбирскому удельному имению в Буинском уез
де по Батыревскому приказу» текен отчет тӑрӑх Тре
ньел ялёнче 91 ҫын, Тӑрӑн ялӗнче 172 ҫын пурӑннине 
кӑтартнӑ. Архиври документсем тӑрӑх, П атӑрьел удел 
приказӗн малтанхи пуҫлӑхӗ М атвей Яковлев, каярахпа 
Трофим Кирилов пулнӑ (ГАУО, фонд 318, опись 4, дело 
25, л.л.65,66, 184). Анчах та  ҫак кӑтарту вӑл асӑннӑ 
ялсенче пурӑнакан арҫынсен шутне илни пирки кӑна 
пырать. Сӑмахран, Тӑрӑн ялёнчи удельни хресченӗсен 
пӗтӗмӗш ле шучӗ: хӗрарӑмсен ячӗсемпе ҫырнисем 202 
ҫын, арҫынсем 171 ҫын.

Кунта ҫакна асӑнса хӑварсан та  вы рӑнлӑ пулӗ: 
П атӑрьел удел приказне йӗркелесе янӑ чухне те, 1838- 
мӗш ҫулхине Чӗмпӗр кӗпӗрни тӑрӑх ялсенче пурӑнакан 
ҫынсен хисепне ш ута илнӗ чухне те (ревизки сказки 
тӑрӑх), Кӗҫӗн П атӑрьел ялӗ ҫинчен ҫырса кӑтартман, 
ҫак ял тата  унта пурӑннӑ ҫынсем ҫинчен ҫырнине ар- 
хивсенче те тӗл  пулма май килмерӗ. П аллах, ҫак вӑхӑта 
П атӑрьел ялӗнчен хӑш-пӗр ҫемье П ӑла юхан шывӗ 
тепӗр енне айлӑм, шыв илекен ҫаранлӑ вы рӑна куҫса 
ларса ҫурт-йӗр ҫавӑрнӑ, ҫӗрпе усӑ курнӑ. Ахальтен мар 
ӗнтӗ каярах ҫӗнӗ вы рӑнта Кӗҫӗн П атӑрьел ят илнӗ, ял 
халӑх хушшинче Й ӑлӑм ятпа сарӑлнӑ. Анчах та  м ал
танхи ҫулсенче куҫса ларнӑ ҫемьесем П атӑрьел ял 
ҫыннисемех ш утланса тӑнӑ. Кӗҫӗн П атӑрьел 1840-мӗш 
ҫулсенче уйрӑм ял пулса тӑм а пултарнӑ.

1834-мӗш ҫулхи «ревизски сказки» ҫинче ҫырнӑ 
тӑрӑх, тӗне кӗнӗ чӑваш сем Т ӑрӑнта 170 арҫынпа 197 
хӗрарӑм, Треньелӗнче 91 арҫынпа 100 хӗрарӑм пурӑннӑ. 
(ГАУО', фонд 156, опись 2, дело №95, лист ы  401-414; д.

39



№159, л .л . 122-141; д. 160, л .л . 173-184, д. 161, л.л.396-419.)
XIX ӗмӗр варринче Раҫҫей империнчи каш ни 

кёпёрнерех ялсенче план тӑрӑх пӑхса урамсемпе 
ҫуртсене генеральнӑй план тӑрӑх тӑвассине йӗркелесе 
янӑ. Ялпа ял  хушшисене ҫӗр касса чикӗ палӑртнӑ.

1868-мӗш ҫулта Кӗҫӗн П атӑрьелӗнче (Йӑлӑмра) 
35 хуҫалӑх, Т ӑрӑнта -  78, Треньелӗнче — 37, Аслӑ 
П атӑрьелӗнче — 179, Ш ӑнкӑртам ра вара 376 хуҫалӑх 
пулнӑ. {Цатӑръел районӗн энциклопедийӗ тӑрӑх, стр. 
208.)

1.01.1851-мӗш ҫултан ты тӑнса Чӗмпӗр кӗпӗрни 8 
уесран (вёсен шутӗнче П ӑва уесӗ те) тӑнӑ. П ӑва уесне
1913-мӗш ҫулччен мӗн пурӗ 19 вулӑс: Аслӑ П атӑрьел, 
Ҫӗпрел, Мӑрат, Турхан, Хӑмпуҫ П атӑрьел, Ш ӑмӑрш ӑ, 
Ш ӑнкӑртам , т ата  ыт. хальхи П атӑрьел район тулаш ӗнчи 
вулӑссем кӗнӗ, вӗсенче 240 ял  тат а  40 поселокпа хутор 
ш утланнӑ. (ГАУО', Справочник админист рат ивно-т ер
рит ориального деления Симбирской губернии  -  Улья
новской области за 1648-1985 г.г.) Ҫак вӑхӑта илес пул
сан, Кӗҫӗн П атӑрьел хӑй уйрӑм ял ш утланса Тӑрӑнпа 
Треньел ялӗсемпе пёр танах Аслӑ П атӑрьел вулӑсне 
кӗме пултарнӑ.

1897 ҫулта П атӑрьел вулӑсӗнче П атӑрьел хӑй чи 
пысӑк ял  ш утланса тӑнӑ. Ку ялти  288 килте 863 арҫынпа 
914 хӗрарӑм пурӑннӑ, С ӑкӑтра 242 килте 660 арҫынпа 
681 хӗрарӑм, Ҫӗнӗ Ахпӳртре 238 килте арҫынсемпе 
хӗрарӑмсен шучӗ 694-па 703, Енш икре 133 килте 324- 
па 353 ҫын, Кивӗ Катекре -  124 кил, 348-па 326, Кивӗ 
Ахпӳрт -  112 килте 329-па 330 ҫын, Т ӑрӑнта 111 кил, 
314-па 294 ҫын, Кивӗ Туҫа -  103 кил, 294-па 287 ҫын. 
Ы тти  ялсем пурте 100 килрен сахалрах пулнӑ (Список 
населенных мест  Симбирской губернии. 1897).
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ПИРӖН ТАВРАРИ ХАЛӐХСЕНЕ 
ПРАВОСЛАВИ ТӖННЕ КӖРТНИ. 

ПИРӖН ЕНЧИ МАЛТАНХИ ЧИРКӲСЕМ

Хусана ты тса илсенех кунти вырӑс мар халӑхсене 
православи тӗнне йышӑнтарас тесе, Хаяр Иван патш а 
1555 ҫулта Хусан Епархине туса хунӑ.

Святейший Синодӑн 1742 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗн
11-мӗшӗнче пуҫланӑ 385-503 №-лӗ ӗҫӗ тӑрӑх, пирӗн рай
он территорийӗнчи ялсенче мӗнпур ватти-вӗттине 1747 
ҫулхи авӑн уйӑхӗнчен пуҫласа 1748 ҫулхи кӑрлач уйӑхӗ 
пӗтиччен православи тӗнне кӗртнӗ. Виҫҫӗмӗш хут ре
визи туса ҫынсене ш ута илнӗ чухне вара вёсен тӗне 
кӗричченхи тата  тӗне кӗнӗ хыҫҫӑн панӑ ячӗсене ҫырса 
хунӑ, халӑха тӗне кӗртнипе пӗрлех хӑш-пӗр ялсенче 
чиркӳсем те лартм а тытӑннӑ. Святейший Синодӑн 1747- 
мӗш ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗн 4-мӗшӗнчи Указӗ тӑрӑх, ҫак 
ҫулхинех Тӑрӑнта «Николай Чудотворец» святой ячӗпе 
чиркӳ уҫнӑ. Ку вӑл П атӑрьел районӗнчи пӗрремӗш 
чиркӳ пулнӑ. Ун хыҫҫӑн 1749 ҫулта Сӑкӑтра «Рождества 
Христова», Турханта 1751-мӗш ҫулта «Богоявления Го
сподня» ятлӑ  чиркӳсем ҫӗкленнӗ. Ҫак вӑхӑталлах Тури 
Туҫа ялӗнче те чиркӗве хута ярсан, ҫывӑхри ялсем ҫак 
Туҫа прихутне кӗреҫҫӗ. Каярах чиркӳсем ы тти ялсенче 
те ӗҫлеме тытӑннӑ. Сӑмах май, таврари ялсенче «Нико
лай Чудотворец» святой ячӗпе чиркӳсем виҫҫӗ таранч- 
ченех ш утланса тӑнӑ: ун пек чиркӳ 1909-мӗш ҫулта 
Ҫӗнӗ Ахпӳртре, 1928-мӗш ҫулта ун чухне пирӗн района 
кӗнӗ Карапай Ш ӑмӑрш ӑра уҫнӑ.

Н. Баженов 1900 ҫулта кӑларнӑ «Статистическое 
описание соборов, монастырей, приходских и домашних 
церквей Симбирской епархии по данным на 1900 год» 
кӗнекинче ҫакна пёлме пулать.

Тӑрӑнти йывӑҫран тунӑ чиркӗве каярахпа 1798 тата  
1885 ҫулсенче унта ҫӳрекенсен укҫи-тенкипе ҫӗнӗрен 
пӑсса тунӑ. Николай Чудотворец святитель тата  Д ми
трий Солунский сӑваплӑ великомученик ячёпе икё пре
стол (двухпрестольная) пулнӑ. П ритча икё священни-
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крен, тияккӑнран тата  икӗ псаломщ икрен тӑнӑ. Ш алу 
свящ енника 300 тенкӗ, тияккӑна 150 тен., псаломщике
150 тен. хыснаран тӳленё. Вёсен пурӑнм алли ҫурчӗсем 
чиркӳ ҫӗрӗ ҫинче ларнӑ.

Чиркӗве Т ӑрӑн ялӗнчи 96 килтен 277 арҫынпа 276 
хӗрарӑм, Кӗҫӗн П атӑрьелӗнчи 45 килтен 158 арҫынпа
151 хӗрарӑм, Кивӗ К атекри 110 килтен 297 арҫынпа 
272 хӗрарӑм, Татм ӑш ри 65 килтен 208 арҫынпа 274 
хӗрарӑм, Кёҫӗн Арапуҫӗнчи 70 килтен 189 арҫынпа 197 
хӗрарӑм, Ҫӗнӗ Упинчи 14 килтен 44 арҫынпа 52 хӗрарӑм, 
Аслӑ Ҫӗрпӳелӗнчи 61 килтен 162 арҫынпа 143 хӗрарӑм, 
Треньелӗнчи 56 килтен 157 арҫынпа 157 хӗрарӑм, Ен- 
ш икри 98 килтен 252 арҫын, 274 хӗрарӑм, Хирти Пик- 
ш икрен 4 килтен 16 арҫынпа 3 хӗрарӑм, Ы хра ҫырминчи 
1 килтен  3 арҫынпа 1 хӗрарӑм  (паллах, кунта ачисене 
те ш ута илм елле -Д .К .)  ҫӳренӗ. Сӑмах май, кунта ҫавна 
каласа хӑварсан вы рӑнлӑ пулӗ: Хирти П икш икпе Ы хра 
ҫырми тутар ялӗсенче хальхи вӑхӑтра пӗтӗмпе тенӗ 
пек мусульман тӗнне ӗненекен тутарсем  пурӑнаҫҫӗ 
пулсан, XVIII—Х1Х-мӗш ӗмӗрсенче ҫак ялсенчи хӑш- 
пӗр тутарсем (православи тӗнне кёрекенсене хавхалан- 
тарас тӗллевпе тӗне кӗмен тутарсемпе чӑваш сене ҫӗр 
валеҫсе панӑ) православи тӗнне йы ш ӑннӑ. Унсӑр пуҫне 
ҫар прихутӗнчен те Тӑрӑн чиркӗвне 161 килтен  452 
арҫынпа 453 хӗрарӑм  ҫӳренӗ. Ҫ авӑн пек вара Т ӑрӑн при- 
хутне таврари  12 ял  кӗнӗ.

Ҫак ял тан  виҫӗ ҫухрӑмра вы рнаҫнӑ П атӑрьел  
ялӗнчи ҫынсем те (унта 1884-мӗш ҫулта чиркӳ уҫнӑ) 
Т ӑрӑн чиркӗвне ҫӳренӗ.

Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи П ӑва уесне кӗрекен Тӑрӑн 
ялӗнчи Никольски чиркӗвӗнче тӗн енӗпе ӗҫлекен слу- 
ж ащ исемпе вёсен ҫемйисене 1782 ҫулхи «ревизски сказ- 
кипе» (перепись) ш ута илнё чухне ҫакна курма пулать. 
Ҫак чиркӳре ун чухне икё пачӑш кӑ: М ихаил И вановпа 
Алексей Тимофеев, виҫӗ тияккӑн: Григорий Федоров, 
П етр Иванов т а т а  М атвей Андреев, пономарь Василий 
Тимофеев пулнӑ. 1789 ҫулхи м етрика кӗнеки тӑрӑх, 
виҫҫӗмӗш пачӑш кӑ — Семен Захаров т а  тён службине 
ирттерни курӑнса тӑрать.
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1795 ҫулта ку чиркӳре священниксен хушшинче 
улшӑнусем пулса иртеҫҫӗ:

Пӗрремӗш священник -  Михаил Иванов, 49 ҫулта;
иккӗмӗш -  Семен Захаров, 1793 ҫулта Загудаевкӑна куҫса 

кайнӑ;
виҫҫӗмӗш -  Алексей Тимофеев, 41 ҫулта.
Пӗрремӗш тияккӑн (диакон) -  Тимофей Федоров, 52 ҫулта. 

1789 ҫултан тытӑнса пономарь ӗҫне туса пынӑ.
Иккӗмӗш тияккӑн -  Петр Иванов, 42 ҫулта.
Тиечук (дьячек) -  Матвей Андреев, 38 ҫулта, иккӗмӗш тие- 

чук -  Сава Федоров, виҫҫӗмӗш тиечук -  Егор Миронов, вӑл 1788 
ҫулта тухса кайнӑ.

Пономарь -  Василий Тимофеев, 35 ҫулта.
СГАУО', ф.№156, оп.2, д. 11)

Тӑрӑн ялӗнчи «Николай Чудотворец» святой ячӗпе чиркӳ.

Л.Ю. Браславский «Православные храмы Чуваш ии, 
изд. 1995 г.» кӗнекинче асӑннӑ чиркӳ пирки ҫавӑн пек 
ҫырать: «Церковь деревянная, главный храм холодный, придел 
теплый, длина с колокольней 14 сажень, наибольшая ширина 5 
саж., высота до верхнего карниза 4 саж. На церкви одна глава. 
Иконостас в главном храме: длина 4 саж., высота 3,5 саж., в 
приделе: длина и высота по 1 саж. 2 арш., колокольня 3-ярус- 
ная, высота 8 саж. Приходских поселений 10, штат притча: 
два священника, диакон, псаломщик».
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ЯЛСЕНЧЕ УДЕЛЬНИ ШКУЛӖСЕМПЕ 
УЧИЛИЩӖСЕМ УҪАҪҪӖ

Пирӗн район территорийӗнче малтанхи шкулсе- 
не удел департаменчӗ 1839-мӗш ҫултан уҫма тытӑннӑ. 
П атӑрьелпе Ҫӗньял удел приказӗсем 1840-мӗш ҫулта 
тӑратнӑ рапортсем тӑрӑх, удельни хресченӗсен хӑш- 
пӗр ӗҫӗ-хӗлӗ тата  ялсенчи удельни училищӗсем ҫинче 
чарӑнса илсен ы тлаш ш и пулмӗ. Асӑннӑ рапортсенчи 
уйрӑм пункчӗсенче ҫавӑн пек ҫырса кӑтартнӑ.

«1) В ведомстве Батыревского приказа селений 23, в них 
числится ревизских душ всех наименований 3906.

...7) В сем 1841 году на устроенном при селе Туруново кир
пичном заводе чрез посредства рабочих 13 человек выделено 
сыраго кирпича 125 тысяч, который приготовляется к обжи
гу, оставалось онаго от прошлого года налицо 127 тысяч 50 
штук; из этого числа продано крестьянам на поправку печей 
12 тысяч, затем ныне состоит налицо 115 тысяч 50 штук.

...11) Сельские удельные училища открыты:
а) Туруновское Августа месяца в 12 день 1839 года.
Успех преподавания обучающимся в оном ученикам, кроме

1-го и 2-го классов то есть 36 человек, занимаются изучением 
книг священной истории и пространного катехизиса, а 14 чело
век (1 и 2 классы) только священную историю, из арифметиче
ских разрядов ученики 7 класса 7 человек занимаются делением 
простых чисел, 6-го и 5-го классов 14 человек вычитанием про
стых чисел, 4-го и 3-го классов 14 человек сложением простых 
чисел, а 2-го и 1-го классов только познанием цифрей, то есть 
номерацию и все пишут прописи по бумаге довольно порядочно.

б) Сугутское Августа в 30 денъ1840 года.
Успех преподования ученикам именно: 15 человек знают 

из Закона Божия все молитвы и 10 заповедей, учат священную 
историю, из арифметики вычитание и сложение простых чи
сел и пишут на бумаге, 19 тоже все знают молитвы и заповеди 
продолжают книги правоучительныя разговоры, из арифмети
ки учат номерациюи пишут прописи на досках, 8 проходит 28 
№ ланкастерских таблиц и знают все молитвы, пишут на до
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сках склады пасхалъныя, проходят 25 ланкастирских таблиц 
знают молитвы и пишут азбуки на досках.

Еще в Тойсяхучилище основано будет в 1841 году...
С сведениями приказа верно: Писарь Романов.»
Рапорт Шаймурзинского приказа. 3 июля 1841 года.
1. Селений 29, муж. 2741, жен. 4209, всего 7950 душ удель

ных крестьян и 30 душ отставных выдворенных солдат.
...11. Открыты сельския училища 1-ое Тарханское 31 авгу

ста 1839 в коем учитель 1, учащихся удельных мальчиков 50 из 
коих по катехизису истории и арифметике и в письмом обуча
ются весьма хороших 20, хороших 6, посредственных 14, пло
хих 7. За болезнею 4.

2-ое Старо-Айбесинское училище 4 декабря 1840 года в 
нем учитель 1, учащихся удельных мальчиков 50 и Новое-Ай
бесинское училище то же числа, в нем учитель 1, учащихся 
мальчиков 50.

Но об успехах по им двум училищам...приказ сей объяс
нить не может.

Правящий должность Головы Казенный заседатель Яков
лев по безграмотству приложил звание своего печать».

«Сведения по Батыревскому приказу. 04.06.1841 г.»
(ГАУО, ф.536,оп.1, дело№ 44).

Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи П ӑва уесне кёрекен пирён енчи 
пуҫламӑш училищӗсенче вӗрентес ӗҫ мӗнле пынӑ-ха? Ун 
ҫинчен Чёмпёрти земски хаҫатра 28.03.1882 ҫулта П ӑва 
уесӗнчи ХУП-мӗш черетлӗ пуху отчечӗ тӑрӑх ҫавӑн пек 
ҫырнӑ:

«О состоянии начальных училищ Буинского уезда за 1880- 
81 учебный год:

1) Число учебных заведений к 1 января 1881 г. состояло 
начальных народных училищ -37, в т. ч. мужских -  11, женских 
-  2 и смешанных -  24.

2) Число учащихся:
Общее число учащихся равняется 1610 лицам, в т.ч. маль

чиков -  1340 и 270 девочек, против прошлого года прибавилось 
29 мальчиков и убавилось 21 девочка.
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Причины: Крестьянские девочки слишком дороги в домаш
нем быту своим матерям, которые поручают им нянчить ма
леньких детей, и разные домашние работы.

...Училища наши далеки от совершенства, особенно в ино
городних училищах. Наставники Сугутского училища пишут, 
чтокрестьяне, особенно крестьянки, несмотря на все меры 
убеждения их и побуждения, совершенно отказываются пред
ставлять девочек в училище в настоящем году, будто бы не
урожая хлеба и просят дозволитьим вместо девочек набрать 
и усичитъ количество обучающихся мальчиков до 60 человек. 
Счастливым исключением может быть названа Тарханская 
школа, выпустившая ныне 4 девочекс весьма хорошими успе
хами по всем предметам. Из них Татьяна Павлова и Дарья На
умова написали прочитанную статью без ошибок, тогда как 
из 14 представленных на экзамен учеников Туруновского и Хом- 
бусь Батыревского училища, со льготными свидетельствами 
выпущено только 4, и там по письму сделано экзаменной ко
миссией большое снисхождение.

Учащиеся разделяются по сословиям: 
крестьян -  1280 мальчиков и 255 девочек; 
городских -  45 мальчиков и 7 девочек; 
духовных -  14 мальчиков и 8 девочек.
По народностям: русских -  623, чуваш -  936, мордва — 51, 

итого -1610  чел.
Из всего числа учащихся окончил полный курс в отчетном 

году 200 чел., из них 117 мальчиков и 6 девочек получили свиде
тельства.

Почему столько же выбыло из училища по разным причи
нам: по болезни, бедноты и т.д. Некоторые проучились год, 
другие два, три и более.

Учащих было: законоучителей -  29, учителей -  32, учи
тельниц —4 и помощница учительницы — 1. Все законоучители 
получили полное богословское образование, за исключением 4 
неокончивших курсов в духовной семинарии».

Тӑрӑн ялӗнчи земски шкулӗпе Енш ик ялӗнчи чиркӳ 
грамотин ш кулё 1892 ҫултанпа, Кивӗ Катекпе Т атм ӑш ра 
-  1895, Аслӑ Ҫӗрпӳелӗнче 1898 ҫултанпа ӗҫленӗ. Ш кул-
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сем валли уйрӑм ҫуртсем пулманнипе ачасем хваттер- 
сенче вӗреннӗ. Хӑш-пӗр ялсенче вара: Алманчӑ (1892 
ҫулта), Аслӑ П атӑрьел (1894), Пӑлапуҫ П аш ъел (1893), 
Ҫӗньял (1893), Ҫӗнӗ Ахпӳрт (1899) ялӗсенче -  шкулсем 
валли уйрӑм ҫуртсем туса ачасене вӗрентме тытӑнаҫҫӗ. 
1902 ҫулта Аслӑ Патӑрьелӗнче хӗрачасене вӗрентме 
уйрӑм шкул уҫаҫҫӗ. 1905 ҫулта Треньелӗнче хресченсен 
обществи шучӗпе грамота шкулӗ хута каять.

Тӑрӑн шкулӗн кун-ҫулӗ тата  унта вӗрентекенсемпе 
вёреннӗ паллӑ ҫынсем ҫинчен тӗплӗнрех пӗлме ҫак тул- 
ли мар вӑтам  шкул 150 ҫул ҫитнине паллӑ тунӑ чух
не ш кула 36 ҫул хушши директор пулса ертсе пынӑ 
Иван Григорьевич Илехметов аса илӗвӗ ҫинче чарӑнса 
тӑрасш ӑн эпё. Паллах, унӑн аса илӗвӗнчи хӑш-пӗр фак- 
тсем архив докуменчӗсемпе пӗр килмеҫҫӗ, ҫавӑнпа та  
1989-мӗш ҫулта «Авангард» хаҫатра тухнӑ «Районти 
чи ватӑ шкул» статьяри уйрӑм пулӑмсем пирки автор 
йӑнӑш ма та  пултарнӑ. Вӗсем ҫинчен аяларах чарӑнса 
тӑрӑпӑр. Алла пулин те, вулаканш ӑн ҫак аса илӳ хӑйӗн 
историлле пӗлтерӗшне ҫухатмасть пуль тетӗп.

«Тӑрӑнти тулли мар вӑтам  шкул 150 ҫул тултарчӗ. 
1839-мӗш ҫулхи октябрьте патш а указӗ тӑрӑх уҫнӑ ӑна. 
Ун чухне ӑна уделри пуҫламӑш халӑх училищ и тенӗ. 
Унӑн тёп задачи халӑхсене Христос тӗнӗ ҫинчен тӗплӗ 
вӗрентесси, ш утлама, ҫырма, вулама хӑнӑхтарасси 
пулнӑ. Хресчене хуҫалӑха ты тса пырас ӗҫре кирлӗ 
сӗнӳсем парасси те кунтах кӗнӗ.

1839-мӗш ҫулта вунӑ ялтан  хресчен ачисене пуҫтарса 
вӗрентме ты тӑннӑ. Тӑрӑн, Кӗҫӗн П атӑрьел, П атӑрьел, 
Кивӗ Катек, Треньел, Ҫӗрпӳел, Еншик, Тикеш, Татмӑш , 
Кӗҫӗн Арапуҫ ҫамрӑкӗсем ҫӳренӗ унта. Ч ы лай хресчен 
хӑйӗн ачисене вӗренме ирӗк паман. Ҫавӑнпа та  малтан- 
ласа унта ачасем питӗ сахаллӑн вӗреннӗ. Ачасене вырӑс 
чӗлхипе ҫеҫ вӗрентни те йывӑрлӑх кӑларса тӑратнӑ. Ку 
вӑхӑтра чӑвашсен хӑйсен алфавичӗ те, букварӗ те пул- 
ман. Вырӑс чӗлхипе ҫырнӑ чиркӳ кӗллисене пӑхмасӑр 
калам а вӗреннӗ. Ҫакна тума пултарайманнисене
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тӗрлӗрен наказани панӑ. М алтанласа шкула арҫын 
ачасене ҫеҫ илнӗ, каярахпа -  хӗрачасене те.

1872 ҫултанпа кӗҫӗн классенче тӑван чӗлхепе 
вӗрентме тытӑннӑ. Ҫак ҫулта чӑвашсен паллӑ ученӑйӗ, 
Чӗмпӗрти чӑваш  шкулӗн директорӗ И.Я. Яковлев 
чӑвашсен алфавитне йӗркелет, букварь кӑларать. Ҫакӑ 
чӑвашсемшӗн пысӑк савӑнӑҫ пулнӑ.

М алтанах Тӑрӑн шкулне чиркӳ укҫипе тытса тӑнӑ. 
Учительсене те, кӗнекесем илме те, вутӑ-ш анкӑ туян- 
ма та  укҫа чиркӳ тӳленӗ. 1861 ҫулта Раҫҫейре крепост- 
ла йӗркене пӑрахӑҫа кӑларнӑ. Ҫакӑн хыҫҫӑн крепостла 
хресченсем те ирӗклӗх илнӗ. Ҫӗршыва ертсе пырас ӗҫре 
хресченсем те хутш ӑнма пултарнӑ пек кӑтартас тесе 
патш а влаҫӗ земство органӗсене йӗркелет. Вёсен тӗп ӗҫӗ 
халӑха вӗрентесси, шкулсем уҫасси тата  вӗсене укҫа- 
тенкӗпе пулӑшасси пулнӑ. 1865 ҫулта пирӗн шкула 
земствӑсен аллине панӑ. Ш кула тытса тӑма халӑхран 
укҫа пуҫтарнӑ.

Чӑваш  халӑхӗн культурные аталантарас тата  унӑн 
пӗлӳлӗхне хӑпартас ӗҫре В.И. Ленин ашшӗн Илья 
Николаевич Ульяновӑн тӳпи те пысӑк. Вӑл Чӗмпӗр 
кӗпӗрнинчи халӑх училищисене тӗрӗслесе тӑракан 
инспектор пулнӑ май, 1872 ҫулхи июнь уйӑхӗнче 
Тӑрӑн шкулӗнче те пулнӑ, унӑн пурнӑҫӗпе тӗплӗн 
интересленнӗ. Ҫак вӑхӑтра пирӗн ш улта 40 арҫын ача, 
19 хӗр ача вӗреннӗ. Вӗсем пурте чӑваш , учительсем 
вырӑс пулнӑ. Священникӗ Петр Знаменский, учителӗ -  
Разумовский. Ачасен пӗлӳ шайне тӗрӗсленӗ хыҫҫӑн И.Н. 
Ульянов ҫакӑн пек ҫырнӑ: «Аслӑ классемсӗр пуҫне пур 
арҫын ача та ӑнланмасӑр вулаҫҫӗ. 8 арҫын ачаран 2-шӗ 
ҫеҫ «3» па ллӑ лӑ х  ҫырнӑ. Арифметика учит елӗ ӑсра са- 
хал ш утлаттарат ъ. Учителе асӑрханӑ ҫитменлӗхсем  
ҫине т им лӗх уйӑрма хушса хӑвартӑм».

И.Н. Ульянов ш кула килсе кайни усӑ панӑ. Ҫакӑн 
хыҫҫӑнах укҫа-тенкӗ, кӗнеке-журнал, вӗренӳ хатӗрӗсем 
ы тларах уйӑрнӑ, пӗлӳ шайӗ те ӳснӗ. М алтанах ачасене 
пӗчӗк пӳлӗмре ҫеҫ вӗрентнӗ пулсан, 1892 ҫулта чиркӗве
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хирӗҫле ятарласа шкул ҫурчӗ туса лартнӑ. Вӑл халь 
пурӑнакан П. Воробьев вырӑнӗнче пулнӑ. Ш кул виҫӗ 
пӳлӗмрен тӑнӑ. Иккӗшӗнче ачасем вӗреннӗ, пӗринче 
учитель пурӑннӑ. Кӗҫӗн класра эпир хамӑр та  ҫак шкул- 
та  вӗреннӗ. Ш кул ҫумӗнче пысӑк семсад пурччӗ тата  
вутӑ хумалли сарайсем, тирпейлӗ картиш. Е. Борисов 
учитель те ҫак ҫуртрах пурӑнатчӗ. 1930—1932 ҫулсенче 
ялта  ҫӗнӗ шкул ҫурчӗ тума тытӑннӑ. Ш ӑпах колхозсем 
йӗркелеме пуҫланӑ тапхӑр пулнӑ вӑл. Чы лай ҫемьесене 
кулаксем тесе ҫуртран кӑларнӑ. Ҫав ҫуртсене пуҫтарса 
кивӗ масар ҫине ҫурт туса лартнӑ. Вӑл (ш култа -  Д.К.) 
сивӗ пулатчӗ, хӗллехи вӑхӑтра класрах ш ыв ш ӑнатчӗ. 
Ҫапах ачасем вӗренесшӗн ҫунатчӗҫ.

Ч ӑваш  ачисене вӗрентес тата  ҫӗнӗ шкулсем уҫас 
ӗҫре Чӗмпӗрти чӑваш  шкулӗн пӗлтерӗшӗ пысӑк пулнӑ. 
Ҫак ш култан вӗренсе тухнисем чӑваш  ялӗсенче ачасене 
тарӑн пӗлӳ парассишӗн ырми-канми тӑрӑш нӑ. Варвара 
Павловна Горшкова, Петр Петрович Петров, Егор Бо
рисович Борисов пире те вёрентнё. Ваттисем аса илнё 
тӑрӑх, эпир Чёмпёрти учительсем хатёрлекен ш култан 
вӗренсе тухнӑ Александр Макарович Полетаев 20 ҫул 
ы тла Тӑрӑн шкулӗнче ёҫлени ҫинчен те пӗлетпӗр. Вӑл 
ял ҫыннисемпе питӗ ҫывӑх пулнӑ. Ун патне Татмӑш  
шкулӗнче ӗҫленӗ П.Е. Крепков та  пёрре мар килнё. А. 
Полетаев вёрентнё ачасем хӑйсен ирёкёпе революцие 
хӳтӗлеме тӑнӑ. Вӗсенчен пёри Алексей Васильевич Ва
сильев вӑрҫӑ хыҫҫӑн республикӑра паллӑ вырӑнсенче 
ӗҫленӗ. 1937 ҫулта суя жалобӑпа ӑна аресленӗ, 17 ҫул 
тӗрмере ларнӑ.

Октябрьти сциализмла Аслӑ революциччен пирӗн 
ш култа пёр учитель ҫеҫ ӗҫленӗ, революци хыҫҫӑн иккӗ. 
Ш култан вӗренсе тухнӑ ҫынсем м алалла вӗренсе чаплӑ 
ҫынсем пулса тӑнӑ. Акӑ, Илья Николаевич Ашмарин, 
Трофим Григорьевич Одиноков, Мария Ильинична 
Мясникова, Екатерина Андреевна Козлова, Д анил Ва
сильевич Ситов, Екатерина Захаровна Л ялькина учи
тельсем пулнӑ. Григорий Сидоров вӑрман улпучё, М ат
вей Никитич Лялькин землемер тата  ы тти те.

49



Ял-йыш Петр Петрович Петров учитель ҫинчен 
ырӑпа асӑнатчӗ, Тӑрӑн шкулӗнче вӑл 1910-1937 
ҫулсенче вӗрентнӗ. Кунтанах ӑна суя элекпе тӗрмене 
хупнӑ, унтан таврӑнайман. Революци хыҫҫӑн пирӗн 
ш култа Петр Петровичпа пӗрле Екатерина Захаровна 
Дерякова та  ӗҫленӗ.

1932 ҫулта ҫак пуҫламӑш ш култан тулли мар вӑтам 
ш кул туса хунӑ. Ун чухне шкул директорӗ Филипп Ва
сильевич Акимов, вӗренӳ пайӗн заведующийӗ Петр 
Петрович Петров пулнӑ. Пӗрремӗш кӑларӑмра 18 ача 
вӗренсе тухнӑ. Камсем-ха вӗсем? М.Д. Алексеев, В.В. Ка
занцева, И.И.Алексеев, Ф.В. Краснов, Е.Л. Ш уряшкина 
тата  ыттисем те. В.В. Казанцевапа М.Д. Алексеев пен
сне кайичченех хамӑр ш култа учитель пулса ӗҫлерӗҫ. 
Тулли мар вӑтам  шкул туса хунӑранпа 75 кӑларӑм  
тухнӑ. Ҫак вӑхӑтра 2 пин ы тла ача пӗлӳ илнӗ. 1917 
ҫулччен кунта Тӑрӑн, Кӗҫӗн П атӑрьел, Треньел ачисем 
вӗреннӗ. Ун хыҫҫӑн треньелсем Ы хра ҫырмине куҫнӑ. 
Ш култа ӗҫленӗ И.А. Коромыслов, Н.И. Стеклов, М.П. 
Никитина, П.П. Петров, Е.Б. Борисов, П.Т. Дмитриев, 
И.Я. Наумов, Бабайкин, В.П. Горшкова, Н.И. Миловидо- 
ва, Е.З. Дерякова учительсем халӗ те асра.

Ф.В. Акимов, Н.П. Павлов, П.Т. Дмитриев, А.М. З а 
харов, А.И. Раськин, И.Н. Николаев, Е.З. Дерякова, 
К.И. Сапожников, Т.О. Еслюков, В.К. Ш ихранов, В.А. 
Карягин, С. Г Алексеева тата  эпӗ тӗрлӗ ҫулсенче шкул 
директорӗнче ӗҫлерӗмӗр. Хальхи ш кул ҫуртне 1959 
ҫулта туса лартрӑмӑр, вӑл 12 класлӑ. 1965 ҫулта Кӗҫӗн 
П атӑрьелӗнчи кӗҫӗн классем валли кирпӗчрен тӑватӑ  
класлӑ ҫурт купаларӑмӑр. ...Мухтанмасӑр калатӑп, 
пирӗн шкул нумай енӗпе лайӑх енчен палӑрса тӑчӗ. 
Ч ы лай учитель тӗрлӗ наградӑна тивӗҫ пулчӗҫ...».

Тӑрӑн (училищинче) шкулӗнче ӗҫленӗ мухтава 
тивӗҫлӗ хӑш-пӗр учительсен кун-ҫулӗ ҫинче чарӑнса 
тӑнӑ май, И.Г. Илехметовӑн асӑннӑ асилӗвӗнче А.М. 
Полетаев ҫинчен йӑнӑш  ҫырнине палӑртса хӑвармалла. 
Александр М акарович 1863 ҫулта П атӑрьел районӗнчи 
Пӳртлӗ ялӗнче ҫуралнӑ. Тӑрӑн шкулӗнче вӑл 1909-мӗш
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ҫулччен мар (архив докуменчӗсем тӑрӑх, 1910 ҫулта 
Тӑрӑн чиркӗвӗнче вӗсем кӗҫӗн ачине тӗне кӗртнӗ), 1931- 
мӗш вӗренӳ ҫулӗ вӗҫленичченех ӗҫленӗ. Ҫавӑн хыҫҫӑн 
кӑна вӑл Комсомольски районӗнчи Аслӑ Ҫӗрпӳел ялне 
куҫса кайнӑ. Архив докуменчӗсем тӑрӑх, Петр Петрович 
Петров Тӑрӑн шкулӗнче 1935-мӗш ҫул таран директор 
пулса, каярах вара 1937 ҫулта хӑй репрессине лекиччен 
учитель пулса ӗҫлени курӑнса тӑрать.

Тӑрӑнти паянхи кун ларакан икӗ хутлӑ ш кула хӑҫан 
туса пӗтерсе унта вӗренме ты тӑнни ҫинчен эпӗ каярах 
районта тухса тӑракан «Авангард» хаҫатри материал- 
сем тӑрӑх паллаш тарӑп.

Тӑрӑнти хӗр ачасен училищи ҫинчен ҫӳлерех 
асӑннӑччӗ ӗнтӗ. Чӗмпӗр Департаменчӗн справки тӑрӑх 
ҫакна пӗлме пулать: «Справка по приказанию Господина 
Председателя Департамента Уделов Управляющим конто
рою Г.Глинкою были заведены по Симбирскому имению в конце 
1857 г. в каждом селе девичьи школы на 20 девочек каждая. 
(Кун пек шкулсем хӑш-пӗр уесра 1843 ҫултанах уҫма 
тытӑннӑ.)

... 46. В с.Туруново -  16, священники Дмитрий Добронравов, 
Иван Алмазов». (И. Ильин «Сӑкӑт», стр. 560.)

Дмитрий Иванович Добронравов Тӑрӑн чиркёвёнче 
1891 ҫулта та  священник пулса тӑрӑш нӑ (ЧИА, ф.557, 
оп. 7, 105-мӗш ӗҫ).

Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи чӑваш  удельни училищисем 
пирки тата  унӑн инспекторё (каярах директорё) И.Н. 
Ульянов ҫинчен тӗпчевҫӗ М.П. Макаров ҫырнӑ «Илья 
Николаевич Ульянов и просвещение чуваш» литера
тура ёҫӗ ҫинче чарӑнса тӑрасш ӑн. Унта вӑл ҫавӑн пек 
ҫырать:

«...Среди чувашского населения начальные удельные учили
ща стали открываться в 30-40 годах прошлого столетия, со
гласно уставу училищ в удельных имениях, утвержденному 25 
октября 1828 года.

В Симбирской губернии было открыто более 30 удельных 
училищ: из них в Тарханах, Шемурше, Турунове -  1839 г., Той-
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сях, Сугутах и Шераутах -  1840 г. и других селениях. Всего же 
в России к 1841 г. было 194 удельное начальное училище.

Зачисляли детей в удельное училище в принудительном 
порядке. Крестьяне сами должны были содержать своих 
детей в период пребывания их в училище (питание, одеж
да, обувь, квартира). Для большинства из них это было про
сто обременительно. В училищах был установлен суровый 
школьный режим, учителя мало интересовались умствен
ным развитием детей.

Начальные народные училища Министерства народно
го просвещения стали открываться среди чуваш лишь с 1867 
года. Симбирская чувашская школа стала выпускать учителей 
лишь с 1879 года.

Всего населения в Симбирской губернии в 1869 г. насчиты
валось 1300 тыс. чел., в т.ч. в Буинском уезде -  161 населенных 
пунктов, где проживали 49531 чел.

25.10.1869 г. (по старому стилю) «Симбирские ведомости» 
сообщили, что учитель Нижегородской гимназии И.Н. Ульянов 
утвержден инспектором народных училищ Симбирской губер
нии, а затем директором народных училищ, т.е. в 1874 г.

Сметы расходов 1879 г. по Буинскому уезду:
Суммы содержания Количество учащихся

от земства от кре- мальчиков девочек
стьянского
общества

Тойсинская 160 руб. 334 руб. 46 18
Сугутская 160 руб. 306 руб. 40 18

Туруновская 160 руб. 281 руб. 50 -
Туруновское

женское
- 65 руб. - 15

училище
Тарханское

женское
— 95 руб. — 19

училище
Тарханская 260 руб. 271-50 40 -
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Следует отметить, что на содержание женских училищ 
средства из государственной казны не отпускались: они содер
жались за счет уравнительных сборов с крестьян, принятых 
на сходах сельских обществ.

Из таблицы видно, что земства к выделению средств на 
содержание школ чаще всего подходили формально, без уче
та действительных нужд той или иной школы. И.Н. Ульянову 
приходилось на мирских сходах крестьянских обществ часто 
выступать с обоснованием о выделении более значительных 
сумм, чем отпускались земствами. И  если население в большин
стве случаев проявляя доброжелательное отношение к школе 
и к обучению своих детей, брало на себя дополнительное бремя 
по содержанию их, обеспечению учебными пособиями, обору
дованием и т.д., то в этом бесспорная заслуга принадлежала 
И.Н. Ульянову.

Инспектирование И.Н. Ульяновым чувашских училищ (стр.
60).

За 1872 год им лично было проверено и проинспектировано 
52 училищ, в т. ч. следующих чувашских школах и училищах.

8 июня 1872 г. в Туруновской земской школе и женском учи
лище, Тойсинской земской школе, Чурачикской земской школе 
(Комсомольский район), Хомбусь-Батыревской (Ибресинский 
р-н) земской школе -  9 июня и Ходаровском министерском учи
лище (Шумерлинский р-н) -  11 июня 1872 г.

В 1879 году директором и инспекторами, говорится в отче
те И.Н. Ульянова, осмотрены училища: Алатырское городское... 
Туруновское, Тарханское женские училища, Шемуршинское и 
др. Учебно-воспитательная работа в Алатырском частном учи
лище Цветковой, Туруновском, Тарханском женском и Шемур- 
шинском училищах была оценена неудовлетворительным, т.к. 
личная проверка знаний учащихся показала их крайне слабую 
подготовку по русскому языку и арифметике (стр.62).

И.Н. Ульянов большую заботу проявлял о введении обуче
ния детей ремесленным занятиям в чувашских училищах. Это 
вытекало непосредственно из его стремления сблизить школу с 
жизнью. Он очень высоко оценил постановку рукоделия в Той- 
синском чувашском женском училище (8 июня 1872 г.).
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«...Девочки обучаются рукоделию: они вышивают полотен
ца, делают обшивки к рубашкам и полотенцам, умеют делать 
ковры (половики). Словом, занятия рукоделия идут весьма хо
рошо».

1911 ҫулта П ӑва уесӗн Земски пухӑвӗнче тӗрлӗ 
училищӗсемпе шкулсен 1910 ҫулхи ӗҫӗсене пӑхса тухнӑ. 
Авӑн уйӑхӗн 25-27-мӗш ӗсенче шкулсене земствӑран по
соби парас пирки сӑмах хускатнӑ.

«Буинское уездное отделение Симбирского Епархиального 
Училищного Совета ходатайствует о назначении, до введения 
в уезде всеобщего обучения, ежегодно от земства пособия сле
дующим школам духовного ведомства: Васильевской, Новоко- 
тяковской, Нововыселковской, Верхне-Бюртли-Шигалинской и 
Сугутской по 60 руб. на каждую, так как школы эти ни от зем
ства, ни от крестьянских обществ никакого пособия не получа
ют» «Сӑкӑт», 661 стр.).

Ч ӗмпӗрти чӑваш  ш кулёнчен 1868-1919 ҫулсенче 
595 арҫын ача, 505 хӗр ача вӗренсе тухнӑ. Пирён рай- 
онтан вара 35 ҫамрӑк учитель ятне илнё, вёсенчен 4 
ҫамрӑк Т ӑрӑн ял  тӑрӑхӗнчен тухнӑ. Вӗсем ҫаксем:

1. Васильев Алексей Васильевич -  Т ӑрӑн ялӗнчен;
2. Сорокин И лья Терентьевич -  Тӑрӑн ялӗнчен;
3. Никифорова ИринаНикифоровна -  Тӑрӑн ялӗнчен;
4. Григорьев Трофим -  Кӗҫӗн П атӑрьел  ялӗнчен.

(«Авангард» хаҫатран -  23.04. 2008 ҫ.)
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ХХ-МӖШ ӖМӖР ПУҪЛАМӐШӖ: 
СТОЛЫПИН ҪӖР РЕФОРМИ. РЕВОЛЮЦИ. 

ГРАЖДАН ВӐРҪИ. СОВЕТСЕМ ЙӖРКЕЛЕННИ

ХХ-мӗш ӗмӗр пуҫламӑшӗ ҫӗршывра революци юхӑмӗ 
сарӑлнипе, Японипе Раҫҫей ҫӗршывӗсен хуш ш инчи 
вӑрҫӑ пулнипе тата  Столыпин ҫӗр реформипе палӑрса 
тӑрать.

1906-мӗш ҫулта Министрсен Совечӗн Председателӗ 
пулма П.А. Столыпина лартсан, вӑл  хресченсене хӑйсен 
ятак  ҫӗрӗсемпе община ҫӗрӗ ҫинчен хуторсене тухма, 
ҫӗршывӑн хӗвел тухӑҫ енчи ирӗк ҫӗрсем ҫине куҫма ирӗк 
парать, ун пирки саккунсем кӑларать. Ҫак саккунсемпе 
усӑ курса пирӗн районта та  хӑш-пӗр ялсенчи хресчен
сем хуторсене туха-туха ларнӑ, хресчен банкӗсем вӗсене 
ҫӗр сутӑн илме кредит панӑ.

Ҫӗпӗрти районсене П ӑвапа Кӑрмӑш  уесӗсене кӗрекен 
9 чӑваш  вулӑсӗсенчен хресченсем уйрӑмах 1909-мӗш 
ҫулта йы ш лӑн куҫса кайнӑ. П аллах, ҫав 300 хуҫалӑх 
ш утӗнче хальхи П атӑрьел районӗнчи Тӑрӑн ял  тӑрӑхне 
кӗрекен ялсенчи хресчен ҫемйисем те пулнӑ. Тен, пирӗн 
аякри тӑвансем паянхи кун Ҫӗпӗрти Иркутск, Тӗмер 
облаҫӗсенче, Красноярск крайӗнче тата  ы тти  тӑрӑхра 
тӑван чӗлхене пёр сӑмах пӗлмесӗр, мӑн аслаш ш ӗсен 
ҫуралнӑ Ч ӑваш  ен ҫинчен нимӗн те чухламасӑр 
пурӑнаҫҫӗ. Ҫавӑн пекех эпир те вӗсем ҫинчен тӑван ла  
ҫыхӑну пӗр ӗмӗр хушшинче татӑлнипе пӗлес те ҫук. Ая
кри тӑвансем пирки кӑна мар, чы лай чухне виҫҫӗмӗш 
сыпӑкри тӑвансем пирки те пӗлместпӗр вӗт. Хуласен- 
че пурӑнакан ҫамрӑксенчен чы лайӑш ӗ аш ш ӗ-амӑш ӗ 
калаҫнӑ чӑваш  чӗлхине ӑнланмаҫҫӗ те. Ентеш лӗх, 
тӑванлӑх туйӑмне ҫухатса пымастпӑр-ш и малаш не?

1910-1911-мӗш ҫулсенче Чӗмпӗр кӗпӗрнинче кил- 
рен киле ҫӳресе халӑх йыш не (перепись) ш ута илесси- 
не йӗркелесе янӑ, ҫавӑн пекех унӑн ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинче те 
чарӑнса тӑнӑ, ку ёҫ П ӑва уесӗнчи ялсенче 1911-мёш 
ҫулта пулса иртет.
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1914-мӗш ҫулта кӗпӗрне земствин статистикӑ 
пайӗн асӑннӑ перепиҫ пӗтӗм летӗвӗ тӑрӑх  П ӑва 
уесӗнче 19 вулӑс, вӗсенче 284 ял  т а т а  40 поселокпа 
хутор пулнӑ. Чи пысӑккисен ш утне ун чухне Тур- 
ханпа (29 ял) П атӑрьел  (28 ял) вулӑсёсем кӗнӗ пул- 
сан, чи пӗчӗккисен ш утне Ш ӑнкӑртам  вулӑсӗ (6 ял) 
кӗнӗ. Х алӑха наци енӗпе илес пулсан асӑннӑ уесра 
чӑваш сем 43,6%, тутарсем 36,61%, вырӑссем 15,8%, 
мордва 4% ш утланнӑ.

1913-мӗш ҫулхи январӗн 01-мӗш тӗлне Чӗмпӗр 
кӗпӗрнинче 2000097 ҫын пурӑннӑ, вӗсенчен арҫынсен 
шучӗ -  987296, хӗрарӑмсем -  1012801. П ӑва уесӗнче 
123447 арҫын, 120772 хӗрарӑм пурӑннӑ. Чӗмпёр хулин- 
чен 102 ҫухрӑмра, П ӑва хулинчен 42 ҫухрӑмра вырнаҫнӑ 
Тӑрӑн ялӗнче 146 хуҫалӑхра (килте) 395 арҫынпа 378 
хӗрарӑм ш утланса тӑнӑ. Ку ялта  чиркӳ, земство шкулӗ, 
обществӑлла арман пулнӑ. Кӗҫӗн П атӑрьелӗнче 83 кил
те 236 арҫынпа 209 хӗрарӑм, Треньелӗнче 86 килте 266 
арҫын, 242 хӗрарӑм пурӑннӑ, ку ялта  чиркӗвӗн прихут 
шкулӗ пулнӑ.

Ш култа вӗренекен каш ни ача-пӑча пӗлет ӗнтӗ, 
Пӗрремӗш тӗнче вӑрҫинче чӑваш  халӑхӗн легендарлӑ 
комдив, Георгий хӗресӗн тулли кавалерӗ В.И. Ч апа
ев паттӑрлӑх кӑтартнӑ. Вӑл вӑрҫӑччен патш а ҫарӗнче 
хӗсметре тӑнӑ. С алтака кайма ят тухсан, ҫывӑх 
тӑванӗсенчен, ял-йыш ран уйрӑлса патш а ҫарне салтак 
тивӗҫне пурнӑҫлама кайма тивнӗ.

Ӗлӗкхи вӑхӑтра чӑваш  ҫынни ялтан  аякка пӗр 
пӗлмен ҫӗре тухса кайма хӑранӑ пулсан, теприсем вара 
вырӑсла калаҫма-ҫырма пӗлекенсем, хӑюллӑраххисем 
аякри хулана та  ҫитме пултарнӑ. Унта пӗр-пӗр канту- 
ра е патш алӑх учрежденине ӗҫе вырнаҫнӑ. 1904 ҫулта 
ӳкерттернӗ тепӗр сӑнӳкерчӗкре ятарлӑ тумтир тӑхӑннӑ 
ура ҫинче тӑракан Самакин Петр Николаевича курма 
пулать. Вӑл ун чухне Мускавра Буты рка тӗрминче над
зиратель пулса ӗҫленӗ. Унпа юнашар лараканни -  Ва
силий ш ӑллӗ.
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Сӑнӳкерчӗк ҫинче патша ҫарӗн салтак тумне тӑхӑннӑ виҫӗ 
ҫамрӑк хушшинче сылтӑм енче Тӑрӑнта ҫуралса ӳснӗ Сама- 
кин Василий Николаевич ефрейтор хӑйӗн юлташӗсемпе тӑратъ. 
Сӑнӳкерчӗке 1905-1909 ҫулсенче чикӗ сыхлакан чаҫра хӗсметре 
тӑнӑ чухне ӳкерттернӗ.

Пӗрремӗш тӗнче
вӑрҫинче пирӗн ентеш
В.И. Ч апаев пек паттӑрлӑх 
кӑтартнӑ чӑваш  ҫамрӑ- 
кӗсем сахал мар пулнӑ.
Вёсен хушшинче Тӑрӑн 
ялӗнче пурӑннӑ А.П.
Лялькин та  ҫапӑҫусенче 
хӑюлӑхпа паттӑрлӑх
кӑтартнӑ. Ҫав вӑрҫӑра 
вӑл лаш апа турттаракан 
тупӑ артиллерисчӗ пулнӑ, 
тӑш м ана хирӗҫ ҫапӑҫса 
паттӑрлӑх кӑтартнӑш ӑн 
Георги хӗресне тивӗҫнӗ. Александр Павлович (Ҫӑпата
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Санюк) мӑш ӑрӗпе икӗ хӗр ӳстерсе ҫитӗнтернӗ, ёмӗрне 
ял та  иртттерсе 94 ҫула ҫитичченех пурӑннӑ.

1917-мӗш ҫулхи нарӑсӑн 27-мӗшӗнче Петербургра 
буржуалла-демократи революцийӗ ҫӗнтернӗ, ҫакна 
Раҫҫейри чы лай  политикӑлла партисемпе юхӑмсем 
кӗтмен те. Пуш уйӑхӗн 2-мӗшӗнче Г.Е. Львов кнеҫ 
пуҫарнипе В ӑхӑтлӑх правительстви йӗркелесе янӑ. Ҫав 
куннех Н-мӗш М икула патш а хӑй патш алӑха ертсе 
пырассине пӑрахӑҫланӑ. Ҫӗршывра икӗ влаҫ пуҫ пулса 
тӑрать: революцинче ҫӗнтернӗ рабочисемпе салтаксен 
Совечӗсемпе П атш алӑх  Думин буржуази йӗркеленӗ 
В ӑхӑтлӑх Комитечӗ. Эсерсемпе меньшевиксем 
хӗтӗртнипе В ӑхӑтлӑх правительстви йӗркеленет, ӑна
А.Ф. Керенский ертсе пынипе вӑхӑта вӑраха тӑсмасӑр 
кӗпӗрнесемпе уес центрӗсенче хӑйсен ҫыннисенчен 
тӑракан  комиссарсем лартм а пикенеҫҫӗ. Вӗсем уес 
пӗлтерӗш лӗ пур хулара тенӗ пекех влаҫа алла  илеҫҫӗ. 
Чӗмпӗрте В ӑхӑтлӑх П равительство Комиссарӗ пул- 
ма П ӑва уесӗнчи Ф.А. Головинский ҫӗр улпутне, П ӑва 
уесӗнче -  Земски Управа председателӗ пулнӑ Пер- 
сианов ҫӗр улпутне лартаҫҫӗ. Ҫӗртме уйӑхӗнче уес- 
ра та, вулӑссенче те, ҫав ш утра П атӑрьелӗнче те ҫӗр 
комитечӗсем йӗркелеҫҫӗ. Вулӑс правленийӗ вырӑнне 
вулӑс комитечӗ туса хураҫҫӗ. Кӗске вӑхӑт хушшинче 
ялсенче те ҫӗр комитечӗсем йӗркелеҫҫӗ, вы рӑнти влаҫ 
вёсен ал  лине куҫать.

1917-мӗш ҫулхи утӑ  (июль) уйӑхӗн 20-28-мӗш  
кунӗсенче чӑваш  интеллигенцийӗ пуҫарнипе Чӗмпӗр 
хулинче П ӗтӗм чӑваш  нации съезчӗ иртет. Унта 
Хусан, Чёмпёр, Самар, Уфа, Саратов кёпёрнисен 
представителёсем (учительсем, юристсем, священник- 
сем, офицерсемпе салтаксем, хресченсем) хутшӑнаҫҫӗ. 
Д елегатсем  икё пая уйрӑлса кайса, ы тларахӑш ӗ эсер- 
сен енне куҫнӑ. Ҫавна пулах ӑна каярах буржуалла-на- 
ционалистсен съезчё тесе йы ш ӑннӑ, эсерсем 1918-мёш 
ҫулхине те Граж дан вӑрҫиччен Советсен органёсенче 
ертсе пынӑ.
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1917-мӗш ҫулхи юпа уйӑхӗн 25-мӗшӗнче Петрогра- 
дра социализмла революци ҫӗнтерет, влаҫ В.И. Ленин 
(Ульянов) ертсе пынипе Халӑх Комиссарӗсен Совечӗ 
аллине куҫать. СНК пӗрремӗш председателӗ те вӑлах 
пулать. Ҫак асӑннӑ революцие пирӗн ентешсем те 
хутш ӑннӑ. Кун пирки пирӗн паллӑ журналист И.М. 
Матросов районта тухса тӑракан «Авангард» хаҫатра 
1976 ҫулхи утӑ (июль) уйӑхӗн 31-мӗшӗнче пичетленнӗ 
«Атте революцие хутшӑннипе мухтанатпӑр» ятл ӑ  ста- 
тьяра Кӗҫӗн П атӑрьел ялӗнче пурӑннӑ И.В. Хураськин 
Октябрьти революцие хутш ӑнни пирки ҫапла ҫырать:

«Пурӑннӑ вӑхӑтра Иван Владимирович Хураськин, 
тен, каласа панӑ та  пуль хӑйӗн флотри служби ҫинчен 
кама та пулин. Анчах та  халь никамран та  ыйтса 
пӗлеймӗн. Пӗр вӑхӑталла ҫуралнисем пурте вилсе пӗтнӗ. 
Ашшӗн аслӑ пиччӗшӗ Тихон Владимирович Владими- 
ровран ыйтса пӗлнӗ вӗсем, вӑл мӗн илтни-астунине. 
Ҫынран ҫынна куҫса пыракан сӑмах тӑрӑх, тӑванӗсем — 
Яков Хураськинпа Дмитрий Владимиров тата  Никита 
Долматов — ывӑлне Александр Ивановича ашш ӗ ҫинчен 
кӑш тах каласа кӑтартнӑ. Ю рать-ха, амӑш ӗ тирпейлӗ 
хӗрарӑм пулнӑ. Упӑшкин хӑш-пӗр докуменчӗсене упраса 
хӑварнӑ. Ҫавсем тата  архивран ярса панӑ документсем 
каласа параҫҫӗ те ӗнтӗ Кӗҫӗн П атӑрьел ҫынни И.В. Ху
раськин Октябрьти революцие хутшӑнни ҫинчен.

Тӗреклӗ хул ҫурӑмлӑ, ҫирӗп чун-хаваллӑ, ваш ават 
каччӑна 1915 ҫулта Б алти  флотне службӑна илнӗ. «Пе
тропавловск» линкор ҫинче унпа пӗрле ы тти  чӑваш сем 
те пулнӑ. Пӗрремӗш тӗнче вӑрҫинче халӑх юнӗ ахаль 
юхнине рабочисемпе салтаксем тат а  матроссем уҫӑмлӑн 
ӑнланса илнӗ. Ҫар ҫыннисем те пӑлханма пуҫланӑ. 
Карапсем ҫинче те большевиксем революци ӗҫне 
вӑйлатнӑ. Листовкӑсем сарнӑ, патш а саманине ҫапса 
аркатмаш кӑн тимлесех хатӗрленме чӗннӗ вӗсем ма- 
троссене. Вёсен хӗрӳ сӑмахне пирӗн ентешсем те хапӑл 
туса йы ш ӑннӑ. «Рюрик», «Олег», «Баян», «Богатырь» 
крейсерсемпе ы тти  карапсен команди, Ревельти рабо-

59



чисем, 1917 ҫулхи м арт уйӑхӗнче забастовка пуҫласан, 
вӗсемпе пӗрле восстание хутш ӑнни т а т а  хавхалантарса 
янӑ вӗсене. Хураськин службӑра тӑн ӑ  «Петропавловск» 
линкор ҫинчи матроссем те кӗреш ӗве ҫӗкленнӗ. Ка- 
рапсем ҫинче те, портра та, крепоҫре те хӗрлӗ ялавсем 
вӗлкӗш ме пуҫланӑ. Пур ҫӗрте те командирсене, судовой 
комитетсене суйлама пуҫланӑ. «Петропавловск» линкор 
ҫинче болыыевиксен майлисем уйрӑмах йы ш лӑ пулнӑ. 
К унта парти  организацийӗнче Октябрьти революцие 
хатӗрленнӗ кунсенче, болыневиксен йыш ӗ 160 ҫынна 
ҫывхарнӑ. Вӗсем В ӑхӑтлӑх правительство умне хресчен- 
сене ҫӗр парас тат а  империализм вӑрҫине чарас пирки 
ы йтӑва ҫирӗп лартм а чӗннӗ. В ӑхӑтлӑх правительство 
ию льти событисем хыҫҫӑн большевиксене хирӗҫ тата  
вӑйлӑрах кӗреш ме ты тӑннӑ. Революци м айлӑ чаҫсене 
хӗҫ-пӑш алсӑрлантарм а пуҫланӑ. Влаҫсем Л енина ты тса 
хупма тат а  суд тума приказ панӑ. Восстание хутш ӑннӑ 
моряксене айӑп лам а хӑтланнӑ. В ӑхӑтлӑх правитель
ство кам а т а  пулин арестлес пулсан, матроссем хӗҫ- 
пӑш ал  ты тса  кӗреш ме хатӗррине пӗлтереҫҫӗ. «Петро
павловск» линкор командинчи моряксем Октябрьти 
революцие акти влӑ  хутш ӑнса П етрограда отряд яраҫҫӗ. 
Хӗрлӗармеецсемпе пӗрле ҫӗр каҫиччен Н ева ҫинчи 
кӗперсене йыш ӑнаҫҫӗ, вара Тёп почтамта, государство 
банкне, телеграф  станцине, Б ал ти  вокзалне ты тса 
илеҫҫӗ. Восстание хутш ӑннисен вӑйӗ хуш ӑнсах пы рать. 
Октябрӗн 25-мӗшӗнче, ҫутӑлнӑ тӗле хулари чи кирлӗ 
объектсем пурте тенӗ пекех революци матросӗсемпе 
салтаксен аллине куҫаҫҫӗ.

Анчах та  Зимний Дворецра В ӑхӑтлӑх правитель
ство пулнӑ-ха. Советсен иккӗмӗш  съезчӗ уҫӑличчен ӑна 
парӑнтарса влаҫа халӑх аллине пам а тивнӗ. Каҫхине 
«Аврора» ҫинче тупӑ сасси кӗрлесе кайсанах, восстание 
хутш ӑннисем т атӑ к л ӑ  кӗреш ӗве ҫӗкленнӗ. Ҫурҫӗр ирт- 
се икӗ сехет ҫитеспе пусмӑр тӗнчине сирпӗтсе аркатнӑ. 
Октябрьти революци ҫӗнтерни ҫинчен хыпар ҫав кунах 
ҫӗрш ывӗпех ҫиҫӗм пек сарӑлнӑ. Ҫав хы пар ҫитсен ял-
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йыш мӗнле савӑнасса ш утласа Хураськин матрос та  
революцишӗн м алалла кӗрешме тупа тунӑ, чухӑн хрес
ченсем ҫӗрлӗ пуласси алӑри хӗҫ-пӑш ала ҫирӗпрех ты тм а 
хистенӗ ӑна. Революци тӑш манӗсем пуҫ ҫӗклессе туйнӑ 
вӑл. Октябрьти хӗҫ-пӑш аллӑ восстани вӑхӑтӗнче фрон
та  тарнӑ Керенский Петроград ҫине Краснов генералӑн 
ултӑ корпусне ертсе килнӗ. Хулара юнкерсем пӑлхав 
пуҫланӑ. Пысӑк хӑрушлӑх тухса тӑнӑ революци умне. 
Б алти  морякӗсем ӑна юн ӑшне путарма паман. «Пе
тропавловск» линкор команди те хастар кӗрешнӗ ирсӗр 
шухӑш ты тнӑ тӑш манпа. Столицӑра ҫӗнтернипе кӑна 
мар, пур ҫӗрте те совет влаҫӗ туса хумалла-ҫке. Б алти  
морякӗсем ҫуралнӑ вырӑнсене таврӑнса революци май- 
лисене хӑйсем тавра пӗтӗҫтереҫҫӗ.

Тӑван яла таврӑнсан, Иван Хураськин матроса 
П атӑрьел вулӑс ӗҫтӑвкомӗн членне суйлаҫҫӗ. Совет 
влаҫне тӗреклетессиш ӗн ырми-канми тӑрӑш ать вӑл. 
Ы тти активистсемпе пӗрле хресченсене ҫӗр валеҫет, 
хула халӑхӗ валли  ты рӑ хатӗрлет. Кулаксен тискер 
ӗҫӗсене хирӗҫ кӗрешет. Тӑван ҫӗршыв ҫине интервент- 
сем тапӑнсан, Граждан вӑрҫине каять. Б ал ти  матросӗ 
хӑюллӑ ҫапӑҫать фронтра. Таврӑнсан Сикасси тата  
П атӑрьел вулӑсӗсенче ҫар комиссарне лартаҫҫӗ ӑна. 
К аярахпа вулӑсри милицире ӗҫлет. Ялти суту-илӗве 
ҫӗнӗлле йӗркелес тӗлӗш пе нумай вӑй хурать. Промысла 
союзӗнче, ун хыҫҫӑн облпотребсоюзра тӑрӑш ать...»

Большевиксем влаҫа илнӗ хыҫҫӑнхи пӗрремӗш 
историлле документ вӑл  -  ҫӗр ҫинчен йы ш ӑннӑ Д е
крет пулнӑ. Ҫак Декрет тӑрӑх ҫӗр улпучӗсемпе капи- 
талистсен, чиркӳсемпе мӑнастир ҫӗрӗсене туртса илсе 
патш алӑх аллине параҫҫӗ.

1917-мӗш ҫулхи раш тав уйӑхӗнчен ты тӑнса 
Чӗмпӗрте влаҫ Советсен аллине куҫма ты тӑнать. 
1918 ҫулхи кӑрлач уйӑхӗн 20-25-мӗшӗсенче Чӗмпӗр 
кӗпӗрнинче хресченсен съезчӗ пулса иртет, унта деле- 
гатсем Советсен влаҫне йышӑнаҫҫӗ. Кӗпӗрне Совечӗн 
пӗрремӗш председателӗ пулма М.А. Гимов большевика
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суйлаҫҫӗ. Съезд уессемпе вулӑссенче те Совет влаҫӗн 
вы рӑнти органӗсене йӗркелес пирки хушса хӑварать. 
Ҫапах та  1918-мӗш ҫулхи ака уйӑхчен вулӑссемпе ял- 
сенче Совет влаҫӗ йӗркеленсех каяйман-ха.

П ӑва уес Совечӗн пёрремӗш председателӗ пирки 
пирӗн ентеш  паллӑ таврапӗлӳҫӗ И.Н. И льин хӑйӗн 
нумай пулмасть кӑна тухнӑ «Сӑкӑт» кӗнекинче Иван 
Кузьмич Скрипинӑн «Пӑва таврашӗнче» аса илӗвне 
тӗпе хурса ҫапла ҫырать (стр.102): «Пӑва уесӗнче рабо- 
чисетпе хресченсен депутачӗсен пӗрремӗш съезчӗ 1918 
ҫулхи нарӑсӑн 2-мӗшӗнче уҫӑлатъ. Съезд 12 кун ӗҫлет. 
Чи м а лт а н а х  съезд Пӑвара «Халӑхӑн ҫирӗп влаҫӗн Со- 
ветне» -  «Совет Народной твердой власти» туса хум а  
т ат а нарӑсӑн 19-мӗшӗнче «Пысӑк Совет» -  «Большой 
Совет» ирт т ерме йышӑнатъ. (Съезд ӗҫлени 19 кун  
та пулса тухатъ  -  Д .К .) Съезд 26 ҫынран уес Совечён 
ӗҫтӑвкотне т ат а унӑн президиумне суйлатъ. П рези
диум  председателӗ Скрипин -  вырӑс, унӑн ҫум ӗ Крылов 
-  чӑваш, ҫыруҫи С улт анов  -  тутар. Съезд ӗҫтӑвком  
пайӗсен Комиссарӗсене те ҫирӗплетет. Вӗсем ҫаксем: 
Назаров -  ҫар ӗҫ, Ю ркин -  ҫӗр ӗҫ, Кочетков -  ш алт и  
ӗҫсем, К осмовский—финанс, Ем ельянов — халӑх хуҫалӑхӗ, 
Карзанов -  социалла пулӑш у, Салабаев -  апат  ҫимӗҫ, 
Андронкин -  сывлӑх, Павлов -  ҫут ӗҫ, Розов -  судпа след
ствии пайӗсен комиссарӗсем».

К унта ҫакна асӑнса хӑварсан вы рӑнлӑ пуль тесе 
ш утлатӑп . И.К. Скрипин аса илӗвӗ тӑрӑх малтанхи 
съезд 1918-мӗш ҫулхи нарӑс уйӑхӗнче иртнӗ, тейӗпёр, 
вӑл уес председателӗ пулса вулӑссенче тата  ялсенче 
Советсем йӗркелесе ярас пирки хушусем кӑларнипе те 
ҫирӗпленсе тӑрать. Сӑмахӑм манӑн акӑ мӗн пирки. И.К. 
Скрипин хамӑр тӑрӑхри хальхи Ш ӑм ӑрш ӑ районӗнчи 
Вырӑс Ч укал ялӗнче вырӑс ҫемйинче 1882-мӗш ҫулта 
ҫуралнӑ. К айран вӑл  сулахай эсерсен партине кӗнӗ. 
Асӑннӑ съезд ҫапах та  ю лаш ки пулман. «История Ч ува
ш ии новейшей времени 1917-1945 г.г., кн.1», авторёсем
А.В. Изоркин, В.Н. Клементьев, ГА. Александров.
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ЧГИГН, Чебоксары, -  2001 г., кёнекепе паллаш сан 
ҫакна курма пулать: «В Буинске последний съезд Советов со
стоялся 5 июня 1918 г.; среди делегатов было 12 большевиков, 
38 левых эсеров, 54 беспартийных; крестянство идет за левы
ми эсерами; председателем избран левый эсер И.К. Скрипин».

П аллах, вӑл вӑхӑтра болыпевиксем (кӗпӗрне 
председателӗ М.А. Гимов та  большевик пулнӑ терёмёр) 
урӑх партии членӗсем уессемпе вулӑссенче Совет 
влаҫне ертсе пы ракан пулнипе килёш ме пултарайман. 
Ҫавӑнпах-тӑр тӗрлӗрен сӑлтав тупса П ӑва уесёнче ҫав 
ҫулхи ҫӗртме (июнь) уйӑхӗнче тепӗр хут съезд ирттернӗ. 
Анчах та  куратпӑр ӗнтӗ, партинче тӑм ан хресченсем ун 
чухне болыневиксемшӗн икӗ хутчен ирттернӗ съездра 
та  хӑйсен сассисене паман.

Кун пек тӗслӗхсем Хусан кӗпӗрнинчи з^ессем- 
пе вулӑсри Советсене йӗркеленё чухне те пулнӑ. 
Ҫ авӑнпах ӗнтӗ, П ӗтӗм Раҫҫейри Советсен съезчӗ 
большевиксем ертсе пынипе Советсенчен хӑйсен унч- 
ченхи союзникӗсене -  сулахай эсерсене, кӑларса ям а 
йы ш ӑнать.

П ӑва уесӗн председателӗ И.К. Скрипин, сулахай 
эсер пулсан, та  хӑйне суйланӑ делегатсен шухӑшӗсене 
пурнӑҫа кӗртме тӑрӑш нах пуль, вулӑссемпе ялсенче Со
вет влаҫне йӗркелес тесе васкавлӑ мерӑсем йыш ӑнас 
пирки вӑл  вулӑссене телефонограммӑсем ярать.

Срочно: Во все волости!

Телефонограмма от Совета солдат рабочих и крестьянских 
депутатов Буинского уезда.

24.03.18 г.
С получением сего предписываю немедленно сообщить: 

организованы ли на местах волостные и сельские Советы со
гласно Инструкции, высланной уездным Советом.

Председатель
Буинского уездного СНК Скрипин И.К.

{Национальный архив РТ; ф.143, оп., ед.хр.11)
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Асӑннӑ телефонограммӑна илнӗ ҫӗре П атӑрьел 
вулӑсӗнче те Совет влаҫӗн органӗсене йӗркелеме 
тытӑнаҫҫӗ; рабочисемпе салтаксен пӗрремӗш съезчӗ 
кунта пуш уйӑхӗн 21-24-мӗшӗсенче иртет. Съезд 
протоколёнче ҫапла ҫырнӑ: «На Волостной Совет явились 
избранные сельскими Советами представители селений от 
300 избирателей 1 представитель. Председателем Волостно
го Совета избран единогласно учитель Туруновского училища 
Петров Петр Петрович».

Темӗнле сӑлтава пула съезд вӗҫленсе пы нӑ кун П.П. 
Петров вулӑс председателё пулма килёшмест. Съезд 
вара ун вырӑнне Л.Г. Селенина суйлать.

П атӑрьел вулӑсӗ Ч ӑваш  автономи облаҫне куҫиччен 
вулӑс Совечӗн председателӗсем ҫаксем пулнӑ:

1. Петров П етр Петрович -  21.03.1918-24.03.1918 
(Тӑрӑн ш кул учителӗ).

2. Селении Ларион Григорьевич -  24.03.1918-
21.06.1918 (Патӑрьелӗнчен).

3. Владимиров Тихон Владимирович -  21.06.1918-
29.09.1918 (Кӗҫӗн П атӑрьел).

4. Волков Семен И льич -  29.09.1918 -  ...10.1918 
(Чӑваш  Ишек).

5. М аллин И гнатий Л  ар ионович -  ...10.1918-
2.02.1919 (Патӑрьел).

6. Ершов Федор Петрович -  2.02.1919-5.04.1919 
(Патӑрьел).

7. Селении Ларион Григорьевич -  5.04.1919-
...12.1919 (Патӑрьел).

8. Ш аровский Яков Константинович -  ...12.1919- 
15.06.1920.

(Район 80 ҫул т улт арат ъ, автор И льин  И.Н. «Аван
гард» хаҫатран, 20.10.2007 ҫул.)

М алтанах палӑртнӑччӗ ёнтё, Совет органӗсене
П атӑрьел вулӑсӗнче кӑна мар, ҫав вӑхӑталлах  вулӑса 
кӗрекен ялсенче те суйлаҫҫӗ.

Пат ӑръел я л ӗ  тӑрӑх: Председатель пулма П етр Са- 
фьянова суйланӑ;
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Товарищ (заместитель -  Д.К.) председателя -  Сте
пан Викторов.

Секретарь -  Василий Маллин.
Кӗҫӗн Патӑръел: Председатель — Егор Григорьев.
Тов. председателя -  Семен Рубцов.
Секретарь -  Яков Илюткин.
Тӑрӑн я л ӗ  тпӑрӑх: Председатель -  М атвей Искач- 

кин.
Тов.председателя — Иван Грешев.
Секретарь -  Дмитрий Лясихин.
Тренъел: Председатель -  Федор Юманов.
Тов.председателя -  Федор Мясников.
Секретарь -  Иван Юманов.
П атӑрьел вулӑс ӗҫтӑвкомӗ 1918-мёш ҫулхи 

утӑ (июль) уйӑхӗн 21-мӗшӗнче ялсенче чухӑнсен 
комитечӗсем йӗркелес пирки ыйту пӑхса тухнӑ. Асӑннӑ 
ялсенчи чухӑнсен комитечӗсен членӗсем ҫаксем пулнӑ:

Патӑръел я л ё  тӑрӑх: Василий Викторовпа Кирилл 
Маков.

Тӑрӑн ялӗп е : Николай Петров, Александр Ялуков, 
Василий Матвеев.

Тренъел ялёп е : М ихаил Федоров, членёсем: Тимофей 
Михайлов, Саватий Яковлев, Митрофан Иванов.

(Из истории Ватыревского района и Юго-Востока 
Чувашии, автор В.В. Владимиров (Наперсткин), стр. 
31 -  чӑваш ла куҫарса -Д .К .)
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ПИРӖН ТАВРАРА ХӖРЛИСЕМПЕ ШУРРИСЕМ 
ҪАПӐҪНИ ҪИНЧЕН АСА ИЛӲСЕМ. 

ХӖРЛӖ ҪАР КОМИССАРӖ П.Е. КРЕПКОВ

1918-мӗш ҫулхи авӑн (август) уйӑхӗ. Ҫамрӑк Совет 
республики умне пысӑк хӑруш лӑх тухса тӑнӑ. Ш урӑ 
гвардеецсем Ҫӗпӗре, Урала, А тӑл тӑрӑхне туртса илнӗ 
те пирӗн ҫӗрш ыва чӗр таварпа апат-ҫимӗҫ ҫӑл куҫӗнчен 
татнӑ. Тӑш ман Тӑван ҫӗрш ывӑн тӗп хулине -  Мускава 
ҫитме ӗмӗтленнӗ. Ҫак вӑхӑталла вӗсем А тӑл тӑрӑхӗнчи 
чы лай хуласене ты тса илнӗ. Августӑн 7-мӗшӗнче вара 
Хусана кӗнӗ.

Ҫак йывӑр кунсенче Коммунистсен партийӗн 
Ц ентральнӑй Комитечӗпе Халӑх комиссарӗсен Совечӗ 
тӑш м ана хирӗҫ кӗрешме халӑха ҫӗкленӗ. В.И. Ленин 
Хӗвел тухӑҫ фронта чи тёп фронт тесе ш утланӑ, ҫавӑнпа 
та  пӗтӗм вӑя ҫак фронта ҫирӗплетме янӑ.

Ш урӑ гвардеецсемпе ш урӑ чехсем Хусана илнӗ 
хыҫҫӑн, Ч ӑваш  ҫӗршывӗ фронт ҫывӑхӗнчех пулнӑ, 
шуррисемшӗн ку вара чи кирли ш утланнӑ. Вӗсем С ӗве- 
Ш ӑхран (Канаш ), Ш ӑхран—Улатӑр чугун ҫулӗсене ты т
са илсе тата  1-мӗшпе 2-мӗш Арми чаҫӗсене ҫӗмӗрсе 
тӑкса, М ускава ҫитме тӗллев лартнӑ.

Контрреволюционерсем хӑйсен планне хӑвӑрт 
пурнӑҫлама ҫине тӑрсах тӑрӑш нӑ. Вӗсем Совет ҫарӗн 
Улатӑр уш кӑнне кӗрекен хӗрлӗ армеецсен отрячӗсене 
ю лаш ки хут вирлӗн пырса ҫапма ш ут ты тнӑ. Улатӑр 
уш кӑнӗн командованийӗ тӑш м ан ш ухӑш не вӑхӑтра 
сиснӗ те унӑн ҫарне хирӗҫ Йӗпреҫ станцийӗнчен П.Е. 
Крепков комиссар ертсе пы ракан отряда кӑларса янӑ. 
ҫак отряд Аслӑ П атӑрьел ялне ҫитсе вы рнаҫнӑ та  кӳршӗ 
ялсене разведчиксем ярса сӑнама ты тӑннӑ. Разведчик- 
сем ш урӑ гвардеецсен пысӑк отрячӗ П ӑва хулинчен тух
са Аслӑ П атӑрьел  еннелле пыни ҫинчен пӗлтернӗ.

Августӑн 27-мӗшӗнче П.Е. Крепков хӑйӗн от
рядив Аслӑ П атӑрьелӗнчен Кӗҫӗн П атӑрьелне илсе 
пынӑ, мӗнш ӗн тесен П ӑла  ш ывӗ пӳлсе тӑн ӑ пир-
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ки Аслӑ Патӑрьелӗнче юлма хӑрушӑ пулнӑ. Ҫак яла 
ҫитсенех комиссар хресченсене пухнӑ та  вёсен умне 
тухса хумхануллӑ хӗрӳ сӑмах каланӑ. Хресченсем Со
вет влаҫӗн декречӗ ҫинчен, шурӑ гвардеецсемпе интер- 
вентсен тата  Хӗрлӗ ҫарӑн планӗсем ҫинчен каланине 
питех те тимлӗн итленӗ. Пуху хыҫҫӑн П.Е. Крепков ча- 
совойсене пӑхса тухнӑ, пулеметсене тӗрӗсленӗ, пурте 
йӗркеллех пулнине кура канма кайнӑ. Ҫав каҫхинех ку- 
лаксем шурӑ гвардеецсене хирӗҫ Хӗрлӗ ҫар ял та  пурри 
ҫинчен пӗлтерме кайнӑ. Кӗҫех тӑш ман хӗрлӗ армеецсем 
ӑҫта вырнаҫнине пӗлнӗ те ҫула тухнӑ. Ш урӑ гвардеец- 
сен пилӗк ҫӗр ш тыкран тӑракан отрячӗ Алманчӑ ялӗ та 
ран пӗр уш кӑнпа пынӑ, ял  ҫывӑхне ҫитсен вара икӗ пая 
уйрӑлнӑ. Пӗрремӗш ушкӑнӗ Тутарпа Чӑваш  Сӑкӑчӗсем 
тата  Ш ӑнкӑртам  патӗнчен иртсе, П ӑла шывӗ урлӑ 
каҫнӑ, Тӑрӑн витӗр тухса Кӗҫӗн П атӑрьел ҫывӑхӗнче 
вырнаҫнӑ, тепӗр ушкӑнӗ вара Аслӑ Патӑрьелӗнче 
вырнаҫнӑ.

Кун каҫиччен ӗшеннӗ хӗрлисен часовойӗсем ир енне 
тӗлӗрсе кайнӑ. Ҫакӑнпа усӑ курса тӑш ман салтакӗсем 
наступлени пуҫланӑ. Ҫывӑракан хӗрлӗ армеецсем пуле- 
метран пенӗ сасӑпа вӑранса урама чупа-чупа тухнӑ. Ан- 
чах та  кая юлнӑ, йӗри тавраллах тӑш мансем пенӗ. Ҫак 
хӑрушӑ самантра комиссар хӑраса ӳкмен, тӑш ман ун- 
кинчен хӑюллӑ ҫапӑҫса тухма шут тытнӑ. Вӑл ертсе пы- 
нипе боецсем м алалла ы ткӑннӑ та  пысӑк йывӑрлӑхсем 
витӗр таса уя тухнӑ. Кунта вӗсем ҫил арманӗ патӗнче 
чарӑнса тӑш м ана хирӗҫ пулеметсемпе пӑш алсенчен 
пеме тытӑннӑ. Комиссар аманнӑ, ҫапах та  вӑл аллине 
ҫыхса ҫапӑҫӑва м алалла ертсе пынӑ. Вӑйсем ы тла та  
тан мар пулнӑ. Хӗрлӗ армеецсен пӗчӗк уш кӑнӗ шурӑ 
гвардеецсене хирӗҫ паттӑррӑн ҫапӑҫнӑ, анчах тӑш ман 
пулемечӗ П.Е. Крепкова вилмеллех амантнӑ. Кӗҫех 
Хӗрлӗ ҫарӑн ҫӗнӗ вӑйӗсем килсе ҫитнӗ те тӑш м ан ата- 
кине сирсе янӑ.

Ҫ апла харпӑр хӑй пурнӑҫне шеллемесӗр П.Е. Креп- 
ковпа унӑн ҫапӑҫури тусӗсем тӑш м ана пирӗн страте-
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гилле ҫар базисемпе коммуникацисем патне яман, ёмёр 
манӑҫми п аттӑрл а  ӗҫ тунӑ.

(М. Румянцев. Емӗр м а н м и  пат т ӑрла ӗҫ. «Аван
гард» хаҫат, 28.08.1963 ҫул.)

ХХ-мӗш ӗмӗр пуҫламӑш ӗнче историе кӗрсе юлнӑ 
Граж дан вӑрҫин пирӗн тӑрӑхра пулса иртнӗ ҫапӑҫура 
Хӗрлӗ ҫарпа унӑн комиссарӗ П.Е. Крепков паттӑрлӑхӗ 
пирки ҫулсем иртнӗҫемӗн аса илсе хаҫатсемпе 
кӗнекесем страницисенче сахал мар кун ҫути курнӑ, 
ҫав ҫапӑҫу паттӑрӗсене, ҫывӑхри ялсенче пурӑннӑ 
ҫынсен асаилӗвӗсем тӑрӑх, паян пурӑнакан ӑрусем п ат 
не ҫитернӗ. Вӗсенчен пӗри -  В. Владимиров, П атӑрьел 
районӗнчи Кивӗ Катек ялӗнче ҫуралса ӳссе, чы лай 
ҫул хуш ш и районти ш кулсенче учитель, директор 
пулса ӗҫленӗскер, пирӗн тӑрӑхри паллӑ  таврапӗлӳҫӗ. 
Вӑл Ю хма енче ҫак Граж дан вӑрҫин кӗске самантне 
курнӑ-илтнӗ ҫынсемпе тӗл  пулса, пирӗнш ӗн истори 
пӗлтерӗш лӗ материалсем  пухса хаҫат страницисенче- 
вулакан патне ҫитернӗ. П ӗтӗм Раҫҫейри историпе куль
тура палӑкӗсене сыхлакан обществӑн районти уйрӑмӗн 
председателӗ пулнӑ май, вӑл  пӗрре кӑна мар историл- 
ле пӗлтерӗш лӗ палӑксене пӑхса, вӗсене юсаса тирпей 
кӗртес, ҫамрӑк ӑрӑва ҫӗнӗ пурнӑҫш ӑн ҫапӑҫса вилнӗ 
паттӑрсене хисеплеме вӗрентес пирки вы рӑнти парти 
т ат а  Совет органӗсен пуҫлӑхӗсене, хуҫалӑх ертӳҫисене, 
ш кулсенчи вӗрентекенсене час-часах хаҫат страници
сенче аса илтеретчӗ. П аян-ыран пурӑнакансен, паллах, 
чы лайӑш ӗн ячӗ-хуш мачӗ пирӗнш ӗн п ал лӑ  пулмасан 
та, ҫӗнӗ пурнӑҫш ӑн пуҫӗсене хунӑ паттӑрсене манас 
марччӗ.

В италий Владимирович Владимиров 35 ҫул каял- 
л а  «Крепков ҫулӗпе» ятл ӑ  документлӑ очеркра Кӗҫӗн 
П атӑрьел  патӗнче пулса иртнӗ ҫапӑҫу ҫинчен ҫав 
вӑхӑтри ҫынсем аса-илӗвӗсем тӑрӑх хамӑр районта тух- 
са тӑракан  хаҫатра ҫапла ҫырать. Вулакан патне ӑна 
кӗскетсе пичетлес терӗм.
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«... Петр Егорович Крепков ҫинчен пуҫланӑ 
калаҫӑва м алалла тӑсиччен, хисеплӗ вулаканӑм, 60 
ҫул каяллахи Йӗпреҫе, вӑхӑтлӑха та  пулин, хамӑр ума 
кӑларар-ха. П аллах, паянхи пек асфальт сарнӑ урам- 
сем, капмар кӳлепеллӗ ҫурт-йӗрсем, промышленность 
предприятийёсем пулман ун чухне. Ш ухӑ ҫиле икё 
еннелле ҫурса, хӑватлӑ тепловозсем те Йӗпреҫ витёр 
иртмен, талӑкра пёр е икё хутчен хӑй вӑл-халӗпе 
нимӗн чухлё те мухтанма пултарайман пӑравус кӑна, 
мӗскӗннӗн ҫухӑрта-ҫухӑрта, Ш ӑхрана е У латӑра ҫул 
ты тнӑ. Улатӑр-Сӗве чугун ҫул тӑрӑх Йӗпреҫе У латӑртан 
полк килсе ҫитнӗ. Ӑна «Улатӑр» ят  панӑ. Ку вӑл  1918 
ҫулта, Йӗпреҫре Совет влаҫӗ ҫирӗпленнӗ хыҫҫӑн пулнӑ. 
Ҫав вӑхӑтра Йӗпреҫ П ӑва уесӗнчи Хумпуҫ П атӑрьел 
вулӑсне кӗнӗ. «Улатӑр» полка Хӗрлӗ ҫарӑн У латӑрти ҫар 
уш кӑнӗн командующийӗ В.Г. Пеньевский ертсе пынӑ. 
Полк хуҫалӑхӗ больница тавраш ӗнче вырнаҫнӑ, унтах 
кавалеристсем те тӑнӑ.

К унта Йӗпреҫ поселокӗнче пурӑнакан В.П. Крылов 
пенсионер асаилӗвӗ те вы рӑнлӑ. «Полк ҫулла килчӗ. 
Унпа пӗрлех И.С. Космовский, П.Е. Крепков тата  ы тти  
хӗрлӗ комиссарсем персе ҫитрӗҫ. Анчах эпир Космовски- 
пе Крепков юлташ сене ҫеҫ аван пӗлнӗ, вӗсем П ӑвара 
чухнех ҫар комиссарӗсемччӗ».

Йӗпреҫрен вӑрман урлӑ П атӑрьелнелле ҫул вы- 
ртать. Ҫак ҫулпа «Улатӑр» полк командованийӗ Ю хма 
тӑрӑхне васкасах пысӑк отряд янӑ. Ӑна ертсе пы ма П.Е. 
Крепкова ш аннӑ, вӑл  ку тӑрӑха лайӑх пӗлнӗ. П етр Его
рович П атӑрьел  вулӑсӗнчи Татм ӑш ра виҫӗ ҫул ачасене 
вӗрентсе пурӑннӑ, пӗр вӑхӑт Треньел ялӗнчи ш култа та  
ӗҫленӗ, Иш лӗ-Ш етмӗре те ҫулталӑк хушши пулнӑ.

М ӗншӗн-ха хӗрлисен отрячӗ П атӑрьел  енне 
васканӑ? Ш уррисем ҫав вӑхӑтра Йӗпреҫ станцине ты т- 
са илессишӗн тап аҫл ан н и н е . пӗлсен, «Улатӑр» полк 
командирӗ Кениг, Ваврженкович хӗрлӗ комиссар сал- 
таксем умне ҫирӗп тӗллев кӑларса тӑратнӑ: тӑш м ана 
мӗнле пулсан та  чугун ҫул ҫывӑхне тухма пам алла
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мар, ӑна станцирен аяккарах вы рӑнта хӗссе лартса 
пуҫӗпех аркатм алла. Тёп ҫулпа фронта хӗҫ-пӑшал, чӗрӗ 
вӑй ӑсатакан  пуйӑссене «яланах симӗс» урам кирлӗ- 
ҫке. Акӑ мӗнш ӗн Крепков отрячӗ, Йӗпреҫрен пӑрӑнса, 
П атӑрьелне вы ртакан  ҫул ҫине тухнӑ. Иӗпреҫе килнӗ 
Космовский хӑй отрячӗпе пӗрле каялла У латӑра кайнӑ, 
вӑл  У латӑртан П ӑва ҫине наступлени тунӑ чух кирлӗ 
пулнӑ.

1918 ҫулхи ҫурла уйӑхӗн юлаш ки кунӗсем тӑнӑ. 
К ӑвак ҫуттиллӗ тӳперен хӗртсе пӑхакан хӗвел анкарти- 
семпе йӗтемсем ҫинче авӑн ҫапакан, ты рӑ вы ракан хрес- 
ченсене пӗр ш еллемесӗр пӗҫертнӗ. Крепков отрядӗнче 
хресченсем нумай пулнӑ. Вёсен те халӗ пикенсех тырӑ 
вырасси, тӑп ачӑпа авӑн  ҫапасси килсе кайнӑ. Анчах та  
нимӗн те тума ҫук, м алтан  тӑш м ана ҫапса салатмал- 
ла. Ҫак ш ухӑш ах канӑҫ паман уйра ӗҫлекен ҫынсене те. 
Вӗсем отряд иртсе пынине курсан тулли ш анӑҫпа м а
л ал л а  пӑхакан салтаксене ӑш ш ӑн-ӑш ш ӑн саламланӑ, 
чы лайӑш ӗ алӑри ҫурла-тӑпачӑна пӑрахса, хӗҫ-пӑш аллӑ 
ҫынсен йышне кӗнӗ. Вырӑс Тимешпе Ч ӑваш  Тимеш 
ялӗсенчен кӑна Крепков отрядне 20 ы тла  ҫын ҫырӑннӑ. 
Каярахпа А.А. Лебедев, И.П. Рыжов Совет влаҫне чи ха- 
стар хӳтӗлекенсем пулса тӑнӑ.

Отряд м ал алл а  пынӑ, ҫулпа пысӑк хӑвӑртлӑхпа 
куҫма май килмен. Тӑш ман Йӗпреҫ енне хӑйӗн 
диверсанчӗсемпе разведчикӗсене яма ӗлкӗрнӗ. Вӗсене 
вы рӑнти кулаксем пулӑш са тӑнӑ. Ҫ авӑнпа та  Крепков 
хӑйӗн разведчикӗсене м ала ярса пынӑ. Отряд пуҫӗнче 
дозорсем куҫнӑ. Салтаксен пӗтӗмпе те 3 станковӑй пу
лемет ҫеҫ пулнӑ, вӗсене лавсем ҫине тиенӗ. Походнӑй 
кухня та  пӗрлех пынӑ. Ю ланутҫӑсен уш кӑнӗнче 30 
хӗрлӗ армеец пулнӑ, ыттисем ҫуран утнӑ.

Йӗпреҫрен П атӑрьелне ҫитме 45 ҫухрӑм. Ҫул ҫинче 
тӗрлӗ чӑрмавсемпе йывӑрлӑхсем тӳсме тивнӗ пулсассӑн 
та, Крепков отрячӗ палӑртн ӑ  вы рӑна чиперех ҫитнӗ. 
Отряд П атӑрьел  вулӑсӗ вы рнаҫнӑ ҫурт умӗнче чарӑннӑ. 
Хӗрлӗ армеецсем вулӑс ӗҫтӑвком ҫурчӗн крыльци
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ҫине, унта вырнаҫайманнисем вара ҫул ҫинех ларса 
тухнӑ. Патӑрьелсем хӗрлисен отрядне тулли кӑмӑлпа, 
хапӑлласа кӗтсе илнӗ.

Патӑрьелӗнчи М.Д. Тибайкин пенсионер асаилӗвӗ 
интереслӗ: «Эпӗ ҫав вӑхӑтра 14 ҫулхи ачаччӗ. Атте 
ҫуртӗнче пурӑнаттӑм. Пирӗн пата Алеша тата  Алек
сандр ятлӑ  хӗрлӗ армеецсем пычӗҫ. Вӗсем Ростов 
хулинчен иккен. Питӗ хаваслӑ ҫынсемччӗ, хӑйсем 
юланутҫӑсемччӗ. Тепрер сехетрен пирӗн ума кухня та  
ҫитсе чарӑнчӗ. Пӳрте кӗрсе уш кӑнпа чей ӗҫрӗмӗр. Каҫ 
пулттипе вара хӗрлӗ армеецсен отрячӗ, П ӑла шывӗ урлӑ 
хунӑ кӗперпе иртсе, Й ӑлӑм П атӑрьелӗнче вырнаҫрӗ. 
Тӑш ман П ӑва хулинчен тухса пирӗн еннелле ҫул тыт- 
нине пӗлчӗҫ пулас. Й ӑлӑм П атӑрьел ялӗ ҫӳллӗ вы рӑнта 
ларать, ҫавӑнпа та  кунтан тавралӑх лайӑх курӑнать. 
Ҫӗрле эпир пӑш ал сассипе вӑранса кайрӑмӑр. Атте кар- 
тишне тухса кӗчӗ те: «Вӑрҫӑ пуҫланнӑ. Переҫҫӗ!» -  тесе 
урай хӑмине илсе пурне те тӗпсакайне анма хушрё, 
пульӑсем пӳрте те кӗме пултарасран сыхланчӗ ӗнтӗ. 
К ӑнтӑрла иртсен пӑш ал пенисем чарӑнчӗҫ. Эпӗ пӗлнӗ 
тӑрӑх, 51 хӗрлӗ армеец пуҫне хунӑ иккен ҫак ҫапӑҫура. 
Каярахпа вара, Йӗпреҫрен П. Крепков отрядне пулӑшу 
пырса ҫитсен, шуррисемпе шурӑ чехсен уш кӑнне каял- 
ла П ӑва патне, унтан Атӑл тӑрӑх хӑваласа кайрӗҫ», -  
вӗҫлерӗ хӑйӗн калавне М.Д. Тибайкин.

П атӑрьелӗнче пурӑнакан А.Ф. Хохлов ватӑ  пен
сионер ҫапла каласа парать: «Эпӗ ун чухне вун ҫичӗ 
ҫултаччӗ. Отрядри салтаксене чей ӗҫме чӗнтӗм. Виҫҫӗн 
пычӗҫ, хӑйсем Владимир хулинченччӗ.

1918 ҫулхи августӑн 28-мӗшӗнче ирхине Й ӑлӑм  
П атӑрьелпе ы тти ялсем ҫывӑхӗнче пӑш ал пени, 
хӑрушш ӑн кӑш кӑраш ни илтӗнет. П атӑрьелне те шур- 
рисем лӑках килсе тулнӑ. Эпӗ Совет ӗҫтӑвкомӗн секре- 
тарьне пулӑш ма тесе килтен тухсассӑн, урамрах: «Эсӗ 
те Крепков отрядӗнчен пулӗ-ха»,- тесе ҫынсем умӗнчех 
хӗнесе тӑкрӗҫ мана. Юн тухнине пӑхмасӑрах, иккӗшӗ 
карцера кайса хупрӗҫ. Кунта мансӑр пуҫне П атӑрьел
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вулӑсӗҫтӑвком председателӗ пулнӑ Л арион Селении, 
П ӑва уес Совечӗн комиссарӗпе тепӗр учитель, пӗве те 
кӗреймен кӗтӳ ачи те пурччӗ. П атӑрьел  тавраш ӗнче 
ҫапӑҫу лӑпланчӗ пулас: пӑш ал  сассисем илтӗнм и пулчӗҫ. 
Кун каҫ еннелле сулӑнсан, пире п ӑш аллӑ ҫынсем урама 
илсе тухрӗҫ. П ӑхрӑм та, карцертан инҫех те мар, кӗпер 
урлӑ урамра чиркӳ патне ҫитичченех лаш асем  кӳлнӗ 
лавсен черечӗ тӑсӑлнине куртӑм. С ахалтан та  100 лав 
пур-тӑр. «Шуррисем П ӑва хулине тараҫҫӗ», — мӗлтлетсе 
иртрӗ шухӑш. Каярахпа, чӑнах та, эпӗ ш утлани тӗрӗсех 
пулчӗ. Й ӑлӑм  П атӑрьел  ҫывӑхӗнчи п аттӑр  комиссара 
вӗлерсен Йӗпреҫрен хӗрлисене пулӑш ма пӗтӗм полк 
васканӑ-мӗн. Ш уррисем, ҫакна сиссе илсенех, П ӑва ен
нелле тарм а тытӑннӑ».

К арцертан илсе тухнӑ Хохловпа ун юлташ ӗсене 
те шуррисем хӑйсемпе пӗрлех илсе кайнӑ. Ҫул ҫинче 
вӗсене пӗр сӑлтавсӑрах хӗнесе пынӑ. П ӑва хулине 
каҫпа ҫитнӗ. Уес Совечӗн хӗрлӗ комиссарне шуррисем 
ҫийӗнчех персе пӑрахнӑ. П ӑва хулине хӗрлисем икӗ эр- 
нерен ирӗке кӑларсан, Хохловпа унӑн ҫывӑх ҫыннисене 
те хамӑрӑннисем ҫитсе ҫӑлнӑ. Ку вӑл  1918 ҫулхи 
сентябрӗн 13-мӗш кунӗнче пулнӑ.

1918 ҫулхи августӑн 28-мӗшӗнче ирхине пуҫланнӑ 
тан  мар ты тӑҫура 51 (ы тти ҫӑлкуҫсем тӑрӑх 53 — Д.К.) 
хӗрлӗ армеец вилнӗ. Вёсен хуш ш инче Ы хра Ҫырминче 
учительте ӗҫленӗ Кадир А панаев та  пулнӑ. Пирӗннисем 
ю лаш ки юн тумлам ӗччен ҫапӑҫнӑ пулсассӑн та, вӑйсем 
тӑш м ан  енче пулнӑ. П урте ю ратса хисепленӗ хӗрлӗ ко
миссар П етр Егорович Крепков та  ҫав кунхине паттӑрсен 
вилӗмӗпе пуҫ хунӑ. Кун пирки Ваврженкович хӑйӗн 
«От Свияжска до Тоболина» кӗнекинче тӗплӗн ҫырса 
кӑтартн ӑ. П аттӑр  комиссар сӑнарне чӑваш сен п ал лӑ  
писателӗн В.И. Краснов-Аслин «Ш уррисемпе ҫапӑҫни» 
кӗнекинче те вуласа пӗлме пулать».

Хаҫатсенчи тӗрлӗ ҫулсенчи статьясенче ҫырнӑ ав- 
торсем хӗрлисемпе шуррисем Кӗҫӗн П атӑрьел  патӗнче 
ҫапӑҫнӑ чухне вёсен йы ш ӗ пирки тӗрлӗрен ҫырнӑ. Хӗрлӗ
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армеецсен салтаксем 200-н пулсан, шурӑ гвардеецсен 
йышё 450-ран 600 ҫынна ҫитет. Вилнӗ хӗрлӗ армеецсем 
шучӗ пирки те ҫавах: 43-рен 53 ҫитет.

В.В. Владимиров 26.08.1989 ҫ. «Авангард» хаҫатра 
«Паттӑрсене манас марччӗ» ятпа ҫырнӑ статьяра хӗрлӗ 
армеецсемпе шурӑ гвардеецсен хушшинче ҫапӑҫу 
пуҫланас умӗнхи тата пуҫланнӑ вӑхӑтрине ҫывӑхри ял- 
сенче пурӑннӑ ҫынсем каласа панӑ тӑрӑх ҫапла ҫырса 
кӑтартать:

«1918 ҫулхи августӑн 28-мӗшӗнче ватӑ ҫынсем кала
са панӑ тӑрӑх, ҫанталӑк тӳлек, каҫӗ ӑш ӑ пулнӑ. Ир енне 
Сӑкӑт ҫулӗпе Патӑрьелне юланутсем, лавсем тата  ҫуран 
чылай пысӑк ҫар пырса кӗнӗ. Ку Мускав енне тапӑнма 
хатӗрленнӗ ш урӑ гвардеецсен м алти отрячӗ пулнӑ. 
Вӗсем хӑйсен умне Кӗҫӗн Патӑрьелӗнче вырнаҫнӑ П.Е. 
Крепков комиссар отрядне ҫапса аркатса Хусан-Мускав 
чугун ҫул ҫине тухма задача лартнӑ. Кӗтӳ хӑваланӑ 
вӑхӑтра Патӑрьелне пырса кӗнӗ тӑшмансем, П ӑлан тул- 
ли шыв хӗррине Вотяков пуянӑн шыв арманӗ ҫывӑхне 
пырса тухнӑ. Ҫав вӑхӑтри событисем ҫинчен эпӗ тӗрлӗ 
вӑхӑтра ватӑ ҫынсемпе сахал мар калаҫнӑччӗ. Акӑ мӗн 
аса илнӗччӗ вӗсенчен хӑш-пӗрисем:

Тӑрӑн ялӗнче пурӑннӑ Алексеев: «Пирӗн ҫурт ун 
чухне П ӑла хӗрринче ларатчӗ. Эпӗ ун чухне йӗкӗт ҫулне 
ҫитнӗччӗ ӗнтӗ, ҫутӑласпа лупас хыҫне тухрӑм. Сасартӑк 
асӑрхарӑм: карта урлӑ шинеллӗ, пӑш аллӑ ҫын сиксе 
каҫрӗ те пахча тӑрӑх Кӗҫӗн П атӑрьел еннелле чупрӗ. Ун 
хыҫҫӑн тепри, тата  тепри... Эпӗ часрах картиш не кӗрсе 
алӑка питӗртӗм. Кусем ш урӑ гвардеецсем пулнӑ иккен. 
Ш ӑнкӑртам  енчен пырса Крепков отрядне ҫавӑрса илме 
тӗллев ты тнӑ вӗсем».

Паллах, Тӑрӑн ялӗ витӗр ҫав кун, 1918-мӗш ҫулхи 
ҫурла уйӑхӗн 28-мӗшӗнче шуррисем ир-ирех Й ӑлӑма 
куҫса пынӑ чухне килсене кӗрсе тухнисем те пулнӑ. 
П уш ӑллах тухса кайман вӗсем тепӗр чухне. Пӗр тӗслӗх 
пирки эпӗ манӑн асаттепе пӗр тӑван -  Коннов Тит 
Павлович хӑйӗн ашшӗнчен илтсе каласа хӑварнине
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вулакан патне ҫитерес тетӗп. Унӑн аш ш ӗ — Кунькка 
П авӑлӗ, ял та  пуян хресчен ш утланса тӑнӑ, выльӑх- 
чӗрлӗх картара йы ш лӑ усранӑ, ҫурт-йӗр тӗреклӗ пулнӑ 
унӑн. Л аш асем кӑна 4 пуҫ: иккӗш не вӑрман кӑларнӑ 
чухне, уй-хирте ӗҫсем пуҫлансан усӑ курнӑ, иккӗшӗ 
вара хӑвӑрт чупакан йы ш ш и лаш асем пулнӑ. Вӗсене 
ҫулла тӑрантас урапа, хӗлле хыҫлӑ ҫуна кӳлсе аякри 
тӑванӗсем патне хӑнана ҫӳренӗ. Асӑннӑ кунхине шур- 
рисем ирех тул ҫутӑлнӑ-ҫутӑлман вёсен хапхине тан- 
л аттарм а ты тӑннӑ. Ахӑртнех, вӗсем камран та  пулсан 
ы йтса пӗлнӗ, лайӑх лаш а Кунькка П авӑлӗн пур. Кил 
хуҫи вӗсем патне тухсассӑн, вӗсем ун ҫине пӑш алпа 
тӗллесе лаш ине хӑй ирӗкӗпе парса яма хистенӗ. П авӑл 
вӗсене хирӗҫлесен, шуррисем ӑна персе пӑрахассипе 
хӑратнӑ, хӑйӗн ю ратнӑ ҫӳрен лаш ине унӑн ирӗксӗрех 
картаран  кӑларса ям а тивнӗ. Вӑй питти тӗреклӗ ҫемье 
пуҫӗ пӑш аллӑ хурахсене хӑйӗн чукмар пек аллисемпе 
кӑн а хирӗҫ тӑрайман.

Ҫак ӗмӗрти Т ӑрӑнта пурӑннӑ арҫынсенчен чи 
ватти  Гордеев Д митрий Романович, 1912-мӗш ҫулта 
ҫуралнӑскер (вӑл 96 ҫул тултараймасӑр вилчӗ), ҫапла 
каласа панӑччӗ пёр тӗлпулура. Вёсен килӗ-ҫурчӗ урам 
урлӑ хирӗҫ ларакан  Самакин Дмитрий Васильевич 
ҫемйин ҫурт-йӗрӗ пекех вӑл ача чухне Й ӑлӑм  енчен 
пӗрремӗш  хуҫалӑх ш утланса тӑнӑ. Ҫак асӑннӑ кун ир- 
хине ирех ҫывӑхра Тӑрӑнпа Й ӑлӑм  хушшинче харӑсах 
темиҫе пӑш ал пенӗ сасӑпа вӑранса вёсен ҫемйи ура ҫине 
сиксе тӑнӑ. Ашшӗ-амӑшӗ, инкек пуласран сыхланса 
ачисене ҫийӗнчех тӗпсакайне антарнӑ. К ӑнтӑрла иртсен 
кӑна, Й ӑлӑм  енче пӑш ал-пулемет сассисем лӑплансан; 
м алтан  аслисем, кайран ачасем, кил-ҫуртран тухма- 
кӗме ты тӑннӑ.

Ҫак кун ҫапӑҫу мӗнле иртни пирки, В.В. Владими
ров тӗпчевҫӗ П атӑрьелӗнчи Алексей Спиновран ыйтса 
пӗлнӗ тӑрӑх, вулакан патне ҫитерӗпӗр:

«Эпӗ ун чухне ҫамрӑкчӗ-ха, авланм ан та. Анне 
ӗнер ҫӑкӑр пӗҫернипе килте пӑчӑ. Ҫавӑнпа та  лаш а
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вити маччи ҫинче утӑ ҫинче ҫывӑртӑм. Ҫутӑласпа 
сасӑсене, кӑш кӑрашнине пула вӑранса кайрӑм. Эпир 
уи чухне П атӑрьелӗн хӗвел тухӑҫ енче П ӑла хӗрринче 
пурӑнаттӑмӑр. Вите ҫинчен антӑм та хапхана уҫрӑм. 
Пӑхатӑп, Алманчӑ енчен П ӑла хӗрринелле шинеллӗ 
ҫынсем чупаҫҫӗ, арман кӗперӗ урлӑ леш  енне каҫаҫҫӗ. 
Ш ыв урлӑ ишсе каҫакансем те пур. П атӑрьел чиркӗвӗ 
ҫинчен Кӗҫӗн П атӑрьелнелле пулемет пере пуҫларӗ. Эпӗ 
вара часрах алӑка питёртӗм те аннене кӗрсе каларӑм. 
Вара хӑраса тӗпсакайне анса лартӑмӑр. Кайран ы йт
са пӗлнӗччӗ: пирӗн ялтан тата  Катекрен чылайӑш ӗ 
ҫав ир пӑш ал пенинчен хӑраса Ҫӗнӗ Ахпӳртелле, Ҫӗнӗ 
Ахпӳртсем Нӗркеҫелле тарнӑ».

Архивра эпӗ Хӗрлӗ ҫарӑн Улатӑрти ушкӑнӗн 
командующийӗн Пеньевский телеграммине тупрӑм. 
Августӑн 28-мӗшӗнче вӑл Арзамаса Вацетис глав
кома, Кобозев нарвоенкома, ҫавӑн пекех Рузаевкӑна 
пӗрремӗш ҫар командирне Тухачевскине, Куйбышев по- 
литкомиссара, Сёве хулине пиллӗкмӗш ҫар командирне 
ҫапла хыпарлать:

«Йӗпреҫ станцийӗн коменданчӗ Хусан полкӗн станцие пы
ракан ҫула сыхлама янӑ отрядне Патӑръел тата Вырӑс Ти- 
меш ялӗсем ҫывӑхёнче тӑраканскере, паян 6 сехетре ирхине 
тӑшман аркатни ҫинчен пӗлтерчӗ. 200 ҫынран Йёпреҫ стан- 
цине ҫурри чакнӑ, тӑшмана пулеметсем пӑрахса хӑварнӑ. Эпё 
Йӗпреҫ станцине пӗр пулеметпа ҫур рота ятӑм. Пиллӗкмӗш 
ҫар Йӗпреҫ станцинчи лару-тӑрӑва пӗлмест, мӗншӗн тесен 
телеграф пӑралукӗсем татӑлнӑ. Эпё унта Йӗпреҫре пулса ир- 
тни ҫинчен пӗлтерме штаб членне ятӑм. Йӗпреҫе васкавлӑ 
пулӑшу пама ыйтатӑп.

Ҫарсен Улатӑрти ушкӑнӗн началъникӗ Пеньевкий».
Кайран тӗпченӗ тӑрӑх, П атӑрьел ҫывӑхӗнчи 

ҫапӑҫура шуррисем хӗрлисенчен виҫӗ хут нумайрах 
пулнине палӑртм а май килчӗ. Вёсен 9 пулемет пулнӑ, 
хӗрлисен вара виҫҫӗ ҫеҫ. Шуррисен ҫарӗ офицерсемпе 
юнкерсенчен, шурӑ чехсенчен тӑнӑ».

В. Владимиров.
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Граждан вӑрҫи
вӑхӑтӗнчи геройсен-
чен пӗри, ҫар комиссарӗ 
Петр Егорович Крепков. 
Вӑл 1890 ҫулхи июнӗн 
29-мӗшӗнче Тутар Ре- 
спубликинчи Ҫӗпрел
районӗнчи Кивӗ Тӑван 
ялӗнче вӑтам  хресчен 
ҫемйинче ҫуралнӑ.

"1 ’ Г

1909 ҫулта Хӑрнавар 
ш кулӗнчен лайӑх
паллӑсемпе вӗренсе тухнӑ 
хыҫҫӑн Петр Егоровича

лайӑх

хамӑр районти Ш етмӗ
ялне учителе янӑ. Кунта пӗр ҫул ёҫленӗ хыҫҫӑн вӑл 
Чӗмпӗрти пӗрремӗш гимназире учитель ятне илме эк
замен ты тать. Ун хыҫҫӑн ӑна каллех хамӑр районти 
Татмӑш  ялӗнчи ш кула янӑ, унта 1912-1914 ҫулсенче 
учительте ӗҫленӗ.

М алтанах Крепков салтакра Чӗмпӗрте пулнӑ, кая- 
рахпа ӑна Тифлис хулинчи прапорщиксем хатӗрлекен 
ш кула вӗренме яраҫҫӗ. Кунта вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн 
ӑна тӳрех фронта ӑсатаҫҫӗ. Фронтра вӑл пӗрмаях 
йывӑр ҫапӑҫусенче пулать. Февральпе Октябрьти ре- 
волюцисенче те вӑл фронтрах пулса ирттерет. 1918 ҫул 
пуҫламӑшӗнче, фронтран таврӑнсан, Крепкова Катек 
ялне учителе янӑ. Июль уйӑхӗн вӗҫӗнче граж дан вӑрҫин 
фрончӗ П ӑва ҫывӑхнех ҫитнӗ. 1918 ҫулхи август уйӑхӗ 
тӗлне вӑл  П ӑва уесӗн ҫар комиссарӗнче вӑй хунӑ май. 
унӑн та  уесри Советсен ӗҫтӑвкомӗпе Улатӑра куҫса кай- 
м алла пулнӑ. П ӑва хулипе унӑн ҫывӑхӗнчи уес терри- 
торине шуррисем йыш ӑннӑ. Йӗпреҫ еннелли Турхан, 
Мӑрат, Хӑмпуҫ П атӑрьел вулӑсӗсем анчах шуррисен- 
чен ирӗкре пулнӑ. Ку вы рӑнта час-часах тытӑҫусем 
пулкаланӑ. П атӑрьелӗн пёр пайне шуррисем, тепӗр 
пайне хӗрлисем йыш ӑннӑ. Ш уррисемшӗн Йӗпреҫпе
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Ш ӑхран еннелле тапӑнса пынӑ ҫӗрте П атӑрьел уйрӑмах 
паллӑ вырӑн йышӑннӑ. Асӑннӑ вулӑссенче Совет 
влаҫне ҫирӗплетсе, халӑха мобилизацилесе хӑвӑртрах 
шуррисене ҫӗмӗрсе тӑкса хӑваласа ямалла пулнӑ. Ҫак 
ӗҫе йӗркелеме Улатӑртан П ӑва уес Совечӗн членӗсене 6 
ҫынна тата  Питӗртен килнӗ икӗ рабочие Йӗпреҫ стан- 
цине яраҫҫӗ. Вӗсем хушшинче П.Е. Крепков та  пулнӑ. 
Йӗпреҫре революциллӗ Комитет тӑваҫҫӗ.

Августӑн 27-мӗшӗнче Крепков отрячӗ П атӑрьел 
ҫывӑхне ҫитсе Кӗҫӗн Патӑрьелӗнче вырнаҫнӑ. Ҫакӑн 
ҫинчен вырӑнти кулаксемпе мулласем шуррисене 
пӗлтернӗ. Пӑваран Патӑрьелне тӑш ман офицерӗсен 
500 ҫынран тӑракан чаҫне янӑ.

Августӑн 28-мӗшӗнче, ирхине шуррисем Тӑрӑнпа 
П атӑрьел енчен пӑшалсемпе тата  пулеметсемпе 
пеме тапратнӑ. Ҫапӑҫу Кӗҫӗн П атӑрьел урамӗнче те 
пуҫланнӑ. Ҫапла персе тӑнӑ вӑхӑтра Крепков отрячӗ 
уялла, ҫил арманӗ еннелле туртӑннӑ. Анчах шуррисем 
П ӑла шывӗ ҫинчи пысӑк кӗпер патӗнчен урам вӗҫне 
сарлакӑшпех персе тӑнӑ. Хӗрлӗ армеецсем тӑш мана 
хирӗҫ вирлӗ кӗрешнӗ. Шуррисене м алалла кайма чар- 
са, Крепков хӑй пулеметпа пенӗ. Ӑна амантнӑ. Ҫак 
юнлӑ ҫапӑҫура вӑл паттӑрсен вилӗмӗпе вилет. Йӗпреҫпе 
Ш ӑхрантан килсе ҫитнӗ Совет ҫарӗн чаҫӗсем шуррисе
не ҫӗмӗрсе тӑкнӑ. П.Е. Крепковпа унӑн юлташӗсене чыс 
парса пытарнӑ. Иртнӗ ҫулсенче Кӗҫӗн П атӑрьелӗнчи 
ӗҫҫыннисем ҫав геройла ҫапӑҫу пулнӑ вырӑна палӑк 
лартнӑ. Йӗри-тавра йывӑҫсемпе чечексем ӳсеҫҫӗ.

Чӑваш  халӑхӗ хастар П.Е. Крепковпа унӑн ҫапӑҫура 
паттӑрлӑх кӑтартнӑ юлташӗсене ӗмӗр-ӗмӗр асра ты- 
тать.

«Авангард» хаҫат, 29.06.1960 ҫ. «Пирӗн календарь».

«...Ку событисем пирки 1960 ҫулхи ноябрӗн 
10-мӗшӗнче «Коммунизм ялавӗ» хаҫатра тухнӑ 
«Патӑрьел патӗнче...» ятлӑ статьяра (авторӗ Ф. Ярков, 
271-мӗш номер) тӗплӗн ҫырса кӑтартнӑ.
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(Тен, унта кӑтартн ӑ  цифрӑсем тӗрӗсрех те пуль — 
Д.К.). Унтан ҫакӑ паллӑ:

«Кӗҫӗн П атӑрьелне шуррисем П ӑва хулинчен 1918 
ҫулхи августӑн 27-мӗшӗнче килсе ҫитнӗ. Вёсен 350 ҫынлӑ 
ҫуран ҫар уш кӑнӗ тата  100 кавалерист, 10 станковӑй 
пулемет, 6 тупӑ пулнӑ. Ш уррисен ретӗнче чехсем те 
ҫапӑҫнӑ. Хӗрлисен вара ҫын шучӗ икӗ хут сахалтарах, 
станковӑй пулеметсем те 3 ҫеҫ пулнӑ. Тупӑсем вара па- 
чах  та  пулман. Ҫ апла вара хаяр ҫапӑҫура 28 ҫын, вёсен 
ш утӗнче П. Крепков командир вилнӗ. Ф. Ярков тӗпчевҫӗ 
ҫырса кӑтартн ӑ  тӑрӑх, П атӑрьел тавраш ӗнче 1918 
ҫулхи август уйӑхӗнче мӗн пурӗ 51 хӗрлӗармеец пуҫ 
хунӑ. В атӑ ҫын Лампасов, Харитонов, Кадеев учитель- 
пенсионерсем тӗпчесе т ата  Булдыгин, эпӗ (В.В. Вла
димиров -  Д.К.) архивсенче ш ыраса тупнӑ тӑрӑх, Туҫа 
ялӗнче августра — 3, Вӑрманхӗрри Ш ӑхальте — 6 (8-тан 
иккӗш ӗ чӗрӗ юлнӑ), Ш ӑнкӑртам ра — 4 (И. А тнаш кин ве
теран аса илнӗ тӑрӑх), Енш икре — 1, Ҫӗнӗ Ахпӳртре — 1, 
П атӑрьелпе Кӗҫӗн П атӑрьел хуш ш инче П ӑла хӗрринче 
2 хӗрлӗармеец вилнӗ. 28 вилнӗ хӗрлӗармееца тата  
вёсен командирӗн Крепковӑн ӳтне 1918 ҫулхи августӑн
29-мӗшӗнче Кӗҫӗн П атӑрьел хирӗнче, Ы хра ҫырми 
ш ывӗ хӗрринче пы тарнӑ. Треньелӗнче пурӑннӑ Д ми
триев учитель-пенсионер аса илнӗ тӑрӑх, тепӗр кун ҫак 
вилесем ҫумне тата  5 хӗрлӗармеецӑн ӳтне пы тарнӑ. Ку 
вы рӑнта 1918 ҫултах йы вӑҫран палӑк  лартнӑ. Анчах 
1949 ҫулхи кӗркунне хӗрлӗармеецсен виллисене Кӗҫӗн 
П атӑрьел  ҫумӗнчи м ӑнаҫлӑ палӑк ҫумне куҫарса килнӗ, 
кунта пы тарнӑ.

Хӗрлӗармеец пулнӑ ГА. Яин (отряд командирӗ, 
П атӑрьел  районӗнчи Ш ӑхач ялӗнчен -  Д.К.) аса 
илнӗ тӑрӑх, Н орваш -Ш ӑхаль ялӗнчи палӑк  айне 
у л тӑ  т а т а  Ш ӑнкӑртам ра вилнӗ 4 хӗрлӗармеец вилли- 
сен ш утӗнчен иккӗш не турттарса килнӗ. Ҫ апла вара 
Н ӑрваш  Ш ӑхалӗнчи палӑк  айне сакӑр, Ш ӑнкӑртам ри 
п алӑк  айне 2 хӗрлӗармеец ӳтне пы тарнӑ. П атӑрьел 
масарӗ ҫинче кунта вӗлернӗ пӗр хӗрлӗармееца т ата  Туҫа
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ялӗнчен турттарса килнӗ виҫӗ хӗрлӗармееца, Еншикре 
тата  Ҫӗнӗ Ахпӳрт чиккинче вилнӗ хӗрлӗармеецсене 
вилнӗ вы рӑнтах пытарнӑ.

Тёрӗссипе каласан, Кӗҫӗн П атӑрьел ҫумӗнче лара- 
кан палӑк ҫынсен юнӗ ҫинче ларать Н. Волков ветеран 
каласа панӑ тӑрӑх, ҫак вырӑна вилесене турттара-турт- 
тара килнӗ. Кашнинчен ҫӗр ҫине чарӑнмасӑр юн юхнӑ.

Ҫакна каласа хӑварас килет. П алӑк та, йӗри-тавра 
ты тнӑ картасем те кивелнӗ. Вырӑнти самоуправле
нии, хуҫалӑх ертӳҫисен ӑна юсас тесе тӑрӑш асчӗ. Сама- 
ни епле йывӑр пулсан та, вилнӗ ҫынсем ҫинчен манас 
марччӗ. Вӗсене хисеп туни хамӑра хисеп туниех пулӗ, 
сӑваплӑ ӗҫ туни те хамӑрах чыс кӳрӗ».

«Авангард» хаҫат, 06.09.1994 ҫ. В.В. Владимиров.

Кӗҫӗн П атӑрьел ялӗнчи хӗвел тухӑҫ енче 
хӗрлӗармеецсемпе шуррисен хушшинче ҫапӑҫу пулса 
иртни ҫинчен Ҫӗнӗ Ахпӳрт ялӗнчи В. Люкин учитель 
хӑй илтнӗ-пӗлнӗ тӑрӑх, 2008-мӗш ҫулхи авӑн (сентябрь) 
уйӑхӗнчи 3-мӗшӗнче «Авангард» хаҫатра «Паттӑрсен 
ячӗ вилӗмсӗр» ятпа пичетленнӗ статьяра ҫавӑн пек 
ҫырать. Унти хӑш-пӗр йӗркисене кӗскетсе маларах 
асӑнман тӗслӗхсене вулакан патне ҫитерӗпӗр.

«...Тан мар ҫапӑҫура хӗрлӗармеецсен отрячӗн чӗрӗ 
юлнӑ пайӗ Йӗпреҫе чакса каять. П. Крепков тата  унӑн 
53 ю лташ ӗ ҫапӑҫу хирӗнче выртса юлаҫҫӗ. Ку ҫеҫ те 
мар, тӗрлӗ енне тарма тӑрӑш нӑ хӗрлӗармеецсене Со
вет влаҫне курайман ҫынсем ты та-ты та вӗлереҫҫӗ. 
Ш ӑхальте, Кивӗ Катекре (Кӗҫӗн П атӑрьелӗнче те 
— Д.К.) пулнӑ ун пек тӗслӗхсем. Уйрӑмах хӑруш ӑ ӗҫ 
Ҫӗнӗ Ахпӳртре пулса иртет. П. Крепков отрядӗнчи пӗр 
аманнӑ салтак ялӑн хӗвел анӑҫ енчи ҫерем ҫине ҫитсе 
ӳкет (ку вы рӑна Макҫӑм тӑвайкки теҫҫӗ). Вӑл вӑхӑтра 
ҫынсем кӗрхи ҫӗртме тунӑ пулнӑ. Ҫак аманнӑ салтака 
сӳре пуххи ҫине пӑрахса ҫунтарса вӗлереҫҫӗ... Халь ла- 
ракан палӑка Октябрьти социализмла Аслӑ революци 
50 ҫул тултарнине уявланӑ чух уҫнӑ. Вӑхӑт яланах ма-
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л ал л а  ш ӑвать. Ҫӳлерех ҫырса кӑтартн ӑ  ӗҫсем пулса ир- 
тни те августӑн 28-мӗшӗнче 90 ҫул ҫитрӗ».

Мӗнле упранать-ха паянхи кун граж данла вӑрҫӑн 
пӗр ҫапӑҫӑвӗнче хӗрлисем паттӑрсен вилӗмӗпе пуҫне 
хунӑ хыҫҫӑн вӗсене асӑнса лартн ӑ палӑк? Ҫав ш ухӑш па 
эпӗ ҫуллахи л ӑп кӑ  ҫанталӑкпа усӑ курса историллӗ 
ҫапӑҫу пулса иртнӗ хыҫҫӑн 91 ҫултан, Кӗҫӗн П атӑрьел 
ялӗн хӗвел тухӑҫ енче вырнаҫнӑ палӑка, унран ая- 
кра та  мар ҫурҫӗр енче ларакан  армана кайса пӑхас 
терӗм. Асӑннӑ палӑкпа кивӗ армана курсан манӑн 
кӑм ӑл  хуҫӑлчӗ, эпир историе сума суманнине ӑш ри 
туйӑм па ӑнланса илтӗм. Ҫапах та  эпӗ м алалла  жур
налист ш ухӑш не вырнаҫтарас терӗм. Мӗншӗн тесен 
эпӗ «Авангард» хаҫатӑн корреспонденчӗ Альбина Его
рова 2008-мӗш ҫулхи чӳк уйӑхӗн (ноябрь) 22-мӗшӗнче 
«Истори ҫулӗ ҫине мӑян ан пустӑр» ятл ӑ  статьяра 
ҫырнӑ ш ухӑш ӗпе пӗтӗмпех килӗш етӗп. Ҫав историлле 
пӗлтерӗш лӗ палӑкпа арман м алаш лӑхӗ пӗр-икӗ ҫынна 
кӑн а мар пӑш ӑрхантарать пуль. Вӗсем ҫине паянхи кун 
тимсӗр пӑхнӑран юхӑнса пыраҫҫӗ. Эппин сӑмах парӑпӑр 
район хаҫачӗн корреспондентне.

«Ҫак кунсенче хаҫат редакцине Туҫа тӑрӑхӗнчен пӗр 
хисеплӗ ҫын кӗчӗ. Хаҫат тусӗ пулнӑран е журналистсен 
ӗҫне ҫывӑх ӑнланнӑран-ш и, вӑл  манпа чуна ы раттара- 
кан ҫывӑх темӑсене хускатрӗ.

Пурнӑҫра самай хура-шур курнӑ арҫынна паян исто
ри йӗрӗ ҫине хыт-хура пусма пуҫлани пӑш ӑрхантарать. 
С аманан каш ни тапхӑрне чӑн тӳрӗ куҫпа, хӑю ллӑ хакла- 
ма хӑнӑхнӑ ҫак вӗри ҫын Кӗҫӗн П атӑрьелӗн хӗвел тухӑҫ 
енче совет влаҫӗш ён ҫапӑҫса вилнӗ хӗрлӗармеецсен 
ячӗпе лартн ӑ  палӑкран  аякра та  мар вы рнаҫнӑ истори 
пӗлтерӗш лӗ ҫил арманӗ (халӑхра ӑна Крепков арманӗ 
теҫҫӗ) ҫулсеренех юхӑнса, ҫаралса, ҫӗр ҫумне пусӑрӑнса 
пы нӑ пирки пӑш ӑрханса калаҫрӗ.

-  Ача чухне пире учительсем ҫак сӑваплӑ вы рӑна 
курма экскурсие илсе килетчӗҫ. Ун чухне вӑл  тӑн-тӑн
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та  ҫирӗп ларатчӗ. Ю наш арах арман ҫурчӗ те пурччӗ. 
Ю лташсемпе арман йӗри-тавра пуля ш ӑтӑкӗсене мӗн 
чухлӗ шыраман-ши... -  аса илчӗ вӑл.

Вулаканӑмӑрӑн калаҫу хавхаланӑвӗпе Кӗҫӗн 
П атӑрьелӗнчи ҫак истори пӗлтерӗш лӗ вы рӑна ҫитрӗм. 
Пӗчӗк тимӗр калиткерен кӗрсе чӑн м алтанах со
вет влаҫӗшӗн, чӑнлӑхш ӑн ҫапӑҫса пурнӑҫне татн ӑ 
паттӑр  салтаксен ячӗпе лартнӑ палӑк  умӗнче пуҫ тай 
ма шут тытрӑм. Ашкӑрса та  хунаса кайнӑ йывӑҫсем 
ӑшӗнче палӑкӑн тӑрри ҫеҫ курӑнать. Ч ӑтлӑхри евӗр 
тӗмсем хушшинче алӑкне ш ыраса тупрӑм та  пит-куҫа 
ҫутӑлтаракан туратсене сире-сире палӑк ҫывӑхнелле 
туртӑнтӑм . 4-5 метр кайсан чӑнах та  уҫӑ вырӑна 
тухрӑм. Вӑт кунта улах вырӑн! Пӗр палӑк  ҫеҫ мӗскӗннӗн 
ларать. Ун йӗри-тавра вара мӗнле кӑна пуш ӑ савӑт, 
ӑпӑр-тапӑр, ҫӳп-ҫап выртмасть-ши?! Пӗр «паттӑрӗ» ӗҫсе 
ярайман сӑра кӗленчине палӑк картлаш ки ҫинех ларт- 
са хӑварнӑ. Сӑра кӗленчи вырӑнне ҫак сӑваплӑ вы рӑна 
салтак тӳмминчен (ромашка) хатӗрленӗ чечек ҫыххине 
хурса хӑварнӑ пулсан вӑхӑтӗнче тӗрӗслӗхшӗн хӑюлӑхпа 
паттӑрлӑх  кӑтартса пуҫ хунӑ салтаксене хисеп тунӑн 
туйӑнатчӗ. Нивушлӗ истори палӑкӗ ҫамрӑксемшӗн ка- 
нупа иртӗхӳ вырӑнӗ пулмалла?! П алӑк ҫине вара пысӑк 
саспаллисемпе ҫапла ҫырса хӑварнӑ: «Совет влаҫне 
ш урӑ гвардеецсенчен хӳтӗлесе 1918 ҫулта пуҫ хунӑ 
П.Е. Крепков отрячӗнчи боецсене асӑнса». Тепӗр енче 
хӗрӳ ҫапӑҫу вӑхӑтӗнчи сам анта ӳкернӗ. Ӑна пӑхсан 
чӑнах та  чун сӳ! туса каять. Пулемет умӗнче 8-9 салтак. 
Ч ы лайӑш ӗ вӗсенчен пӑш ал кӗпҫине ҫирӗппӗн ты тнӑ. 
Анчах тан  мар ҫапӑҫура кӗпер урлӑ шуррисене каҫарас 
мар тесе хӗрлӗ армеецсем пӗрин хыҫҫӑн тепри вилеҫҫӗ. 
П.Крепков командир та  йывӑр аманать. П алӑк ҫинчи 
ӳкерчӗкре ӑна аманнӑ хыҫҫӑн кӑкӑрне сулахай аллипе 
ты тса тӑнинчен палласа илме пулать. Ӳнерҫӗ-скульптор 
палӑк ҫинчи ҫак ҫапӑҫу самантне чӗрӗ ӳкерчӗк пекех 
сӑнарланӑ. Ҫавӑнпа та  нивушлӗ ҫак хисеплӗ вы рӑнта 
эрех-сӑра ӗҫме, аш кӑнма хӑюлӑх ҫитмелле?
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Кӗҫӗн Патӑръел ялӗн  
арманӗ.

П алӑк ҫумӗпе иртекен истори сукмакӗпе кӑш т м а
лярах утсан тепӗр чӗрӗ палӑк -  ҫунаттисене мӗскӗннӗн 
уснӑ ҫил арманӗ. Кунта вара чӑнах та  1918 ҫулхи авгу- 
стра мар, темиҫе кун каялла ҫеҫ хӗрлисемпе шуррисем 
ҫапӑҫнӑ тейӗн. Арманӑн аялти пайӗнчи хӑмисене йӑлтах 
хӑпӑтса кайнӑ. Унӑн варринчи тӗнӗлӗ те чалӑш нӑ. 
Йывӑр чула ҫеҫ этем алли вырӑнӗнчен куҫарма вӑй 
ҫитереймен. Армана «салтӑнтарма», паллах, ҫичӗ тинӗс 
леш  енчен килмен. Пирӗн тӑрӑхра пулса иртни вӑраха 
тӑсӑлтӑр, ун ҫинчен пирӗн ачасем, мӑнуксем тӗплӗн 
пӗлччӗр тесе вёсен ӗмӗрне вӑрӑм латм алла, пӗлтерӗш лӗ 
палӑксене сыхласа хӑварас тесе тӑрӑш м алла чухне 
эпир усал ёҫсем ы тларах тӑватпӑр. Ман шутпа, иртнӗ 
ӗмӗрхи армана та  сыхласа хӑвармалла, палӑка та  кирлӗ 
пек пӑхса тӑмалла».

П аллах, журналист шухӑшӗпе килӗшмесӗр тӑм а 
май ҫук, тесе калас килет манӑн ҫакӑн хыҫҫӑн.

хӗвел тухӑҫ енче ларакан палӑкпа ҫил
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Улшӑнӗ-ши лайӑх енне малаш нехи ӑрӑвӑн шухӑш- 
кӑмӑлӗ историлле палӑксене пӑхса-тирпейлесе тӑрас 
енӗпе е ҫак истори пӗлтерӗш лӗ пулӑм вӑхӑт иртнӗҫемӗн 
манӑҫа тухать — ӑна вӑхӑт кӑтартӗ.

Ш уррисене П ӑва хулинчен хӑваласа янӑ хыҫҫӑн 
У латӑртан И.К. Скрипин ертсе пынипе П ӑва уес 
Совечӗпе РКП(б) уес Комитечӗ каялла П ӑвана 
таврӑнаҫҫӗ. Ҫавӑн хыҫҫӑн вулӑссемпе ялсенче Совет 
органӗсене суйлама ты тӑннӑ.

1918 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 29-мӗшӗнче П атӑрьел вулӑс 
Совет йышне ҫӗнӗрен 6 ҫынран суйлаҫҫӗ. Вулӑс ӗҫтӑвком 
председателӗ пулма Ч ӑваш  Ишек ялӗнчи Семен Ильич 
Волкова, унӑн ҫумӗ пулма — Ершов Федор Петровича, 
вӑл П атӑрьелӗнчен.

Членӗсем:
Евдоким Яковлевич Иванов -  Тикеш (внутр. распо

рядка),
М аллин И гнатий Ларионович -  П атӑрьел (ирод, от

дел),
Тинюков И ван Григорьевич -  С ӑкӑт (земель, отдел),
Анисимов Василий — Треньел (земель, отдел).
1918 ҫулхи юпа уйӑхӗнче Волков С.И. вилнине пула 

вулӑс Совет председателё пулма И гнатий Ларионович 
М аллина суйланӑ. Ҫак ҫулхине те, каярах та  вулӑспа 
ял  ӗҫтӑвком председателёсем, Советсен йышёсем 
улш ӑнсах тӑнӑ. И.Л. М аллина П ӑва уесёнчи хресченсен
3-мёш съездёнче уес ӗҫтӑвкомне суйласан, ун вырӑнне 
1919 ҫулхи нарӑсӑн 2-мӗшӗнчи ларура вулӑс ӗҫтӑвкомӗн 
председателё пулма Федор Петрович Ершова суйлаҫҫӗ. 
Унӑн ҫумӗ (ун чухне товарищ  председателя тенё) пулма 
И ван Хураськина, членне Тимофей Спиридонова, секре- 
тарьне Алексей Иванова суйланӑ.

1919 ҫулта Тутар облаҫӗнчи уессем кантонсем ҫине 
куҫнине пула вулӑссенчи ял  Канашӗсенче ҫӗнӗрен суй- 
лавсем пулса иртнё.

Тутар Республикинчи Наци Архивёнче упрана- 
кан документсем тарах, паянхи Ч Р П атӑрьел районне
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кӗрекен хӑш-пӗр ялсенчи суйлав пулса иртнӗ хыҫҫӑн 
ҫырнӑ протоколсемпе паллаш сан ҫакна пӗлме пулать: 

Протоколы сельских Советов Буинского кантона.Батырев- 
ская волость.

...87 с. Большое Батырево: Председатель -  Павел Кошкин 
Тов. председателя -  Иван Зайкин 
Секретарь -  Максим Спинов.
89 д. Новое Котяково: Председатель -  Василий Михайлов
Тов. председателя -  Федор Ильин
Секретарь -  Петр Анисимов
...97 с. Туруново: Председатель -  Никифор Петров
Тов. председателя -  Григорий Лаханов
Секретарь -  Дмитрий Лялькин
99 д. Малое Батырево: Председатель -  Иван Фролкин 
Тов. председателя -  Василий Хураськин 
Секретарь -  Павел Илюткин.
дер. Ишаковской части чуваш (Тутар Ишек яле те пулнӑ 

ун чухне -  Д.К.)
Председатель -  Егор Кулаков 
Тов. председателя -  Василий Сорокин 
Секретарь -  Матросов

с. Тойси: Председатель -  Гордей Иванов
Тов. председателя -  Петр Семенов
Секретарь -  Афанасий Руссов
д. Ст. Тойси: Председатель -  Александр Терентьев
Тов.председателя -  Василий Пласкин
Секретарь -  Данил Кузнецов
с. Сугуты: Председатель -  Петр Милов
Тов. председателя -  Никифор Вуколов
Секретарь -  Федор Нарты.
1919-мӗш ҫулхи ака (апрель) уйӑхӗн 5-мёшёнче 

Кӗҫӗн П атӑрьел ял  пухӑвӗнче ял Канаш не ҫӗнӗрен унӑн 
председателё пулма Николай Семенова, унӑн ҫумне Си
дор Архипова, секретарьне Кузьма Абрамова суйланӑ.

Ҫав ҫулсенче уеспа (каярах кантон) вулӑс 
ӗҫтӑвкомӗсенче кӑна мар, ял  Канашёсенче те час-часах,
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ҫулталӑкне темиҫе хут та, ҫӗнӗрен суйлавсем туса 
ирттернӗ. Ҫавӑнпа та  ял  Канашӗсен председателӗсем, 
вёсен ҫумӗсемпе секретарӗсем те улшӑнсах пынӑ.

Тутар облаҫӗнчи П ӑва уесне кӗрекен Турхан вулӑсӗ 
1919 ҫулта хальхи Первомайскипе Турхан енчи ял
сене кӑна мар, хальхи Улатӑр районӗнчи Кивӗ Эйпеҫ, 
Ш ӑмӑрш ӑ районӗнчи Карапай Ш ӑмӑрш ӑ, Комсомоль
ски районӗнчи Йӳҫ Ш ӑхаль ялӗсене те пӗрлештерсе 
тӑнӑ. Вулӑссенчен чи пӗчӗкки вара, Ш ӑнкӑртам  вулӑсӗ, 
6 тутар ялӗнчен шутланса тӑнӑ: Ш ӑнкӑртам, Тутар 
Сӑкӑт, хальхи Комсомольски районне кӗрекен Тутар 
Шурӑт, Ыхра Ҫырми (Тутар Ишек ялё каярах Ыхра 
Ҫырмипе пӗрлешсе кайнӑ), Хирти Пикшик ялӗн пӗр 
пайӗпе тепӗр пайӗ. Каярах ҫак икё ял та  пӗрлешсе пӗр 
ял пулса кайнӑ.

