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V. P. KRASNUHALLE ja J. D. STASOVALLE 166
Kirje on tarkoitettu henkilökohtaisesti Vanjalle ja Var- 

vara Ivanovnalle. Pyydämme antamaan sen heille heti, ja 
vain heille.

Tieto vyshibalon „voitosta” sai meidät ymmälle 167. Saiko 
Kasjanin ja shpilkan matkustaminen pois tosiaan aikaan 
sen, että iskralaiset menettivät toimintakykynsä? Vyshiba
lon vastalause saattoi johtaa vain siihen, että olisitte kehot
taneet häntä antamaan äänensä kuulua ja julistaneet sa
massa enemmistönä ensinnäkin, että itse asiassa hän 
muodostaa mitättömän vähemmistön, ja toiseksi, että hänen 
sääntöjen rikkomista koskeva valituksensa on pötyä ja 
panettelua (sillä sääntöjen mukaan on tiedusteltava kaik
kien Pietarissa olevien mielipidettä eikä pitkitettävä asiaa 
niin kauan kuin on saatu selville poismatkustaneiden 
mielipide).

Kun kerran vyshibalo asetti (uskalsi asettaa) kysymyk
sen erottautumisesta, olisi ehdottomasti pitänyt tehdä heti 
enemmistön voimalla päätös hänen erottamisestaan Lii
tosta.

Kaikesta näkee, että vyshibalo lähtee julkeasti „sodan 
tielle”, ja iskralaiset häpäisevät ikiajoiksi itsensä, elleivät 
he vastaa siihen mitä päättäväisimmällä ja ankarimmalla 
sodalla. Älkää pelätkö mitään vyshibalon uhkailuja, Teidän 
ei tarvitse pelätä mitään paljastuksia, asettakaa kysymys 
viipymättä sotakannalle, kuten edellä osoitimme, ja tehkää 
edellä ehdotetut päätökset niin pian kuin suinkin. Ja vaik
kapa vyshibalo saisi viekoiteltua vielä jonkun mukaansa 
(vaikka teitä jäisi vain puolet tai vieläkin vähemmän),
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teidän on silti vietävä asia päätökseen ja vaadittava 
-vyshibalon ehdotonta erottamista, pelkäämättä rahtuakaan 
Liiton „kahtiajakoa”. ,

Edelleen Teidän on annettava työläisillekin ultimaa
tumi: joko Liiton kahtiajako ja sota tahi työläisten on 
tuomittava jyrkästi vyshibalo ja häädettävä hänet tiehensä.

Me puolestamme kirjoitamme heti 2a36:lle. Pietarin 
ilmoituksen painatusta „Iskrassa” lykkäämme tuonnem
maksi 16S.

Toistamme: kysymys on jo nyt Pietarin iskralaisten kun
niasta... Teidän on nyt tietysti tehtävä kaikki yleisessä 
kokouksessa, ei mitenkään muuten, ja kutsuttava siihen 
aivan ehdottomasti myös vyshibalo ja laadittava päätök
sistä pöytäkirjat. Pöytäkirjat lähettäkää heti meille.
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