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Ämctiühingulise edu pant.
Liigete otstarbekohasest

maksustamisest.

Andmeid teiste maade ametiühingutest.
(šhitabee. omi ametini) inguib teiste tui*
ruurmaabe ametiühingute ee&fujni, oleme
märfimtb $m iga ühingu põbiftrjas oma
üieSannetefs: toetaba liifmeib fjaigufe, löö*
puubnje pufiul, attba abi palgamõitlufe aeg,
elnfoha muufmife, foömoimefufe, furma pu*
tutt jne. 9#eie lipufirjaB on 'ja peabfi olema
fõinbe maabe iööli&te ülbtunnnSiatub ilma*
maateiine põhimõtte. — flašftmõitlHio. Mnxb
reigc fellc teostamine utaffaö ralja.
6"t funbiba faipitaii maimule tugenemat
ettemõtjat tõftma ametiübingn ümber iom*
bunnb tööliste palfafib, peab lunetiübingul
olema wõimalus feaba ma§i« ettewõtta fa=
püülile tööliste fotteftiiwfe (übife) fapiiali,
mille arwet peetafie ülemal wõitlušjc aStumtb töölifi. @f)f fuibaö wõifš ametiühing
toetaba bäbagic jäiinub liifmeib, roõi anba
neile näiteta juriibilift abi fui ei ole tarja.
Organ ijaffioon ife lagunefž apa, fui puubufs
toõimaius fatta ašjaajamife ja jubtunife fu=
tü[ib. Weiste jõnabega, tööliste wõitlus*
Wõimfa organifatfiooni ülewalpibamifefs on
farmis raba, ja weel forb raba.

ftitft foabn rnlja?
Slnietiütnngute põbifirjab näewab ette
re-a alliifaib: litfmcmafjub, hihih ettewõte*
fefi, fingitufeb jne. ^Igawal ametiühingu*
lifel liifumifel )aab olla aga mäbe fnlnfib
efiemõteteft ja fa fingitufeb ei jaja igapäew
ptlmebeft. %ääb järele itfg fõige finblam 'ja
reaalfem tnlnallif — ttifmemafs, 9{nteti=
ni)tngute3fc fnonbunub töölifcb pcatoab Iitf=
memaffubcga Jätma lõiut Dfa netft frtlubcft,
mis farioiltfubfttw.ctiä^tngitXifcmõiilufc ebtt=
faf§ tco£fautifet§. £üfutcmafg on õiett nme=
ttüfjingultfc Itifumtfc fefgroog* Dn fclgroog
(lühncutafä) nori, luõi ei arene fee forra*
pärafclt, toajttij rogtt fiihtminc Münt ning
muutub niõtntctuf* firaifcintfefl,
Äutbag on lugu meie ametiübingulije
liifnmije jelgrooga?
jffia&tuje anbfib jellele füfimijele übingute
efitajafe aruanbeb mööbnnnb fongreäjiL
3'unr o[a amettübinguteft mafjuStab oma
liifmeib nitwõrb wabalalt, et fetleft jatfub
ioaeloalt fanffeleifutnbc faffets ja ruumibe
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Awalik teadaanne Eesti sadamatöölistele.
Soomes algas arwatawasti 2. juunil s. a. sadamatööliste streik, millest
12.000 töölist osa wõtab. Nõutakse 20°/o wõrra 1927. a. palga tõstmist ja
kollektiiw-iepingu sõlmimist. Soomes eneses ei ole leida streigimurdjaid.
Samuti on Rahwuswaheline Transpordi Tööliste Föderatsioon abinõusid lubanud tarwitusele wõtta, et teistelt maadelt streigimurdjaid ei ilmu. Soome
tööandjed lootwat Eestist streigimurdjaid saada. Loeme oma kohuseks
sadamatöölisi hoiatada, et nad ei läheks tööle enne, kui streigi lõpust pole
teatatud. Soome tööle minejad loetakse streigimurdjateks ja nende wastu
tarwitakse rahwuswahelises ulatuses abinõusid, mis streigimurdjate kohta
Eestimaa Töölisühingute Keskliit.
üiirit-s. s^oie liigugi buruibajefs närjtnjets,
rats übingu liinucmafS ei iõuje üte 15—25
fenbi nuts; 50*ne feitistlin-e funmafs on juba
fõrge. 9Unult paax^olm iilingut, eeftfätt
trüfitööiifeb on juutuub oma liifmernaffu
tõsta farmiltfule fõrgnjele.
föuib nõxxba ei tvõx afi fanals jääba.
ÜDJeic amefiiibinguliuc liitumine ci faa are*
neoa \a irlitngno omi iuešanbeib täita, titt
liifmemaffub ci tõuje.
Siga ega meie feüelgi ala! ei tujuta ene«
feft cranbit. &a teiste maafce ametiübtngub
on oma? noorespõlbec- maeüielmtö jama
füfinntfo päralt

äri austas, J)ibabc£ feba ta fcffltifu aštumifc
üf)ef> ihtgimitfcfs. Snliem tõsteti alammäär
15,60 trooni peäle ja alatel 1923 aastaft
28.50 iv. peäle aastas meestelt (178,33 (Sesti
moria iunä) ja 13 "fx, peäle aastas nais=
telt ning alaealistelt. iltõnba tõsteti 20 aasta
joofful liifmemafjube alammäärab enam
fui fimeforbfetets. -tegclif liifmemafs itta»
ta» rõtnuoaš jaos üinetiülunguteš faugcle
iile alammäära. . ©ftmefel fobal jammnmab
trüfitööiifeb, mafstes 2.10 trooni näbalas
(109,20 fr. aastas). Selle järele maalbrite
üfjing — 1.85 fr. näbalas (96.20 fr. aastas).
Krnaiujagu nbingutes maffamab liifnieb 1
froon näbalas. Wlotiš nõntafie fisie näbala
SRoatft amcttüfjingitic
miifi ette.
öiifmemaifu tõfimine praeguste määra*
fcffltibit bäületaub'ia toimetaja -Sigfrid
ipausjon tirjirtab toüeft aegfärguft nii: beni on annub rootfi ametiübingntelc mõi=
9Ilgiijcs ralntlbiiti -maga mabalate liifme» malufe täita forratifulf nenbe põtitfirjabes
maffnbega, mtö foiiufib 10—25 ört (eesti ettenäbtub ülesanbeib, mille tagajärjel, Roofenbi) mabei liifme fbfjta Ti\n%, 'paremal iuf>- limata fõrgeft liifmeutafjuft, ameiiiibingufe
tumiiel näbalas. (šnejeft mõistetumalt ci liifmetc arm fasroab järjefinblalf.
Sama arenemistee on läbi tetnub fa
fnntnnb liibub feefugitsfe maffubc abil anba
itilnietek tmtfamat majanbitšlifht toefnft
Saffamttfl amctiüljiiigntc
toõitluste piibul nuu neib fiMustaba puu*
oufe forral. 9<-eifi ratmjnmmabeft Jairus' liifmemafs. šBartiiel furbab omas „£>anb=
toaenxilt fõige tiübanärafcmaiefš agifat-- buaiis", et ametiübingute afutamijel määrati
fiooni= ja aSjaajamisfulubefs. (Sräforralifelf liig motol liifmemafs — umbes üts t)õbe=
nõutamab crimaffub pcietafib aga lüfmeb frojs näbalas. ?.lga marsti baffafib üfftfuib.
nbtnguteft, eriti fiis fui neeb maffitb fõufib iibiugub mäljaarenbama oma liifmemafin
määrani, mtš mõimalbafib rabulbaba übingit jügfcemi. 9ieeb üfiingub, fes fõftfib litlmetarbcib. kõigil neil põhjustel otfuStaS üle- mafju, eeftfätt trüfi* ja tubafatöölifcb, iõuh*
maaline fefrctariaai 1900 aastal määrata fib õige fiiresti ebafi. eclleft boolimata lei=
finblafs ametiiirjingittc liitit tuntumate buS meel SD^agbeburgi fongresfi a\ia. 1874 a.
übingute liifmemaffu. ŠLalm aastat tjttjem tõnelejaib, feS loaieifib liifmemaffu juuren»
mmimä ametütfjhigute. fongrefg Iitfincmaf= bamiie mastm Sftenbe mäiteb iüFfas ümber
fnbe atammäärnfs 30 ori fttttŠ, el)f 3 h. 60 ir)orf ja fõenbaS, et jnft fõigc perefamab on
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ametiühingut», fus itifuieuio.tjitb fõrgentab.
Siit 'peäle murrab amefiüf) inglaste fešfc!
läbi ärajäämine, et iiifmcmafju
füžteemi
otsfarbefobane •forralbamine on õieti fogu
liifnutije elutu fimuš.
Sellega on ta feletatato, et rõlmtu oja
.cimettiibinguib on inba põnifirja mõtnub
litluteauaffu nornüb, liigitabeš rteio õige
ü'ffifnS5jalife11 Ittfmete figjetulefute
fuurufe
järgi. £iiüöiüjetu neift on mäetööltöte aine»
tiitljmgit põpinri, fus" üifmeutaffub on jaga=
iub 14 flasfi ja nõutafje fiäfe nabata miifi
ette. UhYujutabel on järgmine (1 Safja mart'
— 90 KeSti inarfa):
.üDZaffti*
flafS

1
2
0

4
5
6
i

8
9
10

11
12
13
14

fiifmemafš
ttäbalas.
funi
1.60 utf.
0.20 utf.
0.30 „
1.61 utf. 2.40 „
3.20 „
2.41 „
0,40 „
8.21 „
400 „
0.50 „
4.80 „
1.01 „
0.60 „
4.81 „
5.00 „
0,70 „
5.01 „
0.40 „
0.80 „
0.00 „
7.20 „
0.41 „
7.21 „
1.00 „
8.00 „
8.80 „
8.01 „
1.10 „
0.00 „
1.20 „
8.81 „
1.30 „
9.61 „ 10.40 „
10.41 „ 11.20 „
1.40 „
11.21 „ 12.00 „
1.50 „
^äciuaicc liistus

Salomalt tabelit filuiitjebe?, näeme, et
:iee on rajatuo põhimõttele, mis on ittbine
iõiübel faffa ametiühingutel, nimelt itfje
tunni töötofn atnefutfjüigtt
liifmemaffitJs
uäbolas.
3)MaIlištib jagalüab oma liifmentafju
iuiibe flaSfi: 100, 75, 50, 80 ja 10 penni

