
„Berlijn er,”  die n.b. van het indienen en aan
nemen der motie niets w ist.

Het congres dat thans heeft plaats gevon
den (11-12 N ov.) en bedoek! was als gewoon 
halfjaarlijksch congres ter regeling der orga
nisatie- en program-zaken, heeft nu datgene 
gedaan, wat wij reeds toen voor noodzakelijk 
hielden, n.l......... „de geschillen”  besproken.KL.I.i .1—i. I 1/ A r\ jn . t . Jn  u.,jirt udi ut* tv/A.r* ers voortaan de 
meeningen van de K .A .I. groep wat ernstiger 
moeten overwegen.

Het  ̂congres toonde aan dat verschillende 
K  A .P . ers zich achter Herlijn scharen, anderen 
zich noch met Berlijn noch met Essen solidair 
verklaren, en wel met de K .A.I., en dat dus 
onze meening, dat een uitspraak voor de 
K .A.I. nog niet beteekende „dat de partij 
gesloten achter Esserr staat,”  juist was.

G orter’s verklaring dat hij wilde werken 
voor de Eenheid van „Be rlijn ”  en „Essen ”  
ontvingen wij met blijdschap, hoewel deze 
verklaring eenigszins vreemd aandoet na het 
eenige dagen daarvoor door Gorter geschreven 
manifest waarin de Berlijnsche. taktiek als 
reformistisch wordt aangeduid ( '. )

De houding van afd. Rotterdam, die liet 
tongres verliet omdat niet eerst de splitsing 
in K  dam aan orde kwam, lijkt ons afkeurings- 
waaidig. Overigens vonden w ij liet Congres 
uitstekend. 6

('.) Bewezen wordt hel „reformisme”  echter niet

’n Oorlogje asjeblieft!

Terwijl in den Haag het „Vredescongres' 
vau iiL't iS.V .V. plaats vind, over welks ge- 
moedelijke demagogie wij de volgende keer 
zullen schrijven, is de federatie van vakbon
den in de scheeps- en machinebouwbedrijven 
(een der belangrijkste van Engelangd) buiten
mate verheugd dat de Engelsche regeering 
besloten heeft t\vee machtige moordwerktuigen 
n.l. twee groote oorlogsschepen te laten bou
wen. „ I alrijke werkloozen zullen nu beter 
den winter kunnen doorkomen,”  verklaart de 
secr. van de federatie.

De eenigste weg, weer een klein beetje 
oorlog, mijnheer de vakver.Ieider. Dat helpt 
u misschien van die vervloekte werkloozen, 
die zooveel eischend zijn, af. Moordtaigver- 
vaard ing !

W eet IJ de oorzaken der werkloosheid? 
De doodscrisis van ’t kapitalisme? Het kom
munisme de eenige uitweg! Ach kom, wij 
vak verleiders weten het toch beter dan U !  
W e  moeten met elkaar probeeren het kapila- 

snie weer op te bouwen. E r  zal wel weer 
»betering komen. Eerst m a a r ’n beetje loons- 

nietwaar. In vertrouwen, we moeten 
toch doen, ’t is ons broodje! Daarom 

1 oorlogje asjeblieft!

fascisme in Nederland 
op komst.

die ten doel heeft alle arbeiders-bescherming 
op te heffen, de arbeidersbeweging tegen te 
gaan, de Italiaansche nationale wenschen zoo
veel mogelijk te bevredigen, enzoovoorts, en 
met als typisch kleinburgerlijk programpunt: 
kleingrondbezit.

M aar hij heeft zijn program niet trachten te
verwezenlijken door de burgerlijk-parlementair-
dernokratische methoden, neen hij heeft dien
weg gekozen, waarvan hij wist, dat ’t de
eenige was, die naar zijn doel kon le id en : 
het geteeld.

Hij heeft nl. een eigen leger gesticht, dat 
snel aangroeide, niet ’t minst zijn troepen trok 
uit de arbeidersklasse, die zooals overal, ook 
in Italië voor een groot deel echt kleinburger
lijk loert op een even mogelijk bestaantje en 
een lapje grond, —  doet er niet toe of dat 
verkregen wordt tenkoste van de klassege- 
nooten, de andere arbeiders.

Met dit leger heeft hij nu sinds maanden 
in Italië de baas gespeeld, geplunderd en ge
wand in de gebieden van de arbeidersbewe

ging, socialisten en kommunisten vermoord, 
hun kranten en drukkerijen vernield, en ten 
slotte de regeering feitelijk afgezet en zelf de 
macht gegrepen; zijn tegenstanders de mond 
gesnoerd (pers-censuur, enz.) en hun in hun 
handelingen belemmerd en geknot.

Nu zou je zeggen: daar zullen zijn niet- 
partijgenooten, de parlementaire partijen, de 
regeering, zich toch wel tegen verzet hebben?

Geen kwestie van. Die vonden dat veel te 
mooi, dat Mussolini de arbeidersbeweging zoo 
knauwde. W ant dal vindt elke bourgois toch 
lijn, als het proletariaat een opstopper krijgt ?

En toen Mussolini aan de macht kwam ?  
oen vlogen hij en de ,,democratische”  koning 

W d d i i i i c c  Tajliajciicii, <!c nidii van üe 3e Inter
nationale, zoo aardig gegeten en gekeuveld 
nad, mekaar om den hals, en wenschten me
kaar geluk. Toen juichte ’t heele Italiaansche 
parlement, behalve socialisten en kommunisten, 
hem, de man die een onwettige staatsgreep 
gedaan had, toe !

Natuurlijk ; de heele bourgeoisie was blij 
want ze zag wel in, dat in Italië de-diktatuur 
run de bourgeoisie gevestigd was.

En dat vindt de bourgeoisie in deze tijden 
uitnemend.

Je  moet de burgerlijke pero van alle landen 
dan ook hooren juichen. Jongen, wat zijn ze 
in hun sas. „E e n  handige vent hoor, die Msu- 
solim , zeggen ze.

Iï i i  alle burgerlijke journalisten, de pias van 
de „rad ikale”  bourgeoisie, A. B. Kleerekooper 
van „H et V o lk " aan het hoofd, brullen :

,Zie je wel, dat heeft die Mussolini nou 
van de bolsjewiki gelèerd; die hebber, hel 
slechte voorbeeld gegeven.”

De ezels. Alsof het niet duidelijk is. dat, 
als de maatschappij wankelt, als de belangen 
van het proletariaat precies tegenovergesteld 
blijken aan die van de bourgeoisie, als dus 
deze twee klassen volkomen tegenover elkaar 
staan, dat dan één van die klassen de vo l
komen dictatuur over de andere moet instellen.

deel, alles wat ze vroeger toestond, teru e Jaarffilll 
neemt. Je  ziet dat, vooral in ’t buitenen—  
milhoenen proletariërs de schrikkelijkste elle 
de lijd en ; en dat her kapitalisme wanhopii 
pogingen doet, om de ontzettende ineenstortii 
die dreigt, te voorkomen oï uit te stellen.

Deze pogingen hebben tot gevolg de n<
( / r n n t o r o  t ___ - 1  • •Miiuuiiing Vdii net reeds zoo uitg 
perste proletariaat. Beide klassen staan f  
tegenover elkaar. De arbeiders hebben nie 
meer te verliezen, zullen bij elke veranderin 
winnen ; ze mot ten het kommunisme willei 
de macht van de arbeidersklasse vestigei 
M aar dat ziet de bourgeoisie aankomen. W : 
gebeurt er nu ?

