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Toverit!
Jo viime vuosisadalla kaikkien maiden työläiset 

päättivät juhlia joka vuosi tätä päivää, toukokuun 
l päivää. Se oli vuosi 1889, jolloin työläiset päättivät 
kaikkien maiden sosialistien Pariisin kongressissa 
nimenomaan tänään, toukokuun l päivänä, Vapun 
päivänä, jolloin luonto herää talviunestaan, metsät ja 
vuoret vihertyvät, pellot ja niityt koristautuvat 
kukilla, aurinko alkaa lämmittää yhä suloisemmin, 
ilmassa tuntuu uudistumisen ilo, luonto antautuu 
karkeloon ja riemuun,— he päättivät nimenomaan 
tänä päivänä julistaa kuuluvasti ja avoimesti koko 
maailmalle, että työläiset tuovat ihmiskunnalle kevään 
ja vapautuksen kapitalismin kahleista, että työläisten 
kutsumuksena on maailman uudistaminen vapauden 
ja sosialismin perustalla.

Jokaisella luokalla on omat lempijuhlansa. Aateli
set ottivat käytäntöön omat juhlapäivänsä, joiden 
yhteydessä he julistavat talonpoikain ryöstämisen 
,,oikeutta“. Porvareilla on omansa, ja niiden yhtey
dessä he „todistelevat" työläisten riistämisen „oi
keutta". Myöskin papeilla on juhlapäivänsä, ja niiden
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yhteydessä-lie ylistävät vallitsevaa järjestelmää, jossa 
uurastajat menehtyvät kurjuudessa, mutta tyhjäntoi
mittajat, rypevät ylellisyydessä.

Työläisilläkin pitää olla oma juhlansa, ja sen 
yhteydessä heidän on julistettava: yleinen työ, ylei
nen vapaus, kaikkien ihmisten yleinen tasa-arvoisuus. 
Tämä juhla on Vappujuhla.

Näin päättivät työläiset jo vuonna 1889.
Siitä lähtien työläissösialismin taistelukutsu kaikuu 

Vapun päivänä joukkokokouksissa ja  mielenosoituk- 
sissa yhä voimakkaampana. Yhä laajemmalle tulvii 
työväenliikkeen valtameri vallaten uusia maita ja 
valtioita Euroopasta ja Amerikasta Aasiaan, Afrik
kaan ja Austraaliaan saakka. Aikoinaan heikko työ
läisten kansainvälinen liitto on kasvanut kaikkiaan 
muutamassa kymmenessä vuodessa valtavaksi kansain
väliseksi veljesliitoksi, joka pitää säännöllisesti kong
resseja ja yhdistää miljoonia työläisiä maailman 
kaikilta ääriltä. Proletaarisen suuttumuksen meri 
kuohuu korkeina aaltoina ja vyöryy yhä ankarammin 
kapitalismin huojuvaa linnoitusta vastaan. Äskettäin 
käyty hiilcnkaivajain lakkotaistelu Englannissa, Sak
sassa, Belgiassa, Amerikassa y.m., lakko, joka sai 
koko maailman riistäjät ja hallitsijat pelon valtaan, 
on selvä merkki siitä, että sosialistinen vallankumous 
ei ui e kovinkaan kaukana...

„Me emme palvo kultajumalaa!“ Me emme tarvitse 
porvarien ja riistäjien valtakuntaa! Kirous ja kuolema 
kapitalismille kurjuuden ja verenvuodatuksen kauhui
l le en !  Eläköön työn valtakunta, eläköön sosialismi!

Tätä julistavat tänään kaikkien maiden valveutu
neet työläiset. .
П» J V.  S  t n I 1 il. 2 osu.
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Ja voitonvarmoina, rauhallisina ja voimakkaina 
he kulkevat ylväinä luvattuun maahan johtavalla 
tiellä, tiellä valoisaan sosialismiin toteuttaen askel 
askeleelta Karl Marxin suurenmoista kehoitusta.: 
„Kaikkien maiden työläiset, liittykää yhteen!"

