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Bensonin selostus sosialistien kannasta

naisten äänioikeuden suhteen

dotuksen nimellä (Aplooteja)
Se on kysymys Taiten minä kä-

sitän ja jos minulle oli aijottu
esittää se tuollaisena niin minä

tulen jatkamaan

(Niin mielenkiintoinen ja tärkeä
kun seuraava kirjotus onkin olemme
tilanahtauden takia olleet pakotetut
julkasemaan sen nyt vasta Mutta
tämä on asia joka ei vanhane ja eh-

käpä se on parempi muistuttaa mie-

liin näin vaalien lähestyessä Ne
naiset erittäinkin joilla on äänioi-

keus presidentin vaaleissa lukekoot
tämän —Toim)

sellaisena kun me sen tunnem-
me Kun on saatu tuo ymmär-

rys niin me okmme sitä mieltä

että äänimäärä muodostuu ver-

rattain pian Mutta me olemme

sitä mieltä että ilman tuota ym-

märrystä vaikkapa sosialistinen

hallitus tulisikin valituksi jon-

kun sattuman kautta niin tuo

hallitus tulisi välttämättä epäon-

nistumaan sillä me toimimme

sen käsityksen perusteella että
niiden epäkohtien poistaminen

joista me kaikki kärsimme voi

tapahtua ainoastaan edistyspro-
sessin avulla (Aplooteja)

Jollette te naiset tiedä mitään
muuta sosialismista kuin sen

ftä me kannatamme naisten ää-i- m

ikeutta— jos se on kaikki

ciiiä siitä tiedätte niin siinä ta-p- ai

sessa teidän neljä miljoonaa
ääntänne tulisi vahingoittamaan
meitä (aploteerausta) sillä se

tulisi herättämään kautta maan

sellaisen käsityksen että kansa-

kunta on nopeasti kääntymässä
sosialismiin kuin se itse asiassa

olisi kääntynyt sosialistipuolueen

puoleen avustaakseen jonkun
verran naisten äänioikeuden

saantia Te tulisitte jättämään
meidät yhtä nopeasti kuin te

ja kun te olisitte jättä-
neet meidät niin olisimme me

Kun te naiset tulette pitemmäl-
le ja pitemmälle politikaan niin

te huomaatte seii aina vain
vaikka

aina enemmän ja enemmän

ilahduttavaksi ja tulette myös
edetessänne kohtaamaan häm-

mästyksiä joten ehkp on paikal-

laan antaa teille yksi hämmästys
nyt heti

Meillä sosialistipuolueessa — ja
minä sanon tämän tarkoitta-

matta loukata ketään toisten

puolueiden jäseniä— ei ole

(Aft

looteja) 'Meidän ensimäisenä

huolehdittavanamme ei ole ääni-

en saaminen Se on sensijaan
meidän viimeinen huolehditta-
vamme Meidän ensimäinen
huolemme on levittää kautta
tämän maan laaja ja syvä ym-

märrys sosialismin filosofiasta

pakotettuja seuraavat neljä vuot-

ta selittämään minkätähden
meidän äänimäärämme laskeutui

(Aplooteja)
Sosialistipuolue on aina kan-

nattanut naisten äänioikeutta Se
on kannattanut sitä useamman
vuoden kuin mitä enin osa naisis-

ta on vanhoja ja useampia vuo-

sia kuin mitä yksikään nainen
haluaisi tunnustaa eläneensä

(Naurua)
Sosialistipuolue oli ensimäinen

puonie maailmassa joka julisti
kannattavansa naisten äänioike-

utta Se tapahtui Sveitsissä
Kansainvälisen Työväenpuolu-
een konferenssissa v 1863 Mut-

ta jo seitsemänkymmentä vuotta
sitten sosialistiset kirjailijat ja
ajattelijat pilkottivat tietä kaut-

ta maailman kirjottamalla ja pu-

humalla naisten äänioikeuden

puolesta ja sille esimerkille me
olemme olleet aina uskollisia
Meidän puolueemme ei ole pa-

hemmin naisten kuin miesten-kää- n

puolue Puolueeseemme
kuuluvilla nasilla on tasa-arvoi-n-

sanontavalta miesten kanssa
puolueen sisäisissä asioissa Ai-

noastaan muutamia päiviä sitten
valittiin nainen jäseneksi viisi-

henkiseen komiteaan —meidän

kansallistoimeenpanevaan komi-

teaan— joka komitea hoitaa
puolueen asioita ja suorittaa
puolueen hallinnolliset tehtävät
Mutta sallikaa minun lisätä tä-

mä: Jos te ette väliläkään sosia-

listipuolueen ohjelman muista
kohdista kuin naisten äänioike-
utta' koskevasta kohdasta niin '

mimm käsittääkseni ei ole ole-

massa mitään syytä jonka takia
teidän pitäisi äänestää sosialisti-pnohie- en

vaalilistalla
Naisten äänioikeuskysymys

niin tärkeä kuin se onkin on
vain sangen pieni kysymys mei-

dän ohjelmassamme Sillä ei
ole paljonkaan enempi tekemistä
meidän ohjelmassamme kuin mi-

tä parafinoidulla paperikupilla
on tekemistä kahdennenkymme-
nennen vuosisadan pikajunan
kanssa Jos joku joka omaa
erikoisen halun juoda parafinoi-diist- a

paperikupista tulisi luok-
seni ja kysyisi kehottaisinko
minä hänen ostamaan matkali-

pun New Yorkiin sentähden
kun niillä on tuollaisia paperi-kuppe- ja

junassa niin minä sa-

noisin: _"Ei„ jos se on kaikki
mistä sinä pidät tuossa junassa
sillä sinä voit saada noita kup-
peja vähemmällä rahalla muual-
ta—etkä sinä haluaisi kuiten-
kaan olla New Yorkissa sen jäl-
keen kun olisit sinne päässyt"
Ja jos te äänestäisitte sosiaj

listipuolueen vaalilistalla ainoas-
taan sen tähden kun te arvelet- -

(Jat&oa toisella sivulla)

