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teissä on voimakkaan brittiläisen lanti ja Tanska ja kaikki mitä sil- - oikeuttaa tai edes antaa aihetta te- - mia hyökkää- -onsotalaivaston y läpito tarpeellinen ei hen sisältyy Suurimpana esteenä kosyyn nojalla uhata meitä niin m siä olipTsitteT
ainoastaan meidän kansallisen itse- - tämän päämäärän saavuttamiseen on näyttää se minusta asianhaaroihin i„t tai Venm Amlik
naisyydemme suojelemiseksi ja yk- - Englannin laivasto Preussin ensi- - nähden aivan kohtuuttomalta huo Sosial attlM MrAbMsimpa kansallisen olemassaolomme- - mäinen tehtävä niinollen siis olisi mauttaa että velvollisuutemme on kea malismia lakin mutta myöskin rauhan ylläpitä- - Englannin merivallan hävittäminen myöskin vastustaa rajoituksetta kaik- - miniä nSan
miseksi Europassa On väitetty että ja että Saksan merlvarustelusuunni- - kia toimenpiteitä kansallisen puo- - tiilisillä sosialisteilla m vhtil hvJk
sellaisen huomautuksen tekemisessä telmät ovat siihen päämäärään suun- - lustuksen hyväksi Ja kuitenkin sil-- oikeua tuomita Saksan imnerialismK
ja kannattamisessa me olemme rik- - natut siitä ei minusta nähden ole tä näyttää että juuri niin jotkut yoKKaamisnaiua KU n tovere -
koneet kaikkia sosialistisia imriant- - nlonintäuäan nKu„ca o0iioinnn „„ no„ifiefi„t „h„k i„i_1_t ia—

vmijuii uvuumt un (iiuoviaofc joiotoiiiiiic nm uuisi v it l lamme on tuomita Rnmnlfl
teitä vastaan ja kansainvälisen so- - asema ja kaikki tosiasiat sen todis- - meidän tekemään Tämä on aivan sjiioin kuin ne sattuvat tulemaansialidemokratian kongressin antamia tavat niin se minusta näyttää kuin jos minun naapurini talonomls- - Englannin taholta
lausuntoja vastaan Siitä huolimat- -

Nyt asema on joko BellainelIi tal taja pakoiltaisi hänen pitämään vi- -

ta minä uska an kannattaa sitä vai- - el ole Minä vaan sanon että sei- - Haista koiraa takapihallaan jota hän
inusta

"vas
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tosta ja vaitan etta se ei vastusta lalnen on asema ja etta on kumoa koittaa pitää kurissa vaikkakin tur-- j0'"™
° yelviset Vn

"Iref„i"?°"SaUSemaf' j°on si" 'attomia todistuksia kannattamassa haan ja kuitenkin samalla vannottai- -SlrÄÄÄ~f" t sitä näkökantaa Vielä lisäksi minä si minua jättämään oveni auki ja v„E ftnnin
"

Än °%kl:™Z väitän että tämä mielipide on laa- - hyljäämään kaikki toimenpiteet suo- -
passa ettäSÄÄMiauuaaiuiBM uvai nuy muaui- - ja]je levinnyt Hollannissa ja Tans- - jeiiaKseni useani Koiraa vastaan sen
sopusoinnussa kansainvälisen sosla- -lion knecn vniUUaUfn 1limma caali in mana- - SVVn nOlUlla etta KOlrfl pl Ole ha- -
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se merivoima on tarpeellinen ei ai- -

ta Englannin hallituksen tekemää sassa tulee tukahduttamaan nämä
Tämäff maan kansa ei omista tätä oasaan Kansalliseksi puolustuksokvaatimusta sotavarustelujen lisäämi- - hyökkäyssuunnitelmat

maata Sn mi oivan tntl rvt(„ ' mjuajim latumii sauyiia-
-

seksi — enemmän meri kuin
Päinvastoin Jos

Mutta jos tämä todellakin miseksi Europassa Siihenon ny- - heidan täytyy elaa taalla Sodan meriyoi-
-

olisin ollut parlamentissa olisin seu- - lmc'' ° " ' ™s f"""1""""
" sattuessa ja yksimpä sodan uhates- -

ti 7
rannut toveri Thornen esimerkkiä

he" eta Englanmn vei- - sa köyllän kansan täyt käwli ml?' IpailUb fVfJ
ja äänestänyt laivastomenoarviota

