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Grjuutta.
Me kaimamme kahleita.
Minä en nyt puhu siitä wieraan ikeestä, joka mei<

dan »valtiollisen elämämme »vapaata kehitystä ehkäisee,
en puhu suomenkielen sortotilasta, enkä niistä raukaise»
wista kahleista, joilla köyhyys ja tietämättömyys pitä»
wät ihmistä sidottuna. Puhun siitä häpeällisestä or>
juudesta, johon me itse olemme itsemme syösseet pääs»
tämälla himot hallitsemaan.

Me malmistamme myrkkyjuouna, jotka syöksewät
sadat tuhannet ihmiset nautinnonhimoon ja onnetto»
muuteen.

Meidän keskuuteemme lemitetään löyhää oppia, joka
on päästänyt rikokset riehumaan.

Me sallimme tunnottomain ihmisten anastaa nuori»
soliamme sen ihanan Vapauden, jonka ihmiselle antaa
puhdas elämä ja usko Jumalaan.

Liian kauan on huolettomin mielin kuljettu ajan
wirran mukana. Ellei jo herätä, on perikatomme war>
ma. Nyt on aika nousta ylös orjuudesta,

Ihdessä kohden on orjuutta kärsimän kansamme enem>
mistö ollut jo wuosia walweilla : Se on oppinut nm»
mättämään, että meidän täytyy häwittää myrkkyjuomat
maastamme. Tässä maassa ei »vuosisataan — lukuun»
ottamatta suurta waltiollista kysymystämme - liene
ollut mitään asiata, joka on saanut kansalaisten sydä»
met niin woimakkaasti wärähtelemään, kuin



Kieltolakiasia.
Siitä syystä Suomen kansa kokoontui taajoina ruoeinä
tvaaliuurnalle maaliskuun 15 päimänä 190?. Köyhät
ja oppimattomat, wanhat ja maimaiset, tuhannet miehet ja
naiset, joiden koko elämä oli ollut onnettomuutta ja
tuskaa, tulimat silloin tuiwosta kirkastunein katsein
maalipaikalle ja laskiwat lippunsa uurnaan sanoen:
~nyt minä olen äänestänyt miinat pois Suomesta".

Ensimäinen eduskunta laatikin kieltolain, mutta sil>
loinen senaatti ei rientänyt »valmistamaan sen toimeen-
panoa eikä hankkimaan sille wahwistusta. Astui toi-meensa uusi senaatti, mutta se sai asian haltuunsa
liian myöhään, ja niin kansamme sai tämän wuoden
alussa kuulla sen masentaman sanoman, että eduskun»
nan laatimaa kieltolakia ei oltu woitu ehdottaa hymäk»
syttämäksi, koska malmistustöitä oli mahdoton saada
tehdyksi ennen määräpäimää, heinäk. 1 P:ää 1909.

Tämän tiedon synnyttämä tuska ja mielten masennus
on nmmärrettämä. Olimathan kärsimyksistä uupuneet
ihmiset jo hetken nauttineet iloisten tmmeitten onnesta.
Siitä syystä oli pettymys nyt kaksin mcrroin katkera.
Immärrettämää on myöskin, että Suomalaisen puolueen
»viholliset, etenkin sosialistit, käyttimät tätä mielten
masennusta tarkoitustensa hymäksi ja hyökkäsimät hur-
jana rintamana syyttämään Suomalaista puoluetta sii<
ta, että kieltolain toimeet tällä kertaa olimat rauen-
neet, maikka tämän puolueen miehet muodostuvat senaa>
tm Vähemmistön ja olimat olleet masta muutamia
kuukausia kotimaisessa hallituksessa. Onhan Suoma-
laisella puolueella tässä maassa aina ollut se kunnia-
kas asema, että sen edustajat suurimman maaran pai>
kalla seisten omat saaneet osaksensa ankarimmat wihol>
listen iskut ja toiset pelokkaammat omat hakeneet
suojaa heidän selkänsä takana. Siinä ei oikeastaan
ole mitään malitettamaa. Mutta se on miheliäistä,



että omiin riweihimme alkoi hiipiä heikkous ja epäluulo
omia miehiä kohtaan sen johdosta, että »viholliset ta>pausa mukaan ampuiwat heihin myrkytettyjä nuolia.

~Suomalainen Puolue on pettänyt kieltolain". ~Suo»
malainen puolue on hyljännyt ohjelmansa." ~Se on
rikkonut kansalle antamansa lupaukset". ~Kuka meistä
nyt enää kehtaa näyttää silmiänsä kansalle", j. n, e.

Kun sellaista puhetta kuuli omassa keskuudessamme,
silloin ei woinut olla kysymättä: ~owatko routawuosien
hornanhenget heränneet hyisestä haudastaan ja taaskin
huokuneet henkeemme pelkuruuden myrkkyä?" Routa»
»vuosina kansallistuntomme »viholliset tahtoiwat tahrata
meitä perustuslain awulla. Nyt meidät tahdotaan
kukistaa kieltolain awulla. Antakaamme maan wi>
hollistemme kieltolain nimessä särkeä meidän rinta»
mamme, mutta tietäkäämme myös, että meidän tuihol»
listemme »voitto on samalla kieltolain tappio.

Sillä tässä maassa ei ole muuta puoluetta kuin
Suomalainen puolue, joka kieltolain woi säätää ja
panna toimeen.

Tämä puolue sittenkin, kaikista syytöksistä huoli-
matta, woipi tyynesti astua kansan joukkoon tekemään
tiliä siitä, mitä se on kieltolain hymäksi tehnyt.

Wai onko puolueemme kieltolakiohjelma muuttunut?
Onko puoluekokouksissa lausuttu edes epäilyksiä tästä

ohjelmasta?
Mitään sellaista ei ole tapahtunut. Kieltolakiohjel»

mamme on sama kuin ennenkin; ainoakaan ääni ei kos-
kaan ole Puoluekokouksissamme noussut sitä »vastaan,
ja kieltolain waatimus puolueessamme on yhtä tinki-
mätön ja jyrkkä kuin ennenkin.

Entä puolueemme waltiopäiwäedustajat? Owatko
he toimineet ohjelmaa »vastaan? Ei ainoakaan. Kaikki
he owat eduskunnassa olleet kieltolain kannalla. Kaikki
he welwollisuudelleen uskollisina äänestiwät kieltolain



puolesta, silloin kun tämä laki hywäksyttiin lokakuussa
1907.

Entä puolueen edustajat senaatissa? Heitä »vastaan
on tehty ankara hyökkäys sen johdosta, että he senaa-
tin enemmistöön yhtyen tammikuussa 1909 senaatto-
reina ehdottiwat jätettäwäksi wahwistamatta kieltolain,
jonka puolesta he lokakuussa 1907 edustajina äänes>
tiwät.

Miksi he nain tekiwät?
Tämä johtui siitä, että eduskunta kieltolain wahwis»

tamista jouduttaakseen oli määrännyt heinäkuun 1 päi»
wän 1909 lain woimaan-astumispaiwäksi. Lokakuun
31 päiwästä 1907 heinäkuun 1 päiwäan 1909 oli 1
»vuosi, 8 kuukautta. Sen ajan kuluessa olisi »voitu
suorittaa ne laajat »ualmistustyöt, jotka kieltolain woi>
maan>astuessa owat »välttämättömät, ja siitä syystä
saattoiwat nykyiset Suomalaisen puolueen senaattorit
1907 »vuoden eduskunnassa äänestää kieltolain puo>
lesta. He, niinkuin kaikki muutkin, tekiwät sen sillä
edellytyksellä, että silloinen senaatti heti ryhtyisi lain
woimaan<astumista »valmistamaan. Mutta silloinen sc>
naatti, kuten jo mainitsimme, ei pannut kortta ristiin
kieltolain puolesta. Kun siis nykyinen senaatti, jossa
myös on 4 Suomalaisen puolueen entistä edustajaa,
wiime kesän lopulla astui toinieensa, oliwat kieltolain
»ualmistustyöt aitvan alottamatta, ja silloin oli aikaa
jälellä ainoastaan 11 kuukautta — 9 kuukautta kal>
liista ajasta oli mennyt hukkaan. Senaatti ryhtyi
kuitenkin työhön, mutta työn kuluessa huomasi, että
jälellä olewa aika oli riittämätön, sillä puheena olelvat
walmistustyöt, se on kieltolain täydennyslait, oliwat
paljoa laajatöisemmät kuin eduskunta oli arwostellut
ja kuin nykyiset senaattoritkaan työhön ryhtyessään kä<
sittäwät.



