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SUOMEN PRESIDENTTI VAYRYNEN

NEUVOSTOLIITON SANKARIKSI

(PRAVDA/TASS) Lokakuun vallankumouksen 93-vuotisjuhlien
kunniavieraana on tänä vuonna
Suomen tasavallan presidentti
Paavo Väyrynen, jolle aiotaan ensimmäisenä suomalaisena myöntää Neuvostoliiton sankarin arvonimi; samalla hänelle myönnetään jo toistamiseen Neuvostoliiton korkein kunniamerkki Leninmitali.
Presidentti Väyrynenhän tunnetaan suurena Neuvostoliiton
ystävänä ja Paasikiven-Kekkosen-Väyrysen linjan tai nyttem-

min Kekkosen-Väyrysen linjan vankkana tukipylväänä. Jo
vuonna 1988 tohtoriksi väitellessään presidentti Väyrynen totesi visionäärisesti, että mikään
Euroopassa ei tule muuttumaan
seuraavan 20 vuoden aikana. Tämän johdosta YYA-sopimusta on
nyttemmin jatkettu vuoteen 2017
eli samaan vuoteen, jolloin tulee
kuluneeksi sata vuotta siitä, kun
Lenin lahjoitti Suomelle itsenäisyyden.
Väyrysen Suomen talouspolitiikkaa on myös kiitelty laajasti

.. .. ..

Yllattava ehdotus
..
tulossa valtiopaiville
TASAVALLAN presidentti Paavo
Väyrynen vieraili tiistaina Urho
Kekkosen kaupungissa (ent. Kajaani) tilaisuudessa, joka oli järjestetty kaupungin uudelleen nimeämisen 10-vuotisjuhlien vuoksi. Urho Kekkosen kaupungin
kaupunginjohtaja Jutta Urpilainen (kesk.) kiitteli tervehdyspuheessaan Urho Kekkosen kaupungin menestyksekästä kehitystä uudelleennimeämisen jälkeen.
”Olisiko jo aika antaa jollekin toiselle suomalaiselle kaupungille
vastaava sysäys”, Urpilainen kysyi puheensa loppupuolella. ”Sopiva kaupunki löytyisi varmasti – ja henkilö, jonka mukaan se
voitaisiin nimetä istuu kanssamme tänään. Mitä sitä peittelemään – ehdotan että Tasavallan
presidentin kotikaupunki Kemi
nimettäisiin uudelleen hänen
mukaansa!”

Vastauspuheessaan tasavallan presidentti Väyrynen ilmoitti suhtautuvansa kaupunginjohtajan ehdotukseen ajatuksen tasolla varovaisen myönteisesti.
”Luonteeni vaatimattomuus estää minua itseäni ajamasta tällaista hanketta. Sille en kuitenkaan voi mitään, jos demokraattisesti valitut valtiopäivät jostain syystä ehdottavat tällaista
uudelleennimeämistä”, presidentti Väyrynen lopetti.
Tällöin yleisössä istunut pääministeri Jyrki Katainen (kesk.)
nousi ylös ja ilmoitti, että hallitus on valmis jo ensi viikolla esittämään eduskunnalle Kemin nimeämistä uudelleen. ”Onhan
ensi vuonna suurenmoinen merkkivuosi – tasavallan presidentti
Väyrysen virkakauden alkamisen 30-vuotisjuhla”, kuten Katainen asian tiivisti.

muiden kansandemokratioiden
keskuudessa: Kansallistaminen
on myös Suomessa ollut päivän
sana viimeisen parinkymmenen
vuoden aikana. Erityisen onnistuneena on pidetty hänen päätöstään kansallistaa Nokia. Tällöin yhtiöstä poistettiin samalla
elektroniikkateollisuuden kaltaiset turhat rönsyt ja keskityttiin
ydinosaamiseen eli kumisaappaiden valmistukseen. Ja nyt suomalaista laatusaapasta käytetään aina Leningradista Vladivostokiin asti!

Väyrysen tunnustuksen taustalla ovat hänen ansionsa Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden
kehittämisessä. Erityisesti arvostetaan sitä, että Suomen fasistiset sekä CIA:n ja muiden amerikkalaisten imperialistien tukemat puolueet kokoomus, SMP ja
uusimpana vihreät on pidetty jo
yli 40 vuotta poissa vallasta.
Muutenkin Suomen luokka
vihollisten piirissä hellitty ajatus Suomen jonkinlaisesta läntisestä suuntautumisesta on syystäkin heitetty samaan historian

Presidentti Väyrynen neuvoi kirjailijoita
LAHDEN kansainvälisen kirjailijakokouksen avannut tasavallan presidentti Paavo Väyrynen
neuvoi puheessaan kirjailijoita
valitsemaan merkittäviä aiheita.
”Vain siten voimme saada merkittävää kirjallisuutta”, presidentti Väyrynen korosti. Tasavallan presidentin puheen tekee sitäkin merkittävämmäksi se, että
toisin kuin moni virkaveljensä,

presidentti Väyrynen on laajasti
julkaissut kirjailija.
Kirjailijakokouksen puheissa
kiiteltiin ulkomaita myöten presidentin moniosaista kertomuskokoelmaa Sattuipa tupaillassa.
Myös presidentti Väyrysen lukuisat runokokoelmat saivat
osakseen ylistystä. Udmurtian
autonomisesta sosialistisesta
neuvostotasavallasta saapunut

Vaikuttavat luonnonilmiöt saattelivat
presidentti Väyrysen Helsingin-vierailua
PRESIDENTTI Väyrysen taannoisella Helsingin vierailulla sattui kaksi harvinaisen kaunista
luonnonilmiötä. Presidentti Väyrysen astuttua Kemin junasta
Helsingin Rautatieasemalle kaupungin taivaalle ilmestyi valtava
sateenkaari. Kaaren toinen pää
osui Pasilan poliisiasemalle ja
toinen – kuinka ollakaan, punavuorelaiseen sisäpiharavintolaan,

jossa sattuivat pitämään kokoustaan joukko dissidenttejä, revisionisteja ja homoseksuaaleja, kuten
poliisi sittemmin totesi.
Toinen luonnon ihme sattui
presidentti Väyrysen astuttua
virka-autostaan Kauppatorilla
Presidentinlinnan edustalla. Lähistöltä nousi siivilleen valtaisa
parvi puhtaan valkoisia kyyhkysiä. Kyyhkyset johdattivat viran-

romukoppaan elektroniikkateollisuuden ja muiden haihattelujen
ohella. Tänä vuonna jo neljättä
kertaa NATOn aggressiivisen sotapolitiikan vastapainoksi järjestettävät yhteiset sotaharjoitukset
Lapin alueella ovat omalta osaltaan vahvistaneet Suomen kansainvälistä asemaa sekä riippumattomuutta läntisestä dollariimperialismista.
Aivan erityisenä ansiona arvonimen myöntämisessä Väyryselle pidetään sitä, kun elokuussa 1991 Suomen suojelupoliisi presidentin käskystä pidätti maassa vierailulla olleen
Venäjän federaation johtajan ja
tunnetun luokkavihollisen Boris Jeltsinin. Tämä oli siis silloin
kun Neuvostoliiton entinen presidentti Mihail Gorbatshov joutui
vakavan sairauden vuoksi luopumaan tehtävistään ja samaan aikaan koetti rikollinen klikki Jeltsinin johdolla kaapata vallan.
Kuten tiedetään Jeltsin toimitettiin tämän jälkeen mielisairaalaan, jossa hänellä todettiin jatkuvan alkoholinkäytön aiheuttama skitsofrenia. Asiantuntijoiden
mukaan olisi ollut täysi katastrofi, jos tällainen mies olisi oikeasti
päässyt toteuttamaan harhaisia
ajatuksiaan.
Neuvostokansa haluaa lämpimästi kiittää pienen naapurinsa
suurta ystävää ja toivottaa presidentti Väyrysen lähes 30 vuotta
kestäneelle valtakaudelle menestystä ja pitkää ikää.
Vesa Virri

runoilija Törkan Palapalak siteerasi useita säkeitä presidentin runosta ”Lapin kesä lämpimien ja luottamuksellisten ulkopoliittisten suhteiden valossa” –
suomeksi!
Avauspuheensa lopulla presidentti Väyrynen täsmensi tarkemmin, mitkä aiheet tuottavat
merkittävää kirjallisuutta. ”Esimerkiksi kansakuntaa luotsaavien johtajien elämää kuvaavat
teokset toimivat mallina nuorisolle”, Väyrynen opasti.

