
TOUKOKUUN 1 PÄIVÄ

Kolmas vuosi on kulumassa siitä, kun sotivien 
maiden ryöstönhaluinen porvaristo syöksi maailman 
veriseen teurastukseen.

Kolmas vuosi on kulumassa siitä, kun kaikkien 
maiden työläiset, jotka vielä eilen olivat veljiä keske
nään, mutta tänään ovat puetut sotiiastakkeihin, sei
sovat toisiaan vastassa vihollisina, tekevät toinen 
toisestaan raajarikkoja ja surmaavat toisiaan — prole
tariaatin vihollisten riemuksi.

Kansojen elävien voimain joukkohävitys, joukko
mittainen köyhtyminen ja kurjuus, aikoinaan kukois
taneiden kaupunkien ja kylien rauniot, joukkomittai
nen nälänhätä ja raaistuminen,—kaikki se on tarpeen 
siksi, että pieni ryhmä kruunattuja ja kruunaamatto
mia rosvoja voisi ryövätä vieraita maita ja haalia 
itselleen helppoja miljoonia,—siihen johtaa nykyinen 
sota.

Ja maailma on tukehtumaisillaan sodan puristuk
sessa...
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Euroopan kansojen elämä on käynyt tukahdutta
vaksi, ja ne nostavat jo päätään sotaisaa porvaristoa 
vastaan.

Venäjän vallankumous murtaa ensimmäisenä 
aukkoa muuriin, joka eroittaa työläiset toisistaan. 
Hetkellä, jolloin „patrioottinen" päihtymys on yleistä, 
Venäjän työläiset ensimmäisinä julistavat unohdetun 
tunnuksen: „Kaikkien maiden proletaarit, liittykää 
yhteen!".

Venäjän vallankumouksen jyristessä heräävät 
horrostilasta myöskin Lännen työläiset. Lakkoja ja 
mielenosoituksia Saksassa, mielenosoituskulkueita Itä- 
vallassa ja Bulgariassa, lakkoja ja joukkokokouksia 
puolueettomissa maissa, yhä voimistuvaa kuohuntaa 
Englannissa ja Ranskassa, joukkomittaista veljeilyä 
rintamilla—sellaisia ovat kasvavan sosialistisen vallan
kumouksen ensimmäiset pääskyset.

Ja eikö meidän tämänpäiväinen juhlamme, Vappu- 
juhla, ole merkki siitä, että verivirroissa syntyvät 
kansojen veljeyden uudet siteet?

Maa polttaa pääoman rosvojen jalkoja, sillä Euroo
pan yllä hulmahtaa jälleen Internationalen punainen 
lippu.

Olkoon siis tämä päivä, Toukokuun 1 päivä, jolloin 
sadat tuhannet Pietarin työläiset ojentavat veljellisesti 
kätensä koko maailman työläisille, takeena uuden 
vallankumouksellisen Internationalen syntymiselle!

Kiiriköön tunnus „Kaikkien maiden proletaarit, 
liittykää yhteen.'", joka tänään kajahtelee Pietarin 
aukioilla, ympäri maailman ja yhdistäköön kaik
kien maiden työläiset taisteluun sosialismin puo
lesta!
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Ojentakaamme kätemme pääoman rosvojen päiden 
yli ja heidän rosvohallitustensa päiden yli kaikkien 
maiden työläisille julistaen:

Eläköön Toukokuun 1 päivä!
Eläköön kansojen veljeys!
Eläköön sosialistinen vallankumous!
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