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TOVERI THOMAS BELLILLE
Kallis toveri!
Suuri kiitos 7. elokuuta päivätystä kirjeestänne. Sairau
teni ja ylikuormituksen vuoksi en ole viime kuukausina
lukenut mitään Englannin liikkeestä.
Tiedotuksenne on erittäin mielenkiintoinen. Ehkä tässä
on kysymys todellisen proletaarisen joukkoliikkeen alkami
sesta Iso-Britanniassa kommunistisessa mielessä. Pelkään,
että tähän saakka Englannissa on ollut vain muutamia
heikkoja kommunismin propagandaa harjoittavia yhdis
tyksiä (myös Englannin kommunistipuolue mukaan luet
tuna), mutta ei ole todella laajamittaista kommunistista
liikettä.
Kun Etelä-Walesin kaivostyöläisten liitto päätti heinä
kuun 24 pnä liittyä 120 äänen enemmistöllä 63 ääntä
vastaan III Internationalen kannattajiin, niin ehkä se on
uuden aikakauden alkua. (Kuinka paljon Englannissa on
kaivostyöläisiä? Yli 500.000? Paljonko Etelä-Walesissa?
25.000? Kuinka paljon kaivostyöläisiä oli todellisuudessa
edustettuna Cardiffissa heinäkuun 24 pnä 1921?)
Jos nuo kaivostyöläiset eivät edusta kovin mitätöntä
vähemmistöä, jos he veljeilevät sotamiesten kanssa ja
aloittavat todellisen ..luokkasodan”, on meidän tehtävä
kaikkemme tuon liikkeen kehittämiseksi ja lujittami
seksi.
Taloudelliset toimenpiteet (kuten yhteiskeittiöt) ovat hyvä
asia, mutta ne eivät ole erikoisen tärkeitä nyt, ennen
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proletaarisen vallankumouksen voittoa Englannissa. Nyt
on tärkeintä poliittinen taistelu.
Englannin kapitalistit ovat viekkaita, älykkäitä, kavalia.
He tukevat (suoraan tai välillisesti) yhteiskeittiöiden
perustamista saadakseen suunnatuksi huomion toisaalle
poliittisista tavoitteista.
Tärkeää on (ellen erehdy) seuraava:
1) Perustaa tuohon osaan Englantia hyvä, todella prole
taarinen, todella joukkojen kommunistinen puolue, toisin
sanoen sellainen puolue, joka olisi todellisuudessa siinä
osassa Englantia koko työväenliikkeen johtava voima
(maanne siinä osassa pitää soveltaa puolueen organi
saatiota ja työtä koskevaa III kongressin päätöslausel
maa).
2) Ryhtyä julkaisemaan työväen päivälehteä Englannin
sen osan työväenluokalle.
Tähän asiaan ei pidä käydä käsiksi kuten liikeyritykseen
(mikä on tavallista julkaisutoiminnassa kapitalistisissa
maissa), ei suurella pääomalla eikä tavanomaiseen tyyliin,
vaan lehdestä pitää tehdä j o u k k o j e n taloudellisen ja
poliittisen taistelun välikappale.
Joko tämän seudun kaivostyöläiset pystyvät maksamaan
puoli pennyä päivässä (aluksi, jos niin tahdotte, kerran
viikossa) o m a s t a päivälehdestään (tai viikkolehdes
tään )— olkoon se vaikka hyvin pienikin, se ei ole oleel
lista — tai sitten todellinen kommunistinen joukkoliike ei
ole alkanut siinä osassa Englantia.
Jos kommunistipuolue ei pysty kokoamaan tuolla seu
dulla muutamaa puntaa julkaistakseen päivittäin pieniä
lehtisiä, joista voisi sitten kehittyä aito proletaarinen
kommunistinen sanomalehti — jos asia on niin, eikä jokai
nen kaivostyöläinen maksa tuosta lehtisestä pennyään, se
merkitsee, ettei siellä ole liitytty vakavasti, toden teolla
III Internationalen puolelle.
Englannin hallitus panee liikkeelle viekkaimmat kei
nonsa tukahduttaakseen kaikki tämänluontoiset aloitteet.
Siksi meidän on oltava (alussa) erittäin varovaisia. Lehti
ei saa olla aluksi liian vallankumouksellinen. Jos haluatte
asettaa kolme toimittajaa, niin ainakin yhden heistä tulee
olla ei-kommunisti. Vähintään kahden täytyy olla aitoja
työläisiä. Jos 9/i0 työläisistä ei osta lehteä eikä 2/3 ( 1 2 0 + 6 3 )
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suorita erikoista maksua (esim. yksi penny viikossa) omaa
lehteään varten, niin silloin tästä lehdestä ei tule työväenlehteä.
Olisin hyvin iloinen, jos kirjoittaisitte minulle muutaman
rivin tästä kysymyksestä, ja pyydän anteeksi huonoa eng
lannin kielen taitoani.
Kommunistisin tervehdyksin Lenin
Kirjoitettu elokuun 13 pnä 1921
Julkaistu ensi kerran tammikuun
21 pnä 1927 sanomalehden „Workers‘
Weekly” 205. numerossa ja venäjän
kielellä tammikuun 27 pnä 1927
,,Pravda” lehden 21. numerossa
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