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ujci ucKia ci vuivuiioa luj iiati umubiirulhnen totuus Mutta on myöskin siksikin olen sitä mieltä että ei ole rouvien vaatimuksia

surullinen totuus etta suhde on usein vieIä vähintäkään toivoa kotipalveli- -

ja tämän voimme me todistaa jo
päinvastoin Kuinka usein kuulee- -

jäin järjestymisestä ei ainakaan tääl- - slnä että nuo kyllin hyvässä talou--
kaan puhuttavan tuhlaavaisista per- - ]ä lännellä (Asia ei suinkaan ole dellisessa asemassa olevat eivät kos- -
heenemämiista (Kuinka paljon eneni- - „äin toivoton sillä ovathan Dalveli-- Unnn kärsiä nmmnttitnitnis

tarkysymyksestä
' ma" onaan tuhlaavaisia miehiä jattaret voineet perustaa yhteisen ko- - ten työläisten puutetta millään tyo- -

Pitaa takoa silloin kun rauta on mutta nythän onkin kysymys naisls- - diu idässä ja pari yhteistä kotia Iän- - alalla
kuuma ta) Ja_sita kuulee juuri miesten ta- - neliä ja järjestymistä se on jo sekin Mutta todella jos me tahdomme
Koska tuosta palvelijattarien jär- - noita Jotka tässäkin kysymyksessa Tarvitsee vain ottaa muutama askel järjestää kotipalvelijat ja myöskin

jestymisestä on sukeutunut näinkin ovat asettuneet pessimistiselle kan- -
eteenpäin — Toim) Voiko Selma- - saada ne ammattitaitoisiksi niin en- -

vakava juttu niin ehkä saanen minä- - nalle ja järjestön puolelta ammatti- - täti sanoa että juuri nyt kun palve- - siksi meidän on taisteltava yleinen
kin lausua ajatukseni asiasta vaikka opetuksen antamiseen nähden Ovat- -

lijattaret osottavat heräämisen oirei-- kahdeksantunnin työpäivä-lakisäädö- s

olenkin sen ammatin jo joitakin vuo- - ko nama emännät sitten luonteeltaan ta huuhtelee Reivo meitä kylmällä joka ei ole mikään mahdoton eaavut- -
sia sitten "kuitannut" tuhlaavaisia? El suinkaan vaan syy vedellä tna 1n vnnn sen eteen tehdään tvö- -

Minun mielestäni siinä ei ole mi- - on siinä että he eivät osaa taloutta Tosiaan kyllä me kylmän kylvyn tä Ja sitten kun se on saavutettu
taan morkoa pelattavissa vaikka pai- - i'ulutd" nimuidm seiiaista taloutta järjestää kotl- -sletälglmme että todellakin heräisim- - on myöskin helpompi
venjattaret amaisivatKin nannkia am- - ibaubee nm pa jon et-- me vaatimaan oikeuksiamme Mutta palvelijattaria Sitten ne vasta itsekin
niattiopetusta omin neuvoin koskapa ta ammattitaitoisen taloudenhoitajan meWftn kotipalvelijattarien järjestä- - tulevat havaitsemaan järjestymisenä
se on jo todettu etta heidän on sita avulla voibi kohtalaisen hyvin toi- -

minen ei ole niin llelppo eikä het ja ammattitaitoisuutensa tarpeellisiin
vaikea työnantajien taholta saada en tulla Mutta jossa taitamaton KOKENUTkesgft tehtävä asia joten lftta asiaa den PALJON
Useat kynäilijät jotka ovat nykvään enmnta tulee vaan kiusaantuneeksi „„ i„ni v„iu„ i™i„„oi„

Ammattitaitoisuus ja

työväenliike

W N Reivo Toverissa

(Jatkoa edelliseen numeroon)

kirjoittaneet palvelijatar kysymykses- - ja epätoivoiseksi Tällaisesta tilan- - J j "="
tä ovat pitäneet liian porvarillisena teestä on hyvin usein seurauksena Esim Los Angelesissa se palveli-

ja työnantajain etuja silmällä pitä- - perheen hajoaminen ja muutoin olisi jatarten klubi Ei sitä voi ottaa todis-- '
vänä sitä jos palvelijattaret perustai- - voinut pysyä pystyssä tukseksi siihen että kotipalvelijatta-siva- t

