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Хаклă вулаканăм!
«Çĕнтерÿ ялавĕ» хаçата июль-

тен илсе тăма малалла çырăнта-
раççĕ.

Хальлĕхе 4 пине яхăн çын çы-
рăнма ĕлкĕрнĕ. Вăхăт нумай юл-
марĕ, эсир те çырăнма васкăр.
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ХАКЛӐ ЕНТЕШӖМӖРСЕМ!
Сире Раҫҫей кунӗ ячӗпе саламлатӑп!
Ҫак уяв ӑс-хакӑл пӗрлӗхне тата Тӑван 

ҫӗршывӑмӑрӑн наци нумай  евӗрлӗхне 
сӑнарлать.

Раҫҫей – тӗнче цивилизацийӗнче уй-
рӑм вырӑнта тӑракан авалхи кун-ҫуллӑ, 
хӑйне евӗрлӗ культурӑллӑ аслӑ ҫӗр-
шыв. Вӑл вӗҫсӗр-хӗрсӗр ҫӗрӗсен ан-
лӑхӗпе, калама ҫук пысӑк пуянлӑхӗпе, 
ҫут ҫанталӑкӑн тӗлӗн мелле илемӗпе 
паллӑ. 

Кунта нумай-нумай ӗмӗр туслӑ та 
килӗштерсе пурӑнакан тӗрлӗ халӑхӑн 
йӑли-йӗркипе пурнӑҫ тытӑмӗ типтерлӗн 
сыхланса упранаҫҫӗ та та ӑруран ӑрӑва 
йӗркеллӗн куҫса пыраҫҫӗ. 

Эпир Тӑван ҫӗршыва чунтан юратат-
пӑр! Хӑш халӑх ҫынни пулни не, мӗнле 
тӗне ӗненнине е политикӑри шухӑшла-
ва пӑхмасӑр, кашни Раҫҫей ҫыннин 
тивӗҫӗ – наци тӗллевӗсене пурнӑҫлас-
сишӗн, Раҫҫей патшалӑхӗн ырлӑхӗпе 
аталанӑвӗшӗн, тӑнӑҫлӑхпа ҫирӗплӗхе 
тӗрекле тессишӗн ырми-канми тӑрӑшас-
си.

Пӗрлехи вӑйпа эпир, ӗҫчен те ҫирӗп 
тӗллевлӗ тата яваплӑ пулнӑ май, Тӑван 
ҫӗршыв чапӗпе мухтавне малалла 
ӳстерсе пырасса, ум ри тӗллевсене тул-
лин пурнӑҫлама пултарасса, ҫӗршы-
вӑмӑршӑн лайӑх малашлӑх йӗркелессе 
ҫирӗппӗн шанса тӑратӑп!

Сире ҫирӗп сывлӑх, мӗнпур ырӑ ӗҫре 
ӑнӑҫусем, хастар кӑмӑл-ту йӑм, савӑнӑҫ, 
ырлӑхпа телей сунатӑп!

Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ                       
М. ИГНАТЬЕВ.

Саламсем

Суворов ячĕпе хисепленекен ял хуçалăх производство кооперативне 12 çула яхăн 
ертсе пынă Владимир Андреев  (сăн ÿкерчĕкре) хăй вăхăтĕнче панкрут еннелле 
сулăннă хуçалăха, хуçалăх ĕçченĕсем шаннипе ертсе пыма тытăнса,  аталану çулĕ 
çине кăларнă, хуçалăх ĕçченĕсене ыранхи куна шанса пурăнма май туса панă.

Асăннă хуçалăх паян ырă ĕçĕпе, малашлăха пăхса ĕçленипе районта çеç мар, респу-
бликăра та палăрать. Çакна шута илсе районти Акатуйра район пуçлăхĕпе – депу-
татсен район Пухăвĕн председателĕпе Игорь Николаевпа район администрацийĕн 
пуçлăхĕ Ростислав Тимофеев Владимир Андреева районăн Хисеп кĕнекине кĕртнин 
свидетельствине пачĕç. 

Район Акатуйĕпе тĕплĕнрех хаçатăн 2 – 3-мĕш страницисенче паллашăр.

Ра==ей кунне 
уявлатпёр

Районта

Пирĕн районта Раççей кунне анлăн уяв-
лаççĕ. Районти культурăпа кану учрежде-
нийĕсенче, библиотекăсенче уявпа çыхăннă 
мероприятисем пуçланнă та ĕнтĕ. Вĕсене 
июнĕн 10 – 14-мĕшĕсем валли палăртнă. 
Уяв мероприятийĕсен шутĕнче – çавра сĕ-
телсем, кану каçĕсем, концертсем, викто-
ринăсем, выставкăсем, тĕл пулусем, кон-
курссем т. ыт. те.

Уяв кунĕнче – июнĕн 12-мĕшĕнче – ир-
хине «Сывлăх» спорт шкулĕ умĕнчи тÿрем-
ре «Çăлтăрпа пĕрле» ирхи зарядка иртет. 
Мероприятие 9 сехет çурăра йĕркелеме 
палăртнă.

Çав кунах çул çитнĕ çамрăксене савăнăçлă 
лару-тăрура Раççей Федерацийĕн гражда-
нинĕн паспорчĕсене парассине йĕркелеме 
пăхса хунă. «Сывлăх» умĕнчи сцена çинче 
патриотика тематикипе сăвă-юрă янăрĕ. 
Ачасен асфальт çинчи ÿкерчĕкĕсен конкурсĕ 
те массăллă та интереслĕ иртмелле.

Шкул ачисем хутшăннипе йеркелекен ме-
роприятисем уява халалланă флешмоб ирт-
тернипе вĕçленĕç.

Июнĕн 12-мĕшĕнче эпир 
Раççей патшалăхăн пысăк пĕл-
терĕшлĕ уявĕсенчен пĕрне – 
Раççей кунне паллă тăватпăр. 
2002 çулччен вара ăна Раççей 
патшалăх суверенитечĕ çин-
чен калакан декларацие 
йышăннă кун тесе уявланă. 
Раççей кунĕ чи «çамрăк» уя-
всенчен пĕри пулса тăрать.

1990 çулхи июнĕн 12-мĕшĕн-
че РСФСР халăх депутачĕсен 
пĕрремĕш съездĕнче Раççей 
патшалăх суверенитечĕ çинчен 
калакан декларацие йышăннă 
май, çĕршывра Раççей Консти-
туцийĕпе унăн саккунĕсем пуç 
пулса тăнине палăртрĕç. Çĕр-
шыв çĕнĕ ят илчĕ – Раççей Фе-
дерацийĕ (Раççей).

«Никама пăхăнманлăхсăр» 
пулса тăнисĕр пуçне 1991 çул-
та çĕршыв историйĕнче пĕр-
ремĕш хут пĕтĕм халăхăн уçă 
суйлавне ирттернĕ май, Раççей 
хăйĕн пĕрремĕш Президентне 
Борис Ельцина суйларĕ. Шăпах 
вăл 1994 çулхи указĕпе июнĕн 
12-мĕшне патшалăх пĕлтерĕш-
не пачĕ, уява вара Раççей пат-
шалăх суверенитечĕ çинчен 
калакан декларацие йышăннă 
кун тесе уявлама пуçăнтăмăр. 
Кайран вара ăна ансатрах Ни-
кама пăхăнманлăх кунĕ теме 
тытăнтăмăр.

