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*  ONGENODE GASTEN moderne afkorting, n.l. met de U.N.O. te 
maken, een firma met o^ /togenb lik  51 
aandeelhouders, tot welker oprichting in 
San Francisco, aan de vooravond der Duit
se capitulatie, in ’t voorjaar 1945, plechtig 

Als men niet uitgenodigd is, moet men niet reden — als een bewijs voor onsoliditeit. besloten werd. Het doel van deze onder
komen. Slechts 51 gasten waren in Londen Men zag er iets onpersoonlijks * in, iets neming is de verbeterde voortzetting der
genodigd, voor wie zowel zetels in de eer- anonyms, en ook dät met recht. De nieuw- bankroet-gegane liga van'Genève, van de
ste vergadering der N.V. U.N.O., als hotel- sté fase van het kapitalistisch systeem ver- enigszins onzalig ontslapen Volkenbond,
kamers gereserveerd- werden. Dat be- drong meer en meer de persoonlijke ver- De zaak zal op bétere wijze voortgezet
tekent natuurlijk niet, dat er precies vijf- antwoordelykheid, niet alleen . formeel, worden. Vooral dit: de ILN.Qi zal ook over
tig personen naar Londen reisden. Er maar ook in werkelijkheid: Afkortingen machtsmiddelen beschikken, om eventuele
kwamen delegaties uit vijftig landen, om hebben haast het karakter van fantasie- vredes-verstoorders met voldoende kracht
in de hoofdstad van Groot-Brittannië d e ' namen. Wjj denken hierbij o.a. «aan de te kunnen tegemoettreden. Met dit doel
eerste constituerende vergadering der KOMINTERN,, de afkorting voor „Kom- werd een veiligheidsraad in ’t  leven ge-
U.N.O. te beleggen. munistische Internationale”. E r was wer- roepen met vaste en afwisselende ieden een

x  ̂ kelijk veel fantasie voor nodig, om in de voorlopig nog omstreden bevoegdheden.
Wat het is, U.N.O.? „United Nations Or- KOMINTERN nog de sporen van een Ook in een economische Raad is !vcor-
ganisation”, Organisatie van de Ver. na- communistische; Internationale te ontdek- zien. Deze wordt een dezer dagen aan cje
ties, wil deze afkorting zeggen. Men kan ken. Wy haddenJiet zoeken naar deze - taak gezet, te  zorgen, dat internationaal de
het den lezer niet fcwalyk nemen, dat hij * sporen al opgegeven, ^oor men in Moskou uitbuiting zo gelijkmatig mogelyk yocrt-
de vele afkortingen niet meer uit elkaar de opheffing van deze afdeling van het gaat. Officieel luidt dé term natuurlijk an-
kan houden. Er zijn er te veel.'Daar heb ministerie van Buitenlandse Zaken decre- dërs. Daar w ordt gesproken van het recht
je bijvoorbeeld U.N.R.R.A. Niemand zal teerde, v  - °P arbeid en een minimum van welstand
zich zo zonder meer kunnen voorstellen, In Londen hebben we dus weer m$t een zonder onderscheid van ras, geloof, enz.
wat deze letters op de goed kledende offi- . . * * NV ' „» • ’ ~
ciers-uniformen tè betekenen hebben, ............  ... , ■ „ ............ . ■ ..... —
zek er n ie t  a ls  h y  m et d e  bezigheden , en  «*

kennis gemaakt heeft. Voor kort heeft men , ,
600 van hen moeten arresteren, en gene- koopsprtfs vs^dlze8 nieuwe r itg a w  Taak” geeft w n beeld van de taak,
raai Morgan, de U.N.R.R.A.-hoofdman in " terug te brengen tot ƒ 0.90 en de in-
bezet Duitsland, werd wegens anti-semi- & Ä PJ 1 S ;  verzocht daarmedS üscbe tot communïïfische maatschap**'
tische  u itla tm g e n  v an  zy n  p o s t on theven . g® Ä S f a i i S S ?  Z T T S i „De Strijd” laat ons het verloop van de
En U.N,R,RA betekent: United Relief ^ d ’£ * Ä e  Luden o«de a*eide«beweging in iL r op-
and  R e h ab ilita tio n  A ssociation , w a t zoveel Tevens delen wij mede, dat de inteke- j  ond*rg5a^ *?* telT ?  de

enigde N aties  m e t h e t h u m a n e  doel* h u lp  - dus ook die van „De wbeidersraden —

te verschaffen . T oen  m en , h e t  w as nog Bestellingen, die na die datum inkomen, dersbeweging, de Russische opvatting
ty d en s  de oorlog, d e  v e re n ig in g  s tich tte , worden uitgevoérd tegen de hogere ver- van het marxisme, het rassenvraagstuk,
dach t m en  n a tu u r lijk  n ie t, e n  z e k e r  h ie t  in  koopsprijzen. de nationaliteitenkwestie.
de e e rs te  p laa te , a an  e en  w erk v ersch a ffin g  DB ARBEIDERSRADEN. S f a l n 't a
voor gedemobdiseerde officieren en derge- By de Uitgeverij ,JDe Vlam” is een werk de verschillende landen. We zien hier
lyke, maar aan de noodzakelijkheid , d e  over „De Arbeidersraden” in druk, dat de maatschappelijke ondergond van het
V erw oeste geb ieden  te  h u lp  te  kom en. Te- ongeveer 300 bladzijden omvat De in- verschil in denken tussen b.v. de Duit-
recht verwachtte men hongersnood en epi- ho,,H d? ? de titel ™tge- se, de ^gelse, de Amerikaanse enz.
HpmiSr. TT TM T? T? A ia r»n «r • De vqf afdelingen vfui het werk bourgeoisie, waarbij 09k  het nationarfi-

em ien. IJ.N .R .R .A . is n u  m e t m e e r de  af- ‘ ten: De taak, De strijd, De ge- socialisme en het fascisme wordt be
k o rtin g  voor d e  n aam  v a n  een  h u m an e  * * uachte, De vijand, De oorlog. Hiervan handeld. *
vereniging', .tenminste niet voor diegenen, ia nu de intekening op De taak en-De Het laatste stukje ever „De oorlog”
die aan de vermeende mensenliefde van steyd openg ŝteld (ƒ l.-),d ie  sataen in geeft énige perspectieven omtrent de
deze to t  7Plf9tn n d i^ iP id  uit*?Pi?r0Pid^ a f - '  één bundel verschijnen. De wat ver- Aziatische ontwikkeling. Daar hpi boek, o t  z e iis ta n a ig n e ia  u itg e g ro e ia e  a r schijnt spoedig hierop ook in één bun- in deoorlog geschreven is, kon hier al-
K ortm g, appelle ren . 4 * del. Ten slotte worden echter ook leen globaal op die laatste kwestie wor-

exemplaren als één geheel voor de ver- den ingegaan.
Afkortingen zyn modem. In de „goede
ouden tijd” golden ze — niet altijd zonder . . . .  * . . — . . - .

