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Sooliste tctfultfe futotpuljfufe tutölustamifele!
R a h w u s w a h c l i n c A m e t i ü h i n g u t e Liit nõuab s e l l e t e o s t a m i s t .

Mit amttttyinQtö piaxoab füftmufe Jäfüe tootma*
Wööltatele fuimife pvSfjjEecfat toõiimalbaminebuSie Jo määmtžie bõlpial. ©ee 'puibfeaeg ulaettemõtjate pchM £alga ebafimafSmifega on tab 'erimail ja eriliste töölisliifibe iuureS
tenimaatel aastatel faanub ülbtfelt iunmt®* ^aarift toäemaft ifuni ?at)e=Mme näbalani ja
totub nõubmifefs, mille eunmiimife eeft enamgi aasta for)ta. §imb ütbifdrS reeglifS
toõitfeb rafymuSmaif) eline ametiülijiingulifelt p&iv fee taugeltfi meel faanub. <3eITe!ftärafi
organilfeeritub proletariaat. ©e[t muutub ju ongi torraiafcl ajal mõitluS tööliste futottöö übeS te^niBa arenetmifega ja iärjeft täie* Jmfyfutfe eeft Sftal^mnStoaljeltie
toteiüljingute
liifumate ning. feerulifemiatfce -tmoiwate J a Siibu ipaolt tõStetub efirittibüv feabeS üfeS
toalmiStuiSmiifibe tariüülmfele
mõimifega <ee§imärgifs — iefia ftttoitpuify&tS fõigil mail
iffla fnrnatoamafS ning fuureimtat £irogutufi Jõigi tööliste maStnmüiMematuJs õigufefS
nõnbtoamaJS nii Fefjalif^It Hitt 'Ja maitnlifelt. ning finMnš&akt fee maSiatoate feabuStega
Öitytfaft töälifeft, leS maremalt lifitfate abi= nii igal 'maal eriti fui ta ral^tonSmaljelifelt.
nõubega oma päümaiööb tegi, on tfaanub
tööliste ifcalgalife fumipubrufe füfratuS
tifyti toaga feerUliSte ja tcüpfete mafinatoär» -oli pä&oaUrval tänaftou lewabel praagas
fibe Mjtiiia, JeEel tuleb Wbcoba äärmiife atrofeerub ^a^muSmaljelife ^mettiübitngute
täibelepanu ja ijringntufega. @i iaitfu feega Stibu rortoerentifil, fuS maStn mõeti feHeS
enam fiariltfuft fgdpödüwfeft pupeajaft, et JüfimutfeS pifem rejlolultfioon, ntiHeS fo-ntoeennaft fyoiba röötoõimielifena, irmib organifm rentB afuS feifufo^ale, ei „4ööIiSte tafuKfe
taaiab aeg-ajalt <pifemat pwbfuift, nagu Ifeöa fuftnipuBlufe HüfimuS ei ^ea olenema ettefyariliiEuiGt mõwialbataffe toaimilife töötegi- tootjaite 5«afi taJ^rmifeft J a -omamottft, maib
iak fumeftufyfufe naol.
feba tuleb tunttUiStaba fõigil mait tati töö»
gegeliMt fatftwtMi juba fuuremaS ofaS liSflaSfi teaStumaibliematut: õiguft. S^oob-fa
•MtuurriifibeS miimefugilfeb tööliste liigid malmiStuSiteBniifa arenemine, mis ÜEa fiire•kif ema taõi JsüBemaaialift ^algalifi fulni- maS temi|>oS ebafi lä^eb, fimmh töolifi järlOUfyruift ettemõitjate tpoolt foS MeftiitolöOin» ieft ro^em nii fexjaltfelt fui fa maimlifeü ia
gute alufel -Todi feHeMraSte maStotoate fea« nõitab 'paratamatult iga»aa§taft iOifesmat
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ipttPeaeiga. ©eilepäraft nõuab lonimerentS,
et töölistele ünbluStataifs tga-aaStane pul)feaeg, nttKe FefimuS pea'6 olenema teenistus
njja pufufcft, töiithtgmutšteft ja töötfcloonutft. ©rtti tuleb itoõimalbaba pifent pufyš&
aeg noortöölistele, armešje mõtted nenbe Fer)alift ja inaämltft areneuuift.
$ÕtF anietiülf)irtgitläfei>
organifatfioonib
pioSmab Iio-oilttjenna fcüc eeft, et tööliste l"u=
lotfe jpulifeaja Büfimiifek piülrjenbaba tailaiItftn tähelepanu, jn fõtgt abinõubega faajet
mõjuma fellefS, et 'fee pUl)Feaeg tiribInSiataFS töölistele itnitte ainult Mtötttiitiuepin*
guite taubn, rvmb felteFof}aSte leabuStega.
Sftü^uämfy eti ne ÄJÖöfeüw»
FortutbaS
ertlife untimufe felle Füftmufe Fofyta ja faabub anbmete põllyja.! malmiStaS JüüMotam
raftwatSiiHtfjelife Fonmentfiooni eelnõu, mis
pealS wõetama ur-utufele iibel ligemal töö»
Sonioetentfii.
®ama jumipiU)Fnfe füfimuS on ttrjebaS
ürjenbujeS pubFeaja 'otStarbeForjafe 'fafutami=
fega, tuleb üfytlaift afuba otifima mõimatufi
feEe FafuliFulS mööbafaatmtfeFS eriti uoor=
töölistele. ©elteFš peotoab aimetiiübluguttieb
orgautfaifiiaonib Fäfi-le toöiJma riiFIifuI toetufel feHeFobaSte puipeFobatbe aftrtamiife.''
©elle refolutftaoni ipõbjat faatiS ŠftaljtouSWair)eIi«fe Stmetiürjingute Stibat biüroo
9tarjtouiS!maiF)aItfeIe tööbüroole, mis afu£>
Sfta^toaStelitoit juures, märguf.irja, mitteä
ette panuaFfe tööbüroole afitba tööliste pal=
gnlife fuuHpufyritfe foiljta fättoa ^tott^tofl^elifc fontoeniftoani üiätjatöötamtfcle. 2BaS=
tnfeFS eettärjenbaitub märgukirjale tea/taS
tööbüroo waStama ojaFonna julyataja, et
tööbüroo Jogub taitoiltffe anbnteib ja peab
firmaS FõiFi fellel alal erirn.ail tefytatoaib
faminte ja maFSmapanbaroatb Forralbiufi ning
mõtab Faalumifete Fa eettatjeubaitub loran e=
rentft otfufe.
9Zeeb> jammub ja tööbüroo FieataljiliF
toaSätg et õiguS^a aga FoljjaliiFiFe tööliSorgani*
fatfiaone felle Füftmufe toaStu loinFS ja ÜFS=
lõiFfeFS jääma, maib MjuStatoaö feba errergtltfentale ja iärjeFiniblamate
roõitlnfete
tööliste fumipupufe itlbtfe FtnblitStamife
eeft, miHife toajabn.§ leiab järjeft laialtfemat
•tunnnStamtft erimatl.

©egiti tööltfefr on jelieS' fubteS, uagm pal*
jubel teistelgi aiabel, jäännb* teiste maabe
töölistega WõrretbeS laugele taba. 3linult
utõnei mätfjeatmutlijel tööliste liigil on foi>
ba läinub ajirtifelt fittoäpüfyFuift faaba. @uu«
remait ofalt on neilgi fee 'biljem jälle lv:a
toõetnb. 3P2ete äärmifelt miletfate ja raSfete
tööolube, mabalate ipalfabe ning termije*
maStaSte töörnnmibe juures ofittub funrine
palgaline 'pubfeaeg töölife terroife fofutami»
jefS ^ba majalifumafS. (Si to^i fellepüraft
meilgi tööIiSorgainiiatfioonib felte Eüfimufe
'inaStu üFS;fõitfetS' jääba. toaib ipeaimab 'tootma fette nõubmife otfefo^e fäfile.
SÖärjemoiIt
fabenäbalane
iga=aaStane
fntlnipit'l)!fttS täieliifu ipalga^ ebafimafsmifega
peats olema ©eStimaa ^ööiližüibingatte S^efFiiibu jubatuife armateS nõubmifefS,. mille
eeft peafifib afuma toõttlema tai? meie ametiül)ingub.
^öjfltibn jubatuS pöörab täeSolemaga
fõtgi ametiübinguite poole 'ettepaneFuga toõt*
ta fee tüfimuS ligemal ajal arutiufete ja tea=
taba 'maSturoõetub1 fetfnFo!t)t ^eflfliiibn fef"re=
tartaabtle, fe§ faabttb- anbmete ja otfuSite
põ^jail Foa§tab ülbtfe ülemaate nii tegelituft
atuforraft meil, Fui Fa aimaitbatub' fwtotbeft
ja nõttibmiSteft ntng fette põhjal aStub tar*
toitiFFe famme ja ü'b'tlalft efttaib fetteifo^afe
ületoaate=aruan.be ^a^mnSmaFieltfele Stmcttürjingttte Siibule, FeS omalt p>oolt aStub
famme, et fee 'EiftmiuS päemaiForrale tDõe»
iaiFS ai^el Itgemial rafylmt§!toar}elife tööbüroo
Fonmerentfil.
Ü^tfoft pailub ®ef'FIiibu juF)atu§ faata
Mfiai&li täpfetb' anbmeib feEe 'Sotita,
mtSfuiguStele töölistele ja Fui pxta a'ja iFe§=
te§ on praegu itoõtmalbatttb fumtne puipe*
aeg palga ebafimaFSmifega.
^efiFlitbu jutjatuS loobab, et ametiül5in=>
Qiib fette füfimuife tät)tfuft tatmilüFuIit '^tnba*
voab ja omalt poolt lõiF tee!roab> imiÄ niõtma^
Ii?, et meilgt 'tööliste fnimipudiFitfe füfimuS
furnub' ipunitttlt ebaft nt^iFuma |aFFalS,
Qžcäümm Söoltgüfytttguie ^effltibu
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Ainult ametiühingu kaudu wõid oma elujärge parandada!
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Ämetiühinglased, oma häälekandja ümber!
Gesfttiulifufc otfufek
„Töoiiste Hääl" igale liikmele.
•$aii'iii on toeel puubuljt, mig talfiStamao
2lrn'faabatoalt on toõimalif }eba üleSan»
meie ametiül)ingnte 'forraipäraft atenemift. net teostaba ral)ulbatoalt ainult fiiš, fui
WMl et tulef§> nenbe eeft ftOim finni pigi§= lõif (£. %. ®eff liitu 'fuulutoab am-etiülnngub
taba, toaib fatfuba. neib ütrijel nõul ja loul üffid jõul ja nõul !faafaajitaft>ab> ^ejifliibu
'fõrmalbaba.
iutjatufele nit faaStööga fui fa ajafiria lemi=
tamifega.
Üljefs fuuremafö puubujefs teiste ^wiaas- on meie ametiühingute nõrf [ibe oma
©ettefš toõeti ifegi mööbunub fongrešfit
ItifmeS<fonnaga. ^atjubeS ametiühingutes toaSfu otfuS, et fõif amietiüf)tn.gute juf)atu=
jon iu fegelifnlt oluforo nii, et liige ftwe* feb peamab' ajatiria faaStööga ja lemitamife^
fcaäfle ma^tu, ta fäib Ijeal iiAMel forra e p ga toetama.
paar ülofooSoteful — ja [iiS jäetalje ta
^atju on meie üf)ingui[t fe&a 'fongresft
unuStnSije. SUhtub fibet, peale liifmemaffu otfuft täitnub'? Slinulf ^aar amettufiingtaft
mafSmije, miba ta fa 'paljnbet juhustel ife to-äljaSpooIt ^efftiibit ju^atujt on möemaiFS
peab üt)iugnSje ära miima, tai nagu üf)ingn= (roõtnub Sogn fäe§ olema aaSta jo ofjut toega et olegi. ©etleS feifa;bfi pÕtjjuS, mifS taba faaStööga. Siga lemitamine? ^al)a=
uneb liifmeb a§,tub£& ütiinguSfe, toarSti fealt titjti tuleb lenntajatlt maStufeib: mul ei ole
mõõrbutoab ära. ÜDMe ühingute lirlmeS* enam aega ajafirjaga jännata jne. 2lru'jaa=
fonb on jelte tagajärjel toaga läMfaiin. ©i batoalt ^eabti niifuigufet forral olema a[a*
ole feHeft •Bullalt, 'fui teeme !fit)ittuStööb ja urial puubui|i ja neeb on: mäife lenümine
fatfwmc ühingutele mõita uttft liifmetb. 5£u* ja nõrf fobumaatine ofa.
leb mõista muuta' litfme&ronba ta püpmafS.
õn jelge, et tuleb otfiba teib fuibaS nuia
©flmefdES nõnbmifefS' fittt on mwimgi, meie ainufeft ametiütjingittiff
ifjäälefanbjat
et ühingutel peamab olema ujalbnSmefyeb, ftnnamaäte, et ta tõesti olefS' ftbemefš meie
feS tööfofytabel fibet ipeatoab töölistega, neilt fõifibe ametiühingute ja nenbe liigete toatel
liifmemafjujtb jtgfe 'faSIfeerimab, $ifjutuS« ja fellega fa faafa atfafs amefiüljingute
tööb' ieüvab uute titfmete juurbeitoõitmifefS üle&el^itu^tööle.
jne. ®uib ujalbuSniefjeb üffi ei ^wuba fau=
SlrtoeStabeg ajalfirja toöüfe tetoimijgea
geltfi Sõigi! juhustel feba läbi nuia, miS<
ja
asjaoluga,
et mättStaaabel pea fõif ame=
ühingute ebafiarenemifefS tarunlif. £)n tar=
tiül^ingub
oma
liigetele annamao tajuta aja=
tots ühingu liigete© faStoataba 'ttmefiü{)in=
firja,
tegi
@.
&.
^effliibtt juhatus ameti"
gulift mõtlemiStotift — neib' toäia toeenbu»
mijele, et ainult ametiühingute faubiv fuu= ühingutele etteptiuefu, et neeb feHi'f§ fõigile
batoab nabi oma otuforba paranbaba. ®el* oma liifmeife „XöötiSte ^ääte". 9^õõmuS=
MS on toaja, et ametiühingutel dieSfg oma tarnalt ongi mitmelt ametiühingult 1 tutnub
jaaiatoab toaStufeb, et nabfcdditoao ajakirja
ajafiri.
tulemal
aastal fõigile tmva liigetele.
Weiste arenenub ametina inguli-fe -RiPu*
$uio ei faa märfimata jätta, et üffifu=
mifega maabeS on 'ammugi meenbttoifele
iõufotb, et juljatufe ja uialbuSnteeSte Juttoal te§ amiettüf)ingute§ tfegi ametiühingute ju«
afu=
au fõige täljtfamafs fibemefs ühingu eljJ ]§atuifeb on mingile eifamale feifufo^ale
1
liibu liigete toatel oma ajaffoi. ©eHepäraft nub ajaürja toaStu. (SttefäänbefS ajafirja
näemegi, et mujal ipea fõigil ametiühingu» mittetellimifefSi tuuaffe eüef et ajäfiri ei
olla luualt erapooletu jne. Mui aga neil
liStel üffuStel on omia aiafirjab.
(üšelbui^fS, et ajafiri oma ülesannet täi» inimestelt 'füfitaSfe, mt'fS ei tule teie ja aita
bab, on jealjuureS, et iga ametiühingu Iiif= fiiS jeabia ajafirja erapooletule 'pinnale, ftiS
mel peab olema ametiühingute fjäälefanbja. faate neilt ainult fõrmaitepõifatoaib' maStu2fteil, fnS amefciiüfiingute toäiffnfe tõttu feib. @aab mulje, et iifS' oftt .meie ameti»
ei ole toõimalif igal futfeü^ingul ajutaba ül^inglagteft et näegi ^ea meelega ajafirja
ba
Oima ajafir|a, on „£öötiSie $ääl" 'püübnub mõju faSmamifi. «SeGe taga toõiömb pejitU'
1
imoobuStaba ifeba filba, mt§i feofS fogu GšeSti 'fün ainult parteiipoltititifeb faalutlufeb .
%. &. ^effliibu jui5atu(S on otjuStauub
ametiütjingulift lperei
1^3