Раççейăн пĕрремĕш Прези-
денчĕ Борис Ельцин 1998 çулта 
июнĕн 12-мĕшне Раççей кунĕ 
тесе уявлама сĕнчĕ. Анчах та 

çĕнĕ ятпа официаллă майпа ăна 
2002 çулхи февралĕн 1-мĕшĕн-
че РФ Ĕç кодексĕн çĕнĕ положе-
нийĕсем вăя кĕнĕ хыççăн кăна 
уявлама пуçăнчĕç.

2001 çулта Раççей пат-
шалăх суверенитечĕ çинчен 
калакан декларацие йышăннă 
кун ячĕпе Кремльте ирттернĕ 
йышăнура Раççей Президен-
чĕ Владимир Путин çапла ка-
ларĕ: «Çак документран пирĕн 
çĕнĕ истори пуçланчĕ. Граждан 
ирĕклĕхĕсемпе саккун пуç пулса 
тăракан демократи патшалăхĕн 
историйĕ. Унăн тĕп тĕллевĕ 
вара – граждансен ăнăçлăхĕ, çи-
телĕклĕхĕ тата ырлăх-пурлăхĕ».

Хальхи вăхăтра Раççей кунĕн 
пĕлтерĕшĕ ÿссех пырать. Вăл 

патриотла сĕм илет, пĕтĕм халăх 
пĕрлĕхĕн символĕ пулса тăрать, 
кашниех çĕршывăн паянхи тата 
малашлăхри шăпишĕн яваплă 
пулнине аса илтерет. Çĕршы-
вĕпех ун ячĕпе тĕрлĕ шайри 
мероприяти йышлă иртет. Тĕп 
мероприятисем вара Мускавра 
иртеççĕ. Вĕсен шутĕнче: парад-
сем, туслăх митингĕсем, концер-
тсем, выставкăсем, ярмăрккăсем. 
Кремльте Раççей Президенчĕ РФ 
патшалăх премийĕсемпе награ-
дисене парса чыслать. Тĕп уяв 
вара Мускаври Хĕрлĕ площадьре 
иртет, Раççей кунне чыслакан са-
лютпа вĕçленет. Республикăра 
çак кунсенче Раççей кунне ха-
лалланă мероприятисем анлă 
иртеççĕ.

ХАКЛĂ  ЕНТЕШĔМĔРСЕМ!
Июнĕн 12-мĕшĕнче эпир хамăрăн 

патшалăх уявне – Раççей кунне паллă 
тăватпăр. 

Тăван çĕршыв пирĕншĕн кашниншĕ-
нех тăван килтен, тăван  ял урамĕнчен, 
тăван районтан пуçланать.  Пирĕнтен 
кашниех тăван ен вăйлă та тĕреклĕ пул-
тăр тесе тăрăшать. Пĕрле пĕр тĕллевпе 
ĕçлесен вара ĕç те ăнать, мĕн палăрт-
ни те пурнăçланать. Кăна эпир хамăрăн 
кулленхи пурнăçран та лайăх куратпăр. 

Малашне те çĕршыв пуласлăхĕ 
пирĕнтен, пирĕн ĕç кăтартăвĕнчен 
килнине асра тытса, умри задачăсе-
не пурнăçлас тесе чун-чĕре хушнă пек 
ĕçлесчĕ, кирек епле ыйтăва та пĕрлех 
татса парасчĕ. Вара тăван районăмăр 
та, ытарайми Чăван Ен те, аслă та 
мăнаçлă çĕршывăмăр тата та   илем-
лĕрех, пуянрах, çирĕпрех  пулĕ. 

Пурне те çирĕп сывлăх, телейлĕ 
вăрăм кун-çул сунатпăр. Çемьере вара 
юратупа килĕшÿ, тулăх пурнăç пултăр.

Район пуçлăхĕ – депутатсен 
район Пухăвĕн председателĕ                                                  

И. НИКОЛАЕВ.
Район администрацийĕн пуçлăхĕ 

Р. ТИМОФЕЕВ. 

Конкурс

«Лучшее муниципальное образование 
России в сфере управления обществен-
ными финансами» ятпа пĕтĕм Раççей 
конкурсне 2007 çултанпа ирттереççĕ. 
Конкурса «Бюджет» издательство çурчĕ 
тата Раççей финансистсен союзĕ РФ Фе-
дераци Пухăвĕ пулăшнипе йĕркелеççĕ.

Асăннă конкурса Муркаш районĕ çулленех 
хутшăнать, çĕнтерÿçĕ пулса тăрать е призлă 
вырăна тивĕçет. Кăçал та çаплах. «За откры-
тость и прозрачность управления финанса-
ми» номинацире пирĕн район çĕнтерÿçĕ пул-
са тăнă.

Июнĕн 6-мĕшĕнче Мускавра «Бюджетная 
политика муниципальных образований в со-
временных условиях» темăпа пĕтĕм Раççей 
12-мĕш конференцийĕ иртнĕ. Унта хуласемпе 
муниципалитет районĕсене аталантарассипе 
çыхăннă ыйтусене сÿтсе явнă. Конференци 
ĕçне район администрацийĕн пуçлăхĕн çумĕ 
– финанс пайĕн пуçлăхĕ Рената Ананьева 
хутшăннă. Конференцире пĕтĕмлетнĕ те ĕнтĕ 
Раççей конкурсĕн итогĕсене.

Муркаш район. _ 
=.нтер\=.
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Саламлатпёр

(Малалли. Пуçл. 1-мĕш стр.)
Çĕр ĕçĕпе пурăнаканăн ял хуçалăх про-

изводствине аталантарассипе ыйтăвĕсем 
те, тĕллевĕсем те чылай. Вĕсене пĕр уш-
кăнра пулсан çеç çăмăлраххăн татса пама 
пулать. Çакна паян суха пуçпе хире ту-
хакан, сĕт витри йăтса ĕне сума пыракан 
кашни ĕçчен чи пĕлтерĕшлĕ вырăна ху-
рать. Çапла вара умра тăракан йывăрлăх-
сене çĕнсех Муркаш ен хресченĕ кăçалхи  
çур акире те уй-хир ĕçĕсен планне туллин 
пурнăçларĕ. Ума лартнă тĕллевĕсене пур-
нăçлама мехелĕ çитрĕ унăн. Тавах ăна 
чыслă ĕçĕшĕн! Çавăнпа çур аки вĕçлен-
нĕ ятпа ирттерекен ырă йăлари Акатуйра 
та муркашсемшĕн кăçал савăнăç çăлкуçĕ 
тапса çеç  тăчĕ. Çич хут тар тăкса ĕçле-
сен урăхла пулаймасть те! Çĕртме уйăхĕн 
8-мĕшĕнче районти çĕр ĕçченĕн 66-мĕш 
Акатуйне хутшăнса тав сăмахĕ каланă май, 
çакна Чăваш Республикин  чрезвычайлă 
лару-тăру тата гражданла оборона ĕçĕсен 
министрĕ Вениамин Петров та уйрăммăн 
палăртрĕ. «Вăхăтра акни-лартнине техно-
логие пăхăнса пăхса ÿстересси – умри тĕл-
лев. Ăна тивĕçлипе пурнăçласан çеç кĕр 
мăнтăр пуласси  иккĕлентермест», – ырă 
шанăç сунса калаçрĕ çурхи уй-хир ĕçĕсене 
пĕтĕмлетме хутшăнакансене саламланă 

май Вениамин Иванович. Кунпа пĕрлех 
вăл уява пухăннисене Чăваш Республикин 
Пуçлăхĕн Михаил Игнатьевăн салам сă-
махĕсене те вуласа пачĕ. 

