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Тив.шсем 
вёр=ё хир.нче

Тивĕш ялĕнчен Тăван çĕршыв ирĕклĕхĕшĕн çапăçма тухса кайнă 
ентешсемпе малалла паллаштаратăп. Вĕсен ятне, паттăрлăхне 
манар мар.

Никита Васильевич Васильев
Чăваш, 1913 çулта çуралнă. ВЛКСМ членĕ, Раççей Хĕрлĕ Çарĕнче 1939 

çултанпа. Ишлей районĕнчи çар комиссариачĕ урлă çара илнĕ.
Çапăçури паттăрлăх тĕслĕхĕсем пирки кĕскен çырса кăтартнисенчен:
«Батарея штабĕн телефонисчĕ Никита Васильевич Васильев 1945 çул-

хи январĕн 30-мĕшĕнче Аданд ялĕ патĕнчен çурçĕр-хĕвел тухăçнерех 
канал патĕнче пынă çапăçура хăюлăх кăтартса дивизи командирĕпе полк 
командирĕн сăнав пункчĕсем хушшинчи лайăх çыхăнăва тивĕçтерме пул-
тарнă. Тăшман артиллерирен тăтăш персе тăнине пăхмасăр, лини çине 
тухса, çичĕ хутчен татăлнă çыхăну линине сыпса йĕркене кĕртнĕ. Н.В. Ва-
сильев «Çапăçури паллă ĕçсемшĕн» медаль илме тивĕçлĕ. 1945 çулхи 
апрелĕн 9-мĕшĕ».

«Батарея штабĕн телефонистне Никита Васильевич Васильев рядовоя 
Днестровск плацдармĕ çинче пехотăра телефонист пулса çапăçнă май, 
тăшман персе тăнине пăхмасăрах, юрăхсăра тухнă çыхăну линине яла-
нах хăвăрт юсама пултарнăшăн, пехота подразделенийĕсемпе артиллери 
хушшинчи çыхăнăва вĕçĕмех тивĕçтерме пултарнăшăн «Çапăçури пат-
тăрлăхшăн» медальпе наградăланă».

«1945 çулхи апрелĕн 6-мĕшĕнче Шиманторная ялĕ патĕнчен тытăнса 
наступлени пынă пĕтĕм тапхăрта Васильев рядовой, команда пункчĕн 
линийĕн пуçлăхĕ пулнă май, малти линисемпе çыхăнăва татти-сыпписĕр 
тивĕçтерсе тăма пултарнă. Çыхăну татăлсан вăрманта ăна йĕркене кĕрт-
нĕ чухне 4 нимĕç салтакĕпе тан мар çапăçăва кĕнĕ, иккĕшне персе вĕлер-
нĕ, пĕрне тыткăна илнĕ, çыхăну линине юсанă. Çак паттăрлăхшăн ăна 
виççĕмĕш степень «Мухтав» орденĕпе наградăланă».

«1945 çулхи майăн 9-мĕшĕнче Никита Васильевич Васильев икĕ юл-
ташĕпе пĕрле çыхăну линине карнă. Нимĕçсен ушкăнĕпе çапăçăва кĕнĕ. 
Тăшман ушкăнне салатса янă, задание пурнăçланă. Н.В. Васильева асăн-
нă паттăрлăх тĕслĕхĕшĕн «Хĕрлĕ çăлтăр» орденпа наградăланă. 687-
мĕш артиллери полкĕн командирĕ Радушинский подполковник».

