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©aabaan S^göroäert iirjaiaupasta 
■gielfingtSfä ©iriusiatu 3.

Suonien iö^ölistö 
luoiiotoistelussn.

L y h y t y le isk a tsa u s .

fvtirj. g)rjö Sirola.

„ S a p p a i o o t  sen p e b o n ,  
j o s  ro o i ro at ,  m u t t a  ä l f ö ö t  
s i t ä  i e s p t t ä i ö  j u b b a l f e e n " .  
Vämät sanat iirjotti 31. S . Atäielä 
Suomen tpöroäen liitteestä tässä 
rouosisaban roait)teessa, jolloin por- 
roariUiset pbä selroemmin buomasi- 
roat, että töphälistön berännpttä 
luollatietoisuutta ei enää rooitu es- 
tää ilmenemästä itsenäisenä puolue- 
toimintana, ja sjeibän ponnistuisensa 
tobbistuiroat pritpisiin taiiin feinoin 
hib astuttaa tämän liitteen ebistpstä 
ja eispttää sitä barijapotuilie. ¿ie-



tämättömälle töpbälistön osalle — 
missä sellaista roielä luulemat löptä- 
roärtsä — prittäroät roasiustajain 
roaalipimittäjät pbä esittää liifettäm- 
me jonain loistasroina, jota ei oi- 
lenïaan ïuulu täbän maaban eitä 
moi täällä menestpä. iftirjaUisuu- 
bestamme puutumiin pbienäistä esi- 
tpstä, joia osottaist, miten tpöroäen- 
liite meillä aitoi ja miten sen t ä p- 
t p i  iebittpä sosialistisetsi. Tri Hr- 
sinin iirjanen „Tpöroäentpspmps 
Suomessa" ja SBalppaan „SDlitä 
menettelptapa" tpllä malaisemat tjp- 
min sitä tebitpstä, mutta ne eiroät 
ole tornin laajalle lerainneet. Vuo- 
luetotousten pöptätirjoibin ei rnpös- 
tään ole Himottamassa määrässä 
sproennpttp. — Dn spptä tuitentin 
tuon tuostaiin muistella, mitä taittia 
roaibeita tämä liite on läpiiäpnpt ja 
miten se on tebittpnpt. Sillä mitä 
enemmän täbän tebitptseen tutustuu, 
sitä rooimattaampana selroenee siitä 
pprtimps, sonta toroeri Alätelä niin 
osumasti on pllämainitulla lauseella 
mertinnpt. g)bä selmenemä luotta- 
tietoisuus on patottanut tätä liitettä 
toto elinaitansa pubbistautumaan 
pormarillisista mirtautsista, jotta 
omat sitä aitoneet etspttää.

©nnen taitfea on muistettaraa, että 
tpömäenliitettä eiroät ole luoneet pt- 
silöt oppeineen, maan t a p i t a  l i s-
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m t on patottanut luomansa pallia- 
föqbälistön järjestäpmään taisteluun 
jotapäiraäisen leipänsä puolesta. ©ii- 
tä on suieutunut se monipäinen liite, 
jota ©uornen suurimpana puolueena 
npt sjämmästyttää mailmaa ja pa- 
lottaa työnantaja-itseraattiaan toisensa 
jälteen ebes testustelemaan nuorina- 
fin jo niin tooimaifaitten ammatillis- 
ten järjestöjen tanssa.

Siapttalisnttn fehitystä

meiltä malaistafoon seuraamilla nu- 
meroilla. ^teollisuuslaitoista oli ra. 
1850 main 143, joissa 3,064 työ- 
Iäistä. 90. 1884 otiroat numerot
2,930 ja 35,188 setä 1905 olit»ai
ne 9,054 ja 107,828. stpöroäen 
iesiimääräinen tutu tpöpaiitaa tohti 
oli ra. 1894 8 ja 1905 jo 12. äBaiifa 
raielä ontin paljo piffuliiffeitä, niin 
tuboutuu niitä paljon ja suurtuotanto 
laajenee. gräprptoneita oli ra. 1887 
456 Ipl. ja 1905 1,014 tpt. ja niissä 
45,942 iieroosrooimaa. kutatin be- 
roosraoimaa tobti oli ra. 1887 testi- 
määrin 4,5 työläistä, mutta ra. 1904 
roain 2rl. ©iis toneitten täpttö pl)ä 
laajenee tebben „tästä" tarpeetto- 
matsi. itärteimpiä teollisuuslaitoista, 
oraat sabataitoiset, joita ro. 1905 oli 
598, niissä työraäteä 21,640 (naisia 
2,216 ja lapsia 179). ¿uotanto oli



