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Toisin nyt kuin 25 vuotta takaperin,
IKUINEN KIERTOKULKU.

Y [ T  änä vuonna tulee kuluneeksi kaksikym - 
L mentäviisi vuotta siitä, kun yksikam arinen 

eduskunta hyväksyi ensim m äisen kieltolain. E i
kä m ikään  laki ole saanut niin suurta ja yksim ie
listä kannatusta  eduskunnassa kuin kieltolaki. 
Kaikki suom alaiset puolueet olivat ottaneet kiel- 
tolakivaatim uksen vaaliohjelm aansa ja  eduskun
nassa jätettiin  kokonaista viisi kieltolakianom us- 
ta. Kun nyt kokonaiset puolueet ovat kieltolain 
kum oam isen kannalla , on syytä m ainita, että ry h 
m änsä kieltolakiesityksen allekirjoittivat kokoo
m uspuolueesta 48, edistyspuolueesta 21, m aalais
liitosta 10, ruotsalaisesta puolueesta 4 ja  sosiali
dem okraattisesta ryhm ästä 80 edustajaa. Alle
kirjoittajani joukossa olivat suom alaisten porvari
puolueiden johtom iehet, kuten Nevanlinna, Kaira- 
nio, Yrjö-Koskinen, Käpy, A rajärvi, Soininen, Se
tälä, A hm avaara, Brander ja Gebhard, sekä naisis
ta A leksandra Gripenberg, Lucina Hagm an ja 
Hedvig Gebhard. Kieltolakiesityksien perusteluis
sa kerro taan  erikoisesti siitä taistelusta, jo ta ku li

säin väliseksi yhteistoim innaksi riittävän sen, että 
kustakin m aasta lähetetään erinäisiä työläisnai
sia koskevia tietoja »Gleichheitille», saksalaisten 
nais tovereiden lehdelle, niin tänä päivänä meillä 
on Sosialistisen Työväen Internationalen yh tey
dessä kansainvälinen naistentoim isto pitäm ässä 
yllä yh teyttä eri m aiden sosialidem okraattisten 
naisten ja naisjärjestöjen välillä. T äm än toim is
ton välityksellä saapuu kerran  kuukaudessa eri
koinen tiedonantolehti > Frauenbeilage», jonka 
avulla voidaan seurata kunkin  m aan työläisnais
ten toimintaa.

Meilläkin on täten tilaisuus verrata  om an 
maamme toim intaa toisten m aiden sos.-dem. 
naisten toim intaan, sekä sam alla tehdä h av a in 
nolta ja  ottaa huomioon sellaiset seikat, joiden 
luulemme toim intaam m e hyödyttävän.

Mutta vaikka kansainvälinen tuntem us onkin 
nyt eri kansojen välillä paljon läheisempi kuin 
vuosikymmenet taaksepäin, niin kaikki vanhat 
ristiriidat ja  etupyyteet ovat yhä jäljellä. Me 
näemme tälläkin  hetkellä m iten useat m aat esiin
tyvät vihamielisesti toisiaan kohtaan ja  että suo
ranainen aseisiin tarttum inen on jo tapahtunut. 
Tuntuu sangen m asentavalta ajatella, että juuri

nat olivat käyneet väkijuom arajoituksia aikaän- 
saadakseen. Kun nyt väitetään m uka kieltolaki- 
kiihkoilijoiden järjettöm ästi ajaneen ja  kiinnipitä- 
neen kieltolaista, niin on terveellistä tietää, että 
vapaan  väkijuom an väärinkäyttö  pakotti kunnat 
toim im aan kunnallisen kieltolain hyväksi jo niin 
aikaisin, kuin kotipolton lopettam isen jälkeen. 
V. 1866 sääty valtiopäivät m yönsivät m aala iskun
nille oikeuden kieltää viinan m yynnin alueillaan; 
ja  silloin kaikki, paitsi kolm e kun taa, sen kielsi
vät. Samoin v. 1888 jälkeen kiellettiin oluen 
m yynti ukopuolella tehtaiden ja  m ajatalojen, 
vain 13 k un taa  salli olutanniskelun. Jälkeen v. 
1895 kunnat, saadessaan siihen laillisen oikeuden, 
kielsivät täm änkin  m yynnin.

Y. 1900 säätyvaltiopäiville oli jä tetty  305 k u n 
nan puolesta anomus, joka tälliäsi yleiseen kiel
tolakiin, johon oli kerätty  140,000 nimeä. Täm ä 
nimien keruu silloisissa oloissa oli hyvä saavu
tus.