W e  hebben altijd betoogd dat het parlement 
de gemeenteraden, enz. het gordijn warer 
waarachter zich de werkelijkheid afspeeld
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& Liebknecht - 15. januari - Rosa Luxemburghun vertegenwoordigers mogen meespreken, q 
denken zóó iets te bereiken; in werkelijkh’ei 
doen de groote kapitalisten wat ze willen et 1919 — 1 92 3
laten de kamers naar hun pijpen dansen (zo Voor de 4e maal herdenken wij de Duitsche 

If11 i , ° ' ,e*t:oncessies in Indië; zooietRoode Januari“  Januari 1919. 
is altijd a lang door de kapitalistische reget Oe bloedmaand van de Duitsche revolutie, 
ring met de kapitalistische ondernemingen ve ie  maand waar iu de sociaal-dcmokraten hun 
apsiukt voor t bij de „volksvertegenwoordtse masker van liet tronie trokken, en /ich 

ging komt). M aar gaat ’t nu hard tegen haniiiverder dan ooit ontpopten tot wat ze zijn: 
zooas loven aangegeven werd, staan prol je bloedbeulen van het proletariaat, 
tariaat en bourgeoisie in hun belangen nu lijn De Russische revolutie van 1017 scheen in 
reüit tegenover elkaar, dan laat de bourgeoisitovember 1918 in Duitschland zijn weerga, zijn
dat gordijn, dat masker, van democratie valk ...................
tn toont zich in haar ware gedaante: ze ste 
d i o/K nlijke d icta tuur eau de bourgeoisie i 
I:n daarom protesteert niemand van de bou 
geoisie of van de burgerlijke partijen.

Je  begrijpt nu wel dat deze beweging nu

anvuüing te zullen vinden.
De matrozen kwamen in opstand. De sol- 

laten wierpen de wapens neer, de arbeiders 
reepen naar de wapens, de roode vlag woei 
oven Duitschland. De oude vorstenklieken wer-

j '  ........ uewegiug m«en in het vuilnisvat gestopt; kronen rolden;
tot Italië beperkt blijft: dat, omgekeerd, on onen duikelden; het beste deel van het prole- 

r>t t kapitalisme ovoral pr -wn her^erH aaimaat, dat de zon in het Oosten had zien opgaan, 
oe is, oo internationaal die neiging bij dj'ou verder: de diktatuur van liet proletariaat, 

bourgeoisie, om de dictatuur over het prolet.iet Communisme bereiken, 
riaa in e stellen, opkomt. Toen traden de sociaal-democraten op, de

Z-oo is er in Polen en in Hongarije ee|0r,0£s_s0cialisten Ebert, Sclieideinann, Noske,
sterke fascistische beweging. tcgien, en zoo vele anderen. Die hielden de

In Duitschland hebben zich vele conservatiev * ~
politici, o.a. de bekende Hergt, voor die be 
weging (die er trouwens reeds lang bestond 
verklaard. ,,,,j vpiMiapi^n

Ook in ons land zien we de verschijnselefatuurli,k ^ocdvontJ- 
al. In de 2e Kamer heeft de leider der anti En toen is £ebeurd ie,s u'aarva.n de geschie- 
revolutionnairen zich verklaard voor afschaffing

evolutie tegen. Die wonen niet verder. Die 
amen zelf dc regeering iu de hand, wat de 
'ourgeoisie, die dacht: „Mooi zoo, 
nor mij opknappen, wat ik

die zullen 
verknoeid heb/*

van t huidige leger, en voor vorming van eer 
soort volksleger, min of meer naar het begin 
sei der burgerwachten.

hen Proletarier met oogen in zijn hoofd heef 
niet meer noodig. Daar gaan we. Daar worden 
wapenen verstrekt aan al wat tegen de ai bei 
dersklasse wil strijden ; daar wordt de gewaJ 
pende dictatuur ,van de anderen over het pro 
le tariaat voorbereid.

Arbeiders, kijkt uit en weet te kiezen !
W ee  tle wankelmoedigen, die twijfelend aar<1.* n rn rm inU , ; i __  i i , . ie neeie w erciu . ü e  verstand ige arneiders in

proletarische revolulfp ’ h i i ' X "  S  J 3"  llle. oorlogvoerende landen- hoorden die stem:

utleggen wat fascisme is.
'ii zekere Mussolinie, te voren

leider (het type van hen die
r arbeiders naar boven klim-

Hij heeft een uiterst con-
ourgerlijke beweging gesticht.

Wankelt deze maatschappij dan; is dan op 
t oogenblik de tegenstelling tusschen de twee 

klassen volkomen ?
* **

Kijk om je heen. Je  ziet dat de wereld in 
een krisis is, die steeds voortduurt. |e ziet dat 
de toestand van de arbeiders steeds beroerder 
wordt. Je  ziet dat de bourgeoisie niets meer 
aan de arbeidersklasse kan toestaan, integen-

proletarische revolutie, bij de pakken gaar 
neerzitten en door hun lijdzaamheid de bour 
geoisie helpen, de dictatuur over ons, proleta 
riers, in te stellen.

Hun straf zal zwaar zijn !
W an t dat zal brengen de misère, de ellende 

het barbarisme voor de heele arbeidersklasse 
dat zal het proletariaat vernederen van eer 
klasse van loonslaven tot een klasse var 
paupers.

En daar zullen de lijdzamen mede schulc 
aan zijn.

Nog eens: arbeiders, weet te kiezen!

ienis slechts weinige voorbeelden kent
De mannen die zelf uit de arbeidende klasse 

tamdenlieten hun klassegenooten, die het klasse- 
loel, dc socialistische maatschappij, nastreefden, 
•ij massa’s vermoorden.

En daarbij, bij de slachtoffers van deze schur
en waren twee van onze beste makkers: Lieb

knecht en Luxemburg.
Liebknecht! In Augustus 1911 brak dc oor- 

<->g uit. Toen was er één, één. in Duitschland, 
ie in het parlement tegen de oorlog stemde 
- — dat was Liebknecht. Zun stem klonk over 
le heele wereld. De verstandige arbeiders in

n Liebknecht was voor hen een vuurbaak in den 
lonk»:ren oorlog.

Liebknecht zamelde het eerst de jongeren, 
lie tegen het kapitalisme wilden vechten, ook
oen het nog oorlog was. Hij zag het eerst,
an de ouderen, het nut in van een zelfstandige 
evolutionnaire jeugdbeweging.

H ij was een van de leiders van de Duitsche 
roletarische revolutiebeweging in 1913.

Die man. die den hcelen oorlog door, on
danks straf, ondanks alle gevaar, op zijn een- 
amen post gebleven was, vooraan was gegaan, 
liet geaarzeld hat, — — die werd door het
ociaal-democratisch bewind gevangen genomen;

die man werd doodgeschoten, vermoord, toen 
hij bij een overbrenging........... wou wegloopen.

Lezer, snap je, voel je, wat dat een laffe 
ploerten zijn, die na een moordaanslag den schuld 
op den vermoorde gooien, door te zeggen dat 
hij wou wegloopen? Net of die man, die held 
van den oorlog, of die weggeloopen zou zijn! 
En Luxemburg! Rosa Luxemburg!

I cn vrouw, jongens, zooals er haast nooit 
een leeft. Met hersenen, zóó scherp denkend, 
dat /ij allem in het denken versioeg. Een vrouw 
zoo wilskrachtig als weinigen. Maar tevens met 
een hart, jongens, — — geem klein hazenliartje; 
zooals de meesten van ons hebben, — — een 
hart, zoo warm, zoo liefderijk, zoo goedals 
slechts de besten, die voor een ideael strijden. 
Zo hnd een actief annd • in de Poolsche, de 
Russische, de Duitsche revolutionaire bewegingen. 
Zij versloeg hen die beweerden dat je liet so
cialisme bij stukken en beetjes zou kunnen be
reiken. Zij was een van de eersten die hij dc 
Russische revolutie van 1905 de nieuwe vormen 
zag, waarin de proletarische revoluties zich 
zouden voltrekken (massa-aktie, sowjets). Zij 
breidde onze wetenschap, de socialistische maat
schappijleer, uit. Zij ook streed vooraanin 1918 
bij de revolutionnaire massa’s. En ook zij werd 
vermoord — — toen ze „wou wegloopen“ , door 
het sociaal-democratisch bewind.

