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Sisukord: 1) Abinõud uute liikmete võitmiseks. 2) L. Johanson — Tööliswanemad ja
nende nõukogud. 3) Kurb peatükk ametiühingulišes ajaloos. 4) Mõnda Soome sadamatööliste streigist. 5) Ettewõtead — klassiwõitluse õhutajad. 6) Tallinna tööliste olukord.
6) Ametiühingutest.

Abinõud uute liikmete wõitmiseks.
örgattifeerimtsfoosoietub, ufalimsmeljeö Ja folmtte ftljutustäü.
SJkaegujel ajal et toatele feegt enam fette
toa§tu, et töölisüfiingub peatoab ma§ftlifeb
olema, sfee on, et arttub futfeatal toötajab
peafftb toiimfeni foonbatub olema oma ame=
tiüBingu§je, Wiiba liigeteriffam iiling, feba
fuurem tema mõju ja jõub ±ööliš!la0[t Bu*
mibe faitSmifel,
•ÄüftmuS feifaB üffi fefte§, fuibaš tõmma=
ta Bullaftb üBingušfe, mi&fuguft iafftifai
pibüba, et mõita Bulfabeš ufalbuft?
Oleme toorem jufitinub täBjelpanu. feHele, et ametiühing peab fõige peait o§rama
Bä§ti Jortalbaba oima ašjaajamift, feelbuma
fõifibefi füfimuSteft, mi§toõitoabtuua IaBfBeliftb ja Jutoata tüli 'liifimete f ejSfel, tõftma
liümete^ ainelift Bumi üBingu toaštu jne.
®uib peate Bea forrolbufe ja forralifu aSfiaajamife on tattois toeel la mimb ning ceftfätt juft tuitouStaba laiu Bulfi übinguga, tefja
ühingule reflaami
1
<&eflef§ ot§iarbef§ Jafutataffe peaašjaü*
fui folme abinõu: organifeerimišfooäolefub, ufalbuSmeBeb ja fobune fifiutugiöö.
2Mt fõige enam tartoitatatoateft on
Stotbe mõju-on fa&tlemata iäBelpanu
toääriline, fui treib ofataffe ja fuubetaffe
Bä§ti fotralbaba i<x todtmlifelt tugewasti