järjestön sekä sen kautta ryli- - Loppujen lopuksi tahdon sanoa e- - ret voivat niin vaan kädenkäänteessä

tyisivät antamaan ammattiopetusta rehdyksien välttämiseksi että en olo järjestyä ammatti-unioo- sillä sellai-

sen jäsenille tarkoittanut tällä osottaa sitä että nen klubi voi menestyä ainoastaan
Tässä nyt on kyllä se harvinainen palvelijattarien järjestön olisi velvol- - Los Angelesissa (Menestyväthän

seikka että työläisten ja työnanta- - lisuus antaa opetusta jäsenilleen naisten kodit New Yorkissa ja San
tain edut ovat vhteiset mutta minkä Mutta koska palvelijattarien on mel- - Franciscossa joiden toiminta ja tar--

Kun jonkun ammattialan työväestöpä me sille voimme jos ammattitai- - kein mahdoton sitä muuten saada koitus on jokseenkin sama kuin Los
toisesta palvelijasta hyötyy myöskin joka muilla työaloilla on mahdollista Angelesin palvelijatarten klubilla — lähtee siltä perusteelta että se

Minun mielipitteeni mu- - niin en näe mitään mörköä tai vaa- - Toim) Siellä kotipalvelijat joutuvat mattitaitoaan kohottamalla voittaa it--

kaan on se lopultakin palvelijatar raa vaikka järjestö ryhtyisi sitä te- - enemmän paikanyalitystoiimstojen seiieen etuja joutuu se välttämättä

joka siitä suuremman hyödyn saa kemään Koska kaikesta päättäen pai- - riistännän alaiseksi kuin millään asemaan jossa sen täytyy asettua
Silla kyllä se on työnataja joka jou- - velijattanen järjestöllä siten olisi muuna paiKKaKunnaiia missä oien oi- - omau alansa työväestön etuja sorta- -

tuu sen ammattiopetuksen maksa- - paremmat mahdollisuudet tulevaisuu-- lut ja toiseksi siitä syystä kun Los maan Korkean ammattitaitoisuuden
maan rajotetussa työajassa sekä suu- - teen nähden Vaikkakin palvelijatta- - Angeles'issä asuu vähemmän työläi- - omaaminen edellyttää sen suojaamista
remmassa palkassa ja paremmissa a- - rien ammattitaitoisuudesta hyötyisi siä kuin yleensä missään muussa suu- -

sell 0maamattomia vastaan tai muu- -

sunnoissa ym joita ammattitaitoiset myöskin työnantaja niin kuitenkin remmassa kaupungissa sillä Los An- -
ten ei ole mitaiin merkitystä

palvelijattaret järjestönsä kautta voi- - palvelijattaret itse sekä työväenluok- - Beles ei ole mikään teollisuuskaupun- -

Taitava mekaanikko ei persoonallls- -

vat vaatia ka hyötyisi siitä enemmänr Ja kuten ki vaan paremmin rikkaiden asuma- -

tpu etUjenBa kannalta voi suvaita el- -

iviua sulien tulee että oppimatto- - JO sanoin joutuivat työnantajat sen pamna j ioi syyata bkhu uh

ja maankieltä taitamattomat pai- - opetuksenkin maksamaan lyhemmän j°n kotipalvelijattaria joilla on

olisivat jarruna perinpoh- - työpäivän ja paremman palkan muo- - hän asuntopaikkoja missä palvelijat-jäisell- e

järjestämiselle niin luulen dossa On otettava huomioon että taret voivat asua silloin kun muut-ett-

se ole niinkään suuresta merki- - kysymyksessä olevalla ammattialalla tavat palveluspaikkaa kun kotipalve-tyksest- ä

kuin useilla muilla ammatti- - ei ole suhde kuten muilla nimittäin lijattaret tavallisesti asuvat työläis-aloill- a

