"Kaikkien maiden proletaarit, yhtykää!”

Suomen Kommunistisen Puolueen poliittis - teoreettinen aikakauslehti
Konttori: Helsinki, Kotkank. 9. Puh. 76449.
Toimituskunta: Pää- ja vast.toimitta ja Matti Janhu
nen. Toimitussiht. Elli Parkkari, Aimo Aaltonen,
Kauko Heikkilä, Mirjam Tiilikainen, Toivo Karvonen,
Matti Huhta.

Konttori: Kotkank. 9. Puh. 76449.
Tilaushinnat: 1 vsk. 275: —1/2 vsk. 145: —,
1/4 vsk. 80: —.
Irtonumeron hinta 7: —

S I S Ä L T Ö :
1. Tulevaisuus kuuluu kommunismille — Matti Janhunen.
2. SKP:n vappujulistus.
3. Punainen auringonnousu, runo — Aira Sinervo.
4. Vappu Neuvostoliitossa — Aksel Möd.
5. Suomen neuvostovastaisen politiikan alkujuuret — O. V. Kuusinen.
6. Suhteemme hallitukseen — Matti Janhunen.
7. Eduskuntatyö uudessa vaiheessa — Ville Pessi.
8. SKP:n edustajat eduskuntatyöstä.
9. Palkkataistelut ja fascismin murskaaminen — Väinö Tattari.
10. Lontoon Ammattiliittokonferenssin päätöslauselma sodanjälkeisestä rakennus
työstä ja ammattiliittojen lähimmistä tehtävistä.
11. Kansainvälinen yhtenäisyys mahdollinen, kansallinen ei? — Toivo Karvonen.
12. Kouluoloilta Neuvostoliitossa — Antero Byman.
13. Kirjailijat työmiehen näkökulmasta katsottuna — Artturi Rönqvist.
14. Vappu — Elvi Sinervo.
15. SKP:n kuulumisia. Y. m.

Julkaisija P U O L U E T O I M I K U N T A
Hinta 10: —

N:o 17-18. (24-25)

2 4 . 4 . 4 5

MATTI JANHUNEN:

Tulevaisuus kuuluu

kommunismille
Edistyksellisten ainesten yhteisrintama
Vappuna 1945
VAPPU — työtätekevien kansainvälinen juh
lapäivä. Vappu on perinteellinen taisteluvoi
mien katselmuspäivä.. Tällä kertaa se on sitä
suuremmassa määrin kuin koskaan ennen. Tänä
päivänä se on yhdistyneiden demokraattisten
voimien katselmuspäivä. Se on fascisminvastaisen taistelun suuren voiton päivä. Se on kan
sainvälisen solidaarisuuden päivä. Demokraat
tiset ja edistykselliset ainekset kaikissa maissa
kokoontuvat taistelulippujensa alle osoittamaan
voimaansa, esittämään vaatimuksensa. Ne ko
koontuvat lausumaan fascismille tuomionsa ja
viitoittamaan tietä uuteen, parempaan, onnelli
sempaan ja rauhallisempaan tulevaisuuteen..
Myös Suomen työtätekevä kansa viettää Vap
pua erikoisissa oloissa. Ensi kerran työväki ko
koontuu Kommunistisen puolueen omien lippu
jen alle. Ensikerran työtätekevät kokoontuvat
yhdistynein voimin viettämään kansainvälisyy
den suurta juhlaa. Viimeisten raskaiden vuo
sien kokemus on opettanut myös Suomen työtä
tekeville yhteisrintaman, yhteisen esiintymisen
välttämättömyyden. Tämä antaa leimansa tä
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män vuoden vappujuhlillemme. Muodostukoon
näistä juhlista yhdistyneiden edistyksellisten
voimien suuri voiman ja yhtenäisyyden näyte.
Tilanne, jossa tällä kertaa Vappujuhlaa vie
tämme on monessa suhteessa poikkeuksellinen.
V. 1847 kirjoittivat Marx ja Engels Kommunis
tisessa manifestissa. »Aave kummittelee Europassa — kommunismin aave. Kaikki vanhan
Europan mahdit ovat liittoutuneet ajojahtiin tä
tä aavetta vastaan . . . Missä on oppositio puolue,
jota sen vallassaolevat vastustajat eivät olisi
herjanneet kommunistiseksi. .. Johtopäätös
tästä tosiasiasta on kahdenlainen. Kommunis
min jo tunnustavat kaikki Europan vallat mah
diksi. Kommunistien on korkea aika avoimesti
esittää koko maailmalle katsantokantansa, tar
koituksensa, pyrkimyksensä ja nostaa tuota
kommunismin aaveesta tekaistua tarua vastaan
itse puolueen manifesti.» Manifesti päättyy kehoitukseen: »Kaikkien maiden työtätekevät,
liittykää yhteen.»
Tuosta ajasta on kulunut lähes sata vuotta.
Monien vaiheiden kautta on työväenliike sen

