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Naisten Osuustilin tarpeellisuusimeasta valoon

Kirj Toel Pulkkinen

nut ja kurjuuteen kuollut liuk-

kaan ovat menneet raatajan et

kiroukset kumarruk-

set ja rukoukset Klämän helpo-

tusta ei ole mistään ttilhi Aut-

tavaa kättä ei ole 'kenkään

Kärsimysten raskas
taakka on päivä päivältä tullut
yhä raskaammaksi Kaikesta
siitä alistuvaisuudestaan anteli-
aisuudestaan ja toisten hyväksi
raatamisestaan on työläinen saa-

nut palkakseen ainoastaan keh-

non ja viheliäisen toimeentulon-
sa Siihen se kaikki on supistu-
nut Hän ei ole muuta saanut
vaikka on aamusta iltaan elä-

mänsä loppuun varhaisesta lap-

suudestaan rikkauksien kokoami-
seksi ahkeroinut niin siitä huoli-

matta puute ja kurjuus on häntä
aina ja kaikkialla hätyyttänyt

I'itkä ja pimeä on ollut työn-raa:aj-

tie Se on kulkenut
kautta sumuisen suon Klamiin
telkien takana kaukana valosta

ja vapaudesta Se tie on kyyne-
leistä kostea huolista harmaa
murheista musta ja sydänverellä
tahraantunut Vuosisatoja on

mavkaaja siellä pimeässä eksy-

neenä harhaillut uuvuksiin it-

sensä ponnistanut vaivojansa
valittanut taakkansa suuruutta
kironnut ja sen alle nääntynyt
Toinen toisensa kurjaa kohtaloa
kadehtinut Kerjännyt ja kumar-
tanut Hartaan rukouksen juma-
lallensa lähettänyt ja turhaan
taivaasta apua toivonut Ollut
vilussa ja nälässä Sortunut raa-

televiin 'tauteihin kärsinyt kitu

ne syntyen kukin toiminta ikään
kuin itsestään — loppukädessä
kuitenkin hyväätarkoittavana
jonneka joukkoliikkeet pyrkivät-
kin käyttäen keinoa ja toistakin
asiansa perille viemiseen
Ihmisten toimintaa johtavat

siis vissit seikat ja jokainen
pyrkimyskin vapautua siitä tai
tuosta ikeestä on jo sinänsä

vastaan ilolla sillä se
silloin lyö kuplia pinnalle jotka
ovat merkkejä varmoista pohjal-
la olevista perussyistä
Kdelläoleva — lyhyesti sanot-

tuna — on ydin syiden ja seu-

rausten laista

Kun puhumme naisten osuus-kodis- ta

niin meidän ci tule un- -

(Vaikkakin tämän kirjoituksen kir-

joittaja on mies tuntee hän tarkoin
olosuhteet N Y suomalaisten nais-
ten osuuskodissa ja tuntee myöskin
tämän kodin tarpeellisuuden sillä
hän on sairaalle vaimolleen ja sa-

malla itselleen siellä löytänyt par-
haimman kodin usean kuukauden

JaMämä kirjoituskin on kir-

joitettu hänen siellä oloajallaan Jo
siitäkin syystä on tämä kirjoitus
mielenkiintoinen — Toini)

Nähdessämme joukkojen li-

ikehtivän niin taikka näin tulee
meidän heti muistaa se materia-
listinen perusta mikä pakottaa
kussakin seikassa ottamaan vis-

sin askeleen tänne taikka tuon(1 at koa knlman m-- la
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