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.Через несколько лет... перед вами 
развернутся разнообразнейшие кра
соты великой нашей страны, увидите 
Алтай, 11амир, Урал, Кавказ... уди
вительные города: Москва, Ленин
град, Киев, Харьков, Тифлис, Эре-
ван, Ташкент, столицы маленьких 
братских республик, например Чу
вашии, столицы, которые до рево
люции очень мало отличались от 
простых сел". 

М. ГОРЬКИЙ И г аркари пионер-
сем патне янӑ ҫыруран, 1936 ҫ. 

Эпир Атӑл хӗррине тухат-
• пӑр. Кунта Шупашкарӑн илемлӗ 
шанорами куҫ умне тухса тӑрать. 
Аслӑ та такӑр урамсем, ҫӳллӗ, те
мнее хутлӑ чипер ҫуртсем, ешере-
:кен садсем куҫа илӗртеҫҫё. 

Хула кунран -кун ҫекленет, че-
чекленет. Вӑл хӑйӗн кивӗ тумне 
хывса ҫёнӗ тум тӑхӑннӑ. Шупаш-
кара малтанхи хут кураканшӑн унӑн 
тумӗ улшӑини паллах та мар пулӗ. 
Анчах, хулара вуншар ҫул пулман 
Ҫын ҫеҫ мар, тӑват-пилӗк ҫул хуш-

ши вӑрҫӑ хирӗсенче ҫӳренӗ" хыҫ-
ҫӑн киле таврӑнса халӗ ҫеҫ пого-
нӗсене хывнӑ салтак та ҫак иртнё 
темиҫе ҫул хушшинче кӑна хула 
ҫёнелсе юсаннине тӳрех асӑрхать. 
Кӑвак сухаллӑ ватӑ мучие те халь 
хӑй печ&к чухне тӗлӗнсе пӑхнӑ 
„пысӑк"ҫуртсене тупма хӗн. 

Паянхи Шулашкара, Чӑваш рес-
публикин сголицине, ёлёкхи Шу-
пашкарпа, пӗчӗк уезд хулиле, тан-
лаштарма га ҫук. Ҫӳллӗ ту ҫине 
улӑхса ҫитсен, хӑв утса пынӑ ҫул 
лайӑх курӑяать. Ҫаван пекех, ху-
лан иртнӗ ӗмӗрсенчи сӑнне аса ил-
сен, унӑн тёсе, сӑнё-пичб, унӑн пур-
нӑҫӗ тёпренех улшӑннине туятӑн. 
Ҫулӗсемпе ватӑ Шупашкар тумӗпе 
йӑлтах ҫевӗ1 

* 
Малтанхи хут Шупашкарӑн ятне 

хут ҫинче ултҫёр ҫула яхӑн ӗлбк-
рех асӑннӑ. 1371 ҫулта, Дмитрий 
Иоанновнч (кайран—Донской) Мус-
кавран Ылттӑн Ордана Мамай пат

не кайнӑ чухне ҫӗр выртма Шу-
пашкарта чарӑннӑ. Тепӗр ҫӗр сул
тан тин, 1469 ҫулта, III Иван патша 
вырӑс ҫарӗпе Хусан ханствине по-
ходпа пынӑ тапхӑрта, унӑн ятне 
иккӗмёш хут асӑннӑ. Ахӑртнех, 
хальхи Шупашкар вырӑн&нче сём 
авалах чаваш ялӗ пулнӑ пулмалла. 
Анчах вӑл вӑхӑтри Шупашкарӑн 
пурнӑҫӗ пирентен аваллӑх тётрипе 
витӗнсе юлнӑ. 

Иван Грозный вӑхӑтӗнче Хусана 
вырӑс государстви ҫумне перлеш-
терсен тин, 1555 ҫулта Шупашкара 
хула-крепость тунӑ. Атӑлпа Шу
пашкар юханшывӗсен ҫӳллӗ, чӑнкӑ 
ҫыранёсем хушшинче, хальхи Хрес-
чен ҫурчбпе трахоматознӑй инсти
тут ҫурче вырӑнесенче, ҫӳллӗ йывӑҫ 
хӳме тытса ҫавӑрнӑ иулнӑ. Ик-
шер рет йывӑҫраи пураса, хуш-
шине 5 метр хулӑнӑш тӑпра 
тултарнӑ тахӑр башнелле хӳме, 
чӑнкӑ ҫырансем, хӗзеланӑҫ енчи 
тӑпра авӑтса купаласа тунӑ хӳ-



