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De JUgeciH  ̂ais staklnqfacUu
Het is altijd een geliefkoosd middel ge- 
wee*t van de bourgeoisie om een staking 
te doen breken door de honger. Toch is 
hét succes voor ondernemers niet altijd 
evengróot' gewëësT Dë"è"rbëlders^iiebben-
geleerd solidair té zijn.
Zowel dé stakers als de ondernemers we
ten dit. Daarom zijn de eersten van plan 
voortdurend een beroep te blijven doen op 
de solidariteit v a n  hun kameraden. De 
ondernemers daarentegen weten, dat nu 
ook andere middelen nodig zijn om de 
arbeiders klein te krijgen. Ze hebben een 
wapen, een nieuw wapen» waarvan ze al 
meerdere malen hebben gebruik gemaakt 
Het is nodig daaraan enkele woorden te 
wijden. "
lïit de noodtoestand waarin het kapitalis
me vandaag de dag verkeert, is de „gelei
de economie” ontstaan.. Voor de naar 
„vrijheid” , dat wil zeggen naar vrije winst- 
vörming snakkende ondernemers, is het 
ingrijpen van de staat niet altijd éven pret
tig gebleken. Er moet een duur ambtena
ren apparaat onderhouden wórden en — 
het is niet te ontkennen — in zeer vele op
zichten zijn de ondernemers, die over een 
bedrijfservaring van lange jaren beschik
ken, beter in staat een bedrijfs- of han
delsaangelegenheid te beoordelen, dan de 
fris afgestudeerde advocaten en ander 
soort intellectueelen. -
Maar....... ook het ambtenarenapparaat
werpt zijn winsten af. Daar waar de en
kele ondernemer niet meer kan concur
r e r e n ,  ondervindt hij de steun van dé staat 
en dat is voor hem in déze deviezen-arme 
tijd belangrijk, over de schijf der regering 
krijgt hij crediet. Op nog veel «Hrer wij
zen blijkt de staat een instrument te zijn 
de belangen der ondernemers te 'kunnen 
behartigen. Men zou er op Juinnen wijzen, 
dat in nauwelijks l jaar tijd de Nederland
se regering als minstens twee maal troe
pen heeft ingezet om een staking te doen 
breken. Maar dit is niets nieuws. Elke ar
beider weet, dat de staat een instrument 
is in de handeH van de heersende klasse. 
Het nieuwe machtsmiddel van de bourge
oisie ligt in de nieuwe functie die de staat 
heeft gekregen. Doordat zij de distributie 
er levensmiddelen heeft ter hand genomen 
kan deze zich ook tegen de arbeidersklas
se richten. Dat de ondernemers en hoge 
ambtenaren van de maatregelen der re
g e r i n g  n ie t‘al te veel zullen betaerken, g 
weten*we. Er is zwarte productie, zwarte 
administratie en dus WIT zwarte handel. 
Doordat de distributie van levensmiddelen ‘ 
onder controle ligt van de heersende klas
se, kan zij het distributie-apparaat aan
wenden op een wijze» zoals het haar goed- 
dunkt.’Als zij het nodig oordeelt o m  de 
publieke opinie tegen een staking te mobi
liseren, tjeef* zij geen suiker, .geen tabak 
en zo nodig geen brood.
Doordat dus een controle niet mogelijk is, 
zouden de ,,leiders” van .de „economie" de 
bevolking van alles kunnen wijs miken. 
Daarom is het een noodzaak vooij staken
de arbeiders, dat zij ononderbroken op de

meest nauwe wijze met de werkende be
volking in contact staat. En op dit terrein 
is nog veel achterwege gebleven.
Het is moeilijk, we weten het, om tegen 
een - goed georganiseerd—apparaat,—dat
over millioenen. beschikt, een tegenpropar- 
ganda te voeren. Maar stakende arbeiders 
behoeven zich in de allereerste plaats 
slechts tot de werkende bevolking te wen
den. En die vinden zij in de fabrieken, in 
de tram, op de fietsen en aan de in- en 
uitgangen van de stations. Daar moet 
voorlichting worden gebracht. Dit behoeft 
niet eens elke dag te geschieden. Als maar 
regelmatig, desnoods om ̂ de twee of drie 
dagen een manifest wordt geschreven, 
waarin de werkende bevolking ®p de 
hoogte wordt gehouden van de stand der 
staking. Er moet een voortdurend contact 
zijn tusSén de stakers en het andere deel 
der arbeiders, dat misschien overmorgen 
staakt. Alleen langs deze weg, kan een 
effectfeve tegenpropagaüda, die niet  ̂ di
rect behoeft te leiden tot gewapend op
treden van de bourgeoisie, plaats vindten. 
Het is echter duidelijk, dat een dergehjke 
tactiek, slechts geldt voor stakingen, die 
gelocaliseerd blijven. Hierop is in de na

bije toekomst echter niet te rekenen; De 
ontwikkeling van de huidige toestand vol
trekt zich in steeds scherpere tegenstellin
gen tussèn kapitaal en arbeid. Dßarotn zal 
het do’or dé ondernemers gebruikte staats
apparaat, meer en meer tegen de arbeiders 
in beweging worden gebracht.. In toene
mende mate komen de arbeiders dus voor
de noodzaak-té-staaor zelf de controle, javer 
de distributie in handen te nemen. In .een 
op brede schaal gevoerde strijd waarin 
millioenen zijn betrokken, bestaat de „fi
nanciering” der staking in de verovering 
van het distributie-apparaat. Dat wil dus 
zeggen, dat dé strijd der arbeiders hen on
herroepelijk leidt, naar de verovering der 
economische macht, dat .is naar de beheer
sing der productie-middelen, > ;
Het lijkt er thans op, dat een dergelijke 
strijd nog niet op de dagorde staat. Maar 
dit vindt haar oorzaak in het feit, dat de 
bewegingen der arbeiders nog giet groot 
genoeg zijn en de arbeiders_nog niet direct 
voor dit probleem in de practijk zijn ge
plaatst. Maar als de bewegingen straks 
groter worden, zal blijken, dat dieze alleen 
mogelijk zijn, indien de strijd op dit cen
trale punt wordt gericht.
Het zal de werkelijke, practische^trijd der 
arbeiders zijn, die dit communisme, dit is 
arbeiderscommünisme, zal verwerkelijken.
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Zomerkamp Spartacus
Er zijn kameraden, die hun aanmelding 
om de één of andere reden uitstellen. In 
zoverre dit de direct^ betaling van ƒ 5, 
per persoon betreft, kunnen wij ons dat 
levendig indenken. Daarom zij er nu op 
gewezen, dat aanmelding direct kan ge
schieden, doch dat geldzendingen uiter
lijk 5 JuJ* binnen moeten 'Zijn.
Degenén, die geld zenden nè 5 Juli, kun
nen ër niet zeker van zijn, dat er voor 
hen plaats zal zijn.
Een andere reden om eerst kalm de kat 
uit de boom te kijken is: denken jullie er 
om, dat het voor mij ook vacantie is? Ik 
wil dan weleens andere dingen doen. als 
ik het gehele j|tar in de stad heb gedaan. 
Zoals reeds eerder is gezegd, een vol
ledig programma geven we nóg niet. 
Maar ieder kan zich er van. overtuigd 
houden, dat we ruimschoots de wijheid 
hebben om wandelingen te maken, tocht
jes te organisseren en wat sport en spel 
te beoefenen. Verder rekenen wij er op. 
dat de deelnemenden niet alleen spelbe- 
nodigdheden medenemen, ,maar opk hun 
(draagbare!) muziekinstrumenten.
Zang, muziek en vöordacht moeten we 
zeker ook hebben, waarbij de humor niet 
nteg worden vergeten!
Toch willen we niet nalaten op te mer
ken, dat ook de inleidingen en de discus
sies. waarover vorige week-op déze 
plaats iets is gezegd, een geestelijke ont
spanning kunnen zijn. .
Voorzover deze ons opheffen uit de dage- 
lijksè zorgen en voorzover deze het peil 
van ons gepieker over de gang van za
ken. die bns als Spartacus-aanhangers na