omaiset erääseen kruunuhakalaisen kerrostaloyhtiön sivurakennukseen, jossa majaili epämääräinen kirjapaino- ja kustannusyhtiö. Viranomaiset pidättivät
painon henkilökunnan ennen
kuin nämä ehtivät painaa julkaisun, joka olisi voinut vakavasti
vahingoittaa suhteita ystävällismieliseen naapurivaltioon. Lisäksi tarkemmissa etsinnöissä painosta löytyi 130 000 $ tarkemmin
määrittelemätöntä valuuttaa,
jonka epäillään olevan peräisin
nimeltämainitsemattomalta läntiselta tiedustelupalvelulta.
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Kohti syvempaa puolueettomuutta
Nyt kun puolueettomuuspolitiikka ja kansojen ystävyys -oppiainetta on
opetettu Suomen peruskouluissa vuosikymmenen verran, voidaan todeta että maamme on siirtymässä puoluettomuuspolitiikassa kokonaan
uudelle tasolle. Tasavallan presidentti Paavo Väyrynen esitti uudenvuoden puheessaan ajatuksen, että puolueeton ulkopolitiikkamme vakuutus olisi lisättävä perustuslain ohella esimerkiksi asevelvollisten sotilas
valaan ja virkavaloihin. On kuitenkin syytä mennä pidemmälle: Puoluettomuuspolitiikkamme doktiirit pitäisi pukea sanalliseen muotoon,
jota kansalaiset voisivat resitoida esimerkiksi koulujen päättäjäisissä,
harjannostajaisissa, läksiäisissä ja 50-vuotispäivillä – ja tietenkin kansallisissa suurjuhlissa kuten Urho Kekkosen syntymäpäivänä ja Itsenäisyyspäivänä eli Välirauhan Solmimispäivänä. Ulkopoliittisen tutkimuskeskuksen ja UKK-instituutin 1500 ulkopolitiikan taitajaa pystyvät varmasti tuottamaan tämän Suomen itsenäisyyden kulmakiven sanallisen
muodon, kunhan poliittinen päätös syntyy.
Kapitalistisessa mediassa, jota meikäläinenkin lehdistö sortuu toisinaan siteraamaan, on esitetty puolueettomuudesta tulkintoja, joita
ei voi hyväksyä tieteellisen ulkopolitiikan premisseistä käsin. Taantumuksellinen filosofia näkee puolueettomuuden ”riippumattomuutena” ja
”liittoutumattomuutena”, joka sopii kapitalistiseen agendaan. Onneksi
Suomessa on tunnustettu tosiasiat jo presidentti Väyrysen valtakauden
alkuvuosina: Neuvostoliiton ulkopoliittinen tahto on Suomen puoluettomuuden syvin ulottuvuus. Noudattamalla Nl:n linjauksia Suomi voi
olla ehdottomasti Euroopan puolueettomin maa. Neuvostoliiton ulkopolitiikkaa luotsaavat samat tieteellisen valtio-opin periaatteet kuin Suomen ulkopolitiikkaa, joten Neuvostoliiton pyrkimysten kaikenkaltainen
tukeminen ja kannattaminen tukee parhaiten suomalaista puolueettomuuspolitiikkaa YYA-sopimuksen hengessä – kuten jo peruskoulussa
opetetaan!

.. ....

Nyt vihanneksia syomaan!
Kuten uutisista olemme saaneet tietää, bilateraalisen kaupan tuloksena Suomi osti Neuvostoliitosta 67 000 tuhatta tonnia harmaakastiketta, jonka käyttö kasvis- ja kalasäilykkeiden mausteena on alkanut vuoden alusta. Kaupan piirissä on valitettavasti huomattu, että valtavia
eriä sellaisia säilykeherkkuja kuten Naurista harmaakastikkeessa ja
Savukesäkurpitsaa harmaakastikkeessa on jäänyt myymälöiden hyllyille. Elintarvikevirasto on todennut tutkimuksissaan, että terveelle aikuiselle ihmiselle harmaakastikkeen nauttiminen ei ole sen vaarallisempaa kuin monien harrastama tupakointi, joten ei ole syytä miksei näitä
elintarvikkeita voisi näkyä useamminkin suomalaisten ruokapöydässä.
Neuvostoliittolaisen tuotteen ostaminen on aina isänmaallinen teko!

NEUVOSTO-MARVIN 1/2011
Marvin the Lehti
Perustettu 1987
78. numero
ISSN 1235-4007
Toimitusneuvosto
Vesa Sisättö (vast.), Emmanuel Arse, Lauri Friberg,
Hanna Hakkarainen, JiiPee Hartikainen, Petri Hiltunen,
Vesa Kataisto, Veikko Laeslehto, Mika Loponen,
Tapio Ranta-aho, Markku Salonen, Vesa Virri
Emmanuel Arsen novelli ”Olin avaruustaistolaisten seksiorja”
on saanut innoituksensa Ville Hännisen tulevaisuuden novellista
”Olin taistolaisten seksiorja!”.
Taitto: Maija Pietikäinen
Paino: Lehtisepät
Julkaisija: Helsingin Yliopiston Science Fiction Klubi ry
Klubin postiosoite: Mannerheimintie 5 B, 00100 Helsinki
www: http://googoomuck.org
Pankkiyhteys: Nordea 101530-89966

TASAVALLAN
.. PRESIDENTTI
PAAVO
VAYRYSEN
PUHE
..
.. ..
Etela-Hyvinkaan kansankombinaatin
valistusopiston tiedekirjaston avajaisissa

”OLEMME VIERAILLEET hyväntahdon politiikkamme eleenä
Etelä-Hyvinkään kansankombinaatin ystävällisesti kutsumina.
Aivan aluksi haluan kiittää ja
esittää suurimman nautintoni tavata kombinaatin johtoporrasta
luottaen siitä että vastavierailu
Helsinskiin on viisivuotissuunnitelman mukaisesti luvassa. Kehityspoliittinen ohjelmamme näyttäytyy täällä Etelä-Hyvinkäällä
hedelmällisien tuloksiensa valossa niin kirkkaana, että Suomen
monilla muilla kombinaateilla olisi siitä onkeensa ottaminen. (Suosionosoituksia)
Tänään allekirjoittamamme
asiakirjat nivoutuvat eri ministeriöiden yhteistyönä valmistelemaan kokonaisvaltaiseen loppuratkaisuun, jonka päätavoitteena
on painopisteen asettaminen Suomen toiminnalle kehityksen ja
turvallisuuden edesauttamiseksi politiikkavaikuttamisen sekä
budjettivaroin rahoitettavan operatiivisen työn kautta.
Vierailumme on tarjonnut
meille mahdollisuuden tutustua
Etelä-Hyvinkään omintakeisiin
sekä vaihteleviin osa-alueisiin
niin luonnon, kulttuurin kuin
sosiaalisenkin kentän mittasuhteissa. Olemme syvästi vaikuttuneita korkean kulttuurin sekä
teknologian alueilla saavutettujen hohtavien saavutusten merkittävyydestä. Etelähyvinkääläisten toverien hohkaava vieraanvaraisuus kohtasi meitä tasapäisesti Paavolan, Vaiveron ja
Sveitsin alueilla ja lämmin ete-

läinen ilmasto tyydytti meitä kolean kevättalven jälkeen. (Villejä
suosionsoituksia)
Nostaisin seuraavaksi keskusteluun lokaalipolitiikkaan ja rauhanrakentamiseen liittyvät talouskysymykset, jotka askarruttavat monia. Selvennän itseäni toteamalla, että keskuskomi
tean direktiivit jotka ovat SFV:n
vuosikokouksessa hyväksytetyt,
määrittelevät tietyt konfliktien
ehkäisyyn, rauhanturvaamiseen
sekä ratkaisuun tähtäävien ohjelmien käyttömekanismeihin liittyvät toimet SFA-kelvollisiksi.
Konfliktin jälkeiseen vakauden ja turvallisuuden tasapainottamiseen tähtäävät politiikkatason toimet takaavat valmiuden
jatkossakin luottaa modernisaation prosesseihin, jotka omalta
osaltaan tuovat tärkeän lisukkeensa koko Suomen kehitystyöhön. Olen syvällisesti ilahtunut,
että SFV:n myöntämä tuki antaa mahdollisuuden kanavoida
varoja edelleen kansan parhaimmiston eduksi, jotka esimerkillisellä toiminnallaan ovat erityisistä olosuhteista huolimatta
kyenneet rakentamaan rakenteita, jotka vakaan uskoni mukaan
tulevat onnistuneesti saavuttamaan kaukokatseisia kohteita
uuden 11-vuotisen suunnitelman
aikana. (Paita lähti) Käytännössä rakennemuutoksen tukeminen mahdollistaa mahdollisuuden suhtautua myönteisesti infrastrukturaalisten kontekstien
muokkaukseen normaalien varainkäyttöä koskevien tulokselli-

suudellisten ja tehokkaiden sääntöjen sekä menettelytapojen kautta. Haluankin tässä yhteydessä
alleviivata sitä tosiseikkaa, että
ahkeroiden etelähyvinkääläisten
valtaisien ponnistusten kautta
nykyisellään lähes 80 prosenttia
tämän valtaisan alueen kunnostustyöstä valmistelee maaperää
sovintoon. Kansankombinaatin
työ on valtakunnallemme ensiarvoisen tärkeää. Se voi vahtikoirana vauhdittaa mobilisoitua tukea
myös niille alueille, joilla usko
ei vielä ole riittävän vahva kunnollisen elpymisprosessin käynnistämiseen. Työväen ja kansan
keskuspuolueen kautta tulemme
kuin kevät vihertämään sitä kirjoa, jonka konkreettisesti näyttäytyy vireänä uusissa kohteissamme.
Laajennamme jatkuvasti tulevia ponnistuksiamme ja tuemme tovereita heidän kamppailussaan sosialismin ja isänmaan
puolesta. Syväänjuurretusti on
omaan päähäni iskostunut aate
levittää veljellistä solmintaa ja
ruiskuttaen lisää tuoretta energiaa samoinmielisten tajuntaan
toivon asioiden kehittyvän ja virittyvän laukeamispisteeseen
sekä sen yli. (Raivohulluja suosionosoituksia)
…joo joo ja semmosta … Mauri,
Konjakkia perkele jaksa tät p-kaa
vittu selvin päin… (Tajuttomia
suosionosoituksia, pikkarit ja kainalosauvat täyttävät ilman)
Ylös pani kansankommisaari
Vladimir Jaloveccu

Vihdoin demokraattinen vaihtoehto kapitalistien Facebookille

Päivitä status

Voit liittää toverisi
toverilistalle.

T. Umbik
Sain juuri rehabilitointipaperit postissa! Meikä on niin Leningradissa
heti kun matkustuslupa miliisiltä heltiää.
22 minuuttia sitten ★ Kommentoi ★ Tykkää ★ Ilmianna
Toverit

(42)

3 toveria tykkää tästä

Tatjana
Pikku pioneerimme ilmiantoi juuri isovanhempani, tätini, setäni,
toisen serkkunsa ja koko naapurirapun asujaimiston. Sydän halkeaa
ylpeydestä näin äitinä ja puolueen uskollisena jäsenenä!

