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puolue jo jjuolueleljöet.
l. Ssijöfiftäijs Sijömiestä mutaan.

®afji rouotta tataperin, jolloin oli mäittctgä eräistä menettely 
tapaa foSfcmiSto ajioiSta puolueen fanomalepbiSfä, herätettiin- Ehfgmhs 
„SCqömieS"=Iepben puolueemme (jalluun ottamisesta. 'Efjfä cnjimäifenä 
juIfifuubeSfa ojitti toimittaja idoStinen puptituuSfa 1911 jinne päin 
tähtäämän epboiutfen ja peruStelt jitä m. m. feuraaroastt:

./puolueemme ja puolueen pää=ää,nentanuattajau fufjbe toijiinja 
on meidä ngfgään jedainen, että puolue on malinnut itjetteen pää- 
äänenfannattajan, mutta jen jijädqfjeStä määrää pfjinomaan 
./SEpömieS''Jdhben toimitus, toimittajat ottaa toimeenfa ja toimestaan 
erottaa lepteä tuStantaroan ofafephtiön joptofunta, ‘joten ei puo^ 
lueeda ole mitään janautoaltaa eitä ajian auttamiSmapbodijuutta 
jiinäfään tapaufjeSja, että lehti etjqiii jimuteide: tefiji puoluetta ha
jottamaa trjöiä tai ejiinfqiji mafamasti partita faunattatoiSja fqfq* 
mptjiSjä pittumaifeda lamalla j. n. e."

„@n läpbe roäittämään, olijifo lehti tädaijia FompaStutjia tehupt, 
jidä ijiitä jaotetaan puolueen feStuubeSja oda eri mieltä, maan 
toättän, että mjftjinen ajiaintila antaa mapbodijuufjia niin tepbä, 
joten jedaijet mapbodijuubet oliji mapbodijiimmau pian puolueen 
ebitn muofji faataroa poiStetutji." — ©jitetfgään fitteu, miten hänen 
mielestään tämä olettamanja haitta oliji poiStettamiSja, ®oSfinen 
jatfoi, „että iEgöroäeu janomalehtiojategptiön joptofunta gpbeSjä 
puoIueneumoSton fanSfa ottaiji ja erottaiji lepben toafinaifet toi» 
mittajat, ghbesjä arrooStelijitoat, onto lehti toimitettu tögpäliStön 
toifonaijuubede ebudijeda tamada, ja midain huomaijitoat jotain 
jitoupigrfimgfiiä1, rgptgifitoät toimenpiteisiin ajian oifeade toladeen 
faattamijefji." — Äeputtuaau jitten fuuunitelmauja eri puolia pän 
ioputji laufui: „(Stuu lehti Pitäifi puolueen tofonaifuutta filmädä, 
oliji je arroanmaitoman juitrefji ebufin puolueede ja puolue moiji 
entistä moiimaffaampana ejiintgö gptciStä roipodiSta, anastaja* 
luottia toaStaan."

®oSfijen marjinainen ehbotuS ajiaSta puoluetotoufjede jifälji 
m. m. että lehteä fuStantatoan liitteen joptofunta ia puo= 
lueueutooSto gpbeSjä määräijitoät ..pää-ääiienfannattajan" toi» 
mitufjeSta. itämän hän tefi eräidä epboida. 'die jeltoiätoät Seu
raamasta aluStuffen fopbaSta: „@bedä olemaan fgdäfin Supistettuun 
aluStuffeea miitaten epbotan, että puoluetoimifuuta ejittöid ajian 
Jpömäien fanomaleptiofufegptiöde ja rgptgiji jen fanSja neutoottelui-
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f)in etjbottamani tarfotuffen ioteuttamifeffi. “Siinä tapauffeSfa, ettei 
Xgömäen fanomafefitiofafeijtjtiö e£)botu£feen fuoStuifi, otifi mieleviäni 
puoluetoimifunnau fäännpttäroä jontun toifen 6=päitaäifen fofialibe- 
mofratifen lefjben fuStaniajan puoleen. igoS neutoottelut jo-ätaijitDctt 
fuotuifiin iulofiiin, eljbotart, että puotuefofouS tefifi puolueen jär» 
jeSttjSfääntöitiin" fen fuuntaifen lifäQffen tuin ebeHä mainittiin.

§einäfuuSfa fofoontuneeHe puotueneutaoSton fpfouffeHe tefi puo» 
luetoimifunta ifjart obottamattoman etjbotuffen eiitgfjefifi puolue» 
fofouffeHe. Sitä ennen ei oltu tiebuStettu „5&i)ömieS"4efjöen 
omiStatoan ptjtiön mieltä, ei mtjöSfään Uubenmaan fof.=bem. piiri» 
järjestön ajatusta. (£i rtjfjttintji neurooston enemmiStöfään neutoot» 
leluitjin, maan ‘Eytjtoäffgi puoluetoimifunnan etjbotuffen.

tuntuma ero oli ©oSfifen ja puotueneutaoSton enemmistön et)- 
bottaman menettelen taätiHä. ®oSfinen Ijaluji „pää-äänemannaita= 
jafji" ertji fäbeSfä ,XpömieS"4et)öen, mutta joS fe ei fuoStuifi, niin 
jontun muun 6=päitaäifen puoluetefjben. 'SteurooSto fiffi taltjtoi 
etjbottomaSti „5tgömieS"4eIjben. ^osfinen patufi neutootielun ja 
feSfinötfen fopimuffen fägtoän ebeHä ennen tuollaista „pää-äänen» 
fannaitajaffi" määräämistä ja ennen jiitä jafjiutoaa puotueneurooS» 
ton ja^toimifunnan erifoiSta määrät)»taattoa foSferoaa päätöstä, 
mutta neurooston enemmistö ilman mitään neutaotteluja ja fopimuSta 
tefi etjbotufjenfa „£gömteS"4etjben puolueen tjaltuun. ottamifeSta.

On ftjptä palauttaa mieliin, mitä tuo puoIueueumoSion enem» 
miStön etjbotuS jijälfi. peruspiirteenä fiinä oli, että „5£gömteS"= 
lefjti pantaijiin poitfeuSafemaan muipirt, puoluetefjtiin toerraten. 
Xojiu etjbotuffen lopuSfa oli t o i ta o m u S muiben leEjiiert fufjteen, 
mutta „Sö)ömieS"4et)ben fufjieen, jota eljbotuS itfe ajiaSfa fotonaan 
foSfi, piti tetjtämän puotuefoifouffejfa päätöffiä, ei toätjempää tuin 
päättää ottaa „Xt>ömieS"4ef)ti puolueen omaifuubeffi ja pois 
ngfgifeltä gfjiiöltä. Stämä ilman, että ^elfiingin ja muun Uuben» 
maan toattioHifiHe ja ammaiiHififie tgomäenjärjeStöiHe atiji jäänet 
fen enempää fananroaltaa fuin että Uubenmaan läänin fof.=bem. 
piirifofouS otifi faauut 'gfjben ebuStajan gtjtiön jofjtofuntoan, jota ei 
fitten enää otifi faanut toimittajia toalita.

fDfiien tämä fuunnitelma „3SgömieS"=tef)ben faamifeSta puolueen 
toaltaan piti toteutettaman, jiitä efjbotti neutaoSton enemmistö feu» 
raatoaa: puoIuetoimifunnaHe tjanfittaijiiin SLgöroäen ‘Saaomaletjti 
O. 2):n afaffeita niin paljon, että fe tulifi fuurimmaffi 'gtjtiön ofaf» 
feenomiStajafji; puoluetoimifunta etjbottaifi, että gfjtiöfofouS muut» 
taifi gtjtiön fäännöt feHaijiffi, että ofaffeen omistajilta otifi pt|» 
tiöSfä ääniä jifäli fuin on ofaffeita. — SnHainen muutoshan. itfe 
äfiaSfa jo pffinäänfin otifi tefjngt ejim. puoluetoimifunnatle ja »neu» 
taoStoHe mafjboHiferfi faaba ratfaiferoan fanantoafian Xgöraäen @a» 
nomatötjti O. 3) :Sfä fifäti fuin fe otifi faanut tjanfituffi fäfiinfä riit» 
tämän määrän gtjtiön ofaffeita. — HJZutta fifioifen puotueneutooSion
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ia *tohnitunnan enemmistö taptoi vieläfin tiutemmin ifaapata 
Vallan yptiöSfä. 95'Tittoi' piti näet lifäffft antaa puolueneuvos
tolle määräämisvallan fetjben toimittajain oitaurifeSfa ja erottaa 
mifesfa, ilman että yptiö ja fen jäfenet fefä Uubenmaan järjestöt 
faijiVat afiaSfa mitään, Vaifuitaa. ga lopuffi ne Vielä taptoivat, 
että yptiö Valitiiji1 folme puolueneuvoston ja ypben Uubenmaan pii* 
rijärjeStön efittämää penfilöö jopiofuntaanfa, jolle jiiS olni tai jäänyt 
main taloubettifia teptäviö. Solmin terroin jiiS piti panSfaroita* 
man puolueneuvoston enemmiStönvalta „£yömieS"='Iepben fupteen.

