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13. aprillil 1924 a.

I. aastakäik

Mele tulewiku fihfiöefi
Meie kutseühingute, organiseerimise ajajärk,
on iocel Üithike — alles 7ninewnl aastal tehti
scllega .algust. ©tilli wõime rõõmuga näha,
et slmvem jagu raiMeebasi on ühinenud iikji*
lute kutseühingutena ja neist wiimastest tugew
ieskühing lujunennd, kc>lle liikmete koguarw
3000 ümber. Keskühingu -lühike organiseeriuusaeg lõppes kindal sammuga, teda kroonis
esimene üleriiklik raudteelaste kongress, <jct see
aeg tuleb meie raudteelaste or,ganise^rimisa^a-.
loos kuldtähtM üles märkida. Kirjeldatust
näeme, et üksikud raudteelased selles tähtsas
töös emlllftsalgawalt on töötanud, et koondada
organiseerimata kaastcenijaid kutseorganisatsioonidesse, kuid neid töötajaid on, kahjuks,
siiski w»M wähene wrw. Waja neid rohkem!
Kuulvs Saksa kirjanik Goethe ütles: „Igaüks, kes immeb, et ta natuke mõjuda ehk luua
wõib, peab üks> Kiu f u w a i m olema ja ennast
tunda andma; ei pea ootama kuni teda kutsuw
takse, ei pea tähelepanma kui teda ära saadetkse." Nii on siis ka meilgi mehi olnud, kes
nende sõnade eeskujul talitanud. Ei olnud ka
neid keegi kutsunud ega saatnud. Kutsus» neid
t u n n e ü h i s t e g e w u s e t j ä r e l e , kuigi
selle juures mõnikord ka pilkeläuaks tuli jääda.
Oelle eest peame nen^>e tööd nüüd tänuga hindama sa kõik ühiselt kaasa töötama, et alyatchjate pool,t külwatud s«em,e meie organiseeri,
mis^õllul tulewikus rohket wilja kannaks. .
Huj suur on kuWorI-anisabsioonide tähtsus'
raudteökastele, seda näitab wäl;smaade raudleelaste uhkus endr wankumata olemasolu ja
M peäle jte setleft oleks sim üleliigne kirM-

dada. Soomes >j;a Saksas on raudteelaste
pere oma tugewa organisatsiooni tõttu isegi
niikangele jõudnud, et raudteelased, kes pole
kutseorganisatsioonide liikmed, ei wõi ametis
o l l a g i : or>ganislltslooni distsipliin s u n n i b neid ühingutesse astuma. Sarnase korra
on nad sisse scadinud juba tol ajal, kus nei.
weel tagurliwe riigiwalitsus Püsis, kes ühinemisest ehk töölisliikumisest waid tonti nägi.
Tuli wõidelda raskustega. Peäle selle tegid
organisatsioonid oma algaastatel ka ise palju
wi>gu, mis hiljem parandada raske oli ja nimett sellega, etsnad õigelt sihilt kõrwale kawnsid ja k u> t s e l i s e te liiknmisele p o l i i t i l i se wärwi andsid. Selle järelduseks oli laigu,
et paljud kutseorgwnis-atsioonid suluti. Olgu
siin mõni näitus.
1876. aastal Austria riigipäewa poolt
wäl,jaantud ühingute orgamseerimise seaduse,
põhjal, tekkis ühingute wõrk Austrias õige suureks, kuid aasta hiljem said nad kõik sulutud,
just sel põhjusel, et ühingud poliitilistele schtidele kaldusid.
•'
Samal . alusel keeldus Saksa walitsus
Schweitsis ,1668. et. Hamburis kutseühkWute
kongressi kokku kutsumast.
Parem lugu ei olnud ka Prantsusmaal ku-tseorganisatsioonide algaastatel, olgugi, et poiiitiline ilmawaade seal märksa toaham oli,
tui mujal. Seal tekkisid mitmetel kongressi»
del suuremad lahkuminekud just p o l i i t i <
l i s t e l p 5 h.j u s t e 1, mille tõendnseks
wõiks nimetava 1®86. a. Lionis peetud kongressi, kus mu.lefeas osa wõtsid ka 3500 orgxt*
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uiseeriiub raudteelaste esitaja. Tagajärg oli wälja <lnda. Ka meie oleme peale ülemaalise
halb>: pMitilisteü põhjustel ei saawutatud kot- kongressi saniasse llMarku jõudnud, kus häälefulepjmd.
kandja hädatarwilik.
^Eestis on poliitMne wabadus, kindlustatud
Veda tunnustas ka kongress...
põhiseawlsoga, lubatud ametiühisustik liikuKongressil tooto saadikute poolt ette palju
minejm., kuid ka sollogi juures peame aru puudusi, mis ümbritsemas raudteelaste peret
saama, et igal asjal ka oma piir on ja mis ja kongressil! jõuti ka arwamisele, et suurem
i\kt — see wiib — aia taha.
osa neist puudustest on tekkinud just üksteisest
Olgu meile Õpetuseks need äpardused, mis ar^aamawseft wõi üksteist mittemõistmisest,
juhtunud kutseorganisatsioonidega, nende ulg- eht ka • osalt selle läbi, et peremehe ja juhtija
aastabel, wälismaadel, olgu õpetuseks ka meie silm igale poole ei ulata. Kuid kongressil tuendise, liidu saatus ja püüame ettewaatliknmad iimc ka ühisele otsusele, et peame tööle asuma
Ma ning, jälgida ainult neid sihte, mis on kut- ühisel, jõul, ühise lipu all, kust kadunud oleks
seorganisadsioonide otsekohesteks ii les annet eks. büroklaatlik waim, mis demokraatlikus riigis
Kutseühingute siht on sidet ja head wahe- kohaile pole, kust kadunud oleks junn ja kius
korda altai hoida peremehe ja töölise wahel, ning kus kogu raudteelaste peret peaks siduma
kusjuures poliitika kõrwaliseas asjaks jääb. waid ü k s m e e l . Seda ühismeelt peab aiKutseühing on töätaga jõud ja sellepärast wõib tämä pidada meie häälekandja „Side".
ta juhatlls, kui seesugune, olla julgusega selle
Igaüks meist on wastutaw meie peves ettejõu esitwja, kellega peremees õ i g l a s i a r - tulewates puudustes ja wäärnähtustes, miüe
w e i d peab pidama.
kõrwaldllMiseks järelandmatu k i u s u w a i Siis weel' teine eeskuju wälismaadelt:
mu öe n a peame esinema, kinni pidades põIga ellukutsutud suurem kutseühing walis- ihimõttest „kus' wiga näed laita, seal tule ja
maal on sonini pidanud oma otsekoheseks ko- aita."
huseks, Peäle esimese organiseerimiswajajäVgu
Tulgu ja aidaku siis kõik! Aidaku, et see
möödumist, oma h n ä le k a n d j a t , ajalehte, meie ühine „Side" igapidi kõweneks! E.

E. Raudteelaste Kuffeorganisatlioon. kongress.
TaMnnas, 2T. märtsist Unni i. aprillini 1924. a.
Kongressi esimene päew 27. märtsil.
1. i's tsng.
1

*

Kongressi awamine.
Esitatud 9 kutseorganisatsiooni:
1) E. raudteede weburijuhtide kutseühing.
2) E. raudteede rogngiteenijate kutseühing.
3) E. raudteede tee^ehituste osakonna kuuteenijate ja alaliste päewatöMste kutseühing.
4> >E. rcmdteede teemeistrite ametiühisus.
5) Liitumise >osrik,onna jaamaametnikkude

kutseühing.

6) Lmckumise osakonna jaamateenijate kutseühing.
7) E. raudteede kontoriametnikkude kutseühing, j
, 8) E. raudteewalitsuste, nende osakondade
ja,,jaoskondade ametnikkube kutseühing, ja
.9) E. raudteede elektrotehniika alal teenijäte. mtseühing.
.
•, Kutseorgamfatsioonide liikmete proporisianaÄse arwu järele oleks . kongressi saadikuid
101, neist kokku tulnud. 100; peäle selle kesk-

