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Интернатсионал. 

хут. 

Ылханлӑ выҫӑхнӑ т,урасен 
Мӗн пур тент;!! харӑсах тар. 
Вӑркат пкрӗк ӑс тӳсме ҫукран, 
Вилиэден ҫапӑҫма хатӗр. 
Пусмӑрлакансен тёнтшне йӑлт 
Никӗсне хвармит^ен ишер, 
Унтан ҫӗнӗ тёнт,е тӑвӑпӑр: 
Ним марри мён пурё пулӗ. 

Ҫакӑ яирӗн йулашки 
Татӑклӑ ҫапӑҫу, 
Ин«тернатсионалпа 
Етем йӑх ^ёрёлё. 

Паттӑр та, турӑ та, патша та 
Пире никам та ҫӑлас ҫук: 
Хӑтӑлас тесен хӑтӑлӑпӑр 
Хамйр алӑпа ан^ах. 
Мӑшкӑла т,асах пӗтермешкӗн, 
Хамӑра ырлӑх идмешкӗн, 
В т>ах хӗртер, тимӗрне шаккӑр, 
Тимӗрӗ хӗрсе ҫитнӗ т,ух. 

Ҫакӑ пирён йулашки 
Татӑклӑ ҫапӑҫу, 
Инттернатсион лпа 
Етем йӑх ^ё ёлё. 

Тӗнде ӗҫве туса тӑратпӑр, 
Мён пур ҫёр-шыв ёҫлекенсев, 
Пирён а н р х пулма тивёҫлё, 
Харам пырсене—пӗр шит те... 
Ҫав пуҫ касакан йытӑсемшӗн 
Хӑруш аслати «вӑтсан. 
Хёвел хӑй ҫуттине пирёнщён 
Пёр пекех ҫутатса тӑрӗ. 

Ҫ; кӑ яирён йулашки \ 
Татӑклӑ ҫапӑҫу, | 2 

Инттерватсионалса 1 

Етем йӑх ^ёрёлё. 

2 хут. 





у-ра 
у-ру 
а-ра 
а-на 

а-нар 
а-рае 
у - р у 
у-нар 

ан. ун. ана. ура. апу. уна. аиар, 



ыш шы-ра шы-рас 
ыр шы-рар сы-рар 
ы-ра шы-ран шы-рар 
ы-ран сыр сы-рас 

Ыраш сар. Ура сырар. Ыраш алар. Ан шыра. 
Ура сыр. Ыраш алар. Ыраш шыра. Ыраш сар. 

аш 
а-ша 
шу 
а~шу 

Ула лаша. Шала 
Шала лар. 

шал шу 
ша-ла шур 
ла-ша шан 
ша-ла ша-ла 

лар. Сана лаша. Ана шурнал. 
Сана лаша. Ула лаша. 

ал 
ул 
сул 
лар 
ла-ран 

у-ла 
а-ла 
а-лар 
са-ла 
са-лам 

лар 
ла-ран 
са-лан 
ла-рар 
ла-рас 

у-ла 
су-ла 
а-лар 
ла-ран 
у-с&л 

Лар. Ула. Усал. Салап. Усал ан сун. Ан ула. 
Сана салам. 
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ах 
ах-ах 
ух 
у-хас 

хал 
са-хал 
су-хал 
хыр 

хул 
х у р 
ху-ра 

ху-ха 
ху-ран 
ху-рас 
хы-рас 

Хусан. Хура хуран. Хулара хурал. Ахах сахал, 
Хусан хула. Салара сухан сахал. Ула лаша 

сухара. 

Хура сухал. Хура лаша. Хуран хура. 

М м 

с-у-угу*-/-^-^.,/ , / / / / /.1 
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ам 
а-нам 
у-нам 
у-рам 

ма 
а-ма 
а-ман 
су-май 

ман 
ма-на 
ма-нам 
ма-нар 

мул 
му-ла 
ла-рам 
шы-рам 

Ан ман. Май а ан ман. Ан амен. Мала ар. 
Мана шан. Сана салам. Сана манас мар. Ман 

урана сыр. 



ат у-тар та-та та-тар 
ут ху-тар ту~та ты-тар 
сут ху-тас та-с а ту-тар 
хут су-тас ту-са ту-рат 
шут а-таш ту-сан ты-тас 

Ан сут. Шур хут. Ан аташ. Лаша сутас. Тула 
тухас. Таса тута. 

Ӑ ӑ 
« 

у-хӑ су-лӑ 
у-сӑ ты-рӑ 
су-лӑ| тылӑ 
ту-лӑ тӑ-ла 
а-лй хӑ-ла 
ху-шӑ| шӑ-на 

/ / /// / ' У / / /—•' / / •' А*. - ШУ'-/у'/у //7-

тӑ-лӑ 
тӑ~рӑ 
тй-нӑ 
сӑ рӑ 
сӑ-тӑр 
хӑ-рӑм 

ӑи 
ӑ-на 
ӑ-нам 
ӑс 
ӑ-са 
ӑ-нй 

Шурӑ хурӑы. Хытӑ тӑм. Сӑтӑр ан ту. Хура 
шӑна* Хӑрӑм хура. Урамра тусан тухнӑ. Ӑшӑ 

тӑла сыр. Ана шурнал тухнӑ. 
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хуп хы-пас пыл па~ман 
суп па-сар у-па пу-хас 
сып пур ху-пах хы-пар 
хып пу-ра па-сар ту-па 
хы-пар пыр па-лан ту-пас 

Ыран пасар. Утӑ пухма пыр. Пура пурар. Ла-
шана хуп. Аван апат, Ман пата пыр. 1 ус пулар. 
Пасара пир. Пура пурар. Ман пата пыр. Туе пулар. 

ав 
шав 
лав 
шыв 
шы-ва 

вар 
а-вар 
а-ван 
ву-ла 
ву-тӑ 

выр 
вы-рас 
вӑ-рӑ 
вӑл 
сы-вӑ 

тӑ-ван 
тӑ-вар 
тӑ-вӑр 
вы-рас 
вы-рӑс 

Аван хула. Тырӑ выр. Вут хут. Тӑрӑ шыв. 
Аван ыраш. Вӑрӑм ана аван мар. Хура вӑрмаи. 

Вулама лар. 

Ват тутар. Таса шив аван. Ыраш вырар. Тарас» 
шурнал вула. 
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С» А® • / / / / / / / ч у / 1шшш 
ак кат ка-лак кур 
хак кас ка-рас ку-рак 
сак кар па-так ку-шак 
вак кан пу-рак ка-кар 
рак кам хӑ-рӑл | вӑ-кӑр 

Хура така. Лаша акара. Кусар мака. Канаша 
халӑх пухӑннӑ. Пӑлукӑпа ака тума аван. Ыран 
сухана тухар. Анана ьнавус тӑкса аванлатӑр. 