2,864,222 iuutiometriä ja sen armo 
79,127,516 mi. — paperitehtaita ja 
puuhiomoja m. 1905 oli 68, niissä 
tpö Iäisiä 9,168 ja tuotanto 41,190,800 
mi. — konepajoja oli 53, tpötoäieä 
9,655, tuotanto 28,096,500 mb — 
kutomoja 6, tpötoäieä 6,611, tuo- 
tanto 25,598,900 mi. — ©oieriteh- 
taita 5, tpötoäieä 722, tuotanto 
25,410,000 mi. — g. m. g. m. 
koio tuotannon Bruttoartoo oli to. 
1905 pii 392 milj. mi. ©iiö ole 
riiiauisia!

kun tapitalismi täten loi p alita- 
iöghälistöä ja paiotti sitä taisteluun, 
peitti se maaseubutta ghä suurem- 
pia jouiioja iöghälistöläisen epämar- 
maan asemaan, talonpojilta toie- 
tiin metsät ja maat, torppareita 
alettiin iuristaa ja häätää entistä 
enemmän, paliollistoäii joutui ahbin- 
ioon. ©pntpi tilattoman mäestön 
ipspmps ja mäiitup alaisipspmps, iun- 
nallinen raerotuspaino lisääntpi p. m.

slftaan iebuttiin maurasturaan, 
mutta löpbälistö joutui ahbinioon! 
jossain oli miia. ©itä rpbbgttiin 
auttamaan, ©pntpi m. m.

pormariuincu työmäenliife.

£03. 1883—4 spntpimät ensimäiset
tgötoäenghbistgiset Aiitä puuhaili- 
toat jotiut ghteisiunnaUista igsg-

4



mpstä yarrastaroat ijerrasmiebet. 
Liitettä nimitetään „roriitiläisetä" sil= 
loisen etumaisen puuraajan, tehtailija 
58. o. SÖrigtbin mutaan. SBaitta 
tämä tjerra toroeteineen nimenomaan 
pani painon sille, että Suomen tnö- 
mäellä ei ole syytä olla tatteina, 
tosia olot muta eimät ole niin buo- 
not tuin uttomailla jossa tqö= 
mäenliite on tiuttuisempaa — ja 
maitta tartotutsefsi ilmaistiin työn- 
antajain ja taolaisten mätin pitämi- 
nen sominnollisena, pibettiin näitä 
puubaajia tuitentin määrällisinä lii- 
hoitajina, iftenraalituroernööriiin tielsi 
m. 1890 pitämästä ebustajaioiousta 
eitä SBrigljtiä tjuolittu Helsingin 
maltuustoon! Viin tmcjan alhainen 
oli yläluotan qbteisfunnallinen si- 
roistqs. Sryöroäenqbbistptsissä ies- 
iusteltiin pijteisiunnaHisista asioista, 
saatiin tuulia oppineita luentoja ja 
jjuroiteltiin.

© b u s t a j a t o t o u s  pibettiin 
20:n pt)bistptsen ebustajan tesfen ro. 
1893 Helsingissä. Siellä roaabittiin 
äänioiteusolojen torjausta sei yleistä 
äänioiteutta), foutupatfoa, tilattoman 
mäen aroustamista maaban setä lu- 
mattiin „ponteroasti pyritä" 10-tun- 
nin työpäiroään. 2BaIittiin myös 
ty ö  m ä e n  roaltuustunta, jota toi- 
mitteli talentereiia ja totoili titas- 
toja.



