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Pr aegus cl terawal kapitali pealetungi aja järgul, kus i^a p!^ev r
toob uusi f^schistlikke,dekreete.uut nietsiku^Lat survet^peab kogu
tHorahiHas küik oia j?3u ja waliendid koondrr-a^et organiseerida was^
tulc&ki fasc?tisaii pealetungidele ja parandada õna pa3.^a jr. töötingimusi. Selles woltlun?s*on töölisajakirjandus üheks terawamaks s5"jariistaks^üheksp^r^-iaks Qi\:janlsaatoriks,k'r'.;tj.akr.2" on ptl^dnud sec^
seni olla eesti weatranspordi tt3f)listo liiku^.iaes.Ta pt?.üab seda oL^
la ka tulewikus.
Ct aga r,:?3r.ir-^atel tG-kY^ilistol p°k\.justolk1ajaka" ilmumine, v/^api
kolisalt 3Üiimib^siis aiustajte k!iesolm/a wäljaandeda hekto^rafesri
tud"^ajaka" bülletäitni v^ljaanö^iist.Bülletüän oleks sellega ''Majaka" abi nur,wer^mis tooks Hra kiirema iseloomuga nr^terjalid^ teated^
Bleskutned jne ^, mis Y^UJb<ialdaks sagedas Ritia ja cperatiiwsoma inforni:t
luse ettev/alyista?nisest^kKif?ust ja ülesanne "
bülletnän uus ettewõte eesti neetransporja!<irjanduse alale
KHik weriniohcd ja sadaMat^^lised,koonduge kui tLksmees seria re^
volutsioonilise aj aKir j annuse t&nber .Tellige^lugegeylewitage "i^AJP.^?!' ja 'Majaka' büllet?'ani.^'Majuka' aasta tclUb^ise^nna eoatüss?..
;e lai btHlet!!a:iLi<,ul^sik bülletKKni nui^er nal^sab 10 sonti.
saatke kaaatt5cd 'Majaka" wtlljaannetele^^rw ol^u Khtegi !on*najaja tCakohut e(;a surmawalduse akti^midaJteie ^MajsJcas * p^ewavalKelo
t^Hcata jBtate.Pidage tihedat aidet '-Majaka" toiwetuse^a^p^^rake
?enmt poole ka jaQukttsirnmte ja ettepanekutega tasa tööolude parantamiaa ja p*?!&aw3itluse asjus .Waal ti^edasialt raad koeriale oiw re-*^lutrioinilise ajakirjanduse t&tber ''Majaka ' toi;r'.. tur* ^
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KOONDUSLAAGRID EESTISSE
Ainult töörahwa ühine wöitlusrinne suudab otsustavat wastua
lööTET anda
"Koonduslaagrid sisseseada" - see kolab nagu kuskil haaicrlstlikul Saksamaal,kuld tegelikult on see Pätsi jöuluponks
eesti to9rahwale.Arwuka.tele türmidele lisaks asutatakse nüüd
weel niisugused wangilaagrid,kuhu poliitilisi wastasead wõib
määramatuks ajaks,ilma kohtuta.,iliaa kolgita mädanema wisata.
Mis siis lahti on,et iga aasta juureerltatud türmid kitsaks j8a*wad ?
Lahti on niipalju,et Pätsi diktatur ikka suurematesse raskustesse sattudes,oma wankuwa wõimu kindlustamiseks ikka johkramaid faschismi wägiwalla meetodeid tarwitusele wõtab.Uks
faschistlik dekreet teise järele sajab Toompealt alla,tuues
ikka rSngemat töörahwa kapitali kontsa alla surumist.Seda koike tehakse alatu hulkade petmise ja nlnapldlwedamise teel "demokraatia kaitsemise"slldi all.Selge on,et see "demokraatia kaitsemine" sihib samale ühele eesmärgile - töörahwa jõhkrale orjastamisele ja Wiimaste õiguse ja*ä--nuste rööwimisele ,
kuhu Mussolini faschlsm Itaalias ja Hitlerl natsionalsotialism Saksamaal.Koik nad on kolge reaktsioonilisega suurkodanluse teenistuses.
Kellele muule asutatakse koonduslaagridki kül mitte töörahwa poegadele.Parunid Pillar-Pilchaud,von zur Mühlenid jt.
mõistetakse õigeks wõi ainult mõneks nädalakeseks aresti,waatamata,et nende juurest leiti põrandaaluse Eesti natside osakonna pitsat ja muu rikkalik materjal,mis paewaselgelt tõendawad,et parunid olid Hltleri k$?sul "Eesti iseselswust -' kukutamas ja teda Saksamaaga.ühendamas.Kuid siniwarelistele parunitele ei leidu Eesti seadustikkudes''rilglkukutamlse"eest sunnitööd,sest nad kuuluwad sama suurkurnajate klassi,kuhu fasohistlikud diktaatoridki.Walga noortöölistele aga,^es kuhugi or^
ganisatsiooni ei kuulunud,waid ainult omalt sisemiselt rewol**
lutsiooniliselt ilmawaateit juhituna- l.mail Walga"wabadussõja" sambale pSewakohased rewolutsioonilised hüüdsõnad peale
w&rwlsid,said 8 aastat sunnitööd.Need kaks näidet tõendawad,
kelle *<!*a.stu PRts oma surwe sihib,keda ta oma"demokra.atia kaitsmisega" kaitseb.

Ka kometimRng "wabsidega",!^es nBHd pea Koik juba hErr&slikust sanatoorium-wanglatusest wabanenud, tõendab omtkord,et
Patsi lokulöömine wöitlusest wabsfaschismiga "demokraatia kai
tseks",oii sisuliselt ainult iseenda faschistliku wõimu kindlustamine\et hiljem seda segamatumalt nende sabade "wabside"
faschistl^kku kav/a jo programmi järkjärgult teostada.Kas pole
just PRtsi wiimati pMewakorralc wõetud dekreedid sunduslikust
töokorraldthsest ja walitsusa vahekohtust wabsfac?^istide,, huuleni 4. punkti "töökorralduse seaduse" ja "töõkohtusa" pro^raid
te" elluwiimlne.^ee on"wa^ldc" faschismi teostamine P8tsi"demokraatia kaitsemise" sousti all.
Mis tähendawad need dekreedid töörahwale?
Kõigepealt,sunduslik töökorralduse dekreet peab töölistelt
õiguse wõtma oma algatusel palgawõitlust pidada ja kõrgemaid
palku hn&uda kui seda sundusliKud polganormid ettenRewad.Weiste sõnadega,ta aitab riigivõimu abil kurnajatel palku allasuruda.Streik tahetakse üldse ärakeelata ja sunduslik riiklik wahekohus töökonflikte "lahendama" pann^Mis see tShendab^
Aga^seda , et fasehlstlik.rllglw3im.kes, on ju ainult lturnaj;/te teenistuses,nakkab sundusliku waneHohtuga ettewõteatele
ja paksmagudele alati "õrigust" mõistma ja töölisi kaotajaks
pooleks tegema.
KKsll on weel tööliskoja asutamise seadus,mis on sõja-'
kRlk ametiühisusllse liikumise wastu^Faschistllk t&gllsköda
peab amctlühlsured wäljatõrjuma ja töölisliikumise faschlstlikkudesse wäljaatesse panema.Üldse igatsorti kodade asutamise palawik sihib Itaalia faschistlikkude korporatsioonide
jKrelahwlmisele.
Koik need uued dekreedid ja projektid on jätk neile fasekistlikiradclc "rahvamajanduse elustai^ise ja tÕömuretsemise"del)i(reetidelc,millega muuseas ka tööpuudus alatu jõhkrusega paugupealt "allalõödl".- Suurelt osalt töölistelt wõeti üldse
õigus,end tööbörsil registreerima minna,,kuna neid,keda ka
börsile lastakse,Rhwardataksc töÖlaagrisse saatmisega,kül
nad ign esimest pakutawat tööd wastu ei wõtta - mis tõttu
waljud töölised ise börsilt eemale hoiawad,et mitte mõne orjatöõ
maksude nKol korjatud sentidest.ükslugu"suuremaid summ^^hallpa^umtelc- wo"i,peekoni,munade,rukki eest maksma .-XocunilörkatclB taluperemeestele tööbörsilt sunduslikult töötuid 'sulaseks s^aatma ja nende eest palkr maksma.mis kHll suuruselt armetu,kuid sisuliselt
hallparunite toetamine riigikassa arwal
Kas on sel midagi ühist töörahwa olukorra parandamisega?
, T.iktlemrtta - ei.Kolk Pt'tr,l "nuc waimu" dekreedid on ai-iuf^-*

