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ULKOMAISET ASIAT

„Iskra” järjestön ulkomainen osasto on yhtynyt ulkomai
sen vallankumouksellisen järjestön „Sotsial-demokratin” 
kanssa samaksi järjestöksi: „Venäjän vallankumouksel
lisen sosialidemokratian ulkomaiseksi liigaksi” 74. Uusi 
järjestö, kuten sen antamasta julkilausumasta näkyy, aikoo 
ryhtyä julkaisemaan useita propaganda- ja agitaatio- 
luontoisia kirjasia. Liiga on „Iskran” ulkomainen edustaja. 
„Työn vapautus” ryhmän johtama vallankumouksellisten 
sosialidemokraattien ulkomainen järjestö on näin ollen 
lopullisesti yhtynyt lehtemme ympärille ryhmittyvän järjes
tön kanssa. „Työn vapautus” ryhmä osallistuu edelleen, 
kuten ennenkin, mitä läheisimmin toimitustyöhön julkaisu- 
jemme hoitamisessa.

Ulkomailla olevien venäläisten vallankumouksellisten 
sosialidemokraattisten järjestöjen yhtyminen tapahtui sen 
jälkeen, kun oli epäonnistunut näiden järjestöjen yritys 
yhtyä „Venäläisten sosialidemokraattien ulkomaisen liiton” 
kanssa (joka julkaisee „Rabotsheje Deloa”). Alkukesästä 
pidetty kaikkien kolmen järjestön edustajain konferenssi 
laati niiden välisen sopimusluonnoksen. Sopimuksen perus
taksi otettiin useita periaatteellisia päätöslauselmia, jotka 
sisälsivät „Liiton” täydellisen kieltäytymisen liehittelystä 
ekonomismin ja bernsteiniläisyyden edessä sekä vallan
kumouksellisen sosialidemokratian periaatteiden tunnusta
misen. Voitiin toivoa, että yhtyminen tapahtuu, sillä tähän 
saakka on vain „Liiton” ja sen äänenkannattajan — 
„Rabotsheje Delon” — periaatteellinen horjunta ollut 
lähentymisen esteenä. Tämä toive ei täyttynyt: äskettäin
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ilmestynyt „Rabotsheje Delon” 10. numero sisälsi sellaisia 
toimituskirjoituksia, jotka on suunnattu suoraan niitä 
päätöslauselmia vastaan, jotka konferenssissa laadittiin 
„Liiton” edustajain osanotolla. „Liitto” on nähtävästi taas
kin kääntänyt kelkkansa liikkeemme oikeistosiiven puoleen. 
Todellakin, kaikkien kolmen järjestön edustajakokouksessa 
„Liitto” teki mainittuihin päätöslauselmiin sellaisia „kor
jauksia”, jotka osoittivat selvästi, että se palaa entisiin 
erehdyksiinsä. Muiden järjestöjen täytyi poistua edustaja
kokouksesta, minkä ne tekivätkin. „Liittoon” kuuluville 
tovereillemme ei nähtävästi ole vieläkään tullut riittävän 
selväksi, kuinka vaarallinen on heidän järjestönsä ottama 
väliasema vallankumouksellisen sosialismin ja liberaalien 
hyväksi pelaavan opportunismin välillä. Toivomme, että 
aika ja katkera kokemus saavat heidät vakuuttuneiksi tak- 
tiikkansa virheellisyydestä. Kaikkialla puolueessa ilmenevä 
pyrkimys tehdä työtä liikkeemme kehittämiseksi ei ainoas
taan laajemrftaksi, vaan myöskin sen kohottamiseksi 
laadullisesti, on meille parhaana takeena siitä, että niin 
toivottu kaikkien voimiemme yhtyminen tapahtuu sen 
vallankumouksellisen sosialidemokratian lipun alla, jota 
lehtemme palvelee.

„ Isk ra ” M  9, 
lokakuu 190 t

Julkaistaan „ fskra” lehden 
tekstin mukaan