Ingezonden opm erk ing
Over het laatste nummer oordelen de abonné’; 
die ik hun krant bezorg, heel gunstig.
‘Bij navraag bleek dit oordeel te zyn ontstaar 
doordat er minder dan voorheen gewélkt is me 
algemeenheden, geijkte termen, vervelende her- 
halingen en wat men „leuzen” zou kunnei 
noemen.
Het is niet alleen het beginsel, maar vooral d< 
wyze waarop ^dit je wordt voorgezet, dat hel 
peil vaneen revolutionnair arbeidersblad bepaalt 
geloof ik. Klaar en eenvoudig van bouw en taal 
zonder de „ouwe koek” als aanhangsel, moeten 
0 “S  voor de slecht-onderwezen arbeiders vaak 
moeilijke en toch onmisbare artikelen geschreven 
zijn. Daarom moeten de schrijvers en schriifsterJ
er nog méér op letten vooral zakelijk te blij vei 
en mét plotseling aan. het eind, als ’n goochelaa 
cüä z n  publiek verrassen moet, ’n  rood vlaggetji 
int de „lege hoed” te toveren. Twee voorbeelden
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51 leden telt de nieuwe vereniging, waar
onder Amerika, dat nooit tot de oude Vol
kenbond behoerde. Rusland, dat de oude 
volkenbond als organisatie'van het Brits- 
Franse imperialisme eerst bestreed, dan 
lid rwerd en daarna uitgesloten werd als 
lid; Groot-Brittannië, Frankryk er̂  ook 
China, dat door zyn lidmaatschap van de 
onds—Volkenbond niet bgypiligrl werd té~-------T M V T v u ig u  w c x u  t e -
gen de Japanse agressie. Verder zijn alle 
staten vertegenwoordigd,, die met de As
mogendheden in oorlog waren, ook al was 
hun oorlogsverklaring aan' Duitsland en 
zyn bondgenoten van weinig practische 
betekenis, zoals byv. in ’t geval Turkije 
dat pas op t laatste ogenblik zyn oorlogs- 
ieveranties naar Duitsland een vriend- 
schapgelyké oorlogsverklaring nazond. De 
oorlogsverklaring werd toentertijd in Ber
lijn minder onvriendelijk opgenofnen daji 
m Moskou, dat den nieuwbakken „wapen
broeder” in Ankara, prompt het oude 
vriendschapsverdrag opzei, «plaats van 

«Pen armen te begroeten. Klaar
blijkelijk zag dé Generalissimus in de Tur- 
te n  meer de bondgenoten der Westerse 
geallieerden, dan van zijn succesvoUe 
legers. De 51 deelnemers zyn düs allen 
„deelnemers ̂ an de oorlog”, niet allemaal 
zeer actieve, maar toch allen aan.de kant, 
die de. overwinning behaalde.

*

J o t  de ohgenoden behoren natuurlyk^in 
de eerste plaats de oorlogsverliezers, 
r>uitsland, Japèn; Italië en hun metgezel
len. Slowakije heeft het hierby nog het 
beste getroffen. Het heeft opnieuw met de 
Tsjechen een huwelyk gesloten en de 
Isjecho-Slowaakse republiek is natuurlijk 
hd van dëU.N.O.,* waardig vertegenwoor
digd door Dr. Jan M a sa rtfk ^ n  van den 
eersten -Tsjecho-Slów a^en^prS^^t, die 
zyn rede in Londen wydde aan de bëstry- 

va? de ras-vervolging in de vorm van 
/• Het anti-semitjsme. Hy vergat erby te 

zeggen, dat deze cultuurscbande niet op-
i u! ^cultuurschande te zyn, als de 

slachtoffers van vervolging en wegdry ving 
niet-fascisten of zelfs anti-fascisten zijn 
met Duitse moedertaal. .

te doen. Franco zal er echter wel aan moe-
teïl  ?f1(lven» 20 ket hem niet*, gelukt, het 
onheil af te w^pden door het opnieuw in
stellen der Spaanse monarchie. Voorlopig 
zijn ze geen van allen uitgenodigd en als 
mannen van de wereld komen ze dan ook 
met. Zy vernemen ook zonder dat, wat 

. vo<?r van belang is en de officiële ver- 
“gaderingen zyn weliswaar mooi, maar erg 
vervelend.

Gedurende de eerste dagen wer<jen er 
enige redevoeringen gehouden, die, als 
rqen de kranten en de radio geloven wil 
zeer betekenisvol waren. Attlee bijvoor
beeld kwam tot de verrassende ontdek- 
kmg, dat de mensheid door ondergang be
dreigd wordt,.vooral n a : de ontdekking 
van de atoom-splitsing. Daarom moet — 
volgens Attlee — de U.N.O. slagen. Enige 
andere gedelegeerden spraken in dezelfde 
dreigend-bemoedigende zin en beloofden 
de medewerking van hun landen, waar 
uit de aard der zaak op te  rekenen was, 
daar ze anders wel niet in Londen ver
schenen /zouden zijn. Iets concreter was 
Bevm als Britse minister van Buitenland
se Zaken, toen hy de overdracht van cje 
oude Volkenbonds-mandaten (over de 
vroegere Duitse koloniën) aan de U.N O 
aankondigde, waarbij hy het Palestina- 
mandaat, doordat de Brits-Amerikaanse 
onderzoekingscommissie haar werk nog' 
met beeindigd heeft, voorlopig buiten be
schouwing wilde laten. Ook Australië en 
Nieuw-Zeeland brachten hun Volken-

bondsmandaten als openingsgeschenk, ter- 
wyl de U.S.A., Zuid-Afrika en Frankrijk 
zich iets terughoudender uitten. De soc.- 
dem. minister van Buitenlandse Zaken 
vanfliet Franse Volksfront liet zelfs door
schemeren, dat de door Frankrijk als man
daatgebied beheerde Duitse koloniën zich 

— —nauw met—de 1 vierde—Franse—Repn- 
bliek verbonden voelden. Zij zouden zelfs 
door eigen gedelegeerden in de Franse 
Nationale vergadering vertegenwoordigd 

Franse Volksfront zoekt klaar
blijkelijk vervanging voor het verloren 
mandaat in Syrië en Libanon, die het — 
goedschiks of kwaadschiks — als U N O -
collega’s begroeten en militair ontruimen 
moet.
Het is een merkwaardig feest, dat in Lon
den gevierd wordt. De stemming wil nog 
met recht komen. De Russische minister 
van Buitenlandse Zaken is tot nu toe niet 
verschenen; de dreiging van de atoombom 
en de angst hiervoor spoken door alle 
redevoeringen, ze zijn eigenlijk het hoefd- 
thema, als men door de garnering van 
frasen heenkijkt. Zekerheid willen de ge
delegeerden, zekerheid tegen de onder
gang, waarvoor de atoombom hun als sym
bool dient. Zij geven voor te geloven, dat 
de atoombom een nieuw tijdvak ingeluid 
heeft. Zij geven voor niet te weten, dat 
ook zonder atoombommen de mensen voor 
de keuze staan van leven of ondergang 
De gedelegeerden spreken tegenover 
elkaar (tenminste op de openbare verga
deringen) en "zelfs ook tegenover zichzelf,

dat slechts de atoombom èen mogelijke 
bron voor ondergang is. Zy spélen deze 
rol van den gelovigen Thomas en ze spe
len hem slecht. Want ze noc men zich wel 
U.N.O., maar zy zyn gescheiden in twee 
of zelfs in meerdere kampen, die elkaar
töt öp hét lïïes bestrydén. De eerste vöór^ 
jutter, de Belg Spaak, werd met 28 tegen 
23 stemmen gekozen. De. oude Volken
bond maskeerde by zulke gelegenheden 
de niet voorhanden zyhde eensgezindheid 
beter. Eerst bij de Japanse agressie tegen
over China en by de Italiaanse roofoor- 
logen tegen Abessynië en Albanië vielen 
de Geneefse diplomaten een beetje uit hun 
rol en toonden, zoals men by zi^lke. ge
legenheden pleegt te zeggen, hun warp ge
zicht, dat ze anders achter een masker 
van gespeelde zelfverzekerdheid poogden 
te verbergen.