Siten viettävät Vappujuhlaa vapaiden maiden 
työläiset.

Haluamatta jäädä jälkeen tovereistaan Venäjän 
työläiset ovat siitä saakka, kun he alkoivat tulla tie
toisiksi omasta asemastaan, aina yhtyneet ulkomaisten 
tovereidensa yhteiseen kuoroon ja kaikesta huolimatta, 
tsaarin hallituksen petomaisista vainoista huolimatta, 
viettäneet Vappujuhlaa yhdessä heidän kanssaan. Tosin 
viimeisten 2—3 vuoden aikana vastavallankumouksen 
riehunnan ja puolue-elämän rappiotilan, teollisuuden 
lamaannuksen ja laajojen joukkojen turruttavan 
poliittisen välinpitämättömyyden kaudella Venäjän 
työläiset menettivät mahdollisuuden viettää entiseen 
tapaan valoisaa työ väen juhlaansa. Mutta viime aikoina 
maassa alkanut vilkastuminen, taloudelliset lakot ja 
työläisten poliittiset vastalauseet esimerkiksi toisen 
Valtakunnanduuman sosialidemokraattiedustajain ju 
tun uudelleenkäsittelemisen johdosta, kasvava tyyty
mättömyys laajojen talonpoikaisjoukkojen keskuudessa 
yli 20 lääniä käsittävän nälänhädän vuoksi, satojen 
tuhansien kauppapalvelijain vastalauseet Venäjän 
pohattojen „uusittua" järjestelmää vastaan — kaikki 
tuo puhuu siitä, että turruttava horrostila on menossa 
ohi ja sen tilalle tulee poliittinen vilkastuminen 
maassa ja  ennen kaikkea proletariaatin keskuudessa. 
Juuri siksi tänä vuonna Venäjän työläiset voivat ja 
heidän tulee ojentaa tänä päivänä kätensä ulkomai
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sille tovereilleen. Juuri siksi heidän tulee muodossa 
taikka toisessa viettää tänään yhdessä näiden kanssa 
Vappujuhlaa.

Venäjän työläisten on tänään sanottava, että he 
ovat yksimielisiä vapaiden maiden tovereiden kanssa — 
he eivät kumarra eivätkä tule kumartamaan kulta- 
jumalaa.

Heidän on vielä lisättävä kaikkien maiden työ
läisten yhteiseen vaatimukseen oma venäläinen vaati
muksensa itsevaltiuden kukistamisesta ja demokraat
tisen tasavallan pystyttämisestä.

„Me vihaamme tyrannien kruunuja!" „Me kunnioi
tamme kärsivän kansan kahleita!" Kuolema veriselle 
tsarismille! Kuolema aateliston maanomistukselle! 
Kuolema isäntien mielivallalle tehtaissa ja kaivoksissa! 
Maat talonpojille! 8-tuntinen työpäivä työläisille!Demo
kraattinen tasavalta Venäjän kaikille kansalaisille!

Sitä on Venäjän työläisten tänä päivänä julistettava!
Venäjän liberaalit valehtelevat ja liehittelevät 

Nikolai viimeistä, kun he uskottelevat itselleen ja 
toisille, että tsarismi on Venäjällä lujittunut ja kyke
nee tyydyttämään kansan perustarpeet.

Venäjän liberaalit harjoittavat petosta ja farisea
laisuutta, kun he kaikin äänin veisaavat, että vallan
kumous on kuollut ja me olemme „uusitussa" järjes
telmässä.

Katsokaa ympärillenne: onko kovia kärsinyt Venäjä 
„uusitun" ja „hyvin järjestetyn" maan näköinen?

Demokraattisen perustuslain asemesta — hirsipuiden 
ja гаа’ап mielivallan komento!

Koko* kansaa edustavan parlamentin asemesta 
mustien tilanherrojen musta. Duuma!
ie
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Kansalaisvapauksien järkkymättömien perustojen- 
asemesta, sanan-, kokoontumis-, paino-, yhdistymis
iä lakkovapauden asemesta, jotka luvattiin jo loka
kuun 17 päivän manifestissa, — „käskyjen11 ja „kielto
jen11 tunnoton käsi, lakkautettuja sanomalehtiä, kar
toitettuja toimittajia, murskattuja liittoja, hajoitet- 
tuja kokouksia!