^
'kodanluse buride k^itseinise dekreedid ja l.^;a jär.^ine dekreet surub wesi jõhkramalt alla töörahwa clptlsbasa.pin-aa,i,iuudao weel väljakannatamatuks tcwa Õigusliku seisukorra.
his tehn? Xjaidas kaitseda o:.*a elulisi huwisid ? ^ —
Ainukene v/astus on : T E G U T & ^ D A,organiseerida kogu t W rahwa ühine jõud visaks ja jKrplj&tuiatuks wõitlusaks oma eluliste huvide kaitseks ja f^schiaitil pealetungide ta^asilBHMl&oks.Vhendada kolk organiseeritud j^ organiseerituta töölised,
kOf$u kurnataw palr;a-tRorthv-as,waata,) ala crlnewate poliitiliste
waadete peäle,tUilsal platvormil wõitlebaks ühiseks wõitluse—
rindeks.Iga tööline,l^a p:lf-J llnc tc^^ij: ja aiietnlk noudku
oma organisatsioonilt Vhls^r^rindcnse -.stu.ilrt,ühiswöil^1.ust
tel&te organisatsioonidega.Paljastagu ^^^utulh b**r.n^juhtial,
kes on tööliste Ühisa wõitluse wastu.Palja;-t^u cuui-Kotse beisid,Joenasold,Freibcr^e jt.,kes töörr.hva ühis^^erinnata^asi
lükkawad ja Patsi tööliste ^artased dekreedid aeaks kildasad,
kes ullatawad PKtsi dc^okrn^tia 'krltsejt.r.-. - aial,!^s isegi tasalülitatud "Vaba Maa" ted võrdleb werise 'šir-pr-inla dlktator Prir..,n. dc Hlvoraga,kel polevat an.iH srlt^^o-dllkkn 'f.rlja.*'
tur;o",kel olewat katkenud niiele* r..h.\.-a;;\ ja -e:!-:. .3i.-..t ood- ta.
sa-na kaelamurdMlnc u.r?u ^is^a^nl^ diktrtori.t,\i.
M e r i in c h c d j e
s a ti r ^ a t õ ö li s c d ,
ühendage kõik õna jõud l-cv,sdes j<-. sadr.urbes^-iöndi-c t^vinyrte^t
1?. lr,ll se P^^-$.c wõitlus rinde loomist l^H os^avötr^T.L^tf e t ^asi*
1^0;!^: osnTfslYd pe- YctU!f;*id* ^ f e * 'tõö- j':^"p:J?;^aY?.na;h^u^tele ja
asu^e otsustajalt wõitluse e^tewal^ist^..isole laewasöõgi ja
kellektliv/lcpin^u kKttcwõltyaiccks.Moodustte^e ^.e.yewiJSkoMtite<ed
l-cwadel j:; sadamates,io"trolli-;e iga sadabasse sõitwat laewa,
k'!s trl tKls meeskond ueal on,kas lj?r* neas s a b selle psl,*;a,
Missugusel kohal t^ töötab jne. /waldade üldisi proteste,ko^
raidele i.tceleawnldusl ja streike faschisni ja lncT.euprvtiltc
pc letuajlde Y?astu,nöud = a .;<j= ^ain;ntolt cle\a...t te :c-.m.*t.
Ainult ühis*, ja aktiivse to^c^usc^n oleme tu;*ev.ad ja saawuta&te \.'õite.

Lacwaa^anlkuR esitasid tc^dc^ialstrile itiKr.uk^rje.^us nõutakse Merimeeste Kodu 'põhjalikku ümberkorraldust",ehk Öl^em likv.deerimist.Sce on fuschistlik kapitali neal-t^jl akt,nrklle,yt
t hetakse r^eri^iehed tHlcsti Heriiaeeate Kodu juhatusest wKljn*
lüüa ja Munatordarine,merimeeste registreerimine,wrhetaliuus,
^inj: jKrelwalwo teenistuslepingute jnt Üle Reeteede walitsuoe
'Pttc ann*a.^erly3.ehed,annni!'e wastulöö"! sellele kawatsusele.
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mille läbiwiimine on wõimalik,kui ühiselt w&ljaastume.
K9IH RHtlüKH^D, NÕUDKE,5T Ti;iK ÜRIMCUD ASTUSID UHISW3ITLU3HINDKSS6 NEHDR NOUHMISTR KRTTKWOITMISEKS
JMlle räägiwad teated,et lacwaparunite pukaaka&u merimeeste
kurnamisest kaswab.Prahihinnad on tõusnud.Koik laewad on tegewuse?;,uusi ostetakse alatasa juure.Ko.danline walitsus,kel pole
toota Merimeeste jSoks senti riigikassas,toetab laewaSriaid
laialise odav/aprotsendlllse laenuga.
^uid jnerinc^ste olukord on endiselt h;;lebseininv-üärue.Palgad
seisavad, endisel marusel t?jset,;nl,tõöae* on RHrniselt pikk,puudub 3.aewasõõk,kolJ.ektiiwlepiav,unudub wKhcm^i hoolitsus toota
i*!3riitiesste eest.Kapitali pealetung fsschlstliku valitsuse toetusel ähwardab une sur.ve ja olukorra hül^ondamlso^a.
KAS y^AB SE-i Ril ^ D ^ H ^JLT^A? - --il.
Y<S.ljapKäsu-too on olepas.Kui meie ;sõll
meriruehed- kütjad,
-eki^ched,kokad,juhtkond,niihästi sadamatöölised kui ka toota
tierlRtehed kolgil laevadel ja saddustates kindlalt ja julgelt ühise nõudekawa tbiber koondume ja neile kätte\.'õltiüiseks oma Rkii^utelt ühiswRerindesse astumist nõuame,siis on wõimalik palgavõitluse teol laele olukordi oluliselt parandada.Laialine ühiswõitlusrinde liikumine Prantsusmaal,Hispaanias ja mujal tõendab,ct,,tRnapäcv#a oludes suudab pal^,. töörahvas ainult siis s?01t;,kui klllustamatult kokku hoiab,oma jõud ühiseks lõõ^*iüksua*rks koondab ja ühise kindla võitluskära alusel wMljcastub.
Siis saa^e ka mele,eesti wectranspordi proletariaat,edukalt
oma jRrtpRiste hädatarvilikkude nõudmiste eest wõidelda^mls ei
pr^e^usaja wastu^eldlenatud põkinõudmised:

1).L A K W ^ S 3 0 i\ prae^uerie rc-hapal^ale lieak3,^'ls p^ab tntm.ia taielikult laevaomanikkude kulul,kindlate,küllaldaeelt toitoate norwide alusel ja meeskonna tRieliku kontrolli
all.^esti on seni üks neist wäheatest maadest,kus merimehed
o a wiletsast nKljapal^ast ise end peavad toitlustada.Selleparast tKhendaks lae^asõõgi nõudmine tuntawat reaalpalga tõsti-^iRt ja eesti merimeeste pal^^olude lõkendamist teiste maade
:;crimee3te emale - kuigi ta siis^wcel tugewasti Mahe jH&b hollandi,skandinaavia jt mer&weeste palgatingiMustest. Teisest
kRljost, õtse kohustab merimeeste loovasõõri holetuse Pldot*<,.'_r. ühinguid w^itlurt or^anie^eri^a selle nõudmise IBbiwliMlse^

