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niaamatfa kokouksia. M uutamien tovereiden kanssa pää
tettiin taaskin koettaa huom enna aamupäivällä. Sama vai
keus luonnollisesti kuin edellisessäkin paikassa. M uutamia 
kymmeniä sentään tuli. Hyvä niinkin. Voinhan edes jär
jestää asiamiehet.

Inkeroisissa oli sentään toista. Oli hom m attu kokous 
ja m uutenkin järjestetty asiat. Tovereita kokoontuikin täysi 
huone. Juttelin heille parisen tuntia. Toim inta tuntuu ole
van hyvin järjestettyä, vaikka pitkällinen lakko oli hiukan 
lam auttanut toim intaa. Naiset lupasivat panna iltaman leh
den hyväksi.

Kouvolassa sanoivat ilm oittaneensa kokouksesta. Pari 
kolm e henkeä tuli, joten kokouksesta ei tullut mitään. Se 
kuuluu m uuten täällä olevan tavallista, että puhujat saavat 
m ennä niine hyvineen takasin. Sain kuitenkin asiamiehen.

Kuusassa ja Kymissä puhuin iltamissa. Täällä oli jo 
ennestään tehty työtä lehtem m e hyväksi. Lietsoin sentään 
lisää innostusta.

Voikassa ei oltu puuhattu kokousta.
Pyhässä Mikkelissä  innostuivat naiset asiaan. Valittiin 

yksi pääasiamies ja viisi »lentävää», jotka pitävät huolen 
lehden levittämisestä.

Suonenjoki on suurenpuoleinen kylä, mutta »Työläis
naiselle» ei siellä ollut tilaa riittänyt. Koetin ravistella nai
sia, sekä hom m asin asiamiehet.

Kuopio m inut melkein hämmästytti. Naisia suuri sali 
täynnä ja miehiä lienee ollut porstua puolillaan. Innostusta 
todisti se, kun sain heti toistakym mentä tilaajaa lehdelle, 
huolim atta loppuvuodesta. Ensi vuodeksi on m inulla täältä 
hyviä toiveita.

Lapinlahden naiset koettavat värjötellä kirkon turvissa 
ja siksi eivät uskalla tehdä m uuta asian eteen kuin parjata 
ja m ustata aatettamme. Jokunen tiedonhaluinen joukossa 
löytyi sentään. Asiamiehen kyllä sain, mutta saas nähdä 
saako hän raivattua tietä lehdellemme.

Iisalmessa oli asiamiehet ennestään, m utta hyvin lai
meilta naiset näyttivät.

Kajaanin pienessä kaupungissa näytti toim inta eloisalta. 
Mutta kyllä sopisi enempi kiinnittää huom iota om aan leh- 
teenne. Täältä huippasin

Haminaan. Täällä kunnostivat nuoret miehet itseään 
tilaamalla lehteä, kai hentuilleen. Seurattava esimerkki. Ko
vin vanhoillinen kaupunki muuten.

Lappeenrannan naiset eivät olleet katsoneet tarpeelli
seksi hom m ata kokousta. Kävellessäni kaupungissa tein 
kuitenkin havainnoita, jotka eivät olleet kovinkaan ilahdut
tavia. M uunm uassa erään rakennuksen edustalla seisoo 
pitkä rivi ihmisiä. Menen lähemm äs ja tarkastan mikä 
paikka se on, jota ihmiset niin uskollisesti vartioivat. Oven 
päällä seisoi suurin kirjaimin Viinakauppa.

Siis myrkkylähteet ovat nautinnon välineitä täälläkin. 
Mikä nosti surkuttelun korkeim m illeen, oli se, että nuoria 
naisia seisoi häpeämättä nassakka kädessä tuossa inhoitta- 
vassa joukossa. Eiköhän teilläkin L. rannan naiset olisi 
syytä heittää pois pikkumäisuus ja itsekkäisyys sekä käydä 
tosityöhön valon levittämiseksi.

Lauritsalan toverit halusivat sanan rieskaa ja siksi oli
vat hom m anneet kokouksen sam ana päivänä kuin Kaukaalle, 
kuitenkin päivällä, että ehdin Kaukaalle illaksi. Näillä m o
lemmilla tehtailla oli innostunutta väkeä. P uhuin  vielä 
myöhemmin Lrrannan iltamassa.

Hovinmaalla oli asiaan innostunutta yleisöä. Kokouk
sessa oli runsaasti väkeä, jotka ostivat kirjallisuutta.

