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2000 çулта, Раççей Федерацийĕн  Президенчĕн 1796 номерлĕ указĕпе килĕшÿллĕн,  
социаллă пулăшупа тивĕçтерекен ĕçченсен професси кунне паллă тума пуçланă, 
официаллă йĕркепе ăна 19-мĕш çул уявлатпăр. 

Сăн ÿкерчĕкре районти социаллă хÿтлĕх пайĕн ĕçченĕсене куратăр, паян – 
вĕсемшĕн уяв.  Валентина Аникина (сылтăмри) асăннă пай пуçлăхĕнче тимлет, 
коллектив ĕçне ăнăçлă ертсе, йĕркелесе пырать.

 Татьяна Любимова çынсене федераци çăмăллăхĕпе тивĕçтерес енĕпе вăй ху-
рать. Вăл шаннă ĕçе тÿрĕ кăмăлпа тата тăрăшса пурнăçланине палăртать пай 
пуçлăхĕ. 

Р. ИЛЛАРИОНОВА сăн ÿкерчĕкĕ.        

Саламсем

Çĕртме уйăхĕн  6 – 8-мĕшĕсенче 
Санкт-Петербургра  Пĕтĕм тĕнчери  эко-
номика форумĕ иртет. Унăн ĕçне  Чăваш 
Республикин Пуçлăхĕ Михаил Игнатьев 
ертсе пыракан делегаци хутшăнать.

 Михаил  Игнатьев Раççей çут çанталăк 
министрĕпе Д. Кобылкинпа хытă каяша тир-
пейлемелли çĕнĕ меслете вăя кĕртесси пир-
ки калаçса татăлнă. 

Чăваш Республики тата Совет Союзĕн 
флот адмиралĕ Н. Кузнецов  ячĕллĕ Тинĕс-

çар академийĕпе ĕçлĕ килĕшÿ çирĕплетнĕ, 
документа вĕрентÿ учрежденийĕн  пуçлăхĕ 
Владимир Касатоновпа Михаил Игнатьев алă 
пуснă. 

Кĕркунне  Чăваш Енре  предприниматель-
сем валли вĕрентÿ проекчĕ старт илĕ.  Пĕчĕк 
тата вăтам предпринимательлĕхе аталанта-
рассипе республика пуçлăхĕпе Михаил Иг-
натьевпа «Деловая среда» пĕрлĕхĕн  ертÿçи 
Виталий Тарасов, ку тĕлĕшри ыйтусене сÿтсе 
явнă май, пĕрле ĕçлеме палăртнă. 

Чăваш Республики Кузбаспа ĕçлĕ 
çыхăнусем йĕркелеме, суту-илÿпе эконо-
мика,  ăслăлăх-техника, культура  тата ытти 
сферăра  пĕрле ĕçлесси пирки килĕшÿ тунă.

Чăваш Республики Серб Республикипе 
ĕçлĕ çыхăнусем йĕркелеме палăртнă. 

Чăваш Республикин Министрсен Каби-
нечĕ тата Ленинград облаçĕн Правительстви  
социаллă экономика  аталанăвне вăйлатас 

енĕпе пĕрле ĕçлесси пирки калаçса татăлнă.
Чăваш Республики тата  «Раççей Перекет 

банкĕ»  пĕрлĕх инвестици проекчĕсене  ĕçе 
кĕртес тĕлĕшпе пĕрле ĕçлесси пирки килĕшÿ 
тунă. 

Михаил Игнатьев «Раççей автомобиль 
çулĕсем» Патшалăх компанийĕн правлени 
ертÿçипе Вячеслав Петушенкопа  тĕл пулнă.   
компанипе транспорт инфраструктурине ата-
лантарасси пирки калаçнă. 

Михаил Игнатьев РФ Патшалăх канашĕн 
консультаци комисси ĕçне хутшăннă. 

Республика пуçлăхĕ Михаил Игнатьев 
ё «Пĕтĕм Раççейри  физкультурăпа спорт 
обществин «Ĕç резервĕсем» обществăлла 
организацийĕпе килĕшÿ тунă, унăн ертÿçипе 
Илья Галаевпа алă пусса çирĕплетнĕ.

Республика пуçлăхĕ çавăн пекех асăннă 
форум шайĕнче ытти тĕл пулăва та  хут-
шăннă.  

Кил.ш\сем: т.ллевсем
Экономика форум.

СОЦИАЛЛӐ СФЕРӐН ХИСЕПЛӖ 
ӖҪЧЕНӖСЕМ ТАТА ВЕТЕРАНӖСЕМ!
Сире професси уявӗпе – Социаллӑ 

ӗҫчен кунӗ ячӗпе чун-чӗререн салам-
латӑп! 

Эсир пурнӑҫра хӑвӑр валли пархатар-
лӑ та ҫынлӑхлӑ тивӗҫе – йы вӑр пурӑна-
кан, пулӑшупа тимлӗх тата асӑрхав 
уйрӑмах кирлӗ ҫынсемшӗн ӗҫлессине 
– суйласа илнӗ. Сирӗн тӑрӑшуллӑ ӗҫӗр 
вӗсене пурнӑҫ савӑнӑҫне туйма, хӑйсен 
вӑйӗпе пултарулӑхӗ ҫине ҫирӗппӗн та-
янма тата шанчӑк кӳме пулӑшать.

Чӑваш Енре социаллӑ тӗллевлӗ по-
литика йӗркеллӗн пурнӑҫланса пырать. 
Ҫавна май ватӑ ҫынсемпе сусӑрсене, 
пӗччен пурӑнакансене, тӗрлӗ сӑлтава 
пула ашшӗ-амӑшӗн асӑрхавӗсӗр тӑрса 
юлнӑ ачасене, уйрӑ мах пысӑк тимлӗх 
кирлӗ пепкесене пулӑшу парассине тӗп 
вырӑна хурат пӑр. 

Патшалӑхӑн чылай программинче ҫе-
мьене пулӑшу парассине, амӑшлӑхпа 
ачалӑха сыхлассине, йӑлана кӗнӗ ҫе-
мье хаклӑхӗсене ҫирӗплетсе пырас-
сине уҫӑмлӑн палӑртса хӑварнӑ. Со-
циаллӑ пулӑшу майӗсен ты тӑмӗ, унӑн 
йышне тӗрлӗ пособипе компенсацин 
38 тӗсӗ кӗрет, республикӑра пурӑнакан 
кашни виҫҫӗмӗш ҫемьене тӗрлӗ пулӑшу 
мелӗпе тивӗҫтерет. 

Социаллӑ учрежденисем улшӑнса 
ҫӗнелеҫҫӗ, вӗсен пурлӑхпа техника 
никӗсӗ ҫирӗпленет, социаллӑ пулӑшу 
ӗҫӗсен пахалӑхне лайӑхлатма май па-
ракан ҫӗнӗ технологисем ӗҫе кӗреҫҫӗ.

Социаллӑ ӗҫченсене яваплӑ тата 
ҫынсемшӗн питех те кирлӗ ырми-канми 
ӗҫӗшӗн пӗтӗм чунтан тав тӑватӑп.

Сире чун-чӗререн ҫирӗп сывлӑх, 
мӗнпур лайӑххине, хастар кӑмӑл-туйӑм 
тата ырлӑхпа телей сунатӑп! 

Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ                                                                            
М. ИГНАТЬЕВ.

ХАКЛĂ СОЦИАЛЛĂ ĔÇЧЕНСЕМ, 
ÇАК ĔÇĔН ВЕТЕРАНĔСЕМ!

Сире хăвăрăн професси кунĕ ячĕпе 
чун-чĕререн саламлатпăр. 

Çăмăл мар, анчах та таса та сăва-
плă ĕç тăватăр эсир.  Йывăрлăха  кĕр-
се ÿкнĕ çынсемпе çемьесене пулă-
шатăр.  Сирĕн ырă кăмăлпа ăшă туйăм 
пурин валли те çитет. Ватăпа ватă пек, 
çамрăкпа çамрăк пек пулма, кашнин 
кăмăлне тупма пĕлетĕр. Шанăçа çухат-
нă çынсене шанчăк парнелетĕр. Ватă 
çынсене, вăрçăпа ĕç ветеранĕсене, йы-
вăр лару-тăрăва кĕрсе ÿкнĕ çемьесемпе 
ачасене пулăшатăр, вĕсен ыйтăвĕсене 
тивĕçтеретĕр. 

Тавах сире иксĕлми чăтăмлăхăрпа 
чун ăшшишĕн, ырă кăмăлăршăн, хăвăр 
ĕçе чун-чĕре хушнă пек пурнăçланăшăн. 

Пурне те çирĕп сывлăх сунатпăр. Кун-
çулăр телейлĕ те вăрăм килтĕр.

Район пуçлăхĕ – депутатсен 
район Пухăвĕн председателĕ                                                  

И. НИКОЛАЕВ.
Район администрацийĕн пуçлăхĕ                                 

Р. ТИМОФЕЕВ.
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Хаклă вулаканăм!
«Çĕнтерÿ ялавĕ» хаçата июльтен 

илсе тăма малалла çырăнтараççĕ.
Хальлĕхе 3224 çын çырăнма ĕл-

кĕрнĕ. Вăхăт нумай юлмарĕ, эсир те 
çырăнма васкăр.

Редакци.

Паян _ Акатуй
ХИСЕПЛĔ ЕНТЕШСЕМ! 

ЯЛ ĔÇЧЕНĔСЕМ! 
Сире пурне те районти Акатуй уявĕпе 

чун-чĕререн саламлатпăр. Кăçалхипе   вăл 
66-мĕш хут иртет.

Ĕçчен çынна ял савать, теççĕ. Пирĕн рай-
он çыннисем вара кирек епле ĕçе те  юрат-
са, тăрăшса  тăваççĕ. Çавăнпа  ĕнтĕ çур 
акине  те  йĕркеллĕ ирттертĕмĕр. Тăрăшул-
лă ĕçшĕн, умри тивĕçе пысăк яваплăхпа 
пурнăçланăшăн унта  хутшăннă кашни ме-
ханизаторпа водителе, ял хуçалăх специ-
алистне, ял хуçалăх предприятийĕсемпе 
хресчен (фермер) хуçалăхĕсен ертÿçисене 
тав тăватпăр.

Халĕ вара акса-лартса хăварнă ял 
хуçалăх культурисене тухăçлă çитĕнтер-
мелле, выльăх апатне çителĕклĕ хатĕрле-
мелле. Сирĕн малашне те  умри мĕнпур 
тĕллеве пурнăçламалла пултăр. 

Пурне те çирĕп сывлăх, вăрăм кун-çул, 
телей сунатпăр. Ĕçĕрсем яланах ăнса 
пыччăр. Килте сĕтел яланах тулли пултăр. 
Ĕçлес кăмăл та вăйлансах пытăр. Çемьере 
яланах  юратупа килĕшÿ хуçаланччăр. 

 Район пуçлăхĕ – депутатсен 
район Пухăвĕн председателĕ                                                  

И. НИКОЛАЕВ.
Район администрацийĕн пуçлăхĕ 

Р. ТИМОФЕЕВ.

Тава тив.=л. .=ш.н

Хисеп к.некине 
к.ртн.

Районăн Хисеп кĕнекине кĕртессипе 
ĕçлекен районти комиссин черетлĕ ларăвĕ 
юнкун иртнĕ. Ларăва район администра-
цийĕн пуçлăхĕ Р. Тимофеев ертсе пынă.

Комиссие Суворов ячĕпе хисепленекен 
хуçалăх коллективĕ хуçалăха 12 çула яхăн 
ертсе пынă Владимир Славич Андреева 
районăн Хисеп кĕнекине кĕртме сĕнÿпе 
тухнă.

Владимир Андреев Раççей çарĕнче 
12 çул службăра тăнă хыççăн 1995 çулта 
тăван тăрăха таврăннă, хуçалăхра ĕçлеме 
тытăннă. 2004 çулта ăна хуçалăха ертсе 
пыма шанаççĕ. Пĕрремĕш çулах хуçалăхăн 
парăмĕсене çурри ытла татма пултарнă. 
Пĕтме пуçланă хуçалăха ăста ертÿçĕ ура 
çине çирĕп тăратать. Районта кăна мар, ре-
спубликăра та Суворов ячĕпе хисепленекен 
хуçалăх малтисен йышне кĕрет. 

Комисси членĕсем кандидатурăна тĕплĕ 
сÿтсе явнă хыççăн Владимир Андреева 
районăн Хисеп кĕнекине кĕртме йышăннă. 
Çакна çирĕплетекен свидетельствăна ăна 
Акатуйра парса чыслаççĕ.  
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Саламлатпёр
Пирĕн хисеплĕ çыннăмăра – Чамăш 

ялĕнче пурăнакан Мария Александров-
на САВЕЛЬЕВĂНА 70 çул тултарнă ятпа 
саламлатпăр. Сана юман пек çирĕп сы-

влăх, чăваш сурпанĕ пек 
вăрăм ĕмĕр сунатпăр. 
Мĕн шутланисем пур-
нăçланса пыччăр. Пире 
савăнтарса пурăнма Тур-
ри сана тата нумай çул 
усратăр.

Ăшă салампа: 
аппăшĕ, 2 шăллĕ çемйисемпе.

Хисеплĕ юлташа, юратнă кумушкăна 
– Тойкилтĕ ялĕнче пурăнакан Елена Ва-
лериановна СЕРГЕЕВĂНА сумлă юби-
лей ячĕпе саламлатпăр. Çирĕп сывлăх, 
вăрăм кун-çул, телей сунатпăр. Мĕн шут-
ланисем яланах пурнăçланса пыччăр.

Салампа: Соколовсен çемйи.

Пирĕнтен чылайăшĕ  со-
циаллă пулăшу сферипе 
çыхăннă, ача-пăча пособий-
ĕсем, тĕрлĕ субсиди, ком-
пенсаци илекен сахал мар. 
Пĕччен ватăсен, пурнăçра 
вăл е ку йывăрлăха лекнине 
пула тепĕр чухне социаллă 
ĕçчен пулăшăвĕпе усă кур-
малла  пулса тухать. Çакăн 
пек чухне çынсен ыйтăвне 
район администрацийĕнче 
вырнаçнă социаллă хÿтлĕх 
пайĕ тата социаллă пулăшу 
центрĕ  тивĕçтерет. Ку ведом-
ствăсем Чăваш Республикин 
Ĕç тата социаллă хÿтлĕх ми-
нистерствин тытăмĕнче вăй-
ра тăраççĕ. 

Уяв умĕн социаллă пулă-
шу центрĕн ертÿçине Ольга 
Ивановăна калаçăва чĕнсе 
хăш-пĕр ыйту çине хуравла-
ма ыйтрăм.   

 – Ольга Васильевна, 
сирĕн центр хÿтлĕх кирлисе-
не пулăшнине ăнланатăп-ха, 
çапах та центр мĕнле струк-
турăсенчен тăнине аса ил-
терни ытлашши пулмĕ.  

 – Пирĕн центр çемьесемпе 
ачасене пулăшу уйăрассин, 
вăхăтлă социаллă пулăшупа 

тивĕçтерессин, килте социал-
лă пулăшу кÿрессин, аслă çул-
хи граждансене Мăн Сĕнтĕрти  
стационарлă уйрăмра пăхас-
син уйрăмĕсенчен  тăрать.

Район территорийĕнчи граж-
дансене, вăл шутра аслă çулхи  
граждансене,  инвалидсене, ну-
май ачаллă çемьесене, сахал 
тупăшлă çемьесене социаллă 
хÿтлĕхпе тивĕçтерес ыйтусене 
татса пама  условие çителĕклĕ 
шайра йĕркеленĕ. Ăна эпир 
вăхăтра тата саккун шайĕнче 
пурнăçласа пыратпăр.   

 – Кашни уйрăмăн ĕçĕ пир-
ки калаçар-ха. 

 – Кашнин пирки кĕскен 
çакна палăртса хăварма пу-
лать. Çемьесемпе ачасене 
пулăшу парассин уйрăмĕ 
июнĕн 1-мĕшĕ тĕлне 277 çе-
мьене çитсе вĕсенчи ĕç-хĕл-
пе  паллашрĕ, профилактика 
калаçăвĕсем ирттерчĕ, усал 
йăла-йĕркерен сыхланассин, 
вăл шутра преступлени тăвас-
синчен  асăрхаттарчĕ.  Çавăн 
пекех центр йывăр лару-тăру-
ри çемьесенчи ачасен канăвне 
йĕркелессипе те тăрăшать.  