cclan&a&u' Mercal aastal ajcfirja fiinba arme*
tiiür/ingute läbi iteEt&e§ 5 feitbi peole efJPf.
eeft. ©eega fteaB ajüfbt fyinna :^ooIeft Jõi*
gile Eätiefaabam olema. 9ciiüb> on tarwis
fõigt ametiürjtngutc faaStööb ielCefS, et tu-

fetoal aoSto-I- Eõt! @. St. ÄeffRüui taluiroao
anTetiürjinglafeb oma?§ ajofirja ja iatf)atufeö
toetafs ajaftrja faaStööga'. ©ee oI<ef§ juur
jomm ebaijt meie a-metiürjingwIifeS Ittfu>
mifeS.
Ä. 2R.

9la^tou6töa^eIttte ametiühingute Siit 1928 aastal.
Sõitoa fönclctüot) atvoub.
Kiire a r e n e m i n e .
9toI)tou3iroar)erine amettüjjinguline -Ktifuimine toõib r^uCbušItutoöega toaiabiata üagafi
1928 aastale. SiiiBmete ottou iarto-Mil fafto,
miš algaS ipäraftfõjaiaegifeft (früifift itlefaaimi=
fega aasta! 1987, ja'truS to 1908 a. ja mo to
ifegi ütet&CD, et ttiffimrfe armo (Iragmamife
ieimipa fel aaSÜal 'fuulreneS tuniaimalt.
DfarjirouSlroarjelije Wmeäürjingulifie Sliibu
Ifäfinueite arm 31. oetfämi&riFS 1928 a. tõnfiS
13.525.263 fceofe. 1927 üa§W' oli 13.144.226.
£ä$enoa& üiüftnete arm teüiS 381.038 e p
2,9% mõrra, toa 1927 enastal aaštoig
305.051 egE 2,4% mõrca. 91. ST. Ötiifet toiltmiate maabe iJejKiiltube arm jäi enbifefs, nii*
mztfk '28. 2ftaa:I tDüittiüfetoa terrori tõttu Sii•buft mäTjafongenub öeeJbit dmettürjingul^e
fefirTiibu afemele aSituS toelfa Idffütit.
Siilmete .arto iufl[i)M<e maabe järgi oli 31.
betfömlBril 1928 a. järgmine: STrgeniirinaS
82.574 (KamBrilteS igapoole 1927 CD. atto:
82.574); žMgiaS 518.658 (580.575); M g a *
ttaS
2.650 (2.485); %cmk% 155,978
(156.524); ©ommaal 4.866.926 (4.415.689);
<Safifa ameiniiFrube liit 390.648 (394.801);
@e$ii 5.506 (5.071); ^awrjuStmaait! 688.326
(605.250); ®ree/fiaS 98.470; SngliSmaal
3.673.144 (3.874.842); SõunaKaatotaS 36.044
(33.217); ®amm
144.000 (140.195); Satis
21.388
(18.732); Swr^emtagiS 15.377
(14.179); a t a e K s 1.064 (1.024); £oIIanbiS

220.545
(202.696);
SfcuftrmS
766.168
(772.762); 'Palestiinas 21.303 (2)1.873); Woolas 272.317 (2711.586); Shttdeenta» 26.783;
sftootfiS 469.409 (437.974); ©rjmeitlfiS 173.000
(165.692); #iSflxtamiaS 221.000; SõnnaStofrÜbS 40.000 (60.660); SSunoÖöane
St-afrtfaS 500
(600);
£fif)d&Mfo!roaÄS
558.608
(541.637);
Ungaris
124.378
(127.422).
šftenbeft anb>meteft näPuB, et lit'Bme'te
arm on tõatSttub' 14 mJaa fe^liibati Jcn lange»
•nufc 9 maa l e p i i k t ä , 4 feffltibu •Itifmete
arm ijäi enbijeiFS.
£särgmiSlte wtaabeffejBKitutbcItöfirtote osäo
on tõnSmub: 23uIiglaairkiS 165 (6,6%) mõrra;
©afifamaal 451.287 (10,2%); <£eSiiS 435
(8,6%); spran^uämadi 33.076 (5,5%); ööitmräZaatufo* 2.827 (8,5%); SEanofoag 3.805
(2,7%); SäÜiS 3.156 (16,8%); Suafem&urgiS
1.198 (8,4%); 2fte!meIiS 40 (3,9%); ®offanbiS 17.849 (8,8%); $ooIaS 736 (0,3%);
fRtoo4)fi8> 31.435 (7,2%); ©rjmeWfiS. 7.308
(4,4%) ja ^^W-olroaifiKloJ 16.971 (3,1%).
Sangenub' on liifimete arim: Belgias
11.917 (2,2%); Saanis 447 (0,3%); ©alffa
aimetmiE&t&e tt&uS 24.158 (6,1%); Inglismaal 201.698 (5,2%); STnifiriaS 6,594 (0,9%);
Palestiinas 571 (2,6%); Sõwtt^STafrtlaS
20.660 (34,1%); £õ>una»Sääne SToifriflOaS- 100
(20%) ja Ungari® 3.044 (2,4%).

Kuidas organiseerida töötatõölisi
(Selle tüõimalustcft jo wiiflbeft.
St. (Stein.

1.
ÜI)e§ färtejõuonatb jügifega on järjieforbfefltt itetajtoa ja malmja iäemaäKifiimtfena eftle
M i n u b frraegufe ü|t3fonma luutpamaitoriftjtm nä|ie — 4ööqntü&u5.
SKete >teame ülif)ä§ii, et Jogu iPmag. on
tööfaifi paljve, maga ^aliu enasm, fttt neib
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majao ttol^iitaltftfiS tööloTirfalbu© jo aaotuB'.
XölSpmxbvtB on üleilmline, mitte n>aib> fio|!aOüE nä^e. ^uib feffegü iJatatamaiMt toalfa^
läüto töötatöö:Ii§te fülftmu§ on meil — ®eSttS — '^'Iga .teiramaim, '^nlga maluifam, fui
e|l dtifagil mujal. SteiSiteS tiMbeS, mitte
airtuDt fuutemaiS toöSftüS- maib 5a i^õHumfa-

ianbu§liBe§ titEt&eS, on ixfyet e#E teifel UDÜfiil
forralbatub töötotöMtSte toetamine. On
olemaä töölisteflPmnttcammeiöölpuiuibufe toas*
tu jne. 2föeil feba :ei lote, «neil matitfeb fet
alal üjOCeS „mababu§". 2fteie toõimutfetoab
filjib ipeamab feba täiteSä lodmulitufä näl)»
Mg, ja eit TNtttbegt feifuiro'l)ti feHe&ft KifimufeS iöõtö muuta toaib tugeto töö'Hg!?onna
furioe, on tyäetoafelge.
äfteie ifuiutulme ^õHumajanbuSIififube rii*
fibe fyulfa. Astanealt feMe JK&& fuurem
ofa elaniüffonnaft omia iglapäetoaCt leiba ettefele fyanfima fcõttwmajlanbufeft. kõigile on
aga fee touga Rägiti ttaa&a, Cut^aUiu tarwitab
meie põHuüneeg, olgu ta fii§ noor toõi mana,
Ijxtlgalift tööjõubu. $e§i töörüifyfJtja on, \tyüüab
läüüajaiba lenammäfjem oma pees jõuga,
paremail lingul furnaiaffe !farib'Üaip'ft ja. itatÄteentjaib. SBäiSfefe etanbi IMuuIifegfe aa&taSife tooo Kü&üEene jumi, iötgle enam ifoüm
fttni neli ¥uwb, millal põlluipibaja fuufcemlat
iööiõubn tatmitab.
£ööii§ifyutg!aib, 'Selle tüjjtaStejõub £aneb
fumet nuxjmeb loHaima, tätbaB 'Ijeinöffuuirib
ja tttünib, Mbrib ja aibab, tooo turbaraibaft
ioälja ifüttematerjali, lammutab fraaime, töö=
thb faeme§!fite§, <remonbib maju line., jne.,
£ia'ifaita'Pfe ffngife faabubegi tänaloaie... Xu=
leb pilft ja ipimie aeg, mÜHe !fe§lte§ ei toaja
netb ifeegi
kõigile, ffe§ ,£ulgaiööft elatoab, on teaba
meie „§iilgaft)lab" palgaolnib, 3fni toalje fofufcaiffe ifegi ftbebamal tööajal' — fuitoel. (Segiti
töölife salgab' ei mõtiimalba foetaba mingifugufeib tagaltoaraftb, elataffe Jjeofi fufljtt.
2ftt§ '^öatoöb' tegema neeb, mi£ eitemõrmia, te& fügife tulefnga on tänatoale ^atfa^
twb? 3DtoatööIine ootab — faao mälje met»
fatööb, mõni ipäem fiia ja fitn-na ia fee on
toil.
Sirataiöölifel on toinulfe tee regtftreeribla
fofyaiPilfuä tööbörfig, Ju§ nitfugune oIema§,
iü liaifiata ootama omiatoalitfuStelpoottforral»
baiatoaib iga»aa§tloifeib üf)i§lfionbIif8e mõi
^äöaabi töib.
©eDmigte «aastate pifflBabeft ja iruirbabeft
fiogemušteft aga teöme, mtllt§te ragfotštegia
on feotub nenbielegi tööbele fräälfemine. On
ju teaba, ei fofyaltifub oimatoaKtfufeb ei fuui»
bo neib tötb (teoStabto mm fnmmabega. Äea=
taffie 'aga iBüttalt §a$ü, fuvmõkb „ra§ffe fü=
baimega" mietfe patemipoo^eib. etaSonnao töö-^uubufe toaStu mõitlemijeB Sfrebiite Iuba=
niab. ©eHetõiitu ei ole neil „õnneltflffiub:er,
lt% di!)i§ifonbli^uoefe tööbele ifiaaiinao, Sa
toä^emötR ftnbIJuij©tlmmet Jjiorrife l^äema eeft.

