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Sorretuille siskoilleTarjoilijattarien

jäptpisestä

ka eivät voineet asua omaistensa
luona vapaasti Tarjoilijattaren
palkka oli silloin viisi dollaria
viikolta seitsemän päivän vii-

kolta ja työpäivät yksitoistatun-tise- t

Miestarjoilijain palkka oli
'kuusi dollaria viikolta ja työpäi-
vät saman mittaiset'
Nvt ovat union palkat tarjoi-

lijattarille alin palkka $14 vii-

kolla kuuden työpäivän viikolta
ja työaika on kahdeksan tuntia
päivässä Ylityöstä 50 senttiä
tunnilta tai vähemmältä aikaa
mitä vaan menee päälle kahdek-
san tunnin — Valitettavasti
kyllä eivät tytöt ole vielä oppi-

neet vaatimaan tämän säännön
täytäntöönpanoa vaan tekevät
tvötä puoli tuntia ja enempikin
yliaikaa vaatimatta siftä

Ta niin kauan kun ty-

töt eivät sitä itse ymmärrä vaa-

tia niin kauan on heidän mah-

doton sitä saada

Miestarjoilijain palkka on

kuusipäiväiseltä viikolta kah-

deksantoista dollaria työpäivät
kahdeksantuntiset Yliajasta sa-

ma i maksu kuin naisillekin
Juhlatilaisuuksissa (banquets)

tarjoilijattarien palkka on dol-

lari tunnilta ja ylityöstä 50 sent-

tiä
Oppiaika vasta-alkavill- e ön 60

päivää jolta ajalta he saavat

palkkaa kymmenen dollaria vii

koita Sen ai an kuluttua pääsev-vä-t

he nauttimaan varsinaista
union palkkaa
Ruuan he saavat työajalla ra-

vintolasta joka tavallisesti on

kaksi varsinaista ateriaa päiväs-
sä

Ylimääräisestä työstä joko

neljätuntisesta tai vähemmästä
aikaa ensimäiseltä tunnilta tu-

lee järjestyneille maksaa 75

senttiä ensimäiseltä tunnilta ia

seuraavilta tunneilta 40 senttiä

Joskaan eivät nämä ipalkat
ole vielä kiitettävän korkeat ny-

kyisiin elinkustannuksiin verra-

ten on alku hvvä kuitenkin
Ne ovat hvvän joukon korke-

ammat iärjestymättömäin tar-

joilijattarien palkkoja ja enem- -

tyy ja murhtu kuten omat on-

nesi toiveetkin turilaan raukesi

JRakkautta ja ymmärtämystä
saa työläisnainen niin harvoin
vaan sen sijaan raakuutta" ja
rumaa aistillisuutta Hän työ-

läisnainen on kaikkien luckkr-e- n

"luvattu" astinlauta Sinun-

kin työläissiskoni karkean 'pin-
tasi alla usein on valtava kai-

paus parempaan ja puhtaam-

paan vaan harvoin heittää eläl-m- ä

'poluillesi puhtauden liljoja
Kuinka monta kertaa te sis-

koni inhoatte elämää ja ihmisiä
nähdessänne elämän niin ruma-

na ja raakana iiähdessämx- - et-

tei edes osatovereillanne ole ai-

na voimaa eikä-halu- a ymmär-
tää että meitä painaa ja turme-

lee orjuuden synkkä kirous ja
että elämä olisi kaunista ellei

ihminen olisi aikakausien orjuu-
den taivuttama ja turmelema'

Työläisssiskoni kärsimystve-rini

älkää sortuko! Seisokaa

lujana rohkeitten rinnalla nii-

den joiden otsia kirkastaa tule-

vaisuuden toivo!

Vaikka teidän pienokaistenne
posket usein kastuu teidän kyy-

nelistänne äidit niin hö imevät
suoniinsa taistelutarmoiv teidän
rinnoistanne jos vain niissä etJeSr

hivenkään sitä asuu Jos teilfäv

äidit on rohkeita ajatulosja fja'
korkeita toiveita ja jos teillä on
tietoa miten paremmat etet

saadaan maailmaan niin lapsen-

ne perivät' ne teiltä Rohkeiden

työväenluokan oikeuksien puo-

lesta taistelevien äitien lapset ei-

vät alistu tämän orjasuvuiv4ih-leit- a

(kantamaan He kerran
kostavat koko mailman köyhä-
listön vääryydet Jle kerran
luovat uuden yhteiskunnan- - ost
sa ei ole orjia eikä orjattaria
vaan tasa-arvois- ia ihmisiä