Вăхăтлă социаллă пулăшу-
па  тивĕçтерессипе те сахал  

мар ĕç туса ирттернĕ. Кăçалхи 
пилĕк уйăхра 953 çынна соци-
аллă тĕрлĕ пулăшу панă, вăл 
шутра 5 çынна интернат çурта 
вырнаçтарнă, 20 çынна пурлăх 
тĕлĕшпе пулăшассинче витĕм 
кÿнĕ, 928 çынна консультаци 
панă. 

Килте социаллă пулăшу па-
рассин уйрăмĕн ĕçĕ йывăр-
лăха лекнипе харпăр хăйне 
пăхайман аслă ăрурисене (55 
çултан аслăрах хĕрарăмсене, 
60 çултан аслăрах арçынсене) 
тата инвалидсене пырса тивет, 
вĕсене пулăшасси вăхăтлă 
тата яланлăх пулма пултарать. 
Ку услугăна 93 çынна панă, 
вĕсене 88 специалист пăхса 
тăрать. 

Мăн Сĕнтĕрти уйрăм та со-
циаллă пулăшупа тивĕçтерет, 
ăна 20 çын валли йĕркеленĕ. 

 – Район территорийĕнчи 
ку тĕлĕшри ытти учрежде-
ние те асăнса хăварар.

 – Йÿçкассинче  инвалид-
семпе ватă çынсем валли  50 
вырăнлă интернат çурт ĕçлет. 
Каршлăхра  вăрçă тата ĕç ве-
теранĕсен 25 вырăнлă  интер-
нат çурчĕ пур. Çавăн пекех чи 
пысăк вырăнли вăл – Шомикри 

психоневрологи интерначĕ, 
унта 150 инвалид пурăнма 
пултарать. Ку  учрежденисем 
Чăваш Республикин Ĕç тата 
социаллă хÿтлĕх министер-
ствине пăхăнаççĕ.    

Пĕтĕмĕшле илсен вăрçă ве-
теранĕсене, ĕç ветеранĕсене, 
инвалидсене, çар ĕçне хут-
шăннисене,  тыл ĕçченĕсене, 
политика репрессийĕсене пула 
шар курнисене тата ытти кате-
горирисене  социаллă пулăшу 
мелĕсемпе  тивĕçтересси – 
яланах  уйрăм тимлĕхре.          

Çакăн пек ĕçлесе пыратпăр 
эпир. Самантпа усă курса эпĕ 
социаллă сферăра тăрăша-
кансене ăнăçупа телей тата 
чăтăмлăх сунатăп. Эпир пурте 
пысăк пĕлтерĕшлĕ те ырă ĕç 
пурнăçлатпăр, хÿтлĕх кирлисе-
не пулăшатпăр. 

 – Айтăр-ха шутласа пăхар, 
кун каçа çынна   ăшă сăмах 
каланисĕр пуçне, кама ырă  
ĕçпе те пулăшнă. Ĕлкĕрей-
мен пулсан, ăна тума  кая 
юлман, пулăшу кĕтекен са-
хал мар. Апла пулсан ырă 
чунлă пулса ыркăмăллăх 
кăтартар.  

Р. ИЛЛАРИОНОВА. 

Ырё туни ырёпа таврёнать
Паян _ Социаллё .=чен кун.

Палёка кам яч.пе тата кам лартнё;
«Совет Союзĕн Геройĕ Яков Ани-

симов Уйкас Апаш ялĕнче çуралнă. 
Кунта вăл çуралнă пÿрт çинче Асăну 
хăми пур. 

Нумаях пулмасть вара Карманçы-
рмара палăк туса лартнă. Кам ларт-
нă-ши ăна? Мĕне е кама халалланă 
палăк-ши? Ун çине нимĕн те çырман. 
Яков Анисимов ячĕпех лартнă пулсан, 
мĕн те пулин çырмалла пек...».

Редакцие шăнкăравланинчен.
Уйкас Янасал ял тăрăхĕнче пурăна-

кан хĕрарăм Уйкас Апаш ялĕ вĕçĕнче 
палăк лартнипе кăсăкланнине, паллах, 
ăнланмалла. Хальхи вăхăтра палăксем 
лартма нумай чухне нимелле укçа пу-
хаççĕ, хăш-пĕр палăк валли – темиçешер 
çул. Кунта вара сисмесĕрех килсе лартнă 
тейĕн.

Ыйтăва уçăмлатма Уйкас Янасал ял 
тăрăхĕн пуçлăхĕпе Светлана Ники-
форовăпа тĕл пулса калаçрăм. Ял тав-
рашĕнчи çĕр ял тăрăхĕн муниципали-
тет харпăрлăхĕ шутланнăран, пуçлăхпа 
килĕшсе татăлнă пулĕ терĕм. Çук иккен.

Светлана Никифорова каланă тăрăх, 
палăк лартасси пирки ял тăрăхĕн админи-
страцине никам та пыман, нимĕн те пĕл-
термен, ку ĕç пирки килĕштермен.

Палăк вырнаçтарни пирки ял тăрăхĕн 
пуçлăхĕ палăка вырнаçтарма пулăш-

нă пĕр арçынран пĕлнĕ. Вăл, палăка ял 
тăрăхĕн администрацийĕн пуçарăвĕпе 
лартнă пулĕ тесе шухăшланăскер, ĕçе 
пурнăçлани пирки пĕлтерме Светлана Ни-
кифорова патне çитнĕ. Пуçлăх кун пирки 
унран пĕлнинчен тĕлĕннĕ ĕнтĕ.

Светлана Никифорова тÿрех палăка кам 
лартнипе кăсăкланнă. Пуçаруллă çын Уй-

кас Апашри хĕрарăмах пулнă иккен. Вăл 
хăйне Совет Союзĕн Геройĕн тăванĕ тесе 
(çакна çирĕплетекен документсене ял 
тăрăхĕн администрацийĕнче курман), çак 
ĕçе никамран ыйтмасăрах пурнăçланă пу-
лать. 

Уйкас Апаш ялĕнче Яков Анисимов 
пурăннă вырăнта Асăну хăми чăнах та 
пур. Унта кашни çулах майăн 9-мĕшĕн-
че ял халăхĕ Çĕнтерÿ кунне паллă тума 
пухăнать. Ял тăрăхĕн пуçлăхĕ каланă 
тăрăх, шăпах çак уявра ялта палăк лар-
тасси пирки калаçу пулнă. 

 – Хыççăн ку ыйтăва ял халăхĕпе тĕ-
плĕнрех ятарлă пухура сÿтсе яврăмăр. 
Палăк туса лартма район бюджетĕнчен 
укçа уйăрса панă. Эскиз хатĕр. Палăка 
туса кĕркунне вырнаçтарса лартасшăн. 
Яков Анисимовăн çуралнă кунĕ тĕлне 
(октябрĕн 17-мĕшĕ), октябрь уйăхĕнче, 
ялта палăк пуласса шанатпăр, – палăртрĕ 
Светлана Никифорова.

Çапла Совет Союзĕн Геройне халалла-
са çитес вăхăтра ялта палăк та пулмалла 
– саккунлă майпа вырнаçтарса лартни.

Апла пулсан никама систермесĕр ял 
вĕçĕнчи тăватă хурăн патне вырнаçтарнă 
гранит палăк тĕлĕшпе (сăн ÿкерчĕкре) 
ыйту уçă юлать.

Н. НИКОЛАЕВА 
хатĕрленĕ.

Т\р. ыйту _ т\р. хурав

Яков Анисимов
Совет Союзĕн Геройĕ Яков Анисимов 1906 çулхи октябрĕн 17-мĕшĕнче халĕ Уйкас 

Янасал ял тăрăхне кĕрекен Уйкас Апаш ялĕнче чухăн хресчен çемйинче çуралнă. 
1927 çулта Коммунистсен партийĕн ретне кĕнĕ. Чăваш облаçĕн совпартшкулне пĕтернĕ 

хыççăн Чуманкассинчи вулав çурчĕн ертÿçинче вăй хунă, Отарккă ялĕнчи çынсене хутла 
вĕрентнĕ. Чулхулари Коммунистсен университетне пĕтернĕ хыççăн вара Коммунистсен 
партийĕн Сĕнтĕр райкомĕн секретарĕнче, çар комиссарĕнче тăрăшнă. 

1939 çулта Совет Çарĕн ретне тăнă. Тăван çĕршывăн Аслă вăрçи пуçлансан, Яков Ани-
симовăн Пĕрремĕш Украина партизансен полкĕнче çапăçма тивнĕ. Çамрăк фронтовик 
хастарлăхпа палăрнă. Ыттисемшĕн вăл яланах ырă тĕслĕх пулнă. Çавăнпа та ăна стрел-
ковăй батальон командир çумĕн ĕçĕсене пурнăçлама шаннă. 311-мĕш гварди полкĕнче ун 
пирки “Яков Анисимович – пирĕншĕн чи çывăх çын. Вăл пире çапăçу хирĕнче йĕркелекен, 
вĕрентекен пулса тăрать”, – тенĕ тус-юлташĕсем. 

Прут шывĕ хĕрринче хăюлăхпа паттăрлăх кăтартнăшăн ăна Хĕрлĕ Çăлтăр орденĕпе 
хисеп тунă. Çапăçура хăйĕн тус-юлташĕсене хавхалантарса пынă. Çакă Румыни, Венгри 
çĕрĕсенче, Тисса шывĕ хĕрринче те палăрнă. Кунти çапăçусемшĕн ăна Отечествăлла 
вăрçăн I степеньлĕ орденĕпе наградăланă. 

1944 çулхи декабрĕн 4-мĕшĕнчи тĕттĕм каç. Совет салтакĕсен пĕр ушкăнĕ Яков Анисимов 
ертсе пынипе Дунай тата унăн тăрăхĕшĕн хĕрÿ çапăçура пулнă. Çакăнта уйрăмах палăрнă 
та вăл. 1945 çулхи мартăн 24-мĕшĕнче СССР Верховнăй Совет Президиумĕн Указĕпе Яков 
Анисимович Анисимова хăй çĕре кĕнĕ хыççăн Совет Союзĕн Геройĕ ятне панă. 

Акатуй салам.
ХАКЛĂ ЕНТЕШСЕМ –               

ĔÇЧЕНСЕМ, ТУС-ТĂВАНСЕМ!
Çулран-çул йĕркелекен чăвашсен 

паллă уявне – Акатуя çÿллĕ шайра 
ирттерессе шанатăп. Çуркуннехи ака 
ĕçĕсене вăхăтра вĕçленĕ ятпа савăн-
малла пултăр. Эсир ăна тивĕçлĕ!

Акатуй  пире хамăр историпе 
йăла-йĕркесене тимлĕ упрама, халăх 
хушшинче культура пуянлăхне ата-
лантарма, çитĕнекен ăрăва, çĕршыва, 
тăван ене юратма майсем уçса парать.

Паянхи çитĕнÿсене упрама, малалла 
аталанма пурте пĕрле пулсан çеç пул-
таратпăр. Яланах пĕрле пулар, туслă 
пурăнар! Çак савăнăçлă уявра сире тата 
сирĕн çемьесене телей, сывлăх, пурлăх, 
ăнăçу сунатăп тата Акатуй ячĕпе ăшшăн 
саламлатăп!

Юлташсем, Акатуй – кашни çыншăн 
çутă та хаваслă уяв, малалла та хамăр 
халăхшăн ырă ĕçсем тума вăл хавха-
лантартăр, республикăн 100 çулхи юби-
лейне пысăк шайра, чыслăн кĕтсе ил-
мелле пултăр!

Чăваш наци конгресĕн Президенчĕ 
Н. УГАСЛОВ.

Çум курăкĕпе 
кĕрешеççĕ

Çур акине ăнăçлă вĕçленĕ çĕр 
ĕçченĕ паян акнă-лартнă культурăсене 
çум курăкĕнчен тата сăтăрçăсенчен 
хÿтĕлессипе ĕçлет. Ĕнерхи кун тĕлне 
«Ударник» ял хуçалăх производство 
кооперативĕ 40 гектар çинче «иккĕмĕш 
çăкăрăн» речĕсене кăпкалатнă. Çĕр 
улмипе ĕçлекен уйрăм хресчен (фермер) 
хуçалăхĕсем те ку ĕçе çавăн чухлĕ лаптăк 
çинчех пурнăçланă. 

  

Курăк çулма тухрĕç
Утă уйăхĕ вăй илнĕ май, çĕр ĕçченĕ иртен 

пуçласа каçчен выльăх апачĕ хатĕрлессипе 
ĕçлеме пуçларĕ. Ĕнерхи куна районти 
пĕрлешÿллĕ кооперативсемпе хресчен 
(фермер) хуçалăхĕсем нумай çул ÿсекен 
курăксене пĕтĕмпе 496 гектар çулнă. Ку ĕç 
Суворов ячĕпе хисепленекен, «Свобода», 
«Герой» ял хуçалăх производство 
кооперативĕсенче кал-калрах пырать. 
Пĕрлехи тăрăшулăхпа районта 120 
тонна утă, 80 тонна сенаж янтăланă. 

Çĕр хатĕрлеççĕ
Юлашки çулсенче çĕр ĕçченĕ кĕрхи 

культурăсене технологие пăхăнса 
ытлă-çитлĕ акса хăварасси çине пысăк 
тимлĕх уйăрма пуçларĕ. Паянхи куна  
çĕр хатĕрлессипе Е. Андреев яч. хис. 
(500 гектар), «Свобода» (300 гектар), 
«Ударник» (200 гектар) ыттисенчен малта 
пыраççĕ. «Путь Ильича» агрофирмăпа 
«Герой» ял хуçалăх производство 
кооперативĕнче те çĕр хатĕрлессипе 
çанă тавăрсах ĕçлени курăнать: вĕсем 
кĕске вăхăтрах 100-шер гектара яхăн 
çĕр хатĕрленĕ. Кĕр аки валли хăварнă 
пусăсене районĕпе пĕрремĕш хут пĕтĕмпе 
1181 гектар çинче культивацилесе тухнă.

А. БЕЛОВ хатĕрленĕ. 

Сим.с .= =и
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Шупашкар хулинче çуралса ÿснĕ, халĕ Мăн Сĕнтĕр ял 
тăрăхĕнче пурăнакан пĕр çамрăк арçынна маларах та судпа 
айăпланă, анчах та çакă уншăн ăса пыман курăнать.

 Пĕррехинче вăл кăнтăр вăхăчĕ хыççăн  юлташĕ патне 
кайнă та унта туссем сăра çителĕклипех ĕçнĕрен ăс-пуç са-
май минренĕ. Арçын каланă тăрăх, килелле утма пуçласан 
урамра пĕр хĕрарăма тĕл пулнă, вăл арçынна чуна тивмел-
ле хыпар пĕлтернĕ иккен. Çакă ăна çын картĕнчен  кăларнă 
пулас. 

Киле çавра çил евĕр çитнĕскер, пĕрле пурăнакан  хĕрарăм-
па хирĕçме пуçланă. Лăпланма ыйтни те арçынна ÿкĕте кĕрт-
мен, унăн кăмăл-туйăмне çемçетмен. Çын виçинчен тухса 
кайнăскер, хĕрарăма  кĕлеткен тĕрлĕ пайĕнчен, вăл шутра 
пуçран, питрен-куçран, тапса, çапса пĕтернĕ. Хирĕçÿ ача-пă-
ча куçĕ умĕнче пулса иртнĕ, вĕсем амăшĕшĕн хута кĕни те 
арçынна ÿкĕте кĕртмен.

 Юрать-ха  пĕр ачи тăванĕсене пулăшăва чĕнсе  шăнкăрав-
лама ĕлкĕрнĕ, хĕрарăмăн çывăх çыннисем  вара нумай кĕт-
термен.  Тепĕр кунхине вара çил-тăвăл лăпланнă,  арçын ним 
пулман пекех хĕрарăмран тата ача-пăчаран каçару ыйтнă. 

 Пулни-иртнине медицина чĕлхипе хаклас пулсан, арçын 
хĕрарăмăн сывлăхне вăтам йывăрăшлĕ сиен кÿнĕ. Арçын 
хăйĕн пÿтсĕрле  хăтланăвĕпе РФ УК 112 статьян 1 пайĕнчи 
йĕркене пăсса преступлени тунă.

Вăл суд ларăвĕнче  хăйĕн айăпне йышăннă, ÿкĕннĕ. Суд 
ларăвĕ  преступлени тунă çыннăн ирĕкне тăхăр уйăхлăх  
чикĕлеме йышăннă.  

Ю. СЕМЕНОВ, 
район прокурорĕн çумĕ.