ме, тата иртсе ҫӳреме хӗн крепӑҫе ҫёнёрен тунӑ. Ҫавӑн чухне илсе кайса сутнӑ. Кусемсёр йуҫне, 
шурлӑхлӑ юханшыв хёррийё— вара паян кунчченех ларакан Вве- Шупашк»рта тир-сӑран завочёсем 
ҫаксем пурте Шупашкара чылай денский собора туса лартнӑ. XVII 12 пулнӑ, кашни 100—500 тир ту-
тӗреклё хула тума май панӑ. Иван ёмёр вӗҫнелле хула сарӑлать. Шу- са кӑларнӑ. 
Грозный вӑхӑтеачи паллӑ архитек- пашкар юханшывён сылтӑм енче 1773 ҫулта Шупашкар иккӗмёш 
тор Выродков epice пынипе, туна те Слобода пулса л а рать. хут ҫунса кайнӑ. Пушарпа 713 ҫург, 
крепӑҫре воевода валли, стрелец- 1703 ҫулга губернисем тувӑ чух- чиркӳсемпе часовнясем 29, тёрлё 
сем валли ҫуртсем, чиркӳсем, но- не, Шупашкар Хусан губерниие заводсем 14, тырӑ амбарӗсем —49, 
настырьсем тунӑ. Хуларан тух- кенё. 1781 ҫултанпа вал—уезд хули. 38 лавка, та вар хунӑ амбарсем—2, 
мал ли хаихасенче ялавах тупӑ- XVIII ёмёр вёҫёнче хула тавра- бҫкб ҫикӗ ҫурчӗсем 4ҫунса кайнӑ. 
сем тӑнӑ. Кунӗн-ҫерён хурал тара- шӗнче пурӑнакансене Урал заво- Пушар хыҫҫӑн, Сенат хушнипе; 
кан стрелецсем хула йери-тавра чӗсене еҫлеме, Кубань, Баку тав- Петербургпа Мускав строени ко 
тинкернӗ, Атӑлпа иртекен кимёсене рашне, карапсем тума, Петербург митечӗсем Шупашкар валли план 
сан ас а пӑхнӑ. хулине тума илсе кайнӑ, 1722 ҫул- туса хатёрлене. Анчах хула план-

Атал тӑрӑхӗнчи чи лайӑх ҫӗрсем, та перси походне каякан 1 Петр сӑр, йӗркесёрех, кукӑр-макар урам-
ҫаран-улахсем, вӑрмансем чиркӳ- Шупашкарта чарӑнса тӑнӑ. семпех ҫитенсе ларнӑ. 
семпе монастырьсен, ҫар пуҫлӑхӗ- Хула сарӑлсах иынӑ. 1760 ҫулта „Илемлё пӗчӗк хула. Хуларан 
сен аллине керсе ӳкне. Гавр ара Шупашкара Сенат комиссийёпе ытлзрах пай не мар пулсан та, ҫур-
иурӑнакан халӑх хула хуҫисене перле пулас чаплӑ поэт— рине яхан чиркӳсемпе вёсен ҫур-
— влеводӑна я:а ;< парса тӑна: гимназист Державин килнё. чЕсем йышӑнса тӑраҫҫӗ. Вӗсене 

ҫу, ҫӑмарта, пыл, мӑйӑр, ҫырла-, XVIII бмӗр варринче Шупашкар- кам валл-и тата мӗн тума туса 
пула. та 4 монастырь, темиҫе чиркӳ, 20 тултарнӑ? Чӑвашсене валли-ши? 

XVI ёмӗр вёҫенче Шупашкарта ытла часовня, 10 ху пах, 6 трактир, Ҫук, православи валли",—тесе ҫыр-
нин ҫын ытларах пурӑнна. Тӑтӑшах вунна яхӑн шыв арманёсем пулвӑ. нӑ Та рас Шевченко 1857 ҫ. Атӑлпа 
аул а кан хӑрушӑ выҫлӑхсем, тёрле Хула pa тӑватӑ чан завочё пулнӑ иртсе кайнӑ чухне Шупашкар ҫин-
чирсем хула халӑхён йышне чакар- (вӗсенче 26 ҫын еҫленё). Кашни чен. 
нӑ (1646 ҫ. хул а р а чума сарӑлнӑ). уйӑхра 200 пӑг пӑхӑрпа тӑхлан пӗ- 122 чан—пилёк пин те пилӗкҫӗр 
Вӑл вӑхӑтри йывӑҫ хуласен мурӗ тернӗ. Чанёсене Макарьёв ярмӑрк- пӑт. „Малолюдный и бедный Чук-

пушар пулнӑ. Хула час-часах ҫун- кинче сутнӑ. Ҫу шӑ pa та кан завод cap—город в отношении колоко-
на. 1659 ҫулта Шупашкар пётем- 5 пулнӑ. Кашни заводра 5—6 сын лов несравненно славнее Лондона 
пех ҫукса кайьӑ, хӳмесенчен—ҫбр еҫленб. Шӑратнӑ ҫуне вёсем пич- и Парижа" тенё ун ҫинчен пбр 

.хӳме ҫеҫ юлнӑ. Пушар хыҫҫӑн к-секе тулториӑ/вара Петербурга докумеитра. 

