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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Чувашская профессиональная вышивка стала зарождаться в двадцатые годы, когда 
одна за другой открывались в республике артели художественных промыслов. В те же годы 
возникла Альгешевская артель «Паха тĕрĕ», преобразованная затем в фабрику 
художественной вышивки. Так возникла в Чувашии новая профессия – вышивальщица, 
появилась группа художников, совершенствующих свое творчество в области 
орнаментального искусства. 
 Библиографический указатель «Паха тĕрĕ»: Истори. Ҫынсем. Ӗҫсем» («Паха тӗре»: 
История. Люди. Дела»  представляет собой систематизированный перечень статей из 
районной газеты «Тăван Ен». С помощью которых, можно представить масштабы 
производства фабрики, судьбы и успехи людей, которые там работали, проследить этапы 
развития национальной вышивки и ткачества. 
 Хронологические рамки указателя охватывают период с 1933 – 1940 гг., с 1950 – 
1999гг. С 1941 - 1949 гг. данные о газете в архиве Чебоксарского района отсутствуют. Газета 
«Тăван Ен», начиная с 1932 г. называлась «Колхозник ҫулĕ», с 1938 г. – «Ленин ҫулĕпе», с 
1963 г. – «Ленинец», с 26 декабря 1991 г. «Тăван Ен». 

 Библиографическое описание публикаций составлено в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
требования и правила составления». Указатель снабжен вспомогательным именным 
указателем, который содержит сведения об авторах, о работниках фабрики, известных 
людях, посещавших фабрику. Уточняющие персональные данные заключены в круглые 
скобки. 
 Библиографический указатель рассчитан на библиотечных работников, краеведов, 
студентов, а также тех, кто интересуется вышивкой и историей фабрики. 
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                                                      1933 
 

1. Никитина, Н. Хĕрарăмсен «Паха тĕрĕ» ертелĕн уйрăмне уçрĕç : [Шупашкар районĕнчи 
Платка ялĕнчи хĕрарăмсем валли Алькешри «Паха тĕрĕ» ертелĕнчен хăйсен йăлне «Паха 
тĕрĕ» ертелĕн уйрăмне уҫни ҫинчен] / Н. Никитина // Колхозник ҫулĕ (Шупашкар районĕ). 
-1933. – 6 декабрь (№ 57). – С. 2. 

2. Сайома хавхалансах çырăнаççĕ : [Алькешри «Паха тĕрĕ» ертелĕнче ĕçлекенсем сайом 1830 
тенкĕлĕх çырăнни çинчен] // Колхозник çулĕ (Шупашкар районĕ). – 1933. – 7 июнь (№ 27). 
– С. 1. 

 
1934  

 
3. Егоров. Курс уçăлать : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» ертел ҫумĕнче чулха 

ҫыхма вĕренмелли 3 уйăхлăх курс уҫăлни ҫинчен] / Егоров // Колхозник ҫулĕ (Шупашкар 
районĕ). – 1934. – 26 август (№ 63). – С. 1. 

4. Постановление районной комиссии по чистке партийных организаций : [о чистке членов и 
кандидатов партии Альгешевской кустпромартельной первичной организации «Паха 
тĕрĕ»] // Колхозник ҫулĕ (Шупашкар районĕ). – 1934. – 10 июль (№ 49). – С. 1. 

 
1935  

 
5. [Йусанă атă пушмак : Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» ертелĕнче атă 

пушмаксене юсама илни ҫинчен] // Колхозник ҫулĕ (Шупашкар районĕ). – 1935. – 8 
октябрь (№ 80). – С. 2. 

 
1936  

 
6. Алекҫейĕв, Г. План ытлашшипех тултараҫҫĕ : [Шупашкар районĕнчи Алькешри ертелĕнче 

трикодажнăй цехра Марфа Куликовăпа Елена Йаруткина чăлха ҫыхансем ҫинчен] / Г. 
Алекҫейĕв // Колхозник ҫулĕ (Шупашкар районĕ). – 1936. – 28 (№ 58). – С. 2. 

7. Г. С. Сăмах панине пурнăҫлаҫҫĕ : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» ертелĕнче 
чăлха ҫыхакан Рима Ҫтепанăвăпа Ев. Кудрина кусарсем ҫинчен] / Г. С. // Колхозник ҫулĕ 
(Шупашкар районĕ). – 1936. – 5 январь (№ 1). – С. 1. 

 
1937  

 
8. Алькешри «Паха тĕрĕ» ертелĕнче : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 

ертелĕнчи производство передовикĕсем ҫинчен] // Колхозник ҫулĕпе. – 1937. – 24 сентябрь 
(№ 83). – С. 2. 

 
1938  

 
9. Михайлов. Социалисăмла ăмăртăва хутшăнчĕҫ : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха 

тĕрĕ» куспром ертелĕн ĕҫĕ ҫинчен] / Михайлов // Колхозник ҫулĕ (Шупашкар районĕ). – 
1938. – 5 февраль (№ 13). – С. 1. 

 
1939  

 
10. Соколов, Я. Ӗҫ тухăҫлăхĕ ӳсет : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» артелти 

Иван Илларионов стахановец ҫинчен] / Я. Соколов // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 
1939. – 10 октябрь (№ 96). – С. 2. 
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1940  
 

11. Соколов, Я. Артель ĕҫĕ лайăхланса пырать : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха 
тĕрĕ» артелĕн ĕҫĕ ҫинчен] / Я. Соколов // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1940. – 12 
март (№ 24). – С. 1. 

12. Соколов, Я. Артель ҫулсеренех ӳссе пырать : [Шупашкар районĕнчи Альгешри «Паха 
тĕрĕ» артелĕн ĕҫĕ ҫинчен] / Я. Соколов // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1940. – 27 
август (№ 78). – С. 3. 