vollisuus ?n yllaPftaa k™noul kaikki sen tuottamat kärsimykset ™?' J"!?ka kkllaivasto ei sovellu se saltyyvastaan aivan kuin olen kirjottanut Rikkant voivat menna pois KöyhatSaksan Ta Englannin kansojen va- - mat — myöskin kaappausoikeus —
n„hnf
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j„ ! m H„ unioniin '—Q„ „_„ „„„ „„ jotka tämä maa nykyään omaa Minä
ulkopuolella Mutta en tietenkään " ' "r r Kaa ]a nalkaan nääntymäänselvä totuus Ei ollut mi-- --att„ u„i„ --„t„t i!u„„!™ki„ n tiedän että "kaappaus-oikeus- " on
olisi tyytynyt vaan sanattomaan ää

taan iiiiaa tiauuaixiii ja vciictaii l u niiaUmuiiDuD
nestykseen Olisihan vaatinut ku l amua nuu emän iiiiuiisa nttt- -

ten olen moneen kertaan vaatinut kansojen vtlllla' elka„my0skaan1ta: soisivat päältä kaukaisesta turvapai- - " 'u™ °n „„i„OI
'n"vt

osoiti man maan kastaan huvitettuina "'1"l08'tt"a
„ S"että hallituksen velvollisuus on ja mahdolli- -

taa syyt tehdä selväksi tämän suun- - Mutta se ikuinen totuus ei estänyt sestl niittäisivät rikkaan sadon siitä m Tnönnir
nattoman suuren laivastomenojen li- - sotaa Viimemainitussa sodassa Eng- - kauheudesta ja hävityksestä jonka

" Ip' ""la 11es la ' "k"
säämisen tarpeellisuus ja muodostaa 'anti oli hyökkääjä ja me emme epä- - uhriksi köyhät joutuisivat Minä °"8' 'aKava '

i[)s „art„n!a i inr
ulkomaa-asians- a siten että voisi valt- - röineet sanoa sUä julkiJa tuomita en omista taloa missä asun sikäli fe X
laa ja pOlSlUa Ben tarpeen VBIl- - oi nuu wui juoiuuuioau un njnjinyiv-
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täessä kuten minä väitän että Ene- - amme olevilla keinoilla Mutta se sessä ci se minua vähääkään lii- - ?°m"as„sa' „tAta„ taTV™!:
luopumastalännin hallituksen velvollisuus on vi- - ei estänyt kansajoukkoja innokkaasti kuta vaikka se hävitettäisiin huo- -

Kannattamasta sotaaläpitää kansfllista turvallisuutta mi men ua a m nulla "e epäilystä- - merivoiman aajelltaminen alkoi kau- -
Vielä vähemmin voidaan tätä nä- - kään siitä etteikö talonomistaja olenä siitä huolimatta vältän että so an ennenkuin se kieltäytyminen teh

sialistien ia muiden työväenluokan kökantaa vastaan tuoda se väite sita vakuuttanut Mutta naina sei- - tiin ja se tekosyy että Saksan me
edustaiien velvollisuus on kieltäytyä että tässä yhteydessä Englanti ja kat eivät BUinkaan johtaisi minua rivoiman laajennukseen pakoitti kaup- -i i" ii "i i" "ii" i i hm
äänestämästä ainoataKaan penniä so- - saKsa ovai aivan ynta suuret syyni-

- vtuuiimttiiiaiiiuiiiiiiu nuiBoicuinuu puai-
-

pa]ajvllstonsa turvaaminen on pelkkä
tavarustuksiin niinkauan kuin näitä set ja että sosialistien velvollisuus tä jos näkisin toisen talonomistajan veruke Kauppalaivojen sotalaivoilla

suojeleminen ei voi tulla kysymyk-
seenkään nykyaikaisessa merisodassa

Käytetään ja Mansuiiiueu mrvani- - Kuiiiimtsstinin luaassa un vttaiusuua uii iiaunnciaMi djljllho miu
suutemme saatetaa vaaraan hyök- - omaa hallitustaan ja pitää oma peto maan eikä saattaisi minua vastus

käävällä imperialistisella menettelyl- - kurissa Jos niin olisi asia niin tamaan tämän talon omistajan yri- -

lä ulkomaa-asioiss- a Minä olen sitä tekisi se koko aseman selvemmäksi tyksiä varjella omaisuuttaan Päin- - Miksi sitten kysyttänee ei voisi
mieltä että oikeutetusti voisimme Jos se olisi vaan ottelu kahden suu- - vastoin Vaikkakaan ei talo ole mi- - luomia valloitusoikeudesta 1a siten
sanoa hallitsijoillemme: Ei ainoata- - ren vallan välillä maa-aloist- a tai nun ovat minun tavarani siellä ja taata kauppalaivojen turvallisuus n

penniä armeijalle tai laivastolle markkinoista — kuten joskus väite- - minun nykyiset ja tärkeät etuni riip- - dan aikana?
ennenkuin te "parannatte tapanne" tään — meillä et silloin pitäisi olla puvat siitä etta taloa el polteta
ennenkuin te täytätte velvollisuu- - muuta velvollisuutta kuin se että Mutta se että talon Isäntä on ta- -

tene ennenkuin poistutte Egyptistä asettaa kaikki esteet omien sotakiili- - lonisäntää vastaan se mies jolta
lakkaatte raastamasta Indiaa lak- - koilijaimme tielle Mutta asia ei ole vuokraan asuntoni ei ole vähää- -

