
Tassen R e ^ «  cn Dinkel
Van een Havenstaking.
Al klinkt het misschien wat vreemd, en zal het 
vooral de Rotterdammers en Amsterdammers 
vreemd in de oren klinken, ook wij hebben hier 
ons haveneonfUct gehad. Dat zat zó:
TV  |w>w ftwcrken  w ordenhier geëxploiteerd  dooi
de N.V. „Sesam”, een half gemeentelijk, half 
particulier bedrijf met aan het hoofd een direc
teur, de heer Bischer. Van dezen heer Fischer 
k»n gezegd worden,, dat hij nogal tamelijk eigen
gereid is. Zijn wil is zo’n  beetje wet en heeft 
hij eenmaal neen gezegd, dan zou het ook neen 
moeten blijven. Nu lag er dezer dagen éen schip 
in de haven, dat Water maakte en er worden 
in de regel voor de lossing van dergeljjke sche
pen speciale laarzen ter beschikking gesteld. Dus 
vroeg mén ook in dit geval hier om. Blijkbaar 
echter had de baas zijn muts scheef staan, in 
Jeder geval -beweerde hij geen opdracht te heb-' 
ben ontvangen om laarzen te verstrekken en 
nnngp7jpn men zonder deze niet in het viezige 
en drabbige water kon werken, weigerden ach
tereenvolgens een drietal arbeiders aan het werk 
te g»«" Ontslag volgde óp de voet en uit soli
dariteit legden tofen ook alle ~andere~arbeiders 
het werk neer. De stakers stelden zich met de 
E.V.C. in verbinding en deze had een onderhoud 
mét den reeds genoemden heer Fischer, welke 
zich echter achter den baas stelde en dus wer
den geen laarzen verstrekt. Het beperkte zich 
echter niet tot dit conflict Ook de havenarbei
ders uit de Hengelose haven opperden het plan 
om de arbeid neer te leggen, evenals de aard- 
appellossers. V : ral dit laatste dreigde mede in 
verband met de achter de rug liggende waters- 
noodperiode een gevaar voor de voedselvoor
ziening te worden én dus werd een bespreking 
gearrangeerd met de commissie van beheer, de 
heer Haman, als toeziend commissaris der N.Vv 
„Sesam” en wethouder Nijjtamp. M en'w ist de 
directie tot onderhandeling te bewegen en deze 
was uiteindelijk bereid met een deputatie u it de 
stakers te praten, mits allen weer aan het werk 
zouden gaan. Na beraadslaging stemden deze 
daarmede in, op voorwaarde dat de bespreking 
binnen één uur zou plaats vinden. De bedrijfs- 
commissie der arbeiders heeft in deze" bespre
kingen bereikt, dat de ontslagen als niet gedaan 
zouden worden beschouwd en dat geen ran- 
cune-maatregelen zouden worden genomen. Over 
de els tot vergoeding van geleden loonschade 
tengevolge van de staking wordt nog onderhan-

bij het verhoog bleek, dat ook andere ambte
naren zich aan deze frauduleuze handelingen 
hadden schuldig gemaakt. Een zevental ambte
naren is hangende het onderzoek geschorst, ter
wijl tegen een aantal anderen proces-verbaal is 
opgemaakt.

Hier  heeft men reeds de voorbeelden-wat-ons
van de geleide economie, dus de instelling van 
een ambtenarertstaat, te wachten staat. Een cor
rupt ambtenarencorps, welke tot diefstal in de 
gelegenheid is en waarvan in negen van de tien 
gevallen de kleine man de dupe is.

.d e l^ p B sJ B p  PL*.,, -
'Aldus het einde van dit op zichzelf zeer kleine 
conflict Het belangrijke hier is echter, dat ook 
deze Twentse havenarbeiders hebben bewezen 
door solidariteit tot iets in staat te zijn. De 
havenwerken frier staan in geen enkel vergelijk 
tot de werkelijke havens in de grotere steden 
en daardoor waren de havenarbeiders dan ook 
altijd verplicht bij een eventueel conflict hun 
mondje dicht te houden. Nu hebben zij zich 
in een bedrijfsorganisatie verenigd en middels 
deze eigen bedrijfsorganisatie zyn zij er dan 
ook in geslaafd een onrechtvaardige daad weer 
ongedaan te maken. , ■< ..

In de volksmond heet het hier „achterland' en 
waarschijrÜyk omdat het woord „achterlijk” 
eveneens met dit achter begint, neemt men veel
al zonder meer aan, dat we hier ook achterlijk 
zouden zijn. Niets is echter minder waar. We 
hebben in  alles ons deel en willen ook in alles 
ons deel hebben. Zo ooit niet de diverse mal- 
verstaties. W anneerje de kranten geloven mag, 
bestaat er in het Westen van het land bijna 

, niets anders dan fraude. Fraude bij de Hark, 
fraude bij de Unilever enz. Nu, we kunnen te
vreden zijn, Want op onze beurt hebben we hier 
onze •' eigen * fraude. oök. M k - ' '

Het was de Winterswijkse politie ter ore ge
komen, dat bij de uitreiking van »distributie
bescheiden aldaar handelingen gepleegd w aren 
die in strijd waren met de voorschriften. Zi) 
stelde zich in verbinding met de C.C.D. en 
Maandagmiddig 4 Maart jJ. deed men onver
wacht een inval in het uitreikingslokaal. Bij 
VerschHlende ambtenaren werden distributie- 
bescheiden in persoonlijk bezit aangetroffen en

STALIN liquideert
Van een lezer:

„Radio Moskou meldt, dat in een vergade
ring van de Opperste Sowjet, Stalin en alle

7 overige volkscommissarissen zijn afgetreden.
- j ‘ Terstond werd de maarschalk balast met de 

vorming vah een nieuwe regering. In ver
band hiermede merken wij^ op, dat de be
naming „Raad van Volkscommissarissen. 
wordt gewijzigd in v„Raad van Ministers”.