 
1950  

 
13. «Паха тĕрĕ» промартель членĕсен кандидатурисем : [Шупашкар районĕнчи Альгешри 

«Паха тĕрĕ» промартельте ĕҫлекенсем Андрей Никитич Карпова районти суйлав 
комиссине кандидата тăратма йышăнни ҫинчен] // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 
1950. – 22 октябрь (№ 46). – С. 1. 

14. Сенгер, Арт. Тĕрĕ ăстисен парни : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
артельте чăваш тĕррине тăвакан республикăри чи пултаруллă ăстаҫăсем Сталин юлташăн 
сăнне тĕрлени ҫинчен] / Арт. Сенгер // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1950. – май (№ 
23). – С. 3. 

 
1951  

 
15. Антонов, Н. Алăстаҫăсем мир вахтинче : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха 

тĕрĕ» артель коллективĕ «Мир вахтине» хутшăнни ҫинчен] / Н. Антонов // Ленин ҫулĕпе 
(Шупашкар районĕ). – 1951. – 1 октябрь (№ 44). –С. 1. 

16. Васильев, Г. 153 процент : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
производство артелĕ 1-мĕш кварталти производство планне тултарни ҫинчен] / Г. 
Васильев // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1951. – апрель (№ 18). – С. 2. 

17. Карпов, А. Алăстаҫăсен парни : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
производство артелӗ производство планне ирттерсе тултарни ҫинчен] / А. Карпов // Ленин 
ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1951. – 1 май (№ 20). - С. 1. 

18. Ялхуҫалăх выставки валли : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» артель 
коллективĕ производство планне срокчен пурнăҫлани ҫинчен] // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар 
районĕ). – 1951. – 24 май (№ 24). – С. 1. 

 
1952 

 
19. Андреев, Ф. Кандидат тăратрĕҫ : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 

промартельте ĕҫлекен алăстасем Алексей Николаевич Семенова район Советне депутата 
суйлама кандидата тăратни ҫинчен] / Ф. Андреев // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 
1952. – 26 июнь (№ ). – С. 1. 

20. Клышникова, А. 1953-мĕш ҫулшăн ĕҫлеҫҫĕ : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха 
тĕрĕ» артельте тĕрлекен тата ҫĕлекен цехсем стахановла вахтăна тӑрса – пĕрне-пери 
социализмла амăртăва чĕнни ҫинчен] / А. Клышникова // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар 
районĕ). – 1952. – 7 декабрь (№ 84). – С. 4. 

 
1953 

 
21. Клышникова, А. Уйăхри плана тултарнă : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха 

тĕрĕ» артель коллективĕ производство планне уйăхран-уйăха ирттерсе тултарса пыни 
ҫинчен] / А. Клышникова // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1953. – 22 февраль (№ 
16). – С. 1 
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22. Клышникова, А. Ҫулталăкри плана ирттерсе тултарчĕҫ : [Шупашкар районĕнчи 
Алькешри «Паха тĕрĕ» артель коллективĕ ҫулсеренех производство планне ăнăҫлăн 
тултарса пыни ҫинчен] / А. Клышникова // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1953. – 1 
январь (№ 1). – С. 1. 

23. Нестеров, И. Уйăхри плана ирттерсе тултартăмăр : [Шупашкар районĕнчи Алькешри 
«Паха тĕрĕ» артельти тĕрĕҫĕсем хăйсем хушшинче ăмăртни ҫинчен] / И. Нестеров // Ленин 
ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1953. – 1 май (№ 36). – С. 1. 

24. Никифорова, Г. Юрăсем вĕренчĕҫ : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
артелĕнчи тĕрĕҫĕ-хĕрсем Кӳкеҫри Культура ҫуртне хор кружокне юрлама ҫӳрени ҫинчен] / 
Г. Никифорова // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). - 1953. – 11 июнь (№ 47). – С. 2. 

 
1954 

 
25. Уяв ячĕпе ăмăртăва хутшăнса : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» артель 

членĕсем Аслă Октябрь ячĕпе пыракан социализмла ăмăртăва хутшăнни ҫинчен] // Ленин 
ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1954. – 7 октябрь (№ 80). – С. 1. 

26. Чигирский, А. Планран иттерсе продукции параҫĕ : [Шупашкар районĕнчи Алькешри 
«Паха тĕрĕ» промартель коллективĕ производство плане 110 процент тултарни ҫинчен] / 
А. Чигирский // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1954. – 1 май (№ 35). – С. 1. 

27. Шувалов, А. Панă сăмаха пурнăҫланă : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
артель коллективĕ Октябрь уявĕ ячӗпе социализмла ăмăртăва хутшăнса производство 
планне ирттерсе тултарни ҫинчен] / А. Шувалов // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 
1954. – 7 ноябрь (№ 89). – С. 4. 

 
1955 

 
28. Гаврилов, С. Планран ирттерсе тултарчĕҫ : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха 

тĕрĕ» артель коллективĕ Май уявĕ умĕнхи ăмăртăва хутшăнни ҫинчен] / С. Гаврилов // 
Ленин ҫулӗпе (Шупашкар районĕ). – 1955. – 1 май (№ 35). – С. 1. 

29. Ильин, Н. Планран ирттерсе 150 пин тенкĕлĕх продукции : [Шупашкар районĕнчи 
Алькешри «Паха тĕрĕ» коллективĕ Чăваш республики 35 ҫул тултарнă куна ҫитĕнӳсемпе 
кĕтсе илни ҫинчен] / Н. Ильин // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1955. – 26 июнь (№ 
51). – С. 1. 