e

S y rie m p iä  pyrkim yksiä

aitoi nyt ilmetä. Säjöroäen piireistä 
tobosi agitaattoreita jotta eiroät 
enää suostuneet tultemaan talutus- 
nuorassa, sellaisia ©etu ©alin, %au 
itiö t). m. Syöroäenliitteen ro an- 
boista muianaoiijoista jpttteni joi- 
tatin (Ursin, Qärroenpää) liitteen 
mutana. Alutta herroja aitoi pe- 
lottaa. „Itjömies "-lehti oli astujansa 
©uomettaren nurttariepu. Alutta ro. 
1895 aitoi se ilmestpä eri lehtenämuut- 
tuen sitten seuraaroina rouosina sosialis- 
min ja luottataistelun tultitsi. toimit- 
tajia oli sillä Kuritta, Alätelä ja 
sitten SSalpas. Sfö. 1896 pibettiin 
t o i n e n  e b u s t a j a t o t o u s  
IttmpereeEa. ©bustajia oli 24:stä 
iaupuntilais- ja 10:stä maalais- 
qhbistgtsestä.

„©uunnat" törmäsiroät roastattain. 
Ursin tahtoi omaa puoluetta perus- 
tettaroatsi, mutta sitä asiaa ei las- 
tettu ebes testusteluun. Aänioiteus- 
asiasta spntpi hajaannus. Kotous 
hproätspi 30 äänellä 17 roastaan 
roaatimutsetsi äänioiteuben porroaris- 
säätppn 400 mt:n ja talonpoitais- 
säätppn 200 mt:n sensutseHa, paitsi 
sota- ja pairoelusroäelle. ¿äm ä 
„jqrttpqs" pelotti niin SMghtiä, 
että t)än erosi ennustaen tuhoa moi-



fen Ijurjuuben jobboSta. ©illoin 
myös

fuoutdtavelaiset lähtifvät

liiiieestä (2lug. £jelt, Alatti §ele= 
ntu§). §e olitoat 10=äänen astei- 
ion lannalla ja Uusi ©uometar 
purit soppeaart tgörnäenliiiettä toaS- 
taan. „Auoret" — Vaitoälebben 
rgbrnä — oltroat „pbbert äänen ntie- 
biä" (rajotuisiHa) ja be seurasimat 
raielä mutana. SaiiotaiSteluiSsa puo= 
luSti Väiroälebti usein tgöroäleä 
©uomettaren bauiiueSsa. Alutta pit= 
laite et rtittänpt nuorsuomalaisten: 
taan rabilaalisuuS. „¿gömies" al= 
loi vo. 1898 tlmeSlpä 6 lertaa toti- 
ioSsa ja omana puolueena esiinnpt- 
tiin jo suuremmissa laupungeiSsa. 
Salmella ra. 1899 tuli sitten §elmi= 
luun jultstuslirja ja samalla lärjisti 
„ituriila=riita" tpömaen ja pläluo- 
Iän mätejä.

kesällä pibettiin InrttSsa ebu§- 
tajaloIouS, joSsa oli 82 ebuStajaa 
34:§tä pbbistpIseStä. ©iellä peruS- 
lettiin

huomen työttmeupuolite,

jonia objelmaisi tuli ppriimps „iät- 
iiSsa suhteissa ©uotnen tpömäen 
taloubelliseen ja ijbteisfunnalliseen
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map auttamiseen". Qopa roaabittiin 
yleistä äänioifeutta, itseraerotusoi- 
ieutta, 8=tumtin työpäimää, tansa- 
laismapautsia, naisten tasa-armoa, 
maffutonta oiteubentäyntiä, sotilas- 
taalan mäpentämistä, yleneraää tu- 
lomeroa, läätärinapua, irtaimen mäen 
ja tilattomaan aroustusta, työraäen- 
lainsääbännön törsäämistä y. m. 
k i e l t o l a i t ,  jota jo oli ollut 
parrastutsen efineenä, otettiin tie- 
tysti myös opjeimaan. ©aistelutei- 
nona äänioiteitsasiassa mainittiin 
myös jo f u u r l a i f o .  SvP«

iähtitnöi «ttoisuontalaisettin

(Syly, ©anteri Qngman, iftarmonep 
y. m.) ja ennustimat tulta ja tuli- 
tiroeä ©uomen työraäelle. — Alutta 
folous jatloi työtään, malitfi puolue- 
paHinnoty jonfa pupeenjoptajatfi 
tuli Urfin ja sipteeritsi Stari. £ämä 
pani toimeen agitatsionin, ioioili 
laiioamustusta, epbotti pibettämätsi 
mielenosotutfia, pani aliuun raasta- 
lauseet elinleinolain turistutsia ja 
työmäenleptien lomaa sensuuria mas- 
taan p. m.