etietoalmi§taba. Juline, fübameft tulem
elato fõna fuubab nii mõnegi Inuiaja fijnge
ümbert IccEjti fulataba jäojforra, puistata ta
r\übamt%fe ibanetoat feemet, wiis röõtb Biljem
fa ü§na Beab toilja lanba. J M fõnaiifi fi«
Buiu§tööb täienbab toeel märatoate trüfitoobete Iemitamine, fiiä pole faBtlufi feefugufe orgamfeerimiSfoo&oMu raBuIbatoa hi'
•lemuife juured
®uib neeb fooMefuö toõitoab forba
minna üffi hää ettetoalmištufe juures, £)n
fooäolef toäifeartouline ja 'föneb juBu£lifub, fii§ faabaffe fafu afemel ainult faBju.
©titt Baltoatoali ntõjutoab aga neeb organifeerimi§foo§oIefub fü§,- fui mõnelt poolt
toa§tutu§iunbeia ififub, falbube§ ameti*
üBinguIifeft aineft fõrtoale, fifutoafr päemaforrale füjtmuft, mi§ tööIi§BuKabe§ maielufe
aUt <aette tagajärjel pnPemab muibugi tülib, riiui ja maen, tttng foo^olef, ttitg ^jibt
õhutama ii^iStujtnet ja foonbanta tntmeft
üijmgitSfe, uwttttuB täielifwfl lõ^fumižtööfg.
©eefugufeib tülifütoajaib „orgQnifeerimt&«
foo^ole^fuib" oleme Joõinub toiimafel ajal
näBa ÄaEinnaS nit mitmeib. S^eile ühingutele oIef§ mift parem olnub, fui neib
fooSoIefuib polefs ülbfe olnub'.
SCga fa Bä§ti fortalbatub ja ametiü^inguli&te põhimõtete fo^elt juBitub foo^olef
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ei juuba täieS ulatufeS tafjenbaba liigete
iuuremõitmije Hijimujt. ©elle laubu pää*
f>eb illagi ainult nenbe inimeate juure, te§"
Usõtatoab maematS ilmuba tooSoIefule. Siga
patjulefe neib jii§ on — juur l)uit jääb
alati eemale. %t jaaba neib oma mõju alla
pauemab ametiürjiugub ametisje
õuta ufalbuSmeljeb,
leä peawat etitijeit I}oolitjema uute liigete
iuuretoomije eeft. lljalbuSmeeSiefS määra»
talje t)arililult manemab ametiütjinglajeb,
M ei puubu rillattlub togemujeb ja Ee§ jaa=
nub roaMama ettemalmiSiuje. ©uureb ame*
4iü!)ingub pealnab forraB oma leerulije or=
ganijatjtoaniltje oJbarabi peaašjalilult jujt
njalbu§mee§ite abil. ®uib neeb töötaitoab 'ena*
ima&ti ainult oma roabrüu mõi tööloja pii*
ribeS, lu£ neile fätte juljataiub terme loo*
rem üleSanbeib. Sftiba juureni töötumani
ja loonbatum malmiStuS, jeba ebufamali
juubamab tegutjeba ametiühingu ujalbuS*
metieb. ©uurtööStuS on nagu loobub neile
mitiafa!§ tööpõllul^
$ u i aga tööStuStiarn on tiuuSiatub ja
looSneb ^ulgaft mäileettemõteteft ning löö»
lobabeft, fiiš on raSle ametiühingul tungtba
njalbuSmeeSte faubu iga§f<e mäiljemašjegt
etteroõttegije. @iin Ipeatuab uute Itiimete fo«
gumijefS ufalbuSmeeätele abifš olema lõi!
ametiühingu tiilmeb ja lirjutuSiöö ije tuleb
lanba .töölobabejt iga töölije lorteriSje.
5Cei§te jõnabega, ametiürjing peab l/altama
lorratbama
lobuft ftljttiuStööb,
mi§ jeijab feSe§, ei ametiühingu ujalbu§=
mee§ mõi lihtliige, lajutabeS tutlouft oma
naabriga/ täfjeb tema lorteriSje ja algab fmt
ifuu maStu perelõunas arutama ametiütjin*
gutifi lüjimufi, jelgitama ametiübinguft oja*
•mõtu täfytjujt ning lällutama organijeeri*
matut astuma ametiühingu IiilmetS. @a=
geli luutab inimene looSoIelul fjoolega lõne
ära, toõifi olla ei ole lõige öelbnga nõuS,
luib juure rarjtoamurru fmlgaS ei \aa päriba
lõnelejalt tarmitillu jelgnjt. Za läljeb looS*
olefult loiu, unustab pea oma larjiluje, aga
la jeHe, et tal tarmiS -telja lõnejt jarelbujt ja
aStuba ühingu liilmefS,
hoopis teine aft on lobufe litmtnStööga.
ftiiit jõbralifuS jutitajjojmijeS lerlib tuula*
ial .mõni lat/tluS, fiiS latienbatalje fee for)e
fiinjamaS ja ametiürjingu ujalbuSmeeS toõi
liljutuStööb tegeto liige lirjutab oma fõne*
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jeltjime^ete litlmefaarbi malmis ja laSjeerib
fiSje ejimeje Iiilmemafju. -ftüüb jääb ainult
•meel r/oolitjeba, et uut liiget tõmmata tege*
loujele lähemale ja teba jääbamalt jibitba
oma übinguga.
2)Mijeib meetobe tartpitaba fobujel !i«
l)utu§tööl, on raš£e täpjelt ödba, jiin tinblat
jljabloont ei \aa oEagü iluleb teaba, felle
juure minnade, miHtfe'1 arenemi§ajtmet jee
inimene on ja ma§taroalt jeHele fa jeaba oma
jammub.
392utbugi ei talje igaforb um liifme mõitmine maga ItbebaSti.
5D?õni'forb tuleb
ametiüljinglajel ära ifuulata õige fibebaib
jõuu ja Iarjfuba forterift tü^jabe fätega.
^uib jee ei tot)t meel febagi fofyutaba. 2tpar=
banub fatje järele tuleb jeba mõne aja pä«
rajt farrata uueMi ja alata "loma mejtluft
meel meenroamalt. SBälie leibub neib prolc»
taarlaji» fe§ faua jnubatjib ma^tu panna
jeejugujele „pealetnnaile". — sJtti ojutub
tobune fibutuStöö parimafs abinfiufS uute
liigete mõitmijeL
^uib meil on iöör/arujib, I£u3 ülbje teijt»
jugu§te abinõubega tööliste iuure ei pääjegi.
®utba§ faafg näiteis majateenijate iiling
fobauliji perefonbajib mööba laialipinatub
teenijaib teijiti lätte? 9^eib fooSotelnle futjuba on mo imatu — ilmuffib ainult üfjifub.
^jääb järele ainulene tee — ififlilu, lobuje
libntuStöö faubu tõmmata neib enefega
laaja.
@ama lugu on läfitöölobabe§ tegutjemate
palgalištega, ojalt la el)ttu§iöölt§tega jne.
®ar)tfemata nõuab lobufe li^utuMöö "tegemine ametiühingu liifmett maga palju
energiat, taljet, püjimuft ja erili o§fuft. ^e§
organijeerimife üleSanbega a§tub üte teije
lame, peab lõige ipealt tunbma |ä§ti oma
ühingu Böb ja tegerouft ning la põliimõt»
teib, miEete rajatub ametiülnnguline liitu*
mine. glma feefuguSie eelteab'iui§teta ei
fannalg ta töö luigi juurt milja. ©eite*
päraft on lobuje liljutuStöö lorratbamine la
üljingu liigete fa§matuje lüjimuS.
3Weie ametiü^ingub, lette peaülesanne
praegu jeijab $u\t liiimete ,logumtfe§> ärgu
jätlu iiJjtfi ütajliäbenbatub abinõubejt laju*
tarnata, ^ a ametiühingute teablilumab liif*
meb, let rjuba lüEalbane etteroatmtStuS, pi*
bagu enba auloljuijelS aibata lobuje li^utuStööga ürjiugute faa!\a. jeEe raSle üteSanbe
täitmifel.