«Муркаш районĕн хисеплĕ ĕçченĕсем! 
Сире савăк та мухтавлă Акатуя пухăннă 
ятпа чун-чĕререн саламлатăп. Акатуй – 
ĕç çыннин пĕрлĕх уявĕ. Вăл халăхăн йă-
ли-йĕркине пĕтĕçтерсе тăрать, пĕрлĕхре 
вăй пулнине çирĕплетет, иртнине хальхипе 
çыхăнтарать, умри тĕллевсене палăртать. 
Паян патшалăхăн пулăшăвĕпе усă курса 
агропромышленность комплексĕнче ура 
çинче çирĕп тăракан хуçалăхсем нумай-
ланса пыраççĕ. Тивĕçлĕ ĕç укçиллĕ çĕнĕ 
ĕç вырăнĕсем уçăлаççĕ, территорисен ком-
плекслă аталанăвĕ пурнăçа кĕрсе пырать, 
ял пурнăçĕ хăтлăланать. Пĕр командăпа 
ĕçлесен тата хресченĕн ĕмĕрсем хушши 
пухăннă ăслăлăхне  аталантарсан çеç эпир 
хамăр республикăн çирĕп малашлăхне ку-
райратпăр. Паянхи уяв сире çĕнĕ ÿсĕмсем 
тума хавхалантартăр. Кĕр çитсен кĕлетĕр-
сем тулли пулччăр», – тенĕ салам телеграм-
минче.

Çĕр ĕçченĕн уявĕ юрă-кĕвĕ композиций-
ĕпе тата театрализациленĕ представлени-
пе уçăлчĕ. Уява пынисем умĕнче культура 
ĕçченĕсем хресченĕн ĕмĕрсем хушши пы-
ракан  çăмăл мар ĕçне куç умне кăларчĕç. 
Вĕсен пуçарăвне паянхи çамрăксем те 
алăран вĕçертменни курăнчĕ. 

Çурхи ака-суха ĕçĕсене ăнăçлă вĕçленине 
паллă туса ĕç паттăрĕсене тивĕçлипе чыс-
лама пухăннă ĕçпе юрă тата спорт уявне 
район пуçлăхĕ – депутатсен район Пухăвĕн 
председателĕ И. Николаев уçрĕ. 

 – Çур аки вĕçленни çĕр ĕченĕшĕн ял 
хуçалăхĕнчи ответлă ĕçсем  пуçланнипе тÿр 
килет. Умра – «симĕс ĕç çи», хыççăн – кĕрхи 
ĕçсем. Мĕн акни-лартнине тĕрĕс-тĕкел пăх-
са ÿстерсе çухатусемсĕр кĕлете пухса кĕрт-
сен çеç эпир хамăр ума лартнă тĕллевсене 
туллин пурнăçларăмăр теме пултаратпăр. 
Çак çул çинчи пуçламăш утăма турăмăр. 
Çур аки ăнăçлă иртнипе эпир паян тивĕçли-
пех мухтанма пултаратпăр пулсан та, умри 
ыйтусене те кая хăвармасăр татса пама 
тăрăшар. Çак тĕллевре районти çĕр ĕçченĕ 
малашне те пĕр çын пек пулса ĕçлессе ша-
натăп, – терĕ Игорь Васильевич.

Акатуй пĕтĕмлетĕвĕ уй-хир ĕçĕсене тиш-
керсе тухмасăр пулмасть. Телее, çак кун 

тĕлне районти çĕр ĕçченĕ хăйĕн ĕçне тан-
лаштарса хак пама ĕлкĕрчĕ. Район адми-
нистрацийĕн пуçлăхĕ Р. Тимофеев хăйĕн 
сăмахĕнче ĕçлекенсен тăрăшулăхĕ рай-
онăмăра аталану çулĕпе çирĕппĕн утма 
пулăшни çинче чарăнса тăчĕ.

 – Кăçал районăмăр 75  çул тултарчĕ. 
Çак тапхăрта Муркаш ен хăйĕн уй-хир ĕç-
ченĕсен, выльăх-чĕрлĕх отраслĕнче вăй ху-
ракансен, ачасене пĕлÿ паракансен, сывлăх 
сыхлавĕнче ĕçлекенсен тăрăшулăхĕпе хăй-
ĕн ятне самай сумлăлатрĕ. Кăçалхи Акатуя 
та эпир ÿсĕмлĕ кĕтсе илме пултартăмăр. 
Çакна «Раççейри общество финансĕсемпе 
ĕçлекен чи лайăх муниципаллă йĕркелÿ» 
12-мĕш  конкурсăн кăçалхи пĕтĕмлетĕвĕн-
че пирĕн район «Финанссемпе ĕçлессинчи 
уçăлăхпа тасалăхшăн» номинацире  çĕн-
терÿçĕ дипломне тивĕçни те çирĕплетет. 
Районăмăр муниципалитетсемпе хула окру-
гĕсем хушшинчи мобилизаци ĕçĕ-хĕлĕпе 
кăçал малта пулни те эпир пĕр вырăнта 
тăманни пирки калать. Çак ÿсĕмсем пĕч-
чен-иккĕн ĕçленипе пулмаççĕ. Районти 
ял хуçалăх предприятийĕсен ĕçченĕсем 
тăрăшуллă ĕçлеме пултарни те пире ÿсĕм 
çулĕпе илсе пырать, – терĕ Ростислав Ни-
колаевич.

Районта ака-суха лаптăкĕ пĕтĕмĕшле 26 
пин гектара яхăн. Çур акире уй-хир ĕçĕсем 
пĕтĕмĕшле агротехника требованийĕсемпе 
килĕшÿллĕн вăхăтра тата пысăк пахалăхпа 
иртнĕ. Пĕрлешÿллĕ кооперативсемпе 
хресчен (фермер) хуçалăхĕсем çуртрисене 
10 пин гектар ытла акса хăварма ĕлкĕрнĕ. 
Уйрăмах пысăк лаптăксем – «Ударник», 
Ильич яч. хис., Чкалов яч. хис., Е. Андреев 
яч. хис., Суворов яч. хис. кооперативсемпе 
«Бездна» обществăра тата «Путь Ильича» 
агрофирмăра. 