(Тутар Республикинчи Н аци Архиве, ф.143, оп.1, 
ед.хр.37.)
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ЧӐВАШ АВТОНОМИ ОБЛАҪНЕ, 
ПАТӐРЬЕЛ ВУЛӐСӖПЕ УЕСНЕ ЙӖРКЕЛЕНИ. 

ВЫҪЛӐХ ҪУЛӖСЕМ

1918-мӗш ҫулхи ҫу уйӑхӗнче национальнӑҫсем енӗпе 
ӗҫлекен Халӑх Комиссариачӗ ҫумёнче Ч ӑваш  пайне туса 
хунӑ, унӑн заведующийӗ пулма Д.С. Эльмене лартнӑ. 
РКП(б) Хусан губкомӗн ҫав ҫул вӗҫӗнче Ч ӑваш  секци- 
не туса хунӑ, унӑн председателё пулма В.А. Алексеева 
ш аннӑ.

1920-мӗш ҫул пуҫламӑшӗнче Хусан, Чӗмпӗр, Уфа- 
па Самар кӗпӗрнисенчи чӑваш  коммунисчӗсем Д.С. 
Эльмен сӗннипе П ӑлаҫи нимӗҫсен коммуни тӗслӗхӗпе, 
уйрӑм административлӑ территорине тухса, Чӑваш сен 
ӗҫ коммуни тума шутлаҫҫӗ. РКП(б) чӑваш сен секцисем- 
пе ячейкисен тата  чӑваш сен коммунисчӗсен активлӑ 
ӗҫченӗсен Пӗтӗм Раҫҫейри 1-мӗш съезчӗ нарӑс уйӑхӗн
4—8-мӗш числисенче Хусанта ҫак ы йтӑва пӑхса тухнӑ. 
Ҫак съездра пӗр ш ухӑш лӑ пулса «Чӑваш ӗҫ коммуни- 
не» туса хума йыш ӑннӑ. Проект тӑрӑх коммунӑна Ху- 
санпа Чӗмпӗр кӗпӗрнинче чӑваш сем пурӑнакан ҫӗрсем 
кӗмелле пулнӑ. Ч ӑваш  Автономине туса хума кӑтарту 
парас умён В.И. Л енин Наркомнацӑн Ч ӑваш  пайӗнчи 
тат а  РКП(б) Хусан губкомӗн ЧӑБаш  секцийӗнчи ерт
се пы ракан работниксене йы ш ӑннӑ, вӗсемпе Ч ӑваш  
Автономийӗн форми ҫинчен калаҫнӑ. Вӑл чӑваш сене 
таврари кӗпӗрнесенче халӑхӑн ы тларах пайӗ чӑваш сем 
пурӑнакан ҫӗрсене пӗрлеш терсе автономи республикине 
йӗркелеме, унӑн тӗп хулине Чӗмпӗре тума сӗннӗ. Анчах 
та  Мускава кайнӑ делегатсем ы тларахӑш ӗ Ш упаш кар 
енчен пулнипе те пуль, те пулас тёп хула ы тла аякра 
пуласран, ҫавӑн пекех Чӗмпӗрти коммунистсем влаҫа 
илсен, Ш упаш кар енчисем пысӑк вы рӑнта ӗҫсӗр юлас- 
ран шикленсе пуль, В.И. Л енин сёнёвёпе килёшмен, 
пӗчӗкрех кӑна автономи облаҫӗ йӗркелес ҫул ҫине тӑнӑ. 
Пысӑкрах автономи республики тусан экономикӑпа 
хуҫалӑха ертсе пыма йывӑр пулать тенӗ-ши? Чӑваш сен
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представителӗсемпе килӗшсе ҫав ҫулхинех ҫӗртме 
уйӑхӗн 24-мӗшӗнче ВЦИК председателӗ М.И. Калинин, 
секретарӗ А. Енукидзе тата  РСФСР Халӑх Комиссарӗсен 
Совечӗн председателӗ В.И. Ленин Ч ӑваш  автономиллӗ 
облаҫне туса хурасси ҫинчен Д екрета алӑ пуснӑ.

Асӑннӑ Декрет тӑрӑх Чӑваш  Автономи облаҫне 
Хусан кӗпӗрнинчен Ш упашкар, Ҫӗрпӳ тата  Етӗрне 
уесӗсем, Козьмодемьянск уесӗн пёр пайӗ тата  Чӗмпӗр 
кӗпӗрнинчи П ӑвапа Кӑрмӑш  уесӗсен хӑш-пӗр пайӗсем 
куҫаҫҫӗ. П ӑва уесӗнчен Мӑрат, Хумпуҫ-Патӑрьел, 
Ш амкай тата  Ш ӑмӑрш ӑ вулӑсӗсем куҫаҫҫӗ, анчах 
та  П атӑрьел вулӑсӗ пӗтӗмпех Тутар Республикинче 
юлать-ха. Ҫӗрпӳ уес комиссийӗ 1920-мӗш ҫулхи ҫурла 
уйӑхӗн 3-мӗшӗнче тунӑ доклад тӑрӑх П атӑрьел вулӑсне 
те Чӑваш  Автономи облаҫне йыш ӑннӑ тесе кӑтартнӑ. 
Ҫакӑн хыҫҫӑн ЧАО администраци комиссийӗ 1921 ҫулхи 
кӑрлач уйӑхӗн 31-мӗшӗнче П атӑрьел вулӑсне ЧАО 
йышне илнине ҫирӗплетет.

Ч ӑваш  облаҫӗн территорийӗ вара ун чухне халь
хи Ч ӑваш  Республикинчен те пӗчӗк пулнӑ -  15 пин 
тӑваткӑл  километра яхӑн, унта 811221 ҫын пурӑннӑ, 
вӗсенчен вара 97 проценчӗ ялсенче, 3 проценчӗ хула- 
сенче. Облаҫра наци енӗпе илес пулсан: чӑваш сем — 86 
процент; вырӑссем, тутарсем, мордва, мари тата  ытти- 
сем -  14 процент.

Кунта ҫавна палӑртса хӑварсан та  вы рӑнлӑ пуль 
тетӗп. Автономии мӗнле территорилле единица пулас 
пирки пирӗнпе кӳршӗллӗ Тутар Республикинче мал 
ш ухӑш лӑ депутатсем ертсе пынипе 1920-мӗш ҫулхи 
ҫу уйӑхӗнчех Тутар АССР-не йӗркелеҫҫӗ. Вӗсем Авто- 
номилле Республика территорийӗ пысӑк пулассин- 
чен хӑраса таман, хӑйсен территоринчи хальхи Пӑва, 
Ҫӗпрел районӗсенче йы ш лӑ пурӑнакан чӑваш сем 
Чӑваш  облаҫне куҫассине хирӗҫ пулнӑ. Унти чӑваш сем 
ыйтнине Мускаври влаҫсем те Тутар Республикинчи 
влаҫра ларакансене хирӗҫ кайман курӑнать.

Ч ӑваш  Автономиллӗ облаҫне туса хурасси ҫинчен
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йы ш ӑннӑ декретпа килӗш ӳллӗн, РКП(б) Тӗп Комитечӗн 
Оргбюровӗ 1920 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗн 24-мӗшӗнче 
облаҫӑн Революциллӗ Комитетне ҫирӗплетнӗ, унта 
ҫаксене кӗртнӗ: председатель — Эльмен, членӗсем: В.А. 
Алексеев, Л.М. Лукин, И.А. Крынецкий, Я.П. Соснин. 
Ҫав ҫулхинех утӑ (июль) уйӑхӗн 6-мӗшёнче Ревком,тепӗр
6 кунтан партии Ч ӑваш  обкомӗ (председателӗ Д.С. Эль
мен) ӗҫлеме ты тӑннӑ.

1920-мӗш ҫулта П атӑрьел вулӑсӗ Ч ӑваш  Автономи 
облаҫне кӗрсен пӗрремӗш вулӑс Советне суйлаҫҫӗ. Совет 
председателӗ пулма Сӑкӑт ҫыннине Тинюков Никифор 
Федоровича, унӑн ҫумӗ пулма Чӑваш  Ишек ялӗнчен 
Пушкин Сергей Николаевича, секретарьне Кивӗ 
Ахпӳртри Карягин Афанасий Григорьевича суйланӑ.

Ял Совет йышӗсене те ҫӗнӗрен суйлама тытӑнаҫҫӗ.
Ҫӗрпӳ уесӗ П ӑва уесӗнчен вулӑссем куҫнӑ хыҫҫӑн 

ҫӗр лап тӑкӗ  ы тла  пысӑк пулнипе ҫак вулӑссене ерт- 
се пырасси йы вӑрланса ҫитет. Ҫавна пула Ҫӗрпӳ уес 
ӗҫтӑвкомӗ П ӑва уесӗнчен куҫнӑ 6 вулӑса ертсе пыма 
1920 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 1-мӗшӗнче Йӗпреҫре Ревтрой- 
ка  йӗркелет, юпа уйӑхӗн 5-мӗшӗнчен ты тӑнса унӑн 
председателӗ пулма Д.З. Захарова лартаҫҫӗ. Сӑмах 
май, вӑл пӗр вӑхӑт хуш ш и хальхи П атӑрьел  районӗнчи 
Тӑрӑн ш кулӗнче те ачасене вӗрентнӗ, кайран хамӑр 
республикӑра ответлӑ вырӑнсенче, ҫав ш утрах 1934- 
1937-мӗш ҫулсенче ЧАССР (Тӗп) Аслӑ суд членӗ, унӑн 
председателӗ пулса та  ӗҫленӗ. Ун ҫинчен Ч ӑваш  Респу- 
бликин Аслӑ Суд судйи Н.В. Яковлев 2008 ҫулта ҫырнӑ 
«Верховный суд Чувашской Республики» кӗнекере 
тӗплӗнрех вуласа пӗлме пулать.

1920-мӗш ҫулхи юпа (октябрь) уйӑхӗн 24-мӗшӗнче
7 ҫынран тӑракан вулӑс Советне ҫӗнӗрен суйлаҫҫӗ. 
Председателӗ хальхинче те Сӑкӑтри Никифор Тинюков 
пулать, ыттисем вара:

Афанасий Карягин -  Кивӗ Ахпӳртрен,
Сергей Пушкин -  Ч ӑваш  Ишекёнчен,
Владимир Наперсткин -  Кивё Катекрен,
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Алексей Табаков -  Туҫаран,
Николай Иванов -  Кивё Катекрен,
АркадийМилов -  ҫар комиссарӗ.
Чӑваш  облаҫне Пӑва уесӗнчен куҫнӑ 6 вулӑсра 

пурӑнакансем Ҫӗрпӳ уесне тӗрлӗ ӗҫпе ҫӳреме аякра 
пулнипе тата Тутар республикинчех юлнӑ 6 вулӑсри 
чӑвашсем те Чӑваш  облаҫне куҫасшӑн пулнипе де- 
легатсем суйласа Патӑрьелне ҫӗнӗ уес йӗркелес пир
ки съезд ирттерме янӑ. 1920-мӗш ҫулхи чӳк (ноябрь) 
уйӑхӗнче иртекен съездра 10 вулӑсран тӑракан: Хӑмпуҫ- 
Патӑрьел, Мӑрат, Турхан, Патӑрьел, Ш ӑмӑршӑ, Упи, 
Ш ӑмалак, Курнавӑш, Тӑмпаел, Алькеево-Патӑрьел 
уесне йӗркелеме постановлени йышӑнаҫҫӗ. Ҫак поста
новление ҫирӗплетме ҫӳлти органсене ярса панӑ. Ан- 
чах та  Упипе Тӑмпаел вулӑсӗсенчи ялсенче пурӑнакан 
халӑхсем Чӑваш  Автономи облаҫне илме ыйтнине 
тивӗҫтермен. Тутар республикинчен Патӑрьел уес
не вулӑссем куҫнине ВЦИК 1921 ҫулхи авӑн уйӑхӗн
22-мӗшӗнчи декречӗпе ҫирӗплетет.

Ҫак декрет тӑрӑх Патӑрьел уесне 12 вулӑс кӗнӗ: 
Патӑрьел, Каҫал, Кӗҫӗн Елчӗк, Курнавӑш (Новые Шим- 
куссы), Мӑрат, Турхан, Хурамал, Хӑмпуҫ-Патӑрьел, 
Ш амкай, Ш ӑмалак, Ш ӑмӑршӑ, Ш ӑнкӑртам.

1921 ҫула кӗрсен, Чӑваш  облаҫӗнче УШ-мӗш Раҫҫей 
Совечӗсен съезчӗн йышӑнӑвӗпе килӗшсе, хресченсен 
хуҫалӑхӗсенчи тырӑ вӑрлӑхне пухса илсе обществӑлла 
кӗлетсене хумалли йӗрке тӑваҫҫӗ. Ҫак тырӑ вӑрлӑхӗн 
кампанийӗ, паллах, хресченсен кӑмӑлне кайман. Вӗсем 
вӑрлӑх тырра обществӑлла ампарсене (кӗлетсене) 
курайманнисем вут тӗртсе ҫунтарса е вӑрланине 
пула ҫухатасран, ҫавна пула хӑйсен ҫемйисене выҫӑ 
вӗлересрен хӑранӑ. Асӑннӑ съезд йышӑнӑвне пурнӑҫа 
кӗртес ӗҫре Чӑваш  облаҫне ертсе пыракансем те, 
вырӑнти влаҫра ларакансем те, ял ҫыннин нуши- 
не ш ута илмесӗр вӑрлӑх фондне памалли норми- 
не ы тла пысӑклатнӑ. Обществӑлла вӑрлӑх фончӗ
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усси пирки хресченсене ӑнлантарса пам анни те ҫав 
ҫитменлӗхсенчен пӗри пулнӑ. Ҫав сӑлтавсене пула 
ӗнтӗ кӑм ӑлсӑр хресченсем Совет влаҫӗ ҫине урӑхла 
пӑхм а тытӑнаҫҫӗ, куш танраххисем хистенипе Ш упаш - 
кар, Етӗрне, Ҫӗрпӳ уесӗсене кӗрекен вулӑссенче хрес- 
ченсен пӑлхавӗсем пулса иртеҫҫӗ. М алтанхи восста- 
ни Ш упаш кар уесӗнчи Акулево вулӑсӗнче 1921-мӗш 
ҫулхи кӑрлач  уйӑхӗн 19-мёшӗнче пуҫланать. Ҫ авӑн пек 
пӑлхавсем ы тти  уессемпе вулӑссене ярса илсе пирӗн 
тӑрӑха  т а  ҫитеҫҫӗ. Асӑннӑ уйӑх вӗҫӗнче Аслӑ Каҫал 
вулӑсӗнчи пӑлхав вӑхӑтӗнче (хальхи Комсомольски 
районӗ) 6 совет служащ ипе активисчӗсене тискеррӑн 
вӗлернӗ. Х усантан килнӗ отряд К аҫал ялӗнче пӑлхава 
пуҫарса яракансене т а т а  унта  активлӑн  хутш ӑннӑ 45 
ҫынна тупса палӑртн ӑ, ҫак отряд ш табӗ ҫумӗнчи ҫар 
участокӗ кӑларн ӑ приговор тӑрӑх, вӗсене ҫавӑнтах пер
се пӑрахнӑ.

Аслӑ К аҫалта йӗрке тунӑ хыҫҫӑн отряд М ӑрат 
ялӗнче чарӑнса ҫӗр каҫать, вара м алалла П атӑрьелне 
ҫул ты тать , анчах нумай та  вӑхӑт иртмен, Турхан- 
та  пӑлхав пуҫланни пирки телефонограмма ҫитет. 
Ҫак хыпар тӑрӑх, унта пёр милиционера вӗлерес пек 
хӗненӗ, пӑлхава ҫӗкленнё халӑх коммунистсемпе вулӑс 
ӗҫтӑвком членӗсене вӗлерес ш утпа ш ыранӑ. Ч ӑваш  об- 
чекан (областная чрезвы чайная комиссия) Ҫӗрпӳ уесне 
кӗрекен Йӗпреҫ районӗн уполномоченнӑйӗ ҫийӗнчех 
нарӑс уйӑхӗн 1-мӗшӗнче Турхана 20 ҫынран тӑракан  
хӗҫ-пӑш аллӑ отряд кӑларса янӑ. П ӑлхав пуҫаракансене
25-шне ты тса П атӑрьелне революцилле ҫар ш табне 
илсе пынӑ, унта допрос тунӑ хыҫҫӑн вӗсенчен 16-шне 
персе пӑрахм алла постановлени кӑларнӑ.

Ы тти  уессемпе вулӑссенче общ ествӑлла вӑрлӑх 
фондне хирӗҫ пуҫарнӑ пӑлхавсене нарӑс уйӑх 
пуҫламӑш ӗнче путарнӑ.

Ч ӑваш  облаҫӗнчи уессемпе вулӑссенче хресченсен 
вӑрлӑх фондне 1921 ҫулхи акана тухма ҫурхи ты рӑ
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уйӑрса обществӑлла ампарсене хурас пирки кӑрлачӑн
3-мӗшӗнче Инструкци кӑларнӑ. Ҫак Инструкципе 
килӗшӳллӗн районсемпе вулӑссенче тата поселоксен- 
че вӑрлӑх фончӗ йӗркелеме комиссисем тӑваҫҫӗ, вӗсене 
пысӑк правапа усӑ куракан уполномоченнӑйсем ертсе 
пынӑ. Паллах, ҫак ӗҫре уполномоченнӑйсем те, район
семпе вулӑссенчи комисси членӗсем те, Чӑваш  облаҫне 
ертсе пыракансем те, ҫителӗклех йӑнӑш  утӑмсем тунӑ. 
Ун чухне нумай ача-пӑчаллӑ хресчен ҫемйи ҫав ҫул 
пур-ҫук тыррине илсе тухса кайсан мӗнле пурӑнӗ ҫӗнӗ 
тырӑччен тесе шутламан. Ҫав ҫулах выҫлӑх мӗн иккен- 
не ачаран пуҫласа мӗн ватти таранччен хӑйсен ҫывӑх 
ҫыннисене ҫухатнинченех туйса илнӗ.

Хресчене йывӑр ш ӑпа кӗтессине уессене ертсе пыра
кансем те ӑнланман мар, ун пирки вӗсем облаҫри влаҫра 
ларакансене те пӗлтернӗ.

Ҫакна Чӑваш  АО Йӗпреҫ уес ёҫтӑвком председателӗ, 
вӑлах революционнӑй тройка председателӗ пулнӑ Д.З. 
Захаров 1921-мӗш ҫулхи нарӑс уйӑхӗн 2-мӗшӗнче до
клад тунӑ чухне ҫапла палӑртать:

«1. Настроение населения спокойное, но подавляюще угне
тенное, и отношение к распоряжениям власти за последнее вре
мя стало замечаться недоверчивым и нареканий за усиленную 
выкачку хлеба и за выполнение семенного фонда, т.к. некоторые 
граждане остаются без всякой надежды на просуществование.

2. Отношение населения к местным органам власти недру
желюбно и недоверчиво, благодаря некоторым нетактичным и 
преступным выходкам отдельных советских работников.

3. За последнее время население ничем не интересуется 
кроме заботы о продовольствии, которое во всех шести воло
стях (Батыревская, Муратовская, Торхановская, Хомбусь-Баты- 
ревская, Шамкинская и Шемуршинская -  Д.К.) состоит очень 
остро и выполнение семенного фонда за темность и непони
мание населения действует подавляюще и порождает среди на
селения ропоты».

(ГИА ЧР, фонд Р-22, опись 1, дело 27, л.л. 31-34).
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1921-мӗш ҫулхине ҫӑва тухсанах А тӑл тӑрӑхӗнче, 
уйрӑмах Ч ӑваш  облаҫӗнче, ҫумӑр ҫуманнипе тата  
ҫанталӑк ш ӑрӑх тӑнипе, уй-хирсенче тыр-пул, пахча- 
ҫимӗҫ типсе-ҫунса кайнӑ. Ҫак ҫулхине облаҫӗпе те каш 
ли теҫеттин (десятина -  1,09 га) пуҫне 4,8 пӑт (1 пӑт 
— 16,38 кг) ты рӑ ҫеҫ пуҫтарса илнӗ.

Халӑх выҫлӑхпа аптраса вилес хӑрушлӑх тухса тӑнине 
кура вырӑнти влаҫра ларакан пуҫлӑхсем ҫьш пурнӑҫне 
хӑтарас тесе уйрӑм столовӑйсем уҫма, ачасене тыр-пул 
лайӑх пулнӑ тата  апат-ҫимӗҫ продукчӗсемпе тивӗҫтерме 
пултаракан республикӑсемпе облаҫсене яма йышӑнаҫҫӗ.

Кунта Ч ӑваш  Автономи облаҫён ш айӗнче выҫлӑхпа 
кӗрешес пирки йы ш ӑннӑ мероприятисем ҫинче чарӑнса 
илӗпӗр.

Протокол № 39
расширенного заседания областной комиссии по оказанию по

мощи голодающим совместно с Президиумом облисполкома Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Чув.Авт.обл. от 
18.10.1921 г.

Присутствуют: пред.облисполкома и председатель Комиссии по
мощи голодающим т. Коричев и представитель Центральной комис
сии Пом.Гол. ВЦИК В. Чуканцев.

Повестка дня:
1. Общее положение в Чув.области в связи с голодом.
2. Положение детей в Чув.области, и т.д.

Постановили: 1 Признать, что работа всех органов по борьбе с 
голодом в Чув.обл. заключалась главным образом в засеве озимых 
полей и что непосредственная задача -  питание голодающего населе
ния. Отлаженная впредь до окончания кампании засева, в настоящий 
момент встает со всей остротой и застает местные советские органы 
при полном отсутствии необходимых ресурсов для непосредственной 
борьбы с голодом.

Окончательная гибель яровых хлебов, полное отсутствие пред
мета продовольствия, товаров для обмена, денежных знаков для по
купки хлеба, отсутстие медикаментов и врачей, о чем несколько раз
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доводилось до сведения Центра. Неполучения разрешения и продо
вольствия на производство общественных работ и т.д., ставят борьбу 
с голодом почти неосуществимой, ибо имеющиеся местные ресурсы 
все использованы, -  необходима реальная и скорая помощь, о чем не
однократно возбуждалось ходатайство перед Центром в письменной и 
устной форме, но таковой помощи до сих пор не получено, а потому 
расширенное заседание Комиссии Пом.Гола совместно с Презид.Об- 
лисполкома в присутствии Представителя Комиссии Помгола ВЦИК 
т. Чуканцева, лично убедившегося в отсутствии местных ресурсов для 
борьбы с голодом, постановляет:

Признать, что положение Чувашской области катастрофическое. 
800 тыс. населения не имеет никакого продовольствия, питаясь ис
ключительно вредными для здоровья суррогатами, население масса
ми умирает с голоду. Целые семейства уже вымерли. Из 6-7 чел. се
мейства остались по 2-3 человека.В одном Чебоксарском уезде умерло 
993 чел., ввиду сего категорически просить През. ВЦИК, Цека Помгол 
и Московскую Губкомиссию Помгол:

1) Немедленно отпустить продовольствия, дензнаков и товарно
го фонда для сохранения умирающего от голода населения...

2) Употребить все силы для получения до сих пор неполучен
ных семгрузов, заготовленных путем товарообмена в Белоруссии и 
Гомельской губернии...

П. О положении детей в Чувашской области.

Вследствие полного отсутствия продовольствия, положение де
тей в Чув.обл. катастрофическое: 298 тыс. детей ничем не обеспечены.

Ввидусего просить Цека Помгола и Московскую губкомиссию:
1) Срочно отпустить для детского питания, продовольствия 

дензнаков, мануфактуру, обуви, медикаментов по представленной и 
прилагаемой смете и требованию.

2) Распределить детей по урожайным губерниям и отправить 
немедленно из Чув.обл.

Предложить немедленно принять Москве и Московской губер
нии, Нижегородской и Ярославской губерниям принять детей Чув. 
обл. на содержание.

3) В Чув.обл. по данным Облстатбюро, Облздрава имеется 
72818 голодающих детей в возрасте до 3 лет, включительно.

Эвакуировать значенных детей не представляется возможным, а 
посему просить Цека Помгол и Наркомздрав РСФСР прийти на по
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мощь детям Чув.обл деньгами, продуктами и одеждой, медикамента
ми и пр. в срочном порядке.

(ЧГИА, ф. 161, оп.1, д.5)

Облӗҫтӑвком уполномоченнӑйӗ П авел Анчу- 
ков 1921-мӗш ҫулхи юпа (октябрь) уйӑхӗнче Мускав 
кӗпӗрнине кайса килнӗ хыҫҫӑн хӑйӗн докладӗнче ҫак 
кӗпӗрнере пурӑнакан хресченсем выҫӑпа аптракансем 
валли  ты рӑпа ҫӗрулми тата  укҫа-тенкӗ уйӑрса пулӑш ни 
ҫинчен пӗлтернӗ.

Ч ӑваш  облаҫӗнче уессенчи ялсенче пурӑнакан каш 
ни ҫемьене выҫлӑхпа кӗрешекен комиссисем килӗсене 
пырса мӗнле пурӑннине тӗрӗсленӗ, ун пирки уессен 
центрӗсене акт тӑратнӑ. Ҫавӑн пеккисенчен аяларах 
пӗр тӗслӗх илсе кӑтартм а пулать.

Письмо
председателю многолавочного общества потребителей 

Б-Батыревского правления в Ибресинский Упродком отдел распре
деления обращается с просьбой об отпуске продовольствия на 15269 
едоков за август 1921 г.

В семьях этих едоков хлеба не оказалось -  из акта обследования 
инспектора по Б-Батыревской волости Александра Карасева.

(ЧГИА, ф. 1584, оп.1, д.2-а)
Докладная записка в областную комиссию помощи голодающим 

при облисполкоме от зав. подотдел ом пайка и пособий Г.И. Орлова. 16. 
X I.1921 г.

По вопросу о мероприятиях по борьбе с голодом.

Облсоветом совместно с Облисполбюро выяснено путем райони
рования число голодающих по Чувобласти, которое равнялось при
близительно 377564 чел., а также места поражения голодом. Была 
составлена смета по организации столовых в местах пораженных 
голодом. Смета была составленана общую сумму 644220614500 руб. 
на 377564 голодающих для открытия 375 пункт столовых, которые 
по местным условиям должны были разбиваться на более мелкие с 
пропускной способностью столовых, в первых числах сентября было 
созвано совещание заведовающих условиями для выработки единого
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плана борьбы с голодом, приготовляются помещения для открытия 
столовых, а в некоторых местах по своей инициативе волостных ко
митетов взаимопомощи организованы столовые.

Облбпродком не имеет в запасе каких-либо продовольственных 
ресурсов. Дело помощи надо передать в одни руки, создав для этого 
работоспособный аппарат, что от наших междуведомственных трений 
ничего до сего времени не получается, а число голодающих с каждым 
днем увеличивается и увеличивается.

(ЧГИА, ф. 161, оп. 1, д.5)

Чӑваш Автономи облаҫӗнче выҫӑпа аптракан ачасене 
пулӑшма комисси (Облдеткомисси) йӗркелеҫҫӗ. Облаҫри ача- 
сен комисси йышӑннӑ Положени тӑрӑх уессенчи кашни шкулпа 
ачасен учрежденисенче столовӑйсем уҫаҫҫӗ.

Пирӗн таврари вулӑссенче 1921-22 ҫулсенчи выҫлӑха халӑх 
мӗнле тӳссе ирттернине тата выҫлӑха хирӗҫ кӗрешес пирки 
мӗнле мерӑсем йышӑнни пирки Иӗпреҫ уес ӗҫтӑвкомӗпе выҫӑпа 
аптракансене пулӑшакан комисси доклачӗсенчен пӗлме пулать. 
Вӗсенчен хӑш-пӗрне малалли йӗркесенче илсе кӑтартас тетӗп.

Доклад Ибресинского Уисполкома за ноябрь м-ц 1921 года.

Постигший неурожай в 1921 г. Чув. обл., в частности Ибресин- 
ский уезд, задушил окончательно граждан уезда. Жизнь в уезде за
мерла. Повсюду стоит стон от требований помощи и хлеба. Местное 
население поело все: картошку и другие овощи. В данное время пита
ется исключительно суррогатами: соломой, желудями, древесной ко
рой, ореховыми сережками и разными др., от чего сильно развивается 
заболеваемость и смертность.

Питающихся суррогатами за отчетный месяц было 73892 чел., 
больных 15888 человек, умерло от голода 178 чел.

Распродается все: домашняя утварь, одежда, с/х инвентарь, а скот 
уничтожается беспощадно, режется и на мясо и обменивается на хлеб 
в более благоприятных условиях по урожайности местностях. На по
чве голода развивается преступление: воровство, убийства, спекуля
ция и др. Спекулянты и скупщики наживаются на несчастье и нужде 
голодных. Помощи пока нет и не откуда. Единственный случай это 
отпуск населению 555 пайков для взрослых и 400 пайков для детей, 
которое распределено во 2-й половине ноября.

95



Население с нетерпением ждет организации столовых. Все приго
товлено, но продуктов нет. Часть населения может спастись разработ
кой лесных материалов, но и тут препятствия. Отсутствие продфура- 
жа и несвевременная выдача их отталкивает население и принуждает 
сидеть дома, т.к. население своих продуктов не имеет.

Со стороны Уисполкома обращено особое внимание на сбор про
дналога. Для этой цели был объявлен продовольственный двухнедель
ник с 15 ноября по 1 декабря. В каждую волость были командированы 
по одному уполномоченному из ответственных работников. В дан
ное время эта работа налажена и продналог поступает, хотя не очень 
сильно. По правде говоря, сильного поступления и не может быть, т.к. 
само население подыхает с голода.

Следующая крупная работа за отчетный месяц была произведена 
приемка волостей из Татарской республики согласно постановлению 
Президиума ВЦИК от 22 сентября 1921 года.

Председатель Ибресинского УИК
Подпись.
1921-мӗш ҫулхи ҫурла уйӑхӗн 4-мӗшӗнче Йӗпреҫ 

уес ӗҫтӑвкомӗ вы ҫӑпа аптракансене пулӑш ма комисси 
йӗркелет. Вулӑсссемпе ялсенче те выҫӑсене пулӑш акан 
(Помгол) комиссисем ӗҫлеме тытӑнаҫҫӗ. Анчах та  пур 
тыр-пула, пахча-ҫимӗҫе ҫисе янӑ, комиссисем те апат- 
ҫимӗҫ продукчӗсем тупайманнипе аптраса ӳкнӗ. Иывӑҫ 
хуппи, м ӑян вӑрри т а т а  тӗрлӗрен суррогат ҫисе чы лай  
ҫын, уйрӑмах ача-пӑча, чирпе ш ыҫӑнса вилме ты тӑннӑ. 
Вилнӗ выльӑхсене те аптранӑ енне пӗҫерсе ҫиекенсем 
пулнӑ. Спекуляци, вӑрланӑ, ҫынна вӗлернӗ тӗслӗхсемпе 
ҫыхӑннӑ преступленисем нумайланма тытӑнаҫҫӗ 
ҫав вӑхӑтра. Выҫӑпа аптранӑ хӑш-пӗр ҫынсем ӑсран 
тай ӑлн ӑ  тӗслӗхсем те пулнӑ. Сӑмахран, 1922-мӗш ҫулхи 
пуш  уйӑхӗн 14-мӗшӗнче «Чувашский край» ятл ӑ  Ч ӑваш  
облаҫӗнче тухса тӑракан  хаҫат Ш ӑнкӑртам  вулӑсӗнчи 
выҫлӑх тискерлӗхӗсем ҫинчен ҫапла пӗлтерет (статьяна 
кӗнеке авторӗ чӑваш ла куҫарнӑ -  Д.К.):

«Шӑнкӑртам вулӑсӗнчи выҫлӑха хирӗҫ кӗрешекен комисси 
уесри комиссине доклад ярса панӑ, унта выҫӑ граждансем урам- 
сенчен йытӑсене, вилнӗ кушаксене тата тӗрлӗрен выльӑх, кайӑк- 
кӗшӗк виллисене пуҫтарни ҫинчен пӗлтереҫҫӗ. Шӑнкӑртам
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ялӗнчи София Ялальдикова хӗрӗ вилнӗ, унӑн виллине кайран 
апат тума амӑшӗ пытарса хӑварасшӑн пулнӑ, анчах та кӳршисем 
ҫакӑн ҫинчен пӗлсе вилене ҫӗре кӗрттернӗ. Лайӑх мар ӗҫ пул
са иртнӗ хыҫҫӑн, вӑл выҫӑ вилесрен тӑватӑ йытӑ вилли ашӗсене 
вут ҫинче ӑшаласа ҫинӗ, темиҫе кунтан вилнӗ. Хирти Пикшик 
ялӗнче те, пушарта пӗр ӗне ҫунса кайнӑ, ӑна выҫӑ граждансем 
ҫакӑнтах пайланӑ та ҫисе янӑ.

Январӗн 25-мӗшӗнчен февралӗн 5-мӗшӗччен Шӑн-кӑртам 
вулӑсӗнче выҫӑпа 105 ҫын вилнӗ. Пӗтӗмӗшпе илсен, вулӑсри 
лару-тӑру питӗ йывӑр...».

1921-1922 выҫлӑх ҫулӗсенче Ч ӑваш  облаҫӗнчен 
Харьков, Кременчуг хулисене, ҫавӑн пекех Чехослова- 
кине 5889 ачана эвакуаци йӗркипе ӑсатнӑ, ҫавӑн пе
кех 1921-мӗш ҫулхи юпа (октябрь) уйӑхӗн 9-мӗшӗнче 
Йӗпреҫпе ы тти уессенчен 101 ачана Мускава илсе кайса 
ача ҫурчӗсене вырнаҫтарнӑ».

С.П. Ухъянкин «Спасенные жизни».

Ч ӑваш  Облаҫӗнче пурӑнакан выҫӑпа аптракан- 
сене, маларах та  кӑтартнӑччӗ пӗр тӗслӗхпе, пулӑшас 
тесе хӑш-пӗр кӗпӗрнесемпе облаҫсенчен апат-ҫимӗҫ 
продукчӗсемпе тата  ы тти таварсемпе тивӗҫтернӗ.

Аяларах тепӗр актпа паллаш м а пулать, унта ҫапла 
ҫырнӑ.

Акт от 27.10. 1921 г. о передаче представителем Татоблисполкома 
РКП(б) Алексеевым представителю Чув.облисполкома о сдаче вагона 
продуктов для голодающих на основании накладной:

Ржаной муки -  90 пудов, сахар колотый -  30 п., кураги -  4 п., 
сухарей ржаных -  8 мешков (32 пуда), сала -  32 п., сельдей -  30 бочек 
(100 п.), фасоли 16 мешков.

(ЧГИА, ф. 161, оп.1, д.5)

Ҫапах та кун пек пулӑш у пирӗн облаҫре 
пурӑнакансемш ӗн питӗ сахал пулнӑ, каш ни ҫемьенех 
апат-ҫимӗҫ продукчӗсем кунран кун тӑранса пурӑнмалӑх 
ҫитмен, сайра хутра кӑна тивнӗ ун пек пулӑшу.
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ЧӐВАШ АВТОНОМИ ОБЛАҪӖН 
АДМИНИСТРАТИВНА т е р р и т о р и  ы й т ӑ в ӗ с е м . 

УЕС ЦЕНТРНЕ ЙӖПРЕҪ СТАНЦИНЕ КУҪАРНИ

1921-мӗш ҫулхи авӑн (сентябрь) уйӑхӗн 22-мӗшӗнче 
ВЦИК Президиумӗ йы ш ӑннӑ постановлени тӑрӑх, 
Ч ӑваш  АО-пе Тутар АССР хушшинче территорисемпе 
ы лмаш тарнӑ: Тутар Республикине 17 тутар ялӗ, Ч ӑваш  
Автономи облаҫне 69 чӑваш  ялӗнчен тӑракан  вулӑссем 
куҫнӑ. Ҫак куҫнӑ вулӑссем ыйтнипе 1921-мӗш ҫулхи 
утӑ (июль) уйӑхӗн 30-мӗшӗнче облӗҫтӑвком ҫӗнӗрен 
йӗркеленӗ уеса П атӑрьел ятне панӑ. ВЦИК хӑйӗн
1922-мӗш ҫулхи нарӑс (февраль) уйӑхӗн 20-мӗшӗнчи 
йы ш ӑнӑвӗпе Ч ӑваш  Автономилле облаҫӗн админи- 
стративла территорине пайласа 4 уес йӗркеленӗ, 
вӗсенчен пӗрне П атӑрьел уесне 10 вулӑса пӗрлештерсе 
тума килӗшет. Асӑннӑ уеса кӗрекен 182 ял та  133782 
ҫын пурӑннӑ. Анчах та  ҫӗнё уес йӗркеленӗ чухне 
Йӗпреҫ станцине вӑхӑтлӑха тесе унӑн центрӗ тунипех 
хӑварать. Ҫакӑн хыҫҫӑн Патӑрьелсемпе Йӗпреҫсен хуш
ш инче уеспа унӑн центрӗ пирки тавлаш у тата  хӗрсе ка
ять, унта та  кунта съездсем пулса иртеҫҫӗ. П атӑрьел 
уес Совечӗн 11-мӗш съезчӗ 1922-мӗш ҫулхи чӳк уйӑхӗн 
7-10 кунӗсенче иртет. Унта уес ӗҫтӑвком ҫӗнӗ йышне 
суйлаҫҫӗ. Ӗҫтӑвком хӑйӗн ларӑвӗнче председатель пул
ма И ван Васильевич Янаслова, секретарьне М ихаил 
Крылова ҫирӗплетет. П атӑрьел районӗнчи Аслӑ Арапуҫ 
ялӗнче ҫуралса ӳснӗ И.В. Янаслов кун-ҫулӗ ҫинчен 
П атӑрьел  энциклопедине вуласа пӗлме пултарать.

Уес центрӗ П атӑрьелӗнчех пулнипе РКП(б) Ч ӑваш  
обкомӗ1922 ҫулхи раш тав уйӑхӗн 3-мӗшӗнчи 163 №-лӗ 
йы ш ӑнӑвӗпе уес центрне П атӑрьелӗнчен Йӗпреҫе 
куҫарма хистет.

П аллах, П атӑрьел ялӗ уес территори варринче лар- 
ни, ҫавӑн пекех унта вырнаҫнӑ учрежденисенчи служа- 
щ исене хӑйсен тивӗҫӗсене пурнӑҫлама ӗҫ условийӗсем 
пулни, уес территоринче пурӑнакан халӑха ӗҫ
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ыйтӑвӗсемпе ҫӳреме меллӗ. Уес центрне Йӗпреҫе 
куҫарни вара административлӑ ҫуртсене, вӗсенчи 
пурлӑха турттарасси пысӑк тӑкакпа ҫыхӑннӑ, чы лай 
вулӑсрисенчи ялсенче пурӑнакансене тӗрлӗрен ӗҫпе 
ҫӳреме те, уйрӑмах кӗрхи-ҫурхи шыв-шур вӑхӑтӗнче, 
инҫе те кансӗр пулнӑ. Ҫак сӑлтавсене тӗпе хурса 
ӗнтӗ Иӗпреҫ ӗҫтӑвкомӗ тепӗр вунӑ кунтан ирттернӗ 
ларӑвӗнче уес центрне П атӑрьелӗнче, П атӑрьел уес 
ятпах хӑварма облӗҫтӑвкомран ы йтать. Анчах та  
ҫӳлте ларакан пуҫлӑхсене халӑх нуши ун чухне ин- 
тереслентермен курӑнать; облӗҫтӑвком Президиумӗ 
1923-мӗш ҫулхи ҫуркуннехи шыв-шур пуҫланиччен уес 
учрежденийӗсене Йӗпреҫ станцине куҫарса пӗтерме 
хушать.

1923-мӗш ҫулхи ака уйӑхӗн 17-мӗш тӗлне вара уесӑн 
пӗтӗм учрежденийӗ Йӗпреҫе куҫса пӗтеҫҫӗ, уес ячӗ 
ВЦИК-ӑн 1922-мӗш ҫулхи нарӑс уйӑхӗн 20-мӗшӗнчи 
постановленийӗпе килӗш ӳллӗн П атӑрьел уесӗ ячӗпех 
1927-мӗш ҫулта районсем йӗркеличчен юлать. Анчах та  
уес ӗҫтӑвкомӗн ларӑвӗсенче ҫырса пынӑ протоколсене 
Йӗпреҫ уес ӗҫтӑвкомӗн ячӗпе ҫырса пынӑ.

1922 ҫулхи П атӑрьел вулӑсне кӗнӗ хӑш-пӗр ял- 
сенчи (4 ялпа анчах илсен) хуҫалӑхсемпе ҫын йышӗн 
кӑтартӑвӗсем ҫавӑн пек:

П атӑрьел ялӗнче пурӑнакан арҫынсен шучӗ -  1133, 
хӗрарӑмсем -  1145.

Тӑрӑн ялӗнче 148 хуҫалӑхра 419 арҫын, 435 хӗрарӑм 
пурӑннӑ, 2 ҫил арманӗ, 1 кӗрпе ҫуракан арман, 1 ҫу 
ҫаптаракан машина, 1 шкул, 1 чиркӳ, 954 теҫеттин су- 
халакан ҫӗр пулнӑ.

Треньелӗчче 104 хуҫалӑхра 257 арҫынпа 284 
хӗрарӑм, 2 ҫил арманӗ, 2 кӗрпе ҫуракан арман, 1 шкул, 
516 теҫеттин сухалакан ҫӗр.

Кӗҫӗн П атӑрьелӗнче 92 хуҫалӑхра 251 арҫынпа 267 
хӗрарӑм, 4 ҫил арманӗпе 4 кӗрпе ҫуракан арман, 502 
теҫеттин сухалакан ҫӗр.
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Асӑрхат т арни: 1. Арҫьшсемпе хӑрарӑтсен шут- 
не ҫула  ҫит м ен ачасене те кӗртнӗ. 2. Ҫав ҫулсенче 
ҫӗр лапт ӑкне гектарпа мар, теҫеттинпа (десятина) 
ш ут ланӑ.

Выҫлӑх ҫулӗсем хӑйсен хура ӗҫне тунине 1917 
ҫулта хуҫалӑхсен ш утне илнӗ чухнехи (перепись) 
кӑтартусенченех виҫӗ ял  тӑрӑх курма пулать: асӑннӑ 
ялсенче 1922 ҫулта вёсен шучӗ урӑх ҫӗре куҫса кайнипе 
те, вы ҫӑпа вилнипе те чакма пултарнӑ.

1917 ҫулта Т ӑрӑнта -  154 хуҫалӑх, Треньелӗнче -  98, 
Кӗҫӗн П атӑрьелӗнче — 89.

1924 ҫулта январӗн 9-мӗшӗнче пӗтӗм тӗнчери про
летариат ҫулпуҫӗ В.И. Ленин вилнӗ хыҫҫӑн ҫӗршывӗпех 
ҫамрӑк ленинецсен организацийӗсем йӗркеленме 
тытӑнаҫҫӗ. Пионер отрячӗсем каш ни ш култа тенӗ 
пек ҫуралаҫҫӗ. Т ӑрӑнти пуҫламӑш  шкул заведующийӗ 
П.П. Петров пуҫарӑвӗпе ял та  пӗрремӗш пионер отрячӗ 
йӗркеленет. Унта 4-мӗш класра вӗренекен ш кул ачисем 
ҫырӑнаҫҫӗ. Пӗрремӗш пионерсенчен пӗри П етр Нико
лаевич Кошкин пулнӑ. Каярах Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ 
вӑрҫи вут-ҫулӑмӗ витӗр тухса вӑл майор званийӗпе 
оставкӑна тухать.

1929 ҫулта м алтанхи пионерсенченех асӑннӑ ялта  
пӗрремӗш  комсомол ячейки туса хураҫҫӗ. Комсомол 
ячейкине ҫырӑнакан м алтанхи ҫамрӑксен йышӗ ун 
чухне пысӑк пулман. Комсомолецсем хӑйсен хушшин- 
че Н.А. Сапожникова м алтанхи комсомол ячейкин 
секретарӗ пулма ш аннӑ. Ватӑрах ҫынсем каласа панӑ 
тӑрӑх, ҫак ячейкӑра тӑракан  Николай Сапожников, 
Федот Ситов, И лья Думилин, Осип Васильев, Петр 
Кошкин, Зинон М ихайлов, Анастасия Сапожникова, 
Вера Гаврилова тата  ы тти  комсомолецсем ял  ҫыннисен 
пурнӑҫ условийӗсене лайӑхлатас тесе чы лай усӑллӑ 
ӗҫ туса ирттернӗ. Вӗсем ватӑсемпе ҫамрӑксене ҫӗнӗ 
пурнӑҫпа культура енне туртӑнма пулӑш нӑ. Клуб 
тӑвассиш ӗн вӑй хураҫҫӗ, субботниксемпе воскресниксем
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ирттереҫҫӗ, спектакльсемпе концертсем хатӗрлеҫҫӗ. 
Ҫирӗммӗш ҫулсен вӗҫӗнче вулама пӗлменнисем те чы- 
лаях пулнипе тата  П.П. Петров учитель ертсе пынипе 
комсомолецсем хут пёлменлёхе пётерес тёлёш пе ну- 
май вӑй хураҫҫӗ. Ҫӗршывӗпех ялсенче колхоз йёркелес 
юхӑм аталанса пынӑ чухне комсомолецсем айккинче 
тӑрса юлман. Вӗсем ялсенчи активистсем пулнӑ май 
тӗрлӗрен комиссисенче вӑй хунӑ, хӑйсем те (Николай 
Сапожников, Федот Ситов, Иван Васильев тата  ыт- 
тисем те) ҫемйисемпех колхоза ҫырӑннӑ. М алтанхи 
комсомолецсенчен чылайӑш ӗ: И лья Думилин поэт, 
Федот Ҫ итта писатель-журналист, Зинон Михайлов, 
Осип Васильевпа Николай Л ялькин, Тимофей Карпов 
-  вӑрҫӑра паттӑрсен вилӗмӗпе вилнӗ.

Сӑмах май, иртнӗ ӗмӗрӗн 90-мӗш ҫулӗсенче Со
вет Союзӗ саланса кайнӑ май пионер тата  комсомол 
организацийёсене те пӗтерчӗҫ, ҫавӑнпа пӗрлех ӗлӗкрен 
пыракан чӑваш  халӑхӗн ырӑ йӑла-йӗркисем те манӑҫа 
туха пуҫларӗҫ.
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ЧӐВАШ АВТОНОМИ РЕСПУБЛИКИНЕ 
ЙӖРКЕЛЕНИ. 

УЕССЕМПЕ ВУЛӐССЕМ ВЫРӐННЕ -  РАЙОНСЕМ

Чӑваш  Автономи облаҫне Республикӑна куҫарас 
тата  территорине пысӑклатас тесе ЧАО ӗҫтӑвкомӗ 
ВЦИК Президиумӗ умне таврари облаҫсенчи чӑвашсем 
йы ш лӑ пурӑнакан вырӑнсене Чӑваш  Республики ҫумне 
ҫирӗплетес пирки ыйтусем тӑратнӑ. Ҫавӑн пекех Ту
тар Республикинче юлнӑ чӑваш  вулӑсӗсемпе ялӗсем те 
хӑйсене Ч ӑваш  Республикине куҫарма ыйтаҫҫӗ.

Ҫаксене ш ута илсе 1925 ҫулхи ака уйӑхӗн 
21-мӗшӗнче ВЦИК Ч ӑваш  Автономи облаҫӗнчен 
куҫарса Автономилле Республика йӗркелес пирки по- 
становлени йыш ӑннӑ:

«Преобразовать Чувашскую Автономную область в суще
ствующих границах в Чувашскую Автономную Советскую Со
циалистическую Республику, входящую как федеральную часть 
в состав РСФСР.

1. Включить в состав ЧАССР:
Из ТАССР селения Дрожжановской волости Буинского 

кантона:
Чувашские Ишлеи и Матаки, селения Убеевской волости 

того же кантона: Нижние Подлесные Шигали, Новые Убей, 
Новые Шигали, Русское Дуваново, Старое Дуваново, Старые 
Убей, Хорнвар-Шигали, Татарские Убей и Коржанга Шигали и 
из Чирко-Кульдурасовской волости Тетюшского кантона -  се
ление Антоновку.

2. Передачу упомянутых в пункте 1-м территории закон
чить к 15 мая с.г. в порядке инструкции ВЦИК и СНК от 8 ок
тября 1923 года.

Пред. ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев

Москва, Кремль. 21 апреля 1925 г.»

П атӑрьел УИК председателё Федоров Чӑваш  ЦИК- 
не ҫак ялсене йышӑнса пётерни тата  ҫурла уйӑхӗн
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30-мӗшне Упире вулӑс ӗҫтӑвкомне йӗркелес ыйтупа 
съезд ирттерме палӑртни ҫинчен пӗлтерет. (И.Н. Ильин 
«Сӑкӑт», стр.177.)

Ҫурла уйӑхӗн 31-мӗшӗнче съезд Упи вулӑс 
ӗҫтӑвкомне йышне суйланӑ, унӑн председателӗ пулма 
Чебоксаров Федора шаннӑ.

Чӑваш  Республикине Тутар Республикинчи ытти 
чӑваш  ялӗсем те куҫас шухӑшлӑ пулнӑ. Чӑваш  Респу
бликинчи П атш алӑх Истори Архивӗнчи документсем 
тӑрӑх ҫакна курма пулать.

«Переписки и телеграммы. Акт от 18 августа.
Чувашские селения Буинского кантона Алешкино, Саплык 

Убеевской волости, новое и Старое Ильмового Куста, чуваш
ское Дрожжаново Дрожжановской волости, Эшибенево, Новое 
Чекурово, Городищено и Большое Акса Городищенской воло
сти возбуждают ходатайство о включении их в Чувашскую ре
спублику». (И.Н. Ильин)

Ҫапах та  Тутар Республикинчи влаҫра ларакансем 
чӑваш  вулӑсӗсем ялӗсемпех Чӑваш  республикине куҫса 
пӗтесрен, хӑйсен территори калӑпӑш ӗ чакасран сыхӑ 
тӑнӑ. П ӑва ӗҫтӑвкомӗ Тутар ЦИКӗн распоряженийӗпе 
килӗшсе асӑннӑ вулӑссемпе ялсене Чӑваш  респу
бликине куҫассине хирӗҫленӗ. Кун пирки Патӑрьел 
УИК председателӗ Федоров Мускава пӗлтернӗ, анчах 
ВЦИК Президиумӗ хӑйӗн малтанхи постановленине 
пӑрахӑҫласа 1925-мӗшҫулхичӳкуйӑхӗн 16-мӗшӗнчи ҫӗнӗ 
постановленийӗпе Тутарпа Чӑваш  республикисен хуш- 
шинчи чикке 1925 ҫулхи ака уйӑхӗн 21-мӗшченхи пекех 
хӑварма йышӑнать. ВЦИК Президиумӗнче ларакансем 
ахӑртнех ы тти облаҫсенче йышлӑ пурӑнакан чӑвашсем 
те Чӑваш  Республикине куҫасшӑн талпӑннипе Тутар 
Республикинчи тата  ы тти облаҫри ертӳҫӗсем хӑйсен 
ҫӗрӗсене пама хирӗҫ пулнине шута илнӗ курӑнать.

ВЦИК хӑйӗн 1925 ҫулхи утӑ (июль) уйӑхӗн 
20-мӗшӗнчи постановленийӗпе Чӗмпӗр кӗпӗрнинчен 
Улатӑр хулипе Улатӑр уесне кӗрекен Улатӑр, Кувакино, 
Пӑрачкав вулӑсӗсене куҫарма йышӑнать.
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Улатӑр хулипе асӑннӑ уессенче пурӑнакан халӑхӑн 
ы тларах пайӗ вырӑссемпе мордва наци ҫыннисенчен 
тӑнӑ, паянхи кун та  ҫавӑн пекех. Ҫапла вара Ч ӑваш  Ре
спублики 5 уесран: Улатӑр, П атӑрьел, Ҫӗрпӳ, Ш упаш- 
кар тата  Етӗрне уесӗсенчен тӑм а пуҫлать.

Ч ӑваш  Республикинчи Тёп архиври (ЧР ПИА) доку- 
ментсем тӑрӑх, Аслӑ П атӑрьел вулӑсӗнче 1927 ҫул тӗлне 
28 ял, вӗсенче 3870 хуҫалӑх пулнӑ, ҫав хуҫалӑхсенче 
20248 ҫын: (ачи-пӑчисемпе ш утласа) 9650 арҫын, 10598 
хӗрарӑм пурӑннӑ.

- Тӑрӑн ялӗ тӑрӑх 160 хуҫалӑхра 828 ҫын, вӗсенчен 
334 арҫынпа 418 хӗрарӑм (812 чӑваш ) пурӑннӑ.

- Кӗҫӗн П атӑрьелӗнче 100 хуҫалӑхра 557 ҫын (275 
арҫын, 282 хӗрарӑм);

- Треньелӗнче 101 хуҫалӑхра 484 ҫын (230 арҫын, 254 
хӗрарӑм) пурӑннӑ.

Вулакан статистикӑна тимлесе пы рать пулсан ҫакна 
асӑрхамасӑр иртсе каймасть, тесе ш утлатӑп  асӑннӑ ял- 
сенчи хуҫалӑхсемпе вӗсенче пурӑнакан ҫынсен йышӗ 
тӗрлӗрен ӳссе пырать. Ҫак виҫӗ ялтан  чи ҫамрӑкки 
Кӗҫӗн П атӑрьел (Йӑлӑм) пулни каламасӑрах паллӑ -  вӑл 
1840-мӗш ҫулсенче пуҫланса кайнӑ. Ҫирӗммӗш ӗмӗрӗн 
пуҫламӑш ӗнче Кӗҫӗн П атӑрьелӗнчи хуҫалӑхсемпе унта 
пурӑнакан ҫынсен йышӗ Треньелпе танлаш м а та  пул- 
тарайм ан пулсан, тепӗр ҫӗр алл ӑ  ҫул хушшинче асӑннӑ 
ял та  уйрӑм хуҫалӑхсемпе тӗпленсе пурӑнакансен йышӗ 
Треньелӗнчен кӑна мар, Т ӑрӑнта пурӑнакансенчен те 
иртсе кайнӑ. Каярах хӑш-пӗр цифрӑсем ҫинче чарӑнса 
тӑрӑпӑр.

1927 ҫулта кӗркунне республикӑра виҫӗ сыпӑкран 
тӑракан  админстративлӑ-территори реформи пуҫ- 
ланать; вулӑссемпе уессене пӗтерсе районсем туса 
хураҫҫӗ те ял  Совечӗсем, районтисемпе тёп орган- 
сем йӗркелеҫҫӗ. ЧАССР территорийӗ 5 уеспа 55 вулӑс 
вырӑнне 17 район ҫине пайланать. Ял Канаш ӗсен шучӗ 
те 1167-рен 812 ҫити чакать. Вӗсенчен 661 чӑваш ,
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87 вырӑс, 15 тутар, 11 мордва, 38 хутӑш  ялсенчен 
тӑракан ял Канашӗсем чӑмӑртанаҫҫӗ. Халичченхи Аслӑ 
П атӑрьел уесне кӗнӗ территори ҫинче Аслӑ Патӑрьел, 
Кӗҫӗн Елчӗк, Йӗпреҫпе Ш ӑмӑрш ӑ районӗсене йӗркелеме 
пӑхнӑ. ЧАССР ЦИК-ӗ ҫумӗнчи Административлӑ ко- 
мисси 1927 ҫулхи авӑн (сентябрь) уйӑхӗн 14-мӗшӗнче 
Аслӑ П атӑрьел районӗнче 55 ял Канашӗ (Совечӗ) 
йӗркелеме йыш ӑнать. Ун чухне хальхи Комсомольски 
районӗнчи чылай ял Канашӗсем, Елчӗк тата  Ш ӑмӑрш ӑ 
районӗнчи хӑш-пӗр ялсем те Аслӑ П атӑрьел районне 
кӗнӗ. Ҫавна пула ун чухнехи пирӗн район территори- 
не 62447 ҫынран тӑракан 92 ял, 55 ял Канаш ӗ кӗрсе 
республикӑри пысӑк районсенчен пёри ш утланса тӑнӑ. 
Ҫӗнӗрен йӗркеленнӗ районта ял Канашӗсенче 1927 
ҫулхи авӑн (сентябрь) уйӑхӗн 24-27 числисенче суйлав- 
сем пулса иртеҫҫӗ. Тӑрӑн ял Канаш ӗ Кӗҫӗн П атӑрьелпе 
Тӑрӑна пӗрлештерсе тӑнӑ, Треньелӗнче хӑй уйрӑм ял 
Канаш ӗ пулнӑ. П атӑрьел районӗ йӗркеленсен Тӑрӑн ял 
Канаш  ӗҫтӑвкомӗн малтанхи председателӗ пулма Кры
лов М ихаил Димитриевича суйланӑ.

1928 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 17-мӗшӗнче ҫак виҫӗ ял Ка- 
нашне пӗрлештерсе, Тӑрӑн ял Канаш не йӗркелеҫҫӗ, 
унӑн председателӗ пулма Тимофей Васильевич Васи
льева (Тӑрӑн ялёнчен) шанаҫҫӗ.Вырӑнти влаҫ ертӳҫипе 
унӑн йышне суйланӑ пулсан та  вӗсене ӗҫлеме вӑл 
вӑхӑтра уйӑрса хунӑ ҫурт пулман. Ҫак ы йтӑва Аслӑ 
П атӑрьел райӗҫтӑвком ларӑвӗнче пӑхса тухнӑ, лару 
протоколӗ ҫинче ҫапла ҫырнӑ:

Протокол № 11 19-20.10.1928 ҫ.

Итленӗ:
...7. ТӖК (тӗпӗҫтӑвком) 1928 ҫулта чӳк уйӑхӗн 15-мӗшӗнче 

1812/7/6 нумерлӗ хучӗпе Тӑрӑнти чиркӳ караулккине ял Канашӗ 
валли панине пӑхса тухасси.

Йышӑннӑ: Тӑрӑнти чиркӳ караулккине кӗнӗ ҫуртне сых- 
ламан ҫын, проҫвирӗ пурӑнать, ӑна унтан кӑларма хушас.

105



Караулккӑн пӗр пайне кӗлӗ ҫуртне сыхлакана пурӑнма хӑварас, 
тепӗр пайне ял Канашне вырнаҫтарас.

Районри ҫӗр ӗҫ пайӗн пуҫлӑхӗ Карсаков. Председатель РИК 
Самуков.

(ЦГАЧР ф.2320, оп.1, д.З)

Ҫулсем иртнӗ май хӑш-пӗр улшӑнусем пулса иртнӗ 
хыҫҫӑн, 1991 ҫултан ты тӑнса паянхи кунчченех ҫак 
виҫӗ ял  Тӑрӑн ял Канашне (Советне) кӗреҫҫӗ. Ю лашки 
ҫулсенче асӑннӑ вырӑнти влаҫ тытӑмӗн ячӗ те ҫӳлти 
влаҫ органӗсен ячӗ пекех улш ӑнать.

1927 ҫулхи юпа (октябрь) уйӑхӗн 1-мӗшӗнче Аслӑ 
П атӑрьел  районӗнчи Советсен 1-мӗш съезчӗ пулса 
иртет, унта Т ӑрӑнти шкул заведующийӗ Петр П е
трович Петров та  хутш ӑннӑ, ӑна унта секретариата 
суйланӑ. Тепӗр кун П атӑрьел райӗҫтӑвком пленумӗн 
ларӑвӗнче ертсе пы ракан органӗсене йӗркеленӗ; 
РИ К президиумӗн членӗсене суйланӑ, кандидат пул
ма П.П. Петрова суйланӑ. Асӑннӑ ларура П атӑрьел 
райӗҫтӑвком председателӗ пулма А.В. М уллина, секре- 
тарьне А.А. Антонова ш аннӑ.
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ВӐТӐРМӖШ ҪУЛСЕМ: 
КОЛХОЗСЕМ ЙӖРКЕЛЕНИ. 

КУЛАКСЕМПЕ ЧУХӐНСЕМ -  КАМСЕМ ВӖСЕМ?

Районсем йӗркеленнӗ хыҫҫӑн пирӗн тӑрӑхра, Чӑваш  
АССРӗнчи ы тти вырӑнсемпе танлаш тарсан, тутар 
ялӗсем ы тларах пулнӑ. Ҫавна пула уйрӑм тутар районӗ 
йӗркелес ыйту тухса тӑрать. 1929 ҫулхи ҫурла уйӑхӗн
26-мӗшӗнче ЧАССР Тӗп ӗҫтӑвкомӗ Ш ӑнкӑртам  районӗ 
туса хурас пирки пӑхса тухать. Ҫак района вара Аслӑ 
П атӑрьел, Кӗҫён Елчӗк, Ш ӑмӑрш ӑ, хальхи Комсомоль
ски районӗнчи пӗр-пӗринпе чикӗпе пӗрлешсе тӑман 22 
тутар ялӗ куҫаҫҫӗ. Паллах, наци пӗлтерӗш ӗпе уйрӑм 
тутар районӗ йӗркелени йӑнӑш  утӑм пулнӑ. Хуҫалӑхпа 
экономикӑна аталантарас ыйтусемпе ӗҫлекенсене 
те, ял ҫыннишӗн районти учрежденисене ҫӳреме те, 
чӑрмавсем кӑларса тӑратнӑ. 1931 ҫул тӗлне ку районта 
16 тутар ял  Канашӗ ш утланса тӑнӑ. Нихӑш енчен те 
тӳрре кӑларманран тутар ялӗсенчен тӑракан ҫак райо
на 1939 ҫулта пӗтернӗ.

РСФСР Аслӑ Канаш ӗн Президиумӗ 1939 ҫулхи 
нарӑсӑн 22-мӗшӗнче ЧАССР Аслӑ Канашӗн Президиумӗн 
ҫав ҫулхи кӑрлачӑн 21-мӗшӗнчи «Калинин, Совет, Ок
тябрьски районӗсене туса хурасси тата  П атӑрьелпе 
Ш ӑнкӑртам  районӗсене ҫӗнӗлле йӗркелесси ҫинчен» 
йыш ӑнӑвне ҫирӗплетнӗ. Унпа килӗш ӳллӗн Ш ӑнкӑртам  
районӗн тёп тата  П атӑрьел районӗн кӑнтӑр пайӗсенчен 
ҫӗнӗ район туса хунӑ. Ҫӗнӗ администраци террито- 
рине ертсе пыма Ш ӑнкӑртам  ӗҫтӑвкомне ш аннӑ. Ҫав 
вӑхӑтрах Ш ӑнкӑртам  ялне Чкаловски ят панӑ, район 
та  Чкаловски районӗ пулса тӑрать. П атӑрьел районӗн 
ҫурҫӗр пайӗнче вырнаҫнӑ Ч ӑваш  Ишекпе Ы хра Ҫырми 
ялӗсем тата  Йӗпреҫпе Ш ӑнкӑртам  районӗсене кӗнӗ ял- 
сенчен Комсомольски районне йӗркеленӗ.

Ч ӑваш  Автономилле Республикӑри ялсенче 
массӑллӑ коллективизаци ирттерес политика 1929-
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мӗш ҫула кӗрсен ты тӑнать. Анчах та  ку ҫулхинех 
Тӑрӑн, Кӗҫӗн П атӑрьел тата  Треньел ялӗсенчи ҫӗр 
общинисен пухӑвӗсенче колхозсем йӗркелес ыйтупа 
тивӗҫлӗ йыш ӑну тӑвайман. Районтан ҫак ялсене килнӗ 
уполномоченнӑйсем активистсене, чухӑнсемпе вӑтам 
хресченсене пухса пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхсене е колхозсе- 
не пёрлешсен мӗнле ҫӑмӑллӑхсем пуласса ӑнлантарса 
панӑ. Пуянрах хресченсене хӗстерес пирки те манса 
кайман. Ялсенчи тӗреклӗ хуҫалӑхсемпе хӑтлӑ ҫурт- 
йӗрсем ты тса тӑракан  ҫемьесене кулаксем тесе колхо
за кӗртмен, ҫурчӗсенчен хӑйсене кӑларса ярса хӑшне- 
пӗрне ссылкӑна та  янӑ, пурлӑхне, выльӑх-чӗрлӗхне 
туртса илсе колхоза панӑ. Ч ы лай чухне кун пек ыйту- 
сене тата  пуянтарах хресченсене налук хурассипе кре
дит укҫи тӳлеттерессине ялсенчи чухӑнсен пухӑвӗсенче 
татса панӑ.

1929-мӗш ҫулхи чӳк уйӑхӗн 7-мӗшӗнче «Правда» 
хаҫатра И.В. Сталин ҫырнӑ «Год великого перелома» 
ятпа статья тухать. Унти тезис тӑрӑх ял  хуҫалӑха ата- 
лантарас ӗҫре массӑллӑ коллективизаци туса ирттернӗ 
чухне вӑтам  хресченсене колхоз енне ҫавӑрас тесе ҫине 
тӑрса ӗҫлес пирки ҫырать ҫав статьяра. Влаҫра ларакан 
пуҫлӑхсем вара ҫак ӗҫе хӑвӑртрах пурнӑҫа кӗртес тесе 
ялсене хуласенчен 25 пин рабочи яраҫҫӗ.

1930-мӗш ҫулхи кӑрлач-нарӑс (январь-февраль) 
уйӑхӗсенче пирӗн республикӑна 105 рабочирен тӑракан 
ушкӑн, вӗсенчен ы тларах пайӗ Чулхула крайӗнчи пред- 
приятисенчен, килсе ҫитнӗ. Пирӗн района Муром хулин- 
чен килнӗ Ложкин рабочи колхозсем йӗркелес ыйтупа 
Тӑрӑн, Й ӑлӑм  ялёсенче чухӑнсен пухӑвӗсене хутшӑнать.

Кунта тата  ҫакна палӑртса хӑварсан вы рӑнлӑ пулӗ 
тесе ш утлатӑп. Петр Петрович Петров Тӑрӑн шкулӗнче 
чы лай ҫул хушши учитель, 20-мӗш ҫулсенче 1-мӗш 
сыпӑклӑ ш кул заведующийӗ, каярах пуҫламӑш  шкул 
директорӗ пулса ӗҫленӗскер, партипе Совет органӗсенче, 
ҫавӑн пекех районти ялсенче колхозсем йӗркелес 
ӗҫре активлӑ хутш ӑннӑ. Райӗҫтӑвком президиумӗн
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членӗ ш утланса тӑнӑ. 1927-1928 ҫулсенче П атӑрьел 
районӗнчи вырӑнти Совет органӗсене йӗркелесен пӗр 
вӑхӑт хушши ял Канаш ӗн ӗҫтӑвком председателӗн, 
секретарӗн ӗҫӗсене те туса пынӑ. Чӑваш  Республикинче 
колхозсем йӗркелес юхӑм сарӑлсан, Тӑрӑн ял тӑрӑхне 
кӗрекен ялсенче вӑл ертсе пынипе малтанхи колхозсем 
йӗркеленнӗ.

1930 ҫулхи кӑрлач уйӑхӗн 8-мӗшёнче чухӑнсен 
пухӑвӗ Т ӑрӑнта Тимофей Васильевич Васильев ертсе 
пынипе уш кӑнлӑ хуҫалӑх йӗркелеме йыш ӑнать. Тепӗр 
кунхине ҫак йыш ӑнӑвӑн протоколне Тӑрӑн ял халӑхӗн 
аслӑ пухӑвӗнче (пуху пуҫлӑхӗ -  П.П. Петров, ҫыруҫи 
-  В.Л. Ҫаваҫ, членӗ — А.Ибетов) ҫирӗплетнӗ. Пуянрах 
хресченсене кулак тесе пӗрлеш ӳллӗ хуҫалӑха е колхоза 
кӗртмен. Ҫав пухури (08.02.1930 ҫ.) протокол ҫинче пуян 
хуҫалӑхсен ҫемье пуҫлӑхӗсене кӑтартса ҫырнӑ списока 
ҫаксене кӗртнӗ:

1. Медаков Александр Александрович
2. Медаков Александр Иванович
3. Медаков И ван Иванович
4. Воробьев Петр Васильевич
5. Кудряшов Петр Прохорович
6. Лаханов Иван Егорович
7. Ш уряшкин Евдоким Тихонович
8. Ялуков Александр Максимович
9. Самакин Василий Васильевич
10. Самакин Иван Васильевич
11. Л ялькин Николай Андреевич
12. Воробьев Осип Тихонович
13. Михайлов Василий Михайлович.
Тепёр 10 кунтан 42 ҫынран тӑракан Тӑрӑнти 

чухӑнсен пухӑвӗ районти ударлӑ бригада хутш ӑннипе 
ҫураки кампанине ирттерсе ярасси тата  колхоза 
кӗрессине хӑвӑртлатас пирки ыйтусем пӑхса тухнӑ. 
Унта ҫак ыйтупа районти агроном Любимов доклад 
тунӑ. Протокол ҫинче кам тухса калаҫни тата  пуху 
мӗнле йыш ӑну кӑларни ҫинче чарӑнса тӑрӑпӑр.
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Бараш кин (районтан килнӗ представитель -  Д.К.): 
Хальхи пек уйрӑм хуҫалӑх акакан ҫӗре пыра-киле 
пуҫӗпех начарлатса хӑварать. Пурнӑҫ хӑех колхоз тума 
чёнет. Колхоза кёме халех запись уҫса ҫырӑнмалла.

Петров П.П.: ...Колхоза куҫсан пӗтӗм ҫӗр пёр пек 
тикӗсленсе, ҫӗнелсе пырать. Колхоза халех ҫырӑнмалла.

Коннов: Середняксем ҫырӑнмасӑр эпир лашасӑрсем 
ӗҫ кӑларма пултарайӑпӑр-ш и? Середняксем ҫырӑнсан 
эпир ҫырӑнатпӑр.

Любимов ответ парать: Бедняксене лаш а илмелёх 
укҫа параҫҫӗ. Бедняксем малтанах ҫырӑнса пример 
кӑтартмалла.

Йышӑннӑ: Колхоза ялӗпех тӑвас. Колхоза халех 
ҫырӑнма тытӑнас.

Итленё (Барашкин): Хресченсен хушшинчи ахаль 
вы ртакан укҫасене район кредит юлташ лӑхне хывма ял 
ҫине пайласа тухасси.

П айланӑ чухне пуянсем ҫине хумалла.
Содействи комиссийё кама мён чухлё хумаллине 

хурса тухнӑ списока пӑхса тухнӑ.
Йышӑннӑ: ҫак пуянсене ҫапла хурас:
1. Мидаков Александра (Александровича -  Д.К.) -  

750 тенкӗ.
2. Мидаков Александр (Ивановича -  Д.К.) -  500 тен.
3. Мидаков Ивана -  200 тен.
4. Воробьев П еттӑра -  500 тен.
5. Кудряшов П еттӑра -  600 тен.
6. Каллина Пераскована -  300 тен.
7. Лаханов Ивана -  600 тен.
8. Александров Николая -  100 тен.
9. Ш уряшкин Евдокима -  600 тен.
10. Самакин Ваҫҫилийе -  300 тен.
11. Ялуков Александра -  500 тен.
12. Павлов П еттӑра -  500 тен.
13. Яковлев Александра -  150 тен.
14. Карпов Ваҫҫилийе -  100 тен.
15. Мясников И льяна -  200 тен.
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16. Ш алунов Дмитрине -  150 тен.
17. Самакин Александра -  150 тен.
18. Арбузов И вана -  125 тен.
19. Воробьев Осипа — 100 тен.
20. Воробьев И вана -  100 тен.
21. Крылов Ваҫҫилийе -  50 тен.
22. Илехметов Ваҫҫилийе -  50 тен.
23. Илехметов Григорийе -  50 тен.
24. Самакин И вана -  50 тен.
25. Кошкин И вана -  50 тенкё.

Вулакан асӑрхарӗ те пуль: пуянсен шучӗ пёр уйӑхрах 
25 хуҫалӑха ҫитнине, ҫитес вӑхӑтрах вёсен пурлӑхне ку
лак тесе туртса илсе, хӑйсене кил-ҫурчӗсенчен кӑларма, 
выльӑх-чӗрлӗхсене пёр ҫӗре пуҫтарма тытӑнаҫҫӗ. Ун 
пек пӑтӑрмахсем ы тти ялсемпе районсенче те пулса 
иртеҫҫӗ.

1930-мӗш ҫулхи кӑрлач уйӑхӗн 30-мӗшӗнче 
чухӑнсемпе вӑтам  хрсченсен хуҫалӑхӗсенчен тӑракан 
колхоз пухӑвӗ пулса иртнӗ, колхоз активӗ 5 ҫынран 
тӑракан вӑхӑтлӑх правлени суйланӑ. Унта Петров Петр 
Петрович (Тӑрӑн шкул заведующийӗ), Васильев Тимо
фей Васильевич, Л азарева Агреппина, Петров Ники
фор, Воробьев Осип кӗнӗ. Ҫак пухура колхоз ятне «Крас
ный паровоз» тесе параҫҫӗ. Тепӗр уйӑхра нарӑс уйӑхӗн
23-мӗшӗнчен ты тӑнса правлени ларӑвне Медведев Се
мен Григорьевич колхоз председателё пулса ертсе пыма 
ты тӑнать. Колхоза кёрес текенсем ун чухне нумай 
пулман-ха. Ҫапах та  унта м алтан кӗрекенсем (кӑрлач- 
нарӑс уйӑхӗсенче) аяларах асӑннӑ Тӑрӑн ял ҫыннисем 
пулнӑ тесен йӑнӑш  та  пулмӗ. Кунта Петр Петрович 
Петрова, Тимофей Васильевич Васильева, Семен Гри
горьевич Медведева, В.Л. Ҫаваҫ-Леонтьева, Никифор 
Петрова, Осип Воробьева, Агреппина Л азаревана, Иван 
Андреевич Илехметова, Петр Николаевич Кошкина, 
Григорий Илехметова, Андрей Павлович Коннова, Фе
дор Степанович Груздева, Сергей Павлович Кононова
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(Конновсен хушамачӗ малтан Кононов пулнӑ, 1930-мӗш 
ҫулсенчен тытӑнса Коннов хушамат ҫине куҫса каяҫҫӗ), 
Петр Васильевич Крылова, Павел Тихонович Юнусова, 
Илья Ермолаева, А.Илеменова каярах тата  ыттисене 
кёртме пулать.

Колхозсем йёркелес пирки чухӑнсен пухӑвӗсем 
Кӗҫӗн Патӑрьелпе Треньелӗнче те пулса иртеҫҫӗ, ҫак 
ялсенче те пуянсен списокёсем туса кредит юлташлӑхӗ 
валли тесе вӗсене укҫа тӳлеттереҫҫӗ. Ялсенчи арман 
хуҫисене кӑна мар (Тӑрӑнта -  Воробьев Петр, пӗр тӑван 
Александрпа Иван Мидаковсем; Кӗҫӗн Патӑрьелӗнче
-  Тихонов Алексей, Воробьев Андрей Антонович, Воро
бьев Александр Сергеевич; Треньелёнче -  Митрофанов 
Иванпа Паймин Иван, Зайцев Александр, Захаров Петр
-  вӗсем 1929-мӗш ҫулччен уйрӑммӑн пӗччен, иккӗн, е 
виҫҫӗн пӗрлешсе пӗр ҫил арманӗ, лаш апа ҫавӑрса кӗрпе 
авӑртакан армансем тытнӑ) тӗрлӗ разрядлӑ сутуҫӑсене 
те кулаксен списокне кӗртнӗ.

1930 ҫулхи кӑрлач уйӑхӗн 24-мӗшӗнчи чухӑнсен 
пухӑвӗн протоколӗ тӑрӑх, ҫураки компанийӗ тата  кол- 
лективизаци ыйтӑвӗсемпе Муром хулинчен килнӗ рабо
чий Ложкин тухса калаҫнӑ. Ҫав пухури иккӗмӗш ыйту 
тӑрӑх пуянсен 25 хуҫалӑхран тӑракан списокне туса 
ҫавӑн пек йышӑну кӑларнӑ:

«Распределить денежных сумм для усиления средств кредитного 
товарищества среди следующих кулаков и зажиточных хозяйств»:
1. Тихонов Александр -  400 р. 13. Артемьев Макар -  200 р.
2. Каллин Герасим -  400 р. 14. Ильин Федор -  300 р.
3. Романов Петр -  300 р. 15. Гордеев Николай -  300 р.
4. Каллин Василий -  300 р. 16. Алексеев Павел -  300 р.
5. Воробьев Андрей -  300 р. 17. Илюткин Яков -  500 р.
6. Воробьев Павел -  400 р. 18. Марков Димитрий -  100 р.
7. Воробьев Александр -  200 р. 19. Илюткин Иван Игн. -  50 р.
8. Илюткин Николай -  400 р. 20. Илюткин Семен -  100 р.
9. Каллин Павел -  300 р. 21. Илюткин Илья -  100 р.
10. Илюткин Афанасий -  400 р. 22. Сидоров Иван -  50 р.
11. Скрипачева Наталия -  300 р. 23. Алексеев Анисим -  100 р.
12. Марков Федор -  200 р. 24. Михайлов Илья -  100 руб.
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1930-мӗш ҫулхи кӑрлач уйӑхӗн 25-мӗшӗнче Треньел 
ялӗнчи халӑх пухӑвё пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх уҫасси ҫинчен 
ыйту пӑхса тухнӑ, унта колхоз ятне «Паянхи сас» панӑ, 
унӑн председателё пулма Иван Ю манова суйланӑ.

Ҫав ҫулхинех ака уйӑхӗн 19-мӗшӗнче Кӗҫӗн 
Патӑрьелӗнчи пухура ҫак ял ҫыннисем колхоз ятне 
ялӑнни пекех -  Кӗҫӗн П атӑрьел ячӗпе хунӑ, колхоз 
Уставне учредительсем 5 ҫынтан ҫирӗплетнӗ: Афана
сий Яковлевич Соловьев, Сергей Тимофеевич Рубцов, 
Максим Андреевич Андреев, Григорий Николаевич 
Хураськин тата  Анастасия Антоновна Михайлова, 
председатель тилхепине Афанасий Соловьева ш ан
са панӑ. Ҫав пухурах тепӗр ыйтупа пушӑ выртакан 
ҫӗрсене йёркелесе пыма комисси суйласа хӑварнӑ. 
Кӗҫӗн Патӑрьелӗнчи малтанхи колхозниксен шутне 
ҫӳлерех асӑннӑ колхоз Уставне йышӑнакансемсӗр пуҫне 
Егор Николаевич Хураськина, Арсентий Иванович Со
ловьева, Иван Михайлович Фролова, Егор Васильевич 
Ситова, Иван Маркович Волкова, Иван Владимирович 
Хураськина, Владимир Степанович Алякина, Марк 
Лентьевич Леонтьева, Кирилл Сергеевич Сергеева, 
Иван Петрович Акимова, Александр Маркович Марко
ва тата  Федот Александрович Ситова кёртме пулать. 
Вӗсенчен чи ҫамрӑкки Федот Ситов колхоза кёнё чухне 
16 ҫулта ҫеҫ пулнӑ. Каярах пирӗн енчи паллӑ ҫыравҫӑ, 
ҫар журналисчӗ Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинче пуҫне 
хунӑ.

Кӗҫӗн П атӑрьел ялӗнчи «Малое Батырево» кол
хоз йӗркелесе яракансенчен 12-шӗ чухӑн хресченсем 
ш утланнӑ, 7 -  вӑтам  хресченсем.

1929-1930 ҫулсенче колхозсем йӗркеленме 
тытӑнсан, колхоза кӗнӗ чухӑнсемпе вӑтам  хресченсен 
ҫемьери ҫынсен шутне пӑхса ялсенчи ҫӗр обществинчен 
колхозсене усӑ куракан ҫӗр валеҫсе панӑ. Кунта асӑннӑ 
ял  ҫинче чарӑннӑ май ҫӗрпе усӑ курасси ҫинчен кӑларнӑ 
актпа паллаш тарас тетӗп.
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Акт о землеуказании.

1930 года мая 8 дня, я землеустроитель отд. Мелпозема Нар- 
комзема Чув. Республики Алексеев В.А. на основ. Инструкции 
о землеотводах и землеуказаниях НКЗ ЧАССР в присутствии 
членов комиссии в составе председателя Туруновского с/Совета 
Степанова, представителя от колхоза при дер. М.Батырево Со
ловьева, представителя от индивидуального сектора Прохорова 
и представителя Болынебатыревского РИК -  райагронома Лю
бимова производил отвод земли колхозу при дер. М.-Батырево 
в паровом клину 1930 года из парового клина Зем. Общ-ва 
М-Батырево.

Площадь землепользования Земельного Общества Малое 
Батырево в паровом клину путем вычисления на плане плани
метром установлено 176.00 гектар, а разверсточных единиц по 
Земельному Обществу включая и число членов колхоза ко дню 
отвода земли колхозу по данным передела земли под яровой сев 
с/г равняется 587 едоков из коих: в колхозе 73 едоков, а в инди
видуальном секторе 514 едоков, следовательно норма на одного 
едока равняется 0,30 гектара.

Исходя из вышеуказанных данных следует отвести колхозу 
при дер. М-Батырево на 17 дворов с 73 едоками в первом клину 
21,9 гектара.

По состоянию на 8 мая, т.е. ко дню отвода земли колхозу по 
Зем. Общ-ву М-Батырево, включая и членов колхоза значится 
106 хозяйств, из коих три хозяйства правительственной комис
сией отнесены к кулакам 1-й категории, земли домохозяев коих 
передаются колхозу при Малое Батырево на площади 0,90 гек
тара.

Следовательно, колхозу отводится в паровом клину земля 
в количестве 22,80 гектара. Колхозникам отводится из лучших 
земель Земельного Общ-ва, как указано в плане, при чем от
веденная колхозу земля разбита согласно требований органи
зации труда на 2 клетки: из коих в клетке №7 -  11,40 гектара, а 
№2 -  11,40 гектара.

При производстве передела земли в паровом клину 1930 
года в индивидуальном секторе землеуказательная комиссия
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обязуется поделить кулаков землей худшего качества, а бедня
ков при жеребьевке по возможности наделять близкими и луч
шими землями. Пользование остальными угодиями, выгонами, 
улицами и т.д. колхозников дер. Малое Батырево остается со
вместно с индивидуальным сектором.

Проект отвода земли колхозу перенесен в натуру и место
положение, границы отведенной земли землеуказательной ко
миссии известно.

Землеустроитель: подпись В. Алексеев
Райагроном «»__»»__Любимов
Председатель СИКа _»»_ Степанов 
Представитель колхоза _»»_ А.Соловьев 
Представ, индив. сектора _»»_ И.А. Прохоров

(Батыревскийрайархив ЧР, ф.189, оп.-1, д.-2)

Ял ҫыннисем колхоза кёнине е колхозран тухни- 
не пула, колхозниксем усӑ куракан ҫӗр лаптӑкӗ те 
улш ӑнсах тӑнӑ. 1930 ҫулхи авӑн (сентябрь) уйӑхӗн
4-мӗшӗнче ҫӗр ӗҫпе ӗҫлекен комисси колхозпа уйрӑм 
хуҫалӑхсене (индивидуальный сектор) ҫӗр лаптӑкӗсене 
виҫсе ш ута илнӗ чухне колхоза 61 ятакпа (едоков) 
кӗрекен 12 хуҫалӑха 18,48 гектар ҫӗр уйӑрса панӑ. Ҫав 
вӑхӑта уйрӑм хуҫалӑхсенче 538 ятак, е каш ни ҫемьери 
ҫын пуҫне 0,30 гектар таран усӑ куракан ҫӗр ш утланнӑ. 
Кӗҫӗн П атӑрьел ҫӗр обгцини ҫинче акса-лартса тыр-пул, 
пахча-ҫимӗҫ туса илекен ҫӗр лаптӑкӗ 181 гектар пулнӑ.

Колхоз йӗркелесен малтанхи 17 колхозник кам- 
сем пулнине маларах ҫырса кӑтартнӑччӗ ӗнтӗ. Авӑн 
уйӑхӗ тӗлне вара вёсен йышӗ чакса 12 анчах юлнӑ. 12 
хуҫалӑхра ҫемье членӗсемпе 61 ҫын, вырӑсла «едок» 
сӑмахран ятак тейӗпӗр, ш утланса тӑнӑ. Список ҫинче 
вӗсем ҫаксем:

Соловьев Афанасий -  7 едоков Хураськин Иван -  5 ед.
Хураськин Григорий -  4 ед. Михайлова Анастасия -  7 ед.
Хурасьскин Егор -  5 ед. Сергеев Кирилл -  2 ед.
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Рубцов Сергей -  5 ед. Ситов Егор -  6 ед.
Андреев Максим -  5 ед. Акимов Иван -  2 ед.
Фролов Иван -  12 ед
Волков Иван -  5 ед. исключен (колхозран кӑларнӑ -  Д.К.).

Председ. правления: подпись А. Соловьев

Треньел яле пирки ҫырнӑ акт тӑрӑх  ҫакна пӗлме пу- 
лать:

Акт
1931 года марта 26 дня составил настоящий акт руково

дитель землеустроительных работ по Батыревскому району Со
кольский И.П. в присутствии землуказательной комиссии дер. 
Новой Котяковой в следующем составе: от Туруновского с/Со- 
вета Юманов И.К., от колхоза «Паянхи сас» т. Краснова П. от 
ККОВ Логунов П., от земельного об-ва т. Романов П.Р.

Сего числа указанная комиссия производит землеуказа- 
ние колхозу «Паянхи сас» в яровом клину 1931 года. Комиссия 
установила площадь поля, которая равняется 196.35 га., едоков 
в земельном об-ве 525, дворов 107. Норма на едока в яровом 
поле равна 0.376 га. В колхозе на 26 марта состоит дворов 10, 
едоков 30, коим причитается земля 11.28 га. Кроме того кол
хозу отводится земля отсутствующих граждан в числе 8 едо
ков, коим причитается земля 3.01 га., а всего колхозу отводится 
земля 14.28 га. Указанная земля отводится из лучших земель 
зем. общ-ва без расценки по существующей норме в земельном 
об-ве. Указанная площадь, в переводе на полузагонники, дли
ной 125 сажен и шириной 65 сажен, составляет 401/2 полуза- 
гонников площадью 812 кв. сажен. Несмотря на составление 
настоящего акта приток новых членов в колхоз не задерживать, 
т.к. дополнительную прирезку можно произвести перед произ
водством передела в индивидуальном секторе, так же комиссия 
должна при производстве передела в индивидуальном секторе, 
наделять бедняков лучшей землей, а кулачество наихудшей.

Землеустроитель -  подпись Сокольского, а также подписи 
представителя Туруновского с/Совета, от колхоза и от ККОВ.
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Список
членов колхоза «Паянхи сас» при д. Новой Котяковой.

1. Юманов Иван
2. Анисимов Василий
3. Краснов Тихон 5 _»»
4. Юманов Федор 8 _»»
5. Галкина Ольга 1 _»»
6. Паймин Иван
7. Портнова Анисия
8. Логунов Иван

4 едока
2 »»

5 _»» 
2 _»» 
1 »»

9. Краснов Павел 1 _»»
10. Пыркин Иван 1 _»»

30 едоков

Предколхоза: подпись 26/Ш-31 г.

Треньелёнчи «Паянхи сас» колхоз председателё
1931-мӗш ҫулхи пуш уйӑхӗн 26-мӗшӗнче ҫырнӑ список 
тӑрӑх ҫакна асӑрхама пулать. 10 ял  ҫыннинчен 4-шӗ 
хӑйсем анчах, ҫемйисемсӗр колхоза кӗнӗ. Тен, хӑш- 
пӗрин ҫемйи те пулман пуль, ун пек чухне хӗрарӑмсем 
пирки ы тларах калам а пулать, арҫынсенчен илес пул
сан вара, пӗр-пӗр ҫемьере аш ш ӗ-амӑш ӗ сӗннипе пӗве 
кӗнӗ (ҫитӗннӗ) ачи колхоза кӗме пултарнӑ.

Колхозсем йӗркелес ӗҫе районсенчи «тройкӑсем» 
-  чрезвы чайлӑ органсем (унта парти райкомӗсен, Со- 
ветсен ӗҫтӑвкомӗсен тата  ОГПУ представителӗсем 
кӗнӗ) ертсе пынӑ. Ялсенчи активсене коммунистсем- 
пе комсомолецсем кӗнӗ: вӗсем колхозсем йӗркелесен 
хресченсене ҫӑмӑллӑхсем пуласси ҫинчен ӑнлантарса 
панӑ. Уйрӑмах чухӑнсен колхоза кӗрсен пурлӑхлӑ пу
ласси вӗсене пысӑк ш анӑҫ панӑ. П аллах, вӑтам  хресчен 
ӗҫкӗ-ҫикӗпе аташ акан , ӗҫлемесӗр ҫапкаланса ҫӳрекен, 
чӑх пуҫне урӑх вы льӑх та  усраман, ака-суха хатӗрӗ 
те ты тм ан  ял ҫыннипе хӑйӗн пурлӑхне, ут тавраш не
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пӗрлештересшӗн пулман. Ҫапах та  влаҫра ларакансен 
шухӑш урӑхларах пулнӑ.

1930-мӗш ҫулхи нарӑс уйӑхӗн 15-19-мӗшӗнче Об
ком Пленумӗпе ВКП(б) облаҫри контроль комиссийӗ 
йыш ӑнӑвӗ тӑрӑх, республикӑн юбилейӗ (24.06.1930 
ҫ.) ҫитнӗ ҫӗре колхозсем йӗркелессине 75 процента 
ҫитермелле, ҫулталӑк вӗҫӗнче вара ҫак ӗҫе вёҫлемелле 
пулнӑ. Колхоза кӗрес теменнисене тӗрлӗрен меслетпе 
хӗсӗрлеме тытӑннӑ. П атӑрьел районне ун чухне кӗнӗ 
Кивӗ Сӗнтӗр ял Канашӗнче колхоза кӗрессине хирӗҫ 
тӑнӑ 14 хуҫалӑха 500-шер тенкӗ налук хунӑ, ӑна 24 се- 
хет хушшинче тӳлемелле пулнӑ. Ҫакӑн пек репрессил- 
ле меслетпе уйрӑм хуҫалӑхсене колхоза кӗртес ҫул ҫине 
тӑни, паллах, ял ҫыннисене тарӑхтарнӑ, каш ни район- 
та  тенӗ пек халӑх пӑлханма пуҫланӑ. Тӗслӗхрен, 1930 
ҫулхи пуш уйӑхӗн 23-мӗшӗнче Кӗҫӗн Елчӗк районӗнчи 
Аслӑ Елчӗкре ял Канаш ӗн ҫурчӗ умӗнче 200-250 
ҫынран тӑракан уш кӑн пуҫтарӑннӑ, колхоза салатса 
яма хистенӗ.

Республикӑри 15 районта колхозсем йӗркелеме 
тытӑннинчен ш утласа 1931 ҫулхи ҫӗртме (июнь) 
уйӑхӗн 1-мӗшӗччен колхозсен активисчӗсем ҫине 
тапӑннӑ тӗслӗхсем 379, пурӑнакан ҫуртсемпе колхозсен 
кӗлечӗсемпе ы тти хуралтӑсене ҫунтарни — 96, колхоз 
выльӑх-чӗрлӗхне наркӑмӑш  парса вӗлерни 36 тӗслӗх 
таранччен пулнӑ. Кун пеккисем П атӑрьел районӗнчи 
Тӑрӑн ял тӑрӑхне кӗрекен ялсенче те пулнӑ. Ирӗксӗрлесе 
колхоза кӗртни халӑха пӑлханасси патне илсе пынине 
влаҫра ларакансем те ӑнланса илнӗ.

1930 ҫулхи пуш уйӑхӗнче И.В. Сталин ҫырнӑ «Го
ловокружение от успехов» статья тата  ЦК ВКП(б) «О 
борьбе с искривлениями партийной линии в колхоз
ном движении» ятпа постановлени тухать. Асӑннӑ до- 
кументсене ёненес пулсан вара хресченсене хёсёрлесе 
колхоза кӗртнинче вырӑнти влаҫсем айӑплӑ пек пулса 
тухать. Вӑтам хресченпе пёрлёх кирлё пирки, колхоз 
йӗркеленӗ чухне хресченӗн ҫак коллективлӑ хуҫалӑха

118



кӗме хӑйӗн ирӗкӗ пулмалла тесе кӑтартнӑ ҫак постанов- 
ленире. Асӑннӑ уйӑхрах ял хуҫалӑх эртелӗн Примерлӑ 
Уставне йыш ӑннӑ. Правительство колхозсемпе унӑн 
членӗсене ҫӑмӑллӑхсем пам алла тесе йышӑну кӑларнӑ 
пулин те, колхозсем саланса кайма, вӗсенчен хресчен- 
сем тухма тытӑнаҫҫӗ. Кун пек тӗслӗхсем паллах, пирӗн 
енчи ялсенче те пулса иртнӗ. Сӑмах май, кӳршӗри Ти- 
кеш ялӗнче чылай ҫемье «Красный пахарь» ятлӑ  кол
хоза кӗнӗ пулсан ҫав ҫулсенче, Сталин постановленийӗ 
тухсан ҫак пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхра 7—8 ҫемье анчах тӑрса 
юлнӑ.

Ч ӑваш  АССР Тӗп ӗҫтӑвкомӗпе ВКП(б) обкомӗн 
«раскулачивани тата  коллективизаци вӑхӑтӗнче тунӑ 
йӑнӑшсемпе тӳнтерлӗ ӗҫсем ҫинчен» кӑларнӑ информа- 
цирен ҫакна пӗлме пулать:

«...Ял Совечӗсемпе райӗҫтӑвкомсем раскулачива
ни т ат а коллект ивизаци ирттернӗ вӑхӑтра пит ӗ  
пысӑк йӑнӑшсемпе т ӳнт ерлӗ ӗҫсем тунӑ. Р аскулачи
вани ирттерме хресченсенчен нум айӑш ӗ (чухӑнсемпе 
вӑт ам хресченсем) хатӗр пулм ан. Н ум ай районсем- 
пе ялсенче раскулачит ь тӑвасси асӑрхаттармасӑр, 
халӑха хатӗрлемесӗр, аппарат йӗркипе иртнӗ, ҫавӑнпа 
та парти линине пӑсса кукӑрт ни палӑратъ.

Раскулачивани ӗҫне вӗҫленӗ май, районт а коллек
т ивизаци шайӗ 87 процента ҫитнӗ. К оллект ивизаци  
кӗске вӑхӑтра пысӑк шая ҫитни вӑт ам хресченсем- 
пе хӑш-пӗр чухӑнсем раскулачиванирен хӑранипе ҫеҫ 
пулнӑ. Пӗтӗмӗш ле коллект ивизаци тӑвасси раскула
чивани туса ирт т ермелле тенине пӗлтермест, па- 
чах урӑхла, чухӑн та вӑт ам хресченсене, батраксене 
хӑйсене ирӗккӗн колхозсене кӗме условисем туса п а м а л
ла. А нчах та раскулачивани админист раци меслечӗпе 
иртнӗ. Районта 806 хуҫалӑха раскулачивани тунӑ, вӑл  
районт и м ӗнпур хуҫалӑхсен 9%. Хӑш-пӗр ялсенче 28% 
та ҫитет (Пӑлакасси -  28%, Ҫӗнӗ А хпӳрт  -  27%, Кӗҫӗн 
Патӑръел -  22%, Тури Тӑрмӑш  -  19%). Пысӑк процен-
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та ҫакӑн пек ӑнлант арса пама пулат ь, райӗҫтӑвком  
т ат а райком  ялсенче кулаксен шутне кёртекен бри- 
гадирсене тӗрӗс м ар  хуш у панӑ. Ку директивӑра ҫапла  
ҫырнӑ: «Раскулачивани ҫине пӗтӗм кулаксем  кӗреҫҫӗ, 
енчен те вӗсене суйлав правинчен хӑтарнӑ пулсан, 
уйрӑм ах социаллӑ хӑрушӑ, е йӗркене пӑсакансем. Ҫирӗп 
хуҫалӑхлӑ вӑт ам хресченсен япалисене чухӑнсемпе пӗр 
т ан пуличчен  конфискацилемелле». Ҫак директивӑна 
пула  раскулачиванине хӑш-пӗр вӑт ам т ат а чухӑн  
хресченсен, служ ащисен, учителъсен, красноармеец 
п улнӑ  ҫемъесен, тӗнпе ҫыхӑнса ӗҫлекенсен хуҫалӑхӗсем  
лекнӗ...».

(Информацие П атӑрьел районӗнчи «Авангард» 
хаҫатра 17.06.1990 ҫулта чӑваш ла «Документсем 
ҫирӗплетеҫҫӗ» ятлӑ  статьяпа Чӑваш  Автономийӗ 70 ҫул 
тултарнӑ май куҫарса пичетленӗ -  Д.К.)

Ҫӳлти влаҫ органӗсенче ларакансем коллективиза- 
ци вӑхӑтӗнче йӑнӑшсемпе тӳнтерле ӗҫсем тунине пула 
хӑш-пӗр колхозсен ӗмӗрӗ кӗске килсе тухнӑ.

Тӑрӑнти «Красный паровоз» колхоз та  нумай 
ты тӑнса тӑрайман, ҫирӗпленсе ҫитеймесӗрех тепӗр 
темиҫе уйӑхран саланса кайнӑ. Сӑлтавсенчен пёри -  
колхоз йӗркеленсе ҫитнӗ-ҫитменех колхоз активисчӗсем 
«раскулачивать тӑватпӑр» тесе пуянрах ял ҫыннисемпе 
пӗрле вӑтам  хресченсен ҫурт-йӗрне тустарни, хӑйсене 
кивӗ хӑтсӑр ҫуртсене пурӑнма куҫарни, вёсен пурлӑхне, 
лайӑх тумтир тавраш не илсе тухни -  ялти  ы тти хрес- 
ченсене те колхоза кӗрессинчен сивӗтме пултарнӑ. 
Колхоз правлени ларӑвӗсенче кӑна мар, ялсенчи 
чухӑнсен комитечӗсем те пухусем ирттерсе пуянраххи- 
сен пурлӑхне, выльӑх-чӗрлӗхе туртса илес пирки пысӑк 
активлӑх кӑтартнӑ ҫав тапхӑрта, вӗсемпе мӗнле усӑ 
курнӑ пирки протоколсемпе паллаш сан тӗплӗрех пӗлме 
пулать.
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Протокол № 1 
бедняцкого собрания граждан с.Туруново 

от февраля 1930 года.

Председатель: Леонтьев В.Л.
Секретарь: Петров П.П.

Слушали: ...2. Об использовании конфискованных мель
ниц.

Постановили: В целях плановой работы конфискованных 
ветряных мельниц в пользу колхоза, временно до подыскания 
мельника на ветрянку Воробьева Петра выделить Кононова Пе
тра и Сорокина Терентия, а мельника на бывшей мельнице Ме- 
дакова Александра оставить на месте.

3. О распродаже кулацкого имущества, отобранного во вре
мя ликвидации.

- расценки на распродажу кулацкого имущества назначить 
доступную для бедняков и ни в коем случае на торги не допу
скать середняков, желающих поживиться, а не в целях приоб
рести вещь, как необходимость.

4. О распродаже кулацкого имущества Медакова А. судои- 
сполнителем в пользу Емельянова Ивана лишенца, вернувшего 
из переселения.

- не дать лишенцу поживиться достоянием колхоза, нало
жить 500 руб. в фонд колхозного товарищества на приобрете
ние с/х.

Протокол
заседания правления Туруновского к-за «Красный паровоз» 

от 23 февраля 1930 г.
Председатель: Медведев С.
Секретарь: Петров П.

Повестка дня:

1. Обобществление конфискованных лошадей и коров.
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Постановили: Разместить конфискованный скот в следую
щем порядке:

1. В дом Медакова А.А. -  3 лошадей своих, 1 лошадь Ку
дряшова П., по 1 лошади Медакова И. и Воробьева П., всего 6 
лошадей.

2. В дом Кудряшова Петра: овец его, Воробьева П., Медако
ва А.П., Медакова А.А., Шуряшкина Е., Медакова И.

3. В дом Медакова А.И. -  лошадей: 1 Самакина В., 1 л. Са- 
макина П., 2 своих, и 1 л. Лялькина А. -  всего 5 лошадей.

4. В дом Самакина И. -  коров Самакина В., Самакина П., 
Воробьева П. и Ялукова А.

5. В дом Самакина В. -  овец Самакина П., Самакина В., 
Ялукова А.М., Лаханова И.Е.

6. В дом Медакова И. -  всех яловых коров, телят и свиней.
7. В дом Ялукова А. — 2-х жеребцов.

Пуянрах пурӑнакан хресченсене пурлӑх енчен кӑна 
мар таптанӑ ун чухнехи самана урапи, ҫӗршыври по
литика ӗҫне хутшӑнма, суйлав правипе усӑ курма та  
ирёк паман, ун пеккисене лиш енец тесе тёрлёрен на- 
лук хурса тинкене кӑларнӑ. Ҫавӑнпа та  ӗнтӗ ҫемье пуҫӗ 
хӑй нуш аланса тунӑ ҫуртран ачи-пӑчипе урама кӑларса 
тӑратнипе ниепле те килӗшсе тӑм а пултарайман, ҫавӑн 
пекех юлхав та  ҫӗтӗк-ҫатӑк тумтирпе ҫӳрекен, ӗҫкӗпе 
аташ акан кӳршӗ усӑ куракан правана унран туртса 
илни те ӑна тарӑхтарнӑ, ҫавӑн пекех кӳрентернӗ те. 
Ҫакӑн пек тӗрӗсмарлӑхпа килӗшмесӗр ӗнтӗ кулаксен 
ш утне кӗнӗ ялсенчи хресченсем Правительство комис- 
сине хӑйсен ҫурчӗсене каялла кӗртме, суйлав правипе 
туллин усӑ курма ыйтса, ялсенчи суйлав комиссисе- 
не заявленисем тӑратнӑ. П аллах, пурин ыйтӑвне те 
тивӗҫтермен асӑннӑ комиссисем.

Тӗслӗхрен, Т ӑрӑнта пурӑнакан Емельянов Иван 
хӑйне лишенецсен списокӗнчен кӑларм а ыйтса комис- 
сине заявлени ҫырса панӑ. П атӑрьел райӗҫтӑвкомӗ 
1932 ҫулхи ака уйӑхӗн (апрелӗн) 14-мӗшӗнче хӑйӗн
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ларӑвӗнче пӑхса тухса унӑн ыйтӑвне тивӗҫтермен. Про
токол ҫине вара ҫапла ҫырса хунӑ: «Ходатайство гр-на 
с.Туруново Емельянова Ивана, лишенного как торговца 
по патенту 2-го разряда, оставить в списке лиш енцев 
(иметь права голоса избрать и быть избранным в депу
таты  на выборах Верховного Совета и в местные органы 
власти — Д.К.).

П равительство комиссийӗ йы ш ӑннӑ тӑрӑх Тӑрӑн 
ялӗпе хӑйсен ҫурчӗсене ҫак ҫынсене кӗртмелле тунӑ:

1. Яковлев Александр Яковлевич
2. Лаханов И ван Егорович
3. Воробьев И ван Сергеевич
4. Самакин И ван Васильевич
5. Арбузов И ван Прокопьевич
6. Самакин Василий Васильевич
7. Ибетов Алексей Максимович
8. Медаков И ван Иванович
9. Л азарев Андрей Никифорович
10. Л ялькин Афанасий Иванович
11. Васильев Тимофей Васильевич
12. К аллина Перасковья Федоровна
13. Самакин Александр Степ-ч
14. Мясников И лья Иванович
15. Илехметов Григорий Леонтьевич
16. Ялуков Александр Максимович
17. Ш екеев Александр Николаевич

Заявления в Сельизбирком Туруновского Сика (сельского 
исполнительного комитета -  Д.К.) от лишенных избирательных 
прав о восстановлении в избирательных правах:

1. Воробьева Андрея Антоновича, имевшего 1/3 часть ве
тряной мельницы до 1928 года;

2. Каллина Василия Герасимовича -  торговал по патенту;
3. Каллина Павела Васильевича -  торговал мясом;
4. Воробьева Александра Сергеевича — имел до 1929 г. 1/3 

часть ветряной мельницы;
5. Илюткина Николая -  раскулаченного.
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Райӗҫтӑвком 08.06.1931 ҫ. ларӑвӗнче йы ш ӑннӑ по
становлены ҫинчи протокол тӑрӑх  ҫавна вуласа пӗлме 
пулать:

Слушали: Постановили:
...4) Гр-н д.М-Батырево Тихо
нов Алексей владелец ветряной 
мельницы имел постоянного ба
трака, арендатель земли до 3-х 
десятин обложен налогом в ин- 
див.порядке (он был восстанов
лен Правительственной комис
сией от 8/У-ЗО г.)

Лишить со всем семейством 
в правах голоса согласно Ин
струкции ст. 15 п. «а» и «г» и 
просить ЦИК ЧАССР об отме
не своего Постановления о вос
становлении Тихонова в правах 
голоса.

Епле район ш айӗнчи влаҫра ларакансем  Тихо
нов суйлав правине хӑварнине пӑрахӑҫлам а ыйтнине 
ҫӳлерех райӗҫтӑвком кӑларнӑ йы ш ӑну ҫине тинкерсен 
вулакан ӑнланса илчӗ те пуль. К алӑн, вӗсене П рави
тельство комиссийӗнчен те лайӑхрах курӑнать тӗреклӗ 
хуҫалӑхпа пурӑнакана ҫемьипех политика ӗҫне малаш - 
не те хутш ӑнассинчен пӑрасси, кулак тесе аялти  йӗм 
таранччен  хӑварса ҫурт-йӗрӗнчен хӑваласа кӑларса 
ярасси.

Ялсенчи чухӑнсемпе партире тӑм ан  активсен 
пухӑвӗсен протоколӗсене вуласа пӑхсан тӗреклӗ те пу- 
янрах хресчен хуҫалӑхӗсене (кулаксене) тустарни, вёсен 
пурлӑхне чаппан  таранччен  конфискаци туса туртса 
илни, хӑйсене мунча пек ҫурт-йӗре кӑларса тӑратни  
куҫ умне тухса тӑрать. М алалла пёр протокол ҫинче 
чарӑнса тӑрӑпӑр, ӑна вы рӑсла ҫырнӑ.

Протокол
собрания бедноты, батраков и беспартийного актива
д.Новое Котяково Батыревского района от 12.02.1930 г.
Председатель собрания: Такмаков А.
Секретарь: Юманов И.

Повестка дня:
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1. О раскулачивании.
2. О выделении бригадиров (звеньевых) по выдворению ку

лаков.
Слушали: Рассмотрение списка лишенцев и кулачества.
Постановили:

1) Паймин Леонтий -  лишенец, бывший торговец, наложен 
вклад 2000 руб. Конфисковать всего движимого и недвижимого 
имущества и одежды.

2) Зайцев Александр -  лишенец за то, что владеет 1/3 ч. ве
тряной мельницы. Конфисковать всего движимого и недвижи
мого имущ-ва, оставив 2 пары белья и старой одежды на каж
дого члена семьи.

3) Захаров Петр -  то же.
4) Паймин Константин -  лишенец, за торговлю наложен 300 

руб. -  то же.
5) Галкин Тарас -  не лишенец, вклад 2000 руб. с конфиска

цией всего движимого и недвижимого имущества.
6) Анисимов Василий -  не лишенец, вклад 1000 руб. с кон

фискацией всего движимого и недвижимого имущества.
7) Михайлов Василий -  не лишенец, вклад 1000 руб. с кон

фискацией всего движимого и недвижимого имущества.
8) Эльмуков Александр -  вклад 300 руб. Конфисковать 1 но

вую избу и 1 амбар.
9) Зайцев Егор -  вклад 300 руб. Конфисковать лошадь, та

рантас, амбар и исключить из колхоза, оставив 10 пудов хлеба.
Всего: 14 чел.

Протокол
особой комиссии по раскулачиванию кулаков от 14.02.1930 г.

(Треньел ялё тарах -  Д.К.)

- Паймин Леонтий пирки чухӑнсен пухӑвӗнчи пекех хӑварас;
- Зайцев Александр ҫуртне Савельев Ивана кӳртсе Саве

льев Иван ҫуртне Зайцева ярас;
- Захаров Петр ҫуртне Краснов Павелпа Федоров Михаила 

кӳртес.
- Паймин Константин ҫуртӗнчен: 1 кӗлет, 1 вите, лупассине, 

лашине тата хӑйӗнчен ытлашши тыррине конфискацилес.
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Вулакан асӑрхарӗ те пуль ӗнтӗ: пуянрах хуҫалӑхсен 
килӗсенчен (сӑмахран ҫӳлерех асӑннӑ Зайцевсен 
килёнченех) конфискаци тесе пурлӑх шутне кивӗ ҫие 
тӑхӑнмалли тумтире кӑна кӗртмен. Апла-тӑк, лайӑх 
кӗрӗк, чаппан е сӑхман пулсан вӗсене пуҫтарса тухса 
кайнӑ ҫав килтен. Ӑҫта вырнаҫтарнӑ, кама тӑхӑнтартнӑ- 
ш и ҫав тумтире, ун пирки эпӗ архивсенче ятарлӑ доку
мент тӗл пулмарӑм.

Сӑмах май, мана нумаях пулмасть 89 ҫулхи Анна 
Тимофеевна Воробьева ҫакӑн пек ӗҫ пирки каласа 
панӑччӗ. 30-мӗш ҫул пуҫламӑшӗнче Тӑрӑн ялӗнчи 
чухӑнсен пухӑвӗнче унӑн ашшӗне -  Васильев Тимо
фей Васильевича, тӗреклӗ хуҫалӑхпа пурӑннӑ май, пу- 
янсемпе кулаксен списокне кӗртнӗ. Пёр кунхине вёсен 
килне комисси членӗсем кил-ҫуртне, пурлӑхне кон- 
фискацилес ш ухӑш па пӑхма пырсан Анюккан 4 ҫулхи 
Валя ятл ӑ  ш ӑллӗ те ҫавӑнтах пулнӑ. Ачаран ы йтнӑ 
пуль ҫав ашшӗ-амӑшӗ япаласене ӑҫта пуҫтарса ху- 
нине. Суйма пӗлменскер, калать те хурать аслисем 
сӑхмана лупасайӗнчи улӑм ӑшне пытарнине комисси 
членне П.П. Петрова. Калӑн, Павлик Морозов. «Ачам, 
кай вы ляма урама», -  тесе ыттисен хӑлхине кӗриччен 
ш ӑпӑрлана пӳртрен кӑларса ячӗ тет Петр Петрович. 
Ахальтен мар пуль, ӗлӗкренех суйма пӗлменрен тата  
ҫав ҫулхи ача-пӑчан айванлӑхне ш ута илсе, ашшӗ- 
амӑшӗсем ҫула ҫитмен ачасем пирки «ҫак ачасем ӗнтӗ 
Ҫӗпӗре яраканнисем» тенӗ. Сахал-им пулнӑ кулаксем е 
халӑх тӑшманӗсем тесе, ачисене те ашшӗ-амӑшӗсемпе 
пӗрле ссылкӑна Ҫӗпӗре ӑсатни. Чы лайӑш ӗ каялла 
килӗсене таврӑнайман та  ҫавӑнтах выртса юлнӑ.

Ялсенчи тӗреклӗ хуҫалӑхсемпе пурӑнакан хресчен
сене кулаксем тесе пурлӑхӗсене, ҫурт-йӗрне, выльӑх- 
чӗрлӗхне туртса илсе хӑйсене мунча-витесене кӑларса 
яни, хӑшне-пӗрне Ҫӗпӗре ссылкӑна ӑсатни -  тепӗр 
чухне районти партипе Совет органӗсем ы тлаш ш и 
тӑрӑш нинчен те сахал мар килнӗ. Пӗтӗмӗшле коллек- 
тивизаци тӑвас тесе чухӑнсемпе активистсене явӑҫтарса
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ял ҫыннисене тӗрлӗрен меслетпе хӑратса колхозсене 
кӗме хистенӗ. Кунта суйлав правине туртса илесси пир
ки те ҫӳлерех асӑннӑччӗ, ҫавӑн пекех инхозсене (колхоза 
кӗменнисене) ял  хуҫалӑх налукне (сӗт, ҫӑмарта, ҫӑм, аш- 
какай) колхоза кӗнисенчен икӗ хут ы тла тӳлеттернӗ.

Ш ухӑшӑма малалла тӑсса кайнӑ май эпӗ ҫывӑх ял- 
сенчи армансемпе вёсен хуҫисем ҫинчен кӗскен те пу- 
лин уйрӑммӑн чарӑнса илесшӗн. Ҫӳлерех асӑннӑччӗ 
ӗнтӗ, тӗреклӗ хуҫалӑхпа пурӑнакан хресченсен пурлӑх 
шучӗпе арманӗсене те туртса илнӗ.

Архиври документсенчен тата ваттисем (Д.Е Горде
ев, А.Т. Воробьева тата пирӗн атте -  Н.С. Коннов) каланӑ 
тӑрӑх, 1917 ҫулхи революциччен П ӑла тӑршшӗпе 16 
шыв армань пулнӑ. Иван Данилович Вотяков Патӑрьел 
тата  Ш ӑнкӑртам ялӗсем ҫывӑхӗнче темиҫе шыв ар
мань те тытнӑ. Тӑрӑн ялӗн кӑнтӑр пайӗнче паянхи кун 
та  П ӑла хӗрринче Арман лаппи ятлӑ ҫаранлӑ лапам 
пур. Арман лаппи ята ял ҫыннисем И.Д. Вотяков ачин 
Ваҫурккан халь пурӑнакан Михеев К.С. пахчи хыҫӗнче 
лапам ҫумӗнчи П ӑлара шыв армань пулнипе панӑ. 
Пирӗн таврара, граждан вӑрҫи кӗрлесе иртсен, шыв ар- 
маньсем те кивелсе юрӑхсӑра тухса пынӑ. Пурӑна киле 
вӗсем ҫинчен аса илме те пӑрахнӑ, Арман лаппи ят вара 
паянхи кун та сыхланса юлнӑ. Паянхи кун вӗсем те ҫук 
ӗнтӗ.

Тӑрӑн тата  ҫывӑхри ялсенче иртнӗ ӗмӗрӗн пуҫ- 
ламӑшӗнче колхозсем йӗркеличчен тӗреклӗ хуҫалӑхпа 
пурӑнакансем ҫил арманӗсемпе ут арманӗсем тытнӑ. П а
янхи кун ҫак ялта иртнӗ ӗмӗрӗн 20-мӗш ҫулсен вӗҫӗнче 
кулаксем тесе Воробьев Петр Васильевичӑн (хӗвел 
анӑҫ енчи) тата  Медаков Александр Александровичӑн 
(хӗвел тухӑҫ енчи -  унӑн ҫунаттисемпе ҫӳлти пайӗ юл- 
ман) туртса илнӗ арманӗсем анчах сыхланса юлнӑ. 
Ҫил арманӗ ҫавӑн пекех пӗр тӑван Александр Ивано- 
вичпа Иван Иванович Медаковсем тытнӑ. (Сӑмах май, 
паян Тӑрӑнта пурӑнакан Мидаковсен хушамачӗ иртнӗ 
ӗмӗрӗн 30-мӗш ҫулсенчи архиври документсем (прото-
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колсем) тӑрӑх М едаковпа пы рать. Тен, вёсен хуш амачё 
т а т а  м аларах «медь» (пӑхӑр) сӑмахран Медяков пулнӑ. 
Ут арманне, вы рӑсла крупорушка тенё, (ут-лаш а) лаш а 
кӳлсе арман йӗри-тавра ҫӳресе ҫавӑрттарса ӗҫлеттернӗ. 
Ҫ апла м айпа авӑртса вир, пӑри тӗш не сӗлӗ хуппинчен 
уйӑрттарн ӑ пекех хывӑхӗнчен уйӑрттарса кӗрпе тунӑ. 
Тӑрӑн ялӗнчи виҫӗ ут арманӗнчен пӗри П.В. Воробьевӑн 
пулнӑ. Унӑн ҫемйи Илехметов И ван Григорьевич 
хуҫалӑхӗпе юнаш ар пурӑннӑ, ут арманӗ вара хӑйсене 
хирӗҫех пӑралукра ларнӑ. Мидаковсене, П.В. Воробье
ва, Ш уряш кин Евдоким Тихоновича, Кудряшев Петр 
Прохоровича тата  ыттисене те тӗреклӗ хуҫалӑхсемпе 
пурӑннӑ май кулаксен ш утне кёртсе арманёсене, 
пурӑнм алли ҫурчӗсемпе кёлечёсене туртса илсе, хӑшне- 
пӗрне ссылкӑна Ҫӗпӗре янӑ. Ҫакӑн пек ш ӑпа тӗреклӗ 
хуҫалӑхпа пурӑнакан ы тти  ялсенчи ҫемьесене те пырса 
тивнӗ.

Кӗҫӗн П атӑрьелӗнче Тихонов Алексейӗн хӑйӗн ҫил 
арманӗ пулнӑ, Воробьев Андрей Антоновичпа Воробьев 
Александр Сергеевич пёр арман ты тнӑ.

1929 ҫулччен Треньелёнче Паймин И ванӑн хӑйӗн 
ҫил арманӗ пулнӑ. Ку ял та  та  темиҫешер хуҫалӑх пӗр 
арманӑн 1/3, 1/2 пайӗпе усӑ курнӑ. Сӑмахран, М итро
фанов И ван ҫил арм анӑн 1/2 пайӗпе, ут арманӗпе (кру
порушка) т ат а  ж нейкӑпа хуҫалӑхри тӗрлӗ ӗҫре усӑ 
курнӑ. Захаров Петр, Зайцев Александр тата  Лысов 
И ван  хуҫалӑхӗсем икӗ-виҫӗ ҫемье пӗрле пӗр ҫил арманӗ 
ты тнӑ.

Кӗҫӗн П атӑрьелпе Треньел ялӗсенче те кулаксен 
ретне кӗртсе пуянрах ял  ҫыннисен арманӗсемпе ҫурт- 
йӗрне т ат а  тар  кӑларса пуҫтарнӑ пурлӑхне туртса илсе 
ссылкӑна янӑ.

В ӑтӑрмӗш  ҫулсенче кулаксен йыш не кӗртнӗ ял 
ҫыннисем хӑйсене суйлав прависене тавӑрас, налук 
тӗрӗс мар хуни пирки Аслӑ П атӑрьел  райӗҫтӑвкомне 
ҫӑхавсем тӑратнӑ. Районти влаҫ мӗнле йы ш ӑну кӑларни 
ҫинчен 1934 ҫулхи протоколсем тӑрӑх пӗлӗпӗр.
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Протокол заседания Президиума Больше-Батыревского 
райисполкома от 30.03.1934 г.

Председатель: Иванов

1. Рассмотрение жалоб граждан на неправильное обложе
ние сельхозналогом в индивидуальном порядке.

... 10) Илюткин Иван -  из д. М-Батырево, до революции его 
отец имел вечную землю до 1 га, после революции в скрытом 
виде у бедняков. До 1930 г. имел жнейку и эксплуатировал ее в 
других хозяйствах по спекулятивной цене. Хозяйство кулацкое. 
Обложение считать правильным и в ходатайстве отказать.

Протокол от 14.03.1934 г. -  заявление Лысова Ивана, д. 
Н-Котяково, который с 1917 г. по 1927 г. имел 1/3 часть мель
ницы с применением наемного работника -мельника. Как не- 
трудовика со всей семейством лишить избирательных прав и 
обложить сельхозналогом в индивидуальном порядке.

... имел жнейку и Анисимов Михаил, также лишен избира
тельных прав и обложен сельхозналогом.

Протокол от 18.09.1934 г. -  заявление Воробьева Андрея. 
Обложен сельхозналогом в индивидуальном порядке как живу
щий на нетрудовые доходы от 1/3 части ветряной мельницы, 
аренда земли и 1/3 жнейки с применением наемных работни
ков, с применением работника-мельника.

Постановили: в дальнейшем к индивидуальному обложе
нию не привлекать.

М аларах асӑннӑччӗ ӗнтӗ, Т ӑрӑнти м алтанхи «Крас
ный паровоз» колхоз ӗмӗрӗ кӗске пулнӑ. 1931 ҫулхи 
февралӗн 26-мӗшӗнче ҫак ял  ҫыннисем «Роза Люксем
бург» ятп а  ҫӗнӗрен колхоз йӗркелесе яраҫҫӗ. «Кӗҫӗн 
П атӑрьел» тата  «Паянхи сас» колхозсем те икӗ-виҫӗ 
ҫултан хӑйсен ячӗсене улӑш тарса, «Красное Батырево» 
т а т а  «Октябрь ялавё» пулса 20 ҫул хушши, пёр колхо
за пӗрлеш ичченех, м алалла аталан са пынӑ. М алтан
хи виҫӗ колхоз кӗске вӑхӑт ты тӑнса тӑн ӑ май, вӗсене
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ваттисем те астӑвакан ҫук, Ш упаш карти архивсенчи 
документсем хушшинче те тупма май килмерӗ. Хамӑр 
районти архивра ҫеҫ тӗплӗрех тишкерсен, ҫӗр ӗҫӗсемпе 
ҫыхӑннӑ документсемпе алҫырӑвӗсем тӑрӑх, паллаш ма 
тӳр килчӗ. Кун пирки ҫак кӗнеке авторӗ районта тух- 
са тӑракан «Авангард» хаҫатра (13.02.2009 ҫ.) малтанхи 
колхозсене йӗркелени 80 ҫул ҫитнӗ май, «Манӑҫнӑ кол- 
хозсем» ятл ӑ  статьяра ҫырса кӑтартнӑччӗ. «Роза Люк
сембург» колхозӑн м алтанхи председательне Тӑрӑн ял 
ҫыннисем Тимофей Васильевич Васильева суйланӑ. Вӑл 
маларах ҫак ял Канаш ӗн председателе пулса ӗҫленӗ.

Кӗске справка: Роза Люксембург (1871-1919
ҫҫ.) пӗтӗм прогрессивлӑ этемлӗхӗн нимӗҫ, поляк  
халӑхӗсен т ат а тӗнчери рабочисен юхӑмӗн деятелӗ 
Полъшӑра ҫуралнӑ, унт и социал-демократсен, парти- 
не йӗркелекенсенчен пӗри пулнӑ. Германие куҫсан унт и  
социал-демократсен ретне тӑнӑ.

1931 ҫулхи мартӑн 26-мӗшӗнче «Роза Люксембург» 
колхоз членӗсен пухӑвё колхоза кӗнисене ятак тӑрӑх 
ҫӗр уйӑрса парас пирки ыйту пӑхса тухать. Аяларах 
кӑтартнӑ пуху протоколне, колхоз членӗсен списокне 
тата  ҫӗрйӗркелӳ комиссийӗн актне вырӑсла ҫапла ҫырнӑ:

Протокол
собрания членов Туруновского колхоза «Роза Люксембург»

от 26 марта 1931 г. На собрание явились 12 членов.

Председательствует Васильев Т.
Секретарь: Петров П.

Повестка дня:
1) Выбор места под яровой посев 1931 года для колхоза.
2) Разное.

Слушали:
Выбор места под яровой
посев 1931 г. для колхоза

130



Постановили:
Под яровой посев весной 1931 года для колхоза отвести на 

70 едоков по 0,45 га на едока -  всего 32,20 га. Из них первые 
две карты с западной стороны села вдоль гумен в количестве 
19,28 га на бывшей удельной земле 3,27 га, смещенной с югу от 
удельной земли 3,27 га, от Апсулхи рядом с колхозной землей 
36 га, и по направлению к Буле 2,54 га, а всего 32,72 га. Для 
согласования данного вопроса с индивидуальным сектором вы
делить Крылова М.Д. и Петрова П.П.

Председатель: подпись Васильева Т.В.
Секретарь: подпись Петрова П.П.

Список
членов Туруновского колхоза «Роза Люксембург» 

на 26 марта 1931 г.

Петров Петр Петрович -  4 
Крылов Михаил Дмитриевич -  5 
Лаханов Иван Егорович -  7 
Васильев Тимофей Васильевич -  5 
Воробьев Иван Сергеевич -  9 
Сапожникова Мария Федоровна -  5 
Карпова Ксения -  5 
Ашмарин Иван -  7 
Сорокин Терентий -  5 
Груздев Федор Ст. -  6 
Телегина Екатерина Захаровна -  1 
Ермолаева Матрена -  2 
Бородкин Сергей Васильевич -  3 
Васильев Иван Васильевич -  1 
Лялькин Матвей Никитич -  4 
Михайлова Вера -  2 
Итого: 70 едоков

Председатель: подпись 
Секретарь: подпись
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30.04.1931 ҫулхи хушма список тӑрӑх колхоза Ми
хайлов Зинон Гавриловичпа Телегин Александр Кон
стантинович кӗнӗ, ҫав вӑхӑталлах -  Сапожников Н.А., 
т.ыт. те.

Акт

1931 года 26 марта составил настоящий акт руководитель 
землеустроительных работ по Батыревскому району Соколь
ский И.П. в присутствии землеуказательной комиссии села 
Турунова в следующем составе: от Туруновского с/Совета 
т.Крылов М., от колхоза «Роза Люксембург» т.Петрова П.П., от 
Туруновского ККОВ т.Илехметов, от Земельного общества -  
т.Ашмарин Григорий.

Комиссия установила площадь ярового поля посева 1931 
года, которая равняется 406.18 га. Едоков в земельном об-ве на 
26 марта 1931 года 883, дворов 173. Норма на едока в поле 0.46 
га. В колхозе «Роза Люксембург» значится 16 дворов, 70 едоков- 
коим причитается земли из расчета 0.46 га, всего 32.20 гектара. 
Указанная площадь отведена из лучших земель земельного об-ва 
без производства расценки по существующей норме земельной 
обеспеченности. Расположение участка показано на приложен
ной к сему чертеже. Перенесение участка в натуру возлагается 
на землеуказательную комиссию. Несмотря на составление на
стоящего акта, приток новых членов в колхоз не задерживать, так 
как землеуказательная комиссия имеет право прирезать землю по 
вступившему перед производством передела в индивидуальном 
секторе. Землеуказательная комиссия должна наделять бедня
ков лучшей землей, а кулачество наихудшей.

Землеустроитель: подпись Сокольского 
от Туруновского с/Совета: подпись М.Крылова 
от колхоза: подпись Петрова 
от СККОВ: Илехметов 
от зем.об-ва: Ашмарин

Асӑрхаттарни: СККОВ -  сельский комитет крестьян 
общественной взаимопомощи.
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Колхоза кӗрекенсен йышӗ улш ӑнса пынӑ май ҫӗр 
виҫекенсем ҫӗре ҫулталӑкне 2-3 хут та  пайланӑ. Паллах, 
ун пек чухне ял ӗҫченӗ ҫӗр тухӑҫлӑхне ӳстерес пирки 
тӑхтаса тӑнӑ. Тыр-пула хӑҫан, ӑҫта, мӗн чухлӗ акмалли- 
не ҫӳлтен кӑтартусем панӑ. Аслӑ П атӑрьел районӗнче 
тухса тӑракан «Паянхи сас» хаҫатӑн 26.01.1931 ҫ. 
номерӗнче 1932 ҫулхи ҫуракинче тӗрлӗ культурӑсен ак- 
малли планӗпе паллаш ма пулать. Ун чухне колхозсене 
кӑна мар, уйрӑм хуҫалӑхсене те махорка таранччен пах- 
чара ӳстерсе ҫитӗнтерме план панӑ.

№ Культурӑсен ячӗсем гектарпа шутласа
колхозсенче уйрӑм

хуҫалӑхсенче
1 Ҫурхи тулӑ 40 23,11
2 Урпа 30 -
3 Сӗлӗ 4333 7121,7
4 Хура тул 100 194,7
5 Вир 75 27,51
6 Пӑри 900 1260
7 Пӑрҫа 850 687
8 Ясмӑк 500 572,2
9 Виккӑ (тӗшӗлӗх) 190 205
10 Йӗтӗн 29,6 12,10
11 Кантӑр 190 252,02
12 Корица 42,3 -
13 Махорккӑ (хирте) 50 -
14 (пахчара) - 29,71
15 Улма 1630 2344
16 Пахча-ҫимӗҫ 17,45 -

Ялсенче коллективизаци мӗнле ирттернине, тыр- 
пул туса илес плана пурнӑҫланине тӗрӗслеме район- 
ти ш айра парти, совет тата  обществӑлла организа- 
цисенчен 5 ҫын суйласа комисси йӗркеленӗ. П арти
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райкомӗ, райӗҫтӑвком хушу кӑларнисене вӑхӑтра 
пурнӑҫламасан колхоз председателӗсене, ҫавӑн пекех 
ял Канашӗсен председателӗсене те явап ты ттарнӑ 
кӑна мар, ӗҫ вырӑнӗнчен те хӑтарнӑ. Тӗслӗхрен: 1931 
ҫулхи раш тав (декабрь) уйӑхӗн 1-мӗшӗнче районти ял 
Канашӗсен председателӗсемпе секретарӗсен тата  кол- 
хозсен правленийӗсен председателӗсен канаш лӑвӗнче 
райӗҫтӑвком председателӗ доклад тунине итленӗ 
хыҫҫӑн ты рӑ пухса илес, выльӑх-чёрлёх ӗрчетес пир
ки йы ш ӑннӑ плана тултарманш ӑн Именкасси, Тӑрӑн, 
Аслӑ Арапуҫ, Анат Туҫа тата  Каҫал (хальхи Комсо
мольски ялӗ) ялӗсенчи Канаш  председателӗсене хӑйсен 
ӗҫӗнчен хӑтарм алла тесе йыш ӑну кӑларнӑ. Тен, колхоз- 
сем йӗркеленсе ҫитнӗ-ҫитмен тыр-пул тухӑҫӗ, выльӑх- 
чӗрлӗх йышё пирки калам а иртерех те пулнӑ пуль. 
Ун чухне ятарлӑ пӗлӳ илнӗ специалистсем -  агроном 
та, ветеринар та  пулман. Опыт ҫуккине кура колхоз- 
сенче ӗҫе те тӗрӗс йӗркелеймен, ҫапах та  ял  Канаш  
председателёсен, колхоз председателёсенчен те ытла- 
рах, яваплӑха туйма тивнё.

Вулакан асӑрхарӗ пуль, пилёк ял  хушшинче Каҫал 
та  пур. 02.02.1932 ҫул тӗлне Аслӑ П атӑрьел районӗн 
территорийӗнче 34 ял  ӗҫтӑвкомӗ ш утланнӑ, унта халь
хи Комсомольски районӗнчи Каҫал, Кивӗ Сӗнтӗр, Кивӗ 
Ҫӗрпел, Хирти Сӗнтӗр тата  ы тти ялсем, Ш ӑмӑрш ӑ 
районӗнчи Карапай Ш ӑмӑрш ӑ кӗнӗ.

Колхоз юхӑмне м алалла аталантарса пырас тата  
тунӑ йӑнӑш сене тӳрлетес ӗҫре патш алӑх колхозсем- 
пе колхозниксене 2 ҫуллӑха парӑмсем тӳлессинчен 
хӑтарнӑ, иртнӗ ҫулхи парӑмсене чакарнӑ, техникӑпа 
тата  вӑрлӑхсемпе палӑрм аллах пулӑш нӑ. 1931-32 
ҫулсенче Аслӑ П атӑрьел районӗнче коллективиза- 
ци анлӑн сарӑлса пынӑ, колхозсенче уй-хир бригади- 
сем, выльӑх-чӗрлӗх фермисем йӗркелеме тытӑнаҫҫӗ. 
Ял ҫыннисене пурне те колхоза кӗртес агитаци ӗҫӗнче 
район хаҫачӗ «Октябрь ялавӗ» те айккинче тӑрса юл- 
масть, м алта  пыма тӑрӑш ать. Хаҫатҫӑсен шучӗпе, кол
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хоза пурин те: ш култа вёрентекеннисемпе техникумра 
вёренекенсен те, патш алӑх учрежденийёсемпе Совет 
органӗсенче ӗҫлекенсен те, кёмелле.

Вулакана 21.11.1933 ҫулта асӑннӑ хаҫатӑн мал- 
ти страницинче ҫапӑнса тухнӑ: «Района талккӑш пе 
коллективизациллё район тӑвассишӗн кӗрешер» 
передовицӑри «Паянах колхоза кӗмеллисем» ятпа тухнӑ 
статьяпа паллаш тарасш ӑн.

«1934 ҫул республика т алккӑш пех колхоза куҫса 
ҫитнӗ ҫул пулж алла, тесе задача ларт нӑ пулсан, пирӗн 
Патӑръел районӗ те унт ан тӑрса ю лм а лла  мар. А н 
нах та пирӗн хӑш-пӗр учителъсем, профсоюз членӗсем, 
ялсовет председателӗсем колхоз т улаш ӗнче тӑраҫҫӗ. 
Акӑ, учителъсенчен илсен: Титов -  Ҫӗнӗ Ахпӳрт ри  
1-ш сыпӑклӑ ш кул. Кожсомолецсем: Санигеров -  халӑх  
сучён секретарӗ, Спиридонова -  телефонистка, Еслю- 
ков -  педтехникумра вӗренет т.ыт.».

Вӗрентекеннипе вӗренекенни, тен, каникул 
вӑхӑтёнче колхоз ӗҫне хутш ӑнма пултарӗҫ, анчах та  
суд секретарӗпе телефонистка хӑйсен ӗҫне пӑрахса 
колхоза ӗҫе тухмалла-и? Колхоза кӗтӗн пулсан, уй- 
хирти е фермӑри тата  кохозри ы тти ӗҫе тума тивет-ҫке. 
Паллах, колхозсем йӗркеленӗ чухне те, ял  ҫыннисене 
пӗрлеш ӳллӗ хуҫалӑхсене илнӗ чухне те, каярах та, 
йӑнӑшсем пайтах пулнӑ. Ҫапах та, йывӑрлӑхсене 
ҫӗнтерсе колхозсем м алаллах талпӑннӑ, хуҫалӑхсене 
патш алӑх техника енӗпе пулӑш ма ты тӑннӑ, машинӑ- 
техника лартм а хуралтӑсем, выльӑх-чӗрлӗхсене выртса 
тӑма, пухса илнӗ тыр-пула вырнаҫтарма вите-кӗлетсем 
тума пуҫланӑ.

Виҫӗ колхоз пирки районти «Паянхи сас» хаҫатра 
1931 ҫулхи ҫурла (август) уйӑхӗн 6-мӗш номерӗнче 
ҫапла ҫырнӑ:

«Кӗҫӗн Патӑръел» колхоз 1930 ҫулт а  
организациленнӗ, иккӗмӗш ҫул ҫине кайрӗ. В ӑл  
ҫулт алӑк  хуш ш инче чы лай ҫит ӗнӳ турӗ. И рт нӗ ҫул
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тырӑ хатӗрлес плана  700% т улт арчӗ, ы т лаш ш и  
тырра хирӗҫле планпа  тӳлесе т ат нӑш ӑн колхоза  
пӗр тырӑ выракан м аш инӑ  парса парнеленӗ. Халъ- 
хи вӑхӑтра колхозӑн 12 пӗрлештернӗ лаш исем  пур. 
Я лхуҫалӑх маш инисенчен: авӑн ҫапм алли  -  1, тырӑ 
вырж алли -  3, сӑвӑрм алли  -  2, плуг -  11 т ат а ыт.те. 
Кӑҫал ҫулла  колхозниксеж 2 жашин сарайӗ, 2 кӗлет, 
пӗрлештернӗ лашасеж ва лли  5 вите лартрӗҫ. Колхоз- 
ра пӗрлеш ӳллӗ  столовӑй организациленӗ. Ачасеж вал
л и  ясли  уҫнӑ.

Тӑрӑнт и «Роза Люксежбург» колхозра ҫуртри выр- 
жа июлӗн 27-жӗшӗнче тухса июлӗн 30-жӗшӗнче кӗчӗҫ. 
Сделъщинӑ ҫине куҫнӑранпа колхозниксен ӗҫне ш ута  
илесси аванланчӗ. Колхоза халӗ ҫӗнӗрен 7 хуҫалӑх  
хут ш ӑнчӗ.

Август ӑн уйӑх пуҫлаж ӑшӗнче Тренъелӗнчи «П аянхи  
сас» колхоз хӗрлӗ опоспа 20 центнер тырӑ пат ш алӑха  
леҫрӗ».

Тӑрӑнти м алтанхи колхоз «Красный паровоз» салан- 
са кайнӑ хыҫҫӑн «Роза Люксембург» колхоз правлени 
йышне ҫирӗплетнӗ, ҫак хуҫалӑх ӗҫне комсомолецсемпе 
ҫамрӑксем тата  ы тти  активистсем те хутшӑнаҫҫӗ. 1933- 
34 ҫулсенче ҫуркунне, тен, ака мӗнле ирттерес пир
ки правлени ларӑвӗ ирттернӗ хыҫҫӑн сӑн ӳкерттерме 
ш утланӑ. Ҫак сӑн ӳкерчӗкри м ал ӗмӗтлӗ «Роза Люк
сембург» ячӗпе тӑракан  колхоз правлени тата  комсо
мол активӗн членӗсен (10 ҫыннӑн, вӗсенчен пиллӗкӗш ӗ 
ҫамрӑксем) малаш нехи пурнӑҫ ш ӑпи тӗрлӗрен: пӗрисен 
телейлӗ, теприсен вара синкерлӗ пулса тухнӑ. Ҫавӑнпа 
та  хам мӗн чухлӗ пӗлнӗ таран тата  архивсенчи доку- 
ментсем ҫирӗплетнӗ тӑрӑх каш нин кун-ҫулӗ ҫинче 
чарӑнса тӑрасш ӑн.
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М алти ретре ларакансенчен сулахайран сылтӑмалла:
1. Самакин Александр Степанович, (1903-1987 ҫ.ҫ.), 

вӑрҫӑччен колхозри склад заведующи пулса ӗҫленӗ, вӑрҫӑ 
хыҫҫӑн «Роза Люксембург», каярах Мичурин ячёллё колхоз- 
сенче тӗрлӗрен ӗҫсене хутшӑннӑ.

2. Сапожникова (Гаврилова) Анастасия Александров
на, ВЛКСМ комитечӗн членӗ, ҫывӑхри ялсенчи вулавӑш 
ҫурчӗсенче библиотекарь, шкулсенче учительница пулса ача
сене вёрентнё.