iihingu 9-liikmeline juhatus, terwes koosseisus, kes keskiihingu põhikirja § 18 järele kongressil täie hääleõigusline.
Kongressi awab lühikese terwituskõnega
kcMhinW ajutise juhatuse esimees A. Pirn
kell 9,4b m. hommikul, soowitades, et -kokkutulnud saadikud praegust kongressi, mis esimest
üleriiklist raudteelaste kutseorganisatsioonide
üldesitust moodustab, — tõsisena wõtaks ja et
siin puudutawd^saaks waid küsimusi, mis, ütd«
tähtsusega ja peaasjalikult raudtoelaste majandus-oiuikorra parllndamisega seotud.
Kongressi saadikuid terwitad teedeministeeriumi nimel peainspektor Sulg, soowides
kongressile edukat tööjõudu, ja wiljakust.
Riigi laiaroopalise raudteewalitsuse nimel
terwitab kongressi raudtee ülema abi — insexiii Jürgenson^ kusjuures ta ka edasi annab
möödunud suwel Soome raudteelaste poolt
annetatud kingituse — patust metsara, milline
pühendatud lahetagustelt ametwendelt kesikühingu koosolekute juhatamiseks. Wasarat
üleanbes, tähendab kõneleja, et ta on kohustatud ka neid sõnu edasi andma, mis wasara
kinkijad öelnud, ja nimelt, et see wasar mt kõ-
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wast Kareelia kasepuust, sitke eebenipluu war- millest näha, et liit on wabinud omalt pooit
rega ja küllalt tugew tagumiseks, et annota- kongressile kaks saadikut, nimelt Kalberga ja
tud- wasaraga tuleb uii kaua taguda, kuui Silm'i.
Läbirääkimistel jõutakse otsusele, et kodukõik E e s t i r a u d t e e l a se b o n or g a«
n i sa t sio D n i b t k o o s o l e k u t e l s e l l e korra järele, mis juba wastu wõetud, m wõi
w <a s a. r a l ö ö k e k u u l n u. b \a o t s u s e d raudteelaste liid>u saadikutele kongressil häämis, selle sitke wasara löökide saatel wastu wõe- leõigust anda, kuna see kodukorra § 14 wastutakse, ka niisama sitked ja kindlad oleks, kui käiw oleks.
wasar ise. IV.
Terwitust üksikute kutseorganisatsioonide
Kongressi
Dhatuse
wjalimine.
lumel ütlewad Rikias, Taklaja, Pertmann,
Tehakse ettepanek Ib-minutilist waheaega
Gichenbaum, Toiker, Tats, Meukolr^ ja. Ott,
Rahwuswabameelsete partei Riigikogu rühma määrata, mis ühel häälel wastu wõetakse.
Peäle 15-minutilist waheaega jätkab konnimel esineb terwituskõnega Riigikogu liige
Weebermann. Peäle selle tehakse kontoriamet- gress istangut edasi.
Järgneb juhatuse kandidaatide ülesseadnikkude k.-ii. esitaja poolt ettepanek — kongressi
pUlhuil \aata Soome raudteelastele terwitus- mine.
Liikumise osakonna jaamaametnikkilde kuttelegramm,, milles ka tänu öelda kauni kingia
seühiugu poolt seatakse kandidaadiks kongressi
tufe eest.
Ettepanek wõetakse wastu rõhuwa häälte- juhataja koha peäle —• Heinrich T a t s .
Raudteewalitsuse ja osakonade ametnikkuenamusega.
Telegrammi kokkuseadmine ja äraandmine de kutseühingu poolt.— Aleksander M e l e ne u k.
otsustatakse jätta kongressi juhatuse hoolde.
Kontoriametnikkude kutseühingu pool>t Karl
J o h a n s o n.
II.
Rongiteenijate kutseühingu poolt — GusMmldaat^wmisjoni waliMnö.
taw P e r t m a n n .
Hääletamist otsustatakse toimetada kinniMandaat-komisjoni liikmete arw määraselt, nagu see kodukorras ette nähtud, kusjuutakse kindlaks 7 Peäle.
Erakorralise teadaande all teatab Kesk- res rohkem hääli saaja — kongressi juhataühingu juhatuse esimees, et Pärrou raudtee- jaks — ja wähem hääli saajad, nende häälte
lastelt on saadud liikinete nimekiri nende poolt enamuse järjekorras, — juhataja abideks jääks.
walitud saadikute kohta, millest näha, et ParWalida tuleks — 3.
Sama 'korra järele otsiustatakse ka sekrenu raudteel on moodustatud teo-ehitusosakonna teenijate kutseühingu osakond, millme ka tääri ja tema 3 abi walimisi toimetada.
Hääletamist toimetatakse kinniselt, sedeliomi, saadikud- kongressile saatnud. Teeb ettepaneku: Pärnu saadikute wolitused kongressi tega.
Esiteks wõetakse ette juhataja ja selle abide
poolt kinnitada. Ühel häälel otsustatakse Pärnu raudteelt walitud saadikute wolitused kin- walimine. — Mandaat-komisjoni aruande järele kujunewad walimistagajärjed järgmisnitada.
Minnakse edasi mandaat-komisjoni, liikmete tena: Kongressi juhatajaks walitud <G. Pertmann — 73fyäqUQQL,juhataja esimeseks abiks
kandidaatide ülestähendamisele.
Kadidaate seati üles. 7-me kutseühingu — Karl Johanson — 72 häälega.
Järgmistest kandädaatidost on hääli saapoolt järgmised kandidaadid:B i r k f e l d t , T o lni§>, % a r r o , Otsl- nud: Tats — 36 ja Melencuk — 44 häält;
ma n n , K a u s , L i m b e r g ja P ä r t e l ? - järjelikult, ei ole kumbagil neil absoluutset
4> o e g, tes hääletamisel kõik mandaat-komis^ häälteenamust ja pannakse uuebe balloteerimiseie. Balloteerimist otsustatakse toimetada
joni liikmeteks waliti.
lahtiselt: „poolt" ja „wastu" hääletamisega.
Tagajärg: A. Melencuk saab poolt 74 h. ja
III.
wastu 1& häält. tz. Tats — poolt 42 — ja
Kongressi kodukorra lirniitywnme*
wastu 16 häält.
, Sellega jääb juhataja teiseks, abiN A.MoKongressi kodukord wõetakse 68 häälega
Keskühingu juhatuse poolt ettepandud kujul lencuk.
Edast järgneb sekretääri ja selle abide wawastu.
E r a k o r r a l i n e t e a d a a n n e . Juha- timine,. samuti kinniselt, sedelitega.
.Hlndidaatidoks seatakse üles:.
taja kannab ette erakorralise teadaande^' et
Mlludteewalitsüste, nende osakondade ja
raudteelaste liibu? juhatuselt on kiri tulmlb,
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jaoskondade ametnikkude kutseühingu poolt tz.
Tiche:iba>um.
Kontoriametikkude kutseühingu poolt A.
Rei.
-^
Rongiteenijate kutseühingu poolt A. Kiwi.
Tee-ehi-tuste kuuteemjate ja alaliste päeloatööliste 'kutseühingu poolt A. Lossmann.
Wedurijnhtide kutseühinW poolt B. Eksta
— kontoriamctnikkude kutseühingu liige, kes
enese kandidatuuri maha wõtab, seletades, et
tema teise kutseühingu poolt ei wõi walitud
saada.
Selle Mele seawad wedurijuhtide kutseühingu esitajad enese kandidaadiks A. Michelson'i — raudtecwalitsuste ametnikkude k.-ii.
liikme, —kelle wastu aga nimetabud kutser
ühingu rühm protesti' awaldab, seletades, et
raudteewalitsuste ametnikkude
'kutseühingu
poolt on sekretääri kandidaadiks ülesseatud y.
E i c h e n b a u m . Soowitab, et wedurijuhid
wõiks toetada Eichenlbaumi kandidatumri.
Wedurijuhtide k.-ü. esitaja N i k.ll lls teatab,
et nemad M i chelsoni kandidatuuri toetamise juure kindlaks jääwad ja teisa ci wali.
Kandidaat Michelson teatab, et ta, painuleides oma kutseühingu distsipliinile, enese kandidatuuri maha wõtab ja Eichenbamni soowitab, missuguse seletusega aga mitmed kutseorganis^atsioonide esitajad ei lepi.
Silmas pidades, et mitmed just Michelsoni
kandidatuuri ülesseadmist nõuawad, teatab
raudteewalitsuste ametnikkude kutseühingu esitaja K. Traks, oma k.-ü. rühma nimel, et
Eichenbaum kandidatuur tagasi wõetud ja selle asemele >ka nemad Michelsoni kandidaadiks
üles seadnud. Oma tagasiastumisi teatab ka
kandidaat Eichenbaum ise.
Järgnewad walimised^ mille tagajärjed
mandaat-komisj,oni poolt ette kantakse:
Sckretääriks walitud: A. Michelson 96
häälega.
Sekretääri abideks, järjekorras: A. Kiwi
77, — A.Lafsmann 76 ja A. Rei 66 Mlega.
Peäle selle on tühje sedelid ära antud: •— 6.
Era>korrabine teadaanne. Erakorraliselt
^teatab juhataja, et kolMess on saamid böähoolekandeminisiri cckilt järgmise terwitus-telegrammi:
„ Eesti raudteelaste kutseorgHnisatsioonide
kongressile, Tehnika täu. 16, Taltinn.
Terwitan raudteelaste kutseorganisatsioo-'
nide kongressi, tema awamise puhul, ja soowin
kongressile tema töös tähtsate küsimuste arutamisel' paremata etm. 2607,
J u n r i-k-— töö-hyoeVandeministri abi."
Terwitus wõetakse wastu saadikute' tänuawaldustega.
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Kongressi juhatust G. P e r t m a n u i l e
iile andes, lahkub juhataja kohalt A. P i r n .
Et wahepeal aeg wiibinud, teeb juhataja
ettepaneku, lõunawahea ega! lnäävatä: kella 14
kuni 16, mis häälteenamusega wastu wõetakse.
Kell U hmhtiab juhataja lõunawaheaja.
2. i s t a n g.
Koosolek algab, kell 16,15.
Juhatab G. Pertmann.
Sekretääri lauas: A. Michelson, A. Kiwi,
A. Lossmann ja A. Rei.
Saadikuid koos — 100, peale selle Keskühingu juhatus terwes koosseisus.
Erakorralise teadaandena tuleb sisse kontoriametnikkude kutseühingu esitaja J . T o i k e r i poolt ettepanek: Wabariigi walitsusele
terwÄustelegranim saata, mille sisu järgmine:
^Wabariigi walitsusele, Tallinnas. Eesti
raudteelaste kutseorganisatsioonide esimene kongress terwitab uut wabariigi walitsust, ja tänao eraldi Riigiwanemat eduka töö eest ivalitsuse kujundanusel, soowides uue walitsusele
tagnjärjerikast tööd ja pikka iga.
Kongressi juhatus."
Ettepanek wõetakse wastu 24 häälega.
Erakorralise ettepaneku teeb wedurijuhtide
kutseühingu esitaja A. O t t , et tuleks saata
raudteelaste liidu esitajale kutse: kongressist
hääleõiguseta osa wõtta.
Ettepanek wõetakse wastu 46 häälega.
V.
Kungressi piieumkorVa tinnitmnwe.

Kontoriametnikkude kutseühingu • esitaja J .
Toiker: ettepanek, päewakorra, p. 32 ühendada
p. 9-ga ja p. 32 asemele mahutada „ l ö b u s õ i t u d e k ü si m u s", saab poolt 65 ja wastu 3 häält, — on wastu wõetud.
Kontori ametnikkude kutseühingu esitaja K.
Salluui ettepanek „a j a k i r j a w ä li a a n dm i s e k ü s i m u s " p. 2». alt p. K-,a alla üle
wiia, saab Poolt 65 häält, ja on wastu
wõetud.
Wedurijuhtide. kutseühingu esitaja Niklas'e
ettepanek, et p. p. 13, 18, 15, 19, 2>1 ja 26
}aaH päewakorra p. 14 ühte liidetud —lükatakse tagasi 52 häälega.
Raudteewalitsuste ametnikkude kutseühingu
esitaja, Melencuki ettepanek, et walida komisjon päewakorrll punktide ettewalmistamiseks,
saab wastu 65 häält ja on agast lükatud.
Lõpulikult kujuneb kongressi päewakord
jcirgmifeks':
- ,
: _
„•
1. Kongressi awawine.
* :
V••"•:;'2. Mandaat-komisjoni walimine.
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3. Kongressi kodukorra kinnitamine.
4. Kongressi juhatuse, walimine.
5. Kongressi Päewakorra kinnitamine.
6. Aruanded.
7. Organiseerimise tähtsuse selgitamine.
8. Organisatsioonide ruumide küsimus.
8-a. Keskühingu poolt kawatsetawa ajakirja wäljaandmise küsimus.
9. Liikme- ja sisseoste-incifsn kindlaks määramine ja Keskühingu põhikirja rewideerimise
küsimus.
10. Eel arw e kinnitamine.

iii. Amet asutuste tööde lihtsustamise wõimaluse selgitamine.
12. Töötundide jaotus kuu kohta.
13. Palgakusimus. a) Palgaredelite jaotusest üldse, b) Ametastmete jaotus wastawalt
töö erialadele, d) Protsendilise elukalliduse lisa
mahaarwed liini piirkondades, e) Lisatasu ööja pühapäewade töötundide ette. g) Preemia,
kilomeetri ja ergutusrahad. h) Ületunnitöö tusu. i) Palgalisa teenistuswanaduse järele jne.
14. Kõrgeastmeliste teenijate asetäitmine
alamaastmeliste teenijate poolt ja Me juures
soowitaw waheraha.
15. Teenoate riiete warustus.
16. Riigiteenijate teenistuse 'seadus-.
17. Pensiooni seäduse ja weneaegsete pzn*
siooni rahade (palIamahaarwete) saatuse selgitamine,
18. Perekonna, abirahade seaduse muutmise
küsimus.
19. Korteri küsimus.
20. Terwishoiu küsimus: a) saunade tustluus; b) korteri põrandapinna alammäär terwishoidlisest küljest; d) korterite remont ja selle
tähtajad^; e) puhkeruumide kiisimus; g) puhkeaege /kestwus jne.
%1. -Suwe-puhkeajad \a asetäitmine.
22. Teenistuse wastuwõtmine ja lahtilaskmine.