Aäin oli päästy mäljemmilte me
sitie. gjpbistytsiä aitoi syntyä sinne 
tänne bobritossilaisesta turistutsesta 
puolimatta. 28. 1901 pibettiin taas 
e b u s t a j a t o t o u s  Söiipurissa,



jossa oli 64 edustajaa 26:sta yb- 
bi§tglfe§tä. iin jyrikeni taas oh- 
jelma ja menettelytapa. SBapaata 
mapunmiettoa alettiin puubata, yb- 
teistoimintaa muiden puolueiden 
iansja roastustettiin, tarkistettiin me- 
rotusobjelma, raanhuudenmakuutus, 
asuntokysymys ja t o r p p a r i -  
a f i a. $opa uskallettiin a] at ett a 
liittymistä ianjaimoälifeen järjes- 
töön.

puolueeseen oli m:n 1902 lopussa 
liittynyt 41 työroäenybdistystä, joissa 
jäseniä 8,151, niistä naisia 1,496. 
§>errasjobtajat estimät n. 30 ybdis- 
tystä liittymästä puolueeseen. <5eu- 
raamaan puoluekokoukseen mennessä 
pidettiin agitaattorikurssit ja agi- 
tationi sai ybä selroemmän sosialisti- 
sen leiman. 28. 1903 sitten Forssan 
puoluekokouksessa byroäksyttiin

^osialtdcmotfattnen ohjelma.

©en periaatteellisessa puolessa, joia 
heti joutui taiamarifioon, osotettiin 
kapitalismin kebitys ja esitettiin pyr- 
limys ioio yhteiskunnan uudistui- 
seen s o s i a l i s t i s e k s i .  Käy« 
tännöKisiä uudistusroaatimuisia oli 
lukuisasti: yksikamarinen eduskunta, 
kansanäänestys, maltion ja kirkon 
ero, kansanpuolustus sotilasjärjes» 
telmän sijaan; olipa erityinen maa



talous-, tpömäensuojelus- ja iurtrtai- 
lisohjelma lutuisine raaatimutsineen. 
Tämä objelma, jota on mietä moi- 
massa, on sotaisen tomerin jäsentir- 
jassa, joten sitä ei tarmitse tässä 
selostaa.

Vahaa merta herätti porroariHi- 
sissa jprttä ä ä n i o i t e u s s u -  
l i s  t u s  , jossa tpömäti sanoutui 
irti melmollisuuisistaan tämän maan 
iateja ja taitoisia lohtaan, jos ei- 
mät raallassaolijat toteuta pleistä 
äänioiteutta.

9tän to lic« sta istc l«

tulitin npt pääasiatsi ja aiheutti se 
m e n e t t e l p t a p a r i i t a i s u u t -

ia  t i  n. Kun näet m. 1904 spt- 
spllä säätpmattiopäimitle maalit Iähe= 
nimäh pibettiin Helsingissä piimää- 
räinen p u o l u e t o t o u s  — 107 
ebustajaa 73 phbistptsestä —, jossa 
törmäsimät mastattain §}rjö Aiäteli- 
nin ebustama pprtimps maaliliiton 
tautta raiebä omia miehiä porroaris- 
säätppn ja roaalilattoraaatimus, jota 
ehbottomasti ajoi ©etu ©alin ja eh- 
boHisesti Söalpas. (Tätä taistelua 
tumaa juuri Siöalppaan tirja „Aiitä 
menettelptapa?"). Kotous asettui
Söatppaan tannaHe, mutta päätös 
ritottiin Tampereella, Turussa ja 
Dulussa. Kun seuraamana muonna
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suurlafon jälteen, taas oli fania it)= 
spmps esillä, ja tuli maalilattopää- 
tö§, ei sitä ptsitään pbbistqs ritto- 
nut, jofu gtsilö main. Aiin oli jo 
qsjteentuulurnaisuuben tunne las- 
roanut ja puolueen ebeps marrnis- 
tunut. — Alutta ennen tuin tulemme 
marrastuun suurlattoon, on sanot- 
tama joiu sana

haistelusta  l» oi» rif of f tiaista 
diktatuuria ivastaatt.