3. Васильев Тимофей Васильевич (1899-1983 ҫ.ҫ.), 1929 
ҫулта ӑна Тӑрӑн ял Канашӗн председателӗ пулма суйланӑ, 
1931 ҫулхи нарӑс уйӑхӗнче ӑна колхозниксем «Роза Люксем
бург» колхоза ертсе пыма шанаҫҫӗ. 1932-33 ҫулсенче вӑл 
счетовод, каярах полевод, сысна ферминче заведующи пул
са ӗҫлет. 1942-1945 ҫулсенче Тимофей Васильевич Тӑван 
ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинче нимӗҫ фашисчӗсене хирӗҫ ҫапӑҫнӑ. 
Вӑрҫӑран таврӑнсан колхозра правлени хушнӑ тӗрлӗрен ӗҫре 
вӑй хунӑ.

4. Крылов Михаил Димитриевич (1895-1946 ҫ.ҫ.), 1915 
ҫулта ӑна патша ҫарне илсен, Пӑкӑрӑслан хулинче вӑл 1918 
ҫул вӗҫлениччен хӗсметре тӑнӑ. 1919 ҫултан тытӑнса, мобили- 
заци йӗркипе Хӗрлӗ ҫар ретне ҫырӑнса, 1922 ҫул вӗҫлениччен 
Мускавра кӗҫӗн командирсене кадр енӗпе хатӗрлекен вӗренӳ
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полкӗнче пулнӑ. 1925-26 ҫулсенче Патӑрьелӗнче ҫамрӑксене 
Хӗрлӗ ҫара кайма хатӗрленӗ. 1927 ҫулта вулӑссемпе уессене 
пӗтерсе районсем ҫине куҫиччен, ял Канашӗн председателӗ 
пулнӑ. Тӑрӑн ял Канашӗн председателӗ пулма М.Д. Крылова 
1930 ҫулхи раштав уйӑхёнче те суйланӑ, ҫак яваплӑ вырӑнта 
вӑл 1931 ҫул вӗҫлениччен тӑрӑшнӑ. Ял ҫыннисем ӑна 1932 
ҫулта «Роза Люксембург» колхоза ертсе пыма суйлаҫҫӗ, 1936 
ҫул вӗҫлениччен ертсе пырать вӑл ҫак хуҫалӑха. Ҫав ҫулхи 
раштав вӗҫӗнче ӑна тата виҫӗ ҫула Тӑрӑн ял Канашӗн 
председателӗ пулма шанаҫҫӗ. 25.12.1939 ҫулта ял ӗҫтӑвкомне 
тата Чкаловски район депутатне суйланӑ. Михаил Дими- 
триевич Тӑрӑн ял ӗҫтӑвкомӗн председателӗ пулса 1936-1946 
ҫулсенче, хӑй чире кайса виличченех ӗҫленӗ.

5. Михайлов Зинон Гаврилович (1916-1942 ҫ.ҫ.), колхоз- 
ри комсомол организацийён секретарӗ, Тӑрӑн ял Канашӗнче 
счетовод пулса ӗҫленӗ, 30-мӗш ҫулсен вӗҫӗнчен тытӑнса 
1941 ҫулхи нарӑс уйӑхӗччен Чкаловски районӗнчи Осоа- 
виахимра (ДОСААФра) инструктор пулса ӗҫленӗ. Чкалов
ски ВКП(б) райкомӗн бюро ларӑвӗнче З.Г. Михайлова 1941 
ҫулхи нарӑс уйӑхӗн 27-мӗшӗнче Осоавиахим председателӗ 
пулма ҫирӗплетеҫҫӗ. Вӑрҫӑ пуҫлансан вӑл ҫамрӑксене ҫар 
ӗҫне хӑнӑхтарать. 1942 ҫулхи авӑн уйӑхӗнче кӗҫӗн политрук 
вӑрҫӑ хирӗнче паттӑрла ҫапӑҫса вилнӗ. Зинон Гавриловича 
астӑвакан ялти ватӑсем ӑна яштака пӳ-силлӗ те чипер сӑн- 
сӑпатлӑ пулнипе кӑна мар, ҫынпа ырӑ кӑмӑллӑ та сӑпайлӑ, 
ӗҫре вӑр-вар пулнипе, яка ҫи-пуҫлӑ, хӑй ҫине тумтирне 
тирпейлӗ тӑхӑнса ҫӳренипе ырӑпа аса илеҫҫӗ.

6. Петров Петр Петрович, 1887 ҫулта хальхи Ш ӑмӑршӑ 
районӗнчи Чаткас (Чепкас-Никольское) ялӗнче ҫуралса 
ӳснӗ, Чӗмпӗрти чӑваш шкулне вӗренсе пӗтерсен, Чӗмпӗр 
кӗпӗрнине кӗрекен вулӑссенчи шкулсенче ачасене вӗрентнӗ. 
1918 ҫулхи пуш уйӑхӗнче Пӑва уесӗн пӗрремӗш съездӗнче 
Патӑрьел вулӑсӗн делегачӗ пулнӑ. Ҫав уйӑхрах 24-мӗшӗнче 
Патӑрьелӗнчи съездра ӑна вулӑс ӗҫтӑвком председательне 
суйланӑ, анчах вӑл ҫак должноҫра тем сӑлтава пула ӗҫлеме 
килӗшмен. Пирӗн тӑрӑхра вӑл Совет влаҫне тӑвассишӗн тата 
ӑна тӗреклетессишӗн чылай вӑй хунӑ. 1910-1932 ҫулсенче 
Патӑрьел вулӑсӗнчи (каярах районӗнчи) Тӑрӑн ялӗнче зем
ски училищӗре, 1-мӗш сыпӑклӑ шкулта учитель, заведующи, 
1934-35 ҫулсенче тулли мар вӑтам шкул директорӗ пулса
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ӗҫленӗ. Архивсенчи документсене пӑхса тишкернӗ май, про- 
токолсем тӑрӑх Петр Петрович Патӑрьел райӗҫтӑвкомӗпе 
унӑн пайӗсене туса хунӑ чухне активлӑ хутшӑнни курӑнать. 
Ҫавӑн пекех хут ӗҫне лайӑх пӗлнӗ май тата ялти хресчен ну- 
шине витӗр курнӑран, политика енчен анлӑ тавра курӑмлӑ 
пулнипе, 1920—30 ҫулсенче ял Канашӗсен ларӑвӗсенче вӑл 
секретарь пулса протоколсене ҫырса пынӑ, кирлӗ йышӑну 
кӑларма паха сӗнӳсем те панӑ пуль. Ялсенче колхозсем 
йӗркеленме пуҫласан, Тӑрӑн шкулӗнчи шкул заведующи- 
не, П.П. Петрова, вӑл райӗҫтӑвком членё пулнӑ май, Тӑрӑн, 
Кӗҫӗн Патӑрьел тата Треньел ялӗсенче колхозсем йӗркелеме 
хушнӑ. Чухӑнсемпе вӑтам хресченсем пӗрлешӳллӗ пысӑк вӑя 
чӑмӑртансан, тыр-пул туса илме, выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетме 
ҫӑмӑлрах пуласси пирки пухусенче ӑнлантарса панӑ, мал- 
танхи ҫулсенче ялсенчи пухусене хӑех ертсе пынӑ е пуху 
президиумӗнче ҫыруҫӑ (секретарь) ӗҫне туса пынӑ. Тӑрӑнта 
1930 ҫулта «Красный паровоз», 1931 ҫулта «Роза Люксем
бург» ят парасси те П.П. Петров сӗнӗвӗпех пулма пултарнӑ. 
Ялти ватӑсем аса илнӗ тӑрӑх, Петр Петрович ачасемшён те, 
ваттисемшён те хисеплӗ вӗрентекен, пысӑк вырӑнта ӗҫлекен 
вӗреннӗ ҫын шутланса тӑнӑ, тӗрлӗрен ыйтупа ун патне пыр- 
сан, вӑл кирлӗ те усӑллӑ канаш пама, пулӑшма тӑрӑшнӑ. Ан- 
чах та ун пек пулни пурне те кӑмӑла кайман; кӗвӗҫекен, ӑна 
курайман ҫынсем вӑл вӑхӑтра пулнах ҫав. Халӑх тӑшманӗ 
тесе ун ҫинчен элек сарса, 1937 ҫулхи раштавӑн 22-мӗшӗнче 
П.П. Петрова тытса кайса, Чӑваш АССР НКВД Спецтройки 
судсӑр-мёнсӗрех айӑпласа, 10 ҫула лагере яма постановлени 
кӑларнӑ. Улатӑр тӗрминчен ӑна этаппа 1938 ҫулхи кӑрлачӑн 
3-мӗшӗнче Бель-Балтлага (Беломор-Балти лагерьне) ӑсатнӑ. 
Унтан вӑл киле каялла таврӑнайман, 1938 ҫулхи ҫӗртмен 
30-мӗшӗнче ҫав лагерьтех вилнӗ. Петр Петровичӑн юлаш- 
ки кунӗ-ҫулӗсене тӗпчесе пӗлес шутпа эпӗ Чӑваш Республи- 
кинчи Ш алти ӗҫсен Министерствине тата РФ Хӑрушсӑрлӑх 
службин ЧР Управленине архив докуменчӗсем ыйтса ҫыру та 
ҫырнӑччӗ. Анчах та мана ШӖМ-рен айӑпланнин учет карточ- 
кине ҫеҫ ярса пачӗҫ, справки ҫинче уголовлӑ ӗҫ ҫукки ҫинчен 
ҫырнӑччӗ. Ман вара питӗ пӗлес килетчӗ: Петр Петровича 
кам элекленӗ, мӗнле преступлени тунӑ тесе айӑпланӑ. Кам 
хура ӗҫне пула шар курма тивнӗ ялти хисеплӗ вӗрентекенӗн, 
обществӑпа политика деятелӗн — ҫак ыйту ҫине ҫулсем ирт-
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се пынӑ май хурав пуласси иккӗленӳллӗ. Ваттисем калана 
тӑрӑх, 1937 ҫулхи кӗркунне пёр курайман Улатимӗр ятлӑ ял 
ҫынни хӗтӗртнипе Тӑрӑн шкулӗнчи Матюк ятлӑ уборщица 
ҫӑхавӗ тӑрӑх, П.П. Петрова арестлесе тӗрмене ӑсатнӑ. Ун 
пек репресси урапин кустӑрми айне пулса пёр айӑпсӑрах 
пӗтнисем сахал-им пулнӑ 1930-40 ҫулсенче Совет Союзёпе? 
1955 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 21-мӗшӗнче ЧАССР Аслӑ С учён 
Президиумӗ Спецтройка постановленине пӑрахӑҫласа Пе
тров П.П. таса ятне каялла тавӑрнӑ.

Хыҫалти ретре тӑраканнисем, сулахайран сылтӑмалла:
7. Ялуков Алексей Александрович (1900-1942 ҫ.ҫ.), кол- 

хозри ветеринар, 30-мӗш ҫулсенче сысна фермине ертсе 
пынӑ. 1942 ҫулхи раштав уйӑх вӗҫӗнче Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ 
вӑрҫинчи пӗр ҫапӑҫу хирӗнче пуҫне хунӑ.

8. Ибетов Алексей Максимович (1917-1944 ҫ.ҫ.), вырӑнти 
комсомол ячейкин членӗ, колхозра уй-хир бригадинче вӑй 
хунӑ, асӑннӑ вӑрҫа хутшӑннӑ, 1944 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗнче 
хыпарсӑр ҫухалнӑ.

9. Медведев Максим Григорьевич (1914-1987 ҫ.ҫ.), 
1930-мӗш ҫулсенче колхозри комсомол комитечӗн членӗ, 
вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенчен тытӑнса колхозра тимӗрҫӗ пулса 
ӗҫленӗ.

9. Думилин Федор Петрович (1907-1942 ҫ.ҫ.), «Роза 
Люксембург» колхозӑн 30-мӗш ҫулсенчи аслӑ конюхӗ, 1941 
ҫулхине, вӑрҫӑ пуҫлансан, ӑна ятарласа вӑрҫа хатӗрленӗ 
лаша бригадин бригадирӗ пулма уйӑрса лартнӑ. 1942 ҫулта 
фронта тухса кайсан, ҫав ҫулхинех вӑл хыпарсӑр ҫухалнӑ, 
килне таврӑнайман.

Партипе совет 
органӗсем колхоз 
йӗркеленипе пӗрлех 
вӗсене хуҫалӑх тӗлӗ- 
шӗнчен ҫине тӑрса 
тӗреклетме тӑрӑш нӑ. 
Ҫӗр пахалӑхне ӳстер- 
се пынӑ. Колхозӑн 
уставне сӳтсе явма 

йыш ӑннӑ, ӗҫлекенсене ӗҫ кунӗ тӑрӑх тӳлеме пуҫланӑ.
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Ҫапах та  лаш а вӑйӗпе те уйрӑм хуҫалӑхсенчен пуҫтарнӑ 
пӗчӗк техникӑпа пӗрлеш ӳллӗ артельсен ҫӗрӗсене суха- 
ласа тыр-пул ҫитӗнтерме, кӗске вӑхӑтра пухса илме 
йывӑр пулнӑ. Ҫавӑнпа та  30-мӗш ҫулсенче коллективи- 
заци сарӑлса пынипе пӗрлех ҫӗр-шывра индустриализа- 
ци хӑватлӑн  аталанса пынӑ.

Ҫав вӑхӑтра ҫӗршывра промышленность трактор- 
семпе ял  хуҫалӑх машинисем кӑларм а ты тӑнать. Ку тех
ника, паллах, хресчен ӗҫне чы лай ҫӑмӑллатнӑ, ҫавӑнпа 
пӗрлех хуҫалӑхри пӗтӗм ӗҫе кӗске вӑхӑт хушшинче 
вӗҫлеме май туса панӑ. Анчах та ӑна хаклӑ пулнипе каш- 
ни колхоз илме вӑй ҫитереймен. Ҫавна ш ута илсе 1930 
ҫулта кӗркунне Ч ӑваш  Республикинче маш инӑпа трак
тор станцисем (МТС) Канаш, Улатӑр, Вӑрнар хулисенче 
йӗркеленме тытӑнаҫҫӗ. 1931 ҫулхи юпа (октябрь) уйӑхӗн 
21-мӗшӗнче Аслӑ П атӑрьел райӗҫтӑвком пленумӗнче 
Аслӑ П атӑрьелӗнче м аш инӑпа трактор станцине уҫас 
пирки йыш ӑну кӑларнӑ. Ҫ улталӑк вӗҫӗнче Ч ӑваш  ре- 
спубликин ҫӗрӗҫ пайӗн Комиссариачӗ МТС валли трак
тор бригадин бригадирӗсене хатӗрлеме Уржум хулине 
ҫамрӑксене вӗренме ярать. 1932 ҫулхи кӑрлач уйӑхӗнче 
П атӑрьелӗнче, Аслӑ Арапуҫӗнче тата  Аслӑ Каҫал 
ялӗсенче тракториста вӗренме вӗренӳ курсӗсем уҫаҫҫӗ.

Чулхула (Горький) парти крайкомӗ 1932 ҫулхи 
кӑрлачӑн 27-мӗшӗнче йы ш ӑннӑ постановлени тӑрӑх, 
Аслӑ П атӑрьелӗнчи МТС директорӗ пулма м аларах рай
онти ҫӗрӗҫ комитечӗн пуҫлӑхӗнче ӗҫленӗ И ван Антоно
вич Антонова ҫирӗплетнӗ. Ҫав уйӑхрах Аслӑ П атӑрьел, 
Аслӑ Арапуҫ тата  Аслӑ Каҫал (каярах ҫак ялсен ячӗсем 
улшӑнаҫҫӗ) ялӗсенче тракториста вӗрентме вӗренӳ 
курсёсем уҫаҫҫӗ. МТСри трактористсене хатӗрлекен 
курсӑн пӗрремёш преподавателӗ И.В. Васильев пулнӑ. 
Ӑна И.А. Антонов МТСа чӗнсе илсе трактористсен 
курсӗнче преподаватель пулса ӗҫлеме сӗнет. И ван Васи
льевич Ч ӑваш  республикинчи ҫӗрӗҫ Халӑх комиссари- 
атне ҫав вӑхӑтра ертсе пынӑ Алексей Васильевичпа м а
ларах асӑннӑ Тимофей Васильевич Васильевсен ш ӑллӗ,
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1903 ҫулта Аслӑ П атӑрьел районӗнчи Тӑрӑн ялӗнче 
ҫуралса унтах пурӑннӑ. Хӗрлӗ ҫара кайса килнӗ хыҫҫӑн 
1936 ҫулта вӑл МТСах таврӑнать те механик пулса 
ӗҫлет. Кунта Иван Васильевич вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче 
те ял  хуҫалӑх техникине юсанӑ ҫӗрте вӑй хунӑ. Тракто- 
ристсен малтанхи курсӗнче 56 ҫамрӑк пӗлӳ илнӗ, вӗсене 
ҫавӑн пекех опы тлӑ механиксем, агрономсем вӗрентнӗ.

П атӑрьелӗнчи МТС тата  унта ӗҫлекенсем пирки 
унта аслӑ агроном пулса ӗҫленӗ Ф.А. Архипов (каярах 
вӑл Мичурин ячӗпе тата  «Путь Ленина» колхозсенче 
ҫак ӗҫпех, каярах сельсовет председателё) «Авангард» 
23.11.1967 ҫ. хаҫатра ҫапла аса илет:

«Патӑръел районӗнче М ТС 1932 ҫул пуҫламӑш ӗнче  
йӗркелерӗҫ. Унӑн директорё п улм а  Иван Ант оно
вич Антонова лартрӗҫ. Ун чухне пирён тракторсем  
ҫукчӗ. «Фордзон-Путиловец» тракторсем те пурё 
т ӑват т ӑ ҫулт алӑк  вӗҫӗнче кӑна килчӗҫ. Вӗсем 1933 
ҫулхи ҫур акинче ҫӗнӗ Ахпӳртре, Патӑръелӗнче, Чӑваш 
Сӑкӑтӗнче т ат а ы т т и колхозсенче ӗҫлерӗҫ. Эпё ун  
чухне М ТСра аслӑ агроном пулса ӗҫлеме т ы т ӑнт ӑм. 
Чи м алт анхи  трактористсем В.Н. Северов, И.В. Васи
льев механике ҫит иччен ӳсрӗҫ».

Ҫак йӗркесене вуланӑ хыҫҫӑн ҫавӑн пек пӗтӗмлетӳ 
патне пырса тухма пулать. Тӑрӑн ял тӑрӑхӗнчи м ал
танхи тракторист Иван Васильевич Васильев (Шурпуҫ 
Иванӗ) пулнӑ. Ҫак ялти  М атвей Карпова та  вӑл, меха
ник пулса ӗҫленӗ май, тракториста вёрентнё ёнтё.

1932 ҫулта ҫуркунне малтанхи «Интерн» ятл ӑ  трак
тора, пайӗсем ҫине салатнӑскере, Канаш ран унти Сквор
цов хуш ам атлӑ трактористпа пӗрле лавсем ҫине тиесе, 
лаш асемпе турттарса П атӑрьелне МТСа илсе килнё. 
Ӑна пуҫтарнӑ хыҫҫӑн районти трактористсенчен пёри 
И.О. Енилин ун ҫине ларса ял  хёррине тухса тёрёсленё. 
П аллах, нихҫан трактор тавраш  курман ял ҫыннисем, 
ватти-вётти  тенё пек, пёрремёш тёлёнтермёш  трактора 
курса унӑн хӑватлӑ вӑйӗнчен тӗлӗннӗ, хӑюллӑраххисем 
ӑна ты тса та  пӑхнӑ. Ҫакӑн хыҫҫӑн виҫӗ трактор «Ин-

142



терн» тата  пӗри «Фордзон- 
Путиловец» маркӑллисем 
чиперех трактористсем 
тытса пынипе МТСа ҫитнӗ.
Тӑрӑнти ватӑ ҫынсем 
каланӑ тӑрӑх, ҫавӑн пек 
тракторсенчен пӗрне ҫак 
ялти малтанхи тракто- 
ристсенчен пӗри Матвей 
Яковлевич Карпов (вӑл 
тракториста 1932 ҫулта 
вӗреннӗ) Канаш хулинчен 
Аслӑ П атӑрьел МТСне 
хӑваласа килнӗ. Кунта вӑл 
1937 ҫулта Хӗрлӗ ҫара кай- 
иччен тракторист пулса ӗҫленӗ.

1933 ҫулта МТС хӑйӗн 21 тракторӗпе тата  
ы тти  ял  хуҫалӑх машинисемпе районти 55 колхоз- 
ра хирсенче ака-суха ӗҫӗсене туса тӑнӑ. Ҫапах та  
ҫакӑн чухлӗ техника хирти ӗҫсене вӑхӑтра вӗҫлеме 
ҫителӗксӗр пулнӑ. 1934 ҫулта т ата  «СТЗ» м аркӑллӑ 
12 трактор, 2 прицеплӑ «Коммунар» комбайн тата  
ы тти  маш инӑсемпе саппас пайӗсем илсе килнӗ. 
Ҫавӑн пек вара тепӗр ҫулта тракторпа м аш ина паркӗ 
ҫирӗпленсех пынӑ: МТСӑн 29 трактор, икӗ прицеплӑ 
комбайн, 6 ты рӑ тӗш ӗлекен молотилка, ы тти  нумай 
прицеплӑ техника уй-хир ӗҫӗсене йы ш ӑннӑ план 
тӑрӑх вӗҫлеме май панӑ. Техника шучӗ ӳснӗ май 
трактор бригадисем те хутш ӑнсах пынӑ. 1936 ҫулта 
уй-хирти ӗҫсене 46 трактортан тӑракан  11 трактор 
бригади хутш ӑннӑ, ҫулталӑк вӗҫленнӗ ҫӗре МТСра 4 
прицеплӑ комбайн, тата  8 молотилка ш утланса тӑнӑ.

Аслӑ Патӑрьелӗнчи маш инӑпа трактор станцийӗнче 
пултаруллӑ трактористсемпе комбайнерсем, трактор 
бригадин бригадирӗсемпе ы тти специалистсем сахал 
мар пулнӑ. Вӗсем хушшинче ӗҫре малти вырӑнсене 
тухнӑ Кёҫӗн П атӑрьелӗнче пурӑннӑ Я.К. Хураськин
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комбайнерпа А.И. Соловьев трактористӑн, трактор бри- 
гадин бригадирӗсен, И.А. Ситовпа А.А. Михайловӑн 
ӗҫри ҫитӗнӗвӗсем ҫинче чарӑнса тӑрасш ӑн.

Хураськин Яков 
Константинович, 1911 
ҫулта ҫуралнӑскер, 1935 
ҫулта П атӑрьелӗнче МТС 
ҫумӗнчи трактористсен 
курсне вӗренсе пӗтерсен 
комбайнерта ӗҫлеме
ты тӑнать. 1940 ҫулта уй- 
хирте хӑйне ш анса панӑ 
комбайнпа вӑл 250 га. 
ты рӑ вырса комбайнер- 
сем хушшинче м алти 
вы рӑна тухать. 1941-42 
ҫулсенче Тӑван ҫӗршывӑн 
Аслӑ вӑрҫине хутш ӑннӑ. 
Вӑрҫӑран киле таврӑнсан 

вӑл  каллех МТСа ҫул ты тать. «Коммунар» м аркӑллӑ 
комбайнпа хастар ӗҫлесе пысӑк ҫитӗнӳсем тунӑш ӑн ӑна 
укҫан преми парса та  чысланӑ.

1946 ҫулта Я.К. Хураськина вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ха
стар ӗҫленӗшӗн медальпе наградӑланӑ. 1956 ҫулхи ӗҫ 
пӗтӗмлетӗвӗсем тӑрӑх вӑл  Пӗтӗм Союзри ял  хуҫалӑх 
вы ставкин Кӗмӗл медальне илме тивӗҫлӗ пулать. 
1958-1971 ҫулсенче Яков Константинович МТСра 
тивӗҫлӗ канӑва тухичченех тракторсене юсакан слесарь 
пулса тӑрӑш ать. 1971 ҫулта ӑна Октябрьти революци 
орденӗпе наградӑланӑ.

Соловьев Арсентий Иванович 1909 ҫулта 
ҫуралнӑ, МТС ҫумӗнчи трактористсене хатӗрлекен кур
са вӗренме малтанхи уш кӑнпа лекет. 1932-36 ҫулсенче 
тракторист пулса тӑрӑш ать. 1939 ҫулта ӑна трактор 
бригадин бригадирӗ пулма шанаҫҫӗ. Ҫав ҫулхинех Ар
сентий Иванович ӗҫре пысӑк ҫитӗнӳсем тунӑш ӑн Му- 
скава ял  хуҫалӑх выставкине кайма тивӗҫнӗ. 1946-53
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ҫулсенче трактор бригадин бригадир пулӑшаканӗ, 
1953-58 ҫулсенче каллех трактор бригадин бригадирӗ 
пулса тӑрӑш ать.

1958 ҫулта ҫӗршывӗпех колхозсене м алалла аталан- 
тарасси тата  МТСа пӗтерсе РТС (ремонтно-техническая 
станция) йӗркелес пирки саккун тухнӑ. Ҫак саккун тӑрӑх 
ЧАССР ял хуҫалӑх Министерствинчен 30.06.1958 ҫулта 
телеграмма ҫитет: Патӑрьелӗнчи МТСра бригадирсем- 
пе вёсен пулӑшаканӗсене, трактористсемпе комбайнер- 
сене тата  ытти специалистсен ш татне пӗтермелле.

Ҫакӑн хыҫҫӑн чылай уй-хир специалисчӗсем кол
хозсене хӑйсем илнӗ специальнӑҫӗпех ӗҫлеме вырнаҫнӑ, 
теприсем вара РТСра техника юсанӑ ҫӗрте вӑй хунӑ. 
А.И. Соловьев та  ҫӗнӗрен йӗркеленӗ юсавпа техника 
станцийӗнче двигательсене юсанӑ ҫӗре куҫать, унтанах 
вӑл 1969 ҫулта тивӗҫлӗ канӑва тухать.

Ситов Иван Алек
сандрович 1911 ҫулта 
ҫуралнӑ, тулли мар вӑтам 
шкул пӗтерсен ӑна МТСа 
тракториста вӗренме
яраҫҫё. 1935-37 ҫулсенче 
вӑл тракторист пулса 
ХТЗ-7 маркӑллӑ трак- 
торпа ӗҫленӗ. 1938 ҫулта 
5-мӗш трактор бригадин 
бригадирӗ пулма шанаҫҫӗ.
Тепӗр ҫулах Пӗтӗм Союзри 
ял хуҫалӑх выставкинче 
хутш ӑнма тӳр килет унӑн, 
унта ӑна Пысӑк кӗмӗл ме
даль парса чысланӑ. 1940 ҫулта Иван Александровича 
5-мӗш трактор бригадин бригадирӗ пулма ҫирӗплетеҫҫӗ. 
Ҫулталӑкри ӗҫ итогӗсем тӑрӑх, вӑл Пӗтӗм Союзри ял 
хуҫалӑх выставкине хутшӑнма тивӗҫлӗ пулать. Тепӗр 
ҫул та  И.А. Ситов ертсе пыракан трактор бригади 
уй-хирти ака-суха ӗҫӗсене пысӑк пахалӑхпа вӗҫлесе,
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МТСра малтисен ретӗнче пынӑ. Йывӑр вӑрҫӑ ҫулӗсенче 
те, вӑрҫӑ чарӑнсан та  5-мӗш трактор бригади, хӑй умне 
лартн ӑ  плана ирттерсе тултарса, тыр-пул пухса илесси- 
пе пысӑк ҫитӗнӳсем тунӑ.

1955 ҫулта асӑннӑ трактор бригади Мичурин ячӗллӗ 
колхозра пучахлӑ тӗш -ты рӑ тата  кукуруза туса илесси- 
пе малтисен ретӗнче пулнӑ. МТСа пӗтерсен, 1958 ҫулта 
И.А. Ситов ҫак колхозах трактор бригадин бригадирӗ 
пулса ӗҫлеме куҫать. Ахӑртнех, вӑл ӑҫта ӗҫ тупас пир
ки ш утлам ан та  пуль: Кӗҫӗн П атӑрьелӗнче унӑн ҫемйи, 
колхоз председателё ун чухне унӑн ш ӑллӗ Ситов Алек
сандр Александрович пулнӑ. И ван Александрович 
ҫакӑнта хӑй тивӗҫлӗ канӑва тухичченех ӗҫленӗ, колхоз- 
ри трактор бригадине ертсе пынӑ.

Михайлов Алек
сей Александрович 
1911 ҫулта ҫуралнӑ. 1930 
ҫулта вӑл  колхоза кӗнӗ, 
каярах уй-хир бригадин 
бригадирӗ пулса ӗҫлет. 
1935 ҫулта трактористсен 
курсне вӗренсе пӗтерсен, 
1938 ҫулччен Первомай- 
скинчи МТСра тракто
рист пулса ӗҫлет. Тепӗр 
икӗ ҫултан вӑл К анаш ра 
механизаци училищ инчен 
вӗренсе тухнӑ. А.А. М ихай
лов Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ 
вӑрҫине хутш ӑннӑ, унти 

ҫапӑҫусенче паттӑрлӑх  кӑтартнӑш ӑн  орденсемпе ме- 
дальсем илме тивӗҫлӗ пулнӑ.

1946-58 ҫулсенче Алексей Александрович 
П атӑрьелӗнчи МТСра трактор бригадин бригадирӗ 
пулса пёр улш ӑнмасӑр м алта пы ракан «Гвардеец» кол
хозра тӑрӑш ать. Вӑл ертсе пы ракан бригада та  ҫулран 
ҫул м аш инӑпа трактор станцийӗнче м алти  вырӑнсене
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йыш ӑнать, 1952-53 ҫулсенче А.А. Михайлова ӗҫри 
пысӑк ҫитӗнӳсем тунӑш ӑн Пӗтӗм Союзри ял  хуҫалӑх 
выставкине Мускава яраҫҫӗ, унта вӑл пӗчӗк ы лтӑн ме
даль илме тивӗҫлӗ пулать.

МТСа пӗтерсен, 1958-1961 ҫулсенче унӑн ҫак кол- 
хозрах трактор бригадин бригадирӗн тивӗҫне м алалла  
тӑсма тивет. М алалли вунӑ ҫул хушши А.А. М ихайлов 
П атӑрьелӗнчи «Сельхозтехника» пӗрлеш ӗвӗнчи мехо- 
трядра трактор бригадин бригадирӗнче вӑй хурать. 
ёҫри ҫитӗнӳсемш ӗн ӑна «Ӗҫре палӑрнӑш ӑн» («За тру
довое отличие») медальпе н аградӑланӑ т а т а  ЧАССР 
Аслӑ К анаш ӗн Президиумӗ Хисеп грамоти парса 
чы сланӑ.

1930 ҫулсен варринче ҫӗр-шывӗпе колхозсем м алал
ла аталанса пыни (ун пирки м алтанах асӑннӑччӗ ӗнтӗ), 
индустри вӑй илнипе, трактор-маш ина кӑларакан за- 
водсем хута кайнипе ҫыхӑннӑ. Ҫавна пула колхозсене 
ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ йышши тракторсемпе ял  хуҫалӑх тех
ники килсе тӑма ты тӑнать. Ҫакӑ, паллах, колхозниксен 
пурнӑҫ условийӗсене ҫӑмӑллӑх кӳнӗ. Ҫапах та  парти- 
пе правительствӑна ертсе пыракансен ҫитменлӗхӗсем 
те сахал мар пулнӑ. Вӑтӑрмӗш ҫулчченех тӗреклӗ те 
вӑтам  хуҫалӑхпа пурӑнакан хресченсене кулаксем шут- 
не кӗртсе, ҫурт-йӗрне, пурлӑхне туртса илсе, ачи-пӑчи 
таранччен килӗсенчен кӑларса янӑ, хӑйсене ссылкӑна 
ӑсатнӑ. Китай компартийӗ ҫав енчен пачах урӑх ҫулпа 
кайнӑ: нимӗнле репрессисӗрех хресченсене, пуяннисем- 
пе чухӑннисене уйӑрмасӑр, экономикӑна аталантар- 
са чухӑн ҫӗршывран чип-чипер тухса, м алта пыракан 
ҫӗршывсен ретне кӗме пултарчӗ.

1937-мӗш ҫул Чӑваш  республикишӗн кӑна мар, 
П атӑрьел районӗнчи колхозсемшӗн те пысӑк тухӑҫлӑ 
тыр-пул пухса илесси ҫанталӑк условийӗпе кӑна 
ҫыхӑнман. Ӑнӑҫу тӳпи кунта МТСсен паркӗсене трактор- 
комбайн, ял  хуҫалӑх техникипе тивӗҫтерсе пынинчен 
те, трактористсемпе комбайнерсем, механизаторсемпе 
колхозниксен тӑрӑш улӑхӗпе хастарлӑхӗнчен, ертӳҫӗсен
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пӗлсе ертсе пынинчен нумай килнӗ. Ҫавӑн чухне ан- 
чах ҫӗр ҫинче ҫӗрне-кунне канлӗхе ҫухатса, пилӗке авса 
ӗҫлекен ял  ҫынни пысӑк ҫитӗнӳ тума пултарнӑ.

Ахальтен мар ӗнтӗ Ч ӑваш  республикипе 98, 
П атӑрьел районӗпе 4 колхоз Пӗтӗм Союзри ялхуҫалӑх 
выставкине хутш ӑнма ирӗк ҫӗнсе илнӗ. Вӑл ҫулхине 
районти «Звезда» колхоз 620 гектар ҫинчен тӗш -тырӑ 
вӑтам ран 24,9 ц пухса илсе республикипе 1-мӗш вы рӑна 
тухнӑ. Ы ттисем: «Красные Тойси» -  671 га -  21,6 ц (4- 
мӗш  вырӑнта), «Октябрь Ялавӗ» -  279,4 га — 19,0 ц (27), 
Роза Люксембург ячӗпе тӑракан  колхоз -  351,6 га -  18,9 
ц (28-мӗш вырӑнта).

Ҫураки, ҫавӑн пекех уй-хирте тыр-пул пуҫтарса 
илес умён, каш ни колхоз ӗҫ планӗ туса, ӑна правлени 
ларӑвӗнче ҫирӗплетнӗ. Тӗслӗх вырӑнне кунта «Ҫӑлтӑр» 
колхозӑн 1940 ҫулхи утӑ уйӑхӗн (июлӗн) 7-мӗшӗнче 
йы ш ӑннӑ ӗҫ планӗпе паллаш тарм а пулать:

«Колхозра тырӑ вы рма 9 ж нейка, 1 лобогрейка  
усӑ курт алла . К аш ни м аш ин  ҫумне ы лм аш т арса  
ӗҫлеме 4-шар лаш а  ҫирӗплетсе хунӑ. Вырнӑ тырӑсене 
хыҫӗнченех ҫыхса пуҫтарса пы м алла . Ҫавӑн чухнех  
ӳксе ю лнӑ пучахсене ҫам рӑк ачасем пухса пыраҫҫӗ.

Кӗлтесене ҫӗкӗрте т урт т арм а вы рмана тухсан  
виҫҫӗмӗш кунӗнчех т ы т ӑнм алла , ҫав вӑхӑтрах авӑн 
ҫапасси те пуҫланатъ. Кӗлтесене пурӗ 6 йӗтем ҫине 
т урт т арм алла , каш ни бригадӑн хӑйӗн уйрӑм  йӗтем  
пулатъ. Бригада пуҫне каш ни звеноран пӗр лаш апа  
икӗ ҫын кӗлт е турттараҫҫӗ. Мӗн пурӗ ҫак ӗҫре каш 
ни бригадӑран: 6 ҫын кӗлт е т урт т аракансем , 2 ҫын 
ҫӗкӗрт т ӑвакансем пулаҫҫӗ. (Вӗсене хуш амат семпе  
ҫирӗплетнӗ.)».

Ҫавӑн пекех, ӗҫ планӗ тӑрӑх МТСпа договор туса, 
«Коммунар» комбайнпа ты рӑ вы рнӑ ҫӗрте усӑ курнӑ. 
Тракторӗ СТЗ колхозӑн пулнӑ. Комбайн патӗнче 
ӗҫлекенсене тӑм а, бункертан ты рӑ пуш атса пыракансе- 
не, улӑм пӑрахса пыракансене, краҫҫын тата  ш ыв турт- 
таракансене ҫирӗплетнӗ.
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Улӑма пухса, ҫӗкӗртсене пӗр йӗркепе лартса тухмал- 
ла. Ҫӗкӗрт тӑвакансем кӗлтесене турттарса урана хунӑ 
(скирдовать тунӑ). Мӗн чухлӗ вырнине тата  ӗҫ пахалӑхне 
каш ни кун бригадирсем учета илсе пынӑ. Авӑн ҫапнӑ 
ҫӗрте молотилка МК-1100 усӑ курнӑ. Сортланӑ тырра 
К анаш а патш алӑха пама лаш асемпе турттарнӑ.

Ҫӳлерех асӑннӑ «ҫӗкӗрт, кӗлте, капан, улӑм ури» 
ятсем, вӗсене ялхуҫалӑх техники, трактор-комбайн 
ҫӗнӗ модификацисемпе ҫӗнелсе, ҫыннӑн алӑ  вӑйне 
улӑш тарнӑ май, малаш не манӑҫа тухса пыраҫҫӗ.

Тӑрӑн ялӗнчи пуринчен те аслӑ ватӑп а -  Д.Е Гор- 
деевпа тӗл  пулса калаҫнӑ чухне эпӗ унран лобогрейка 
пирки ҫак сӑмахӑн пӗлтерӗш не ыйтсан, вӑл мана ҫапла 
каласа ӑнлантарнӑччӗ.

Вӑтӑрмӗш  ҫулсенче колхозсенче вы рмана тухсан 
уй-хирте пур пек ял-хуҫалӑх техники ты рӑ пухса кӗнӗ 
чухне хӑй тӗллӗн ҫӳресе ӗҫ тума пултарайман.

Авӑн ҫапмалли машинӑсене (молотилкӑсене), 
жнейкӑсемпе лобогрейкӑсене ты рра вырнӑ-ҫапнӑ чух
не лаш а вӑйӗпе усӑ курма тивнӗ. Лобогрейка пирки 
чӑваш ла калас пулсан, вӑл ҫамкана хӗртсе пы ракан япа- 
л а  пулм алла пек. Тырӑ вырнӑ чухне ҫав лобогрейкӑна 
лаш ана кӳлсе ты рра вырнӑ, лобогрейкӑн площ адки 
ҫинче лавҫи тилхепене ты тса лаш ана м алалла уттарнӑ, 
вырса пы нӑ ты рӑ площ адка ҫине пуҫтарӑннӑ, тепри ӑна 
айккине ы вӑтса пынӑ. Вырнӑ ты рра ы вӑтса пыракан- 
нин ҫамки ҫине тар  тапса тухсан, ш ӑлса илме те вӑхӑчӗ 
пулман тет. Хӗрарӑмсем ҫав ты рра пуҫтарса кӗлтесем 
тунӑ, кӗлтесенчен тӑваткӑл  купаласа суратсем хунӑ. 
Пӗр сурата пӗр лав  ҫурхи тыр-пул кӗлтинчен купаланӑ, 
ҫӳлелле хӑпарса пы нӑ май ш ӗвӗрленсе пынӑ. Пуҫтарнӑ 
ыраш  кӗлтисенчен ҫӗмел тунӑ, вӑл ҫаврака пулнӑ. Пӗр 
капан тума пилӗк лав ыраш  кӗлти турттарнӑ.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ҫӗкӗртсене хирте хӗлле валли 
хӑварнӑ. Хӗлле вара ҫӗмелти ты рра хиртех юра хырса 
сарса тухнӑ. Хӗрарӑмсем тӑп ачӑпа хире-хирӗҫ тӑрса 
(йыш шу гне кура — улттӑн, саккӑрӑн е ы тларахӑн
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та), авӑн ҫапнӑ, ты рра пучахран уйӑрнӑ. Вӑл вӑхӑтра 
колхозсенче комбайнсем пулман-тӑр, комбайнпа 
ӗҫлеме пӗлекен чы лай арҫын вӑрҫӑра пулнӑ. Тырра 
михӗсене тултарнӑ, ҫуна ҫине тиесе, лаш апа колхоз 
кӗлетне турттарнӑ. Хӑш-пӗр колхозсенче йӗтем ҫинче 
молотилкӑна виҫӗ лаш а кӳлсе ҫавӑрттарса ты рра ҫапнӑ.

Комбайнсем пур чухне ты рӑ вырма тухсан вӗсене 
кустӑрм аллӑ е гусеницӑллӑ тракторсемпе туртса пынӑ.

Вӑтӑрмӗш  ҫулсен вӗҫӗнче районта промышленнӑҫра 
усӑ куракан ялхуҫалӑх культурине акса ӳстерме 
тытӑнаҫҫӗ. Аяларах чарӑнса тӗплӗнрех паллаш ӑпӑр ҫак 
кок-сагыз ятл ӑ  ӳсен-тӑранпа. Акӑ мӗн ҫырать «Комму
низм байрагы» район хаҫачӗ 11.07.1940 ҫ. пӗр статьяра.

«Кок-сагыз ӳсекен культ ура халӑх хуҫалӑхӗнче  
пит ӗ те кирлӗ вырӑн йышӑнса тӑратъ, вӑл резинаран  
т ӑвакан пур йыш ш и япаласем  туса кӑларнӑ ҫӗре ка
ять. И рт нӗ ҫулсенче кок-сагыз кулът урине пирӗн рай- 
онри «.К анаш » колхозра сӑнас жайпа акса пӑхнӑ. Унӑн 
т упӑш ӗ пӗр гект арт ан 7 пин т енкӗ ы т ла т упӑш  панӑ. 
К ӑҫал пирӗн районт и колхозсенче ӑна хӗллене хирӗҫ ҫӗр 
ш ӑнт а пуҫличчен  1-2 кун м а лт а н  акса хӑварж алла. 
Ӑ на кант ӑр вырӑнне аксан лайӑх.

Райҫӗрӗҫ пайӗн гл. агрономӗ Ф. Архипов.»

Паянхи кун ял та  пурӑнакан ҫамрӑксем тата  вӑтам  
ҫулхисем хирсенче пӑри, ясмӑк тата  вир, ҫавӑн пе
кех чӗр тавар  валли кантӑр мӗнле акса ҫитӗнтерни 
ҫинчен пачах пӗлмеҫҫӗ пулсан, кок-сагыз тата  йӗтӗн 
ҫинчен пӗлекене ялсенче ваттисен хушшинче те сай
ра тӗл  пулма пулать. Колхозсем ял-хуҫалӑхӗнче усӑ 
куракан ҫак икӗ культурӑна иртнӗ ӗмӗрти аллӑмӗш  
ҫулсен пуҫламӑшӗчченех ӳссе ҫитӗнтернӗ. Ҫав ҫулсенче 
ҫуралнӑ паянхи ватӑсем пӗлмеҫҫӗ те ун ҫинчен.
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ПОЛИТИКА РЕПРЕССИЙӖН СИНКЕРЛӖ 
ТАПХӐРӖСЕМ

Иртнӗ ӗмӗрӗн 30-40-мӗш ҫулӗсем Совет Союзёнче 
истори страницинче нихҫан ш уралми йӗрпе ҫырӑнса 
юлнӑ. Синкерлӗ тапхӑр политика репрессийӗпе 
ҫыхӑннӑ. Ученӑй историксен ҫӗнӗ кӑтартӑвӗсем 
тӑрӑх, Чӑваш  Ен территорийӗнче ҫеҫ Совет влаҫӗн 
тапхӑрӗнче, 1918-1953 ҫулсенче, 50 пине яхӑн ҫынна 
-  писатель-поэтсене, ученӑйсене, вузсемпе шкулсенче 
вӗрентекенсене, патш алӑх тата  парти кадрӗсене, ҫар 
тата  тӗн ҫыннисене, рабочисемпе хресченсене, ватти- 
ҫамрӑккине пӑхмасӑр репрессиленӗ. Коллективизаци 
ҫулӗсенчи массӑллӑ репрессии, вӑрҫӑ умён ҫар кадрӗсене 
пӗтернӗ тӗслӗхсене паянхи кун та  уҫса паман-ха.

Репресси саламачӗ Совет Союзӗнче уйрӑмах 
1937-38 ҫулсенче нимӗнле нацие те уямасӑр, мӗнле 
вы рӑнта ӗҫленине е вӗреннине пӑхмасӑр, ҫамрӑк е 
ватӑ-и  вӑл  -  вирлӗ пырса ҫапнӑ. Ку салам атпа ҫав 
ҫулсенче СССР Ш алти  ӗҫсен Халӑх комиссарӗ уйрӑмах 
вирлӗ ш артлаттарнӑ: 1937 ҫулхи ҫурла уйӑхӗнчи
15-мӗшӗнче оперативлӑ приказ тӑрӑх, каш ни союзлӑ 
т ат а  автономиллӗ республикӑна, край, облаҫпа наци 
округне халӑх тӑш манӗсене, репрессие м аларах лекнӗ 
элементсемпе кулаксене хирӗҫ операци ирттерес пир
ки план ярса парать. Ҫак план тӑрӑх  тӑш м анла эле- 
ментсене икӗ категори ҫине пайланӑ: 1-мӗш категорие 
уйрӑм хӑруш ӑ репрессие кӗрекеннисем; 2-мӗш катего
рие кӗрекен элементсем м алтанхисем  пекех хӑруш ӑ 
пулмасан та, вӗсем «наиболее злостные и социально 
опасные» ярл зкп а  тӑш м анла элементсем ш утланнӑ. 
Ч ӑваш  АССРёнчи ш алти  ӗҫсен Х алӑх комиссарне Со
вет Союзёнчи ы тти  регионсем пекех асӑннӑ кате- 
горисем тӑрӑх репрессие лекнӗ халӑх тӑш манӗсене 
Спецтройкӑн миҫе ҫынна персе пӑрахм алла, миҫе ҫынна 
лагере т ата  тӗрмене ӑсатм алли  ҫинчен цифрӑсем ан- 
тарса панӑ. Ун пек чухне вы рӑнта, паллах, ҫӳлтисене
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ю рас тесе п л а н а  и рттерсе те  ту л тар н ӑ ; репрессие ун 
чухне обком секретарё те, хресченпе сутуҫӑ та , ш кул- 
т а  вӗр ен текен п е м ечет-чиркӳре кӗл  т ӑ в а к а н  м у л л ап а  
п а ч ӑ ш к ӑ  те  лекнё.

Ҫ акӑн  пирки «П лановые репрессии» статьяр ан  хӑш - 
пӗр йӗркесене илсе к ӑтар тасш ӑн .

Ч ӑваш  АССРӗнчи ш ал ти  ӗҫсен Х алӑх комиссариат- 
не ярса п ан ӑ  документсенчен («Совершенно секретно», 
экзем пляр  №  48 тесе ҫырнӑ) ҫакн а курм а пулать.

«Оперативный приказ народного комиссара внутренних 
дел Союза ССР от 30 июля 1937 г. № 00447, гор. Москва.

Материалами следствия по делам антисоветских форми
рований устанавливается, что в деревне осело значительное 
количество бывших кулаков, ранее репрессированных. Осело 
много в прошлом репрессированных церковников и сектантов. 
Остались почти не тронутыми в деревне значительные кадры 
антисоветских политических партий.

ПРИКАЗЫВАЮ -  с 5 августа 1937 года во всех республи
ках, краях и областях начать операцию по репрессированию 
бывших кулаков.

I. Контингенты, подлежащие репрессиям.
... Репрессированию подлежат элементы, содержащиеся в 

данное время под стражей, следствие по делам которых закон
чено, но дела еще судебными органами не рассмотрены.

Репрессии подлежат все перечисленные выше континген
ты, находящиеся в данный момент в деревне -  в колхозах, со
вхозах, сельскохозяйственных предприятиях и в городе на про
мышленных и торговых предприятиях, транспорте, в советских 
учреждениях и на строительстве.

II. О мерах наказания репрессируемых и количестве под
лежащих репрессии.

Все репрессируемые элементы разбиваются на две катего
рии:

а) к первой категории относятся все наиболее враждебные 
из перечисленных выше элементов. Они подлежат немедленно
му аресту и, по рассмотрении их дел на тройках -  РАССТРЕЛУ.
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б) ко второй категории относятся все остальные менее ак
тивные, но все же враждебные элементы. Они подлежат аресту 
и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет, а наиболее злост
ные и социально опасные из них -  заключению на те же сроки 
в тюрьмы по определению тройки.

... Утверждаю Вам (Наркому внутренних дел Чувашской 
АССР -Авт .) следующее количество подлежащих репрессии:

I. по первой категории -  300 (триста)
II. по второй категории 1500 (тысяча пятьсот).
Утвержденные цифры являются ориентировочными.
III. Порядок проведения операции.
... На основании утвержденного списка начальник опера

тивной группы производит арест.
IV. Порядок ведения следствия.
1. На каждого арестованного или группу арестованных за

водится следственное дело. Следствие проводится ускоренно и 
в упрощенном порядке.

2. По окончании следствия дело направляется на рассмо
трение тройки...

V. Организация и работа троек.
... На заседаниях троек может присутствовать (там, где он 

не входит в состав тройки) республиканский, краевой или об
ластной прокурор...

VI. Порядок приведения приговоров в исполнение.
... Приговора по первой категории приводятся в исполнение 

в местах и порядком по указанию наркомов внутренних дел, на
чальников управлений и областных отделов НКВД с обязатель
ным полным сохранением в тайне времени и места приведения 
приговора в исполнение. (Ахалыпен мар ӗнтӗ паянхи кун та пер
се вӗлернисене ӑҫта пытарни пирки вёсен тӑванӗсенчен чылайӑшӗ 
пӗлмеҫҫӗ -  Д.К.)

... Направление в лагеря лиц, осужденных по 2 категории, 
производится на основании нарядов, сообщаемых ГУЛАГОМ 
НКВД СССР.

VII. Организация операцией и отчетность.
... О ходе и результатах операции доносить пятидневными 

сводками к 1,5, 10, 15, 20 и 25 числу каждого месяца телегра
фом и подробно почтой»...
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Х алӑх тӑш манӗсене кӑна мар, вёсен арӑмӗсемпе 
ҫывӑх тӑванӗсене те айӑплам асӑр хӑварм алла мар, тесе 
СССР ш алти  ӗҫсен Х алӑх комиссариачӗ 1937 ҫулхи ҫурла 
уйӑхӗн 15-мӗшӗнче ҫӗнӗ оперативлӑ приказ кӑларать.

«С получением настоящего приказа приступите к репрес
сированию жен изменников Родины, осужденных по первой и 
второй категориям, начиная с 1 августа 1936 года.

В отношении каждой намеченной к репрессированию се
мьи собираются дополнительные установочные данные и ком
прометирующие материалы.

На основании собранных материалов составляются:
подробная общая справка на семью (включая и всех лиц, 

состоящих на иждивении осужденного и вместе с ним прожи
вавших)...,

характеристики, в отношении степени социальной опасно
сти детей старше 15-летнего возраста...,

именные списки детей до 15 лет, отдельно дошкольного и 
школьного возраста.

...Аресту подлежат жены, состоявшие е  юридическом или 
фактическом браке с осужденным в момент его ареста.

...Аресту подлежат также и жены, хотя и состоявшие с 
осужденным, к моменту его ареста, в разводе.

...После производства ареста и обыска арестованные жены 
осужденных конвоируются в тюрьму. Одновременно порядком, 
указанным ниже, вывозятся и дети.

Порядок оформления дел.
На каждую арестованную и на каждого социально опасно

го ребенка старше 15- летнего возраста заводится следственное 
дело.

...Жены осужденных подлежат заключению в лагеря на сро
ки, в зависимостиот степени социальной опасности, не менее 
как 5-8 лет.

Социально опасные дети осужденных, в зависимости от 
их возраста, подлежат заключению в лагеря или исправитель
но-трудовые колонии НКВД, или водворению в детские дома 
особого режима...

Осужденные жены изменников Родины, не подвергнутые 
аресту, в силу болезни и наличия на руках больных детей, по

154



выздоровлению арестовываются и направляются непосред
ственно в лагерь.

Так же поступать и с осужденными женами, имеющими 
преклонный возраст...

...Наблюдение за политическими настроениями детей 
осужденных возлагаю на Наркомов Внутренних дел республик, 
начальников Управления НКВД краев и областей.

О ходе операции доносить мне трехдневными сводками по 
телеграфу».

(«Советская Чувашия» хаҫатри «Плановые репрес
сии» ятп а 18.11.2003 ҫулта О. Ефимов ҫырнӑ статьяран)

Чӑваш АССРӗнчерепрессиелекнӗ«ҫӗрш ывасутакан- 
сен» ачисем, приказ тӑрӑх, Етӗрнери, Сӗнтӗрвӑрринчи 
тата  Ҫӗрпӳри ачасен ҫурчӗсенче вырнаҫнӑ.

М аларах эпӗ Тӑрӑнти тулли мар вӑтам  шкул 
директорё П.П. Петров репрессие лекни ҫинчен, ӑна 
айӑпласа лагере яриччен Улатӑр тӗрминче ты тни 
ҫинчен ҫырнӑччӗ. Ӑна тӑш м анла элемент тесе, Ш алти  
ӗҫсен Халӑх комиссарӗн приказӗ тӑрӑх, 2-мӗш катего- 
рие кӗртсе 10 ҫула лагере янӑ. 1-мӗш категорие кӗртнӗ 
уйрӑмах хӑруш ла элементсене Ш упаш карти тата  
У латӑрти тӗрмесенче Ч ӑваш  АССРӗнчи НКВД ҫумӗнчи 
спецтройка приговорӗпе пере-пере пӑрахнӑ.

Улатӑр тӗрмине республикӑн кӑнтӑр пайӗнче 
вырнаҫнӑ ҫичӗ районтан: Улатӑр, П атӑрьел, Йӗпреҫ, 
Каҫал, П ӑрачкав, Ш ӑмӑрш ӑ тата  Елчӗк хутлӑхӗнчен -  
1937-1942 ҫулсенче илсе пы нӑ миҫе ар пурнӑҫне татн ӑ  -  
ӑна никам та  калам а пултараймасть. Паянхи куна унта 
ш ар курнисен ш утне П атӑрьел районӗнчи Вӑтаелӗнчи 
Ефим Савельевич Табакова, Кӗҫӗн П атӑрьелӗнчи Д ми
трий Афанасьевичпа И лья Афанасьевич Илюткинсе- 
не, И ш лӗре пурӑннӑ Григорий Семенович Краснова, 
Ш ӑнкӑртамри Айнетдин Ш арафутдинович Ш амбазова, 
Татм ӑш ри Степан Ивановичпа М арк Алексеевич Дю- 
кинсене кӗртсе хаҫатсенче те ҫырнӑччӗ. Улатӑр хулин- 
чи электроприборсен завочӗн территорийӗнче айӑпсӑр
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персе вӗлернӗ ҫынсен шӑммисем выртни пирки сас- 
хура унчченех пулнӑ. Ку вы рӑнта ӗлӗк районти НКВД 
ҫурчӗ пулнӑ тет. 2009 ҫулхине Ш упаш кар тата  Чӑваш  
епархийӗн митрополичӗ Варнава пил панипе ҫӗртме 
уйӑхӗн 29-мӗшӗнчен ты тӑнса ҫав завод территорине 
чавма гытӑннӑ, ҫурла уйӑхӗн 17-мӗшчен кӗреҫепе чавса 
3 виле ш ӑтӑкӗ тупса палӑртнӑ. Персе вӗлернӗ 118 ҫын 
юлашкисене (вёсен хушшинче 8 священник) -  ҫитмӗл 
ҫул ы тла ҫӗр айӗнче вы ртнӑ шӑмӑсене -  тирпейлӗн 
пуҫтарса тупӑксене тултарса хунӑ, ш ӑтӑк чавса вӗсене 
унта вырнаҫтарнӑ. Ҫавӑн хыҫҫӑн траурла митинга 
Ш упаш карти Свято-Троицки арҫынсен монастырӗн 
наместникӗ Василий (Паскье) игумен уҫнӑ. Тухса ка- 
лакансенчен официаллӑ вы рӑнта ӗҫлекенсем, персе 
пӑрахнӑ айӑпсӑр ҫынсен ачисемпе вёсен мӑнукӗсем 
пулнӑ, юлашки ҫула ӑсатакансен ячӗпе кӗлӗ ирттернӗ.

Справка: СССР пулса кайнӑранпа историксем шутланӑ 
тӑрӑх репресси саламачӗ 12,5 млн. ҫынна пырса ҫапнӑ. Чӑваш 
енче 20-мӗьи ҫулсен вӗҫӗнчен тытӑнса 1955 ҫул таран 14 пин 
ҫын ытла репрессине лекнӗ. Политика репрессине тӳсекенсем, 
Чӑваш Республикинчи «Астӑвӑм» кӗнеки тӑрӑх, ӑҫта ҫурални, 
мӗнилӗн айӑплани, ӑҫта вилни ҫинчен тёплӗн ҫырса кӑтартнӑ 
(«Советская Чувашия» хаҫата 15.10.2010 ҫ. куҫарнӑ 
тӑрӑх -Д .К .)

Нумай пулмасть манӑн Ч ӑваш  Республикинчи ре- 
прессие пула ш ар курнисене асӑнса кӑларнӑ «Астӑвӑм» 
кӗнекепе паллаш м а тӳр килнӗччӗ. М алалла ҫавӑнта 
ҫырнӑ хӑш-пӗр йӗркесем (стр. 23) ҫинче чарӑнса тӑрас 
тетӗп.

По приказу НКВД СССР № 00129 от 25.05.1935 г. в НКВД- 
УНКВД республик, краев и областей были организованы 
«Тройки».

В соответствии с приказами НКВД СССР № 00485 от
11.08.1937 г. и № 00593 от 20.09.1937 г. дела по спискам стали 
рассматриваться «двойками» и «тройками» в республиках, кра
ях и областях.
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В состав тройки входили: председатель -  начальник НКВД, 
члены -  прокурор и 1 -й секретарь областного, краевого или ре
спубликанского комитета ВКП(б).

Количество подлежащих репрессии по ЧАССР по первой и 
второй категориям было утверждено 1800 чел.

По 1-й категории подлежат расстрелу, по 2-категории -  в 
лагеря на срок от 8 до 10 лет, а наиболее злостные и социально 
опасные из них -  заключению на те же сроки в тюрьмы по опре
делению тройки.

Спецтройка ЧАССР в составе 1-го секретаря ОК ВКП(б) 
С.П.Петрова, наркома НКВД А.М.Розанова, прокурора 
И.С.Элифанова план по расстрелу 300 чел. перевыполнила уже 
к ноябрю, хотя по приказу Ежова это нужно было сделать к кон
цу декабря.

19 сентября -  12 октября 1939 г. прошел процесс по обвине
нию группы работников Наркомата земледелия и других орга
низаций Чувашии в причастности к «контрреволюцинной бур- 
жуазно-нациналистической организации», в количестве 16 чел., 
среди них зам. председателя ЦИК ЧАССР А.В. Васильев (вӑл 
вӑхӑтра пирӗн ентеш Алексей Васильевич ҫӗрӗҫ комиссариат 
комиссарӗ пулман ӗнтӗ -  Д.К.), наркомзем П.Ф. Юрьев, упол- 
наркомзаг по ЧАССР И.Я. Морозов, начальник животноводче
ским управлением Наркомзема ЧАССР М.Ф. Спиридонов и др.

П атӑрьел районӗпе илес пулсан, 1930-1953 
ҫулсенче 400 яхӑн ял ҫынни репрессие лекнӗ, вӗсенчен 
14-шӗ Тӑрӑн ял  тӑрӑхӗнчен, айӑпсӑр айӑпа кӗрсе ш ар 
курнӑскерсене, тӗрлӗ ҫулсенче реабитацилесе таса 
ячӗсене каялла тавӑрнӑ. М аларах асӑннӑ Астӑвӑм 
кӗнеки тӑрӑх вӗсем ҫаксем ш утланса тӑраҫҫӗ.

1. Васильев Алексей Васильевич, 1897 г.р., с.Туруново, зам. 
председателя ЦИКа ЧАССР.

Обвинительные статьи: ст.58 п.7 УК РСФСР, ст.58 п. 10 ч.1 
УК РСФСР, ст.58 п.11 УК РСФСР Приговор вынесен выездной 
сессией Судебной коллегией по уголовным делам Верховного 
Суда РСФСР 12.10.1939 г. Приговор: «Подвергнуть высшей 
мере наказания -  расстрелять с конфискацией имущества.»
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Определением Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда СССР от 20.05.1940 г. «Приговор Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР отме
нить и дело передать на новое рассмотрение. Меру пресечения 
оставить содержание под стражей».

Приговор Военного трибунала Приво от 13.02.1941 г. «Ва
сильева А.В. по ст.58-7, 19, 58-8, 58-11 УК РСФСР оправдать». 
Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР 
от13.05.1941 г.: «Оправдательный приговор по Васильеву отме
нить, обратив дело о нем на доследование».

Особым совещанием при НКВД СССР от 16.09.1941г. «За
ключить в ИТЛ сроком на 8 лет, считая срок с 9 января 1938 
г.». Освобожден из заключения с 9.01.1946 г. Место работы на 
момент ареста -  не работает. Обвинительные статьи: ст.58 п.7 
УК РСФСР, ст.58 п. 11 УК РСФСР. Приговор вынесен Особым 
совещанием при МГБ СССР 23.02.1949 г. Приговор: «Сослать 
на поселение». Дата реабилитации -  21.10.1955 г.

2. Петров Петр Петрович. 1887 г.р., родился в д.Чепкас- 
Никольское Шемуршинского района. Учитель Туруновской не
полной средней школы. Приговор вынесен Спецтройкой при 
НКВД ЧАССР 30.12.1937 г. Приговор: заключить в ИТЛ сро
ком на 10 лет, считая срок с 24.12.1937 г. Дата реабилитации 
-  12.12.1956 г.

3. Павлова Анна Александровна. 1905 г.р., с.Туруново, кол
хозница.

Приговор вынесен Особым совешанием при НКВД СССР 
24.10.1942 г. Приговор: Павлову сослать в Коми АССР сроком 
на 5 лет, считая срок со дня вынесения настоящего поселения, 
с конфискацией имущества. Дата реабилитации: 22.09.1989 г.

4. Шалунов -  Лялькин Дмитрий Алексеевич, 1891 г.р., 
с.Туруново, единоличник.

Обвинительные статьи не указаны. Приговор вынесен 
Спецтройкой при НКВД ЧАССР 05.12.1937 г. Приговор: «За
ключить в ИТЛ сроком на 10 лет, считая срок с 22.12.1937 г.» 
Дата реабилитации: 29.08.1956 г.

5. Думилин Ефим Алексеевич. 1900 г.р., с.Туруново.
Обвинительные статьи: ст.58 п.8 УК РСФСР. Приговор вы

158



несен выездной сессией Главного суда ЧАССР 11.01.1930 г. -  за 
недоказанностью считать оправданным и из-под стражи осво
бодить».

6. Шигалов Леонтий Александрович, 1901 г.р., с.Туруново, 
заключенный Батыревского арестного дома. Обвинительные 
статьи: ст.58 п.8 УК РСФСР.

Приговор вынесен выездной сессией Главного суда ЧАССР
11.01.1930 г. Приговор: «За недоказанностью считать оправдан
ным и из-под стражи немедленно освободить».

7. Илюткин Дмитрий Афанасьевич, 1897 г.р., д.Малое Ба
тырево, колхозник. Обвинительные статьи не указаны. Приго
вор вынесен Тройкой при НКВД ЧАССР 08.09.1937.

Приговор: «Расстрелять с конфискацией лично принадле
жащего ему имущества». Дата смерти: 17.09.1937 г. Причина: 
расстрел. Дата реабилитации: 08.04.1960 г.

8. Илюткин Илья Афанасьевич, 1894 г.р., колхозник. Обвини
тельные статьи не указаны. Приговор вынесен Тройкой при НКВД 
ЧАССР 08.09.1937 г. Приговор: «Расстрелять с конфискацией лич
но принадлежащего ему имущества». Дата смерти: 17.09.1937 
г., причина: расстрел. Дата реабилитации: 08.09.1960 г.

9. Илюткин Николай Егорович, 1880 г.р., д.Малое Батыре
во, единоличник. Обвинительные статьи не указаны. Приговор 
вынесен Тройкой при НКВД ЧАССР 08.09.1937 г. Приговор: 
«Заключить в тюрьму сроком на 10 лет, считая срок с 28 июля 
1937 г.». Дата смерти: 1938 г. Дата реабилитации: 08.04.1960 г.

10. Прохоров Иван Андреевич, 1891 г.р., д.Малое Батыре
во, крестьянин. Приговор вынесен Тройкой при НКВД ЧАССР
08.09.1937 г. Приговор: «Заключить в тюрьму сроком на 10 лет, 
считая срок с 6 августа 1937 г. Дата смерти: 19.12.1941 г. Дата 
реабилитации: 08.04.1960 г.

11. Родионов Дмитрий Алексеевич, 1919 г., д.Малое Баты
рево, плотник. Обвинительные статьи: ст.58 п.1 «б» УК РСФСР. 
Приговор вынесен Военным трибуналом Туркестанского воен
ного округа 27.12.1949 г.

Приговор: «Родионова Д.А. лишить свободы в ИТЛ сроком 
на 15 лет с поражением в политических правах сроком на 5 лет 
без конфискации имущества. Начало отбытия наказания с заче
том предварительного заключения исчислять с 1 ноября 1947 г.»
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Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР 
от 18.02.1948 г. приговор оставлен в силе. Дата реабилитации: 
30.04.2002 г.

12. Тихонов Алексей Александрович, д. Малое Батырево, 
колхозник. Обвинительные статьи не указаны. Приговор выне
сен Тройкой при НКВД ЧАССР 08.09.1937 г. Приговор: «Заклю
чить в тюрьму сроком наЮ лет, считая срок с 5 августа 1937 г.». 
Дата реабилитации: 08.04.1960 г.

13. Цветков Дмитрий Николаевич, 1879 г.р., д.Малое Баты
рево, единоличник. Обвинительные статьи не указаны. Приго
вор вынесен Тройкой при НКВД ЧАССР от 08.09.1937 г. При
говор: «Заключить в тюрьму сроком на 10 лет, считая срок с 5 
августа 1937 г.». Дата реабилитации: 08.04.1960 г.

14. Зайцев Егор Михайлович, 1888 г.р., д.Новое Котяко- 
во, единоличник. Обвинительные статьи: ст.58 п. 10 ч.1 УК 
РСФСР. Приговор вынесен Спецтройкой Главного суда ЧАССР
30.05.1936 г. Приговор: «Зайцева Е.М. подвергнуть лишению 
свободы сроком на 5 лет с содержанием в исправительно-тру
довом лагере НКВД и с поражением в избирательных правах 
по ст.31 п. «а» УК РСФСР на 5 лет. Срок наказания считать с
12.02.1936 г. Меру прсечения оставить прежнюю, т.е. под стра
жей.

Определением Спецколлегии Верховного Суда РСФСР от
17.07.1936 г. приговор оставлен в силе. Дата реабилитации: 
05.06.1992 г.

15. Степанов Петр Степанович, 1910 г.р., д.Новое Котяково, 
колхозник к-за «Красный Октябрь». Приговор вынесен Спец
тройкой при НКВД ЧАССР 26.12.1937 г. Приговор: «Степано
ва П.С. расстрелять, конфисковать лично принадлежащее ему 
имущество». Дата смерти: 09.02.1938 г., причина: расстрел. 
Дата реабилитации: 09.09.1989 г.

Ҫӳлерех асӑннӑ «Астӑвӑм» кӗнекине 1920-1930 
ҫулсенче тӗреклӗ хуҫалӑхсемпе пурӑнакан хресченсене 
кулаксем тесе репресси ҫавипе ҫулнисем кӗмен-ха. Кам 
ш утланӑ: каш ни ял тан  паянхи кун ҫак уш кӑна кӗрекен 
миҫе ҫынна айӑпсӑр айӑпласа ҫемйисемпех Ҫӗпӗре тата  
ҫурҫӗрте ҫын пурӑнман тай ган а  вӑрм ан каснӑ ҫӗре е
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ы тти вы рӑна ссылкӑна янӑ. Сахал мар пулнӑ вӗт ватти- 
вӗтти каялла киле таврӑнаймасӑр ӗмӗрлӗхех ҫавӑнтах 
выртса юлни те. Айӑпсӑр ш ар курнисен ячӗ-хуш аматне 
уҫӑмлатни малаш нехи ӑрусене кирлӗ.

Ҫапах та  паян, май килнипе усӑ курса, эпӗ сире, 
хисеплӗ вулакансем, ҫав вӑхӑтра нуш а курнӑ пӗр ҫемье 
ҫинчен Иван Пахомовӑн 2003 ҫулхи кӑрлач уйӑхӗн
16-мӗшӗнче «Хыпар» хаҫатра кун ҫути курнӑ «Хурлӑх 
курмах ҫуралтӑм пулӗ ҫав», — тет 87 ҫулти кулак хӗрӗ» 
очеркпа паллаш тарасш ӑн.

Анна Леонтьевна Паймина (Кошкина) П атӑрьел 
районӗнчи Треньел ялӗнче 1915 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 
9-мӗшӗнче пуян ҫемьере ҫуралнӑ. 9 ача ӳстернӗ вёсен 
ашш ӗ-амӑшӗ. Ашшӗ, Леонтий Федорович Паймин, 
Ю хма тӑрӑхӗнче чи паллӑ сутуҫӑ пулнӑ, 4 лавпа тӗрлӗ 
хулана тавар сутма-туянма ҫӳренӗ. Икӗ пӳрт юнашар, 
ҫумӗнче тавар ты такан  склад пулнӑ. Ҫӗрпе лайӑх усӑ 
курнӑ: вӑхӑтра сухаланӑ, паха вӑрлӑх акнӑ ҫӗр яланах 
пысӑк тухӑҫ панӑ. Ҫакӑн чухлӗ ӗҫе Леонтий Федорович 
хӑйӗн ывӑл-хӗрӗпе тата  И ван ш ӑллӗпе пурнӑҫланӑ. 
Я лтан пулӑш акан (тарҫӑ) Федор Муськин ҫеҫ пулнӑ, 
«Аттене вӑл питӗ хисеплетчӗ, ю рататчӗ, мӗнш ӗн те
сен атте  ӗҫ хушса ҫеҫ тӑман, тарҫӑпа юнаш ар ирех 
тӑрса лаш а кӳлнӗ, хире кайнӑ, ӗҫлекене кӳрентермен, 
улталам ан. Атте питӗ ӗҫченччӗ, пире те ҫамрӑкла 
ӗҫе хӑнӑхтарнӑ. Эпӗ 13-14 ҫулта чухнех Комсомоль
ски районӗнчи Ш ӑхасан ялне (анне ҫав ялтан  пулнӑ) 
хӗллехи, ҫуркуннехи вӑхӑтра ларм а ҫӳренӗ, У латӑртан 
илсе килнӗ йӗтӗне арлаттӑм , ҫемьери 11 ҫын валли 
кӗпе-йӗм кирлӗ-ҫке-ха», -  аса илет 87 ҫулхи Анна аппа.

Хӗл кунӗнче кӑларса ячӗҫ
-  Ҫапла пӗрре хӗл кунӗнчи сивӗре эпӗ, темиҫе эрне киле кил- 

мен 14 ҫулти хӗрача, пӳрте кӗтӗм. Пирӗн патӑрта Аслӑ Патӑрьел 
ҫынни Табаков ларать. Ачапча яланах ваттисем, ҫитӗннисем 
мӗн калаҫнине итлесшӗн, эпӗ те шкаф хушшинчен вӗсем мӗн 
калаҫнине тӑнласа тӑратӑп. «Паян ялта чухӑнсен пухӑвӗ пу-
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лать, унта сана раскулачить тӑвас, ялтан кӑларса ярасси пирки 
калаҫӗҫ, ял ҫынни сана хирӗҫ пулмӗ-и?» -  ыйтать хайхи. Чӑнах 
та, чухӑнсем йышлӑн пухӑннӑ. Анчах пёри те аттене сивле- 
се калаҫман, ун майлисем вара пулнӑ. Акӑ пуху протоколёнче 
ҫырнисем: «2-3 ҫулхи парӑмсене те вӑл тӳлеме ыйтмасть, 
сӳнтерсе пырать, Мӑнкуна кашни киле 20-шер аршӑн пусма 
тӳлевсӗр валеҫет, тырӑ пухса илнӗ вӑхӑтра лашасемпе пулӑшать, 
хӑйне хуҫа пек тытмасть, пирӗнпе тан ӗҫлет, ялтан кӑларса 
ямастпӑр, унпа юнашар пурӑнма ҫӑмӑл. Кивҫен 6 пӑт тырӑ пар- 
сан та ӳстерсе илмест, 6 пӑтпах ҫырлахать». Халӑхӗ аттене ял- 
тах хӑварасшӑн пулнине пӑхмасӑрах ҫӗрле 12 сехетре пӑшаллӑ 
темиҫе ҫын киле пырса кӗчӗ, пурне те тухса кайма ыйтрӗ, эпир 
(9 ача, манран ҫамрӑккисем те пур) йӗме пуҫларӑмӑр. Икӗ пӳрт, 
виҫӗ кӗлет, сурӑх пӳрчӗ -  18 сурӑхпа 32 путек, 4 лаша, 1 тиха, 
сӑвакан 4 ӗне, 60 вӗлле, складра темиҫе 100 аршӑн пусма, утӑ- 
улӑм, тыр-пур -  пурне те пичетлесе илчӗҫ, хамӑр ҫинчи тумтир- 
пе урама кӑларса ячӗҫ. Асаттесем патне куҫрӑмӑр -  юнашарахчӗ. 
Атте ҫӗрӗпе куҫ хупман, эпир йӗре-йӗре ҫывӑрса кайнӑ пулӗ. 
Хутран-ситрен хуралҫӑсем хӑйсем вырӑнта тӑнине систерсе 
пӑшал переҫҫӗ.

Лаша пуҫне анне хул пуҫҫийӗ ҫине хучӗ
Ҫутӑлсан атте калать: «Хӗрӗм, хамӑр пата каҫса кил-ха, мӗн 

тӑваҫҫӗ унта выльӑхсем». Эпӗ пус урлӑ картишне каҫса кӗтӗм, 
лашасем выҫӑ, мана курсан кӗҫенсе ячӗҫ. Лупас ҫинчен утӑ ан- 
тарса патӑм. Пӳрт алӑкне питӗрмен, алӑка уҫса кӗтӗм -  пӳрт 
сивӗнсе кайнӑ.

Ҫав кун лашасене милицисем илсе тухса кайрӗҫ, лаша 
пуҫне анне хул пуҫҫийӗ ҫине хучӗ -  пулӑшу ыйтнӑ пек. Сасӑпах 
йӗретпӗр. Кӗлетре 11 -ӗн хӗл каҫрӑмӑр. Сортировкӗсенче 
чухӑнсене ӗҫлеттерчӗҫ, ҫапман капансене ҫаптарчӗҫ.

Тӑрӑн ҫынни, ял Советӗнче ӗҫлекен, аттене урӑх хушаматпа 
хут туса панӑ иккен, вара атте Мускава пёр завода ӗҫлеме кайрӗ, 
вӑрттӑн. Килте пурӑнма питӗ йывӑрччӗ: аслӑ пиччен арӑмӗ, 
инке, питӗ усалччӗ, пире тӑраниччен ҫӑкӑр та ҫитерместчӗ, хӑй 
наянччӗ, пире ӗҫлеттеретчӗ. Ял Советӗнче ӗҫлекен Крылов 
асатте патне кайрӑм, ҫак нушана каласа патӑм, мана урӑх хуша
матпа -  Лимкина Анна Леонтьевна ятпа -  хут туса пачё, эпё те
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инкерен вӑрттӑн Мускава ӗҫлеме тухса кайрӑм. Асанне, инҫех 
те мар пурӑнаканскер, ҫул ҫине ҫӑкӑр, ҫу, какай, укҫа парса ячӗ. 
1931 ҫулхи кӗркунне 16 ҫултискер, Мускаври пӗр фабрикӑна 
вырнаҫрӑм. Елчӗк район хӗрӗпе ӗҫлекен машинӑсем патне пыр
са тӑтӑмӑр та йӗретпӗр, мӗнле ӗҫлемеллине сӑнатпӑр.

Вӑл вӑхӑтра аттепе пӗрле Якур тете те Мускавра ӗҫлетчӗ. 
Эпӗ икӗ уйӑхлӑх курсран лайӑхах вӗренсе тухрӑм, 7 станока 
харӑс ӗҫлеттерме хӑнӑхрӑм. Темле майпа Якур тете мана шыра- 
са тупнӑ, ман пата килчӗ, каярах атте те пычӗ. «10 ятак ҫӗр панӑ 
ялта, Лисук йӑмӑкупа инкӳ ӗҫлесе ӗлкӗреймеҫҫӗ. Анна, санӑн 
яла каймалла, акӑ 50 тенкӗ укҫа тата ҫул ҫине билет», -  терӗ вӑл. 
Эпир аттене итлеме вӗреннӗ, питех те каяс килмест инке патне, 
Канаша ҫитиччен ҫул тӑршшӗпех йӗрсе килтӗм.

Ҫав ҫул тырӑ ӑнса пулнӑ, пӑри, вир вырмалла. Инкен пилӗк 
пӳрни те шыҫса кайнӑ, Лисук йӑмӑкпа выратпӑр, турттармалла -  
лаша ҫук, тӑвансем пулӑшрӗҫ.

Качча кайса ссылкӑран хӑтӑлтӑм
1934 ҫул... Аттене Мускавра шыраса тупнӑ, Инҫет Хӗвел 

тухӑҫне ссылкӑна ӑсатнӑ. Ялта та пире пӑлхатма пуҫларӗҫ, 
ссылкӑна хӑвалаҫҫӗ. Манӑн вара Катек ялӗнчи Наперсткина, 
салтакри каччӑна, хӑварса ялти Кошкина качча тухма тиврӗ. 
19 ҫултискер ссылкӑран ҫапла хӑтӑлса юлтӑм. Кӗлетрен качча 
кайрӑм. Мӑшӑрпа иксӗмӗр Шӑмӑршӑ вӑрманӗнчен ҫӑка турттар- 
са пӳрт турӑмӑр, паянхи кун та ялта ҫав пӳрт ларать. 1937 ҫулта 
Лена, тепӗр ҫултан Лариса, 1940 ҫулта Саша ывӑл, 1943 ҫулта 
Олимпиада ҫуралчӗҫ. Халӗ ӗнтӗ вӗсенчен виҫҫӗшӗ вилнӗ. Питех 
те йывӑр хӑвӑн чӗппӳсене юлашки ҫула ӑсатма. Аслӑ хӗр Лена 
ҫеҫ пурӑнать Шупашкарта.

Паянхи кун
Паймин хушамата эпӗ Треньел шкулӗнчи музейре тӗл пулнӑ. 

Виҫӗ пӗр тӑван иккӗмӗш тӗнче вӑрҫине кайса ҫухалнӑ. Анна 
Леонтьевнӑн Лиза йӑмӑкӗ сӑвӑҫ, наука кандидачӗ, учительница. 
Геннадий Пласкин ҫыравҫӑн мӑшӑрӗ пулнӑ, 40 ҫула ҫитичченех 
ҫӗре кӗнӗ. Мӗн чухлӗ тӑван пулнӑ унӑн, пурте пиртен уйрӑлнӑ, 
4 ывӑл-хӗрӗнчен пӗр 65 ҫулти хӗрӗ ҫеҫ пурӑнать. Олимпиадӑна 
(1943 ҫулта ҫуралнӑскерне) мӑшӑрӗ тискеррӗн хӗнесе вӗлернӗ,
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паянхи кун Анна аппа унӑн хӗрӗпе, Таньӑпа, пурӑнать. Упӑшки 
те, Иван Максимович Кошкин, вӑрҫӑран питех те йывӑр аманса 
таврӑнать, 1945 ҫулта, 33 ҫулти ҫын ҫӗре кӗрет. Мӗн чухлӗ асап 
курнӑ ҫамрӑклах, миҫе ҫывӑх ҫынна пытарма тивнӗ унӑн, кулак 
хӗрӗ тесе мӗн чухлӗ сӑмах илтнӗ. Тивӗҫлӗ ятсем те, хаклӑ парне- 
сем те, пысӑк пеней те тивӗҫмен ӑна. Калаҫу вӗҫӗнче хӑй ҫаплах 
пӗтӗмлетрӗ: «Хурлӑх курмах ҫуралтӑм пулӗ эпӗ ҫак ҫӗр ҫине».

В ӑхӑт сисӗнмест, ҫулсем те кӗрхи ҫумӑр пӗлӗчӗсем 
пек хӑвӑрт шуса иртеҫҫӗ. Синкерлӗ репресси ҫулӗсенче 
сӑпкари ачасем пулнисем те паянхи кун сахал юлнӑ. 
ҫав вӑхӑтра тӗреклӗ хуҫалӑхпа пурӑннӑ нимӗн айӑпсӑр 
миҫе хресчен ҫемйине тӑван  ялӗнчен пин-пин ҫухрӑма 
ссы лкӑна ярса ватти -вӗтти  таранччен  мӗн чухлӗ 
пӗтернине кам  ш утланӑ? Пӗр пӗчӗк ял тан  ты тӑнса 
ҫӗрш ыв таранччен  ш ар курнӑ ҫынсен ш утне илнӗ ста
тистика т а  ҫук.

В ӑхӑта вӑраха ямасӑр ҫавӑн пек ҫынсемпе вёсен 
ҫемйисем ҫинчен ҫырнӑ уйрӑм кӗнеке тухасса ш анас 
килет. Вӗсем ҫинчен ялсенче-хуласенче пирӗн хыҫҫӑн 
пурӑнакансем  те пӗлччӗр.

М аларах асӑннӑччӗ ӗнтӗ, 1929-30 ҫулсенче парти- 
пе Совет органӗсем ҫӗр-ш ывӗпех кӗске вӑхӑт хуш ш ин
че колхозсем йӗркелесси ҫинчен директивлӑ документ- 
сем йы ш ӑннӑ. Ҫӳлтен ан тарн ӑ  хушусене пурнӑҫлас 
пирки яваплӑхӗ вара ял  Канаш ӗсен председателӗсем 
ҫине тиеннӗ. Ялсенчи чухӑнсен комитечёсемпе пӗрле 
вы рӑнти  Совет органӗсенче ӗҫлекенсенсен пуянрах та  
тӗреклӗ хресчен хуҫалӑхӗсене кулаксен ш утне кӗртсе, 
вёсен ҫемйисене килӗ-ҫурчӗсенчен кӑларса, пурлӑхне 
туртса илнӗ ҫӗре хутш ӑнм а тивнӗ. Чухӑнсен комитечӗн 
членӗсем хӑйсен тивӗҫне ш алу илмесӗр, ҫӳлтисен умӗнче 
явап  ты тм асӑр  пурнӑҫласа пы нӑ пулсан, ял  К анаш ӗнче 
ӗҫлекенсен вара -  пачах урӑхла.

Колхоз атал ан са  пырассине тӳреммӗн хутш ӑнмасть, 
кулаксемпе вёсен эш керӗсене кӑклас пирки нимӗнле 
мера та  йы ш ӑнм асть тесе ҫӳлти органсем патне ҫӑхав 
ҫитерсен, вӑл  вӑхӑтра ял  К анаш ӗн председателӗ хӑй
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ларакан пуканӗпе кӑна мар, ирӗклӗхпе е пурнӑҫӗпе 
те сывпуллаш ма пултарнӑ. Ку вӑл  — пёр енчен илсе 
пӑхсан. Тепӗр енне илсе пӑхӑпӑр. Хисеплӗ вулаканӑм, 
лартса пӑх халь ҫак председатель вырӑнне хӑвна, 
вара пӗр-пӗр комиссипе пӗрле ялти кӳршӗ-аршӑ, 
тӑван-пӗтен кил ҫуртне ухтарса, выльӑх-чӗрлӗхне 
хӑваласа, пурлӑх-туприне тустарса тух. Ҫакӑн хыҫҫӑн 
вӗсем сана мӗнле куҫпа пӑхнине каламасӑрах паллӑ. 
Кун пек пархатарсӑр ӗҫе ун чухне те, халь те каш ни 
ҫын пултараймасть. Ахальтен мар пуль ёнтё ялсенче 
ҫакӑн пек политикӑпа хресченсем кӑмӑлсӑр пулнӑ, Со
вет органӗсенче ӗҫлекенсене тапӑннӑ, кил-ҫурчӗсене 
вӑрттӑн  вут тӗртсе ҫунтарнӑ тӗслӗхсем пулнӑ, хӑш-пӗр 
ҫӗрте пӑлхавсем ҫӗклени те ҫак сӑлтавпах ҫыхӑннӑ.

Ҫакӑнта эпӗ Анна Тимофеевна Воробьева мана кала- 
са панӑ пёр тӗслӗх ҫинче чарӑнса тӑрасшӑн. Унӑн ашшӗ, 
Тимофей Васильевич Васильев, 1928 ҫулта Треньел ял 
Канаш не пӗтерсе Тӑрӑн ял Канашёпе пёрлештерсен, ял 
Канашён предсе дате лён пуканне йыш ӑнать. Тепрер ҫул 
иртсен райӗҫтӑвком хушӑвне пурнӑҫлас тӗллевпе вӑл 
Треньелӗнчи чухӑнсен пухӑвне колхоз йӗркелес ыйтупа 
хутшӑннӑ. Тӑрӑна каялла киле ҫӗрлене юлса тӑрантаса 
кӳлнӗ лаш апа Треньелӗнчен тухнӑ чухне куштансем ӑна 
пӑш алпа хыҫалтан пенӗ. Тилхепене пӗрре туртса илсе, 
тепре лаш ана пуш ӑпа ҫунтарса илнӗ хыҫҫӑн вӑл ҫӗмрен 
пек тапса сикнӗ ҫӗрлехи ҫулпа ҫак ялтан килелле.

Тепӗр тӗслӗх. 1933 ҫулхи хӗлле Т.В. Васильев ҫемйи 
каҫпа ҫывӑрма выртнӑ. Ҫемье пуҫӗ тӗтӗм  ш ӑрш ине 
сиссе ҫурҫӗр варринче ура ҫине сиксе тӑрать. Пӳртрен 
алкумне тухсан, унта ҫулӑм явӑннӑ, ҫурт-йёре хыҫалти 
лупас енчен вут-кӑвар хыпса илсе, пурӑнакан ҫурт 
ҫинелле куҫса пынӑ. Чӳречене ҫӗмӗрсе аслисен м алтан 
ачасене, унтан пӳртри япаласене урама кӑларм а тивнӗ. 
Пуш ар тухас сӑлтавӗ кунта курайман ҫын вут тӗртнипе 
ҫыхӑннӑ — ҫавӑн пек пӗтӗмлетӳ тунӑ Васильевсем те, 
ял  ҫыннисем те. Вутра, паллах, кил хуҫин ҫурт-йӗр, 
хуралтӑсем, тупри те кӗлленнӗ, юрӑхсӑра тухнӑ.
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ПАРТИПЕ СОВЕТ ОРГАНӖСЕМ ТӖН 
ОРГАНИЗАЦИЙӖСЕНЕ ХИРӖҪ ПУҪАРНӐ ЮХӐМ

1929 ҫулта ҫӳлтен вы рӑнти Совет органӗсене дирек
тива ярса панӑ, ун тӑрӑх тӗн организацийӗсем Совет 
влаҫне хирӗҫ тӑракан, халӑх хушшинче хӑй витӗмӗпе ун 
ятне варалакан  вӑй ш утланса тӑраҫҫӗ. Ҫак директивӑна 
вы рӑнти Совет органӗсем хӑйсем мӗнле ӑнланнӑ тата  
пурнӑҫлама пултарнӑ таран чиркӳсене тата  мечетсе- 
не хунас пирки саккуна пӑсса, тӗн организацийӗсенче 
ёҫлекенсене хирӗҫ репрессилле мерӑсем йы ш ӑнма 
тытӑнаҫҫӗ. Ҫакӑн хыҫҫӑн Ч ӑваш  Республикинчи пи- 
чет органӗсем те хаҫатсен страницисенче ҫав вӑхӑтра 
ёҫленӗ тӗн организацийӗсене кӗске вӑхӑт хушшинче ху- 
пас пирки чӗнсе ҫыраҫҫӗ.

РСФСРти ВЦИ Кпа СНК 1929 ҫулхи ака уйӑхӗн 
8-мӗшӗнче «Тӗн пӗрлешӗвӗсем ҫинчен» йы ш ӑннӑ поста- 
новлени тухсан, чиркӳсемпе мечӗтсене хупас ы йтӑва 
м алтанхи вӑхӑтра хулари тат а  ялти  халӑх хӑй ирӗкӗпе 
татса  панӑ теме пулать. Анчах та  1930 ҫулхи кӑрлач 
уйӑхӗнче тӗнпӗрлеш ӗвӗсене талккӑш пех халӑхран, тур- 
ра ӗненекенсен ш ухӑш не ыйтмасӑрах хупма тытӑнаҫҫӗ. 
Тепӗр икӗ уйӑхран Ч ӑваш  АССР территорийӗнче 16 пра- 
вослави храмӗ кӑна хупӑнмасӑр юлнӑ. Кӑмӑлсӑр юлнӑ 
турра ӗненекенсем, уйрӑмах пысӑк тӗн уявӗ Мункун 
ҫитсе пы нӑ май, Ч ӑваш  республинчи Совет органӗсенчи 
явап лӑ вы рӑнта ӗҫлекенсем патне чиркӳсене уҫма ыйтса 
пыракансем те, ҫыру ҫыракансем те ун чухне сахал мар 
пулнӑ. Ҫавӑнпа та  ЧАССР Тӗп ӗҫтӑвкомӗ районсенчи 
т а т а  хуласенчи ӗҫтӑвкомсене чиркӳсене саккуна пӑхса 
хупнине тӗрӗслеме циркуляр ярса панӑ. Ҫак циркуляр 
тӑрӑх  комиссисене 7 кун хушшинче тӗрӗслев ирттерсе 
саккуна пӑсса чиркӳсене хупнӑ тӗслӗхсем тӑрӑх тивӗҫлӗ 
мера йы ш ӑнм а хушнӑ. Асӑннӑ комиссисен тӗрӗслевӗпе 
саккуна пӑхӑнса 36 чиркӗве хупнӑ, турра ӗненекенсемпе 
ял ти  (хула) ҫыннисен шухӑш не ыйтмасӑрах, тӗн 
ҫурчӗсем кивелнӗ, юхӑннӑ тесе тата  ы тти  сӑлтава пула
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вы рӑнти органсем саккуна пӑсса 72 чиркӗве хупнӑ, 
100 чиркӳ священниксем пулманнипе ӗҫлемен. Ҫавӑн 
чухлӗ тӗн ҫыннисем ӗҫлеменнин сӑлтавӗсем тӗрлӗрен 
пулнӑ: вӗсене кулаксен шутне кӗртсе арестленӗ, 
ссылкӑна янӑ, персе пӑрахнисем те пулнӑ (тӗслӗхрен: 
Улатӑр тӗрминче кӑна тӗн учрежденийӗсенче ӗҫленӗ 
миҫе свящ енникӗн, муллан пурнӑҫне татнӑ), пысӑк на- 
лук хунипе те ҫыхӑннӑ, налук тӳлейменнисене вӑрман 
хатӗрлеме янӑ.

М алтанах палӑртнӑччӗ ӗнтӗ, П атӑрьел  районӗнчи 
Тӑрӑн чиркӗвӗ районта кӑна мар, ы тти  яллӑ  рай- 
онсенчи чиркӳсен хушшинче сӑваплӑ, чи ватти- 
сенчен пӗри ш утланса тӑрать. Ӑна хупас пирки ял  
ҫыннисен, ҫавӑн пекех ҫак прихута кӗрекен тур- 
ра ӗненекенсен шухӑшне те тӗпе хуман курӑнать. 
Райӗҫтӑвком представителӗ чиркӗве хупмалла тесе 
калани  ял  ӗҫтӑвком председателӗпе секретарӗш ӗн сак- 
кун вырӑннех ш утланнӑ пуль. П аллах, вӗсем ҫӳлерех 
таракан  Совет тат а  парти органӗсен политикипе 
килӗш месӗр тӑм а пултарайман.

Аяларах Тӑрӑн ял  ӗҫтӑвкомӗн протоколӗ ҫинче 
чарӑнса тӑрӑпӑр.

ПРОТОКОЛ
расширенного Пленума Туруновского Сика Б-Батыревского

района 
от 23 января 1930 года.

Председательствует: Васильев Т.В.
Секретарь: Петров П.П.

Повестка дня:
... 2. О вреде церкви: -  докладчик Ляукин А.О. 
Постановили: Существование церквей при социалистиче

ском переустройстве деревни является одним из крупных тор
мозящих моментом для нас, для жаждущих просвещения масс. 
Ради ускорения темпа коллективизации признать излишней су
ществование церкви при с.Туруново, а потому закрыть ее под 
клуб. Резолюция принимается единолично.
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М аларах асӑннӑ директивпа килӗшмесӗр чиркӳ- 
мечетсене хупса тухнӑш ӑн, вӗсенче усӑ курмалли 
хатӗрсене тӗп тунӑш ӑн, тӗн пӗрлешӗвӗсенчен укҫа 
пуҫтарнӑш ӑн район (хула) ӗҫтӑвкомӗсенче яваплӑ 
вы рӑнта ӗҫлекенсене, ялсенчи Канаш  председателӗсене 
40 ы тла ҫынна административлӑ йӗркепе явап 
ты ттарнӑ. Хӑш-пӗрне судпа та  айӑпланӑ. Ҫакӑн хыҫҫӑн 
1930 ҫулхи юпа (октябрь) уйӑхӗн 1-мӗш тӗлне 200 ы тла 
тӗн организацийӗсем (вёсен хушшинче Тӑрӑн чиркӗвӗ 
те) ҫӗнӗрен ӗҫлеме ты тӑнса каяҫҫӗ. Чиркӳсене сакку- 
на пӑсмасӑр хупас пирки тӗрӗслесе тӑм а ЧАССР Тӗп 
ӗҫтӑвкомӗн Президиумӗ ҫумӗнче ятарласа комисси 
йӗркеленӗ. Чиркӗве хупас ы йтӑва прихута кӗрекен 
ялсенчи ҫынсен пухӑвӗсенче татса панӑ, пӗтӗм ялти 
суйлавҫӑсем кун пек чухне чиркӳ вырнаҫнӑ ял  ҫыннисен 
ш ухӑш не тӗпе хунӑ. Ҫавӑн хыҫҫӑн анчах ЧАССР 
Тӗпӗҫтӑвком Президиумӗнче ҫирӗплетнӗ хыҫҫӑн чиркӳ 
хупӑннӑ тесе ш утланнӑ. Ҫапах та  влаҫра ларакансем 
тӗн организацийӗсемпе чиркӳсем, унта ӗҫлекенсем ре
волюци идейисене хирӗҫ пыраҫҫӗ тесе, тӗн службине 
ирттерм елли ҫуртсене хупас пирки 30-мӗш тата  40-мӗш 
ҫулсен пуҫламӑш ӗнче ҫӗнӗрен кампани пуҫарса яраҫҫӗ. 
С татистика кӑтартӑвӗсем  тӑрӑх, Ч ӑваш  ен территори- 
пе илсен 1931-1935 ҫулсенче 63 чиркӳ, 1936-1940 ҫ.ҫ. -  
121, 1941-1942 ҫ.ҫ. -  49 чиркӳ хупнӑ. Ҫапла вара 1943 
ҫула республикипе те 6 чиркӳ анчах: Иваньково-Лени- 
но (Улатӑр районӗ), Ш ӑхран (Канаш), Гарт (Пӑрачкав), 
М ӑнҫырма, П атти  разъезчӗ (Вӑрмар), Тӗмер (Елчӗк 
районӗ) ялӗсенче ӗҫленӗ. Ч ы лай чиркӗве хупнине пула 
унта  усӑ курнӑ чиркӳ пурлӑхне вырнаҫтарас пирки 
чӑрм ав сиксе тухнӑ. РСФСР Финанс Комиссариачӗ 
ятар л ӑ  циркуляр кӑларнӑ тӑрӑх патш алӑх фондне 
кӗрекен чиркӳ службинче усӑ куракан япаласене, тум- 
тирсемпе иконсене Л енинград хулине ярса пам алла 
пулнӑ. Тӗслӗ м еталпа чиркӳ чанӗсене «Рудметалл- 
торг» предприятине ӑсатнӑ. Ы лтӑн , кӗмӗл тат а  хаклӑ 
йы ш ш и чулсенчен тунӑ япаласене РСФСР Финанс
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комиссариачӗн уйрӑм пайне сутма панӑ. П атӑрьел 
районӗнче Тӑрӑн ялӗнчи чиркӗве ы тти  ялсенче хупнӑ 
хыҫҫӑн юлашкинчен 1941 ҫулта хупнӑ. Ваттисем 
каланӑ тӑрӑх, пӗчӗкрех чиркӳ чанӗсене антарнӑ хыҫҫӑн 
вӑл вӑхӑтра ял Канаш ӗн председателӗ пулса ӗҫленӗ 
М.Д. Крылов тӑрӑш нипе пысӑк чанне хӑй вырӑнӗнчех 
хӑварттарнӑ, иконсемпе чиркӳ службинче усӑ курмалли 
япалисене пёр склада пуҫтарса хунӑ. Чиркӳ ҫуртне кол
хоза ертсе пыракансем ты рӑ вӑрлӑхне хумалли склад 
вырӑнне усӑ курма ты тӑннӑ. Тепӗр тӑватӑ  ҫултан, 
чиркӳ ҫӗнӗрен ӗҫлесе кайсан, чиркӳри иконсемпе чан- 
сем тата  ы тти  усӑ курмалли хатӗрсем хӑйсен вырӑннех 
йыш ӑннӑ: пачӑш кӑсемпе турра ӗненекенсем турӑ
уявӗсемпе ы тти кунсенче вӗсемпе усӑ курнӑ. Аяларах 
П атӑрьел районӗнчи ялсенче чиркӳсене хӑш  ҫулсенче 
хупни тата  уҫни ҫинче чарӑнса тӑрӑпӑр.

Ял ячӗсем хупнӑ регистрациленӗ

1. Алманчӑ 1936 2000
2. Пӑлапуҫ Пашъел 1940 1993
3. Патӑрьел 1940 1990
4. Аслӑ Арапуҫ 1938 1990
5. Аслӑ Чемен 1939 1991
6. Ҫӗнӗ Ахпӳрт 1937 1991
7. Нӑрваш-Шӑхаль 1940
8. Сител 1991
9. Сӑкӑт 1936 1991
10. Турхан 1936 1989
11. Тури Туҫа 1937 1990
12. Тӑрӑн 1941 1945

ЧАССР Совнаркомӗ 1944 ҫулта ҫу тата  ҫӗртме 
уйӑхӗсенчи ларӑвӗсенче чиркӳсене уҫма ыйтса панӑ 
23 заявление пӑхса тухса, вӗсенчен 13-не СССР 
Совнаркомӗ урлӑ Вырӑссен православи чиркӗвне 
ҫирӗплетме ярса панӑ. Ҫав ҫулхинех, П равительствӑн 
уйрӑм йы ш ӑнӑвӗ тӑрӑх, патш алӑх органӗсем ирӗк па-
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нипе тӗн организацийӗсем чиркӳсем, ҫурт-хуралтӑ тав- 
раш  тума, тӗн шкулӗсем уҫма, транспортпа усӑ курма, 
тӗн ҫинчен литература кӑларм а май тупаҫҫӗ.

Ҫӳлерех асӑннӑ Тӑрӑн ялӗнчи чиркӗве 1945 ҫулта 
регистрациленӗ пулин те, ваттисем калан ӑ тӑрӑх, 
1944 ҫулта ҫак чиркӗве уҫса унта тӗн службине ирт- 
терекенсем турра ӗненекенсене йы ш ӑнм а ты тӑннӑ, 
священниксем турӑ праҫникӗсенче кӗлӗсем ирттернӗ. 
Ҫапах та  аллӑмӗш  ҫулсен вӗҫӗнче патш алӑх  полити- 
кин тӗн организацийӗсене хирӗҫ ҫӗнӗрен юхӑм пуҫланса 
каять. Вырӑс православи чиркӗвӗсен Совечӗпе унӑн 
вырӑнсенчи уполномоченнӑйӗсем тӗн организацийӗсем 
ҫинчен йы ш ӑннӑ саккуна пӑхӑннине тӗрӗслесе тӑрас 
вы рӑнне айккинчен сӑнаса тӑм а ҫеҫ тытӑнаҫҫӗ. П ар
ти  е комсомол ретӗнче тӑракансен венчете тӑм а, ача 
тӗне кӗртнӗ чухне хутш ӑнм а юраман, коммунистсем- 
пе комсомолецсем чиркӗве пӗр-пӗр сӑлтавпа пырса 
кӗнине пӗлсен, вӗсем ҫине турра ӗненме ты тӑнман-и 
ку тесе районти партипе Совет органӗсен ертӳҫисем, 
атеистсем ш анм асӑртарах пӑхнӑ. Чиркӳсене хирӗҫ ате
изм уйрӑмах 60-мӗш ҫулсен пуҫламӑш ӗнче ҫивӗчленсе 
кайрӗ. П артипе Совет органӗсем тӗне хирӗҫ пуҫарса янӑ 
кампанинче уйрӑмах пичет органӗсен вӑйӗпе анлӑн усӑ 
курнӑ, ҫав енӗпех ялсенче час-часах кино кӑтартатчӗҫ, 
лекцисем вулатчӗҫ. Астӑватӑп-ха, ҫав ҫулсенче эпир, 
ш култа вӗренекен ачасем те, тӗне хирӗҫ пуҫарса янӑ 
политикӑна туяттӑмӑр. Пирӗн класра турра ӗненет 
тесе каланинчен пӗр хӑрамасӑр Анюкка ятл ӑ  хӗрача ан- 
чах мӑйӗ ҫине хӗрес ҫакса ҫӳретчӗ. Хӑйӗнчен куш танрах 
ачасем йӗкёлтесе кулнине вӑл  пӗр хирӗҫмесӗр-чӗнмесӗр 
ирттерсе яратчӗ. Унӑн йӑмӑкӗсемпе ш ӑллӗ хӑйсен ма- 
лаш нехи пурнӑҫне тӗн енӗпе ҫыхӑнтарчӗҫ. Тепӗр тӗслӗх 
аса килет тата . Сакӑр вуннӑмӗш  ҫулсен пуҫламӑш ӗнче 
манӑн ю лташ ӑн анийӗш ӗ вилсен, тӗне кӗнӗскерне масар 
ҫине илсе кайиччен православи чиркӗвӗн йӑли-йӗркипе 
ӑна тупӑкпа Тӑрӑн чиркӗвне йӑтса кайрӗҫ. Ю лташ  вара 
хӑй коммунист пулнӑ май ыттисемпе хутш ӑнаймарӗ,

170



кӗлӗ пӗтиччен урамра кӗтсе тӑм а аван мар тесе айккине 
пӑрӑнчӗ. Халӑхпа пӗрле масар ҫине кайнӑ чухне анчах 
хутшӑнчӗ. Иртнӗ ӗмӗрӗн 60-70 ҫулӗсенче, влаҫсем тӗне 
хирӗҫ пуҫарнӑ кӗрешӗве пӑхмасӑр, халӑх турра ӗненме 
пӑрахман: партипе Совет органӗсенче тата  вы рӑнта 
ӗҫлекен пуҫлӑхсем вӑрттӑн  та  пулсан хӑйсем пурӑнакан 
вы рӑнтан айккинерех вырнаҫнӑ чиркӳсенче венче- 
те тӑнӑ, ачисене тӗне кӗртнӗ тӗслӗхсем пулнӑ. Тӑрӑн 
ялӗнчи чиркӗве ҫывӑхри ялсенчен пӗр-пӗр колхоз, уч- 
реждени ертӳҫи е шкул директорӗ ача тӗне кӗртме 
килсен, районти партипе Совет органӗсене ертсе пы- 
ракансем пӗлме пултарнӑ. Ун пек чухне партбилетпа 
та, пуҫлӑх пуканӗпе те сывпуллашасси инҫех пулман 
вёсен. П атш алӑха ертсе пыракансен политики мӗнле 
майпа улш ӑнса пырсан та, чӑваш  халӑхӗ ӗлӗк-авалтан 
пы ракан йӑли-йӗркине ты тса пынӑ. ҫавӑн пек пысӑк 
чиркӳ уявӗсенче: Ҫӑварни, Мӑнкун, Троица-Ҫимӗк тата  
ыттисенче те — ватти-вӗтти  савӑннӑ.

Чиркӳ праҫникӗсем ҫулталӑк хушшинче самаях 
ш утланса тӑраҫҫӗ пулин те, ҫак ҫӳлерех асӑннӑ пысӑк 
уявсене православи тӗнне ӗненекенсем чиркӳсене хуп- 
сан та  ты тса пыма пӑрахман. Мӑнкун вара пур уяв- 
сен уявӗ тесен те йӑнӑш мастӑп пуль тетӗп. Мӗншӗн 
тесен вӑл православи тӗнне ӗненекенсен чи пысӑк та  
савӑнӑҫлӑ уявӗ. Ӑна ӗлӗк-авалтан пирӗн мӑн асаттесем 
пӑхӑнса пурӑннӑ. Хамӑр ача вӑхӑтне аса илес пулсан, 
ҫак куна ял  ҫыннисем тӗплӗн хатӗрленетчӗҫ. Каш ни 
ҫемье хӑй кил-ҫуртне тасатса илем кӗртетчӗ, ватти- 
вӗтти таса та  ҫӗнӗ ҫи-пуҫ, кӗпе-йӗм хатӗрленӗ, мун- 
ча хутса кӗнӗ. Аслисем ача-пӑча валли  ярӑнм а урама 
вӗрлӗкрен таканкки (хӑш-пӗр районсенче чуччу теҫҫӗ) 
туса паратчӗҫ. М ӑнкуна хуплу-кукӑль, ы тти  ҫимӗҫсем 
пӗҫернӗ, сӑра вӗретнӗ, ҫӑмарта хӗрететчӗҫ. Ш ӑм ат кун 
каҫхине ҫынсем ҫимӗҫсене Тӑрӑн чиркӗвне илсе кайса 
светит туса килнӗ. Ҫак пысӑк уява кӳршӗ районсен- 
чи ялсенчен кӑна мар, Тутар Республикипе Ульяновск 
облаҫӗсенчен те чӑваш сем йы ш лӑн килетчӗҫ. Ҫурҫӗр
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ҫитсен ҫынсем чиркӳрен урама тухса чиркӳ йӗри-тавра 
утса ҫаврӑнаҫҫӗ. П ачӑш кӑ: «Христос чӗрӗлнӗ!» — тесен: 
— «Чӑн чӗрӗлнӗ!» — тесе савӑнӑҫлӑн хуравлаҫҫӗ. Мӑнкун 
эрнипех вара православи тӗнне ӗненекенсем пӗр-пӗрне 
ҫак сӑмахсемпе саламлать. Хальхи вӑхӑтра ҫак уяв- 
ра халӑх хуш ш инчи хӑш-пӗр йӑласене ты тса пымаҫҫӗ 
те пуль. Хам ҫамрӑк чухнехине аса илнӗ май пирӗн 
ҫемьере ҫичӗ ача таранччен пулнипе килти хуҫалӑхра 
выльӑхсем те йы ш лӑ усранӑ. М ӑнкунра кӳршӗ-аршӑсем 
килсен анне вӗсене кукӑль, ҫӑмарта, ы тти  ҫимёҫпе 
хӑналатчӗ, ш ерпет пек сӑра ӗҫтеретчӗ. М алтан килнӗ 
ачана вара минтер ҫине лартатчӗ те: «Шӑп лар, хур 
чӗпписем лайӑх тухчӑр», -  тетчӗ. Ҫак аслӑ уяв эрни 
пуҫлансан М ӑнкун речӗ пуҫланать: тӑвансем пӗр-пӗрин 
патне хӑнана эрнипех ҫӳретчёҫ. Эпир, ача-пӑчасем, а т 
те-анне ҫак эрне хушшинче вӑрҫманнине кура ы тларах 
та  аш кӑнаттӑм ӑр. Пӗрре ҫапла хӑнасем пирӗн пата  
килмелле чухне эпир (тахӑш  айванӗ) килте пӳрт алӑкне 
уҫсах хӑварнӑ. Урамра вы ляса ҫӳренӗ вӑхӑтпа усӑ курса, 
картиш ӗнчен сысна пӳрте кӗрсе кайнӑ та  кравать айне 
пысӑк тирӗксемпе лартса хунӑ кукӑльсемпе т ат а  ы тти  
ҫимӗҫсемпе хӑналаннӑ. Анне килсен патак  лекессин- 
чен ш иклентӗмӗр пулин те, вӑл  пире унш ӑн вӑрҫмарӗ. 
Хӑнасем киличчен апат-ҫимӗҫе м айлаш тарса сӗтел 
ҫине вы рнаҫтартӑмӑр.

М аларах эпӗ асӑннӑччӗ ӗнтӗ, М ӑнкун пекех пысӑк 
пӗлтерӗш лӗ чиркӳ праҫникӗ — Ҫимӗк (Троица). Хӑш-пӗр 
ялсенче халь вӑл  ял  кунӗпе пёр кунта килет. Троицӑна 
М ӑнкун хыҫҫӑн тепӗр алл ӑ  кунран паллӑ  тӑваҫҫӗ. 
Чиркӳре кӗлӗрен тухсан, ял  халӑхӗ кӑнтӑрларан  масар 
ҫине вилнӗ тӑванӗсене асӑнма каять, вил тӑприйӗсем 
ҫине пырса асӑнса ӗҫеҫҫӗ-ҫиеҫҫӗ. Тепӗр чухне ҫак кун м а
сар ҫинче ӳсӗр ҫынна та  тӗл  пулма тивет.

Ш ухӑш ӑма м алалла  шутарса, Тӑрӑн ял  тӑрӑхӗнчи 
виҫӗ ял  масарӗ пирки кӗскен те пулин чарӑнса илес 
тетӗп. Темиҫешер ӗмӗр каялла, ялсем пуҫланса кайсан, 
уйрӑм хуҫалӑхсем хальхи пек урамсемпе ларса тухман. 
Т ӑрӑн ялӗ хальхи ял варринче чиркӳ ларакан  вы рӑнтан
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айккинелле сарӑлса пынӑ тесе калама пулать. Чиркӗве 
1747 ҫулта туса лартсан, Тӑрӑнти тата  ҫывӑхри ялсенче 
пурӑнакансене тӗне кӗменнисене ватти-вӗтти таранч- 
ченех тӗне кӗртме тытӑннӑ. Каярах вара вилнисене 
чиркӳре кӗл тусан масара илсе кайман, тен ун чухне 
ятарласа масар уҫман та -  ял хушшинчех, чиркӳрен 
аякра та мар пытарнӑ. Ваттисем каланӑ тӑрӑх, иртнӗ 
ӗмӗрӗн иккӗмӗш ҫурринче чиркӳрен инҫе те мар хӗвел 
анӑҫ енче вырнаҫнӑ ҫырма ишӗлсе пынӑ май вырӑн- 
вырӑнпа вилнӗ ҫыннӑн шӑммисем тухнӑ. Йывӑҫран (тен 
юман йывӑҫҫинченех) валаш ка евӗр ӑшӗ хӑвӑл тупӑк 
та пулнӑ теҫҫӗ. Алла пулсан, ҫак малтанхи масар ҫине 
Х1Х-мӗш ӗмӗрте те вилнӗ ҫынсене пытарнӑ. Иккӗмӗш 
масар ҫак ялтах паянхи кун ларакан икӗ хутлӑ шкул
тан кӑнтӑр енче, шкул пахчи вырӑнӗнче пулнӑ. ҫак 
вырӑнта XX ӗмӗр пуҫламӑшчен масар ҫине илсе килсе 
пытарнӑ пурнӑҫран уйрӑлнисене.

Паянхи масар Тӑрӑн ялӗнчен пӗр 300-400 мет- 
рта ҫурҫёр енче вырнаҫнӑ. Кивӗ масар хальхи ма
сар территорийӗнчи кӑнтӑр тата  хёвел анӑҫ пайне 
йышӑнать. Унти хӗрессем ҫӗрсе пӗтнӗ, йывӑҫсем анчах 
ӳсеҫҫӗ. Ваттисем каланӑ тӑрӑх, кивӗ масар ҫине мал- 
тан Мидак Санюкне хальхи масар кӑнтӑр пайне 1924- 
мӗш ҫулта пытарнӑ. 35 ҫултан хӗвел анӑҫ енчен хӗвел 
тухӑҫ енне куҫса ҫӗнӗ масар уҫнӑ, унта малтан Петров 
Микиша 1959 ҫулта пытарнӑ. Пӗр-икӗ ҫул каялла масар 
йӗри-тавра ты тнӑ картасене ял ҫыннисем юсаса тир- 
пей-илем кӗртрӗҫ, хӗллехи сивӗ вӑхӑтра кӗрсе ӑшӑнма, 
ҫулла тата  кӗркуннехи ҫумӑртан хӳтлӗх, вилене 
пытарнӑ чухне кирлӗ хатӗрсем хума кипӗчрен купала- 
са пысӑк мар кӑна ҫурт хута янӑ. Ку пархатарлӑ ӗҫе ял 
ҫыннисем хӑшӗ строительство материалӗпе тивӗҫтерсе, 
пӗрисем укҫа енчен пулӑшса, теприсем ҫурта кӗмелле 
тӑвичченех хӑйсем вӑй хурса хутшӑнчӗҫ.

Ваттисем каланӑ тӑрӑх, Йӑлӑмра пурӑнакансем 
ӗмӗр-ӗмӗр ҫурӑ каялла пурнӑҫран уйрӑлса кайнӑ 
тӑванӗсене Треньел ялӗ тӗлӗнче Ыхра Ҫырмин (юхан 
шывӗн) кӑнтӑр енчи сӑрт ҫине пытарнӑ. Виҫӗ-тӑватӑ ҫул
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каялла ҫак юханшыв ҫыранӗ ишӗлсен ҫын кӗлеткин уйрӑм 
шӑммисем тухни ҫинчен «Хыпар» хаҫатра та  ҫырнӑччӗ. 
Хальхи масар ялтан тухсан 200-300 метр ҫурҫӗр-хӗвел 
анӑҫ енче Канаш ран Патӑрьелне килекен асфальт ҫултан 
инҫе те мар вырнаҫнӑ. Ку ялӑн кивӗ масарӗ хальхи ма
сар территорийӗн хӗвел тухӑҫ пайӗнче вырнаҫнӑ, хӗвел 
анӑҫ енне куҫса пырать. Хальхи карта ты тнӑ масар 
территорийӗнче 1952 ҫулта, ҫӗнӗ масар уҫсан, малтан 
унта Рубцов Иван Александровича пытарнӑ. Ку масар 
территорийӗ 2000-мӗш ҫулсенче пытарнӑ ҫынсемпе тул- 
нипе 2009 ҫулта карта ты тнӑ масар ҫумне хӗвел анӑҫ енне 
ҫӗнӗ масар уҫрӗҫ. Унта малтан Цветков Емельян Дмитри
евича пытарнӑ. Масар ҫурчӗ кивелнё пирки ялта тата  Му- 
скавра пурӑнакан предпринимательсем тӑрӑш нипе ҫавӑн 
пекех ялти хастарсем хутшӑнса 2011 ҫулта кирпӗчрен 
хӑтлӑ кӑна пысӑк мар пӳрт лартса хучӗҫ. Ҫак ырӑ ӗҫ 
тӑвакансене 2012 ҫулхи Тӑрӑн ял тӑрӑхӗнче ирттернӗ 
ял  кунёнче хзчпаматран-ятран асӑнчӗҫ, вӗсене хисеп 
хучӗсемпе парнесем парса чысларӗҫ.

Треньелсен масарӗ ӗлӗкхи те, хальхи те, ялӑн  
ҫурҫӗр-хӗвел тухӑҫ енче пӗр 500—600 м етрта вырнаҫнӑ. 
Ӗлӗкхи масар вырӑнне паян пурӑнакансем пӗлекен ҫук. 
Ун хыҫҫӑнхи масар пуҫӗ -  Алексеев Алякка. Ш ап-ш урӑ 
кӗреҫе сухаллӑ та  кӗрнеклӗ ватӑ  вӑрҫӑ хыҫҫӑн вилнӗ. 
Ҫӗнӗ масар ҫинче хӗллехи тӑм анран, ҫуллахи-кӗрхи 
ҫумӑртан хӳтлӗх -  кирпӗчрен хӑпартнӑ пӳрт пур, сивӗ 
чухне е йӗпенсен типӗнме кӑм акана хутса яма пулать. 
1994 ҫулхи июнь уйӑхӗнче Н.А. Кошкин тӑрӑш нипе 
сарнӑ асфальт ҫул ялтан  масар патнех ҫитет, тепӗр виҫӗ 
ҫултан унти ретсем тӑрӑх та  асфальт сарнӑ. Масар йӗри- 
тавра тӗпрен юсаса тимӗр сеткӑран карта ты тнӑ, унӑн 
территорине тасатса-тирпейлесе тӑраҫҫӗ ял  ҫыннисем. 
ҫак ю лаш ки масар ҫине 2001 ҫулта м алтан  Пчельников 
Максим П етровича (10.09.1920-06.12.2001) пы тарнӑ. 
Ҫак ҫӗнӗ масар уҫнӑ ҫӗре 1997 ҫулта В арнава митропо
л и т  та  хутш ӑннӑ, ӑна кӗлтуса тасатнӑ (святить тунӑ). 
Асӑннӑ виҫӗ масар ҫинче те вилнисене каш ни эртел хӑй 
пӗр йӗрпе, е пӗр вы рӑнарах вы рнаҫтарса пырать.
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Митрополит Варнава Тренъел масарӗ ҫинче.

Чиркӳн аслӑ уявӗ Троица ҫинчен пуҫланӑ сӑмахӑма 
м алалла тӑсса кайнӑ май ҫавна палӑртса хӑварасшӑн. 
Иртнӗ ӗмӗрӗн 30-40-мӗш ҫулӗсенче пирӗн таврари ял
сенче те ҫулсерен каҫ енне сулӑнсан малтанах палӑртса 
хунӑ вырӑна: хир енчисем ял хӗрринчи ҫаран ҫине, вӑрман 
ҫӗррисем -  вӑрман хӗррине е уҫланкӑна пуҫтарӑннӑ. 
Тӑрӑн ял ҫамрӑкӗсем вӑрҫӑччен тата  вӑрҫӑ хыҫҫӑн вӑййа 
чиркӳ патне тухнӑ. 50-60 ҫулсенче Тӑрӑнпа Иӑлӑм 
ҫамрӑкӗсем икӗ ял хушшине пуҫтарӑнса вӑйӑ ирттер- 
нине манпа пӗр ҫулаллисем те лайӑх астӑваҫҫӗ. Пир- 
тен аслӑраххисем вӑйӑ картине тӑрса юрланине, мӑш ӑр 
каччӑсемпе хӗрсем таш ланине эпир ш култа вӗренекен 
ача-пӑчасем ӑмсанса пӑхса тӑраттӑмӑр. Епле хитреччӗ 
тӗрлӗрен тӗслӗ икӗ аркӑллӑ кӗпе тӑхӑннӑ, умне тӗрленӗ 
чечеклӗ саппун ҫакнӑ хӗрӗсем. Вёсен кӑкӑрӗсем ҫине 
ҫакнӑ теветсен кӗмӗл тенкисем таш ланӑ май чӑнкӑртатса 
янранӑ сас купӑс ҫемӗпе хутӑшса, каҫхи таврана сарӑлса 
илем кӳретчӗ. Вӑйӑ пӗтсен мӑшӑр ҫамрӑксем тӗрлӗ ен- 
нелле васкамасӑр саланатчӗҫ.
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Ҫак чӑннипе те савӑнӑҫлӑ вӑхӑта чӑвашсен 
классикӗ К.В. Иванов хӑйӗн вилӗмсӗр «Нарспи» по- 
эминче, А. М иттов художник хӑйӗн картининче питӗ 
лайӑх сӑнласа панӑ. Вӑййа мӗн ӗлӗкрен пирӗн тӑрӑхри 
чӑваш сем кӑна мар, Хусан, Чӗмпӗр, Самар тата  ы тти 
кӗпӗрнере пурӑнакан пирӗнпе пӗр чӗлхепе калаҫакан, 
пирӗн йӑла-йӗркене ты тса пыракан чӑваш сем те каш ни 
ҫулах тухнӑ. Вёсен вӑйӑ юррине вырӑс тата  ют ҫӗршыв 
ҫыравҫисемпе ҫул ҫӳревҫӗсем курса-итлесе тӗлӗннӗ.

Вырӑссен паллӑ писателӗ Н.Г. Гарин-М ихайлов
ский Самар кӗпӗрнинчи чӑваш  ялӗсенче пулнӑ май 
вӑййа тухнӑ чӑваш  ҫамрӑкӗсем ҫине пӑхса тӗлӗннӗ. 
Ҫакӑн хыҫҫӑн вӑл хӑйӗн «В сутолоке провинциальной 
жизни» очеркӗнче ҫапла ҫырнӑ. Вӑл ҫырнӑ йӗркесене 
вы рӑсларан куҫармасӑрах вулакан патне илсе ҫитерес 
тетӗп.

«Подойдя, девушки взялись за руки, составили большой 
круг и начали петь: это было такое оригинальное пение и зре
лище, какое я никогда не видал. То есть видел на сцене, в бале
те, в опере. Но это не был ни балет, ни опера, а жизнь.

Большой круг плавно и медленно двигался; девушки шли 
в пол-оборота, одна за спиной у  другой. Один шаг они делали 
большой, останавливались и тихо передвигали другую ногу. На 
сцене это показалось бы, может быть выдумкой -  а здесь же 
был естественен и непередаваемо красив этот хоровод моло
дых весталок...

Иногда громко поднималась песня среди аромата полей и 
улетала в небо, сливаясь там с песней жаворонка, нежная ти
хая песнь о промчавшемся...

Что оперы, что романсы?! Разве передадут они эту песнь 
народа, две тысячи лет сквозь всю ломку пронесшего с собой 
яркий образ прежней жизни. Разве можно выдумать такую 
песню.

Когда образовался круг, двое, разорвав его, отвели каж
дая в свою сторону концы круга, и все сразу опустились на 
землю. Они не то встали на колени, не то сели совсем. И вся 
эта гирлянда белых и красных цветов, все эти молодые глаза
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так ласково, непринужденно и приветливо смотрели на меня. 
Унижения не было и следа -  они только приветствовали меня, 
чужестранца.

Так две тысячи лет тому назад, может быть слушал ка
кой-нибудь путник, в честь которого пели девушки, -  путник, 
который попал на их и свой праздник. Так мог стоять и мой 
предок. И  заколдованный песней, я видел теперь то, что скры
то от смертных...

Я  пришел в себя и в ответ на их поклон снял свою шапку 
и, от всей души, проникнутый и сам приветом, уважением и 
признательностью, поклонился им. Я  уехал, но долго еще перед 
моими глазами стоял нарядный луг с толпой языческих деву
шек, я все слышал их песен, и напев ее в моей душе так нежно 
звучал, что, право, я не принимаю, захватывало ли когда-либо 
что-нибудь так сильно, как эта промелькнувшая картина из 
давно забытой эпохи человеческой жизни».

Вырӑс писателӗ авалхи чӑваш  халӑхӗн пысӑк чиркӳ 
уявне хӑйӗн хайлавӗнче ы тарлӑн сӑнласа панине эпӗ 
паянхи кунччен ы тти  писательсем ҫырнӑ произве- 
денисенче вуласа курман. Вӑл пӗр-икӗ ӗмӗр м аларах 
мар, иртнӗ ҫулхи чӑваш  ялӗнчи пӗр вӑйӑра пулса, хӑй 
курса тӗлӗннине хут листи ҫине ӳкернӗ пек туйӑнать. 
Уйрӑмлӑхӗ, тен, ҫакӑнта ҫеҫ: ӗмӗр каялла ҫамрӑксем 
вӑййа тухнӑ чухне хальхипе танлаш тарсан  чы лайӑн 
та, чӑнласах та  чӑваш  тумтирӗсемпе, хӗрупраҫсем ун 
чухнехи тӗрлӗрен эрешӗсене тӑхӑнса-ҫакса юрланӑ- 
таш ланӑ. Ҫакӑ мар-и, чӑваш  халӑхӗн авалтан  паян
хи куна ҫитнӗ хӑйне евӗрлӗ искусства? А стӑватӑп-ха, 
иртнӗ ӗмӗрӗн 90-мӗш ҫулӗсенче ялсенче вӑййа тухасси 
пачах путланса ларсан Ш упаш картан «Уяв» фольклор 
уш кӑнӗ Комсомольски районӗнчи Ҫӗрпӳел ялне килсе 
вӑйӑ юррине ҫырса илсе радиола пӗр кӑларӑм ра юрласа 
панӑччӗ. Ҫав юрра итленӗ май эпӗ хамӑр ҫамрӑклӑха 
таврӑннӑн туйрӑм, темиҫе ӗмӗр тӑрш ш ӗ пы нӑ чӑваш ӑн 
ырӑ йӑла-йӗрки ҫухалассине туйса чунӑма тунсӑх 
пусрӗ...
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И ртнӗ ӗмӗрӗн 50-70 ҫулӗсенче Тӑрӑн—Й ӑлӑм  ялсен
чи ҫамрӑксем Троицӑпа Тихвински уявӗсен хушшинче 
вӑйӑ юррине ҫапла юрлатчӗҫ:

1. Кас суханне касмӑттӑм 
Ҫиес килни пӗтерет. 
Каҫхи вӑййа тухмӑттӑм 
Тухас килни пӗтерет.

2. Каҫма хутӑм шыв ҫине 
Ш ыв чӳхенсе тӑмалӑх. 
Хӗрсем, юрлар юррине 
Ҫын тӗлӗнсе тӑмалӑх.

4. — Утма ӑҫтан кӑкарас?
— Ҫӑка йывӑҫ тӗпӗнчен.
— Савни сана ӑҫта курас?
— Каҫхи вӑййа тухсассӑн.

5. Тӑваткал ҫерем ҫӗр ҫырли 
Ҫырли нумай, ҫӗр сахал 
Атте-анне килӗнче те 
Ы рлӑх нумай, кун сахал.

6. Ҫӑмха ывӑтрӑм ҫӳлелле 
Куҫ курмарӗ аннине 
Ҫамрӑк ӗмӗр иртнине 
Сисеймерӗ вӑйӑра.

7. Сар хӗр анать шыв хӗрне 
Сассипеле янратса.
Сасси акӑш  сасси пек, 
Пӗвӗ Атӑл хӑмӑш пек.

11. Куккук сиксе авӑтать, 
Вӑрман хӗрри ян каять. 
Сар хӗр сиксе вӑй калать, 
Хӗреслӗ урам ян каять.

12. Сикӗр-сикӗр ш ывалла 
Ш ыв сирпӗнсе тӑмалӑх 
Юрлӑр халӗ юррине 
Ҫын тӗлӗнсе тӑмалӑх.

Утӑм та утӑм ут кӑшкар 
Утсен ури айӗнче 
Ҫинҫе те пилӗк хура куҫ 
Ҫын сӑмаххи айӗнче.

14. Чӗппи те чӗппи чӗп курӑк 
Чӗп ҫимесӗр мӗн тутӑр 
Эпир ҫынни ҫавӑн пек 
Ҫын ҫимесӗр мӗн тутӑр.

15. Тарӑн варта хур пусрӑм, 
Вӑрӑ тесе ан калӑр.
Юр пуҫласа юрларӑм, 
Ш ухӑ тесе ан калӑр.

16. Сар саппунна сарса ҫак, 
Пиҫиххине туртса ҫых. 
Савни куртӑр, савӑнтӑр, 
Кӗвӗҫ куртӑр, кӗвӗҫтӗр.

17. Пӑла шывӗ -  тарӑн шыв, 
Чи тарӑнни пилӗкрен. 
Тӑрӑн хӗрӗ -  сарӑ хӗр, 
Сарӑ ҫӳҫӗ пилӗкрен.

3. И шыв юхать, шыв юхать 13. 
Ш ыв юхать те, чул юлать. 
Ш ухӑшлӑр-ха, тантӑшсем, 
Ӗмӗр иртет, кун юлать.
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8. Сар хӗрӗн сарӑ саппун ҫук 18. Туллӑм та тулӑм тулашки 
Ирӗксӗрех ҫакать шур саппун. Тул кулачӑ юлашки.
Сар хӗрӗн ялта савни ҫук Пирӗн те вӑйӑ иртесси
Ирӗксӗр каять ют яла. Тихвинскинче юлашки.

9. Чиркӳ тӑрри ма ҫутӑ? 
Уйӑх ҫути ҫутӑран. 
Кӗҫӗр хӗрсем ма шурӑ? 
Шурӑ тутӑр ҫыхнӑран.

19. Вӑрман хӗрри йӑс-пӑслӑ, 
Йӑс пӑсӗпе илемлӗ. 
Тӑрӑн хӗрӗ лӑс ҫӳҫлӗ, 
Лӑс ҫӳҫӗпе илемлӗ.

10. Ан авӑт, куккук, хир урлӑ 
Хир вӑрман пек янрамасть. 
Ан калаҫ, савни, ют хӗрпе 
Ют хӗр ман пек калаҫмасть.

Киле кайнӑ чух юрламалла:

Ҫӑка ҫулҫи ҫиле май 
Айтӑр, хӗрсем, киле май.

Ҫак вӑйӑ сӑмахӗсене П атӑрьел районӗнчи Т ӑрӑнта 
пурӑнакан Угасева В алентина Антоновнӑран 2011 
ҫулхи ака уйӑхӗн 21-мӗшӗнче ҫырса илнӗччӗ.

1967 ҫулччен Й ӑлӑм па Тӑрӑн ҫамрӑкӗсем вӑййа 
икӗ ял  хуш ш инчи лапам  вы рӑна ҫерем ҫине тухатчӗҫ. 
Ҫакӑн хыҫҫӑн Ш упаш кар енчен Ульяновск еннелле ас
фальт ҫул сарма тытӑнчӗҫ. И ӑлӑм ра ҫул сулахай енне

2010 ҫул. 
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хире-хирӗҫ ҫуртсем лартм а пикенчӗҫ, ҫапла вара кая
рах Хӗветӗр Ҫ итта урам пуҫламӑш  ҫуртсенчен ты тӑнса 
П ӑла енне тухакан Кӗпер урамӗ пулса тӑчӗ. П ӑла урлӑ 
хунӑ кӗпер 1969 ҫулта хута кайрӗ пулмалла. Тӑрӑн ял 
яш-хӗрӗ вӑййа Троицӑпа Тихвински хуш ш инче ялӑн 
кӑнтӑр енне П ӑла хӗрринчи улӑха тухма ты тӑнчӗ. 2010 
ҫултан ты тӑнса тӑрӑнсемпе йӑлӑмсем «Олимп» спорт
комплекс патне вӑййа ял  кунӗнче тухаҫҫӗ.

Каҫхи вӑйӑ ҫимӗкрен ты тӑнса утӑ уйӑхӗн 12-мӗшчен 
(Питрав) пулса иртет.

1972 ҫулта эпӗ Совет ҫарӗнчен салтак тивӗҫне 
пурнӑҫласа П итрав кунне киле ҫитрӗм. Килтисем- 
пе калаҫнӑ май, вӑййа тухасси пирки сӑмах пуҫарсан, 
вӗсем Т ӑрӑнта тата  ҫывӑхри ялсенче вӑйӑ вӑхӑчӗ иртсе 
кайни пирки пӗлтерчӗҫ. Вара эпӗ ҫав кунах 8 ҫухрӑмра 
вы рнаҫнӑ Ч ӑваш  И ш ек ялне кайрӑм. Ишексем Ком
сомольски районӗнчи Хирти Выҫли ял  ҫамрӑкӗсемпе 
пӗрле вӑрман хӗррине вӑййа тухнӑ. Пысӑк вӑйӑ кар
тине икӗ ял  ҫамрӑкӗпе пӗрле тӑрса эпӗ те вӗсемпе 
пӗрле ю рларӑм-таш ларӑм , киле саланиччен вӗсемпе 
савӑнтӑм. Ҫ авӑнтан манӑн пысӑк уш кӑнпа вӑйӑ картине 
тӑрса ҫамрӑксемпе ю рласа-таш ласа савӑнасси вӗҫленчӗ. 
Хам умри малаш нехи ӗмӗтпе ҫунатланса м алалла  
вӗренес-ӗҫлес шухӑш  ты тса, эпӗ У ралти пысӑк хулана 
ҫул ты трӑм . Пирӗн ӳсӗмри ҫамрӑксем ҫемьеллӗ пулса 
пӗтсен, ялсенче Сурхури, Ҫӑварни, Ҫимӗк уявӗсене ир- 
тттересси хавш аса пы ма пуҫларӗ. К аярах вара 90-мӗш 
ҫулсенчи демократии пӑтӑрм ахлӑ вӑхӑтӗнче чы лай 
ялсенче вӑйӑ тат а  халӑхӑн ӗлӗкрен пы ракан уявӗсем 
вуҫех пӗтсе ларчӗҫ. Ҫапах та, йывӑр чирленӗ ҫынна ура 
ҫине тӑратса  лартн ӑ  евӗр, ы рӑ йӑлан а ҫӗнӗрен чӗртсе 
ярса м ал алл а  аталан тарса  пырас тесе ш ухӑш лакансем 
ялсенче пур-ха. Акӑ, Т ӑрӑнта аслӑрах ҫулхи арсем, 
ҫавӑн пекех ҫак ял  комитечӗпе хӗрарӑмсен канаш ӗ 1988 
ҫулта чӑваш  вӑййине чӗртсе яма тӗллев ты тнӑ. 24 ҫул 
каялл а  ҫак вӑйӑ вара ун чухне те, паянхи куҫпа пӑхас 
пулсан та, питӗ лайӑх  иртнӗ. Асӑннӑ уяв ҫинчен Тӑрӑн

180



Тӑрӑнсем Пӑла хӗррине вӑййа тухнӑ. 2009 ҫул.

ялӗнче пурӑнакан паллӑ обществӑлла корреспондент 
Л.М. Лялькин хӑйӗн «Юрӑ юхрӗ ян та  ян!» очеркӗнче 
вулакан патне ҫапла ҫырса пӗлтернӗччӗ.

«Вӑтам ҫулхи ҫынсем лайӑх астӑваҫҫӗ: пӗр 20-25 ҫул 
каялла Тӑрӑн ҫамрӑкӗсем Ҫимӗкпе Питрав хушшинче 
ял ҫумӗнчи улӑха вӑййа тухатчӗҫ, карталанса тӑрса вӑйӑ 
кӗввисемпе такмаксем шӑрантаратчӗҫ. Хӗрсен илемлӗ 
сассисем хуткупӑс сассипе е таш ӑ кӗввипе черетленсе, 
ылмашӑнса П ӑла тӑрӑх инҫете-инҫете саланатчӗҫ. Вӑйӑ- 
кулӑпа киленме ватти-вӗтти пуҫтарӑнатчӗ. Анчах та 
ҫулсем иртнӗҫемӗн ҫак ырӑ йӑла пӗтсе ларчӗ. Ялта вӑйӑ, 
улах кӗввисем шӑпланчӗҫ. Ун вырӑнне хӑлхана ҫурас пек 
кӗрлекен, пуҫа минретекен ют ҫӗршыв чӗлхипе ҫырнӑ 
юрӑсем янӑраҫҫӗ. Ҫак кӗвӗпе хуҫкаланакан ҫамрӑксене 
курма никам та кӑмӑлламасть.

Тӑрӑн ял комитечӗпе хӗрарӑмсен совечӗ ялта 
кӑҫалтан каллех чӑваш  вӑййине чӗртсе яма шутларӗҫ. 
Май уйӑхӗн вӗҫӗнче, вырсарникун, ял  ҫыннисем ӗлӗкхи 
йӑлапа улӑха пухӑнчӗҫ. Йӗри-тавра тавралӑх ешерет, 
кӑмӑла ҫӗклет. П ӑла хӗрринчи хӑвалӑхра кайӑксем
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чӗвӗлтетеҫҫӗ. Часах чӗрене хускатса, улӑх ҫийӗн вӑйӑ 
кӗвви янӑраса кайрӗ. Ч ӑваш  тумӗ тӑхӑннӑ 30-40-50 
ҫулхи хӗрарӑмсем карталанса вӑйӑ кӗввине хӑю ллӑнах 
ш ӑрантара пуҫларӗҫ. Ю рӑ вӑй илсе ҫунатланса пычӗ. 
Вӑйӑ картине пӗрин хыҫҫӑн тепри хӗрсемпе каччӑсем 
хутшӑнчӗҫ. Пурин сасси те пӗр юхӑма пӗрлешсе 
улӑх ҫийӗн вӗҫсе саланчӗ. Тепӗр самантранах вӑйӑ 
кӗвви ш ӑпланчӗ те, хуткупӑс янӑраса кайрӗ. Чуна 
ҫӗклентерекен чӑваш  кӗввипе акӑш  пек ярӑнса, темиҫе 
мӑш ӑр чӑваш  таш ш инче ҫӑмӑллӑн юхрӗҫ. Вӑйӑра 
тӑракансем харӑссӑн алӑ  ҫупрӗҫ. Таш ласа ывӑнсан, 
каллех ю рлама пикенчӗҫ. Вӑйӑ карти купӑсҫӑ тавра 
ҫаврӑна пуҫларӗ.

Икӗ сехет ы тла тӑсӑлчӗ чӑваш  вӑййи -  чӑн-чӑн 
халӑх уявӗ. Вӑхӑт пӗр сисӗнмесӗр иртрӗ. Ял ҫыннисем 
улӑхран тулли кӑм ӑлпа саланчӗҫ. Вӑйӑ ирттерме тата  
ӑна йӗркелеме П. Михеев, П. Ш екеев, Г. Тарасов, К. Со
рокин, П. Краснов, П. Ибетов, Н. Крылова, А. Ибето- 
ва, В. Угасева, А. Медведева, И. Крылова, В. Кошкина 
уйрӑмах активлӑ хутшӑнчӗҫ, ю рӑ-таш ӑпа савӑнтарчӗҫ».