+ын сёмахне пула е 
хир.=ес килнипе;

Район прокуратуринчен

Москакасси ял тăрăхĕнчи пĕр 
арçынна маларах та темиçе  хут-
чен судпа айăпланă. Вăл çирĕп ре-
жимлă юсану колонийĕнче  пулнă, 
унтан  ирĕке икĕ çул каялла тух-
нă. Район сучĕ ун тĕлĕшпе иртнĕ 
çул   административлă тĕрĕслев 
çирĕплетме йышăннă. Çавна май 
арçыннăн йĕркене кăна пăхăнса 
пурăнмалла, шалти ĕçсен пайне 
регистрациленме маларах палăрт-
нă вăхăтра  пырса тăмалла,  ытти 
чикĕлеве шута  илмелле.

Анчах та вăл тĕрĕслеврен пăрă-
нас тĕлĕшпе пулĕ, пурăнмалли вы-
рăна ятарлă органа пĕлтермесĕр 
улăштармалла маррине лайăх 
чухланă пулин те,   Шупашкар ху-
лине тухса кайнă.   Арçын амăшĕпе 
телефонпа тăтăшах калаçнăран, 
ăна полици сотрудникĕсем шыра-
нине пĕлнĕ. Çапах та вăл регистра-
циленме килмен тата хăй пирки 
пĕлтермен, ыттисем шăнкăравла-
сан  телефонпа çыхăнман.

Вăхăт нумаях та иртмен, акă çу-
халнă çын тупăннă та ĕнтĕ. Вăл  
унччен паспорт  çухатнипе хăех 
Муркаша паспорт тутарма килнĕ. 
РФ Шалти ĕçсен министерствин 

районти пайĕн администраци çур-
чĕ умĕпе иртсе  пыраканскерне со-
трудниксем тытса чарнă. Вăл айăпа 
йышăннă, малашне ун пек тумасса 
шантарнă. 

Арçынна япăх енчен хаклаççĕ, 
вăл ниçта та ĕçлемест, эрех 
виçесĕр ĕçнипе йĕркесĕрленни те 
пулать. Унпа профилактика ĕçĕ 
ирттереççĕ  пулин те, вăл  юсанас-
си пирки шухăшламасть. 

Арçын РФ УК 314.1 статьяри йĕр-
кене пăсса преступлени тунă. Çак 
статьяна пăхăнмашăн саккун йĕрки 
çирĕп. Административлă тĕрĕслев-
ри çын харпăр хăй тĕллĕн ирĕк 
илмесĕр пурăннă вырăнтан тухса 
кайнăшĕн, регистрациленме кил-
меншĕн тата ку тĕлĕшри йĕркене 
пăхăнманшăн 180 сехетрен пуçласа  
200 сехетчен ятарлă ĕçе явăçтар-
ма, икĕ çуллăх ĕçлесе юсанмалла 
тума  е пĕр çулталăклăх ирĕкрен 
хăтарма пултараççĕ, çавăн пекех 
ытти самант та пур.  

Суд ларăвĕ çÿлерех асăннă 
арçынна тăватă уйăха ирĕкрен 
хăтарма, çак вăхăта çирĕп режим-
лă юсану колонийĕнче ирттерме 
йышăнчĕ.       

Ар=ынна тёватё уйёха 
ир.крен хётарнё

Июнĕн 3-мĕшĕнче наркотика хирĕç 
кĕрешекен районти комиссин черетлĕ 
ларăвĕ иртрĕ. Ăна район администра-
цийĕн пуçлăхĕ Ростислав Тимофеев 
ертсе пычĕ.

Наркотик япалисемпе психотроплă 
хатĕрсен – пуçа минретекенсен тата 
вилĕме çывхартакансен – сиенĕ пирки 
кашнин пĕлмелле,  шухă çулхи çамрăк 
ăрăва çак усал йăларан ытларах та асăр-
хаса тăмалла. Ку енĕпе чи малтанах 
ашшĕ-амăшĕн, вĕренÿ тата культура уч-
режденийĕсен сыхă пулмалла. Çаксене 
тĕпе хурса районта тĕрлĕ ĕç пурнăçлаççĕ.   

 Кун йĕркинчи пĕрремĕш ыйтупа – рай-
онти культура учрежденийĕсенче нарко-
тика хирĕç кĕрешмелли    комплекслă ме-
роприятисене вăя кĕртсе пынипе – район 
администрацийĕн культура пайĕн ертсе 
пыракан эксперт специалисчĕ Марина Ан-
дреева паллаштарчĕ. Вăл каланă тăрăх, 
усал йăла-йĕркерен сыхланас, асăрхат-
тарас ĕçре тĕрлĕ мелпе усă кураççĕ. Ун 
шутне тĕрлĕ вăйă, калаçу тата ытти ме-
роприяти кĕрет.  Кăçалхи пилĕк уйăхра ку 

тĕлĕшпе 214 çын хутшăннипе 15 меропри-
яти ирттернĕ, вăл шутран 9-шĕ – 15 çул-
тан пуçласа 30 çулчченхи çамрăксемпе.   

Ростислав Тимофеев асăннă комис-
сие культура учрежденийĕсен çуллахи ĕç 
графикне, çавăн пекех июнь уйăхĕнчи ĕç 
планне тăратма сĕнчĕ, çавăн пекех вĕсе-
не ял тăрăхĕсен пуçлăхĕсемпе  профилак-
тика субъекчĕсем  патне çитермеллине 
палăртрĕ. Культура ĕçченĕсен   тимлĕх уй-
ăрмалли çамрăксене  те пĕлсе тăмалла, 
вĕсен тыткаларăшне асăрхамалла. Куль-
тура ĕçченĕсен тĕп тĕллевĕсенчен пĕри – 
çамрăксем  наркотикпа ан çывăхланччăр 
тесе вĕсен канăвне  тĕрĕс йĕркелесси. 

 Обществăлла организацисем наркотик 
тата психотроплă япаласемпе усă курас-
синчен асăрхаттарас енĕпе мĕнле ĕçлесе 
пыни çинче «Союз мальчишек и девчонок» 
обществăлла организаци ертÿçи Ирина 
Иванова чарăнчĕ. Вăл палăртнă тăрăх,  
иртсе пыракан вĕренÿ çулĕнче районта 
21 хăй тытăмлă вĕренÿ организацийĕ тата 
СМиД организаци  вăйра тăрать. Вĕсенче 
пĕтĕмпе 2681  ача – е районти шкулсенчи 

мĕнпур вĕренекенĕн 81 проценчĕ. Ирина 
Иванова ачасем тĕрлĕ мероприятие хут-
шăнни çинче чарăнчĕ.

Район администрацийĕн пуçлăхĕ уче-
тра тата контрольте тăракан, йывăр ла-
ру-тăруллă çемьесенчи  ачасемпе тачăрах 
ĕçлеме, вĕсене обществăлла организаци-
сене явăçтарма,  туса ирттернĕ ĕç пирки 
октябрĕн 1-мĕшĕччен пĕлтерме  сĕнчĕ.

Районти тĕп больница çумĕнчи çамрăк-
сен  «Молодые сердца» канашĕ те  çÿле-
рех  асăннă усал йăла-йĕркерен асăрхат-
тарассипе тĕрлĕ ĕç пурнăçлать, вĕренÿ 
учрежденийĕсемпе тачă çыхăну тытать.  
Ун пирки канаш ертÿçи Александр Строга-
нов чарăнчĕ.

 Çавăн пекех комиссин протокол 
йышăнăвĕсене пурнăçланине те тиш-
керчĕç. Р. Тимофеев ларăва пĕтĕмлетсе 
вĕренÿ, культура, сывлăх сыхлавĕн учреж-
денийĕсем ку тĕлĕшпе пурнăçланă вырăн-
ти ĕçсем пирки  ял тăрăхĕсен  пуçлăхĕсе-
не пĕлтерсе тăмаллине палăртрĕ. 

Р. ИЛЛАРИОНОВА. 

Уйрёмах ача-пёча асёрхавра пултёр
Лару

Сывлёхлё апатлану

И. Ульянов ячĕллĕ чăваш патшалăх 
университечĕн «Абрикосовый сад» сту-
дентсен театрĕ хăйĕн пултарулăх ĕçĕн-
че тăтăшах çĕнĕ формăсем шырать, 
классикăна сцена çине кăларать, экспе-
римент та уншăн ют мар. 

Округри «Театральное Привольже» 
фестивале хутшăнакан театр Пĕтĕм 
Раççейри «Всероссийская студенче-
ская весна» фестивальте ятарлĕ приза 
тивĕçнĕ. Театр «Бабы» пластикăпа хо-
реографи постановкипе паллаштарнă.

Хамăр инф.

Ятарлё приза 
тив.=н.

Театр =улталёк.Конкурс

Борзаевсем _ чи пултаруллисем
Майăн 31-мĕшĕнче  кÿршĕри Элĕк салинче ырă йăлана 

кĕнĕ регионсем хушшинчи чăваш эстрада юррисен «Вирьял 
шевлисем» фестиваль иртнĕ. Ăна Раççейри Театр çулталăк-
не халалланă.  Уяв лапамĕ 1500 ытла çынна пухнă. Фести-
валь ача-пăча ташшисен композицийĕнчен пуçланнă.  Кун-
тах суту-илÿ точкисем, ачасем валли аттракционсем ĕçленĕ.

Уява пухăннисене Элĕк  районĕн пуçлăхĕ Эдикт Волков  
тата район  администрацийĕн пуçлăхĕ Александр Куликов 
саламланă, ăнăçу суннă. Элĕк çĕрĕ çак фестивале хутшăна-
кансене 24-мĕш хут хапăл туса кĕтсе илет.  Фестивале  чи 
малтанхи хут трактор музейĕн ертÿçи Альберт Сергеев 
пуçарнипе йĕркеленĕ.  
 Конкурса 40 çын хутшăннă, юрăçăсен тата ташăçăсен 
ăсталăхĕсене жюри тĕрлĕ номинацире хакланă. Жюри 
членĕсем палăртнă тăрăх, кăçалхи фестивале хутшăнакан-
сен ăсталăхĕ,  ытти çулхипе танлаштарсан, пысăкрах пулнă.
  «Çемье ансамблĕ» номинацире Муркаш районĕнчи Ната-
лия Вячеславовнăпа Петр Вячеславович  Борзаевсем (сăн 
ÿкерчĕкре) пĕрремĕш вырăна тухнă, çавна май вĕсене ди-
пломпа тата асăнмалăх парнепе чысланă.
  Эпĕ те Борзаевсене  черетлĕ пысăк çитĕнÿпе саламлатăп, 
малашне те ĕçре ăнăçу сунатăп. Çакна та палăртса хăва-
рас килет, Борзаевсем – кирек епле уявра та кĕтнĕ хăнасем, 
вĕсем хăйсен ăсталăхĕпе, илемĕпе савăнăç кÿреççĕ тата 
куракансене тыткăнлаççĕ. 

Р. ИЛЛАРИОНОВА. 

Пĕтĕм Раççейри «Молодые профессио-
налы» çиччĕмĕш  наци чемпионачĕ Хусан 
хулинче иртрĕ. 

Пĕр пин çурра яхăн вĕренекен çамрăк 
тĕрлĕ енпе ăмăртнă: «Строительство тата 
строительство технологийĕсем», «Инфор-
маци тата коммуникаци технологийĕсем», 
«Пултарулăх тата дизайн», «Производ-
ство тата инженери технологийĕсем», 
«Услугăсен сфери» (кунта «Кондитер ĕçĕ» 
компетенци те кĕрет), «Транспорт тата ло-
гистика».

Пĕтĕм Раççейри профессин вăтам 
пĕлĕвне паракан вĕренÿ заведенийĕсенче 
вĕренекенсен ăмăртăвĕ пилĕк куна яхăн 
тăсăлнă. Çак ăмăртура «Кондитерское 
дело» компетенцире Шупашкарти апатла-
ну технологийĕпе коммерци техникумĕн 
студентки Софья Афанасьева (Канаш 
хĕрĕ) 1-мĕш вырăн йышăнма пултарнă.

Конкурсра студентка «По щучьему 
велению» вырăс халăх юмахĕнчи темă-
на суйласа илсе шăккалат скульптури-
не хатĕрленĕ, тĕрлĕ канфет, пирожнăй, 
улма-çырла тултармăшĕпе мусс торчĕ 
пĕçерсе тĕлĕнтернĕ.

Хамăр инф.

Чёваш х.р. 
=.нтерн.

+амрёк ёстасем

Кунне 4–5 хутчен пĕр вăхăтра апат-
ланмалла. Рациона тĕрлĕ апат-çимĕç 
кĕртмелле. Çăкăр тата çăкăрпа булка из-
делийĕсем витаминсемпе, микро – тата 
макроэлементсемпе пулсан лайăх.

Кунсеренех усăллă бактерисемпе пуян, 
çуллă мар сĕт-турăх ĕçмелле. Эрнере 
икĕ хутран сахал мар тăпăрчă çимел-
ле. Çуллă мар какай, пулă, кайăк-кĕшĕк 
ашĕ, çăмарта, пăрçа йышши культурăсен 
çимĕçĕсене тăтăшах çимелле.

Кунсеренех пахча çимĕç, улма-çырла çи-
мелле, сĕткен ĕçмелле. Вĕсем 3–5 тĕслĕ 
пулмалла, сăмахран: хĕрлĕ – помидор, 
симĕс – хăяр, тĕксĕм кăвак – жимолость 
çырли, сарă-хĕрлĕ – апельсин сĕткенĕ. 
Мĕншĕн тесен кашни тĕсре – хăйĕн вита-
минĕ.

Апатланура йодпа пуян тăварпа кăна 
усă курмалла. Çапах та тăвар ытлашши 
çимелле мар. Менюра хаяр специсем, ук-
сус, майонез тата кетчуп пулмалла мар.
Апатланура сахăр, кондитер изделий-
ĕсем, пылак, уйрăмах газлă пылак шыв 
пулмалла мар. Карамель йышши канфе-
та пачах çимесен те лайăх.

Кун каçа таса шыв ытларах ĕçме тăрăш-
малла. Шыв организмран сенлĕ хутăшсе-
не кăларма пулăшать, çав вăхăтрах апа-
та ирĕлтерес ĕçе лайăхлатать.

Апат-çимĕçе пăс çинче, шывра е кăма-
кара пĕçернине çимелле. Апата темиçе 
кунлăх пĕçермелле мар. Çавăнпа та са-
халрах, анчах та тăтăшах пĕçерсе çимел-
ле. Лавккара апат-çимĕç туяннă чухне 
ăна упрамалли срока шута илмелле.

В. МАТВЕЕВ, 
пĕтĕмĕшле гигиена врачĕн 

пулăшаканĕ.

Х.рлине те: 
сим.ссине те 
=имелле
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Мотоблок та 
эрех шăршине 
туять

Мотоблок ÿсĕрсене пачах та 
килĕштермест. Çакна Шетмĕпуç ял 
тăрăхĕнчи пĕр арçын та хăй çинче туйса 
илнĕ.  Лару-тăрăвĕ вара анекдотри «за-
порожец» ют çĕршыв машинине пыр-
са çапнă пекех пулса тухнă. Эрех ĕçнĕ 
арçын çула мотоблокпа тухнă. Анчах 
та унăн хусканусен шайлашулăхĕ кăна 
мар, куç виçи те  пăсăлнă курăнать. Мо-
тоблок ялти пĕр пÿрт умĕнче «иномар-
кăран» пăрăнса иртеймен – иртсе кайни 
пирки машина çине «çырса» хăварнă.

Административлă йĕркене пăснă 
арçыннăн РФ Административлă право 
йĕркине пăснисен кодексĕпе килĕшÿл-
лĕн явап тытма тивет.

Саккун 
арçын вăйĕнчен 
вăйлăрах

Алла мĕн лекнĕ, арçын хĕрарăма 
çавăнпа хĕненĕ. Малтан та çынна хĕ-
ненĕшĕн, хулиганла ĕç тунăшăн судпа 
айăпланнăскере нимĕн те, никам та 
чăрмантарман. Каçалапа хĕрарăма пÿр-
чĕ умĕнче хĕненĕ, кайран пахчара па-
такпа та, хăмапа та çурăм урлă туртнă. 
Хĕрарăм умĕнче вăйлă курăнас тенĕ-ши 
ĕнтĕ?

Арçын çапла мĕн сăлтавпа, мĕн тĕл-
левпе хăтланнине следстви татса парĕ. 
Уголовлă ĕç пуçарнă ĕнтĕ. Наказание 
суд палăртĕ.

Кимĕ пурри 
сăлтав мар

Июнĕн 10-мĕшĕчченех пулă тытассин-
че хăш-пĕр чикĕлев пуррине тăтăшах 
пулă тытма çÿрекенсем аван пĕлеççĕ. 
Нимĕнле кимĕпе те, сĕрекепе те усă 
курмалла мар. Апла пулин те Йÿçкасси 
ял тăрăхĕнчи пĕр арçын сывлăшпа вĕр-
се хăпартмалли кимĕпе, сĕрекепе пулла 
кайнă. 

