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Aieibän pormarintme, samoinkuin por- 
marit kaikissa maissa, omat sangen rakas- 
tettamaa mäkeä. § e  pitämät niin sano- 
mattoman hellää huolta siitä, mikä kansan 
laajoille joukoille on termeelliStä ja taaS 
mikä ei sen henkisiin enemmän kitin ntit- 
miillisiinkaan rnuansulattimiin ollenkaan 
somi. 'idätä huolenpitoa osottaa porlua- 
riStomme pelkästä asianharrastuksesta, ke- 
itenkään heitä siihen maatirnatta. 3 a  it- 
sensäuhraamaSti omat he malmiit kaikissa 
asioissa opastamaan kansaa sille ainoalle 
oikealle polulle, joka johtaa mahdollistut- 
paan onneen ja hhminmointiin. Söarsiit- 
kin mitä tulee kansan maatimiin olojen 
parannuSkpshmhksiin, on pormareillamnte 
tarjottamana malmiS ohjelma, ettei kansan 
pohjajoukkojen tarmitse ebeS nähbä ajatte
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lemisen maitoaa siitäkään. Sen  tarjoo 
pormaristo meille aitoan mapaastf, otamme 
sen maan ikäänkuin tarjottimella. iOceillä 
itsellämme on siinä nähtämänä main 
se maima, että ruumaamme ajatuSmetnin- 
kirnrne kulkemaan siihen suuntaan mikä 
meille on näin maksuttomasti ja rahti- 
mapaaSti tarjottu.

Aina kun thömäestö ja kansan pohja- 
joukot hleensä osottamat omaa asemaansa 
koskemissa kysymyksissä itsenäisen ajattele- 
miseu oireita, ilmeStph sen eteen porma- 
rillinen kerubim, tiebon mälkkhmä miekka 
kädessään, ja julistaa juhlallisesti että 
nht ollaan menemässä päin mänthjä. 3 a  
sulasta kanssaihmistensä onnen huolehti- 
miseStä julistaa tämä kerubim, ettei siihen 
suuntaan ollenkaan somi mennä, sillä se 
mie turmioon. Toista tietä, sitä jonka 
pormariSto on niin hymäkst m itoittanut 
ja tasaiseksi polkenut, on onni saamutetta- 
missä.

Tuo pormariston huolenpito nousee 
korkeimpaan mittaansa aina silloin, kun



ott fyseeSsä ratkaisu j oli elin phteiSkumtaEi- 
seEe tai taloubeKliselte fysymytselXe, ratfaisu, 
joka tefee hyoffäyfscrt pom m ien luokkaetuja 
maStaan. VormariSto fyllä jnielellään 
antaa f ansan p)itää näföpiun^säciu kauniita 
päämääriä, se sanoo snosijoansa niitä ja- 
loja pyrfitnyfsiä ja mieläpä julistaa ilolla 
näkeittänsä kansan harrastaman niin kan- 
niitä asioita. Aintta annapaS tulla khsh- 
mpkseen niiben toteuttaminen! löerra hh- 
mäSti siunatkoon, eihän sellaisten pilmen- 
takaisten ntnkntoien toteuttamisesta moi 

• olla puhettakaan! Ae iooiioat olla snloi- 
siä mieliknmitnksia, jotain hämäriä toi- 
meitä joskus kankaisessa tnlemaisnnbeSsa 
saamntettamista hhmhhksistä, mutta mj lp- 
hetkellä totentettamiksi eimät ne ollenkaan 
somi. Sitäpaitsi olisi snnri synti ja hä- 
peä repiä niin kauniita aatteita jokapäi- 
mäiseen elämään toteutumaan ja tulemaan 
tamaEisiksi arkipäimäisiksi asioiksi. Sen si- 
jaan on pormariStoEa esitettämänä ,,jär- 
kemät" ja „makamat" ohjelmat, joiben 
mukaan toimien moibaan saamnttaa kaikki



ne parannukset, jotka oivat totentettamissa, 
mutta estetään turha innotteln ja tuulen- 
tupien rakentelu, joka et ollenkaan sorni 
järkiperäiseen poliittiseen toimintaan.