Osallistu keskusteluun!

54 minuuttia sitten ★ Kommentoi ★ Tykkää ★ Ilmianna
7 toveria tykkää tästä
Ryhmät

(1)

Vladimir Iljits Lisää ilmiantoja on kuulemma
luvassa, joten paras ostaa pikkupioneerille se MiG-20rakennussarja Berjoshkasta.

Puolue
159 278 631 fania

Voit fanittaa Ryhmää

13 minuuttia sitten ★ Tykkää ★ Ilmianna

R.R.R. Slobovits
Louhi juuri työvuorollaan 1 254700 tuhatta tonnia kivihiiltä. Pistätkö
paremmaksi?

Tunnetko näitä
tovereita?

2 tuntia sitten ★ Kommentoi ★ Tykkää ★ Ilmianna

Lisää toveriksi
Ilmianna

Voit etsiä /ilmiantaa
tovereita

18 toveria tykkää tästä

Lisää toveriksi
Ilmianna

Vladimir Iljits
Pravda
Kumitiivisteiden tuotantoa päätettiin nostaa 12,5 %

Lisää toveriksi
Ilmianna

2 tuntia sitten ★ Kommentoi ★ Tykkää ★ Ilmianna
Lisää toveriksi
Ilmianna

Voit linkittää
Pravdan uutisia

Pelit

8 toveria tykkää tästä

Gennadi Popov

(2)

Ruokakaupan jonossa. Kyllä meidän kelpaa! Lontooseen muuttanut
serkkuni kertoi ettei kapitalisteilla ole edes jonoja, niin puutteessa
elävät.

GulagWars

3 tuntia sitten ★ Kommentoi ★ Tykkää ★ Ilmianna
11 toveria tykkää tästä

SovhosVille

Voit pelata
valistavia pelejä

G.T. Militarov
on loikannut. Bye-bye!
3 tuntia sitten ★ Kommentoi ★ Tykkää ★ Ilmianna
2 toveria tykkää tästä

PIKKU-UUTISIA
GRUUSIAN tiedeinstituutissa on
kehitetty ruuvimeisseli, joka toimii myös korkkiruuvina, kerrotaan Tbilisin tiedotusvälineissä.

VaTuLmk 23.a3119: Ilmoitus
epäilyttävän julkaisun kaupustelijasta.

***

KOLME Tupolev-konetta Burjalskissa viime kuussa tuhonnut lentokoneiden yhteentörmäys lentokentällä on jäämässä syyltään
mysteeriksi. Länsimaisessa mediassa esitetty väite, että onnettomuus olisi johtunut lennonjohtajien päihtymystilasta on tutkimuksissa osoittautunut vääräksi.
”Lennonjohtajat kuuluivat Yleisliittolaiseen Raittiusohjelmaan
ja olivat onnettomuuden sattuessa täysin selvin päin: heidän tun-

VALTION turvallisuusviraston
tiedonkeruulomakkeet uudistuvat asteittain lähivuosina. Valtion lomakekeskuksen uudistustyön alakomitea on työskennellyt
kolme vuotta uudistuksen parissa. Ensi vuoden alusta kansalaisten käyttöön tulevat ensimmäiset
uudistetut lomakkeet, nimittäin
VaTuLmk 23.a3475: Ilmoitus lankomiehestä; VaTuLmk 23.a3411:
Ilmoitus serkun vaimosta sekä

***

tiannoksensa oli tuskin 200 grammaa vodkaa”, korostaa Burjalskin alueen onnettomuustutkinta
lautakuntien erikoiskomissaari
V. I. Inapaisin.
***
AVARUUSTEKNIIKAN professori B. I. Nokitin esitti taannoisessa
Baikonurin kosmologiakonferenssissa kiinnostavan idean. Ulko
avaruuden asteroideja ja komeettoja voitasiin ohjata räjähtämään
Siperian yllä, kuten v. 1908 tapahtuneessa Tunguskan räjähdyksessä. Vuoden 1908 räjähdys kaatoi
muutamassa sekunnissa 60 miljoonaa puuta 2150 neliökilometrin

alueella. ”Metsätalouden viisivuotissuunnitelman tavoitteet voitaisiin saavuttaa helposti asteroidipommituksen avulla”, Nokitin sanoi. Puhe herätti tavattoman suuren innostuksen paikalla olleiden
avaruus- ja teollisuusviranomaisten parissa. Ideaa ryhdytään toteuttamaan jo seuraavan viisivuotiskauden aikana.
***
SIPERIA on nykyään Neuvosto
liiton korkeimmin koulutettu
alue, kiitos viranomaisten vuosikausia jatkuneiden ponnisteluiden. Erityinen kunnia kaukaisen
maanosan sivistämisestä kuuluu

turvallisuusviranomaisille: Siperiaan siirretyt intelligentsijan jäsenet ovat nostaneet korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden väestöstä yli 50 prosentin.
***
RYHMÄ Leningradin kansanteatterin lavastajia on voittanut
Neuvostoliiton Taidepalkinnon
työstään Illusovin valtiontilalla,
jolla vieraili joukko länsimaisen
median edustajia. Ensi kesänä
näiden nerokkaiden lavastajien
työn jälkeä voi ihailla Atomskin
mallikaupungissa, jossa kokoontuu suuri kansainvälinen tiedekonferenssi.

EMMANUEL ARSE:
Olin avaruustaistolaisten seksiorja!
SPEKULATIIVINEN fiktio ei kykene täyttämään eroottista funktiota monopolikapitalistisessa
kulttuuriympäristössä, mikä käy
selvästi ilmi kun tarkastellaan
muutamia viime vuosikymmenten länsimaisia yrityksiä tällä saralla.
Ottakaamme esimerkiksi J. M.
Untinen-Auel, kapitalistinen kirjailija plutokraattien hallitsemasta Yhdysvalloista. Hänen romaanissaan Tasangon vaeltajat voimme lukea muun muassa seuraavaa:
”Valtava uros hyväili rauhoittavasti naaraan selkää kärsällään.
Sen mahtava elin melkein viisti
maata. Sitten se ponnisti pystyyn,
nousi naaraan selkään ja laski
etujalkansa sen etulapojen tienoille. Uros oli lähes kaksi kertaa
naarasta isompi, niin suuri että
se näytti musertavan naaraan alleen, mutta suurin osa sen painosta lepäsi takajalkojen varassa. Sen kahdelle mutkalle käyristyneen, hämmästyttävän liikkuvan elimen koukistunut pää löysi
naaraan matalalla sijaitsevan aukon, kallistui ylöspäin ja tunkeutui syvään. Uros avasi suunsa ja
mylväisi kumeasti.”
Mammuttiseksi on esimerkki siitä alennustilasta, johon kapitalistisen maailman eroottinen – oikeammin pornografinen – spekulatiivinen fiktio on vajonnut.
Toinen kapitalistinen kirjailija, S. Baxter, tällä kertaa kotoisin imperialistisesta Britannias-

ta, kirjoittaa näin teoksessaan
Hopeaturkki:
”Sitten Riippukorva asetti kärsänsä Hopeaturkin pään ja kehon päälle. Hopeaturkki kietoi
kärsänsä yhteen hänen kärsänsä kanssa ja heidän suunsa kohtasivat.
Aina Proboksen ajoista lähtien
mammutit ja heidän serkkunsa
ovat ilmaisseet näin valmiutensa
paritteluun.
Lopultakin Hopeaturkki antoi
härän siirtyä taaksensa.
Riippukorva asetti syöksyhampaansa ja etujalkansa hänen selkäänsä ja nosti itsensä ylös. Hän
tiesi että Riippukorva kannatti
suurimman osan omasta painostaan takajaloillaan, mutta siltikin tämän ruumis tuntui lujalta,
raskaalta ja lämpöiseltä hänen
selässään.
Sitten hän tunsi kuinka Riippukorva tunkeutui häneen.”
Esimerkit kertovat kaiken olennaisen.
Tässä lehdessä julkaistava toveri E. Arsen kertomus ”Olin avaruustaistolaisten seksiorja!” todistaa, kuinka sosialistisen materialistisen katsomuksen pohjalta
syntynyt eroottinen spekulatiivinen fiktio on kaikin puolin terveempää ja edistyksellisempää
kuin rappetunut kapitalistinen
vastineensa.
M. U. Dildov
Kirjallisuuden professori,
Petroskoi

Kommunisti-Marvin

Suomen SNTL:n Nuorisosiiven neljännesvuosijulkaisu
Kevään ensimmäisessä numerossa muun muassa:
Kauden muotivärit: Murrettu harmaa ja armeijanvihreä
Neuvostofarkut pitävät nuorison ryhdikkäänä!
Vinkkipalsta: näillä työkaluilla teet
Lev Coperovits -farkuista ”istuvat”
Peruna ja kaali: Miten laihtua arkiruoalla?
Läntiset radio- ja televisioasemat
– Lista alueista, joilla sinun tulee olla erityisen varovainen,
jotta et altistu kapitalistien propagandalle
– Ohjeet siitä, millaisia antennirakennelmia tulee välttää
Komissaarin vinkki
palsta nuorille:
– Ilmianna epäilyttävä
opettaja
– Ärsyttävätkö
vanhempasi?
Tietävätkö he
jotain, mitä
Turvallisuusvirasto
haluaisi tietää?
Tuotantoprosesseissa
ilmenneiden
sabotaasien vuoksi
seuraavat kolme
numeroa ilmestyvät
vielä ennen uutta
vuotta.

