"Эсир пире асран кӑлариччен п у р ӑ н а т п ӑ р эпир..."
Пӗтӗм Раҫҫейри халӑх фрончӗн "Герой
ятне - шкула" проекта Ҫӗмӗрле районӗнчи
Юманайри вӑтам шкул та хутшӑннӑ. Акцие
Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинче ҫӗнтернӗренпе 72 ҫул ҫитнине тата республикӑра
иртекен Амӑшӗпе Ашшӗн ҫулталӑкне халалланӑ - кунти шкула вӗрентӳпе культурӑра, общество ӗҫӗнче нумай ҫул ӗҫленӗ
вӑрҫӑ тата педагогика ветеранӗн Севастиан Архипов ятне панӑ.
Палӑртнӑ вӑхӑтра Юманай ҫыннисемпе шкулта вӗренекенсем митинга пухӑннӑ.
Раҫҫей тата Чӑваш Республикин гимнӗ
янӑранӑ май Ҫӗнтерӳ Ялавне илсе тухнӑ. Аслӑ Ҫӗнтерӳшӗн ҫапӑҫса пуҫ хунисене асӑнса пӗр самант шӑп тӑнӑ. Аса
ну митингне Ҫӗмӗрле район администрацийӗн ертӳҫи Лев Рафинов тата Юманай
ял тӑрӑхӗн ертӳҫи Олег Яковлев уҫнӑ.
"Ҫӗмӗрлесем район, республика, ҫӗршыв
историйӗнче йӗр хӑварнӑ паттӑрсене асрах тытаҫҫӗ, - палӑртнӑ Лев Геннадьевич.
- Пирӗн шкулсенче ҫарпа патриотизм воспитанийӗ тивӗҫлӗ пурнӑҫланса пырать".
ЧР Патшалӑх Канашӗн депутачӗ Ле
онид Лукин шкула Севастиан Архипов
ятне пани паттӑрсене, республикӑри паллӑ ҫынсене, Аслӑ Ҫӗнтерӗве асра тытма,
ӑрусен хушшинче кӗпер хывма пулӑшнине палӑртнӑ.
Севастиан Архипов Элӗк районӗнчи
Тури Выла ялӗнче нумай ачаллӑ хресчен
ҫемйинче ҫуралнӑ. "Эпир ентешӗмӗрпе
чӑнласах мӑнаҫланатпӑр, - тенӗ "Элӗк
ачи" ентешлӗх ертӳҫи Владимир Иванов.

- Вӑл историллӗ нумай пулӑма хутшӑннӑ, пултаруллӑ педагог, ӑслӑ ертӳҫӗ, об
щество паллӑ ӗҫченӗ пек палӑрнӑ. Паллах, Севастиан Михайловича пултарулл ӑ ентешӗсем-ҫыравҫӑсем Никифор
Ваҫанкка, Александр Артемьев, Герасим
Харлампьев, Илле Тукташ хавхалантарса пынӑ".
Ҫӗмӗрле тата Пӑрачкав районӗсен,
Ҫӗмӗрле хулин ҫар комиссаре Олег Пе
тров Севастиан Михайлович паттӑрлӑхӗ
ҫамрӑксемшӗн ырӑ тӗслӗх пулса тани
не палӑртнӑ. Юманай шкулӗн директоре
Галина Федорова паттӑр ячӗ яваплӑха
ӳстернине, хӑйсем ӑна тивӗҫмешкӗн тӑрӑшассине ҫирӗплетнӗ.
Асӑну митингне Севастиан Архипо
вен мӑшӑрӗ, пегагогика ӗҫӗн ветеране 88
ҫулти Ольга Архипова хутшӑннӑ. Вӑл мӑшӑрне ҫапла чысланӑшӑн, патриотизм
проектне пурнӑҫа кӗртнӗшӗн, истори акцине хастар хутшӑннӑшӑн Ҫӗмӗрле рай
он администрацине тата шкул коллективне тав тунӑ. "Ан манӑр: эсир - Ҫӗнтерӳ
еткерҫисем! Ҫавӑнпа та Аслӑ вӑрҫӑ илсе
килнӗ асап-терте, ирӗклӗхшӗн пынӑ
ҫапӑҫусене, паттӑрсен ячӗсене асрах тытӑр. Ҫавӑн чухне кӑна эпир вӑйлӑ! Эсир
пиреасран кӑлариччен пурӑнатпӑрэпир..."