(90—0 (I-mf.) uäbarae.
©tjitü&föötifeb on aga oma liifmentafju
liigitatute 31 itTaäfi mõtte? Itgibale poole»
ietfe tunni fööfaju ameftübingu näbalamaf*
•fufš. 9taubtcelaste liifmemafs, miš jaaatitb
7 tlašfi, lõigub 15—75 p. mabel (18.50 fnni
67.50 (Smf.) nübalas.
iöiõnebe ametiühingute põiviftrjab (pün*
töölisate, früfitöölište j . f.) jätatnab liitutemafjtt finbia normi labtijefš, ja püstitamab
ainult põnhnõtteb, mitte alujel liibu jubafttfeb
itifmeib tuaffnstatuab. Sieeb pÕbimÕtfeb on itt*
itifelt jamab, mis eelmiste iuu.režfi: tiifmcm atš
otgn liigitatub flasfibešfe ja näbala miifi
eifemaffetam. fittbla |n*otfenbi pulga peält
roõtatoab ainult utõneb üffifub. Suure artuu
liifmete juures on proffettbi raäljarebfenba=
mine maga fülifaš ja jcffepöraft farmifatafje

ineelfatuini fiublatesje flaäftbesfe jagatttife
niiifi.
U'<Mliije Poolega iälgitafje liifmemaffubc
liifutnift, nuttab trüfitöölišfe pÕl)ifiri, üus
§ 8 p. 4 fohnsfaiafje jurjatuft filmaš pibama,
et liifmemafs mitte ei laugefs. „ilui mõnel,
öelbaffe jeä!, püfib liifmeuiafs aastate fes*
tež eriti mabalal, ilma et fefs oIe"f.§ tõfifeib
põtrjufetb, du üfjtngit juijafu.* oigitSfatnb
algatama fitftmuft, tas luõtb fee ijtf iucel
ebaspibi jiiöba iimctiüütugu liiftncfš." -—
(A-namus ametiühingutelt annab oma liigetele
toaöabnfe tunfsta Utfntcmaffu targema maf=
ftttiigi järele ja ontanbaba feega õtgnfe faa=
ba toetnft famntj förgemate nonittbe alufel.
^eale liifmentafju on fo'bu§tatnb ameti'
üljiügnte litfmcb htfuma meel jisjeastuntife
lttatju, mis on bartlifulf itbe niibalamafju
fuuruue. 3fmctiül]ingute juliafufel on õtgu§
eraforrališfet
ofubet
(juur
töÖpuubus,
jtreigitnõifluš) mõfta erimafjitfib, mis nõu»
faffe fisfe üljež partlifu ttäbalatuafjuga. —
•föõuba forralbabeš oma rabaasianbujt, on
Safja amefiübingulitte liifutnine arenenub
mõintjafs proletariaabt jõufoonbujefs.
Umbes jatttabele alustele on rajafub fa
?fuftria ametiltIjingute mafjujüsteent.
©t jaaha itlbift pilti Guroopa fõtge ma»
nentate ja tugemamate —
^ngltfc aincftiiljtngntc
liifmemaffubc jnurufejt, fefs lubatagu tuua
mõningatb aubmeib.
Üonboni trüftfööüsre liifmemafs on funi
4 jbil. 9 penft (427,50 utf.) ttäbalas. SWafttinebifajafe anietiüf)iugu liiftnentafs fõigttb
t"nfjegrttupibe järgi 6 penft ja 1 fliii. 6 penft
mabel ttäbalas (45—180 (iiuf.). (ilutnštöö^
lisfe übittgu liifittetuafs on iagatub 8 flasji
ja fõigttb 9 \Mm\i ja 1 fl). 8 penjt mabel nähala* (67,50—150 (Imtf.). Jlntubteetaste
übingtt liifmeb ntafjatuab fõif 5 pettji ttäbalas (37,50 ©utf.), fnsjuures igal liiiiuel on
meel õigus eitb übittgu juures eviti finni»
taha baiguje, ininalitbjnje, furma jne. pu»
bnfš, mille eeft tuleb tnafsfa eri mafjnjib.
jRaua- ja terajetööltste fottföberaijiooni utf*.
nieb maffamab flasjibe järgi 6 penfift futti
2 fbilltttgi 0 penfittt niibalas (45—225
(2mf.).
$tüQit neift anbmeteff näita, on ingiife
amettitmitgute liifmemafs tuaga tttifntefcfine,
famuti fui übhtgub tfe oma orgatttfaffiooni=
tife fonjtrnfffiooni ja ülesannete ulafufe
^jooleft.
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iWuibugi ci jaa mörrelba meie ja mniiv- toetule, jmiibiüfe abianbmife iorralbantije
niaaöe ametiühingute liifmemafjnbe abfo* jne. faubn. .Hui übing ainelifelt toimub ja
lititffcib arlnufib. Sers on meie jn toic-rc rii- iiifmeib feob ühinguga isatalu majaubušlif
fibe tööliste palga roaiie lüa fitur. Sabat* .{niini, wõib nmaba uufi toetufe aiafib, fef§
meie tööline mafšfa Sõitoani tuiifttöölife eež« iiifmcmaffu fuureubabeo.
titjul 427 ni. itäbülal ametiiifnngii rasfašfe,
weiste ntaabe fogemufeb uäitamab, et
fiiv peats ta ligibafe "fofmanbifu oma tcciücanfub otuforta.3 fuubab ametiühing torrali»
tufeii ära anbma. 2eba ni faa üfvti miicti
Eult täita omi üievanbeib fiiv, liii ta Uiimeb
übing oma liigetelt nouba. .ühtib teijeft f'ül«
metffaiuab fcfhmfelf üJjc toofmmi tnfit nähajeft on fa inašturoaiblematu, et meie ameti*
!ov amcHn^ingr* raesfasfe. 3ee peats olema
iUringub pefflnab tõfifelt luututa relnibeeruui*
fa meie ametiühingute ibeaal, mille ieo£ta«
fcle oma fenife mai)nfüšnccmi, rai nab talia»
niijefv übingu jubafufeb peaffib malmivfama
imli mõrfuba clujõnlivtcfv töölišflaefi orga=
ette liifmefe imifafib. sõitjal leibfu afet
ntfaifioonibefš. Sooruaga ci faa muibugi liiffee finbii meenbumiiv, et iiifmeuiafš» pole
memaffufib tõsta tarmiiifule förgufete — fee
mirte mabamifafub raba, maib otstarbe-pel'efaf.v elif fiifnteb eemale. ^fmefiüfiiitgub
foiiafelt paigufahtb fumma, miv toob liiftuepeaffib aga järkjärgult fibuma iiifmeib üffn
telc nüemifiiv riffalifu lõifufe.
fufe iocfiivalabe feosiamife abil übhtguga.
Wlgufi mõifv1 teha mahtfefašjabe, fiiš reift-

Üle la|e fttii möitlitft loIeftitHJlcptttgii ceft!
Söösturtbfaatfib tööliste tDastufoetQ^ingcIifebflreigitnutbicb*
Sritfftööliöte ftretf festaB c5oft* ^linitlt füttcftiitj/Ieptttgu
töõtb loitaba hba tüli.

f;

(£e$fi* on foüeffiiim inõi übišlepingub
meel unbfufets: lonfamc fa felfev fulites
£äätte*©uroopaft raugel taga.
.Vlofleftiimlepingute eeltiugimifera on hiU
feütpfufeb: neeb on Gevti? fimreit jaolt atfes
äsjaafntutub ja forrafbamafa, ega ole neil
meel fiintapnifrmat jõubu ega inõju, on roaib
föfyaU, tiibu fageli ainult uöbala=paari to.*
gant fofrit tuilaffe mastaetiftu mõrteib
mabctama. (ievfi föölivfiafv elab meel ajuta*
ntifenieg järgu*: iga tööala farmi* polegi
meel ifegi ninielifrfi fuffcübingut.
Seal, £u£ fuifeüfiingntcl juba tuff wõit*
tn§= ja tegntfeutiõajalngn feljafaga, on fo!=
leftiimlepingub bariltfufv nönriifefs. ^itglis*
maal, näifefš, on 90 proifeubti tmalififjeerU
tub inöi osriistööli&rel tööpalf, fööpäem, aga
fa paljub teifeb föötinghnifeb mööratnb
fofleffiimlepingutega. Öepingn fõlntünifct on
unel pool tööstur mõi töösturite übing, teifel
pool — futfeühing.
(Seätis oli folleftiimleping ofalifelt ainult
tabel iöcalal: iriVHfööfiõtel üliee ofas früfi»
fobaDeš, röffepafööfivtel ofaliue übivleping.
Xrürrtöötiste fclleftiimfepingu ärafaoia=
inifcfv algafib früfitöövfnrib mõitiuft. N3iäi>
tnmašti maörifanfibe ja teiste mõjumõimjafe
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fclmimtne

ritnvfoubabe famatfnfel: li-cstiä on föösturib
mifmeforbfelt miimfeni organifeerifub. 9JeiI
on faubanbuvtööStuefoba, mi» peetaffe üle=
mai' rabroalt mõefamafe utaffubega, on fa
mabrifänfibe iil)ifuv, peäle feüe igafugufeb
föövtufe ja muub farnafeb nõufogub, pool»
ametlifub afufufeb.
(ieeti praeguSafa tööstur, on tarnalifelt
fõjaafa tõnfif, fonfermatiimfe ntõflemivmiip>
ga, fnib rumal 'ja üiefolitune. ©offiaalfeabuvanblufe tarmiliffufeft, tööfaiffeft ei funba
fa nafv pealuu fuibagi aru \aaba. Tööli.vtc
palgaolube ja töötinghuivte paranbamift peab
ta — riighuavtafefv näl)tufef'j, mille masfu
tnleo mõibelba tõigi atnnöubega. Matima termiöl)oibit ta ei tunnista: rabmav fõbnnegu
alafoitlufev, forferiütfifufev, pifas, mabeaegabefa fööx>.
3Bõib üfelba: ©eSti töösturit) univtamab
(ševti tööštnfe raiamifeft — tööliste liitele.
Zcba, miš ošfit§« ja ašjatunbrnatuS töösturitel puubn iäfab, peatoab töölifeb oma rjigi ja
merega, enefe ja oma perefonbabe eluga
fatma.
i'frufanbaln, tui niifugufeb tööSfurib ltti«
bagi aru ei jaffa 'iaaha folfeffiimlepingute
tarmiliffufeft.
• *••'

üBiint fotfialiftltf tööüsfonö püstitas tjtljuti 3Btmis
pilbil tufutatub mälestusfamba fuurimale töolis=
liifiuntfe õhutajate, I uefurtftmfule ja juhile
gerö. Sasfattelc.

