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2020 =улхи кёрлач уйёх.н 29-м.ш.: 6 №

Путин палёртнё задачёсене пурнё=лассиш.н
«Единая Россия» =ине тёрса .=лет
Парти проекчĕсем республикăра пурăнакансен хальхи ыйтёв.сене татса параççĕ
Раççей Президенчĕ Федераци
Пухăвне янă Çырура чăннипех те
анлă калăпăшлă социаллă пулăшу
мелĕсене палăртрĕ. Вĕсене сÿтсе
явасси «Единая Россия» Чăваш
Республикинче пурнăçа кĕртекен
проектсен координаторĕсен канашлăвĕн тĕп темисенчен пĕри пулнă.
Тĕл пулу çĕршыв Президенчĕ
Федераци Пухăвне янă Çырупа
паллаштарнă хыççăнах иртнĕ, калаçу конкретлă пулнă. Партин регион уйрăмĕн секретарĕн çумĕ Николай Владимиров каланă тăрăх,
Çырăва пурнăçлассипе ĕçсене
«Единая Россия» партин «Новая
школа», «Здоровье будущего»,
«Городская среда» тата ытти проекчĕсене пурнăçлассипе те çыхăнтарса туса пырас пулать. «Владимир Путин сĕнекен пуçарусем
ытларах енпе парти хăйĕн умне
лартакан малашлăх тĕллевĕсемпе
тачă çыхăннă. Республикăра ума

лартнă задачăсене эффективлă
пурнăçлассипе опыт çук мар. Çĕнĕ
ача сачĕсемпе шкулсем хута яни,
пахалăхлă çулсем сахал мар туни,
обществăлла территорисене хăтлăлатса пыни çакна лайăх çирĕплетеççĕ. Пирĕн малалла та çавна
тĕпе хурса ĕçлес пулать: парти проекчĕсене тата Çыру шайĕнче ума
лартнă задачăсене пурнăçа кĕртсе
пыни республикăра пурăнакансен
конкретлă проблемисене татса
пама пулăштăр», – палăртнă вăл.
Малашне вĕренÿ учрежде-нийĕсене тума ирттерекен регион
тата муниципалитет конкурсĕсене
парти тата общественноç енчен
тĕрĕслесе тăрассине вăйлатма
пăхнă, таса чунлă мар строительство компанийĕсене вĕсене хутăшнассине асăрхаттарма мерăсем
йышăннă. Питех те пысăк укçатенкĕ – 550 млрд тенкĕ хушма укçа
кăçал сывлăх сыхлавĕн пуçламăш
сыпăкне аталантарма уйăраççĕ.

«Единая Россия» малашне те
врачсене пулăшассипе, орасльте
специалистсен шутне ÿстерессипе, медицина кадрĕсен дефицитне
чакарассипе ытти ĕçсемпе пĕрлех
законодательство ĕçне те малалла туса пырĕ. Сăмахран, парти
пулăшнипе йышăннă улшăнусемпе «Земский доктор» программа
участникĕсене тупăшран илекен
налукран хăтарнă.
Кунсăр пуçне çывăх вăхăтрах
«Единая Россия» халăх бюджечĕ
(пуçарулăх бюджечĕ) пирки калакан саккун проектне сĕнме хатĕрленет. Чылай регионсенче, вăл шутра
Чăваш Енре те вăл ăнăçлă пурнăçа
кĕрсе пырать ĕнтĕ.
Партин регион уйрăмĕн секретарĕ Юрий Кислов çавна палăртать:
«Чăваш Республикин Пуçлăхĕн
пуçарăвĕпе вырăнта пурăнакансен
пуçарулăхне тĕпе хурса общество
инфраструктурине
аталантармалли проектсем ăнăçлă пурнăçа

