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A T O O M E N E R G I E
In een van de vorige artikelen hebben we er 

reeds op gewezen, hoe de ontwikkeling van de 
„atoomenergie” leidt tot een steeds dieper ingrijpen 
van de staat in het economisch leven. In Amerika 
is deze tendens heel duidelijk waar te nemen. Wel 
18 het waar, dat de- toepassing van de atoom
energie in Amerika, en zelfs de vervaardiging van 
atoomwapens niet als een zuiver staatsbedrijf kan 
worden opgevat, aangezien de staat in het alge
meen niet rechtstreeks als de ondernemer optreedt. 
Maar de afzonderlijke projecten, die meestal bij 
grote particuliere maatschappijen zijn uitbesteed, 
worden toch uitgevoerd in opdracht en onder ver
gaande contróle van de staat. En een bruikbaar 
product verschijnt ook hlechts door hun onderlinge 
gamenhang, die volkomen door de staat wordt be
heerst. Het is een systeem dat zeer grote gelijkenis 
vertoont met dat van de oorlogseconomie in het 
nationaal-socialistische Duitsland, die pok geheel 
en al door de staat werd beheerst, ondanks het 

„feit. dat het kapitalistische eigendomsredit zij het 
met grote beperkingen, bleel gehandhaafd.
• W ij willen op deze plaats niét dieper ln dit 

> vraagstuk trachten door te dringen, dat immers niet
alleen in verband met de atoomenergu^moet wor
den behandeld, maar dat van veel algemener strek
king is. Hier willen wij slechts Volstaan met de 
opmerking, dat de ontwikkeling van de atoom
energie met het voortbestaan-van-het libérale kapi
talisme onverenigbaar is. Een punt van belang is 
daarom de vraag, in hoeverre de atoomenergie van' 
doorslaggevende betekenis zal worden voor de 

^maatschappelijke productie als geheel. Qm hierop 
een antwoord te kunften geven,, moeten wij kunnen 
nagaan in hoeverre de atoomenergie aan produc
tieve doeleinden kan worden dienstbaar gemaakt.

De toepassing van de atoomenergie voor -pro-, 
ductieve doeleinden is natuurlijk niet hètzelfde al? 

'\toepassing  voor de „vrede”, zoals dat in de pro
pagandageschriften der atoom-verheerlijkers heet.

‘ .Indien b.v. de atoomenergie als beweegkracht zou. 
kunnen worden gebruikt, zou ongetwijfeld een der 
eerste, toepassingen in het Raketwapen plaats vin
den. E r is dus geen algemene'tegenstelling in een 
toepassing voor dfe „oorlog” en een gebruik voor 
d< „vrede". In de tegenwoordige kapitalistische ver-, 
houdingci* is ook de z.g. vreedzame toepassing op 
oorlogsgebruik afgestemd. ’

Maar wel maakt het verschil of de atoomenergie, 
behalve als rechtstreeks vernietigingswapen, ook 
dienst kan doen als normale krachtbron b.v., zelfs 
al zou dit slechts plaats vipden in samenhang met 
de oorlogsindustrie. W ant als deze laatste toepas
sing onmogelijk zou zijn, als de atoombom het 
eerste en het laatste woord zou zijn-in de ont
wikkeling,, van deze kracht, zou de atoomenergie 
todi altijd slechts een zeer kleine sector van het 
economisch leven kunnen beheersen. Wanneer ech-

• ter toepassing als krachtbron of anderszins mogelijk 
ia,'zou het kunnen zijn, dat de gehele maatschap
pelijke structuur zich zou moeten wijzigen in over
eenstemming met de bijzondere eisen door de 
atoomenérgie gesteld.

O véTdè mogelijkheid van de productieve toe
passing der’ atoomenergie zijn de meningen nog 

. stérk verdeeld. Enige belangrijke toepassingen zijn 
reeds thans ia  gebruik. Radio-actieve elementen 
kunnen worden gebruikt voor tal van wetenschap
pelijke onderzoekingen, vooral op medisch en bio
logisch gebied. Zeer kleine hoeveelheden radio
actieve 'fosfor, b.v., gemengd met gewone fosfor, 
maken het mogelijk de wijzè waarop dit element 
zich door het dierlijk of plantaardig organisme 
verspreidt, precies na te gaan. Door deze en soort
gelijke proefnemingen kan men een gedetailleerde 
kennis verkrijgen van verschillende levensproces
sen, waarvan men vroeger .vrijwel niets wist. D it is 
van de grootste betekenis voor de biologie en voor 
de geneeskunde. Ook als direct geneesmiddel kun
nen radioactieve stoffen worden gebruikt. Bij be
paalde ziekten van de schildklier b.v.. kan men de 
patiënt radio-actief jodium geven, dat zich in de 
schildklier ophoopt en het zieke weefsel door in- 

.■ wendige bestraling tot genezing brengt. Zo schijnen 
ook vorderingen te zijn gemaakt in dé inwendige 
bestraling van bepaalde soorten kankercellen, die 
voor de gewone bestralingsmethoden niet meer toe
gankelijk zijn, wanneer zij zich eeiynaal door het 
lichaam beginnen te verspreiden. Deze medische 
toepassingen zijü stellig van grote betekenis voor 
de mensheid en zij openen ongekende perspectieven 
van ziektebestrijding. Tegelijkertijd echter kan de 
verspreiding van radio-actieve stoffen als oorlogs
wapen worden gebhükt, wanneer men stoffen ver
spreidt, die na opname in het organisme door in
wendige bestraling gezonde en voor het laven on
ontbeerlijke weefsels vernietigen.

. Maar hoe belangrijk dezé toepassingen voor 
■ vrede of voor oorlog ook mogen zijn, men kan van 

hen, bezwaarlijk verwachten, dat ze een grote rol 
zullen spelen in de ontwikkeling van de economie 
als géheel, behalve dan als deelprocessen. Het
zelfde geldt voor het materiaalonderzoek, dat met 
behulp van radio-actieve stoffen zal kunnen wor
den verbeterd. De grote betekenis van dé atoom
energie als economische factor zal, indien dit mo
gelijk is, moeten worden gezocht in zijn toepas
sing als directe krachtbron.

In principe is de toepassing van de atoomenergie 
voor dit doel stellig mogelijk. De vraag is echter, 
of deze toepassing vab kapitalistisch standpunt be
keken, rendabel is. En hier doen zich direct jdler- 

nieuwe vraagstukken voor.
Het is bekend, dat dé energie die uit één kilo

gram uranium kan worden gewonnen, ongeveer ge
lijk is aan* de energie die is opgehoópt in een mil
lioen maal zo grote hoeveelheid steenkool. W an
neer men slechts op dit getal let, schijnt de produc
tiviteit van uranium ontzaglijk. Dij voordeel valt 
echtér weer voor een groot deel weg, wanneer Aen 
in deze berekening niet de hoeveelheden - Zuivere 
stof. maar het ruwe erts vergelijkt, want zelfs in 
de beste ertsen komt het uranium in vrij geringe 
hoeveelheden voor. Daar komt dan nog bij, drft 
het uranium door kostbare processen in een vol
komen chemische zuiverheid moet Worden afge
zonderd, voor het als energiebron kan worden ge
bruikt. Deze chemische processen moeten boven

dien telkens worden herhaald. W ant bij de toe
passing van uranium in de uraniumzuil werken de 
verval producten van het uranium zelf als chemi
sche verontreinigingen, die moeten worden verwij
derd, wil het proces voortgang kunnen vinden. 
Een verdere moeilijkheid ls het feit, dat de voort
gang van het proces ln de uraniumzuil slecht* 
mogelijk is b ij.de  aanwezigheid van voldoende 
licht »ranliim, dat slechts 0.7 %  van de totale ura- 
nlum-hoeveelheld uitmaakt. Het overige uranium 
kan slechts productief worden gemaakt met behulp 
van het plutonium, dat ln de uraniumzuil wordt ge
vormd. Of de hoeveelheid plutonium die hier ont
staat voldoende ls om al het zware uranium te 
„bevruchten”, of dat dit slechts voor een ge
deelte het geval is. ls, voorzover wij weten, niet
bekend. .