(i-i tritfitööliste initmaffib rolletliuulepim
guib tnhistaba, feücfs iegib trittitööshirib
juba ammu etteroaünistufi: foonbafib oma
ümber arujaamatuib initne.fi, feba ftr^igi*
murbjatena luõifš faftttaba, õpetafib falaja,
ööfeti -— läbinu tsmafinatei jtreigimurbjaib,
mafnüstafib
poififeÄteft ja rübimfufešteft
ftreigimurbjate faabrit ette. pii ifegi irüfi=
Joba, mtba peeti — ftreigirmtröjate etteroal-mistamife mabrifnfs. £rüfitöölifeb ieifelt
ftoolt, Tinnates oluforba, olib fitmtitub tooitlüft rpaštu tootma: iga nöbalaga olets fetfit»
Iprjb raštemats muuiunub: teift lüäijapääfo»
teeb polnub..

Öätürääfinttjeb ei aimub tuiemufi: upfa*
talt ütlefib tööšturib ära.
Sflgas ftteif 20. mürtftl ja teatab cbafi
tõigi umsfaspoole futtoeabinõube tiuste.
Jöölištoaenulittubeft ja aututeft ollusteft,
ifeenefe ja oma raastöölište äraaubjateft mu*
retfefib tööšturib omale itrcigimitrbjnib, teile
abil pibi töölifi roõibeiama: tapitalift ei lahe
ife ninagi roÕitlufesfe, ta paitab omale teen*
reib ja foerabiugelifi. fulafeib, £es tema eefr
mõitleinab, tänapäewa orje, alatnib inimefi,
te* raba eefi igafugufe nttrjatufega toime
faatoaö.
ftuib ftreigimurbjate iibine roäerinö pole
fmttnub tööliste rahet murba.
Otfe maštif on loaabata neib inimefi:
mõni üreigimurbja töörab ühes pcrefonnalii*
getoga — nüüb on lõifnsaeg. Siiri ta inaštit
tnleb, fiis IÖÖL- filmab malia tui füübiane
foer.
inititoiab rifuwab, Kõige jämebamalt
matsina töötaitfe feabufe äismeib: poififefcb*
tübrufu&feb iööramab laalieajatä öötunbibel,
oia ftrcigimurbjaib mitte mäbem fui 16 tuubi
ööpäeloa ioofjul. 9cab mõimab feba, feft —
(ievtiv puubub töötaitje feabu^te tättmife iile
iarmilit järelroalme: mabrifantibe mõju on
jcbamõrb juur. et nab nüfistamab töötaitfe
feabitöto nffumifo peäle, (ri ole ruutba oluub
fefte |cabusriffumije eeft trjastutufele npõtmi*
feft. töötaitfe järelmalme alal furuatatfe
fääšfe — näite?? iibe oja mäifeettewõtete
tallinna baigefasfa alt mäljaaruiamine, tuna
aga fuureb feabueriffumifeb — raamelib —
neelatatfe atta.
9lit cm fuubetub trüfifobabes, töötaitfe
feabufi rtffubeš, ftreigimurbjate abil üht ofa
patilifi töib ära teha. <sa ie-.1 on inonitamib
ftreigi puale.
töö=boolefanbentinisteerium on feba wõit*
lnp peält maabanub. Slttis ial fii» tehagi on?!
.-ial pimbub nii töösturite tui ta tööliste
luures fellefš farmüif autoriteet, et olla iuaije»
mefiefš, nagu feba mäl jämaal näeme.
pealegi on töösturite mäeriuuaga übine=
nub — roabariigi malitfus, !e§ riigiirüfifo ja
peafoasoiefufš. ^iigitrufitoja jurjataja' Xh.
.Vtäörif on algufeft peäle o.fnub folibaarne
töösturitega, ta tuulub ififtüttlt nenbe üljenbitsfe, peab nenbega nõu. £bj. Släärit feifab
tui tööerafonua poliitiline tegelane peäle
felie liig Uibebal „SBaBa ä^aa" trülitoiale,
fefle peaomani! SI. 3Beiler jul)ib töösturite
mäerinba tööliste fotTeÜiimlepingu lnaštu.
Sui roabariigi lualitfus alefž tabtnub fe=
ba töötüli, mis juba nii taita feftnub, Iifmi=
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beeriba, fiiS olets tu Xi), ilöärifule aimub
juhtnööre fäbiräätrmifefs. Sföüüb an tunne,
et mgiirüttfoia iufjatuS ei fatfu tööliste õig*
fnfi nõubinift raijulbaba nagu juft fellefS, et
—• toetaba eraettemõtjaib. SKõiihtS fottei*tiilulepingu wastu olgu itljine — riigiette»
mõttel ja eraettemõtjüiei, näib jealpoot ärinataloat.
SUigiirüfifoja jupataja fnubu on Waba'
riigi maliifuš aSiunub eraetteioõtjaie üliifesfe
roäerinba — tntteftiiratepingu maStu. 3Jhti=
bugi on fee riitlifclt feifitfobalt roõõraStam.
SHigitDõhnuI ei toljits ju mibagi feüe maStu
olla, fui ufftftöölepingitie afemele astub folleftHroleping. 9$iigi ja rallina t)utoibcS on la,
fui töölifeb euefeforratbufe ja üfjinemife läbi
oma palgaolufib paranbatnab.
Üfteil näib aga mõjuioõiutjateS ringfom
babeS teine arufaaiuiue lualitferoat. <s'a fetfeft
on fa()ju — rabinale ja riigile...

irüfitööliste iireif teatab ebafi, wõitlus"
jarfnb feui, tinti — xolleftiimtepingu alufel".
oooleb tõttu lepimab.
Töölifeb, tõigi ftrcigiuuirbjate ja nurja»
nife inimeste fittste, on fiublal meenbumifet,
et ilma folleftiimlepingnta nab on maib mangufannib töösturite tujubele ja äranägemifele,muuiumab tööorjabets, fellei pole õigttfi,
maib fes pealnab olema raiuti fõige fellega,
miba tööstur „omaft beaft tabtmifeft" lubab
ja annab.
(šeSti tööiisflafs ei loobu mõittufeft tol*
leftiimtepingit eeft. (resti tööliSftaSfi feSM
peab fasmama übištunne fet folibariteet —
ainnteue pant fettefs, et ometi 'forb roõibe*
taffe inimfoJjafcb töötingimufeb.
SrüfitööliSte wõitlus folleftiiinlepingu
eeft on feftnub juba üle 2 tiin. SBöitluS on
rašfe. .ftnib ia fcSiab ebafi. Seba mõittuft
mõib lõpetaba maib — tollettiiwlepingn fõl=
mimine.
2. Üteluult.

tatfcpatööltstc õntiestntiitö
örgcmtfeerimtstööle pattöitb fittbel alus.
Tallinna rätfepatöölifeb on palgaroõiflnfe
tuleproowi l)iiigamatt läbi teinub. 3Böitlu§
oli õige fibe ja algne risfanine, fcft rätfepa*
tööliste ametiühing ei mõinnb ei oma litt*
mete füure armu ega ta täie faSfaga ufytuS»
taba. &a walisani peale polnub tingi juuri
1'ootufi.
Rätfepatöölifeb olib aga mäljapääefeutata
fetfuforraS, põlgab tikitöö peält olib luul*
mata mabalab. Hui nab nälgafuremifeft pääfeba tabtfib, pibib juta, e m a mõittuft aiata.
.slinbel tobe ja übteboib aitav rätfepatöölistel
mõitu faalnntaba. Slüll mitte maga fuurt
palgaolube paranbamife fitbtes, aga feba täb>
famat enba organifeeriuttfe fufimufes, miS
ebaspibi tõotab \aaba fuuremafs abi ts !a
majanbuSlisteš EüftmuSreS.
Tallinna rätfcpatööliste ftreif* ei olnubfi
täieutatnSline tõigi tööliste foljta, fcft nais*
töölistele, feS meel mäfie organifeeritub, jäeti
mababuS tööb tet)a. Roolimata felleft loaft;
jätfib paljub naiStöÖtifeb übeš- teistega
töö feiSma ja mõitteftb oma meešiooft ?aaS=
lastega tu lg fitlje tormal, llfbfe WÕiftb ftrei*
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gift ofa umbes 400 rätfepatöötift ja ftreif fcS=
tio ligemale I tint.
SÖputitlemufeb olib järgmifeb: lihtne
ftreifi feenifib rätfepatöölifeb tellitub tööga
35 fenti tunnis, ftreigi tagajärjel tõufeb nenbe
teenistus -10 fenbi peäle tunnis. Öaagritöö
eeft matSti enne ftreifi 25 fenti tunnid, nüüb
40 fenti.
©nue ftreifi polnub finblajt palgatariifift
juttugi. Streigi läbi jõubfib töölifeb t"a fol*
letttimlepiugu läbi fnruba, nulle übefs täbt=
famats punftifš, et toif folleftiimlepiugule
allafirjutajab tööanbjab tööb mõimab anba
ainult — rätfepafööüete ametiübiugu liit»
ütetele. Selle tagajärjel on fa rätfepatööliStc
ametiiibingu liifmete arm 250 peält 500
peate tõušmtb. See on mõit, miš lubab rät=
fepatööliste antetiübingnl maabata täie julgufega tulemiffu: organifeerimistööle on pan*
bnb finbel atuS.
.ftelle fäes on järg'?,
9cxabatöölifeb, mõtfe õppuft; feft olite übefugušfeš tingimustes rätfepatöölicitega.

futfefefretariaatibe wafjefotb SRaljtMtstDaljeiife
^metiürjingute Sübttga.
Sftafjwu&ualjelifeb futfefefretariaabib, oifee orÖaatifatfioontlifeIt ja omas tegemufes
autonoomfeb, töötaltiab rafitaeš DktljWuSWa=
lielife Stmetiüljingutc Öiibuga, ei elin müa
rabmueWafjeliete fongreSfioe ja Öiibu nõu«
togu otfufi
.siõif ruifefefretariaatibe fammub, iniiiifeirs
Wõi Wab mõju aiuaibaba ia§ ^valiwuswabelife
ÜfmetiüRingute fiiibu Wõi Siitu tuntumate
fobalirfube fefüliitube peate, wõeiaffe eite foh
fuieppel dx. i l fi. jufiaiufega wõi Waefaroaie
nsjaft ljuwitatub maabe ametiüljmgulište
£effliitubega. töutfefetrerariaabib on fot)ueta=
tiib utbietee.tufintnMeš, miüifeb on loiaitlatušlüumab, tui mastama fefreiariaabi olla
fuuluWa futfe erirjuwib, Wõi miš wõiwab riiwata mõne teife ametiürjingulifc orgonifai=
fiooni bumifib, enne oifuštamtft nõu pibama
))x. 91. Ö. jubaiufega ja armestama nbifet
Hõupibamifel maetuwõefnb feifufotjtabega.