* Dit bericht uit „De Waarheid” van 16 Maart is
• welsprekend genoeg. Stap voor stap is de Rus-
* sische burocratie bezig, dé beginselen en vormen, 

die men na de Revolutie van 17 als heilig be
schouwde, te liquideren. Met de dag wordt het 
den objectieven beschouwer duidelijker, dat het 
pure waanzin is om nog van het „socialistische, 
of zelfs wel „communistische” Rusland te sp re- ' 
ken.

| ; ^ d e r d a a d , i é t  ia geen taktiek, zoals men ons van 
„bevoegde zijde” wel eens wijs wil maken.« Het

'  i s  het doelbewuste en consequente doorvoeren 
van het plan: opheffing van de Komintern, sti
mulatie van godsdienst en „nationaal bewust
zijn”, zoals dat ook in de oorlog plaatsvond. 
Alles Wijst er op dat de Russische machthebbers 
behoefte hebben aan dezelfde middelen, die de 
uitbuiters altijd gebruikten om hun arbeids
slaven in het gareel v a n  „gehoorzaamheid aan 
Staat en wet” te  houden. • ■ „ ,
De liquidatie van de" „Opperste Sowjet en „de 
Raad van -Volkscommissarissen” . toont . ons 
arbeiders, dat wij van de Russische burocratie 
niets anders te  verwachten hebben dan verdere 
reactionnaire maatregelen; ofschoon het in 
wezen slechts de betekenis van een naamsver- 
ande ng heeft. Want de politiek die Rusland 
voert is niet van vandaag of gisteren.
Tekenend is het alleen, dat men zo ver durft 
gaan, zonder dat er blijkbaar ergens enige tegen
kanting is- Men acht het zelfs niet meer nodig 
de „schijn” op te houden
Des te  meer wekt het verwondering, dat nog 
zoveel arbeiders, inplaats van te vertrouwen en 
te bouwen op de kracht van eigen klasse, zich 
blind staren üp dat wat niets meer heeft, te 
maken met de „Glorie van de Russische Revo
lu tie^  '

Rectificatie . ï
In het artikel „Voorvechters der ̂ Demo
cratie” van 16 Maart stond dat Prof. Cob- 
b en h ag en  beweerd had, dat door het af
wijzen van Marx1 filosofische grondslag, 
zijn waardeleer als bagatel wordt behan
deld. De tekst is evenwel onjuist afge- 
dcukt en men diént in de plaats daarvan 
te lezen:

„ ...E n ig e  tyd geleden, werd door 
een der Nederlandse professoren, M. 
J. H. Cobbenhagen, beweerd, dat 
door het aïwijzen van Marx* filoso
fische grondslag, zijrl arbeidswaarde
leer en z|jn beschouwingen ten aan
zien van kapitaals-accumulatie en 
ondememingsconcentratie, — het mo- 
nopolie-verschynsel te veel als bega- 
tel wordt behandeld”.

Ze zijn bereid
„De Waarheid” van 21-3. citeert uit ’n 
rede van de pers-attaché Lawrence bij 
de Britse ambassade in Rusland: * „Het 
hoofddoel van de buitenlandse politiek Van 
de Sowjet-Unie is gericht op de verde
diging” . . .  „Het gevaar bestaat echter, 
dat indien de Russen het gevoel zouden 
krijgen, dat er tegen hen wordt samenge
spannen, zij zouden overgaan tot een stra
tegie van offensieve verdediging”.
.Wat „offensieve verdediging” is, weten we 
nog uit de tyd van de Duitse opmars door 
Europa.

BROCHURES
Van SlavonmaatschapplJ to t Arbelders- 
m acht è  ff. 0 ,90 . 1e deel Arbeidersraden 
A f. 1 ,25  bij de Uitgeverij verkrijgbaar. 
Bestellingen w erden na ontvangst van 
postwissel of giro d irect ultgovoerd.

Ingebonden exem plaren „SPARTACUS" 
1 9 4 5 . In verband m et onze beperkte 
oplaag kunnen wi) n iet alle bestellingen 
Uitvoeren. Z || die reeds betaald  hebben, 
on tvangen 'het gebonden exem plaar.

Zij beseffen nog niet dat de vrijmaking van het 
proletariaat uit de wurgende greep van Staats
m acht en „öeleide economie”, alleen ons eigen 
werk kan zijn, steunend op de internationale 
eensgezindheid van alle slaven en onderdrukten.

Frtthllngserwachen  
of Lente In Duitsland

Uit „Parool” 21-3.: „Maandag vonden in 
Hamburg relletjes plaats als gevolg van 
de verminderde rantsoenen. Bakkerswin
kels werden geplunderd en een groep van 
150 mensen viel een voedseltrein aan, 
waaruit zij zakken meel stalen”. % f

V.S.V. Vergaderingen
. IJMUIDEN (Oost).

Maandag a.s. 1 April in café „Griffioen” Tromp* 
straat. Voor alle lezers van Spartacus. 
Onderwerp: „Socialisme of ondergang”.

HILVERSUM

iedere Vrijdag 8 uur» in „Ons Gebouw” $ $ $ *  
straat. Gelegenheid tot disöussie, voor alle Spar* 
tacuslezers. *

<■/* ! ROTTERDAM
Donderdag 4 April 7.30 uur, Breede Hilleilijk 10* 
(Achter Hulppost Maashaven).
Onderwerp: „De komende verkiezingen”.

Redacteur: .

T J E E R D  W O U D S T R A
V oor!, a d re s :  B eursstraat 17 , A 'd a m - C .

Proletariërs  a l ler  landen,  veren ig t  U I

*
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-----------------heden levensmiddelen worden vernietigd. 
En ook nu worden in Amerika grote hoe-

rèr als veevoeder ge- 
ropa te exporteren* 

it naar Europa ge
niet kan worden be*/ 
niet kan antwoorden 
;elenr die#>p 

rikaanse markt aftrek vinden. Europa is 
niet langer een van de belangrijkste in
dustriegebieden der wereld; Zyn Industrie 
is verwoest en het weinige dat over is, is  
hopeloos achter geraakt by de-snelle ont
wikkeling in Amerika. Europa heeft zyn 
belangrijke positie in het wereldgeheel 
verloren en daarmee is het de mogelijk
heid kwjjt om zyn bevolking van 500 mil
lioen mensen té voeden.

industrie worden onttrokken en in de 
oorlogsindustrie tewerk gesteld. Maar 
zelfs dé dan üóg overbiyviende.vt>roducüe- 
mogeiykheden ten zien van levens
middelen zullen niet worden benut» Want 
wie moet déze levensmiddelen verbrui
ken, wie moet ze kopen? De zeven of 

illioen werklozgn, die. volgens het 
r geallieerdeder geallieerden in Duitsland zullen

■ /  .

sche of strategische redenen buiten deze 
ontwikkeling Wy ven, worden aan de on- J 
dergang prijs gegeven. Dé tienduizenden 
slachtoffers van de honger in de winter 
1944/45 in Nederland, de honderdduizen
den, dié tydens het beleg van Leningrad 
zyn omgekomen; de millioenen die in de 

