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Bullittin Lausunto Venäjästä.

Suom. Mimaily
Seurava on, Yhdysvaltain lähettämän tut

kijan William Bullittin lausunto Venäjästä 
Tämä kertomus oli kansalle julkaistu en
nen senatin tutkiakomitean lausuntoa, syysk. 
12 p. 1919. Tämän selostaa totuden, että 
presidentin julistamattoman sodan ja saar
ron tähden Venäjän rauhaa rakastavat mil
joonat ihmiset ovat joutuneet kärsimään 
nälkää ja putetta.

TALOUDELLINEN ASEMA.
Venäjä tänäpäivänä on kriitillisessä, taloudel

lisen aseman ahdingossa. Saarto maalla ja mer
ellä sekä kuljetusvälineiden tarve on ahdinko
tilan aiheuttajana. Vetureista, jotka olivat ennen 
sotaa käytännössä, on nyt käyttökelpoisia ainoas
taan yksi-neljääs osa. Vielä lisäksi, Sovietti 
Venäjä on eristetty kokonaan hiili ja  öljytava- 
roista. Kuljetus kaikilla höyry ja sähkö väli
neillä on suureksi osaksi estetty. Öljyn käyt
täminen hoyrylaivossa Volgalla ja canali ven
heissä on mahdottomus.

Näistä myös johtuukin, että liikenne on ky
kenevä välittämään ruokatapeita Moskovaan, 
ainoastaan kaksikymmentäviisi vaununlastia päi
vässä, sadan vaununlastin sijasta, joka on o lel
linen määrä ja Pietariin ainoastaan viisitoista, 
tarvittavan määrän, viidenkymmenen sijasta. 
Jokainen mies, nainen ja lapsi Moskovassa ja 
Pietarissa kärsii nälästä.

Kuolevaisuus on erityisesti korkea vastasyn
tyneiden keskuudessa, kuin niiden äidit eivät voi 
imettää lapsiaan; joukossa on äsken äidiksi pääs
seitä sekä myöskin vanhempi ikäisiä. Kokonai
sen kansan lisäyksessä on vaikuttanut herkästi 
sairaus ja lievä pahoinvointi ja on se helposti 
ymmarettävissä, kuin lääkäreistä on ollut yleinen 
putte. Lavantauti, tyyfyyskuume, rokko ja kul
kutaudit olivat Pietarissa sekä Moskovassa hyvin 
yleisiä.

Teollisuus, paitsi ampumatarpeiden tuotta
minen, on vieläkin huomattavasti pysähdyksissä.

Kuljetusvälineet, mitkä eivät olleet ruokatarpei
den välityksessä, käytettiin armeijan tukemiseen 

- ja sieltä hädin tuskin oli yhtään ylijäämää liiken
nevälineistä kuljettamaan raaka-aineita varsinai
seen teollisuuteen. Ja  viel lisäksi, armeija vei 
parhaan enerkian ja  kansan ruumillisen voiman. 
Tähän vielä yhdistyy se, että Sovietti Venäjä 
on eristetty puuvillan ja raudan niistä alkuläh
teistä, mistä sitä eniten saadaan, ainoastaan pel
lava, hamppu, metsä ja puutavara tuotannot ovat 
kykeneviä tarjoamaan raaka-aineita.

Taloudellisen elämän sellainen hyvinvointi, 
kuin on varsinaisesti olemassa, on tehty äärimäi- 
sen hyvin Sovietti hallitukselta. Ruokatarpeiden 
jakaminen oli hyvin järpestetty ja  määritelty. 
Vanhan hallituksen monta experttiä oli uudel
leen ohjaamassa tehtaita ja liikennelaitoksia ja 
sapotagea eivät sellaiset etumiehet harjoittaneet. 
Työmiesten työ-aikana juotilaana oleminen oli • 
myöskin loppunut.

YH TEISK U N N A LLIN EN  ASEM A.