futfefefretariaatibe fonwerentft ükskm*
befs on pcaavjalrtuli iärgntiMe. tüfiniuBte
arutamine: a) tuiba-? jümenbaba ja avenbaba
futfefefretariaatibe ia 9i 91". S. mabetorbi ja
eneste Jua be lift fooetööb ning mišfugufeib
muubatufi tulelS eite mõtra organifatfioont*
lišteš maljeforbabee ja liibitaimifee itljenbufee tööštneiifu arenemifega wõi muil põt)=
juctel; b) rabmuemabeli-ote ametiühingute
fongrcõfibe otfmõte teostamine; c) fuiba§ on
mõimalif 3v. %. ,Ö. kaasabil Wälja areubaba
ja paremale järjele tõeta futfefefretariaatibe
bäälefanbjaib.
. 9fa,§ta=fonwerentfibel on baäleõigue $i.
%. fi. jurjatufe liifmeii ja fefrefariaatibel,
fuejuuree igal fefrefariaabii on üti liaal.
VsQak aaefa=fouwerentfibe wõib dx. %. Ö. ju=
batue ta teifi fuffefefretariaatibe fonWerentfe
tarbeforral foffu futfuba mitmefugueie füfi=
muste labenbamifefž.

.SUttfcfcfrctarinnttbc iiifincicrs
wõiwab olla ainult neeb ametiütnngülifeb
fobalifub futfefübub: a) tee ruutu wab oma»
maa ametiulnngutiefc feffliitn, milline oma»
forb neab fuuluma ^Tabmuswabeüsfe Stmeti*
ühingute Sirin; b) fee ei funlu itbiegi teife
ametiiVtnnguIiefe raI)WuSWat)eIišfe liitu; c)
fes fnutuWab omamaa ameiiütnnguliefe feff=
liitu, milline tull ei ole 91. 9f. Öiibu liifntefš'
ašturtitb/ fuib l)oibnb töielifnlt JH. 91'. 2.
wastu mõiiteinajt ja fibntuetööb tegemaft;
b) tee ei fmtlit omamaa feffliitn, milline on
)Tx. %. £. wastu waenuline/ Wõi tnulnb mõu=
ba teife rabWuemaljetiefe liitu.
Mui on tarwis neift nõubmietejt tormale
ralbuba, füš wõib fee fünbiba ainult foffn=
leppel 3t. 91. 2. jubatufega. @i faaunttata
foffutcpei, tuleb fnfimus arutufeie £utfefer%
retariaatibe aasta fouWerentfil ja felle järele
ligemal rabwuswafjelifel ametiühingute £on«
gresfil, fus füfimns tõpulifult offusiataffe.

:)i(il)jUH-õUialjeliefcft atnctiitl}ingntc
hutgrcefibeft
wõtamab ofa futfefefretariaatibe efitajab fõm>
õigufega. Samuti on neil õigus fongreefü
moobuyfatub tomiejonibe tõõbeit ofa wõtta.

fttttfefefreiariaaribe foitluerettis
aetub foffn torb aastas" 91. 91. S. jutjatuje
futfel ja jnfjtimifei mõituaiifult üljenbu.fež
W. 91. Ö. nõufogu foosnlefuga. 3>'ga fefretäriaat faabab fonwerentfite fafS cfitajat. 3leeb
efitajab wõiawab ürjüafi ofa dx. %. 8. nõu<
fogu foosoiefufi fõnaõigufega, fui on arutu»
fel öiibu tegemuSaruanne ja järgmife aasta
tegemuSfaWa.

JHa^nittšlua^eHfe auianbnrife forralbnmifc
pani Sgiini ÜongrefS mafsuta järgmife totra:
a) .STui on fäfil Wõi eftewalmiefufel mi.§=
fifuguue famm, mille läbimiiinifef? on waja=
lif fogu Waetawa tuaa organifeeritub tööliste
toetue, fiis wõib feffefoliafe üleSfnffe awal=
baba ja ioetitit organifeeriba ainult felle maa
amefinlungute feffliif.
li) Sini on fegemift fnuremaulatuelilu
wõitlufega teatama! futfealal wõi tööötuBba»
rue, fiie on wastani futl> wõi fööefu.ebaru
tööliste futfeltit õignetatitb pöörama toetufefaamifefv oma raljWuswalielife i'utfefefreta=
riaabi poole, fee fiie omalt poolt faabab feffe»
foljafe ettepanefn fõigile tema liifmefS luulu»
waile töölieorganifatfioonibcle. ,slorjanbu§feft
ja toetitSfummabeft tuleb aru anba 3h 9T.
C4e.
c) )Hal)wnewal)eline ^Imetiübingnte Xiiit
wõiab ülbife rarjWušwafjelifc toefufe organi»
feerimife oma petik. fiiS, fui on mõnel maal
üi}ef ja famal ajal mitmeSfc fuffeliifu fuulu*
wab tööi-pfeb afunub farnafesfe nxajanbueliffu
wõitluefe, et felle läbiwiimifefe ei jäffu oma*
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maa teffüibu ja mastatüate ralnmisnKilieliste
tuifefefteiariaaitbe faitöii organifeerttub toetufeft. (rranblifnlt wõiab 9t. 9t. fi. toetufe
orjjanifecrimifeft ofn fa ftis, im mõnel maal
on afmutb mõitfusfe teatamali Eittfeafalt wõi
töö&tušfjaruft febaioõrö palju töölifi, ei
nenbe toefamifefš ci jätfu ei omamaa feffiiibii
ega waSfatna raljtoufittictljeitfe
futfefeüreta*
rtaabi toctxtfcft.
bj ftaiimusmabelije toetufe tortalbaminc
mõctaffe rafile, fui m\ täibetub järganifeb
ttTtghmifeb:
1. toctiiit majamab
orgauifatfioonib
$>eair»aö olema šfr. 5£. 2. litfmcfS fiutluma feffliibu liiriueb, fui feba lüöimaiufe ci te-j maal
malilfemab polüttiifcb olub.
2. SBaštaina maa ametialu ugufe feffliif,
Sette Üifmcfo on toetuftlnajamab organifat.
troonib, pmb efitama ")v. 91. Õ. jubannele
feffefobafe põfijettbafnb ettepanelit, miile*
peab fifalbmna: itleiimabe fonf lifti põlijue-teft jn feuifeft arenentisfäiguft ja anbmeb tociuiüuajaroa oraganijaifiooni ja fejflübu enefe
orgauifatftooniiife tegemufc, ainelife jõu ning
teguWõtmjufe toata ülbje.
8. Teetuie forralbamiir ja aubmijr h\t
fafafie ainult neile organijaijioouibcle, feš
91. '•;. SÜ; juiiatujelc järjefinblalt anbmcib
faabajDaö laoitlufc tüiguft ja ülitlaft töfyiištumab efitama roõiilnfef§ fitlutatub fummabe
Sülita tiipfe antaube.

e) jft. 31. Ö. jutiatuje poolt oraanijatjioo=
ittöclc faabetato toetufc üortalbamife ettepane! peab fifalbama: lüfiiiefc põbjcnbufe
31. Sl. 8. jul)atufe feifnfoba ja niipalju fui
roõimalif, finbla efiepanefu fellc fotjta, mil
teel peats abitarmitajaile
foefnjeanbmine
jitnbima.
f) "lv. 31. &. jubatus peab iioolitfema, et
faiiemat aega wältama mõitluje pulmi tõigi
maabe feffliibub aegajalt faafjib Wältawa
maa feffliibult ülemaafeib mõitlufe fäiguft
ja fellc lõppemifc totral mõimalifult pea faa!=
jib aruaanbe jo. toetuste lõpuarwe WastaWa
maa feffliibu fattbu.
g) Stiii toetult orgauijccriP Üft. SJ!. &, tu*'
leinab igal maal fogutub toetuejummab toimetaba omamaa feffliibu rätte, fe,§ iteeb
jft. 5f. Ö. jiifiafufeie ebafi iaabab. Wiimane
omalt poolt toimetab toetušjummab rätte orgmnfatfioonile, fetiele iteeb määratub.
iUeift põtiilaufetejt jelgub, fui tatrfis on
ametiühingutele olla ralimu-Jlualieliõte futje*
fefreiatiaaiibe liifmetef*. iOMe ameiüitnugute
eelmine fongrej* ioowüa* fõifibele amefiübin-gutele ažtubci oma fuffeala
jefrefariaati.
3Hiüb, fti& täimas intfitöoltste palgamoiHus,
näeme, tiäbas fefrefariaat tegclifult trüftröö*
lift toetab. §lma lelle toetufeta oleffib ftretfijah maga ra*feö feifuforraš.
Mõiiu ftis ameiiütnugub liitumije fiifitmtfe juba fõige läbemal a\a\ faalumiiele.