Se sama laulu piilot linnoista, ntah- 
bottomista ntnknmista ja turhista toiioeista 
toiston säännöllisesti —  ailnaii yhtä sään- 
nöllifesti kuin kesä ja talini —  joka kerta, 
kun thöinäestö esittää tnaatimnksiaan inei- 
bän phteisknntaolojemme parantamiseksi ja 
asemansa kohottamiseksi ebes jossakin mää- 
rin  ihmisarinonsa inaatimalle kannalle. 
©nsin puhutaan kauniisti, kuinka oloissa 
on kyllä korjaamista ja kuinka porinaristo 
on toalmis nnbistnksiin, mutta se pitää 
kähbä tasaisesti ja säännöllisesti. (£i saa 
tehbä mitään liian suuria hyppyjä, sillä 
se inaiknttaa häiriön koko yhteiskunta- 
koneistossa. Väin he hartaasti ja asian 
yrnmärtämästi selittäloät. Alutta kun 
näitä puheita ei kuulla, muuttuu ääni 
uhkaamaksi ja röhhkeäksi. Silloin on ebes- 
sämnte pormaristo oikeassa karmassaan, 
silloin on se astunut malhemaipastaan ja



seisoo edessämme taistelemana, meitä jpr- 
kästi mastustamaua ja luokkaoikeuksistaan 
tarkasti kiiuuipitämänä luokkapuolueena, 
ääliöin on taisteluasema selmä. Sos työ- 
mäestä siiloin on selmiliä tehtämästään, 
nyhtyy se puolestaan jprkkään taisteluun 
ja ennen pitkää pakottaa pormariston mä- 
hemmät joukot myönnytyksiin, niin suuriin 
kuin pormaristoile sillä hetkellä on mält- 
tämätöntä, Los taas kansan joukot eimät 
ole tietoisia luokkataistelun luonteesta ei- 
mätkä pmmärrä tämän taistelun lakeja, 
pääsee pormaristo moitolie ja joukkojen 
asema jää entiselleen, ellei kaiken päätti- 
seksi mielä suorastaan huonone.

Sellainen on näiden mastakkaisten lnok- 
kien mäkisen taistelun meno.

*

10 a Iti olkisen {vaalitaistelun 
aikana

koettaa kukin puolue parhaansa mukaan 
selittää omansa hpmiä ominaisuuksia. 3o-
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lainen tietää, että juuri hänen puolueensa 
lautta on saamutettamissa se runsauden 
saran, josta laillea hymää touotaa hleu- 
määrin. Vormariniset puolueet lupaamat 
sitä lolo ¿ansalle, sanomat ajamansa lail- 
¿ien paralta ja malnnttamat marmaSti 
tuleman jolaisen ebut otetulsi huomioon, 
joS uSlotaan olojen järjestäminen heidän 
huolelseen. (St löydy» sitä pormarinista 
puoluetta, jola ei lupaisi sitä samaa.

S e  maan tässä on laillein ihmeeni- 
sintä, rnilsi nämä puolueet eimät niitä 
nylyisessä maalitaiStelnSsa lupaamiaan hp- 
myylsiä ole jo ailaa sitten toteuttaneet, 
loSlapa se on ollut heidän manassaan. 
S in ä  hehän omat tähän asti oneet lolo- 
naan määräämässä näistä asioista ja olisi 
tuota luunut olleen ailaa toimeenpanna 
mailla minaisia nudiStulsia, joS he niitä 
niin hartaasti halnaisimat luin he n tn 
yleisen ja yhtäläisen äänioilenden nojana 
läytämäSsä maalitaiStelnSsa nslottelemat. 
(Sihän heinä sinoiu, luu lainsäätämismalta 
oli ylsin heidän läsiSsään, riittänyt har-



rastoista millekään niistä suurista paran- 
nuskpspntpksistä, joista heiin omat npt 
runtpua lpöminääu. Spsptääu npt, mitä 
tähän on ollut sppnä. Vormarit tietpsti 
tapansa utukaan koettamat kieräillä ja se- 
littämäb että ue eimät silsoin olleetkaan 
niin polttamia ja että parannusten maa- 
timukset eimät olleet heränneet. S iinä  on 
pieni osa tottakin nimittäin se, ettei kansa 
täpsiu tajunnut sorrettua tilaansa ja nti- 
teu siihen olisi parannuksia saatama. Alutta 
tärkein spp oli siinä, ettei kansan laajoilla 
pohjajoukoilla ollut kplliksi aseita pakot- 
taakseen pläluokkaa uudistusten mpöntä- 
miseen. Silloinen eduskunnan nimellinen 
nelijalkainen säätplaitos oli kokonaan por- 
marieu käsissä kansatta itsellään ei ollut 
äänioikeutta eikä sananmaltaa siellä ja 
näin ollen ei riistäjä luokkien karminnut 
pelätä kansan saaman millään rauhallisitta 
keinoitta lainlaatimis- ja toimeenpano- 
mattaa käsiinsä, pakkokeinoja mastaan 
löptpi taas riittämästi luoteja ja pistimiä, 
joten pormarit tunsimat etuoikeuksiensa le- 
päämän mankatta pohjatta.