кĕреççĕ. Юлашки вăхăтра вĕсем
муниципалитетсенче
пурăнакансене канăç паман конкретлă проблемăсене татса парассипе лайăх
мел пулса тăчĕç. Çынсем ытларах
коммуналлă хуçалăх объекчĕсене, çулсене, культура объекчĕсене юсассипе, ача-пăча вăйă площачĕсем, çынсем йышлă канмалли
вырăнсем йĕркелессипе çыхăннă
проектсем сĕнеççĕ».
Кун йĕркинчех пĕлтерĕшлĕ
ытти ыйтусем те çук мар. Вĕсен
шутĕнче регион университечĕсене
аталантарасси, уйрăммăн илсен,
бюджет вырăнĕсен шутне ÿстересси, вĕренÿпе тĕпчев тата социаллă
инфраструктурăна çирĕплетесси
те.
Çырăвăн тĕп приоритечĕ – çемье тата шкул, амăшлăха тата
ачалăха хÿтĕлесси, палăртнă регион политканашĕнчи «России важен каждый ребенок» ĕç ушкăнĕн
ертÿçи Дмитрий Щепелев. Çеме-

ре пĕрремĕш ача çуралсанах ача
амăшĕн капиталĕ малашне 466
пин тенкĕпе танлашĕ. Иккĕмĕш ача
çуралсан вăл 150 пин тенкĕ ÿсĕ,
виççĕмĕш ача çурлсан вара ипотекăна саплаштарма 450 пин тенкĕ
уйăрса парĕç. Пысăк мар тупăшлă
çемьесенчи 3 çултан тытăнса 7
çулчченхи ачасемшĕн уйăхсерен
пособи тÿлеме тытăнаççĕ. Унăн
виçи 2020 çулта пурăнма кирлĕ минимумăн çурри чухлĕ, 2021 çултан
– минимум шайĕнче пулĕ.
Ачалăх теминче вĕренÿпе пĕрлех воспитани пĕлтерĕшĕ те пысăк.
Çавăнпа та класс ертÿçисене регион шайĕнчи хушма тÿлевсемпе
пĕрлех уйăхсерен 5 пин тенкĕ федераци шайĕнчен те хушса тÿлессине палăртаççĕ. Çавăн пекех
«Единая Россия» 1 – 4-мĕш классенче вĕренекенсене шкулта вĕри
апат тÿлевсĕр çитерессине йĕркелессине законодательство шайĕнче çирĕплетĕ.

Партин регион уйрăмĕнче çавна палăртаççĕ: президент лартнă задачăсем «Единая Россия» партишĕн стратеги пĕлтерĕшлĕ пулса тăраççĕ.
Çавна май вĕсене партин программа докуменчĕсене кĕртĕç. Раççей халăхне сыхласа хăварассипе тата унăн йышне ÿстерсе пырассипе Владимир
Путин палăртнă тĕллев чи пысăк приоритет пулса тăрать.

