
WWee  hhaavvee  nnoott  eexxppeerriieenncceedd  iitt  --  tthhiiss  uunniioonn  ooff  
ppeeoopplleess,,  tthhiiss  UUnniioonn  ooff  aa  ssttaattee  ooff  aa  nneeww  
ttyyppee  --  tthhiiss  SSoovviieett  UUnniioonn!!  BBuutt  wwee  kknnooww::  IItt  
sshhoowwss  tthhee  ffuuttuurree  ttoo  uuss  aanndd  tthhee  ppeeoopplleess  ooff  
tthhee  wwoorrlldd,,  tthhee  yyoouutthh  ooff  tthhee  wwoorrlldd!!  BBeeccaau-u-
ssee  iitt  uusseedd  ttoo  bbee  tthhee  pprreesseenntt,,  wwhhiicchh  mmuusstt  
bbeeccoommee  tthhee  ffuuttuurree  aaggaaiinn..

EEvveerryy  eexxttrraa  ddaayy  tthhaatt  wwee  ddoo  nnoott  ccaarrrryy  oouutt  
tthhee  rreevvoolluuttiioonn  iiss  oonnee  ddaayy  mmoorree  ooff  bbaarrbba-a-
rriissmm  aanndd  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  tthhiiss  wwoorrlldd  bbyy  cca-a-
ppiittaalliissmm..
EEvveerryy  eexxttrraa  ddaayy  mmeeaannss  tthhaatt  mmoorree  tthhaann  
669900  mmiilllliioonn  ppeeooppllee  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ssttaarrvvee,,  
tthhaatt  mmoorree  tthhaann  226600  mmiilllliioonn  cchhiillddrreenn  ccaan-n-
nnoott  ggoo  ttoo  sscchhooooll,,  tthhaatt  oonnee  iinn  1100  ppeeooppllee  

ccaann  nneeiitthheerr  rreeaadd  nnoorr  wwrriittee,,  aanndd  tthhaatt  mmoorree  
tthhaann  8800  mmiilllliioonn  ppeeooppllee  aarree  fflleeeeiinngg  wwaarr,,  
hhuunnggeerr,,  mmiisseerryy  aanndd  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss..  
EEvveerryy  eexxttrraa  ddaayy  ooff  ccaappiittaalliissmm  aallssoo  mmeeaannss  
tthhaatt  22..44  mmiilllliioonn  ttoonnss  ooff  ppllaassttiicc  cclloogg  tthhee  rri-i-
vveerrss  aanndd  sseeaass,,  tthhaatt  eevveerryy  tthhiirrdd  ppeerrssoonn  hhaass  
nnoo  aacccceessss  ttoo  cclleeaann  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr,,  880000  
mmiilllliioonn  ppeeooppllee  lliivvee  iinn  sshhaacckkss  oorr  wwiitthhoouutt  
eevveenn  aa  rrooooff  oovveerr  tthheeiirr  hheeaaddss..  
EEvveerryy  eexxttrraa  ddaayy,,  oonn  ttoopp  ooff  tthhaatt,,  aallssoo  
mmeeaannss  tthhaatt  11//33  ooff  aallll  pprroodduucceedd  ffoooodd  iiss  
tthhrroowwnn  iinnttoo  tthhee  ggaarrbbaaggee  ((11..33  bbiilllliioonn  
ttoonnss)),,  tthhaatt  aa  ccaarr  ccaappiittaalliisstt  lliikkee  MMeerrcceeddeess  
ppoocckkeettss  55..22  bbiilllliioonn  pprrooffiitt  eeaacchh  qquuaarrtteerr,,  
tthhaatt  11%%  ooff  mmaannkkiinndd  oowwnnss  aallmmoosstt  5500%%  ooff  
tthhee  wwoorrlldd''ss  wweeaalltthh......  
EEvveerryy  eexxttrraa  ddaayy,,  hhoowweevveerr,,  aallssoo  mmeeaannss  tthhee  
ddaannggeerr  ooff  aa  wwoorrlldd  wwaarr  iinnccrreeaassiinngg  ddaayy  bbyy  