Ш у п а ш к а р . 26 хзагтзриӗ ҫурт. Г- Зиньхоа фото Ҫнерчӗкё. 



Ун чухне ёҫҫыннисен нимбнле 
права та пулман. Шупашкар ёҫ-
ҫыннисене хула пуянёсем, купца-
сем, боя реем пусмӑрланӑ, Ҫынсеке 
выльӑх пек сутнӑ. 

1797 ҫулта Сибиртен таврӑиакан 
А. Н. Радищев Шупашкарта чирлӗ 
ҫинсем, еҫрея юлыӑ ҫывсем ну-
маййине курнӑ та, „Много им при
теснения" тесе ҫырнӑ. 

Воеводӑсемпе купцасен тӳсме 
ҫук йывӑр пусмӑрае хирёҫ халӑх 
пӗрре ҫеҫ мар ҫёкленсе тухнӑ. 

1609 ҫулта, Василий Шуйский 
иатшара лариӑ вӑхӑтра, Шупаш
карта тата ун таврашбнче пу-
рӑнакан хресченсем Шупашкар 
хулине хӑйсен аллине тытса илнё. 
Хресченсем посадри пуҫлӑхсене 
вёлернӗ, хысна укҫине хӑйсен ал
лине илнё, монастырьсене ҫӗр ҫи-
рёилетсе панӑ хутсене ҫбтсе-ҫук-
тарса пӗтернЗ. Курайманлӑхпа тӑ-
вӑннӑ халӑгс Геласий игумена баш
ня ҫинчен ывӑтнӑ. Пӑлханакан-
сене пусарма ҫар огрячб килнё, 
ӑна Шереметьев воевода ертсе 
пынӑ. Шереметьев хресченсене 
менле майпа чарассине уяса тӑман, 
„вёсене таптанӑ, сысна пуснӑ евёр 

касса тухнӑ, виллисем ҫичӗ ҫухрӑм 
хушши Мваланса выртнӑ". 

1670—71 ҫулсенче чӑвашсем Сте
нав Разин зосстанине хёрӳллӗн хут-
шӑннӑ. Шупашкарта пурӑиакансем 
Дон казакёсемпе, вырӑссемпе, чӑ-
вашсемпе пӗрле активлӑн кӗрешнӗ. 
Хулара вййлӑ ҫар тӑнӑ пулин те, 
Григорий Тарбеев воевода хулараи 
тухса тарнӑ. 

Ахальрен мар бнтӗ, 1697 ҫулга 
патша Хусан воеводине ,,чӑваш-
сене тимер-тӑмӑр, кР.ыӗл таврашӗ 
тата вӑрҫӑ хатёрёсене сутмалламар", 
тесе ҫирӗп асӑрхама хушнӑ. Чӑваш-
сем тимбрҫё ёҫбге бҫлемелле мар, 
тимӗр хатӗрсем тупнӑ ҫынсене Ху-
сана илсе кайса асаплантарса ыйт-
са пёлмелле тенё, хатӗрсеие ту p i 
ca илсе ҫыннисене вёлерме хушнӑ. 

1773—74 ҫулсенче Емельян Пуга
чев восстанийё чӑваш ҫӗршывне те 
ҫавӑрса илет. 1774 ҫулта Шупашкар 
уезчб урлӑ иртекен Пугачев отря-
чӗсем ҫумне Шупашкар ҫумбнчиял-
сенчи крепостнойсемпе перле хула-
ри чухӑнсем те йышлӑя хутшӑанӑ. 

ҪавЗн пекех, Тӑваа ҫёршыв ют-
ҫбршыв пускӑрне кёрса ӳкес харуш-
л1х умёнче тӑнЗ тапхӑрсенче те 
Шупашкар ҫыннисем пётём вырӑс 

халӑхӗпе пбрлетӑшмава хирёҫ кар 
тухнӑ. 