De in de uraniumzuil vrijgemaakte energie wordt 
bovendien slechts beschikbaar gesteld in de vorm 
van warmte, die slechts ten koste van nieuwe ver
liezen kan worden omgezet ln electriciteit de vorm, 
waarin hij naar andere plaatsen kan worden over- 

'  gebracht om t e  worden geconsumeerd.
Tenslotte moet nog als misschien wel een der 

belangrijkste factoren worden vernield, dat in de 
uraniumzuil een grote hoeveelheid radio-actieve 
stoffen wordt voortgébacht, die uiterst gevaarlijk 
zijn en die slechts gedeeltelijk onschadelijk kunnen 
worden gemaakt. Op het ogenblik kan men nog 
volstaan met deze stoffen ln de atmosfeer te ver
spreiden. in zo grote verdunning, dBt ie  geen ge
vaar opléveren. Maar hoe moet'het gaan als dt 
toepassing van de atoomenergie .zich snel uitbreidt? 
Ook de Straling zelf, die door de'uranlumzull wordt 
uitgezonden, Is uiterst gevaarlijk en men moet zich 
daartegen wapenen door meterdikke schilden. Uit 
verhindert reeds de toepassing van de atoom
energie ln kleine eenheden, als b.v. voor de voort
beweging van automobielen of zelfs locomotieven. 
Al deze omstandigheden drukken, zoals vanzelf 
spreekt, zwaar op de rentabiliteit van het geheel.

Desondanks heeft men in Amerika reeds te ken
nen gegeven, dat de atoomenergie in afgelegen ge
bieden, waar de transportkosten voor aangevoerde 
normale brandstof zeer hoog zouden zijn, waar
schijnlijk rendabel kan worden gëmaakt. Dit zou 
dan natuurlijk slechts gelden voor zijn toepassing 
ln een krachtcentrale. Stellig kan men een verdere 
ontwikkeling ln'deze richting niet uitsluiten. Hier
bij speelt Indirect ook weer de productie van 
atoombommen een groté rol. Energie, die voor pro
ductieve doeleinden kan worden aangewend, wordt 
hier in ieder geval als bijproduct geleverd. In 
Amerika werd deze energie tot nu toe niet benut. 
Zou men hiervan op grotere schaal.gebruik gaan 
maken, dan kunnen hierdoor eventueel andere 
krachtcentrales worden verdrongen. «*

Om al deze redenen kan men zeker de'mogelijk
heid niet uitsluiten, dat de jtfoomenergie een rol 
van betekenis zal gaan spelen, in de „normale 
productie. Ook-al zaM ese slechts in een deel van 

. de productiesfeer dóórdringen, haar functie als 
krachtbron kan voldoende zijn om haar stempel 
te drukken op de gehele organisatie van de econo
mie. Deze ontwikkeling kan door de bewapenings
wedloop alleen maar worden versneld. Wannéér 
de Ijetek^nis van de atoomenergie op ' deze wijze 
toeneemt, ’ kunnen belangrijke veranderingen in de 

.organisatie van het kapitalisme niet uitbllJVen.
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„Spartacus op de Vesuvius”
Verantwoording der ingekomen bijdragen over

de maand Juli 1948.
Door de. Amsterdamse Agent werd ontvangen:

a. Vaste bijdragen:
T. de G r.’ƒ2.50. W- v. d. W . ƒ1.—.B .  N. 

ƒ2.50, S. H. ƒ 0.50, J. L .-ƒ 0.50, B. B. ƒ2.—, 
N. A. ƒ 2.50, H. G. L. ƒ10.—, W . S. ƒ4.—, J. 
V. d. H. ƒ 1.50. C. v . d. B. ƒ 0.50. D. S. ƒ 1 .- ,  
P. B. ƒ 1.—, L. B. ƒ 1.—, J. B. ƒ1— , B. R. ƒ 1.—, 
aDen te Amsterdam; A. D. teVS. ƒ 1.50. Totaal 
ƒ 3 4 .- .
b» Losse bijdragen: f

TJ. B. te A. ƒ 1 . - .  T . C. de V. te A. ƒ 2.50. 
Tante Dien te A. ƒ 1.—. A. te A. ƒ0.50. Lezers 
Zaandam ƒ 1.—. L. N. te A . ƒ0.50. P. S. te A. 
f  0.50, I. W . te A. ƒ 1.—, Lezers Spaarndammer- 
buurt f  2.50, Lezers Barentszbuurt ƒ3.—'. Totaal 
ƒ13.50.

Over de Uitgeverij „De Vlam” ontvangen:
J. C. ter V. te A. ƒ 1.—. K. B> te  A. ƒ 1.—. 

G. H. W . te Den H. ƒ 2.—. A. P. te Z. ƒ 5.—, 
A. G. të A. ƒ 3.50. B. de J. te A. ƒ 1.50, J. N . te 
A. ƒ 3^-, A. W . te R. *ƒ l.-K  T . v. d. H. te A. 
ƒ2.—, A. v. d. H. te B. ƒ 1.—. F. H. S. te D. 
f7 .—, Mw. S. te R. ƒ3.—, J. L. te W . ƒ1.—, 
W . }. v. d. H. te A. ƒ 2.50, B. v. t  H. te K. a. d. 
Z. ƒ 2.—, T . de J. ƒ 1.^0, J. P. C. te B. ƒ 12.50, 
Mw. B. te B. ƒ 2.50, H. R. te H. ƒ 1.—, Fl. de R. 
te R. ƒ4.65, I. H. te A. ƒ6.50.

Kleinere -bijdragen tezamen ƒ 6.35..
Totaal ƒ71.80. '

Ageftt te Scheveningen:
Nagekomen afdracht'Over Juni ƒ 2.83.
Afdracht (over Juli f£ .98. Totaal ƒ f.81.
Agent te Den Haag ontvangen over 3de kw ar

taal A. A. Spartacus ƒ 9.60. — j
Kleinere bijdragen tezamen ƒ7.48.
Totaal ƒ17.08.

Ontvangfen door Werkgroep Den Haag over het 
3de kwartaal: -•

Kam. te A  f  25.—, Kam. te A. ƒ 5.50, A. S. 
te R. ƒ1.—. No. 32 ƒ 3.—. No. 54 ƒ.0:40. No 76 
ƒ0.40, No, 85 ƒ1.—, No. 120 ƒ3.—, No. 259 
ƒ 6 —, .No. 348 ƒ7.50, No. 360 ƒ5.—, No. 364
f 5 — , No. 378 5 . - ,  No. 387 f 2 . - ,  No. 392
ƒ 3.—, ■ No. 437 ƒ1.—, No. 481 ƒ4.—, No. 483
ƒ 5 . - ,  No.* 546 ƒ 1 0 .- , ,No. 666 ƒ2.50, No. 680 
ƒ2.50, No. 709 ƒ10.—, No. 737 ƒ3.—, No. 754
ƒ 1.—, No. 757 ƒ 1 0 .- ,  No. f a  f 2 . - .  No. 769
ƒ3.—, No. 771 ƒ2.—, No. 779 ƒ1.—, 8}9
ƒ 2.50, No. 823 ƒ3.—, No. 824 f2 .— . No. 825
ƒ1—
• Totaal ƒ 138.30.

