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сдкки слрллкл.
Проект ЧР Цифра атаяанӑвӗпе информаци политикин тата массӑллӑ коммуникацисен 

министерстви пулӑшнипе пурнӑҫланать

Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫин терчӗ-асапӗ ҫӗршыв 
халӑхӗн пурнӑҫӗпе ӗҫ-хӗлне тӗпрен улӑштарма 
хистенӗ. Шупашкарта та ҫаплах пулнӑ: тӑшманпа 
ҫапӑҫмашкӑн тухса кайнӑ арҫынсем вырӑнне 
станоксен умне хӗрарӑмсемпе ватӑ-вӗтӗ тӑнӑ.
«Пурте _ фронт валли, пурте ҫӗнтерӳшӗн» тӗллевпе 
вӑй хунӑ ун чухне.

Вӑрҫӑ ахрӑмӗ
Тӑшмана Шупашкар 

кӑсӑклантарнӑ
Промышленноҫӑн, халӑх хуҫалӑхӗн мӗн 

пур ӗҫне тӗпрен улӑштарма, ҫар хатӗрӗ кӑ- 
лармашкӑн майлаштарма тивнӗ: пысӑк пред- 
приятисене кӑна мар, пӗчӗккисене те эваку- 
аци йӗркипе анӑҫран куҫарса килнӗ завод- 
сене вырнаҫтармашкӑн тата ҫӗнӗ техноло
ги линийӗсене лартмашкӑн анлӑлатнӑ, ре- 
конструкциленӗ.

Чӑваш автономийӗн тӗп хули ҫар хатӗрӗ- 
сем туса кӑларма хатӗрленнипе тӑшман кӑ- 
сӑкланмасӑр тӑма пултарайман паллах. Ун- 
сӑр пуҫне Шупашкар ҫыннисем ҫапӑҫу хирӗ- 
нче аманнӑ пин-пин салтака сыватса фрон
та таврӑнма пулӑшмашкӑн сумлӑ тӳпе хыв- 
нӑ: вӗсем валли кунти хӑтлӑ та меллӗ ҫурт- 
сенче госпитальсем уҫнӑ, хӗр-упраҫ меди-

ҫывӑх ҫыннисене: «Нимӗҫ самолечӗ вӗҫсе 
килет», _ теме ӗлкӗреймен, вӑйлӑ шӑв- 
шав хӑлхана хупланӑ, темскер кӗрӗслетсе 
сирпӗннӗ. Пӗтӗм ҫурт кисреннӗн туйӑннӑ: 
электричество лампи енчен енне сулкаланнӑ, 
шкапри чашӑк-тирӗк шанкӑртатма, чӳрече 
кантӑкӗ чӑнкӑртатма тытӑннӑ. Кӗҫех ҫутӑ 
сӳннӗ. Пуринчен малтан «тӑна» кӗнӗ ашшӗ- 
пе аслӑ пиччӗшӗ урама сиксе тухнӑ, кирпӗч 
тата эрех завочӗсен ҫывӑхӗнчи ту ҫамкин- 
че ҫутӑ пульӑсен икӗ черечӗ шӑхӑрса иртни- 
не асӑрханӑ.

Тепӗр кунне шӑллӗпе иккӗшӗ тул ҫутӑлнӑ- 
ҫутӑлманах бомба (кнӗ вырӑна кайса пӑхнӑ. 
Умра 2-3 метр тарӑнӑш ҫаврака шӑтӑка кур- 
сан ҫӳҫӗ вирелле тӑнӑ арҫын ачан: тӑшман 
самолечӗ ҫывхариччен юлташӗпе шӑпах ҫак 
вырӑнта пулнӑ вӗсем. 10-15 ҫеккунт тытӑн- 
са тӑнӑ тӑк...

Ш

Ф Шупашкарти госпитальте.

цина сестри пулса тӑнӑ, шкулта вӗренекен- 
сем ерҫӳллӗ самант тупса сиплевҫӗсене пу- 
лӑшма васканӑ, йывӑр аманнӑ салтаксене 
тӑванӗсем патне ямашкӑн ҫыру ҫырса панӑ, 
вӗсен тунсӑхне юрӑ-кӗвӗпе сирнӗ.