Sun fyfymys joutui fitten Sjelfingin pu-oluafofouffen fäjiteltä* 
vöfit, ei puoluefofouS toti ottut yptäi färfäS faappauffeefi fuin puo» 
lueneuvoSton enemmistö oli ottut. Sotoufjen fano/maleptiValiofunta 
"riEtä nielaifi neuvoston Varfinaifen epbotuffen jotentin fettaifenaan; 
määritteli myös tarfatteen1 10,000 marfafji fen rapaerän, jolla pation 
ofaffeita peti olifi puoluetoimifunnan läjiin panfittaVa. ^PuoluefofouS 
fen ifijaan pylfäfi epbotuffen eitä Iaufunut fen aftattifeSta puolesta 
mitään, maan totefi «että fyfpmyS laatuunfa- näpben on liian pätäi* 
feSti ja ofittain myöSfin foVinnaifuuSfupteita fyrjäyttäVäSti vai* 
alistettu"; ebetteea fe päätti «jättää afian läpemmän järjeStämifea 
vaStaifeffi" fetä velvotti puoluetoimifunnan neuvottelemaan afiaSta 
Uubenmaan piirijärjestön puotuelaitoSten ja Xyöväen. ©anomalepti 
O. g):n fanSfa ja fitten maSta Valmistamaan uuben epbotuffen.

„S£pömieS"*Iepben puolueelle maltaamifen innoffaimpina fannat* 
tajina oli niitä, joita maStaan „®yömieS"=Iepben oli iäptpupt me* 
nettelptaparoäittelpiSfä jittoin täHöirii efiintpä. Näitten puolueemme 
läfenten omat laufunnot antanevat joutuu Verran Valaistusta 
mitä peibän mieliSfään liitfui jiHoin. toimittaja @. Stuorteva oli 
fittoin toimittamanfa «Sanfan Gepben" mutaan Iaufunut erääSfä 
tampeteen funnattiSjärjeStön eväStySfofouffeSfa afiaSta m. m. näin:

,,'SBaiffa puolueboimifunta ei aluStuffeSfaan, ole mitään mainin* 
nut fiitä, rnintä jopboSta leptien ottaminen puolueen määräysvallan 
alaifeffi on nyt astunut päitoäjärjeStyffeen, on fe tuitenfin epäile* 
mättä joptunut juuri nyfyään VattitfeViSta n. f. «fuuntariiboiSta" 
«työmiepen" ja Ufeitten maafeutulepiien Välillä."

'iPuoIuefipteeri turtia laufui §eljingin fofouffeSfa ajiaSta fe§- 
fuSteltaeSfa:

„— — ,§elfingin funnattiSjärjeStöSfä efttettiin fettaifia mieli* 
piteitä, että joS tämä puolueneuvoston epbotuS tulee päätöiffetfi, 
fiirtyifi „työmiepeu" fuunnan- määräämisvalta reVijioniSteiHe, fe 
taptoo janoa, että puolueemme enemmistö on revifioniSteja. tuollai* 
fitta fyytöffiHä ei lunttaffeni ole tobettiSta perää. $SoS taaS puolueen 
enemmistö on reViji®aistinen, niin miHä oifeubeHa puolue fitten 
fomeilee muunVärifeHä pää=äänenfannattajatta ? puolue jei jiaa 
pitää Väärää lippua."

IfJuoIueneuvoStoa ja puoluefofouffen fanomaleptivaliofunnan
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enemmistöjen' ef)botuf'ien perusteluisia ei oltu eiitettij pernSteefji 
teille hommalle jitä tarjotusta, että tabbottaijiin tuttia „5tpömieS"» 
lefjben juu, jottei je moiji ajaa jelmää luoffataistelufantaa, mutta 
puofueiteumoston afuStufjesja oli tuotu efiin eräitä muita fpitä tule» 
maan eljbotetunlaista poiiffeuStoimenpibettä „Xpömiehen" futjteen. 
'Jftuuattaftn on fettaijia fpitä efitettg. On tarpeellista jenmuoSji tar» 
fastaa, miSfä määrin ne fpbt feStäroäi annostelua, niittä niistä 
omat ojiattijeSti oifeita, mitta main tefaiStuia.

iPääperuSteena fj^öFfärjffcHe „XnömieS"=Iehteä mastaan oli neuf 
mostoit efibotuffeSja tuotte, ettei puolueettamme muta olin mielä ottut 
riittämää m a I teon t am a 11 a a „5Et)ömieS"=lebteen. ftttitenfä 
on tämän feifan laita? SBoimaSlaoIeroten puoIuefofouSten päätösten 
mutaan on puolueneumoStotta malta malmoa puoluelefjtiä. ©e jaa 
tuttia, mitfä puotnefofousten roäfiajoitta puoluetefjbifji pprfimät 
jomeltumat niitji ja mtjöntää tai fieltää jen armon, puolueen, jäjenct 
jaamat ejittää neumoStotte epäilpffiään, etteimät luule puotuelefjben 
noubattaman joiialibemofraattista ohjelmaa ja tmmäfjqttgä menette» 
Iptapaa ja neumoSto moi tuttia ajiaa ja antaa jiitä laufuntcnja, 
joilta fe moi jnlatSta ajianomaijesja lepbesfä. julman nitoa tuttuttafin 
ilmotusta moi neumoSto tarfaStaa, tnten puoIucjärjestijSjöäntöjeii 64 
ppfälä määrää, puoluelefitien toimintaa ja antaa liitä laujuntonja, 
joS Ijama-itjee jgiptä oleman. 9ieuroo§loHa on mielä malta peruuttaa an» 
tamanfa puolnelefjben armo letjbcltä, jolle faifoo jen jopimattomatji. 
puolueneumoStotta on jiiS puoluelefitien juljtcen jo entisten päätösten 
mutaan niin paljon mattaa tuin tobettijei tarpeet ja lehtien furiSfaJ 
pitäminen maatii, joten laajempien maltuuffieir jitte antaminen ja 
„2iqömief)en" erifoisajemaan ajettamineu ei motti aiheutua tojiiarpeen 
pafotiifjeSta.

