
Suomen kommunistit
julistavat hyökkäystä

Suomen poliitinen elämä
on nyt parin viikon ajan
muistuttanut su o m alaisen
saunan hiljaiseloa, jonka hä-
märässä varjot vilahtelevat,
mutta muotoja ei oikein ero-
ta, ääniä kuuluu, mutta ei
tiedä puhujasta mitään, jol-
lei tunne häntä äänestä. Vä-
hitellen alkavat nyt poliittiset
hahmot kirkastua.

Kauan on odoteltukin ja
hienokseltaan ihmeteltykin,
milloin Hertta Kuusinen, Lei-
no, Vilho Pessi ym. SJP:n
johtajasuuruudet oikeastaan
aikovat lyhtyä panemaan toi-
meksi niitä vuodenvaihteessa
Moskovasta noudettuja uusia
ohjeita. Runsas kuukausi ehti
vierähtää, mutta mitään ei
vielä kuulunut. Näyttää kum-
minkin siltä, että SKP:n ja
SKDL:n sisällä jatkunut köy-
denveto ja perheriita on ollut
niin äänekästä ja voimia ku-
luttavaa, ettei siitä joutanut;
vielä massoja valistamaan ja
nostattamaan. Eikä ehkä edes
osannut oikein antaa uusia
ohjeita puolueen valiollekaan,
kun ei itsekään oltu täysin 1
selvillä, mitä heille pitäisi va-1
listettaman ja mihin suun-
taan.

Tämä äärimäisen vasemmis-
ton suuri taistelukatselmus
on nyt sitten kuitenkin pidet-
ty helmikuun 7 ja 8 päivinä
Helsingissä, missä silloin oli
koolla SKDL .‘n liittoneuvos-
ton kokous. SKDL eli Suomen
Kansan Demokraattinen Liit-
tohan on, niinkuin tiedämme,
SKP:n perustama “kansan-
rintama”, johon kommunisti-
puolueen itsensä lisäksi kuu-
luvat sen lievemiehet, sos-
dem. puolueesta yli loikan-
neet Pekkalat, “kuutoset”,
Kulot ym. Siis ns. SYP eli
Sosialistinen Yhtenäisyyspuo-
lue, jossa on koko joukko
kieltämättä kykenevää väkeä,
mutta vähän massoja takana
tueksi. SKP on joka tapauk-
sessa koko järjestönrunko ja
muodostaa myös ainakin 30%
sen kaikista massoista, joten
on ollut täysi syy nimittää
SKDLioa ainoastaan “kom-
munistien työrukkaseksi”.

SKDL:n liittoneuvosto siis
oli kutsuttu koolle pitämään
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Ajankohtaista
lukemista

suurta ohjelmakokousta vaa-
litaistelua varten ja käsittele-
mään erilaisia sisä- ja ulko-
poliittisia kysymyksiä muis-
takin syistä. Liittoneuvosto
sivumennen sanoen täydensi
samalla itseään, kun mm. sen
puheenjohtaja, kaupunginjoh-
taja Keto oli kuollut ja uusi
mies piti asetettp,man tilalle.
Siihen tuli vanha kommunis-
ti, joka 20-luvulla kapinoi
SKP:n moskovalaista suuntaa
vastaan ja sysättiin syrjään,
mutta näyttää nyt päässeen
taas armoihin ja myös teh-
neen uuden kääntymyksen,
nimittäin huolto päällikkö
Kusti Kulo. Ja sitten tietys-
ti tuli erinäisiä muitakin mie-
hiä ja naisia remmiin, mm.
sosdem. opetusministerin Ei-
no Kilven rouva Sylvi-Kyllik-
ki Kilpi, joka nyt on äärim-
mäisen vasemmiston kaikkein
huomattavimpia naisia Hert-
ta Kuusisen jälkeen ja SNS-
seuran puheenjohtaja.

Tämän kokouksen tehtävät
määritteli puolueen pää-ää-
nenkannattaja Vapaa Sana
pääkirjoituksessaan siten, et-
tä SKDL nyt siirtyy puolus-
tuksesta hyökkäykseen murs-
katakseen viime aikoina
hyökkäysasent ees s a olleen
taantu m ukse n lopullisesti.
Niin maailman kuin Suomen-
kin asioissa on jouduttu suu-
reen historialliseen käänne-
kohtaan.

