(ote)

Työtätekevien ihmisten johtajalle, opettajalle ja ystävälle.
Sinulle, rakkaalle toveri Stalinille, suurelle johtajalle,
ymmärtävälle opettajalle ja ylimmälle koko maailman
työtätekevien rakastetulle johtajalle Kommunistisen
Internationaalin toimeenpaneva komitea välittää kiihkeimmät
bolshevistiset terveiset kuudennenkymmenennen syntymäpäiväsi
johdosta.
Sinun kunniakas ja pelottoman vallankumouksellisen, suuren
teoreetikon ja sosialistisen vallankumouksen johtajan sankarillinen
polku on ja tulee aina olemaan loistava esimerkki kaikkien maiden
proletaarisille vallankumouksellisille . . . Yhdessä Leninin
bolshevikkipuolueen johtajan kanssa johdatit Venäjän
työväenluokan voittoon suuressa sosialistisessa
vallankumouksessa, joka ensi kertaa historiassa teki riistetyistä ja
sorretuista oman kohtalonsa suvereeneja herroja, uuden
sosialistisen yhteiskunnan rakentajia. Työväenluokan voitto
Neuvostojen maassa vahventaa maailman työläisten uskoa omiin
voimiinsa, täyttää heidät valoisilla toiveilla ja kannustaa kaikkia
työtätekeviä ihmisiä nousemaan taisteluun riistäjiään vastaan.
Leninin ja Sinun, toveri Stalin, johdollasi Neuvostojen maasta on
tullut vahva ja läpäisemätön suojamuuri työläisten, talonpoikien ja
koko maailman orjuutettujen kansojen vapausliikkeelle.
Kaikkialla, maailman kaikilla kulmilla, sorretut ja osattomat,
noustessaan sortajiaan vastaan kirjoittavat julisteisiinsa Leninin ja
Stalinin nimet. Yhdessä Leninin kanssa seisoit myrskyssä
syntyneen Kommunistisen Internationaalin kehdon ääressä.
Kommunistinen Internationaali kasvoi, voimistui ja kehittyi
Marxin, Engelsin, Leninin kuolemattoman opin pohjalta, Sinun
omien nerokkaiden teostesi ja bolshevikkipuolueen suuren
historiallisen kokemuksen pohjalta.

Puolustit bolshevikkipuoluetta ja Kommunistista Internationaalia
lukuisia vihollisia vastaan, jotka etsivät keinoja Leninin opin
vääristelyyn ja eksyttääkseen meidät Leninin polulta; Sinä
rikastutit, täydensit ja kehitit Leninin suurta oppia mukautumaan
kansainvälisen proletariaatin luokkataistelun uusiin olosuhteisiin . .
.
Sinulta kaikkien maiden kommunistit ovat oppineet ja oppivat
olemaan uskollisia loppuun asti proletaarisen internationalismin
asialle, jonka korkein ilmaus on sosialismin voitto SNTL:ssa.
Sinulta he ovat oppineet ja oppivat sen tuloksellisen proletaarisen
internationalismin, joka hitsaa kaikkien maiden työväestön,
kansakunnat ja rodut taisteleviksi sotajoukoiksi.
Sinulta kommunistit ovat oppineet ja oppivat, kuinka
imperialistisia sotia vastaan taistellaan rauhan, onnellisuuden ja
kansojen vapauden puolesta.
Sinun harkitseva politiikkasi, toveri Stalin, säästi ihmiskunnan
monien vuosien ajan sitä uhkaavalta imperialistiselta sodalta.
Kun kapitalismin pimeät voimat päästivät irti rikollisen sotansa,
Sinä et sallinut imperialististen ryöstäjien sotkea neuvostokansaa
mukaan tähän verenhimoiseen verilöylyyn; Sinä puolustit tällä
tavalla rauhanasiaa ja teit turhaksi sodanlietsojien yritykset syöstä
monet Euroopan kansakunnat tähän sotaan.
Sinä kuulit vieraan ikeen alle nääntyvien Länsi-Ukrainan ja
läntisen Valko-Venäjän työtätekevien ihmisten äänen ja Sinun
jalosta aloitteestasi neuvostokansa ojensi veljellisesti auttavan
kätensä heille.
Kun mannerheimien ja tannerien rahavaltainen klikki aloitti
sotaprovokaatiot SNTL:a vastaan ja kun Suomen työtätekevä

kansa perusti oman kansanhallituksensa, neuvostokansa vastasi
johdollasi Suomen kansan kutsuun ja tuli sen avuksi taisteluun
pyöveleitään, ulkomaisen imperialismin agentteja vastaan.
Miljoonat työtätekevät kautta maailman tukevat ja jatkavat Sinun
innostamasi Neuvostoliiton politiikan tukemista, sillä tämä
politiikka on heidän etujensa mukainen ja auttaa heitä heidän
taistelussaan vapautumisensa puolesta.
He tietävät, että Sinulla toveri Stalin ei ole muita päämääriä kuin
palvella ihmiskunnan vapautumista ja että Sinulla ei ole muuta
elämää kuin se elämä, joka on omistettu työtätekevän kansan
hyvinvoinnille ja onnelle. Osoittamalla miljoonien ihmisten tunteet
ja ajatukset kaikkien maiden kommunistit lupaavat Sinulle, meidän
rakastamamme toveri Stalin, että he muuntavat suuret opetuksesi
teoiksi ja omistavat kaikki voimansa kommunismin voiton,
Leninin ja Stalinin asian, saavuttamiseksi.
Eläköön ja levitköön Marxin, Engelsin, Leninin ja Stalinin
kuolematon oppi!
Eläköön toveri Stalin, suuri johtaja ja kansainvälisen
proletariaatin opettaja moniaita vuosia työtätekevien ihmisten
onnen saavuttamiseksi!
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