aan het hart liggen, doen stijgen, zodat 
we ons op een andere wijze gaan instellen 
op de problemen en op onze taken, in zo
verre zal- de nodige inspanning ons een 
positieve ontspanning bezorgen.
Maar, wij herhalen het graag, vrolijkheid 
en gezelligheid, lichamelijke activiteit én 
rust, zullen in afwisseling en tezamen on
ontbeerlijk zijn, om ons eerste wéekkamp 
tot een onver getelijke vacantie te maken. 
Houdt er echter rèkening mede, dat dit 
voor een goed deel afhankelijk is van 
deelnemers. Laten zij dus reeds nu over
leggen, met zichzelf of met hun vrienden, 
wat hun te doen staat. Een goed ver
staander heeft maar een half woord 
nodigt
Voor alles betreffende het zomerkamp 
geldt het adres: Wikje Pot —  Molen
beekstraat no. 2 2 —— Amsterdam Zuid.
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G E L D Z O R G E N
Over geldzorgen weet elke arbeider-mee 
te praten. Dagelijks voelen we aan den 
lijve, wat het zeggen wil van een klein 
weekloon rond te moeten komen. Het is 
een moeilijk probleem, waarvoor het ar
beidersgezin elke week opnieuw wordt 
geplaatst. En al is er dan geen Lieftinck, 
die deze moeilijkheid voor ons oplost, de 
oplossing m o e t  worden gevonden en hij 
wordt ook telkens weer gevonden, al is 
het dan ook ten koste van het levensgeluk 
en de gezondheid van de slachtoffers.
Ook de bezittende klassè en de regering 
hebben hun geldzorgen, al zijn die van een 
enigszins ander karaker. Terwijl de ar
beiders elke week zitten te puzzelen hoe 
ze moeten rondkomen met hun kleine 
beetje geld, maakt de bourgeoisie zich juist 
zorgen over de toename van de geldhoe- 
veelheid. Zij maakt zich b.v.. ongerust, 
omdat de bankbiljettencirculatie in Ne
derland sinds November 1945 ,— dus se
dert de geldsanering — van ƒ 900 millioen 
tot ƒ 2300 millioen is toegenomen. W e 
kunnen er wel zeker van zijn» dat deze 
meerdere bankbiljetten niet in de zakken 
der arbeiders circuleren. De vergrote om
loop komt geheel vöor rekening van de 
bezittende klasse en naar het schijnt is 
zij nog niet eens blij met dit extra’tje van 
bijna \y 2 nrflliard.
Want in werkelijkheid is de bankbiljet
ten circulatie in het geheel geen maatstaf 
voor de rijkdommen die'ziah in een land 
nebben opgehoopt. Naar deze maatstaf 
moest de Hongaarse bevolking tenminste 
Wel bijzonder rijk zijn, daar in dat land 
ae bankbiljettenpers nauwelijks hard ge
noeg kan werken om nieuw geld te druk
ken en een biljet van 10.000 pengö nog 
net de waarde heeft van een dubbeltje. 
De vermeerderde bankbiljettencirculatie 
behoeft dan ook in geen enkel verband te 
«taan met vermeerderde rijkdom, maar be
tekent in vele gevallen niets anders dan 
M ätie.

Een vergroting van de hankbiljettencir- 
riatie is een normaal verschijnsel, wan

neer de productie zich uitbreidt, wan
neer, dus meer waren aan de markt ko- 
jnen en daar worden verhandeld.
Maar van,een dergelijke uitbreiding van

de productie is~geen sprake en deze ver
groting van de bankbiljettencirculatie 
heeft geheel andere oorzaken. W e moe
ten eerder denken aan het tekort op de 
„buitengewone dienst" van de begroting, 
dat voor 1946 op ƒ 1.720 millioen is ge
raamd. Dit tekort moet gedeeltelijk wor
den aangevuld door het uitgeven van 
nieuw bankpapier, dus door een vergro
ting van de geldcirculatie, waar tegen
over geen toename staat van de goede
renomloop.
Feitelijk Is de toestand nog veel ernstiger 
dan in de toename van de geldcirculatie 
tot -uiting komt. W ant hierbij is niet in 
rekening gebracht, dat een gedeelte van 
het begrotingstekort werd bestreden door 
de houders van geblokkeerde rekeningen 
te dwingen, staatsobligaties te-kopen. Dit 
betekent, dat een groot deel van het geld, 
dat door de saneringsmaatregelen van de 
legering had moeten verdwijnen, opnieuw 
cp de geldmarkt wordt gebracht Het
zelfde resultaat heeft het betalen van be
lastingen uit geblokkeerde rekeningen 
want de staat, die deze bedragen ont
vangt, gebruikt deze op dezelfde wijze als 
..gewoon” geld voor zijn begrotingsuit
gaven. V f. .

Niet alleen uit de toename van de geld
circulatie, ook uit de vergroting van de 
staatsschuld door het aangaan van 
nieuwe leningen dreigt het gevaar van 
inflatie. Wanneer de „opbouw" niet ren
deert. wanneer de bezittende klasse er 
dus niet in slaagt de uitbuiting van de 
arbeiders tot een voldoende hoogte op te 
voeren, moet de productie stokken en 
komt de »•entedieri'st van de staat in ge
vaar. Maar omdat de rentebetalingen op 
de staatsobligaties gegarandeerd zijn,

leidt dit dan onmiddellijk tot de uitgifte 
van nieuw geld en tot inflatie.

