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Lenin oli nerokas ajattelija, joka kehitti kaikinpuotisesti Marxin ja Engelsin luomaa tiedettä kommunismista, uuden yhteiskunnan rakentamisesta.
Lenin oli Neuvostoliiton

kommunistisen puolueen

perustaja, maailman ensimmäisen voitokkaan sosialistisen vallankumouksen

johtaja,

historian ensim-

mäisen proletaarisen valtion, sosialistisen neuvostodemokratian perustanlaskija.
Lenin taisteli horjumatta imperialismia ja taantumusta vastaan. Hän oli johdonmukainen

internatio-

nalisti, taisteli kansojen tasa-arvon, rauhan ja ystävyyden puolesta, Lenin oli kaikkien sorrettujen kansakuntien ystävä, hän raivasi tien voitokkaalle

tais-

telulle kolonialismia vastaan sekä kaikkien kansojen
itsenäisyyden ja vapauden puolesta.
Kansainvälisen työväenluokan

tunnustettuna joh-

tajana Lenin näki, että proletariaatti on se johtava
voima, joka pystyy suorittamaan maailmanhistoriallisen tehtävän, yhteiskunnan

sosialistisen uudista-

misen. Hän kehitti opin työväenluokan ja talonpoikaiston liitosta.
Leninin elämä ja toiminta, hänen ylevät avunsa vallankumousmiehenä,

toverina

aina olemaan innoittavana
vallankumoustaistelijoille

ja

ihmisenä tulevat

esimerkkinä miljoonille

kaikkialla maailmassa.
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Lokakuun 25 pnä (mar-

raskuun 7. uutta ajanlaskua) 1917Venäjällä voitti
,

Leninin ja kommunistisen
puolueen johtaman

työ-

väen ja talonpoikien, sotamiesten

ja

matruusien

aseellisen kapinan tuloksena sosialistinen vallankumous.
Lokakuun
listinen

suuri sosiavallankumous

tiesi historiallistakäännettä ihmiskunnan elämässä
sosialismia ja kommunismia kohti.
Marxismista-Ieninismistä on meidän aikanamme
tullut

satojen miljoonien

ihmisten

mielten

kaikkialla

maailmassa,

kommunistinen
muodostunut

valtias
liike

on

aikamme

vai kutu svaltaisi m maksi
voimaksi.

Vladimir

IIjitS Uljanov (Lenin)

syntyi

mielivalta,

tilan herrojen

ja kapitalistien

10 (22) päivänä huhtikuuta 1870 Simbirs-

sorto, työläisten ja talonpoikien

kissä (nyk. Uljanovsk)

ja oikeudettomuus

Venäjän

suuren

virran Volgan rantamilla.
Uljanovien
puolisen

antaa heille moni-

koulutuksen,

työteliäiksi,

rehellisiksi,

ympäröivästä

tutkimaan

syvällisesti

Marxin ja Engelsin vallankumouksellista
sena taisteluun tsaarin itsevaltiutta vas-

edistyk-

kirjallisuuden

sekä

elämästä tehtyjen havain-

tojen vaikutuksesta.

ryhtyi

oppia ja lähti jo 17-vuotiaana nuorukai-

kotikasvatuksen,

venäläisen

Lenin

herkiksi kansan

Nuoren Leninin luonne ja katsomukset
sellisen

rettuja kohtaan.

kasvattaa heidät

tarpeita kohtaan.
muovautuivat

kurjuus
nuorukai-

sessa vihaa sortajia ja myötätuntoa sor-

perheessä oli kuusi lasta.

Vanhemmat yrittivät

herättivät

Tsaarin hallituksen

taan. Joulukuun

alussa 1887 osallistu-

misesta ylioppilastevottomuuksiin
erotettiin
tiin

ja

Kasaanin yliopistosta,
karkotettiin

poliisin

hänet
vangit-

valvontaan

Kokusklnon kylään (nyk. Lenino) Kasaa-

TlIlo Simbirskissä(nyk. Uljllnovak),
minä Lenin syntyi

Ts•• rln hallitus tukahdutti
aseellisesti työliUlten IiIkehtlmllet
ellnoikeukllen puolesta

Syksyllä

1895 Lenin

yhdisti

Pietarin

marxilaiset

kerhot "Taistelullitoksl

väenluokan

vapautuksen

puolesta".

