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wij, dat ook dit weet niet alles is, en de 
klassenstrijd niet zal verlopen, zonder 
wapengeweld van beide zijden.

Hoe een gewapende macht kan wor-
j j ï ,; "Mamêr'adén van de wat eerst, verenigd opmarcheerde, op d e n  g e f o r m e e r d ,  d i e  niet zelfstandig, maar

R.C.P. nqa altijd'een antwoord schuldig een zeker puat uiteenvalt, omdat ge- jjSelbsttaetig'’ is, heeft ons dé te weinig 
ivSSr. i. asrtoj TSïi'ëï.i.'»'» —  j —«<-------- MMH9 «An- staan, o n d f i t bekende-en- toch zo belangrijke ea  -teEfri

Spartacus en het.• ■ Y21 'mot

naär aanleiding^aö^fttm 
o^è^ onS1 f&pSw, e&t verscheen onder 
b » i ;tp 4  in no. 30, Nov.

sïtóèven,w dat de. ae&ch'ten van Friedr.
m a i ' w m r
iCMèven, dat de. gedachten van Friedr. 
^eTs^öVer tfeT militaIronie door Lenin 
Ä 1 W W . en 4at 'er wellicht door 
IS R m r ^ f /  doch ia ieder geval in de 
m m * .  I t a f f  met. het woord ' 
;SäSSfea«i^'nt)zoäamgn was omgesprori- 
~m °3-̂ *rt2f pfeciêinttet, ‘tegenovergestelde^ 

&aan^ van ^rat rrfedr. Eng els

►pmerkingen— deelten ven d&: maasa aogr

_____ _  , ^ .. geen
^r a r te ^ 5va*n, le d e n  g e s c h e id e n , z e l f -  
s p a p  ' È i i ï f f l ï  o r g a n is a t ie , ,  o m d a t,ü r  peM» ,  m -
m s mwapende organisatie der bevolking on--Als dus mct dc

ais. van
af^jgrnf  ̂ _ ■ ■ ■ «n

De kwestie is nu, wat zijn de voor-
waar^ën voor het „afsterven”, Een een-«Zi&üCiCU»“* .1' ■ lijS’ j J  _

: v-net ____
' äin ! niet ’ meer nodig. Dit antwoord is 
êckter^ wel eenvoudig, maar beziet cie 
zaatt W oppervlakkig' en daardoor ver
keerd., Dergelijké , orgaijdsaties, wanneer 
zij een zelfstandig leven hebben, laten 
■ T ö  £o föäar afschaffen. Zij hebben. 

^étMóndigé organisatie oplc zelfstan- 
:?;mäc2r t . ‘ontwikkeld en qenieten 

äaiS|y^LaU beschermers der revolutie. En 
i a a r  Wässesü^den zich nooit rein ont- 
^ k » , ; ^ 0 | r ^ t - i r i è e n S voor 
fie1E Zuivere ïoel gestreden wordt, maar 
(fe'"doelstelli-Hgen zich in de strijd ont-

dat veel'

de invloed der tradities van vroegere 
perioden in de klassestrijd.

‘Hoe logisch is het dan voo/ een qparte 
militaire organisatie zich te plaatsen, aan 
de zijde, die hun macht be jtendigt. Het 
is niet alleen logisch, het is onvefmijde-

! Het propageren van e;en „soortgelijke ' 
organisatie, zoals Lenin het noemt; is*j 
puur |miïitarisme, ook ^al is men van K 
mening» dat deze niet „de^r uitbuiters 
doch de uitgebuitenen dient”. , Zo 'n 
organisatie zal, zoals alle aparte organi
saties, in de eerste plaats zichzelf dienen. 
Wtj kunnen ons best voorstellen, dat b.v. 
de R.CJP. het hierin met Lenin eens is./ 
Het militaire vraagstuk, toch, is hier het
zelfde, als het vraagstuk der partij. Een 
partij, die zelfstandige macht ontwikkelt, 
meent, dat niet de klasse, maar de partij 
het communisme brengt en zal de macht 
niet meer vrijwillig afstaan. Dit conflict 
hebben wij in de revoluties van 1917 in 
Rusland en van 1918 in Duitsland mee
gemaakt.

Daarom propageren wij: zelfstandige
macht voor de klasse, verenigd in hun 
bedrijfsorganisaties, waaraan al het an
dere ondergeschikt moet worden ge
maakt en waarvan het in dienst moet 

"worden gesteld. Wij menen ook niet, dat 
het militair geweld het wapen bij uit
stek is. De R.C.P. kan ons verwijten 
dat wij „zwijmelen” over massale dienst
weigering, maar wij hadden toch graag 
gezien, dat met de actie van te weigeren 
te arbeiden, toen de eerste troepentran
sporten naar Indonesië plaats vonden, 
zich de .massale dienstweigering verbon
den had. De'-R.CP. toch ook? Welnu, 
dan past het niet over zwijmelen.te spre
ken, ihaar te erkenden, dat ook militaire 
dienstweigering der massa een strijdmid
del is en op bepaalde tijden een zeer 
doeltreffend. Het kan een geheel leger 
desorganiseren en lamslaan, al weten

zaine opstand van de arbeiders in het 
Roergebied van 1920 laten zien. De ar
beiders trokken uit de fabrieken op en 
het leger werd afgelost en verzorgd 
drör de massa zelf. iHet was de niet tot 
zèlfstandige militaire organisatie uitge- 
groeide massa. De massa, dit een ge
regeld ‘ léger aanviel en versloeg, in 
samenwerking met de algemene staking, 
liet ons zien, hoe het kan. Ook dienst- 
weigèring en overlopen deden zich hier
bij voor.