KEVÄINEN ILTA hämärsi ja viileä tuulenvire kutitti paljaita reisiäni minihameen alla kun pyöräilin kotiin Nuorkauppakamarin kokouksesta. Poikaystäväni Wille oli
pitänyt kokouksessa innoittavan
puheen: ”Sosialismin eteneminen
on murskattava nyt, niin jälkeläisemme saavat maailman, jossa
on hyvä elää ja yrittää. Maailman,
jossa kyvykkäät voivat kerätä vaurautta vähemmän kyvykkäiden
työllä – kuten niin selvästi on tarkoitettu”, Wille oli lopettanut.
Mielessäni kihelmöi kun ajattelin Willen puhetta. Mahtoiko hän
tarkoittaa jälkeläisillä minun ja
Willen yhteisiä lapsia? Olimme
seurustelleet jo vuoden ja olin jo
melkein päättänyt että Wille olisi se mies, joka saisi neitsyyteni.
Ehkä jo tänä kesänä. Kunhan kosinta tulisi; se tulisi pian, olin lukenut sen jo pitkään hänen katseestaan. Ja söpösti haparoivista
sormista, jotka olivat yrittäneet
avata puseroni nappeja kun olimme hetkeksi antautuneet suudelmille tyhjässä salissa kokouksen
jälkeen. Olin tietenkin hellästi
näpäyttänyt Willen uteliaita sormia, mutta nyt mielikuva hänen
käsistään sai minussa aikaa väristyksiä, jollaisia en ollut ennen
kokenut.
Pysäytin polkupyörän kesken
metsäistä taivalta. Normaalisti
minua pelotti ajaa tämän muutaman sadan metrin aution taipaleen läpi, mutta nyt mieleni oli
oudon kiihtynyt. Willen ajatteleminen sai vereni kiertämään. Nolostukseni tunsin kostuvani hieman jalkojeni välistä, kun mielessäni jatkoin tapahtumakulkua.
Mitä olisi tapahtunut, jos Wille todella olisi avannut puseroni napit
autionsalin viistossa iltavalossa?
Olisinko minä voinut vuorostani
avata Willen sinisen puvun vyön
ja... Keväinen luonto ympärillä tuoksui huumaavasti ja tunsin
kuinka mahla minussa alkoi virrata. Nojasin tien vieressä olevaan
koivuun ja ajattelin että sen karhea kuori olisi Willen koura, joka
tarttuisi rintaani. Kutkuttava
nautinto levisi salaisesta paikasta
sisälläni. Tunsin jalkojeni tärisevän. Mitä minulle oli tapahtumassa? Ikään kuin kalpeaa valoa laskeutui ympärilleni, äkkiä jalkani
pettivät ja syvään huokaisten vajosin pimeään.
Valo osui kirkkaasti silmiini, joten
puristin ne kiinni. Tunsin makaavani pehmeällä alustalla, aivan
kuin nahkasohvalla tai jollain sellaisella. Missä oikein olin? Viimeinen muistikuvani oli pyörämatka
kotiin... ja Wille... En kai ollut joutunut sairaalaan onnettomuuden
vuoksi?
Käteni lepäsivät sivuilla vähän
pääni yläpuolella. Yritin nostaa
niitä , mutta ällistyksekseni totesin etten voinut. Käteni oli sidottu
ranteista kiinni alustaan. Koetin
liikuttaa jalkojani, mutta nekin oli
kiinnitetty. Säpsähdin täysin tajuihini ja avasin silmäni.
Olin kupolinmuotoisessa avarassa tilassa, joka värisi oudosti
juuri tuntokynnyksen yläpuolella. Kirkkaan, minuun suunnatun
valon lisäksi kupolia kiersi joukko
himmeämpiä valoja. Huone näytti mukavasti sisustetulta: leveät

tummat sohvat kiersivät sitä. Yhdellä seinustalla oli ovi. Olin yksin
ja makasin sidottuna nahkapäällysteiseen laveriin.
Missä kummassa oikein olin?
Tunsin paniikin nousevan. Minua
pidettiin vankina, se ainakin oli
selvää. Nielaisin pelosta.
Samassa ovi aukesi. Sisään astui univormuasuinen nuori nainen, jonka tumman otsatukan ylle
oli vedetty baskeri. Punatähdellä
varustettu baskeri!
Olinko joutunut kommunistien
kaappaamaksi? Minä, kokoomuksen nuorten naisten paikallisjärjestön puheenjohtaja, kommunistien vankina!
Nainen tuli luokseni. Katsoin
häntä tavalla joka toivottavasti
viesti, etten aikonut antautua heidän käsiinsä ilman taistelua. Samalla nieleksin kovasti saadakseni sanottua vastalauseeni vangitsemisen vuoksi.
Nainen tarttui leukaani kuin
aavistaen aikeeni. ”Hyssss, Annika Puhdonheimo” hän kuiskasi ja
silitti poskeani. Pieni hymy kävi
hänen huulillaan. Mistä hän tiesi
nimeni?
Äkkiä nainen nosti kädenselkänsä suunsa eteen. Ranteessa
oli outo, hieman kelloa isompi laite. ”Kuten arvasinkin, hereillä on.
Tulkaa!” Nainen marssi ovensuuhun, jossa oli pieniä vilkkuvia valoja täynnä oleva paneeli. Yhdellä
painalluksella hän sammutti häikäisevän valon ja kirkasti seinän
lamppuja. Olin kiitollinen puolihämärästä, joka peitti pelokkaan
ilmeeni.
”Seuraavaksi aiot varmaankin
kysyä, missä olet ja kuka minä, tai
keitä me oikein olemme”, nainen
sanoi ja tuli jälleen lähemmäksi.
”Päästäkää minut vapaaksi! Minun pitää lukea vielä illalla tenttiin!” Kääntelin päätäni puolelta
toiselle niin että vaaleat hiukseni
heiluivat.
Nainen hymyili minulle vinosti.
”Pääset kyllä aikanaan vapaaksi. Sitä ennen näytän sinulle jotain, mikä tukkii söpön suusi.”
Baskeripää kääntyi jälleen ovensuupaneelin puoleen ja painoi
muutamaa nappia. Äkkiä kupolin
yläpuoli muuttui läpinäkyväksi.
Siellä näkyi tähtitaivas. Hyvin kirkas tähtitaivas, joka juuri
kääntyi hieman niin että tunsin
huimausta. Kirkas kaari ilmestyi
näkyviin kupolin alareunasta. Ja
kasvoi.
Maa avaruudesta käsin näh
tynä.
Tuijotin näkyä silmät suurina. Samalla huoneen värinä tuntui selvemmin. Olimme liikkeessä.
Avaruudessa.
”Olemmeko avaruudessa?” kuiskasin.
Nainen tuli viereeni ja kumartui
ylleni. Saatoin tuntea hänen tuoksunsa, joka ei ollut epämiellyttävä,
vaikka Wille aina sanoo, että kommunistit haisevat.
”Olemme”, nainen kuiskasi korvaani. Minua pyörrytti, mutta nainen ei tuntunut piittaavan. ”Minun
nimeni on Lenina. Toivottavasti
tutustumme kohta lähemmin”. Yllättäen nainen ei vetäytynytkään
yltäni vaan antoi kasvojensa liikkua otsani yli, kuin olisi haistellut
tuoksuani. Hänen kätensä liukui
pitkin vangittua kättäni kohti–

Aloin rimpuilla. Mitä nainen
o ikein aikoi? En ollut antanut edes
Willen juurikaan koskea–
Samassa ovi avautui.
”Hei hei hei Lenina, älä aloita ilman meitä!” Ääni kuului nuorelle
miehelle, jolla oli parta, pitkä tukka ja pyöreät silmälasit. Hänen takanaan näytti olevan pari muuta
miestä ja naista, kaikilla hieman
univormumainen asu, jossa oli rintamerkkejä. Ilmiselviä kommunisteja!
”Tervetuloa Syyskuun 19:nteen,
avaruustaistolaisten alukseen!”
Tuntui kuin olisin pudonnut avaruuden tyhjiön läpi. Taisin menettää uudelleen tajuntani, mutta se
ei kestänyt kauan. Tunsin kallistuvani. Joku suihkautti kasvoilleni voimakkaasti tuoksuvaa kaasua tai sumutetta. Se havahdutti
minut.
Minut oli edelleen sidottu penkkiin, mutta se kallistui hitaasti
pystyasentoon. Huomasin että jalkani olivat vapaat ja otin niillä tukea lattiasta.
”Noin, näin on parempi”, parrakas nuori mies sanoi.
”Miltä tuntuu? Minua voit kutsua vaikka Partaradikaaliksi”,
mies sanoi.
Tuhahdin miehelle. Hänenkaltaisilleen minulla ei ollut mitään
sanottavaa. Katsoin ympärilleni.
Huoneessa oli varmaankin puolisen tusinaa kommunistia. He olivat asettuneet mukavasti ympäröiville nahkasohville, ikään kuin
valmistautuen jonkinlaiseen esitykseen.
”Lenina, ole hyvä. Valmistele
koehenkilö!” Partaradikaali sanoi. ”Luuletko, että hän tarvitsisi
uuden sädetyksen?”
Tämä kuulosti minusta erittäin
pahaenteiseltä. Mitä he aikoivat
tehdä?
”En usko. Luulen että tämän kapitalistinartun sisässä asuu aistillinen nainen, kunhan saamme sen
esiin”, Lenina lausui. Kommunisti
nainen astui hitaasti lähemmäs
minua. Hän seisahti eteeni, reilun
puolen metrin päähän.
Ja alkoi avata kommunistipaitansa nappeja. Paidan alla ei selvästikään ollut rintaliivejä. Lenina
ei kuitenkaan riisunut paitaansa,
vaan jätti sen avonaisena ylleen.
Nainen tuli rauhallisesti aivan
muutaman kymmenen sentin
päähän minusta. Koetin siirtyä
kauemmaksi, mutta siteeni estivät sen. Jalat! Keräsin rohkeutta
mojovaan potkuun.
Tuntui kuin Lenina olisi aavistanut sen. Hän laski käteni paljaalle reidelleni juuri minihameen
helman alapuolelle. Kosketus oli
lähes polttava ja tunsin sävähdyksen käyvän pitkin selkärankaani.
”Ethän halua ryhtyä väkivaltaiseksi”, hän sanoi ja katsoi minua
tummilla silmillään, joissa oikeastaan oli aika miellyttävä, leikkisä
katse. Samalla hänen kätensä pysyi kuumana reidelläni.
Ajatukset potkimisesta ja rimpuilusta tuntuivat sulavan noihin
silmiin. Vaivuin kummaan passiiviseen tilaan ja taisin päästää pienen huokauksen.
”Hyvä...” Lenina sanoi ja sanan
loppuosa hajosi muminaksi hänen
painautuessaan minua kohti. Lenina oli minua hieman lyhyempi