Men heeft China en Abessyifië het „Mené 
Tekèl” van de oude Volkenbond genoemd. 
By het gebruiken van dit woord, denkt 
men nog nauwelyks aan zyn herkomst. 
Volgens de legende schreef een onzicht- 
bare hand aan de muur van het Paleis 
van den laatsten koning van Batiylon, Bel- 
sazar, de woorden: „Mené, mené, tekèl 
upharsin”. Vertaald: gewogen, gewogen en 
te licht^ bevonden. Het laatste woord is 
een woordspeling, het betekent namelyk 
niet alleen „te licht* bevonden” maar het 
betekent tevens: „en de Perzen” die, zo
als bekend is, het Ryk van Babylon ineen 
deden storten.

Aan het begin van de U.N.Ö. komt 'meteen 
de Perzische kwestie in het geding,- de ge
camoufleerde annexatie van de Perzische 
provincie Azerbeidsjan door Rusland. Eki 
Perzië, lid dÉr U.N.O., wil deze kwestie 
èan de vergadering der U.N;Q. voorleg-

CORRUPTIE
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?ongreszaal der. CJP.N. was toepasselijk ver- 
sierd met rode en nationale vlaggen en zo was 

« e t  de poliïïek, die Ä d e 2 e ™
Ê .nS i < f geVaai digden werd voorgezet.P f  por tiëk van de samenwerking van arbeiders
beweging en nationaal kapitaal, als we hét e*ns 
netjes willen uitdrukken. Of in de taal van de* 
Koejemans en Paul de Groots van c»en '-jiftien *
Datriottln i r ^  samenwerking van sociaal- patnotten en kapitaal-pajriotten.

omschrijving is iii.zover onjuist, dat 
COIm?uni®ne niet alleen met het

het w ^ l H k ^  °?k, met het internationale, met '5?  wereldkapitaal (voorzover het als overwin
s t *  ^ o ^ . t e  voorschijn kwam,) wil sa
menwerken. Aangezien het kapitaal geen inter-
m n ^ » e T g nioest deze versiering in de 
congreszaal ontbreken. Maar de versiering van 
J ^ W ^ d - p o U t ie k ,  ontbrak niét. R g 
rw V ®  T^ r®e. 2̂ n  bondgenoten, zegt Paul de 

VSn ^ ! r « voor het organiseren 
™  d i ? G r n ^ ? e Vrede‘ ^  de “ menwerking
voor  d t on^ ™ 16 0p?nï  ernsti«e mogelykJieden oor de opbouw van het socialisme.
w e r e l ^ i t ^ f ^ t ^ 6^  om « le id e rs  een

Ongenood zijn ook de neutrale landen, de 
landen die j*> gelukkig Waren, niet eens 
„theoretisch oorlogs-deelnemers te zijn 
Hun aantal is naar verhouding klein, maar 
.nun positie is in geen geval gelijk. Zo is 
het te verwachten, dat Zweden en Zwit
serland niet lang buiten de nieuwe Vol
kenbond zullen blijven, zekér Zweden 
met, dat in ieder geval door zijn erts-leve- 
ranties met weinig en iiiet zonder hphoor- 
hjke voordelen, tot het vlotte v e rlap  van
het Europese slachtfeest heeft bijgedra- gen. ' °
.  .  -

Argentnue is — ondanks het Russische 
protest m San Francisco — mede van de

f  j  d,f  Diplomatieke betre*k- 
kmgen met de „as afgeoroken heeft. Zijn 
Spaans „moederland”, waar Churchill’s 
troetelkind, Franco, nog, altijd reeeert 
staat tot nader orde voor de gesloten deur.’ 
Frantos Portugese collega heeft betere 
vooruitzichten, zonder voor toelating to t  
het lidmaatschap in belangryke mate 
water in zijn fascistische wijn te behoeven

juichen? Misschien voor een p a a ï ^ e s d a g e n
h e T ^ t 7 n°Hr  hebl^ n “  6ver werelrlkapitaai S  Z ^  anders gelfeerd en daarna ̂ jzuUen ze er 

^ anders van ondervinden, dan Paul de 
Groot hen nu, met een beroep op Stalin, ver-
Kerantsm-ri^ f "  ilUn gerantsoeneerde brood, hun
Ä e(e P rdv e H i ^ ’. ^ Un «rantsoeneerde

ile eti wer
twiifew Ä ^ i Ji We?f ^ W f ^ e n .  En ze zullen 

^ ^ ^ « o c i a l i s m e ,  waarvoor 
e reterenten hen lieten applaudiseren en aan het

socialistisch karakter van de opbouw» waarvoor 
het wereldkapitaal hen drilt. • YW'
Moet men niet de macht van dat wereldkapitaal 

ernietigen, moeten de arbeiders dat niet dooi 
vóórdat het ons, arbeiders onder zyn staats- en
e^e^inln°tganiSatie’ “i het nieuwe fascisme drukt 

k Vaï  ?®nLduurzame vrede, een duur- z&me barbaarsheid brengt?
^!f1̂ e1| e^acj 1.ten komen ook in arbeidershoofden

lyke’- r ^ Ä Z  ^ t . arbeiderS’ aUe ”meeStet-

Hy verklaart daarin, dat het kreimel en verzwakt 
v e i^ l “  een' ‘0eStand ver*ceert  ^verregaand
Er sjjn arbeiders, die zoiets graas horen, in al 
hun beroerdigheid. En het kapitaal heeft er niets 
w  ? aan de arbeiders verteld wordt, dat
a t  S  °P 21311 .^ atst? loopt, als het

f f i  t nen 0nvdle "beiders van een aanval 
?  b®“  macht ^  te houden. Als"

d e l ^  stoken n l r  Worden *5*  »»onverantwoor- 
?eX  ze m aar „de productie” (dat
Sn i f  ^  van topitaal-winst) als pUcht

I p SCl?°ïW"n- 20 hun bevrydïng maar 
Sy\ ,, ? , e Grooten en dergeliike overlaten

dat k re u ^ l  en zwak en Ci 
d r ^  j  " en *  Paul de Qrooten binnen-
drrngen, de vertegenwoordigers van d a t half lam- 
me stelsel kunnen daar jiie t tegenop. Ze waren“ 
nu al gedwongen, om naar Moskou te gaan en ze

wongen worden, om voor Paul de Groot 
en PoUitt en Thorez minister-zeteü af te staan en
te IV ® H 1 nV8n wereldbervormer klaar

r  Pj 0115”16 wordt vrêedzaam door
t a Ä v Ä r of ?igerj«k’ het wor*

Dat kreupele, verzwakte, vervallen kapitalistische 
stelsel! ............... .•
Paul de Groot heeft de klok koréh luiden over de 
algemene crisis van het kapitalistisch systeem, 
waar d§ klepel hangt, weet htf ook niet, 
het moet iets met ministers, minister-portefeuilles 
voor C P. leiders te maken hebben, dat staat voor 
hem vast
pat de crisis van het kapitalistisch systeem voor 
het kapitaal de noodzaak en ^le pract^k mee
brengt om van de liberale, democratische metho- 
de van uitbuiting en onderdrukking over te gaan 
tot de nieuw-fascistische, door de staat georgani
seerde uitbuiting en onderdrukking — en daarbij 
de democratische frasen en de democratische fra- 
sjeurs gebruikt voor haar doel, voqr herstel en een 
ontzaglijke vergroting van haar macht over de 
arbeidersklasse, hoe zouden „meesterlijke” rede
naars, die hun opmars naar een ministerie of wet- 
nouders-bureau aan zien voor een opmars van 
de arbeidersklasse, dat kunnen zien?

