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Näitä ponsia perusteli Ledebour —

Saksa perustellessaan kysymystä
mailmanrauhan turvaamisesta
Kongressi hyväksyi molemmat pon-

net yksimielisesti
Ledebourin selitys

Puheenjohtaja BRANTING: Toveri
Ledebour on lähettänyt toimistolle
seuraavan selityksen:
"Toveri Vandervelde on puhees-

saan lausunut sen otaksumisen että
minä olisin tahtonut moittia tovereja
Vaillant ja Keir Hardie siitä etteivät
he muka tarkoittaisi täyttä totta
ehdottaissaan suurlakkoa sodan

Lausuntoni näin väärään
tulkintaan ei sen sanamuto anna vä-

hintäkään aihetta LopettaaksenJ
kuitenkin kerta kaikkiaan semmoisen
väärän tulkinnan selitän täten ni-

menomaisesti etten vähimmälläkään
tavalla ole epäillyt korkeasti kun-

nioitettujen toverien! vakavaa tah-

toa toimia"

Oliko oikein -
vai väärin?

viipymään kuin muutaman silmänrä-

päyksen
Nainen nousi paikoiltaan kirjotus-pöydä- n

ääresstä "Sano pojalle joka
odottaa käsikirjotusta että se viipyy
vielä jonkun aikaa Pyydä vierasta
astumaan sisään"
Nuori silkkileninkiiu ja pitkään

vaippaan puettu nainen astui huo-

neeseen Hän oli pitkä solakka ja
vaaleatukkainen

"Tiesin että sallitte minun tavata
itseänne Minun täytyy puhua kans-

sanne"
Nainen tyrnsi vieraalleen tuolin

takkavalkean ääreen "Saanko ottaa

vaippanne — on ehkä liian lämmin

täällä sisällä"
"Olen niin kovin halunnut tavata

teitä ja puhua kanssanne Te olette

ainoa ihminen mailmassa joka voi

auttaa minua! Tiedän että oletto

ylevä ja jalomielinen ja hyvä toisia

naisia kohtaan!'"
Hän istuutui Hänen suuret sini-

set silmänsä olivat täynnä kyyneleitä
hänen alkaissaan hajamielisesti vetää

pois käsineitä käsistään

"Te tunnette herra —" (hän mai-

nitsi erään kirjailijan niinen) Tie-

dän että työnne johdosta usein jou-

dutte liäuen kanssaan yhteen Pyy-

dän teitä tekemään jotain minun puo-

lestani!"
Nainen joka seisoi matolla uunin

vieressä katsoi kummastuneena hä-

neen

"En voisi kertoa tätä isälleni enkä

i

Eräs nainen istui kirjotuspöytänsä
ääressä huoneen nurkassa hänen ta-

kanaan loimusi ilonen takkavalkea

Palvelustyttö tuli sisälle ja ojensi

hänelle käyntikortin
"Sano että työskentelen parhail-

laan enkä voi ottaa ketään vastaan

Minun täytyy saada tämä kirjotus
valmiiksi kello kahdeksi"

Palvelustyttö palasi Vieras sanoi

että hänen täytyisi välttämättömästi

päästä sisään mutta ettei hän tulisi

KIRJEENNE EIVÄT HUKU

kun tilaatte Toverista leimasimen

jolla painatte nimenne ja osotteenne

kirjekuoren kulmaan ennenkuin sen

panette postiin Leimasimet joissa
on kolme riviä rivin leveys el yli
kahden tuuman maksavat 75c

Uudistakaa tilauksenne

ajoissa ettei lakkautus-

ta lehden lähettämises-

sä tule tapahtumaan !

KEIR HARDIE — Englanti yhtyy
ehdotukseen
Puheenjohtaja BRANTING: Jos

kongressi yhtyy Vandervelden ehdo-
tukseen voimme lopettaa keskustelun
Vaillant-Kei- r Hardien lisäehdotuk-sest- a

ja keskustella tämän jälkeen
ainoastaan valiokunnan ponsiehdo-
tuksesta
VAILLANT — Ranska: Senjälkeen

kun Keir Hardie on allekirjoittanut
Vandervelden ehdotuksen ja sen jäl-

keen kun meille on vakuutettu että
Vandervelden ehdotus tarkoittaa ai-

van samaa kuin minun ehdotukseni
valiokunnassa ja viime puheessani
allekirjoitan myöskin minä tämän
ehdotuksen (Vilkasta suosiota)
Vandervelden ehdotus hyväksytään

yksimielisesti kongressin osoittaessa
suosiotaan
Loppulausuntona esittää valiokun-

nan selostelija
LEDEBOUR — Saksa: Jos Vaillant-Kei- r

Hardien lisäehdotuksen tekijät
olisivat telineet ehdotuksensa jo va-

liokunnassa siinä muodossa kuin sen
Vandervelde nyt on esittänyt oli-

simme voineet säästyä koko tästä
keskustelusta Minä luovun myös-
kin ajan säästämiseksi oikaisemasta
niitä useita väärinkäsityksiä joita
etenkin Vandervelden ja Keir Har-
dien puheissa on ollut Tulen sen