Naar deze twee helden zien wij op.
Liebknecht, de voorganger van het prole

tariaat, de voorvechter voor een zelfstandige 
jeugdbeweging, de heldin, — Luxemburg, de 
strijdster in theorie en praktijk; zoo scherp als 
staal, en toch met een hart, ais slechts de besten 
hebben.

En hadden ze geen gelijk? Had de proleta
rische revolutie niet doorgezet moeten worden? 
De soc’aal-democratie had te bloed cn te vuurde 
zaakjes voor de Duitsche bourgeoisie opgeknapt; 
nou, en toen kwam die natuurlijk zelf weer de 
baas spelen.

Ontzaglijke ellende voor het Duitsche prole
tariaat bestaat nu, — en de knie van de bour
geoisie . . . rust nog op de borst van den arbei
der. Hij lijdt nog steeds voor eenander.

De ellende, de warboel, de baaierd in de 
wereld nu de proletarische revolutie niet heeft 
doorgezet, tonnt wel dat ’t kapitalismede maat- 
schappij-maschine niet meer op de oude wijze 
in gang kan brengen. Ons vooruitzicht is een 
toestand van barbarisme.

En slechts eén uitweg is er!
Dat is de proletarische revolutie.
Het proletariaat zal den weg, door Licb-

9
knecht en I ;.\cmbuig gewezen moeten volgen.

W e zullt! niet sterven als dieven in een 
hok, die men laat uithongeren. W e laten ons 
niet langzaam doodmartelen.

Neen, da i nemen we de wapens, we zullen 
tle proletarische dictatuur instellen om de maat
schappij te regelen, te ordenen.

W e zullen dc kans bcloopen door de zich 
verzettende bourgeoisie en haar helper cn bloed
hond vermoord, oi' zelfs . . . .  „op de vlucht“  . . 
geslacht te v orden, (zooals Karl Liebknecht en 
Rosa Luxemburg; — — maar strijden voor onze 
eigen, betere, geordende, communistische maat
schappij zullen we.

Eenheid.
l ik c  arbeidersorganisatie, van jongeren of 

van ouderen, beweert de eenheid der arbeiders
klasse te willen. Het komter echter in de eerste 
plaats op a.r.ti waarvoor men de eenheid wil.

Vroeger toen liet Kapitalisme in ojVKoiï. 
was, verkregen de arbeiders door een éénsgezin- 
doptreden de groote sociale hervormingen; toen 
kwamen de vakvereenigingen en de parlemen
taire partijen en met hen „de leiders“ .

Toen had de eenheid dus ten doel: het ver
krijgen van verbeteringen, door opvolging van dc 
parolen der leiders.

Thans echter stort het Kapitalisme in elkaar, 
l ik  belangrijk feit wijst er op, dat het heeft uit- 
geleetd. Alle verbeteringen worden door de 
machthebbers teruggenomen. De openlijke dic
tatuur wordt over het proletariaat ingesteld, alle 
sociale hervormingen teruggenomen om daar
voor het leven van de Kapitalisten als klasse te 
verlengen.

Er is dus thans geen sprake meer van strijd 
om verbeteringen. Eenheid op dien grondslag is 
uitgesloten.

Het doel van het proletariaat moet thans 
zijn de directe omverwerping van het Kapitalisme, 
de opbouw van het Kommunistisch productie 
systeem!

Jongeren!
en voorDeze krant wordt door 

proletariërs geschreven. —
Begrijp  je echter sommige dingen 

niet, schrijf ons d it dan en wij zullen 
trachten het je uit te leggen. —

Ben je het met ons niet eens, schrijf 
dan een stukje daarover en wij zulleij 
het plaatsen. —

L a a t  de lakscheid niet zegevieren en 
doe het direct. —

A



Dit doel eischt van allen zelf denken, zelf 
handelen.

Het heeft niet tot grondslag, praten 
van de leiders in parlement of met de patroon, 
maar het eischt directe openlijke strijd, het eischt: 

de overname der bedrijven, 
het in bezit nemen der openbare gebouwen, 

banken enz.,
het uitelkaarslaan van het parlement, 
het instellen van het raden- of sowjetsysteem, 
het uitoefenen der proletarische dictatuur, 
de verdeeling der productie op Kommunisti

schen grondslag,
woningdistributie, 
gewapende verdediging, en/.
Dit doel, en geen ander, cisufrt dc eenheid 

van de bewuste massa van het proletariaat.

De leiders van de vakvereenigingen en de 
parlementaire partijen zijn daar bang voor. Z ij 
w illen  elk op hun beurt de arbeiders aan zich 
onderworpen houden. Z ij w illen geen Komm u
nisme, vree/en de eenheid der arbeiders. Daarom 
doen ze juist of ze die eenheid wel willen, en 
probeeren door een zoogenaamd „Eenheidsfront“  
w aarb ij de leiders elkaar de hand zullen reiken, 
de arbeiders om den tuin te leiden.

Z ij staan dus het eerst een ook het laatstde
eenheid in den weg. W eg  dus met hen!

Eindelijk , eindelijkis dc tijd voor het prole
tariaat /.elf gekomen. Zeilt moet net optreden, 
zelf moet het handelen. Niet meer ondergeschikt
aan de oude leiders, wraaknem end op hen die
liet zoo lang reeds bedrogen. W raakncm end op 
de Bourgeoisie die het zoolang geknecht, getrapt, 
vermoord heeft.

lorberen ira.it gij de onderen voor!
> ° |  ..t'tfng revolutionaire“

iidslag, dc handen in elkaar. Trapt de vak 
bonden die je verdoelen, die je afhouden van
dc vrijheid, kapot. Vormt in de bedrijven zelf,
je eigen Kommunistische bedrijfsorganisaties. 
Samen met de ouderen van één bedrijf, 

alle bedrijven één land, 
alle landen, de geheele arbeiderswereld, vcr- 

eenigt in: De Algemeene Arbeidersbond.
Enheid met één doel: ' t  K o m m u -

n i s in e“ .

De Komm. Arbeiders Partij 
in Nederland.

Zooals bekend, is indertijd met dc oprichting 
der K .A .P .N . haast gem aakt, teneinde de Duitsche 
zusterpartij, die juist uit dc Derde Internationale 
geworpen was, daardoor tc eerdei een moreelen 
steun in haren strijd onder nieuwe omstandig
heden te verstrekken. —

W e l traden hierdoor tot de nieuwe K .A .P .N  
vrij veel elementen toe, die nog niet volkomen 
k laar waren, d. w. z. elementen, die onze nieuwe 
denkdeelden deelden, die echter nog niet in
zagen, tot w elke politieke consequenties, tot 
w elke practische strijdwijze, tot welke taktiek 
buiten, maar vooral ook in de partij, die denk
beelden moesten leiden. -  In den practischen 
strijd zouden deze leden, gesteund door de 
anderen, wel groeien tot goede K.A.P.-ers, zoo 
dacht men. Men kon toen nog niet voorzien, 
de ernstige gevolgen, die dit toetreden van niet 
volkom en heldere elementen, zou hebben, ge
volgen, die door de practijk deste duidelijker ge
bleken zijn. —

