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Тылра та =ёмёл пулман
Вăхăт уттипе тан пыма тăрăшакансен 

кун-çулĕпе паллашма ку хутĕнче Ярос-
лавка ял тăрăхĕнчи Чăршă ялĕнче çу-
ралса ÿснĕ, халĕ кĕçĕн хĕрĕ Валентина 
патĕнче Муркашра пурăнакан Анаста-
сия Петрова тыл ĕçченĕ патне çитрĕм. 
Ăшă пÿлĕмре ирттернĕ калаçура чăваш 
хĕрарăмĕн пурнăçĕ, Турă панă шăпи, пуян 
кун-çулĕ ума туллин тухрĕ. 

– Аттепе анне ял çыннисенчен юлас мар 
тесе ана çинче çурлапа тырă вырни, арманта 
çăнăх авăртни, килте çăкăр пĕçерни, çирĕп 
хушма хуçалăх тытса пыни, нумай ĕçе алă 
вĕççĕн пурнăçлани паян та куç умĕнче. Икĕ 
пичче ялан пулăшатчĕç, эпĕ те вĕсем хуш-
шинчеччĕ. Ĕçрен пушансан урамра выля-
са чупаттăм. Çапла вара Тăван çĕршывăн 
Аслă вăрçи пирки пĕлтернине те, паянхи пек 
астăватăп, урамра вылянă чух илтрĕм. Пĕр-
икĕ кун иртрĕ-ши – ялти урамсенче хĕрарăм-
сем макăрни илтĕнме пуçларĕ: упăшкисене, 
çул çитнĕ ывăлĕсене фронта илсе кайрĕç. 
Финлянди вăрçинчен йывăр аманса тав-
рăннă атте ку вăхăта пурнăçран уйрăлнăччĕ 
ĕнтĕ. Анчах пиччесен салтака кайма вăхăт 
çитнĕрен, иккĕшĕ те ыттисемпе пĕрле фрон-
та тухса кайрĕç. Çапла вара тылри пĕтĕм 
ĕç-хĕл хĕрарăмсемпе ача-пăча çине тиенчĕ. 
Эпĕ те вăрçă çулĕсене тылра ирттертĕм. 10 
– 12 çулхи ачасем аслисем кăтартса пынипе 
утă капанĕ купалаттăмăр, тырă выраттăмăр, 
авăн çапаттăмăр. Пирĕн пĕр тĕллевччĕ – 
хамăр ĕçпе фронтри аттесене, пиччесене 
пулăшмалла. Аслă пичче хăйĕн çырăвĕнче: 
«Çăкăр çисе курассăн, ăшă вырăнта çы-
вăрассăн, хамăн тăвансене тата ентешсене 
курассăн туйăнмасть», – тесе çырнине лайăх 
астăватăп. Йывăрлăхĕсем тылра та, фрон-
три пекех, кашни утăмраччĕ, – каласа парать 
иртнине аса илсе Анастасия Михайловна. 

Амăшĕ ывăлĕсен çырăвĕсене вуласа 
йĕни те, вĕсем çĕнтерÿпе таврăнсан, ор-
ден-медалĕсене пăхса макăрни те кинемей 
асĕнче тарăн йĕр хăварнă. «Вăрçă йывăр-
лăхĕ мана пурăнма, çанă тавăрса ĕçлеме, 

ыттисен ĕçне хисеплеме вĕрентрĕ. Урăхла 
майĕ те çук», – шăппăн калаçать 5 ача çу-
ратса ÿстернĕ, паян 10 мăнукпа тата 19 
кĕçĕн мăнукпа савăнса пурăнакан Наçтук 
кинемей.

Кун-çул уттине ял хуçалăхĕпе çыхăнтарнă 
ентешĕмĕр 1956 çулта Етĕрне районĕнчи Уй-
кас Асламас каччипе çемье çавăрать. Кунта 
та вăл уй-хир ĕçĕнчен, фермăра ĕне сăвас-
синчен пăрăнса тăмасть. Тăрăшуллă ĕçшĕн 
унăн сăн ÿкерчĕкĕ хуçалăхри Хисеп хăми 
çинчен те тухмасть. Ĕçе тата çемье пурнăçне 
чунĕпе парăннăскерпе ачисемпе мăнукĕсем 
халĕ ялан юнашар. «Паянхи пурнăçра вĕсен 
тимлĕхĕ – маншăн чи пахи», – пĕтĕмлетрĕ 
хамăр калаçăва А. Петрова.

