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MA TTFfAN san kelBari Wilhelm U:n äskettäin vaan myöskin militarismia (Uudis- - bor Party onkin parlamentin ainoana
iuaAltiiflAli iva Köningsbergissä pitämän puheen täy- - tnvaa vilkasta suosiota) Me pi- - puolueena äänestänyt jatkuvia va--

'T1JRVAAMINEN tyy taIIa hetkellä antaa meille eri- - dämme ammattisotajoukkoa ja am- - rusteluja vastaan Me käymme par- -

koisen aiheen toimeenpanna mahta- - mattilaivastoa todistuksena siitä että aikaa suurta taistelua sotilaallista
va yhtenäinen mielipiteen ilmaisu nykyaikainen valtio on valmis käyt- - henkeä vastaan missä taistelussa
sotaa vastaan ja kansojen rauhan tämään raakoja voimakeinojaan py- - toveri Jaures on luvannut' apuaancrioiiiooen

_ljaiK numeroon j hyväksi Hän on siinä uudelleen syttääkseen omistavat luokat tilai- - puhujana Me toivomme että toveri
(Keskustelua sosialistien kansain-- ]ausunut mielipiteensä yksinvaltai- - suudessa nauttimaan etuoikeuksis- - Ledebour tekee samoin (Suosiota)välisessä Kongressissa Kopennammas- -

sen hallitustavan puolesta Mutta taan (Hyvin sanottu!) Hän tulisi silloin huomaamaan että

täten LedeboSrmnXeeseen) f6 °n SakSa" Sisainen iT ja "Utf Me vastustamme sotavarustuksia el Englannin työväenpuolue tekee kaik-MU- ä

vilkS piemme
me puhumaan toisessa pai- - ainoastaan sodanuhan ja menojen "ensa vastustaakseen varusteluja

Antanut VaiLnt Ke!r HardieS Mutta han 0" tmyoski sa" suuruuden takia vaan myöskin sen- - Sitten meidän lisäehdotuksemme
lisathdotu

joka on teidän nähtä"
kaikkiin

' a 86 ?° T?Btaatl vu°1[Si e(tä varustukset yhä lisäävät Tover' Ledebour on kehottanut meitä

vänänne yksivaitiuden henkeä Militarismi ja Peruuttamaan sen Vaikkakin

oli ko"gresfe!J tarismin vastaisiin vapaus ovat 80vittamattomasti vas- - ma shen valmiita olisi Ledebourin

sä mitä TTse hy- - ":etta "a manrauha voi- - takolnla Me iloitsemme suuresti sii- - P"e tehnyt sen meille mahdotto
Btl tgartfssa yksimielises- - ?aa° sa Iyttaa anoastaa" varute u: tä että tanskalaiset ja norjalaiset

mak Olemme vielä tänä päivänä
S™Snnu"tofS ainoastaan rnah- -

3ven Punel la 'O" kya toverimme ovat niin oistavasti ai- - eittäneet tarjota saksalaisille

äärimmäisen vält- - vaikutuk?e??a' }°ta kaneet taistelun yleisen aseiden rii- - feille sel suuntaista yhteensovitte-täSömyvdJnk-

torjua sotaa ää- - TT i

61
?m arvosteIla sumisen hyväksi Kun jokin kansa ä peruuttaisimme ehdotuk-rimmäisiU- ä

keino 11a Mutta sihen ''"n Vfsta eilent " ensiksi riisuu aseensa ja heittää va- - se™e ja osoittaisimme sen kansain-enTm- e

voi suostua että minään U-- 6?S ' a amen rustuksensa nurkkaan silloin ei mi- - yä iselle toimistolle jonka siten
Tellla ollut onni- - se tuot- - liai ottaa se seuraavan kongressinei