Henkilöllisen koskemattomuuden asemesta —piek
sämisiä vankiloissa, kansalaisten häpäisemistä, verL 
löyly lakkolaisille Lenan kultakaivoksilla!

Talonpoikaisten tarpeiden tyydyttämisen asemesta- 
talonpoikaisjoukkojen jatkuvan maattomaksi tekemisiin 
politiikka!

Valtion talouden kuntoonsaattamisen asemesta - 
varkautta taloudenhoitovirastoissa, varkautta rautatie- 
hallinnoissa, varkautta metsätaloudessa, varkautta 
ineriasiain hallinnossa!

Valtiokoneiston järjestyksen ja kurin asemesta 
väärennyksiä oikeuslaitoksessa, kiristystä ja pakotusta 
etsivän poliisin osastoissa, murhia ja provokatioita 
ohranassa!

Venäjän valtion kansainvälisen mahtavuuden ase
mesta Venäjän „politiikan11 häpeällinen romahdus 
Lähi- ja Kauko-Idän asioissa, pyövelin ja hävittäjän 
osuus verenvuotoon nääntyvän Persian asioissa!

Väestön tyytyväisyyden ja onnellisen elämän 
asemesta — itsemurhia kaupungeissa ja 30-miljoonai- 
sen talonpoikaisten hirvittävä nälänhätä maaseu
dulla!

Tapojen parantamisen ja puhdistamisen asemesta 
‘•rmenkuulumaton tapainturmelus luostareissa, noissa 
virallisen moraalin linnakkeissa!
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Ja1 aivan kuin kuvan viimeistelemiseksi — satojen 
työläisten ampuminen Lenan kultakaivoksilla!..

Saavutettujen vapauksien murskaajia, hirsipuiden 
ja ampumisten ihailijoita, „käskyjen" ja „kieltojen" 
antajia, varas-intendenttejä, varas-insinöörejä, ryö
väri-poliiseja, murhaaja-ohranoita, irstailija-Rasputi- 
iieja-ri sellaisia ovat. Venäjän „uudistajat"!

da maailmassa on vielä henkilöitä, jotka rohkene- 
vat väittää, että Venäjällä on kaikki hyvin ja val
lankumous on kuollut!

Ei, toverit: siellä, missä miljoonat talonpojat näke
vät nälkää ja työläisiä ammutaan lakon vuoksi, - - 
siellä vallankumous tulee elämään niin kauan kuin 
ihmiskunnan häpeä—Venäjän tsarismi —on pyyhki
mättä pois maan pinnalta.

Ja tänään Vapunpäivänä meidän on muodossa 
laikka toisessa lausuttava julki, ulkoilmakokouksissa.. 
joukkotilaisuuksissa tai salaisissa kokouksissa — missä 
mitenkin on tarkoituksenmukaisinta, — että me van
nomme taistelevamme tsaarinmonarkian kukistami
seksi täydellisesti, että me tervehdimme Venäjän 
vallankumousta, Venäjän vapauttajaa!

Ojentakaamme siis kätemme ulkomaisille tove
reillemme ja julistakaamme yhdessä heidän kans
saan:

Alas kapitalismi!
Eläköön sosialismi!
Nostakaamme Venäjän vallankumouksen lippu ja 

kirjoittakaamme siihen:
Alas tsaarinmonarkia!
Eläköön demokraattinen tasavalta!
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Toverit, me vietämme tänään Vappujuhlaa! Elä
köön Vappu!

Eläköön Kansainvälinen Sosialidemokratia! 
Eläköön Venäjän Sosialidemokraattinen Työväen

puolue!
VSDTPrn Keskuskomitea

Julkaistu erillisenä julistuksena Julkaistaan käsikirjoituksen
huhtikuussa 1919 mukaan