30. Кварталти плана 115 процент : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» артель 
коллективĕ кварталти производство планне ирттерсе тултарни ҫинчен] // Ленин ҫулĕпе. – 
1955. – 3 апрель (№ 27). – С. 1. 

31. Никифоров, Н. «Паха тĕрĕ» артелĕнче : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
артелĕн ĕҫĕ ҫинчен] / Н. Никифоров; А. Тимофеев // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 
1955. – 10 март (№ 20). – С. 2. 

32. Никифоров, Н. Пысăк хаваслăхпа : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
артелĕнчи ҫĕвĕҫĕсем ҫĕнĕ заема пысăк хаваспах ҫырăнса илни ҫинчен] / Н. Никифоров // 
Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1955. – 12 май (№ 38). – С. 1. 

33. Плана срокчен тултарассишĕн : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
коллективĕ партин XX-меш съезчĕ ячĕпе пыракан социализмла ăмăртăва хутшăнни 
ҫинчен] // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1955. – 16 октябрь (№ 83). – С. 1. 

34. Федорова, Н. Пултаруллă тĕрĕҫĕ ăсти : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
промысла артелĕнче ĕҫлекен Матрена Моисеена Гаврилова тĕрĕҫĕ ҫинчен] / Н. Федорова // 
Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1955. – 17 февраль (№ 14). – С. 2. 

35. Шивалов, А. Тулли камăлпа : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» артелĕн 
коллективĕ Пленум решенийĕсене тулли кăмăлпа ырлани ҫинчен] / А. Шивалов // Ленин 
ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1955. – 21 июль (№ 58). – С. 1. 
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1956 
 
36. Пĕрлешсе пысăкланнă артельте : [Шупашкар районĕнчи «Паха тĕрĕ» артелĕн Кӳкеҫри 

филиалӗнчи ҫĕвĕҫĕсен цехĕнче ĕҫлекен М. Яковлевăпа Г. Алексеева ҫинчен] / А. 
Припаловăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1956.- 16 сентябрь (№ 
77). – С. 2 : сӑн ӳкерчĕк. 

37. Социализмла ăмăрту : [Шупашкар районĕнчи Алькешри  «Паха тĕрĕ» артелĕн Кӳкеҫри 
мастерскойĕнчи ҫĕвĕҫĕсем социализмла ăмăртăва хутшăнса ĕҫ нормине ирттерсе тултарни 
ҫинчен] // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1956. – 7 ноябрь (№ 92). – С. 2 : сăн 
ӳкерчĕк. 

38. Татах та лайăхрах ĕҫлеме пулаҫҫĕ : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха терĕ» 
артелĕнче Социализмла ăмăртура малта пыракан тĕрĕҫĕсем Т. Гавриловăпа Р. Афанасьевă 
ҫинчен] // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1956. – 11 март (№ 21). – С. 1. 

 
1958 

 
39. Нестеров, И. Иккĕмĕш преми илме тивĕҫлĕ пултăмăр : [Шупашкар районĕнчи 

Алькешри «Паха тĕрĕ» артелĕн членĕсем май уявӗн умĕнхи социализмла ăмăртăва 
хутшăнни ҫинчен] / И. Нестеров // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1958. – 1 май (№ 37). – 
С. 1. 

40. Нестеров, И. Планран ирттерсе : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
артельти тĕрĕҫĕсемпе ҫĕвĕҫĕсем пилĕк уйăхри социализмла ăмăртура ҫĕнтерни ҫинчен] / 
И. Нестеров // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1958. – 8 июнь (№ 48). – С. 4. 

 
1959 

 
41. Ăмăртура малта пыракансем : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 

артелĕнче тĕрĕҫĕ цехĕнче ĕҫлекен Юлия Николаева комсомолка ҫинчен] / Н. Никифоровăн 
фотоӳкерчĕкĕ // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1959. – 17 декабрь (№ 102). – С. 1 : 
сăн ӳкерчĕк. 

42. Ӗҫри хастарлăха : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» артелĕнче индпошив 
цехенче ĕҫлекен Е. Гаврилова ҫĕвĕҫĕ ҫинчен] / Н. Никифоровăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленин 
ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1959. – 7 ноябрь (№ 90-91). – С. 3 : сăн ӳкерчĕк. 

43. Марков, Ф. Уйăхри плана-101 процент : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха 
тĕрĕ» артелĕн членĕсем КПСС XXI съезчĕн ячĕпе ăмăртура пысăк ҫитĕнӳсем туни ҫинчен] 
/ Ф. Марков // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1959. – 1 февраль (№ 11-12). – С. 4. 

44. Михайлова, Н. Ҫĕвĕҫĕсен паха ĕҫĕ: [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
артелĕнче ĕҫлекен Г. Степанова тата М. Павлова ҫĕвĕҫĕсен ĕҫĕсем ҫинчен] / Н. Михайлова 
; М. Николаева // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1959. – 2 апрель (№ 29). – С. 2. 

45. Планран ирттерсе 250 пин тенкĕлĕх продукции : [Шупашкар районĕнчи Алькешри 
«Паха тĕрĕ» артелĕнче ĕҫлекенсем социализмла ӑмртăва хутшăнни ҫинчен] // Ленин 
ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1959. – 1 январь (№ 1). – С. 1. 