1611 — 12 ҫулсенче Шупашкар ха-
лӑхӗ, вӑл шутра чӑвашсем тг, мӗн-
пур вырӑс халӑхӗпе пӗрле поляк 
тата шзед интервенчбсене хирӗҫ 
ҫёкленнб. Шупашкар ҫывнисен от-
рячӗ Лепунов ополченийӗнче пули?, 
Козьма Мининпа Пожарский ертсе 
пьшипе, Чулхула ополчепийӗ ле пӗр-
лешсе вырӑс ҫёрёшён ҫапӑҫма тух-
нӑ. Шупашкарта халӑхран пухнӑ 
япаласене, укҫана темиҫе лавпа 
Чулхулаиа леҫнб. Дмитрий Пожар
ский хӑйӗн грамотисенче чӑваш ха-
лӑхен отрячёсем пӗтём чбререн па-
рӑнса, йеркеллё пул с а хӑюдлӑн ҫа-
пӑҫни ыттисемшён пример пулса 
тӑмаллине кӑтартнӑ. 

Ҫакӑн пекех, Шупашкар ҫынни-
сем 1812 ҫулхи хӑрушӑ вӑхӑтсенче 
те тӑзан ҫӗршывшӑн паттӑрӑм ҫа-
пЗҫнй. Нумайбшб ополчеиине хут-
шӑннӑ. 3812-мӗш ҫулхи августпа. 
декабрь уйӑхӗсенче кӑна Шупашкар 
витёр иртекен ҫар полкСсем валл.т 
8 пин пӑт сёл?, 12 пин пӑг ӳтӑ, 4 
пин пӑт тёрлб ҫимеллисем хулара 
ха'тёрлесе панӑ. КунсЗр пуҫне виҫй 
уйӑх хушшинче 7353 тенкё пухнӑ. 

1781 ҫулта Шуяашкара уезд хули 
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Ш у п а ш к а р . Атӑл хӗрринче, Ш у п а ш к а р. Ричет ҫурчӗ. 
Г^Зикько в\ф с т с-ӳкер ч$несем. 
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Ӳ к е р ч ӗ к с е м ҫ и н ч е (ҫҪлтен аялалла): 1. Кар л Маркс 
урамӗ ; 2. Пир-авӑр тӗртекен ф.брика; 3. П е д и н с т ш у г ҫур-
чӗсенчен пӗри. 

Г. Зиньков фото-$керч$кӗсем. 

тунӑ. Хула таврашӗнче кайӑк кӑва-
калсем шутсӑр йышлине паллӑ туса 
унӑн гербне те , ылттйн уйра вӗҫе-
кен пилӗк кайӑк кӑвакалб тӑвас", 
тене сенат. Мӗн революцичченех 
Шупашкар, вӑл вӑхӑтри ытги уезд 
хулисем пекех, пылчӑкпа ҫӑрӑнакан 
урамсемлб хула, купецсемпе ме-
щенсен хули пулнӑ. 

„Хулара пурӗ 14 чиркӳ пӗр уш-
кЯнра купаланса лараҫҫе, весем тав
ра, темӗнрен хЗраса ӳкнӗ кётӳ хай 
кётӳҫи тавра кӗперленне евёр, пӗ-
чёкҫеҫ ҫуртсем кӗпёрлевсе тулнӑ. 
Кичемте салху Шупашкарта пурӑн-
машкӑн..." —тесе ҫырнӑ вырӑс ҫул-
ҫӳревҫи В. Сидоров. 1913 ҫулта ху
лара механизацилемен тир-саран за-
вочр, пӑспа ёҫлекен хӑма ҫуракан пӗ-
чӗк заводсем тата тёмиҫе алӑста 
предприятийёсем ҫеҫ пулнӑ. Ефре-
мовсем, Хлебниковсем, Селиванов-
сем хула ҫыннисемпе таврари хрес-
ченсен тарӗпе пуйса пынӑ.Курӑс ту-
сакёпе антӑхса, чахуткӑпа имшер-
ленсе кайнӑ ёҫҫыннисен вайёпе пуй-
нӑ куппасем хулара мунчале, чӑпта 
склачӗсем, хӑйсене валли хӳхӗм 
ҫуртсем тӑва-тӑва лартнӑ. Анчах ху
ла еҫхзлӑхён пурнӑҫне лайӑхлатма 
шутламан, хулана юсас ӗҫе укҫа 
тӑкакламан. 