Тĕрлĕ харпăрлăх формиллĕ хуçалăхсенче 
кăçал 268 гектар çĕр улми лартнă. Чи пысăк 
лаптăк – 100 гектар – «Ударник» хуçалăхра. 
Кунсăр пуçне çĕр ĕçченĕ кăçал та пахча 
çимĕç валли 110 гектар уйăрнă, 2400 гектар 
выльăх апачĕллĕх культурăсем, 200 гектар 
рапс акса хăварнă. Çак ĕçсене вăхăтра пур-
нăçлама тăрăшнă механизаторсемпе води-
тельсене, ял хуçалăх специалисчĕсене, уй-
хир ĕçченĕсемпе пĕрлешÿллĕ кооператив 
тата хресчен (фермер) хуçалăхĕсен ертÿçи-
сене пĕтĕм халăх умĕнче тав турĕ.

(Вĕçĕ 3-мĕш стр.)

Чи хастаррисем ырё ят-сума тив.=р.= 

Акатуй
Муркаш районĕн хисеплĕ 

ĕçченĕсем, ентешсем!
Сире чăваш халăхĕ çурхи уй-хир ĕçĕсене 

вĕçленĕ хыççăн ирттерекен  наци уявĕпе 
саламлатăп. Акатуй ĕлĕк-авалтанпах 
кĕтнĕ уявсенчен пĕри пулнă. Унта ĕçсене 
пĕтĕмлетнĕ, хастарсене чысланă.

Эпир те паян çĕршывăн апат-çимĕç 
хăрушсăрлăхне упракан хресчене 
тав сăмахĕ калатпăр. Чăваш халăхĕ 
ĕмĕртенпех хăйĕн ĕçченлĕхĕпе палăрса 
тăнă. Çавăнпа та эпир хамăр халăхăмăр 
тунă ÿсĕмсемпе, унăн йăли-йĕркипе 
мухтанма пултаратпăр. Пурсăмăр та пĕрле 
пулсан тăван республика тата пуянрах та 
илемлĕрех пуласса шанатăп.

Çурхи ака-суха ĕçĕсене ăнăçлă вĕçленĕ 
ятпа пурсăра та саламлатăп, малашнехи 
ĕç-хĕл валли çирĕп сывлăх, ăнăçу, телей 
сунатăп.

Раççей Федерацийĕн Федераци 
Пухăвĕн Патшалăх Думин депутачĕ 

Н. МАЛОВ. 

Хисеплĕ Игорь Васильевич, 
Ростислав Николаевич!

Сирĕн ятăрпа Муркаш районĕнче 
пурăнакансене йăлана кĕнĕ ĕçпе юрă 
уявĕпе – Акатуйпа – чĕререн саламлатăп.

Ку вăл чăваш халăхĕ çурхи уй-хир ĕçĕсене 
вĕçленĕ ятпа ирттерекен чи пĕлтерĕшлĕ 
уяв. 

Муркаш ен – республикăра ăнăçла 
аталанса пыракан ял хуçалăх районĕ. 
Уй-хир ĕçченĕсем, фермăра вăй 
хуракансем, ял хуçалăх специалисчĕсемпе  
предприятисене ертсе пыракансем паян 
уйрăм тав сăмахне тивĕç. 

Çак илемлĕ кун сире пурсăра та телей, 
çирĕп сывлăх, тулăх пурнăç, пур çĕрте те 
ăнăçу сунатăп.

Раççей Федерацийĕн Федераци 
Пухăвĕн Федераци Канашĕн членĕ 

В. НИКОЛАЕВ. 

Йышёну

А? Федотов 
граждансене 
йышёнать

Июнĕн 13-мĕшĕнче «Единая Россия» 
партин районти обществăлла йышăну 
пÿлĕмĕнче (райхаçат редакцийĕн çур-
чĕн 2-мĕш хутĕнче) граждансене хар-
пăр хăйĕн ыйтăвĕпе Чăваш Республи-
кин Патшалăх Канашĕн Председателĕн 
çумĕ – патшалăх градостроительствин, 
вырăнти хăй тытăмлăх, регламент тата 
депутат этикин ыйтăвĕсемпе ĕçлекен ко-
митет председателĕ Александр Федотов 
йышăнать. 

Йышăну 10 сехетре пуçланать.

Район уй-хир.нче

"Сим.с .= =и" 
вёй илет

Çак кунсенче районти пĕрлешÿл-
лĕ хуçалăхсемпе хресчен (фермер) 
хуçалăхĕсенче нумай çул ÿсекен курăк-
сене çулас ĕç сарăлса пырать. Ĕнерхи 
куна вĕсене «Свобода» хуçалăхра 220 
гектар, Суворов яч. хис. хуçалăхра 250 
гектар çинче çулма ĕлкĕрнĕ те ĕнтĕ. «Вос-
ток», «Герой», «Ударник» хуçалăхсенче, 
«Гея» обществăра та ĕç сарăлса пырать. 
Хресчен (фермер) хуçалăхĕсенче курăк-
сене 230 гектар лаптăк çинче çулнă. Рай-
онĕпе пĕтĕмĕшле кăтарту 746 гектарпа 
танлашать.

Июнĕн 10-мĕшĕ тĕлне «Свобода» 
хуçалăхра 50 тонна утă хатĕрлеме, 380 
тонна сенаж хывма ĕлкĕрнĕ. Суворов яч. 
хис. хуçалăхра хатĕр утă 150 тоннăпа тан-
лашать.

Кĕрхи культурăсем акма çĕр хатĕрлесси 
те – паян тумалли ĕçех. Районĕпе кĕраки 
валли пĕтĕмпе 1201 гектар çĕр хатĕрлеме 
ĕлкĕрнĕ. Е. Андреев яч. хис. хуçалăхра 
ку ĕçе 500 гектар çинче, «Путь Ильича» 
агрофирмăра 90 гектар çинче, «Свобода» 
хуçалăхра 300 гектар çинче, «Ударник» 
хуçалăхра 200 гектар çинче туса ирттернĕ. 
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Акатуй

(Вĕçĕ. Пуçл. 1, 2-мĕш стр.)
Салам сăмахĕсем хыççăн ĕç 

хастарĕсене чысларĕç. Чăваш Ре-
спубликин  чрезвычайлă лару-тăру 
тата гражданла оборона ĕçĕсен ми-
нистрĕ Вениамин Петров Е. Андре-
ев яч. хис. хуçалăхăн водительне 
Ю. Михайлова «ЧР ял хуçалăхĕн 
тава тивĕçлĕ ĕçченĕн» удостове-
ренине пачĕ, «Герой» хуçалăхăн 
тĕп ветврачне В. Тимофеевăна ЧР 
Пуçлăхĕн Тав çырăвĕпе тата сехет-
пе, ЧР Ял хуçалăх министерствин 
бухгалтери учечĕн уйрăмĕн экс-
перт специалистне О. Макаровăна 
тата А. Афанасьева ертсе пыра-
кан хресчен (фермер) хуçалăхĕн 
тĕп бухгалтерне Л. Петровăна  
Раççей Федерацийĕн Ял хуçалăх 
министерствин Тав çырăвĕпе на-
градăларĕ.