Mootfi töMtste töõitnfat) meclcctuolbufeö
Jootafyu" feabitste wastu*
jHuotfi uiaittfui? ^üiutd lueci ni.iitjHieum fäc'5= oli juijttub neuöe feabit^te maotu, wõtti* luaülfatv
•aUtinal Utmt&iätQtä, f. o. cmtc uuft iüalimtft,
nab tagaft. ftutö fcflcft püülimata ia&ik- ta mal =
luik lüH fcabitscelttõub, utt» pnuöutaiuab fuüct= mfetnbn uttcb famnftfultfeb eclnõub, miö (isa leta=
tfttoftyrittsnfö "ittfl töiJJoi)Jutb ia mibn uttuetntaife toob fawa tugewa waötttpanu atuettiHriugute ja
„iohaW fcnUnotcf»?. (vftmefe ccluõn järele laõt« togu tüöltöfümta ^oolt. Sia itüüb ()tnnata!fc uetb
beffe tentatuate! j«fjit«itei tuuliste j« ettetuõtjate eeluõnftb farttaötetta, mi* julntub töölMtašfi
omaiiinliel fõhnttub folteftmuletnniiitte nfemel wa^tu ja miö tatiötawab tartifle^htgute wtmaaU
paima maföntn rHnttuõiittu \>oolt ettetixjutaiut fet areuemift ning pat^fawab fegamittt togu täi3=
f««bic|3tngnb, tuna teife eelnõu järele taljetaffe turu. .ftittgt nit tijültfeb tui ettewõtjab on fecfu»
anba trtrKflcphigutc teostatmfe alal ette|wletuatc gitStc fuubfeabuöte waStw, taljab walitftty ometi
nritmamatu<ite laljcubamtue fttnbu3UIu tööfofjtu ueib fiirc* türrav läbi furuba. SCIK* netft fea=
bwätcft euefcle örecstüfljifufimufc, õnneötuö waliti
fättc.
Wcube füftimt^tefla ott ))ioutft feabusaublthtb fitfel ucib teife* to jae eftmefel lugem if ei läbi
Üogub juba warem tcgeiuift teiuitb, töttmaft üorba wita. 23. mail fcibib ttecb fcabitfcb tulema uuesti
102(5. aastal, miiiiti lualttfufe fyoolt määratub arutufele. 3ieil põlijuotet tutfuftb ametiütjtugute
tomiüioit toota* wälja umbc^ famafitflufcb cel= liibu jufiaittö ja fotfiaalbemufraatlit' partei töötift
itõub. 2CrJucStftbes afla ülbtfe pübamwle&a, mtö üle* 22, mail fcll 2 taüfuma töült ja forralifama
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Rootsi tööliste meeleawaldus „tcörahu" wastu.
iile terwe man njütmfatö ineeieauuUbitfi neuöc
feabuStc niaätH, mtöc Hint-:- uu ametüitiinintüfe
lufumife aiguate fttfeitbitmhte. ©tofftolntt töiUtfeb
forrrdbafib ronjttfäigu rüfltjjäenm Soolte eite,
püiibcö fei uniftf lõeubnbn, et uecb ..,tDärafut" fcn=
bufcb fitjutimutbfi enefefi iöftfc imbugu tüelifuk

tüürafittlc, tuibn fiutbmunb ftuöhtviabn atmtüfft
folieüüsuJe|3 nit] itb.
vJetft mcelcrtJuaibitöteft mõtftb rojuifi tööltfeb
mäftftttmitrtl fiitljinl üfn ,na\iü fcbo tõeuhab hi
fiinjmtrc*» fuürntD lifte fcef«n«f« fao^aJefn ütcv =
JJJÖtC.

Taani ametiühingute kongress.
Saoni ametiühingute fcfflitf Pibo* Inljuti
Sriüpenftaageniä oina järjetorralift fongrešfi,
miüeft mõtftb o.fa 600 faabifut jo lüia lift,
toijmaste tutiga* !a 31. 21'. ötibu efttaja (S.
Merteng. ibugrešfi atoabeS, täl)enbaš efüueef
Sftaöfen, et raiimaftfoImeaaMajt peruni bi ifeloomuätatoab fuureutaiuslifttb nxajanbiicUilüh roõitlufeb, fuur tööpuubus ja tööli«inae=
nutile maliifufe fattaleiimgtiab. Söa&ritutöö-TiSte liibu nxitjaašiumifega ort feffliit faoicinub ligi (olmanbifu liifmcteft, tuna mitefs
liigetefs on astuuub folm mötiemat liitu.

Siefrliitu ruulmuab praegu 52 liitu, fittju
fomibiumb 158.955 liiget.
inienutforra finnitamife järele üfitö fon=
gref* arutama • miime jugufeib organifatfioonili.fi füfimufi, eriti aga taaltnna mõimalufi,
fuibasülienbaba fõifi oleivaib ametiümnginb
üötfeBfe fejfliitu.
• ^uBa 192(>. a. maü* "feffliit ertfouriS»
joui, fež Ptbi faahmta fe&ä füftmuft ja tegema
'ettemalmistufi. Äruaubeft felgusfi, et föm&jon on pöorbunub totfibe centaffei&mate Xiitube poole ia ittje ofaga neift teppeibfi faa25

mutanub. Siuna aga ueeb leppeb tufeiuab
Fumitamifete liiiube efiiu&tügitöe^ mõi itlbtfe
bnätetamife faubtt, fiiš ei faabub neib tou*
grešfil arutujeie wõtia. Ometi on toota, et
finmbimtišpüübeb läbentatel aastatel joub*
lasti fašmamab ja lõpufS fqaiaab teofs. 3a«
muti awafbati looiuft, et fa toafitifutööliste
iiit astub warsti feffliitu tagaji. komisjoni
toonitati j aitama oina feaeliuift.
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'^uiifeaaja formibamife ašjuš fobustatt
iubatuit astuma iäbirääinüistesje ettewõte
jäte ufnfufega, et lõpulitult laljcnbaba feba
füftmiiit neil tittfealabei, fuS pal aa Ustele ci
auta finuepubfuft.
8onife efimebe SKabfeui afemete, t"es paljuoe aastate feStes feisnnb feffliibu eešotfaš,
waliti uue?* •efimeliefe ammuaegne eftmefie
alu 3B. 9fr)gaarb.
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treigiwoitlus Indias.

Osawõtjaid
üle poolebama
miljoni
tiibias on alannb
fcefugune ftreigimõit*
palga» jainimese.
töötingimufi. Võrnual) tefslus, rniliift feni pole fün meel otnub. .stõitt» tiiltöösturib feabftb fisfe uuv. tööfüsteemi
bes fuuries iööStusfoI)tabeS feifab töö. Üle .mille järgi üts tööline peab juhtima folme
poole miljoni iniinefe nlgafib tööltSorgani- fitbunrisinafinai fenife falje ajeutel. Ühtaegu
farftoouibe jubtiurifel roõirluft oma elamis- teati fatfet fabeffatuuuilife tööpäema afentcl
tingimuste paranbamtfefs. Öufümife fefffo= matsuta Pauna fnmnetnmriiift laupäewa.
bafs on sambat). Sföõne märjefe nabata [oot*
Ma teiste tööbarube eitewõijab piiüamab
jut tõujis fim itreitijate tefstitliööliste anu
tarmitujrle Wõtia famafngufeib «arstirohtu15.000 pealt 800.000 peäle. Nitate lint ioot"ftb".
vsiibia töölifeb pole aga mitte enam
titt roalietbutna õnnega peetub raõrtlits eaub*
boopis jõjaritstabetu. koolimata mälisteft
tee tönfobabes $rjaragpuriš punfeS uuesti
tafistusteit on autetmbinguline liitumine
täies utatufey. $mbia fuurim rašteiööitušltf
ajauub nenbe tesfel tugeiuaib iuuri. Wiaa
ettewõte „.iata*^roiti anb -Steeimorf" feifab
arenem iubuftrialifeerintiue (tööstufe tastiw
täielikult, iMinita, ÜOtabras ja paliube teiste
mine) on juba loonub maiutltfeb ja utajam
linnabe töölifeb „ efiiafib famuti palgatõrgem
buslifeb eelbufeb bnlfabe foonbantifefs. @a=
bufe nõubmife. Üljtaegu leiaWab afet fageba*
muti ou euroopa tööliste elatu buiut inbia
feb ofalifeb tefstitliööliste ftreigib paljubes
töülistouna olutorra luastu aibamtb jnurestt
fobtabes.
õbntaba fiinfet amettübingulift
liifuntift.
XööliStefiifiritnS ou forraga faannb iil« ^abmusiuabeltfe tetstttltööliste
fonttžjoni
bife Intiui fejipunfiifs, furubes tahaplaanile õppereis, nagu ta inglife antetiüljingutc jul)=
ifegi ^,'nbia põfjifeabufe füfünufe, mis tera- tibe tüfaStait ntööbunub taimet, anbfib boogn
wana feifis Pöewaforral. Streigib fanuaioab orgautfeerimi§töüte.
peaasjalifulf enefefaitfe ifeloomu. ^'nbia
,Siabjufš ou ftreigtltifumtft feni tumestatööstu.§ on päraft raswafeib fõja« ja päraftnitb
mõningab mabejubtumifeb. šlotfupõrfcb
fõja aasraib jõnbnub fettweutasje aegjärfu.
.Sinnagi toorem pole fõnelbub fcemõrb palju itreifijate ja ftreginturbjate luabet on «potata*
inbia tööStufe' üutlicrforralbautife tarmeft fui matub fün, fui ametiübingulifcft foofift nii
juft tänawu. Siga fima fa tiibia etteroõtjate mäbe läbüäinttb töölifi. Mõtjutuas enainnfcs
tarfus pole fuurem nenbe euroopa fotleegibe peamab aga ftreiftjab eestujuliffu btftfiptiini.
omaft tegib nemabfi tööstufe ratfioualifeeri*iOiiltega mõittuS lõpeb, on maga raSfe
ntifega alguft fel ttnifit, et Ijaffaftb tjalmem dk örfba.

Oled Sa juba ametiühingu l i i g e ?
U U <
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I Ainult omct:ahinou kaudu wõid oma elutinoimusl parandada 1

aupaew.
Kakskümmendwiis aastat Taani proletariaadi teenistuses.
Tänutäheks eluaegne ametiühinglase pension.
töopen (ja aa, mi ic- S.—JO. maini iirapeetub
•Jaani amefiüinngute fongrefs Kujuneb juure*
joonelifefš aupäemaff fejfliibn
efimerjele
katl Wabfenile, tcš 25' aasta jooffitl on feiš=
nnb .Jaani ainettüljingulife liifumifc eešotfaš
ja uüüb tõmbus* tagafi, et minno ürateeuitub
punfttjeie.