Ään suuSZ eri
o koon

™ tn

se sl" tm 20!000Mänt femm kaSma hyOMU SSien aset
us- -

- Päiväjärjestykseen Saksalaiset to-te-n

suurlakko tai sodan
1 toman maan kimppuun ja ahdista- - vfrit °vat senkin kieltäneet ja siten

maideS suta V1™ "ell e jäänyt muuta mahdollisuut-
een Eri ta loudeU hyodymmIe T'?" malla kallsaa- - ka aseis- -

kehitys (! ?iSUUt- a) Vilhelm a taan loukata koko maai?man oiUeu ta kuin pysyä ehdotuksessamme

rna ja Senhikklen °" tay t avanaan Betiedoton tehta- - dentu„toa ja vapauden kaipuuta
MinS en myöskään tiedä mitenkä

erilainen järjestyen tekee T "Ä"' tiedottomasti ku- -
(Vilkasta suosiota) Kun minä vuon-- voisimme puolustaa itseämme jos

mahdottomaksi ant yLTsesti sito Ät na 1882 astuin Parlamentti!! nousi~2 °k°" JlTlf Ph"
oieiä %xitXnzrx — p— am)a e

SlsaÄlÄ täin kehlttama8sä muodossa kaikkien m puntaan nyt se nousee 45 ta Amsterdamin ponsilauselmaankö suurlakko
fo Ii™ Europan llallitsijai" käy kteu au- - Puntaan Hallitus perustelee nähden ja Köpenhaminassa tahdom- -mahdollinen ia tae

öna Int tuaan runoilijan Andersenin sadussa "enojen suurentamisen valttämättö- - me astua askeleen Stuttgartinkin pon- -

Xsulneet nakontavaf tävlvv peillsfä' jossa kaiken näki nurinku" myyt ta aksan 'aira?fton kasvan?isel- - siiauselmaa edemmäksi Ei Interna- -

kla tulla Mutta lakonaan Lista m" rlaesti ja vääristeltynä Tässä pei- - jonka pitäisi va mistaa tionalekaan saa jäädä paikalleen

ji kaikissa lissa näkevat he 8°siaIi™in lohi-- hyökkäystä Englantiin Vakuutan (Suosiota ranskalaisten ja engUMtt-olni
Unikkfn käärmeenä ja militarismin rauhan- - englantilaisen työväenpuolueen nimes- - laisten pöydistä)

vLnfni %S™iH„!fr
en aiakins'- -

enkelinä ja a Mutta a ttei yksikään ihminen mainitus- -

Infim % Te voitte moidän täytyy valistaa kansoja mili-- Ba puolueessa tätä usko Englannin Muuten on toveri Ledebour aivan
varovaisia tarismin oikean luonteen suhteen ja hallitus on Haagin rauhankonferens- - iärin tulkinnut meidän ehdotus-Kui- n

lanciotte mutta niin pian kuin nostattaa ne provokatsionia ja kil- - sissa kieltänyt kannattamasta kaap- - ta m me Me emme ensinkään tahdo

{irJ fJ0"? taUS! an ?anansuur' pavarustelua vastaan Rauhaa ei tur- - pausoikeuden poistamista ja sen määrätä kaikissa maissa ja kaikkien
te köyhälistöä pa- - vata varusteiujen kautta maalla ja kautta antanut Saksalle joskaan ei tapausten varalta suurlakkoa käytet-nemaa- n

sen täytäntöön Irtonaisia mereIläi eika monarkien ja sotajouk- - oikeudenmukaisen niin kuitenkin puo täväksi sodan uhkaa vastaan Me
bavainnontekoja historiallisista mah- -

kojen jontajien avullai vaan mail lustettavan tekosyyn kiirehtiä lai- - tahdomme ainoastaan sanoa kaikkien
aoinsuuKsista emme toki tahtone taai- - vastonsa rakentamista muka tapausten varaltamanrauhau turvaaminen ja koko ih- - kaup- - suurlakkoa käv-J- "