 – Эсир – ĕçлеме пĕлекен тата 
ĕçе юратакан çынсем. Кирлĕ 
чухлĕ ĕçлетĕр, вăхăтра крити-
клетĕр, пуçарулăх кăтартатăр, 
çĕнĕлĕхсене тăтăш алла илетĕр. 
Çак енсенчен йĕркеленет те ĕнтĕ 
мал туртăмлă ĕçлекен Муркаш 
районĕ, – терĕ ĕçченсене чысланă 
вăхăтра Чăваш Республикин Пат-
шалăх Канашĕн Председателĕн 
çумĕ – патшалăх градостроитель-
ствин, вырăнти хăй тытăмлăх, ре-
гламент тата депутат этикин ый-
тăвĕсемпе ĕçлекен комитет пред-
седателĕ Александр Федотов. 
Хăйĕн сăмахĕнче вăл Чăваш Ре-
спублики инвестици илĕртÿлĕхĕпе 
Раççей Федерацийĕнчи 85 субъект 
хушшинче 11-мĕш вырăн йышăн-
нине, çак кăтартура муркашсен 
тÿпи те пуррине палăртрĕ. Пуçа-
рулăх бюджечĕн программине 
пирĕн район активлă хутшăннине 
уйрăм кăтартусемпе илсе кăтар-
трĕ. Тĕслĕхрен, кăçалхи çул вал-
ли асăннă программăпа 700 яхăн 
проект пăхнă пулсан, вĕсенчен 19-
шĕ муркашсен пулни ырă шанăç 
çуратать. Çавăнпа та ку ĕçри 
хастарсене Александр Иванович 

ЧР Патшалăх Канашĕн Хисеп гра-
мотисемпе, Тав çырăвĕсемпе, ЧР 
муниципалитет йĕркеленĕвĕсен 
канашĕн Хисеп грпмотипе, пĕтĕм 
Раççейри «Единая Россия» поли-
тика партийĕн регионти уйрăмĕн 
Тав çырăвĕпе наградăларĕ, ыран-
хи куна пăхакан çемьесене ача 
амăшĕн (çемье) капиталĕн серти-
фикатне пачĕ.

Акатуйра ЧР Ял хуçалăх ми-
нистерствин Хисеп грамоти-
семпе, çур аки ĕçĕсен пĕтĕм-
летĕвĕпе район администра-
цийĕн дипломĕсемпе, Раççейри 
тата Чăваш Енри профсоюз ко-
митечĕсен Хисеп грамотисемпе, 
ача амăш капиталĕн свидетель-
ствипе, социаллă пулăшу свиде-
тельствисемпе, ЧР Патшалăх ве-
теринари службин Тав çырăвĕпе 
чысларĕç. Çемье династийĕсене 
халăх умĕнче тав туни те уяв 
илемĕ пулчĕ. Кăçалхи пĕрремĕш 
кварталти ĕç кăтартăвĕсемпе 
çĕнтерÿçĕ Дипломĕсене Мур-
кашпа Мăн Сĕнтĕр райповĕсем 
те тивĕçрĕç.

Акатуйĕнче  районти çĕр 
ĕçченне саламланисем чылай 
пулчĕç. Вĕсен шутĕнче – РФ 
Патшалăх Думин депутатĕнчен 
Николай Маловран, РФ Патшалăх 

Думин  депутатĕнчен Леонид 
Черкесовран тата Чăваш наци 
конгресĕн  вице-президентĕнчен 
Владимир Тяпкинран.

Çĕр ĕçченĕ пушă вăхăта епле 
ирттерни ял тăрăхĕсем Акатуя 
тăратнă ал ĕç выставкинчен  аван 
курăнчĕ. Уява пынисем кунта И. 
Афанасьев, В. Андреева, В. Пику-
зова, Т. Петрова ăстасен ĕçĕсем-
пе тĕлĕнсе паллашрĕç.

Хăйсен пурнăçĕнчи пушă 
вăхăта спорт аталанăвне уйăра-
кансем çак кун, шăрăх çанталăка 
пăхмасăрах, кĕрешĕве тухрĕç. 
Акатуй курма пынисем хаваспах 
волейболла вылякансен, Мур-
кашпа Лысково хушшинчи бок-
серсен матч тĕл пулăвне, кире пу-
канĕ йăтакансемпе кĕрешÿçĕсен 
ăмăртăвĕсене, турник çинче 
ăсталăх кăтартакансен номерĕсе-
не курса киленчĕç. Волейболла 
выляссипе  хĕрарăмсем хушшин-
че ярапайкассисене çитекенни 
пулмарĕ. Арçынсем хушшинче 
«Металпласт» çĕнтерчĕ. Çĕн-
терÿçĕсем такасем выляса илчĕç. 

Театр çулталăкĕ пынă май, каш-
ни ял тăрăхĕ хăйсем йĕркеленĕ 
«ял урамĕнче» вырăнти халăх 
пурнăçне кăтартма тăрăшрĕ. 
«Вырăнти йăла-йĕркене сыхласа 

хăварасси тата аталантарасси» 
номинацире жюри Катькас ял 
тăрăхĕ çĕнтернĕ тесе йышăнчĕ. 
2-мĕшпе 3-мĕш вырăнсенче – 
муркашсемпе мăнсĕнтĕрсем, уй-
касянасалсем. «Театр çулталăкĕ» 
номинацире орининсем малта 
пулни палăрчĕ. 2-мĕш вырăн-
та – йÿçкассисемпе ильинкăсем, 
3-мĕшсем – чуманкассисемпе 
юнкăсем.

Ял урамĕсен  презентацийĕнче 
хорнуйсене çитекенни пулмарĕ. 
2-мĕш вырăнта – çатракассисем-
пе ярославкăсем, 3-мĕшсем – 
ярапайкассисем, турайсем, шет-
мĕпуçсем.

Уяв Мăн Сĕнтĕр тата Муркаш 
райповĕсем тата уйрăм предпри-
нимательсем активлă суту-илÿ 
тунипе, тутлă апат-çимĕçпе, шаш-
лыкпа сăйланипе хаваслă иртрĕ. 

Сцена çинчи художество пулта-
рулăх коллективĕсем кунĕпех  уяв 
номерĕсемпе савăнтарчĕç. 

Пĕр сăмахпа каласан, Акатуй  
район çыннисемшĕн чăн-чăн 
пысăк уяв пулчĕ.  Паян вĕсем 
çанă тавăрсах «симĕс ĕç çинче» 
вăй хураççĕ. 

А. БЕЛОВ.
Сăн ÿкерчĕксенче: Акатуйри 

самантсем.

Пурнăç кĕнчеле арлать,
Ман йĕке тулса пырать.
Вăхăт çаврăнса пăхма,
Пурнăç çулне хаклама.
 Халăхра пур ыр йăла –
 Кашни тивĕç çурт лартма,
 Ачине çитĕнтерме,
 Йывăç лартса ÿстерме.
Турă пулăшнипеле
Пурнăçларăм çав пиле.
Татах ырă ĕç тума
Тăрăшас малашлăхра.
 Çапах чĕре пăлханать,
 Ыйту хуравне шырать.
 Е вăхăт васканăран,
 Тен ĕмĕтсем пысăкран.
Пурнăç куçран тинкерет,
Васкавар пулма хистет.
Ĕлкĕресчĕ пĕтĕмпех
Чăн çын ятне тивĕçме.