а-лат та-рат у-тат сӑ-вӑ-рат 
у-лат тӑ»рат а-та ку-ра-нат* 
в у - л а т са-рат ты-ха лаша атат 
у-тат ку-лат шӑ-ва-рат хур сӑхат 

Тарас пура пурат. Сахар ура сырат. Тыхана 
аван пӑх. Пулас лаша тыхаран паллӑ. Турӑх 

тутӑ тытат. 
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Сӑпса хытӑ еӑхат» Вут хутма тӑр, Ыраш пулнӑ, 
вырас пулат. Сана салма, мана улма. Вӑрманта 
кашкӑр пур. Ата купӑста шӑварма. Ула лаша 

тамаша, ака тӑват хашкаса. 

е-сир ви-те и-лес ер-не 
е-пир хир-те ки-лес леш-не 
е-тем сир-те и-шер сер-те 
е-рех и-лет си~сер вит-ре 
пи-ре ки-лет пи-сес ат-те 
си-ре ти-рет хи-рес ан-не 

ил хир кил пир 
иш вир кин пит 
ир тир тин пик 

Улӑх ути аван. Машшинӑпа сӑвӑрнӑ вӑрлӑх 
таса пулат. Улӑхри Иван вир акнӑ. Вир пӑтти 

тутлӑ. Иван, Канаш вуланнне тлеме тух, 
Иван вир вырат. Улӑхра курж пит аван, Сакйр 

пусйлз. хир аван* Шупашкар авалхи хула. 



Хурсем шывра ларнӑ. 
хир курнӑ. Ир таракан 

тутлӑ. Хире викка 
Сире салам. Хиртпе апаш 

пупликки. Тушарсем 

Есир вир вырнӑ» епир 
тутӑ пулнӑ. Хирте апат 
аксан ута пулат. 
аван анат, Канаш рее-
респупликкй туна. 

уҫ ҫа-ра ҫы-ран ҫар 
пуҫ ҪУ-ра ҫе~ҫен сар 
каҫ ҫу-рӑк ҫем ҫе ка~ҫар 
лаҫ ҫу-рӑм ҫӑм ха ка-сар 
а-ҫа ҫу-лӑм пӑр-ҫа ҫа~ва 

Ҫыру ҫыр. Кӑҫал ҫумӑр ҫукалат. Ҫерем уҫрӑм, 
вир акрӑм, ӑна вырма ир тухрӑм. Тухман ҫын 
тухсан, тӑман тухнӑ, тет. Ҫтаппан ҫармӑсла 

калаҫат. 

ҫӗ-рӗ вӗ-рет 
ҫӗ нё кӗ-лет 
тӗ-иӗ сӗ-тел 
тӗ-рӗ хёҫ 

ӗҫ ё-мӗт 
ӗм ӗ-лӗк 
ӗн ҫӗ-лӗк 
ӗ~не сӗ-лё 
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ҫё-рё хӗс 
вӗ-рен хёр 

ӗ-нер 
ӗ-нен 
хӗн 
хё~не 

ти-лӗ 
С И - в с 
ӗ-нер 
ҫӗ-мӗр 

вӗ-ре~не пӗ-ве 
пӗ-кӗ кӗ-ве 

Суккӑр курмаст. Хут пӗлмен ҫын суккӑрпа пё-
рех. Канаш ирӗкӗ сире те ҫырӑва вӗрентет. Ле-
нин Хусанта вёреннӗ. • Хӗрлё Ҫар ӗҫ-халӑхне 
ҫӑласшӑн ҫапӑҫат. Тӑмлӑ ҫӗр хура ҫёртен си-
вӗрех пулат. Сёве тӑрӑх сулӑ анат. Ҫавал 

шывӗ ҫине електритсӑ стантси тума аван. 
Пӗтём ҫӗр ёҫ-халӑхне тивӗҫлё. 

Ёҫлемен ҫын ан ҫитёр. 

Каыаш -ренӗсем саҫҫетанине пухӑн^ӗҫ. Т^ул-
хула Атӑл хӗррин^е. Хрес^еы ҫынни ҫӗр ӗҫ-

лесе пурӑнат. 
Трхха тӑват ҫултан ытла усрама кирлӗ мар. 

Ватӑ ^ӑхӑ вӑл ҫймарта сахал тӑват. 

Т ) ^ 

^ан ^ӑ-хӑ ^ё-ре 'ҫӑ-лах 
•§ар ^ӑ-лан "Ҫё-лӗ ^ӑ-ваш 
^ун пӑ-^ӑ ^ӗ-пӗ пӑ-т,ӑ-кӑ 
•ҫул "ҫӗн 'ҫё-рё ^ёл-пӗр 
^у-ра т§ӗр ^й-рӑш -ҫӗн-тёр 
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тир ^у-кун ^у-ман ^ӗ-рӗ 
*$ир ту-кун ту-ман тӗ-рӗ 
тур пӑ-т^ӑ ^ӑ-рӑш а-^аш 
-ҫун пӑ-тӑ тӑ-рӑш а-таш 

Аптӑранӑ кӑвакал кутӑн тдмнӑ, тет. Саншӑн 
кашкӑр та тутӑ пултӑр-т^ӗ, сурӑх та тӗрӗс 
тӑтӑр-здӗ. Пезден автан ашӗ ҫиме ан^ах аван. 

'Ҫӗмпӗрте ^ӑвашсен аслӑ шкул пур. 

ай йал йур йы-тӑ 
пай йа-лан йул йы-вӑҫ 
май-ра йа-ка йух йы-вӑр 
сай-ра су-йа йут йых-рав 

Аслӑ хрес^ен Канаш йӗркине йуратат. Канаша 
суйланӑ "̂ ух ^ипер суйлас пуяат. Раҫҫей хве-

тератсилле респупликкӑ. 

кай-ра 
уй 
туй 
суй-ла 
май 
хӑй-ра 

па-йан 
пу-йан 
ха-йар 
хӑ-йар 
йа-рас 
йат-лас 

иу-рӑ 
йу-ман 
йу-мах 
йул-хав 
йул-таш 
йус-ман 

йы-шӑн 
йыш-лӑ 
йыс-на 
хӑй-ма 
йах-вар 
Иа-кур 
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Каната харам пырсемпе пупсене, пуйансемпе 
куштансене суйламаҫҫӗ. Пирӗн Раҫҫей рео 
пупликкинт^е вырӑс та, т,аваш та, тутар та, 
пурте—пер тан. Йывӑр вӑхӑт килсен йулташ-
на ан парах. Пер кун кайас тесессён, ҫит§ё 

кунлӑх ҫӑкӑр ил. 
Раҫҫей керпӗ хёреслесе хунӑ ҫурлапа мӑлатук. 
Тутарсем уйрӑм респупликкӑ турӗҫ. Йалти 
канашсен йал ӗҫне йӗркеллӗ туса пырас пулат. 
Америккӑра та респупликкӑ, ан^ах унта Раҫ-
ҫейри пек мар. Егшр канашсене ёҫлекенсемпе 
хрес^енсен^ен суйлатпӑр^ вӗсем кӑпитал-
ҫӑсемпе хапрӑк - савӑт хуҫисене, пуйансене 

суйлаҫҫё. 