2 ) * KOLLEKTIIVLEPINGU maksmapanemine,kus oleks tKpsslt ja 31dTföhuatawaHT
e^enaTit\^d:kõl^epealt,t 3 8 aja normeerimine nii
laewadal kui sadduates ( 8.tunniline tböoSe^,yils üle selle,
loetakse kõrbema eri-tasu alla arvatav/ateks ületundideks),slis
t B & Ic w8 t m i s e k.o r^ d ühingute ja merimeeste endi
noolt ^rontrollitawas l^inrlTa^Tlru-br 1 jKr j ekorran , edasi^ p:.Iga ja
s33*;lnormirS jne.
3).Tõota merimeeste jr. s:.da^r.'tööliste riiklik ^indlusta^i^c.
a:.'.gu soe on paljudes teistes ?;ia^d^s.frdurir-. nerb olukord,kus
tööta morimcec sõnn tõsises i.öttec nälgib,lajts ta on jKctud 11ri/, igasugusest toetusest - iser;! tööbörsil teda ei registreerita.Tuleb nõuda ISH tõömurctse?Ailse ka\.as cttenKhtud YtuD**brij^rjekorda ja meeste kontrollimise oimust tõövrahetalituse üle.
Sadamates tuleb luu;; lerliüeeste j.'< sadamatööliste ühine kontroll komisjon,kes hakknb tOHlewOtixist ja^ töökorraldust kontrollipia.
^) .Wõitlus Y^eetransporttõ'öll& te ühinemise .j^a nalgav/õitluse
\ab:iduse eest.Siin on tarwis eesk^tt^k 1 ireid u^yjLseid 'srj.ii*".e astud^,et uus merimeeste üldühin^ uMiks tegewust alata..Lõpp Ühingute killustatud olekulKsest see on ainult meie organisatsiooniline nõrkus.
5 ) . SadamatHolistele otsusta.w palgatõstmine ja töölevõtmine
k i n d J ^ *^öliskontr(nf)*rin.*!! .
Meeü. nõudmised,iill3fe tar\.d.llkkuses kee^l el kahtle,nõuavad
veetranspordi tollistelt,eriti nende organisatsioonidelt kt*te
rüpest wõtmist,nõuawad tegutsemist ja wõitlemist.
Selleparast , kogu eesti merlmeeskond,nõudke oma ühingutelt selle nõudekav/a platvormil aktiiwset oalgn^öltluse ettevalmistamist ja selleks l^ia ühis^öitlusrinde loomist,nii or:awahel kui ku ISH eosti sektsiooniga,et hlljeualt^kewodeks,laevasõidu hooaja alguks nende nõudmiste teostamise eest ühisjõududega w&ljaastud&.Selleks nõudke juba prpegu kiiremas korras
oma ühingu juhatustelt üldkoosolekute kokkukutsumist,et neil
^liwitamatn otsustada ühis^õltlusrindcsne astumise küsLtus ülemal esitatud nõudekawa alusel.
Iga merimeec laewal,Iga tõota merimeos sadamas,l^a sada^atÕSline töökohal,saa aktiivseks sõitlejaks meie ühise olukorra pcrandsoiiise eest,saa tuliseks ühiswKerlnde pooldajas.KÖtke wastu omawahelid&l arutlustel ja koosolekutel ^astuuad otsused selle nõudekawa teostamiseks ja nõudke ühingute ühiswKeni^Hdesse astumist.Saatke oma otsused ja arwamised ühingutele ja nõudke neilt tegutsemist.Kui Ühingud passiiwselt waikiwad,Hrge jHtke sellega,**aid protesteerige nende te^e/useta
oleku wastu ja nõudke neilt uuesti palgavõitluse ettcwalnls*
samist ja Ühis**Herinna loomist.

soodustage isus laewas tegevus komitee,kesgidet peab ühingute
ga ja y.ieeskonna usal^rtud wolinikuna ühendaks iga laewa palgawõitluse ettewalmistuse l^Siguga.
Koik Jõud wõitluseas meie olukorra parandamise eest.
Lõõpis tagasi kõik faschls/ii ja laewaparuuite pealetungid*
Wõitleme iga wähemani kohapealse osalise nõudmise eest,iga
wBhoBtagi ülekohtu ja surweawalduse wastu.
ELAGU EESTI ^RETKAMSPO?DI TUULISTE ÜHINE PAL&a^OITLUS 1
nr^i^—^^r^^Tnr^^fr^^"T^^^iF^—nrn^^ir

A k t i i v s e l e
KOIK ISU LIIKMED JA

t e g e w u s e l e !
POOLEHOIDJAD (

Waatamata surwele ja tagakiusamisele,kaswab Eesti meri?meeskonnas rew*lutsiooniline meeleolu ja ühes sellega ^& I&H
liiklete arw.Mitte Rkni laewadal era sadamates,vaid ka wUllsmaal,tõota Merimeeste hulkas on ISH-1 juba koguke liikmeid ja
poolehoidjaid.Ei saa salata la teatud tõö tulemusi,nagu laia*
Iise "Majaka" kaastööliste wõr^u tegewus,mitmesuguste osaliste
nõudmiste algatamine kohtadel jne.Kuid nenda olewate revolutsiooniliste jõudude tegewusesse rakenda*aine pole sündinud weel
sajaprotsendiliselt.Merimehe liikuwa elukutse tõttu on aide
paljude liikmetega lonkav.- e^r polo sageli teäda,kus mees asub
ja mis teeb.Ka hoiab üks osa nKhtawasti üleliigse poliitilise
tagakiusamine kartusel nktiiwsemast tegewusest eeMal.
See olukord pole rewolutcico.iiliE^s amctiühisusQ liikumises loomulik,eriti prnerusel terawal kapitali jn faschismi pea
letungi ajaj%r^ul,mis seab üles wegtrnnspordi proletariaadile
eriti suured ülesanded.Pole küllalt,3t üks wõi teine morimcos
on kunagi ISU liikmeks astuaud,kui ta tegelikult midagi liikumise heaks ei tee.Paljas passiiwne mõttes poolehoid el aita
palganõud,nint edasi wiia,ei ühinguid puhasta^ ec^n kõige Wft'k6ematki kohapealset nõudmist IK&iwiia kui puudub a^ti^wne mõtete teostamise püüd.
Selleparast,kõik ISH liikmed ja poolehoidjad,esimestesse
ridadesse võitluseks weetranspordl tõõlisto raske olukorra parandamise ja ISH seisukohtade lSbiwiiwise eest.Meie a^otiühlsuslina liikumine ei ole illegaalne liimimine,fallle seisukohtadega ei wõiks awalikult wKlja tulla.Küllalt leidub worme ja
tööviise,kuldas saab v;Uga palja ara tehn.,nllh"sti organisats

oonilistes küsimustes kui ka nõudmiste esitamises ja. palgawRlt*lusekorraldamiseks.
Anname siin kohal kõigile ISH liikmetele ja poolehoidjatele
j' i-^iisec!. UI esanS^oT ja' kohustuse3Y
"
I ) . Pea järjekindlalt sidet ISU eesti sektsiooniga,teata
oma praegune töökoht ja elujärg ning informeeri igast oma elu
muutusest ja töökoha vahetusest.Hea tahtmise juuras leiab iga
msrimees wõimalus! kirjutamiseks ja kirja ärasaatmiseks.( Aadr.
Rotterdam,7a.Willemskade 7a. Interelub* ISH* Estnische Sektion)
2).Astu tingimata reformistliku ametiühisuse liikmeks.-KM,t-*
jau kütjate Ühinsusse^asslstondld rssi^toiitldo ühingusse jne.
?' dke neis organisatsioonides ISH nöudekawa ja seisukohti
^ gitada ja 13blwiia,ari*usta(*e juhatuste mittemldpgi tegemist
setsi.de löa otsas tammumist.Nõudke kapo agentide minema kl**
hucamist ühingute juhtiwutelt kchtadeltoPraegusaja aktuaalse
ülesandena wõtke päewakorrale laialise ühiswöitlusrlnde loomine ISH <KüitlucplatT?orm:l aluaol^Höndke uue merimeeste üldllidu
to^G^usse astumist ehk kui see niipea ei önnestu^siis kütjate
,*>. dekimeesta tihedat koostööd ühise wöltlusprogrammi alusel.
Jelleks nõudke sagedasi peakooslolekute kokkukutsumisl ,et wa*rakult wõiks alat^ palgavõitluse ettewalmistus ja saaks kontroll komisjone walida^
5)rTehke tööd tööta merimeeste seas. Aidake tööta ^erimeesbel koosolekuid organiseerida.Wõtke neil koosolekutel wastu
nõudmised tööpuuduse wastu kinnitamise l%biwiimiseks,töölewõt]<iise sisseseadmiseks numbri järjekorras ja tööliste endi kontrolli all, Valige tööta merimeeste esitajad kontroll komisjon^
kes hakkawad laewu kontrollimatut neil oleksid tKied meeskon*nad jahiga, mees saaks selle palga ^missugust tööd ta teeb.
j.) ^Ole agaramaks wõitluse organiseerijaks klassiwaenlase pealetungide wastu,nii laewal kui sadawas :.%ra. hoia end sabasse ,
ar*a seo end libeda wahekorrag^ juhtkonna wõi laewaparunltegn?
vjaid astu iga konflikti, iga osalise nõudmise jakumajate ülekohtu puhul teadlikuma ja selgltuswöimellsemai. seltsimehena wälja,]<el on meeskonna usaldus ja lugupidamine.
5).Wõida ISH-le juure uusi rewolutsioonilisi liikmeid.
Selleks ,tõsta huwi oma kaastööliste hulgas laewal wõi sadamas
aretiühisuslise k&simnse wastu ,organiseeri omawahelisi waielusi ja arutlusi reformistlikkude ühingute tegewuse ja ISH seisukohtade üle.Kasuta Hra selleks kõige harilikumatlBunawahe.'O^a^kajutls ühes olemist wõi ajalehe lugemist.Igal a^jal on
wõimalik lihtsa jutuajamisega oma seisukohti ja tõekspidamisi
tu seada, kodanlaste ja sotside omalecOrganiseeri ühiseid
gukirju ja proteste ühingutele.Ole laewal rewolutsioonilisi
isitsiooni juht.Soowita igal ühel kaaslasel,k ISH poolehoidk^ wõidetud,otsemat teed ka liikmeks astuda. On laewal enam
* uks ISH poolehoidja,siis moodustage grupp ja teatage selISH-le.