W ertei, proleet, niet staken, proleet, ophouwen 
is jouw baan en heersen de onze.
De Belgische gast op het congres gaf een leer- 
zaam voorbeeld Yatf*vat er met de arbeiders in 
aat aftandse kapitalisme op het ogenblik aan de 
nand is. Bij vertelde daar, volgens „De Waar- 
neid van 10 Januari jj.: „het opvoeren van de 
Productie (in België) is ons eerste programpunt 
JJe kolenproductie is, dank ẑ j onze ordewoorden, 
reeds byna op het vooroorlogse peil. Nationalisa- 
tie-maatregeien zyn in begin-stadium. Bedröft- 
.comité s (niet om tegen het kapitaal te v<

gen, hulpzoekend, evenals Tïunnerzy 
China en Abessynië gedaan hebben in 
Genève. Wat zal de U*.N.O. doen?
Tegelykertyd heeft ze nóg een pjjnlyk 
probleem. De republiek Indonesia heeft de 
U.N.O. om een uitspraak verzocht. Zy is 
een ongenode gast, want zy is geen lid der 
U.N.O. De Nederlandse minister van Bui
tenlandse Zaken heeft hierop uitdrukke
lijk gewezen, om de onbevoegdheid der 
JJ.N.O., waarvan hy misschien de rflge- 
mene secretaris worden zal, aan te tonen. 
Zyh chef, de Nederlandse minister-presi- 
dent, sprak daarentegen over de moraal 
als de grondslag van het internationale 
recht.
Het begint echt pynlyk in de nieuwe Vol
kenbond.
Hoe is zoiets mogelyk? Hoe kan het, dat 
na een tweede wereldoorlog, dat na een 
volkomen bankroet van de Geneefse Vol
kenbond, na tientallen jaren van fascisti
sche bedreiging en knechting en in het 
aangezicht van een nog geweldiger stort
vloed van onderdrukking en vernietiging, 
het weer gelukt, aen mensen een fata 
morgana in de vorm van een nieuwe sta

tenbond, voor te toveren? Hoe kan het, 
dat millioenen opnieuw hun hoop bouwen 
op een charter, éen sttlk papier, waarvan 
de verplichtingen reeds gebroken werden, 
nog vóór de inkt van de handtekeningen 
opgedroogd was? TerwyJ diegenen, die dit 
alles werkelijk aangaat, ongenode gasten 
zyn tot op de huidige dag. Wy bedoelen 
hiermede niet het nieuwe internationale 
vakverbond, dat overigöns* vrywillig zyn 
eis tot lidmaatschap van de U*N.O. heeft 
teruggetrokken. Het vakverjxmd ^yoelt 
zich — en terecht ■— goed en overeenkom
stig zyn doelstellingen door. de ministers 
vertegenwoordigd. . p p
W\j bedoelen onszelf, de mensen die deze 
aarde bevolkemjen door wie ze weer eens 
ontvolkt werd. Die het 'verwoeste weer 
zullen ophouwen, om het opnieuw te ver
woesten. Wy zyn ongenode gasten by de 
Naamloze Vennootschap U.N.O., de maat- 
schappy tot instandhouding van Comman
do en van Gehoorzaamheid, van Winst- 
productie en Arbeidersonmacht.
Het wordt tyd, dat we onszelf uitnodigen.

Pggfi woorden werden kort geleden uitgesproken
ih een vergadering van de Tweede Kamer. De 
achtenswaardige heren, die daar vertegenwoor
digd zyn en waarvan aangenomen mag worden, 
dat zy goed op de hoogte zqn van al wat er zo 
in Nederland gebeurt, hebben, voorzover wy uit 
de kranten hebben kunnen 'afleiden, niet eens 
daartegen geprotesteerd. Blykbaar was het voor 
de aanwezigen zo iets algemeen bekends, dat zq 
het niét nodig achtten, daartegen te protesteren. 
En toch, zo zou men kunnen denken, zit er iets 
vreemds aan deze zaak. .Want in Nederland werd 

^en wordt geordend en hóe is Het mogelyk, dat 
*in een zich ordenende economie corruptie moge
lyk is?
De beantwoording van deze vraag wordt natuur
lijk al heel wat gemakkelyker, als wy ons niet 
door de schyn van de ordening laten verblinden. 
Want deze ordening is een ordëning van de kapi- 
taalsbelangen en deze wordt door de regering ge
organiseerd. We willen op deze kwestie niet ver
der ingaan, want reeds meerdere malen is hier
over in deze krant geschreven.

dit artikel willen we slechts op een kant van 
de ordening wyzen en wel als technisch-organi
satorisch vraagstuk. In  werkelykheid is dit een 
zeer belangrijke kant van de geleide economie, 
omdat de economische grondslag, waarop een 
plan ia gebaseerd, tegelykerttfd haar technisch
organisatorische uitvoering bepaalt 
We willen dit aan de hand van een voorbeeld, 
dat wy uit de practyk der hedendaagse ordening V! 
nemen, toelichten.
Door de grote verwoestingen, die in Nederland 
zyn aangericht, door het wegvallen van 

-langrijke Duitse achterland, door het vei 
Engeland als afzetgebied van landbouw- en* vee
teelt producten en door de grondige 
gen, die in Indonesië zijn gekomen, kan 
land het j^rote invoersaldo, dat ẑ j vroeger é it de

nu voor een
bronnen 

den. Daarom is de 
klasse, de uitvóer zo 
ten einde zoveel m 
dus de Opbouw van

deel
niet langer aanhoü- 

itiek van. dte. ‘ heersende 
mogelyk op te voeren, 
de „opbouw” (dat is 

kapitaalbezit) mogelyk
te maken. Daarom^ moet er steeds harder worden 

A « de lemen zoveel mogelyk het-
s, dat d<

>—  :  * o  * « -«p i l a a i  i e  v e
eï  l^rder voor te  werken (Red. Sp.j)

de promic-
i d a l w e i  v w i  i e  w e r e e n
nebben reeds resultaat. De stand van ae proauc- 
je  rechtvaardigt nu reeds een voor-oorlogse le-

®«n interessante 'rede,-zegt fc *  Waar-
Ai V * waB b®4 ***** voor wie lezen kan.

net dien gast erom te doen was geweest, de 
neie versieringsrommel van de kapitalistische po- 
«tiek op dat : congres er af te trekken en te laten 
aen, wat eronder zat, dan had hij niet beter kun- 
«en spreken.

„Spartaan” propageert:

De Z elfbew eging  
der Arbeidersklasse
Zo wij da t n iet goed doen, hebben 
W ij RECHT op Uw critiek.
Zo wij hiervoor Iets goed doen, 
hebben wij RÉCHT op Uw hulp.

We vragen niet veels * *

Proef'’adressen!