Ebetteeu on olettama huomioon, että PuoIuefofouSten matinaijeen 
ohjelmaan fuulumat mtjöS1 puoluelehtiä foSfemat ajiat. Siten on pito» 
InefofouSfin oifeuteitu harjoittamaan malmontaa. Puoluemalmontaa 
on mijöSfin piirijärjestöjen harjoittama roaliroonta. fta je malmonta 
on muoiien fulueSja fäpnpt fjuolettijemmafii ja tehoffaammafji. 
PmolueneurooSton enemmiStöfin on farfonur fenriittäroän muille puo= 
luelefjbitte. „&rjämie§"4efjben talouteen, fantaan ja toimitulleen omat 
puolueen järjestöt ja jäjenet moineet määräämästi maifnttaa. Sillä 
pf)tiöfofoufji|Éa, funnuttisjärjeStöjeu» ja piirifötonfnsia on mainion» 
taa harjotettu. hallinnon fofoottpaitoon omat järjeStötfin moineet 
maifnttaa pptiöfofoufjiSja. ^a hattinto oit plccnfä auliisti jeurannut 
järjestöjen neumoja, jamoitr toimitus, puoluefofouffittafaan ci ole 
ottut aihetta ief)bä muistiitufjia „'£t}ömicS"=Icfjbeti taloubcn fjoiboit 
toimituffen tuon ja faunan johbosta. Eräät toimenpiteet „Ppömie5'^' 
löhben ia järjestöjen mäliStcn fufjtcibeu järjeStämijeffi omat fpttä tar» 
peen. Riutta eimätfö ,$§ ctii n piit ja muun Itiibcnmaan ttjöroäenjärjeStöt 
ebetteeu felpaiji ja ppStgiji, fofotiaispuolneeit fjarjottiaman malmoitnan
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lifäffi, toattoomaan „5&)ömieS"4ehben taloutta ja hallintoa ja mää
räämään jen toimitutfeSia ja Faunasta? ttttqöntäen on rnastattama 
töfjäll FgjqmqFftfJn. Sa perusteettomat ji on ttiS fatfottäma je roäite, ettei 
puolueelta otife ollut riittätoää toalroontatoattaa jo uqt „$qömicS"! 
leljöen tjli.

tpuotueneutooSton enemmistön' ehbotnffeSja oli mqöS miitattu nh= 
tiön o j a f f e i 11 e n omiStuflfeen, huomauttamatta että hhtiön 
ofafteita oli puolueefeen jetä tuntumattomitta että tuntunutta 'ritilöittä 
ja että järjestöittä niin ollen oli riittämättömästi niitä. gLömä oti 
tojiaan epätotta, mutta ei aitoon tahraton fem-mninen, jota ei tooiji 
toerrattain mäihättä torjata. m Fatji touotta .fitteu oli järjestöittä 
fentään huomattatoa määrä ojatfeiSta, eitä tiettätoäSti ote moniin 
attoifjin ollut mitään tobettista toaaraa puolueefeen tuntumattomista 
faatitfa puolueefeen tuntumista ofatfeenomiStajiSta/ftXämöu tjfjtctjb. 
matnittafoon tutumatta rouobctta eräitä tietoja, jotta toataijetoat 
aftan tätä huolta. „3pömieS"=Iehben ojcfteiSta fuului toiime huhth 
tuutia, jolloin oiafepääomaa oti toietä roähän mwmöttn, Wrthijnle 
56,14 prof., järjestöitte 43,86 pnof. Sppstuun topusja, jolloin foto 
pääoma oli mpptp, oli hffifhijtttö enää 53,1 proj. ja järjestöittä 
4ffl9 proj. ojatfeiSta. ®tjt)Sfuuni jälteen on hfjithtjiä ofafteita toie» 
täfiu jiirtpuqt järjestöille.) — 'StjiottijeSti on toain pöiroän1 fqfqmqs', 
milloin järjestöittämme ilman Puoluepäätöfjiäfin on ehboton ojafe= 
enemmistö 3pätoäcn Sanomalehti O. g):Sfä, — tobettijesti on 
]o nhfqittn järjestöittämme ia puolueen jäfeniflä toattatoa äänten 
enemmistö hhtiösfö — joten npt foSfetettuIta- toäitteettä on pohja 
pois, ainafin jttuä merfithffesfö, että „XhöimieS"flehti fen rouotfi 
otiji pitänqt puolueen mattaan ta-apata.

iPuoIuencuroostou enemmistön ehbotuSta oli mqöS perustettu toe= 
+oaimatta f e Sf i t tä m i S= ja f a n f a n to a 11 a i f u u Spcriaat- 
tcifiin. Oli ejitettq, tuinta fe ia fe puoluetoiminnan haara on feSfi= 
tettq puolueen fesfuSjohbon läjiin. ttftutta feStittämistä et mil- 
lointaan jaiji tehbä itfe tarfoiutfehji. ‘Söpiännöflinen ®ötq tulee olla 
teSfittämiSpuuhisja määräämänä. „$t)ömic§"-Iehben puolueen hattuun 
ottamifetta janottiin tähbättätoän pnoIuejärjeStöjen maltan laafentami- 
jeen jen johteen. Sftifji’ moijeen fcinoon tarttua, fnn muita jamaan 
tutoffeen toictoiä oti ja on, fefä parempia? 3a Iijätji fehitpS puo
lueenamme uähttää eräiSjä fuhteiSja toietoän ePfeSfittämijeen, 
hpöbhttijeen ja hebetmättijeen tpönjafoon ja erifoiStumifeen. Se tuntuu 
tuonnottijetta Fehitqtjeltä. ättutta neurooston ehbotuPeSfa on toii= 
tattu ulfomaibcn ejimertfeihin. 31-nnetut jetoStufjct jiinä juhteeSja 
omat toäriitäcn fphätqt, ja toertauSta tehbesjä ei ole otettu huomioon, 
että utfomaiben tartotetut ejimerfit eitoät jettaifinaan ote toerratta- 
miSfa Suomen oloihin. XobiStettn ei ote tuon „Xqömiestä" toStetoan 
feSfittämijcn httöbqttifqpttä ja toöfttämättömhhtiä. ipäinroaStoin on 
ilmeistä, että fägtännöttifet tarpeet eitoät jollaista toaabi. — Otijifo
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fitten ainoa- Eanfanvaltainen menettelytapa ollut fe, että Puolueneu
voston enemmistö määräifi ehbottomaSti „STyömieS"-'IehbeStä ja 
olififo fe „XyömieS"-Iehbette ja foto puolueelle Varmasti ollut hyö- 
bt)Hi§±ä? f)3uoIueneuVoSto olifi tyttä muobottifeSti ebuStanui toto 
puoluetta ja neuvoston jäfenet Voineet Vuofiitain faaba ohjeita piiri
järjestöiltään „$&)ömie§"=ief)ben valvonnan fulgteen. ttRutta nyfyi- 
fiStä oloista johtuu, että eivät muut piirijärjestöt Euin Uubenmaan 
olifi Voineet ief)bä neutooSton jäfenitte annettavia opjepääiöEfiä Eyttin 
Juuretta aji-antuntemuffetta, fun muiSfa piireiSfä ei olifi ollut „£yiö« 
mieS"-Iehben tilaajia ja lufijoita läfjesfään niin paljon Euin mitä 
Uubettamaotta, minEä puoluejäfenten lehti „£yömieS" on. Ufeitten 
ei-uuSmaalaiSten puoluetoverien olifi täytynyt turvautua fittoin 
toiSarVoifiin, joEo fuupufjeitten tai muitten puolueletjtien tautia an
nettuihin tietoihin työmiehen" IrifättyiEfeStä. fttäin ollen puolueneu
voston fopiVaifuuS -olifi tuttut hytein epäiltävötfi. Siina Ei n yhtä 
Eanfanv-altaiSta, ofittain paljon EanfanValtaifempaaEin fen fija-an on-, 
että Ipelfingin ja Uubenmaan järjestöt, joiben jäfenten valtava 
enemmistö jota päivä Voi muoboStaa Eäfitytfenfä „3ÖyömieS"=Iehben 
fifättöStä, EoEouEfiSfaan ja varta Vasten Valitfemienfa toimitfijain 
avutta tuota Valvontaa hoitaifiVai. paljon välittömämpi -olifi 
fittoin I-ehben ja fen Valvojain fuEjbe, luin joS puolueneuvosto fen 
fuhteen määräifi. ttttutta fe puolueneuvoston enemmistön määräys
valta lifäfft fifältäifi mahbottifuuben, että fe faattaifi muut
tua itfe „XyömieS"=Iehbette ja puolueettetin VahingottifeEfi. Ebel- 
läoIeVat otteet eräitten ValtauShommaa ajaneitten laufunnoiSta 
viittaaVat fettaifeen mahbottifuuteen, että „5työmieS"-Iehben luot- 
EataiStelufantaa muutettaifiin. ^pelfingin EoEouffen fanorna- 
lehtiValio-Eunta-Ein pitää jelvänä, että „£yömieS"-Iehben virallinen 
fuunta olifi puolueen enemmistön virattifen fuunn-an mutainen — 
olipa fe fitten tilapäifeSti vaiffa EuinEa porv-ariSyStäVättinenEin h> 
Vänfä. SBattan fiirryttyä puolueneuvostolle, ei olifi- jiitäfään tafeita, 
että ebuStajatoEouSteu Väliajoitta ajettaifiin lehbeSfä puolueen enem
mistön fuuntaa, vaan jotafin mahbottifeS-ti Vielä enemmän 
oiteatta olevaa, kannan muutoSmahbottifuuS fiiS on ajateltaviSfa. 
5Coimittajif'i joutuifi fittoin Tyenlilöitä, joitten Eanta olifi jyrEäSfä 
riStiriibaSfa ^elfingin, ja Uubenmaan järjeStyneitten ja lehben lu- 
fijain enemmistön faunan EanSfa. fiehben p-ääauiattinen Eanta olifi 
niille vi-eraS ia niitten fäfityffen mutaan, työväen luotfataiStelutte 
Vahingollinen tai ei ainafaan Eyttin hpöbyttinen. $elfingin fofouf- 
fen JanomalehtiValioEunta olifi fentään näitte juonut feuraaVan 
ormoniofotuffen: ,,-CuonnottifeSti ei tättöintään ole estettävä puo
lueen vira-ttifeSta fuunnaSta poiEEeaVia fuuntavivahbuEfia eri Ieh- 
biSfä, mifäli ne eivät fobi fofialibemotratiata Vastaan eivättä tar- 
Eota fen Vahingoittamista. Sttiinpä ei '-filtäEään Piiriltä, jonf-a pai- 
Eattifena Iehten-ä puolueen pää-äänenEanuaitaja (tartotetaan „Xyö=
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miestä") tulee olemaan, tule eStetpfji titaijuutta ebeHäinairutuisja 
rajoisja efiitää paitaltijia parraStufjia maStaaioia mielipiteitä puolueen 
Pää-äänentannattajan palstoilta/' SSä/än topbutuSta ja apua oliji 
liitoin ^elfingin ja ttubenmaan jelmäUä luotfataiStetutannalta 
oletoain enemmistöllä jiitä, ettei peitä luoftataiStetutantaanja toti 
cStettäiji jutfituomaSta „XyömieS"=Iäpben palstoilla — eptä ylei» 
fön ojaStoSja, fun tepben pääasiallinen fuunta tuitenfin tappelifi 
fitä maStaan. Sltitä maata jiitä? ©njifji: ifot joufot entijiä ti- 
taajia faattaijimat lafata tilaamasta lepteä. iXoijetji: järjes
töt jiUoin olijimat eptä pafotetut ryptymään juIfitaiStetuun 
mitallisia puolueen lepteä roaStaan, jota järjeStetmäUifeSti jotiji peibän 
luodfataiSielufantaanfa roaStaan. fiepben talous jiitä färfiji mar- 
maSti. etäistä jeltainen töpti? ©itäen toaStaifoon Sjrjö SDtäfetinin, 
SBiptori Äofojen „©ifeuS"=Iepben ejimerffil Qa maittapa jeltainen 
mitallinen lepti etäijitin puotuefaSjan turmiSja, niin ipyötyijitö tämä 
puolue jiitä riStiriibaSta, jota jiUoin oliji olemaSja? ©i pyötyiji, (maan 
mapinfoa färfiji puolue ja terroe puolue-elämä, tämmöisten map» 
bottifuufjien omaamista mätttää jofainen, jota puolueen etua pitää 
arrooSja.