Геннадий Кулген. 

Вулакан пултарулёх.

Пурнё= =ул.

Чи хастаррисем ырё ят-сума тив.=р.= 

Саламлатпёр
Юратнă мăшăра, хисеплĕ  аннене, ырă 
кăмăллă асаннене – Отарккă ялĕнче 
пурăнакан Маргарита Николаевна МАК-
СИМОВĂНА юбилей ячĕпе пур кăмăлтан 

ăшшăн саламлатпăр. Кун-
çул сукмакĕпе такăнмасăр 
утма юман пек çирĕп сы-
влăх, ытам тулли телей, 
иксĕлми вăй-хал, вăрăм 
ĕмĕр сунатпăр. Тавах сана 
пурнăçри йывăрлăхсене 
çĕнтерсе пыма пулăш-

нăшăн, пире ăнланнăшăн, юратнăшăн, яла-
нах пулăшса пынăшăн. Пире савăнтарса 
пурăнма Турри сана тата нумай çул усратăр.

Ăшă салампа: мăшăрĕ, ывăлĕпе кинĕ, 
икĕ хĕрĕпе икĕ кĕрÿшĕ, мăнукĕсем.

 
 Çĕр çинчи ылтăн-кĕмĕлтен те хаклăрах ан-
нене, асаннене – Чамăш ялĕнче  пурăнакан 
Вера Александровна ЕРШОВĂНА сумлă 

юбилей ячĕпе чун-чĕререн 
тухакан ăшă туйăмсемпе 
саламлатпăр. Сывлăху 
çирĕп пултăр, утас çулу  
такăр та вăрăм, телейлĕ 
килтĕр. Мĕн шутланисем 
пурнăçланса  пыччăр. Та-

вах сана пурнăçри  йывăрлăхсене çĕнтер-
се пыма пулăшнăшăн,  пире ăнланнăшăн,  
юратнăшăн, яланах пулăшса пынăшăн. 
Пире савăнтарса пурăнма Турри сана тата 
нумай çул усратăр.

Ăшă салампа: ывăлĕ, хĕрĕ, кинĕпе 
кĕрÿшĕ тата 4 мăнукĕ.

Юратнă  та хаклă аттене, асаттепе кукаçие 
– Юнкă ял тăрăхне   кĕрекен  Кăпас  ялĕн-
че пурăнакан, Юнкăри Культура çуртĕнче 
илемлĕх ертӳçи пулса ĕçлекен Меркурий 
Борисович ЯГУНОВА 80 çулхи юбилей 

ячĕпе чун-чĕререн  са-
ламлатпăр! Ҫирĕп сывлăх, 
вăрăм кун-çул, иксĕлми 
вăй-хал, ăнăçу, телей су-
натпăр.  Эсĕ пирĕншĕн – 
ырă тĕслĕх.  Пире пурнăç  
çулĕ çине тăратнăшăн, ĕçе 

юратма, çынсене хисеплеме вĕрентнĕшĕн  
сан умăнта пуç таятпăр. Санăн яланах ха-
вас кăмăл пултăр, чун ăшши нихăçан та 
ан иксĕлтĕр. Ĕмĕтленнĕ ĕмĕтсем çитсе 
пыччăр. Турри яланах сана упраса  пытăр, 
вăй-хал парса тăтăр. Малашне те хăвăн 
илемлĕ юррусемпе, купăс каласа çынсе-
не савăнтармалла пултăр. Эпир сана питĕ 
юрататпăр!

Саламлаканĕсем: ывăлĕпе хĕрĕсем, 
кинĕпе кĕрӳшĕ тата мăнукĕсем.

Илем
Сăнĕпе çеç хитрине курсассăн
Ан васка пуçна эс çухатма.
Сăн-питри илем чунра пулсассăн,
Хăвăн чунна тăрăш вăратма.

Çиелти илем вăл йăлăхтарĕ,
Чун ăшши, тасалăх пулмасан.
Суккăра кăна хитре астарĕ,
Пурнăç чăнлăхне ăнланмасан.

П. ВОРОБЬЕВ.
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Калёпёш. 1 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.
В?Л? Шапошников
Пичете панё 10?06?2019 =?
Пичете памалли вёхёт% 
графикпа _ 16 сех? 20 мин?: 
чённипе _ 16 сех? 20 мин?
 Заказ               Тираж 4636?

Местное время
Облачность %

Явления погоды

Температура
Ощущается

Давление

Ветер

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.                                                                   8-20.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       39-47?

Среда Четверг Пятница Суббота

Песок: щебень, гравмасса, бой кирпича, ас-
фальтная крошка. Доставка? Тел? 8-927-857-21-33: 
8-937-393-37-07?                                                                                                                                 15-62?

* * *
Продаю% Гравмассу, Песок, Керамзит. НЕДОРО-

ГО? Тел? 8-927-860-98-17?                                              11-14?
* * *

ПРОДАЮ: гравмассу, песок, бой кирпича, ще-
бень, торф. Доставка? Тел? 8-905-028-22-25?   10-10?

* * *
Продаю% песок, бой кирпича, гравмассу, ще-

бень, торф. Доставка? 8-996-949-09-54?                                  9-20?
* * *

Продаю% песок, гравмассу, щебень? Тел? 8-919-
650-96-68?                                                                        9-10?

* * *
Продаю: песок, щебень, гравмассу, навоз, чер-

нозем, грунт, бой кирпича? Тел? 8-905-198-63-88?     7-11?
* * *

Продаю чернозем, торф, асфальт-
ную крошку, щебень, гравмассу, песок, 
бой кирпича и бетона: вывоз строительно-
го мусора? Тел? 8-917-676-93-79: 8-961-347-25-47?  4-10?

* * *
ПЕСОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕРНЫЙ,  ГРАВМАССА, БОЙ 

КИРПИЧА, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ и т?д? Доставка по Морга-
ушскому району? НЕДОРОГО? Тел? 8-905-345-96-62?   10-10?

* * *
Продаю% двигатель для а/м-ны «Нива»: сверлильный 

станок: насос НШ-32: гидрораспределитель: гидро-
шланги для МТЗ: гидроцилиндры: гидромотор: элек-
тромотор (2шт?)? Тел? 8-967-794-08-42?                            4-5?

* * *
Услуги мини-экскаватора: ширина ков-

ша% 30 см: 40 см: 50 см? Глубина копания 3 ме-
тра? Работаем за наличный и безналичный рас-
чет? Тел? 8-962-599-04-70: 8-927-847-85-59?  3-5?

* * *
Пластиковые окна от производителя? Низкие цены? Ко-

роткие сроки? Тел? 8(8352)361540 8-967-470-15-40?    2-10?
* * *

Производство и установка пласти-
ковых окон, дверей и ворот от про-
изводителя? Тел? 8-927-994-79-14? 10-10?

