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Ämetiühinguline ühtlus ja töötamiswõimalused.
SJHfs ei faa asja SaHttma feffttõufoguöe
fPtfemat aega tebafje juba , juurt lärn
tallinna fabe ametiüfjingulije fejfnõufogu
Iiiiumije ümber. £eataroalt poolt laStafje
paista, nagu peituB liitumije nuriaminefu
kõrwus ?abe§ organijatfioonis — (Sestimaa
Stöölföütymgute $£ejfliibu' iubatujeg ja @otjialiftlifu§ parteid. 9£eeb mõlemat) olla lii»
tumife roaštajeb ja jcEepäraft ei tuleroaf. a§»
i-aft mibagi mälja.
Xeadihilt on aga lugu fijult boolis
ieifi ju gune.
3WetI ei olegi Jim õieti tegemift fafje
fejfnõufognga, maib ainult übeainfa jeabu§»
lifu ametiübingulije fobalüu rejfnõufoguga,
mi§ a^uh ŠKa&rou§mab/eIije ametiüfjingulije
Siibu jeijufobtübel ja ftmlub 2ööli§übingute
®ejfliitu. ©elle tormale on ajutatub ojalt
neift ameiiüBinguIi§teft organijatjioonibejt,
mi§ ei tunnu&ta Sfta&muSmabelift ^metiül)in=
gulijt Siiiu \a ei fuulu ^effliitu ning ojalt
neift ameiiübinguieft, mi§ fuulumab Äeffliitu — eriline organijatfioon, miš mõtratb
omaroolilijelt enbale nimef§ SCallinna Stmetiüfiingute ®ejfnõufogu.
$ui nüüb afuba pufit roormiltjele feijuJobale, fii§ oleme õigu§iatub ütlema, et fafie
fejfnõufogu liitumije füftmuft pole ülbfe.