Totaal Generaal óver Juli ƒ 280.49.

C O R R E S P O N D E N T IE
Lezer H aarlem . W ij hopen zeer binnen", 

kort op U w 'b rie f in te gaén.

SPARTACUS
WEEKBLAD VAN DE COMMUNISTENBOND „SPARTACUS”
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De Strijd in Frankrijk
In  wezen gaat bet om kapitalisme of 
socialisme. i

Fel woedt de klassenstrijd dn Frankrijk. 
Ditmaal staan de mijnwerkers aan de spits. 
Grote stakingen duren nu al enige weken 
in de mijnbekkens in heit Noorden, het 
N oord-O osten en het ^ iid -O o s ten  van 
het land. De mogelijkheid van uitbreiding 

--tot andere takken vap nijverheid is nog 
steeds in grote mate ^aanwezig.

In de loop van de strijd zijn in die rich
ting reeds enige malen verschijnselen te 
constateren geweest. De toestand heeft 
zich de laatste weken uitermate ver
scherpt, De bedenkelijke eenzijdige voor
lichting die wij krijgen, m aakt het erg 
moeilijk de ontwikkeling van de gebeur
tenissen, de vormen die de strijd aan
neemt, op de voet te volgen. Veelal waren 
de mijnen door de stakers bezet. .In het 
verleden was het bij dergelijke conflicten 
steeeds de gewoonte, dat bepaalde arbei- 
ders-ploegen~hun werkzaamheden voort
zetten, teneinde te voorkomen, dat grote 
materiële schade aan de mijnen w erd ver
oorzaakt, door onder w ater lopen en der
gelijke. Z eker ie, dat dit in het algemeen 
de laatste veertien dagen w erd beëindigd. 
De veiligheidsploegen hebben het werk 
veelal verlaten. V ast staat, dat de C.G.T., 
het Franse vakverbond da t grotendeels in 
handen is van Stalinistische leiders, daar
mede accoord is gegaan, ja een officieel 
besluit daartoe heeft genomen. De rege
ring zendt troepen, teneinde de mijnen te 
bezetten. Zij doet dat onder het motief, 
dat ongeacht het arbeiders-recht tot sta
ken van de werkzaamheden, de regering 
er voor moet zorgen, da t het nationaal be- 
zdt geen schade ondervindt. De bedoeling 
daarbij is, da t de pompinstallaties enz. 
onder militair toezicht in beweging zullen 
blijven. Anderzijds mag als vaststaande 
worden aangenomen, da t de regering, ook 
naar die gebieden, w aar de pompinstal
laties nog werkten, reeds troepen had ge
zonden, hetgeen »aanleiding w as voor de 
J arbeiders, de veiligheidsploegen terug te 
[trekken. ;

Ondertussen staat vast, dat op deze 
'ijze de stakingen een zeer scherp karak

ter hebben aangenomen. Complete veld
slagen worden geleverd, waarbij de ar
beiders van  allerlei gewone en buitenge
wone wapenen, als houwelen enz., gebruik 
maken. W an n eer de troepen in aantocht 
zijn, gieren de sirenes over de dorpen en 
steden 'en  mannen en vrouwen lopen uit, 
om de strijd om het bezit van de mijn aan 
te vangen. Meermalen werden de rege
ringstroepen teruggeslagen. T e  M onceau- 
les-M ines w erden een kolonel en 70 man
schappen van de veiligheidspolitie door de 
stakers gevangen genomen. De militairen 
zijn thans gemachtigd, van de vuurw ape
nen gebruik te maken en de regering over
w eegt de afkondiging van de staat van 
beleg. Echter twijfelt de regering ook aan 
de • betrouw baarheid van de bepaalde 
politie-eenheden.

Deze gebeurtenissen beroeren niet al
leen Frankrijk, doch zij oefenen op het. 
denken en spreken ook in het buitenland 
—  ook in N ederland —  hun invloed uit. 
Bevorderd door de pers, spreekt de N e
derlandse burgerm an en de door de 
staats-socialisten beïnvloede burgerlijk- 
denkende arbeider zijn afkeuring uit over 
de ,,onverantwoordelijke daden” van de 

' F ranse mijnwerkers. M ensen, die in de 
oorlogsdagen de grootste w aardering en 
bewondering hadden voor de toepassing 
van de tactiek der verschroeide aaMe, 
staan aldus klaar hun veto uit te spreken 
over de houding van voor hun naakte be
staan strijdende arbeiders. Zij geven 
daardoor duidelijk blijk, hoezeer zij gees
telijk nog staan in de fronten der imperia
listen. De tactiek der verschroeide aarde, 
toegepast door de imperialistische rege
ringen, die daardoor aansprakelijk zijn 
voor de ontzaglijke ellende die nu ons 
aller deel is, w erd zonder mees goedge
keurd. Z onder zich nauwkeurig op de 
hoogte te stellen van de omstandigheden 
en de verhoudingen w aaronder de Franse 
mijnwerkers leven en moeten strijden, zon
der aich af te vVagen welke houding de 
kapitalistische regeerders innemen, vellen 
deze mensen hun afkeurend vonnis over 
die strijdende arbeiders*’ „

Alvorens wij iets meedelen over de om
standigheden w aaronder de Franse arbei-

Red. en Adm.: 
postbox 7046 te Amsterdam-Z«xld D. 
Ab. p. kw. f 1.50 bi) vooruitbet. Uitg. 
.De Vlam", postgiro 168797 te

ders moeten leven, willen wij slechts één 
punt naar voren brengen over de bete
kenis van het regeringsingrijpen. H et be
treft een punt, w aarover regering en pers
voorlichting thans zwijgen. Nog steeds 
zijn in Frankrijk ongeveer een half 
lioen Duitse krijgsgevangenen aanwezig 
in gedwongen arbeidsdienst. H oe kunnen 
en zullen deze door de regering worden 
ingezet, w anneer de veiligheidsploegen in 
de mijnen, al of niét onder militaire be
waking, 1 de mijnexploitatie mogelijk * a -  
ken? V oorts heeft de Franse regering een 
overeenkomst met de Italiaanse over de 
tewerkstelling van Italiaanse arbeiders en 
verblijven er in Frankrijk duizenden 
Poolse en andere Oost-Europeese arbei
ders, die, afgezien van een veel lagere le
vensstandaard. dagelijks de bedreiging 
boven het hoofd hangt, dat hun verblijfs
vergunning door de JFranse regening kan 
worden ingetrokken, wannee^ zij zich niet 
gedragen overeenkomstig de w ensen.van 
die regering. Dezer dagen kwam reeds de 
mededeling, dat het voornemen bestond, 
ongewenste vreemdelingen over de grens 
te zetten. M en ziet welke machtsmidde
len kunnen worden aangewend, wanneer 
het een strijd geldt tussen arbeiders en 
regering.