äöiettaasti iobbisti mirtamaltainen 
sorto ensin bqöttäqtsensä pläluottia 
mastaan, jopa ioetti maanjatolupaut- 
silla r). m. tjoututella tilattoman mäen 
suosiotaiin. £ämä onnistui main 
joissaiin pimeissä paiioin, joissa pa- 
pit ja poliisit, suomettarelaisen mate- 
lemispotitiifan turmissa julistimat 
nöprpptptsen ja alistumisen oppeja. 
Alutta mitjin fosialibemoiratinen ma- 
listus lemisi, sieltä mpös moiset 
ijarijaluulot mirtarpssän muta tpö- 
mäen pstämppb estä taittosimat. Vian- 
pa ntpös sortoroaltius paljasti tpn- 
tensä ja aitoi maiteuttaa tpömäen 
liitettä. Slniara sensuuri tutti leh- 
tien suut, pubumistieUot maiteutti- 
mat agitationia ja tpömäenpbbistps- 
ten perustaminen oli maitea, ebus- 
tajatotoutsia, ammattijärjestö jeni ään 
ei tabbottu moiba pitää. Auusti-
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joita oli jcia paifassa, agitaattoreita 
roangittiin ja rrtielenofotuiiia fiellet- 
tiin, jooa asemoimin bajotettiinfin. 
SaffopaifoiHefin tuotiin ryssän sota- 
mäfeä.

Sama fiibbytti föyljälistöä, jonia 
taloubeliinen sorron-alaisuus färoi 
yljä rasfaammafsi. Aiin yljtyimät- 
fin äänioifeustaistelu, jota säätyjen 
„Ijäpeäp äimän", ljuljtif. 14 pn 1905, 
hylfäämä päätös ytjä färjistf, tais- 
tein maltiollista sortoa mastaan ja 
taloubeliinen tuoffataistelu ybbefsi 
rooimaffaaffi ponnistufsefsi

fuurlafosfa,

jofa Söenäjän mapausliiffeen for- 
fealle fobabtaessa pantiin järjesty- 
neen työmäen alotteesta toimeen ja 
jofa poisti juuren ojan mirfamal- 
täistä sortoa ja toi ebusfuntauubis- 
tuslupaufjen. hätääntyneet berras- 
faifet lupajimat silloin mitä taljansa, 
fun luulimat fansan amuUa moitta- 
neensa täybellisestd mutta niin pian 
fuin ijaroaitsimay että sortoraaltius 
ei fufistunutfaan, antoimat palttua 
lupaufsibeen ja peruuttiraat ne fata- 
lasti.

©uurlafon rooimafasta innostusta 
ja fiiljfoa seurasi

Ictuuton taltui
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tv. 1906, jolloin marustaubuttiin 
suurlaííoon ebustuntauubistutsen ma- 
raita. (Sitä ei luiteniaan tarroinnut 
panna toimeen, tun ebustuntauubis- 
tus, jostin tingittynä ja remeltynä, 
iuitentin meni läpt. — Kemät-tal- 
mella pibettiin myös t o r p p a r i e n  
enfimäinen ebusiajatotous ja pubte- 
fimat suuret torpparilafot, joista 
Sauíon latto on heittänyt räifeän 
maton pormariUisen yhteistunnon 
birmeisiin epätobtiin. $  e o II i f u us- 
t y ö m ä t i myös oli liitteellä, tefi 
laitoja ja järjestyi, kesättä pibettiin 
yleinen e b u s t a j a i o t o u s ,  jota 
heti johti useitten ammattiliittojen 
perustamiseen ja seuraamana rauonna 
a m m a t t i j ä r j e s t ö ö n .  Kesällä 
jännitti asemaa SBiaporin tapiña, 
johon osa punataartilaifia tiertyi ja 
§elsinti oli jontun p äimän lotossa. 
VormariUisten ja työroäenluotan 
mölit yhä tärjistyimät suojataartin 
päättömän esiintymisen jobbosta.