Hüimufeft

Siga fa fijulijelt on aji iäpjelt nõnba»
jäma. Slmetiübinguie fejfnõufogu ajutati
täiesti jeabu§lifu§ forra§. $uba algujeft
peäle mõttid ta omaES 9t. Stmetiürjingitlije
Siibu põbimõtteb ja anbi§ mõimaluje a§tuba
liiEmefS fõiftbel ametiüfjinguiel, fe§ ajuroab
jamabel jeifufobiabel, rnõt fe§ ei tööta nenbe
jeifufobiabe maStu. äftäaratub täbtaiafš oli
aroalbanub joomi teatate arm übinguib ja
täitnub fa muub fi§jeas>tumije tingimujeb,
mi§ forralifu agjaajamije jaofg tarmilifub,
ning neeb üBingitb mõetigi toetatu. .<rhri organiseerimistööga nii laugel olbi, et toõibi
iegemuft alata, leibuš jalffonb inimefi, fe3
püübjib toägitoaEaga fejfnõufogu tööb talitaba. (St \ebü neil ei Iaštub terja, fti§ lobfufib nab ja ajuiajib oma fejfnõitfogu.
$J3ea£§ toift arujaabato olema, et lõbrujatef§ ojuiumab fiin juft neeb, fe§ röili§tabe§
ülbije forra peäle, tjaffafib tarmitama mägimalba. • ©aamab nüüb neeb ametiüBingub
arn oma efinbajate toüeforbjete jammube
efSItfrujeft, fit§ Iifmibeerigu oma erfat§le^rnõufogu,
loobugu
fommuniftiiffubeft
toanb efeltBliSteft mõteteft, iunmtStagu maBaametiüBinguitje liifumije põBimõtteib ja
fii§ pole mingifugujeib tafigtufi nenbe a§<tU'
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mtfefš tallinna ametiühingute &cjfnõufo=
Xootš fiiS [eilane „ül)tlu<?" ametiübin»
guSje. Qafye feffnõufogu Iiiiumije füfimus gulifele liihtmifele faju? Slitafž fee faSrna»
taba liifmete Ijutfa?
langeb nõnba otfefofje ära.
®uib enamjagu netft ametiül)inguteft fal;=
®augettfi mitte! Sõfijeb töölifeb, fes
juf§ ei täija loobuba oma pababeft fomme= fabamab ametiühingutes nälja oma flasfi
teft. 9?;enbe liifmete enamuje 'fjtngeiaaö on mõitluSorganijatfioone, jääffib forburoaie
Eujunenub uxürgijeS lommuniftlifu promofat» mürgelbamiSte pubul übinguteft eemale ja
'[iooni õljfformaš, nab on barjunub pibama lööffib lõpufs fõige peale fäega. Sftõnba
fõige oigemafš jömebat räuSfamat tooni, mõiffib fiSfetungijab peagi \aaba enamuje ja
nenbe fõrmabele on labane furujõim mööba= fii§ olefS jefš pufyuU meie ametiül)ingiUtjel
pääjemata tartoibujefS. $ultuurilije£ 3§f« liifumijel jäHe friip§ peäl.
fonnaš ei tunne nab enb §ä§ii, [lin on nab
©ellepäraft ei tof)t mabaametiübingub
fui Ealab fuitoal.
(settepäraft nab tpifclanxib toabaametiitI)tngultft liifumi[i, feECe- anba ertlifi täf)tjujt [ellele fü[imu[ele. Saj'
päraft nab jõimatuab feba, aga [etlepära[t nab farjutoab eemalt, [ee ei peleta meel fe=
nab fa tifumab firma, et feba tümetaba, pu= bagi minema ning ei too [uuremat fat)jit.
^xl peab olema niimõrb tabtejõubu, aga
ruštaba ja bätoitaba.
?a ma§tutu§tunnet, et meie Iõ'bfujatele näi®ui omal ajal nenbe efimefe pealetungi tame fätte tarmilifu fauguje, mi§ peab cral=
t)u^ul n>abaametiü't)inguli[eb tegelafeb flSje- bama meib neijt.
tungijate jufytibele @rimpelile ja SRätjepale
£ööltšübingute le[fliibu fongrejž nagi
fjeitfib näffu jüübiStuje, et nab oma meele»
tu.' äSfitamife ja rumala bemagoogiaga fi= tüt [ee[ugu[eib lõbt'umi§fat[ete mõimaluji ja
juroab ametiübingub jälle [ellele pinnale, fu§ anbi§ liibu ju^atu[ele fätte abinõu ameti»
toõimalihtb rüü£tami[eb, [ii§ farjuti fealt üljingulije tiifumi[e faitgmijefg: fejFIittu
mõimab fuuluba neeb übtngub, fe§ ei tööta
maStu — fee olla male ja laim.
Slmetiübingulije
®u§ on nüüb ©rimpel, milline teefonb Xo<&t\x ^abmuSmaljelije
:
Siibu
põfjimõtetele.
@ee
mafjab
nii liibus
on eeš 3?ätjepal?
olemate, fui liitu ažtuba taljtmate organijat=
Sanu toabaamettül)ingute leigele, mitte» fioonibe foljta. ^ejfliibu jubatu§.on Eol)it§=
fafyemõttelijele toonile ning fategoorilijele tatub toimetama jelle juhtnööri fofjajeit,
fetfufobale, pole ©nmpet*3ftätjepa töö faanub tema fätte on ujalbatub mabaametiüijingulije
tuua feeEorb juuremai faljju ametiübingu* liifumije [aatu§, tema peäle on fa panbub
tele. ^eamab eluiõulifeb ja arenemi§rooime= ü^tlafi fogu roa§tutu§.
lijeb amefiülnngub [ii§ nüüb, fu§ oleme näi*
Öä|)tube§ jettelt [ei[ufo'baIt, on tallinna
nub, fuibaS neib uueSti lodeti fiSfuba %ufatuSfe, tooma oljmrifs oma õige tee jeltefS, Slmetiübingute ^ejfnõufogu fui fa £ööli§=
et jääB maffa paar mõnefümneliifmelijt ühingute ^ejfliibu ju^atuS täiesti õieti tali»
tanub, fui nab on nõubnub tiituba=[oomija»
organijatjiooni.
Siaa fa§ jäämabfi nab päraft Iiitumift telt fõige peält fongre&fi ot[u[e fobajclt
finbtat roaStuft fü[imi[elc, fa§ nab tabaroab
maffa?
tunntštaba
mabaametiü^ingulift fööb ja pi=
Sb ei. 3lHe§ mööbunub näbalal nägime,
baba
forba
ning bistjipliini. ©ent on nab
fuibaS üf§ nitfuguSteft M)epaif[e enamufega
[ellele
maStanub
jõimurafjega. — <£i tobi
üljinguteft aSja ee§, teift taga, fat toime feff=
ffit§
fa
^ejfliit
toimiba
teijiti, fui [ulgeba
liibu tegelaste maStu uulitfapoifilüu ulatu*
ufjeb
nenbe
eeft.
Slmetiüfjinguline
liifumi»
fega. @eba[ama mõib oobata mõnelt teifettfi
ne
ei
ole
mänguafi
ja
teba
ei
tobi
lubüba
ametiühingult, fe§ nüüb nii ärbaSii õt)fa=
fi§fuba
libebale
õnnefitttimije
pinnale.
mafr ameiiüTnngulije üfjtluje päraft. ^a-äfebeS aga fejfnõufoguSfe olefS foburalju Eotje
^e§ t^ah pilbuba poliititift I)unbirata[t
uttuStatub, ning ametiüljingulife töö \a aS- ja fa§toataaa ametiübingulift tiritammi
,jalifu tegetoufe ajemel pääfefS toalta fee* „iba»orientatjiooni" retjepti foi^ajelt, jee
fugune meeletu fõimlemine ja märatsemine, mõib otftba omate mujal ajupatga. Sfmeti»
nagu meie nägime feffnõufogu efimefel fooS* ü^ingub peamab enb nenbe farjjutiffube olotefut.
luste eeft finblaSti faitSma,
—8.
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Waimliste tööliste ofa üfttööItsIUJumifes*
Nende arw ja tähtsus kaswab.
&es roäfjemalgi määral jälgib praeguje
aja ametiiibinguliji ja majanbuSiiffe füfi*
mufi, jeHeie tõttab nagu ijeencjeft [ilma
roaimlije töö fjulga faSroamine ja ametniffube armu ulataja juurerieminc. ©elle põfjjujefs on majanbusliffubc roarjcforbabe arenemine igal pool: miba enam feerulijemafg
ja peenemafg mnutnroab fapitaüjtlifu mai»
migtuSroiifi meetobib, miba enam oleneb
tööjaabuste liult etteroõtte organifeerimijeft
ja tööjõu õigeft räfenbamijcjt mafinate iuu«
re, jeba enam peab olema ametniffe, tefjnifuib, aga fa bürooteenijaib, fonftrnftfiooni
büroo ametniffe, igafugu arrocstajaib' ja jufjatajaib, jee on neib, feg ei jeija alati mafinate juures, roaib feg tööiaroab jellcfs, et
organijaatorliffube eeltöobega tingtba fätetöö juuremai tagajärge.
Üfjtaegu on fa mitutitnitb paljube förgeSti troalifitjeeritub tööliste liifibe fnnFt[ioonib iü neib roõib iffa märjem ja märjem
pibaba fätetöötegijafefS. Sftoelbagu ainult
fomplifjeeritub eleftri aggregaaiibc montööribele roõi juurte ajalebtebe labumurbiafele.
SõpufS on aibanub ametniffnbe armu
juurenemijele faafa ettemõtete foonbuminc
ja roäifcetteroõtete fabumine.
£ööstugliffube ametniffnbe armu juure»
nemine on rafjrousroafjeiijefs
näljtujefg.
iftõnba oli £aanig 1911. aastal taU forba
roäfjem roaimlifi tööstugiööliji, fui 1921. a.
Inglismaal, fuS töögiuje arenemine enam
nii fjoogjalt ei läfie, on ametniffube arro
1907. a. funi 1924. aastani üle poole mõrra
ja Üfjigriifibeš jama aja fegteS enam fui
nelja-roiienbifu mõrra juurenenub. ®anaa=
baS ja ÜftorraS on ametniffube arm fašroanub fafjeforbjefS. $uigi enamjagu maabeS
on neil aastatel fagroanub' fa tööliste arm,
ftis ometi on ametniffube armu fajro mõrras
tümalt fuurem. Sfäi Saanis, fus ametniffube arm on muutunub fabcforbjefg, pole
tööliste arro enam, fui folmanbiftt mõrra
fuurenenub; itr)i§rtifibe^, fuS ametniffube
arro' fagroanub */s mõrra, on tööliji jamuii
ainult folmanbifu oja enam. Sama näljtuS
forbub eriti teraroalt Safjamaal. ametniffube Slmetiüfnngute Stibu (Slfabunb) majanbuSpoIiitilije fefretäri hi, Otto Sufjri
aubmete järgi oli 1882. aasta ülegfirjutufe
pufjul Saffarnaal umbes folmjabatubat