Kieltolain täydennyslakeihin

ei yleisön kesken tähän asti ole luotu sitä huomiota, kuin
asia »vaatisi, ja siitä onkin syntynyt »väärinkäsitystä ja
eripuraisuutta. Innostuksen huumaamina me emme ole
jaksaneet tarpeeksi punnita sitä arkipäiwäistä tosiasiaa,
että kieltolaki tuottaa toiwotun taloudellisen edun wasta
sitten kun se on pantu toimeen, kun se on muosia ja
»vuosikymmeniä ennättänyt kehittää kansamme terweyttä
ja työkykyä ja wahwistaa sen tvarallisuutta. Toimeen»

panoaikana se sitä mastoin kysyy nykyiseltä sukupol»
welta suuria taloudellisia uhrauksia, jotka tuntumat sy>
wällä weronmaksajain kukkarossa. Niin esim. waltion
kassasta wähenee joka »vuosi 12—13 miljoonaa Suo»
men markkaa, jotka nyt juoksemat sinne wiinaweroina
y. m, s,, puhumattakaan marsinaisista kieltolain toi-
menpanokustannuksista. Tyhjäksi jäänyt lokero waltion
raha>arkussa on täytettäwä. Ennen kun kieltolaki pan»
naan toimeen, täytyy sentähdcn olla olemassa eduskun»
nan ja Hallitsijan yhdessä laatima laki, jossa määrä»
tään, mistä kieltolain toimeenpanemiseksi tarwittawat
miljoonat otetaan.

Mutta samalla tanuitaan »vielä toistakin lakia. Täy-
tyy säätää, mitä tarpeettomiksi joutuneilla wäkijuoma>
tehtailla on tehtätvä: onko niiden omistajille maksettawa
korwausta ja minkä werran, wai eikö korwausta ole
maksettawa ollenkaan. Se asia on aiwan »välttämät»
tömästi sel»vitettäwä, ennenkun kieltolaki pannaan toi»
meen, sillä ellei siitä asiasta ole eduskunnan säätämää
lakia, niin wätijuomatehtailijat waatiwat suunnattomia
korwausmaksuja Suomen waltiolta, ja kun heidän waa>
timuksiinsa ei suostuta, niin he nostamat oikeusjutun
»valtiota »vastaan. Woimassa olewa laki suojelee siksi
lujasti omistusoikeuden pyhyyttä, että siitä laista »voi
wäkijuomatehtailijakin saada tukea luonnottomille »vaa-
timuksilleen. Niin un mahdollista, että tuomioistui»



met tuomitsisiwat Suomen waltion maksamaan wäki-
juomatchtailijoille monia kymmeniä miljoonia markkoja.
Jos sellainen tuho olisi tapahtunut, silloin ei olisi mo>
niin monituisiin »vuosiin ajattelemistakaan, että olisi
moitu panna toimeen wanhuudenwakuutusta, oppiwel»
wollisuuslakia ja muita suuria, miljoonia kysywiä
uudistuksia, joita Suomen kansa odottaa kuin päimännousua. Niihin tarwittawat warat olisiwat kaikki men-
neet wäkijuomatehtailijoitten kukkaroon siitä syystä,
että kieltolaki toimeenpantiin ennenkuin sitä warten tar<
peelliset »valmistukset oli tehty.

Miten paraskaan asetus tai laki ei tuota tarkoitettua
hyötyä, jos ei sen toimeenpanoa aikanaan walmisteta,
siitä on surullisena todistuksena se asetus, jolla ohje»
säännöin järjestetty ammattihaureus julistettiin meillä
lakkautetuksi. N. s. mecheliniläinen senaatti antoi kan»
salaisten kiihkeistä »vaatimuksista kewäällä 1907 kiitet»
täwän asetuksen ammattihaureuden poistamisesta, mutta
se ei sitä ennen ryhtynyt toimiin paheen uhrien autta>
miseksi säännölliseen elämään, eikä pitänyt huolta siitä,
että lakeihin olisi saatu tarpeellisia lisäyksiä, jotka teke>
wät mahdolliseksi uuden asetuksen tehokkaan toimeenpa-
nemisen ja rikoksentekijäin hillitsemisen. Ia mikä on
seuraus? Täydellinen sekasorto suurten kaupunkiemme
siweysoloissa, salainen paheen harjoitus, joka saattaa
siweellisyyden ja kaswatuksen walwojat epätoiwoon.
Perästäpäin täytyy nyt ryhtyä toimiin, jotka
olisiwat olleet alkuunpantawat aikoja ennen kun tuo
yllämainittu asetus annettiin. Mutta ennenkuin ne toi»
menpiteet saadaan aikaan, on satoja, ehkäpä tuhansia
nuoria ihmisiä joutunut ruumiinsa ja henkensä puo-
lesta perikatoon.

Nykyään sanoivat siweellisyyden »viholliset ilkkuen:
~Siinäpä sen nyt näette, mihin ammattihaureutta jär-
jestäwän ohjesäännön poistaminen johtaa!" Jos kiel-
tolaki olisi toimeenpantu ilman tarpeellisia »valmistut-



sia, ei kieltolain wihollisten »vahingonilolla olisi ollut
mitään rajoja, ja tämä ilo olisi tullut meidän kansal»
lemme liian kalliiksi.

Tämä oli syynä siihen, että Suomalaisen puolueen
miesten, koetettuansa ensin uupumattomilla ponnistuk-
silla saada ajoissa walmiiksi niitä taloudellisia lakeja,
jotka kieltolain woimaan astuessa omat wälttämättö»
mät, sittenkin täytyi yhtyä enemmistön epäämään lau>
suntoon, kun huomasiwat, että eduskunnalle ei woinut
saada armollista esitystä niin hymissä ajoissa, että
uudet lait ennättäwät walmistua ja saada wahwistuk»sen ennen heinäk. 1 päiwää.

Suomalaisen puolueen miesten kanta senaatissa.
Meidän puolueemme miehet eiwät kuitenkaan tyytyneet

siihen, että waan yhtyiwät enemmistön kanssa lausu-
maan mielipitenään, että eduskunnan laatimaa kieltolakia
ei woida ehdottaa wahwistettawaksi. Heidän mielestään
senaatin enemmistö ei tehnyt kylläksi, kun se tämän eh>
dotuksensa ohella anoi, että ~Keis. Majesteetti
armollisesti waltuuttaisi senaatin
»valmistamaan eduskunnalle jätettä»
maksi ei ainoastaan ehdotuksen laiksi
alkohoolipitoisten juomain malmi s>
tamisesta, maahantuonnista, myyn»
nistä, kuljetuksesta ja warastossapi»
dosta, jonka ehdotuksen tulisi mahdol»
lisimmassa määrin lähennellä edus»
kunnan hymäksymää la ki ehdotusta, maan
myöskin ehdotukset niiksi asetuksiksi,
jotka tästä alkohoolilainsäädännön
uudistamisesta johtuisiwnt," Senaatin
enemmistön kannassa oli Suomalaisen puolueen mies-
ten, kuten muittenkin kieltolakia waatiwain kansalaisten



mielestä se suuri heikkous, että nuo epäämääräiset sa>
nat, että armollisen esityksen tulisi ~ma h d ollisim»massa määrässä lähennellä eduskunnan
hywäksymää lakiehdotusta", eiwät wielä ta>
kaa, että se mitä pyydetään, tulee olemaan yleinen
kieltolaki, — se woisi olla jotain muutakin, joka
~mllhoollisnnmassa määrässä" on lähentelewinään kiel»
tolakin.