23. Teemj.ate administratiiw-karistuste selgitamine.
24. Wabadussõjast osawõtnub raudteelaste
autasu ja mälestusmärkide wäbjaandmise korra selgitamine.
25. Prii-pilotite küsimus. EbaõiAla-ne piletiklasside jaotus.
26. Teenijate warustamine raudtee üäremaadega.
27. Raamatukogu asutamise küsimus.
28. Järgmisele kongressile walitawate,ftmdickute arwu tinNaD Müramine.
29.. Rewisjo-ni-komiKjoni walimine Meskühingu, pshikiM § 27 PZUal).
30. OesMhiugu juhatuse kodukorra kinnita-

34. Põhikirja rewideerimise küsimuse see •
ü\at mis puutub kutseorganisatsioonidesse.
32. Organisatsioonide poolt kawatsetawate
fuwiste lõbusõitude wõimaluse selgitamine.
33. Kongressil tekkinuv küsimuste selgitamine.
'."i

VI.
ArMlnded.

Keskühingu loomisest ja tegewusest annab
aru A. P i r n.
Kontoriametnikkude kutseühingu tegewusest,
lui ka organiseerimisest üldse, annab aru,koilgressi saadik K. J o h n n s o n.
Kongress ära kuulates esitatud.aruandeid,
otsustab järgmise päewakorra punkti juure
edasi minna.
VII.
OrMniseerimise tiihtsMs« felgwunine.
Organiseerimise tähtsusest kõnelewad k.
saadikud Johanson, Niklas ja Kuulberg, selgitades, muuseas, ka wahekorda endise raudteelaste liiduga.
Peäle nende poolt awaldatud wäidete ärakuulamist lõpetataikfe läbirääkimised. Ettepanekuid ei tehta. Otsustatakse järgmise päewakorra
punkti arutamisele edasi minna.
VIII.
Orgamsatfioomde ruumide küsimus.

Organisatsioonide nännide küsimust selgitab Keskühingu esimees A. P i r n ja Kontoriametnikkude kutseühingu Maja N. K u u l b e r g. Peale läbirääkimisi tehakse ühine ettepanek:

Esineda palwega Nnudteewalitfuse ja Teedennnisteerittmi poole, et Riigi Raudteewalitsust
endise trüMoja ruumid saaks raudteelaste kutseorganisatsioonide KeMhingule Me antild
raudtelnste kodu asutamiseks, kus md ühiselt
oma kultuur ja majanduslisi w<rjabusi UlMs
terwendada ja et ne,lde rummide küte, lpaHustus, kui ka remont saaks Raudteewalitfuse
kanda ppetzlh.
Ettepanek wõetakse wastu ühel häälel.
VIII-a.
Ajakirja wäljaandmise küsimus.
Raudteelaste Keskiihingu poolt kalVatfetawa- ajakirja wäljaandmise wõimalust fefgitab
Koi^orininetnikkude kutseützinM esitaja K.
Sallun.
, Peale elawa nMtewahetuse o t s u s t a b
kongress übel hää lel:
Asuda oma ajakirja wäljaandmiseie.
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Kuidllwiisi ajakirja wälja anda, ehk kas ei
oleks soowitaw juba oleinasolewat üht raudteelasie ajakirja „E e s t i N a u d t e e V samanimeliselt osaühisuselt üle wõtta, selleks tehakse rida ettepanekuid.
Enne ettcpanekiäe hääletust tõstab üles
Liikumise osakonna jaamaametnikkude kutseühingu esitaja O j a sou kwoorunü küsnuuse.
Ülelugemisel selgub, et kohtadel on 81 saadikut — sellega kwooruin.
Järgnewad ettepanekud ajakirja wäljaand-

nn se kolata.

Wastu wõetakse R. W. ametnikkude kutseühingu esitaja H. E iche n b a u m'i ettepane?
järgmiselt:
„Arwesse wõttes, et ajakiri „Eesti Raudtee"
alamteenijate häält ei kanna, asuda iseseiswalt
ajakirja wäljaandmifele, kusjuures kongress
Keffühingu juhatnsele aga ka õiguse jätab läbi
kaaluda küsimust „Gesti Raudtee" ülewõtmiseks, kui fee soodne."
Ettepanek wõetakse wastu rõhuwa hääleenamusega.
Erakorraline teadaanne. Erakorralise teadaandena kuulatakse ära mandaat-komiAjani
protokoll, mille järele selgub, et kongressi saadikute wolitused on õigeks tunnistatud. Järjetikult, kongressist osawõtjad on 110 hääleõiguslist esitajat.
Kongress loeb protokolli kinnitatuks.
.Kell 20 kuulutab juhataja I päewa ja II
istangu lõppenuks.
Kongressi teine Päew, 38. märtsil.
3. i s t a n g.
Kongressi koosolek algab kell 9.30.
Juhatab A. M e l e n c u k .
Sekretääri lauas: A. M i c h e l s o n , A.
L o s s m a n n , A. K i w i ja A. R e i .
Saadikuid mandaat-komlisjoni aruande järeie koos 98.
Juhatuse nimel, korra kohta sõna wõttes,
awaldab juhataja abi K. J a h a n f o n soowi,
et iga kutseoraauisatsiaoni paalt esitatawad ettepanekud ja teadaanded wõimalikult selgemalt
wälja kirjutataks ja need lubamata terawaid
ütelust ei sisaldaks. Soowitab, et ka kõneledes
isikuhaawamisi ära hoitaks.
IX.
Keskühingu Inknre- ja sisseastemaksu kindlaks
määrannne (põhikirja § 19 põhjal) ja Kestühingusse kunluwate kutseorganisatsioonide
põhikirjade rewideerimine. Kontoriamewikkude kutseühingu esitaja R.
K u u l b e r g teeb ettepaneku Keskühingu liik-
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lnemaksuks määrata 50 marka aastas iga kiitseorganisatsiooni liikme peäle, mis kutseorganisatsioanid iga aasta esimesel weerandil peaks
ära maksma.
Tee-Ehituse osakonna teenijate k.-ü. esitaja
A. J a n t e r soowitab liikmemaksu määra 30
marga peäle aastas.
Järgmise ettepaneku teeb Wedurijnhtide
kutseühingu esitaja R i k i a s, teatades, et ta
50-margalist liikntcmaksu toetaks, tingnniscl,
kui kutseühingud Keskühingu juhatuses' oleks
esitatud proportsionaalselt.
Teemeistrite kutseühingu esitaja, M e n k o w
toetab 50-margalist liikmemaksu kindlaks määramist ilma mingisuguse tingimiseta.
Läbirääkimistel jõutakse otsusele, et siin
kahe küsimusega tegemist, nimelt, Keskühingu
juhatuse proportsionaalsuse otsustamine tuleb
ette wõtta teise punktina, kuna liikmemaks sellest rippumatalt wakis kindlaks ' määratud
saada.
Wahepcal on N. J a n t e r oma ettepaneku
30-margalise liikmemaksu kohta tagasi wõtnud.
Liikmemaks 50-margaIifes ettepanekus wõetakse wastu 80 häälega poolt; wastu hääli ei ole.
Keskühingusse kuuluwate kutsearganisat^
sioonide põhikirjade rewidcerinijine nende ühtlustamise mõttes, otsustatakse wõtta päewakarra p. 31 alla, kuna Keskühingu põhikirja rewideerimise kohta algawad läbirääkimised.
Keskühingu proportsionaalse juhatuse moadustamise poolt (mis praeguse põhikirja muutmist nõuaks), estnewad referaadiga R i k i a s ,
O t t , K u u l b e r g ja J o h a u s o n , samuti
ka Tee- ja Ehitusosakonna teenijate kutseühin- •
gu esitaja J a n t e r.
Wastuwäiteid juhatuse praportsiouaalsc
moodustamise kohta toowad T a t s, P i r n,
P r ü g g i , T r a k s ja M e n k o lv.
Wahepeal tehtakse ettepanek 15-minutiIist
waheaega määrata, et rühmade esitajatega nõu •:•••
pidada.
Vt rühmade nõupidamisel, peäle 15-minniilist waheaega, nüugisugusele kokkuleppele ei
jõutud, saowitakse kiisiluufc otsustamist kinni. seie hääletamisele Panna.
Hääletamisel nmäratakse kindlaks järgmiselt: Proportsionaalse wiisi paolt hääletajad
kirjutawad wäljaantud sedelitele „proportsionaalne" ja endise wiisi poolt hääletajad „endine."
Järjelikult^ selle hääletamisega saaks wastu wõetud järgmine resolutsioon: „Kestühmgu
põhrkirja rewidernnline ära jätta ja 1.934 aastal endise PZHMrja järele töötada. Tarbekorral, kui selguks, et juhatus praeguses koosseisus oma ülesannet ei suudaks täita, järgmiseks
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kongressiks wastawad ettewalmistused telm
põhikirja nmutmiseks."
* Hääletamise tagajärg. Mandaat-kainisjoni aruailde järele on sedelist antud „endise"
(st o. praegu makswa) poult 66 ja „proportsionaalfe" poolt 34. Sellega „endine" juhatüse mooduZltamise wiis wastu wõetud.
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mi esitaja insener S u l g, Arwe osakonna juhalaja M ä n d ja teised.
XI.
Asutuste kantseleide ja nende üksuste
lihtsustamise selgitamine.