oli työväen joukkoliikkeeseen
marxilaisen

työSe

nojaavan

vallankumouspuolueen

itu

Venäjällä. Järjestö ei kuitenkaan ehtinyt

kotti Leninin kolmeksi vuodeksi Suåenskojen

kylään

Minusinskin

Jenisein

kuvernementtiin

piirikuntaan

(nyk. Krasno-

jarskin aluepiiri). Vuoden kuluttua sinne
matkusti
tutustunut

N. K. Krupskaja, johon
yhteisessä

hän oli

vallankumoustoi-

toimia kauan. Saman vuoden joulukuussa

minnassa

Lenin ja huomattava osa sen jäseniä van-

Krupskajasta tuli Leninin puoliso, joka oli

gittiin.

1894. Täällä

N. K.

elämän loppuun asti hänen läheisin ystä-

Lenin teljettiin Pietarin vankilaan, missä
hän joutui

Pietarissa

olemaan

yli

14 kuukautta.

Mutta Lenin ei vankilassakaan keskeyttänyt
vallankumoustoimintaa,

vaan kirjoitti kir-

jasia ja julisteita työläisille.
Helmikuussa 1897 tsaarin hallitus kar-

vänsa, taistelutoveri

ja uskollinen

apu-

lainen.
Vaikeista olosuhteista huolimatta Lenin
ryhtyi karkoituksen aikana valtavaan teoreettiseen

työhön.

ohjelmaluonnoksen,

Hän laati

puolueen

kirjoitti yli 30 teosta,

Lenin Pietarin "Taistelu liitto työväenluokan
vapauttamisen puoleata"-järjestön
jäsenten parissa (v. 1897)
Ensimmii.isetbol~evikkien

"Iskra" ja "Pravda"

nin kuvernementtiin.

Hän asui siellä syk-

syyn 1888,minkä jälkeen muutti Kasaaniin.
Vuonna 1889 Lenin asettui Samaraan
(nyk. Kuibyåev),
neljä vuotta.
luki

missä

hän asui

Hän opiskeli

yliopisto-ohjelman

lähes

ahkeraan ja

puolessatoista

Pietarin marxilaisten tunnustettu

johtaja.

Venäjällä

levisi

virtaus,

joka

nimekseen

sai

siihen

Pitäen virheellisesti
lankumouksen

aikaan

narodnikkilaisuus.
talonpoikaistoa

val-

päävoimana sen kannat-

tajat esiintyivät

jyrkästi

marxilaisia

vas-

vuodessa. Vuonna 1891 hän suoritti laki-

taan. Keväällä ja kesällä 1894 Lenin kir-

tieteen

joitti

loppututkinnon

Pietarin

yliopis-

huomattavan

teoksen

"Mitä

ovat

tossa. Samarassa Lenin perusti 1892 en-

'kansan ystävät' ja miten he taistelevat

simmäisen marxilaisen kerhon.

sosialidemokraatteja

Elokuussa 1893Lenin matkusti Pietariin
(nyk. Leningrad).

Hän

sosialidemokraattisten
hoon

je teki

solmi

marxilaisuutta

työväenkerhoissa.

yhteydet

ylioppilaiden

Kohta

ker-

tunnetuksi
hänestä

tuli

vastaan". Siinä hän

selitti narodnikkien katsomusten

virheeI-

lisyyden ja samalla perusteli syvällisesti
Venäjän työväenluokan historiallisen

teh-

tävän uuden yhteiskunnan luomisen johtavana voimana.

sanomalehet
Lenin (v. 1910)

/

lopetti kirjan "Kapitalismin

kehitys Ve.O-

jällä", jolla oli suuri vaikutus maan sosiaLenin suunnitteli

Venä-

jän marxilaisen puolueen perustamisen
ja poliittisen

lillä. Äänestettäessä
"Iskran"

Iidemokraattiseen liikkeeseen.
Karkotettuna

sellisten ja toisaalta opportunistien

sanomalehden julkaisemi-

sen. Päästyään vapauteen hän ryhtyi heti

keskuskomitean ja

toimituksen' jäsenistä

kannattajat

saivat

vä-

Leninin

enemmistön.

Siitä

lähtien heitä ruvettiin nimittämään

bol-

sevikeiksi ja vähemmistöön jääneitä opportunisteja mensevikeiksi.