«Авангард» хаҫат, 14.06.1988 ҫ.
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Ш ел пулин те, ҫӳлерех асӑннӑ Тӑрӑн ял  ҫыннисенчен 
хӑш-пӗрисем пурнӑҫран уйрӑлса кайнӑ ӗнтӗ. Вӗсем 
пуҫарнӑ ырӑ йӑла-йӗркене ҫамрӑксем м алалла тӑсса 
пыраҫҫӗ теме вара манӑн чӗлхем ҫаврӑнмасть. Виҫӗ- 
тӑватӑ  ҫул каялла вӑййа тухакансен ушкӑнӗ Тӑрӑн ял 
ҫумӗнчи арман лаппи ҫурутравӗ ҫине тухсан, 24 ҫул ка
ялла пулнӑ вӑйӑ карти пек пысӑк пулмарӗ пулин те, 
малаш не ҫамрӑксем аслисенчен вӗренсе юлас, м алалла 
аталантарса пырас пек туйӑнатчӗ. 2010 ҫултанпа ял 
кунӗпе вӑййа тухасси пёр кунта -  Ҫимӗкре (Троицӑра) 
Й ӑлӑм ял вӗҫӗнче вырнаҫнӑ Катек ялӗ енче 2009 ҫулта 
хута янӑ «Олимп» спорт комплексӗ ҫумӗнче пулса иртет. 
Ҫак комплексран хӗвел тухӑҫ енче улмуҫҫи сачӗ ешерет, 
кӑнтӑр енче П ӑла юханшывӗ юхса выртать. Тӗрлӗрен 
спортпа культура мероприятийӗ ирттерме кунта меллӗ 
вырӑн. Виҫҫӗмӗш ҫул ӗнтё ҫак пысӑк уява ҫывӑхри 
ялсенчен ватти-ҫамрӑкки пуҫтарӑнать. Уяв эрешлӗ 
те тӗрлӗ тӗслӗ чӑваш  кёпи тӑхӑннӑ, карталанса тӑнӑ 
ҫак икӗ ял ҫынни йӗркелесе янӑ пысӑках мар ушкӑн 
вӑййа тухнипе пуҫланса кайрӗ. Вӑйӑ юррин кӗвви-сасси 
ӗлӗкхи пек темӗнле хӑватлӑ таврана сарӑлмарӗ пулин 
те, тунсӑхланӑ чун-чӗре ӑна ы тарлӑн йышӑнчӗ. Пӑхса 
савӑнма тесе, куҫсемпе вӑйӑ картинче каччӑсемпе 
хӗрсене шырарӑм. Ш ел пулин те, тӗл пулаймарӑм вӑйӑ 
юррине юрласа таш лакан ҫамрӑксене. Ҫавӑн чухане 
манӑн пуҫа канӑҫсӑр шухӑш пӑраларӗ: «Кун пек пул
сан малаш нехи ӑру ӗмӗртен ӗмӗре пыракан чӑваш ӑн 
ҫак ырӑ йӑлине те, вӑйӑ юрри-кӗввине те, таш ш ине те, 
паянхи асатте-асаннесенчен вӗренсе юлмасӑр пачах та 
манӑҫа кӑлармӗ-ши»? 2012 ҫулта та  ял  кунӗ Й ӑлӑм  ялӗн 
хӗвел тухӑҫ енче пулса иртрӗ. Пысӑках мар уш кӑнпа та 
пулин ы тларах ҫулланнӑ икӗ ял ҫынни вӑйӑ картине 
тӑрса вӑйӑ юррине ш ӑрантарчӗ. Анчах хальхинче те 
ҫамрӑксем курӑнмарӗҫ вӑйӑ картинче. Ҫак ӗлӗкрен пы
ракан йӑла-йӗркене м алалла тӑсас тесессӗн, шкул ачи- 
сене явӑҫтармалла. Ман шутпа, кунта ы тларах шкул- 
сенчи вӗрентекенсем, культура ӗҫченӗсем пуҫарулӑх
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кӑтартм алла. Ҫак кун «Исток» хуҫалӑх ертӳҫисем ко- 
оперативра уй-хир бригадисемпе выльӑх-чӗрлӗх фер- 
мисенче вӑй хуракан м ала тухнӑ ӗҫченсене палӑртса 
хӑварчӗҫ. Вӗсене Хисеп хучӗсемпе укҫан преми парса 
чысларӗҫ. Ун хыҫҫӑн спорт мероприятийӗсем ирттерчӗҫ, 
ачасем концерт лартса пачӗҫ. Каҫпа паллӑ  артистсем 
хӑйсен юррисемпе уява илем кӳчӗҫ, ватти-вӗтти тӳпене 
фейерверк янине пӑхса савӑнчӗ.

Треньел ҫамрӑкӗсем аслӑраххисемпе пӗрле вӑййа 
ҫулсерен ялтан  кӑнтӑр енчи Ы хра Ҫырмине пӗвеленӗ 
хыҫҫӑн пулнӑ ҫур утрав («Ҫамрӑксен утравӗ») ҫине 
ҫу уйӑх вӗҫӗнче — ҫӗртме уйӑхӗн малтанхи кунӗсенче 
тухаҫҫӗ. Ҫак ял  ҫыннисем каланӑ тӑрӑх, 40—50 ҫул каял- 
л а  Зайцев М ихаил умӗнчи лапам а ҫак пысӑк мар юхан 
ш ыв хӗрне вӑййа пуҫтарӑнса ю рланӑ-таш ланӑ. Тӑрӑн
— йӑлӑмсемпе танлаш тарсан , треньелсен пуҫарулӑх 
пысӑкрах пулнине палӑртас килет манӑн. Ушкӑнпа 
вӑййа тухасси, яла  илем кӗртесси, пӗр-пӗрне пулӑшасси
— треньелсен ӗнер-паян кӑна пуҫланнӑ йӑла-йӗрке тесе 
калаймӑн. 20-25 ҫул хушшинче ҫак ял палӑрм аллах 
хитреленчӗ вӗт. Ҫамрӑксене те ачаранах тӗрлӗрен ме- 
роприятисене явӑҫтарм а тӑрӑш аҫҫӗ ҫутӗҫ, культура 
ӗҫченӗсем тат а  аслӑ ӑрури ял ҫыннисем. Хастар, вӗри 
чӗреллӗ халӑха вы рӑнтан хускатма пултаракан ҫынсем 
пур-ха ҫак пысӑк мар ялта.

Сӑмах май, эпӗ Треньелӗнче пурӑнакан 80-мӗш 
теҫетке ҫинче пы ракан ватӑсен аса илӗвӗсем ҫинче 
чарӑнса тӑрасш ӑн.

Кош кина Александра Афанасьевна каласа панӑ 
тӑрӑх, Треньел ҫыннисен вӑййи ҫимӗк каҫран (вӑл 
кӗҫнерни куна килет) пуҫланнӑ. К ӑнтӑрлахи вӑййа ту- 
хиччен виҫӗ каҫ ҫамрӑксем каҫхи вӑййа тухса савӑннӑ. 
Тройцӑ кунӗ -  вырсарникун -  кӑнтӑрлахи вӑйӑ. Я лта 
пысӑк уяв. Урам халӑхпа тулать, пур ҫӗрте те ҫын 
хӗвӗшет, юрӑ-кӗвӗ ш авӗ тӑрать. Пуринчен ы тла 
ҫамрӑксем хавас, вӗсене вӑйӑ илӗртет.
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Тройцӑ кунӗ кашни касран ушкӑнӑн-ушкӑнӑн ял вар- 
рине пуҫтарӑннӑ. Пуҫтарӑнса ҫитсен юрӑ-ташӑ пуҫланнӑ. 
Ял-йыш курма пуҫтарӑннӑ, ватти-вӗтти уявра савӑннӑ. 
Ҫавӑн хыҫҫӑн ушкӑн Катек ялӗ ҫывӑхӗнчи тӗмеске ҫине 
кайнӑ. Тӗмески питӗ илемлӗ, аякранах ҫӑкӑр пичӗ евӗр 
курӑнса тӑрать, сип-симӗс тата  хӑй. Уйри тӗмеске ҫинче 
Йӑлӑм, Катек, Треньел ҫамрӑкӗсем пуҫтарӑнса виҫӗ ял 
пӗрле вӑйӑ ирттернӗ, пурте вырнаҫнӑ вӗсем унта. Пӗрле 
выляса кулма, сӑвӑ-кӗвӗ калама, ӑмӑртмалла таш лама 
питӗ хаваслӑ пулнӑ. Каччӑсемпе хӗрсем пӗр-пӗрне куҫ 
хывнӑ. Хӑйсем калас тенине вӑйӑра юрӑ-такмак урлӑ 
систернӗ, таш ӑ-вӑйӑра пӗлтернӗ.

Уяв м алалла тӑсӑлать. Виҫӗ ял  ҫамрӑкӗ виҫӗ ял 
еннелле уйрӑлнӑ, юрласа ялӗсене утнӑ. Треньелсем 
мӑш ӑрӑн-мӑш ӑрӑн утса ялӑн тепӗр вӗҫне тухнӑ. Ял 
вӗҫӗнче вара ватти-вӗтти таш ланӑ, юрланӑ, савӑннӑ. 
Хӗвел аннӑ чухне килӗсене саланнӑ. ҫамрӑксем вара 
каҫхи вӑййа тухнӑ. Вӗсем пӗр ҫӗрте выляман, тепӗр кас
са та  кайнӑ, тӗрлӗ вӑйӑ ирттернӗ. Ю рӑ-таш ӑ ҫемми ял 
тӑрш ш ӗпе инҫете сарӑлнӑ. Хаваслӑ кӗвӗ-юрӑ мӗн ирч- 
ченех янӑранӑ. Кӑшкӑрашу-ҫапӑҫу, ӳсӗрпе ҫапкаланса 
ҫӳрени пӗрре те пулман. (Февраль 2013 ҫул.)

Александра Афанасьевна аса-илӗвӗ ҫумне Алексан
дра Александровна Краснова каланӑ тӑрӑх ҫырса илни- 
не тата  хушма пулать:

«Вӑйӑ тесенех тӗлӗнмелле илемлӗ тӗмеске куҫ умне тух
са тӑрать. Хӑпарту пек ҫаврака та симӗс ҫерем, йӗри-тавра 
чечек. Ҫутҫанталӑк юри вӑйӑ ирттерме туса панӑ тейӗн. Вӑл 
Ыхра (юхан шыв -  Д.К.) хӗрринче сад тӗлӗнче пулнӑ.

Каярахпа ялӑн хӗвел тухӑҫ енне сад ӗрчетнӗ май тӗмеске 
таврашне сухаласа тӑкнӑ. Вӑййа вара ял вӗҫёнче пухӑннӑ, 
Ыхра хӗрринчи лапам меллӗ пулнӑ, халь вӑл та шыв айне юлнӑ.

Юлашки ҫулсенче вӑйӑ сӑввине ял уявӗнче ҫеҫ илтме пу
лать. Ырӑ йӑла ан манӑҫтӑр тесе А. Т. Красное тата Н.А. Кош
кин тӑрӑшнӑ, еӗсем пуҫарнипе Ял уяеӗсем еӗрену' ҫулё еӗҫленсен 
иртеҫҫӗ. Уяе еӑйӑпа пуҫланать. Ял еаррине хӗреслё урама юрла
са пырса еиҫӗ касран пухӑнатпӑр та Кооператив урамӗпе утрав 
ҫине анатпӑр. Унта вара вӑйӑ картине тӑратпӑр».
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Тренъел ял-йышӗ вӑййа ҫамрӑксен утравӗ ҫине анатъ.

Тренъелсем вӑйӑ картине тӑнӑ.
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Тренъельсем Ҫамрӑксен утравӗ ҫине вӑййа тухнӑ. 1998 ҫул.

Сӑмах май, юлашки ҫулсенче чӑваш сен ӗлӗкрен 
пыракан йӑли-йӗркине чӗртсе м алалла аталантарас- 
си ҫине П атӑрьел районӗнчи вӑрман ҫӗрринчи хӑш- 
пӗр ялсенче тимлесе ӗҫлени сисӗне пуҫларӗ. Ю лаш 
ки ҫулсенче Аслӑ Чемен, Пӑлапуҫ П аш ъел тата  ы тти 
хӑш-пӗр ялсенчи хастарсем тӑрӑш нипе пулса иртекен 
ял кунӗсенче чӑнах та  хаваслӑ. Районта иртнӗ Ака- 
туйсенче мӗн чухлӗ ватти-вӗтти хӑйӗн пултарулӑхне 
кӑтартмарӗ-ш и унта? Вӑйӑ картине тӑракансен йышӗ 
те самаях пысӑк: ӗлӗкхинчен кая мар пуль.

Ёлӗк чӑваш  халӑх хушшинче сарӑлнӑ, халӗ манӑҫа 
тухакан хӑш-пӗр уявсемпе йӑла-йӗркесем ҫинче чарӑнса 
тӑрас шухӑшӑм пур тата.

Паянхи кун пирӗн тӑрӑхра Хӗр сӑри уявӗ манӑҫа 
тухнӑ тесен йӑнӑш мастӑп та  пулӗ. Ёлӗк ҫитӗннӗ хӗр- 
упраҫ калаҫса ларма, ю рлама-таш лама пӗр-пӗр тӑлӑх 
хӗрарӑм е карчӑк патӗнче пуҫтарӑннӑ, унтах алӑ ӗҫ 
тунӑ. Ҫамрӑксем унта пуҫтарӑнса ю рланӑ-таш ланӑ, 
вӑйӑсем выляса савӑннӑ. Хӑш-пӗр чухне йӗкӗтсем улах- 
ра хӗрсемпе паллаш са каярах ҫемье ҫавӑрнӑ тӗслӗхсем 
ялсенче самаях пулнӑ.
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Эпир ача-пӑча чухне Сурхурипе Ҫӑварни уявӗсене 
каш ни ялтах  хаваслӑ кӗтсе илсе ирттерсе янӑ. Каҫ 
пулсан ҫамрӑксем ват ҫынсем пек аллисене патаксем 
тытса: арҫын ачасем ҫӗлӗк хӑлхисене антарса, аслисен 
кӗрӗкне тӳнтерле тӑхӑнса, ан паллаччӑр тесе пите-куҫа 
сӑрласа, хёр ачасем карчӑк пек куҫӗ патӗнченех пуҫне 
пысӑк тутӑр ҫыхса, вӑрӑм сӑхман тӑхӑнса, ушкӑн- 
уш кӑнпа урам тӑрӑх чупаттӑмӑр. Пӗр-пӗр кил умне 
пырса чӳречене ш аккаса: «Ман арӑм мӗн ятлӑ, ман 
упӑш ка мӗн ятлӑ?! — тесе кӑш кӑраттӑмӑр. Хӑш-пӗр 
кил хуҫисем алӑк уҫса кӗртсен пӳртне кӗрсе таш ласа, 
юрласа е такм ак каласа параттӑмӑр, ҫавӑнш ӑн вара 
ырӑ кӑмӑллисем ачасене канихвет-пӗремӗкпе хӑналаса 
кӑларса яратчӗҫ. Тепӗр чухне кил хуҫисем пӳрте таш 
ласа кӗрекенсене урай хӑмине илсе хурса тӗпсакайне 
антарса яни те пулнӑ.

Иртнӗ ӗмӗрте тепӗр пысӑк уява — Ҫӑварнине те — 
ял  ҫынни тӗплӗн хатӗрленсе савӑнӑҫлӑ ирттернӗ. 
Астӑватӑп-ха, ҫак кун ҫитённисем колхозри пӑхма хитре 
лаш асене тата  ут тавраш не тӗрлӗ тӗслӗ алш ӑллисемпе 
тат а  илемлетнӗ хӑюсемпе йӗри-тавра ҫавӑрса, пӗкӗ ҫине 
ш ӑнкӑрав ҫакса яратчӗҫ. Л аш асене хыҫлӑ ҫунасем кӳлсе, 
ш укӑль тум-тир тӑхӑннӑ ҫамрӑксем ялсенчи урамсем 
тӑрӑх ҫӑварни юрри юрласа кагаччи  чупса савӑнатчӗҫ. 
Вӗсем хыҫҫӑн вара ачасем уш кӑнпа ҫуйхашса чупатчӗҫ. 
Ҫӑварни юррипе ш ӑнкӑрав сасси вара таврана 
сарӑлатчӗ. Капӑр тумланнӑ хӗрарӑмсем вӗри чейпе 
тат а  икерчӗпе уява хутш ӑнакансене хӑналанӑ. Ҫак кун- 
сенче халӑха савӑнӑҫ кӳнӗ, юрӑ-кӗвӗпе савӑнтарнӑ.

А валтан пы ракан ҫӑварнин хӑш-пӗр йӑли-йӗрки 
ҫухалнӑ пулин те ялсенче ҫак уява п ал лӑ  тӑвасси 
манӑҫмасть-ха. Каш ни ҫулах тенӗ пек ялсенчен 
П атӑрьелӗнчи  стадион патне Ҫӑварние кӗтсе илме 
ҫывӑхри-аякри ялсенчен халӑх пуҫтарӑнать. Ю рӑ- 
таш ӑ  кӗвви аякка сарӑлать вара, ҫамрӑксем юр ҫинче 
футбол, кире пуканӗ йӑтассипе, алӑ  вӑй виҫессипе тата  
ы тти  халӑх хуш ш инче сарӑлнӑ вӑйӑсем ирттереҫҫӗ.
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Улӑмран чӗркесе катемпи тунӑ ҫын кӗлеткине 
ҫунтарса тӗтӗмпе пӗрле инкек-синкек, чир-чӗр, хуйхӑ- 
суйхӑ вӗҫсе кайтӑр, телейпе савӑнӑҫ, ю ратупа килӗш ӳ 
пултӑр тесе чёнеҫҫӗ.

2012 ҫулта, Ю хма енсем Кӗҫӗн Ҫӑварние ирт- 
терессине хӗле ӑсатассипе пёр кунта нарӑс уйӑхӗн 
26-мӗшӗнче Аслӑ типпе кӗрес умён ирттерм е йы ш ӑннӑ. 
Районти вы рӑнта ӗҫлекен пуҫлӑхсем уяв ячӗпе са- 
лам ласа ырӑ сӑмахсем каларӗҫ. Ҫак кун уява ы тти  
ялсенчи капӑр тум ланнӑ фольклор коллективӗсем, 
спорта ю ратакансемпе ҫак мероприятие курма пы нӑ 
халӑх район центрне пуҫтарӑнчӗ. Унтан халӑх стади
она куҫрӗ: спорт площ адкинче ҫамрӑксем спорт енӗпе 
вӑй виҫрӗҫ, тӗрлӗрен вӑйӑсем вылярӗҫ. Канш елӗнчен 
килнӗ «Ҫӑлкуҫ» халӑх фольклор ансамблӗ пуҫтарӑннӑ 
халӑха ю рӑ-таш ӑпа савӑнтарчӗ. Хӑш-пӗри суту-илӳ 
сӗтелӗсем патне пырса ҫу ҫинче пӗҫернӗ икерчӗне вӗри 
чейпе тутанса пӑхрӗ.

Уяв пы нӑ вӑхӑтра ялӑн аслӑ урамӗпе капӑрлатнӑ 
лавсем пӗрин хыҫҫӑн тепри йӗс ш ӑнкӑравсене янрат- 
тарса чупрӗҫ. Вӗсем хушшинче коллективсем те, уйрӑм 
хастарсем те пур. «Исток» агрофирмара тӑрӑш акан  
Иванов (Тӑрӑн ял  тӑрӑхӗ) вара виҫӗ урхамаха юнашар 
кӳлсе ярса ҫӑварни катаччине тухнӑ. Ҫак хуҫалӑхӑн 
тепӗр лаш ине капӑрлатса уява Касьянов илсе тухнӑ. 
Унӑн лавӗ ҫинчи пикесем вара ӗлӗкхи чӑваш  тум-тирлӗ 
«кукамай-асаннесем» пекех туйӑнса кайрӗҫ. Ҫак яш- 
кӗрӗм ҫӑварни юррине ш ӑрантарни мана ҫур ӗмӗр ка- 
ялла ялсенче ҫӑварни уявне ирттернӗ вӑхӑта тепре аса 
илтерчӗ. Авалхи йӑла-йӗркене малаш не те ҫамрӑксем 
тӑсса пырсан, пулас ӑрусемшӗн аван пулӗччӗ.

Ҫак кун вара П атӑрьелӗнче савӑнӑҫлӑ уяв нумайч- 
ченех лӑпланмарӗ.

Ю лаш ки ҫулсенче республикӑри тата  П атӑрьел 
районӗнчи хӑш-пӗр ялсенче ӗлӗкхи йӑла-йӗркене 
ҫӗнӗрен вӑй-хӑват кӗртсе м алалла аталан тарса  пы- 
рас енӗпе тӑрӑш са ӗҫлени курӑнать. П аллах, кунта
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Лашасемпе Ҫӑварние тухнӑ. Патӑръел сали, 2010 ҫ.

ял  тӑрӑхӗсен, ял  хуҫалӑх кооперативӗсен пуҫлӑхӗсем, 
культурӑпа вӗренӳ ӗҫченӗсем пуҫаруллӑ пулни кирлӗ. 
Ы тларах  ҫамрӑксене явӑҫтарм алла, унсӑрӑн ҫав ӗлӗк- 
авалтан  ӑруран-ӑрӑва куҫса пы ракан йӑла-йӗркесем 
пурӑна киле вуҫех манӑҫа тухма пултарӗҫ.

К ӑш арни уявне ю лаш ки ҫулсенче хуласемпе ял 
сенче анлӑн  п ал лӑ  тӑва  пуҫларӗҫ. П равослави тӗнне 
ты тса  пы ракансемш ӗн ҫак уяв Р аш тавп а  М ӑнкун пе
кех пысӑк пӗлтерӗш лӗ. Турӑ кӗнекинче кал ан ӑ  тӑрӑх, 
ҫав кун Иисус Христос И орданра ш ы ва кӗнӗ. Ҫ авӑнпа 
та  пирӗнтен нумайӑш ӗ ҫак пулӑм а ӗненсе, хисеплесе 
К ӑш арни каҫӗнче ятарл аса  хӗрес евӗрлӗ каснӑ вака 
п ачӑш кӑ кӗл тунӑ хыҫҫӑн виҫӗ хутчен чӑмса тухать. 
П аллах, ш ы ва чӑмса тухас пирки тухтӑрсем асӑрханма 
сӗнеҫҫӗ; пурне те сывлӑх енчен хӗллехи кун сивӗ ш ы ва 
кӗме юрамасть.

П ачӑш кӑсем сӗннӗ тӑрӑх, чирлӗ ҫынсен ҫак кӗл тунӑ 
ш ы впа пите, алӑсене йӗпетсе илни те ҫителӗклӗ.
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Тӑрӑн ял  тпӑрӑхӗн пуҫлӑхӗ К.Ф. Михеев Кӑшарни уявӗнче шыва 
кӗрет. 2013 ҫ.

Кӑш арнире вакӑ касса ш ыва кӗресси паянхи кун 
республикӑри ы тти  районсенчи пекех Ю хма енче те 
анлӑ сарӑлчӗ. Каш ни ҫулах Сител ялӗ патӗнчи кӳлӗ 
хӗрринче ятарласа ш ыва кӗмелли вы рӑнта вакӑ кас
са ш ыва кӗме таврари ялсенчен халӑх пуҫтарӑнать. 
П ачӑш кӑ кӗл тунӑ хыҫҫӑн вакӑ касса, ш ыва кӗрекенсем 
унран пил илсе ш ыва виҫӗ хутчен чӑмса тухаҫҫӗ. Ҫан- 
ҫурӑма ҫемҫе алш ӑллипе сӑртӑннӑ хыҫҫӑн ӑш ӑ тумтир 
тӑхӑнса яратӑн  та, вара вӗри чейпе сӑйланма та  пу- 
лать. Ҫак уявра иртнӗ ҫултан ты тӑнса (2012 ҫ.) Тӑрӑн 
ялӗ ҫывӑхӗнче П ӑлара та  пӑр касса ш ыва кӗреҫҫӗ.

Темиҫе ӗмӗр каяллах пӗве кӗнӗ ял ҫамрӑкӗн арҫын 
тивӗҫне -  Раҫҫей ҫӗршывӗн пӗр-пӗр кӗтесӗнче хӗсметре 
тӑрассине пурнӑҫламалла пулнӑ. П атш а саманинче 
чӑваш  салтакӗ тӑванӗсенчен, ял-йышран уйрӑлса кай
са 25 ҫул таранччен вӗсене курайман. Ҫав вӑхӑтра вӑрҫӑ 
пулсан, киле таврӑнайманнисем те пулнӑ. Ҫавӑнпа та
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салтака каякан яш-кӗрӗме ялӗпех ӑсатнӑ, ӑна килне 
чӗрӗ-сывӑ таврӑнма пилленӗ. Совет саманинче иртнӗ 
вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче яшсен 3-4  ҫул, каярах 2—3 ҫул 
хушши хӗсметре тӑм алла пулнӑ. С алтака каякан ҫамрӑк 
юлташӗсемпе ял  урамӗсемпе ал ш ӑллисемпе сулкаласа 
салтак юрри юрласа ҫаврӑннӑ. Тӑванӗсем ҫамрӑксене 
килӗсене чӗнсе кӗртсе хӑналанӑ, савнӑ хӗрӗ пулас салта
ка асӑнмалӑх тӗрленӗ сӑмса тутри парнеленӗ.

Ҫак ы рӑ йӑла-йӗркене, вӑл  50-60 ҫул хушшин- 
че улш ӑннӑ пулин те, ялсенче паянхи кун та  ты т- 
са пыраҫҫӗ. Ҫ улталӑкра кӗркуннепе ҫуркунне ш авлӑ 
ҫамрӑксен зчнкӑнӗ ҫар комиссариачӗ умне пуҫтарӑнать. 
Е ҫывӑх тӑванне, е ю лташ не, е савнине тӑван  ҫӗрш ыва 
сыхлама пӗр ҫуллӑха ӑсатаҫҫӗ, каялла ҫаврӑнса килме 
телейлӗ ҫул сунаҫҫӗ.

Тӑрӑн я л  ҫамрӑкӗсем Василий Д ум илина  Совет ҫарне ӑсатма 
пуҫтарӑннӑ. 1957 ҫулхи юпа уйӑхӗ.
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1990—2000 ҫулсенче районти хӑш-пӗр ялсенче те 
укҫа пуҫтарса ҫӗнӗрен чиркӳсемпе мечӗтсем халӑх 
вӑйӗпе тата  предпринимательсем пулӑш нипе туса лар- 
тма тытӑнаҫҫӗ.

Т ӑрӑн ялӗнчи Свято-Нико льски чиркӗвӗн настоятелӗ 
пулса Николай протоиерей 1991 ҫултан ты тӑнса хӑй ви- 
личченех священник тивӗҫне тӳрӗ кӑм ӑлтан  туса пычӗ. 
Ватти-вӗттипе ҫемҫе кӑм ӑллӑ, ӑш -пиллӗ пулнӑран 
чиркӗве ҫӳрекенсем, ӑна пӗлекенсем хисеплетчӗҫ, паян
хи кун та  ырӑпа асӑнаҫҫӗ. Хамӑр республикӑпа район
та  тухакан хаҫатсенче ун ҫинчен статьясем те ҫапӑнса 
тухнӑ.

Вулакана эпӗ Николай атте ҫинчен «Советская Чу
вашия» хаҫатра 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн 9-мӗшӗнче кун 
ҫути курнӑ «Долгая дорога к храму» ятлӑ  очеркпа пал- 
лаш тарас тетёп.

Прежде чем стать священником, отец Николай прошел 
войну, работал секретарем райкома комсомола, учителем сель
ской школы.

Его светская часть жизни всегда была нелогичной, проти
воречивой. Война и мир, жизнь и смерть, вера и безбожие, гре
ховность и святость -  вот между какими взаимоисключающи
ми, ниспосланными жребием явлениями приходилось ему искать 
путь истины. Только на старости лет, став священнослужите
лем, за вратами храма Божьего обрел он умиротворение.

Николай Галкин вырос в незажиточной религиозной семье. 
Родителей все равно раскулачили. Видимо, пострадали за веру. 
Остались они с детьми в старой черной бане. Но сыновья не 
сломались под тяжестью обстоятельств. Старшие стали офи
церами, а младший Николай, окончил Канашский педагогический 
техникум. В 1942 году учителя начальных классов мобилизовали 
на защиту Отечества. В Канаше он из военкомата поспешил в 
церковь, чтобы до отправки успеть помолиться. «Храни меня 
Господь. Если останусь жив, всю свою жизнь посвящу служе
нию Богу и родному народу...». Царь небесный услышал глас воз
девшего руки. Вернулся в родные пенаты, -  говорит отец Нико
лай. -  Крест на шее уберег меня от гибели на войне».
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Николай атте

Сначала он прошел военное обучение в Цивильске, затем в 
Подмосковье. Оттуда -  на прикрытие знаменитой ленинград
ской «Дороги жизни», проложенной по льду Ладожского озера. 
Николай Яковлевич никогда не расставался с нательным крести
ком. Но даже в бане старался не показывать его случавшимся 
рядом политрукам. Оставаясь наедине, мысленно молился Богу 
заскорейшее одоление врага, за упокой душ погибших. На «До
роге жизни» Николай Яковлевич заслужил медаль «За оборону 
Ленинграда» и орден Отечественной войны 1-й степени.

После освобождения города на Неве в боях вблизи финской 
границы Галкина тяжело ранило. Военные врачи в госпитале 
спасли ему жизнь, а на излечение отпустили в родную дерев
ню. По состоянию здоровья он на фронт уже не попал. Сразу 
впрягся в работу. С утра обучал молодежь военному делу, а по
сле обеда работал бухгалтером в колхозе. Тут еще случилось 
непредвиденное. Взяли да избрали его секретарем райкома ком
сомола. Вопреки своей вере пришлось согласиться. Но недолго
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сидел он в райкоме. Через год-два перебрался в деревенскую 
школу преподавать русский язык и литературу. И 35 лет, до 
самой пенсии, трудился на педагогической ниве. Во внеклассной 
работе учитель-фронтовик нес ребятам слово Божие, учил 
творить добро, жить честно и смиренно. Среди его бывших 
учеников есть известные ученые, военачальники.

Они вырастили с женой семерых детей, воспитали их 
тоже в православных традициях. Бывая в отпуске, часто от
правлялись по заповедным православным местам. Николаю 
Яковлевичу посчастливилось побывать у  патриарха Грузинско
го Илии. Он трижды посещал известный Почаевский мужской 
монастырь с церквами в пещере, который находится в Терно
польской области Украины. Выйдя на пенсию, раб божий Ни
колай свою оставшуюся жизнь решил полностью посвятить 
церкви. Вот уже почти двадцать лет он проповедует слово 
Божие. Сначала служил алтарником в Луцкой церкви в Комсо
мольском районе, затем -  дьяконом в Новочебоксарском храме. 
Впоследствии его благословили настоятелем церкви Святите
ля Николая в с. Туруново Батыревского района.

Храм этот имеет давнюю историю. Открыли его еще в 
1747 году. В 1909 году на нем установили отлитый в Нижнем 
Новгороде колокол весом 100 пудов и 14 фунтов. Атеисты в 
разное время пытались снять колокол. А саму церковь во вре
мя войны даже закрыли, превратив ее в так называемый «глу
бинный пункт государственного хлеба». Но в 1944 году врата 
храма снова открылись для мирян. Вот уже 14 лет принимает 
прихожан отец Николай в старинной церкви. Старания на
стоятеля отмечены в Епархиальной грамоте, врученной отцу 
Николаю по случаю его 80-летия. «В благословение за усердные 
труды во славу святой церкви», -  сказано в ней.

В.Петров, газета «Советская Чувашия». 09.04.2005 г.

2009 ҫулхи майӑн 31-мӗшӗнче 85 ҫулхи юбилейпа 
Варнава влады ка ӑна патриарх наградные -  хаклӑ чул- 
семпе илемлетнӗ Хӗрес ҫакса янӑ.

Ҫав ҫулхинех июнӗн 11-мӗшӗнче Н.Я. Галкин 
пурнӑҫран уйрӑлса кайрӗ. Николай аттене Тӑрӑнти 
чиркӳ ҫумӗнчи симӗс йывӑҫсен айне пытарнӑ.
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2002 ҫулхи кӑрлачӑн 1-мӗшӗ тӗлне Раҫҫей Феде- 
рацинчи Ю стици М инистерствин Ч ӑваш  Республи
кинчи Управленийӗ урлӑ 190 православи прихучӗпе 6 
монастырь тепӗр хут регистраци витӗр тухнӑ пулсан, 
2011-мӗш ҫул тӗлне Ч ӑваш  енре 297 тӗн организацийӗ 
регистрациленӗ. Вӗсенчен 222 — православи, 49 — му
сульман, 21 — протестантсен тӗн организацийӗсем. Ыт- 
тисем вара: баптистсен, евангели христианӗсен, старо- 
обрядецсен тата  ыттисен ушкӑнӗсем темиҫешер штук 
регистрациленнӗ.

2012 ҫулта пирӗн республикӑри тӗн органи- 
зацийӗсенче улшӑнусем пулса иртеҫҫё. Кун пирки чӳк 
уйӑхӗн 9-мӗшӗнче «Хыпар» хаҫатра «Епархи ты тӑмӗ 
улшӑннӑ» статьяра вуласа ҫакна пӗлме пулать:

«Чӑваш Республикинче турра ӗненекенсен ш учӗ 
ӳснӗ т ат а прихутсеж йы ш ланнӑ м ай  Варнава м ит ро
полит  К и р и лл  Пат риарх патне Ш упашкар-Чӑваш  
епархийӗнчен Чӑваш м ит рополийё йёркелеме рапорт- 
па тухнӑ. Вырӑс православи чиркёвён Таса Синочён 
ларӑвӗ унӑн сӗнӗвӗпе килӗшнӗ: Чӑваиг Енре т ат а икӗ 
епархи п улӗ  -  (унт а Канаш, Куславкка, Комсомоль
ски, Красноармейски, Вӑрмар, Елчӗк, Тӑвай районӗсем  
кӗреҫҫӗ) т ат а Улатӑр (унӑн йышӗнче -  Улатӑр, 
Патӑръел, Иӗпреҫ, Пӑрачкав, Ш ӑмӑрш ӑ районӗсем). 
Канаш -Тӑвай епархине м алаш не Ш упаш кар епархийӗн 
викарийӗ, Улатӑр епископӗ Стефан (1966 ҫулт а  
Ш упаш карт а ҫуралнӑ Сергей Гордеев) ертсе пырӗ. 
Иккӗмӗшӗн, Улатӑр епархийӗн, пуҫлӑхӗ Феодор иеромо
нах (1960 ҫулт а Дрезденра ҫуралнӑ Александр Белков), 
Ш упаш кар епархийӗн клирикӗ пулӗ.

Ш упаш кар епархийӗн т ы т ӑмӗнче Ш упаш карпа  
Ҫӗнӗ Ш упаш кар хулисем , М уркаш, Элӗк, Хӗрлӗ Чу- 
тай, Ҫӗрпӳ, Сӗнтӗрвӑрри т ат а Ҫӗмӗрле районӗсенчи 
прихут сем юлнӑ. Чӑваш мит рополийӗн пӗтӗмӗшле 
ертӳҫине Варнава м ит рополит а ҫирӗплетнӗ».

А.Степанов.
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Ю лаш ки ҫулсенче 
пирӗн республикӑра та
ы тти регионсенчи пе
кех, шкулсенче ҫӗнӗ «Тӗн 
культурисен тата  харпӑр 
хӑйне тивӗҫлипе тыт-
маллин никӗсӗсем» пред
мета вӗрентме пуҫланӑ.
Паллах, 30-35 ҫул каялла 
патш алӑха ертсе пыра- 
кансенчен тытӑнса шкул 
ачисем таранчченех чиркӳ 
енне ҫаврӑнасси, турра 
ӗненесси ҫине тепӗр майпа 
пӑхасса ш утлама та  пул- 
тарайман.

«Ҫак кунсенче район пуҫлӑхӗ Н.Глухов автомобиль- 
сене техника тӗлӗш ӗнчен тивӗҫтерекен Патӑрьелӗнчи 
(СТОА) ертӳҫипе Н.Федоровпа Елчӗк районӗнчи Аслӑ 
П ӑла Тимешри Николай святитель ячӗллӗ чиркӳре 
пулнӑ. Ӗҫлӗ ҫӳрев ахальтен мар. Аса илтеретпӗр, кун- 
ти чиркӳ картиш ӗнче, ака уйӑхӗн 24-мӗшӗнче, Шу- 
паш карпа Ч ӑваш  Ен епархийӗн К ӑнтӑр V округӗн 
Благочиннӑйне Анатолий протоиерее персе вӗлернӗ. 
Тискер преступлени пирки Раҫҫейри массӑллӑ инфор- 
маци хатӗрӗсем те пӗлтернӗччӗ. А. Сорокин прихута 
ертсе пынӑ хушӑрах П атӑрьелӗнчи Турӑ Амӑшӗн Дер
ж авная чиркӗвне ҫӗклессипе те ырми-канми тӑрӑш рӗ.

Н. Федоров предприниматель пуҫарнипе тата  ерт
се пынипе Турра чунтан парӑннӑ ҫыннӑмӑра, Анато
лий аттене, асӑнса вӑл ӗмӗрлӗхех куҫне хупнӑ вы рӑнта 
часовня ҫӗклесе лартнӑ. Сӑваплӑ ӗҫрен строительство 
организацийӗсен хӑш-пӗр ертӳҫи те пӑрӑнман. Акӑ 3. Ха
литов (ТПК «Шыгырдакы»), М. Янешев (Патӑрьелӗнчи 
сельхозтехника), Е Абдулвалеев (тулли мар яваплӑ 
пӗрлешӳ «Булат»), В. Миронов (тулли мар яваплӑ

Анатолий протоирее асӑнса -  
часовня.
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пӗрлеш ӳ «Спецстройкоммуникаци»), О. Л аврентьев 
предприним атель витӗм лӗ пулӑш у кӳнӗ. Часовньӑна 
кӗркунне ҫеҫ уҫма п алӑртн ӑ  пулин те, кунтан халӑх 
татӑлм асть: чечексем хураҫҫӗ, ҫурта ҫутаҫҫӗ, А натолий 
протоирей чунӗ канлӗхре пултӑр  тесе кӗл тӑваҫҫӗ.

А. Иванов. «Авангард» хаҫат, И'180, 28.07.2010 ҫ.»

Унӑн ячӗ халӑх асӗнче.
(Анатолий протоирей пиртен уйрӑлса кайнӑранпа ҫулталӑк 

ҫитнине асӑнса)

Чӑваш Ен тата Шупашкар 
епархийӗн Кӑнтӑр округӗн 
благочиннӑйне Анатолий Со
рокин протоирее тискеррӗн 
вӗлернӗренпе ҫулталӑк иртрӗ. 
Ҫак хурлӑхлӑ куна палӑртса ҫу 
уйӑхӗн 2-мӗшӗнче Аслӑ Пӑла 
Тимешӗнче вӑл ӗҫленӗ чиркӳре 
тата Тӑрӑн чиркӗвӗнче ятарлӑ 
кӗлӗ тата панихида ирттерчӗҫ. 
Кӗлӗсене вуншар священник, 
монахсемпе чиркӳ ҫыннисем 
тата турра ӗненекенсем 
йышлӑн хутшӑнчӗҫ, ҫуртасем
ҫутса, просфорӑсем кастарса,

пиртен вӑхӑтсӑр уйрӑлса кайнӑ Анатолий аттешӗн кӗл турӗҫ. 
Юлашкинчен асӑну кӗллине хутшӑннисем Тӑрӑн чиркӗвӗ
ҫумне пытарнӑ Анатолий аттен вил тӑпри ҫинче аслӑ панихида
ирттерчӗҫ, ун ячӗпе хатӗрленӗ апат-ҫимӗҫе тутанчӗҫ. Вил тӑпри 
ҫинче кунӗпех ҫын татӑлмарӗ.

Л. Л ялькин . «Авангард» хаҫат, № 5 0 , 12.05.2011 ҫ.»

Ҫак йӗркесен авторӗ пулнӑ май эпӗ хам енчен Ана
толий аттен  ҫӗр ҫинчи пурнӑҫӗ сарӑмсӑр татӑл н ӑш ӑн  
чун-чӗререн хурланса кӑш т та  пулин хушса тат а  
пӗтӗм летсе ҫакна асӑнса хӑварасш ӑн. Унпа эпир пӗр ял-
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тах ӳссе ҫитӗннӗ май, ачаранах эпӗ вёсен ҫемйине лайӑх 
пӗлнӗ, унӑн аслӑ Анюкка ятл ӑ  аппӑш ӗпе пӗр класрах 
вӗреннӗ. Вӗсем ҫемйипех иртнӗ ӗмӗрӗн 50-60 ҫулсенче 
чиркӳсене хӗснӗ чухне те хӑйсем турра ӗненнине пы- 
тарман. Анюкка (православи тӗн йӗркипе Екатерина 
монахиня) паянхи кун та  Израильти пёр мӑнастирте 
тӗн службине пурнӑҫласа пурӑнать.

Анатолий протоиерее эпӗ 2010-мӗш ҫул пуҫ- 
ламӑш ӗнче ҫак кӗнеке валли Тӑрӑн чиркӗвӗн историйӗ, 
унта ӗҫленӗ священниксем ҫинчен материалсем 
ҫителӗксӗртерех пулни ҫинчен пӗлтернӗччӗ. Чулхулан 
тӗп архивӗнче Тӑрӑн чиркӗвӗ ҫинчен ҫырнӑ документ- 
сем тупма май пулмӗ-ши, унта кайса килме маш ина 
пулсан лайӑх пулӗччӗ тесе, эпӗ унпа тӗл пулса сӑмах 
хускатрӑм. Вӑл пулӑш нипе эпир А.И. Самакин пред- 
принимательпе, чӑнах та, Чулхула тёп архивне кайса 
килтӗмӗр. Тавах вӗсене мана итленӗшӗн. Ю лаш кинчен 
эпӗ Анатолий аттепе П атӑрьелӗнче ака уйӑхӗнче тӗл 
пулсан, вӑл мана чиркӳ енёпе кӗнекесемпе тата  ы тти 
кирлӗ м атериалпа тивӗҫтерес пирки ш антарчӗ. Пирӗн 
ҫак калаҫу хыҫҫӑн тепӗр эрнерен мана Владислав 
ывӑлӑм, РФ Следстви Комитечӗн Ш унаш карти следстви 
управленийӗнче ӗҫлекенскер, кӗсье телефонӗпе хӑрушӑ 
хыпар пӗлтерчӗ: Анатолий аттене Елчӗк районӗнчи 
Аслӑ П ӑла Тимешӗнчи чиркӳ картиш ӗнче пӗр ӑсран 
тайӑлнӑ арҫын пистолетпа персе вӗлернӗ. Ҫак хыпар 
ҫиҫӗм пек П атӑрьел тӑрӑхӗнче сарӑлса ялсенчи каш 
ни киле ҫитсен, ӑна паллаканни-палламанни те ҫывӑх 
тӑванне ҫухатнӑ пекех чӗре патне илчӗ пуль. Анато
лий аттене пы тарнӑ кунхи пек Тӑрӑн ялӗнче нихҫан та  
ҫавӑн чухлӗ нумай ҫын пулман. Автомашинӑсем кӑна 
икҫӗре яхӑн, юлашки ҫула ӑсатма пы нӑ ҫынсем пин ҫын 
та  пурччӗ пуль терӗҫ ял ҫыннисем кайран. Свящ енник
сем, республикӑри ы тти  районсенчен килнӗскерсем, 
Ш упаш кар тата  Ч ӑваш  епархийӗн митрополичӗ Вар
нава ертсе пынипе панихида ирттерчӗҫ, ҫапла вара 
Ш упаш кар епархийӗн V округӗн благочиннӑйӗ Анато-
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лий Сорокин протоиерей П атӑрьел районӗнчи Тӑрӑн 
ялӗнчи чиркӳ ҫумӗнче канлӗх тупрӗ. Елчӗк районӗнче 
пурӑнакансем Анатолий аттене пысӑк вырӑна хунӑран, 
хисепленӗрен-юратнӑран та  пуль, ӑна юлашки кунч- 
ченех Аслӑ П ӑла Тимеш ялӗнчи чиркӳре тӗн службине 
ирттернӗрен, ҫавӑнтах пы тарттарасш ӑн пулнӑ. Тӑрӑн 
ял ҫыннисем тата  хӑйӗн ҫывӑх тӑванӗсем ҫине тӑнӑран 
Варнава митрополит вара Анатолий аттене хӑй ҫуралнӑ 
ялнех чиркӳ ҫумне пытарма ирӗк панӑ.

Архивсенче тӗрлӗрен документсене тишкернӗ чух
не эпӗ Тӑрӑн чиркӗвӗнче Чӑваш  Енрен тухнӑ пӗрремӗш 
святой ятне тивӗҫнӗ священник Герман епископ (Григо
рий Афанасьевич Кокель) ӗҫленине тупса паллаш нӑччӗ. 
Унӑн кун-ҫулне иртнӗ ӗмӗрти 30-мӗш ҫулсенче репресси 
саламачӗ вӑхӑтсӑр татнӑ.

Ҫак чиркӳ ҫинчен ҫырнӑ май эпӗ хамӑр районти ре- 
дакцинче редактор ҫумӗ пулса тимлекен Н.Ларионов 
корреспондент очеркӗ ҫинче чарӑнса паллаш ни вырӑнлӑ 
пулӗ тесе ш утлатӑп. Ӑна чиркӳ историне лайӑх пӗлекен 
Л.М. Лялькин учитель-пенсионер каласа панӑ тӑрӑх 
ҫырнӑ.

«Кунта Герман ҫветтуй ёҫленӗ.

1946 ҫултан пуҫласа 90-мӗш ҫулччен Тӑрӑн чиркӗвӗ 
Патӑрьелпе Ш ӑмӑрш ӑ тӑрӑхӗсенче кӗлле ҫӳремелли 
пӗртен-пӗр кермен ш утланнӑ. Унта Ҫӗпрел (Тутар- 
стан) тата  Ч ӑнлӑ (Ульяновск облаҫӗ -  Д.К.) районӗсенче 
пурӑнакансем те ача тӗне кӗртме, венчете тӑма, вилене 
кӗл тутарма, ы тти йӑла-йӗркене ты тм а йыш лӑн килнӗ. 
Халӗ Ю хмапа П ӑла тӑрӑхӗнче 11 чиркӳ ӗҫлет. Нӑрваш  
Ш ӑхальсем никӗс хураҫҫӗ. П атӑрьелӗнче собор тӑвасси 
малалла пырать.

Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи хыҫҫӑнхи тапхӑрта (65 
ҫулта) чиркӗве ҫӳрекен Тӑрӑн ҫыннисенчен 5 священ- 
никпе 7 манах ҫитӗннӗ. Ҫав ш утра митрофорлӑ про
тоиерей Иоанн Ашмарин, Мускаври Тӗн академийӗн
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выпускникӗ Анатолий Со
рокин протоирей, Венямин 
Искачкин иеромонах, Вя
чеслав Ашмарин протоие
рей, Серафим Л ялькин игу
мен... Екатерина монахиня 
(халӑхра -  А.Д. Сорокина)
Иерусалимри хӗрарӑмсен 
монастырӗнче манахӑн 
ҫӑмӑл мар кун-ҫулне 
тӑсать. Унӑн йӑмӑкӗ Ми
хаила монахиня (халӑхра 
-  Зинаида Сорокина) Сера
фим-Дивеево монастырён 
скит ертӳҫи. Псков-Печора монастырён архимандричё 
Ф иларет атте ачаран Тӑрӑн чиркӗвне ҫӳресе ӳснӗ, халӗ 
те ҫыхӑнӑва ҫухатмасть. Мускаври Покров мӑнастырӗн 
настоятелӗ Феофания игумения ҫамрӑк чухне кӗлле 
Тӑрӑн храмне чупнӑ.

Асӑннӑ кӗлӗ ҫурчӗ республикӑри чи ватӑ  вунӑ чиркӳ 
ш утне кӗрет, ӑна 1747 ҫулта Е лизавета майра патш а 
пулнӑ чухне хута янӑ. Вӑл республикӑри чи ватӑ  вунӑ 
чиркӳ шутне кӗрет. Чиркӳ никӗсне 1885 ҫулта ҫирӗп 
чулсенчен янӑ, пурине сухӑр юхтарман хулӑн хыр 
пӗренесенчен купаланӑ.

Таврари пысӑк чиркӳн алӑкӗсем Пӗрремӗшпе 
Иккӗмӗш  Александр патш асем вӑхӑтӗнче те, 
Пӗрремӗшпе Иккӗмӗш М икулай императорсем 
вӑхӑтӗнче те яри уҫӑ тӑнӑ. Прихутне вара таврари 12 
ял кӗнӗ. Влаҫа 1917 ҫулта вӑйпа ярса илнӗ большевик- 
сем кӑна ун ҫине ҫичӗ ют пек кураймасӑр пӑхнӑ. 30- 
мӗш ҫулсенчи ахӑрсамана вӑхӑтӗнче халӑх кӑмӑлне 
ним вырӑнне хумасӑр, чиркӗве хупнӑ, алӑкне пысӑк 
ҫӑрапа питӗрсе илнӗ. Ҫапла икӗ ӗмӗре капаш акан 
таса ҫурта масаран кӑларнӑ. Тӗнче ырӑ ҫынсӑр мар -  
чиркӳ докуменчӗсемпе хаклӑ япаласене, тӗрлӗ, анчах 
хаклӑ вак-тӗвеке, ҫав ш утра священник тумӗсене те

201



пулас ӑрусем валли  сыхлас текен ун чухне тупӑннӑ -  
ш анчӑклӑрах пёр киле куҫарнӑ. Анчах Тӑван ҫӗрш ывӑн 
Аслӑ вӑрҫӑ хыҫҫӑн тепӗр инкек сиксе тухнӑ -  хайхи ҫурт 
вутра кӗлленнӗ. П ӗрлех икӗ ӗмӗр упраннӑ хаклӑ хут- 
сем те пӗтнӗ. Акӑ мӗнш ӗн ватӑ  чиркӳн авалхи историйӗ 
ҫинчен туллин каласа пам а йывӑр.

— Эпӗ 1936 ҫулта ҫуралнӑ, -  аса илет чӗрӗк ӗмӗр 
чиркӳре ӗҫлесе, пулӑш са пурӑнакан Леонид М атвеевич 
Л ялькин. -  Атте-анне калан ӑ  тӑрӑх, ун чухне чиркӳ 
ӗҫлемен. Ҫ авӑнпа ачасене тӗне кӗртме пачӑш кана 
киле чӗннӗ. Влаҫ ҫыннисенчен тем  пек ш икленсен те 
чы лайӑш ӗ ҫапла м айпа ачисене хӗрес ҫактарм а меслет 
тупнӑ. Ҫ авӑнпа та  чиркӗве 1934 е 1935 ҫулсенче хупнӑ 
теме пулать. Ч ӑн та, кӑш тах вӑхӑт иртсен ӑна ҫӗнӗрен 
уҫнӑ. Анчах ял  халӑхӗн савӑнӑҫӗ нумая пыман. Халь- 
хинче вара пачӑш кӑна хӳтерсе янипе кӑна лӑпланм ан 
кӑсӑруклисем. Пӗр айӑпсӑр ҫынна ты тса кайнӑ та  
тӗрмене хупнӑ. Т аврӑнайм ан мӗскӗн унтан каялла, те 
персе пӑрахнӑ... Ятне те лайӑх  пӗлместпӗр, Ефим атте 
тенӗ пек астӑватӑп ...

О ф ициаллӑ йӗркепе Тӑрӑн чиркӗвне 1941 ҫулта 
хупнӑ. П аллах  ӗнтӗ, хӗресне те касса антарса таҫта  кай- 
са пӑрахнӑ. Вӑрҫӑ ҫулӗсенче ӑна колхоз кӗлет вырӑнне 
усӑ курнӑ. Алӑкӗсем сарлака та  ҫӳллӗ пулнӑран 
ты рӑ пуш атнӑ е турттарса тухнӑ чухне л аш а урапи- 
пех, ҫунапах кӗре-кӗре ҫӳренӗ-мӗн. Пысӑк турӑш сене 
хӑпӑтса вӗсене саваласа хӑма тунӑ тени те ш ухӑш ласа 
кӑларн ӑ сӑмах мар. Вӑрҫӑ ҫулёсенче чиркӗве пӑсас 
(вутӑ тӑвас) хӑруш лӑх т а  темиҫе хутчен сиксе тухнӑ. 
Хӗллехи пӗр ш атӑр  сивӗ кун П атӑрьелтен  ял а  пӑчӑкӑ- 
пуртӑ ты тн ӑ  ҫамрӑксен пӗр уш кӑнӗ (вӑтам  ш култа е 
педучилищ ӗре вӗренекенсем, ахӑртнех) килсе ҫитнӗ. 
Хӑйсем тӗллӗн  ҫула тухманни паллӑ-ха. Ҫаксем ял 
К анаш ӗн председателӗнчен чиркӗве ҫӗмӗрме ирӗк 
ыйтнӑ-мӗн. Ӑслӑ та  м ал курӑмлӑ ҫынах пулнӑ ҫав ял 
пуҫлӑхӗ М ихаил Крылов (1895—1946 ҫ.ҫ.). «Ку чиркӗве 
пирӗн асаттесемех хӑпартнӑ. И рӗк памастӑп. Чиркӳ
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вӑл  пуш ар тухас пулсан чан ҫапса халӑха систерме те 
кирлӗ», -  тесе хӑваласа янӑ тет яш-кӗрӗме.

М анман маттур та  вӑхӑтне кура мар хӑю ллӑ 
ҫыннӑн паттӑрлӑхне тӑхӑмӗсем. 1991 ҫулта, вӑл ҫӗре 
кӗни ҫур ӗмӗр ҫитес умён, ял  масарӗ ҫинчи хӗресӗ умне 
мрамор палӑк лартнӑ, нихҫан ҫӗрмен хаклӑ чул ҫине 
ы лтӑн  ш ывпа «Тӑрӑн чиркӗвне тӗп тӑвасран сыхласа 
хӑварнӑш ӑн», -  тесе ҫырнӑ.

Ял ҫыннисем ҫине-ҫинех пуҫлӑхсене тархасласа 
ҫырусем ҫырнине тата  хистесе ыйтнине ш ута илсе 1945 
ҫул вӗҫӗнче чиркӗве уҫма ирӗк панӑ. Ю саса ҫӗнетнӗ 
ҫуртра Раш тав умён пӗрремӗш хут кӗлле кӗнӗ. Ӑна Л е
онид М атвеевич (вуннӑри ача) хӑй те кӑш тах ас тӑвать: 
«Ҫын нумайччӗ, ярмӑрккари пек пуҫтарӑннӑччӗ. Пурин 
сӑн-пичӗ те уяври хаваслӑхпа ҫиҫетчӗ, таврара чан сас- 
си янратчӗ».

Ҫак кун Тӑрӑн чиркӗвӗ тепӗр хут чӗрӗлсе тӑн ӑ те
сен те йӑнӑш  мар. Текех пырса ҫулӑхман ун ҫине усал- 
сем. Ан тив, пӗр чиркӳ ю лтӑр республикӑн кӑнтӑр 
пайӗнче, тенӗ пулинех Мускавра. Ҫапах пӗрре ҫеҫ мар 
ҫынсен канлӗхне пӑсатӑр тесе чиркӳ чанӗсене антарм а 
хӑтланнӑ, вӑхӑтра ҫӗнетсе юсама чӑрмантарнӑ, чиркӳ 
тупӑш не 30% таран Мир фондне куҫарма хистенӗ. Ача
сене тӗне кӗртнӗш ӗн, венчете тӑнӑш ӑн  выговор панӑ е 
ӗҫрен кӑларнӑ. Чиркӗве хупас тесе двадцатка членӗсене 
те салатса ям а хӑтланса пӑхнӑ. Чиркӳ Старостине рай 
он влаҫӗсем суйласа лартнӑ. Ҫапах та  чиркӳ тӑррине 
ҫӗнӗ хӗрес хӑпартнӑ, кӗлӗ ирттерессине йӑлан а кӗртнӗ. 
К унта ҫӗнӗ пачӑш кӑн -  Кивӗ Ахпӳрт чӑваш ӗн П етр 
П авловӑн тӳпи те пысӑк. П етӗр атте  ку чиркӳре вунӑ ҫул 
тӑрӑш нӑ. К айран чӑн та, темиҫе настоятель те улш ӑннӑ. 
Чи нумай ӗҫлекенни (17 ҫул) вара -  Николай атте. Икё 
ҫул каялла Аслӑ вӑрҫӑ ветеранӗ, турра ӗненекенсен 
ҫывӑх тусӗ, Ленинград блокадине тӳснӗ ватӑ  салтак 
пиртен ӗмӗрлӗхех уйрӑлса кайрӗ. Чиркӳш ӗн пысӑк та  
пархатарлӑ нумай ӗҫ тунине ш ута илсе ӑна картиш нех, 
алтарь ҫумӗнчи ирӗклӗ вы рӑна пытарчӗҫ. Ун ҫумӗнче
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республикӑн К ӑнтӑр районӗсен благочиннӑйӗ, ҫак ялӑн 
пултаруллӑ ывӑлӗ, пӑш ал пульлине пула ҫамрӑклах 
куҫне хупнӑ Анатолий атте те канлӗ вырӑн тупрӗ.

Чиркӳ таврара чи ватти  пулнипе кӑна мар, ы тти 
хӑйне евӗрлӗхӗпе те палӑрса тӑрать.

Пёрремёшёнчен, унта икӗ ӗмӗр ы тла ӗнтӗ (2012 
ҫулта чиркӗве уҫни 265 ҫул тултарчӗ -  Д.К.) Турӑ 
амӑш ӗн Тихвин турӑш ӗ упранать. Ун ячӗпе ҫуллен 
июлӗн 9-мӗшӗнче чиркӳ праҫникне паллӑ тӑваҫҫӗ. 
Ун чухне Тӑрӑна халӑх йы ш лӑн пухӑнать. Х ӑватлӑ 
турӑш сен ш утне Грецири сӑваплӑ Афон тӑвӗ ҫинчен 
Х1Х-мӗш ӗмӗртех илсе килнӗ ҫветтуй Пантелеймон, 
Таса Троица турӑшсене тата  ыттисене те кӗртмелле. 
А лтарьте упранакан Александр Невский ҫветтуй кнеҫ 
турӑш ӗ те чиркӳн чи хаклӑ асӑнмалӑх япали. Ӑна ял 
ҫыннисем XIX ӗмӗр вӗҫӗнче хӑйсен вӑйӗпе тутарнӑ.

Иккӗмёшӗнчен, чиркӳ хӑйӗн уҫӑ та  янравлӑ 
чанӗсемпе палӑрать. Пурӗ вӗсем ҫиччӗ. Чи пысӑкки 
100 пӑт та  14 кӗренкке таять. Ӑна 1909 ҫулта Чулху- 
лари Припаловсен заводӗнче ш ӑратса кӑларнӑ. Ҫав 
ҫулах ял хастарӗсем пилӗк лаш а кӳлнӗ сарлака ҫуна 
ҫине лартса хурса яла илсе таврӑннӑ, чиркӳ тӑррине 
вырнаҫтарнӑ. Леонид М атвеевич пӗлтернӗ тӑрӑх, пӗр 
пӗчӗк ш ӑнкӑравне ш кула та  панӑ пулнӑ, унпа урок 
пуҫланнипе вӗҫленни ҫинчен пӗлтерсе картиш не тух
са ш ӑнкӑртаттарнӑ. Ш ел те, 60-мӗш ҫулсенче ӑна 
ҫухатнӑ. Ч ан ҫапма чаплӑ ӑстасем, кӗвве-ҫемме чунпа 
ӑнланакансем  кирлӗ. Ун пек маҫтӑрсем Т ӑрӑнта пайтах 
пулнӑ: Семен М акаев, М ихаил Антонов, Владимир Мед
ведев, Димитрий Лялькин, Василий Искачкин, Емельян 
Сорокин... П аян ҫак йы ш па питех мухтанаймӑн. Анчах 
виҫӗ-тӑватӑ ҫын чиркӳ чанне илӗртӳллӗ ҫемӗ кӑларса 
ӗлӗкхиллех м алалла тӑсаҫҫӗ.

Виҫҫӗмӗшёнчен, Тӑрӑн чиркӗвӗнче Ч ӑваш  енрен 
тухнӑ пӗрремӗш ҫветтуй Герман епископ пачӑш кӑра 
ӗҫленӗ. Чӑваш сен паллӑ художникӗн Алексей Кокелӗн 
тӑван  ш ӑллӗ Григорий Афанасьевич Кокель 1883 ҫулхи
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ноябрӗн 23-мӗшӗнче пирӗн районти Турханта хресчен 
ҫемьинче ҫуралнӑ. Ҫивӗч ӑс-тӑнлӑ ҫамрӑк земство шкул- 
не пӗтерсен дипломсӑрах П атӑрьелӗнчи чиркӳ прихут 
шкулӗнче учительте ӗҫленӗ. Кайран вӑл хамӑр таврари 
чиркӳсенче псаломщикре, стихарьте вӑй хунӑ. Хусан- 
ти миссионерсен курсне пӗтернӗ хыҫҫӑн ӑна пачӑш кӑ 
санне панӑ та  Тӑрӑн чиркӗвне ҫирӗплетнӗ. Кунта вӑл 
1909-1912 ҫулсенче пачӑш кӑра тӑрӑш нӑ. Григорий 
аттен  мӑш ӑрӗ те П атӑрьел хӗрӗ пулнӑ. Ҫак ҫулсенче 
вӗсем йывӑр хуйха тӳссе ирттернӗ -  пӗр ачи ҫамрӑклах 
вилнӗ. Ӑна чиркӳ ҫумне пы тарнӑ. Йывӑҫ хӗресӗ ларни- 
не те лайӑх ас тӑваҫҫӗ ял  ҫыннисем.

Йывӑр та  хӗн-хурлӑ иртнӗ Григорий Афанасьевичӑн 
ӗмӗрӗ. Совет влаҫӗн ҫулӗсенче ӑна темиҫе хутчен те 
арестлесе тӗрмене хупнӑ. М аларах Чӗмпӗр епархине 
кӗнӗ Улатӑр хулинче, унтан П ӑкӑрӑслан, Кузнецк, Б ар 
наул, Никольск-Уссурийск (вӑхӑтлӑха — Владивосток, 
Хабаровск, Томск...) епархийӗсене ертсе пы нӑ еписко
па «контрреволюциллӗ агитаци тунӑшӑн» тесе (Бам- 
лаг, Амур облаҫӗ) 1937 ҫулта персе пӑрахнӑ. Тӗрӗслӗх 
хӑҫан та  пулин ҫиеле тухатех. Чиркӳ умӗнчи пысӑк та  
пархатарлӑ ӗҫӗшӗн 2001 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 17-мӗшӗнче 
Таса Синод хушӑвӗпе ӑна Раҫҫейӗн асапланса вилни- 
сен йышне кӗртнӗ. Кун пек чыса халӗччен пӗр чӑваш  
та  тивӗҫмен. Ҫавӑнпа Турханти ентешӗсемпе пӗрлех 
Тӑрӑнсем те ҫветтуй Германпа тивӗҫлипех мухтанаҫҫӗ.

Ю лаш ки 50-60 ҫул хушшинче Тӑрӑн чиркӗвӗн хорӗ 
республикӑн кӑнтӑр пайӗнче чи лайӑххисен шутӗнче 
тӑрать. Аслӑ та  пысӑк праҫниксенче икӗ хор тӑватӑ  са- 
спа кӑмӑла ҫемҫетекен тӗлӗнмелле хитре юрлакан сахал 
мар пулнӑ. Николай Русаков регент-псаломщикпа унӑн 
мӑшӑрӗ, Алешевсен ҫемьи, Патӑрьелӗнчи Анна кӗмӗл 
саспа юрӑ ш ӑрантарнине халӗ те ас тӑвакан пайтах».

«Авангард» хаҫат, 2012 ҫулхи  кӑрлачӑн 11-мӗшӗ 
(пуҫламӑш ӗпе вӗҫӗ), «Хыпар» хаҫат, 2012 ҫулхи ут ӑ  
уйӑхён 4-мӗшӗ.
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ХАЯР ВӐРҪӐ ҪУЛӖСЕМ

2011 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗн (июнӗн) 22-мӗшӗнче фа- 
ш истла Германи Совет Союзӗ ҫине сӗмсӗрле тапӑнни 70 
ҫул иртрӗ.

Вӑрҫӑн малтанхи кунӗсенчех Чӑваш  АССРӗнчи пӗтӗм 
хуласемпе ялсенче митингсемпе пухусем пулса иртеҫҫӗ. 
Унта хутшӑннӑ ӗҫ ҫыннисем хӑйсен пӗтӗм вӑйне, кирлӗ 
пулсан пурнӑҫне те шеллемесӗр Тӑван ҫӗр-шывшӑн пама 
хатӗрри ҫинчен хӗрӳллӗ сӑмахсемпе тухса калаҫнӑ. П ал
лах, ун чухне вӑрҫӑ нумай вӑхӑт хушши пырасси ҫинчен, 
миҫе миллион ҫемьене инкек кӳрессине ш утлама та  пул- 
тарайман. Ватти-вӗтти вӑрҫӑ хирне тухса каякансене 
кӗске вӑхӑт хушшинчех тӑш мана ҫапса аркатса киле 
таврӑнасса шанса тӑнӑ. Вӑрҫӑ пуҫлансан малтанхи уйӑх 
хушшинчех республикӑн районсенчи военкомачӗсене 
2162 вӑйпитти арҫынпа яш, 374 хӗрупраҫпа хӗрарӑм 
Хӗрлӗ ҫар ретне илме заявлени панӑ. Паллах, мобилиза- 
ци йӗркипе хӗрарӑмсемпе хӗрсене те ҫар ӗҫне, медицина 
тата  ҫыхӑну енӗпе вӗреннӗ специалистсем пулнӑ май, 
военкомата чӗнсе илсе вӑрҫӑ хирне ӑсатнӑ. Вӗсенчен 
хӑш-пӗрисем медсестра, сандружиница пулса госпиталь- 
сенче, телефонисткӑсемпе радисткӑсем пулса штабсемпе 
ҫарсенчи ҫыхӑну уйрӑмӗсенче вӑй хунӑ. Вӑрҫӑ ҫулӗсенче 
пирӗн республикӑран кӑна 208 пин ҫын фронта тухса 
кайнӑ, вӗсенчен ҫурри каялла таврӑнайман. Патӑрьел 
районӗ тӑрӑх «Патӑрьел энциклопедийӗ», 1 том) ил- 
сен вара вӑрҫӑ хирӗнчех выртса юлнисен, хыпарсӑр 
ҫухалнисен шучӗ киле таврӑннисенчен те пысӑкрах: 
8377 ҫынран 6034-шне ҫӗнтерӳ кунне кӗтсе илсе ҫывӑх 
тӑванӗсене, ял-йыша урӑх курма тӳр килмен.

Ӗҫпе вӑрҫӑ ветеранӗ Д .Р Гордеев, унпа тӗл пулса 
калаҫнӑ чухне вӑрҫӑ ҫулӗсене аса илнӗ май, мана ҫапла 
каласа панӑччӗ.

Вӑрҫӑ пуҫлансан тепӗр уйӑхра, 1941 ҫулхи утӑ 
(июлӗн) уйӑхӗн 28-мӗшӗнче Тӑрӑн ялӗнчен малтан 
вӑрҫӑ хирне улттӑн: Гордеев Дмитрий Романович, Ду-

206



милин Алексей Николаевич, Думилин П авел Николае
вич, Думилин Тихон Владимирович, Емельянов Алексей 
Николаевич, Крылов Алексей Иванович тухса кайнӑ. 
Вӗсенчен Думилин А.Н. вӑрҫӑран килне таврӑнайман, 
хыпарсӑр ҫухалнӑ.

Нимӗҫ фашисчӗсем П рибалтикӑпа пирӗн ҫӗршыври 
хӗвел анӑҫра вырнаҫнӑ республикӑсемпе облаҫсене 
хупӑрласа илсен, пирӗн Ч ӑваш  республикине тӑш ман 
пусмӑрлӑхӗнчен тарса 70 пин ҫын ы тла Украина, Бе- 
лорусси, П рибалтика республикисенчен, Ленинградпа 
Смоленск облаҫӗсенчен беженецсем ҫитнӗ, вӗсенчен 18 
пинӗшӗ -  ҫула ҫитмен ачасем. Эстони, Л итва, Л атви 
республикисенчен, Ленинградран эвакуаципе килнӗ 
ҫемьесене Тӑрӑн ял тӑрӑхӗнчи ялсенче пушӑ ҫуртсене 
вырнаҫтарнӑ. Вӗсем валли колхозсем столовӑйсем уҫса 
апат ҫитернӗ. Ҫитӗннисем колхозри ӗҫсене хутшӑннӑ, 
ачасем кӗркунне ш кула ҫӳреме ты тӑннӑ, пӗчӗккисем 
валли ялсенче садиксем уҫнӑ. Вӑрҫӑ пуҫлансан малтан- 
хи уйӑхсенчех колхозсенчи ӑратлӑ лаш асене вӑйпитти 
арҫынсемпе пӗрле эшелонсем ҫине тиесе фронта ӑсатнӑ, 
тыр-пул пухнӑ ҫӗрте вырмара вӗсем вырӑнне айван ла- 
шасемпе вӑкӑрсене кӳлсе 12-15 ҫулти ачасемпе шур 
сухаллӑ ватӑсен тулли тырӑ миххисемпе мекӗҫленме 
тивнӗ. Пухса илнӗ тырра лавсем ҫине тиесе ун чухне 
Йӗпреҫ элеваторне турттарнӑ.

18.08.1941 ҫулта Чкаловски районӗнчи (22.02.1939 
ҫултан ты тӑнса 20.11.1957 ҫул таран П атӑрьел районӗ 
Чкаловски районӗ ш утланса тӑнӑ) парти райкомӗ 
йы ш ӑннӑ постановленинчен ҫакна курма пулать.

Районти чы лай колхозсем: Киров ячӗпе тӑракан, 
Ленин ҫулӗпе, Роза Люксембург, «Красное Батырево» 
тата  ы тти колхозсем Хӗрлӗ ҫара 6-9  сортлӑ лашасем 
тӑратнӑ (Госархив современной историиЧР -  ф.№200, 
оп.2, д.1).

1941 ҫулхи Чкаловски районёнчи колхозсем тыр- 
пул пухса илес енӗпе пӑхнӑ график тӑрӑх:
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Колхозсем ҫурхи 
пӗрчӗллӗ 

культура (га)

ӗҫ лашисем 
(пуҫ)

лаша
кӳлмелли
сеялкӑсем

(штук)
Красное Батырево 227 24 4
Роза Люксембург 396 52 3

Т ӑш м ан Мускав патнеллех талпӑннине пула 
партипе Совет органӗсем Ч ӑваш  республикинче те 
нимӗҫ эш керӗсенчен хӳтӗленес енӗпе Улатӑр патӗнче 
танксем каҫм алла мар тарӑн  транш ейӑсем  чавм а 
йы ш ӑннӑ. Ҫакӑн пирки ЧАССР Совнаркомӗ 28.10.1941 
ҫулта Сӑр патӗнче т а т а  Хусан енне тухакан ҫулсене 
танк-пуш кӑсемпе иртсе кай м алла мар чӑрмавсем 
т ат а  тӑш м анран  хӳтӗленмелли канавсем хатӗрлеме 
постановлени кӑларнӑ. Ҫула ҫитмен ҫамрӑксемпе 
хӗрарӑмсене, ӗҫлеме пултарнӑ ватӑсене те явӑҫтарнӑ 
ҫак ӗҫе. Унта ӗҫлекенсене Явлей ялӗнчи ҫуртсене 
вы рнаҫтарнӑ, хӑш -пӗр колхозри явап лӑ вы рӑнта 
ӗҫлекенсем тимсӗрлӗхне пула транш ея чавакансем , 
вӑрм ан касакансем вы ҫӑпа аптрани, ш ӑнса чире кайни 
те пулнӑ ун чухне.

1941 ҫулхи юпа уйӑхӗн (октябрь) 27-мӗшӗнче рай- 
онти парти комитечӗ бюрори ларура пӑхса тухса пӗтӗм 
колхозсен ертӳҫисемпе ял  Канашӗсен председателӗсене 
Сӑр юханшывӗ хӗррипе тӑш м анран хӳтӗленме 
чӑрмавсем тума ӗҫлеме пултаракан ҫынсене лаш асемпе 
тата  ӗҫ хатӗрӗсемпе тивӗҫтерес, ҫак массӑлла ӗҫре ертсе 
пыма яваплӑ ҫынсем уйӑрас пирки хушу кӑларать. Ая- 
ларах тӑв атӑ  колхоз ҫинче чарӑнса тӑрӑпӑр.

Задание
по выделению рабочей и конной силы с инструментами 
для строительства оборонных сооружений по колхозам.
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Колхозы лю
дей

ло
ша
дей

ло
па
ты

попе
реч
ные

пилы

то
по
ры

но
сил
ки

про
доль
ные

пилы
ЕЛюксембург 250 10 50 10 50 25 2
Кр.Батырево 220 9 45 10 44 22 2

Октябрь ялавӗ 120 7 25 7 24 12 1
Путь Ленина 225 20 85 20 85 43 3

Список
бригадиров, рабочих бригад по колхозам по строительству 

оборонных сооружений.

Путь Ленина ЕЛюксембург Кр.Батырево Октябрь ялавё
Ежов Николай 
Ег-ч

Аканов
Константин

Фролов
Николай

Журавлев
Алексей

Сидоров 
Никита М.

Илехметов 
Иван А.

Сергеев
Василий

Халдырмин
Федор

Васильев 
Тимофей В.

Никитин
Василий

Медведев
Алексей

Макаев 
Дмитрий Н.

Ляллин 
Сергей В.
Яковлев 
Федор К.
Мал лин 
Александр Г

Танксем каҫмалла мар канавсене Сӑр тӑрӑхӗнче 
Улатӑртан ты тӑнса Етёрне хулине ҫитиччен чавса 1942 
ҫулхи раш тав уйӑхӗнче вӗҫленӗ. Тӑш манран хӳтӗленме 
ҫав канавсемсемсӗр пуҫне 1607 дзот, 1490 ҫӗр пӳрт (зем
лянка) туса хатӗрленӗ.

Ҫак ӗҫре хастарлӑх кӑтартнӑш ӑн Чкаловски 
районӗнчи колхозсенчен ятарлӑ бригадӑсемпе янӑ 
палӑрнӑ ертӳҫӗсемпе колхозниксене пурлӑх тата  мо-
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раль енчен хавхалантарнӑ. ЧАССР Аслӑ Канаш ӗн 
Президиумӗн Хисеп грамотные 6.12.1941 ҫулта «Роза 
Люксембург» колхозра платник пулса ӗҫлекен Ш екеев 
Илларион Н иколаевича тата  «Красное Батырево» кол
хоз бригадирне Долматов Н икита Долматовича парса 
чысланӑ.

Вӑрҫӑ пуҫлансан малтанхи уйӑхсенчех, ялсенчен 
вӑйпитти арҫынсем вӑрҫӑ хирне тухса кайсан, колхоз
сенче тыр-пул пухса илес пирки йывӑрлӑх тухса тӑнӑ. 
Чӑваш  республинчи 30-мӗш ҫулсенче районсенче, ҫавӑн 
пекех Чкаловски районӗнче те МТС йӗркелесен комбайн- 
семсемпе тракторсем тата  ял хуҫалӑх техники МТСра 
ш утланса тӑнӑ. Трактор бригадисене районти колхозсем 
ҫумне ҫирӗплетнӗ. Кашни тракторист-комбайнер, ака- 
суха тӑвассишӗн, тыр-пул пухса илессин пахалӑхӗшӗн 
яваплӑ пулнӑ. Трактор бригадин бригадирӗсенчен уй- 
хир ӗҫӗсене ертсе пырассипе япӑхтарсан ҫирӗп ыйтнӑ. 
Тепӗр енчен илсен, м алта пыракан бригадирсемпе уй-хир 
ӗҫченӗсене мораль тата  пурлӑх енчен хавхалантарнӑ. 
МТСра ӗҫлекен арҫынсем фронта кайсан вӗсене 
улӑш тарма ҫамрӑксене трактористсен курсӗнче вӗрентес 
ӗҫе йӗркелесе яраҫҫӗ. Хӑш-пёр трактор бригадисенче 
хӗрсемпе хӗрарӑмсем (тӗслӗхрен, районти пӗрремӗш 
трактористкӑсем Татьяна Кудановӑпа — Кивӗ Ахпӳртрен, 
Ксения Ш аш кина -  Туҫаран 1935 ҫултан тытӑнса) вӑрҫӑ 
пуҫланичченех тракторпа ӗҫлеме тытӑннӑ. П атӑрьел 
МТСӗнче 1937 ҫулта ҫуракине тухас умён хӗрарӑмсен 
икӗ трактор бригадине йӗркеленӗ. Вӗсенчен пӗрне Та
тьяна Иванова, тепӗр бригадине Александра Ванюш
кина бригадирсем ертсе пынӑ. А.Т. Ванюшкина, Комсо
мольски районӗнчи Нӗркеҫ ялӗнче ҫуралса ӳснӗскер, 1936 
ҫулта Канаш ри механизаци шкулне вёренсе пётерсенех 
трактор бригадинче бригадир пулӑш аканӗ пулса ӗҫленӗ. 
Тепӗр ҫулхине, хӗрарӑмсен трактор бригадине йёркелесе 
ярсан, А.Т. Ванюшкина ертсе пыракан 12 трактористкӑ 
Тӑрӑнпа Кӗҫӗн П атӑрьел хирӗсенче ака-суха тунӑ, кая
рах ы тти  хуҫалӑхсене куҫнӑ.
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Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче Чкаловски тата  Первомайски 
районӗнчи хӗрарӑм-трактористкӑсем ҫӗрне-кунне 
пӗлмесӗр, канмалли куна пӑхмасӑр, арҫынсенчен 
кая мар ака-суха тунӑ, комбайнерсем тыр-пула пух
са кӗртессишӗн вӑй-халне шеллемен. Чы лай арҫынна 
фронта илсе кайсан, тракторсемпе ӗҫлекенсенчен 60 
процент ы тла хӗрарӑмсем пулнӑ. Хӗрсемпе ҫамрӑк 
хӗрарӑмсене ХТЗ-7 маркӑллӑ кустӑрмаллӑ тракторсе- 
не хускатса ярасси чӗр нуша пулнине эпӗ хам та  вӑрҫӑ 
ҫулӗсенче тракторпа ӗҫленисенчен пӗрре кӑна мар 
илтнӗ. Хӗллехи сивӗсенче техникӑна юсаса тертленнӗ. 
Ҫапах та ун чухне нӑйкӑшса тӑм а май пулман, чӑтма 
хӑнӑхнӑ ҫамрӑксем малаллах пӑхнӑ, умри задание 
тепӗр чухне икё хут ирттерсе тултарни те пулнӑ. Тыл- 
ри ял ӗҫченӗсем фронтра мӗнле йывӑррине чун-чёрипе 
ӑнланнӑ, тӑш мана ҫӗнтерессе шанса тӑнӑ, хӑйсен 
ҫитӗнӗвӗпе ҫӗнтерӳ кунне ҫывхартма тӑрӑш нӑ. Н аталья 
Мефодьева, Гельбану Куликова, Евдокия Константи
нова тата  ы тти трактористкӑсемпе комбайнерсем ӗҫре 
хастарлӑх кӑтартнӑш ӑн тӗрлӗ ш айри Хисеп хучӗсемпе 
паллӑ ятсене тивӗҫнӗ. Вёсен Пӗтӗм Союзри ялхуҫалӑх 
выставкинче м алта пыракансен опычӗпе паллаш ма 
тӳр килнӗ, Чӑваш  АССР депутатне суйланӑ. Зинаида 
Скворцова, Комсомольски районӗнчи Исемпел ялӗнче 
ҫуралса ӳснӗскер, МТСра трактористкӑсен хушшин- 
че 1936 ҫулхи ӑмӑртура пӗрремӗш вырӑна тухнӑскер, 
Чӑваш  республикипе кӑна мар, ҫӗршывӗпех палӑрнӑ. 
Ӑна ҫав ҫулхине ы тти 18 трактористкӑпа пӗрле Пӗтӗм 
Союзри премие панӑ.

Тӑван ҫӗрш ывӑн Аслӑ вӑрҫинче (1941-1945 ҫҫ.) 
районти МТСра ӗҫленӗ чухне хастарлӑх кӑтартнӑш ӑн 
чы лай хёрарӑм-механизатора (вёсен ш утне тракто- 
ристсемпе комбайнерсем кӑна мар, плугарьсем те 
кӗнӗ) медальсем парса чысланӑ. Вёсен хушшинче 
Кӗҫӗн П атӑрьелӗнчен Александра М аксимовна Ан
дреева, Александра Илюткина, Анастасия Илюткина, 
Феодосия Рубцова, Зинаида Скворцова, Вера Хурась-

211



кина; Т реньелӗнчен О льга М итрофанова тата  Ефроси
нья П айм ина илме тивӗҫлӗ пулнӑ. Ҫак медальпе Ч ӑваш  
Иш ек хёрёсене МТСра плугарь пулса ӗҫленӗ М аргарита 
Куракова (Коннова) т ата  Александра С алам атова (Ер
молаева) трактористкӑна (вӗсем кайран ҫак районти 
Тӑрӑн ялне качча килнӗ) наградӑланӑ. (Коннова М ар
гарита пирён анне пулать -  Д.К.)

Ҫӳлерех асӑннӑ пирён тӑрӑхри хӑш-пӗр хӗрсен вӑрҫӑ 
вӑхӑтӗнчи ӗҫри паттӑрлӑхӗ пирки районти хаҫатра кӑна 
мар, Ч ӑваш  республикинче тухса тӑракан  хаҫатсенче 
те мухтаса ҫырнӑ. «Красная Чувашия» хаҫатра вӑрҫӑ 
вӑхӑтӗнче тӗрлӗ ҫулсенче тухнӑ статьясем ҫинче 
чарӑнса илер-ха эппин.

Девушки возвращаются к тракторам.
Призыв депутата Верховного Совета СССР, знатной трак

тористки Паши Ангелиной нашел живой отклик среди молодых 
девушек колхозного села. Они приходят в правления колхозов 
с требованием — направить их на краткосрочные курсы трак
тористов, комбайнеров, машиноведов и весовщиков. Руковод
ство МТС пошло им навстречу. На курсы приняты более 100 
девушек. Среди них лучшие ударницы колхоза, носящего имя 
германской революционерки Розы Люксембург -  С.Думилина, 
М.Илехметова, С.Ермолаева, передовая звеньеводка колхоза 
«Пламя Октября» М.Такмакова и др. Занятиями руководят луч
шие бригадиры тракторных бригад: А.Коновалов, А.Елагин, И. 
Васильев, механики: В.Северов, И.Артемьев и др.

М.Алексеев. 05.07.1941 г.

Тракторная бригада Константиновой.
7-я женская тракторная бригада Александры Константино

вой -  одна из лучших нашей МТС. На 1 сентября она выполни
ла годовой план на 119 процентов, выработав в среднем по 340 
га условной пахоты на каждый колесный трактор. Тракторист
ка Илюткина А.(Александра -  Д.К.) выполнила задание на 122 
процента при значительной экономии горючего. А.(Александра
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Максимовна -  Д.К.)Андреева еще до начала уборки выработала 
за свои смены 211 га, против 165 га по норме. Бригада Контан- 
тиновой в этом году обслуживала колхозы «Родина» и «Больше
вик», которые считались раньше отстающими в районе.

Ф. Архипов -  директор Чкаловской МТС.
15.09.1944 г.

Иртнӗ ӗмӗрӗн вӑтӑрмӗш-хӗрӗхмӗш ҫулӗсенче, 
уйрӑмах вӑрҫӑн йывӑр ҫулӗсенче, П атӑрьел, Чкаловски, 
Первомайски районӗсенчи МТСсем пирӗн республикӑра 
малтисен ш утӗнче пынӑ. МТС ертӳҫисемпе хӑш-пӗр 
трактор бригадисен бригадирӗсем, трактористсемпе 
комбайнерсем, механизаторсемпе ы тти  специалист- 
сем тӗрлӗрен хисеп паллисем, орденсемпе медальсем 
илме тивӗҫлӗ пулнӑ. Трактор бригидисен бригадирӗсем: 
Василий Ерофеевич Пыркин, Алексей Александро
вич Михайлов, Иван Александрович Ситов тата  ы тти 
вӑтам  ш айри ертӳҫӗсем -  МТСри трактористсемпе 
комбайнерсемшӗн тӗслӗх ш утланса тӑнӑ.

М ухтава тивӗҫнӗ ҫавӑн пек ҫынсем ҫинчен Патӑрьел 
районӗнчи «Сельхозтехника» пӗрлешӗвне чылай ҫул ерт
се пынӑ Л.Н. Раськин ҫырнӑ «Первопроходцы и последо
ватели» кӗнекинче тӗплӗнрех вуласа пӗлме пулать.

Вӑрҫӑ пуҫлансан ял-хуҫалӑха ертсе пыма пултара- 
кан вӑйпитти арҫынсем фронта кайнипе колхозсенче 
кадрсен ы йтӑвӗ ҫивӗчленнӗ. Ял-хуҫалӑх ӗҫченӗсенчен 
чы лайӑш ӗн колхозсене, бригадӑсемпе фермӑсене ерт
се пыма вӗренӳ ш айӗ пӗчӗк пулнӑ, хӑш-пӗри пачах та 
ҫырма пӗлменни те пулнӑ вӑл вӑхӑтра. Ахальтен мар 
ӗнтӗ Ч ӑваш  республикинчи хӑш-пӗр районсенче ял 
хуҫалӑх специалисчӗсене вӗрентсе кӑларм а Улатӑрпа 
Вӑрнар зооветеринари техникумӗсен ҫумӗнче виҫӗ 
уйӑхлӑ курссем уҫнӑ. Агрономсене Улатӑр, Чкаловски, 
Канаш , Сӗнтӗрпе Ш упаш кар районӗсенчи вӑтам  ял 
хуҫалӑх шкулӗсенче вӗрентсе хатӗрленӗ. Колхозсене 
ертсе пыракансене тата  бригадирсене председатель
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пулса ӗҫлеме ты тӑниччен Чӑваш  ял хуҫалӑх институчӗ 
ҫумӗнче йӗркеленӗ колхоз ертӳҫисене хатӗрлекен курса 
вӗренме янӑ.

Вӑрҫӑччен те, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче те колхоз ертӳҫисем 
час-часах (3—6 уйӑхран) улш ӑнса тӑнине пула архив- 
сенчи материалсенче вёсен хушамачӗсем тухмарӗҫ. 
Иртнӗ ӗмӗрӗн 30-40 ҫулӗсенче «Роза Люксембург» кол
хоз председателӗн пуканне, ваттисем каланӑ тӑрӑх, Са
пожников Николай Александрович, Краснов Александр, 
Емельянов Андриян, Паймуков Александр Григорьевич, 
Думилин Никон Петрович йышӑннӑ. Паймуков вара 
хут ӗҫне, ҫырма-вулама та  пёлмен, ун валли ятарласа 
пичет туса панӑ. Кӳршӗри «Красное Батырево» колхо
за ҫавӑн пекех кӗске вӑхӑт хушши асӑннӑ ҫулсенче Во
робьев, Алякин Владимир Степанович, Рубцов Алексей 
Антонович, К аллин К. (ячӗсем паллӑ мар), Владими
ров Дмитрий Тихонович тата  ыттисем ертсе пынӑ. «Ок
тябрь ялавё» колхозра та  председательсем ҫав ҫулсенче 
улш ӑнсах пынӑ: Ю манов Иван, Краснов Павел, М ат
веев Семен, Тихонов Василий Егорович, Зайцев, Сте
панов Александр Иванович, Макаров Иван, Лысов 
И ван Семенович, Эльмуков Яков Терентьевич, Игорев 
Терентий Викторович, Логунов Дмитрий Иванович, 
Пчельников Алексей Петрович 3-6  уйӑхран тытӑнса 
икӗ-виҫӗ ҫул таранччен ҫеҫ хуҫалӑх пуҫлӑхӗн пуканне 
йы ш ӑнма пултарнӑ. Асӑннӑ ертӳҫӗсенчен чылайӑш не 
колхозсене м алалла аталантарас енӗпе палӑрм алла 
ҫитӗнӳсем тунӑ тесе ваттисем те калаймаҫҫӗ, вӗсенчен 
хӑшне-пӗрне пӗлмеҫҫӗ те. Архивсенче протоколсемпе 
паллаш нӑ май вӗсенчен хӑш-пӗрин хушамачӗсем ан- 
чах тӗл  пулчӗҫ, хӑйсен тата  ашшӗсен ячӗсем те паллӑ 
мар. Ҫапах та  вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи йывӑр ҫулсенче «Крас
ное Батырево» колхоз председателӗсем А.Хураськинапа 
(1942 ҫ.) Д.Т. Владимиров (1943 ҫ.) нумай вӑхӑт хушши 
ӗҫлемен пулин те вӗсем лайӑх енӗпе палӑрм а ӗлкӗрнӗ, 
уй-хирте тыр-пул туса илессипе колхоз районта м алти
сен ретӗнче пулнӑ. Ҫакӑн пирки архиври протоколсем
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ҫирӗплетсе параҫҫӗ. Ака-сухана кӗске вӑхӑтра ирттер- 
се тыр-пула тӑкаксӑр хиртен пухса илессине ун чухне 
пысӑк тимлӗхпе пӑхнӑ, колхоз председателӗпе брига- 
диртан парти органӗсем ҫирӗп ыйтнӑ. Колхоз пурлӑхне 
вӑрланӑш ӑн е салатнӑш ӑн, тимсӗрлӗхе пула ял  хуҫалӑх 
техникине юрӑхсӑра кӑларсан тата  ӗҫ дисциплинине 
сӗмсӗррӗн пӑснӑш ӑн, колхозниксене хӗненӗшӗн асӑннӑ 
ертӳҫӗсене вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи саккунпа следстви ирттер- 
се судпа айӑпланӑ. Ун пек тӳнтерлӗ пулӑмсене хӑш-пӗр 
тӗслӗхпе ҫирӗплетме пулать.

Протокол № 129 от 27.12.1942 г. 
совместного заседания бюро Чкаловского райкома ВКП(б) и

райисполкома.

Слушали: по колхозу «Октябрь Ялавё» т.Эльмуков умыш
ленно затягивает обмолот хлебов.

Постановили: За саботаж в деле выполнения хлебозагото
вок председателя колхоза «Октябрь Ялавё» Эльмукова отдать 
под суд. Поручить райпрокурору Катыкову привлечь его к уго
ловной ответственности по законам военного времени.

Протокол № 2 от 20.02.1945 г. 
заседания бюро РК ВКП (б)

Председатель колхоза «Октябрь Ялавё» Игорев Т.В. за из
биение подростков осужден 5 годам меры социальной защиты; 
Юманов И.Ф. -  бригадир этого колхоза за нанесение побоев 
колхозников осужден к 2 годам к такой же мере наказания. (Го- 
сархив современной истории ЧР, ф.200, оп.2, д. 100).

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче патш алӑха тыр-пул продукци- 
не тӑратасси ӳснӗ май колхозниксен ӗҫ кунёпе тиве- 
кен апат-ҫимӗҫ продукцийӗ чакса пынӑ, пёр ҫын пуҫне 
ҫулталӑкри ӗҫ кунӗ тӑрӑх вӑтам ран 73,2 кг ҫӑкӑр, 43 
кг ҫӗрулми, е 200 гр. ҫӑкӑрпа 118 гр. ҫӗрулми валеҫсе 
панӑ. Тӗрлӗ сӑлтава пула (ҫу уйӑхӗсем ҫумӑр ҫумасӑр
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типӗ тӑнӑран ты рӑ пулманнипе е колхоз ертӳҫисем 
тыр-пула пухса илессине йӗркелеменнипе тата  ыт. те) 
колхозниксем ты рӑ продукчёсене илейменни те пулнӑ. 
Ҫавна пула хырӑма лӑплантарас тесе вӑрманта йӗкел 
пуҫтарнӑ, йывӑҫ кӑчки-хупписене авӑртса ҫӑнӑх тунӑ, 
ҫуркунне юр ирӗлсен иртнӗ ҫулхи уй-хирте ҫӗрулмие 
ҫӗрсе пухнӑ, ҫавӑн крахмалӗнчен пашалу, тӗрлӗрен 
курӑкран яш ка пӗҫерсе ҫинӗ. Вар-хырӑм, тиф чирӗсене 
пула ҫитӗннисемпе ачасен хушшинче вилнисем те 
пулнӑ. Харпӑр хӑйӗн хуҫалӑхӗнче выльӑх-чӗрлӗх усраса 
тата  пахча-ҫимӗҫ туса илсе пурнӑҫа сыпӑнтарса пыма 
та  май пулман — пысӑк налуксем хурса ял ҫыннисене 
нуш алантарнӑ, уйрӑмах ачасене йывӑр килнӗ.

Ҫуллахи хӗрӳ ӗҫ вӑхӑтӗнче уй-хирте е выльӑх ферми- 
сенче ватӑрах арҫынсемпе танах 13-16 ҫулхи ачасен те 
вӑкӑрсемпе ӗнесене кӳлсе иртен пуҫласа каҫчен ӗҫлеме 
тивнӗ. Колхозсенче юлнӑ лаш асем ырханнипе вӗсене 
хире ҫураки тунӑ ҫӗре тата  ы тти ӗҫе кӳлсе тухма юрӑхлӑ 
пулман. Ҫавӑнпа вӑкӑрсемпе ӗнесене хирти ӗҫсене кӑна 
мар, вӑрм анта каснӑ йывӑҫсене турттарнӑ ҫӗрте те 
усӑ курас тесе кӳлме тивнӗ. Ҫулла кӑна мар, хӗллехи 
вӑхӑтра та  ҫамрӑксенчен аслӑраххисене вӑрҫа каяссин- 
чен хӑтарнӑ, вӗсене ватӑ арҫынсемпе, хӗрарӑмсемпе 
пӗрле вӑрмана вутӑ хатӗрлеме явӑҫтарнӑ.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче тылри ҫула ҫитмен ҫамрӑксен 
нуш аллӑ пурнӑҫне районта тухса тӑракан хаҫатӑн пӗр 
номерӗнче кун ҫути курнӑ «Тылри ӳкерчӗксем» статья- 
ран илсе кӑтартас тетӗп.

Вӑрҫӑн чи йывӑр вӑхӑчё. Фронтра хаяр тытӑҫусем 
пыраҫҫё. Хӗҫ-пӑшал, апат-ҫимӗҫ кирлё салтаксене. 
Ҫавсене хатӗрлесе фронта ӑсатасси вара ты ла юлни- 
сем, ы тларах ҫамрӑк хӗрарӑмсемпе ачасем ҫинче юлнӑ. 
Вӗсем заводсенче, уй-хирсенче ҫӗрне-кунне пӗлмесӗр 
тӑрӑш нӑ. Ҫавӑн пекеххӗҫ-пӑш ал, апат-ҫимӗҫхума ы тл а
рах та  ы тларах ещӗк, фанера хатӗрлемелле пулнӑ. Ҫав 
хатӗр продукци валли хурӑн йывӑҫҫи кирлӗ, тӑрш ш ӗ
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пёр метр та  сакӑр вунӑ сантиметр. Йывӑҫа алӑ пӑчкипе 
касса йӑвантарм алла, пӗр тан  пайласа купасем тумал- 
ла. Ӗҫре вара пӗтӗмпе тенӗ пекех хӗрарӑмсем вӑй хунӑ. 
Кире вӑрманӗнче хӗрӳ ӗҫ пырать... Ч ӑваш  Иш ек ялӗнчи 
вун тӑххӑра пуснӑ хӗрсем — Марги, паспорт ҫинче М ар
гарита Куракова, Марье Абужарова, М аттӗрне Семено
ва пӗр уш кӑнра ӗҫлеҫҫӗ. Бригадӑра — 10-12 ҫын. Виҫӗ ҫул 
тӑрӑш рӗҫ вӑрм анта Ч ӑваш  Иш ек хӗрӗсем. Урисенче -  
ҫӑпата, тӑл а  чӑлха, ҫире -  фуфайка... Кулленхи апачӗ 
-  пӑрҫа ҫӑнӑхӗнчен пӗҫернӗ пашалу, ясмӑк шӳрпи.

...Ялсенче хӗрарӑмсем ты рӑ выраҫҫӗ. Тырри лутра, 
сайра, пиҫенлӗ. Лутраскерне ҫӗр ҫумӗнченех вырнӑран, 
пилӗк ы ратса хуҫӑлсах анать. Тӗл-тӗл вырма та  ҫук 
ҫӗрте хӗрарӑмсем ӑна кӑклаҫҫӗ... Хӗрарӑмсен тепӗр 
уш кӑнӗ вӑкӑрсемпе кӗлте турттарать. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче 
Ю хма тӑрӑхӗнче вӑкӑрсем кӳлсе ҫӳреме вӗренчӗҫ. 
Вӑкӑрсене ҫеҫ мар, ӗнесене те кӳлеҫҫӗ. Вӑкӑр ҫапах 
та  лаш а мар: темле хӑваласан та  васкамасть, аран 
ҫеҫ уткалать, ҫур сехетре те ҫур ҫухрӑм кӑна каять. 
Ш ы в курсан вара чараймастӑн. ...Ч ӑтать ҫав хӗрарӑм. 
Чы лайӑш ӗн мӑшӑрӗсем, каччисем, ҫывӑх тӑванӗсем пуҫ 
хучӗҫ вӑрҫӑра. Вӗсем ҫинчен аса илсе мӗн чухлӗ куҫҫулӗ 
юхтарман пулӗ. Ф ронта кирлӗ япаласемпе тивӗҫтерес 
тесе мӗн чухлӗ тар кӑларнӑ, вы ҫӑллӑ-тутӑллӑ пурӑннӑ, 
ҫӗр ҫывӑрман. Ҫапах та  вӑрҫӑран таврӑннисенчен 
чы лайӑш ӗ вӗсене: «Мӗн курнӑ эсир, хӗрарӑмсем тыл- 
ра, окопри ҫӑра пы лчӑкра выртман, атакӑсенче этем 
пурнӑҫне татас тесе таврара ш ӑхӑракан пульӑсене 
хирӗҫ ыткӑнман, ш ывра, юр ҫинче тӑш м анран пы танса 
выртман. Л арнӑ кунта алӑ усса, хуҫалӑхсене юхӑнтарса 
янӑ», -  тесе хӑртм а именмен.

-  Кӳрентерекен сӑмахсене те, йывӑрлӑхсене те ну
май чӑтн ӑ ӗнтӗ, -  аса илет халӗ ҫитмӗлтен иртнӗ М ар
ги аппа. Ч ӑнах та, шухӑш ҫӑмхи сӳтӗлме тытӑнсассӑн 
ты тса та  чараймастӑн.

«Палан хыҫҫӑн пилеш  те тутлӑ», -  теҫҫӗ халӑхра. 
Ч ӑваш  Иш ек ҫамрӑкӗсем вӑрҫӑ хыҫҫӑн та  икӗ ҫул
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Улатӑр районӗнчи Кивӗ Эйпеҫ тӑрӑхӗнче вӑрман каснӑ. 
Ҫав ш утра Серафима М айкова, Евгения Краснова, Н и
колай Кураков, В алентин Курманаев. Вёсем хушшинче 
ҫитӗнсе ҫитнӗ хёр М аргарита Куракова та  пулнӑ. Хёрсем 
йывӑҫ йӑвантарнӑ, купаланӑ, арҫын ачасем турттарса 
тӑнӑ. Вутӑ-ш анкӑ шкулсене, кантурсене, фермӑсене 
ӑш ӑтм а та  кирлӗ. Ҫурт-йӗр купалама та  йывӑҫ кирлӗ. 
Хӑйсен йывӑр ш ӑпине ы лханнӑ ҫамрӑксем, вӑрҫӑра пуҫ 
хунӑ ҫамрӑксемш ӗн хумханнӑ.

— М анпа пӗр ҫулхисенчен, вӑрҫа кайнисенчен яла  пӗр 
Якку Цыпленков ҫеҫ каялла таврӑнчӗ. Пирӗн вӑхӑтри 
хӗрсен савнӑ туспа калаҫасси ҫыру вӗҫне юлнӑ. Анчах 
ҫырусем те сасартӑках килме пӑрахнӑ. Я лта тӗрлӗрен 
хыпар ҫӳренӗ вара: «вилнӗ», «тыткӑна лекнӗ», «аманнӑ», 
-  тет  М арги аппа.

Ҫавах та  ырри те аса килет. Ч ӑваш  Иш ек ялӗ 
ҫумёнчи вӑрман уҫланкине вӑййа тухатчӗҫ ҫамрӑксем. 
Ӗҫлесе ӗшеннӗ хыҫҫӑн чӑннипех канма лайӑх  пулнӑ 
унта. 1949 ҫулта ш ӑпах ҫакӑнта М арги яла  тӑванӗсем 
патне хӑнана килнӗ 22-ри Тӑрӑн йӗкӗчӗпе -  Миккуль 
Конновпа палаш нӑ. Ҫуркунне вӗсем пӗрлеш нӗ. Ҫичӗ 
ача пӑхса ҫитӗнтернӗ.

-  Хуйха та, савӑнӑҫа та  пӗреш кел, никама та 
палӑртм асӑр чӑтса, пы тарса ҫӳреме вӗренсе ҫитнӗ хӗр 
пулнӑ вӑл. Чӑваш сен «Аллу хуҫӑлсан -  алса ӑш не пы- 
тар» текен каларӑш ӗ пек ы тлаш ш и сӑмах та  вӗҫерӗнсе 
кайман унӑн, -  каласа парать мӑш ӑрӗ Н иколай Серге
евич.

Ч ӑнах та, хуйхӑ чух хуйхӑрмасӑр, савӑнӑҫлӑ чух 
хавасланмасӑр, екки пур чух калаҫмасӑр чӑтм а пысӑк 
чун вӑйӗ кирлӗ. Кунта М арги аппан хӑйне евӗр темӗнле 
ҫирӗплетекенни -  йы вӑр вӑхӑт, выҫлӑх ҫулӗсем, вӑрҫӑ 
вӑхӑчӗ -  пулнӑ. Асӑннӑ пулӑм ш ӑпах вӑрҫӑ тапхӑрӗнче 
хӗрсен кӑм ӑлне те, сӑн-питне те ӗмӗрлӗхех витӗм ҫапнӑ.

1927 ҫулта ҫуралнӑ ачасем тискер вӑрҫа пурте 
лекмерӗҫ, вӑрҫӑ асапне ты лри ӗҫре курчӗҫ. Ш ӑпах 
ҫавӑн пек ш ӑпа пулнӑ М арги мӑш ӑрӗн. С аккӑрта чух-
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нех тӑлӑха юлать вӑл. М алтан Вӑтаелӗнче кукамӑшӗ 
патӗнче пурӑнать, каярахпа Тӑрӑн ялне пурӑнма 
куҫать. Ашшӗ-амӑшӗн ҫурчӗ хупӑнса тӑнӑ. 1941 ҫултан 
пуҫласа вунтӑваттӑри ача колхоз ӗҫне кӳлӗнет. Нӑрваш- 
Ш ӑхаль, Хурама Твар тӑрӑхӗнчи вӑрмансенчен вӑкӑрпа 
вутӑ-шанкӑ, ҫурт-йӗр купалама пӗренесем туртта- 
рать. Каярахпа ҫарта службӑра тӑрать. Пӗр-пӗринпе 
пӗрлешсен ҫамрӑксем ураланма пуҫлаҫҫӗ.

-  1954 ҫулта ялта  ӗне усрама ты тӑнтӑмӑр. Кил- 
ҫуртра виҫӗ пӗчӗк ача-ҫке, сӗтсӗр май ҫук. Маленков 
вӑхӑтӗнче хресченсене чылай ҫӑмӑллӑхсем пачӗҫ, на- 
луксенчен хӑтарчӗҫ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче эпӗ плугарьте те 
ӗҫленӗ. Каярахпа фермӑра тӑрӑш нӑ, ҫулла кӗтӳ кӗтнӗ. 
Ҫирӗм ҫул пӗр тухмасӗр конюхра, сакӑр ҫул скотни- 
кре ӗҫлерӗм, ултӑ ҫул ферма кӗтӗвне кӗтрӗм. Ҫӑмӑл-и, 
йывӑр-и -  чӑтнӑ, нӑйкӑшман. Аслӑ ачасем, Митя, Петя, 
Володя та  ял  кӗтӗвне кӗтрӗҫ, — хурланса аса илет Мик- 
куль тете.

Тӑван ҫӗршыв Аслӑ вӑрҫин мӗнпур халӑх 
паттӑрлӑхне аса илнӗ вӑхӑтра Марги аппапа Мик- 
куль тете «1941-1945 ҫулсенчи Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ 
вӑрҫи вӑхӑтӗнче хастарлӑ ӗҫленӗшӗн» медальсем ҫине 
пӑхаҫҫӗ, куҫҫулӗсене шӑлаҫҫӗ.

Ю рий Михеев.
Патӑръел районӗнче тухса тӑракан «Авангард» 

хаҫат, 05.07.1994 ҫул.

Вӑрҫӑ вӑраха тӑсӑлнӑ май Хӗрлӗ ҫара тӑш м ана ар
катса тӑкма вӑйпитти ҫынсем кӑна мар, самолетсемпе 
танксем т ат а  ы тти йышши хӗҫ-пӑшал та  ҫителӗклӗ 
кирлӗ пулнӑ. 1942 ҫулхи кӗркунне Сталинград хулин- 
че йывӑр ҫапӑҫусем пынӑ чухне пӗтӗм Совет Союзӗпех 
тӑван ҫӗр-шыва пулӑшас тӗллевпе патриотла юхӑм 
пуҫланса каять. Ҫак пуҫарӑва Ч ӑваш  республикинче те 
фабрикӑсемпе заводсенче, кохозсемпе учрежденисен- 
че ырласа йышӑнаҫҫӗ: пурлӑх фондне уҫма тытӑнаҫҫё. 
Пухӑнса пынӑ укҫа-и вӑл е ӗҫ укҫин пӗр пайӗ, ял-хуҫалӑх
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Николай Сергеевичпа Маргарита Игнатьевна Конновсем

продукцийӗ е ӑшӑ тумтир -  пурте Хӗрлӗ Ҫар валли, 
«Колхозник Чувашии» тата «Тракторист Чувашии» 
танк колонии тунӑ ҫӗре кайнӑ. Республикӑри комсомол 
организацийӗсем «Комсомолец Чувашии» ятпа самолет- 
сен эскадрилйи тума укҫа пуҫтарнӑ.

1942 ҫулхи раштав (декабрь) уйӑхӗн 29-мӗшӗнче 
ВКП(б) Чӑваш обкомё ГКО председателӗ И.В.Сталин 
патне телеграмма ҫитернӗ. Унта ҫырнӑ тӑрӑх, Чӑваш 
АССРӗнчи колхозниксемпе колхозницӑсем тата трак- 
тористсем танк колоннисем тума: «Колхозник Чу
вашии» валли 30 млн. 75 пин тенкё, «Тракторист 
Чувашии» валли 1 млн. 477 пин тенкё укҫа хывнӑ. 
Паллах, ҫак патриотла юхӑмра Чкаловски районёнчи 
МТС механизаторёсемпе колхозсенчи малта пыракан 
ҫӗр ӗҫченӗсем, выльӑх-чӗрлӗх пӑхакансем те пысӑк 
хастарлӑх кӑтартнӑ.

Ҫак патриотла юхӑм Чкаловски районӗнчи хӑш- 
пӗр колхозсемпе МТСра, шкулсенче ҫӗнтерӳ кунне
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ҫывхартас ӗҫре колхозниксемпе колхозницӑсем, механи- 
заторсемпе шкул ачисем оборона фондне укҫа тата  обли- 
гаци хывас ӗҫре хӑйсен тӳпине хуни ҫинчен 1943 ҫулта 
Чкаловски районӗнче тухса тӑнӑ «Коммунизм байрагы» 
(Коммунизм ялавё — Д.К.) хаҫатӗнчи статьясем тӑрӑх 
тата  1975 ҫулта Патӑрьел районӗн «Авангард» хаҫатри 
«Вӑрҫӑ кунӗсен хроники» статьяра вуласа пӗлме пулать.

Колхозниксем Хӗрлӗ ҫара апат-ҫимӗҫ ытларах парса тӑрас 
тесе, кӑҫал ял-хуҫалӑх продукчӗсен пур обязательствине те 
вӑхӑтра пурнӑҫа кӗртрӗҫ. Ҫар фондне 150 пӑт тырӑ хыврӗҫ. 
(27.02.1943 ҫ.)

«Боец всеобуча» ятлӑ танксен колонии тума тума.

Тӑрӑнти всеобуч пунктӗнче вӗренекенсем танксен «Боец 
всеобуча» ятлӑ колоннине тума хӑйсен хушшинче 2800 тен. 
укҫа пухса пачӗҫ. Всеобуч пунктӗнче вӗренекен хӗрсенчен ҫак 
ӗҫ валли нумайӑшӗ 100 тенкӗрен пуҫласа 400-шер тенкӗ хыврӗҫ.

П.К. (28.03.1943 ҫ.)

Фронтовиксен ҫемйисене пулӑшатпӑр.

Тӑрӑн ялсоветне кӗрекен Роза Люксембург ячӗпе таракан 
колхозри колхозниксем хӑйсен пухӑвӗнче фронтовиксен 
ҫемйисене пулӑшма 3 ц ҫӑнӑх, 1 ц кӗрпе, 5 кг какай, 150 ҫӑмарта 
тата ытти япаласем те уйӑрса хунӑ. Кунсӑр пуҫне колхозник- 
сен хушшинче 3 ц ҫӗрулми тата ытти япаласем те пухнӑ. Вунӑ 
кунлӑх вӑхӑтӗнче 12 сысна ҫури тата ытти япаласем парса 32 
ҫемьене пулӑшнӑ.

И. Думилин. (01.04.43 ҫ.)

«Вӑрҫӑ кунӗсен хроники» статъяран:

1943 ҫул
Январён 1-мёшӗ. «Маяк» (Кызыл Чишма) колхоз 

колхозникӗсемпе колхозницисем «Колхозник Чувашии»
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танк колонии тума 432 пин тенкӗ укҫа, 1200 пӑт тырӑ 
хывнӑ. Ҫак колхоз председателӗ 3. Минаев хӑй кӑна 
100 пин тенкӗ панӑ. Государствӑн Оборона Комитетне 
янӑ ҫырура вӑл хӑй укҫипе тунӑ самолета Сталинграда 
хӳтӗлекенсене пама ыйтнӑ. Ҫак колхоз члене Гарифул- 
ла Л атф уллин 50 пин тенкӗ хывнӑ.

Январён 5-мӗшӗ. Чкаловски районӗнчи «РОКК» 
колхозри (Кивӗ Ахпӳрт ялӗ) комсомолецсемпе ҫамрӑксем 
Чӑваш  АССРӗнчи колхозсемпе предприятисенчи тата  
учрежденисенчи комсомолецсемпе ҫамрӑксене «Комсо
молец Чувашии» самолетсен эскадрилйине тума укҫа 
пухма республикӑри пуҫару тунӑ.

«Комсомолец Чувашии» самолетсен эскадрилйине 
тума пёр кун хушшинче районёпе 714 пин тенкё пухнӑ. 
«РОКК» колхоз членёсем 300 пин тенкё, ҫак колхозри 
комсомол организацийӗн секретарӗ А.П. Еливанов 25 
пин тенкё, колхоз председателё Каргин 25 пин тенкё 
хывнӑ. Чӑваш  Сӑкӑт ялёнчи «Красное Знамя» колхоз 
членёсем пёр кун хушшинче 107 пин тенкё пухнӑ. Н. 
Тинюков колхозникхӑй кӑна 50 пин тенкё, комсомол 
организацийӗн секретарӗ Н. Пирогов 15 пин тенкё панӑ.

Январь.
Чкаловски районёнчи Кызыл Чиш ма ял Советёнчи 

«Кызыл-Тан» колхоз председателё Г.К. Камалов «Комсо
молец Чувашии» эскадрилйи тума 300 пин тенкё панӑ. 
Колхоз председателё Я. Кузнецов 50 пин, В. Веревкин 
30 пин, 59 ҫулхи Г Наперсткин 25 пин, Д. Наумова кол
хозница 15 пин, Дергунова 5 пин тенкё хывнӑ. Киров 
ячёпе хисепленекен колхоз (Вӑтаел) ӗҫченӗсем 50 пин 
тенкё, «Восток» (Татмӑш  ялё) -  75 пин тенкё: «Ҫӑлтӑр» 
(Анат Туҫа) ҫар самолечёсем тума 300 пин тенкё хывнӑ. 
Кузнецов 13 пин, С. Торговцев -  15 пин, А. Заплаткин -  
10 пин, Л. Плешков ҫамрӑк колхозник 8 пин тенкё панӑ. 
1943 ҫулхи январӗн 31-мӗшӗ тӗлне районта пурӗ пӗр 
миллион та  152 пин тенкӗ пухӑннӑ.

Январён 31-мёшё. Чкаловски МТСӗнчи тракто- 
ристсемпе трактористкӑсем «Тракторист Чувашии»
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танк колонии тума укҫа пухас ӗҫе хастар хутшӑннӑ. И. 
Ситов бригадир 20 пин тенкё, Люкин 10 пин, А. Андрее
ва комбайнерка 4 пин тенкё панӑ.

Январӗн 31-мӗшӗ. Эвакуаци йёркипе Ленингра- 
дран килнӗ П атӑрьелӗнчи вӑтам  ш култа вёренекенсем 
И нна тата  Валя Лазаревасем, Ю ра Никифоров, Н а
таш а Набатова оборона фондне 600 тенкё укҫа тата  
650 тенкӗлӗх облигаци хывнӑ, Чӑваш  республикинче 
пурӑнакан Ленинград ачисене хӑйсенчен тёслёх илме 
чӗнсе каланӑ.

«Авангард» хаҫат, 18.03.1975 ҫ.

Кёске справка: Чӑваш  АССР Аслӑ Канашӗн
Президиумӗ 1944 ҫулхи январӗн 18-мӗшӗнче йыш ӑннӑ 
тӑрӑх Чкаловски районӗн центрне Чкаловскинчен 
П атӑрьелне куҫарнӑ, район ячӗ ылмашӑнман.

Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫине хутш ӑнни ҫинчен 
Александр Иванович Алексеев учитель-пенсионер аса 
илӗвӗнчен.

1. Хӑруш ӑ хы п ар .
1941-мӗш ҫулхи июнӗн 21-мӗшӗ. П атӑрьелӗнчи пе

дучилище пӗтернӗ ҫамрӑксем савӑнӑҫлӑн сывпуллашу 
каҫӗ ирттерчӗҫ. Кашни яшӑн-хӗрупраҫӑн малашнехи 
ӗмӗтсемпе тӗллевсем, пурнӑҫри ш анчӑк тӗвӗленнӗ.

Июнӗн 22-мӗшӗ. Яланхи пекех ирхине ирех ялта 
ӗҫҫи пуҫланнӑ, ӗне-выльӗх макӗрни, кӗтӳ хӑвалакан 
хӗрарӑмсен сасси илтӗннӗ. К ӑнтӑрла ҫитеспе ял хуш
шинче уяр аҫа ҫапнӑ евӗр хӗрушӑ хыпар сарӑлчӗ: «Вӑрҫӑ 
пуҫланнӑ». Халӑх унталла-кунталла хӗвӗше пуҫларӗ. 
Ҫар службинчен таврӑннӑ командирсем 4-5  кун хуш
шинче военкомата ҫул тытрӗҫ. 10—15 кунран ялти 
вӑйпитти арҫынсем те ҫемйисемпе, кӳршӗ-аршӑсемпе, 
ял-йыш па сывпуллашрӗҫ. Каш ни килте сывпуллашу. 
Ашшӗ-амӑшпе, савнӑ мӑшӑрӗпе, ачи-пӑчипе куҫҫуль 
юхтарса уйрӑлаҫҫӗ вӑрҫа тухса каякансем. Ҫак вӑрҫа 
пирён ялтан 200-тен те ы тла ҫын тухса кайрӗ. Ҫурри
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ытларах вӗсенчен Тӑван 
ҫӗршывшӑн нимӗҫ фашис- 
чӗсене хирӗҫ пынӑ хаяр 
вӑрҫӑ хирӗнче паттӑррӑн 
ҫапӑҫса пуҫӗсене хучӗҫ. 
Хӑш-пӗр ҫемьерен 4-5- 
шер арҫын вӑрҫӑ вутне 
кӗнӗ. «Роза Люксембург» 
ятпа тӑракан колхоз 
вӑрҫӑ валли ятарласа 
ӳстернӗ (РККА фончӗ) 25 
лаш а фургонсем кӳлсе, 
колхозра лайӑх ӗҫленӗ 
ҫынсен аллине парса (А. 
Крылов, В. Орлов, Андрей 
Алексеев) вӑрҫа ӑсатнӑ. 
Лялькин Никита ятлӑ 

старик 3 ывйлне: Матвине, Михаляна, Якова тата Ни
колай мӑнукне (Матви ывӑлне) ӑсатнӑ, анчах пёри те 
киле таврӑнайман вӑрҫӑран. Думилин Николай виҫӗ 
ывӑлне: Ивана, Степана, Алексее вӑрҫӑ хирёнчен кётсе 
илеймен. Хёрсем те: Ш екеева Елена Илларионовнапа 
Тихонова Вера Николаевна вӑрҫа кайнӑ. Ялта ватӑсем, 
хӗрарӑмсемпе ачасем ҫеҫ тӑрса юлнӑ, пӗтӗм йывӑр ӗҫ 
вӗсем ҫине тиеннӗ. Вӑрҫӑ ҫитнӗ вырӑнсенчен яла бе- 
женецсем килсе тулчӗҫ. Ял халӑхӗ, пуҫлӑхсем вӗсене 
кӑмӑлтан кӗтсе илчӗҫ, май килнӗ таран апат-ҫимӗҫпе 
пулӑшатчӗҫ, хваттерсене вырнаҫтарчӗҫ. Вӗсенчен 
чылайӑш ӗ Эстонинчен пулнӑ. Хӑш-пӗр килсене вӑрҫӑра 
пуҫне хунисем ҫинчен хурлӑхлӑ хыпарсем ҫите пуҫларӗҫ, 
арӑмӗсем, ачи-пӑчисем тӑлӑха юлчӗҫ. Пӗрин хыҫҫӑн те- 
при вӑрҫӑ хирӗнчен аманса-сусӑрланса, алӑсӑр-урасӑр 
киле таврӑна пуҫларӗҫ (И.В. Думилин, П.П. Краснов, 
П.Е Сорокин).

Ял халӑхӗ ҫӗнтерӳ кунне ҫывхартас тесе фронта 
тырпул, аш-какай, ҫӑмарта ӑсатнӑ, салтаксем валли 
ӑш ӑ тумтир, алса-чӑлха хатӗрленӗ, ҫар техники валли
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укҫа-тенкӗ хывнӑ. Вун ҫичӗ-вун сакӑр ҫулхисем ят тух- 
сан вӑрҫа кая пуҫларӗҫ. Пирӗн ҫулхисем (1924 ҫ.): эпӗ, 
И. Илехметов, И. Кузьмин, В. Макаев пӗрле 1942 ҫулхи 
август уйӑхӗнче ялтан тухса кайрӑмӑр.

2. Х ӗ р л ӗ  ҫар  рет ӗнчи малтанхи кунсем .
П арттӑ хушшинченех ҫара илнӗ ҫамрӑксене сал- 

так  тумтирне тумлантаричченех васкавлӑн хӗҫ-пӑшал 
ты ткалама, ҫапӑҫура унпа усӑ курма вӗрентетчӗҫ. Эпӗ 
Мускав облаҫӗнчи Дмитров хулинче вырнаҫнӑ 26-мӗш 
запасри зенитнӑй артиллери полкӗнче ҫар ӑсталӑхне 
алла илтӗм. Унта икӗ уйӑх хушши хатӗрлесе пире 
зениткӑ туппине пилӗк пӳрнене пӗлнӗ пек пӗлекен 
турӗҫ. Темиҫе хутчен: «Тяжело в учении, легко в бою» — 
текен А. Суворов сӑмахӗсене ӑнлантарса парса, халран 
кайиччен хӑвалатчӗҫ. Ҫимелли вара начар та  сахалччё, 
хӑҫан фронта лекёпёр-ши, теттёмёр. Унта хӑрушӑ 
пулсан та  хырӑм тутӑрах пулӗччӗ, ҫи-пуҫра та  салтак 
тумтирӗ пулӗччӗ, теттӗмӗр. Кун каҫиччен ывӑнса ҫитнӗ 
салтаксене 11 сехетре каҫхи тӗрӗслеве илсе тухатчӗҫ, 
ун хыҫҫӑн стройпа юрласа уттаратчӗҫ. Хаяр старши
на: «Алексеев, запевай!» -  тесе кӑш кӑратчӗ. «Тачанка», 
«Катюша», «По долинам и по взгорьям» юрӑсене юрла
са утаттӑмӑр. Каярах тата  «Вставай страна огромная» 
юрра та  вӗрентӗмӗр. Ҫапла вара икӗ уйӑх нуш аланнӑ 
хыҫҫӑн 1942 ҫулхи ноябрӗн 12-мӗшӗнче фронта ячӗҫ, 
1119-мӗш зенитнӑй артиллери полкне лекрӗм.

Пӗрремӗш хут тӑш манпа Воронеж облаҫӗнчи Грязи 
станцинче тӗл  пулма тӳр килчӗ. Нимӗҫсем пирӗн ҫине 
бомбӑсем тӑкм а пуҫларӗҫ, анчах хӑватлӑн орудисенчен 
персе тӑнипе, тӑш ман самолечӗсем станци ҫине пӗр 
бомба та  пӑрахмасӑрах пӑрӑнса кайрӗҫ. Ҫакӑ пирӗншӗн 
«боевое крещение» пулчӗ.

3. С т алинград пат ӗичи ҫапӑҫусем .
1942 ҫулхи ҫуллахи кунсенче Совет ҫарӗшӗн Ста

линград патӗнче питӗ йывӑр лару-тӑру пулнӑ. Тӑшман 
Атӑл патне талпӑннӑ, нимӗҫсен ҫарӗ пур енӗпе те Хӗрлӗ
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ҫартан ҫак участокра вӑйлӑрах пулнӑ. Пирӗн командова- 
ни ҫак йывӑр-ларӑва, пысӑк хӑрушлӑха сирсе яма тӗплӗн 
план туса хатӗрленӗ, ҫак вӑрҫӑ участокне пысӑк вӑйсем 
пуҫтарса тӑш мана хирӗҫ контрнаступлени пуҫласа яма 
палӑртнӑ. Танк, артиллери, авиаци вӑйӗсене ҫакӑнта 
пуҫтарса хӑватлӑн ҫапса салатма палӑртнӑ. Ҫак опе- 
рацие хутшӑнма Воронеж фронтӗнчен пирён полка 
та Сталинград патне куҫарчӗҫ. Тӑшмана систермесӗр, 
ҫӗрлехи тӗттӗмпе усӑ курса, ҫулсем начаррине пӑхмасӑр, 
ҫырма-ҫатра, юхан шывсем урлӑ каҫса ноябрь пуҫламӑш 
кунӗсенче ҫурҫӗр енчен Сталинград патне ҫӗрле ҫитсе 
вырнаҫрӑмӑр. Ахӑртнех, пире тӑшман асӑрханӑ. Тул 
ҫутӑла пуҫласан иртен пуҫласа тӗттӗм пуличчен пӗр 
чарӑнми минӑсемпе снарядсем тӑкса тӑчӗ. Пирён ен
чен ҫухатусем ҫавӑн чухне пысӑк пулчӗҫ. Ноябрӗн 
13-мӗшӗнче пире панӑ ориентир ҫине-ҫинех персе тӑма 
хушнӑ. Ҫав кун Хӗрлӗ Ҫар нимӗҫсене хирӗҫ контрнасту
плени пуҫласа ячӗ. Верховнӑй Главнокомандовани плана 
пурнӑҫа кӗртме пуҫласа Сталинград патӗнчи нимӗҫсен 
группине кӑнтӑр енчен Сталинград фрончӗ (командую- 
щи Еременко), Ставкӑран Жуков, Конев, Василевский 
аслӑ командирсем те унтах тетчӗҫ. Оборона тарӑнӑшӗ 
150-180 км. таран ҫирӗпленсе тӑнӑ; блиндажсем, тран- 
шеясем тата ҫурҫӗр енчен Ю го-Западнӑй фронт (коман
дующий Ватутин) хупӑрласа ункӑна ҫавӑрса илчӗҫ, 5 кун 
хушшинче нимӗҫсен 22 дивизине (330 пин ҫын) ҫавӑрса 
илсе ункӑна хӗссе пычӗҫ. Калач-на-Дону патӗнче тӗл 
пулчӗҫ. Халӗ ункӑ ш ал енчен те наступлени пычӗ. Ҫак 
ҫитӗнӗве тума тӑшман кӗтмен ҫӗртен танк, артиллери, 
авиаци вӑйӗпе хӑватлӑн пырса ҫапни пулӑшрӗ.

Сталинград ункинчи нимӗҫсене сывлӑшран 
кашни кун 300 самолет турттарса тӑчӗ: хӗҫ-пӑшал, 
продуктӑсем, медикаментсем парашютпа пӑрахатчӗҫ. 
Ҫав самолетсене хирӗҫ пирӗн летчиксем, зенитчиксем 
кунне-ҫӗрне пӗлмесӗр ҫапӑҫатчӗҫ. Сталинград ҫине Гит
лер ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ вӑйсем пӑрахатчӗ. Анчах усси са- 
хал пулнӑ. Нимӗҫсемпе пӗрле ку участокра пире хирӗҫ 
румынсемпе венгрсем, итальянецсем те ҫапӑҫатчӗҫ.
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Вӗсене вара пирӗн йы ш лӑн ты ткӑна илетчӗҫ. Ункӑра 
ҫапӑҫакан тӑш м анӑн кунӗсем чаксах пычӗҫ. Вӗсене ка- 
питуляци тума икё хутчен ультиматум пачӗҫ, анчах 
Паулюс фельдмарш ал йышӑнмарӗ. Ҫавӑн хыҫҫӑн пирӗн 
командовани (Сталинградпа Дон фрончёсем) наступле
ние вӑйлатса ячӗҫ.

1943-мӗш ҫулхи январӗн 31-мӗшӗнче Паулюс фель
дмарш ал капитуляцие йышӑнчӗ. 22 дивизи хӗҫ-пӑшал 
пӑрахса парӑнчӗ. Ҫак ҫӗнтерӳ питӗ пысӑк пӗлтерӗш лӗ 
пулчӗ, нимӗҫсене хӗвеланӑҫалла хӑваласа пырса 
ҫапӑҫусене пысӑк пулӑш у пачӗ. Кӑнтӑр-хӗвеланӑҫ 
фрончӗ пӗтӗмӗш ле наступление м алалла хӑватлӑн ата- 
лантарса пычӗ. Пирӗн 1119 зенитнӑй полка каялла Во
ронеж фронтне куҫарса килчӗҫ.

4. Д о н ӑ н  ҫӳлти т ӑрӑхӗнче.
1943 ҫулхи январь уйӑхӗнче эпир Оскол шывӗ 

хӗрне тухрӑмӑр. 2 сехет хушши тупӑсемпе минометсен- 
чен персе тӑн ӑ хыҫҫӑн танксем м алалла ыткӑнчӗҫ. Ун 
хыҫҫӑн пехота тата  кавалери наступление кӗрсе кайрӗҫ. 
ПВО-ра 46 ы тла зенитнӑй полксем, вёсен шутӗнче 
пирӗн 1119 ЗАЛ та  тӑратнӑ тата  ы тти зенитнӑй диви
зион хатӗр тӑнӑ.

5 июльте тӑш м ан наступлени тума ты тӑниччен 10 
минут маларах пирӗн командовани хӑватлӑ артподго
товка пуҫларӗ. Пирӗннисем 6 орудирен 30 минут хушши 
пӗр чарӑнми тӑш м ан ҫине персе тӑчӗҫ. Вёсен ҫуррине 
яхӑн батарейисем пӑчланса ларнӑ. Икӗ сехетрен ҫеҫ 
тӑна кӗнӗ тӑш м ан артиллеринчен пеме пуҫларӗ, пӗр 50- 
100 самолечӗ пирӗн ҫине бомбӑсем тӑкрӗҫ, унтан вёсен 
танкӗсем ҫапӑҫу хирне тухрӗҫ. Пуҫланса кайрӗ вара 
халиччен пулман хаяр ҫапӑҫу. Кунне 5-6-ш ар атака. 
Тӗнчере халиччен пулман танксен кӗрешӗвӗ пулнӑ. 5-6 
июльтен 15 июльччен Прохоровка ҫывӑхӗнче икё енчен 
те 1,5 пин танк  пӗтнӗ, авиаци калам а ҫук пысӑк аркату 
тунӑ тӑш м ана. 15 июльсенче лӑпкӑлӑх пуҫланнӑ. Курск 
патӗнчен 23 июльте, Орел патӗнчи плацдарма август
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уйӑхӗн 18-мӗшӗнче пирӗн ҫарсем нимӗҫсен хӑрушлӑхне 
сирсе янӑ. 5 августра Белгород, 30 августра Харькова 
ирӗке кӑларнӑ. Ҫапла вара Украинӑна нимӗҫсенчен та- 
сатма тытӑннӑ.

5. Д н еп р  ю хан  ш ы вён  сылтӑм ҫы ран ӗн чи  
Украинӑна и р ёк е  кӑларассиш ӗн пы нӑ ҫапӑҫусем .

Асӑннӑ ҫапӑҫусенче артиллери вӑйӗпе усӑ курни 
пирӗн ҫарсене малалла хӑвӑртрах хӗвел анӑҫ еннелле 
куҫса пыма май панӑ. Чи малтанах Центральнӑй тата 
Воронеж фрончӗсен ҫарӗсем Днепр леш енне плац
дарм йышӑнса (на Букринской излучине) Днепр шывӗ 
урлӑ мӗнле май килнӗ, ҫапла каҫнӑ: кимӗсемпе, плот- 
семпе, уйрӑм юхакан йывӑҫсенчен тытса пырса тата 
ытти майпа 10-11 кун хушшинче артиллерипе авиаци 
тӑкакан вут-ҫулӑм айӗнче Днепр шывӗ урлӑ саперсем 
700 м тӑршшӗ кӗпер туса хунӑ. Июль уйӑхӗнче пирӗн 
фронт Днепр леш енче 9 плацдарм туртса илчё, унта 
ҫирӗпленсе ларса нимӗҫсене аркатма пуҫланӑ. Днепр 
шывӗ урлӑ каҫнӑ чухнехи ҫапӑҫусенче паттӑрлӑх 
кӑтартнӑш ӑн 2 пин ы тла офицерсемпе салтаксем Совет 
Союзӗн Геройӗ ята илнӗ, вуншар пин ҫынна орденсемпе 
тата  медальсемпе наградӑланӑ.

20.09.1943 ҫулта Воронеж фронтне 1-мӗш Украина 
фрончӗ ятне пачӗҫ -  командующи Ватутин. Ҫеҫенхир 
фронтне -  2-мӗш Украина фрончӗ (20.10.43 ҫ.), Хӑвел 
анӑҫ фронтне -  3-мӗш Украина, Кӑнтӑр фронтне -  
4-мӗш Украина фрончӗ. 1-мӗш Украина фрончӗ Киев 
ҫине наступлени пуҫларӗ. Кунта Рыбалко маршалӑн 
3-мӗш танк армийӗ тӗп вырӑнта пулчӗ. Эпир ҫӗрле 
Киев еннелле маскировка йӗркипе орудисене алӑ вӗҫҫӗн 
сётӗрсе автомашинӑсен ҫутисене сӳнтерсе куҫрӑмӑр. 
2 пин орудисемпе минометсем, 500 «Катюша» (1 км 
ҫинче 300 шт. пулнӑ). Ноябрӗн 3-мӗшӗнче пӗтӗм ҫар 
хатӗрӗсенчен тата  авиацисенчен харӑссӑн вут тӑкма 
пуҫларӗҫ. Ноябрӗн 5-мӗшӗнче Киев хули таврашӗнче, 
тепӗр кунне хула урамӗсенче хаяр ҫапӑҫусем пычӗҫ.
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Ноябрей 6-мӗшӗнче ҫӗрле 1 сехетре Украинӑри пар- 
ти ЦК ҫурчӗ ҫинче хӗрлӗ ялав вӗлкӗшме пуҫларӗ. Ир- 
хине 4 сехетре Киева пӗтӗмпех ирӗке кӑларса тӑш мана 
каялла хӑвалама пуҫларӑмӑр. 1943-мӗш ҫулхи кӗркунне 
тата  1944-мӗш ҫулхине 500-600 км м алалла куҫрӑмӑр. 
Днепр ҫыранӗн сылтӑм енче вырнаҫнӑ Украина 
территорийӗ 1944 ҫулта ирӗке тухрӗ.

7. П ольш а Р есп уб л и к и н е  и р ӗ к е  к ӑларса  
ҫӗнт ерӳ туни.

Украинана пӗтӗмпех ирӗке кӑларнӑ хыҫҫӑн пирӗн 
ҫарсем м алалла Висла-Одер операцие хутш ӑнса Поль
ш а ҫӗрӗ ҫине кӗрсе кайрӗҫ. 1-мӗш Украина фрончӗ, Вис
л а  шывӗ урлӑ каҫса, Сандомир плацдармне ҫирӗпленсе 
ларчӗ. Ҫак плацдармра пирӗн 8-мӗш уйрӑм зенитнӑй 
дивизион та  пулчӗ. Ҫак вы рӑнта тӑнӑ чухне Елчӗк 
районӗнчи Ҫуткӳль каччипе Воронов Петр Герасимо- 
вичпа тӗл пулма тиврӗ. Халь вӑл  ялтах пурӑнать.

1945-мӗш ҫулхи январь-март уйӑхӗсенче Бреславль 
хулинчен м алалла Берлин ҫине наступлени пычӗ. 
Апрелён 16-мӗшӗнче 1-мӗш Украина фрончӗпе (команду- 
ющи И.С. Конев) 1-мӗш Белорусси фрончӗ Берлин ҫине 
наступлени пуҫларӗҫ. Эпир кӑнтӑр енчен 1-мӗш Бело
русси фрончӗпе апрелӗн 21-мӗшӗ тӗлне Берлин ҫывӑхне 
ҫитрӗмӗр. Апрелӗн 30-мӗшӗнче Берлинра Рейхстагшӑн 
ҫапӑҫусем пуҫланчӗҫ. Нимӗҫсем хӑйсем парӑнни ҫинчен 
пӗлтерсе шурӑ ялавсем кӑлара-кӑлара ҫакнӑ. Майӑн 
2-мӗшӗнче 15 сехетре Берлин пӗтӗмпех парӑнчӗ.

М айӑн 8-мӗшӗнче нимӗҫ командованийӗ капитуля- 
ци тунипе килӗшсе договор ҫине алӑ пуснӑ. 1-мӗш Укра
ина фрончӗн м алта пыракан групписем Эльба юхан 
шывӗ ҫине тухса американецсемпе, 1-мӗш Белорусси 
фрончӗ акӑлчансемпе тӗл пулнӑ.

Майӑн 9-мӗшӗ Аслӑ ҫӗнтерӳ кунӗ пулчӗ. Ҫав кун -  
нихҫан та  асран кайми кун, фашистсене ҫапса аркатнӑ 
кун -  ҫӗр чӑмӑрӗ ҫинчи ӗҫ халӑхӗшӗн калама ҫук пысӑк 
уяв кунӗ пулса тӑчӗ. Ҫак куна пирӗн дивизионри коман- 
дирсемпе салтаксем пысӑкран та  пысӑк хаваспа кӗтсе
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илчӗҫ. Ҫутӑличченех митинг пулса иртрӗ, кашнин пичӗ 
ҫинче савӑнӑҫ, кулӑ, ыталанса ҫӗнтерӳпе саламлани, 
ҫавӑнтах савӑнӑҫ куҫҫулӗ те куҫран пӑчӑртанса тухать, 
мӗн тери пысӑк мӑнаҫлӑх ҫуралать кашни ҫӗнтерӳҫӗ 
кӑкринче. Анчах кунта вӑрҫӑ пӗтмен-ха, Венгрипе Чехос
ловаки халӑхӗсене ирӗке кӑларнӑ ҫӗре хутшӑнчӗ пирӗн 
артиллери дивизионӗ. Мана икӗ кунтанах командира 
вӗрентесшӗн Совет Союзне ячӗҫ. Ҫапла эпӗ 1945 ҫулта 
май уйӑхӗнче тӑван ҫӗршыва ҫӗнтерӳпе таврӑнтӑм.

Кунта ҫакна аса илсе хӑварни вырӑнлӑ пуль тетӗп. 
Вӑрҫа тухса каякан кашни ҫыннӑн, тӑван ялне, хӑйӗн 
ҫемйине ҫӗнтерӳпе чӗрӗ те сывӑ таврӑнас ӗмӗт пулнӑ 
паллах. Анчах та шӑпа тени тӗрлӗрен килсе тухнӑ. 
Вӑрҫӑн малтанхи уйӑхӗсенче ҫапӑҫӑва кӗричченех 
пирӗн миҫе салтак тӑшманӑн вут-ҫулӑмӗ айне пулса 
пӗтнӗ, миҫе пиншер ҫынран тӑракан дивизи дивизипе 
тыткӑна лекнӗ. Тыткӑнра пулнисене киле таврӑнсан 
та НКВД-ӑн фильтраци енӗпе ӗҫлекен уйрӑм пайӗсем 
тӗплӗн тӗрӗсленӗ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн малтанхи ҫулсенче 
те, каярах та  вӗсене вӑрҫӑ ветеранӗсем пекех чысла- 
ни пулман, хисепе тивӗҫмен, тепӗр чухне сутӑнчӑк тесе 
кӳрентерни те пулнӑ. Иртнӗ ӗмӗрти 80-мӗш ҫулсен 
вӗҫӗнчен тытӑнса анчах вӗсене вӑрҫӑ ветеранӗсен йытпне 
кӗртсе чыслама тытӑнаҫҫӗ, тӗрлӗрен ҫӑмӑллӑхсемпе усӑ 
курма ирӗк параҫҫӗ. Паллах, пирӗн тӑрӑхран та пулнӑ 
вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче пин-пин салтакран нимӗҫсене сутӑннӑ 
темиҫе ҫын. Сахал мар Совет салтакӗ тыткӑнран тарса 
тухнӑ, Хӗрлӗ Ҫар ретне тӑрса нимӗҫ фашисчӗсене хирӗҫ 
паттӑррӑн ҫапӑҫнӑ. Теприсем хамӑр ҫӗршывӑн тӑшман 
йышӑннӑ территорийӗсенчи партизансен отрячӗсенче 
кӑна мар, ют ҫӗршывсенче те партизансен отрячӗсенче 
ҫапӑҫса паттӑрлӑх кӑтартнӑ. Ҫакӑн пек ҫынсенчен пӗри 
вӑл пирӗн хушӑрах пурӑннӑ. Маларах эпӗ вулакана А.И. 
Алексеев аса илӗвӗпе паллаш тарнӑччӗ, вӑл хӑй пурӑннӑ 
чухне хамӑр республикӑри тата районти хаҫатсенче 
вӑрҫӑ ветеранӗсем ҫинчен статьясем ҫырнӑ. Вӗсенчен 
пӗрин ҫинче чарӑнса тӑрасшӑн та ӗнтӗ эпӗ.
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Паттӑр партизан

Василий Петрович Воробьев

П атӑрьелӗнчи вӑтам 
ш култа юлашки экза- 
менсем вӗҫленчӗҫ. Вёре- 
некенсен те, учительсен 
те пичӗсем ҫинче савӑнӑҫ 
вылять. Июнён 21-мёш 
каҫхине вуннӑмӗш класс 
пӗтернӗ хӗрсемпе каччӑсем 
тӑван шкулпа, учитель- 
семпе тата  пёр-пёринпе 
сывпуллаш малли каҫа 
пухӑнчӗҫ. Кашнийӗнех 
пуҫӗнче тӗрлӗрен шухӑш- 
кӑмӑл, пысӑк ӗмӗт, 
чӗрисенче ҫирӗп туслӑхпа 
юрату. Ҫутӑличченех пычӗ 

сывпуллашу каҫӗ. Хаваслӑ, савӑнӑҫлӑ, ӗмӗрлӗх асра юл- 
м алла иртрӗ вӑл.