©nnen mainittujen perustelujen lifätji „S5yömieS"»Iepben roat» 
tauSpommatle ejittimät jotfut, että „£yömieS"=tepti, tun ilmestyy pää
tä up un g iS ja, oli ja on muta jolptoajemaSfa puotueesja ja fen 
muoffi „feSfiiettäroä" puolueen mattaan, äimän totta an, että pää» 
faupungin lefibettä on juurempi merfityS tuin ejim. joSjatin pieneSjä 
maafeutufaupungiSfa ilmestymällä lepbeUä. ©nnen, jolloin ei 
ollut muita leptiä tai oli roäpän, oli „XyömieS"»Iepbeltä ©uomen 
iyöroäen tepienä mietä yleifempi merfityS tuin nyfyään. Udutta 
tuo yleinen merfityS on roäpentynyt. ©aifiSfa piireiSjä on jo lepti, 
toijtSfa fafji. SBiiji niistä 6-päimäijiä jo. ©pfä pian Iijää jellaijia. 
Uduut 3-päiroäijiä. IXStomatfo tobeÖalin „'£yömieSiä" mallata 
taptomat, että työtäifet yteijemmin rupeaijimat tilaamaan fapta 6-päi- 
mäistä tai yptä 3-päimäiStä ja yptä 6=päiroäiStä lepteä? SS ai usfo- 
matto työläisten luopuman piirienjä tepbistä? ©i! 6=päimäijet Iepbet 
tepittymät pteenjä ypä monipuotijemmifji. SBerrattain typyet mattat 
pääfaupungiSta mäajeuiufaupunfeipin, pupetimet, fäpföjanomalai» 
tofjet teferoät jo npfyaifana jen, että 6»päimäijiä maafeutuleptiä moi 
toimittaa ipan tifipitäin jamoin tuin pääfaupungin lepteä. ©i moi olla 
meiltä ©uomeSja 6-päimäiSten puiötueteptien mälidä jonottamaa eroa 
tietojen tuoreubeSja ja monipuolijuubeSja. Stun eri piireipin on tullut 
puolueteptiä, niin ipöläijet ulfopuoletta Uuttamaata omat lafanneet 
„j£pömieStä" tilaamasta. Sofea on je, jota ei puomaa, että tuo on 
oHui luonnollista fepttyStä, jota on joptunut puolueemme ja jen 
toiminnan jefä erittäin teptien fepityffeStä. SLäman nojatta on teptämä 
joptopäätöS, että „$yömieS"=Iepti oltuaan aifaijemmin enemmän puo
lueen jäjenten yleinen lepti, on mäpiteden muoboStunut päätän»
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pungin ja fen 'läpimmän ympäristön tpötoöen lepbefft gpä enemmän. 
Xätä fepityStä tobtstaroat -feuraatoat numerotttfet iiebotfin ofittain 
roarpaifemmalta ofittain npfgajalia: „S8göimieS"=Iepben lofafEeiSta oli 
puptiiEuusja tänä teuonna ^elfingiSjä ja munatta llubettamaatta 76 
prof. ja muuatta ©uomeäfa main 24 prof. ©pgiSfitun EopuSfa oliteat 
toaStaatoat Iuim.it 77,6 prof. »a 22,4 prof. „$gömieS"=Iepben tilaa
jista oli imelä ro. 1908 fofonaiSta,f^7 prof. muuatta fuin Uubetta- 
maatta afutoia, mutta ro. 1912 oli muuatta ©uomesja fuin Uubettam. 
olemien tilaajien profentttmäärä alentunut ja 37 :ään, fun Heljin- 
gisfa ja Uubenmaan maafeubutta „3)gömiepen" tilaajista afui 62 
profenttia.

Stttainitfematta ei fotot mgöSrään jättää, että puoIueneutooSto oli 
toebonnut puotuefofouSten aifaifempiin päätöf- 
f i i n tufeaffeen poiffeuSmenettelgä „$gömtepen" fupteen. Stttitä 
nuo tarfoietut toanpat paätöffct fifältätoät? iSBiipurin 'fofouS (1901) 
laufui „periaatieettifena toaatimuffenaan, että tgötoäen f a n a m a
f e p b i S t ö on täpeifeSfä tuletoaifuubesfa faataroa tgötoäen puo
lueen omaffi." Cifäffi toitoottiin, että „tgötoäen fanomaleptigptiöt, teip- 
besfään leptien fantaan toaiEuttatoia päätöfiiä — niinf. päätoimittajan 
ottamifeSfa 'g. m. antaifiroat loputtiferf ratfaifuroattan ipöroöenpuo- 
lueette." gorSfaSfa 1903 uubiStettiin SBilpurin päätä®, iftäitä päätöffiä 
ei ole toioitu ,et£ä ebeS gritettg1 toteuttaa niiben alfuperäifeSjä muoboSfa, 
fittä puolue et ole fesfuSjärjestöjenfä fautta ppStgnpt eifä npfgijinfään 
pigStg fiipen taloubcttifesti. fi n n noipin päätöfiiin on fuitenfin teebottu, 
niin fietää painostaa niiben päätösten erästä tärfeätä puolta. Jäitte 
päätöffitte oli nim. ominaista, että niitten fautta puolue jittoin taptoi 
päästä määräämään f a i E i S t a puotuelepbiStä f a m a 11 a I a i 11 a 
ja että f a i f f i puoluelepbet ajateltiin afetettatoaffi f am a a n af e= 
■maan pnolucefeen näpben. @iiS aitoan toista fuin fe puolueneu- 
teoSton enemmistön fuunnitetma, jofai taptoi panna „uögömies"> 
lepben poiffeus-afemaan muipiu leptiin roerraten. Säiipurin fofouffen 
töptipolitiiffia oli tafapuolista, tenu 1911 neuteoSton IeptipoIitiifEa 
poiffeuSfäännöSpoIitiiffaa,