Alutta tapaukset juoksijatkin sitten sii- 
hen pormareille obottamattomaan tulokseen, 
että siitä seurasi yleisen ja yhtäläisen 
äänioikeuden myöntäminen kaikille kansa- 
laisille sukupuoleen katsomatta. Suu  nyt 
lainlaadintamalta siirtyi kokonaan uusiin 
käsiin, etupäässä kansan pohjajoukoille, ai- 
heutti se kokonaiSkäänteen portoarieu tak- 
tiikaSsa. AiiStä tuli „ediStyShalnisia". 
Sannitta ohjelmapykäliä muodostettiin mitä 
mouiuaisimmista asioista ja niillä koete- 
taan sitten pimittää kansanjoukkoja. Väy- 
tekään näille joukoille maatettu, joka etäältä 
katsoen näyttää aika kauniilta, mutta onkin 
täynnä reikiä, paikkoja ja porsimisia. Ve- 
rnStnSlailliset puolueet heliStämät kulku- 
siaan ja selittämät, kuinka erinomainen 
uudistusohjelma heillä on, ja snomettare- 
laiset taaS heidän rinnallaan koettamat 
oikein markkinahnijarin eleillä lyödä maa- 
likoniaan selkään ja kiljnmat, että pois 
tieltä, koska siinä kulkee se oikea „edistys- 
tyspnolne"; mieläpä kolisee manha kieli- 
kellokin aisassa niin että pauhu täyttää
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toto nman. Vormant näthmät ustom au että 
fnn pitää täiiaista mimmattua maviiina- 
ntelua, uitu fhllöhän siellä ijfsi ta toinen 
i)tsinfertainen sielu ihastun näin inainioi- 

| hin flomnin temppuihin. p e  tietämät ai-
noaStaan fieräilemiseltä moimansa saaba 

i fansan pohjakerroksia telttaansa ja sen-
lonofsi täyttämät he aiman häitäilemättä 
sitä. Se on heibän politiiffansa ojennun- 
nuora alusta loppuun asti.

Vormaripnolueiben maStatohtana on 
olemassa hksi ainoa puolue, jota rehelli- 
seSti sanoo, mitä se on ja mitä se tah- 
tootin olla. S e  on

SostaUdemoftatinen puolue.

fa rm arit sanomat, että se on luotta- 
puolue, että se harrastaa main phben ai- 
noan luotan etujen malmomista. Se on 
totta, että se on luokkapuolue ja sellaisena 
se tahtoo esiinthäkin. Se ei liitu määrillä 
kengillä. Se tietää, ettei looiba rehelli- 
seSti palmella tahta herraa, toSta se on

11
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sula mahdottomuus. Siksi sanoo se aitoan 
julkisesti, että se tahtoo palteella main 
hhtö kansanluokkaa, k ö y h ä l i s t ö ä ,  ja on 
uskollinen sille, pyrkien kaikilla käytettä- 
teissä oletoilla rehellisillä keinoilla teah- 
loistamaan köyhälistön asemaa ja toiste- 
lemaan sen etujen puolesta. Vorteari- 
puolueetkin otoat aitean samanlaisia lnok- 
kapuolueita, toaikka ne petollisesti tahtoteat 
uskotella, että he muka ajamat kaikkien 
etuja. (£ro teaan on siinä, että porteari- 
puolueet minkä nimellisiä ne lienetoätkin, 
omat r i k k a i d e n  l u o k k i e n  p n o -  
l n e i t a  ja ajatoat näiden etuja, kun sen 
sijaan sosialidentokratinen puolue on köy- 
hien luokkapuolue ja siis sen etujen ajaja. 
Sokaisen oma asia on arteoStella, mikä 
puolue on lähinnä hänen lnokka-asentaansa 
ja toimia sitten sen mukaan.

12

SoS joku luulee asemansa ja meitä 
ympäröitoät yhteiskunnalliset olot niin hy- 
teiksi, että niihin ei parannuksia taiteita, 
niin helposti saa ne pidetyksi sellaisina,



äänestämällä maaleissa pormaripnolneiden 
mukana, jolloin eduskuntaan saadaan näi- 
den puolueiden mesimelliohjelntien kannat- 
tajia ja silloinhan on asia selmä. Alutta 
ken ei ole näihin thhthmäineit, maan tah- 
toisi ne parantaa mahdollisimman h y miksi, 
äänestää tietysti sosialidemokratien mukana, 
sillä sen ohjelma sisältää pisimmälle mene- 
mät parannnsmaatimnkset ja sen edustajat 
tahtomat t ä y d e l l ä  t o d e l l a  työskennellä 
sen ohjelmassa olemien päämäärien saa- 
mnttamiseksi, eimätkä pyri kiemurtelemaan 
pois niistä, kuten pormarien edustajat, 
joiden tehtämänä näyttää oleman päästä 
kaikista mahdollisista reijiStä puikkimaan 
maalitaistelnsfa antamiaan lupauksia pa- 
koon.