I „Шупашкарта пурӑнакансем сйвб 
чирпе, вӗри чирпе тата ытти чир-
семпе те чирлеҫҫӗ, эмеллессе вӗ-
сене нимӗнпе те эмеллемеҫҫё, вӗ-
сем хӑйсен чирбсенчен эмелсёрех, 
турӑ ирӗкӗпе сывалса пыраҫҫӗ",— 
тесе ҫырнӑ пӗр авалхи документра. 
Революциччен хулара пер больни
ца пулнӑ, унта пёр врач ӗҫленӗ. 
Халӑха тёрлб чирсем ҫула-ҫула тух-
са кайнӑ. Шупашкарта 1776 ҫулта 

Щтин малтанхи шкул уҫнӑ, унта 71 
fача вереннё, анчах вӗсем те пулин 
. хула хуҫисен ачисем ҫеҫ пулнӑ. 75 

ҫул ёлекрех ку хулара мӗнлурри 
те 423 ача ҫеҫ вёренвӗ. 1911 ҫулта 
Шупашкарӑн икӗ урамне малтанхи 

f хут чул сарнӑ", тротуар вара—виҫӗ 
пӳрт умӗнче ҫеҫ пулнӑ. Театр, 
кенеке-хаҫат кӑларасси ҫинчен хал-
лап та пулма пултарайман. 

1917 ҫулта Октябрьти Социа-
лизмлӑ Аслӑ революци пирӗн ҫёр-
шыври мӗнпур халӑхсене, вӗсемпе 
гёрлех чӑваш еҫҫыннисене те пус-
мӑртан щёке кёларчё. Ҫав кунран 
пуҫласа вара пирён тӑван Шупаш
кар та ҫӗнӗ пурӑнӑҫпа пурӑнма ты-
тӑнчӗ. 

* * 
Аслӑ Октябрь тивлечӗпе 1920 

ҫулта Шупашкар—чйваш ӗҫхалӑхӗн 
чӑн-чӑн столици пулса тӑчб. Вӑл 
орденлӑ Чӑваш республикин тӗп 
хулийе, ун ' ҫинчен Чӑваш АССР 



П А Я Н Х И Ш У П А Ш К А Р Конституцийён 113-мёш статьинче 
ҫырса хуна. 

Шупашкарта, аякранах капмаррӑн 
курӑнса ларакан нумай пулмасть 
тунӑ Советсен ҫуртӗнче Чӑваш 
республикин аслӑ органе—Верхов-
нӑй Совечӗ ёҫлет. Унӑн пӗрремёш, 
пӗтём халӑхӑн депутачӗ Шупашкар-
ти Заводской округра суйланнӑ 
аслӑ Сталин! Ҫакӑнтах пирён рес
публикам правигельстви —Министр-
сен Совечӗ, ВКП(б)Чӑваш Обкоме. 

Совет влаҫё вӑхӑтёнче, вӑтӑр ҫул 
хушшинче Шупашкар промышлен-
нӑҫӑн пысӑк центре пулса тӑчӗ. 1913 
ҫулта промышленнӑҫре ӗҫлекен ра-
бочисен хисепӗ мёнпурё те-259 ҫын 
пулнӑ. Халӗ рабочисен шучӗ ]0 
пинрен иртсе кайнӑ, урӑхла каласан, 
40 хут йышлӑрах. Вйрҫӑ хыҫҫӑн ху
ла промышленнйҫӗ вӑрҫӑ умӗнхин-
чен 5 хут, 1913 ҫулхи шайран 55 хут 
ытларах продукци пана. 

Шупашкар пирён республикин 
административлӑ тата патмаррӑн 
ӳссе пыракан промышленность цен
тре ҫеҫ те мар, вӑл чечекленекен 
чӑваш совет культурин центре. Ху-
лара 3 аслӑ шкул, 14 шкул, техни-
кумсемпе училищесем—8. Кунтах 
виҫё театр, кинотеатрсем, 100 пин 
кёнеке фончӗллӗ центральная биб
лиотека, краеведенимузейӗ, картина 
галлерейё, чӑвашсен Государство 
Издагельстви. Икӗ чӑвашла журнал, 
икӗ хаҫат кашни кун 40 пинлё тираж-
па тухса тӑраҫҫӗ. Революци умӗнхи 
150 ҫул хушшинче те хулара пурӑ-
накансен йышӗ пӗтӗмпе те пин сын-
ран ытла хушӑнман. Вӑтӑр ҫул хуш
шинче кӑна Шупашкарта пурӑна-
кансен йышӗ 10 хут ӳснё, 60 пине 
ҫитнӗ. 

