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VENÄJÄN SOSIALIDEMOKRAATTINEN TYÖVÄENPUOLUE

K aikk ien  m aiden  proletaarit, liittykää  yh teen!

TOUKOKUUN 1 PÄIVÄ88

Toverit työläiset! Lähenee koko maailman työläisten 
suuri juhlapäivä. Toukokuun 1 päivänä he juhlivat herää- 
mistään valoon ja tietouteen, yhdistymistään yhdeksi vel
jelliseksi liitoksi taistellakseen kaikkea sortoa, kaikkea 
mielivaltaa ja kaikkea riistoa vastaan, sosialistisen yhteis
kuntajärjestelmän puolesta. Kaikki, jotka tekevät työtä, 
jotka elättävät työllään rikkaita ja ylhäisiä, jotka mitättö
mästä maksusta viettävät elämänsä ylivoimaisessa raadan
nassa, jotka eivät milloinkaan saa nauttia työnsä hedelmistä 
ja jotka elävät kuin juhdat sivilisaatiomme ylellisyyden ja 
upeuden keskellä,— kaikki he ojentavat kätensä taistellak
seen työläisten vapautuksen ja onnen puolesta. Alas eri 
kansallisuutta olevien tai eri uskoa tunnustavien työläisten 
välinen vihamielisyys! Sellainen vihamielisyys on hyödyksi 
vain ryöväreille ja tyranneille, jotka elävät proletariaatin 
tietämättömyyden ja hajanaisuuden kustannuksella. Juuta
lainen ja kristitty, armenialainen ja tataari, puolalainen ja 
venäläinen, suomalainen ja ruotsalainen, latvialainen ja 
saksalainen — kaikki, kaikki he kulkevat yhdessä saman 
yhteisen sosialisminlipun alla. Kaikki työläiset ovat veljiä, 
ja heidän luja liittonsa on koko työtätekevän ja sorretun 
ihmiskunnan hyvinvoinnin ja onnen ainoa tae. Toukokuun 
1 päivänä tuo kaikkien maiden työläisten liitto, kansain
välinen sosialidemokratia, suorittaa voimiensa katselmuksen 
ja tiivistää rivinsä taistellakseen uudelleen, väsymättä ja 
horjumatta vapauden, tasa-arvoisuuden ja veljeyden puo
lesta.

Toverit! Me elämme nyt Venäjällä suurten tapahtumien 
aattoa. Olemme ryhtyneet viimeiseen hurjanrohkeaan 
taisteluun itsevaltiudellista tsaarihallitusta vastaan, ja mei
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dän on vietävä tämä taistelu voittoisaan päätökseen. Kat
sokaa, mihin onnettomuuksiin on saattanut koko Venäjän 
kansan tuo julmurien ja tyrannien hallitus, lahjottavien 
hoviherrojen ja pääoman hännystelijäin hallitus! Tsaari- 
hallitus on syössyt Venäjän kansan mielettömään sotaan 
Japania vastaan. Monta sataa tuhatta nuorta elämää on 
riistetty kansalta ja tuhottu Kauko-Idässä. Ei riitä sanoja 
kaikkien niiden onnettomuuksien kuvaamiseen, joita tämä 
sota tuo mukanaan. Ja minkä vuoksi sitä käydään? 
Mantshurian vuoksi, jonka ryöväävä tsaarihallituksemme 
on anastanut Kiinalta! Vieraan maan vuoksi vuodatetaan 
venäläistä verta ja saatetaan häviötilaan maamme. Työmie
hen ja talonpojan elämä käy yhä raskaammaksi, kapitalistit 
ja virkamiehet kiristävät heidän silmukkaansa yhä kireäm- 
mälle,— mutta tsaarihallitus lähettää kansaa ryöväämään 
vierasta maata. Lahjattomat tsaarin kenraalit ja lahjottavat 
virkamiehet ovat saattaneet tuhoon Venäjän laivaston, tuh
lanneet satoja ja tuhansia miljoonia kansan varoja, menet
täneet kokonaisia armeijoita,— mutta sota jatkuu yhä ja 
vaatii uusia uhreja. Kansa köyhtyy, teollisuus ja kaupan
käynti on pysähtymässä, nälänhätä ja koleera lähenee, 
mutta itsevaltiudellinen tsaarihallitus kulkee vimmansa 
sokaisemana entistä tietään; se on valmis saattamaan 
tuhoon Venäjän, kunhan vain saa pelastetuksi julmuri- ja 
tyrannikoplan, se on ryhtymässä Japanin sodan lisäksi 
toiseen sotaan — sotaan koko Venäjän kansaa vastaan.