W ie nu dit: woord „selbsttätig fo 
het woord zelfstandig veranderd heeft, 
is niet met zekerheid te zeggen. Doch 
daar Lenin van een „soortgelijke or- 
ganisatiev spreekt, is ons duidelijk, wat 
zijn opvattingen waren. Door dit woord 
buigt hij de gedachte van Fr. Engels om, 
in de richting van een apart staand leger. 
Dat in de nieuwe Duitse uitgave de fout 
niet yoorkomt zal hierin gelegen zijn 
dat men ze ontdekt heeft. Het is niet 
eerst, sedert onlangs, dat de fout ontdekt
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Een zeker professor Tammes weet de vertrouwt op het
krijgskundige realiteit van heden zo ders tegen het na;
duidelijk te schetsen, dat de toehoorders een groeiend besef
het koud over de rug loopt. De macht heid van ieder per

e van de strij- 
en meent, dat 

^veraatwoordelijk- 
ijk, ons de plicht

van de mens over de materie is door de van moedig handelen-zal opleggen. „Dat
laatst^ ontwikkeling der natuurweten
schap enorifl vergroot en wordt aange
wend voor de oorlogsvoorbereiding.

Deze wereld is bezig haar zelfmoord 
voor te bereiden.
■Zó vertelt ons JHet Parool"/* naar

kan de eerste stap betekenen naar we- 
reldredding en we^eklinkeer.,

machtigen verwerven ook weer bezit 
langs deze weg, verkrijgen uit dit bezit 
de winsten, en steeds groeit hun geza~ 
menlijke macht De meerderheid deiy men~ 
seri is aan deze gang van zaken genade
loos onderworpen. Zij beschikken alleen 
over hun arbeidskracht en moeten deze 
verkopen, om hun levensbenodigdheden 
te kunnen kopen. Om te mogen werken 
inet het bezit van anderen en daarmede 
alles te produceren, wat de bezitters ver

werd. Ongeveer 15 jaar geleden is e r |  aanleiding van Gromyk^s voorstel om

O p één punt kunnen wij het met de langen, is de werkers in het algemeen een
hooggeleerden en m ét' de krantensch«,- bcstaan toegemeten, dat hen in de per
vers eens zija: als e r jé e n  grote tegen- maneneie in staat moet houden deze
stroom ontstaat, wonien we met zijn on<icrdanige tol in dé samenleving vol
allen in ijltempo de afgrond ingezogen. te houden; Maar deze maatschappij is

actieve wolken en dergelijke enorme ver- van de nieuwe dreigende catastrophe en ontwikkelfag tot stilstand is gekomen en
metigingismiddelen, „buiten de wet te over de vorming van «en tegenkracht, nict anders meer doet> dan 2icJl op de
" verschillen wij zóveel van opvatting, als otlde voet steeds wcer herstellen. In dezeplaatsen.

reeds in een artikel in het persmateriaal| het gebruik van atoomwapens, radio- Voor het overige, oiatrent de oorzaken niet een geheel, dat op zekere trap van 
van de Injt^Êommffiistèn op gewezen § r"  ‘ Ä x ^
dé zaak zat toen Z9: In deze oude Duitse
uitgave'ï w as/W eg^aa^; de^pa^Ége inrT ut iiihimiii 1111 iiniinniniiiininTi   juist overgenomen, maat wanneer« De geleerde en ongeleerde leiders in maar een klasse, die aan -de macht is en
Leniri dan later er weer naar verwijst I  onze lieve maatschappij zien dus ook wel ondanks alles die wil behouden, kan ver
schrijft hij steeds „selbstständig*. Dit zall waar de huidige situatie ons heen kan schillen van een klasse, die om de macht
oorzaak zijn geweest, dat Gorter ook ft »  voeren. Vanzelfsprekend geven zij wegen in de maatschappij zal moeten vechten,
de passage uit Engels selbsttaetig aU B «an, waarlangs we, zouden moeten gaan, om deze dan naar geheel andere richt-
zelfständig heeft vertaald, waardoor het |  om niet in de dewjfe (en misschien defini- 
geheel onbegrijpelijk wordt. En déze on* tieve) hel terecht te komen. Een Cana

dese psychiater geeft de mensheid nog

yte’ i rr 1 tttt
, a

1# .« ^  tO W  SU m ÉR  GEVONDEN.
25 Mrt. lazen

Jbetl Jx^W^««4^.opscfh»i£t het

tu<H}penyh^bb^i Maan- 
w È Ê Ê ' ‘  ‘  ~  ^ k e r e p i ^ J ^

. _____ van Modfoflcerto op Oost-
Java ongeveer 10.ÖÖ0 ton suiker gevon
den. De Nederlanders ontmoetten geè» 
noemenswaardige tegenstand, toen zij j.l. 
Zendafj ^ a j i^ ^ o ^ k e B ta  ppriikten.” 