Viipurissa ei oltu ilmoitettu kokousta. Lehden asia
miehiä oli jo ennen valittu, sekä keskusteltu yleisissä ko
kouksissa.

Talikkalaisten toimintaa kehuttiin vilkkaaksi.
Enson toverit ovat toim innan väkeä. Satuin sinne 

juhlapäivänä. Meitä oli siellä kolme pappia, jotka vuoron

perään paukuttelim m e aam usta iltaan. Yleisö ei ollut vie
läkään väsynyt. U nohtum attom an muiston jätti se innostus 
ja toverillisuus, joka täällä vallitsi.

Enson naistoverien toim inta kelpaa toisille esimerkiksi. 
»Työläisnaista» leviää yli 50. Naisosasto myöskin voim a
kas. Jäseniä kertoivat haalivansa personallisella agitatsionilla, 
kulkien torpasta torppaan. Innokas kylvö kantaa aina he
delmiä. Samanlaista jatkoa toverit!

H. R.

Matkan varrelta.

Helsingistä O uluun on pitkä matka ja rautatienhallitus 
ei ole kuitenkaan nähnyt hyväksi antaa kolm annen luokan 
matkustajille tilaisuutta edes kovalla vuoteella lepäämään, 
sillä ainoastaan toisen luokan m akuuvaunuja seuraa junaa. 
Kun matkustaja tulva on tavallisesti hyvin suuri O ulun  ra
dalla, tuntuu matka hyvin rasittavalta. Lähdin Helsingistä 
jouluk. 14 p. ja Seinäjoella olin 15 p. sunnuntaina jossa 
pidettiin naisten kokous iltapäivällä ja yhdistyksellä oli iltama 
jossa puhuin. Seuraavana päivänä jatkui matka O uluun. 
Siellä tapasin m uutam ia Suomettarelaisia edustajia jotka ker
toilivat akitatsioni retkistään tapaamilleen tuttaville ja suun- 
nittelivat uusia hyökkäyksiä tehtäväksi.

O ulussa oli 16 p. yleinen naisten kokous jossa puhuin 
naisten asemasta siveellisyyskysymykseen. Puheen jälkeen 
keskusteltiin ja päätettiin ryhtyä naisten palkkojen korotus- 
kysymystä ajamaan, valittiin seitsenhenkinen komitea jonka 
huoleksi jäi pitää asiaa vireillä. Oulussa on satamatöissä 
naisilla sam a palkka kuin miehillä, jota vastoin kaikissa 
m uissa ammateissa on naisten palkka noin puoli ja vieläpä 
alle siitä kuten esimerkiksi palkollisammatissa. Palvelijat 
toim ii samassa osastossa sekä mies että nais palvelijat ja on 
heidän osastonsa toim inutkin koko hyvin, m utta olisi kum 
m inkin edullisem paa että toim inta innoissa ei mentäisi lii- 
jan usein tansseja toim eenpanem aan, sillä jäsenillä olisi va
listuksen tarvis suurem pi kuin tanssi tilaisuudet. O ulusta 
tullessa poikkesin Lapualle jossa yhdistyksellä oli kokous 
jossa puhuin. Täällä oli naiset hyvin innokkaassa toimessa 
ja nuorisoliitto joka oli vastaperustettu kuului myöskin ole
van hyvin elinvoipainen. Lapualla kertoivat naiset erään 
tapauksen joka on hyvin kuvaava suomettarlaiselle naistoi- 
minnalle. Eräs puotilainen yritti raiskata erään tytön josta 
tyttö vaati poikaa edesvastuuseen, ja siitäkös oli suom etar- 
laiset rouvat kovin paheksuneet, että nainen kehtaakin p u 
hua täm m öistä julkisuudessa ja vielä m ennä käräjiin, ja että 
tyttö joka itse kuului sosialidemokratiseen puolueesseen, 
haastaa muka pojan vaan siksi, että poika on suom ettare- 
lainen. Siinä se on suomettarelaisten siveysoppi. Työläis- 
luokan nainen ei heidän mielestään saa puolustaa siveyt
tään jos sortaja kuuluu heihin, ja että naisen pitäisi hävetä 
eikä vetää sellaisia rum ia asioita päivän valoon. Kuväavata 
on myöskin nim ism iehen menettely. Kun tyttö antoi n i
m ismiehen toimeksi haastaa poika oikeuteen »raiskausyri» 
tyksestä» niin nimismies antoi haasteen »kunnianloukkauk
sesta». Matkalla Vaasaan jouduin  vaunuun jossa oli suuri 
joukko amerikasta palaavia siirtolaisia. Iloisella mielellä oli 
pojat ja viinapullosta sitä iloa lisättiin tavan takaa. Puhe 
ja käytös oli samaan tapaan. Teki surullisen vaikutuksen 
kun katseli »miten viina viisaan villitsee, järjen tyhmältä 
pois ottaa.»