Venäjä ei ole vielä koskaan kokenut sellaista heräämistä 
unesta, pimeydestä ja orjuudesta kuin nykyään. Kaikki 
yhteiskuntaluokat aina työläisistä ja talonpojista tilan
herroihin ja kapitalisteihin saakka ovat alkaneet liikehtiä, 
suuttumuksen ääniä kuuluu kaikkialla, Pietarissa ja Kau
kasiassa, Puolassa ja Siperiassa. Kansa vaatii kaikkialla 
sodan lopettamista, kansa vaatii vapaan kansanhallinnan 
muodostamista, poikkeuksetta kaikkien kansalaisten edus
tajien kutsumista perustavaan kokoukseen kansanhallituk
sen nimittämistä varten ja kansan pelastamiseksi siitä 
kuilusta, jonne tsaarin itsevaltius sitä sysää. Sunnuntaina 
tammikuun 9 päivänä Pietarin työläiset, luvultaan noin 
kaksisataa tuhatta henkeä, lähtivät pappi Georgi Gaponin 
mukana tsaarin luo esittääkseen nuo kansan vaatimukset. 
Tsaari otti työläiset vastaan kuin vihollisensa, tsaari 
ammutti tuhansia aseettomia työläisiä Pietarin kaduilla.
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Kaikkialla Venäjällä käydään nyt kiihkeätä taistelua, työ
läiset lakkoilevat vaatien vapautta ja parempaa elämää, 
veri vuotaa Riiassa ja Puolassa, Volgalla ja Etelässä, 
kaikkialla ovat nousemassa talonpojat. Taistelu vapauden 
puolesta on muuttumassa koko kansan taisteluksi.
1 Tsaarihallitus on käynyt mielettömäksi. Se tahtoo lainata 
rahaa sodan jatkamista varten, mutta sille ei enää uskota 
velaksi. Se lupaa kutsua koolle kansan edustajat, mutta 
itse asiassa kaikki pysyy entisellään, jatkuvat samat vainot, 
sama virkamiesten mielivalta, ei ole vapaita kansankokouk
sia, ei vapaita kansanlehtiä, ei avata vankiloita, joissa 
nääntyvät työväenasian puoltajat. Tsaarihallitus yrittää 
usuttaa kansat toinen toistansa vastaan, se järjesti verilöy
lyn Bakussa puhumalla tataareille valhetta armenialaisista, 
se valmistelee nyt uutta verilöylyä juutalaisia vastaan 
lietsomalla sivistymättömän kansan keskuudessa juutalais
vihaa.

Toverit työläiset! Me emme salli enää näin herjattavan 
Venäjän kansaa. Me nousemme puolustamaan vapautta, me 
annamme vastaiskun jokaiselle, joka aikoo kääntää kansan 
suuttumuksen pois meidän todellisesta vihollisestamme. Me 
nousemme ase kädessä kapinaan kukistaaksemme tsaari- 
hallituksen ja saavuttaaksemme taistellen vapauden koko 
kansalle. Aseisiin, työläiset ja talonpojat! Järjestäkää 
salaisia kokouksia, muodostakaa taisteluosastoja, varatkaa 
kaikkia mahdollisia aseita, lähettäkää luottamusmiehiä 
neuvottelemaan Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuo
lueen kanssa! Tulkoon tämän vuoden toukokuun 1 päivästä 
meille kansankapinajuhla,— käykäämme valmistautumaan 
siihen, odottamaan merkkiä ryhtyäksemme päättäväiseen 
hyökkäykseen tyrannia vastaan. Alas tsaarihallitus! Me 
kukistamme sen ja nimitämme väliaikaisen vallankumous- 
hallituksen kansan perustavan kokouksen koollekutsumista 
varten. Valittakoon kansanedustajat yleisellä, välittömällä, 
yhtäläisellä ja salaisella äänestyksellä. Vapautettakoon 
vankiloista ja palautettakoon karkoituspaikoilta kaikki 
vapaustaistelijat. Pidettäköön kansankokouksia julkisesti 
ja julkaistakoon kansanlehtiä ilman kirottujen virkamiesten 
Valvontaa. Aseistautukoon koko kansa, annettakoon kivääri 
jokaiselle työmiehelle, jotta ei ryövärikopla, vaan kansa itse 
ratkaisisi kohtalonsa. Kokoontukoot kylissä vapaat talon- 
poikaiskomiteat, jotta saataisiin kumotuksi maaorjuudelli-
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nen tilanherravalta, vapautetuksi kansa virkamiesten ilki
vallasta, palautetuksi talonpojille heiltä otetut maat.

Tätä haluavat sosialidemokraatit, tämän puolesta he 
kutsuvat taistelemaan ase kädessä: täyden vapauden, demo
kraattisen tasavallan, 8-tuntisen työpäivän, talonpoikaisko- 
miteoiden puolesta. Valmistautukaa siis suurtaisteluun, 
toverit työläiset, pysäyttäkää tehtaat ja tuotantolaitokset 
toukokuun 1 päivänä tai tarttukaa aseisiin sosialidemokraat
tisen työväenpuolueen komiteoiden ohjeiden mukaisesti. 
Kapinan hetki ei ole vielä koittanut, mutta se ei enää ole 
kaukana. Koko maailman työläiset katsovat nyt henkeään 
pidättäen Venäjän sankarillista proletariaattia, joka on 
antanut lukemattomia uhreja vapauden asialle. Pietarin 
työläiset julistivat jo kuuluna tammikuun 9 päivänä: 
vapaus tai kuolema! Koko Venäjän työläiset, toistamme 
tämän ylevän taistelukutsun, emme kavahda mitään uhreja, 
me kuljemme kapinan kautta vapauteen, vapauden kautta 
sosialismiin!

Eläköön toukokuun 1 päivä, eläköön kansainvälinen 
vallankumouksellinen sosialidemokratia!

Eläköön työläis- ja talonpoikaiskansan vapaus, eläköön 
demokraattinen tasavalta ja alas tsaarin itsevaltius!

V. 1905
Enemmistökomiteain Byroo .
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