Soölistöattetnafc ja nenfce ndufogu^
Töökaitse seadustele — sanktsioon.
2. 3oIjattfon.
Wiimne aasta kestel on (Eesti töösturib, toallanbanub otgani[at[ioonibe jurjtiroaib
ta[utabes reaft[iooni, teinub toit, mis fuut* jõube."
nui), et tammutaba tööfait[et 3a lellel on
tagajärg: mitte ainult paljubes era*
füHalt tulemufi olnuin tööfatt[e [tdjtes on iuurtööstusetteroõtetes, roaib ifegi ta mo*
€esii üts mafjajäänumai[t rtife[t. ©i ole nes [uuremas riiflifus etteroõttes pole töö*
antub ühtegi [uuremat tööfait[e feabuft, tistoanemaib, tõnelemata roäJjemateft töö*
mtba xoõifs märfiba fui [ammu paremuje a[utuste[t, fus töötisroanemate instituut
poole. Äoguni felte roasta, nii' enbifeb toeet peaaegu päris tunbmata on.
tõene [eabu[eb, fui fa meb noroettife[eb, mil*
3a fuigi töötisroanemate toatimata jät*
lega ajetatub roastatoalt rafyrousroarjetistele mine on [eabu[e itffumine, taotaB tööloa*
fonroent[ioonibete tööstusli[e töö [eabus* lefanbeministeexium roaib fä[i ja ütleB
tifu paxagrarjroe, on [uutelt o[aft jäänub pul}t[übamli[elt;
[uxnub tärjefe. <pea fõigil noroeltibet puu*
„Sent .puuburoab meil arroub, fui pat=
buB [anft[ioon, paxagraljro, fus iuwlifitfees jubes ettetoõtetes on afutatub tööliste ortttafs [eabusxitlumi[t fui [üütegu.
gani[at[ioonib \a fuibas nab tegut[eroab."
SBaBrifutöötiste oxgani[at[ioonib roõi
Üljes roõitlu[ega tööfait[e [eabuste nias*
tu, m patjubes tööstusetteroõtetes logu aeg fomiteeb, millel fiääne=(£uroopas üfj-efs
peetub päris alatut ftspfõba fa töötise[itu[e ütesanbefs fa foEeftiirofete töölepingute
mastu: on.püütub töölifi tjoiba [uxroe all, [õtmimine, on futtuurxiiftbes tunnustotub
neib terrori[eeriba, 2Bar)efarra[t [uuxemate a[utus. 9täitefs Saffamaat on ju[t tööstu=
etteroõtete ja tööliste roafjel annaB felge rib i[e neib tunnistanub roaga taxroitifufs
pitbi Ja juBa [ee, et pea igal pool on töö= — etteroõtte juf)atu[e ja tööliste roarjetorxa
Ustelt äxaroõetub rienbe toaBxifu t&fyma* axenbamt[ef. Äobanlifeb majanbusteabu[e
majab, mis erjitatub tööliste tjigi ja toae= pxofes[oxib, nagu S e x i n g („9lrBeiterauss
maga, ning tefjiub nab fa,s patroemajafs [ä)ü[[e") ja ^ r j i t i p p o r o i d ) („SSo0s=
roõi üuritub muufs otstaxBefs. Äujufafs roirt[^aftspolitif") ja tei[eb on juBa täinub
näitefs on [iin fa fiutfjexi roaBrifu xaljroa* aasta[aja lõpul ja fäesoleroa aasta[aja algul roafixifufomiteebe tarroitiffu[t fõigitt
maja.
põ^jenbanub,
[uurtöösturib,
©esti töösturite[t näiroab paljub arroa* näitefs % r e[itmapaiftroab
e
[
e
(„!Das
fonstitutionetle
mi[et oleroat, et praegu on aeg, fus toõiB $aBrif[nstem") on [oojalt neib faitsnub
töölift fjoiba oma [aapafontja all, [e[t [el* ning foguni tõenbanub, et töötisroanemate
tefs looB [oobfab tingimi[eb 'potiiiilis*tagux* fomiteebe a[utami[ega etteroõtte roalbaja
lin-e õtjffonb, fbbantaste roõittusoxgani[at= autoriteet ei lange, roaib tõu[eB, etteroõtjo
[ioonib ja tööpuubus.
mastutusfooxmat mäxffa roä^enbataf[e ja
See tagurlu[e ütero meeleolu on ta põf)= roarjefoxb töölistega muutuB [etgemafs ja
ju[efs, mifs patjubes etteroõtetes töölise[i* toomutifumafs. 2:ööltse[itus eriti Saf[amaa
tajaib — [eaimfe atu[el roalitub töö lisana* la Inglismaa etteroõtetes on täinub aasta*
nemaib taga fi'u[ataf[e, tafisiataffe nenbe [aja tõpufümnetet ia fäesoteroat aasta[a=
roatimi[t ja ter)taf[e neile ras!u[i oma üles* ja! töätja fujunenub finbtafs ja pü[itoafs
annete teostami[et. (Eesti tööstur, tulnub instituubifs. Äui ©esti töösturib töölis*
tõu[iftu[e õljffonna[t, on ju meel toaga roanemaib taga fiujatoab, [tis on [ee nätbe,
rumal.
fui roaga nab fultuuxitifettft teiste riifibe
SFegi töö*f)oolefanbemittisieeriumi amet* töösturtte[t on mafja jäänub.
(Eestigi otubes ei ole töötisroanemate
lif aruanne on [unnitub tunnistama t&ji*
asja, et roaBrifute ja tehaste tööliste orga* instituut mibagi uut, mis fui „rerootut=
ni[at[tooni „ettufut[umine ja elusrjotbmine [tooni - [aaroutu[t" tulefs reaftftonääribe
on [ägelt rasfustega [eotub, funa etteroõtete mõttemtsroii^ järele lifroibeeriba. Äoguni
roaftt[u[eb tifjti orgam[at[ioonibete roaienu* [elle roastu: Xöölisroanemab ©esti terri*
tifub — on olnub ju^u[eib, fus töösturib on tooriumit on pärit faugeft t[aariaja[t: neile
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anti 2Bene iööstusltfe töö [eabustifus titt*
bei alus 10. juunil 1903. a., [ette järele, fui
roanemate roaBiifuinfpeftorite nõupibami*
[el, fus arutufet olib Ja tööliste nõubmi[eb
ning roatjeforb etteroõtjatega, \eba tarroili*
tuts tunnistati.
1903. <a. [eabus attbis õigu[e töölistel ma*
liba oma fesfelt roanemate fanbibaabib.
9l"metis[e finnitatub tööüsroanemal oli
(§ 15612) jäxete õigus efinboba töötifi mat*
rifu roatit[u[e ees, aga ta roaBrifu mapeft*
[tooni ja potit[ei ees. Cšt tööliste tjäbafib
ja nõubmifi läBi arutaba, roõis ta foftu
fut[uba tööli[i nõupibamijete ajafs, miba
roaBrifuroalit[us tuBas.
SKuibugi oli [ee puubuüf [eabus, fuib
— töötisroanemab tegut[efib.
(Eestis tõi ntuubatup [iin ütemxnefu
aeg.
16. noro. 1918. a. anti Kesti ajuii[e roa*
lit[u[e manife[t „(£esti ÄBariigi fobanif*
fubete" (91. X. ni. 1, 1918. <a.), fus muu*
[enš beltaxeexitr fa töölisflasflle:
„£ööfait[e [eabu[eb, tööliste finnita*
mine, õnnetusse 'ja Räiguste roastu, ü r) i 5
nemi[e* ja [tieigiõigus asturoab jätte
jõusje."
3[egi — [ t r e i' g i õ i g u s, mis fütt põ*
r)i[eabu[es finblustatub, fuib fximinaat[ea*
bustifus piixatub!
9Jtanifesti*tõotuste tuncstami[efs anti
22. jaan. 1919. a, (Sestt ajuti[e roatiit[u[e
määxu[ena „roaBrifute ja tefjaste tööliste
organi[at[iooni ja roanemate nõufogu põ'5*
jusfiri", fus ütesannetefs rocmematele
märgitub: „(Stteröõtte tööliste ütjenbamine
nenbe roar)eforia fattfets etteroõtte roalit*
[u[e roastu, ilma et neil Jealjuures õigus
olefs ennaft [egaba ettewõtte töölõigu for*
rasfe ja etteroõtte juf}atu[e abminiftratiiro*
[es[e ning majanbusli[es[e tegerou[es[e, pea=
te nenbe juhtumiste, mis [ettes põrjjusfir*
jas eriti ette on näljtub."
•Wagu juBa ülesannete toettemi[e[t när)a,
on ftirt mäxgitub efijoones ju[t fee, mis töö*
lisroanemale fe e l a t u b , funa ta ülesan*
beb tärjematt [etgitamata on jäetub.
6ee nn puubulif määrus, mis antub
üfepea*faeta ja nättaB, ei ta anbjab ei
t u n n u b roaBrifuroanemate üfesanbeibja
[ette instituubi tärjemat forxatbu[t.
(Ei aga neeb ulesanbeb juBto ajatooli[elt
ja trabit[ioonili[elt roälja arenenub, fHs
roõifjib töötisroanemab taga järjef alt tegut*
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[eba fa [ette puubutifu „põr)jusfirja" atufet,
fui aga polefs ära unustatub lähemalt
mäxfima[t töölisröanema õ i g u [ i, aga mis
i[eäranis enna[t hiljem malufalt tunba on
annub — fui ipotefs ära jäetub [ e a b u f e
[ a n f t [ i o o n i.
Xöölisroanemate ja nenbe nõufogube
instituut on tarröitif — [ettes töölist'las[i
fesfel far}t arroamift pole. Seba tarrottif=
fu[t tunnistaroab fa arufamab töösturib.
Settepära[t on tarrotlif, et töölisröanema*
tele luuafs ajaforjane ja [etge [eabuslif
alus, äramärfibes fa ta õigu[i! SBaeroatt
on aga praegu[e potiitili[e õ^ffonna juuxes
[ettes [uljtes ra^utolbaroat [eabu[t oobata.
XufeB paratamatult „pt)jusfirjaga" läBi
ajaba. SJfis [ettefe aga tingimata tarröitif,
on — [anftjtoon. %lma [etfeta jääB [ee
määrus — liitjalt täitmata, nagu [enigt,
i[egi riigietteroõtetes.
6ettepära[t tulefs roõtta friminaal[ea*
bustiffu järgmi[eb paragra^roib:
§ 3512. Xööstusettetöõtte pibajat roõi
juhatajat, fes [üüblane [ettes, et tema ta*
fistas etteroõitte tööliste roanemate roõi
roanemate nõufogu roatimijt, roattahbas
töött[e tema roanemafs roõi nõufogu Itif*
mefs olemi[e ajat roõi ajal, mil ta oli töö*
liste poolt roanema roõi roanemate nõu*
fogu liifme fanbibaabifs ütes[eatub roõi [e*
gas tööliste roanemate nõufogu! roõi roa*
nematel täita nenbe ülesanbeib, mis [ea*
büste \a määrustega finbtafs määratub,
f aristataf[e;
roangimajaga mitte üte 6 fuu.
§ 3513. 2;ööstusetteröõtte pibajat roõi
juhatajat, fes [üübtane [ettes, et tema ei
mafsnub tööliste roanemate roõi tööliste
roanemate nõufogu liifmete ,[eabu[es finb*
fafsmääratub ta[u, faristataf[e:
ra^atrarjrotga mitte üte fa^e[aja frooni.
&aitstusnoxmib on fttrt foffufõtfä roii*
bub frimmaal[eabustifu teiste roastaroate
[iiüfegubega, et mitte [üsteemi riffuba.
ajluibu roõtfs ju neib [iiütegu[ib roeetgt
rängemalt froatiftt[eexiba.
©esti tööfait[e [eabuste Solge [uurem
puubus on ju[t [ee, et nenbe riffumt[t fui
[ülitegit ei faristata. 9liifaua, fui friminaal*
leabustifus puuburöab roastaroab faristus*
noxmib, töösturib ei täiba neibfi ipuubuttf*
fa tööstusüfe töö [eabusnorme, mis Kestis
mafsmas xm.

