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LENI NISTÄ

Selostuksesta „Kymmenen vuotta ilman Leniniä 
tammikuun 21 päivänä 1934

L enin teki jättiläismäisen työn sosialismin voittamisen 
hyväksi maassamme. Kuinka hän tunnustenkaan kaikkia 

maamme kansantaloudellisen elämän ilmiöitä löytääkseen sieltä 
yhä uusia sosialismin ituja! Hän pani koko valtavan tarmonsa 

siihen, että saisi sodan hävittämän kansantalouden kaikilla 
aloilla kohotetuksi renkaan toisensa tasolle vetääkseen liikkeelle 
koko ketjun. Kenpä ei tietäisi, miten Vladimir Iljit§ huolehti vil
jasta, eikä vain viljasta yleensä, ei viljanhankintasuunnitel- 
masta, vaan jokaisesta viljalähetyksestä, jokaisesta vaunusta, 
jolla kuljetettiin viljaa huonosta elintarvetilanteesta kärsiville 
keskuksille? Kenpä ei tietäisi, miten Vladimir Iljits piti huolta 
polttoaineesta, hiilestä taaskin konkreettisessa muodossa: mihin 
lähetyksen- piti mennä ja kuka huolehti perille toimittamisesta, 
kuka mistäkin vastasi? Ken ellei juuri Iljits seurasi mitä suu
rimmalla huomiolla tavaran kiertokulun kehittymistä, tarkisteli 
kaikkia kaupungin ja maaseudun välisessä kaupallisessa liitto- 
yhteydessä tapahtuvia prosesseja? Ken ellei juuri Iljits oli 
hyvillään, kun maamme sai kokoon ensimmäiset 20 miljoonaa 
ruplaa kullassa? Ja miten hän iloitsikaan, kun saimme laskettua 
ensimmäisen peruskiven tulevaisuuden raskaalle teollisuudelle, 
jota hän piti tärkeimpänä edellytyksenä sosialismin rakentami
selle maassamme! Ken ellei juuri Vladimir Iljits suhtautui sel
laisella huomiolla ensimmäisiin sosialistisesti työhön suhtautu
misen ituihin? Te muistatte millaista huolenpitoa hän kohdisti 
talkooaatteeseen, aatteeseen sosialistisesta suhtautumisesta työ
hön. Te muistatte miten usein ja paljon Vladimir Iljits puhui 
työntuottavuudesta proletaarisessa neuvostovaltiossa, hän asetti 
sen sosialismin rakentamisen tärkeimmäksi ehdoksi maassamme. 
Ken ellei juuri Vladimir Iljits seurasi kaikkia teknillisiä uutuuk
sia, kaikkea sitä mikä saattoi kohottaa teknillistä tasoa? Miten 
tarkkaavaisesti, holhoojan tavoin hän pitikään näköpiirissä
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kaikkia kulttuurin ituja! Ylenmäärin kuormitettunakin hän löysi 
aikaa käydä opettajien kokouksissa, valistustyöntekijäin konfe
rensseissa jne. Ja ken ellei Vladimir Iljitä huolehti siitä, että 
sosialismin raiteille astuneella maalla olisi sosialismin arvon 
mukainen yhteinen kansantaloussuunnitelma? Goelron suunni
telma, koko maan sähköistämissuunnitelma, oli myös Vladimir 
Iljitsin kehittelemä. Siihen sisältyikin Leninin nerokas organi
saatiokyky: hänellä oli mitä kiintein yhteys kaikkeen siihen, mitä 
maassamme tapahtui, nerokkaalla kaukonäköisyydellä hän huo
masi jokaisen, pienimmänkin Neuvostomaassa tapahtuneen pro
sessin, ja toisaalta hän osasi yleistää, löytää luovia, nerokkaita 
aatteita, valita oikeat tiet, jotka johtivat maamme voitosta 
voittoon.

Sosialismin rakentaminen maassamme oli tietenkin se tär
kein aate, joka valaisi Vladimir Iljitsin koko työtä sinä lyhyenä 
aikana, jona hän ehti työskennellä Lokakuun vallankumouksen 
jälkeen. Hän pyrki sovelluttamaan arkielämäämme yhä enemmän 
noita sosialismin aineksia.