Тӑван ҫёршывӑн чӗринче—" 
Крзмль башни ҫинчи курантсем 
у л та сехет ҫапни Мускав Хӗрлӗ 
площздӗнче янӑрана вӑхӑтрах Шу-
пашкарӑн Хӗрлё площэдӗнче те 
янӑрать. Сехет ҫапнӑ сасса кунта 
радио хумӗсем илсе килеҫҫӗ. Вӑл 
самантра сехет йёппи ҫиччӗ тӗлӗн-
че. Янкӑр уяр, тӗлӗнмелле таса та 
тӑрӑ ирхи сывлӑш. Халь ҫеҫ тухса 
сарӑлма ӗлкӗрнӗ хёвел ҫуттинче 
чӑлт шурӑ, темиҫе хутлӑ ҫуртсем, 
ешёл садсем, анлӑ Атӑлӑн кӑвак 
сӑн-пичб ытла та чипер курӑнаҫҫӗ. 
Тӗрлӗ енче ӗҫе йыхӑракан гудок 
сассисем илтӗнеҫҫё. Атӑл урлӑ кас
са унти заводсен йыхравлӑ сасси-
семпе пӗрлешсе кайса тӗтре пёр-
кеннё йӑлӑмра саланаҫҫӗ вӗсем. 
Шупашкарта халё промышленность 
предприятисем хӗрӗхрен ытларах. 
Анатран хӑпаракан шурӑ пароход-
сем хула тӗлне ҫитеҫҫё те „чӑтай-
масӑр, тӳсеймесӗр кӑшкӑрса яраҫ-
ҫӗ". Столицӑна Мускавпа, аслӑ ҫӗр-

Ӳ к е р ч ӗ к с е м ҫ и н ч е (ҫ$лтен аялалла): Хёрлӗ площадь; 
2. Чӑваш АССР Юстици м пшстерствин ҫ у р ч ӗ ; 3. Нумай 
Хваттерлс ҫурт. 

Г. Зиньков фото-$керчӗкесем. 



шывӑн ытти хулисемпе ҫыхӑнтар-
нӑ чугун ҫул станцинче паровозсем 
сасӑ параҫҫӗ. Хула вӑранать, ҫӗнӗ, 
пнрӗн ҫёршыва тата нуян тарах, 
Шупашкара тата илемлӗрех тӑвакан 
куя пуҫланать. Урамсенче шав вӑй-
лансах пырать. Сарлака та тӳрӗ, 
ҫатма пек такӑр урамсем тӑрӑх ав-
тобуссем, тйрлӗ япаласем тиенӗ ма-
шинӑсем, пйшкӑртса иртеҫҫё. Йывӑҫ 
сулхӑнне путнӑ тротуарсемпе хула 
ҫыннисем ӗҫе васкаҫҫё. Ҫав рабо-
чисен аллипе Шупашкар завочёсен-
че туса кӑларнӑ продукци вӑрҫӑ 
хирӗсенче ташмана ҫентерме пу-
лӑшнӑ. Хулара туса кӑларакзн ма
карон, конфет тата ытти тӗрлӗ ӗҫ-
ме-ҫимеллисгм, ситца, атӑ-пушмак, 
чӑлха, строигельствоматериалӗсен-
чен пуҫласа питӗ кӑткӑс электро
аппаратура таранах вёсен алли 
витёр тухаҫҫб. Кунти заводсем ту
са кйларнӑ аппзратурӑна Донбаспа 
Кузбасс, Кривой Рогпа Магниткӑн 
шахтисемае рудникӗсенче те, Азов-
сталь домна кӑмакипе Запорож-
стройра та курма пулать. 

Ёҫе каякан рабочисемпе пӗрлех 
урамсенче хул хушшине тетрадь-кё-
неке хёсгернӗ ҫамрӑксем ушка-
нӑн-ушкӑнӑн, савӑнӑҫлӑн калаҫса 
пыраҫҫӗ. Весен хӑйсен ӗҫӗ: шкул-
сенче пӗлӳ илсе ёҫлеме хатӗрлен-
мелле. Хулари вӑтам шкулсенпарт-
тисем хушшинче темиҫе пин ача 
лараҫҫӗ. Темиҫе ҫӗршер ҫамрӑк 
энергетика, электротехнически, 
текстилькӑй техникумсен, музыка, 
художество училищисен, акушер 
тата ытти шкулсен класёсене кё-
реҫҫӗ. Паянхи хула ҫинчен калаҫнӑ 
чух иртнине, ёлёкхине аса илес те 
килмест. Революциччен пирён рес-
публикипе те аслӑ шкултан вёрен-
се тухнисен хисепӗ вуннӑран ирт-
мен. Халё Шупашкарта педагогика, 
ялхуҫалӑх, учительсен институчё-
сенче студентсеи йышё пинрен ыт-
ла. Пысӑк пёлӳ илнӗ учительсем 
республикӑра тата ытти облӑҫсенчи 
шкулсенче вёрентеҫҫё. Кунта вӗ-
ренсе пысӑк ӑсталӑх илнӗагроном-
семпезоотехниксем хамӑр респуб-
ликӑсӑр пуҫне Узбекистанпа Казах-
стаира та, Белоруссипе Украинӑра, 
пирёв ҫёршывӑн ытти кӗтесӗсен 
анлӑ уйхирӗсенче ӗҫлеҫҫё. 