* * *
Куплю% КОРОВ: бычков: телок от 1 месяца: ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ ЗАБОЙ? Дорого? Тел? 8-961-345-77-89?     10-33?
* * *

Куплю коров: бычков: телок: молочных те-
лят: баранов? Тел? 8-905-341-69-25?   3-10?

* * *
Куплю КОРОВ на мясо* БЫЧКОВ от 10 дней 

до 500 кг* ТЕЛОК? Тел? 8-937-951-19-03?   10-33?
* * *

КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕЛОК: ЛОШАДЕЙ: ОВЕЦ? 
ДОРОГО? Старых: молодых в любом состоянии и вынуж-
денный забой? Тел? 8-905-197-61-66?                               5-10?

* * *
Продаю кур: гусят: утят: бройлеров: мулардов: индю-

ков? Доставка   бесплатная? Тел?   8-909-300-08-18?    9-13? 
* * *

Срочно продаю комнату пл? 18 кв м 

в с? Моргауши по ул? Восточная? Тел? 
8-927-665-23-12?       

    * * *
Продаю корову черно-пеструю мо-

лочную? Тел? 8-908-300-04-90?
* * *

Рулонти кё=алхи утё сутатпёр? 
Тел? 8-937-958-51-14?                           1-2?

* * *
Продается земельный участок 40 

сот? в д? Кубасы: дешево? Тел? 8-906-
136-81-40?                                             1-2?

* * *
КУПЛЮ БЫЧКОВ от месяца до 600 

кг? КОРОВ? ТЕЛОК? ВЫНУЖДЕННЫЙ 
ЗАБОЙ? Тел? 8-937-952-33-80?   1-5?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ от 

месяца на откорм? ДОРОГО? 
Тел? 8-937-391-23-33?           1-5?

Все виды стро-
ительных работ. 
Дома и бани под ключ: 
кровля любой слож-
ности? Внутренняя и 
внешняя отделка: от-
делка домов сайдин-
гом? Смета бесплатно? 
Тел? 8-927-865-60-00: 
8-987-670-56-78?   7-10?

* * *
Фундамент, кир-

пичная кладка, 
кровля любой слож-
ности? Деревянные 
дома и бани: отделка 
домов сайдингом? 
Смета бесплатно? Тел? 
8-927-992-32-42?        7-10?                    

* * *
Строим все _ бы-
стро: дешево и с га-
рантией? Пенсионе-
рам скидки 20%?  Тел? 
8-919-675-09-46?      4-5?

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.                              10-10. 

  Кивелн. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 
– пушар хёрушлёх.! Кил-=ур-
три  электропроводкёна: счет-
чика улёштаратпёр?  
Тел? 8-937-015-35-40?              10-10.

КРАСКИ, ЭЛЕКТРИКА,  ОБОИ, 
ЛЮСТРЫ. Напротив рай-
больницы, маг. «Дуэт». 
Тел. 8-905-343-26-25.      7-10. 

5-10..

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

ЗАБОРЫ ИЗ СЕТКИ-РАБИЦЫ: СВАРНОЙ СЕТКИ: ПРО-
ФНАСТИЛА: ЕВРОШТАКЕТНИКА? ВОРОТА: КАЛИТКИ: 
НАВЕСЫ: КОЗЫРЬКИ? БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАБРОШЕН-
НЫХ  УЧАСТКОВ? ПЕНСИОНЕРАМ _ СКИДКИ? 

Тел? 8-937-942-87-85?                                                           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.                      2-10?

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,  
ОКНА, ДВЕРИ. 

Тел. 8-961-346-56-76.     4-10.

РАБОТА В МОСКВЕ. 
ВАХТА

Приглашаем работниц на 
очистку овощей. Проживание, 
3-хразовое питание. Оплата – 
1000 руб. в день. 
Тел. +7-964-509-61-61.        10-10.

Миллионшар тенк. вёрла==.
Асёрхаттару

Çулталăк пуçланнăранпа иртнĕ 
тăватă уйăхра Интернетпа тата кĕсье те-
лефонĕпе усă курса укçа вăрланă факт-
сен шучĕ, иртнĕ çулхипе танлаштарсан, 
республикăра 72,2 процент таран ÿснĕ: 
пĕлтĕрхи тапхăрта 431 пулнă пулсан, 
кăçал – 742. Çапла Чăваш Енре пурăна-
кансене преступниксем пурĕ 27 милли-
он тенкĕлĕх тăкак кÿнĕ. Республикăра 
пурăнакансене хальлĕхе пурĕ 1 миллион 
ытла тенкĕ кăна тавăрса пама пултарнă.

Çак преступленисене уçса парас 
тĕллевпе Шалти ĕçсен министерствин 
Чăваш Енри сотрудникĕсен асăннă та-
пхăрта Раççейĕн 23 регионне пурĕ 30 
ытла командировкăна кайса килме тив-
нĕ. Çав командировкăсенче чăваш по-
лицейскийĕсем пурĕ 58 преступленире 
айăпланма пултаракан 39 çынна тупса 
палăртнă.

Çынна курмасăрах укçа вăрланипе 
çынна улталаса укçа илни хушшинче уй-
рăмлăх пур.  Пĕр-пĕр услуга илес е тавар 
туянас текен çын хăй укçа куçарса парать, 
анчах та тавар ун патне килмест, укçине 
тавăрса паракан та çук – çакна улталаса 
укçа вăрлани темелле. Преступниксем 
банк карттин реквизичĕсене пĕлсе укçа 
вăрлани – тепĕр категори.

Тăкак тÿснисем нумайăшĕ укçа-тенке 
тĕрлĕ меслетпе вăрлама пултарни çин-
чен илтнине, вуланине калаççĕ, анчах та 
пурпĕр ултавçă аллине лекнĕ. 

Муркаш район территорийĕнче иртнĕ 
пилĕк уйăхра банк картти çинчен укçа 
вăрланине 6 факт регистрациленĕ (пĕл-
тĕр ку тапхăрта – 1). Вăл шутра мобильлĕ 
çыхăнупа усă курса – 5. Пуçарнă уголов-
лă ĕçсенчен тăваттăшĕпе производство 

вĕçленĕ, вĕсене суда янă.
Пĕр тĕслĕх. 2019 çулхи майăн 

15-мĕшĕнче полицие çамрăк хĕрарăм 
пулăшу ыйтса килчĕ, çав кун ун патне 
палламан арçын шăнкăравланине пĕл-
терчĕ. Палламанскер банк сотрудникĕ 
тесе пĕлтернĕ, хĕрарăмăн банк карттипе 
усă курса юлашки кунсенче хаклă йышши 
таварсем туяннине каланă. Çавăнпа та 
банк карттипе  тĕрлĕ операци туни çин-
чен абонент номерĕ çине смс-хыпарсем 
пĕлтерекен услугăна чарнине пĕлтернĕ. 
Çак калаçура арçын банк картти çинчи 
юлашки тăватă цифрăна ыйтнă. Çак циф-
рăсем банк карттине малалла ĕçлеттер-
ме кирлине ăнлантарнă. Хĕрарăм вара 
унăн ытти хăш-пĕр банк карттисем пурри-
не те пĕлтернĕ. Суя банк сотрудникĕ ăна 
çийĕнчех урăх «специалистпа» çыхăн-
тарнă. «Специалист» вара хĕрарăмăн 
банк карттисен реквизичĕсене çăмăл-
лăнах пĕлнĕ – хĕрарăм вĕсене смс-хы-
парпа хăех ярса панă. Çапла преступник-
сем хĕрарăмăн счечĕсем çинчен 44 пин 
ытла тенкĕ вăрланă.