SBalitsijat itse saamat päättää, mikä 
näistä kahdesta maihtoehdoSta on heille 
itselleen ja koko kansallemme, sen onnelle 
ja hyminmoinnille edullisempaa. Aikkaiden 
puolueet mai köyhien puolueko on lähent- 
pänä, sen saa kukin merkattuja tehtyään 
itse ratkaista.

13



Suit nht taas fin) loaltiollinen maali- 
taistelit korkeimmillaan, saamme icrta toi- 
settsa perästä nähdä hormarien taholta 
kirjoitettatoan sefä iiutlla huljuttaman

sosialistisista tuulentmvista,

joita muta sosialidemokratinen hnolne sil- 
mät ummessa ajaa, mälittämättä rnähää- 
iään siitä, otoatio ne ollenkaan totentetta- 
loissa tai ei. Sotainen horinan tietää 
ailoan snmmatanhassa sanoa, että sosialis- 
tien ohjelma on helttiä tnnlentuhia, joilla 
ei ole mähäisimhiäkään toteuttamisen toi- 
loeita. Stätä samaa loirttä on hortoaristo 
aina ja kaikissa maissa loeisannnt msiali- 
bemotrateista ja heidän ohjelmastaan. 
iöintta kohta, fnn thöloäestön tooima on 
tasioannt niin inoimattaatsi, että se on 
hafottannt horioariston toteuttamaan näitä 
hilloentataisitsi hnndettnja inaatimnisia, 
lohta silloin otoat ne muuttuneet ioarsin 
taloallisitsi asioiksi ja horloaristotin on la- 
tannnt hitämästä niitä jontatoina ,,tnn- 
lentnhina".

14



Aieidän omassa historiassamme on tästä 
seikasta parhain todistus. Suit itsenäinen 
thömäenpuolue perustettiin Sumut fofout- 
sessa 1899 ja se otti ohjelmaansa m. m. 
sentmosia asioita luin yleisen ja yhtäläisen 
äänioikeuden, hksikamarijärjesteimän, kielto- 
lain, koulupakon, naisen ja miehen lähdetti- 
sen phdenmertaisuuden h. m. yhtä painamia 
maatimuksia, leimasimat pormarit yhdestä 
suusta nämä ohjekmaphkälät mielettömiksi 
tuulentumiksi, joita ei tulia ainakaan muu- 
tautiin muosisatoihin toteuttamaan. S iitä  
huudosta huolimatta uskalsi nuori thömäeit- 
puolue luottaa ohjelmansa toteuttamiseen, 
tohtipa se kireimmäit maltiollisen puristui- 
sen aikana mielä lisätäkiit maatiumksiaan 
ja julistautua selmäksi sosialidentokratiscksi 
köhhälistöpuolueeksi. 3 a  kuinka on nht 
käynyt? Saikkt edellämainitut, pormarieit 
silloin mahdottomiksi huutamat asiat omat 
joko kokonaan toteutuneet tai omat toteutu- 
maisillaan! Aieillä jo on jotenkin yleinen 
ja yhtäläinen äänioikeus sukupuoleen katso- 
matta, on hksikantarijärjestelmä, kieltolain
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on jo eduskunta hhmäkshnht, foulttpaifo on 
malmiiksi pohdittu ja marmasti menee läpi 
aiman ensi tilassa, miehen ia naisen tasa- 
arrooisuus on ainakin lainlaadinnassa taattu 
ja ennen pitkää tulee tunnustetuksi kaikilla 
aloilla. S iinä joukko „mahdottomiksi" julis- 
kettuja asioita, jotka otoat ttoineet toteutua 
toajaassa khmmenessä muodessa. Akiksi emme 
siis iooisi hhmällä luottamukselta uskoa 
ohjelmamme toteutumiseen mastokin.

Sosialidemokratinen puolue moi uht 
luottaa ohjelmaansa sitäkin suuremmalla 
shhtlä, kun se on nähnpt meidän maas- 
samme muutamien sellaisten ohjelmaphkä- 
tiensä toteutumisen, joista riippuu noiden 
toistenkin asiain mastainen ratkaisu. Sei- 
lainen toteutunut asia on juuri hleinen ja 
hhtäläinen äänioikeus. Sen perustalla tulee 
uudistusohjelmamme ratkaisu kähmään. 
SBaikkakaan tämä äänioikeus ja sen kautta 
malittatoa eduskuntamme ei kaikissa suh- 
teissä mielä mastoakaan toimomuksiamme, 
on siinä kuitenkin pohja, jolle moimrne 
rakentaa ja se rakennusthö on sentään

16



aliumaiienbet maitettua paljon helpompaa 
tuin aitoon suoranainen uutiSraimaajan 
thö. La toSfa ttjönune tähän aSti on tuotta- 
nut niiniin suuriarmoisia tuloisia, tooimnte 
sitäfin luottamammin silmätä eteemme ja 
uSioa asiamme onnistumiseen iaiiiSta por- 
mätien tuulentupa-huuboiSta huolimatta
pa  tuo heibän huutonsa tobellisuubeSsa ei 
oleiaan muuta iuin tamalliSta himithSthötä, 
ionia amulla hetiiäuSioisempia koetetaan 
narrata maStuStamaan oman luotiansa 
parannuSphriimhisiä.