Тăван çĕршывăн Аслă вăрçи вăхăтĕнче 
иртнĕ çамрăклăх,  выçлăх вăхăчĕ, халăх 
куççулĕ, канăçа çухатса иртен пуçласа каç-
чен тырă вырни, Шупашкартан яла тата ка-
ялла çуран утни – йăлтах асра упранаççĕ. 
Çав йывăрлăхсене тÿсĕмлĕ чăтса ирттерни 
пурнăçа юратма вĕрентнĕ те ĕнтĕ Наçтук ки-
немей вăхăтĕнчисене. 

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

Тив.шсем вёр=ё хир.нче
Шетмĕпуç ял тăрăхне кĕрекен Тивĕш ялĕнче çуралса 

ÿснĕ Тăван çĕршывăн Аслă вăрçин ветеранĕсен пĕр уш-
кăнĕ, вĕсен вăрçăри паттăрлăх тĕслĕхĕсем пирки рай-
он хаçатĕнче эпĕ иртнĕ çул çырса кăтартнăччĕ. Паян 
вара хамăн хайлава малалла тăсас тетĕп. Мĕншĕн те-
сен вĕсенчен кашниех çак Аслă Çĕнтерĕве хăйĕн тÿпи-
не хывнă. Кашниех пирĕн астăвăма, хисепе тивĕçлĕ.

Илья Степанович Краснов
Званийĕ – аслă лейтенант. 1-мĕш артиллери дивизийĕн 41-

мĕш миномет бригадин 410-мĕш миномет полкĕн 2-мĕш ди-
визионĕн взвод командирĕ. 1904 çулта çуралнă. Хĕрлĕ Çарта 
1942 çултанпа, Тăван çĕршывăн Аслă вăрçинче 1944 çулхи 
ноябрĕн 7-мĕшĕнченпе. 3-мĕш тата 2-мĕш Белорусси фрон-
чĕсенче çапăçнă, 1 хут аманнă. Унччен наградăламан. Тивĕш 
ялĕнче çуралса ÿснĕ.

Çапăçури паттăрлăх тĕслĕхне кĕскен çырса кăтартнин-
чен: «1945 çулхи январĕн 15-мĕшĕнче Пултуск хули патĕнче 
тăшман оборонине татассишĕн пынă çапăçура Краснов, ба-
тарейăра асли вырăнне юлса, тăшман артиллерирен вăйлăн 
персе тунине пăхмасăр, расчетсен ĕçне тĕрĕс йĕркелесе 
пынă. Вăл пĕлсе ертсе пынипе батарея тăшманăн виçĕ кон-
тратакине сирсе яма пултарнă. Çав кун батарея тăшманăн 
пĕр станковăй пулеметне тĕп тунă, нимĕçсен пехота ротине 
сапаласа янă. Çапăçура хăй аманнине пăхмасăрах, Краснов 
тапăнса килекен тăшмана пеме пăрахман, çапла вара контра-
такăсене чиперех сирсе яма пултарнă.

Правительство наградине – «Хĕрлĕ Çăлтăр» орден илме 
тивĕçлĕ.

410-мĕш миномет полкĕн командирĕ Риелтов 
подполковник. 1945 çулхи мартăн 5-мĕшĕ».

Пирĕн ентешĕн тепĕр паттăрлăх тĕслĕхĕ пирки çырса 
кăтартнине вулатпăр: «Графенхаузен хули патĕнче Одер 
шывĕ урлă каçнă чухне 1945 çулхи апрелĕн 23-мĕшĕнче     
И.С. Краснов аслă лейтенант хăй миномет ĕçне пĕлекен 
паттăр офицер пулнине кăтартнă. Вăл çапăçу позицийĕнчен 
батарейăна пĕлсе ертсе пынă май, батарея вут-çулăмĕпе 
тăшманăн 2 контратакине сирсе янă, тăшманăн 2 станковăй 
пулеметне, алă вĕççĕн йăтса çÿремелли 1 пулеметне ар-
катнă, 2 миномет точкине путлантарнă, нимĕç салтакĕсемпе 
офицерĕсен 1 ротине сапаласа янă тата тĕп тунă.