Toen in Duitschland de geschillen inzake de 
practische toepassing der Komm. Arb.-taktiek tot 
een scheuring leidden, lieten verscheidene func
tionarissen der K .A .P .N . zich meeslepen door die 
duitsche groep, die onm iddellijk na de splitsing, 
de K.A.-Partijen bijeenriep, om een Komm. Arb.- 
Intcrnationale te vormen. Zonder verdere mo
tieven werd de andere groep als reformistisch 
aangeduid. — L r  werd zelfs den leden niet voor- 
gehouden, dat natuurlijk fouten moesten zijn 
voorgekomen, in verband met het feit, dat voor- 
het eerst onze principes — nieuw en moeilijk — 
den Duitschen Partijgenooten als richtsnoer had
den gediend in den dagelijkschen, niet dircct- 
revolutionairen strijd. Alsof niet elke strijdwijze, 
die naar geheel nieuwe gronddenkbeelden ge
regeld is, bij de eerste toepassingen in de practijk 
tot fouten leidt! Van deze overwegingen niets. 
Eén groep, was goed, de andere deugde niet! 
W a t was nu het gevolg van de zooeven genoemde 
zwakheid der K .A .P .?  Dat vele leden de mee
ning van hun functionarissen voetsstoots, zonder 
E i g e n  meeningsbepaling, overnamen. En zelfs: 
wat ook een zwakheid w as: dat vele leden, blij 
met de nieuwe internationale, desnoods nog wel 
wat fouten op den koop toe wilden nemen, als 
men hun slechts hun Internationale liet.

Langzamerhand kwamen echter enkeleleden 
ertoe, de geschillen ernstig te bestudeeren. Hun 
conclusie was, dat d e  L e i d i n g ,  die de Partij 
een meening opdwong, geen gelijk  had.

Deze oppositioneele meening kon zich echter 
in de partij moeilijk baaubreken, daat het aan
gesloten zijn van de partij bij de K .A .I. uitgelegd 
werd als een keus voor de Essensche richting. 
Het inzicht echter groeide. Tw ee redactie-leden 
verdedigden de /. g . opportunistische richting iu 
het partij-orgaan.

Daar deze echter als reformistisch werden 
aangeduid, leidde dit ertoe, dat de op het volgen 
congres gekozen redactie en P .B . uit leden be
stond, die volkomen achter de Essener richting 
stonden.

Intusschen echter, kwam en meer K.A.P.-ers 
tot oppositie tegen de z. g. Essensche taktiek. 
Vooral in Afd. Amsterdam was dit sterk. De 
afdeeling was van meening, dat de Nederlandsche 
verhoudingen niet toestonden, dat de partij een 
„A bk la tsch “  (aftreksel) werd van Essen, echter 
ook niet van Berlijn (de andere richting).

Dit moest ertoe leiden, dat de nieuwe func
tionarissen, die de partij voor de Essensche rich
ting wilden bewaren, langzamerhand »neer en 
meer de oppositie gingen bestrijden op dc wijze, 
van de oude leiders. De oorzaken daarvan zijn 
niet, dat deze menschen van de oude soort zijn, 
maar de taktiek, die zij voorstonden, moest deze 
fatale gevolgen voor hen en voor de partij na zich 
sleepen. (H et begin was niet /oo, dat de schurk 
W ijnkoop — om een voorbeeld te noemen — de 
slechts taktiek maakte, maar zoo, dat zijn taktiek, 
den revolutionair W ijnkoop, tot een contra-revo- 
lutionair inbakte). —

De Redactie besloot geen Berlijnsche arti
kelen op te nemen. — Het P. B. liet wel een 
buitenlandschen vertegenwoordiger van de Esse
ners op het Congres toe, doch geen van de 
Berlijn  ers. Op voorstel van het P. B. werd een 
z. g. eenheidsresolutie aangenomen, die echter 
tegen Berlijn gericht was cn zich uitsprak voor 
Essen. Verdachtmakingen tegen trouwe K.A.P.- 
ers, dat zij de partij op den weg van den hervor
mingsstrijd wilden voeren, dat afd. Amsterdam 
een lid, dat wegens onderkruiping geroijeerd 
was, wederom in de afdeeling w ilde halen, omdat 
hij Berlijner was, werden rondgestrooid.

*
E r  kwam een geschil tusschen de Administraene vereeniging van Duitsche kolen en Fraiische 

tie en de Redactie. Afd. Amsterdam wilde toeftsen zou F rank rijk  een geducht overw icht geven 
een spoed-congres. p Engeland’s metaalnijverheid.

De Esseners echter, bang voor den invloed in officieele kringen in Duitschland is het 
IC ms erdam op zoo’n congres kon krijgei^erlijk uitgesproken, dat de Duitsche groot-

besloten toen zelf d.rect een congres te belegge,,dustrie wel genegen was eene overeenkomst
lutussLiien waren in '*e Afd . i . _ _ ,« . . .  . . ,---- ‘ vs~ i c  gaan . m aar zij Kon siecnts 4U ais tiaar

totnogtoe de steunp.laar van de Essensche le id e ie l krijgen! M et een zoo’,, gering deel waren 
was geweest, ook de oogen opengegaan van vei» baronnen der groot-industrie niet tevreden, 
schillende K.A.P.-ers. De leiding probeerde toei n , . i f e o h  r  u i •
om sterker te staan op het congres, een A fc, ?  . i t s c h - F r a n s c h e  I j z e r  e n K o -
Schiedam op te richten. D it mislukte, omdat d ”  fU S  "
Rotterdammers dit terecht niet wilden steune:.
N u  wordt ook duidelijk, dat de leiding optra 
tegen de zelfstandige K .A .I. groep, omdat dezl 
wel eens een ander standpunt kon innemen. Hui 
meening daaromtrent was gelukkig juist.

Door dit alles kon de partij echter de 
laatsten tijd zoo goed als niet naar buiten op 
reden.

W ij jongere kommunisten, roepen de oppc 
sitie op, om aan deze misstanden in de part 
een einde te maken, eenerzijds door degener 
die gezondigd hebben af te zetten, andcrerzijt

e r  a l g e w e e s t ,  I n d i e n  
e F r a n  s e h e n  n i e t  h e t  o n d e r s t e  u i t  
e k a n  h a d d e n  v e r l a n g d .

Z e  k o m t  t h a n s  t o c h ,  zij het langs an- 
re weg.

De Industrie in Duitschland voert thans tegen 
bezetting een economischen oorlog door mid- 
v a n ............ de a r b e i d e r s .
H ierin ligt voor de Communisten het zwaarte-

ginselcn.

lint!
De arbeiders, evenals in 1Q14, strijden voor 

unne meesters!
Zonder het m ilitaire gevaar, dat het gebruik 

door het opstellen — dit moet geschieden doe an troePen door Frank rijk  in Duitschland rnede-
dc geheele partij man voor man — van ce ren^t* tc onderschatten, is dit gevaar o. i. niet,
practisch strijdprogram voor Nederland op de ,thans ° P  dit oogenblik niet, het grootste,
grondslag van de Kommunistische Arbeiders b j  Aan beide zijden van den Rijn  is het gros der

rbeiders nog volkomen onbewust van zijn taak 
n roeping als klasse. H i e r i n  s t e e k t  liet
e v a a r. Al het andere is daarvan een gevolg.

De twee Kommunistische arbeiderspartijen, 
*ssen en Berlijn , roeien iu tegen de massale ver- 
uffing van het directe cn uiterste eenheidsfront 
an proletariaat en bourgeoisie.

Het direckte, van de sociaal-democraten en
de derde

nternationale, de arbeiders-regeering van Brand-

Debezettingvan het Roergebiei
Sinds een aantal weken is liet meest ir 

dustrieele gebied van Duitschland m ilitair bez 
door fransche troepen. De leider van de Fransch
politiek Poincaré, die voornam elijk op defioderne vakbonden, het indirect van 
w are “ , d. i. ijzer en metaalindustrie van Frankrij 
steunt, heeft het plan om Rijnland-Westfalen t :*r, die ook F rankrijk  e. a. de schadeloosstelling
bezetten, doorgevoerd.