Jos meidän miehet senaatissa olisiwat yhtyneet
tällaiseen päätökseen, tekemättä mitään muuta sen
lisäksi, silloin — se sanottakoon suoraan —he oli»
simat pettäneet kieltolakiasian, olisiwat pettäneet Suo-
malaisen puolueen ohjelman ja silloin tämän Puo-
lueen jäsenten todellakin olisi waikea mennä kansanjouk»
koon tekemään tiliä siitä, mitä tämä puolue on kielto»
lain hywäksi tehnyt.

Mutta meikäläiset miehet eiwät yhtyneet enemmistön
epämääräiseen lausuntoon. Heistä oli tärkeätä, että
samalla kuin kieltolain saantia joudutettaisiin lähet»
tämällä Hallitsijalle jo heti ehdotus uudeksi laiksi,
kotimaisen hallituksen jäsenet kansan ja
Hallitsijan edessä julkisesti määräisi»
wät kantansa ja sitoutuisiwat yleiseen,
koko maata käsittämään kieltolakiin. Siitä
syystä he enemmistön kannasta poiketen walmistiwat
eduskunnan kieltolain mukaisen kieltolakiehdotuksen, jo»
hon olisi lisätty ne kaksi lakia, joiden puutteen tähden
eduskunnan laatimaa lakia ei woitu ehdottaa wahwis-
tettawaksi. Tämä lakiehdotus, jos se olisi saanut eneni»
mistön hywäksymisen senaatissa, oli menewä senaatin
lausunnon mukana Pietariin sillä pyynnöllä, että Hal»
litsija, jos hän ei katsoisi woiwansa wahwistaa edus>
kunnan päättämää lakiehdotusta, antaisi tämän uuden
ehdotuksen armollisena esityksenä eduskunnalle.

Jos Suomalaisen puolueen miesten kanta olisi saa»
nut enemmistön senaatissa, jos asiata Pietarissa olisi



joudutettu, ja jos eduskunta olisi saanut pysyä koossa,
— sanalla sanoen, jos kieltolakia olisiwat suosineet
suotuisat tuulet, silloin eduskunta nyt käsittelisi kielto-
lakia, joka ehkä olisi jääulähdön aikana walmis ja en>
nen heinäkuun 1 päiwää wahwistettuna.

Näin olisi wo i nu t käydä, jos tuulet olisiwat olleet
suotuisat. Mutta niin ei käynyt: Suomalaisen puo-
lueen miehet senaatissa jäimat »vähemmistöön — »viisi
kuutta »vastaan — ja eduskunta hajotettiin ennenkun
se oli päässyt työn alkuunkaan.

Nyt on kieltolakiasi» senaatin enemmistön epämää-
räisen ja wiiwytyksille alttiin lausunnon »varassa ja
kieltolakia odottawain kansalaisten mieliä kalmaa katke-
ruus ja epätoiwo.

Mikä on pääasia?

Että näin on tapahtunut, siihen on luonnollisena
syynä se rikkinäisyys, joka kaikilla aloilla meidän maas-samme tekee työn menestyksen niin epätietoiseksi.

Ei ole raittiuswäessäkään sitä eheätä »voimaa, joka
tekisi meidät kykenewiksi ratkaisemana hetkenä kestittä'
maan kaikki ponnistuksemme pääasiaan ja jättämään
toisarvoiseen sijaan sellaiset kysymykset, joilla ci asian
menestykselle ole mitään käytännöllistä merki»
tystä. Mielestäni on tämän kemättalmen kuluessa, sen
jälteen kun senaatti jo on tehnyt ratkaisunsa, ja asia
ei enää ole autettawissa, tuhlattu liiaksi »voimia esim.
»väittelyyn siitä, käyttikö kokoomussenaatti
ajan tarkasti, »vai eikö olisi asiaa joudut»
tumalla »voitu »voittaa muutama »viikko.

Täytyy »valittaa, että eduskunta hajotettiin niin
pian, ettei kieltolakiwälikysymys ennättänyt tulla esille.
Sen kysymyksen yhteydessä eduskunta olisi kyllä waati>
nut senaatin tilille siitä pitikö se kylläksi kiirettä. Mutta



oli wastaus tähän mikä tahansa, Suomalaiseen puo-
lueeseen se ei olisi oikeastaan koskenut, sillä asiain jou-
duttaminen tahi wiiwyttäminen senaatissa riippuu toi»
mituskuntain päälliköistä, ja Kauppa- ja teollisuustoi-
mituskunnan päällikkönä, jonka hallussa kieltolaki on,
ei ole Suomalaisen puolueen mies, maan nuorsuoma-
lainen.

Niin mieltäkiinnittäwää kuin olisikin ollut saada
wastaus tähän, on eräs toinen kysymys sittenkin
paljoa tärkeämpi: Suomalaisen puolueen raittius»
wäki waltiopäiwillä olisi malttamatta tahtonut mas-
tauksen kysymykseen: mikä on senaatin enemmis»
tön kanta kieltolain suhteen? Tämän enem-
mistön epämääräistä lausuntoa Hallitsijalle moipi selit-
tää eri tawalla, ja se seikka, että enemmistö ei yhtynyt
Suomalaisen puolueen miehiin, antaa aihetta siihen
pelkoon, että he sittenkään eimät kaikki ole aiwan mar-
masti kieltolain kannalla. Tämä on ydinky-
symys, sillä siitä riippuu, minkä puolueen käsiin rait-
tiuswäki woi uskoa asiansa »vastaisilla waltiopäiwillä.
Niin kauan kun siihen ei ole saatu sitowaa »vastausta,
ei raittiuswäellä ole warmaa turmaa ainoassakaanmuussa puolueessa kuin Suomalaisessa puolueessa;
tiimiin puolueen miehet senaatissa omat Vastaiseksi
ainoat, jotka julkisesti ja juhlallisesti Hallitsijan ja
kansan edessä owat sitoutuneet yleiseen koko maata
käsittämään kieltolakiin/ja heidän lakiehdotuksensa on
ollut kaiken kansan nähtäwänä.

Onko tämä lakiehdotus sellainen, että se woi rait-
tiustväkeä tyydyttää? On niitä, jotka toiwoisimat sitä
jyrkemmäksi, on toisia etcwiä raittiusmiehiä, jotka oli-
siwat walmiit hywäksymään sen semmoisenaan. Siitä
»voidaan wäitellä, Marsinkin silloin, kun laki armolli-sena esityksenä tulee eduskuntaan. Me puolestamme
luulemme, että Suomalaisen puolueen miesten laatima
lakiehdotus, yhtä mahan kuin mikään muukaan lakieh-



dotus tässä maassa, woi olla sellainen, eltä siihen kaikki
woisiwat umpimähkään yhtyä, ja luonnollista on, että
jos armollinen esitys kieltolaiksi tulee aiwan siinä
muodossa kuin Suomalaisen puolueen senaattorien laa»
tima lakiehdotus oli sanomalehdissä julkaistuna, tul-
laan siihen eri tahoilta ehdottamaan huomattawiakin
muutoksia. Mutta tämmöisenäänkin se on yleinen
ka k» maata käsittämä kieltolaki, ja se on
asian ydin.