Правительство наградине – Тăван çĕршывăн Аслă вăрçин 
2-мĕш степень орденне илме тивĕçлĕ.

410-мĕш миномет полкĕн командирĕ Пиминов 
подполковник. 1945 çулхи майăн 10-мĕшĕ».

Андрей Сергеевич Сергеев-Ершов
1904 çулта çуралнă. Званийĕ – аслă лейтенант, рота коман-

дирĕ. Раççей Хĕрлĕ Çарĕнче 1941 çулхи июнĕн 27-мĕшĕн-
ченпе. Служба вырăнĕ – сывлăшран тапăннинчен хÿтĕлекен 
139-мĕш бригадăн зенитпа пулемет роти.

Паттăрлăх тĕслĕхĕ кăтартнă кунсем: 1941 çулхи августăн 
26-мĕшĕ, 1941 çулхи сентябрĕн 1-мĕшĕ, 1941 çулхи сен-
тябрĕн 30-мĕшĕ, 1941 çулхи декабрĕн 1-мĕшĕ, 1942 çулхи 
февралĕн 28-мĕшĕ.

Çапăçури паттăрлăх тĕслĕхĕсем пирки кĕскен çырса 
кăтартнисенчен:

«1941 çулхи августăн 26-мĕшĕнче КБФ 6-мĕш зенит артил-
лери полкĕн пулемет ротин командирĕ пулса çапăçнă май, 
Смонково-Ручьи ялĕ патĕнче тăшман авиацийĕ тапăннине 
хирĕç тăнă чухне «Юнкерс-88» персе ÿкернĕ.

1941 çулхи сентябрь уйăхĕн пуçламăшĕнче вăл ертсе пыра-

кан рота Стрельна-Петергоф районне тăшманран хÿтĕленĕ, 
фашистсен атакисене сире-сире янă, нимĕç салтакĕсемпе 
офицерĕсене çĕршер таран тĕп тунă. Правительство награ-
дине – «Хĕрлĕ Çăлтăр» орден илме тивĕçнĕ.

1941 – 1942 çулсенчи хĕл кунĕсенче Кронштадтпа Петер-
гоф хушшинчи нимĕçсем тытса илнĕ Фин заливĕн пăрĕ çинче 
çар сыхлавĕнче пулнă уйрăм стрелоксен уйрăм ротин коман-
дирĕн тивĕçне пурнăçланă. Тăшман позицийĕсене разведкă-
на çÿресе хаклă сведенисем пухма пултарнă.

1942 çулхи июльтен тытăнса 1944 çулхи мартчен, зенитпа 
пулемет ротин командирĕ пулнă май, Ленинград çывăхĕн-
чи «Каменка» аэродрома тăшман авиацийĕ сиен кÿресрен 
хÿтĕленĕ.

Аманнă хыççăн 1944 çулхи мартран тытăнса 1945 çулхи 
апрельччен хуçалăх должноçĕсенче ĕçленĕ. Кунта та хăйне 
лайăх енчен кăна кăтартнă.

1945 çулхи апрельтен тытăнса ПВО 139-мĕш бригадин шта-
бĕн сывлăш разведкипе оповещени посчĕн офицерĕ пулса 
çапăçать. Хăйĕн ĕçне тĕрĕс йĕркелесе пынипе зенит артил-
лерийĕн чаçĕсемпе Латви, Литва тата оккупациленĕ Хĕвел 
тухăç Прусси территорийĕсенчи Балтика флочĕн тинĕс 
çар базисем патне пымалли сывлăш çулĕсене шанчăклăн 
хÿтĕлет. Çапăçусенчи паттăрлăхшăн Аслă Отечественнăй 
вăрçăн 2-мĕш степень орденне илме тивĕç пулнă.