Александр Григорьевич Григорьев
Полк штабĕн связнойĕ, хĕрлĕ армеец. Ишлей районĕнчи Тивĕш ялĕнче 

1917 çулта çуралнă. Чăваш, партире тăмасть.
Çапăçури паттăрлăх тĕслĕхĕ пирки кĕскен çырса кăтартнинчен:
«А.Г. Григорьев çапăçусенче хăюлăхпа паттăрлăх кăтартать, командова-

ни хушăвĕсене яланах вăхăтра тата çирĕп пурнăçлать. 1944 çулхи ноябрĕн 
23-мĕшĕнче оперативлă документсене сăнав пунктĕнчен полк штабне çи-
терсе панă чухне тăшман пулемечĕн вут-çулăмĕ айне лекнĕ. Апла пулин 
те çухалса кайман, пулеметран персе тăракан зонăран шуса тухса опера-
тивлă документсене кирлĕ çĕре вăхăтра çитерсе панă. Хăюлăхпа паттăр-
лăх кăтартнăшăн ăна «Çапăçури паттăрлăхшăн» медальпе наградăланă. 
Полк командирĕ Козак. Полк штабĕн пуçлăхĕ Ванифатов майор».

Л. КРАСНОВ  хатĕрленĕ.

Проект Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе 
информаци политикин тата массёллё коммуни-
кацисен министерстви пулёшнипе пурнё=ланать?

Сăн ÿкерчĕкре эсир Аркадий Архипов капитана 
куратăр. Вăл Москакассинче 1909 çулхи январĕн 
26-мĕшĕнче çуралнă. 1921 çулта Москакассинчи 
пуçламăш шкултан вĕренсе тухнă. Çав çулхине вăл 
хăр тăлăха  тăрса юлнă, ашшĕ Архип Николаевич 
вилнĕ, унчченхи çулта амăшĕ – вырăс хĕрĕ Ма-
рия Семеновна пурнăçран уйрăлнă пулнă.  Çакăн 
хыççăн Аркадий Гурий шăллĕпе (1916 ç.ç.)  ашшĕн 
пиччĕшĕ Федор Николаевич патĕнче пурăннă, вос-
питани илнĕ. 

Аркадий 2 çул хушши  Каршлăхра хресчен çамрăкĕсен 
шкулĕнче пĕлÿ илнĕ, йывăрлăха пăхмасăр вăл пĕлĕве 
малалла ÿстерме шухăшланă. 1931 çулта Хусанти  фи-
нанспа экономика рабфакне вĕренме кĕнĕ,  вĕренÿре 
япăх мар ĕлкĕрни курăнать, нимĕç чĕлхипе калаçнă, 
çырнă тата вуланă.  Икĕ çуллă вĕренĕве вĕçленĕ 
хыççăн Аркадий Архипович Сĕнтĕрвăрринче тата 
Шупашкарта тĕрлĕ организацире ертÿçĕре ĕçленĕ. 
Вăрçăччен ЧАССР вырăнти топливо промышленноç 
управленийĕн Советски районĕнчи вăрман хатĕрлевĕн 
ертÿçинче тăрăшнă. 

1942 çулхи февралĕн 2-мĕшĕнче Советски çар ко-
миссариачĕ  урлă çар ретне тăнă,  ăна Хĕрлĕ Çарăн 
политсоставăн Винница курсĕнче  çар ĕçне вĕренме 
янă.  Унтан вăл кĕçĕн политрук специальноçне алла 
илсе тухнă. Чăваш каччи 274 стрелковăй дивизин  965 
стрелковăй полкĕн йышĕнче хĕвел тухăç  фронтĕнче 
замполит должноçĕнче çар тивĕçне пурнăçланă. Авгу-
стăн 12-мĕшĕнче Калинин облаçĕнчи  Гребенево стан-
цинчи пĕр çапăçура ăна амантнă. 