ӳт тӳ кӗрӳ ӳлет 
ӳо тӳс кӗтӳ улат 
ӳсёр тӳре пӳре ӳсёр 
ӳкёр тӳме пӳлме усӑр 
ӳкёт кӳме ӳкме тӳс 
ӳлём хӳме аӳкнӗ тус 
ӳкён сӳре сӳтнё пӳре 
ӳпре ҫӳҫе хёрхӳ пура 
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Ӳяренӗн ёмёрӗ икӗ ерне. Пуп куҫ нӳхреп 
куҫ. Вӑтанман йумӑҫ пулнӑ, тет* ӳркенмен ӑста 
пулнӑ, тет. Сӳс-кантӑр пулсан пир-авӑр тума 
пулат. Выҫсан ҫӑкӑр та тутлӑ, тӑрансан пыл 
та йӳҫӗ. Ҫу иртсен ҫырлана ҫӳремеҫҫё. 

оӳк уйӑхӗн ҫи^ҫёмӗш кунӗнт§е Раҫҫейри 
ёҫ-хадӑхӗ ^аплӑ праҫнӑк тӑват. Канашшӑн ёҫ-
леме ан ӳркен. 
| | Анана кӗркунне сухаласа хӑварсан, нихӑ-
ҫан та сӳреме йурамаст: сӳресен ун усси ҫук. 

Пыл-хур^ӗсем усрас тесен, малтанах килб-
шӳлӗ вёлле тупас пулат. 

Ёлӗкхи улпутсемпе 'рнавниксем, хӑйсен 
ҫут тӳмисемпе те пулин мухтаннӑ. 

Пуйанӑн ик-виҫ ҫыншӑн вун пилӗк пӳлём, 
ҫапах та вӑл ҫул ҫӳрекене ӑшӑнма йамает'. 
Хрес^енён пур—ҫит§ӗ ҫынна ҫи^ӗ аршӑнлӑ 
пӳрт, иртсе ҫӳрекене вӑл—хаваслансах кӗртет. 

ахаЛ) 
кукӑл, 
макал. 

Кул>а 
в ы ^ а 
П у ^ а 

Пал,а 
Падук 
Кул,ук 

ула 
ку^ан 

Канаша пуйансемпе ҫпекку-рнтсене ан суй-
лӑр. Мавда кар^ӑк ҫум ҫумлат. Вы^арӑм, кул-
тӑм, утӑ ҫултӑм, ҫырла ҫеҫки пуррине пёлме-
рём. Карташёнт^е Ил^ук пизден лаши вы^ат. 
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Л)утсернӑ утӑ тума пит аван курӑк, ӑна 
вы^ӑхсем йуратса ҫийеҫҫӗ, Ёне-вы^ӑх ^умийӗ 
пӗр выл>ӑхран тепӗр выл^ӑха йерет. Л^вукӑн 
выЛ)ӑхӗсвм кал^а ҫине тухса кайнӑ, Канат 
респупликкин^е харам пыреемпе експлуаттат-
тӑрсем вазди вырӑн ҫук: ӗҫлемен ҫын ан 
ҫитӗр. 

Мӑкӑв^ ^е^екӗ илемлӗ. Хусанта супӑн, савӑ-
т^ӗсем пур. Ху^амана йурасси ҫӑмӑл ӗҫ мар вӑл. 

Тӗн^ипе рево^утси тӑватпӑр. Коммунӑпа 
пурӑнма аван. Пӗтём тӗн^ери пролеттарисем, 
пӗрлешӗр. ГТуйан Петёртен контрипутси илнӗ. 
Коммунистсем ӗҫ-халӑхӗшӗн тӑрӑшаҫҫё. 

Ленин Халӑх Комиссарӗсен Канашӗн прет-
ҫетаттёлӗ. 

Росӑ ^укҫемпурха нимӗҫсен шур салтакӗ-
сем вӗлернё. 

Н) н, Щр 
У / 7 / / / / / / 

хун,ама хун>акам мӑкӑн, 
ху1%аҫа хуН)ӑм супӑн. 

револ^утси пролеттари сотсиалисӑм 
контрипутси темократти коммунисӑм 
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^ӑвашсем Двтономла Оплӑст турӗҫ, Унӑн 
тӗп хули Шупашкар. Раҫҫей Хветератсяйӗн 
Сотсиалисӑмпа Канаш Респупликки—ӗҫлекен-
семпе хрес^енсен патшадӑхӗ вӑл. 

а-на пу-ра ват-та ху-ша 
Ан-на пур-ра ап-па хуш-ша 
а-ла ву-та а-са кук-ка 
ал-ла вут-та ас-са пус-са 

Алла патак тыт. Пусса таса усрӑр. Тарас вут-
та пынӑ. Тырра аласа акӑр. Лукка салтакра. 

Росӑ ^укҫемпурхпа Карл Липкнехт ёҫ-
халӑхне кӑпитал аллин^ен ' ирӗке кӑларас 
пысӑк ӗҫшӗн вилнё. Етем йӑхӗ ҫав пы-
сӑк ӗҫшӗн пӗтнӗ ҫынсене ёмӗр асӑнӗ. Кам 
пысӑк ӗҫшӗн виднӗ, вйл пётмен. 

Камӑн пурӑнӑҫё хура халӑхшӑн пит хаклӑ 
ҫавӑн пек ҫынсем вилӗмрен пёртте хӑрамаҫҫӗ. 

Пётӗм тёнхери ӗҫ-ҫыннисен пӗрлешёвне 
инттернатсионал теҫҫё. 

Ёҫлекен, хрестрт, халӗ санӑн аллунта ҫӗнё 
хӑватлӑ йапала пур—вӑл вӗренсе ҫутӑласси. 
Ҫав йапалапа есӗ малашнехи ҫутӑ пурӑнӑҫа 
тупӑн. Тытӑн ӗнтӗ вӗренме. 

! • 

Кӗрсе кай! Пырса лар! Иртнӗ-ҫӳренӗ -§ух 
кӗрсе тух! Вӑшт! ан^ах турё: курса та йулай-



_ • 

мерам. Лета ҫын ӑстах: ӗҫе тытнӑ, тунӑ, пӑ-
рахнӑ! 

Пётӗм тӗн^ери пролеттарисем, пӗрлешӗр! 
Виҫҫёмӗш Инттернатсионал сывӑ п^лтӑр! 

? • 

Кам есё? Есӗ ^ӑваш-к, тутар-и? Жӗн йатла? 
Есӗ килте мӗн тӑватӑн? Ҫӑпата тума иӗлетӗн-и? 
Ҫӑпатана миҫе пушӑтран тӑваҫҫё? Есӗ автан-
нӑ-и? А^у-пӑт^усем пур-и? Вӗсем миҫе ҫулта? 