De fransche schatkist is berooid. De schad
loosstelling, waarmede men de tekorten en 
staatsbegrooting zou dekken, bleef verre b 
neden de schatting; het milliarden-tekort blee 
De fransche boer, de burgerman en niet mind 
de arbeiders zouden moeten worden aangespr 
ken voor het tekort door middel van belastin 
verhooging.

Belastingverhooging is steeds een teer punt 
Frankrijk . Indien men in het oog houdt, d

Kam er, Poincaré volgt.
De parlementaire spectakelisten, de bedrit 

gers van beroep, zien wel terdege in, dat er va 
hunne zetels niet vele overeind zullen blijve 
als zij voor een scherpe verhooging van bi 
lasting zullen stemmen. W a t de „M o f “  nit

il betalen, juist door middel van zulk een soort 
egeering, die steeds meer onmogelijk wordt door 
et groeiende fascisme in Duitschland.

Duitschland zla het wel niet winnen in dezen 
conomischen oorlog tegen Frankrijk . H et zal 

moeten aansturen op een compromis.
D e  F r a n s c h - D  u i t s c h e  T r u s t  i s o p 

< o m s t cn niets kan haar tegenhouden.

Het Duitsche en Fransche p r o k e  t a r i a a t
sinds einde 1018 de leus: „D e  M of moet b A a| bet;llen door scherpere u itbu iting 'in  iedere 
talen“  is aangeheven, begrijpt men waar 
schoen wringt als het nationale blok, de pari« 
mentaire coalitie, de meerderheid in de franscli

orm.
D e  c r i s i s  z a l  w o r d e n  t o e g e s p i t s t !  
De scherpere samentrekking van Kapitaal 

erzacht de crisis niet, maar verscherpt haar.
De revolutioneering van de fransche arbeiders 

n een gedeelte der boeren za! daardoor worden 
bevorderd.

De strijd aan de Roer is een voor-stadium 
w il of kan betalen, moet thans per deurwaardt ̂ oor een scherperen strijd iu Duitschland en
worden geexecuteerd. I  rank n ik , w aarb ij de arbeiders moeten komen tot

Italië en België zijn ook van de partij. fierziening van hunne verouderde strijdmiddelen, 
Uit een geldelijk oogpunt is F rank rijk  in e c f,c vakbonden en politiek-parlementaire partijen,

mm gunstige positie door de w aardeverminderin H e r / i e n i  n g w il hier zeggen: o p r u i -
van den franc, eene vermindering die sterk ve 
band houdt met de daling van de mark.

De crisis, waarin het Kapitaal zich bewind 
grijpt in Frank rijk  geducht om zich heen.

m i n g.
W an t noch het I.V .V . noch de derde In ter

nationale strijden; de K .A .P . partijen zijn veel te 
zwak om te kunnen kampen.

D e e e r s t e d a a d  van het proletariaat moet 
De positie van Frank rijk  als ImperialistisctJdus zijn:

if •!! uCn " ® rc^ ° ürl °£  geducht v e l e i g e n ,  n i e u w e  o r g a n e n  op te bouwen,
H#»n Fi- ran *r ,| * r .  ° 0r aan^ c^t,n£ v Jr J ie  van onderop alle arbeiders in het bedrijf
.• . SaS. Cn 0t ‘m n£en o im angrijke  ertsglorganiseeren. De bedrijfsorganisatie, de voor
bieden m handen gekretren. Voor het stoken r f J i«  f» i. ^  K nLl sl0Ken oaioopster van de R a d e n  ,-moet naar den voor-
hoogovens heett deze industrie veel ookes noodilgrond -treden. - -  —  -

De s t r i j d  zelve zal ons helpen die te 
brengen.

Niet de leiders-organisaties van het I.V .V . 
of derde Internationale evenmin de anarchisten 
van diverse richtingen zullen het proletariaat 
het bewustzijn brengen van zijn taak.

De K .A .P . moet en zal daarin voorgaan, het 
proletariaat op eigen beenen te stellen. Zoo
lang het niet zoover is. is er van een ver
helderden strijd voor het proletariaat geen sprake.

In het volle bewustzijn van dit weten zal de 
K .A .P . van beide richtingen toch een open oog 
moeten hebben voor alle eventualiteiten.

De zwakheid van de K .A .P . partijen bergt 
ook gevaren in zich. W anneer een strijd uit
breekt, ook thans, nu alles zoo vertroebeld 
is in Duitschland, moet zij zich kunnen vasthaken 
aan een concreet punt om in te grijpen.

Eén schrede voorwaarts beteekend meer dan 
tien program m a’s of 2 dozijn thesen.

Rebellen.
W ij  nemen het onderstaande over uit dc 

„  Kam pruf“ , orgaan van de Berlijnsche Revo 
lutionnaire Bedrijfs-Organisatie. H et toont ons 
wat ons tijdens de strijd te wachten staat, en 
tevens, hoe onze kameraden de klassejustitie 
te woord weten te staan.

V ier jonge kameraden Saul, Kah low , Ciroes- 
sinskv en Haberland, die ter ondersteuning van 
de vrouwen en kinderen der door de klasse
justitie in de kerker, opgesloten en der illegaal 
levende revolutiomiairen aan de bourgeoisie het 
noodige geld wilden ontnemen, maar daarbij in 
de handen van de politie vielen, stonden den 
13. Januarij terecht voor de Rechtbank in Düssel
dorf. Door een preventieve hechtenis van meer 
dan 11 maanden en door allerlei kwellingen 
had men geprobeerd /e murw te maken. — 
Eensgezind kwamen /e echter voor hunne daden 
uit. Op de vraag van den rechter, of /ij berouw 
hadden over hun daad, klonk vier maal een 
scherp: „neen“ . Kameraad Saul verklaarde, de 
reeds afgelegde bekentenissen te bevestigen, wees 
er echter nog eens uitdrukkelijk op, dat hij 
ook thans nog de daad volkomen dekt; deze 
toch was noodzakelijk en daarom betreurt hij 
haar niet. De andere kameraden bevestigen cn 
onderstrepen de verklaringen van kameraad Saul, 
en merken op, dat de daad hun revolutionnaire 
plicht was, zoodat zij cr geen spijt van kunnen 
hebben. Kameraad Haberland wees dc oorzaak 
van hun handeling aan en stelde de verrotte, be
dorven en verpeste, op privaat bezit opgebouwde 
maatschappij verantwoordelijk. De rechter be
tw ijfelt het vermogen van onzen kameraad om 
hierover te oordeelen, onulat deze nog te jong 
is. Daarom antwoordde H aberland: „Ju is t 
omdat w ij, nog zoo jong, reeds het vuil, de

Bestaanszekerheid 
van „DE BAANBREKER“

H et is ons gelukt, thans de geregelde 
uitgifte van „ D E  B A A N B R E K E R . “  te 
verzekeren. —  

G E L D E L Y K E  S T E U N  blijft echter 
in ieder geval nog ncodzakelijk!

