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KAKSI VUOTTA NEUVOSTOVALTAA

„Bednota” lehden40 lukijakunnan valtaosa on talonpoi
kia. Ja tervehtiessäni Neuvostovallan kaksivuotispäivänä 
kymmeniä miljoonia tilanherrojen ja kapitalistien ikeestä 
vapautuneita työtätekeviä talonpoikia haluan lausua muu
taman sanan tuon vapautumisen johdosta.

Neuvostovalta, työtätekevien valta, valta, joka on kukis
tanut pääoman ikeen, taistelee Venäjällä ennen kuulumat
tomien, uskomattomien vaikeuksien voittamiseksi.

Venäjän ja sitten myös koko maailman tilanherrat ja 
kapitalistit käyvät hillittömässä vihassaan sotaa Neuvosto
valtaa vastaan peläten tuon vallan esimerkin vaikutusta, 
peläten sen valloittavan puolelleen koko maailman työläis
ten myötätunnon ja tuen.

Sisäiset salaliitot, tshekkoslovakkien lahjominen, ulko
maisten joukkojen maihinnousu Siperiassa, Arkangelissa, 
Kaukasiassa, etelässä, Pietarin edustalla, satoihin mil
jooniin rupliin nousevat avustukset, joita annetaan 
Koltshakille, Denikinille, Judenitshille ja muille tsaarin 
kenraaleille,— kaikkeen tähän turvautuvat kaikkien maiden 
kapitalistit, jotka ovat koonneet miljoonia ja miljardeja 
sotatarvikehankinnoilla, kukistaakseen Neuvostovallan.

Mutta turhaan. Neuvostovalta seisoo vankasti jaloillaan 
selviytyen voittajana näistä ennen näkemättömistä ja ennen 
kuulumattomista vaikeuksista, kestäen hirveimmätkin kär
simykset, joita sota, saarto, nälänhätä, tavaranpuute, kulku- 
laitoksen hävitys ja koko maan rappiotila sille aiheuttavat.

Venäjän Neuvostovalta on jo saanut puolelleen koko 
maailman työläiset. Ei ole ainoatakaan maata, missä ei 
puhuttaisi bolshevismista ja Neuvostovallasta.
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Kapitalistit puhuvat siitä vihoissaan, raivoisaa kiukkua 
uhkuen, parjaavat ja panettelevat sitä loputtomiin. Mutta 
juuri kiukullaan he paljastavat itsensä, ja maailman työ
läisten valtaosa luopuu entisistä johtajistaan ja siirtyy 
kannattamaan Neuvostovaltaa.

Neuvostovalta on Venäjälle hyökänneiden vihollisten 
puristuksessa ja näännyttämä. Mutta silti Neuvostovalta on 
jo voittanut koko maailman — voittanut siinä mielessä, että 
me olemme valloittaneet kaikkialla puolellemme työtäteke
vien joukkojen myötätunnon.

Neuvostovallan voitto kaikkialla maailmassa on varma 
asia. Kysymys on vain ajasta.

Miksi Neuvostovalta on vankka nälänhädän aiheuttamista 
ennen kuulumattoman raskaista koettelemuksista ja kärsi
myksistä, sodan ja hävityksen aiheuttamista vaikeuksista 
huolimatta?

Siksi, että se on työtätekevien oma valta, miljoonien 
työläisten ja talonpoikien valta.

Valtiovalta on työläisten käsissä. Työläiset auttavat mil
joonia työtätekeviä talonpoikia.

Neuvostovalta kukisti tilanherrat sekä kapitalistit ja 
puolustaa järkkymättä kansaa heidän valtansa palautta- 
misyrityksiltä.

Neuvostovalta auttaa kaikin voimin työtätekeviä talon
poikia, köyhimpiä ja keskivarakkaita talonpoikia, jotka 
ovat valtaenemmistönä.

Neuvostovalta pitää ahtaalla kulakkeja, pohattoja, yksi
tyisomistajia, keinottelijoita, niitä, jotka haluavat rikastua 
työtä tekemättä, niitä, jotka haluavat hyötyä kansan puut
teenalaisesta tilasta ja nälänhädästä.

Neuvostovalta pitää työtätekevien puolta ja on keinotte
lijoita, yksityisomistajia, kapitalisteja ja tilanherroja vas
taan.

Juuri siinä on Neuvostovallan voiman ja lujuuden lähde, 
sen perusta, miksi Neuvostovalta on kaikkialla maailmassa 
voittamaton.

Tilanherrat ja kapitalistit ovat sortaneet, kohdelleet väki
valtaisesti ja ryövänneet kymmeniä ja satoja miljoonia 
työläisiä ja talonpoikia kaikkialla maailmassa. Ja vanha 
valtiolaitos, niin monarkiat kuin „demokraattisetkin” (mu
kamas demokraattiset) tasavallat ovat auttaneet riistäjiä 
ja ahdistaneet työtätekeviä.
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Sen tietävät, sen ovat nähneet, sen ovat kokeneet, siitä 
ovat kärsineet ja kärsivät edelleenkin kymmenet ja sadat 
miljoonat työläiset sekä talonpojat kaikissa maissa.

Imperialistinen sota kesti viidettä vuotta, kymmeniä mil
joonia ihmisiä on surmattu ja tehty raajarikoiksi — ja 
minkä tähden? Kapitalistien saaliinjaon tähden, markkinoi
den tähden, liikevoittojen ja siirtomaiden tähden, pankkien 
vallan tähden.

Saksalaisille imperialistirosvoille aiheuttivat tappion 
englantilais-ranskalaiset imperialistirosvot, ja nämä pal
jastavat nyt itsensä päivä päivältä yhä selvemmin rosvoiksi 
ja ryöväreiksi, työtätekevien sortajiksi, jotka rikastuvat 
kansan hädästä, ahdistavat heikkoja kansoja.

Sen vuoksi työläisten ja talonpoikien myötätunto Neu
vostovaltaa kohtaan kasvaa kaikkialla maailmassa.

Raskas ja vaikea taistelu pääomaa vastaan on aloitettu 
voitokkaasti Venäjällä. Tämä taistelu laajenee kaikissa 
maissa.

Se on päättyvä Yleismaailmallisen Neuvostotasavallan 
voittoon.
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