DB ARBEIDERS Z IJN  D E  D U PE.
jheéfis een bekend feit dat van een der
gelijke inflatie de arbeidersklasse ü het 
eerst en het meest de dupe wordt. De al
gemene ontwaarding van het geld, voort
spruitende uit de crisis in de winstpro- 
ductie treft evenzeer het loon, dat de ar
beiders elke week uitbetaald krijgt, als 
het kapitaalbezit van de bourgeoisie. Het 
verschil is echter, dat de bourgeoisie al
tijd Blijft beschikken over haar rede bezit 
aan productiemiddelen, dat later, na het 
overwinnen van de crisis opnieuw in het 
uitbuitingsproces kan worden ingesc^ia- 
keïd, zonder iets aan werkelijke waarde 
te hebben ingeboet. De arbeiders zijn echt 
ter gedwongen met een door de inflatie 
sterk gekrompen loon rond te komen. 
Voor hen gaat de slag niet voorbij, maar 
slaat blijvende wonden.

De bezittende klasse. dffe dit weet, maakt 
van deze omstandigheid gebruik om de 
arbeiders voor. haar politiek te trachten 
te winnen. Door hen het spook van de 
inflatie voor te houden, dat c’reigt, zodra 
de winst van de bezittende klasse gevaar
loopt, tracht zij de arbeiders erin te doen 
berusten, dat de uitbuiting steeds hooger 
wordt opgeschroefd. In het algemeen be-

.  UIT DB INHOUD:
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lang. ja ook in hun eigen belang moeten 
de arbeiders genoegen nemen met de lo
nen die zij op het ogenblik hebben. moe
ten zij zelfs in sommige gevallen — zoals 
bij de zeebeden — in loonsverlaging be
rusten. Zo althans zegt het de propa
ganda van de heersende klasse.'

Daartegenover moet het de arbeiders dui
delijk zijn, dat zij weliswaar de dupe zou
den worden van ^een eventuele inflatie, 
maar dat zij evenzeer het kind van de re
kening zijn, wanneer de bourgeoisie er in 
slaagt inflatie, te voorkomen. W ant dit 
Voorkomen van de inflatie wil niets an
ders zeggen dan hét handhaven van de 
winst van de bezittende klasse. Daarom 
moeten de lonen verlaagd worden en de 
prijzen, wanneer dat nodig is, verhoogd. 
Daarom moet de distributie niet verder 
worden uitgébreid. Daaróm moet ook op 
de kosten van de begroting worden be
snoeid, maar natuurlijk alleen op die 
punten, waar de wïnstbelangen van de
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bezittende klasse niet in het gedrang ko- 
|  men, dus juist da^ar, waar het levenspeil 

van de arbeiders in het geding is.
Zo heeft minister Lieftinck aan de andere 
minister doen weten, dat de door hen 

' voor 1947 ingediende begrotingen met 50 
è 75% moeten worden besnoeid; Alleen

sïii .ï

stakingen en de E .Ï .C .

de begrotingen van öorlog en /Marine 
zouden aan deze beperkingen ontkomen, 
evenals de vaste lasten voor oorlogs
schade en de schuldendienst. De opbouw 
van leger en vloot gaat dus ongeremd 
verder, evenals de rentebetalingen op de 
verschillende staatsleningen. En ook het 
hoofd „oorlogsschade”j-heeft geen be
trekking op onze verloren textiel en ge
zondheid, maar alleen op de aan de grote 
ondernemingen toegebrachte schade, die 
door het Rijk moet worden vergoed. Al 
deze uitgaven zullen onverminderd door
gaan. Maar ̂ daarvoor in de plaats komen 
drastische bezuinigingen op lonen en sa
larissen, onderwijs, gezondheidszorg, enz.
enz. Op deze- wijze moet 1*4 milliard 
wordt bespaard, waarbij dan q|tijd nog 
een geraamd tekort van 4% milliard

„De E.V.C. is tot het uiterste 
gegaan om tot een vergelijk te 
komen/'
P-—„De W aarheid’ ■, 8 Juni *46*

Het is duidelijk, dat op deze wijze uitein
delijk toch de inflatie niet kan worden 
voorkomen en zo worden de arbeiders op 
dubbele wijze het kind van de rekening: 
eerst door de aangekondigde afbraak van 
hun levenspositie en de onmogelijkheid 
om iets van het in de oorlog verlorene 
terug te krijgen en dan, wanneer de in- 

, flatie uiteindelijk toch komt.

WINSTBELANG BELET PRODUC
TIE  VOOR BEHOEFTEN*

Hoe zwart de toekomst voor de arbeiders 
* eruit ziet, wanneer de kapitalistische uit

buiting doorgaat, blijkt uit M dere nieuwe 
beschouwing die door épn* van de vele 
woordvoerders /yan de ,̂ bezittende klasse 

* ~ over financiële aangelegenheden of over 
de ,,opbouw" wordt gehouden. Dit geldt 
zelfs dan wanneer deze „ogenschijnlijk”

• in het belang van de arbeiders geschiedt. 
Neem b.v. het woningbouwprogramma. 
Volgens het „plan" moet de enorme ach-, 
terstand op dit gebied in tien jaar tijcte 
woeden ingehaald. In 1946 zou een begin 
hiermee worden gemaakt, door de bouw 
van 10.000 woningen. Daar de bevolking 
van Nederland jaarlijks gemiddeld met 

x ongeveer 120.000 mefisen k aangroeit,
waarvoor dus bij een gemiddelde ge- 

- zinsgrootte van 3 a 4 personen 30 tot 
40.000 woningen nodig zijn, betekent de 
uitvoer Van dit programma in werkelijk
heid geen verbetering, maar slechts een 
nog verdere vergroting van de woning- 

; nood. Maar ook dit armzalige pro
gramma kan niet eens worden uitgevoerd. 
Reedis spreken de bladen van een vol
komen mislukking^-Tot nu toe zijn er van 
de 10.000 woningen nog slechts 500 a 
600 aanbesteed. W e kunnen dus gerust 

P* aannemen, dat het woningtekort, dat
thans op 300 è  400.000 wordt geraamd, 
ja, dat volgens „Het Handelsblad” van 
29 Mei door sommige specialisten op 
700.000 wordt geschat, dit jaar met het

Bij het lezen van het artikel „De staking 
en het voedsel” in „De Waarheid” van 
8 Juni, moeten de stakers zich toch wel 
even de ogen hebben uitgewreven. Van 
het uiterste om tot een vergelijk met de 
haveh en metaalbatonnen te komen, kan 
hun niets bekend zijn, voor zover een der
gelijk aanbod van de stakers zelf is uit
gegaan. Het tegendeel is juist het gev^. 
De arbeiders hebben pertinent gewei
gerd, om tot een vergelijk te komen. Zij* 
willen juist de strijd doorzetten.
Zij weten, dat het uiterste om tot een ver
gelijk te komen, niet van hen, maar van 
de E.V.C-lciding is uitgegaan. „De 
Waarheid” maakt ervan, dat ,»dev E.V.v*. 
dat wilde en toont hiermede dat de naam 
van de krant, niet geheel in overeenstem
ming is met de dingen, welke zij er in 
schrijft.