tenua vaan sanoa köyhälistölle miskunnan onni on yksiomaan kaik- - Pansa suojaamista varten Me tu- - teträväksi sodan uhkaa vastaan Me
sen on teutuva Ja miettikääpä kien mailjen iuokkatietoisen köyhä- - lemme tekemään velvollisuutemme tahdomme ainoastaan sanoa kaikkien

siuoiu nnta seurauksia jotka tulevat istön käde8saj sen kaSvavassa luot- - emmekä tule lakkaamaan taistelusta maiden työläisille että jos he kerää-olemaa- n

välttämättömiä jos te me- -
tavajSUUdessa sen kasvavassa vlpey- - kaappausoikeuden poistamiseksi vät taloudellisen mahtinsa riittää

nette Stuttgartin ponsilauselmaa pi- - degsä ja gen välttämättömässä toi- - Toveri Ledebourin arvostelu eng- - työväen luokan voima tekemään sodat
temmalle Jos te tahdotte etta In- -

meiiaiSUU(]esga (Vilkasta suosio- - lantilaisen työväenpuolueen kannasta mahdottomiksi Me tiedämme aivan
ternationalen paatoksia on kaikkialla

ta) näyttää perustuvan väärinkäsitvk- - hyvin ettei menestyksellinensaatte te myöskin tehdä seen Hän näyttää luulevan että ko- - militarististen ajatusten käytäntöönainoastaan semmoisia paatoksia joi- - LEDEBOUR kääntää tämän jäi- - ko Labor Party on samalla kannalla sovelluttaminen ole mahdollinen yk- -ta Kaikkialla voidaan täytäntöön pan- - keen itse puheensa englanninkielelle jolle Quelch on asettunut "Justice" sityisessä maassa vaan että sen
na Vielä eivät järjestöt kaikissa jolloin VAILLAND — Ranska kes- - lehdessä On yleisesti tunnettua ja täytyy tapahtua kansainvälisesti Mut-mais-

kuitenkaan ole niin kypsiä keyttää hänet välihuudolla: Sehän on herättänyt mannermaalla suurta ta toistaiseksihan me emme vaadi
etta ei semmoisella yrityksellä saat- - on kokonaan toinen puhe! huomiota että kaksi englantilaista muuta kuin että tätä valmisteta :n
taisi olla turmiollisia seurauksia JAURES — Ranska vaatii että sosialistia Blachford ennen yleisiä Koko ero meidän ja Ledebourin

on ammattiyhdistysten Ledebourin niin hyvin englantilai- - vaaleja ja Hyndman yleisten vaalien Iillä on siinä että hän tahtoo
kuten te itse tunnustatte nen kuin saksalainen puhe on kään- - jälkeen ovat kirjottaneet Englannin kätä tämän valmistelun tuonnem-mainitsemal-

yksityisiä ammatteja nettävä ranskankielelle laivastovarustelujen vähentämistä maksi kun me sensijaan tahdomme
ponsilauselmassa ja tässä vuorityö- - LEDEBOUR — Saksa vastaa että vastaan koska muka Englannin täy- - heti tänään käydä siihen käsiksi
laisten metallityöläisten kuljetustyö- - hän on pitänyt niin hyvin saksalai- - tyy olla valmistunut torjumaan Sak- - (Vilkasta suosiota ranskalaisten jaIäisten sotilasräätälien ynnä mui- - Sen kuin englantilaisen puheensa il- - san hyökkäyksiä Minä luulen että englantilaisten pöydistä) Me emme
den lakossa on tosiaan kysymys man käsikirjoitusta ja on kummas- - Social Demokratie Partyn toverit tahdo mitään suurlakkoa Meille
suurlakosta Te ette kuitenkaan Eng- - sakin laajemmin puhunut