ametniffu. 1925. aastal aga oli tegeroujeS
juba folm ja pool miljonit maimlije töö tegijaib. Sama aja joofjul fui tööliste arm
juureneS fafjeroõrra, fasroaä ametniffube ja
teenijate arto fümneforbjefš. See arenemiSfäif on eraforralijelt fjoogu roõlnub ,juft
roiimastei aastatel, j . o. tööstuje ratjionalijeerimije ja normaalolubesfe miimije päeroil.
dlõnba laeroaefjituje tööStujcg 1913. a. moobustajib ametnifub 7,5% ülbpalgaliSte armuft, 1925. aastal aga 12,9% ja 1926. a.
juba 16,9%. 3ftajinael)ttufe iööStufeg oli
1923. a. ainult 13,5% ametniffe ülbpalgaligtc armuft 1925; a. — 17,5 ja 1926. a. —
19,6%, See fõif fõneleb jelleft, et ametniffube arm fagroab feal, fuS tööstušlif aparat
muutub feerulijemafs ja täpjemafS.
^Jtanbe muubatuSte teoreefilijeie jelefamijelc on ajunnb ^eibelbergt profesjor õr. ©mil
Seberer. Xa fõneleb nimelt proletariaabi
ümberfifjitamijeft ja jufjifi Põige pealt täb>I=
panu jetlele, et fapüaliftlif arenentigfätf ftn=
nitaö täic,§ ulatitfeg äRargt õpehtft. Seberer
rõbutab juurt bifferentfeerttmijt proletariaabi eneje fegfel. ®apiialt§mt uuemaff arenemi§aftmeft oleneb töölišfta&fi fujnnemine
maga mitmefugu.§te fjarube järgi.
$eale felfe on Seberer uurinub fafj ametniffube ja teenijate majanbitselulift täfjtjnjt
ja on otfujele jõubnub, et jel ajal, mil tööligfonb on juutnub oma mõjumõimu juurtes
maianbu§fejffoI)tabe§ laienbaba ja juurenbaba, on utttmejugujeb ametniffube-teenijate organijatjioonib jes jufjteg Ijoopi§ nõr*
gemajõulijeb. Selleft fjooümata jääb roafje
tööliste ja ametn.-teenijate roab>I iffa mäfjemaf§, feft mõlemab on junnitnb müüfama
oma tööjõubu. ^Jiõnba p^ab ametniffonb
tunnustama, et tema majanbuspoliitilijelt
muutub iffa enam jeotufs ülbproletariaabi
jaatujega, fuurenbabe§ nõnba palgaligfe ulbift armu. ^aljub ametnifub, eriti nee&,
feg uuema tefjnilije arengu tagajärjel on
afjefbatub lifjtjate fontorimafinate tafja, ei
erine omag oluforrag pea ei millegfi tööligteft. ^effmigte ametniffube palf ei ületa
froalifitjeeritub töölife fiSjeiuIefutb. ^a neib
fõifi üfjenbab mitte üffi jagebane toöpuubuje
fjäbetofjt, roaib üf;ine fjuroi aroalifu majanbugpmliitifa alal, mig fijult täfjenbab laialiste palgaliste fmlfabe farmibugte rafiulba-