-ҪӐВАШЛА САС-ПАЛЛИСЕМ. 



Й|па уйӑхӗн^и рево^утси. 
о 

Нупа уйӑхӗШ)Н рево^утсине сотсиалисӑм-
шӑн пуҫласа йанӑ. Сотсиалисӑм вӑл—пӗтём 
пурлӑха, мӗн пур ӗҫе пёр пек уйӑрса тӑрас 
йёрке. Иупа уйӑхӗн^и револутси улпутсемпе 
кӑпиталҫӑсен ирӗкве сирпӗтсе, ирёке ёҫле-
кенсемпе хрес^еесене па^ӗ. 

Тёнт,е ӗҫне туса тӑратпӑр, 
Мӗн пур ҫёр-шыв ӗҫлекенсен, 
Пирӗн а н р х пулма тивӗҫлӗ, 
Харак пырсене—пёр шит те... 

Пмрӗн КОКСТйТуТСИ. 

Пирӗн конститутси—вӑл пӗ :ӗм Канашрес-
пупликкиие мӗнле йӗркесемпе тытса тӑмалли-
не кӑтартакан тёп саккун. Пирён конститутси 
тӑрӑх5 ӗҫ-ҫыннисем ан^ах патшалӑха хӑйсен 
тёпута^ӗсен Канашёсем урлӑ тытса тӑма пулта-
раҫҫӗ. 

Канашсем. 
Канаш Раҫҫейёв^е пётӗм ирёке суйланӑ 

ҫынсем тытса тӑраҫҫӗ. Вӗсене пӗтӗм ёҫ-халӑ-
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хӗ суйлат. Хӑйӗн тӗпута^ӗсем урлӑ ӗҫ-халӑ-
хӗ пурне те, хӑй мӗнле тӑвас тенӗ, ҫапла ту-
са пырат. Канашсеие ӗҫлекеисемпе хрес/ҫенсем 
суйлаҫҫё. Суйлакансен кӑмӑлнекилмесен, кирек 
хӑш тӗпутата та вырӑнтан кӑларма пулат. Ҫакна 
тума ҫӑмӑл, мёншён тесен тӗпутатсене кашни 
хапрӑк-савӑт, кашни йал суйлат. Кашни хап-
рӑк, йе кашни йал хӑйӗн тӗпутатне кайалла 
^ёясе илме, вырӑнтан кӑларма пултарат. Ҫа-
вӑнпа Канаш нихӑҫан та хӑйне суйлакаисен-
^ен уйӑрӑлса тӑма пултараймаст. Вӑл йаланах 
хӑйне суйланӑ ӗҫ-ҫыннисемпе пӗр шухӑшлӑ 
пулмалла. 

Пётёйз Раҫҫвйрм Каиашсен Сйесё. 

Пӗтӗм Раҫҫейри Канашсен Сйесӗ—вӑл 
ирӗке тытса тӑракан т§и аслӑ оркӑя. Вӑл Ха-
лӑх Комиссарӗсен вырӑнӗсене кама кӗртесси-
не каласа парат. Конститутси улӑштарма, 
вӑрҫӑ пуҫламӑ, килӗшӳ тума пултарат. Сйес 
ҫулталӑкра икӗ хут, кашни ултӑ уйӑхра, пу-
лат. Канашсеа Сйесӗсем хушшинт,е унӑн ӗҫӗ-
сене вӑл суйласа хӑварнӑ Тӗп Комиттет туса 
тӑр:т. 

Ёҫ йурри. 

Пирӗн ӗҫён йуррийӗ 
Пит хӑватлӑ, пит вӑёлӑ, 
Унӑн ҫивӗ^ т,ӗр вӑйӗ 
Ҫавра ҫил пек тӑвӑллӑ. 
Каҫхи тӗксӗм вырӑн^е 

Халӗ йурӑ йанӑрат, 
Уя хӑстарлӑ сассин^е 
Ӗҫ хӑват,ӗ палӑра^. 
Ҫав ӗҫ йурри ҫӗр ҫине 
Тинӗс хум пек сарӑлат, 
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Унӑа Т)ӑнлӑ1 хӑва^ӗ 
Ӗҫӗн ^апне хыт сыхлат. 
Есир ҫакӑ йурӑра 
Ҫӗнӗ сӑвӑ млтетӗр, 
Кӗрегоӳпе вӑрҫӑра 
Унӑн вӑйне сисетӗр. 
Ҫав йурӑра пурте пур: 

Ҫил-тӑвӑлда килӗшӳ, 
Савӑнӑҫпа пӑр-ҫӑлӑр, 
Ҫӗаӗ пурнӑҫ, ҫӗнтерӳ. 
Пирӗн ёҫӗн йуррийӗ 
Пит хӑватлӑ, пит вӑйлӑ, 
Унӑн ҫизӗ^ Т|ёр вӑйӗ 
Ҫавра ҫил пек тӑвӑллӑ. 

Ӗҫжемен ҫьш ам ҫитӗр. 

Ҫёр—ӗҫ-халӑхне. 

Револзутсизден ҫӗр ахал, ҫынсен аллинце 
пулнӑ. ^ылай ҫӗрсем патшапа ултутсен, тата 
пупсен аллин-ҫе пулнӑ. Вӗсен адинт,е ҫёр пул-
нипе ӗҫ-ҫыннисене пусмӑрлас ӗҫе пулӑшса тӑ-
нӑ: халӑх хӑйӗн йунне, тарне хӗрхенмесӗр ӗҫ-
ленӗ, уссине тӗпрен-ҫӗк "^ухлӗ те курайман, 
Пӗтӗм тырӑ-пулӑ нимён тумасӑр пурӑнакан 
улпута кайнӑ. 

Канаш ирӗкӗ пӗтӗм ҫӗре ӗҫ-ҫыннисен ал-
лине пат^ё. Кашни ҫын тара тытмасӑр, хӑйён 
вӑйӗпе мӗн ^ухлӗ ҫӗр ӗҫлесе ҫитерме пулта-
рат, ҫавӑн ^ухлё илет. Халӗ пӗтӗм ҫӗр ӗҫ-ха-
лӑхён аллии^е тӑрат; вӑл ӗнтӗ халӗ ӗҫ-халӑхӗн 
пурлӑхне ӳстерме кайӗ. 

Ҫӗр ӗҫлешля$ комунӑсем. 