j oten hänen täytyi aavistuksen varvistaa tuodessaan kasvonsa kasvojeni tasolle. Aistin hänen hengityksessään häivähdyksen minttua
ja ehkä muitakin yrttejä. Tunsin
hänen kasvoistaan säteilevän lämmön. Leninan silmät olivat kiinni
ja suu aivan aavistuksen raollaan.
Olin keskustelun ajan kääntänyt
kasvojani hänestä poispäin, mutta
nyt tunsin kuinka voima, johon minulla ei ollut enää kontrollia, käänsi kasvoni hänen puoleensa.
Ja sitten suutelimme. Hehkuvia huulia. Kaksi kiihtynyttä hengitystä. Tunsin kuinka vastukseni
sulivat ja katosivat jonnekin tajuntani taakse.
Mitä olin oikein tekemässä? En
ollut koskaan aiemmin suudellut
naista, en edes tyttönä. Tällaistako se oli? Niin pehmeää.
Leninan asettui minua vasten ja
nosti kätensä käsiini. Vaikka käteni olivat kiinni siteissä, saatoin
antaa sormieni pujouttautua hänen sormiinsa.
Suudelmamme jatkui ja jatkui.
En saattanut käsittää omaa toimintaani, mutta olkoon. Ajatukseni hajosivat, kun Lenina liutti
käsiään hitaasti käsivarsiani pitkin... alas rinnoilleni.
Lenina painoi kämmenensä hellästi kupeiksi niiden täyteyden
päälle näykkien samalla kiusoitellen huuliani. Rintani janosivat lisää kosketusta. Tällaiseltako sen
pitäisi tuntua? Nyt kadutti, etten
ollut antanut Willen käsille enemmän vapauksia.
Wille! Avasin silmäni äkkiä apposen auki. Mitä minä oikein olin
tekemässä? Pelehtimässä kommunistinaisen kanssa... avaruusaluksessa.
Tämän täytyi olla jonkinlainen
kieroutunut uni. Makasin taatusti
sairaalassa pääni lyöneenä.
Lenina tuntui huomaavan epäröintini. Hän painoi suudelman
huulilleni, jotka eivät voineet vastustaa hänen suunsa vaativaa kosketusta. Avasin suutani enemmän
ja tunsin kuinka Leninan pieni
vikkelä kieli osui omaani.
Leninan kädet aukaisivat paitani ylimmäisen napin. Huomasin
haluavani, että muutkin napit aukevat ja heti. Työnsin rintakehääni
eteenpäin. Lenina toteutti toiveeni.
Pian puseroni oli auki ja Leninan
kädet hivelivät kevyin pyörein liikkein valkoisten pitsirintsikoiden
peittämiä, mielestäni varsin isoja
ja kauniita rintojani. Lenina kurottui taakseni, taivutin selkääni kaarelle, jotta hän sai irti rintaliivieni
hakasen. Samalla avasin hetkeksi
silmäni kunnolla ja katsoin mitä
muuta huoneessa tapahtui.
Tunsin kasvojeni punoittavan jo
valmiiksi kiihtymyksestä, mutta
nyt niille levisi uutta punaa. Huoneessa oli käynnistymässä jonkinlaiset... orgiat. Himmeässä valossa
näin kuinka vaatekappaleet olivat
löystyneet eri puolilla. Vasemmalla puolellani näin pitkätukkaisen
tytön, joka istui polvillaan sohvalla suutelemassa istumassa olevaa
poikaa. Tytön käsi oli pojan housujen sisällä ja liikkui siellä hitaasti
ylösalas. Hätkähtäen tajusin, ettei
tytöllä ollut enää housuja jalassa
lainkaan. Jotain vilahteli hänen
reisiensä välissä ja arvasin, että
pojan sormet leikittelivät siellä.
Tunsin koko kroppani värähtävän näystä ja kosteuden leviävän
omien reisieni väliin.
Käänsin katseeni oikealle ja
huomasin että Partaradikaali istui mukavasti sohvalla ja hänen
jalkojensa välissä liikkui vaaleatukkainen pää.

Hämmästyksekseni huomasin,
että pää kuului yhdelle nuorelle
miehelle. Huomasin Partaradikaalin virnistävän minulle rivosti. Olisin ladellut hänelle muutaman valitun sanan, mutta samalla hetkellä Lenina työnsi irtonaiset rintaliivini ylös ja kumartui painamaan
suudelman vasemmalle nännilleni. Tunne mykisti minut täysin.
Nyt tunsin kuinka tapahtumat
etenivät toisessa aikajärjestelmässä, jossa ei ollut minuutteja eikä
tunteja, ei ehkä vuosiakaan. Lämmin aalto alkoi kasaantua sisälläni. Tuntui kuin koko huone olisi
muuttunut kosteaksi ja sykkiväksi
tilaksi. Tukahdutettuja huokauk
sia ja vähemmän tukahdutettuja nautinnon parahduksia kuului
sieltä, raskasta hengitystä ja puoliääneen mutistuja käskyjä ja lemmenkomentoja.
Tunsin Leninan paljaat rinnat omiani vasten, hänen suunsa
huulillani. Leninan kädet tuntuivat olevan kaikkialla. Huomasin
toivovani, että ne vaeltaisivat yhteen suuntaan, alas. Sinne ne olivatkin matkalla, mutta piinaavan
hitaasti. Levitin reisiäni sen minkä minihameeni antoi myöden ja
tunsin kuinka Leninan käsi liukui
vaatteen alle. Hän venytti pikkareideni kuminauhaa ja äkkiä hänen kätensä oli häpykummullani.
Lenina oli aivan kiinni minussa ja
katsoi minua kysyvä veikeä ilme
silmissään. Kurottauduin suutelemaan häntä ja tunsin kuinka Leninan sormi alkoi hitaasti hivellen
etsiä tietään häpykarvojeni lomasta kohti kosteutta...
Aalto kohosi yhä korkeammalle.
Tunsin kuinka Lenina painoi toisen reiteni jalkojensa väliin. Tunsin housujen ohuen kankaan läpi
hänen häpykarvojensa kutittavan karkeuden. Ilmeisesti hän ei
käyttänyt lainkaan alusvaatteita. Työnsin reittäni häntä vasten
samalla kun Leninan sormi löysi
herkän kohtani.
Aalto kohosi ja kohosi. Lenina
tuntui huohottavan korvaani tai
suoraan suuhuni sanoja, joita en
ymmärtänyt
...näemme siis, että tavaran hinnan määräävät tuotantokustannukset sillä tavalla, että niitä aikoja, jolloin kyseisen tavaran hinta nousee tuotantokustannuksia
suuremmaksi, tasoittavat ne ajat,
jolloin hinta laskee alle tuotantokustannusten, ja päinvastoin. Tällä ei tietenkään tarkoiteta jotakin
erinäistä teollisuustuotetta, vaan
koko teollisuudenhaaraa... Leninan
ääni kiihtyi, hänen sormensa hivelyt salaisessa paikassani nopeutuivat, työnsin reittäni Leninan... häpyä... vasten yhä voimakkaammin.
Leninan lantio alkoi tehdä kiertävää liikettä reittäni vasten. Äkkiä
hän painoi päänsä rinnoilleni, viimeiset sanat hän lähes huusi, värähtäen kauttaaltaan:
...samat yleiset lait, jotka ylipäänsä sääntelevät tavarain hintaa, sääntelevät luonnollisesti
myös TYÖPALKKAA, TYÖN HINTAAA... AAnnika!
Olen varma että hän sanoi nimeni, nikottelevana kuiskauksena
suoraan korvaani. Nautinto sisälläni kipusi yhä ylemmäs.
Mutta samassa Lenina veti sormensa pois minusta. Sisälläni kasaantunut aalto jäi ylös, mutta
ikään kuin katosi taustalle.
”Kiitos, Lenina. Eiköhän koehenkilömme ala olla valmis.” Partaradikaalin ääni.
Hän retkotti sohvalla ilman housujaan ja paita auki. Nuori mies
lepuutti päätään hänen sylissään,