2. 3lfian nujööenipiä mainetta.
£>elfingin puoluefofouffen päätöffen perusteetta oli puoluetoimi

funnan neutooteltatoa fefjötoäen ©anomalepti Dfafe 2)iptiön ja 
Uubenmaan piirijärjestön fanSfa. gjlimääräifeSfä gptiöfofouf- 
feSfaan toufofnun 30 päitoäuä tänä touonna fätttteli Sjgöroäen «Sa- 
nomalepti O. 3). fgfgtögStä laufunnou antamifeSta. puoluetoimifuro 
natte fiitä te. 1911 puoIueneuteoSton enemmistön epbotuffeSta, että 
„®pömieS"=Iepti otettaijiin puolueen pottuun. Sjptiön joptofunnan 
tapolta efttettiin faffi erilaista päätöSepbotusta. joptofunnan roiral-
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Hfena epboiufjeno oli S. Reinojen, St. “Kärpin ja 38. $arfilan lan 
funtoepbotuS, josfa mainitut penfilöt felittimät „-®t)6mtepen" .puo
lueen puituun ottamijen periaatteettijeSti aifeatji', mutta jamoiroai 
firistpneen toaltiottifen afeman tätiä oleman iroälttämätöntä jättää 
toiStaifetji niin pitfätte meneroä toimenpibe. Xättä fertaa epbottimat 
tqpbpttäroäffi feuraatoiin toimenpiterfiin: „että pptiön ojaffeitai mpp.» 
bään ainoastaan tpötoäen järjestöille; jefä että peti fun tpötoäen- 
järjestöt omistamat pptiön ojaEfeibeit enemmistön, muutetaan fäiän- 
töjen 19 ppfälän määräpsPääneStpFiiStä 'pptiofofoutjiSja jiten fun» 
Iuitoafii, että tutin ofafaS äänestää niin monelta äänettä Euin ään 
omistaa ofaffeita." SSmä epbotuS oli jiiS aitoon jämättä periaatteet» 
lifetta popjatta tuin m:n 1911 puolueneutooston epbotuS, maitia je 
fägtännöttijinä toimenpiteinä fifälji main gptiöjärjeStnffcn muutot» 
jen. — joptofunnan mäpemmistön jäfenet X. ^Pietiläinen, Kie» 
minen ja @. SSalpaS ejittitoät fofouffette epbotutfen, jota oli taaS 
jämättä periaatteettijetta faunatta Euin ^elfingin funuaHiSjärjeStön 
fgeljimgin puoluefofouSta marten pptoäfifpmä epbotuS ja muobolta.au 
tifipitäin jama Euin je ejitpS, mitä Uubenmaan foj.=bem. piirijär» 
jeStön puolesta piiritotoutjen päätötjen mutaan on teipit) tulemalle 
puoIuetoEoufjette puolueleptien ja puotuejärjeStöjen fupteiben iärj-eS» 
tetpStä, ja jota ejitpS on julaiStu puolnefofoufjeu atuStuS»' ja epbo^ 
tuSmipon jitouitta äPainittafoon, että joptofunnan toäpem»
iniStön epbotuS jijätji m'tiöSfin jääntöjen 19 ppfälän muutofjen, mutta 
litta tärteättä rajotufje;a, että ojatfeen omistaja jaiji äänestää 
forfeintaau Vip—1-Ao ojatta annetuista äänistä, josta joptofunnan 
mirattinen epbotuS ei tiennpt mitään. Sifäffi toäpemmistö Ppbotti, 
että tättainenfiu jääntöjen muutos otiji jefä macholtaan että tijäf» 
IpEfeltään mpöpemmin josjain uubeSfa pptiöEofoufjeSja fäiiteftäroä. 
— Käiben Ealpben .epbotuffen opetta ejitettiin tjptiöfofoufjesfa mpöS 
jettainen ujeiben ofaffoiben fannattoma epbotuS., että pptiön jupbe puo» 
luejänjestöipin jäilptettäijiin airoan ennallaan.

®un näistä epbotuffiSta pptiöfofoufjeSja äänestettiin, ofottautui, 
että main toerraitain toäpäinen ofa tannatti joptofunnan mirattiSta 
epbotuSta. '&e jäi alEuääineStpEjeSjä main 27 ääntä ja joptofunnan 
mäpemmistön epbotuS 82- ääntä. SoputtijeSja ääneStpffeSjä moitti 
foImaS eli muutofjia toaSiuStatoa epbotuS joptofunnan mäpemmisi 
tön epbotuffen 60 äänellä 56 roaStaan. -j@ielitpffefji puomautettafoon, 
että pptiöfofouEfen päätös tuli tättaijefji jen omituijen menettelpin 
iopboSta, että joptoEunuan roirattijen epbotuffen („£pömiepen" puo
lueen puituun ottamijen) fannattajat lopullifesfa äänestpffeSfä 
pteenjä pptpimät f a i f f i a m u u t o f j i a toaStustaroaan ep» 
botufifeen, toaifta joptoEitunon mäpemmistön epbotuffen mutainen 
päätös olifi toarmentanut puoluejärjestöjen jananmaltaa ja mäpentänpt 
pfiitpiSten ojaffeenomiStajien jananmaltaa ppttön ajioiSja, jota tarfo» 
tuSta joptofunnan iroirattifeSfafin epbotufjesja janottiin tafaa-ajetta»
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roan; tuo tarfotuS otifin fiiS heitto toäfjempiartooinen fuin tarfotuS 
roaStuStaa f it ä, että Uubenmaan |o|.=bem. .piirijärjestölle faatai» 
(iin entistä fuurempi omiStuSoifeuS lehteen ja oifeuS roaifuttaa ph? 
beSfä 'tjiätiön johiofunnan fanSfa toimittajain toatintaan ja erotta» 
mifeen.

Spötoäen Sanomalehti C. 9):tt ebettä terrottua päätöstä et Uu= 
benmaan |of.»bem. pitrifotouS, joita jen. jälteen joutui afiaSta tau» 
juntonfo antamaan, pitämät hbtoin fjarfittuna että tämän fpftjmiäffen 
oniteHifena eitä toputtifena rattaifuna jwxifattaan olemana. Se puoleS» 
taan päätti niifjin näEöfohtiin nojaten, joita ebettä on efilettij ar= 
[nosteluna ro:n 1911 puotueneurooSton enemmistön ehbotuffeSta, 
maabittuna taufuntona ilmoittaa puoluetoimifunnatte, „että feltainen 
fuunnitelnra, jonfa pudueneurooSto ro. 1911 efitti ^elfiagin .puolue» 
fofouffelte määräätnisroattan hauffimifeffi puolueelle „£rjömiehen" 
fuhteen ja mahbottifeSti piirijärjestöille piirilefjtien fuhteen, on hä» 
lättäroä; ja että «Säjöntiehen" ja Eaiffien muiben fiof.»bem. puolue» 
lehtien fufjteet puoIuejärjeStöitnn oliji parasta järjestää pääafiatti» 
1'eSti" |en fuunnitetman mutaan, jota fifälitjp puotuefofouffen alus» 
tuSmipoSja |iro. 44—45 oletoaan piirijärjestön eijbotufjeen puolue» 
lehtien ja puoIuejärjeStöjen toäliSten fuhteiben järjestämisestä, ja jota 
etempänä lähemmin feloStetaan.