Kurb peatükk ametiiihingulises ajaloos.
Pool a a s t a s a d a „sotsialistide" s e a d u s e m a k s m a b a k k a n i i s e s t .
9lbtnõtt, mis ei anna tagajärgi.
£ftoobri 21. jäeteal mälestab Fogu ©allamaa ametiürjingulme ajafirjanbitS feba
Furba filmaptlfit, mil aStnS jõuSfe toiteFümne aasta eeft n, nimetatitb ,,'fotfiatiStibc"
feabitS. Qlegjärf, mis feotttb felle feabitfe
feftmufcga, on ÜFS furmemaib amettüljtngm
ItifeS ajaloos ülbfe ja feue meeletuletamine
^ea& roirgittama meibfi olema rualmet, feft
meel ipole täiesti Fabumtb toHeaegfete fünbmuSte Forbumife Fjäbaobi.
,;@otfiaIt§ttbe" feabitfe ieFFimijel oli oma
merine eelmäng. ®ui 1878. aastal 11. mail
Feifer SBilfjelm I fõitiS larjtifeS tõKaS möö*
ba berliini peatänaroat, laSFiS Flempneri
feft $öbel ta peäle mõneb remotmri tpaugub,
niis aga fetSrii ei iabanub. $öbel feletaS
ftttjem — ta ei olemat tarjtnubFi piljta IaS*
ta. ®obanIine ja patriootiline" feltSfonb
fyaFFas täie auruga feffe attentaabi päraft
füübistama fotfiaiiSte, Fuigi ^?öbel ei iruu«
lunub fotfiaatbemorraaiia bulFa ja oli ülbfe
Farjtlafe moraalne ning poliitilife Ämega
olemus.
$m 23iSmardE aSjaft fuitlba fat, tetegra*
feeriS ta berliini: anba feabitS fotfiaalbemoFraatia toaStu!
kiiresti töötafib ta Fäfitafeb ja juba mai
lõftuFg oli eelnõu efitatub riigipäewale, ®uib
23. ja 24. mail lüFFaS parlament felle ta>
g-ccft*' .£öötisliirumine pääfiS feeforb rüüs»
tamifefi
9Tga SöiSmarcF ja ta fõbrab ei aimanubfi,
fui läJjebal on uuS jufjuS fallaterimgt For»
bamifeFS.
2. junnil IaSFiS ürje maarentniFu fiuFFaläinub ipoeg br. ®arl -Kobiting teift forba
FeiSri peäle ja jaamas teba õige raSFelt
SOmetliFub ieateb Fõnetfib, et Sftobiling olla
tunnuStauub enb fotfiaalbemoFraatia -põhimõtete #ooIbaja'FS ning Fäinub fageli partei
fooSoteFutel. $uib üftobiliugi lärjemateft fibemeteft fotfiaalbemoFraatiaga ei faanub ifegi
ametliF bülletään fõnelba, feft neib< ei olnub,
laffja pole iialgi Fuutunub iparteiSfe.
<š>eHeft rjoolimaia algas rjirmuS äSfituS
fotfiaalbemoFraatia toaBtu. 33iSmarcF faaüS
riigipäeroa laiali ia FuututaS roälja rtireS
ForraS uueb malimifeb. SalimiSwõitluS oli
rän'F ja Fuigi fotftaatbemoFraabib faib ioalimtStel pea fama palju rjääli, fui toorem, lujuneS ometi uue iparlautenbi fooSfeiS S3iS-