Пирӗн ҫӗр нумай. Аи^ах ӑна пурне те ва-
леҫсе парсассӑн, лайӑх, тырӑ пулакан ҫёр каш-
нине нумай тивее ҫук. Тивсессӗн те лаша, па-
лук, тата ытти хатёрсем ҫук пирки ӑна ӗҫле-
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ме май пулас ҫук; вал хатёрсене епир илессе 
те ниӑҫтан та илийес ҫук, мёншён тесен вӑр-
ҫӑ пире вӑйсӑрлатрё, епир ^ухӑнланса ҫитрё-
мӗр. Ан^ах пӗтӗм йал-йыш пёрлешсен, ҫӗре-шы» 
ва пёрле ҫӑмӑлӑн ёҫлеме те май килет: ҫӗре 
сухаласа акма та, тыррине пуҫтарма та ҫӑмӑл 
пулат. Пӗрин лаши пур, тепёрин—пӑлук, виҫ-
ҫёмёшӗн сӳре; кунсӑр пуҫне тата пурин те дё-
ре тӗплёрех ӗҫлес шухӑш пулат. Пурте пёр пек 
ёҫлеҫҫӗ пурте хӑйсем валда те, кил-йышёеем 
ваоди те иормӑ тӑрӑх ҫимӗҫ илеҫҫё. Ытлашши 
йулни хулари ӗҫлекенсене кайат. 

Ё ҫ л е н е к п е х р е с ^ е н . 

Рево^утси^ен ӗҫлекен те, хрес^ен те кӑ-
питалҫӑсемшӗн ёҫленӗ: хрестрт ҫёр ӗҫленӗ 
те, тупӑшие улпута панӑ; хапрӑкри, йе савӑт-
ри ӗҫлекен хуҫа кӗсйишӗн тӑрӑшнӑ. Халӗ ӗҫ-
лекенсемпе хрес^енсем ирёке хӑйсен аллине 
ил^ёҫ те, улпутсёмпе хапрӑк-савӑт хуҫисене хӑ-
валаса йат^ӗҫ. Пӗтӗм тырра, пётӗм тавара халӗ 
пур ӗҫ-ҫыннисене те пёр тан валеҫсе памалла. 
Ёҫлекенсенӗн йалти хрес^енсеие хапрӑк тава-
рӗсем памалла, хрес^енсенён хуласене тырӑ 
парса тӑмалла. 

Ёҫлекенсемпе хрес^енсем тӑван пек пӗрлеш-
нипе ҫеҫ асапа ҫёнтерсе хӑйсен ирӗкне тёрек-
летме май пулат. 
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П р о я е т т г а р и а т т и е т а т т д а . 

Кӑпиталҫӑсемпе улпутсен ирӗкё хыҫҫӑн 
ӗҫлекенсемпе хрес^енсен Канаш ирӗкӗ пулса 
лар^ӗ. Пуршуаҫин вӑйне хуҫас пулсан, ҫӗнӗ 
ирӗк вӑйлӑ пулмалла. Ирӗке унӑн пӗр -ҫарусӑр 
хытӑ тытса тӑмалла5 иккӗленсе тӑмалла мар. 
Ҫакӑн пек ирӗке тиктаттурӑ теҫҫӗ. Пуршу-
аҫипе пӗтём вӑйпа кӗрешме, ӗҫлекенсен клас-
не пусмӑрлас йёркерен хӑтарма пире пролет-
тариат тиктаттурӗ кирлӗ. 

Хӗрлӗ Ҫар. 
« 

Йупа уйӑхӗнт^и рево-^утсит^ен Раҫҫейре 
пысӑк ҫар пулнӑ. Вӑл ҫарта ӗҫлекенсемпе хрес-
^енсем пурин^ен ытла пулнӑ пулсан та, 
кӑпиталҫӑсен инттересӗсемшӗн вӑрҫса - тӑнӑ. 
Халӑха кӑпиталҫӑсем улталаса пурӑннӑ. Ун 
пирки вара халӑх, натси инттересӗсене сыхлас-
си 1)И малта пулмалла, тесе ӗненнё. Ёҫлекеы-
семпе хрес^енсене вӑрҫа йарса, капиталҫӑсем 
хӑйсемшён ан^ах тӑрӑшнине халӑх пӗлмен. Ре-
во^утси пулсан, ӗҫ-ҫыняисем пурте, вёсем кам-
шӑн вӑрҫса вилме кайнине курнӑ. 

Ёҫ-ҫыннисемпе пуршуйсен пӗр инттерес пу-
лас ҫук. Канаш ирӗкӗ Хёрлё Ҫара пуҫласа йа-
•ҫӗ. Ку ҫар йут ҫӗрсене туртса илсе патшалӑх 
ҫӗрне ӳстересшён мар, хуҫасемпе улпутсемшӗн 
те мар, ӗҫлекен халӑхӑн пурӑнӑҫне йусасшӑн 
вӑрҫат. Ёлӗкхи улпутсемпе кӑпиталҫӑсене 
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Хёрлё Ҫарта вырӑи ҫук, мӗншӗн тесен Хёрлӗ 
Ҫарти кашни салтак—вӑл Канаш Раҫҫейӗшӗн 
тӑрӑшакан ҫын. Ёҫлекенсемпе хрес^енсен 
Хёрлӗ Ҫарӗ хӑйӗн салтакӗсем хӑйсем мӗншӗн 
вӑрҫнине пӗлнё пирки гшт вӑйлӑ. Ёҫлекен-
семпе хрес^енсем хӑйсен клас инттересӗсене 
пёлсе тӑнӑ ^ухне Хӗрлӗ Ҫара никам та ҫӗн-
терес ҫук. 

* * 
* 

Вӑхӑт ҫитрӗ, сехет ҫапат— 
Вутта хытӑрах хёртер. 

Ҫӗнтерӗве мӗн кансёрлет— 
Ҫавӑн урлӑ т,ас каҫар. 

Куҫҫу^пеле пӗлӗтсене 
Ан та асӑн, пӑрахах. 

Ҫакӑ вӑрҫнӑ кун-ҫулсевдо 
Тӑрӑш, ҫуз-ха хытӑрах. 

Хӑруш, йӑвӑр вӑхӑтсент,е 
Кӗт-ха, ^ӑт-ха, ёҫле-ха. 

Ҫӗнтерӗвӗн ҫулӗ ҫинт,е 
ТЗаплӑ вӑхӑт малта-ха. 

Инттернатсионал. 

Ёҫлекенсем ирӗке тухасси—вӑл ӗҫлекенсен 
хӑйсен ёҫӗ. Пролеттариатӑн клас тӑшманӗсене 
т^асрах пӗтерес пулсан, пӗтӗм тӗн^ери ӗҫле-
кеысен пёр-пӗринпе хытӑ пӗрлешмелле те, пӗр-
лешнё вӑйиа капитал пуслӑхне илсе пӑрах-
малла. Пётём тӗн^ери ёҫлекенсен инттересӗсем 
пуринӗн те пёр пекех; вёсен натси инттересӗсем 
пулмалла мар. Пӗтём тӗн^ери ӗҫлекенсенӗн про-
леттариата ирӗкё кӑларас шухӑшпа тунӑ пӗр-
лешёве Инттернатсионал теҫҫӗ. Мускавра 
пуҫланса кайнӑ Коммунистсен Инттернатсиона-
лӗСпётӗмтӗн^ери ӗҫлекенсен ҫыниисем пуҫтарӑн-
са канашланӑ пирки пуҫланнӑскер) ӗҫлекенсен 
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класне кӑпиталисӑмӑн сӑн^ӑрӗсен^ен хӑтарас-
шӑн тӑрӑшат. Ҫак ӗҫе вӑл револутси туса пӗ-
тӗм ирӗке ӗҫ-ҫыннисене парса, коммунисӑм 
йӗркине ӗҫе кӗртсе тӑвасшӑн. 