Анчах та  та  тепӗр кун, июнӗн 22-мӗшӗнче, кӑнтӑрла 
ҫитеспе Кӗҫӗн Патӑрьелӗнче те усал хыпар -  фаш истла 
Германи пирӗн ҫӗршыв ҫине сӗмсӗррӗн тапӑнса кӗни -  
кӗтмен ҫӗртен, хӑрушш ӑн сарӑлчӗ.

Вун сакӑр ҫулхи Василий Воробьевшӑн та  ку хыпар 
ҫеҫке сарнӑ улмуҫҫие касса янӑ пекех туйӑнчӗ. Арканчӗҫ 
ӗмӗт-шухӑшсем, илемлӗ хаваслӑ туслӑх, вӗҫленчӗ 
ҫамрӑклӑх телейӗ. Ш алтах тӗлӗннипе вӑл малтанах 
ним тума аптӑраса тӑчӗ. Ун пуҫӗнче сӗмсӗр тӑш мана 
тавӑрас, тӑван халӑха тӑш манран хӳтӗлеме алла хӗҫ- 
пӑш ал ты тас шухӑш ҫуралчӗ. Ҫак шухӑшсемпех район- 
ти ҫар комиссариатне ҫул тытрӗ. Кунта вара ӑна нумай 
кӗттермерӗҫ — ӗнерхи шкул ачи салтак пулса тӑчӗ. Ва
силий Воробьева Ҫурҫӗр Кавказ енне илсе кайрӗҫ. Ч а
сах унта вӑл тӑш м анпа куҫа-куҫӑн тӗл пулса темиҫе
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хутчен те хаяр ҫапӑҫусене хутшӑнчӗ, паттӑрлӑхпа 
хӑюлӑх кӑтартрӗ. Анчах тӑш ман хаяр, пирӗннисенчен 
чы лай йыш лӑн тата  вӑйлӑрах пулнӑ. Татти-сыпписӗр, 
вӑрахчен пынӑ ҫапӑҫура В. Воробьевпа ы тти салтаксене 
фашистсем ҫавӑрса илсе тыткӑнлаҫҫӗ. Мӗнле кӑна нуша 
курман пулӗ вӑл фашистсен лагерӗнче! Унӑн пуҫӗнче 
ҫак хӑрушӑ кунсемпе каҫсенче лагерьтен тарса хӑтӑлас 
шухӑш тухма пӗлмен. Икӗ хутчен тарма та  хӑтланса 
пӑхнӑ, анчах кашнийӗнчех ҫакӑ ӑнӑҫсӑр вӗҫленнӗ. Л а
герьтен лагере куҫара-куҫара ӑна Австрие илсе ҫитернӗ. 
«Ҫак хӑруш ӑ кунсене аса илме питӗ йывӑр. Вилӗмрен 
аран-аран ҫӑлӑнса юлнӑ вӑхӑтсем те темиҫе хутчен 
гулчӗҫ», — каласа парать Василий Петрович ш ывланнӑ 

куҫӗсем витӗр.
— Пӗррехинче ҫӗр варринче лагерь ҫывӑхӗнчех ав- 

томатсенчен пенӗ сасӑсем илтӗнсе кайрӗҫ. Часах алӑка 
уҫса: «Тухӑр, эсир ирӗкре! Эпир Франци партизанӗсем. 
Атьӑр пирӗнпе!» -  тесе кӑшкӑрчӗҫ. Ҫапла эпир Фран- 
цире нимӗҫсене хирӗҫ ҫапӑҫакан Сопротивлени от
рядив лекрӗмӗр. Французсен партизан отрячӗсем 
хӑйсен ҫӗршывне нимӗҫсенчен тасатассишӗн вирлӗ 
кӗрешетчӗҫ. Эпир те вӗсенчен юлмастӑмӑрччӗ. Кунта 
Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ вӗҫленичченех пултӑмӑр, -  
аса илет вӑрҫӑ ветеранӗ.

Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ чарӑнсан, Францири 
Сопротивление организацине Совет Союзӗн посоль- 
ствинчи ҫар енӗпе ӗҫлекен атташ е пынӑ, ты ткӑнра 
пулнӑ вырӑс салтакӗсене хамӑр ҫӗршыва илсе килнӗ. 
Тыткӑнран ирӗке кӑларнисене Харьков хулинче хамӑр 
салтаксен тумтирне парса тумлантарнӑ, кирлӗ доку- 
ментсем ҫырса хатӗрленӗ те демобилизаци йӗркипе 
киле каймалли ҫинчен пӗлтернӗ. Аслӑ Отечественнӑй 
вӑрҫӑ нушисем хыҫала юлнӑ, салтаксен чунӗ-кӑмӑлӗсем 
тӑван вы рӑна таврӑнас савӑнӑҫпа тулса ларнӑ.

-  Вӑрҫӑ пынӑ вӑхӑтри каш ни кун паянхи пек асра 
тӑрать. Хӑрушӑ тӗлӗксем халӗ те курӑнаҫҫӗ-ха, -  тет 
фронтовик.
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Василий Петрович тӑван яла таврӑнсан алла усса 
лармасть. Ҫийӗнчех колхоз ӗҫне хастар хутш ӑнать. 
Каярахпа П атӑрьелӗнчи МТСри трактористсен брига
дине ӗҫлеме куҫать, м алтанласа плугарь, каярахпа за
правщ ик ӗҫӗсене туса пырать. Хастар ӗҫчене унта часах 
асӑрхаҫҫӗ, бригадӑна ертсе пыма шанаҫҫӗ.

Халё Василий Петрович тивӗҫлӗ канура, анчах та  
ватӑ  тесе алӑ усса лармасть вӑл. «Була» ял хуҫалӑх 
предприяти ӗҫне хутш ӑнать. Тӗрлӗ ҫӗрте вӑй хума 
ӗлкӗрет. Вӑл -  строитель, весовщик, колпредри ревизи 
комиссийӗн членӗ.

Хӑйӗн мӑш ӑрӗпе -  П елагея Андриановнапа пӗрле 4 
ы вӑлпа 3 хӗр ҫуратса пӑхса ӳстернӗ. Халӗ вӗсем тӗрлӗ ху- 
лапа ялсенче ӗҫлесе пурӑнаҫҫӗ. Кашниех ҫемье ҫавӑрнӑ. 
Кӗҫӗн ывӑлӗ -  Анатолий Васильевич «Була» ялхуҫалӑх 
предприятийӗнче бригадирта ӗҫлет.

Совет халӑхӗ, пӗтӗм тӗнчери прогрессивлӑ этемлӗх 
Аслӑ ҫӗнтерӳ тунӑранпа 50 ҫул тултарнине паллӑ тума 
хатӗрленет. Василий Петрович Воробьевшӑн та  ҫак 
ҫывхарса килекен пысӑк уяв асра ю лмалли кунсемпе 
палӑрса тӑрать. Нумаях пулмасть Ф ранци ҫӗршывне 
нимӗҫ фашисчӗсенчен ирӗке кӑларни 50 ҫул тултар
нине паллӑ тунӑ май, Франци патриочӗсен Сопро- 
тивлени Ассоциацийӗ, ҫак юхӑма хутш ӑннӑ фашист- 
сене хирӗҫ алла  хёҫ-пӑшал ты тса ҫапӑҫнӑ паттӑрсене 
палӑртм а ҫӗнӗ медаль туса хатӗрленӗ. Ҫак наградӑна 
илме тивӗҫлӗ пулчӗ пирӗн ентеш В. Воробьев. Ку ҫеҫ 
те мар-ха. Раҫҫей Федерацийӗн Президенчӗн Указӗпе 
Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑра хастарлӑхпа паттӑрлӑх 
кӑтартнӑш ӑн Василий Петрович Воробьева «За отва
гу» медальпе наградӑланӑ. Ҫак медале район админи- 
страци пуҫлӑхӗ В. Петров кӑҫал вӑрҫӑ ветеранӗн кӑкӑрӗ 
ҫине ҫакса ячӗ. Ҫапла, никам та, нимӗн те манӑҫмасть.
В. Воробьев та  50 ҫула яхӑн тунӑ вӑрҫӑри паттӑрлӑхш ӑн 
тивӗҫнӗ наградӑна ҫур ӗмӗр иртсен алла илчӗ».
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90-мӗш ҫулсенче 1941-1945 ҫ.ҫ. вӑрҫӑ ветеранӗсене 
тата  инваличӗсене социаллӑ ҫӑмӑллӑхсемпе тивӗҫтерес 
пирки Раҫҫей тата  регионсен шайӗнче саккунсем 
тухаҫҫӗ. В.П. Воробьев Францире вӑрҫӑ инкекне тӳсекен 
тата  вӑрҫӑ ветеранӗсемпе ӗҫлекен Министерствӑна 
хӑй Францире партизансен отрядӗнче нимӗҫсене хирӗҫ 
ҫапӑҫни ҫинчен ӗнентерӳ хучӗ ярса пама ыйтать. Унӑн 
ыйтӑвне тивӗҫтерсе Ассоциаци (Межрегиональная Ас
социация ветеранов Французского сопротивления «Ком- 
батан Волонтер») свидетельство вырӑсла куҫарса ярса 
панӑ.

Свидетельство
Я, нижеподписавшийся Рене Руссель, кличка Филип, офи

цер Национальный Ликвидатор Движении СО (Специальная 
операция), НФ (Национальный Фронт), ФФИП (Французские 
Франтиреры и Партизаны) клянусь честью, что Советский: 
Воробьев Василий Петрович принадлежал к роте советских 
партизан, впервые под командованием грузина Мохамед Унат- 
мева, помощник лейтенант Борис Дианцев и участвовал с 1 -го 
июня до 1-го сентября 1944 г. во всех боях проведенных этой 
частью совместно с ротой ФФИП под командованием Макса 
(Макс Кавруа), который был убит во время боев, затем под на
чальством лейтенанта Шарль Рено, часть которая действовала в 
районе находившаяся на стыке департаментов Нор и Эн, в осо
бенности в боях за Ваденкур, 2ИЗ, Вервен в Эни затем в лесу 
Сен-Монтель-Мондрепул в Нор.

Выдано в Париже 28-го декабря 1993 г. чтобы быть исполь
зованным для всех легальных прав.

Печать МАВФС «Комбатан Волонтер»
Подпись: Рене Руссель
Офицер Почетного Легиона.

Перевела переводчик МАВФ: Зоя Леонидовна Асе
Президент МАВФС: Подпись О.Н. Озерова
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1944 ҫулхи август уйӑхӗнче гитлерла оккупант- 
сене ҫӗмӗрсе тӑкса Францие ирӗке кӑларнӑранпа 
50 ҫул ҫитнине паллӑ туса Франци Сопротивлени 
ветеранӗсен Регионсен хушшинчи «Комбатан Волонтер» 
Ассоциацийӗ юбилей медалӗпе Франци партизанӗсене 
чыслама йышӑннӑ. Ҫак медальпе 1994 ҫулхи августӑн 
25-мӗшӗнче В.П. Воробьева та  наградӑланӑ. 2003 ҫулхи 
асӑннӑ Ассоциаци Президенчӗ О.Н. Озеров Василий Пе
тровича 80 ҫулхи юбилей ячӗпе саламланӑ.

Тӑрӑнта пурӑннӑ вӑрҫӑ ветеранӗсем сулахайран сылтӑмалла: 
Краснов Федор Васильевич, Д ут илин Тихон Владимирович, Краснов 
Александр Александрович, Д ум илин Николай Николаевич, Кош
кин Николай Николаевич, Емельянов Николай Иванович, Гордеев 
Дмит рий Романович, Алексеев Александр Иванович, Емельянов 
Николай Васильевич, Сорокин Дмитрий Романович, Коннов Тит 
Павлович, Алексеев Михаил Дмитриевич, район представителе, 
Илехметов Иван Григорьевич. 1984 ҫул.

236



Тӑван ҫӗршывӑн А слӑ  вӑрҫинчен ҫӗнтерӳпе т аврӑннӑ  
Тӑрӑн я л  тӑрӑхӗн ҫы ннисем  ҫаксвм:

Тӑрӑнтан:
1. Алексеев Александр Иванович
2. Алексеев Иван Иванович
3. Алексеев Михаил Димитриевич
4. Антонов Михаил Александрович
5. Антонов Николай Михайлович
6. Бородкин Иван Иванович
7. Васильев Дмитрий Васильевич
8. Васильев Тимофей Васильевич
9. Васюткин Александр Алексеевич
10. Воробьев Владимир Осипович
11. Гаврилов Макар Филиппович
12. Гордеев Дмитрий Романович
13. Думилин Тихон Владимирович
14. Думилин Иван Васильевич
15. Думилин Алексей Петрович
16. Думилин Николай Николаевич
17. Думилин Никон Петрович
18. Думилин Петр Васильевич
19. Думилин Илья Алексеевич
20. Емельянов Алексей Николаевич
21. Емельянов Никон Васильевич
22. Емельянов Иван Васильевич
23. Емельянов Иван Ильич
24. Емельянов Николай Васильевич
25. Емельянов Николай Иванович
26. Илехметов Алексей Иванович
27. Илехметов Василий Федорович
28. Илехметов Иван Андреевич
29. Илехметов Иван Григорьевич
30. Илехметов Михаил Александрович
31. Илехметов Николай Александрович
32. Илехметов Петр Александрович
33. Илехметов Федор Андреевич
34. Илеменов Никон Алексеевич
35. Илеменов Анисим Александрович
36. Илеменов Владимир Алексеевич
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37. Ибетов Иван Максимович
38. Искачкин Андрей Петрович
39. Искачкин Василий Петрович
40. Ильин Василий Ильич
41. Карпов Матвей Яковлевич
42. Краснов Александр Александрович
43. Краснов Виктор Александрович
44. Краснов Иван Иванович
45. Краснов Петр Павлович
46. Краснов Николай Егорович
47. Краснов Федор Васильевич
48. Крылов Антон Васильевич
49. Крылов Алексей Иванович
50. Крылов Дмитрий Васильевич
51. Крылов Николай Владимирович
52. Крылов Петр Васильевич
53. Крылов Петр Николаевич
54. Крылов Федор Иванович
55. Крылов Федор Михайлович
56. Коннов Петр Петрович
57. Коннов Тит Павлович
58. Кошкин Иван Васильевич
59. Кошкин Николай Николаевич
60. Кошкин Петр Николаевич
61. Кузьмин Иван Васильевич
62. Курманаев Захар Трофимович
63. Лялькин Василий Гаврилович
64. Лазарев Георгий Егорович
65. Лазарев Дмитрий Иванович
66. Медведев Максим Григорьевич
67. Медведев Семен Григорьевич
68. Михеев Иван Семенович
69. Михайлов Аркадий Гаврилович
70. Мидаков Дмитрий Александрович
71. Мидаков Иван Иванович
72. Орлов Дмитрий Порфирьевич
73. Орлов Максим Леонтьевич
74. Петров Аркадий Никифорович
75. Савоськин Иван Иванович
76. Самакин Александр Степанович
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77. Самакин Дмитрий Васильевич
78. Сорокин Дмитрий Романовч
79. Сорокин Емельян Иванович
80. Сорокин Иван Николаевич
81. Сорокин Николай Васильевич
82. Сорокин Михаил Николаевич
83. Сорокин Петр Иванович
84. Сорокин Петр Романович
85. Думилин Павел Николаевич
86. Угасев Антон Васильевич
87. Угасев Иван Николаевич
88. Угасев Николай Николаевич
89. Шекеев Александр Петрович
90. Шекеев Иван Алексеевич
91. Шекеев Павел Александрович
92. Шуряшкин Иван Евдокимович
93. Шуряшкин Николай Васильевич
94. Шуряшкин Семен Евдокимович
95. Ялуков Александр Андреевич
96. Ялуков Николай Павлович.

Йӑлӑмран:
1. Алексеев Василий Федорович
2. Алякин Владимир Степанович
3. Владимиров Дмитрий Тихонович
4. Волков Иван Маркович
5. Воробьев Василий Петрович
6. Воробьев Николай Александрович
7. Воробьев Федор Антонович
8. Гордеев Василий Николаевич
9. Гаврилов Илья Гаврилович
10. Долматов Петр Никитович
11. Долматов Никита Долматович
12. Егоров Герасим Константинович
13. Илюткин Александр Николаевич
14. Илюткина Елена Герасимовна
15. Ильин Иван Федорович
16. Кадеев Александр Константинович
17. Каллин Василий Петрович
18. Каллин Иван Дмитриевич

239



19. Каллин Федор Григорьевич
20. Кальметов Илья Федорович
21. Кальметов Николай Федорович
22. Марков Василий Егорович
23. Михайлов Алексей Александрович
24. Никитин Василий Семенович
25. Никитин Матвей Кузьмич
26. Николаев Никифор Александрович
27. Никифоров Федор Никифорович
28. Одиноков Иван Егорович
29. Одиноков Терентий Егорович
30. Петров Алексей Петрович
31. Петров Павел Павлович
32. Рубцов Алексей Антонович
33. Рубцов Николай Сергеевич
34. Сергеев Василий Сергеевич
35. Сидоров Александр Сидорович
36. Сидоров Никон Сидорович
37. Соловьев Виктор Романович
38. Соловьев Дмитрий Афанасьевич
39. Соловьев Кирилл Тихонович
40. Тихонов Иван Владимирович
41. Тихонов Павел Игнатьевич
42. Тихонова Вера Николаевна
43. Фролов Илья Иванович
44. Хураськин Яков Константинович
45. Цветков Емельян Дмитриевич
46. Цветков Никифор Александрович
47. Яковлев Александр Федорович
48. Яковлев Иван Федорович
49. Ситов Александр Александрович
50. Цветков Иван Дмитриевич
51. Рубцов Дмитрий Александрович
52. Рубцов Василий Дмитриевич

Треньелёнчен:
1. Абужаров Василий Осипович
2. Абужаров Иван Васильевич
3. Алексеев Афанасий Алексеевич
4. Владимиров Егор Владимирович
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5. Галкин Федор Игнатьевич
6. Галкин Григорий Игнатьевич
7. Дмитриев Иван Алексеевич
8. Журавлев Василий Васильевич
9. Журавлев Матвей Васильевич
10. Игорев Терентий Викторович
11. Иванов Николай Константинович
12. Кошкин Иван Максимович
13. Краснов Василий Иванович
14. Краснов Иван Ефимович
15. Лапшин Петр Максимович
16. Лысов Сидор Иванович
17. Логунов Димитрий Иванович
18. Логунов Павел Николаевич
19. Логунов Петр Иванович
20. Лимкин Федор Исаевич
21. Лепешкин Иван Павлович
22. Лепешкин Павел Тимофеевич
23. Макаров Никита Андреевич
24. Мидюков Василий Михайлович
25. Мидюков Федор Михайлович
26. Митрофанов Иван Митрофанович
27. Михайлов Василий Васильевич
28. Михайлов Петр Николаевич
29. Мясников Антип Михайлович
30. Мясников Алексей Сергеевич
31. Носов Иван Ильич
32. Паймин Иван Федорович
33. Паймин Леонтий Федорович
34. Паймин Николай Константинович
35. Паймин Осип Федорович
36. Паймин Константин Федорович
37. Пчельников Алексей Петрович
38. Пчельников Иван Васильевич
39. Пчельников Максим Петрович
40. Положин Игнатий Петрович
41. Портнов Василий Филиппович
42. Петров Антон Петрович
43. Петров Петр Петрович
44. Салмин Иван Ильич
45. Соловьев Иван Иванович
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46. Семенов Александр Порфиьевич
47. Сергеев Иван Сергеевич
48. Сорокин Николай Михайлович
49. Сурков Петр Трифонович
50. Тарасов Петр Тарасович
51. Терентьев Павел Терентьевич
52. Тихонов Василий Егорович
53. Тихонов Максим Васильевич
54. Эльмуков Василий Михайлович
55. Эльмуков Николай Ильич
56. Эльмуков Яков Терентьевич
57. Юманов Илья Федорович
58. Юманов Леонид Федорович
59. Юманов Леонид Федорович.

Октябрь революци пулнӑранпа 50 ҫул ҫитнӗ ятпа 
Треньелӗнче 1967 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 7-мӗшӗнче вӑрҫӑра 
вилнӗ тата  ҫухалнисене асӑнса лартнӑ палӑка уҫнӑ. 
Ӑна ҫав ҫулхине П атӑрьел ял Канаш  ӗҫтӑвкомӗн 
председателё А.А. Ахмеев пуҫарнипе Иванова Рим
ма, Савельева Клавдия, Муськина Анна строительсем 
купаланӑ (бригадир А.Ф. Логунов).

Я лти палӑка уҫни ҫинчен ш кул директорӗ А.Т. Крас
нов ҫырса хӑварни шкул музейӗнче упранать. Ӑна вула- 
кан патне ҫитерес тетёп.

«1967 ҫулхи ноябрей ҫиччӗмӗшӗнче Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ 
вӑрҫинче паттӑррӑн ҫапӑҫса пуҫ хунӑ Треньел ҫыннисене асӑнса 
шкул умне, ял варрине, туса лартнӑ палӑка уҫнӑ. Вӑл кун ҫуллахи 
куна аса илтеретчӗ. Палӑк умне пӗтӗм ял-йыш пуҫтарӑннӑччӗ. 
Савӑнӑҫлӑ та, хурлӑхлӑ та ку митинг. Ӑна Патӑрьел ял Совет 
председателё Ахмеев уҫрӗ. Палӑк ҫине карса хунӑ шурӑ пус- 
мана вӑрҫӑ ветеранӗ Иван Иванович Соловьев сирчӗ. Митинг 
малалла пырать. Халӑх пичӗ ҫинче савӑнӑҫ та пур, хурлӑх та. 
Чылайӑшӗ куҫҫульпех йӗреҫҫӗ. Виҫӗ ывӑлне (Егор, Александр, 
Лазарь -  Д.К.) вӑрҫӑра ҫухатнӑ Паймина Татьяна ҫӗр ҫине вырт- 
сах макӑрчӗ, паянхи пек астӑватӑп. Эпӗ палӑка уҫнӑ чухне те 
строительсен ӗҫӗпе интересленсе тӑраттӑмччӗ. Палӑк никӗсне
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янӑ чухне кӗленче ӑшне ҫирӗп хупласа вӑрҫӑра вилнисен спи- 
сокне хурса хӑвартӑмӑр».

Вӑрҫӑран ҫавӑн пекех Степановсен: Александр, 
Василий, Петр; Мясниковсен тӑватӑ ывӑлӗ тӑван ҫӗр- 
ш ыва хӳтӗленӗ, вёсенчен виҫҫӗшӗ: Иван, Куприан, Ни
колай вӑрҫӑ хирӗнче выртса юлнӑ.

Ҫак списоксенчи вӑрҫӑ ветеранӗсенчен паянхи кун 
пурӑнакансем юлманпа пӗрех; Тӑрӑн ял  тӑрӑхӗпе те 
вӗсем виҫҫӗн анчах юлчӗҫ: Тӑрӑнта Николай Влади
мирович Крыловпа Й ӑлӑмра Вера Николаевна Тихо
нова пурӑнаҫҫӗ. Тӑрӑн ялӗнчен вӑрҫа кайнӑ Крылов 
Федор Иванович, Ш упаш карта пурӑнннӑскер, 2012 
ҫулхи юпа уйӑхӗнче пурнӑҫран уйрӑлса кайнӑ. Петров 
Аркадий Никифорович Ш упашкар ҫумӗнчи Лапсар 
поселокӗнче пурӑнать. Пурнӑҫран уйрӑлса кайнӑ вӑрҫӑ 
ветеранӗсем пурӑннӑ пулсан, каш ни хӑй вӑрҫӑ хирӗнче 
утса тухнӑ кун-ҫулне каласа парӗччӗҫ те... Ҫапах та 
вӑхӑт сисӗнмесӗрех ш ӑвать: вӑрҫӑ хыҫҫӑн ҫуралнисем 
те паянхи кун ваттисен шутӗнче.

2007 ҫулхи авӑн уйӑхӗнче эпӗ хамӑрӑн кӳршӗ пулнӑ, 
ачаранах лайӑх пӗлекен 95 ҫулхи вӑрҫӑпа ӗҫ ветеранӗ 
Д.Р. Гордеев патне килне ятарласа (ун чухне ун пек ват- 
ти ял  тӑрӑхӗнче пулман та) унпа калаҫма, вӑл ӗлӗкхи 
вӑхӑтсене аса илнине ҫырса илме тесе, Тӑрӑн ялне ҫул 
тытрӑм. Унпа калаҫнӑ май эпӗ унӑн ҫулне кура мар ӑс- 
тӑнӗ ҫирӗп пулнинчен тӗлӗнсе лартӑм. Уйрӑмах вӑл 
1918 ҫулта пирён таврара Граждан вӑрҫи вӑхӑтӗнче 
Петр Егорович Крепков хӗрлӗ комиссар хӑйӗн отрячӗпе 
шуррисене хирӗҫ паттӑрла ҫапӑҫни, вӑтӑрмӗш  ҫулсенче 
колхозсем йӗркелени ҫинчен каласа панисем тӗпчев 
докуменчӗсемпе пӗрешкел килни тӗлӗнтерчӗ. ХХ-мӗш 
ӗмӗрте пулса иртнӗ историлле пулӑмсем малашнехи 
ӑрусемшӗн те усӑллӑ пулмалла. Вӑрҫӑ асап-нушине 
те курнӑ Дмитрий Романович хӑй вӑхӑтӗнче. Ун пир
ки вулакан районти хаҫат корреспонденчӗ ҫырнӑ: «Хӗм 
сапмасть ветеран сан куҫу, кӑлкан пек кӑвакарнӑ ҫӳҫӳ», 
-  очеркра вуласа пӗлме пултарать.
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«Мӗтри тетен ыйхӑ килмен каҫсем пайтах пулаҫҫӗ. 67 
ҫул йӑтса ҫӳрекен осколок кӗрсе ларнӑ ури паян та ҫӗрӗпех 
канӑҫсӑрлантарчӗ. Пӗҫ кӑкӗнченех туртса ыратать вӑл: сӑрр, сӑрр 
тӑвать... Ытти шӑм-шакӗ те пӑтлӑ пукан ҫакса янӑ евӗр йывӑр. Ара, 
ветеранӑн ҫулӗсем те шултӑра-ҫке: вӑл 96 ҫулта. Тепӗр тӑватӑ хӗл 
каҫсан пӗр ӗмӗр тултарать! (Кунта тӳрлетсе хушӑпӑр: ун чухне 
Дмитрий Романович 95 ҫул ҫурӑра пулнӑ -  Д.К.)

Акӑ хӗрлӗ питлӗ шуҫӑм тӳпене ҫутатса майӗпен-майӗпен 
тӗнчене вӑратрӗ. Чӑтаймарӗ ватӑ, ыттисем ура ҫине тӑриччен 
картишне тухрӗ, мунча хутма вуттине хатӗрлерӗ, унта-кунта 
ҫаврӑнкаласа ҫӳрерӗ. Ҫулне кура мар кил-тӗрӗшре кӑшӑтӑртатса 
ҫӳреме кӑмӑллать вӑл. Турта ҫине таянса ӳснӗ тиха пек, мӗн 
ачаран ӗҫе кӳлӗннӗскер, пурнӑҫра нихҫан та алӑ усса ларман. 
Эпӗ пынӑ чухне вара ветеран кӑштах канма выртнӑччӗ. Хам 
мён ҫӑмӑлпа килнине пӗлтерсенех салтак-ветеран яштах тӑрса 
ларчӗ. Чӗтрекен сасси тата ытларах татӑлчӗ, сӑмахӗсене ерипен 
сыпӑнтарчӗ, хӑй пӑлханчӗ, хӗм сапма пӑрахнӑ куҫӗнчен куҫҫуль 
тумламӗ шӑрҫаланчӗ...

-  Пирӗн атте пек чӑтӑмлӑ та пысӑк вӑй-хӑватлӑ ҫынсем сахал- 
тӑр. Унӑн шӑпи тертлӗ те, асаплӑ та, хӗн-хурлӑ та, -  калаҫӑва 
пуҫларӗҫ унпа пӗрле пурӑнакан Лидяпа Римма хӗрӗсем.

Кӗтмен вӑрҫӑ сасартӑк пуҫлансан улттӑмӗш куннех ӑна ҫар 
комиссариатне чӗнтереҫҫӗ, виҫӗ ача ашшӗне, кладовщикра пи- 
кенсех ӗҫлекен арҫынна, ревизи тумасӑрах повестка тыттараҫҫӗ. 
Тӑрӑнтан унпа пӗрле каякансем тата та пулнӑ. Пулас салтаксене 
малтан Мускава илсе ҫитернӗ, унтан Ленинград ҫывӑхӗнчи ҫар 
хулинче пулнӑ. Ҫар хӑнӑхӑвне алла илсенех салтака малти линие 
тӑратнӑ.

-  Тӑшмана хирӗҫ тапӑнса пынӑ чухне куҫа нимӗн те 
курӑнмастчӗ. Пуҫра вара пӗртен пӗр шухӑшчӗ -  ӑна парӑнтарасси, 
ҫӗнтересси, -  хаш! кӑларчӗ вӑл йывӑр сывлӑша ӑшран.

Пӗр хӗрӳ ҫапӑҫура ӑна тӳрех виҫӗ ҫӗртен амантаҫҫӗ. Го- 
спитальте кӑштах сипленнӗ хыҫҫӑн каллех алла пӑшал тытнӑ, 
ҫапӑҫӑва кӗнӗ. Шӑпи каллех синкерлӗ пулса тухнӑ. 1942 
ҫулхи март уйӑхӗнче тепӗр хутчен йывӑр аманнӑ салтак фин- 
сен аллине тыткӑна лекет. Виҫӗ ҫула яхӑн чӗрӗ тамӑкра пулнӑ 
вӑл. Ҫемйисем ӑна хыпарсӑр ҫухалчӗ пуль тесех шутланӑ. Ҫав 
синкерлӗ кунсен «кучченеҫне» салтак кашни кунах тытса пӑхать.
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Ёнси ҫинчи хур ҫӑмартинчен те пысӑкрах мӑкӑлӗ -  лагерь пичечӗ. 
Ҫаппа ҫарамаслантарнӑ салтаксене черетпе сак ҫине вырттар- 
са, вӗри шывра пӗҫернӗ хӑва хуллипе юн сирпӗниччен ислетнӗ... 
Шӑла ҫыртса чӑтнӑ вӗсем ҫак мӑшкӑла. Пӗр хутчен ҫеҫ те мар 
вӗт-ха, кашни кунах ҫапла кулнӑ лагерьтисенчен. Хавшакраххи- 
сем чӑтаймасӑр сайраланнӑ, вилнӗ. Пытарнӑ та пытарнӑ вӗсене 
йытӑ вилли пек пӗр пысӑк шӑтӑка. Ара, купӑста яшкипе хывӑхран 
пӗҫернӗ пӗчӗк татӑкӗпе чуна епле вӑрах усрайӑн-ха... Ку тӗлӗшпе 
вара Мӗтри тетене ырӑ Турӑ ҫав тери пулӑшнӑ темелле. Паян ҫак 
лутра та имшертерех ветеран ҫине пӑхатӑн та, ирӗксӗрех унӑн ҫӑл 
куҫ пек тапса тӑракан вӑй-халӗнчен тӗлӗнетӗн: вӑт тӗреклӗ ҫын!

Лагерь хыҫҫӑнхи пурнӑҫӗ те «ылтӑн сӑпкара» сиктер- 
мен Дмитрий Романовича. Вунпӗр ҫул икҫӗр метр ҫӗр айӗнчи 
шахтӑра кӑмрӑк кӑларнӑ. Йывӑр ӗҫре хавшатӑр та пӗттӗр тесех 
янӑ-тӑр вӗсене унта. Вӑйпитти арҫын кунта та аптраман, пуҫа 
усман. Кӑтартуллӑ шахтерӑн ячӗ яланах Хисеп хӑми ҫинче 
пулнӑ. Ахальтен мар ӗнтӗ ӑна вырӑнтах юлма та сӗннӗ, анчах 
ҫемье пуҫлӑхӗ ачисен, мӑшӑрӗн сӑмахне итленӗ, тӑван Тӑрӑнах 
таврӑннӑ, вӑрҫӑчченех ҫавӑрнӑ йӑвине ҫӗнетнӗ, йыш хушнӑ, 
пурнӑҫа сыпӑнтарса янӑ.

Хуйхӑ, нуша, терт-асап этем чӗрине тимӗре тутӑх ҫинӗ 
евӗр кӑшлать теҫҫӗ. Ҫак хисеплӗ ҫула ҫитсе вӑл ветеранӑн та 
самай хавшанӑ-тӑр. Емӗр тӑршшӗпе ылтӑн алӑллӑ вашават чӑваш 
тӗрлӗрен ӗҫре ӗҫлесе ят-сум, чыс ҫӗнсе илнӗ. Мӗтри тете иртнӗ 
кунсемшӗн ӳкӗнмест. Шӑпашӑн кама-ха ятлӑн. Хӑйӗн юратнӑ 
мӑнукӗсене, мӑнукӗн ачисене ҫеҫ ырӑ та телейлӗ кун-ҫул пиллет. 
Вӗсем вара кукашшӗн ҫителӗклех: 15-ӗн!

-  Пурте ман пек вӑрӑм ӗмӗрлӗ, сывлӑхлӑ, ӗҫчен, хисеплӗ 
пулччӑр. Шӳтлеме те юратчӑр. Питӗ анекдот калама юрататӑп. 
Вӑл пурнӑҫа вӑрӑмлатать, -  терӗ калаҫӑва пӗтӗмлесе. Вӑрӑм 
ӗмӗрӗн вӑрттӑнлӑхне ҫапла систерчӗ ветеран».

А. Егорова. «Авангард» хаҫат, 07.05.2008 ҫ.

Пурӑннӑ пулсан Митя тете 2012 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 
15-мӗшӗнче хӑйӗн 100 ҫулхи юбилейне паллӑ тунӑ 
пулёччӗ. Вӑл хӑй пурнӑҫӗнче ҫыншӑн ырӑ ӗҫ нумай 
туниие, кӑмӑлӗ енчен савӑк пулнипе палӑрса тӑратчӗ. 
Ял-йыш ӑна ырӑ кӑмӑлӗшӗн, ӑста платник-столяр ӗҫне
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пултарнипе хисепленӗ. 
Пӳтсӗр ҫыннӑн кӑмӑлне 
те вӑл шӳтпе ҫемҫетсе яма 
пултарнӑ. Колхозри плат- 
никсен бригадинче ӗҫленӗ 
май кӑнтӑрлахи апат 
вӑхӑтӗнче вӑл юлташӗсене 
пӗр ушкӑна пухатчӗ те 
тытӑнатчӗ вара вӗсене кул- 
тарма. Ун пек чухне пирӗн 
атте калатчӗ: «Гордей
Митя тете каллех хӑватлӑ 
анекдот каласа парса кул- 
тарать ӗнтӗ бригадӑри 
платниксене». Лешсем 
вара чӑнах та вар тытса 

кулатчӗҫ пёр хушӑ шӑп тӑнӑ хыҫҫӑн. Хам пӗлнӗ тӑрӑх та 
Дмитрий Романович ҫынпа вӑрҫӑнма-хирӗҫме юратман, 
ӗҫчен те вӑр-вар ҫемье пуҫлӑхӗ пулнӑ. Пӗр юлташ ун 
пирки каласа пани те аса килет. Митя тете килёнче икё 
хёрёпе, Лидя аппапа тата Римма аппапа пурӑнни пир
ки маларах асӑннӑччӗ ёнтё. Вёсем иккёшё те ҫулӗсемпе 
ватӑскерсем. Тахӑшӗ вёсенчен сарай тӑррине хӑпарса 
кайнӑ тем сӑлтавпа. Ҫакна Митя тете курнӑ тет те, 
тӗтӗрет кӑна тет хӗрне: мӗн тума хӗрарӑм пуҫпа унта 
хӑпарса кайрӑн, килте арҫын пӗтнӗ-им, ӳксе вилетӗн 
ак, -  тесе. Вӑл ҫулӗсемпе чылаях ватӑ пулсан та чиперех 
ҫӳренӗ чухне хӗрарӑмсем ӳксе аманасран-суранланасран 
шикленсе вӗсене лупас-сарай ҫине хӑпарма ирӗк паман. 
Хӑй виличчен юлашки ик-виҫӗ ҫул анчах унӑн шӑм- 
шаксем йывӑрланнӑ, хӑй те ҫӑмӑлах ҫӳреймен.

Тӑван ҫӗр-шывӑн Аслӑ вӑрҫинчен таврӑнманнисем 
виҫӗ ялпа Астӑвӑм кӗнеки тӑрӑх шутласан ҫапӑҫусенче 
ҫапӑҫса вилнисемпе хыпарсӑр ҫухалнисен хисепӗ ҫакӑн 
пек курӑнать:

Тӑрӑн ялӗ тӑрӑх -  110 ҫын, Йӑлӑмран -  72, 
Треньелӗнчен -  61.
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хӑйӗн килӗнче



Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинчен таврӑнайман  
Тӑрӑн я л  ҫыннисем:

Сапожников Николай Михайлов Зинон Мидаков Александр 
Александрович Гаврилович Александрович

лейтенант кӗҫӗн политрук кӗҫӗн лейтенант

Лялькин Матвей Лялькин Василий Лялькин Иван 
Никитич Николаевич Александрович

аслӑ лейтенант сержант аслй лейтенант

Ибетов Алексей Ашмарин Иван Лаханов Андрей
Максимович Николаевич Григорьевич
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Тӑрӑн ялӗнчи вӑрҫӑра вилнисене асӑнса лартнӑ палӑк (халъ 
унта урӑх палӑк тӑрать), унпа юнашар сӑнӳкерчӗк ҫинче йывӑҫсем 
лартса парк уҫнӑ (1993 ҫ.).
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ВӐРҪӐ ХЫҪҪӐНХИ ЙЫВӐР ҪУЛСЕМ 
(1945-1953 ҫҫ.)

Тӑватӑ ҫула яхӑн тӑсӑлнӑ вӑрҫӑ Совет Союзӗнче 
пурӑннӑ 27 млн. ҫын пурнӑҫне татнӑ, мӗн чухлӗ ху- 
лапа ял ҫунтарса ишӗлчӗк айне туса хӑварнӑ нимӗҫ 
фашисчӗсем — ӑна историксемпе тӗпчевҫӗсем те 
тӗрӗссипе калаймаҫҫӗ пуль. Чӑваш  республикин- 
че ҫапӑҫу хирӗнче тата  хыпарсӑр ҫухалнисем ҫинчен 
«Астӑвӑм» кӗнеки тӑрӑх каш ни районти тата  хулари 
военкоматсенчен вӑрҫа тухса киле таврӑнайманнисен 
хушамачӗсене кӗртнӗ. Ҫак кӗнеке тӑрӑх Тӑрӑн ял 
тӑрӑхӗнче пурӑнакансем хӑйсен ҫывӑх тӑванӗсем вӑрҫӑ 
хирӗнче хаяр тӑш манпа ҫапӑҫса пуҫӗсене хуни ҫинчен, 
теприсем хыпарсӑр ҫухални пирки пӗлме пултараҫҫӗ. 
Паллах, «Астӑвӑм» кӗнеки ҫинче те ҫухалнисем пирки 
тӳрлетме тивет (хӑш ҫулхине, ӑҫта ҫапӑҫса е тыткӑнра 
вилни ҫинчен тупса палӑртнӑ хыҫҫӑн).

Тылри халӑх вӑрҫӑ хӑрушлӑхне курман пулсан та, 
ял хуҫалӑх юхӑнса кайнипе ӑна ура ҫине тӑратм алла 
пулнӑ. Вӑрҫӑран чӗрӗ-сывӑ таврӑннӑ фронтовиксем 
мирлӗ ӗҫе кӳлӗннӗ. Колхозсемпе совхозсене, МТСа ма
лалла вӑй илмешкӗн вӑйпитти арҫын алли ҫитменни 
палӑрнӑ. Вӑрҫӑ умён те, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче те тӗрлӗ 
сӑлтава пула ялсенче колхоз ертӳҫисем улшӑнсах 
пынӑ. Колхозсенче выльӑх-чӗрлӗх фермисемпе вите- 
сем йӑванса каяс пек ларнӑ, ш алтан пӑхсан хӗллехи 
каҫсенче тӳпере уйӑх та ҫӑлтӑрсем курма пулнӑ, пур- 
ҫук ял хуҫалӑх техники юр айӗнче юхӑнса-тутӑхса 
выртнӑ. Выльӑхсем начар та  ӑратсӑр пулнипе вӗсенчен 
тупӑш  илесси те пӗчӗк пулнӑ. 1946 ҫулхи ҫуркуннехи 
кӑтартусем тӑрӑх, «Роза Люксембург» колхозра 17 ла- 
ш аран пӗри те вӑрман кӑларас ӗҫре усӑ курма юрӑхлӑ 
пулман. Ҫатан евӗр ырханккаскерсем хӑйсен кӳлепине 
аран сӗтӗрсе ҫӳренӗ. Ю рӑхлӑ лашасем «Октябрь Ялавӗ» 
тата  «Пламя Октября» колхозсенче те пулман. Асӑннӑ 
колхозсенче тыр-пул продукцийё пирки те ҫавнах ка
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лама пулать. Вӑл ҫулхине тата  ҫанталӑк условийӗсем 
лайӑхах пулманнипе Чӑваш  республикинчи чылай 
колхозсенчи пекех Чкаловски районӗнчи колхозсен те 
пӗрчӗллӗ тыр-пул питӗ сахал, гектартан 6-8 центнер 
ҫеҫ пухса илнӗ. Ваттисем каланӑ тӑрӑх, ҫав ҫулсенче 
хиртен вырнӑ тырра киле кӗсьене тултарса кайнӑшӑн 
та  сутпа айӑпланисем пулнӑ.

1947-мӗш ҫул. Ҫуркунне ҫитсе пырать, ҫут ҫанталӑк 
хӗл ыйхинчен вӑранать. Колхозсенче акана тухма 
хатӗрленеҫҫӗ: анчах та «Роза Люксембург» колхозра уй- 
хирте акма-лартма тырӑ, улма вӑрлӑхӗ ҫитмест.

Ҫак ҫитменлӗхсем пирки Чкаловски районӗнче тух
са тӑракан «Коммунизм байрагы» 20.03.1947 ҫ. номерти 
«Тӑрӑнра васкамаҫҫӗ» статьяран та курӑнать.

«Тӑрӑнри «Р. Люксембург» колхозра халӗ те ҫуракине 
хатӗрленсе ҫитмен. Колхозӑн 114 ц ы т ла вӑрлӑх 
ҫитмест. ВКП(б) Ц К  П ленум ӗ йышӑннӑ постановле
ние су'тсе явнӑ хыҫҫӑн колхоза Т.Макаева колхозница 15 
пӑт сӗлӗ, А.Карпова -  20 кг вир, Т.Василъев, А.Крылов 
юлташсем чы лай ҫӗрулми пачӗҫ. Сеялкӑсем виҫҫӗшӗ 
те юсавсӑр лараҫҫӗ. Лашасем начар. Вӗсене кирлӗ пек 
пӑхмаҫҫӗ».

З.Ахсянов.

Хуҫалӑх ертӳҫисем ӗҫ ҫине сӳрӗккӗн пӑхнипе Тӑрӑн 
ял ҫыннисем пуху ирттерсе колхоз ертӳҫин тилхепине 
Николай Васильевич Сорокина шанса параҫҫӗ. Ҫӗнӗ 
колхоз председателё вырӑнти парти организации 1947 
ҫулхи мартӑн 25-мӗшӗнче иртнӗ пухӑвӗнче колхоз 
йывӑр лару-тӑрӑва кӗрсе ӳкни ҫинче чарӑнса тӑрать. 
Протокола вырӑсла ҫырнӑ.

Пред. колхоза Сорокин Н.В.: «План посева составляет 342 
га. Не хватает 112ц семян зерновых, еще не хватает семена кар
тофеля 146 ц. Насчет тягловой силы тоже плохо. Бензин поста
раемся найти».
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Колхоза ҫӗрулми вӑрлӑхӗ валли Николай Василье
вич хӑйӗн килӗнчен 9 пӑт ҫӗрулми леҫнӗ. Ы тти кол- 
хозниксем пулӑшнипе тата  колхоз председателё хӑй 
енчен пуҫарулӑх кӑтартса уй-хирсене, ӑҫта техникӑпа, 
ӑҫта лаш а-вӑкӑрпа акса-лартса ҫуракине йёркеллех 
ирттернӗ.

Ваттисем каланӑ тӑрӑх, вӑл ҫулхине кӗркунне тырӑ 
аванах ҫитӗнтерсе пухса кӗнӗ. Колхозниксене пӗр ӗҫ 
кунӗ пуҫне икӗ килограмм ты рӑ валеҫсе панӑ. Ку вӑл 
колхозшӑн та, колхозниксемшӗн те ун чухне аванах 
ҫитӗнӳ пулнӑ. Н.В. Сорокин пуҫарӑвӗпе тыр-пула лайӑх 
пахалӑхпа пухса кӗнӗ ятпа колхозниксем ака пӑтти  уяв- 
не хиртех ирттернӗ, пысӑк хурансем лартса шӳрпе, пӑтӑ 
пӗҫернӗ. Сӑмах май, ваттисем аса илнӗ тӑрӑх Н.В. Соро
кин хӑй колхоз председатель вырӑнӗпе усӑ курса кер- 
мен пек ҫурт та  лартса пурӑнма пултарнӑ. Анчах та  вӑл 
коммунист ятне варалас темен курӑнать, ҫав вӑхӑтра 
ял ҫыннисенчен аван мар тесе, хӑй хуҫалӑхӗнче сарай 
та  туман тет. Хӑш-пӗр ертӳҫӗсем вара иртнӗ ӗмӗрти 
30-мӗш ҫулсенче кулаксем тесе тӗреклӗ хуҫалӑхпа 
пурӑнакан Мидаковсемпе Воробьевсен кӗлечӗсене турт- 
са илсе колхоза панӑскерсене, 40-мӗш ҫулсенче ерипен- 
ерипен сӳтсе хӑйсен хуҫалӑхӗсем патнелле турттарнӑ.

М аларах асӑннӑччӗ ӗнтӗ, «Роза Люксембург» кол- 
хозра уй-хирте ака-суха тума, тыр-пул пухса илнӗ 
ҫӗрте усӑ курма, вӑрман касса турттарма юрӑхлӑ ӗҫ 
лашисем ҫитмен. Ҫавна ш ута илсе, 1947 ҫулта колхоз 
председателё Н.В. Сорокин Улатӑр колонинчен тырӑпа 
улӑш тарса 12 вӑйпитти ӗҫ лаш и илсе килтернӗ. Ун 
пек лашасем фермӑсемпе хуҫалӑхри ы тти ӗҫсем тунӑ 
чухне те вӑл вӑхӑтра питӗ кирлӗ пулнӑ. Колхозра 
ҫитменлӗхсемпе йывӑрлӑхсем нумай юлнӑ пулин те, 
колхозниксен пурнӑҫӗ кӑш тах ҫӑмӑлланнӑ.

ВКП(б) Тёп Комитечӗпе СССР Министрӗсен Совечӗ 
1946 ҫулхи сентябрӗн 16-мӗшӗнче «О мерах по ликвида
ции нарушений Устава сельскохозяйственной артели в 
колхозах» ятпа постановлени йышӑннӑ. Ҫак постанов-
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лени тухсан республикӑри колхозсенче ял хуҫалӑх ар
тель Уставне пӑхӑнса ӗҫленине тӗрӗслеме комиссисем 
туса хураҫҫӗ. Асӑннӑ Устава йы ш ӑннӑ чухне колхоз- 
никсен пурнӑҫ условийӗсене ҫӑмӑллатасси ҫине ҫӳлти 
влаҫра ларакансем сахалтарах пӑхни курӑнать. Ял 
ҫынни ы тларах ҫёрпе усӑ курса та  нумайрах выльӑх ус- 
раса пуясран хӑранӑ-ш и ун чухне патш алӑх ертӳҫисем 
е урӑх сӑлтавӗ пулнӑ? Паянхи куҫпа пӑхсан, ун чухнехи 
политикӑна эпир тен, ӑнланса та  пӗтерейместпӗр.

Ял хуҫалӑх артелӗсен Уставне пурнӑҫа кӗртсе пы- 
рас пирки комиссисем кашни районти колхозсенче 
тӗрӗслевсем ирттернӗ. Ҫак Устав тӑрӑх ял ҫыннисем 
нормӑпа пӑхнинчен ытлаш ш и ҫӗрпе усӑ курма, выльӑх 
усрама юраман; лаша-вӑкӑрсене колхоза памалла 
пулнӑ, вӗтӗрех выльӑх-чӗрлӗхе патш алӑха суттарнӑ. 
Ы тларах ҫӗрпе усӑ курнӑшӑн сутпа айӑпласа тӗрмене 
хупса хунисем те пулнӑ. Выльӑх-чӗрлӗх усракансене 
ял хуҫалӑх налукӗ хурса нуш алантарнӑ, туса илнӗ про- 
дукцие патш алӑха (аш-какай, сӗт, ҫӑмарта, сурӑх ҫӑмӗ, 
сысна тирӗ) пам алла пулнӑ. Ы тлаш ш ине кӑтартас мар 
тата  ҫемйене ҫӑмӑлтарах пултӑр тесе, ял  ҫыннисем 
килти выльӑхӗсене вӑрттӑн пуснӑ. Уйрӑм хуҫалӑхсенче 
выльӑх-чӗрлӗх шутне тӗрӗслекен агентсенчен ялсенче 
прокурор-милицинчен те ытларах хӑранӑ пуль ун чухне.

1947-мӗш ҫул ӑнӑҫлӑ тыр-пул пухса илсе пурнӑҫ 
условийӗ ҫӑмӑлланасси пирӗн республикӑшӑн кӑна мар, 
ҫӗршывӗпех палӑрнӑ. Ҫавна пула декабрь уйӑхӗнче 
СССР Министсен Совечӗпе ВКП(б) ЦК «Укҫа-тенкӗ си- 
стемине улӑш тарса лайӑхлатасси тат а  апат-ҫимӗҫпе 
промышленность таварӗсем илмелли карточкӑсене 
пӗтересси ҫинчен» постановлени кӑларнӑ.

«...Халӑх хушшинче ҫӳрекен укҫа-тенкӗ халӑх хуҫалӑхне 
кирлинчен чылай ытларах пулчӗ, укҫа-тенкӗн тавар туянмалли 
вӑйӗ чакрӗ. Ҫавӑнпа та СССР Министрсен Совечӗпе ВКП(б) ЦК 
укҫа-тенкӗ системине улӑштарса лайӑхлатма йышӑнчӗҫ. Укҫа- 
тенкӗ системине улӑштарса лайӑхлатни вӑл халӑх хушшинче
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ҫӳретме тулли хаклӑ укҫа кӑларма, халӑх хушшинче ҫӳрекен суя 
укҫа-тенке, ҫавӑн пекех йӳнетнӗ кивӗ укҫа-тенке каялла пухса 
илме палӑртать.

Хальхи вӑхӑтра халӑх хушшинче ҫӳрекен тата ҫынсен ал- 
линче тӑракан укҫа-тенке чакарса улӑштарса параҫҫӗ -  кивӗ 10 
тенкӗ вырӑнне 1 тенкӗ укҫа параҫҫӗ.

Апат-ҫимӗҫ, промышленнӑҫ таварӗсене карточка тӑрӑх сут- 
малли системӑна ҫак йӗркепе пӗтереҫҫӗ:

1) Апат-ҫимӗҫпе промышленнӑҫ таварӗсене уҫӑ суту-илӳ 
йӗркипе карточкӑсемсӗрех сутмалла тӑваҫҫӗ;

2) Хальхи пысӑк (коммерчески) хаксемпе паек хакӗсем 
вырӑнне государствӑн ваккӑн сутмалли пёр пек хакӗсене туса 
параҫҫӗ;

3)...»

Асӑннӑ постановление 16.12.1947 ҫулхи «Коммунизм байра- 
гы» хаҫатра чӑвашла куҫарса пичетленӗ.

Партипе Правительство йышӑннӑ документ пысӑк 
пӗлтерӗшлӗ пулни каламасӑрах паллӑ: алӑра е перекет 
кассинче укҫа нумай тытни, сентре ҫинче тавар пулма- 
сан, унӑн хакӗ чаксах ларать. Ун пек чухне пӗр чӑматан 
укҫапа лавккаран пӗр буханкӑ ҫӑкӑр та  туянаймӑн. 
Ҫӗршывра вӑрҫӑ хыҫҫӑн заводсемпе фабрикӑсем про
мышленность таварӗсемпе ял хуҫалӑхра кирлӗ техни
ка ҫителӗклӗ кӑларайман. Ҫапах та 1948 ҫулта тавар 
ҫаврӑнӑш майӗпен ӳсме тытӑнать; колхоз пасарӗсенче 
тӗрлёрен апат-ҫимӗҫ продукчӗсемпе суту-илӳ тума 
тытӑнни те хаксем чакнин сӑлтавӗсенчен пӗри пулнӑ.

Иртнӗ ӗмӗрӗн 30-50-мӗш ҫулӗсенче ял  ҫыннин 
колхозри тата  хӑйӗн хуҫалӑхӗнчи ӗҫсемсӗр пуҫне 
кӗркуннепе хӗллехи сезонта патш алӑх валли вӑрман 
кӑларас нуша пулнӑ. Ун чухне районта 38 колхоз пулнӑ.

Ч ӑваш  АССР ВКП(б) обкомӗ «Вӑрмана массӑллӑн 
касса хатӗрлемелли тата  турттарм алли уйӑхлӑх 
ҫинчен» ыйту пӑхса тухать.
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Вӑрман касса хатӗрлес, уйрӑмах туртта- 
рас тата  С талин ю лташ  патне янӑ ҫырура илнӗ 
обязательствӑсене пурнӑҫлас тӗлӗш пе республика кая 
юлса пынине пӗтерес тесе, ВКП(б) обкомӗ 1948-мӗш 
ҫулхи январӗн 5-мӗшӗнчен пуҫласа февраль 5-мӗшне 
ҫитиччен Ч ӑваш  республикинче вӑрм ана массӑллӑн 
касса хатӗрлемелли т ат а  турттарм алли уйӑхлӑх ирт- 
терме йы ш ӑннӑ.

Обком партийӗ районсенчи парти органӗсем урлӑ 
хӑй йыш ӑннӑ директивӑна парти организацийӗсене, ял 
Совечӗсене, колхоз правленийӗсене ҫитерсе, ҫак уйӑхлӑх 
ҫинчен колхозниксене анлӑн ӑнлантарса пама, вӑрман 
хатӗрлевӗнче ӗҫлекенсене урӑх ҫӗре куҫса каяссине 
пӗтерме, ... вӑрмантан тухмалла мар ӗҫлемелле тума 
республикӑра тата  районсенче тухса тӑракан хаҫатсем 
урлӑ 08.01.1948 ҫ. чӗнет.

П артин Чкаловски районӗнчи активӗ январӗн 
З-мӗшӗнче иртнӗ пухӑвӗнче «Район вӑрман хатӗрлес 
тӗлӗш пе илнӗ обязательствӑсене мӗнле пурнӑҫласси 
ҫинчен» райӗҫтӑвком председателё В.А. Алексеев тунӑ 
доклада итлесе сӳтсе явнӑ. Пуху партии Тёп органӗ 
«Правда» хаҫат пирӗн республика вӑрман хатӗрлессипе 
япӑх ӗҫленине кӑтартса критиклени хамӑр района та  
пырса тивнине палӑртнӑ.

Ҫак доклад тӑрӑх илсен «...вӑрман. хатӗрлес, уйрӑмах 
турттарас ӗҫре Красномайск, Сӑкӑт, Алманчӑ, Ҫӗнӗ Ахпӳрт 
ял Совечӗсем; Ленин, Киров ячӗллӗ, Ырлӑх, Канаш тата ытти 
уйрӑм колхозсем чӑтмалла мар кая юлса пыраҫҫӗ.

Вӑрмана каяссинчен пӑрӑнса ӗҫе чӑрман-таракансене суда 
парасси таранах ҫирӗп ответ тыттармалла».

Республикӑри парти тата  Совет органӗсем 
патш алӑха вӑрман хатӗрлесе парас пирки каш ни кол
хоза тата  ял Канашӗсем тӑрӑх единоличниксене план 
антарса панӑ.

Тӑрӑн ял  тӑрӑхне кӗрекен 12 вӑйпитти
единоличникӑн 1948-49 ҫулсенчи кӗрхи-хӗллехи сезон-
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та  вӑрман хатӗрлемелли план тӑрӑх 720 куб.м вӑрман 
вутти хатӗрлесе памалла пулнӑ.

Асӑннӑ ял  тӑрӑхне кӗрекен виҫӗ колхоза панӑ план 
тӑрӑх аяларах ҫакна курма пулать.

П Л А Н
осенне-зимних лесозаготовок на сезон 1948-49 г.г. 

по колхозам Чкаловского района.

Колхозы в куб.м ежедневный выход

з а г о 
товка

под
возка

вывоз
ка

пе
ших

кон
ных

на во
лах

Красное
Батырево

890 350 620 12 7 -

ЕЛюксембург 1300 380 740 18 5 6
Октябрь Ялавё 980 220 450 13 4 -
Всего по району: 27190 10000 16000 362 201 41

«Роза Люксембург» колхозпа Тӑрӑн ял Совечӗ вӑрман 
касса кӑларассине 1948 ҫулта пуҫланӑ пулин те, ҫак ӗҫе 
вӗсем вӑраха янӑ. Кун пирки асӑннӑ хаҫат 29.01.1949 ҫ. 
«Вӑрман хатӗрлес ӗҫре татӑклӑ улш ӑну тумалла» ста- 
тьяра ҫапла ҫырнӑ:

«Уйрӑм я л  Совечӗсемпе колхозсем вӑрман 
хатӗрлессипе пит ӗ япӑх ӗҫлеҫҫӗ.

Тӑрӑн я л  Совечӗпе (председатель В.Илехметов) 
Р.Люксембург колхоз (Н.Сорокин), парторганизаци  
(секретарӗ Д м и т р и й  Сорокин) ку т аранччен те 1300 
куб.м вырӑнне 592 фестметр ҫеҫ вӑрман каснӑ, плана  
28% тулт арнӑ».

Вӑрман касса хатӗрлесси ун чухне асӑннӑ ял Со- 
ветне кӗрекен колхозсенче кӑна мар, республикипех 
ҫӑмӑлах пулман курӑнать.

Ун чухне, паллах, вӑрмана ҫунтармалли вутӑ вал- 
ли кӑна мар, строительствӑра тата  промыш леннӑҫа
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м алалла  аталан тарм а, строительствӑра кирлӗ 
стратегилле м атериал ш утланнипе ӑна ҫителӗклӗ 
хатӗрлем елле пулнӑ. Ахальтен мар пуль ӗнтӗ ВКП(б) 
обкомӗнче «Вӑрмана массӑллӑн касса хатӗрлемелли 
т ат а  турттарм алли уйӑхлӑх ҫинчен» йыш ӑну кӑларнӑ.

Вӑл вӑхӑтра тракторсемпе лебедкӑсем, вӑрман 
турттаракан  автомаш инӑсем  т а т а  ы тти  механизмсем 
пулманнипе вӑрм ан касса турттарассине алӑ  вӗҫҫӗн 
тума тивнӗ. Ҫ ӑмӑлрах ӗҫ ш ы раса е вӗренме хулана 
каяс тесе ш утласан та, вы рӑнти пуҫлӑхсенчен ирӗк 
илеймен, ал л а  паспорт паман ун чухне. Паспортсӑр 
хулара нимӗнле ӗҫе те вы рнаҫаймӑн, ҫапкаланса 
ҫӳрекенсене пуҫтарса ирӗксӗр ӗҫлеттерекен лагерь- 
сене янӑ. Вӑрман ӗҫӗнчен пӑрӑнакансене суд туса 
айӑп лан ӑ. В улакана аяларах  район хаҫатӗнче ҫапӑнса 
тухнӑ суд ларӑвӗнчен  илнӗ статьясемпе кӗскен 
п аллаш тарӑпӑр .

«Вӑрман хатӗрлеме каймасӑр тӑнӑшӑн.
Тӑрӑн ял Советӗнчи единоличник Николай Сорокин пёр 

сӑлтавсӑрах вӑрман хатӗрлеме каймасӑр тӑнӑ, ҫапла вара вӑл 
государство умӗнчи ӗҫ повинноҫне пурнӑҫлассинчен пӑрӑннӑ. 
Ҫак ӗҫе районри халӑх сучӗ пӑхса тухрӗ. Сорокина УК-н 61 -мӗш 
статьин иккӗмӗш пайӗпе айӑпласа пӗр ҫул хушши тӗрмере хупса 
усрамалла тунӑ».

«Вӑрманта ӗҫлессинчен пӑрӑннӑшӑн.
Патӑрьел ялӗнче пурӑнакан Людмила Полякова вӑрмана 

ӗҫлеме кайма килӗшмен. Районри прокуратура Л.Полякована 
ҫавӑншӑн суда панӑ. Районри халӑх сучӗ ҫак ӗҫе 1948 ҫулхи 
январӗн 5-мӗшӗнче пӑхса тухрӗ, Полякована пӗр ҫул хушши 
тӗрмене хупса усрама йышӑнчӗ».

А.Ильин.

Паянхи кун 80 ҫулхи ватӑсемпе тёл пулса вӑрҫӑ 
ҫулӗсемпе ун хыҫҫӑнхи ҫулсем ҫинчен сӑмах хускат- 
сан хӑйсен ҫамрӑк чухнехи вӑхӑтне аса илеҫҫӗ. Улатӑр
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районне кӗрекен Киря, Паснапуҫ, Кивӗ тата  Ҫӗнӗ 
Эйпеҫ ялӗсен тавраш ӗнчи вӑрмантан тухмасӑр вӗсем 
вӑрман кӑларса-турттарса тар юхтарнӑ. Куб турттарнӑ 
тетчӗҫ вӗсем вӑрман хатӗрленине. Тен, вутӑ касса 
хатӗрлемелли план панине кубометр ҫине куҫарса 
пысӑк пулнипе ҫапла каланӑ.

Кӗрхи-хӗллехи сезонта ӗҫленӗ чухне ҫав вӑрман 
ҫӗрринчи ялсенче хваттерте пурӑнакан ҫамрӑксем пу- 
лас мӑшӑрӗсене тупса ҫемье ҫавӑрнисем те пулнӑ.

Паян пурӑнакан ватӑсенчен вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи 
ҫулсенче торф кӑларнӑ ҫӗрте ӗҫленӗ ял  ҫыннисене 
пӳрнепе ш утласа кӑларма пулать. А тӑл леш  енчи 
торф предприятине ҫамрӑксене ӗҫлеме кайма район- 
сене разнарядка ярса панӑ. Ӗҫ условийӗ йывӑр пулни
пе, апат-ҫимӗҫ ҫителӗксӗррипе, хӗллехи сивӗре ӗҫленӗ 
хыҫҫӑн тумтире типӗтме, канма хӑтлӑ та  ӑш ӑ ҫурт- 
йӗрпе тивӗҫтерменнипе унта ӗҫлекенсем пӑрахса кайнӑ 
тӗслӗхсем пулнӑ. Паллах, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче вӑрман ка- 
сассинчен пӑрӑнакансене, вӑрҫӑ хыҫҫӑн торф кӑларнӑ 
ҫёртен ирӗк илмесӗр пӑрахса каякансене СССР Аслӑ 
Канаш ӗн Президиумӗн 1940 ҫулхи июнӗн 26-мӗшӗнче 
йыш ӑннӑ Указӗ тӑрӑх сут туса уголовлӑ йӗркепе 
айӑплам а та  пултарнӑ.

Ваттисем каланине астӑватӑп-ха: каҫхине торф 
кӑларса барака таврӑнсан, рабочисем хуппипе улма 
пӗҫерсе ш ӑнса кайнӑ ҫӑкӑра ӑш ӑтса ҫинӗ. Ҫамрӑксем 
(ытларах хӗрсемпе хӗрарӑмсем пулнӑ) уш кӑнпа хур 
чӗпписем пек пӗр ҫӗре чӑмӑртанса ӑш ӑнса ҫывӑрнӑ. 
Кунӗпе ӗҫлесе чул пек ш ӑнса хы тнӑ ҫӑпатасемпе 
тӑл а  чӑлхасем ҫӗр каҫиччен те типсе ҫитеймен. Ир- 
хине тӑрсан вӗсене тӑхӑнса татах  ӗҫлеме каймалла. 
Вы ҫӑллӑ-тутӑллӑ, ӑш ӑ та  хӑтлӑ хӗллехи тумтир, урана 
тӑхӑнма ҫӑматӑ пулманнипе йывӑр чирлесе хӗне кайнӑ 
тӗслӗхсем те пулнӑ.

Сӑмах май, ял ҫынни кӑкарчӑкри йы тӑ евӗр пулнӑ 
вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсемпе 50-мӗш ҫулсенче. 1959 ҫулта 
вара Чӑваш  республикинчи ялсенчен Красноярск,
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Ч ита, Саратов облаҫӗсене, Хабаровск крайне тата  
халӑх сахал пурӑнакан ирӗк ҫӗрсем ҫине куҫса кайма 
тытӑнаҫҫӗ. Хресчен хӑй пурӑннӑ вы рӑнтан, колхозран 
ирӗк илмесӗр ӗҫлеме хулана кайма пултарайман. Кол
хоз председателӗсем кӗске вӑхӑт хушши ӗҫлеме хула- 
ри предприятисене договорпа килӗшсе янӑ тӗслӗхсем 
пулнӑ.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче колхозсене ҫуракинче 
акса хӑварм алли тӗш  ты рӑ, пахча-ҫимӗҫ т а т а  ы тти 
культурӑсене вёсен ҫӗр лаптӑкӗн  калӑпӑш не кура 
патш алӑх  планӗ панӑ.

А яларах 1948 ҫула виҫӗ колхоза панӑ патш алӑх 
планӗ ҫинче чарӑнса илӗпӗр, ӑна вы рӑсла ҫапла ҫырса 
кӑтартнӑ.

Государственный план весеннего сева по колхозам на 1948 год.

колхозы: итого
ярово

го
сева

яро
вая

пше
ница

овес го
рох

че
че

вица

про
со

гре
чи
ха

вика
на
се

мена

Кр. Батырево 321 га 60 100 10 7 3 8 3

Р.Лкжсембург 377 108 150 16 10 8 8 5

Октябрь Ялавё 258 54 120 12 10 6 8 4

полба итого всего техн. в том числе
зерновых
культур

к о к - 
согыз

конопля
волокна

карто
фель

овощи

10,5 201,5 13 5 8 10 2
13 318 18 4 14 23 3
10 Г 224,5 12 4 8 10 2

П аянхи кун м аларах кӑтартн ӑ  тӗш -ты рӑ тата  ы тти  
культурӑсем ҫинчен вӑтам  ҫулсенчи т а т а  ҫамрӑк ӑру 
пурне те пӗлсех каймасть, вӗсене мӗнле ҫитӗнтерсе пух-
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са илес пирки вара калаҫу та  пулма пултараймасть. 
Иртнӗ ӗмӗрти 50-мӗш ҫулсенче кок-сыгыз, ясмӑкпа 
пӑрине, каярах вире те (вырӑсла-чечевица, полба, 
просо) колхозсем акма пӑрахнӑ. Тен, асӑннӑ пӗрчӗллӗ 
культурӑсен тухӑҫӗ пирӗн тӑрӑхра пысӑк маррипе, 
ҫавна пула тупӑш  паманнипе ҫыхӑннӑ. К антӑра 80- 
мӗш ҫулсенче те колхозсенче ҫитӗнтерсе унран сӳс туса 
фабрикӑсене ӑсатнӑ пулсан, каярах ҫак культурӑра нар- 
комани упракан япаласем пуррине тупса палӑртнипе 
ял хуҫалӑх предприятисенче акма чарнӑ.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи малтанхи пилӗк ҫул, ҫавӑн пекех 
50-мӗшӗн малтанхи ҫулӗсенче колхозниксен пурнӑҫ 
условийӗ йывӑр пулнӑ. Асӑннӑ тапхӑрта юхӑнса 
кайнӑ выльӑх-чӗрлӗх производствине аталантарас, 
тыр-пул тухӑҫне агротехникӑна пӑхӑнса ӗҫлеме пул- 
таракан вӑтам  звеносене пӗлсе ертсе пыракан ял- 
хуҫалӑх специалисчӗсемпе ертӳҫисем ҫитменни нумай 
чӑрмав кӳнӗ. Ҫӳлерех асӑннӑ виҫӗ колхозра та  хуҫалӑх 
ертӳҫисем тата  вӑтам звеносене ертсе пыракансем 
улш ӑнса тӑнипе -  уйрӑмах ҫак пысӑк ҫитменлӗх «Ок
тябрь Ялавё» колхозра палӑрнӑ -  ӗҫ дисциплини те 
хавш анӑ. Колхозсенчи хӑш-пӗр ертӳҫӗсем, фермӑ 
заведующийӗсемпе уй-хир бригадирӗсем хӑйсене ш ан
са панӑ ӗҫ ҫине сӳрӗккӗн пӑхнипе, ӗҫкӗпе аташ нипе 
ӗҫ производствин кӑтартӑвӗсем те япӑх пулнӑ. Ун пек 
чухне тыр-пул, выльӑх-чӗрлӗх продукцине патш алӑха 
памалли плана пурнӑҫласан, хуҫалӑх валли хӑварма 
тата  колхозниксене ӗҫ кунӗ тӑрӑх валеҫсе памалли 
тырри-пулли, пахча-ҫимӗҫ продукцийӗ ҫителӗклӗ юл- 
ман. Ҫакӑнпа паллах уй-хирте е фермӑра тӳрӗ кӑмӑлпа 
тӑрӑш са сҫлекен ял халӑхӗ кӑмӑлсӑр пулнӑ.

Хӑш-пӗр колхозсенче тыр-пул пухса илессине тата 
ҫуракине тухма япӑх хатӗрленнипе ВКП(б) Чкаловски 
парти райкомӗн бюровӗ ларусенче хуҫалӑх ертӳҫисене 
ӗҫҫине вӑхӑтра тата  лайӑх пахалӑхпа ирттерме хушнӑ.

Аяларах парти райкомӗн ларӑвӗн 1948-1949 
ҫулӗсенчи хӑш-пӗр протоколӗсем ҫинче чарӑнса илӗпӗр.
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Протокол № 18 от 07.07.1948 г. -  О готовности к уборке 
урожая колхоза Роза Люксембург.

«... в колхозе Р. Люксембург не готова ни одна жнейка, не 
отремонтирована зерносушилка, не приведены в порядок кры
тые тока, не подготовлены складские помещения. Колхоз к 
уборке урожая не готов.

Постановили: Обязать Сорокина Н.В. и секретаря партор
ганизации Сорокина Д. Р. в двухдневный срок завершить под
готовку к уборке урожая и сдачи хлеба государству».

Тыр-пул пухса кӗртнӗ тапхӑра колхозри вӑтам зве- 
носене ертсе пыракан специалистсенчен тата  ытти 
вы рӑнта ӗҫлекен ял ҫыннисенчен яваплӑ комисси туса 
хунӑ, унта ҫаксене кӗртнӗ:

1. Самакин Дмитрий Васильевич -  1-мӗш бригадӑн 
бригадирё;

2. Илехметов Алексей И ванович- 2-мӗш бригадӑн 
бригадирё;

3. Илеменов Николай Алексеевич -  4-мӗш бригадӑн 
бригадирё;

4. Васильев Тимофей Васильевич -  МТФ 
заведующийё;

5. Паймуков Александр Григорьевич -  пушар Дру
жинин начальникё;

6. Дерякова Екатерина Захаровна -  шкул 
заведующийё;

7. Краснов Петр Павлович -  вулавӑш  ҫурчӗн 
заведущийӗ.

Протокол № 4 от 10.03.1949 г. -  О подготовке живого тягла 
к весенне-полевым работам в колхозе «Красное Батырево».

«В этом колхозе, где председатель Рубцов, секретарь пар
торганизации Скворцова, к весенне-полевым работам под
готовились неудовлетворительно. Из имеющихся 14 рабочих 
лошадей 2 головы истощены, 4 -  нижесредней и 6 голов сред
ней упитанности, и только 2 головы хорошей упитанности. 
По существу к предстоящему весеннему севу подготовлены
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только 3 лошади. Меры по завершению лесовывозки не при
нимаются».

(Госархив современной истории, ф.200, оп.З, д. 160).

1949 ҫулхи пуш уйӑхӗн 15-мӗшӗнче Чкалов
ски райкомё бюро ларӑвӗнче «Е Люксембург» колхоз 
председателё пулма Илехметов В.Ф. кандидатури- 
не ҫирӗплетет. Ҫурхи акана асӑннӑ колхозсенче май 
килнё таран ирттерсе янӑ пулин те, умра тыр-пула 
хиртен хӑвӑртрах та  тӑкаксӑр пухса пӳлмене кёртесси, 
патш алӑха план тӑрӑх вӑраха ямасӑр парса татас ыйту 
тухса тӑрать.

«Красное Батырево» колхоз ертӳҫисем вара вырма- 
на тухма хатёрленмен: тыр-пул вырмалли машинӑсене 
юсаса пӗтереймен, колхозниксем ҫу вӑхӑтӗнчи ӗҫ норми- 
не тултарман. «Е Люксембург» колхозра тырра ҫавапа 
ҫулнӑ лаптӑксенче хире пучахсем нумай юлнипе вырма 
вӑхӑтӗнче ҫухатусем пулнӑ. П атш алӑха ты рӑ леҫесси 
те вӑраха тӑсӑлнӑ.

«Еоза Люксембург» колхоз умне тухса тӑнӑ 
йывӑрлӑхсем уй-хирсенче тыр-пул пухса илессипе 
кӑна мар, выльӑх-чӗрлӗхсене хӗл каҫарма ӑш ӑ витесем 
ҫукки те ура хунӑ. Ишӗлсе анас пек витесенче те витӗр 
ҫил шӑхӑрни, вёсен тӑрринчен ҫумӑр анни, пӗлӗтри 
ҫӑлтӑрсем те курӑнни, паллах, фермӑ ӗҫченӗсен кӑмӑлне 
хуҫнӑ. Выльӑхсем валли хӗл каҫма апат ҫителӗклӗ 
хатӗрлесе ҫитерменни сӗт сӑвассипе, аш -какай тата  
ы тти продукцисене туса илессипе патш алӑх тӑратнӑ 
плана тултарм а май паман.

Ҫак ы йтӑва та  ВКП(б) райком бюровӗ хӑйӗн 
ларӑвӗнче пӑхса тухма тивнӗ.

Протокол № 32 от 28.09.1949 г. -  О ходе подготовки живот
новодческих помещений к зимнему содержанию скота в колхо
зе им. Р.Люксембург.

«Районный комитет партии постановил:
1. Указать на несерьезное отношение секретаря парторга
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низации Сорокина и предколхоза Илехметова к делу своевре
менной подготовки животноводческих помещений к зимнему 
содержнию скота и обязать их немедленно организовать посто
янную строительную бригаду, приступить к ремонту старых и 
строительству новых помещений и все работы закончить к 25 
октября сего года.

2. Предупредить Сорокина и Илехметова о строгой партий
ной отвественности».

(Госархив современной истории ЧЕ ф.200, оп.З, д. 160-161)

«ЕЛюксембург» колхозра хуҫалӑха ертсе пыра- 
кансем, ҫулталӑк иртсе кайнӑ пулин те, ёне ферми- 
не туса пётерсе хута ярайман, 4 лаш а витинче юсав 
ӗҫӗсене пётермен. Вёсен алӑкӗсем ҫуккипе вӗсенче 
ҫил вылянӑ, витесен тӑррисем те ш ӑтӑк-ш атӑк пулнӑ. 
Ҫитес ҫулсенче те фермӑ ӗҫченӗсен ӑш ӑ та  хӑтлӑ  ви- 
тесенче выльӑхсенчен ы тларах сӗт суса илесси, сыс- 
насем самӑртса патш алӑха аш -какай валли парасси, 
сурӑхсенчен ҫӑм касса, чӑхсенчен ҫӑмарта ы тларах 
илесси ҫинчен ӗмӗтленме кӑна тивнӗ. Ҫак хуҫалӑхра 
выльӑхсен вилессин хисепӗ те пысӑк пулнӑ. Ҫавна пу
лах 10.06.1950 ҫулхи планпа пӑхнинчен выльӑх-чёрлӗх 
шучӗ кӑтартусем тӑрӑх лаш асем 4 пуҫ, ӗнесем — 14, 
сурӑхсем -  3, сыснасем — 50 пуҫ, чӗх-чӗпсем 531 штук 
сахалтарах пулнӑ. Выльӑхсен ӑратлӑхне ҫӗнетес пир
ки те тивӗҫлӗ ӗҫсем туман, учетпа отчет ирттерессине 
япӑхтарса янӑ.

Ҫӳлерех асӑннӑ ҫулсенчи ҫак виҫӗ колхоз эконо- 
микине вӑрҫӑ умӗнхипе тан лаш тарас  пулсан, вӗсем 
вӑйсӑр хуҫалӑхсен йыш ӗнчех пынӑ. Уй-хирте тыр- 
пул пухнӑ, ӑна патш алӑха леҫнӗ ҫӗрте усӑ курма тата  
вӑрман кӑларм а ю рӑхлӑ лаш асем  сахал пулнипе 
вӑкӑрсемпе ӗнесене те турта  хушшине тӑратм а тивнӗ. 
Ҫ акӑнта 1951 ҫулхи тыр-пул пухса кӗртес пирки пӑхса 
тухнӑ график тӑрӑх хӑш -пӗр цифрӑсемпе те танлаш - 
тарм а пулать.
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Площади ранних 
по колхозам

в (га) кол-во рабочих 
лошадей

конные
сеялки

Красное Батырево 227 24 4
Роза Люксембург 396 52 4
Октябрь Ялавё 281 40 3

1951 ҫулхи отчет тӑрӑх, «ЕЛюксембург» колхозӑн выльӑх- 
чӗрлӗх ӗрчетессипе пӑхнӑ кӑтартусем тӑрӑх ҫакна курма пулать:

вылъӑх-чёрлӗхсем план фактически ҫитмест
1. Лашасем 26 30
2. Шултра мӑйракаллӑ 
выльӑх

70 70

вёсен шутёнче ёнесем 23 10 13
3. Сурӑхсем 145 129 16
4. Сыснасем 130 107 23
5. Чӑхсем-чӗпсем 650 316 334

Ҫӳлерех чарӑнса тӑнӑ «Роза Люксембург» колхоз пе
кех ы тти икӗ хуҫалӑх «Красное Батырево» тата  «Октябрь 
ялавё» те экономика енчен районти вӑйсӑр колхозсен 
ш утӗнче пынӑ. Вёсенче те уй-хирти тыр-пул тухӑҫлӑхӗ 
енёпе те, фермӑсенчи выльӑх-чӗрлӗх продукцине туса 
илессипе те ҫитменлёхсем сахал мар пулнӑ, кадрсем 
пирки татса паман ыйтусем пайтах пуҫтарӑннӑ.

Кёске справка: 10.10.1950 ҫулта Чкаловски районёнчи рай
ком ларӑвӗнче колхозсенче радиофикацилесси ҫинчен ыйту 
пӑхса тухнӑ. «Роза Люксембург» тата Молотов ячёпе таракан 
колхозсен ертӳҫисем ҫак колхозсенче радио кӗртме тытӑнас ӗҫ 
ҫине сӳрӗккӗн пӑхни пирки асӑрхаттарнӑ.

«Красное Батырево» колхоз ӗҫченӗсем вара иккёмёш 
ҫул ёнтё радио тӑрӑх тӗнчери, ҫӗршыври хыпарсене 
пӗлнӗ, чӑваш ла Ш упаш кар артисчёсем спектакльсен- 
че вылянине радио ҫумӗнчен хӑпмасӑр итлесе савӑннӑ. 
Тӑрӑн ял ҫыннисем патне радио сасси 1951 ҫулта ҫитет.
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ПӖРЛЕШӲЛЛӖ ВӐЙПА -  МАЛАЛЛА 
(1951-1973 ҫулсем)

1951 ҫулхи нарӑс уйӑхӗнче «Роза Люксембург» 
(Тӑрӑн ялӗ), «Красное Батырево» (Йӑлӑм) тата  «Ок
тябрь ялавӗ» (Треньел) колхозсен членӗсем пухусем 
ирттереҫҫӗ, виҫӗ хуҫалӑха пёр колхоза пӗрлештерсе 
Мичурин ячӗпе тӑракан колхоз йӗркелеме килӗшеҫҫӗ. 
Ҫӗнӗ колхоз йӗркелени ҫинчен кӑларнӑ йы ш ӑнӑва пуш 
уйӑхӗн 8-мӗшӗнче Чкаловски райӗҫтӑвкомӗ ҫирӗплетнӗ. 
Виҫӗ ял  пёр колхоза чӑмӑртаннӑ пулин те, ҫӑва тухнӑ 
ҫӗре мӗнле выльӑх-чӗрлӗх фермисем хӑш ялта  пуласси- 
не татса парайман. Й ӑлӑмпа Треньел ялӗсенчи чылай 
колхозниксем ҫӗнӗ колхозӑн председателё В.Ф. Илехме
тов юлнипех килӗшесшӗн пулман, вӑлах председатель 
ҫумӗ те ш утланнӑ. Хӑш-пӗр бригадирсем вӑл хушнине 
пурнӑҫа кӗртме васкаман. Й ӑлӑм ялӗнче пуху ирттер- 
се колхоз председателё пулма А.Петрова суйланӑ. Ан
чах ку йыш ӑну та  ял  хуҫалӑх артель Уставӗпе килӗшсе 
тӑманни куҫ кӗретех палӑрнӑ.

Ҫӗнӗ колхозӑн экономика енчен ҫак ҫул та  малтан- 
хи ҫулсенчи пекех, лайӑх улшӑнусем пуласси туйӑнман. 
Ӗҫ условийӗсем тивӗҫлӗ ш айра пулманнипех фермӑра 
ӗҫлекенсем те нумай тытӑнса тӑман. Ферма заведующийӗ 
Сорокин хӑйӗн тивӗҫӗ ҫине ал сулнӑ. Ҫакна колхозниксем 
те ӑнланса илнӗ, 1951 ҫулхи раш тав уйӑхӗнче колхоза 
ертсе пыма учитель пулса ӗҫленӗ М.Ф. Гаврилова шаннӑ. 
Виҫӗ ялтан тӑракан хуҫалӑха малалла хускатса яма 
пултаракан, ҫӗр ӗҫне ӑнланакан хресчен тупӑнман-ши 
ун чухне шкул ачисене вӗрентекенсӗр пуҫне? Мичурин 
ячӗпе тӑракан колхоза ахрат ҫырминчен туртса кӑларма 
нумай вӑй хумалла пулнӑ. Ҫапах та  ҫитменлӗхсене 
ҫӗнӗ председатель те пӗтерме васкаман, вӗсем вара уй- 
хир ӗҫӗнче те, колхозӑн выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетес енӗпе те 
ҫителӗклех пулнӑ.

1951 ҫулта план тӑрӑх пӗр ӗнерен 1500 кг сӗт суса 
илмелле пулсан, 406,5 кг, ҫӑмарта пӗр чӑх пуҫне 70 шт.
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вырӑнне 29 шт., ҫӑм пӗр сурӑхран 2,5 кг вырӑнне 1,7 кг 
анчах илнӗ. Колхоз выльӑхсем вилессипе вара район- 
та  малти вырӑнта пынӑ. Ҫулталӑк хушшинче кӑна 4 
лаш а, 52 сурӑх, 91 сысна, ӗнесем 17 пуҫ вилнӗ.

Колхоз председателӗпе пуҫламӑш парторганиза- 
ци секретарӗ пирки Чкаловски парти райкомӗн бюро 
ларӑвӗнче 1952 ҫулта пӗрре кӑна мар пӑхса тухнӑ. 
Вӗсенчен хӑш-пӗр протоколӗсем ҫинче чарӑнса илӗпӗр.

Заседание бюро Чкаловского райкома ВКП(б) от 22.04.1952 г.
Итоги поверки соблюдения Устава сельхозартели в колхо

зе им. Мичурина.
«...Серьезные недостатки на животноводческих фермах, 

нормальные бытовые условия для обслуживающего персонала 
не созданы, помещения для содержания скота не утеплены, от
сутствуют кормушки, инвентарем не обеспечены. Грубые корма 
скоту давались не обработанном виде, скот не был обеспечен 
водой. Поэтому в течение 1951 года и 3 месяцев 1952 года пало 
5 голов лошадей, 28 голов КРС, свиней 184 головы, овец 78 го
лов и птицы -  3259 голов. Учет животноводческих продуктов 
на фермах отсутствует, на МТФ не производится контрольный 
удой молока.

Первичная парторганизация не осуществляет в должной 
степени контроль хозяйственной деятельности правления кол
хоза, в некоторых случаях мирится с фактами грубого наруше
ния Устава сельхозартели».

Протокол № 1 заседания бюро Чкаловского РК ВКП(б) от 2 
сентября 1952 года.

Секретарь РК -  Тимофеев П.Т.
прокурор -  Ласточкин 

нарсудья -  Ермолаев и другие 
члены райкома партии.

Слушали: О ходе выполнения решения бюро РК ВКП(б) от 
22.04.1952 г. по итогам проверки соблюдения Устава сельхозар
тели в колхозе им. Мичурина.
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(т.т. Гаврилов, Илехметов, Думилин, Ялуков)
«Председатель колхоза Гаврилов и секретарь парторгани

зации Илехметов по прежнему безразлично относятся к фактам 
грубых нарушений Устава.

Колхоз серьезно отстает с проведением сельскохозяйствен
ных работ, в заготовке кормов, уборке урожая и хлебозаготовок, 
неудовлетворительно выполняется план развития обществен
ного животноводства, находится под угрозой срыва выполне
ния плана ремонта и строительства животноводческих и других 
построек.

Запущена в колхозе контрольно-ревизионная работа. В 
1952 году проведена лишь одна ревизия. Председатель ревизи
онной комиссии тов. Думилин не выполнил решения бюро РК 
с целью выяснения полученной соломы председателем колхоза 
Гавриловым. Учет и отчетность в колхозе запущены, и.о. стар
шего счетовода Ялуков к своим обязанностям относится халат
но. Думилину за проведение разных проверок начислено лиш
них 137,5 трудодней.

РК постановляет:
Председателю колхоза Гаврилову объявить строгий выго

вор с занесением в учетную карточку и предупредить, что если 
он не примет решительных мер к устранению фактов наруше
ний Устава сельхозартели, он будет исключен из партии и отдан 
под суд.

За плохую постановку учета и отчетности считать невоз
можным дальнейшего оставления Ялукова счетоводом колхоза.

...Думилина считать невозможным дальнейшего оставле
ния председателем ревизионной комиссии, о выборе нового 
председателя ревизионной комиссии вопрос поставить на сле
дующем собрании колхозников».

(Госархив современной истории, ф.200, оп.4, 112-мӗш ӗҫ.)

Паллах, вырӑнти парторганизаци колхоз правлени- 
пе унӑн ертӳҫисене контрольлесе тӑнипе, ҫавӑн пекех 
парти райкомӗ колхоз председательне асӑрхаттарнипе 
хуҫалӑхӑн лавӗ вы рӑнтан тапранайман. Кунта колхоз 
председателӗн пуҫарулӑхӗ, ял халӑхӗпе ӗҫлеме пӗлни,

266



вӑтам  звенори пултаруллӑ кадрсене тупса, вӗсене уй- 
хирсенче ӗҫлекен колхозниксемпе фермӑ ӗҫченӗсене 
ертсе пыма пулӑш ни кирлӗ пулнӑ.

40-мӗш ҫулсен вӗҫӗнче тата  50-мӗш ҫулсенче ма- 
ларах асӑннӑ колхозсенче вӑтам  звенора тӑрӑш акан 
пултаруллӑ специалистсем пулнӑ. Вӗсенчен чы лайӑш ӗ 
вӑрҫӑ ҫулӑмӗ витӗр тухнӑ хисеплӗ ял  ҫыннисем уй- 
хир бригадисенче вунш ар ҫул бригадирсем пулса чы- 
спа хисепе тивӗҫ пулнӑ. Ҫавӑн пек ӗҫ паттӑрӗсем 
Тӑрӑнти Алексей Иванович Илехметов, Иван Нико
лаевич Сорокин уй-хир бригадин бригадирёсем тата  
Дмитрий Васильевич Самакин строительство брига
дин бригадирӗ, Й ӑлӑмри выльӑх-чёрлӗх валли  апат 
хатӗрлекен бригадӑн бригадирё Дмитрий Тихонович 
Владимиров, Треньелёнчи уй-хир бригадин бригадирё 
М атвей Васильевич Анисимов тата  ы тти  вӑтам  звенори 
ертӳҫӗсем, фермӑсенчи выльӑх-чӗрлӗх пӑхакансем, уй- 
хирте ӗҫлекен механизаторсемпе колхозниксем пулнӑ. 
П ултаруллӑ ял  ӗҫченӗсен ҫитӗнӗвӗсем ҫинчен каярах 
вуласа пӗлӗпӗр-ха.

1952 ҫулхи справка тӑрӑх, асӑннӑ Мичурин ячӗпе 
тӑракан  колхозпа ҫакна курма пулать.

Госакт тӑрӑх хуҫалӑх ҫинче 2338,41 га ҫӗр ш утланса 
тӑрать, ун шутӗнче: сухаламалли — 1850,23 га. Колхозра 
437 уйрӑм хуҫалӑх, 806 вӑйпитти колхозник. Колхозӑн 
уйӑрман фонд 01.01.1952 ҫула 738121 тенкӗ ш утлан
са тӑрать. Пӗрчӗллӗ культурӑсен вӑтам  тупӑш ӗ 1951 
ҫулта гектартан 13,50 ц пулнӑ.

Выльӑх-чӗрлӗх продукцине туса илессипе: пӗр 
ӗнерен 416 литр сӗт суса илнӗ, пӗр сурӑхран 1,6 кг ҫӑм 
каснӑ, пӗр чӑхран 30 штук ҫӑм арта илнӗ. 1951 ҫулта 
укҫа ҫине куҫарнӑ тупӑш  планпа пӑхнӑ 610000 тенкӗ 
илмелле пулсан, 443449 тенкӗ анчах илнӗ. Уйӑрман 
фонд ҫине планпа 91500 тенкӗ укҫа куҫармалла пулсан, 
665 тенкӗ анчах куҫарнӑ.

Колхозниксене пӗр ӗҫ кунӗ пуҫне: ты рӑ -  2,2 кг, укҫа 
— 30 пус, улӑм — 2,4 кг валеҫсе панӑ.
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Мичурин ячӗпе тӑракан колхоз хӑй умне йышӑннӑ 
производство планне чылай енӗпе пурнӑҫлаймасӑрах 
1952 ҫула япӑх кӑтартусемпе вӗҫлесе, 1953 ҫула кӗнӗ. 
Колхозниксем пурнӑҫ лайӑхланасси председатель 
улшӑнмасӑр пулас ҫуккине паллах ӑнланнӑ. Ҫавӑнпа 
та 1953 ҫулхи нарӑс уйӑхӗн 20-мӗшӗнче колхозниксен 
пӗрлехи пухӑвӗнче Ситов Александр Александровича 
Мичурин ячӗпе таракан колхоз председателё пулма 
суйлаҫҫӗ.

Александр Александрович Ситов
(1916-1974)

А.А. Ситов 1916 ҫулта 
Кӗҫӗн Патӑрьелӗнче
ҫуралса ӳснӗ. Колхозри 
ҫамрӑксен шкулне вӗренсе 
пӗтерсен, вӑл «Красное Б а
тырево» колхозра ӗҫлеме 
тытӑнать. Ветеринарсен 
курсӗнче вӗренет. Тӑван 
ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫине 
хутш ӑннӑшӑн ӑна орден- 
медальсемпе наградӑланӑ. 
Вӑрҫӑ хыҫҫӑн А.А. Ситов 
«Гвардия» ятлӑ инвалид- 
сен артелӗн председателё.

1953 ҫулта ӑна Мичу
рин ячӗпе тӑракан колхоз 

председателё пулма суйланӑ. Ҫак яваплӑ ӗҫре вӑл 1959 
ҫулта «Путь Ленина» колхозпа пӗрлешичченех вӑй хунӑ. 
«Путь Ленина» колхозра 2-мӗш уйрӑмӑн управляющи, 
колхоз председателӗн ҫумӗ пулса 1974 ҫулччен ӗҫленӗ.

Ёҫри ҫитӗнӳсемшӗн Александр Александровича 
Ӗҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденӗпе тата  СССР ВДНХ медалӗсем 
парса чысланӑ.
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А.А. Ситов ертӳҫӗ пуканне йышӑнсан тепӗр икӗ 
уйӑхранах колхоз юпа тиха пек м алалла тапса сикей- 
мен, ӗҫке ерӗннӗ, хӑйӗн ӗҫӗ ҫине сӳрӗккӗн пӑхакан хӑш- 
пӗр бригадирсемпе ферма заведующисене ӗҫрен хӑтарма 
тивнӗ. Правлени йышне пултаруллӑ специалистсем- 
пе колхозниксене кӗртнӗ. 3—4 уйӑх хушшинче 3 брига
дира, 3 ферма заведующийе, уй-хире пӑхса тӑракана 
тата  ы тти вы рӑнти специалистсене пуҫаруллисемпе 
улӑш тарнӑ.

Колхозӑн лавӗ тапранса м алалла кайни ҫӗнӗрен 
суйланӑ вы рӑнти парторганизаци (секретарӗ А.И. Алек
сеев) 1953 ҫулхи февраль-август уйӑхӗсенчи ӗҫ итогӗсем 
тӑрӑх тунӑ отчетран лайӑх курӑнать.

Ҫурхи тӗш -тырра планпа йы ш ӑннӑ 500 га вырӑнне 
509 га акса ҫуракине 8 кун хушшинче вӗҫленӗ. Кӗрхисене 
те ш утласан мӗн пурӗ 1009 га акнӑ, вӗсенчен сортлӑ 
вӑрлӑхсемпе — 812 га. Кӗрхи ты рра пухса кӗртессине 
7 -8  кунта вӗҫлесе, авӑн ҫапма тата  улӑма урана хума 
ты тӑннӑ. Августӑн 15-мӗш тӗлне 50 процент ы тла авӑн 
ҫапса урана хывнӑ. П лан тӑрӑх патш алӑха 1342 ц тырӑ 
пам алла пулсан, августӑн 14-мӗш тӗлне 1500 ц леҫнӗ.

Ҫапах та  колхоз умӗнчи обязательствӑсене: выльӑх- 
чӗрлӗх продукцине патш алӑха тӑратассипе ҫак вӑхӑт 
хуш ш инче колхозӑн плана пурнӑҫлама май килмен-ха.

Ҫавӑн пекех выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетессипе те план 
тулманнипе фермӑсемпе илес пулсан йывӑрлӑхсем 
пулнӑ. Аяларах паллаш ӑпӑр хӑш-пӗр цифрӑсемпе:

Выл ьӑх-чӗрл ӗхсем: план тӑрӑх пурнӑҫланӑ

Шултра мӑйракаллӑ выльӑх 240 пуҫ 212 пуҫ

сурӑхсем 480 412

сыснасем 400 538

лашасем 146 167

пыл хурчӗсем 50 38

чӑх-чӗпсем 2000 1424
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1953 ҫулхи раш тав уйӑхӗнче А.А. Ситов колхозник- 
сен умӗнче тухса каланӑ чухне колхоз хӑш-пӗр енӗпе 
палӑрм аллах тунӑ ҫитӗнӳ ҫинче чарӑнса тӑнӑ. Тыр-пул 
тухӑҫлӑхё иртнӗ ҫулхисемпе танлаш тарсан самаях ӳснӗ, 
ҫакӑ уйрӑмах 2-мӗшпе 6-мӗш бригадӑсенче палӑрнӑ, 
выльӑхсен шучӗ те, чӑх-чӗпсене ш утламасан, хутш ӑннӑ. 
Ҫӗнӗрен ферма ҫуртне туса лартнӑ, виҫӗ фермӑра алӑ 
вӗҫҫӗн ш ыв кӑларм алли водокачка лартнӑ. Ҫапах та 
1954 ҫулхи уй-хирти тыр-пула пухса кӗртнӗ хыҫҫӑн та  
Т ӑрӑнти ӗне фермине туса пӗтерейменнипе правлени 
ларӑвӗнче кӗркуннене кӗриччен ҫак ӗҫе пӗтерме, ферма 
ӗҫченӗсене йӗркеллӗ ӗҫлеме услови туса пама хуҫалӑх 
ертӳҫисене вӑхӑт парса хӑварнӑ.

Иртнӗ ӗмӗрӗн 90-мӗш ҫулӗсенчи демократи тапхӑрне 
кӗрсен пире ертсе пы ракан парти органӗсем пӗтиччен 
организацисемпе учрежденисен, предприятисемпе пат- 
ш алӑхӑн тӗрлӗрен органӗсенчи пуҫлӑхсем тата  колхо
за ертсе пы ракан председательсем парти номенкла- 
тури ш утланса тӑнӑ. Районти парти комитечӗ бюрора 
ҫирӗплетсен анчах вӗсем пуҫлӑх пуканне йыш ӑнма 
пултарнӑ.

Колхозсенче председательсене кӑна мар, вӑтам  
сыпӑкри специалистсене те районти парти комитечӗ 
килӗшмесӗр колхозниксем суйланипе анчах ӗҫлеме пул- 
тарайман. М ичурин ячӗпе тӑракан  колхозра 18.01.1955 
ҫулта парти райкомӗн ларӑвӗнче 1-мӗш уй-хир 
бригадирӗ пулма В.В. Цветкова, 2-мӗшне -  Алексей И ва
нович Илехметова, З-мӗшне -  И ван Николаевич Соро
кина, 4-мӗшне -  Николай П авлович Краснова, 5-мёшне 
-  Пимен Григорьевич Попова, выльӑхсем валли  апат 
хатӗрлекен бригадӑн бригадирё пулма Емельян Дми
триевич Цветкова, Треньелӗнчи сурӑх ферминче заве- 
дующи пулма Николай И льич Эльмукова ҫирӗплетнӗ. 
Й ӑлӑм ра сысна ферминче заведующи пулса маларах 
та, каярах та  Клавдия Васильевна Анисимова ӗҫленӗ. 
Ҫак ҫулсенчех вы льӑх фельдшерӗсем пулса Тӑрӑнти 
ӗне ферминче Анна Ивановна Ш уряш кинапа Й ӑлӑмри
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сысна ферминче Петр Никитич Долматов ӗҫлетчӗҫ. Ҫак 
пултаруллӑ вӑтам сыпӑкри чылай ертӳҫӗ районти кол- 
хозсен хушшинче кӑна мар, республикӑра та  палӑрнӑ. 
Вӗсене ӗҫри пысӑк ҫитӗнӳсемшӗн пурлӑх тата мораль 
енӗпе хавхалантарнӑ, патш алӑх наградисем -  орден- 
медаль парса чысланӑ. Республикӑра тата  районта тух
са тӑракан хаҫатсенче вӗсене мухтаса ҫырнӑ статьясем 
тухнӑ. Хӑш-пӗр ҫавӑн пек ертӳҫӗсем, механизаторсем- 
пе ферма ӗҫченӗсем, ял хуҫалӑх специалисчӗсемпе кол- 
хозниксем ҫинчен хаҫатсенче кун ҫути курнӑ статьясем 
ҫинче каярах чарӑнса тӑрӑпӑр. Мухтава тивӗҫнӗ ял 
хуҫалӑх ӗҫченӗсем ҫинчен вуласа хӑйсене аса илӗпӗр, 
пӗлменнисем вара вуласа пӗлӗҫ.

Мичурин ячӗпе тӑракан колхозӑн механизаторӗсен 
пӗр ушкӑнӗ 1952 ҫулхи ака хыҫҫӑн, Йӑлӑмри бригадӑра 
тата  сысна ферминче ӗҫлекенсен тепӗр ушкӑнӗ 1953 
ҫулта сӑн ӳкерттернӗ.

Сулахайран сылтӑмалла лараҫҫӗ: Пӗрремӗш ретре: 1. Михай
лов Иван Николаевич, плугарь, Треньел; 2. Васильев Петр Дмитри
евич, плугарь, Тӑрӑн; 3. Медведев Александр Дмитриевич, плугарь, 
Таран; 4. Муськин Петр Федорович, плугарь, Треньел; 5. Мясников 
Анатолий Антипович, плугарь, Треньел.
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Иккӗмӗш ретре: 1. Тихонов Николай Николаевич, тракторист, 
Налам; 2. Тихонов Дмитрий Николаевич, тракторист, Йӑлӑм; 3. Со
ловьев Владимир Владимирович, тракторист, Йӑлӑм; 4. Михайлов 
Василий Васильевич, тракторист, Треньел; 5. Пчельников Николай 
Иванович, тракторист, Треньел; 6. Муськин Николай Федорович, 
тракторист, Треньел.

Виҫҫӗтӗш ретре тӑраҫҫӗ: 1. Воробьев Василий Петрович, за
правщик, Йӑлӑм; 2. Васильев Лев Иванович, плугарь, Тӑрӑн; 3. Ху
раськин Владимир Егорович, тракторист, Йӑлӑм; 4. Краснов Федор 
Васильевич, тракторист, Тӑрӑн; 5. Мессе Павел Александрович, 
плугарь, Тӑрӑн; 6. Краснов Йетр Иванович, тракторист, Тӑрӑн.

Сулахайран сылтймалла (пёрремёш ретре) лараҫҫӗ: Анна Ни
колаевна Фролова, Нина Прокопьевна Артемьева, Анастасия Дми
триевна Цветкова, Александра Терентьевна Григорьева сысна 
пӑхакансем, варринче -  колхоз председателё Александр Алексан
дрович Ситов.

Иккёмёш ретре: Анна Ильинична Петрова, сысна пӑхакан, 
Клавдия Васильевна Илюткина, ферма заведующийё, Анна Иванов
на Шуряшкина, ветеринари фельдшерё, Раиса Николаевна Рубцо
ва, сысна пӑхакан, Александра Павловна Илюткина, сысна пӑхакан.

Виҫҫӗмёш ретре тӑраҫҫӗ: Алексей Петрович Петров, агроном- 
полевод, Наталия Никитична Долматова, сысна пӑхакан, Мария 
Александровна Воробьева, лаша пӑхакан, Агафия Кузьминична 
Акимовапа Александра Егоровна Ситова сысна пӑхакансем тата 
Емельян Дмитриевич Цветков бригадир.
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Мичурин ячёпе таракан колхозӑн бригадирёсемпе ялсенчи 
ытти специалистсен ушкӑнӗ районти ял хуҫалӑх выставки хыҫҫӑн 
(пӗрремӗш ретре сулахайран сылтӑмалла лараҫҫӗ): Анисимов 
Матвей Васильевич, Треньелёнчи уй-хир бригадин бригадирё; 
Александр Александрович Ситов, Мичурин ячёпе таракан колхоз 
председателӗ (Йӑлӑм); Иван Николаевич Сорокин, Тӑрӑнти 3-мёш 
бригадӑн бригадирё; Иван Федорович Яковлев, Тӑрӑн ял Канашён 
ӗҫтӑвком председателё; Николай Павлович Краснов, Тӑрӑнти 1-мёш 
бригадӑн бригадирё.

Иккӗмӗш ретре тӑраҫҫё: Алексей Иванович Крылов, колхоз
ник (Тӑрӑн); Александр Тихонович Краснов, Треньелёнчи вулавӑш 
ҫурчӗн ертӳҫи; Пимен Григорьевич Попов, Треньелёнчи сурӑх фер- 
мин заведующийё; Иван Федорович Муськин, Треньелёнчи уй-хир 
бригадин бригадирё; Емельян Дмитриевич Цветков, Йӑлӑмри 
выльӑх-чӗрлӗх валли апат хатӗрлекен бригадӑн бригадирё.
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Сӑнӳкерчӗк ҫинче Мичурин хуҫалӑх ертӳҫи А.А. Ситов кол- 
хозниксен хушшинче. Сулахайран сылтӑмалла: уй-хир бригадин 
бригадире П.М. Никитин, М.А. Воробьева лаша пӑхакан, В.А. Тихо
нов хӑма ҫуракан, П.Д. Рубцов тракторист, Треньелӗнчи уй-хир бри
гадин бригадирӗ И.П. Савельев, А.А. Ситов, Н.В. Сорокин заправ
щик, Н.А. Михайлов тимӗрҫӗ, Н.В. Тихонов тракторист тата В.И. 
Угасев кладовщик.

1955-56 ҫулсенче партипе правительство ял- 
хуҫалӑха аталантарасси ҫине гимлӗрех пӑхма тытӑннӑ: 
ял  хуҫалӑх артелӗн Уставне ҫӗнӗлӗхсем кӗртсе кол- 
хозсене уй-хир ӗҫӗсем пирки план тунӑ чухне тӗш- 
ты рӑ тата  ы тти  культурӑсене акм алли-лартм алли ҫӗр 
лаптӑкне улӑш тарм а ирӗк панӑ. М алта пыракансене 
мораль тата  пурлӑх енчен хавхалантарасси, колхозсем- 
пе ял хуҫалӑх отраслӗсенче ӗҫлекенсен хушшинче со- 
циализм ла ӑм ӑртӑва анлӑн сарасси ҫине пысӑк тимлӗх 
уйӑрнӑ. Асӑннӑ Уставпа килӗшсе колхозсем те акмалли 
культурӑсен калӑпӑш не тата  мӗнле культурӑсем пул- 
маллине хӑйсем йы ш ӑннӑ план тӑрӑх палӑртса хунӑ. 
Колхозниксен ҫулталӑкри ӗҫ кунӗн минимумне, ӗҫшӗн 
хушма тӳлев, йывӑр ҫын пулнӑ хӗрарӑмсене отпуск па-
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расси, уйрӑм хуҫалӑхри выльӑх-чӗрлӗх йышне, пӑхса 
хӑварнӑ.

1956 ҫулхи ҫуркунне Мичурин ячӗпе тӑракан  кол
хоз председателё А.А. Ситов колхозниксен пӗрлехи 
пухӑвӗнче ҫак хуҫалӑх экономики ҫинче, малаш не ту- 
м алли ӗҫсем ҫинче чарӑнса тӑнӑ. Унӑн пухура тухса 
каланисене 08.04.1956 ҫ. «Авангард» хаҫатра «Артель 
хуҫалӑхне ҫирӗплетессишӗн» статьяра ҫырнинчен илсе 
кӑтартӑпӑр.

«Колхозӑн экономики вӑрҫӑ умӗнхи ҫулсемпе тан- 
лаштарсан чылай ӳсрӗ. Тӗш тырӑсен тухӑҫлӑхӗ каш- 
ни кун ӳссе пырать. 1955-мӗш ҫулта кӑна, 1954 ҫулхипе 
танлаштарсан, тыр-пулсен тухӑҫӗ 2 хута яхӑн ӳсрӗ. 
Обществӑлла вылъӑх-чӗрлӗхсвм ӗрчетес ӗҫ те ҫултан 
ҫулах вӑйланса пыратъ. Пирӗн колхоза, паллах, ҫак 
Уставӑн кивеле пуҫланӑ хӑш-пӗр положенийӗсем 
тивӗҫтермеҫҫӗ. Кунта уйрӑмах колхозниксене аванс, 
ӗҫкунӗсен минимумне палӑртас, йывӑр ҫын пулнӑ 
хӗрарӑмсене отпуск парасси тата ытти те».

М ичурин ячӗпе тӑракан  колхоз 1956 ҫулхи уй-хирти 
ӗҫ кӑтартӑвӗсем  тӑрӑх, районти м алти  колхозсен ш ут
не кӗнӗ. Асӑннӑ колхозран районти ял  хуҫалӑх выстав- 
кине колхоз ертӳҫипе специалистсем, бригадирсемпе 
ы тти  ҫӗр ӗҫченӗсем тӗш -ты рӑ тат а  ы тти  культурӑсем 
туса илессипе ҫитӗнӳсем тунӑш ӑн ҫаксем хутш ӑнма 
тивӗҫнӗ.

1-2. Алексей Иванович Илехметовпа Илеменов Ни
кон Алексеевич уй-хир бригадин бригадирӗсем, ыраш, 
силослӑх кукуруза тата  вир культурисен тухӑҫӗ енӗпе 
(Тӑрӑнсем);

3. Пимен Григорьевич Попов, уй-хир бригадин 
бригадирё, кёрхи ыраш  тата  силослӑх кукуруза тухӑҫӗ 
енёпе (Треньел);

4. Яков Ильич Илюткин, уй-хир бригадин бригадирё, 
кёрхи ыраш  тата  ҫӗрулми культурисен тухӑҫӗ енёпе 
(Йӑлӑм);
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5. Илья Иванович Фролов, колхозӑн сад ёрчетекен 
бригадин бригадирӗ, купӑста культурин тухӑҫӗпе тата 
сад ӗрчетес енӗпе (Йӑлӑм);

6. Думилин Николай Александрович, колхозӑн ку
куруза туса илекен звено звеньевойё, кукуруза тухӑҫӗ 
енӗпе (Тӑрӑн);

7. Владимир Григорьевич Медведев, колхозӑн пахча- 
ҫимӗҫ туса илекен звено звеньевойё, купӑста культурин 
тухӑҫӗ енӗпе (Тӑрӑн);

8. Леонтий Федорович Паймин, колхозӑн пахча- 
ҫимӗҫ туса илекен звено звеньевойё, купӑста тухӑҫӗ 
енӗпе (Треньел);

9. Александр Александрович Ситов, колхоз 
председателё, колхозӑн мӗн-пур кӑтартӑвӗсем енёпе 
(Йӑлӑм);

10. Федор Архипович Архипов, колхоз агрономё, 
колхозӑн мӗнпур кӑтартӑвӗсем енёпе (Тӑрӑн);

11. Василий Федорович Илехметов, колхозри па- 
торганизаци секретарӗ, колхозӑн мӗнпур кӑтартӑвӗсем 
енёпе (Тӑрӑн);

12. Иван Александрович Ситов, МТС-ӑн Мичу
рин ячӗпе тӑракан колхозра ӗҫлекен трактор брига
дин бригадирӗ, колхозӑн мӗнпур кӑтартӑвӗсем енёпе 
(Йӑлӑм);

13. Василий Васильевич Ж уравлев, колхоз 
счетовочӗ, колхозӑн мӗнпур кӑтартӑвӗсем енёпе (Тре
ньел);

14. Петр Романович Сорокин, колхозӑн транспорт 
тата  ҫул-йӗр бригадин бригадирӗ (Тӑрӑн);

15. Дмитрий Васильевич Самакин, колхозӑн строи
тельство бригадин бригадирӗ (Тӑрӑн);

16. Антон Васильевич Угасев, колхоз шоферӗ (Тӑрӑн).

Сӑмах май, А.В. Угасев Мичурин ячёпе таракан колхоз
ра малтанхи шофер пулнӑ, пӗр вӑхӑт хушши вырӑнти партор- 
ганизацине ертсе пынӑ. Вӑл пёрремёш хут руль умне вӑрҫӑ 
пуҫланиччен «Роза Люксембург» колхоз чухнех ларнӑ.
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Самакин Дмитрий Васильевич 
строительство бригадирё

Попов Пимен Григорьевич 
уй-хир бригадирё

Эльмуков Николай Ильич 
сурйх фермин заведующийё

Цветков Емельян Дмитриевич 
вылъӑх-чёрлӗх валли апат 

хатӗрлекен бригадӑн ертӳҫи
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Мичурин ячӗпе тӑракан  колхоз м алалла аталан- 
са пынине пӑхса тухас пулсан, ҫак хуҫалӑхра ӗҫлекен 
колхозниксем уйрӑмах 1956-1958 ҫулсенче уй-хирте 
пысӑк тухӑҫлӑ тыр-пул тата  ы тти  культурӑсем пухса 
кӗртессипе, фермӑсенче выльӑх-чӗрлӗх продукци илес- 
сипе пысӑк ҫитӗнӳсем тунине палӑртм алла.

Колхоз ертӳҫи А.А. Ситов 1956 ҫулта хуҫалӑхри 
уй-хир тата  выльӑх-чӗрлӗх фермисенчи ӗҫ итогӗсене 
пӗтӗмлетнӗ май район хаҫатӗнче тухнӑ «Савӑнтаракан 
итогсем» статьяра ҫапла ҫырса пӗлтерет:

«Пилӗк ҫул каялла, 1951 ҫулта, пирӗн колхоз, виҫӗ 
пӗчӗк колхозран тин ҫеҫ пӗрлешсе пысӑкланнӑскер, 
акакан ҫӗрсем те, улӑх-ҫарансем те, вылъӑх-чӗрлӗх те, 
ҫынсем те хальхи пекех пулнӑ пулин те, вӑйсӑрччӗ. 
Вӑл ун чухне тыр-пултан та, выльӑх-чӗрлӗхрен те 
тупӑш сахал илекен хуҫалӑх пулнӑ. Вӑл ҫулхине эпир 
фермӑсенче, сӑмахран, мӑйракаллӑ шултра вылъӑх 
213 пуҫ, 351 сысна, 430 сурӑх, 37 ӗне усраттӑмӑр. Каш
ни ӗнерен 416 литр сӗт, сурӑхсенчен 1,69-шар кило
грамм ҫӑм илнӗ. Тӗш-тырӑ тухӑҫӗпе те мухт анма  
ҫукчӗ. Кашни гектартан 1,67 центнер хуратул, 1,57 ц 
вир, 6,56 ц пӑрҫа, 6,23 ц урпа пухса илтӗмӗр.

Выльӑх апачӗ те ҫитместчӗ, витесем те 
ҫителӗксӗрччӗ. Еҫри йывӑрлӑхсене эпир ӑнӑҫлӑ 
ҫӗнтертӗмӗр, вылъӑх апачӗн базине ҫирӗплетессишӗн 
ҫине тӑрса тӑрӑшрӑмӑр, витесем те чылай турӑмӑр.

Хамӑрӑн мӗнпур тӗллеее юлашки ҫулсенче парти- 
пе правительство ял хуҫалӑхне аталантарас тӗлӗшпе 
йышӑннӑ решенисене пурнӑҫлас ӗҫе пӑхӑнтарса, 
эпир вылъӑх-чӗрлӗх тухӑҫлӑхне, вёсен шутне чылаях 
ӳстертӗмӗр, тӗш-тырӑ, пахча ҫимӗҫӗ ытларах туса 
илме тытӑнтӑмӑр. Пилӗк ҫул хушшинче ӗнесен шучӗ 
2,6 хут, сыснасен -2 ,2  хут, сурӑхсен -1 ,4  хут ӳсрӗ. 1956 
ҫулта пирӗн колхоз кашни ӗнерен 1766 кг, усӑ куракан 
ҫӗрсен кашни 100 гектарӗ пуҫне 64,6 центнер сӗт,кашни 
100 га пуҫне 17,14 ц какай, вӑл шутран 14,9 ц сысна ашӗ 
туса илчӗ.
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Паллах, ҫакӑн пек ҫитӗнӳсет пӗр тӑрӑшмасӑрах 
пулман. Вӗсене тута пирён колхоз ӗҫченӗсем малтан- 
хи кунтан пуҫласа паянхи кунччен хастар ӗҫлерӗҫ, 
талашне те ҫитӗнӳсем ӳстерсех пырӗҫ. Акӑ сысна 
фертинех илер. Кӑҫал колхоз членӗсем йышӑннӑ план 
тӑрӑх, пирӗн фермӑра октябрӗн 1-тӗшӗ тӗлне 500 сыс
на пулмаллаччӗ, вёсен шутне 757 пуҫа ҫитертӗтӗр; 
фермӑра 72 ама, вӗсет 1281 ҫура туса пачӗҫ. ҫакӑ 
кашни ата 17,7 ҫура туса панине пӗлтерет. Кӑҫал 
200 сысна самӑртрӑмӑр. Кашни сысна ами 4,25 цент
нер аш пачӗ. Юлашки ҫулчченех пирӗн сурӑх ферми 
юлса пыратчӗ, тупӑш та сахал паратчӗ. Кӑҫалхипе 
иккӗмӗш ҫул ӗнтӗ ҫак фермӑран тупӑш ытларах 
илетпӗр. Кӑҫал фертӑри кашни 100 сурӑх пуҫне 122- 
шер путек илтӗмӗр, ҫӑм касса илесси те ӳсрӗ. Фермӑра 
ӗҫлекен Александра Журавлева овцевод вара кашни 100 
сурӑх пуҫне 176 путек илме хастарлӑх ҫитерчӗ.

Мӗнле т ума пултартӑмӑр-ха эпир ҫак ҫитӗнӳсене. 
Кат хавхалантарса пычӗ пире ҫавӑн пек татӑклӑ 
улшӑнусем тута. КПСС Централънӑй Комитечӗн 
Пленумӗсем, партии XX съезчӗн решенийӗсем 
кӑларса тӑратнӑ задачӑсене пурнӑҫлама пирӗн кол- 
хозра та мӗнпур майсет пурри уҫҫӑн курӑнчӗ. Ҫак 
задачӑсене пурнӑҫлас тӗллевпе хавхаланнӑ колхоз 
членӗсем хӑйсен тӗнпур вӑй-халне колхоз экономикине 
тӗреклетес ӗҫе пачӗҫ. Ку тӗлӗшпе колхоз правленийӗпе 
партии пуҫламӑш организацийӗ вӗсене тӗрӗс ерт
се пычӗҫ. Вылъӑх-чӗрлӗх, тӗш-тырӑ тухӑҫлӑхӗсене 
ӳстерес тӗлӗшпе туса пынӑ хамӑрӑн пархатарлӑ ӗҫре 
эпир колхозниксен пурнӑҫ условийӗсене лайӑхлатса 
пыта тӑрӑшрӑмӑр. Вылъӑх-чӗрлӗх ӗрчетес, вӗсенчен 
тупӑш ытларах илес тесе, фермӑсене опытлӑ кад- 
рсетпе тӗреклетнӗ, вёсен ӗҫ условийӗсене лайӑхлатнӑ. 
Вылъӑхсене тӑрантарма апат ҫителӗклё уйӑрса панӑ. 
Кивӗ витесем вырӑнне ҫӗнӗрен, стандартлӑ витесем 
ытларах тума тӑрӑшнӑ. Вылъӑх-чӗрлӗх тухӑҫлӑхне
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пире фермӑсенчи йывӑр ӗҫсене теханизацилесе пыни 
те нумай пулӑшрӗ. Ӗне фермине автопоилка лартнӑ, 
ҫакӑнса тӑракан тимӗр ҫул кӗртнӗ. Сысна ферминче 
те ҫавӑн пекех ӗҫе ҫӑмӑллатнӑ, унта шыва насоспа 
уҫласа кӑлараҫҫӗ.

Выльӑх-чӗрлӗх йышӗпе тухӑҫлӑхне ӳстерме чи 
кирлӗ услови вӑл ҫапах та -  апат ҫителӗклӗ пулни. 
Унсӑрӑн, апат ҫителӗксӗр пулсан, вылъӑхсем ӗрчетме 
май ҫук. Ку тӗлӗшпе пире кукуруза питех те пысӑк 
пулӑшу паратъ. Ҫак культурӑна эпир кӑҫалхипе 
виҫҫӗмӗш ҫул акрӑмӑр.Вӑл малтанхи ҫулах ӑнӑҫлӑ 
пулчӗ. Кӑҫал эпир ӑна 235 гектар ҫинче ӳстертӗмӗр. 
Вӑл кашни гектартан вӑтамран 526 центнер тухрӗ, 
ҫапла вара обществӑлла вылъӑх-чӗрлӗх валли 1750 
тонна силос хывма май пачӗ. Вылъӑх-чӗрлӗх ӗрчетес 
ӗҫе вӑйлатма колхозниксене ӗҫшӗн хушса тӳлес йӗркене 
ҫирӗп пурнӑҫласа пыни ҫинчен те манса хӑварма юра- 
масть. Ӑна эпир йӑлана кӗртнӗ.

Пилӗк ҫулхи ӗҫ итогӗсене пӑхса тухнӑ май, кол- 
хозри тырпул ӑстисем ҫинчен те асӑнмасӑр ир- 
тме ҫук. Колхозниксем, чӑннипех те, вӑйлӑ тырпул 
ӳстерме вӗренсе ҫитрӗҫ. Малта пыракансен опытне 
вӗренсе тата ӑна пурнӑҫа кӗртсе пынине пула, тӗш- 
тырӑ тата пахча ҫимӗҫ туса илесси кашни ҫулах 
ӳссе пыратъ. Пирӗн колхоз виҫҫӗмӗш ҫул ӗнтӗ ыраша 
тата ҫуртрисене Мальцев меслечӗпе ҫемҫетнӗ ҫӗр 
ҫинче акса ҫитӗнтерет. Кӑҫал колхоз ҫак меслетпе 
акнӑ 220 гектар ҫинчен 17,6-шар центнер ыраш пухса 
кӗртнӗ. Ытти кулътурӑсен тухӑҫӗ те колхозниксене 
чӗререн савӑнтарать. Кӑҫал кӗркунне эпир 80 гектар 
ҫинчен 173-шер центнер ҫӗрулми, 30 гектар ҫинчен 
20,2-шер центнер вир, 20 гектар ҫинчен 16,2-шер цент
нер вӑрлӑхлӑх вика, 6,5 гектар ҫинчен 380-шар цент
нер пахча-ҫимӗҫ пухса кӗртрӗмӗр. Уйрӑм бригадӑсен 
кӑтартӑвӗсем татах та пысӑкрах. Ку тӗлӗшпе 
уйрӑмах А.Илехметов, Я.Илюткин. П.Попов юл-
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ташсет ертсе пыракан бригадӑсен ӗҫ кӑтартӑвӗсене 
палӑртмалла. А. Илехметов иртнӗ ҫулхи ӗҫ итогӗсем 
тӑрӑх, кӑҫал Пӗтӗм Союзри ялхуҫалӑх выставки- 
не хутшӑнма тивӗҫлӗ пулчӗ. Асӑннӑ бригадирсем 
кӑҫалхи ӗҫ итогӗсем тӑрӑх республикӑри ял хуҫалӑх 
выставкине хутшӑнчӗҫ.

Пирӗн колхоз -  малалла аталанса пыракан нумай 
отраслълӗ хуҫалӑх. Тунӑ ҫитӗнӳсемпе пӗрлех пирӗн 
ҫитменлӗхсем те сахалахмар. Пысӑк ҫитменлӗхсенчен 
пӗри вӑл - я л  хуҫалӑх продукчёсем туса илме каякан ӗҫ 
вӑйне нумай расхутлани. Хӑшпӗр чухне сахал вӑй хур- 
сах нумай продукци туса илме ӗҫ вӑйӗпе тӗрӗс усӑ кур
ма пӗлменни чӑрмантарать. Малта пыракан опыт- 
па та кирлӗ пек усӑ куратпӑр теме ҫук-ха.

Анчах та пирӗн колхозниксем вӑя шеллесе тӑмаҫҫӗ. 
Вӗсем, партии XX съезчӗн решенийӗсемпе хавхалан- 
са, колхоз умне тухса тӑракан задачӑсене чыслӑн 
пурнӑҫлама, колхозлӑ яла пуянлатса чечеклентерме, 
хӑйсен пурнӑҫӗпе кулътурине лайӑхлатма малашне 
те хастар ӗҫлеме пулаҫҫё».

Асӑннӑ хуҫалӑх ертӳҫин сӑмахӗсене Пӗтӗм Союзри 
ял хуҫалӑх выставкинче Мичурин ячӗпе тӑракан кол
хоза 1956 ҫулхи выставкӑра хутшӑннӑшӑн панӑ свиде
тельство та ҫирӗплетсе парать.

Мичурин ячӗпе тӑракан колхозра ҫулсеренех саман 
кирпӗч нумай ҫапаҫҫӗ. Кӑҫал ҫавӑн пек кирпӗч 43 пин 
штук ҫапнӑ. Вӗсенчен кӑҫал кӑна 80 ӗне вырнаҫмалли 
вите, тырӑ хумалли кӗлетсем туса пӗтернӗ, бензохрани
лище, 9 автомашина вырнаҫмалӑх гараж тунӑ. Часах 
мастерской туса пӗтереҫҫӗ. Тата 2500 чӑх вырнаҫмалӑх 
чӑх-чӗп вити, 250 сурӑх вырнаҫмалӑх вите тума 
тытӑннӑ.

(«Авангард» хаҫат, 09.09.1956 ҫ., 28.10.1956 ҫ.)
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Дояркӑсем валли сатанран тунӑ общежити.

1956 ҫулхи ӗҫ кӑтартӑвӗсем тӑрӑх Мичурин 
ячӗпе тӑракан колхозри выльӑх-чӗрлӗх пӑхакансем 
республикӑра мала тухнисен ятне тивӗҫнӗ. Вёсен хуш
шинче ҫаксем:

Крылова Нина Михайловна, ӗне сӑвакан.
Сысна пӑхакансем:
1. Анисимова Федосия Васильевна,
2. Григорьева Александра Терентьевна,
3. Долматова Клавдия Никитична,
4. Илюткина Анастасия Ильинична,
5. Афанасьева Анна Егоровна,
6. Ситова Александра Егоровна.
Сурӑх пӑхакансем:
1. Ж уравлева Александра Матвеевна.
2. Ш урбина М атрена Александровна.
3. Дмитриева Таисия Ивановна.
4. Лепеш кина Елена Федоровна.
Л аш а пӑхакансем:
1. Илехметова Елена Ивановна.
2. Илюткина Евдокия Николаевна.
Пӑру пӑхакансенчен: Носова Анна Архиповна. 
Ферма заведующисенчен: Эльмуков Николай Ильич.
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Чкаловски райӗҫтӑвкомӗ районти «Гвардеец» 
тата Мичурин ячӗпе тӑракан колхозсем 1956 ҫулхине 
выльӑх-чӗрлӗх продуктивлӑхне ӳстерес енёпе, 
выльӑхсене самӑртса патш алӑха сутассипе тата тупӑш 
илессипе хӑйсем ҫине илнӗ обязательствӑсене ирттер- 
се тултарнӑшӑн, ҫак колхозсене патш алӑхран преми 
шучӗпе автомашинӑсемпе тивӗҫтерме постановлени 
кӑларнӑ.

Мичурин ячӗпе тӑракан колхозра лашасене кӳлнӗ косилкӑсемпе 
тырӑ выраҫҫӗ. Иртнӗ ӗмӗрти 50-мӗиг ҫулсем.

Справка: 1957 ҫулта Тӑрӑнпа Йӑлӑм ялӗсем хушшинче 
Мичурин ячӗпе тӑракан колхозӑн хӑма ҫуракан рама ӗҫлеме 
тытӑннӑ.

1957 ҫулхи 10 уйӑхри ӗҫ итогӗсем тӑрӑх пӑхсан Мичу
рин ячӗпе тӑракан колхозри фермӑ ӗҫченӗсене республи- 
кӑри чи лайӑх свинаркӑсен шутне ҫаксене кӗртнӗ:

1. Анисимова Федосия Васильевна, кашни амаран 
26 ҫура илнӗ.

2. Долматова КлавдияНикитична, кашни амаран 
25 ҫура илнӗ.

3. Ситова Александра Егоровна, кашни амаран 22 
ҫура илнӗ.

4. Илюткина Александра Павловна, кашни амаран 
21 ҫура илнё.
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Мичурин ячӗпе тӑракан колхозри пултаруллӑ брига- 
дирсем ҫинчен эпӗ маларах асӑннӑччӗ ӗнтӗ. Ҫавсенчен 
Тӑрӑн бригадин 3-мӗш тата 2-мӗш уй-хир бригадирӗсен 
И.Н. Сорокинпа А.И. Илехметов ҫитӗнӗвӗ пирки рай
онта тухса тӑракан «Авангард» хаҫат страницисенче 
И. Марков корреспондент «Кашни гектартан 171 пӑт 
пӑрҫа» тата «Ҫын ӗҫпе мухтава тухать» ятлӑ очерксенче 
ҫапла ҫырса кӑтартнӑ:

И.Н. Сорокин, А.И. Илехметов тата М.В. Анисимов 
уй-хир бригадирӗсем

«Иртнӗ ҫулхи ял хуҫалӑх ҫулӗпе танлаштарсан, 
Мичурин ячӗпе тӑракан колхоз членӗсем кӑҫал тӗш- 
тырӑсен тухӑҫлӑхне икӗ хут ӳстерчӗҫ, ҫакӑншӑн вӗсем 
сахал мар вӑй хучӗҫ, ырми-канми ӗҫлерӗҫ. Ку тӗлӗшпе 
виҫҫёмӗш уй-хир бригадинче ӗҫлекен колхозниксен те 
савӑнмалӑх пур. Ку бригадӑ хӑйне ҫирӗплетсе панӑ 
137,95 гектар ҫинчен вӑтамран 16,5-шер центнер тӗш- 
тырӑ пухса кӗртнӗ. Уйрӑмах пӑрҫа тухӑҫлӑхӗ пысӑк. Вӑл 
кашни гектартан 27,35-шер центнер тухнӑ. Ҫакӑншӑн 
бригадӑри колхозниксем те, унӑн бригадирӗ Иван Со
рокин та сахал мар тӑрӑшнӑ. Вӑл уй-хир бригадин 
бригадирё пулса 11 ҫул хушши ӗҫлет. Мёнле туса илме 
пултарнӑ-ха ҫавӑн пек пысӑк тухӑҫлӑ пӑрҫа.

Чӑн малтанах ҫӗр лаптӑкне 24 см тарӑнӑшӗнчен кая 
мар сухаланӑ, удобрени сапнӑ, хӗллехи вӑхӑтра юр тытнӑ.
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Ҫуркунне пӑрҫана акиччен имҫамланӑ, агротехникӑлла 
тата сортлӑ вӑрлӑхсене сроксенче акса хӑварнӑ. Пӑрҫана 
кураксем ҫиесрен хурал тӑратнӑ. Пӑрҫа пулса ҫитнӗ 
хыҫҫӑн, ӑна пухса кӗртес вӑхӑта тӑсма юраманнине 
лайӑх пӗлсе, колхозниксем ӑна кӗске вӑхӑт хушшинче 
пӗр тӑккаламасӑр пухса кӗртнӗ.

Бригадӑ членӗсем ытти тырӑсене те вӑйлӑ тухӑҫлӑ 
ҫитӗнтернӗ. 1954 ҫулта кашни гектартан 9,87 центнер 
ыраш, 7,25 ц тулӑ, 12,7 ц сӗлӗ, 1,54 ц, вӑрлӑхлӑх вика 
туса илнӗ. Уйрӑмах Т.С. Мальцев меслечӗпе ҫемҫетсе 
акнӑ 3 гектар ҫинчи тулӑ ӑнса пулнӑ. Вӑл кашни гек
тартан 28 центнера яхӑн тухнӑ. Халӗ бригадӑ членӗсем 
ҫитес ҫулхи ҫуракине хатӗрленеҫҫӗ».

20.11.1955 ҫ.

«Отечественнӑй Аслӑ вӑрҫӑ пӗтсессӗн, демобили- 
заци йӗркипе тӑван ялне таврӑнсан, Алексей Ива
нович Илехметов фронтовика 1946 ҫулхинех Тӑрӑн 
ялӗнчи Роза Люксембург ячёпе хисепленекен колхозӑн 
бригадирё пулма суйласа хучӗҫ. Унтанпа чылай ҫул 
иртрё, колхоз пурнӑҫӗнче те палӑрмалла улшӑнусем 
пулса иртрӗҫ. Ҫак колхоз хӑйӗнпе кӳршӗллӗ «Красное 
Батырево» тата  «Октябрь ялавё» колхозсемпе пёрлешсе 
пысӑкланчӗ. Бак бригадӑсене те пӗрлештерчӗҫ.

Калас пулать, малтанхи ҫулсенче юлса пыракан 
бригадӑна ертсе пыма ҫамрӑк бригадира ҫӑмӑлах пул- 
ман: ӗҫ дисциплинине ҫирӗплетмелле пулнӑ. Активлӑ, 
тӑрӑшса ӗҫлекенсем ҫине таянса, бригадир ҫак задачӑна 
ӑнӑҫлӑ пурнӑҫланӑ. Ҫултан-ҫулах бригада тухӑҫлӑ тӗш- 
тырӑ пуҫтарса илме тытӑнчӗ. Сӑмахран, А.Илехметов 
юлташ ертсе пыракан бригада пӗлтӗр кашни гектартан 
17,5 центнер тулӑ, 18,5 ц сӗлӗ, 14,8 ц пӑрҫа пухса кӗртрӗ. 
Кукуруза тухӑҫӗ 600 центнертан та  иртрё. Ҫапла вара 
А.Илехметов ертсе пыракан бригада ытти бригадӑсем 
хушшинче кашни ҫулах пёр пек ҫирӗп тухӑҫлӑ тырпул 
туса илнипе палӑрса тӑрать. Хастарлӑ ӗҫ чапа кӑларать. 
Ку чӑннипех те тӗрӗс. Ҫуллен вӑйлӑ тырпул ӳстернӗшӗн
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А.Илехметов бригади 1956, 1957, 1958 ҫулсенче Пӗтӗм 
Союзри ял хуҫалӑх выставкине хутшӑнма тивӗҫлӗ пулчӗ. 
Бригадира темиҫе хутчен выставка мӗдалӗсемпе, ди- 
пломсемпе наградӑланӑ, 1958 ҫулта вӑл пӗчӗк кӗмӗл 
медаль тата алла ҫыхса ҫӳремелли сехет илме тивӗҫлӗ 
пулнӑ. 1951 ҫултанпах А. Илехметов ял Совечӗн пӗр 
улшӑнми депутачӗ пулса тӑрать. 1956 ҫулта ӑна ялти 
коммунистсем парти ретне илчӗҫ.

Уй-хирте хӗрӳ ӗҫ пуҫланчӗ. А. Илехметов ертсе 
пыракан бригада членёсем типшӗрнӗ ҫӗртме пусси- 
не тата кӗрхи калча лаптӑкӗсене суйласа сӳрелеҫҫӗ. 
Кунпа пӗрлех вӗсем акма та тытӑнчӗҫ. Ҫурхи кун 
ҫулталӑк тӑрантарать теҫҫӗ. Ҫакна асра тытса, бри
гада членёсем ҫуракине чи кӗске срокра, 5-6 кун хуш
шинче, вӗҫлессишӗн тӑрӑшаҫҫӗ. Бригада кӑҫал кашни 
гектартан 15 центнертан кая мар ыраш, 15,5 ц тулӑ, 16 
ц сӗлӗ, 14 ц, пӑрҫа тата 600 центнертан кая мар куку
руза ҫулҫипе туни пухса кёртме пулчё. Иккёленмелли 
ҫук, колхозниксем хӑйсен обязательствисене чыслӑн 
пурнӑҫлӗҫ, мёншён тесен вӗсене ку ӗҫре опытлӑ брига
дир А. Илехметов юлташ ертсе пырать».

И. Марков. 23.04.1959 ҫ.

иогса
хсиозз
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А.Илехметов бригади 1956, 1957, 1958 ҫулсенче Пӗтӗм 
Союзри ял хуҫалӑх выставкине хутшӑнма тивӗҫлӗ пулчӗ. 
Бригадира темиҫе хутчен выставка мӗдалӗсемпе, ди- 
пломсемпе наградӑланӑ, 1958 ҫулта вӑл пӗчӗк кӗмӗл 
медаль тата алла ҫыхса ҫӳремелли сехет илме тивӗҫлӗ 
пулнӑ. 1951 ҫултанпах А. Илехметов ял Совечӗн пӗр 
улшӑнми депутачӗ пулса тӑрать. 1956 ҫулта ӑна ялти 
коммунистсем парти ретне илчӗҫ.

Уй-хирте хӗрӳ ӗҫ пуҫланчӗ. А. Илехметов ертсе 
пыракан бригада членӗсем типшӗрнӗ ҫӗртме пусси- 
не тата  кӗрхи калча лаптӑкӗсене суйласа сӳрелеҫҫӗ. 
Кунпа пӗрлех вӗсем акма та  тытӑнчӗҫ. Ҫурхи кун 
ҫулталӑк тӑрантарать теҫҫӗ. Ҫакна асра тытса, бри
гада членӗсем ҫуракине чи кӗске срокра, 5-6 кун хуш
шинче, вӗҫлессишӗн тӑрӑшаҫҫӗ. Бригада кӑҫал кашни 
гектартан 15 центнертан кая мар ыраш, 15,5 ц тулӑ, 16 
ц сӗлӗ, 14 ц, пӑрҫа тата  600 центнертан кая мар куку
руза ҫулҫипе туни пухса кёртме нулчё. Иккёленмелли 
ҫук, колхозниксем хӑйсен обязательствисене чыслӑн 
пурнӑҫлӗҫ, мёншён тесен вӗсене ку ӗҫре опытлӑ брига
дир А. Илехметов юлташ ертсе пырать».

И. Марков. 23.04.1959 ҫ.
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Иртнӗ ӗмӗрӗн 50-60 ҫулӗсенче выльӑхсем валли си
лос хывма кукуруза акса ӳстересси ҫине колхозсем пысӑк 
тимлӗх уйӑратчӗҫ. Ҫав ҫулсенче учительсем ш култа 
вӗренекен ачасене кукуруза початки пуҫтарма колхоз 
хирне илсе каятчӗҫ. Паянхи ватӑ ҫынсем ас тӑваҫҫӗ ӗнтӗ 
кукуруза ҫӑнӑхӗнчен пӗҫернӗ ҫӑкӑра ҫинине. Ҫав ҫӑкӑр 
тути лайӑхчӗ, анчах вӑл часах типсе каятчӗ.

Мичурин ячӗпе тӑракан колхоз ы тти колхозсемпе 
пӗрлешичченех кукуруза ӳстерессипе районта малти- 
сен шутёнче пулнӑ.

1956 ҫулхи тыр-пул пухса кӗртессипе ӗҫ итогӗсем 
тӑрӑх 130 га лаптӑк ҫинчен силос валли 526 ц кукуру
за туса илсе пысӑк ҫитӗнӳсем тунӑш ӑн асӑннӑ колхоз 
ӗҫченӗсене ЧАССР Аслӑ Канаш ӑн Президиумӗн 1957 
ҫулхи пуш уйӑхӗн 25-мӗшӗнче кӑларнӑ Указӗ тӑрӑх Хи
сеп грамотисемпе аяларах асӑннӑ ертӳҫӗсемпе вӑтам 
звенори специалистсене тата  колхозӑн ы тти уй-хир 
ӗҫченӗсене чысланӑ.