 
1960 

 
46. Аливанцев, Б. Ӗҫри хастарлăхпа : [Шупашкар районĕнчи Альгешри «Паха тĕрĕ» 

артелӗнчи А. Егорова ертсе пыракан ҫĕвĕҫĕсен бригадин ĕҫĕ-хĕлĕ ҫинчен] / Б. Аливанцев // 
Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1960. – 3 июнь (№ 65). – С. 4 

47. Альгеш хӗрĕсем-ĕҫчен хĕрсем : [Шупашкар районĕнчи Альгешри «Паха тĕрĕ» 
промартелӗнчи А. Егорова ертсе пыракан бригадин ĕҫĕ-хĕлĕ ҫинчен] // Ленин ҫулĕпе 
(Шупашкар районĕ). – 1960. – 24 июнь (№ 74). – С. 4. 
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48. Гаврилова, М. Тăрашса ĕҫлесен : [Шупашкар районĕнчи Альгешри «Паха тĕрĕ» 
артелĕн ĕҫĕ-хĕлĕ ҫинчен] / М. Гаврилова // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1960.- 1 
январь (№ 1). – С. 3. 

49. Иванов, В. Производство курсĕ : [Шупашкар районĕнчи Альгешри «Паха тĕрĕ» 
артелĕн Кӳкеҫри цехĕнчи ҫĕвĕҫĕсем валли вĕренмелли курс йĕркелени ҫинчен] / В. Иванов 
// Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1960. – 10 февраль (№ 17). – С. 4. 

50. [Комсомолка : Шупашкар районĕнчи Альгешри «Паха тĕрĕ» артельте ĕҫлекен З. 
Яковлева тĕрĕ ăсти ҫинчен] // Ленин ҫулепе (Шупашкар районĕ). – 1960. – 17 февраль (№ 
20). – С. 3. 

51. Марков, Ф. Преми илчĕҫ : [Шупашкар районĕнчи Альгешри «Паха тĕрĕ» артельте 
ĕҫлекен ҫĕвĕҫĕсем уйăхри плана ирттерсе тултарни ҫинчен] / Ф. Марков // Ленин ҫулĕпе 
(Шупашкар районĕ). – 1960. – 5 февраль (№ 15). – С. 4. 

52. Николаев, В. Ӗҫе юратсан… : [Шупашкар районĕнчи Альгешри «Паха тĕрĕ» артельте 
ĕҫлекен Е. Гаврилова ҫĕвĕҫĕ ҫинчен] / В. Николаев // Ленин ҫулӗпе (Шупашкар районĕ). – 
1960. – 21 февраль (№ 22). – С. 2. 

53. Николаев, В. Ҫĕнӗ мастерской уҫрĕҫ : [Шупашкар районĕнчи Альгешри «Паха тĕрĕ» 
артелĕ Лапсар ялĕнче кĕпе-тумтир ҫĕлекен тата юсакан мастерской уҫни ҫинчен] / В. 
Николаев // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1960. – 10 январь (№ 4). – С. 2. 

54. [Промысла артелĕнче : Шупашкар районĕнчи Альгешри «Паха тĕрĕ» артелĕнче 
ĕҫлекен М. Яковлева ҫĕвĕҫĕ ҫинчен] // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1960. – 29 
январь (№ 12). – С. 3. 

 
1961 

 
55. Кондратьева, В. Пирĕн фабрикăри ҫамрăксем : [Шупашкар районĕнчи Альгешри 

художествăлла тĕрĕ фабрикинчи комсомолецсем ҫинчен] / В. Свинцовăн фотоӳкерчĕкĕ / В. 
Кондратьева // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар районĕ). – 1961. – 7 ноябрь (№ 133). – С. 4 : сăн 
ӳкерчĕк. 

56. [Продукци пахалăхĕшĕн : [Шупашкар районĕнчи Альгешри тĕрĕ фабрикинче ĕҫлекен 
Римма Семенова ҫĕвĕҫĕ ҫинчен] / Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленин ҫулĕпе (Шупашкар 
районĕ). – 1961. – 10 май (№ 55). – С. 4 : сăн ӳкерчĕк. 

 
1962 

 
57. Марков, Ф. Пурнăҫпа тан : [Шупашкар районĕнчи Альгешри художествăлла тĕрĕ 

фабрикинчи пуҫламăш парторганизацийĕн ĕҫĕ-хĕлĕ ҫинчен] / Ф. Марков // Ленин ҫулĕпе 
(Шупашкар районĕ). – 1962. – 4 апрель (№ 41). – С. 2. 

58. [Пӳлĕмре ҫутă та таса : Шупашкар районĕнчи Альгешри художествăлла тĕрĕ 
фабрикинчи тĕрĕҫĕсем ҫинчен] / Н. Никифоровăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленин ҫулĕпе 
(Шупашкар районĕ). – 1962. – 4 апрель (№ 41). – С. 2 : сăн ӳкерчĕк. 

 
1963 

 
59. Марков, Ф. Дочь фабрики : [о заведующей вышивальным цехом Альгешевской 

фабрики «Паха тĕрĕ» Матрене Моисеевне Гавриловой] / Ф. Маркова // Ленинец 
(Шупашкар районӗ). – 1963. – 8 март. – С. 3. 

60. Марков, Ф. У Альгешевских вышивальщиц : [о работе Альгешевской фабрики 
художественной вышивки] / Ф. Марков // Ленинец (Шупашкар районӗ). – 1963. – 24 
февраль (№ 1). – С. 4. 
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1965 
 
61. Васин, В. Илемлĕх ăстисем : [Шупашкар районĕнчи Алькешри художествăлла тĕрĕ 

фабрикинче ĕҫлекен Раиса Артемьевăпа Мария Павлова ҫĕвĕҫĕсем ҫинчен] / В. Васин ; С. 
Налимов ; Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕсем // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1965. – 1 май. 
– С. 2. 

62. Налимов, С. Алькешри фабрикăра : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
артелĕнче ĕҫлекен Мария Дмитриевна Павловăпа Зинаида Семенова ҫĕвĕҫĕсем ҫинчен] / 
С. Налимов ; фото авторăн // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1965. – 7 февраль. – С. 3. 