[fifidfiJ^ffiereldQQrlog-zyn gestorven; zij.iweec
allen

e van zyn, datEr'zal dan ook geen 
de'door de F.A.Ö. gepropageerde hervor
mingen aan de Europese bevolkingen zul
len toestaan een hoger levenspeil te be
reiken dan vóór de oorlog. In tegendeel. 
Dit levenspeil zal tot vei* beneden het 
vooroorlogse moeten dalen. Want niet 
plleen, dat Europa zijn belangrijke plaats 
in de wereldeconomie voorgoed heeft 
verloren, ook het kapitalisme in zijn ge
heel verkeert in veel groter moeilyk- 
heden. De concurrentie tussen de beide 
overgebleven machtige kapitaalsgroépen, 
Amerika en Rusland, dwingt deze mach
ten tot een steeds verder opvoeren van de 
bewapening, in een maté, die alles wat wè 
tot nu  toe op dit gebied hebben meege- 
maakt in de schaduw stelt. Opnieuw zul
len de stikstoffabrieken explosieven ma
ken in plaats van meststoffen; zullen dè 
arbeidskrachten^ aan de levensmiddelen-

de Amerikaanse niet vol kan houden? De 
massa’s der uitgebuiten in Afrika en 
Azië? Zy 'allen zullen aan het verbruik 
van levensmiddelen geen of slechts een 
gering deel hebben, omdat zij geen of 
slechts een gering aandeel hébben in de 
productie van wapenen voor de volgende 
oorlog. En wie niet meewerkt in de voor
bereiding van deze nieuwe strijd, (die het 
voortbestaan van het kapitaal mogelyk 
zal moeten maken ten koste van het leven 
niet meer van millioenen, maar van hon
derden millioenen van mensen), die heeft 
zelf in dit kapitalistische stelsel geei^recht 
meer om te leven. Leven mag nog slechts 
hg, die mee wil werken aan de verniet^ 
ging van het leven. Alle' anderen, die 
buiten deze arbeid staan, zyn aan de 
honger overgeleverd.
In de gebieden van de aarde, die het 
centrum zullen worden van de nieuwe 
bewapeningsindustrie, zal aan de bevol
king een zeker levenspeil worden gewaar
borgd. Andere gebieden, die om economi-

zyn nog maar een gedeelte van de 
v  slachtoffers, die door het moderne kapi

talisme worden gemaakt. De elf millioen 
Duitsers uit Polen vetdreven; de zeven 
mülioen toekomstige werklozen in Duits
land, zy zyn reeds niet meer de slacht
offers van de tweede wereldoorlog, maar 
van de voorbereidingen van de derde. Zij 
zijn de eersten van de honderden millioe
nen, die inde komende jaren in deze stryd 
en reeds tydens zyn voorbereiding dè 
dood zullen vinden. v 0

f

Als uitgangspunt van deze bijdrage 
werd de staking bij de meelfabrieken 
in Amsterdam genomen. Het werk is 
daar Maandag J.l. weer hervat; het hier- 
ondergestelde zal er niet minder actueel 
door blijken te ztfn, zodat wjj het onge
wijzigd afdrukken. (Eed. Sp.).

„De Vólkskran1 
30 Maart berich

van Zaterdagmorgen 
dat in Amsterdam elft

iJpjrw|TfEW“J f c L Ü T ‘ ,r£ 2 , . T "'«Wf '■ 'r

Het vraagstuk van de honger kan door 
het kapitaal niet worden opgelost, zomin 
als enig vraagstuk waarmee het levens
belang van de mensheid is gemoeid. Geen 
F.A.O. kan hier iets aan doen, ook al zyn 
haar plannen, wat de technische kant be
treft nog zo volmaakt. Déze plannen be* 
wyzen alleen^dat het anders kan, wan
neer de wereld eenmaal van de kapitaals- 
heerschappfl zal zyn bevrijd. Maar zo
lang de winstbelangen van het kapitaal 
de loop der gebeurtenissen bepalen, so
lang de concurrentie tussen de kapitalis
tische grootmachten dus voortduurt, zo
lang de ene kapitaalsgroep slechts kan 
leven door dë'vemietiging van de andere, 
zolang staat de gehele maatschappelijke 
productie niet in het teken van het leven, 
maar in dat van dè dood.

dersklasse grote ontevredenheid heerst. 
Z$* vrezen daardoor uitbreiding der sta
kingen en als tegenweer zeggen zy aan de 
arbeiders, dat als in de levensmiddelenbe- 
dry ven het werk wordt neergelegd, de 
rantsoenen nog zullen moeten worden ver
laagd en dat zy die staken, en zy alléén

WSP
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noemen, want elke fabrieksarbeider, diè 
in staking is gewéést, kan hier uit eigen 
èrvirönjf
De wijze echter waarop in dé laatste tijd da^voor de vêrant^oordelykheid^dragen.
óp stakingen wordt gereageerd van de Aldus wordt de verantwoording voor de

V ^ T ä 7 Ud ^ r b r ^ d v ^ e n ^ .  X  £ n  ^  leve^rrüddelenvoondening van de
terwyl ér nu w er de gehele wereld een afgewenteld op één groep arbei-
eroot voedseltekort is caan de arbeiders karakter aangenomen van een <jers, die, door de tegen hen gevoerde
2 * S £ d t a d e E V C  t o f S S n «  om^tekmgen te breken. Ook pr0paganda-actie murw gemaakt moet
over H ^  zou d^rdoor iüet ïitceïlo ten  vr,oeger, vond ** & * +  maa5 ï«® “  worden. Verder beweert men dan nog -over. n e t zou daardoor niet uitgesloten schynt het meer een georganiseerde nm-
z«n, dat ongeveer 270 ton meel spoedig paganda te worden.

met het doel de uitgebroken
te verlammen; meer in het byzpnder juist, op losse schroeven kómt te staan. F eden
om soUdaiiteitsbewegingen van andere, te meer voor de bourgeoisie om te tiach-
niet in stryd zynde arbeiders te  voorko- teu machtspositie, zoals déze van de
men. Een ^nieuwe methode dus om uit- • ‘ - -
breiding van stakingen te verhinderen.
Voorheen probeerde men dat door het 

brengen, dat bijna alle na de Duitse be- niet-pubttceren van stakingsberichten. 
zetting gevoede stakingen ,,misdadig” Thans slaat men echter direct op de grote 
zyn genoemd. De laatste „misdaad” werd trom en stempelt de stakers tot misdadi- 
begaan dooi* de Rotterdamse arbeiders, gers, tot saboteurs van de levensmidde- 
die, beulen als zy zyn, sinaasappelen wei- lenvoorziening. Dit lawaai heeft evenwel 
gerden te lossen, zelfs voor hun eigén kin- óókliog èen andere betekenis. Uit de véle 
deren. Ih deze toon ongeveer schreven de stakingen, die nu hier, dan daar uitbre- deiyk de taak om de - georganiseerde
kranten erover. —----  ken, is het ook de regering en haar hel- hetzpolitiek van de pers tè  . doorkruisen
Het is overbodig meerdere voorbeelden te pers wel bekend d a te r  onde* de arbei- met hun eigen propaganda! Deze is vóor-

bederft. De houding van deze stakers zou 
—  nog steeds volgens de berichtgeving 
van hetzelfde blad — in een, op 29 Maart 
gehouden vergadering van dè moderne, 
christelijke en katholièke vakbonden 
„misdadig* zyn genoemd.

goed nog even in herinnering te

’"w   —̂ —   —-  ----  - ^
stakers by de meelfabrieken, te breken.