Vaino-

Tuossa edustajakokouksessa muodos-

jen takia oleskelu Venäjällä kävi Leninille

tettiin uudentyyppinen proletaarinen puo-

toteuttamaan tätä suunnitelmaa.
kuitenkin

vaaralliseksi

ja

heinäkuussa

1900 hän matkusti ulkomaille.
Maanpakolaisuudessa
yleisvenäläisen
"Iskra"-Iehden,

Lenin

perusti

vallankumouksellisen
jota ryhdyttiin alussa 'jul-

kaisemaan Miinchenissä

Saksassa. Ke-

väällä 1902 Lenin ja muut "Iskran" toimituksen jäsenet muuttivat Lontooseen ja
sittemmin
esitti

Geneveen. "Iskrassa",

joka

ratkaisevaa osaa puolueen

dostamisessa,

Lenin

julkaisi

muosuuren

1902

ilmestyi

Leninin

kirja

"Mitä on tehtävä". Hän laski siinä p~rustan opille
puolueesta

proletaarisesta
ja perusteli

marxilaisesta
vallankumous-

teorian merkityksen todeten, että ilman
Lenin uhrasi paljon aikaa Venäjän sosialidemokraattisen

työväenpuolueen

(VSDTP: n) II edustajakokouksen valmisteluun. Hän laati puolueen säännöt, mietti
edustajakokouksen järjestelyn, valmisteli
päätöslauselmaehdotukset
toimeliaasti

ja osallistui

heinäkuussa

1903

pidetyn edustajakokouksen johtamiseen.

kelta taaksepäin" Lenin kertoi puolueen II
neistä erimielisyyksistä

ja mensevikklen

edustajakokouksen jälkeen harjoittamista

kumoustaistelua.

vallan-

Poliisin takaa-ajamana

-rlallstisia

hallituksia,

ja tukevan impeSilloin

hän esitti

Lenin joutui kuitenkin jälleen matkusta-

ajatuksen kolmannen eli Kommunistisen

maan Pietarista ja asettumaan Suomeen.

Internationaalin perustamisesta.

Vallankumouksen

kärsittyä tappion hän

joutui

vuoden

lähtemään

lopulla

1907

Lenin piti kansallisuuskysymystä

'erit-

täin merkityksellisenä. Kirjoituksissa "Ar-

Suomesta ja matkustamaan aluksi Gene-

vostelevia

veen ja sitten Pariisiin.

myksestä" ja "Kansakuntien itsemäärää-

MaterialismilIe vihamielisten

filosofis-

huomioita

misoikeudesta"

kansallisuuskysy-

Lenin osoitti

vakuutta-

ten virtausten leviäminen Venäjän marxi-

vasti koko maailman työtätekevien liiton'

laisten keskuudessa taantumuskaudella

välttämättömyyden,

1907-1910 pakotti Leninin ryhtymään filo-

kansakuntien

sofian tärkeimpien

seen aina valtiolliseen eroamiseen.

kysymysten kehitte-

lyyn. Tämän tuloksena syntyi Leninin tärkein filosofinen

teos

"Materialismi

ja

empiriokritisismi".

hajoitustoimista.

taneen työväenluokan

perusteli

oikeuden

kaikkien

itsemääräämi-

Sodan aikana Lenin kirjoitti
"Imperialismi

kapitalismin

kehitysasteena",

teoksen

korkeimpana

Jossa hän osoitti

va-

johdossa.

Bolsevikit alkoivat Leninin johdolla jul-

Hän suuntasi eri paikkakunnille muodos-

kaista Pietarissa Zvezda-lehteä (1910) ja

luvun alkuun mennessä astunut viimei-

tettujen

Pravdaa (1912), joilla oli erittäin tärkeä

seen

merkitys työväenjoukkojen

miin, joka on sosialistisen vallankumouk-

Lenin oli bolsevlkkipuotueen

antoi

puoluekomiteoiden
ohjeita

kuinka

toimintaa,

vallankumoustoi-

osallistui toimeliaasti puolueen edustaja-

poliittisessa

valistamisessa ja järjestämisessä.
Voidakseen

olla lähempänä

kuuttavasti,

että

kapitalismi

kehitysvaiheeseensa,

oli

1900-

imperialis-

sen aatto. Lenin teki johtopäätöksen, että

Venäjää

imperialismin

kaudella sosialistinen

val-

Lenin muutti 1912 Pariisista Krakovaan,

lan~.umous voi voittaa aluksi muutamissa

missä hän asui yli kaksi vuotta. Kun syttyi

tai yhdessä erillisessä

Venäjän vallankumous. Kirjassaan "So-

ensimmäine.n

maassa.