 
1966 

 
63. [Вымпел : Шупашкар районĕнчи Алькешри илемлĕ тĕрĕсем тăвакан фабрикăри чи 

пултаруллă тĕрĕҫĕ З. Никитина «В. И. Чапаев ячĕпе хисепленекен дивизири чи лайăх 
подразделение Чăваш АССРĕнчи Чапаев ячĕпе хисепленекен колхозран» тесе ҫырнă 
вымпел тĕрлени ҫинчен] / Ф. Ивановӑн фотоӳкерчĕкĕсем // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 
1966. – 12 ноябрь (№ 133). – С. 2 : сăн ӳкерчĕк. 

64. Шивалов, А. Аслă уява хатĕрленсе : [Шупашкар районĕнчи Алькешри илемлĕ тĕрĕ 
фабрикин ҫитĕнĕвĕсем ҫинчен] / А. Шивалов // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1966. – 29 
сентябрь. – С. 1. 

65. Шивалов, А. Пĕлтĕрхинчен нумайрах : [Шупашкар районĕнчи Алькешри 
художествăллă тĕрĕ фабрикин ҫитĕнĕвĕсем ҫинчен] / А. Шивалов ; Ф. Ивановӑн 
фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1966. – 7 ноябрь (№ 131). – С. 2 : сăн 
ӳкерчĕк. 
 

1968 
 
66. [3-мӗш бригадăри комсомолкăсем : Шупашкар районĕнчи Алькешри тĕрĕ фабрикинчи 

ҫĕвĕҫĕсем ҫинчен] / Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1968. – 
31 октябрь (№ 133). – С. 2 : сăн ӳкерчĕк. 

67. Аргандеев, П. Фабрика ҫыннисем : [Шупашкар районĕнчи Алькешри художествăлллă 
тĕрĕ фабрикинче Тăван ҫĕршывăн аслă вăрҫине хутшăннă ҫынсем те ĕҫлени ҫинчен] / П. 
Аргандеев // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1968. – 9 май (№ 57-58). – С. 3. 

68. [Ăмăртса ĕҫлеҫҫĕ : Шупашкар районĕнчи Алькешри тĕрĕ фабрикинче ĕҫлекенсем 
Галина Григорьевăпа Зоя Семенова ҫĕвĕҫĕсем ҫинчен] / Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ // 
Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1968. – 14 ноябрь (№ 138). – С. 1 : сăн ӳкерчĕк. 

69. Дементьева, В. Зина ялав тĕртет : [Шупашкар районĕнчи Алькешри тĕрĕ фабрикинче 
тĕрĕҫре тăрăшакан Зина Никитина ҫинчен] / В. Дементьева // Ленинец (Шупашкар 
районĕ). – 1968. – 29 октябрь (№ 131-132). – С. 6 : сăн ӳкерчĕк. 

70. [Клавдия Прокопьевна Осипова коммунистка : Шупашкар районĕнчи Алькешри 
художествăллă тĕрĕ фабрикинчи халăх контроль группин председателĕ ҫинчен] / Ф. 
Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1968. – 28 февраль (№ 26). – С. 
2 : сăн ӳкерчĕк.  

71. [Комсомолка мастер : Шупашкар районĕнчи Алькешри художествăлла тĕрĕ 
фабрикинчи ĕҫре малта пыракан Надежда Петровна Никифорова ҫинчен] / Ф. Ивановăн 
фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1968. – 22 март (№ 36). – С. 2 : сăн 
ӳкерчĕк. 

72. Кудряшов, М. Ҫӳлталăк вĕҫлениччен тата 70 пин тенкĕлĕх : [Шупашкар районĕнчи 
Алькешри тĕрĕ фабрикинчи Н. Орлов мастер бригади ҫинчен] / М. Кудряшов // Ленинец 
(Шупашкар районĕ). – 1968. – 24 декабрь (№ 154). – С. 1. 

73. Ленинла ĕҫ вахтинче : [Шупашкар районĕнчи Алькешри художествăллă тĕрĕ 
фабрикинчи ĕҫре малта пыракан Раиса Арсентьева ҫĕвĕҫĕ-мотористка ҫинчен] / Ф. 
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Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1968. – 15 март (№ 33). – С. 1 : 
сăн ӳкерчĕк. 

74. Смирнова, С. Вĕсем малта : [Шупашкар районĕнчи Алькешри тĕрĕ фабрикинчи 3-мĕш 
бригадăна ертсе пыракан Ю. Матькова ҫинчен] / С. Смирнова // Ленинец (Шупашкар 
районĕ). – 1968. – 16 февраль (№ 21). – С. 1. 

75. Смирнова, С. Уяв ячĕпе : [Шупашкар районĕнчи Алькешри тĕрĕ фабрикин коллективĕ 
Пĕтĕм тĕнчери хӗрарăмсен кунне паллă туни ҫинчен] / С. Смирнова // Ленинец 
(Шупашкар районĕ). – 1968. – 8 март (№ 31). – С. 1. 

76. [Ҫак савăнăҫлă хĕрсем : Шупашкар районĕнчи Алькешри художествăллă тĕрĕ 
фабрикинче ĕҫлекен Зинаида Никитинăпа Юлия Иванова тата Елена Воробьева тĕрĕҫĕсем 
ҫинчен] / Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1968. – 24 март (№ 
37). – С. 2 : сăн ӳкерчĕк. 

77. [Ҫамрӑк тĕрĕҫĕ : Шупашкар районĕнчи Алькешри художествăлла тĕрĕ фабрикинче 
ĕҫлекен Юлия Иванова ҫинчен] / Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец (Шупашкар 
районĕ). – 1968. – 7 май (№ 56). – С. 2 : сăн ӳкерчĕк. 