Sun puoluetoimifunta oli faanut laufunnot |efä Säjötoäen 
Sanomalehti Ofafe gjtjiiöltä että Uubenmaan piirifofouffelta, 
efitti fe afian puotueneutooStotte. tPuotuetoimifunnaSta tuli tältä 
fertaa folme efjbotuSta. fttt. Curtia ja W. 'Sillanpää epbot» 
tiroat ntji hproäfftjttätoäffi roain periaatteesta ien fuuntaijet 
toimenpiteet „5£tjömieS"=Iehben ja puolueen roäliSten fuhteiben jär» 
jeStämifeStä tuin roiime puoIuetoEouffen |anomatef)titoaltofunta efitti, 
mutta fätjtännöttiSten toimenpiteiben fiirtämifen tuonnemmatfi; 5Dt. 
fPaafitouori ja ^Pietiläinen efittitoät, että „£pöimieIjeBt' fufjbe puo» 
luejärjeStöitjin fäitptettäifiin ennallaan; O. SS. Suufinen ja S. Wtanner 
efjbotiitoat, että Uubenmaan piirtfofoutfen ehbotuS afiaSfa fjptoät» 
fpttäifiin.

Curtia ja Sillanpää efjbotuffeSfaan, jota juuretta enemmiS» 
totta tuli puotueneurooSton päätöffeffi puoluefofoutfette efitettäroäffi, 
erääSjä fufiteeSfa fiiS perääntpitoät to:n 1911 puotueneurooSton etj» 
botutfeSta. Siinä nimittäin, roeboten Xtjöroäen Sanomalehti Ofafe 
Yhtiön ja Uubenmaan biirifofouffen toaStuStatoaan lantaan, ei 
enää etjbotettu muuta fuin periaatteellista roaltauSpäätöStä „SCtjö» 
miehen" fuhteen, lamatta luu toimeenpano fiirrettäifiin tuonnemmatfi. 
Idutta toifetta puolen homman alaston räifepS paljastui toietäfin 
enemmän täSfä efjboiuffeSja. SBiime puoluefofoutfette jätetijSfä eh= 
botuffeSfa oli toti toitoomuS muittentin lehtien fuhteen. Idutta np» 
fpifen puotueneurooSton ehbotuffeSta fefin on jätettä Pois. (li 
fiiS upfpään fattitiaifi, että tutiji1 pantua fortta ristiin järjestö»
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jen mailan lujittamifefft Syömäen ©anomalepti -O. g)-5§jä fen pa
remmin- luin muiSfafaan puoluelepbiäfä.

3.$Dtiten järjestettaroö ftatftftten puofuelefytieit ja järjestöjen fuQteet 
puolueen etua fitmäUä pitäen.

Uubenmaan piirijärjestö ei fatfo oleman tobelliSta ai
hetta „5Cyömiepen" erifoiSafemaan afettamifeen, päin mastoin 
fe pitää jitä määränä ja mapingoHifena, mutta jilti ei 
järjestö myöSfään ole fitäfään mieltä, etteitoät minfäänlaifet 
toimenpiteet oliji tarpeen järjeStöjemme mailan lujittamijeffi niin 
„2yömieS"-Iepben fuin muitten lehtien fupteen. ^Päin mastoin fuin 
nyfyinen puofueneumoSto, jofa fatfoo, eitä täSlfä fupteeSfa ei nyfyijin 
teptäiji- yhtään mitään, on Uubenmaan piirijärjestö iitä mieltä, että 
olifi toimittama järjestöjen mailan lujittamijeffi faifiSja lepbiSfämme, 
jittä faiffien niibeu fupteet puoIuejärjeStöipin omat pääajiaSfa famal- 
laifen järjestelyn tarpeeSja. Uubenmaan piirijärjestö on Fyllä äimän 
erilaifeUa tieriaatteellifella faunatta mitä järjeStelytapaan tulee fuin 
m:n 1911 ja nyfyinen puoIueneumoSto, mutta fatfoo, että fen epbotuS 
paljon lähemmin jopeutuu -SBiipurin Bofouffen periaatteeHifeen fan- 
taan puojueleptiä- foSfemaSja aftaSfa. SäytännöIIifeen toimeenpanoon 
näfjben on maan huomioon otettu muuttuneet olot. Söaiffa järjestelyä 
fiiS fairoataan, on Uubenmaan piirijärjestö fuitenfin jitä mieltä, 
ettei piirifofouffen eifä myöSfään puoIueBofouBfen pibä nyt, enempää 
fuin muutloinfaan minfäänlaijiHa paffopäätöBfiHä yrittää fajota 
puoluelepteä fuStantaman liiffeen itfepaHinto-oifeuteen, maan ejittää 
oma fantanfa toimomuffen muoboSja ja obottaa, että yhtiön 
ojaffeitten enemmistö roaStebeS pamaitfee pyöbyUifeFfi ottaa fen toi
momuffen puomioon. -Siinä mieleSfä fe epbottaa-fin puoluefofouffen 
laufuttamaffi ainoastaan „pitämänfä pyöbyHifenä ja toimotta-mana", 
että faiffien puoluelehtien fupteet järjestöihin jä-rjeStettäifiin „pää- 
ajiaSfa" piirijärjestömme „fuunnitelman mufaan", ilman että mi
tään lehteä pantaijiin erifoiSafemaan ja ilman että pafotuSta -fäy- 
tettäifiin. SEältä faunalta lähtien ejitettäföön Uubenmaan piirijär
jestön marjinaifen ajiaa foSferoan epbotuffen felmity-Efefji feuraamaa:

Septiemme ojaffeitten ja ojuufjien omistajina on myöSfin jeuffo 
yffi-Iöitä, niiSfä puolueefeen fuulumatto-miafin. Jämä epäfopta oliji 
mitä pifimmin faatama poiStetuffi. Uubenmaan piirijärjestö patuaifi, 
järjestöjen määräySmaHan lifäämifeffi, leptiypliöiHe ja ofuuSfunniHe 
annetta-mafii neutron: puolueefeen Fuulumattomitte ei oHenfaan ole 
myytäroä ofaffeita ja cfuufjia; entifetfin faatama poiS; eifä yleenii 
puolueefeen fuuIumiHafaan faiji olla ofaffeita, ellei puolueefeen 
fuulumien enemmistö leptiliiffeiSfä iöutuifi maaraan. ©en -fijaaiT
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föpotottaifiin järjestöjä innoffaaSti panffimaan itjelteen ofaffeita jo 
ofuufjia!, marjinfin paifattijia järjestöjä piirienjä feptitiiffeistä. ihotta 
fofo puoluejärjcstöelimistön roaifutuSmatita leptilitffeiSjä jcnfin pii, 
mitä puolueelta ja jen' orgaaneilla npt jo on, tutiji mapboHiiimman 
fanljammattaijeSti turmatufji, fatjoo Itubenm. piirij. ppöbpttifcfji, että 
rajoitetaan foptuuttijefji je forfein äänimäärä, jolta monia ofaffeita 
omistamat ojaffaat jäämät äänestää teptipptiön fofouffisja jitten fun 
löptipptiö epfä muuttaa iiiäntöjään jiteu (tai ofuueifuina muuttaa 
itfenfä jettaifefii ipptiöfji), että ujeampia ojaffeita omistamilla on 
enemmän fuin pPjf ääni. Xättaijen mitutoffen, jofa oliji teptämä, jos 
järjestöille jiten faabaan äänten enemmistö, tarfotuffenapan on jaaba 
järjeStöofaffaiHe enemmän ääniä, jotta pffitpiSten ojaffaiöcn päättäl 
misroalta jufiteeftifesti mäpeniji, ©e on jiiS fänjantoaltaineu tarfotus. 
SJtutta toijelta. puolen moiji tällöin fanljanmattaijuuS muuttua juurcSti 
päimmaSfaijefiji, joS pffi järjestö tai jotfut parmat järjestöt petfästään 
jen perusteetta, että niittä on ijo joufifo ofaffeita, jaijimat juptcettoman 
paljon enemmän ääniroaliaa fuin ijo jouffo toijia järjestöjä. Slaiffein 
paras tapa oliji tietqSti ääuestqS järjestöjen jäjenluroun mufaifeSti, 
mutta jeltainen ei pptiötain eitä ojuuStoimintatain nutfaan ote mat^ 
bottista. ©en muo&T täptim ja jopiiftn ottaa äänimäärän pcruSteeffi 
ojafetufu, joS järjestö-ojaffaiUa 'pteenjä on ujeampia ojaiffeita fuin 
qfjitpijittö ja joS tapbotaan järjestöjen määräämiSroattoafin Iijätä. 
SOtutta ejim. 1/10 tai annetuista äänistä oliji fentään mietä 
liiallinen äänimäärä ppbelte ainoalle ojaffaatte, maiffapa je on jär» 
jeStöfin, foSfa järjestön jäjeumäära ci täsfä taintaan tutin fpjgmpf- 
jeen; jo 6 tai 11 pientiifin järjestöä, joitta main oliji tarpeefjl ojaf
feita, moiji jittoin äänestää himoon faiffi muut mrjeStöofaffaat 
(pfjitpijiä täSfä tuFiurnottamatta). ttubenmaan piirijärjestön mie
lestä riittäiji täsjä ppmin, joS ojaffaan forfein mapbottinen ääni
määrä otiji, cuintääm 1 50 annetuista äänistä. äSoijipa ejim. niin 
fuurisfa ofoisfa hiin „XipöniieStä" fuStaiitamasja uptiöSfä jo jiitäfin 
puolta pienenmpi määrä (1/mo annetuista äänistä) olla jopimin 
forfeitnmafji äänimääräpä; jiltoinfin — 'pptiön ngflqifeu pääoman 
mutaan armioituna ja otafjucn, että noin puolet liitä oliji pteenjä 
pptiöfofoufjiSfa ebuStettuna — ne ojaffaat, joitta otiji mäpintään 15 
ojafetta, moijimat jaaba hifin noin 15 ääntä, ^aiffia foj.-bem. Duo- 
luetöptiä Jilmättä ptbettäcSjä oliji tuitenfin folpiirointa jättää 1/r)0 
annetuista äänistä forfeimmafji rajafji ja fama-tta jättää mapboHi- 
jeSti tarmittama enempi jupistaminen joroitcttamafji funfin piirin ja 
tepben erifoiSotojen nutfaan.