tactiek der stakers. &
— . de staking alléén echter kunnen de 
arbeiders by lange na niet volstaan. Er 
zélfs van afgezien, dat een deel van hen 
vopr de asgumenten der heren zou kun
nen zwichten, hebben de stakers al da-

p a
s’ ” y‘;

waarde om de arbeiders uit de andere dienst staat van de fcegeringspolitiek en A M I
bedryven op te roepen door ook te sta- dus a rb e id e rè ^ an iW is .^  m  1
ken de actie uit te breiden. Om dufc
De hoofdzaak ligt op het gebied der voor- Alleen door zó te handelen kunnen de vmIfyÏ
lichting. stakers de sympathie van de werkende regering

bevolking winnen. En dat is de beste on- boden. 1
In tienduizenden en nogmaals tienduizen- dersteuning van elke stryd. Te weten dus SF?« pTni>
den p a n ^ te n  en g^chi^t^jaoe.tgn . jie  dat men geraggesteund wordt door de S f fd T
stakers zich tot de bevolking wenden. Zy solidariteit van de werkers. Dat geeft uit- burgerre
moeten met hun manifesten aan de fa- houdingsvermogen en het gevoel voor een arbeiden
briekspoorten staan en daar tot de arbei- rechtvaardige zaak te vechten. redactie
ders spreken. Er moet gepropageerd wor- Een dergelyke actie is echter, niet alle m
den aan de bakkerswinkels en aan de van beUmg voor de ondersteuning van de redactie
vrouwen moeten manifesten wardjen uit- stryd. Want nodig is, dat de stakers zelf 5** trfeg 
gereikt. Er moeten speciale groepen tot actief bezig zyn. Het aantal by «We actie £ * £ 1  J 
taak krygen by winkels, aan de vrouwen, betrokken is klein, omvat ongeveer 250 rHkOuu 
die eventueel in de ryen zouden moeten man. Zouden deze arbeiders "« n r bleven van pub 
staan, de reden der staking uiteen te zet- wachten op het verdere verloop van de het « w  
ten. In openbare vervoersmiddelen, zoals onderhandelingen, dm  is de staking ge- 
b.v. de t am en aan openbare gebouwen blokkeerd en loopt daarmee onherroepe- anti-fwd 
(arbeidsbeurs en vakverenigingskan- lijk dood. Nodig is, dat dus alle 250 man Nazi's w. 
toren) alsmede aan tramhuisjes-stand- actief in de staking z^jn betrokken door 46 P CJ* 
plaatsen van taxi’s, in- en uitgangen van zelf handelend op te treden. Zij moeten J
stations (vooral op vertrekuren van ar- zelf de mensen zyn, die deze propaganda- 
beiders jn  kantoorpersoneel naar bun actie voeren. Nadere ir
werk) ponten e.d., móeten manifesten geen gun
worden uitgegeven. Kortom op alle mo- Een dergelyke beweging is de énige voor- 
gelijke wyzen moet de propaganda wor- waarde waarop arbeiders in deze tyd nog voor de ! 
den gevoerd en moet uiteengezet worden, kunnen stryden, want zó alleen de woord ei 
waarom de staking is uitgebroken. Er propaganda-actie van de burgery door- 001 7” * 
moet een dam worden opgeworpen tegen broken worden en op den duur te pletter 
de alleenlieerschappij van de pers, die in lopen. «  drcïïb
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r̂ ;. De „Veiligheidsraad” heeft zich in New- 
^  ■*'* t  err Engeiand en Ame•11}  HTii *:11 r-̂ ii *•

rika hadden alle voorbereidingen getrof
fen om ër slag te leveren tegen Rusland 
intake de Perzische kwestie. Eerst had

op . . .... v
de y-̂ ak niet voor de Veiligheidsraad zou 
bréngéh; Br fcwairi ook een bericht, dat 
RuslaM tót ééFn directe overeenkomst 
met Perzië was gekomen en hef terug
trekken der Russische troepen had toe
gezegd. Achteraf blykt dit nog niet zo 
zéker te zyn. En dan weet men ook niet 
het ware van -deze „overeenkomst”. Is 
deze onder de druk van de Russische be- 
zètting tót stand gekomen en houdt deze 
in, dat Perzië aan handen en voeten ge
bonden aan Rusland is overgeleverd? 
Deze en nog meer vragen rijzen en laten 
zién, dat het önmogelyk is, zich een zuiver 
beeld van de werkelijke toestand te vor- 
men> Toch heeft men besloten,. Rusland 
voor de Veiligheidsraad ter verantwoor
ding te roepen. En ziet, de vertegenwoor
diger v to  Rusland, Grómyko, verscheen 
niet. -Het moest een diplomatieke slag 
worden— en het is een slag in de lucht 
geworden. ^  .
Op het ogenblik is men bezig na te gaan 
of de vastgestélde procedures van de 
U.N.O. nog verdere stappen toelaten. 
Maar men is bevreesd, dat als men door
gaat tegen Rusland in de Veiligheidsraad 
te operéren, dé regering van dit land zjjn 
vertegenwoordiging voorgoed zal terug- 
tre k k e n  en men zoekt naar éen tussen
weg. Van Amerikaanse zqjde is zelfsuit- 
gesproken, dat het niet uitgesloten is^dat 
men in de Perzische kwestie tot een over
eenkomst zou kunnen komen, waarmee 
ook Amerika kan instemmen. En dan is 
ook de mogelijkheid van een rechtstreeks 
appèl aah Stalin geopperd. Het zyn alle
maal pogingen, om de vastgelopen machi- 

i de U.N.O. weer op gang te 
hoe dan ook, — opnieuw 

is bewezen, dat het met zoveel tamtam 
ingelüidé plan tot beveiliging van de 
wereldvrede door de ÜJN.O. een zeepbel 
iät als een van de grote wereldmachten, 
in dit geval Rusland, tot de orde wordt

lijkheden gezegd, dat men van deze madht 
gebruik  wil maken? om aan eventuele be» 
sHssingen de nodige kracht te verlenen. 
Toch zyn pok dat maar woorden zonder 
een-reële achtergrond, want de U.N.O. 
kan in de toekomst alleen pver zoveel 
macht beschikken als door de aangesloten 
staten ter beschikking wordt gesteld. Ko
men deze staten met elkaar in conflict, 
dan komen feitelykde strijdkrachten der 
U.N.O. tegenover elkäar te staan.

