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IRLANTIA KOSKEVISTA ARTIKKELEISTA

Pyydän toimituskuntaa tiedottamaan, meneekö toinen 
artikkelini 307. Pitäisi julkaista. Ellei ole tilaa, kirjoittakaa 
pari sanaa. Muutoin en voi kirjoittaa jatkoa.

Pyydän hartaasti että ette myöhästyisi „Jedinstvon” 
lähettämisessä (niin kuin myöhästyitte „Borban” 2. nume
ron kanssa); sikäläiset „puoluemies-bolshevikit” 308 on mie
lestäni heti saatettava naurunalaiseksi sanomalla suoraan, 
että he ovat nollia, joilla ei ole kertaakaan, ei yhdessäkään 
ainoassa kysymyksessä ollut koskaan ainoatakaan johdon
mukaista ajatusta. Plehanoville taas on sanottava: on 
sääli, että suurta ansiotaan, hajaannuksen aikana käy
määnsä taistelua likvidaattoreita vastaan, machilaisuuden 
rehottaessa käymäänsä taistelua machilaisia vastaan hän 
kompromettoi nykyään saarnaamalla sellaista, jota ei osaa 
itsekään selittää: kenen kanssa yhtenäisyys? „Nasha Zar- 
jan”, „Severnaja Rabotshaja Gazetan” kanssako? ja millä 
ehdoilla?

Me kannatamme yhtenäisyyttä — tarkasti osoitetuilla 
ehdoilla, jotka työläisten enemmistö on jo ajat sitten hyväk
synyt: alhaaltakäsin, ryhdy maanalaiseen toimintaan, tar
kastuta teoilla olevasi puolueen likvidoimista vastaan.

Ei jokainen, joka „huutaa" yhtenäisyyttä, käsitä mitä 
yhtenäisyys on eikä auta sen aikaansaamista. Ne, jotka 
rikkovat työläisten enemmistön tahtoa, eivät ole yhdistäjiä, 
vaan hajottajia.

(Taistelua Plehanovia vastaan ei voida välttää, koska 
hän on antautunut järjettömään puuhaan, mutta hänet on 
erotettava Ljovasta ja Markista, tähdentäen: on ollut 
ansioita, mutta valitettavasti hän on t a a s  alkanut kier
rellä ja kaarrella).

Kirjoittakaa vaikkapa lyhyesti, mutta useammin. Muu
toin on vaikea saada aikaan yhteistyötä.
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Tuhannet terveiset lehdelle, joka on tullut 1.000 kertaa 
paremmaksi!! Kaikkea hyvää ja menestystä!

Lähettäkää ,,S e v e r n a j a R a b o t s h a j a  G a z e t a ”
№ 8 ja 36—38

„Putj Pravdy” № 43.
En ole saanut Deborinia y.m. kirjoja „Prosveshtsheni- 

jesta”, vaikka olen pyytänyt moneen kertaan. Kirjoittakaa 
uuden vihkon suunnitelmasta.

Kirjoitettu huhtikuun 
7 ja 23 päivän välillä v. 1914 
Lähetetty Krakovasta Pietariin
Julkaistu ensi kerran v. 195S Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

„Kommunist" aikakauslehden 
5. numerossa