Hyökyjen murtamia
Kirj ANNA

Sosialistipuolueen presidentti-
ehdokas Allan L Benson oli ke-sä- k

6 p:n iltana yhtenä puhuja-
na Naisten Puolueen kansallis-konventsionis- sa

Blackstonen te-

atterissa Chicagossa jossa kaik-

kien poliittisten puolueiden edus-

tajat olivat selostamassa minkä-tähde- n

neljän miljoonan naisää-nestäjä- n

pitäisi äänestää heidän

puolueensa vaalilistalla Vaikka
B puhui heille suoraa kieltä niin

he ottivat hänen puheensa vas-

taan myrskyisillä suosionosotuk-oJll- a

jotuvastoin he tekivät pilk-ka- aa

republikaani
"
John Hayes

Hammondista kun hän vakuutti

puolueensa suojelevan heitä

"maahan hyökkäjiltä"
Toveri Bensonin puhe oli seu-

raava :

Madame puheenjohtaja naiset

ja miehet: Sikäli kuin minä kä-

sitän ei minua kutsuttu tänne
selitämään tai puolustamaan

periaatteita mutta vas-

taamaan niin hyvin kuin voin tä-

hän olemusperäiseen kysymyk-
seen: "Mikä on teidän mieles-

tänne jos mikään syy jonka
takia niiden neljän miljoonan
naisen Yhdysvalloissa joilla on
äänioikeus pitäisi äänestää ?"

Minä olen ollut
kauan aikaa sitä mieltä että se

mitä te tarvitsette on äänioikeu-

den yleismaallistuttaminen saat-

tamalla hyväksytyksi
joka tunne-

taan Susan B Anthony'n lisäeh- -

ME VAADIMME VALAA

Kirj Maija L

Vanhan Latsaruksen lailla

jos eloni kaiken
nöyränä ryömiä saisin
niin kuoleman jälkeen paikkani
kadut kultaiset taivaan oisi

Vaan ei minä huudan
se myöhäistä on—

Loru nukutusjuomaa on meille
Sitä vuosituhansia juotettu on

Elon nesteenä taivaan teille

Me vaadimme totuutta varten jo
ja suolaa uskomme juomiin
Muuten näkömme haituu ja kuulokin
noihin pyhäisiin valheitten luomiin

(Jatk heinäk 4 p num)
Kahdestoista kohtaus

TAHVO— (Tulee sisälle perältä
huomaa Lailan ja Tobiaksen —

Hä—mitä tämä merkitsee

Laila hypähtää ylös mutta To-

bias istuu paikallaan)
TOBIAS— (rauhallisesti) — Ei

mitään vai pitäisikö sen sitte

jotain merkitä?

TAHVO—Vai ei mitään! Vielä

siinä viisastelet! Mutta niin

herra kuin oletkin niin sanon

minä sittenkin että ei minun

huoneessani huoria tarvita!

(Lailalle:) Ulos heti paikalla!
TOBIAS—(hypähtää pystyyn)
—Häh! Mitä julkeatte sanoa?

Ei ikinä hän astu jalkaansa u- -

hieman liiaksi—mutta sitä en

voinut auttaa —Teille Tahvo
Vero sanon että antakaa tä-

män olla laitimainen kerta et-

tä tällä tavalla menettelette
Eikö siinä ole jo kylliksi että
olette kotirauhani särkenyt
vai vieläkö tahdotte siitä muil-

lekin jakaa? Ehkäpä te tah-

toisitte että rypisin yhtälailla
kuin tekin vailla kaikkea ih-

misyyttä? Kirkossa te sitten

pesette itsenne joka pyhän-seut- u

ollaksenne valmis taas
viikolla rypemään Nämä ajat
tarjoavat liian paljon työtä tei-

dän Iäisillenne —moista työtä

joka ei ole suinkaan järjellistä
ei ainakaan minun mielestäni
—ehkä lie se sitä teidän mie-lpstär-

ios tasta nuoneesta teiuan Kas

kystänne— (kuohahtaen) le (Tahvo ei puhu mitään pelon
ihmispeto! Niin totta kuin o- - tähden Laila istuu itkien in

isäni en teitä kuunaan lilla)
tule siksi nimittämään! Kun TOBIAS—Ehkä nautitte tästä?
julkeattekin— huora— eikö hä- - (Osottaa Lailaa) Tätä ennen

olette nauttinut äitini kärsipeamatonta
(Tahvo peljäten väistyy Lai-

la seisoo kauhun valtaamana

katsellen vuoroin Tobiasta vuo
roin Tahvoa)

myksistä Ehkä nyt viimeisen
kerran tänä iltana

□□□
Kolmastoista kohtaus

TOBIAS— (maltillisemmin) Lai- - AILI— (tulee vasemmalta)— Mi

la älä välitä— ehkä kuohahdin (Jatkoa toisella sivulla)


