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Vaalikalastus käynnissä.

(------------ Käy ympäri kuin kiljuva
jalopeura ja  etsii kenen hän nielisi).

P o rvarillise t ovat a lkaneet vaalikalastuksensa o ikein  täy
dellä  todella . Sekä entiset että tu levat ehdokkaat kiertävät 
m aita  ja  m an tereita  ja  sitäpaitsi koko  leg iona  p ikku  akutaat- 
to re ja , jo tka  au tu u d en  sanan  saarnaavat. Eri p u o lu ee t ku t
suva t sanom alehd issään  ylioppilaita , m aistereita, opettajia, p ro 
fesso reja  y n n ä  m uita v irkavapaita ilm oittau tum aan  puo lueensa  
kansliaan  ennen  m aalle m uu ttoaan , että saataisi sop ia  m ih in  
p iiriin  sop isi m ennä vaaliakitaattoriksi. A jatelkaa m ikä onn i 
nä ille  porvarillisille , että saavat su u ren  jo u k o n  valtion  pal
kalla olevia akitaattoreita ja  n iin  —  o p p in e ita  sitten. E ttä 
vaalit on  m äärätty  tapahtuvaksi heinäkuu lla , o n  o llu t viisas 
teko , koska sillo in  o n  työväellä  k iirein  työaika ja po rvareilla  
aivan vapaa. A jatelkaa, että y liopp ila ita  on  to istatuhatta  
(näm ä to s in  ei vielä saa valtion  palkkaa, m utta  useam m an 
isä saa). S itten opettajisto , jo s  ei p o rv a rit näillä  jouko illaan  
p id ä  p u o liaan  n iin  on  se  ihm e. T yöväestö , joka  talvella 
sai o lla  työ ttöm änä, on  pako ite ttu  kesällä vo im iaan  p o n n is 
tam aan  ansaitakseen, ja  täm ä on  nähtävästi o llu t po rvare ille  
läh tökoh tana  vaaliajan m äärääm isessä.

Sääliksi käy kansaa, jo n k a  täytyy sulattaa kaikki se  pöty, 
jo ta  sille  tu llaan  syö ttäm ään  vaalien aikana. M ihin su u n 
taan se m enee, o lem m e olleet tila isuudessa näkem ään  p o r 
varillisista lehd istä  ja  niissä ku itenk in  koetetaan käyttää vähän 
h ien o m p aa  kieltä kun m itä tavallisesti m aalla puhu jatila i- 
suuksissa saa kuulla. N e, jo tka ovat varm o ja  kannastaan 
saavat kyllä o lla  rauhassa, m utta  n iiden , jo tka  epäröiviä, 
n iiden  ym päri he  käyvät kuin  k iljuvat ja lopeura t, etsien ke
nen  he  saisivat niellä.

E ttä uh rien  luku ei saisi tu lla  valtavan suureksi, on  
m eidän  ryhdy ttävä  vastaakita tsiooniin . T o sin  m eillä  ei ole 
o p p in u tta  vapaata valtion  palkalla o levaa luokkaa, m utta  
m eillä  on  sitä enem pi u h rau tuva isuu tta  ja luo ttam usta  
asiam m e o ikeu te ttuun  vo ittoon . N aiset! N y t tarm okkaaseen  
to im een , iltam ia ja m uita  keräyksiä to im een  ak itato rirahaston  
hyväksi. Järjestäkää eri p iire jä  varten to im ikun tia , jo tka ry h 
tyvät herä tystyöhön  kukin alueellaan , pankaa to im een  yleisiä 

_ naisten  kokouksia  ja vaatikaa m ikäli m ahdo llis ta  ehdokkaita  
n iih in  p u h u m aan  ja selv itte lem ään  kantaansa.

Ä lkää an tako  öljyn  lam puista  loppua.
Miina S.

— Uudenmaan naisten piirikokous oli Helsingissä t. k. 
26 p. Sörnäisten t.-yhdistyksellä. Puheenjohtajaksi valittiin M. 
Sillanpää ja sihteeriksi H anna Malm. Keskusteltiin ensin kuinka 
m onta naisehdokasta naiset toivoo asetettavaksi piirissä ja pää
tökseksi tuli, että koitetaan saada useam pia ehdolle puolueää- 
nestyksen koseka olisi edullista että saataisi useam pia eduskuntaan 
jossa heillä olisi tilaisuus laajentua tiedoissa, koska viime edus
kunnan toiminta-ajalta huomattiin että naiset ei olleet suhteelli
sesti sen heikompia kun miehetkään. Edustajaehdokkaita ylei
selle piirikokoukselle asetti naisten kokous M. Sillanpään, F. 
Pietikäisen, I. Kantasen ja E. Juuriojan.

Keskusteltiin sitten agitatsionin järjestäm isestä ja päätettiin 
ryhtyä varojen hankkimiseen rusetteja myymällä Vappuna, ilta
mia toimeenpanemalla, lahjotuksilla y. m. keinoilla mitä kukin 
keksii. Puhujia velvoitettiin piiritoimikunnan ottam aan niin monta 
jjun varat myöden antaa. M. S.

Puoluerientoja ja naistem me toiminnasta.

— Toppilan naisosaston kuukausikokous oli 26 päivä 
huhtikuuta. Keskusteltiin seuraavista a s io is ta : Päätettiin ottaa 
osaa Vapunpäivän m ielenosotukseen miesten kanssa yhtenä. 
Myös keskusteltiin vaaliagitatsioonin kannattam isesta, ja  päätet
tiin sen hyväksi tehdä kävelyretki Pateniem een.

