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1. »Aiommeko me hyökätä Puolaan ja Romaniaan?”
Emme. Olemme mitä juhlallisimmin ja virallisimmin 

ilmoittaneet sekä Kansankomissaarien Neuvoston että 
Yleisvenäläisen TpKKrn nimessä, että aikeemme ovat rau
hanomaisia. Valitettavasti Ranskan kapitalistinen hallitus 
yllyttää Puolaa (nähtävästi myös Romaniaa) hyökkäämään 
kimppuumme. Tästä on puhuttu jopa useissa amerikkalais
ten Lyonin radiolähetyksissä.

2. ,.Suunnitelmamme Aasiaan nähden?”
Samat kuin Eurooppaankin nähden: rauhanomainen rin

nakkainelo kansojen ja kaikkien kansakuntien työläisten ja 
talonpoikain kanssa, jotka ovat heräämässä uuteen elä
mään, missä ei ole riistoa eikä tilanherroja, ei kapitalisteja 
eikä kauppiaita. Vuosien 1914—1918 imperialistinen sota, 
englantilais-ranskalaisen (ja venäläisen) kapitalistiryhmän 
ja saksalais-itävaltalaisen kapitalistiryhmän sota maailman 
jakamisesta sai hereille Aasian ja voimisti siellä kuten 
kaikkialla muuallakin pyrkimystä vapauteen, rauhanomai
seen työhön, sotien ehkäisemiseen vastaisuudessa.

3. »Amerikan kanssa solmittavan rauhan perusteet?”
Älkööt Amerikan kapitalistit kajotko meihin. Me emme 

kajoa heihin. Sitä paitsi olemme valmiit maksamaan heille 
kullassa liikennettä ja tuotantoa varten tarvittavista ko
neista, kalustosta y.m. Emmekä ainoastaan kullassa, vaan 
myös raaka-aineina.

4. »Tällaisen rauhan solmimisen esteet?”
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Meidän puoleltamme ei minkäänlaisia. Amerikan (kuten 
kaikkien muidenkin maiden) kapitalistien puolelta imperia
lismi.

5. »Näkökantamme venäläisten vallankumouksellisten 
Amerikasta karkottamiseen nähden?”

Olemme ottaneet heidät vastaan. Emme pelkää maas
samme vallankumouksellisia. Emme pelkää yleensä ketään, 
ja jos Amerikka pelkää vielä joitakin satoja tai tuhansia 
kansalaisiaan, niin olemme valmiit aloittamaan neuvottelut 
kaikkien Amerikkaa pelottavien kansalaisten (paitsi tietysti 
kriminaalirikollisten) vastaanottamisesta.

6. »Venäjän ja Saksan välisen taloudellisen liiton mah
dollisuudet?”

Valitettavasti mahdollisuudet eivät ole suuria. Sillä 
Scheidemannit ovat huonoja liittolaisia. Me olemme valmiit 
tekemään liiton poikkeuksetta kaikkien maiden kanssa.

7. »Mielipiteemme sotasyyllisten luovuttamista koske
vasta liittoutuneiden vaatimuksesta?”

Jos tästä puhutaan vakavasti, niin sotasyyllisiä ovat 
kaikkien maiden kapitalistit. Luovuttakaa meille kaikki 
tilanherrat (joilla on maata yli 100 ha) ja kapitalistit 
(joilla on pääomaa yli 100.000 frankia) — me totutamme 
heidät hyödylliseen työhön, opetamme heidät kieltäytymään 
esittämästä siirtomaiden jakamisesta käytäviin sotiin syyl
listyneiden ja riistäjien häpeällistä, inhottavaa ja veristä 
osaa. Sodat käyvät silloin hyvin pian aivan mahdottomiksi.

8. »Kanssamme solmitun rauhan vaikutus Euroopan 
taloudelliseen asemaan?”

Voisiko koneiden vaihtaminen viljaan, pellavaan ynnä 
muihin raaka-aineisiin olla epäedullista Euroopalle? Ilmei
sesti se ei voi olla muuta kuin edullista.

9. »Mielipiteemme Neuvostojen kehittymisestä tulevai
suudessa maailmanmahdiksi?”

Tulevaisuus kuuluu neuvostojärjestelmälle koko maail
massa. Sen ovat osoittaneet tosiasiat: ei tarvitse muuta 
kuin laskea, sanokaamme vuosineljänneksittäin, kuinka 
suuresti on kasvanut Neuvostoja kannattavien ja Neuvos-
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töille myötämielisten kirjasten, kirjojen, lentolehtisten ja 
sanomalehtien lukumäärä missä maassa tahansa. Toisin ei 
voi ollakaan: kun kerran kaupunkien työläiset, maaseudun 
työläiset, maataloustyöläiset ja päiväläiset, sitten pientalon
pojat, t.s. ne, jotka eivät riistä palkkatyöläisiä, kun kerran 
tämä työtätekevien valtaenemmistö on käsittänyt, että 
Neuvostot antavat kaiken vallan työtätekeville vapauttaen 
heidät tilanherrojen ja kapitalistien ikeestä, niin kuinka 
voidaan estää neuvostojärjestelmän voitto kaikkialla maail
massa? Minä ainakaan en tiedä sellaista keinoa.

10. „Onko Venäjän vielä pelättävä ulkomaiden vastaval
lankumouksellisten sekaantumista Venäjän asioihin?”

Valitettavasti on. Sillä kapitalistit ovat typerää ja 
ahnasta väkeä. He ovat typeryydessään ja ahneudessaan 
yrittäneet sekaantua asioihimme monta kertaa, joten on 
syytä pelätä heidän yrittävän uudestaan, kunnes jokaisen 
maan työläiset ja talonpojat kasvattavat kapitalistinsa toi
senlaisiksi.

11. ,,Onko Venäjä valmis solmimaan liikeyhteyksiä Ame
rikan kanssa?”

Tietenkin on valmis, samoin kuin kaikkien muidenkin 
maiden kanssa. Rauha Eestin kanssa, jolle teimme suuria 
myönnytyksiä, on todistanut, että olemme valmiit tämän 
tarkoitusperän saavuttamiseksi solmimaan tietyin ehdoin 
jopa toimilupasopimuksiakin.
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