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KAIKKIEN MAIDEN TYÖLÄISET, LIITTYKÄÄ YHTEEN!
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TULEVAISUUDEN TAKAAJIA
Tervehdyspuhe Korean lasten liiton 66-vuotisjuhlan kunniaksi
pidetyssä yhteistapaamisessa
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Rakkaat Korean Lasten Liiton (KLL) jäsenet,
Rakkaat KLL:n 66-vuotisjuhlan kunniaksi pidettävän yhteistapaamisen edustajat,
Olen hyvin iloinen nähdessäni tänään teidät KLL:n ylpeät edustajat sekä muut liiton kunnioitetut jäsenet, jotka olette saapuneet tänne
eri puolilta maata – aina Paektu-vuoren Jongilbongin yläasteelta ja
maamme etulinjassa sijaitsevalta Chodon yläasteelta saakka.
Nähdessäni teidät ylpeinä ja iloisina, näen kasvoiltanne samalla ystävänne, opettajanne, vanhempanne ja sisaruksenne, jotka saattelivat teidät matkalle Pjongjangiin.
Tahdon ilmaista lämpimät terveiseni kaikille teille KLL:n edustajille ja jäsenille, jotka olette saapuneet juhlimaan liiton perustamisen
vuosipäivää Korean työväenpuolueen huomaan tänä Korean kansalle toivontäyteisenä aikana, jolloin menestyvän sosialistisen maan kukoistus on koittamassa.
Tervehdin myös opettajianne ja vanhempianne, jotka kasvattavat
teistä hienoja ihmisiä.
Kesäkuun kuudes päivä on arvostettu päivä puolueemme, kansamme sekä KLL:n keskuudessa.
KLL:n jäsenet ovat ainutlaatuisia koululaisia ja tulevaisuuden rakentajiksi kasvavia nuoria, jotka ovat ryhmittyneet miljoonittain järjestönsä taakse kaulassaan punainen huivi.
KLL:mme jäsenet rakastavat rajattomasti jaloa puoluettaan sekä
isänmaataan, joka pitää heistä huolta ja kasvattaa heitä opiskelemaan
ahkerasti ja näin antamaan loistavat lahjansa sen palvelukseen.
Te rakkaat KlL:n jäsenet olette puolueellemme ja maallemme arvokkaampi voimavara kuin miljoona tonnia kultaa. Samoin te ilmennätte
toiveitamme tulevaisuudesta.
Pitäen yllä japanilaisvastaisten lastenjoukkojen vallankumouksellisia perinteitä KLL:n jäsenet ovat aina taistelleet menestyksekkäästi
isänmaan ja kansan puolesta järjestölippu hulmuten.
Maassamme on syntynyt lasten etujoukko, joka on poikkeuksellinen maailman mittakaavassa. KLL:n jäsenet ovat osoittaneet sankaruuttaan muun muassa puolustamalla johtajien muotokuvia ja torjuen
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metsäpaloja asettaen samalla jopa henkensä alttiiksi.
Iästään huolimatta he ovat osoittaneet isänmaallisuuttaan lahjoittamalla Sonyon (suom. lapset) - merkkisiä tankkeja, lentokoneita ja
aluksia Korean kansanarmeijalle sekä osallistumalla sosialistiseen
rakennustyöhön ja maansa taloudelliseen kehittämiseen.
Kun koko maa kamppaili ”ankaran marssin” keskellä, he osoittivat
isänmaallisuuttaan opiskelemalla ahkerasti, mobilisoivat kouluja auttamaan sotilasyksikköjä ja osallistuivat yhteiskunnallis-poliittiseen toimintaan.
Entisistä KLL:n jäsenistä on kasvanut kaikkien kansalaisten rakastamia ja arvostamia sankareita, työn uudistajia ja virkamiehiä, joiden
vastuulla on tärkeitä kansallisia tehtäviä. Nyt he ovat täällä onnittelemassa KLL:n uuden sukupolven jäseniä.
Puolueemme ja kansamme tuntevat suurta ylpeyttä tällaisesta loistavasta lasten järjestöstä, jonka miljoonia nuoria vallankumouksellisia
käsittävät joukot ovat tae Songun-Korean lupaavasta huomisesta.
KLL:sta on kehittynyt voimakas ja ylpeä vallankumouksen jatkajien
järjestö, josta generalissimukset Kim Il Sung ja Kim Jong Il pitivät hyväntahtoisesti huolta korostaen samalla lasten olevan yhtä kuin maan
tulevaisuus.
KLL:n historian jokainen vaihe on yhteydessä generalissimusten
hellään huolenpitoon. He asettivat esimerkeillään järjestön osaksi
vallankumousta ja ohjasivat sen työtä jäsenten kouluttamiseksi puolueen ja sosialistisen isänmaan todellisiksi pojiksi ja tyttäriksi.
Generalissimuksemme Kim Il Sung ja Kim Jong Il olivat voittamattomia, teräksenlujia komentajia, jotka saivat viholliset pelon valtaan.
Mutta koululaisille he olivat hyväntahtoisia vanhempia osoittaen rakkauttaan ja huolenpitoaan näitä kohtaan.
He pitivät huolen siitä, että KDKT kykeni ensimmäisenä maana maailmassa tarjoamaan lapsilleen ilmaisen koulutuksen ja toimittamaan
näille säännöllisesti koulupuvut samoin kuin rakentamaan hienoja palatseja ja vapaa-ajanviettopaikkoja sekä muutenkin tarjoamaan heille
parempia etuja.
Maailmassa ei ole muita generalissimustemme kaltaisia johtajia, jotka olisivat kutsuneet lapsia maan kuninkaiksi, asettaneet heidät puolueen ja maan politiikassa etusijalle tai omistaneet koko elämäänsä
lasten parhaaksi.