ja siveli hitaasti Partaradikaalin
penistä joka sojotti ylöspäin punaisena. Havahduin kiihotuksestani ja pahat aavistukset alkoivat
jälleen varjostaa mieltäni. Etenkin
kun tunsin kuinka Lenina vetäytyi
irti minusta. Hän hymyili minulle hieman surumielisesti ja painoi
vielä yhden makean suudelman
huulilleni. Sitten hänen luokseen
tuli alaston vaalea nuori nainen
joka auttoi häntä riisumaan paitansa ja housunsa. Nainen antoi
pikaisen suukon Leninalle, enkä
voinut olla tuntematta outoa mustasukkaisuuden pistosta. Mitä nyt
tapahtui?
”Olemme valmiit seuraavaan
vaiheeseen. Lenina ja Stalina, siirtäkää koehenkilö koealustalle.”
Lenina ja nuori nainen, joka oli
suudellut häntä – epäilemättä siis
Stalina – tulivat luokseni. Nopeasti he irroittivat siteeni. Lenina piteli kättäni hellästi. Stalina tarttui toiseen käteen.
”Älä pelkää, Annika. Hyvin se
menee. Olet ihana.” Leninakin oli
mielestäni ihana, nyt kun näin hänet kokonaan alasti. Loin häneen
epävarman hymyn.
Leninan ja Stalina käänsivät
minut ympäri. Selkäni takana oli
koko ajan ollut valtava, pehmeä
punainen sänky. Tämäkö oli ”koealusta?” Yhdessä naiset johdattivat
minut sen luo. Sängyn päädyssä lojui suuria pehmeitä tyynyjä, mutta
seinään oli kiinnitetty lenkit, joiden
tarkoituksesta ei voinut erehtyä.
”Voisimme sitoa sinut kiinni”,
Lenina sanoi minulle hiljaa, melkein kuiskaten ja tuli niin lähelle että tunsin jälleen hänen yrttisen tuoksunsa johon sekoittui nyt
kerros hajua, josta en voinut mielessäni käyttää muuta nimeä kuin
kiima.
”Mutta emme haluaisi. Haluaisimme että ryhtyisit tähän vapaaehtoisesti. Että tämä olisi aito synteesi” kuiskasi Stalina, joka oli tullut aivan lähelle minua.
Lenina asettui eteeni ja laski kätensä hitaasti olkapäälleni.
”Mitä sanot?”
”Mitä... mitä te aiotte”, sanoin
voimatta irrottaa katsettani Leninan silmistä.
Stalina katsoi kysyvästi kohti
Partaradikaalia huoneen toisella
puolen. Tämä virnisti.
”Eiköhän näytetä tuolle kapitalistinartulle!” Partaradikaali hihkaisi. Lenina rypisti otsaansa ja
pudisti hieman päätään, kuin yrittäisi kertoa, ettei minun kannattanut välittää.
Mutta minä välitin. Tehtiinkö
minusta koe-eläintä kommunistien katalaan kokeeseen?
Partaradikaali painoi rannelaitteessaan olevaa nappia. Kuului sihahdus ja vastapäätä sänkyä, huoneen toisella laidalla avautui ovi.
Siitä pöllähti sisään höyryä, jonka
sisällä näkyi suurikokoinen tumma hahmo.
”Saanko esitellä, tuleva sulhasesi – Työläinen!”

Jatkuu seuraavassa numerossa.

Toveri Emmanuel Arse on
voittanut Neuvostoliiton kirjallisuuspalkinnon eroottisilla teksteillään. Kirjoittajanuran lisäksi hän toimii muotintajana Käsipohjan kumi-,
nahka-, muovi- ja guttaperkkakombinaatin hieronta- ja
rentoutusvälineosastolla.

Sosialismin voitto
rappeutuneesta kapitalismista
SOSIALISMIN riemuvoitto korruptoituneesta kapitalismista
nähtiin taas viime tiistaina Suomessa Lappeenrannassa. Ruostevaurioista ja tukkoisesta käynnistä kärsinyt länsisaksalainen Mercedes Benz ajoi ylvään
ja luotettavan neuvostovalmisteisen Lada 1200 Zastavan alle.
Ladaa ohjasti kunnioitettu puolueen pitkäaikainen jäsen Vasili Vesikov. Kolari sattui risteyksessä, jossa epäpätevästi asennettu STOP-merkki esti Vesikovilta kunnollisen näkyvyyden
huonolaatuiselle valtatielle. Vesikov oli auttamassa sukulaiskansaa hakemalla veljeskansalta pois 500 kiloa epäterveellistä
ravintoarvoiltaan heikkoa suomalaista meijerivoita, joka oli
kolarihetkellä lastattuna Ladan
tilavaan ja tarkoituksenmukai-

seen takakonttiin. Mercedestä
valtatiellä ohjasti ajopätevyydeltään toistaitoinen maanviljelijä
Muuranen, joka oli palaamassa
uhkapelejä pelaamasta paikallisesta bingosta.
Paikalle hälytetty konstaapeli ihasteli Vesikov Ladan voimakasta profiilia ja jyhkeää käyntiääntä niin haltioituneena, jotta ei
hyväntahtoisuuttaan sakottanut
Muurasta lainkaan. Ilman valoja säästeliäästi ajaneelle Vesikoville hän antoi sakon, vain koska
halusi muiston tästä mieltäylentävästä kohtaamisesta kunnioitetun Toverin kanssa. Vesikov tarjosi kohtaamisen kunniaksi myös
konstaapelille ryypyn hienosta ja aromikkaasta Stolichnayavodkasta. Konstaapeli oli kohteliaasti kieltäytynyt itselleen liian
hienosta juomasta.

..
KYSY MITA HALUAT - PUOLUE VASTAA!
Kysymys: Onko Siperiassa pakkotyöleirejä?
Puolue vastaa: Niinhän ne sanovat. Ja jos tiedät, keitä ”ne” ovat, ota
yhteyttä Valtion Turvallisuusvirastoon p. 4321. (Puhelut nauhoitetaan.)

Jälleennäkemisen riemua
Sortavalan asemalla
Ivan Densusovits
Leniniläinen totuus
RIEMU. Varmasti osuvin sana
kuvaamaan yleistä mielentilaa,
joka vallitsi Sortavalan asemalaiturilla ja liepeillä kun seuramatkalaiset Siperiasta palasivat viimein. Matkalle oli lähdetty vuonna 1947, osan matkalaisista ollen niin matkakuumeen riivaamia, että pakkaaminen oli jäänyt
liiankin vähälle.
Lähteneistä 87 matkalaisesta peräti 42 palasi, loppujen jäädessä antamaan kaikkensa ikiroutaisen maan hedelmöittämiseksi. ”Nämä virsut miulla oli

lähteissä, ja ka, hyvin ovat jaloissa pysyneet, neuvostolaatua
kun ovat, da”, totesi Kalevalan
turska- ja teräskombinaatin entinen iskurityöläinen Anatoli
Juntunen.
”Turhaan myö siitä Stalinista
pahaa puhuimme, hyvä mies hää
on kun meitin reissun ja majoitukset maksoi ja paluumatkastakin osan”, toteaa silmäpuoli Valentin Vaskitsa.
Silminnähden kostea tilaisuus
huipentui Internationaalin yhteislauluun.

Tšernobylin vehreä luonto todistaa kapitalistisen median vuonna 1986 levittämät onnettomuushuhut valheelliseksi propagandaksi.

Ukrainassa ei ole tapahtunut
ydinvoimalaonnettomuutta
UKRAINAN sosialistisessa neu
vostotasavallassa ei ole tapah
tunut ydinonnettomuutta. Tšer
nobylin ydinvoimalaitoksessa ei
tehty koetta, eikä paikalla ollut
vain epäpätevää henkilökuntaa.
Paikalla ei ole sattunut höyry-

räjähdystä eikä pienimuotoista
ydinräjähdystä. Yhtään työntekijää ei ole kuollut. Säteilytaso
ei ylitä 4 R/h. Ketään ei ole viety
sairaalaan eikä Prypjatia ole evakuoitu. Neuvostoliitosta ei myöskään puutu yksinomaan ydin-

..

turvallisuuteen erikoistunutta
viranomaista, ja tilanne on täysin hallinnassa ja normaali. Ainoa, mikä Ukrainan sosialistisessa neuvostotasavallassa säteilee,
on sosialisimin ylväs ja toverillinen aate.

..

..

HERKUTTELUA ISANMAALLISILLA SAILYKKEILLA
SUOMESSA päästään jälleen
nauttimaan bilateraalisen kaupan hedelmistä, kun Neuvostoliitosta ostettu 67 000 tuhatta
tonnia harmaakastiketta jalostetaan säilykkeiksi kansalaisten
käyttöön. Itse harmaakastikkeen
koostumus on Neuvostoliiton elintarviketeollisuuden tarkoin varjelema salaisuus: sen verran tiedetään että tätä sitkoisaa tahdasta tuotetaan Käsipohjan kumi-,
muovi- ja guttaperkkakombinaatissa linoleumin keiton sivutuotteena. Elintarvikeviraston mukaan harmaakastike on lähes
vaaratonta ohjeiden mukaan käytettynä.
Valtion säilyketehtaan tuotantolinjoilta on lähikuukausina tulossa ensimmäinen erä Lahnaa
harmaassa kastikkeessa, joka on
tarkoitettu yleiseen laitoskäyttöön päiväkodeista kuritushuo-

neisiin. Lahnakastiketta seuraavat pian erilaiset harmaakastikkeen ja vihannesten yhdistelmät,
joita kaupan keskusliikkeet ovat
luvanneet levittää jokaiseen tavarataloon, markettiin, lähikauppaan ja elintarvikekioskiin Hangosta Utsjoelle.
Neuvostosäilykkeen osto on
isänmaallinen teko! Jokainen ostettu tölkki helpottaa kauppaneuvotteluita itäisen naapurimaamme kanssa. Ruokapalstamme
asiantuntijat ovat todenneet, että
harmaakastike ei vaadi läheskään niin raffinoitua makuaistia
kuin viime vuonna maahamme
Neuvostoliitosta tuodut, mutta
kansainvälisen kaupan kiemuroiden vuoksi alunperin Islannista
peräisin olevat Izlendski Itikkur
– islantilaisia hyönteisiä hapankermassa -säilykkeet. (Lukijamme varmaan vielä muistavat lie-

vään kaaokseen päätyneet kokeilun karjalanpiirakoiden, lakkahillon ja hyönteissäilykkeen
kanssa.)
Tiettävästi ensi vuonna suomalais-neuvostoliittolaisen kauppavaltuuskunnan neuvottelujen tuloksena maahamme ollaan
tuomassa 70 000–80 000 tuhatta
tonnia Mulbanian ASNT:sta peräisin olevaa Octapas Nam -säilykettä. Asiantuntijat kuvailevat
sitä ”jonkinlaiseksi mustekalaksi
makeassa tomaattikastikkeessa”.
Ulkomaankauppaministeriö tulee julkaisemaan lähiaikoina reseptikokoelman harmaakastike
säilykkeiden turvallisesta hyödyntämisestä kotitalouksissa. Kokoelmaan tulee sisältymään myös
liite, jossa on terveysviranomaisten tarpeellisiksi katsomia neuvoja ja hätänumerot säilykkeitä sisäisesti nauttineille.

