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1. Ёҫлекен хӗр-арӑмсен халӑх хушшинзи 
еотеиалиеӑм кунне хӑҫан хисеплемелле

тунӑ? ' . I. , ..

Пуш уМ хӗн саккарймӗш кунён^е кашни 
ҫул иур ҫӗрти ёҫлекен хбр-арӑмсем те хӑйсен 
халӑх хушшин’ди сотсиалисӑмлй праҫникне 
тйваҫҫё. Ун ■духне вӗсем хӑйоем орканисатсисене 
пуҫтарйннӑ хёр-арӑм пролеттари вӑйёсене дӑхаҫҫӗ, 
капитталлй тӗтгдене хӑйеем порлешсе ^ӑмӑртан- 
нине, сотсиалисймлй йӗркещен ӗҫлекенсем пурте 
ирёке тух^ӗр тесе кӗрешме хатӗрне кӑтартаҫҫӗ.

Лӑп вуяӑ ҫул блӗк, 1908 ҫулта, Керманире 
ӗҫлекенсем партти сйестён^е пролеттари хӗр-арӑ- 
мӗсем хушшин'йо ӗҫлес ӗҫе тӗплӗрех тумалла, 
пролеттари хӗр-арӑмӗсене тӑрӑшса вӗрентмелле, 
вӗсене ӗҫ тума вйратмалла, вӗсене пӗрлештерсе 
ёҫдеттермелде тумалла тесе постановлени тунӑ.

Тепёр ҫулые 1909 ҫулта, Амерпккй про- 
леттарийё пуҫласа Америккй хӗр-арӑы пролеттари 
сотсиалисӑм праҫникне тунй, 1910-мӗш ҫулта



Копдеакакен хулшгде ӗҫлекен хӗр-арӑмсен халйх 
хушпшн’ди пухува (кохверентсине) пуҫтарйннй. 
Ҫак копхверептси кашяи ҫул ӗҫлекен хёр-арйм- 
сен халйх х у д ш ш г р  сотсналиҫйм куяпе хисеолесе 
праҫник тумалла тунй. Ҫав купа ӗҫлекен хёр- 
арӑмсем хушшин'де ҫул кйтартса вӗрентсе, хай- 
сем ирӗке тухассншӗн ӗҫлеме вйратасшйн тй- 
рӑшса ирттермелле. Ытти пур ӗслекен хӗр-арйм- 
сене пролеттарийе тӗн^ине ярёке кӑларасщӑн 
кёрешекенсемяе яӗрле кёрешме хутшйнтарма тӑ- 
рӑшас пулат.

ҪавЯнтан вара, ҫак Копденкакен хулин^е 
тунй ййлана астуса, ^ён'дери пур ёҫлекен хӗр- 
арйу ем те кашни ҫулах ҫак халйх хущшин’р  
лролеттари праҫникне тйваҫҫб.

2. Ӗҫлекен хӗр-арӑмсен хӑлах хушшиоди 
праҫнккне мӗншӗн тӑваҫҫӗ.

Ҫак халйх хушшиици сотсиалисйм кунне 
хёр-арйм ӗҫлекенсем хӑйсене уйрйм орканисатси 
тӑвасшӑн тумаҫҫб, халивден пур орканяоатсисене, 
сотсяал-тедократсен парттпне, нрохвеҫҫи сойусӗ- 
сене мёпле те пулин, бҫлекен кёр-арймсспе ытла- 
рах кӳртес теҫӗ тйваҫҫӗ, мбншёя тесен, хёр-арйм-



'  сем хййсем кайа йулниде ҫав орканисатсисепе 
пит сахал кӗреҫҫӗ.