Vallankuomuksen tuhoisa ja hävittävä vaihe 
on ehitse. Hallitus on tarttunut rakentavaan 
hyöhöön. Terrori on lopetettu. Kaikki tuomit- 
semisvalta ylimääräisiltä oikeusistunto komi 
teoilta on otettu pois, vasta vallankumouksellisia 
vastaan, joille nyt epäluulon alaisiina on taattu 
varsinaisesti voimassa olevan laillisen oikeusis
tunnon käsittely. Kuolemantuomio on harvinai
nen.* Hyvä järjestys on ollut voimassa. Kadut 
ovat turvallisia, ampuminen kokonaan loppunut. 
Prostitutsioni on kokonaan kadonnut näkyvistä. 
Perhe-elämä ei muuttunut vallankumouksessa 
( “naisten kanssallistuttamisesta” ) huolimatta.

Teatterit, soittonäytännöt ja tanssiaset toimivat 
aivan rauhassa. Uusia kouluja on avattu tuhan
sia, venäjän kaikissa osissa. Venäjän Sovietti 
hallitus näyattää tehneen enempi kansan kasva
tuksessa vuodessa ja puolessa, kuin tsaari viides- 
säkymmenessa vuodessa.
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PO LITILLIN EN  ASEMA.

Hallitus on kiinteästi perustettu Sovietti muo
toon. Sentähden eniten silmään pistävä tosiasia 
on, että Venäjällä tänapäivänä on yhteinen puo
lustus, joka on annettu kansalta hallitukselle hei
dän nälän vastustamissa. Todellakin, kansa las
kee syyn heidän ahdinkotilaan sa johtuvan saar
rosta ja hallituksen on kestetävä se. Sovietti hal
litusmuoto näyttää tulleen Venäjän kansalle hei
dän vallankuniousen symboliksi. Epäilcmätöntä 
on se, että hallituksen muoto, joka muodostaa 
itsessään suunattoman kokonaisuuden johtaisi jul
muuteen,, vaan se yhtyy tärkeästi vaatimuksiin 
Venäjällä ja on se saavuttanut niin suuren suo
sion yksinkertaisen kansan mielissä että naiset 
kärsivät nälkää-ja. nuoret miehet kuolevat sen 
edestä.

Kommunisti puolueen asema (ennen Bolche- 
viki) on myöskin sangen voimakas. Saarron 
voimaan saattaminen vaikutti vastustus puoluei
den, oikeisto sosialivallankuomuksellisten ja men- 
shvikien antamaan valiakaisen kannatuksen Kom
munisteille, Nämä vastustus puolueet ovat teh
neet muodollisen ilmoituksen saartoa vastaan. 
Heidän johtajat, Volsky Ja  Martoy ovat eniten 
ja voimakkaasti vaatineet pikaista saarron pois
tamista ja rauhaa.

Todellkin, ainoa merkitsevä vastustus ryhmä 
tänäpaivänä Kommunisteille on äärimäiset radi- 
kaliset ainekset,'sosiali liivallankuomuksen vasem
mistolaiset ja ja anarkisit. Nämä ainekset jul
kaisemissaan selityksissään kutsuvat Kommunis
teja, erikoisesti Leniniö ja Tchtherinia liittolais
ten maksetuiksi poliseiksi. He hyökkäävät Kom
munisteja vastaan, koska Kommunistit ovat roh- 
kaiseet porvariluokan tiedemiehiä, mekenikkoja ja 
teollisuuden experttejä ottamaan tärkeän aseman 
tuotannossa, Sovietti hallituksen johdon alla, kor
kealla maksulla. He vastustavat porvariluokan 
upserien palkkaamista armeijaan ja Kommunis
tien rauhan pyrkimyksiä. He vaativat porvari- 
luokan nopeaa kuolemaa ja pikaista sodan julis
tamista kaikkia kapitalistisia hallituksia vastaan. 
He väittävät, että liittolaisten hallitukset tulee pa- 
koittaa tunkeutumaan syvälle Venäjälle, vakut- 
taen, että sellainen toiminta tule varmasti kiihot
tamaan kaikissa Europan maissa proletariatin 
pikaisen vallankumouksen.