Saoni ametiühingute feffliibu ammuaegne
cfimees Ääri Sftabfen.
SKabfen mi fünbtnub 17. nom. 1862. a.
9toores eas töötoa ta futgiepana ja mõttid
juba fiiB ofa antetiiU)iiiguüfeft iiifumifcft,
õues oma ftufeüoingu felrctarifS. 1903. aastal futjuti ta fui anbefaS ia tnm ametiüljmg»
(one Jaani iHutetiüüingute liibu fefreiäärifš.
1909. aastal tünfis to foige fürflcmale —

Jaani ^metin (ringute Sleffliibn efünelie foliaie, t'iU)n ta jäi Uimi tönainuje aastani.
Janu oma regnmõimele, mis ei amalbu»
nub iiffi ametiürjingitlifel, moib ta poiiitilifet
alal, waliti ta parlamenti, ni* ta paljnbe
aastate fesies t'6'oia? 'iotfiaalbemofraatliius
rühmas, sia wäljaspool fobuntaa piire hin=
nati Sftabfeni. (irilife tärjclpanu teenis ta
oma tegeimtfega efanbinaamia töölisliifu*
ntife tegelaste fežlel. wiites 1927. aastal roa*
liti ta föarjrouBroaljelife 9tntetiüf)ingute Öiibu
tariifi tongresfil Siibit juliatujc liitmefš.
•Jünaiuuue Jaani ametiürjinguie fon*
grefs, tits 9JZab|en efineš ametlüit Ial)fumi.š=
palmega, araalbüš talle togu töölisfortna ni»
in ei jübatu lif fu tünn ja o t f u s t a § ii r) e I
(l ii ä 1 e 1 t i n ti 1 n š t a b a 9)? a b f e n i I e
p e n f i o n i, in i s m õ i m a 1' b a f s t a I
1 a a t a m ö ö Ö a m it r e t n 11 j a r a lj u 1 i f ii I1 ii 1 e j ii ii n u b e I u p ii e m a b.
Walmuismanelife
Slntettürjinguie Siibu
efitaja (5. iWerlens, ütnnebeš fongresji tänu»
ja auawalbustega, anbis SDJabfenile ebafi üle»
itmlije ntulfufega 5Mgia fristallfeiiašteS
malmištafnb frištailmaafi mälestusmärgil;»
rapmusmapelife
ametiühingu lije
liifnmife
alal refitub töö ee jt.
$ongre3fi lõpul tänas uus efimees 0&)»
gaarb meel foxb fübamlifnlt SWabfeni fõige
eeft, mis ta oma efn fešfeS faatmtb forba
töölisflaSjt fajufs. Üftagu üfš mees tõufib
fofjtabelt fõif faabifub ning tormiliste tiibu*
nmalbuste ta „e(agn"»püiietcga aroalbafib
lapfujale oma fnnrimat lugupibamijt.

^lavatööliste oluforö meil ja maltsmail.
Jeatainasti jagunemab nanaföölijeb mil»
mesje erialasfe, nagu: fnigfepab, pealjetegi*
jab, fabulfepab, fiubaiegijab, farusna()aiöö=
lifeb jne., fes meel omaforba jagunemab
fäfi» ja roabrifutööltstefs.
$ui patju nlbfe (Sestis nai;aiö.öttjt on,
\eba on rasfe nmPtaitbugi Solba. Sirinata*
masti ei rjaffa teegi wastu maiblema, fui
meie felte armu ümargujelt 5000 peale ar*
Wame.

Crganijeiritub ametiüliingutesfe on neift
nii mäifene protjenf, mis mitte nimetamist
määriti pole. Jeaba on praegu Jallinna
nahatööliste ülnng 155 Infmega, Jartu
napatööliste iilVmg umbe:> 25—80 liiimega
ja SBiijanbi töölišitfiinau naftatööliste ofa*
fonb umbes 50 liifmega. See oiefs ta fõif:
Jerme. napatööüste pereft on feega fõigeft:
fiiputiiis oma ametiitbingusje foonbunub,
neebfi peaasjalifuit
firigfepab-fäfttöötifeb..

%T.

Siie pole ta ime, et nahatööliste palgaolub
nit wõimata mtteifab, mie noile fuibagi
inimmäärilifi äraelamift ei roöimalba. .Vh.ii=
baš elab meie fingfepatöötine? SBälišmaa
iööüfeb ei wõi enbale famaft miletfat ohu
forba miešfi ette tujutaba. vl>iiue, ütiate
Mbrituba on ittitiafi forterife ja töötoale,
mitteš tööaeg ei pürbu mitte 8 tunniga, maib
toeniö 12—14, tfegi 16—18 hmb*i pildis.
©aruafe pifa tööpüemaga jõuab ofam rmg=
lepp maft 400—500 fenii päemaš teeniba,
mäbem ofaluab paremal jutmfe! Omi 800 fr,.
ja febagi ainult booajal.
^algaolube paranbaniine ei toliife aga
meilgi Ülepääfemata rasfefs' ofittuba, fui
aga iöölifeb tfe taljamab, niite fioiamab ja
ametiül)ingue4e toonbuinab. ^feätani.š mab=
rifuieši olele fee bõlpfam läbi müa. s))k\c
mabrifufaapab on niimõrb fattib, ettoabriiit=
omani! fitüalt meel teenib, fui la ta fas? mõi
100% on fmmitub tööliste paita tõftiua. S8ä«
tiemaii, nte tööüfe reaaipalf Iäbtfegi 1.00%
fuurem Oti meil, on [anpab meelgi umbee
50% obamamab. äöõinialif on fee lette läbi,
et feal mabrifitb tefmilrjeit tüieubatitb ja
enam fpetfiaüfeennutb mäljema armu. fortibe
malmietamifefe, mille läbi töö probuftfioon
ntärffa tõufeb. Stü farnait fuitrt tarja bireftoreib, ülem» ja atainmeiftreib ja muib
ametniffe ja nii fuurte palfabega liti meil,

feal ei tunta. SUJete faapaiuabrifitib ei junni
aga ütefi Waba felle üle peab muroma, fui»
ba?- toöfaabufi obamamalt walmistaba. 23õift«
lus puubub felle fõna tõfifemae mõttes.
iftimetamišmäärt faaparoabritnib on meil
ainult fafe ja nevb mõimab omamabel toffit
teppibee nii tõrget biuba wõtta nagu tfe ta(lamab, kauemaalt obamantate jfatauõube
fišfemebu on fõrgete faitfeiottibega taftetatnb, nii on iarmiiaja — ja faapaib tanuttab
iga inimene — täiesti raabrifantibe meele*
ma lia alla amub.
Settega on t"a feletatalu fee meiber näivtits, ei meil. raabrifufaapab ofalt meel tatti»
mabfi on fui räfitöö.
iebnilifelt arenenub maabes ott bea
mabnfntöö lieaft fäfitööft lõige mäbent 50%
obamaiu ja feffet# tagajärjel ta tpfüingfeppabe
töö fabumifel. Üsna ära tabuba fee ei mõi,
feft ebaloomuliste jalgu tuleb inimeste feae
enam dic fui annata mõib \a nenbe jaors
jalanõube tegemine peab iffagi täjitööfe
jääma. Süöigafeib ja ebaloomuline jalgu
armeele mõttes mõimab fingfepab-fäfitöölifeb
julgeb olla, et nenbe töö toil üle ei läbe mab=
fiiitte tatte. ^aigaolube pauanbamifefs peamab aga toit nabatöölifeb munema ja
ainule itbinemlue, millefr abi loota, on
a m e t i ü b i n g it t e e f e f o o n b u m i n e.

Viimine mabatmma eesti ametiühingutele*
"•Jiäraft feba, fui ecc-ti ameiiutimaute finttoe=
rent* moBbitmtb aastal tuaga 'tiibialt afu§ feifu=
faljaie, et meie ennetuttjingub peatnab arenema
rippumatutena pal titti ištcft pftrietbeft rcabaameti*
ül)tit(tuüfc liifumtfc eešfujitl, teflie Fammuuift*
lifti meeleolu foljafelt tegutfejaie !e§!el mõte
afutabo omi ertltfi ülpjufi, et nenoeyfe meeli*
taba üle mabaaanetiüljtitflitite üirmeib.
älfõelbub — tei^iub. Jallimtae afuiati futtve
mürana enta eri 'feffnõUifcau ueift üliiuauteft —
lommiiiüftiitu partei maiftmal
tjeaf&fiitmifcl.
„J)ktudu:fiocntlifc" ametiüt)tn(uiltfe üifnmife fct=
fufctiait näie fõif forraö ütetoat.
.šiorrafla ilmub ag,a aprilli luul t. a. (žcšti*
maa ftommuiüftlije partei lefWomitce poolt lü=
üituo — „i() fäyfu ametiüijtfitfe teaclafitc ja lii!*
:mciie", mi& taltaö oüxx ju^nöörify ja annetiiilfingulifeffe prnnrammif» töölivttle. ^uttotga
lööb tollett)cu>3fe.„ltrjanbufc" larjti ja loeb omate
üllatufc'f&, c: fommuniftlif partei mõi&tab tcra=
nialt fniffa tüataatinettüfnnaute förmal uute
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ül}innule afutamife, fuuluitabeo enefe ameti=
üi)inaulife liifumije „üötftife" eeft mõitlejafä.
^hxa milleft torraga fee mceleiituubtTtu*?
iWiifõ aUci? aazta fiiljeait pärnu ertorttauifatftoo-»
uiöe ellufutfumiif amettül)inivtltue ü^tUlw on
faauub ueube fübamele nit armfafeV
©nm>pe!i ja .fto poolt afif.atub oraanifatfioouiö ei ole fuutuub lõtifuba ^(alimu&matvelife
iHmctiülüfuyte Siibtt põliimõtetele rajatub amteti*
üqiuiiuib, et ole jttutnub tfeai taftgtaba nenbe
fašuut, Iuli a^a ife felle juuren jäänub lirat=
femn. 5ee oti põbjuc-, mil? tuleb muuta ta!ti=
fat, auba uu?, parool.
ftui oi faauub lõlituba n)abaamettül)inituib
paralleel oraanifatftootubc afutamifega, fiiž fuu=
lutalaffe etto amctiü^tttgultfc liifumife üfttlufe
eeft mõitlejalcfe ja tcfiaffe oma rtficntibclc irle§*
aitbefy tungiba roabaamettür;inautesfe, ei lõi)fuba neib fecftipoolt. SBiieufca fäfu lõpp Mteb
feba felgceti nii: «Sellele meeleolule (fõttoüj*
crctanifatficimibe afutamtfefe) tulelt toaSilufeaba