Blijkbaar is het dus mogelijk, dat je
iets” op tegenstand 

moet rekenen. Tenminste, anders begrij- 
ff«  ^ned-nraarnm. er. zo SOe-

ciaal bij moet worden vermeld *,dat de 
Nederlanders geen tegenstand ontmoet
ten*.

Ja, ja, een mins kan teugeswoordig wat 
metmaken! . *

Gezondheidszorg in Indonesië.
Op desbetreffende door het Tweede 

Kamerlid Goedhart gestelde vragen, 
heeft de minister van Overzeesche Ge
biedsdelen, volgens het . Vrije Volk het 
volgende geantwoord:. .

„Voor de import van medicijnen in de 
Republiek Indonesië is geen vergunning 
nodig, wel echter voor vervoer' van ge
neesmiddelen naar het binnenland in ver
baad met hét voojlkomen Van grote dief-

begrijpelijkheid heeft geleid tot de o 
dekking van de fout. W e begrepen het 
werkelijk niet en hebben daarom Engels
zelf opgeslagen.

Dat wij Trotzki generalissimus hebben 
genoemd, terwijl hij offideel deze titel
niet had, vinden wij niet van kelanij ■ Ccn 2|cn €n wetenschap
Iedereen weet wel, dat hij geen korpO" |  öjieen ge*bruiken ten bate van de mens.

..Het Parool” zegt verder, dat de mens- 
tekl moet gaan gehoorzamen' aan zekere 
opvattingen, -die „dwars ingaan tegen
de natuurlijke behoefte van staten en 
individuen om zichzelf ten koste van de

twe<* jaar de tijd om te bewijzen, dat zij 
in staat is in vrede met zichzelf te leven.
Hoef dat dan -moet,! vraagt |g i j |  Wel,.- 
|egt een Hollandse professor, door terug statengroepen steeds 
te keren tot een christelijke geldbfsoverr uit de wezens

iging. De mensheid moet zich tijdig ais

lijnen te kunnen 
;Buiten de tegenSt 

de dreiging vdn^oor 
aan de dag treden, 
andere tegenstelling 
En zoals de strijd

raai was.

kapitalistische 
rijkste karakt 
pij vorm de tegenst 
en arbeid, tussen

eren. 
die nu door.

de maatschappij, 
ssen de staten en 

nieuw voortkomt 
van de moderne 

is de belang- 
e maatschap- 

tussen kapitaal 
en bezitloze,

maatschappij werken de twee factoren, 
die door hun uiteindelijk onoplosbare 
tegenstelling steeds weer oorlogen tussen 
de machtigen onderling veroorzaakten en 
telkens opnieuw de strijd tussen heersers 
en onderdrukten openlijk deed uitbreken, 

m in de richting van een definitieve beslis- 
%eer zo duidelijk stag,

t er immers een 0 C strijd om bezit en macht tussen de
heersers loopt tenslotte uit op een strijd, 
die de gehele aarde omvat. De strijd 
van de individuele ondernemer uit de 
oertijd van het kapitalisme tegen de an
dere individuele kapitalist om de winst, 
om meer bezit, om meer macht, is in 
onze dagen uitgegroeid tot de strijd van 
kapitaalsgroepen, geformeerd in* de na
tionale staten en dezfc weer samenge-

stallenjfuit de goe ver nemen tsvoorrad 
O p aanvragen door het Rode Kr 

e.d. werd* nimmer afwijzend beschikt..--—*—  „   ̂ k » » an(k r te handhaven.,, „Men** moet de
In het afgelopen jaar werden ten ■ grote vericj(j|1jg# om 2jjn siag tc slaan

hoeve van de de burgerbevolking in ■ ŷ r ^  aanwending der kolossale
gelhele archipel geneesmiddelen ter wa ■ machtsmiddelen wordt verhinderd door
de van zes millioen gulden geilev<era. „effectieve ordening en contróle”, weten

Van Maart tot December 46 werd ■ wcersjaan# [>c vijand moge ditmaal
de republiek hiervan een hoeveelnei ■ Kinder duidelijk te onderkennen zijn, hij
waarde; van ƒ 342.000. overgedragej^ |  moê  wor{|eil opgespoord. (Hij regeert

W ie deze cijfers nauwkeurig be j ■ overal, waar men zich overgeeft aan 
zal bemerken, dat dus slechts ? spCt. »drang naar zelfvernietiging, 
de geleverde geneesmiddelen* in de K $  De schrijvcr ^  #Jlet patooV> weigCrt

tussen heersers en onderdrukten, tussen
uitbuiters en uitgebuite». Deze maatschap- voegd tot een statenblok, tegen één an- 
Pif is een klassenmaatschappij, ; dere geconcentreerde, machtsorganisatie.