@i ofe fyamlbdiefr ön^ulfebv WiBai 'feflü fii&ataiüroe felgub, et tatmilifub Ifuimmab läbi j-a
tuleb lõ^et&ba. ©enini on !EüH leitult) iüf§
el£)! teine tee töö iat?amüfei?§t; !?e& ItnbluS"
tab et fee Sa igaiforb nii lõpeb.
Sföatgu iuöa tä^enbatub — ta ü§i§ffionb*
liiEBubele töööele ei fääfe tuhandetega: loetato töötatööligte ^ulrf, te& meie [uuremate
linnabe tööbörifibeS lööb ootab, fõneEemata
nenbeft,flfe@«wina fnrba faatuift tümü: töötatöölife faarbiüa fonntomab. It^igifionblifulegi
tööle £>ääfemifef§ iagataifje tööiotf^oi)' -mitme§fe MegoortaSfe ja üüfi. SBaeituali läfyeb Sfeiegi lerge füibamega „fQrgföt toob" —
üfyigfonbitifin töö näol — tööbörfi uffe ta^a
ootamlai; linblaMi 'toeel mäljemi „tmõnu" ^iafttib töötõimkie näQaixilgaiga, tööTife nälja•palga eeft fuib' fiiSin oobataifife, ^nütaSfe
üf§teilfeft mööba tungibo, tarmitabeg felteB
fa§ toõi teatub' föritoolteefibv fii§ ttth feba
toägemaim funbtjü — näilg!
^rijugnne on oluiforb täna. ^iifugune
oli tai eila lp lüleetfo... ^e§> tafycš) bua ipro^met jKt tõenbaba, et !§amme on oldBorb IdotugtiSfam?
39?eie ral^Hoa „pbremiaib' po'iab" tuuniStamaib. fa jeHafe oluffiorrai toomultoaMafefg ja
ennuStamao feCe patatamatu jänelbufena
5a§ mõi ifegi ra^toai mäliafucemitt.
On agai felüeft toa&tamaib' iärelbitifi teirvvi) ^arelmiploolfeb1 eralfionnafr, 'famabi er^afonnab> ituft 4)ärit on fannab. raljma „0are,mtab
#ojab" šogu oma olemufega?
2.
£ööli§fla§ft efutee on atalifelt ja igofiorb
mõitluifetee olnuö-; IfeGelfgi ta jääb Ifumi fuur-e
t>öörbeni... Bcht faatoutufeb', otgn nab> fuur/db- tefyi mäifefeb, on maio feHe ipineWa, fätieljätmdtu ja mitmejmtgelife mõltlufe ofatuleimug. Söõitlufe, miba oma õlgabel Sannaib
töörailjma
eeltoägi — am etiüljingulifuilt
orgüniifeeritub tööiltfeb. Dkme $)ibauub' fibeb'ufe§ itneeJetuletama fab^anbeüb tforbi: meie
atnetiüliingub on tiõvxpb. ©tittiollial mäibaimle feba ftoieel fl5orb. SD^etc ifobanlug on
teaiblif meie nõrfufeS ja feKeft oleneb tema
tugemug. ©eltetõttu puubiufi meil ^uli? elu*
Ixfi fotfiaaUjeabufi, nagu 'nnnilugfeabuS töö£nubufe itoašitu, ülbine IjaigngifinbiluStufe
jeaim® ja ^uK eSmöjärguilife tä^tfuifega teifi.
S^öÖtatöölifeb on ofa tööligfonnaft, ofa &§
antub m^mtenbir fõige imiletfamag feifuffiotra§. ^öötatöö'Iifeb on Ta fee ofa tööIi§<rounaft, ffeS föige mäl>em organifeerunub.
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Sorr al oma fetfitfioon afttitiaiba: SinnatbeS, f«s
igal .ametialal oima itrjing, on loomnltif, 'elt
teatud aüa tööline 'agtutb omö) ala üfjingu
It^meB, tibttöölifeb aga 'ülb^bingttgfe.
(XartinS, näite!§, tegutfeb fettafenai SBa&atööllište iiling). it^nguS tnteb tegörouft
airenbabia 'FinMa.1 ja mäiliatuiunenub ameti»
ülbitignliifet atnfet, et i^naegufeft tõiitulroaft
ja ebaftubtafi masfift fa§imäf§ finbet joa mm
üle§annete& teablJii! töötoäe üfifit§. ©ee on
efilmenie nõne iga tõfije tegeftnitlfe algitifelf§.
on fia fõilfj..
OBeme flülMt teablifub, ei arftitb otaffor» ^föfetijlellt) iirjing ja iubnt§tit tlomitee ei ofe
rag ja iõubwbe roatjelfbirra luures ei fuubeta itlbfe mõrrefböiroab. .^5fefeT§!loia§' itrjinguigi etj
enam tetja Ja felleipäraft ei ole .mõtet .Šco nou* tule nii fagebiaib ja jäirBfe muiulbiatuifi, fui
00, 'Inna omtai nõmbeib niifuinii toetaba ei igaforti ifolmiteebeg. On iat finöel, et näi»
fatttibidtta. Übišfonbliirui töö 'feiglniajätoTtine, fcelfg •üb'i§'SonblIii!n 'töö tööiline ifeaüt tobe taf)»
olgu ifee fii§ orm täitmine jnöt mäe läbitfae- fuh, fui ta mõne teife töömõimaünfe 'leiab.
roaimine, ei airtralba jn 'nrörjemdfi mõju Atnletoab afeimele uueb iai itueb' riäob. ©ee
roõimalbab etteotfa libifebta ifitutt, !teg finna
nbiSfonblitu du met/I) aniSmite.
mitte Itoböifeb ei ole, faigebažti, ipianaifu, ifegi
On töaba, et iibiSfionbliifiFube tööbe töö» teaitub tagamõtetega töötawab'. ^Iirta t"iFe»
fifi ei Ufoitfe ifegi neeb aDgelifeb tööfaitfejea» ma felgiitufeta on felge, et fettafe foogfctfuga
bnfeb, mille ala fmttitoab töögtuStööIifeb. ei fuifbeta eduffoTro pairanbiamfrfelfg toälrjeitrjigfonMirfube tööbe töötifeb on feabatfe tä« >matti nimietami§lloääiriiiIliifeIt äria terja.
be järele täielHiFuüt „Ititnu!tyriib<".
©ootui tetifiti on oluSonb übingu§ —torb
£abeS»ttabltmatu'It feofib meie efte W\i>
tiifmelfg
a ä t o u b jääb alati ilttrnielfg, on ta
mus, nurg i^ealroab ftig üfjiSttonMiififnfte tcöbQ
ifiig
tööl
<ef)lt
mitte, ©ee mõimalbaib ütšteift
töölifeb artitnb d u t e r a š oma lultolbe fait=
fefS ettewõtma, mis tegema? ©ellele Kijft- paremini tunbuna õ^ipiba, mõiimaXbiab luua
muifete ei faa maStata Salmel miüfil, ei faia olla ftbeimeib tetstte tibi^xguitega, et tarbetarral Ta
Barjte teeb1. Stinufefefg ifinbliafS ,ja äiralproio« nenbe abiga aiiröegtabb. itrjitug toob enefega
mitub ieefö jääb organiseerimine, organifee» Ifaafa •tiiifmeinTaiffifb, fee ei W&t aga eiema"le=
rimine ameti<üpngnl'i!fett. Ö^ÜBonMifw töö itõrjiDJafg oüta. ©öe ei tolba tööiigfltagfi lif»
tööline, töötatöötine $eb& iibijeSfe roäerinba metg, !feg fettagteft .tVbwgtugtiöft tagafi !o'b»
afumta teiste töölistega, feft iiljenbufeS on fob., (^feeneifeft anõigtetiaro, et töötaote'fn
teral liiBmemaififuift iroabagtiatalFfe).
iõnb!
^ u i fuuiiem ofa ribttööliätieft übcg oglfug»
SOHHine fceoü olema fee aimetiülljjing, mis
olefS imaStaro 'fnuremaile ofafe iöötatöölis» tööligtega on Ifoonbatnub ürjingutgje, fiitg on
lõügit anttu' Öfbrfra fergem oma otufotlbta \p&*
tele, j . o. liptööli^tele?
1
Sffeenefeft mõista öi ole .mõeföitoto mingi» ijanbpba;. ©iig meie mitte ainult ei nõua,
fugufe „töötatööliSjte amettübingu" eUulfut» toaibi 'fia toetdme oima nõu'bieiib>. ©iig fuu.=
fulmine. ©Infutfäliji iöötatööTifi meil ei ote, bame eKujtotiaffltnbXugtatgfeabiulfebnii töö»
firigi mõueb parentpioolfeb ,,xttibma:mebeb" jjuubufe fui* baigufe %mcal, fiig funbame Ja
ftiiüairoiab tõenblaba mingifugulfe töötiatööliste übftglfonbtiiBfubel tööbet miafgma paxmct inim»
flaSfi otemaSioIu. (©iinlobaflS ei mõelbagii' ei= lilfumab tingimulfeb'.
täima JjtaMa mõnb põbiairoajamub 'fifyti, feS
©eU0t>äraft tuleb übigfenMiffube tööbe
Ja tarbeFoit*rai leiab iFafuKfn oletoiat tööta» töötigtei — troõi töötiatööligteil, ifuiblag neiib
iööttne olla,). SBeel ifiocb — feEeipäraft ei niütübi nimetaba — oima feutfeb organifeeiri»
jaa iuttnigi oHJa „töötatööTi§te ametiiilitn» 'mife ailuifeb iimberbinbamifete mõtta (ia afu'»
guft". Peab Teibma iHEB iM&frig, feHe tnittff ha tõfifele 'organiifeertimifetööle fee on, tuleb
aiffa fõif mabrfftb, Otuforb' tinutab eS, fuä igarübel agtuba ömia .Mfeala ametiiübiugug»
mhib üfg tööKSiüijing tegutfeb, nüitelä ^är» /fe. ©iin ei toibi omia abi teuata %x .fogene»
•nuž, on Iir)tne, tuleb liitnba feHega ja tarbe» nulmab ametiübinglaifeb, fui feba maijata^e^
99Me juuremateg iinuabeg: 5Mkma&,
kartus, Sftar-mag Sa on eeÜmtStel ööigiMel
ptiiültub eKufutöfuba imiNagi töötatööliglte omia
orgauifotftooni lr\eiu$iift, 'tamalifetit nimeta»
fcaffe neiib ifofyaOEfatlöäB töötütööügite fonti»
iäebdfö. šfteeb roimiteeb on ttegutferatb ^öamifelt mütmefuiguSte ifoioirotbe efiitaimifega
tööbe mdlbaiatk — omawarliltfužltele, ja bele*
giaitfioonibe fatotmifega nii feff» ifut la omattKÄfugte toaStataate iu^tibie duure. £SÜ fee
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Meil ja mufal.
SKcrffiit töötab ja raafomätab la-abuifi.
tele itfjegi liigutufega. üm farnafelt roä'fi=
inimene, felle mõistu® mafina leiuta^ nub foeralt roõtta merb1 ja taSita teife foera
rut1]}, inimene, felle füüfittne töö mafina toal* roeröfoontesfe, feS mäfinub pole, fiiS ilmu*
.miiStanub, on mõrreilbatu mafinaga, fuigi 'teab fa fetle iuureS famafugufeb mäfiinnfe
neil ipuubub täielif farnabug.
tunnuSmärgib: meri roatgub filmabeSfe,
<Surnub' mafin, fuigi ta on tefjtnb roaS= Ijingaminie lätjeb fagebanrafg, füJbo lööb fii=
tupibamaft materjalift, fuiub fiiremini, fui remini, liigetes amalbitb nõrfuS ja.funMif»
elaw mdfin — innimene.
fus faob. griffSipäraft? %uft feKepäraft, et
• ®õige paremab mafinabtoStJrt)a&töötuba fee meri, mis mäfinub foeralt raõeü ja te«
maSfe laStt, oli moirgtne.
remondita 10—16 aastat.
gnimertie, fui ielatro miafin, töötab fauem.
^ui mäfinub foer Ipufjfab, fiiS neeb tun=
^nba 14—16 aaStalfelt afumab lapfeb nusmärgib faotmab: organifm mabaneb
tööle ning töötamab: mõni 60—70 eluaaS* miürgift, ja nimelt toäfhnufcntnrgift, mürf
tani, teijeb fõtgeft 30—35 eluaastani, oja Idfjtuib 'f)tgt ja mnatb-e mäljab,einete näol.
fureb maaremgii.
'üftiiinguSte fatfietega on teabat^femefjeb
SM, fellel töö taSfem, on feffmifelf elu- !inbtaf§ teinud, et tööajal fogub clauiasfe
iga Üitfjetn ning neil, feEel fer-gem — ipifem. organismi taäfinutfc mitrfc, mtba fcalt fõr=
^effmifeit mõib inimene töötaba 34 aaS* malbaba mõib maib ^uf)fnfe läbi.
tat, fee on — fui armuta 15 elnaaStaft, fiiS
Sföibta 'fauiem organifm föötaS, feba enam
49 eluaastani jne.
ta ipuitjfuft mtijab, et fõrroaibaba neib mäfi»
®a imtmefe organifm fulttb fatnuii töö mufemürfe.
innre§ fui eluta, furnub mdftnal, ainult
©nrnnb mafin teeb luaib teatub ftnb*
feüe maiega, et inimefe organismil on oma* (afSmääratnb' i'õ'õb: üts psM, üfS nael, nfS
buS afetaba 'tuhmub ofi uutega. SBeri tooo» niibiruU, üts nööpnõel tuleb teife farnane.
lab alataifa inimeje organismis ja fannab
Inimiefe töö nõuab .milumnft, ta t'6'6 mnu=
rafufeStele, millefi 'origcnilfnx 'fooSneb, toit" tub paremafS, täielifuurafs -ütieS milnmujemaib oünfeib, ehitusmaterjale.
ga, ürjtlaft fa milidfamafS:.
£$a funa on töö fõige miljafam ja parem1?
©ee/ miS rafuS tööfproffeSfig faab üle*
arufefS, äratarmifatub maierjalifS, läfjeb ©US, fui feba toimiiaffe normaalfetel tin=
merre ja mereft dfub aimele unS materjal: gtmnStel.
Söö .on inimdfe organismile tartoilüf jnba
fiinnib ainete maifjetuS.
fellefSv
et fee mõifS areneba, olefS tugem
%$a fõige peält juft fee omabuS, et inim»
organismis afetatafife Munub ojab uutega, ja terme.
©elle fõenbuifefS olgu mutrtub jalg, miba
eralbab inimmafinat eluta mafinaft. Stoibu
paranbatafife
gipfilabaSfe pannes. Stern, luu*
näol ei jaa inimene ainult energiat, maib fa
murb finnifaSimanubv mõetaffe gipfimäfjiS
ehitusmaterjali.
SC e i f e t S eralbab inimeft 'furnub mafi- ära ja meie toõime fobe näfja, et fee jatg on
naft fee aSjaoIn, et furnub nndfin mõib fiiS, peenem reifeft. aimelt bämitaS tegetoufeta
fui ta $aab füiei ning ia järele maabataffe, oM fa ^ubet, neeb furib, afrofeeruifib, ning
fana aega ma§ei(piba'miata töötaba, runa K^öffeb muntufib mäiffemafS mõrrelbeS
inimene, clitS tniaftn, ilma 4)itf)fufeta laua teife jalaga.
9^it on fiiS töö tarmtltf terimelie organiS«
töötaba ei fuuba, ta toäftb.
mile; tööta ofefu läbi l)ämttataffe fefyalt^afWits toäfib inimene?
feib. ^nimefeb, feS füüfilift tööb ei tee, on
güfioloogiiiSieS laboratooriumibeSi tefj= nõrgab, meremaefeb, nenbe lifjalfeb on nõrgatf arenemebv fui nab füüfilife töö afet ci
taffe järgmifi fatfeib<:
SaSiaffe foeral joofSfa niifaua luni ta täiba i|p'orMga.
formaalne töö on tarimüiif.
jõub otfa lõpeb ja ta maifya fufuib. £a f)in=
^gal libaifel intmefe -otrganiSmiS on ama^
gamine ja pulfilööf on muntunub fageb>a=
moJES, pea feiifab nõrgalt, filmabeSife <an mai» buS frfWw tõ-mmata, tööb teba. ®uib fe&a
gnnnb meri. ®ui farnafeS feifuforraS foera tööb mõib fa fetba maib teatub aeg. Reiale
lüüa roõi nõelaga torfiba, ta ei toaSta fel= feKe Hfja§ mäfib ja faofab felle omabufe.
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[ti§ nne§ti iga minutiga tõu$ma,
@ama on tähele ponbmb' fa tööliste
juures'.
SBäfibes miUutnmab töÖIifeb roäljemtä^e»
BepomcKfufifS ning iteeraab' (loiga[tb', mi§ fageli
maffab nenbe el'u roõi too6 juuri roigaStufi.
Õnnetn§iu£)!tube armu^tilif tõenbab, 'et
õunetuSliuirite on feba rotyfem, miba fanem
tööaeg feftnub.
©eEelpäraft ftzob terroiS^oiu teabug1 tar»
miRfuf© fa roabeaegi tööle, ning ^iternaib
ipedoobÜTfi ^ifbfeaegi, 6 ipäeroai järele ipnPe*
kaeroa.
@ee on teabm&Iif ^'bjenbus, .millele ra»
jatub S-tnnnilije 'töö^äeroa uõubmine, mil
loaga •jxtliu&eS riüibeši feabw&cwtMTfel teel
imaföma i^anbubi ja tegeliffui >eEui roiibub.
3MJ '©eSri© malitfeb tööaja fuCbteši roieel
felgufetu§'. Õieti feafö müiFSmia S-tnrmilme
tööipäem, fuib' roaga [ageli on ijelte ina§tu
eüfttub, ilma et feEefe ote1!» fari§tu§ järgnenub. RaJbtoatglroabetine fontoenüftoon, mi§
3Bafbingtonig fõiflmiM), on ©cStiSi toieef v&
tifitfeerimata.
S:öö!päeroia on roenttatnb
.ijjüfaife ületunbibega. ©eüe iroa^tu roõeti
läinub' aagtoj betfembriSuuS |a läeSwreroa
aasta öfimefel ipooliful abinõub taritoitufele,
mis anbifib ifa tulenrufi, ning aitafibi furuba
töö^äeroa 8-tunni lä^ibaSfe raami.
©tatiSttfe anbm(etel näitaSiBi töö;t)äeroa
pHGtu& tööStitStööIifel' 1028, a. teifef poolaastal languje tenbent[i. 5cii on roäbemaiS
etteroõtteis tööi^äeiroi meestel Etrjenenub':
gööinimene ei tööta 'mitte ainult fettel 2 0 - ^ 9 töötajaga etteroõttetS 8,54 t. (peält
ajal, fnS ta ertnaft pialgamtö roaibrttu roõi 8,51 t. pede ja teftööStulfeS 8,44 t pecM
munSfe ipalgaltleSje iööSfe. inimene töötab 8,28 t. ^eale. ©uurtööStufeS oli fee aga
¥a nünimetatnb roabal ajal. Riietamine, 8,68 t.
föögimalmiSiamine,
rabade majapiöamife
DraiStel tööi}Däeroa piffu§> langes fuur»
tööb', töölt tuM ta mine1! — itoif fee nõuab tööstufes (50 ja enam töölift) 8,13 t. peält
Irjaate energiat, luna aga fitbwne lirjafeb 8,11 t. peäle ning ettemõtdteg, fuS 20—49
ipuPuSperioobil on tegetoulfieta.
töötift, 8,13 t. peält 8,02 t, ipeaTe. Äeff@iii on M.nwb teabufeirneiEieb' finblale tööStufeS 8,15 t. peält 8,04 t. peäle.
meenbumuifele, et normaalne töö juureS ini=
&öö'päe!roa Iü'rjen.bamift tõi üfetunbibie
-mene roõib töötaba maitmiStutfeSi miitt iile 8 piiramine.
immt.
@t fiin FinMat TeabuSliffu aÜuft luua,
Sööpäeto, mille ptfifug et toa-Sia jtor= feEefS fai rjaribatS» ja fotfiaialminiSteeriumi
ttttxaliöö tingitttttfele, ott tertoift tiJSitito:, töö= 'p-oolt efitatub 21. Rei roailitfatfele 'feabuSeeljrõttbu Ijätotiato, teefi inimefe orgiatttStttt nõu tööaja fbrjta.
famStuhMrtlifitfg • IjatgttStttStele, nit feljailiS* <Seba eelnõu anttati iroalitfufe fomiSjo*
tele, iftMttmTtStele, fui fa fõIBlistele.
niS. Riigifogit lõipetaS oma tegetonfe ja eelinimene, 'M> mäftnnb, on mä^eintärjele- nõu jäi !roa§tuirO'õtmiata'.
panelif M pnfjannb' inirrtiene
4. riigifogitle efiitati fee eelnõu 18. fepÄatfeib ontebtnbi foiQ&Stega: iga iun= tembrtl fäeSoIeroal aastal ©eSti fotlfialftlüu
uiga, miš nob enam fooliS töötaiftö, fnure- •tööliste partei täiema (poolt ning on praegu
mB õigeCitjniirfe toigabe arro. $eaie fuatrt ifotifiaalPomiSjoniS1. ..
roatjeaega — Iange§ /roigabe anro ja |af?a§
O. ©tranbmanni roalitifuS om eelnõu
'äMi&a fauiem lirjaS tööta», jeba enam art
talle pupufi tattroiS.
gfctä on fiiS eftlmefetS -nnrntiaal-tdõthtgü
nttufefö ti>öajrft ja ^tti^fwfe fefttoitfe õige ioa=
Jjeforb.
£etfeb notwaaltöö ttttgtttmtfeb on: tar=
totltf toit, otstaroefofyatte löö losrralbuS ja
tööiaotuS tõigi orguatttbe toafjet
$aS toõtb 'fiuMalg määrata wanaaltöö 'ja «pnrjfufe aega?
SBõiife ja ongi määr atnb'.
S^eie organismis on elwtb, miS1 algab
tegeronft 'meie eftmefe <Ijingetõmbufega ja
lõ^etalb toiimafega.
©ee on — fübfl.
©uba omas tegeroufeS, nagw liljaSfi, al*
lub tüälftmiffe jeabujele ning fui faibia töötab
trogu elu aftoil ilma. peatufeta, 'ftiS tuleb fee
feHefi, et [übame lifjaSte töö ja pitirjfuiS toa*
^lelbumc/b nit, et purjtuife alal 'jubame Itt)a$
jõuab ipntjaia ja omaba uult lõub>u lebaSpioifefs tööfö.
£eame, et füba teeb feffmifett 70—80
lööft (tõmimet) minutis. Sföafe f o f M õ ' ^
BeXe •järgneb putjfufeperiioob., nit elt töö 'lüa*
fyelbub pnljtulfega. õ n olemas aipairaiat, «mil»
lega märgitaffife fübame lööfe joontega, üfteeb
joonebv imS ülesse poole lälfyelnab, roaStatoab tWutölmbele, neeb jooneb', miS1 nHa,
loaStainiab puljfufele. ®iti neib joont Mfw*
atitoegtaba, fiiS näeme, et tntmefc fitba öö=
4)äietoa joolfitl töötati 9 tunbt ifa 15 iwnbt
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Jo|tct mõtnub eiüatoa feijulNja, põfyienbabeS
fetOega, et «meie 'pealefõiaaegne raibmuSlit
iöb'Stu& ei ole Uulialt mi tugew, d mõimalil olefs mõelbamaS atfefatifeS'". '©titt toatel
baffe toailitfufe feleiufes üjeüunbibe ipiiratntife maStu.
$una £), ©tranbmanni malitfufe fefiataga ifeifab ritgiirogn enamatS, fiüif BobanKfeb
rühmab (tööeraironb, ra^nxtetofonb, frifiltf
ra^roaeraironb, fpõHuaneeSte fbgub, afimiflube foonbuS, maicmbnSrüitifm, maiaomianirnb,
fafglafeb ia toenelalfeb), fiiS näib ffiiE nit
tulewat, et riigitogu* enalmuS afub malit*
fufe feifuMjale ja eelnõni tagafi lüffaib. ©ee
aga ei täüjertbcr toeet, et ©eStt proletariaat
•löobulfs 84unnil'ife tööpäeiroa eeft roõiflemi*
fefi. &a Jättab mõitluft feni lruni 84mtni«
litte tööpäeto mafSma pannade maStama
tööala feabnfega.
Ttx§> puutub 8=tttnniltfc iö&päetoa ral)=
itmStoafyelifeSfe fontoentfioontSfe, fiiS oti fee
wtttfttfeeritub ja regiftteerttub rafytoagtelitbual «Belgias, SMgaartaS, fiCffitüK», ®reefaS, ^snbiaS, önremburgiS, Š)3ortngaaIiaS,
^unteeniaS, ^ei):fyofI>otoaMa§. Singtttttfi
tattfitfcerit«b: SIulftriaS, $iSipaaniaS, $rant=~