Siskoni kylväkää lastenne
sieluihin sosialismin siemeniä
Ne eivät lankea heissä kivistn

M N

Paljon ön teitä siskoja jotka
kärsitte elämän raskaan taakan
alla Orjia olette siskot Monet
teistä ovat kaksinkertaisessa or-

juudessa kapitalismin ja ym-

märtämättömän miehenne orjuu-
dessa
Raukat! huokaan ajatellessa-

ni niitä miljoonia kärsimys-siskoja-

kaikkialla Emmekö voi

koskaan vapauttaa itseämme ?

Kaikkien teidän otsilla kuvas-

tuu kärsimyksen leima' Vuosi-

tuhansien alistuvaisuus ja nöy-

ryytys on polttanut orjan mei-

kin otsiinne ja sieluihinne Niin

monet teistä toivovat lohdutus-

ta haudan takaa jota ei kui-

tenkaan tule
Raskas on elämän taakka Se

on monelle liian raskas He ovat
sen painosta lokaan ja turmi-

oon painuneet ja yhäti vielä se

monet armotta allensa tallaa
Mies naisen — äidin — tuki

ja toveri hänkin usein sortaa
hänkäätl ei jaksa ymmärtää ja

kohdella naista

jonka elämän vääryys on hänel-

le orjattareksi tehnyt Vuosi-

tuhansien fperinnäistavat ja kä-

sitteet eivät salli hänen myön-

tää että nainenkin on ihminen
muuten kuin korulauseissa ei

möni ole todella tasaarvoinen
toveri naiselle
Äiti — sinä ihmiskunnan tär-

kein henkilö sinä joka povel-

lasi kannat kansat maan siV

nulla ei ole ihmisoikeuksia Si-

nä kannat rintasi alla tulevat

sukupolvet ja kärsit katkerat
tuskat
Kuka maksaa sinun

t
kärsimyk-sesi- ?

Kuka antaa uusien sukitr

polvien kuihduttamalle ruumiil-

lesi turvan ja hoivan? Missä on

vanhuutesi ilo? iLapsissako? —

Oh heidät ryöstää sinulta ka-

pitaali Poikasi sinulta murha-- _

taafl tehtaiden vauhtipyörien vä-

liin ja tappotanterilla ja- - tyttä-
resi sortaa tuhannet turman tiet
Tan!i5(!osiVin hintin toivosi pet-

vnUi tvöläisten omien laitosten
olevan mitä parhaassa kunnossa

ja' haluaisi nähdä yritystemme
onnistuvan
"Joko sitä uutta taloa aletaan

pian rakentamaan?" oli muorin

ensimäisiä kysymyksiä
"Mitäpä sitä muutamalla tu-

hannella rakentaa" hänelle vas-

tattiin

"Kyllä ne nahjukset sentään

vähät välittävät omista asiois-

taan kun nyt eivät edes kym-

mentä tuhatta hankkineet Tove-

rittaren ja Toverin omaa taloa

varten!" huudahti muori paha-tuulise-

ja pettyneenä Muori

itse kirjottaa seuraavaa joten
antakaamme hänelle suunvuoro:

Hoopoilumatkoilta

Matkani päämääränä on ollut

Toverittaren sappa ja nyt sitä

on sielläkin käyty Heti Asto-riaa- n

päästyäni aloin kysellä et-

tä missäs se Toverin ja Toverit- -

Eräänä päivällä joku viikko

sitten minulla oli tilaisuus näh-

dä jotain joka samalla kertaa
ilahduttaa ja luo toivoa sekä var-

muutta Istuin hetkisen Portlan-di- n

(Ore) hotelli- - ja ravintola-tarjoilijai- n

ja keittäjien keskus- -

toimistossa ja katselin ja kuun-

telin sitä vilkasta liikettä mikä
siellä vallitsi Sihteeri istu te-

lefoonin ääressä ja sillä välin
kun telefooni ei häirinnyt kuun-

teli hän valituksia ja antoi oh-

jeita järjestön Jäsenille naisille

ja miehille joita alituiseen tuli

ja meni

Useat ravintoloiden pitäjät ei-

vät vielä ole heränneet näke-

mään että ajat ovat muuttu-

neet ja siis yrittävät edelleen-

kin kohdella palvelijoita oman

mielivaltansa mukaan teettäen

ylettömän pitkiä työpäiviä mak-

samatta lisäpalkkaa yliajasta :