Terwijl de diplomatieke stryd in lié 
U.N.O. e i  in de Veiligheidsraad op een 
dood spoor is gekomen, zetten de grote 
machten alles in het werk, niet om de

vrede, maar om hun belangen te beveili
gen.-Wanpeer Rusland in Perzië zyn in
vloed tracht te versterken, door de be
zetting, of door regeringen in . Azer- 
beidsjan en zelfs in Teheran, die met de 
Russische politiek instemmen, dan doet 
het dit rechtstreeks om de petroleum-* 
velden van Bakoe te beveiligen» Maftrtin, 
een verder perspectief gezien, is het een 
oprukken naar de Perzische Golf en een 
verschuiven van zyn invloedssfeer in de 
richting naar de Middellandse Zee. In 
deze richting duiden ook de eisen aan 
Turkye, het opeisen van steunpunten in 
de Dodecanesos en in BenghasL De be
veiliging van Rusland, zoals ze door de 
Russische politiek w ordt7 nagèstreefd, 
krijgt hier een strategisch karakter. Er is 
geen twijfel aan, dat de tegenstelling tus
sen Engeland en Amerika enerzflds en 
Rusland anderzyds reeds in dit stadium is 
getreden. Is de beveiligingspolitiek een-

Sinds de opkomst van de textiel-industrie in 
Polen is Lodz het centrum geweest van de acti
viteit van de Poolse revolutionaire arbeiders. 
Een groot deel van de textielfabrieken was in 
handen van Joodse ondernemers en de arbei
ders waren ook meest Joden; een ander deel 
was in banden van Duitse ondernemers.

uit de>

is de staat van beleg afgekondigd en 
worden honderden arbeiders gearr

mm
‘ot op heden geeft de U.N.O. hetzelfde 

. eeld te zieh dat we van de aan onmacht 
gèstorven Vol&ëhbond kennen. Ook in de 
Volkenbond deinsde men voor een beslis
sing terug, wannéér deze. eén openlyk 
conflict tot gevolg zóu hebben« Men stelt 
dè beslissing uit, verdaagt dè zitting tot 
éen latere tèrmyn, wint nieuwe informa
ties in, en tracht fel een Compromis te 
komen. Dit alles zien we nu weer in de 
U.N.O. met betrekking tot de Perzische 
kwestie. Maäi* de U.N.O. zal, anders dan 

Volkenbond, in de toekomst over eén 
militaire macht beschikken. Er is 

reeds meermalen door leidende persoon*

In het boek ^De gebroeders Aschkenazr’ door 
I. J. Singer, wordt de ontwikkeling van d e te x - 
tiel-ijidustrie van kleine ondernemingen met 
handweefgetouwen to t moderne fabrieken ge

het kapitaal, 
„ vloed uit op 

. maar ka? toch de 
en, .evenmin als de 

e ontwikkeling van de arbeidersbeweging, 
onderstaand fragment geeft een beeld van 

een vroegere strijdwijze, de strijdgeest is echter 
zonder deze geest is geen enkele klassen- 

d van de arbeiders mogelijk.
beleg ai 

honderden arbeiders gearres
teerd r en mishandeld. De politie-commissaris 
Joergoff, die bijzonder wreed is, wordt gedood, 
doordat een arbeider een bom naar hem gooit 
Dit is aanleiding tot een groot bloedbad onder 
de arbeiders., •’ -  7
. . . .  „Toen de avond viel, werden de straten van 
Lodz met geweld ontruimd, en den bewoners 
werd gezegd naar huis te gaan en te  gaan sla
pen: Maar Lodz sliep niet. In de arme straten! 
die rondom de fabrieken lagen en in 
waren de arbeiden wakker. Het was een 
zomernacht, en de vrouwen en kinderen waren 
de van ongedierte-wemelende huizen ontvlucht 
naar de binnenplaatsen en legden hun stroo- 
matrassen neer, waar ze m iar konden. De man
nen gingen niet. Hg£en om te skpen. Het revo
lutionaire comité had een oproép uitgevaardigd, 
die van de eene binnenplaats naar de andere 
werd doorgegeven, en waarin de arbeiders opge
roepen werden om naar het hoofdbureau van 
politie te  marcheeren en de lijken van de arbei
ders te redden, zoodat ze met volle eer begraven 
konden worden. Sprekers slopen door de duis
ternis van de binnënplaats tot binnenplaats en

Ze marcheerden langzaam en vastberaden, hun 
hoofden omhoog, hun voetstappen bedaard. De 
vrouwen, die roode vlaggen droegen, begonnen 
revolutionaire liederen te-zingen: „Rood vloeit 
het bloed der martelaars der vrijheid, De beul 
is weer aan zijn werk gegaan”. De lage stemmen 
van de mannen antwoordden: „Maar spoedig 
zullen wij de rechters zijn, Want de dag des 
oordeels is niet vér meer vandaan”.

Joodsche, Poolsche en Duitsche .vlaggen, alle
maal helder rood, wapperden boven de onge
dekte hoofden, boven de zwarte krullen van 
Joden en het vlashaar van Polen en Duitschers. 
Het rhytme van voeten en stemmen wond de 
marcheerenden op. Uit stegen en uit binnen
plaatsen kwamen voortdurend troepen in den

Balul.
heete

W-rM

riepen een staking u it voor den volgenden dag. 
’s M orgens/toen de fabriekssirenen hun bood
schap over de stad kryschten, .ging niemand er 
op in. Bn duizenden en tienduizenden stroom
den de arbeiders, mannen en vrouwen, soms ver
gezeld door kinderen, in optocht door de stra- _____
ten, samenvloeiend naar het bestuurscentrum. e ken,
Als beekjes in de lente, die de groote rivier tot 
doel hebben, overstroomden zij de straten en 
stuitten tegen d^m uren. Als beekjes in de lente, 
eveneens, schenen zQ op te wellen uit een onuit
puttelijke bron, opduikend uit kelders, uit gaten, 
uit ellendige hutten, tot het scheen, dat ze de 
geheele stad zouden bverstróomen en alles met 
zich mee zouden slèuren. -

