
АСЛӐ ҪӖНТЕРУ: 70 ҪУЛ

Ентешсем ҫинчен - фильм та, кӗнеке те
Елчӗк районӗнчи Кушкӑ ялӗнчен канӑҫсӑр, 

пурне те пӗлме юратакан икӗ таврапӗлӳҫӗ 
тухнӑ, Саккӑрмӗш теҫеткене вакланӑ И.Трофи- 
мов вырӑнти пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхра бригадирта, 
агрономра, колхоз председателӗн заместител- 
ӗнче вӑй хунӑ. Унтан чӗрӗк ӗмӗр кӗҫӗнрех 
В.Галошев 1995 ҫулта И.Н.Ульянов ячӗллӗ 
Чӑваш патшалӑх университечӗн журналистика 
факультетне пӗтернӗ хыҫҫӑн ҫак аслӑ шкулӑн 
наука сотрудникӗнче, тӗрлӗ хаҫат редакцийӗнче 
тата Чӑваш Патшалӑх Канашӗн аппаратӗнче 
ӗҫленӗ. Ӑҫта вӑй хурсан та, Илья Матвеевичпа 
Владимир Петрович тӑтӑшах тӑван ял, Ленин 
орденлӑ «Победа» колхоз тата район историй- 
ӗпе кӑсӑкпаннӑ, тӗрлӗ хаҫат-журнала ҫулленех 
вун-вун статья ҫырнӑ. Вёсен хайлавёсене наука 
сборникёсенче те, интернетра та вулама май 
пур. И.Трофимов 30-40 ҫул хушши пухнӑ хакпӑ 
та пуян экспонатсемпе Аслӑ Пӑла ял тӑрӑхӗн 
тата Елчӗк районӗнчи тӑван тавралӑхпа истори 
музейӗсенче паллашма пулать.

Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫине Аслӑ Пӑла 
шывӗн сылтӑм ҫыранӗ хӗрринче вырнаҫнӑ 
Кушкӑран 220 ытла ҫын хутшӑннӑ. Вӗсенчен 
1941-1945 ҫулсенче ҫурри вӑрҫӑ хирӗнче пуҫне 
хунӑ, хӗрӗхе яхӑн ҫын хыпарсӑр ҫухапнӑ. Ҫӗнӗ 
XXI ӗмӗр пуҫламӑшӗнче ялта хаяр вӑрҫа 
хутшӑннӑ 9 ҫӗнтерӳҫӗ-салтак кӑна пурӑннӑ.

Иккӗмӗш тӗнче вӑрҫине хутшӑннӑ ентешсем 
ҫинчен Илья Трофимовпа Владимир Гапошев 
ӗлӗкрех те материалсем пухнӑ. Аслӑ Ҫӗнтерӗвӗн 
70 ҫулхи юбилейӗ умён ҫулталӑк маларах Илья 
Матвеевич хӑйӗн ҫамрӑк юлташне Владимир 
Петровича вӗсем ҫинчен ятарлӑ кӗнеке пичет-

лесе кӑларма сӗннӗ. Пуҫланнӑ вара пархатарлӑ, 
васкавлӑ та питӗ кирлӗ ӗҫ. Пӑла тӑрӑхӗнчи 
сумлӑ таврапӗлӳҫӗсене Кушкӑри вӑтам шкулта 
вӗренекенсем, вӑрҫӑ участникӗсен тӑванӗсем, 
уйрӑмах республикӑри истори архивӗн ӗҫченӗ 
Н.Зайцева нумай пулӑшнӑ. «Манӑн ҫӗршывӑмӑн 
батальонӗ» кӗнеке кун ҫути курнипе пӗрлех 
апрельте Чӑваш наци телекуравӗпе ҫавӑн пек 
ятпа ӳкернӗ документлӑ фильм кӑтартрӗҫ. Ӑна 
хатӗрлекенӗ тата 48 минута пыракан фильмӑн 
сценарийӗн авторӗ -  В.Галошев. Аслӑ Ҫӗнтерӳ 
70 ҫул тултарнине халалланӑ кӗнекепе фильмра 
70-74 ҫул каялла Кушкӑран нимӗҫ фашисчӗсем- 
пе ҫапӑҫма тухса кайнӑ 220 ҫын пурнӑҫӗпе 
паллашма пулать.

Ҫак кунсенче Шупашкарта, Чӑваш наци 
библиотекин «Мерчен» кпубӑн тӗпелӗнче Рад- 
рей журналисчӗсен союзӗн членён Владимир 
Галошевӑн тата Пӑла тӑрӑхӗнчи сумлӑ ветеранӑн 
Илья Трофимовӑн «Манӑн ҫӗршывӑмӑн баталь- 
онӗ» кӗнекин, ҫавӑн пекех документлӑ фильмӑн 
презентацийӗ иртрӗ. Аслӑ Ҫӗнтерӗвӗн юбилей- 
не халалланӑ чуна тыткӑнлакан хайлавсене ӗҫпе 
тыл ветеранӗ, Чӑваш АССР тата РСФСР тава 
тивӗҫлӗ агрономӗ Александр Евтихеев, филоло
ги ӑслӑлӑхӗсен кандидачӗ Галина Губанова, 
Чӑваш наци библиотекин пай ертӳҫи Вера 
Архипова, ЧР Шалти ӗҫсен министерствин 
саппасри полковникё Петр Свеклов, Шупашкар- 
ти «Сапам» телестудии тёп режиссерё Влади
мир Карсаков, ЧР тава тивӗҫлӗ художникё 
Владислав Зотиков, Кушкӑ ялӗнчи ӗҫ ветеран- 
ӗсемпе педагогсем пысӑк хак пачӗҫ.________
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