Keittiön dialektiikkaa Küche-aatteen tapaan

Joka pikku toverin omat suosikit!

Pier-il Lo-tin: Küche-aate keittiössä ja puutarhassa
Toukokuun 3. päivän kustantamo
366 sivua 80 latia

Aktiivisuusfiguurit ovat
yksilöllisiä 1:10 malleja
NKP:n keskuskomitean jäsenistä.
Paina nappia – figuuri nousee ylös
ja taputtaa käsiään!
NYT saatavana lähimmästä
tavaratalostasi, berjoshkastasi
tai kaubamajastasi!

Ker
koko ää
s
537 o arja!
saa!

VALMISTAJA KÄSIPOHJAN KUMI-, MUOVI- JA GUTTAPERKKAKOMBINAATTI.

Niin vapaan sosialismin kuin kapitalismin kahlitseman läntisen
keittiön mestari Lo-tin ilahduttaa jälleen yhteisen hyvän puolesta kokkaavia äitejä sekä kotiteollisuusoppilaita. Küche-aate
keittiössä ja puutarhassa sisältää
yli 200 herkullista reseptiä vahvistavista ja ehdottoman terveellisistä raaka-aineista joita terve
yhteiskunta tuottaa kansalaistensa hyväksi. Erityisesti aina
rapsakka kommunistisen Kiinan
kaali pääsee näyttämään parhaat puolensa teoksen resepteissä, joiden jokaisen lopussa on vapaaehtoisten maistajien selkeitä
kommentteja. Vaikuttaakin, ettei
tämä teos tarjoile yhtään mau-

tonta annosta. Kohti tulevaisuutta marssivat herkkusuiden joukot
voivat astella vesi kielellään, mielessään esimerkiksi Küche-aatteen huipentuma, suurenmoinen
teesikaalipiirakka, joka tarjoillaan asianmukaisesti höyryävän
laardin kera ja huuhdotaan alas
kirkkaimmalla isänmaallisella
vodkalla. Muutenkin kirjan antimet ovat todella mielikuvituksella luotuja, teokseen kun ei sisälly ainuttakaan kuvaa. Jokainen
ruoka muodostaa siis yhtenäisen
mutta itsenäisen kokonaisuuden
toteutuessaan. Tämä onkin ylvään Küche-aatteen tärkeimpiä
periaatteita. Vallankumouksellisen gourmetin ystäville! (TT)

Potentiaalienergiavoimala

.. ..

Neuvostotiedemiehet loytaneet kollektiivista
elamaa suuren ja mahtavan Jupiterin satelliitilta
.. .. ..

KUTEN LUKIJAMME tietävät,
Jupiterin Europa -kuuhun kyljelleen laskeutunut atomitutkimusluotain Sputnik 13 on kokenut harmillisia teknisiä ongelmia
ydinreaktorinsa sulaneen pluto
nium
ytimen takia. Nerokkaat
neuvostotiedemiehet ovat kuitenkin kääntäneet vaivalloisen
vastoinkäymisen riemukkaaksi
voitoksi. Ripeät raketti-insinöörimme ovat onnistuneet pudottamaan tutkimusluotaimen tunneliin, jonka aluksen punahehkuinen plutoniumsydän sulatti
Europan jääkuoreen. Näin onnekas avaruuskapseli pystyi läpäisemään Europa-kuuta peittävän
2,5 km paksun jääkerroksen ennätyksellisen nopeasti; alle vuorokaudessa. Atomiraketti-insi
nööriemme mukaan tämä oli
mahdollista plutoniumreaktorin
erinomaisen hyvän hukkalämpötuotannon avulla. Näin viedään
sosialismia eteenpäin, toverit!
Jääkuoren alta Sputnik löysi
koko kuun laajuisen ison valta

meren – meren, josta se löysi
myös joviaalista elämää. Kollektiivisissa, peräpukamia muistuttavissa ryppäissä elävä punertava jäkäläpolyyppi menestyy mainiosti Europan pimeässä,
niukkaravinteisessa ja karussa
pohjaroudassa. Loistokas luotaimemme onnistui löytämään useita, lähes kymmenen neliömetrin kokoista koloniaa merenpohjan laajoilta aroilta. Stoalaisen
jäyhästi urheat jäkälät jököttivät paikoilleen juuttuneina kuu
kamaraan kuin elementtien raivoa uhmaten.
Rakettibiologimme huomasivat kuitenkin pian, että polyyppi
kollektiivien leviämisen voittokulkua rajoittivat vapaasti liikkuvat niljaiset loisäyriäiset, jotka
nakersivat jäkäläkommuunien
reunoja. Nerokkaat raketti-insinöörimme täällä maassa keksivät kauko-ohjauksella muokata
Sputnikin spektroskooppilaseria
niin, että kosmobiologimme saattoivat sen kirkkaan punaisen ko-

herentin valon avulla puhdistaa
jäkäläpolyyppiyhdyskuntien reuna-alueet ei-toivotuista elämänmuodoista. Näin astroevoluutio
tiedemiehemme saattoivat palauttaa Jupiterin pikku satelliitin eliöyhteisön luontaisen tasapainon.
Lopuksi rakettiatomivoimateknikkomme vakuuttavat kaikille huolestuneille, että kovia
kokenut Sputnik 13 pystyy yhä
jatkamaan ylvästä tehtäväänsä varaydinvoimaparistojensa
avulla. Sputnikin atomireaktorin sulanut plutoniumsydän
puolestaan ei aiheuta yhä elossa
oleville eliöille mitään lisävaaraa. Ydinvoimamekaanikkojemme mukaan tämän tasoinen säteily ei pitkään häiritse alueen
eliöstöä ja mahdolliset negatiiviset vaikutukset eläviin organismeihin jäävät erittäin lyhytaikaisiksi. Jupiterin satelliitin
punertavat jäkäläpolyypit kiittävät ja tervehtivät Neuvostoliiton
toveritiedemiehiä.

Hulvadås Vodka

kun vaihtoehto on 360 000 kilometrin päässä!

Kiinan kommunistisen puolueen johtaja, toveri puhemies
Mao johtaa sinut suurin harppauksin twistin saloihin!
Kurssin 24 äänilevyä toimivat myös johdantona maatalouden
kollektivisointiin, syrjäseutujen sähköistämiseen ja
sosialistisen tietoisuuden lisäämiseen.
Kurssissa perehdytään muun muassa
seuraaviin ikivihreisiin twisteihin:
★ Twist in the Standing Committee
of the Politburo of the Communist Party of China
★ Peking Twist
★ Let’s Twist the Kulak Again
★ The Party Don’t Allow No Twistin
★ Twistin the Party
★ Twistin the Imperialist Enemy Away
★ Twist and Shout ”Long Live Chairman Mao
for Ten Thousand Years”
VALMISTAJA KÄSIPOHJAN KUMI-, MUOVI- JA GUTTAPERKKAKOMBINAATTI.

"Muistan ikuisesti ne kolme
kuukautta, jotka elimme Saljut 13:lla
pelkällä harmaakastikkeella ja 
Hulvadås Vodkalla. En olisi tässä
ilman Hulvadås Vodkaa!"
– Tatjana Vaselina,
kosmonautti

Levyarvostelu
Bemböle Bagpipe & Balalaika Band:
Kansainvälinen ja muita työväenliikkeen klassikoita säkkipillillä
Red Star Records.

SOSIALISMIN TAIVAISSA:

Korean Demokraattinen Kansantasavalta
RAKAS TOVERI, tarinamme alkaa junassa Sinuijun rajakaupungissa. Pohjoiskorealaiset toverit ottivat meidät vastaan ystävällisesti tarkistaen samalla seurassamme matkustavien kapitalistien matkatavarat viekkaan
propagandan ja läntisten vakoilulaitteiden varalta. Ystävyyden
merkkinä meitä pyydettiin jättämään viestintävälineemme rajaviranomaisten hellään huomaan
matkamme ajaksi.
Pohjois-Korean vauraus oli helposti havaittavissa viranomaisten
koppalakeista, jotka olivat kooltaan lähes kaksinkertaiset kiinalaisten kollegoiden vaatimattomiin päähineisiin verrattuna.
Paratiisin yltäkylläisyys korostui
illallisella, joka tarjoiltiin junan
pittoreskissa ravintolavaunussa.
Pian illallisen jälkeen saavuimme loistokkaaseen Pjongjangin
metropoliin, jonka näimme heti
upeassa iltavalaistuksessaan.
Kirjautuminen hotelliin sujui sosialistisen tehokkaasti ja pääsimme rentoutumaan miellyttävään
huoneeseemme.
Nautittuamme yön hotellin ja
kaupungin hiljaisuuden mahdollistamista sikeistä yöunista lähdimme tutustumaan Presidentti Kim Il Sungin synnyinkotiin.
Paikalla pystyi aistimaan vallankumouksen hengen ja ymmärtämään mistä Presidentti oli saanut innoituksensa vallankumoukselliseen toimintaan. Vielä ennen
lounasta pääsimme matkustamaan Pjongjangin kellontarkasti
toimivalla metrolla ja ihailemaan
sen ylväitä ja katedraalimaisia
asemia.