Jäsenm aksun kantaja Anna Silvan eroaa jäsenm aksun kan
nosta paikkakunnalta poismuuttam isen tähden, sijalle valittiin 
Esteri Kössi. Amanda Pyykkö erotettiin johtokunnasta, kun on 
ruvennut pelkäämään sosialistisella kannalla toimivia tovereitaan. 
Johtokuntaan valittu Anna Silvoisen tilalle Tilda Kukkoaho ja 
Amanda Pyykön tilalle Maria Siekkinen. H  ilta.

— Visuveden & Helvetinkolu-yhdistysten naisten agi- 
tatsionikomitean ensimmäinen kokous pidettiin huhtik. 26 päivä.

Valittiin ensin virkailijat. Puheenjohtajaksi E. Peltoniem i. 
Varalle M. Laaka. Sihteeriksi S. Mäkinen. Varalle A. H aippo. 
Rahastonhoitajaksi N. Laaka.

Huvitoimikuntaan S. Mäkinen, V. Sahi, A. Pohtio, A. Laaka, 
H. Peltoniem i, A. Haippo ja L. H erranen sekä L. Mutkala.

Sitten otettiin keskustelun alaiseksi kunnallinen äänioikeus. 
Hetkisen mielipiteitä vaihdettua, tultiin siihen lopputulokseen, 
että kunnallinen äänioikeus pitää olla naisella niinkuin miehellä- 
kin ilman minkäänlaisia lisärajoituksia.

Toiseksi keskustelukysymykseksi otettiin: Mille kannalle 
asettuvat Suomen äidit, jos venäläinen taantum us rupeaa vaati
maan Suomen poikia V enäläiseen sotapalvelukseen? Täm ä ky
symys herätti vilkkaan keskustelun. Ne puhujat, jotka toivat 
esille mielipiteitään, olivat sitä mieltä, että tulevissa vaaleissa 
äänestetään jyrkkiä sosialidemokrateja valtiopäiville, he siellä 
kumminkin ovat vastaan moista lakiesitystä. Kokouksen lopuksi 
laulettiin muutamia lauluja, ja  koottiin vapaehtoinen kolehti 
akitatsioniveron suorittamiseen. Loppujen lopuksi oli nuorison 
piirileikkiä.

Suuri herätystyö on vielä tarpeen tälläkin peräkunnalla, sillä 
paljo on vielä sellaisia työläisiä, jotka kulkevat porvarien talutus
nuorassa. Huom atkaa toverit! Vaalit ovat lähellä, velttouteen 
ei saa heittäytyä, agitatsioni on tarpeen, sillä »eloa on paljon».

S. Mäkinen.

—  Haapamäen t. y:n naisosaston toiminnasta ei »Työ
läisnaisen» palstoilla ole näkynyt pitkiin aikoin mitään. O sasto 
kyllä on toiminut, tosin hiljalleen. Huhtik. 26 p:nä oli kuukausi- 
kokous, jossa keskusteltiin osaston sisäisistä asioista m. m. T. 
y:n V appujuhlakulkueeseen osanotosta. Päätettiinpä lähteä nai
sissa, sillä häpeähän olisi pois jäädä! Airueiksi tulivat Emilia 
Lajunen ja Hilda Saarinen. Kirjuriksi osastolle valittin poismuut- 
tavan Emm a Rantasen tilalle Ilmi Moisio. Päätettiin osastolle 
tilata »Työläisnainen», jota vähempivaraiset saa lainata lukeak
seen. Eräs miestoveri lahjoitti pienoisen sum man naisten valis
tustyön hyväksi, joka otettiin kiitollisuudella vastaan. Kokoukset 
päätettiin pitää joka kuun toinen sunnuntai. Intoa, kestävyyttä 
ja kärsivällisyyttä nyt tarvitaan keskuudessamme!

Ilpukka.

— Suom en Om pelutyöntekijättärien liittohallinnon ko
kouksessa Viipurissa huhtik. 30 p. luettiin am m attijärjestön kirje 
N:o 14.

Keskustelukysymyksiä edustajakokouksessa keskusteltavaksi 
on liittohallinnolle ilmoitettu seuraavasti: Tam pereelta kolme,: 
1) Oppilasolojen järjestäm inen. 2) Miten työttömyys- ja lakko- 
rahasto saataisiin tarkoitustaan vastaaviksi. 3) Eikö olisi liitolle 
edullista yhtyä johonkin läheiseen ammattiin kuuluvaan liittooni? 
Hyväksyttiin kysymykset sekä päätettiin pyytää alustus muihin 
paitsi ensim m äiseen jonka on lupautunut alustam aan toveri Anni 
Huotari Tam pereelta. Jälkimäiseen kysymykseen siinä tapauk
sessa jos ajattelevat liittymistä johonkin m uuhun kuin räätälien 
liittoon, sillä siitä säätänee mahdollisesti alustus am m attijärjes
töltä.

Helsingistä on ehdotettu neljä kysymystä, nim ittäin: 1)
Oppilaskysymys. 2) M uutosehdotus liiton sääntöihin. 3) Am
mattilehden perustam inen. 4) N aisten työnsuojelus, joille he 
ovat lupautuneet itse hankkimaan alustajat. Kysymykset hyväk
syttiin, paitsi ensimmäinen, jolle aikaisemmin on lupautunut 
alustaja.

Viipurin O m p. osasto ehdottaa keskusteltavaksi 1) Kappale- 
työn poistam inen, 2) Työhuonekysymys.

Liittohallinto puolestaan asettaa keskusteltavaksi kysymykset 
1) Miten saataisiin osastot säännöltisesti täyttäm ään tiedonan
noissa m äärätyt tehtävät? 2) Agitatsioni kysymys. Edellisen 
alustaa Ida Saloranta, jälkimäisen Salli Dufva.

Päätettiin lähettää osastoille kiertokirjeet joissa kehoitetaan


