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Bormarilliset roaalipimittäsät oivat 
ahnaasti isfeneet fitnnt siiben tosi- 
asiaan, että sosialibemoíratiseüa puo= 
tueetsa on eri obselma ja maaliob= 
jelma. § e  roäittäroäb että sosia!is= 
tit petiutustartotutfessa omat teb= 
neet eri obselmia, sotia iesfenään 
omat tnufa ristiriitaisia. Aiinpä be 
selittämät puolueen maatiobjetman 
reformiebbotufsineen oleman iban 
mastaííaisen puolueen periaatteeQb 
sen objelman fanssa, mäittämät agi= 
taattorien buoIelliseSti salaaman puo= 
tueobselman ustontopgfälän, sota ei 
ole maaliobseltnassa s. n. e. @ie= 
tääpä asiaa bieman maloista.
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.fsun „Suomen tpöraäenpuolue" 
Forssan totoutsessa m. 1903 omat- 
fui sofialibemotratisen nimen, laa- 
jensi se mpös Surussa m. 1899 hq* 
mätsgttpä ohjelmaa, jossa oli main 
Iphpesti »viitattu tartotuisetsi tt)ö- 
mäen iaiiinpuolinen raapauttajninen 
ja 13 tohbassa esitetty jouiio gtsi- 
tpistohtaisempia maatimutsia. Ali- 
tään muutosta ei iuiteniaan tehiq 
siinä mielessä, että olift jostain oh- 
jelman roaatimuisesta luomuttu, ei 
suinlaan, maatimuifia main jprten- 
nettiin, tehtiin ptsitpistohtaisemmitsi 
ja päämäärä, mihin pqritään, sei- 
mennettiin.

Qa tähänpä juuri, Forssan ohjel- 
man periaatteelliseen puoleen, räas- 
tustajat reposteluineen isteraättin. 
gjmmärrettäraää fptlä, sillä juuri tuo 
törjhälistön luja luottamus siihen, 
että terran moibaan lopettaa tämä 
alituinen sotatila ihmisten testen, 
tämä tpötaisteluihin alati raalmiina 
aseissa seisominen, latfomahboUintus 
rasfaine uhrautsineen, taantumutsen 
uhta, jota raaanii sotaista tilaisuut
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ta roiebäJfeen tpöraäeltä huomenna 
sen tänäpänä faamuttaman pienen 
raoiton bebesntäy juuri tuo luotta- 
mus fofialibemoiratian mabboEifuu- 
teen je Jannustaa tiipbälistöä ros)- 
ieaan, alttiilfi antamaan taisteluun, 
jonia iauniit faamutuijet robJaijernat 
psjä uufiin ponnistuJflin ibanan tar- 
Jotusperän jaamuttarnijetfi.

©ilsipä tosjbistuuJin porraariEis- 
ten päähpöJJäps täbän. § e  Joetta» 
roat maalaiEa „tusemaisuuben iban- 
nemaltiota'1 mabboEifimman mus- 
iisfa märeisfä ja heitä juututtaa 
Joroin, Jun fofialistit eimät roälitä 
lähteä fairaartesemaan niin miestä- 
Jännittämistä IpfpmpJsistä, Juin: 
Irtla fieEä ibannemastiossa faappaat 
pubbistaa ja lantaa metää, Jun JaiJJi 
omatpbbenarmoifia, beibän mielestään 
näet fonnanmetäjä ei ole beibän 
roertaifenfa! ©ofiasistit näet, roaiJ- 
Ja Jernaasti suesJesematJin utopisia, 
baameisemia tusemaisuubenJuroauJsia, 
miesuumminJtn Juin buonosti Jumi- 
testuja menneisppsromaaneja, letittä- 
mät amoimesti, ettei moiba -  eiJä



4

ole mäliätään — tietää niin tartoin, 
miltä laitti ytsityisfohbat tulemat 
näyttämään, ©ehän riippuu tefsin* 
näistä y. m. tehitytsen tuomista 
seiioista, ja on fitäpaitfi sen aitai- 
nen murhe. SBarmaa main on, et- 
tei riistäm istä, yhteisen työn tulos- 
ten täyttöä ytfilöitten tuhoisaan yletti- 
syyteen sumaita. $ a  ollaan myös 
maiuutetuita siitä, että niin rooiöaan 
asiat järjestää.