Meitä onnisti sillä saapumisemme Pohjois-Koreaan osui Ikuisen Presidentin syntymäpäivälle 15. huhtikuuta ja samalla siis
vuoden Juche 100 alkuun, joten
meillä oli ainutlaatuinen mahdollisuus vierailla Pjongjangin kansainvälisessä kukkanäyttelyssä.
Näyttelyssä on esillä satojen valtioiden ja toverillisten järjestöjen
lahjoittamia kukka-asetelmia,
jotka koostuvat kimilsungioista
(orkideoista) sekä kimjongilioista
(pekonia).
Näimme myös amerikkalaisten
imperialististen hyökkäysvoimien vakoilualuksen USS Pueblon, jonka korealaiset patriootit
valloittivat sen rikottua törkeästi kansainvälisiä rajasopimuksia.
Imperialistit olivat naamioineet
vakoilulaivan tutkimusalukseksi
mutta eivät onnistuneet hämäämään Kim Il Sungin viisauksilla varustettuja valppaita Korean
kansan urhoja.
Matkan ehdottomia kohokohtia
olivat vierailu Presidentti Kim Il
Sungin pronssipatsaalla ja mausoleumissa. On vaikea sanoin kuvata tunnetta, joka täytti sydämemme, kun laskimme seppeleen
20-metrisen patsaan jalustan ääreen ja kumarsimme syvään kunnioittaen tuota suurta visionääriä, Presidentti Kim Il Sungia.
Yhtäläisen sanattomaksi jäimme
kumartaessamme kolmesta ilmansuunnasta Presidentin maallisia jäännöksiä mahtipontisessa
mausoleumissa. Totisesti tunsimme, että Presidentti Kim Il Sung
on kanssamme ikuisesti.

Unohtumattomia hetkiä tarjosi
vierailu kuvankauniin Myohyangvuoren ympäristöön. Teimme
saavuttuamme patikointiretken
pioneerien luontopolulla, joka vei
meidät jylhien kalliorinteiden ja
ryöppyävien vesiputousten äärel
le. Mutta tätäkin u peampi kokemus oli käynti vuoreen koverretussa Kansainvälisessä ystävyysnäyttelyssä. Ydintuhon kestävä rakennus pitää sisällään
maailman merkkihenkilöiden ja
valtioiden kunnianosoituksina
antamia lahjoja Presidentti Kim
Il Sungille sekä Suurelle Johtajalle Toveri Kim Jong Ilille. Jo
Presidentin kokoelmassa oli saapumisemme hetkellä yli 234 000
lahjaa, mukaan lukien kirahveja, puutarhatonttuja ja Stalinin
omakuvia. Valitettavasti aikamme ei mitenkään olisi riittänyt
kaikkien huoneiden tutkimiseen,
joten näimme noin kolmen tunnin
aikana vain murto-osan vaikuttavasta näyttelystä.
Kaiken kaikkiaan matka sujui moitteettomasti. Tästä kiitos
etenkin Korean Demokraattiselle
Kansantasavallalle, joka huolehti
matkustajista erinomaisesti eikä
jättänyt meitä hetkeksikään pärjäämään yksin vieraassa maassa.
Erityiskiitos viralliselle valvojallemme herra Leelle (jota lystikkään toverillisesti opimme kutsumaan Gerlanderiksi), viehättävälle viralliselle oppaallemme
neiti Ghilille sekä viralliselle videokuvaajallemme herra Kimille.
Toverit
Hakkarainen ja Loponen

Bembölen säkkipilli- ja balalaika
yhtyeen uusin levytys heijastaa
oivallisesti luokkakantaisen musiikin suhdetta tuotantorakenteiden omistukseen. Instrumentaalinen edistyksellinen folk on
yhteiskuntakriittisesti autonomisessa suhteessa porvarilliseen
hegemoniaan ja luo siten yksilön
kannalta radikaalin avantgardistinen dilemman: miten erottaa poliittinen tietoisuus marxilaista estetiikkaa taantumuksellisemmista tiedostamisen muodoista? Miten proletariaatin vieraantuminen vs. porvarillinen
hegemonia representoituu kontrapunktisessa dissonansissa?
Juuri näihin kysymyksiin Bemböle Bagpipe & Balalaika Bandin levy Kansainvälinen ja muita työväenliikkeen klassikoita
säkkipillillä pyrkii vastaamaan
hyödyntäen historiallisen materialismin teoriaa.
Säkkipillin ja balalaikan dialektiikka representoi proletariaat
tia porvarillisen yhteiskuntajärjestyksen negaationa, s.o. toisena
siinä mielessä kuin kyse voi olla
autonomisen estetiikan vieraannuttavasta esityksestä. Säkkipil-

lin aksentit etenkin yhtyeen tulkinnassa ”Neuvostoliiton hymnistä” rakentuvat samalle kapitalistisen yhteiskunnan analyysille,
josta Karl Marx kirjoitti analysoidessaan Britannian pikkukaup
piasluokan asemaa 1800-luvun
jälkipuoliskolla.
Merkillepantavaa on balalaikakadenssien lähes synteesiin pyrkivä abstraktius ”Varsavjankassa”; hetken häivähtää ajatus, että
yhtye pyrkii kieltämään liikkeen
yhteiskunnalliset lainalaisuudet
hieman II Internationaalin henkeä heijastaen. Paluu revisionistisista ylärakenteista marxilaisleniniläiselle kannalle on kuitenkin selvä.
Vaikka yhtyeen tulkinnoissa
mennään toisinaan epämukavan lähelle formalistisia tai essentialistisia tulkintoja teollisuusproletariaatin vieraantumisesta kapitalistisessa yhteiskuntahegemoniassa, levyä voidaan
pitää suositeltavana kuunneltavana esimerkiksi pohdiskeltaessa Karl Marxin ”Hegelin oikeusfilosofian kritiikin” horkheimerilaisia tulkintoja tai rauhallisina
syysiltoina.

Puna-armeijahuumoria
Olimme saartaneet joukon kulakkeja kolhoosimetsään vuoden
1929 ”uudelleenjärjestelyjen” yhteydessä. Joukkueenjohtajamme
toveri Seljanko huusi kulakeille: ”Kulakit! Rikoksenne kansaa vastaan on annettu anteeksi! Tulkaa tänne ja asettukaa riviin tuon kaivannon eteen!” Ja
ne hullut uskoivat! Enpä ole koskaan toiste niin nauranut, kuin
silloin kun maximeilla kulakeita
niitimme.
– T.L., Riga

bunkkerissa kenraali Fukov kysyi
Tupovilta: ”Jos yhtään saksalaisia ei ole elossa, mitäs tuo sitten
oli?” ”Olosuhteet huomioon ottaen
epäilemme oravia, toveri kenraali”. Majuri Tupov tietenkin ylennettiin sittemmin.
– S. O. B., Novospaskij
***

”Proletariaatti ottaa haltuunsa
valtiovallan ja muuttaa tuotantovälineet ensin valtion omaisuudeksi” siteerasi poliittinen komissaarimme toveri Zizinov Leniniä
sosialistisen valistuksen tunnilla
kohta Rostovin taistelun jälkeen.
Kätensä menettänyt toveri Limanko nousi ylös ja korjasi: ”Proletariaatti ottaa käsiinsä valtiovallan ja muuttaa tuotantovälineet ensin valtion omaisuudeksi.”
Kaikki räjähtivät nauruun. Toverit Zizinov ja Limanko tietenkin
teloitettiin ja meidät muut siirrettiin Siperiaan.
– A.A.B., Irkutsk

Odottaessani entisenä sotavankina rehabilitointipäätöstä reipasmaineisella Työleiri 14:nnellä
paikalle tuli armeijakuntamme
poliittinen upseeri. Hän kokosi
meidät kaikki leiriaukiolle. ”Haluan rehellisen mielipiteenne leirin ruokavaliosta viime kuussa”,
upseeri ilmoitti. Leirielämään perin kyllästynyt toveri Kurjov viittasi ja huusi: ”Se oli täyttä paskaa!” Hänet tietysti ammuttiin.
”Entä mitä mieltä olette leirin
ruokavaliosta tässä kuussa?” upseeri uteli. ”Se on erinomaista!”
huusi toveri Kipusov. Hänetkin
tietysti ammuttiin.
”Haluaako joku vielä kertoa
mielipiteensä leirin ruokavaliosta?” upseeri kysyi lopuksi. Olimme kaikki hiljaa ja saimme 10
vuoden lisätuomion.
– X, Baku

***

***

Pataljoonamme oli juuri lyönyt
kaksi saksalaista armeijakuntaa sekä Luftwaffen ilmaosaston
kun kenraali Fukov tuli tarkastamaan rintamalohkoamme ja kiittämään komentajaamme majuri
Tupovia. Toveri Tupov kertoi juuri toveri kenraalille, kuinka 50 kilometrin säteellä ei enää ollut ainuttakaan elävää vihollista, kun
saksalaisten raskaan tykistön
ja rynnäkköjoukkojen isku keskeytti tarkastuksen. Myöhemmin

Stalingradin piirityksen aikana
meidän täytyi jatkaa rautaisannoksiamme kaatuneella poliittisella upseerillamme toveri Spamovitsilla. ”Nyt olen vihdoin sisäistänyt täydellisesti puna-armeijan poliittisen ohjelman”
lausahti toveri Kriminov röyhtäistyään tukevan aterian päälle.
Toveri Kriminov nimitettiinkin
seuraavaksi poliittiseksi upseeriksemme!
– R.E.M., Arkangelsk

***