sialidemokratian

viranomaiset vangitsivat hänet syytettynä

kokousten valmisteluun.
Vuonna

1905

puhkesi

ensimmäinen

kaksi taktiikaa

demo-

maailmansota,

ja

vakoilusta

tsaarin

muissa teoksissa Lenin osoitti sen eri-

Syytöksen

naurettavuuden

koispiirteet imperialismin oloissa tapah-

vapautettiin

tuvana

vallankumouksessa"

porvarillis-demokraattisena

val-

lankumouksena, perusteli työväenluokan
johtavan

osu uden

sekä työläisten

ja

kohta,

Itävallan

hallituksen
ja

hyväksi.

takia

hän

Lenin

matkusti

kapitalistisessa

Vuoden 1917 Venäjän porvarillis-demokraattisen

helmikuun

tapahtuessa

vallankumouksen

Lenin oli Sveitsissä.

tuaan tiedon vallankumouksen

Saa-

voitosta

Sveitsiin. Hän asui ja työskenteli Bernissä

hän lähetti viipymättä sähkeen bolåevi-

ja Ziirichissä

keille Venäjälle ja kirjoitti "Kirjeitä

kau-

kaa", joissa

vas-

kevääseen 1917.

Lenin johti edelleenkin

Venäjän työ-

antoi

seikkaperäiset

talonpoikaisten liiton välttämättömyyden,

väestön taistelua tsarismia ja sotaa vas-

taukset elämän vallankumouksen johdosta

selitti, että pääkeino tsarismin

taan. Hän paljasti imperialistisen

puoluelle

kukista-

miseksi on aseellinen kapina.

sodan

anastussodaksi ja asetti tehtäväksi sen'

riensi

muuttamisen kansalaissodaksi. Lenin kir-

mutta

asettamiin

kysymyksiin.

vallankumoukselliselle
imperialistiset

Hän

Venäjälle

hallitukset

"

eivät

kehkeytyi kiivas

Syksyllä 1905 Lenin saapui ulkomailta

Leniniä kannattavien horjumat-

Pietariin, missä hän eli pääasiassa ille-

joitti

useita artikkeleja, joissa hän pal-

suostuneet päästämään Leniniä ja hänen

gaalisesti. Hän johti bolåevlkkljärjestöjä,

jasti

II Internationaali n johtajien

taistelutovereitaan. 'Sveitsiläisten sosiali-

Edustajakokouksessa
taistelu

Kir-

edustajakokouksen kulusta, siellä synty-

kraattisessa

sitä ei voi olla vapausliikettä.

sitten

bolåevikklpuolue.

eteenpäin ja kaksi as-

mintaa on suoritettava eri olosuhteissa,

määrän kirjoituksia."
Vuonna

lue - leniniläinen
jassaan "Askel

työväenluokan ja talonpoikaiston

tomien jajohdonmukaisten vallankumouk-

kaval-

!d,mOk'''.;'"
yhdessä

L,,;"

",11<

000;""

maanpakolaisryhmän

kanssa

palaamaan kotimaahan silloisissa oloissa
ainoata mahdollista tietä Saksan kautta.
Lähes 10 vuotta kestäneen maanpakolaisuuden jälkeen yöllä huhtikuun 3 päivänä Lenin saapui Pietariin.
mouksellinen

Vallanku-

Venäjä vastaanotti

johta-

jansa riemuiten.
Seuraavana päivänä Lenin esitti "Huhtikuun teesit",

joilla oli ratkaiseva mer-

kitys puolueen poliittisen linjan määrittelemisessä

muodostuneessa

sessa tilanteessa.
suunnitelman

Lenin

historialliesitti

työväenluokan

niissä

taistelulle

si irtymiseks i porv arill is-demokraati sesta
vallankumouksesta sosialistiseen

vallan-

kumoukseen.
Lenin

asettui

puolueen

keskuskomi-

tean, Pravdan toimituksen ja Pietarin bolsevikkijärjestön toiminnan
puhui

usein työläisten,

matruusien
edustajain

johtoon.