Пулă вăлча сапнă вăхăтра чикĕлеве 
ахальтен шухăшласа кăларманнине, çут 
çанталăк саккунĕсене хисеплемелли-
не арçынна халĕ урăх саккун ăнланма 
пулăшĕ.

Укçа 
тавăрса паман

Çынна улталани пирки сăмах пуçар-
сан, хальхи вăхăтра ытларах чухне 
Интернет е кĕсье телефонĕпе усă кур-
са улталани пирки калаçатпăр. Анчах 
та хире-хирĕç тăрса сăмах хушакан та 
çăмăллăнах улталама пултарать иккен. 

Акă Шетмĕпуç ял тăрăхĕнчи пĕр 
арçын хăйĕнчен чылай аслăрах çынран 
кивçен укçа илме пултарнă. Каялла 
тавăрса парасси пирки те калаçса та-
тăлнă. Унтанпа çулталăк иртнĕ пулин те, 
укçа тавăрса парасси пирки шухăшла-
кан пулман иккен. Çапла тепĕр çынна 
улталаса, шанăçа кĕртсе унран пысăк 
сумма укçа (600 пин ытла тенкĕ) илме 
пултарнăскере суд тенкелĕ кĕтет.  

Ултавçă унччен те судпа айăпланнă, 
халĕ пуçарнă уголовлă ĕç те малтанхи-
сем евĕрех.

Пичете РФ Шалти ĕçсен мини-
стерствин Муркаш районĕнчи пайĕн 

материалĕсем тăрăх хатĕрленĕ.

Полици хроникинчен         12+

Пир.н календарь

Исетерккĕсем те пуçаруллă пулнине тĕрлĕ ĕçпе 
çирĕплетме пулать. Вырăнти хастар депутат Ле-
онид Филиппов çулсеренех вăл е ку ĕç тăвассине 
йĕркелет кăна мар, хăй те пысăк тÿпе хывать.

 Ытти çул ял çыннисем карта-хура çирĕплетесси-
пе тăрăшнă пулсан, кăçал  ялти икĕ пĕвене тĕплĕн 
юсарĕç, пĕве пуçĕсене çирĕплетме хулă, хунав тав-
рашĕ, тăпра турттарчĕç, шыв юххи турĕç.  Çак ĕçсем 
те Леонид Филиппов йĕркеленипе пулса пыраççĕ. 
Çынсем хăйсен техникипе усă курчĕç, паллах, укçа-
тенкĕ хывмасăр та пулмасть, ăна та пухрĕç. Депутат 
халăх шанăçне тÿрре кăларассишĕн, ял хăтлăхĕшĕн 
тăрăшать, ĕçе тата çынна пулăшассине вăл яланах 
мала хурать.

 – Пĕви те, карти-хури те ял халăхне кирлĕ, ун-
сăрăн ял хăтлăхĕ пĕтсе пырать. Тумаллисем татах 
та пур-ха, пурте пĕрле пухăнса ĕçлесен  кăна  ĕç 
кал-кал пырать. Пĕр-пĕрин  çине шанса ларнипе 
вара нимĕн те пулмасть. Çакăн пек ĕçсене каш-
нинех хутшăнмалла, аякран кăна пăхса иртмелле 
мар. Ĕçе тĕплĕ тăвас тенипе вăхăчĕ самай иртрĕ.  
Пĕрле тăрăшнă кашни çынна ятран асăнса пĕтерей-
мĕп, вĕсене пурне те тав тăватăп, малашне те пĕр-
ле ĕçлессе шанатăп, – кăмăллăн калаçать  хастар 
депутат ялăн илемлĕ вырăнĕсене тата тунă ĕçсене  
пăхса  савăнса. 

Чуманкасси ял тăрăхĕн пуçлăхĕ Николай Белов 
та ялта çакăн пек ĕçсем пулса пынипе кăмăллă. Вăл 
малашне те çапла пĕрле пухăнса тăрăшма, ял тер-
риторине  тирпейлесе тăма  чĕнсе калать.

Р. ИЛЛАРИОНОВА.  

Исетеркк.сем те 
пултаруллё

Пу=арулёх

Т.п вырёнта _ ачасем
Ачасен прависене хÿтĕлесси паян 

– тăтăшах малти вырăнта. Çакна шута 
илсе хамăрăн хаçат вулакансене ача-
сене хÿтĕлемелли кăçалхи куна епле 
хатĕрленсе ирттернипе паллаштар-
ма суд приставĕсен районти уйрăмĕн 
пуçлăхĕ Александр ИЛЬИН кăмăл турĕ. 
Халĕ ăна сăмах паратпăр:

 – Александр Геннадьевич, суд 
приставĕсен ĕçĕнче алимент 
тÿлевĕсене шыраса илесси уйрăм ен 
шутланать. Çакăнта йĕрке пăсакансемпе 
кĕрешме çăмăлах мар пулĕ? Ачасене 
хÿтĕлемелли пĕтĕм тĕнчери кун умĕн 
вĕсемпе еплерех ĕç туса ирттертĕр?

 – Эсир каланă пекех, ку ен пирĕншĕн 
– чи кăткăссисенчен пĕри. Вăл чун енчен 
те, укçа-тенкĕпе те чи малтанах ачасене 
– пирĕн пулас ăрăва – пырса тивет. Çакна 
шута илсе ку ыйтупа эпир тимлĕрех 
ĕçлеме тăрăшатпăр та.  Кăçалхи 4 уйăхра 
пирĕн патăмăра пурнăçлама тăратнă ĕç 
производствисем 190 çитрĕç. Вĕсенчен 
асăннă тапхăрта пуçарнă ĕçсем – 44. Çак 
хушăра вĕçленисем – 37. 

 – Саккун  умне тăнă алиментçăна 
сăнласа парăр-ха. Камсем вĕсем 
хушшинче ытларах: ашшĕсем е 
амăшĕсем тата хăш çулхисем?

 – Алимент тÿлессипе, тĕпрен илсен, 
25 – 55 çулсенчи ашшĕсемпе амăшĕсем 
парăмра çÿреççĕ. Вĕсенчен нумайăшĕ 
официаллă ĕç вырăнĕсĕрех районăмăр 
территорийĕнче пурăнать. Ĕç вырăнĕ 
пулманнипе ĕç укçи те çукки  алимент 
шыраса илесси çине те витĕм кÿрет.

Хупман ĕç производствисем тăрăх   
парăмра çÿрекенсен 55 процентне ĕçпе 
тивĕçтерекен центра учета тăратрăмăр, 
15 проценчĕ – шыравра, 1 процентне 
уголовлă майпа айăпланă, 7 процентне 
саккунпа килĕшÿллĕн ирĕкрен хăтарнă.

Алиментçăсен парăм сумми вăтамран 
10 – 15 пин тенкĕрен пуçласа 500 – 600 
пин тенкĕпе танлашать. Пĕр алиментçăн 
парăмĕ вара миллион тенкĕрен те иртсе 
кайрĕ. 

 – Алимент шыраса илессипе хăш мел 
эффективлăрах пек туйăнать сире?

 – Кунта тĕрлĕ енпе ĕçлессине эпир 

самантлăха та кун йĕркинчен кăлармастпăр. 
Çапла вара Ачасене хÿтĕлемелли пĕтĕм 
тĕнчери кун умĕн кăçал эпир алимент 
тÿлессинчен пăрăнакансем патне рейдпа 
тухрăмăр. Унăн тĕллевĕ – парăмлă ашшĕ-
амăшне вĕсен ачисем те пурри пирки аса 
илтересси пулчĕ.

Тÿрех каласа хăваратăп, парăмçăсем 
хушшинче тĕрлĕ категориллĕ çын пур. 
Пĕрисем  тăтăшах чикĕ урлă канма çÿреççĕ, 
теприсем хăйсен пурнăçне автомобильсĕр 
курмаççĕ. 

Паянхи куна 113 парăмçăна Раççей 
Федерацийĕн тулашне тухма чартăмăр. 
Çу уйăхĕн 1-мĕшĕ тĕлне 40 парăмçăна 
алимент тÿлессипе пухăннă парăма тÿлесе 
татмасăр автомашина рулĕ умне ларма 
чарни те тивĕçлĕ мера пуласса шанатăп.

Алимент тÿлессинчен тарса çÿрекенсене 
административлă тата уголовлă айăплав 
кĕтни пирки те пĕлтерсех тăратпăр. 
Итлеменнисен вара саккун умне тăма 
тивет. Çакăн патнех çитес марччĕ.

А. БЕЛОВ 
калаçнă.

Интервью

Сăн ÿкерчĕкре эсир 
Чуманкассинчи вăтам 
шкулăн ĕçченне Та-
тьяна Васильевăна ку-
ратăр. 

Вăл кунта тирпей- 
илем кĕртессипе чы-
лай çул тăрăшать, ĕçе 
тÿрĕ чунпа  пурнăçла-
нипе палăрса тăрать. 
Çавăнпа хисеплеççĕ ăна 
коллективра. 

Татьяна Серафимов-
на – ачасемшĕн уйрăмах 
çывăх çын, ырă кăмăл-
лă пулнипе вĕсем ун 
патнелле туртăнаççĕ, 
пĕрне-пĕри çур сă-
махран ăнланаççĕ. 
Çавăнпа та   ача-пăча 
вăхăт тупса  ун патне 
васкать. 

Пушă вăхăта вара 
Татьяна Васильева 
ал ĕçĕпе ирттерет, 
хăш чухне пусăрăнчăк 
кăмăла кĕнекере пусар-
нине калать. 

Р. ИЛЛАРИОНОВА. 
Автор сăн ÿкерчĕкĕ.

Ёна хисепле==. тата 
юрата==.

,=ре хастаррисем

Яшлёхри юлташём: тусём: тёванём
Эпир унпа  Анат Кĕнер (халĕ Шупаш-

кар районĕ) вăтам шкулĕнче аслă клас-
сенче вĕреннĕ чухне туслашса кайнăччĕ 
те, кайран ăна юлашки çула ăсатичченех 
хутшăнса пурăнтăмăр. 1939 çулхи çĕрт-
мен 9-мĕшĕнче çуралнăскер, 1994 çулхи 
çĕртмен 9-мĕшĕнче вăл тăван Пăсăрман 
ялĕн çăви çине вăхăтсăр кайса выртрĕ. 
«Юлташăм, тусăм, яшлăхри тăванăм, 
бенгал çути пек пулчĕ пирĕн чун – пĕрре 
хыпса, шап-шурă ялтăравлăн çунса кĕл-
ленчĕ шутлă çутă кун...» – тенĕччĕ эпĕ 
ун вилтăпри çинче. Ман асра вăл халĕ те 
бенгал çути пекех çуттăн тăрать – уçăмлă 
та курăмлă, хăюллă, вăр-вар. Алексеейĕн 
пиччĕшĕ – Игорь Гаврилович Крысин ун 
чухне пирĕн шкулта химипе вĕрентетчĕ, 
кружок ертсе пыратчĕ, унăн пуян лабора-
тори пурччĕ. Вăл пире химикатсенчен вут 
кăларма, бенгал çути çутма вĕрентнĕччĕ. 
Бенгал çутипе пайтах ачана тĕлĕнтерет-
тĕмĕр ун чухне. Çавăнпа вăл сăвва та лек-
нĕ.

Вăл вăхăтра эпир «Пионерская прав-
да» хаçатпа çыхăну тытаттăмăр. Унта 

Алексейĕн статйи пичетленсен, пирĕн 
шкула Совет Союзĕнчи тĕрлĕ кĕтесрен 
çеç мар, Чехословаки, Болгари, Польша, 
Венгри тата ытти çĕршывран çырусем 
йышлă килетчĕç. Пире Ишлей районĕнчи 
«Колхозник хаçачĕ» пархикассисен «За 
коммунизм» колхоз ĕçченĕсем çинчен 
очерк çырма хушни асра. Йĕлтĕрпе кай-
рăмăр, курса çаврăнтăмăр, такампа та ка-
лаçрăмăр. Кайран хаçатра пирĕн «очерка» 
пĕр полоса таранах пичетленĕ.

Кайран вăл ял хуçалăх институтĕнче 
вĕренчĕ, эпĕ – пединститутра. Пĕр уяв та, 
демонстраци-митинг та пирĕн уйрăм мар-
ччĕ, ушкăнпа ушкăн, курспа курс туслăччĕ. 
Пирĕн литпĕрлешĕве пулас агрономсемпе 
зоотехниксем савăнса çÿретчĕç. Институт 
пĕтеричченех эпĕ комсомолецсен хаçатĕн-
че тăлмачра тĕрткеленме пуçларăм, Алек-
сей диплом иличченех «Коммунизм ялавĕ» 
хаçата вырнаçрĕ. Ял хуçалăх пайĕнче 
пуçларĕ те, кĕçех ăна парти пайĕн ертÿçи-
не лартрĕç, профсоюзăн пуçламăш органи-
зацине нумай çул хастар йĕркелесе пычĕ. 
Шкулти парăма татнă хыççăн (ун чухне аслă 

шкул хыççăн ăçта янă çавăнта виçĕ çул 
пăрăнми ĕçлемеллеччĕ) эпĕ каллех «Мо-
лодой коммунист» («Çамрăк коммунист») 
хаçата таврăнтăм. Алексей Гаврилович 
сĕннипех ĕнтĕ мана çамрăксен хаçатĕн-
чен тĕп хаçата куçарчĕç. Каллех нумай çул 
пĕрле шăкăл-шăкăл ĕçлерĕмĕр. Ку тапхăр-
та вăл Журналистсен союзне çирĕплетес 
тесе хытă тăрăшатчĕ. Вăл секретарь чухне 
журналистсемпе Пичет çуртĕнче, ытти ре-
гоионта тĕл пулусем, конференцисем, кÿр-
шĕри хаçатсен редакцийĕсене экскурсисем  
час-часах йĕркелетчĕ.

Самана пăтранса кайсан та Алексей 
Гаврилович журналист калемне алăран 
пăрахмарĕ. Пĕр хушă вăл «Эхо» хаçата 
редакцилерĕ. Халăха кирлĕ брошюрăсем 
кăларса тăчĕ. 

А.Г. Крысин журналист ырă ячĕ чăваш 
журналистикин энциклопедине сăнпа  çы-
рăнса юлчĕ. Муркаш районĕн энцикло-
педине те – иккĕмĕш кăларăма – унăн 
биографийĕ туллин ÿкерĕнсе юласса ша-
натăп.

В. СТАНЬЯЛ.
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Çатракасси ял тăрăхĕн тĕп усадьбинче 
пурăнакан 90 çулхи Алексей Охотников 
Тăван çĕршывăн Аслă вăрçи вăхăтĕнчи 
йывăрлăхсене тÿсĕмлĕ чăтса ирттернĕ. 
Вăрçă ачипе тĕл пулса калаçма, иртнине 
аса илме хĕвел ансан çитрĕм. Ĕç вете-
ранĕ, çулĕсем пуррине пăхмасăрах, алă 
усса лармастчĕ – тĕпелте темĕн кăштăр-
тататчĕ. «Хăнăхман эпир урăхла», – терĕ 
вăл хăйĕнчен канма хăçан вăхăт тупни-
пе интересленсен. Çакăнтан вара пирĕн 
тÿрех вăрçă ачин йывăр çулĕсем пирки 
калаçасси пуçланчĕ. 

 – Çĕршыва хÿтĕлесси – арçын тивĕçĕ 
теççĕ те, çав сумлă ĕçри йывăрлăхсем-
пе çухатусене, çарти тата пĕтĕм Тăван 
çĕршыв хăйĕн ирĕклĕхне хÿтĕлеме тăнă 
вăхăтри   пурнăçа салтак пăтти çисе кур-
нă, тылра Аслă çĕнтерÿшĕн çичĕ хут тар 
юхтарнă çын çеç туллин уçса пама  пулта-
рать тесе шутлатăп. Çак тĕрĕслĕхе Тăван 
çĕршывăн Аслă вăрçин фрончĕсенче хăй-
сен сывлăхĕ пирки шутламасăр, пурнăçне 
шеллемесĕр тăшман çине ыткăннă, нумай 
çапăçура ăна тĕппипе çапса аркатса çĕн-
терĕве çывхартнă совет салтакĕсемпе тĕл 
пулса калаçни вăрçă хыççăнхи çулсенче 
пире, вăрçă ачисене, туллин çирĕплетсе 
паратчĕ, хастартарах пулма йыхравлатчĕ, 
– терĕ те Алексей Никитич, тăруках аса 
илÿ тыткăнне путрĕ, пĕр хушă шăпланчĕ.  