Çар ĕçĕнче пысăк ăсталăх кăтартнине тата шаннă ĕçе 
çÿллĕ шайра пурнăçланине кура нимĕç чĕлхине те аван 
пĕлекен Аркадий Архипова тепĕр çулхине «Смерш» кон-
трразведкăн оперативлă ĕçченĕ пулма шаннă. Вăл кăт-
кăс операцисене хутшăннă, ыттисенчен те çирĕп ыйтнă. 
Майăн 1-мĕшĕнче  ăна «Çапăçури паллă ĕçсемшĕн» 
медальпе чысланă.  Сентябрь – октябрь уйăхĕсенче 
пĕлĕве вăл Мускав шкулĕнчи «Смерш» ГУК НКО-ра 
ÿстернĕ, 1944 çулхи октябрь уйăхĕччен Ростов-на-Дону 
хулинче Çурçĕр Кавказ çар округĕн «Смерш» ОКР НКО 
оперуполномоченнăйĕнче тăрăшнă. 

Аслă Çĕнтерĕве Аркадий çак должноçра 2-мĕш Укра-
ина фронтĕнче кĕтсе илнĕ. Вăрçăра хăюлăхпа паттăр-
лăх кăтартнăшăн ăна Тăван çĕршывăн Аслă вăрçин 2 

степеньлĕ орденĕпе, «Германие çĕнтернĕшĕн», «Бу-
дапешта илнĕшĕн» медальсемпе тата ытти хисеппе 
чысланă. 

Аслă Çĕнтерÿ пирки ырă хыпар сарăлнă пулин те, Ар-
кадий Архиповшăн вăрçă вĕçленмен-ха. Хĕç-пăшаллă 
çарсен тĕп ушкăнĕн «Смерш» контрразведка управле-
нийĕ Австрие çитнĕ. 1947 çулхи октябрь уйăхĕччен  Гер-
манинчи ГСОВ 3-мĕш ударлă çарăн  трофей бригадин 
56  уйрăмĕн  «Смерш» ОКР НКО-н аслă оперуполномо-
ченнăйĕ çар ĕçне малалла тăснă. Çак тапхăрччен вăл 
Румынире, Венгрире, Чехословакире, Австрире пулнă.

1949 çулччен вăл Урал çар округĕнче çар ĕçĕпе 
тимленĕ, 1952 çулччен Чул хула çар округне ĕçлеме  
куçарнă. 1953 çулхи майăн 2-мĕшĕнче асăннă округăн 
Йошкар-Ола гарнизонĕнчен  СССР Оборона министер-
ствин саппасне  тухнă. Çул çитнипе 1964 çулхи дека-
брĕн 31-мĕшĕнче ăна çар учетĕнчен кăларнă.              

А. Архипов Армавир хулинче 1915 çулта çуралнă 
Антонинăпа 1940 çулхи сентябрĕн 17-мĕшĕнче çемье 
çавăрнă.   

«Смерш» 
оперуполномоченнёй. 
=.нтер.ве к.тсе илн. 

Çур аки – çĕр ĕçченĕ кĕтнĕ вăхăт. Епле хатĕрленет-ха хресчен çак ĕç çине?  
ЧР Ял хуçалăх министерствин приказĕпе килĕшÿллĕн патшалăх техника надзор 