tööde

Refereerib Arwe osakona juhataja M ä n a,
selgitades wahekord!, mis seotud asjaajamise
keerulsusega.
5tcskühmgu 1934 a. celarwc.
Peapõhjuseks neist oleks see, et meil praegu
Eelarwe kannab ette Keftuhingu laekaboid- on maffew endine Wene seadus, mis, kui suure
ja W. M c n k o w .
ilmariigi tarwis kokku seatud, meie, Eesti aludele küllalt kohane ei olewat. Ka areudada
Eelarwe on järWnne:
Riigikontroll tühiste asjade lahendamiseks piS i s s e t il l e k u d :
kalt kestwaid kirjawahetust, nõudes tagant jäa") SisscaÄemaks 9 organisatreie mitmete endiste aastate aruandeid ja dosioonilt ä Mk. 750
' Mk.
6.750 kumenta, millede kokkuseadmine ehk ülesleidb) Liikmlemaks organisatsiooni-'
unne hiigla aega wõiwat.
de liikmete arwu järele 2402
Raudteewalitsus on asjaajamist ja arweliiget ä Mk. 50
„ 120.100 pidamist püüdnud lihtsustada, on soowinud
d") Ettenägemata tulud piduõhneid toinüda rohkem Lääne-Euroopa riikide
tutest, wäljasõitudest jne.
„ • 13.150 eeskujul, kuid see on teostamata jäänud osalt
Kokku Mk. 140.000 wastawate direktiiwide puudusel, peaasjalikult aga sellepärast, et meil endine Wene seaW a l j a m i u e k u d:
dus makfew.
Minaud arwepidamise
lihtsuMamiseks
SL) Organisatsiooni kulud kuni
kongressini
Mk. 10.026 oleks need, et kui sisse seataks Meie asutustes
tsentralisatsiooni põhimõte, nagu see Soomes
b') Asiaajaja palk, arwatult •
6.000 Mk. kuus
. „
72.000 ja Lääne-Euroopa riikides, samuti ka, kui
ametnikkudel suuremaid wolitusi lubataks ja
d) Kultuur-hariduslised kulud
kui
rohkem, u s a l d u s e peäle wõiks töid na(raamatukogu, kõned jne.)
„
30.000
jada.
e) Kantseleitarbete ja inwenKantselei asjaajamise lihtsustamise wõimataari muretsemise kullud
27.975
luse üle kõneleb Raudteewalitsuse sekretäär E.
Kokku Mk. 140.000 N i i l u s .
(Selle juures teeb laekahoidja Keskühingu
Läbirääkimistel tuuakse ette mitmesuguseid
juhatuse nimel tetepaneku, et eelarwe eeltoo- ebanormaalseid näiteid. Lõpuks pannakse ette
dud kujul wastu wõttaks, kusjuures kongress järgmine ühine resolutsioon: 1) Wälja minKeskühingu juhatusele lubaks üksikuid kulu- yes riiklistest huwidest, tunnistada hädatattvipunkte, nende summade kasutamise mõttes, tikuks kantselei asjaajamise ja arwepidamise
tarbekorral, ükstiesega wahetada ja samuti ka lihtsustaluise, — mis weneaegse korra peale
neid tulude suuruse piirides suurendada.
rajatult — meie. Eesti oludele ei wasta ja asEelcirroe ühes lisandusega wõetakse wastu jatut ajawiitmist ning kulu nõuab. Selle teosühel häälel.
taimseks soowitada Randteewalitsnsele n«o' Kell 13.05 kuulutab juhataja lõunawahe- dustada tarwllisi komisjoone, millistest osa wõ-aja.
taks taie hääleõiguslistena ka Raudteelaste
4. i s ' t a , n g .
Klttseorgauisatsioünive esitajad. 3) Ühtlasi
Kongress algab oma koosolekut kell juhtida Riissikogn tähelpMU selle peale, et üks
suurim asja keeruliseks ajaja on Riigikontroll,
15.30.
kelle nõuded mõnikord wäiklusteni wälja kujuJuhatab K. J oh a n s o n.
Sekrteääri lauas: A. M iche l s o n, A. newad. 3) Peäle selle nõuda, et Raudteewalitsuste juhtiwad jõud osakondade ehk jaoskonK ili> i, 3l. Z o s s m a n n ja A. R e i .
Saadikuid kaos 92;, peäle selle Keskühingu dade ülematega eesotsas, igasuguste määruste
ja korralduste wäljatllötannfe ja maksumpajuhatus terwes koosseisus.Raudteewalitfufe liikmetest kohal: Liikumi- mife juures püüaks arwestada ka nende tegese osakonna ülem A. R e i m a n n. Weo osa- likkufe läbiwimnsega."
Ettepanek wõetakse wastu ühel häälel. .
konna ülema abi 9c"igoJ§, Teedeministeral!-
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XII.
Töötundide jaotus kuu kohta.

Nongiieenijate k.-ü. esitaja P a o b ü l seieUih rongitee ni] oie, praegu, makswate, ülemääväliste töötundide normidest kuu Jooksul, mis
kauglctki seadusega kooskõlas ei olewat. Samasilgufe seletusega.csiuewad ka Wedurijuhtide k.-ü. esitajad O t t ja E i u e r/täheudadeZ,
et sarnane kord praegu ka wedllriteeuijate kahta maksab. Eoowitatakse, et sõiduplaanide
kokkuseadnnsel tuleks tähele panna ka seda asjaolu, ei rüngiuieeskondade jõudu rohkem asiakohafeinalt ära kasutada.
Raudtcewalitsuse esitaja, Weo osakonna
Hlema abi Ni g o l s,-teatab, et ainelistel pohjustel ci ole wõimalik ainud rongi- ning wcdurlteenijate töötunde lühendada; selleks on waija iniudud kokkuhoidmise mõttes, et wähemat
kaoWifu pidada. Awaldab lootust, et RaudteeWalitsuse ja rongi- ning lveduriteeuijate wahel
wõiks loast ehk kokkuleppele jõuda, üleliigsete
töötundide suhtes wältawate kompensatsioonidega, nimelt tasu mõttes.
Laiaroopalise liikumine osatouua ülem
R e i m a n n seletab, et ületuunitöü on tasu'tud ,'kil.Vnectri rahadena. Mida rohkem rougiteenislld on jõMmd k?!l om eetrid wälja ajada, seda suurem ka.nõdr tasu. Sõi,dupisaanide
lokkuseadmisel, peab'anoestmüa riigi- ja, omawalitsuN6, kui ila, kod au Mude MdfooVudega.
Ei saa sõiduplaane kokku seada-rongi, meesloudade kafutaunsc huwide piirides ja uri tuleb paratamatult mõnikord iilenmäraliste töötundidega togida.
Eitatakse 5 ettepanekut, mis üHeäälelisel

kongressi otsusel kokku .liidetakse

ja wastu

nwetakfc järgulisel kujul:
^Kongress tunnistab ulenormilifc töötairate praegusel aial, l«s hulk rjigilndanikke
työ puudusel isegi tiitlist abi saawad, ebanornlaalseks ja jöäb seisukshale, et töötundide
norul kõigil teemstuKaladcl peab riigi põhiseadusega kooskõlas olema, mille teostamiseks
otsustab nõuda: 1) et weduri- ja ronatteenijatc tööaeg saaks määratud liualaks kuu
kohta 204 t ü n n i p e ä l e <8-tunnilift töäpäewa arwesse mõttes); w a l w e t u n n * b
arwata ühewääriliseks "/., p u h t-t ö 3 t u nd i d e g a ja w a l i s p u h k u s iile 8 tunni
lugeda w a l w et e e n i s t u s eks;
• .:,. 2) et seaduspärane töötundide jaatuse Vord
mis Wa- kui la Piirnu-TaMnna kitsarööpalise
raudtee jaamamnetnikkube kohta senini ainult
oW l t maksetu, saaks mkasma pandud ü l d ij'el t, ehk wastasel korral ülenormiliste töötundide töötajatele wastaw töötasu määratud.
OWZ wõetakse wastu ühel Wilet..
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XIII.
Palgaküsinms.
Refereerib keskühingu juhatuse esnnecs A.
P i r n, sclekadeO kefkiihingu juhatuse ja
kutseorgauisatsioouide wahelise komisjoni, tegelouft palgakiisnnuse iaheubmnises, muuseas
ka pakgaredelr uormeerinnlse kamade koVkuseadmisel. Läbirääkimistel jõutakse ikkagi tuatawllle otsusele, et praegune palk on sedawõrd
wäike, et ta ilma kõrwalteenisinseta mingit
elnmiswõiUralust ei luba.
Mandaat kum isj on i ettepanekul, otsustab
kongress anda soua kongressile tulnud Riigikogu liikme E i I' m a n n i il e, kellelt soowitakse teäda saada, «kuis on waated palgaküsimuse kohta. Riigikogu ringkondades.. 'Riigikogu kiige Villmann terwital) kongressi M seis^oa Sots. partei, Eesti Sots.-dem. Tööliste
partei ja ajalehe „Uhenduse" toimetuse uimel.
Pikemas Newaates auuad Einmann seletust
palgauõudmiste käikude uiug nende tagajärgcde, iile niihästi endisel Welle ajal, 'kui ka
wabariigi algupäewil ja uüiid. Kõneleja pikdistab Msikuid wäliaNiaateid palqakiisiunu'e
suhtes, millest järeldada wõib, et neib nilnnad.
kes töölisliikumisele kaasa, tunnewad, igapidi
palgajküsimust on walmis toetanm. Seda, ou
tehtud ka Niigi- ja omawalitsusteeuijate keskliidu ja, R'audt>eclaste teskilchingn palga märgukirja puhul. Soowntab kõigile raudteelaste
organisatsioonidele oma j3uidu koondada ja teatab, unmsens, et nende rühm saab toetama
Riigi- ja Omawalitsusteeuijate keslliidn poolt
19. roeebr. s. a. esildatud palgauõudmist.
Teedeülem W. R c iu oik, toetudes, põhimõttele, et iga ettewõte end ära tasuma, peaks,
nuiama ka raudtee. Teatab, et praeguste aineliste wõimaluste juures palkasid kõrgeudada oleks waewalt wöimalrk, kuna riigil
iiunrod n^ljanunekud'' paremaks abiuõirks olel's
kõucleja arwamise.järele see, et peats pirntnta
elutarbeaiuete ih in u a l a u g et a m i s e kaudu elamise wõimalust parandada. Raudtec'.nalitsus on rida ettepanekuid üksiikutele palgaastmete reguleernniseks teinud, tuid fümemalt
osalt tagaDrjewlt. Neist on läbi läinud ainil.lt mõned. Gt siin wõtteid' awaldatud palgaredelite rewideerimise kohta, siis foowitab
kõüeleja hoiduda kadeduse eest, mis selles,
kongressi poolt walitudl p al g a r e d e <l i
n o r m e e r i m i s e k o m i s j o n i Z möödadapääsemlllhult lahti pääseda wõiks.
Kougressi -saadik P r ü g . g i ' leiab, et
praegu makswates palganormrdes oli alamaastinelistele palgasaa,jat»ele rohkem wastu tnldud, kui.kõrgemaastmelistele, näit.- osakonda.de
ülematele, kui/wõrrelda nende praegrlseid pal^kasid kulla, aluisel m d D Wme aegseckega.
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Kongressi saadik P o o b u f, rääkides pikemalt wiletsate palgnolude kohta tähendab Vpaks, et raudtee jäeti maha armews seisukorrad, kus siin mitte midagi Potnnd ja kui rntito
raudteelased sellest nnttemidagist un ellawa
orgaani wäDa töötanud, siis ei tohi riik neid
ometigi nälga jätta.
Peäle läbirääkiniiste wõetakse hääletusele
kutseilhingute ühiste rühmade resolutsioon:
„Nõuda, et sanis maksma pandud palga
alam- ja ülemmäär 7.500— 20 J)Q0 margani,
aus 16 astntcssc jagatud, nagu seda soowitatud
Wabariigi Walitsusclc Nandteclastc keskühingu
juhatuse poolt 5. märtsil kui ka Niigi- ja
Omawalitsusteenijate keskliidu poolt 19. weeur.
s. a,. saadetud märgukirjades."
Ettepanek.wõetakse wastu rõhuwa häälteenamusega.

Palgaastmete jaotuse rewideerimise kohta
tehalse iihiselt kõigi kutseorganisatsioouide esikasate poolt .järgmine ettepanek: 1) Kohustaba kutseühingute juhatusi wälja töötama
oma kutsele wastawate teenijate p a l g a a fe
meid;
2) selleks peetawatele koosolekutele
kutsuda keskühingu juhatuse esitajaid tarwilisteks seletuste andmiseks; s) kutseorsianisatsioomde juhatuste poolt saata andmed 13. apr.
keskühingu jlchatltsele wkkukõlastnmiseks; 4)
Kestiihingu juhatusele, iihes kutseorganisotsioonido (kongressi poolt walitud) 18-liikmelise
komisjoniga, ülesandeks teha: eelpo^ltähendatud wiisil saadud andmed astmete jaotuse
kohta, loos teede- ja töö-hoolekanbeministeeriumi ning raudteewa^itsuste esitaiateW läbi
waadata ja lõpu resultant' wabariigi walitsufele esitada.
Ettepanek wõetakse lvastu 83 hääaga poolt
ja 10 häälega wastu.
Kell 20,30 min. kuul lital' juhataja tougresu istungi lõpetatuks.
KonIresfi kõllaas päew 2& märtsil.