Het gaat toch immers te ver, om het niet 
krasser uit te drukken om te beweren, dat 
de E.V.C. tot het uiterste wilde gaan, ter
wijl juist de leiding in flagrante tegenstel
ling stond tot de leden.
Voor een goed begrip van zaken zij er 
nog even aan herinnerd, dat Blokzijl op 
eigen houtje, dus zonder voor-advies van 
die arbeiders, wiet belangen hij zegt te

behartigen, met den minister een afspraak 
maakte de staking te doen opheffen, in
dien de E.V.C. door de regering zou wor
den erkend* Zoals bekend, zijn~de nieuwe 
voorwaarden, waarop de 'zeelieden dair 
aan het werk zouden moeten gaan, veel 
slechter. Yopr Blokzijl die zo graag als 
leider van de E.V.C. wil fungeren, zijn 
blijkbaar de directe levenvoorwaarden 
der arbeiders van niet zo groot belang. 
Hij laat immers de eisen 'der arbeiders 
maar zonder blikken of blozen vallen. Het 
verschil voor de arbeiders betekende 
slechts een slordige f  100.— per maand. 
Over zo iets schijnt Blokzijl blijkbaar nog 
al gemakkelijk te denken.

De leiding van de E.V.C. heeft andere 
zorgen. Zij wil, en wij zeggen er nadruk- 
kelijk bij, zij moet de erkenning van de 
regering hebben. Daarvoor is zij — de 
fèiten tonen het aan — bereid achter de 
ruggen der arbeiders, hun belangen te 
verkwanselen tegen een toestand, waar
van het belang vóór de arbeiders lang 
niet die betekenis heeft, welke de leiding 
der E.V.C. hieraan wil toekennen.
Uit het feit, dat et tussen de stakers en 
de leiding van de E.V.C. zulk een groot 
verschil van mening aan dé dag is ge
treden, menen wij te mogen constateren 
— en meer willen wij thans niet doen 
dat er op het moment twee E.V.C. s zijn 
n.l. een E.V.C. der arbeiders èn een 
E.V.C. der leiding. De arbeiders! willen

volle bedrag van de bevolkingsaanwas 
zäl worden vergroot, nog ongerekend de 
normale slijtage.
Als oorzaak van dfe mislukking wordt in 
de eerste plaats genoemd de moeilijke 
materiaalpositie. Dit betekent niéts an
der# dan dat de deviezen die door Ne
derlandse regering voor de invoer ter be
schikking worden gesteld, niet voor de 
woningbouw maar voor andere doelein- 
den-worden besteed. Dit wordt zeker 
mede veroorzaakt door de hoge kosten 
van de woningbouw. Terwijl aanvanke
lijk werd geraamd, dat de bouwkosten 
sedert 1939 tot 250°/o van het oorspron
kelijke bedragr zouden zijn gestegen, blijkt 
dit cijfer in werkelijkheid 3,18% te be
dragen. Dat betekent, ̂ a t de woningbouw 
alleen dan rendabel kan zijn, wanneer de 
prijzen der huizen en de huren in dezelfde 
verhouding stijgen. Daar een. verhoging 
van de huren in een dergelijke omvang in 
werkelijkheid niet is door te voeren,

, wordt het voortzetten van de woning
bouw geheel afhankelijk van de subsidies 
die door de staat worden gegeven. Dit 
betekent echter opnieuw de uitgifte van 
kapitaal, dat niet rendabel kan worden 
gémaakt en dus een nieuwe bron voor 
inflatie. Onnodig të zeggen, dat van de 
uitvoering van een dergelijk plan op 
enigszins grote schaal niets kan komen. N

strijd, de leiding van de E.V.C. wil over
legt „tot het uiterste”. Hieruit kan nu niet 
de gevolgtrekking worden gemaakt, dat 
het de arbeiders, die in de E.V.C. zijn ge
organiseerd onverschillig is, of hun bond 
wel of niet erkend wordt. Integendeel, zij 
vinden dit m: fcife“

De stan
- Zaterdag 1 Juni hebben de stakende ar- der stakingsleidingen reeds vóór de uit-

elk geva een groot ge- beiders van Amsterdam en Rotterdam- spraak der arbeiders op de vergaderingen
- ï ̂ ^ ^ ^ fe jo ^ e rk la a rd m e b b e n .deelte — belangrijk. In de erkenning im- besloten, de staking voort te zetten tegen

Om deze reden meent Prof. Brouwers 
dan ook, dat subsidies bij de woningbouw 
op den duur moeten worden af geschaft. 
Volgens hem zal daarbij een „correctie 
van het huurpéil en een huurbelasting niet 
te voorkomen zijn. De opbrengst van 
huurbelasting zal dan moeten dienen, om 
hieruit de nieuwe woningbouw te finan* 
deren. Ook hier zullen uiteindelijk alle 
lasten van de „opbouw” op*de arbeiders 
drukken. v

Hoe wefde- ZÄ^Jook bekijken, telkens 
weer komen we tot het besef dat bij alk 
genomen maatregelen, onverschillig o*j 
deze nu betrekking hebben op de 
bouw” van industrieën of van arbeidei 
woningen, of zij nu een inflatie in 
hand werken dan wel bestrijden, de el 
lende van de arbeiders wordt vergroe 
De oórzaak hiervan is geen andere, dl 
dat onder alle omstandigheden de boui 
geoisie haar winst tracht te handhaver 
Er is daarom voor de arbeiders geen ar 
dere oplossing dan een volledige doorbr 
kjng van het winstsysteem. Daarom 
de strijd van dfe arbeiders, tot ste< 
hoger ontwikkeling moeten komen 
uiteindelijk de definitieve opheffing va 
de uitbuiting en het invoeren yan een u» 
sluitend op de behoeften der mensen 

. richte productie moeten brengen.

mers z m  tq i^ -m id d è ï  óm ëén laridëlijkë
controle mogelijk tje maken op de naleving 
yan allerlei voorschriften en afspraken.
De eis der arbeiders orii iets-mede-te zeg
gen, verschijnt tegenwoordig in de eis der 
erkenning van vakbonden, welke georga- 
niseerdi zijn op de grondslag van het be
drijf, dus op de grondslag van door de 
arbeiders zelf gekozen vertrouwenscom
missies. -  f