martfile foobfafS feHepooleft, et liberaalib
Faotafib fuute armu oma Fobtabeft. 9. fep*
tembril a§tu§ foffu uus- rttgipäem ja juba
19. ottoobrtl mõtti§ ta maštu ^fotfiaalbemofraatia üf)t§fonnamaenuIi§te püüete ma§tu
mõitlemife feabufc", mi§ ajaloos tuntub
„f:otfiaIi§tibe feabitfe" nime aü. 21. o!toobril ilmu§ fee riigi teatajas ja tjaffa§ !fof)e
mafSma.
Uu§ feabu§ afeta? fotfiaatbemofraatia ja
fogu tööligliifumife mäljaäpoole jeabuft,
fuitlutaS tiäb linnu pr ii!§. ^a§ ma-Ffab !õnelba feHeft, et fotfiaalbemofraatli! -partei
fuleti, ta ajalelieb panbi feiSma, trüfifojab
fonftifeeriti — feba fibti ju õieti feabu§
taotlegi.
93igmardf oli füE feabitfe arutamife ^ubul öelnub, .et „ta tailjab faafa oibata igale
IiifumifeTe, mi§ fannab jaatamat, pofitiimfet
ifeloomu ja püüab paranbaba tööliste olu*
forba..." .^uib fee „aumee§" unuStaS Fo^e
omab fõnab, Fui oli ma§tu mõetnb „fotftaIt§*
ttbe" feabu§ ja Ia§FiS oma tarfabel feletajatel feletaba feGe feabitfe aM FõiF ametiü^ingub ja muub tööIiSorganifatftoonib. ^suha
23. oltoobril fuleti figarttööliste ja fe:ppaae
üt^ingub, 25. oft. 'FlaafitööItSte ja fabulfeippabe ü^ing, 26. oFt. — metüllitööligte liit
jne. (Samuti fuleti ametiüFiinguItne ajaftrjaubug,
©otfiaalbemofraatliF petrtei mõi§ Fa§ mõt
pool põranbüüE tegutfeba, Fuib ametiüit)iuguline liiFumine, mi§ pole mõelbalo ilma
ütjinemife mababufeta, lämbus pea täiesti.
1886. aastal anbiS preifi politseimeister
mälja määrufe, miS tugenebcS „fotfiaIiStibe>/
feabufete, FeelaS ära ftreifimife ja ftteiFibe
õtjutamife.
Ühteaegu algaS tööIiStiiFumife tegelaste
armuta tagaFiufamine, &abanbeb ja tur)anbeb faabeti münglateSfe ja funmtööte,
fuib fee Fõif ei aibamtb.
partei lõi oma erilifeb organifatfioonib
ja -ametiüt^ingub Foonbuftb FinniiuSüljingute
ümber ning pibafib ufal&uSmeeSte šaubu
eluS oma organifatfioonilife aiparaabi. Wiiba
maljumaFS muutus • tagaFiufamine, feba
fuuremafS tõufiS tööIiSt)uXFabeS ^umi nii
fotfiaalbemoFrajatkt,
fui
ametiühingute
toagtw.
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SBteebruartS 1888. aastal pitenbati uelianbat ja miimaft forba ,/fotftaIistibe" feabuje fefifamft. Siga ta toalitfufe ringtonbabe§ tulbi itta enam artoamijele jette bratoonilife feabufe otstar&etufe foijta. £j'fegt „©«>
mania" fytbt tunnustama: „>@ t a i t a e n a nr
m i b a g i " , töötiSliifumine on raSmannb
teelttfeabufe f tiribeft üle. SftaiS 1889. a. alga§ ftreif tõifibeS ©affamaa taetoanbuSteS
-— fuulmata afi, ,/fotfiaIiSttbe" feabufe fefttoufel, •©treigift toõtfib oifa 120.000 toolilt,
©ee anbiS miimafe fjoofri 23iSmardi pailap"
fele4
25. jaanuaril 1890. aastal tuli riigipäewal uuesti arutufele eixitorralife jeabitfe
tä|taja piten&amine, fuib rafytoaefttuS Iü'f=