De grondvesten hiervan zijn het pri- Het doel is de vernietiging van de ander,
vate bezit aan grond, aan grondstoffen om zó de alleenheerschappij in de wereld
en aan kapitaal en de mogelijkheid, hier- te veroveren. yv >
mede te latep werken* om de bezitter In deze strijd der kapitaalsorganisaties 
méér bezit op te leveriè^ en hem hiermede om het bestaan, om de macht, om de
macht te doen uitoefenen, steeds meer alleenheerschappij, ligt de giftige bron
macht, over de mensen en de maatschap- van de hewapeningsproductie. Als de
pij. De ' machtigen en de helpers der ander is vernietigd is pas het eigen be

staan verzekerd, is uitbreiding van de

publiek zijn äangelaincL wat neerkomt M  
ongeveer één halve' cefct pet Iifdbne5££ 

Voor de onderdrukking van die zelW* 
Indonesiërs worden in hetzelfde Vjm 
honderden millioenen aan leger en vloo 
uitgegeven. • ‘ '

^  ,zich over te jjeVen aan twijfel aan 
jpc mogelijkheid tot ommekeer ten goede, 
jp om in wanhoop neer te zinken. Hij

Uit de I n h o u d : #
1. De strijd  In^Cliliia.
2 . Een nlevw bla*d Is opgesfagen.
3 . A anval op kaft CSmtmwiilsma.
4 .  Het d ram a E.V.

■■ .......... .

eigen macht over de gehele aarde een 
zekerheid. Alle edële bedoelingen ten 
spijt, is het niet mogelijk, zelfs door zeer 
openhartige waarschuwingen, om met 
redeneringen en raadgevingen aan „men** 
en aan de „mensheid” of door een alge-
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ders een deel van.de opbrengst als eigen 
inkomsten beschouwden. .Alleen nam dit

beheerst door het regiem van Tsjang Ka'y niets anders dan de oude land woekeraars^
Tsjek. en leden van de militaire kliek. Het tó

Zoals alle provincies van het nationa- /  slechts een vermomming van de oudd
listische China moest Honan zijn belas- Chinese uitbuitende klasse.listischc China moest Honan zijn belas ---------
tinig opbrengen in de vorm van tarwe en j-jet spréékt vanzelf, dat tussen al dezd 
andere graan-producten. Tijdens de oor- profiteurs de nodige concurrentie bestond!
log was deze belasting natuurlijk ver- £ n jjCt was jUist deze concurrentie, did
zwaard, omdat de troepen graan nodig Tsjang Kaj Tsjek in de regering hieldJ
hadden. Niet dat de soldaten hier werke- Tsjang had de steun van ,deze „ambtej
lijk veel van zag^n, want het graan, dat naren” nodig, maar hij kon ook niet tot\
door de regering was gerequireerd, be- Jaten, dat sommigen van hen te sterk d
landde slechts voor een zeer gering deel t>e machtifl Werden. Zo bestond de regcj
in de magen van de soldaten. Het giroot- ringspolitiek grotendeels in het tegeJ
ste deel werd door de verschillende mili- elkaar uitspelen van deze verschillend«
taire functionarissen achtergehouden en goeverneurs. Elke goeverneur had een
verdween in de zwarte handel, die hier bepaald gebied toegewezen gèkregenj
als grootbedrijf werd gedreven. waar hij de belasting moest innen éï

Op zichzelf was de toestand van China Tsjang ‘zelf zag er op toe, dat de verj
niet ongewoon. Het was het oude „gè- schillende goeverneurs eikaars rechtd
bruik” dat de plaatselijke belastinggaar- ontzagen.



bestrijdt el!

artikel is overgeno
men uit een discussieblad, uitgege-

föW Bven dorc eea groep Duitse rev<jiu- 
tionnairen, die, naar 4iet buitenland 
uitgeweken, het nazi-regiem hebben 
overleefd. Deze groep gaat uit van 
het principe, ieder uitbuiting»« en o»-
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geen voorwaarden 

gp {behalve dan de 1

tiekj - hetzij--die d emocratisch— of 
„socialistisch" is. Zij wil strijd voe
ren vóór een vrije, communistische 
samenleving. Zij wil samen werken 
met ieder, die de revolütionnaire 
denkbeelden in de wereld propage
ren. Zij heeft nog geen vastgesteld

program 
tot samenwi

Zij zal haar doel bereikt achten, 
als een program ontstaat, als resul
taat der gemeenschappelijke krachts
inspanning; een program, dat aan
spoort tot praktische strijd.
Ä f f  f f f  9f 1H u  heid. Fascisme. Stalinisme en Imnerialisme^mdelijke^ teal^ een helder inzicht ■ hebb£-n het Ik’.aargespééJd de tweede we-
in de gebeurjCTissen der laatste 30 reidoori zonder proletarische revulu- 
jaren en laat ook zien, hoe de massa- tie te ,be| indi B«ze tragische af_
act}e’ tbaü f  i^Daitslandtfttgebroken ,öop vaQ ^  wereia00rlog maakt

het heden de grote mogendheden moge-over partij- ea vakverenigingsleiders 
heen, veel meer beteikent dan eén 
eenvoudige hongerstaking.

ed der Massastakinqen.

de gro
lijk< een derde, nog verschrikkelijker

Deze discussiebladen verschijnen juist betrekking tot de,
landse politiek hei Nazi-fascisme.op het ogenblik, dat de Duitse arbeiders

klasse, na tientallen jaren in slavernij 
te hebben doorgebracht, weer in bewe
ging begint te kgmen.