mift, neib fõifi ürjenbab teabminc, et lapita»
liftlif ütjišfonb oma alaliste fta§fitoaftotube=
ga tõmbab laialiste rdjtoaljulfafo jaofs £ttfab pürib majanbuglifule ja feltsfonblifulc
arengule. 2ftiba arrrmrtttam arnetniffube
pere, feba fuurem toajabu§ tõmmata .neib
faafa ametiüljingulife liifumifega.
Sõelifult näemegi tööštuslifult arenenub
maabe§ tööstusliffube arnetniffube ja teeni»
jäte ametiüfjinguib jammumaš foos 'mahabe
ametiühingutega.
tSDJeil €e§tiš farjjufš! on ametnifub — nit
iööštuslifub fui riigi ja omatoalitfuste tee»

nistufeg feistDab enb alles pafju ja torge
biina müüriga töölisteft eralbanub. $uib
majanbušlifub olub neil on jamajugujeb,
fui nenbe amettoenbabel teistesfi maabes.
<setlepäraft peamab nemabfi toarem roõi
rjtljem fjeitma enefeft fenife eelarmamife, mis
ei lafc neil töötaba toos tööliste organtfat=
fioonibega. Wiiba marem fee jünnib, feba
parem on mõlematele. Sfteie ametiühingute
üEjefS lärjemafs" ülesanbefB olgu leiba tee
fõifibe palgatööft elatoate, nii tööliste fui
ametniffube,
orgauifatfioonibe
tegemufe
foostolastamifefš.

Organiseerimatud töölised on tööliskonna waenlased.
Koonduge wabaametitihingutesse!

^metiüljinglafeb — teib ootob tõfine tõö.
3Keie töötisfouna elamišiingimuieb muu»
tutoab toõrrenMifelt aastaaastalt iffa fyal=
toemafg. ^ffa roomale tõmbub ümber töö»
life elufallibufe raubne rõngas. Sfffa tõrge»
male frutottdffe tarbeainete fjinnab ja roärje»
mafs jääb toõimalu§ töölifd omale muret»
feba inimtoääriliff ülespibamift. — kapital
tungib ipeale, iafjab IõpuIiMt Jc)etta aXDa
iöölisfonna. kapital organifeerub trusti»
frefö, fartellibefä ja fünbifaatibefs — fel=
le£§, et faotaba omatoatjelift toõiftluft ija
lätte iaaba töölifelt ja tartottajalt mõimali»
hiit fuuremaib fajuprottfente.
Ü!f[if tööline on 'feüe fjiiglafe ec§ jõuetu.
$ui julgeb mõni nõuba omale inimtoäärilift
üMpibamift e§l larjebamaib' töötingimufi,
fti§ totfataffe tema ettetoõtteft toälja, pan»
naffe muSta nimeJirja — rjiirmutufetS teis»
tele, — nagu feba toõib iga^päeto nälja.
SDMe organtfatfioottib ei faa Mgi ipalju
aBa tafiStufeifg fellele furnamispoliitifale,
feft nenbe toõittuft battoatoab ife töölifeb:
nimelt organifeerimata töö'Iifeb.
$ogu töölisliifumife ajaloo Jestel on
alati organifeerimata töölišfonb olnub- ame*
itüfjingutele tinapaWfs jalgus, alati on
teinub rasMs tööliste maiianbuslifrnbe toõi=
tube faatoutamife. 5Öa on fui ^arafiit, Ees
mingit lorjuStuft ei tat>a turiba iööKšifonna
fjutoibeS, Ees aga efimefena firutab toalja
fäe faatoutu§te järele, mis organifatfiooni
läbi on fuubehtb 'Jätte toõita, Drganifeeri»
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mata tööline on ifapitališti, 'fõige finblam
tugi. SDö ei tjätoifa mitte ainult oma ela»
mife ja teenistufetoõimatufi, raaib ta fogu
organifeeritub töölisfonb 'fannatab fõige
rängemini fetle all. ®ui organifeeritub töö»
lišfonb alustab toõitluft .pairemate etamis»
tingimuste eeft, fiis on organifeerimatub
juft neeb, ;fe3 oma§ faagiafjuufeS efime§tena
jooffetoab tei&tc šjäba on:a Intmibes fafuta»
mü, unuStabeg onta toaimupimebufes feba,
et nemab i>äraft ife fõige rängemini fetfe all
fannatatoab. ©eega on organifeerimata
tööline toõib otta ebateablifult üf§ .patjubeft
fapitali ifäfilasteft, feš enefel ja feltfimeestel
aitab nööri taela ümber foomale tõmmata.
Hfteit on tartoi§ toäla jõuba fetteft um«
mifuft, 'fulju oleme fattunub organifeerima»
tute fuure artou tõttu. @iin on mööbapää»
femata tartoilif felgitugtöö tegeimine töölis»
r)uEabe§: Sxigaiiärgi toõib tuua ainult fõige
intenfiitofem ja järjefinbliam ametiübingu»
line fifjutuštöö. §ga organifeeritub töötife
fol^us on tefya feba libutustööb. koguge
ametiürjingutele 'Itifmeib, fettega aitate en»
naft ja oma iaastöötifi toälja fetteft moijan»
bu§Iiifuft toiletfufeft, mille§ meie '.praegu tui»
releme. ^ga teablif, organifeeritub tööline
on ametiühingule tätjtis. trgu olgu ame»
tiü^ingutes toafjet tööti&te toatel, üfsfõtl
mi§ rafjtoufeft nemab on to5i migfuguft po»
liitilift feifuforba. nemab ^oolbatoab. $rge
la§fe ametiütjinguib ärafafutakt .'poliitiliste

jib/tibe faattmtamifefS, feft fee toob {aJ&fJjeltfib
ja lagunemift amettübinguteSfe.
SöältSlono1 peab looma ii£)iife jõu lapita'
liftliffube organifatfioonibc inaStu. 'Seba
juubame mõimjafc, parteiipoliitifaft roababe

ametiühingute läbi. (g-ellepäraft: ebafi artte*
tiüfjinguline töölišwägi, foonbage enbi üm»
ber uufi litFmeib, fiiS 'murrame tauüitmta
fa FapitaliSitibe üljife mäerhma.

st m.