Kommunistipuolue itse sisältää mielipide eroa-

vaisuksia, mutta ne eivät ole kehittyneet personal- 
liseksi vihamielisyydeksi tai puolueen perusteissa 
vaikuttaviksi. Trotsky, kenraalit ja monta teore- 
tikkoa uskoo, että punainen armeija tule mene
mään eteenpäin kaikkialle, kunnes vielä voi
makas liittolaisten sekaantuminen tulee, minkä he 
laskevat nostavan vallankumouksen Ranskassa ja 
Englannissa. Heidän käytös ei ole vähääkan 
liijoittelua nuoren armeijan innosta ja reippau- 
desta. Kommunistipuolueessa Leilin ja Tchit- 
cherin yhdessä nojatuutuvat siiheen, että pääsial- 
linen kysymys nykyisin on, säästää Venäjän ja 
erikoisesti Europan proletariattia yleisestä kär- 
simykestä ja vakuttavat, että se tule hyödyttä
mään vallankumousta, estää Yhdysvaltain hallitus 
näänyttämästa koko Europan nalkan. He puolus
tavat siis Yhdysvaltain kanssa sovintoa, vieläpä 
panevat hinnaksi periaatteen monta heille kallista 
kohtaa. Leninin vaikutus Venäjällä on niin vas
tustamaton, että Trotskin seuraajat ovat, pakoi- 
tettuja seuraamaan häntä. Lenin todellakin ko
keneena tehoisasti vaikuttaa suoraan Venäjän 
politilliseen elämään. Hän tunnustaa sosialis
teille muutamissa asianhaaroissa pakolliseksi 
tehdä sopimuksia; ja on hän niitä tehnytkin, 
joukossa vielä huomattavia myönnytyksiä. Vai
nuksi tehdyt ovat: Hänen suunitelmansa hyl
kääminen, kansallistuttaa maa ja  jakaa se talon
poikain kesken politiikan hyväksyminen säästö
pankkien perustaminen, joissa maksetaan 3 pros. 
korkoa, paatos maksaa kaikki ulkomaiden velat ja 
päätös antaa suostumus jos tule näyttämään tar
peelliseksi, hankkia luottoa ulkomailta. Keskus
teluissaan, Lenin tunnusti pakolliseksi peränty- 
misen hänen teorettisista perus-opeista, pitkin lin
jaa. Hän on valmiina puolimatkassa kohtaamaan 
lännen hallituksia.

Johtopäätös.

Harkittavaksemme jää seuraava j oh op aatos:
1, Mitään hallitusta, lukuun ottamatta sosia

listista, ei voi olla olemassa Venäjällä, ilman ul
komaisten pistinten suojaa ja jokainen hallitus 
sillä tavalla pystytettynä, kukistuu siinä silmän
räpäyksessä, kuin sen tuki on poistettu.. Kom
munisti puolueen Leninin siipi on yhtä tyydyt
tävä, kuin mikä sosialistinen hallitus tahansa, 
joka voi hallitaVenäjää.

2. Todellista rauhaa ei voida aikaan saada
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Euroopassa eikä maailmassa, ennenkuin rauha 
tehdään vallankumouksen kanssa. Tämä Sovietti 
hallituksen tarjous tarjoaa tilaisuuden tehdä 
rauha vallankumouksen kanssa, oikeudenmukai
silla kohtuullisilla ehdoilla,—ehkä ainoa laatuaan.

3. Jos saarto poistetaan ja säännöllinen tava
rain kuletus Venäjälle aletaan, niin Venäjän

kansa tulee vieläkin kiinteämmin sidotuksi, kuin 
saartamalla,—sidotuksi pelolla, että tavarain ku
letus lopetetaan, Edelleen, puolueet jotka periaat
teessa vastustavat kommunisteja, mutta nyt kan
nattavat heitä, voivat alkaa taistelun heitä 
vastaan.

William C. Bullitt.