Väkijuom ien väärinkäyttö  oli niin yleinen, et

sinnällä hetkellä, jolloin aseistariisum iskonforens- 
si kokoontuu, jolle eri m aiden kansalaisten ko
koam ina m.m. jätettiin useiden miljoonien k a n 
salaisten niinillään varm entam a pyyntö, että 
konferenssi vaikuttaisi siihen, että sodat eivät 
uudistuisi, jossakin m aapallon kulm alla eri k an 
sat käyvät ase kädessä toistensa kim ppuun, k u 
ten parhaillaan  Japani ja Kiina tekevät.

Täm ä osoittaakin meille yhä selvemmin, että 
niin kauan  kun kapitalistinen järjestelm ä on ole
m assa, niin kauan  sodat voivat uudistua. Vasta 
silloin, kun  on saatu todellinen sotia aiheuttava 
syy pois, loppuvat sodat. Täm ä onkin kaikille 
sosialisteille selviönä vaikkakin lie ottavat voi
m akkaasti kaikkeen siihen työhön osaa, jota ny
kyisenkin järjestelm än vallitessa rauhan  pysy ttä
miseksi ja  sotien lopettam iseksi tehdään.

Useissa m aissa ny t esillä olevan kansainväli
sen naistenpäivän vietto tap ah tu u  aseistariisu- 
m isvaatim usten ja  rauhan  kysym ysten m erkeis
sä. Niinpä m ekin samalla, kun  selvitämme itsel
lemme juhlissam m e ja  kokouksissam m e, m ikä 
m erkitys on sosialistisella kansainvälisellä nais
liikkeellä, voimme yhdistää siihen m yöskin ra u 
han  kysym yksen. H. S.
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tä jokaisten säätyvaltiopäivien piti keksiä ja  sää
tää  uusia anniskelum ääräyksiä. E ikä salakaup
pa, trokaus, ollut silloinkaan tuntem aton, niinpä 
m ainitaan, että salakaupan  hävittäm iseksi kek
sittiin kansaa varten  anniskeluyhtiöiden rav in to
lat, joissa ruoan  ohella tarjo ttiin  väkijuom ia. Sil
loin uskottiin näiden ravintolain edistävän ra it
tiutta. M utta p ian  täy ty i todeta, että anniskelu- 
yhtiöiden ravintolat m uodostuivat juom atapojen 
ylläpitäjiksi, jopa edistäjiksi. Anniskeluyhtiöiden 
vuosikirjat kertovat siitä om alla koru ttom alla  ta 
vallaan. Niinpä selviää niistä, että yhden ainoan 
vuoden kiiluessa yli sa ta tuha tta  päih tyny ttä  hen 
kilöä oltiin pakotettu  poistam aan ravintoloista, 
heittäm ään yksinkertaisesti kadulle poliisin kor
jattavaksi. M utta siihen aikaan  eivät lehdet k er
toneet juoppoustapauksista eikä rähinöistä, nehän 
kuuluivat jokapäiväiseen eläm ään, kun  kerran  
väkijuom ani m yynti oli vapaata.

Köyhäinhoitom enot nousivat juoppouden ta 
kia suhteettom an suuriksi, vaikka ei työttöm yys
kysym ystä silloin vielä tunnettukaan . Siksi m aa
laiskunnat, joille m yönnettiin itsem äärääm isoi
keus, katsoivat vältäm ättöm äksi säätää kunnalli
sia kieltolakeja ja  yleisen kieltolain säätäm inen 
herätti toivorikkaan m ielialan tulevaisuuteen 
nähden.

Mutta toisin on käynyt. Yleinen kansanäänes
tys antoi m asentavan kuvan  Suomen kansasta. 
Vastauksesta selväsi, että Suomen kansa tahtoo 
juoda, eikä se tyydy vain m ietoihin viineihin ja 
m allasjuom iin, vaan se tahtoo väkeviä juomia. 
Suom alaisethan ovat tunnettu ja  siitä, että he ai
na juovat itsensä hum alaan  ja  ovat vielä hyvin 
hanakoita tappelem aan. K ansanäänestyksen pe
rusteella ei tosin voida sanoa, onko Suomen k an 
san enemmistö niin viinanhaluista kuin  päältä- 
katsoen näyttää, sillä äänestykseen ei o ttanut osaa 
kuin vähän yli 40 % äänestäjien lukum äärästä. 
Mitä mieltä lienevät olleet ne, jo tka olivat pois