brulden de arbeiders. „Hoeden af!” De winke
liers en voorbijgangers gehoorzaamden. Op een 
van de voornaamste kruispunten zat een officier 
te  paard. Achter hem een stevige muur van 
soldaten, hun geweren, waar de bajonet op be
vestigd was,' glinsterden in het zonlicht. De stoet 
stond stil: „Terug!” schreeuwde de officier. Nie
mand bewoog. „Terug, of ik geef bevel om te 
schieten!” Nog steeds bewoog zich niemand. De 
officier trok zijn sabel en zwaaide er mee door 
de lucht. „Vuur!” schreeuwde hij. Een salvo van 
geweerschoten brak log door d e  benauwde, stof
fige lucht. - ‘ £
De menigte zwaaide en boog als een korenveld 
onder de sikkel van den maaier; toen kwam er 
een tegengolf van achteren, die de eerste rijen 
voorwaarts wiérp in de bajonetten van de sol
daten. De officier deed zijn sabel omlaag en 
maakte een beweging tegen de demonstreerende 
arbeiders, maar op dat -oogenblik vloog een 
steen uit de menigte en trof-hem in het hoofd. 
Hü rolde van zijn paard. De soldatén trokken 
terug, toen de menigte opdrong. „Barrfcad^l” 
brulde een honderdtal stemmèn^„Wèrp bj&HTèa- 
den op!” „Barricaden!” donderde de massa. De 
demonstreer enden verbroken d e " gelederen. De 
straatlantaarns werden uit hun voetstuk tfs trok
ken, de keisteenen werden losgemaakt, deuren 
werden uit de hengsels genomen, uithangborden 
wérden neergehaald; rijtuigen en wagens wer
den gerequireerd en de paarden uitgespannen. 
Koetsiers en vrachtrijders, die met hun paarden 
en hun zweepen zaten, huilden, maar niemand 
luisterde naar hen. De wagens werden ompe- 
gooid én er werden barricaden omheengebouwd. 
Van dichtbijzijnde huizen brachten de arbeider^
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De gevolgen van de verloren oorlog voor 
Duitsland zijn vele. Niet alleen, dat* he t 
productie-apparaat voor het grootste deel 
vernietigd is, maar over de opbouw er- 
van hebben de Duitse kapitalisten niets 
meer te zeggen. De zware industrie mag 
volgens de geallieerde plannen, niet meer 
opgebouwd worden, teneinde een toekom
stige agressie te bemoeileken. Blyft du» 
over de z.g. lichte, industrie, zoals hout
bewerking, papier, textiel. . 4 .
Nauwelijks zijn deze plannen bekend ge
maakt, of er komen al Nederlandse pro-

V El LIG H El DSR A AD ? (Sla ven W g f
.'i-r:,--2« rr* l-  tot hongersnood is gestegen,is niet alleen

een gevolg van de verwoestingen, in de
fc  laatste oorlog; iedere dag meer, zyn het

, , ■ A . ^  isLr ■ 3uist de voorbereidingen tot de nieuwewaarschuwd, dat ernstige en wydverbrei- ^  ^  ^  doet stygen. M oor
de werkloosheid onvermijdelijk is. groter deel van de menselijke arbeid

z . - - »__ wordt, besteed aan het maken van vey-*Dé D uitsers. moeten „betalen voor de 
Nazi-agressie” noemen ze dat. Betalen. . .  
waarmee? Met mensenlevens. Zeven mil
lioen werklozen in Duitsland betekent in 
deze tjjd zeven millioen mensen aan de 
langzame hongerdood prijsgeven. En wan
neer ook de textiel-industrie niet weer 
wordt opgebouwd, zal dat het aantel 
werklozen nog aanzienlijk vergroten.
De geallieerden stellen een economisch

nietigingsmiddelen. Dat geldt voor alle 
landen van de wereld, of het nu Rusland 
is of Amerika, of welk land ook. De pro
ductie van levensmiddelen, het werken 
voor de behoeften van de mensen, raakt 
daardoor geheel op de achtergrond, met 
het noodzakelijk gevolg van een blijvend 
en stijgend tekort. En hieruit komen uit
eindelijk, de acties der massa’s voort.
Zo drijft het kapitalisme tot de oorlog en

testen. By monde van prof. Wisselink planop, ckt de langzame uitmergeling tot het schept tegey k de bron, waaruit het
de dood betekent van millioenen arbei- 

ze bij voorbaat de verant- 
id van zich afschuiven, door 

talen voor de Nazi-agressie te

ders, 
woor 
het een 
noemen.
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wordt er op gewezen, dat de textiel-indu- 
strie al met genoeg concurrenten de strijd 
te voeren heeft en dat ze e r geen bij 
wenst. Prof. Wisselink toont aan, dat de 
exportmogelijkheden voor .West-Europa
sterk verminderd zijn, door de sterke in- H l
dustrialisatie van de overzeese gebieden Prof. Wisselinkie e f t  het onomwonden ge
en de concurrentie van U.S.A., Brits-In- zegd; De. concurrentie van het kapitaal in 
dië, Brazilië en Japan. Voor de Neder- Duitsland kunnen we niet velen. We heb- 
landse zou een wederopbouw van de tex- ben het al moeilijk genoeg om de con- 
tiel-industrie in Duitsland een ramp zijn,. - currentiestrijd met de andere grootmach- 
Het hemd is nu eenmaal nader dan de ten vol te kunnen houden, 
rok, om maar in textieltermen te blijven. Wat voor de textiel-indiistrie geldt, is

•r natuurlijk op de hele Duitse industrie van
Di „Het Parool” van 29 Maart lezen we, toepassing en zeker op de industrie van 
dat de vier bezettingsmogendheden be- productie-middelen.
kend hebben gemaakt, dat het Duitse^ De winst moet verzekerd blijven voor de 
volk moet terugkeren tot de levensstan- kapitalisten, die de oorlog gewonnen heb- 
daard, zoals die was in 1932. De Duitsers ben. Daar is hun plan-economie op ge- 

■ moeten terugkeren tot de dagen, dat baséerd. Millioenen arbeiders gaan daar- 
Duitsland 7.000.000 werklozen had. De bij te gronde, maar daar kunnen ze geen 
geallieerden hebben een uitgebreid plan rekening mee houden. Per slot is deze 
voor het na-oorlogse peil van de Duitse oorlog gevoerd in naam van humanisme 

< économie opgesteld en tegelijkertijd ge- en democratie,

verzet er tegen moet voortkomen. Alleen 
uit dit verzet kunnen de krachten voort
komen, die de wereld van de onderga ag 
in een nieuwe oorlog redden.

sociale arbeidsverdeling) wordt achtereenvolgens 
het wezen van de kapitalistische staat behan
deld, de invloed van de traditie, de machtscon
centratie. " ' v ■

van de
volgende
proletari

In  het volgende hoofdstuk zien we de oi
« , georgar

vorm der politieke partij zoals ook het burger-
tarische klasse,

begeerde doel der aristocraten, der niet-meer- 
zelf- meewerkenden.
Vervolgens wordt de ondergang van het Ro- 

I p ?  3X 2 » meinse imperium geschetst: volkomen afhanke-
ja, de bestudering van boven- ig | g gt va£ d e slavenarbeid en gebrek aansla-

volken

„Van Slavenmaatschappij tot Arbeidersmacht”
De arbeidersbeweging is de laatste jaren niet 
bepaald verwend met scholingslectuur. Daarom 
kan de 1
genoemd geschrift des te warmer worden aan
bevolen. fe v ' ■ r ' %
In de inleiding wordt uiteengezet hoe allé ont
wikkeling zich in tegenstellingen vertrejkt, in 
tegenstellingen tussen bezit en niet-bezit, tus
sen -kracht en zwakte, tussen de geslaèhten en 
generaties. „En over deze tegenstellingen koe- 
pelt zich geen goddelijke eenheid of de eenheid 
van de idee. In de menigvuldigheid der ver

dom ze bezat. Er wordt aangetoond waaróm 
zich toen de politieke strijd in de banen der 
burgerlijke emancipatie móest bewegen en hoe 
’n  groot deel der arbeidersklasse ook nu nog 
met het begrip klassenstrijd het bereiken van ’n 
parlementsmeerderheid, de partij naar burger
lek voorbeeld en de vakvereniging als verdrags
partner met d^ werkgevers , verbindt. Het wezen 
der partij wordt uiteengezet...
Voor het heden geldt: het is niet het parlement 
waar de beslissingen over het leven der maat
schappij vallen, ̂ naar op de „centrale commando
posten der monopolistisch geleide economie, der 
productie-regeling en marktbeheersing”. En 
daar, waar het kapitalisme zijn beslissingen 
neemt, ligt de sleutel tot de arbeidersmacht, 
de bedrijven! ■
De producenten nemen de leiding van de bedry
ven over, zij organiseren deze tot een grote pro«? 
ductie-gemeenschap. Zij vormen een maat
schappij zonder bureaucratie en beslissen over 
alle takken \ a n  het sociale leven.
Het geschrift eihdigt als volgt:

„We moeten de menscheti helpen hun
macht te begrijpen, wij, de communisten, 

dromen niet, wij leren en weten en 
moeten helpen te leren en te be

venhanden. Inval van de 
uit het Oosten en Noorden in de 
Zee-landen. Het  ̂zwaartepunt der historische 
ontwikkeling verplaatste zich naar het Noord
westen e n . . .  „Een nieuwe ontwikkeling van _
het fundamenteel maatschappelijk proces was macht en de enige maatstaf is, het ttfd-
begonnen, een nieuwe productiewijze, een perk, van de communistische productie
nieuwe afhankelijkheid, een nieuwe inhoud, een 
nieuwe vorm van macht***.

tydperk” zonder geweld, 
waarin de arbeid de enige

schijnselen|gnanifesteert zich de eenheid der ma- 
f c r ä o i  haar ontwikkeling. Tegenstelling, klas- Hoofdstuk 2 bespreekt het onfetaan en wezen

5 , : . 2 » é Z s :
“  de na~ va i vrije akkerburgers, van vrije boeren. Zij 

tuur n  maatschappij kenschetst . hadden naast het eigen stuk land gemeenschap
pelijk bezit aan bos en weide”. Ihm zien we de 

Hoofdstuk 1 behandelt, met een schat van over- overgang naar de lijfeigenschap. 2 .v.
zichteltfke geschiedkundige gegevens, de op sla- 1 r, ’
venarbeid berustende maatschappjjvormen en de De onderdaan werd het eigendom van den heer,

der antieke wereld. die over hem met lijf en leden ging beschik-
en half-slaven hadden geen recht ken. Vervolgens* wordt de betekenis *an de

voor de behoeften kan beginnen, 
neer de mensen' het begrepen en het 
willen. Het „gouden tijdperk*, dut is  het 
proletariaat aan de pnadtt, het proleta
riaat dat — geschapen door het kapita
lisme — ophoudt proletariaat te  zijn in 

van het communisme”

tloze of weinig bezittende vrijen droegen 
hun recht over aan „gedelegeerden”, aan de

sten”, dX„besten”, dX de Aristo, di* 
patriciërs, de geleerden, dè 

werden de functies het

stad geschetst. „Stadslucht maakt vrij”. Twee 
groeien naast elkaar, het aris-soorten mach 

tocratische e” der 
van het 

at de oorzaken zijn *

$

stad en het absolu- 
land.

de onder-

CORRESPONDENTEN!
Gebruikt één zijde van het papier en laat 
ruimte tussen de regpls voor eventuele 
veranderingen. v ! ^ ^
Rapporteert ons regelmatig wat ge mee
maakt aan bewegingen van de arbei- 
ders-zelf.

*

lÊÊÈÈÊWi

Berlijn. nen worden gebruikt, gaan blijkbaar een plez
Een „speciale verslaggever” vertelde voor eUende tegemoet, waarvan w« ons
de radio op 28 Maart: het gemiddeldear- zelfs geen voorstelling kunnen maken. methode
beidsloon in Berlijn is 40 Mark per week. Sfëehts de minderheid, dië  ̂„bruikbaar
Op de zwarte markt aan de Alexander- zal m het leven worden gehouden. Hoé, 
platz kost een doosje sigaretten 200 Mark, «1 afhangen van haar optreden. De 
’n pond boter 600 ’n reep chocolade Engels-Amerikanen kunnen in hun zone »baseer 
50 Mark. ^  geen verdragen, die neigt naar heid”, s.
In „vredestijd” is dus dé toestand daar Dan lkver maar ’n ietsje ver- H et?»;
..ngeveer gelijk aan deze van 'n jaar ge- betering van het levenspeil. Net’jrtLi
leden hier. we ook bij déze dingen steeds be- Het laat

denken: wat onze klassegenoten in Duits- niet gezc
Van oorlogsmisdadigers land gebeurt, gebetirt ons! -
-Tl. .  ■ . . . . .

» r n_ VÄrsIa^Tm ^  Hüudelsblad ^  Vrije ondernemingsgeest T n i23 Maart over Neurenberg: ^  M. U 8
..Na een langdurige en eenigszins opge- P 60. soldaten was een stuk ^
wonden bespreking stond het tribuxutal b^looia, als ze teruggekeerd zouden
toe, dat de verdediging al haar ontlas- z ijn  in nun „Heimat”. ^  'M M
tend materiaal mag voorlezen, onits zy Maar ze krijgen nu zelfs niet eens etn ****** 1
niet tradxt dezelfde soort -Nazi-propa- w oninfff Reeds in
ganda te voeren als Goering deed”. Noch- we oo d<
thans maakte het bezwaren tegen bet TT.. , - ■: • mote on
voorlezen van citaten uit Churchill’s ^  n  correspondentie m ,^iet Vrije E?riek \
boek „Stap voor Stap”, waarin de geest Volk” blijkt dat de bouwondernemers niet en dat d

^ “ ker vaa P1“ 1 hun geld te steken in de n i. in ee
v ^ r b e e ld ^ J e r d le s S f ^ g e ^  cito- ^°uw ^  hüizen» waarvoor de Ameri- de
ten geschreven in 1937 en 1938 achtte kaanse* regermg maximumprijzen en
het tribunaal niet ter zake dienende”. . maximum huren heeft vastgesteld! ..Bo- Ffet i« h

Er waren daar kortgeleden „relletjes” in 
verband met het tekort aan voedsel Door
de radio is daarna bekend gemaakt, dat i . geldt ook voor h
de rantsoenen zijn .verhoogd, terwijl de 
dagbladpers berichtte dat graan/aanvan-
kely k bestemd voor Nederland, than» komen.
Hamburg is vervoerd. WÜ men soms beweren dat het
Grote delen van het Duitse proletariaat, gaan by de z.g. geleide econo 
die noch voor de industriële belangen van heeft het voor zin ondernemer 
de bezetters, noch als soldaten zullen kun- je niet „behoorlijk” kan verdie

wS... J  ■ worden tirugs
waarmede de arl

g.n .rb .l< J7  n Ä Ä “

“S-rW.-1 SrfiSrSïf,
waarbij een uiteer,opgebouwd^. Zj

oor nieuwe ver— ] iji_ a *_ mLMnn 
ellende voor de j

katholieke streek

V rijw illig *

omdat

jaren in de m
■o, > .