De klassenstrijd is even wezenlijk, en 
zeker niet minder scherp in haa j hoogte
punten, als een strijd tussen de imperia
listen onderling. Alleen diegenen, die in 
de staat de vertegenw oordiger zien van de 
gemeenschap en niet het onderdrukkings- 
apparaat tegen de arbeiders, kunnen tot 
de makkelijke conclusies komen, zoals wij 
hierboven, als uit de burgerlijke wereld 
afkomstig, signaleerden. Een tactiek van 
de verschroeide aarde, het aanbrengen of 
veroorzaken van  schade, zal echter door 
de Arbeiders in het algemeen nooit wor
den aanvaard. Alles verzet zich daarte
gen: hun toekomstig belang, zowel bij ne
derlaag als overwinning, als hun gehele 
gevoelsleven, dat zózeer met het bedrijf is 
vergroeid. v*

In wezen gaat het nu in Frankrijk, als 
overal, om de vraag: kapitalisme of socia
lisme. De bezittende klasse is niet meer 
in staat aan de arbeiders een ook maar 
enigszins dragelijk bestaan te »verzekeren. 
Zij dwingt daarom  de arbeidersbot ver
zet en daarbij gaat het hard tegen hard. 
De arbeidersklasse leert onder de heden-

1



daagse verhoudingen steeds meer te strij- 
dei*. tegen ge staat, onverschillig, welke 
partij óf partijen het staatsbestuur- .in han
den hebben. D aardoor zal het haar dui
delijk worden dat socialisme niet wordt 
verwezenlijkt door de s taa t en niet met 
gebruikmaking van de staat. Socialisme 
is een gemeenschap w aarin de arbeiders 
vyij en collectief het economisch leven be
heersen en leiden. D at is de grote bete
kenis van het „zelf doen”. Eerst wanneer 
d jt besef bij de grote massa post vat, zal 
zij gewapend zijn tegen de inschakeling 
in één der imperialistische fronten. Eerst 
opder zulke omstandigheden zullen de 
Franse arbeiders in hun strijd tegen-het 
Franse- en het wereldkapitalisme niet 
meer de speelbal kunnen worden van 
Stalinistische leiders, die bij al hun doen 
en laten uitgaan van het Russische be
lang.

D e Franse (industrie heeft in het alge
meen het voor-oorlogse 'peil reeds lang 
overschreden. De productie van ver- 
bruiksgoederen, geen levensmiddelen 
zijnde, is, 1938 stellende op 100, thans 97. 
Deze heeft dus het voor-oorlogse peil nog 
niet bereikt. Daarentegen, steeg de pro
ductie van werktuigen en dergelijken tot 
123. De achterlijke en chaotische produc
tie in landbouw en veeteelt o.m. heeft de 
planpolitiek doen stranden. De distributie 
is een mislukking en de boeren verrijken 
zich. ondanks hun * ouderwetse bedrijfs
voering, door het tekort "&aff'levensmid
delen. M ede door te geringe invoer van - 
levensmiddelen door de regering, stijgen 
de prijzen regelmatig en krachtig. De boe
ren hebben hun brandkasten vol bankbil
jetten. Reeds ongeveer een jaar geleden 
werd een Duitse krijgsgevangene veroor
deeld wegens diefstal van frs 60.000 uit 
een mand die zijn „w erkgever” boer in de , 
kelder had staan en die meer dan een 
millioen francs bevatte. Officiële cijfers 
geven aan, dat de prijzen van de con- 
siimptie-artikelen, 1946 stellende op 840, 
thans 2030 bedragen. H et is niet moeilijk 
zich een beeld te vormen van het arbei
dersbestaan onder deze verhoudingen en 
van de gevolgen van de loonstop.

V an  het nationaal inkomen kwam aan 
de grote groep der loontrekkers in 1938 
slechts ongeveer 45 pet. ten goede. Thans 
echter is dat gedaald lo t 36 pet. De grote 
ondernemers, met inbegrip van de grote 
boeren, zagen hun percentage in die tijd 
stijgen van 34.5 tot 55. Dit volgens offi
ciële. overigens zeer onvolledige, cijfers.

D e stalinisten maken van dit alles ge
bruik om de in verzet komende arbeiders 
voor hun polititeke karretje te,Spannen. 
De oorzaak van de arbeidersellen^e wordt 
door hen geweten aan  het M arshall-plan, 
terwijl zij een oriëntatie van de Franse 
economie op Rusland aanprijzen. H et 
gaat, zeggen zij, om de verdediging van de 
Ffanse nationale industrie. Heel hun pro
paganda is daardoor gericht op het aan 
dé macht brengen van een stalinistische 
regering. De verhoudingen brengen mede, 
dat zij ,op grote massa’s arbeiders, die po
litiek nog niet to t klaarheid zijn gekomen 
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Noord-Atlant isch. Bond -G enootschap
Toen in de zomer van het vorig jaar 

het plan-M arshall in de pers w erd aan- 
gekondigd, w erd het voorgesteld, alsof de 
goedhartige en vrijgevige g ro te  broer
Amerika, het arme door de oorlog uitge
mergelde zusje Europa weer op de been 
zou helpen. H et leek een „liefde-daad , 
iets w at in de politiek to t de onmogelijk
heden behoort.

D it schijnt echter nog niet in  de hoof
den van onze progressieve en onafhanke
lijke dagbladen te zijn doorgedrongen. 
Deze blaakten namelijk van enthousiasme. 
U itgezonderd de Stalinistische pers. die 
er al dadelijk op wees, da t het M arshall
plan in wezen to t de oorlogsvoorberei
dingen van de Verenigde S taten  van 
N.-Amerika behoorde en tot doel had de 
M arshall-landen politiek en economisch 
van Amerika afhankelijk te maken.

H et begon er op te lijken, da t de Stali
nisten dit keer gelijk zouden krijgen, im
mers het M arshall-plan w erd bij verkie
zingen als drukmiddel gebruikt (denk aan 
•Italië). De zestien M arshall-landen w a
ren die landen, die niet binnen het 
machtsgebied van Rusland lagen, en de 
politieke en economische aaneensluiting 
van deze landen werd door Amerika toe
gejuicht en w aar nodig bevorderd. De Be- 
nelux-overeenkomst was zo’n aaneenslui
ting en van nogr groter belang was het 
Vijfraogendheden-verdrag, dat de Bene- 
lux-landen en Engeland en Frankrijk om
vatte en een militair verbond behelsde, 
dat als opperbevelhebber de Engelse ge

neraal M ontgomery benoemde. H et begon 
zo langzamerhand duidelijk te worden, dat 
het economisch herstel van Europa, da t 
Amerika bevorderde met zijn Marshall** 
plan, hand in hand zou gaan met de mili
tarisering .

D e kroon op dit alles w ord t gezet 
door-het economisch-, politiek- en militair 
plan, w aarvan de W est-Europeese Unie 
de kern moet vormen. Volgens U .P. zou 
daarvoor thans de basis worden gelegd 
door M arshall, die voor dit doel Athene 
heeft bezocht en nu in Rome zou vertoe
ven. Indien dit plan verwezenlijkt wordt, 
zal het verstrekkende gevolgen hebben en 
in ieder geval legt het de bedoelingen van 
Amerika klaar en duidelijk voor iedereen 
bloot.

W ij drukken hier enkele van de tien 
punten af.

2. Ondersteuning van geheel niet-communis- 
tisch Europa, waaronder West-Duitsland, ten
einde zoveel mogelijk stappen te ondernemen 
naar politieke .economische en militaire aaneen
sluiting.