zelfde Wyven. Want voohrtarde is, dat de op
bouw zo snel en met zo groot mogeljjke con- 
currentie-kracht plaats vindt, want alleen langs 
deze weg. denkt het Nederlandse kapitaal znn 
plaats in de wereld te veroveren.
Wtf laten hier thans in het midden, of dit hikken 
zal, maar zullen ons meer met een andere kant 
van dit vraagstuk bezig houden. Indien immers 
deze opbouw zó snel en zo effectief mogelyk wü 
plaats vinden, moet het gehele in Nederland aan
wezige productie-apparaaf en de arbeidskracht zo 
rationeel mogelyk worden benut Dit is in het 
belang van alle kapitalisten, grote zowel als 
kleine. Eb al zullen zy dan ook wel eeös^l 
sputteren, omdat veel van hun oorspronk^m&c 
vrjjheid verloren gaat, zy zién in en dat hêel dufc. 
delyk, dat zy alleen, op de wereldmarkt tegen de 
veel mächtigere georganiseerde kapitaal-maat- 
schappyen niets kunnen beginnen. Ofschoon met 
tegenzin, aanvaarden zy dan ook elke regering, 
die hun kapitaalsbelangen onder deze verhoudin
gen weet te behartigen. En dit geldt dus niet al
leen voor de grote kapitaal-organisaties, die de 
staat als politiek instrument gebruiken om druk 
te  zetten, opdat hun productie mogelyk wordt, 
maar even goed voor de kleinere. "■ t
Het is dus heel goed mogelyk, dat in het p a r
lement critiek op de regering wordt uitgeoefend, 
maar in  het algemeen is deze zeer „welwillend”. 
Bijna allen zjjn het erover eens, dat alleen langs » 
*de weg van een door de regering geleide econo- . 
mie het bedryfeleven weer op gang kan worden 
gebracht en dit is de reden, dat veel wat anders 
nooit zou worden geaccepteei^l in het nprnbn# 
bestuursleven, nu met bëtrekkelyk weinig op
positie wordt geslikt. Voor hen geldt inderdaad: 
„Hier staan wfl, wy kunnen niet anders.” ■ 
Beschouwen ve dus, ten aanzien van het onder
werp waarmee we ons nü bezighouden, de rege- ,
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ring 'uitsluitend als instrument om de geleide 
economie door te voeren, dan zien we, dat éen 
minister voor de uitvoering van zijn faalr over 
een omvangrijke organisatie beschikt.
1 . Allereerst beschikt h\j natuurlijk over het- 
departement, dat dus ruim bekeken, nis zijn se
cretariaat is t^ beschouwen. . '
2*. Verder beschikt hy over de verschillende 
Kgksbureaux, die onder zijn Departement -vallen.

----3- Daarnaast staa l onder qjn coutröle,; als^Wë
b.v. het Departement van Handel en Nijverheid 
als voorbeeid nemen, het Centraal Bureau voor 
de Statistiek, de Economische Voorlichtingsdienst, 
de Centrale Dienst voör In- en Uitvoer en naast 
andere organisaties, niet te vergeten het Centraal 
L/istn butie-Kantoor.
Het is duidelijk, dat een minister, ’die »»n het 
hoofd van een zo omvangrijke organisatie staat, 
alleen en.dan ook nog slechts zeer schetsmatig de 
Jjjnen kan aangeven, hoe binnen het kader van 
de algemeen te voeren politiek, deze concreet 
moeten worden vërWerkelijkt. Menige „grote 
f5  ,.moet door de ^verschillende chefs van 'de 

afdelingen zelf,worden ontworpen, die op hun 
beurt weer heel wat werk naar beneden af- 
sclïuiven. \
Dit houdt dus tegelijkertijd in, dat vele zaken, die 
binnen het kader van de werkzaamheden van 
den minister niet belangrijk genoeg zijn om door 
hem zelf te worden behandeld, direct „naar be
neden” worden afgeschoven. Weliswaar neemt 
formeel de minister het besluit, maar meestal 
weet hij van dit alles niets af. De lagere ambte
naar b.v. maakt ̂ een ontwerp, schrijft zijn toe
lichting erbij; daarna verhuist dit stuk weer haar 
een hogeren ambtenaar, die er nog wat bijschrijft 
en van zijn handtekening voorziet. Bij den minis
ter verschijnt dus een ontwerp, dat vele handen 
reeds is gepasseerd en met vele fiats is bekrach
tigd en door hem of zijn secretaris naast een 
reeks andere besluiten, ontwerpen, wetten ~e d ■ 
aan de lopende band wordt ondertekend. ) 
Naar buiten lijkt het dan, alsof de minister dit 
alles heeft ontworpen, lijkt hij een „Uebermens”, 
maar in werkelijkheid weet hij van een groot 
aantal dingen, die Éeer belangrijk zijn en die
E1 u f ^ ZĴ l1.de? f r^ lnent vaUeb> ^ ets af- In werkelijkheid beeft, _door de aard der organisatie van 
dit genele apparaat, de ambtenaar^ dan ook veel 
meer macht dan wordt verondersteld.

- v
koping, corruptie of hoe al' dat fraais ook meer 
moge heten. - _
Want de wijze waarop dè ondernemers en han- 
delaars tegenwoordig confturreeren, gaat over het 
algemeen met meer langs 4e weg van prrjsdruk 
of betere leveringscondities, want óp deze gebie
den heeft de regering rèeds zeer veel gereglemen
teerd. Veelmeer verschijnt de concurrentie in de 
sfrqd om- da  yoofwaarden tot  de prodUcStié té

P
organisatorische opbouw kent. Deze staat niet inl t •• t '  , ,
het teken * m  de ministeriële ̂ e t - g e c o n t S  men niet afbreken en weg-

worden toegelaten. En de am b tena i ̂ ™ h o o g  
Ä  ® midden ih het/ gevecht staat, in de 

practijk wordt het de strijd om den ambtenaar.
NiTkan men natuurlijk decreteren, dat een amb-' 
tenaar „onkreukbaar” moet zijn. Maar hg 2elf is 
een product van deze klasse-maatschappij, v a n  
zgn opvoeding en tegelijkertijd vepht hij om te 
leven binnen een maatschappij, waar veel gebrek 
is; En hoe hóger de ambtenaar staat, des te meer 

i ^  « • groep, die w# hier gemakshalve
willen aanduiden met de naam administratieve 
bourgeoisie, een kaste, die haar eigen levensge- 

- woonten heeft. En dan zien we van de invloeden 
van deze oorlog nog geheel af. Al deze redenen 
zyn het; die de ambtenaear, juist door de be
langrijkheid van zijn positie en door de bijzon
dere noodtoestand waarin het kapitalisme ver
keert, rijp maakt voor de ergste corruptie. En 
deze wordt m de hand gewerkt door het feit, dat 
de ambtenaren alleen van boven f afzetbaar 
zyn. Zouden zy verantwoording schuldig ziin 
n a v  beneden, dus verantwoording aan de directe 
producenten e*i consumenten-organisaties^ dan 
pas zou een zeer belangrijke bron van corruptie 
zyn verdwenen.
Maar rad iaa l dat is tot op de wortel, is zij 
slechts op te heffen, mdien het kapitalisme zelf 
door een communistische ordening wordt ver
vangen, die dan ook eeft geheel andere technisch

s t  teken j a n  de ministeriële jüet-gecontroleerde 
top-organisatie, maar*zij wordt gekenmerkt door 
een organisatorische opbouw, die haar uitgangs
punten vindt in het bedrijfsleven zelf ̂ waarin de 
openbare vergaderingen'de grondslagen bespro
ken worden van elke nieuwe ordenings-periode 
yan de grootte en de richting der productie, van 
de ŵ ja e hoe d e  openbare  contr61e op de prödüc-

w  O* C1VCU CU

ansporteren, zij kunnen alleen daar wordeh ge- 
cploiteerd, waar'zü ontgonnen worden.'
• "  :  v'- 4  4.1 • • * * • i  *  * • . '  *  • 1

ïbieden in
•unt bezien zijn er drie industrie- 
tsland, waarvan de productie, al

en vooral de veelsoortige bedrijven van! Groot- 
Berlijn. De derdejtrachtsbron, die aan zijn stand
plaats gebonden is en - waarop een gehele indus
trie is aangewezen, -is de zogenaamde „witte 
kool” van Beieren. De waterkrachtwerken aan de 
bergstromen Isar en Inn leveren de electriscfeem jLmiisiana, waarvan de productie, al Dergstromen Isar en Inn leveren de electriscfee

ordt ze beperkt, toch niet geheel doodgedrukt stroom, waarmee een gehele industrie in bewe-
d worden. Het eerste gebied is het Roergebied- ging wordt gèZet.______  ~y-— ---- L,—_1--------
et niet alleen kolenmijnen, maar ook met hoog-

hét communisme zijn het de bedriifeDarsonel*n ^ens, walswerken en de hele reeks van fabrie- Het is niet in het belang van de overwinnende
zelf, die de ceffcvpn« en» die het ijzer verder verwerken. Alleen de kapitaalsmachten om deze drie industriegebiedennlpn lllf Hp arnnrl Violen on vo ««U * * • • ^

tie en de verdeling der goederen is ingericht. In
HOT n n m i f i i i n i n n .  1____x 1 * 1 i  . . .