> Daar de bourgeoisie wel 
dóór haar. opjaagsysteem, 
vreugde meer ‘ 
een plezier te

en werken? Laat hèn «prekenI!

Tf' •i»een

Vrije ondernemingsgeest
Den Amerikaansen soldaten was 
land beloofd, als ze 
zijn in hun „Heimat”
Maar ze krijgen nu 
woning!

Uit ’n correspondentie in „Het Vrfle 
Volk” blijkt dat de bouwondernemers niet 
van plan zijn hun geld te steken in de 
bouw van huizen, waarvoor de Ameri
kaanse* regering maximumprijzen en 
maximum huren heeft vastgesteld! „Bo- w
vendien,” zo meldt de correspondent ta bovengenoemde datum zijn d e -----
het blad van 26 Maart,- „verzetten zich ^  d h rth  van d.

huizen aan de lopende band. Wat. voor lonen betaald; 
varkens geldt, geldt ook voor hulzen: vele 10 tot 20% beneden die 
huizen maken de snn»1intf dun” JSn M“ochien» dat de

deze hogere eindloi „.. .
zen, die er niét komen.«* ”  “  betotant «at

Wil men soms beweren dat het
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BOEKBESPREKING (Vervolg)

«Tussen Leven en Dood in Auschwiti”.
|&t ter bespreking ontvangen gesch riftje___
M. Stoppelman en E. Van Gelder geeft een oog- 

, van hetgeen in de vemieti- 
ïpen” in: Opper-Silezië p la a tr^ o n d . 

we met ons verstand aannemen, dat 
. waarvan het woord „af-' 

. niets weergeeft, werkelijk heb-
sn plaatsgevonden, weigert ons hart nog altijd 

alles, Als wij het in ons gevoel toelieten, 
«ouden wij mede-sterven met deze slachtoffers 
2 11 de Nazi-terreur, zoals wö dat ook zouden 
®>en met de niet-Joodse slachtoffers voor wie 
[fa verschrikkingen toch eigenlijk maar gradueel 
1 kwantitatief verschillend waren. '

m m .
tv • J

Opdat de bourgeoisie haar uitbuitingBstelsal zal 
kunnen voortzetten, ja, nog intensiever zal kun
nen maken, moet er worden „opgebouwd”. Zj  
bouwen we de voorwaarden voor nieuwe ver-

destjjds 
ans het

Evenals de Nazi’s 
lijke democraten thono 
ders zich gewillig voor die OpbOOw leneri. 
heb je de minste la s t Spiegel

hebben de 
liefst, dat de

l f
I w

Ä

L  L ' v.-\r
m m  ' 
w:,:

het in

willen niet mede-ve 
de Nazi’s niet als

maar de onvermijd 
van het rottende

zo gunstig mogelijk vöori, is
„De Waarheid” zal het wel uit z ijn ________
laten om roet in het eten van de nationale op
bouwers te gooien. Integendeel! In het blad van 
28 Maart wordt opgewekt, me« vette lf 

de mijnenweten „Gaat werken en als je  gelezen

van dit „helden”-tuig ‘gaat voort, mor- land moet het best wonen zjjn” De 
►rden weer andere groepen van mensen krijgen extra voeding,

weten de schrijvers
en via de mijnwerkers-

V . - ’
- «V«

voorziening ontvangen zij schoenen, onder-. jrs  van voorziening* * _
blijkbaar niet, ze zinspe- bovenkleding, en kxinnen zty Ook

' ëm
w  zegt „ , 
ier leeft.

versterken 
weten: erÄ t

niet op en bereiken slechts dat 
,Wat erg toch” e n . . .  als voordien

iii. .4^,''
feiten

in barbarisme of cqmmunisme«

gepubliceerde —--------- -
alleen keus tussen c.h- ligenf voor!£ _________ r* . .. -A;

zuigers, tabak enz. kragen”. Wel w ord t____ _
verteld dat de arbeid „Vermoeiend” is (zoiets als 
na > *n spannende 
m aar...”. Het front

Hoe zünde

je)



als zij een betrekkelyke voorsprong 
zouden, hebben waarvan wy wisten, dat 
wy dié zouden kunnen inhalen. . .  Dit 
is het Atoombom jaar nummer één. Wy 
moeten ons haasten, als wij in *het 
Atoombom jaar 5 of 10 nog willen leven.”

Van de Maaskant

Al$ ge dit blad regelmatig wilt 
ontvangen, geeft U dan op als 
abonné.
Het wordt U dan thuisbezorgd 
of per post toegezonden, juist 
zoals gè wenst. ^
Prys per week ƒ 0.15, 
per maand ƒ 0.65* ■/ 
per kwartaal ƒ 1.1)5.

V e re n ig in g  S p a rta c u s  V rienden
V.S.V.- VERGADERINGEN

Amsterdam Centrum.
Donderdag 18 April as . in  gebouw „dè Arend”, 
grote zaal, Breeuwerstraat tyj het Haarlemmer? 
plein:

Filmavond.
Hollandse geluidsfilm (boven 18 jaar).
Toegang vrij met introductie.
Voor afie lezers van Spartacus./
Det» Haag. )
Woensdag. 10 April a.s. Koningstraat 42. 
Onderwerp: „De voorlopige kapitulatie va» 
Rusland”. Voor alle lezers van Spartacus.
Leeuwarden.
Spartacus-leiers van Leeuwarden houdt djj 
avond van 23 April vrij voor een belangrjjMj 
vergadering. Plaats wordt nader bekend 
maakt. -W  jy. *51

' 7ii :"42 ’ • y f .  >• •"*-=■• • ,  ' . f - ,

Hilversum.
Iedere Vry dagavond 8 uur in „Ons Gebouw’.] 
Havenstraat. Gelegenheid tot diacüssi^. I

WEEKBLAD VAN DE COMM
Redacteur:

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

Proletariërs  a ller  la n d en . verenig t  U I

leider” verlangt verschillende hervormin
gen die alleen vervuld kunnen worden 
door een nog intensievere uitbuiting en 
spiegelt de arbeiders verbeteringen voor, 
die door bourgeoisie onmogeljjk kunnen 
worden ingevoerd.

Heeft hy die begeerde machtspositie ver
kregen, dan is hjj mede-verantv. oordelyk 
voor de kapitaalsbelangen geworden. Hfl 
zal zich dan, willens of niet, Openlyk moe
ten keren tegen elk verzet jean arbeiders- 
kant en dezelfde politiek moeten voeren 
als ’n Bevin en ’n  Drees.