Dtfustatoa täfjtfufega cbufamm prantfufe ametiüfyinplifes Itüumifcs/
Šeel wafytofyu fotraftamifele ja fötftoalftn&lustitfele.
3KöÖbunb -aastal prantfufe ametiübingutp teralift mõõta, ©eltepärafi toonitattgi liibu
Feif liibu poolt roaStu mõctub rrnnmaalpro= jufjatuje istungil, et tuleb afuba finbfalt ja
gramm nõuab muufeaS, „pariteetfel alufet felgelt feifufotjale, et ametiiibingub nõuaiuab
forralbaiub marjefobtu jiSfefeabmift FonfliF= feabuSanblifult finbluStatub toafjeForjut ja
iibe labenbamifefS".
•et feeroafjefofjuSon funbuSlif, f. t. et pea*
@elle nõubmife õigeS fäfjtfujeS roeenbume toab olema mõimalifub läbirääfimifeb, mil*
eriti fiiS, fui filmaSpibaba, et $rantfu§= liSteni lõppube IõpufS peab toiima iga foftu-maal — inõib oEa rnrjfem fui teistes maa* põrge, fuigi päraft juuri jõufulutufi ja iga*
beš — fügatoasti juurbuuub põhimõtete ja fugu ametafutuSte roaljelejegamifi. Sa prae=
fonflifriga
irabitfioonibe põbjufel leiab tugewat maStu= gu üfjenbufeS tefSfiiltööliStc
pann igafugu ametiühingute wababnft pii= ^õfiia^rantfusmaal, on fäibub läbi tjulf
rata äFjtuarbam riigi- ja ametitoõimubega ametafutufi, fusjuureS roalitfuS faivjatfeb
feotub tülibe ktbenbnSmiiS. $ole . fü§ fa ettemõtjate ionnafalt eitamat feifufoftta,
mibagi imeStaba, fui mabeforjfufüfimus, fuib ta ei faa fiin palju atbata, feft tai puu=
fioolimata põrjimõttclifeft ja minimaalpro* bumab feabuSlifub abinõub, et funbiba ette»
grammis efitatub otfufeft, fiiSfi fjoiab meeli loõtjaib algama mäbemalt läbirääfimiftgi.
äremil ja iffa jälle jufjitaFje täljelpanu põfji= 2lmetiübingute feffliibu ju^atuS fafutaS ju*
mõtte§ ilmfabtlemata leibumatele ftäbaob* fiuft, et kariba roalitfufett, faS ta fel pubul
ei tafjafs parlamenbile efitaba maStamat
iubele.
feabuSeelnõu, mis näefS ette funbuSlifu
Ssitba prantfufe ametiühingute feffliibn mabefobtu. SBalitfuS atoalbaS roaStutuI.iIifistungil felle aasta märtfifuuS Fuutbufib fuft ,ja ametiübingute liibu jufjatuS aStuS
mõningab FaFjtluStaloab fjäälcb marjeFo;f)tute fiis juba fammu ebafi ning nõubis, et übi=
iur)te§ ,ja ^oubaur oli funnitub fabelpanu Iafi tulefS afutaba tööministeeriumi juure
juhtima, et romantifa-aiiab ammu on mööbas fa fõrgem mabefofjtu fomiSjon. ©ellega on
ja aeg on nõuba maStutuft ja jeba fa enba aStutub tõfine famm ja nüiib on fogu töö»
"Fanba toõtfca. *pil'iuti tariifis ipeetub liibu liSIiifumife aft fjoolitfeba felle eeft, et uuS
jurjatufe istungil iferfiS UmbeiFoifytute probleem feabuS maStafS tööliste fooroibele aga ei
uuesti päetoaForba, feeforb übenbufeš fuure muutufs mitte neile afyelafS, ^Seab ütlema,
töötüliga ^Õrjja^rantfusmaa iefötiiitööš' et üfS forralif mab^efo^tu forralbuS Joõib
tufeš, FuS 347 etteroõtja Fonforifiumi 80.000 tuntatoalt aibata faafa fogu mabaameti»
töölift olib funnitub tantfima üfjeainfa mefjc ütjingulife liifumifc alufe laienbamifele.
pilli -järele, FeS mmgifuguSteft läbirääfimisieft tuulbagi ei taljtnub ,ja — muibngi mõiS=
©amaS fuunaS areneb fa fotfiaalfinni»
to FommuniStibelt fe§ fuIjteS toetuft faabeS tuS. päraft feba, Fui juba aaMatt eeft ameti*
— tatjtiS aSjaroiia rtti töölistele Fui nenbc ühingute poolt nõutub feabuS — miS 'Fiitt
organif atfioonibete fataftroofilife ülbfirei* FõiFibeS punFtibeS ei roaSta tööliste foon>i«
gini. €>ee juFjuS näitab eriti mõjuwalt, fui bele — on faanub tõfiaSjaFS, afub prantfufe
tärjtiS an ettemõtjaib funbiba läbträäfimi»- ametiüfjingutc Feffliit looma netb organifattele. Umbes famalaabilifi, loaga feerulifi fioone, mis mõimalbamab täies ulatufeS ja
iöötniifib, on olnub fa teistes JinnabeS. Fogu tÖöliSFonna fu&teS ära Fafutaba feba
Hšaljufib peibutab fõna „funbuSliF" mafje- feabufi Süfjifefe aja joofful, f. o. Funt
feKeS nägewat fo&e= Veebruarini 1930. a; ^eatpab. olema loobub