taS feHe 169 Ijäalega 98 maSiufetSmifel
tagafi. üftõnba lõppes fee furb peatüff @Q{.
famaa tööiiSTiitumije ajaloos.
Mi partei, tui ametiü^ingub faib tagafi
tegeftmfe nmbabufe ja "felleft ajaft öeale algab nenbe töõibnfäit bemotraaiia jaamu*
tamifefs.
Sftüüb, miiStümmenb aastat t)il|cm, efimb faffa ametiüljinguüne liitumine tugevaimana maailmas. Za et unusta netb
fyirmfaib aegu, ta teab, et nxtStafeb pole
meel Xõpulifult fabunub ja feEepäraft püüab
ta logu oma jõuga fytiWi finbluStaba täitemõibetub feifufoljti, et fiiS aueS alata julgesti ebafitungi.

SÖlõnoa ©oome faoamatööltste ftretstfi.
Xeatamasti algas Soomes fabamatöö* Soome feltfimeeste ioetamife üle iäbirää*
uste ftreif 2. juunil f. a„ mis raugemata fimift pibama.
funi tänini on teftnub. Äobanüfeb teljeb
ütfagu tjilifemab teateb näitamab, on
on mõnel forral tatfunub teateib felle ftreigi üftootfi fabamatöoliste faabif Sinblen SBer*
nurjaminetufi tuua, mis aga roit filjiltfutt liinis raljmusmaljeufe fabamatöoliste ferre*
matefs on ofutunub.
tatiaabi foosotetul Sootite ftreitijate toe=
fpea algufeft faabt? on Soome feltfimees= tufe tüfimufe tõne aua mõtnub ja feal fel=
tele truilt taafa aibanub tõigi Stanbinaa* gunub, et Saffamaa fabamates olla ftreigi
mia maabe fabamatöötifeb. SWes 11. ja teftmufet umbes 300 laema Soome jobama*
12. ott. peeti Stot§oTmts Soome, üRootfi, teft fisfe fõitnub ja ta Saffamaa: fabama*
9?orra ja £aant fabamatöolisite eitajate tööliste liit olla oma liifmetele forralbufe
fonmerentfi, fus Soome efitaja ftreigi täigu teinub ebaspibi Soomeft tuletoatb laemu
üle atu anbis ja Soome fabamatöoliste mitte enam tü^jenbaba. fiä^emab Uai^h
liibu nimel Startbinaamia feöfimeestele feEe otfufe tagajärgebe üle puubumab alles.
3Jtiba mõime meie felleft l)iigla ftreigift
tanu amalbas, felle fuure abi eeft, mis toit*
mafeb neile üles näibanub. SBülje felleft, õppiba? ftõige peält feba, et ta meie faba*
et naib Soomeft tulemaib laeum ei tütijenba; matöötifeb toõimfafs organifatfioonüs üp=
toguni puljt rafyaüft toetuft on neile antub nets \a rafytousmaljetife Jutfefefretariaabi
ligemale 80 miljoni fenbi mõrra, imiltefü liitme!s astuts, tuft oma palgamõitlufe for*
fuurem ofa Stanbinaatöia feltfimeeste ar* rai on õigus toetuft faaba. 9Bäi!e torral=
toele tuleb, Böbiarutabes läljemaib teib, bamata fal! ei jõua üfft õieti mibagi oma
friibas ftretgtmõitluft tööliste fafufs lõpule ^algaolube paranbamifetš te^a — organi*
müa, leiti tafuTttuts SRootfi fabamatöoliste feeritult on aga töölifeb jõub, mittega tõi!
&. 9H.
efttajat faata meel Satfa ja 3n8ü s, ^' aa le on funnitub armesitama.

Ettewõtjad — klassiwõitlüse õhutajad.
Xoak&BQ. ^aftoafspanuga tjeibatoab ette-IaS.fi maStu. ©eba näeme uuemal ajal felmötj^ab1 töölistele ette nenbe iüaSfitoõitlufe geSti ©affamaal, tuS oftoobri algul tefSfeifttto^ita. Haimal ajal on aga fageli juft titltöösturib taPfib alata togu tööstusharus
nee&ifamab ettetoõtjab neeb, tes teetoab tõtt, tööfulgu übetiofyoSfäntonflifti pubul ja juS
et nenbe eneSte ipbolt aXgaiatub tonflitte ipul^- rauatöösturib ftatfafib jttba enne toEettitotuba funrötS ja anba neile ifeäfugufe mõitlufe le4>ingu tähtaja lõipipü maHmiStama ette
laabi, tuS feifab üts ferme tlaifg togu teiife tottupõrget, mille fil)ttS oli alata tööifulgu,
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mis olefS ^uubutanub 200.000—300.000
töölift.
©ulja ametiüf)ingulife ütbiliibu majam
buSefSpert 2f. ^aip^talt amalbaS iiljenbufeS
nenbe nähtustega artifti, fuS rõTjutaS, et
„nenbe tjiigilaroõitluStega, mis afet ieiaroab
mitmefuguStel
alal) ei,
bemonftreerttaffe
mitte iiffi oma iööStuSgrupi, roatb oma
HaSfiljuroe terroeS uta!tufeS. £Mägita'Bfe ama=
Iifult, et nenbe fammube filjifS on tormal*
baba roarjerofjut ja riigi mõjnairoalbuft toö=