Mutta kysymys ei ole ai-
noastaan vaalivoitosta, vaan
jostakin paljon enemmästä,
se käy selville sekä kokouk-
sessa esitetyistä poliittisista
katsauksista ja alustuksista
että myöskin päätöslausel-
masta, joka on jälkeenpäin
julkaistu. Vapaa Sana puoles-
taan luonnehtii SKDL:n pää-
tökset taktiikan muutokseksi
—ei päämäärien, koska ne
alun pitäen ovat olleet jo sel-
vät ja tunnetut, siis Neuvos-
to-Suomi puolustuksesta
hyökkäykseen. Nyt on pidet-
tävä huoli ystävällisten suh-
teiden jatkuvasta vahvistami-
sesta Neuvostoliittoon, fascis-
tisten ainesten kurissapitämi-
sestä ja paljastamisesta, oi-
keuslaitoksen, armeijan ja
virkakunnan puhdistamisesta,
taantumuksen taloudellisen
vallan murskaamisesta#sosia-lisoimalla nopeassa tahdissa
suurpankit, suurtuotantolai-
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tokset, vakuutuslaitokset, voi-
mantuotanto, kaivosteollisuus,
ulkomaankauppa ym. “Siitä
hallituspolitiikasta, mistä SK-
DL ei ole vastuussa, ei enää
minkään väärän lojaalisuu-
den nimessä ole vaiottava.
Taantumus on kaikella terä-
vyydellä paljastettava esiin-
tyi se sitten eduskunnassa
tai vaikka hallituksessa, pel-
kän hallituskokoomuksen yh-
denäisyyden vuoksi ei SKDL-
:n ohjelmasta ole tingittävä.
Ja SKDL:n on oman ohjel-
man puolesta nyt lähdettävä
yleiseen hyökkäykseen.”

On sitten mielenkiintoista
nähdä, mitä tuo yleishyök-
käys oikeastaan sisältää. Jos
nyt käsitämme SKDL:n tais-
telu julistuksen sananmukai-
sesti, niinkuin on tehtävä,
niin voisi ensimmäisenä yleis-
luontoisena toteamuksena sa-
noa, että SKP ja sen mukana
SKDL on nyt lopullisesti ja
julkisesti kytketty'kiinni Ko-
minformin yleiseen rinta-
maan länttä vastaan. Se puo-
li esiintyi jo kovin selvänä
koko siinä äärimmäisen räi-
keässä ja yksipuolisessa maa-

I ilman taloudellisten ja poliit-
tisten olojen esittelyssä, jon-
ka Hertta Kuusinen jaKusti
Kulo hoitivat kokouksessa.
Kulo piti talouspoliittisen kat-
sauksen, jonka johtavana aja-
tuksena on: ns. kapitalistista
maailmaa uhkaa ennenäkemä-
tön talouskriisi ja yhteiskun-
nallinen levottomuus, ennen
kaikkea myös Amerikaa itse-
ään, joka on kapitalistisen ja
taantumuksellisen imperialis-
min johtaja maailmassa. Ku-
lon ja Hertta Kuusisen mu-
kaan Marshall-suunnitelmat
ja Bevin-ohjelmat ovat ai-
noastaan amerikalaisen impe-
rialismin hyökkäyksen eri
muotoja rauhaa rakastavia
demokraattisia, ts. itäblokin
maita vastaan, joissa vallitsee
kriisitön ja nopeasti kukois-
tukseen nouseva talouselämä
ja poliittinen sekä yhteis-
kunnallinen vapaus.

Tässä sananjulistuksessa ja
maailmanolojen yleismaalauk-
sessahan ei ole mitään uutta.
Sitä samaa kuulee joka päivä
Neuvostoliiton radiosta mo-
nilla eri kielillä, myöskin suo-
meksi, kuinka paljon tahan-
sa. •