Салтак пурнăçĕ тата Тăван çĕршывăн 
Аслă вăрçи ветерансемпе вăрçă ачи-
сен куçĕпе... Кунта кашни аса илÿ вăл е 
ку йывăрлăхпа çыхăннине пытараймăн: 
ачалăхра вăйă картинче пулайманни, 
ешĕл курăк çинче ытлă-çитлĕ выляса-кул-
са чупса çÿрейменни, ашшĕсен аллипе 

утьăкка çĕкленейменни т. ыт. те.
Çатракассинче Окапошни текен пĕр 

енлĕ пĕчĕк урам пур. Çакăнта Тăван çĕр-
шывăн Аслă вăрçи пуçланиччен Ксения-
па Никита Охотниковсен 7 ачаллă çемйи 
пурăннă. Нимĕç фашисчĕсем пирĕн çĕр-
шыва вăрă-хурахла тапăнсан, ялти арçын-
сем пĕрин хыççăн тепри фронта тухса 
кайма пуçланă. Ял урамĕсенче макăру çеç 
илтĕннĕ.

 – Эпĕ ун чухне 12 çулта çеçчĕ. Вăрçă 
пуçланнă терĕç те çынсем арçынсене ял 
пуçне ăсатма пуçларĕç. Хĕрарăмсемпе 
ачасем, теме сиссе, кăшкăрса йĕретчĕç. 
Анчах макăрнипе çĕршыва хÿтĕлессинчен 
пăрăнса юлма çук. Пĕрлехи инкек пире 
те пăрăнса иртеймерĕ. Çапла вара  1942 
çулхи пуш уйăхĕнче эпир те хамăр атте-
не фронта ăсатрăмăр. Хăй килтен тухса 
кайиччен вăл манăн пиччене Кĕркурие 
– кукаçипе кукамие, мана вара мамака 
пăхма хушса хăварчĕ. «Аслисене итлĕр, 
ĕçрен ан ютшăнăр – çавăн чухне çеç эсир 
чăн-чăн пурнăç çыннисем пулăр», – тесе 
пуçран лăпкаса хăварчĕ вăл пире. Хăй 
вара çур çултанах анлă çапăçу хирĕнче  
хыпарсăр çухалчĕ. 

Тылра юлнисен ĕç кунĕсем çĕрне-кун-
не пĕлмесĕр ĕçре иртнĕ. Çул çитнисе-
не ĕçленĕ вăхăтрах фронта илсе кайнă. 
Виç кĕтеслĕ çырусемпе салтаксем вил-
ни е хыпарсăр çухални пирки пĕлтерни 
те яла тăтăш килсе тăнă. Ку вара каллех 
амăшĕсем, мăшăрĕсем тата ачисем шари 
çухăрса макăрнипе çыхăннă. 

Ашшĕ хыпарсăр çухални пирки пĕл-
терни çитсен те мăшăрĕпе ывăлĕсем вăл 
чĕрĕ пуласси пирки самантлăха та шанма 

пăрахман. Çапла туни ăна киле таврăнма 
пулăшасса ĕненнĕ.

Алексейпе амăшĕ колхоза кĕменнисен 
шутĕнче пулнăран, вĕсене хăйсен лаши-
семпе ĕçлесе патшалăх умĕнчи тивĕçе 
пурнăçлама тивнĕ. Анчах амăшĕпе ывăлĕ 
вăрçă чарăнасса тата пурнăç юсанасса 
ĕненсе йывăрлăхсем умĕнче пуç усман. 
Ыттисемпе юнашар тăрса вăрманта йывăç 
касса патшалăх валли кăларнă, тырă-пулă 
вырса илсе кĕлете кĕртнĕ, патшалăха сут-
нă, ыттисемпе тан налук тÿленĕ. 

Анчах вăрçă ытларах та ытларах ый-
тать. 1949 çулхи çулла Алексейăн та 
салтака кайма ят тухать. Вăрçă чарăннă 
ĕнтĕ, анчах çапăçусем пулнă вырăнсене 
тирпейлесси те – пысăк ответлăх. 3 çул та 
3 уйăха тăсăлнă службăна вăл Украинăра 
ирттерет. Яла таврăнсан та çăмăл пурнăç 
шырамасть салтак – пĕтĕм ĕç ĕмĕрне пĕр-
лешÿллĕ хуçалăхри стройкăра тата шкул 
ачисене ĕç пĕлĕвĕ парассинче ирттерет.

1957 çулта Малиновка хĕрне Фаинăна 
качча илсе, туслă çемьере 6 ача çуратса 
пурнăç çулĕ çине кăлараççĕ. Паян ачисем 
тăван киле пухăнсан, Алексей Никитич 13 
мăнукпа 11 кĕçĕн мăнукĕ кăмăллă калаç-
нипе, килĕшÿллĕ вылянипе киленсе лар-
ма юратать.

 – Çак пуянлăхшăн ирттермерĕмĕр-и-ха 
эпир хамăрăн пурнăçăмăра? Çумри ху-
ра-шурне çĕнсе кун кунламарăмăр-и-ха? 
Ман шутпа кунта никамăн та хирĕçле ху-
рав пулмĕ, – хăйĕн ыйтăвĕсем çине хăй 
хуравласа вĕçлерĕ калаçăва Алексей Ни-
китич.

А. БЕЛОВ.

Хăй ĕçне чунĕпе парăннă çын яла-
нах хитре те уçă кăмăллă. Унăн ĕçчен-
лĕхĕнчен тĕлĕннипе пĕрлех хăйĕнпе 
ларса калаçсан  та чун уçăлать, ырă 
ĕмĕт çуралать, пурнăçăн малашлăхĕ 
вăй илет.

 – Пирĕн атте-аннесем çĕр ĕçĕнчен, 
выльăх-чĕрлĕх ĕрчетессинчен нихăçан 
та катара тăман. Пире те ачаран çавна 
хăнăхтарнă. Килти хушма хуçалăхри 
ытти ĕç-хĕлпе пĕрлех эпĕ чĕрĕк ĕмĕр 
ытла вĕлле хурчĕпе ĕçлетĕп пулсан, 
мăшăрăмăн Феклăн ку ĕç – ăруран ăрăва 
куçаканскер. Хамăра кура Сергейпа 
Саша ывăлăмсем те, вĕсен мăшăрĕсем-
пе 4 мăнук та утар ĕçĕнчен ютшăнса 
лармаççĕ, – кăмăллăн калаçать утарсе-
не çăва епле кăларнипе паллаштарса 
кил хуçи Николай Смирнов. 

Хорнуйĕнче пурăнакан тăрăшуллă 
çемье ял çыннисемпе те, хăйсем патне 
килен-каянпа та яланах кăмăллă. 40 çул 
тăван хуçалăхра тракторпа ĕçленĕ ме-
ханизатор тивĕçлĕ канура кăмăла кая-

кан ĕç тупнишĕн паян савăнать кăна. 
Кăштах тупăннă пушă вăхăтпа усă 

курса эпĕ вĕсемпе сăмах çумне сăмах 
хушса килти хушма хуçалăхра ăратăран 
ăратăна куçакан ĕç-хĕлпе паллашрăм. 
«Аслă ăрурисен ĕçне сÿнме памаст-
пăр», – кăмăллăн хуравларĕ Фекла Ива-
новна. Сăмах май, вĕсен килти хушма 
хуçалăхĕнче паян выльăхĕ-чĕрлĕхĕ те, 
кайăкĕ-кĕшĕкĕ те çителĕклех. «Алă усса 
ларма вăхăт çук», – пĕтĕмлетрĕç вĕсем 
калаçăва сад-пахча та пуян пулнине 
палăртса.

Ĕçлесен пурăнма пулать. Ĕçчен çын-
на кÿршĕсем çеç мар, çут çанталăкĕ те 
курать, хисеп тăвать, вĕлле хурчĕ те вăй 
çитнĕ чухлĕ пулăшать. Манăн  пĕлĕшĕм-
сен – Феклăпа Николай Смирновсен 
– сĕтел çинчен нихăçан та паха пыл 
татăлманни вара пĕрлехи тĕллев пур-
нăçланни мар-и? Хирĕçлеме сăмах çук.

А. БЕЛОВ.

Автор сăн ÿкерчĕкĕ.        

Хёрушлёх. 
пысёк

Хисеплĕ редакци! Çулла çитнĕ май, 
манăн аскаридоз пирки тĕплĕнрех 
пĕлес килет. Мĕн шутлаççĕ ун 
пирки тухтăрсем? Тантăшăм каланă 
пек питех те хăрушă-и вăл? Унран 
сыхланма мĕн тумалла?

А. ВАСИЛЬЕВА.
Мăн Сĕнтĕр ял тăрăхĕ.

Вулавçă ыйтăвĕпе эпир  санитарипе 
гигиена врачне пулăшакан                                           
В. МАТВЕЕВА паллаштартăмăр. Вăл 
пире тĕплĕ те ăнланмалла хурав пачĕ. 
Вăл сире те тивĕçтерессе шанатпăр.

 Эпир хаçат вулакансен кашни 
ыйтăвнех хуравлама хатĕр. 

Аскаридоз – паразитла чире ертекен 
хурт. Вĕсем хăмăр гельминтсен шутне 
кĕреççĕ: амисем – 25 – 49, аçисем 15 
– 25 сантиметра çитеççĕ. Аскаридăсем 
организмра çемçе пыршăлăхра 
пурăнаççĕ. Тепĕр чухне пĕвере, ÿпкене, 
хырăмлăх парне те пырса кĕреççĕ. Вĕсем 
сывламалли органсене чирлеттереççĕ, 
нумайланса кайсан каяш тухмалли 
пыршăна тăвăрлатма пултараççĕ. 

Кашни аскарид ами талăкра 250 пин 
çăмарта тăвать. Вĕсем этем каяшĕпе 
тăпрана лекеççĕ, унта аталанаççĕ. Ку 
вăл ялсенче уйрăмах туалет çук чухне 
е каяша тĕрлĕ химилле препаратпа 
сиенлетмен чухне пулса тухать.

Аскаридозпа çынсем аскаридсен 
çăмартисем ăша лексен чирлеççĕ. 
Çавăнпа та çу кунĕсенче пахча çимĕçе, 
улма-çырлана юхса тăракан шывпа 
лайăх çумасăр çиме юрамасть, гигиена 
правилисене çирĕп пăхăнмалла.

Çу кунĕсенче аскаридозсемпе ытти 
гельминта сарăлма шăнасем те нумай 
пулăшаççĕ. Вĕсем унта-кунта вĕçсе 
çÿресе апат-çимĕçе гельминтсен 
çăмартисемпе сиенлеççĕ. Çакна шута 
илсе çулла апат-çимĕçе виткĕч айĕнчех 
тытма тăрăшмалла.

Çынсем çак чирпе тĕрлĕрен чирлеççĕ. 
Пĕрисем аскаридоза туйса та юлмаççĕ, 
теприсен вара çак чир йывăррăн 
иртет. Нумайăшĕ чирленĕ вăхăтра 
ăш пăтраннине, хăсас килнине, апат 
анманнине, вар-хырăм ыратнине 
туять. Чылайăшĕн пуç ыратать, кăмăл 
пăсăлать.

Аскаридоза уйрăмах ачасем хăвăрт 
туйса илеççĕ. Вĕсен ăс-тăн тата ÿт-
пÿ аталанăвĕ вăрахланать, шкулта 
начар вĕренме пуçлаççĕ. Çакна 
асăрхасанах ашшĕ-амăшĕсене ачана 
сывлăх хуралçисене кăтартса пăхма 
тăрăшмалла. 

Ку чир ан ертĕр тесен çынсен çак ансат 
правилăсене пăхăнмалла: 

 – апат çиес умĕн, туалета тухса 
кĕрсен, ĕçленĕ хыççăн е ачасем çĕр 
çинче вылясан яланах алăсене юхса 
тăракан шывра супăньпе çумалла;

 – чĕрĕ пахча çимĕçе е улма-çырлана 
çиес умĕн шыв юххинче çумалла, вĕри 
шывпа чÿхемелле;

 – харпăр хăй гигиена правилисене 
çирĕп пăхăнмалла, кил-çуртра 
шăнасемпе тăтăш кĕрешмелле, апат-
çимĕçе вĕсенчен лайăх упрамалла;

 – пур килте те туалет пултăр, вĕсене 
таса тытса тăмалла;

 – тăпрана сиенсĕрлетнĕ каяша кăна 
тăкмалла. Çапла тума тислĕке 9 – 12 
уйăх  компостра упрамалла.

В. МАТВЕЕВ, 
санитарипе гигиена врачне 

пулăшаканĕ.     

С.тел =инчен пыл кайман
,=чен =емье

Вёр=ё ачисем

«Хура-шур. юнашар =\рер.»

01 асёрхаттарать

Тимл.рех пулар
Вăрттăнлăх мар, çу кунĕсем пушар хăрушлăхне палăрмаллах ÿсте-

реççĕ. Çакна юлашки вăхăтри инкексем урлă та çирĕплетме пулать. 
Вĕсене тишкерни пирĕнтен кашнинченех шăрăх çу кунĕсенче, çÿп-çап 
пуçтарса тирпейленĕ, утă-улăмпа ĕçленĕ вăхăтсенче асăрханулă-
ха ÿстерме ыйтать. Çĕртме уйăхĕн 6-мĕшĕ  тĕлне районта 30 пушар 
пулчĕ. Вĕсенче çын пурнăçран татăлнă тĕслĕхсем пулман пулин те, 
виçĕ çын суранланни  çулăм никампа та шÿтлеменни пирки калать. 
Танлаштарма, иртнĕ çул çак вăхăта «хĕрлĕ автан» алхаснă тĕслĕхсем 
17 çеç пулнăччĕ. Инкексене тишкерÿ тунă хыççăн кашни тĕслĕхрех уй-
рăм çынсен яваплăхĕ тивĕçлĕ шайра пулманни палăрать.

Çÿлерех каланине уйрăм тĕслĕхсемпе çирĕплетем-ха. Çу уйăхĕн 
13-мĕшĕнче Шатракассинче АВМ складне вут хыпса илнĕ. Унăн хуçи 
çулăмпа пĕчченех кĕрешсе çĕнтерме тăрăшнăран аллине те, питне 
те самай пĕçертсе янă.

Кил-çурт таврашĕнчи çÿп-çапа пуçтарса çунтарса ярасси йăлана 
кĕнĕ пулăм ĕнтĕ. Анчах кунта та тимлĕх пирки самантлăха та манма 
юрамасть. Çатракасси ял тăрăхĕнчи Йÿтĕркасси ялĕнчи пĕр арçын 
пухнă çÿп-çапа хăвăрт çунтарса ярассишĕн тăрăшнипе-ши, çак ĕçре 
бензинпа усă курма шутланă. Шутланă ĕç арçын хытах пиçсе кайнипе 
вĕçленет.

Шомикри дачăра та çÿп-çап çунтарнă чух йывăрах мар пиçсе кайнă 

çын пулăшу ыйтса хăех больницăна пырать. 
Çÿп-çап пуçтарса тирпейлемелли вăхăт иртнĕ май, утçи ума 

тухать. Юлашки эрнере çеç районта 3 пушар пулчĕ. Виççĕшĕнче те 
çул çинчи автомашинăсене вут хыпса илнипе кĕрешме çула тухма 
тиврĕ. Икĕ тĕслĕхĕ М-7 трасса çинче пулчĕ пулсан, виççĕмĕшĕ – 
июнĕн 1-мĕшĕнче – Хорнуй ял çывăхĕнче. Виçĕ тĕслĕхĕнче те инкек 
тÿсекенсем пулман.

Пушар хăрушсăрлăхне кун йĕркинче тытас ыйту ял тăрăхĕсен 
чиккинче вырăнти самоуправлени органĕсен нормативлă акчĕсемпе 
пурнăçланса пырать. Кунта пушар хуралне тата унăн ĕçне йĕркелесси, 
халăха çак ĕçе активлă явăçтарасси, ялта пурăнакансене пушар 
хăрушсăрлăхĕпе паллаштарсах тăрасси, пушарсене сÿнтересси тата 
аварипе çăлав ĕçĕсене туса ирттересси кĕрет. Кунта пирĕн ĕçлемелли 
пайтах. Çавăнпа та пĕрне мухтаса теприне хурлас килмест. Пурте 
куратпăр, пушар хăрушсăрлăхĕ – хамăр алăра. Апла пулсан, çу 
кунĕсем çитнĕ май, çак вăхăтри лăпкă пурнăçшăн пурсăмăр та пĕрле 
яваплă пулса тăратпăр.