Mikä puolue woi hankkia meille kieltolain?
Sosialistitko?

Tästä syystä ei maamme laittiuswäellä, jos se tah«
too kieltolakiasian wiedä nopeasti perille, ole muuta
mahdollisuutta kuin ryhmittyä Suomalaisen puolueen
ympärille, wiedä se niin »väkirikkaana eduskuntaan, että
se pystyy siellä ajamaan kieltolakiohjelmamme perille.
Tämmöinen »voimakas esiintyminen epäilemättä wai>
kuttaisi kotimaisen hallituksen kokoonpanoonkin siten,
että muutkin »valtapuolueet katsoisiwat welwollisuudek»seen ehdottaa kokoomussenaattiin sellaisia miehiä, jotka
o wat taatusti kieltolain kannalla ja ajamat eduskunnan
Päätöksen täytäntöön.

Minä tiedän kyllä, mitä sosialistit tähän »vastaamat.
He kerskaamat Marsinkin siitä, että heidän ohjelmassaan
on kieltolaki ollut aikaisemmin kuin muiden puolueit-
ten. —

Niin, sehän on aiwan luonnollista: he laatimat oh»
jelmansa kolmatta muotia aikaisemmin kuin muut puo>

lueet tässä maassa, ja siksi siellä on kieltolakikin kol»
matta muotta aikaisemmin kuin Suomalaisen puolueen
ohjelma on pykäliksi muodostettu ja painettu. Mutta
jokainen ihminen meillä tietää, että Suomalaisen
puolueen miehet ja naiset omat kieltolakitaistelulle



meidän maassamme tien raiwanneet jo aikoja ennen
kuin nuorimmat sosialistijohtajamme owat syntyneet»
kään. Tunnettua on, että eräs Suomalaisen puolueen
»vanhoja johtomiehiä, tohtori A. A, Granfelt, on en>
simmäiseksi esittänyt kieltolain raittiustyön toiweitten
määränä meidän maassamme.

Sosialistit suurista ansioistaan kerskaillessaan owat
tähän asti täyttäneet woimakkaana agitatsioonikeinona
sitä seikkaa, että heidän luotettawin miehensä, Työwäen»
yhdistyksen puheenjohtaja herraEm i l Per t t il a, oli pu<
heenjohtajana siinä waliokunnassa, joka laati kieltolain.
Minä kuitenkin luulen, että sosialistit eiwät enää mie»
lellään puhu siitä asiasta sen jälkeen kuin herra Pert»
tila on poliisin etsimäni» poistunut paikkakunnalta ja
nähty »viimeisen kerran Helsingissä ollessaan — kapa»
kassa.

Mutta niin kiitollisen aiheen kuin tämä häpeällinen
tapaus tarjoisikin sille, joka tahtoisi musertawasti kos»
taa sosialisteille sen törkeyden, millä he juuri kieltolain
nimessä owat meidän puoluettamme häwäisseet, niin
minä sittenkin siirrän syrjään sekä herra Perttilan ta-
ivalluksen että ne »vastenmieliset juopottelujutut, joihin
monet sosiaalidemokraattisen ryhmän kieltolain laatijat
owat tehneet itsensä syypäiksi. Kaikesta wiheliäisyydesta
huolimatta meidän sosialisteillemme sittenkin jääse ansio,
että enemmistö heidän joukossa omasta kokemuksestaan
kipeästi tuntee kieltolain tarpeen. Kaikki heidän edus»
tajansa — juopotkin — oliwat mukana äänestämässä
kieltolain puolesta, ja siitä he saakoot täyden tunnus'
tuksen. Mutta mitä tuo kaikki auttaa, mitä hywä
tahto auttaa, niin kauan tuin sosialisteilla ei ole ai>
noatakaan edustajaa senaatissa? Sosialistit, maalais»
liittolaiset, kristillinen työwäki, tai olkoot he minkä ni>
misiä tahansa, ja puhukoot he raittiudesta kuinka kau>
niitä ja kiihkeitä sanoja tahansa — he eiwät woi tar-
jota asian lopullisesta onnistumisesta mitään takeita



niin kauan kuin heillä ci ole senaatissa edustajia pa-nemassa kieltolakia toimeen.
Joka siis tahtoo katsoa todellisuutta suoraan silmiin,

ja jolla on se horjumaton »vakaumus, että kieltolaki
on meidän kansamme paremman elämän ehtona, ha»
nellä ei ole muuta keinoa kuin antaa
kannatuksensa Suomalaiselle puolueelle.

Jaksaako eri puolueihin kuuluma raittiuswäki sen
tehdä? Se lienee liian rohkea toimo meidän olois-
samme. Nämä weljeswihan wuodet owat awanneet
kansalaisten keskuuteen niin sywän epäluulon kuilun,
että raittiuswäkikään ei enää moi täydellisesti ymmär>
tää toisiaan eikä tarmittaessa kokoontua yhteisen asian
ympärille, Eimät sitä ainakaan tee kiihkomieliset puo>
luejohtajat. Mutta ehkä sywissä rimeissä, »varsinkin
naisten keskuudessa, on niitä, jotka alkamat saada wel-
jeswihan kylwösta kullaksensa. Ehkä on niitä, jotka
yötä, päimäa odottaessaan kieltolakia kotoisen onnensa
pelastajaksi, omat »väsyneet kiihotuspuheisiin ja huo>
maamat jo, ettei ainakaan sosialistien amulla saada
aikaan mitään malmista lainsäädäntötyötä. Jos nä>
mät naiset »vihdoinkin jaksamat ramistaa käsistään ne
kahleet, joihin sosialistipuolue on heidät kytkenyt, jos
he hiljaisessa mielessään yhtyivät meihin, silloin kielto»
lain tulewaisuus moi olla turmattu.

Kuinka suomalaisen puolueen työtä on arnwsteltawa ?

Mutta nämät kärsimät joukot, symä epäluulo sil-
missään, arasti kysymät meiltä: ~Onko teidän puo»
lueenne sitten sellainen, että siihen »voi luottaa? Ei
siinä »vielä ole kylliksi, että edustajanne maltiopäimillä
omat tehneet työtä ja äänestäneet kieltolain puolesta,
ja että senaattorinne omat työskennelleet kieltolain jou>
duttamiseksi. Onko puolueenne kokonaisuudessaan ja



sen yksityiset henkilöt tehneet kaiken, minkä he olisiwnt
woineet kieltolain aikaansaamiseksi?"

Niiltä, jotka näin kysyivät, minä tahtoisin puoles»
tani kysyä: ~Onko auringon alla ainoatakaan suurta
»valtiollista puoluetta, jonka kaikki yksityiset jäsenet
woiwat olla niin täydellisiä, että puolue uskaltaa, kaik«
kien noiden kymmenien, satojen tuhansien puolesta was>
tata: me olemme jokainen kohdastamme tehneet kaikki,
mitä on woitu tehdä, eikä meidän työssämme eikä
asianharrastuksessamme ole mitään korjattawaa? Jos
semmoisen suuren waltiollisen puolueen löydätte ja jos
sillä on edustajia senaatissa, niin liittykää siihen —

minä tulen mukaan. Mutta koska sellaista puoluetta
ei ole olemassa, niin meillä ei ole muuta keinoa kiel»
tolain aikaansaamiseksi, kuin kannattaa sitä puoluetta,
joka woi antaa suurimmat takeet asian onnistumisesta.
Tässä puolueessa ja sen yksityisissä jäsenissä saattaa
olla puutteita, ja kieltolakiasiaakin ehkä olisi 190? wuo-
den waltiopäiwillä woitu ajaa wielä taitawammin kuin
sitä ajettiin, jos meillä silloin olisi ollut kaikki se ko-
kemus, mikä meillä nyt on. Mutta täydelliseen wii»
sauteen ei maailman suurimmillakaan neroilla ole mi>
tään oikotietä: jokaisen täytyy pyrkiä perille tunnollisen
työn ja oman kokemuksen tietä. Ia meidän kokemuk»semme on se, että waikka luulimme tekemämme par»
haamme, niin työ ja työtä kohdanneet »vastoinkäymiset
ypettiwat meille, että kieltolakiasiain ajamisessa on sel>
laisia puolia, joita kaikki meistä eilvat alussa kyllin
selmästi nähneet. Minä tarkoitan sitä, ettei kieltolakia
laadittaessa kylläksi kiinnitetty huomiota niihin »vai-
keuksiin, jotka owat kieltolain tiellä, niin että olisi heti
walmistettu myöskin ne täyoennyslait, jotka päälakia
toimeenpannessa owat wälttämättömät.