$ohta iun jottut asiat omat toteutuneet 
setä siten pormaristontin mielestä laianneet 
olemasta tuulentupia ja sosialibemoitatinen 
puolue on ohjelmaansa kirjoittanut uusia 
maatimuisia, aliaa pormaristou puolelta 
alusta aliaen se sama meisu näiben uusien 
maatirnuSten mahbottomuubcSta iuin mitä 
on saatu aitanaan tuulla niistä ebellisiStä 
asioista. Vormatisto ei unhoita eitä opi 
mitään. S en  luoiia-asema maatii maS- 
tustamaan laiiiia alempien iansanluoiiien 
parannuSptniimhisiä. pa  iun se ei muuta



root, leimaa se ne mahdottomiisi toteuttaa 
ia ioettaa suuret jouiot uinuttaa siitä 
taulullaan itueeu. SSarsinfiu näin maalien 
alfana fuitlec yhtä mittaa tämän saman 
meisuu. S itä  laulamat yhtä suurella iunoS- 
tufsella faiffi pormarU, kuulukootpa he 
mihin rhhmääu tahansa. S iinä  omat he 
yhtä maata kitin maalarin housut.

niitä sosialtdemokratien mah
dottomia tvaaitntufsia

omat pormariemme mieleltä ennen faiffea 
ne, jotta etukädessä uhfaamat omistamien 
luoffien malta-asemaa ja taloudellisia etuja. 
Sellaisia omat tällä hetkellä eusiuuäfiu 
sosialistien suunnittelema lafi maanmuof- 
raaiien aseman parantamisesta sellaisefsi, 
että työntefijä saa oifenden työnsä tuloksiin) 
samoin lafi milielyspakon aikaansaamiseksi, 
jonfa mufaan faifille halullisille tehtäisiin 
mahdolliseksi oikeus itsenäiseen rnaanmilie- 
lykseen päästä. Sellaisia omat lisäksi man-



huuben eleilleen turvaam inen ikänsä yhteis- 
kunnan hpväksi raataneilla tapaturma- ja työ 
f h tu y t tö m y y S tu a f rt rt t ittset, sellaisten Verotus- 
uudistusten aikaansaaminen, että verotaakka 
tulee siirrettäväksi niille, Joille se varalli- 
snntensa mukaan knnlnn. A iitä ovat 
mhöskin pisimmän sallitun työpäivän ja 
alimman mahdollisen hallan määrääminen. 
puhumattakin on selvää, että sellaiset suuret 
„mahdottomuudet" kuin tuotantovälineiden 
ottaminen hhteisknnnan haltuun knnlnn 
jo luonnostaan aivan  ensimäisenä näiden 
samojen „tnnlentnhien" joukkoon.

Akutta merkillisintä asiassa on, että 
porvaripuolueet o ttavat ohjelmaansa juuri 
niitä samoja asioita, joita sosialidemokratien 
ohjelma sisältää. AiVanknin yhdestä tnn- 
masta „pakkoluovuttavat" porvarit kysy- 
mhksen toisensa jälkeen sosialidemokratien 
ohjelmasta ja meidän maassamme on tultu  
siihen ihmeelliseen havaintoon, että tnskin 
on meillä sosialidemokrateilla enää sitä 
ohjelmappkälää, jota eivät porvarit olisi 
omiin ohjelmiinsa varastaneet, kokonaan
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eri asia on sitten, missä tarkoituksessa he 
omat nuo lainauksensa tehneet. Selmaa 
on, etteimät he suinkaan ole niitä tehneet 
kansan pohjakerrosten hrsötyä ja sosiali- 
demokratien ohjelman toteuttamista tarkoit- 
taen. Sehän on sula mahdottomuus, koska 
heidän tehtämänään on pormarisluokkien 
etujen ajaminen. 3 a  juuri pormariston 
etujen kannalta omat he tuon tehneetkin.