Сӑмах май, йывӑр сурана пула вилнисе- 
не Б.Хмельницкий урамӗнчи ҫӑвари тӑван- 
ла масарта пытарнӑ. Хӑйсен пурнӑҫне шел- 
лемесӗр ыттисене телейлӗ тӑвассишӗн, 
мирлӗ тӳпе парнелессишӗн кӗрешнӗ паттӑр 
хӳтӗлевҫӗсене пуҫ тайса тав тумашкӑн ха- 
лӑх унта паян та йышлӑ ҫӳрет, вӗсен вил тӑ- 
прийӗ патне илсе пыракан сукмака курӑкпа 
витӗнме памасть.

Тӳпере _ фашистсен 
самолечӗ

Фронт линийӗнчен 550 километр ытла 
уйӑрса тӑнӑ май, Шупашкарсемшӗн хаяр 
ҫапӑҫусен кӗрлевӗ илтӗнмен пулсан та пы- 
сӑк инкек хӑй пирки аса илтерсех тӑнӑ: пур- 
нӑҫ йывӑрланнӑ, хуйхӑллӑ ҫыру илекенсен 
йышӗ (ссе пынӑ.

Хула ҫийӗн анӑҫалла тӑтӑшах совет са- 
молечӗсем вӗҫсе иртнӗ. Вӗсене ҫынсем, уй- 
рӑмах ача-пӑча, кӗрлевӗнченех уйӑрса илме 
пултарнӑ, ӑнӑҫу сунса «тимӗр кайӑксем» 
ҫӗрпе пӗлӗт пӗрлешнӗ тӗлте куҫран ҫуха- 
личченех ӑсатнӑ.

.1941 ҫулхи чӳк уйӑхӗн тӑваттӑмӗш кунне 
каҫ сӗмӗ ҫапнӑ. Ҫанталӑк ӑмӑррине пӑхма- 
сӑр урамра ӑшӑ пулнӑ. Тӳпере сасартӑк са- 
молетӑн кӗрлевӗ илтӗнсе кайнӑ. Вӑл пирӗ- 
нни маррине туйса илнӗ шӑпӑрлансем килӗ- 
сене самантрах кӗрсе тарнӑ.

Вӑрҫӑ пуҫланнӑ ҫул тӑваттӑмӗш клас- 
ра вӗреннӗ К.Бакузов хӑйӗн аса илӗвӗнче 
палӑртнӑ тӑрӑх, хваттере хашкаса чупса 
кӗнӗскер, сӗтел хушшине апатланма ларнӑ

Икӗ ҫын пурнӑҫӗ 
татӑлнӑ

СССР Шалти ӗҫсен халӑх комиссариачӗ 
1942 ҫулхи нарӑс уйӑхӗн 25-мӗшӗнче кӑ- 
ларнӑ хушу тӑрӑх, ҫӗршыври асӑннӑ ведом- 
ствӑна пӑхӑнса тӑракан архив органӗсен фа
шистсен Совет Союзӗн территорийӗнчи ти- 
скерлӗхне ҫирӗплетекен документлӑ матери
ал пухмалла пулнӑ. Асӑннӑ хушӑвӑн копине 
илсенех 1942 ҫулхи ака уйӑхӗн 15-мӗшӗнче 
Чӑваш АССРӗн шалти ӗҫсен наркомӗн 
пулӑшуҫи П.Ермолаев тата НКВДн архив 
пайӗн пуҫлӑхӗ Р.Семенов Шупашкар хула 
ӗҫтӑвкомӗн председателӗнчен нимӗҫ само- 
лечӗ 1941 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 4-мӗшӗнче бомба 
пӑрахни ҫинчен хатӗрленӗ акт копине ыйтнӑ. 
Шупашкар хулин пурӑнмалли ҫурт-йӗр управ- 
ленийӗ 1941 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 5-мӗшӗнче 
йӗркеленӗ документ копине ҫийӗнчех кай
са панӑ /сӑмах май, асӑннӑ акт халӗ респу- 
бликӑри патшалӑх архивӗн «Чӑваш Респу- 
бликин архивсен ӗҫӗн патшалӑх комитечӗ» 
фондӗнче упранать/. Ӗҫлӗ хута Шупашкар 
хулин пурӑнмалли ҫурт-йӗр управленийӗн 
пуҫлӑхӗ А. Г аврилов, ӗҫсен йӗркелӳҫи М. Боч
карева, В.Данилов техник-инспектор, Шелу- 
хин /ятне кӑтартман. _ Авт./ техник алӑ пус- 
са ҫирӗплетнӗ.