Ӗҫлекен хӗр арӑмсен халйх хушшинци 
сотсиалисйм кунне хӗр -  арймсен " ҫывйракаи 
шухйшпс вйратса, вӗсем те ӗҫлекенсем уш- 
кйнёнт)е яккенне, хййеем ирёкӗшӗн кӗрепшелли- 
не, тёп'дери ӗҫлекен дур хёр-арамсене те рево- 
Л)Утси ИнтернатсионаЛ|Не кӳртсе пӗрлештермс 
тӑваҫҫӗ; ӗҫлекен хёр-арймсен халйх хушшин^и 
сотсиалисйм кунё сҫлекенс:' рҫынӗ хёр-арӑмб 
ыӗнӗдех тонтине халйх хуш-дан^и ӳшкӑна курт 
тесшёй. Сотсиалисйм праҫш::кӗнт;е тендеры пур 
йелаиакан ӗҫлекен хёр-арймсем хайсен кайа йул- 
вй йулташӗсене хййсен орканисатсисене к5!ртмс 
ҫеҫ тйрйшмаҫсӗ, пурщуй хӗр-йрймӗсем йнлансах 
ҫитеймен ӗҫлекен хср-арамсене хййсен пуршуйлй 
середисене ҫаклатасран ӗҫ хӗр-арӑмӗсене тёрлӗ 
пуршуйла клупсене сӗторесрен сыхлаҫҫӗ. И ур- 
шуйла шухашлакан хӗр-арймсем вӗсем хӗр-арйм
сен хййсен уйрӑм ннттерессем нур, вӗсем парт 
тирен те классран та килмеҫҫӗ, теҫҫё.

Ӑнланакан ӗҫлекен хӗр-арймсем хййсен ну- 
хйвёсен’де кайа йулписене хвемииискйсем (хбр- 
арйм ёҫӗсемшӗн тӑракансем) ултавпа хййсем



йенне ҫавйрнине кйтартса тӑраҫҫё. Вёсем хай 
сем йулташёсене -уйрйм хбр-арйм орканисатсисем 
вёсен шухйшне кӑна пйтратса, хййсен пурйнЦне 
тӳрлетнб ҫёрте кӗрешме вййсйрлатса хйвараҫҫё, 
тесе йнлантараҫҫё.

Ӑнланакан ӗҫлекенсем арҫынни хӗр*арймӗ 
мӗнӗпех ёнтӗ ӗҫ хбр-арймб вйранса йнданакан 
пулни хӗр-арйм инттересне-хута кӗме ҫеҫ мар, 
мбн пур ӗҫлекенсемшён кирлине лаййх ^ухлг.рбҫ.

Ӗ ҫ хёр-арймӗ пёрлешмесен, йнланмасан 
вбсем ӗҫлекенсен екконбмипе политтиккй пурй- 
нйҫне ■дӑрыантарса тйраҫҫё (пыраҫҫё). Ӗҫлекен 
хёр-арӑмеем хййсем прохвеҫҫи сойусӗсем тума- 
сан, вёсем „сарй“ тийекен хуҫасеп сойусне ҫак- 
ланма пултараҫҫӗ. Вара бҫлеконсен старшсене 
нйсма пултараҫҫӗ; хӗвел-анйҫбпти патшалӑхсенце 
ун пек сойуссем пур.

Ӗҫлекен хӗр-арйм политтиккй тӗлӗшён^ен 
кайа йулни, политтпккй пурйнйҫӗнце кирдине 
пӗлменни, йнланманни вёсене р с-^ асах  пуйансен, 
пуршуйла политтиккй парттисен аллине кӗрсе 
ӗҫлекенсен инттересне хирӗҫ пымалла тӑва?.

Ӗҫлекбн хӗр-арймсем пёрлешни усйллине, 
вёсене иӗр асдй ӗҫлбх армине кУртме кир.шне



астуса т ӑр с ,\ йут патталйхсен^и малтан ^ныра- 
кан ёҫлекенсем ҫак халйх хутш инци сотсиалисйм 
ирадникӗн^е хӗр-арймсене пулйцтса дине тйрса 
ёҫлеҫдӗ.

3. Йут патшалӑхеен^е ӗҫлекен хёр-арӑмеен 
халӑх хушшищи сотеиалиеӑм кунё мӗкле

иртет.