Аслё +.нтер.ве 75 =ул

Шура Васильева Икк.м.ш Хурамал х.р. пулнё
Пир.н ха=атён иртн. =улхи ноябр.н 8-м.ш.нчи номер.нче «Унён кукашш. Канашра сипленн.» ятпа статья пичетленн.чч.? Унта Дон =инчи Ростовран пир.н хулана кукашш.
Андрей Черненко сипленн. госпитальсем =инчен м.н те пулин п.лес тесе килн. Алла
Борисовна Стасева =инчен каласа кётартнёчч.? Шырав .=. Алла Борисовнён кукашш.н
альбом.нчи сён \керч.крен пу=ланнё? Сён \кер- ч.кре _ ик. =амрёк х.р? Хы=ала =апла
=ырса хунё% «На память больному лейтенанту Черненко Андрею от медсестер эвакогоспиталя 3070 Васильевой Шуры и 3062 Андреевой Оли? Помни: не забывай? 10 января
1944 года»? Ростовран килн. хёна сён \керч.кре асённё эвакогоспитальсен номер.сем
тёрёх Пит.рти тата Подольскри архивсенче =ак госпитальсем Канашра .=ленине шыраса тупать? Канашра вёл госпитальсем вырна=нё хула больницинче: ачасен пултарулёх
=урт.нче тата 8-м.ш шкулта пулса курать? Анчах м.нле шёпа пулнё-ши сён \керч.кри
х.рсен; Тен: в.сен ачисене шыраса тупма пулать;
+ак т.ллевпе эп. хула тупрём? Тен: аманнё лейтенан- кала=ма тивр. Нина Семебольницине =ул тытрём? Унта та парнелен. сён \керч.к-ри нова пат.нче? Кала=ёва эп.
вёр=ё =ул.сенче 3062-м.ш Шура Васильеван адрес.;
диктофон =ине =ырса илт.м?
Электрошёнкёрав
т\ми Вёл хёй.н хреснамёш. =инчен
эвакогоспиталь .=лен.? Ку сиплев учрежденине халалланё =ине тем.н чухл. пуссан та кёна мар: хёйсен ратни =инчен
стенда ч.ре чир.сене сипле- 5-м.ш хваттере у=акан пул- те пит. т.пл.н: ёшё сёмахсемкен уйрёмра тупрём? Анчах Ан- мар.? Сас-ч.ве илтсе юнашар пе каласа пач.?
дреева Оля е Шура Васильева хваттертен тах=ан п.рле фо_ Нина Григорьевна: эсир
=инчен ним.нле информаци толабораторире .=лен. Свет- хёш енчисем пулатёр;
те =ук? +ак стенда хат.рлен. лана Васильева тухр.? Ёна
_
Канаш
район.нчи
аслё медицина сестри Свет- Ростовран Алла Стасева илсе Икк.м.ш Хурамалтан: Мяснилана Геннадиевна Васильева килн. сён \керч.ке кётартрём% ков тавраш.сем те==. пире?
та мана ним.нпе те савёнта- «Акё ку: =\лерех тёракан- Мясниковсен тёватё ывёл
раймар.? Вёл каланё тёрёх: ни: чёнах та Шура аппа? Вёл =ит.нн.? Пурте май =ук вёйлё
больница архи- в.нче эвакого- вилни чылай пулать? Малтан вёйё= пулнё: в.сен аллинче
спиталь =инчен документсем упёшки вилч.: теп.р вунё =ул- купёс выляса кёна тёнё? Кука=и
тан _ хёй? В.сен ача пулман? карусель тытнё?
пачах =ук?
3070-м.ш эвакогоспиталь Хваттерне сутнё? Шура аппан
_ Ук=алла ярёнтарнё пул.;
пулнё Ача-пёча пултарулёх хреснай х.р.: Нина Григорьев_ Паллах: ук=алла? Кару=урт.нче унён директор. Золо- на Семенова: к\рш. районти сельне лашапа =авёрттартова Наталья Витальевна ман Тёрмёшра пурёнать?
нё? «Шёматкун =ур =.р иртсе
ума тем.н хулёнёш фотоальИртн. =улхи декабр.н п.р п.рресенче каруселе Ачча
бомсем кёларса хуч.% «Кунти х.велл. кун.нче Тёрмёша =ул пасарне илсе кайма тёватё
документсем хулара .=лен. тытрём% «Яла к.рсен т\рех лав =ине тиетт.м.рчч.: _ тесе
ик. госпиталь .=-х.лне тул- «Уют» магазин патне =ит.р те аса илетч. анне? _ Ик. лалин =утатса кётарта==.? В.се- сулахаялла пёрёнёр: п.р 200 шипе каруселе =авёрттарнё:
не Канашри п.ррем.ш шкул- метртан сулахаялла кайёр: икк.ш. канса с.л. =исе тёнё?
та учительте .=лен. Нинель унтан камран та пулсан ыйт- Ывёнсан лашасене улёштарСоловьева пухнё? Вёл ертсе са Нина Григорьевна пурёна- нё? Вырсарникун Шёхран папынё «Шырав» клуб член.сем кан =урта тупатёр»: _ тен.чч. сарне каяттёмёрчч.: тунтикун
Совет Союз.н т.рл. к.тесне: мана телефонпа Тёрмёш ял _ Ямаша»? Нурёс пасарне
Канашра сипленн. воинсем тёрёх.н администраций.нче кайнине те аса илетч. анне?
патне: =ар комиссариач.сене .=лекенсем? Чёнах та: шыра- Вёл карусельпе ярёнакансен1 пин =урё ытла =ыру янё»?
чен ук=а пу=тараканни пулнё?
кан тупать те==. халёхра?
Нина Григорьевна _ чипер Мясниковсем халёха карусель
П.р архив докуменч. =инче
«Негуторова-Васильева Алек- те пит. ёшё кёмёллё =ын? Ки- патне пыма тёваттён купёс
сандра Васильевна? Пр? Ле- лен-каян хёнасене вёл пит. каласа ил.ртн.? Тин =е= салнина: 8: кв? 5» тесе =ырнине тарават? Ик. хутчен те курса такран таврённё Кушёк каччи:

К.ркури ятлёскер: ук=а т\лемес.рех карусельпе ярёнатч.
тет? Хёй ярённи =итмен тата:
Кушёк х.р.сене те т\левс.
рех ярёнтаратч. тет? «П.рре
пыратёп _ ук=а памасть: тепре
пыратёп: каллех ук=а памасть?
Чётса тёраймарём: пу=.нчи
салтак карттусне хывса илт.м
те пет.м пасарти халёх хушшине: _ каласа паратч. анне?
_ «Ну: нухайкка лекет-ха ку
х.ре хё=ан та пулин»: _ тесе
калар. тет каччё аннене? Вёл
ман аннепе паллашасшён
пулнипе =авён пек хётланнё
им.ш? Вара =ак кунтан пу=ласа
тус пулса =\рен. в.сем? 1930
=улта Аннапа К.ркури =емье
=авёрнё?
Кука=ипе кукамайён тё-ватё
ача пулнё% ви=. х.р те п.р
ывёл? Анне: вёл Анна ятлё: вун
пилл.крех сухапу= тытнине калатч.? Вёл: асли пулнёран-ши:
м.н ачаран лашасемпе выртмана =\рен.? П.р лаши: Орлик
текенни: пит. ёслёчч. тет? Ик.
ури =ине кукленсе ларатч. те
ун =ине утланса лараттёмчч.
тет? Пит. хытё .р.хтерсе чуптарма юрататтёмчч. тет?

Анне хы==ён _ Мархва: унтан Санюк (хайхи Негуторова
– В?Л)? Кукамай ман Ямашран?
В.сен ултё лаша: нумай
те=еттин =.р пулнё? +авёнпа
ял =ыннисене те тара тытса
.=леттерме тивн.? Каласа парас тесен аса илмелли нумай?
Кука=и Хусанта Тёвай ар=ыннипе темле паллашать те унпа
п.рле .=леме кил.ш\ тёвать?
Кука=и хёй.н тыррине 12 лавпа Тёвайне турттарса пырать: леш.н =ав тырра Хусана
=итерсе сутмалла пулнё? +ав
12 лав тырёшён Тёвай =ынни
кука=ие п.р ч.рес ылтён ук=а
илсе килсе шутламасёр-тумасёр тыттарч. тет?
_ Нина Григорьевна: кука=ёвён ылтён. кёштах та пулин сире лекмен-и;
_ +у-ук! Ё=та унта? Кука=исене Совет вла=. раскулачить
тунё?
Карусельне
Канашри хула паркне илсе
кайса лартнё тетч.? Лашасене: ураписене ве=ех картиш.нчен илсе тухса кайнё? Ик.
хутлё ампарсене те пёсса
турттарса кайнё?
(В.=. 4-м.ш стр?)