* * 
•к 

Пӗтӗм тӗвт,ери пур -§ухӑнсем, пӗрлешёр, 
Сире ҫутӑ йрӗа хӗвелё ^ӗнет. 
Тӑшманпа ҫапӑҫма кар тӑрса пухӑнӑр, 
Хытӑ пыр малалла, ҫирӗплӗ ӗрет. 
Выҫлӑха, хӗсӳве, мула ылханса 
Тӑвансем, пыратӑр -рралӑх сӑнт,ӑрӗпе. 
Тӑвавлӑх ҫийеле тухсан, тӗттӗм ирӗкӗ пӗтӗ,— 
Ирӗк ҫуттин сехе^ӗ ҫитрё ӗнтӗ. 
Ҫавӑнпа хӑвӑртрах пӗр ҫын пек ҫёкленӗр 
Ҫутӑ таса мрӗке сыхлама. 
Пӗтём тӗнт,ери пур ^ухӑнсем, пӗрлешёр 
Тирансене хӑрушӑ шывпа йухтарма. 

^ирнӳпе патшадах. 

Ёлӗк Раҫҫейе патшасем тытса тӑнӑ "^ух, 
тӳре-шарапа ^иркӳ пёрне-пӗри тытса, пулӑшса 
тӑнӑ: тӳре-шара пуп таврашӗсене шалу тӳле-
нӗ, ҫӗр, тата т^аплӑ вырӑн парса тӑиӑ. Уншӑн 
вара -^иркӳ турӑ йа^ӗпе кирек хӑш пуҫдӑх-
енеэ те пӑхӑнса тӑма вӗрентнӗ. Патшасене 
пилленӗ; патшасем ӗҫлекенсемпе хрес^енсене 
тискер вӑрҫӑсен'° вилме пухса хӑваланӑ т^ухне 
тӳсме, йӑваш пулма вӗрентнӗ. 

Пирӗн Канаш респупликкин^е патшалӑх 
ёҫёсене тукӑ ^ух туррӑн пиллӗхӗ те, ^ӳркӳпе 
пупсен ултавлӑ ӗҫӗсем те кирлӗ мар. Ӗҫ-ҫын-
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нисем Канаш ирӗкё вӗсемшӗн тӑрӑшнине хай-
сем те курзҫҫё. Ёҫлекенсемпе хрес^енсен пат-
шалӑхӗ харам пырсене, ултавҫӑсене тӑрантарса 
пурӑнмасг, вӑл ^иркӗве патшалӑх ӗҫӗсен^ен 
уйӑрат, Пупсем респупликкӑшӑн усӑдлӑ ӗҫ 
тума пудтараймасан, ёненекеясем хӑйсен кё-
тӳҫӗсене хӑйсем тӑрантарт^ӑр. 

Патшалӑхпа шмр. 

Кашни патшалӑх а^асем шкулсен^е мӗне 
вӗреннине хытӑ асӑрхаса тӑрат; мён вӗрент-
меллине кӑтартса тӑрат. Пуршуаҫи хӑйӗн гпку-
лӗсен^е: пирӗн йӗрке—^и лайӑх йӗрке, ӑна 
улӑштармалла мар, тесе вӗрентет-^ё. Шкул-
сен^е вӑл хӑйёншён ^унтан-вартан тӑрӑшакан 
^инавниксене хатёрленё. Ёҫ екенсемпе хрес^ен-
сем ӑслӑлӑхӑн тёпрен^ӗкӗсене ҫеҫ курнӑ* Ҫак 
тёпрен^ёксене те вӗсене кӑпиталҫӑсемшӗн ла-
йӑхрах ӗҫлетҫӗр, тесе ан^ах панӑ. 

Канаш Раҫҫейӗн^е пур краштӑнсем те ҫӗ-
ыё йёрке тӑвас ӗҫре пулмалла. Вӑл ӗҫе тӑвас 
пулсан, кашнин ҫырӑва та, ытти ӑслӑлӑхсене 
те лайӑх пӗлес пулат. Ҫавӑнпа Канаш ирӗкё 
пур краштӑнсене те ӑслӑлӑха вӗрентме тара-
шат. Пур шкулсем те патшалах аллинт^е тӑ-
раҫҫӗ, пурин^е те пёр укҫасӑрах вӗрентеҫҫё; 
вёренме кӗнё ^ухне нимӗнле ексамӗи та пул-
маст. Ҫул иртнисем те йерҫӳллё вӑхӑтра шку-
ла ҫӳресе вӗренме пултараҫҫё. 

А^асем вал-ли пёр майлӑ ӗҫлёх шкулӗ ту-
на, Вӑл шкул сотсиалисӑмӑн ёҫлӗхлё патшалӑ-
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хӗн краштӑнёсене, рево^утсилле халӑхӑн ти-
вӗҫлё а^исене вӗрентсё хатӗрлет. 

Ёҫӗн мухтав йурри. 

Хӑрушӑ мар пире нушапа ҫил-тйвӑлсем, 
Таса ӗҫӗп вӑйлӑ ывӑлӗсем епир, 
Пӗлётсем пек иш^ӗр пирӗн ҫинт,е инкексем, 
Кахаллӑха мар, ӗҫе т,унтан йуратаптӑр епир. 

Тӑвансем. пёр шутлӑ, ҫемйеллё пулар, 
Тытӑнар ватма т,уралӑх сӑщДрне, 
Ҫутта хуплакансене питлесе пӑрахар, 
Парӑпӑр т,ышкӑ крёклӗ ылтӑна. 

Епир ӗҫсӗр пурӑнакан харам пырсене 
Тендере ёҫ пуррине пёлтерер сӗмеёрсене. 

Ӗҫпе ҫеҫ пурте 
Пурӑнатпӑр епир, 
Ӗҫ пирӗн атте— 
Телей тимёрҫи. 
Унпа епир ваклӑпӑр, 
Епир бнтӗ татӑпӑр 
Хӗсӳпе сӑн^ӑра. 
Хӑйуллӑн малалла! 

Ёҫл -ненсен праҫнӑ зӗ. 