kieltäytymällä maksamasta sil-

tä ajalta palkkaa aamulla kun

tyttöjen täytyy odottaa koska
isäntäväki suvaitsee tulla ravin-

tolan avaamaan vaikka tyttö-

jen on käsketty määrätunnilla

saapua j n C Mutta joka kerta
kun tällaista tapahtuu on järjes-
tö heti asiassa — toisin sanoen

järjestön sihteeri joka järjestöä
edustaa — ja isäntien täytyy tai-

pua
'

Ennen eivät asiat olleet niin

Ravintolapalvelijoilla ei ollut

järjestöä eikä siis mitään mah-

dollisuutta itsepuolustukseen'
{Portlannin järjestö on kyllä pe-

rustettu jo v 1910 mutta jäsen-

luku on ollut verrattain pieni

joten järjestön voima on ollut
sen mukaan heikompi
Ennen järjestön

-
perustamista

oli ravintolatarjoilijain palkat
Portlannissa yleensä niin alhaal-

la että sillä tulolla oli mahdo
ton elää sellaisten tvttoien lot-

Pakinaa
Ei saatu Toverittarelle ja To-

verille omaa taloa vielä Ne

myyjäiset joista toivottiin suur-

ta eivät edes puoliksi onnistu-

neet niin kuten toivottiin Siis

edelleenkin jäävät lehtemme tä-

hän lahoavaan rotanpesään mak-

samaan kallista vuokraa
Samalla kertaa kun itä- - ja

ylpeilevät komeilla

Raivaajan ja Työmiehen omilla
kivitaloilla värjöttävät Toveri ja
Toveritar hatarassa rotankolossa
Astorian sateissa Työmiehen
taloa — ja myöskin Raivaajan
— ovat toverit yli maan olleet

ylös nostamassa Siis ansio niis-

tä ei lankea yksistään kummal-

lekaan piirille yksinään Länte-läis- et

eivät ole tiukentaneet kuk-

karonsa nauhoja silloin kun

Työmies on ollut huonommalla

taren koti on haluaisin pistäy-

tyä niittenkin lehtien kotia kat-

somassa sillä toisten suoma-

laisten puoluelehden kodit ohn

jo nähnyt Ohjeet saatuani läh-

din tallustelemaan ja pianhan
ohjatussa nurkkauksessa

Kiersin ja katselin ja olin jo
lähdössä takasin pettynein mie-

lin kun samassa huomasin an

nurkassa laudankap-

paleen jossa komeili sana "To-

veri" Hämmästykseni oli niin

suuri että ensi silmäykseltä en

arvannut kuitata huoneuston ui--

koasun tutkimista Tariiiv ker-

taan nuuskittuani ympäri aloin

etsiä ovia niistä pääsisi- (pyhim-

pään) se on : Toverittaren
'

toi-

mitukseen — Maijun nurkkaan

Kompuroin pimeitä rappusia

ja mutkapaikoissa höpi-

sin kaikki rukoukset m itäviäpä

suusajoilta oli mieleeni jäänyt
vaan Maijun nurkkaa en niitten--kään

voimalla löytänyt ©uneksi :

kannalla eivätkä he ole tehneet
sitä Raivaajaankaan nähden
Mutta toverit itä- - ja keskipiiris-s- ä

eivät näkyneet vuorostaan
muistavan maksaa lainaa taka-

sin — jos sallittanee niin sanoa
— nyt kun Toveri ja Toveritar
tekivät rynnistyksen oman kodin

saamiseksi On syytä uskoa et-

tä länteläiset kyllä 'ovat kuta-kuinki- n

tehneet velvollisuutensa
Mutta asian voi vieläkin autt-

aa- Jos kesähuvit ja -- ilot voit-tivatk-

monien toverien ja to-

verittarien huomion myyjäisten
aikana niin he voivat vielä kor-

jata välinpitämättömyytensä
Muori Hovi käväsi hoopoihi-matkoillaa- n

— kuten hän mat-

kaansa kutsui — myöskin täällä

Toverittaren päämajassa Har-

missaan oli muorikin siitä kun
ei näillä myyjäisillä saatu vielä

omaa taloa Toverittarelle In-

nokkaan kaikki uhraavan
tavoin hänkin toi--