Me useimmat Suomalaisen puolueen jäsenet, sama»
ten kuin raittiuswäki yleensä, olemme haltioituneina
katselleet niitä toiweitten siintäwiä »vuoria, jotka tule»



»vaisuuden taiwaanranualla auringon kultaamina lois»
tamat, mutta me emme innostuksessamme ehkä ole jak°
saneet kylläksi kiinnittää huomiotamme niihin harmaihin
kallioihin, jotka owat läheisyydestämme pois lvieritcttä-
wät ennenkuin toiwon maa meille aukenee.

Mahdollista on, että Suomalaisen puolueen edustajat
190? wuoden waltiopäiwillä sittenkin olisiwat woineet
harkita asian monipuolisemmin ja uhrata sen hywäksi
enemmän työmoimaa, jos ei meidän ryhmämme olisi
ollut liian pieni. Meitä oli ainoastaan 59 edustajaa,
niiden joukossa aniharwoja lakimiehiä, ja tämän pie>
nen joukon hartioilla lepäsi suunnaton paljous suuria
reformeja — torpparilait, kunnallislait, tientekolait,
kyytiasetukset, weroreformit mainitakseni wain muuta-
mia suuritöisempiä. Suuri osa edustajista oli ensiker»
talaisia, Tottuneitten työntekijäin hartioilla lepäsi sil>
loin sellainen työn ja welwollisuuksien taakka, että tä>
män joukon, jonka »vielä lisäksi, täytyi olla alituisessa
ristitulessa oikeiston ja »vasemmiston »välissä, olisi ollut
mahdoton yksinänsä siirtää kaikki »vastuksien »vuoret. Mutta
sittenkin uskon, että tulewaisuus, joka puoluekiihkosta
»vapaana arivostelee Suomalaisen puolueen työtä 190?
»vuoden waltiopäiwillä, on antalva siitä sen tunnus»
tuksen, että tämä puolueryhma on tehnyt sen, mitä
isänmaalla oli oikeus »vaatia welwollisuutensa tunte»
tvilta edustajilta.

Tätä en sano siksi, että tahtoisin tukahuttaa arwos»
telua, Päinwastoin kehotan arwostelemaan, mutta ar-
»»ostelemaan oikeudenmukaisesti. Waatikaa Suomalai»
selta puolueelta Paljon, mutta antakaa sille myöskin
työwoimia eduskuntaan, nimenomaan myös lakimiehiä.
Minä tarkoitan: se joka »vaatii, että Suomalaisen
puolueen tnlee toimittaa maalle kieltolaki, äänestä»
köön puolueemme ehdokkaita eduskuntaan! Silloinsaamme olla warmat siitä, että kieltolaki, kun se uu>
destaan joutuu eduskunnan käsiteltäwäksi, tulee moni-



Kieltolaki — Suomen Sampo.

puulisemmin pohdituksi kuin lW? wuodcn waltiopäi»
willä.

Ia lopuksi tahtoisin sanoa hengenheimolaisilleuimc
suomalaisen raittiuswäen joukossa: Lakatkaa jo kulke>
masta pää kumarassa ja lopettakaa tuo miehuuton »va-
litus. Ennen oli sanapartena, että naiset aina »välit»
tawat. Nyt alkaa tuntua, kuiu miehet jo weisiwät
unisista moiton. Jos joku meistä on niin raskasmie»
linen, että hänen wälttämättömästi täytyy »valittaa,
hän walittakoon hiljaisessa kammiossa »vaimolleen tai
ystäwälleen, mutta työstä uupuneitten ihmisten jou>
kossa täytyy kulkea katse kirkkaana ja käsi työhön wal>
miina. Kellään ei ole oikeutta hyödyttömällä waike>
roimisella »varastaa työwoimaa toisten ihmisten rin>
nasta, Marsinkin tällaisena aikana, jolloin isänmaa ja
raittiusasia tarwitse»vat meidän parhaimmat ponnistuk»semme. Niin raskaalta kuin »voi tuntuakin se, että en-
simmäinen yritys kieltolain aikaansaamiseksi rankesi,
täytyy meidän muistaa, että olemme Saarijärwen Paa>
»von heimoa: Me emme pahimmantaan hallan kohda>
tessa saa lakata uudestaan ojittamasta, kyntämästä ja
kylwämästä ja toiwomasta satoa Herralta, Tässä
maailmassa ei ole mitään kallisarwoista »voittoa saatu
ilman ponnistusta ja pettymystä: Eihän Kalewalan
Sampokaan ensi yrityksellä ahjosta tullut: Suomenseppo pani aluksi orjat lietsomaan, sitten otti awukscen
taiwaan tuulet, mutta mihdoin ryhtyi itse lietsomaan,
ja silloin syntyi Sampo.

Tässä maassa owat kauan „
orjat lietsoneet", köyhä

kansa, raatajat rahan alaiset omat liian kauan ilman
hallitusmiesten tehokasta apua raataneet raittiustyössä,
Wihdoin olemme saaneet anmksemme ajan tuulet, ja
nyt, kun eiwät nekään wielä »voittoon »vieneet, on koti>



maisessa hallituksessa olemien miesten tehtäwäksi tullut
ottaa kieltolakiasia omakseen. Olemmeko ajatelleet, mikä
woitto se on aatteelle, että maamme suurimman por>
waiillisen puolueen edustajat senaatissa omat ottaneet
kieltolakiasian omakseen? Joka on raskasmielisyydes-
sään sen unohtanut, nostakoon päänsä ja tarttukoon
tlliwehikkaanll uudestaan työhön!

Reippaasti siis Sammon saatantaan!

Löyhä oppi ja sosialistien kansan»
kaswatus.

Nyt meidän kansallamme, »varsinkin Suomen naisilla,
on aiwan erityinen syy ponnistaa kaikki woimansa kiel>
tolain aikaansaamiseksi, sillä »vallattomuus ja siweelli>
nen rappeutuminen on wiime aikoina päässyt niin suu»

reen »valtaan kansassamme, että se uhkaa hukuttaa mei>
dat niinkuin wedenpaisumus. Ei siinä ole kylläksi,
että kansamme kieltolakia odottaessaan on hukkumaisil»
laan »väkijuomiin, mutta samalla on Päässyt pelotto»
waan »valtaan kaikellainen ilkiwaltaisuus ja rikollisuus.
Ihmisen henki ei ole turwattuna enää omassa kodis>
sataan hiljaisessa saloseudussa, ja omaisuutta ei suojele
pankkien kassaholwitkaan kaupungissa. Salamurhat,
rääkkäykset, ryöstöt, siweellisyysrikokset, owat tulleet
niin tumallisiksi, että niihin enää tuskin kiinnitetään
erityistä huomiotakaan. Ennen järjestyksen rikkojia ja
kunnianloukkaajia pidettiin yhteiskunnan wihollisina, nyt
sellaisia henkilöitä, esim. mankilaan tuomittuja, tuon
tuostakin kunnioitetaan sankareina. Ennen liian wa>
paata seurustelua miesten ja naisten kesken pidettiin
häpeänä, ja amiottomien lasten synnyttämistä rikokse»



na, nyt kcwytmielisnyttä werhotaan ~wapaan rakkauden"
nimellä ja awiottomien lasten synnyttäjiä ylistellään.