Hän

sotamiesten

kokouksissa.

ja

Talonpoikain

I yleisvenäläisessä

kokouk-

sessa Lenin kehotti talonpoikia ottamaan

I
I

haltuunsa tilanherrojen

maat.

Porvarillinen väliaikainen hallitus aloitti
alhaisen

parjaus-

ja terrorikamppailun

Leniniä ja bolsevikkeja vastaan. Se antoi
käskyn Leninin

vangitsemisesta.

lueen keskuskomitea
1917 päätöksen

teki

Leninin

Puo-

heinäkuussa
siirtymisestä

maanalaisuuteen. Työläiset piilottivat hänet Pietarin lähistölle Razliv-järven ran-

:'

taan. Hän asui siellä havu majassa jatkaen työtä:

kirjoitti

artikkeleja,

kirjeitä,

valmisteli kirjaa "Valtio ja vallankumous".
Lenin johti maanalaisuudesta

puolueen

Vuonna 1M7 maassa kypsyi
vallankumouksellinen
pula

siirtyneen työläis-,

sotilas- ja talonpoi-

kumottiin

nut

maksua tilanherrojen

historiallinen

suurtapahtuma,

oli

pystytetty työkansan valta.
Neuvostojen
ninin

puheen.

edustajakokouksen
Hänen

tensa mukaisesti kehotti puoluetta tais-

lista kapinaa. Enemmistön

telemaan vastavallankumouksellisen por-

lueen keskuskomitea

variston ja tilan herrojen vallan kukista-

esittämät

miseksi aseellisella kapinalla.

aseellisen kapinan suorittamisesta ennen

Väliaikaisen hallituksen asiamiehet olivat päässeet Leninin jäljille. Oleskelu Razlivissa kävi vaaralliseksi. Elokuussa 1917

kuin

äänin puo-

hyväksyi

historialliset

vastavallankumoukselliset

Leninin

aloitteesta

Lenin muutti Suomeen. Samana syksynä,

lokakuun

eli marraskuun

24

parvana.

kapina
Lokakuun

1917 Leninin johtama aseellinen

sellisen nousun aika, Lenin palasi ille-

voitti.

16 päivänä 1917pidetyissä puolueen kes-

alkoi
25

7 pnä uutta ajanlaskua

pula ja koitti proletariaatin vallankumouk-

Leninin puheenjohdolla lokakuun 10 ja

ehtivät

koota voimansa.

kun maassa kypsyi vallankumouksellinen

gaalisesti Suomesta Pietariin.

Leninin

päätöslauselmat

kapina

Lokakuun 25 päivän -illalla alkanut Neuvostojen
kous

II yleisvenäläinen

julisti

juhlallisesti

edustajako-

kaiken .vallan

maanomistus

Neuvostojen II yleisvenäläisessä edustajakokouksessa valittiin työläis-, sotilas-

ehdotuksestaan

ja

talonpoikaisedustajien

neuvostojen

edustajakokous hyväksyi Asetuksen rauhasta,jokajulisti sodan mitä raskaimmaksi

dostettiin

rikokseksi

neuvosto Leninin puheenjohdolla.

ihmiskuntaa

ja

Le-

toimeenpaneva

kohtaan.

Ase-

keskuskomitea ja muo-

hallitus,

kansankomissaarien

Uuden yhteiskuntajärjestelmän

raken-

sialistisen maan ja kapitalististen maiden

taminen, yhteiskuntaelämän kaikkien alo-

rauhanomaisen rinnakkainolon mahdolli-

jen

suudesta.

lujittaminen tapahtui Leninin viitoittaman

Asetuksella

Lenin työhuoneessaan

kuskomitean istunnoissa käsiteltiin aseel-

lunastus-

osa-

tuksessa laskettiin perusta ajatukselle so-

VI edustajakokousta, joka hänen ohjeit-

ikiajOiksi ja ilman

maat luovutettiin kansalle.

nottajat vastaanottivat innostuneesti

Marraskuun 7 pnä 1918Lenin piti
Moskovana
puheen
vallankumoukselliselle
kansalle

myöskin hyväksyttiin Leninin esityksestä,

kaisedustajien neuvostoille. Oli toteutu-

maasta,

Kremlissä(v

.1918)

joka

demokratisointi

ja

neuvostovallan

Toukokuu ••• 1et. Lenin piti
Moskovan Punais.11a torilla puheen
kansalai •• odan rinlamillelihteville
joukoille

If

l'

/
suunnitelman

mukaisesti ja hänen välit-

tömällä johdollaan.

kansa murskasi sisäisen vastavaIIankumouksen ja interventit,

Heti neuvostovallan pystyttämisen ensi
päivinä sitä vastaan ryntäsivät vastavallankumouksen voimat. Maassa leimahti
kapinoita ja syntyi salaliittoja.