3. Het verkrijgen van goedkeuring door het 
Amerikaanse congres van een grootscheeps 
leen- en pachtprogram voor West-Europa in 
vredestijd. In eerste instantie vijf milliard dollar 
bedragend.

4. Het scheppen van een ongeëvenaard 
Noord-Atlantisch bondgenootschap tussen de 
Verenigde Staten en Canada enerzijds. Noor
wegen. Engeland, de Lage Landen, Frankrijk en 
Portugal anderzijds.

5. Het winnen van andere Europese sleutel- 
gebieden op de flanken van de Westelijke Unie, 
zoals Scandinavië en de Middellandse Zeege-

V an een lezer ontvingen we een brief, 
met het verzoek, onze mening eens te wil
len uitspreken over de volgende punten:

I. H et is zo moeilijk onze ideeën bij 
de mensen ingang te doen vinden. V ech
ten we niet tegen de bierkaai?

II. W e  worden zo gauw vereenzelvigd 
met de Stalinisten. Zullen de machtheb
bers dit ook niet doen en ons bij een even
tuele oorlog gelijk met de Stalinisten in 
concentratiekampen opsluiten?

III. Is het verantw oord tegenover 
r onze'gezinnen, “als we dat riskeren?

De vragen die deze kam eraad stelt; zijn 
zeer zeker het overdenken w aard  en daar
om willen we er hier ook Wat dieper op 
ingaan. W a t het eerste betreft, weten we 
zeer goed, dat het moeilijk is om de a r
beiders te w innen. voor onze ideeën. Er 
heerst een zekere mate van  berusting. 
M en heeft zich alweer vertrouw d ge
maakt met de gedachte, dat een derde we
reldoorlog onafwendbaar is. D at de bur- 
gerpers en de diverse z.g. progressieve 
bladen hieraan mede schuldig zijn, behoeft 
geen betoog. Dagelijks w ord t ons immers 
voorgehouden, d a t W est-E uropa zich 
economisch en militair moet verenigen om 
een eventuele . aanval van Rusland het 
hoofd te  kunnen, Rieden. „ W ie  de vrede

t

bieden, voor een nauwe samenwerking met de 
kern van het project, wanneer deze gebieden 
zich niet direct willen of kunnen aansluiten.

6. Blijvende aandrang op geheel niet-com- 
munistisch Europa om zich in een federatie te 
voegen, hoewel de verwezenlijking van de Ver
enigde Staten van Europa op het ogenblik nog 
een wensdroom is.

7. Het Westen in het offensief te houden, 
een offensief dat begon met de Truman doctrine 
en zijn voortzetting vond in het Marshall-plan 
en de Westelijke Unie.

10. Een felle strijd om de zwakke schakels 
als Frankrijk en Italië in het niet-communistische 
Wésten buiten het communistische kamp te 
houden en propagandisten voor de Middenweg, 
zoals India en Argentinië, te beletten, dat zij 
een aaneengesloten front verstoren."

Hier w ordt dus openlijk gesproken van 
een Amerikaans offensief, een offensief, 
dat zich richt tegen het communisme. 
Daarmee w ordt niet alleen het heersende 
regiem in Rusland bedoeld, maar ook al 
die stromingen, die zich verzetten tegen 
de politiek van Amerika, die er op gericht 
is, da t haar enorme kapitaalsmonopolies 
het gehele maatschappelijke leven beheer
sen. De nauwe economische aaneenslui
ting van al die landen, die niet to t het 
Russische kamp behoren, houdt dus in, 
dat deze een geslpten economisch geheel 
vormen, w aar geproduceerd w ordt ten be
hoeve van de machtige Amerikaanse we- 
reldkapitaiistische concerns. H un militaire 
eenwording is daarom een noodzakelijk
heid.

H et doel is, het ijzeren gordijn omhoog 
te stoten, opdat het Amerikaanse kapitaal 
kan doordringen in al die gebieden, w aar 
Rusland reeds vaste voet gekregen heeft 
en tenslotte natuurlijk ook in Rusland zelf.

E etst is getracht door middel van, de ebta- 
tróle op de atoomenergie in het Russische 
bedrijfsleven door te dringen, deze poging 
is  mislukt. Rusland wilde van een con- 
tröle niets weten en  stelde de eis, dat 
eerst alle atoombommen, die in Amerika 
geproduceerd waren, vernietigd zouden 
worden. De tweede poging van  Amerika 
in die richting was, de invoering van  de 
W estm ark  in Berlijn, en ook die poging 
schijnt als mislukt beschouwd te moeten 
worden.

Het is_een innerlijke w et van  het kapi
talisme, da t het zijn machtsgebied steeds 
verder moet uitbreiden. D at geldt zeer ze
ker ook voor het Amerikaanse kapitalisme. 
H et Amerikaanse kapitaal voert de strijd 
om de wereldheerschappij. In werkelijk
heid is deze strijd begonnen in de eerste 
wereldoorlog en nadien nooit geëindigd. 
N a het beëindigen van de tweede wereld
oorlog is er eigenlijk geen vrede geweest, 
de strijd om de wereldm acht is voortgezet 
en neemt nu de vorm aan van d e  z.g. 
koude oorlog. W an t, in zijn strijd om de 
wereldm acht stuit Amerika op de macht 
van Rusland, dat in zijn gebieden een*po
litiek en economisch systeem heeft, da t een 
volkomen afgesloten geheel vorm t en voor 
andere kapitaalsinvloeden ondoordring
b aar schijnt te  zijn.

In Rusland w ordt het leven niet be
heerst door machtige, elkaar onderling be
concurrerende kapitaalsmonopolies, maar 
door een streng gedisciplineerde staats
partij, die alle economische en politieke 
m acht to t zich getrokken heeft en in het 
gehele maatschappelijke leven doorge
drongen is. Partijleiders en functionaris-
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wil, bereide zich ten oorlog" is opnieuw 
een algemeen gepropageerde stelling ge
worden.

D at de arbeiders door dat alles min of 
meer beïnvloed wordep is logisch. Toch 
wil dat niet zeggen, dat alle verzetsgeest 
gedood zou zijn. Zeker, vandaag berust 
men nog. maar het levenspeil van de a r
beidersklasse kan van dien aard  worden, 
da t zejnoodgedwongen in verzet moet ko
men, omdat de ellende van alle dag on
dragelijk voor ze wordt. (In dit verband 
zouden we op de strijd in Frankrijk willen 
wijzen). En de strijd zal dan vanzelf een 
ander karakter dragen, n.l. een strijd on
der een zelfgekozen leiding. Immers nu de 
vakbewegingen onderdrukkingsapparaten 
in dienst van de machthebbers zijn ge
worden, kunnen ze daar niet meer op re
kenen. En de massa bij wie we nu nog 
geen gehoor vinden, zal in de strijd gau
wer geneigd zijn naar ons te luisteren. Nu 
echter kunnen w e reeds een deel (al is 
het een klein deel) vertrouwd maken met 
onze ideeën. En dan zal het zeker vaak 
genoeg gebeuren, dat we vereenzelvigd 
worden met dè Stalinisten. Toch zouden
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we zeggen, dat het niet zo moeilijk is om 
een arbeider het verschil duidelijk te  ma
ken tussen een gemeenschap van  vrije en 
gelijke producenten en een staat, die de 
uitbuiting zelf in handen neemt en de 
loonslavernij handhaaft zoals in Rusland. 
In het kort, de tegenstellingen zijn talrijk.