Monestakin syystä Mmm

kaikki yksilyiaoinaisuus — kai-

kista sopimuksista tai Haagin so-

vitteluista huolimatta — ei voi olla
kaatte kumartelemasta Tsaarille ja niin Useammissa tapauksissa nkol- - Kaan enemmän minun asiani Kuin

♦ t m tn a ciirlaii alb-iu- vaan vr
muille yksinvaltiaille poistatte sen lisuuden paino kuten Mr Balfour ovat son toisen talon isännän asiat ":" '„:„ ' "!nl'Z ' V

häpeän joka nyt leimaa tämän maan sanoo kallistuu joko yhdelle tai toi- - Hän mahdollisesti ei olo vähääkään [VJ
i si ta pe

"petolliseksi
astaan soi aw n teenä ai Ku-

si
Albioniksi" pääpetturlk- - selle puolelle ja nykyisessä tapauk- - parempi toisia eikä minulla ole syytä enp

valtakuntien kesken ja antaa sille sessa se on Saksa eikä Englanti joka puolustaa häntä ja hänen omaisuut- - "aan s?"'"90" „
"

i j „i 11 TT rr„ — TTn + a Tntin- amcinl n Tnr
jaiieeil Bell lUUlHBeil JUIUl SB UH UH UHKUU JUUIUpan JtUimtt I Cllimi S I' laon uimuu uo hävltlSmlaooaii lrlo Vnl

esiintynyt nienten ja sorrettujen noessani en pyydä — eikä sitä pyy- - lustaa omia tavaroitani jotka ovat ™"""s'?"
taholta häntäisiin vihollisen käyttää

kansojen puoltajana 'dä kukaan toinenkaan — antaa tamän '""ehen omistamassa talossa
tä vastaan ja minä luulen ettei ku- -

Se minusta nähden on täydellisesti puoltolausetta tämän maan Uallituk- -

selvä varma ia kohtuullinen toi- - sen hyveille Emme die koskaan
mintasuunta sosialisteille ja järjes- - epäröineet sanoa että Englannin
tyneelle työväelle seurattavaksi Mut- - valtakunta on rosvoavin valtakunta
ta se asia on kokonaan erillään siitä mailmassa Ei se tapahdu sentäh- -

yleisestä käsityksestä että kunnolli- - den että Englanti olisi vähääkään
sen Englannin sotalaivaston ylläpito parempi kuin Saksa vaan yksinker--

on välttämätön kansallisen turvalli- - taisesti sen syyn takia että hallit- -

Samoin on laita kansainvälisessä kaan englantilainen merisotapäällik- -

asemassa Mikäli kahden suuren kö sallisi vihollisinaan kauppalaivan
rosvoavan vallan Englannin ja Sak- - höyrytä ylös Thamesjokea tai epä- -

san välisiin asioihin tulee ei työ- - roisi sen kaappaamisessa sodan ai- -

läisillä ole sen kanssa mitään teke- - kana — ei merirosvoustarkoitukses- -

mistä puolella eikä toisella Mutta sa vaan yksinkertaisesti jpuollus- -

silloin kuin toinen niisiä suunnittelee tustoimenpiteenä
hyökkäystä ovat työläisten etuky- - Ja vielä lisäksi sosialisteilla ei olo

symykset toisella puolella Sellainen mitään tekemistä sotatapojen mää--suuden ja mailnian rauhan tähden sevan luokan edut niin maarnavat

että hallituksen velvollisuus on yua-- etta nyKyisissa asiannaaroissa on se
o]i EngIlunjn sosialidemokratien nä- - räämfsessä tai hallitsevan luokan

pitää sen kunioisuus sosialistien Saksa joka uhkaa Läntisen Europau kiiltanla sinoin kuin Englanti tai Ve- - omaisuuden turvaamisessa hyökkäyk-velvollisuu- s

on kaunattaa hallitusta rauhaa ja Englanti joka sita var- -

„ajä 0„ hyökkääjänä Emme epä- - seltä tai vauriolta Kapitalismi sa-se- n

velvollisuudei' toteuttamisessa jelee röineet voimakkaasti ilmaista sitä noo Köpenhaminan ponsilauselma on
Se myöskin jättää avoimeksi kysy- -

ej myöskään se sovellu vastauk- -
mielipidettä Buuri sodan aikana joi- - sodan syy niinollen antaa kapitalis-mykse- n

kuinka pitkälle nykyiset suo- - Heksj väitteeseeni että Hollannin ja )„{„ Englanti oli hyökkääjä ja joi- - tiluokan ymmärtää että sota
riittävät Tanskan itsehallintosiat eivät meitä ]0jn „ioni nykypäivän pacifisti piti goittaa heitä kaikista arimmasta pai- -