£ ä tä  maloisaa luottamusta järjen 
raoimaan ja inhimillisen ebistytsen 
mahboUisuutsiin nämät poropeutalot 
yrittäroät tuhria, sja ne, jotta heil- 
ie tästä  siististä työstä pastan mat- 
samat, tapitalistiherrat, hyferiämät 
tyybytytsestä täsiään: niin sitä pi- 
tää!

©i ole tässä tartotus täybä roäit- 
telemään ytsityistohbista: turjistu- 
misopista, iapitaalin tasaantumises- 
ta, At arpista ja maatalouben tehi- 
tytsestä eitä siitätään, onfo tirmes 
tuotannon mälineenä olema oma 
maito roattion, — niistä asioista on 
olemassa runsas tirjaUisuus. £uo-
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m autettakoon, main että näiltä mas= 
taraäittäjittä ei ote mäitteitään esit= 
käessään tarjotusta osottaa mitään pa= 
rempaa tap aa, jotta töpbätistön roibaa= 
ma riistäminen lopetettaisiin, be omat 
tgqtpmäisiä, jos saamat jonJunJaan 
työläisen noprästi alistumaan tobta^ 
toonsa, nurkumatta ppspmään riis= 
tettämänä ja oöottamaan armopaloja 
noiden herrain edustamitta puolueib 
ta seJä äänestämään niitä.

©osiatidemoJratit kernaasti keske- 
näönkin mäittetemät noista opittisis= 
ta kpspmpksistä ja koettamat tosioto- 
jen ja tilastotietojen mukaan tarkis= 
taa objetmankobtia, ettei niissä otisi 
epätarkkuutta eikä «tebdpksiä, maan 
että mahdollisimman täpspainoisin 
tiedoin perittäisi päämäärää kohti 
suorinta tietä.

Akutta jo se tosiasia, ettei minkään 
maan tpömäestö ole luopunut sosia= 
statistisesta ohjelmastaan, ja että 
pbä uusia tpöraäenpuotueita (@ng= 
tannin, Amerikan) joka rnuosi jou= 
kotkain — kapitalistien ja heidän 
kpnäkätpriensä suureksi suruksi —
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liittpp iansainroäliseen sosialtbemoíra- 
íiaan, jo fe tosiasia, muiben mutana, 
roaíuuttaa mettä siitä, että otsaan oi- 
íealla tolalla.

Kerrassaan naurettaroa on was= 
tustajain roäite, että sosialibernoíra- 
tit oroat epäjobbonrnuiaisia esittäes- 
sään iäptännöllisiä resormiebbotuisía 
iapitalistisen järjestelmän puittets- 
ta, pitäisi muía main iäbet ristissä 
obottaa sitä suurta romabbusta, jo- 
ia  muía pbbetlä asieleelta luo iban- 
nepbteisiunnan.

izos me niin teihimme, silloin 
tooisi meille tobella osottaa sanan- 
lasiua, että „ruobon iasmaessa iuo- 
lee lebmä." Atutía porroariHisten 
suureisi barmifsi seiaantuu sosialibe- 
moiratia ebusiuntatpöbön — jobon 
tpöroäft porroarillisten roäitteen mu- 
iaan on ipienemätöntä — ja asettaa 
ensin roalitsijoitten eteen ebbotuisia, 
joita aiioo laiisi prittää. Tämä on 
porroarttlisista sitäiin iiusallisempaa, 
iun se paiottaa heitätin jotain lu- 
paamaan. 2öiime maalien tuloiset 
näet roaiaroasti osottiroat esim. nuor
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suomalaisille, mitä siitä seuraa, fun 
ei ole taottaa objetmaa, jortfa puu- 
tetta ioetetaan raerbota laihana seli- 
tpisenä, että „fpttä sitten sienäebus- 
tunnossa pfsitpisiobbista somitaan."

£u run  ohjelma jo sisälsi tuollaisia 
laittsääbämtöliä toteutettaroifsi tarto- 
tettuja maatimuisia.

Forssan ohjelman täptännönisessä 
puolessa siitä oli jo 11 pleistäm aa- 
limusta, 11 tpömäensuojelus mää- 
ritelmää, 15 funnanista tebtämää 
ja 11 maataioubenista pprti- 
mpstä.