O f 'de machthebbers ons ook 'm et hen 
zullen vereenzelvigen en bij een nieuwe 
oorlog dezelfde m aatregelen op ons zullen 
toepassen, zal van  allerlei omstandigheden 
afhangen. D at de mogelijkheid echter be
staat, willen we niet ontkennen. M aar we 
weten, da t er nooit sprake kan zijn van 
strijd zonder offers. D e geschiedenis van 
de arbeidersstrijd heeft da t meermalen be
wezen. W e  zouden echter kunnen zeggen: 
Jeder die zwijgt is mede schuldig aan de 
huidige maatschappelijke ontwikkeling, 
die duidelijk naar de ondergang voert. En 
jdaarbij, zou een nieuwe oorlog geen offers 

gen? V raag t deze maatschappij ook 
geen offers in de vorm van tJ>.c., 

ervoeding, enz.?
Het gaat thans om de strijd tegen de 
Igehele ondergang. D e klassenstrijd is

een feit. De vraag is dus: aan  welke kant 
staan  wij?

Voelen wij ons alleen verantwoordelijk 
voor degenen, die ons Het naast staan, 
dan zou onze houding er een moeten zijn, 
van proberen er persoonlijk zonder kleer
scheuren af te komen.

M aar wij zijn revolutionnairen, omdat 
wij ons mede verantwoordelijk voelen 
voor de gehele arbeidersklasse. ja,*in feite 
voor het lot van de gehele mensheid. Dan 
weten w e ook, dat we het wel en wee van 
on$ gezin niet los kunnen maken van dat- 
qene, w at er in de gehele wereld gebeurt. 
Daarom  staa t de revolutionnair altijd, in 
alle omstandigheden, aan de kant van de 
strijdende arbeidersklasse.

H et is juist het ontbreken van  dit col
lectieve verantwoordelijkheidsgevoel, dat 
het merendeel der menseA afhoudt van de 
strijd en daardoor juist niet de ondergang 
van  één, maar van  alle gezinnen 'veroor
zaakt. Als de klassenstrijd geen holle frase 
is, m aar een levend deel vkn ons zelf, kan
nen wij niet zwijgen.

W ij dragen de naam van Spartacus, de 
leider van de slavenopstand. Als zodanig 
kunnen en willen wij niet anders dan al
tijd w eer de strijd van dè arbeidersklasse 
bevorderen en e r  aan d e e ln e m e n ^ __ ,

sen controleren en bè heersen' door mid&ei 
van het staatsapparaat het gehele pro» 
ductie-apparaat en zijn millioenen arbei
ders. H ier treed t dus de door het partij
apparaat beheerste s taa t op als de G rote 
U itbuiter en kapitalist, hier is het deze 
staat, die zijn, machtsgebied moet uitbrei
den, die expansie behoeft voor zijn g ro ter 
wordend productie-apparaat en e rnaar 
streeft, de  wereld onder zijn invloedssfeer 
te brengen.

Z o  staan twee systemen van machts
uitoefening en uitbuiting der grote m assa 
tegenover elkaar. Iedere dag zien w e de 
ontwikkeling van  de strijd een stap ver
dergaan en de grote botsing, w aarop de 
hele wereld in angstige spanning w acht, 
een stap nader komen. Die strijd, die in 
wezen gaat om de beheersing en uitbui
ting van de w erkende mens, zal door mid
del van die werkers uitgestreden w orden. 
Reeds nu w orden de offers gebracht door 
het lage levenspeiTT w aarop de arbeiders 
gedwongen worden te  léven. Reeds nu 
worden de w erkers gedwongen te  kiezen 
vóór of tegen. Zow el in het A m erikaanse 
als Russische machtsgebied w ord t een 
felle strijd gevoerd tegen al degenen, die 
zich niet in hun oorlogsfront laten  in
schakelen.

Toch zullen de arbeiders elkaar moeten 
vinden, van beide zijden, dw ars door de 
beide fronten heen. O ok wij zullen een 
ijzeren gordijn omhoog moeten stoten, het 
ijzeren scherm van verslaving en onw e
tendheid, da t zowel om de arbeiders Van 
het W estelijk als het Oostelijk fronfc is 
neergelaten.

De Strijd in Frankrijk. Vervolg vtti pag. 2.1* kolom*

en die dus geen begrip er van hebben, da t 
onder welke vorm van kapitalisme ook, 
monopolie- of staatskapitalisme, de arbei
ders zullen uitgebuit blijven, krachtige inr 
vloed hebben. D aardoor begrijpen die ar
beiders ook niet, da t zij aldus pionnen 
worden op het schaakspel der imperialis
ten, inplaats van  een strijd te  voeren voor 
eigen belang en eigen doel. D e W este rse  
kapitalisten zullen echter elk middel aan
grijpen om de verwezenlijking van  de 
Stalinistische doelstellingen te  verhinde
ren. H et militaire optreden der regering 
wijst daarop en ongetwijfeld staat De 
Gaulle nog als laatste middel op de ach
tergrond.

O ndertussen is voor de Franse arbei
ders de strijd onvermijdelijk. Z ij vechten

• tfiet de rug tegen de muur. W ij kunnen 
slechts hopen, da t ook onder hen krachten 
aanwezig zullen zijn en groeien, die hun 
h ét wezen van  de strijd duidelijk maken.

r, pncii
lessen van  de klassenstrijd begrijpende, 
deze to t onze mede-arbeiders te  brenj

Onze, ons allér, plicht is h e t,*, de Franse
pende, 
enaen.

W a n t a l s taan  de posities d aa r nu scher
per dan hier;cwij staan  voor sooi 
vraagstukken, komen straks voor d* 
moeilijkheden. Bovendien.' de strijd, d e ' 
zelfstandige strijd, van de arbeiders 
hun bestaan en om een \verk< , 
listische orde van  vrije cn gelijke produ
centen, is een internationale strijd.



De arbeidersklasse en de oorlog
Stellingen.

1. D e revoluties die de eerste wereld
oorlog besloten, hebben ndet geleid tot 
vernietiging van het kapitalisme en het in
zetten van een ontwikkeling in commu
nistische zin.

2. O veral in de wereld heeft de con
centratie van kapitaal in en na de tweede 
wereldoorlog zich verder voltrokken, ook 
in die landen, w aar een nieuwe orde tot 
stand  kwam. De geweldige middelen die 
in de derde wereldoorlog aangew end zul
len worden, stuwen deze ontwikkeling, 
ondanks tegenstand van  particuliere ka
pitalisten, naar verdere concentratie van 
he t kapitaal in handen van  de staat.

3. De tegenstellingen in het „vrije” 
kapitalisme tussen de bezdtters onderling 
en  tussen bezitters en niet-bezitters zijn 
onder een stelsel van staatskapitalisme 
niet opgeheven, veeleer verscherpt. W e r
den vroeger bij crisissen de kleinere kapi
talisten onteigend, de arbeiders op straat 
gegooid en hun lonen verminderd, onder, 
het staatskapitalisme worden bij crisissen 
de zw akkere groepen der beheerders, die 
een andere politiek voorstaan, geliqui-, 
deerd (zuivering) en de arbeiders een
voudig een geringer deel van  het product 
voor consumptie toegewezen.