jälkeen saanut kulkea. Pitkä ja kunniakas on
ollut kommunistisen liikkeen kehitystaival.
Raskas on ollut sen taistelujen tie. Uudestaan
ja yhä uudestaan ovat taantumuksen voimat
liittoutuneet ajojahtiin kommunismia vastaan.
Jokainen taantumuksellinen hallitus on alkanut
toimintansa kommunismin tuhoamisen tunnuk
sella. Koko maailman taantumukselliset voimat
liittoutuivat saksalaisen fascismin ympärille
»pyhään sotaan» bolshevismia ja kommunismia
vastaan.. Porvarilliset hallitukset ovat kuiten
kin aina tulleet ja menneet, mutta kommunismi
on jäänyt voittamattomaksi. Taantumukselliset
»maailman pelastajat» ovat kärsineet muserta
van tappion toisensa jälkeen ja fascismin päälinnakkeita tuhotaan parhaillaan sekä itä- että
länsirintamalla. Mutta kommunismi elää tänä
päivänä voimakkaampana kuin koskaan ennen.
Kommunismista on tullut valtatekijä, joka
määrää tulevaisuuden kehityksen suunnan niin
aatteellisella, valtioillisella kuin yhteiskunnallisellakin alalla. Neuvostoliitto, kommunismin
lipun alla kehittyvä yhteiskuntajärjestelmä on
kehittänyt kommunismin teoriasta todellisuu
deksi. Se on taistellut itselleen paikan johtava
na valtio- ja yhteiskuntamuotona. Sen vaiku
tus kasvaa kaikkialla. Se on voittanut kahden
maailman välisen taistelun.. Yhä laajenevat
joukot ovat oppineet näkemään Neuvostoliiton
edustamassa uudessa yhteiskuntamuodossa pe
lastuksen taantumuksen uhkaamalta ainekselta
ja henkiseltä tuholta. Kommunismin johtama
edistyksen ja taantumuksen välinen taistelu on
muodostunut vedenjakajaksi kaikissa maissa.
Kommunismin asema kaikissa maissa jatku
vasti lujittuu, mutta taantumukselliset voimat
menettävät linnakkeen toisensa jälkeen niin so
tilaallisella, valtiollisella kuin yhteiskunnallisellakin alalla. Fascismin ikeen alta vapautuneissa
maissa kommunistit ovat mukana hallituksissa
ja saavuttaneet johtayan aseman maansa poliit
tisessa elämässä. Kommunistit esiintyvät kaik-\
kialla demokraattisten voimien kokoojina ja jär
jestäjinä lopulliseen rynnistykseen taantumusta
ja fascismia vastaan.
Kaiken tämän perustana on Neuvostoliiton
sankarillinen kansa ja sen mainehikas Punainen

Armeija, joka on antanut ratkaisevan iskun fascismille ja luonut edellytykset demokraattisten
voimien nousulle. Neuvostoliitosta on muodos
tunut kaikkien edistyksellisten pyrintöjen päälinnake ja sen Punaisesta Armeijasta ratkaiseva
iskujoukko taantumuksen lopulliseksi tuhoami
seksi.
Tämä kaikkialla tapahtuva muutosprosessi
fascismin tuhoamiseksi ja demokraattisen maa
ilman järjestyksen luomiseksi on leimaa-antava
nykyiselle tilanteelle ja se antaa sisällön myös
v. 1945 Vapulle. Se on osoituksena fascismin
tuhosta, taantumuksen häviöstä ja kommunis
min lopullisesta voitosta. Se on osoituksena uu
den kauden alkamisesta ihmiskunnan kehityk
sessä. Se on osoituksena siitä suunnasta mihin
kehitys tulee kiertämättömästi kulkemaan ja
mikä tulee olemaan kommunismin paikka tule
vassa yhteiskuntajärjestelmässä. Se on osoituk
sena kommunismin lopullisesta voitosta.
Myöskin meillä Suomessa on viime aikoina ta
pahtunut tässä suhteessa huomattavia poliittisia
muutoksia. Suomen kansan suuri enemmistö on
tullut omakohtaisesti vakuuttautuneiksi fascis
min turmiollisuudesta. He ovat oppineet näke
mään kommunismissa ei vihollistaan, kuten oli
uskoteltu, vaan ystävän ja pelastajan taantu
muksen taholta uhkaavasta henkisestä ja aineel
lisesta vaarasta. He ovat oppineet näkemään,
että tulevaisuus kuuluu kommunismille ja että
suhteet Neuvostoliittoon on järjestettävä rau
han eikä sodan tietä. Tämän opetuksen on Suo
men kansa saanut kalliisti ostaa. Tarvittiin
kaksikymmentä vuotta fascistista diktatuuria
ja kahden hävityn sodan kauhut ennen kuin
Suomen kansa oppi tuntemaan todelliset viholli
sensa ja näkemään Neuvostoliitossa vilpittömän
ystävänsä. Historian läksyt ovat ankaria läk
syjä. Tämä on nyt kuitenkin tapahtunut ja se
on avannut uuden kauden myös Suomen kan
san kehitykselle. Tämän uuden kauden tunnus
merkkinä marssivat Suomen työläiset demok
raattisen rintaman kärkijoukkona yhtä jalkaa
Vappuna. Muodostukoon vappuesiintymisestämme koko työtätekevän kansan yhtenäisyy
den ja voiman näyte.

V A P P U J U H L I E N takia lehtemme seuraava numero
ilmestyy vasta 8 pv. toukokuuta.
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