5. -tstentg.
juhatab: G. P c r t m a u n.
Sekretääri lauas: A. M iche l s o u, A.
K i io i, A. L o ss m a n n ja U. N e i,
Saadikuid koos 98 ja 9-liikme>line keskiii)lugu fuhatus.
Kohal «riigi laiaroopalise raudi eew al itsuse
liikmed.
^Päewa>korraPuM 13. .järg.)
Jätkatakse päewa<kürrapunkt 13. edasi arutornist,
....
Juhataja' teeb ettepaneku eelmisel ,päewal
tcataw>aM saanud komisjoni,wMmizseks kandidaate nimetada. Kandidaatide arw on wälja
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arwatud kutseorganisaitsiüonide liiimeie proportsionaalse arwuga; walida tuleb: 13.
K andida ätid elks, uimetatakse:
Rongiteeuijate kutseühingust — M ä l l o.
Wedurijuhtide kutseühingust — W a r e s .
Teemeistrite, kutseiihingust — G r i g o r d o i.

Kontoriametnikude kutseüh. —
b e r g.

. ,' . ;?•:

Kuu l-••*$>

Illllmateenijalte, kntseühiuqust — L i i w a k
j.' A l n e k .
Elketrotehnika ,t. kutseühingust — R ad e r.
Iaamaametuitknde kutseühingust — K o o r t
ja W i m b e r g.
Tee- ja ehitusteeu. kutseühingust — R e l! o, K a r r o ja P o d ar.
Raudteewal. _ ja osak. ametnikude kubseii hingust — M e'l e n e>u,k.

Üles seatud kandidaadid nwlitatse ühel
häälel
P r o t s e n d i il i s e
ei u la, I Ii b n s e
nt a,h a a rw et e k o ht a leiab keskühingu esimees A. P i r u, ct liiniteenijad on tarbeainete
ostmisel, urõnikord eriti õige raskes seisukorra,s; ei ole alati kohapeal kõiki produkte sandawal, nit kui winnas jss sellepärast ei wõiks
liiniteenijatel olla ka palgast prots, maha-

nnvamisi.

Pikemas tõuec» seletab keskühingu juhatuse
liige J a n t er, ct alailifed päew atööliscd, kelledeks loetakse 6 kuub teeuirmid, wastawad
nnlumuse suhtes kuupalgaliste teenijatele.
5. weebr. 1923 a. maksma pandud tabel teeb
aga tuntawalt wahet alaliste ja, juhust iste
näe^lvatööliste Nnrhel, palga suhtes, esiureste
tcch'juks! õigem oleks matsina panna praegused 'maksimaalsed palganormid alalistele, t'õölistele.
Keskühingu juhatuse liige M e, u k u w leiab,
et ka kasu a r w e st a m i u e on liig keem'line.
Waielusi edasi Katkates ieitakse, et piihaväcwase, öö- ja ületundide puhul tuleks maksta ,
kahekordselt, tähendab harillikus elus tarwitusel olewate kombete ning seadustega kooskõlas, mille üle pikemalt refereeriwad ^kongressi
saadikud: K u u k b e r $ , T a t s j a P o o b n l .
Erakorralise teadaandena teeb mandaatkomisijon ettepaneku lubada 10,minutiks sõna
Raudteelaste Liidn esitaja KaMergile,, ; kes
soowi» awakdanud' ,palganoMneerimise, komislfonist osawõtnnse'ks ka liibu esitajat nõutada.
Ettepanek wõetakse wastu i'chel häälel. ,
Kalberg souwitab, .et! palgarrornreerimise komiZjoMst ka ktidn esitaja osa wõtaks.
Kongressi saadi? R e b a s s o w kõngeb
tilomeetrirahade maksma panemise alustest,
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näidates, et lillomectriraha mÄfetatse wÄ-jaspool kodu toitmise mõttes, anwIoogNselt! toinanbeerimisrahadega. Walitsus on seda kaUitanud* aga rongiteenijate eksploateerimisels,
lovd^korratt Womeetri norme Wrqendates, et
sellega beenijM rohkem toob wa Ea pressida.
Et käesolewate küsimuste kohta sisse anutud
ettepannud sisuliselt iiksteisele wõrdnwad^, siis
teeb juhatcoja ettepaneku enne hääletamist neid
lihistada.
Ettepanek wõetakse wastu häälteenamusega.
Järgneb ühine ettepanek: 1) Palgast mahaarwamine piirkondade järele tuleb lõpetaha, alates 1. jaanuarist s, a 2) Raudteeametnikkudele, teenijatele ja töölistele, kes
oma töötingimuste sunnil peawad öösiti ja
ka pühapäewiti töötama, tuleb erilist lisatasu
maksta. Ei oleks see tehniliselt aga läbi wiidaw, siis tuleb palgaaftmeid wastawalt kõrgendada. 3) Preemiate, kilomeetri- ja erguiusrahade maksmine tuleb ruadteewalitsusel,
sellekohases komisjonis, rewidccrimisele wõtta,
et praegust korda rohkem otstarbekohasemale
alusele seada ja seda karda laiendada la rongiseadjate ja häälijate peäle. 4) Uue karra wäljatöötmniseft osa wõtma kutsuda ka wastawate kutseorganisatsioonide esitajaid. 5) Alaliste päewatööliste palkadeks tuleb wõtta
praegune maksimaalne päewapalga norm.
6) „Riigi Teatajas" nr. 48/49, 7. apr. 23 a.
wäljatuulutatud ületunnitööde tasmnatsmise
määruste täiturist tuleb raudteewalitsuselt noutada täies ulatuses.
Ettepanek wõetakse iihel 'häälel wastu.
XIV.
Kõraemaaftmoliste teenijate asetäitmlnie alamaastmeliste teenijate poiolt ja selle jumps soowitaw waherrcha.
Refereerib Liikumise osakonna raamawsii. baja >S allmann: ^Waheraha maksmise küsimuse nle, — kõrgema ametikohuste täitmise
eest alamastmeliste teenijate poolt, — on pavju
waieldud ja kirjutatud. See küsimus tõsteti
üles juba 1919. aastal'ja waheraha kõrgema
ametkohuste täitmise eest lubati 1920. a. aasital ma.ksta. Aasta hibjem, s. o. 192.1. a. keelati waheraha maksmine kõrgema ameti kohustetäitmise ette jälle ära.
Tekkisid uued waielused waheraha maksmise küsimuse üle, mis kestsid kogu 4922. a.
jooksul,. kuna wiimaks, weebruaris 19213. a.
Liikumise osakond esines kirjaliku ettepanekuga
waheraha maksta kõrgema ametikohuste täit>rnise eest: 1) töö suurenemise' kordadel, ja 2)
haiguste.juhtumistel asetäitjatele, kui leitakse
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otstarbekohaseks neid määrata alamaastineliste
määraliste teenijate hulgast. Kirjawahetus
tähendatud küsimusses kestis 1928. a. läbi, kuni 14. detsembril 192,3. a. Wabariigi Walitsus
järgmise otsuse tegi: ^Wabariigi Walitsuse
poolt 31. ^anuarik 1923. ta. kinnitatud lisatasu maksmise lorrch punkt 2. täienduseks, wnda
Teelmninisheoriumile juhwöörits, et juhtumistel, kui liitumise suurenemine naudiM nõuab
aJUtiselt teenijate ja amiotnikkube staiaMamist
alamast astmest ülemasse Maksetakse wiimastele
lisatasu Deedemimstri paalt kindliats määratud
normide järele, ajutiste tööjõudude krediidi arwet.
SVejuures ei wõi fee lisatasu suurem
olla, tui tasusMja harilAu ja täidetama teenistüse koha palga wahe."
Sellega oli Wabariigi Walitsus waheraha
maksmise juba siis põhimõttelikult hääks kiitnud, kuigi see otsus sõnasõnalt käsitab waheraha
maksmist ainult l i i k u m i s e s u u r e n e m ise p u h u l. Kui üldiselt waheraha maksmine kõrgema ametikohuste täitmise eest ei
oleks makswllte seadustega kooskõlas, siis ei
oleks wõinud' Wabariigi Walitsus seda lisatasu
lubada maksta ka li 11uin i\e s u u r e n e m i s e p u h u l . Faktiliselt on Wabariigi Walitsuse poolt liikumise suurenemise puhul! lisatasu lubatud^ maksta ja seega waheraha maM
mise küsimus kõrgema ametikohuste täitmise
eest põhimõtteliselt otsustatud makswate seaduste alusel.
Nüüd jääks weel üle küsimus, missugustel
juhtumistel raudtee teenistuse huwid nõuawad
ajutiselt teenijatega ametnikkude paigutamist
alamast astmest ülemasse ja neile, wiimastele,
waheraha maksta.
Tähendatud^ küsimuse otsustamine peab
wastama õigluse põhimõttele; et iga teenija
peab saama tasutud oma töywaewa wastawalt
tema töö tähtsuse ja wastutuse kohaselt, kuid
ühtlasi sellega ka raudtee teenistushuwide kohaselt.
Liikumise osakond, enda esimeses ettepanekus, nõudis waheraha maksmist kõrgema ametikohuste täitmise eest 1) töö suurenemise puhul
ja 2) teenijate haiguste kordadel.
Iuriskonsulti arwamise tõttu tuli ettepanek
ümber teha ja esineda ettepanekuga: lubada
maksta waheraha kõrgema ametikohuste täitnnsel a i n u l t
töö
s u u r e n e mi s e
puhul.
Liikumise osakond, millele järgnes Wabariigi Walitsuse eelpool tähendatud otsus (14.
detsembrist 1923), motiweeris oma 'ettepanekut
järgmiselt:
Raudtee teenistusel on palju iseäraldusi,
mida muudes ametkondades ei tunta. Raud»-
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tc.c on üks suurematest tuluhallikatest. Raudwe
teenistusi euiala-bclc ei ole wõimalik töö suurmemise puhul wäljast ettewalmistatud wilunüid tööjõude leida ja feillepärast tuleb paratamata määrata ajutiselt määralisi teenijaid alaniast astmest kõrgema astme ametikohuseid täitma, sest need on rohkem kõrgemate ameti,kohuste täitmisele ettewalmistatud, kui wäljast,
fuHuMselt, palgatud tööjõud; näibeks kui, töö
suurenemise puhul tarwis juure wõtta roopaseadjaid, rongiseadjavd, hankijaid, rongijuhte, jne.
Wäljast palgata wilumata tööjõudu ja määrata nendele kohtadele, on wõimata.
Nagu kogemused mi näidanud, ei suuda nad
korrapäraliselt oma tööd ära teha, sealjuures
weel raudteele kahju tehes, wäärtuste rikkumis>iega ja, õnnetu,juhtumistega. Sellepärast töö
suurenemise kovdadel tuleb rongiseadjate, haakijate, konduktorite, jne. meeskonnal komplekteerida haakijatest, roopa seadja testja noorematest konduktoritest; nende ametite peäle aga
määrata alama astmelisi, teenijaid, kes siiski
juba raudiee teenistusele on ettewalmistatud,
jättes wäljast palgatuid, ajutisi tööjõude kõige
lihtsamate tööde peäle.
Määralistele teenijatele, kui nad kõrgema
ameti kohuseid täidawad, tuleks waheraha
maksta eelwrwe järele lubalilud ajutiste tööjõudude ^aWamise,^ediidist, sest et iseenesest peaks
mõistetaw olema, et iga töötegija oma palga
wäärt on. Imelikuna'tundub krediitide tarwitamise koordi; nii näiteks, haakija kohale wäljast
wilumata tööjõud palgatakse, tohib sellele haakisale palka maksta, aga kui roopaseadja haakija kohuseid täitma määratakse, siis ei tohi teniale mitte haakija palka maksta. Ometigi, kui
roopaseadja haakija kohuseid täidab, riskeerib
ta palju enam oma terwise ning eluga ja rikub
rohkem enda riideid ning jalanõusid. Õigluse
põhimõtte nõuaks ennem haakija palka maksta
t e m a a fet a j a l e r o o p a fe a dj a le,
kui W ä l j a s t haakija koha,peale palgatud
tööjõule.
• Mis puutub põhjendusesse, et waheraha
maksmine kõrgema' ametikohuste täitmise eest
ei ole makswate seadustega kooskõlas, (meil
käsitakse Wene riigiteenistuse seadusi) — ka see
arwamine on ekslik. Weneriigi teenistuse sea'duses (Sead. kogu 3. köide § 560), mis meil
praegu makfew, on ettenähtud waheraha maksmine kõrbema ametikohuste täitmise eest sel
juhtumisel, kui k o h t on wa k a n t . See
on Weneriigi teenistuse ü l d se a d u s e<k s.
Tema wäljaandmisel pidas seaduseandja, mui^dugi silmas, harilikku jookswat kantselei tööd,
kus löö suurenemise suhtes turckawaid wõnku-
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misi ette ei tulnud; pealegi olid sel ajal ka
awaramad koosseisud (eriti raudteel), kui nüüd.
Töö suurenemise kordadel oli wõimalik kindla
koosseisuga harilikul tööajal kõik töö ära teha.
Kantseleide jaoks ajutiste tööjõudude ja
asetäitjate palkamiseks krediiti ei lubatud ja
sellepärast ei olnud ka wõimalik waheraha
maksta määralt st ele ametnikkudele kõrgema
ametikohuste täitmise eest.
Ka Wene ajal tuli ette juhtumisi, et mõnedes ametkondades nende teenistuse iseäralduse
tõttu, lubati maksta kõrgema ametikohuste
täiimise eest waheraha, ehk küll koht ei olnud
Makani, kui aga sellekohased krediidid leidusid.
l\& niisngustest ametkondadest oli raudteewalitsus. Näituseks makseti Wene ajal haigete ja puhkuselolewate teenijate asetäitjatele