Sillä onhan se jo tätäkin ky-- että minkä työnantaja hyötyy sen Perheissä kukin tuttaviensa luona

koskevista kirioituksista työntekijä menettää kun ovat työttömänä sillä ei

ta luinen apulaisestaan tulee saman-

laista eikä kunnollinen keittäjätär
voi sietää toista samanlaista kilpaile-
massa saman työpaikan hakemisessa
Vain luokkaetu voi yhdistää heidät
samaan liikkeeseen
Asema olisi toisenlainen ellei oli-

si olemassa enemmän työvoimaa tar--

käynyt selville kuinka katkeria ovat Vielä tahdon terottaa mieliin sitä heidän varansa riitä vuokraamaan yk
no linliomnlnl i„!f„ „„1„„1H„ t Boilrl-- O ottn hni i t a lniirl nn h ni t o i o n SltV lSaSUIl tOa (JOiaiSeSSa kailDimglH- - J o'u un ojim uuo

saavat armollisten rouvainsa ammat- - toimi vaatii todella korkeaa ja moni- - ?a missä on enemmän palvelijattaria f"
tiopetuksesta niin että sekin on jo Puolista ammattitaitoa vaikka sille Joutuvat he enemmässä tai väheni- - ™™vt

VäriPa-omiaa-

no omaava 1 '™ajamaan heitä saamaan ope- - on annettu niin liaan vähän huomio- - massa maarassa yksityisten nylettä- - P'

tusta sieltä inistä he saavat sitä ih- - ta varsinkin kirjoitetun sanan muo- - viksi Hyvin pienellä osalla heistä on t maila yhteen ammattitaitoisuutensa

misellisellä tavalla ja vähemmässä a- - dossa ja vielä vähemmän miesten ta- - sukulaisia tai tuttavia joiden luona "eeua korottaa palkkojaan ja

jassa Ei tarvitseisi järjestön puo- - noita voivat ausa Erim täällä Portlandis- - lyhentää työpajaansa
mutta asema

lelta muuta kuin tehdä heille selvää Tämän vuotista "Vappua" lukies- - sa joutuvat hyvin monet palvelijat- - °n nyt niin suru

mitä hyötyä heille on ammattitaidos- - ani silmäni lensivät aivan seljalleen taret asumaan hotelleissa ja nk nen että huolimatta silta minkalaj-t- a

ja mitä he voivat sen kautta vaa- - kun luin kirjoitusta "Kodin kohtalo "roominghouseissa" työttömänä olles- - sen ruuan ai ttota dnn tytöt omaavat-ti- a

sekä osottaa heille mistä he voi- - nykisen yhteiskunnallisen murros- - saan Kotipalvelijatarien yhteisen ko-- aan on heitä liian paljon tarjolla
vat saada opetusta ja kunnollista ope- - kauden aikana" Ajattelin että ku- - dm tarve ehkä ei voi olla kaikkialla Ja samoin on laita muillakin aloilla

tusta kahan on noin järkevä mies Mutta niin Pakottava kuin mitä se on Los Eika tasta päästä silläkään että

jos se opetus jää edelleenkin kun lopussa näin Selma-tädi- nimen Angelesissa mutta tarpeellinen se on litetään jonkin kansallisuuden työläin-armolliste-n

rouvain huoleksi niin kokonaisuudessaan niin saavuttivat kaikkialla missä palvelustyttöjä on ten voivan parantaa asemaansa

palvelijattaret olla oppilaita silmäni tavallisen kokonsa Sillä se- - enemmän ja se myöskin on mahdol- - liottamalla taitoisuuttaan jossakin
vuosikausia eivätkä he sittenkään nan olikin nainen asiantuntija Siis' linen perustaa niin pian kuin vaan määrätyssä ammatissa Se saattaa
opi kunnollisesti ammattiaan sillä toivon että näistä asioista juttua pii- - palvelustytöt huomaavat sen tarpeel- - kylläkin olla jossakin tapauksessa
kuinka voivat sellaiset rouvat opet- - saa EMMA MATTILA "suuden ja ryhtyvät toimenpiteisiin ehkä määrätyissä kaupungeissakin
taa jotka eivät osaa itsekään sitä
mitä yrittävät toiselle opettaa Ja
näin ollen eivät lyhytnäköisetmmät

sen perustamiseusi — Toim) mahdollinen mutta se ei tapahdu
Mitä siihen tulee että kotipalveli- -