Het Roerproletariaat, eenmaal de voor
hoede van de Europese arbeidersklasse,

De gevolgen wjareu katastrofaal. In 
1933 hebben de ^socialistische" en „com
munistische * party het Hitler-fascisme 
zonder strijd aan >de macht gelaten om, 

11 t - _ . . zoals zij voorgaven, de Burgeroorlog, met
is, w\ een benauwendfe grafstilte, weer 2ijn tienduizenden offers, te vermijden, 
tot een nieuwe geweldige klassestrijd ont- Nu weten we, dat een massa-opstand
WaaA S 5°alŝ wij ,dieJ scdcrt dc opstend, vaö het (Duitse proletariaat tegen de 
in Midden-Duitsland, niet meer gezien dreigende (Hitler -dictatuur de gang der

frisse, vrolijke*’ wereldoorlog, voor te 
bereiden. Dit is tot op heden de vrucht 
ener verraders politiek, die in 1933 haar 
hoogtepunt bereikte.

Men zou geneigd zijn te denken, dat 
V ' deze grote mogendheden, die door haar

nen- als de buiten- jarenlange politiek de 30ste Januari 1933
voorbereidden, en zodoende over de 
Duitse en Internationale arbeidersklasse, 
en ten slotte over de ganse mensheid de

gebeurtenissen grpndig veranderd zou 
hebben. Zelfs *een militaire nederlaag 
van de Duitse arbeiders na een burger
oorlog tegen het, door het wereldkapi
taal gesteunde Hitler fascisme, zou dit

hebben.
Om de ganse betekenis en draagwijdte 

van deze radicale ommekeer te begrijpen, 
moet men zich de laatste dertig jaren 
nog eens voor ogen stellen.

Na de eerste ineenstorting van het blij vend* verzwakt* en de totale oorlog
Duitse imperialisme in het jaar 1918, was onmogelijk gemaakt hebben. Dat leert
de weg vrij voor het proletariaat om een ons o.a. de ervaring in Franco-Spanje,
nieuwe maatschappij ' op socidlistiche Doch dat zou slechts de ergste moge-
grondslag, op te richten*. lijkheid geweest zgn, want zelfs de pro-

Toen, van 1918 tot 1923 kookte en letarische overwinning was in een in
bruiste het in Duitsland. De arbeiders- 1933 uitgebroken burgeroorlog in Duits-
klasse was veelal nog bewapend, de land beslist nog mogelijk geweest en had
bourgeoisie in een verdedigende positie, tot een Internationale proletarische op-
de imperialistische overwinnaars ver- leving gevoerd. Dfc leiders van <fe S.P.D.
zwakt en in Sovjet-Rusland een rege- en lOPD. gehoorzaamden echter niet de

grootste ramp gebracht hebben, dat deze 
Wereldmachten, die het< Nazi-fa$cisme 
niet slechts indirect — 'door het verdrag 
van Versailles en de millioenen werk
lozen — hebben bevorderd, maar ook j 
door directe ondersteuning in geld van 
het Amerikaanse kapitalisme, alsmede 
door overeenkomsten als bijv. die van 
München in 1938, of die van Von Ribben- 
trop—Molotov in 1939> zich op zijn
minst in een bescheiden- zwijgen zou< 
hullen, om niet, als mensheids- en Oor
logsmisdadigers, naast hun medeplichti
gen, in de beklaagdenbank te moeten 
verschijnen.

Het tegendeel is waar. Dezelfde heer
sers, die het Nazi-fascisme jarenlang 
gefinanciert en gesteund hebben. o m M  
Duitse revolütionnaire proletariaat lam'

ring, die nog niet vijandig tegenover de 
socialistische revolutie in Duitsland stond.

De Duitse arbeiders zijn toen echter 
in grote meerderheid de sociaal-demo- 
cratie gevolgd; nog geloofden ,zij aan de

wil yan de massa, maar die van hun 
reactionaire en imperialistische opdracht
gevers.