1. Ситов Александр Александрович, колхоз 
председателё.

2. Архипов Федор Архипович, агроном.
3. Илехметов Алексей Иванович, 2-мёш уй-хир бри

гадин бригадирё. Вӑл ертсе пыракан бригада 30 га ҫӗр 
лаптӑкӗ ҫинчи пёр гектартан 612 ц кукурузӑн силос 
массине хатёрленё.

4. Илюткина Вера Николаевна, звено ертӳҫи, 16 га 
ҫӗр ҫинчи 1 гек-ртан 532 ц. (08.04.58 ҫ., уй-хир бригадирё)

5. Цветков Василий Никифорович, звено ертӳҫи, 22 
г а  »»___«»____ »»_

6. Ялукова Клавдия Петровна, колхозница.
7. Ситов Иван Александрович, МТСӑн Мичурин 

колхоза ҫирӗплетнӗ трактор бригадин бригадирё. Унӑн 
бригадин хастарлӑхӗпе колхоз хирёнчи 130 га лаптӑкӗ 
ҫинчи 1 га кукурузӑн силос массине 526 ц хатёрленё.

8. Алексеев Дмитрий Иванович, тракторист, ХТЗ-7 
тракторпа кӗске вӑхӑт хушшинче тата  лайӑх пахалӑхпа 
130 га ҫинчи кукуруза хушшисене кӑпкалатса тухнӑшӑн.
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Сӑмах май, Д.И. Алексеев 1962 ҫулхи ӗҫ итогӗсем 
тӑрӑх та «Республикӑри чи лайӑх механизатор» ята 
ҫӗнсе илет.

Мичурин ячӗпе тӑракан колхоз правленийӗ па
янхи «Исток» ҫӗр ӗҫ фирмӑ ҫуртӗнчен хӗвел анӑҫ енче 
вырнаҫнӑччӗ. «Путь Ленина» колхозпа пӗрлешсен ҫак 
ҫуртра Тӑрӑн производство участокӗн правленийӗ турӗҫ. 
1962 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 19-мӗшӗнче ҫӗрле аслатиллӗ 
ҫумӑр вӑхӑтӗнче ҫак правление аҫа ҫапса ҫурт пӗтӗмпех 
ҫунса кайрӗ. Унта бухгалтери тата ы тти документсемпе 
кирлӗ хутсем ҫунса кӗлленнӗ.

Мичурин ячӗпе тӑракан колхоз правленийӗ. 
1959 ҫулхи пуш уйӑхӗ.

КПСС Тӗп Комитечӗн 1958 ҫулхи нарӑс уйӑхӗнчи 
Пленумӗ хыҫҫӑн колхозсене пӗрлештерес юхӑм ҫӗр- 
шывӗпех сарӑлма тытӑнать.
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Тимошев Валериан Семенович
(1921-2006)

Тимошев В. С. 1921 
ҫулхи ҫурла уйӑхӗн 
28-мӗшӗнче Патӑрьелӗнче 
ҫуралнӑ. Вӑтам шкул 
пӗтернӗ хыҫҫӑн Сӑкӑтри 
ш кула учитель пулса 
ӗҫлеме янӑ. 1939 ҫулта ҫар 
службине илсен вӑл танк 
механикне вӗренсе тухать. 
Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ 
вӑрҫи пуҫаннӑ чухне Киев 
хули ҫывӑхӗнче службӑра 
тӑнӑ. Пӗлӗвӗ пысӑккине 
кура Валериан Семенови
ча авиацие куҫарнӑ. Меха- 
никсен шкулӗнчен вӗренсе 

тухсан ӑна Хӗрлӗ Ялавлӑ, уйрӑм тӗллевлӗ авиаци ди- 
визине янӑ. Ку дивизи чи аслӑ Тёп командовании став- 
кине (Сталина) тӳреммӗнех пӑхӑннӑ. С тавкӑна лайӑх 
тивӗҫтернӗш ӗн В.С. Тимошева Хӗрлӗ Ҫӑлтӑр, иккӗмӗш 
степеньлӗ Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫӑ орденӗсемпе 
тата  медальсемпе наградӑланӑ.

Вӑрҫӑран таврӑннӑ хыҫҫӑн 1946 ҫултан пуҫласа 
вӑл Чкаловски ВКП(б) райкомӗнче вӑй хурать, унта 
пӗтӗмӗш ле пай заведующи таран ӳсет.

Валериан Семенович партии Аслӑ шкулӗнчен вӗренсе 
тухсан, колхозсене ура ҫине тӑратм а каякан 30 пин кадр 
шутӗнче, 1959 ҫулта «Красное знамя» тата  Мичурин 
ячёллё колхозсем «Путь Ленина» колхозпа пёрлешсен, 
ҫак пысӑкланнӑ хуҫалӑха ертсе пыма пуҫлать.

Пӗрлеш ӳллӗ хуҫалӑх экономика тӗлӗш ӗнчен 
вӑйланса районти чи тёреклӗ колхозсенчен пӗри пул
са тӑрать. Ӑста йӗркелӳҫе КПСС обкомӗ П атӑрьел 
районне ертсе пыма суйлама сӗннӗ. Района ертсе
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пынӑ тапхӑрта В.С. Тимошев пултарулӑхӗпе палӑрнӑ. 
Патӑрьел районӗ республикӑри чи лайӑх районсенчен 
пӗри пулса тӑнӑ. Пысӑк ҫитӗнӳсемшӗн Валериан Семе
новича Ӗҫлӗх Хӗрлӗ Ялав тата  «Хисеп Палли» орденсем- 
пе наградӑланӑ.

1973 ҫулта КПСС обкомӗ В.С. Тимошева Шупашка- 
ра куҫарса кайнӑ, хаҫат-журнал издательствин ҫуртне 
ӗҫе кӗртме хушнӑ. Ку тивӗҫе те вӑл вӑхӑтра, тӗплӗ 
пурнӑҫланӑ.

Валериан Семеновича темиҫе хутчен те Чӑваш 
АССР Аслӑ Канашне тата Патӑрьел район Канашне 
депутата суйланӑ. Вӑл колхозниксен Пӗтӗм Союзри 
съездне кайнӑ чӑвашсен делегацине ертсе пынӑ.

Тимошев В.С. 2006 ҫулхи пуш уйӑхӗн 25-мӗшӗнче 
пурнӑҫран уйрӑлса кайнӑ.

1959 ҫулхи юпа (октябрь) уйӑхӗн 15-мӗшӗнче 
Патӑрьел районӗнчи виҫӗ колхоз: «Путь Ленина» 
(Патӑрьел ялӗ), «Красное Знамя» (Сӑкӑт) тата Мичурин 
ячӗпе тӑракан колхоз (Тӑрӑн, Кӗҫӗн Патӑрьелпе Треньел 
ялӗсем) пёрлешсе «Путь Ленина» колхоз йӗркелеҫҫӗ. 
Колхозниксем ҫӗнӗ хуҫалӑх тилхепине тытса пыма В.С. 
Тимошева шанаҫҫё. Колхоз председателён ҫумӗсем:
В.Енилин (Патӑрьел), А.А.Ситов (Йӑлӑм), И.В.Марков 
(Сӑкӑт). Колхозри парторганизаци секретарӗ пулма 
коммунистсем Треньелӗнче пурӑнакан Д.И.Логунова 
суйланӑ.

1959 ҫулта Первомайски районне пӗтерсен ҫак рай
онти чылай колхоз Патӑрьел районне кӗнӗ. Вара мӗн 
пурӗ 19 колхозран 36 колхоза ҫитнӗ.

Ҫав ҫулхинех Тӑрӑн, Патӑрьел тата  Сӑкӑт ял 
Канашӗсем раштав (декабрь) уйӑхӗн 2-мӗшӗнче 
пӗрлешсе Патӑрьел ял Канашӗ йӗркелеҫҫӗ. Ҫак 
йышӑнӑва ЧАССР Президиумӗн Аслӑ Канашӗ хӑйӗн 
Указӗпе ҫирӗплетет.

Асӑннӑ колхозсене «Путь Ленина» колхозпа 
пӗрлештернӗ хыҫҫӑн экономикӑ кӑтартӑвӗ тӑрӑх ҫӗнӗрен

291



йӗркеленӗ хуҫалӑхра усӑ куракан ҫӗр 7239 гектар шут- 
ланса тӑнӑ, вӗсенчен сухаласа тыр-пул ҫитӗнтермелли 
хирсем — 6401 га., 16 выльӑх-чӗрлӗх фермисенче ш ултра 
м ӑйракаллӑ выльӑхсем -  311 пуҫ, вӗсенчен ӗнесем — 311 
пуҫ, сыснасем -  1840, сурӑхсем -  1471, чӑхсем -  5558, 
лаш асем — 449 пуҫ.

1959 ҫулхи 9 уйӑхри колхозӑн укҫа ҫине куҫарнӑ ус- 
лам  2634608 тенкӗ пулнӑ.

М алтанхи пӗр-икӗ ҫул хушши пилӗк ялтан  тӑракан 
пӗрлеш тернё хуҫалӑх вӑльӑх-чӗрлӗх ҫитӗнтерсе тата  
уй-хирсенчи тыр-пула пӗр тӑкаксӑр, пысӑк тухӑҫпа 
пухса илсе патш алӑха договор тӑрӑх сутас ӗҫре 
йывӑрлӑхсемпе ҫитменлӗхсем те пулнӑ. 1962-мӗш ҫула 
«Путь Ленина» колхозӑн хуҫалӑхра усӑ куракан ҫӗр 
лаптӑкӗ 7239 гектартан 7094 гектар таранччен чакнӑ 
пулин те, районӗпе ҫак колхоз чи пысӑкки ш утланса 
тӑнӑ. Иккӗмӗш вы рӑнта «Гвардеец» колхоз — 6408 га, 
«Герой» колхозӑн ҫавӑн пек ҫӗр лаптӑкӗ -  4388 га (3- 
мӗш вы рӑнта) йыш ӑннӑ.

«Путь Ленина» колхоз 1961 ҫулта договорпа хӑй ҫине 
илнӗ обязательство тӑрӑх патш алӑха вӑрлӑх викӑ тата  
аш -какай сутмалли, ҫавӑн пекех фермӑсенче сурӑхсен, 
сӑвакан ӗнесемпе сысна амисен йышне ӳстерес енӗпе 
тивӗҫлӗ мерӑсем йыш ӑнманнине пула плана тултарай- 
ман. Ҫавӑн пекех чӑх-чӗпсем, сысна тата  пӑру витисем 
тӑвассине хӗле кӗриччен пӗтермесӗр вӑраха янӑ. Ҫак 
ыйтусене 1961 ҫулта райкомӑн бюро ларӑвӗсенче пӑхса 
тухса колхоз ертӳҫисене асӑннӑ ҫитменлӗхсене пӗтерме 
хушса хӑварнӑ.

Йывӑрлӑхсемпе ҫитменлӗхсене ҫӗнтерсе пӗрле- 
ш ӳллӗ хуҫалӑх м алаллах аталанса пынӑ: комплексла 
бригадӑсемпе фермӑсенче выльӑхсем валли витесем 
тата  ы тти  ҫурт-йӗрсем тума тытӑнаҫҫӗ. Ҫапла вара, уй- 
хир т а т а  фермӑ ӗҫченӗсем ҫулран ҫул вӑй хунине кура 
колхоз уралансах пынӑ, районта вӑтаммисен, каярах 
малтисен ш утне кӗнӗ.
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Колхозра уй-хир тата выльӑх фермисен вӑтам зве- 
носене ертсе пыма ҫамрӑк та  пултаруллӑ ертӳҫӗсене 
явӑҫтараҫҫӗ. 1962 ҫулта Тӑрӑнти ӗне фермин заве
дующи пулма правлени Н.И. Ибетова, Треньелёнчи 
комплекслӑ бригадӑн бригадирё пулма Мичурин ячёпе 
тӑракан колхоз чухне 5-мёш уй-хир бригадин бригадирё, 
ун хыҫҫӑн ҫав колхозрах сурӑх фермин заведующи пулса 
ӗҫленӗ П.Г. Попова ҫирӗплетет. Вёсем кайран та  нумай 
ҫул хушши уй-хир бригадине, ӗнепе сурӑх фермисенчи 
коллектива ӑнӑҫлӑ ертсе пынӑ. Выльӑх-чӗрлӗх ферми- 
сенче, ҫавӑн пекех уй-хир бригадисенче вӑй хуракан ял 
ҫыннисен отпуск та, канмалли кун та  пулман. Уйрӑмах 
ҫутҫанталӑкӑн ҫурхи-кӗрхи йӗпе-сапа вӑхӑчӗ ял ҫынни 
умне хӑйне евӗр йывӑрлӑхсем кӑларса тӑратать. Кол
хозра выльӑх-чӗрлӗх пӑхакана ӗҫ условийӗ туса па- 
расси, унӑн нушине ҫӑмӑллатасси правленипе предсе- 
дательтен кӑна мар, ферма заведующинчен те нумай 
килнӗ. Х ӑтлӑ та  ӑш ӑ витесенче ӑратлӑ выльӑх валли 
ҫителӗклӗ апат пулни, фермӑ ӗҫченӗсен ӗҫ условийӗсене 
ҫӑмӑллатни вӗсене ытларах ҫитӗнӳсем тума май панӑ. 
ӗҫпе чапа тухнӑ ӗне сӑвакансемпе сурӑх пӑхакансем, 
механизаторсемпе уй-хир ӗҫченӗсем тата  ял тӑрӑхӗнчи 
ы тти колхозниксем ҫинчен вулакана каярах тӗплӗн 
паллаш тарӑпӑр. Хальлӗхе 1964 ҫулхи ӗҫ итогӗсем тӑрӑх 
«Путь Ленина» колхозри мала тухнӑ хӑш-пӗр уй-хир 
ӗҫченӗсем ҫинче чарӑнса илӗпӗр.

1964-мӗш ҫулхи социализмлӑ ӑмӑртӑвӑн итогӗсем 
тӑрӑх «Путь Ленина» колхоз бригадирне «Пысӑк тухӑҫлӑ 
ҫӗр улми ӑсти» ятне Иван Федорович Яковлева панӑ (уй- 
хир ӗҫченӗсем районӗпе тӑваттӑн). Вӑл 30 га ҫинчен пӗр 
гектар пуҫне 205 ц. ҫӗр улми туса илнӗ.

«Республикӑри чи лайӑх механизатор-комбайнер» 
ята  асӑннӑ колхозран Петр Иванович Краснов тивӗҫнӗ. 
Вӑл СК-4 маркӑллӑ комбайнпа 5860 ц. тырӑ ҫапса илнӗ. 
Районӗпе -  37 комбайнер.

(«Авангард» хаҫат, 13.01.65 ҫ.)
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Тепӗр ҫулхи вырмара асӑннӑ колхозран ҫак ята  П.И. 
Краснов -  6669 ц., Н.Д. Самакин -  5672 ц. тата  П.П. Л е
пешкин -  5209 ц. ты рӑ ҫапса илнӗш ӗн ҫӗнсе илнӗ.

В.И. Илюткин тракторист «Путь Ленина» колхоз уй-хирӗнче 
акара.

Тӑрӑнти шкул ачисем хирте кукурус початки пуҫтарнӑ 
хыҫҫӑн, 1960 ҫулхи авӑн уйӑхӗнче вӗрентекенсемпе пӗрле.
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Республикӑра ял хуҫалӑх продукцине туса илес- 
сине аталантарас шутпа 1962 ҫулта патш алӑх тата 
парти органӗсем хула тата яллӑ районсене уйрӑммӑн 
ертсе пырас тӗллевпе 21 района ялсенчен тӑракан 9 
района пӗрлештерме йышӑнаҫҫӗ. Производствӑлла 
управленисемпе парти комитечӗсем 2-3 района, тепӗр 
чухне 4 района та  пӗрлештерсе тӑнӑ. Республикӑн 
кӑнтӑр пайӗнче вырнаҫнӑ 4 района: Патӑрьелпе Ком
сомольски, Елчӗкпе Ш ӑмӑрш ӑ районӗсене пёр района 
пӗрлештерсе Патӑрьел районӗн производствӑллӑ кол
хоз управленийӗ туса хураҫҫӗ. Партком секретарӗ пулма 
бюро ларӑвӗнче Петр Тимофеевич Тимофеева суйлаҫҫӗ, 
райӗҫтӑвком председателё пулма Георгий Иванович 
Савинова шанаҫҫӗ. Ҫак ҫӗнӗрен йӗркеленнӗ районти 
парткомпа производство управленине паллах, 42 кол- 
хозпа тата  ы тти ял хуҫалӑх предприятийӗсен кулленхи 
ӗҫне йӗркелесе пыма питӗ йывӑр пулнӑ. Вӑл вӑхӑтра 
ялсен хушшинчи ҫулсем япӑх пулни, почтӑпа телефон 
ҫыхӑнӑвӗсем тата  ял хуҫалӑх предприятийӗсене транс- 
портпа тивӗҫтерейменни асӑннӑ управлени умне нумай 
чӑрмав кӑларса тӑратнӑ.

РСФСР Аслӑ Канашӗн Президиумӗ 1965 ҫулхи 
кӑрлач (январӗн) уйӑхӗн 12-мӗшпе 29-мӗш кунӗсенче 
кӑларнӑ Указ тӑрӑх Чӑваш  АССРӗн администраципе 
территори пайланӑвӗнчи улшӑнусене кӗртет. Ҫак Указ 
тӑрӑх ял хуҫалӑх районӗнчен Патӑрьел, Комсомоль
ски, Елчӗк тата  Ш ӑмӑрш ӑ районӗсем малтанхи пекех 
уйрӑм районсем пулса тӑраҫҫӗ. Ҫакӑн хыҫҫӑн Патӑрьел 
районӗн территорийӗнче 1962-мӗш ҫулта районсем 
пӗрлешичченхи пекех 13 колхоз юлать.

1965 ҫулта улшӑнусем ҫавӑн пекех «Путь Ленина» 
колхозра та пулса иртеҫҫӗ. Колхоз председательне Ва
лериан Семенович Тимошева КПСС Патӑрьел райкомён 
пӗрремӗш организациллӗ пленумӗ кӑрлач уйӑхӗн 
30-мӗшӗнче парти райкомён пёрремёш секретарё пулма 
суйланӑ. Ҫакӑн хыҫҫӑн вара нарӑс уйӑхӗн 26-мӗшӗнче 
колхозниксем колхоза ертсе пыма Александр Порфирье-
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вич Табакова суйлаҫҫӗ. Сӑкӑт ялӗ районта пысӑк ялсенчен 
пӗри шутланса тӑрать. Ҫак ялти колхоз членёсем хӑйсем 
уйрӑм пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхпа пурӑнма шухӑшланӑ. 
Вӗсем пуху ирттерсе «Путь Ленина» колхозран тухса 
«Красное знамя» колхоз йёркеленё, председатель пулма 
Иван Васильевич Маркова шаннӑ. 19.04.1965 ҫ. колхоз 
уйрӑм пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхсем ҫине пайланнӑ май унӑн 
пурлӑхне уйӑрма икӗ енчен комисси йӗркелеҫҫӗ. Унта 
райӗҫтӑвком представителӗсем те хутшӑнаҫҫӗ.

Табаков Александр Порфирьевич
(06.02.1920-21.03.2005)

А.П. Табаков 1920 ҫулхи 
нарӑс уйӑхӗн 6-мӗшӗнче 
Патӑрьелӗнче ҫуралсаӳснӗ. 
1939 ҫулта Патӑрьелӗнчи 
педучилищӗ вӗренсе пӗтер- 
сен Ш ӑнкӑртамри вӑтам 
ш култа вӗрентнӗ.

Тӑван ҫӗршывӑн Ас- 
лӑ вӑрҫинче 126-мӗш 
стрелковӑй дивизинче ми
номет расчечӗн командирӗ 
пулса тӑш мана хирӗҫ 
ҫапӑҫнӑ. Ҫапӑҫусенче 
хӑюлӑхпа паттӑрлӑх
кӑтартнӑш ӑн Мухтав 

орденӗн виҫӗ степенӗпе тата  ы тти орден-медаль- 
пе наградӑланӑ. А.П. Табаков Мускавра виҫӗ хутчен 
ҫӗнтерӳ парадне хутшӑннӑ.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑн А.П. Табаков шкулсенче учитель, ди
ректор пулса ӗҫленӗ. 1963 ҫулта «Путь Ленина» кол- 
хозри колхозниксем ӑна председатель пулма суйлаҫҫӗ. 
Александр Порфирьевич хуҫалӑх тилхепине 1973 
ҫулччен ӑнӑҫлӑ ты тса пырать. Колхоз районта малти- 
сен шутӗнчех пулнӑ.
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А.П. Табаков ҫавӑн пекех Патӑрьелӗнчи улма- 
ҫырла питомникӗн директорӗ, ВДПО райсовечӗн 
председателӗнче тӑрӑш нӑ.

1973-82 ҫулсенче Патӑрьелӗнчи ял хуҫалӑх профте
хучилище директорӗ пулса ӗҫленӗ.

Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинче фаш истла Герма
нне ҫӗнтернӗ чухне А.П. Табаковӑн тӳпи пысӑк пулнине 
ш ута илсе, обществӑллӑ пурнӑҫри хастарлӑхш ӑн 1978 
ҫулта унӑн ятне Чӑваш  АССР ӗҫ мухтавӗпе П аттӑрлӑх 
Хисеп Кӗнекине кӗртнӗ, нумай-нумай Хисеп грамотипе 
чысланӑ.

«Путь Ленина» колхозри правлени членӗсем 
пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх 4 ялтан тӑнине ш ута илсе ялсенче 
комплекслӑ бригадӑсене ертсе пыма ҫаксене шанаҫҫӗ:

Александр Александрович Ситова -  Тӑрӑнти 
комплекслӑ бригадӑна ертсе пыма, Пимен Григорьевич 
Попова -  Треньелёнчи, Вера Николаевна Илюткина- 
на -  Йӑлӑмри комплекслӑ бригадӑсене. Ҫав вӑхӑтрах 
Тӑрӑнти производство участокне ертсе пырас тивӗҫ А.А. 
Ситов ҫинчех юлать. П атӑрьел производство участокне 
ертсе пыма колхоз правленийӗ А.Н. Краснова шаннӑ.

1967 ҫул. «Путь Ленина» колхоз П атӑрьел райо- 
нёнчи ы тти  хуҫалӑхсен хушшинче ура ҫинче ҫирӗп 
тӑраканнисен ш утӗнче тӑн ӑ ӗнтӗ. Вӑл ял хуҫалӑх про- 
дукцине туса илессипе тата  выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетессипе 
3-4-мӗш  вы рӑнта пынӑ. Тӗш -тырӑ колхозӗпе пӗр гек- 
тартан  вӑтам ран 20 ц пухса кӗнӗ. П атш алӑха ты рӑ сут- 
малли плана икё хутчен ы тти колхозсенчен маларах 
тултарнӑ. П аллах, ҫак ҫитӗнӳ колхоз председателӗпе 
правлени, вӑтам  сыпӑкри специалистсем хуҫалӑха 
пысӑк пуҫарулӑхпа ертсе пынинчен, ҫавӑн пекех уй- 
хир тата  фермӑ ӗҫченӗсен тӑрӑш улӑхӗнчен нумай 
килнӗ.

Колхоз правленийӗ 02.02.1968 ҫ. иртнӗ ҫулӑн ӗҫ 
итогӗсене пӑхса тухса тыр-пул пухса илессипе пысӑк 
ҫитӗнӳсем тунӑ специалистсене Мускаври ял хуҫалӑх
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выставкине яма йыш ӑнать. Ҫак чыса колхозӑн тӗп 
агрономе Е.В.Спиридонов, председатель ҫумӗ А.А. Си- 
тов, бригадирсем П.П. Никитин, Н.И. Ибетов тата  А.И. 
Илехметов тивӗҫнӗ.

«Путь Ленина» колхозӑн м алалли утӑмӗ ҫинчен кол
хоз председателӗн ҫумӗ А. Ситов 1968 ҫул ӗҫ итогӗсене 
районта тухса тӑракан «Авангард» хаҫатӑн 1969 ҫулхи 
январӗн 9-мӗшӗнчи статьяра пӗтӗмлетнӗ тӑрӑх курма 
пулать. Вулакана эпӗ ҫак пӗтӗмлетӳпе ӑна кӗскетсе 
паллаш тарасш ӑн.

«...Хальхи вӑхӑтра пирӗн пӗрлвшсе пысӑкланнӑ 
колхозӑн 5268 гектар ҫӗр, вӑл шутран 4721 гектарӗ 
сухалаканни шутланатъ. Вылъӑх-чӗрлӗх игучӗ те 
хуигӑнса пыратъ. М ӑйракаллӑ шултра вылъӑхсем 1475 
пуҫ, ҫав шутра сӑвакан ӗнесеж -  564, сыснасем -  735, 
лашасем -  224, сурӑхсем -  600, чӑх-чӗпсем -  5600 пуҫ.

Колхозӑн техника та нумайланса пыратъ. Хальхи 
вӑхӑтра 34 трактор, 22 автомашина, 11 тӗш-тырӑ 
комбайнё тата ытти ял хуҫалӑх машини йышлӑ. 
Колхоз хӑйӗн экономикине те ҫулсеренех у'стерсе пы
ратъ. Пирӗн ялсен сӑн-сӑпачӗ улшӑнчӗ, колхозниксен 
пурнӑҫӗ лайӑхланчӗ. Сӑмахран, 1964 ҫулта колхозӑн 
пӗтӗм тупӑшӗ 579 пин тенкӗ пулнӑ пулсан, иртнӗ 
ҫулта пёр миллион тенкӗрен те иртнӗ.

Тырӑ тухӑҫӗ те юлашки ҫулсенче ӳснӗҫемӗн ӳссе пы
ратъ. Пилӗк ҫул каялла эпир кашни гектартан вӑтам  
шутпа 10,5 центнер тӗш-тырӑ пухса кӗртнӗ пулсан, 
1964 ҫулта -  12,8-шар центнер, виҫӗм ҫулпа пӗлтӗр 20- 
шер центнера яхӑн тӗш-тырӑ туса илтӗмӗр. Ку вӑл 
пирӗн колхозниксем ҫӗр ҫине чӑн-чӑн хуҫалла пӑхма 
тытӑннинчен, агротехника хушнисене тимлӗрех 
пурнӑҫлама пуҫланинчен нумай килчӗ.

Кӑҫал артель кашни гектартан 22 центнер, ҫитес 
ҫулта 24-шар центнер тӗш-тырӑ туса илме, ҫӗрулми, 
кукуруза, вылъӑх кӑшманӗн тухӑҫне палӑрмаллах  
ӳстерме задача лартрӗ».
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Тӑрӑнти производство участокӗн ертӳҫи А.А. Ситов уй-хир 
бригадин бригадирӗпе Н.И. Ибетовпа Тӑрӑнти тырӑ сӑвӑракан ток 
ҫинче ӗҫлӗ калаҫу вӑхӑтӗнче, 1968 ҫул.

КПСС обкомӗпе Чӑваш  АССР Министрсен Совечӗ 
«Путь Ленина» колхоза ҫитёнӳ тунӑ ятпа саламланине 
район хаҫатӗнче «Государствӑна ты рӑ сутмалли плана 
срокчен тултарнӑ» статьяра 21.09.1968 ҫ. ҫапла ҫырса 
кӑтартнӑ:

«Пилӗкҫуллӑхра тырӑ сутмалли плана Патӑръел 
районӗнчи «Путь Ленина» колхоз ӗҫченӗсем 2 ҫул та 9 
уйӑхрах 108 процент, ҫулталӑкра аш-какай сутмалли  
плана 102, сӗт сутмалли плана 124, ҫӑмарта -  113, 
ҫӑм -  146 процент тултарчӗҫ».

1968 ҫулта ҫанталӑк условийӗсем лайӑх пулнипе 
тыр-пул уй-хирсенче ӑнса пулнӑ. М алта пыракан кол- 
хозсемпе уй-хир бригадисем пӗрчӗллӗ тӗш -тырӑ пӗр 
гектартан 30 ц та  ы тла пухса илнӗ. Сӑмахран: «Гварде
ец» колхозри А.А. Егоров бригади 200 гектартан 34.5 ц 
тӗш -гырӑ туса илнӗ.
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1968 ҫулхи социализмла ӑмӑртӑвӗн малта пыракан 
«Пысӑк тухӑҫлӑ тӗш -тырӑпа пӑрҫа йышши культурӑсен 
ӗҫченӗсем» списокне «Путь Ленина» колхозӑн тӗп 
агрономӗ Емельян Васильевич Спиридонов, Николай 
Иванович Ибетов -  Тӑрӑнти уй-хир бригадин бригадирё 
(бригада 356 гектартан 24,9 ц тӗш -тырӑ туса илнё), 
тата  трактор бригадин бригадирё Иван Александрович 
Ситов (бригада 961 гектартан 21,9 ц тӗш-тырӑ илнё) 
тивӗҫлӗ пулнӑ.

1969 ҫулхине те колхоз уй-хирте пӗрчӗллӗ тӗш -тырӑ 
туса илессипе лайӑх ӗҫленине палӑртмалла. Колхозӗпе 
вӑтамран пёр гектар ҫӗр ҫинчен 23 ц пӗрчӗллӗ тӗш -тырӑ 
пухса кӗртнӗ. Выльӑх-чӗрлӗх продукцине туса илессипе 
вара хуҫалӑх малтисен шутӗнче пулнӑ: сӗт суса илесси
пе районта 3-мӗш вырӑнта, сурӑх ҫӑмне касса илессипе 
1-мӗш вырӑнта пынӑ, чӑхсенчен ҫӑмарта илес плана та 
ирттерсе тултарнӑ.

Колхоз правленийӗ Тӑрӑнти ӗне ферминче ӗҫсем 
япӑхса кайнипе 19.11.1969 ҫулта ферма заведущийӗ 
пулма Н.И. Ибетова ҫирӗплетет. 1970 ҫулхи ав
густ уйӑхӗнче фермӑра 211 ӗне ш утланнӑ, вӗсене 17 
дояркӑна (каш ни ҫынна 11-13 ӗне) ш анса панӑ. Ма- 
ларах асӑннӑччӗ ӗнтӗ: Николай Иванович ку ӗне фер- 
мине 1962 ҫул пуҫламӑшӗнче ертсе пыма ты тӑннӑ. 
Колхоз правленийӗ ӑна кая юлса пы ракан уй-хир от- 
расльне бригадир пулма куҫарсан, ӗне ферминче ӗҫ 
дисциплини хавш ам а пуҫланӑ, ӗне сӑвакансемпе пӑру 
пӑхакансен ӗҫ условийӗсене ҫӑмӑллатасси ҫине те 
сӳрӗккӗн пӑхнӑ фермӑ пуҫлӑхӗсем. Н.И. Ибетов кол
лектив нушине ӑнланса, выльӑх продукци туса илесси- 
не пысӑк тимлӗх уйӑрнипе 1970 ҫултан ты тӑнса фер
ма ӗҫченӗсем колхозӗпе кӑна мар, районта та  сӗт суса 
ӑна патш алӑха сутассипе м алти вырӑнсене йыш ӑнма 
тытӑнаҫҫӗ.

Районти 18 колхоз хушшинчи ӑмӑртура 1970-72- 
мӗш ҫулсенче патш алӑха выльӑх-чӗрлӗх продукчӗсем
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сутмалли плана мӗнле пурнӑҫланине сводка тӑрӑх 
пӑхсан ҫакна курма пулать.

«Путь Ленина» колхоз 1970-71 ҫулсенче кашни 
ёнерен сёт суса тата  кашни сурӑхран ҫӑм касса рай
онта 1-мӗш вырӑна, кашни чӑхран ҫӑмарта илессипе
3-мӗш вырӑна тухнӑ. Уй-хирте тата  выльӑх-чӗрлӗх 
пӑхнӑ ҫӗрте ӗҫлекенсем асӑннӑ хуҫалӑхпа илсен пысӑк 
ҫитӗнӳсемпе уйрӑмах 70-мӗш ҫулсенче палӑрнӑ. Ҫапах 
та  Тӑрӑнти ӗне фермипе Йӑлӑмри сысна ферминче 
тӑрӑш акансен йывӑрлӑхсем пулни пысӑк ҫитӗнӳсем 
тума чӑрмантарнӑ. Тӑрӑнти ӗне ферми кивелнӗ, 
выльӑхсен шучӗ ӳснипе те тепӗр вите тӑвасси, транс
портер ӗҫлеменни ҫинчен, Йӑлӑмри сысна фермине ме- 
ханизацилес пирки 1973 ҫулта Н.И. Ибетовпа А.А. Си
тов правлени ларӑвӗсенче пӗрре кӑна мар ыйту лартнӑ. 
ҫавӑнпах та  пуль сёт суса тата  аш -какай туса илессин 
тухӑҫӗ 1972 ҫулхипе танлаш тарсан чакнӑ. П атш алӑха 
аш -какай сутас плана тултарайман. Выльах-чёрлёх 
шучё 15.03.1973 ҫул тёлне колхозёпе вара сахал мар 
пулнӑ: ӗне фермисенче ш ултра м ӑйракаллӑ выльӑх 
-  Тӑрӑнта 678 пуҫ, Патӑрьелӗнче 971 пуҫ, сыснасем -  
Й ӑлӑмра 1185 пуҫ, Патӑрьелӗнче 443 пуҫ, чӑхсемпе ав- 
тансем -  8309, сурӑхсем -  1041, лашасем -  135 пуҫ.

Кӗске справка: 1975 ҫулта кӗркуннене кӗриччен 
строительсен бригади Тӑрӑн ферминчи икӗ вите 
урайӗсене тӗпрен юсанӑ, пёр вите урайне цементпа 
сарнӑ, алӑксемпе чӳречесене юсанӑ. Ҫав вӑхӑта ӗне- 
выльӑх шучӗ фермӑра 816 пуҫа ҫитнӗ.

1973 ҫулхи юпа уйӑхӗн 27-мӗшӗнче «Путь Ленина» 
колхозӑн правленийӗ хӑйӗн ларӑвӗнче «Путь Ленина» 
колхозӑн тава тивӗҫлӗ колхозникӗ» хисеплӗ ята парас 
пирки йышӑну кӑларнӑ. Ҫак ята  пӗрремӗш колхозница 
районта малтисен шутӗнче пыракан доярка Краснова 
Анна Ивановна тивӗҫнӗ.

Кашни колхозрах ҫулталӑк пуҫламӑш ӗнче иртнӗ 
ҫулӑн итогӗсене пӑхса тухса ӗҫре уйрӑмах палӑрнӑ кол-
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хозниксене колхозри тата  районти Хисеп хӑмисем ҫине 
кӗртнӗ, республикӑри чи лайӑххи хисеплӗ ята панӑ, 
уй-хир ӗҫченӗсемпе выльӑх-чӗрлӗх пӑхакансене тӗрлӗ 
ш айри Хисеп хучӗсем парса чысланӑ, ӗҫ паттӑрӗсене 
орден-медальпе наградӑланӑ. Ҫаксене аяларах «Путь 
Л енина колхозпа тата  «Батыревский» совхоз ҫине 
куҫсан уйрӑм тӗслӗхсемпе ҫирӗплетме пулать.

Тӗслӗхрен, «Путь Ленина» колхозри Тӑрӑн ӗне фер- 
минче Анна Архиповна Носова 1954-мӗш ҫултанпа 
ӗҫлеме ты тӑннӑ. Ӗҫри пысӑк ҫитӗнӳсемшӗн ӑна пӗрре 
кӑна мар районти Хисеп хӑми ҫине кӗртнӗ, Ӗҫлӗх 
Хӗрлӗ Ялав орденӗпе тата  Ленин юбилейӗн медалӗпе 
наградӑланӑ. 1971 ҫулта А. А. Носова каш ни ӗнерен 5282 
кг сӗт суса районти дояркӑсен ӑмӑртӑвӗнче пӗрремӗш 
вы рӑна тухнӑ. 1972 тата  1973 ҫулхи ӗҫ итогӗсем тӑрӑх 
та  вӑл  малти вырӑна тухнӑ, ӑна «Республикӑри чи 
лайӑх доярка» ята  панӑ. Вулакан ҫак пултаруллӑ ӗҫчен 
ҫинчен каярах район хаҫатӗнче ятарласа кӑларнӑ очерк 
вуласа пӗлӗ. Ҫавӑн пекех «Республикӑри чи ӑста ме
ханизатор» ята  «Путь Ленина» колхоз «Батыревский» 
совхоза куҫнӑ хыҫҫӑн 1975 ҫулта Д.И. Алексеев, Н.П. 
Ялуков тата  А.Е. Капустин, ҫавӑн пекех «Республикӑри 
чи лаййх заведующи» ятне П.Г. Попов (Треньельти 
сурӑх ферма заведующийё) тивӗҫнӗ. Ҫулран-ҫул ака 
тата  вырма вӑхӑтӗнче колхоз-совхозёпе, районта м ал
ти вырӑнсене йы ш ӑннӑш ӑн Тӑрӑн уй-хир бригадинчи 
комбайнерсене: Петр Иванович Красновпа Николай 
Дмитриевич Самакина, Петр Павлович Лепешкина; 
трактористсене: Николай Васильевичпа Александр 
Иванович Тихоновсене, Дмитрий Иванович Алексеев- 
па Владимир Владимирович Соловьева, Василий Яков
левич Эльмукова; уй-хир бригадин бригадирёсене: 
М атрена Д митриевна Ц ветковапа Елена Ивановна 
К аллинана; сурӑх пӑхакансене: Александра М атве
евна Л епеш кинапа Лидия Григорьевна Логунована, 
Елена Егоровна Соловьевапа Мария Леонтьевана;
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сысна пӑхакансене:
Валентина Федо
ровна Воробьевапа 
Анастасия И льи
нична Смирнована; 
лаш а пӑхакансене:
Евдокия Никола
евна Илюткинапа 
Мария Алексан
дровна Воробьева- 
на; колхозницӑсене:
Вера Дмитриевна 
Крыловапа Лидия 
Дмитриевна Сама- 
кинана Хисеп хӑми 
ҫине пӗрре кӑна мар 
кӗртнӗ, Пӗтӗм Со
юзри социализмла 
ӑмӑрту ҫӗнтерӳҫи 
знакпа, укҫан преми 
тата  Хисеп хучӗ пар
са хавхалантарнӑ.
Капустин А.Е., Тихонов Н.В., Думилина А.М., Ситов 
А.А., Цветкова М.Д., Воробьева В.Ф. унсӑр пуҫне орден- 
семпе медальсем илме тивӗҫнӗ.

Кашни ӗнерен сӗт сӑвассипе тата пӑру илессипе 
малти вырӑнсене ҫавӑн пекех асӑннӑ фермӑра ӗҫленӗ 
Карпова Лидия М атвеевна дояркӑ та темиҫе ҫул хушши 
йышӑнса пынӑ. 1973 ҫулта ӑна «Ӗҫри паттӑрлӑхшӑн» 
медальпе паградӑланӑ, тепӗр ҫулхине «Республикӑри 
дояркӑсенчен чи лайӑххи» ята панӑ. Ҫак чыса Патӑрьел 
районӗнчи дояркӑсенчен вӑл анчах тивӗҫнӗ. 1977 ҫулта 
социализмла ӑмӑртура кашни ӗнерен 4427 кг сӗт суса 
илсе Карпова Л.М. «Районти чи лайӑх доярка» ята илнӗ. 
Унпа пӗрле ӗҫлекен Бородкина (Медведева) Лидия тата  
Л азарева Ольга иккӗмӗшпе виҫҫӗмӗш вырӑна тухнӑ.

Н.В. Тихоновна А.Е.Капустин 
ӗҫ ветеранӗсем
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1977 ҫулхи плана, социализмла обязательствӑсене 
пурнӑҫлас ӗҫре ҫитӗнӳсем тунӑш ӑн СССР Аслӑ 
Канаш ӗн Президиумӗ 1978 ҫулта мартӑн 30-мӗшӗнче 
йы ш ӑннӑ Указ тӑрӑх, «Батыревский» совхоз доярки- 
не Л.М. Карпована Ш -мӗш степеньлӗ ӗҫ Мухтавӗн 
орденӗпе наградӑланӑ. 24.06.1978 ҫулта ӑна ЧАССР 
Аслӑ Канаш ӗн Президиумӗ, КПСС обкомӗпе ЧАССР 
Министрсен Совечӗ Хисеп грамоти парса чысланӑ.

1974 ҫулта ял хуҫалӑх производствинче пысӑк 
ҫитӗнӳсем тунӑш ӑн СССР халӑх хуҫалӑх (ВДНХ) бронза 
медальпе «Батыревский» совхозри сурӑх ферминчи ҫак 
ӗҫченсене наградӑланӑ; ферма заведующине -  П.Г. По
пова, сурӑх пӑхакансене -  Л .Г Логунована, Е.Е. Соло- 
вьевана тата  А.М. Лепешкинана.

1973 ҫулхи нарӑс уйӑхӗн (февралӗн) 24-мӗшӗнче 
«Путь Ленина» колхозри уполномоченӑйсен пухӑвӗ 
пулса иртет. Пухура А.П. Табаков хӑйне председатель 
ӗҫӗнчен хӑтарма ыйтнӑ заявление пӑхса тухса унӑн 
ыйтӑвне тивӗҫтереҫҫӗ. Тепӗр пухура 13.03.1973 ҫулта 
колхоз председателё пулма Василий Павлович Красно
ва суйлаҫҫӗ.
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КОЛХОЗРАН СОВХОЗА КУҪНИ 
(1974-1991 ҫулсем)

РСФСР Министрсен Совечӗ 1974-мӗш ҫулхи 
августӑн 30-мӗшӗнче йышӑннӑ Чӑваш  АССРӗнче со- 
вхозсем йӗркелесси ҫинчен постановлени кӑларнӑ.

1974 ҫулхи сентябрь уйӑхӗн вӗҫӗнче «Путь Ленина» 
пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхӑн пухӑвӗнче «Дружба» колхозпа 
пӗрлешес пирки пӑхса тухаҫҫӗ. Ҫавӑн хыҫҫӑн октябрӗн
4-мӗшӗнче КПСС Чӑваш  обкомӗпе Чӑваш  АССРӗн Ми
нистрсен Совечӗ ячӗпе пӗрлешнӗ хуҫалӑхсенчен «Баты- 
ревский» совхоз йӗркелесси ҫинчен постановлени кун 
ҫути курать. Ҫак документа П атӑрьел районӗн ӗҫтӑвкомӗ 
29.11.1974 ҫулта хӑйӗн ларӑвӗнче ҫирӗплетет. Ҫӗнӗрен 
йӗркеленнӗ совхоза Патӑрьел, Тӑрӑнпа Йӑлӑм тата  
Треньел ялӗсемсӗр пуҫне Ыхра Ҫырмипе Чӑваш  Ишек 
ялӗсем кӗреҫҫӗ. Совхозӑн тӗп кантурӗ Патӑрьелӗнче пу- 
лать.

1980-мӗш ҫулта уй-хирти вырма ӗҫӗсене «Батырев- 
ский» совхоз ӑнӑҫлӑ ирттернӗ тесен те йӑнӑш  пулмасть 
пуль. Тыр-пула вырма вӑхӑтӗнче колхозсемпе совхоз 
епле пухса кӗнине, ӗҫ геройӗсен ҫитӗнӗвӗсем ҫинчен ял- 
корсем район хаҫачӗн страницисем ҫинче каш ни эрне- 
рех ҫутатса тӑнӑ.

Сӑмахран: «Батыревский»совхозра ӗҫлекен Алексей 
Петрович Лепешкин СК-5 «Нива» комбайнпа вырма 
вӗҫленсе пынӑ вӑхӑта 7416 ц тӗш -тырӑ ҫапнӑ. Абужа- 
ров Аркадий Иванович водитель ГАЗ-53 автомаш инӑпа 
9107 ц. тырӑ турттарнӑ. Вӗсем районта 1-мӗш вырӑна 
тухнӑ. Абужаров А.И. 1980 ҫулхи ӗҫ итогӗсем тӑрӑх 
«Чӑваш Республикинче 1980-мӗш ҫулхи чи лайӑх шо
фер» ята илме тивӗҫнӗ. Асӑннӑ совхозрах тракторист- 
машинист пулса ӗҫленӗ Курамшин Аркадий Григорье
вича ӗҫри ҫитӗнӳсемшӗн Чӑваш  АССР Аслӑ Канашӗн 
Президиумӗн Хисеп грамотипе наградӑланӑ.
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А.А. Носова доярка
(1930-2004)

Хӑш-пӗр уй-хир
паттӑрӗсем ҫинчен рай
он хаҫачӗ ҫинче ҫырнӑ 
статьясемпе эпӗ маларах 
паллаш тарнӑччӗ ӗнтӗ. 
Ҫавӑн пекех пултаруллӑ 
та  хастар, ӗҫре пысӑк 
ҫитӗнӳсемпе палӑрнӑ хӑш- 
пӗр фермӑ ӗҫченӗсен кун- 
ҫулӗпе вулакана, вӗсене 
пӗлнӗ ял-йыша хаҫатра 
ҫырнӑ статья тӑрӑх 
тӗплӗнрех паллаш тар- 
маллах тесе ш утлатӑп. 
Вӗсенчен пӗри вӑл -  Анна 

Архипова Носова доярка, Чӑваш  Республикипе палӑрнӑ. 
Комсомольски районӗнчи Хирти Выҫли ялӗнче ҫуралса 
ӳснӗскер, П атӑрьел районӗнчи Тӑрӑн ялӗнче пурӑнса, 
ҫак ялти фермӑрах ӗҫлесе чапа тухнӑ.

Статья ячӗ -  Анна Архиповна.
«Кунсем нихҫан та черетсӗр килмеҫҫӗ. Анчах савӑнӑҫпа 

хуйхӑн ун пек, кун пек черечӗ ҫук вара. Вӗсем сасартӑк, кӗтмен 
ҫӗртенех килсе тухаҫҫӗ. Ҫак каҫхине ҫурҫӗр ҫитеспе ҫил тухрӗ, 
йывӑҫ тураттисем чӳрече кантӑкне лексе кӑтӑртаттарчӗҫ. 
Кӑштахран ҫиҫӗм ҫиҫрӗ, аслати сасси илтӗнчӗ. Унтан ҫумӑр 
тӑкса антарчӗ. Хветуҫ аппа ҫаплах сывламасӑр тенӗ пек выртрӗ. 
Мӗн ҫинчен шухӑшларӗ-ши вӑл ӗмӗрлӗхех куҫӗсене хупас 
умён? Паллах -  ачисем ҫинчен. Ара, Анюк пурӗ те ҫулталӑк 
ҫурӑра ҫеҫ-ҫке. «Шел ӑна, питӗ шел», -  пӑшӑлтатрӗҫ тутисем. 
Пӳртри ытти ҫынсем ним калама аптраса тӑчӗҫ. Тепӗр кунне 
ирех Выҫли ялӗнче Эрхип арӑмӗ Хветуҫ вилнӗ текен хыпар 
сарӑлчӗ.Тӑватӑ ача аннесӗр тӑрса юлчӗҫ. Ҫапла вара унӑн чун
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ӑшшине Анюк курса та юлаймарӗ. Халӗ те вӑхӑта астумасть 
вӑл. Анчах ку ҫеҫ-и? Ҫулталӑк хушшинче каллех тепӗр виле... 
ашшӗ.

Ҫук, тӑлӑх хӗрача пулин те, ялтан яла ҫӑкӑр шырама тухса 
каймарӗ Анюк. Тӑрӑн ялёнче, аппӑш килӗнче -  лайӑх-и, начар-и 
-  ялти ача-пӑчапа пёр пек ӳсрӗ. Ҫамрӑклах колхоз ӗҫне кӳлӗнчӗ, 
бригадир ӑҫта хушрӗ, унта ҫӳрерӗ. Торфне те кайрӗ. Треньел- 
Ҫӗрпӳел хушшинче ҫул хӑпартса тунӑ ҫӗрте наҫилккепе ҫӗр 
йӑтрӗ тата ытти те. Ниҫта та ҫӑмӑл марччӗ. Кашни кун киле лач
кам йӗп-йӗпе е шап-шурӑ юр пулса килетчӗ. Хӑй ҫаплах: аппа 
сана куратӑп та, ывӑнни те иртсе каять, тетчӗ.

1953 ҫулхи июнӗн 9-мӗш кунне нихӑҫан та манмасть Анна 
Архиповна. Ӑна колхоза пӑру пӑхма пыма хушрӗҫ. Утса мар, 
чупса, вӗҫсе ҫитрӗ вӑл фермӑна. Анчах хӑлхана ушкӑнри «инке- 
сенчен» тахӑшӗ каланӑ сӑмах чуна ҫурса кайрӗ: «Чавса тӑршшӗ 
кӑна хӑй, пӑру пӑхма килесшӗн...». Анюк вара хӑюсӑррӑн кӑна 
ҫапла ответлерӗ: «Эпӗ тӳнсе каймӑп, ура ҫинче ҫирӗп пулӑп». 
Хӑшӗ-пӗрисем хӗрхенсе, унӑн нушине ӑнланса ҫав сӑмахсене 
чун патне хучӗҫ, ырӑ тӑвасшӑн мӗнпе те пулсан пулӑшасшӑн 
пулчӗҫ.

Ҫапла кунсем пӗрин хыҫҫӑн тепри малалла черетленчӗҫ. 
Кашни пӑрӑвне каҫсерен, ирсерен сӑнасах, пӑхсах тӑчӗ вӑл. 
Айсарӑмне ытларах сарчӗ, тислӗкне тасатрӗ, вӑхӑтра ҫитерчӗ. 
Мӗнпур ӗҫе хӑнӑхса пычӗ темелле. Тӑрӑшулӑх, хӑюлӑх -  этем 
ҫуначӗ. Усма юрамасть иккен ҫуната. Кирек мӗнле йывӑрлӑхран 
та тухма чӑтӑмлӑх ҫитермелле. Енчен те хӑшӗсем фермӑри ӗҫе 
тамӑкри пурнӑҫпа танлаштарма хатӗр пулчӗҫ пулсан, Анюк 
вӗсене хирӗҫлерӗ: «Ҫук, тӗрӗс мар ку», -  терӗ. Ҫакна кулленхи 
ӗҫпе ҫирӗплетрӗ.

Ҫитӗнӳсемшӗн кашни ҫулталӑкрах Мухтав хучӗсем 
илме тивӗҫ пулчӗ. Виҫӗ ҫул иртсен ӑна колхоз правленийӗ, 
пултарулӑхне кура, пӗр ушкӑн ӗне ҫирӗплетсе пачӗ. Тен, ку ӗҫре 
те ҫӑмӑлах пулмарӗ пуль малтанхи ҫулсенче, чӑтӑмлӑх тени пай- 
тах кирлӗ пулчӗ. 1956 ҫулта пулчӗ ку. Унтанпа вара Анна Ар
хиповна пӗр Пӑла сӗт сурё пуль! «Маттур», тесе мухтарӗҫ ӑна 
ялан. Ӑмӑртура куллен ҫӗнтерсе пынӑшӑн чыса тивӗҫ пулчӗ.
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-  1971 ҫулхи ҫитӗнӳ манӑн чи пысӑкки, -  тет А.Носова. -  
Кашни ӗнерен 5252 килограмм сӗт суса илме пултартӑм. Ҫакна 
тума доярка пӗрмай ҫӗннине шырарӗ, ӑна ӗҫе кӗртес тесе 
ыйхӑ ҫинчен манса кайсах тӑрӑшрӗ. Ыр ут хыҫҫӑн пин ут пы
ратъ, тенӗ пек ыттисене те ҫапла ӗҫлеме хӑнӑхтарчӗ. Ара, пӗр 
ҫын ҫитӗнӗвӗпе сӗт кӳлли туса хураймӑн-ҫке. Ҫапла Анна Но
сова кашни ҫулталӑка тулли кӑмӑлпа пысӑк савӑнӑҫпа вӗҫлерӗ. 
Савӑнмасӑр, асӑннӑ тӳпене вӑл районта ҫеҫ мар, республикӑра 
пуринчен малтан ҫитрӗ.

1971 ҫулта ӑна райхаҫатри Хисеп хӑми ҫине, 1972 ҫулта 
КПСС райкомӗпе райсовет ӗҫтӑвкомӗн 9-мӗш пилӗкҫуллӑхри 
ӗҫ вахтин Хисеп кӗнекине кӗртрӗҫ. 1971 тата 1974 ҫулхисен 
чи пысӑк кӑтартусемшӗн Нина Архиповна Носова дояркӑна 
Чӑваш АССР Верховнӑй Совет Президиумӗн Хисеп грамотипе 
наград ӑларӗҫ.

1976 ҫулта пирӗн район Пӗтӗм Союзри социализмла 
ӑмӑртура ҫӗнтерсе КПСС Центральнӑй Комитечӗн, СССР 
Министрсен Совечӗн, ВЛКСМ Центральнӑй Комитечӗн тата 
ВЦСПСӑн куҫса ҫӳрекен Хӗрлӗ Ялавне тивӗҫ пулчӗ. Кунта Анна 
Носова дояркӑн та тӳпи пӗчӗк пулмарӗ. Ҫавӑншӑн ӑна савӑнӑҫлӑ 
ларура тав ҫырӑвӗ пачӗҫ.

1971 ҫулта панӑ Ӗҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденӗ, 1973, 1976, 1978, 
1980 ҫулсенчи «Социализмла ӑмӑрту ҫӗнтерӳҫи» знаксем, СССР 
Халӑх хуҫалӑх ҫитӗнӗвӗсен выставкин Ылтӑн медалӗ, В.И. Ле
нин ҫуралнӑранпа 100 ҫул тултарнӑ ятпа кӑларнӑ юбилей медалӗ, 
9-мӗш пилӗкҫуллӑх ударникӗн знакӗ, «Ӗҫ ветеранӗ» медаль тата 
ыттисем илӗртеҫҫӗ халь унӑн кӑкӑрне.

Акӑ унӑн ӗнисем паян та кӗтӳрен кӗчӗҫ те ретӗн-ретӗн тӑрса 
тухрӗҫ. Хӑйсен хуҫине аякранах палларӗҫ. Алӑкран кӗрсенех 
пуҫӗсене ун еннелле ҫавӑрчӗҫ. Ҫирӗм виҫҫӗн вӗсем. -  Амӑшӗпе 
пӑрушӗ «Дорожкӑпа» «Женя» куллен 16-17 килограмм сӗт 
антараҫҫӗ. «Сирень» вара 20 кг.-ран та ирттерет, «Точка», «Ма- 
руся»... Пурте сӗтлӗ, -  кӑмӑлтан паллаштарчӗ Анюк аппа. Ҫынпа 
калаҫнӑ пек пуплерӗ вӗсемпе. Кашнийӗн ҫинех ӑшӑ куҫпа пӑхса 
илчӗ. Юратнӑ ӗҫӗ ӑна мӑшӑр ҫунат хушнӑ тейӗн.

-  Мӗншӗн-ха сан ушкӑнри ӗнесен сӗт нумай, тепӗр 
ушкӑнрисемех сахал параҫҫӗ? -  ыйтрӑмӑр эпир. Кун пирки Анна
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Архиповна Носова пёр ҫулхине республикӑри малта пыракан 
дояркӑсен слетёнче тухса каланӑ-мӗн. Халӗ ҫав сӑмахсене кал- 
лех аса илчё:

-  Президиумрах лартӑм эпё унта. Питӗ хумхантӑм: хамӑн ӗҫе, 
хам шухӑша уҫса парайӑп-ши? -  терӗм. -  Ара, питӗ пӑлханнипе 
пулӗ ман умри доярка ним калаймасӑрах трибуна умӗнчен анса 
кайрӗ. Ҫак намӑса курас марччӗ тесе йӗркипех пуҫларӑм. Чи 
малтан ӑратлӑха лайӑхлатас пирки ыйту хускатрӑм. Руководи- 
тельсене ку енӗпе ҫаврӑнӑҫуллӑрах пулма чӗнтӗм. Залра алӑ 
ҫупса янине те туймарӑм. Йӑлтах хам пурнӑҫри ӗҫ опычӗ ҫинчен 
каларӑм.

Такам та туять, такам та курать ӗнтӗ: пӗлтӗрхипе виҫӗмҫул 
каяллине мар, 30 ҫул каяллине хаклама нимӗнле виҫе те юрӑхлӑ 
мар ӗнтӗ. Ҫак улшӑнура Анна Архиповнан чун-чӗрипе кӑмӑлӗ 
мӗн анлӑш ӳсрӗ-ши? Иывӑрлӑхне те, ӑна-кӑна та тӳсмелле пулчӗ 
пуль. Ҫаксене аса илнӗ чухне Анюк аппа калассинчен пӑрӑнма 
тӑрӑшрӗ.

-  Ёне пӑруланӑ вӑхӑтра ҫӗрӗ-ҫӗрӗпе витерен тухман, 
фермӑри ҫулсем, картишсем пылчӑк, е апат ҫук, е скотник 
ҫук. Мӗнпур ӗҫе алӑпа тумалла. Вӑхӑт-вӑхӑтпа ларса та йӗнӗ. 
Тӗрӗссипе каласан, темӗнле йывӑрлӑхсене те тӳсрӗм. Ҫапах 
юратса турӑм, хисеплерӗм хам ӗҫе. Пурнӑҫӑма пӗтӗмпех колхоз 
пурнӑҫӗпе ҫыхӑнтартӑм, -  терӗ юлашкинчен.

Ҫамрӑк мар халь Анна Архиповна Носова. Паян вӑл 55 
ҫул тултарать, сёт сӑвассипе пилӗкҫуллӑхри плана пурнӑҫлать. 
Хисеплё канава тухать пулин те, сывлӑх пур чухне, малашне те 
юлташӗсемпе алла-аллӑн тытӑнса ӗҫлеме пулать. Епле уйрӑлӑн 
Вера Кузьминаран, Елизавета Емельяноваран, Ольга Лазарева- 
ран, Лидия Карповаран тата ыттисенчен те. Вуншар, ҫирӗмшер 
ҫул пӗрле ӗҫленӗ-ҫке!»

Е. Крылова.
(«Авангард» хаҫат. 03.08. 1985 ҫ.)

1973 ҫулта ӳкерттернӗ сӑнӳкерчӗк ҫинче, «Путь 
Ленина» колхозри Тӑрӑн производство участокӗн 
пуҫламӑш парторганизацинчи коммунистсен ушкӑнӗ:
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Пӗрремӗш ретре (сылтӑмран сулахай еннелле): Иван Федоро
вич Яковлев, колхозри партком секретаре Геннадий Петрович За- 
доров, Тӑрӑн участокён управляющи Александр Александрович Си- 
тов, парти райкомён представителё Сергей Александрович Инжа, 
Василий Федорович Илехметов, уй-хир бригадин бригадирё Алексей 
Иванович Илехметов.

Иккӗмӗш ретре: колхозри тёп инженер Иван Александрович 
Самакин, Петр Иванович Ибетов шофер, Дмитрий Иванович Алек
сеев тракторист, Владимир Николаевич Шуряшкин шофер, авто
трактор паркён механикё Иван Александрович Ситов.

1985-мӗш ҫулхи социализмла ӑмӑрту итогӗсем 
тӑрӑх «Батыревский» совхозри Йӑлӑм ферминчи сысна 
самӑртакансем: Н.И. Рубцовапа А.И. Смирнова (кашни 
сысна талӑкра вӑтамран 620 грамм ӳт хушнӑ) районта 
малти вырӑна тухнӑ. Анастасия Ильинична «Районти 
сысна самӑртакансенчен чи лайӑххи -  85» ята тивӗҫнӗ. 
Нина Ильиничнӑна 1989 ҫулта вӑл пӑхакан сыснасем 
талӑкне 670 грамм ӳт хушса мала тухнӑшӑн ҫак ята 
панӑ.
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1990-2010-МӖ111 ҪУЛСЕМ: 
ПОЛИТИКӐРА -  ВЛАҪРИ УЛШӐНУСЕМ, 

ЭКОНОМИКӐРА- РЕФОРМА. 
КОЛХОЗСЕМПЕ СОВХОЗСЕМ САЛАНАҪҪӖ. 

КООПЕРАТИВСЕН-АГРОФИРМӐСЕН 
МАПАЛЛИ ҪУЛ-ЙӖРӖ

1990-мӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче ҫӗршывра демо
кратии хӑш-пӗр енӗсем: уҫҫӑнлӑх, темиҫе парти пу- 
ласси, суйлав вӑхӑтӗнче пёр кандидатран та  ытларах 
ҫын тӑратас тапхӑр аталанм а ты тӑнать. Совет Союзӗ 
саланса кайса союзла республикӑсем хӑйсем уйрӑм 
патш алӑх пулса тӑрсан, КПСС та, влаҫра тӑракан Со- 
ветсем те, политикӑра хӑйсен вӑйне ҫухатаҫҫӗ. Чӑваш  
республикинче депутатсем йы ш ӑннӑ ҫӗнӗ Конституци- 
пе тата  саккунсем тӑрӑх республикӑра саккун кӑларас, 
йӗркелесе тата  контроль туса пырас функцисем Аслӑ Ка- 
наш  аллине куҫнӑ. Ч ӑваш  Республикинчи Президентӑн 
вара ӗҫ тӑвакан влаҫ пуҫӗнче тӑрса ҫынсен прависемпе 
ирӗклӗхне хӳтӗлессине, Чӑваш  енчи Конституципе сак- 
кунсене пӑсассинчен сыхӑ тӑм алла пулнӑ. 1993 ҫулхи 
декабрӗн 26-мӗшӗнче Чӑваш  Республикинче президен
та суйлаҫҫӗ, суйлав пӗтӗмлетӗвӗсем тӑрӑх Н.В. Федо
ров ы тларах сасӑ пухса ҫӗнтернӗ. Президентпа Аслӑ Ка- 
наш  (Госсовет) хушшинче влаҫа пайлас пирки Раҫҫей 
ш айӗнчи Конституципе килӗшсе тӑракан Конституци 
проекчӗ пулманнипе тата  ы тти сӑлтава пула Ч ӑваш  
Республикинче часах Конституци йыш ӑнайман. 2000 
ҫулхи ноябрӗн 30-мӗшӗнче анчах Чӑваш  Республикин 
Конституцине йышӑннӑ.

1990-мӗш ҫулхи декабрь уйӑхӗнче Раҫҫей Прави- 
тельстви ял хуҫалӑхӗнче тӗрлӗ енлӗ харпӑрлӑх пулмал- 
ли ҫинчен постановлени кӑларать. Ҫак постановлени 
тӑрӑх колхозсемпе совхозсен ш утне чакарса индиви- 
дульная форма хозяйствования текен харпӑрлӑха (ин- 
хоз тейӗпӗр) чӗртсе ярас пирки реформа вӑя кӗрет. Вула- 
канпа халь ш утласа пӑхӑпӑр: иртнӗ ӗмӗрӗн 30-50-мӗш
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ҫулӗсенче колхоза кӗмен уйрӑм хуҫалӑхпа пурӑнакан ял 
ҫыннине инхоз тесе тӗрлӗрен налук хурса ӑшне пӗҫернӗ, 
ы тти енёпе те ӑна влаҫпа усӑ куракансем хӗстернӗ. 
1993-мӗш ҫулхи январь уйӑхчен колхозсемпе совхоз- 
сен хӑйсен харпӑрлӑх формине улӑштарса ҫӗнӗрен ре- 
гистраци витӗр тухмалла пулнӑ. Патӑрьел районӗнчи 
«Батыревский» совхозпа ытти колхозсем Чӑваш  енчи 
чылай колхозсемпе совхозсем пекех реформа пуҫланнӑ 
тӗле 1991-мӗш ҫулта юхӑннӑ хуҫалӑхсен шутӗнче пул- 
ман. Ял хуҫалӑх техникипе уй-хиртен кӗске вӑхӑтра 
тыр-пулне пухса кӗртнӗ, выльӑх-чӗрлӗх продукцине те 
начар мар туса илнӗ.

1992-мӗш ҫулхи ҫӗр реформи хыҫҫӑн ялсенче хрес- 
чен (фермер) хуҫалӑхӗсем аталанма тытӑнаҫҫӗ. 2004 
ҫулта Патӑрьел районӗнче ХФХ шучӗ 174 таранч- 
чен ҫитнӗ. Ял ҫыннисем коллективлӑ хуҫалӑхсенчен 
хӑйсене тивӗҫекен пурлӑх тата  ҫӗр пайӗпе тухса 
хӑйсен ҫемйисемпе пахча-ҫимӗҫ, тӗш-тырӑ, утӑ-улӑм 
ҫитӗнтерсе илме хресчен-фермер хуҫалӑхӗ йӗркелеҫҫӗ. 
Теприсем вара хӑйсен ҫӗр пайӗсене коллективлӑ е фер- 
мерсене парса тыр-пуллипе, ҫавӑн пекех хӑйсен уйрӑм 
хуҫалӑхӗнчи ҫӗр ҫинче туса илнӗ ытти продукципе 
выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетнӗ.

1992 ҫулта Тӑрӑн тата  Йӑлӑм ялӗсенче пурӑнакансем 
пӗр коллективлӑ предприятине пӗрлешсе ӑна «Була» ят 
параҫҫӗ, унӑн председателё пулма Федор Владимирович 
Медведева суйлаҫҫӗ. Треньельсем хӑйсем пёр ял КПП 
(коллективлӑ пайлӑ предприяти) «Новокотяковское» 
йёркелесе предприятине ертсе пыма Николай Алексан
дрович Кошкина шанаҫҫӗ.

Асӑннӑ предприятии малашнехи кун-ҫулӗ ҫинчен 
предприяти директорӗ Н.А. Кошкин «Авангард» хаҫат 
корреспонденчёпе тёл пулсан унӑн ыйтӑвӗ ҫине панӑ 
хуравпа кӗскен вулакана паллаш тарас тетӗп. Ку калаҫу 
ҫинчен статья 1992 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 7-мӗшӗнче кун 
ҫути курнӑ.

С татья ячӗ: «Самани хавхаланса ӗҫлемелли мар»,- 
тет колпред директорӗ Н. Кошкин.
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«Кӑҫал П атӑрьел тӑрӑхӗнче «Новокотяковское» 
хуҫалӑх ҫуралчӗ. «Батыревский» совхозӑн бригадн
ые кӗрекенскерне ялхуҫалӑх предприятийӗ туса хунӑ. 
«Чувашагропромстрой» пӗрлешӗве кӗрекен кирпӗч 
завочӗ ҫумне пӗтӗҫнӗ ҫӗр ӗҫченӗсем, промышленность 
предприятийӗн рабочийӗсемпе килӗшсе, пӗр никӗс 
хывнӑ.

Корреспондент:
— Николай Александрович, ҫӗнӗ предприяти епле 

йӗркеленни ҫинчен кӗскен каласа парӑр-ха?
— «Батыревский» совхоз пысӑкки, ӑна ертсе пыма 

кансӗрри унчченех паллӑччӗ-ха вӑл, уйрӑмсем хуш- 
шинчи пӗр-пӗрне ӑнланманлӑх та ӗлӗкхи чирех. Бри
гада рабочийӗсем уйрӑлса, уйрӑм хуҫалӑх тӑвас пирки 
икӗ ҫул каяллах решени йышӑннӑ. Анчах ун чухне ҫул 
паман халӑх ӗмӗтне пурнӑҫлама. Колхозсемпе совхоз- 
сене урӑхлатса йӗркелесси ҫинчен тухнӑ Указ нумай 
ы йтӑва васкавлӑн татса пама май пачӗ. Ш ӑпах ҫав 
вӑхӑтра, кӑрлач уйӑхӗнче, иртрӗҫ те ӗнтӗ пухусем. М ал
тан ялта, унтан -  заводра. Хальхинче ҫӳлти органсен- 
чен хирӗҫлекен сахал пулчӗ.

-  Совхоз сире валли мӗнле еткерлӗх хӑварнӑ?
-  Мӗн еткерӗ унта! Пёр кӗлет те пӗр вите, пирӗн 

ялта урӑх нимӗн те пулман. Ӗҫ алли те, 617 гектар 
ҫӗр юлнӑ предприяти валли. Ч ӑн та, техника пайланӑ 
чухне пире кӳрентермерӗҫ. Хамӑра тивӗҫлине пурне те 
пачӗҫ: тракторне те, комбайнне те. Уншӑн тав.

-  Мӗнпе уйрӑлса тӑрать сирӗн предприяти ы тти 
кӳршӗллӗ хуҫалӑхсенчен?

— Чӑн малтанах кирпӗч завочӗ пуррипе. Ялхуҫалӑх 
культурисене илес пулсассӑн, эпир пурне те акнӑ- 
лартнӑ. Тырри те пур, улми-чӗкӗнтӗрӗ те, хӑмла ҫеҫ ҫук. 
Специалистсем ҫӗнӗ пирӗн, ҫамрӑк. Опыт ҫук-ха. Хама 
та ҫав ш ута кӗртетӗп. Анчах хӑрамалли ҫук. Ёҫлетпӗр. 
Вӗренетпӗр. Хӑнӑхатпӑр пек.

— Халӗ уй-хир ӗҫӗсен итогӗсем паллӑ ӗнтӗ.
-  Вӗсене, паллах, м алта пыракан хуҫалӑхсемпе тан- 

лаш тарма йывӑр. Апла пулин те кӑтартусем унчченхи
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ҫулсенчен самаях пысӑк. Акӑ, тырӑ-пулӑ гектартан 28,4 
центнер тухрӗ. (Ӗлӗк 18-20-рен нихӑш ҫул та  иртмен.) 
Ҫӗрулми -  130 центнер. Кукурузӑпа выльӑх кӑшманӗн 
тухӑҫӗсем те аптрамаҫҫӗ. М инераллӑ удобренисемпе 
усӑ курманнине шута илсе, ку кӑтартусене аван темел- 
ле. Государствӑна аш-какай, ҫӗрулми сутмалли план- 
сене ӑнӑҫлӑ тултарнӑ. Тырӑпа вара икӗ хут ирттерсе 
пурнӑҫланӑ. Ҫӗрпе те, пурлӑхпа техника никӗсӗ енчен 
те чылай пысӑк «Герой», «Гвардеец» колхозсем планран 
ирттерсе 200 тонна тырӑ панӑ пулсан, эпир 120 тонна 
ӑсатма пултартӑмӑр. Куншӑн пире йӳнӗ хакпа (40 про- 
центне государство хӑй тӳлет) автобус пама шантарчӗҫ. 
Мӗншӗн ҫакна коллектив ҫитӗнӗвӗ тесе шутлас мар.

-  Коллективлӑ хуҫалӑхсен калӑпӑш ӗ пирки 
тавлаш уллӑ калаҫу пырать халь. Пӗрисем пысӑккисем 
аван тесе ӑнлантараҫҫӗ, теприсемшӗн пӗчӗкки 
лайӑхрах. Эсир мӗн шутлӑ?

-  Тӳрех хуравлама йывӑр. Пёр енчен илсен, пысӑк 
мар хуҫалӑхпа ӗҫлеме меллӗрех. Пурте куҫ умӗнче. 
Пуҫлӑхсемшӗн те производство ҫывӑх. Ӗҫ результатне 
курса тӑратӑн, танлаш таратӑн. Хамӑр предприяти- 
не илес пулсан, пирӗн пӗри мар-тӑк, тепри туртать. 
Акӑ, кӑҫал ҫулла районта чылай колхозпа совхозсем 
ӗҫлекенсене ш алу параймарӗҫ. Эпир вара графика пӗрре 
те пӑсман. Кирпӗч цехӗн тупӑшӗ мӗнпур рабочисене ӗҫ 
укҫипе тивӗҫтерме май пачӗ. Тӳлесси те пирӗн патӑрта, 
сӑмахран кӳршӗри «Пӑла» хуҫалӑхпа танлаш тарсан, 
икӗ хут пысӑкчӗ. Авӑн уйӑхӗнче эпир ӑна тата  50 про
цент ӳстертӗмӗр. Тепӗр енчен илсен ҫитменлӗхсем те 
пур. Акӑ, эпир тем пекех тапаҫлансан та  «Дон» йышши 
комбайн илейместпӗр. «Гвардеец» колхозшӑн вара вӑл 
нимех те мар.

-  Мӗнле ыйтусемпе ӗҫлетӗр паян?
-  Уй-хирте ӗҫсем пӗтнӗ ӗнтӗ. Анчах лӑпланса лар- 

ма вӑхӑт ҫук. Халӗ пикенсех кирпӗч хӗртетпӗр, халӑх 
валли вутӑ турттаратпӑр. Выльӑх-чӗрлӗх пӑхакансем 
куллен фермӑна утаҫҫӗ. Апат ҫителӗклӗ. Ку отрасле 
малалла аталантарм а шутлатпӑр. Акӑ, икӗ вите тума
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пуҫларӑмӑр. Пӗри 150 выльӑх самӑртмалли пулать. Те
при сӑвакан 60 ӗнепе ҫавӑн чухлех пӑру валли.

70 ача вырӑнлӑх ача сачӗ тума пикентӗмӗр. 
Пӗрремӗш хутӗнче врач амбулаторийӗ уҫасшӑн: 11 
пӳлӗм пӑхнӑ ун валли. Тухтӑрӗ тахҫанах хатӗр. Ача сачӗ 
пулни пире малаш не ялта вӑтам шкул уҫма услови туса 
парӗ. Хальтерех кӑна учительсем валли виҫӗ хваттерлӗ 
ҫурт никӗсне ятӑмӑр. Тырӑ кӗлечӗ (унта вӑрлӑх хумал- 
ли, сортламалли вырӑнсем пулмалла) ҫӗкленет. Кӑҫал 
икӗ урама асфальт сарнӑ. Тата икӗ кас ҫеҫ юлать.

-  Ҫӗр реформипе килӗш ӳллӗн килти хушма хуҫалӑха 
аталантарм а вырӑнти Советсем пёр гектар чухлӗ ҫӗр 
уйӑрса параҫҫӗ. Мӗнле усӑ кураҫҫӗ сирӗн ҫынсем ҫак 
йӗркепе?

-  Пирӗн халӑх кил-ҫурт ҫумӗнчи лап тӑка  ӳстермен. 
Анчах унш ӑн никам та ӳпкелешмест. Предприяти ҫӗрӗ 
ҫинчен эпир каш ни хуҫалӑх валли 25-30 сотӑйлӑх 
курӑк акса ӳстернё. Тоннӑ ҫуршар типӗ утӑ уйӑртӑмӑр. 
Тыррине те нумай илнӗ, 1,5-2,5 тонна таранчче- 
нех. Ҫӗрулми пуҫтарнӑш ӑн вунӑ процентне, выльӑх 
кӑш манӗш ӗн пилӗк процентне ӗҫлекенсене панӑ. Мӗн 
чухлӗ кирлӗ, улӑм турттарчӗҫ ял-йышсем, хайхи гек
тар пуҫтарӑнчӗ те.

-  Кирпӗч завочӗ пурри аван-ха вӑл. Вӑхӑт юлать-и 
ун нушисемпе ӗҫлеме?

-  Тупас пулать. Проектпа пирӗн патӑрта ҫулталӑкра
2,6 миллион кирпӗч кӑлармалла. Пӗлтӗр эпир 5,4 мил
лион сутнӑ, кӑҫал чӑнах та, кӑш т сахалрах -  4,5 милли
он. Йӳнӗ мар хакӗ те. Паян эпир халӑха пёр кирпӗче 3 
тенкё те 20 пуспа, организацисене 4 тенкӗпе сутатпӑр. 
Ют облаҫсене тата  та  хаклӑрах. Ю лаш ки вӑхӑтра 
кирпӗч илекенсем йышланчӗҫ. Ҫитес ҫул завода рекон- 
струкци тума ш утлатпӑр. М алашне алӑпа ӗҫлемелле 
пулмасть унта».

М алалла мӗнле ӗҫлесе пынӑ-ха треньелсем, виҫӗ ҫул 
иртсен мӗнле улшӑнусем пулса иртнӗ «Новокотяков-
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ское» предприятинче? Тӗплӗрех пёлес тесе, тепӗр автор 
«Авангард» хаҫатрах ҫырнӑ «Авӑнмасӑр, вӑй хумасӗр 
тулли пулмӗ кӗреке» ятлӑ очерк ҫинче чарӑнса илер-ха.

«Ш упашкар-Сызрань трасси ҫинчен Треньел ялне 
асфальтлӑ ҫул кӗрет. Тӗп ҫулран пӗрре те япӑх мар вӑл. 
ҫатма пек тикӗс ҫул. Ҫурчӗсем пӗринчен тепри капмар. 
Пӗр касра ҫеҫ мар асфальтлӑ ҫул. Кашни урамра сарнӑ 
ӑна. Районти пӗр хуҫалӑхра та ҫакнаш калли ҫук тесен 
те тӗрӗс пулӗ. Тӗп урампа паралельлӗ ҫӗнё кас ҫӗкленет. 
ҫамрӑксен урамӗ иккен. Ҫурт-йӗрсем чылай купаланӑ 
кунта. Кирпӗчрен. Паянхи условисенче уйрӑлса тухса 
ҫурт-йӗрпе хуралтӑсем ҫавӑрма вӑй ҫитерекенсем пур- 
ха. Ы тти стройкӑсем те пыраҫҫӗ. Учительсене пурӑнма 
виҫӗ хваттерлӗ ҫурт, фельдшерпа акушер пункчӗ кӑҫал 
хута каймалла. Мастерскойпа гараж никӗсне хывнӑ. 
200 ӗнелӗх витере монтаж ӗҫӗсем ҫеҫ юлнӑ. Йӗтем ҫине 
ҫӗнетнӗ тата  ы тти те. Пурне те тенӗ пекех «Новокотя- 
ковское» предприяти вӑйӗпе тата  вырӑнта кӑларакан 
продукципе. Урӑхла каласан -  кирпӗчпе. Ҫав усранӑ 
треньелсене, халӗ те тӑрантарать вӑл. 1992 ҫулхи ян
варь уйӑхӗччен кирпӗч завочӗ хӑйне уйрӑм предприяти 
пулнӑ. Ял халӑхӗ, ҫӗрӗсем вара «Батыревский» совхоз- 
ра ш утланса тӑнӑ. Администраци центрӗнчен аякка 
вырнаҫнӑскерне, куҫ хӳрипе ҫеҫ пӑхнӑ. Строительство 
пыман, ял халӑхне ӗҫпе тивӗҫтерес тесе тӑрӑш ман. 
Ҫӑмӑллӑхсемпе усӑ курайман. Чылайӑш ӗ Ульяновск 
еннелле сезонлӑха ӗҫлеме кайнӑ. Выльӑх-чӗрлӗх ус- 
рама та  йывӑр пулнӑ. Пӗрле пуҫтарӑнса халӑх совхоз- 
ран хӑйсене тивӗҫекен ҫӗрпе уйрӑлса кирпӗч завочӗпе 
пӗрлешнӗ.

Виҫӗ ҫул хушшинче кунта чылай улшӑнусем пулнӑ. 
Каллех халӑха паракан кулленхи ҫӑмӑллӑхсенчен 
пуҫлар. Предприятинче халӗ ятарлӑ уй-хир бригади ҫук: 
выльӑх-чӗрлӗх, уй-хир отраслӗсем тата кирпӗч завочӗ. 
Паян предприяти членӗ ирпе фермӑра ӗҫлет, кӑнтӑрла е 
каҫ кӳлӗм хире тухса ҫум ҫумлать, пухса кӗртет тата  ытти 
те. Пӗр фермӑ ӗҫченӗ ҫеҫ ҫапла мар. Заводра-и, шкулта-и,
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ытти ҫӗрте вӑй хурать вӑл, пурпӗрех. Пай тӑвассине 
кӑмӑлпах пурнӑҫлаҫҫӗ. Хавхалантарӑвӗ те пур. Акӑ, ну
май ҫул ӳсекен курӑксене пӗрремӗш хут ҫулмалли вӑхӑт 
ҫитет. Л аптӑка виҫӗ пая уйӑраҫҫӗ. Икӗ пайне хуҫалӑх 
валли типӗтсе кӗртеҫҫӗ, пӗрне халӑха параҫҫӗ. Ҫак кун 
хире тухман ҫын юлмасть. Килтине те, предприятинне 
те мӗн тӗрлӗ техникӑпа ҫеҫ турттармаҫҫӗ. Ана туххӑмрах 
тирпейленет. Утӑ пахалӑхлӑ кӗрет. Ҫумӑр айне пулса 
ҫӗрсе каяс хӑрушлӑх ҫук.

Районти хӑш-пӗр хуҫалӑхсенче ҫу каҫипех газ 
проблеми тӑрать. Треньелсен запасра пур. Хакӗ те 
ҫыртмасть. Май уйӑхӗнче тӑрӑшшӗпех ял халӑхӗ ӑна 
ултӑ пинпе туяннӑ.

Ушкӑнпа ӗҫлеме ҫӑмӑлрах. Пай ҫинче вӑй хума 
ӳркенменрен, кӗркунне ял халӑхӗ утӑллӑ, тырӑллӑ, 
выльӑх кӑшманӗллӗ, ҫӗрулмиллӗ, суханлӑ, укҫа- 
тенкӗллӗ пулать. Хӗл каҫма мӗн кирлӗ тата. Вутӑ. Ӑна 
кашни киле пӗрер маш ина турттарса килсех параҫҫӗ. 
Водопровод ӗҫлет. Пӗр касран тепӗр урама шыв шыра- 
ма чупасси ҫук. Яла район центрӗнчен автобус ҫӳрет.

Хыҫра кашни ҫемьенех пахча пур. Унта ытларахӑш ӗ 
ҫӗрулми туса илет. Сухаланӑшӑн, сӳреленӗшӗн, культи- 
ваци тунӑш ӑн, лаш апа усӑ курнӑшӑн тӳлемеҫҫӗ. Пред- 
прияти членӗ арман авӑртнӑш ӑн ҫур хак ҫеҫ тӳлет тата  
ы тти те. Ӑҫта пур-ха ҫакӑн пекки?

Ҫӑмӑллӑхсем пур. Вӗсемшӗн савӑнмалла. Анчах 
вӗсене вырӑнтах тӑваҫҫӗ-ҫке. Тӗплӗнрех паллаш ар- 
ха предприятипе. Усӑ куракан 504 гектар ҫӗр пур. 
Пӗрчӗллӗ тата  пӑрҫа йышши культурӑсем 380 гектар 
йышӑнаҫҫӗ. 72 гектарӗ -  кӗрхи ырашпа тулӑ. Аванах 
хӗл каҫнӑ вӗсем. Пӗрчӗллисене вӑхӑтра акса хӑварнӑ. 
Кирлӗ чухлӗ удобренисем панӑ. Ҫумкурӑксенчен та- 
сатас тӗллевпе гербицид сапнӑ. Вӑрлӑх хакланнӑран, 
хӑш-пӗр хуҫалӑхсенче кӑҫал кукуруза акаймарӗҫ. Тре- 
ньелсем ӑна 17 гектар ҫинче ҫитӗнтереҫҫӗ.

Ҫитӗнекен ӑру ҫӗр ӗҫне вӗренсе ӳсет. Хӑйсене вал
ли шкул столовӑйӗнче кирлё пахча-ҫимӗҫ хатӗрлет.
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Ҫуллахи вӑхӑтра шкул ачисем пӗрре те ӗҫсӗр лармаҫҫӗ. 
Ашшӗ-амӑшӗсемпе пӗрле пай ҫинче ӗҫлеҫҫӗ. Аслӑ клас- 
сенче вӗренекенсем вара кирпӗч заводӗнче вӑй хураҫҫӗ. 
Иртнӗ ҫул та сезон вӑхӑтӗнче вӗсем 100-150 пиншер 
тенкӗ укҫа ӗҫлесе илнӗ.

Выльӑх-чӗрлӗх отраслӗ пысӑках тесе калама 
ҫук-ха предприятинче. Анчах ӗмӗчӗсем аслӑ. 200 
вырӑнлӑх витене хута ярсан вӗсем мӑйракаллӑ шул- 
тра выльӑхсен йышне ӳстересшӗн. Халӗ 16 сӑвакан 
ӗне пулсан ҫул вӗҫленнӗ тӗле 30-а ҫитересшӗн. Ӗнесене 
ӑратлисене кӑна тытаҫҫӗ. Апрель уйӑхӗнче кашнийӗшӗ 
13-шер килограмм сӗт антарнӑ. Май уйӑхӗнче вара 
сӑвӑм тата та ӳснӗ. Сыснасем 287 пуҫ шутланаҫҫӗ. 
Выльӑхсене патш алӑх умӗнчи тивӗҫе пурнӑҫлама, бар
тер ҫыхӑнӑвӗсем тума, халӑха ҫулталӑк тӑрӑшшӗпех 
ӗҫпе тивӗҫтерме те тытаҫҫӗ. Халӗ акӑ ҫамрӑк пӑрусене 
пуҫтараҫҫӗ. Вёсен шутне ҫӗре ҫитересшӗн. Выльӑхшӑн 
кирпӗч параҫҫӗ.

Ҫулталӑкӗпех, ҫулталӑклӑх укҫа паракан ҫӑлкуҫ 
вӑл -  кирпӗч. Хальхи вӑхӑтра завод виҫӗ сменӑпа ӗҫлет. 
Хӗрнӗ кӑмакасене чармаҫҫӗ. Ҫапнӑ ҫӗрте вӑй хуракан- 
сем вара икӗ сменӑпа ӗҫлеҫҫӗ. Ы тти ӗҫ пӗр сменӑпа 
пурнӑҫланса пырать. Тӑм кӑларнӑ ҫӗрте вунвиҫҫӗмӗш 
ҫул ӗнтӗ Михаил Паймин экскаваторщик ӗҫлет. 
Ю.Муськин водитель вара тӑма цеха турттарать.

Треньел -  пысӑк ял мар, вӑтам, 130 кил унта, 120 
ҫын вара куллен ӗҫе тухать. Тӳлевӗ ӗҫне кура ӗнтӗ. 
Апрель уйӑхӗшӗн ӗҫ укҫипе татӑлнӑ. Куллен кассӑна
5-6 миллион тенкӗ укҫа кӗрет. (Паллах, кунта паянхи 
кунпа пӑхас пулсан хаксем ун чухне йӳнӗ пулнипе са- 
халтан та икӗ нульне кӑларас пулать -  Д.К.)

Предприяти хутӑш пулнӑран, ял хуҫалӑхӗпе 
выльӑх-чӗрлӗх отраслӗ ҫине пысӑк тимлӗх уйӑраймасть. 
Урӑхла каласан, сортлӑ вӑрлӑхпа ӑратлӑ выльӑх 
ҫитӗнтерессишӗн ӗҫлеймест. Ҫавӑнпа та  районӑн вӑтам 
кӑтартӑвӗнчен аванни те, пӗчӗкреххи те пур.

Хӑйсем ҫине шанса, хӑйсен ӗҫлес пултарулӑхне 
тӗрӗслесе пӑхас шутпа уйрӑлнӑ треньелсем
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патӑрьелсенчен. Пуҫлӑхӗ, ертсе пыраканӗ пулма вара 
Николай Александрович Кошкина суйласа илнё. Пёчёк 
йышпах тыр-пул ҫитӗнтереҫҫӗ, выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетеҫҫӗ, 
ҫурт-йӗр ҫӗклеҫҫӗ, кирпӗч ҫапаҫҫӗ треньелсем».

А. Астраханцева. 06.06. 1995 ҫул.

90-мӗш ҫулсенче «Була» предприяти чылай 
хуҫалӑхсем пекех хӑйӗн статусне улӑш тарать:
коллективлӑ ял  хуҫалӑх предприяти те, ял-хуҫалӑхӑн 
производствӑ кооперативӗ те пулса пӑхать. Республи- 
кӑра та, районта та  ҫав ҫулсенче тата  2000-мӗш ҫулсенче 
колхозсемпе («Восток», «Заря», «Первомайск», «Лени
нец», «Ишаки» т.ыт.те) ял  хуҫалӑх кооперативӗсем са- 
ланса каяҫҫӗ. Пур пек кивелнӗ ял-хуҫалӑх техникине, 
выльӑх-чӗрлӗхне сутса пӗтереҫҫӗ. Ҫак ш ӑпа 2000-мӗш 
ҫулсенче «Новокотяковское» коллективлӑ предприяти- 
не те пырса тивет. 1997-мӗш ҫулхине районта тӗрлӗрен 
формӑллӑ хуҫалӑх предприяти -  колхоз шутланса тӑнӑ 
пулсан, ҫулталӑк иртсен 33 хуҫалӑх юлнӑ -  иккӗшӗ пан
крута тухнӑ. Статистика кӑтартӑвӗсем тӑрӑх Чӑваш  
енчи ял хуҫалӑх хӑйне хӑй тытӑнса тӑрайманнин 
сӑлтавӗ вӑл -  ҫӗршывӗпех ҫунтармалли-сӗрмелли 
материалсемпе (ГСМ) электроэнерги, тракторсемпе 
машинӑсен хакӗсем ытлаш ш и хакланса кайни. Ҫавна 
пула колхозсемпе коллективлӑ предприятисем, хрес
чен хуҫалӑхӗсем йывӑрлӑха кӗрсе ӳкнӗ. 1993 ҫултан 
тытӑнса патш алӑх ял хуҫалӑхне тракторсемпе ком- 
байнсем, автомашинӑсемпе ы тти техника, удобренисем 
тӑратм а пӑрахать. Чылай ял хуҫалӑх предприятийӗсем 
ҫав ҫулсенчен тытӑнса вунӑ ҫула яхӑн трактор-маш инӑ 
паркне кивелнӗ, юрӑхсӑра тухнӑ техникӑ вырӑнне 
ҫӗннисене илме вӑй ҫитереймен. Выльӑх-чӗрлӗх тата  
уй-хир продукцийӗсене сутса та колхозсемпе ял хуҫалӑх 
предприятийӗсем м алалла аталанм а вӑй ҫитереймен. 
Ҫултан ҫул апат-ҫимӗҫ продукчӗсемпе промышлен
ность таварӗсем ӳссе пынӑ, сӑмахран: сӗтпе аш-какай 
40-60 хут ӳснӗ пулсан, тракторсен хакӗ 800-1300 хут
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ӳснӗ. 2001 ҫулта Т-150 маркӑллӑ трактор туянма 134,2 
тонна тулӑ сутмалла пулнӑ.

Паллах, йывӑр вӑхӑтсем тӑрӑнсемпе йӑлӑмсен те 
ҫав тапхӑрта пулман мар. Ҫапах та предприяти-коо- 
ператив хӑйӗн пурлӑхне сыхласа хӑварать: кивелнӗ 
техникӑна юсаса ҫуркунне уй-хирте ака-суха тӑвать, 
кӗркунне тыр-пулне пухса илет. Выльӑх-чӗрлӗхне те 
хуҫалӑхра тытса, унран илнӗ продукцине патш алӑха 
сутса тупӑш  илет. Ҫапла вара пӑртак та  пулин сывлӑш 
ҫавӑрса ярать. Ҫапах та  2000-мӗш ҫулсенче хуҫалӑхӑн 
экономики чылай ял хуҫалӑх предприятийӗсем пе
кех хавшаса пырать. Уй-хирте туса илнӗ апат-ҫимӗҫ 
тата  выльӑх-чӗрлӗх продукцийӗ йӳнӗ хакпа сутӑннипе 
тӗш -тырӑ, ы тти культурӑсем акса-лартса илмелли ҫӗр 
лаптӑкӗсене, ҫавӑн пекех выльӑх шутне нумай пред- 
приятисенче чакарнӑ.

1992 ҫул вёҫленнӗ тӗле «Була» ял хуҫалӑх предприя- 
тинчи ӗне ферминче пурӗ 700 пуҫ ы тла мӑйракаллӑ шул- 
тра выльӑх, вӗсенчен сӑвакан ӗнесем 150, самӑртакан 
вӑкӑрсем 135 пулнӑ, хӗл каҫарма вӗсем валли ҫителӗклӗ 
апат хатёрленё. Раш тав уйӑхне кӗнӗренпе кашни 
ӗнерен талӑкра 8 кг ы тла сӗт суса илнӗ. Ялти халӑха 
каш ни уйӑхрах 500-600 кг сӗте йӳнӗ хакпа сутнӑ. Ача- 
пӑча учрежденийӗсене 180—200 кг-шар тӳлевсӗр панӑ. 
Тӑрӑнти тулли мар вӑтам шкул каш ни уйӑхрах 200 
кг, Треньелӗнчи кирпӗч завочӗ 300 кг сӗт илнӗ. Ҫавӑн 
пекех ял хуҫалӑх предприятийӗнче вӑй хуракан коче- 
гарсене, тимӗрҫӗсене, сварщиксене, сывлӑхшӑн сиенлӗ 
ы тти ҫӗрте ӗҫлекенсене сӗтпе кулленех тивӗҫтернӗ. Ыт- 
лаш ш и продукцие вара ҫу заводне леҫнӗ. Ы тти колхоз
семпе ял хуҫалӑх предприятийӗсем пекех «Була» пред- 
прияти Патӑрьелӗнчи ҫу завочӗпе Канаш ри аш-какай 
комбинатӗнчен выльӑх-чӗрлӗх продукчӗшӗн услам 
укҫине вӑхӑтра илеймен. Ҫакӑ, паллах, ял  ӗҫченӗсене 
ӗҫ укҫине темиҫешер уйӑх куҫпа курманни кӳрентернӗ, 
ӗҫлес хастарлӑха чакарнӑ. Ҫапах та  ферма ӗҫченӗсем 
пуҫа усман, рынок тапхӑрӗнче ырӑ улшӑнусем пуласса

320



шанса ҫанӑ тавӑрса ӗҫленӗ. Ку фермӑра Лидия Карпова- 
па Вера Михеева ҫав вӑхӑтра 19 ӗне пӑхса кунне 90-шар 
пӑт сёт суса илнӗ. Ольга Л азарева ӗнесене самӑртнӑ 
вы рӑнта вӑй хурса вӑл пӑхакан каш ни ӗне талӑкне 893 
гр. ӳт хушнӑ. 20 ҫул ы тла вӑй хурса вӗсем ы тти фермӑ 
ӗҫченӗсемшӗн ырӑ тӗслӗх ш утланнӑ. Лидия Бородкина, 
М аргарита Краснова, Нина Кузьмина, М ария Илехме- 
това дояркӑсем те коллективра хӑйсен тӑрӑшулӑхӗпе 
палӑрнӑ, малтисен ретӗнче пынӑ.

1997 ҫулталӑк итогӗсем тӑрӑх, «Була» тата  «Ново- 
котяковское» ял  хуҫалӑх предприятийӗсенчи ӗне ферми- 
сем районти ҫавӑн пек предприятисемпе колхозсен 20 
фермӑ хушшинче 9-мӗш тата  11-мӗш вырӑн йышӑнса 
вӗҫленӗ. Тепӗр ҫул вара Тӑрӑнти ӗне ферми тухӑҫлӑрах 
ӗҫлесе 7-мӗш вырӑна хӑпарнӑ.

«Була» коллективлӑ ял хуҫалӑх предприятийӗ уй- 
хиртен тыр-пул пухса кӗртессипе 1992-1995 ҫулсенче 
ӑнӑҫлӑ ӗҫленине курма пулать. 1994 ҫулта вӑл пёр гек
тар ҫӗр ҫинчен 37,8 центнер (бункер виҫипе 40,2 ц) пухса 
районта иккӗмӗш, тепӗр ҫулхине пӗрремӗш вы рӑна (30,1 
ц) тухнӑ. Ҫак хуҫалӑхра П.П. Думилин ертсе пыракан 
бригадӑ амбар виҫипе 38 ц, бункер виҫипе 40,3 ц тӗш- 
тырӑ пухса районта 45 бригадӑ хушшинче виҫҫӗмӗш 
вырӑн йыш ӑннӑ. 1993, 1995-мӗш ҫулсенче те унӑн бри- 
гади уй-хирти тыр-пула пухса кӗртессипе ӑнӑҫлӑ ӗҫленӗ. 
Ахальтен мар ӗнтӗ ӑна 1997 ҫулта Чӑваш  Республикин 
Президиумӗн Указӗпе ял хуҫалӑх ӗҫченӗсен уявӗ ячӗпе 
«Чӑваш Республикин ял хуҫалӑхӗн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ» 
хисеплӗ ят панӑ.

Акӑ мӗн ҫырать-ха «Авангард» хаҫат П етр Павлович 
пирки «20 ҫул ы тла бригадирта» очеркра.

«Ҫулталӑк вӗҫленчӗ ӗнтӗ. Ҫавна май ял  хуҫалӑх 
ӗҫченӗсен хӑшпӗр итогӗсене пӗтӗмлетме майсем 
пур. Уй-хирти мӗнпур тыр-пула, ҫӗрулмине, сахӑр 
чӗкӗнтӗрне, выльӑх кӑшманне, утӑ-улӑма, сухан-сево- 
ка, пуҫлӑ сухана вӑхӑтра тирпейлӗ пуҫтарса кӗртрӗҫ 
«Була» коллективлӑ ял хуҫалӑх предприятийӗн
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ӗҫченӗсем. Тыр-пул тухӑҫӗ начар мар. Гектартан вӑтам 
ш утпа 37,8 центнер (бункер виҫипе 40 центнер ытла) 
пуҫтарса илчӗҫ. Хӑш-пӗр пӗрчӗллӗ культурӑсем ы тла
рах та  тухрӗҫ. Урпана акӑ, гектар пуҫне 50 центнертан 
ы тларах вырса ҫапрӗҫ.

Иккӗмӗш ҫӑкӑр -  ҫӗрулми те тухӑҫлӑ. Гектар
тан  130,3 центнер пулчӗ. Выльӑх кӑш манне буртсене 
хунӑ. Сахӑр чӗкӗнтӗрне завода леҫсе панӑ. Ҫакӑнпа 
ҫеҫ ӗҫ вӗҫленмен-ха. Халӗ пӗрлешӳллӗ ял хуҫалӑх 
предприятийӗнче килес ҫул валли вӑрлӑх хатӗрлеҫҫӗ. 
Мӗнпур ял хуҫалӑх ӗҫне пӗрин хыҫҫӑн тепӗрне, пӗр 
харӑс та  пурнӑҫласа пыма тӑрӑшрӗҫ. Нумай енлӗ уй- 
хир ӗҫӗсене вӑхӑтра туса пыма мӗн чухлӗ алӑ вӑйӗ, 
тӗрлӗ йышш и техника тата  транспорт хатӗрӗсем кирлӗ 
пулчӗҫ. Хӗрӳ ӗҫҫинче никама та  ҫӑмӑл пулмарӗ.

О рганизаторла пуян опыт, агрономипе техника 
ӗҫне ӑста пӗлсе тӑни, хастарлӑхпа ӗҫри ҫаврӑнуҫӑлӑх 
коллективлӑ предприятие ертсе пыма сахал мар 
пулӑш рӗҫ Ф. Медведев руководителе. Рабочисем, ме- 
ханизаторсем, бригадирсем ҫӗрне-кунне пӗлмесӗр тенӗ 
пек тӑрӑш са ӗҫлерӗҫ. Акӑ, уй-хир бригадин бригадирне 
П. Думилина илер-ха. П етр П авловичӑн пур ӗҫ п ат
не те алли  ҫитет. Каш ни ҫӗр лаптӑкне лайӑх пӗлет 
вӑл. Каш ни ӗҫ участокне ҫын уйӑрать. Ю лаш кинчен 
вӗсем мӗнле вӑй хунипе интересленет, мӗн чухлӗ ӗҫ 
тунине тӗрӗслет, ӗҫ пахалӑхне хаклать. Пурнӑҫланӑ 
ӗҫшӗн тӳлессине тӗрӗс те вӑхӑтра ҫырса пы рать. К аш 
ни кунах ирпе ирех ял тавра ҫаврӑнса ҫынсене ӗҫе 
йы хӑрать. ӗҫченсем валли апат  леҫтересси те, транс
порт хатӗрӗсем тупса парасси те бригадир ҫинчех. 
Пурне те каласа та  пӗтереймӗн. Унӑн паха енӗсен ш ут
не пысӑк тӳсӗмлӗх, ҫынсемпе ӑш ш ӑн калаҫм а пӗлни, 
ӗҫе тавҫӑрулӑхпа туни те кӗрет. Ҫак ӗҫре вӑл 20 ҫул 
ы тла вӑй хурса паха опыт пухнӑ. Ёҫри пултарулӑхӗ 
ҫулсеренех ӳссе пы рать. Яланах пысӑк ответлӑхпа 
пӑхать хӑйӗн тивӗҫӗ ҫине Петр Павлович. Рабочисене- 
те ҫакна хӑнӑхтарса пырать.
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Ы рӑ сӑмахсем тата  калам а пулать П. Думилин пир
ки. Ҫар ретӗнче вӑл кавалери чаҫӗнче службӑра тӑнӑ. 
Служба тивӗҫне кирлӗ пек пурнӑҫласа пынӑ. Унта ла- 
шасене юратса пӑхнӑ. Час-часах командованинчен тав 
сӑмахӗ илтнӗ. Ч ӑваш  ачи, П. Думилин Чернобыль- 
ти атомлӑ электростанцинче пулнӑ авари хыҫҫӑнхи 
хӑруш лӑха пӗтерес ӗҫе хутшӑнса та  хӑйне лайӑх енӗпе, 
харсӑр ӗҫленипе кӑтартса панӑ.

И ы ш лӑ ҫемьере хастарлӑ, туслӑ пурӑнасси, 
хуҫалӑхра ӗҫе кар тӑрса пурнӑҫласси йӑлана кӗнӗ Думи- 
линсен. Ҫиччӗн пӗртӑван пулнӑ вӗсем: аш ш ӗпе амӑшӗ 
тӑватӑ  ы вӑлпа виҫӗ хӗр ҫитӗнтернӗ.

— Атте, вӑрҫӑ ветеранӗ, пире пӗчӗклех ӗҫ ҫумне 
ҫыпӑҫма хӑнӑхтарса пыратчӗ. Ҫамрӑклах колхоз ӗҫне 
хутш ӑнтаратчӗ. Л аш апа ӗҫлеме те вӗрентетчӗ, выльӑх 
пӑхма та  хӑнӑхтаратчӗ, — аса илет Петр Павлович.

Ҫак йӗрке йӑлара ҫирӗпленнӗ, ӑруран ӑрӑва куҫса 
пырать. П. Думилинӑн мӑш ӑрӗ те хастар. Людмила 
Д митриевна чы лай ҫул хушши фермӑра ӗҫлет, вӑкӑрсем 
самӑртать. Ы тти выльӑх-чӗрлӗх пӑхакансем хзчншинче 
ырӑпа палӑрса тӑрать вӑл.

Думилинсем пӗр ы вӑлпа хӗр ӳстерсе ҫитӗнтернӗ. 
Ы вӑлӗ тӑван предприятинче ӗҫлет, хӗрачи ҫемьеллӗ, 
кӳршӗ ялта  пурӑнать.

Петр Павлович -  ялта  хисеплӗ ҫын. Ҫакна вӑл 
сӑпайлӑ пулнипе, каш ни ҫынна май ҫитнӗ таран 
пулӑш ма тӑрӑш нипе, ӗҫченлӗхӗпе ҫӗнсе илнӗ».

Тӑрӑн ялӗ. А. Алексеев.
05.01.1995 ҫул.

Ч ӑваш  Республикинче 2001 ҫулта агропромыш-лен- 
ность комплексне аталантарас енӗпе йы ш ӑннӑ програм
ма тӑрӑх колхозсемпе ял  хуҫалӑх предприятийӗсене 
тата  хресчен (фермер) хуҫалӑхӗсене ура ҫине тӑм а 
тӗрлӗрен ҫӑмӑллӑхсем пама тытӑнаҫҫӗ. Ҫапах та  
«Була» ял хуҫалӑх кооперативӗ 2005 ҫулта м алалла 
каяс вырӑнне чаксах ларать. Ҫӗнӗ формӑллӑ ял хуҫалӑх
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предприятийӗ йӗркелесе ямасӑр ахрат ҫырминчен ту- 
хаймассине районти пуҫлӑхсенчен ты тӑнса коопера- 
тивра ӗҫлекенсем таранчченех ӑнланса илеҫҫӗ. П ан
крута тухнӑ кооперативран ҫӗнӗрен йӗркеленӗ «Исток» 
агрофирмӑна 600 гектар таранччен ҫумкурӑк пуснӑ 
уй-хир, кивелсе-юхӑнса кайнӑ выльӑх-чӗрлӗх ферми- 
семпе ы тти хуралтӑсем куҫаҫҫӗ. Агрофирмӑна ертсе 
пыма район пуҫлӑхӗ сӗннипе Александр Леонидович
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Илюткин килӗшет. Паллах, юхӑннӑ хуҫалӑха ура ҫине 
тӑратм а опытлӑ та  пысӑк пӗлӳ илнӗ, ҫӗр ҫинче ӗҫленӗ 
специалиста та  ҫӑмӑл мар. Ҫамрӑк ертӳҫӗне вара пуш- 
шех те. Иывӑр вӑхӑтра ӑна унччен районти ҫыхӑну 
уйрӑмӗн пуҫлӑхӗ пулса ӗҫленӗ Иван Кириллович Соло
вьев агрофирмӑн директорӗн ҫумӗ пулса пысӑк пулӑшу 
пама ты тӑнать.

Ҫӗнӗ хуҫалӑх ертӳҫисем фермӑсенче сӑвакан ӗнесен 
шутне, пӗрчӗллё культура, ҫӗр улми акса-лартса илме 
усӑ курман ҫӗр лаптӑкне ӳстерме пуҫлаҫҫӗ. 2009 ҫула 
агрофирмӑн паха усӑ куракан ҫӗр 3000 гектара ҫитет. 
2008 ҫулта ҫак хуҫалӑхра тӗш -тырӑ ӑнса пулнӑ: гектар- 
тан 38 центнер ы тла пухса (республикӑра вӑтамран 21 
ц), вӑтамран каш ни ӗнерен (110 сӑвакан ӗне) 5000 кг 
сӗт суса илсе районта малти вы рӑнта пынӑ. Ю лашки 
ҫулсенче «Исток» саланса кайнӑ «Заря» кооператив- 
па Крепков ячӗпе тӑракан хуҫалӑх ҫӗрӗсенчен хӑйсен 
пайӗсемпе тухнӑ ҫынсен ҫӗр лаптӑкӗсене арендӑна илсе 
тӗрлӗрен культурӑ акать-лартать. Асӑннӑ агрофирмӑра 
ҫӗр улми, сахӑр чӗкӗнтӗрӗ ҫине тимлӗх уйӑра пуҫларӗҫ. 
Вёсен тухӑҫӗ те лайӑх, вырнаҫтарма та пулать кирлӗ 
ҫӗре. Паха сортлӑ ҫӗрулмине аякри Самара, Волго
град, Оренбург тата  ы тти облаҫсенчен пысӑк та  вӑрӑм 
автомашинӑсемпех туянма килеҫҫӗ.

2008 ҫулта хуҫалӑхра мӗн пур технологие пӑхӑнса 
ҫитӗнтернӗ ҫӗрулми лаптӑкӗ 100 гектар ҫинчен тухӑҫё 
начар мар пулнӑ: гектартан 300 центнер тухнӑ. Тырпул 
пуҫтарса илессипе те районта чи пысӑккисенчен пӗри — 
гектартан 40 центнера яхӑн ҫитернӗ ҫӗр ӗҫченӗсем.

Тыр-пул, ҫӗр улмипе сахӑр чӗкӗнтӗрӗ тата  ы тти 
йышши культурине туса илессипе пысӑк ҫитӗнӳ тӑвасси 
-  хуҫалӑхри агрономран нумай килет. ҫавӑнпа та  ку 
енёпе «Исток» тунӑ ҫитӗнӳ унӑн тёп агрономӗнчен -  Фе
дор Владимирович Медведевран нумай килнӗ. Медве
дев Ф.В. Совет Союзӗ саланса кайиччен «Герой» колхоза 
ертсе пырса районта кӑна мар республикӑра малтисен 
йышёнче тытса пынӑ. Пысӑк ҫитӗнӳсемшӗн ӑна чылай
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орденсемпе тата  медальсемпе наградӑланӑ, «Чӑваш 
Республикин тава тивӗҫлӗ агрономё» ята  панӑ. 90-мёш 
ҫулсенче вӑл «Була» коллективлӑ предприятине ертсе 
пыма килӗшет. Вӑл ертсе пынӑ ҫулсенче хуҫалӑх ура 
ҫинче аванах тӑнӑ. Тёп агроном пулса, вӑл хӑйӗн пуян 
ӗҫ опытне, унӑн вӑрттӑнлӑхне ҫамрӑк специалиста -  
Д. Ерофеев агронома вӗрентсе хӑварма ш утлать.

Район пуҫлӑхӗн йышӑнӑвӗпе килӗш ӳллӗн «Исток» 
агрофирмӑ ҫур акине вӑхӑтра тата  пысӑк ш айра ирт- 
тернине палӑртнӑ. Уйрӑм выльӑх-чӗрлӗх пӑхакансем 
хушшинче ы тти хуҫалӑхсенче ӗҫлекенсемпе пӗрле 
асӑннӑ хуҫалӑхри М ария Илехметова пӑру пӑхакана, 
пӗтӗмӗш ле 71 центнер самӑртнӑш ӑн тата  ҫур акинче ха- 
стар ӗҫленӗ механизатора Николай Тихонова ҫӗнтерӳҫӗ 
тесе йыш ӑннӑ, вӗсене диплом тата  укҫан преми пар
са хавхалантарнӑ. Н.В. Тихонов М ТЗ-1221 тракторпа 
3 сеялкӑллӑ агрегатпа 953 гектар пӗрчӗллӗ культура 
акнӑ. Сӑмах май, 1999-мӗш, 2000-мӗш ҫулсенчи вырма- 
ра СК-5 комбайнпа 5451 ц, 6400 ц тӗш -тырӑ ҫапса илсе 
вӑл районта м алти вы рӑна тухнӑ.

Вулакана, уйрӑмах Тӑрӑн ял тӑрӑхӗнче 
пурӑнакансене, асӑннӑ Николай Васильевич Тихо
нов пирки (Йӑлӑм ялӗнчен вӑл) ҫакна асӑрхаттарас, 
тетӗп. «Путь Ленина» тата  «Батыревский» совхоз- 
ра иртнӗ ӗмӗрти 60-80 ҫулсенче тракторист пулса 
ӗҫленӗ, ӗҫпе чапа тухнӑ, чы лай наградӑна тивӗҫнӗ 
ҫак ялтах пурӑнакан Тихонов Николай Васильевичпа 
пӑтраш тарм алла мар. Паянхи уй-хир пагтӑрӗ Н. Тихо
нов вара тракторпа акара кӑна мар, вырма вӑхӑтӗнче те 
пысӑк ҫитӗнӳсем тӑвать. 2008 ҫулхи вырмара вӑл «По
лесье» комбайнпа 18983 центнер ты рӑ ҫапса тӗшӗленӗ.

Раҫҫейри сахӑр туса кӑларакан «Союзроссахар» 
союзӗпе РФ Ял хуҫалӑх министерстви «Раҫҫейри 2007 
ҫулхи чи лайӑх сахӑр завочӗ» тата  «Раҫҫейри сахӑр 
чӗкӗнтӗрӗ ҫитӗнтерекен чи лайӑх хуҫалӑх» итогӗсене 
пӗтӗмлетнӗ. Конкурса 79 сахӑр завочӗпе сахӑр чӗкӗнтӗрӗ 
ӳстерекен 106 хуҫалӑх хутшӑннӑ.
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П алӑртма кӑмӑллӑ, призерсен хушшинче пирӗн 
районти «Исток» ҫӗр ӗҫ фирми те пур. Хуҫалӑх «Франц 
клайн» маркӑллӑ ҫӗнӗ технологи туяннӑ. Ҫуллен гектар 
пуҫне 350-400 центнер продукци туса илет. «Исток» — 
«Чӑваш Республикинчи чи лайӑх 100 предприяти» клуб 
членӗ ш утланса тӑрать.

АПК предприятисемпе строительство организа- 
цисен, туса хатӗрлекен промышленноҫӑн 2008 ҫулхи 
производствӑпа финанс кӑтартӑвӗсемпе ӳсен-тӑран 
отраслӗнчи кӑтартусемш ӗн «Исток» агрофирмӑна 
(ертӳҫӗ А. Илюткин) лайӑххи тесе палӑртнӑ.

Машина-трактор паркӗ ҫӗнӗ техникӑпа пуҫтарӑна 
пуҫларӗ: тырӑ пухса илмелли пысӑк тухӑҫпа ӗҫлекен «По
лесье» маркӑллӑ комбайн, кустӑрмаллӑ МТЗ маркӑллӑ 
икӗ трактор ытти техникӑна агрофирмӑ лизингпа, ҫавӑн 
пекех агрофирмӑ илнӗ тупӑш па 13,2 миллион тенкӗлӗх 
«хурҫӑ ут» туяннӑ. Вырма ӗҫне районта аякра вырнаҫнӑ 
Тури Чакӑ, Аслӑ Чемен тата  ытти ялсенченех, ватти- 
ҫамрӑкки те хутшӑнаҫҫӗ. Вӗсене ӗҫленине кура ӗҫ укҫи 
8-9 пин таранчченех тӳлеҫҫӗ. Комбайнерсем ҫак ӗҫҫи 
вӑхӑтӗнче тыррине (натуроплата тейӗпӗр) панине 
шутламасӑр 40 пин тенкӗне яхӑн алла илеҫҫӗ.

2009 ҫулхи авӑн уйӑхӗнче, районти АПК 
предприятийӗсемпе хутшӑну йӗркелекен пайӗнчи ко
мисси пӗрлеш ӳллӗ хуҫалӑхсем хӗле мӗнле хатӗрленнине 
тӗрӗсленӗ. Ҫавӑн пекех тӗрӗслекенсем «Исток» 
агрофирмӑн сысна фермине те ҫитсе курнӑ. Рейд брига- 
ди тӗрӗслев итогӗсем ҫинчен мӗнле хак ианине районта 
тухса тӑракан хаҫат тӑрӑх ҫакна пӗлме пулать.

«Таҫтанах шап-шуррӑн курӑнса тӑраҫҫӗ «Исток» хуҫалӑхӑн 
сысна витисем. Вӗсене шалтан та, тултан та шуратнӑ. Урайсене 
ҫӗнетнӗ. Сысна фермин заведующийё В. Илюткин шыв башнине 
те улӑштарнине пӗлтерчӗ. Улӑма ферма ҫывӑхнеллех турттарса 
хунӑ. Хёле хатёрленни кашни утӑмра сисӗнет. Хӑй вӑхӑтӗнче 
йӗпе-сапаллӑ чухне ёне ферми территоринче ашса тухайми 
пылчӑк ҫӑрӑлнӑ, хире тӑкӑнайман тислӗк нумайӑшне тарӑхтарнӑ.
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Халь ак пыр та кур. Навус ҫук, пур ҫӗрте те тирпейлӗх хуҫаланать. 
Витесене йӑлтах шуратса дезинфекциленё, маччасене те манса 
хӑварман. Шыв пӑрӑхне ҫӗнетнӗ, чӳречесене карнӑ, шӑтса пӗтнӗ 
ҫатӑрка хутсене тепӗр хут улӑштарма пикеннӗ. Витене кӗнӗ 
ҫӗрте урайне кӑна бетонпа хытармалла, ӑна валли стройматери- 
алсем хатӗрленӗ. Пӗлтӗр пӗр пушӑ витене ҫурри таран тӗплӗн 
юсанӑ, халӗ унта самӑртма хупнӑ пӑрусем тӑраҫҫӗ. Транспортер 
лайӑх ӗҫлет.

Выльӑхсем валли апат ҫителӗклӗ янтӑланӑ, хӗлле ыйткала- 
ма каймалла пулмасть.

Фермӑсенче ӗҫ-хӗл мӗнле аталанасси ферма заведующин- 
чен, тӗп специалистсенчен, вӗсем пӗр-пӗрне ӑнланса вӑй хунин- 
чен питӗ нумай килет. «Исток» хуҫалӑхра кӗске вӑхӑтра ҫакӑн 
пек лайӑх улшӑнусем пулни пурне те савӑнтарчӗ.»

Рейд бригади: Е Салмина, Н. Шихранов, О. Павлова -  хаҫат 
корреспонденчӗ.

23.09. 2009 ҫул».

АПК предприятийӗсемпе хутшӑну йӗркелекен пай пуҫлӑхӗн 
ҫумӗ, тёп зоотехник Г. Салмина «Исток» агрофирмӑн сысна фер
мы заведующийӗпе В. Илюткинпа хӗле мӗнле хатӗрленни пирки 
калаҫаҫҫӗ.
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Сӑмах май, «Исток» агрофирмӑра сыснасене 2011 
ҫулта пӗтернӗ. Сӑлтавӗ тен, унӑн районта вӑйлӑ кон
курент тупӑннипе. Пӑлакасси ялӗнчен инҫе те мар 
иртнӗ ӗмӗрти 90-мӗш ҫулсенче сысна ӗрчетекен ком
плекс панкрута тухнӑ хыҫҫӑн юлашки ҫулсенче ӑна 
хамӑр республика шайӗнчи пуҫлӑхсем ҫӗнӗрен чӗртсе 
лартма йышӑннӑ. Ҫак предприяти ҫӗнӗ оборудовани- 
сем вырнаҫтарнӑ, паянхи кун ют ҫӗршывсен технологи 
тӑрӑх сысна ӗрчетет.

Чӑваш стат отчечӗпе пӑхсан 2011 ҫулхи кӑрлач 
уйӑхӗн 1-мӗш тӗлне Патӑрьел районӗнче 37 ял хуҫалӑх 
организацийӗ, 400 фермер хуҫалӑхӗ, 13,4 пин килти хуш- 
ма хуҫалӑх ш утра тӑни курӑнать. Ҫак ҫулхи 10 уйӑхра 
сӗт сӑвассипе м алта пыракан хуҫалӑхсем: Ленин ячӗллӗ 
ҫӗр ӗҫ фирминче 5129 килограмм, «Батыревский» хупӑ 
акционерлӑ пӗрлешӳре 4880 кг, «Исток» ҫӗр ӗҫ фирмин
че 4495 кг. сӗт суса илнӗ.

Уй-хир тӗрӗслевӗ хыҫҫӑн, район администрацийӗн 
пуҫлӑхӗн Н. Глуховӑн йышӑнӑвӗпе килӗшӳллӗн, акана 
пысӑк пахалӑхпа пурнӑҫланӑ хуҫалӑхсене диплом тата 
укҫан преми парса хавхалантарма йышӑннӑ.

Ҫур акине вӑхӑтра тата  пысӑк ш айра ирттернӗшӗн 
тулли мар яваплӑ «Агрофирма «Исток» пӗрлешӳ (ертӳҫӗ 
-  А. Илюткин, тёп агроном -  Д. Ерофеев, тёп инженер -  
А. Лялькин) пӗрремӗш вырӑн йышӑннӑ.

Выльӑх-чӗрлӗх пӑхакансем хушшинче асӑннӑ 
хуҫалӑхри В. Михеева ӗне-выльӑх самӑртаканпа 
И.Ш урбина сысна самӑртакана ырӑпа асӑннӑ.

2012 ҫулхи ака уйӑхӗ тӗлне кӑтартусем тӑрӑх «Ис
ток» агрофирма 3000 гектара яхӑн ҫӗрпе усӑ курать. 
Тӗрӗсрех каласан -  2689 гектар. Кунта Кӗҫӗн Патӑрьел, 
Тӑрӑн ҫӗрӗсемсӗр пуҫне Катекӗн, Треньелӗн тата 
Еншикӗн арендӑна илнӗ пайӗсем те кӗреҫҫӗ. Кӑҫал 
600 гектар тулӑ, 500-шер урпапа нумай ҫул ҫитӗнекен 
курӑксем, 250 -  ҫӗрулми, 40 -  пӑрҫа, 30 -  сӗлӗ никӗсе 
хывма палӑртнӑ. Сахӑр кӑшманӗн лаптӑкӗ те пысӑк, 
вӑл 300 гектар йыш ӑнать. Пӗтӗм культурӑна минераллӑ
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удобренипе акнӑ. Ҫӗртме уйӑхӗнче тӑпрана апатланта- 
рас тӗллевпе ферма ҫывӑхӗнчи тислӗке хире кӑларнӑ.

Мӗнле пыраҫҫӗ-ха асӑннӑ хуҫалӑхри ӗне-выльӑх 
ферминчи ӗҫсем юлашки вӑхӑтра? Лайӑх енчен 
улшӑнусемпе ҫӗнӗлӗхсем ҫинчен «Авангард» хаҫатра 
«Емӗчӗсем пурнӑҫланаҫҫӗ, малаш лӑхпа пурӑнаҫҫӗ» ятлӑ 
статьяра вуласа пӗлӗпӗр.

«Улшӑнусемпе ҫӗнӗлӗхсем вите патне пынӑ чухнех 
сисӗнчӗҫ. Унччен ҫул пы лчӑкпа ҫӑрӑлатчӗ. Халь кун
та вак чул сарнӑ. Алӑксем те ҫӗнӗ. Ш алалла кӗнӗҫем 
улшӑнусем пӗрин хыҫҫӑн тепри куҫа курӑнаҫҫӗ. Каш 
ни ӗне умӗнче шыв ӗҫмелли пӗчӗк тимӗр пичкесем 
вырнаҫтарнӑ. Сӑвӑнакан сӗте те халь флягӑпа йӑтса 
нушаланмаҫҫӗ. Вӑл пӑрӑх тӑрӑх тӳрех ятарлӑ темпера
тура таран сивӗтекен цистернӑна каять. Витере йывӑр 
ш ӑрш  тӑманни те тӗлӗнтерчӗ.

— Апрель уйӑхӗнче сӗт пӑрӑхӗсене Ш упашкарти 
«Новая агротехнология» фирмӑран килсе вырнаҫтарчӗҫ. 
Ы тти ӗҫсене вара ӗнесене кӗтӗве илсе тухсан пурнӑҫлама 
пуҫларӑмӑр. Ҫавӑн чухнех поликарбонатран вентиля- 
ци шахтине те турӑмӑр. Халь сывлӑш та уҫӑрах, ви- 
тере те ҫутӑрах, -  каласа парать «Исток» агрофирмӑн 
тёп зоотехникӗ М арат Азизов. Кирпӗч урайӗнче тислӗк 
ҫук. Вӗр ҫӗнӗ транспортер ш ӑкӑлтатса ҫеҫ ӗҫлет. Каяш 
картишӗнче ларакан контейнер ҫине пухӑнать. Ӗне ка- 
яшне ятарлӑ вырӑна кайса тӑкаҫҫӗ. Витере санитари 
кунӗсене туса тӑнине, дояркӑсем эрнере пӗрре пӑрӑхсене, 
шыв валашкисене ҫунине пӗлтерчӗ М. Азизов.

Выльӑхсене халӗ апата алӑпа валеҫсе памаҫҫӗ. 
Ҫӑнӑх миххисене те йӑтмаҫҫӗ. АКМ-9 миксер утта, 
сенажа, пурра, улӑма, тӑвара, концентрата лайӑх 
пӑтратать, унтан умӗсене хурса тухать

-  Кун пек тусан, апат та  сая каймасть, ӗнесем те 
лайӑхрах ҫиеҫҫӗ, -  калаҫӑва хутш ӑнать С. Солдатов 
ферма заведующийӗ.
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Фермӑна ҫӗнетнӗ май вӑй хуракансен ӗҫ, кану 
пӳлӗмӗсене те сӑн кӗртнӗ. Ҫывӑх кунсенчех сӗтел-пукан 
вырнаҫтарса лартма палӑртнӑ. Паянхи пурнӑҫ ыйта- 
кан условисене пурне те тума тӑрӑшаҫҫӗ. Дояркӑсен ӗҫӗ 
кунта та ҫӑмӑлланнӑ. Пӗр хут тасатнӑ аппаратсене ма
лалла машинӑ чӳхет. Ш ыв кӗрет, тухать.

-  40 ҫул фермӑра тӑрӑш атӑп. Паян вӑй хума та 
кӑмӑллӑ. Пенсне кайнӑ пулсан та кунтан каяс килмеет, 
-  тет В. Михеева.

Улшӑнусем витере кӑна мар иккен. Агрофирмӑра 
ӑратлӑх патне те тимлӗх ытларах уйӑрма пуҫланӑ. 
Ӗнесене Америкӑран илсе килнӗ вӑрлӑхпа йӑхтараҫҫӗ. 
Пӑрӑвӗсен пуҫӗсем пӗчӗкрех пулаҫҫӗ, ҫавна май 
амӑшӗсене пӑрлама ҫӑмӑлрах-мӗн. Вӑкӑрӗсем ӳт 
лайӑхрах хушнине, ӗнесем сӗт ытларах антарнине 
палӑртаҫҫӗ специалистсем. Пӗрремӗш мӑклашкасене 
ҫӗнӗ ҫул хыҫҫӑн алла илӗҫ.

-  Элӗк районӗнчи «Новая путь» хуҫалӑхра ҫак 
ӑратлӑхпа ӗҫлеҫҫӗ. Вёсен опычӗпе паллаш ма кайсан 
курса килтӗмӗр, хамӑр патӑрта та  усӑ курас терӗмӗр. 
Ҫавӑн пекех кӳршӗ регионсенчи хуҫалӑхсене те 
ҫитетпӗр, вёсен ӗҫӗ-хӗлӗпе кӑсӑкланатпӑр, ҫӗнӗлӗхсене 
вырӑнта пурнӑҫа кӗртме тӑрӑш атпӑр, -  тет М арат Рина
тович. П ӑрлаттармалли витере таса, тирпейлӗ. Пӗчӗк 
пӑрушкасен клеткисене шуратса дезинфекциленӗ. 
Кунта та  ӑш ӑ шыв яланах пур. Скотниксем хушшинче 
каҫхи дежурство йӗркеленӗ.

Чӳк уйӑхӗ ҫитнӗ пулин те ҫанталӑк ӑш ӑ тӑнӑран 
выльӑхсене паян та кӗтӗве илсе тухаҫҫӗ, нумай ҫул 
ӳсекен курӑк тата  кёрхи культура анисенче ҫӳретеҫҫӗ. 
Кӳпӗнесрен улӑма тракторпа леҫсе параҫҫӗ. Инкек ку- 
риччен асӑрханма ҫӑмӑлрах. Ҫавӑнпах чир-чӗре хирӗҫ 
профилактика тӑвассине те ҫирӗп пӑхӑнаҫҫӗ.

«Исток» агрофирмӑра 450 ы тла выльӑх, унтан 
сӑвӑнаканни 150 пуҫ. Пӗр ӗнерен куллен вӑтамран 12 
кг сӗт сӑваҫҫӗ. Сиплӗ шӗвеке «Батыревское молоко» 
пӗрлешӳ илсе тӑрать.
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Асӑннӑ хуҫалӑх ӗҫченӗсем малаш лӑхпа пурӑнаҫҫӗ: 
йыша та ӳстересшӗн. Ҫак ӗмӗтпех витене те рекон- 
струкциленӗ те ӗнтӗ».

О. Белъдекова. 10.11.2012 ҫул.

Тӑрӑнти ӗне ферминчи М. Азизов зоотехникпа С. Солдатов 
ферма заведующийӗ сивӗтнӗ сӗте тӗрӗслеҫҫӗ.
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Сулахайран сылтӑмалла: Ольга Скворцова лаборантка, Нина 
Михеева, Луиза Солдатова тата Вера Михеева дояркӑсем, Ирина 
Маркова осеменатор ирхи сӑвӑм хыҫҫӑн. 2012 ҫ.

Районти «Коммунизм байрагы» тата  «Авангард» 
хаҫатсене тухнӑ хӑш-пӗр кӗске хыпарсем:

«Радио кашни колхозник килӗнче пулмалла.
Радиофикаци пирӗн ҫӗршывра хӑватлӑн сарӑлса пырать. 

Пирӗн районта та ҫыхӑну кантурӗ ҫумӗнче радиоузел ӗҫлет. Рай
он центрӗнчи, Йӑлӑм Патӑрьелӗнчи чылай ӗҫҫыннисем радио
узел урлӑ хӑйсен килӗсенче радио итлеҫҫӗ. Роза Люксембург, 
Молотов колхозсен членӗсем хӑйсен колхозӗсене райцентрти 
радиоузел вӑйӗпе радиофикацилеме йышӑнчӗҫ. Анчах ҫак кол
хоз председателӗсем строительство материалӗсем хатӗрлеме 
тата ҫыхӑну кантурӗпе договор тума васкамаҫҫӗ».

«Коммунизм байрагы» хаҫат, 31.03.1949 ҫул.

«Автомашина туяннӑ.
Ҫак кунсенче колхоза ГАЗ-51 автомашинӑ кӳрсе килнӗ. 

Ҫитес кунсенче тата ГАЗ-69 ҫӑмӑл автомашина илсе килмелле».
«Авангард» хаҫат, Л. Хурасыаш. 30.06.55 ҫул.
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«Радио кӗртрӗҫ.
Мичурин ячӗпе тӑракан колхозри Треньел ялӗнче халич- 

чен радио ҫукчӗ. Нумай пулмасть унта мӗн пурӗ 116 киле радио 
кӗртрӗҫ. Ялти пёр киле те радио кӗртмесӗр хӑварман».

Н. Эльмуков. 02.08.56 ҫ.

«Ҫӗнӗ клуб ёҫлет.
1964-мӗш ҫулӑн пуҫламӑшӗнче Тӑрӑн ялӗнче клуб ӗҫлеме 

тытӑнчӗ. Кунти сцена ҫинче район культура ҫумӗнчи драма 
кружокӗн коллективӗ «Айдар» пьеси тӑрӑх спектакль лартса 
пачӗ».

А.Хлебников. 22.01.64 ҫ.

«Хӑмла типётме -  сушилка.
«Путь Ленина» колхозӑн Тӑрӑнти 3-мӗш комплексна брига- 

динче хӑмла плантацийӗ 4 га йышӑнать. И.Краснов ертсе пыра
кан звено кӑҫал пӗрремӗш хут хӑмла туса илет. Пухнӑ хӑмлана 
типӗтме Д.Сорокинпа В.Лялькин ертсе пыракан строительсен 
звенисем сушилкӑ тӑваҫҫӗ.

Иӑлӑм Патӑрьелӗнче колхоз правленийӗ пулӑшнипе 
пуҫламӑш шкул ҫуртне туса пӗтерчӗҫ. Шкул ачисем валли ҫӗнӗ 
вӗренӳ ҫулӗ пуҫланнӑ тӗле пысӑк парне пулчӗ.

Тӑрӑнта хальхи вӑхӑтра хӑмла типӗтмелли ҫурт, Кӗҫӗн 
Патӑрьелӗнче сысна ферми валли кормокухня, столовӑй, 
Треньелӗнче лаша вити тӑваҫҫӗ».

А.Ситов. 22.07., 03.08., 07.08.1965 ҫ.ҫ.

«Тӑрӑн ял варринче ял клубӗ ҫумӗнче тин ҫеҫ чулран ҫӗнӗ 
магазин купаласа лартнӑ».

«Палӑк пулать.
Тӑрӑнта палӑкӑн никӗсне хыврӗҫ. Ял ҫыннисем воскресни

ке хутшӑнса ӑна лартмалли вырӑна решетке тытса ҫаврӑнчӗҫ. 
Палӑка Октябрь революцийӗ 48 ҫул тултарнӑ тӗле уҫма 
палӑртнӑ».

Л.Лялькин. 10.08., 12.08.1965 ҫ.
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Майӑн 9-мӗшӗнче Тӑрӑнти клуб умне халӑх йышлӑн пухӑнчӗ. 
Палӑк уҫнӑ ятпа чаплӑ линейкӑ пуҫланать.

Л. Лялъкин. 14.05.1966 ҫ.

«Путь Ленина» колхозра нумаях пулмасть Кӗҫӗн 
Патӑрьелӗнчи сысна ферминче ӗҫлекенсен валли тунӑ ҫӗнӗ обще- 
жити ҫуртне ӗҫе ячӗҫ. Колхоз правленийӗ телевизор илсе пачӗ.

И. Яковлев, ферма заведующийӗ. 24.02.1970 ҫ.

«Треньелсен -  савӑнӑҫ.
«Новокотяковское» коллективлӑ пайлӑ предприятии 

дирекцийӗ ӗҫлекенсен социаллӑ ыйтӑвӗсене татса парасси ҫине 
яланах тимлӗ пӑхнӑ, пӑхать те. Ҫакна тепӗр савӑнӑҫлӑ фак- 
тпа ҫирӗплетме пулать. Июлӗн 16-мӗшӗнче Треньел-Патӑрьел 
маршрутпа автобус ҫӳреме пуҫларё. Вӑл ял ҫыннисемшӗн меллӗ 
самантсенче кунне виҫҫӗ пулать: ирхине, кӑнтӑрла, каҫхине.

Малтанхи хут пынӑ автобуса ял-йыш ӑшшӑн кӗтсе илчӗ. 
Предприяти дирекцийӗ водителе парне -  пёр центнер урпа пар
са чысларё.

Паллах, автобус ҫӳреме май тӑвиччен чылай ӗҫ тунӑ, ҫула 
асфальт сарнӑ, ҫаврӑнмалли площадка хатӗрленё, ҫул-йӗр пал- 
лисем лартнӑ тата ытти те».

А. Алексеев. 20.07.1993 ҫ.

2009 ҫулхи юпа уйӑхӗн 10-мӗшӗнче Кӗҫӗн Патӑрьел ялӗнчи 
хӗвел тухӑҫ енче «Олимп» спорт комплексӗ уҫӑлнӑ. Ҫак хаваслӑ 
мероприятине Чӑваш Республикин Президенчӗ Н. Федоров, 
Ял хуҫалӑх министрӗ М.Игнатьев тата район администрации 
пуҫлӑхӗ Н. Глухов хутшӑннӑ.

«Авангард» хаҫатран. 14.10.2009 ҫ.

Пирӗн малашлӑхсем.
«Труд», «Батыревский», «Красное знамя», «Исток» 

хуҫалӑхсем пысӑк клейковинӑллӑ тулӑ, ҫак хуҫалӑхсемех тата 
Куликов ХФХ-пе Ленин ячӗллӗ ҫӗр ӗҫ фирми сӑра тумалли урпа 
ҫитӗнтерес енӗпе специализациленеҫҫӗ».

19.11.2011 ҫул.
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Ц ифрӑсемпе фактсем.

Патӑрьел районӗнче 19 ял тӑрӑхӗ, 56 ял. Кашни яла 
ҫитиех асфальт сарнӑ.

2010 ҫулхи апрелӗн 14-мӗшӗнчи ҫырав итогӗпе 
районта 38618 ҫын пурӑнать. Вӗсенчен 48,6 проценчӗ -  
арҫынсем, 51,4 проценчӗ -  хӗрарӑмсем.

Пёр ялтан ҫеҫ тӑракан ял тӑрӑхӗсем: Алманчӑ, 
Пӑлапуҫ Пашьел, Сӑкӑт, Тутар Сӑкӑт. Ҫав вӑхӑтрах 
Туҫа ял тӑрӑхӗ сакӑр, Пикшикпе Первомайск ултшар 
ялтан йӗркеленнӗ.

Ҫын шучӗпе чи пысӑк ял -  Патӑрьел (5431) ҫын, 
иккӗмӗш вырӑнта Ш ӑнкӑртамсем (5418), виҫҫӗмӗшӗнче 
-  Сӑкӑтсем (1666).

Ҫын шучӗпе чи пӗчӗк ялсем -  Чӗпкас (19), Апруш- 
най (Ясная Поляна) (30), Люля (58), Ш ӑхаль Выселки 
(42), Кӗҫӗн Ш ӑнкӑртам (89).

Районта пӗр ӗмӗр тултарнӑ 5 ҫын пурӑнать: Кивӗ Ка- 
текре А. Исаевапа А. Платонова, Пӑлапуҫ Пашьелӗнче 
А. Агашева, Ш ӑнкӑртамра Б. Айнетдинова, Тутар 
Сӑкӑтӗнче М. Хафизова.

21.03.2012 ҫ.

«Истокӑн» -  чи пысӑк сӑвӑм.
Выльӑх-чӗрлӗх отрасльне аталантармасӑр хуҫалӑх малалла 

талпӑнайманнине «Исток» агрофирмӑра питӗ лайӑх ӑнланаҫҫӗ. 
Ҫавӑнпа тимлӗхне те ытларах уйӑрма тӑрӑшаҫҫӗ. Кӑҫал агро
фирма ӗне фермине 8 млн. тенкӗлӗх реконструкцилеме, сӗт 
пӑрӑхӗсемпе апат валеҫекен хатӗр вырнаҫтарма палӑртнӑ. 
Енесене пӑрлаттармалли уйрӑма тунӑ хыҫҫӑн шурӑ шӗвекӗн 
пахалӑхне лайӑхлатас тата дояркӑсен ӗҫне ҫӑмӑллатас тӗллевпе 
сӗт каймалли пӑрӑхсене вырнаҫтарма пикеннӗ. Кӗтӗве те 
ҫӗнетеҫҫӗ. Елчӗк районӗнчи «Комбайн» хуҫалӑхран ӑратлӑ 30 
пушмак пӑру туяннӑ. Паяна кунта ӗне-выльӑх 455 пуҫ шутла- 
нать, вӗсенчен сӑвӑнаканни -  115. Пӗр ӗнерен кунне вӑтамран
16,6 килограмм сӗт сӑваҫҫӗ. (Ку кӑтарту хӗллехи вӑхӑтра
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-  кӑрлач уйӑхӗнче -  Д.К.) Районта чи пысӑкки! Хуҫалӑхра 
вара Верӑпа Нина Михеевасен кӑтартӑвӗсем ыттисенчен те 
лайӑхрах.

Ене-выльӑхӑн апат рационӗ те пуян. Тырӑ фуражӗ, силос, 
сенаж ҫитернисӗр пуҫне жом, вӑрӑ чусти тата ытти минераллӑ 
хутӑшсем параҫҫӗ».

28.01., 26.05.2012 ҫ.

«Исток» агрофирмӑ ӗҫченӗсем Роза Люксембург 
ячӗпе, «Красное Батырево» тата  «Октябрь ялавё» колхоз- 
сен никӗсӗ ҫинче тӑрса, хӑй вӑхӑтӗнче Патӑрьелсемпе 
пӗрлех «Путь Ленина» колхозра тата  «Батыревский» 
совхозра вӑй хунӑ. Мӗнле пурӑнать-ха паянхи кун 
«Истокӑн» кӳрши -  хальхи «Батыревский» акционерсен 
хупӑ обществи?