4. Kon er in het begin nog twijfel be
s taan  over het al of niet bewust aanw en
den der productiekrachten in dienst der 
mensheid, thans, nu de beide grote 
imperia, de V erenigde S taten en Rusland, 
zich opmaken om elkaar met de vreselijk
ste  middelen te  lijf te  gaan, middelen zo 
geweldig, da t zij de ondergang der gehele 
mensheid nabij dreigen te  brengen, is het 
duidelijk, dat de productiekrachten, die in 
het „vrije” kapitalisme van  crisis tot crisis 
leidden, nu geordend en meer beheerst 
aangewend worden in het belang van een 
betrekkelijk kleine groep beheerders, die 
hun macht slechts kunnen behouden door 
perm anente terreur.

5. In hoeverre deze ontwikkeling, die 
in Rusland voltooid is, zich in het W esten  
en de V.S. zal doorzetten, is niet met ze
kerheid te zeggen. O ok niet of zij langs 
geleidelijke dan wel gewelddadige weg zal 
gaan. Z eker is. da t zij overal op gang is. 
Z eker is ook, dat de tegenstellingen tussen 
de met elkaar om de beheersing van de 
w ereld wedijverende grote machten. Rus
land  en de V .S., onverzoenlijk is.

6. V oor de arbeidersklasse maakt het 
geen wezenlijk verschil uit, of zij haar a r
beidskracht onder een stelsel van vrije 
mededinging of* gedwongen verkoop, zoals 
onder het staatskapitalisme, moet afstaan. 
In  het eerste geval betekent weigering 
honger, in het tweede geval concentratie
kamp.

7. In  het „vrije” kapitalisme ontstaat 
de winst, doordat de producent gedwon
gen is zijn arbeidskracht te verkopen. De 
bezitter der productie-middelen krijgt

• hierdoor de beschikking over de toege
paste arbeidskracht, dat is de arbeid,

w aaruit het product ontstaat. In het alge
meen krijgt de arbeider niet meer dan zijn 
arbeidskracht w aard iis, dat is, zoveel aan 
consumptiemiddelen als nodig is om deze 
te herstellen. Zijn arbeid levert echter 
meer op, daar hij, w anneer zijn arbeids
kracht met het product van b.v. een uur 
arbeid hersteld is, gedwongen is om 8 of 
meer uren per dag te werken. U it dit meer- 
product of deze m eerwaarde ontstaat de 
winst.

8. Deze verkoop der arbeidskracht kan 
alleen plaats vinden w anneer de produc
tiemiddelen in geen enkele betrekking tot 
de arbeider staan, doch volgens een be
paald, aan het systeem eigen recht, be-

- -heerd worden door anderen. Hij kan  hier
door de machines en werktuigen niet aan
wenden om in zijn behoeften te voorzien, 
maar moet w erken voor de w inst van de 
kapitalisten.

9. Dit zelfde herhaalt zich, w anneer 
de staat eigenaar en door zijn functiona
rissen beheerder der productie-middelen 
is. O ok hier s taa t de arbeider in geen en
kele betrekking to t de productie-middelen, 
moet hij zijn arbeidskracht verkopen, te r
wijl de staat nu echter de prijs vaststelt.

10. D aar de arbeider bij die s taa t van 
zaken geen enkel recht op de productie
middelen kan doen gelden en dientenge
volge op het product, is het slechts een 
propaganda-stunt om hier van arbeiders- 
staat te spreken.

11. De term „staatskapitalism e” is dan 
ook de enig juiste. De sociologen die de 
naam aanvechtbaar achten, zoals b.v. 
Burnham, hebben waarschijnlijk het w e
zen van  het kapitalisme nooit recht be
grepen of zijn door de nieuwe verhoudin
gen in de w ar gebracht. Dit blijkt vooral 
uit de bewering, da t de staat onder het 
staatskapitalism e geen winst behoeft te 
maken, op welke bewering een goed deel 
van zijn zienswijze om trent de huidige 
ontwikkelingsfaze is gebaseerd.

12. Indien de uiteenzettingen hierbo
ven de staat van  zaken juist weergeven, 
heeft het proletariaat geen enkele reden 
zich in de strijd die nu in de politiek en in 
de kleinere gewapende conflicten woedt 
en op de grote krachtmeting zal uitlopen, 
aan de zijde van èen der strijdende imperia^ 
te plaatsen; dit sleurt haar slechts mee in 
de ondergang. De arbeidersklasse heeft 
slechts één belang: zich te scharen niet 
achter één der imperialistische fronten, 
doch in het klassefront.

13. Reeds neemt in Frankrijk en Italië 
en op het ogenblik vooral dn Frankrijk de 
klassestrijd vormen aan, die door de 
machthebbers van het W esten  met be
zorgde blikken worden gadegeslagen, te r
wijl die van het Oosten met hun vooruit
geschoven posten van de Cominform op 
de loer liggen.
' 14. V oor zover de arbeiders zich in 
één der beide imperialistische fronten la
ten indelen, behoren zij niet tot het klasse- 
front. V oor zover zij hun eigen strijd on-.

der eigen leiding voor eigen doeleinden 
voeren, strijden zij zowel tegen het impe
rialisme van het Oosten als van het W e s
ten.

15. Een werkelijk revolutionnair op
treden der arbeiders in Frankrijk zou Rus
land zowel als de V erenigde Staten tegen
over zich vinden, doch het zou door zijn 
voorbeeld moed en hoop verwekken in de 
harten van  de millioenen proletariërs in 
de gehele wereld. H et zou de heersers in 
de beide imperia vöor nieuwe problemen 
plaatsen en ze__in één front tegén de a r
beiders verenigen.

16. D at hierdoor de oorlog naderbij 
w ordt gebracht, is zeer onwaarschijnlijk, 
eerder het tegendeel, doch w at zeker is, 
is, dat een nieuwe uitweg naar beschaving 
en geluk voor de gehele mensheid w ordt 
geopend.

17. De strijd in Frankrijk, met zijn be
drijfsbezetting, die, voor zover hij zich aan 
de leiding door de Stalinisten weet te  ont
trekken, een stap is in de richting van het 
beheer der productiemiddelen door de 
producenten, leidt in de richting van de 
associatie van vrije en gelijke producen
ten. Laat hij zich inschakelen in één der 
beide fronten en verdelen, dan is hij a l
thans voorlopig verloren en zal door ver
sterking van één der beide imperialisti
sche fronten het uitbreken van de oorlog 
verhaasten.

18. H et klassefront moet dus worden 
versterkt, door propaganda voor strijd 
onder eigen leiding, door waarschuwing 
voor de leiders der partijen en vakbew e
ging, die alle in één der beide imperia
listische fronten zijn ingedeeld en door 
uitbreiding van deze strijd tot de vereni
ging der proletariërs aller landen w erke
lijkheid w ordt. Een andere weg is er niet, 
w ant iedere andere weg voert tot de on
dergang.

H E R F S T C O N F E R E M T I E

S P A R T A C U S

E en  laatst«* herinnering  en opw ekking 
to t h e t bezoeken  van  de conferen tie  die 
d it w eekeinde w o rd t gehouden.
D e Z a te rd ag av o n d z ittin g  (voor leden) 
v an g t om  5 u u r aan.
D e  Z o n d ag z ittin g en  (ook toegankelijk 
voo r belangstellenden) om 10 uur. 
Z a a ltje  V lam groep , A nna P aulow na- 
s tr a a t  113 p /a  N o o rd a , den H aag .

Verslag O.V.B.
In de overtuiging dat het congres van 

de O .V .B . een besloten karakter droeg 
hebben wij met publicaties voorlopig 
gewacht.