Каҫхине, ӗҫ пӗтернӗ хыҫҫӑн, хула 
урамёсем капӑр тумланнӑ халӑхпа 
тулаҫҫӗ. Савӑнӑҫпа ҫиҫсе тӑракан 
сӑн-питлӗ ҫамрӑксем мӑшӑрӑнмӑ-
шӑрӑн, ушкӑнӑн-ушкӑнӑн хула сачӗ-
сене, Атӑл хёррине, театрсене, ки-
нона утаҫҫӗ. Хулара Чӑвашсен Го
сударство Академи театре, вырӑс-
сен драма театре тата ача-пӑча те-
атрӗпепукане театре ӗҫлеҫҫё. Вёсен 
сценисемҫинче „Нарспипг, ,Ялта" 

й 

та, „Пӑшаллӑ сын'-па „Русский 
вопрос" та, Горькипе Островский, 
Шекспирпа Гольдонн пьесисенс те 
лартаҫҫӗ. Хулари кино-театрсенче, 
клубсенче ииншерӗн кино пӑхаҫҫё. 
Хулари библиотекӑсен вуламалли 
залӗсенче те туллиех ҫын. Филар-
монире, тахҫан авал Кётернепе 
1 Петр патшасене хӑна тунӑ куп
ца ҫуртӗнче чӑвашла итемлӗ юрӑ 
шӑранать, ташӑ кёвви илтӗиет. 

Умра мӑнаҫлӑя та лӑпкӑн, тӳлек-
кӗн юхса выртакан анлӑ Атӑл. Ян-
кар уяр кунсенчеунӑн шывӗ йӑлкӑш-
са, ҫиҫсе выртать. Ҫил тухсан, 
хӑмӑр хумсем кӑпӑклакса чупма ты-
тӑнсан, унӑн вӑйяе асӑрхатӑн, ҫурхи 
шыв вӑхӑтӗнче иксӗлми хӑеатне 
куратӑн. Атӑл ҫинче Разинпа Пуга
чев ҫарёсем пулнӑ. Атӑл ҫинче 
Ленин ҫуралнӑ. Атӑл пире Горьки
пе Чкалова панӑ. Атӑл парохочё-
сем Кремль ҫумёне ишсе иртеҫҫё. 
Сан хумусем, Тӑвзн Атӑл, нимёҫе 
тытса чарнӑ Сталинград хулине лӑп-
кяҫҫё. Ҫакӑнта, Шупашкар тӗлйнче, 
сан хумусем ҫинче ача чухне мух-
тавлӑ Чапаев шыва кӗнё. Шинель 
тӑхӑныӑ Шупашкар ҫынни, салтак-и 
вӑл, генерал-и, Дунай, Висла е 
Эльба шывӗ урлӑ каҫнӑ чухне те 
сан ҫинчен манман. Совет салтакне 
санӑн яту чӗрӗлӗх шывё пек вӑй 
парса тӑнӑ. 

Ёмӗрсем хушши Атӑл ҫинче чуна 
касакан хурлӑхлӑ кӗвӗсем янӑранӑ. 
Бурлаксем вёҫӗ-хӗррисӗр хурлӑхлӑ, 
анчах илемлӗ юрӑсем хывнЯ. Урӑх-
ла кӗвӗсем янӑраҫҫӗ халё Атӑл ҫин-
че, Сталин саманин ырлӑхне савса 
юрра шӑратаҫҫӗ паян Атӑл ҫинче: 

Юх эс, юрӑ, янра, 
Пурнйҫ чапӗ санра! 

Cap хӗвеллё куна саламла, анлӑ Атӑл! 
Аслӑ Сталин пире 

Ыр сунать Мускавран, 
Ӳс, Ҫёршыв! ХалЯху хӑватлантЗр! 
Аслӑ Сталин атте ӑшӑтать кЯмӑла, 
Чӗрере—тараватдӑ кунҫулӑн телейӗ. 
Ӗмӗртен-ӗмӗре пирӗн аслЯ ҫула 
Ҫутатать коммунизм хйвелӗ, 

Курӑр халӗ, епле илемлӗ ҫйнӗ 
Шупашкар. Чечекленекен ҫурхи сад 
пек, ҫӑвӑнса тасалнӑ пек туйӑнать 
паянхи хула. Кунсерен мар, сехет-
пеле ӳсет вӑл. Хула ӗмёрхи йывӑ ч -
сене сирсе йӑлӑма кӗчӗ, Атӑл Шу
пашкар витёр юхать теме те пулать 
ӗнтӗ. 