6).Pea R^edat wõitlust provokatsiooni jt? nuhkimise wastu.
Paljasta awalikult köi^ laewaftuubid ja susijad kui ka kaitsepolitsei agendid,et kõigil oleks teäda,kellega tegemist.Teata
neist otsemat teed ka "Majakale".Kutsu kaaslasi üles nuhkimist
paljastada.
7).Paljasta s8jagarustu3e '.vedu ja te* kõik wöitluaeks.et aeda
takistaaa.Teata igast üksikust juhusest "^i kahtlustusest s9ja<*
materjali weo kohta interkluhidele ja I^H-le.
8).Külasta interklubisid igas sad.umas^waata^-res se 1 on eesti keelne kirjandus ^Ktufesaad^wait nHljapundud.'.Vastasel korral
informeeri sellest ISU* eesti sektsiooni.

9).Saada kaastööd "Majakale^ ja soowita kn teisi kirjutama.
Walwa selle eest , e^ ci oleks'ühtegi l^urnaj*atc üle*kohut, pettust, tagakiusamise fakti,mis mitte "Hnjakale' ei teatfkso.
lo)Pe: järjekindlalt snBptYU töõlieliHajmise !dtsimuster;K ja ^r_eri^
cj?t ennast töBTisIHn' jl.nduse "!!.ugemi sega.Ainul t si 1 s wõid s a tn^ajKrjerikkalt meie liikumise kasuks töötada,kui sa oled kursis
koigi pRewakHslMunte^R,kui sa suudad kolk oma töökaaslasele
seletad;: ja klassivaenlase petteseletuscd ja wötted Dcljestada,
iD.Lcwita "Hajakat" ja tööliskirjandust.Tee kõik omalt poolt,
et "Majakas" ja muu tööliskir.fiindus l*HHe^s 3kkn laiematele la
kaugematele t331isterln<;idele.Scc on kogu meie asja toetamine.
1K). Maksa korralikult liikmemaks.See ei ole suur,köitest 15
senti kuus.Sa \"31d selle Kra saata kirjalikult ISH eesti sektsiooni nimel ( ROTTLHDAM, '/lllemskade 7a.),wõi kuskil inter klubis isiklikult Kraöiendrda,kus töötab Haiti sektsiooni taoline.Soowitaw on korraga ko^u aasta liikmemaks ära õiendada,
mis eesti rahas on 1,30 kr. Tööta merimehed teatagu,et n€.d nii
ja nii pika aja jooksul on olnud tööta,siis nende kuude eest
liikmemaksu ei tule.
13). Koik ISH poolehoidjad,kas seni weel ametlikult pole liik
iierks astunud,tehku seda wiibimata. Sisseastumise maks on köi^
gest 55 senti ja Kuu liikmemaks 15 senti.Liikmeks astuda wõite
igas Interklubis,Kus Balti sektsioon,aga samuti wõite ka i^irja
Uitult oma sisseastumise sooviavalduse ISH eesti sektsiooni
nadressil(Rottcr<lam wiiiemskade 7r.) se* ta.
Neid kohustusi pi ole prlju ega nud ei ole r sked,kuM
ainult nende täitmisega muutume tugewaks pahempoolseks jõuks,
kes suudab endaga arwestnma panna n^Hsti kurnajaid kui ka
reformistlikke,hKrrasjuhte.Maha passliwaus ja ülearune nahahohoidlik kartus.Tihedamalt ja üksmeelsemnlt IbH punaae lipu al
la^ISSR on ainukene tõsine veetranspordi tööliste wõitluse juht

Hulgad ühinewad ühiseks uoitlnsrindoks,wastu juhtide
tahtmist
ITF-i SUURNI^AD PALJASTASID OHtA N30.

Need olid äolidaarcod Lo idonl,DHnl:lrchcnl,Danzigi jt sadrmatö(31ised^ merimehed ja raudteelased^kes 1920 aastal hüüd3nasa:"KHed Nõukogude Wenemaa M!ljest'',tsliistasid edukalt
r 'jariistade wcdu Poola wnl^etele \.-**-eaele.
N&Rd,!ras uue ?^aailmasbj^ ha&oht ähwardawalt ](anwahypt3öras
-'ja ja fasohis^d. wastu wõitleaise komitee ettepanekuga nii *
, wolutsloonilise ISH kui ka reformistliku ITal poole sõjawäe
.wmtusc weo takiata-tisokc ühisv.l5itlusrinde loorlsekse
ISH wõttis ettonrneku kohe hoakskiites wastu jr soowitas '
omalt poolt kiiret tc^cwust,ct enne,kui w*ercjanulised inpe*wialistid
jõuawad tanatal-ut lahti lüüa,oleku atranenordik,
: õliste jõud ühendatud^
Reformistlik ITF ama wiiwitas esiotsa üldse oma wastaseda
j., kui ser; lõpuks saabus^eils nisal.das ta habetitatult manõöv-jcr' .wa äraütlemise ttkigwKerind.: armtaaiisestmTranspordi töölised
m suutwat üksi tkldse midarl ?,ra teha ja pidawat truualamlik
'rait kollase amsterdami amm^^natcion.juhtimist oota^ia.n^ls äraseletatult ttsk.cndahmwiisr.kf.lt oojawaruLstucc woo mastu wõitle^ 1
mise küsimuse makamatmlst^Ja soe sünnib wa-tamntQ sellele,et i
'i*Ti''l svrarninad on :;ancam;;ti s'önu teinud ja lobi- senud T^it^
Lusest s3ja ja reaktsiooni wastua
Kuid kHrrasjuktldo kiuste moodustawad kohapealsed re°.ormistlikud tullised ja nende organisatsioonilised allüksused
imal algatusel ^hisw^eriade rowolutsloonilistc tüSliste^it
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Hagu meile saadetud "Kommunistist" nr.15 ntüia,on Eesti
Kommunistlik Partei teinud SoSotsiallstlikule Parteile ühis**
väerinna ettepaneku.
ettepanekus ollakse walmis lKbirHKkiiaiste aluseks wõtma
kRige wähemaid tBSlisklassi nõudmisi:
D.^Rltius tööta tööliste riiklise kinnituse seaduse elluwlinsise eoste
2).Wõitlus tööpaikade tõstmise eest .
5) ^Võitlus aaictiüliisüste ja teiste tööliste organisatsioonide tegewuse wabaduse cestpsuletud ametiMhisuato 3a sotsialistliku partei osakondade tegevvuswabaduse tagasi wöitmise eestp
teeliste koosolekute ja ajakirjanduse wabaduse eest,söjase#du.se vastu.
^).Laialine ideoloogiline wõitlus faachlstliku wabadussöjalaste liidu paijastamiceksrlaialise selgitustöö läbiwiimine "wabside"Ki3jn alla sattunud töörahwa hulgas ja"wabslde" de^agoSia paljastamine,"wabsido" müju alla sattunud töörahwa kausas
t3r,bamino töölisklassi tuiiswäerlnna uöitlnccr;a,hitlerlikkude
parunite. Ecs&ist wäljasaatmise ecst<,
Võitlusabinõudena pannakse cttosajaklrj-ndusllno ja suusõnaline agitatsioon,koosolc^udyM5ikldo tööliste organisrts^conldo mobiliseerimine n&ndc nbuomlste üYibcrm.iiiti:igud,&ieelcaWLldused,streigid jne.
K.Sotsialistlik T^Partcl kcskkonlteo häälekandja wastas
selle peäle,et kuiwõrd Pütal walitsus nende partei töö on katkestanud,siis er saawat ne;.:^d Kommunistliku Partel ettepanekut kaalumisele wõtta Ž
Pä*ts merimeeste südameid wöitmas
5^is toob r,:erim-eeste Hunetujuliuste wastu kindlustamise
dekreet?

i
Nii mõnegi merimeXie pani jal^^atansa; Patsi suur käeliigutus
y^erinceste õnnetu juhus te wastu kindlustamise seaduse maksida
p:mcr.iloo^^Q.L^.^ttül^ see lõiCpet Pats )caitseb merimeeste kuwe? Tegelikult ei olnud see kaugeltki niiwõrd merimeeste buride kaitsemine.kai d^miagõcgilinD merimeeste südamete wöltmire
iüconda diktaatorliku wõimu kindlustamise eesmargil^! **
^?
M s toob uus soodua õieti mcrlmeestele?

