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TEESIT TUOTANTOPROPAGANDASTA73
(ALUSTATA LUONNOS)

1. Nykyhetkellä, VSFNT:n sotilaallisista voitoista ja 
yleensä sen kansainvälisestä asemasta johtuen, tuotanto- 
propaganda on asetettava jälleen ensi tilalle, voimistettava 
ja organisatorisesti lujitettava sitä.

2. Johtavien sanomalehtien, ensi kädessä »Izvestijan” ja 
»Pravdan”, on (a) supistettava politiikalle omistettua 
palstatilaa ja laajennettava tuotantopropagandan osastoa; 
(b) kannustettava puoluetta ja neuvostoelimiä uhraamaan 
kaikessa työssään enemmän voimia tuotantopropagandan 
harjoittamiseen; (c) pyrittävä johdonmukaistamaan tuo- 
tantopropaganda koko valtion mitassa, suunniteltava laaja
kantoisia toimenpiteitä sen kehittämiseksi, parantamiseksi 
ja varsinkin sen todellisten käytännöllisten tulosten tarkas
tamiseksi.

3. Niin ikään on toimittava järjestelmällisemmin, laajem
massa mitassa ja aktiivisemmin kykenevien hallintomies- 
ten, järjestäjien ja keksijäin nostamiseksi työläis- ja talon
poikaisjoukkojen keskuudesta.

4. Koko VSFNTin alueella on tuotantopropagandaa joh
tamaan asetettava yksi elin, jotta säästettäisiin voimia ja 
voitaisiin paremmin ohjata työtä. Tämä vaatii samalla niin 
paikalliselinten kuin ammattiliittojenkin mitä laajinta itse
näisyyttä. Jokaisesta huomattavasta menestyksestä palki
taan (luontoispalkinnot y.m.) järjestelmällisesti ja oikeu
denmukaisesti; järjestetään puolueeton ja pätevä tulosten 
tarkastus.

5. Tuotantopropagandaa ohjaavana yhteisenä johtoeli
menä pitää olla kansantajuisen V2—1 miljoonan kappaleen 
painoksena ilmestyvän joukkolehden toimituksen.
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Tällaiseksi sanomalehdeksi pitäisi tulla „Bednota”, 
lehden 74.

Tämäntyyppisten lehtien erikoistaminen joko teollisuus- 
tai maatalousiehdiksi on vahingollista, sillä sosialismin 
tehtävänä on teollisuuden ja maatalouden lähentäminen 
toisiinsa ja niiden yhdistäminen. Teollisuusproletariaatin 
johto-osuus niin kaupungissa kuin maaseudullakin ja muun 
muassa maanviljelyksen urbanoinnissa sekä koko maan 
sähköistämisessä vaatii käytännössä nimenomaan yhteistä 
tuotannollisia kysymyksiä käsittelevää lehteä (ja tuotanto- 
propagandan yhtenäistä johtamista) sekä työläisiä että 
talonpoikia varten.

6. Johtavaan kollegioon pitäisi kuulua 5 henkilöä:
1) Yleisvenäläisen Ammattiliittojen Keskusneuvoston 
edustaja; 2) Korkeimman Kansantalousneuvoston edustaja;
3) Maatalouden kansankomissariaatin edustaja; 4) Polit- 
valistustyön pääkomitean edustaja; 5) VKP:n Keskuskomi
tean edustaja (tai vastaava toimittaja). Kollegio ja lehti 
tulee muodostaa Yleisvenäläisen Ammattiliittojen Keskus- 
neuvoston yhteyteen. (Ehkä lisäksi vielä 1 edustaja 
Ammattisivistyksen päähallinnosta?)

7. Tuotannollisia kysymyksiä käsittelevän lehden tulee 
olla kansantajuinen siinä mielessä, että sitä ymmärtäisivät 
miljoonat, mutta sen ei kuitenkaan pidä ryhtyä mihinkään 
liialliseen kansantajuistamiseen. Sen ei pidä laskeutua 
kehittymättömän lukijan tasalle, vaan kehittää.häntä jatku
vasti — vähitellen, varsin varovasti. Jonkin verran on 
annettava palstatilaa politiikalle, ei paljon, enintään 1U. 
Pääpaino on pantava sellaisiin kysymyksiin kuin yhtenäi
nen taloussuunnitelma, työrintama, tuotantopropaganda, 
työläisten ja talonpoikien opettaminen hallintotyöhön, 
lakien samoin kuin neuvosto- ja talouselinten määräysten 
todellisen täytäntöönpanon tarkastaminen sekä laaja ja 
oikea mielipiteiden vaihto tavallisen rivilukijan kanssa.

8. Lehden julkaisemaa, lehden saamaa samoin kuin muu
takin aineistoa on aika ajoin julkaistava systemaattisesti 
uudelleen pikku kirjasina ja lentolehtisinä ja toimitettava 
näitä ehdottomasti kaikkiin kirjastoihin sekä kyseisen tuo
tantoalan tehtaisiin ja laitoksiin (kirjasissa ja lentolehti
sissä pitää systematisoida aineisto tuotantoaloittain). Rin
nan oppikirjojen ja ulkomaista tekniikkaa selostavien kat
sausten kanssa tämän aineiston tulee palvella teknillisen
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ammattisivistyksen sekä polyteknillisen sivistyksen tarkoi
tusperiä.

Erikoisestikin on kiinnitettävä huomiota m.m. siihen, että 
sanomalehdet samoin kuin myös tuotannollisia kysymyksiä 
käsittelevät kirjaset ja lentolehtiset jaetaan oikealla tavalla 
VSFNTrn kaikkien kirjastojen kesken.

9. On vedettävä suunnitelmallisen järjestyneesti ja sään
nöllisesti tuotantopropagandatyöhön (lukutaidottomuuden 
likvidoimisen ohella) insinöörejä, agronomeja, opettajia 
sekä tietyn ammattitaidon omaavia neuvostotoimitsijoita.

Luentojen, keskustelu- ja selostustilaisuuksien y.m. jär
jestäminen.

Työvelvollisuus kaikille niille, jotka voivat tutustuttaa 
väestöä sähköistämiseen, Taylorin järjestelmään j.n.e.

10. Elokuvien entistä laajempi ja järjestelmällisempi 
käyttö tuotantopropagandatyössä. Yhteistoiminta elokuva- 
osaston kanssa.

Neuvostoäänilevyt. Diagrammi- ja kartogramminäyttelyt 
kerhotaloissa, lukutuvissa, ulkona j.n.e. Julisteiden ja pla
kaattien liimaaminen tehtaiden, työpajojen, teknillisten 
koulujen y.m.s. läheisyyteen.

11. Tuotannollisen työn tarkastuselimen järjestäminen 
yhdessä Työasiain kansankomissariaatin ynnä muiden lai
tosten kanssa. Sen toiminnan ja tuotantopropagandatyön 
yhdenmukaistaminen, samoin myös instruktöörien, instruk- 
töörijunien ja -laivojen y.m. toiminnan yhdenmukaista
minen.

12. Esimerkillisten tuotantolaitosten nostaminen esille, 
niiden laaja mainostaminen. Ulkomailla teollisuustyökoke- 
musta saaneiden työläisten järjestäminen erikoisiin työ
pajoihin tai piireihin tai soluihin j.n.e. Heidän käyttö jäl
keen jäävien opettajina, ammatillisen ja teknillisen sekä 
polyteknillisen sivistyksen levittäjinä j.n.e.

N. Lenin
18. XI. 1920.
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