Zij beproefden dbuti katastrofale poli 
^  Jfiek te: rechtvaardige^ ttitt het huiche- 

burger republiek van Weimar en aan de lachtige argument dat het er om ging het 
democratisch-parlementaire weg naar het proletariaat het „nutteloze” offer van een
Socialisme. De communistische minder- burgeroorlog te besparen,
heid van haar kant schaarde zichonder Intnssen hccft zondet burgeroorlog 
d<.Moskouse 3de internationale Op die äan de macht ^ komeR Paxi^  nlc»
wijze vertrouwden de Dufcse arbeiders- tienduizenden, maar millioenen nog
massaas. m strenge discipline, tot 1933 eens millioenen öfters gekost; een mil-
twee bürokratische krachten -  de So- hoKa atttJ. {Bscisten zijn in de co»,
ciaal-democratie en de Komintern — in- centratiekampen - ’Van Himmler afge-
plaats van slechts op hun eigen klasse- slacht; tien tot vijftien millioen zijn aan
kracht te bouwen. de fr0aten, door 4e. bombardementen, in

Achter deze beide partijen stonden de gevangen- en verbanningskampen el-
toen reeds aan de ene zijde het „demo- lendig omgekomefc. De tweede wereldoor-
cratische", aan de andere kant het „rus- log heeft in alle landen der wereld meer
sische"imperialisme. Deze hadden geen dän 5Ö mUlioen^offers geëist Europa is
belang bij een sociale revolutie, in Duits- voor lange jaren verwoest en verniel ‘
land, integendeel, zij vreesden die en Honger, ellende, epidemiën en haat d
steunden direct en indirect zowel met Volken ondeftig  verscheuren de men*-

Ben tegen alle klassenstrijd,
’t Spruit voort uit collectiviteit. 
Het is arbeiderisme.
Met heel m’n hart en nieren sta 
’k op ’t standpunt van het 
listische socialisme.

'• i
Mechanisering van de geest 

„ h  altijd mijn bezwaar geweest, 
Tegen 't vulgair Marxisme, ‘j  j 
(Het is verzuurde eenheidsvla,
’t Brengt gisting in het persona
listische socialisme.

■M l
Het
Ook zonder 
(Net of ze 
Het zingt 
Voor perso-v 
listische <

den* Parijs, New Y<*rk en voG 
Kremlin, waar op dft moment

Oor ’t  volk heb ik een giroot respect, 
j> ’t werkt (ofschoon het ook verrekt) 

ijverig fanatisme, 
tt volk, het ligt me aan ’t harte na,
« ’t meeloopt met h e t personae 
tische socialisme. '

* geest ia voor mij nummer één.
I stof aanbidt slechts het gemeen, 
tyn intellectualism e  

g’leide economica 
tomt het verheven persona«
^che socialisme.

kunnen nemen, 
levensmiddelen

T

..te slaan, leden

'kolenrijke industriecentrum van Europa, van nu eens revolutioi
waarom in Moskon zo woedend gestre- dan weer angstig t«
den wordt, te verhinderen, het juk af Versleten arsenaal van rc
te schudden, dat de Duitse bourgeoisie, verrader spolitiek, moest nu
na de nederlaag van de proletarische op- doen.
stand in het Roergebied in dé twintiger Juist als ia 191* tot 1933 J
jaren, met behulp van de partij- en vak- nu weer, dat de Bonzen
verenigingsleiders hum weder had opge- hoofd van de stakingen en

ML-aigaa^_Ksaea. ncaen .als aanklager» .Jf-fld- J je t  juk^ jja? door IHitler’s _over^ „  jiea.mpeten. stellen, met hei 
en rechters op, wel is waar aiet tegen winning voortdurend ‘zwaarder werd en ze de kracht ervan breken, 
hun beschermelingen, de Nazi-burokra- dat nu, verscherpt door onmenselijke hon- Zullen zij er in slagen? Tot
ten, die als „onontbeerlijke specialisten” 8er> niet meer te dragen is. is hun ook dat niet gelukt De
(specialisten in uitbuiting en onderdru- Roerproletariaat is nu eindelijk schijnt no j in ontstuimige op
king) meestal nog de goede baantjes begonnen, het antwoord te geven. Se- van lange duur te  zullen zijn, en de m**-
hebben, maar tegen het Duitse volk, dert de laatste wekeft>in Maart gaan de noeuvre van de bonzen minlitlrlrfn deer-
tegen dé millioénen arbeiders, arbeiders- stakingsgolven door het land. Zij komen lijk. Toch zegt dit nog niets over de
vrouwen en kinderen, verminkten en oude van onderen op, van de kolen- en staal- afloop van het gevecht Het zal ons in
lieden, de offers van gisteren en van- arbeiders uit Essen en Düsseldorf, van de ieder geval v e ri> azo |^ ^ ^ p ^ ^ ^ tw aa i^ |

Twee jaren van de meest onbeschaam
de bezetting en uitplundering leren ons, 
dat de imperialistische overwinnaars geen 
haar beter zijn, dan hun Nazi-fascistische 
medeplichtigen, die zij in 1933 aan de 
machf geholpen hebben.

arbeidersvrouwen en*, arbeidersjeugd uit reus zijn 
Keulen en Osnabrficlft Spontaan zijn deze slag na 
massa-stakingen uitgebrokea en zij heb- Doch
ben zich omgezet in massa-demonstraties, ligt, zoals 
die een steeds meer. stormachtig
ler dragen. vr

