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Pärssinen pöytäkirjan lopussa)
Työtä oli entistä runsaammin

yaikfca kysymysten luku oli pi

Asiallisuutta ja vaka-

vuutta oli kokouksessa näytti
ikäänkuin olisi edesvastuunalai-suu- s

lyönyt leimansa näihin val-

tiollisten oikeuksien omaaviin
naisiin Päättäväisyys ja

antoi kokoukselle

Yleensä ei Sosialidemokratiset

edustajat ole saaneet työväen-
luokkaa hyödyttäviä lakeja laatlit-tu- a

Porvarilliset ollen enem-

mistönä jarruttivat kaikkia sel-

laisia lakeja Joskus ipääsi kui-

tenkin eduskunnasta läpäise-
mään laki jdka käytäntöön otet-

tuna olisi tuonut sille tai tuolle

työläisryhmälle pieniä paran-
nuksia mutta sellaiset lait at

tavallisesti ISuomcn

senaatin paperikoriin tai 'hävi-

sivät Pietarin matkalla

Vihdoin nousi Venäjiin kidu-

tettu kansa katkoi kahleensa

vapauttaen itsensä vuosituhansia
kestäneestä sorrosta Pakottaen

tenkin keskuudessa kysymyksen
miten uusia saavutettuja oike-

uksia olisi sekä naisten että
sorretun köyhälistöluokan hy-

väksi käytettävä :Näitä asioita
selvittämään kutsui työläisnai-
seen liittohallinto ylimääräisen

Viipuriin lo-k-

8--9 ja '10 p 1906 Tässä
kokouksessa keskusteltiin ja teh-

tiin päätöksiä m m seuraavis-

ta kysymyksistä:

1 Eduskunta-asia- :

a) Vaaliagitatsioni
b) Naisten edustus valtiopäi-

villä

c) Eduskunnan kansanval-taistutt- a

niinen
2 Vaaliohjelman selvitte-

lyä:
a)

"

Yhdistymis- - kokoontu-

mis- ja painovapaus
h) Kunnallinen äänioikeus

f
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c) 'Kieltolaki

d) 'Suojeluslaki
'

e) Avionaisen poikkeusasema
f) Palkollissäädäntö

g) Koulukysymys

3 Naisten äänenkannattaja:

Agitatsionityön helpottami-
seksi jaettiin maa IS vaalipiiriin

joihin valittiin luottamushenki-

löt jotka olivat vuorovaikutuk-

sessa liittohallinnon kanssa

"Yleisvaikutelma

kokousesta oli 'hyvä (Niin sa-

noo kokouksen sihteeri Hilja

Työläisäidin Säveliä
Kirj Hulda Salmi

Ken on kantanunna taakan äiti miltei kuumehessa

rashahimman päällä maan? päivää iltaan odottaa

köyhälistön valveutuneen eturi-vijouk-

yhteistunteen"

Näin valmistautuneena astui-

vat 'Suomen työläisnaiset otta-

maan vastaan niitä uusia oikeuk-

sia ja velvollisuuksia mitä muut-

tuneet valtiolliset suhteet toivat
tullessaan
Kun sittemmin yksikamarinen

eduskunta alotti työnsä v 1907

sai puolueemme 80 edustajaa ol-

len niissä 9 naista
Pian kuitenkin venäläinen by-

rokratia hajotti Suomen edus-

kunnan ja uusissa vaaleissa sai

puolue 83 edustajaa joista 13

oli naisedustajia Sösäalidemo-kratiste- n

naisten alotteesta on

tehty eduskuntaesityksiä laiksi
naisten ja lasten työnsuojeluk-sest- a

äiteysvakuutuksesta
y m 'Eduskun-

nassa ovat naiset ottaneet osaa
m m valiokuntatyöhön Yleen-

sä puolueen keskuudessa on oltu

tyytyväisiä naisedustajien työ-

hön Epäilijät huomasivat että

naiset tilaisuuden saatuaan pian
kypsyvät yhteiskunnallisia asioi-

ta harkitsemaan ja ratkaisemaan

Tällä lavoin aheiiaissa
vuodet vierii etenee —

Lapsijoukon kasvaessa

puute yhä suurenee

Vihdoin löytyy äidin laittaa

lapset hennot maailmaan

Sydän siitä verta vuotaa

suru saapi kasvamaan

Se ei auta nälkä käskee

katkoo siteet hellätkin —

loinen toisen perään lähtee

kunnes pois on nuorinkin

Äidin vaivuin palkkioksi

jää näin vanliuus iloton

Vaivaistalon asukkaaksi

viedään äiti lohduton

Heräjä siis lyöläisäiti
herää nouse taistohan!

Soria jillen voima mahti

lyötävä on kumohon

Köyhälistön orjuusyöhön
saatava on valoa

Liillymullä yhteistyöhön
toivotahan voittoa

Tässä työssä äidin sydän
tekee suuren tehtävän:

kylvöin uuden iouvon jyvän
tuolina sadon pysyvän

maaliskuulla 1917 Romanofin
hallituksen kukistumaan Silloin

pääsi viekkaudella kansanvaltai-

suutta näytellen valtaan suurriis-täjie- n

etuja valvomaan Keren-sky'- n

hallitus

Venäjän vallankumouksen
nousi Suomen kansan

rinnassa kauan kytenyt vapau-
den ja itsenäisyyden tuli jonka
sosialidemokratinen puolue sil-

loin luuli mahdolliseksi toteuttaa
rauhallisesti eduskunnan kautta
'Suomen yksikamarinen eduskun-
ta oli ensikerran koko olemassa-
olonsa aikana saanut olla koolla
lakimääräisen ajan 3 vuotta ja
niinollen myöskin toimittaa laki-