N u ‘intussen „Nieuwe Strijd” is uit
gekomen, maar ook andere organen pu
blicaties brachten, zullen ook wij daartoe 
in ons volgende nummer overgaan.
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loon niet konden uitkomen D it w as vóór 
de bekendmaking der jongste prijsverho
gingen!

D aaruit blijkt wel. dat die ene gulden 
loonsverhoging campuflage is voor de 
harde werkelijkheid, dat de arbeiders op  . 

D e Oranjefeesten zijn nu al weer enige ,ting enz. 70 cents bedraagt, zien die men- dc rand  van  het gCi,rek komen te staan,
•weken achter de rug. De.versieringen zijn sen dus nog kans een cent per week te  j^ ct dc v e r g in g  Van de regeringssub-
opgeborgen of weggegooid, het vuurw erk sparen voor d *  t.b.c.-collecte. w at heel sidics zjjn -verschillende artikelen vrijge-
is afgeschoten, de millioenen guldens, zo verstandig van ze is, w ant daar. profite- j^m en  van de distributie, het w o rd t ons
grif beschikbaar gesteld, zijn op. E n  de ren ze later misschien nog van. voorgesteld, alsof da t een verbetering is
arbeiders jubeler* niet meer en vergapen : Bij het lezen van die cijfers gingen on- en betekent, da t de arbeiders daardoor
zich niet meer aan rijke vorsten en hoge ze gedachten terug naar de crisistijd van werkelijk meer verbruiken k u n n en : D e
omes. voor de oorlog, toen dagelijks het menu regering houdt de verdeling van  de goe-

N a  de roes komt# de kater. De rege- van  de werkloze, samengesteld door wij- deren niet meer in de hand. om dat de
ringsmillioenen zijn óp, de arbeider loopt len Dr. Heiermans. in de pers verscheen, schaarste zou zijn opgehèven, m aar aan
weer op een schoen en een slof. D e re - Deze D irecteur van de Gemeentelijke Ge- het loonpeil w ordt sterk vastgehouden,
gering kondigde deze week belangrijke zondheidsdienst in Amsterdam wilde be- H et verbruik van de arbeidersklasse
prijsverhogingen aan  voor een aan tal wijzen, da t het gezin van de werkloze - word t dus nu bepaald door de hodgte
noodzakelijke levensbehoeften, deze prijs- nog besf smakelijk kon eten van  zijn van dc lonen. Juister gezegd door de lage
verhogingen zouden echter de arbeider steuntje van tw aalf gulden per week. O n- lonen. D e distributie der goederen w ordt
niet tot schade komen, w ant er zou een danks da t w erd het geïinsleven yan hon- . dus nu in andere banen geleid. W a t  de
loonsverhoging van  een gulden per week derdduizenden arbeiders in die tijd ver- arbeiders verbruiken mogen, w ord t niet
tegenover komen te staan.. D at die gul- grauw d en verzuurd dóór de altijdduren- meer vastgelegd in bonnen, m aar in de
den geen gulden zou zijn, alleen al door de zorg en het nijpend gëbrek. verhouding van  lonen en prijzen. Z o
het feit, dat er loonbelasting en zieken- Z o  is het ook nu weer. N u is het geen w ordt het grootste gedeelte van  de room-
tjeld van af zou gaan. w erd er door de arts, m aar een regefingsvoorlichtirigs- boter geëxporteerd en is he t noodzakelijk,
regering voor h e t  gemak maar niet bij- dienst, die de arbeiders wil wijsmaken, dat het binnenlands verbruik zeer laag
verteld. Hoe die loonsverhoging in de da t he t leven op’ een bestaansminimum . js. De hoge prijzen van  de roomboter
practijk doorgevoerd zal worden in het nog best uit te houden is, en geen zorg- dwingen de arbeiders nu, deze niet te
vrije bedrijf, w erd ook niet meegedeeld, rimpels in het gezicht van  moeder de consumeren, m aar daarvoor in de plaats
En dan w erd een staatje  in de kranten vrouw  hoeft te voorschijn te  roepen. O ok m argarine te  eten, die op de wereldm arkt
afgedrukt, dat aah  moest tonen, .da t de nu weet de arbeider wel beter, en nie- niet gewild is. W a n t de loon- en  prijs-
verhoogde kosten van levensonderhoud mand zal zich laten badriegen d oo | der- politiek van de regering is niet een po-
met die gulden (die geen gulden is) ge- gelijke cijfers. . litiek, die gericht is op het arbeidersbe-
dekt zou worden. Immers, het voortdurend stagen der lang, m aar op de behoeften van  de be-

Nu, met zo’n krantenfam ilie is het wel prijzen is al een hele tijd a a n  de gang, zittende klasse. D at de regering juist nu
raar gesteld. Dit gezin zou, nu het brood en het is de arbeiders practisch reeds de geleidelijke afschaffing van  het bon-
vriikomt, niet meer verbruiken dan  het sinds het uitbreken va# de oorlog — en nenstelsel begint, de algemene prijsver- _
rantsoen, snoepen zou het nooit. \  heel velen zelfs reeds daarvoor —• niet hoging drastisch inzet door de intrekking

De prijsverhoging van  de roomboter is meer mogelijk de zo dringend noodzake- of verlaging van  de subsidies, en tege-
niet in het staatje verrekend, daaraan  lijke aanvullingen op het gebied van huis- lijkertijd de lonen laag houdt, -is een ge-
hebben de leden yan  dit gezin blijkbaar raad  en textiel te voldoen. Afgezien nog volg van de Benelux-overeenkomst, die •
geen behoefte meer. U it de vijf cents-ver- van  het feit van de Verhoogde gas- en tot stand is gekomen als een gevolg van
hoging van de uitgaven voor brandstof electriciteitstarieven, de posttarieven, de de noodzakelijkheid om zich aan te  pas
zouden we kunnen opmaken, da t m aar reiskosten en de prijsverhoging van  nog sen aan de eisen, die het Amerikaanse
let halve rantsoen- opgenomen w o rd t . '  talloze andere benodigdheden. monopoliekapitalisme stelt. W e  WWtn
Zouden ze van mening zijn, dat teveel 
Warmte de gezondheid schaadt? 1

D aarnaast w ord t dan nog een voor- 
ld gegeven, hoe ditzelfde gezin, door 

minder te consumeren, met een ver
ing van het huishoudboekje van  69 
ts uit kan komen. D it 69-cents-gezin 
t  het maar zonder anthraciet e n  var- 
svlees, w ittebrood en koek. D aar de 
sverhoging met aftrek  van  loonbélas-

De werkelijkheid is dan ook, da t vele • hier nu niet dieper op ingaan. alleen wij- 
arbeidersgezinnen s in ^ s 'la n g  niet meer zen op het feit, dat het gehele levenspeil 
uitkomen met het loop.. D it Wordt be- van  de arbeidersklasse ondergeschikt
vestigd door het b e ric jk  da t wevonlangs w ordt gemaakt aan de belangen van  de
i n . H et Parool konden  lezen, n.l. da t op bezittende klasse.
een advertentie, w aarin thuiswerkers H et is deze werkelijkheid, die de be- 
w erden gevraagd, direct na  het uitkomen zittehde klasse altijd wil camoufleren. Zij
van  de krant zich 1500 gegadigden ge- doet dit niet alleen door te doen voor
meld hadden, die allen zeiden bij verdien- komen alsof een gulden per week meer 
ste  nodig te hebben, d aa r zij m tt hun • * Vtrvolg op pmg. 2 i t  Mom

'  V  ,!