SBaaliohjelmassa, joia bpmäispt- 
tiin Oulussa ro. 1908, sitten 10:ssä 
eri osastossa esitettiin silloin poltto- 
mimmat resormiipspmpfset tarlistet- 
uina, useat sangen pisitpisiobtaises- 

tifin. Forssan ohjelma jäi silti moi- 
maan (maitia maaliobjelma joitain 
pfsitpisiobtia muuttitin jprtemmitsi) 
ja milloin ebusiunnassa tuli esine tp- 
spmptsiä, joita ei onut fbaaliohjel- 
massa, niin noubatettiin pleistä 
puolueohjelmaa, luten esimertitsi 
tirfonisissa asioissa. Alutta tuli



pa niitä esine asioita, joita ei 
suoranaisesti ollut lummassaiaan. 
Silloin toetti ebttsiuntarphmä, moni- 
puolisesti asiaa barfiten ja usein roa= 
litsijnirt ianssa ebustajain pitämäin 
neuro ottelujen perustalla, löptää top- 
hätistätte ebullistmman rattaisun, 
josta se on puoluejärjestöille, piiri- 
ja puoluetotoutsille roastuunalai- 
nen.

Säten muobostaa roaltiopäiroätpö 
pbä lasroaroan jation ohjelmille ja 
ebustuntarphmän selostulset oroat 
lisäptsiä ja täpbennptsiä roaaliohjel- 
maan. iyos läpmme asioita tatsele- 
maan, niin hummuraune, että

r o a l t i o l l i s i s s a  I p s p mp f -  
s i s  s ä puolue on mahbollisimman 
jprtfäin iansanroaltaisten roaatimus- 
ten lannatta, iuten puolueohjelman 
§:t 1, 2 ja 3 selä roaaliohjelman 31= 
lohta osottaroat. S itä  roarten on
tehtp anomuisia m. m. täpbeltisen 
rahainhoitoroattan hattfiimiseisi cbus- 
tunnolle, ääni- ja tansalaisoiteuben 
rajoitusten poistamisefsi, arooimen 
äänestptsen toimeenpanemiseisi ebus-



tuimassa setä roattiopäiroätpön jar- 
rujen, futen suuren roatiotunnan bä- 
roittämisetsi. SBastustettu on baltit- 
sijan laittomuufsia ja fansamme it- 
semääräämisoiteuben supistamispri- 
tplsiä setä paljastettu batlitutsen ja 
porroarispuolueitten ritotset näissä 
asioissa.

S ö a l t i o t o a r a i n  läpttöä tos- 
teloissa tpspmptsissä on ensitsitin 
roastustettu tpmmenten mitjoonain 
mpöntämistä ffienäjän sotalaitotselte 
(Katso puolueobjetman 9 §) ja toe- 
tettu estää airoan tubottomien sum« 
mien tublaam ista liian suuren ja 
tansaíte roastenmielisen poliisiarmei- 
jän ptläpitoon. SBerotusasioissa on 
toetettu forottaa perintöroeroja ja 
estää omaisuusroerojen roäbentämis- 
tä roarattailta. gsentiroeroja, jotta 
tobtaaroat töpböä ja ritasta samatta 
tatuaba, on tabbottu pois, samoin 
tuin npt alutsi etintarpeitten bintaa 
torottatvia tuttejatin; toto iväliliistä 
tuttiin erotusta roastustamme. Atit»
loin tulotoerotpspmptfiä on ollut 
esittä, tuten tielait« ja tunnattisasi-
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oissa, on íoetettu laittaa niin, ettei 
ainataan atle 600 mf:n muosituloja 
ro et otettaisi, onpa Ioetettu faaba
alinta rajaa maalla 800— 900:ksi. 
Marian suhteellisuuden mutaan on 
toetettu arroioiba, mitä alin roerotet- 
taroa tulo olisi olema kaupungeissa, 
niin ettei mitään ryhmää suosittaisi 
toisen ebellä, sillä pormariHisten
roäite, että sosialistit suosimat tau= 
punkilaistyömäkeä maalaisten edellä, 
on peittää pötyä — maalaisköyhä- 
listöhän puolueen enemmistönä on 
asiassa ratkaisijana. On ajatettu 
esim. 1,200 alimmaksi roerotettamaisi 
tuloksi kaupungeissa. — Aiutta kaikki 
ponnistukset pannaan liikkeelle, että 
merotusuubistuksissa tobella teljoisa 
asteettain y leñero ä tuloroero tulisi 
käytäntöön. (V. o. § 6, 30. o. ®.*) 
©hdottomasti mastustetaan roirka- 
miesten korkeita palkkoja ja eläk= 
keitä.

