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osialidemokraattinen puolue maassamme kut
suu kaikkia vähäväkisiä riveihinsä taistele
maan parempien elinehtojen puolesta.
Puolueemme antama /ärjestäytymiskutsu ei tosin
ole uusi. Ensi kerran se annettiin jo enemmän
kuin neljännesvuosisata takaperin. Ja jo ennen
sitäkin aikaa oli maassamme erinäisiä työväen
järjestöjä opettamassa työväenluokalle järjestäyty
misen merkitystä.
Monet ovat annettuja kutsuja noudattaneetkin.
Onhan sosialidemokraattinen puolue maamme suurin
puolue, jolla on enemmän edustajia niin hyvin
eduskunnassa kuin kuntien valtuustoissakin kuin
millään toisetta puolueetta maassamme. Puolu
eemme jäsenmääräkin on suurempi kuin maamme
minkään muun valtiollisen puolueen.

S

SOS.-DEM. PUOLUE ON VAIKUTTANUT
TYÖPÄIVÄN LYHENNYKSEEN JA PALK
KOJEN PARANNUKSEEN.
Minkälaiset olisivatkaan työväestön olot ja elin
ehdot maassamme ilman sosialidemokraattista työ
väenliikettä? — Ennen puolueemme perustamista
oli työpäivä kaikitta työaloilla useita tunteja
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pidempi kuin mitä se on nykyään. Mutta siitä
huolimatta palkat olivat nykyisiä, paljon alhaisem
mat. Työläisten vapaa-aika oli tällöin siksi lyhyt,
ettei se riittänyt muuhun kuin nukkumiseen ja
uusien voimien kokoamiseen lihomisen päivän
työtaakkaa varten. Henkisten tarpeiden tyydyttä
miseen ja huvituksiin ei työväellä ollut lainkaan
aikaa eikä porvariston käsityksen mukaan työväellä
sellaisia tarpeita ollutkaan.
Kuinka toisin onkaan nykyään! T y ö p ä i v ä
o n saat u 8-t un ti s e k s i, lukuunottamatta
maataloudessa työskenteleviä työläisiä, joiden työ
päivä on kesällä pidempi. Kykyään voi työlä.inenkin käyttää useita tunteja vuorokaudessa hen
kisiin harrastuksiin, kuten opiskelemiseen, huvituk
siin y. m. hengen ja ruumiin virkistykseen. Ja
palkat ovat parantuneet työväen yhteis
toiminnan kautta, niin ettei niitä voi verratakaan
entisiin. Paremmat palkat ovat luoneet mahdollisuuk
sia asunto-olojen, vaatetuksen y. m. seikkain paran
tamiseen, mitkä kaikki vaikuttavat työväenluokan
elintasoa kohottavasti.

MITÄ PUOLUEEMME ON TEHNYT
TORPPARIEN HYVÄKSI.
Eräs sosialidemokraattisen puolueen suurimpia
saavutuksia on laajan torppariluokkamme aseman
parantaminen. Joitakin vuosia takaperin oli maas-
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samme torppareita ja muita vuokraviljelijöitä
yhteensä lähes kaksisataatuhatta ruokakuntaa. Suur
tilojen takamailla olivat torpparit saaneet viljelläkseen karuimpia maita ja rakentaneet niille
asuntonsa. Varsin raskas oli se vero,'mikä torppa
rien oli vuosittain suoritettava noista maista,,
joilla ei ilman heidän työtään ollut sanottavaa
arvoa. Suurtilojen laajat viljelykset hoidettiin
torpparien ilmaisella työvoimalla. Yhteensä tekivät
torpparit, mäkitupalaiset ja. lampuodit pari mil
joonaa työpäivää vuosittain suurtilallisille. Sen
lisäksi olivat he sitä suuremmassa vaarassa tulla
häädetyksi pois torpistaan mitä parempaan kuntoon
he olivat viljelyksensä raivanneet ja asuntonsa
rakentaneet.
' Vaikka torpparien asema ei ollut paljoakaan
parempi maaorjuulta, ei se lainkaan liikuttanut
maamme, porvaripuolueita. Vasta sitten kun perus
tettiin
SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE,
joka otti ajaakseen torpparien asiaa, tuli osa por
varistoakin pakotetuksi ryhtymään asiassa toimiin.
Mutta pääasiassa puolueemme vaikutuksesta on
torpparien vapautus toteutettu. Lähes
kaksisataatuhatta torppaa, mäkitupa- ja lampuoti
tilaa on saatu niiden viljelijäin omiksi ja ne pari
miljoonaa työpäivää, jonka nämä vuosittain raa
toivat ilmaiseksi suurtilallisille, saavat he nyt
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käyttää omaksi hyväkseen. T o r p p a r i o r j u u s
on peruuttamattomasti hävitetty.
S u o m e s t a, ja se on sosialidemokratian ansio.
Useita muita, suuriakin, edistysaskeleita yhteis
kunnallisen Ta valtiollisen elämän monilla aloilla
on otettu, mutta paljon on vielä sortoa ja vääryyttä
maassamme, jonka hävittämiseksi työväen luja
järjestäytyminen on välttämätöntä.
Päivän kysymys on nyt vaatimus
VILJATULLIEN