78. [Ҫĕвĕҫĕ-мотористка : Шупашкар районĕнчи Альгешри художествăллă тĕрĕ 
фабрикинчи ĕҫре малта пыракан работница Маргарита Григорьева ҫинчен] // Ленинец 
(Шупашкар районĕ). – 1968. – 3 март (№ 28). – С. 2. 

79. [Халăх контроль группин председателĕ : Шупашкар районĕнчи Алькешри 
художествăллă тĕрĕ фабрикинчи Клавдия Прокопьевна Осипова ҫĕвĕҫ-мотористка ҫинчен] 
/ Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1968. – 28 февраль (№ 26). 
– С. 2 ; сăн ӳкерчĕк. 

 
1971 

 
80. [Ăста тĕрĕҫĕ : Шупашкар районĕнчи Алькешри тĕрĕ фабрикинче ĕҫлекен Галина 

Владимировна Яковлева тĕрĕҫĕ ҫинчен] / Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец 
(Шупашкар районĕ). – 1971. – 19 июнь (№ 74). – С. 1 : сăн ӳкерчĕк. 

81. Белов, Л. Хастр строительсем : [Шупашкар районĕнчи Алькешри илемлĕ тĕрĕ 
фабрикин Кӳкеҫри тĕп корпусне ҫĕклеме пуҫлани ҫинчен] / Л. Белов // Ленинец 
(Шупашкар районĕ). – 1971. – 13 май (№ 58). - С. 2. 

82. Дмитриев, В. Тĕрĕҫĕсем тĕрлеҫҫĕ тĕрĕ : [Шупашкар районĕнчи Альекшри илемлĕ тĕрĕ 
фабрикин коллективĕ Ишлейри чăпта ҫапакан предприятипе тата Шупашкарти ҫĕвĕ 
фабрикипе «Коммунизмла ĕҫ бригадин» ятне илессишĕн ӑмӑрту ирттерни ҫинчен] / В. 
Дмитриев // Ленинец (Шупашкар районĕ). - 1971. – 11 февраль (№ 18). – С. 1. 

83. Ӗҫ ударникĕсен ҫитӗнĕвĕ : [Шупашкар районĕнчи Алькешри илемлĕ тĕрĕ фабрикинчи 
А. Иванова коммунизмла ĕҫ ударници ҫинчен] // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1971. – 
18 март (№ 34). – С. 2. 

84. Иванов, Ф. Вĕсем фабрика тăваҫҫĕ : [Шупашкар районĕнчи Кӳкеҫри ҫĕвĕпе тĕрĕ 
фабрикине ҫĕклеме пуҫлани ҫинчен] / Ф. Иванов фотоӳкерчӗксем авторăн // Ленинец 
(Шупашкар районĕ). – 1971. – 7 август (№ 95). – С. 3 : сăн ӳкерчĕк. 

85. Иванова, А. Зачет ăнăҫлă иртрĕ : [Шупашкар районĕнчи Алькешри илемлĕ тĕрĕ 
фабрикинче комсомол организацийĕнче ленинла зачетсем пулса иртни ҫинчен] / А. 
Иванова // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1971. - 27 май (№ 64).- С. 2. 

86. Мальцев, Г. 90 ҫын вĕренет : [Шупашкар районĕнчи Алькешри илемлĕ тĕрĕ 
фабрикинчи парторганизации партипе комсомол вĕрентӗвĕн ĕҫĕ ҫинчен] / Г. Мальцев ; Ф. 
Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1971. – 14 октябрь (№ 124). – С. 
2 : сăн ӳкерчĕк. 

87. [Плансене ăнăҫлăн тултарса пыраҫҫĕ : Шупашкар районĕнчи Алькешри илемлĕ тĕрĕ 
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89. Тимофеев, Л. Аслă ҫулпуҫ ячĕ яланах пирĕн чĕрере : [Шупашкар районĕнчи Алькешри 
илемлĕ тĕрĕ фабрикин коллективĕ, КПСС XXIV съезчĕ ячĕпе ĕҫ вахтине тӑрса, пысăк 
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91. Шивалов, А. Заданирен ирттерсе : [Шупашкар районĕнчи Алькешри тĕрĕ фабрикинче 
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92. [Ырă тĕслĕх : Шупашкар районĕнчи Алькешри илемлĕ тĕрĕ фабрикăри коммунизмла 
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районĕ). – 1972. – 10 февраль (№ 18). – С. 1 : сăн ӳкерчĕк. 

 
1974  
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1 май (№ 54). – С. 2 : сăн ӳкерчĕк. 

99. [Коммунизмла ĕҫ ударникĕ : Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» фабрикăра 
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Любовь Андреева тĕрĕҫĕ ҫинчен] / Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец (Шупашкар 
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(Шупашкар районĕ). – 1974. – 2 апрель (№ 41). – С. 2 : сăн ӳкерчĕк. 

115. [Хастар коммунистка : Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» фабрикинче 
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«Паха тĕрĕ» фабрикинче Совет Союзĕн Геройĕ А. Г. Николаев хăнара пулни ҫинчен] / Ф. 
Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1975. – 4 январь (№ 2). – С. 1 : 
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120. Бурментьев, Ю. Тăван парти съездне хатĕрленсе : [Шупашкар районĕнчи Алькешри 
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Таисия Исаева ҫĕвĕҫ-мотористка ҫинчен] / Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец 
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134. Ҫĕнĕ ӳсӗмсен ҫулĕпе : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» фабрикăн ĕҫĕ-
хĕлĕ ҫинчен] // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1975. – 26 апрель (№ 53). – С. 2. 
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135. [Тĕрĕ тĕрлекенсем : Шупашкар районĕнчи Алькешри фабрикăра тĕрĕ тĕрлкенсем 
ҫинчен] / Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1975. – 4 март (№ 
27). – С. 1 : сăн ӳкерчĕк. 