Vormarit omat hpmiä laskemaan ja 
huomioita tekemään. $ u n  he näkemät jota- 
fin sosialidemokratien ohjelmakpspmpstä 
oleman mahdoton mastustaa, tekemät he 
niin miisaasti, että —  ottamat kdsdmdksen 
omaan ohjelmaansa. Säliä tempulla on 
tarkoituksena pormarien siirtpminen etujaan 
puolustamaan sosialidemokratien omalla 
alueella. § e  laskemat, että jos he ppshmät 
asian suoranaisina mastustajina, mie se 
kansan suuren enemmistön kokonaan tuon 
uudistuksen puolelle ja sosialidemokratien 
maatimus tulee silloin päätökseksi.

Akutta kun he ottamat ohjelmaansa 
saman kpspmpksen, tietpsti pormarien etujen
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mukaisena, niin rooiluat he sanoa, että juuri 
santaahan meiin ajamme, mutta me main 
tahdomme ajaa khshmhstä niin pitkälle kuin 
se on mahdollista. 3 a  kun oikein asiaa 
tutkitaan, päästään lopuksi sellaiseen hänt- 
mäSthttämään lopputulokseen, että sosiali- 
demokratit mahdottomia tuulentupiaan ajaen 
oikeastaan maikeuttatoat khspmhksen „järke- 
mää" ratkaisua, kun taaS pormaristo sitä 
milpittörnäSti ja kaikesta shdämeStään ajaa.

S e sama juttu  on yleisen äänioikeuden 
tultua meillä kuultu useamman kuin hhden 
kerran, duolla pormarien tempulla onkin 
usein toimottu maikittus. Luokkataistelun 
luonnetta tuntematon joukko on sen annilla 
pian eksytetty uskomaan pormarien selithstä. 
ibormarien kannattajiksi asettuu silloin joukko 
ihmisiä, jotka asemansa puolesta luonnostaan 
kuuluisimat köphälistömaailmaan. Silloin 
on pormarien tarkoitus saamutettu; köyhä-- 
listömaailma menee hajalle ja omistamat 
luokat moimat tehdä kpshnthkjenalaisessa 
asiassa main sen merran uudistusta, mikä on 
suorastaan pakollista. 3oS heidän hajotus-
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yrityksistään huolimatta köyhälistön joukko 
pysyy sentään jotenkin yhtenäisenä, ojoat 
he pakotettuja antamaan enemmän perään, 
mutta jos köyhälistö on ollut kyllin herkkä- 
uskoinen luottamaan heidän puheisiinsa, 
näkemät he myöskin sen tosiasian, että 
pormaristo on malmis syömään suoranaiset 
lupaitksensakin, ellei ole ulkonaista moimaa, 
joka pakottaa sen niissä ebes osapuilleen 
pysymään.

Aieibän pormarimme omat menetelleet 
ja ebelleen inenettelemät juuri sillä lamalla 
sisäisissä uubistuskysymyksissämme. sievän- 
neen työjoäestön moima on ollut niin suuri, 
että se on pakottanut heibät ottamaan oh- 
jelmaansa kysymyksiä, joita he tosiasiassa 
mastustamat. äänestäjien saamiseksi täytyy 
kuitenkin pitää niitä ohjelmassaan, moi- 
bakseen ebes sitä tietä mastustaa niiben 
toteutumista sosialibemokratien „hurjien" 
ja „mahbottomien" maatintuksien mukaan. 
Vorrnarcpuolueemme omat siksi selmiä rik- 
kaiben luokkapuolueita, että ne kyllä tietä- 
mä h mistä nauhasta metämät. 3os työ-
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mäeStö lähtee beibein kellassaan kulkemaan, 
on selmää, että heidän asemansa harannnS- 
maatintnkset hhshmät ijankaikkiseSti „tuulen- 
tuhina", joita ei saamuteta. itöbhälistöstä 
itsestään riihhun, antaako se hormarrille 
edelleenkin tilaisuuden ilkkua, että sen taioot- 
telemat uudistukset omat main katoamia 

• kauniita hilmilinnoja.
.herraShuolueet toimomat sosialidemo- 

kratien maatimuSten hhshmän todella sellai- 
sinä toteutumattomina hilmilinnoina. Sen 
muoksi he hääräämät suuntaan ja toiseen 
sekottaakseen joukkojen käsitteet, heidän agi- 
taattorinsa juoksemat henki kurkussa bmhäri 
maan ja hhhällä liikutuksella selittämät, 
kuinka se sosialidemokratia on kamalaa, kun 
se maltiohäimilläkin mahdottomilla maati- 
ntnksillaan hilaa kaikki asiat, jarruttaa — 
huomatkaa: jarruttaa —  näiden uudistus- 
ten toteutumista. Alutta aina ioaikenemat 
he misusti siitä, kuinka nht hajotetussa 
eduskunnassakin juuri hormarihnolneiden 
tahoilta miimhteltiin kaikin kamoin asiain 
käsittelyä ja siis jarrutettiin niitä. Useat
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asiat olimat jo mannuksi täsiteliyt ensi 
istuntokaudella, mutta siitä huolimatta ei 
niitä ehditty päättää toielä toisellakaan, 
kaisi kuukautta kestäneellä istuntokaudella, 
maan jäimät ue edelleen keskeneräisiksi, kun 
eduskunnan hajotus tuli mällin.