iuS>maaI, ^taaliaS, Satis. SjSarteenin ^s>o!t
toaSiu toõetub, tfmb Kitnüamiata; t u u b a s .
9i atif tif eer ümif ef^
parlamenbtte cfiteiufa:
©affamaal, SIrgentiinaS., 23raftiKaS, $araquais, UruauaiS. ©eabufeb om tnafgntaS;
83u»IgaariaS,
gflje^oflotoaKiaS,
SklgiaS,
£fE)ÄS>, ÄreelaS, SnbtaS, SftutoieentaS. ©ea*
bufeb parlMmcnbt piwM toagtittoõetub, tmb
rtiigii>ea .poolt finnttamata: SttcftdaS, ^?ii*
naS, Hispaanias, ^rantfuSmaal, ^taatiaS,
SätiS, Woolas., £su.gofIaatoiaS, 9tat>tfiS. <Sea=
bitfcb efttaittb toõi toäljatöütamtfel; ©ajffawiaal, StrgentikiaS, $8oIiimia§, 23rafiiIiaS,
©oomeS'.
Iftagu füt nälja, on rabmuSmaibeKfe 'ron*
mentfiooni mõiu 84unniKfe tööpäema Tiirumifefe faamis fuur. ®iiib tpaliubeS riifibeS
on 8=tunniline tööpäen} mafSmaS vinta maS*
tatoa feabufeta.
Singera tööIiMitrnmine on fee jõub, mi§
muial 8=tunnitife tööpäema on ellu miinub,
ta @eStiS roõibab tööIiSflafS toaretn raõi t)iljem, nii fuibaS ta ütjiäiõuib fuubab, omale
tarroilifu tööaja feabufe, ipanneS mafSma
8=tunnili|e tööpäeroa ia pikates iiletunbe
•^äbatoaiüiliffufeini'.
fi.
%