' niistä koh- - ovat kanssani yksimielisiä kun väi- - riittää lakko niiden työläisten
yhtä vahan kuin Ranskassa dista jotka ovat tärkeämpiä kysy- - tän että tämä on näiden kahden to- - ken jotka valmistavat sotatarpeitaolla varmoja siitä että ammattiyh- -

myksessäolevalle maalle kuten esim verin mieskohtainen mielipide eikä ja me olemme muuttaneetkin lisäeh-distyks-

ovat riittävän voimakkaat Englannille kysymys tulo- - ja meno- - englantilaisten työväenpuolueen mie- - dotuksemme siihen suuntaan korvaa-suurlako- n

toimeenpanemiseen Sen arvion myöntämisestä Hän on muu- - lipide malla sulkumerkeissä olevat sanat
vuoksi ette saa meitäkään pakoittaa ten pyytänyt ranskalaista tulkkia sanalla "sotatarpeita" Yksimpäsemmoista päätöstä Emania ottamaan molemmista pu- - Toveri Ledebour on edelleen sano- - ko siinä teollisuudenhaarassa jossaMääräävänä syynä näyttää minus- - heistä sen mikä on tärkeätä Raus- - nut että kokonaistulo- - ja menoarvion minä aikoinani olen työskennellytta kuitenkin olevan kaikesta muusta kassa ja tulkitsemaan sen puolesta äänestäminen on samaa kuin tulee riittämään sodan ehkäisemisek-puhumatt- a

ettei kukaan saa tehdä Toimiston sihteeri HUYSMANS: laivastovarustusten puolesta äänestä- - si tarkoitan hiilenkaivajia Kansain-semmoisi- a

vaatimuksia joka ei o- - Se olisi siis kolmas puhe! minen Suhtautuminen äänestykseen välisen vuoritvöläisten kongressimassa maassaan taistele kaikkia so-- Keir Hardie saa vastaselostelijana kokonaistulo- - ja menoarvioissa ei ole Brusselissa on joku viikko sitten
vastaan Teillä ei ole käytettäväkseen 20 minuuttia muut missään tekemisessä suhtautumisen settunut määrätylle kannalle suur-oikeut-

tehdä sellaisia päätöksiä puhujat 10 minuuttia kanssa militarismiin ja minä vaan iii- - lakon käyttöön "nähden sodan eh- -

pelkan muodollisen valtakirjanne no- - mettelen ettei Ledebour puhuessaan käisemistarkoituksessa ja osottanut
jalla tahan kongressiin vaan teillä Iltapaivan-istunt- o -

tulo ja menoarvio myöntämisestä ehdotuksen siitä kansainvälisen lii- -
olisi siihen siveellinen oikeus vaan Jatketaan keskustelua mailmanrau- - 0le löytänyt esimerkkiä lähempää ton hallinnolle jonka on esitettävä
siinä tapauksessa jos te olisitte han turvaamisesta Vastaselostelija- -

kuin englantilaisista oloista (Hoi- - asia uudelleen seuraavassa kongres- -
omassa maassanne alituisesti hylän- - na saa puhevuoron suutta) Tulo ja menoraviosta äänes- - sissa käytännöllistä toimeenpanemis- -

neet kaikki militarismin hyväksi teh-- KEIR HARDIE Englanti: Toveri täminen ei ole mikään periaatteeni- - ta varten (Saksalaiset vuorityöläi- -
dyt vaatimukset Minä kiellän si- - Ledebour on puheensa alussa aryel-

- nen kysymys vaan puhtaasti taktil- - set vastustavat) Kaikkien kansalli--
veellisen oikeuden tehdä semmoista lut että toveri Bruce Glasier johtaa ]inen jaa käytännöllinen kysymvs suuksien työläisten jotka ovat edus- -
ehdotuala jokaiselta joka omassa nykyaikaisten- sotien alkusyyn ei (Vilkasta suosiota ranskalaisten ja tettuina tässä kongressissa tulisi
maassaan myöntää meno-- ja tulo- - ainoastaan kapitalismista vaan myös englantilaisten pöydistä mielenoso- - seurata tätä esimerkkiä Kun me
arvion (Suosiota levottomuutta eng- - kin käsittäen niitä yleisten elannel- -