Йевронпӑн, Америккйн промышленноҫ’!’ пур 
хуласен’де кашни ҫулах ӗҫлекен хӗр-арймсем ха
лйх хушшин’ди сотсиалисйм праҫнинӗ куне валли 
пит хатӗрленеҫҫё: пухусем, миттинксем туса иур 
ёдлекен халйха пётём тён^ипех^ыслакан праҫник 
дин^ен каласа йнлантараҫҫӗ, Праҫникӗ кунё ӗҫ- 
лекенсем пур орканиеатҫпсенке, клудсен^е, прох- 
ведҫи сойусёсент,е пит ■даплй миттинксем, иуху- 
сем тӑваҫҫӗ, ёҫлекенсен петуда^з прг.ҫник ҫинден 
нумӗрӗ-нуморёпе хаҫат, шурнал ҫаптарса кӑларат.

Тйвана тавап вёлерекен ҫак ылханлй вйрҫӑ 
нуҫланиддея бҫлекен хӗр-арамсеи халӑх хушшии- 
ди сотсиалисйм кунне ёлӗк Керианире пит дапдй 
ирттернӗ.

Промышленноҫт нур пор хула та Керманире 
дак праҫннке тумасйр йулман. Х удара’ ӗҫлекен



хӗр-арӑмсем хӑйсен миттннкасене йалсеяде те ду
май ҫӗрте тунӑ. 1918 ҫулта пёр Перлинрах ҫав 
кун ӗҫлӗкенсен 50 пуху нулнй, В ен ара- 38 ду
ху пулиӑ. Кашни пухурах каласа вёрептме парт- 
тире таракан 'ҫыясем ҫитеймен те, миттинксене 
ик-виҫ кува йамалла тунЯ, ҫапла вара ёҫлекен 
хёр-арзмсен сотсиалисйм кунё вырйнпе, сотопали
ей м ернп пулса тйнӑ.

Ӗҫлекен хёр-арймсен куннс Кермани, Ан- 
кли, Америккй пек пысйк, пуйан, патшалзхсенде 
ҫеҫ мар даплӑ миттинксем, пухусем, темопстрат- 
сисем туса хисепленӗ,— пӗдӗк датшалйхсенде те, 
ҫавйн пек 1913 ҫулта Коллантире ҫав куна 20  
хулара праҫник туса хисепленё, пухусене ныра- 
кан^ӗҫлекеисем ҫав тери нумай пулнипе праҫпи- 
ке ершшех тунй.

4. Раҫҫейри ӗҫлвкен хӗрарӑм сен халӑх  
хушпшщ>и сотсиалисӑм кунӗ.

Х алӑх хуппшшди пролеттари праҫнйкӗ Раҫ- 
ҫейра пирӗн йепле иртнӗ?

Каласси те ҫук; патшан хай тӗллёп тытса 
тйрае хӗскӗдӗ хӗстернӗ вйхйтра ӗҫлекен хӗр- 
арймсея ӑнланакан пёдск ушкйнӗ йут патшалйхри
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хайсбн йулташӗсеп^ен йулас мар теое тйрӑшнӑ, 
вӗсем май киляё тслте пухусем туса хайсеи Раҫ- 
сейри оҫлекен х-ёр-арӑм йулташӗсене халӑх хуш- 
тинТ)И праҫник мёне пёлтер'-чше каласа кӑтартса,

. кашштталпа тата иатшалӑха хӑй ирӗкёпе кӑна ч 
тытса тӑнипе кёрешме т,ёйнё.