Tässä viimekohdassa voivat sosia- - koske ja että nämä kansat olisivat (non hyökkäystoimenpiteen oikeutet- - kasta — housujen taskusta Että se

listit hyvällä syyllä olla erimieltä aivan yhtä onnelliset Saksan hallin- - tuna Emme epäröineet lausua sa- - ei tule olemaan pelkkä gladiattorl-Mit- ä

edelliseen tulee niin siinä ei ole non alla kuin mitä he ovat nyky- - nlaa mielipidettä Espanjaa vastaan taistelu missä vaan sotalaivoja
Minusta nähden to- - ään Se ei suinkaan ole hollantilais- - Morocnssa Amerikaa vastaan Filip- - tetaan ja sotilaita ja merimiehiä

osottavat että Saksa tai pa- - ten ja tanskalaisten oma mielipide piineillä eikä silloin kuin Venäjä petaan sillä aikaa kun lie kuten
remmin sanoen Preussi uhkaa Län- - eikä sitä ole kokemus osoittanut ]iyökäsi Manehurian ja Suomen kimp- - edesvastuuttomat haaskalinnut n

Europan rauhaa kansanvaltaista niille tanskalaisille ja puolalaisille puun emmekä euäröineet vastustaa mivat raadoilla vaan että heidän

edistystä ja sen kansallisuuksien va- - jotka ovat joutuneet Preussin hai- - kajkkja sopimuksia ja kauppoja tsaa- - rakas omaisuutensa myöskin joutuu

pautta Sen hyökkäävässä menet- - lituksen alaisiksi Eikä sekään vas- - rlstisen despotismin kanssa Minä vaaraan Sc tosiasia paljoa pikcm-telys- si

Sillä on vian kaksi vmni- - taus sovellu että meillä ei ole maata en sjjs näe mitään syytä minkätäli- - min voi saada heidät seisahtumaan

kasta S3tsttä joirP sen lävtyy pe:ätä puolustettavana että se on maan den meidän pitäisi nyt yhfäkkiä kujn mitkään rauhan ponsilauseet
— EngLviiin lilvasto ja Itnntkan omistajain ja kapitalistien maa ja 0ttaa joku toinen näkökanta kun ei Ja BfUävälin mikäli nykyinen

Preussin aikomus ei ole että meillä el ole muuta tehtävää venäjä eikä Englanti vaan Saksa Bj on kysymyksessä — älköön kukaan
alistaa Ranska ja liittää Englanti kuin iskeä hallitsevaa luokkaa täällä uhkaa mailnian rauhaa ja pienten erehtykö tässä asiassa sillä kriisi

(Jatkoa kymmenennellä sivulla)
itseensä tiyoKKays iuuihivhui ja ja moa iuioicii mainen Kansojen vapautta ne emme sna
Englantiin voi olla mutta mahdolli- - luokkain tehdä mitä tykkäävät heille nurisseet vaan iloitsimme siitä että
sesti ei ole cen suunnitelmissa mut- - tai meille Ensiksikin me sosialis- -

jokainen valtakunta Europassa yhtyi
ta Preussin tarkoitus on ottaa Hoi- - teinä olemme sidotut toimimaan rau- - meihin tuomitossamme Englannin im- -

:— = han säilyttämiseksi ja toiseksi puo- - perialistisia toimenpiteitä Etelä-Afri- -

lustamaan itsenäisten kansojen itse- - kasa: ia ios Enelanti uhkaisi Tans- -

hallintoa ja yhtenäisyyttä Sentäh- - kaa Belgiaa tai Hollantia tai Rana- - NEW YORKIN SUOM NAISTEN
den on uhka toista ja molempia nai- - kaa tai Saksa olisimme me ensi-t- ä

vastaan huomattavassa määrässä maisiiiä protesteeraamassa innok- -

OSUUSKOTImeiclan asiamme knasti vastustamassa ia vetoamassa
Me nyt näemme tuon vaaran tule- - muiden maiden tovereihin että he +JA PAI KANVÄLITYS-TO- I M ISTO

Uudistakaa tilauksenne

ajoissa ettei lakkautus-

ta lehden lähettämises-

sä tule tapahtumaan !
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van vissiltä taholta Vaikkakin myön- - yhtyisivät kanssamme sitä vastusta-nä- n

että meidän tulisi jyrkästi vas- - maan En ymmärrä niinkätähden ei

lustaa kaikkia hallituksemme menet- - sama sääntö sopisi nykyisessäkin
jotka voisivat ärsyttää massa Imperialismi on iniperialis- -


