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PUHE JOUKKOKOKOUKSESSA 
SOKOLNIKIN PIIRISSÄ 
ELOKUUN 9 pnä 191820
LYHYT SAN OJIA LEHTI SELOSTUS

( K a u a n  k e s t ä v i ä  s u o s i o n o s o i t u k s i a . )  Sota 
jatkuu viidettä vuotta, ja nyt on jo jokaiselle selvää, kenelle 
se oli tarpeen. Se, joka oli rikas, on tullut vielä rikkaam
maksi, ja joka oli köyhä, on nyt sanan kirjaimellisessa mer
kityksessä menehtymäisillään kapitalismin ikeeseen. Tämä 
sota on vaatinut verisiä uhreja köyhältä kansalta, mutta 
palkkioksi kansa on saanut vain nälkää, työttömyyttä ja 
kaulaansa silmukan, joka kiristyy entistä tiukemmalle.

Sodan aloittivat Englannin ja Saksan saalistajarosvot, 
joille yhdessä eläminen kävi ahtaaksi, ja niinpä kumpikin 
niistä päätti kuristaa kumppaninsa maailman työväen veri- 
virtojen hinnalla. Kumpikin rosvo vakuuttaa, että sitä eläh
dyttää huoli kansan parhaasta, mutta todellisuudessa kum
pikin huolehtii oman taskunsa parhaasta.

Englanti ryövää anastamiaan Saksan siirtomaita, osaksi 
Palestiinaa ja Mesopotamiaa, kun taas Saksa ryövää vuo
rostaan Puolaa, Kuurinmaata, Liettuaa ja Ukrainaa. Näiden 
maiden miljonäärit ovat tulleet kymmenen kertaa rikkaam
miksi, mutta sittenkin he ovat erehtyneet laskelmissaan.

Iskettyään yhteen silmittömällä raivolla nuo rosvot ovat 
joutuneet kuilun partaalle. Ne eivät voi enää keskeyttää 
sotaa, joka sysää kansoja väistämättömästi vallankumouk
seen.

Venäjän vallankumous on singonnut kipinöitä maailman 
kaikkiin maihin ja sysännyt riehaantuneen imperialismin 
vielä lähemmäksi kuilun reunaa.

Toverit, asemamme on tukala, mutta meidän on selviy
dyttävä kaikesta ja pidettävä käsissämme sosialistisen val
lankumouksen lippu, jonka olemme nostaneet.
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Kaikkien maiden työläiset katsovat meihin toiveikkaina. 
Te kuulette heidän äänensä: kestäkää vielä vähän, he sano
vat. Viholliset ovat ympäröineet teidät, mutta me tulemme 
avuksenne ja yhteisin ponnistuksin heitämme lopulta impe
rialistiset rosvot kuiluun.

Me kuulemme tuon äänen ja vannomme: kyllä me kes
tämme, tulemme taistelemaan vartiopaikallamme kaikin 
voimin emmekä laske aseitamme meitä vastaan hyökkäävän 
yleismaailmallisen vastavallankumouksen edessä!

„Izvestija VTsIK” M 171. Julkaistaan „Izvestija VTsIK"  lehden
elokuun 11 pnä 1918 tekstin mukaan
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