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Проект Чёваш Республикин 
Цифра аталанёв.пе информаци 
политикин тата массёллё ком-
муникацисен министерстви пу-
лёшнипе пурнё=ланать?

Валентина Васильева (сăн 
ÿкерчĕкре) 1923 çулхи апрелĕн 
1-мĕшĕнче  Юнкăра çуралса 
ÿснĕ. Ашшĕ Александр Чакак 
йывăр чире пула 1934 çулхине 
пурнăçран уйрăлнă. Виçĕ ача – 
Афиноген, Валентина, Роза  çур-
ма тăлăха юлнă, вĕсем ун чухне 
пуçламăш класс ачисем кăна 
пулнă-ха. Валентина 10 класлă 
пĕлĕве Сĕнтĕр шкулĕнче илнĕ. 

1941 çулхи июнĕн 22-мĕшĕ, кану 
кунĕ, ĕç эрни хыççăн чылайăшĕ 
канма та пултарнă. Шăплăхпа кан-
лĕхе нимĕн те чармĕ темелле ĕнтĕ. 
Анчах та хăрушă вăрçă пуçланнă 
пирки кашни çемьене хыпар çитнĕ, 
ăçта – çавăн чухнех, тепĕр çĕре – 
кăшт каярах.  Юнкăран Тăван çĕр-
шыва хÿтĕлеме 714 çын тухса кай-
нă. Вĕсем хушшинче Валентинăпа 
Афиноген та пулнă. Афиногенăн 
фронтра чылай вăхăт пулма тÿр 
килмен. Ленинград патĕнче ури-
не амантнă пирки гангрена чирĕ 
пуçланнăран сулахай урине тат-
ма тивнĕ, госпитальте сипленнĕ 
хыççăн ăна киле янă.  

Валентина вăрçăн иккĕмĕш çулĕн-
че алла повестка илнĕ.  Ун чухне вăл 

тин кăна 19 çул тултарнă пулнă-ха. 
Шупашкарти  саппасри 8-мĕш теле-
граф полкĕнче  хĕр фронт çыхăнуçи-
не тăватă уйăх вĕреннĕ, çавăнта 
Атăл çи тăрăхĕнчи хĕрсене çар ĕçне 
хăнăхтарнă.

Унăн аса илĕвĕнчен: «Çирĕп йĕр-
ке, перессин хăнăхтарăвĕ, çыхăну 
йĕркисем, окопсем чавни тата  ытти 
те. Фронта каяс умĕн малтанхи кун-
хине йăмăкран анне вилни пирки 
телеграмма илтĕм. Анчах та хута 
пичет пусса çирĕплетмен пирки мана 
аннене пытарма ямарĕç. Анне ун 
чухне 39 çултаччĕ, пире виççĕне ура 
çине тăратрĕ, атте эпир пĕчĕк чухне 
вилчĕ... 1942 çулхи июлĕн 4-мĕшĕн-
че  çыхăнуçăсен полкĕ вăрçа тухса 
кайрĕ. «Вставай, страна, огромная» 
юрă йĕркисем илтĕнсен çынсем ура-
ма васкарĕç. Шинель тăхăннă хĕрсе-
не курсан пĕрисен куçĕсем шывлан-
чĕç,  теприсем тутăрпа сулларĕç. 
Хăрушă пулин те,  юрă йĕркисем 
шанăç пачĕç. Эпĕ кулма тăрăшрăм, 
анчах та  чи çывăх çынна юлашки 
çула ăсатма май килменнине аса 
илсе куçсем куççулĕпе тулчĕç».

Вăрçă вăрçах çав, йăлтах чăт-
са ирттерме тивет, çын вара ки-

рек епле лару-тăрăва та хăнăхать. 
Чăваш хĕрĕсен Польшăри чаçне 
тăшман çавăрса илнĕ, чĕре тапнă 
чухне хĕрсем тăшмана парăнмас-
сине тупа тунă. Унта вĕсен икĕ хĕр 
валли пĕр трофей пистолечĕ пул-
нă. Вальăн тусĕ Паша çапла ка-
ланă: «Малтан мана персе пăрах та 
хыççăн хăв перĕн». Тавах шăпана, 
вĕсене ун пек тума пÿрмен. 

Кам-ха вăл Паша?  Çыхăнуçăсен 
Шупашкарти курсĕнче Валя Пе-
расковья  Парандеевăпа (хыççăнхи 
хушамачĕ Ванюшкина)  туслашнă. 
Вăл Уйкас Хачăкра çуралнă, кай-
ран Ивановкăра пурăннă. Вĕсем 
иккĕшĕ те пĕр кунта фронта тухса 
кайнă, пĕрле çапăçнă, пĕрле Бер-
лина çитнĕ, рейхстаг çинче хăйсен 
ячĕсене пĕрле çырса хунă, ĕмĕр-
лĕхе туссем пулса тăнă.