Унта палӑртнӑ тӑрӑх, тӑшман самолечӗ 
1941 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 4-мӗшӗнче сывлӑш- 
ран тапӑннине пула хула хуҫалӑхӗ пысӑк ин
кек тӳснӗ:

1. Пӗр бомба халӑх сучӗ вырнаҫнӑ Пле
ханов урамӗнчи 40-мӗш ҫурт ҫине (ксе унӑн 
ҫуррине тӗппипех аркатнӑ, сулахай енчине 
хавшатнӑ. Ӑна йӗркене кӗртмешкӗн ҫурта 
никӗс таранах сӳтме тивет. Ҫӗнетсе улӑш-

тарассипе ҫыхӑннӑ малтанласа палӑртнӑ 
тӑкак 150 пин тенкӗпе танлашмалла. 18 ҫын 
суранланнӑ.

Сывлӑш хумӗпе Плеханов урамӗнчи Игум- 
новсем пурӑнакан 45-мӗш ҫуртӑн чӳречисем, 
ҫенӗкӗ арканнӑ. Ӑна юсамашкӑн каякан мал
танласа палӑртнӑ тӑкак 1400 тенкӗпе тан
лашмалла. 1 ҫын аманнӑ _ йывӑр сурана 
пула Игумнов вилнӗ.

Сывлӑш хумӗпе Ворошилов урамӗнчи 
6-мӗш ҫуртӑн чӳречисем, кӑмака арканнӑ. 
Вӗсене юсамашкӑн каякан малтанласа па- 
лӑртнӑ тӑкак 1600 тенкӗпе танлашмалла.

2. Пӗр бомба Ленин урамӗнчи 33 тата 
35-мӗш ҫуртсен хушшине (кнӗ, чӳречисемпе 
ҫенӗкӗсене аркатнӑ. Вӗсене юсамашкӑн ка
якан малтанласа палӑртнӑ тӑкак 1700 тенкӗ- 
пе танлашмалла. 35-мӗш ҫуртра 1 ҫын йы- 
вӑр аманнӑ _ Керзинсен 3 ҫулти хӗрӗ сура
на пула вилнӗ.

3. Пӗр бомба Ленин урамӗнчи 25-мӗш ҫурт 
ҫывӑхне (кнӗ. Мунча арканнӑ. Ӑна ҫӗнет- 
мешкӗн каякан малтанласа палӑртнӑ тӑкак 
1800 тенкӗпе танлашмалла.

4. Пӗр бомба Завод урамӗнчи 18-мӗш 
ҫуртӑн пахчине (кнӗ. Нимӗн те арканман.

5. Пӗр бомба Завод урамӗнче (кнӗ. Сар- 
нӑ ҫул арканнӑ. Ӑна юсамашкӑн каякан мал
танласа палӑртнӑ тӑкак 1000 тенкӗпе тан
лашмалла.

6. Пӗр бомба Чебоксарка шывне (кнӗ. 
Нимӗн те арканман.

7. Пӗр бомба Ленин урамӗнчи 35-мӗш ҫурт 
ҫывӑхне (кнӗ. Чӳречесем тата пӳлӗмри хӑма 
арканнӑ. Вӗсене юсамашкӑн каякан малтанла
са палӑртнӑ тӑкак 1200 тенкӗпе танлашмалла.

8. 12 бомба Атӑла (кнӗ.
9. 3 бомба Атӑлӑн сулахай ҫыранӗнчи Со- 

сновка поселокне (кнӗ.
Пӗтӗмпе 22 бомба пӑрахса хӑварнине 

шута илнӗ. Аркатупа ҫухату тӑкакӗ 160 пин 
тенкӗпе танлашать.