roõitluSteft. Oettel iBlaSfteõttlwfel on — leba bemonftreerimab patrab ettemõtjab —
mitte üffi ntajanbušli;! Kilg, roaib fa tugero
poliitiline märming... XööiIiSfonb et faa
enam toimiba |eHe järele, faS ta tafyab wõitInft laial ItaSfibe maftalube fronbil, mõi
mitte; erteroõijab funnttoab talle peäle feGe
moitluife, !uS töölistel tuleb tugeneba täiel
määral oma 'JlaSfifalibaarfufele." SCeift teeb
tööliskonnal t>raegufel ajal oma Imtoibe
faiifefs enam ei ole.

Tallinna tööliste olukord.
5lmetxüf)mgute tegettmfeft
Keskliidu j u h a t u s e ja w a b r i k u w a n e m a t e ü h i n e k o o s o l e k .
@. SE. ®effiiibu juljatufe poolt neljapäe=
ma ofytitl, 1. noro. f. a. Mfuhttjutub tööliste
manemate ja ametiühingute juhatuste üf>tfe£
fooSoIefuI efinefib Mfuinlnub ofaroõtjab
aruannetega fo^alitu oluforra üle. ^eil
anbmetel on oluforb järgmine:
Sitiljen maorifuS on roiimafet ajal juu=
remaib roäliSteEimifi jaabnb ja fette toitu
50—60 töölift juurbe toõetub. Sööb feega
jattub, Euib salgab on mabalab. fiubati
Iuli neib roäfje iõSta, fuib tüfitöö fjinnatafje
mabalalt. ^äematöölistele lubati juurbe
panna 16 fenti päemaS. SBafyeforb nor=
maalne.
Sftattbtee peatehastes on jaabub mõniu*
gaib !itfaroo£)aIiife roeburite iferanbuStöib.
(Suuremaib mäljaloaateib ei ole. SWõneb
• töölifeb on iafjti laStub, tetfeb ümber£aigu=
tatub 'muSiatööliSte lorjtabele.
thteS bejwoS on lugu famuti täbar: iööb
mäfye, Iitfufepipafib faabetaffe a^juruijaifS
jne.
Rotermanni ieljaStcS faroaiferoab tööli*
feb efineba p a Iffa l õ t g e n b u f e tiõubmifega 50% utatnfeS. Üt)tlafi on otfuSiatub
pöörbuba malitfufe poolt, et ftanbafs mafS*
ma 'palga alammäärab feabuSanbliM teel
roaStaroalt •feHeMjafeS raitouSma§eItfeS idttuIep^eS ettenäljtub Morrale.
RxnUxtoafirifloufab töö ^ooleft. salgab
mabalab. hiljuti fäiS tööinSipeftor foljal ja
nõubiSv et Õpilaft ei funnitafS tööle mitte
8 tunbi päeroaS, maib feabufeS etteuäljiub 7
tuubi Iõunama^eajaga.
S&abrxlu juhatus
polnub feHega nõuS $a tafyüš !õi? apilafcb
la^tt foSta. tööliste ipealefäimifel |>anbi

ftiSfi miimdfS feabuSilif forb mafSma. %äIjenbati aga, et ebaS^ibi ütbfe enam ei möeta alla 18»aaStafeib töölift. Dn fäfit paak
tatt ümberforralbamine, ^äetafje ära toit*
luSratiab jne,
$oSti Jjcatualttfufe fcfftööfojaS feStiS töö»
liste' manema malimine tetti)ett 3 fuub.
^enti igafugufeib tafiStufi, fuib töölifeb roa»
lifib fiiSfi enbüfe (toanema tagafi. üHiiib on
oluforb ^aranenub,
^o^Ii ttrantmil — tööliste oluforb enbine.
Saullupibuaegne lifaiafu, >miS mujal ammu
mälja mafStub, on tfta meel faamata, 'fefi
tnf. 58. |)ioInub nõus mälja mafSma. 2lfi oti
hiljuti IinnaimaliifufeS, fuS leiti, et oleFS
mõibub mafSta. S^üüb ta^etaffe fee tafu
ümber torralbaba ja feba anba ainult ofale
töölistele.
©abantiate^asteS famatfetaBfe töölift toa*
fyenbaba, fui uufi tellimifi ei \aaba. töölifeb
panib ette töötuba nii, et 3 päema oiefS tööl
öool ofa tööliStefi ja fiiS teifeb. SefjaSte
juhatus '^olnub feltega $iäri.
XfettuIo©fe toaBrif !!amatfemat fmtremat
tdfyfu panna paben roalmiSiamife afemel
tfelluloofe ^eale, mis aga faafa mõifs inna
tööliste mäfyenbamife.
Unioni" na;^ania6ttifuS feStab öineto
maJ)eBorb meister ^oerberi $>äraft iffa toeel
ebafi. ^onflifti pufyul tõsteti ofale töölistele toeiM >£alfa. ©eftmõtjab jäeti aga felIeft ilma. $ut töölifeb ja ®. X, ,f?effliibu
ju^atuS efttafib fifemiuiftrile märgnfirja, et
Boerbemle ei iptfenbatafS elamisluba, tefiiaS
fee jälle teatama! ärerouft. 5|5anbi jälle ofale
töölistele 5—10 fentt tunnis palfa juurbe.
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Teateid ameiiüiiinpisi.
Gšt toõimalbaba awettiifjingute tegelastel
ja Inimetel omatoafjeltfi mõtieauialbttfi {a.
fooStmtuimift, otfuStnS @. %. ®efflübu tul=
tmtsioimfonb oma. fopsoleful 29. oft. f. a.
nfwba ametÜtfjinguItSte Etuoiõljtuie foxxcä*
bamtfele.
Cšftmene feHefarnane EhtÜtoljiu rorralba*
talje 12. noto. M a 7—10. (šeStiuma £üö=
It&üfjingute ^efflttbat tuitmeS 2B. $änut
mnt. 31; frt. 4, millele ametinljingu Iiif=
mete täljetjpanu iufjime.