Op het ogenblik, dat wij dit schrQ___
De imperialistische overwinnaars zijn demonstreren en staken honderdduizen- 

naar Duitsland gekomen, om daar het “ ?s ^oederdduizenden. De
Nazi-juk in stand te houden en te ver- in hct zi,n zwart van
z waren; om de Nazi dwangwetten te en demonstrerende mensen -
benutten voor een uitbuiting van de ar- m fa s’ ? n ^ hunner schreden
beidskracht in het groot, ten bate van « .  hun leuzen weerklinken 
de * imperialistische oorlogsmachine in iKneel
W est en Oost. De over winnende impe- 
rialististen zijn naar Duitsland gekomen, 
om hier (op dezelfde wijze, als de Nazi’s 
dat in de bezette landen gedaan hebben) 
alles te plunderen, wat het dwang, sy
steem van het Derde Rijk, bij g'ebrek aan

niet meer plunderen1 kon. Zij 
men, om elke, nog zo geringe demo

cratische bewegingsvrijheid aan banden 
te leggen..

Zij zijn vóór alles gekomen, om het 
proletariaat van het Roergebied, hét

1. f r f i-i noeuriemssen.

zal werken

mV'¥*1 3 TW * •*
^ '* 8 '■f p 1f  ■' •'

e tponunekee^

EEm: Kremlin ̂ heen te drin- nu toe slechts 1 bewq-
énd zen, dat ook jluist ia Duitsland, ftegengen en werkt 

voorteken.
De 

Duitse 
meer. veel 
jarenlange 
meer dan een

Nog weten 
gönnen
aflopen. Tot op 
geoisie, die 3oör het  ̂
tegenwoordigd werd* angstig teruggewe
ken. De Britse troepen mogen zich niet die 
op straat vertonend la men niet meer 
zeker van hen? Ook zij willen naar huis.
Ook zij hebben reeds dikwijls bewezen. .  __  ______  ___     
dat zij meer sympathie voor de Duitse dat veel gesmade proletariaat, 
werkers hebben, daar voor hun eigen of- de professoren en bureaukra
fideren. Deze keer zou de zo lang ver- waar leven, maar waarop
boden verbroederiagi-wel 
andere, voor de 
wenste w

bewijs is nu precies

w »v u ,  u i a c u  w i
een geheel hoogmoedig neerzien,, 

klasse onge- En het is juist het
ind^istrie-centrum v 

te zen- zekere demagoj
v belasterd w e e d __

De vakverenigindi-bonzen. ab  trouwe dat heden weer in
nechten van de telkens heersende maar- interna)

schalken (van Von Hindenburg tot Sta
lin) hebben hun beat gedaan, de bewe
ging ia de kiem «  «smoren. Het is hun 
niet gelukt. - . -

Het gehele, van ■> ouds beleende arse
naal van vafee betoften, bezweringen.



v»'

l n  dc tweede grote wereldoorlog heb- bezitters van macht en rijkdom, ene£-
ben de strijdende partijen laten zien tot zijds en aan de andere zijde de bezitlozen,
welke prestaties bet moderne kapitalisme de werkers van stad en land. 
in staat is. Wetenschap, technieik en or- Deze scheiding is van doorslaggevende
■ganisatievarmogeitt «werden aangewend betekenis voor de huidige, bijna overal

Uit voortvloeiende ellende en tenslotte het 
sultaat van een totalitair regiem, dat 
verbiddelijke onderwerping eist van 
en èan elke richtlijn van de heersende 
oleratie, dit alles wordt dè arbeiders 

uiten Rusland "voorgehouden als het 
sultaat van de uitoefening van arbei
dsmacht, als het communisme. Het lägest 
ajeriële levenspeil van de werkers in

öp'ëën wijzérdfé — als we künnén afzien— eêf7WéiréM,'-'iapw@Ef^"'- öfaatschappelqke Rusland wordt regelmatig in de pers ver-
meld, steeds-met de bedoeling te laten 
zïénV dat ,,het commubisme” ook mate
rieel geen verlichting voor de noodlij-

bew on-

klasse

»■'ai
J -

van de gruwelijke gevolgen 
dering afdwingt.

De internationaal heersende 
toonde haar macht over mens en mate« 
rie als nimmer tevoren. Tegelijk echter 
hebben alle volkeren der aarde ervaren 
waartoe het imperialistische kapitalisme 
m zijn uiterste consequentie leidt.