Хӗрача ячӗпе _ 
Асӑну плити

Республика ертӳлӗхӗ инкек пулнӑ хыҫҫӑн 
тепӗр кунах, чӳк уйӑхӗн 5-мӗшӗнче, Шупаш
кар, Канаш, Ҫӗрпӳ, Улатӑр, Ҫӗмӗрле хули- 
сенчи, Куславкка поселокӗнчи, Тӗрлемес 
станцийӗнчи тата Атӑл урлӑ хывнӑ кӗпер- 
тен 50 километртан ҫывӑхрах вырнаҫнӑ 
Куҫлавкка районӗсенчи ялсенчи ҫуртсенче

ҫутӑна хупламалли ҫинчен йышӑну кӑларнӑ.
Шӗкӗр Турра, тӑшман самолечӗ Шупаш- 

кара тапӑннӑ тӗслӗх урӑх пулман.
Арканнӑ ҫурта ҫӗнӗрен ҫӗклеме, чӳречене 

е ҫенӗке сывлӑх пулсан юсама пулать. Анчах 
та фронтран чылай аякри Шупашкарта фа
шистсен тискерлӗхне пула кун-ҫулӗ 3 ҫултах 
татӑлнӑ Галинӑна чӗртсе тӑратма ҫук. Аслӑ 
ӑрури Игумнов автансӑр яла вӑхӑтсӑр ӑсан- 
ни те унӑн ҫывӑх ҫыннисене кӑна мар, пире, 
чӗрӗ те сывӑскерсене, шухӑшлаттармаллах. 
Манӑҫа кӑлармалла мар вӗсене.

Галина _ Мускав хӗрӗ, ашшӗ-амӑшӗпе Шу- 
пашкара эвакуаци йӗркипе килнӗ.

«Аппана Шупашкарта чӳк уйӑхӗн 7-мӗ- 
шӗнче пытарнӑ. Тӑшман бомбин ванчӑкӗ 
анне куҫӗ умӗнчех пӗчӗкскерӗн чӗрине тӑ- 
рӑннӑ. Ҫывӑх ҫыннӑмӑра ҫак инкек ӗмӗр 
тӑршшӗпех канӑҫ памарӗ...» _ ҫырнӑ Гали- 
нӑн каярахпа ҫуралнӑ йӑмӑкӗ Елена Андру- 
сева социаллӑ сетьре.

Шел, 77 ҫул каялла Шупашкарта пулса 
иртнӗ инкек ҫинчен хула ҫамрӑкӗсем кӑна 
мар, аслӑ ӑрурисем те пӗлсех каймаҫҫӗ.

Хулари 57-мӗш шкулти «Набат» шырав 
клубӗн членӗсем чӳк уйӑхӗн 4-мӗшӗнче Шу
пашкар кӳлмекӗн хӗррине ҫитсе кунтан инҫех 
мар вырӑнта чӗри тапма чарӑннӑ пӗр айӑп- 
сӑр хӗрачана асӑнса пуҫ таясси йӑлана кӗнӗ. 
Клуб ертӳҫи Евгений Шумилов ҫак тӗлте Асӑ- 
ну палли вырнаҫтарас ыйтӑва хула влаҫӗ 
умӗнче пӗрре кӑна мар ҫӗкленӗ. Хуравӗ ҫыр- 
лахтарман паллах: кӳлмек ҫыранӗ _ кану вы- 
рӑнӗ. Асӑну паллине Ҫӗнтерӳ паркӗнче лар- 
тмашкӑн сӗннӗ кӑна.

...Хастар арсем ҫине тӑнипе Шупашкар 
кӳлмекӗ хӗрринче, троллейбус чарӑнӑвӗ тата 
полици посчӗ ҫывӑхӗнче, хӗрача ячӗпе Асӑ- 
ну плити ҫӗкленӗ.

«1941 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 4-мӗшӗнче фа
шист самолечӗ Шупашкара бомба пӑрахни- 
пе ҫак вырӑнта виҫӗ ҫулти хӗрача Галина 
Керзина вилнӗ.

Мемориал плитине Чӑваш Республикин- 
чи «Веда» шырав отрячӗ» общество орга- 
низацийӗ «Хамӑр дивизи» социаллӑ проек
та пурнӑҫласа 2017 ҫулта хатӗрленӗ. Асӑн- 
нӑ проекта ӗҫе кӗртмешкӗн грант шучӗ- 
пе РФ Президенчӗн 2016 ҫулхи ака уйӑхӗн 
5-мӗшӗнчи хушӑвӗпе тата Нацин «VEDA» 
ыр кӑмӑллӑх фончӗ ирттернӗ конкурспа 
килӗшӳллӗн уйӑрнӑ патшалӑх пулӑшӑвӗн 
укҫипе усӑ курнӑ», _ тесе ҫырнӑ ун ҫине.

Ф Бомба ӳкнӗрен вилнӗ ачана асра ты/тса.
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