Пушар хăрушлăхĕ – паянхи пулăм мар. Çавăнпа та ял çыннисен ку 
ыйтăва яланах кун йĕркинче тытасчĕ.

Ю. ВАРЮХИН, 
37-мĕш номерлĕ пушар чаçĕн пуçлăхĕ.

Сёмах _ специалиста
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Сăн ÿкерчĕкре Юнкă ял тăрăхĕнчи  Мер-
курий Ягунова куратăр. Вăл 1939 çулта 
Кăпас ялĕнче  çуралнă. Çак кунсенче юрă-
кĕвĕ ăсти 80 çул тултарать. Апла пулин 
те вăл юратнă ĕçрен уйрăлман-ха. Район 
администрацийĕн культура пайĕн пуçлăхĕ 
Л. Рыжкова тăрăшуллă ĕçчен пирки ырăпа 
асăнать. 

  Вăтам пĕлĕве илме вăл Етĕрне рай-
онĕнчи Урпашри шкула кайнă, анчах та 
йывăр чирленĕ пирки вĕренсе пĕтерме 
май килмен.  Ашшĕн шăллĕ Виктор «Рус-
ский строй»  ятлă хут купăспа ăста каланă. 
Унăн хут купăсне Меркуш та час-часах 
тытса пăхнă. Ачара Турă панă ăсталăх 
вăраннă, илемлĕ кĕвĕсем калама хăнăх-
нă. «1946 çулта тифпа чирлекенсем питĕ 
йышлăччĕ. Пĕррехинче  пирĕн яла сани-
таркăсем килчĕç.  Эпĕ пĕчĕк ача урамра 
хут купăса нăйкăштарса утатăп. Тен ыт-
лашши калама та пĕлмен пулĕ, анчах та 
эп каланă кĕвĕпе санитаркăсем ташла-
ни халĕ те асра. Мана хавхалантарса 
ташланă-ши вĕсем? Эпĕ, пĕчĕк ача, çакăн-
шăн савăнтăм,  татах та илемлĕрех кала-
ма вĕренес тесе тăрăшрăм», – аса илет 
хăйĕн ачалăхне вăл.

1957 çулта М. Ягунов  Кăпасри ял клуб-
не баяниста ĕçлеме вырнаçнă, юрлас 
шухăшлисене  пуçтарса пултарулăх уш-
кăнĕ йĕркеленĕ.  Меркурий Борисович хăй-
не ĕçлеме хавхалантарса пулăшса пыра-
кансене, пĕрремĕш кунранах пултарулăх 
ушкăнне çÿрекен хастар чунлă çынсене 
паянхи кун та манаймасть. Н. Просорова, 
Е.  Матюкова тата ыттисем те хăйсен 
илемлĕ сассисемпе халăха чылай савăн-
тарнисĕр пуçне унăн ĕçлес туртăмне те 
аталантарнă. «Вĕсем мана пурнăçри чăн-
чăн сукмака тупма пулăшрĕç», – тесе аса 
илет тата тав тăвать вăл.    

Пултаруллă çамрăкăн ĕçлес кăмăлĕ 
пысăккине кура  1960 çулта ăна Кăпас 
клубĕн ертÿçине  лартаççĕ. Шалтан  тапса 
тăракан Турă панă талант ăна тунă ÿсĕм-
семпех лăпланмалла маррине, малалла 
та малалла талпăнмаллине туйтарса тăнă. 
Анчах та вăл  йĕркеленĕ пултарулăх уш-
кăнĕ пирки пĕр самантлăх та манман. Çав 
вăхăтрах ачасене Кăпас шкулĕнче музыкă-
на юратма вĕрентнĕ,  Урпашри шкулта та 

музыка  учителĕнче вăй хунă, ачасен пысăк 
хорне йĕркеленĕ, ташшисене те хăех ларт-
нă, хăй те музыка училищинче вĕреннĕ.

Районта 1965 çулхине музыка шкулĕ 
Муркашри вăтам шкулта уçăлнă. Те-
пĕр çулхине М. Ягунова çак шкула ертсе 
пыма шаннă, унта вăл 5 çул тăрăшнă. Çак 
вăхăтрах М. Ягунов районти милици ĕç-
ченĕсен пултарулăх ушкăнне ертсе пыма 
пуçланă, районти культура ĕçченĕсен хор-
не йĕркеленĕ. Çак ушкăнсемпе  те вĕсем 
тĕрлĕ ялта   пулнă, тĕрлĕ  смотра хутшăн-
са малти вырăнсене йышăннă. 1971 çулта 
Кăпасри 8 çул вĕренмелли шкулта музыка, 
рисовани, физкультура урокĕсене ирттер-
ме пуçланă. 

Ăна юрă-кĕвĕ тĕнчине юратма, нотăсен 
чунне туйма, баянпа выляма  Юнкăри 
шкулти музыка  учителĕ Э. Вазиков вĕрент-
нĕ. Вăл пурнăçран уйрăлнă хыççăн Мер-
курий  Борисович Юнкăри вăтам шкула 
та музыка урокĕсене ирттерме çÿренĕ.    
Меркурий  каçсерен, çăлтăрсем тÿпере çу-
татма пуçласан, çĕнĕрен те çĕнĕ кĕвĕсем 
шăрçаланă. Хăйĕн пĕрремĕш юррине  1960 
çулхине халăх умне кăларнă, 80 яхăн юрă 
кĕвĕленĕ. 1994 çулхине ăна республикăри 
композиторсен ассоциацине йышăннă. 

2000 çулта Юнкăпа Кăпас шкулĕсене 
пĕрлештерсе вĕренÿпе культура центрĕ 
туса хунă, Меркурий Борисович тăрăшнипе 
кунта Муркашри ачасен  искусство шкулĕн   
филиалне йĕркеленĕ. 

Хастар çыннăн ĕçĕ, çитĕнĕвĕ, чыславĕ  
пирки чылай çырма пулать.        

Р. ИЛЛАРИОНОВА.       

Юрё-к.в. _ чун апач.
Юбилей

Июн.н 16-м.ш.нче Оринин ял.нче 
Троица уявне паллё тёва==.? Програм-
мёра% уява чаплё лару-тёрура у=ни: ху-
дожество пултарулёх коллектив.сен 
концерч.: спорт вёййисемпе конкурс-
сем: карусель: батут хули???

Уява хёнасене 10 сехете ч.не==.?
* * *

Продаю кур: гусят: утят: бройлеров: 
мулардов: индюков? Доставка   бес-
платная? Тел?   8-909-300-08-18?    8-13? 

* * *
Закупаем банные веники (береза: дуб): 

собранные с июня 2019 г? Самовывоз 
от 400 шт? Оплата при приеме веников%

березовые _ 30-35 руб/шт?:
дубовые _ 40-50 руб/шт?
Стандарты веников сообщаем по те-

лефону? Тел? 8-937-957-12-42?         2-2?
* * *

Куплю коров: бычков: телок: молочных 
телят: баранов? Тел? 8-905-341-69-25?   2-10?

* * *
Ремонт бытовых холодильников 

на дому? Гарантия? Качество? Опе-
ративно? Тел? 8-905-199-83-87?   1-5?

* * *
Продаю березовые дрова? 
Тел? 8-996-850-86-87?

* * *
Сумалли качакасемпе путеккисене тата 

такисене сутатёп? Тел? 8-906-322-58-77?

Объявления

Перемены к лучшему. 
Обмен старого авто на новый                  
с выгодой до 135 000 рублей

Как часто вы видитесь со своими друзьями и близкими? Наверняка многие из них 
покинули родные края еще в студенческие годы и разъехались в более крупные горо-
да. Но наступило время встреч, ведь поводов вернуться обратно в родительский дом 
много – сезон отпусков, Троица, встречи выпускников.  

А вы уже задумались, что нового произошло с вами в этом году? О чем рассказать 
своим друзьям?  Куда и на чем отправиться в отпуск, на Троицу? Пришло время решать 
эти вопросы.

Предлагаем начать перемены к лучшему с Диал-Авто. С 1 по 30 июня в автосалоне 
официального дилера LADA в Чебоксарах можно обменять свой старый автомо-
биль на новый с дополнительной выгодой до 135 000 рублей. 

LADA Vesta CNG (с газобаллонным оборудованием) с выгодой до 135 000 ру-
блей*. Автомобиль с модификацией, которая позволяет использовать и сжатый при-
родный газ (метан), и бензин, что позволяет снизить затраты на топливо более чем 
в 3 раза. 

LADA XRAY с выгодой до 80 000 рублей**. Отличный автомобиль для поездок в го-
роде и на легком бездорожье с высоким клиренсом 198 мм. Уникальность LADA XRAY 
– это оснащенность базовой версии: две подушки безопасности, ESC, аудиосистема, 
сигнализация (пульт со складным ключом), регулировка водительского кресла по высо-
те. Еще одно преимущество автомобиля – доступная цена и недорогое сервисное 
обслуживание. 

LADA Granta с выгодой до 40 000 рублей***. Народный автомобиль, который имеет 
ряд преимуществ: самая доступная цена в модельном ряде LADA, небольшой рас-
ход топлива – в смешанном цикле 6,6 л, удобный большой багажник объемом 520 л.

Перед вами максимально выгодные условия на приобретение LADA в июне. Самое 
время обратиться к официальному дилеру LADA в Чувашии «Диал-Авто»! 

Ждем Вас по адресу: Чебоксары, ул. Автомобилистов, д.2 (рядом с Восточным 
постом ГАИ).

Тел.: 8(8352)28-58-45
* Указана максимальная выгода на автомобиль LADA Vesta CNG (СНГ) с учетом выгод по программе «Трейд-Ин» 20 000 рублей и  
«ECOGAS» 115 000 рублей. Акция действует с 01.06.2019 по 30.06.2019г. Предложение ограничено, не является офертой.
** Указана выгода на автомобиль LADA XRAY Cross 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ в комплектации Classic (Классик) 2019 г.в. с 
учетом выгод по программе «Трейд-ин» 50 000 рублей и «LADA Finance» (Лада финанс) 30 000 рублей. Кредит предоставляется 
ПАО «Банк ВТБ». Генеральная лицензия Банка России №1000 от 08.07.2015 г. Акция действует с 01.06.2019 по 30.06.2019г. 
Предложение ограничено, не является офертой.
*** Указана выгода на автомобиль LADA Granta 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ в комплектации  Standard (Стандарт) 2019 г.в. с учетом 
выгод по программе «Трейд-ин» 20 000 рублей и «LADA Finance» (Лада финанс) 20 000 рублей. Кредит предоставляется 
ПАО «Банк ВТБ». Генеральная лицензия Банка России №1000 от 08.07.2015 г. Акция действует с 01.06.2019 по 30.06.2019г. 
Предложение ограничено, не является офертой.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-

ром 21:17:072501:1,  о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является: Смирнова Зоя Федоровна, проживающая по адресу: Чувашская Республика, 
Моргаушский район, д. Сесмеры, ул. Новая, дом 8.  

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Кольцовым  А.В. в составе юридического 
лица ООО «Аршин» являющимся членом СРО «Гильдия Кадастровых Инженеров №801/10-16 от 13.10.2016 г. ., СНИЛС 
074-075-154-55, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №8052 
номер квалификационного аттестата 21-11-27. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется 
связь с кадастровым инженером:   429530, Чувашская Республика, Моргаушский р-н, с. Моргауши, ул. Ленина, д. 41/5,   
E-mail:arshin21@yandex.ru  

Кадастровый номер исходного земельного участка 21:17:072501:1. 
Адрес  (местоположение): Чувашская Республика, Моргаушский район, Кадикасинское сельское поселение.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 42953А0, Россия, Чувашская Республика, 

Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Ленина, дом 41/5.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения гра-

ниц земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
1) 429530, Чувашская Республика-Чувашия, с. Моргауши, ул. Ленина дом 41/5(ООО Аршин)
2)  Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, пр. Московский, д.37.(филиал ФГБУ «ФКП Росреестр»).
3)  Управление Росреестра по Чувашской Республике по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. К. 

Маркса, дом 56.

Услуги мини-экскаватора: шири-
на ковша% 30 см: 40 см: 50 см? Глуби-
на копания 3 метра? Работаем за на-
личный и безналичный расчет? Тел? 
8-962-599-04-70: 8-927-847-85-59?  2-5?

* * *
Сумалли =амрёк качака сутатёп? Тел? 

8-937-390-68-71?
* * *

П.рре пёруланё х.рл.-шурё т.сл. 
.не тата 1:5 уйёхри мёйракасёр (абер-
дин ангус) ёратлё  пёру сутатёп? 

Тел? 8-927-846-65-97?
* * *

Строим все _ быстро: дешево и с га-
рантией? Пенсионерам скидки 20%?  Тел? 
8-919-675-09-46?                                             3-5?

* * *
Требуется провизор (фармацевт) в 
аптечный пункт в с? Моргауши? Тел? 
8-937-954-04-51?

* * *
Пыл хурч.сен в.ллисемпе хат.р.се-

не сутатпёр? Тел? 8-927-843-07-97?
* * *

Июн.н 20-м.ш.нче п.ррем.ш пёрула-
малли хура  т.сл.  (пу=. шурё) тынаш-
ки сутатпёр? Тел? 8-905-197-43-22?

* * *
П.рре пёруланё шурё-хура т.сл.  су-

малли .не сутатёп? 
Тел? 8-927-846-73-91?

Совет, правление, коллектив и профком 
Большесундырского райпо глубоко скор-
бят и выражают искреннее  соболезнова-
ние родным и близким в связи с  кончи-
ной ветерана райпо 

Людмилы Матвеевны 
ИЛЬГЕЧКИНОЙ.

Совет, правление, коллектив и профком 
Большесундырского райпо глубоко скор-
бят и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с  тяжелой 
утратой – смертью работника райпо 

Михаила Владимировича 
ПАВЛОВА.

Спорт

Тив.=л. ёру \сет
«Вĕренÿ çулне ÿсĕмсем-

пех вĕçлерĕмĕр», – каласа 
парать «Сывлăх» спорт 
шкулĕн тренерĕ С. Черка-
шин.

Май уйăхĕн вĕçĕнче Мур-
каш районĕнчи боксерсен 
команди Козьмодемьянск 
хулинче иртнĕ Пĕтĕм 
Раççейри бокс турнирне 
хутшăннă. Кÿршĕ респу-
бликăри хулана пирĕн рай-
онти 9 боксер хутшăннă. 

«Çав турнирта виççĕн 
3-мĕш, виççĕн 2-мĕш вы-
рăнсем çĕнсе илме пултар-
чĕç. Станислав Ясков 1-мĕш 
вырăна тухма пултарчĕ. 
Хыççăнах Çĕнĕ Шупашкарта 
иртнĕ республика ăмăртăвне 
хутшăнтăмăр. Унта тăватă 
спортсменран тăракан ко-
мандăпа кайрăмăр. Максим 
Долгов тата Радомир Долгов 
1-мĕш вырăн çĕнсе илчĕç. 
Артем Замятин тата Кирилл 
Замятин иккĕшĕ те хăйсен 
виçе категорийĕсенче 3-мĕш 
вырăн йышăнчĕç», – пĕл-

терчĕ ЧР физкультурăн тава 
тивĕçлĕ тренерĕ кĕске ка-
лаçура.

С. Черкашин каланă 
тăрăх, «Сывлăх» спорт 
шкулĕнче çамрăк боксер-
сен ăрăвĕ ÿсет. С. Черка-
шин тренер, Раççей спорт 
мастерĕ С. Черкашин 
(ывăлĕ) тата бокс енĕпе 

спорт мастерĕн канди-
дачĕ О. Сютруков  вĕсен 
ăсталăхне çÿллĕрех шая 
çĕклеме сахал мар вăй ху-
раççĕ. Çавăнпах ĕнтĕ пĕр-
ремĕш ăмăртурах кĕçĕн 
ÿсĕмри боксерсем те çĕн-
терÿпе савăнтараççĕ. 

Н. НИКОЛАЕВА.



«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро» [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
[16+].
09.25 «Сегодня 10 июня. День начи-
нается» [6+].
09.55 «Модный приговор» [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» [16+].
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.50, 01.50 «На самом деле» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
[16+].
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
00.00 «Познер» [16+].
04.20 «Контрольная закупка» 
[6+].

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России» [16+].
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
[16+].
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
[12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время [16+].
11.45 «Судьба человека» [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
[12+].
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+].
21.00 Т/с «Ангелина» [12+].
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
[12+].
02.00 Т/с «Штрафбат» [18+].
03.00 Т/с «В круге первом» [12+].

