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TYÖLÄISNAINEN
S O S I A L I D E M O K R A T I S E N  N A I S L I I T O N  Ä Ä N E N K A N N A T T A J A

Tilaushinnat  Suom essa :
Koko vuosi . . . . . . . .  Smk. 4: —
Puoli » ............................. .....  . » 2: —
Yksityisnum eroita.................................. » — : 10
Amerikassa koko vuosi . . i doli. 25 cent.

» puoli »  65 »
Venäjällä koko vuosi . . 1 rupi. 75 kop.

» puoli »  90 »

Vastaava toim ittaja:

M I I N A  S I L L A N P Ä Ä

Toim ittaja:

H I L J A  P Ä R S S I N E N
O soite Helsinki, E läintarha 14

Vaalit ja valistus.

Kyllähän köyhälistön kokem at kovat op etu kset yk- 
sikamarisen eduskunnan lyhyenä toim iaikana ovat m o 
nia tuhansia op ettaneet huom aam aan, että porvarein  
lupauksilla ei ole mitään merkitystä. N e sy övät sa 
nansa, ja kaiken lopuksi vehkeilevät P ietarissa, jopa  
suorastaan saattavat asettu a eduskunnan päätöksiä v as
taan, kuten senaati menetteli kieltolain suhteen.

M utta sittenkään ei pidä unohtaa, että on vielä paljon, 
jotka eivät ole vakaantuneita asioita ym m ärtäm ään. O n  
paljon niitä, joihin kuristus ja vastustajain  vaiheet p y s 
tyvät. Y len  vähäinen on vielä varsinainen valistunut 
köyhälistön eturintam ajoukko. T ähän  saakka saav u 
tetut tu lokset vaaleissa ovat ollut vain hetken in n o s
tuksen nostam isella saavutettuja. Liioittelem atta sanoen  
on korkeintain noin puolet sos. dem . ään estäjistä ollut 
täysin vakaantunutta, joka kireidenkin aikojen k estäessä  
kestää mukana.

Varsinkin valistus työväen luokan naisten keskuu
dessa on ylen heikkoa. Ja  sitä juuri olisi jatkuvan  
valistustyön avulla kohotettava. Paraat aseet tässä  
ovat työväen lehdet. N iistä on tilaajalle sam alla huvia 
ja hyötyä. N aisten erittäin tulisi m uistaa om aa Ieh- 
teänsä »T yöläisnaista». O n paikkakuntia, mihin tätä ei 
leviä ollenkaan. R yhtykääpä nyt vaalien ovella hank
kimaan tälle tilauksia. Kerätkää niitä. Y ksityisti- 
lauksia on erittäin sopiva tehdä postitoimistoista. M ak
samalla sinne tahi konttoriim m e 2  mk saa lehden al
kaen tam m ikuusta kesäkuun loppuun asti.

Työläisnaisen  lukijat. Hankkikaa kukin lehdelle 
yksi tilaaja lisää.

Porvariston kieltolaki-ohjelmat 
paljastuneet,

Sotainen  m uistaa millä rooitnalla juomettarelaijet ja  
nuorjuomalaijet puolustiroat tteltolafioljielm aanja ja  miten 
juomettarelaijet taljtoiroat itjelteen erifoisoiteuben, tunnian, 
tieltolain ajam tjestaan. SOtuut puolueet, eritoten fofialistit, 
olimat, janot Suom etar, puoltaneet tieltolatia ainoastaan 
tattillijista (pistä, eitä junttaan tieItoIafit)arrastuffesia. Utäin
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(illoin puhuttiin, ja  oja Ipljptnätöijiä ustoi ajian ja  äänesti 
roaaletsja näitä —  iobelltjta tieltolain a ja jia .

Utpt on ajema toto lailla jelroinnpt, npt on tieltolati» 
tjumpuuti rumennut paljastum aan ja  nt)t on jotaijella ajat* 
telemaita jelrotllä, fettä omat ajaneet tieltolatia tattillijista 
fptsiä, jojialibem otratit roat porm aritto? O npa mpöstin 
jelroinnpt, että miltei taittt pormarillifet raittiusroeferaamtfm 
omat ennen faitfea puolueenja —  usfolltjta alam aijta, joilta 
ei ole muuta tetjtäroää futn janoa ja a  ja  arnen taitttin puo» 
Iueenja tattillifiin jilmäntääntäjätemppuit)in.

k ieltolain  Ijplfäämmen jenaatisja  ja  pormarillisten ja» 
nomaletjtien menetteli) jen jotjbosta on ajettanut monet I)ci= 
bän itja ilijan ja  fangen tufalaan ajem aan. ,,9.11 itä tef)bä", 
janoroat raittiusmieltjet. „£ee m astatauje", janoo toinen. 
„®i ota puolueen (eljti jultaistaroatjeen, jillä joufon pitää 
hproöfjpä puolueenja menetteli) nurijem atta", m alittaa toi» 
m as. (Ettös tunnu jo bittatuuriroallalta, moi m itä?