ddaayy..
TThhee  ccoonnttrraaddiiccttiioonnss  ooff  ccaappiittaalliissmm  aanndd  iinn  
tthhee  rruulliinngg  ccllaassss  lleeaadd  ttoo  mmoorree  aanndd  mmoorree  
bbrruuttaalliizzaattiioonn,,  cchhaaooss  aanndd  wwaarr..  TThheeiirr  uunni-i-
oonnss,,  bbyy  tthheeiirr  vveerryy  nnaattuurree,,  ccaann  oonnllyy  llaasstt  aass  
lloonngg  aass  eeaacchh  mmeemmbbeerr  tthhiinnkkss  iitt  ccaann  ggaaiinn  
aann  aaddvvaannttaaggee  iinn  tthhee  ssttrruuggggllee  ffoorr  ddoommiinna-a-
ttiioonn  aaggaaiinnsstt  tthhee  ootthheerr..  TThheeyy  aarree  wwaarr  uunni-i-
oonnss  iinn  aa  ddeessppeerraattee  aatttteemmpptt  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  
lleeaavvee  tthhee  ssiinnkkiinngg  sshhiipp  aa  ffeeww  mmiinnuutteess  lla-a-
tteerr..  IInn  tthheessee  ddaayyss  aanndd  eessppeecciiaallllyy  oonn  tthhee  
110000tthh  aannnniivveerrssaarryy  ooff  tthhee  ffoouunnddiinngg  ooff  tthhee  
SSoovviieett  UUnniioonn,,  wwee  ccoonncclluuddee::

YYeess,,  tthhiiss  wwaass  aa  uunniioonn  ooff  ppeeoopplleess..  AA  ddiiffffe-e-
rreenntt  uunniioonn  tthhaann  tthhee  oonnee  wwee  kknnooww..  
IItt  wwaass  aann  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  ssttrruugggglleess  ooff  
tthhee  wwoorrkkiinngg  ccllaassss,,  aa  uunniioonn  ooff  tthhee  ddiiccttaattoor-r-

sshhiipp  ooff  tthhee  pprroolleettaarriiaatt,,  aa  uunniioonn  ooff  ssoovviieettss,,  
aa  uunniioonn  wwiitthhoouutt  wwaarr  bbeettwweeeenn  bbrrootthheerrss,,  
wwiitthhoouutt  eexxppllooiittaattiioonn  aanndd  oopppprreessssiioonn,,  wwi-i-
tthhoouutt  eennssllaavveemmeenntt  aanndd  rroobbbbeerryy  ooff  ootthheerr  
ppeeoopplleess..  AA  sseellff--ddeetteerrmmiinneedd  uunniioonn  --  wwi-i-
tthhoouutt  ffoorreeiiggnn  ddoommiinnaattiioonn,,  aa  uunniioonn  tthhaatt  
aallrreeaaddyy  ccaarrrriieedd  iinn  iittsseellff ::  TThhee  aabboolliittiioonn  ooff  
tthhee  ssttaattee..

TThhiiss  vviiccttoorryy  wwaass  aa  bbeeaaccoonn  iinn  aa  wwoorrlldd  ooff  
rroobbbbeerrss  aanndd  ddeessttrrooyyeerrss..
TThhee  ccaappiittaalliisstt  ffoorrcceess  ssttrruucckk  bbaacckk  iimmmmeeddiia-a-
tteellyy  aanndd  bbrruuttaallllyy,,  bbuutt  tthheeyy  ccoouulldd  nnoott  ssttoopp  
tthhee  wwoorrkkeerrss''  ppoowweerr,,  aanndd  wwiitthh  iitt,,  tthhee  ffrra-a-
tteerrnniizzaattiioonn  ooff  nnaattiioonnss..  TThhuuss,,  oonn  DDeecceemmbbeerr  
3300,,  11992222,,  tthhee  ffiirrsstt  ooff  tthhee  llaatteerr  1155  rreeppu-u-