Septiliiffeitteu pattintojcn päaajiaHiuimpana teptämänä on liiffeit- 
ten tatouben matroonta ja poito. 35äHä alatta määräpsten antami
nen [imutta päin et oliji fopimaa eifä roiifaSta. ttubenmaan piiri
järjestön mielestä tutiji teptifiiffeitten jaaba mapaaSti matita pal- 
tintonja, joiben on lfoubatettama pptiö- tai ojuuSfuntafofouSten pää-
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töfjiä. ©bettpttäen, että järjestöt omatfitoat möäräpSmattan, cliji 
täpbet tafeet jiitä, että hallintojen fofoonpauo tulee täpjin järjestöjen 
mielipiteitä ja etuja mastaaraaffi eitä .puoluetta mahingoittamatfi.

Sun lehtien äaöimiot läpfpnee ufeimmin iroalita liifefeiffoja eitä 
politittijia feiffoja jfitmättä pitäen ja fun ei ote 'hproä pien» 
määrin erilaijia toalmontatehtäiroiä fafata lamoille, on lluben- 
maan piirijärjestö tatfonut erifoifen tarfaStustautafuunan otemasja- 
olon tarpeettifeffi. ipuoluejärjestöfääntöjemme hengen mufaifeSti 
omat piirifotoutfet jo armoStetteet puoluelehtiä ja antaneet niille 
ohjeita; ja lienee näitä ohjeita pleenfä feuratiu. Slinafin niin on 
tapahtunut Uubenmaan piirisjä. Vitutta roarfinainen jatfuroa tarf- 
taitu ei ole cttut 'tuitenfaan tenentään nimenomaijena tehtämänä. 
Sen rouotji on tarfastustautatuuta tarpeellinen. Sen malinta ja toi= 
mtnta olifii, futen ehboiutjesfamme efitetään, fanfaniroaliaisia ja ra- 
joittuifi täsfä fufjteeSfa jen tehtätoä tartfailuun, eiitpsten ja taujun- 
tojen antamijeen tarpeen mittaan toimituPjiHe, piirifiofouffitte ja Ie£)ti= 
liiffeitten Fofouffitte. £tuu Uubenmaan Piirijärjestön epbotuffeu mu
taan fusfaitin piirisjä otetoain puoluelehtien tartaStuStautatuntaan 
moiji tulta roalituffi mpöS jofu teEjben toimittaja, on tarpeen jollainen 
huomautus, että näiSfä tartaStuSajioiSja ättöön toimittaja ottato ojaa 
päätösten totoon.

Soimittajain ottamifesfa ja erotiamifeSfa on Uubenmaan piiri
järjestö tahtonut jättää fefö tehben taloutta hoitamalle hallinnolle 
että piirin tarifastuSlautafuimalte tafapuolifen maltan. Sen ei ote 
fatfoitn touftaaman lehttliifteitten itfehattintoa, mapunfin fun on 
ebettpiettämä, että juurin oja piirin järjestöistä omat mlnöStin lehti- 
liitteen ojaffeitteu tai otuuffien omistajia, mutta omat jafäneet 
omasta puolestaan .harjotetun taloubettiS-potitittifen lähemmän roat- 
monnan fahbette eritoisioimifunnalte. Stämmöifen menetelmän 
tantta tulifi täSfäifin topben, nim. tehben famnasfa — piitä toimit
tajathan firjotuffiSfaan efittätoät tehben määrääjäin hpmäffpmäö 
fantaa — järjestöjen mietipibe tehöffaaSti ebuStetufji ja pääfiji 
mpöSfin muifuttamaan. öehtien toimittajia matitesja ■ ja erottaesja 
on fuitenfin pibettämä titmättä jitä jelmää tojiajiaa, että tehben toi- 
mitustpö meneStpp parhaiten jittoin, fun toimituffen iäfenet omat jefä 
mahbottijimman pätetoiä toimeenfa, että mpöS feSfenään fopuhenfijiä 
ja pteenjä famammielifiä tpötotoereita. Sotta et toimituStpö joutuiji 
fäPfimään, ei toimittajia malittaeSja ja eroteftaesja pitäiji malitfija- 
funnan moiba fotonaan fprjäpttää päätoimittajan mielipibettä, hän 
fun enji jijasja on roaStiumatainenfin toimituffen puolesta, maan 
pitäiji hänen moiba, jittoin fun pitää toalitfijäfunnan päätöstä ma- 
hingottifena, alistaa ajia rattaisiamatji tehtipfjtiön tai -ofituSfunnan 
pteifesjä fofoiitfeSja, joSfa perusteet puoleen ja toifeen joutumat ptei- 
jemmän harfinnan ataijiBii. itähän fuuntaau fäpmän Phöotufjen
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Stiömäen ©anomafefiti O. 2):Ein pibetnSfä ilimääräifeSfä fotout- 
jeSjaan l&t)iroäfft)i.

äBalinaifen päätoimittajan roalitSeminen jo erottaminen olifft aina 
päätettätoä Ieljtityljiiön tai -ojuuStunnan pleifeSfä EoloulfeSSa, ja 
piiritotouljen annettapa afiaSta laufuntonfa, jotta oliji1 enemmän 
tafeita partinnan malairouuben fäilpmifeStä täSfä ju'f)tee§|a. piiri
järjestömme mielestä on fnptä iäljän mielä lifätä määräpS pleifeen 
piiriääneStntfeen metoamifeSta fellaifeSfa iapauIfeSfa, jolloin piiri- 
fofouffen enemmistö on fannattanut päätoimittajan erottamista, mutta 
on Sentään epämarmaa, tollo piirin puolueosastojen jäfenten enem
miStö on Samaa mieltä. SSoijiban näet olla, ettei ajiaa ole fitä ennen 
mielä läfiteltp piirin puoIueofaStoiSfa eitä ebeS niiben tieboSfa ote 
afiaan maituttamia fpitä. ©fjföpä fpmmeneSofa piirin puoIueofaS- 
toista tai jäfeniStä tooiji olla oifeutettu faamaan piiriääneStptfeen 
roetoamifen toimeenpantamalft.

