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Hyvät toverit! Meitä ilahdutti tavattomasti Teidän kir
jeenne, jossa tiedotatte „Juzhnyi Rabotshi” lehden jäljelle 
jääneen toimituskunnan katsomuksista ja suunnitelmista. 
Kannatamme täydestä sydämestämme ehdotustanne mitä 
kiinteimmän kanssakäymisen ja yhteistyön aikaansaami
sesta „Juzhnyi Rabotshin” ja „Iskran* välillä. On ryhdyt
tävä heti mitä tarmokkaimpiin toimenpiteisiin näiden kiin
teiden suhteiden lujittamiseksi ja siirryttävä yhtenäisistä 
katsomuksistamme johtuviin yhteistoimiin. Ensinnäkin 
käytämme sitä varten hyväksemme ehdotustanne neuvotte
lujen käymisestä Tshernyshevin kanssa. Antakaa meille 
hänen osoitteensa. Eikö hän tule ulkomaille (kuten olemme 
kuulleet) ja eikö hän voisi käydä meillä *? Toiseksi nimet
kää meille Teidänkin virallinen edustajanne. Antakaa heti 
osoite, jolla Teille voidaan suoraan lähettää kirjeet ulko
mailta ja Venäjältä sekä osoite, jonka avulla voimme löy
tää Teidät. Olemme jo ryhtyneet toimenpiteisiin, jotta 
„Iskran” Venäjän-järjestön jäsenet voisivat tavata Teitä 
ja neuvotella kanssanne yksityiskohtaisesti kaikesta. Kir
joittakaa Tekin meille seikkaperäisemmin asiaintilasta, 
ettei hukattaisi aikaa turhaan. Minkälaisia ovat „Juzhnyi 
Rabotshin” toimituksen lähimmät käytännölliset suunnitel
mat? Onko sillä yhteyksiä eteläisiin komiteoihin ja viralli
set suhteet niihin? Sanoistanne, että Te aiotte hoitaa asioita 
samoin kuin niitä hoidettiin ennen „Eteläisten komiteain ja 
järjestöjen liiton” muodostamista, teemme sen johtopäätök
sen, että „Juzhnyi Rabotshin” nykyisen toimituskunnan

•Ulkomailta on kirjoitettava Dietzille k a h d e s s a  kirjekuoressa pyytäen 
häntä toimittamaan heti edelleen „Iskran" toimitukselle.
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kokoomus ja suunta ovat erilaiset kuin keväällisen, konfe
renssin aikaisen toimituskunnan kokoomus ja suunta? 
Missä tämä suuntaero nimenomaan ilmenee ja mikä kanta 
eteläisillä komiteoilla on tässä asiassa, t.s. mitkä niistä 
ovat „Eteläisten komiteain ja järjestöjen liiton” suunnan 
kannalla ja mitkä kannattavat Teidän suuntaustanne? 
Mikä mielipide Teillä on siitä, onko tämä ero syväkin, eikö 
se häiritse puolueen yhteenliittämistä ja mitkä toimen
piteet olisivat toivottavia solidaarisuuden aikaansaamiseksi 
mitä pikimmin? Mikä suhde niillä kuudella provinssiryh- 
mällä, joista kirjoititte, on eteläisiin komiteoihin (ja mo
lempiin suuntauksiin, joista kirjeessänne oli puhe)? Olisi 
erittäin suotavaa, että auttaisitte meitä selvittämään täy
dellisesti kaikki nämä kysymykset, sillä se auttaisi suuresti 
Teidän ystävienne ja „Iskran” Venäjän-järjestön etelässä 
toimivien jäsenten välisen lähentymisen aikaansaamista.
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