tasu, sellekohasest krediidist.

Eesti Wabariigi põhiseaduse alusel, on meil
makswad Wabariigi enese asutuste poolt autud
wõi tunistatud seadlused. Wene seadustest on
meil makswad need, mis ei ole meie Wabariigi
asutuste poolt antud seadusliste aktidega muudetud. Ühed neist meieaegsist seäduse aktidest
on osa Wene seadlusi täiesti tühistanud, teisa
kitsendamise ehk laiendamise mõttes muutnud.
Wenes oli isewalitsusline riigi kord ja mõistagi, wastawalt sellele ka siis põhiseadused, millede põhjal kõike muid seadlusi wälja anti.
Eestis on aga demokra-atkme wabariik ja
ka sellekohane põhiseadus, mille alusel ka muud
seadused antakse ja sellepärast Wene üldseaduste
käsitamisel tuleb siiski meil Eesti Wabariigi
põhiseaduse kohaselt talitada, tenias ülesloetud
normist ja põhimõtteid aluseks wõttes.
Eesti Wabariigi põhiseaduse sissejuhatuses
on öeldud, et meil on riik rajatud õ i g l u s e ,
ja põhiseaduse § 25, et majandusliku elu korralbamine Vestis peab wiaswuva õigluse põhimõttele, mille sihiks on inimese wääriline üles^idlllnife kinblustamine sellekohaste ftladuste
läbi. See aga Petiks juba õiglust eitama, kui
teenijatele ehk ametnikkudele ei tasuta wastawalt nende wastutusele ja töö tähtsusele M l a .
Kui Wabariigi Walitsus 14. detsembril
1920. a. enda otsuse.tegi, siis ei leidnud ta enda määruse ja Wene riigi teenistuse seaduse
wahel mitte s e d a w a,st o l u, mida harilikult meil waherahade maksmise w a s t a s e d
toonitawad.
Liikumise osakond, enda ettepanekus, waheraha maksta kõrgema ametikohuste täitmise,
eest töö suurenemise puhul, juhtis tähelpanu
asjaolu peäle, et eelarwe järele on krediiti ajutiste täöjaudude palkamiseks antud ja sellepärasi tasumaksmine ajutistele tööjõududele seisab ka seaduUisel alusel: Eelarwe on Riigikogu
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pooli kinnitatuid, „ Riigi Teatajas" wäljakuulu•tatub ja sellega ka omast 'kohast, kui s e ad u s i i n e akt.
Tähendab: meie eelarroe on Wene riigi teenistuse feadust selles osas muutnud, et l u b a b
ajutisi tööjõude palgata ja sellepärast ei tohi
lneie enam ajutiste tööjõudude palkamise asjus
initte Wem riigi 'teenistuse seaduse, järele tegutseda, waid käsitama lihtsalt meie eelarwet. Heakgif on Riigikontroll senini ajutistele tööjõududele lväljamaMud palgaarwed kinnitanud;
järjelikult ou ta niisugust palgamaksmist seaduslikuks! lugenud.
Siis, edasi. — Käesollewal aastal esines
tiiikumift osakond ka ettepanekuga: maksta
waheraha määral istele asetäitjatele kõrgema
astmeliste ametikohuste ; täitmise eest t, e e u ij ai e l) <a i g u s t e f or b ab c t Ettepanekus wäljendäti järgmisi motiiwe:
Raudteeteenistuse iseäralduste tvttil ei
kostu teenistus raudteel ainult Päewat, ioaid
ta öösel,' inõuedes ametikohtades koguni wahetptdamata — 24 tundi; mitte üksnes äripäewadel, waid "ka pnhapäewadel ja suurtel
pühadel, mil kõik inuud- ammeti asutused^ finni
ja teenij ad puhkamaJ.
Raudte^teenistus m õ j u b terwise peale,
kui toö mujal riigilllsutnstes, kus ainnlt päeloal töötatakse. 'Selle ja weel muude PZHjuste tõttu näiteks: toötmnine wäljas, igasuguse iilmaga, oluga riskeerimine jne., tuleb,,
raudteel sagedamini haigeks jaämisi ette, mis
enamasti' p i t a a j a i i st rawitsemist nõuab.
Haige ja wäsinud teenijaga wõib kergesti õnnetns juhtuda, ja ta wõib ka põhjuseks faada
õnnetu jrchtumisele t e i s te §a. Teenija haiguse puhul on tingimata wrwilik asetäitja
p a lssa t a.
Mele terwishoiu osakonnal,on andmed tccuijate haigiliste protsendi üle aaM kohta, ja
see ou 3,1'1 prots.
.Asetäitjate palkamise wastased toetuwad
siin riigi ü ldise teenistuse seaduse peäle, kus
öeldud/et h ai gu s e a j a l i g a r i ig i t ee u i j a o kohu' s t a t u d t e i se, a s e t t ä i t*
m a i l m a e r i t a s u t a . Mis puutub^ sellesse wäitesse, siis on ka see arwamine jällegi
ekslik^ sest et eraseadused on üldsMduse etem*
did.
Kõigil neil juhtumistel, mille kohta ou
e r a s e a d u s e d antud, tnleb neid, w i i m a*
s c i d , • käsitada, aga mitte ü l<vs e a d ust
Käesotewal' juhtumisel, kus meie riigi eel'arwet
feaduNise aktina Peame wõtma, ou krediit selle
järele l u b.a t u b asetäitjate palkamiseks raudtee tMijate haiguse ajal. J a sellest on küllalt.
Edasi toob referent weel järgmise näiwse:
On jaaMsi, kus teeniwad 4 roopaseadjat ja

Nr. 1

2 jaama töömeest, kes kõik kahe ivahetusega
peawad M tundi järgimööda teenistus olema. Kui niind kaks neist peaksid haigeks jää
nia ja kui nende asemele ei tohi nsetäitjat pal.
gata, mitu tundi peaks siis need 4 teenijat teenistuses olema? Tähendab: asetäitjate palka mi ne ou möödapääsemata.
Peäle selle toob Sallmann weel järgmisi
nähtusi:
14. jaanuarit f. a. saadeti raudteelt palju
teenijaid sõjawäe tagawara õppusele, kellele
raudtee poolt pabka ei makseta ja sellepärast ou
nende palude krediit waba, nrillest nende ase»
täitjatele palka maksetakse.
Kui aga määraline teenija alamast astmest
õppusele kutsutu aset täidab ja kui wiimane
kõrgema palgaastmeline, siis peaks ka temal samuti õigus olema wastawa palga waheraha
saamiseks.
Wastuwäiteid esildab raudteewalitsuse esikaja Ligema, kes» räägib mingisugustest päragrahwidest, nnllised seda waheraha täielikult
eitada, kuid kõuest uu raske >aru saada.
Tehakse ettepauok kõue «aega piirata, mi!
ajal Ligema aga oma kõne ise lõpetab.^
Peäle läbirääkimisi teeb raudteewalitsuste
anietuikknde kutseühingu rühm järgmise ettepaneku:

„IuhwMstel, tui mudtee teenistuse iseavaldused ja sellega ühtlasi Mudcke teenistuse
huwid nschuvjads nii töö suurenemise kordadel,
kui U teenijate ja almetniltude haiguste ehk
puhkuste!rtf;öil, wõi sõjawäe tagawara õppustele
kutsutute asetmtmisel ajMselt nVmna astute*
liste teenijaije määraimist WieOem!a-aftmetiste
kohtadele, siis peab almnaMftmelistete wasckm,
Mlgawaheraha nuiffetamia."
Ettepanek wõetakse wastu ühel häälel.
Waheajal awaldab juhataja riigisekretääri
poolt saadud kirja, milles wiimane wabariigi
Walitsuse uimel, 'kongressile telegrammi eest tann awaldab, mis saadikute poolt kiiduawalbustega wastu wõetakse.
XV. '
Teenijate riietewanMus.