wõitlus feiöUšie ameiiüijifuste nmlbnmtfe eeft
tööücUc (loe fontmuniytibc) yocSt."
s v
3( ii jii§, mitte lööb ei iafja fommuuistib tulla
tegema ameiiüf)iugute?fe, mitte faajo aitama
ametiühingute arenemifelc, wait pibama emas
Uiafieiift mõitluft ametiürjinaute malbamife eeft,
ftuiba? fee on aga fooS-fõfa? ametiüliiugulife
„üf)tfufega", milleft eelmifeb „fäfub" fõnelelnab,
on tõfifel ametiürjingfafcl rn?te faaba aru.
Sotumnniftiif ipartei on uüüb tfe meel forb
Imuitanub, et talle ei ole täbti? ametiut)inguie
tugewa!? tegemine, maib ainult mattutamine.
Siga miv iii§, fui ial ou forba läiuub wai*
hüaba ü liin püt? Siis — feöa me oleme näi=
nub — ipaunaiffe fee ürjtng täitma wastumaiblematus lorra? fammuniftlifu partei fä?fufib, olgu
neeb 'fui rumalab ja tööli?fla?fife fiufuiamab fui
talje?. Seba nägime 1. betfemri ööl. — Wii fii?
fcmmuiti?tibe poolt mallutatub ürjing polegi
enam ametiühing, maib martbefelt?, aga nagu
iga maubefell? ei faa fa amcttüjjingttliuc wanbe=
fett? alla tjulgaline, ei faa olla jõnfültane töö*
lišffasji organifatfioon. Shnetiürjingulife nxtabefeltfi faatu? on titjebalt feotub ta feljaiaga fetSroa
iraabitõmbaija-fommuniftfifu manbefeltfiga. S8ii--mafc rumaluste eeft peab WaSiutuft fanbma la
„mauufaiub" ametiürjing. 2eft tuulale ainult,
milline programm -peab olema 7. fäfu järele noil
ametiüljiuguil: . . . mõibclba . . . Walge terrori
maotu, fatfete roa?tu (Seštit rflljixmSitaljdižjfe ja
imipcriaiiftlišife fõja ielif blofaaöi roõrfü tõmmata, mi? jifjitub 31. fiiibu ma?tu (aga fa§ fii?
Wõib tõmmata fõja=WõrrU fui fee firjitub Säii
wastu?), aõuba Wiibimata >faubaubu?lt?te ja
majaubu?Ii?te warjeforbabe kwmift % Siibuga
(aga mitte üäti ja Soomega?) jne. tõmmates
fellesfe mõitluSfe tegutfemaib mainitute toane=
mate fotnitecfib."

See on. jufi fui marjafiriutaiub fcmmuuifi=
iifu partei prograntmift, fee on omaaegfe 12=
nõubmife teifeub.
iHga meie füfiffime: fui
ametüüjiugub peamab £eo?:ama fetle poliitUifc
programmi, mis jääb fii* weel üle terjer femmu=
uiftfiful parteil? Za peate- lirjtfalt oma uffeb
julgema!
^šuff fee'p fee on, et ametiühingub, bafatc?
tegutfema feltc, fatcfiSmufe järele, oleffib warsti
jällegi rufuljuuuifute?. GeSti töölifeb ei 'falja
enam a?ja:a tüfija tööb tefja ja enb la§ta täp*
piha iünnibec-je ülje pofiititife partei rumaluste
eeft.
Mommuniftlifu partei Jumme tä?fu on fümme
ntäbamuna, mi? oltb feriDceritub ee?fi ametiüfliugiafe femabpüljabe lauale. 'Realt tnõimab
neeb ju olla lafitub tulipunafef?, aga neube fifu
ei fuuba meelitaba enam lefcagi neube ama:mifelc.
Olgu lõ«puf? tälieivbaiub, ei PemmuniStib ei
faa ifegi oma „fatefi?muft" feaba foffu muibu,
fui peatab laufa maletama, dlii näi.ef? .firju=
tataffe feal: ,,-Talliuua mefallietibc ü^ifufc? on
iigi 200 liiget... tuna üfufufe? on fuur ofa nii*
fugufeib „mctalli?fe", fc? ei tea, mi? otfaft
f)aambrit ja miili 'peosfe mõtta, :le§ ifegi meie
lagunenub metalliinaln-ifute müüribeft pole möö*
ta fäinub."
— Wii. Belle põrutama teate tõenbufel? ei
nimeta aaa tolle fulcfüunitufc autor üfjtcgi nime.
9Jiveie mõime omalt poolt öclba, ei metallitööliMe
ametiüt)ifufe? ei o l e m i t t e ü % t e g i, fe? Potef? meialtitöölifena fegutfeuub.
Weiste mäiffemate malebe peäle ei tjafla meie
ma?famä, famuti jätame reageerimata fatoalifele
lotnmunijtUfuie fõimuie.
e?c?ti ioabaametiüI]ingub aga läfitamab tagafi
puutumatult neile temabp-üfiabef? fingiiub 10
fomituuniffliffu uxäbam.una.

^üöüeft 2Benemaa no^atööltste elufi
lütVüe on färtepuuhmub 'iöenemaa nafjaiöö*
Käte fjäälefanbja „@olo§ fotfjemniloio", mi* ilmub
1 forb nöbalrtš, fuirre? faušia? S24e&efülje==
iifeua SDJofftpaž. 3ifn õige mtlmefefine ja Ijiuga
püiibega iluöiantb.
£efjuilifeb firjatüfib, falmifub, elutüofirjelbu*
feb, pilbis ja riftfõuabc mõisiatufeb, fõigil leibub
feal rutuni, bom meerimal ofa aga mängitab
«tööliste firjab". £ftje fõnaga, leljt on fuxtr, mii
fa ime pole, feft SSteue nahatööliste liibu? on
neube oma teabefe järele 190.962 liiget ja faa&
Waliifufe paolt toetuft.
(Si ole mõtet armastama fjafaia tefje ameitiifu

ofa, miš euefcftmõi?tetaroalt peab iilivtatna iealfer
forba. žö?i? ifeärani? fäbetepanu äratab, on fiutr
firjafaatjate mõrf, miba lerjt ette toob. Woõba*
läiuub aa*ta joofful on Ief),e roimetusfe tulnub
H9õ5 firja 144H „rabforvi" (töölifeb-firjafaatjab)
poolt.
*ieeb firjab aunaloab fauni? (fetge pilbi fealfeft
„T)iirgaroaft töö?tufeft" ja „f)caft forralbnfeft".
•Wii näitef? firjutab feegi „rabfor" SSeuemaa
fuurema faapamabrtfu „Sforor)ob'i" foljta (wab*
rifü? föötaiuab 0000 töölift, päeinaue lualmi?tu?
22.000 paari):

•
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„ Usiaga rilni erre tulew fruwttub tctlbctbo laljri-miuef oleneb Intiumft frmoitraabijt, mi bu meie
riigi traabiwabrihtft jaame. SMifama on riigi
teföiiiltrušti liaib niir õmmeibub tööbc laljttmi*
uefu põbjufefv. $alb on xa riigi uarjatruštijt au*
talu nai)!. Ufraina natjatruštilt jaabub natiaft ni*
leti 87,9% täiesti prafeeriba.

„Ä'ieie mabrifuš," nii f trj urab ta, „iueeti itatiab
itljeft jaoc-founafr teife tüäifefc luagouetiga, AVõif
IMS forratifult. 2 tööltjt jõubfib jeüc wiifiga
•J tunniga 200 uatjfa ebaji toimetaba, Ainiti oii
{elle juures fõigeft 10 rop. naha uealt. .
Seal iuli loabrifu jurjatuš mõttele ette*
mõtet mobenüjeeriba. SHoopab ja tuagunib fõnoal*
bati ja lõroa jutt oli naliaiuco abiuõube tebnilijejt
Siitgi faapawabrtfub ou 1927, aastal fõif
lolfit 14 miljoni paari faapaib iuafmidtanub, jee* iäienbamijejt: Dinägttt fcauui õ^wpošttft! Xäieu=
tunne uü et Wii imc^taf^.
ga föigcjt 10% aacrajejt tarmi&ujejt; terwelt 90%
pibtb erafööšturib aitbnta.
hiljuti läifin ag,a üle toabritu one ja mic- ma
nägin? .•õobujcb - 3 maeiuali jalitlfcisiuat jetitS?leeb ariuub ci räägi wäga beab feelt ^füilga*
tai. Slcib pibib 4 röölifi juure fija ja piit{al)oo*
iuoft" riigttööšht{cft.
pibega
ebaji ajama. Tunuiv jõntafje mäematt 50
S. weebr. 1927. aastal Ununut!? lebe* firju*
tab üfv „rabfur" nafja* ja faapawabrifute uaiš* ualvfa ebaji toimetaba ja tulu ou loäbcmatt 50
tööliste foumerentuft SMofftuaš, fuš teegi wiletfa rop. naha peält. Seal on jui moberuijeeriminc,
UÜ ei ilm imestate-."
mälünufega naištööliue htrtuub, et reba {aapa*
„ü)tag« mujal, on ta "meil Taganroga faapa*
.mabrtf „'3pariafift" tafjti lašiub ja tema ajemcle
mabrifuš oma armurifaš abmiuiftratfioou", jciorgartijeenmaia tööline ometige panbub.
iati iilicc- iirjac-. „2eüejr loeci mitte füilali, panbi
Scaffamas mabrifuš olla fõigilc uaištööliš* meil liiijuti inimene amettyie, teõ olemat ävifala*
tele preemiat anrnb, teba ag,a olla ilma jäetub ia buöre ojafonua jubataja. fflxž jcile jtiliataja üles*
"fui tema {elle peäle foljaluit nõufogu ceš faebnfe anne ou, }ci\c'}t: meie aru ei jaa, teame ainult nit
tõjhutb, wõtuub fefretär tema fraeft finni ja — palju, et mecš iaab 15, fategooria järele palfa,
hfifamtb wälja!
istub oma fabiuetiv \a loeb - ajalebti. (iutuem
Aleegi teine naic-iööline jcljamal foumereutjit fui luabriluc' föötafib 1500 tuimejt, polnub Jar*
Jaeruanub, et {elle* mabrifuš, fuš tema tõutaba, nafe ametfolia järele luaiabuft, nüüb fuš meil
olla 7?bat tuub rasfejalgfet naistöölijt funnitub mabrifuš f õige jt 1000 töölijt, oleme jaruafe „{ala*
10 tuubi päewas töötama." Sttlcš amcriüljifufe wa* uõunifuga" õmüštatub!
fjeteiegamije järele faabitb {amafele orjitfcle piiri
Ala* jee jalabu-õlioibtninc meil mine liig talpanna.
lifš ei tälie?" füjib ta lõpnfc-.
Ofš tirjafaatja firjelbab juttrepäralijejt fel)iri-=
Widi ei tanuitje neile firjabele mibagi juure
Itfcft täieubufeff, miš ucnbe mabdfuv läbi miibub. lijaba. 3teeb räägiioab iie eueje eejt.