Kahvv uswahcline d e m o k r a a t i a .
ametiühingu!).
®Cm;ettiiif)inguIife liüfuimtfe teenefS* tuleb
ptbaba feba, et praftiltfe riigiipoliittfa nleS^
annete %vMa on toõ^tub maijanbuSbemO'»
fraotlia, ntiHeta Cptole täit laäärtuift fa ipolit»
tilifei bembfraatial. ^rtai enam mwrrab Iä=
bi arufaamine, ei b^entofraatiagi peab faStoama üle ara^muSTtitltffnbe 'piiribe ia m'im=
tüma rabinTuSTDO^elijeJS tegurifS- ©ee ongi
õieti ra^TDaSteKibn nleSannie.
©eHeS funnaS näiftb ra^TDaStetitbitt efi=
mefebi aaStab mitte möga paüiu tõotamai.
^a^toaSteliit oli JÜH aBgufeft peäle mõelbub
feefuigufe 'maatlma organifatfioonina, feS
pibi forralbama ra)l§toaSt!e toat)etbrrab ja lä*
bifäimij.eb täie'S# uwtel aluSM. ^a^maSte
pfaremaib ipäib ergultaSi OTõite: olefs 1917.
aaStai tegtttfemtb feefatgune ra^toaSte foonbiS, fiiS blefS •faabitb l^oiba ära maailma
fataftnoofi.
SBiimane ra^toaSteliibu iStungiärf paFub .toõimalrcfe iõwba felguifele, {uimõrb teoStunub on fee foonr. ŠtfuS olgu1 öelbatb Mie
algufeS: raJöaftoStePiibit mõte teeb fieefuaujeib
ebnfamnte, 'mtba ifitmne aasta eeft spoIefS
toõibnb aimata ette. ©ee tuTi atoalifttfS

miltte itffi ittSE)ttoate rtigimieeste 2)cacbonaIbi,
33rtainb'i ia fabvwvib ©treffemanni fõnebeS,
toaib Ha inglife itoaÜltifuife footoiaroalbujeS
Borralbaba täteHMt ümber ra^magteliibu
fefretariaabi maiitfenttnie. ®ttib fee oXgtt
mainttub maib mööbaminneS. '3Keib tjniottab ameiiü^ingulifeft fetfuifofiaft feeforb teine, meel täfjtfam 'BüfimmS, nimeit ©uroopa
it^enbiatnb riigib. 33rianb tõi feKe probleemi roaieilwSte aita, fuigi ta ei tteinub fon*
freetfeib ettepane^uib.
SWilleS pettub fi'iS> fee probleem? '®ui tafy
maSteliit tfe fujiuitab enefeft platioormi, milM peab ferftma raJ)lDaSte maailmaltit, millefS tarrotS fiiS meel ©uroopa Ü£)enbatubi rtifibe fü§teemi? On münnanie mõelbub furmeabinõuna 2Tme)eriFa (maSitu? ©eefugufeb
faalutlemtifeb ferüftb tõefpooleft übenbufeS
SBrianbM' afgatufega.
^uib 'imSjfi ei funba Büfata ümber tSfcaS'ia, et naljtoaSteliii ipole ometi tõeline maailma organifatfioon. 3rmeeri!a Jeelbub üSa
meel temaga liitumaft. pigemini mõiib maita
maStuipibift — SImeerifa taipab nät>a Euroopas oma miaenlaft. ©eal on näitefS '|>eafS-
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tegem^Jiijimuš), mi§ ilfo toed pnlftb raf)=
touStod^eltfc poliitifa feijifpurtÄ @t tofyi
itnnätaba, et ifoBmtoeetanb ifaiffc ^eoffi&tegemiSOTafjwbeft Iär)eb Hrtrtiftbe fowbu Sfmee»
rifasje fõiaitüölgaöe rnShtltanitjefšv ^afjtfe»
mata loob jee Süllalt foirnipliijeeritnb todje=
formöi raf)itoa§te ja riiiSibe toatel. £$a fyeofjo»
tegemi»fiüifimuje töeföE laljjenbamine peitub
mitte ©urooipas wõib 3Tmeerilai§. $äri§
põr)']enb'<atitilt räägttatffe feHefi, et ©urooipa
jeijab SCrrtieextEa oriwijel-. ÜD?ängtta5je Kige
täbaramat forti Jjafart^oltiitifai, mii© ei
toit rarjtoaib läifyenemtjeite, toaib jüitoenbab
toaemt. ®õif tetttoab, et •r/eafgiegemt§loo«

ibee, itoõimjaB teguriS rai'fjtoa§!tel'iibu tähti*
RMS 'muuitmtjel.
Shttgli Slmeertifia tjoibwb eemale rd^toaSteliibufi ,'piole ta fitöfi feelanub anna aitatoai
fätt rajjtt ifinMuStomijöfS. Samtubi JMoggi
patt on toatb täienbufeB rafytoaMe liibute:
tuna wiimane, näeb fõia§ itta toeel „toitmaft
toõlmaüuft", tunnustab efiimene joja tjitoiti*
jeeritub ratjtoašte juures1 täiesti toõtutatufö.
Skljitoüäteliibu fotjujeifg jääb toita orata põtji*
ftri foošfõlla ŠMIoggi ipaiftiga, nrtS tal ei
läinnb forba frmmiojel iigtungil.
Sföti toõib Öelba: äfwigt rat)nfinblu§tannfe

Kontserthoone Stockholmis, kus peetakse 7.—11. juulini 1930 a. V Rahwuswahelise Ämetiühingulise Liidu kongress.
rent raljtoamaianbuMifufl: jdjulEofyaft ipole fiifttrarg areneb laegtajelt, liig aegTafelt, ometratub fbi arttmeetilife ülejgattfie toatega ti ei fiact Walatia ta ebu, (üüriti tänutoäärfel
toäliaartoaimme. $a jee äiratunbmiinie toarjejt toiiftl mõijutoab fef§> faafa üttgltfe tööliätoalit*
amtab'fi Gmroopa ültSriiSfi&e ibieele fiiijxt j-a fitfe a§jalifub algatttfeb1 maianbinStiiBuI ädal,
gnbe§ riQ'rjto'a§teIiibuIe atitit tjoogit. Söfieb
Shtibaä fo agijab ebaSipibt ei fuliunefg, forba ij.aiMa foTmlbama imaailmiajmaianbttff
pole tõeipooleft toätjapääju araitub O'luforra ra!rjto«§itoar}elifel teel, fiitS on ipanbnb nurgaummifuft teift, fui ^uroioipa liitumine, prae- fitoi rai|tou§toiar)elifiefteamoflpriaattae^itufele.
gu luiiutab enefeft SBanadüm Iõpt;färi§tatub' @ee tee toõib ju oKia fonariline, fuib' ra^toug*
tefyx; Stmeerifa on aga ühtlane, tertotifldff. toalfieiine ametiü^inguline liigutame peab
Äiti tunnu&märgib ei petia, fti§' toarem toõt aitama ta tofanb'am'iifef§ ifaafa, jtft temale'
]§Üfiem jwtnib $ati4!tmertfanijim arenema ¥a on iiu tiafytt 'Binblu§itamine jama tähtis, fui
tööltöfonmale fpiaremate palgaoHube joetami$an=€nr0O!p,a ibeeb'.
efuftdtt*
äJteie feijame tõfta§ia eeä, et Sfcmeerfifo ei ne. 3lga toeel mcm: toõ&la$\i
mõtlegi aštubo rairjtoaäieliiitu Üfyineratö torti tõug on toõimalif iifiji ra^u§ elatoöf
©urooipa toõiifä aga õige ipialfut ffatffa üitõ- maailimag', m^tougtoa^eltje bemoteaitia flW
juba 2lmeerifa fitatüfefd €uroopaga / feMt r,e§> mi§ on eelbuijelši moiianb'U§'b'emo¥racrtic»
feijnfotjatt on Hšwoopa Ü|enbatlnb riifibe teoStamiifel.
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„(£i iial enam fõöa"!