Кӗскен каласан, ҫак хуҫалӑх ю лаш ки ҫулсенче 
ура ҫинче ҫирӗп тӑрать. Уй-хирте ака-суха тума, тыр- 
пул пухса илме трактор-маш инӑ ҫителӗклех, выльӑх- 
чӗрлӗх продукцине туса илме хӑтлӑ  витесем тунӑ. П.В. 
Ялуков ертсе пынипе АХО «Батыревский» ӗҫченӗсем 
ҫулран ҫул тухӑҫлӑ тӗш -ты рӑ, ҫӗрулми ҫитӗнтерсе 
пысӑк тупӑш  илеҫҫӗ, районта м алти вырӑнсене 
йышӑнаҫҫӗ.Республикӑри тат а  районти хаҫатсене 
пӑхса пырас пулсан 2012 ҫулта «Батыревский» АХО 
районта пуринчен м алтан  уй-хирте тыр-пул пухса 
кӗртнӗ. Тухӑҫ пӗр гектартан  вӗтам ран 27 центнера 
яхӑн тухнӑ. Усӑ куракан 1700 гектара яхӑн ҫӗр. Пин гек
тар ҫинче тыр-пул ҫитӗнтереҫҫӗ, ҫӗр улми 301 гектар 
лартнӑ, ы ттине нумай ҫул ӳсекен курӑк акнӑ. Ҫӗр улми
-  иккӗмӗш  ҫӑкӑр, аванах тупӑш  парать ку хуҫалӑха. 
Пёр гектартан  вӑтам ран 287 центнер тухнӑ, пурӗ 8645 
тонна пуҫтарса илнӗ. Хӗл кунӗнче те ҫӗр улми туянма 
аякри облаҫсенченех килеҫҫӗ П атӑрьелне. Хуҫалӑхӑн 
600 ӗне, ҫав ш утран сӑваканни -  240. Каш ни ӗнерен 
вӑтам  сӑвӑм куллен -  12 литр. Выльӑх-чӗрлӗх валли 
утӑ-улӑм, сенаж, силос ҫителӗклӗ хатӗрленӗ.
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Район администраци пуҫлӑхӗ И.И. Глухов тата «Исток» агро
фирма ертӳҫи А.Л. Илюткин сахӑр чӗкӗнтӗр уй-хирӗнче. 2010 ҫул.

М аш инӑпа трактор паркӗнче 21 гусеницӑллӑ тата  
кустӑрмаллӑ, ӗҫе тухма юрӑхлӑ трактор, вырмана хатӗр 
5 комбайн. Хирти тымар-ҫимӗҫе 3 ятарлӑ комбайнпа 
кӑларнӑ.

Тен, «Батыревский» АХО ҫитӗнӗвӗн вӑрттӑнлӑхӗ 
унӑн ертӳҫи специалистсемпе пӗрле канаш ласа м а
л ал л а  тум алли ӗҫсене палӑртса хуни, йӑнӑш сене 
вӑхӑтра тӳрлетни. Тӑрӑш са ӗҫлекен уй-хир тата  фермӑ 
ӗҫченӗсене тивӗҫлипе ӗҫ укҫи тӳлеме те, тупӑш  енчен 
хавхалантарм а та  пӗлеҫҫӗ асӑннӑ хуҫалӑх ертӳҫисем.

Ю лаш ки ҫулсенче уй-хирсенче тыр-пул, ҫӗр улми 
пухса кӗнӗ чухне «Исток» агрофирмӑна тата  «Батырев
ский» пӗрлеш ӗве аякри ялсенчен килсе ӗҫлеҫҫӗ. Вӗсене 
ӗҫ укҫине те ӗҫ калӑпӑш не пурнӑҫланӑ тӑрӑх тӳлеҫҫӗ.
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«Исток» Агрофирмӑн. комбайнӗсем вырмара.

Ҫӗр улми уй-хирӗнче хӗрӳ ёҫ пырать.

339



Колхозсем тата вёсен председателёсем:

1. «Красный паровоз» колхоз, Тӑрӑн я лӗ  (30.01.1930- 
1931 ҫулччен).

1) Медведев Семен Григорьевич -  ҫав вӑхӑтра.

2. «Роза Люксембург» (26.02.1931 -  08.03.1951 ҫ.ҫ.)
2) Васильев Тимофей Васильевич (26.02.1931—1932)
3) Крылов Михаил Димитриевич (1932-1936)
4) Медведев Павел Григорьевич (январь 1937- 

25.05.1938)
5) Груздев Федор Степанович (июнь 1938 -  1939)
6) Коннов Андрей Павлович (1940-1941)
7-8) Емельянов Андриян Ивановичпа Паймуков 

Александр Григорьевич (1941 ҫулхи юпа уйӑхӗнчен 
тытӑнса 1942 ҫулхи пуш уйӑхчен).

9) Думилин Никон Петрович (1942 ҫулхи пуш 
уйӑхӗнчен тытӑнса 1943 ҫулхи авӑн уйӑхчен).

10) Крылов Петр Васильевич (1943 ҫулхи авӑн 
уйӑхӗнчен 1944 ҫулхи пуш уйӑхчен).

11) Крылов Алексей Иванович (07.03.1944-
28.02.1947)

12) Сорокин Николай Васильевич (01.03.1947-
28.02.1949)

13) Илехметов Василий Федорович (15.03.1949-
30.11.1951)

3. «Малое Батырево» (19.04.1930-1932 д.д.)
1) Соловьев Афанасий Яковлевич (19.04.1930-

02.03.1931)
2) Хураськин Егор Николаевич (02.03.1931-

16.02.1932)

4. «Красное Батырево», Кӗҫӗн Патӑрьел, (16.02.1932-
30.11.1951).

1) Рубцов Сергей Тимофеевич (16.02.1932-1934)
2) Воробьев Иван Сергеевич (1936-1937)
3) Рубцов Алексей Антонович (1937-1938)
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4) Алякин Владимир Степанович (1938)
5) Рубцов Алексей Антонович (1939)
6) Соловьев Афанасий Яковлевич (1939)
7) Каллин К. (1940-1941)
8) Хураськина Александра (1942)
9) Рубцов Алексей Антонович (1942)
10) Владимиров Дмитрий Тихонович (01.09.1942- 

07.03.1944)
11) Фролов Илья Иванович (07.03.1944 — 05.04.1946)

12) Рубцов Иван Александрович (06.04.1946-
08.03.1951)

5. «Паянхи сас» (Тренъел), 1930-1931 дулсем.
1) Ю манов Иван (25.01.1930 -  февраль 1931)
2) Галкина Ольга Ивановна (февраль 1931 -  март

1932)

6. «Октябрь ялавё» (м арт  1932 -  08.03.1951).
2) Краснов Павел Иванович (март 1932 -  17.08.32 -

1933)
3) М атвеев Семен (1934-1935)
4) Тихонов Василий Егорович (1936-25.07.1937)
5) Зайцев Александр Митрофанович (август—ноябрь

1937)
6) Степанов Александр Иванович (декабрь 1937 -

1938)
7) Макаров Иван Антонович (1938-1939)
8) Лысов Иван Семенович (1941-1942)
9) Эльмуков Яков Терентьевич (октябрь-декабрь 

1942)
10) Игорев Терентий Викторович (1943-1944)
11) Логунов Дмитрий Иванович (апрель 1945 -  1947)
12) Пчельников Алексей Петрович (1948-1951)

1951 ҫулхи пуш уйӑхӗн 8-мӗшӗнче виҫӗ колхоз: 
«Роза Люксембург», «Красное Батырево» тата  «Октябрь 
ялавё» Мичурин ячӗпе тӑракан колхоза пӗрлешеҫҫӗ. 
Каярах 1959 ҫулхи юпа уйӑхӗн 15-мӗшӗнче ҫак ялсенчи
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колхозниксем П атӑрьел тата Сӑкӑт ялӗсемпе пӗрлешсе 
«Путь Ленина» колхоз йӗркелеҫҫӗ.

7. М ичурин ячепе тӑракан колхоз (08.03.1951-
15.10.1959)

1) Илехметов Василий Федорович (15.03.1951—
30.11.1951)

2) Гаврилов Макар Филиппович (10.12.1951—
27.03.1953)

3) Ситов Александр Александрович (27.03.1953-
27.01.1959)

4) Алексеев Александр Иванович (24.02.1959-
15.10.1959)

7. «Путь Ленина» (15.10.1959 -  04.10.1974)
1) Тимошев Валериан Семенович (15.10.1959-

26.02.1965)
2) Табаков Александр Порфирьевич (26.02.1965-

24.02.1973)
3) Краснов Василий Павлович (13.03.1973-

30.08.1974)
1974 ҫулхи ҫурла уйӑхӗн 30-мӗшӗнче РСФСР Минис- 

трсен Канашӗн РСФСРта, ҫавӑн пекех Чӑваш  АССРӗнче 
те совхозсем йӗркелес пирки постановлени тухать. 
Ҫак документпа килӗшсе КПСС Чӑваш  обкомӗн бюро 
тата  Чӑваш АССРӗн Министрсен Канашӗ 1974 ҫулта 
юпа уйӑхӗн 4-мӗшӗнче «Путь Ленина» колхоза кӗрекен 
Патӑрьел, Тӑрӑн, Кӗҫӗн Патӑрьел, Треньел, «Дружба» 
колхоза кӗрекен Ыхра Ҫырми тата  Чӑваш  Ишек ялӗсен 
ҫӗрӗсене, ҫавӑн пекех обществӑлла пурлӑхне пӗрлештерсе 
«Батыревский» совхоз тума постановлени кӑларать. Со
вхоз правленийӗ вара Патӑрьелӗнче пулать.

8. «Батыревский» совхоз (04.10.1974-07.02.1992) 
Директорёсем:
1). Краснов Василий Павлович (04.10.1974-1975)
2) Галялетдинов Фарид Галялетдинович (1975-1978)
3) Кудрявцев Александр Петрович (1978-1991)
9. КСХП (КЯХП) «Була» (21.01.1992-03.04.1997) 
Председатель: Медведев Федор Владимирович.
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«Батыревский» совхозри орден-медаль илме тивӗҫнӗ уй-хир 
тата фермӑ ӗҫченӗсен ушкӑнӗ. Сулахайран сылтӑмалла: Евдокия 
Дмитриевна Митина доярка (Патӑрьел), Владимир Павлович Ени- 
лин бригадир (Патӑрьел), Нина Ильинична Рубцова сысна пӑхакан 
(Йӑлӑм), Александр Сергеевич Ляллин тракторист (Патӑрьел), 
Александра Михайловна Думилина колхозница (Тӑрӑн), Емельян 
Васильевич Спиридонов тёп агроном (Патӑрьел), Анна Архиповна 
Носова доярка (Тӑрӑн), Юрий Иванович Кошкин Патӑрьел уйрӑмӗн 
ферма заведующийё. 1975 ҫул.

10. СХПК (ЯХПК) «Була» (03.04.1997-28.09.2007)
Председателёсем:
1) Смирнов Владимир Иванович (03.04.1997- 

09.02.2001)
2) Самакин Иван Александрович (09.02.2001- 

30.01.2003)
3) Соловьев Иван Кириллович (30.01.2003- 

28.09.2007)
11. ООО «Агрофирма «Исток»
Генеральный директор -  Илюткин Александр Лео

нидович (16.02.2005 ҫ. -  паянхи кунчченех ӗҫлет).
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1992 ҫулхи кӑрлач уйӑхӗн 21-мӗшӗнче «Батырев- 
ский» совхозӑн 2-мӗш уйрӑмӗн ӗҫченӗсем (Тӑрӑнпа Кӗҫӗн 
П атӑрьел ялӗсем) пуху ирттереҫҫӗ, «Була» ят парса 
коллективлӑ ялхуҫалӑх предприяти (КЯХП) йӗркелеҫҫӗ. 
Асӑннӑ предприятине ертсе пыма нумай ҫул юнашар- 
ти «Герой» колхоза ертсе пынӑ Федор Владимирович 
Медведева шанаҫҫӗ. «Батыревский» совхозӑн 1-мӗш 
уйрӑмӗнче ӗҫлекенсем ҫав ҫулхи кӑрлачӑн 26-мӗшӗнче 
КЯХП «Батыревский» ҫине куҫарса хӑйсен пухӑвӗнче 
совхозӑн статусне улӑштараҫҫӗ.

1997 ҫулхи ака уйӑхӗн 3-мӗшӗнче ял-хуҫалӑх ятне 
ҫаплах хӑварса производствӑлла кооператив ҫине 
куҫараҫҫӗ. Асӑннӑ хуҫалӑх ахрат ҫырмине анса пынӑ пек 
производствӑпа экономика енчен йывӑрлӑха кӗрсе ӳксе 
панрута тухать. Чӑваш  Республикинчи Арбитраж сучӗн 
2007 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 28-мӗшӗнче кӑларнӑ определе- 
ни тӑрӑх «Була» ялхуҫалӑх производства кооперативне 
пӗтерсе хураҫҫӗ. Асӑннӑ кооператив пӗтсе лариччен ҫак 
хуҫалӑхра ӗҫлекенсем хӑйсен пайӗсемпе уйрӑлса тухса 
2005 ҫулхи нарӑс уйӑхӗн 16-мӗшӗнче ООО «Агрофирма 
Исток» йӗркелеҫҫӗ. Паянхи кунчченех ҫак Агрофирмӑн 
лавне ҫамрӑк ертӳҫӗ Александр Илюткин туртса пырать.

М аларах асӑннӑччӗ ёнтё «Батыревский» совхозран 
уйрӑлса тухса Тӑрӑнпа Йӑлӑм ял ҫыннисем пёр хуҫалӑх, 
треньелсем хӑйсем кирпӗч завочӗпе пӗрле тепӗр хуҫалӑх 
йӗркелени ҫинчен.

Треньелёнчи кирпӗч заводне туса пӗтерсен 60-мӗш 
ҫулсенче «Чӑвашколхозстрой пӗрлешӗвӗн Патӑрьелӗнчи 
СМУ ҫинче шутланса тӑнӑ. 1986 ҫулхи пуш уйӑхӗнче 
пӗрлешӳ ячӗ «Агропромстрой» ят ҫине куҫать. Ҫак заводӑн 
директор пуканне Н.А. Кошкин йышӑнсан Треньелӗнче 
палӑрмаллах улшӑнусем пулса иртеҫҫӗ. Унӑн пуҫарӑвӗпе 
пысӑк мар ялта 9 класс вӗренмелли икӗ хутлӑ шкул про- 
ектне хатӗрлесе тепӗр ҫулта ял халӑхӗ, шкул ачисенчен 
тытӑнса ваттисем таранччен, А.Т. Краснов ертсе пыни- 
пе шкула хӑпартса хурать. Ҫак пӗчӗк ял ҫыннисемшӗн 
тепӗр пысӑк ҫитӗнӳ вӑл -  пӗтӗм урам -  тӑкӑрлӑка Тре
ньел кирпӗч завочӗн вӑйӗпе тата  ДПМК техникипе (тӗп
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инженер И.Н. Иванов ертсе пыраканё) асфальт сарса 
тухни. Паянхи кун районта пёр ял та  ҫакӑн пек ҫулсемпе 
мухтанма пултараймасть пуль.

1992 ҫулхи кӑрлач уйӑхӗн 25-мӗшӗнче «Батырев- 
ский» совхозӑн Треньел бригадинчи тата  «Агропром- 
строй» пӗрлешӗвӗн Треньелӗнчи кирпӗч завочӗн рабо- 
чисемпе служащисем пуху ирттерсе «Новокотяковское» 
коллективлӑ пай предприятийӗ йӗркелесси ҫинчен 
йыш ӑну кӑлараҫҫӗ. Ӑна район администраци пуҫлӑхӗ 
1992 ҫулхи пуш уйӑхӗн 2-мӗшӗнче регистрациленӗ.

2000 ҫулхи пуш уйӑхӗн 6-мӗшӗнче «КДП Новоко
тяковское» коллективлӑ пай предприяти хӑйӗн ста- 
тусне улӑш тарса ялхуҫалӑх производство кооперативӗ 
(СХПК) «Новокотяковский» пулса тӑрать.

Тепӗр пилӗк ҫултан кооператив панкрута тухнипе 
Чӑваш  Республикинчи Арбитраж сучӗ 2005 ҫулхи ҫурла 
уйӑхӗн 25-мӗшӗнче определени кӑларать, ҫапла вара 
ЯХПК «Новокотяковский» кун-ҫулӗ саккун тӑрӑх вӗҫленет.

Ҫапах та  предприяти-кооператив пӗтсен те унӑн 
ертӳҫи пулнӑ Н.А. Кошкин ҫав лап тӑк  вырӑнне ял 
ҫыннисене хуҫалӑхра кир лӗ строительство материалӗсем 
кӑларм а предприяти тӑвать. Тен, ҫӗнӗ ООО «Возрожде
ние» ятлӑ  предприяти ҫывӑх ҫулсенче халӑх ыйтӑвӗсене 
тивӗҫтерес енӗпе продукци кӑларса анлӑн ӗҫлесе кайӗ.

Н.А. Кош кин кӗске автобиографийӗпе унӑн хӑш-пӗр 
ырӑ ӗҫӗсем:

Николай Александрович Кошкин 1961 ҫулхи 
раш тав уйӑхӗн 19-мӗшӗнче П атӑрьел районӗнчи 
Треньелӗнче ҫуралнӑ. Ы хра Ҫырминчи ш култа 8 класс 
вӗренсе пӗтерсен, Чулхулари юхан ш ыв училищ ине 
вёренме кӗрет. Унтан вӗренсе тухса «рулевой моторист» 
специальнӑҫне алла илет.

Совет ҫарёнче салтак тивёҫне пурнӑҫласа киле 
таврӑнсан, Н.А. Кошкин П атӑрьелӗнчи пушар хуралӗн 
уйрӑмӗн ертӳҫи пулса тӑрӑш ать.

1986 ҫулта ӑна Треньелӗнчи кирпӗч завочӗн 
директорӗ пулма шанаҫҫӗ. Кӗске вӑхӑтрах предприяти 
ура ҫине тӑрса малтисен ретне тухать.
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1992 ҫул пуҫламӑшӗнче 
Треньел ялӗнчи уй-хир 
бригади «Батыревский» 
совхозран уйрӑлса кирпӗч 
завочӗпе пӗрлешет,
коллективлӑ уйрӑм пред
прияти пулса тӑрать.
Кӑрлач уйӑхӗнче вара Н.А.
Кошкина ҫак предприяти- 
не ертсе пыма шанаҫҫӗ.
Хуҫалӑх ӗҫӗсене йӗркелесе 
янипе пӗрлех ҫӗнӗ предсе
датель социаллӑ ыйтусене 
татса парас енёпе калама 
ҫук пысӑк ӗҫ тӑвать. Ялти 
мӗн пур урама асфальт ҫулӗ сарас, ҫӳлти урама водопро
вод кӗртес ӗҫе йӗркелет. Ял сӑн-сӑпачӗ паллам алла мар 
ҫӗнелсе улш ӑнать, пӗтӗмӗшле тӗп пӗлӳ паракан шкул 
ҫурчӗ хута каять, каярахпа садик, фельдшер пункчӗ 
тата  ы тти уйрӑм ҫурт ҫӗкленет. Треньел-П атӑрьел ав
тобус маршручӗ уҫӑлать, культура ҫуртне те ҫӗнетеҫҫӗ. 
Я лта массӑллӑ телефон кӗртме май тупӑнать.

Н.А. Кошкин вырӑнти халӑхӑн пурнӑҫ условийӗсене 
лайӑхлатассиш ӗн тата  нумай ырӑ ӗҫсем тунӑ. Ӑна ял- 
йыш хушшинче сумлӑ та  чыслӑ ҫын пулнине ш ута илсе 
кашни суйлаврах район тата  ял канашӗсен депутачӗ 
пулма шанаҫҫӗ.

Вӗрентӳ ӗҫне аталантарас енӗпе пысӑк пулӑшу 
кӳнӗшӗн Николай Александровича «Раҫҫей Федераци- 
йӗн вӗрентӳ ӗҫӗн отличникӗ» тата  «Хура тӑпраллӑ мар 
зонӑн хисеплӗ строителӗ» ятсене панӑ.

Хуҫалӑхӑн паянхи ӗҫӗ-хӗлӗ, унӑн малаш лӑхӗ куҫ 
умӗнче: уй-хир тата  фермӑ ӗҫченӗсем мӗнле ҫитӗнӳсем 
туни ҫинчен вулакан патне ҫитертӗмӗр пуль. М ухтава 
тивӗҫлӗ ял тӑрӑхӗн ҫыннисем ҫинчен кӗскен те пулин 
асӑнса хӑвармаллах пуль, тетӗп.
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ТӐРӐН ЯЛ ТӐРӐХӖНЧЕ ҪУРАЛНӐ, ПУРӐННӐ, 
ПУРӐНАКАН, ТӖРЛӖ ӖҪРЕ 

ПАЛӐРНӐ ГТИРӖН ЕНТЕШСЕМ

1. Васильев Алексей Васильевич, ҫӗр ӗҫ халӑх 
комиссарӗ, 1897 ҫулта П атӑрьел районӗнчи Тӑрӑн 
ялӗнче хресчен ҫемйинче ҫуралнӑ. Ҫак ялтах пуҫламӑш 
ш култа, Аслӑ Арапуҫӗнчи 2 класлӑ училищӗре, 
Чӗмпӗрти учительсем хатӗрлекен чӑваш  шкулӗнче 
вӗреннӗ. Ҫавӑн хыҫҫӑн ӑна тӗнче вӑрҫине илсе кайнӑ. 
1918 ҫулта вӑрҫӑран таврӑнсан Васильев А.В. Именкас- 
синче, унтан Елчӗк районӗнчи Ш ӑмалакри шкулсенче 
ачасене вӗрентет. Граждан вӑрҫи пуҫлансан Колчака 
хирӗҫ ҫапӑҫма хутш ӑнать.

Алексей Васильевич 1920-1924 ҫулсенче П ӑва тата  
П атӑрьел уесӗсенче халӑха вӗрентес тӗлӗш пе вӑй хунӑ. 
Унтан ӑна партипе совет органӗсене куҫарнӑ.

Районсем йӗркелесен ВКП(б) Чӑваш  обкомне ялти 
ӗҫсен пайне ертсе пыма шаннӑ. 1929 ҫулта А.В. Ва
сильева республикӑра тухса тӑракан «Канаш» хаҫат 
редакторӗ пулма лартаҫҫӗ.

Пирӗн ентеше унӑн пултарулӑхне, тӑрӑш са ӗҫле- 
нине ш ута илсе, 1932 ҫулта ҫӗр ӗҫ халӑх комиссарӗ пул
ма ҫирӗплетнӗ. Ҫак яваплӑ ӗҫре вӑл пилӗк ҫул хушши 
вӑй хунӑ. Кӗске вӑхӑт хушшинчех ял ӗҫченӗсем тухӑҫлӑ 
тыр-пул пухса илсе м алти вырӑнсене йыш ӑннӑш ӑн 
Чӑваш  республикине 1933 ҫулта Пӗтӗм Союзри Хӗрлӗ 
хӑма ҫине кӗртнӗ. 1935 ҫулта Чӑваш  АССРӗ Ленин 
орденне тивӗҫнӗ. Тата икӗ ҫултан республикӑ Раҫҫей 
Федерацийӗнче чи тухӑҫлӑ тыр-пул пухса илнӗ. Пысӑк 
ҫитӗнӳсем туни паллах А. В. Васильев тӑрӑш масӑр пул- 
ман, ҫапах та  вӑл Сталин репрессийӗнчен хӑтӑлайман. 
Ӑна контрреволюцилле организаци членё пулса ял 
хуҫалӑхне сӑтӑрлӑ ӗҫсем тунӑ тесе, РСФСР Аслӑ сучӗ 
персе вӗлерме приговор кӑларнӑ. 1940 ҫулта ҫав при
говора СССР Аслӑ сучӗ улӑш тарса Алексей Васильеви
ча тӗрмене хупмалла тунӑ. Киле вӑл 17 ҫултан анчах 
таврӑнать. Унӑн таса ятне 1956 ҫулта тавӑрнӑ.
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Ирӗке тухсан А.В. Васильев Чӑваш  АССР ҫӗр ӗҫ ми- 
нистерствинче пай пуҫлӑхӗ, республикӑн сад ӗрчетес 
енӗпе ӗҫлекен тӗп агрономӗ пулнӑ.

Хӑй вӑхӑтӗнче ӑна Хӗрлӗ Ҫӑлтӑр орденӗпе, нумай 
медальсемпе наградӑланӑ. Алексей Васильевич Васи
льев 1983 ҫулта вилнӗ.

2. Цветкова Матрена Дмитриевна, 1924 ҫулта 
Елчӗк районӗнчи Аслӑ П ӑла Тимеш ялӗнче ҫуралса 
ӳснӗ. Ҫак районти «Победа» колхозра уй-хир бригадинчи 
звеньевой пулса ӗҫленӗ. 1947-мӗш ҫулхи вырмара пысӑк 
тухӑҫлӑ тӗш -тырӑ (пӗр гектартан 39 ц) пухса кӗртсе ре- 
спубликипе мала тухнӑшӑн ӑна 1948 ҫулта Социализм- 
ла Ӗҫ Геройӗ ятне панӑ, Ленин орденӗ парса чысланӑ.

Цветкова М.Д. Кӗҫӗн Патӑрьелне качча килсе ҫемье 
ҫавӑрсан, ӑна кок-сагыз культурине ӳстерекен, пахча- 
ҫимӗҫ ҫитӗнтерекен бригадӑн бригадирё пулма шаннӑ. 
Ӗҫри ҫитӗнӳсемшӗн вӑл 1973 ҫулта «Хисеп Палли» орден 
тата  медальсем илме тивӗҫнӗ. 1969 тата  1973 ҫулсенче 
ӑна район Канашне депутат пулма суйланӑ. Паянхи 
кун вӑл тивӗҫлӗ канура, ывӑлӗн ҫемйипе пурӑнать.

3. «Октябрь революци» орденӗпе:
Хураськин Яков Константинович, Патӑрьел районӗн 

«Сельхозтехника» пӗрлешӗвӗнчи слесарь -  1971 ҫулта 
наградӑланӑ (Кӗҫӗн Патӑрьелӗнче пурӑннӑ).

4. Ёҫлӗх Хӗрлӗ Я лав орденӗпе:
1) Носова Анна Архиповна, «Путь Ленина» колхозӑн 

Тӑрӑн ферминче доярка, 1971 ҫул (Тӑрӑн).
2) Медведев Федор Владимирович, «Герой» колхоз 

председателё -  1971, 1973 ҫ. (Тӑрӑн).
3) Воробьева Валентина Федоровна, «Путь Ленина» 

колхозӑн Кӗҫӗн Патӑрьелӗнчи сысна ферминче свинар
ка (Кӗҫӗн Патӑрьел).

3) Ситов Александр Александрович, «Путь Ленина» 
колхоз председателӗн ҫумӗ -  1973 ҫ. (Кӗҫӗн Патӑрьел).
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4) Капустин Алексей Егорович, «Батыревский» со
вхоз тракторисчё -  1986 ҫ. (Кӗҫӗн Патӑрьел).

Капустин Алексей 
Егорович 1935 ҫулта 
Патӑрьел районӗнчи Ҫӗнӗ 
Ахпӳрт ялӗнче ҫуралнӑ. 
Ш култа 7 клас вӗренсе 
тухсан Мичурин ячӗпе 
тӑракан колхоз уй-хир бри- 
гадинче ӗҫленӗ. 1954-1957 
ҫулсенче Совет ҫарӗнче 
хӗсметре тӑнӑ.

1963 ҫулта Канаш- 
ри профтехучилищӗрен 
вӗренсе тухнӑ механизатор 
«Путь Ленина» колхозра 
тракторист пулса ӗҫлеме 

ты тӑнать. Каярах А.Е. Капустин «Батыревский» совхоз- 
ра, «Була» ял хуҫалӑх кооперативӗнче вӑй хурать.

Алексей Егорович асӑннӑ хуҫалӑхсенче 30 ҫул ы тла 
тракторпа ҫуракинче сухаласа, тыр-пул акса, ҫӗр улми 
лартса тата  ы тти уй-хирти ӗҫсене тӑрӑш са пурнӑҫланӑ. 
Ырми-канми ӗҫлесе вӑл хуҫалӑхра кӑна мар, районта 
та  механизаторсен хушшинчи ӑмӑртусенче ҫулран ҫул 
малти вырӑнсене ҫӗнсе илнӗ.

Ҫӗр улми туса илессипе пысӑк ҫитӗнӳсем тунӑш ӑн 
(278 ц/га) ӑна 1986 ҫулта Ӗҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденӗпе, 
«Ёҫри хастарлӑхшӑн» тата  ы тти медальсемпе 
наградӑланӑ. Ёҫ ветеранӗ 1997 ҫулта тивӗҫлӗ канӑва 
тухнӑ.

5. Ш -мӗш степенълӗ Ӗҫ Мухтавӗн орденӗпе:
1) Ш уряшкин Иван Иванович, Челябинскметалло- 

строй, мастер -  1976 (Тӑрӑн).
2) Крылова Анна Дмитриевна, Батыревское СМХ 

каменщ ица -  1975 ҫ. (Тӑрӑн).

350



3) Карпова Лидия М атвеевна, «Батыревский» со- 
вхозри доярка -  1978 ҫулта (Тӑрӑн).

4) Сорокина Зинаида Николаевна, Мускаври СМУ- 
161, строитель -  1980 ҫ. (Тӑрӑн).

6. Халӑхсен Туслӑхӗ орденӗпе:
Кальметов Николай Николаевич, «Батыревскагро-

химия» производство пӗрлешӗвӗн тракторисчӗ -  1986 ҫ. 
(Кӗҫӗн Патӑрьел).

7. «Папгтӑрлӑхшӑн» орденпа:
Думилин Петр Павлович, Чернобыль атом станци-

не сиенсӗрлетес ӗҫре паттӑрлӑх кӑтартнӑш ӑн -  2002 
ҫулта (Тӑрӑн).

«Хисеп П алли» орденпа:
Думилина Александра Михайловна, «Путь Л ени

на» колхозри колхозница -  1973 ҫ. (Тӑрӑн).

Пётём Союзри социализмла ӑмӑртура ҫӗр ӗҫӗпе 
выльӑх-чӗрлӗх продукчӗсем туса илес енӗпе ял- 
хуҫалӑхӗнче тата  ы тти ӗҫре пысӑк ҫитӗнӳсем тунӑш ӑн 
тата  пысӑк хастарлӑх кӑтартнӑш ӑн СССР Аслӑ 
Канаш ӗн Президиумӗ тӗрлӗ ҫулсенче кӑларнӑ Указ 
тӑрӑх СССР медалӗсемпе наградӑланӑ. Вёсен хушшин
че пирӗн ял тӑрӑхӗнчен те пулнӑ.

«Ӗҫри хастарлӑхшӑн» медалъпе:
1. Лидия Григорьевна Логунова -  «Батыревский» со- 

вхозри Треньел ферминче сурӑх пӑхакан, 1975 ҫ.
2. Василий М атвеевич Самакин -  «Батыревский» со- 

вхозри Тӑрӑн ферминче скотник, 1975 ҫ.
3. Алексей Егорович Капустин -  тракторист, 1973 ҫ.
4. Крылов Вениамин Михайлович -  Батыревское 

РО «Сельхозтехника» шоферӗ (Тӑрӑн), 1973 ҫ.
5. Рубцов Леонид Алексеевич -  Батыревское РО 

«Сельхозхимия» тракторисчӗ (Кӗҫӗн Патӑрьел), 1981 ҫ.
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6. Петр Петрович Хураськин -  «Батыревскремтех- 
предприяти» юсавпа техника предприятии тимӗрҫи 
(Кӗҫӗн Патӑрьел), 1986 ҫ.

7. Лидия Ивановна Кошкина -  «Батыревский» со- 
вхозри Тӑрӑн ферминче ӗне сӑвакан, 1986 ҫ.

«Еҫре палӑрнӑшӑн» медалъпе:
1. Алексей Александрович Михайлов -  П атӑрьел 

районёнчи МТСра трактор бригадин бригадирё (Кӗҫӗн 
П атӑрьел), 1955 ҫ.

2. Нина Васильевна Каллина -  «Путь Ленина» 
колхозри Кӗҫӗн П атӑрьелӗнчи сысна ферминче сысна 
пӑхакан, 22.03.1966 ҫ.

3. Феодосия Федоровна Ашмарина — «Путь Ленина» 
колхозри Тӑрӑн ферминче пӑру пӑхакан,1973 ҫ.

4. Анисим Петрович Воробьев — П атӑрьелӗнчи 
эксплуатаципе техникӑлла ҫыхӑну узелёнчи участок 
ертӳҫин ҫумӗ, 1974 ҫ. (Кӗҫӗн Патӑрьел).

5. Федор Владимирович Медведев — «Герой» колхоз 
председателё, 1966 ҫул (Тӑрӑн).

6. Рубцова Нина Ильинична -  «Путь Ленина» кол
хозри сысна пӑхакан», 1974 ҫ. (Кӗҫӗн Патӑрьел).

7. Михеева Вера Степановна -  П атӑрьелӗнчи тёп 
больницӑри медицина сестри, 1981 ҫ. «Отличник здра
воохранения СССР» (Тӑрӑн).

Ял хуҫалӑх производствинче пысӑк ҫитӗнӳсем 
тунӑш ӑн СССР халӑх хуҫалӑх ҫитӗнӗвӗсен Выстав- 
кин Тӗп комитечӗ пирӗн районти Тӑрӑн ял  тӑрӑхӗн 
ӗҫченӗсене медальсемпе наградӑланӑ.

1956 ҫулхи раш тав уйӑхӗн 30-мӗшӗнче Пӗтӗм Союз- 
ри ял хуҫалӑх выставкин Тӗп Комитечӗ йыш ӑннӑ по
становлени тӑрӑх Кӗҫӗн П атӑрьел ялӗнче пурӑнакан:

Михайлов Алексей Александровича -  Патӑрьелӗнчи 
МТСра трактор бригадин бригадирне пысӑк кёмёл ме- 
дальпе;

Хураськин Яков Константиновича -  ҫав МТСри ком
байнера пёчёк кёмёл медальпе;
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Ситов Александр Александровича -  Мичурин ячёпе 
тӑракан колхоз председательне, 1956 ҫулта кӗмӗл, 1958 
ҫулта бронза медальсемпе наградӑланӑ.

Илехметов Алексей Ивановича — уй-хир бригадин 
бригадирне 1958 ҫулта пёчёк кёмёл медальпе;

1972 ҫулта Носова Анна Архиповнӑна -  «Путь Л ени
на» колхозри ӗне сӑвакана ы лтӑн медальпе;

Медведев Федор Владимировича -  «Герой» колхоз 
председательне, пёр кёмёл, икё бронза медальпе;

Карпова Лидия М атвеевнӑна -  «Батыревский» со- 
вхозри ӗне сӑвакана, бронза медальпе.

1974 ҫулхи ӗҫ итогӗсем тӑрӑх бронза медальпе:
1. Попов Пимен Григорьевича — «Батыревский» со- 

вхозри Треньел ферма заведующийӗ. Ҫавӑн пекех сурӑх 
пӑхакансене:

2. Логунова Лидия Григорьевнӑна,
3. Соловьева Елена Егоровнӑна,
4. Л епеш кина Александра М атвеевнӑна.
Ҫӳлерех кӑтартнӑ фермӑ ӗҫченӗсем 1975 ҫулта

«Республикӑри сурӑх пӑхакансенчен чи лайӑххи» ята 
тивӗҫнӗ.

5. Ситов Николай Александровича -  «Батыревский» 
совхоз управляющине, 1985 ҫулта бронза медальпе.

6. Капустин Алексей Егоровича — тракториста 1984 
ҫ. бронза медальпе.

Ҫӳлерех асӑннӑ виҫӗ ял уйрӑмш ар колхозсем пулса 
юнашар 20 ҫул хушши йывӑрлӑхсене ҫӗнтерсе м алалла 
аталанса пынӑ. Вӑл тапхӑрта ял ҫыннин темле нуша 
та  курма тивнё пуль, ӑна халь астӑвакансем сахаллан- 
сах пыраҫҫӗ. П аллах, нумай ҫул тӳрӗ кӑм ӑлпа колхоз- 
совхозра, коллективлӑ предприятире, ҫавӑн пекех ы тти 
вы рӑнта ӗҫлесе канӑва тухнисем сахал мар пулнӑ. Пур- 
не те ҫак кёнекене кёртме май килмерё пуль. Ҫапах та  
хам пёлнё таран тата  архиври материалсене йёрлесе 
пынӑ май кӑш т та  пулин вӗсене асӑнса хӑварасш ӑн.
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1971 ҫулхи район хаҫатӗнче «Илюткина Евдокия 
Николаевнапа Воробьева Мария Александровна Кӗҫӗн 
П атӑрьел ферминче вӑтӑр ҫула яхӑн: пӗри вун ҫичӗ, 
тепри 16 лаш а пӑхса ҫав вӑхӑт хушшинче ҫӗршер 
лаш а колхоза ӳстерсе панӑ» тесе ҫырнӑччӗ. Вӗсем 
80-мӗш ҫулсенче те ӗҫленӗ пулсан («Красное Б аты 
рево» колхозран тытӑнса «Батыревский» совхоз тара
нах) каш нийӗш ӗн ӗҫ стажӗ 40-шер ҫул ы тла та  пуль. 
Хӗрарӑмшӑн сахал мар вӗт-ха ҫак ҫул тӑрш ш ӗ. Мухта- 
ва тивӗҫлӗ мар-и ялсенчи ҫавӑн пек уй-хир тата  ферма 
ӗҫченӗсем? Вӗсем тивӗҫлӗ канӑва тухсан колхоз пенсине 
те питӗ сахал илнё, паян та  мухтанмалли ҫук. Иртнӗ 
ӗмӗрӗн 40-70 ҫулӗсенче Тӑрӑнта Л агерева Клавдия Сер
геевна, Аканова Анна Ивановна колхозницӑсем, Мака- 
ев Петр Семенович шофер, Крылова Нина Михайловна- 
па Емельянова Елизавета Алексеевна ӗне сӑвакансем, 
М идакова Мария Тимофеевна пахча-ҫимӗҫ тата  хӑмла 
бригадисен бригадирё, Кӗҫӗн П атӑрьелӗнче -  Цветков 
Емельян Димитриевич бригадир, Яковлев Александр 
Федорович шофер тата  ыттисем пирки ырӑпа асӑнатчӗҫ 
ял-йышсем -  паллах пурне те каласа-ҫырса пётерме 
ҫук. Кашни ҫыннӑн пурнӑҫӗ вӑл-хӑй пёр кӗнеке.
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Ҫаксем тава тивӗҫлӗ тата хисеп ятсене илнӗ

Светлана Алексан
дровна Енилнна 1973 
ҫулта Патӑрьел районӗнчи 
Треньелӗнче ҫуралса ӳснӗ.

1990-1997 ҫулсенче 
вӑл «АНКО» пӗчӗк пред- 
приятинче вӑй хурса тӗп 
бухгалтера ҫитет. Ҫав 
вӑхӑтрах вӑл аслӑ пӗлӳ 
илме те тӑрӑш ать.

1996 ҫулта И.Я.
Яковлев ячӗллӗ Чӑваш 
патш алӑх педагогика 
институтӗнчен вӗренсе 
тухсан химипе биологи 
учителӗн профессине, тепӗр ҫул, И.Н. Ульянов ячӗллӗ 
Чӑваш  патш алӑх университетӗнчен вӗренсе тухса, эко
номист специальнӑҫне алла илет.

1997-2003 ҫулсенче С.А. Енилина «Аудит-Консал
тинг» хупӑ акционерлӑ обществин оценщикӗ, тёп бух
галтер, финанс енёпе директор пулса тӑрӑш ать.

2001 ҫулта С.А. Енилина хӑйӗн пӗлӗвне Халӑхсен 
хушшинчи академинче ӳстерет.

07.2003-08.2010 ҫулсенче -  Чӑваш  Республикин ял 
хуҫалӑх министрӗн ҫумӗ.

2007 ҫулхине ял хуҫалӑхне патш алӑх енчен 
йӗркелесе пырас ӗҫпе стажировкӑра Канадӑра, тепӗр 
икӗ ҫултан Раҫҫей Федерации Президенчӗ ҫумӗнчи 
патш алӑх службин академинче хӑйӗн пӗлӗвне ма
лалла ӳстернӗ. Светлана Александровна -  экономика 
ӑслӑлӑхӗсен кандидачӗ.

Чӑваш Республикин Президенчӗн М.В. Игнатьевӑн 
19.09.2010 ҫулхи Указӗпе С.А. Енилинана республикӑн 
пурлӑхпа ҫӗр ӗҫ хутшӑнӑвӗсен министрӗ пулма 
ҫирӗплетнӗ.

Ӗҫри ҫитӗнӳсемшӗн пирӗн ентеше 2006 ҫулта
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Раҫҫеей Ф едерацийӗнчи ял  хуҫалӑх М инистерствин Хи- 
сеп грамотные парса чысланӑ.

2007-мӗш ҫулта вӑл Пӗтӗм Раҫҫейри 2006 ҫулхи 
ял  хуҫалӑх перепиҫӗнче тӳрӗ кӑм ӑлпа ӗҫленӗшӗн 
медаль илме тивӗҫнӗ. 2010 ҫултанпа «Раҫҫейри 
агропромышленнӑҫ хисеплӗ ӗҫченӗ».

Ч ӑваш  Республикин Пуҫлӑхӗ 2012 ҫулхи раш тав 
уйӑхӗн 19-мӗшӗнче Енилина С ветлана Александровна- 
на «Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ экономисчё» 
хисеплӗ ят панӑ.

Федор Владимирович Медведев 1936 ҫулта 
Т ӑрӑнта ҫуралнӑ. Вӑтам  ш кул вӗренсе пӗтерсен Мичу
рин ячӗпе тӑракан  колхозра вӑй хурать, Совет ҫарӗнче 
хӗсметре тӑрать. 1958 ҫулта Ч ӑваш  ял  хуҫалӑх ин- 
ститутне вӗренме кӗрсе, тепӗр пилӗк ҫултан ученӑй- 
агроном специальнӑҫне алл а  илнӗ.

Федор Владимирович «Герой» колхозра тёп агро
ном, 1970-1985 ҫулсенче колхоз председателё пулса 
тӑрӑш ать. 1985 ҫултан ты тӑнса 1992 ҫул таран  вӑл «Ба
тыревский» совхозри 2-мӗш уйрӑмра м алтан  агроном, 
каярах ҫав совхозрах тёп агроном ш утланса тӑрать.

90-мӗш ҫулсенче колхозсемпе совхозсенчен ял 
хуҫалӑх, кооперативсемпе акционерлӑ пӗрлешӳсем ҫине 
куҫсан, 1992 ҫулта ФВ. Медведева «Була» коллективлӑ 
ял хуҫалӑх предприятине ертсе пыма шанаҫҫӗ. Ҫак 
хуҫалӑх тилхепине пилӗк ҫул хушши ты тса пырать. 
ҫакӑн хыҫҫӑн та  вӑл  2000 ҫулсенче асӑннӑ кооперативра 
тёп агроном пулса уй-хир специалисчӗсене хӑйӗн паха 
опытне парса хӑварма тӑрӑш ать.

Нумай ҫул хушши тӳрӗ кӑмӑлпа ял хуҫалӑха 
аталантарассиш ӗн вӑй хунӑшӑн В.Ф Медведева икӗ хут
чен «Ёҫлӗх Хӗрлӗ Ялав» орденӗпе, «Ёҫре палӑрнӑшӑн», 
«В.И. Ленин ҫуралнӑранпа 100 ҫул», «Ӗҫри хастарлӑхшӑн», 
СССР ВДНХ медалӗсемпе наградӑланӑ. Ҫавӑн пекех ӑна 
Чӑваш  АССР Аслӑ Канашӗн Президиумӗ Хисеп грамоти 
парса чысланӑ. 1970 ҫулта Федор Владимировича «Чӑваш 
АССР тава тивёҫлё агрономё» хисеплӗ ят  панӑ.
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Петр Васильевич 
Самакин 1947 ҫулта 
Тӑрӑнта ҫуралса ӳснӗ.
Патӑрьелӗнчи вӑтам
ш култан вӗренсе тухсан 
Чӑваш  ял хуҫалӑх инсти- 
тутне вӗренме кӗнӗ, 1969 
ҫулта ученӑй-агроном 
специальнӑҫне алла илет.

1969-1971 ҫулсенче 
вӑл «Герой» колхозра аг
роном, тёп агроном пул
са тӑрӑш ать. 1971-1974 
ҫулсенче ВЛКСМ район- 
ти комитечӗн иккӗмӗш 
секретарӗ, ун хыҫҫӑн 1978 
ҫул таран парти райкомӗнче вӑй хурать.

1978 ҫулта Петр Васильевича Патӑрьел 
райӗҫтӑвкомӗн ял хуҫалӑх управлении тӗп агрономӗ 
пулма шанаҫҫӗ. Районти хуҫалӑхсен агрономи служби- 
не вӑл 17 ҫул ертсе пынӑ.

1995- 2001 ҫулсенче П.В. Самакин П атӑрьел районӗн 
ҫӗр йӗркелӳ комитечӗн председателӗ, ун хыҫҫӑн «Исток» 
Агрофирма пӗрлешӗвӗнче тёп агроном пулса тӑрӑш ать.

Чӑваш  АССР Аслӑ Канаш ӑн Президиумӗн 
Указӗсемпе 1982 ҫулта ӑна Хисеп грамотипе 
наградӑланӑ, 1987 ҫулта «Чӑваш АССР тава тивӗҫлӗ 
агрономӗ» хисеплӗ ята панӑ.

Петр Павлович Думилин 1949 ҫулта Тӑрӑнта 
ҫуралса ӳснӗ. Совет ҫарӗнчен таврӑнсан 1972 ҫулта ӑна 
«Путь Ленина» колхозри уй-хир бригадин бригадирне 
суйлаҫҫӗ. Ҫак яваплӑ ӗҫре 1998 ҫулччен тӳрӗ кӑмӑлпа 
вӑй хурать. Петр Павловичӑн ӗҫри тӑрӑш улӑхӗ ҫинчен, 
унӑн ӗҫри ӳсӗмӗсем ҫинчен вулакан маларах паллаш рӗ 
пуль тетӗп.

1986 ҫулта кӗркунне вӑл Чернобыльти атом
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станцийӗнче авари пулнӑ 
вырӑна сиенсӗрлетес ӗҫе 
хутшӑннӑ, ҫак радиаци- 
пе варланнӑ вырӑна та- 
сатас тесе, сывлӑхшӑн 
хӑрушлӑх тухса тӑрассине 
пӑхмасӑр, тӳрӗ кӑмӑлпа 
пурнӑҫланӑшӑн ӑна
«Паттӑрлӑхшӑн» орденпа 
наградӑланӑ.

П.П. Думилин ҫавӑн пе
кех 1997 ҫулта «Чӑваш Ре- 
спубликин ял хуҫалӑхӗн 
тава тивӗҫлӗ ӗҫченё» 
хисеплӗ ята илме тивӗҫнӗ.

Владимир Евдоки
мович Паймуков 1949 
ҫулта Тӑрӑн ялӗнче ҫуралса 
ӳснӗ. Патӑрьелӗнчи вӑтам 
ш култан вӗренсе тухсан, 
вӑл Чӑваш  патш алӑх 
университечӗн пӗтӗмӗшле 
техника факультетне 
вӗренме кӗрет. Ӗҫленӗ 
вӑхӑтрах вӑл 1980 ҫулта 
Чулхулари инженер-сто- 
ительство институтӗнчен 
вӗренсе тухать.

Совет ҫарӗнчен
таврӑнсан, В.Е. Пайму

ков нумай вӑхӑт хушши Ш упаш карти «Чӑваш 
ял хуҫалӑх проект» институтӗнче, строительство 
организацийӗсенче инженер, директор пулса тӑрӑш ать.

2002 ҫултан тытӑнса Ш упаш карти УАО «Монолит- 
строй» организацинче техника енёпе (технический) ди
ректор ӗҫӗнче вӑй хурать. Вӑл тӳреммӗн республикӑри
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строительство ӗҫӗсене хутшӑннипе тӗп хуламӑрта 
пысӑк пӗлтерӗш лӗ административлӑ нумай этаж лӑ 
ҫуртсемпе ы тти обьектсем хута кайнӑ.

Строительствӑри тава тивӗҫлӗ ӗҫсемшӗн тата  нумай 
ҫул тӳрӗ кӑм ӑлпа ӗҫленӗшӗн 2001 ҫулта В.Е. Паймуко- 
ва «Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ строителё» 
хисеплӗ ят панӑ.

Иван Кириллович Соловьев 1958 ҫулта Кӗҫӗн 
Патӑрьелӗнче учите льсен ҫемйинче ҫуралса ӳснӗ. 
Патӑрьелӗнчи вӑтам шкултан вӗренсе тухсан 1975 ҫулта 
Чӑваш  ял хуҫалӑх институчӗн механизаци факультетне 
вӗренме кӗрсе тепӗр пилӗк ҫултан ял хуҫалӑх производ- 
ствин инженер-механик специальнӑҫне алла илет. Ҫавӑн 
хыҫҫӑн пӗр ҫул Патӑрьел районӗнчи «Гвардеец» колхозра 
инженер-энергетик пулса, ун хыҫҫӑн пилӗк ҫул хушши 
райпон хатӗрлев кантурӗнче вӑй хурать.

1986-1990 ҫулсенче Иван Кириллович «Чӑвашэнерго» 
пӗрлешӗвӗн ЮЭС предприятийӗнче мастер, ун хыҫҫӑн 
пӗр ҫул хушши -  районти ҫыхӑну уйрӑмӗн ертӳҫи.

1993 ҫултан ты тӑнса 2003 ҫулччен вӑл «ВолгаТеле
ком» УАО Ч ӑваш  Республикин ф илиалӗн П атӑрьелӗнчи 
ЭТУС ертӳҫи пулса ӗҫленӗ. И.К. Соловьев ертсе пыни- 
пе ҫак ҫулсенче кӑнтӑр енчи тӑватӑ  районти линипе 
техника цехӗсене пӗрлеш терсе тӑракан  организаци 
пысӑк пӗлтерӗш лӗ ӗҫсем туса ирттернӗ. 2000-мӗш 
ҫул тӗлне П атӑрьел, Ш ӑмӑрш ӑ, Елчӗк, Комсомоль
ски районӗсенче ҫыхӑну енӗпе халӑха тивӗҫтерекен 
ҫӗнӗлӗхсем кӗреҫҫӗ: факсимиле аппарачӗсем выр- 
наҫтарса, электронлӑ почтӑпа усӑ курасси, «Интернет» 
ҫыхӑнӑвӗпе усӑ курас текенсене ӗҫлеме май туса парас- 
си пурнӑҫа кӗрсе пырать.

ЭТУСӑн пурлӑхпа производство, техника базине 
ҫӗнетес, м алалла аталантарас енӗпе те ертӳҫӗ нумай 
вӑй хунӑ. 12 ҫул хушшинче организации производство 
бази самаях тӗрекленнӗ: ҫӗнӗ икӗ хутлӑ ҫурт хӑпартса 
лартнӑ, асӑннӑ пур районта та  производствӑн ҫурт- 
йӗрӗсемпе гаражӗсене тӗпрен юсанӑ.
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И.К. Соловьева ӗҫре пысӑк ҫитӗнӳсем тунӑшӑн 2003 
ҫулта «Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ ҫыхӑну 
ӗҫченӗ» хисеплӗ ят панӑ.

Владимир Иванович 
Краснов Тӑрӑнта 1951 
ҫулта ҫуралса ӳснӗ.

1969-1973 ҫҫ. Калинин
град облаҫӗнчи Советски 
кинотехникумра вӗренет. 
Чӑваш  Ене таврӑнсан 
ҫамрӑк специалист Мур- 
каш па Канаш районӗсенчи 
киносетьсен техника
ертӳҫи пулса тӑрӑш ать.

1975 ҫулхи ака 
уйӑхӗнчен тытӑнса 2001 
ҫул вӗҫленичченех Крас
нов В.И. пӗр улшӑнми 

П атӑрьел районӗнчи киносеть директорӗ.
Владимир Иванович 1983 ҫулта «СССР кинемато- 

графи отличникӗ», 1995 ҫулта «Раҫҫейри хисеплӗ кине
матографист» ята тивӗҫнӗ. Ҫавӑн пекех ӑна тӗрлӗ шай- 
ри Хисеп грамотисемпе хисеплӗ ятсем парса чысланӑ.

1986 ҫулта В.И. Краснов «Чӑваш АССР культурӑн 
тава тивӗҫлё ёҫченё» ята илме тивеҫнӗ.

Анатолий Иванович Яковлев 1964 ҫулта 
Кӗҫӗн Патӑрьелӗнче ҫуралса ӳснӗ. Тӑрӑнти 8 ҫул 
вӗренмелли шкула пӗтерсен, шофер, унтан механиза
тор профессийӗсене алла илнӗ. 1972-74 ҫулсенче Совет 
ҫарӗнче хӗсметре тӑнӑ. М алтанхи ҫулсенче шофер пул
са 40 ҫула яхӑн «Батыревский» совхозра, «Була» тата  
«Исток» Агрофирмӑра механизаторта вӑй хурать.

Ял хуҫалӑхӗнчи тава тивӗҫлӗ ӗҫсемшӗн тата  ну
май ҫул тӳрӗ кӑмӑлпа ӗҫленӗшӗн Чӑваш  Республикин 
Пуҫлӑхӗн 2013 ҫулхи пуш уйӑхӗн 26-мӗшӗнче кӑларнӑ
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Указпа килӗшӳллӗн
Патӑрьел районӗнчи «Ис
ток» агрофирма» тулли 
мар яваплӑ обществин 
трактористне А.И. Яков
лева «Чӑваш Республи- 
кин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ» 
хисеплӗ ят панӑ. Ҫавӑн пе
кех Анатолий Ивановичӑн 
хамӑр республика тата  
район шайӗнче панӑ Хисеп 
грамотисем те пур.

Владимир Николаевич Фролов дзюдо 
кӗрешӗвӗпе Раҫҫей Федерации спорт мастерё, 1955 ҫ.ҫ. 
(Кӗҫӗн Патӑрьел), Омск хулинче пурӑнать. В.Н. Фролов 
Раҫҫей Федерацийён тава тивӗҫлӗ тренерё.

Анатолий Нико
лаевич Думилин 1951 
ҫулта Тӑрӑнта ҫуралса 
ӳснӗ. 1973 ҫулта Чӑваш  
ял хуҫалӑх институтӗнче 
вӗренсе инженер-меха
ник специальнӑҫне ил
сен, Калинин облаҫӗнчи 
пёр колхоза хӑй вӗреннӗ 
специальнӑҫпа ӗҫлеме 
яраҫҫӗ.

1974-1975 ҫулсенче Со
вет ҫарӗнче салтак служ- 
бине вӗҫлесен Патӑрьел 
районӗн «Сельхозтехника» 
пӗрлешӗвне ӗҫе вырнаҫать.

1977 ҫулхи нарӑс уйӑхӗнчен тытӑнса 34 ҫул хушши
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Анатолий Николаевич П атӑрьел районӗнчи Гостехнад
зор инспекцийӗн ертӳҫи пулса ӗҫленӗ.

Нумай ҫул хушши хӑйне шанса панӑ ӗҫе тӳрӗ 
кӑмӑлпа пурнӑҫласа пынӑш ӑн А.Н. Думилина 2001 
ҫулта Раҫҫей ял хуҫалӑх Министерстви Хисеп грамоти- 
пе наградӑланӑ, 2008 ҫулта «Гостехнадзорӑн Хисеплӗ 
инженер-инспекторӗ» ят парса чысланӑ. Ҫавӑн пекех 
унӑн Чӑваш  Республикипе район шайӗнчи Хисеп гра- 
мотисемпе Тав хучӗсем упранаҫҫӗ.

Анатолий Дмитриевич Самакин 1949 ҫулта 
Тӑрӑнта ҫуралса ӳснӗ. 1966 ҫулта П атӑрьелӗнчи вӑтам 
ш култан, 1973 ҫулта Канашри финанс техникумӗнчен 
вӗренсе тухнӑ.

1968-70 ҫулсенче Совет ҫарӗнче хӗсметре танк 
механик-водителӗ пулса салтак службине ирттернӗ.

1984 ҫулта вӑл, Мускаври Пӗтӗм Союзри ял хуҫалӑх 
институтне куҫӑмсӑр майпа вӗренсе пӗтерсе, ял хуҫалӑх 
производствинчи экономист-йӗркелӳҫӗ специальнӑҫне 
алла илет.

Анатолий Дмитриевичӑн ӗҫ стажӗ «Путь Ленина» 
колхозран тытӑннӑ. 1970-1974 ҫулсенче райӗҫтӑвкомра 
-  инспектор, РӖК-ӑн финанс уйрӑмӗнче аслӑ экономист. 
Ун хыҫҫӑн ял хуҫалӑх управленийӗнче планпа экономи
ка пайӗн ертӳҫи пулса вӑй хурать. 1980 ҫултан тытӑнса 
районти план комиссийӗн председателӗнче, 1982 ҫултан 
КПСС райкомӗн ял хуҫалӑх пайӗн заведующийӗнче, 
1986-1990 ҫулсенче П атӑрьел райпо правленийӗн 
председателӗ пулса ӗҫленӗ.

1990 ҫулхи пуш уйӑхӗн 28-мӗшӗнчи тата  1991 
ҫулхи раш тав уйӑхӗн 8-мӗшӗнчи суйлавсенче ӑна 
П атӑрьелӗнчи райӗҫтӑвком председательне суйланӑ.

Ёҫри ҫитӗнӳсемшӗн А.Д. Самакина тӗрлӗ шайри 
Хисеп грамотисемпе наградӑланӑ.

Николай Иванович Лазарев 1949 ҫулта Тӑрӑнта 
ҫуралнӑ. 1966 ҫулта П атӑрьелӗнчи вӑтам  ш култан
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вӗренсе тухнӑ ҫамрӑк Челя
бинск хулине ҫул тытать.
Унта вӑл Челябинскметал- 
лургстрой трестӗнче вӑй 
хурать.

1968-1970 ҫулсенче Со
вет ҫарӗнче хӗсметре тӑнӑ.
Тӑван яла таврӑнсан пирӗн 
ентеш Росгосстрахӑн
Патӑрьел уйрӑмӗнче
инспектор, аслӑ эконо
мист пулса тӑрӑш ать.
1979 ҫулта ӑна инспек- 
ци пуҫлӑхӗн ҫумӗ пулма 
ҫирӗплетеҫҫӗ.

1971-1973 ҫулсенче Лазарев хӑйӗн пӗлӗвне Канаш- 
ри финанс техникумӗнче ӳстерет.

Николай Ивановичӑн тивӗҫлӗ канӑва тухичченех пӗр 
ӗҫ вырӑнӗ, унӑн юлашки должнӑҫӗ — ООО «Росгосстрах- 
Поволжье» Чӑваш  Республикинчи тӗп Управленийӗн 
Филиалӗн начальникӗн ҫумӗ, корпоративлӑ йӗркепе су- 
такан тёп менеджер.

Н.И. Л азарева ӗҫри ҫитӗнӳсемшӗн СССР Минис- 
трсен Канашӗ, РСФСР финанс Министерстви, Раҫҫей 
тата Чӑваш  Республин ведомствисем Хисеп грамоти, 
Диплом, Тав ҫырӑвӗ парса чысланӑ.

А.Н. Думилинпа Н.И. Лазарев ӗҫ ветеранӗсене ял- 
йыш 2006 тата  2011 ҫулсенчи суйлавсенче Тӑрӑн ял 
Канашӗн депутачӗсем пулма суйланӑ.

Маргарита Александровна Замчинская
1957 ҫулта Треньелӗнче ҫуралнӑ. Чӑваш  патш алӑх 
университетӗнчен вӗренсе тухсан 1978 ҫултан тытӑнса 
Комсомольски районӗнчи «Гигант» колхозра бухгал
тер, тёп бухгалтер пулса ӗҫленӗ. Ш упаш кара куҫсан 
вӑл -  куҫса ҫӳресе кӗпер тӑвакан колоннӑра «Оскар» 
производствӑпа коммерци центрӗн тӗп бухгалтерӗ.
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1994 ҫулта вӑл «Аудит-Консалтинг» ХАО коммерци 
енӗпе аудитор фирмине йӗркеленӗ, унӑн Генеральнӑй 
директорӗ, ҫавӑн пекех Ш упаш кар территорийӗнчи 
профессионал бухгалтерсене хатӗрлекен институт 
Президенчӗ ш утланса тӑрать.

М.А. Замчинская Пӗтӗм Раҫҫейре бухгалтерсен хуш
шинче ирттернӗ конкурсра ҫӗнтернӗ. Ӑна «2003 ҫулӑн 
Раҫҫейри чи лайӑх бухгалтер» хисеплӗ ят панӑ.

Лидия Максимовна Никитина (Медведева)
1949 ҫулта Т ӑрӑнта ҫуралнӑ. 1969 ҫулта Канаш ри ме
дицина училищинчен вӗренсе тухнӑ. Нумай ҫул хуш
ши Ш ӑмӑрш ӑ районӗнчи санэпидстанцинче врач- 
эпидемиолог пулӑшуҫи пулса ӗҫлет. Ӗҫри ҫитӗнӳсемшӗн 
тата  нумай ҫул хушши тӳрӗ кӑмӑлпа ӗҫленӗшӗн Л.М. 
Н икитинӑна 1994 ҫулта РФ Госнадзорслужба Тав хучӗ 
парса чысланӑ, 1995 ҫулта вӑл «РФ санэпидслужба 
отличникӗ» ятне илнӗ.

Иван Ильич Думи
лин 1948 ҫулта Тӑрӑнта 
ҫуралсаӳснӗ. Совет ҫарӗнче 
салтак тивӗҫне пурнӑҫласа 
киле таврӑнсан, шофер 
специальнӑҫне алла илнӗ 
ҫамрӑк П атӑрьелӗнчи ве- 
теринари лечебницинче, 
унтан районти больницӑра 
ӗҫлеме пуҫлать.

1972 ҫултанпа 11 ҫул 
хушши Чӑвашколхозстрой 
пӗрлешӗвӗн Патӑрьелӗнчи 
СМУ-МПМК-МСОра води
тель, 1983 ҫултан тытӑнса 

2007 ҫулччен инженер-снабженец пулса вӑй хурать. 
Ӗҫленӗ вӑхӑтрах вӑл куҫӑмсӑр майпа Ҫӗрпӳри техникум- 
ра вӗренсе техник-механик специальнӑҫне алла илет.

>4ш Л Ш Щ
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Ялти строительство ӗҫӗнче нумай ҫул тӑрӑш са 
ӗҫленӗшӗн «Нечерноземагрпромстрой» корпорации 
правленийӗ Иван Ильича 1998 ҫулта Хисеп грамотипе, 
2002 ҫулхи постановленипе килӗш ӳллӗн «Нечернозе- 
магропромстрой Хисеплӗ строителӗ» ят парса чысланӑ. 
Ҫавӑн пекех унӑн ӗҫри ҫитӗнӳсемшӗн хамӑр республи
ка, район ш айӗнче панӑ Хисеп грамотисем те упранаҫҫӗ.

И.И. Думилин 2007 ҫултанпа ООО «Теплоэнергосер- 
вис» пӗрлешӳре маҫтӑр пулса тӑрӑш ать.

Аркадий Николае
вич Кошкин (1930-2010 
ҫ.ҫ.). 1944-1945 ҫулсенче 
Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ 
вӑрҫине хутш ӑннӑ, полк 
ывӑлӗ пулса разведкӑна 
ҫӳренӗ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн 1947- 
52 ҫулсенче вӑл  Инҫет 
Хӗвел тухӑҫӗнче флотра 
аслӑ матрос, чукун ҫул тех- 
никумне вӗренсе пӗтерсен 
вара Еврей автономи 
облаҫӗнче Сковородино 
станцийӗнче тепловоз- 
па электровоз машинисчӗ 
пулса ӗҫленӗ.
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Тӑрӑн ял тӑрӑхӗнчи 
малтанхи летчиксем: пёр 
тӑвансем: Коннов Петр
Петрович (1925—2000 ҫҫ.), 
Коннов Федор Петрович 
(1927-1999 ҫҫ.) иккёшё те 
Тӑрӑн ялӗнче ҫуралса ӳснӗ.

Сӑнӳкӗрчӗк ҫинче Ф.П. 
Коннов.

Т ӑрӑнта ҫуралса ӳснӗ паровоз-электровоз—тепловоз 
машинисчӗсенчен тепри -  Илехметов Николай Фе
дорович (1926-2005 ҫ.ҫ.) Ленинградра (Питӗр) хулинче 
ӗҫлесе пурӑннӑ.

Пирӗн ентешсем -  
ӑслӑлӑхсен докторе тата кандидачӗсем

Надежда Никоновна Юрченко (Думилина)

1955 ҫулта П атӑрьел районӗнчи Тӑрӑн ялӗнче 
ҫуралнӑ. 1981 ҫулта Ч ӑваш  патш алӑх университетӗнчен 
вӗренсе тухсан, пурнӑҫ ҫулӗ ӑна Магнитогорск хули- 
не илсе ҫитерет. Мускаври Ломоносов ячӗпе тӑракан 
университетра истори предмечӗпе пӗлӗвне 1989-93 
ҫулсенче аспирантурӑра ӳстерет.

1996 ҫулта Н.Н. Юрченко Магнитогорск патш алӑх 
университетӗнчи истори факультечӗн авалхи тӗнче ис
тори кафедринче студентсене вӗрентме ты тӑнать.
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1997 ҫулта Надежда 
Никоновна ҫак професси- 
пе ӑслӑлӑх кандидачӗн 
диссертацине ӑнӑҫлӑн 
хӳтӗленӗ. 2003 ҫулта вӑл 
педагогика ӑслӑлӑхӗсен 
докторӗ ята тивӗҫет.

2006 ҫултанпа
пирӗн ентешӗмӗр М аг
нитогорск патш алӑх
университетӗнчи истори 
факультетӗнче деканӑн 
вӗрентӳ енӗпе ӗҫлекен 
ҫумӗ пулса тӑрӑш ать. Профессор.

Н.Н. Юрченко ывӑлӗ Антон та  амӑшӗн ҫулӗпех 
кайнӑ: 2004 ҫулта вӑл ҫак факультетранах хӗрлӗ ди- 
пломпа вӗренсе тухнӑ. 2006 ҫулта философи ӑслӑлӑхӗсен 
кандидатне, 2012 ҫулта вара доктор диссертацине 
хӳтӗленӗ. Вӑл ҫак университетри экономикӑпа управле- 
ни факультетӗнчи менеджмент кафедринче тӑрӑш ать.

Иванов Николай 
Николаевич 1955 ҫулта 
Треньелӗнче ҫуралса 
ӳснӗ. 1971 ҫулта Ыхра 
Ҫырминчи вӑтам  ш култан 
вӗренсе тухсан, вӑл Хусан- 
ти механикӑпа м атем ати
ка факультетне вӗренме 
кӗрет. 1976 ҫулта ҫак аслӑ 
вӗренӳ заведенийӗнчен 
вӗренсе тухнӑ ҫамрӑк спе
циалиста Омскри авиаци 
заводӗнчи конструктор бю- 
ровне ӗҫлеме яраҫҫӗ (халь
хи вӑхӑтра П атш алӑхӑн унитарлӑ предприятии Кон-
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структор бюровӗ -  «Полет ФГУП ПО «Полет»), Ю лашки 
ҫулсенче вӑл Тӗп конструкторӑн проект ыйтӑвӗсемпе 
ӗҫлекен ҫумӗ шутланса тӑрать.

Н.Н. Иванов 1996 ҫулта техника ӑслӑлӑхӗсен 
кандидачӗн диссертацине хӳтӗленӗ. Вӑл шутласа 
кӑларнӑ 18 ӗҫшӗн панӑ свидетельствӑпа патент авторӗ 
тата  унӑн 11 ӑслӑлӑх статйи пичетленнӗ.

Ракетӑпа космос техникине аталантарас ӗҫре пысӑк 
ҫитӗнӳ тунӑш ӑн Николай Николаевича СССР Космо- 
навтикин Федерацийӗ М.В. Келдыш ячӗллӗ медаль 
парса чысланӑ. Ҫавӑн пекех ӑна «Раҫҫей космонавтикин 
ветеранӗ» хисеплӗ ята панӑ.

Элеонора Федоровна Архипова -  медицина 
ӑслӑлӑхӗсен кандидачӗ, Тӑрӑн ялӗнче ҫуралнӑ, Омск 
хулинче пурӑнать.

Геннадий Макарович Гаврилов 1937 ҫ.ҫ. (Тӑрӑн), 
биологи аслӑлӑхёсен кандидачӗ, Питӗр хулинче пурӑнать.

Надежда Никоновна Юрченко 1958 ҫ.ҫ. (Тӑрӑн), 
истори;

Светлана Александровна Енилина 1973 ҫ.ҫ. 
(Треньел), экономика;

Дмитрий Григорье
вич Илехметов (1935- 
1991), Тӑрӑн, философи;
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Елизавета Леонтьевна Паймина 1923 ҫулхи ҫу 
уйӑхӗн 12-мӗшӗнче Патӑрьел районӗнчи Треньелӗнче 
ҫуралса ӳснӗ. Унтах тӑватӑ  класлӑ ш кула ҫӳренё, ун 
хыҫҫӑн Тӑрӑнти ш култа ҫичӗ класс пӗтернӗ. Учитель
ница пулас ӗмӗтпе вӑл Патӑрьелӗнчи педучилищӗне 
вӗренме кӗрет, унтан лайӑх паллӑсемпе вӗҫлесе ҫывӑхри 
ялсенче ачасене вӗрентме ты тӑнать.

1944-45 ҫулсенче Треньелӗнчи пуҫламӑш ш кул
та заведующи пулса тимлет. Ун хыҫҫӑн Елизавета 
Леонтьевнӑна Анат Туҫари шкула куҫарнӑ.

Хӑйӗн пӗлӗвне м алалла ӳстерес шутпа Ш упашка- 
ра куҫса кайса пединститута вӗренме кӗрет, 1948 ҫулта 
ӑна хӗрлӗ дипломпа пӗтерет. Тӗп хулари 6-мӗш номерлӗ 
ш култа чӑваш  чӗлхипе литературине вёрентнё. Ҫав 
вӑхӑтрах Паймина Е.Л. аспирантурӑра вӗреннӗ, фило
логи кандидачӗ ята илнӗ, пединститутра чӑваш  чӗлхи 
уйрӑмӗнче студентсене вӗрентме тытӑннӑ.

Ӑслӑлӑх енӗпе вӑй хунӑ май пирӗн ентеш калавсем- 
пе повеҫсем ҫырать. 1962 ҫулта «Тӑван Атӑл» ж урналта 
унӑн ял ҫыннисем ҫинчен ҫырнӑ «Пирӗн ял хӗрӗ» ятлӑ 
повеҫӗ ҫапӑнса тухнӑ. П ултаруллӑ педагог-ученӑй хӑй 
пурӑннӑ вӑхӑтра чӑваш  писателӗсем ҫинчен «Пилӗк 
портрет» ятлӑ кӗнеке кӑларнӑ. Паллах, Елизавета Ле- 
онтьевнан тӑван литература анинче вӑй хурса ӗҫлес 
ӗмӗчӗсем пысӑк пулнӑ, анчах йывӑр чире пула вӑл 1963 
ҫулта вӑхӑтсӑр ҫӗре кӗнӗ.
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ШКУЛ ПУРНӐҪӖ. ПИРЕ ВӖРЕНТЕКЕНСЕМ

1917-18 вӗренӳ ҫулӗнчен тытӑнса ҫут ӗҫ мини- 
стерствин 1 класлӑ училищисен, земство училищи- 
семпе чиркӳ-прихут тата  грамота шкулӗсен ӗлӗкхи 
ячӗсене пӗтерсе 3 ҫул вӗренмелли 1-мӗш сыпӑклӑ 
пуҫламӑш шкул, унчченхи икӗ класлӑ училищӗсене 
5 ҫул вӗренмелли 2-мӗш сыпӑклӑ шкул туса хураҫҫӗ. 
Ҫакӑн пек улшӑнусем Пӑва уесӗнчи Патӑрьел, Турхан 
тата Ш ӑнкӑртам вулӑсӗсенчи ялсенче те пулса иртеҫҫӗ. 
Тӑрӑнта тата  Треньелӗнче вара 1-мӗш сыпӑклӑ шкул 
йӗркеленет, Йӑлӑмра пурӑнакансен ачисем Тӑрӑна 
вӗренме ҫӳреҫҫӗ.

1920 ҫулта Чӑваш  Автономи облаҫне туса хурсан, 
Пӑва уесне кӗрекен Патӑрьел вулӑсӗ малтан Ҫӗрпӳ уес
не кӗнӗ, каярах Патӑрьел уесне йӗркеленӗ. Тепӗр икӗ 
ҫултан Тӑрӑнта 4 ҫул вӗренмелли 1-мӗш сыпӑклӑ шкул 
пулса тӑрать, Треньелёнчи шкул ҫулне ҫитнӗ ачасем 
ҫав ялти 1-мӗш сыпӑклӑ шкула вӗренме каяҫҫӗ. Вӗсене 
1922-1928 вӗренӳ ҫулӗсенче Мария Павловна Павлова 
вӗрентнӗ. Нумай ҫул тӑрӑш са ӗҫленӗшӗн ӑна 1951 ҫулта 
Ленин орденӗпе наградӑланӑ.

Тӑрӑнти 1-мӗш сыпӑклӑ шкултан 4 класс вёренсе 
тухнӑ Тӑрӑн тата Кӗҫӗн Патӑрьел ялӗсенчи ачасем 
ҫинчен шкул заведующийӗ П.П. Петров 1928 ҫулхи ҫӗртме 
уйӑхӗн 5-мӗшӗнче Аслӑ Патӑрьел райӗҫтӑвкомне отчет 
тӑратнӑ. Вулакана эпӗ ҫав документ содержанийӗпе 
паллаштарасшӑн. Вӗренекенсен списокӗнче ҫак икё ялта 
ҫуралса ӳснӗ ун чухнехи шкул ачисем ҫинчен вёсен паян
хи кун пурӑнакан ачисемпе мӑнукӗсем, тӑванӗсемпе ял 
ҫыннисем вуласа пӗлме пултараҫҫӗ.

Отчет
по проведению выпуска учеников по Туруновской школе.

Осенью 1927 г. в IV группу Туруновской школы поступили 
12 учеников, из них 2 выбыли по болезни. К выпуску подлежа
ли 10 учеников.
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Список
учеников, оканчивающих курс учения школы IV класс 

на 5.06.1928 г.

1. Илехметов Семен Федорович, 26.04.1918 г.р.
2. Илехметов Василий Федорович, 14.01.1915 г.р.
3. Кононов Тит Павлович, 12.02.1915 г.р.
4. Медведев Максим Григорьевич, 4.11.1914 г.р.
5. Смирнов Федор Андреевич, 1.02.1917 г.р.
6. Медведев Александр Иванович, 3.11.1913 г.р.
7. Медакова Мария Александровна, 21.03.1915 г.р.
8. Рубцов Ванифатий Антонович, 11.12.1913 г.р.
9. Ситов Александр Александрович, 11.08.1916 г.р.
10. Цветков Алексей Александрович, 04.03.1914 г.р.

Уполномоченный РИКа Ф.Иванов. Зав.школой Петров. 
Представитель сельисполкома И.Ашмарин.

(ЧР ПТ А, ф.№2320, оп.1, 82 ӗҫ)

1930 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 29-мӗшӗнче ЧАССР Тёп 
ёҫтӑвкомӗ 5-мӗш сессийӗнче вӗренменнине пӗтерсе 
талккӑш пех пуҫламӑш  вӗренӳ ҫине куҫасси ҫинчен 
пӗлтернӗ.

Кӗҫӗн П атӑрьелӗнчи ачасене пуҫламӑш  классенче 
вӗренме ял та  ш кул ҫуккипе, хӗллехи сивӗ ҫанталӑкра 
Тӑрӑн ш кулне ҫӳреме тивнине ш ута илсе, Тӑрӑн ял 
ӗҫтӑвкомӗн Пленумӗ ҫавӑн пек йышӑну кӑларать.

Протокол
Туруновского СИК (сельского исполкома -  Д.К.) 

от 24 августа 1930 года.

...2. Об открытии школы в дер. Мало-Батырево.
Постановили: В связи с ведением всеобщего обязательного 

обучения детям дер. Мало-Батыревой весьма трудно в зимнее 
время посещать в Туруновскую школу, а потому Пленум счи
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тает необходимым открыть в дер. Мало-Батырево школу I и II 
групп.

Председатель: Степанов
Секретарь: Петров

Вӑтӑрмӗш ҫулсенче пуян ҫынсене кулак тесе хӑйсене 
ҫемйипех ҫурчӗсенчен кӑларса колхоз правленийӗ, ял 
Канашӗ е колхоз правлени ҫурчӗсем тунӑ. Йӑлӑмра 
вара Воробьев Павел ҫемйине кӑларса, вёсен ҫуртӗнчен 
шкул туса, ялти ачасем икӗ группа ҫавӑнта ҫӳренӗ.

1934 ҫулта ВКП(б)ӑн XVII съездӗнче 7 ҫул 
вӗренмелли шкулсем уҫас пирки йышӑну кӑларнӑ. 
Тӑрӑнта иккӗмӗш сыпӑклӑ шкул чиркӗвӗн сылтӑм енче 
Воробьев Петр Осипович хуҫалӑхӗ ҫывӑхӗнче вырнаҫнӑ 
пулнӑ. 1929-30 ҫулсенче Мидаковсен ҫурчӗсене кулак 
тесе туртса илсен, пӗр ҫуртне кайран 7 ҫул вӗренмелли 
шкул тунӑ ҫӗре куҫарнӑ. Тепӗр ҫуртӗнчен ҫак шкула 
хирӗҫ ҫул урлӑ клуб туса хунӑ. Темиҫе ҫурта пӗрлештерсе 
пӗренесенчен хӑпартнӑ пӗр хутлӑ шкул Еншик ялне ка- 
якан ҫулӑн ҫурҫӗр енче (паянхи кун ларакан икӗ хутлӑ 
шкултан кӑнтӑрта), клуб ҫулӑн кӑнтӑр енче пулнине 
пирӗнпе пӗр ҫулараххисемпе аслӑраххисем астӑваҫҫӗ- 
ха. Ҫак ш култа малтанхи директор Никифор Павлович 
Павлов пулнӑ.

Паянхи кун 60 ҫул урлӑ каҫнӑ Тӑрӑнти асатте-асан- 
несем манман пуль, 1959-1960 вӗренӳ ҫулне ҫак ялти 
пӗр хутлӑ кивӗ ш култа вӗҫленӗ. Ҫак П буква евӗрлӗ 
вӗренӳ ҫуртӗнче 1-7 классемсӗр пуҫне ӗҫлев урокӗнче 
ачасене арҫын ӗҫне вӗрентмелли мастерской та пурччӗ. 
Пуртӑ-мӑлатук тыткалама, хӑма тавраш  савалама 
пире, арҫын ачасене кӑна мар, хӗрачасене те (вӗсене 
мӗншӗн йӗп тытма вӗрентмен-ши?) Кирилл Тихонович 
Соловьев хӑнӑхтаратчӗ. 1960 ҫулхи кӗркуннене ҫак кивӗ 
ш култан ҫурҫӗр енне икӗ хутлӑ ҫӗнӗ шкул хӑпартса 
лартса, платниксем ш алти ӗҫсене вӗҫлерӗҫ. Ҫӗнӗ вӗренӳ 
ҫулне манпа пӗр вӑхӑтри ачасем ҫӗнӗ шкулти ҫап-ҫутӑ 
классене пуҫтарӑнса партӑсем хушшине лартӑмӑр. Ача-
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сен те, пире вёрентекенсен те савӑнӑҫне каласа пётерме 
ҫук. Ҫакӑн пирки акӑ мӗн ҫырса пӗлтерет пире вӗрентнӗ 
Леонид М атвеевич Л ялькин «Авангард» хаҫатӑн харсӑр 
обществӑлла корреспонденчӗ «Ҫӗнӗ шкулта» очеркра.

«Каҫхи ҫумӑр хыҫҫӑн Тӑрӑнти икӗ хутлӑ шкул 
ҫурчӗ тата капӑрланса кайрӗ. Чӳрече кӗленчисем 
ҫинче хӗвел шевли вылять. Ҫӗнӗ шкул ир-ирех хаваслӑ 
шӑв-шавпа тулса ларчӗ. Сахал-им ҫуллахи вӑхӑтра 
ӗҫленӗ, каннӑ кунсене аса илмелли!? Экскурсисенче 
пулнӑ, походсене ҫӳренӗ, ӗҫленӗ -  пурин те ҫакӑн ҫинчен 
юлташӗсене пӗлтерес килет. Владимир Шуряшкин, 
Иван Д ум илин, Петр Михеев, Иван Сергеев, Лидия Л а
зарева, Зоя Самакина -  акӑ вӗсем ӗнерхи ҫамрӑк уй-хир 
ӗҫченӗсем.

Сакӑр сехет ҫурӑра вӑрӑм коридорта ачасем чаплӑ 
линейкӑна тӑраҫҫӗ. Рапортсем пани илтӗнет. Вӗрену' 
отличникӗ Нина Каллина линейка умне дружина ялав- 
не йӑтса тухатъ. Горн, барабан сасси янӑраса каять.

Паян шкула хаклӑ хӑна килнё. Ачасем районти 
ватӑ учитель-пенсионера Иван Тарасович Тарасова 
алӑ ҫупса ӑшигӑн кӗтсе илеҫҫӗ. Аслӑ пионервожатӑй 
кӗске сӑмах каланӑ хыҫҫӑн шкул директорӗ Иван Гри
горьевич Илехметов сӑмах илет.

-  Паян пирӗншӗн асра юлмалли кун. Кӑҫалхи 
вӗренӳ ҫулне эпир ҫӗнӗ шкулта пуҫлатпӑр, -  тет вӑл. -  
Ҫавӑнпа пӗрлех хамӑр шкул паян 120 ҫул тултарнине 
асӑнса хӑвармалла. 1872 ҫулта пирӗн шкулта Ленинӑн 
ашшӗ И.Н. Ульянов пулни пурне те савӑнтаратъ.

Ҫак паллӑ куна чылай ачасем лайӑх ҫитӗнӳсемпе 
кӗтсе илчӗҫ. Ш кул директорӗ вӗренӳ отличникӗсене: 
Анатолий Соловьева, Нина Каллинӑна, Нина 
Марковӑна, Юрий Алексеева Мухтав грамотисем П а 

нине пурте алӑ ҫупса саламлаҫҫӗ. Унсӑр пуҫне 65 ача 
вӗренури ҫитӗнӳсемшӗн парнесем илеҫҫӗ.

«Хаваслӑн, савӑнӑҫлӑн иртрӗ 
Вӑрмансенче, хирте ҫулла
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Сисмерӗмӗр -  сентябрь ҫитрӗ 
Пире вӑл йыхӑратъ шкула», -  

янӑраса каятъ 4-мӗш класра вӗренен Зоя Кузьмина сас
си. Ачасем пӗрин хыҫҫӑн тепри сӑвӑсем тухса калаҫҫӗ.

9 сехет ҫитсе пыратъ. Ачасен стройӗ умӗнчен 1-мӗш 
класа килекенсем утса иртеҫҫӗ. Кашнийӗнех аллисен- 
че -  чечексем. Часах йыхравлӑ пӗрремӗш шӑнкӑрав сас
си илтӗнсе кайрӗ.

Пӗрремӗш шӑнкӑравпа, пӗрремӗш хут ҫӗнӗ шкула!»
04.09.1960 ҫул.

Тӑрӑнти икӗ хутлӑ шкул ҫурчӗ

1960 ҫулхи вӗренӳ ҫулне Тӑрӑнти икӗ хутлӑ шкул 
ҫурчӗпе юнашар ялти  строительсем Д.В. Самакин ертсе 
пынипе мастерской, пионерсен пӳлӗмӗ тата  столовӑйпа 
кухня валли икӗ ҫӗнӗ ҫурт хута янӑ. Сӑмах май, Дми
трий Васильевич колхозри строительство бригадин 
бригадирё пулса 20 ҫула яхӑн ӗҫленӗ, ҫав вӑхӑграх ӑна 
районти депутат пулма та  суйланӑ.

1961-62 вӗренӳ ҫулӗсенче Тӑрӑнти 7 ҫул вӗренмелли 
ш кула 8 ҫул вӗренмелли шкулсен йышне куҫараҫҫӗ.
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Тӑрӑнти 8 ҫул вӗренмелли шкулти вӗрентекенсен 
ушкӑнӗ. 1963 ҫул. Сулахайран сылтӑмалла:

1-м вш  рет ре: Мазякова пионервожатӑй, Алексеев Ми
хаил Дмитриевич, Илехметов Иван Григорьевич директор, 
Уруков Владимир Ильич, Алексеев Александр Иванович.

2-м ёш  рет ре: Федоськина Елена Ивановна, Алексеева 
Евгения Павловна, Соловьева Мария Егоровна, Матросова 
Евдокия Алексеевна завуч, Ресметова (Кадеева) Елена Исаа
ковна, Соловьева Елена Моисеевна.

3-м ёш  рет ре: Казенова Мария Емельяновна, Казанцева 
Вера Васильевна, Махмутова Клавдия Степановна, Лялькин 
Леонид Матвеевич, Яковлева Лидия Михайловна, Семенова 
Нина Николаевна, Шадирякова Галина Кузьминична.
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1973 ҫул. Сулахайран сылтӑмалла:
1-мӗш ретре: Казенова Мария Емельяновна, Илехметова Ма

рия Павловна, Илехметов Иван Григорьевич директор, Алексеев 
Александр Иванович директор ҫумӗ, Алексеева Любовь Михайловна 
пионервожатӑй, Шуряшкина Анна Емельяновна библиотекарь.

2-мёш ретре: Перепелкина Александра Илларионовна, Соло
вьева Мария Егоровна, Казанцева Вера Васильевна, Воробьева Вера 
Сергеевна, Журавлева Мария Ивановна, Алексеева Евгения Пав
ловна, Тихонова Антонина Петровна.

3-мёш ретре: Алексеев Михаил Дмитриевич, Гаврилов Макар 
Филиппович, Тихонов Николай Павлович, Лялькин Леонид Матве
евич, Клычкова Роза Галимзяновна, Сорокина Луиза Григорьевна, 
Медведева Александра Петровна.

70-мӗш теҫеткере пынӑ май эпӗ халь пире 
вӗрентекенсен сӑнӳкерчӗкӗсене пӑхса иртнӗ ӗмӗрӗн 50- 
60-мӗш ҫулӗсене аса илетӗп те вӗсене пурне те чӗререн 
тав сӑмахӗ калас килет пире йӗркеллӗ ҫын тӑвас 
тесе чун-чӗрине панӑш ӑн. Ш ел пулин те, вӗсенчен 
чы лайӑш ӗ ҫут тӗнчерен уйрӑлса кайрӗҫ. Ҫак кӗнеке 
авторё пулнипе усӑ курса, эпӗ уйрӑммӑн вӗрентӳ енӗпе 
палӑрнӑ нумай ҫул хушши пире ӑс панӑ вӗрентекенсем 
ҫинче чарӑнса тӑрасш ӑн.
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Кашни ҫыншӑн
пӗрремӗш вӗрентекен 
пурнӑҫра асра юлакан ҫын 
шутланса тӑрать тесен 
йӑнӑшмастӑп пуль. Манпа 
пӗр ҫулаллисене 1-4-мӗш 
классенче Вера Васильев
на Казанцева вӗрентрӗ.
Вӑл Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ 
вӑрҫичченех 1938 ҫулта 
пирӗн аттесене вӗрентме 
тытӑннӑскер, 40 ҫул хуш
ши Тӑрӑн шкулӗнче 
пуҫламӑш классенчи ача- 
сенчен ӑслӑ-тӑнлӑ ҫынсем 
пулччӑр тесе сахал мар вӑй хунӑ. Вера Васильевна пире, 
сӑмса ш ӑлайман шӑпӑрлансене, ручка-кӑранташ тытма 
кӑна мар, ҫын хушшинче йӗркеллӗ пулма, аслисене хи- 
сеплеме вӗрентнӗ. Вӑл пире 4-мӗш класс таран вӗрентсе

Тӑрӑнти 4 класс вӗренсе пӗтернӗ шул ачисем В.В. Казанцевапа 
пӗрле.
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ҫитернӗ, ачасенчен 5-шӗ, Тӑрӑнти 8 ҫул вӗренмелли 
шкултан «5» паллӑпа ҫеҫ вӗренсе тухнӑскерсем, Хи
сеп грамоти илнӗччӗ. Вӗсенчен иккӗшӗ Патӑрьелӗнчи 
вӑтам шкултан ылтӑн медальпе вӗренсе тухрӗҫ. Ҫур 
класс ытла лайӑххисен шутӗнче пулнӑ. Паллах, ҫавӑн 
пек ҫитӗнӳ вӗрентекен тӑрӑшмасӑр, вӑй хумасӑр, педагог 
таланчӗсӗр пулман ӗнтӗ.

Нумай ҫул иртрӗ пулин те, эпир хамӑр юратнӑ 
вӗрентекенсене манасшӑн мар-ха, вӗсемпе тӗлпулусем 
ирттеретпӗр, ҫак ырӑ йӑлана вӗсем пурӑннӑ чухне ма
лалла та тӑсасшӑн.

Илехметова Мария 
Павловна 1927 ҫулта 
Патӑрьел районӗнчи Тури 
Туҫа ялӗнче ҫуралса ӳснӗ.

1944 ҫулта вӑтам
шкултан вӗренсе тух-
сан, вӑл Ш упашкара 
учительсем хатӗрлекен
института ҫул тытать. 
Институтра историпе 
филологи факультечӗн 
чӑваш чӗлхи уйрӑмӗнче 
икӗ ҫул пӗлӳ илнӗ ҫамрӑк 
учительницӑна Патӑрьел 
районӗнчи Алманчӑ ялне 

ҫичӗ ҫул вӗренмелли шкула яраҫҫӗ. Мария Павловна 
кунта 1946-49 ҫулсенче ачасене вӗрентет.

1949 ҫулта Тӑрӑнти шкула куҫсан, вӑл ҫак ялтах 
хӑйӗн телейне тупать: Иван Григорьевич Илехметовпа 
вӗсем ҫемье ҫавӑраҫҫӗ, виҫӗ ача ӳстереҫҫӗ. Ҫапла вара 
вӗсем кашни кун шкула кӑна мар, ӗмӗр каҫалӑкне те пӗр 
ҫулпах пӗрле утса тухаҫҫӗ. Ёмӗр тӑрӑш шӗ ҫеҫ кашнийӗн 
хӑйӗн уйрӑм. Тӑрӑнпа Йӑлӑм ялӗсенчен кӑна миҫе ача 
вёсен алли витӗр тухман-ши 34-36 ҫул хушшинче, кам 
ш утланӑ тата ӑна?
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Тӑрӑн шкулӗнчи 8 клас вӗренсе тухнӑ ачасен ушкӑнӗ класс 
ертӳҫипе М.П. Илехметовапа пӗрле. Эпӗ ун хыҫёнче тӑратӑп. 1965 
ҫулхи ҫу уйӑхӗ.

М ария Павловна, нумай ҫул хушши ш култа ача
сене вӗрентес ӗҫре уҫӑ уроксенче ҫӗнӗ меслетсемпе усӑ 
курнӑ, вӗренекен тавра курӑмлӑхне аталантарас тесе 
сахал мар тӑрӑш нӑ. Ахальтен мар ӗнтӗ ӑна нумай ҫул 
хушши ш култа ҫитӗнекен ӑрӑва воспитани парас енӗпе 
пысӑк ҫитӗнӳсем тунӑш ӑн 1976 ҫулта Ёҫлӗх Хӗрлӗ Ялав 
орденӗпе наградӑланӑ. Пирӗн хисеплӗ вӗрентекенӗмӗр 
ҫавӑн пекех «СССР халӑха вӗрентес ӗҫ отличникӗ» ята 
илме тивӗҫнӗ, ӑна 1982 ҫулта «Ӗҫ ветеранӗ» медаль пар
са чысланӑ.

Ҫулсем, уйрӑмах ҫур ӗмӗр урлӑ каҫсан, ы тла та  
хӑвӑрт шуса иртеҫҫӗ пулин те, ҫамрӑк чухнехи ҫулсем 
ирхи тӗтре сирӗлсе уяр та  хӗвеллӗ ҫанталӑк пек яр уҫҫӑн 
аса килеҫҫӗ, чун-чӗрене вара тунсӑх пусать.

1960 ҫулхи вӗренӳ ҫулӗ пуҫлансан пире 8 арҫын 
ачана 5-мӗш «б» класа тӑватӑ  ҫул пӗрле вӗреннӗ тус- 
тантӑш сенчен уйӑрса Й ӑлӑм ял ачисемпе вӗренме 
куҫарчӗҫ. Пёр ш култах вӗренмелле пулин те, унччен 
хутш ӑнман ачасемпе малтанхи вӑхӑтра ютш ӑннӑ та
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пуль. Пире Мария Павловна, клас ертӳҫи пулнӑ май, 
ачасен психологине питӗ лайӑх пёлнёрен, икё ял ачисе
не часах ҫывӑх юлташсем туса хучӗ. Лайӑх ҫемьери ача
сен ырӑ амӑшӗ пек кирлё чухне вӑл йӑпатса та илетчӗ, 
тепӗр чухне, килте тумалли ӗҫсене урока хатӗрленмесӗр 
килсен, ҫирӗп ыйтни те пулнӑ. Уроксем пӗтсен вӗренӳре 
ӗлкӗреймен ачасемпе ларма тивнӗ пирӗн вӗрентекенӗн. 
Унӑн урокӗнче шухӑ ачасем те шӑп кӑна итлесе 
ларатчӗҫ. Чӑваш  чӗлхине тӑван литературӑна юрат- 
са вӗреннӗрен те пуль, мана Мария Павловна урока 
хатӗрленсе килменшӗн е шкулти йӗркене пӑснӑшӑн 
асӑрхаттарникэ астумастӑп. Тӑрӑнти шкултан вӗренсе 
тухни ҫур ӗмӗр ҫывхарса пырать пулин те, эпир, пӗрле 
вӗреннӗ тантӑшсем хамӑр юратнӑ вӗрентекене, класс 
ертӳҫине манмастпӑр. Унпа тӗл пулса калаҫни, хамӑр 
ҫамрӑк хунав вӑхӑтне аса илни те теме тӑрать. Тӑрӑнти 8 
ҫул вӗренмелли шкула пӗрле вӗренсе тухнӑ тантӑшсемпе 
кашни пилӗк ҫулта пӗрре пу ҫтарӑнса тӗ лпулу ирттеретпӗр. 
Паллах, вӗсенчен чылайӑшне курманни 45^47 ҫул та пур: 
ҫитес тӗлпулӑва тӗрлӗ сӑлтава пула хӑш-пӗри килеймӗ 
те. Ш ел пулин те, пурнӑҫ кустӑрми каялла кусса пынӑ 
май пирӗн хушӑри асатте-асанне пулнӑ тантӑшсен йышӗ 
чакнӑҫем чаксах пырать...

1970 ҫулсен пуҫламӑшӗнче районти шкулсенче ача
сен шучӗ ӳссе пынипе хӑш-пӗр ялсенче 8 ҫул вӗремелли 
шкулсене вӑтам шкула куҫарнӑ, Чӑваш  Ишекӗнче, 
Треньелӗнче тата  хӑш-пӗр ялсенче 8 ҫул вӗренмелли 
шкулсем уҫнӑ.

Треньелӗнче уҫнӑ шкулсене (1905 тата  1935 ҫулсем) 
илес пулсассӑн, эпӗ ҫак ш култа вӗрентнӗ А.А. Мясни- 
ковпа директор пулса ӗҫленӗ А.Т. Краснов аса илӗвӗсем 
ҫинче чарӑнса илесшӗн. Вёсен пӗтӗмлетӗвӗпе килӗшес 
пулсассӑн, ҫак ялта малтанхи шкул 1905 ҫулта уҫӑлнӑ. 
Вӑл М. Мясников ҫуртӗнче вырнаҫнӑ. Пёрремӗш 
вӗрентекен Алманчӑ ҫынни Ф. Волков пулнӑ. Ш кул вал
ли уйрӑм ҫурт 1935 ҫулта анчах туса лартнӑ.
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Йӑлӑмра 4 класс вӗренсе тухнӑ ачасем Лидия Михайловна 
Яковлева вӗрентекенпе перле. 1963 ҫулхи ҫу уйӑхӗ.

1922-28 ҫулсенче ш култа учительница, заведующи 
пулса М.П. Павлова ӗҫленӗ. Шкулсенче нумай ҫул хуш- 
ши тухӑҫлӑ ӗҫленӗшӗн ӑна 1951 ҫулта Ленин орденӗпе 
наградӑланӑ.

1982 ҫулта Треньелӗнче кирпӗчрен купаласа 4 класс 
вӗренмелли ҫӗнӗ шкула хута янӑ.

1990 ҫулта ял историнче паллӑ тапхӑр пулса ир- 
тет: Треньел халӑхӗ кар тӑрса, ватти-вӗтти нимелле 
пуҫтарӑнса, кирпӗчрен икӗ хутлӑ шкул ҫурчӗ купаласа 
хураҫҫӗ. Райӗҫтӑвком ҫав ҫулхи ҫу уйӑхӗн 30-мӗшӗнче 
Треньелӗнче тулли мар вӑтам шкул уҫӑлни ҫинчен 
йышӑну кӑларать пулин те, шкул ачасене йышӑнма 
хатӗр пулайман-ха. Вӗренӳ ҫулне ш кула хута яма 
ӗлкӗрейменнипе ачасен Ыхра Ҫырминчи вӑтам шкула 
ҪӲреме тивет. Тулли мар вӑтам шкул, ача сачӗ ӗҫе пике- 
нет. Ҫак ҫӗнӗ шкул директорӗ пулма Александр Тихоно
вич Краснова шанаҫҫӗ. Ҫак яваплӑ ӗҫре вӑл 2001 ҫулта 
тивӗҫлӗ канӑва кайиччен вӑй хунӑ.
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Тренъелӗнчи кивӗ шкул ҫурчӗ.

Тренъелӗнчи кирпӗч завочӗн директорӗ Н.А. Кошкин А.Т. Крас- 
новпа пулас шкулӑн вырӑнне палӑртаҫҫӗ. 1989 ҫулхи ҫу уйӑхӗ.
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Треньелёнчи икӗ хутлӑ шкул хӑпарсах пырать. Н.А. Кошкин 
строительсене м алалли  ӗҫ планӗпе паллаштаратъ. 1990 ҫулхи 
кӑрлач уйӑхӗ.

Треньелёнчи ҫӗнӗ шкул ҫурчӗ
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XX ӗмӗр вӗҫӗнче ш култа вӗренекенсен шучӗ 
районӗпе 1970-1971 вӗренӳ ҫулӗсенче уйрӑмах йыш лӑ 
пулнӑ: 1971-2006 ҫулсенчи хӑш-пӗр цифрӑсемпе Тӑрӑн 
шкулӗ тӑрӑх вулакана каярах паллаш тарӑпӑр.

П атӑрьел районӗнчи Тӑрӑн ял тӑрӑхӗнчи шкулсен 
директорӗсемпе вёсен ҫумӗсем (завучсен) списокӗ (1926- 
мӗш ҫултан тытӑнса).

Тӑрӑн шкулӗ тӑрӑх:
1-мӗш сыпӑклӑ шкул заведующисем:
1. Сявась-Леонтьев Василий Леонтьевич (1926-1927 

ҫулсем).
2. Петров Петр Петрович (1927-1932 ҫ.ҫ.)
3. Акимов Филипп Васильевич (1932-1933 ҫ.ҫ.)
4. Борисова Александра Павловна (1933-03.02.1934 ҫ.ҫ.)

Тулли мар вӑтам шкул директорёсемпе вёсен ҫумӗсем, 
завучсем:

1. Павлов Никифор Павлович (03.02.1934-12.12.1934)
2. Петров Петр Петрович (12.12.1934-21.09.1935)
3. Дмитриев Петр Тимофеевич (15.08.1935- 28.11.1939) 

Завуч: Захаров Аркадий Михайлович (31.08.1938-
31.08.1939)

4. Захаров Аркадий Михайлович (28.11.1939- 30.06.1942) 
Завуч: Горшкова Варвара Павловна (31.09.1939-

01.09.1942)
6. Дерякова Екатерина Захаровна (30.06.-11.09.1942) ди

ректор ӗҫне туса пыраканё.
Завуч: Дерякова Екатерина Захаровна (11.09.1942-

26.05.1943)
7. Думилин Алексей Петрович (11.09. -  31.10.1942)
8. Раськин Афанасий Иванович (31.10. -  18.12.1942)
9. Николаев Илья Николаевич (20.12.1942- 26.05.1943)
10. Дерякова Екатерина Захаровна (26.05.1943- 

10.08.1946)
11. Сапожников Кирилл Иванович (10.08.1946- 23.08.1947) 
Завуч: Дерякова Екатерина Захаровна (10.08.1946-

15.08.1949)
12. Еслюков Трофим Осипович (25.08.1947- 25.08.1949)
13. Илехметов Иван Григорьевич (01.09.1949- 19.08.1985)
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Завучсвм: 1). Каримова Мария Ивановна (15.08.1949-
07.03.1951)

2) Алексеев Александр Иванович (21.03.1951-12.02.1959)
3)Алексеев Михаил Дмитриевич (12.02.1959-15.08.1960) 
Директор ҫумӗсем:
1) Матросова Евдокия Алексеевна (15.08.1960-03.09.1966)
2) Алексеев Александр Иванович (03.09.1966- 31.08.1984)
3) Гаврилова Людмила Александровна (23.08.1984-

31.08.1988)
14. Шихранов Валерий Кириллович (19.08.1985-

11.08.1988)
15. Карягин Владимир Арсентьевич (31.08.1988-

18.01.1989)
Директор ҫумӗ: Клементьева Людмила Александровна 

(31.08.1988-31.08.1989)
16. Алексеева Светлана Геннадьевна (18.01.1989-

30.01.1998)
Директор ҫумӗ: Медведева Александра Петровна

(01.09.1989-06.09.1999)
17. Клементьева Людмила Александровна (02.03.1998- 

19.07.2001)
Директор ҫумӗ: Рубцова Марина Владимировна

(07.09.1999-07.09.2006)
18. Прохоров Владимир Леонтьевич (07.09.2001-

17.08.2006)
19. Рубцова Марина Владимировна (07.09.2006 -  паянхи 

кунччен)

Тӑрӑнти 1-мӗш сыпӑклӑ, т улли мар вӑтам, 
ҫичӗ ҫулпа сакӑр ҫул вӗренмелли игкулта 1900-мӗш 
ҫулсенчен тытӑнса ӗҫленӗ учительсем.

1. Полетаев Александр Михайлович (1909-1931 ҫулсем)
2. Петров Петр Петрович (1910-1915), (1919-1927, 1935- 

37 ҫ.ҫ.)
3. Симулин Дмитрий Федорович, Матвеев Федор Алексе

евич, Дерякова Екатерина Захаровна, Петров Николай Пе
трович, Сявась-Леонтьев Василий Леонтьевич, Наперсткин 
Владимир Николаевич, Борисов Егор Борисович, Саперов, 
Рогожин А.В., Сапожникова Анастасия Александровна, Бах
тина А.М., Молодцыгина Н.М. (1920-1930 ҫулсем).
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4. Захаров Аркадий Михайлович (1934-1939)
5. Акимов Филипп Васильевич (1934-1941)
6. Уськин Аркадий Сергеевич (1935-1941)
7. Дмитриева Мария Николаевна (1935-1937)
8. Мартынов П.Я., Михайлова Антонина, Константинова

А.К., Наумов И.Я., Воробьева Л.С., Миловидова Н.И., Стеклов
Н.И., Никитина М.П., Красавцева В.Е.,Скворцова Мария Пе
тровна, Лялькина Елена Леонтьевна, Бородова Елизавета 
Антоновна, Захаров Николай Петрович, Маркова Алексан
дра Петровна, Селении Александр Анисимович (1930-1940 
ҫулсем).

9. Николаев Илья Николаевич (1935-1940 ҫ.ҫ.)
10. Казанцева Вера Васильевна (1938 -  31.12.1978 ҫ.ҫ.)
11. Майрина Зоря Ефремовна (15.08.1939- 22.05.1940)
12. Губанова Любовь Георгиевна (1939-15.08.1942)
13. Румянцева Анастасия Митрофановна (01.09.1964-

16.08.1976)
14 Бабайкин И.Н. (12.15.1940 -  1942)
15.Уськин Александр Семенович (10.12.1940 -  1942)
16. Алексеев Михаил Дмитриевич (1940-15.03.1942, 

25.08.1947-01.09.1979)
17. Коромыслов Иван Андреевич (1935-31.01.1942)
18. Думилин Алексей Петрович (1938-02.02.1942)
19. Раськин Афанасий Иванович (20.03.1942 -  8.12.1942)
20. Деомидова Мария Васильевна (01.09.1942-01.09.1956)
21. Васюткина Лидия Сергеевна (19.10.1942 -  05.08.1946)
22. Соловьева (Лялькина) Елена Моисеевна (1946 -

01.11.1967)
23. Алексеева Лидия Владимировна (1945 -  1948)
24. Алексеева Евгения Павловна (20.03.1946 — 15.08.1973)
25. Алексеев Александр Иванович (21.08.1948-21.03.1951, 

01.02.1960-03.09.1966, 01.09.1984-15.08.1987 ҫулсем)
26. Селенина Феня Илларионовна (15.08.1949 -

31.08.1952-22.08.1958-)
27. Елистратов Родион Федотович (25.08.1949 -  31.08.1950)
28. Илюткина Мария Ильинична (11.10.1943 -  01.08.1951)
29. ШуряшкинаЕкатерина Леонтьевна (15.08.1946 -

01.08.1951)
30. Илехметова Мария Павловна (15.08.1949 -  01.09.1983)
31. Махмутова Клавдия Степановна (1950 -  1963-)
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32. Федоськина Елена Ивановна(25.08.1953 -  15.08.1967)
33. Яковлева (Титова) Лидия Михайловна (15.08.1954 -

22.01.1962)
34. Горшкова Варвара Павловна (15.08.1956 -  01.08.1957)
35. Семенова Нина Николаевна (1947-31.08.1949, 1950 -  

01.09.1968)
36. Владимиров Виталий Владимирович (1955 -

01.09.1956)
37. Маков Валерий Сидорович (15.08.1960 -  16.08.1965)
38. Стеклова Зинаида Андреевна (1958 -  01.09.1960,

20.08.1965)
39. Хлебников Анатолий Иванович (1957- 04.08.1967)
40. Шадирякова Галина Кузьминична (1958 -  1963)
41. Соловьев Кирилл Тихонович (15.08.1961 -  01.09.1970)
42. Уруков Владимир Ильич (01.08.1962 -  1966)
43. Задорова (Чекушкина) Виталина Семеновна 

(01.08.1962-01.01.1965)
44. Казенова Мария Емельяновна (01.08.1962-01.09.1984)
45. Илюткина Екатерина Степановна (01.09.1964- 

15.08.1988...)
46. Гаврилов Макар Филиппович (15.08.1963- 16.08.1976)
47. Табакова Валентина Зиноновна (15.08.1963 -

01.08.1965)
48. Воробьева Вера Сергеевна (1962-15.08.1964, 

15.08.1966-16.08.1976)
49. Лялькин Леонид Матвеевич (15.08.1964 -  12.01.1981)
50. Исаева Людмила Васильевна (01.04.1965 -  1973)
51. Матросова Евдокия Алексеевна (03.09.1966 -

27.08.1970)
52. Теребилова Валентина Ивановна (01.09.1967 -

25.08.1970)
52. Федотова Мария Ивановна (15.08.1970 -  1973...)
53. Шекеев Семен Яковлевич (05.09.1966-01.09.1973), 

(25.08.1975-15.08.1980)
54. Тихонова Антонина Петровна (01.09.1968 -  01.09.1984)
55. Сорокина Луиза Григорьевна (15.08.1969 -  01.09.2006)
56. Журавлева Мария Ивановна (1971-1973, 15.08.1979- 

01.09.1980)
57. Медведева Александра Петровна (15.08.1970 -

30.08.1989)
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58. Тихонов Николай Павлович (24.08.1970 -  19.04.1976)
59. Медведева Людмила Николаевна (15.08.1973 -

15.08.1975)
60. Васильев Николай Дмитриевич (01.09.1974 -

01.09.1976)
61. Шакурова (Клычкова) Роза Галимзяновна (15.08.1971 

-  1973)
62. Аканов Юрий Дмитриевич (01.09.1976 -  1998)
63. Илюткина Мария Анисимовна (15.08.1976 -  паянхи 

кунччен)
64. Сорокина Надежда Александровна (15.08.1976 -  па

янхи кунччен)
65. Падисова Людмила Николаевна (15.08.1976 -  паянхи 

кунччен)
66. Клементьева Людмила Александровна (15.08.1980 -

31.08.1988)
67. Соловьева Мария Егоровна (15.08.1952 -  1979)
68. Махмутова Клавдия Степановна (1958 -  1963...—)
69. Шадирякова Галина Кузьминична (1958 -  1968)
70. Падисов Владимир Петрович (25.08.1981 -  1989)
71. Маков Валерий Сидорович (1960 -  1963)
72. Алексеева Светлана Геннадьевна (15.08.1982-

18.01.1989, 30.01.1998-2006)
73. Медведев Юрий Федорович (15.08.1988-1999)

Асӑрхаттарни: ҫӳлерех кӑтартнӑ учительсен списокне 
асӑннӑ шкулта 1 ҫултан каярах тата 90-мӗш ҫулсенчен тытӑнса 
ӗҫленӗ учительсем кӗмен.

Орден-медаль, тава тивӗҫлӗ ятсене илнё учи
тельсем

Иван Григорьевич Илехметов
(1924-2001)

1924 ҫулта П атӑрьел районӗнчи Тӑрӑн ялӗнче 
ҫуралса ӳснӗ. 1938 ҫулта ҫак ялтах  7 класс вӗренсе 
пӗтерсен, вӑл П атӑрьелӗнчи педучилищ ӗне вӗренме 
кӗрет. 1941 ҫулта ҫамрӑка, учитель специальнӑҫне 
илнӗскере, Аслӑ Чемен ялӗнчи вӑтам  ш кула пуҫламӑш
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класри ачасене вӗрентме 
янӑ. Унта пӗр ҫул ӗҫленӗ 
хыҫҫӑн Тӑван ҫӗршывӑн 
Аслӑ вӑрҫине нимӗҫ 
фашисчӗсене хирӗҫ ҫапӑҫ- 
ма тухса каять. Вӑрҫӑран 
орден-медальсемпе киле 
таврӑнсан, 1947 ҫулта 
Иван Григорьевич Чӑваш 
педагогика институтне 
куҫӑмсӑр уйрӑмне вӗренме 
кӗрет. Ҫав вӑхӑтра Ыхра 
Ҫырминчи ҫичӗ ҫул вӗрен- 
мелли шкулта ачасене 
вӗрентет.

1949 ҫултан тытӑнса 
1985 ҫул таран И.Г. Илехметов, 36 ҫул хушши пӗр 
улшӑнмасӑр, Тӑрӑнти тулли мар вӑтам ш култа ди
ректор пулса ӗҫленӗ. Вӑл ертсе пынипе 1960 ҫулта 
пӗренесенчен икӗ хутлӑ 8 ҫул вӗренмелли шкул туса 
пӗтерсе хута ячӗҫ. Эпир вара, шкул ачисем, вӗренӳ 
ҫулне ҫак ҫӗнӗ ш култа пуҫларӑмӑр.

Нумай ҫул тӳрӗ кӑмӑлпа вӗрентӳ енӗпе пысӑк 
ҫитӗнӳсем тунӑш ӑн тата  обществӑлла ӗҫсене ха- 
стар хутш ӑннӑшӑн Иван Григорьевича СССР 
вӗрентӳ отличникӗ тата «Чӑваш АССР тава тивӗҫлӗ 
вӗрентекенӗ» ятсене панӑ. Ӑна районти Хисеп хӑмипе 
республикӑри Хисеп кӗнекине кӗртнӗ. Ял-йыш нуши- 
не ӑнланаканскере нумай ҫул хушши район тата  ял 
Канашӗсен депутатне суйланӑ. Пирӗн асра яланах 
упранӗ хамӑр вӗрентекенӗмӗрӗн сӑнарӗ, вӑл пире айван- 
сене пурнӑҫ ҫулӗ ҫине йӑнӑшсемсӗр тухма вӗрентнӗ. Ӑс 
панӑ сӑмахсем, унӑн ырӑ та  пархатарлӑ ӗҫӗсем манӑҫмӗҫ. 
Таймапуҫ пиртен ӑна тата  ытти вӗрентекенсене!

1978-79 вӗренӳ ҫулне Тӑрӑнти 8 ҫул вӗренмелли 
шкулти 1-8 классенче 323 ача вӗҫленӗ, вӗсенчен 163-
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шӗ хӗр ача. 5-8 классем параллельлӗ классем ш утланса 
тӑнӑ. 1978 ҫулта 8-мӗш «а» тата  8-мӗш «б» классенчен 44 
ачана вӗрентсе кӑларнӑ. Пуринчен те ытларах 5 класра 
(икӗ параллельлӗ клас) вӗренекенсем 47-ӗн пулнӑ.

1992-93 ҫулсенче вара асӑннӑ тулли мар вӑтам 
ш култа мӗн пурӗ 170 ача вӗреннӗ, вӗсенчен 78-шӗ 
хӗр ача. Ҫав ҫулхине шутланса тӑракан вунӑ класран 
параллельлӗ классем 9-мӗш класс (31 вӗренекен) анчах 
юлнӑ. Ы тти классем тӑрӑх пӑхсан пуринчен те ытларах 
6-мӗш класра вӗреннӗ -  23 ача.

Ҫак ҫулсенче Треньелӗнчи тулли мар вӑтам ш култа 
87 вӗренекенрен 31-шӗ хӗр ача.

П атӑрьел районӗнчи администраци пуҫлӑхӗн 2005 
ҫулхи раш тав уйӑхӗн 20-мӗшӗнче кӑларнӑ йышӑнӑвӗ 
тӑрӑх, администрации вӗренӳпе ҫамрӑксен поли- 
тикин управлени ятне улӑштарса, П атӑрьел район 
администрацийӗн вӗрентӳ пайӗ тунӑ.

Тӑрӑнти тулли мар вӑтам ш култа 2005-06 вӗренӳ 
ҫулӗнче 9 класра 77 ача вӗреннӗ, вӗсенчен 35-шӗ хӗр 
ача. 9-мӗш класра 16 ача вӗреннӗ пулсан, 2-мӗш клас
ра вара 7 ача ҫеҫ вёреннё. Треньел шкулне вара 88 ача 
ҫӳренӗ, вӗсенчен 36-шӗ хӗр ача.

Вулакан асӑрхарӗ пуль ӗнтӗ, ҫак илсе кӑтартнӑ 
ҫулсенче Треньелӗнче ш култа вӗренекен ачасен шучӗ 
палӑрмаллах мар ӳснӗ пулсан, Тӑрӑн шкулӗнче вара 
пачах урӑхла: юлашки пилӗк ҫул хушшинчех вӗренекен 
ачасен йышӗ пӗтсех ларнӑ, вёсен шутне пӗр алӑри 
пӳрнесене хуҫлатсах ш утлама пулать.

Ҫамрӑксен йышӗ чакасси паллах, ялсенче ҫулсерен 
ача сахалрах ҫуралнипе, шкулсенчен вӗренсе тух
са аслӑ пӗлӳ илме хуласене кайсан ялсене каялла 
таврӑнманнипе те ҫыхӑннӑ. Тӑрӑн, Кӗҫӗн Патӑрьел, 
Катек ялӗнчи шкул ҫулне ҫитнӗ ачасем Патӑрьелӗнчи 
1-мӗшпе 2-мӗш вӑтам шкулсене 2000-мӗш ҫулсенчченех 
ҫуран ҫӳренӗ. Демографи лару-тӑрӑвӗ япӑхланнине 
пула пирӗн республикӑра 2000-2001 ҫулсенче пӗчӗк 
комплектлӑ шкулсен тытӑмне улӑш тарса ҫӗнетмелли
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ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ПАТӐРЬЕЛ Р АЙОН?

ПАТӐРЬЕЛ РЛЙОНӖН
п у ҫ л ӑ х ӗ

ЙЫШАНУ

«0!> » _ т и  „
Патӑрье.1

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА 
БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.. » о *  2006г. №
село Батырево

О переименования образовательного учреждения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2001г. № 871 «О реструктуризации сети общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сетьской местности», в целях обеспечения позитивных изменений в 
образовательнсй системе района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальное образовательное учреждение «Туруновская основная 
общеобразовательная школа» Батыревского района переименовать в муниципальное 
образовательное учреждение «Туруновская начальная общеобразовательная школа» 
Батыревского района.

2.Руководителю зыпсназванкого образовательного учреждения осуществить в 
установленном законе дал ельством порядке организационно-правовые действия, 
связанные с переименованием МОУ «Туруновская ООШ».

3. Конзроль над выполнением настоящего постановления возложить на Отдел 
образования администрации Батыревского района Чувашской Республики.

Патӑръел районӗн пуҫлӑхӗ '2006 ҫулхи ҫурла (август) уйӑхӗн
03-мӗшӗнче Тӑрӑн шкулӗ пирки ҫакӑн пек йышӑну кӑларатъ.
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программӑна пурнӑҫлама тытӑннӑ. Ҫак программа 
тӑрӑх Тӑрӑнти тӗп пӗтӗмӗшле вӗренӳ шкулне те рай
онти хӑш-пӗр шкулсем пекех реструктуризаци тесе 
пуҫламӑш шкул ҫине куҫарнӑ. Пуҫламӑш шкулсем па
янхи куна ахаль шкулсем кӑна мар. Вӗсем пурте ҫиччӗ 
тултарман ачасене хӑйсен хӳттине илнӗ, ҫавӑнпа 
шкул-садик шутланаҫҫӗ. Тӑрӑнти шкул-садике ҫичӗ 
ҫула ҫитменнисем 20 ача, ш кула вӗренме вара 4 ача 
ҫеҫ ҫӳреҫҫӗ. Треньелёнчи 4 ҫул вӗренмелли шкула 2012 
ҫулхи вӗренӳ ҫулӗнче 9 ача, шкул ҫулне ҫитмен 57 ача 
садике утаҫҫӗ. Треньел шкул ачисем 5-мӗш класран 
ты тӑнса Ы хра Ҫырминчи вӑтам  шкула ҫӳреҫҫӗ, ача
сене шкул автобусӗсемпе илсе каяҫҫӗ. Патӑрьелӗнчи 
вӑтам  ш кула вӗренме ҫӳрекенсене, шел пулин те, шкул 
автобусӗ тивӗҫмест.

Треньелёнчи пуҫламӑш -  тулли мар вӑтам 
шкул заведующисем.

1. Миронова Т.Г (1933-14.05.1934 ҫ.ҫ.)
2. Сорокин (14.05.1934 - .... )
3. Паймин Лазарь Леонтьевич (31.08.1939 -  23.11.1939 ҫ.)
4 Салмин Василий Иванович (23.11.1939 -  22.12.1939)
5. Мясников Петр Федорович (1940 -  01.08.1941 ҫҫ.)
6. Васильева Мария Зиновьевна (1942 -  20.07.1944 ҫҫ.)
7. Паймина Елизавета Леонтьевна (20.07.1944-16.08.1945 ҫҫ.)
8. Салмина Анна Ивановна -  заведующи ӗҫне туса пыраканё 

(16.08.1945 -  01.12.1945 ҫ.ҫ.)
9. Дмитриев Иван Александрович (01.12.1945-25.05.1948 

ҪҪ-)
10. Краснов Василий Павлович (12.08.1948-10.08.1949 ҫҫ.)
11. Лысова Серафима Ивановна (01.09.1949-05.06.1951 ҫҫ.)
12. Спинова Нина Алексеевна (01.09.1951-31.08.1960 ҫҫ.)

1960 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 1-мӗшӗнчен тытӑнса 1990 
ҫулччен Треньел шкулӗ Ыхра Ҫырминчи вӑтам шкулӑн 
филиалӗ пулнӑ. 1990 ҫулхи майӑн 30-мӗшӗнче А.Т. Краснов- 
па Н.А. Кошкин тӑрӑшнипе Треньелӗнче тулли мар вӑтам 
шкул -  ача сачӗ уҫӑлать.
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13. Краснов Александр Тихонович -  директор (01.09.1990 
-27.08.2001)

14. Тямина Татьяна Николаевна (27.08.2001 -  паянхи 
кунччен)

Тренъел шкулёнче нумай ҫул вӗрентнӗ тата 
вёрентекенсем:

1. Краснов Александр Тихонович
2. Алексеева Валентина Даниловна
3. Мясников Анатолий Антипович
4. Зайцева Альбина Анатольевна
5. Руссакова Ангелина Трифоновна
6. Логунов Юрий Дмитриевич
7. Порфирьев Геннадий Аркадьевич
8. Кальметов Николай Николаевич
9. Кошкина Ирина Александровна
10. Тямина Татьянеа Николаевна
11. Алексеев Николай Николаевич
12. Гаврилова Алина Николаевна
13. Петрова Ольга Петровна
14. Рубцова Светлана Семеновна

* 1 * ,1 ,Г

* *г* ж. *

«ЯР г  |  ЯР ж; * И г1 •* • _
П.Ф. Мясников учитель Тренъеленчи 

вёренекенсемпе перле. 1941 дул.
пуҫламӑш шкулти
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Треньелёнчи пӗтӗмӗшле шкулти педагогсен коллективё. Сула- 
хайран сылт ӑмалла : Лисицина Л.Г., Прокопьева Н.Н., Алексеева 
В.Д., Краснов А.Т. (директор), Казакова Э.П. (воспитатель), Мясни
ков А.А., Кошкина И.А., Хамдеев ЕЗ., Руссакова А.Т., Марков Н.П. 
01.09.1990 ҫ.

Кӗҫӗн Патӑрьелёнчи пуҫламӑш шкул заведую- 
щисем.

1. Чернышева (14.05.1934 - ......)
2. Кафорина ( до 02.02.1935)
3. Молодцыгина М.Н. (04.02.1935 -  20.08.1935)
4. Сапожникова Перасковья Александровна (20.08.1935 -

09.02.1940)
5. Тимофеева Александра Моисеевна (1940 -1942)
6. Иванова Анна Алексеевна (1942 -  21.08.1944)
6. Семенова Нина Николаевна (06.09.1944 -  1946)
7. Зайцева Евдокия Моисеевна (01.09.1946-20.08.1948)
8. Семенова Нина Николаевна (01.09.1948-16.02.1952, 

1955-13.06.56)
9. Стеклова Вера Порфирьевна (16.02.1952 -  1955)
10. Яковлева Лидия Михайловна (1956-1961)
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Иртнӗ ӗмӗрӗн 60-мӗш ҫулӗсенче пуҫламӑш  ш кул
сем вӑтам  тата  тулли мар вӑтам  шкулсен филиалӗсем 
пулса тӑнипе Треньел шкулӗ Ыхра Ҫырми вӑтам  
шкулӗн филиалӗ, Кӗҫӗн П атӑрьел шкулӗ Тӑрӑн тул 
ли мар вӑтам  ш кулӗн ф илиалӗ пулса юлать. Асӑннӑ 
пуҫламӑш  шкулсен заведующисен должноҫне ҫав 
ҫулсенчен ты тӑнса пӗтереҫҫӗ.

Ч ӑваш  Республикин Министрсен Кабинечӗ 2003 
ҫулхи нарӑс уйӑхӗн 17-мӗшӗнче йыш ӑну кӑларнӑ: «При
своить им я Краснова Александра Тихоновича Новоко- 
тяковской основной общеобразовательной школе Ба- 
тьсревского района».

Асӑннӑ ш кул ятне А.Т. Краснов ятне панӑ чухне, 
паллах, Министрсен Кабинечӗ учитель-педагогӑн, 
директорӑн ш култи ачасене вӗрентес, ҫамрӑксене мо
раль енчен воспитани парас ӗҫре пысӑк ҫитӗнӳсем ту- 
нине ш ута илнех. Ахальтен мар пуль Александр Тихо
новича пёр вӗренекенӗ ӑна вырӑссен аслӑ педагогӗпе
В.А. Сухомлинскипе танлаш тарнӑ. Ман ш утпа, ҫак 
танлаш тару питӗ вырӑнлӑ. Хӑйӗн вӗрентекенӗпе шкул 
ачи ял, ш кул тавраш ӗ, ҫырма-ҫатра ешертӗр тесе 
йывӑҫ лартать, ӑна ш ӑварать пулсан, ҫав ачаран ӳссен, 
обществӑшӑн йӗркеллӗ ҫын пулатех ӗнтё. Икӗ хутлӑ 
ш кула кирпӗчрен купаласа тунӑ чухне те Треньел 
ялӗнчи урамсенче, ҫырма-ҫатрасенче, вӑрҫӑра вилнисе- 
не асӑнса аллея, кӗрхи-ҫурхи вӑхӑтра йывӑҫсем лартса 
тухнӑ чухне те, А.Т. Краснов ҫамрӑксене ертсе пырса 
вӗсене малаш не вӗренме лайӑх услови пуласса ш антар- 
са, ял  халӑхӗш ӗн ӗҫлеттерме пӗлнӗ. Ҫамрӑксемпе хӑй 
те кӗреҫе ты тса йывӑҫ хунавӗсем лартса хавхалантарса 
пынӑ. 15-20 ҫул ы тла каялла лартн ӑ йывӑҫсем ҫамрӑк 
вӑрман пек курӑнаҫҫӗ, вӗсем халь Треньелне йӗри- 
тавра ҫавӑрса илнӗ. Ҫуркуннерен кӗркунне таранччен 
«Ҫамрӑклӑх утравӗ», тӗрлӗ йывӑҫсен ӑшне путнӑскер, 
уявсене ирттерме, ватти-вӗттисемш ӗн канма, ш ыва 
кӗрсе тухма лайӑх вырӑн. Вӑрҫӑра вилнисене асӑнса 
лартнӑ йывӑҫсен аллейипе урамсенче ҫул айккипе ӳссе 
кайнӑ йывӑҫсем уйрӑмах ҫулла илем кӳреҫҫӗ.
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1992-2002 ҫулсенче Треньелӗнчи шкул, унӑн 
директорӗ А.Т. Краснов пуҫарулӑх кӑтартнӑран, вӗренӳ 
ҫулне хатӗрленессипе ирттерекен районти шкулсен 
хушшинче малти вырӑнсене тухса хаклӑ парнесем 
илме тивӗҫнӗ.

2000 ҫулхи кӑрлач уйӑхӗн 1-мӗшӗнче республикӑра 
ирттернӗ «Ҫулталӑк шкулӗ» конкурсра шкул 3-мӗш 
вырӑн йышӑннӑшӑн унӑн ертӳҫине Александр Тихо
новича ҫӳлти квалификаци категорине параҫҫӗ. Ҫав 
ҫулхинех вӑл Кремль Керменӗнче вӗренӳ ӗҫченӗсен 
Пӗтӗм Раҫҫей канашлӑвне хутшӑнать.

Александр Тихо
нович Краснов 1932 
ҫулхи раштав уйӑхӗн
5-мӗшӗнче Патӑрьел
районӗнчи Треньелӗнче 
хресчен ҫемйинче ҫуралнӑ. 
Ялти пуҫламӑш шкула
вӗренсе пӗтерсен, вӗренӗве 
Тӑрӑнти шкулта малал
ла тӑснӑ. Патӑрьелӗнчи 
педучилищӗне вӑл 1947 
ҫулта вӗренме кӗрет.

1951 ҫулта Туҫари
вӑтам шкулта вӑл учитель 
пулса пуҫламӑш класри 
ачасене вӗрентет.

1959 ҫулта Ыхра Ҫырминчи 8 ҫул вӗренмелли шку
ла  ӗҫлеме куҫать. Куҫӑмсӑр майпа пединститут вӗренсе 
пӗтерсен ҫак ш култах биологипе хими урокӗсем ирт- 
терет Ш култа вӑл нумай ҫул Ыхра Ҫырминчи вӑтам 
шкул директор ҫумӗ, каярах директор пулса вӑй ху- 
рать.

1990 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 1-мӗшӗнче Треньел ял 
ҫыннисен тахҫанхи ӗмӗчӗ пурнӑҫланать -  ялтах 9 ҫул

ч
Я
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вӗренмелли шкул, ачасен сачӗ уҫӑлать. Ш кул директорӗ 
пулма А.Т. Краснова ҫирӗплетеҫҫӗ.

Александр Тихоновича пӗлнӗ, пӗр ялтах пурӑннӑ- 
ӗҫленӗ ҫынсем каланӑ тӑрӑх ватти  те, ҫамрӑкки те ӑна 
лайӑх педагог пулнипе кӑна мар, ырӑ кӑмӑлӗшӗн, кул- 
ленхи тӗрлӗ ыйтупа пулӑш нӑш ӑн, каш ни ҫыннах итле- 
ме пӗлнӗшӗн хисепленӗ. Пурнӑҫа вӑл юратнӑ, малаш- 
нехи ӗмӗтсемпе пурӑннӑ. Ш кула Треньел ялӗнчех хута 
яни Н.А. Кошкинпа пӗрлех А.Т. Краснов тӳпи те пысӑк 
пулнӑ. Унти вӗренӳпе техника базине ҫирӗплетесси 
ҫине, ачасене ӗҫпе, эстетикӑпа экологи енӗпе воспитани 
парас ыйтупа ашшӗ-амӑшӗ, общественность ҫине та- 
янса ӗҫлессине вӑл, педагог пулнӑ май, пысӑк тимлӗх 
уйӑрнӑ. Хӑй виличчен Александр Тихонович шкул 
музейӗ йӗркелесе хӑварнӑ.

Треньелсем Александр Тихоновича манмаҫҫӗ: 
унӑн ячӗпе каш ни ҫул тӗрлӗрен конкурссем, спорт 
ӑмӑртӑвӗсем ирттереҫҫӗ.

Алексеева Валенти
на Даниловна 1951 ҫулхи 
юпа уйӑхӗн 3-мӗшӗнче 
Комсомольски районӗнчи 
Кӗҫӗн Ҫӗрпӳел ялӗнче 
ҫуралса ӳснӗ. Ялти 8 ҫул 
вӗренмелли ш култан 
вӗренсе тухсан, вӑл Ка- 
нашри педагогика учили- 
щине ҫул ты тать. Алла 
диплом илнӗ ҫамрӑк спе
циалиста направленипе 
П атӑрьел районне яраҫҫӗ.
Валентина Даниловнӑн 
педагогика ӗҫӗн стажӗ 
Ыхра Ҫырминчи вӑтам ш култа пуҫланать. Чӑваш  
Ишек ялӗнче пуҫламӑш класра пӗр вӑхӑт ӗҫленӗ хыҫҫӑн
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ӑна чӑваш  чӗлхипе литературные вӗрентме куҫараҫҫӗ.
Ёҫленӗ вӑхӑтрах вӑл хӑйӗн пӗлӗвне ӳстерме 

тӑрӑш ать, 1975 ҫулта И.Н. Ульянов ячӗллӗ Чӑваш  
патш алӑх университетне историпе филологи факуль- 
тетне вӗренме кёрет, 1980 ҫулта филолог-преподава
тель дипломне алла  илет.

Вӗрентӳ, наука тата  аслӑ шкул министерстви В.Д. 
Алексеевана «шкул ачисене вӗрентес тата  воспитани 
парас ӗҫри ҫитӗнӳсемшӗн» темиҫе хутчен те Хисеп гра- 
мотипе чысланӑ. Ҫавӑн пекех вӑл 1984 ҫулта «Халӑха 
вёрентес ӗҫ отличникӗ» ята  илме тивӗҫ пулнӑ.

Ӗҫ ветеранӗн пурнӑҫӗнчи чи пысӑк награда вӑл 
-  патш алӑх ӑна хисеп туни: Чӑваш  Республикин 
Президенчӗн 2001 ҫулхи пуш уйӑхӗн 28-мӗшӗнчи 
Указӗпе Валентина Даниловнӑна «Чӑваш Республикин 
тава тивӗҫлӗ учителӗ» хисеплӗ ят панӑ.

В.Д. Алексеева тивӗҫлӗ канӑва тухнӑ пулин те 
вӑхӑта ахаль ларса ирттермест. Унӑн авторитетне ш ута 
илсе тӗрлӗрен комиссисенче хутш ӑнма, конкурссенче 
ларм а шанаҫҫӗ. Пӗрремӗш хут кӑна мар ӗнтӗ ӑна Тре
ньел халӑхӗ ял тӑрӑхӗн депутатне суйланӑ. Суйлавҫӑсен 
ыйтӑвӗсене вӑл туллин тивӗҫтерме тӑрӑш ать.

Таран, Треньел шкулӗсем тӑрӑх орден-медаль- 
сене тивӗҫнӗ вёрентекенсем.

(цифрӑсет -  орден-медалъ хӑш ҫулта панине пӗлтерет)

Ленин орденӗпе:
1. Зайцева Евдокия Моисеевна -  1949 ҫ.
2. Павлова Мария Павловна — 1951 ҫ.

Ёҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденӗпе:
Илехметова Мария Павловна -  15.03.1976 ҫ.

Хисеп Палли орденӗпе:
1. Дерякова Екатерина Захаровна -  01.09.1951 ҫ.
2. Краснов Александр Тихонович -  27.06.1978 ҫ.

«Ёҫре палӑрнӑшӑн» медальпе:
1. Казанцева Вера Васильевна -  06.05.1949 ҫ.
2. Федоськина Елена Ивановна -  01.09.1951 ҫ.
3. Соловьева Мария Егоровна -  22.08.1952 ҫ.
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4. Соловьева Елена Моисеевна -  22.08.1952 ҫ.
5. Румянцева Анастасия Моисеевна -  22.08.1952 ҫ.
6. Алексеева Евгения Павловна -  03.11.1953 ҫ.
7. Алексеев Михаил Дмитриевич -  06.10.1954 ҫ.
8. Лысова Серафима Ивановна -  22.08.1952 ҫ.

«Еҫри хастарлӑхшӑн» медальпе:
1. Казанцева Вера Васильевна -  06.09.1954 ҫ.
2. Соловьева Мария Егоровна -  06.09.1954 ҫ.
3. Дмитриев Иван Александрович- 06.09.1954 ҫ.
4. Спинова Нина Алексеевна -  03.11.1953 ҫ.
5. Краснов Александр Тихонович.

«Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ вӗрентекенӗ», «Халӑха 
вӗрентес ӗҫ отличникё» хисеплё ятсене, СССР тата РСФСР 
шайӗнчи вӗренӳ министерствин Хисеп хучӗсене тивӗҫнӗ 
вёрентекенсем.

1. Илехметов Иван Григорьевич, Тӑрӑн шкул директорё. 
СССР халӑха вӗрентес ӗҫ отличникё (1969 ҫ.), ЧАССР тава 
тивӗҫлӗ вёрентекенё (1973 ҫ.).

2. Краснов Александр Тихонович, Треньел шкул директорё. 
Раҫҫей Федерацийӗн халӑха вӗрентес ӗҫ отличникё (1975 ҫ.), 
Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ вёрентекенё (1995 ҫ.).

3. Зайцева Евдокия Моисеевна, ЧАССР тава тивӗҫлӗ 
вёрентекенё.

4. Алексеева Валентина Даниловна, Треньел шкул 
директорӗн ҫумӗ, Раҫҫей Федерацийӗн халӑха вӗрентес 
ёҫ отличникё (1994 ҫ.), Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ 
вёрентекенё (2001 ҫ.).

5. Кошкин Николай Александрович, «Раҫҫей 
Федерацийӗн вӗрентӳ ӗҫӗн отличникё».

1. Казанцева Вера Васильевна, РСФСР халӑха вӗрентес 
ӗҫ отличникё -  1963 ҫ.

2. Илехметова Мария Павловна, РСФСР халӑха вӗрентес 
ӗҫ отличникё -  1963 ҫ.

3. Алексеев Александр Иванович, РСФСР халӑха вӗрентес 
ӗҫ отличникё -  1969 ҫ., РСФСР вӗрентӳ Министерствин Хисеп 
хучӗ -  1965 ҫ.

4. Теребилова В.И.,---------»»--------------»»----------------- -
19.06.1969 ҫ.

5. Алексеева Евгения Павловна,----------- «»-------------------
12.11.1971 ҫ.
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ПИРӖН ЯЛА ПЫРСА КӖРСЕН..

Кирек мӗнле яла илес пулсан та  ёлёк-авал каш 
ни ялтах ҫӗнӗ вырӑна куҫса килсен ҫуртсене мӗнле 
меллӗрех пулнӑ -  ҫавӑн пек лартса тухнӑ каш ни хӑйӗн 
ҫемйипе. Тӑван-хурӑнташсем ҫурт-йӗрне, хуралтисене 
юнашар лартма тӑрӑш нӑ. Юхма ен П ӑла тӑрӑхӗнчи 
нумай ял юхан шыв хӗрне пырса вырнаҫнӑ. Ҫакна 
П атӑрьел районӗн картти ҫине тинкерсен те Тӑрӑнпа 
Кӗҫӗн П атӑрьел тата  ы тти ялсене асӑрхама пулать. 
Ялти ватӑсем каланӑ тӑрӑх, Треньелёнчи малтанхи 
урамсем Ы хра юхан шывӗ ҫывӑхнерех ялӑн кӑнтӑр енне 
вырнаҫнӑ. Ҫав вы рӑнта тупнӑ укҫасем, килти выльӑх- 
чӗрлӗх шӑммисем, тимӗр ӗҫ хатӗрӗсем, пус пури юлаш- 
кисем ҫакӑн ҫинчен ҫирӗплетеҫҫӗ. Хальхи Кооператив 
урамӗ аслӑ урам ш утланнӑ, Ц ентральная ятлӑ  урам 
вара 120-150 ҫул каялла йӗркеленсе кайнӑ.

Чӑваш  Республикинчи ялсенче пурӑнакансем юлаш- 
ки 20 ҫул хушшинче пурнӑҫ условийӗсем ҫӑмӑл марри- 
не пӑхмасӑр, патш алӑх енчен тӗрлӗрен ҫӑмӑллӑхсем 
панипе усӑ курса, ҫурт-йӗрне хӑпартса лартма, выльӑх- 
чӗрлӗхне усраса тупӑш  курма вӑй-хал ҫитереҫҫӗ. П а
янхи кун чылайӑш ӗн хӑйӗн хуҫалӑхӗнче автомашина, 
ы тти ял  хуҫалӑх техники пур. Ку ӗмӗре кӗрсен, каш 
ни ватти-вӗтти кӗсье телефонӗпе усӑ курма тытӑнчӗ, 
юлашки ҫулсенче компьютерпа интернета тухса тӗнче 
хӗрринче пурӑнакан тус-тӑванпа хире-хирӗҫ ларса 
тенӗ пек калаҫма пулать. Ҫакӑн пек техника тӗлӗшпе 
этем пурнӑҫӗнче хӑвӑрт аталану пуласса иртнӗ ӗмӗрӗн 
иккӗмӗш ҫурринче ял ҫынни тӗлӗкре те тӗлленмен.