Интернетпа, банк карттисемпе çулсе-
ренех ытларах та ытларах çын усă ку-
рать, анчах асăрханулăхпа тимлĕх пирки 
нумайăшĕ манса каять.

Çавăнпа та Шалти ĕçсен министер-
ствин Муркаш районĕнчи пайĕ çынсене 
пурне те тимлĕ пулмаллине асăрхатта-
рать. Никама та нимĕнле лару-тăрура та 
банк карттин реквизичĕсене ан пĕлтерĕр. 
Унсăрăн ултавçăсене хăвăр алăпах 
хăвăрăн укçа-тенке паратăр.

С. ЕГОРОВ,
шалти ĕçсен районти пайĕн 

оперуполномоченнăйĕ.

Юлташлёх туйём.
Ш\т

Тавах атте-аннене, вăхăтра кун çути 
панă. Иртнĕ çул пенсие тухса ĕл-
кĕртĕм. Каярах юлнă пулсан, тивĕçлĕ 
канăва татах тăхтама тиветчĕ. Халĕ 
ĕнтĕ ĕçе васкас шухăш çук. Пенсие по-
чтальон вăхăтра киле килсех парать. 
Мĕнле савăнас мар? Туссене, пĕлĕш-
сене йыхравласах икĕ эрне çурăмăр. 
Виççĕмĕш эрни те «йĕпе» пулатчĕ пулĕ 
те, арăмăн тÿсĕмĕ çитеймерĕ.

 – Санăн пенси укçи çулталăкĕпе 
шăварсан та ÿсес çук, турăхпа тăран-
каласа пурăнма кăна çитет. Сысна 
çитĕнтерсе йÿнеçтеркелер хăть. Кăçал, 
вĕренмелле, хăнăхмалла тенĕ пек, икĕ 
çура туянар, – каласа хучĕ вăл.

 – Эсĕ сысна грипĕ çинчен илтмен-и 
е пачах та хăрамастăн-и? – шÿтленçи 
пултăм эпĕ. Анчах та ку шÿтлени мар, 
тарăхтарни пулса тухрĕ.

 – Ман мар, санăн сехĕрленмелле, 
сыхланмалла унран. Кунĕн-çĕрĕн ĕçсе 
те йăваланса сысналлансах кайрăн. 
Хăçан пынă эсĕ тĕкĕр умне юлашки хут? 
Кайса пăх-ха, çав выльăхпа иксĕрĕн 
хушшинче уйрăмлăх пур-и? – сассине 
хăпартрĕ вăл.

Куçпа, чăнах та, арăм кăтартнă ен-
нелле тинкертĕм. Ак тамаша... Унта икĕ 
пулăштух ларать. Ĕнер пĕри çеç лар-
са юлнăччĕ-çке. Мăшăрăм савăнтарас 

терĕ-ши? Вăшт кăна сиксе тăтăм. Мал-
тан хăш ури çине пусрăм-ши – асăрхай-
марăм та. Асту, савăнтарĕ-ха унта. Пĕр-
ре кăна. Тĕкĕр умĕнче пулнăран иккĕ 
курăннă иккен. Пăрса тенĕ пек сăрăх-
тартăм ăна. Хĕрĕх пĕр тумлам тухрĕ.

Куçа сăтăрса пăхрăм та – ман çине 
тĕкĕр çинчен хам пекех арçын тинкерет. 
Шăртланса, шыçăнса кайнăскере хĕр-
хентĕм. Чĕркке тĕпĕнче сахал пулин те, 
ăна сĕнтĕм. Вăл та çаплах турĕ. Акă ик-
кĕн пултăмăр. Ĕçме юлташ тупăнчĕ те.

Çапах та сысна çури туянассинчен 
хăтăлса юлаймарăм. Анчах пĕрне çеç. 
Иккĕмĕшне валли укçа çитеймерĕ. Ара, 
вĕсене валли тыррине те, вĕтĕ çĕр ул-
мине те янтăламалла-çке. Арăм халь те 
пуррине асăрхамасть те темелле. Мĕн 
тутли, ĕçмелли-çимелли – йăлтах пĕчĕк 
нăрик-нăрик валли. Анчах лешĕ пилĕк 
пуслăх евĕр сăмсине айккинелле пăрать 
кăна. Ниепле те юрама çук.

Аптăранă енне арăм выльăх тух-
тăрĕ патне чупрĕ. Эпĕ витере юлтăм, 
пĕчĕкскере ачашлама пикентĕм. Тем 
хушăра сăмса çинчи куçлăхăм апат ва-
лашкине чăмрĕ. Ăна шырама валашка 
çине ÿпĕнтĕм. Çак самантра сысна çу-
рин аппетичĕ уçăлса кайрĕ пулмалла. 
Эпĕ çисе ярасран хăраса кайрĕ-ши,  ва-
лашкари апата васкасах чапкаса çиме 

пуçларĕ, тепĕр самантран ăна тĕппипех 
тасатрĕ.

Çак вăхăтра витене арăмпа выльăх 
тухтăрĕ Иван Петрович кĕрсе тăчĕç.

 – Эс чăнах ăсран тайăлнă иккен. 
Çав тери выçса çитрĕн-и? Сысна апат-
не йăлтах хыпса янă, – çухăрашрĕ 
мăшăрăм. Апатне сысна çури хăех çисе 
янине ниепле те ĕненесшĕн пулмарĕ.

Иван Петрович сысна çури çумĕнче 
нимĕнле чир палли те тупаймарĕ. Ан-
чах та асăрхаттарчĕ: «Сыснасенчен 
чылайăшĕн, йышлăн çитĕннĕ пирки-ши, 
юлташлăх туйăмĕ вăйлă аталаннă», – 
терĕ. Эпĕ ăнланнине туйса çапла хушса 
каларĕ: «Ку вăл, ĕçмелли пур, анчах та 
пĕччен ĕçме кăмăл çуккине, кам та пу-
лин иккĕмĕш е виççĕмĕш кирлине пĕл-
терет».

Эппин, ĕçме юлташ шырасси пирĕнтен 
тухнă йăла мар мĕн. Эпĕ Иван Петро-
вича компанишĕн пĕрер черкке йăван-
тарма сĕнтĕм. Вăл килĕшмерĕ. Пĕччен 
хамăн та сыпас килмерĕ. Шухăшларăм-
шухăшларăм та, арăм хирĕçленине 
пăхмасăрах, сысна çури пĕчченлĕхе 
туясран валашка хыçне тĕкĕр выр-
наçтартăм. Унсăрăн каллех «пĕрле» 
çиме тивĕ тата.

Н. ЗАХАРОВ.