A t a a t a l o u s a s i a s s a  on, ku= 
ten lukuisat lentokirjaset tarkemmin

*) P . o. — puolueohjelma. 3B. o. — 
maaliohjelma.
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lertomab asetuttu iannattam aan niitä 
roaatimuifia, soita torpparit ja mä- 
fitupalaiset omat esittäneet. SIIatto- 
man roäestön maan baniintaa ei 
mielestämme ole tebtämä suurtilani- 
siUe ieinolsi tppsää manioita suuria 
rabosa, sotia tulisimat noiben marat- 
tomain maansaasien nisioilie ras- 
laina iorioina sa iuoletutsina. ©itä 
marten teli rpbmä ebbotuisen milse- 
Ipspallolaiisi. Atetsäipspmplsessä foe- 
tettiin panna esteitä tuiiibuisarien 
ieinottetuEe sa teistiin suursuuntainen 
suunnitelma metsäin säriip eräistä 
täyttöä mataen ybteisetfi bproätsi. 
Atetsästys- sa ialastusoiieutta puo- 
luetettiin maaomaisuubesta riippu- 
mattomalsi. Vienmilselisöitä talsbot- 
tiin turroata esim. iobtuutonta tie- 
meroa m astaan. (ky . SS. o. ®.)

k u n n a l l i s t a  äänioiieutta eb» 
botettiin yleiseisi taiiitie 20 muotisille 
kuntalaisille ilman omaisuus-, meron- 
malsu- x ). m. ^aitallisia esteitä. 
gsleistä lunnaltista kansanäänestystä 
tabbottiin tärieämpiä asioita raar- 
ten.
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S p ö r e ä e n t a i n s ä ä b ä n t ö i p -  
f 15 m p i f i ä tuli esille: leipurilaft, 
jotjon suurilta ponnistuisiEa saatiin 
arroofiaita suojetusmääräpisiä. ©Iin- 
ieinotafiin aiotusta iuristusppiätiä 
roastaan taisteltiin. kun  näitä ip- 
spmpisiä npt baEituisen esitpfsinä pi- 
täisi tulta esille, on puolueen objeena 
reaatiobj. lobta ©. taritoine mää- 
räpisineen. — Spöttömppben torju- 
miseisi teistiin ebbotuisia, roaabittiin 
patiotlissääntöä pois ja loetettiin 
saaba parannuisia mattion tpötäisten 
asemaan.

S ö a n t j u u b e n r a a i u u t u s - a s i -  
a s s a on puolueen objeena roaati- 
obj. toista jossa maabitaan jär- 
jestettäroäisi mattion puolesta rea- 
iuutustaitos reanbuuben ja tpöipropt- 
tömppben roaiuutusta roarten, joia 
tafaa tuEeiin tpöipropttömäEe tai 
55 ilään tuUeeEe 350 marian rouosi- 
tulot.

k i e l t o l a i n  reabroistetuisi saat* 
taminen on ebeEeen puolueen lal- 
leimpia ppriimpisiä.

k i e l i a s i a s s a  on roaabittu
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(Suomen EteleUe kaikkia ftlie iansan 
kielenä tulemia oikeuksia, famatla 
tuin ruotsinkielisen kansanaineksen 
kohtuullisia kielellisiä toaatimuksia on 
tabbottu tyydyttää, kuitenkin puolus* 
kamatta roirkamiesten ja ruotsalaisen 
herrasluokan etuoikeuksia.

k i r k o l l i s i s s a  kysymyksissä on 
puollettu seurakuntain itsehallintoa sa 
mastustettu ralja-asteikon säätämistä 
kirkollisiin äänestyksiin, samoin kuin 
muita manhoiltisia kirkkolakiehdotuk- 
siä. Buolueen roaatimus roaltion 
ja kirkon erottamiseksi (V. o. § 5) 
on esitetty sekä roastustettu oppi= 
pakon ulottamista uskonnonopetus 
seen, koska sen kautta rairanomaiset 
saisimat pakottaman mailan toisus= 
koisia lasten manhempia kohtaan.