bblliiccss  jjooiinneedd  hhaannddss  ttoo  ffaaccee  ttooggeetthheerr  tthhee  
ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aa  nneeww  wwoorrlldd  aanndd  ttoo  wwaaggee  
ttooggeetthheerr  tthhee  oonnggooiinngg  ccllaassss  ssttrruuggggllee..  TThheeyy  
pprroovviiddeedd  pprrooooff::  wwoorrkkeerrss''  ppoowweerr  nnoott  oonnllyy  
sseeccuurreess  ppeeaaccee,,  bbuutt  lliibbeerraatteess  hhuummaanniittyy  
ffrroomm  mmiisseerryy..  
EElleeccttrriiffiiccaattiioonn  aass  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  iinndduus-s-
ttrriiaalliizzaattiioonn  ooff  aa  ggiiggaannttiicc  ccoouunnttrryy,,  tthhee  mme-e-
cchhaanniizzaattiioonn  ooff  aaggrriiccuullttuurree,,  tthhee  wwiiddeellyy  
ssuucccceessssffuull  ssttrruuggggllee  aaggaaiinnsstt  hhuunnggeerr  aanndd  iil-l-
lliitteerraaccyy,,  ffoorr  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sscciieennccee,,  tthhee  
ddeeffeennssee  ooff  ssoocciiaalliisstt  ccoonnssttrruuccttiioonn  ......  --  aallll  
tthhiiss  wwoouulldd  hhaarrddllyy  hhaavvee  bbeeeenn  ppoossssiibbllee  ffoorr  
tthhee  iinnddiivviidduuaall  nnaattiioonnss  aalloonnee,,  pplluunnddeerreedd  
bbyy  ttssaarriissmm  aanndd  kkeepptt  iinn  uunnddeerrddeevveellooppmmeenntt  
wwiitthhoouutt  tthheeiirr  sseellff--ddeetteerrmmiinneedd  uunniiffiiccaattiioonn..  
AAlloonnee  tthheeyy  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  wwiitthhssttoooodd  tthhee  
iinnvvaassiioonn  ooff  GGeerrmmaann  ffaasscciissmm  aanndd  wwoouulldd  
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WWoorrkkeerrss  ooff  tthhee  wwoorrlldd,,  uunniittiinngg

TThhaatt''ss  tthhee  wwaayy  ttoo  lloossee  yyoouurr  cchhaaiinnss..

MMiigghhttyy  rreeggiimmeennttss  nnooww  aarree  ffiigghhttiinngg

TThhaatt  nnoo  ttyyrraannnnyy  rreemmaaiinnss!!

BBeerrttoolltt  BBrreecchhtt



nnoott  hhaavvee  bbrroouugghhtt  lliibbeerraattiioonn  ffrroomm  iittss  bbaar-r-
bbaarriissmm  ttoo  tthhee  ppeeoopplleess  ooff  EEuurrooppee,,  nnoott  lle-e-
aasstt  ttoo  tthhee  yyoouutthh  iinn  oouurr  ccoouunnttrryy..  AAlloonnee  
tthheeyy  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  mmaasstteerreedd  tthhee  rreeccoon-n-
ssttrruuccttiioonn  aafftteerr  tthhee  SSeeccoonndd  IImmppeerriiaalliisstt  
WWoorrlldd  WWaarr..    

TThhiiss  ssttaattee  ooff  aa  nneeww  ttyyppee,,  tthhiiss  SSoovviieett  UUnni-i-
oonn,,  wwaass  ddeeffeeaatteedd  oonnccee  aaggaaiinn..  OOnn  iittss  ssooiill,,  
ccaauusseedd  bbyy  rreevviissiioonniissmm  iinn  iittss  oowwnn  rraannkkss,,  aa  
nneeww  bboouurrggeeooiissiiee  ccoouulldd  sseeiizzee  ppoowweerr,,  sstteeaall  
tthhee  wweeaalltthh  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  ppeeoopplleess,,  bbrreeaakk  
tthhee  UUnniioonn  ooff  1155  ssiisstteerrss  aaggaaiinn  aanndd  ssooww  
wwaarr  aammoonngg  bbrrootthheerrss..  TThhiiss  nneeww  bboouurrggeeooi-i-
ssiiee  wwaaggeess  aa  wwaarr  aaggaaiinnsstt  iittss  oowwnn  ppeeooppllee,,  
aaggaaiinnsstt  tthhee  ppeeoopplleess  ooff  tthhee  1155  ssiisstteerrss,,  
aanndd  eennaabblleess  oouurr  mmaaiinn  eenneemmyy,,  GGeerrmmaann  
iimmppeerriiaalliissmm,,  ttoo  wwaaggee  iittss  wwaarr  tthheerree  aass  
wweellll  --  aa  wwaarr  aaggaaiinnsstt  tthhee  wwoorrkkeerrss  aanndd  
ppeeoopplleess..  