,  i f  J .  v -------------------------w w  y i s p ö r s o n e i e n
zelf, die de gegevens leveren voor de maatschap
pelijke boekhouding, die door "haar openbaarheid 
aan een ieder de mogelijkheid geeft tot controle 
tonL doordat in het communisme elke maatschap
pelijke functie tegelijk een openbare functie is, 
daardoor is het gedrag van een ieder, die de ge
meenschap benadeelt, aan opènbare critiek on
derworpen. * - -

SSSkI? 1*? dingen is corruptie als algemeen 
verschijnsel m  het communisme niet mogelijk 

aar Voorwaarde voor dit alTës is. dat de winst- 
productie wordt gebroken, dat de productiemid-

Van de werkende bevolking 
f ,e?n meuwe grondwet van samenleven 

tot uitdrukking heeft gebracht, de revolutionaire 
omwenteling, die zich heeft voltrokken., r 
„Het Vrije Volk”, van 9 Januari schrijft:
>Jn geen ander land is de nationalisatie zo ver 

^gevorderd, als in Tsjechoslowakije. Ze omvat alle 
mflnen en energiebedrijven, de metaalindustrie 
(100V* van de metaaiproductie, 85% van de me- 
taalverwerking), de chemische industrie (fabri- 
cage van kunstmest, kunstrubber, banden), de 
basisindustrieën der bouwnijverheid en de alco- 
hol-verwerkende indu^rie; tevens alle banken, 
de verzekeringsmaatschappijen en de voedsel
industrie (suikeiproductie, grote brouwerijen, 
chocolademdustrie enz.)”

het in te richten bestuur in Duitsland 
komen. Als men Duitsland wil uitbuiten, 
men het uit elkaar  scheuren, zijn i n d u . «  »  
afhankelijk van de'drie krachtbronnen, die in het 
vorige zijn genoemd. Zo zijn b.v. de door de 
Kussen bezette industrie-gebieden van Berlijn en 
Saksen geheel afhankelijk van de kraditbron uit 
het  midgeü*Duitiw -------- ———

»V* TT A.VAA« 1 UC , . ■ t  ■ _____ _________________ „ r  __________L rj-g-L »1

olen uit de grond halen en ze exporteren naar uit elkaar te rukken, maar nog minder, dat de
ï geallieerde landen,, zoals het op het ogenblik productie daar werkt voor een niéuwe opbloei
‘beurt, is geen exploitatie, die met de kapitalis- van een Duitse economische en politieke m acht
sche belangen overeenkomt. Daarom zullen ook De exploitatie van deze industrie en de export
> andere fabrieken weer gaan draaien als er van de geproduceerde goederen is de aangewezen
Ezet voor hun product te vinden is. Het tweede w e? en in deze zin krijgt de uitbuiting van D uits

land door het buitenlandse kapitaal een koloniaal 
karakter. Exploitatie van de natuurlijke hulp
bronnen en uitbuiting van de levende arbeids
kracht, dat is het gemeenschappelijke^ helang, 
waardoor de overwinnaars samengebradit wor-ïemiscne producten, voor de textiel- en waardoor de overwinnaars samengebracht wbr- 

achinefabrieken in Saksen (Leipzig-Chemnüz) den en ook^tot een compromis ten opzichte van

- vvcci göiUI UltUtlCU feUS Cf
zet voor hun product te vinden .is. Het tweede 
ïbied is het midden-Duitse bruinkolengeUed, 
raar. uit de bruinkolen de electrische kracht 
ordt gewonnen voor het drijven van de grote 
brieken voor synthetische rubber en andere 
emische producten, voor de textiel- en

Duitsland had voor de-oorlog-een mill ioenenleger 
van gekwaÜfïBeerde arbeiders. &  zijn daarvan 
millioenen in de oorlog en in de concentratie
kampen gesneuveld. Voor de beperkte industrie, 
zelfs als ze volop voor de export zou werken, is 
er na de oorlog een geweldig overschot. Dit over
schot zal als levende arbeidskracht worde* 
exporteerd niet zo maar en * * 
aard yan het beroep en baar 
daarheen waar ze direct in g |  kan
worden. Zo

van
betreft, getekend.

*DEFIIITU
V.S.V. te Zutfen hield over bovenstaand on

een kort

ARBEIDERSKLASSE

Wij kunnen uit den aard der zaak deze gehele 
kwestie hier niet behandelen. Daarvoor zijn we 
weer te veel afhankelijk van de Hijksbureaux, die 

jn ê  van papier moeten voorzien^JConden wij over 
meer ruimte beschikken, dan zouden wè nog er 
over spreken, hoe de „lagere ambtenaren” als 
het ware m twee groepen zijn te verdelen, name
lijk in een groep, bij wie feitelijk de leiding be- 

centraal geleide economie en de amb- 
tenartn, die de besluiten uitvoeren en achter de 
loketten atten . Wij zouden spreken over de pro- 
blemen, die hieraan vastzitten en vooral het ver
schil m salariëring in het middelpunt plaatsen.
dpnVoieKSC%  * 5?et 20 bepaald wordt door
H il S e.’ meer door de functie,
nemfn ^  ^  ln het ordeningsapparaat in-

Problemen zullen we dus hier niet
d^W e  ̂ h t T 14 n"  WiIden we slecht® aantonen, 
s Ä e n  ™  0Ver zeer. vI el macht be-
Men b e w e e r t ^  eens, dat ambtenaren aparte 
mensen z ^ n ^  mag dit m verschillende opzich
te» waar zfln, fa éen opzicht zyn ze precies als 
alle andere menSen. Ze willen leven. De vraag is

Vraag waarmee een ieder zich bezig 
8°fd^ ° g e lü k  kunnen leven 

De mogelijkheid wordt hun door de aard hunner 
werkzaamheden geboden. Zij immers m artin 

'  het bedrijfsleven betref
fe ? ^ "J fs je v en , dat ondanks alle ordening

Ä g  m s  s ä s  3

f ^ n u  t e t '1 Ä

°d m L rehet fe!terd ”kgere”

schept op zich zelf reeds-de mogelijkheid t o t ^ -

- , ,>^:itüjno »o
D é ^ ó ó to a d tó  Duitsland is in de laatste grote 
oorlog uit elkaar gesjagen. Een gebied, dat fa 
Sfp?.08̂  door de Oder en in  het Westen door

^Pvergebleven.