Keskühingu esimees Ä. P i r n seletab, et
praegune wormiriiete wäljaandmise wiis pik
distab ühe osa teenijate eesõigustatud, seisukorda, tlldkokkuwõttes järM>yb, et kõik peaks
õigustatud olema riiete saamiseks.
Rongiteenijate kutseühingu esitaja P o o '
b u l protesteerib praeguste wormiriiete kaudmise tähtaja wastu, mille järele palitu 6 aasta,
kuub 3 ja p ü M 2 aasta Peäle kandmiseks
määratud,,leides selle liig,Pikaajaliseks. Riie
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olla sedawõrd hnlb, et see ta paljal locmUemisel ära Mitea.
Nangiteenijatele möödunud mUal wäljaantud riided olla kulunud ja kewadel, kui palitut euam ei kanta, olla wõimata wiisakas
riides teenistuse kohuseid täita. Närused tii*
ded ei ole üksinda teenijatele, waid raudteewalitsufele häbiks. Jätta soowida ka praego
sed wliriided õige palju, kuna nad ei wastawat
tegeliku elu nõuetele. Oleks soowitaw wihmakuubesa wälja anda 2. suwe peale üks.
Kongressi saadik K u u l b e r g näitab, et
ühesuguste ametikohuste täitjaist ÜV saab riiet,
teine mitte ja sellega ei tundu õiglust.
Kongressi saadik J a n t e r seletab, et teeja ehitusosakonna palgatingimised on sedawõrd
rasked, et ka nendele riiete saamine tähtsam
küsimus.
Kongressi saadik S al l u u teatab, et autakse, ta sarnast warustust, ladust wälja, mida
kordagi tarwitada ci saa. (Näiteks toob ühe
kasuka loo Tallinna puuladu wahtidele).
Kongressi saadik E iche n b u u m seletab,
et warustuse osakonnas on riietega asi hoopis
iviletsas seisukorras, sest et praegune juhatus
ei osanud krediiti kaitsta,; oelarwos tõmmati
krediit maha, mille tõttu riideid muretseda ci
saa. Leiab tarwilikuks laduwahtidele ja tiiba*
meestele riiete wäljaandmist, niisama kütteladude töölistele, kaitseriiete wäljuandmist, ku?
töö eriti riiet lõhkuw.
Peainspektor S u l g , tuues mõnda setetuit
riiete warustuse kohta, teeb muuseas järelduse,
et warustus osakonna wanemal rewidendil
Eichenbaumit ei oleks koht olnud' neist puudustest tongressil lõneleda, waid teises kohas.
Läbirääkimised kestuwad edasi. — Wahepeäl esineb raudteewalitsuste, nende osakondade
ja MoAkon'dade ametnikkude kutseühingu rühm
protestiga peainspektor Sulgi särelduste üle
kongressi saadikl Eichenbaum: kohta, mis aga
rühma ja juhatuse wahelise seletuse järele rühma esitaja poolt tagasi wõetakse.
Teedeuümsteeriulm esitaja, peainspektor
Sulg teatab, et pmcguseft riide halbtusest on
ka teedelniniZteerillmil teäda, kuid' paremat
riiet ei olla toll ajal kusagilt saada olnud.
Raudteewat>itsufel olla kaloatsus lvornnriiete
kculdmise tähtaega lühendada, wastawallb Politseinikküdole wäljaantud riiete täthajale.
Peäle pikemaid läbirääkinrisi» Ivõebakse wastu riieteWaruNuse kohta iä rgmine resalutsioon, mis kokku seatud kõigil - futseühingute
ühisel ettepanekul:
„1) Rnetega ltMrustamisr küsimuse lähenMnnseks moodustad» raubtcewlrlMtse poolt
kmrn&jim,. millest hÄäleotgnslistena wõiks osa
ARtn ^ WW N M M W Z f r kmMwate kutse-
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ühingute esitajad. 3) Raudtee teenijatele wäljaauwwatc riiiete tähtaega wähendada, kutseühingute ja raudteewalitsnstc esitajate settctohstsel kokkuleppel. 3) Uute riiete telliunuc ja
wastuwõtmine peab sündima komisjoni läbi,
milles esitatud raudtcewalitsufe ja KeMksingu
esitajad, kusjuures tmgitud, et riie seesugune
oleks, mis wastupidaw ja kandmiseks kõlbuline. 4) Kõigile raudteelastele, kellele wormiriiete kandmine ei ole sunduslik, anda rnete
raha wastawalt waljaautawa walinisnide
wäärtufele ja kandmise normjle."
M ä r k u s : Raudteelllne, kes wormiriide kandmisele kohustine, kuid ei soowi
temale 'määratut wormirnet natuuras
saada, wõiks selle asemele saai>a Uxiljaanicriixi riide määrale lvasiawa riide raha.'"
Hääletamisel on poolt 84 häält ja feega
.wastu wõetud.
Kell 18 kuulutab iuhataja löuuawaheaja.
6. i st au g.
Kongress algab koosolekut kell 15.20.
Juhatab J o h a ri f o n.
Sekretääri lauas A. Michelson, A. Kiwi,
A. LoMnann ja A. Rei.
Saadikuid koos 99, peale selle Keskühinau
juhatus terwes koosseisus.
Kohtadel raudteewalitsuse liikmed.
XVI.
Wigitccnijatc teenistuse seadus.

Nefereerib raudteewalitfuse esitaja Ligenni:
Kas ralldteelased on riigiteenijad, selle küsimu^
se kohta järeldab referaut, ci pnlstanWksmise
wiisi, sa muid sarnaseid tingilnusi arwesse
arwesse wõttes Peaks o l e m a , kuid tegelikust
on mb osalt, ja osalt mitte, see tähendab:
w a s t u t u J e ja ka x: i s t ü s e suhtes talitatakse nendega, kui riigitoenisatega, kuid kohilstuste ka ndmiste suhtes mitte.
Kongressi saadik Niklas küsib, ^kas möödaläinnd aastal toünetatud anietwande wõtnlisega ei ale mitte tunnistatud raudteelast riigiteenijateks, sest wabapalgalistelt ametwannet
ei wõeta. 3iiklase arwamise järele olla' weneaegsete seaduste põhjal ainult r i i g it een ij,a I t ametwannot wõetud.
Pikemat illelvaadet cmncrb Mvatsetaloa
riigiteenistuse seaduse üle kongressi saadik
Eichcnbamn tähendades, et uus seäduse kawa
sisaldab eneses §§; mis weueaegfcga sarnased',
ja praeguse riigikorra juures' mam soowitawadj ei ole, tehesi lõpuks järAuist ettepanekui: 1) Memaaline Eesti raudteelaste kougrefs, konstateerides riistiteenijate seäduse puu-
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dulMlsi, eriti §§ 2, 11 ja 42 suhtes kui ka mise tarloidusest, millega pensioni seaduse mül*
tastcs Wabariigi Walitsuse puölt Riigikogule jateenimine wäsitawalt lüheneks.
Nandteewalitsnse esitaja Ligema, teatab, et
esitatud riigiteenistussoaduse ecluõu paragrahwides, mis kokku seatud alamteemjate teenis- 15 prots. jlmrdelisan:,iseks' aastate wäljaarwatushuwidc wastafclt, pöörab palwega Riigiko- naiseks on raudteewalitsnfe poolt ettepanek tehgu juhatuse poole — seaduseelnõu kohta ka tud, kuid see on Riigikogu wältawa alamkoraudteelaste kestühinFU juhatuse arwamist inisjonis politiliste parteide poolt ilma wa»-,
ära kuulata. 2) Keskühingu juhatusele ülesan- tu kõlata jäänud.
Kongressi saadik Eichenbaum esineb ettepa*
deks tcha pöörata Riigikogu juhatuse poole
palwega nimetatud seaduseelnõust ärakirja nekuga: ^Üleriikline raudteelaste kutfeorganisaata. 3) Peäle selle kohustada keskühingu ju- satsioonide kongress pöörab Riigikogu juhatuse
hatust hiljemalt 7 päewa jooksul saata kutse- poole riigiteenijate pensioni seaduse läbiwaataühingute poolt läbi waadatud kawa lõ- mise puhul järgmise palwega: 1) Arwesse
publiku arwamistega Riigikogu juhatusele ta- wõttes suurt tähtsust mis pensioni seadusel nigasi 4) Kongress awaldab soowi, et Riigi- gitenijatc olukorra kindlustamise kohta on, tukogu poolt wäljatöötaw
teenistusseadus leb pensioni seaduse clnõn kiires korras läbi
saaks laiendatud ka walitsust liigete kohta, kel- lvaadata, kusjuures soowi awaldada, et saaks
lcdel uteie wastutusmkka töö jaoks eestipärane ära tuulatud raudteelaste kutseorganisatsiooseadus puudub ja wcneacgue mitte enam aja- uide Keskühingu juhatuse arwamist. 3) Kõigil
kohane pole. 5) Arwesse wõttes sette seaduse raudteelaste!, kelledel öö-tcenistus, mis eriti
suurt tähtsust, paluda Riigikogu teda kiires x0H, 'tuleb nende teenistusaega 15 prots.
korras ellu wiia, sest et wcncaegnc Seaduste wõrd suuremaks arwata, millega pensioni
Kogu 3, köide 1. raamat on demokraatlise rii- wäljateenimife aeg 15 prots. wõrd lüheneks.
3) Wene ajal teeninud raudteelaste! pensioni
gikorra juures ebaõiglane."
saamiseks wanaduse ülemmäär'. arwata 55 a.,
Ettepanek wõetakse ühel häälel lvMli.
aga mitte 60 a., nagu see pensioni seaduses ou
ette nähtud."
XVII.
Ettchanek wõetakse ühel häälel wastu.
Pensioni seadus.
Mandaatkomisjoni ettepanekul
antakse
Refereerib wed uri juh öide k.-ü. estwia Wa- kongressile ilmunud Riigikogu liigetele h-rarcs: Raudteelasic ebakindlat, seisukorda ar- dcle Uibopuu'le ja Weberinann'ile sõna penwesse wõttes, tnleM pensioni seäduse maks- sioni seaduse küsimuse selgitamise kohta..
Riigikogu^ liige Uibopuu selgitab esiteks
inapanekuga rutata.
Kongressi \anb\i Eichenbaum toonitab, et neid lvahekordi ja nõudeid, milledega tingitud
pensioni seäduse kamaga tutwunemisekZ waja 1924. a. eelarwest, aünetnikkude koosseisude
Riigikogu juhatuse Poole pöörata tarwilise 'kärpimine.ja mida just nimelt sellest eelarwest
materjaali saamiseks. Rõhutab rongi- ja we- maha kärbitud.
(Järgneb.)
duriteen^atc teenistusaja 15 prots. juurelisa-

Mitmesugust.
mistagu end nälgimisele. J a seda on teinud
Mlljjesteet õige kerge otsusega: „Maha, ja
Pühad tulewad . . . Mõnele on nad wbu- muud midagi!" Temal on sihiks — kokkuslld ja rõõmsad, — teistele, üksikutele ag>a kulr- hoidmine; seda ülesannet on teinud talle wawad ja saatuslikud: rõhub raske tunne tulewase olemasolu üle, eriti weel siis kui perekond lijad ja — küllalt.
Aga kas on majesteet ka selle peäle mõeksuur... •
nud:
kuiswiisi ta selle töö, mis neist „maha^
Majesteet on oma töö löpnle wiinud, latõmmatutest"
nüüd teiste kraesse rohkem üle
heb ka pühi pidama ja wist õige kerge südamega, olgugi, et ta mitme inimese saatuse jääb, jagada kawatseb? E i ole sellest tänini
midagi kuuldud.
„_
otsustajaks olnud...
Mahakriipsutamine
on
raudöeel suuremalt
Nii, on sns riigi eelnrwe arutamine peatselt läbi; mõni riHiteenija paar „rohslist" jaolt tabanud reamehi ja nii, langeks^ nende
kuus juurde saanud, teise — nimi aga selle MahatõMmlltute reameeste töö jällegi ja ikka
tõttu, „ elukirjast" maha kustutatud ja ta wali- teiste samasuguste peäle. Kuiswiisi wiimased
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neid töid ilma mm;gt)ugu)e uue kawala, 40*
muti kä 'tasuta, ära tegema peawad, see ei oleks
,nagu kell! eg i asi.
Ometi on ju see ig.aühel teäda, et meie asutuste,sisemin,e kord aiuult niiwõrd endise Wene
asjaga lahku läheb, kui et n ü ü d ,,d \ elod,e"
ja „\x a r j a d i d e" asemel J'a u A t e" ehk
„w ih i k u i d" peetakse.
Wwja oleks olnud ennem meie keerulist,asjaajamise korda lihtsustada ja siis alles ette
wõtta ametnikkude koosseisude wähendamist,
aga esimeue on wisi uatuw raskem kui wiimane, kus wast ainult punase tindiga tegemist.
Tuletagu, seda meelde omale Pühade ajal
ka auwäärt Majesteet!
,.
K. &:

Oma tekt.
Kuus werstaposti wahet oleme oma iseseislvuse ajal ära, käinud, aga oma lehe tarwidusest wähe aru saanud. Lõpuks on sell>ele oineti alus pandud. 3!üüd ei tohi olla enam
wnwitalinist. Zcüüd, kõik ra^udteclafed kui üks
' >nees ametisse! Kõige peält ostaine oma, „Sidet", waatame oina ümber kas ka kaMcenija
seda teeb, ja siis kaastööd ning ikka kaastööd...
Olgu juhtumine, wõi sõnum nii tühine wõi
tähtsuseta oma meelest kuis tahes, olgu kirjawigadega ehk wiletsa paberitüki peäle kirjutatud, see wiga ei tee. Küll toimetus seda läbi
sõelub, ühe meelest tühi Palm, — teisele tarwilik juhatus. Ärgu ülem sellepärast kõrwale
löögu, et ta teab, et, alam on lehel kaastööliseks. Tööl ja teenistuses on ülem ja, alam
üks üheteisele käskijaks eraelus aga mitte!
Sirgu „witsu" saaja aua andku, waid rõhugu
wasta, sest waieluse läbi saab asi selgeks. ••' Ei
toimetuse laual kirjad riidu lähe, seal on kirjasaatjad kõik ühesugused kodanikud; ei tuuta
seal ülemust ega alamust.
K. S.

Otsuste täibewiimim.
Pensioni feadltse kawa. kohta kongreKsi poolt
lvastuwõetud' resolutsiooni täitmiseks pöördus
KeWhingu juhatus 3. aprillil st a. Niigikogu
juhatuse ja rahaasjanduse komisjoni poole
järgmise palwega, millest siin lühike wäljawöte:
„Kongressi otsus pensioni seaduse kohta on
wälja kutsutud raudteelaste iseäraliselt raskelt
terwise peäle mõjuwate teenistusoludega. Z!agu arstiteaduslises kirjanduses tõendatud, kannatawai» wanad raudteelased peaaegu kõik eriliste prafessionalll-haiguste all, nagn: rhat*
matismuse, terawal kujul neurastthenie.ja teiste
krooniliste ha'igustega.
Statistika omalt poolt tõendab, et raudteelaAe keskniine eluiga on palju lnhen:, kui tei$=
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to elukutsetega inimestel ja just sellepärast tu*
leks öö-teenistnsega seotud> teenijatele wähendada pensioni wäljateenimise aega, 15 Preis,
wõrra.
Pensioni seaduses alammäära teenistuse
wanaduses weneaegse teenistuse eest kiudlaksmääramise jnures tuleks tingimata lühnedada
wäljateeninnse aega 55 a. peäle juba sel põhjusel, et raudtee beenistuK wiimase 10 aasta
jooksul, mil sõda ja rewolutfioon möllasid, täietikult wõrdus sõjaaegse sõjawäeteenistusega
frondi teisel liinil. Ka loetigi raudtee teenistust sõja ajal ühelvääriliseM sõjawäeteenistusega, nulle tõttu raudteelased nwbilisatsiooni
alla ei kuulunud.
Oi: ju kõigile teäda, et raudteelased alatihti ka tuleliinil sõjast osa tootsid, mille järeldiisel kõik sõja ajal teeninud raudteelased suuremalt jaolt oma terwise on kaotanud.
Et fõjawäelaste pensioni wäljateeniiniseZ
sõja-aastate teenistuse aeg kahe- kuni neljakordseks arwatakse, siis loodawad raudteelased
et ka, nende sõjaaegne teenistus saaks Riigikogu poolt wääriliselt hinnatud ja pensioni waljateenimise aeg Wene teenistnies 55 a. Peäle
liihendatud."
Kuuldawasti, ei ole fee Palwe weel rähnasjanduse komisjonis arutusel olnud.

Gttewtted „Side" läbi.
Mäletawasti, oli kongressi päewakorraa
muuseas, arutamisel küsimas meie juhtilvate
jõudude ebakorrektse ehk õigemini: antidemotraatlise ülespidanuse kohta alamate wastu,
kusjuures küsimuse selgitamisel selle kohta nii
mitmeidki nähtusi päewawalgele paisati.
KolWressile need juhtiwad jmrd aga ei oinud -ilmunud (kas uhkuse wõi häbi tõttu,
on'teadmata) ja sellepärast on soowi awaldatud, et sarnased lood weel neile etteheidetud
saaks „Side" läbi. Selleks on hulk materjaali. Et praeguses numbris enam ruumi ei
jätkunud, toob „Sioe" need (mõistagi Whendatud kujul) oma kolmandas numlbris.

KeskMingu juhatute nus koosseis.
Neljapäewal, 10. aprillil peetud KestWngu juhatuse koosolekul, jagati uue juhatusliikmets-wahel ametid järgmiselt:
Esimeseks waliti: A. P i r n (endine).
Sekretääriks — A. M i c h e l s o n (end.).
Laekahoidjaks — W. M e n k o w (end.).
Esimehe abideks — K. S t e i n f e I d t ja
E. M n l l e r h o f .
, Laekahoidja abideks— A. J a n t er ja K.
Waik.
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Sekretääri abideks
V. m&ta ja di. .H<intzerill a 11 h tst r i i k i d e , o . Hädase telelr s senfo n.
graafi agentuuri teatel Nashiugtonist kawatItchatnse koosolekute päewad määrati seb walitsus, alates 20. maist, kõikide kaupade
llndlako igal neljapäewal,
Peält, uus Ameerika laewa de l, sisse tulnud,
wcotairnfi wähendada.
11 ii t e >o e d li r i t c c h ii u s W c n eTeated walismaade raudteedstt.
ma al. Wene ratidtecdel kawatsetakse puna3 a ksa m a a raabteede ajafirjaubiie toob ses PuiiloNü wabrikus tellida uusi reisirongide
lpiimBtcs numbrites palju uudiseid wälta- wcdtirid, millede konstncktsiuön senistest eralmaa raudteede kohta; uendest siitt mõned ük- dub, titis sõidu kiiruse snurcndnst wõimaldab.
sikud:
Ilme wednrite hind on 125.940 kuldrubla.
T a r i i f i o e iat a, c u d u s P r a n i*
K e l l a d to i l e d e a se mi. l J n g l i s e,
s u K m a a l . Wiimasel ajal töötasid Prant- r a u d t e e d e l. Senti) Kensingioui ja Whitsn[c raudteed suure kabillsta. Niiild on otsus- bechapeli wahelisel raudteel on sisse seatud
tatud tariisi järgmiselt tõsta — kauoaweos 12 rongi äraminektl toile ascinel kellade tartvitaja pool prots. ja reisijate iveos 1. kl. 50 prots., inine. Kellasid on tarwitusel kaks — rongi
2. kl. 41,8 prots. ja 8. kl. 47. prots. Selleta Peas ja' keskkohal.
loodetakse haub kuludega iasakaaltt wiia.
11 u,K r ai u d t e e W e n e m a a l. Wene11 u en du s e d B e l g i a r a u d t e e d e l. lnaal on Siberis uus raudtee sihiajmnine lõInglisutaa teadete järele olid wiimasel ajal petatud. Natid tee algab Toinskist ja lõpeb
kaebtused Belgia raudteede seisukorra kohta, Tshulilnis; ehitataw raudtee ou 150 lversto
mille järeldusel korra looinisele on asutud. pikk ja läheb läbi metsarikas^te kohtade. ArlvaRaudteede jaoks on peadirektor tuääratud; takse, aastas umbes 80 miljoni kantialga metselle kohale on kuisurnd eratööstnsest tväljawa- sa wälja wedada.
litud tegelane, kellele waba kast antud.
3A'md oti'mle ülemuse poolt 62 kõrgelnat ametniklil lttitmesuguötelt kohtadelt kõrwaldatud.
„ S I D E " järgmine number ilmud
P cvl k a d e w ä h e n b n m i n e H o l l a>n=
di r a u d t e e d e l . Wiimane palkade kiud--n e l j a p ä e w a l , 17. a p r i l l i l illustlaksmäävamine oli Hollandi raudteedel 1921.
reeritud kaustas.
ä. Et wiinrasel ajal elukallidtts on langenud,
Järgmises numbris kongressi pilt.
siis ei leidnud raudteede seltsid wõimalust endist palka teenijatele makstav loaid 1: p n .
1024. a. ioähendati palka 10 prots. wõrra.
Ko kk u ho i d m i s o
t e o s t a M i ne
• sJtv o r r a r a u d t e e d e l . 1921. a. saadik
Eesti Raudteelaste Keskühingu kirjastusel
tehti Norra, raudteedel katseid kulude wähenila»b 1. maiks *s a.
du^seks. Nüüd selles küsimusesl lõpuotsltsele
jõiituo ja aa&ta jooksul' arloaiakse umbes 8
ltüljoni krooni lvõrd kulund wähendada. Pea^
asjaliktlli on rongikilomeetrid wähendatud
640.000 wõrd, seega ci kannata teenijad selle
Eesti, Saksa ja Weae keeltes.
põhimõtte läbiwiimisel. Teenijate arw on
Sõiduplaani wõetakse wastu ka ärikuulu
tusi. Kuulutused saata ajakirja „SIDE" taliNorra raudteedel märksa suurenenud, sest
tusse, Tallinn, Tehnika tän. 16 (Riigi Raudtee ;;
1.922. •Oi ott 20 prots. wõrd rohkem, km 1914.
Walitsuse endise trükikoja ruumides)
aastal ehk arwnliselt 4788 inimest. Müd tahetakse ka teenijaid 1400 inimese wõrö wähen- »»»»»»»»»»»»»»,»»»»»»»»»»»»»4»»»»»»»»»«>»«««»»»»««»«»»»«»»«»»«»»
dada, mis aastaK 5 ja pool miljom krooni
kokku hoiaks.
T •& üti s i d e k õ r g e n d u s Un g a r i
r a u d t e e d e l on 25. lveebruarist s. p maksma pandud. Kõrgendus on järgmine: suure
ja lväikse kiirusega weetäwate kaupade peält
wõtawad wastu kõik Raudteelaste
30'prots. wõrd', reisijaid ja boHMH 30 prois.'
Kutseühingute juhatused.
lisamaksud 100 prots. wõrd.
Kä u b a we o ta ri if i d e w ä h en d us

iili l i tmm
..SIDE" tellimisi

-Wastutaw toimetaja: Alfred Michslfan.
Wäljaandja: M i i Nyudt<:eIaKt« KeMwg.
XrittifcÖöštujfc o.-Ä. «Waba M»n" trM, TaNnnetsr