Tämän taisteluasenteen mu-
kaisesti siis tietenkin julistet-
tiin Marshall-suunnitelma
pannaan amerikalaisen taan-
tumuksellisen imperialismin
hyökkäysvälineenä, joka uh-
kaa kuulema Suomenkin itse-
näisyyttä. Luonnollisena joh-
topäätöksenä tälle asenteelle
vaaditaan sitten Suomen en-
tistä kiinteämpää talouspoliit-
tista ja kaupallista kytkentää
itään, Neuvostoliiton “kriisit-
tömään talouteen”. Ja mikä
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vielä tärkeämpää, koko maan
tulevaisuuden kannalta. Nyt
puolueen julkilausumassa vi-
rallisesti vaaditaan sotilasso-
pimusta Neuvostoliiton kans-
sa, eli niinkuin Vapaa Sana
asiaa kokouksen jälkeen kom-
mentoi : “M aa i 1 mantaantu-
muksen sodan vaaraa synnyt-
tävän hyökkäyksen ja kapi-
talismin yleisen talouspulan
uhatessa Suomen on turvat-
tava rauha omilla rajoillaan
ja talouselämänsä nousu ka-
pitalisti ill a konjunktuuri-
vaihteluilta. Tämä tapahtuu
valmista maila sotilaallinen
puolustuksemme tarpeellisilla
sopimuksilla Neuvostoliiton
kanssa ja ulkomaankauppam-
me suuntaamisella sen krii-
sittömän talouspiirin maihin,
joissa Neuvostoliitto on kes-
kuksena. Nämä tehtävät ovat
kansallisen e 1in e t upolitiik-
kamme välttämättömyyksiä
ja SKDL on taisteleva niiden
puolesta osansa yleistä kan-
sallista edistys- ja riippumat-
tomuus- politiikkaansa.”

Tosiaan merkillistä “kan-
sallista edistys- ja riippumat-
tomuuspolitiikkaa”, joka nyt
sitoutuu muuttamaan Suomen
venäläiseksi maakunnaksi. Ja
tämä yleinen ohjelma sisältää
tietysti sisäpoliittisia ohjel-
matehtäviä, jotka sopivat sa-
moihin puitteisiin. Suurteolli-
suuden, ulköma ankaupan,
pankkilaitosten ym. sosiali-
soimisesta puhuttiin jo yllä,
sen toteutus asetetaan lähi-
aikojen tehtäväksi kiireelli-
sessä järjestyksessä. Mutta
tämä ei suinkaan riitä. Nyt
vihdoinkin on päästävä kä-
siksi “kotimaiseenkin taantu-
mukseen”, jota amerikalainen
imperialismi rohkaisee juonit-
teluihin Neuvostoliittoa vas-
taan. Tässä suhteessa on nyt
sekä Moskovan radio että
Neuvostoliiton lehdistö viime
päivinä kovasti tukenut SKP-
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:ta aina Isvestijaa ja Prav-
daa myöten. Amerikalaisen
irnperi ali s m i pyrkimysten
sanotaan nyt suuntautuvan
erikoisesti Suomeen. Suomen
oikeistopiirit ovat hypänneet
esiin piilopaikoistaan ja koet-
tavat lykätä maansa ylös
Marshall-vaunuihin. Suomen
taantumukselliset juonitele-
vat Neuvostoliittoa vastaan
ja koettavat kytkeä maansa
länsiblokiin. Suomen taantu-
muksellinen lehdistö esiintyy
myös Neuvostoliittoa vastaan
ja julkaisee lännestä tulevia
kiihoitusjuttuja ja Venäjää
vastaan kohdistettuja syytök-
siä, joita “voitonhimoinen
e n glantilais - amerikalainen
monopoolilehdistö tehtailee”.
Ja paljon muuta,'räikeämpää-
kin sanotaan Suomesta.

Koko tuo peli on sovittu
tarkoin Moskovassa Kuusis-
ten “p er h e-neuvotteluissa”.
Nyt venäläinen raskas tykis-
tö on pantu jyrisemään Suo-
mea vastaan, kun SKP ja
SKDL asettavat joukkonsa
liikekannalle, SKDL esittää
vaatimuksia. Kolmen suuren
puolueen hallitusohjelmaa ke-

i väältä 1945 ei ole täytetty,!nyt sitä vihdoinkin on ryh-
dyttävä toteuttamaan. Paitsi
taantumuks e n taloudellisen
vallan murskaamista ottamal-
la porvareilta omaisuus on
tehtävä enemmäkin. Yleinen
puhdistus on pantava vauh-
tiin ja vietävä myös lävitse
ponnella. “Taantumukselliset”
ainekset on heitettävä pois
armeijasta, jota rauhansopi-
muksen toteutuksen yhtey-
dessä parhaillaan mullistel-
laankin uuteen, “demokraatti-
seen” uskoon, virkamieskun-
nasta tuomioistuimista, po-
liisilaitoksesta, vieläpä kan-
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