Kõigepealt tuleb sedr tHhcnd(td,,,et ^ipdlustp^ine on ettenähtud
üldse ainukese juhuse - õnnetuste puhuks,kuld sotsi? .Ikindlustusc ula on prlju laialisem ja merimeeste alaline \võltlus^
nõudhlnc on olnud,et kindlustana peab tööpuuduse , haiguse,
wanaduse jne wastu.Käesolew dekreet on sellega v;!tga piiratud
f ic ulatuse poolest.Kuld ka önneLujuhuste wastu ei kindlusta
t kõiki HerimehlsNell m^rime^stel kel on õnnetuseks teenida
nurjatutel alla 100 br+ re^.tonii,prarmldel ning lotjadel alla 500 br.re^ tonni,aurikutel ja mootorlaevadel alla 75 tonni,
pole wähematki lootust kindlustus preemiaid saada,sest neid po1' Uldsd^lndlustuHwHKrllistoka^arwatud. Rdasl,seda;;i wäga pii-aeud kindlustamist tahetakse teostada tööstustööliste^a tüii-?r
S'l alusel.Meil on aga küllalt hästi teada alalised protsessid
ömetujuhuse läbi kannatanud tööliste ja ettewötjate wahel.
Praegune seadus on nilmitmesoplllne ja kurnajate huwides teh —
t.^ ,et iga õnnetut juhust tahetakse teha töölise euda,,lohakur 'ja^hooletune" tagajärjeks. Tööline kaotab oma käe kasina
?...kele ,ka.s ülikiire töötempo vföi jälle wiletsa i-iaslna kaütse
t3t&u,kuid ettewötja tunnistab selle töölise enda lohakuseks.
Arusaadaw,et tööliste endi kontrolli õigus on hadatarwillk.
Sellepärast,kui mele seisame jaba tõsiasja ees,et önnetujukuste wastu kindlustamise seadus on sel kombel ^aks^^pandud,
šlls peame kõik mängu panema ,et kättewöldeldc tööliste kontrolli õi^us kindlustustegevuse ÜAc ja IHblwlla selle seaduse
^
laiendamine kölgi^merimeeste üle.
Maksma panna merimeeste ja sadamatööliste kindlustamine tööpuuduse wastu I
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AltkHemaksuwÖtJKd ja Merimeeste Liidu kägistajad wõitsiwad edasi
Saab küll juba warsti aasta ,kui Tiituse kamp likvideeris
merimeeste Liidu,kuld seälal pole we^l lõppenud wöltsit.ilsod
j,. . tolmukeorutuseda,Liidu ümber.Endised 'härrad juhid" el taha ni-K-.i süüdi tunnlstpdR M.Liidu rappa juhtimises ja hä^ita^isee

et siis end ajajooksul j&lle uutes ühingutes juhi Kohale upitada..Seda t&endnb asjaolu,et mitmed Tiituse kamba kintsukaapljad
ka laewates püüavad seda võltsimist ja walet levitada.
Neil põhjustel oleme sunnitud weel kord lähemalt Merirno6cte Liidu kä^istoi^ise loo juures peatuma.
Millera t^ieti põhjendawad harrasjuhid M.Liidu likvideeri migt? - Aga kuulake,millega - "Põhjuseks on aasta al^ul ilmsiks tulnud,õigemini prowotseeritud poliitilised lahkhelid^mlile tagajärjel tekkinud uued organisatsioonid -E/KoXutjate üh;in^
j^ S.X. dekimeeste ühingu-Asutatud uued ühingud koondasid suure protsendi Liidu liikmeid enda ümber,kuna osa. tülesti paš *
siinseks j**i ...Nii kirjutatakse M.Liidu surmaeelses aruandes.
Missugused olid siis need "poliitilised lahkhelid"?
Kohju]<s ei^lble Tiitvtse "Xa?!&*a^^eesYel julgeist sellest ametlikus aruandes sõnakestki kassata,küll aga sokutawad nad ühe hai*ouponw.ti Seiler! sopalehte pealkirja all: "Mustad ja- walged
ühlnewadykus Feldaks sHnasönult:''Umbes paar aastat t-ga^l,ilmus kuskilt w&lisi^aplt siia keegi merimees Niit.ksr; clnr.tas ML
Liidus uünestuse jalbhkumläetuüdeLühikese aja. jooksul külwas
tööorganisatsiooni tbsiseid lahkhelisid.peases opositsiooni najal ku ise juhatusse ja siis lagunes Merimeeste Liit''.(Rahral,
nr.72.s.a,).Soo,ka-s teie nüüd kuulete,kus ki^l all ^ähk w ja^
^is *'p-r-ollltillšed lahkhelid'' tähendawad.Koik cli enn& M^Liidus hea ja- kcrras^sam^kul Eedeni alas enne õatulan^smi3t,aga^
niipea kui tull Niit ja tekkis oposltaioony^aris^^ Liit kokku
nagu pilpast majakene tuuleShu k&&3.
RUI TUC&w SIIS M&tlIMG.L'STE LIIT RNRE OLI JA MIKK TL^-Ia- 0P0&IT&IOOM?
"^KbT.^epel;lt^M^Liit pole kunagi ^oitlnTs^ j?^R^nl^\^clonji oi.nud.
e^t. jaorih^e^ste Iravn. sld ):ai tlT emi d.Ta ajalYi^u oH habletuna ara^
an^jtsise jlf all^.wa..^3u*w^s-; r^lfilu^vfjüiitef;! YfHitlust e^a streiki
pola ta mcri^eente tõö ja palgatingimuste parandamiseks or^:r nlseerinud^Gstupidlytn on iaewaparunitel abiks olnud pulkade
roOvyiMisal jj. töbtiur_luuste halvendamisel.Laseme rääkida faistidel endil*
Linde \:ori.p;--;ili ;ti.l:r:lc 1023 a. kevadeni nn."r'crlMee&tc Llidi
nrlkacost*' weidi kor^oh<at palka ja andis lae^a s3ö^i.^adru^;d
said 5 .in;-l.iiael<: jn kütjad 3,10 ^.Siis hakkas ka Linde teiste la.evt7p.p-runite cankujul "Liidu palku" maksma,ära^ttes üktlasi laewasHb^i.^ls to^l t/leri*ieeste Liidu juhatu;? Ta ^**n;;ls
laewaownuikkudo agendi osa.Selle asemel,et v^Rltlust pidada ro^u eesti merimeeskonn.a palkade tõstmise eest wähemala Linda
kompanii rea.lpal-adc tasapinnani,Ri.Liit tunnistab f,.aal,od niljapalgad ametlikkudeks Liidu
paladeks ja saadab Linde mchea
oma juurest minema järgmise wastuseda:"Waadake,muie ^1 sa< i' *här.ks midagi teha,Teised l;^\:*aärid mnkca^a^ \.'ähe<r'.kas on s-.<