ioi

rmnituSfaSfab, mis fuiutatoab enefefi fogu
fotfiaalfinniiuie alufe. Siibtt iufjatuS, ar=
toeStabeS nenbe afuiuSte (departemangu,
ringfonna, Mjalifub- ja futfefaSfaö jne.) tegetouSpiiribe ja ülekannetega, otfuStaS neeb
jagaba fafjte fnurbe oSfa: nõnbanimetatub
fapiialifatfioonifaSfab
(intoaliibfufe ja roa»
nabufe pulmi) ja riififofaSfab ajutifc töömõi=
metufe ning üffifu iufmje, (Ijaigufe, furma,
raSfejafgfufe, õnnetuSiufjufe) pitsul. @eüe
üleSanbe tw>3tamifef$ maliS fefflüt eriorga=

ni, feS togu töib juftib ja foorbineerib toõt
fooSfõtaSfab.
®õif neeb fammub iir)e^ püüetega ma»
ianbuSlifnl alal — tegemitS riiflifug met*
janbuSnõufoguS, mtlleft mõtatoab oja ametiühingute liibu effnbafab — mõjumab faf)t=
lemata faafa prantjuje ametiüfjtngulife Iti=
fumife eluStamifele \a õige fit)i pibamife
forral, aitatnab tõSta amefiüfjingnib felle
iafapinnani, fufju on jõubnub teiste töö§=
tuSIiffube maabe töölisürjingub.

Seadusandlikult kindlustatud p u h k e a e g
tööstuslikkudele noortele!
91. ^ImetüUjhtgttlife Sttöu ttSiifctttnte+
OtaljrouSmafielife
Sfmeiiüfjingute Siibu
noorte* ja fjaribuSfüfimuSte fomitee omal
istungit fänarou aasta juunis püstitas mi=
ntmaalprogtammi/ milles nõutaffe tööStuS=
Itffubele noortele alla 16 aastat mana, toäFjemalt 3 näbalat tafulift pxtfyfeaega (faafa
artoatub tööSiuSõpilafeb) ja 2 näbalat taju*
lift puöfuft nenbele tööStuSIiffubele noor^
tele (fa õpilafeb), feS 16 ja 18 aasta toatel.
Siitunub maabe amettüljingub püüateab iga=
üfs omaS maa§ feba programmi toõimalttSte
fofjafelt ebenbaba ja Iä6i müa. 9#üiefS, faffa
ametiühingute fefflüt (91. ©; @. 33.) pööras
fe§ fuljteS töö- ja fijeminifiri poole nöub-mifega tööfäitf ejeabufe faubu fmbluStaba tööstuSliffubele noortele tarteilif pufjfeaeg. @n=
biSte toaütfuSte efiiajab ©affamaal on feS
aSfaS iffa .ja alati maininub uut futfeeben=
bamife feabufi, nagu faitfefs fee'noortetöö*
aega ja töötingimufi; $utb tegelifult: .'et
taga fee feabuS fugugi otfefofje noorte pupe=
aega, maib pufjfeaia füfimuS jäetaffe oma*
toafjeliSte töölepingute telja ja noortel ei ole

mingit õ i g u ft nõuba palgalift
pufjfuft,.
funa õpilafeb on jäetub fjoopiS tätjelpanuta,
®a n. n. iööfaitfefeabuS, mi§ eelfeiStoal rii*
gipäetoa istungil arutufele tuleb, piirab efi«
algfelt ainult tööStuSliSte noorte päetoaft
tööaega (9la'Fjtou§maI)eIine 3Imetiüfjingute
Siit nõuüb 48»tunnilift töönäbalat, faaja=
artoatub ametiõppimife= ja foriStamife aeg)
ja ei laufu fõnafeftfi puftfeaia laienbamifeft
üle püfjapäetoü-pupuie (šft. St. Siit nõuab
püfjapäema=pitl)fufe alguft laupäetoa õfjtu»
poolifuft artoateS). ©ellepäraft faffa ametiühingute fefflüt nõuaofi töö* fa fifeminifi*
riit tööfaitfefeabufe - faubu noorte puFjfeaja
lafjenbamift. SfiõubmifeS on öelbub muu*
fea§ järgmift: „2Biimaje 10 aasta feSteS on
tööStuSliffube noorte pufjfeafa mõimalbami*
feS nii toabatafjtlifu fui tariifHSte forral?
bviUt faubu ebaft fõutub nii toäfje, et nüüb
if)äbatoaialifult ülim aeg on feHel alalma»
•fjajäänub futfe» ja majanbuSfjarubeS feabuSanblifult finbluStaba noorte ipu^)feaega ja
feKega üfjtluStaba töötingimufi."

| Oled Sa juba ametiühingu liige?
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Ainult amelililiinau kaudu wõid oma elulinolmusi parandada!

Yälismaiseisl amellülilnauisL

10 fuub. Üf)tla[i oxganifeexitaffe aeg-ajalt
fa loengute tfüflib üffttutc ametiüf)tngu=
liste alabe jaofs ja nimelt fõifibes juute*
mates linnabes.

