
ыйтнӑ калаҫу ӑнӑҫлӑ иртрӗ 
Иртнӗ уйӑхра Чӑваш Республикин наци библиотекинче ӑшӑ тӗлпулу иртрӗ. Унта Чӑваш Ен Наци радио 

эфирӗнче тухса таракан «Пачӑшкӑ сӑмахӗ», «Чӗрӗлӗх ҫути», «Символ веры» тата «Азы православия» 
кӑларӑмсене йӗркелекенсем тата итлекенсем, «Ырӑ хыпар» журнала калӑплакансем тата унӑн вулаканӗ-
сем, Турӑпа ҫыхӑннӑ таса вырӑнсене кайса ҫӳрекенсем пухӑнчӗҫ. Ҫак кун чун ыйтнӑ калаҫӑва хутшӑнма, 
священниксемпе курнӑҫса хӑйсене хумхантаракан ыйтусем ҫине хурав тупма Турра ӗненекенсем рес-
публикӑн тӗрлӗ кӗтесӗсенчен килсе ҫитрӗҫ. 

Чун 

Тӗлпулӑва наци библиоте-
кин тӗп специалисчӗ Вера Ар-
хипова уҫрӗ, наци радиовӗн 
аслӑ редакторӗ Роза Демен-
цова ертсе пычӗ. Пухӑннисене 
культура министерствин пай 
пуҫлӑхӗ Кирилл Павлов, Чӑ-
ваш наци радиовӗн шеф ре-
дакторӗ Людмила Семенова, 
аслӑ редакторӗ Алина Гераси-
мова саламларӗҫ, православи 
кӑларӑмӗсен паянхи пурнӑҫри 
пысӑк пӗлтерӗшӗ пирки ка-
ларӗҫ, священниксене Чӑваш 
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наци телерадиокомпанийӗн Тав 
ҫырӑвӗсене парса чысларӗҫ. 

Ҫак тӗлпулу питӗ ырӑ лару-
тӑрура иртрӗ. Гурий (Данилов) 
архимандрит, Сӗнтӗрвӑрри епис-
копӗ, Шупашкар елархийӗн вика-
рийӗ Игнатий (Суранов), Михаил 
Иванов, Петр Федоров, Максим -
Зарубин протоиерейсем, чиркӳ 
специалисчёсене вёрентсе хатёр-
лекен Шупашкарти центрён дирек-
торё Илия Лебедев тата Влади-
мир Кузнецов иерейсем, Серафим 
(Лялькин) игумен тӗлпулӑва кил-
нисемпе кӑмӑллӑ калаҫрёҫ, вёсен 
ыйтӑвӗсене хуравларёҫ. 

Христос чёрёлнё ячёле Шу-
лашкарта лартнӑ чиркёвён 
настоятелё Михаил Иванов 
протоиерей грузинсен авал-
хи литератури - «Балава-
риани: мудрость Балавара» 
кёнеке ҫинчен каласа пачё, 
унӑн экземплярёсене библи-
отекӑна тата тӗлпулӑва кил-
нисене парнелерё. 

«Ырӑ хыпар» тата «Тӑван 
Атӑл» журнал сен редакгорё 
сене Вера Савельевӑпа Ли-
дия Филипповӑна пухӑннисем 
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тимлесе итлерёҫ. Пухӑннисене 
чӑваш ҫыравҫипе тата правосла-
ви литературин куҫаруҫипе Вита-
лий Енёшпе курнӑҫма та кӑмӑллӑ 
пулчӗ. 

Сывлӑх тӗлӗшӗнчен хавшак 
ачасен Ҫёмёрлери шкул-интер-
натӗнчи преподаватель Людми-
ла Арсентьева хӑйӗн сӑмахӗнче 
сусӑр ачасене чи малтан кӑмӑл-
сипет тёлёшёпе воспитани парас-
сине тимлёх уйӑрмалли ҫинчен 
каларӗ. Ҫакӑ православи пёлёвё 
ҫинче никӗсленсе тӑмалла, терё 

вӑл. 

Пухӑннисене Шупашкарти му-
зыка училищинче вёренекенсем 
- Дарья Макаровапа Анастасия 
Кушкина, Татьяна Зарубина ма-
тушка, Муркаш районӗнчи Мӑн 
Сёнтёр чиркёвёнче юрлакансем 
- Вера Макарова тата Олимпи-
ада Ашмарина хӑйсен пулта-
рулӑхёпе килентерчӗҫ. 

Тёлпулӑва килнисем ӑна 
йёркелекенсене чӗререн тав 
турёҫ, Наци радивён правосла-
ви кӑларӑмӗсем пирки хӑйсен 
шухӑшӗсене каларёҫ, «Ырӑ хы-
пар» журнала юратса вулани 
ҫинчен пёлтерчёҫ. Нумайӑшӗ 
малалла та ҫак йышпа палом-
никсен ҫулҫӳревёсене тухса ҫӳ-
реме кӑмӑл тунине палӑртрёҫ. 

Роза ТРОФИМОВА. 
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