Enempi huomiota delegatti toiminnalle.
Järjestömme päämajan- ja muiden toimistojen 

taholta on tehty usein huomautuksia, että delega- 
tien tule olla huolellisia ja katsoa tarkkaan, kir- 
joittaessaa numeroita jäsenkorttiin tai siitä ra
porttiinsa.

Tällaisia huomautuksia on tehty siksi, että ra
portit eivät aina ole selviä. Pieninkin virhe, yh
den numeron väärinkirjoittaminen, aiheuttaa 
asiaan nähden suuren muutoksen. Myöskin, jos 
raporttia tehdessään merkitään numeroita sarak
keille, johon ne eivät kuuluu, on raportti epä
selvä ja aiheuttaa sen vastaanottajalle paljon 
vaivaa ja sekaanusta. Monenlaiset, hyvin vähä
pätöisiltä näyttävät teknilliset virheet lisäävät 
järjestössämme turhaa työtä.

Jokainen työläinen, joka on innostunut järjes
tömme, delegattina toimimaan, ei tee virheitä ta
hallaan. Niitä tule, vaikka hän koettaakin täyt
tää tehtävänsä parhaansa mukaan. Useassa ta
pauksessa delegattinä toimiva työläinen ei ole 
saanut päivääkään koulu-opetusta. Toisessa ta
pauksessa hän voi olla englanninkieltä taitama
ton. Ja  varsinkin suomalaisilta työläisiltä puut
tuu näitä teknillisiä edellytyksiä suuressa mää
rin.

Teorettista puolta delegatin tehtävässä ei voida 
määritellä. Se riipuu personallisista ominaisuuk
sista, missä määrin hän tuntee niiden työläisten 
ajatuksen, joiden keskuudessa hän työskentelee. 
Osuessaan siinä oikeaan, voi hän menestyksellis
esti vaikuttaa työläisten järjestymiseen. Jäjes- 
tön tunteminen ja sen peruspiirteiden selvä ja 
johdonmukainen esittämistapa tule tietysti kysy
mykseen. Tässä suhteessa ei voida delegatilta 
vaatia muuta kuin sen, minkä hän pystyy teke
mään, vaan keinoja siiheen, että jokaisella paik

kakunnalla saataisiin kaikki delegatit teknilliseltä, 
kuin myöskin teorettiselta puolelta toimeensa 
.pystyviksi, voidaan suosii telia yhtä keinoa ja sel
lainen olisi.

Delegatti Koulu.

Delegatti kouluja voitaisiin vaikeuksitta jär
jestää jokaiselle paikkakunalle. Opettajiksi nii
hin ei tarvita proffesääria tai muita suur mie
hiä, joten takapuolelta ei ole esteitä.

Jokaisella paikkakunnalla on joitakin* englan
ninkielen taitoisio työläistovereita. Heidät voi
taisiin vaatia opettamaan ja selostmaan työläis- 
ryhmälle raporttikaavakkeen jokainen sarake, mi
tä sen yhteyteen kuuluu. Tämänlainen koulu toi
mittuaan eripaikkunnilla, pystyisi lyhyessä ajassa 
antamaan riittävän opetuksen järjestömme toi
mintaan innostuneille työläistovereille. Kielen 
taitamattomatkin työläiset ryhdyttyään delega- 
tiksi, olisivat oppineet tehtävänsä täyttämään ku
ten pitääki.

Samallakertaa näissä kouluissa voitaisiin kii- 
nitta huomiota teoreettiseenkiin puoleen, millä 
keinoin- ja mitkä ovat tehokkaammat valtit saa
da järjestyminen onnistumaan. Teollisuuskes
kuksissa on vanhempia delegattia ja kokeneem
pia työläistovereita, joiden kokemuksia hyväksi 
käyttäen voistaisiin keskustella nämät, jokaiselle 
työläiselle ja etenkin delegatille tarvittavat tiedot 
selviksi, että järjestymistyössä saadaan parhaita 
tuloksia.

I
Delegatit Järjestömme Elimiä.

I. W. W :n järjestämistyö eroaa polittisten se
kä vanhoillisten unioiden järjestämistyöhön ku