 «Аслă Çĕнтерĕве Берлинта кĕтсе 
илтĕмĕр, урамра «Çĕнтерÿ!», «Çĕн-
терÿ!» тесе кăшкăрни илтĕнсе тăчĕ. 
Савăннипе куççулĕ тухать, пĕр-пĕр-
не  ыталатпăр,  тута паратпăр.

 Тăшманран хăтарнă ял-хулана, 
çĕре пăхма хăрамалла – йăлтах 
çунса кĕлленнĕ, шăтнă, çурăлнă. 
Çакăн пек ÿкерчĕк талккишпе. Уй-

рăмах Белоруссинче хăрушă ла-
ру-тăру пулни курăнчĕ,  урамра 
çынсене çакса вĕлернĕ вырăнсем, 
виллисем çакăнса тăраççĕ, çунса 
пĕтмен çурт-йĕрте персе пăрахнă 
çемьесем, вăл шутра пĕчĕк ача-
сем, ытти çĕрте те çынсем выр-
таççĕ. Çаксем çине пăхсан чун-
чĕре çурăлса каясла хĕсет, çамрăк  
пулни, çутă малашлăха шанни тата 
ĕненни кăна çăлса пычĕ. Шăпа та 
хĕрхенчĕ пулас, вăрçă витĕр суран-
семсĕр тухма май килчĕ.  

1945 çулхи июль уйăхĕнче 
Пашăпа Мускавран Шупашкара 
çити пуйăспа çитрĕмĕр, Сĕнтĕре 
пире машинăпа леçрĕç. Унта мана 
вăрçă инваличĕ Афиноген пичче 
кĕтсе илчĕ.  Ялти хĕр туссемпе 
Марфа Бархаткинăпа, Калерия 
Хошкинăпа, Василиса Яргунь-
кинăпа ыттисемпе тĕл пултăмăр, 
савăнăç   – чикĕсĕр», – çапла пулнă 
Валентинăн  аса илĕвĕ.

1945 çулхи ноябрĕн 1-мĕшĕнче 
Валя Илья Васильев фронтовикпа 
çемье çавăрнă. Çав çулхине вăл 
Сĕнтĕр ĕçтăвкомĕн культура пайĕн 
инструкторĕнче ĕçлеме тытăннă. 
Тепĕр 3 çултан ăна Юнкăри вулав 

çурчĕн ертÿçи пулма шаннă. Ка-
ярах вăл çыхăнуçăра тата ытти 
ĕçре 65 çул тултариччен тимленĕ,  
сумлă 90 çул пурăннă.

Вăрçăри хăюлăхпа паттăрлăхшăн 
ăна Тăван çĕршывăн Аслă вăрçин 2 
степеньлĕ орденĕпе, медальсемпе, 
кăкăр çине çакмалли паллăсемпе 
чысланă, ĕç çулĕсенче те вăл тĕрлĕ 
Хисеп хучĕпе Тав çырăвне тивĕçнĕ.

Ирина ВЕТЛУГИНА. 

Ивановка ялĕ М-7 автоçул хĕр-
ринче вырнаçнă. Çав ялта манăн 

хуняма, хисеплĕ Перасковья Ва-
нюшкина (сăн ÿкерчĕкре) пурăн-
нă.  Вăл 1923 çулхи октябрĕн 
13-мĕшĕнче Уйкас Хачăк ялĕнче  
çуралнă.  1931 çулхине,  коллекти-
визаци тапхăрĕнче, çĕнĕ вырăнта 
çĕнĕ кил-çурт çавăрса,  çĕнĕ пур-
нăç пуçлас тесе,  çемье çĕнĕ яла 
– Ивановкăна куçнă.

 Çичĕ класлă пĕлĕве Москакас-
си шкулĕнче илнĕ, хыççăн Сĕнтĕр 
шкулĕнче вĕреннĕ. Шкултан тухнă 
хыççăн Перасковья 3 çула яхăн аслă 
пионервожатăйĕнче ĕçленĕ, ачасене 
вĕрентесси, вĕсемпе пĕрле пуласси 
чуна çывăххине ăнланса илнĕ.

 Малашнехи пурнăçа шкул ĕçĕпе 
çыхăнтарас тĕлĕшпе Етĕрнери пе-
дагогика училищине вĕренме кайнă, 

1941 – 1942 çулсенче хăвăртлатнă 
мелпе пĕлÿ илнĕ. 1942 çулхи июнĕн 
9-мĕшĕнче панă справка тăрăх, 
вăл шкул гигиени,  истори, есте-
ствознани, географи методикисен 
тĕрĕслевĕ витĕр тухнă.       

