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SAN OM ALEHTISELOSTCS

( L ä s n ä o l i j a t  n o u s e v a t  s e i s o m a a n  j a  
t e r v e h t i v ä t  t o v e r i  L e n i n i ä  m y r s k y i s i n ,  
k a u a n  k e s t ä v i n  s u o s i o n o s o i t u k s i n . )  Me ko
koonnumme tänään kymmeniin ja satoihin joukkokokouk
siin juhliaksemme Lokakuun kumouksen vuosipäivää, aloitti 
toveri Lenin. Niille, jotka ovat olleet jo kauan mukana työ
väenliikkeessä ja jo aikaisemmin yhteydessä työväen syviin 
riveihin ja jotka ovat olleet läheisessä kosketuksessa tehtai
siin ja muihin tuotantolaitoksiin,— niille on selvää, että 
kulunut vuosi on ollut todellisen proletaarisen diktatuurin 
vuosi. Tämä käsite oli ennen käsittämätöntä kirjalatinaa, 
eräänlainen vaikeatajuinen sanayhdistelmä. Sivistyneistö 
haki tämän käsitteen selitystä oppineiden teoksista, jotka 
kuitenkin antoivat sille perin hämärän kuvan siitä, mitä 
proletaarinen diktatuuri oikeastaan on. Suurin ansiomme 
kuluneen vuoden ajalta on se, että olemme tulkinneet nämä 
sanat käsittämättömästä latinasta ymmärrettävälle venäjän 
kielelle. Työväenluokka ei ole kuluttanut tänä vuotena 
aikaansa järkeilyyn, vaan on luonut käytännössä proletaa
rista diktatuuria ja toteuttanut sitä sivistyneiden älyjen 
hämmingistä huolimatta.

Lännessä on vallinnut kapitalismi entiseen tapaan. Nyt 
sielläkin koittaa suurten mullistusten aika. Länsi-Euroo- 
pankin työmies on nyt astumassa vaikeaan siirtymäkau
teen, joka johtaa kapitalismista sosialismiin. Hän, kuten 
mekin, joutuu särkemään koko vanhan koneiston ja raken
tamaan uuden.

Meillä ei ollut mahdollisuutta käyttää kaikkea sitä koke
musten, tietojen ja teknillisen kulttuurin varantoa, jonka
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porvarillinen sivistyneistö oli koonnut. Porvaristo naures
keli ilkkuvasti bolshevikeille sanoen, että tuskinpa Neu
vostovalta pysyy pystyssä kahtakaan viikkoa, ja siksi väit
teli jatkamasta työntekoa sekä vastusti kaikkialla missä 
kykeni ja kaikin käytettävissä olevin keinoin uutta liikettä, 
uutta rakennustyötä, joka hajotti vanhaa elämänjärjes
tystä.

Porvariston vastarinta ei ole vielä läheskään loppunut. 
Porvariston vihamielisyys kasvaa päivä päivältä ja sitä 
nopeammin, mitä lähemmäksi vanhan, kapitalistisen maail
man loppua me tulemme.

Maailmantilanne on voimistuvan ja maailmanmittaan 
kehittyvän bolshevismin vaikutuksesta nyt sellainen, että 
kaikenkarvaisten imperialistien liitto saattaa nousta sota- 
jalalle Neuvostotasavaltaa vastaan, ja porvariston vasta
rinta saattaa muuttua kansallisesta kansainväliseksi.

Kuten tiedätte, Saksa on karkottanut lähettiläämme Ber
liinistä vedoten siihen, että edustustomme Saksassa har
joittaa vallankumouksellista propagandaa. Ikään kuin Sak
san hallitus ei olisi ennen tiennyt, että meidän lähetys
tömme tuo maahan vallankumouksellista tartuntaa. Mutta 
ennen Saksa oli vaiti tästä, koska se oli vielä voimakas, 
koska se ei pelännyt meitä. Nyt, sotilaallisen romahduk
sensa jälkeen se on alkanut pelätä meitä. Saksalaiset ken
raalit ja kapitalistit kääntyvät liittoutuneiden puoleen ja 
sanovat heille: vaikka te voitittekin meidät, älkää silti vie
hättykö käyttämään meitä koekaniineinanne, koska niin 
teitä kuin meitäkin uhkaa maailmanbolshevismi, jota vas
taan taisteltaessa me voimme olla teille hyödyksi.

Ja paljon mahdollista, että liittolaisvaltojen imperialistit 
liittoutuvat Saksan imperialismin kanssa lähteäkseen 
yhdessä sotaretkelle Venäjälle, tietenkin jos Saksan impe
rialismi vielä säilyy siihen saakka. Tämän vuoksi vaara, 
joka on ympäröinyt meitä koko kuluneen vuoden ajan, kas
vaa nyt erikoisen suureksi. Mutta nyt emme ole yksin. 
Olemme nyt saaneet ystäviä niistä kansoista, jotka ovat 
paikoin jo nousseet ja paikoin ovat nousemassa kapinaan 
ja jotka osoittavat riittävän vakuuttavasti hallituksilleen 
haluttomuutensa jatkaa saalistajain anastussotaa. Mutta 
me tulemme jatkamaan edelleenkin sosialistista rakennus
työtämme siitä huolimatta, että meillä on edessämme uusi 
erittäin vaarallisten vaiheiden kausi. Saadut kokemukset
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auttavat meitä välttämään erehdyksiä ja antavat meille 
uutta voimaa työn jatkamista varten.

Ammattiliittojen osuus uuden koneiston rakentamisessa 
on osoittautunut valtavaksi. Työväenluokka on näyttänyt 
osaavansa organisoida teollisuutta ilman sivistyneistöä ja 
ilman kapitalisteja. On tehty paljon, mutta edessä on vielä 
paljon tehtävää. Toverit, kulkekaa rohkeasti eteenpäin 
samaa tietä, jota olette kulkeneet tähän asti, vetäkää toi
mintaan yhä uusia ja uusia joukkoja! Antakaa kaikille 
niille, olkoonpa että lukutaidottomille, kokemattomille ja 
tietämättömille, mutta joukkojen kanssa yhteen kuuluville 
työläisille, jotka toivovat vilpittömästi uuden järjestelmän 
lujittumista, antakaa kaikille heille, niin puolueeseen kuulu
ville kuin kuulumattomillekin mahdollisuus työskennellä ja 
opiskella uudessa, proletaarisessa valtiossa, olla johta
massa ja luoda rikkauksia.

Maailman proletariaatti nousee kapinaan, kukistaa kaik
kialla kapitalismin ja vie päätökseen työmme, joka johtaa 
sosialismin täydelliseen voittoon! ( M y r s k y i s i ä  s u o 
s i o n o s o i t u k s i a . )
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