D i k e u s l a i t o k s e m m e  surkea 
tila on tuotu julki ja roaadittu 
uudistuksia (V. o. § 7). ©hdollisista 
tuomioista tehtiin ehdotus ja samoin 
epäinhimillisten mankilasäädösten kor= 
taukseksi.

$ e r m e y d e n h o i t o a s i o i s s a  
maadittiin ilmaisia parantoloita y. m. 
mitä puolueohj. § 8 säätää.
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V a t i e n  t a s a - a e m o n  ja oikeu- 
beibien itienäiippben bpnoäkii tehtiin 
ebbotuifia (V. o. § 10) ja koetetaan 
toteuttaa äitepsroakuutugta ielä kai- 
iin tatooin helpottaa tpöläisäitien 
aientaa, Inrroattorniue lapiitte roaa- 
bitaan phteiskunnatta tarkotustaan 
roagtaaraaa, inhirniUigtä , hoitoa ja 
kasroatugta.

i ^ o u l u k p i p m p k i i g i ä  oi- 
taan opptroelrooiiiiuuben kannalta ja 
roaabttaan ilmaista opetugroäiineitä 
ielä muutakin marattomien koulun- 
käpnnin turmaamigta. (V. o. § 4).

Staten tienemätkin tärkeimmät oh- 
jeimankohbat tuetettut. ®uten ebug- 
kunnan aikakirjoista ja rphmäkerto- 
mukiigta näkpp, on ioiiaitgtien moni- 
puolinen tpö roattiopäirailtä oiotta- 
mtt, että puolue johbonmukaiiegti 
pleigiä ja maaiiohjeimaania noubat- 
taen pprkti kohottamaan köphäiistön 
tajuamaan aiemania ja tehtämäniä, 
tekemään ien henkiiegti ja aineetti- 
iegti t a i g t e i u k p k p i i e k i h  kuten 
periä atteeiliiegia ohjeimagia janotaan, 
jotta ie tutiii phä kpkenemämmäkit
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ottamaan fäfitrtfä ioio pbteistunta- 
toneiston seiä täyttämään sitä tai- 
M e ibmisitte tosibyöbqttisellä ta- 
matta.

Siun miipittömästi tabtoen to- 
betla ebistää töybätistön mapau- 
tusta ja Janiamme seiä itjmistunnan 
ebistystä tutustuu puolueemme otj- 
jetmiin ja toimintaan, bamaitsee bet= 
posti, luinla jotjbonmutainen se on 
pyriiessään päämääräänsä. 3tinoas- 
taan silmitön töybätistön roapautut- 
sen m astustus moi lelsiä ja esittää 
iaiilia niitä saimavtetuja, joita mas- 
tustajamme latelemat efsyttääfseen 
mietä malistumatonta töybälistön 
osaa.

Atutta jos beittä fysyy, mitä muu 
puolue on ensitsitään tobella tuman- 
nut täyttää laitti rooimansa föybä- 
listön roapauttantisefsi setä sitten 
fiertelemättä ebes tupauisiaan täyt- 
tänyt, niin täytyy tjeibän maieta. 
©itiä settaista muuta puoluetta ei 
ote. Atutta sosialibemotratien objel- 
ma testää armostetun.
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$ptöi§ttainen.

@t balito olla poljettu.
Aouse políijoitasi mastaan!

©t balua tebbä ttjötä la itu reille .
g)bbt) jouiioott, jortlo tar= 
foitufsena ou turbon tgön 
ja toisiuruuben lopettaminen.

©inuEa on tomereita, ioio järjesttp 
neen iöpbälistön suuri jouifo.

S utii Jirjaltisuutto ja tori- 
faa tosiasioita, niin pääset 
selluille ammattiraalebtelijain 
toebieistä.

©nnemmin tai mqöbemmin bamaitseb 
että ainoa tulesi on

so s ta itb e ttto fra ita .

Helsinki, Tpöraäen kirjapaino 1908,

Hinta 5 p.
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