Sflawöteciaste orgattifeertutistöofi
9taubtee tööliste ühingut juba 7 ofafottbo.
lžeš:t iJtaubtee Tööliste ttbjfuš algas ruta te=
gettiujf inööbiutub aasia mattuni, praegu pii
üfji ju jel feiife ofafcnba ja uimelt: TälltUuaš,
SBalgaš, 9)iötjafi'Uaš, Stormas, Scubaš, Tapal ja
.Keilas. Siifmeifci ou foffu 530.
tttjifuš on mitmefitgušte raubtcelašfe £üji=
'muste larjenbamifel icgutfemtb ja püübaub felgitaba raubtecmalitfufeš ja ministeeriumi*. l?riti
on jelgifatub paigafõrgeubujc ja üljcforbi&te toe=
tuSie füfimuji. .§aribttšfuituurilijt toob ja muib=
fi ettemõitcib ott iafistanub ruumibc puubuS nii
Tallinnas, fui la teistes ojafonktbeš.
SSalga ofatouual, fcllcl on ruuntib forjalifuš
raubtcclaštc fobnš, aniaueb Wõimalus awaramat*
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tegemnfefš. 2ouba ofafonb ou ajunub oma
muujtfafoori ajutamifek'. Sellefš on eneste Watid fattuife fumma foffu tuhnib.
iÜjifuS nõuab, et toblabel antafš ojafjubabcle
tarmitamijefc- manab lõbhuuifele
määratub
flašjimaguuib, e: iüc aibata ruttmipuubufeff.
nbijnje liifmemaffujt- ott jic-fe iufnub
140.000 fonti.

foffu

IUjifufc juljaiufeš tegutfemab §• Normann,
2S. Vallau, % SBooler, 91. ^etrom — Taliinuaft,
.3. ^aštarttc- — 2Balgajt ja '4>. Itrro — 3)cõifa~füiajt. JHeroišjjoni fontišjuniš — M';irfcf)baitrn,
Simberg, Sirel, .Tvert ja Siimoja.

Jeaelifu fainnuuia lühema-: tuleuufuc- on ü§\>
\ut ctfuStanub afutaba ntatufcfatffa, mille, cttiu
fuijiuiüjeie ajub inüöbuitub nut ainul nurlitub
uu* üliiuau julianiv.

3laa,ü neift ünbmcieji uiitya, DU raubtee ;Öö*
liiste ütuuor, fev afunub nia&aametntfiiivgulifeic
alujel, iühifefc aja joeffn! juba õige tngeliHižti
are ue 11 ub

Üleriikliku Majateenijate Ametiühingu kaheaastase
sünnipäewa puhul.
Majateenijate ametilt tung Xaffinuae on
afntatnb iile fabe aasia taaaji. dlaau teistegi
ametiühingute efünefcts üleõanbefe on oma
liigete tiišmatamine, waliba on ta majateenijate üping forraibanub möga palju anuv
lifte fmietoosolctuib ja ei oie läbi laffuub
peaaegu übtegi ontamabeiift foo^uüi&iuiift
' ega peafoosoleiitt, t'u.š efintefets päemaforra
punttity ei oMS taš' itf& ebf taie tõnet, iitim
tefeb, tuib a.e-jalititb.
SfrmeBtabeš übingu mäifefe faefaga on
jiiefi fulutatnb fõnefooeolefnte peäle üte
roiie tut)anbe marga. Übingu htbatue ;teab,
et raefc on müa ütjiugut ebafi, tiri on mulje
ieablitfe ja püfimaib taasmõitlejaii).
.Via teiste alabe peäle on majateenijate
ametiitbing tübelpanu pööranub. Jöö=boole-fanbeminieteeriumi ja linnamalitjufe toetnfel
•on amatnb majateenijate tobu 10 rooobiga,
fm tööta teenijab peataba mõimab font, fui
ime ta lia leiamab. .Vhuia- afntamifet fobafum
iamije fontor, mille amamifefs 200.000 utf.
' tants j on i waja, on jnbatnš felle fogmuifefe
.praegu tegew.
Majateenijate Õiguelije fetfuforra paron*
Damifete on mätjatöötamifel. majateenijate
töö ja pubteaja feabue, mie . majateenija
praegnje õightfeta fetfuforra mürffa paremate peab looma.

Uisiiiaisetesl ametiamnontesi.
ypmtšlli üfzmzle fäUvint
^vjtgitfe fiwicttii^ingitte peawõitfogit oifwe»
tas faata oma cfitajaf^ 9Ja^uusluat)cltfe
3lntetiii!jifKste SiibE itõnfogit^fe ^itrcelli afe^
utel tugltfe ametiäfjtiifiKte ^eafefretärt S a i ier' (jfttrtit'c.' SSiimaae utt ittgilfe arJunriffa

Seega on nxainitub nrjingu tautfamab
üieeanbeb. .slnib utibagt ei jaa teostaba ilma
rababeta. Meie übingnte fasfab on aga prae*
gn eranbiia lübjab. Sia fee tufimufe* on meie
übiuguit Meel maga fmir töö ee*. Meil ei
oiba meel fettega barjnuub, et antaf* raba
wälja ntibagi felle eeft otfefobe roaehi faa-mata. Cmtmlinroopa* ja nutjal on aa,a uinu*
gute tegeimte näibauub, et liifmete armuga
lifti ilma rabata jääinab übiugub nõrgata ja
fellepiiraft on ta maštamalt fetlcle litfmemaf*
jub maüratub. Suuremalt jaolt tuigub fee
poole protfenbi junrufee paigaft, peäle felle
igafugufeb übeforbfeb ja muub maffnb mii-mefugusfe fapifalibe armele. Meie ametiitbing tahab aga läbi ajaba lOmtargafije
fuitmaffiiga. On raega fafjutato, et fiin tuge»
mat, tegumõimfamat itbingul olla ei faa. s$a=
ratamatnlt peame fa meie oma liifmematfn
toitma,
I l sHirtjtttcctttjntc atttcttüfjtng
afub S.^rofuentägi 4. ^ubatufe malmefum
nib igal teifipäemal Mia 0—1.0.
U. Majateenijate autetiübingu
Majateenijate föubn
afub '•S.=*Öro!iismägi 4. ütobitš teiamab afm
paita fobata teenijab. llbiugii liifntcb 10 nt.
ja mittetiitmeb 20 m. eeft ööpaemae.

ametiüinngtttaete pere Ijalgae titgeJuaitn ja
ütjtJafi itU luttfjeetcft briti tegelasteft, fcš
y^faü teabltfntt fitfjtnba fejfcitrööpa ameti'
äf)t!tgttlišfe ftifittniffe, tettia htaltf linb(ttž=
tab fuD0l5lattfe tegcSutiFc i)!at)Umš)uaf}eItfeš
51metiüliiugute £'übtty.

etoft)oImt§ peetatfe 9.—14. juuüut xalynntvmabelift trans>porttöÖIiste iattgrešft. ^ax-maforrae on laibani referaat „2)Joobfateft
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litrum.iSnxt()euötteit" \a ,,3/caaüma fapTtaiieuiift". hamelt poolt, eriti s)lovxa merimeeste
poolt ainalbatafje fooroi, et raltfiutSroatieliSic
jefretariaati roõetofje taastu la SBeite tranS»
porttöõliste liit. .y>oflanbi raubteelaSie ja
irammiteenijaie übing nõuab rabmuStnabelife
töötoimfonna faubu raubteclažte ja trammi»
teenijate ieenistufe ja pntjteaja forralbamift
rabrouSlüarjeltfeS ulatufei. ©efretariaabi Juliata* foomiiab fongtešftl otfuSiaba nõnba,
et uüfibe maabe toalitfufeb, feS mõtatnab ofa
rafjtouštoa^eüfeft raitbtee fongreSfiff 1930. a.
iWabriibiS, — faabatfib ta raubteelaSte ül)in=
iptte efitajatb fimm. 9£ujtria iranSporttööti-feb algatamab autojubtibe organiseerimistöö
paremale järjele tõftmije füftmufe.
£rauSport=aSjanbuS feifali tänu niitele
tehnilistele jaamniuStele, täielüu ümberforralbamtfe eel. Sföcuibiec eiettrofitfeeritafje,
autobuSfib ja prafiiautob inõmteiuab ruge=
maeti raabteebega. Olniliitumine areneb oota»
niatit fürnjega ja lopufS nünnab mõibittai*
gnt oleinat ratettmooiorite. jüSteemile rajatub
iüfnmismabenbib. Sfteti tingimustel on Iii»
fumiSinabenbite ja ttanSporbi tufimuS mitte
iiffi etieJüõtjate aSjafS, inaib fiiit iukb ta
töölistel fõnefba faafa.

^fJjeljljaflowakJtitt ameti*
ttJjinüufr kottttimm&+
siaSmatu fapitati mõhn junnib itta enam
Iil)ebl)oilomaffia töolifi foonbama ta oma
jõubufib. 913 ja teoStaittb tolme ehitustööliste

ametiüliingu liitumife järele on afitmtb
jamale teele ia flaaft» ja feraamtfatööliSte
ametiübijufeb, moobuStabeS ütjife flaaft- ja
teraamitatööliete tiibu, ffprillt lõpul peetub
mõlemate nljingute efitajate tonluerentfil
töötati toal ja juba uu? põbifirja tarna. Öäöemai ajal ašiub fotfu ittiine tongrefS, fui
otfuStatafje lõputifult liitumife tufimuS.
Une organifatfiooni afutobats faab SCe^titg.,

Jim ztiiupn${mU4wtm U

mftfftt? pmimpmk

Öiiäueriifibe ametiübinglaStel (ja ta
ütbfe arenemtb töölistel) on miifüS jaata
mööba oma pubfeaega fnjagil naabermaal,
fuS üljilafi õpitatfe tuubma fealfeib olufib
ja iööIiSJiifumife erilift laabi. SlrmfatnafS
pnbjreaja mööbafaatmife tobats on töölistele
aga Sdimeit.S, eriti SõnnafdnueiiS oina lõp=
mata ilitja loobnje poolejt. SelleS aralnalitub
paigas — nimelt ieSfereteS, ajub Motett
„Söcau Sejour", mis juba aastate joofful on
teritub enefeie üleSanbetS olla pnbfefobufS
töölistele. 31metiübingu liitrueraamatit dte*
näitamifel faaiaab ametiübinglajeb feal turi*
taina bimtaalanbufe nii forteri fui ta nleS-pibamife alal.

„Tööliste Hääle" järgmine number
ilmub 1. juulil s. a.
Ämetiühinglased, tellige ja lewitage oma häälekandjat, tehke hoolega kaastööd.
Talituse ja toimetuse aadr,: Tallinn, W. Pärnu m. 31.

SBetShttaiD toimetaja & ^ttglar.
SBäljaanbja <E SöWtSiüjittgute fteföilt
ÄtrjaStufe o.»ü. ,X&W ixüff, Kattumas, 28. SSmmu mnt. 31.