Хăрушă вăрçă çулĕсем пынă. 
Хастар хĕр те Тăван çĕршыва 
хÿтĕлессинчен аякра тăрса юлма 
пултарайман. Перасковья комсо-
молка Сĕнтĕр çар комиссариачĕ 
урлă фронта кайма вăйпа ирĕк илнĕ. 
Ашшĕ Никита Парандеев  ăна 1942 
çулхи июлĕн 4-мĕшĕнче Ильинка 
пристаньне çити ăсатса янă. Унтан 
вăл Шупашкара çитнĕ, август уй-
ăхĕччен вăл çар енĕпе пĕлÿ илнĕ. 
Çавăн хыççăн ăна Çурçĕр Хĕвел 
тухăç фрончĕн 11-мĕш çарăн кабель 

уйрăмĕн 1038-мĕш ротине йышăн-
нă. Каярах вăл Брянск фронтĕнче 
Тула хулинче çар ĕçне пурнăçланă. 
Вăрçăн юлашки çулĕсенче  Белорус-
син 1-мĕш фронтĕнче пулнă, Берлин 
хулине çитнĕ. Вăл Юнкăри  хăйĕн хĕр 
тусĕпе  Валя Чакакпа 1945 çулхи май 
уйăхĕнче рейхстаг стени çине «Мы 
из Чувашии. Валя и Паша» тесе çы-
рнă. Перасковья Никитична фронтра 
почтальон, повар пулнă, ытларах те-
леграфист ĕçне пурнăçланă.

Хĕрлĕ армеец  Перасковья 1945 
çулхи июлĕн 4-мĕшĕнче тăван 
яла çитнĕ. Ăна ВЛКСМ районти  
комитечĕн учетпа статистика уй-
рăмĕн ертÿçи пулма шаннă. Хыççăн 
вăл   «Красное Знамя» колхозра 
тĕрлĕ ĕçре тăрăшнă. 1947 çулхи-

не Александр Ванюшкинпа çемье 
çавăрнă. Вăл 1923 çулхи февралĕн 
25-мĕшĕнче  çуралнă,  вăрçа хут-
шăннă. Хыççăн бригадирта, ферма 
ертÿçинче тăрăшнă.  

Вĕсем иккĕшĕ те пысăк хисе-
пе тивĕçнĕ хастар çынсем пулнă. 
Перасковья  Никитична  вăрçăра 
хăюлăх кăтартнăшăн виçĕ медале 
тивĕçнĕ. Мирлĕ пурнăçра та хастар 
пулнă, ăна социализмла ăмăрту çĕн-
терÿçин паллипе тата ытти хисеппе 
чысланă.  Александр Иванович та 
тĕрлĕ ят-сума тивĕçнĕ. Вĕсем мирлĕ 
пурнăçа çывхартассишĕн хăйсене 
шеллемен, ачисемпе мăнукĕсен те-
лейĕшĕн, пĕтĕм халăх ăнăçлăхĕшĕн 
тăрăшнă.   

Любовь ВАНЮШКИНА. 

В.сен яч.сем – рейхстаг стени =инче 

Ентешпе п.рле Берлина =итн.

Чувашская Республика  
Собрание депутатов Чуманкасинского 

сельского поселения Моргаушского района
РЕШЕНИЕ

23.06.2020г. № С- 66/1        деревня Одаркино
О назначении выборов депутатов Собрания депу-

татов Чуманкасинского сельского поселения Морга-
ушского района   Чувашской Республики четвертого 
созыва.

В соответствии  с  Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67 - ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»,  Законом Чувашской 
Республики от 25 ноября 2003 года № 41  «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Чувашской Республике» и  Уставом Чуман-
касинского сельского поселения  Моргаушского района Чувашской 
Республики,  

Собрание депутатов Чуманкасинского сельского поселения Морга-
ушского района Чувашской Республики решило:

1. Назначить  выборы  депутатов  Собрания депутатов Чуманка-
синского сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Ре-
спублики четвертого созыва  на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в Моргаушскую территориаль-
ную избирательную комиссию.

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня  его официального  
опубликования.

Глава Чуманкасинского сельского поселения
Моргаушского района Чувашской Республики                                                              

Н.В. Белов.

Чувашская Республика
Собрание депутатов Шатьмапосинского 

сельского поселения 
Моргаушского района

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 г. № С-51/1          деревня Шатьмапоси

О назначении выборов депутатов Собрания де-
путатов Шатьмапосинского сельского поселения 
Моргаушского района   Чувашской Республики чет-
вертого созыва.

   В соответствии  с  Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 
67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Законом 
Чувашской Республики от 25 ноября 2003 года № 41  «О выборах в 
органы местного самоуправления в Чувашской Республике» и  Уста-
вом Шатьмапосинского сельского поселения  Моргаушского района 

Чувашской Республики  
 Собрание депутатов Шатьмапосинского сельского поселения 

Моргаушского района Чувашской Республики решило: 
1. Назначить  выборы  депутатов  Собрания депутатов Шатьма-

посинского сельского поселения  Моргаушского района Чувашской 
Республики четвертого созыва  на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в Моргаушскую территориаль-
ную избирательную комиссию.