tuksellista suosiota kasvatamme työläisiä taistelemaan
lantilaisten Independent Labor Partyn listen vaistojen ja taisteluhalun tuot- -

puoielta) Ledebourin kanta on iään- - kaikin keinoin parlamenteissa ja tvö- -

keskuudessa) Minä kiellän sen oi- - teinä Siina han ei ole ymmärtänyt nöstä niiltä aj0iita jolloin sosiali- - pajoissa militarismia vastaan voim- -
keuden ennenkaikkea englantilaisilta ystävääni Glasieria Tama oli sita demokratia oli antiparlamenttaristi- - me luottaa siihen että ne tulevat
puoluetovereilta jotka myöntämällä mieltä etta nykyaikaisten sotain syyt nen Tulo-j- a menoarviossa on suun- - kuulemaan huutomme kun heitä kut- -
tulo- - ja menoarvion antavat omille [osln henkivät kapitalistisen kilpai- - nattomia summia yhteiskunnallisia summe (Vilkasta suosiota)"
vallanpitäjilleen aseet käsiin jolla ne henkeä mutta jo ennen kapita- -

uudistuksia varten jotka on otettu Jauresin ehdotuksesta saa tätä
'i8mia on °"ut s°t'a jotka ovat pe-- tU]0 menoarvioon meidänmyöhemmin voivat käydä sotia Mis- - ja vaati- - seuraavassa keskustelussa puheen- -

tä saatte te siveellisen oikeuden rustuneet tahan eläimelliseen nautin- -
muksestamme Me voimme niinollen vuoron vuorotellen yksi puhuja Vail--

käskeä toisia kansoja toimeenpane- - ron eläimellisestä taistelusta Jos äänestää tulo- - ja menoarvion puoles- - lant-Kei- r Hardien lisäehdotuksen
maan suurlakkoa vaikka ette omassa kapitalismin kukistamisen jälkeen so--

(a Bj]ia edellytyksellä etei verojen puolesta ja sitä vastaan
maassanne ole niin johdonmukaisesti ?at vieläkin olisivat välttämättömät jakaantuminen liiaksi rasita kansan TRI RENNER — Itävalta: Valio- -

antimilitaristisia kuin kaikki muut Jolltuisi sekin yksinomaan inmis-elai- -

työtätekeviä kerroksia Minä en tie- - kunnan tehtävänä oli ensikädessä
sosialistiset puolueet? Niin kauan ien sisäisestä raakuudesta da miI]a tavalla Saksan valtiopäivil- - harkita kysymystä sovinto-oikeuksis- -

kuin te myönnätte tulo- - ja meno- - raakysymys joka on ratkaistava- -
]a äänestetään tulo-- ja menoarviosta ta ja aseiden riisumisesta Se ei

arvion namme on kysymys sodan ehkäise- -
Mutta siis mitenkään voinutja sen kautta aseita englan- - Englannissa ovat varustelut ensikädessä

tilaisten sotilasjoukkojen varustami- - misesta ja aseiden riisumisesta ai-- militarismia varten eroitettuja yh- - Keskustella niistä keinoista jotka
seksi ei teille ole sopivaa esittää Kysymyksiin suhtautuu englanti- -

teiskunnallisten uudistusten vaati- - ovat köyhälistön käytettävinä sodan
pitemmälle meneviä ehdotuksia (Suo- -

lamen Labor Party selvällä ja maa- - muksista niin että voimme äänes- - ehkäisemiseksi
siota ja huutoja: lopettakaa!) rätyllä tavalla (Vilkasta suosiota) tää näiden puolesta ja sotilasmenoja Mitä tulee Keir Hnrdien ehdotuk- -

Minä lopetan puoluetoverit Sak- - Me emme vastusta ainoastaan sotia vastaan (Kuulkaa! Kuulkaa!) La- - seen niin oli se jo Stuttgartissa vilk- -