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«РОССИЯ 1»
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-06.10,
06.35-06.41, 07.07-07.10, 07.35-07.41,
08.07-08.10, 08.35-08.41 Местное 
время. Вести — Чувашия. Утро.
09.00 Местное время. Вести — 
Чувашия (чув.) [6+].
09.25-09.55 «Мир искусства». На-
родная артистка СССР Вера 
Кузьмина. 1-я часть. Премьера 
(чув.) [6+].
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-17.25,
20.45-21.00 Местное время. Вести 
—Чувашия.

«НТВ»
05.15, 02.45 Т/с «Адвокат» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+].
08.10 «Мальцева» [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня» [16+].
10.20 Боевик «Морские дьяволы» 
[16+].
13.25, 00.20 «Место встречи» [16+].
16.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» [16+].
17.00 «ДНК» [16+].
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+].
21.00 Остросюжетный фильм «От-
ставник» [16+].
23.00 Т/с «Бессонница» [16+].
00.10 «Поздняков» [16+].

НТРК
05.00  «Тăван юрă». Музыка 
премийĕ (12+) 
07.00,  08.00  «Ир пулсан» 
09.00  «Маугли». Чăвашла куçарнă 
фильм (12+)
11.00  «Хэлоу, Раша!».  Шоу (16+) 
12.00  «Дорога в пустоту». Многосе-
рийный фильм (16+) 
13.00,  15.00,  19.00    «Республика». 
Хыпарсен кăларăмĕ  (12+)
13.05,  18.00  «Маша и медведь» 
(6+) 
13.30  «Один день с профессиона-
лом» (12+) 
14.00,  16.00,  20.00,  23.00    
«Республика». Информационная 
программа (12+)
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «Цифровой код» (12+) 
15.05  «История военных парадов 
на Красной Площади». Докумен-
тальный фильм (16+) 
16.05  «Как оно есть». Документаль-
ный фильм (12+) 
17.00  «Орлова и Александров». 
Многосерийный фильм (16+) 
18.30  «Республика в деталях» 
(6+) 
19.30,  23.30  «Акилбупсер» (6+) 
20.30  «Самана» (12+) 
21.30  «Стань первым!». Открытие 
благотворительной акции Первого 
канала (6+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро» [16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+].
09.25 «Сегодня 11 июня. День начи-
нается» [6+].
09.55, 03.30 «Модный приговор» 
[6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 «Время 
покажет» [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 
[16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.50, 02.40 «На самом деле» 
[16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы — 2020. 
Сборная России — сборная Кипра. 
Прямой эфир [16+].
23.35 «Вечерний Ургант» 
[16+].
00.05 Х/ф «О любви» [18+].

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России» [16+].
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
[16+].
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
[12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время [16+].
11.45 «Судьба человека» [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
[12+].
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+].
21.00 Т/с «Ангелина» [12+].
00.30 Х/ф «Будущее совершенное»
(2015) [12+].
02.25 Т/с «Штрафбат» [18+].
04.10 Х/ф «Непутевая невестка»
(2011) [12+].

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«РОССИЯ 1»
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-
06.10,06.35-06.41, 07.07-07.10, 
07.35-07.41,08.07-08.10, 08.35-08.41 
Местное время. Вести — Чувашия. 
Утро.
09.00 Местное время. Вести — 
Чувашия (чув.).
09.25-09.55 Утренний гость. Пре-
мьера (чув.) [6+].
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-
17.25, 20.45-21.00 Местное время. 
Вести —Чувашия.

«НТВ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+].
08.10 «Мальцева» [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
[16+].
10.20 Боевик «Морские дьяволы» 
[16+].
13.25, 01.00 «Место встречи» 
[16+].
16.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» [16+].
17.00 «ДНК» [16+].
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+].
21.00 Остросюжетный фильм «От-
ставник-2» [16+].
23.00 Т/с «Бессонница» [16+].
03.10 Т/с «Адвокат» [16+].

НТРК
05.00, 13.00,  15.00,  19.00    «Респу-
блика». Хыпарсен кăларăмĕ  (12+)
05.30  «Акилбупсер» (6+) 
06.00, 14.00,  16.00,  20.00,  23.00    
«Республика». Информационная 
программа (12+)
06.30,  14.05 «Цифровой код» 
(12+) 
06.50,  11.45  «Мультимир» (6+)
07.00,  08.00  «Ир пулсан» 
09.00,  13.20,  18.30  «Республика в 
деталях» (6+) 
09.30  «Самана» (12+) 
10.30  «Федерация» (16+) 
11.00  «Хэлоу, Раша!».  Шоу (16+) 
12.00  «Спальный район». Многосе-
рийный фильм (16+) 
13.05,  14.30,  18.00  «Маша и 
медведь» (6+)
15.05  «История военных парадов 
на Красной Площади». Докумен-
тальный фильм (16+) 
16.05  «День студента» 
17.00  «Орлова и Александров». 
Многосерийный фильм (16+) 
19.30,  23.30  «Ылтăн çÿпçерен» 
(12+) 
20.30  «Качество» (12+) 
20.40  «Стань первым!». Празд-
ничный концерт в Ледовом дворце 
«Чебоксары-Арена» (6+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Давай поженимся!» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
06.10, 03.20 «Россия от края до 
края» [12+].
07.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал» [0+].
09.00, 10.15, 12.15 «Романовы» 
[12+].
17.25 Х/ф «Несокрушимый» 
[12+].
19.10 Комедия «Иван Василье-
вич меняет профессию» [6+].
21.00 «Время» [16+].
21.20 Данила Козловский, 
Светлана Ходченкова в фильм 
«Викинг» [12+].
23.50 Премьера. Александр 
Маршал, группа «Любэ», Гри-
горий Лепс и другие в большом 
праздничном концерте [12+].
01.45 «Белорусский вокзал» 
[0+].

«РОССИЯ 1»
07.45 Х/ф «Проще пареной 
репы» (2016) [12+].
12.00 «Москва. Кремль». 
Церемония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации [16+].
13.00 Х/ф «Крымский мост. 
Сделано с любовью!» (2018) 
[12+].
15.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт [16+].
17.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (1971) [16+].
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова [12+].
20.00 Вести [16+].
20.30 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
России. Трансляция с Красной 
площади [16+].
22.20 Х/ф «Балканский рубеж»
(2019) [16+].
01.20 Х/ф «Кандагар» (2010) 
[16+].
03.20 Х/ф «Решение о ликвида-
ции» (2018) [12+].

«НТВ»
04.50 «Спето в СССР» [12+].
05.35 Остросюжетный фильм 
«Отставник-2» [16+].
07.25, 08.20 Х/ф «Калина 
красная»[12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»[16+].
10.20 Шпионский детектив 
«Смотритель маяка» [16+].
16.20, 19.25 Шпионский детек-
тив «Смотритель маяка» [16+].
23.45 Остросюжетный фильм 
«Отставник-3» [16+].
01.40 Остросюжетный фильм 
«Мой дом — моя крепость» 
[16+].
03.30 Т/с «Адвокат» [16+].

НТРК
05.00, 13.00,  15.00,  19.00    
«Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
05.30  «Ылтăн çÿпçерен» (12+) 
06.00, 14.00,  16.00,  20.00,  
23.00    «Республика». Инфор-
мационная программа (12+)
06.30  «Качество» (12+) 
07.00,  08.00  «Ир пулсан» 
09.00  «Республика в деталях» 
(12+) 
09.30  «Кулăш кустăрми çĕнĕл-
ле» (16+) 
12.00  «Спальный район». 
Многосерийный фильм (16+) 
13.00  «Как оно есть». Докумен-
тальный фильм (12+) 
14.00  «Маша и медведь» (6+)
14.30  «Албена юратăвĕ». 
Спектакль (16+) 
17.00  «Стань первым!». Га-
ла-концерт благотворительной 
акции Первого канала (6+) 
23.00  «Песни России» (12+) 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро» [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
[16+].
09.25 «Сегодня 13 июня. День начи-
нается» [6+].
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приго-
вор» [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
[16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.50, 01.40 «На самом деле» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
[16+].
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
00.00 Комедия «Ночь в музее: 
секрет гробницы» [12+].
04.10 «Контрольная закупка» [6+].

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России» [16+].
09.00, 11.00, 20.00 Вести [16+].
09.55 «О самом главном» [12+].
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время [16+].
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+].
14.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
(1971) [16+].
15.50, 17.25 «60 минут» [12+].
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 
[16+].
21.00 Х/ф «Противостояние» [12+].
01.05 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» [16+].
02.50 «Станислав Говорухин. Моно-
логи кинорежиссера» [12+].

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«РОССИЯ 1»
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-
06.10,06.35-06.41, 07.07-07.10, 
07.35-07.41,08.07-08.10, 08.35-08.41 
Местное время. Вести — Чувашия. 
Утро.
09.00 Местное время. Вести — 
Чувашия (чув.).
09.25-09.55 «Мир искусства». На-
родная артистка СССР Вера 
Кузьмина. 2-я часть. Премьера 
(чув.) [6+].
11.25-11.45, 17.00-17.25, 20.45-
21.00 Местное время. Вести — 
Чувашия.

«НТВ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+].
08.10 «Мальцева» [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня» [16+].
10.20 Боевик «Морские дьяволы» 
[16+].
13.25, 00.45 «Место встречи» [16+].
16.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» [16+].
17.00 «ДНК» [16+].
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+].
20.50 Остросюжетный фильм «От-
ставник. Один за всех» [16+].
23.00 Т/с «Бессонница» [16+].
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» [12+].
03.05 «Подозреваются все» [16+].
03.30 Т/с «Адвокат» [16+].

НТРК
05.00  «Кĕмĕл сасă». Гала-концерт 
(2+) 
06.30,  14.05  «Мультимир» (6+)
07.00,  08.00  «Ир пулсан» 
09.00,  13.30  «Республика в 
деталях» (12+) 
09.30,  14.30  «Один день с про-
фессионалом» (12+) 
10.00,  13.05,  18.00  «Маша и 
медведь» (6+)
10.30  «Федерация» (16+) 
11.00  «Хэлоу, Раша».  Шоу (16+) 
12.00  «Спальный район». Много-
серийный фильм (16+) 
13.00,  15.00,  19.00    «Республи-
ка». Хыпарсен кăларăмĕ  (12+)
14.00,  16.00,  20.00,  23.00    
«Республика». Информационная 
программа (12+)
15.05  «История военных парадов 
на Красной Площади». Докумен-
тальный фильм (16+) 
16.05  «Как оно есть». Докумен-
тальный фильм (12+) 
17.00  «Орлова и Александров». 
Многосерийный фильм (16+) 
18.30  «6 дней Лаптева». Докумен-
тальный фильм (12+) 
19.30,  23.30  «Литература тĕпелĕ» 
(12+) 
20.30  «Экономика в деталях» 
(12+) 
20.40  «Тăвансем, сире савса». 
Антонина Лукинан пултарулăх 
каçĕ (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро» [16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+].
09.25 «Сегодня 14 июня. День начи-
нается» [6+].
09.55, 03.20 «Модный приговор»
[6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+].
15.15, 04.50 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» 
[16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 «Три аккорда» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
00.25 Х/ф «Убийство священного
оленя» [18+].
02.25 «На самом деле» [16+].

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России» [16+].
09.00, 11.00, 20.00 Вести [16+].
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
[12+].
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время [16+].
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+].
14.00 «Песня года». Большой кон-
церт [16+].
15.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу
[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+].
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале»
(2017) [12+].
00.55 Памяти Станислава Говору-
хина. «Золотой Орел» и премия 
«Ника». Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи»
(2015) [16+].
02.40 «Белая студия» [16+].
03.20 Х/ф «Что скрывает любовь»
(2010) [12+].

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«РОССИЯ 1»
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-06.10,
06.35-06.41, 07.07-07.10, 07.35-07.41,
08.07-08.10, 08.35-08.41 Местное 
время. Вести — Чувашия. Утро.
09.00 Местное время. Вести — Чува-
шия (чув.).
09.25-09.55 «Для вас, любимые»
(чув.) [6+].
11.25-11.45 Местное время. Вести —
ПФО.
17.00-17.25, 20.45-21.00 Местное 
время. Вести — Чувашия.

«НТВ»
04.30 «Таинственная Россия» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+].
08.10 «Доктор Свет» [16+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
[16+].
10.20 Боевик «Морские дьяволы»
[16+].
13.25, 02.25 «Место встречи» [16+].
16.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» [16+].
17.00 «ДНК» [16+].
18.10 «Жди меня» [12+].
19.40 Остросюжетный фильм «От-
ставник. Спасти врага» [16+].
21.50 «Детская новая волна — 2019»
[0+].
23.55 «ЧП. Расследование» [16+].
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+].
01.30 «Квартирный вопрос» [0+].

НТРК
05.00, 13.00,  15.00,  19.00    «Респу-
блика». Хыпарсен кăларăмĕ  (12+)
05.30  «Литература тĕпелĕ» (12+) 
06.00, 14.00,  16.00,  20.00,  23.00    
«Республика». Информационная 
программа (12+)
06.30  «Экономика в деталях» (12) 
07.00,  08.00  «Ир пулсан» 
09.00  «Академия жизни» (12+) 
09.30,  13.05  «Маша и медведь» (6+)
10.30  «Федерация» (16+) 
11.00  «Хэлоу, Раша».  Шоу (16+) 
12.00  «Спальный район». Многосе-
рийный фильм (16+) 
13.30,  23.30  «Соседи» (12+) 
14.05  «И в шутку, и всерьез» (6+) 
14.30  «Стеклянный дом» (12+) 
15.05  «Повелители». Документаль-
ный фильм (16+) 
16.05  «Каникулы в историю Чебок-
сар» (16+) 
17.00  «Орлова и Александров». 
Многосерийный фильм (16+) 
18.00  «Бухты-барахты» (6+) 
18.30  «Республика в деталях» (12+) 
19.00,  00.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+)  
20.30  «Хĕрарăмсен уявĕ ячĕпе!». 
Стас Владимиров концерчĕ (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30, 04.55 «Контрольная 
закупка»
[6+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+].
06.10 Т/с «Восхождение на Олимп»
[16+].
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
08.55 «Умницы и умники» [12+].
09.45 «Слово пастыря» [0+].
10.15 Премьера. К 75-летию 
Валентина Смирнитского. «Кодекс 
мушкетера» [12+].
11.10 «Теория заговора» [16+].
12.15 «Идеальный ремонт» [6+].
13.20 «Живая жизнь» [12+].
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [16+].
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым [16+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
[16+].
21.00 «Время» [16+].
23.00 Х/ф «Грешник» [16+].
01.00 Х/ф «Побеждай!» [16+].
02.40 «Модный приговор» [6+].
03.25 «Мужское / Женское» 
[16+].
04.10 «Давай поженимся!» [16+].

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота» 
[16+].
08.15 «По секрету всему свету» 
[16+].
08.40 Местное время. Суббота 
[12+].
09.20 «Пятеро на одного» [16+].
10.10 «Сто к одному» [16+].
11.00 Вести [16+].
11.20 Вести. Местное время 
[16+].
11.40 Х/ф «Елена Прекрасная» 
[12+].
13.40 Х/ф «Счастье по договору» 
[12+].
17.40 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова [12+].
20.00 Вести в субботу [16+].
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» 
(2019)[12+].
00.55 Х/ф «Тариф «Счастливая се-
мья» (2013) [12+].
04.20 Т/с «Сваты» [12+].

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«РОССИЯ 1»
08.40-09.20 Местное время. 
Суббота.
11.20-11.40 Местное время. Вести 
—Чувашия.

«НТВ»
05.15 «ЧП. Расследование» [16+].
05.40 Остросюжетный фильм 
«...По прозвищу «Зверь» [16+].
07.25 «Смотр» [0+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
[16+].
08.20 «Готовим с А. Зиминым» 
[0+].
08.50 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 «Едим дома» [0+].
10.20 «Главная дорога» [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая» 
[12+].
12.00 «Квартирный вопрос» [0+].
13.00 «НашПотребНадзор» [16+].
14.00 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 «Своя игра» [0+].
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-
ние» С Вадимом Такменевым 
[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.10 «Звезды сошлись» [16+].
23.30 Премьера НТВ. Х/ф «Кто 
я?» [16+].
01.35 «Фоменко фейк» [16+].
02.00 «Дачный ответ» [0+].
03.05 Х/ф «Дикари» [16+].