 
1976 

 
136. Алькешри «Паха тĕрĕ» фабрикăри партбюропа фабком социализмла ăмăртăва ертсе 

пыни ҫинчен : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» фабрикăн ĕҫĕ ҫинчен] // 
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фабрикăри художество пултаруллăх коллективĕ Шĕнерпуҫĕнчи Культура ҫуртĕнче 
концерт пани ҫинчен] / Ф. Григорьева // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1976. – 3 февраль 
(№ 15). –С. 4. 

139. Ефимов, А. Ӗҫ парнисем : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» фабрикăра 
ĕҫлекен Анастасия Егоровăна «Ӗҫре палăрнăшăн» медальпе наградӑлани ҫинчен] / А. 
Ефимов // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1976. – 1 январь (№ 1). – С. 1. 

140. [Илемлĕ кавирсем тĕртме вĕреннĕ : Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
фабрикăра ĕҫлекен Юлия Иванова ткачиха ҫинчен] / Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец 
(Шупашкар районĕ). – 1976. – 27 ноябрь (№ 142). – С. 1 : сăн ӳкерчĕк. 
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ĕҫлекен Клара Петровна Захарова ҫĕвĕҫ-мотроистка ҫинчен] / Ф. Ивановăн фотоукерчĕкĕ // 
Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1976. – 5 февраль (№ 16). – С. 2 : сăн ӳкерчĕк. 

142. [Машинăпа илемлĕ тĕрĕ : Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» фабрикăра 
ĕҫлекенсем ҫинчен]  / Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ  // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1976. 
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Апполинария Данилова тĕрĕҫĕ ҫинчен] / Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ  // Ленинец 
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фабрикăра ĕҫлекен Анна Ефимовна Николаева «Ача амăшĕ – героиня» орден кавалерĕ 
ҫинчен] / А. Е. Николаева ; Н. Никифоровăн фотоӳкерчĕкĕ  // Ленинец (Шупашкар 
районĕ). – 1976. – 4 декабрь (№ 145). – С. 2 : сăн ӳкерчĕк. 

145. Петрова, М. Ӗҫре ҫуралнă туслăх : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ»  
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фабрикăн ҫитĕнĕвĕсем  ҫинчен] / М. Петрова // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1976. – 11 
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147. [Производство планне тултарнă : Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
фабрикăра ĕҫлекенсем Маргарита Бурментьева мастерпа Мария Николаева кавир тĕртекен 
ҫинчен]  / Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ  // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1976. – 23 октябрь 
(№ 128). – С. 1: сăн ӳкерчĕк. 
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ĕҫлекен Валентина Ренина нормировщица ҫинчен] / Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ  // 
Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1976. – 30 ноябрь (№ 143). – С. 2 : сăн ӳкерчĕк. 

149. Риванов, Е. Тĕрĕ ăсти : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» фабрикăра 
ĕҫлекен Матрена Моисеевна Гаврилова ҫитĕнĕвĕсем ҫинчен] / Е. Риванов // Ленинец 
(Шупашкар районĕ). – 1976. – 19 август (№ 100). – С. 2. 
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150. Трофимова, В. Уява – ĕҫ парнисем : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
фабрикăн ҫитĕнĕвĕсем ҫинчен] / В. Трофимова // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1976. – 6 
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151. [Чи хастарри : Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» фабрикăра ĕҫлекен 
Зинаида Уткинă ҫĕвĕҫĕ ҫинчен] / Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец (Шупашкар 
районĕ). – 1976. – 10 февраль (№ 18). – С. 1 : сăн ӳкерчĕк. 

152. [Эрешленĕ кавирсем : Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» фабрикăра 
кавирсем тĕртекен цехри Юлия Иванова тĕрĕҫĕ ҫинчен] / Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ // 
Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1976. – 12 февраль (№ 19). – С. 2 : сăн ӳкерчĕк. 
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153. Активистка : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» фабрикăра ĕҫлекен Мария 

Васильевна Симакова халăх контроль группин председателĕ ҫинчен] / Н. Никифоровăн 
фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1977. – 2 август (№ 93). – С. 2 :  сăн 
ӳкерчĕк. 

154. Бурментьев, Ю. Ăмăрту пуҫĕнче – коммунистсем : [Шупашкар районĕнчи Алькешри 
«Паха тĕрĕ» фабрикăн ҫитĕнĕвĕсем ҫинчен] / Ю. Бурментьев // Ленинец (Шупашкар 
районĕ). – 1977. – 2 апрель (№ 42). – С. 2. 

155. Бурментьев, Ю. Пĕтĕм халăх ырлать : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
фабрикăн ĕҫĕ-хĕлĕ ҫинчен] / Ю. Бурментьев // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1977. – 8 
июль (№ 82). – С. 1.  

156. Волков, М. Малта – ҫамрăксен бригади : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха 
тĕрĕ» фабрикăра ĕҫлекенсем ҫинчен] / М. Волков // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1977. – 
17 февраль (№ 23). – С. 1. 

157. Волков, М. Пир ҫинчи юрăсем : [Шупашкар районĕнчи Кукеҫри «Паха тĕрĕ» 
фабрикинче ĕҫлекен Екатерина Иосифовна Ефремова тĕрĕҫĕ ҫинчен] / Г. Семеновăн 
фотоӳкерчĕкĕ ; М. Волков // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1977. – 7 апрель (№ 44). – С. 2 
: сăн ӳкерчĕк. 