SBatiintuneena tapana on jo ennestään, että puoIuetotouS, järjeS- 
töfääntöjen nojalla fäjiteHeSjään puolueletjtiä, artooStelee niitten fi« 
Säätöä. 'SBoiji olla paitanaan päättää, että fof.-bem. puoluelefjbet 
omat puolueloIouEfen niiben 'filfällöStä antamien määräisten alaifia. 
ältutta tietenfäärr ei Sellaisten määräisten fopiji olla mailan glfiitjiS- 
lotjtaifia ja fofialibemofratian fifäHä Sallittuja lantoja määräämiä, 
jotta määräplfiä moi oifeubella ja tobtuubeHa maalia taittia lehtiä 
noubattamaan. £ja jolatapautfeSja termeen puolue-elämän ja totoerit» 
lifen tajapuolifuuben muolji oliji puoluetofoutfen aina marottama 
antamasta poilteuSmääräitfjiä, joita ei fomeHeta famaHa lamalla 
faiftiin letjtiin.

SbeElä Selostetun tapaifen Suunnitelman uSfoo Uubenmaan piiri
järjestö toteutettuna maStaaman niitä maatimuffia, joita n> 
fiään Eoptuubella moibaan afettaa puoluelehtien ja puoIuejärjeStöjen 
mäliSten firfjteiben järjestämistä tartoittaen. ©en lautta tulifi jär- 
jeStöjemme määräpStoalta tojiäfiaHifeSti lefitipritpEfiSfä toa-rmalfi. 9te 
olijimat puoIuelaitoEfia loloonpanoltaan, mailta ullonaifeSti fäilgt- 
täifiiroätlin oifatephtiö- ja ofuuSluntamuobon. puolue fjarjoittaiji tar- 
laStuSmaltaa phtälaiUa taittien fupteen piirijärjeStöjenjä, puolueneu- 
moSton ja puoluetotouffen lautta, eitä louttaiji lefjtiliilleitten eitä 
piirijärjestöjen itfeballinto-oiEeutta. Uubenmaan piirilotoutfen edj« 
botus iifältää jiiS oitean ja puolueelle ebuHilfen Suunnitelman „5£pö- 
mie§"-lebbert Samoin tuin muitten puoluelehtien ja fof.-bem. puolue- 
järjestöjen mäliSten fufiteibeu järjeStämifelfi. ©en toteuttamifeSta 
oliji toanmaSti paljon Ijiötiä puolue[epbistömme lehittjffeUe ja toto 
©uomen tpömäenliiEEeeHe.
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Uubenmaan läänin piirifolous eljbottaa,
että puoluetotous, tunnustaen puolueleljtiä tustantaroain liitteiben 

fjallinto=oiteuben, laufuu pitäroänfä Ijpöbpllifenä ja toivottamana, että nuo 
liitteet järjestämät (uljteenfa puoluejärjestöiljin pääafiallifesti jeuraaman fuun» 
nitelman muiaijesti:

1. Sefjtiä fndtantatnain liitteiben ofalfaat.
Puolueefeen tuntumattomille ei ole mpptäroä puolueleljtiä lustantaman 

ptjtiön ojatteita tai ojuuslunnan ofuutfia ja Ijeiltä ole toetettaroa faaba pois 
ne ofatteet tai ofuubet, joita Ijeillä ennestään on.

puolueefeen tuuluroilletaan ptfitpifille ei pljtiön on mpptäroä ofatteita 
tai ofuustunnan ofuutfia, ja fjeiltä on toetettaroa faaba peiliä jo olemat pois, 
mitäli tämä on maljbollista ja mitäli täten ei faateta maaraan puolueefeen 
tuuluroien jäfenten enemmistöä ptjtiösfä tai ofuustunnasfa.

puoluejärjestöjä, roarfintin paittatunnalla ja omasfa roaalipiirisfä ole» 
roia, telotetaan ostamaan mafjbollifimman paljon ofatteita tai ofuutfia puo» 
lueleljtiä fustantaroisfa liitteisfä.

fleljteä lustantaman pljtiön fopii muuttaa [ääntönfä jiten, että ufeita 
ofatteita omistamat ofattaat faaroat roaituttaa pljtiön päätösten tefoon ufeam» 
maila tuin pljbellä äänellä, tuitentin main torteintaan lzBo:s=ofalla annetuista 
äänistä, jos fillä tamalla faabaan järjestöille enemmän ääniä. Samalla 
eljbolla fopii muuttaa letjteä tustantaroa ofuustunta Jellaifetfi pljtiötfi.

2. Jpallinto.
fleljtipfjtiö tai »ofuustunta roalitfee roapaasti fjallintonfa, jofa Ijoitaa 

liitteen afioita fääntöjen ja ptjtiön tai ofuustunnan pleifen toloutfen määräps» 
ien mutaan.

3. Settien tarfaStuö.
piiritotous roalitfee rouofittain tartastuslautatunnan roalroomaan piirisfä 

olevain puolueleljtien fifältöä. Sartastuslautatunnatfi moi piirifolous mpös 
määrätä piiritoimifunnan.

SUluistutuIfet toimitusta raostaan tefjbään tarfastuslautatunnalle tirjalli» 
festi. flautatunta tuttii ne ja tetee niiben joljbosta fjuomautuffia toimitut» 
iutfelle, fifäli tuin nätee päteroätä aihetta oleman.

Sartastuslautatunta antaa toiminnastaan felostutfen piiritotoutfelle ja 
luntin leljben ojalta ptjtiön tai ofuustunnan pleifelle totoutfelle fetä laufun» 
-non leljben iannasta ja fifällöstä pnnä efjbotuffenfa epätosien torjaamifetji.

3os tartastuslautatunnan jäfenenä on piirisfä oleman leljben toimittaja, 
ältöön Ijän näisjä afioisfa ottato ofaa päätösten tetoon.

4. Soimittajain ottaminen ja erottaminen.
flefjben joljtotunnan ja piirin tartastuslautatunnan jäfenet roalitferoat ja 

erottamat leljben roafinaifet toimittajat fiten, että, milloin maali tai erotta»



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

— 16

minen joutuu äänestpffellä ratfaistaroaffi, päätötfen tetoon ottaa ojaa pptä 
monta ääntä tarfastuslautafunnasta ja jof)totunnasta, ja joptofunta toimeen* 
panee fiten tepbtjn päätöljen.

3os lepben päätoimittaja ei pibä joptofunnan ja tarfastuslautafunnan 
fannattamaa pafijaa jopiroana tai päteroänä, tai jos pän roastustaa niiben 
päättämää toimittajan erottamista, moi pän alistaa fpjpmpfjen roalitfemi** 
[estä tai erottamijesta pptiön tai ojuusfunnan pleifen fofouffen rattaista** 
roaffi; jos taas tarfastusiautafunta ja päätoimittaja fannattaroat pafijan roa* 
Ittjemista tai toimittajan erottamista, tapaptuu roalitfeminen tai erottaminen 
roäliaifaifesti, funnes mainittu pleinen fofous fpfpmpfjen lopullijesti ratfaifee.

SBafinaifen päätoimittajan roalitjee ja erottaa pptiön tai ojuusfunnan 
pl.inen fofous fuultuaan joptofunnan ja tarfastuslautafunnan epbotuffen 
pnnä piirifofouffen Iaujunnon; jos piirifofouffen enemmistö fannattaa erot** 
tornista, rooi Vio piirin puolueojastoista tai jäjenistä alistaa piirin puolue** 
äänestpffellä ratfaistaroafji [en erottamista puoltaman päätöffen jofo pproäf** 
fpmifen tai pplfäämifen.

5. Vcpbct ja puolueen päätöffet.

<3of.=bem. puoluelepbet omat niiben määräisten alaifia, joita ©uomen 
[ojialibemofratinen puolue antaa puoluelepbiffi pproäljitpille lepbille niiben 
fifällöstä, mutta puoluefofous ei anna millefään lepbelle poiffeusmääräpffiä, 
joita ei joroelleta [omalla taroalla faiffiin puolueleptiin.

Uiibeitmnattläänin Sofinlibcmofratiucit Sönnlipiiritoimifunta.

Öelfinfi 1913, Spöroäen firjapaino.