^Imettü^ittöwte oluforraft
toõifs ära imiörftba järgmift:
fftaubteetöoltste ühingul on üle 500 Iitf>
me jct 7 >ojafonba. SegetouS areneb fügifel
ebufalt. Sftõningaib raSfufi
on olnub
SSalga ofaronnal. šsfeäralir' nähtus tuli aga
ilmfifS XapaU
Morraga IjalfaS politjei
erilift Jjutoi tunbma ofalonno toaStu: nõuMS liilmete nimefiria jne. @ee fyetbuiaS
iöölifi, miSpärafi on praegu feal teatate
fetfai
Xoibttainete ühingul on rafil Xäbirääfimifeb öötöö ärafaotamife ja palgaolube paraubamije aüe. Sfceift tociatoab oja mõle»
mab täfyenbatub alal tegutfetoab ametiütjin»
gub.
ytmbt ür)enbaimijeft toõi toaStatoa liibu
ajutamifeft ei näi aga ntibagi roälia tuletoat.

Iafi eneste üeSfel õigemal ajal loobetatfe
läbi müa merimeeste finMuStuSfeabuS, milIefS laaja aitatoab merimeeste feabufega loo*
bub eelbujeb.
Siit ipüfyitfeb 18. notoembrilf. a. oma
10<taStajt lefttoufe imäleSiuSpäetoa. &a on
otjuStanub aSinba r a I) to u S to a r) e I i j e
f ut'f ef ef r e t a r i a a b i I i i f m e f g , et
faafg jfafutaba ra^touStod&elift toetuft foob=
jamatel tingimustel, fui tpraegu. ©ee on
merimeeSteie, feEe elufutfe iuba ral;tou§-'
toafjeline, eriti tähtis.
9iätfepaiöäIiSte ametiühingu Iiifmete arto
tõufiš ÕnneStanub1 ^algaiinõitlufe purjul üle
500.
S^üüb on märgata, et ofa liifmeib lorraliruli ei taju liiEmemafjujib. ^uib feHeft
loobetalfe üle jaaba. Siigutoab luulbujeb,
nagu ei pm& mõneb töölijeb fättetoõibetub
tajunormibejt finni ja tegetoat toob obatoü"
mait. %jiifyatu% on anbmeib jaanita ainult
ü^e jarnaje iu^tumife fo^ta, üniEine on Itftoibeeritub.
3KetaKitööIi§te ametiü!)ing arutas ia
muutis oma matujefaSja fobuforba, lõrtoalbabe^ jeEejt ilmfifstulnub |)uubujeb. ®atoatfetafje ligemal aial \ummbaba
jenift
Hilmema!ju (pool 'protjenti i^algaft), et
toõimali! olefS jisfetulelutejt afwböa erilift
toetuSlaipitaale. Šiifmeib foguneb iuurbe.
äMallitööStufe toetamijt lõrgete 'faitjetoEibega ei ipoolbata, toaib feltefs peaU leitama
teifi toõimalufi.
S:eemia=^a6eritööltste ametiüI>inguS on
märgata toäiBejt tagafilangujt. Siifmete arto
on toäljenenub 142 ipealt 102 ipeale. Sä!>e=
mai aial ifatoatfetaffe arwaba ^o^itos ühingu
ojaifonb.

SMjatööIiSte ametiühing on ip-eaaSialtMt
iegemift teinub „Unioni" aSjabega.

Sttglife ametnülube nflubmifcb

äftertmeeSie liit elafi praegu iile teatawat
murraneju aega, jejt merimeeste feäbuS on
paljubele füfiitnuStele annub uue fuuna ja
Ioonub teiftfugujeb talienbamije mõimalujeb.
©ee feabuS on igattar)eS fuur famm ebafi
merimeeste eluS. S]Mgab on aga ülbijelt
toaga mabalab, eriti füfetoeteS. ©eHepäraft
on fäfil ipaitgatoõiiluS. <See >on aga raSte
. feüepäraft, et on ipealefcaJfttmaS uut, aiwtiji
jõubu, JeS organifeerimata ia nÕuS igaju*
guSie tingimustega. Ülbfe leibntoai ©eSii
merimeeste julgas patju ftreigimurbjaib.
Sfteib oletoat ^nglife merimeeste ftretgi aial
finnagi toalgunub, imispäraft nüüb £ynglife
meriimetjeb heameelega ci täiemalt näfya ccft-

Inglismaal te^affe juba ipoole aasta
joofful juureuIatuSIijt tlrjuiuStöÖb amettnil»
fube. oluforra paranbamifelS. $üüta!fe fõifibele fanbibaatioele, feS efinetoab 'lärjematel
parlamenbi toalimisteil, jelgefS ±et}a ametniffube tpalfabe tõjtmife toaialiiffujt; et uuS
alanfüoba fo^e foffuaStumije järele toiifS
läbi jeEe uuenbufe. ütbijefS nõubmifefS on:
3 naela 10 % juitrune f^alga alammäär nä«
balaS; ü^ejuguje töö eeft ü^jeugune taju;
toifibe alabe ametntfifubel ipeab J)enfionifaamife õigus olema.
300.000^jt riigiametnifujt \aamb 150.000
inimeft toä^em fui 3 naela näbalaS, 100.000^
bai ametniM ei ole' ^euftoni oigujt.

aBaStutaito toimetata & $ii8Jar.
"
Sffiärioanbja ®. ZMimfftnwtt
SHrjafttufe o.«ü. „%<xfy" truff, !Vikina», SB. ^ämu mnt 31.

Äefflttt,