POISTAMISESTA

JA

KÖYHÄLISTÖN VEROKUORMAN KEVEN
TÄMISESTÄ.
Varsin raskaana rasittavat verot koko Suomen
vähäväkistä kansaa. Valtion menot kasvavat lak
kaamatta.
Tulevaa vuotta varten laatimassaan
valtion talousarviossa vaatii porvarillinen hallitus
satoja miljoonia markkoja enemmän kuin kulu
vana vuonna tarvittiin. Se merkitsee etupäässä
köyhän kansan verotaakan lisäämistä, sillä val
tion kasvaviin tarpeisiin tarvittavat varat hankitaan
pääasiassa vähävaraisia verottamalla. Ne tarve
aineet, joita köyhä kansa yleisemmin käyttää,
kuten jokapäiväinen leipämme, kahvi, sokeri,
tupakka j. n. e., ovat raskaimman verotuksen koh
teena ja niistä valtio saakin pääasiallisimmat
tulonsa.
Vielä vaatii puolueemme
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PUOLUSTUSLAITOKSEN TUNTUVAA SU
PISTAMISTA,
jotta valtiolle jäisi varoja parempiin ja yleishyödyllisempiin tarkoituksiin. Ne suunnitelmat, joita
koko porvaristo hautoo m. m. suuren sotalaivaston
rakentamiseksi, on torjuttava maallemme hyödyt
töminä. Valtion varat eivät riitä sellaisen sotalai
vaston rakentamiseeksi, joka pakkokeinoin turvaisi
maamme itsenäisyyden. Se turva on hankittava
tykkänään toisaalta ja toisia keinoja käyttä
mällä.
TYÖVÄEN VOIMA ON YHTEENLIITTY
MISESSÄ.
Järjestymisen kautta on Suomen samoinkuin
muidenkin maiden työväki saanut kurjia olojaan
korjatuksi. Se on aina pidettävä mielessä ja sen
mukaan toimittava.
Riippuu siis sinusta, järjestöihin kuulumaton
työläinen, kuinka pian edellämainitut epäkohdat
voidaan korjata.
Jos edelleenkin välinpitämättömänä katselet syr
jästä asiain kulkua, jos et liity puolueeseen, eikä
äänestä sos.-dem. puolueen ehdokkaita tulevissakaan
eduskuntavaaleissa, niin verokuorma, samoinkuin
muutkin epäkohdat painavat sinua entistä raskaam
pina. ,
Mutta toiselta puolen, jos seuraa! j ärjestyneiden
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toveriesi esimerkkiä ja liityt puolueeseen, niin
monet epäkohdat voidaan yhteisvoimin korjata.
l\Tee siis päätöksesi 70 t ä n ä ä n ja liity paik
kakunnallasi ehkä toimivaan työväenyhdistykseen
ja sen kautta puolueemme jäseneksi.
Siinä tapauksessa, että paikkakunnallas' ei
ole työväenyhdistystä, ryhdy toisten samoin ajattelevien ioveriesi kanssa toimenpiteisiin
YHDISTYKSEN

PERUSTAMISEKSI.

Kirjoita heti asiasta piiritoimikunnalle, joka antaa
kyllä apuaan tässä asiassa.
Kansamme kovaosainen mies ja nainen! Luok
kasi k u t s u u s i n u a. Kuule sitä kutsua!
Seuraa työväenluokan vapautuksen lippua!
LIITY

SOS.-DEM. PUOLUEESEEN!

Uudenmaan

S o s.-d e m.

Pii ritoi m ikun ta.