Атӑл хёрринче лзракан Хресчен 
ҫурчӗ, горӑсенче „хула илемне хӑй 
курет" текенскер, йывӑҫсем урлӑ 
кариашать. Кино-театр, ҫыхЗну ҫур-
чӗ, пичет ҫурчӗ, Карл Маркс ура-
мёнчи гостиница, преподавательсен 
ҫурчӗсем, банк, ҫёнё икё хутлӑ ма
газин— пурте вӗсем совет саманин-
че шӑтса ларнӑскерсем. Путса лар-
малла пылчӑклӑ площадь вырӑнӗн-

ч« пӗр ҫирём ҫул хушщинчех илем-
лё ешӗл садсем ҫитёнсе ларчёҫ. 
Хула витӗр юхакзн мӑшкӑлтӑк шыва 
ёҫмеҫҫӗ халё, кунта водопровод 
пур. Революциччен пёр Ехрем куп
ца килёнче кӑна электричество 
ҫуннӑ. „Водосвет" туни те хай вӑ-
хӑтӗнче пысӑк савӑнӑҫ кӳнӗ. Атӑл 
леш енчи торфпа ӗҫлекен электрос-
танци хӑй, пётӗмпех туса пётерсен, 
пӗтӗм республикӑра туса кӑларнӑ 
электрознергирен ытларах ток па-
ракан пулать. 

Иккӗмӗш пилёкҫуллӑхра ҫулсерен 
52 пин тӑваткйл метр ытла пурӑн-
малли ҫуртйёр тунӑ. Кашни ҫул ҫӗ-
нӗрен туиӑ ҫутӑ, аслӑ пӳлёмсене 
пурӑнакансем кӗреҫҫё. Харпӑр хӑй 
ҫурт лартакансене кӑҫал кӑна мил
лион тенке яхӑн укҫа парса пулӑшнӑ. 

Атӑл хӗррипе ту ҫинелле улӑ-
хӑр-ха. Кунта больница хули. Поли
клиника, трахоматозная институт 
ҫурчёсем капааррӑн курӑнса лараҫ-
ҫӗ. Ҫывахрах йывӑҫсен айёнче хула 
больници, ача больници... Хулара 6 
поликлиника-амбулатори, хӗрарӑм 
консультацисем —6, ача ҫуратмалли 
ҫуртсем пур. Вӗсенчеҫёр врач ытла 
ӗҫлет, ҫавсен шутёнче ҫиччёшё ме
дицина наукисен кандидачёсем. 

Тӗреклетесывлӑхлӑ ҫитӗнет ҫам-
рӑк ӑру. Хулара ачасен яслисем 8. 
Пионерсен пуян та хӳхӗм (урчӗн 
алӑкёсем яланах уҫӑ; хулари садсен-
чен пӗринче ача-пӑчасем савӑнаҫҫӗ. 

Шупашкар ӳснине хула бюдже-
тёнченех курма пулать. Кӑҫал бюд
жет 22 миллион тенкӗ ҫирёплетнӗ, 
вӑрҫӑчченхинчен 3,5 хут ытларах. 
Сывлӑха упрас ёҫ валли 8 миллион 
тенкё, ҫутӗҫӗ валли б миллион тен
ке яхӑн, коммуналлӑ-ҫуртйёр хуҫа-
лӑхне 5 миллион ҫурӑ укҫа панМ. 
Кашни ҫёр тенкӗрен 67 тенки—со-
циаллӑ-культура ёҫёсене вӑйлӑлатнӑ 
ҫёре каять. 

11аянхи Шупашкар ёнерхи мар. 
Ыранхи хула тата пысӑкрах, илем-
лӗрех те чаплӑрах пуле. Ҫак пилёк-
ҫуллӑхрах хулари Еҫлӗх Хӗрлё Ялав 
орденлӗ завод, тир-сӑран комбиначӗ, 
чӑлха, табчк фабрикисем пысӑклан-
мзлло. Хальхи пир-авӑр фабрикин-
чен 10 хут пысӑкрах пир-авӑр комби-
начё пулмолла. Ҫулталӑкра 50 мил
лион метр ситцӑ тӗртсе кӑларакан 
комбинат пулать вӑл. Хулара пурӑн-
малли ҫуртсем, шкулсем, больница-
сем, садсем, стздиоисем, театрсем 
хушӑнёҫ. Паянхи ҫунзтлӑ ӗмётсем 
ыран нурнӑҫа кёрӗҫ. 

Октябрь тивлечёпе, Ленин-Сталин 
партийён ялавё айёнче гелей тупнӑ 
Чӑваш республикин столици —Шу
пашкар аслӑ вырӑс халӑхӗ пулӑш-
нипе чечекленекен хула нулса тӑчё. 

С. ДАНИЛОВ. 