AAllll  tthhee  mmoorree  wwee  ccoonncclluuddee::  

RReevvoolluuttiioonnss  eenndd  wwaarrss  --  ppeeaaccee  iiss  RREEDD..

BByy  bbeeaattiinngg  bbaacckk  tthhee  wwaarrmmoonnggeerrss  hheerree  iinn  
tthhiiss  ccoouunnttrryy,,  bbyy  ffiigghhttiinngg  uunniitteedd  wwiitthh  tthhee  
yyoouutthh  ooff  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  tthhee  yyoouutthh  oonn  tthhee  
ssooiill  ooff  tthhee  SSoovviieett  UUnniioonn..  UUnnttiill  tthhee  wwoorrlldd  
bbeeccoommeess  RREEDD  aaggaaiinn  aanndd  wwee  hhaavvee  oonnccee  
aaggaaiinn  aaccccoommpplliisshheedd  tthhee  uunniiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  
ppeeoopplleess..

SSoo  tthhaatt  tthhiiss  wwoorrlldd  ooff  oouurr  pprreesseenntt,,  tthhiiss  
pprreesseenntt  ooff  wwaarrss,,  ccrriisseess,,  ffaammiinnee  aanndd  nnaattu-u-
rraall  ddiissaasstteerrss  iiss  ffiinnaallllyy  bbrroouugghhtt  ttoo  aann  eenndd  
aanndd  tthhee  ffuuttuurree  ooff  hhuummaannkkiinndd  bbeeggiinnss..
TToo  ffiinnaallllyy  sseett  tthhee  rreeccoorrdd  ssttrraaiigghhtt  aaggaaiinn::  
IItt  iiss  nnoott  ssoocciiaalliissmm  tthhaatt  hhaass  ddiieedd  --  iimmppeerri-i-
aalliissmm  iiss  ffiigghhttiinngg  iittss  llaasstt  bbaattttllee..  TThhee  
wweeaakknneessss  ooff  iimmppeerriiaalliissmm,,  iittss  llaasstt  ggaassppss  
ooff  ddeessttrruuccttiioonn  aaggaaiinn  ppuutt  tthhee  tthhiirrdd  wwoorrlldd  
wwaarr  oonn  tthhee  aaggeennddaa  aanndd  aaggaaiinn  lleeaadd  tthhee  
yyoouutthh  ttoo  tthhee  ssllaauugghhtteerr..

AAnnootthheerr  ffuuttuurree,,  tthhaatt  ooff  ppeeaaccee,,  ccaann  oonnllyy  

bbee  aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh  tthhee  rreevvoolluuttiioonnaarryy  
oovveerrtthhrrooww  ooff  iimmppeerriiaalliissmm  aanndd  tthhee  eesstta-a-
bblliisshhmmeenntt  ooff  ssoocciiaalliisstt  ssoocciieettyy  oonn  iittss  rruuiinnss..  
WWee  kknnooww  nnoo  bboorrddeerrss  iinn  tthhiiss,,  eexxcceepptt  tthhaatt  
bbeettwweeeenn  oouurrsseellvveess  aanndd  tthhee  ccllaassss  eenneemmyy..  
TThhee  ccoommiinngg  rreevvoolluuttiioonnss,,  aass  iinn  11992222,,  wwiillll  
nnoott  ssttoopp  aatt  tthhee  bboorrddeerrss  ooff  tthhee  bboouurrggeeooiiss  
nnaattiioonn--ssttaattee  aanndd  wwiillll  oonnccee  aaggaaiinn  ppuutt  tthhee  
ffrraatteerrnniizzaattiioonn  ooff  nnaattiioonnss,,  tthhee  uunniioonn  aanndd  
ccoommmmoonn  ssttrruuggggllee  oonn  tthhee  aaggeennddaa  --  uunnttiill  
wwee  rreeaadd  ooff  ssttaattee  bboorrddeerrss  ––  aanndd  tthhee  ssttaattee  
iittsseellff  --  oonnllyy  iinn  tthhee  hhiissttoorryy  bbooookkss..
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