управленийĕн пуçлăхĕ В. Димитриев район валли график çирĕплетрĕ. Унпа килĕшÿл-
лĕн Уйкас Янасал ял тăрăхĕнчи Ильич яч. хис хуçалăхăн тата хресчен (фермер) 
хуçалăхĕсемпе харпăрлăхра техника тытакан уйрăм граждансен ака уйăхĕн 8-мĕшĕн-
че, Мăн Сĕнтĕр ял тăрăхĕнчи КФХсемпе уйрăм граждансен ака уйăхĕн 20-мĕшĕнче, 
Ильинка ял тăрăхĕнчи КФХсемпе уйрăм граждансен ака уйăхĕн 17-мĕшĕнче, Кать-
кас ял тăрăхĕнчи «Моргаушская» чăх-чĕп фабрикипе «ВТМ» обшествăн тата КФХ-
семпе уйрăм граждансен ака уйăхĕн 15-мĕшĕнче, Муркаш ял тăрăхĕнчи Е. Андреев 
яч. хис. хуçалăхпа «Картофель» агросоюзăн тата КФХсемпе уйрăм граждансен ака 
уйăхĕн 1-мĕшĕнче, Москакасси ял тăрăхĕнчи «Передовик» хуçалăхăн тата КФХсем-
пе уйрăм граждансен ака уйăхĕн 22-мĕшĕнче, Оринин ял тăрăхĕнчи «Оринино», 
«Восток» хуçалăхсен тата КФХсемпе уйрăм граждансен ака уйăхĕн 10-мĕшĕнче, Çа-
тракасси ял тăрăхĕнчи «Свобода» хуçалăхăн тата КФХсемпе уйрăм граждансен ака 
уйăхĕн 3-мĕшĕнче, Турай ял тăрăхĕнчи Суворов яч. хис. хуçалăхăн тата КФХсемпе 
уйрăм граждансен ака уйăхĕн 2-мĕшĕнче, Хорнуй ял тăрăхĕнчи «Путь Ильича» агро-
фирмăн тата КФХсемпе уйрăм граждансен ака уйăхĕн 9-мĕшĕнче, Чуманкасси ял 
тăрăхĕнчи Чапаев яч. хис., Чкалов яч. хис. хуçалăхсен тата КФХсемпе уйрăм граж-
дансен ака уйăхĕн 7-мĕшĕнче, Шетмĕпуç ял тăрăхĕнчи «Колос» обществăпа Мичу-
рин яч. хис. агрофирмăн тата КФХсемпе уйрăм граждансен ака уйăхĕн 14-мĕшĕнче, 
Юнкă ял тăрăхĕнчи КФХсемпе уйрăм граждансен çу уйăхĕн 19-мĕшĕнче, Йÿçкасси 
ял тăрăхĕнчи «Ударник» хуçалăхăн тата  КФХсемпе уйрăм граждансен ака уйăхĕн 
13-мĕшĕнче, Ярапайкасси ял тăрăхĕнчи «Герой» хуçалăхăн тата КФХсемпе уйрăм 
граждансен ака уйăхĕн 6-мĕшĕнче, Ярославка ял тăрăхĕнчи КФХсемпе уйрăм граж-
дансен çу уйăхĕн 5-мĕшĕнче хăйсен техника хатĕрĕсене техосмотр тăратмалла.

С. НИКОЛАЕВ, 
патшалăх техника надзорĕн районти инженер-инспекторĕ.

Техосмотр вёхёч.
Иртнĕ шăматкун Çĕнĕ Шупашкар 

хулине Чăваш, Тутарстан тата Мари 
Эл Республикисенчи спортсменсем 
пухăннă. Вĕсем Чăваш Республикин 
картинг енĕпе иртнĕ «Шупашкар кар-
тинг» ăмăртăвăн иккĕмĕш тапхăрĕнче 
мала тухассишĕн вăй виçнĕ. 

Картингистсем тĕрлĕ класра тупăш-
нă: «микро», «мини», «супер-мини», 
«ОК» тата «национальный». Чăваш 
Енри спортсменсем пурĕ 3 ылтăн, 4 
кĕмĕл тата 5 бронза медаль çĕнсе 
илнĕ.

Çак ăмăртура Москакасси тăрăхĕн-
чи спортсменсем лайăхпа палăрнă.

Николай Матросов «мини» дисци-
плинăра 2-мĕш вырăн çĕнсе илнĕ. 
«ОК» номинацире Егор Гурьянов 
1-мĕш вырăна тухнă. «Националь-
ный» класра вара москакассисем 
пьедесталăн пур картлашкине те 
йышăннă: Александр Яшмуркин 
1-мĕш вырăн, Сергей Паршев тата 
Артур Рыжков хыççăнхи вырăнсене 
тухма пултарнă (сăн ÿкерчĕкре).

Н. НИКОЛАЕВА.

Москакассисем «Шупашкар 
картингра» палёрнё

Спорт Ял ху=алёх.