tOtutta onpa rotelä raittiusjeuroja, joibett jäfenet omat 
eljboitoman tieltolain tannalla, janottanee. 3ttin luuliji, 
mutta että niin ei ole ajianlatta, tobistaa porailen Hämeen» 
linnan raittiusjeuran menetteli). Sanom alejjbet tertoroat, että 
Hämeenlinnan raittiusm ätt Ijproäfjpt jenaatin menettelen 
fieltolafttpjpmptjesjä, atroan tuin juomettarelainen puoluetin, 
ja  Suom etar puoltaa Ijämeenlinnalaisten nteneitelpä ainoatji 
oiteatjt —  tobellijetji raittiustanjafji. tutuista railtiusjeu» 
roista et ote ainoataan jultijuubesja mielä nät)tt), että jeu» 
rat oltji jenaatin menettelyä puoltaneet jultijesti, et ta i el)= 
bitti) antaa ufaajta pijteifestä menettelystä, m aitta ujeammat 
raittiusjeurat oroattin juomettarelaisten tä jis jä . Dmitutjinta 
on je I)ämmästi)ttämä tieto, että tun juomettarelaijet miime 
muonna enjt terran joutuiroat testustoimitunnan roaaletsja 
tappiolle, niin itje päätoim itunnan juomettarelainen jäjen 
SReinta tultee perustelemasja tanjallism ielisten nuorten liittoja 
ja  agiteeraa {omalla raittiusjärjestöjä m astaan! 3ulfijuu= 
besja et mtelä atroan yleijesti ole roaabiitu totonaan ratt» 
itusjärjestötstä luorouttaroafji, ta i obotetaan enjt fejäistä 
muofitotoutjen tulosta, mutta marm a on, että jos juonteita» 
retaijet (illoin eimät (aamuta enemmistöä testustoimitunnan 
roaaletsja, niin jilloin on „tanjallism ielijet nuorten liitot" 
ainoat, jo tta rooibaan Ijyroätjyä fuomettarelaijitji raittius» 
jeuroitji. (Siljan je mitään mertitje, että näitä nuorten to» 
foutjia moibaantin pitää „oman pot)jan" tapattaljuoneisfa. 
Heljingin perustuslaillijet nuorijojeurat totoonturoat „J3äi= 
roälän" tap atasja ! kuroaaroaia juroaitjemattomuutta rait» 
iiustyösjä on, että jos josjatn  raittiusfeurasja juomettarelai» 
jet eimät ote ijäntinä, nitn foto jeuraa mitä törfeämmin 
Ijäroäistään. Uliin on tapahtunut Heljingtsjä „k o iton ", 
SBiipurisja SBiipurm raittiusjeuran jul)teen. Utäisjä molem» 
misfa jeuroisfa on juomettarelaijet roäljemmistönö, ja  jen
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johbosta Itrjotttaa „2Biipuri" jeuraaroasti: „että ne roalaroat 
lanfanaineljet, jo lla  maamme raittiusafialle omat pleijen 
mielipiteen tunnustuljcn ja  lannatuljen hanllineet rouofilpnt» 
menien itjöllä, omat roäjpneet jäljen rähinään ja  alljaifeen 
menetielptapaan, jo lla fojialistit roiime rouofina omat hento» 
ralijeeranneet mellein !o!o m aan raittiusjeurat", ja  ja tfaa  : 
„x*aitttusfeiiroif)in on meniäroä jälleen jellaijena joullona, 
että n itsjä  .moi ottaa jotjbon ja  jaaba järjestpljen palaute= 
tuffi. Hat)i jollei fatjota rooitaman jitä tel)bä, niin on rpl)= 
bpttäroä mnobostamaan nujia raittiusjeuroja."

Suom eitarelaijilla on jijua, ne eiroät tppbp roäljem» 
pään tun jaroolaijet, m aan maatiroat juorastaan „piällps» 
miehen pailloo", joljtoajem aa, roasta jitten ollaan oilealla 
tolalla, lun juomeitarelaijet omat enemmistönä.

§ul)u  lertoo, että nuorjuomalaisten puoluehallinto oliji 
antanut jenaaiioti Stenrottjille eriloisoileuben puolueen lielto» 
latiponnen juhtcett. Ifjerra jenaattoria ei jiis puolueen rait» 
tiusmielifet jäjenetlään moi roetää tilille, tosia  f)än on roa» 
pautettu ohjelman noubattamijesta. Senaattori Staljlberg 
erofi lieltolain hproäljpmijen johbosta, npt ei Stenrothin ole 
tarm is erota lieltolain hpHäämijen joljbosta, luu ferran on 
puolueen m altalirja taslusfa. 3 o h i,oumulainen meneitelp!