Dit hebben de arbeiders op het oog en het 
is te begrijpen, dat ze daarom de erken
ning van de vakbond, van de E.V.C. dus, 
willen. Er zit een gezond streven in, wa$* 
neer de bedrijfsarbeiders door eigen ver
tegenwoordigers mee willen spreken in de 
uitvoering der overeengekomen arbeids
voorwaarden. Als het dit alleen was, zou 
het nog zo kwaad niet zijn. Maar de prac- 
tijk heeft laten zien, dat zo'n wettelijke er- 
kèüde vertegenwoordiging van de arbei
ders in het bedrijf tot een instrument van 
de ondernemers tegen de arbeiders wordt.
Zij krijgt de functie, die de wettelijke be- 
drijfsraden in Duitschland vóór Hitler 
hadden, of dé bekende bedrijfskernen in 
vele grote ondernemingen in Nederland. 
Zij moesten de spreekbuis van de arbei
ders bij de directie zijn/ zij worden meest
al tot de spreekbuis van den ondernemer 
bij de arbeiders.
Dat de erkenning van de E.V.C. in dit 
spoor moet. komen, is reeds van te voren 
te zien, als men maar niet over het hoofd s 
ziet, dat de omstreden erkenning afhan
kelijk wordt gemaakt van het aanvaarden 
.yan de z.g. spelregels, die er toe moeten 
[dienen, de strijd der arbeiders onmogelijk 
te maken.
intussen laat ons de practijk zien, dat m ésfe 
afspraken kan maken zoveel men wH. Als 
de rode streep wordt gepasseerd, breekt 

strijd toch uit. Maar intussen, dus in

hët advies der ^leiding in.
De eerste week na deze beslissing is kalm 
verlopen. De arbeiders beraden zich, wat 
hen nu !te doen st£at.
Nu zij het vertrouwen in de leiding der 
E.V.C. hebben opgezegd, zullen ze 
nieuwe wegen iqoeten zoeken om uit de 
impasse te geraken, waarin ze nu ver-

van____Zaterdag r._B_ r
onder geen beding met het advies der 
E.V.C.-leidingf 'genoegen te kunnen ne
men. Zij zou dit aan de stakers hebben 
meegedeeld en met behulp van pamfletten 
het publiek hiervan op de hoogte hebben 
gebracht. Dit zou betekenen, dat hi^r de 
grondslag voor de nieuwe strijdvorming 
zou zijn gelegd.

•  Het laten drukken van pamfletten en het 
uitzetten hiervan onder het publiek is een 
daad van zelfwerkzaamheid der arbeiders. 
Zonder enige oplegging van bovenaf, zou " 
dezJe stakingsleiding de moed hebben ge
had, handelingen te verrichten, tegen alle 
spelregels in. Dit zou een 
zijn op de goede weg.
Maa
gaan
vorige krant uiteengezet is. Vanuit jullie 
mcidden een algemene (plaatselijke en 
lanelijke) raad kiezen, die de verdere lei
ding yan de strijd ter hand neemt en die 
de enige instantie is, die het recht zal 
Jiebben over de staking advies uit f t  
gen. In deze raad moeten alle stakende 
bedrijven direct> vertegenwoordigd zijn, 
met afgevaardigden, die voortdurend 
de controle der stakers zijn onderworpen. 
Eerst wanneer een dergelijke organisatie 
verwezenlijkt is, kan de beweging nieuwe 
kracht ontwikkelen. Zij itf tfan niet langer 
onderworpen aan de beperkingen die haar 
door de E:V.C of welke organisatie ook 
worden opgelegd, maar kan zich dan in 
volledige vrijheid in overeenstemming met 
haar werkelijke innerlijke kracht ont
plooien.

De arbeiders ztfjn ervan overtuigd, .dat 
een uitbreiding der actie onvermijdelijk is. 
En wel een zo groot mogelijke uitbrei
ding, zodat alle vitale bedrijven, waarvan 
het stilleggen het economisch leven totaal 
zou ontwrichten, hittbij betrokken 
worden.
Men ziet dus^de^ wil der arbeiders om de 
strijd vobrfTe zetten is aanwezig, maar 
alleen de vorm waarin deze strijd moet 
worden gegoten, kap nog niet gevonden 
worden. Zeer zeker weet een groot deel 
der stakers wel, hoe de strijd moet wor
den voortgezet, maar een ander deel der 
arbeiders wil of durft deze weg, hetzij 
uit ontwetendheid, hetzij uit angst, niet 
te volgen. En toch zal er gekozen moeten 
worden, wil deze actie niet doodbloeden. 
W ant bloédt deze actie dood, doordat de 
arbeiders zich nog niet voldoende bewust 
zijn van hun n^acht en niet weten, hoe de 
strijd gevoerd moet worden tegen de 
bourgeoisie, dan zou dit zo’n grote stap 
achteruit zijn, dat de gehele arbeiders
klasse d!e funeste gevolgen hiervan zou 
ondervinden.
Volgens een bericht, dat ons deze week 
bereikte, zoü bij voorbesprekingen die de 
E-V.C.-leiding met de diverse ̂ stakings- 
leidingen vorige week gehad heeft, een

hten, tegen alle 
werkelijk begin

□
r kameraden, 
L zoals reeds

Een andere weg is niet mogelijk!

ae strij<
[de tijd, dat de afspraken gelden wordt 
elke strijdbereidtbeki der arbeiders ver-
[stikt. De arbeidersklasse kan zich niet 
>inden; omdat de tendens de* arbeiders
rad is, de gehele verovering. Arbeiders

B R O C H U R E i

! ^ . l . . V a n Slavenmaatschappij totj 
A rbeidersm acht” f 0 .9 0

„De Arbeidersraden" Ie deel 
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Je bestellen bij de administratie 
°f bij de bezorgèrs

zullen zich pas kunnen binden, wanneer zij 
eenmaal baas in deze wereld zijn.

Voor de vakbonden echter is de erken
ning iets anders. Zolang zij niet door de 
regeringsdnstanties officieel is erkend, kan 
zij niet aan de tafel plaats némen, en dus 
ook niet iets voor de arbeiders „bereiken”. 
De leden van een dergelijke bond keren 
dan op den duur zo*n organisatie de rug 
toe en deze „loopt leeg”. Het is dan ook 
voor een vakbond, als leiders-organisatiê 
bekeken, een levensnoodzaak erkend te 
zijn. Ze zal dan ook geen moeite sparen 
zich aanvaardbaar te maken.
Vanuit dit standpunt wordt 'het optreden 
van de leiding der E.V.C. begrijpelijk, 
wordt dus duidelijk waarom Blokzijl ge
heel alleen aan den ̂ Minister heeft voor
gesteld, de nieuwe loonvoorwaarden voor 
de zeelieden te willen aanvaarden. Hier 
wordt opnieuw bewezen, dat een erkende, 
organisatie op zeker moment de belangen