Marsinkin sosiaalidemokraattien ~työwäentalot" mo>
nin paikoin maalla ja kaupungeissa näkywät tulleen
wallattoman elämän pesäpaikoiksi. Tunnettua on, että
eräissä sellaisissa taloissa on tehty ryöstösuunnitelmia
ja wannottn muihawaloja. Useissa maaseudun työ»
wäentaloissa taas etenkin juhlavina »vietetään niin lewo>
tonta elämää, että ympärillä asuwien ihmisten täytyy
pelätä turwallisuuttaan.

Luonnollista on, että aikamme kurittomuus ilmenee
etenkin sosiaalidemokraattisessa nuorisossa, joka kehitys»
aikanaan imee hengenrawintonsa tuon puolueen sano»
malehdistöstä, Viai minkälaista herätystä luulette
nuorten poikain ja tyttöjen saaman esim. tällaisista
sanomalehti»ilmoituksista?

~5 iloista mammanpoikaa", tai ~2 wapaamielistä tyttöä"
tai ~2 huliwilipoilaa" on ~palmuheilaa mailla" tai ~4 puolit-
tain lestimiestä etsii kewatheilaa", tai ~pulska herraslaatuinen
hywinwoipa mies, jolta on juossut elämän sulostuttaja jollekin
paremmalle kainaloon, haluaa Mielikiksi", j. n. e.

Tai ilmoituksista, joissa asianomaiset julistamat me-
newänsä ~wapaaseen awioliittoon" tai tekemät tiettä-
wäksi, että heille on tällaisesta awioliitosta syntynyt
lapsi? Tämäntapaisia ilmoituksia tapaa palstamäärät
~Työmiehessä" ja muissa sosiaalidemokraattisissa leh>
dissä, missä wielä lisäksi usein käytetään sanoja, joissa
torkeimmällä tawalla pilkataan lain wahwistamaa awio-
liittoa ja kristillissiweellistä katsantotapaa.

Tällaista hengenrawintoa eiwät tarjoa ainoastaan
ilmoitukset etu» ja takasiwulla, waan pääkirjoituksista
sekä alakerroista ja taidearmosteluista huokuu tawallisestisama henki. Työwäen lehtien kirjoituksia usein puoluste-
taan sillä syyllä, että niiden kirjoittajat omat monetkin
siwistymättömiä miehiä, jotka eiwät ole saaneet parem»
paa opetusta. Mutta sopisi ainakin odottaa, että sosia»
listipuolueen siwistyneet johtonaiset pitäisiwät siweel»



listen ihanteiden lippua mahan korkeammalla. Mutta
se toiwu näyttää kokonaan pettäneen. Siitä saamme
käsityksen esim, kun luemme kahden sosiaalidemokraatti»sen puolueen johtonaisen rouwain Elwira Wi llm an»
Elorannan ja Hilja Pärssisen kynäsodan,,Työ
miehen" maaliskuun 23 päiwän numerossa.

Elwira Willman-Eloranta, joka eräässä aikaisem»massa kirjoituksessaan on selittänyt ammattihaureutta
„ osuustoiminnaksi", syyttää nyt Hilja Pärssistä siitä,
että hän muka pitää ~awiottoman lapsen syn»
nyttämista rikoksena samojen perusteiden
mukaan, joita porwarit esiintuo «at", eli
toisin sanoen: ~asettaa luonnollisen rakkau-
den rikoksellisuuden alaan ja jättää kris»
tillisen ammatti haureuden awioliitossa
huomioon ottamatta". *)

Tämän wäitteen Hilja Pärssinen torjuu loukkaa»
mana syytöksenä ja wastaa: ,Mina puolestani en
ole koskaan pitänyt awiottomia synnyttä»
jiä ihmeellisempinä kuin ihmiset yleensä
owat" *). Todistaakseen E. W>E:n syytöksen perät»
tömäksi hän miittaa monilukuisiin tätä käsitystä kuwaa-
wiin lausuntoihinsa, mainiten mursinkin erään edustun»
nan istunnossa pitämänsä puheen, josta allewiiwaa
sanat: ~lhteiskunta on ja sen tulee olla lii»
töllin en jokaiselle synnyttäjälle, joka lah»
joittaa sille terween lapsen" j. n, e. Sitten hän ma-
keasti nauraa sille Elwira Willman-Elorannan luulolle,
että hän, Hilja Pärssinen, muka olisi liian su»
waitsewainen kristillistä awioliittoa kohtaan, ja huu-
dahtaa: ~Se wielä puuttui! Olisi samalla sanonut,
että tahdon pol wistumista rippileiwanja
kasteen toimituksen edessä *) Se
wasta olisi ollut huimaa menoa!

') Meidän allewiiwaama.



*> Meidän llllewnwllllma.

Tällä tawalla keskustelewnt puolueensa pää»äänen»
kannattajan palstoilla sosiaalidemokraattisen puolueen
taksi walionaista — toinen naisylioppilas ja draamal-
linen kirjailija, jonka kappaleita ~Kcmsan näyttämö"
esittää kansalle kasmatukseksi, toinen puolueensa tun>
nettu johtonainen ja suurimmalla äänimäärällä walittu
naisedustaja.

Koska siwistyneet naiset puolueessa tällä ta»
malla ajattelemat ja kirjoittamat, silloin ei somi ihme»
tella, että esim. Työmiehen päätoimittaja ja puolueen
mi e sedustaja, herra Walpas wiime elokuussa kirjoitti
lehteensä ne eduskunnan naisjäseniä häpäisemät alakerrat,
jotka kuulumattomalla riettaudellaan saimat jo muuta»
mat oman puolueenkin sanomalehdet kauhistumaan.

Ia minkälaista on se, ~kaswatus", jota tarjoo yllä»
mainittu waltioapua nauttima sosiaalidemokraattinen
teatteri, siitä saamme käsityksen lukemalla esim. ~Työ»
miehen teatteriarmostelijan H. W.m annostelun ~Is<
raelin Mooses" nimisessä äskettäin esitetystä kappa»
leesta. Näin kirjoittaa H, W.:

~On etua sellaisesta esityksestä, jos sen osaa tehdä
tarpeeksi elämäksi ja todennäköiseksi, niin on tilai-
suus repiä raamatun uskonto ihmis»
ten sydämestä paljon enemmän kuin
mitä kuima tieteellinen esitys jak»
saisi tehdä*), Tosin, osottaakseen raamat»
tukertomutsen naurettamaisuutta ja epätodellisuutta,
moitaisi siitä laittaa Mallan erinomaisia ilmeilyjä. —

— Kuten sanottu on hänen (tekijän) yrityksensä riistää
Juutalaisten kansallisrunoudelta pyhyyden leima, hy-
min humittama. Kreikkalaisista sankaritaruista on
olemasta paljon onnistuneita ilmeilyjä ja parodioja,
miksei niitä möisi aikaansaada myöskin juutalaisten ta<
ruista, joissa tosiaankin löytyy tamattoman koomillisia



piirteitä, — — Aaron uli sangen oumstmmt pila»
pappi, hänen ~aamen, aameneensa, pelkuruutensa, ah-
neutensa ja tyhmyytensä oli niin sydämellisen naurct>
tawaa, että olisi kaikkien toiwonut oleman samanlaisin,
— — Ia Kansan Näyttämö näyttelee hywin ja iskee
aikcuamalla epäuskoa ja pyhiä tarinoita wastaan.

