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1) »Suhteemme saarron lopettamiseen?”
Pidämme sitä huomattavana edistysaskelena. Meille 

avautuu mahdollisuus lopettaa sota, johon Ententen kapita
listiset hallitukset pakottivat meidät, ja siirtyä rauhanomai
seen rakennustyöhön. Ja se on meille tärkeintä. Samalla kun 
ponnistamme kaikki voimamme talouselämän kunnostami
seksi maassa, jonka ensin kapitalistien sota Dardanelleista 
ja siirtomaista ja sitten Ententen ja Venäjän kapitalistien 
sota Venäjän työläisiä vastaan saattoi rappiotilaan, me 
laadimme muun muassa parhaillaan useiden tiedemiesten 
ja teknikkojen avustamina suunnitelmaa koko Venäjän 
sähköistämiseksi. Tämä suunnitelma on tehty moniksi vuo
siksi. Sähköistäminen muuttaa Venäjän kokonaan toiseksi. 
Neuvostojärjestelmään pohjaava sähköistäminen luo perus
tan kommunismin lopulliselle voitolle maassamme sekä 
kulttuuriselle elämälle, jolloin ei tule olemaan riistäjiä, 
kapitalisteja, tilanherroja eikä kauppiaita.

Saarron lopettaminen tulee auttamaan sähköistämissuun- 
nitelman toteuttamista.

2) »Hyökkäyksestä kieltäytymistä koskevan liittoutunei
den päätöksen vaikutus Neuvostovallan hyökkäystoimin- 
taan?”

Kimppuumme hyökkäsivät Entente sekä sen liittolaiset ja 
palkkarengit: Koltshak, Denikin, meitä ympäröivien valtioi
den kapitalistit. Me emme hyökänneet kenenkään kimppuun. 
Me solmimme rauhan Eestin kanssa suostuen jopa aineelli
siin menetyksiinkin.
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Odotamme kärsimättöminä, että liittoutuneet vahvistaisi
vat ..päätöksensä” teoillaan. Valitettavasti Versaillesin 
rauhan historia ja tämän rauhan seuraukset osoittavat, että 
liittoutuneiden sanat eivät käy suurimmalta osaltaan yhteen 
tekojen kanssa, päätökset jäävät paperille.

3) „Pidämmekö me nykyistä status quo’ta * tyydyttävänä 
neuvostopolitiikan kannalta katsoen?”

Kyllä, sillä jokainen status quo on politiikassa siirtymistä 
vanhasta uuteen. Nykyinen status quo on monessakin suh
teessa siirtymistä sodasta rauhaan. Tällainen siirtyminen 
on meille suotavaa. Sen vuoksi ja sikäli me pidämme 
status quo’ta tyydyttävänä.

4) ,,Mikä on nyt tavoitteemme, kun liittoutuneet ovat 
lopettaneet sotatoimensa?”

Kuten on jo edellä sanottu, tavoitteenamme on taloudelli
nen rakennustyö. Sen seikkaperäistä, sähköistämiseen poh
jautuvaa suunnitelmaa laatii parhaillaan tiedemiesten ja 
teknikkojen komitea (oikeammin sanoen useampia komi
teoita) Yleisvenäläisen TpKKn helmikuun (1920) kokouk
sen päätöksen mukaisesti.

Kirjoitettu helmikuun 18 pnä 1920
Julkaistu englannin kielellä 

helmikuun 23 pnä 1920 
..Daily Express“ lehden 6198. numerossa

Venäjän kielellä julkaistu ensi kerran Julkaistaan
huhtikuun 22 pnä 1950 käsikirjoituksen mukaan

„ Pravda" lehden 112. numerossa

* — vallitseva  tila . Toi m. 

23 30 osa