Mmtlritäoliste &nUmntfx&* ^Imeerifa $lmetiü*)uigute fongtefs»
kanamune 2lmeerifa Slmetiüyingulije
näalt kattgrefsu
Öiibu (21, g. of £,) Fongrefs peetafjc 19. no-

@un>e lõpul peeti .Qopenrjageniš maalritööliste futjefefretaxiaabi fongxesfi, miHeft
roõtfib o\a 2.1 faabifut šttmeerifaft, Xaanift,
Saffamaalt, Inglismaalt, $ollanbift, 3^or=
rafi, SIuftriaft, Slootfift, Sfjaieitfift, Šff)ef)o=
floroaffiaft ja Hngarift. Soome oxganifat=
[ioon oli funnitub mõningate tafistuste
fõttu fongrešfift eemale jääma,
Riina maalxitööliste
futfefefretaxiaat
toõib maabata iagajt 25 aastafe tegeroufe
peole, anbis fefretäx Stxeine fongxesfil iile=
waate fefxetaxiaabi axenemiieit. Ixüfitub
iuubeli=axuanbeft felgub, et 1913 aastal oli
foonbunub fefxetaxiaabi ümbex 66.398 töö=
lift; 1925 aastal — 179.823 ja 1927 aastal
juba 237.531 liiget.
spibulifu juubeli istungi jäxgi algajib
tööfoosolefub, fus axutati maalxitööstusfe
puturoaib fuftmufi, nagu roõitlus tüfitöö,
iinamüxgitufe ja teiste futfeliste nalja*
Räiguste roastu. spifema etiefanbega ejtnes
fexfxetäx maalxitööstufe olufoxra üle, Iei=
"bes et ülbine tööstufe arenemine muubab
ta maalxitööstufe laabi, mis fent fannub
toäifefäfitöö ifeloomu. Slxenero tööstus
tõmbab aga iffa enam maalxitöolifi faafa,
nõnba et Ijooaja tööga enb elataujate
maalxitööliste arro itta enam roätjeneb.
fiõpufs määxati fefxetaxiaabi liifme=
maffufs 10 Saffa penni liifme fofjta ja
waliti tagaft fenine xafjmusroaf/eline fefre=
iär. •

Üdrö^m mttetfüfrfngttlitt*
£ffjef)ofloroaffta ametiühingute feffliit
roalmistuB ttit fõxgema ametiüljmguUfe
tooli araamifete. praegu tm juba muxetfe=
tub fifls fuux ja teine mäifene loengute
faal, xuwmib ametiüfjigulife muufeumt ja
õpperoaljenbtte jaafs ning lõpufs feemia
laboratoorium, fus furfanbib
roõitoab
fooxitaba ptafttlifi töib. Sügifel forralba=
taffe fatjefugufeb fuxfufeb: 14*päen>alifeb
ja fuulifeb. Sffroaneroab aga roõimalufeb,
p s -algab tööb ta fool, mitte furfus festab

wembril 9iteft)*£)rleaniŠ. Samal ajal peetafjc ta ära Öiibu ojafonbabc efinbajatc fon=
roerent* ameti ürjmguligte marfibe (Union
Sabetš) arenbamife. otstarbel.

Teateid ametlfliHnonlsi.
2lmetiül)tngitte jntiibilife büroo
tegetoufeft.
üftagu teaba, afntati juba üle aasta ta*
gafi ©estimaa Xöölisürjingute Äeffüibu
juure jambiline büroo, 'fus tÖötamab 5 õigu§teablaft SBüroo annab ametiühingute
liikmetele mafjuta juriibilift nõu ja on junremalt ijaolt ajanub fa rjooipi» maffuia neabe asju fotjtutes.
SBüroos fäib õige tofyfesti abitarroita*
iaib-ametiüfjmglafi, fui la organifeerimatuib
töölifi, ning fefjroemaib ametuiffc ja teenijaib,
Õige palju nõu/Füfimifi tuleb firjjaEfult
fa teisteft linnabeft ja maalt, eriti popjibelt
ja roäifeSte ifäfitööfruntibe .pibajateCt, fes
ei o^fa meie ümetafutušte rägas-tifus orien»
teeruba.
<s5iin tuleb aga ilntfifs eriline naitus,
mittele olgu fttnlofjal jufjitub täfjeilpanu, et
nõufüfijab fagebaštt asjatunbmatufe tõttu
pöörbunxtb büroo poole liig fjilja, fiis fui
feabuslifub. tärjrajab' iub>a amanu mööbas.
millal büroo ei jaa enam mibagt parata.
(Sellepäraft olgu juriibilije büroo abitaeroitajatele antub ülbine näpunäibe: ärge loeni*
tage asjaga, ärge iüfafe büroo poole pöör«
bumiff päenxrft päetoa ebofi, maib fui on
mõni fünbmus, itoõi olfus, mille roasiu täijate
omi feabušliffe õigufi faifutaba, fiis pöör=
buge offe$of)e juriibilife büroo poole.
^una büroo ei \aa fujagilt mingit aine=
lift toetuft, fiis lijage firjaliffitbe noufüfiütiate ipairjul roagtutfe jaofs mar! ligi. žöüroo
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faubit palmefiriaoe efitamife ptu51.il ametaiitiugtešje peaB ašjaftrjumitatu v\2 taluma ta
iempelmaffu,

<£• $ööltsül)utgute ^efllttbu
juljaimfe foosok!
peetaffe feftnäöatal, 24. ofioo&rtl „£8öli§tc
®obu" ruumibeš, SB. %ivnu mnt. nr. 31,
^efflttbu büroog. ^aemaforra» riba pooleli
olemaib organifatfioonitifi füftmufi.