DUITSLAND

va.
^ f ^ k  de PoUtiek^ macht uitoefenen? Voegt 
men daarhy het beeld van de grondige verwoes
t e  w  toTaan^ 6 T * * / ?  ^ ^ o t e  steden, de draad toe versleten zijn yan 
e ^  productie-apparaat, die geheel op de oorlogs-

zeer veel fabrieken van enige befolrpnic uJ? 
verzenden van instaIM es ^ r  de T aluL rde

UT* ° ° t ' dat van een weerop- staan van de macht van het vooroorlogse Duik»-
te id  geen Sprake kan z*jn. Het X  tee g ^ ”
vmar nog zwee mee gescherm d^ordt om X
nexiomstische plannen te rechtvaardigen heeft
naar onze mening geen enkele reële Jo n d  mee^

^  °°i reden> «kt we het beeïd 
van D uitland zoals het nu is, ons voor o*en
houden. We willen proberen een kijk in de toe
komst te nemen, om te zien welke rol dit Duits- 
W to e b e d e e id  is f a d e  strijd der g ro te w ^ ld -

dUS’ ¥  het geen « s tä n d ig e ’ machtspolitiek meer kan voeren. Het is object,
waarop de grote wereldmachten 

en strijden. Men heeft het 
daarom ook wel „niemandsland” genoemd Maar
» ^ ° m i er^ nge ï acht 0 1 concurrentiestrijd der 

’ hoeT.zeer zij ook in het begin 
oor militaire en politieke gezichtspunten wordt 

beïnvloed, krygt op de duur een meer economisch 
karakter. Het bedrijfsleven dat ook in Duitsland 
de grondslag moet leyeren voor het bestaan van 
xgpmoenen, dje nu op een kleiner gebied znn 
samengeperst, wordf ongepast j aan de belangen 
van de grote overwinnaars. Op dit gebied wordt 
over de toekomst van Duitsland beslist en hier

S c h t ^ v t ï S .  ** het ^  °°k  VOOrIOpig’

Alß eerste punt merken we op, dat Frankrijk 
pogingen doet om liet industrie-gebiecf van Rijn

8ige» mdustrie-gebied van! 
Noord-Frankryk voegen. Frankrijk is ookj 
voorstander’ van een zelfstandig, afzonderlijk'be- 
stuur in de 4 bezettingszdnes, terwijl Rusland,! 
togeland en Amerika voor een centraal Duits 

^ a n s e  belangenpolitiek is nog all
te S n ’ « S F «*0 he€ft T ehlig ka^  zich door 

k  ? nAvrees- dat een Rijn- en Roer- 
gebied, waarop het-geen contróle kan uitoefenen,
kan f.0”  . ^ e^ .  eigen industrie
nen

# “ OOv “  m i u c  \Ï%JZU

w o r d ^ Ä l tiSChe Stï ijd voIgt: tegenstanderwordt niet alleen verslagen, maar ook vernietigd.
Duitsland is niet alleen militair verslagen. Door
dat de fabrieksinstaUaties, die het overleefden, 
naar de geallieerde landen worden getranspor
teerd, wordt ook de mogelijkheid van een nieuwe 

- cconomjfcbe macht van Duitsland vernietigd.' De 
installaties van de I.G, Farben, van de'gröte autb-

IS?t0renfabriekeft ^  dergelijke meer, ^^^^^ izen . Wanneer men deze industrie liet 
voortbestaan, zou haar productie kunnen concur-

Lndustrie vafl de overige landen -of de grondslag kunnen vormen voor een nieuwe 
machtsontwikkeling in Duitsland zelf. Daarom 
wordt ze vernietigd en een reden voor K  
rtellen van het TOntrale bestuur — er wordt con-
S ü i S £ S ^ S L M — d" ‘r,i‘k’  » * » » -

Ä  Ä  
ontstaan, met voornamelijk landbouw én kleine 
industrie. Maar zoals elke politiek der kapitalis- 
tische landen, wordt ook deze wee* door tegen
gestelde kapitalistische belangen doorkruisd. Wij 
hoeven e r  alleen aan te herinneren, dat in  de 
jaren na 1Ö24 industrie-obligaties (aandelen) tot 
f f l  kedrag van 5 milliard mark naar het bui
tenland we/den verpand. De buitenlandse geld-
f^brilken hUn rechten °P’ vragen om fabrieken, die draaien en winst opleveren. Boven-

lerwerp een vergadering, waarvan een kort 
;rzicht„volgt. De inleider vestigde de aandacht 
de Hoopvolle verwachtingen ten opzichte* van 
komende maatschappelijke ontwikkeling, zo- 

_ we die telkens weer kunnen horen. De 
ening is wijd verbreid, dat de arbeidersklasse 
en na de oorlog geradicaliseerd is, dat er een 

‘langrijke politieke verschuiving naar links 
eeft plaats gehad en dat het socialisme in de 
aaste toekomst goede kansen heeft. Telkens* 
eer hoort men de mening verkondigen, dat de 
rang naar het socialisme nu zó groot geworden 
, dat de bezittende klasse er zich slechts met ___

.oeite tegen verzetten kan, ja  jelfe, d^t grote STTtr
elen van de grote en de kleine burgerij en van slavernij en uitbuiting.
£ boeren voorstanders geworden z^n van een 
cialistische regeringspolitiek. Een fkigelse par- 
jleider verklaarde, dat het socialisme „op oog- 
oogte * * gekomen is, dus binnen de kring van 
e praktische verwezenlijking is geraakt '

wustzijn groepeert. Alles wordt door de bezitten* 
de klasse en naar staat hieraan ondergeschikt ge
maakt. En alles wat er nog' van de oude arbei
dersbeweging over is, doet aan deze 
van het bewustzijn $er arbeidende be^ 
mee. De hele oude arbeidersbeweging is * 
.nationaal”. De hele oude arfaeidersbewr
hoort to t de bouwers van de nieuwe ______
van het kapitaaL Tot de èm$den van de nieuwe 
ketenen van de arbeic'

De oude
king met de staat en 
gaan als strijdwapen: voor

spreker verklaarde, , dat de 
ing dit hoopvolle vooruitzicht helemaal niet 
delen. Voor hén, die nu de regeringen steu- 

len» omdat ze daarmee aan het socialisme

nieuwe, totalitaire
maar dat

------------— ------------------- u c  , U K

^uwen, die de arbeidende bevolkingen i n __
/eel heviger uitbuiting en grondiger verslaving 
brengt, dan ze vroeger hebben gekend. Wat nu 
)nder de naam van een gang naar het socialisme 
"ordt opgebouwd, is geen overwinning van de 
p-beidende bevolkingen, maar hun diepste neder- 
r a8* Wat velen als een sprong naar de vrQheid 
-ien, zal voor hen een sprong in de  afgrond 
>lijken.

in haar samenwer- 
onderge- 

arbeidersklasse en 
uit

. __ is de &veg
terug' niet meer open. Ze leven en sterven mèt 
het kapitaal. Maar al is de oude arbeidersbe
weging voor ons als strijdwapen verdwenen, dat 
wil niet zeggen, dat er geen strtid meer kom t 
Integendeel. De toekomst zal vol strijdrumoer 
zijn van de arbeidende massa's, die zich tegen 
de dnik van uitbuiting moeten verweren en die 
zich nieuwe idéalen over hun bevrijding 
vormen. In deze strijd hebben de arbeiders nog 
geen organisaties te hunner beschikking. Maar 
het is al duidelijk te  zien, langs welke organi
satorische lijnen deze strijd zich zal gptan. be
wegen. Het is de lijn van het gemeenschappelijk 
optreden als verenigde bedrtffspersonelen, de be-

AM m J  M ^ ------ * * ------ _____̂ ___9
'—,----—TT, *113 vexwiigue ueuryispersoneien, ae oe-

staatoOTde hielpen drijfigperaonelen, de bedrijfsraden en de arbel-
>evoilangen m een dersiaden.