v?astus?Milleks siis Merimeeste organisatsioon üldse olematon,
kui ta katsetki ei tee merimeeste huwe kaitseda,kui ta el pnoo*
vvigi nõuda kogu eesti pterimeesltonnale kõrgoi^aid palku.
Wahe sellest,jgrgmistel aastatel aitas Tiituse kamp otsekohesel kujullaewnparunitel merimeeste palku alla lüüa.1931 anat 1 soowiti' merimeeste palkadest 1 inglise nael,järgmisel aast.l 10%,kuid kHik Liidu "suurused-* - Tiitus,Custawson,Rosenf.
j,t. kinnitasid:''Pole teha midagi,tuleb wastu wõtta,Liit ei
saa midagi parata".Streigist ei tulewat midugi v?alja,aga kui
^ öni just tahta,siis wõiwat omal algatusel streikida.No kuldas
sriab seda teisiti nimetada,kui awalikuks merimeeste palgahuwir'e Kraandmiseks.Liit kui organisatsioon ütleb wõitlusast Hra,
awades sellega tea laewaparunlte pealetungile,kuld"lubab" provokatsiooniliselt üksikutel meestel streikida,et siis ise nei**
la kapot selga ässitada.Kas ei ole see kuritahtlik Liidu kui
organiseeritud Ühisj&u alahindamine,merimeeste silmis diskrediteerlmine,et "ega Liit ikka midagi suuda"...
Huid sellega pole we^l M.Liidu äraandmistc nimekiri tKis.
1355 L. lõõb Tõnissoni walitsus krooni kursi alla,merimehed
kaotawad kursi arwestusel selle läbi palju,kuid Liidu juhatus
ei liiguta ka nüüd oimu merimeeste paigahuwlde kaitseks.Wastupldi,kui üksikud laewad nagu "Mai"'streiki algasid,siis laseb
ta oma Hrttandliku waiklmisc^a ja kõigiga rahulemisega laewaparunitel kangelaslikud pal^awõltlejad raudu panna ja patareisse
b.^llidy taha küüditada.Laewaparunid seletawad tale õigusega,
et"mls teie mässate,kül teie ühingud midagi ei nõua ja selleta rahul o&Wan^istame teid,et rikute meie püha kokkulepet Liidu juhtidega".
Kas on ce^ siis Tiituse kamba poolt juhitud M.Liidu wahwus
ja tublidus,et ta laskis oma liikmed ükshaawal patareisse tassida.K^is s6e oli ta wägewus ,kui ta laskis palku rööwida,mehi
vallandada jne?Kas see oligi see õl^e Liidu tegewus , mida ei
tohtinud arwustada ja mille kohta isegi palja so^na Ütlemine
tShendas juba hirmsat "poliitika tegemist" ja Liidu lõhkumist.
Kuid nead pole weel kaugeltki'härrade juhtide" ainukesed
kangelasteod.Heidame kord pilgu ka Tiituse kamba salajamatesae telgitagustesse,waatame,mis 'nägematud" niidid nee<3 olid,mia*
Ifsda^&andec satisana M.Liidu eesotsas hoidis.
Kõigepealt,Tiitusel oli sedawõrd libe keel,et oskas end
i^alepooie ettetoppida ja kõiksugu asjaajamisi oma kütte kis.^kudr.Selle tagajürjel koondun lõpuks kogu eesti merimeeste nii<el asjaajamine Tiituse rõõtvkamba kHtte,keda sotsid Gustawso "iga eesotsas soojalt toetasid.Seal juures tehti niisugust reklaami,at "waadake,ilma Tiltuscta,ilma Gustawsouita,ilata sotside kombata pole M.Liidu edukes asjaajamine üldse ülda* mBtlda*

ainult nenad on need ainukesed i-iahed, kella kand\A,DM3rimehed w*l^^ad Ühendusse astuda 'wabarii^inalitsuse^a' , ministrihärradega" ja laewaomn^iikkudega.Muidugi jt'eti trr^u juure lis^Mcta,€t
kõik need asj^njrv^ised sisuliselt olid ^eriiaeeste huvide m^hrniÜtx.ine klassivaenlasele,nagu palkade a^^lSHMlne jns,3\ille e*sf
Tiituse ktu\'p kena juudase kopika teenis. Kui siis har\/a juh tuc,t;t teedeministeerium Meiras harilikus korras veeteede tfnlitsuselenarusc hädaabitööde swtir^:ect?,siis jätkus Tiituse!
niipalju hKbe^tust,et rinda, ette lüües kiidelda: "See on Minu
suurte Üxtwnste teened.
KUIDAS T^HTI NEID RIIKLISI TOID?
?iad moodustasid Tiituse kambale lisa Y/alielthangeldai^lse allika.Üsna '.wiletsate,^irdalapal^aliste wa*list8S3e ouhul ^8is harilik tööta r^eriraees töötute nimekirja jTrgi tööd saada."Par.
t;:at töödjütkus ainult Tiituse 'brre;ir,tele iieestele^es sdis
oma.piskust sissetulekust Tiitusale'l^ona^a"pl^id.Niisuguse
'töömurets&Uiisaga'baidis Tiitus oi^a peos kaunikese hulgc"pnreiuaid mehi".
Taiseks''si3eit;oks,icrli.ic-ste^a ja. ühtlasi sunre^aks Tiitusa
si stetuleku allikaks oli p i 1 r i t u s e 1 a e v a s t lk,.
Meea laewad seisid harilikult wahe aeso sadamas ja.kui ngll
uusi mehi wajati,siis pöörati enamasti ikke Tiituse kui Liidu
asjaajaja pool$,kes siis oma kundesid senna sokutas.Samuti
oli ta yreriitieeste iiuretsejaks reidilt läbi sõitoatele laewkdole. Muidugi j"l se?; sissetuleku allikate kriisi tulekuga, kehtyer,.akc, sest lac^akontorld /lakkasid ise ox-a kohasoovijate nimekirju pidama.Siiski tuleb Tiituse altkäemaksude kogusummat kohasohuttwise õest üsnn tüsedaks lugeda,sest 'lnenusvjni"ft'' Ühe
koha eest oli keskmiselt 30-50 kr.Kul^palju "waene" Tiitus sel
kombel ^lacnas^,on praegu täpselt raska kindlaks teha,kuid iv,"nin^'te usaldusw^ärs^te andmete alusel,pidi wahelttalitus haaranud olema üle 500 inimese.Aluseks wõttes nüüd kesk^dse altkä^
iaaksu süiaana, 40 kr., saame : 40x300=1200 kr.See on kõvu rrha.
Kuid siia juurs tuleb weel arwata mõni tuhat krooni liikmee.ksu,Mis Tiitus slssekassefrid^s oma tarku 'unustas'^Sellest on
n.Bha kui suured su^^ad e^sti ;ieriproletaria?.di raha nende wntpiiride KHtte laka ja r,iks need ''härrad'- weel tänapäevani kl helevad nerinceste 'juhti' inSn^iiua.
Tiitus tegutses ka kontrabandi alal. M.Liidu kantselei oli
sagedasti see koht,kuhu plLirituslaewade ioeked oy.^a merel kõrwale toimetatud konjaki,whisky ja sigaretid töid.Liidu kantselei a<Xi ha "iiusta börsi" wohclttalituse kontoriks,peäle sellet
kui 3t?sti raha waketauino w^lis^anl KrKlöpe?t^tl.
Paale koike seda oleme õigustatud küsima:
.' KAS SBB' OLIGI SKi> 8l0 ; ^,LIIDW JUHTIDU TERK&BS.^IL',^ VMaS==
TU OPOSIT&IOO^Q: THJQ(IM^R^C:LI'Un?^^5T"?-kelles see asi aeicTTküt,et laiad ^eri^?e&ste h*ul^ad seoa i^ädsj^tül-jast na^*;ld ja pal ^
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^eel nin^ rahulolematus üldiseks kaswas.Min tpiiendas Tiituse
kelkimine lifkinete arwu k^^wanils&st,kal paljud neist olid krh^
s^^ubaml&e lootuses liikmemaksu maksnud,kandes koguni südawes
põhjendatud wi^ha =:ltk^e.:naksuw^tjate juttida wastu.^ee si olnud Liidu tu^e^us e^a tara autoriteet.ree el lasknul Liitu Üldse n*erli!ie^ste wõitluse organisatsiooniks kaswada, -id usletas
paljuid :ishi terast eemale,kui^i t?;asit3rjb^;iiie polnud ka Siis s€lsu<oht.
Kui 1952 a.IHpul kogunes Tallinna palju tööta. L€riiiehi,siis
küpses teadlikumate ineriPioestc bullas Üksme.lue otsus,et nii
e aia oaasi kesta ei wõi,et f.Lilt on tarwis sahkerdajatest juh
tldest puhastada ja elujõuliseks '^õitlusarjr.nisatsiooniks muuta.1953 a.al^ul tehti selles mõttes suur tõö Kra.Mitmel r<erimp^ste üldkoosolekul paljastati l&pulikult Tiituse kamba laevmparuni agentide ja Meriwe^ste huwide maiiasahkerdajate osa..Tehr
ti a$itoenduste ^arpl kindlaks Liidu rah^ wargusad j*a^ mustad
operatsioonid .
Kes olid opositsioonis? Need ei olnud mitte Tiituse "proua"
3mbluK<ttantclid ,waid tegelikud rakknsk&elised ^eri^ohed.Mitte
2—3*H3idaijat",Y)/aldteš?ve^eriD!eeskonna üldarwa^ise esit(tjtLd saiad Merit'iehed,kelle eesmärgiks oli oma organisatsiooni terwendaa&na+.See oli see "poliitika" ja"poliitilised" lahkhelid,mi^
lest Tiitus hiijem suure numbri te^i.Miks oli seda tarwis? Agaselleparast,et rnwisjoni komisjon,ktdm waliti opositsiooni mehed,awastas Tiitusa kawba tegewuses koguni krirsinaxlse iseloomuga asju ja tahtis peakoosolekul Tiituse kohtulikule wrstuüutuaele ^3t^iso ettepanekut teha.lelle tagajRr^ olsks kogu juhatuse Hra pühkinud ja Ipewaparunite ja kaitsepolitsei positsioonid r^riipeeste se^s kõikuba loonud.Geda i^uidugiei wiinud merinaeste waenlased lubada,ja esimese kiwi wiskaa ialaegiisotside
tuus - Metslang,kee Liidu aastaaruande arutamisel,peale i*iidi
sõnavõtmist kisaba pani,et kõik,kes Tiituso \fastu wKlju&stuw^a
on Moskwast wilja saadetud ja toowat "poliitika" vabasse sjieti"
ühisusse.Merimeeste suur enamus tundis siiski asjade seisukorda- parem ja^ trarapis kurnajate toapoisi ^etslan;;! maha.
Kuld just kartus,et rdori;neoste suur enamus taielikult oposit=*
siooni poole Üle IKheb , sundis mRdamülka mehi sotside ja kfdtsepolltsei kaasabil opositsioonile kõige prowckatsiooRl^ise;ialt korraga kolmest.küljeet kallale tungii.m.Kõigepealt,enr^
otsustawat peakoosolekut,kus revisjoni komisjoni paljastustel
taheti Tiituse kaubaga lõpuarveid teha,areteeriti tiiit ja viili tO.^mulajnisele )aitA^eä teised Liidu lli^ied.Teiseks koi'xmdee.
riti koosolekule 4& üleajateenijat rieriwõelast,kõya kasuda,kBir-ia. asjus Tiituse paolt hHKletada.Kolmandaks,kuulutati wKlja
snwal pRewal ja kellaajal iaeriklubi ruunas uue,kütjate ahingu
asutamise koosolek,et sellega kütjaid M.Liidu peakoosolekult
^rat^c :ta ja Liidu lõMau.dsotõõd alata.(^^l'c e-ac e(*a purast
-i Märatud Oi-ta ühingut asutada kui just sel otsustaval, sii-
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mapiljjuD.Solle alatu provokatsiooni er sotsis Koisid jKllegl
sotsid - Must,Mihkelson,Wänta jt.
Sot*id**j& kapo abiga pHBstoti Tiituse "au" ja manwKelcste
h3Sl*tusmnterjnliaa"JHetI Tiitus,Rosenfeld,Cjnssoo jt.edasi *
pakki,kes serlt peäle sihilikult hnkkasid M.Liitu wKljasureta*na:ei kutsunud enam peakoosolekuid kokku^eipidanud sidet liik*
meskoAnaga,katkestaoid igasuguse tegevuse jne.Kaodates.Meri?ic8ste usalduse jn poolehoiu,oli see nende juudaste wiimane wa—
lik.
%as pole nüüd selge,kes on Merimeeste Liidu w9rtcul<ad.Jh.
gui weel tänapäewani leorutatakse m8riel pool merimeeste seas
provokatsioonilist wassiniat "poliitilistest w^ctoludest"*".
Liidu kokkuvarisemise põhjusena,siis olgu teäda,et need jutud
tulewad mele klassivaenlast^ leerist,?Itk35emnksuw3tjatc ja
kaitsepolitsei agentide lecrict^kes tagasi tahawad turnida 3^rimeeste huvide ^kaitsjate*' kohale,,
Selleparast,ülimat ettewaatust uute ühinsutega.Oleme walvs'
et Meie organisatsioonide etteotsa ei tükiks Tiituse kmiba me-'
hed :
R 0 S B H F ^ JL_D - Tiituse t^u^ataw nukk,üks ^r^r:j*a wana
Liidu lold<ujapr<fllc 'eest kaanis Liidu kassast tugewa ^t88tpsu\
0 J A 3 S 0 0 - kaitsepolitsei a^$nt^r^ovis l:^. siis Liidu .
kassast tugewa "tööpal^ '',kul Liit coli tegelikult kägistatud*
P A J U - Tiituse tallalakkuja,kes hüppan "maksavorsti ja sepT&M?*^leest igaühele rusikatega ninaalla,kcs &ama leiwaisa ärewustas.
"%apten" G U S T A W S O N -laewaosanlk,pan3ah3rra,mltme^ohapidaja jne/^es soojaf^toetas Tiituse kamb^ sahkerda^lsi.Weel
hiljuti saqtis T3öl.Keskliidu meestega truualamliku kiituskirja P&tsule,tHnul:s sunnitöölaagrite j ^ rnaja-nduse "elustamise e e ^
' MBRIMHiED,astuge küik oiaa üliingute lilkjReI:s,wot:n:e kbik d^
111vs elt nen(Je t e(; e wu se st osa j ^ valime oma esitajateks juhair
tuas# /"ainult"ausad ja* j^rjeTBAitlla^ klassiwpf^lusejoonepidaj'^
M r imehea .Teene k*3ik oma organi sa t sloonfde liitmiseks ja^uue
*^Y(ÜU elluI^utsuialsoks.L3pp kiJTustatud olelaile. Elaj[*u tugev ^u?iine eesti r.ierj^ieeste*uldliit J<jnd3all<!!.assYw^itiusQ aluOpositsion?"Ir.
K^S KUTJATa "JUHT" W E M T A