158. Волкова, В. Пахалăх ҫулĕнчи ҫитĕнӳсем : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха 
тĕрĕ» фабрикăри ҫитĕнĕвĕсем ҫинчен] / В. Волкова ; Г. Семеновăн фотоӳкерчĕкĕ // 
Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1977. – 8 сентябрь (№ 109). – С. 2 : сăн ӳкерчĕк. 

159. [Вунă ҫул ĕҫлет : Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» фабрикăра ĕҫлекен 
Валентина Борисова тĕрĕҫĕ ҫинчен] / Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец (Шупашкар 
районĕ). – 1977. – 24 апрель (№ 50). – С. 2 : сăн ӳкерчĕк. 

160. Гаврилова, М. Фабрика историйĕнчен : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
фабрики ҫинчен] / М. Гаврилова // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1977. – 2 апрель (№ 42). 
– С. 3. 

161. Горбунова, А. Кашни комсомолец ăмăртать : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха 
тĕрĕ» фабрикăн ҫитĕнĕвĕсем ҫинчен] / А. Горбунова // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 
1977. – 2 апрель (№ 42). – С. 3. 

162. Госстрахшăн пулăшу совечĕ : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
фабрикăри Госстраха пулăшакан совет ĕҫлени ҫинчен] / Н. Никифоровăн фотоӳкерчĕкĕ // 
Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1977. – 3 июнь (№ 67). – С. 4 : сăн ӳкерчĕк. 

163. Данилов, Г. Пуҫламăшĕ лайăх : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
фабрикăн ҫитĕнĕвĕсем ҫинчен] / Г. Данилов // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1977. – 6 
май (№ 55). –С. 2. 

164. Дмитриева, А. Малтисен ретĕнче : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
фабрикăри комсомол организациĕн пурнăҫĕ ҫинчен] / А. Дмитриева // Ленинец 
(Шупашкар районĕ). – 1977. – 15  сентябрь (№ 112). – С. 2. 

165. [Коммунизмла ĕҫ ударникĕсем : Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
фабрикăра ĕҫлекен Нина Ксенофонтовăпа Зоя Константиновă тĕрĕҫĕсем ҫинчен] / Ф. 
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166. Петрова, М. Ҫĕнĕ ҫитĕнӳсем патне : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
фабрикăн ҫитĕнĕвĕсем ҫинчен]  / М. Петрова // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1977. – 2 
апрель (№ 42). – С. 3. 

167. Плеханова, А. Пурин кăмăлне те тивĕҫтерер : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха 
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фабрикăра ĕҫлекен Надежда Малова тĕрĕҫĕ ҫинчен] / В. Савельева ; Г. Семеновăн 
фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1977. – 1 декабрь (№ 144). – С. 3 : сăн 
ӳкерчĕк. 

170. Симакова, М. Наградăна ĕҫпе ҫирĕплететпĕр : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха 
тĕрĕ» фабрикăн ҫитĕнĕвĕсем ҫинчен] / М. Симакова // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 
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171. Тĕрҫĕсем патĕнче : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» фабрикăри тĕрĕ 
ăстисем ҫинчен] // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1977. – 6 апрель (№ 42). – С. 2. 

172. Тĕрĕҫĕсен выставки : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» фабрикă 
изделийĕсен выставки иртни ҫинчен] / Г. Семеновăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец (Шупашкар 
районĕ). – 1977. – 29 ноябрь (№ 143). – С. 4 : сăн ӳкерчĕк. 

173. Тимофеев, Л. Ҫитĕнӳ хыҫҫăн ҫитĕнӳ : [Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» 
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174. [Халăх контроль группи : Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» фабрикăн 
халăх контроль группин ĕҫĕ ҫинчен] / Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец (Шупашкар 
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цехĕнче ĕҫлекенсем ҫинчен] / Ф. Ивановăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 
1977. – 6 март (№ 29). – С. 3 : сăн ӳкерчĕк. 
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фабрикăри контроль группи ҫинчен] / М. Симакова // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 
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ҫинчен] / Г. Семеновăн фотоӳкерчĕкĕ // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1978. – 27 июнь 
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фабрикăн 7-мĕш бригадăри ҫĕвĕҫ-комсомолкăсене комсомол организацийĕн секретарĕ И. 
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фабрикăн ĕҫри ҫитĕнĕвĕсем ҫинчен] / М. Прокофьева ; Т. Лохматова ; М. Симакова ; Н. 
Петрова // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1980. – 25 сентябрь (№ 116). – С. 2. 
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// Ленинец (Шупашкар районĕ). – 1980. – 1 май (№ 54). – С. 2 : сăн ӳкерчĕк. 

208. [Социализмла ăмăрту : Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» фабрикăра З. 
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212. [Аслă Октябрь уявĕ : Шупашкар районĕнчи Алькешри «Паха тĕрĕ» фабрикăра ĕҫлекен 

А. Козловăпа В. Красильникова тĕрĕҫĕсем ҫинчен] / Г. Семеновăн фотоӳкерчĕкĕ // 
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тĕрĕ» фабрикăн ĕҫри ҫитĕнĕвĕсем ҫинчен] / З. Никитина // Ленинец (Шупашкар районĕ). – 
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фабрикă коллективĕ КПСС Центральнăй Комитечĕн Пленумĕн материалĕсемпе паллашни 
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фабрикăн ĕҫченĕсем май уявĕн митингне хутшăнни ҫинчен] / Н. Михайлов // Ленинец 
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районĕ). – 1984. – 3 ноябрь (№ 133). – С. 1 : сăн ӳкерчĕк. 

 
1985 
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пĕрлешĕвĕнчи художникĕсем пулăшнипе Чăваш государство музыка театрăн тĕп 
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