Я лта пурӑнаканӑн пурнӑҫ условийӗсем ҫӑмӑлах 
мар пулсан та, лайӑхрах пурӑнас тесе м алаллах тапа- 
ланать, пурӑнакан вы рӑнта ӗҫ тупаймасан, аяккарах 
кайса ӗҫлесе ҫемьене пурӑнма укҫа туса килет. Тепри 
фермер хуҫалӑхӗ йӗркелесе, пахча-ҫимӗҫ, тыр-пул е 
ы тти культура ӳстерсе тупӑш  илме тӑрӑш ать. Уйрӑм 
хушма хуҫалӑх ты такан ял ҫыннине те, фермерсене те
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1960-мӗш ҫулсен вӗҫӗнче ӳкернӗ сӑнӳкерчӗк ҫинче Тӑрӑн ялӗнчи 
Симёс урамри «вӗтӗ ура кассисем».

ҫурт-йӗр тума, выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетме, ҫӗрпе усӑ курма 
патш алӑх тӗрлӗрен кредит, субсиди парса хавхаланта- 
рать. Паянхи кун ялти ҫамрӑксем ҫӗнӗ урамсенче про- 
ектпа пӑхнӑ кирпӗчрен купаласа хитре те пурӑнма 
хӑтлӑ ҫуртсем лартаҫҫӗ. Ун пек ҫуртсем халь Тӑрӑн ял 
тӑрӑхӗнчи ялсенче те асӑрхама пулать.

Иртнӗ ӗмӗрӗн 90-мӗш ҫулӗсенче ялсенчи ҫамрӑксем 
уйрӑм хуҫалӑхпа тухса капӑр ҫуртсем лартма тытӑнчӗҫ. 
Ҫамрӑксен урамӗсем Тӑрӑн ялӗн хӗвел анӑҫ енче, ҫавӑн 
пек ятпах Йӑлӑмра ҫурҫӗр енче, Треньелӗнче Николаев 
урамӗ, 2000 ҫулсенче Хирти касӑн (ул. Напольная) хӗвел 
анӑҫ енче, ялпа аслӑ ҫул хушшинче вара Ҫамрӑксен 
урамӗнче ҫӗнӗ ҫуртсем ӳссе ларнӑ. 2009 ҫулта Кӗҫӗн 
Патӑрьелӗнчен Катек ялне тухса каякан ҫул хӗрри 
(Придорожная) урамӗсем хутшӑнчӗҫ.

2008 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 28-мӗшӗнче Треньел ял 
ҫыннисем Тӑрӑн ял тӑрӑхне ялти Ц ентральная урамне 
улӑш тарса Н.А. Кошкин ятне парас пирки заявленипе
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тухнӑ. Ҫав ҫулхине утӑ уйӑхӗн 28-мӗшӗнче депутат- 
сен пухӑвӗнче Николай Александровичӑн ял ҫыннисен 
пурнӑҫ условийӗсене ҫӑмӑллатас, ш кулпа садике пурлӑх 
енчен пулӑш нине ш ута илсе, урамсене лайӑхлатас 
енӗпе пысӑк ӗҫсем тунӑш ӑн Ц ентральная урама унӑн 
ятне панӑ.

Ял хуҫалӑхне аталантарм а, ҫынсен пурнӑҫ усло- 
вине ҫӑмӑллатас, сывлӑха ҫирӗплетес енёпе республи
ка ш айӗпе тӗрлӗрен проект, программӑсем йы ш ӑннӑ 
юлашки ҫулсенче. Хамӑр районти ялсенчех ҫамрӑк спе- 
циалистсем валли проектпа пӑхнӑ ҫурт-йӗр, газ, шыв 
кӗрсе тухмалла, спорт комплексӗсем, урамсенче асфальт 
ҫулсем сараҫҫӗ. Ҫакӑн пек тӗслӗх ҫинчен районта тухса 
тӑракан  «Авангард» хаҫатри «Республика Президенчӗ -  
Патӑрьелӗнче» статьяран пӗлме пулать.

«Чыслӑ хӑна килессе кӗтсех-тёр ш ӑматкун Юхма- 
па П ӑла тӑрӑхӗнче хӗвеллӗ те уяр ҫанталӑк тӑчӗ. Ҫак 
куна Кӗҫӗн Патӑрьелсем ыйтса илнӗнех туйӑнчӗ. Каш- 
нин питӗнче хавас кулӑ палӑрать. Вӗсем пурте «Олимп» 
комплекслӑ спорт площадкине пуҫтарӑннӑ. Чӑваш  Ре
спубликин Президентне Н.Федорова район пуҫлӑхӗ
Н.Глухов, Тӑрӑн ял тӑрӑхӗн ертӳҫи В.Рубцов кётсе илчӗҫ.

Кунта республика ертӳҫине чӗнме сӑлтавӗ те пур. 
Николай Васильевич кӑҫалхи январӗн 19-мӗшӗнче ял 
хуҫалӑхне аталантарм а тивӗҫлӗ майсем туса парас 
тӗллевпе ял  тӑрӑхӗсенче ҫурт-йӗре комплекслӑ май- 
па компактлӑ лартас тата  вӗсене тирпей-илем кӗртес 
енёпе проекта пурнӑҫласси ҫинчен Указ кӑларнӑччӗ. 
Вӑхӑчӗ нумай та  мар. Ҫак хуш ӑра кунта тӗлӗнмелле 
чаплӑ кермен ҫӗкленнӗ. Ӑна хута яма 40 миллион тенкӗ 
ы тла тӑкакланӑ. Объектра «Спецстройкоммуникаци» 
(ертӳҫи В. Миронов), «Шыгырданы» (3. Халитов), «Энер- 
госетьстрой» (А. Смирнов) пӗрлешӳ ӗҫченӗсем вӑй хунӑ. 
Ш ыв та  пур. Ҫутӑ кӗртнӗ. Автомобиль ҫулӗпе тротуар 
сарнӑ тата  ы тти те. Пӑхсан тӗлӗнмелле. Халапри евӗр.

Патӑрьелсем тӑрӑш уллӑ, ӗҫчен халӑх пулнине 
палӑртрӗ Н. Федоров. Ҫакна спорт объектне кӗске 
хушӑрах ҫӗкленипе тепӗр хут ҫирӗплетрӗ. Ҫавна
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май хӑйӗн сӑмахӗнче тепӗр Указ кӑларнине асӑнчӗ. 
2010 ҫулта Республика кунне Ш упаш карта тата  
П атӑрьелӗнче ирттерессине пӗлтерчӗ.

— П атӑрьел  районӗ кунран кун ҫӗкленсе, ҫӗнелсе 
пы рать. Ҫакна муниципаллӑ районсем хуш ш инчи кон- 
курсра ҫӗнтерни те ҫирӗплетет. М алаш лӑхра тата  та  
тӑрӑш арах  ӗҫлемелле сирӗн. Уява района сумлӑ хӑнасем 
килӗҫ. Вӗсемпе ӗҫлӗ, туслӑ ҫыхӑнусем пуҫарма пулӗ, — 
терӗ Чӑвапг Ен ертӳҫи.

Ҫ акнаш кал спорт объекчӗсем ӗмӗтре ҫеҫ пулнӑ. Ч ы 
лай  регионсенче вӗсем ҫинчен пӗлмеҫҫӗ те. Ҫӗр-шывӗпе 
те ҫакнаш кал спорт комплексӗ 144 ҫеҫ. Вӗсенчен 16- 
шӗ вара пирӗн республикӑра. Спорт комплексӗсем 
ҫӗклессипе Раҫҫейӗпе виҫҫӗмӗш вы рӑнта пы ниш ӗн епле 
хӗпӗртемӗн. Ачасен пуласлӑхӗш ӗн мар-и-ха ҫакӑ? Кун
та  ватти-вӗтти  килсе сывлӑха ҫирӗплетме пултарать.

П аха кермен уҫнишӗн чунтан савӑннине аэроби
ка занятине ҫӳрекенсем те палӑртрӗҫ. Н. Глухов вара 
ачасене ҫамрӑкранпах спортпа пиҫӗхтерсе ӳстерни 
тӗнче класлӑ спорт маҫтӑрӗсем хатӗрлеме пулӑш нине 
тӗслӗхсемпе ҫирӗплетрӗ. Тӗслӗхе И. К алентьевӑна, 
А. Д еверинскаяна асӑнчӗ. Сумлӑ хӑнасем асӑнмалӑх 
йывӑҫ лартрӗҫ.
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Ч ӑваш  Республикин Президенчӗ Н. Федоров тата  
Ч ӑваш  Республикин ял хуҫалӑх министрӗ М. Игнатьев 
Александрпа Оксана Илюткинсен хушма хуҫалӑхӗпе 
паллаш рӗҫ. Чӑн-чӑнах кермен ку! Вӗсене пӳртне тума 
патш алӑх енчен сумлӑ пулӑш у тивӗҫнӗ. Президентӑн 
«Ялсен производство сферине ертсе пыракан кадрсемпе 
тивӗҫтерес ӗҫри специалистсене патш алӑх енчен хуш
ма пулӑш у парасси ҫинчен» Указӗпе килӗш ӳллӗн ӑна 
пёр миллион тенкӗ уйӑрса пулӑш нӑ. «АПК аталанӑвӗ» 
приоритетлӑ наци проекчӗпе ҫӑм ӑллатнӑ кредит та 
илнӗ ҫемье. Ҫурта, хуралтӑсене хӑтлӑ ҫавӑрнӑ. Икӗ ача 
ӳстереҫҫӗ. Ҫӗрпе усӑ курса пахча-ҫимӗҫ ҫитӗнтереҫҫӗ. 
М алаш лӑхра выльӑх-чӗрлӗх те усрасшӑн.

Ҫул хӗрри (Придорожная) урамӗнче ҫамрӑксем 
пурӑнаҫҫӗ. Хула условийӗсенчен пӗрре те кая мар кун
та, ҫурт умне асфальт ҫитнӗ. Газ, ш ыв кӗрет. Ҫул урлӑ 
-  компактлӑ спорт площадки».

1927 ҫулта Ч ӑваш  Республикинче вулӑссене рай- 
онсем ҫине куҫариччен те, куҫнӑ хыҫҫӑн та, ы тти 
районсенчи пекех П атӑрьел районёнче те ял Канаш  
председателӗсем улш ӑнсах тӑнӑ.
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ЧР Президенчӗ Н.В.Федоров (сылтӑмра) «Олимп» спортком- 
плексне уҫма килнӗ. 2009 ҫул.

Йӑлӑмри ҫул хӗрри урамӗ.
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Тӑрӑн, Кӗҫӗн П атӑрьел, Треньел тата  П атӑрьел 
ял  Канашӗсен, ял администрацийӗсемпе ял тӑрӑхӗсен 
председателӗсем, вёсен ҫумӗсемпе секретарӗсем:

ЧР Тёп Архиври ял Канашӗсен ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен ҫырса 
пынӑ протоколсем тӑрӑх 1927-мӗш ҫулхи кӑрлачӑн 15- 
мӗш тӗлне Треньелӗнчи ял Канашӗн председателё 
Лепеш кин Федор, секретарӗ Галкина Ольга Ивановна 
пулнӑ. Ҫав вӑхӑтра Кӗҫӗн Патӑрьелӗнче Соловьев Афа- 
насийпе Илюткин Николай пулнӑ пулсан, 01.04.1927 
ҫул тӗлне ку ял Канашӗн председателӗпе секретарӗ пул
са Хураськин Григорийпе Лампасов Кирилл, Тӑрӑнта 
Крылов Михаил Димитриевичпа Медведев Семен Гри
горьевич тимленӗ. Вӗсем ҫав ҫулхи юпа уйӑхӗнчи рай- 
онти тата  ялсенчи суйлавчченех хӑйсен тивӗҫӗсене 
пурнӑҫласа пынӑ.

П атӑрьел районне туса хурсан 1927 ҫулхи кӗркунне 
райӗҫтӑвком пайӗсене туса хураҫҫӗ, ялсенче ял 
Канашӗсене председательсемпе вёсен ҫумӗсене тата  се- 
кретарьсене суйлама ҫав ҫулхине юпа уйӑхӗнче суйлав- 
сем иртеҫҫӗ.

Тӑрӑн ял Канашне малтанхи суйлав хыҫҫӑн 1927-28 
ҫулсенче ГН. Хураськин председатель пулса 1928-мӗш 
ҫулхи авӑн уйӑхӗн 17-мӗш таранччен пурнӑҫлать.

Тӑрӑн ял Канашӗ гпӑрӑх (унта Тӑрӑнпа Кӗҫӗн Патӑръел 
ялӗсем кӗреҫҫӗ):

Председатель: Хураськин Григорий Николаевич (октябрь 
1927-17.09.1928)

Секретарьсем: Медведев Семен Григорьевич (октябрь 
1927-12.04.1928),

Думилин Василий (12.04.1928 -  27.08.1928).
Треньел ял Канашёпе:

Председатель: Лимкин Николай (...28.02.-20.04.1928-
17.09.1928)

Унӑн ҫумӗ: Романов Павел Романович (------------- »»-------
 )

Секретарь: Краснов Тихон Матвеевич (28.02.1928-
27.08.1928)

1928 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 17-мӗшӗнче Тӑрӑнпа Треньел ял
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Канашӗсене пӗрлештерсе Тӑрӑн ял Канашӗ йӗркелеҫҫӗ, унӑн 
пӗрремӗш председателӗ пулма Тӑрӑн ялӗнче пурӑнакан Т.В. 
Васильева суйлаҫҫӗ.

1. Председатель: Васильев Тимофей Васильевич
(17.09.1928-29.01.1930)

Унӑн ҫумӗ: Цветков Петр Дмитриевич
Секретарь: Краснов Тихон Матвеевич (27.08.1928-

24.08.1930)
Секретарь: Васильев Тимофей Васильевич (24.08.1930 -

14.12.1930)
2. Степанов Александр Степанович, Треньел (06.02.1930-

27.12.1930)
Унӑн ҫумӗ: Журавлев Алексей Васильевич (08.07.1929 -

27.12.1930)
Секретарь: Ашмарин Иван Николаевич (14.12.1930-1931)
3. Крылов Михаил Димитриевич, Тӑрӑн (27.12.1930 -

31.12.1931)
Унӑн ҫумӗ: Рябов Василий Романович (1931)
Секретарь: Дмитриев Александр Т.
4. Романов Павел, Треньел (1932 -  1933)
5. Хураськин Григорий Николаевич, Кӗҫӗн Патӑрьел 

(1933-25.04.1934)
Секретарь: Прохоров Иван (1934)
6. Хураськин Егор Николаевич, Кӗҫӗн Патӑрьел (май 1934

-  май 1935)
7. Сапожников Николай Александрович, Тӑрӑн (май 1935

-  1936)
8. Крылов Михаил Димитриевич (1936 -  13.02.1946)
9. Илехметов Василий Федорович, Тӑрӑн (17.07.1946-

29.01.1949)
Секретарь: Кузьмин Иван Васильевич
10. Яковлев Иван Федорович, Кӗҫӗн Патӑрьел (29.01.1949 

-30.05.1958)
Секретарьсем: Яковлев Петр Александрович (27.01.1951 -

07.03.1953-)
Смирнова Надежда Петровна ( ... -  12.03.1955)
Яковлев Петр Александрович (31.05.1955-30.05.1958)
11. Архипов Федор Архипович, Тӑрӑн (30.05.1958-

06.03.1959)
12. Мясникова Валентина Федоровна, Треньел (06.03.1959 

-02.12.1959)
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Секретарь: Крылов Александр Петрович (...09.03.1957 -
02.12.1959)

1959-мӗш ҫулхи юпа уйӑхӗн 21-мӗшӗнче Тӑрӑн ял 
Канашӗн ӗҫтӑвкомӗ 6-мӗш сессинче райӗҫтӑвкома Патӑрьел 
ял Канашёпе пёрлешес пирки ЧАССР Аслӑ Канашӑн Прези- 
диумне ходатайствӑпа тухма ыйтать. Ҫак ыйтӑва республи
ка шайӗнче тивӗҫтерсен Тӑрӑн ял Канашӗн ӗҫтӑвкомӗ 1959 
ҫулхи раштав уйӑхӗн 2-мӗшӗнче хӑйӗн юлашки ларӑвӗнче 
Патӑрьел тата Сӑкӑт ял Канашӗсемпе пёрлешес пир
ки йышӑну кӑларать. Ҫав вӑхӑта Патӑрьел ял Канашӗн 
ӗҫтӑвком председателё пулнӑ П.И. Клычков хӑйӗн тивӗҫӗсене 
малалла тӑсса пырать.

13. Клычков Петр Иванович, Патӑрьел (10.11.1959 -
04.06.1963)

Секретарь: Краснов Александр Тихонович (02.12.1959 -  
март 1961)

14. Краснов Владимир Петрович, Патйрьел (14.03.1963 -
16.03.1967)

Секретарьсем: Демидова Мария Родионовна (04.06.1963 -
13.10.1965)

Рубцов Михаил Степанович (13.10.1965 -  1969)
15. Ахмеев Александр Афанасьевич, Патйрьел (16.03.1967 

-29.04.1974)
16. Спиридонов Емельян Васильевич -  Патйрьел 

(29.04.1974-13.12.1974)
Председатель ӗҫне туса пыраканё:
Ахмеев Александр Афанасьевич (13.12.1974 -  23.06.1975)
17. Атнашкин Владимир Иванович, Патйрьел (23.06.1975 

-29.12.1977)
Секретарь: Демидова Мария Родионовна (1969 -10.07.1975)
18. Смирнов Иван Карпович, Кӗҫӗн Патйрьел (29.12.1977 

-29.06.1978)
Секретарь: Алексеева Любовь Михайловна (14.10.1975 -

11.05.1978)
19. Краснов Василий Павлович, Патйрьел (19.10.1978 -

10.02.1989)
Секретарь: Ляллина Нина Васильевна (11.05.1978 -

10.02.1989.)
20. Курнусов Валерий Сергеевич, Патйрьел (10.02.1989 -

27.03.1990)
Секретарь: Лепешкина Галина Николаевна.
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21. Енилин Валерий Михайлович, Патӑрьел. Патӑрьел ял 
Канашӗн председателӗ (27.03.1990 -  08.12.1990)

22. Крылов Геннадий Федорович, Тӑрӑн. Патӑрьел ял Ка
н а т  ӗҫтӑвкомӗн председателё (27.03.1990-08.12.1991)

Чӑваш ССР Аслӑ Канашён Президиумё 1992 ҫулхи кӑрлач 
уйӑхӗн 30-мӗшӗнче Патӑрьел районӗнче Тӑрӑн ял Канашӗ 
йӗркелес пирки Указ кӑларнӑ. Ҫак документ тӑрӑх асӑннӑ 
ял Канаш территорине Тӑрӑн, Кӗҫӗн Патӑрьел тата Треньел 
ялӗсем кӗреҫҫӗ. Ял Канашӗн тӗп вырӑнӗ Тӑрӑн ял шутланать.

Патӑрьел район администрации пуҫлӑхӗ 1992 ҫулхи нарӑс 
уйӑхӗн 24-мӗшӗнче Г.Ф. Крылова Тӑрӑн ял администра- 
ци пуҫлӑхӗ пулма хушу кӑларать. Ял администрацийӗсен 
пуҫлӑхӗсене суйланӑ хыҫҫӑн вӑл Тӑрӑн администрацийӗн 
пуҫлӑхӗ (глава) пулса тӑрать.

Чӑваш Республикинчи Аслӑ Канашён Президиумё 1993 
ҫулхи юпа уйӑхӗн 21-мӗшӗнче Чӑваш Республикинчи ҫӳлти 
шайри патшалӑх влаҫӗн органӗсене тата халӑх депутачӗсен 
вырӑнти Канашӗсене реформа туса ирттерес пирки сак
кун йышӑннӑ. Ҫак саккуна тӗпе хурса Чӑваш Республикин 
Аслӑ Канашӗ ҫӗнӗ ҫӳлти представительлӗ патшалӑх влаҫӗн 
органне тата вырӑнти представительлӗ органсене суйлав 
ирттермелли ҫинчен постановлени кӑларать. 1993 ҫулхи чӳк 
уйӑхӗнчи 19-мӗш хыҫҫӑн ял администрацисен ячӗ улшӑнать, 
вара Тӑрӑн ял администрацийӗнчен Тӑрӑн ял хӑй тытӑмлӑхӗ 
пулса тӑрать, унӑн пуҫлӑхӗ Крылов ГФ. (глава Туруновского 
сельского самоуправления) юлать.

24. Крылов Геннадий Федорович (24.02.1992 -  08.12.1996 
-26.02.2001)

25. Илюткин Александр Леонидович, Кӗҫӗн Патӑрьел 
(26.02.2001-31.10.2005)

26. Рубцов Валерий Петрович, Кӗҫӗн Патӑрьел (01.11.2005 
-  05.05.2010

27. Михеев Константин Федорович, Тӑрӑн (11.05.2010 -  па
янхи кунччен).

2010 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 11-мӗшӗнче Тӑрӑн ял 
тӑрӑхӗнчи депутатсем, В.П. Рубцов пуҫлӑх пуканне пу- 
шатса П атӑрьелӗнчи ҫул-йӗр участокӗн ертӳҫи пулма 
куҫнӑ май, ял тӑрӑхӗн пуҫлӑхӗ пулма ҫитес суйлавччен 
К.Ф. Михеева шанаҫҫӗ.
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Константин Федоро
вич Михеев 1963 ҫулта 
Патӑрьел районӗнчи Тӑрӑн 
ялӗнче ҫуралнӑ. Ӗҫ стажӗ 
унӑн вӑтам шкул пӗтернӗ 
хыҫҫӑн Патӑрьелӗнчи со- 
вхозран пуҫланнӑ. Совет 
ҫарӗнче салтак тивӗҫне 
пурнӑҫласа вӑл Чӑваш  ен- 
нех таврӑнать. Коопера
тив техникумне вӗренсе 
тухсан 11 ҫул сутуҫӑра 
ӗҫленӗ. Треньелӗнчи кир- 
пӗч заводӗнче, ун хыҫҫӑн 
казначействӑра хурал 
начальникӗнче тӑрӑш нӑ. 2009 ҫулта Ф.К. Михеев Чӑваш  
патш алӑх университечӗн Патӑрьелӗнчи филиалӗнче 
юридика факультетӗнче куҫӑмсӑр майпа вӗренсе аслӑ 
пӗлӳ илет.

2010 ҫулхи юпа уйӑхӗн 10-мӗшӗнче иртнӗ хӑй 
тытӑмлӑх органӗн суйлавӗ хыҫҫӑн Константин Федоро
вича халӑх ял тӑрӑхӗн пуҫлӑхӗ пулма саккунпа пӑхнӑ 
ултӑ ҫула официаллӑ йӗркепе шаннӑ.

Тӑрӑн ял тӑрӑхӗнчи ҫынсен, хуҫалӑхсен йышӗ мӗнле 
аталанса пыни ҫинчен статистика.

1858 ҫулхи пуш уйӑхӗн 2-мӗшӗнче Чӗмпӗр кӗпӗрнине 
кӗрекен Пӑва уесӗнчи виҫӗ ялти ҫынсене ш ута илнӗ 
чухнехи кӑтартусем (ревизская сказка):

Тӑрӑн ялӗпе: пӗтӗмпе 375 ҫын; арҫынсем -  176; хӗрарӑмсем 
-  199.

Кӗҫӗн Патӑрьел : 168 ҫын; арҫынсем -  77, хӗрарӑмсем -  91.
Треньел: 184 ҫын; арҫынсем -  88, хӗрарӑмсем -  96.

(УОПА, фонд 156, оп.2, 617 ӗҫ, 81-мӗш листа)
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Тӑрӑн ял  тпӑрӑхӗн администраци ҫурчӗ. 2007 ҫ.

1917 ҫулта ялти хуҫалӑхсене шута илнӗ чухне Патӑрьел 
вулӑсӗнчи виҫӗ ялти кӑтартусем ҫакӑн пек:

Кӗҫӗн Патӑрьел -  89 хуҫалӑх, Треньел -  98, Тӑрӑн -  154 
хуҫалӑх.

(ЧР ПТА, ф.З, оп.1, 186-мӗш ӗҫ, 31-мӗшл).

Чӑваш  Республикинчи вулӑссем районсем ҫине 
куҫиччен 1927 ҫула Аслӑ Патӑрьел вулӑсӗнче 28 ял 
пулнӑ. Ҫак ялсенче 3870 хуҫалӑхпа 20248 ҫын пурӑннӑ, 
вӗсенчен 9650 арҫын, 10598 хӗрарӑм (тин ҫуралнӑ арҫын 
ачи, хӗр ачине шутласа).

Виҫӗ ялпа: хуҫалӑх ҫы нсен
шучӗ

арҫынсем хӗрарӑмсем

Тӑрӑн 160 828 394 418
Кӗҫӗн Патӑрьел 100 557 275 282
Треньел 101 484 230 256

(ЧР ПТА, ф.605, оп.1, 75-мвш ӗҫ, 24-мӗш л.) 
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1939 ҫул: Тӑрӑн ялӗ -  981 ҫын, Кӗҫӗн П атӑрьел -  
678, Треньел -  609.

Ваттисем каланӑ тӑрӑх, Тӑрӑн ял Канашён ҫурчӗ 
валли 1948 ҫулта Й ӑлӑмран Хураськин Якур ҫуртне 
куҫарса, хӑйне пӗчӗкрех ҫурт парса, Йӑлӑмрах лартнӑ, 
каярах Тӑрӑнти шкула хирӗҫ куҫарса лартнӑ. Ҫулсем 
иртнӗ май ӑна пӑсса шкул столовӑйӗ туса хунӑ.

2010 ҫулхи юпа уйӑхӗн 10-мӗшӗнче Пӗтӗм Раҫҫейпе 
халӑх йышне ҫырса ш ута илнӗ хыҫҫӑн П атӑрьел 
районӗнчи Тӑрӑн ял тӑрӑхӗпе ҫакӑн пек кӑтартусем 
тухса тӑраҫҫӗ.

Ялсен ячӗсем ҫынсем ҫав шутра процентпа
мӗн пурӗ арҫын хӗрарӑм арҫын хӗрарӑм

Тӑрӑн ял 
тӑрӑхӗпе

1787 841 946 47.1 52.9

Кӗҫӗн Патӑрьел 691 307 384 44.4 55.6
Тӑрӑн 677 320 357 47.3 52.7

Треньел 419 214 205 51.1 48.9

: ..&ят•-* • Щ г ' "

Пӑла юхан шывӗ.
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Улӑх тӑрӑх юхать П ӑла шывӗ,
Ҫут хӗвел ҫутипе ялтӑрать.
Ку йӑлтах тӑван ен -  ман ҫӗр-шывӑм, 
Чунӑма ачаран тыткӑнлать.
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ВӖСЕМ ХӐЙСЕН ТИВӖҪНЕ 
ЧЫСЛӐН ПУРНӐҪЛАНӐ 

(Афганистан -  Чечня вӑрҫисем)

1979 ҫулхи раш тав вӗҫӗнче Совет Союзӗ Афгани- 
станри ҫивӗчленнӗ лару-тӑрӑва ҫӑмӑллатас тата  чикӗри 
хӑрушсӑрлӑха ҫирӗплетес тӗллевпе ҫак ҫӗршыва хӑйӗн 
артиллерийӗпе мотопехотине тата  сывлӑш-ҫар вӑйӗсене 
илсе кӗнӗ. 10 ҫула яхӑн пынӑ вӑрҫӑ вут-ҫулӑмӗ витӗр, 
ҫар историкӗсем ш утланӑ тӑрӑх, пирӗн республикӑран 6 
пине яхӑн ҫын аякри ҫӗр-шывра душмансемпе ҫапӑҫнӑ. 
Вӗсенчен 113-шне тӑван кӗтесе таврӑнма ш ӑпа пӳрмен, 
4-шӗ хыпарсӑр ҫухалнӑ, 176-шӗ аманнӑ, 414 ҫын инва
лид пулса юлнӑ, киле таврӑнсан тата  тӗрлӗ ҫулсенче 
чире пула миҫе ҫын вилнӗ пуль.

Асӑннӑ вӑрҫа П атӑрьел районӗнче ҫуралса ӳснӗ 
283 салтакпа офицер тата  медицина сестри хутшӑннӑ. 
Вӗсенчен ҫиччӗшӗ туллӑ-сӑртлӑ, вӗри ҫеҫенхирлӗ 
ҫӗршывра душмансемпе ҫапӑҫса пуҫӗсене хунӑ. П аттӑр 
та  хӑюллӑ интернационалист-салтаксене асӑнса район- 
ти ҫар комиссариачӗ умӗнче палӑк лартнӑ. Унта вилнӗ 
салтаксен хушамачӗсене ҫырнӑ.

Афганистан вӑрҫине, ҫавӑн пекех Чечня бое- 
викӗсемпе террорисчӗсене пӗтерес ҫар операцийӗсене 
Тӑрӑн ял тӑрӑхӗнчи яшсем те хутшӑннӑ. Вӗсенчен 
хӑш-пӗри аманса пулин те, телее, тӑван кӗтесне пурте 
таврӑннӑ.

Ҫапӑҫусенче хӑюлӑхпа паттӑрлӑх кӑтартнӑш ӑн ор
ден-медаль илме тивӗҫнисем те пур вёсен хушшинче.

Аяларахри йӗркесенче вӗсене хуш аматпах кӑтартса 
хӑварас тетёп.

Афганистан вӑрҫине хутшӑннисем (вӗсенчен 
тӑваттӑш ӗ вӑхӑтсӑр вилнё):

1. Лялькин Владимир Васильевич, 1960 ҫ.ҫ., Тӑрӑн ялӗ.
2. Медведев Анатолий Максимович (1964-2005), Тӑрӑн 

ялӗ.
3. Воробьев Анатолий Николаевич (1969-2005), Тӑрӑн ялё.
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4. Кальметов Геннадий Николаевич (1966-2010), Кӗҫӗн 
Патйрьел, йна «За боевые заслуги» медальпе наградйланй.

5. Терентьев Николай Михайлович, 1966 ҫ.ҫ., Треньел.
6. Логунов Петр Алексеевич, 1966 ҫ.ҫ., Треньел, йна 

«Паттйрлйхшйн» медальпе наградйланй.
7. Эльмуков Станислав Васильевич (1966-1998), йна 

«Паттйрлйхшйн» медальпе наградйланй.
8. Галкин Валерий Иванович, Треньел.
9. Михайлов Василий Николаевич, Треньел.

Михайлов В.Н. аса илӗвӗнчен: «Малтанхи вйхйтра унти 
пурнӑҫа хӑнӑхма йывӑрччӗ. Чи малтанах Афганистан чиккине 
сыхлама ячӗҫ. Алӑра яланах автомат. Эпё Туркменире десант
но-штурмовая группӑра пулнӑ. Ҫапла пёррехинче эпир тӑваттӑн 
тӑраттӑмӑрччӗ, эпё ӑнлантараттӑмччӗ вӗсене. Ҫулла 1981 ҫул. 
Сасартӑк ман ҫумри юлташсем тӗшӗрӗлсе анчӗҫ. Эпӗ тӗлӗнсе 
пӑхса тӑратӑп. Анланмастӑп, мӗнле сывӑ юлнӑ эпӗ. Турӑ ҫӑкӑр 
ҫиме ҫырнӑ пулӗ.

Шыв ҫукчӗ тата. Пит-куҫа та ҫӑваймастӑмӑрччӗ тепӗр чух. 
Пур пулсан та, ӑна наркӑмӑшласа хуратчӗҫ. Хӑрушӑччӗ ҫав унта, 
мӗн чухлӗ ҫамрӑкӑн ӗмӗрӗ татӑлмарӗ-ши!»

Чечня боевикӗсемпе террористсене пӗтерес 
операцисене хутшӑннӑ салтаксем:

1. Ашмарин Андрей Валерьевич 1974 ҫ.ҫ., Кӗҫӗн Патйрьел.
2. Баринов Владимир Витальевич 1985 ҫ.ҫ., Кӗҫӗн 

Патйрьел.
3. Ильин Юрий Николаевич 1983 ҫ.ҫ., Кӗҫӗн Патйрьел.
4. Арланов Илья Николаевич, 1977 ҫ.ҫ. Упамсара, Кӗҫӗн 

Патйрьелёнче пурйнать.
5. Галкин Геннадий Леонидович, 1975 ҫ.ҫ., Треньел, 1995 

ҫ. «Паттйрлйхшйн» медальпе наградйланй.
6. Иванов Алексей Юрьевич, 1979 ҫ.ҫ. »»------
7. Петров Дмитрий Петрович, 1981 ҫ.ҫ. ------»»------
8. Степанов Владимир Николаевич, 1976 ҫ.ҫ. »»------
9. Юманов Михаил Васильевич, 1980 ҫ.ҫ. »»------
10. Шуворов Владислав Петрович, 1983 ҫ.ҫ.------»»----
11. Журавлев Олег Михайлович, 1977 ҫ.ҫ.-------»»»-----
12. Положин Владимир Александрович, 1978 ҫ.ҫ. ----

»»---- , П-мёш ушкйнри инвалид, йна «Хйюлйхшйн» орденпа
наградйланй.

13. Крылов Александр Вениаминович, 1979 ҫ.ҫ., Тйрйн.
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ВӐРӐМ ӖМӖРЛӖ ЯЛ ҪЫННИСЕМ

90 ҫул тултарнӑ тата унтан. та ытларах 
пурӑннӑ, ҫавӑн пекех паянхи кун пурӑнакан Тӑрӑн ял  
ҫыннисем:

1. Иванова Мария 1715 ҫулта ҫуралнӑ, 15.09.1806 ҫулта 
вилнӗ, 110 ҫул пурӑннӑ.

2. Сапожникова Мария Федоровна (25.03.1883-13.02.1987 
ҫ.ҫ.), (103 ҫул та 11 уйӑх).

3. Думилин Кузьма (1824-25.06.1926) -  101 ҫул.
4. Тихонова Мария (1715-23.05.1816) -  100 ҫ.
5. Иванов Кузьма (1691-16.10.1791) -  100 ҫ.
6. Аканова Анна Ивановна (1903-17.11.2000 ҫ.ҫ.) -  96 ҫул 

та 10 уйӑх.
7. Самакина Ксения Матвеевна (16.01.1902-31.08.1998) -  

96 ҫул 7 уйӑх.
8. Илеменова Анна Романовна (07.11.1906-28.05.2003) -  

96 ҫ. 6 у.
9. Медведева Матрена Кузьминична (14.10.1903- 

23.11.1999)-96 ҫ. 1 у.
10. Воробьева Агрипина Петровна (1806-20.02.1963) -  96

ҫул.
11. Гордеев Дмитрий Романович (15.11.1912-17.08.2008)

-  95 ҫ. 9 у.
12. Думилина Елена Федотовна (29.05.1916-19.08 2011) -  

95 ҫ. 2 у.
13. Краснова Анна Ивановна (09.07.1912-27.02.1999) -  95 

Ҫ- 7 У-
14. Думилина Вера Ивановна (25.07.1912-06.01.2008) -  95 

Ҫ- 6 у.
15. Емельянова Агафия Васильевна (14.02.1904- 

20.11.1998)-94 ҫ. 9 у.
16. Васильева Мария Матвеевна (06.02.1913-25.04.2007)

-  94 ҫ. 2 у.
17. Лялькин Александр Павлович (02.08.1892-20.06.1986)

-  93 ҫ. 10 у.
18. Краснова Александра Антоновна (27.02.1918-

23.10.2010)-93 ҫ.
19. Самакин Дмитрий Васильевич (02.11.1911-06.02.2005)

-  93 ҫ. 3 у.
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20. Ялукова Анна Николаевна (02.09.1911-09.01.2004) -  92 
ҫ. 11 у.

21. Сапожникова Татьяна Васильевна (13.01.1918-
31.08.2010) -  92 ҫ. 7 у.

22. Ялукова Акулина Федоровна (05.07.1886-26.12.1978) -  
92 ҫ. 5 у.

23. Лазарева Анна Никифоровна (04.04.1919-2010) -  91 ҫ.
24. Думилин Николай Николаевич (04.05.1915-19.10.2005) 

-  90 ҫ. 5 у.
25. Угасева Анна Михайловна (16.01.1919-07.02.2009) -  90 

Ҫ- 1у-
26. Шуряшкина Ирина Трофимовна (...-18.06.1960) -  90 ҫ.
27. Медведева Александра Васильевна (... 08.12.1962) -  90 ҫ.
28. Крылов Федор Иванович (31.01.1916-20.10.2012) -  96 

Ҫ- 8 у.
29. Куракова (Аканова) Анна Матвеевна (01.09.1918 ҫ.ҫ,- 

пурӑнать-ха).
30. Коннова Маргарита Игнатьевна (10.02.1921 ҫ.ҫ.- 

пурӑнать-ха).

90 ҫула ҫитеймен ҫак ял ҫыннисет:
1. Макаева Фекла Васильевна (28.09.1907-06.08.1997) -  89 

ҫул 10 уйӑх
2. Самакина Мария Федоровна (31.03.1882-29.11.1971) -  89 

ҫ. 8 у.
3. Думилина Хрестиния Семеновна (27.09.1890-04.05.1979) 

-8 9  ҫ. 7у.

Кӗҫӗн Патӑръел ялӗ тӑрӑх:
1. Никитина Евдокия Федоровна (Сӑкӑт ялӗнче 09.03.1875 

ҫулта ҫуралнӑ -  25.05.1975 ҫулта вилнӗ) -  100 ҫул та 2 уйӑх 
пурӑннӑ.

2. Вьюшкина Елизавета Матвеевна (......-  02.03.1965 ҫул)
-9 8 .

3. Воробьева-Степанова Матрена Архиповна (08.03.1914-
08.01.2010) -  95 ҫ. 10 у.

4. Каллина Екатерина Кузьминична (18.11.1914-
20.02.2010)-95 ҫ. 4 у.

5. Данилова Агафия Васильевна (..... -  09.12.1963) -  95 ҫ. .
6. Петрова Дария Григорьевна (17.03.1895-16.06.1989) -  94 

ҫ. Зу.
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7. Егоров Герасим Константинович (27.02.1895-13.03.1988)
-  93 ҫ. 1 у.

8. Сафьянова Наталия Степановна (... -  14.07.1961) -  91 ҫ.
9. Ситова Александра Захаровна (10.08.1883 -  11.05.1974)

-  90 ҫ. 9 у.
10. Волкова Татьяна Гавриловна (24.12.1894-27.071985) -  

90 ҫ. 7 у.
11. Илюткина Вера Николаевна (15.07.1894—03.09.1984) -

90 ҫ. 2 у
12. Лампасова Татьяна Ивановна (25.12.1917— 06.10.2010)

-  92 ҫ. 9 у.
13. Смирнова Надежда Федоровна (22.09.1916-03.04.2007)

-  91 ҫ. 6 у.
14.Воробьева Мария Александровна (08.07.1920 — 

06.12.2012)-92 ҫ. 5 у.
15 Соловьева-Наперсткина Мария Егоровна(03.11.1918 ҫ.ҫ.

-  пурӑнать-ха).
16. Ситова Феона Ефимовна (02.06.1923 ҫ.ҫ. -  пурӑнать-ха).
17. Тихонова Вера Николаевна (15.11.1923 ҫ.ҫ. -  пурӑнать-ха).
18. Воробьева Анна Тимофеевна (09.05.1924 ҫ.ҫ. -  пурӑнать- 

ха).

Тренъел ялепе
1. Галкина Мария Терентьевна (13.05.1887-14.01.1984) — 

96 ҫул 8 уйӑх.
2. Леонтьева Васса Романовна (04.04.1900—21.04.1994) — 94

Ҫ-
3. Мидюкова Мария Петровна (14.10.1919-23.03.2011) -  91 

Ҫ- 5 у.
4. Кошкина Анна Леонтьевна (09.07.1915-11.12.2006) — 91 

Ҫ- 5 у.
5. Тимошева Мария Осиповна (04.11.1919-06.06.2011) -  91 

Ҫ- 7 у.
6. Матвеева Матрена Матвеевна (12.11.1912-12.05.2004) -

91 ҫ. 6 у.
7. Эльмукова Анна Петровна (1896-15.05.1987) -  91 ҫ. 

Нумай ҫул пурӑнакан ӑрусем (Тӑрӑн ялӗ пгӑрӑх):

1. Самакина Мария Федоровна (1882-1971) -  89 ҫул 8 
уйӑх;

Самакин Василий Васильевич (1880-1961) -  81 ҫ.
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Вёсен ачисем:
1) Пыркина Анастасия Васильевна -  Еншике качча 

кайнӑ (1905-2001), 96 ҫ. 2 у.
2) Макаева Фекла Васильевна, Тӑрӑн (1907-1997) -  89 ҫ.

Ю у.
3) Самакин Дмитрий Васильевич -»— (1911-2005) — 93 ҫ.

Зу-

2. Гордеев Дмитрий Романович (1912- 2008) -  95 ҫ. 9 у.
3. Унӑн аппӑшӗ: Илеменова Анна Романовна (1906-2003)

-  96 ҫ. 6 у.

Квҫӗн Патӑръел (Иӑлӑм) яле тӑрӑх (пер тӑвансем):

1. Медведева Матрена Кузьминична, Тарана качча кайнӑ 
(1903-1999)-96 ҫ. 1у.

2. Каллина Екатерина Кузьминична, Иӑлӑм (1914-2010)
-  95 ҫ. 4 у.

3. Ракчеева Наталия Кузьминична, Комсомольски 
районӗнчи Йӑвашкелне качча кайнӑ, (1923-2008) -  85 ҫ.

4. Федорова Мария Кузьминична, Патӑрьел районёнчи 
Кивё Катек ялӗнче пурӑнать, 1926 ҫ.ҫ.
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МЕДИЦИНА. КУЛЬТУРА. СПОРТ

Ӗлӗк-авалтан пирӗн несӗлсене хӑрушӑ чирсем: 
холерӑ, чума, оспа, чахотка, тиф, туберкулез, трахома 
-  асаплантарнӑ, ҫемйи-ҫемйипех ҫак хӑрушӑ чирсене 
пула вилсе пӗтнӗ. 1920-30 ҫулсенче асӑннӑ чылай чир- 
тен патш алӑх енчен пысӑк тимлӗх уйӑрнипе хӑтӑлма 
май пулнӑ. Ҫапах та туберкулез, трахома чирӗсем вӑрҫӑ 
хыҫҫӑн та  сарӑлнӑ чирсен шутне кӗнипе вӗсене пӗтерес 
пирки больницасем тума, 1944 ҫул тӗлне каш ни ялтах 
трахпункт уҫма тивнӗ. Трахсестрасем трахомпа чирлӗ 
каш ни ҫын патне килне ҫӳресе куҫӗсене сипленӗ.

1953 ҫулта Ш ӑнкӑртамри 50 койкӑллӑ больницӑна 
ятарласа туберкулезран сыватмалли ҫурт туса хунӑ.

Ҫак кӗнекере пире вӗрентекенсем ҫинчен ҫырнӑ чух
не эпё Вера Васильевна Казанцева ҫинчен асӑннӑччӗ. 
Унӑн ашш ӗ Казанцев Василий Николаевич иртнӗ 
ӗмӗрӗн 30-40 ҫулӗсенче Тӑрӑнти фельдшер пунктӗнче 
фельдшер пулса тӑрӑш нӑ. Чылай ҫынна вӑл медицина 
пулӑш ӑвӗ панӑ, ватти-вӗттине сыватас тесе вӑй-халне 
шеллемен. Ваттисем каланӑ тӑрӑх, вӑл хӑлха пӑявӗн 
шыҫҫипе (свинка) аптракансене операци туса ура ҫине 
тӑратнӑ.

Ялсенче трахома чирӗ анлӑн сарӑлнине пула ӑна 
хирӗҫ кӗрешесси сывлӑх хуралӗнче ӗҫлекенсене кӑна 
мар ш ухӑш латтарнӑ, патш алӑхӑн тивӗҫлӗ органӗсенче 
ӗҫлекенсен те тивӗҫлӗ мерӑсем йы ш ӑнмалла пулнӑ. Ҫак 
ы йтӑва 1955 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 25-мӗшӗнче Тӑрӑн ял 
Канаш ӗн ӗҫтӑвкомӗн ларӑвӗнче пӑхса тухнӑ. Асӑннӑ ҫул 
тӗлне трахомпа Тӑрӑнта 84 ҫын, Кӗҫӗн П атӑрьелӗнче -  
48, Треньелӗнче 117 ҫын чирлӗ пулнӑ. Ялсенче чирлисем 
нумай пулнипе каш ни ялта икшер трахсестра ӗҫленӗ. 
Ҫак ларура медицина ӗҫченӗсем чире ҫӗнтерме ял 
Канаш ӗнчен пулӑш у пулмасан ҫывӑх вӑхӑтра ҫӗнтерме 
пулмасть, тесе каланӑ. Ҫапах та  ӗҫтӑвком 1956 ҫулта 
виҫӗ ялӗпех трахома пӗтерес пирки йышӑну кӑларать. 
Ҫак чир вара халӑха тата  12 ҫул хушши нуш аланта- 
рать.
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Трахома чирӗ ялсенче вӑрӑма тӑсӑлни сыватмалли 
медицина препарачӗсем ҫитменнипе кӑна мар, тепӗр 
чухне чирлисем сипленессинчен пӑрӑннипе те ҫыхӑннӑ. 
Ун пек ҫынсен списокне трахсестрасем ял Канашён 
ӗҫтӑвкомне тӑратнӑ. Унта вӗсене штраф парса яваплӑх 
ты ттарнӑ, тепӗр чухне судпа та айӑпланисем пулнӑ. 
Сӑмах май, вырӑнти пичетре кун ҫути курнӑ пӗр тӗслӗх 
илсе кӑтартӑпӑр.

«Ирӗксӗр ӗҫлеттермелле тунӑ.
Патӑрьел ҫынни В. Мураков трахома чирӗнчен сывалассин- 

чен пӑрӑнса ҫӳренӗшӗн халӑх сучӗ ӑна 6 уйӑх хушши ирӗксӗр 
ӗҫлеттермелле турӗ».

А. Кошкин -  милици участокри уполномоченнӑйӗ.
«Авангард» район хаҫачӗ. 17.05.1959 ҫул.

Ялсенчи фельдшерпа акушер пункчӗсенчи сывлӑх 
хуралӗн ӗҫченӗсем.

Тӑрӑн ялӗнче:
Фельдшер пункчӗн заведующий: Архипова Надежда 

Петровна (1945-11.07.1953- 27.08.1963 -  1964)
Трахсестрасем ялсенче 1968 ҫулччен икшер пулнӑ: 
Л ялькина Марфа Моисеевна (1946-1980), 
Кальметова (Думилина) Вера Алексеевна (1954- 

1956 ҫ.ҫ.),
Самойлова (Игнатьева) Людмила (1965-1966), 
Медведева Мария Владимировна (1966-1976), 
Салмина Людмила Алексеевна (1976-1.03.1977), 
Ш екеева Зинаида Дмитриевна (1.03.1977 -  июль 

2008),
Воробьева (Лялькина) Алина Владимировна (июль 

2008 -  паянччен).

1953 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 11-мӗшӗнче Тӑрӑн ял Канашён 
сессийӗнче виҫӗ ял территоринче трахома чирне хирӗҫ 
кӗрешесси ҫинчен ыйту пӑхса тухнӑ. Тӑрӑнти Архипо
ва Н.П. фельдшерица каланӑ тӑрӑх, ялти ҫынсен 60-65 
проценчӗ трахома чирӗпе нуш аланать. Анчах та  сыва-
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тас енӗпе услови ҫуккипе чирлисене сыватас ӗҫ йывӑр 
тӑни пирки ял  Канашӗнчен пулӑшу ыйтнӑ. Унпа 
пӗрлех Кӗҫӗн Патӑрьелӗн тата  Треньел трахпункт се- 
стрисем Фролова Анастасияпа Данилова Валентина та  
ҫав ҫитменлӗхсем ҫинчех чарӑнса тӑнӑ.

Треньелӗнчи трахпункт вулавӑш  ҫуртӗнче пулнӑ, 
ҫавӑнтах конюхсем дежурствӑ чухне пурӑннӑ. Ҫавӑн 
пекех Иӑлӑмра та медицина ӗҫченӗ валли уйрӑм кӗтес 
пулман. Ҫапах, ӗҫлеме ҫителӗклӗ услови пулмасан та, 
трахом чирне ҫӗнтерес тесе сестрасем вӑй-халне те, 
вӑхӑтне те шеллемен.

Кӗҫӗн Патӑръелӗнче: 
трахсестра: Фролова Анастасия Ивановна (...1948- 

1968)
медсестрасем: Тихонова Валентина Ивановна,

Раськина А.М., Кальметова (Медведева) Мария Влади
мировна, Елдратова ИринаМихайловна, Еслюкова Га
лина Аркадьевна.

Треньелёнче:
трахсестрасем: Маскарева Мария ... (1943 -  1945...), 
Данилова Валентина Федоровна (... 1951-06.03.1959), 
Соловьева Елизавета Владимировна (1951-1955), 
Галкина Анна Васильевна (1955 -1956),
Галкина Вера Тимофеевна (16.03.1956—1960).
Иртнӗ ӗмӗрӗн 60-мӗш ҫулӗсемччен Треньелёнче 

трахома хирӗҫ кёрешме икё сестра шутланса тӑнӑ пул
сан чире пӗтерсе пынӑ май вёсен йышне чакарнӑ. 1960 
ҫулта, фельдшер-акушер пунктне уҫсан, унта Мяснико- 
ва В.Ф м алалла ФАЛ заведующи пулса ӗҫленӗ. 

Мясникова Валентина Федоровна (1960 -  1981) 
Сайдашева Федания Сейфулловна (1981 -  1985) 
Галкина Вера Тимофеевна (1985 -  1986)
Мясникова Раиса Николаевна (1987-1988)
Логунова Татьяна Алексеевна (1989 -  1991) 
Краснова Светлана Ивановна (1991 -  1992) 
Макарова Альбина Алексеевна (1992 -  1993) 
Логунова Татьяна Алексеевна (1993 -  паянхи кунч

чен).
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Т.А. Логунована сывлӑха сыхлас ӗҫре пысӑк 
ҫитӗнӳсем тунӑшӑн Хисеп грамотисем панӑ, вӑл фель- 
дшерсен хушшинче ирттернӗ конкурссенче икӗ хутчен 
малти вырӑнсене йышӑннӑш ӑн диплом илме тивӗҫнӗ.

Треньелёнчи ФАП сывлӑха сыхлас учрежде- 
нисен хушшинче малти опытлӑ шутланса тӑрать. 
Кунта темиҫе уйӑхри ачаран тытӑнса ватӑ асатте- 
асаннесем таранччен сывлӑха тӗрӗслеме, кирлӗ пул
сан малтанхи медицина пулӑшӑвӗ пама медицина 
ӗҫченӗсен пултарулӑхӗ те, вёсен ӗҫри условисем те пур. 
Треньелёнчи фельдшерпа акушер пунктне 2000 ҫулта 
ӗҫе кӗртсе хута янӑ. Вӑл ача сачӗн ҫуртӗнче пӗрремӗш 
хутра вырнаҫнӑ. Аялти хутрах -  спортзал, ачасен таш- 
ламалли зал, тӗслӗхлӗ вулавӑш вырнаҫнӑ.

Ҫак кӗнекен маларахри сыпӑкӗсенче эпӗ пирӗн 
енчи чӑвашсен йӑла-йӗрки ӗлӗк-авалтан куҫса пыр
са хальхи вӑхӑта ҫитни ҫинчен ҫырнӑччӗ. Вӗсенчен 
чылайӑшӗ: Сурхурипе Ҫӑварни, Мӑнкунпа Ҫимӗк тата 
ыттисем те -  чиркӳ уявӗсемпе ҫыхӑннипе, правосла
ви тӗнне йышӑннӑ пирӗн мӑн асаттесем ҫирӗп тытса 
пынӑ. Хӑш-пӗр йӑла-йӗрке тӗнпе ҫыхӑннӑ, ҫавӑн пекех 
вӑл чӑвашсен ҫак тӗне йышӑничченех ӑруран ӑрӑва 
куҫса пынӑскер, паянхи куна ҫухалман-ха. Ҫапах та 
чылайӑш ӗ яланлӑхах манӑҫа тухрӗ пуль.

Паянхи кун чӑваш  халӑхӗн пуян культурине, йӑли- 
йӗркине малашнехи ӑрусем валли упраса хӑварасси 
паллах, ватӑсенчен, ш култа вӗрентекенсенчен, уйрӑмах 
вара культура ӗҫченӗсенчен нумай килет. Чӑваш лӑха 
халӑхра аталантарса пырас ӗҫре вулавӑш ӗҫченӗсен те 
ялта юлнӑ ҫамрӑксемпе тӗрлӗрен викторина, диспут, 
паллӑ ентешсемпе тӗлпулу тата ытти культурӑллӑ 
мероприятисем ирттерсен усӑ пулмалла. Сӑмах май 
2000-мӗш ҫулсенче районсенчи вулавӑш  (библиоте
ка) ҫурчӗсенче модернизаци енӗпе ҫӗнӗлӗхсем кӗрте 
пуҫларӗҫ. 2003 ҫултан тытӑнса Патӑрьелӗнче тӗслӗхлӗ 
вулавӑш  уҫаҫҫӗ. Треньелӗнче ҫавӑн пек вулавӑш  2007 
ҫулта П.Логунова заведующи чухне хута кайнӑ. Ун
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хыҫҫӑн -Т ӑрӑнта  (заведующи Н.Коннова), районта 36 
вулавӑш ран 26-шӗ тӗслӗхлӗ шутланаҫҫӗ.

Иртнӗ ӗмӗрӗн 50-80 ҫулӗсенче ҫӗршыври, ҫавӑн 
пекех хамӑр пурӑнакан вырӑнти паллӑ кунсем умён 
ялсенчи клуб тата  культура ҫурчӗсенче ял ҫамрӑкӗсем 
аслӑраххисемпе пӗрле ӗҫ хыҫҫӑн концерт-спектакль 
кӑтартса куракансене савӑнтаратчӗҫ, уявсене тӗрлӗрен 
смотр-отчет хатӗрлетчӗҫ. Район хаҫатӗнче кӗскен ҫавӑн 
пек очерк та тухнӑччӗ.

«Культура работникӗсен профсоюзӗн районти 
пухӑвӗнче Культура пайӗн заведующийё В. Илъметов 
колхозсемпе ял Совечӗсен Ленинла смотр-отчёчӗпе 
паллаштарчӗ. Уйрӑмах вӑл «Рассвет», «Путь Лени
на», «Знамя» колхозсенчи хорпа ташӑ коллективёсем 
тата уйрӑм ҫынсен ӑсталӑхне палӑртрӗ.

С. Шекеев. «Авангард» хаҫат. 02.06.1970 д.»

«Путь Ленина» колхозри художествӑлла пултарулӑх 
кружокӗн активлӑ членёсем: Маркел Емельянов, Ар
кадий Николаев, Петр Самакин, Валентин Падюкин, 
Василий Крылов тата  ы тти ҫамрӑксем смотр-отчёта 
хатёрленнё май, хӑйсен ӑсталӑхӗпе чылай куракансе
не савӑнтарнӑ юрри-ташшипе Тӑрӑн тата  Патйрьел 
Культура ҫурчӗсенче. Артисткӑран пёрре те кая мар 
ш ӑрантаратчӗҫ Елена Крылова, Зоя Кузьмина, Ан
тонина Семенова тата  ыттисем те пёччен юрламал- 
ли юрӑсене. Вӗсенчен пёри -  Е.А. Крылова юрланй 
«Салампи юрри» паянхи кунчченех манйн асра юлнй. 
Хам та  ҫак колхозри художествйлла пултарулйх кру- 
жокне 1968-1970 ҫулсенче хутшӑннӑран, астӑватӑп-ха 
ӗҫ хыҫҫӑн каҫсенче Тӑрӑн клубӗнче ҫамрӑксем репети- 
цисене ҫӳретчӗҫ. Аврам Бурундуков композитор баян- 
па ертсе пырса юрӑ-ташӑ ӑсталӑхне пире алла илме 
хӑнӑхтарчӗ. Сцена ҫинче Герман Лебедев кёвёленё 
«Тӑван ҫӗршыв» юрра мӑнаҫланса юрлаттӑмӑр, кайран 
вара вйл Чйваш Республикин гимнё пулса тйчё. Чйн
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та  ҫав ҫулсенче «Путь Ленина» колхозӑн пултарулӑх 
кружокӗ районта лайӑххисен ш утӗнче пулнӑ. Культу
ра вучахне ҫак ял та  Л.М. Л ялькинпа В.Я. Петров му- 
зыкантсен пуҫарулӑхӗпе те сӳнме паман, ы тти  ялсене 
час-часах тухса ҫӳресе концертсем кӑтартнӑ.

Тӑрӑнти культура учрежденийён ертӳҫисем.

Тӑван ҫӗрш ывӑн Аслӑ вӑрҫи хыҫҫӑн Тӑрӑн ялӗнче 
вӑрҫӑран таврӑнманнисене асӑнса лартнӑ палӑк вырӑ- 
нӗнче лавккапа юнашар кивелнӗ ҫурт пӗренисенчен 
пуҫтарса клуб, ун ҫумне тӗртсе вулавӑш  ҫурчӗ тунӑччӗ. 
М алтанхи клуб заведующийӗ вӑрҫӑ инваличӗ Петр П ав
лович Краснов пулнӑ. 50—60-мӗш ҫулсенче ҫак культура 
ҫуртне ертсе пыракансем улш ӑнсах пынӑ.

1. Воробьев Петр Иванович (1948 -  1949 ҫулсем)
2. Думилин (Алексей Петрович?) (1950 -  1952 ҫ.ҫ.)
3. Алексеева Мария И льинична (1953 -  1958 ҫ.ҫ.)
4. Бородова Е лизавета Антоновна (1958 -  1960 ҫ.ҫ.)
5. Самакин И ван Александрович (1960 -  1962 ҫ.ҫ.)

Ишёлсе анас патне ҫитнӗ кивӗ клубра кӑм ака хутсан 
та  хӗллехи сивӗ каҫсенче ӑш ӑнайманнипе ял ҫыннисен 
паллах, ю рлама-таш лама, кино е спектакль курма 
ҫӳресси чӗр нуш а пулнӑ. Ҫавӑнпа та  1960-мӗш ҫулта 
клуб ертӳҫин тилхепине ты тнӑ И.А. Самакин малтанах 
ҫӗнӗ клуб тӑвас пирки яваплӑ организацисемпе вёсен 
пуҫлӑхӗсем патне хутлама пикенет. «Путь Ленина» кол
хоз председателӗнчен В.С. Тимошевран клуб тунӑ ҫӗре 
строительство материалӗсем уйӑрас пирки ыйтса ҫине 
тӑрать. Ҫурт никӗсне янӑ хыҫҫӑн ҫав ҫулхине Улатӑр 
енчи вӑрм антан йывӑҫ касса П атӑрьелӗнчи хӑма 
ҫуракан рама патне турттарнӑ.

1962 ҫулта клуба кирпӗчрен хӑпартса лартса стои- 
тельство ӗҫӗсене вӗҫлесе пӗтериччен ҫӑва тухсан Иван 
Александровичӑн Совет ҫарне тухса кайма тивет.
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Клуб проектне тунӑ чухне пӗтӗмпех пӑхса 
хӑварманнипе, строительство материалӗсем ҫителӗклӗ 
пулманнипе, ҫавӑн пекех ҫурт тӑррине ш иферпа лайӑх 
витменнипе те пуль, Тӑрӑн ял Канаш ён ӗҫтӑвкомӗ 1963 
ҫулхи утӑ уйӑхӗн 17-мӗшӗнче ҫакӑн пек ҫитменлӗхсем 
пирки йышӑну кӑларать.

«...выделить деловой хвойный лесоматериал в количестве 
30 ф.м. для до строительства Туруновского сельского клуба, на 
приобретение инвентаря, монтажной работы и для окраски вы
делить финансовые средства в сумме 5000 руб. для строитель
ства моторной будки и отопления водяной -  800 руб».

Тепёр ларури (17.02.64 ҫ.) протокол: «О ходе строи
тельства Туруновского клуба».

Тимошев В.С. «Помещение Туруновского сельского клуба 
крыто шифером неважно, течет вода». Решили: Выделить из 
районного бюджета средства на достроительство Туруновского 
клуба 1000 руб. и перечислить на счет колхоза «Путь Ленина».

Ҫав ҫул укҫа уйӑрнӑ хыҫҫӑн тин клуб ҫумне кино
будка, кочегарка купал аса хураҫҫӗ, ҫуртӑн ш ал енче 
ш ывпа ӑш ӑтм а тимӗр пӑрӑхсем вырнаҫтараҫҫӗ. Каярах 
ҫурт тӑрринчен ҫумӑр аннипе шиферне те улӑш тарса 
ҫӗнӗрен витсе тухаҫҫӗ.

И.А. Самакин хыҫҫӑн малалла клуб заведующи пулса 
ӗҫленӗ:

6. Ашмарина Тамара Петровна (1962 -  август 1963 ҫҫ.)
7. Лялькина Мария Григорьевна (02.09.1963-10.03.1964 ҫҫ.)
8. Медведев Иван Егорович (11.03.1964 -  декабрь 1964 ҫҫ.)
9. Илеменова Роза Семеновна (январь 1964 -  30.03.1965 ҫҫ.)
10. Крылов Валерий Алексеевич (01.04.1965 -  март 1966 ҫҫ.)
11. Самакин Иван Петрович (март 1966 -  март 1968 ҫ.ҫ.)
12. Крылов Александр Петрович (апрель 1968 -  март 1970

ҪҪ-)
13. Алексеев Николай Андреевич (апрель 1970 -  1972 ҫҫ.)
14. Крылов Александр Петрович (1972 -  май 1974 ҫҫ.)
15. Шуряшкин Владимир Николаевич (15.06.1974 -  1975

ҪҪ-)
16. Петрова Лидия Григорьевна (1975 -  1976 ҫҫ.)
17. Самакин Иван Петрович (1977 -  1978 ҫ.ҫ.)
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18. Алексеев Анатолий Дмитриевич (1979 -  1983 ҫҫ.)
19. Илехметова Валентина Петровна (1984 -  1985 ҫҫ.)
20. Куракова Валентина Пантелеймоновна (1985 ҫ.)
21. Солдатов Сергей Васильевич (1985 — 1986 ҫҫ.)
22. Медведева Татьяна Николаевна (1987 ҫ. -  2009)

2009 ҫулта Тӑрӑн ял тӑрӑхӗнчи культура 
учрежденийӗсемпе вулавӑшсене (библиотекӑсене) 
пӗрлештерес енӗпе организацилле улшӑнусем пул
са иртеҫҫӗ. Ял халӑхне вулавӑшсемпе тивӗҫтерес тата  
культура аталантарас енӗпе ӗҫлекен центр ӗҫлеме 
тытӑнать: центр директорӗ пулма П.Л. Логунована 
ҫирӗплетнӗ. 2009 ҫултан тытӑнса Т.Н. Медведевапа Е.А. 
Сорокина Тӑрӑнти тата  Треньелӗнчи культура ҫурчӗсен 
администраторӗсем пулса юлаҫҫӗ. М униципаллӑ куль
тура учрежденийӗн центр директорӗ пулса 2011 ҫултан 
тытӑнса паянхи кунччен Ольга Николаевна Маркова 
ӗҫлет.

Кӗҫӗн Патӑрьелӗнчи 60-мӗш ҫулсенчи клуб (халь вӑл ҫук).
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Кӗҫӗн Патӑрьелӗнчи клуб заведующийӗсем пул
са тӗрлӗ ҫулсенче ҫаксем ӗҫленӗ: Богданова Анна Ми
хайловна (1963 ҫ.), Рубцова Е.Н. (1970), Тихонов Ю.П. 
(1973), Илюткина Е.Я. (1976 ҫ.), Платонова Зоя Федо
ровна (1981 ҫ.), Воробьев Анатолий Васильевич (1985 
ҫ.), Лампасов Николай Александрович (1989), Цветков 
Сергей Петрович (1994) тата ыт. те.

Треньелёнчи тӗслӗхлӗ вулавӑшра: П. Логунова (библиотекарь), 
Галка Ваҫлейӗ, А. Галкина, И. Кошкина. 2008 ҫ.

Треньелёнчи культура учрежденийёсемпе 
вёсен ертӳҫисем

1947 ҫулта Треньелёнче вулав ҫурчӗ уҫнӑ, вӑл 
«Октябрь ялавё» колхоз правленийён пёр пӳлӗмӗнче 
вырнаҫнӑ. Каярахпа трахпунктпа пӗрле уйрӑм ҫурта 
куҫаҫҫӗ.

2007 ҫулхи нарӑс уйӑхӗн 28-мӗшӗнче Треньелёнчи 
ача садӗнче тӗслӗхлӗ вулавӑш пӳлӗмӗ уҫнӑ. Пӗрремӗш 
библиотекарӗ Полина Логунова пулнӑ.
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1957 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 7-мӗшӗнче Мичурин ячӗллӗ 
колхоз вӑйӗпе клуб валли уйрӑм ҫурт туса хута ярса ӑна 
клуб статусне панӑ.

1999 ҫулхи раш тав уйӑхӗнче «Новокотяковское» 
хуҫалӑх вӑйӗпе кирпӗчрен хӑпартса лартн ӑ ҫӗнӗ куль
тура ҫуртне хаваслӑ лару-тӑрура уҫнӑ.

Тӗрлӗ ҫулсенче клуб -  культура ҫурчӗн ертӳҫи пулса 
аяларах кӑтартнӑ ҫак ял ҫыннисем ӗҫленӗ:

1947-1953 ҫулсенче -  Логунов Дмитрий Иванович.
1953-1959 ҫ.ҫ. -  Краснов Александр Тихонович.
1959-1960 ҫ.ҫ. -  Кошкин Александр Иванович.
1960-1962 ҫ.ҫ. -  Мясников Анатолий Антипович.
1962-1963 ҫ.ҫ. -  Алексеев Петр Иванович.
1963-1990 ҫ.ҫ. -  Галкина Анна Михайловна.
1991-1992 ҫ.ҫ. -  Лепеш кин Николай Михайлович.
1992-1999 ҫ.ҫ. -  Галкина Александра Алексеевна.
2000-2002 ҫ.ҫ. -  Логунова Полина Леонидовна
2003-2005 ҫ.ҫ. -  Галкина Александра Алексеевна
2005 -  паянхи кунччен -  Сорокина Елена Алексеевна.

Тӑрӑнти культура ҫурчӗ.
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2012 ҫулхи раш тав уйӑхӗн 15-мӗшӗ. Тӑрӑнти мал- 
танхи клуба тунӑранпа 50 ҫул ҫитнине паллӑ тума 
культура ҫуртне 13 сехетре Тӑрӑн ял  ҫыннисем йы ш лӑ 
пуҫтарӑннӑ. Фойере стена ҫинче ҫур ӗмӗр хушшинче 
клубра ӗҫленисен сӑнӳкерчӗкӗсем тата  культура вучах- 
не ты тса тӑрас тесе тӑрӑш акансем  ҫинчен фотостенд 
вырнаҫтарнӑ.

П уҫтарӑннӑ халӑх лӑплансан м алтан Тӑрӑн ял 
тӑрӑхӗн пуҫлӑхӗ К.Ф. Михеев сӑмах илсе клуб историне, 
унта ӗҫленӗ ҫынсен ячӗсене асӑнчӗ, вӗсене тав  хучӗсем 
пачӗ. Ҫавӑн пекех тухса калаҫакансен хушшинчекуль- 
тура ҫурчӗн администраторӗ Т.Н. Медведева, клуб 
заведующийӗсем пулнӑ И.А. Самакин, Л.Г. Петрова 
пенсионерсем тухса хӑйсем ӗҫленӗ чухнехи вӑхӑта аса 
илчӗҫ. «Исток» агрофирмӑн ертӳҫин ҫумӗ И.К. Соло
вьев, А.И. Самакин предприниматель тата  шкул-сад 
ертӳҫисем культура ҫурчӗ валли парнесем пачӗҫ. Ҫавӑн 
хыҫҫӑн Аслӑ Арапуҫ, Ч ӑваш  Ишек ялӗсенчен килнӗ 
культурӑ ҫурчӗсен ҫумӗнчи художествӑлла пултарулӑх 
уш кӑнӗсем тат а  уйрӑммӑн концертсем пачӗҫ. Тӑрӑнти 
40-50 ҫул каялла хорта юрланӑ ватӑсем тата  халь-
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хи фермӑ, культурӑпа медицина ӗҫченӗсем чӑваш ла 
тата  вырӑсла юрӑсемпе курма килнӗ ял ҫыннисене 
савӑнтарчӗҫ. Вӑхӑта нумай тӑсмасӑр художествӑлла 
пултарулӑх ушкӑнне йӗркелесе ярса паянхи асат- 
те-асаннесем малашне концертсемпе ялта кӑна мар, 
районти ытти ялсене те концертсемпе тухса ҫӳреме 
шухӑш тытрӗҫ. Вёсем ялти культура вучахне 1960-1980 
ҫулсенчи пек ялкӑш са тӑмалла тӑвасшӑн.

Я П

Тренъелӗнчи ҫӗнӗ клуб.

Спорт вӑййисем пирӗн пурнӑҫра.

Ӗлӗк-авалтан ял ҫынни хирти ӗҫсене пӗтерсен кан- 
ма улӑха-лапама, е вӑрман хӗррине тухса халӑх хуш
шинче сарӑлнӑ спорт вӑййисенче тупӑшнӑ: вӑй-питти 
арҫынсем те, ачасем те, пӗр-пӗрне пиҫиххинчен ярса 
тытса кӗрешнӗ, пёр центнер тултарнӑ пӑрҫа миххи- 
не кам аяккарах йӑтса кайма пултарнипе ӑмӑртнӑ. 
Ушкӑнпа ӑмӑртмалли вӑйӑсем те пулнӑ ун чухне. Атте 
каласа панӑ тӑрӑх, вӑл ача чухне иртнӗ ӗмӗрӗн 30-мӗш 
ҫулӗсенче ҫитӗннисем П ӑла хӗрринчи лапамра икӗ 
уш кӑна пайланса лапталла вылянӑ. Ун чухне кӑна мар,
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каярах та (хам та астӑватӑп) ҫав вылямалли хатӗрне 
(тӗрлӗ вырӑнта тӗрлӗрен калаҫҫӗ — тупӑ, пӳске, мечӗк) 
лавккара сутман. Ӑна лаш а, е ӗне ҫӑмӗнчен йӑваласа, 
йывӑрӑшӗ пулма варрине чул татти  хурса вылянӑ.

Ачалӑхри вӑйӑсене аса илме ыйтсан пирӗнпе 
тантӑшлисем тата кӗҫӗнреххисем чылайӑшӗ ушкӑнпа 
вылянӑ ҫуллахи вӑйӑсенчен -  вӑрҫӑлла, патш алла, фут
бол, лапталла, чушкӑлла, хӗлле вара йывӑҫран ӑсталанӑ 
коньки ҫине тӑрса пӑрпа витӗннӗ Пӑла ҫийӗн мечӗкпе 
хоккей вылянисене аса илеҫҫӗ. Ботинкӑллӑ конькисем 60- 
мӗш ҫулсенче анчах ялсене ҫитрӗҫ. Республикӑри тӗрлӗ 
районта кӑна мар, тӗрлӗ ялта уйрӑм вӑйӑсем вылянӑ. 
Ҫавӑн пекех пӗр вӑйӑн ячӗ те тӗрлӗрен пулнӑ. Чушкӑ 
вӑййинех Тӑрӑн ачисем «вун шар», «патакла» вӑййа «ву- 
ник шар» ят панӑ. Ҫак «вуник шар» вӑййи валли ачасем 
малтан хӑма, каска е вут сыппи, вун икё штук пӗр ши- 
трен вӑрӑмрах (18-20 см) кӗске патак хатӗрленӗ. Хӑмана 
вут сыппи ҫине пӗр вӗҫне ҫӗре перӗнтерсе урлӑ хунӑ, ҫав 
еннех патаксене вырнаҫтарнӑ. Тепӗр вӗҫӗ тунӑ кӗпҫи евӗр 
сывлӑш алла каҫӑрӑлса тӑнӑ. Ш ӑпа ярса пӗр выляканӗ 
хӑман сывлӑшра тӑракан пуҫӗ ҫине икӗ урипе сиксе пу- 
сать те патаксем ҫӳлелле хӑпарса каяҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтрах 
пурте тарса пытанаҫҫӗ, хӑма патӗнче юлаканни ҫӗр ҫине 
ӳкнӗ патаксене пуҫтарса хӑма ҫине хурать. Хӑй вара 
ыттисене шырама тытӑнать, пурне те тупса пӗтерсен, 
малтан тупӑннӑ вӑйҫине хӑма патне тӑратса хӑй хӑмана 
тапса патаккисене сывлӑшалла вӑркӑнтарать. Тупса 
пӗтериччен вӑйӑ вылякансенчен пӗри те пулин хӑма 
патне унӑн хуралҫинчен маларах ҫитсе хӑмана тапсан 
хӑма хураллаканни татах патаксене пуҫтарса хӑма ҫине 
хурать. Ыттисем ҫав вӑхӑтра тарса пытанаҫҫӗ.

Эпир ялти пёр урам ачисем «наккули» текен вӑйӑ 
выляттӑмӑр. Ҫак вӑййа выляма икё патак (пӗри 60-70 
см тӑршшӗ), тепри икӗ вӗҫне те шӗвӗртнӗскер, 18-20 
см) кирлӗ. Ҫӗр ҫинче малтан шӗвӗртнӗ кӗске патакӑн 
пӗр вӗҫӗ кӗмелӗх ш ӑтӑк чаваҫҫӗ. Вара ҫав патакне 
пӗр вӗҫӗпе чалӑш ш ӑн ш ӑтӑка чиксе тепӗр вӗҫӗнчен 
вӑрӑм патакпа м алалла ҫапса ямалла. Ҫӗр ҫине ӳкнӗ
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вырӑнтан, сӑмахран кашни вӑйҫӑ 10 хутчен ҫав пӗчӗк 
патакне малалла ҫапса пырса ш ӑтӑкран аяккарах ка
ять, ҫав ҫӗнтерӳҫӗ пулса тӑрать. Ҫак вӑййа вылякансем 
уйрӑммӑн та командӑсемпе те хутшӑнма пултараҫҫӗ.

Хӗрачасем ҫӗр ҫине пурӑпа чӗрсе тӑваткӑлсем, 
йӗрсем тӑватчӗҫ, Хулӑн кӗленче ванчӑкне хӑрах ура 
ҫине тӑрса ҫав йӗрсем урлӑ каҫарса сикмелле вылятчӗҫ.

Яшсен-хӗрсен йышне кӗрсен эпир вара каҫпа клу- 
бра пиҫиххи пӑрахмалла выляттӑмӑр. Ӗнерхи каҫ кам 
мӗнле хӗре ӑсатма кайнине пӗлес тесе урайне пиҫиххи 
пӑрахатчӗҫ. Хӗре кӑмӑлланине, каҫхине килне ӑсатнине 
пытарсан, йӗкӗтне пиҫиххипе ҫаптаратчӗҫ.

Хӑш-пӗр вӑйӑсем пурнӑҫ ҫӗнелсе улшӑннӑҫемӗн, 
кивелсе манӑҫа тухаҫҫӗ. 60-70 ҫулсенче Тӑрӑн ачисем 
футбол вӑййипе питӗ интересленетчӗҫ, ял ҫамрӑкӗсем 
«Путь Ленина» колхозӗн пӗрлештернӗ командинче вы
лякансем те пурччӗ. Вениамин Кошкин, Юрий Алек
сеев, Владимир Одиноков, Иван Ашмарин тата ыт- 
тисем те ытти район командисене хирӗҫ те вылянӑ 
колхоз ятне хӳтӗлесе. Арман лаппине вара Тӑрӑн, 
Иӑлӑм ялӗсенчен ватти-вётти футбол вӑййине кур
ма анатчӗҫ. Пурӑна киле ҫак вӑйӑ икӗ ялта сӗвӗрӗлсе 
пырать пулсан, Треньелӗнче вара М.А. Зайцевпа И.Н. 
Иванов пуҫарса янипе футбол вӑй илсе каять. 1970 
ҫулсенче вёсен эстафетине В.Л. Муськинпа П.А. Рома
нов йышӑнаҫҫӗ, ҫамрӑксене ертсе пырса тӗрлӗ пред
приятии командисемшӗн хутшӑнса районта кӑна мар, 
республикӑра та палӑра пуҫларӗҫ.

Н.А. Кошкин кирпӗч завочӗн ертӳҫи пулса ӗҫлеме 
тытӑнсан вӑл хавхалантарса тата пулӑшса пынипе Тре
ньел ҫамрӑкӗсем «Керамик» футбол команди йӗркелеҫҫӗ. 
Тӗрлӗ вӑйӑсенче вӑл пӗрре кӑна мар районта малти 
вырӑнсене йышӑнать. 1994-мӗш ҫулта ҫак футбол коман
ди районта мала тухса ҫӗнтерӳ кубокне те выляса илнёччё.

Тӑрӑн ял тӑрӑхӗн пуҫлӑхӗ А. Илюткин пуҫарнипе 
2003 ҫулхи кӑрлач уйӑхӗн 18-мӗшӗнче А.Т. Краснов 
вӗрентекене асӑнса республикӑри юр ҫинче вылямалли 
футбол турнирӗ иртнӗ.
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Каласа хӑварас килет ҫапах та  -  хӑш-пӗр вӑйӑсене: 
ҫӑмӑл атлетикӑпа танах, лапта, чушкӑ, тата  ы тти ял 
спорт ӑмӑртӑвӗсене П атӑрьел районӗнчи ачасен спар- 
такиадин списокне, ҫавӑн пекех республикӑра ялти 
спорт вӑййисен программные кӗртнӗ.

2010 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗн вӗҫӗнче П атӑрьелӗнче 
районсем хушшинче ялсен ҫуллахи спорт вӑййисем 
пулса иртнӗччӗ. Унта пирӗн районти чуш кӑлла выля- 
кансем м алти вы рӑна тухса ҫав ҫулхинех Тутарстанри 
Елабуга хулинче пулса иртнӗ Пӗтӗм Раҫҫейри ялсен 
ҫуллахи спорт вӑййине хутшӑнчӗҫ. Ҫав виҫӗ спортсмен- 
ран тӑракан  командӑ (Г Елкин, Д. Коннов тата  А. Ор
лов) 2012 ҫулта та  Ш упаш карта иртнӗ Пӗтӗм Раҫҫейри 
ялсенчи спорт вӑййисене хутш ӑнса лайӑх ӑм ӑртакан 10 
команда уш кӑнне кӗчӗ. Ҫак спорт вӑййисен ӑмӑртӑвӗнче 
Ч ӑваш  Республикин пӗрлеш тернӗ команди Раҫҫейри 
ы тти командӑсем хушшинче пӗтӗм программа тӑрӑх 
пӗрремӗш вы рӑна тухма пултарчӗ.

Сулахайран сылтӑмалла: Г. Елкин, А. Орлов, Д. Коннов. Шупаш- 
карти «Олимпийский» стадион. 2012 ҫ.
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Треньелёнчи футболистсен пӗр ушкӑнӗ. Малта: М.Фроловпа
A.Анисимов; варринчи ретре: Ю.Макаров, В.Зайцев, В.Макаров,
B.Задоров; хыҫалти ретре: А.Пизенев, И.Романов, В.Паймин, 
О.Романов, О.Анисимов, В.Журавлев. 1998 ҫ.

55 ҫул каялла  районти «Авангард» хаҫатра тухнӑ 
кӗске очерк:

«Городкилле вылярӗҫ.
Татмӑьи я лӗн ч и  ҫамрӑксем урамсен командисем  

хуш ш инче ш ёл п у лу  ирттерчӗҫ. Турикас команди 10 
фигурӑна 17 пат акпа ҫапса кӑларса т ала  тухрӗ».

■
 Паллӑ спортсменсем:

1. Ю манова Ирина Петровна 
1990 ҫулта Треньелёнче ҫуралнӑ.

Х ӑвӑрт утассипе тӗнче 
класслӑ спорт мастерӗ, Европа 
кубокӗн бронза призерӗ, Тӗнче 
чемпионачӗн кӗмӗл призерӗ.

2012 ҫулта вӑл Ч ӑваш  
патш алӑх  университечӗн ж ур

налистика ф акультетне вӗренсе пӗтернӗ.
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2. Сорокина Зинаида Ни
колаевна, 1952 ҫ.ҫ. (Тӑрӑн), 
ҫӑмӑл атлетика енӗпе СССР 
спорт мастерё (1974), Мускавра 
пурӑнать.

Фролов Владимир Николаевич, дзюдо кёрешёвёпе 
Раҫҫей Федерации спорт мастерё, 1955 ҫ.ҫ. (Кӗҫӗн 
Патӑрьел), Омск хулинче пурӑнать.

Цветков Сергей Петрович, ирёклё майпа кёрешсе 
Раҫҫей Федераци спорт мастерё, 1973 ҫ.ҫ., 1994 ҫ.,(Кӗҫӗн 
Патӑрьел).

Цветков Александр Николаевич, 1981 ҫ.ҫ., ирёклё 
майпа кӗрешсе Раҫҫей Федерации спорт мастерё, 2005 
ҫ. (Кӗҫӗн Патӑрьел).

3. Фролов Кирилл Михайло
вич, 1993 ҫ.ҫ., хӑвӑрт утассипе 
Раҫҫей Федерации спорт мастерё 
(2012 ҫ.), Раҫҫей чемпионатён 
бронза призерё, юниорсен хуш
шинче Тёнче кубокне тата  
ы лтӑн медаль ҫӗнсе илнё (Тре
ньел), Мускавра патш алӑх
педагогика университетёнчи 
физкультурӑпа спорт факуль- 
тетёнче вёренет.

Патйрьел районёнче каш ни ҫул Акатуй-Сабантуй 
уявӗнче халӑха пуҫтаракан спорт вӑййи вӑл -  иппо-
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В.Илютин Патӑръел Акатуйӗнчи ӑмӑртӑва хатӗрленет. 2009 ҫ.

дромра ҫӑмӑл кӳме кӳлнӗ лаш асен ӑмӑртӑвӗ. Ҫак анлӑ 
сарӑлнӑ хӑйне евӗрлӗ спорт вӑййине район тулаш ӗнчен 
кӑна мар, ы тти республика-облаҫран килсе хутшӑнаҫҫӗ. 
«Исток» агрофирмӑра фермӑ заведующи пулса ӗҫленӗ 
Валерий Илюткин та  сахал мар ҫавӑн пек ӑмӑртусене 
районта, хамӑр республика тулаш ӗнче хутшӑннӑ. Мал- 
ти вырӑнсене тухса вӑл тёрлёрен парне-приз илме 
тивӗҫнӗ.
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ПИРӖН ЕНТЕШСЕМ -  ЛИТЕРАТУРА, ПОЭЗИ 
ТАТА ИСКУССТВО ӖҪЧЕНӖСЕМ

Пӑлаҫи Юхма ен ҫыннисем Совет самани чухне 
тырпул пухса илессипе, выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетессипе 
кӑна чапа тухман. Патйрьел районӗнчи ялсенче паллӑ 
ученӑйсем, ҫар ҫыннисем, ҫавӑн пекех писатель-поэтсем- 
пе артистсем ҫуралса ӳснӗ. Вӗсем хӑйсен ҫитӗнӗвӗсемпе 
районпа республикӑра кӑна мар, ҫӗршывӗпех палӑрнӑ. 
Чылайӑш ӗ хисеплӗ, тава тивӗҫлӗ ятсене илме тивӗҫлӗ 
пулнӑ, литература, искусство анинче пысӑк ҫитӗнӳсем 
тунӑш ӑн вӗсене хисеплӗ е тава тивӗҫлӗ ят парса 
чысланӑ, тӗрлӗрен премисемпе хавхалантарнӑ. Ҫавӑн 
пек пултаруллӑ ҫынсем Тӑрӑн ял тӑрӑхӗнче те пулнӑ, 
пур та, малашне те пулӗҫ. Вӗсенчен иккӗшӗ: И.П. Ду
милин тата  Ф.А. Ситов Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинче 
нимӗҫ фашисчӗсемпе ҫапӑҫса пуҫӗсене хунӑ.

Илья Петрович Думилин

1911 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 
9-мӗшӗнче Тӑрӑн ялӗнче 
вӑтам хресчен ҫемйинче 
ҫуралнӑ. Ялти пуҫламӑш 
ш култа вӗренсе тухсан 
Туҫари хресчен ҫамрӑкӗсен 
шкулӗнче пӗлӳ пухнӑ.
Ачаранах сӑвӑсем ҫырма 
тытӑннӑ. Д.Е Гордеев аса 
илӗвӗ тӑрӑх, вӗсем пӗр 
вӑхӑтра ялта пӗр касрах 
ҫуралса ӳснӗ, ача-пӑча 
чухне вӑхӑта пӗрле выля- 
са ирттернӗ. Ҫамрӑклах Илле сӑвӑсем ҫырма тытӑннӑ, 
вӗсене вуласа панӑ хӑйӗн тантӑшӗсене. «Яш ҫулӗсенче 
хирте утӑ ҫулнӑ чухне е авӑн ҫапнӑ вӑхӑтра тата ытти 
хирти ӗҫсене тунӑ чухне пӗр вӑхӑт хушши ҫухалса
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илетчӗ. Апат вӑхӑтӗнче е каннӑ вӑхӑтра хут листи 
ҫине ш ӑрҫаланӑ сӑввисемпе тухса ӗҫ ҫыннисене ш ӳтлӗ 
сӑвӑсем вуласа парса кӑмӑл-туйӑма ҫӗклетчӗ», — тет 
вара. И.П. Думилин республикӑра тухса тӑракан «Ка- 
наш» (хальхи «Хыпар») хаҫатра сӑвӑсем кӑна мар, ял 
пурнӑҫӗ ҫинчен статьясем те ҫырса тӑнӑ. 17 ҫултах вӑл 
Ш упаш кара асӑннӑ хаҫат редакцине ӗҫе вырнаҫать, 
каҫхине хӑйӗн пӗлӗвне м алалла тӑсать. Ҫамрӑка 
пултарулӑх ҫулӗ ҫине тухма унӑн паллӑ ентешӗ М итта 
Ваҫлейӗ те пулӑш нӑ, ӑна ырӑ канашсем панӑ.

1928 ҫулта Илле Думилинӑн малтанхи сӑввисемпе 
калавӗсем пӗрин хыҫҫӑн тепри республикӑри хаҫат- 
журналсенче пичетленсе тухма тытӑнаҫҫӗ. Тепӗр ҫулах 
вӑл инҫетри ҫурҫӗре тухса кайнӑ, унти паллӑ стройкӑсем 
тӑрӑх курса ҫӳренӗ. 1933 ҫулта каллех яла таврӑннӑ. 
Вӑл районти ы тти ҫамрӑк литераторсем пекех (Хветӗр 
Ҫитта, Пракка Сатурӗ, М итта Петӗрӗ) «Паянхи сас» 
(хальхи «Авангард») хаҫатра вӑй илнё, унта сӑвӑсем, 
калав-очерксем ҫырса пичетленӗ. 1934 ҫулта Чӑваш  
патш алӑх издательстви И.П. Думилинӑн сӑввисене 
«Хумсем» ятл ӑ  уйрӑм кӗнекене пуҫтарса кӑларать. 
Тӑван ҫӗршыв, тӑван тавралӑх, туслӑх, ю лташ лӑх -  
ҫаксем унӑн пултарулӑхӗнчи тӗп темӑсем. Илья Пе
трович лирикӑлла сӑввисене вуланӑ чухне яка та 
ҫӑмӑл, ярӑнса утса пынӑ пек пӗр такӑнмасӑр шутарса 
пыратӑн. Пурнӑҫ илемӗ вӗсенче ҫырма тӗпӗнчи ҫӑлкуҫ 
тапса тӑнӑ евӗрлӗ юхса тӑрать. Ҫакна унӑн «Елисса», 
«Юрӑ», «Мӑйӑр» тата  ы тти сӑвӑсенче те асӑрхама пу
лать. Ҫавӑнпа та сӑвӑҫӑн пӗр сӑввине те пулин вулакан 
патне ҫитерес килчӗ.

Мӑйӑр
Юрларӑм та юрларӑм -  юрӑ тупрӑм.
Варианта ҫӳрерӗм -  мӑйӑр пухрӑм.
Ҫулҫӑ ӳкрӗ, вӗҫрӗ ҫиле май -
Эп ҫӑп-ҫӑмӑл утрӑм киле май.

Мӑйӑр пухрӑм -  кӗсьене кёмерӗ,
Пӗр хӗре тӗл пултӑм, вӑл илмерӗ.
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(Малтанхи хут куртӑм ку хӗре —
Хӑвӑрт-хӑвӑрт тапрӗ ман чӗре.)

Хӗре сӗнтӗм: «Тӑхтасам, чӗкеҫӗм.
Ме-ха пӗр ывӑҫ шӗшкӗ кучченеҫӗ.
Хам суйланӑ тутлӑ кучченеҫ, 
ҫимесен те пӑх-ха катса ҫеҫ».

Хӗр йӑл! кулчӗ, — ытарма ҫук капӑр.
— Мӑйӑр, — терӗ, — манӑн хамӑн та пур,
Ан тив, санӑн тутлӑ пултӑрах,
Хам татни ҫапах та тутлӑрах.

Ҫурҫӗртен тӑван  ене таврӑнсан пирӗн ентеш 
пуҫламӑш  шкулсенче учительте ӗҫленӗ. 1937-38 
ҫулсенче Турханти «Коммунар» район хаҫачӗн секретарӗ 
пулнӑ, ялти  драмкружока ертсе пынӑ. 1938-1939 вӗренӳ 
ҫулӗсенче вӑл Ш ӑхачри ҫичӗ ҫул вӗренмелли ш култа 
чӑваш  чӗлхине вёрентнё, тепӗр ҫулӗнче хальхи Улатӑр 
районне кӗрекен Кивӗ Эйпеҫри вӑтам  ш култа вӗренӳ 
пайӗн заведующийӗнче ӗҫленӗ. 1940-41 ҫулсенче ҫак 
ш култах директор пулнӑ. 1941 ҫулхи фаш истла Гер
манн пирӗн ҫӗршыва вӑрҫӑпа тапӑнса кӗрсен раш тав 
уйӑхӗнче ҫамрӑк арӑмне хӑварса Илья Петрович Ду
милин фронта тухса кайнӑ. Вӑрҫӑ хирӗнчен таврӑнса 
хӑйӗн хӗрне курма ӑна турӑ пӳрмен, 1942 ҫулхи чӳк 
уйӑхӗнче вӑл С талинград патӗнчи ҫапӑҫура паттӑрсен 
вилӗмӗпе вилнӗ.

П атӑрьел районӗн ҫыннисем Илья Петровича 
манмаҫҫӗ, унпа тивӗҫлипе мухтанаҫҫӗ. Унӑн «Салтак 
тӳмисем» ятлӑ  сӑввине Т ӑрӑнта пурӑнакан Л.М. Ляль- 
кин сӑвӑҫ тата  хӑй тӗллӗн вӗреннӗ композитор юрӑ ҫине 
хурса илемлетнӗ.

2011 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 16-мӗшӗнче Тӑрӑнти культу
ра ҫуртӗнче чӑваш  поэчӗ И. Думилин ҫуралнӑранпа 100 
ҫул ҫитнине паллӑ тунӑ. Унта район администрации 
пуҫлӑхӗ Н .Глухов, Илья Петровичӑн хӗрӗ Н ина И льи
нична ывӑлӗн ҫемйипе, пирӗн ентеш  -  паллӑ поэтесса
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Раиса Сарпи, Светлана Асамат композитор-юрӑҫ, Тӑрӑн 
ялӗнче ҫуралса ӳснӗ, халь Ш упаш карта пурӑнакан 
«Кӗрсе тух» лавкка директорӗ А.Самакин предприни
матель килнӗ. Поэтӑн паллӑ кунне ҫавӑн пекех унӑн 
тӑванӗсемпе ял ҫыннисем, Тӑрӑн ял тӑрӑхӗн пуҫлӑхӗ 
К.Михеев хутшӑннӑ.

Федот Александрович Ситов 
(Хветӗр Ҫитта)

1914 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 
28-мӗшӗнче хальхи
Патӑрьел районне кӗрекен 
Кӗҫӗн Патӑрьелӗнче
ҫуралнӑ. 16 ҫулта чухнех 
комсомола кӗнӗскер, вӑл 
«Малое Батырево» колхоза 
йӗркеленӗ ҫӗре хутшӑнать. 
Педагогика техникум- 
не вӗренсе пӗтернӗ 
хыҫҫӑн пӗр ҫул хушши 
Сӑкӑт шкулӗнче учи
тель пулса ӗҫлет. Ҫамрӑк 
журналистӑн сӑввисемпе 

калавӗсем, П атӑрьел район хаҫат редакцийӗнче ӗҫлекен 
М итта Ваҫлейӗ хавхалантарса пынипе республикӑри 
хаҫат-журналсенче пичетленме тытӑнаҫҫӗ.

1932 ҫулта вӑл «Пионер сасси» хаҫат редакцине 
ӗҫлеме куҫать. Кунта вӑл паллӑ писательсемпе тӑтӑш ах 
тӗл пулнипе вӗсенчен вӗренсе ҫырас ӑсталӑха тата 
ӳстернӗ. Асӑннӑ хаҫатра ӗҫленӗ май Ф. Ситов ачасем вал
ли те калавсемпе пьесӑсем ҫырса кӗнекесем кӑларнӑ.

Пичет ӗҫӗпе интересленнине тата  литература 
пултарулӑхне ш ута илсе Хветӗр Ҫиттана, 22 ҫулхи 
чӑваш  ачине, Ленинградри журналистика институт- 
не вӗренме янӑ. 1938 ҫулта ӑнӑҫлӑ вӗренсе тухсан ӑна 
Чӑваш  П атш алӑх издательствин редакторӗ пулма
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ҫирӗплетнӗ. Ҫав ҫулхинех кӗркунне Ф. Ситова Хӗрлӗ 
ҫара илнӗ. М алтан вӑл салтак, кайран, ҫар училищин- 
чен вӗренсе тухсан, политрук пулнӑ, майора ҫити ӳснӗ. 
1939 ҫулта дивизири «Красноармеец» хаҫатӑн ответлӑ 
секретарӗ пулнӑ, шурӑ финсене хирӗҫ пынӑ вӑрҫа 
хутшӑннӑ. Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинче вӑл мал
танхи кунранах. Ханко ҫур утравӗнче оборонӑра тӑнӑ, 
Ленинград хулине сыхланӑ. Пӑш алпа та, перопа та 
кӗрешнӗ, дивизии «Защитник Родины» хаҫатра малтан 
секретарь, 1942 ҫултанпа -  редактор.

Ҫитта хаҫат кӑларнипе кӑна ҫырлахман. Час-часах 
ӑна малти позицире, окопсемпе траншейӑсенче курнӑ. 
Салтаксемпе кӑмӑллӑн. чуна уҫса калаҫма юратнӑ, 
вӗсене хавхалантарнӑ.

Гварди майорӗ Ф.А. Ситов 1944 ҫулхи нарӑс уйӑхӗн 
23-мӗшӗнче ҫапӑҫу хирӗнче йывӑр аманнӑ, темиҫе кун- 
ран ӗмӗрлӗхех куҫне хупнӑ.

Галкин Василий Григорьевич 
(Галка Ваҫлейӗ)

1929 ҫулхи пуш уйӑхӗн 
7-мӗшӗнче Треньелӗнче 
ҫуралса ӳснӗ. Ҫамрӑклах 
ҫул ҫӳреме юратнӑскер, 
вӑл тӗрлӗ ҫӗре ҫитсе ку- 
рать. М алтанах Екатерин
бург тавраш не вербовкӑпа 
ӗҫлеме тухса каять. Ҫул 
ҫитсен тӑватӑ ҫул хуш- 
ши ҫар хӗсметӗнче пулма 
тӳр килет унӑн. Пушӑрах 
вӑхӑтра чылай хайлав 
ҫырса хатӗрлет. Пулас 
сӑвӑҫ Мускав тӑрӑхӗнче,
Казахстанра тата  Кавказра пулнӑ хыҫҫӑн ҫуралнӑ ялне 
таврӑнать. Ҫавӑн чухне пуль унӑн пуҫӗнче тӑван еншӗн,
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тӑван килшӗн, ҫывӑх ҫынсемшӗн тунсӑхланӑ май «Яла 
таврӑнни» сӑвӑ йӗркисем шӑрҫаланаҫҫӗ.

Хавхаланса та хумханса 
Ир кӳлӗм 
Эп таврӑнап 
Ҫуралнӑ ялӑма.
Сенкер тӳпе те 
Ылтӑн пек уй-хирӗм 
Ынатлӑн йышӑнсамӑр 
Салама.

Умра йӑлтӑртатса 
Юхать «Ыхра»,
Ача сӑпки пек 
Илемлӗ эсӗ!
Хыҫра арман, ав,
Тарӑн ыйхӑра 
Канать, мӑнтарӑн,
Ман сасса илтмесӗр.

Илтмеҫҫӗ Сассӑма 
Масартисем те,
Пуҫа тайса эп 
Асӑнап сире...
Ял еннелле
Куҫ ывӑтса ал сӗлтрӗм,
Пӑлханнипе 
Сиксе тапать чӗре.

Ҫуралнӑ кил!
Ытла та-ҫке эс ҫывӑх,
Ялтан хакли 
Курмарӑм ҫӳресе.
Сире пулах, тен,
Таврӑнтӑм эп сыввӑн,
Чун тӳсейми 
Тунсӑхлӑха сирсе.

Хутлать тул шалӑн 
Тӳсӗмлӗ аннеҫём,
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Пире кӳресшӗн чыс 
Чӑвашӑн йӑлипе.
Ак, тантӑшсем ман 
Калаҫса кӗреҫҫӗ,
Сас илтӗнет 
Ача чухнехи пек...

Галка Ваҫлейӗ вулакан патне нумай ҫул ӗнтӗ 
сӑвӑсем ҫырса районта тухса пыракан хаҫат урлӑ 
ҫитерет. Унӑн лирикинче тӑван ҫӗр-шыв, ҫут ҫанталӑк, 
ялти  пурнӑҫ паллӑ вырӑн йыш ӑнать, ҫавӑн пекех юра- 
ту лирики те айккинче юлмасть. Ку тарана ҫитиччен 
поэмӑсемпе сӑвӑсем, статьясен пухнисем, куҫару ӗҫӗсем 
5 кӗнекере кун ҫути курнӑ. Вырӑссен паллӑ поэчӗсен
А.С. Пушкинӑн, М.Ю. Лермонтовӑн, А.А. Блокӑн, С.А. 
Есенинӑн сӑввисене чӑваш ла куҫарса пичетленӗ.

Пирён ентеш, Раҫҫей Федерации Писательсен 
союзӗн членӗ Василий Григорьевич Галкин, 2013 ҫулхи 
нарӑс уйӑхӗн 13-мӗшӗнче пурнӑҫран уйрӑлса кайрӗ. 
Йывӑр тӑпри ҫӑмӑл пултӑр.

Леонид Матве
евич Лялькин 1936 
ҫулхи июлӗн 2-мӗшӗнче 
П атӑрьел районӗнчи
Тӑрӑн ялӗнче ҫуралса ӳснӗ.

1954 ҫулта Патӑрь- 
елӗнчи педучилищӗрен 
вӗренсе тухсан, икӗ ҫул 
хушши ялти  библиотекӑн 
пӗрремӗш заведующийӗ 
пулса ӗҫлет. Стена 
хаҫачӗсем, боевой листок- 
сем кӑларса тӑнӑ, выр- 
мапа ҫураки вӑхӑтӗнче 
ӗҫлекенсем патне тухса калаҫусем ирттернӗ, агитбри
гада йӗркеленӗ. «Ленин ҫулӗпе» нумай тираж лӑ хаҫата 
кӑларса тӑм а пулӑш нӑ, редколлеги членӗ пулнӑ.

Л.М. Л ялькин 1956 ҫулта Алтай крайне ҫул ты тать.
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Унти шкулсенче ачасене 3 ҫул вӗрентнӗ хыҫҫӑн тӑван 
яла  таврӑнать, ш кула вырнаҫать. Кунта вӑл вырӑс 
чӗлхи, рисовани, музыка предмечӗсене вӗрентетчӗ. 
Ӗҫленӗ хушӑрах куҫӑмсӑр майпа Чӑваш  педагогика 
институтӗнчен вӗренсе тухнӑ. Паянхи кун та  астӑватӑп- 
ха, Леонид М атвеевич, пирӗн вӗрентекен пулнӑ май, 
пире, 7-8  классенче вӗренекенсенчен хор йӗркеленӗскер, 
ялсене концертсемпе илсе ҫӳретчӗ. Ялти ҫамрӑксенчен 
художествӑлла пултарулӑх ушкӑнӗ йӗркеленинче те 
унӑн тӳпи пысӑк пулнӑ. Сывлӑхӗ япӑхланнипе вӑл 
1981 ҫулта ш култа вӗрентме пӑрахать. Ҫапах та  Лео
нид М атвеевичӑн ҫамрӑк чухнехи пекех (60 ҫул хушши) 
ялкор пулнӑ май, сӑвӑсемпе статьясем район хаҫатӗнче 
тӑтӑш ах ҫапӑнса тухаҫҫӗ. Пирӗн вӗрентекен сӑвӑҫ кӑна 
мар, хӑй тӗллӗн вӗреннӗ композитор-юрӑҫ тата  хор 
дирижерӗ, педагогика ӗҫӗн ветеранӗ. Леонид М атвее
вич 500 яхӑн сӑвӑ ҫырнӑ, 100-е яхӑн юрӑ кӗвӗленӗ. Вӑлах 
районти конкурса хутшӑнса район гимнӗн сӑмахне те, 
кӗввине те ҫырнӑччӗ.

Л.М. Л ялькин хайлавӗсенче тӑван ҫӗршыва, 
чӑваш лӑха, тӑван  яла, аннене чӗре патне илсе юратни 
уйрӑмах палӑрать. Ҫавӑнпа та  унӑн пӗр-икӗ сӑввине те 
пулин ҫак йӗркесем ҫине вырнаҫтарса вулакан патне 
ҫитерес килет.

Тӑван ялӑм ялан асӑмра (сӑвва кӗскетнӗ -  Д.К.).

Эп ҫуралнӑ кӗтес, тӑван енӗм -  
Тӑрӑн ялӗ ларать ман умра.
Хӑй патне йыхӑрать тӑван килӗм.
Тӑван ялӑм, эс ман асӑмра.

Сӑрт ҫинче капӑр шкул,- куҫ илеймӗн,- 
Ҫунатланнӑ вӗҫсе каясла.
Авалхи ват чиркӳ -  ял илемӗ 
Чан сасси янӑрать таврара.
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Ытарма ҫук сана, тӑван ялӑм, 
Иӑмрасем хумханаҫҫӗ ҫилпе. 
Кӗркунне урамсем пит янравлӑ 
Шурӑ хур, кӑвакал сассипе.

Улӑх тӑрӑх юхать Пӑла шывӗ,
Ҫут хӗвел ҫутипе ялтӑрать.
Ку йӑлтах тӑван ен,- ман ҫӗршывӑм, 
Чунӑма ачаран тыткӑнлать.

Мухтанатӑп санпа, тӑван ялӑм, 
Пархатарлӑ ӗҫчен ҫыннусем. 
Кунсерен хушӑнать ман вӑй-халӑм, 
Асӑмрах тӑван ен ҫутисем.

Анне чӗри
Мӗнле чӑтан-ши эс, анне чӗри 
Мӗнле тӳсен-ши? Эс лӑпкӑ та вӗри. 
Чунра, тен йывӑр -  пурпӗр вашават, 
Кашни тӑваншӑн ырӑ, тарават.

Санпа, тен, юнашар пурнатпӑр-и, 
Пин ҫухрӑмран килсе ҫитетпӗр-и,- 
Кашни чӗри пӗр харӑс тапнине 
Туятӑн эсӗ, ытарми анне.

Чӗрепеле туятӑн ачуна,
Нуша курса ӳстернӗ ывӑлна,
Кашни ачу патне сукмак хыван,
Чи кирлӗ, ӑшӑ, ыр сӑмах тупан.

Эпир кӑшт пӑрӑнсассӑн чӑн ҫултан, 
Эс хуйхӑрса вӗри вутпа ҫунан.
Е халӑхра ачу ыр ят тупсан, 
Ҫунатланан, ача пек савӑнан.

Нихҫан ан ватӑл, ан чирле, Анне, 
Пуҫтар пире килти ҫунат айне.
Чӗрӳ ӑшши ан сӳнтёр ӗмӗрне,
Пилле, упра хӑвӑн ачусене.
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Леонид Матвеевич хайлавӗсен пуххи тахҫанах 
уйрӑм кёнекепе тухса вулакан патне ҫитмелле. Пирён 
пултаруллӑ ентешӗн сӑвӑсенчен тӑракан кӗнеки ҫывӑх 
вӑхӑтра кун ҫути курса вулакан патне ҫитес шанчӑк 
пур.

Михайлов Юрий Николаевич журналист, 
1966 ҫулта Кӗҫӗн Патӑрьелӗнче ҫуралса ӳснӗ. Чӑваш  
патш алӑх университетӗнчен вӗренсе тухнӑ. Ж урна
лист ӑсталӑхне вӑл Пушкӑрт Республикинчи Пелепей 
районӗнче тухса тӑракан «Малалла» хаҫат редакцинче 
туптанӑ. Унта вӑл редактор ҫумӗ пулса тӑрӑш нӑ.

1990 ҫултанпа пирӗн ентеш асӑннӑ республикӑра 
«Урал сасси» хаҫатӑн тӗп редакторӗ. (Патӑръел район 
энциклопедийӗнчен, 143 стр.)

Валентина Петров
на Ситова 1960 ҫулхи 
авӑн уйӑхӗнче Кӗҫӗн 
Патӑрьелӗнче ҫуралса 
ӳснӗ. Ш култан вӗренсе 
тухсан ҫамрӑк хӗр Шупаш- 
кара ҫул ты тать, пир-авӑр 
комбинатне ӗҫе вырнаҫать. 
Ҫав вӑхӑтранах ӑна ар
тистка пулас ӗмӗт канӑҫ 
паман. Чӑваш  патш алӑх 
академи драма театрӗнче 
ҫамрӑксене артиста
вӗренме кайма конкурс 
уҫӑлать. Ҫак конкурс 
витӗр тухнӑ чухне Мускав 

специалисчӗсем пирӗн ентешӗн пултарулӑхне асӑрхаҫҫӗ. 
Ҫапла вара Валентина тёп хулари М.С. ГЦепкин ячӗллӗ 
театр училищине вӗренме кӗрет. Ҫак училищӗрен 
вӗренсе тухсан В.П. Ситова 1983 ҫулта Чӑваш  патш алӑх 
академи драма театрӗнче выляма пуҫланӑ. Валентина
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Петровна аса илнӗ тӑрӑх ӑна пӗрремӗш хут В.Беловӑн 
«Ҫутӑ шыв хӗрринче» спектакльти тёп роле выляма 
ҫӑмӑл пулман. Пысӑк опытлӑ, пултаруллӑ артистсен- 
чен нумай вӗреннӗ вӑл. Артисткӑн уйрӑм пьесӑри хӑй 
юратнӑ А .П ӑрттан «Турӑ пӳрмен юрату» пьесинчи Ру- 
салина рольне палӑртмалла.

В. Ситова малтанхи хут театр сцени ҫине 
тухнӑранпа паянхи кунччен миҫе спектакль-пьесӑри 
сӑнарсене калӑпламан-ш и, мӗн чухлӗ чӑваш  ҫыннине 
савӑнтарман-хумхантарман пуль хӑйне шанса панӑ 
рольсене ӑста вылянипе?

Валентина Петровна калӑпланӑ рольсене хамӑр 
республикӑра кӑна мар, унӑн тулаш ӗнче те пысӑк хак 
параҫҫӗ. Критиксемпе журналистсем Хусан тата  Ярос
лавль хулисенчи фестивальсенче А. Тарасовӑн «Инҫет 
телей ҫути» пьесинчи Лисук рольне ӑста вылянине 
ш ута илнӗ. Ахалтьен мар пуль ӗнтӗ ӑна 1998 ҫулта 
Раҫҫей Федерацийӗнчи театр искусствин П атш алӑх 
премине пачӗҫ.

Сцена искусствинчи ҫитӗнӳсемшӗн В.П. Ситовӑна 
1998 ҫулта «Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ 
артисчё», 2005 ҫулта «Чӑваш Республикин халӑх 
артисчӗ» хисеплӗ ятсене панӑ.

Кӑҫал 2013 ҫулта Валентина Петровна театр сце
ни ҫине тухса пёрремёш роле калӑплани 30 ҫул ҫитет. 
Ҫавӑн пекех К.В. Иванов ячӗллӗ Чӑваш  патш алӑх 
академийӗн драма театрӗ нарӑс уйӑхӗн вӗҫӗнче 95 ҫул 
тултарать. Ҫак паллӑ кунсене халалласа асӑннӑ теат- 
рти паллӑ артистсемпе пӗрле В.П. Ситова ентешӗсем 
патне П атӑрьелӗнчи Культура кӗрменне килчӗҫ. «Ва- 
силисса кин кӗртет» спектакльти тёп роле -  Василис- 
сана вӑл питӗ ӑста выляса хӑйӗн артист пултарулӑхне 
куракансене кӑтартса савӑнтарчӗ. Залра туллиех 
пуҫтарӑннӑ театра юратакан халӑх спектакль пӗтсен 
тав туса артистсене тӑвӑллӑн нумай вӑхӑт хушши алӑ 
ҫупса сцена ҫинчен антармарӗ.

Валентина Петровна малаш не те Юхма енне ытти
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спектакльсемпе килме ш антарчё. Эппин, ӑна сцена 
ӗҫӗнче ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем тума, спектакльсенчи рольсен- 
че артист пултарулӑхне кӑтартм а ҫирӗп сывлӑх та  
чӑтӑм лӑх, ҫемьере юрату, телейлӗ кун-ҫул сунар.

Александр Самакин хӑйӗн ентеигне -  Чӑваш Республикин халӑх 
артисткине, Раҫҫей Федерацийӗн Патшалӑх преми лауреатне Ва
лентина Ситована юбилей ячӗпе саламлатъ. 2010 ҫ.
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Тӑрӑн ял тӑрӑхӗнче ҫуралса ӳснӗ 
ҫар (запасри) офицерӗсем

Тӑрӑн ялёнчен:

1. Алексеев Иван Иванович 1921 ҫулта ҫуралнӑ, 
майор

2. Илехметов Иван Григорьевич (1924-2001 ҫ.ҫ.), 
аслӑ лейтенант

3. Илехметов Михаил Александрович 1925 ҫ., майор
4. Кошкин Петр Николаевич 1921 ҫ., майор
5. Кошкин Николай Николаевич 1924 ҫ.ҫ., кӗҫӗн лей

тенант
6. Крылов Федор Иванович (1915-2012 ҫ.ҫ.), майор
7. Лялькин Иван Александрович (1917-1942 ҫ.ҫ)., 

аслӑ лейтенант, вӑрҫӑра вилнӗ.
8. Лялькин Матвей Никитич (1903-1944 ҫ.ҫ.), аслӑ 

лейтенант, вӑрҫӑра вилнӗ.
9. Мидаков Александр Александрович (1923-1943), 

кӗҫӗн лейтенант, в.в.
10. Михайлов Зинон Гаврилович (1916-1942), кӗҫӗн 

политрук, в.в.
11. Угасев Иван Николаевич (1922-2005 ҫ.ҫ.), лейте

нант
12. Сапожников Николай Александрович, (1910— 

1945 ҫ.ҫ.), лейтенант, в.в..
13. Алексеев Анатолий Михайлович, 1947 ҫ.ҫ., пол

ковник
14. Илеменов Борис Владимирович, 1942 ҫ.ҫ., под

полковник
15. Шекеев Александр Александрович, 1953 ҫ.ҫ., 

майор
16. Ялуков Николай Васильевич, 1960 ҫ.ҫ., ҫар 

летчикё, капитан
17. Кондратьев Юрий Аркадьевич, 1962 ҫ.ҫ., капитан
18. Сорокин Федор Петрович, 1962... ҫ.ҫ., капитан
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Анатолий Михай
лович Алексеев 1947 
ҫулта Тӑрӑн ялӗнче 
ҫуралса ӳснӗ. 1965 ҫулта 
Патӑрьелӗнчи вӑтам
ш култан вӗренсе тухсан 
Тюменьри ҫар-инженер 
училищине вӗренме кӗрет. 
Унтан вӗренсе тухнӑ Совет 
ҫарӗн офицерӗ хӑй илнӗ 
специальнӑҫӗпех м алалла 
вӗренме ш утлать.

Анатолий Михайло
вич 1972 ҫулта В.В. Куй
бышев ячӗпе тӑракан дар- 

инженер академинчен вӗренсе тухать. Совет ҫарӗнчи 
тӗрлӗ должноҫсенче 33 ҫула яхӑн хӗсметре тӑрса, вӑл 
расчет начальникӗн пулӑшуҫинчен тытӑнса 49-мӗш ар- 
минчи штаб службин начальникӗ должноҫне ҫитет.

А.М. Алексеева ҫар службин тӗрлӗрен медалӗсемпе 
наградӑланӑ. Отставкӑри полковник Краснодар 
крайӗнче ҫемйипе пурӑнать.

Кӗҫён Патӑрьелӗнчен:
1. Ситов Федот Александрович (1914-1944 ҫ.ҫ.), гвар- 

ди майор, вӑрҫӑра вилнӗ
2. Михайлов Максим Александрович (1913-1943 ҫ.ҫ.), 

лейтенант, в.в.
3. Михайлов Илья Александрович (1915-.....ҫ.ҫ.) капи

тан
4. Смирнов Карп Александрович (1913-1942 ҫ.ҫ.), 

лейтенант, в.в.
5. Сидоров Никон Александрович, 1934 ҫ.ҫ., капитан
6. Михайлов Илья Алексеевич, 1951 ҫ.ҫ., подполковник
7. Соловьев Николай Кириллович, 1953 ҫ.ҫ., подпол

ковник
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8. Антонов Юрий Витальевич, 1968 ҫ.ҫ., 2-мӗш ран- 
гри капитан

9. Платонов Николай Агентьевич, 1937 ҫ.ҫ., инженер- 
капитан

10. Рубцов Валерий Николаевич, 1941ҫ.ҫ., аслӑ лей
тенант

11 Илюткин Вячеслав Александрович, 1960 ҫ.ҫ., 
3-мӗш рангри капитан

12. Лампасов Николай Васильевич, 1941 ҫ.ҫ., аслӑ 
лейтенант

13. Романов Леонид Иванович, 1960 ҫ.ҫ., капитан

Треньелёнчен:
1. Иванов Александр Иванович (1924-1944), лейте

нант, вӑрҫӑра вилнё.
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ТӐРӐН ЯЛ ТӐРӐХӖНЧЕ ПУРӐННӐ 
ТАТА ПУРӐНАКАНСЕН ХУШМА (ПРОЗВИЩЕ) 

ЯЧӖСЕМ

«Чӑвашсем хушшинче ӗлӗк хушма ят вырӑнне 
тӑрӑхласа, шӳтлесе чӗнекен ятсем питӗ анлӑ сарӑлнӑ, 
вӗсем паян та  ҫуралаҫҫӗ. Ҫынна мӗнле хушма ят парас- 
си унӑн унӑн сӑн-сӑпачӗпе кӑмӑлӗнчен, ӗҫӗ-хӗлӗнчен, 
тыткаларӑш ӗнчен, уттинчен килнӗ.

Л.П. Сергеев «Чӑваш сӑмахӗ» кӗнекере ҫырулӑх 
сарӑлнине пула хушма ятсене вырӑсла куҫарса е 
вырӑсла формара ҫырса чӑвашсем хушаматсем тунӑ 
тесе ӑнлантарать (Ш ӑнкӑрч -  Скворцов, Мулкач -  З а 
йцев, Ш ӑпчӑк -  Соловьев, Кушак -  Кошкин, Тӑрна -  
Журавлев).

Ҫын ӑҫта, мӗн ӗҫленине кура та хушма ятсем панӑ 
иккен, вӗсенчен вара хальхи хушаматсем пулса кайнӑ 
имӗш (Пчельников, Попов, Мясников, Портнов).

Треньелёнче хушма ят йышлӑ, хӑшӗсем ламран 
лам а куҫса пыраҫҫӗ, теприсем ҫӗнӗрен ҫуралаҫҫӗ».

В.Д.Алексеева ал ҫырӑвӗнчен.

Тӑрӑн ялӗпе Кӗҫӗн Патӑръел Треньел

1. Катӑркас 41. Сатвари 1. Паланччӑ 1. Армян
2. Упа 42. Лявкка 2. Маркие 2. Скорпион
3. Хӗлипка 43. Люскӑ 3. Паклашкӑ 3. Шартти
4. Кунькка 44. Лаврук 4. Пёремӗк 4. Майор
5. Илюр 45. Пӑлунтӑр 5. Кушак 5. Капитан
6. Ӑтӑр 46. Кӑрт 6. Мики 6. Лакӑм
7. Кӑрӑҫ 47. Шурпуҫ 7. Мучи 7. Шапа
8. Ути 48. Мӑнюк 8. Киркка 8. Шёпён
9. Шимккӑ 49. Мӑхти 9. Абзи 9. Тӑрна
10. Нимуй 50. Артист 10. Мӑхти 10. Улпут
11. Кантӗр 51. Краҫа 11. Шемей 11. Шёвёр
12. Землемер 52. Шӳреке 12. Негр 12. Хуралкка
13. Пассир 53. Шекки 13. Тарзан 13. Батя
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14. Пежир 54. Лаххан 14. Пацан 14. Вёлтти
15. Чышкӑ 55. Кӑсӑл 15. Крахьяна 15. Пауша
16. Шаккамак[ 56. Йёс 16. Илькка 16. Кртьӑк
17. Михет 57. Аккӑн 17. Шӑши 17. Ханша
18. Кушак 58. Шӑмӑсӑр 18. Вӑрӑм 18. Прапорщик
19. Тямик 59. Мерчен 19. Вӗҫкӗн 19. Мӑтьӑк
20. Курпун 60 .Катӑк 20. Король 20. Катир
21. Тӑпӑр 61. Титти 21 .Кӑвакал 21. Харис
22. Селевер 62. Чӑпай 22. Композитор 22. Гуливер
23. Сухан 63. Сариван 23. Полковник 23. Пӑштик
24. Кукша 64. Шалун 24. Мишанкка 24. Пратяк
25. Поворот 65. Чернӑй 25. Саксаул 25. Пашалу
26. Путап 66. Катир 26. Паттян 26. Шӑнкӑрч
27. Чукӑн 67. Тяпик 27. Цыган 27. Салма
28. Шӗвӗр 68. Емелькке 28. Майор 28. Шӑпчӑк
29. Куттус 69. Детей 29. Титя 29. Муҫка
30. Мамай 70. Жигал 30. Тиха 30. Хӑлха
31. Кӑтра 71. Чёлём 31. Куссуй 31 .Някатя
32. Вирьял 72. Пӑшатан 32. Шапа 32. Тута
33. Калюк 73. Муҫур 33. Гагарин 33. Качака
34. Савӑҫка 74. Ҫӑпата 34. Чебурашка 34. Йӑкӑрт
35. Ярмуш 75. Шемей 35. Цыбуля 35. Мӑтю
37. Мёкёте 76. Ваҫильи 36. Шемей 36. Лимкка
38. Армян 77. Хватей 37. Сухан 37. Чинкам
39. Чӑлах 78. Кешап 38. Батя 38. Метек
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ЯЛСЕНЧИ ПӖТНӖ 
ТАТА ҪӖНӖРЕН ХУТШӐННӐ ХУШАМАТСЕМ

Тӑрӑн ялӗнче: Кӗҫӗн Патӑрьелӗнче: Треньелӗнче:

Арбузов Лагерев Вьюшкин Владимиров
Добронравов Юнусов Долматов Жидков
Шухайкин Захаров Прохоров Лысов
Миронов Груздев Немцев
Телегин Симулин Максимов Рябов
Саперов Архипов Акимов Федоров
Матвеев Каллин Иванов Яковлев
Павлов Александров Волков Поспелов
Казаков Куприянов Митрофанов
Михайлов Мессе Скрипачев Чайков
Лаханов Жаворонков Герасимов Носов
Шалунов Мясников Суйманов Лапшин
Жигалов Иванов Гордеев Пилишников
Сапожников Васюткин Козлов Дмитриев
Вирьялов Капитонов Федотов
Кудряшов Ларкин Такмаков
Деряков Карзаков
Казанцев Кириллов тата ь

Ялсене килнё ҫӗнӗ хушаматсем:

Лепешкин Эриванов Лепешкин Логинов
Егоров Матросов Игнатьев Карпов
Мыльников Бульба Фомин Порфирьев
Патшин Горшков Осипов Раськин
Тимофеев Токсаров Львов
Волков Юрмин

Кураков тата ыт.
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ТОПОНИМИКА -  ГЕОГРАФИ ОБЪЕКЧЁСЕН, 
ҪЫРМА-ҪАТРАСЕН, КӲЛӖСЕМПЕ 

ЮХАН ШЫВСЕН ЯЧӖСЕМ ТАТА ЫТ. ТЕ

Тренъел таврашӗнче:

1. Гриш а варӗ ( Гриша ятлӑ ҫын шӑнса вилнӗ).
2. Колхоз пусси (хальхи ачасен садикӗ хыҫӗнче лаш а 

ферми пулнӑ).
3. М атвей сӑрчӗ (Матвей хуҫалӑхӗ пулнӑ).
4. Иӗм пӗҫҫи — икӗ ҫырма, пӗри ялӑн хӗвел тухӑҫ ен

чен, тепри кирпӗч завочӗ пулнӑ вырӑнтан, пӗве патне 
тухаҫҫӗ.

5. Тӗмеске -  ҫав вырӑнта ӗлӗк Треньел, Катек, 
И ӑлӑм  ҫамрӑкӗсем вӑййа тухнӑ, нумай тӗслӗ курӑк 
ӳснӗ. Ы хра юхан шывне пӗвелесен тӗмеске пӗве варри- 
не юлса ш ывпа хупланнӑ. Типӗ ҫул пӗвере шыв чаксан 
тӗмеске ш ывран тухса утрав варрине юлать.

6. Аслӑ ҫул -  ӗлӗкхи аслӑ ҫул Иӑлӑм ялё енчен пыр
са маларах асӑннӑ тӗмескен ҫумӗнчен иртсе Канаш  ен- 
нелле тӑсӑлнӑ.

7. Ҫамрӑклӑх утравӗ -  пӗве ҫинчи утрава ял 
ҫамрӑкӗсем иртнӗ ӗмӗрӗн 90-мӗш ҫулӗсенче тӗрлӗрен 
йывӑҫ лартнӑ. Ҫыран енчен выльӑх-чӗрлӗх утрав ҫине 
кӗрсе йывӑҫсене хуҫса пӗтересрен карта тытнӑ,

8. Завод кӳлли -  кирпӗч завочӗн хӗвел тухӑҫ енче 
бульдозерпа чавса кӳлӗ тунӑ, унта пулӑ ӗрчетме янӑ.

9. Тӑм пусси -  кирпӗч завочӗ вал ли ҫав вырӑнта тӑм 
кӑларнӑ.

10. Тӑрна ҫырми -  Ж уравлевсен хуҫалӑхӗ ҫумӗнчен 
ҫырма пӗвене тухать.

11. Чутар варӗ, 12. Хурӑн вар, 13.Тарӑн вар.
14. Ы хра Ҫырми юхан шывӗ. Ҫак пӗчӗк юхан шыв 

Ишек вӑрманӗнчен тытӑнса Ыхра Ҫырмипе Треньел 
ялёсен кӑнтӑр енӗпе юхса иртсе Катек ялё еннелле ка
ять. Треньел тӗлӗнче ӑна пӗвеленӗ.
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15. П айкет ҫырми, 16. К ачака кӳлли.
17. Ӗне карти -  ӗнесене шыв ӗҫме тапӑра Ыхра 

Ҫырми юхан шывне пӗвеличчен ӗлӗкхи Аслӑ ҫул ирте- 
кен вы рӑна антарнӑ.

18. Тӗттӗм пай. 19. Ҫирӗк. 20. Ҫинҫе ҫерем. 21. 
Чулкаҫ. 22. Упрушнай.

23. Татмӑш  ҫырми -  Татмӑш  ялне каякан ҫултан 
инҫе мар хирте вырнаҫнӑ.

24. Чикӗ — Ы хра Ҫырмипе Треньел ялӗсем хуш- 
ш инчи чикӗре йывӑҫсем лартса тухнӑ. Ялӑн тепӗр енче 
(хӗвел тухӑҫ) Треньелпе Катек ялӗсен хушшинчи хирте 
чикӗре ҫырма пур.

25. М атюк ҫырми. 26. Елюк ҫырми. 27. Униҫ аппа 
ҫырми.

28. С алтак масарӗ. Ы хра шывӗ хӗрринчи И ӑлӑм 
ҫӗрӗ ҫинчи тӗмеске. Унта пирвайласа П.Е. Крепков 
отрядӗнчи паттӑр  салтаксене пытарнӑ.

Тӑрӑн таврашӗнче

1. Апсулхи -  ҫак ят  Хапӑс улӑхӗ сӑмаха кӗскетсе кала- 
нипе пулса кайнӑ пулмалла. Темиҫе ӗмӗр каялла Хапӑс 
ятл ӑ  пуян арҫыннӑн Тӑрӑн ялӗн хӗвел анӑҫ енче, П ӑла 
юхан ш ывӗнчен инҫе те мар, хирте улӑх пулнӑ. В атти
сем каланӑ тӑрӑх, 1920-30 ҫулсенче те ҫав улӑх варрин- 
че вырнаҫнӑ кӳлӗре пулӑ, кайӑк-кӗш ӗк нумай пулнӑ, 
ҫуллахи уй-хир ӗҫӗсенчен пушансан ял ҫыннисем лаш а- 
сене ш ы ва кӗртнӗ. Пурӑна киле ҫав кӳлӗ типсе ларнӑ, 
лапам  анчах тӑрса юлнӑ. П ӑла хӑйӗн ҫулне улӑш тарса 
халь Апсулхи урлӑ юхса вы ртать. Ҫав вы рӑнтан инҫе те 
мар, Енш ик ялӗ ҫывӑхӗнче, хыр вӑрманӗ ешерет.

2. Киремет вырӑнӗ -  Тӑрӑн тавраш ӗнче киремет 
йывӑҫҫи, ҫак ялтан  Ч ӑваш  Ишеке каякан ҫул айккинче 
пулнӑ. Ӗ лӗк-авал унта пырса ял ҫыннисем киремете чӳк 
туса япаласем, укҫа-тенкӗ, савӑт-сапа, выльӑх-чӗрлӗх 
пусса панӑ. Пурӑна киле йывӑҫ ҫӗрсен, хирте суха тунӑ 
вӑхӑтра ҫав вы рӑна та  сухаласа пӗтернӗ.
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3. Арман лаппи -  Тӑрӑн ялӗнчи анаткасран кӑнтӑр 
енче, П ӑларан ҫурҫӗр енче вырнаҫнӑ ҫерем. Иртнӗ 
ӗмӗрӗн 20-мӗш ҫулсенччен Патӑрьелӗнче пурӑннӑ Во
тяков пуянӑн П ӑла ҫинче ҫак вырӑнта пӗр шыв арманӗ 
пулнӑ.

4. Ехрем ҫырми -  Арман лаппинче пӗвеленӗ ҫырма, 
е канав ҫине ӗлӗкхи вӑхӑтра Ехрем ятлӑ ҫын шывар- 
мань лартса ӗҫлеттернӗ.

5. Куршӑн ҫырми — М агистральная тата  Кӑнтӑр 
урамӗсем урлӑ К. Михеев хуҫалӑхӗ ҫумӗнчен Арман 
лаппи патне тухать.

6. И ӑкӑнат ҫырми -  Тӑрӑн фермин хӗвел анӑҫ ен
чен пуҫланать те, Солдатов Владимир пахчи ҫумӗнчен 
иртсе кайса Улӑх (Луговая) урамӗпе улӑха тухать. Ӑна 
И ӑкӑнат ятлӑ арҫын ячӗпе каланӑ.

7. Чураквар -  Тӑрӑн ялӗн хӗвел анӑҫ енче вырнаҫнӑ 
ҫырма П.П. Крылов хуҫалӑхӗ умӗнчен иртсе урампа 
кӑнтӑр еннелле тӑсӑлса П ӑла юхан шывне тухать.

8. Ш ай лаппи -  Тӑрӑнти чиркӳ патӗнчен П.О. Во- 
робьевсен хуҫалӑхӗ умӗнчен Улӑх урамӗпе кӑнтӑралла 
П ӑла енне утсан Ш ай лаппи улӑхӗ патне тухма пулать.

9. Хӑйӑрлӑ -  П ӑла хӗрринче Апсулхи лапамӗн хӗвел 
тухӑҫ енчи хӑйӑрлӑ вырӑн. Иртнӗ ӗмӗрти иккӗмёш 
ҫурринче те ҫав лапамра каюрасем ӗрченӗ.

10. Саранча — ӗлӗк-авал шурлӑх пулнӑ вырӑн. 
Хальхи вӑхӑтра та  сухаламан айлӑмра Ыхра Ҫырмин 
кӑнтӑр, ҫавӑн пекех Ш упаш кара каякан асфальт ҫулӑн 
сулахай енче 300-400 метрта вырнаҫнӑ ҫаран. Ватти- 
сем каланӑ тӑрӑх иртнӗ ӗмӗрӗн 20-мӗш ҫулӗсенче ҫӑва 
тухсан кӑнтӑр енчен вӗҫсе ҫитнӗ саранча ушкӑнне ҫав 
вы рӑнта тупса тӗп тунӑ.

11. Ӑтӑркасси (Площадь Советов) — ҫак сӑмах шыв- 
ра пурӑнакан чӗрчун Ӑтӑр ятран тухса кайнӑ. Ҫак 
вы рӑнтан инҫе те мар иртсе каякан Пӑла юхан шывӗнче 
ӗлӗк ӑтӑрсем ӗрченипе ҫак касса ҫапла калама пуҫланӑ 
пуль.
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12. П ӑла юхан шывӗ -  П атӑрьел районӗнчи чылай 
ял ҫумӗпе юхса выртать. Эпир ача-пӑча чухне ҫуллахи 
ш ӑрӑх кунсенче ш ывра сахал мар чӳхеннӗ, ҫӳллӗ 
ҫыранран пуҫ хӗрлӗ чӑмнӑ. Вырӑнӗ вырӑнӗпе шыв 
тарӑнӑш  2-2,5 метра ҫитетчӗ.

«Пӑла» ят тӗпчевҫӗ-таврапӗлӳҫӗсем шучӗпе 
(сӑмахран -  И.С. Дубанов), тутар чӗлхинчи «буа» 
сӑмахран улшӑнса чӑваш  чӗлхине пӗве сӑмахпа 
куҫарӑнса кӗнӗ. Ӗлӗк-авалтан ҫак юхан шыва 
тӑрш ш ӗпех темиҫе вы рӑнта пӗвеленӗ, шыварман- 
сем лартса ҫӑнӑх та  авӑртнӑ пуль пирӗн мӑн асатте- 
сем. П ӑла юхан шывӗ Йӗпреҫ районӗнчи Липовка ялӗ 
ҫумӗнчи вӑрмантан тытӑнса П атӑрьел районӗнчи 
Пӑлапуҫ Нурӑс ҫывӑхӗнчен иртсе каять. М алалла Пер
вомайски, Тикеш, Тӑрӑн, Й ӑлӑмпа П атӑрьел тата  ытти 
ялсем ҫумӗнчен иртсе Елчӗк районӗ урлӑ Тутарстанри 
Сӗве юханшывне юхса кӗрет. Ҫапла вара Чӑваш  Ре- 
спубликинчи виҫӗ район урлӑ юхакан П ӑла тӑрш ш ӗ 92 
ҫухрӑма, пӗтӗмпе 127 ҫухрӑма ҫитет. Пӗр ӗмӗр каялла 
П ӑла хальхи пек Тӑрӑнпа Й ӑлӑм ҫумӗнченех юхса выр
тман. П атӑрьел ялӗн хӗвел анӑҫ енче вырнаҫнӑ Юхма 
касси ҫывӑхӗнчен иртсе хӗвел тухӑҫнелле иртсе кайнӑ 
ҫак юханшыв. Ш ыв юппи ҫулсерен ҫурҫӗрелле куҫса 
пынӑ май асӑннӑ икӗ ял ҫывӑхне тата  Патӑрьелӗнчи 
Канаш  урамӗ хӗрринех ҫыран ишӗлсе ҫитнӗ. Ҫавна 
пула П атӑрьел ҫывӑхӗнчи П ӑлана тӳрлетсе ячӗҫ пӗр 
виҫ-тӑватӑ ҫул каялла.

Кӗҫӗн Патӑрьел таврашӗнче:

1. Киремет вырӑнӗ -  Кӗҫӗн Патӑрьелӗнчи (Йӑлӑмри) 
Ҫул хӗрри урамӗнчен Катек ялне тухса каякан ҫул айк- 
кинче ӗлӗк-авал Киремет йывӑҫҫи ларнӑ. Унтан инҫе те 
мар ҫырма урлӑ пӗчӗк кӗпер хунӑ.

2. Кайӑк купарчи -  Йӑлӑмран Катеке каякан ҫулпа 
пӗчӗк кӗпер патне ҫитсен сад енне пӑрӑнас пулать. Ҫав
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садӑн кӑнтӑр хӑвел тухӑҫ енче ҫаврака тӗмеске пур. Ячӗ 
вара, кайӑк купарчи евӗр пулнипех-ши, халӑх хушшин
че ҫавӑн пек сарӑлнӑ.

3. Укахви кӳлли — ялӑн хӗвел тухӑҫ енче вырнаҫнӑ 
Крепков палӑкӗ ҫумӗнчен иртсе Треньелне каякан 
ҫулпа хире тухсан (1967 ҫулччен Канаш а ҫав ҫулпа Тре
ньел ялӗн хӗвел тухӑҫ енчен иртсе ҫӳренӗ) Укахви ятлӑ 
хӗрарӑм ятне панӑ кӳлӗ пулнӑ. Ваттисем астӑваҫҫӗ- 
ха, ҫак хирте сухаласа тыр-пул аксан, унта выльӑх 
кӗртмен. Ҫавӑнпа та  хир варринчи кӳлӗ вырӑнӗнче 
ҫаран пулса кайнӑ, ҫав вырӑнта курӑк лайӑх ӳснӗ, ял 
ҫыннисем выльӑхсем валли ҫулса утӑ хатӗрленӗ. Ю лаш 
ки ҫулсенче ҫарана сухаласа пӗтернё, ун вырӑнне тыр- 
пул акса ҫитӗнтереҫҫӗ, ҫавӑнпа кӳлӗ вырӑнӗ те юлман.

4. Иш ӗлекен ҫырма пуҫӗ -  Треньелӗн хӗвел тухӑҫ 
пайӗнче Ы хра ҫырмин юханшывне ишӗлсе тухакан 
ҫырма. Ҫакӑн пек ятлӑ ҫырма пуҫӗ Тӑрӑн ҫӗрӗ ҫинче те 
пур.

5. Саринке ҫырми -  Йӑлӑмри Хветӗр Ҫитта урамӗнчи 
Тихонова Вера хуҫалӑхӗ умӗнчен П ӑлана ҫурса анакан 
ҫырма.
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ВЫРӐСЛА-ЧӐВАШЛА ҪУЛТАЛӐКРИ 
УЙӐХ ЯЧӖСЕМ

Январь -  кӑрлач 
февраль — нарӑс 
март -  пуш 
апрель -  ака 
май -  ҫу 
июнь -  ҫӗртме декабрь-раштав

август — ҫурла 
сентябрь- авӑн 
октябрь -  юпа 
ноябрь -  чӳк

июль -  ута

Кӗскетнё сӑмахсен списокӗ

РГАДА -  Российский государственный архив древних актов 
ЧГИА — Чувашский государственный исторический архив 
ЦГА ЧР -  Центральный государственный архив Чувашской 

Роеспублики
ЧР ТПА -  Чӑваш Республикинчи тӗп патшалӑх архивё 
ЧГИГН -  Чувашский государственный институт гуманитар

ных наук
НА РТ -  Национальный архив Республики Татарстан
ГАУО -  Государственный архив Ульяновской области
УОПА -  Ульяновск облаҫӗнчи патшалӑх архивӗ
РЁК -  Районти ӗҫ тӑвакан комитет
ХАО -  Хупӑ акционерлӑ общество
МТС -  машино- тракторная станция
ед.хр. -  единое хранение
ф. -  фонд
оп. -  опись
д. -  дело
л. -  лист
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Александр Ивано
вич Самакин -  кёнеке 
спонсорёсенчен пёри.

1962 ҫулхи кӑрлач 
уйӑхӗн 16-мёшӗнче
П атӑрьел районӗнчи
Тӑрӑн ялӗнче ҫуралса 
ӳснӗ. Вӑтам шкул вӗренсе 
пӗтерсен 1989 ҫулта вӑл 
Ш упаш кара ҫул ты тать.
Ш ӗкӗр хуламӑрта агрегат 
заводӗнче слесарь-сборщик 
пулса ӗҫлеме ты тӑнать.

1980-82 ҫулсенче СССР Хӗҫ-пӑш аллӑ Вӑйӗсен 
сывлӑш-десант ҫарӗнче полк разведкинче хӗсметре 
тӑрать. С алтак тивӗҫне пурнӑҫласа Самакин А.И. Шу- 
паш карах агрегат заводне таврӑнать, унта оператор 
ӗҫӗнчен ты тӑнса цех маҫтӑрне ҫитиччен ӳсет.

1987 ҫулта вӑл Ш упаш карти трактор тӑвакан  за
вода куҫать, маҫтӑр, юсав цехӗн механикӗ, экономист, 
ОВК бюро пуҫлӑхӗ.

1991 ҫултан ты тӑнса пирён ентеш  АООТ «Промтрак- 
тор-Брокер» исполнительнӑй директорё. Александр 
Иванович ӗҫленӗ вӑхӑтрах И.Н. Ульянов ячӗллӗ Ч ӑваш  
патш алӑх унивеситечӗн экономика факультетӗнчен 
вӗренсе тухса, аслӑ пӗлӳллӗ экономист специальнӑҫне 
алла илет.

1998 ҫултанпа вӑл индивидуальнӑй предприни
матель, «Заходи» магазинӑн директорё, 2006 ҫултан 
ты тӑнса -  ООО «Торговый дом» «Заходи» директорё.

А.И. Самакин Ш упаш кар хулинчи депутатсен 
пухӑвӗн виҫҫӗмӗшпе (2001-2005 ҫҫ.) тӑваттӑм ӗш  (2005- 
2010 ҫҫ.) суйлавсен депутачӗ пулнӑ.

Александр Иванович республикӑри, ҫавӑн пекех тӗп 
хулари обществӑлла пӗрлешӳсенче активлӑ хутш ӑнать, 
йы вӑра кӗрсе ӳкнӗ ҫынсене пулӑш ма тӑрӑш ать.
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