#HINGU RAHA-"

"RA3SKAJA?
Asja lKhedal seisjad ringkonnad klnnitawad,et Kütjate ühingu šokretKr 'W E N T A olewat 280 krooni ühingu raha Hlel88nud.Kuna Wenta lubanud raha tagasi maksta,3Üs el tahatawat
hsja üldse awalikuks teha.Kui see teade t&elc wastab,siis näitab ta?.omakord,missugused sullpisid weel tänapäewani iiierintees^te eesotsas "juhti" Mtlngiwad^^cnta oli sots ja üks agt-ra^atedb
M.Liidu lohkujatest ning uue Kütjate ühingu asutajatest.

^

otse näkku:"Kui ei passi,minge
maha,warsti lälaem^ Tallinna reidilt läbi".
i'ns ''Liudc^" esimene saba oli
Kas ei n"ita sea jäll# k w d ,
et meist,merisematest Seni inilooa^a-aajapl^kaja?
meal ei petta,kual u*eie ise ^rNa^u teistel-i Käfhru laewadal, ^iganisptritult ei sunni endiga
nii maksr.b ka "Liudal7kur:etll - - kui inimestega ü^berkRima*
^siaiene tähtsam sar^< selleks
kult 10-tunniline tööpäea.Peäle :
on Liorl^eata ühingu elujoull*aello weel tu^ew^d ületunnid,
seka ja ^öitluawoi^ellseks tejje
^illc erst s^a/cljl ui nee,kui
au kotdpauil prahid.Ainult niüti, atine.köiicrt tuhandest merlmehes
kus oleme inglastel rendil,mak-' on sani wr^id mõni sada i^erimeea^
setakse na.laadungi juures teh-t te ühingute liikmed.Selleparast
tud ületundide eest närused 8p. sr.aa,an l^ewap^runld ^eie organi
satrlonnlllat aorkust kasutada
kama muu too peane ikkagi ilmu
eri tasuta tegewa.Asi ületundi- tük ialate iyarit.-r ete ;.ruutuks
d^Tn hulwcneb ükslu2n,kuaa w^el kurnamiseks.
Kuld l^.caaioaaalkkude kurnnml
inewal aastal Saadi praeguse
8 penni aseiuel ületunnilt 1 eh. se t;'.l^;ua 11'a-a*. ad^laiimerlmehe:
on hulgaliselt ko-sadunud oi.ia
3 penni.
ühingute ümber,l^a-: siis mill'
wKljapaistwttst mee neil on
tantselt I3H juhatusel lae-aanaesimene tüür Minnik,kes enne
Hlldal"teenls,kus kuulsaks sai runltelc ütleb: kaaide tia^l^uapaistele rahatr<kwlde kaela M^k tc-;a aa-ia t^ld -aam ei orja,
andke^eile laeva r-^ök praegusele,
rimise^a.J^il on ta s-ai küll
r-ellega ainult Hhward^nud.^hu.^ palgale lisaks,pau^e ärka". 3\*asti on see"hürra"peale iaam ka tunalllnc tä"u-k.. j- makske vKb
loomamaja-pidaja, olnud,sest ela- jr- ktkik ületunald".
kierimoke^ d,aid&-kiir ergini
ti,kui ta "Rritr.tud" on,siis ei
nä*g ta laewas üldse ena^ lalMe- a^ia koondume oma Ühingute üntsi,v*aid loomi.Sõimab kui tsaari- ber,Nlda kiiremini meie nad
woitluswoimelisoka t^oMo,seda
aegne rtt&isa kubjas.Ühe sarnase
kiirem on -mie vHlt,mela wilet"Rrituce" hoo ajal tahtis ta
puuhaamriga^ taiet tüürimeest na- sa, olukorra parandamine.
ha lüüa.Õnnelistal v^iimane 1H3Juss.
-i knhjutuks teka.Nüüd on nrd
nii*kul kuke kukke,üks laulab
fi;arun uppus.
aHSris,teine ahtris.Keskel kokku -saades on iiRleKRd wait.
L'urj^k''Jaani' aadrua Wladimir
KQi;e selle metsikuse juures
Mellia uppus parwede kokknknrj^
klr?att;'t ;k;a p-oteste*rij^tel^
;. *r.-l,k:-j- pai=! +-.-? **ae\ a^rdr '-**n
I"'r.a"",-t,., '
<* *d x^wa trc
Paar sõna a/l "LINDALT"
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MHni^i R^'6 *n ^ a j ^ k a a "
^waldetue. ü,at neist aurik ' M i ] ^ ' k u m a m i s e ja uleKo.ncu ule,
SHlle^t w31;: jt'reldad^ft se;!
pole olukord sugugi kul^ser; Kui
[teistelrr;. e=-stl lrev,r.^l.i<u:-t
siiskl leidu:; ?nefs'-oiiuas kr- l?.e^uparnuite ^ah^-L^rklj^ld,koK
i.ialetsasld,et 'aVaJAk,^.'' t^a;^\.at;
nende "härradele" liiga*
KtinlMe:Kan "Liinal'' *)n tõesti
nii hee olukord,et "y-aj^ka." .'<ÜTjutused"l^l\-/alsrahd.e' lil^a te(*id? - r:.hjul-:s j.ltte. _
Laeei;'.- raakida faktidel.
"Liinal" dl ao=.nu.)'.i ^adruc,ked,
'puudi trl,,yti.eri kahale,kuld kelle asemele uut aoere^at ir adrust
ei weetud.UlejMUuud ire^stel suna
niti mll.e üko nrdruce; t*3b^ra
r'^'7a;M teiena,kaid iljaa,^t ke^-.
V i selleit oleks lisatasu a**iHud.Ko,u "iake ptlk jäi k;yt,tp:el3.-

