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VASTAUS „DAILY NEWS” LEHDEN 
KIRJEENVAIHTAJALLE HRA SEGRUE’LLE

Syyskuun 3 pnä 1920 sähkeessä esittämänne kysymyk
sen johdosta ilmoitan teille, että Dittmannin tapaisten sak
salaisten riippumattomien oikeistosiiven bolshevisminvas- 
taiset hyökkäilyt eivät minua ihmetytä. Moskovassa 
Kominternin kongressissa pitämässäni puheessa osoitin, 
että Crispienin aatteet ovat täysin kautskylaisia. Luonnol
lista on, että Crispienin ja Dittmannin tapaiset kautskylai- 
set ovat tyytymättömiä bolshevismiin. Olisi murehdit
tavaa, jos sellaiset ihmiset olisivat tyytyväisiä meihin. 
Luonnollista on, että usein sellaiset pikkuporvarilliset 
demokraatit kuin täydellisesti meidän menshevikkiemme 
kaltainen Dittmann osoittautuvat proletariaatin ja porva
riston välisessä ratkaisevassa taistelussa olevan viimeksi 
mainitun puolella. Dittmannia kuohuttavat ampumiset, 
mutta selvää on, että menshevikkejä ampuvat näissä 
tapauksissa vallankumoukselliset työläiset ja ettei se luon
nollisesti voi erikoisesti miellyttää Dittmannia. Huono olisi 
III, Kommunistinen Internationale, jos *se sallisi saksa
laista, ranskalaista tai jotain muuta tyyppiä olevien Ditt- 
mannien kuulua riveihinsä.

Jos otaksutte ranskalaisten, saksalaisten ja brittiläisten 
työläisvaltuuskuntien selostusten aiheuttaneen bolshevis
mille enemmän vahinkoa kuin koko bolshevisminvastainen 
propaganda, niin hyväksyn kernaasti johtopäätöksen, joka 
siitä seuraa.

Solmikaamme sopimus: te kaikkien maiden bolshevis- 
minvastaisen porvariston nimessä, minä Venäjän Neu
vostotasavallan nimessä. Lähetettäköön meille Venäjälle 
tämän sopimuksen mukaan kaikista maista työläisten ja
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pientalonpoikien (s.o. työtätekevien, niiden, jotka työllään 
luovat voittoa pääomalle) valtuuskuntia ja oleskelkoon 
jokainen valtuuskunta Venäjällä parisen kuukautta. Jos 
noiden valtuuskuntien selostukset ovat hyödyllisiä bolshe- 
visminvastaiselle propagandalle, niin maailman porvaris
ton pitäisi ottaa maksettavakseen näiden valtuuskuntien 
kaikki matkakustannukset. Ottaen kuitenkin huomioon sen, 
että tuo porvaristo on kaikissa maissa äärimmäisen voima
tonta ja köyhää, kun taas me Venäjällä olemme rikkaita ja 
voimakkaita, suostun anomaan Neuvostohallitukselta sel
laisen helpotuksen, että se maksaisi 3/4 kuluista ja vain lU 
jäisi kaikkien maiden miljonäärien maksettavaksi.

Toivon, että te, joka nimitätte itseänne sähkeessänne 
rehelliseksi lehtimieheksi, ette kieltäänny propagoimasta 
kaikkialla ja aina tällaista Neuvostotasavallan ja maailman 
porvariston välistä sopimusta, tietenkin bolshevisminvas- 
taisen propagandan hyväksi.
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