SÖlatotcenijatc ametiühingu
foosolei
itlenillifu majateenijaid
ametiütjiugu
fõne- .ja pealoošiolef peetaffe 23. oift. £eE 9
õfjtut tallinna linna fjoolefanbe ofatonna
ruumibeš. ' 5)3eale 'päemaforra puUftibe, miš
fäfiramab taroalifi aSju, cfineb ametiühingu»
Itfe ronega fm§ @. ^ooUaC
Jälgile Itifmetelc on faabetitb futfeb.

SÖietaHitööIiote ametiühingu
ywloosoUt,
mis frooornmi puubufe'I jäi libamata 14.
o'fi, ^eetcuPfe teiftforbfelt pühapäewal, 21.
oift, jama§ ?o|a§ ja fama päemaforraga.
£sur)ime 'fõifibe metaHit. ametiühingu
liikmete iärjelipanit feMe toošolefule. On
äärmifelt tartoilif, et fõiif liifmeb elamult
toõtaffib oja oma ühingu tegetoufeft. @ii§,
ja ainult fii§ fuubab ametiüf)mg iforralifult
täita omi ma§tutu§riftaiib ütesanbeib.

2ap* üljisfrmna ohwrite.
SjBrof, ^ameS 33ro<f on läbiuurinub rea
fombluSroasitafeib furitegufib ja atoatbab oma
tööiulemufeb üf)e§ forjtuliru arStiteabufe aja=
ürjag. Dma tärjelepanefute põrjjal iõubiš ta
feMe turroale otfufele, et ?ombIu§roa3ta§te
furitegube juures ligibale roeeranb ofjtoriteft
moobuštaroab Iap>feb funi 10 a. roanabufeni.
@ee on forjutaro arm ia fyirmuäratato pilt
fotfiaalfeft olutorrafi OleB fõigil oma töö,
ftgfetulef, oma fobu ja roõimalufeb roaba aega
Fultuurilište tarroete rarjulbamifefš fafutaba,
fii§ peaffib neeb armub olema r)oopi§ teift»
fugufeb.

Slmettüljittgulift nalja.
Äes ei orgamifeeru.
9žiärn>ifliimru arfi tutrouStaB forb ült»
õipilafi oima afutuje tegetoufega. Šhti efš*

furfioon iõubis? fjooroile, näbti fiin feišmas
juurt rjulfa roaimubaigeib, feba roalroaS
ainult iifž rooli
— „®a§ ei imjtu fiin funagi, füfifib
üliõpilafeb, et Ijaigeb lööroab ürjte nõu§fe ja
torroalbabeS roabi, roabaStaroab enb."
— „2ftitte funagi", roaštaš arfi „^bioobib ei organifeeru funagi."

Sletferlifu ametiüljtnglafe fäfu=
Õpetus*
©ftmenc pcaiütt,
1) kõnele oma ametiürjinguft igal roõimaliful jut)ufe{ ainult tjalba.
2) ŠtBmarba alati mäliaaätumifega mõi
protestiga, fui fulle üt)ingu§ mõni afi ei
meeibi.
3) ©eleta igaütjele, et ja ei ole rabul oma
iilingu mõi liibu tegemujega.
4) £m jul maenultf ma^eforb mõne ürjingu liifmega, [ii§ laje feba maitsta fa fogu
üfiingut.
5) Oleta igaütjeft, fe§ ütjingu r)taJ§ töö»
tab, et ta teeb feba auafjnufe, ififlifu mõi
erafonna iütoi ^oäraft. oõima fõige enam
fõige agaramaib tegelafi ^fe aga ära toota
ürjinguS mba peäle mingit toob, et finuft
Iõ£pef§ ei artoataf§ febajama. ^Suubu mõimalifult foogolefuilt.
6) Seleta igale roõõraie, fnibas peaffib
olema a§iab ür)ingu§; ära feba aga funagi
ütle organijatfioonile enbale.
7) Sira ronele funagi t)mb oma iirjingu
poolt toalitub efiubajaift, fe§ töötaroab finn
elutingimuste paranbamifefS, Äui üfjingu
nõrfufe tõttu nab ei \uuba läbi müa ülbift
foomi, fii§ tõ§ta fära ja ütle, et efinbajab
on laffnub enb ara o§ta fa on fogu ühingu
ma§taštele äraannub.
8) ^ u i fa oleb teišteft targem, fii§ mai*
ma, funi effib feegi iurjtitoateft tegelašteft
@ii§ fargataHe faHale. 9tõnbafama marfa
aga ijoolega enba paremaib mõtteib.
9) Sra unü§ta oüa foöšolefutel „põit)i»
mõttelifeS" ma§ta§rinna&; feft fina oleb iu
fõige olemife pipar, fool ,ja mu§faaipäf)feL
glma finuta ei oleB foo§oleful maimu.
" 10)^ui mõniforb juf)iubfi feba, miš on
finugi attoate§ õige, fii§ maiMe ometi roagtu
— mutöu ei oleB ju fina fee, fe§ teab fõif
fõige paremini
(&p, tär)tr. iärgi)

SBäljaanbja 6. Zmimffinevttt fteffltit
SBaStutato toimetaja 3. $Hs!at.
ÄiniaStafe o.*ü. «Sftljt" irü!f, I attinnaS, SB. ^ärmi mnt. 31.