Englanti,

suojasi

vapau-

tensa ja itsenäisyytensä.
Imperialistit

eivät pystyneet

aseiden

voimalla kukistamaan kansanvaltaa, mutta
ne olivat tuottaneet maalle suunnatonta

Ranska, USA ja muut imperialistivallat

vahinkoa: teollisuus

lähtivät sotaan neuvostovaltiota vastaan.

lous oli lamassa. Nuoren neuvostovallan

Ne järjestivät 14 maan intervention.

oli löydettävä ulos pääsy muodostuneesta

Kansan viholliset

suorittivat

attentaa-

tin Leniniä vastaan elokuussa 1918, hän
haavoittui vaikeasti.

raskaasta tilanteesta,
lous

ja ryhdyttävä

oli tuhottu,

maata-

kunnostettava tarakentamaan

uutta

yhteiskuntaa. Leninin historiallinen ansio

Sinä kireänä aikana maan puolustusta

on siinä, että hän laati tieteellisen sosia-

johti Lenin. Hänen johdollaan neuvosto-

lismin rakentamisen suunnitelman, jossa

Lenin Kominternin II kongressin osanoUajien kansaa
Vallankumouksen
uhrien torilla Pietarissa (heinäkuu 1920)

Vappuna 1920Lenin muurasi ensimmäisen kiven
Karl Marxin muistomerkin jalustaan Moskovassa

otettiin huomioon maan taloudelliset

ja

taarisen

internationalismin

sosiaaliset olot. Leninin ajatukset edel-

Lenin oli Kommunistisen

lyttivät maan teollistamista,

lin

sosialistista

kuIttu urivallan kumouksen
Leninin suunnitelmassa
mioon

maatalouden

osuustoiminnallisuutta

kansanjoukkojen

ja

su orittamista.
oli otettu huosyvimmät

tar-

peet.

perustaja

ja johtaja.

"'Vasemmistolaisuus'
kommunismissa"

periaatteita.
InternationaaTeoksessaan
lastentautina

hän kehitti asettamuk-

set työväenpuolueiden
taktiikasta, taistelusta

strategiasta

ja

kommunistien

ri-

vien yhtenäisyyden puolesta.

Lenin huolehti jatkuvasti kommunisti-

Lenin oli monikansaisen neuvostoval-

sen puolueen lujittamisesta, sen johtavan

tion

osuuden tehostamisesta, hän taisteli lep-

1922 muodostettiin

pymättömästi

vostotasavaltojen

opportunisteja,

vastaisia virtauksia

puolueen-

ja ryhmiä vastaan.

perustaja,

Hänen ehdotuksestaan
Sosialististen

Neu-

Liitto. Hän piti kanso-

jen välistä ystävyyttä sosialistisen

neu-

Kaikessa monitahoisessa toiminnassaan

vostovaltion voiman ja lujuuden tärkeim-

hän

pänä lähteenä.

noudatti

johdonmukaisesti

prole-

/
Poikkeuksellisen

vaikean kansainväli-

sen ja sisäisen tilanteen vallitessa Lenin
johti

maan ennenkuulumattomasta

vityksestä,

kurjuudesta

hä-

ja nälästä sos-

ialismin rakentamisen avaralle tielle.
Jännittynyt

työ ja vaikea haavoittumi-

nen horjuttivat

hänen terveytensä.