De Administratie«

verrotting, de corruptie, bemerken, die ons overal 
besmetten, zijn w ij daartoe in staat. Tijdens 
den oorlog waren w ij op ons zeventiende jaar 
al rijp genoeg om te slachten, moesten wij 
moorden plegen, net zooals wij in onze beste, 
jongste ontwikkelingsjaaren reeds rijp, wfaren 
veer dc kapitalistische loonslavernij/“ H e l wt7.cn 
van de huidige justitie, haar beteekenis, het in 
wezen verschillende van burgerlijke en prole
tarische moraal, de strijdw il, en de onbevreesd
heid voor de machtsmiddelen van den Staat 
werden door kameraad Saul in het licht gesteld, 
terw ijl hij de bourgeoisie toeriep: „U w  moraal 
is niet onze moraal, U w  eer is niet onze eer, 
w ij zijn trotsch op onze proletarische eer. Als
w ij éen jaar voor de belangen van een paar
parasieten gestreden en gebloed hebben, zullen 
w ij ook thans nog voor onze zaak, voor de
proletarische wereld-revolutie, weten te strijden. 
Veroordeelt ons. W ij  zullen verder strijden. 
Doet wat IJw  ambt U  oplegt! Doe U  werk,
knechten van de klasse-justitie!“  De officier 
van justitie, die meende zeer hooge straffen 
te moeten eischen, die, naar hij dacht, voor de 
toekomst afschrikkend moeten werken, moet nu 
van kameraad Haberland hooren: „A ls  I J  gelooft 
ons door hooge straffen „op te voeden“ , vergist 
U  zich deerlijk. Als ik vroeger nog aarzelde, 
weifelend, niet zeker was, heeft de opsluiting 
van 11 maanden mij tot een om vrikbaar klasse- 
strijder gemaakt, ( j i j  als dienaar van de heer
schende, over duizende millioenen proletariërs- 
lijken haar voordeel zoekende kapitalisten-klasse 
hebt geen recht over ons tc oordeelen. Alleen 
de arbeiders-klasse kan over onze handelingen 
een oordeel vellen.“  Het vonnis: 2 jaar cn 
1 maand tuchthuis voor kameraad Saul, 1 jaar 
en {) maanden gevangenisstraf voor de andere 
vrienden, wordt met ojigehev ti honfH \ on: 
vangst genomen. De agente, die vrij talrijk 
ter bewaking aanwezig waren, kregen ook wat 
tc doen; ze konden een paar met de beklaagden 
sympathiseerende toehoorders er uit smijten.

W ij  roepen onze vrienden in den kerker toet 
„ Ju llie  daden waren die van revolutionnaircn: — 
rebellengeest! W ij zullen van jullie leeren, onze 
kracht er uit putten, doorstrijden!“

De beklaagden van heden zullen morgen 
beschuldigers zijn.

De internationale toestand.
Een communistisch arbeider leeft niet alleen 

mee met wat er gebeurt in zijn bedrijf, iu zij 
stad, in zijn land, maar heeft in het besef hoe 
de proletarische bevrijdingsstrijd internationaal 
moet zijn, ook en vooral belangstelling voor 
hetgeen in andere landen gebeurt. „Vader- 
landsloos“  was het verw ijt, dat den revolution- 
nairen socialisten altijd naar het hoofd geslingerd 
werd; een betiteling, die w ij echter op prijs 
stellen. W ij  laten daarom weer eens enkele 
landen, heel in het kort, de revue passeeren.

Over Duitschland spreken w ij niet. Daar 
is het belangrijkste op het moment, de bezetting 
van het Ruhrgebied. Elders in dit blad w'ordt 
daarover geschreven. Daar zal de zwendel van 
de Duitsche C .P . (Vereenigde Kommunistische 
Pa rtij) wel aan de kaak gesteld worden, die de 
arbeiders oproept tot een z. g. arbeidersregee- 
ring, hetgeen allerminst is een proletarische in 
raden georganiseerde dictatuur, zooals w ij die 
als overgangsstadium naar de Communistische 
samenleving noodzakelijk zien. In Duitschland



verwachten nu wellicht velen hulp van het steeds 
meer verburgerlijkende, nog steeds heetende 
„Sovjet“ -Rusland. Maar overheerschend is toch 
nog wel het wantrouwen tegenover de Russen 
en in Duitschland wordt veel meer verwacht van 
de tweespalt tusschen de vroegere Geallieerden. 
Speciaal wordt dan gelonkt naar Engeland. De 
Russische diplomatie is trouwens even konkelend 
en dus even duister als iedere burgerlijke. Heel 
anders dan indertijd het openlijk optreden voor 
de geheele wereld bij het sluiten van den vrede 
van Brest-Litowsk met Duitschland. Aan den 
ccncn kant ziet men een aansluiting der Russen 
bij Duitschland (het verdrag van Rapallo, dat 
indertijd tusschen beide lauden gesloten werd; 
massademonstraties in Rusland tegen de bezet
ting van het Ruhrgebied), aan den anderen kant 
met Frankrijk, (n. I. in de Turksche kwestie, 
waarover straks nog iets. Geregeld komen nog 
de berichten uit Rusland, wijzend op eene voort
durende verburgerlijking. Het erfrecht werd her
steld; de arbeidsplicht opgeheven; particuliere 
Naamlooze Vennootschappen, de typisch kapita
listische bedrijfsvorm, waar de eigenaars der pro
ductiemiddelen, de geldschieters maar rustig thuis 
hun coupons knippen en zoo de winst opstrijken, 
worden opgericht; banken — noodzakelijk be- 
hoorend bij kapitalistische productie — mogen 
zich vestigen. Dit zijn nog maar enkele voor
beelden. De werkloosheid neemt toe in Rusland. 
Hoe de Russische regeerders, de feitelijke leiders 
van de ie Internationale, nu, om rustig te kunnen 
opbouwen in Rusland, ook iedere onrust in West- 
Furopa willen vermijden en contra-revolutionnair 
worden daardoor, is al meen aangetoond iu dit 
blad.

met gummistok en revolver. Engeland moet nu 
bovendien zijne schulden aan Amerika gaan af
betalen, terwijl hetzelf van zijne schuldenaren, 
Frankrijk, België, enz., evenmin als van Duitsch
land iets of slechts een beroerd klein beetje ziet.

Samen vattend deze conclusie: in Europa zijn 
de moeilijkheden voor de bourgeoisie reusachtig; 
voor het proletariaat neemt de ellende mei den 
dag toe; groote massa’s worden eenvoudig uit- 
gesfooten om te verhongeren (Oostenrijk b. v.); 
in Amerika echter een krachtige economische 
opbloei — en daarom weinig werkloosheid, ver
hooging van loonen, enz. — waarvan echter niet 
te zeggen valt hoe lang die duren zal.

Jaargang

Jeugd-vakvereenigingen.

De Russen, die de ruiken hielpen in hun 
strijd tegen de Orieken (de landlooper der geal
lieerden) om weer op te dringen naar Europa, 
waaruit zij in den wereldoorlog verdreven waren, 
werden bij de vredesonderhandlingen te Lau
sanne, door de l urken, die zich nu sterk genoeg 
voelen om dat zaakje alleen op ie knappen, leelijk 
in den steek gelaten. I)e Turken, profiteerend 
ook van de Engelsch-Fransche tegenstelling, vor
men nu weer een ernstige bedreiging, speciaal 
voor de Engelsche wereldmacht. En zij dreigen 
vooral groote Engelsche petroleumbelangen (de- 
strijd gaat ondermeer oni het rijke pctroleum- 
gebied van Moesel) aan te tasten. Dat bewe
gingen als die Turksche, een werkelijk proleta
rische bewustwording beteekenen, zooals C. IV- 
ers nog wel eens beweren, is natuurlijk onzin.

In Italië —- dat Tsjitserin, de Russische volks
commissaris tegenover den Italiaanschen koning 
zulk een heerlijk vrij land noemde, heerschen nu 
de fascisten. De macht van het parlement is 
daar nu openlijk niets meer. Wat eraan gedeel
telijke solialisatie was, wordt ongedaan gemaakt 
en dergelijke ondernemingen aan particulieren 
in exploitatie gegeven. Toch een duidelijk ban
kroet der S. D. A. P.sche denkbeelden, nietwaar? 
Het fascisme speelt ook in andere landen, Duitsch
land, Hongarije, Polen, een rol.