sa? Äänestyksen tulokseen vaikutti m yöskin n y 
kyinen pulakausi työttöm yyksineen ja  raskaine 
veroineen. Kieltolain vastaisen agitation pääpe- 
ruste oli yleisen kansanraittiuden  nim essä tu o t
taa kansalle verohelpotuksia, tullialennuksia ja 
työtä! V arm aankin  suuri osa äänestäjistä uskoi 
todella nykyisen vaikean tilanteen helpottuvan 
kieltolain kum oam isen kautta, ajattelem atta m in
kälaiseksi tilanne sitten m uuttuu , kun väkijuo- 
m aliikkeet avataan.

Poliittisessa eläm ässä täytyy oppia tappioita
kin kestäm ään, ja  raittiusväki on nyt saanut kes
tää m usertavan tappion. M utta jos tappiosta 
osataan vetää oikeat johtopäätökset, ottaa v a r
teen sen an tam at opetukset, voi tappio joskus 
m yöhem m in m uuttua voitoksikin. Nyt meillä on 
kokem usta kieltolaista, siinä esiintyvistä virheis
tä ja  hyvistä puolista ja  ennenkaikkea sen to 
teuttam ism ahdollisuuksista. Nyt kun kieltolaki 
kum otaan, on pelättävissä, että se an taa  aivan 
erikoisen sysäyksen väkijuom ani väärinkäytölle 
ja  yleiselle hulinoitsemiselle, joka m uutenkin jo 
alkaa käydä yhä arveluttavam m aksi.

Tässä ei ole kysym ys yksin kieltolaista, vaan 
tässä on kysym ys kansam m e siveellisestä eläm äs
tä. Sanotaan kyllä eräässä pyhässä k irjassa, e t
tä kenen jum ala t tah tovat huku ttaa, sen he lyö
vät sokeudella. Jos koskaan, niin juu ri ny t 011 
vallalla sokea väkijuom ahim o ja  sokea raivo työ
väenjärjestö jä ja  sen toim ihenkilöitä kohtaan. Pe
rässä seuraa kenties kostotoim enpiteet kieltolain 
valvojia ja  raittiuspoliiseja kohtaan. Täm ä k a ik 
ki herättää  kysym yksen, m ikä on Suomen kansan  
kohtalo ?

Työläisnainen, älä um m ista silmiäsi a jan  il
m iöiltä, vaan seuraa n iitä  valppaasti, mieti k y 
sym ystä, m ikä on oleva naisten osuus tulevassa 
taistelussa kansam m e siveellisen tarm on koho t
tamiseksi.

Miina Sillanpää.

Naiset ja  Belgian työttöm yysvakuutus.
T o v e r i t a r  Isabe l le  JSlume  k i r j o i t t a a  b e lg ia la i s t e n  to v e r i t t a r i e n  ä ä n e n k a n n a t t a j a n  »Voix d e  la  F e m m e »  (N a is ten  iiäni)

m a r r a s k u u n  n u m e r o s s a :

N aistyöläisten joukossa on nykyään  paljon 
työttömiä. Senvuoksi on ollut uskottavaa, 

että he ny t tulevat osallisiksi työttöm yyshuollosta, 
kun he ovat olleet järjestyneitä sam oinkuin m ie
hetkin. He luulivat, että heillä on sam at oikeu
det työttöm yysvakuutukseen nähden  kuin  m ie
hilläkin.

M utta — m itä ny t näem m ekään. Avustusoi- 
keus pitennetään m iehiin sekä naineisiin että n a i
m attom iin nähden  jou lukuun loppuun. Mutta 
naineet naiset eivät saa m itään  pitennystä ja tu 

levana vuonna tulevat he saam aan työttömyys- 
avustusta vain korkein taan  50 päivän aikana.

Täten ovat kaikki kunnolliset työläisnaiset, jo t
ka ovat olleet am m atillisesti järjestyneitä, asetet
tu  sam aan asem aan järjestym ättöm ien kanssa. 
Ja  perheissä, joissa vaim ojen oli käytävä ansio
työssä, jo tta  ei heidän norm aalisina aikoina ta r 
vitsisi kärsiä puutetta, kärsitään  nyt hätää.

Kysyn kaikilta järjestyneiltä naisilta: Onko tä 
m ä oikein? Naisten 011 järjestöissään pohdittava 
tä tä  asiaa ja  vaadittava siihen korjausta.