Käykää katsomassa!"
Tämäkin on sosialidemokraattisen naisen ky<

nästa lähtenyt!
Kun tämmöiset ajatukset sosiaalidemokraattisen sano»

malehdistön ja lentokirjasten awulla lewiäwät moniin
kymmeniin tuhansiin koteihin, kun agitaattorilaumat
törkein sanoin kertailemat niitä tuhansissa kokouksissa
kaikkialla maassamme, j» jos samalla saadaan nuorison
konnat kaikilta muilta ääniltä suljetuksi, niin kum>
mapa olisi, jos tämän nuorison sydämessä säilyisi
»vielä kipinäkään kunnioitusta ~raamatun uskontoa",
kristillistä siweysoppia ja omantunnon nuhteita koh-
taan. Ellei tämmöistä rikkaruohon kylmöä aleta
ajoissa mastustaa, silloin piankin moi koittaa aika,
jolloin maamme on täynnä ~isättömiä lapsia ja lapsetto»
mia isiä" sekä sellaista nuorisoa, joka ei pelkää Juma-
laa ei häpee ihmisiä.

Kuka silloin pitää huolen lapsista?
Sosialistitkin myöntämät, että lasten tulee saada

osaksensa huolenpitoa, mutta he hylkäämät sen manhan
~porwarillisen" maatimuksen, että ne, jotka omat an»
taneet lapselle elämän, omat melmolliset pitämään
huolta hänen kasmatuksestaan. Meidän sosialistimme
lemittämät sitä saksalaisen sosialistin Bebclin oppia,
että lapsen olemassa 010 ei saa mähentää synnyttäjän
mapautta ja ~elämäniloa", maan lapsesta pitä-
köön huolen yhteiskunta, — Mitä se mer-
kitsee elämässä? Se merkitsee sitä, että ne kunnon
perheenisät ja äidit, kuyhemmätkin, jotka pitämät mel»
mollisuutenaan elättää ja kasmattaa omat lapsensa,



saawat wielä lisäksi »veronmaksajina pitää huolen nii-
denkin miesten ja naisten lapsista, jotka heittämät wan°
hemmanwclwollisuutensa yhteiskunnan niskoille, tahtoen
itse nauttia elämäniloa. Omathan sosiaalidemokraatti-
set naisedustajat kaikilla waltiopäiwillä uudistaneet
anomuksen, jonka waatimus toimeenpantuna tietäisi
sitä, että amiottomat äidit saamat mapaan ylläpidon
kunnan ja maltion kustannuksella.

Elämäniloa, wapautta, sitä sosialistit saarnaamat
suurella riemulla, mutta wastuunalaifuudesta ei tah-
dota tietää. Se ilmenee Marsinkin siinä tumassa,
jolla kllikellaisia rikoksentekijöitä arwostellaau. Kun
murhista kerrotaan, silloin on sanomalehtiuutisessa
useinkin päällekirjoitus: ~Taaskin murhaajaksi
tehty", tai kun esim. sosialistien johtomiehiä rangais-
taan rikoksista tai huonosta elämästä, silloin syy aina
on yhteiskunnan. Kuwaawa on esim. se tapa, jolla
~Työmies" ilmoitti lukijoilleen Työmäenyhdistyksen
puheenjohtajan ja rahastonhoitajan herra Perttilän ka>
malluksesta: syy oli — Kapitalistisen järjestelmän".
Äskettäin on kuuluisien ~lhanneliittojen" perustaja,
siis marsinainen sosialistinuorison kasmattaja ja enti»
nen edustaja Maria Laine, puolueensa lehtien
hengen mukaisesti selittänyt kuulijakunnalleen, että
~Perttilän rikos on selitettämä tulot»
sena porwari llisesta yhteiskuntajärjes-
telmästä."

Tämä löyhä oppi, se on se syöpätauti, joka tällä
haamaa on meidän suurin sisällinen määrämme, silläse marastaa moiman meidän kansamme luonteesta ja
tekee nuorista miehistä ja naisista tahdottomia nau-
tinnon orjia.

Tämä elämänoppi ei tosin ole meidän sosialistiamme
keksimä. Sillä un ollut kannattajia kaikkina aikoina,
Marsinkin sellaisissa maissa, joissa aikansa elänyt kansa
heittäytyy ruumispaareilleen. Meillä sitä on ensiksi



asettu ihannoida ylenmäärin hienostuneen heirasluokan
keskuudessa. Wapaalla rakkaudella on meidän maas'samme jonkun werran kannatusta setä ruotsinkielisessä
että nuorsuomalaisessa sanomalehdistössä, (Esim. ~Man>
dagen", ~Fyren", ja ~Päiwa".) Surullisia ilmiöitä
owat myöskin Maria Haggren-lotunui, Fanny Da-
widssonin, Aarne Orjatsalon y. m. roskaiset rakkaus»
romanit, jotka walawat myrkkyänsä sywien riwienkin
keskuuteen.

Routawuosina taas sai perustuslaillisissa" lehdissä
yleisen mielipiteen hywäksymisen se määrällinen oppi,
ettei epäjärjestyksiä, eipä edes waltiollisia murhiakaan
saanut paheksua, kun ne pantiin toimeen isänmaalli»sessa tarkoituksessa. Syy oli ~laittomien olo»
j e n". Sen kautta meillä porwarillisissa piireissä ensin
päästettiin murhan enkeli irralleen. Kun huomattiin,
miten laajalle sen tuhotyöt maassamme alkoiwat le>
mitä, silloin näitten puolueitten sanomalehdistö toki
alkoi hiukan hillitä sytytettyä tulta, mutta nyt se rie»
huu täydessä moimassaan sosialistisessa puolueessa,
joka on johdonmukaisesti ottanut tätä oppia lewit»
taakseen.

Eduskuntamme alennustilassa.
Tämä outo oppi esiintyy sosialidemokraattisessa

puolueessa niin moimakkaasti, että se painaa leimansa
puolueen koko eduskuntaryhmän esiintymiseen wal-
tiopäiwillä. Tämä useinkin tekee yhteistyön sosialistien
kanssa kiduttamaksi niille, jotka pitämät manhoja us-
konnon ja siweellisyyden ihanteita jossain armossa.
Eipä ole mieluisaa esim. Lakimaliokunnassa kuulla so-
sialistiedustajan selittämän, että mäkimaita alaikäistä
tyttöä kohtaan ~ei ole rikos" ja Siwistyswaliokunnasfa,



että ~uskonto on keskiaikainen kummitus, joka on
maasta hämitettäwä", tai että kristillisessä hengessä
tehty simeellisyystyö un ~siiiappifilantropiaa", jolle ei
saa myöntää kannatusta. Eduskunnan täysi-istunnot
muuttumat tuskallisiksi, etenkin silloin, kun sosialistit
tekemät hurjia hyökkäyksiään uskonnon opetusta tai
kirkkoa wastaan sekä käyttämät koko puhetaitonsa riis>
taakseen pormareilta rehellisen ihmisen maineen.