3 a  mikä oli siihen syynä ?
DksinkertaiseSti se, että pormaripuoluei- 

den edustajat maliokunnissa kertasimat 
sanasta sanaan jo edellisellä iStuntokau-
della esittämänsä mäitteet näistä asioista 
ja etupäässä sosialidemokratien esithksiä 
maStaan. Ae asiat olisi marmaSti »oinut 
paljon sukkelammin käsitellä, joS maan olisi 
asiain jouduttamista silmällä pidetty. SBaatt 
sitähän oli riiStäjäpuolueiden edustajilta 
mahdoton maattakin, sillä heidän tehtämä- 
nään on kaikesta huolimatta jarruttaa mii- 
meiseen aSti näiden kansan odottamien
parannusten toteuttamista, että he edel- 
leenkin moisimat puhua tuulentumista,
joita sosialidemokratit ajamat. 3a saadak- 
seen yksinkertaiset siihen luuloon, että he 
todellakin muka ajamat hhteiskunnallisia,



paremmasta, selittämät he kokouStilaisunk- 
siSsa miltei itkussa silmin, kuinka sosiali- 
bemokratit omat olleet ebuSkuntatyön jar- 
rnina. S itä  mäitettään eimät he tietysti 
itsekään usko, mutta sitä kemaammin anta- 
mat toisten sen uskoa, sillä olisihan se 
heille sunremmoinen etu, kun saisitoat omat 
syynsä sysätyksi toisen niskoille. ©buSkunta- 
työtä seuranneet loalitsijat jooimat kui- 
tenkin mokomille määriSteliiöille feltoillä 
tosiasioilla osottaa, mitä perää moisissa 
puheissa on.

^tienristeyksessä seisoo Suomen kansa, 
lo in en  tie johtaa yhteiskunnallisiin paran- 
nuksiin, kansan laajojen joukkojen aseman 
parannukseen työn mapauttamiseen kapita- 
liSmin orjuubesta ja työntekijäin kohotta- 
miseett täyteen ihmiSartooonsa. lo in en  tie 
toie yhteiskuntaelämämme samoja ratoja 
myöten kuin tähänkin aStf, joka merkitsee 
työntuloSten riistämisen jatkumista entiseen 
tapaansa, työntekijäin pitämistä entisessä 
poljetussa asemassaan ja kurjnuben pysy- 
mistä, mieläpä sen lisääntymistäkin enti-
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scStäftti. kansalla itsellään on ratkaisu- 
matta, huuhaako tietä se haluaa astua.

S ille asialle saadaan antaa

ratkaisu tulemissa eduskunta- 
maaleissa

ensi heinäkuun 1 ja 2 häirnänä. 2hö- 
rnäeStöllä on silloin kädessään m a a l i -  
I i h h u, jolla se moi lausua ratkaisunsa 
asiaan. LoS thömäeStö tahtoo, että sosiali- 
demokratien ohjelmaan kirjoitetut hhteiS- 
kunnalliset uudistukset saamat hysyä edel- 
teenkin haljaina tuulentnhina, on sillä 
hbmä tilaisuus tämän tahtonsa lausumiseen 
äänestämällä hormareja eduskuntaan. ®nn 
niin tehdään, saadaan olla marmoja olojen 
hhshmiseStä ennallaan, ja niiden uudistus- 
ten toteutuminen on silloin eStetth. Akutta 
jos halutaan nämä uudistukset mhöSkin 
toteutumaan eikä hhshmään helkkinä hilmi- 
linnoina, joina hormarit niiden toimoisimat 
ainaisesti hysymän, niin



äänestettäköön fofiali- 
demokrateia

eduskuntaan. S itä  tietä moimrne uähbä 
sen ihmeen, että ne pormarien huutamat 
sosialidemokratiset tuulentumat muuttumat 
kun muuttumatkin tosiasioiksi, joita ei hei- 
bän Keräilynsä enää kykene entämään toteu- 
tumasta. .sde kyttä nyt koettamat tehdä 
harhaansa ja maalien edettä käymät ympäri 
kuin Kljumat jalopeurat, hakien pelastusta 
köyhälistön nousemaa maltaa maStaan, 
mutta turhaan heidän ponnistelunsa rau- 
kee, jos työmäestö on malmeitta ja joka 
tilaisuudessa selittää heidän petollisen poli- 
tiikkansa kaikki salatiet.