Vaasassa naiset valittivat toim intansa laimeutta, ja sitä 
joukkoa joka oli iltama tilaisuudessa ei juuri voinut innos
tuksesta kehua. N uoria paikia ja tyttöjä jotka tulivat ja 
m enivät ulos ja sisään odottaen tanssin alkamista, ainoas
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taan vähempi osa oli vakavampaa innostunutta. Juoppous 
on sekä Vaasassa että Vaasan ym päristössä vielä hyvin ylei
nen joka m yös suuressa määrin ehkäisee työväestön järjes
täytymistä. Kun vielä ottaa huom ioon  että Vaasassa on 
naisten luku monin kerroin suurem pi kuin miesten, sillä 
Vaasan suurissa kehruu että kutom otehtaissa työskentelee 
suunnattom at määrät naisia ja että taas miesten työaloja on 
verrattain vähän,\ voi Vaasaa sanoa »naisten kaupungiksi». 
Äitien kokoukset ne kum m inkin ovat vetäneet naisia puo 
leensa niitä kun on pidetty arkipäivinä iltapäivillä ja on 
osanotto niihin ollut erittäin runsas. Pakkanen yltyi pa
hanpäiväisesti Vaasassa oloni ajalla, pyrki jo neljännelle- 
kymmenelle joten koko työväen talokin oli kamalan kylmä. 
Puiden kalleutta valittivat kovasti ja m uuten on Vaasa niitä 
kalliimpia kaupunkeja, vetelee vertoja H elsingille kaikissa 
muissa paitsi ei vuokrien kalleudessa.

Sippolassa pistäydyin jou lun  tapanina, paikkakunnalla 
ei ole naisosastoa, mutta on naisia kum m inkin yhdistyksessä 
moniaita ja toimivat m ukana koko reippaasti. Puoluerajat 
kerrottiin Sippolassa olevan hyvin selvillä koska postin 
kautta tulee kylään kolme nuorsuom alaista, kolm e suom et- 
tarelaista ja suuri pinkka työväenlehtiä. Kymin Karhulassa 
oli naisilla v. k. 29 p. lipun vihkiäiset jossa olin mukana. 
Komea lippu sai kaikki erittäin juhla tuulelle ja naiset joista 
useamm at olivat nuoruuden ijän jättäneet taaksensa ovat 
toim ineet hyvin tarmolla. Sanottiin Kymin osastoon viime 
vuonna kuuluneen yli kolme sataa jäsentä.

»Työläisnaista» lupautuivat jokapaikassa levittämään oi- 
keen porvoon mitalla, että saadaan siitä kohta enin levin
nyt lehti Suomessa.

M. S.

Mitä me voimme naisille?

asemassa ja se on se, että niin kauvan kun ei kunnallinen 
äänioikeus ole yleinen, niin kauvan ei meillä ole mitään 
toiveita todellisesta avustuksesta kunnan puolelta ei ainakaan 
naisten asemaan nähden Vasta sitten kun me saam m e va
lita valtuustoon naisia, voim m e odottaa, että siellä ym m är
retään »mitä tehdään naisille». Siihen mennessä olisi kum 
minkin naisten kaikkialla Helsingin työttömäin naisten ta
paan kokouksissaan esitettävä olosuhteisiin soveltuvia vaati
muksiaan m uistaen: »hän oikeutta maas’ ei saa ken itse sit 
ei hanki».

Miina S.

Tovereita linnaan!

Olem m e puhuneet tuon tuostakin noista puristuslailli- 
sen painohallituksen töistä, joiden uhreina sosialidemokrati- 
sia sanom alehtim iehiä linnaan ajetaan. Viimeksi koski vaino 
O tto Piisistä, nuorta toveria, joka sattui olemaan Kansan 
T ahdon toim itussihteeri samaan aikaan, jolloin lehteen ilm es
tyi lyhyt kaikenlainen, joka on tulkittu valtiolliseksi. Nyt 
tuom ittiin tuolle uutteruudestaan tunnetulle toverille 8 kuu
kautta vankeutta. T uom io on kamala — kysymyksessä on 
majesteetin loukkaus ja sellaisesta saattaa olla rangaistus 
kova.