n H H k i i.; i s e d.
k?'sk.Ja hui^c hakkaski v,nhimet^kx - muidugi "<*ncl wabal coowii"
^^*j ^n ainult r.tHned üknikuA
^Hited,kuld neist jätkub tõendušiks,et "Liinal" walitseb s,^^,,^.^ kurneinlae kord naxu rxuj^l^i eesti lae^^ales ja et h**r
rae os; nl^n.d aeda weelgi stfwen
lav-.-ad.
Üks nüu<;itaw.
,/l " ^

k E T I " pere

rne'..sbe kurfeüidsevedru

kt laewan^unlkud kirbuga
kardawad r.ierit.iecete ühiseid
a*?*lJMastuKi.lsi,selleks püüawad
nr,.' l^^su^uste wobetetje nces'o)uua ühinemist tsklstsda.
Üheks kanalateks trikiks on
Ie.
sugulaste ja sõprade laewale
Teine ssi + ^uarüerol^lr nn et* \o
kes sils"oi-ia Inimesteetrr-elatud B-tunuillnc toöp''e-,-- - ' na"ü^inc
asetat4;fkse
s.'a;edwsti sedakuid,ku^ eou t<r;<-llkult on?
wõrd aer'Unustatud seisukorda,
/alati kestab orjus üle f! tuna. :et n,d tunnevad end pulju 1&j;- ületunni ar kaetakse ainelt ^ n<fl.'sev'<;tena "härradele ülemus
larana;;! jures ettetulemaate :d"*^ tele" kül knrllikule laevalaeest
de puhul.Muu wäljapool 8-s;t
: koa tale.Sellest siis tuleb,et
tundi tehtud tfio^neou 1-eva a^-^ need onupojad meeskonna tthiste
lai^ine,sa koiasse sissetuleku ,p : nõudeistega kftnsa ei lKhc,waid
^HlJRiiiiuekn tK3ti kuue-ji selle '- sagedasti Meeskonna hulkas
arvestuse allu nd.:.. arwatud.
''. 'kärrsds" kasuks spionecriwad.
Centi sad^irau^ kukkus ühele ^i
Mil niiteks eu landrusto hulj-e.drua(-,l(-; nl.-ek sel^a,itiees sai ;; ana )*t.ehi,](6f; roojade sidemete
seljast tu.^v.asti n^ritnda
.- ; t^ttu l^ewnlo^3etud jn keda
^t',ei v Hlnua id.hitl koikuakl
k&ntrn. Truubern; omakord püüab
.^.rj<^,w^..! .„,.!,;:?., .,1<-<. tel^..^rr<?, ^ ^ . ^ ^ ^
,„i, ]tlsl<i,d-..,tK.'-:iS
kurjutts r.e.ulo 4 -.-o. n!,e...a.
; ^,-,<,,. tul.Ae^steg: H'xn'mart.
M:t.s tehti a-<, wana ^ehe;a? Lellcks"vcdruks" on üleLumT
"Kui sa vvnoriis olla ci wMl j:
'tasu.Heiteks,kui
laet.-aa 9n t^*
tHHd kft. teha ei saa,siis hakka
teha,
tille
<;(.at
^nksetaks^
üle
-wnkii.iohekr'\S<;n olt"üle^uste"
tau^e,slls pennakse tulenLoos--
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tele "merewaht" cisc^,kuigi Pä- 'meestele tundi poolteist toedamas Olles seda tegelikult tar. sega pHevm.s juure: ( tV3Elgu*a
wisipole.Sairal ajal MM- wisatak- 'eest , linust ja s3n^iwahe*e<'
se 'madrustele m^ned sendid üle- r;adest).Puhkepäewiti tHRtab'
tunnitasu,et neil^^.idagl nüud.a ta^R^awus^'oBrasts
poleks" ja jr. tulemeestega ühes ' 3 ) * ^^IIR - r/l "Caroline*
wälja ei astuks ^^
Selle^earu(sa''on^i madruste 1.meister. Kesib kütjstel me**
ja. tulemeeste ühiswäerind j.ohu^ rol va-Jils olles "ajawiiteks"
punkri seinu kloppida.Tn !ttBRy*=tudc
rab isiklikult sja,mil kütja.
Kui nüüd kaewatakse^et sea^ ftuld võib puhastada.Cunuib KtR-*
ti merimehi "ühe ...Ütsi alla" ei jald peäle sadamnwahl lopetasaa,siis pele pohjussks see.et ,r:lst masinaruumi tSBle jne.
eestlased oleme^w^ia seedet m^.
Paljud Han^ru korraldused on
morinteeste 'hulka *.^1 keel.'pa-b'* ijäänud kütjate ^ilitantsel^asjr. GT;apoegliki:e ^a
si on ko- ;tu -seismisel tMit^ata.
gunud, kes "soojade ridadeta"
; Kuulutage kõigil laewadal d&parast merimeeste v/eltluse^a et kla kintsukaipijatole.
taha kaasa minna.Selle nrl''vasega on tarwis
meil ^oidcl^a.Mcil cn l:--..ls ka
neile suweks tcka?et nad. oa samasugused kurtmtsavra-. ja kapitaUU-iD K L u 9 I D .
li noolt ta^;^aeat4W<-'(I ;. ^ ka. ühiselt iabisurume eesti kaubalea^
Uued interklubld 0fiL3orsaiii'=
wastikas palaekorgeada^o^^iiB
i seeritud:
ka nentad kõrgem;-- oslgs ss^.^3^. T 1 ) , MARSK1LLES
aadress^
Erilise kohustuse enõ.ile ''ka- '-' ''*-^e'it ^ ; iObs^rveuce.
1
rstil" on wo*tuud hisee-vu. Oskar
--'' .kanasdas -Y^NCOUVLKlS
Toompuu.;kes ahtrist kolk''k:ht- ^ 306 CrJiblo* ^t-, Room 104.
lasodlsknau keskele ksuaab^
;
ANTWlaPk^l KLITbl asub i.
šnüüd i Brouwers atraat 29.
MOHED

KURNAJATE
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"MAJAKa" kirjasaatjatele

Et käesolew bülletKHn oma
1)*L0 0 T U_S - 2kmeister s/s j^sikese ^taliu poolest kolki
"Mai e&.^. uTrke * oi cmi s eg a "karral,
kasstö(')d üra ei3iahutaHB#'.,si*c
Ises leivaisadele "laeeldlmiseks" ^ awaldame rn3(§d jHrgMi6PS pBMb
ise higistab nerel igapäew 2-5
nui^bris .
"Rletundi" ja koa kütjate peale
JKtkakö kaast89 saatmist,
haugub kui koer kassile.
wBitke "Majakale" waal kaa**
2).WASSIILI JAKOBSON - "Maia"
tBBlisi juur*.
poetsu.TBiJab nii' truilt esimeIga meriMees,sn&KmataHlln*
se saba l^R^k"""* ^s**'"""' t^sundi-