myöhemmin toisessa yhteydessä te-

kemään
Tahdon ainoastaan lisätä ettei

keskustelussa ole ensinkään kajottu
ranskalaisten toverien ja hollanti-

laisten toverien itsenäisiin ponsiin
jotka koskevat kansainvälisen toi-

miston suorittamaa asiain hoitoa
Suosittelen teille niitä vielä kerran
hyväksyttäväksi Luulen muuten et-

tä ei ainoastaan Vandervelden ehdo-

tuksen yksimielinen hyväksyminen
vaan myöskin ehdotuksen hyväksymi-
nen juuri tänään Sedanin taistelun
40:nä syntymäpäivänä taistelun jos-

sa kahden sivistyskansan sotilaat ka-

pitalististen luokkaetujen vuoksi joh-

dettiin teurastuspenkille tulee ole-

maan mahtava mielipiteen ilmaisu
kansainvälisen köyhälistön puolelta
joka yksimielisesti koko mailman
edessä julistaa päättäneensä taistel-
la kaikin keinoin mailmanrauhan puo-

lesta (Myrskyisää suosiota)
Tämän jälkeen hyväksyy kongressi

yksimielisesti valiokunnan ponsilau-selma- n

Puheenjohtaja BRANTING: Kan-

sainvälinen sosialistinen kongressi
on tänään päätöksensä kautta uu-

delleen ilmaissut tahtovansa kaikin
voiminsa ja jos se on tarpeellista
mitä voimakkaimmilla keinoilla as-

tua puolustamaan maailman rauhaa

Kongressin päätösten toimeenpane-
minen

Tästä kysymyksestä puoltaa kol-

mas valiokunta kahta ponsilauselmaa

joista Ranskan sosialidemokratisen

puolueen ponsiehdotus kuuluu:
"Kaikissa tapauksissa jolloin selk-

kaus kahden tai useamman maan

välillä uhkaa ja jolloin esiintyy vii-

vyttelyä tai myöhästymistä (kysy-

myksessä olevien maiden) kansallis-

ten puolueiden joilta on kysytty
neuvoa ratkaisussa on kansainväli-

sen sosialistisen toimiston sihtee-

rin vähintään yhden liittyneen
pyynnöstä kiireelli-

sesti kutsuttava kokoon kansainvä-

linen sosialistinen toimisto sekä kan-

sainvälinen sosialistinen parlamentti-toimist- o

joiden on heti kokoonnut-

tava joko Brusselissa tai jollakin
muulla paikkakunnalla joka asian-

haarojen mukaan näyttää soveliaim-malta- "

Hollannin sosialidemokratisen puo-

lueen ponsiehdotus kuuluu:
"Kansainvälinen kongressi tunnus-

taa olevan vaikeata antaa kaikkiin

tapauksiin soveliaita määräyksiä kan-

sainvälisten kongressien määräysten

täytäntöönpanosta joten siis toi-

meenpanon tapa ja oikean hetken

valinta on jätettävä kansallisten puo-

lueiden ratkaistavaksi mutta muis-

tuttaa kongressi kuitenkin puoluei-

den nimenomaisen velvollisuuden
tehdä parhaansa pannakseen

täytäntöön kansainvälisten kongres-

sien päätökset Kansainvälisen toi-

miston on aina ennen kansainväli-

sen kongressin kokoontumista esi-

tettävä kertomuksensa jossa anne-ri- n

kansalliset puolueet ovat pan-

neet täytäntöön kansainvälisten kon-

gressien päätöksiä"

MAILMANRAUHAN TUR-

VAAMINEN
(Jatkoa viidenneltä sivulta)

aiheutuvan sen sortotoimenpiteitä
liittyneitä kansoja vastaan Sillä

pohjaltaanhan ei lisäehdotus ole muu-

ta kuin Stutgartin ponsilauselmb Se

ei sido meitä mihinkään toimenpi-
teeseen vaan pitää ainoastaan sama-

ten kuin Stuttgartin ponsilauselma
suurlakkoa ei ainoastaan mahdolli-

sena keinona sodan ehkäisemiseksi
vaan joka tapauksessa erittäin tehok'
kaana keinona Siinä suhteessa täy-

dentää ehdotuksemme Stuttgartin
ponsilauselmaa Mutta jo Stutgartin
ponsilauselma on pitänyt suurlakkoa
mahdollisena Joka tapauksessa em-

me saa jättää mainitsematta jossa-
kin sodan vastusta tarkoittavassa
päätöksessämme kaikkein tehokkaita
sotaa ehkäisevää keinoa Te tahdot-

te luetella vaan parlamenttaariset
keinot Mutta mitä hyödyttävät par-

lamenttaariset keinot sovintooikeu-de- t

ja aseiden riisumiset ellei par-
lamentin takana ole joukkojen mah-

ti koko köyhälistön järjestynyt voi-

ma Me emme tahdokaan muuta
tehdä kuin järjestää tämä kansan
voima ja asettaa se rauhanpyrki-
myksen palvelukseen Mutta me