van de arbeiders moet verkwanselen om 
haar eigen bestaan mogelijk te maken.
Gelukkig hebben de zeelieden hier niet 
ingetrapt en hebben zij Blokzijl duidelijk 
laten voelen, meer dan duidelijk, dat zij f1 
niets van zijn manipulaties moeten hebben:
Voor de arbeiders zelf echte* moet dit 
toch een reden zijn aan deze kwestie de 
nodige, aandacht te schenken. Zij kunnen 
een dergelijk optreden niet slechts als een 
geval van Blokzijl alleen, beschouwen 
maar moeten dit zien als de noodzaak hoe 
een organisatie, die ten koste van alles 
erkend wil worden op den duur zich te
gen de arbeiders keert. Dat het l>g de 
Ë.V.C. 20 snel is gegaan komt niet door
dat Blokzijl dommer zou zijn dan de rest 
zijner vakbonds-genoten è la Kupers e.d.
De reden is, dat de tegenstellingen ^usseii' 
kapitaal en arbeid véél scherper z^n dan 
ooit te voren en óók dat deze onverzoen
lijker zijn dan vroeger. ^
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Sinds enige tijd hebben we regelmatig 
„Grepen uit de revolutionaire litteratuur’ 
gebracht. Deze rubriek is verschillend be-
oorbeeld:—SöüTffltgenr ; vonden—het —een 
goede gedachte, anderen vroegen „Wat. 
moeten we er mee? . Waarom hebben we 
de „Grepen” gebracht?
Er is sinds de opkomst van de arbeiders
beweging een schat van revólutionaire 
litteratuur verschenen. Ze is nog veel te 
weini,g bekend onder de arbeiders. Het 
was dan ook de bedoeling van onze 
grepen-rubriek deze boeken meer onder * 
de aandacht van de arbeiders te brengen. 
Het lezen van werkelijk goede romans is 
even nuttig en bevorderlijk voor de groei 
van het klassebewustzijn als het lezen van 
theoretische beschouwingen over de maat
schappelijke verhoudingen. Onder goede 

* romans verstaan we dan- iets anders, dan 
wat er meestal onder verstaan wordt.v 
Voor ons komt het minder op de vorm 
aan, waarin het gegoten wordt dan wel 
op de inhoud. Wij hebben geen mooi- 
schrijvers* nodig, maar wel boeken die óns 
wat te zeggen hebben, die ons te denken 
geven, ifr de burgerlijke litteratuur is de 
vorm gebonden aan een bepaalde mode. 
Hun manier van zeggen beweegt zch bin
nen het raam van een bepaalde „school , 
die va de verschillende tijdperken steeds 
weer anders is. Zo is de meest bekende 
school, die van de tachtigers. Bij een re
volutionair boek komt het et niet op aan 
uit wat voor school het komt, in de bur
gerlijke zin, het moet uit de school van 
de levende en strijdende proletariërs ko
ralen. Het voornaamste verschil- met de 
burgerlijke lectuur is echter wel, dat het 
zwaartepunt niet gelegd wordt op de 
levensomstandigheden van het individu, 
maar op die verhoudingen waaronder een 
gehele klasse leeft. v \ f:- -;r
In de burgerlijke litteratuur wordt be
schreven hoe de mens, als individu tracht 

x gelukkig te worden. Dat geluk vindt 
meestal zijn uitdrukking in het wettige 
huwelijk en de goede positie of een bom 
geld. Al naar de roman tot het lichtere 
of zwaardere genre behoort, worden de 
zielsconflicten meer of minder uitgemeten. 
Er is van die burgerlijke lectuur natuur-* 
lijk nog veel meer te zeggen maar voor- 
loopig willen we het hierbij laten.
Wij arbeiäers kunnen en mogen niet als 
individuen alleen strijden om zelf „om
hoog’* te komen in de maatschappij, om 
voor ons alleen betere levensomstandig
heden te verschaffen; wij kunnen alleen 
tezamen met onze klassegenoten werke
lijk geluk bereiken. Werkelijk geluk, dat 
niet alleen gelegen is in betere stoffelijke 
omstandigheden, maar ook in het gemeen
schappelijk leven en strijden voor elkaar, 
In de revolutionaire* lectuur worden de 
maatschappeijke verhoudingen uitgebeeld, 
waarin de mensen leven,* zoals ze werke
lijk zijn« Zonder de dingen mooier te m<a- 
ken, of iets te verbloemen. Maar dat al
leen stempelt een boek nog niet tot een

revolutionair boek.. Een boek heeft pas 
betekenis vocht de klassestrijd van het 
proletariaat*. wanneer het de strijd van de 
W erdruk te  -klasse tegen haar uttbwters

■ ' ■ 1  , __ -laat zien, wanneer het daardoor bereikt,« 
dat de lezer mee gaat leven met die strijd, 
mede in verzet komt en daardoor zijn 
klassebewustzijn groeit.
W e denken hier b.v. aan één van de 
eerste boeken waarvan we in Spartacus 
fragmenten brachten, n.l. „Diamantstad 
van Herman Heyermans. Onverbloemd 
geeft Heyermans het beeld van deiwer- 
kelijk dierlijke ellende, waarin de diamant
bewerkers omstreeks het einde der 19e 
eeuw leefden. Maar als het daarbij was 
gebleven, dan zou het boek voor ons toch 
niet die betekenis hebben, die het nu 
heeft. Dan hadden we slechts een beeld 
gekregen van de zwarte .ellende, zonder 
uitzijcht, zonder hórizon. Dat werkt de
primerend. Neen. Heyermans sleept ons 
mee in een prachtig stukje klassestrijd, 
van werkelijk historische betekenis. Juist 
dat die strijd werkelijkheid was, geeft de 

’ diepere ztfn aan het boek. Aan de z.g. re
volutionaire romans, waarin de revoluties 
door de schrijver gemaakt worden, heb
ben we niets. Een werkelijk revolutionaire 
schrijver hoeft geen gedachte-spinsels 
weer te geven, die vindt in de werkelijk
heid genoeg stof en inspiratie. Het is mis
schien wel goed om juist nu nog even 

£< een klein stukje weer te géven van het 
boek van Heyermans.
Het is de toespraak, die een arbeider op 
de stakersvergadering houdt. De stakers* 
zijn wankelmoedig geworden en er gaan 
stemmen op om de staking te doen beëin
digen. Daar tegenover zegt hij o.a.: 
„...Krijgen we 't béter, as we uiteengaan, 
as we voortslaven op 't ouwe loon, op de 
ouwe voor waar den, bedrogen, bestolen op 

v de ouwe manier, zonder één kans om ’t 
in de eerste jaren op te halen? Kameradc r 
luister, niet naar Markus, Levi en Beem!