Пирӗн ӗҫлекеп хӗр-арИмсем те ун ^ухне 
хӑйсене уйрйм хӗр-арӑм оркаьшеатеисем тума 
пухйнман, хӗр-арӑмсене ш айлаттарае тесе илёр- 
текен пуршуйла хӗр-арӑмсем хӑйсем патне пит 
цӗннӗ нулин те, йиланакан ӗҫлекен хёр-арймсем 
патша вӑхӑтён^ох латша т,ухыехи хӗсӳпе каи- 
диттал тарҫй 'духпехи тутӑхнй саи^йрсене ийрах- 
са, пур ёҫлекенсемпе пӗрлешсе кӗрешсен тин 
ҫӗнтерессине зухлаий.

Ӗҫлекен хёр-йрамсен^ен пӗрй хййсен 1914  
ҫулта тухий „Ӗҫлекея хӗр-ӑрӑм“ йатлй шур- 
налта халӑх хушпшн^и сотсиалисйм кунӗ пролет- 
тарисем кӗрешннне ак ҫапла ӑнданса ҫыра?: 

„Пайан ёҫлӗх праҫникё, паййн ҫуклйх
праҫпикё“ , 

Пӑрӑнйр, сарлакарах ҫул парар!
Пирӗниеле йунашар упӑшкасем, пит^есем 
Аипасем, аттесем те йумашар! ^ "**



Ирӗкшӗн ҫунакан, ирёке йуратаканё, '
Ут малалла! Сасӑ хытӑ т)ёнет!
Сарӑлса выртаҫ куҫ умӗнҫе инҫетри ҫӗрсем 
ТӑвЯрланса хӗсёнсе йыраҫ пирӗн еретсем 
ХытЯраи-хытӑ илтӗнеҫ пирёп ёҫлӗх йурри-

сем
Ӑнланакан хӗр-арӑм хгШсен шурналӗн^е 

патша вЯхӑтӗн^и тӗттӗм тёп сакайён'де пурӑннӑ 
'духнех ҫапла ҫырнӑ. Ӑиа хирӗҫ пёрле хёрсе ӗҫ- 
леме $ённе пвкех ҫав „Ӗҫлекен хӗр-арйм“ йатлй 
шурналӑн пёрремӗш нумӗрӗн^е ёдлекеисен^ен 
тухнй поет М. Арттамонов ҫапла ҫыраФ: 

„Ӗҫлекенсен праҫникӗн^е 
Ҫён шурӑма туртӑнӑр 
Телей тудса куысем курӑр,
Есир текех т)ура мар.
Х ура кунсем иртнӗ хыҫҫӑн 
Савӑпӑр-ха ерттелпе,.
Т)ӗрӗ цунпа ҫине тӑроа 
ВМ  пуҫтарйр кӗрешме“ .

Ӑнланакан ёҫлекен хӗр-арамсем Раҫҫейри 
ытти ӗҫлекенсемпе пӗр рете тӑрса кёрешесшёи- 
нйне Йунлӑ Микулай патшан йулашки кунӗсене 
пу^ӑяакай тӳре*шари шухӑшдаса илсе 1914
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мёш ҫулта ёҫлекен хёр-арӑмсен сатсиалпсӑм нраҫ- 
шжб ҫи ти ^ен  ерне малтап халйх хушшинцц хӗр- 
арйм пролеттари праҫнпкне туыа хатӗрленекен 
хср-арймсене, ушкйнӗпех хупса лартнӑ. 80 ӗҫле- 
кен хӗр-арйм, тата „Ӗҫлекен хӗр-арйм“ йатлн 
шурналйн ретаксине пбтӗмпех арестовав туса 
8 ҫула патшалйхран кйларса йарса вӗсене пелит- 
сп нйхса тӑмалла тувй.

Унтан вара вӑрҫӑн йунлй тӗлёкё ^ас пуҫ- 
ланса кайрё, самана йёркипе наналла сӗтӗрекен 
Романӑв ййхё пстес умён тапаргату пуҫланса 
кайнгше, валлй, револ,утси пуҫланас умӗнхи ҫул- 
сеп^е бҫлекен хӗр-арӑмсеп сотсиалисйм праҫнпкне 
тума май та килмен.

Третья Гееударотвэн. Типография в Кавани.