Мероприятие пухӑннисене Чӑваш Оперӑпа балет, Ҫамрӑксен театрӗсен артисчӗсем, "Служу Отечеству" ансамбль
солисчӗсем саламланӑ. Юманай шкулӗнче вӗренекенсем те хӑйсен пултарулӑхӗпе паллаштарнӑ.
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орденӗсене, Хӗрлӗ Ҫӑлтӑр орденне, нумай медале
тивӗҫнӗ. Курск пӗкки, Харьков, Луцк, Лубна
ҫывӑхӗнче пынӑ ҫапӑҫусене, Белгорода ирӗке
кӑларнӑ ҫӗре хутшӑннӑ. 1944 ҫулта - Рашков,
1945 ҫулта Скальмежиценово хулисен Поль
ша/ коменданчӗ пулнӑ. Виҫӗ хутчен аманнӑ.
Севастиан Архипов пӗтӗм пурнӑҫне ачасене вӗрентес ӗҫе халалланӑ. Архиповсен
династийӗн педагогикӑри пӗтӗмӗшле стажӗ
- 550 ҫул ытла.
Севастиан Архипов Хӗрлӗ Чутай районӗнчи Штанашри ҫичӗ класлӑ шкулта вӗреннӗ
хыҫҫӑн Етӗрнери педучилищӗре ӑс пухнӑ.
Ҫамрӑк специалиста Юманайри шкула кӗҫен
классене вӗрентме янӑ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн пӗр
вӑхӑт Тутарстанра ӗҫленӗ, унтан Юманая
таврӑннӑ. 1954 ҫулта куҫӑмсӑр майпа Шупашкарти учительсен институтӗнчен, 1962
ҫулта Чӑваш патшалӑх педагогика институтӗнчен вӗренсе тухнӑ. Чулхулари пединститутра пӗлӗвне тарӑнлатнӑ. Юманай шкулӗн
директорӗнче 20 ҫул ӗҫленӗ.
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Тури Вылти
Архипов Севастиан
/Баллада/
Юрий СЕМЕНТЕР
Аннесем кӑмакана ҫӑкӑр хывнӑ майлах
Севастьян яшлӑхне вӑрҫа хыврӗ йӑлтах.
Пӗр пайне вӑл хӑварчӗ Мускав патӗнче,
Тепӗр пайӗ ҫӳрет Сталинград уйӗнче.
Ыттисем - Курск енче. Венӑра, Прагӑра,
Рейхстаг ҫийӗн вӗл-вӗл вӗлкӗшет
ялавра...
Ма хитре ҫуркуннен ытарми йӑл кулли?
Ма тесен вӑл - Ҫӗнтерӗвӗн ырӑ палли!
«Севастьян! - ыталатчӗ ӑна ротӑри
молдаван. Эсӗ - Атӑл ҫинчи парӑнман арӑслан.
Ҫапӑҫса чунсӑрлатрӑн фашист хурахне,
Эс кӑлартӑн тӳрре ҫут тӗнче шанӑҫне».
«Ҫук, Ион, - тет ӑна Элӗк ҫӗрӗн каччи, Пирӗн туслӑх - ак мӗн Ҫӗнтерӳ туптави».
Чӑнкӑ-чанкӑ тӑвать ҫичӗ орден-медаль,
Ҫӗмӗрле хыҫа юлчӗ, хыҫа юлчӗ Шӑхаль.
Тӑр-тӑри вирхӗнсе ҫӗкленет йӑвинчен, Севастьян килсе ҫитрӗ тӗнче вӑрҫинчен!
Акӑ кивӗ хапха, Тури-Вылӑм, салам!
Чим-ха, мӗнку?Ҫуннӑ,кӗлленнӗурам...
Вӑрҫӑра та пушарччӗ, ялта та пушар,
Эй, аттеҫӗм, аннеҫӗм, хирӗҫ тух,
сасӑ пар!
Ҫӗнтерсе киле килчӗҫ пулсан ачӑрсем
Ҫӗнӗрен ҫӗкленеҫҫӗ тӑван ҫуртӑрсем!