. W éér om zouen we moedeloos zijn, zolang 
s wè méebt hebben. Wij hebben de macht 

hier, overal, wij arbeiders, wij alléén! W e 
hebben de macht als we staan schouder 
naast schouder, hoofd naast hoofd, hart 
naast hart! Wij, wij alleen, as we eensge
zind zijn, eensgezind tot in de dood, de 
strijd prediken zonder genade, oog voor 
oog, tand om tand, omdat ’r voor 6ns geen 
genade is — geen genade, geen récht! 
Eeuwenlang zijn w en kud<lé geweest, n 
getrapte, mishandelde, weerloze kudde — 
laten we t nou schreeuwen tot -mekaar, 
schrééuwen, op elk uur van die dag, dat 
wij de macht hebben, wij hongerlijjers — 
as we. willen.”
W e zijn met onze „Grepen” de hele we- 

, reld doorgegaan.. W e hebben boeken ge
citeerd uit Japan, China, Amerika, Duits
land, Polen, Frankrijk, Roemenië, enz. En 
we hopen literatuur té kunnen brengen uit 
nog meerdere landen. Stukjes klassenstrijd, 
stukjes leed en strijd van de uitgebuiten 
ovèr de gehele wereld.

Doordat we lezen van de strijd van onze 
mede-proletariërs in andere landen en an
dere tijden groeit ons gevoel van interna
tionale gebondenheid met de verdrukten 
van de gehele werèldrW e krijgen een in
zicht in maatschappelijke verhoudingen, 
waarin proletariërs leven en strijden. Veel 
meer dan bij een nuchter krantenartikel of 

'/èen" thèo rëlisché bëSdïöUwing kunnen we 
'\ medeleven met wat elders gebeurt of ge

beurd is. W e gaan ons inleven in de ge
dachten, in de lotgevallen van onze^mede- 
proletariëïs over de gehele wereld, we 
lijden en strijden met hen mee. Zo werkt 
het lezen van goede revolutionaire lec
tuur verhelderend voor onze inzichten en 
het sterkt ons in onze strijd.
De revolutionaire litteratuur geeft de ar
beiders een stem, een stem, die uitklinkt 
over de gehele wereld, die uitzwelt tot een 
schallend geluid. __
De stem van het strijdende en lijdende 
proletariaat wordt misschien nog niet ge
noeg gehoord.. Er zijn zovelen die haar 
trachten te overstemmen. Maar toch moet 
en zal ze de oren bereiken van alle pro
leten, waar ze ook zijn en hen de krachten 
dopti samenbundelen tot een geweldige 

tcht.

■

Aan d l
j f o u t s !

Ons weekblad is niet alleen een krant voor 
de lezers, maar zij moet ook zijn van de 
lezers. Zij moet ook tot uitdrukking bren
gen, wat in de kring van diegenen leeft, 
die zich om Spartacus groeperen.

Daarom vragen wij medewerking, in 
velerlei vorm. Een bijzonder zijde hieïvan 
is, dat wij weten hoe de lezers over het 
in de krant gebrachte denken.
Verder, waarin wij naar hun mening te
kort schieten en wat zij er het liefst in be
handeld wilden zien, enz.

Teneinde deze medewerking te stimuleren, 
zullen wij in ieder nummer een bijzonder 
hoekje hieraan wijden. Om te beginnen 
een kort vragenlijstje:

W aarover zou je graag eens in de krant 
een artikel zien?
W at denk je over ons standpunt inzake
de E.V.C.
Vind je dat de krant meer. theoretisch' 
marxistische artikelen moet bevatten?Jé >
Is het verschil tassen ons en b.v, de Cr* 
je duidelijk?
Heb je een bijzondere vraag of opmerkingr 
laat bet ons dan weten.

.

A D D A C D knen' hebben w  toch deze oproep ge
il I KIII  I lo< Internationale Solidariteit P|aatst-,I I I  I I  V  L  I  Kameraden, deze oproep is meer dan een

verzoek om hulp, het is een alarmkreet.
De volgende oproep werd door de revo- verzonden worden. In de andere landen éen s.o.s.J
lutlonair-communistische krant „Le pro- (en in Frankrijk wanneer men de directe De gehele internationale arl
letaire” (N o/5) gedrukt en in Frankrijk verbinding niet bezit) gelieve men ons te moét worlden wakker geschud, moet wor-

schrijvenr, en- men i s t  ~tt~dé—verzend-^ ̂ etr opgeschrikt uit haar dofflffièl van ön-
rhilligheid over «het lot van haar anti-

..  :he kameraden de bezette ge-
anderen. bieden!
Zendt geen pakketten aan ons of fideel De kapitalistische wereld legt welbewust
adres! een hongerblokkade tegen dat deel van

het proletariaat, dat het meest geleden 
heeft onder de |  fascist 
king. W e moeten met

\  f  M V4A AU A 1U

en over -de gehele wereld ver breid.n-TTvcr-ur geneie wereia veroreia.-------— scnrijvenr, en men zai u  dc verzend-^ nen opgescnriicc uir naar oOiflméi Väri <
In naam van onze weensé kameraden methoden mededelen, die onder de de- verschilligheid over het lot van haar ar 
chrijit ons een van hen, een vroegere crctea van de bezettende machten ver- fascistische kameraden in de bezette (schrijft ons een van hen, een vroegere 

gevangene uit het concentratiekamp „Bu
chenwald”:
Wenen, Mei.

.Voor. alles wil ik aan al onze vrien-
tnn ftn Frankrf  ,en !* de l p *  ^ c5€ld S e r i n g "  v < ^ r td ^ e n rrPe ib L 7  ml-
een oproep om hnlp richten -Niemand kan ken. Moge ieder zijn deel bijdragen, al is
zich voorstellen, wat wij lijden Na 12 het nog zo klein!
)aar harde arbeid voor die oprichting en _
het behoud van een kader van werkelijk Tc9cn de kapitalistische propaganda
revolutionairen, is deze hele arbeid heden haat en chauvinisme!-

gericht

van

in gevaar gekomen door de ellende van 
de honger
In de concentratiekampen van Hitler was 
het bijna nog gemakkelijker aan de ter
reur van de SS en de langzame honger
dood weerstand te bieden dan beden. In 
het kamp had men geen familie te ver
zorgen en was men tegen de SS-bandje- 
tën beter georganiseerd. Kannen jolfie het 
je.voorstellen, wat bet betekent om 750 
calorieën per dag te kragen?! Het is te-

Tegen de georganiseerde en opzettelijke 
honger!
Tegen de gigantische misdaad van het in
ternationale kapitalisme!
Internationale proletarische solidariteit. 
Hoewel de practische mogelijkheid in 
Holland voorlopig ontbreekt om deze 
kameraden daadwerkelijk hulp te ver-

c>ns ten dienste staan trachten 
kade te doorbreken. Hier geldt 
ooit „proletariërs aller :
Het zenden van v 
van de middelen, 
niet. De misdaden 
^roren moeten aan de 
den! In de pers. in de 
vriendenkringen, ov 
kunnen moeten 
Europa