Tal-

vesta 1921alkaen Lenin joutui lääkäreiden
vaatimuksesta usein keskeyttämään työn,
olemaan hoidettavana ja lepäämään.
Tammi-helmikuussa

1923, kun Leninin

terveys hieman parani, hän saneli viimeiset kirjoituksensa:
ukselle",

"Kirje

edustajakoko-

"Vallankumouksestamme",

"Päiväkirjan sivuja", "Osuustoimin.nasta"
"Miten meidän olisi uudelleenjärjestettävä
työlais- ja talonpoikaisinspektio?".,
luummin

"Mie-

vähemmän, mutta parempaa",

[oilla on ollut ja on mitä tärkein merkitys
sosialistisen

rakennustyön

teiden mää-

rittelemisessä.
Maaliskuun alussa 1923 Leninin terveys
huononi jyrkästi. Tammikuun 21 päivänä
1924 kello 6.50 Lenin kuoli aivoverenvuotoon Gorkin kartanossa Moskovan lähistöllä.
Leninin
puolueelle,

kuolema oli. raskas menetys
neuvostomaan

työväenluo-

kalle, koko kansainväliselle

kommunisti-

selle ja työväenliikkeelle.

Puolue sulki

entistä

tiiviimmin

keskuskomiteaa,

rivinsä kannattamaan
työväenluokka,

työkan-

sanjoukot yhdistyivät leniniläisen puolueen ympärille.

Lenin Gorki ••• (v. t122)

Lenin pyhitti

koko elämänsä,

nerok-

Sosialistinen

demokratia on turvannut

kuutensa koko voiman, tarmokkaan tah-

neuvostokansalaisten

tonsa

misen valtion asioiden johtamiseen. Neu-

ja vallankumouksellisen

kiihkey-

tensä työväenluokan tärkeimmälle asialle

vostoliitossa

- taistelulle

edustajien

uuden

yhteiskunnan,

so-

sialismin ja kommunismin puolesta.
Neuvostomaan
lisesti

henkilöä.

kansat ovat historial-

lyhyessä

ajassa

puolueen johdolla

kommunistisen

suorittaneet

suuren-

moisia uudistuksia elämän kaikilla aloilla.
Sosialismista

on Neuvostoliitossa

tullut

reaalinen todellisuus.

on

laajan

valittu

neuvostoihin
Edustajien

vallanelinten

työhön

osallistu-

työtätekevien
yli 2 miljoonaa

ohella
yli

osallistuu

25 miljoonaa

aktiivia.
Laajojen joukkojen vetämistä mukaan
yhteiskunnan
muotoihin
tiliitot,joihin

asioiden

hoitamisen

edistävät aktiivisesti

eri

ammat-

kuuluu yli 80 miljoonaa työtä-

tekevää, Neuvostoliiton leniniläinen kom-

***

munistinen nuorisoliitto,

jonka riveissä on

24miljoonaa jäsentä, sekä muut kansalaisNeuvostoliitossa
loppu

on

tuotantovälineiden

tuksesta.

tehty

ikiajoiksi

Neuvostoyhteiskunnan

väksi taloudelliseksi

kestä-

***

perustaksi on muo-

dostunut maan, tehtaiden, kulkulaitosten
ja pankkien scsiallstlnen omistus.
Neuvostoliitossa

järjestöt.

yksityisomis-

Neuvostoliiton talouselämä kehittyy nopeaa ja vakaata vauhtia kansantalous-

on hävitetty riistäjä-

suunnitelmien

mukaisesti.

Tuotantovo-

luokat sekä ihmisen toista ihmistä koh-

Iyymin-keskimääräinen

taan harjoittamaa riistoa synnyttävät syyt.

on sodanjälkeisenä aikana ollut teollisuu-

Kansallisuussorron

vuotuinen

lisäys

kahleet on murskattu

dessa 10,5 prosenttia ja maataloudessa

ja on taattu kansakuntien itsemääräämis-

4,2 prosenttia. Kansantulo on lisääntynyt

oikeus. Sosialismi

vuosittain 8,9 prosenttia.

on hävittänyt

sääty-

ja luokkaetuoikeudet, vapauttanut naisen,
suonut hänelle yhtäläiset
miehelle.

Neuvostoliitossa

oikeudet kuin
on hävitetty

Taloudellisen

kasvun maailman

ton teollisuus

on kehittynyt

työttömyys ja taattu oikeus työhön.
Neuvostomaassa on toteutettu sosialismin periaate: "Kukin kykyjensä mukaan
ja kullekin työnsä
voitu

parhaiten

jäsenten
edut.

mukaan."

yhdistää

henkilökohtaiset

***

Siten

on

yhteiskunnan
ja

yhteiset

kor-

keimman vauhdin ansiosta Neuvostolii-

Leninin teoksia on julkaistu
Neuvostoliitossa
100kielellä,
yhteensä 348.796.500kappaletta

valtavasti.