НТРК
05.00  «Эрне». Хыпарсен тиш-
керĕвĕ  (12+)
06.00  «Республика». Информаци-
онная программа (12+)
07.00  «Аsамат». Концерт (16+)  
09.30  «Каникулы в историю 
Чебоксар» (16+) 
10.30  «Бухты-барахты» (6+) 
11.00  «Прощание славянки». 
Документальный фильм (12+)  
12.30  «Стеклянный дом» (12+) 
13.00  «Маша и медведь» (6+)
13.30,  02.00  «Соседи» (12+) 
14.00  «Яблочный спас». Многосе-
рийный фильм (16+) 
16.00  «Малта телей кăна». Алина 
Савельевăн пултарулăх каçĕ (16+) 
18.30  «Мультимир» (6+) 
19.00,  23.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
19.30  «Авланасси - хур тукмакки 
çиесси мар». Камит (16+) 
22.00  «Последняя кража» (16+)
23.30  «Мои песни - творцы моей 
судьбы...». Концерт А. Улянди-
ной (12+) 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30, 06.10 Т/с «Восхождение на
Олимп» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+].
07.40 «Часовой» [12+].
08.10 «Здоровье» [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 Премьера. Жанна Бадоева 
в новом проекте-путешествии 
«Жизнь других» [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.00 «Камера. Мотор. Страна» 
[16+].
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» [0+].
16.00 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России [0+].
18.00 «Семейные тайны» с Тиму-
ром Еремеевым [16+].
19.30 «Лучше всех!» [0+].
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
[16+].
22.30 «Что? Где? Когда?» [16+].
23.40 Премьера. Новая экраниза-
ция знаменитого романа Уильяма 
Теккерея «Ярмарка тщеславия» 
[16+].
00.40 Х/ф «Ночь в музее» [12+].
02.20 «Модный приговор» [6+].
03.10 «Мужское / Женское» [16+].
03.50 «Давай поженимся!» [16+].

«РОССИЯ 1»
07.30 «Смехопанорама» [16+].
08.00 «Утренняя почта» [16+].
08.40 Местное время. Воскресе-
нье [16+].
09.20 «Когда все дома» [16+].
10.10 «Сто к одному» [16+].
11.00 Вести [16+].
11.20 «Смеяться разрешается». 
[16+].
13.25 «Далекие близкие» [12+].
14.30 «Выход в люди» [12+].
15.30 Х/ф «Несладкая месть» 
[12+].
20.00 Вести недели [16+].
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
[16+].
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» [12+].
01.00 «Институт надежды» [12+].
01.55 В. Астафьев. Г. Жженов. 
«Русский крест». Фильм 3-й [12+].
03.30 Т/с «Гражданин начальник»
[16+].

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«РОССИЯ 1»
08.40-09.20 Местное время. 
Воскресенье.

«НТВ»
04.55 «Звезды сошлись» [16+].
06.00 «Центральное телевиде-
ние»[16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу [12+].
10.20 «Первая передача» [16+].
10.55 «Чудо техники» [12+].
11.55 «Дачный ответ» [0+].
13.00 «НашПотребНадзор» [16+].
14.00 «Малая земля». Нелли 
Уварова,Илья и Андрей Носковы 
[16+].
15.00 «Своя игра» [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+].
19.00 Итоги недели [16+].
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» [16+].
22.10 «Детская новая вол-
на-2019»[0+].
00.05 Х/ф «Менялы» [0+].
02.00 «Магия» [12+].
03.40 Т/с «Адвокат» [16+].

НТРК
05.00  «Малта телей кăна». 
Алина Савельевăн пултарулăх 
каçĕ (16+) 
07.30  «Чувашский путеше-
ственник» (12+)
09.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+) 
10.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
10.40  «Маша и медведь» (6+)
11.00  «На чужом празднике». 
Классика (12+)  
12.30  «Венок дружбы» (12+) 
14.00  «Яблочный спас». Мно-
госерийный фильм (16+) 
16.00  «Ĕмĕрсен ташши». 
Праздник чувашского народно-
го танца (12+)  
19.00  «Человек рассеянный». 
Спектакль (12+)   
20.30  «Иксĕлми çăлкуçсем». 
Радиоконкурс гала-концерчĕ 
(12+) 
23.30  «Чувашский путеше-
ственник» (12+)
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«+.нтер\ ялав.»  ха=ат

УЧРЕДИТЕЛЬСЕМ%
Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе 

информаци политикин тата массёллё комму-
никацисен министерстви?

ЧР Цифра аталанёв.пе информаци поли-
тикин тата массёллё коммуникацисен мини-
стерствин “Муркаш район.н «+.нтер\ ялав.» 
ха=ат редакций.» Чёваш Республикин хёй 
тытёмлё учреждений.?

Т.п редактор  А?И? ТИХОНОВ?
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Калёпёш. 2 пичет  листи?
Ал =ырёв.сене рецен-

зилеме==.: каялла тавёрса 
пама==.: 2 страницёран пысё-
краххисене йышёнма==.?

Рекламёпа п.лтер\сен 
чёнлёх.ш.н в.сене паракан-
сем яваплё?

P_ реклама материал.?

ИЗДАНИ ИНДЕКС,% П2851? 
Ха=ат юнкунсерен тата шёмат-
кунсерен тухать?
Номер дежурнёй.
А?П? Белов
Пичете панё 7? 06?2019 =?
Пичете памалли вёхёт% 
графикпа _ 16 сех? 20 мин?: 
чённипе _ 16 сех? 20 мин?
 Заказ               Тираж 4636           
?

Прогноз погоды                                                             По данным сайта rp5.ru

   Продаем пиломатериалы обрезные, кровельные 
25 мм, половые 50 мм, брус любого размера; цемент. 
Доставка бесплатно. Цена договорная. Тел. 8-903-346-40-
58, 8-927-996-16-52.                                                                   7-20.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       38-47?

   «ТМПрофиль»
 ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ  
быстро. качественно. с гарантией
ПРОФНАСТИЛ 

ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
оцинкованный и с полимерным 

покрытием разных цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

«Монтеррей»
Производство на новом современ-
ном оборудовании? НИЗКИЕ ЦЕНЫ?
Изготовление по размерам заказчика%

- также - доборные элементы на заказ*
- трубы профильные*
- крепеж в ассортименте*
- евроштакетник для забора 
цветной металлический?

ЗАЯВКИ ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ 
8-952-465-97-23: 8-929-042-79-04?

Тел?факс% 8(83174)2-86-05?
Эл? почта% ooo-tm1@mail?ru       2-4? 

ДОСТАВКА 
1000

рублей

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб!!!
Тел? 8-909-300-33-66?    20-24? 2-8?

8-8?

Суббота Воскресенье Понедельник Вторник
Местное время

Облачность %

Явления погоды

Температура 
Ощущается

Давление

Ветер

Среда

НЕМЕЦКИЕ 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
Стальные двери. Замер. 
Доставка _ бесплатно. 

Гарантия 5 лет. 
Пенсионерам скидки.

Без выходных. 
Тел. 8-927-855-83-55. 1-10.  Воротынский мясокомбинат закупает: 

бычков, телок, коров, телят. Цена договорная. 
Приезжаем сами. Тел. 8-905-193-31-74.         2-4.

Пластиковые окна от произ-
водителя? Низкие цены? Корот-
кие сроки? Тел? 8(8352)361540 
8-967-470-15-40?    1-10?

* * *
ПРОДАЮ: гравмассу, пе-

сок, бой кирпича, щебень, 
торф. Доставка? Тел? 8-905-028-
22-25?                                           9-10?

* * *
Продаю% песок, гравмассу, ще-
бень? Тел? 8-919-650-96-68?         8-10?

* * *
Продаю% песок, бой кирпича, 

гравмассу, щебень, торф. 
Доставка? 8-996-949-09-54? 8-20?

* * *
Немецкие пластиковые 

ОКНА от производителя? Деше-
во? Замер: доставка бесплатно? 
Тел? 8-927-844-88-21?                4-5?

* * *
Продаю: песок, щебень, 

гравмассу, навоз, чернозем, 
грунт, бой кирпича? Тел? 8-905-
198-63-88?                                        6-11?

* * *
Продаю% Гравмассу, Песок, 

Керамзит. НЕДОРОГО? 
Тел? 8-927-860-98-17?             10-14?

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
ЖАЛЮЗИ. РЕМОНТ 

ОКОН. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР,
 ДОСТАВКА. РАССРОЧКА. 
СКИДКИ.  89373913991.  9-10.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКОВ
Тел? 8-927-994-69-45?   9-10?

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов,

 чердаков и мансард 
ЭКОВАТОЙ и ПЕНОИЗОЛОМ.     

Тел. 8-919-669-16-66.     8-12.

Все виды строительных работ. Дома и бани под 
ключ: кровля любой сложности? Внутренняя и внеш-
няя отделка: отделка домов сайдингом? Смета бес-
платно? Тел? 8-927-865-60-00: 8-987-670-56-78?   6-10?

* * *
Производим и реализуем клумбы металлические, еврошта-

кетник, узоры на забор, всё для кровли и фасада: профнастил, 
коньки, ветровики, капельники, оконные откосы и отливы, ме-
таллический сайдинг. Любой профиль по вашему эскизу. Низ-
кие цены, высокое качество. Адрес: с. Моргауши, ул. Красная 
площадь, д. 10 (на террит. АЗС NOKTA) 8 903 064 5009.

* * *
Продаем% кирпичи всех видов: керамзитобетонные 

блоки* песок* гравмассу* керамзит* половняк красно-
го кирпича? Доставка? Разгрузка манипулятором? Тел? 
8-903-358-20-97: 8 (8352) 44-20-97?                                     3-20?

* * *

Кольца колодцев ж/б Д-0.7:1.0:1.5, крышки, днища. 
Бурение колодцев, канализаций и скважин. Керам-
зитобетонные блоки от производителя 20х20х40, 
30х20х40,12х20х40. Доставка. Тел. 8-902-327-82-52.     7-14.

Продаем: доски 25-50 мм (обрезные, необрез-
ные), брус любого сечения, жерди, подтоварник. 
Цена договорная. Доставка по району бесплатно. 
Тел. 8-927-667-28-32, 8-919-679-18-11.                              9-10. 

* * *
Принимаем заказы на заборы, во-

рота любой сложности, кованые 
изделия? Пенсионерам скидки 10%? 
Гарантия и постгарантийное обслу-
живание? Тел? 8-960-310-01-29? 6-10?

* * *
ПРОДАЮ: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, 

ЩЕБЕНЬ. Доставка? Недорого? Тел? 
8-927-850-29-08?                                         4-5?

* * *
ЗАБОРЫ, ВОРОТА ИЗ ПРОФНАСТИ-

ЛА, СЕТКИ-РАБИЦЫ, ЕВРОШТАКЕТНИ-
КА. НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ. БЫСТРО, 
ДЕШЕВО, КАЧЕСТВЕННО. Тел. 8-937-942-
87-85.                                                              2-10.

* * *
Фундамент, кирпичная клад-

ка, кровля любой сложности? Де-
ревянные дома и бани: отделка 
домов сайдингом? Смета бесплат-
но? Тел? 8-927-992-32-42?        6-10?                    

* * *
Песок:    щебень,    гравмас-

са, бой кирпича, асфальтная 
крошка. Доставка? Тел? 8-927-857-
21-33: 8-937-393-37-07?       14-62?

* * *

КРАСКИ, ЭЛЕКТРИКА,  ОБОИ, 
ЛЮСТРЫ. Напротив рай-
больницы, маг. «Дуэт». 
Тел. 8-905-343-26-25.      6-10. 

ЦИФРОВЫЕ АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР. 
ТЕЛЕКАРТА. Установка? Ремонт? Обмен? 
Тел? 8-937-388-80-44?                                   3-10?

БЕТОН,  РАСТВОР
всех марок,  

доставка
Тел.  8-927-668-84-40. 3-22. 

Низкие цены! МАСЛО на роз-
лив от 70 руб, антифриз и тосол 
от 60 руб, автохимия, аккумуля-
торы. Приём б/у аккумуляторов. 
Адрес: с. Моргауши, ул. Красная 
площадь, д. 10 (на террит. АЗС 
NOKTA) 8 903 064 5004 #maksoil.

Кольца колодезные, 
замковые? Бурение? 

Недорого? 
Тел? 8-903-379-09-01?     6-10?

3-10..

ПЕСОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕРНЫЙ,  ГРАВМАССА, БОЙ 
КИРПИЧА, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ и т?д? Доставка по Морга-
ушскому району? НЕДОРОГО? Тел? 8-905-345-96-62?   9-10?

* * *
ИП Налимов: монтаж систем отопления: водоснабже-

ния: канализации* замена: установка газовых котлов и 
насосов? Установка: замена дымоходов? ПРОДАЮ ГАЗО-
ВЫЕ КОТЛЫ: СЧЕТЧИКИ и др? Обращаться% с? Моргауши: 
здание бани: 2 этаж? Тел? 8-905-345-93-19?                   2-10?

* * *
Продается дом с земельным участком 40 соток в де-

ревне Васькино: имеется свет: газ? Цена 170 тыс? руб? 
Тел? 8-937-373-70-94?                                                              1-3?

* * *
Ремонт стиральных машин-автоматов? Каче-

ственно? Гарантия? Выкуп стиральных машин-автома-
тов? Тел? 38-58-45: 8-927-668-58-45?                              4-10?

* * *
На постоянную работу требуются работники на автомойку 

(возможно на летнее время)? Можно без опыта работы? Обу-
чение? Предоставляется общежитие? В автосервис требуется 
шиномонтажник с опытом работы? (Адрес% с? Моргауши: ул? 50 
лет Октября: д?23:  территория сельхозтехники)? 

Тел? 8-927-667-48-08?                                                                       2-2?
* * *

В ООО «БестКерамика» требуется юрисконсульт? 
Адрес% с? Моргауши: ул? Восточная: д?1? Телефон для 
справок% 8(83541)62-1-77?

* * *
Куплю старые авто: мотоциклы: гаражи: металлический 

мусор по цене металлолома? Тел? 8-903-476-81-20? 8-10?
* * *

Продаю% автозапчасти для а/м-ны «Нива»: свер-
лильный станок: насос НШ-32: гидрораспредели-
тель: гидрошланги для МТЗ: гидроцилиндры: ги-
дромотор: электромотор (2шт?)? Тел? 8-967-794-08-42?                                                                   
3-5?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕЛОК: ЛОШАДЕЙ: ОВЕЦ? ДОРО-

ГО? Старых: молодых в любом состоянии и вынужденный 
забой? Тел? 8-905-197-61-66?                                                                4-10?

* * *
Куплю% бычков: телок: коров: овец: бара-

нов: ярочек? Тел? 8-987-663-42-00?      10-10? 
* * *

КУПЛЮ%  КОРОВ на мясо* БЫЧКОВ от 10 дней 
до 500 кг* ТЕЛОК? Тел? 8-937-951-19-03?     9-33?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: ТЕЛОК: БЫЧКОВ  от 1 месяца и ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ ЗАБОЙ? ДОРОГО? Тел? 8-961-345-77-89?     9-33? 

ПРОДАЮ: ПЕСОК, ОПГС 
(ГРАВМАССА), ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
КЕРАМЗИТ и другое? ДОСТАВ-
КА из с? МОРГАУШИ?   НЕДОРОГО? 
Тел? 8-927-862-42-44?                           3-10?

К Р О В Л Я
ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ

Работаем быстро, качественно, де-
шево. Поможем подобрать и доста-
вить стройматериалы по низким 
ценам.

Цены ниже, чем на рынке. 
КЛАДКА, ФУНДАМЕНТНЫЕ работы. 
Тел.: 8-905-342-00-70.                      1-10?

ОКНА, ДВЕРИ.
Кредит, рассрочка.

с. Моргауши, маг. «Дуэт».
Тел. 8-953-010-46-42.   2-10.

КОЛОДЕЗНЫЕ И КАНАЛИЗА-
ЦИОННЫЕ КОЛЬЦА? ПРОДА-
ЖА: ДОСТАВКА: УСТАНОВКА? 
ТЕЛ? 8-937-953-88-83?        2-10?

,несем: вёкёрсем: чир-
лен. выльёхсем хаклё 
хакпа туянатпёр? 
Тел? 8-905-029-63-33? 9-10?

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,  
ОКНА, ДВЕРИ. 

Тел. 8-961-346-56-76.     3-10.

РАБОТА В МОСКВЕ. ВАХТА
Приглашаем работниц на очистку овощей. 

Проживание, 3-хразовое питание. Оплата – 
1000 руб. в день. +7-964-509-61-61.            9-10.

* * *
,не: вёкёр: пёру: сурёх  туянат-

пёр? Тел? 8-905-343-60-63?    4-10?

* * *
Ёратлё  .нен 3 уйёхри пёрушне сутатёп? 

Тел? 8-987-578-62-11?                                 1-2?

Ха=атён =итес номер. ытларикун: июн.н 
11-м.ш.нче: тухать?


