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Ajatuksia vaalien ovella.

Työlä isn aiset vaaleihin.

E n glan n in  suuri so tasan kari N elsp n , ensim äinen, 
jo k a  horju tti N ap oleon in  yksinvaltiu den, lausui T rafal- 
garin ratkaisev assa  tap p elu ssa : » joka m ies valm is teke
mään v elvo llisu u ten sa» . S e  lause o p a sta k o o n  m yös 
köyh älistöä  läh esty v issä  ed u sku ntav aaleissa . M utta sii
hen on  välttäm ättöm ästi lisättäv ä: j a  jo k a  nainen. K oko  
köyhälistö y lös vaaleihin! Su om en kansan  turva on  
nyt enem m än kuin m illoinkaan sen  k ö y h ä listö ssä . M u is
takoon se  m ieh issä  ja  n a is issa  h istoria llisen  teh tävänsä.

N. R. a f  Ursin.

Miten voim m e tukea köyhälistön ryhmän 
toim intaa?

Tähän kysymykseen on mielestäni olemassa vain yksi 
ainoa vastaus: valistamalla köyhälistön syviä rivejä, saatta
malla sen laajat joukot luokka-asemastaan ja siitä johtu
vista vaatimuksista selville. Sosialidemokraattisen työväen
liikkeen mahtavin taistelu-ase kapitalistista järjestelmää vas
taan on tieto. Tiedon voima sen käsissä horjuttaa kapita
lismin perusteita, pääoman valta-asemaa. »Teorian tulee 
tunkeutua syviin riveihin»* on Marx aikoinaan lausunut. 
Puhuttakoon siitä »kaduilla ja kujilla», aina ja kaikkialla, 
se herättää pääoman ikeen alla uinuvia työnorjia, se sel
vittää heille olevan järjestelmän perussyitä, niitä lakeja ja 
sitä voimaa, jotka taloudellista elämää johtavat. Pääoman 
ja tietämättömyyden raskaasta painajaisesta kerran valveutu
nut, päämäärästään täysin tietoiseksi tullut, järjestynyt köyhä- 
listöjoukko kykenee pitämään itsensä sekä eri asteissa toim i
vat valiojoukkonsa täysin taistelukuntoisina.

Hanna Kärkinen.

Mitä työläisnaisten tulisi nyt m u istaa?

Lainlaadintatyö on yhtä tärkeä ase köyhälistön luokka
taistelussa kuin ammatillinen liikekin. Köyhälistön edusta
jat eduskunnassa, kuten ehkä olette huomanneet, ovat tinki
mättömästi taistelleet sellaisten lakien saamiseksi, jotka teil
lekin toisi oikeuksia ja vapauksia. Mainittakoon työväen- 
suojeluslainsäädäntö y. m.

Voimakkaat puheet eduskunnan puhujalavalta, sosiali
demokratian päämäärää selventäviä, ovat koonneet satoihin 
tuhansiin nousevan työtätekevän luokan leppymättömään 
taisteluun kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän kukistamiseen, 
taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon saattamiseen 
koko ihmiskunnalle.

Työläisnaiset! Te ette voi, ette saa olla syrjästäkatso
jina ankaran taistelun riehuessa työn ja  pääoman välillä. 
Jokainen isku, mikä nytkin taantumusajan vallitessa järjesty
neen työväen toimintaan kohdistetaan, koskee myöskin tei
hin. Kun porvaristo lähestyvien vaalien edellä teille lieha 
koi, luvaten erinäisiä oikeuksia hankkia, tulee teidän muis
taa se tosiasia, että sama luokka eduskunnassa ja sen ulko
puolella on käyttänyt kaikki keinonsa estääkseen sellaisten 
lakien voimaantulemisen, jotka olisivat teille hyödyllisiä.

Vapautuaksenne yhteiskunnallisten olojen tuottamasta pu
ristavasta kurjuudesta, täytyy teidän ehdottomasti olla sosiali- 
demokrateja. Silloin on myöskin velvollisuutenne, että te 
teette voitavanne.

Äänenne sosialidemokratialle! Hanna M.

O n k o  sosialid em okratisen  ryhm än 
n ais jäsen et huom attavam m in vaikut

taneet ed u sku n n assa  lainsäädäntö
työhön ?

Joskus kuulee meidänkin puolueessa väitettä, että nais
edustajia valitaan vain sen tähden, että ovat naisia, mitään 
huomattavampaa hyötyä ei heistä muka ole eduskuntatyössä. 
Katselkaamme mitä naistemme toiminta sisältää.

Sos.-dem. eduskuntaryhmän naisten alotteesta on edus
kuntaan jätetty suuri joukko alotteita, joista useat ovat olleet 
suurtöisiä ja laajakantoisia. Eduskuntaesityksiä, s. o. val
miiseen lakitekstiin muodostettuja ehdotuksia on naisten ta
holta jätetty seuraavat:

1) Ehdotus oppivelvollisuuslaiksi.
2) Konttori- ja kauppakoululaisten työolojen järjestämi

seksi.
3 ) Lasten ja nuorten henkilöiden kaupasta ja elinkei

nossa.
4) Lasten murhaa koskevien rankaisumääräysten lieven

tämisestä.
5) Palkkauskin kumoamisesta.

Anomusehdotuksia on jätetty:

6) Äiteysvakuutuksesta.
7) Kansakoulun asettamisesta pohjakouluksi.
8) Kotityön suojeluksesta.
9) Aviovaimon oikeudesta lapsiinsa.
10) Aviovaimon toimivallan laajentaminen.
11) Turvattomain äitien ja lasten hoidosta.
12) Naisen naimaijän korottamisesta 17 vuoteen.
13) Työnvälityksen ottamisesta kuntain haltuun.
14) Tilastollisen tutkimuksen toimeenpanemisesta ja suo

jeluskin  valmistamisesta palvelijoille.

Sitäpaitsi ovat naiset ottaneet osaa eräiden muiden ano
musten ja välikysymysten laadintaan.

Valiokuntatyöhön, jossa pääasiallisin eduskuntatyö teh
dään, ovat naiset niinikään ottaneet osaa. Samoin edus
kunta keskusteluun.

Ylläolevan perusteella uskallan siis väittää, että naiset 
ovat eduskunnassa osottautuneet suhteellisesti kokolailla työ
teliäiksi, puhumattakaan siitä, että heidän osanottonsa eri
näisten lakien käsittelyyn on ehdottomasti ollut hyödyksi, 
sen kautta on saatu asialle monipuolisempi tuntemus.

Naisten herätys- ja  valistusharrastukset saavat myös yhä 
uutta yllykettä sen kautta, että eduskunta kasvattaa eduskun
nassa olevia monipuolisemmaksi. Myös herää sen kautta 
eduskunnan ulkopuolella innostusta seuraamaan eduskunnan 
asioita.

Miina 5 .

Kinkerillä: ' Pappi, kuusivuotiselle Ellille: »osaatko lapsu
kainen rukoilla, niin rukoilehan sitte.»

Elli: panee kätensä ristiin ja katsoo taivaalle: »hyvä jumala 
anna minulle mies».

Pappi: »mitenkä sinä nyt tuolla tavalla rukoilit».
Elli: »niinhän täti Mantakin joka ilta tekee».

Rippikoulussa. P ap pi: Sanopas sinä Kämäräinen, mikä on 
ihmisen pahin vihollinen.

Käm äräinen (nousee vastaam aan, mutta ei muistakaan) mutta 
sam alla pistää Ripotti häntä taakse. P — le, kiljasee hän.

P appi: Oikein vastattu, mutta parem pi olisi ollut sanoa se 
vähän hilj emmin.


