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Työläisten asema Reposaarella on aina ollut kovin kehno,
se on ollut »kädestä suuhun» elämistä, niinkuin sanotaan.
Pienet palkat sahalaitoksessa, samoin kuin satamatyössäkin,
on se tekijä, minkä vuoksi elämä etenkin naisen kohdalla on
niin tavattoman vaikeata. Kun ajattelemme naisia suuren
perheen huoltajana tällaisissa oloissa, täytyy meidän pakos
takin tunnustaa, että heidän elämänsä vaellus on todella ras
kasta. Siitä huolimatta he ovat ihmeellisellä sitkeydellä kes
täneet vuodesta vuoteen.
Satamatyöläisten varsinainen työaika, kuten tiedämme, kä
sittää vain 4— 5 kuukautta vuodessa, ja tällä ajalla heidän
olisi saatava kokoon niin paljon varoja, että he taas pitkän
talven tulisivat toimeen. Tämä on kuitenkin mahdotonta,
sillä vuokrat ovat niin kalliita, että eläminen ja yleensä toi
meentulo on työnkin aikana, ainakin naiselle, hyvin kyseen
alaista, puhumattakaan silloin kun ansiotyöt ovat loppuneet.
Köyhäinhoitoviranomaiset, joiden puoleen ovat satamatyöläi
set töiden loputtua pakoitetut kääntymään, pahoitelevat
sitä ja ovat suutuksissaankin, kun kohta heidän apuansa
tarvitaan, vaikka »koko kesä on nautittu hyvää palk
kaa». Siitä pitäisi runsaasti jäädä säästöä, jos oikealla
tavalla osaa elää. Talvi satamatyöläisnaiselle onkin kärsi
mysten ja koettelemusten aikaa. Mutta niin pian kuin ke
vättä alkaa ilmassa tuntua kevenee huolikin, koko olemus
aivankuin reipastuu. Satamatyöläiselle tietää kevään tulo,
huolien huojentumista. Maailma silloin näyttää' paljon va
loisammalta kuin pitkän ja raskaan talven aikana.
Saaremme vähävaraisen väestön elämä onkin suurta pon -

vaan juuri se, että esim. naisiin nähden harjoitetaan erikoisagitatiota ja valistustyötä, joka vetoaa heidän omiin harras
tuksiinsa. Mitä tulee naisjaostojen toimintaan, niin on syytä
huomauttaa, että niitäkin on Sos-.dem. Työläisnaisliiton
aloitteesta perustettu, monesti miesten vastustaessa. Kun
alustuksen laatijatkin ovat sitä mieltä, että ne ovat »vilkas
tuttaneet yhdistysten toimintaa», he siis oikeastaan tässä
tunnustavat naisten erikoistoiminnan tarpeellisuuden.
Ei
voidakaan vähäksi arvioida sitä työtä, jota Työläisnaisliiton
viisi toimihenkilöä ja sen lehti »Toveritar» tällä kertaa suo
rittavat sosialidemokraattisen aatteen levityksen hyväksi, eikä
ole luultavaa, että puolue voisi, jos naisten toiminta siirret
täisiin osaksi puoluetoimiston työstä, hoitaa sitä yhtä voimak
kaasti ja yhtä halvalla.
Naisten jäsenmaksut muodostavat tosin erään epäkohdan,
jonka poistamiseksi olisi joihinkin toimenpiteihin ryhdyttävä,
mutta se ei liene tässä yhteydessä mahdollista. Huomau
tamme vain, että jos puolue tahtoisi uhrata naisten valistus
työhön sellaisen summan kuin erikoisen naissihteeristön pe
rustaminen edellyttäisi, se voisi avustaa tällä summalla T y öläisnaisliittoa nykyisen jäsenmaksutilanteen helpottamiseksi.
Mutta valmiiden, käyttökelpoisten järjestöjen lakkauttami
nen tai uusien perustaminen niiden kilpailijoiksi ei vie asiaa
eteenpäin. Jos naiset joillakin paikkakunnilla eivät halua
esiintyä ohjelmansuorittajina työväenyhdistysten iltamissa,
on vika varmasti paikallisissa olosuhteissa. Näinollen ehdo
tamme, ettei alustus antaisi aihetta enempiin toimenpiteisiin.

nistelua elinehtojensa turvaamiseksi. Pienillä palkoilla,
niin kuin sanottu, ei voi hankkia edes välttämättömiäkään
tarpeita, puhumattakaan mitään siitä, mitä tarvittaisiin valis
tuksen hankkimiseen: kirjoihin, sanomalehtiin j.n.e.
Tätä kaikkea ajatellessa tulee väkisinkin mieleen: miksi
Reposaaren naiset eivät suuremmassa mittakaavassa halua
kuulua paikkakunnallamme toimiviin työväenjärjestöihin.
Ainakin allekirjoittaneella on se vahva vakaumus, että jär
jestöjen avulla, siis järjestöihin kuulumalla, ja niissä toimien
taataan työväestölle paremmat elämisen mahdollisuudet.
Toivottavasti Reposaarenkin työläisnaiset ymmärtävät tä
män ja liittyvät sos.-dem. työväenjärjestöihin ja näiden avul
la kohottavat sekä henkistä että aineellista tasoaan
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