Suom etar Iät) nptpään liim asta taistelua SRaittiuben 
3)siäroien äänenlannattajaa k p lroä jää  m astaan jen johbosta, 
että k p lroä jäs jä  on usrallettu m äittää fenaatin menettelpä 
lieltolain h^^ööm tfesjä lunniattom alji lan jan  pettämijelji. 
kp lroä jäs jä  on hprotnlin ajiallijesti tobistettu, miten löphille 
perusteille jenaatii on ralentanut lieltolain hpääätnijen ja  
miten juomettarelaisten jenaattorien ehbotus uubetfi lielto» 
la ilji on i)I)tä puutteellinen luu eniinenlin. Häntää johbosta 
„Su om etar" leim aa „kp lroäjätt" fojialistien äänenlannaita» 
ja lji, m ailla  „kp lroä jän " puremammat lirjoituljet on lirjoit» 
tanut juomettarelaijeen puolueejeen luleutuneet ^enlilöt. 
k u in la  lauan näm ä uslaltaroat uhmailla puolueenja me» 
neitelptapaa m astaan, on ijausla nähbä.

Sipi allaroana roaaliaifana jaamme nähbä, miten por» 
marillijet rphmät tulemat roaluuttamaan oleroanja innollaita 
lieltolain harrastajia ja  että fenaatin hpltääroä päätös lielto» 
la ista  on tällä lertaa ainoastaan —  ebufji lieltolaille ja  että 
jo jialistit eiroät itjelään usfo, eilä cbes toiroolaan lieltolalia, 
m aan omat jen ottaneet ohjelmaanfa la lastaaljeen  jillä ää= 
niä. SDleibän täptpp paljastaa täm ä inljoiiiaroa laffoispeli, 
jota porroaristo läi)ttää lielfolalilpjpmptjesfä. T an ja lla  on 
oileus maatia, että puolueet rehellisesti ppjproät lupauljis» 
jaan, jotta he fanjalle antam at roaaliailana. tpitälää jiis 
moranne lupauljien juhteen ja  m aatilaa jolainen tilille, jo la  
on lan jan  luottamuljen m äärin läpttanpt. kieliolalilpjpmpl» 
jesjä  on meillä roarmat tobisteet ja  petturit me tunnetaan.
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ihannEliittatyästä.

(poratat iäinen järjestelm ä ppfpp ppstpsfä niinlauan 
luin ollaan tpptproäijiö fiihen, olipa fe fitte htuoä eli huo» 
n o ; niinlauan luin je on ihmisten mielestä m aailm oista 
parhain. 3 a  porroarillifet Ipllä pitämät huolen jiitä, että 
tel)bään äimän järjestelm ällistä tpötä tuon luulon ja  uslon 
pitämifelfi. S e  a itaa dlapijesta ja  katelism uljesta, joisfa 
jelroitetään, että on juurin onni tpptpä ofaanja, olipa je 
mintälainen hproänjä. k u n  lapjojet joperteleroat noita lau» 
jeito, jä ä  niistä —  {ostin epäfelmä -  muisto tajuntaan. 
S itä  M ätetään ja  roarmennetaan loulun penlillä. k a ill i , 
lolo järjestelm ä on 3u m alan  lä fia laa  ja  jo ta  u slaltaa na= 
pistä jitä m astaan, rangaistaan laboiuljella, tulella ja  tuli» 
liroellä. Huon opetuljen päälle painetaan iläänluin  jinetti

rippiloulusja. kehotetaan lullem aan „ la itaa  pollua", lut» 
juubeit tietä tpptproäijenä. 3 o s  uslaltaa pprliä „lamealle 
tielle" eli helpompiin elämismahbollijuuljiin, roie je eI)botto= 
m asti labotuljeen. 3 o fa  junnuntat ja  miilon m arrellalin 
pibetään huolta jiitä, että istutetut läjitplfet ei p ää jiji h°r= 
jum aan. „£aroeaa tietä" lullemat palllapaim enet jelroiite» 
leroät, miten 3u m ala  on taas naljnpt roiijaubesjaan hPs 
m älji luriitaa ihmijiä, tpöläijiä, foballa, huonolla a jalla , 
ipönfululla p. m. 3 o s  tal)botaan a jiaintilaa auttaa, epä» 
toimoista ojentaa lieroentää, on oltaroa entistä nöprentpiä, 
tpptpmäifempiä; tottapahan lailfiroaltias taas lun hputälji 
nälee, luulee ja  nälee lastenja l)äbän.