9rar)rou§>marjelife Slmetiürjingniife Siiibiu
poolt 30.000 effeni!pliairit§ mätiaantubi fõjataastame raamat õatbfete, tegeliifitift fõiaeluift
ülcgroõieltuo i^tlittbiega — „& iial enam
fõba" — on jitfia paari fuiuga pea täiesti
ära irrtäiiüouo. Snitte märjem, fm 25 riigis
on fee raamialt teibnub oftjatb'. Sugematit

rjuil!? lerjti on ^'ütjeribanuib talle fittoaii!) iar=
rou§tufi.
©atufcetot tutilt oli ©affamaül
(10.000 effeimtf.), ©äjtoetüfte (6.500), $oIlanMS (4.500'), Inglismaal (2.500), ©oomeS
(1.400), 33elgiaš (700), ,§i*paaniaš (700) ja
^epoftomalffiagi (600 tffeimipfori). 100'—
500 on oftnub: šftootfi, Sõnna[fcicmia, $lot*
va, SCmftattt, Ungari, Säti, $rantfit3:maa>
žftuirroeenta, Uu§»Wl&zema<i, Staant, .'(Šeitt ia
fccerifo
Ür/i§riigibv 9IIIa 100 on läinuo
fee raamat i^oola&fe, Slrgcnttiniagife, Sfotift*
raaltaäfe, $anaaba§fe ja Britk^'nMa§ife.
©uur fiitwi feHe raamatu toa§!tu iöenkrfj
Sa r)üHbbe§ leroinemtb fõjünmštaft meeleolin.
„Qšt iial enam fõba" on brofrjiüür, miba
roõib osta igcüS, lia fee, feg ei o&fa peäle
GšeSti feele ül)r¥i teifi feelt, feft raamatud
£rofe ütbfe itefStt, imaib- ta ftfu amnamab ebaffi
pilbib>.
©ebla raamatut on meel faaba roäfjefel
astftoul ©e§timaa £ööli§üf)tnguite ®efrlibu
iitll>atufelt — SaHinn, SSäife ^ärnu m*. 31,

Mida tahawad ametiühingud.
@ce on JultuurUüfutttitte.
©n roale, tui armataffe, et ametiühingu*
line liitumine on ainult felleB olemas', ei
'roõibelba torgema töötafu ja parema tööaja
fafufö. Strnetrürjingutine liitumine ei ole
mitte ainult mingi lpailgaliifumife madina*
roärf, ei, ta taotleb r)ooipt§ raugemate uta=
taitoamaib' filrjite — ta taljaB fbgu «tOfanbitS»
elit tõsta förgentale fultuuriafttniclc ©eba
ametiühingute eegmärrt ei tarja rarjjuB
mõi§ta fnurem ofa neift, feHe Sdfufö õieti
aimetiür/inguie töö tetjaBfe. äftuibngi ei ole
inimeate rttjil, fe$ ametiiüf/inguieS ei näe
abinõu rogu maianbu&etn •« teTtoenbamifefä,
mingit arulfaamift ametiüfjingitiifeft tööft, ia
tõftafi, et meie amiettürjingub1 on riigi Ipölji"
feabufeS tunnu§tatub', ei tarja, neile täna-päe»
maigi roeet mafjtuiba päfye.
©etline fagebane ametiüfjtngute määrtuh
fe malefjinbamime on tefftnuo fetteft, et foii=
mafeo on oima tegemuäfaroa etteoifa nüju=
tannb toiattlufc parema iööitafu ja ±ö»öttngt=
mugie eefi ©ni fee famm pole etMif, ta
põr/jeneb täietifuti amettüt)ingnttfel tegeirou*
fet. £)n iu ifeenefeft mõtStetam, et lefrpane§ on roata .paranbaba tööttngimufeb, on
roaja faatoutaba fõtgem töötaftt, on tarroiä

fötte toõibeilba enam toaöaaega oma liifme=
•tele, on tarmig iaienbaba fotfinnlfeabitfi ja
^püüba taõimalifult tugeroat mõiu aroaibaba
tööifo^ufelc — et toaöancfg tee toõttlufele
ebaä})tbt§te fultuitrtlt§te ülegaunete teo§ta=
uttfcfl. SCmetiüifjingub nõuaroabi täie õign=
fega fõtge toaliumat fontroHi< utiono^oltber
lartcKtbe ja tru&ttbe üle, fe§ oma iirjefiikjfe
Ijinnabiftatuuriga foormairoait töö lif e maj ap
^tbiamift ja feS -põrmugi ei arroešta rafyroa
o^tniõnga. Srmetiü^ingub tugebeä oma tiX"
teüuifu 'ptibele, nõuaroab' fettepäraft töölis*
lõunale ?aafaotftt@taimifc õiguft föi!gig far=
na^teg. agjaolubcg.
^a
fotfkatfbnitufe
fi§fefeabeb roaiaroab' meel täienbamiift ja pa^
ranbamift. <3ee on famuti ülekanne, mille
teoötoJmine fuulub ametiiül)iugute töö 'rjülfa.
&uxb eetpooKoetlerub ülekannetega: ei
piirbu meel ametiühingute tegetouä. taeti*
ühingute faitgemab fi^ib nõnamab, et ametiürjinglafeb täte icabtowfega rürjiJfib finna
poole, et ttttmegte foo£elu taJÕitnaliJuIt täte=
»eFS, -f. t. et paremeffib fettžfonblifubi olu>
forrab. '©ellepäraft on ia ametiühingute
ülekanne,- et laiem raTimaüEit faaB jMtremab*
fortettb, et tema tertotfe eeft fioolitf^ta?^
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otSrarbeEor}afelt, et olefs SiHal&afel määral
toitu täiSfafmanntele 'ja kastele, et olefgi Ijea
ja otstarbete!) aue fooItotyeiuS, et 'fergenba•tafS fõtgtle ofa1 faaba fõigtft (Mtuurtfaatou=
tuSteft irre.
Sfttt laieneb amettüljmguBne liitumine,
oma ülekannete laienbamife tõttu, Mtuuri*
ltifumtfef§, mis mitte ainult ei fca üleS uufi
nõubmifi, toaib ueube tcoStamtfele fa ®$ah
faofa, mille tõttu töölisitbnna elujärje pa*
ranbamine ühteaegu faifu toob ta fogw üIjiS=
fonnale. • Sxtues alalõpmata uUfi :tnlruu.ri=
Ttifi toäärtufi, meie faimm-jammttlt ligineme
niimiifi paremale üifriSfonbiBruIe Totrale.
©nt fcä)\ui§ pe&ivub ei mõista meel neib
ametiühingute juurt üleSanbeib. Wab ei
kääpa ametiürjingulife litlumltfe fiiiglafuurt
ibeelift toäärtufi feft fee üleSfeatitfo filjt on
neile liig laugel, ta teostamine tunbub
neile liig aeglafena. SJMjub ei tafia mõista,
et ainult järkjärguline areng toõinralbab
meil fiSjefaStoaba pax&rtö&tfe üljisfonba.
^metiürjmgub on õieti toJtitamtb, fui nab
oma afutamife ajal afuifib feifulo^:aIe, et
fõtgepealt maja 'fõrtoalbaba itoaelfuS, f. t.
toaja ifratanbaiba. tööltSfonna elujärg. <seHe=
t>äraft amieiiüTjinguIife litfumife ajalugu
näitabfi, 'et ta ürgeline wõitlus on puJjt
pal$a* ja töötoõttluš. SlHeS fnMjern ameti*
ür)tngub §a£tctin-ab ntasftbelc felgiiauta nta=
janbuSltffubc ja foifiaalfete -pai^ebe õtgetb
twljjufi. 9fmeriür}ingute arenemine tai auta*

tuSlifttfS tuItnurilitfumifeB, nagu ta efineb
tänapäetoal, on teoStunnb raSte toõitlufe
Janbu, maSfibe tuima ütStotifufe ja teabnta»
tuife ja ettetoõtjaSfonna toaStu.
Slmetintjingub toõittetoab. ^taegufe oln?
forra 't>aranbtamife tjeafS. '^ab mõiStamab
fyvtöta igafugulfeb päfyeb aga übtaegu felgttaWab fa ^õ^ittft, mis tetitaraab fatnafeib' £>a^elfib. ©eft M tal>eta!fe mõnb' miga ^aranbaba, 'fiiš (peab alati algama lpe^juStajafi
tegutift. ^ a 'mieie tänapäewa ifotfiaalfe l)äba ipõtijuS on fapitaliftlilnS
majanbugfüs=
iteemiS. ©eba muUtcu — fette ongi meie
mabaametitttjingub feabnub enefele eeSmär*
gtfS.
Öluforba patanbabüi, feba tatjaimab pal=
jub'. Stä ettetoõtjiab fmnitaroab febafama.
®uib miba nab ei tafyay fee on, Ipraegufe
üliiSfonnarorta ipõ'f)ialuft, fapitaliftliftu mo>
janbušfüSteemi, muuta, ©eft fee tä^enbafž
ju faipttaliftlifu lafumajanbufe Eõtmalbamift,
tä^enbafö toõõrta tööjõu fttrttamife faotamift.
^uft fettelpäraft, et Oimötiiüliinguö tcš^atuab üleSel^itaba 'tjoopiS uue ü§iSfonna>
ilma ffaSfimaljeta — on nab 'faStoanub M tuuriliifumife!§ fõige laiemas ulatufe§. Wab
peämab järeljätmatut toõithtft majanbuSIifu
ülefo^tu ioaStu ja fellepäraft pmfš ifeene»
feft mõiStetafo olema> et iga üffif, fe§ felteft
toõttlufeft taT)aö enefele fafu faaba, ptaU
fõige jõuga Šaafa «ttaura ütete ntiettürjtugutc
jfiu FaStoamtfele.

?lmccrHa ametiüMngute lotigrefs*
SCimeertfa' ametiühingute ^eflliibu (Sl$.
of £.) eeltoiiimane ifbngrefS JuniMaS tootja
Ioofungi — funi jäirgmife fongreSfini Utfmete a<rto fotjefotbfefg. SoomnliiMt ei jaa*
natib 'teegi uSfnba feHe teoSiamift täie§ 'ulatufeS. <3ee frülübfõna pibi toaib tärjenbaima,
et tuleb pcrnua piit juba fõjiaajaft faabiE pü°
finub iii-Smete larton lanigemifieile ja tefycx €õif,
et fee fjalfafs uuesti tõnSma. ©ee"on ftt
teatatoal määral fbrba läinub. Siibu rege»
touSarnainne näitalbiti, et liifmeite anto on
tõu§nuib' 2.983.546 Ijeale, feega funrenenub
mööbnnub aastal 37.482 toõttia. Stotja on
faabub BiifmemaiBfubeft 432.168 boHarit ja
muub tuilub on tõftnub togu fiSfetnlelftt
609.633 boITarim.
^ongteSfi tööbeS ipeegelbub toaStu fee
Slmeertta töötifle linblufetuS, mitte on fflaafa
toonub tööStufe ratfiionaTifeetttnine ja fellega
üljanbnfeS olete tööliste curtou toäfjenbiamine
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ning töölife liigimarajane (toanabuje mõtte§)
eemaBbamtne toalmiStugpirotfegfift. ©elleft
tonelbi üSna amameelfeilt ja amalbatt juba
foonn jauata nõatbma fotfiaalltnbluStuft,
millele Slaneerila ametiü^ingub pöörafib fe«
ni n>ä'be täbelipanu.
^ongrefS roõttiS wastu toiis punfti, mis
ole!fib jufyinööribefš ame!ttüt)ingntele tuttetoal aö§tal. 9^ei§ rõ'bu*ata?fe tfenife fiSferänbamiSpolititifa arenbamife toiajabuft, etteroõtete jnnreS olenxtte tinnituSfaSfabt i^eafS
palgaft funbušliifu ma^aartodmife äriafeela«
mift, toiie^etoaft töönäbiakut, itõunapoo^ete
maaofabe tööliste otganifeerimife toajabulft,
toanabufe toiaStu fiub-üuStarntfe feabu^e tar*
toibnft ja töiöm^uretfemift neile, ifeS jäänub
Tomata toalmigtufe natfionialtiföertiimife tõttu.
. ®ef5Itibu eftoeliefS toaliti ilma toaStun
häälteta fenine eftmeeS @reen. järgmine
fongrefg tbeetaffe S3oStoni§.