Sellaisina hetkinä maltan mielen se tunne, että Suo>
men eduskunta on alennustilassa. Sitä
tunnetta mielä mahmistamat kertomukset siitä, miten
tämän eduskunnan jäseniä tuon tuostakin joutuu sään»
nöttömän elämän takia poliisin käsiin,

Karwaalla mielellä silloin muistelee niitä riemun
tunteita, joiden maltaamina me kaksi muotia sitten
riensimme ensimmäisiin maaleihin. Koko simistyneen
maailman katseet olimat meihin tähdättyinä, ja maali»
lippua uurnaan laskiessamme me itse kudoimme kau»
niiden unelmien kangasta kalliille kansallemme. Ia
me ensimäiset naisedustajat, me kuljimme kuin kunnia»
kujan läpitse ~Europan ensimmäisinä lainsäätäjänai»
sina,"

Ia missä nyt on se riemu ja kunnia?
Sekä naisten että miesten mielessä on sosialistien

suunnattoman kemytmielifyyden muoksi maltiopäimillä
monet monituiset kerrat herännyt tuo tuskastunut toi»
wo: ~kunpa kerran mielii pääsisi Pois tästä miheliäi-
syyden pesästä, saisi mennä rauhalliseen kotiinsa, hiljai-
seen työhönsä omaisten ja ystämien joukossa". Tie»
dan, että moni puolueemme edustajista on monta
kertaa päättänyt, että kun uudet maalit tule»
mat, hän ei anna enää malita itseänsä uudestaan.
Sanoipa moni helmikuussa kyllästyneenä, kun näytti
siltä kuin ei mistään ponnistuksista enää olisi apua:
~Saakoot sosialistit sen enemmistön, jota ne niin wc«



risesti himoawat, silloin kansa wihdoiutm näke?, »!inkä>
laisten edustajien käsiin se on kohtalonsa uskonut."

Mihin uskollisuus welwoittaa?

Kun sitten yön hiljaisena hetkenä omantun-
tonsa edessä muistelee sitä, mitä on »väsymyksen wal>
lassa päästänyt huuliltaan, tuntee tehneensä suuren

rikoksen, ja kun ratkaisun hetki tulee, ei woikaan asettaa
omaa mukawuuttaan ja rauhaansa ensi sijaan. Ei
pääse irti tästä eduskunnasta, silla huomaa hämmäs-
tyksekseen, että näinäkärsimyksen wuosina on oppinut tätä
eduskuntaa rakastamaan. Niin kummalta kuin se kuu»
luukin, niin se on tosi: Huolimatta kaikesta wiheliäi»
syydestä ja waiwasta, mitä on kokenut, on sitten-
kin oppinut rakastamaan Suomen edus-
kuntaa, joka on kuin pienoistuwa tästä onnettomasta
kansasta.

Onhan sillä kaikesta heikkoudestaan huolimatta Suo-
men lainsäätäjäkunnan kunniakas tehtäwä. Se jatkaa
sitä työtä, jonka juuret owat tuhannen wuoden takai»
sessa muinaisuudessa. Se lisää sitä aarretta, jota mvi»
naiset Ruotsin kuninkaat, aateliset, porwarit ja talon»
pojat owat kokoilleet, ja jota meidän omat jo aikoja
sitten rauhaan päässeet esi>isämme niin kunniakkaasti
omat kartuttaneet. Se laatii lait meidän kodillemme,
koulullemme ja kirkollemme, se määrää, mitä meidän
nuorisollemme on opetettawa, kuinka hairahtuneita on
ojennettawa oikeuden ja rauhan tielle, se määrää, min-
kalaisia esitelmiä kansalle ja nuorisolle on kustannetta»
wa, minkä henkistä kirjallisuutta on edistettäwä, se
määrää werot meidän maksettawaksemme, se koettaa
keksiä keinoja köyhyyden ja sorron wastustamiseksi, jasen tehtäwänä on Hallitsjan kanssa rat»



kaista ne maltiolliset ristiriidat, jotta
meidän kansallemme tuottamat niin pal>
jon kärsimystä.

Ia lopuksi: tämä eduskunta on kansanmaltaisteu
taistelujemme tulos: Se on kuin pohjantähti, jota kaikki
»vapauden ja edistyksen ystäwät toiwolla ja mielenjän»
nityksellä katselemat. Jos se pettää, silloin kansanmal»
täisen tasa>arwonkin ihanteet pettäwat. Jos se kohoaa
ja kohottaa kansaamme, niin wapauden ja ihmisyyden
ystäwät kaikissa maissa ja maan osissa saamat uutta
uskallusta ponnistuksiinsa. Ia tämä on ensimäinen
eduskunta, jossa nainen on miehen kanssa tasa»arwoi>
nen. Semmoisena se on erityisesti uskottu Suomen
naisten uskollisuuden turmiin. Onko meillä
uskallusta, onko meillä sydäntä pettää tämä luot»
tamus?

Minä tiedän, että kaikki hymat naiset mastaamat:
~Ei!" Se Suomen nainen, jonka sydämessä on syi>
tynyt isämnaanrakkaus, se isänmaanrakkaus, joka ei ole
ainoastaan rakkautta siihen turpeeseen, jota me poljem-
me ja josta me saamme elatuksemme, mutta
tähän kansaan, sen entisyyteen ja nykyisyyteen, sen tu>
lemaisuuteen ja tulemaisuuden nuorisoon, sen lakeihin
ja laitoksiin, hän ei moi maiteina aikoina jättää Suo»
men eduskuntaa pimeiden moimien maltaan.

Woiko kellään olla ihanampaa tehtämää kuin Suo»
men naisella, jolle on annettu' maalilippu, ja jolle
isänmaa sanoo: tule ja pelasta maasi eduskunta alen>
nustilasta.

Itse me, Suomen naiset ja miehet, olemme luoneet
eduskuntamme sellaiseksi kuin se on Mallassamme
on myöskin tehdä se toisellaiseksi. Niitälrikkaruohon sie»
meniä, jotka nuorison sydämiin on kylmetty, niitä me
emme moi wähällä waiwalla kitkeä pois. Se tulee ky»
symään wuositymmenien kaswattawaa työtä ja luma>
lan kuritusta. Mutta Suomen eduskunnan



me woimme uudistaa kahtena pä i man n,
aiuoastaan siten, että toukok. 1 ja 3 paiwänä menem>
me »vaalipaikalle ja wedämme wiiwamme sen puo-
lueen listaan, joka tahtoo pitää pyhänä kristillissi»
wccllisiä elämän ihanteita, mastoin sosialistein löyhää
oppia.

Jos ei yksikään Suomalaiseen puo>
lueeseen kuuluma ja Suomalaisen p v o>
lueen ohjelmaa hymäksylva nainen eikä
mies welttoudesta jää pois maaleista,
maan kaikki wetäwät wiiwansa tämän
puolueen listoihin, niin eduskunta on
ensi maltiopäiwillä toisellainen kuin
se on ollut tähän asti.

Ia kun kerran olemme saaneet eduskuntamme koro»
tetuksi siitä alennuksentilasta, johon se sosialistien ke>
mytmielisyyden kautta on maipunut, kun saamme mal>
tiopäimille kylläksi kykenemiä krisiillissilveellisessä hen-
gessä työtä tekemiä miehiä ja naisia, joiden sydämessä
palaa puhdas isänmaanrakkaus, silloin eduskuntamme
ensi kesäkuussa ryhtyy uusin moimin tarmokkaaseen työ»
hön kieltolain, silveellisyyden, nuorison kasmatuksen ja
kodin onnen, taloudellisten uudistusten, kansallisuusasian
ja »valtiollisen »vapautemme puolesta. Ia ulkopuolella
eduskuntaa, kodeissa, kouluissa, ihmisten sydämissä al>
kaa entistä toiworikkaampi taistelu himojen herruutta
»vastaan.

Ia me näemme »vielä sen paiwän, jolloin kansamme
kohoaa

ylös orjuudesta.

Hereille siis jokainen isänmaatansa rakastama, suo»
malainen nainen, ja se joka itse on hereillä, herättäköön
toisen!
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Nostakaamme me Suomen eduskunta pyhälle sijalle
omassa sydämessämme, ja Kaiktiwaltias on korottawasen kansamme historiassa.

Kaikki siis maaleihin!
Se on oikeutemme, 'ja se on Suomen

kansalaisen Pyhä welwoitus.
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