Ajatelkaas miten kaukana on silloin katsantokanta so 
sialidemokratian katsantokannasta, kun voidaan tuolla tavoin 
tuom iota säätää —  syvä juopa on hallitsevain ja hallittujen 
välillä — orjuuden ovat aikoja nämä.

Mutta me vainottujen aateveikkojen kanssa sam oin ajat- 
televat sanom m e: Pää pystyyn sittenkin. Ei valitusta! Ei
peräytym ystä! Se on miehen työtä nousta ja vaaroissakin 
Hehuttaa korkealle aatteen lippua.

Kunnia urhoollisuudelle!

Kun Helsingin työttöm äin naisten kokouksessa valittu 
komitea kävi kaupungin valtuusmiesten puheenjohtajan luona 
jättämässä kirjelmää valtuustolle, niin huudahti puheenjohtaja: 

»H erra jum ala mitä me voim m e naisille»
Eikö tämä vastaus ollut hyvin kuvaava siitä katsanto

kannasta millä naisia yleensä kohdellaan, heille ei riitä avus
tusta sillä se vähä mitä työväestölle rippenee herrain pöy
dältä täytyy antaa miehille. Naisilta kyllä vaaditaan että he 
viettävät siveellistä elämää, suorittavat veronsa, ja täyttävät 
yhteiskunnalliset velvollisuutensa. Mutta kun ei ole työtä 
ja koska työajaltakin maksettu palkka on pieni, että jo  sil
loinkin saa puolittain puutetta kärsiä, niin mitä tekee sitten 
kun työtä ei ole ollenkaan saatavana. Kun joukko jonka 
ainoa elättäjä on työtön nainen, vaatii leipää ja lämmintä, 
ja jos näm ä naiset tahtovat kerrankin käydä sam oja luval
lisia teitä kun työttöm ät miehet ovat jo  kauvan sitten käy
neet, niin sitä hämmästyksellä ihmetellään, että nyt jo nai
setkin — vaatimaan rupeavat.

Valtuuston puheenjohtaja oli kum m inkin luvannut esit
tää asian valtuustossa/josta  asia lähetettiin rahatoim ikam a
riin, mitä siellä on vastattu em m e vielä ole kuulleet, vaan 
hyvin luultavaa on, että sielläkin herrat laskevat kätensä sy- 
däm melleen ja sanovat: »herra jumala mitä m e voim m e 
naisille» ja jättävät asian siihen, sillä m uuta em me sieltä 
osaa odottaakaan.

Mistä kylläiset herrat nälkäisien naisten hädän ym m är
tävät. Jos olisimme kymmenen vuotta sitten alkaneet esit
tää vaatimuksia, niin ehkä olisivat oppineet ymmärtämään 
»mitä he voivat naisille»

Täm ä vastaus näytti myöskin yhden kohdan meidän

Riitasoinnuissa.

Kun Mikko oli nähnyt Ainon mustat silmät ja soman 
kävelyn, oli hänellä siitä pitäen kuvastellut mielessä tuon 
tum m an tytön kuva.

H e m enivät sitten kihloihin. Mikko kuvitteli aina 
aam uin ja illoin som aa lemmittyään, kuinka onnellista mah- 
taisikaan olla se vastaisuus, jolloin hän aina ja loppum atta 
saa A inonsa omistaa. Varmaan he kauneim m illa sanoilla 
toisiaan puhuttelevat —  varmaan Aino hänen sylissään is
tuu ja hennot kädet kaulaan kiertää.

H e menivät naimisiin.
Mutta mikä pettymys! Riitasointujen kiusallinen pär- 

ryytys, toinen toisensa sielun jokapäiväinen raatelu olikin 
heidän yhteiselämänsä.

Aino oli sairaloisen oikukas, niin ainakin Mikko päätti. 
Hänellä oli päähänpistoja. Milloin hän tahtoi uusia pu 
kuja, m illoin koru-esineitä kotiin. Mutta jos Mikko jotain 
sattui ostamaan yhteistä kotia varten, hän torui ja oli nyr- 
peä. Kun Mikko esitti teatteriin menoa, ei se A inolle so 
pinut. H e olivat erimieltä useimmassa asiassa. Politiikas
sakin tuli kinaa, vaikka m olem m at olivat sosialisteja.

Sielut eivät sointuneet. Eivät ym m ärtäneet toisiaan. 
Ainon mielestä näytti Mikko rum alta ja köm pelöltä. Mikko 
katseli, kuinka Aino laihtui ja suun sekä silmäin ym pärille 
tuli herm ostunut ilme.

Toisiinsa he olivat tyytymättömät. Ikävystyivät elä-