Wat Spartacus in deze toestand te zeggen heeft, 
is, dat de arbeidersklasse van yoten-af aan moet 
beginnen . Het oude is-ons u it dè hand geslagen, 
het nieuwe moet zich vormen, maar op nieuwe 
grondslagen. De eenheid van de arbeidersklasse 
als strydmassa staat in het middelpunt van de 
komende strijd. Maar een eenheid op volkomen 

. , ,  v*.. ■ nieuwe grondslag. Het is de eenheid, die uit de
at de moderne staten nu als socialisme opbou- bedrijven opgroeit en daarmee een werkelijke
en, de geordende productie, de door de staat klasse-eenheid is. Het niéuwe zit vooral hierin,
leide economie, is de opbouw van de nieuwe-, dat de volle zwaarte van de strijd, de moeielijk- 

«pitaalmacht der bezittende klasse. De strijd heden van de leiding, van het organiseren, van 
P de wereldmarkt, de strijd om economische en het bewuste handelen op de arbeidende bevolk
jolitieke verdragen, de strijd om credieten wordt king zelf overgaat Het kunnen nu niet meer de
loor haar in volle omvang gevoerd en daarvoor besturen van de organisaties zijn, die voor de
-net ze over alle levensbronnen van het land leden of voor de arbeidersklasse doel en taktiek

schikken als georganiseerde macht. De kracht uitstippelen en de gang van zaken bepalen. Er
_an de „natie moet als één geheel in de grote kunnen geen organisaties meer zijn, die voor de
onderlinge strijd der bezitters geworpen kunnen 
borden. Heel leerzaam in dit opzicht is ook de 
ationalisatie van de Engelse kolenmijnen. „Het 
arool” wist te berichten, dat deze nationalisatie 

joodzakelijk is, om deze industrie met succes op 
wereldmarkt te kunnen doen optredeiv' Uit

beidersklasse was, zodat de leiding van de 
maatschappelijke strijd aan de pwtü moest toe- 
vallen. De arbeidersmassa’s hadden slechts het 
program van de revolutionaire partij door te 
voeren, m i s  de part? dat had opgesteld.

We weten nu, dat dat <_ 
van het maatschappelijk j 
opvatting, die in een 
me thuis hoort. De sti 
alisme kan echter afleen door de 
massa’s gevoerd worden en 
zelf hun nietiwe wereld 
anders kan dat voor hen 
zijzelf ook de maatschappelijke 
geven, omdat ze niet verder 
hun . eigen «"»*ftrhappHjjk 
Zeker is ook nu een revolutionaire partii 
gend noodzakelijk. Want W

en dè zwakheden en ________ r,. ,
blootgelegd. Uit het verloop van de 
den hier algemene conclusies 
door propaganda h»nn^ de 
De revolutionaire party moet zich 
rekenschap geven van de veranderingen, die zich 
op»economisch en politiek gebied in het maat
schappelijk leven voltrekken. Dat is het voort
durende onderzoek, hoe het met de 
houdingen staa t Hier moeten de 
gen, zóals die zich over de hele ’

worden gevolgd, om de hele arbeidende be- 
2 *  waie voorlichting op dit gebied te 

'D e revolutionaire partij moet hä alle 
Cprotere politieke en economische Knar
aoiswÜQs in de machtsverhoudingen geven en 
de mogelijkheden blootleggen. Door deze werk- 
zaamheid wefkt ze aanvurend op de iwMf, 
doordat ze klaarheid, bewustheid brengt Tn in 
df®  n n .ja n  ze zich de geestelike leiding van 
de arbeidende massa’s verwerven. Het is eeb 
vrijwillig aanvaarde leiding, die niet op organl- 
sator^che dwang > r u s t ,  een leidfag, die niet de 
taken v a n d e  massa’s o verneemt (want dat is

hief
deze

leze toestand is het te verklaren, c}at (fit hele

arbeidersklasse handelen, of „in naam van de 
arbeiders’* macht uitoefenen. Dat wordt zo be
paald door de nieuwe strijdvoorwaarden, door de 
nieuwe machtsverhoudingen. Geen macht buiten 
die van de brede massa’s zelf'is tegen het kapi
taal opgewassen. Vroeger meende men in de 
ouÄe arbeidersbeweging, da. een revolutionaire

j ---*----- 1_______ / J ____  21 _
T * .“  "  vermaren, qai oii neie oude arbeidersbeweging, da. een revolutior
zich om het zogenaamde nationalere- partij zoiets als het denkende hoofd van de

onmogelijk), maar die hieruit 
nieuwe uitzichten voor de 
te openefL
Het is daarom voor de tegen 
het grootste belang de 
te bouwen als we kunnen. We 
land doortrekken met 

van de 
_ klasse 

moéten de 
we als _ „
maar o m d a t_____________ ___
groeien in bewustzijn en m acht

Ten slotte werd de
eenheid tussen de _____
sproken. Men moet niet 
wat niet btyeèn hoort Het doel van i

ovet* èe/

dat ae 
weet

: drang naar 
rtgen be- 
verenigen,

ar-
Want juist in 
peg. 6, ondereen)

f  j
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WETEN
O N D E R  G E R E P A T R IE E R D E N

Weer wordt ge opgeroepen om te  demonstreren. Men roept u  op, om de politiek van 
Van Mook, van de „dBocwttiache” Nederlandse regering de politiek van fan, ever-
eenkomst tussen de regeringen van Schermerhom en Sjarir, te  steUMp.
Men zegt u, dat gg die moet s te u n «  tegen het streven van de reactionaire scherp
slijpers, die willen dat er een openlijke en bloedige onderwerpingsstrgd gevoerd zal wor
den tégen de in opstand zijnde Indonesische bevolking. v-'' ____
Zeer zekér is er verschil tussen de voorstellen, die Van Mook naar Batavia bracht en
het scherpe optreden, dat het „Trouw”-kapitaal e ist

MAAR HIT IS DEZELFDE POLITIEK!
Het is dë politiek van hei Nederlandse, op verdere uitbuiting en uitpersing azende, 
groot-kapitaal- Beiden, „democraten* en  reactionairen, willen hetzelfde doel: Zover 
mogeltfk herstel der heerschappij over de 70 millioen w erkos in Indonesië.

ALLEEN DE MIDDELEN VERSCHILLEN!
De regering, wier politiek gtf geroepen wordt te ondersteunen, is mede-verarftwöordeUjk 
voor de bombardementen van Soerabaja, voor het verbranden der Javaanse dorpenjtfroor 
hei uitmoorden van Bekassi, voor de dood van tienduizenden Indonesiers.
Eerst toen haar geweld ver tekort bleek te sctoeten, sloeg ztf de weg in naar de oyer- 
eenkomst met de regering Sjarir. 9  *  ̂ ^
Onder toericht en medewerking van de vertegenwoordigers van het Engelse kapitaal, 
het grootste koloniale roof-kapitaal dat de wereld ooit zag, zal er nU door drie 
regeringen onderhandeld en beslist worden, hoe de mfecht over de Indonesische arbei
ders en boeren en hoe de baten» die daaruit geperst kunnen worden, zullen w èden 
verdeeld. Verdeeld tussen de oude heersers van het Nederlandse kapitaal, de nieuwe 
opkomende, heersersklasse in Indonesië, en het üigelse en Andere grootkapitaal der 
wéreld. d
Arbeiden, is het uw bedoeling, diarvoor te demonstreren? • *
Als er in u  iets leeft aan solidariteit met de werkers van Indonesie, die met geweld en 
door. overeenkomsten der oude en nieuwe heersers tot de werkslaven van het kapitaal 
worden gemaakt, ^
als gti begrypt dat het lot van alle verdrukten, van alle ellendig«, zowel hier als daar, 
met elkaar is verbonden, M
als gij wilt demonstreren tegen de moord en roofpolitiek dér scherpslijpers: i
Vergeet dan de sluipende moord en de huichelende diefstal niet!
Keert u^tegen het doel en de middelen van beide.
Laat het woord ‘van arbeider tol arbeider gaan:
Geen werk voor de moord op de arbeiders van Indonesië. *
Geen soldaten, geen schepen voor het imperialistische kapitaal.
Geen steun aan de politiek van verslaving der Indonesische en Hollandse werkers. * 
En laat dat woord horen waar het verstaan en tot daad kan worden:

IN DE BEDRIJVEN!
‘“•V...* . COMMÜNISTENBÓND „SPARTACUS".