Аслă Отечественнăй вăрçăн пĕтĕм тапхăрĕнче хăюлăхпа 
паттăрлăх кăтартнăшăн, çапăçусенчи çирĕплĕхшĕн Серге-
ев-Ершов аслă лейтенант правительство наградине – «Хĕрлĕ 
Çăлтăр» ордена тивĕçлĕ.

ПВО ЮЗМОР КБФ 139-мĕш бригадин штаб пуçлăхĕ 
Крутов майор. 1945 çулхи августăн 12-мĕшĕ».

Л. КРАСНОВ хатĕрленĕ.

Çатракассинче çуралса ÿснĕ Григо-
рий Соловьев интернационалист-салтак 
тăрăшнипе вăл вĕреннĕ шкулта паттăр-
лăх урокĕсем çуллен ирттересси – ырă 
йăлара. Афганистанри çар операцийĕсе-
не хутшăннисем иртнĕ кунсенче те пирĕн 
шкула йышлăн пухăнчĕç. Вĕсене Çатра-
касси шкул директорĕ В. Прокопьев кĕтсе 
илчĕ, шкул пурнăçĕпе, ачасен вĕренÿри 
ÿсĕмĕсемпе паллаштарчĕ. «Пирĕн паянхи 
ăмăрту Тăван çĕршывăн Аслă вăрçинче 
çĕнтернĕренпе 75 çул çитнине тата чикĕ 
хуралĕнче Раççей Геройĕн ятне тивĕçнĕ 
Николай Смирнова халалласа иртет. 
Çавăнпа та ăмăртăва хутшăнакансем 
умри тĕллевсем умĕнче алă усмасса ша-
натăп», – терĕ хăнасемпе ачасене ăмăр-
ту условийĕсемпе паллаштарса Виталий 
Александрович.

Кун хыççăн интернационалист-салтак-
сем малтанах кашни класра паттăрлăх 
урокĕсем ирттерчĕç, салтак пурнăçĕпе 
паллаштарчĕç, яшсемпе хĕрсен ыйтăвĕсе-
не хуравларĕç. Кашни класрах тĕл пулăва 
хутшăннă ачасем аслă юлташĕсен паттăр-
лăхĕшĕн савăнчĕç. Хăйсем те вĕсенчен 
тĕслĕх илме хатĕррине пĕлтерчĕç.

 – Тăван çĕршыва юратасси ачаран 

пуçланать. Лайăх вĕренни, спортпа туслă 
пулни, аслисене хисеплеме пĕлни – çĕр-
шыв хÿтĕлевçин тĕп енĕсем. Эсир çак çул-
тан пăрăнмасса, аçусен тата аслаçусен 
ятне ямасса, çĕршыв ятне çÿлте тытасса 
эпир шанатпăр, – терĕ Григорий Иосифо-
вич ăмăрту пуçлама ирĕк парса. 

Ăмăртăва тухнă отрядсем çак кун 8 енпе 
вăй виçрĕç: автомат сÿтсе пуçтарасси, 
автомат магазинне пульăсем тултарас-
си, турник çинче туртăнасси, урайĕнчен 
алăсемпе тĕртĕнесси, дартс пересси, 
чăрмавсем урлă иртесси, истори пĕлĕвĕ, 
карттăпа усă курасси.

Пĕтĕмлетÿре хăнасем кашни тĕсри çĕн-
терÿçĕсене палăртрĕç, Хисеп грамоти-
семпе чысларĕç. Вĕсене пĕрлештерсен 
çĕнтерÿçĕ отрядсем те паллă пулчĕç. 
Интернационалист-салтаксем вĕсене те 
Хисеп грамотисем пачĕç. Ăмăртăва йĕр-
келенĕ Г. Соловьев вара кашни çĕнтерÿçĕ 
отряда торт парса савăнтарчĕ. 

Сăн ÿкерчĕкре: Г. Скворцов çĕн-
терÿçĕсен пĕр ушкăнĕпе.

Л. НИКИТИНА, 
шкул директорĕн çумĕ.

Пулас салтаксем \се==.