kaikkien todellisen edistyksen hStämäin 
melmottisuuS on ryhmittyä maalitaistelussa 
sosialidemokratien lipun juurelle, sillä se 
on ainoa rehellisen uudistuksen ajaja. Se 
ei tingi makaumuksestaan eikä petä malit- 
sijoita lupaamatta näennäisesti niitä ja niitä 
parannuksia, kuten herraSpuolueemme teke- 
mät, mutta koettaen sitten kaiKn moiminsa

27



kiernillä niiden toteuttamisessa. Sosiali- 
demokratia sanoo, mitä se tahtoo ja sen 
mukaan koettaa se täyttää lupauksensa niin 
tarkkaan kuin suinkin. Sa pormarit koetta- 
mat puolestaan tehdä kaikkensa mastns- 
taakseen näiden sosialidemokratien maati- 
mnsten toteutumista. 3>oS he jotenkuten 
siinä työssään onnistumat, otoat he mal- 
miit ilkkumaan, että eipäs se toteutunut 
se ja se sosialidemokratien maatimnS. Du 
siinäkin johdonmukaisuutta: ensin estetään 
uudistus ja sitten syytetään sosialidemo- 
krateja siitä, etteimät nämä ole jooineet 
toteuttaa sitä! Oma sun tikanpojan snrma, 
sanoo sananlasku. Vintta jos malitfijat 
ymmärtämät aseman oikein ja malitsemat 
enemmistön sosialidemokrateja eduskuntaan, 
on selmää, että kaikki pormarien pimityS- 
ja mastnstnsyritykset omat turhat ja ne 
„tnnlentnmat" sittenkin toteutumat.

Köyhälistö! malitfijat!
Alkää antako pormarien kauniiden lan- 

lnjen kaikkien kansanluokkien etujen ph-
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täläisestä malmomisesta lumota itseänne, 
maan antafaa äänenne lnollatietoisina löi;- 
hälistöläisinä sille ainoalle puolueelle, joia 
täydellä todella ajaa teidän ln Olianne pa- 
rasta ja jonla länttä main löyhälistö 
moi kohota ihmisarrooon ja mapauteen, s. o. 
antalaa äänenne sosialidemolrateille. S il- 
loin ei teidän tarmitse latua sälestäpäin ja 
luulla pormarien telemän pilllaa teidän 
harrastamistanne uudistumista, luulla hei- 
dän edelleenlin leimaaman ne tuntenut- 
milsi. heillä on nyt aseena maalilippn 
ja sitä läjittäkää —  ja läyttälää sitä oi- 
lein oman luollanne parhaaksi 

Steitä tullaan kyllä pelottelemaan, että 
eduslunnan hajotus on jälleen marma, jos 
edusluntaan maittaan yhtä paljon tai mielä 
enemmän sosialidemolrateja luin äslett 
hajotetussa eduslunnassa oli. Alutta ylsi- 
läätt itsetietoinen lansalainen ei saa antaa 
molomien puheiden muuttaa malaumustaau, 
sillä nuo puheet omat niitä miimeisiä 
pormarien maalileinoja. .kyllähän me hy- 
min ymmärrämme, millä mielellä pormarit
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katselemat sosialidemokrntien maalimoittoja 
ja uskomme, että he mielellään antaisimat 
lato eduskuntalaitoksenkin mennä omaa 
tietään, joS se maan olisi heille ntahbol- 
lista, mutta samalla olemme me nthöS 
makuutettuja, ettei pormaristolla sentään 
ole uskallusta sellaisen leikkauksen tekerni- 
seen, koska sen seuraukset moisimat pyyh- 
käistä myös pormaristontme alas malta- 
satulastaan. Sen matoksi moimnte luottaen 
äänestää sosialibemoirateja, äänestää heidät 
aiman enemmistöksi. Viasta silloin omat 
kunnolliset uudistukset marmat. Sosiali- 
demokrateja äänestäessään kansa merkitsee 
kantansa sisällisiin uudiStuksiimme nähden, 
että se todella tahtoo ne saadakin, eikä 
ainoastaan puhua niistä. Vormareja ääueS- 
täeSsä tingitään näistä maatimuksista, koe- 
tetaan näennäisillä „parannuksilla" maikut- 
taa, että köyhälistön asema tässä maassa 
maan pysyisi entisellään, että rikkaiden 
luokka-asema seisoisi paikallaan ja köyhä- 
liStön riistäminen jatkuisi ijankaikkiseSta 
ijankaikkiseen. SSalitsijain mailassa on nyt



sanoa, funtpaanio suuntaan haluaa feht- 
thisen ohjata.

Ajateltaa ja päättäkää! 3iatfaismoasta 
on nht käsissänne.

peittäkää uiaalilipputtne uur
naan fosialidemofratien hyrräksi, 
niin olojenne iorjautumifen pai
nia lähestyy*
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