Slwftria tö6Hsfc>ba.
SKRiHtfcb on feEe ülesattbeo ja tegeams.
©eabnSlifu tööIiSefinbulje mõte on liifup
mb juba pifemat aega, ta algab juba 1848.
o. reroolutfioonibes, ftttb alieS 1920. aastal
jõult teostaba ü'B eeSf ujuü! afutig St u ft =
r i a S. ^a fui jeäa eeSfnju on fatfittub
teostaba SfugoflaototaS ja mõnes ©alfa ofa=
riigis (SöreementS), ffcis jeMe tõufwte ei ole
jõwtubtoeel fufagif fui feal.
SDitiftrio tööliskoja üleScmbet*» on ipõt)i*
Uria pärafelt „töölistc Ja ametaiffube tu»
IunbuSIifTube Ijutoibe efinbamine ja uenbe
tnlunbuSIifu ja fotfiaatfe olukorra tõftmi*
felc fuunbuimate püüete fookustamine". @et=
iepärafi tööIiSfojal on õigus almalbaba oma
feifufotjt fõigtle jot[iaaIJ= ja inlunbuSipoIiiti»
liStele feabuStele ja määrustele enne fui
mtb antaffe arutamtftifg parlamenti, neil on
õiguS faaltcD oma efinbajab afttftÄfceSfe, mia
•toimitoab tuIunbuS* ja fotjtaatpõliitifaga
ning nab töötamab faafa töSKSftattStifaS ja
tööIi§r)aribufeS.
@otfiaa'IaIaI üffi itööligfobabe mõju okB
toiõinub }däba mätjefefö, feba enamv et remoi»
lutfiooni iSppebeB fotfiaalala piirataffe fa
9t'Uiftria 'fefftoõimn poolt 9m tomem töö*
RBfce mõju jotjiaaEpotiitiifag oli peetub' 'fõige
taltfamaB, fii§ nüüb ofutub iBfa täl^tfamafg tööliste tulunbu^^oliitiline mõju. ®ogu maailma tutunbušlif ömber^rralbamtne, mi§ annab enb tirjti inaluifa&ti tunba
tööligflasfile, futnniiB töölifi tffa enam ^utoi
tunbma fogu tutatnbuäpoliitifaft. ^ni töö=
Ii§fa'mbri mõju ei ulata faugemaiTe, fifiä
ometi ta mõimalbab tööKgflaSfti efinbnfelie
Tõigi tutunbuSelit üf^iBnä^ituSte jälgimije ja
üTfifaäjötife fontroEi.

on tööõpilaSie faitfe ja IjootbuS — nenbe
töötingimuste paranbamirte, tööaja spttr-amiue, pwfyfufe forraibamine, mõifluS töö*
õipilagte tarraitamife maStu fõrmafiStele töö»
Me, pattoa üniberfäimtfe maStu nenbega —
igafülgne noorte tööõipilaste ja aHeatiSte
tööliste faitfe nit feabuSaublujt mõjutabeS
Pua tööforjtt fontroIIibeS' ja noortöölistele
nõu anbeS eri nõuanbebüroobe faubu; 2)
mäljaränbamife foobuStamine nii roäljairän»
bamtje (pilgul fui Ca päraftpooie; 3) eriti
toHipotiitifa ofjjeibamine, mi§ on juba fotgi palgatööline ^aötoibie 'faitSmine etwfaHtbnfe tõuSmife raaStu; 4) !po£ttr)oiufa3jabe,
raabio ja mitme muu eiteroõtie mõjutamine.
®oba on farralbanub mitme aasta feSteS
üfjifaSjatift ftatiStifai tööipaEfabeft, tÖöõn=
netu§!rmnitujeft, maiapibamiiyefi, omamaIit=
fufe ja maabe (ofaritftbe) rar)anbul[efi, töö=
liSte arrou fõifufiuigteft jne., millele mõib rajaba juba finölat tuIunbuSpottittrat ja —
tööIiSCIaSifi tulunbugmõitluft.

^öölisfoita! roaKmab fmt ^aiguSfinni*
tufe ofalifeb töötrfeb, teentjab ja ametnifub
^oipbrtfionaalfe malimiSõigufe järgi neljad
feftffooniS (tööti-feb, ametnifuib, ItifremiStöö'»
Iifeb ja KMemiSameinifnb). ®obabe fuur<uS<
fõltnb foirjalifuft tööliste anronft: 2&iini foiat on 130 liiget, föige roäiffemat 40. 2Bii«
maSiet1 roalimiSiel anti üte riigi 646.769
IjäöCt, jetCeft mabaKtWettdirjingute nimefirja*
te 430.820 J&äält, friftliMe 56.837, rd&tmtSKMe 49.960 ja fommunifttiMe 15.272
fyääft. (üftimefirjab fooStataife aanditürjtn*
guiS, mitte fiiS poliitiliste parteibe fcoolt)*
^ifÄfube ja rarjfamSliftube nimeStiffube
'tjäätte arm on fetetatam1 pääntijelt a m e t SööKSfojab ei fega enb funagi ameti* n i l f u b e lifa^äälte föfctb, Eommamiglib
ü^ingutje po'1'iitifaSfe, mõitlat$fe palga- ega moobn§tatoab fanni§ flnbitaolife rn^imaBefe.
töötingimuste eeft, fiiU aga tööttSifojab pa$U)> ggafar/eS maoa-ametiütiingliaSte ntmeSKrja
toab teabiu&Iiffu ja piõtiimõtteWffb toetuft efinbajatb' on enant ftxx Mmneljanbiiffuv mig
fette&fi mõitluifeš. S:ööIiS¥oba ei ole fa Ie- mõimatbab neite oma Riiete täietifu teostaipituSafutijefS muibu ftrt mõlemab 'pwleb mije.
^lutoab foja "moj^eleaStomift tepitufefS —
miba füH fama '5äSti M ttatgt et te^ta.
£ööli§'tbiab on ofanb tõmmata oma tee»
S^öötiSfobabe ülesanne on aiimtitt mõjutaba niätugfe njäljapaiftmattb ififutb'*. Söiini tööomatoatitjnSte ja pKirlaimenbt fo'tfiaat- ja Kgfoja fieJretärifS on mäTjaipaigftem ruluntulunbugipoliittrat, ja et lobabe taga >on bnStjeabtane ®r. aSenebift ®aut§ift> (•yoiftetoaga tugeraab tööliste ja ametniCfube reab, ligmi teoreetifu ^artt ®aut£!ty ^oeg).
fitS fee mõjnStamine ti^ti on miljafaS. STIab,
Itf§ tä^etepanbam üft: 'tööliäfobabe junrmiHeS töötisfojab on ofutunub fnurt mõju,
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bt on te?f xnibb f <o t f t a a 11 e cc b va & 111nit enefe^orimife Sui iteaibiwšiIiMn tööb $uua=
t o a mi ai t u f o g u, mille aluifefö on olnub fe§ SBtmte.
$ogu Sfufttia •töäIt§lfo!ia töö on ee§fnj'itt"§
SCujtria foiftaaKwmwfraaiibe jurjtibe Victor
teiste
maabe töölistele, trifyrfefS tööIi§'BIa§fi
SIMeti ia ?|5errtef^Üro^feri raamaititfoguo ja
fui)!! fjangitaffe Itfa fogu maailma fotfi'aiift= lähema aia liTõttlu^es. ü£a di ale mingi fiirjt
lifuft ja ifotfiaalpoliitilifeft firjanbufeft. ©ee omaette, aga tu to õ t mi a I1 b a & töölisi lašfi
on maailma fõige täielifitm ia rtFMthtm htlüm&uS- ia fotfiaailipotitifat ning foobu§OttouSta
eriraamatufogu, mtiš toÕiimcTlbab toiljafalt tab feba.

Kõigile nahatöölistele!
©eltfimefjeb, nabatöölijeb! iJteS uneie feaft
ei ft)faf§ patemaib elutoõimalufi? ®e§ meie
feaft ei ifirtt toiliefrfa teenigtufe, ipiffo tööpäe*
toa, Ijahvn ittoirteri ia tööpuubufe üle, mig
meib ei M>a> inimtoäätiltjeilt claba ega enba
toanabugpäetoi uittoõrb fmbluStaba, et meie
töötoõimctufe /Batral mitte
•

tct^te tõugflta ci olefS?
Oleme leba fcrjctb lo>rra& $M ije teinub,
Hill teisite föeft futtilrato*, 'aga fötf (firitimifeb
ja rjäbalbamtfeb pole «mieifr ebaft aibanuby
pole irartoatoäärtli meie majanbušriffie tin*
güimwfi paranbanub'. ©MaKi&atlfe tõat.fu läbi
on meie toiteltfug aaft=cta§Mt fagitoanub ia
elwule&pibamiie toõimailufebi toeelgi Jttfa*
mafö, ragifemojfg- muiutumub.
$eafi fee nii tffa cbaft fefttttc?
(äi ja tufyat fotba et! @i tule meile ülMi
toõõtraätoõröm'apipi meie olu&Jtba ipiaranba*
ma, fuii' mitte meie ife — fõif ftfe ja üf§
fatgt ceft! — (finMašiti MFn fyoxbeg ü&tfefS
toõintfaJg organisatsioonid M u ei liitu.
Sftatjatöölifi Ortoatesse uimbfaubfelt iile
riigi 10.000 fltofe 'öletoat, ffeHeft aga omia
amettüfyingutegfe on fdonbuunb toaetoaflt
SOO. ©ee on naeiruitoäiärt ifoäflfre.
@i neeib* 300 fõügt xõuipingultugte peäle
toaaiamata ituigt sallin et ifuuoa äta te^a,
•Sui iHejäänub 0.700 iMbatbeifg ip<eattltoiaaltaia=
td?§ jäätoab, pmh tgaile olema päetoafelge.
äföeie toõime te§ teab fui Jjärbaib ^atoeibv
üMõil fui rjäib ja 'fjäbaitoaijaltlife nõubmifi
efitaba, fflša ilääitoab n&tb tähele 'panemata.
<ši artoešta midie nõitbimi§tega tööianbiaibv ei
Itaufe meie paltoeib [la riigiitoalütfuS nit faua,
Sui meil- tma orgjanifeeritu^i iöubiui feliataga
ei öfe.
•äfteie lä^emab naabrib, toäüfiefe!v ©fan=
binaöltoia ritgib, toõütoab nnieile fõige pate*
mat ee^itixt an&u feKe3, miba ametiül^ingiu»
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te§fe oirgQuifeeiritub 'tööiifeb fõif junbiatoab
fiorba jaata: atoarab tööPojab', 'pu'[)a§ fobat,
finbialfS noirmeeriititb tööaeg 3—4 Sorba fu'urema tööitajuga fui nneil; 1—S^uäbatline
fuitoe!pnf)i5u§ (fofliaftititoleipingn läbi fmäSalS*
niääratub palgaga; peaüe \^\it meel toetufeõ
oma ertifa&fabeft Ijaigatfe, fiutoma, töötoõime»
tu\t, itöopuubufe ja reiju tatral
£'õi! neeb' foobiu§tujeb ei ote jealgi töö=
anbiate ega malitjeiate armuft iile öö töö=
lišftele rüppe langenub, toaib pila tea aa§=
tate 100'ffui on neeb Jöütoeb Jätte toõibctub
fel teeil, et fealfieb töölifeb Dtganifcerhnife
iäf)tfuft l)tnnnta ogfatoab ja funi 95% oma
amdtiiHjtnginftešfe on foonlbunnb.
Ä.a meie faetute fette fätte! Sttinttlt taljet,
ftnblat tafjet ja toifa püübtt on to aja.
©eeipäraft iga narjatööline: nii 'Sui Bing»
feipp, fe§ om'0! toian!U)rga§i tööb tefya nofitfeb
öl^if .pailgalifena meiftiri juute© toõi toiabrüuiS
töötab; iga ipealfietegiia, iga 'pitrfal, itga fa«
bnlfepip, iga läeffiatttöe tegija itoõi 'fartoanafya
aml töötaja, tiTfjie 'fõnaga — fõif fe§ naXya*
tööalal iegittfetoafr, taiputage mal^o !Boibiu#
ja üfäfõifljuä ja aSituge ennem täna Uut 't)on>
me oma toetiii^ingute Üifmef§>! ®u\ meie
enbib ei fowtba ,fii§- ]üame ;fü;übi§taba aimtilt
tfeenbib me eluiätrje iäti?iäirgit(Kjie§ itoiletij*
miaf§ matuituimifeS.
ätmetiül§in.g afufe
Söaffali ipniešteel
nt. 8=a, teifel IBorral, tuba nr. 7. ^antjelei
atoatub igal e§'ma§!päeto)(a ja neljiaipäetoa o%>
M teua 7-^10-ni, '!u§ '$a Üiifmeib* toa^tu
toõetaffife.
ÜIc§, nafjirttööltfeb, vma olnforta ^jotan*
bamitlfele!
Stinuilt oma enefe organtifaitfioon toõib
rftetb aibaial
%. Ifta^iatööiiatc 9ktseit»^ifa«f«
jt$^at«§*