Ытла та йывӑр-ӗҫке капитал сӑн^ӑрӗсене 
^ӑтса пу ӑнма. Ёҫлессе те патакран хӑрасах 
вуншар, вун-нкшер сехет, йе унтан та ытларах 
ӗҫлес пулат, унсӑрӑн хуҫана гупӑш сахал ки-
лет. Канма та, кёнеке вулама та, театара мӗне 
кайма та вӑхӑт ҫук. Машшинӑ пекех асапланса 
пурӑнат мӗскӗн, тивӗҫсӗр, вӑйоӑр ёҫ-ҫынни. 
Ҫавӑнпа ёҫлекенсен класне ирӗке кӑларасшӑн 
кёрешекен парттисем пурин^ен те ытла, кукне 
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сакӑр сехет ӗҫлемелли йёркешӗн тӑрӑшнӑ. Кун-
не сахалтарах ӗҫлессишӗн кӗрешни мӗне пёл-
тернине, тата пӗтём тёнт^ери ӗҫлекевсем пӗр-
лешсе тӑнине кӑтартма—пур патшалӑхсен^и 
ӗҫлекенсем те ҫу уйӑхӗи пӗрремӗш куяне, ёҫ 
праҫнӑкме асӑнса—праҫнӑк тӑваҫҫӗ. Ҫак кун 
пур хапрӑк-савӑтсен^е те ӗҫ ^арӑнат, ӗҫлекен-
сем хёрлё йалавсемпе урама револутси йур-
рисем йурласа тухаҫҫё. Хӑш-пӗр ^ухне ҫак 
пролеттариат праҫнӑкӗ пуршуаҫине питӗ хытӑ 
хӑратса, ^ётретсе йарат. Вара вӑл пӗр хӗҫ-
пӑшалсӑр пыракан ӗҫлекенсене хирӗҫ салтак-
сем тӑратат, Урамсен^е вара вилнӗ, йе аманнӑ 
ёҫлекенсен йунӗ шыв пек йухат. 

Ҫу уйӑхӗн пӗрремӗш кунё. 

Тӗттём сирӗлее кайӗ, 
Сан ҫул тӳп-тӳрӗ пулӗ; 
Ӗҫ-ҫынни, есё пайан 
Уйавла ҫакӑ куна. 

Ҫакӑ ҫурхи ыр кунта 
Тён^ено хавас сарлё, 
Оарлакарах, ҫутӑрах 
^аплӑ шурӑм-пуҫ тухё. 

Ӗмёртенпе тертленее 
Пуранакан халӑха 
Ҫутӑ аӑгартеа парар, 
Ун Турине вӑратар, 

Тӗттӗм сжрӗлсе кайӗ, 
Ймвӑр мӑдатув тытса, 
ӖҪ-ҪЫЙНЖ, есӗ пайан 
Уйавла ҫакӑ куна. 

Ёҫ хро§г§ё. 

Икӗ ҫул ытла ӗнтӗ Канаш ирӗкӗ пётӗм 
тён^ери империалистсемпе кӗрешет. Вёсем Ка-
наш респупликкине йӗри-тавра тимӗр кӑшӑл 
пек ҫавӑрса илт§ӗҫ те, тӗрексӗр, ҫамрӑк рес-
пупликкӑна пӗтерме шухӑшларӗҫ. Ан^ах ёҫле-
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кенсемпе хресҫенсем хӑйсен ирёклёхне сыхла-
ма харӑс тӑт^ӗҫ те, тимӗр кӑшӑла татса пӑрах-
рёҫ. Епир халё вӗсене ҫӗнтертӗмӗр, ан^ӑх пи-
рён тата шалти тӑшмансем пур. Вӑл тӑшман-
сене пире патша йӗркисем хӑвар^ёҫ: транспӑрт 
пирӗн саланнӑ, хапрӑк-савӑтсем ёҫлеме ^арӑ-
наҫҫё, хулара ҫимӗҫ ҫук, Йалсен^е тавар ҫук. 
Пирӗн халӗ пӗтӗм вӑйа хуҫайствӑ ёҫне тӳрлет-
ме хурас пулат. Халӗ хуҫасем, тарҫӑсем ҫук, 
епир пурте хуҫасем. Лайӑх хуҫаеем пек пирён 
пётём вӑйпа хамӑрӑн вӑйсӑрланнӑ хуҫайствӑна 
тӳрлетес пулат. Хӑрушӑ, йывӑр вӑрҫӑ хыҫҫӑн 
епир хронтсен^е кёрешме вӑй тупрӑмӑр пул-
сан, хамӑрӑн пурӑнӑҫшӑн, хуҫайствӑна тӳрле-
тессишён кёрешме пирён вӑй тата та ытларах 
тупӑнё. Еппин пӗрлешсе пурте харӑс тӑрар 
ҫак сапалан^ка хирёҫ; ёҫ хронтён^е те вӑр-
ҫӑри пек пёр хӑрамасӑр, ӑнӑҫуллӑ кӗрешсе пыр-
са хуҫайствӑна йусаса йарар. 

Автономла Т^ӑваш Оплӑҫтё. 

йунлӑ Микула патша вӑхӑтӗн^е $ӑваш халӑхне халӑх вырӑн-
же хумаст^ӗҫ, ӑна выл^ӑх вырӑнне ан^ах шутаат^ӗҫ. Ун т,ух епир 
йалтан та тухма вӑтанаттӑмӑр, хӑраттӑмӑр, пирёнтен кирек ӑҫта та» 
тепле та тӑрӑхласа кулат^ӗҫ. Шкулсен^е ^ӑваш ^ӗлхипе вӗрентме 
^арат^ӗҫ. Аслӑрах шкулсене пире кёртмест^ӗҫ. Ҫӑваш ^ӗлхипе 
жӗнекесем, шурналсеи, хаҫатсем кӑл*рас тесе ӗмётленмелли те ҫук-г ' 