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня  его официального  
опубликования.

Глава Шатьмапосинского сельского поселения
Моргаушского района Чувашской Республики                                                  

Н.П. Александров.

Чувашская Республика
Собрание депутатов Юнгинского

 сельского поселения Моргаушского района
РЕШЕНИЕ

23.06.2020 г. № С-61/1                             c. Юнга
О назначении  выборов депутатов  Собрания де-

путатов Юнгинского сельского поселения Морга-
ушского района Чувашской Республики четвертого 
созыва.

В соответствии со  статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 
5  Закона Чувашской Республики от  25.11.2003 г. № 41 «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», 
Уставом Юнгинского сельского поселения Моргаушского района 
Чувашской Республики, Собрание депутатов Юнгинского сельского 
поселения Моргаушского района Чувашской Республики р е ш и л о:

1. Назначить  выборы депутатов Собрания депутатов Юнгинского 
сельского поселения Моргаушского района Чувашской  Республики 
четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в Центральную избирательную 
комиссию Чувашской Республики.

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня  его официального  
опубликования.

Глава Юнгинского сельского поселения                                                              
В.В.  Фомин.

Чувашская Республика  
Собрание депутатов Юськасинского сельского 

поселения Моргаушского района
РЕШЕНИЕ

23.06.2020 г. № С-71/1                        село Юськасы
О назначении  выборов депутатов  Собрания де-

путатов Юськасинского сельского поселения Мор-
гаушского района Чувашской Республики третьего 
созыва.

В соответствии со  статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 
5  Закона Чувашской Республики от  25.11.2003 г. № 41 «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», 
Уставом Юськасинского сельского поселения Моргаушского района 
Чувашской Республики, 

Собрание депутатов Юськасинского сельского поселения  Морга-
ушского района Чувашской Республики  решило:

1. Назначить  выборы депутатов Собрания депутатов Юськасин-
ского сельского поселения Моргаушского района Чувашской  Респу-
блики четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в Моргаушскую территориаль-
ную избирательную комиссию.

3. Настоящее решение  вступает в силу после  его официального  
опубликования.

Глава Юськасинского сельского поселения                                                                                                
А.Н. Кузьмин.

Чувашская Республика  
Моргаушский район

Собрание депутатов Ярабайкасинского 
сельского поселения

РЕШЕНИЕ 
23.06.2020 г. № С- 71/1           деревня Ярабайкасы

О назначении выборов депутатов Собрания де-
путатов Ярабайкасинского сельского поселения 
Моргаушского района   Чувашской Республики чет-
вертого созыва. 

В соответствии  с  Федеральным законом от 12.06.2002 
г. № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»,  Законом Чувашской Республики 
от 25 ноября 2003 года № 41  «О выборах в органы 
местного самоуправления в Чувашской Республике» и  
Уставом Ярабайкасинского сельского поселения  Морга-
ушского района Чувашской Республики,  

Собрание депутатов Ярабайкасинского сельского по-
селения Моргаушского района Чувашской Республики 
РЕШИЛО:

1. Назначить  выборы  депутатов  Собрания депутатов 
Ярабайкасинского сельского поселения  Моргаушского 
района Чувашской Республики четвертого созыва  на 13 
сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в Моргаушскую тер-
риториальную избирательную комиссию.

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня  его 
официального  опубликования.

Глава Ярабайкасинского 
сельского поселения                                                                                        

Г.В. Жуков.

Чувашская Республика  
Собрание депутатов Ярославского 

 сельского поселения
Моргаушского района

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 г. № С-66/1                          д. Ярославка

О назначении выборов депутатов Собрания де-
путатов Ярославского сельского поселения Морга-
ушского района   Чувашской Республики четвертого 
созыва

В соответствии  с  Федеральным законом от 
12.06.2002 г. № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»,  Законом Чувашской 
Республики от 25 ноября 2003 года № 41  «О выборах в 
органы местного самоуправления в Чувашской Респу-
блике» и  Уставом Ярославского сельского поселения  
Моргаушского района Чувашской Республики,  

Собрание депутатов Ярославского сельского поселе-
ния Моргаушского района Чувашской Республики РЕ-
ШИЛО:

1. Назначить  выборы  депутатов  Собрания депута-
тов Ярославского сельского поселения  Моргаушского 
района Чувашской Республики четвертого созыва  на 13 
сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в Моргаушскую тер-
риториальную избирательную комиссию.

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня  его 
официального  опубликования.

Глава Ярославского сельского поселения  
Моргаушского района 

Чувашской Республики                                         
С.Ю. Шадрин.

Официально