Sattuma maalritöoliste ametiühing tõstab Jutfeosfitft*
Tulge kursustele.
Statttnna müalrttööliäte ametiüfjing Oifu«
tatt 1928. a., feega ruäfje iile iüje aasta ma=
Ita, Sa pole lorganifatfioonilifelt jõnbnub
patiu famgemale tapfetingabeft, fuib on fiisfi
afimub lafjenbama fülfiimtfi, mille juure po=
te föanbannb aifuba manemafo üf)mgub. 0H*
mett nuttab iifjing tõ&ta .oma litfmete futfe*
ostufi iroa&tatoate furfušte forralbamifega ja
fäfiraarUatu ftrintaantfega.
StanarouSiel teiftforbfetel fuirfuStel on
õpetajateta maalritööa milunnb intmejeb,
fe§ anuamab iufjaltnft neil alabel, fu§ prae=
gnfel ajeni noorebniefjeb' meiftrite eifjf ettetootjate juured lübtfestel fumefuubel mibagi
ei õpi- Sciiübišaja ettevõtja ei pea õpilaft
enam aaStai läbi, nagu roanaSfi, fu# noor*
,mee§ nelja aasta leste® oimanbaS täielifu
futfeogifuje oinal alal. praegune õppeaeg
fešfab toiiS—fun§ titatb jatoõimalbabenam=
toäfjem äraõppiba ainult põranba., feiute ja
laetoärtoimife. Shnb feltafc „ošfufega" on
raSfe elu§; täbifaaba, 'peab paljut enam teab*
uta, elt faa'B teeniba omale igaipäetuaft teiba.
SWaalritööliSte ametiühingu' 'furfuStel ta*
'fjetaffegi auba noortele ftjõimatUft õppiba
ära näirefg- ntifuguifeib töib: puuffübamete
toärtotmine (tmitatfiioon), filtibe, lagebe ja
feinte maalimine, marmoreetknine, Mb'a=
mine, lafeerimine jne.
^nrfufeb peetaffe „£öö'Ii§te Bobu" ma*
ja&, SBäife-^ärnu nr. 31, igal egntaSpäetoat,
JeffnäbaM ja nelijäpäeraal MI 7 õtitui Shtr*
fnfeb1 algafib 6. nowembril ja fe§iamab 4
•funb. Õpperafja on mõrMemifi obato: Kifmetel, ?e§ ma:f§nub toä^emalt Mm tuub

tiifmemafju — 5 'trooni ja toõõraštel —
7 trooni. — Sirgu- jätfu iifsti noor maalri»
tööline feba iufjufi ifafutomüta.
Auna meil pea täiesti pnubub eeštifeelne
erifirljanbug maalritöö alali, fnft maaler
mõifš ammutaba täienbatoaib teabinifi, fitS
on tallinna mcatritööliste ametiühing aifunub' fir jaStanta maštamat ta firaamatuf, mi§
ilmub läfjcmal ajal. laamat on foffujeatub' faiffa ja roene paremate fafiraamaiute
põbjal ja fijalbab maga patju itufi, @c§ti§
tänini tunbnxata ja tafntantata leiutifi
maatrütöö alal, mia igale maalrile maga
toaialifub. ^äfiraantat 'iaa.b 400 tetiefulge
juur ja matfab ainult 250 fenti. ©tteteEi=
be§- aga toeel obaroam.
S'OobetaHna:.§ti tellib iga maaler omale
felle raamatu. 2lga fa (mittemaalritele
mõib t&ba f.oomitaba, feft featt leiab igaüfš
tufulitfe näpunäiteib, feš tat)ab ife onta
fäega mibagi roärtniba.
saamatu tellimifeb ttö&oab faata tallinna SDcaalritööltste ittjingute, Söäite 9$äz*
nn nr. 31.
Õieti otet'3 pibanub ettetoõtfjab forralba=
ma nii o#fu§furfufeib' tui £a ttiüEfima täfi»
raamatu, ^uib neib> tjuröitab nätjtatoa&ti
ainult fee, fuiba§ iööiifelt enam mäljapre§=
fiba, oStufe omandamine olgu töö lif e enba
a§ja(f§. 9?:eil aSjaoInbel pib1!.' ametiürjtng,
te& tjootitfeb tööliskonna tjeafäetäigu eeft, fa
ftttfeo§fitife Tatjenbamife oma tatte mõtma.
hoobame, et maatritöölifeb o&faimab feba
õieti fjinnata ja liituroab oma ühinguga.

Teateid ametiühingutest.
9JIÜS olen ametiühingu liige?
tseüepäraft, et mul on julguft fammuba
•faafa oma taaStöötajatega ja õiglafelt nõUba
feba, mi§ peab tuntuma 'meite.
©ettepäraft, et ma tal)'an, et iga mee§,
iga naine ja iga noor faafä Ijää toõttfu, t)ää
toibu, p ä ritetufe ja 'tuHalbafelt aega lõige
felle nautimifef§.
©eüepäraft, et põlgan mugtuft fa ruma*
Inft ning püüan iertoife ja teabufc poole.
©eEepäraft, et pean enam1 lugu färife*

mb riieteS* aitfameclfe tfcloomuga intittcfcft,
fui upfafaft totfpeaft, M rcu)a 'panga§.
©eltepäraft, et ametiüfjinglaft au^tatoab
fõif, mariaarmatub ita i^i$oiibeWa§tafeb, maenlafebv feile feifnfotjab olenemab' ratja^utoift,
mitte aga tat/feff fü.bameft.
©eHepäraift, et liifmentaffu tafube§ olen
uieenbunub, et fee minu ofafe aitab e^E inönb<agi ära itetja anete ülbife a§^a fafufg, et
felle abil faab 'etjl äratjoiba niii mõnegi õn=
netu naife ja tapfe pifairaib.'
(SeHepäraft, et olen ennemtoalnuS-toõit175

Iema itffi maealeate farja toaStu, fui jätan üffinba oma ametiwenna.
©eHepäraft, et td&art enam leiba, enam
elu ja toäfjem futnamift.
(settepäraft, et taitjan ipraeguft feaforba,
mi§ täis malet, üfeMjut, 'piina ja toaema
aijentaoa imega, mis rajatnb üljiSfafitlc, õi=
gnfele 'ja ülbifele fyeaolule.

SaUinna rätfeuatööHste orgatufee*
rtmtsfuu tulemufi.
SMDCiittttQ täitfe^atöäliigte aimetiürjingu
ipaolt mäliafuutlutatnb oügaaijeenmiSfuat 'Iõ'p«
ipeS mööbnnub piipetpäemal „$]3anboriui§<"
ftjÄu-ftttfutub 'filmtugfoioSoitefuga, Sud efineS
fõnelejana [ms & ^oifjanfon. kõnelt fiwuttati
fwure tähelepanuga ja feUele ijärgnefibi elatoab läairääftmifeb, miHe feSteS maeti jõna
•tätfepaltöötiste ellu puutuitoate SüfirnmuMe üle.
ülftnujeaS mõiSteini terataailt fyuffb tollibe
t-õftmine, mis aitab fuarenbaba räfcf<e!patööS'=
tufeS töäpuwbuft ja miagtuim õetub refal.ut=
fiaoniS nõuitaBfe tollibe alanbamift.
ÖrganifeerimiSraitga roõ!t& amietiü^ing
•jäeba täiesti rahule, feft fette JcStteS on
ühingu liifrnete airto1 jumrenenubi 15% (mõrra.

Sattu Spttutööiiste fl^ittgu
ülbfoosoki
2f7. Ä f. c. peetub kartus ^uUtööIiSite
Ühingu ülbifoioSoIeflulft Wõeti elawat idfa.
$äeWai!torraS olib elulifieb' ja nubfeb' füftmu»
feb ühingu dua. ^õIjimõtteltMt aitfuStoii
alates 1030. aastaga jenift lif mJemJaffu tõSta ja alu£ £anna ftrctgt= ja töityuubufe Jor=
^al afiianbmife fagfabde. SSagifaW föbu*
fort,a WäiljatöötamiifeifS toaltti 5=e liikmeline
ramrisjon,, IeS oma iöötnlemnfeb enne jõulu
peetawale ülibtooSoIiaBulJe efikuma >peao. Wa-

inua töötlaüa!|e wälja matufefktSfa iä^fem
Hobuforb, lEuna fertini aeiti fobujemiarit fäfii.
©uutenew lürmiete arm efitab ta 'fuuremmfr
nõuibeib

ölgn ftimifo^al mainiitub uljalbuSImeešte
•tegeWuft, leS ühingu äljjaaffS läefätgufS toaga
pailju juubaimab tiefya. UfalbuSmeeSfefS un*
nuteti efiialgu 6 feltfiftneeft.

Sartu tööltsttmnemate nõufogu
afittatub*
®äe§aleima to efiWeStel päemabd peeti
£aduSi iSööiliSittjingulte ©öjSTttbitt: algaiufel
iööliSWaneimate ifooSiofef, fuS fäfitati töölisWanemate eüat puuituwaib jja o^ganijatfioomilifi flüftmufi. ÜfStneöljelt atfuSiiaiti ellu*
ruitfuba tööliswaneimiate nõutogu ja waliti
efialgu 3»l!ÜEmeHne juIjiatuS, i?e§ juba tege*
mu©fe on afunub. ^u^atu&je maliti: ST^
Saane — efime^e!§, 9^. ©tamfierg — fefiretärt§, 9t. ^In^en — toeffnrtfä. ^uJjatufe
foo§iole!uib ^eetafje ifcartoibiufe järele, ülb^
nõuifogu foio§ofefuib famuiti, Mb- Waimalt
1 fiaeb im&. — ^una Sairtu§ paliube§ ette»
mõtetel tööIiSimaniemaib' maia nilmelif-elt onr
ifamuti paliubeS punibiuimabv alfetao jui&a ainult oima õiguste imafSmapanenräte, nii»
palju ifui fee praegulje fieabnje liuiuteS mõi«
maltf, nõufogufe juureb üleSanbeb.

^Itnetiu^tiglaste palcfanbiat
„ Sooliste §aalt"
atfuStatt 'fiiliufti peietub' ülblfoioSoleiM fgigtle
oma litlömetlc alates 1980. aaStaft (ü'^imgu
anmel ielfiba haritu ^uutööliste Ühingu ja
Sartu IftaljatäMiSite Ül^ifutfe p&sM. ©eltele
eeSBuinlifiule algatufefe iärgneimab' 'XoobetamaSti mitmeb 'tetfeb ^artu ü^tngaib.

leiawad ametiühinglased E. T. Keskliidu juures
asutatud j u r i i d i l i s e s t b ü r o o s t . Ametiühingu liikmetele n õ u a n d m i n e m a k s u t a .
Tallinn, Wäike Pärnu maantee 31.
SBa&tut(ttD toimetaja 3 . $itSlor.
2BäIjaanbja <S. SMHSttljittõute Reffliit.
^iria&tufc o.»ü. .Xafft" trüf!, SJTaEinnaS, SB. Sgärnu m n t 31.