Vuolue laajeni yt)ä. ©iiíjen oli 
m. 1903 tuulunut 66 yhb. ja 
13,513 jäs. setä 1604 99 yi)b., joissa 
16,620 jäsentä. Ailitta ro:n 1905 
lopussa olimat nämät lumut jo 177 
ja 45,298 ja m. 1906 937 ja 85,029. 
Aämät täyben jäsenmaisunsa suorit- 
taneita; yljbistytsiin oli samana 
muonna tuulunut taittiaan toto jou- 
ton toistasataatuhatta työläistä!



¡SesäUä 1906 pibettiin ylt 400:n 
järjeSt-ön ebustajain teslen

Oitiuu puoluekokous,

joia taas felroitti asemaa. ©e roett 
puolueen rajat anarlistista rosrooi- 
lua, haaroeeÖista lurillalaisuutta ja 
senaattorisosialismia mastaan, laati 
uubet järjestyssäännöt puolueelle, 
selmenti menettelytaroan, yhbistipuo* 
lueen ebeäfsi lolonaisuubelsh laati 
laajan roaaliohjelman ja suunnttteti

ioaalitaiStcluu.

©iihen käytiin innolla lasiisi ja 
kaikista pormarillisten pimityspon- 
nistulsistapuolimatta saatiin 330,300 
äänellä 80 ebustajaa.

äBailla näet porroarispuotueet, 
suomettarelainen roarsinlin, oliroat 
ottaneet ohjelmaansa yhtä ja toista 
„hyraää lannista" ja mailla he 
maluuttimat toteuttamansa mellein 
mitä sosialistitlin — paremminlin — 
oli luitenlin löyhälistön luollatietoi- 
suus pitlästä sorrosta ja monista 
petlutulsista jo silsi selmennyt, että 
enää ei antaubuttu herrain leillaan.

G imsfmt ta työ

on tunnettu maltiopäiroäin asialirjain, 
ryhmälertomusten ja sanomalehtien
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selostetun lautta. Se setraitti taas, 
Jumia perinpohjainen on ero töpbä- 
tistön omalla puolueelta, jota pba 
jprfentää roaatimuJfiaan, fen tarto- 
tuJfena luu on JaiJen sorron poista- 
minen, ja pormarispuolueitta, jotta 
lupaamat — milloin paJJo on Joma 
— tjiutan rajottaa omistamien mieti- 
mattaa, mutta beti fopiman betten 
tullen peruuttamat tupauifenfa, Jie- 
räitemät ja taittamat taJeibin taia- 
portteja, jotta teleraät uubistuJfen 
tebottomatsi. Sitsipä onJin eöustunta- 
toiminnan Jautta taasJin luoJJatais- 
tetu setmennpt. Qa fiJfi utpös

taantumus

täp pbä tiutfuisemmin puolueemme 
limppuun. (Suurmaanomistajat ja 
lapitalistisjerrat, tottuminen mirJa- 
matta ja menätäinen bprotratia ab- 
bisteteroat Suomen tpömäentiifettä. 
gpösutut, torpparibaäböy tpijstä 
erottamiset, tuottatuomiot, painotan- 
teet, potiifimatta, panettelu ja par- 
jaus, — laitti rootmat omat tiit- 
teestä testepttäätseen tämän ebistps- 
tutun.

Alutta Suomen tpömäti, jota on 
pubbistaunutporroarittisestabarbaan- 
jobbosta, poistanut sisäisen hasaan- 
nutfen ja toonnut moimanfa sofiati- 
bemotratisetfi liitteetfi, ntinfä itmaut-
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fia oraat roaaltraoitot, luiuifat onnis- 
tuneet työtaistelut, juuri fanomaleb- 
bistö, íaunis RrjaHisuus, ofuusfun- 
tia, taibelaitoifia t). m. y. m., ei raoi 
tästä omasta luomastaan puolueesta 
luopua, ©en bistoria ofottaa, iuinia 
©uomen työraäeniiife luonnonmäittä- 
mättömyybeGä on ieijittynyt nyiyifeen 
afemaanfa ja iuinia juuri työraäen 
luoiiataistelun jyrifyys on porraa- 
riHifet paiottanut ebes näljin lupauí= 
fiin ja myönny tyifiin, joita onfaatu. 
iia  tämä luoiiataistelu on mäittä- 
mätön, niin lauan luin fortoraalta ja 
iapitalismi lomeileraat ja niin iauan 
elää ja laajenee

fosialibcmoitatia.
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