Мӗншӗн епир ҫав тери айӑплӑ ҫынсем пулнӑ-пш?—Нимшӗн те 
мар, епир т,ӑваш пулнӑран ан^ах. Вырӑс халйхӗ мар, урӑх халӑх 
пулнӑшӑн ан-рх пире ҫапла хӗснё, халӑхлӑх, йе урӑхла калаеан— 
натси ^уралӑхӗв^е асаплантарнӑ. Микула патшана вырӑнтан сир-
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пӗтсен, Раҫҫейре Вӑхӑтлӑ Тӳре-шара пул^ё, ҫав вӑхӑта ^ас ^асах 
Керенски вӑхӑ$ё, теҫҫё. Керенсяи вӑхӑтбн^е те ^ӑвашран ёлёкхи 
пекех култ,ёҫ, ^ӑваш хура халӑхё ун ^ух та нимле ҫӑмӑллӑх та 
илеймэрё. Макула патшана сирпётнё ҫулах Йупа уйӗхӗн^и резо-
^утеи кӗрлесе ҫитрӗ. Раҫҫзйре Канаш ирёкё пул^ӗ. Ҫак Канаш 
ирӗкӗ вара ҫапла каяарё: Пур халӑхсем те пёр тан, хут вырӑс, 
хут тутар, хут фӑваш,'хут ҫармӑс, пурте пёр ҫынах. терё. Вара 
Раҫҫей ҫёрен-р ӗҫ-халӑхӗ хӑй пурӑнӑҫне хӑй тума -ытӑн^ӗ. Ъӑв<ш_ 
сен те кёнекесем, шурналсем, хаҫатеем туха пуҫларӗҫ. А.щ ах 
ҫапах та $ӑваш хадӑхӗн ёҫӗ ытла малаллах каЭаамарӗ, мӗншӗн 
тесен $ӑваш халӑхӗ сапаланса пурӑннӑ парки уяӑн ёҫае пӗр ҫӗре 
пуҫтарса пёр пек туса тӑма май ҫук-$ё; вӗсем хушишнт,и у§реште-
нисен$е ӗҫсене вырӑс ^ӗлхиае ан-рх туса тӑаа май пур -эдӗ. Ҫак 
кӑлтӑксем парки ^ӑваш ёҫ-халӑхё нимле те хӑй ӗҫне хӑй, гума 
пултараймарӗ. Ҫакна кура Канаш арӗкӗ сапаланеа пурӑна^ан ^ӑ-
ваш ӗҫ-халӑхне май пур таран пёрлештерес, терӗ. Вара 1920 мёш 
ҫулта, ҫёртме уйӑхён 29-мёш кунён^е Канаш Раҫҫейён Тӗп Ирӗкё 
Автономла 'Бӑваш Оплӑҫтё ҫин^ен текрет кӑлар^ё, т,ӑвашсен хай-
сен уйрӑм оплӑст пулса тӑ^ё. р в а ш халӑхён ёҫё дёр вырӑна 
пуҫтарӑн^ё. Т}ӑвага ^ёлха ку^тгурлӑ халӑхсен ҫӗлхаае пёр тан пулт,ё. 
^ӑваш ӗҫ-ҫынни ытти халӑхсзмае ӗатё ^ӑн ^ӑнах танлашрё. 

ҪаплаКанаш ирёкӗпире халӑхдӑхнамӑсён^енхӑтар^ё. Халё пирён 
хамӑрӑн пит хытӑ ёҫлес пулат, вара пуршуйсен, пуйансен, кулак-
сен аллин^ен те дётёмпех хӑтӑлӑпӑр. 

Куммуиистсен марҫелйесӗ. 

Тӗн^ипе револзутси тӑватяӑр, 
^ураллӑх сӑн$ӑрне ватрӑмӑр; 
Пирён хёрлё йалав вӑл коммунӑ, 
Тавлашасси пирён таса ӗд. 

Асааланса епир тунисене 
Ҫисе пурнакан ҫёленсемпе 
Иулапгки хут тӑрса ҫапӑҫмашкӑн 
Вёҫрен вёҫён атӑр кар тӑрар! 
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$шуллӑ, таса цёреллс, хёҫ-пӑшал тытӑр, 
шиа пусмӑрлакана сирпёнтерёр, 
р пёрех ҫӑлӑнӑҫ, йе вилём пире. 

Малалла, малалла, малалла, малалла. 

Тӑвансем мёлйунпа пирӗн пётрёҫ, 
Тӑлӑх амӑшсем йӗрсе йул^ӗҫ, 
Сураыпа ^ухӑпсем те макӑр^ёҫ,-— 
Ҫйксен^ен тӑшыаи камне пӗлӗр. 

Ылттӑна пуҫҫаиса пурнааансем 
'Баплӑ ҫуртсент,8 хӑтӑлаймӗҫ, 
К штанпа панк-хуҫшп тавӑрма 
Хӑруш сехет тин ҫитсе тӑт,ӗ. 

Хӑйуллӑ, таса ^ӗреллё, хӗҫ-пӑшал тытӑр, 
Ҫьшна пусмӑрлакана сирпёнтерӗр, 
Пур дӗрех ҫӑлӑнӑҫ, йе вилӗм пирӗ. 
Малалла,, малалла, малалла, малалла. 

Пирӗн вӑйпа тӑранакансене, 
Халӑха пусмӑрлакансене, 
Савӑтпа, кӗлё ҫур^ӗ тупӑшпе 
Мул пухса пурӑвакансене, 

Вёсен намӑссӑр тупзшӗ пирки 
Авалтан пирӗн йун тӑаӑнат, 
Барҫӑра вилнисем, аккупра ҫёрниеем 
Пурте вӗсене тавӑрӑпӑр. 

Хӑй ллӑ, мса ^ёреллё, хӗҫ-пӑшал тытӑр, 
Ҫынна пуюйрлакана сирпӗнтерӗр, 
Пур пӗрех 'ҫӑлӑнӑҫ, йе вилӗм пире. 
Малалла, малалла, малалла, малалла. 

Усалсем тата пире йунаҫҫӗ, 
Ан^ах вёсем пётесси ҫитрё, 
Вӑрҫӑра вёсене шеллемёпёр, 
Хӑйсем те пире шеллемерёҫ. 

Ҫапӑҫакан йулташ, ан шелле вёсене, 
Кайран пире ан удталаэдӑр. 
Авалхи кив тӗнт,е ван^ӗкё ҫине 
Хамӑрӑн ҫут ҫурта лартӑпӑр. 
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Хӑйуллӑ, таса ^ӗреллӗ, хёе-па 
Ҫынна пуемӑрлакана сирпбнтер^ 
Пур пӗрех ҫӑлӑнӑҫ, йе лилӗм пи| 
Малалла, малалла, малалла, мала. 

Ӗспе пиҫсе хытнӑ алӑсемшӗн 
Тӗн^ери пӗр ӗҫ те хӑруш мар. 
Никамӑн кӑсйи халӑх тарӗие 
Малашне тулса хулӑнланмӗ. 

Ӗмӗтсӗр ултавҫӑ пилсерленй, 
Ан^ах арт,ине тултараймз,— 
'Ҫухйнсен ӗҫлӗхлӗ коммунёнт,е 
Ни пуйанни, ^ухӑнии пулмӗ. 

Хӑйуллӑ, таса ^ёреллё, хӗҫ-пӑшал тытӑр, 
Ҫынна пуемӑрлакана сирпёнтерёр, 
Пур пёрех ҫӑлӑнӑҫ, йе вилӗм пире. 
Малалва, малалла, малалла, малалла. 

Пупсемпе улпутсен ушкӑнне хирӗҫ, 
Йун ӗҫекен сӗлӗхсем ҫине, 
Тӗн^ери пӗтӗм ^ухӑн халӑхсем, 
Пайсӑр йулниеем, пурте тӑрӑр! 

Тӑрӑр, ҫӗне пурнӑҫ, иаттӑреем! 
Асап арсем, пурте тӑрӑр! 
Йулашки хут тӑрса ҫапӑҫмашкӑн 
Вӗҫрен вӗҫӗн атӑр кар тӑрӑр! 

Хӑйуллӑ, таса ^ёреллӗ, хӗҫ-пӑшал тытӑр, 
Ҫынна пуомӑрлакана сирпёнтеэӗр, 
Пур иӗрех ҫӑлӑнӑҫ, йе вилӗм пире. 
Малалла, малалла, малалла, малалла. 
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