H ällaijia lä jitp ljiä  leroittämällä on rouojituhanjia pön» 
litettp porroareille ebullista järjestelm ää ja  pelotettu lurjuu» 
teen roajooroilta tpöläijiltä tpptpmättömppben ibut pois. S e  
läroi päinjä niin lauan luin tpöläifet oliroai tietämättömiä 
tobellijista, pl)teislunnasfa m äärääm istä moim ista; niin lauan 
luin he oliroat noiben Iplmettpjen ennalloluulojen orjia. 
3Jtutta lun ihmijisfä Iietäji epäilps —  olemien olojen pa= 
losta —  järjestelm än oileubellijuuteen, heräji epäilps jiitä, 
että tollohan ne jentään onlaart ne a jiat niin, luin mal» 
Iasjaolijain  puolelta on usloteltu; jilloin heräji ntpöslin ppr» 
limps tietoon a jiain  oileasta tilasta. 3 a  tuon pprlimpljen 
tulotjenljan me jo  tiebämme. Hiebätnme, että on läpm äsjä 
ihmisfunnan juurin taistelu, taistelu jorretiujen ja  (ottajien 
m älillä. Haistelun tulos riippuu rooima(uI)teista. S iljip ä  
onlin tpö lo!)bistettu fiihen, että jaataijiin  phä juuremmat 
joulot m apautuntaan ennalloluuloistaan ja  phä juuremmille 
jouloille jelroilji, että riippuu airoon ihmifistä itjestään min» 
lälainen on je phteislunta jo s ja  he elämät, minlälaijet lait 
ja  laitoljet, jo lla  määrittelemät ihmisten oileubet ja  roel» 
roollijuubet. p a ljo h an  jiinä jaa  ponnistella, roieläpä hulata 
moimialin, jppstä, että tuo järjestelmällinen pimiitämistpö 
on tehnpt tehtäroänjä. SBuofilpmmenien ennalloluuloja ei 
niin m aan läben läänteesjä poisteta, jitleimmistä luonteista 
ei ollenlaan.

D n oiroaltettu, että jos tal)botaan tel)bä täpjin tarloi» 
tustaan m astaam aa tpötä, on je olettama alusta. D n  es» 
tettämä roerjomasta harhaluuloja ja  m ääriä lä jitp ljiä  toji» 
ajioista, lasten ja  nuorijon mieliin. Reille on jo alusta 
altain jelmiteltäroä elämä ja  olemat olot jellaijina luin ne 
on. k a ih o n  jolainen roanhempi paraan ja  telee, mutta np= 
Ipijin täptpp lasroatuljen tpöläislobisja olla firouajia, ei jiitä 
jouba paljo laan  huolehtimaan. 3 a  lum iapa paljo moni» 
laan  roanhempi itfe on eljiinpt tietoja hankia. 3 o s  lobisja  
Iplroetäänlin hajaitaifia (iemeniä, loetetaan nuo jiemenet toi» 
fella taholla litteä pois. Hunneiaanhan miten ujein opetta» 
jä t loulusfa parjaam at jojialisteja. Ajatella, niitä mahtaa» 
laan  lapfi tuntea (illoin, tietäesjään roanhempanja oleman 
noita opettajan parjaam ia. Spntpp luonnollijesti äärimäi» 
nen ristiriita. 3 o s  roanhemmat eimät Iplene jelroittämään 
aatteenja tarloitusta, leinoja ja  pääm äärää, moi läpbä, että 
lap ji a llaa  epäillä roanljempiaan, leslinäinett luotto latoaa 
jilji, lun lapji marttuu niin, että moi itje ottaa felroän 
afiasta.

S itte  roielä la illia lla  jilmitnpistäroä ialouöellinen eri» 
laijuus. köp hän  ifän ja  äibin lapji nälee ullona liillues» 
jaan  jieroiä, hproinpueiiuja Iapjia. |jän merta a omaa lu= 
Iunutta pilluaan tuon toijen puluun ja  huomaa juuren ero» 
tul jen. DJtitäs muuta luin ajatus, että minunlin tarroii jiji 
jaaba jam anlainen. Heljbään pppntö äibille. 3liti ei moi 
muuta luin janoa, että ei ole millä ostaa. SRilji ei ole, 
onl)an hetllälitt ? S eu raa  ja r ja  tu slallijia  Ipjpmpljtä, jotla 
jos Ipjpmpljtä ei rooiba ajiallijesti jelmittää, jä ttää  lapjeit 
mieleen a jatuljen : (£i je äiti fittenlään taiba olla hpntä, 
lun ei hoiba minua phtähproin luin toijet äibit. S e  ei juin» 
laan  lijää  lapjen luottoa roanhempiin.

SRielestäni olen tuonut Ip llälji fpitä ejiin, jo tla  puo» 
lustaroat jitä, että oliji m älttämätöntä tpöläisten lapjille