määräiset edustaja-vaali- t joissa
kansa antoi porvareille tuomion-
sa valitsemalla sosialidemokra-tise- n

enemmistön eduskuntaan
eli 200 edustajasta 103 sos-de- m

joista oli 21 naista
Näin kokoonpantu eduskunta

hyväksyikin istunnossaan heiY

näkuun 18 päivänä y 1917 n

jonka mukaan kor-

kein valta maassa kuului kan-

saneduskunnalle
Suomen porvaristo näki kau-

hukseen siinä karvain vallan
menneeksi ja pysyttääkseen sen

itselleen kääntyivät he 'Keren-sky'- n

puoleen ipyytäen häntä ha-

jottamaan Suomen eduskunnan

ja määräämään uudet vaalit toi-

mitettavaksi Xiin tapahtuikin
Xyt Suomen 'porvarilliset puolu-

eet muodostivat yhteisen vaali-

liiton sos-de- vastaan 'ja va-

rastivat sosialistipuolueen ääniä
tuhansittain Tästä oli seura-

uksena että puolueemme menetti
12 edustajapaikkaa vaikka äänes-

täjäin lukumäärä kasvoi 70000-11- a

Xäin saivat porvarit jälleen
enemmistön eduskuntaan Tär
mä eduskunta hylkäsi heti

jouluk 5 p 1917

samana vuonna heinäk 18 p hy-

väksytyn "valtalain" 103 äänellä
sosialistien 91 vastaan Päätök-

sen johdosta julkasivat sosialis-

tit "Me vaadimme" manifestin
Tammikuulla 1918 antoi 'Suo-

men porvarillinen eduskunta hal-

litukselle valtuuden järjestää te-

hokkaasti asestcttuja kvhtari-kaarte- ia

joiden avulla se aikoi

murskata järjestyneen työväes-
tön Sosialistipuolucella ei ol-

lut muuta keinoa kuin kutsua
koko Suomen proletariati taiste-

lemaan hallitusta vastaan

Työväen vallankumous

alkoi tammikuun 28 p 101S jol-

loin Suomen porvaristo ipani

joukkonsa hyökkäämään työväen
kimppuun Siihen vastasi sosia-

lidemokratinen puolue vallanku-

mouksella Puolueen annettua
kehotus taistelluin olivat Suo- -

(Jr1o:i Unlulonnellaloista sivulla)

Herät taakseen työväestöä
tutustuttaakseen sitä

puolueohjelmaan ja sosialidemo-

kratian periatteisiin on Suomen

työväenpuolue koko olemassa-oloaikans- a

telmit kasvatus- - ja

valistustyötä Tähän suuriar-voisee- n

tehtävään ovat myös-

kin työläisnaiset miestovereillen-

sa keralla ottaneet osaa Jo v

1899 piti rouva Putkonen esitel-

miä ja keskustelukokouksia Vaa-

sassa ja Hämeenlinnassa perus-
taen edelliseen palvelijattarien
ja jälkimäiseen naisosaston
Seuraavana vuonna 1900 kulki

'puoluHialHnnon toimesta Mandi
Ahlstedt-Erevber- ajfitatsioni-matkoill- a

monilla eri paikkakun-
nilla Näitä tienraivaajia seu-

rasi pian samoilla asioilla Ida
Alle-Telj- o Alma Malander-Jo-kine- n

y m lukuisat naisauitaat-tori- t

ympäri Suomea Heidän

työnsä puolueelle on ollut

Että naiset ovat ottaneet puo-

luetoimintaan osaa alusta alkaen
todistaa m m se että 'puolueen
e n s i in ä i s e s sä edustajakokoukses-
sa (joka pidettiin Viipurissa
lieinäk 17—20 p 1901) oli kuu-

destakymmenestä viidestä edus-

tajasta yhdeksän naista Sa-

moin ipuolnehallinnossa ovat nai-

set 'olleet edustettuina

Suomen sosialidemijkratiuen
naisliitto perustettiin mvöskin jo

v 1900 joka on yhdistänyt
osastot ympäri maan

'Yleisen äänioikeuden ja
eduskunnan saavutta-

miseksi työskentelivät naiset
monilla eri keinoilla

Senjälkeen kun entiset valtio-sääd-

oli saatu luovuttamaan
valtansa yksikamariselle edus-

kunnalle ia uusi perustuslaki
vahvistettiin 20 p heinäk 190ö

oli sosialideinokratisella puolu-

eella valittavana uusia keinoja
tankotustensa toteuttamiseksi
Uusi perustuslaki myönsi ääni-

oikeuden naisille ja suurimmal-

le osalle työväenluokkaa Vaali-

oikeus ollen kaikilla äänivaltai-

silla Tämä 'herätti tvöläisnais- -

Ken on äänetönnä tuskan

katkerimman niellyt vaan?

Katso kalvakasta tuota

työläismiehen vaimoa

Kysy mitä kohtaloita
hän on saaiud kokea

IIällä kuulet säveleitä
surun kärsimysten vaan —

Syömme viljan kyyneleitä
vuotaa surusoitostaan

Äitinä ei ilon tunteet

elähytä häntä ei

toimeentulon hyiset huolet

hänellä ne tyystin vei

Liekki pyhä äidin lemmen

raaleleepi häntä vain:
rakkaillensa soisi onnen

sepä paheneepi uin!

Kyynelissä uiden oollaa
usein saa hän pienoistaan

kerjiuiryysyt päälle laittaa

päivän valoon saatuaan

A ina _ läylyy palkkalaisna
toisen työssä uurastaa

ei oo aikaa huoletonna

lapsiansa kasvattaa

linnan hoidon puutlehessa
saavat pienet valittaa —