emme tahdo määrätä suurlakkoa
vaan puhua sen puolesta ja sen

kautta valmistaa sen käyttämiselle
alaa Senvuoksi täytyy keskustella

suurlakkoajatuksesta ja asettaa se

työläisjoukkojen silmäin eteen sotaa
vastustavani pyrkimysten päämäärä-
nä En niinollen näe mitään syy-

tä minkä vuoksi meidän lisäehdotuk-semm- e

olisi hyljättävä tai siirrettävä
toiseen kongressiin

Minä olen kuitenkin samaa mieltä
Vandervelden kanssa siinä että mei-

dän liaäehdotuksemme hylkääminen
voisi antaa aihetta siihen käsityk-
seen että ainoastaan ranskalaiset ja
englantilaiset ovat valmiita käyttä-

mään äärimmäisiä keinoja sodan vas-

tustamiseksi mutta että toiset kan-

sat eivät tahdo mennä niin pitkälle
Tätä luuloa tahdomme me välttää ja
senvuoksi on meidänkin mielestämme

parempi ettei asiasta äänestettäisi
Olisi itottatosiaan nurinkurista jos
me tahdomme herättää luulon että
ulkolaiset toverimme eivät olisi yhtä
valmiita kuin me taistelemaan kai-

kin keinoin sotaa vastaan Se olisi

aivan väärä syytös joka vaan tulisi

antamaan porvarillisille vastustajil-
lemme Ranskassa ja Englannissa uut-

ta vettä myllyyn Senvuoksi olemme

me jo valiokunnassa ehdottaneet
jonka tosin saksalai-

set toverit hylkäsivät Me olemme

ehdottaneet että ehdotuksemme siir-

rettäisiin ei ainoastaan kansainväli-

selle toimistolle vaan myöskin kai-

kille liittyneille kansoille keskustel-

tavaksi ja että sen lopullinen rat-

kaisu jätettäisiin seuraavaan kon-

gressiin Me tahdomme siirtää tä-

män lisäehdotuksemme kansainväli-

selle sosialistiselle toimistolle jotta
toimisto sitä harkitsisi ja saattaisi
sen hyväksyttäväksi ja toimeenpan-

tavaksi Me emme tahdo antaa vas-

tustajiemme omassa maassamme

kaemmin väittää että jonkun maan

sosialidemokratit eivät olisi yhtä val-

miita uskaltamaan äärimmäisiä toi-

menpiteitä sotaa vastaan kuin me

Minä luulen olevan kovin vaikeata

vlifäkkiä muodostaa Vandervelden

ehdotusta ja luulen meidän tekevän

paraiden palauttamalla asian valio-

kuntaan jonka olisi muodosteltava

ehdotus Me voimme suostua pää-

töksen tekemisen sirtämiseen aino-

astaan siinä tapauksessa ettei se

tapahdu meidän ehdotuksemme hyl-

käämisen muodossa vaan että sen

päinvastoin Internationale tulee pa-

nemaan käytäntöön (Vilkasta suo-

siota ranskalaisten ja englantilaisten

pöydistä)
VANDERVELDE tekee kongressil-

le seuraavan ehdotuksen:

"Kongressi päättää siirtää Vaillant-"Kei- r

Hardien lisäehdotuksen kansain-

välisen sosialistisen toimiston tutkit-

tavaksi Toimiston on seuraavalle

kansainväliselle kongressille annetta-

va kertomuksensa niistä ehdotuksis-

ta joita se sisältää"
Tämän ehdotuksen olivat allekir-

joittaneet Vandervelde Belgia Hill-qui- t

Amerika Wibaut Hollanti

Rosa Luxenburg Puola: Victor Ad-le-

Itävalta ja Ebert Saksa
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TOVERIN JA

TOVERITTAREN

Joulukortti Mallit
OVAT VALMIIT

Ryhtykää ottamaan tilauksia!
Joulukorttimallikirjamme sisältävät tänä vuonna laajan

valikoiman siroja ja aistikkaita kortteja joita on helppo

myydä jokaiselle Korteissa on useita kohopainoksella va-

rustettuja uusimman keksinnön tuloksia

Haluamme toimeliaita asioitsioita jokaiselle paikkakun-

nalle Mallikirjat ovat siksi kalliita ettemme haluaisi nii-

tä lähettää muille kuin toimeliaille asiamiehille joilla on

aikomus ottaa erikoiseksi asiakseen hankkia tilauksia kor-

teille Parin tahi kolmen tusinan tilausta varten et kan-

nata lähettää mallikirjaa Asioitsioille annetaan 20 o vai-

voistaan ja on rahan seurattava tilauksia kaikilta joilla ei

ole osaston takausta Ilmottautukaa asioitsiaksi allaole- -

van kaavakken_jvulla _________
Toverin joulukortti osasto

Box 99 Astoria Ore

Täten ilmoittaudun asioitsijaksi Toverin ja Toveritta-

ren aistikkaille JOULU- - ja UUDENVUODEN KOR-

TEILLE tulevaksi jouluksi
Toiminut joulukortti-asiamiehen- a? (Olen— En) Utta- -

nut tikuiksi viime vuonna $ arvosta

I
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