muuten huio sellaisen ammattitaitot- -

jäin ammatti vaatii monipuolista ja suudenT omaamattomien kustannuh- -

hienoa ammattitaitoa niin se on ai- - seIla' Jos suomalaisten ammattitai- -

van totta kuten Selma-tät- i sanoo 01- - tolsuus kohoaa irlantilaisia korkeam- -

letikin silloin kun yhdeltä palveli- - nialle merkitsee se luonnollisesti

jalta vaaditaan kaikki tehtävät per- - suomalaisten voittoa mutta Irlanti- -

heessä kuten on luonnollista jos pai- -
'afsten kustannuksella ja tämä ei

palvelijattaret näkisi mitaan näen-
näistä hyötyä järjestymisestä ja si-

ten järjestämistyö olisi vaikeampaa
Mutta kuinka päinvastainen olisi-

kaan suhde jos järjestö ryhtyisi opet
tamaan jäsenilleen kotitalouden hoi- Saanen minäki sanoa muutaman velijan pitäjä on niin huonossa talou- - tok' liene työväenliikkeen tarkoituk- -
toa iuntuupa melkein etta palveli- - sanan siitä palvelijattarien ammatti-- dellisessa asemassa että silloin kun sena ei edes kansallisen työväenliik-jattare-t

kilvan rientäisivät järjestöön- - taidosta ja järjestymisestä jonka hän palkkaa kotipalvelijan ei hänen keen ryhmänkään jos se perustuu
sä Sieltä he voisivat saada oikeat Selma-tät- i alotti Toveritaren palveli- - varansa riitä muuta kuin yhden pai- - työväestön kansainvälisten-j- a luokka-todistuks-

ja suositukset taidostaan jattarien numerossa josta sitten ke- - velijan palkkaamiseen eikä minkään- - etujen ymmärtämiselle
ja sen avulla myöskin vaatia emän- - hittyi vilkas keskustelu jota on mie- - laiseen muuhun apuun ja jos rouva Mutta olettakaamme että jonkin
niltään edellisten palvelijain antamat lenkiinnolla seurattu kaikialla niin itse haluaa vielä ''pleijata leidiä" ammattialan kaikki työläiset kohotta-todistuks-

emäntien käytöksestä pai- - Toverista kuin Toveritarestakin KU-- silloin kuin on palvelija joka yleensä vat ammattitaitoisuutensa korkeiin-velijoitaa- n

kohtaan- - tos vaan Selma-tädill- e että alotti on tavallista näiden rouvien taholta malle vaaditulle asteelle Mikä vai
Viimeksimainitun käytäntöön saat- - asian siltä kannalta) että se herätti Olen sen itse kokenut että mitä kutua sillä on heidän asemaansa?

taminen olisi mielestäni koko suuri niin paljon huomiota vähävaraisempaan perheeseen olen
saavutus palvelijattarille sillä se on Setä Reivo selvitti kyllä asian täy-- joutunut työhön sitä enemmän mi-- ' (Jatkoa 8:11a sivulla)
paras kurinpito pahankurisille emän- - dellisesti järjestyneen työväen kuin nulta on vaadittu ja sitä vähemmän ~ —
nille Täten tulisi ikäänkuin itsestään myöskin sosialistiselta näkökannalta maksettu palkkaa Ja tiedän sellaisia °'°9WiW!'Sll#Pmonta epäkohtaa korjatuksi palveli- - katsottuna Mutta kun asiaan on toi- - rouvia löytyvän joka kaupungista ja O Huoml
jattarien asemaan siakin kukin selitellen asiat omalta kylästä jotka eivät onnistu koskaan 0 Mw York'in Suom N-Ia-

tanEntäs sitten se hyöty mitä yksilö- - näkökannaltaan niin teen minäkin saamaan kyllin ammattitaitoista pai- - nBTTIT?Vrtrt m
jen kunnollisesta kotitaloudenhoidos- - samoin velijaa vaan syy tähän ei ole siinä V9WWWr#
ta olisi koko työväenluokalle Sekin On jo sanottu paljon sitä mitä ettei löytyisi kyllin kokeneita palve- - 9 j paik_nvllltyitoln_ltOI
kaikista vastaväitteistä huolimatta minäkin tahtoisin sanoa joten nyt lijoita mutta syy on näitten rouvien 24] tansaitsee huomiota On sanottu että vaan sanon ainoastaan sen mitä toi- - omassa taloudessa He ovat pakotetut 7

v

työläiskodeissa on enemmän puutet- - silta on jäänyt sanomatta En myö3- - yhdeltä palvelijalta vaatimaan niin
a J MprnJng lidf n

ta keittoaineista kuin keittotaidosta kään kirjoita laajojen tietojen vaan paljon että jokainen kokenut palve- - t ( ( ( ( t t t O O