IJS

deze

verenigt

te aterven “  * w e in i9  om Over «BZOITDHEEEDSZOB« en
Dat zijn geen phrasen. maar het is de gru
welijkste werkelijkheid. 700 gram brood,
140 gr; meel, 60 gram vet, 120 gram 
rundvlees, dat is het weekrantsoen van 
een volwassene. Nogmaals: doe; hét 
uiterste om onze weense kameraden te 
helpen. Spoedige hulp is dubbele hulp!
W ie weet,% at het betekent met 750 ca- riffimw  irr "bmx* -*rv -

f t £ ;  * • • - - ■  
weense kameraden niet langer dan een

vVij ontvingen de iaatste tfld enige M e- vaak om de drie weken
ven, waaruit blijkt, dat ook op het gebied gebrek. M m m
van de gezondlieidszorg, d.w.z. de ver- Ten slotte___ _
pleging van zieke arbeiders en hun gezin- verpleegster, dat de
nen, alsmede op de lonen en arbeidsvoor- ze moeten werken nog
waarden van verpleegsters wel het een 

aan te merken.

een

half uur in een boek kunnen lezen, zon
der dat hun ogen dichtvallen.' In een 
woord: al/es is in gevaar en de solidari
teit moet bewezen worden!
Jawel, de internationale proletarische so-

zijn als die van voor de oorlog 
zeer lange werktijden c 

’̂ j A l s
I H  W ß f ß - —t— een patiënt dat Vereist moet e e n

zen schrijft ons, dat ze een 9-urige werk- wel zes weken zonder een
dag hebben en onder een voortdurend doorwerken. Doorbetaalde
jachtsysteem moeten werken. >  Nachts is niet en als men zelf ziek wordt.
de werktijd! vaak nog langer. Ook gebeurt niets uitbetaald.
het dan wel, dat wegens personeelgebrek Uit
1 verpleegster de verzorging heeft van het voornaamste
40—45 patienten. Aan dit ziekenhuis is blijkt, dat er

I l i i

1-1 . . j  » «f* . w  uit î  oiiiKt, dat er
w<»den. En om deze reden drukken wij 
nu dezen brief af, een van de berichten, 
die ons bereiken yan onze uitgehongerde 
en zieke kameraden in Oostenrijk, in 
Duitsland, en geheel Midden-EiEuropa.

een vrouw s nachts moet bevallen, moe- bezuinigd wordt, maar ook
ten er verpleegsters uit bed gehaald wor- ging van zieke mensen. T ti
den om hierbij te helpen. Zij maken dan cene kant milioenen worden
zeer lange werktijden. Ook de behuizing voor de opbouw van leger en

m i ,  , c “ , -----van veïpleegstersleerlingen, die intern de vernietiaina dus van oezoi
Nadat ze de fascistische onderdrukking zijn. is zeer slecht. Met i n  drieën op een wordt aan de andere kant
door Schussmg en Hitler, de vernietigings- kamertje waar niet gestookt kan worden; ging van zieken betreft, dé
h M, b®mbardcme“ten overleefd Zo goed als geen vrije tijd. enz. lijke zuinigheid betracht. Dit ki
kanode mäwln* flCf ^ ‘eindelijk Een ander, een ouder van verpleegde uit arbeidersklasse, immers zij be 
ij,., , , j  . een ̂ onzer kindersanatoria schrijft ons, .vooï het overgrote deel onze zienennui-

wenden ons met dit dringend appèl dat het eten over het algemeen zeet slecht zen en sanatoria, de ergste gevolgen heb-
aan alle proletarische internationalisten ls; de soep. die men krijgt dikwijls naar ben. Tengevolge v in  de oorlog rijn ei * ’

Marxisten, anarchisten, leden der vak- de keuken terug gaat, ómdat er wormen Van zieke en zwakke arbeiders die
verenigingen of anderen -  op de gehele uitkruipen. Met de p*p het zelfde. Oor- er niet de beste zorg aan ' ’
wereld, in Frankrijk, in Engeland, in 2aak: verjaarde grondstoffen. Verse ellendig te gronde zullen gaan
Be*8ie;  Zweden, enz.: maakt levend ' groenten krijgen ze practisch niet.'meest- dat M  berittende - - -  
middelenpakketten (voor alles conserven, al gedroogde. Eieren sporadisch. Ouders geld over heeft. Minister 
vet, vitaminen enz.)! In Frankrijk kan van de patientjes zijn vaak gedwongen 1 yA milliard bezuinigen op
men ze direct aan een verantwoordelijke voedsel voor ze mee te nemen. behalve op die van <
van onze krant geven, wanneer ifcen de Op tventueele aanmerkingen wordt ge- kan er onder deze
verbinding heeft. Omdat het benden van antwoord: „Er wordt te Greinig voor jullie verbetering van de

’ eßaiet b

mmsm
'

Postpakketten verboden is, bullen de pak- betaäld en wanneer hef niet bevalt, gaat sprake zijn. Het is 
«etten door internationalistische Soldaten t l  maar .naar huis" Baden en versebemen uitbuiting ten  ̂koste
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SPARTACUS
( Redacteur:

T J E E R D  W O U D S T R A
VoorL adres: Beursstraat 17. A 'dam -C .

Proletariërs  a l ler  landen, verenig t  UJ

ATO O M VRËDE

Inderdaad was dit het wapen, waarvoor 
de Amerikanen het meest bang waren en 
het wapen, dat zy het eerst in handen van 
de Duitsers verwachtten. Het is hier on
geveer mee gesteld als met de bacteriën. 
Hun ontdekking leverde de mogelijkheid 
om de mensheid te genezen van allerlei 
tot dusverre ongeneesljjke ziekten, waar
onder ziekten als t.b.c., syphillis en chole
ra. Maar tegelyk leverde zy de mogelijk
heid om deze bacteriën te kweken en als 
oorlogswapen te verspreiden. Hetbacterie- 
wapen werkt echter langzaam en onzeker, 
het vernietigt de „vyand” niet met één 
slag en toepassing lokt dus bijna ze
ker een gelijke tegenactie uit. Daardoor 
werd zjjn toepassing in de werkelyke oor
log verhinderd. By het atoomwapen t-  
hetzij bom of gas — gaat dit argumént 
nauwelijks meer op, omdat zQn vernie
tigende wetking zo groot is, dat het zeer 
de Vraag is, of de „vijand” nog tot enige 
tegenactie in staat zal zjjn, wanneer hy 
eenmaal door dit-wapen is getroffen. In 
elk geval betekent reeds het enkele be
staan van dit wapen een voortdurende 
doodsdreiging voor de gehele mensheid.

Maar met de toepassing voor de energie
productie is het niet anders. Zoals enige 
tyd geleden reeds is betoogd door Prof. 
Sizoo, in een artikel in „De Groene Am
sterdam m ergaat het vrijmaken van ener
gie uit uianium automatisch gepaard aan 
de productie van plutoniuiq, de grondstof

UIT D l INHOUD:
De goede Aarde

D* Eenheidsvakcentrale en de CP.N. 

De stakers gaan h u  eigen gang. 

Nationalisatie.