Engeland tenslotte, heelt vele moeilijkheden. 
Behalve de Turksche kwestie is daar nog steeds 
de lersche. Felle rebellen als de Valera en 
anderen laten zich niet afschepen met een zooge
naamde Vrijstaat. Proletarisch is die lersche 
beweging echter evenmin als de Turksche. Ver
der is in Engeland, in tegenstelling met Amerika 
waar een groote opbloei plaats heeft, een reu
sachtig aantal werkloozen, groote getalen komen 
uit alle deelen naar Londen om te demonstree- 
ren (de honger-marcheerders). De dictatuur der 
bourgeoisie uit zich ook in Engeland tegen hen

Er zijn jonge proletariërs, die zich warm 
maken voor dc Jeugd-Vakverecniging, omdat zij 
meenen daar zelfstandig tc kunnen strijden.

/ij hebben ongelijk, want de jeu?,rd vak ver
eeniging maakt hen, evenmin als de gewone Vak
bond, tot zelfstandige strijders. Er is geen we
zenlijk onderscheid tusschen beide.

De strijdwijze van beiden, die thans neer- 
komt op onderhandelingen met den patroon om 
verslechteringen af te weren, eischt geen zelf
standig denkende eu handelende arbeiders. In
tegendeel, zij eischt een aan de leiders onder
worpen groep, die stipt uitvoert wat zij, dc 
leiders, willen.

I n de leiders van de jeugd-vakvereenigingen 
doen thans niets anders, dan eiken zelfstandigen 
strijd van de jongeren sabotteeren. — Zij moeten 
dit wel, want een jongensstaking heeft dikwijls 
tot gevolg, stopzetting van het gansche bedrijf cn 
dit op haar beurt: verzwakking der vakveTeeni- 
gingskassen.

I-H • • • daardoor komt hun baantje in 
gevaar!

W ilt ()y  eenige voorbeelden van deze sabo
tage?

< )b 25 October legden '35 jongeren aan de 
N ed  e r 1. S c h e e p s b o u w  over het Y spon
taan het werk neer. Rosseau van dc syndica
listische Jeugd-Vakvereen nam de „leiding“  op 
zich. En wat deed hij? Probeerde hij de oude
ren tot solidariteit aan te sporen, deed hij po
gingen andere jongeren er in te betrekken? 
Rosseau deed heel iets anders! Hij liet de • 
jongens staken tot 7 November, confereerde toen 
met de Moderne-, Christelijke-, Katholieke- en 
Neutrale Vakvereenigingsieiders en nam toen het 
besluit, dat . . . het werk hervat moest worden.

Op 30 October staakten de jonge ijzerwerkers 
bij F a . S yn i o n s b e r g e n ,  scheepswerf. Ros
seau kwam met den patroon overeen, dat de 
jongens (nadat zij 2ü dagen gestaakt hadden) 
weer aan het werk moesten tegen 5 o0 loons
verlaging. ü e  j o n g e n s  w e i g e r d e n  e c h 
t e r  d a a r o p  i n t e  gaan .

Toen Rosseau bemerkte, dat hij het voor het 
moment verloren had, liet hij hen aan hun lot 
over. Tenslotte wonnen hij en de patroon het 
toch, want op 6 December moesten de jongens, 
die alleen stonden, de fabriek in met 3 o0 loons
verlaging.

De houding van Rosseau was bevorderlijk 
voor den zelfstandigen strijd, vindt je ook niet, 
kameraad?

De nageljongensstaking bij de „Conrad“ ,
waarover wij vroeger reeds schreven (zie Nr. 1

(en 3 onzer krant), werd eveneens onder „leidini 
van Rosseau. een nederlaag voor de jongei«

*Wij wilden een algemeene nageljongensst 1 
king ontketenen met een principieel anti-kapit 
listiscli karakter (Direct na het uitbreken der st 
king werd er een speciale vergadering belegd ( 
ons advies aan te hooren). De jongens begrep< 3 
waar net om ging en trotten direct de voorb j 
reidingen voor eene Openbare Vergadering 
Amsterdam voor nageljongens. Do invloed v 
de Vakvereeniging was echter zoo groot, c. 
zij niet doorzetten. Ondertusschen kwam R<Ij
seau, die gewaarschuwd was, en adviseerd L uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuüüq
t W r a r i  0 0 «  ,  J  j  , , ^OQDQDODQQOÜQQQOQCJDQDtlD  □□□□□□□□□□□□direct aan het werk op den door den patroon g11-------------------
stelde voor waarde. Om dit verraderlijke oj 
reden te versluieren, heeft dit heerschap de br 
taliteit om in „De Jeugdige W erker“  van Se 
tember, ons te beschuldigen die staking tc hebbt 
doen verloren gaan en ons te vragen waar i 
centen van de steunlijsten gebleven zijn! Ro 
seau weet echter zeer goed, d it er steunlijstc 
gemaakt waren voor de Openbare Vergadering »: 
dc f 0.75 die er op geteekend was (door de ve 
tegenwoordiger der Jeugdgroep o. a. f 0.25) lat 
door de jongens werden verdeeld.
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Zijn deze voorbeelden voldoende, jonge k 
meraden, om je te doen zien hoe je geest en 
strijdv\'i 1 gewurgd worden, ook door d,e jcugc 
vakvereeniging?

\X elnu, m aakt dan einde lijk  je eigen strijc

D e  W e r e l d r e v o l u t i e  n a d e r t .
Wij weten het.

wijze. Vecht met ons mede tegen al wat V a l f --------doen niets.
vereeniging is, voor de zelfbcwustzijns-ontwikk 
iiüg van het jeugdproletariaatI

Velen hebben, nu de Wereldrevolutie zich niet 
reet doorzet, het „geloof in het Proletariaat“ , 
etgeloof in de Revolutie“ , verloren.

Toen de vlammen der Strijd hoog uitsloegen, 
aren zij medestrijders. Thans nu de Strijd min- 
r hevig, en de Wereldrevolutie niet urgen 
hijnt te zijn, jammeren zijover „het geIoof“ en

M a a r  wii die n-ppn ».o., ,io i.ê --- O    » u i l  u\. I\ v ;u  U  V.

oud zijn, wij „geloofden“  niet alleen, maar 
de eerste plaats w i s t e n  wij en weten wij

t>g-
W ij weten: dat de crisis von het Kapitalisti- 

he stelsel steeds scherper wordt, dat de arbei
dsklasse geen enkele bestaanszekerheid meer 
?eft.

Zij besloot eenige critiek die zij had op h( En daarom „gelooven“  wij niet alleen aan het

Het werkloozenvraagstuk.
De K.A.J. groep behandelt, na het verschijnt 

van een nieuwe krant, direct alle artikelen.

artikel in No. 5 over de W .A.C.’s in haar krar 
te publiceeren.

Het komt hierop neer: Dc schrijver tooi me reactionnairre organisaties, de

roletariaat en de Revolutie, maar weten dat het 
roletariaat bij elke Strijd die uitbreekt door de

t cist aan, dat \’ o I l o o n  voor de arbeiders nit 
meer te bereiken is en de werkloozen dien eisc 
dus niet meer stellen kunnen, maar slechts èè 
doel konden hebben: de dictatuur van het prol« 
tariaat. — Schrijver echter, begaat aan het ein 
van zijn artikel de fout om, met het doel d 
contra-revolutionaire gevolgen te kunnen latei 
‘zien, te veronderstellen (hij zegt: „nemen w 
aan“ ) dat de staatskas wel in staat zou zijn de 
werkloozen vol loon te geven. — Dit nu kan vei 
warrend werken, daar de schrijver eerst duidelijj 
aantoont, dat dit onmogelijk is.

vakvereem-
ngen en de parlementaire partijen, veraden 
ordt en dat het leert vormen de Nieuwe Revo- 
tionnaire Organen: de K o m m u n i s t i s c h ei:

A r b e i d e r s  O r g a n i s a t i e s  (K.A.P. en K.A. 
J.) en de K o m m u n i s t i s c h e  B e d r i j f s o r -
g a n i s a t i e s.