KLL on Kim Il Sungin ja Kim Jong Ilin loistava lastenjärjestö, joka
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on kasvanut heidän lämpimän huolenpitonsa ohjaamina. Järjestön
jäsenyys on suuri ylpeyden ja kunnian asia jokaiselle KLL:n jäsenelle.
Rakkaat KLL:n jäsenet,
Te olette Songun-vallankumouksen jatkajia ja tulevaisuuden rakentajia. Korean tulevaisuus on käsissänne ja teidän olemuksenne ilmentää sitä.
Puolueemme vannoo rakentavansa teille menestyvän sosialistisen
maan, joka on paras koko maailmassa.
Ohjaksissanne kasvava kukoistava ja voimakas Korea tulee olemaan maa, jossa riemu ja ilo raikuvat jokaisessa kodissa ja jossa
kaikki kansalaiset elävät sopusoinnussa ja joka on voimakkain maailmassa.
Nimenomaan teidän tulee ottaa tämä suuri maa vastuullenne ja rakentaa siitä entistä parempi paikka.
KLL:n jäsenten tulee aina muistaa se suuri luottamus ja huolenpito,
jota generalissimukset Kim Il Sung ja Kim Jong Il osoittivat sekä ottaa
oppia heidän kunniakkaasta lapsuudestaan. Teidän tulee päättäväisesti kamppailla vallankumouksen puolesta pitäen yllä ikuisen auringon lippua KLL:n lipun rinnalla.
Korean kansanarmeija ja nuorisoliitto marssivat Songun-vallankumouksen etulinjassa puolueen asiaa ajaen ja KLL on heidän luotettava taustatukensa.
KLL:n jäsenten tulee kasvaa aidoiksi nuoriksi vallankumouksellisiksi
ja Songun-ajan pioneereiksi omistautuen puolueelle samassa hengessä kuin japanilaisvastaisten lastenjoukkojen Kim Ki Song ja Kim
Kum Sun isänmaan vapautussodan aikana ja marssia näin eteenpäin
puolueen viitoittamalla tiellä.
On tärkeää, että KLL:n jäsenet kasvavat päteviksi vallankumouksellisiksi, tiedostaviksi, eettisesti voimakkaiksi ja fyysisesti vahvoiksi
menestyvän Korean tukipylväiksi.
Heidän tulevat akateemiset saavutuksensa kertovat selkeimmin
menestyvästä Koreasta.
Satelliitteja laukaisevassa ja CNC-teknologiaa tuottavassa maassamme koululaisten huono menestys ei hyödytä ratkaisevan edistysaskeleen ottamista eikä ylläpidä maan kehitystä.
Koululaisten on pidettävä yllä iskulausetta ”Opi menestyvän Korean
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hyväksi!” ja opiskella päättäväisesti jokaisessa käänteessä.
KLL:n jäsenten keskuudesta on kasvatettava maailmanluokan saavutuksiin yltäviä luovia tiedemiehiä.
Koululaisten on opiskeltava hyvin, sovellettava sosialistista etiikkaa,
rakastettava järjestöään sekä yhteisöään ja lähimmäisiään, kunnioitettava opettajiaan ja vanhempiaan samoin kuin heidän on urheiltava
aktiivisesti ja osallistuttava isänmaalliseen toimintaan kasvaen näin
KLL:n esimerkillisiksi jäseniksi.
KLL:n järjestöelämän kautta kansalaiset saavat ensikosketuksensa
poliittiseen elämään.
KLL:n punainen kaulahuivi on perua japanilaisvastaisilta lastenjoukoilta ja se symboloi Korean työväenpuolueen punaista lippua.
KLL:n jäsenten on otettava vapaaehtoisesti ja omistautuen osaa järjestöelämään muistaen, että punainen kaulahuivi ja KLL:n pinssi ovat
alku tiellä kohti puolueen kunniakasta jäsenyyttä ja sankarin kultaista
mitalia rintapielessä.
Heidän on opittava arvostamaan järjestöään, ottamaan vapaaehtoisesti osaa järjestöelämään ja toteuttamaan päättäväisesti osastojensa heille määräämiä tehtäviä.
KLL:n toimitsijat ja osastojen vetäjät sekä luokanopettajat ovat heidän poliittisen elämänsä lähimpiä ohjaajia ja suojelijoita.
Puolueemme luottaa suuresti KLL:n toimitsijoihin ja osastojen vetäjiin sekä opettajiin.
Puolue toivoo, että ottamalla oppia japanilaisvastaisilta lastenjoukoilta he voivat huolehtia ja rakastaa KLL:n jäseniä sekä kasvaa opettajiksi, jotka saavat lasten taidot kukoistamaan samoin kuin elämään
mielekästä elämää.
Uskollisena generalissimusten Kim Il Sungin ja Kim Jong Ilin tulevia
sukupolvia kohtaan osoittamalle jalolle hengelle puolueemme sekä
maamme hallitus asettavat lapset kaikessa etusijalle ja pyrkivät tekemään työtä sen puolesta, että rakastetun KLL:n jäsenet kasvaisivat
maailman onnellisimmiksi kansalaisiksi ja Songun-Korean vankoiksi
tukipylväiksi.
Rakkaat KLL:n jäsenet,
Tahdon vielä kerran onnitella teitä juhliessanne kesäkuun kuudetta
päivää puolueemme ja kansamme suuren huolenpidon alla.
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Tervehdin teitä opettajia ja vanhempia, jotka olette omistautuneet
voimakkaan sosialistisen isänmaamme menestyvälle tulevaisuudelle.
Kim Il Sungin ja Kim Jong Ilin Korean nuori sukupolvi. Olkoon tulevaisuutenne kukoistava!
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