En daar wij weten dat het Kapitalisme niet 
maar zoo vanzelf afsterft en nog enorm Machtig 
is, zeggen wij deze nieuwe Machtsvorming van 
het Proletariaat, d e z e  is de Grondslag voor de 
W e r e l d r e v o l u t i e .

Reeds is een begin gemaakt met de deze Or
ganisatie. Internationaal ontstaan K.A.organisa
ties en A.B.B.’s (Algemeene Arbeidersbond, de 
samenvatting der bedrijfsorganen.)

D e W e r e l d  r e :v o l :  t i e , de Revolutie niet 
in een, maar in a l l  e landen, nadert met snelle 
schreden.

W ij weten het, en gij jongeren, Klasse- 
genootcn, moet het ook weten eu tesamen met 
ons haar komst helpen verhaasten.

O p  v o o r  de  W e r e l d r e v o l u t i e .
O p  v o o r  h e t  K o m m u n i s m e .

De Kommunistische Arbeiders Jongeren.
(K .A .J.)

De verkiezingen.
S. D. A. P. en C. P.

R e c l a m e .
Je  hebt ong etw ijfe ld , lezer, dat recla ineboekje

OvrrifTPnc ie H » L' A i , I luis& ekregen. Neen, n iet van k inderm eel nietn e rig en s  is de K .A .J.  g roen  het met h J- .„ * r . «... . . .  1 " ja n  stofzuigers, met van margarine, met van deartikel volkomen eens. u- • ui- * . . .Ia sch in n ch tm g  —  m aar toch w el net zeoiets.
Je  w eet w at de bedoeling is van reclam e:

oor grootspraak , door verb lu ffende vergelijk in-

BROCHURES.
Alle b ro c h u re ’s die door de K.A.P. 

zijn u i t  g e g e v e n  en de a n d e r e  die 
b e t r e k k in g  h eb b en  op onze  ta k t ie k  
w o rd e n  n a  o n tv a n g s t  v a n  pos t  wissel 
door  de a d m in is t ra t ie  d irec t  to e  g e 
zonden.

«De a lg e m e e n e  A rbe ide rsbond“
kost plus porto . . . .  22 cent.
«O rganisat ie  voor  den  k lasse -
s t r i jd“ .............................15 cent.

door schromelijke overdrijving, door de
ekste sprongen van * je fantasie probeer je de 
lenschen te overtuigen van de groote waarde van 
et artikel wat je aanprijst — doet er niet toe 
f het waar is of niet — daarvoor ben je koop- 
lan.

Dat gebeurde in dat reclameboekje dat je 
luis kreeg ook. Ja  ja, de politiek is tegenwoor- 
ig al net zoo fraai aals de handel: met allerlei 
-clamepraktijken tracht je de menschen naar 
ïuw  onderneming toe te halen, in de hoop dat 
e niet nadenken, en op je weord gelooven. Maar 
at niet netjes is in de handel, wordt tot vuns 
edrog in de politiek.

Dat reclameboekje dat je thuis gekregen hebt

— niet van „De Dag“ , niet van de Oruijter, — 
maar .van de S.D.A.P. te A, dam. dat Wibaut — 
brechuret je ter gelegenheid van de verkriezingen 
was toch wel het allergemeenste en stuitinste 
voorbeeld van politieke reclame, vind je niet?

We willen niet alle plaatjes behan
delen. Maar herrinner je, lezer deze twee 
plaatjes: Eén, een oud vuns slop:
„zooals het proletariaat vroeger woonde“ , 
’t ander: „zooals het thans woont“ : een liefijk, 
fraai, confortabcl landhuisje, in boschjes ver
scholen!!

Kijk dat is nou poenig.
In Amsterdam waar honderden in woon

schuiten rheumathiek liggen op te doen, waar 
duizenden bij anderen moeten inwonen als on- 
tierhuurders van een enkele kamer, waar duizen
den hokken op zolders die als „woning“  (geen 
lucht, geen licht, geen stook — en kookplaats) 
ingericht zijn, waar onbewoonbaar verklaarde 
woningen bewoont zijn, waar nog afschuwelijke 
kelderwoningen bestaan; —

in Amsterdam waar je vader, lezer, geen 
nieuwe woning zal kunnen krijgen onder de 
vijfzeshonderd gulden per jaar (een kaantje voor

een proletariër niet?) maar dan mag — ie der 
/eker geen stelletje kinders op na houden; — 

in Amsterdam, waar nog schrijnende woning
nood heerscht, ondanks Wibauts belofte in 1918 
dat de woningnood in 5 jaar voorbij zou zijn;

in Amsterdam, waar zooals overal en altijd 
het proletariaat nog in rothokken huist;

in Amsterdam is zoo een plaatje een beleedi- 
ging, een hoon, eer. ploertenstreek tegenover het 
proletariaat, en wie het bedenken zijn bedriegers 
die den Proletarier bedonderen.

Ik hoop dat je dat voelt, kameraad.
En jij ook, A.J.C. cr.

H e r v o r m  i n g s b e l o f t e n .
Z e  w e t e n  h e t ,  dc leiders van c' 

zingsvereenigingen die op de arbeide 
dat - ,j die arbeiders bedriegen door !* 
verbt ïgen te beloven.

'r ilij'.; is dc. zoo^cnaaiii Jc  Cumt.
daarin )g gemeener als de S.D.A.P.
kan • toch al heel aardig zooals wij
hebb< want de C.P. doet net of ze revuiu
tionni ; enzegt: wij gebruiken het parlement
als sp.wwKtribune om juist te vertellen dat er 
geen verbeteringen te verkrijgen zijn. Daardoor 
krijgt Wijnkoop ook en vooral de stemmen van 
vele revolutionnairen.

Wat zegt gij, lezer dan wel van het navol
gende uit een manifest?: „De Provinciale Staten 
hebben geen geringe beteekenis. Zij beslissen 
over de arbeidsvoorwaarden van het personeel
dat in dienst is der Provincie. De gedeputeerde 
staten vernietigen niet zelden goede besluiten 
voor de Stadsbevolking.“

Denkt ge dat we ons vergissen en dit een 
van de manifesten van dc S.D.A.P. moet zijn, 
waartegen de C.P. immers ook ten strijde trekt? 
Neen, kameraad, erboven staat: Federatie Noord- 
Holland en Utrecht C.P. en daarnaast . . .  de 
Sovjetster. Ter verduidelijking van de bedoeling 
staat er heel duidelijk: Kiest Ceton.

M o o r d e n a a r s ,  M o o r d e n a a r s  zijn de 
leiders van S.D.A.P. en C.P. S l u i p m o o r d e 
n a a r s  van de Geest van het Proletariaat!

De Belgische Spoorwegstaking.
Op dit moment is de Belgische Spoorweg

staking door de leiders opgeheven. Er zijn nog 
geen berichten of de arbeiders aan dit bevel 
om weer aan den arbeid te gaan zullen gehoor 
geven. Bij massabewegingen als deze kunnen 
de leiders de actie niet maar steeds willekeurig 
bepalen. Vaak willen de leiders een dergelijke 
strijd niet, doch breekt deze spontaan, onwees- 
taanbaar uit; eenmaal begonnen wilien dikwijls 
de leiders spoedig een einde aan de strijd maken,