Niettemin hebben millioenen er aan
vankelijk-op vertrouwd, dat de beloften 
van de overwinnaars in die gigantische 
strijd, verwerkelijkt zouden worden. Zij 
hóópten, dat werkelijkheid zou worden, 
wat de machtigen der aarde voorstelden: 
een leven zonder wapenrumoer en vrees, 
een léven zonder onderdrukking en

orde. Hierin vinden* niet alleen de uit
gebuite proleten huA grote eenheid, maar 
voelen ook de uitbuitens over de gehele 
aarde hun. tenslotte boven alles uitgaan
de, saamhorigheid.' (Belangrijker dan de 
imperialistische tegenstellingen is ook 
voor de heersende klassen de »klasse- 
tegenstelling. Voortdurend is de aan
dacht, openlijk of bedekt, in het bijzonder 
op dit terrein van strijd gericht.

de oörlo< 1 ”  *Bijna direct na >rlog hebben de
arbeiders in verschillende landen po-

den de bevolking kan brengen.
Een deel van de arbeidersklasse ge

looft, dat alle verhalen in de niet pro- 
stalinistische pers en literatuur vals of 
gelogen zijn en meent, dat het door steun, 
te verlenen aan "de nationale stalinistische 
partijen, de strijd voor het door hen ge
wenste communisme bevordert en de ka
pitalistische klasse afbreuk doet. Dit deel

gingen gedaan de beloofde lotsverbete- meent, dat door de leiding van de partij,
ring. af te dwingen. Bijnia overal heeft als deze maar sterk genoeg is gemaakt,
dat felle maatschappelijke conflicten op- een zelfde paradijs kan worden gesticht.
geleverd en de klasse-tegenstelling dui- 

wreedheid, een bestaan zonder gebrék delijk gedemonstreerd* Voor iedere pro-
aan het nodige voor allen en uitzicht leet werd zichtbaar; dat allen, die macht
op eén toekomst, waarin door eensge- hebben of begeren/;zich wezenlijk tegen
zinde arbeid met alle beschikbare hulp- de lotsverbetering van de werkende mas^fl
middelen, het geluk op aarde een flink sa verzetten, vooral als deze hiervoor Stalinistische machtspolitiek en schakelt
stuk dichterbij zou komen. Van dit alles zelf ü. strijd opneemt. hen zo in bij de ene imperialistische strijd-
ls jiiets terecht gekomen. • Maar de werkers kunnen niet nalaten macht. Deze, in zich zelve verdèelde„

steeds weer opnieuw ae strijd op * te tweeslachtige politiek der stalinisten, die

als volgens de propaganda der stalinisten 
in Rusland zou bestaan. Het beeld,*, dat 
deze proletariërs van Rusland hebben, 
doet hen hun klassestrijd vereenzelvigen 
met de belangen van de internationale

*' De oorlog ging over 
vrede. De oorlogsmacht 
ten dele geliquideerd en aan de verbe-

m een rumoerige 
werd slechts zeer

dat zij, terwille van het herstel en de 
tering der wapenen Wordt ijverig door- opbouw, genoegen gullen nemen' met een 
gewerkt. Nieuwe objecten-  van strijd minimum aan levensbenodigdheden en
Sprongen naar voren en nu tussen de 

' overwinnaars onderling. In de conieren-

vatten, omdat de heersende klassen eisen, tot de. zonderlingste dingen leidt, wordt
 ' !  1  — —___ r i t  — ____   i  l _ _____. i _1 ____________ J  _  « J a m «  / 4 a  A r n  H  q . k a i / l A Mdoor de tegenstanders der arbeiders aan

geduid als ,.de communistische politiek**.
De legerorde uit het jpauseÜjke hoofd

kwartier — „»wég met het communisme** 
— gebruikt de begripsverwarring en pro-

strijd op. Voor de doorvoering van hun beert de ideologische breuk, die reeds 
programma hebben de heersers echter door het leger der bezitlozen loopt, over

de gehele wereld te verdiepen. De Room
se ikerk kiest hier in scHn alléén partij

toch een maximum aan arbeid zullen 
leveren. Daarom laait overal de klassen-

ties die zij belegden óm de vrede te or
ganiseren is steeds duidelijker gebleken, 
dat alle ' verschillen' uitmonden in ,een 
tegenstelling van wereldformaat. Het 
Anglo-Amérikaanse, zowel als het stali
nistische blok willen het alléén in de 

hele wereld voor' het zeggen hebben, 
e enorme krachten «worden niet aan- 

gew ^d' Voor de inrichting van een we
reld, waarin het voor alle mensen1 goed geestelijke terreur,; door de oorlog
is te leven, maar voornamelijk gericht ideeën.

dè eisen van de huidige worsteling • iHet Amerikaanse superkapitalisme en moet worden geweerd, eenvoudig in de

vóór alles de klassenvrede nodig.; Alle 
tegenstand tegen de uitvoeringen van 
hun plannen, die hunr macht moet her
stellen en^y er groten, moet worden* neer
geslagen^ Als het moet, door onderdruk
king en met de wapenen, zolang het ikan, 
door. ideologische beïnvloeding, door

r bea .

tegien het moscovitiscRe imperialisme, 
maar in werkelijkheid èn voornamelijk 
kiest hij nogmaals uitdrukkelijk partij 
in de klassestrijd. 'f

In Zuid-Amerika wordt de stalinistische 
weging, met het argument, dat buiten

landse invloed in de nationale politiek

óp de komende grote botsing.
Dé tegenstelling tussen de nieuwe te- aanval op grootscheepse wijze geopend, echte» een radicale poging gedaan om

de Rooms-Katholieke kerk hebben de illegaliteit gejaagd. Hiermede wordt

genstanders is echter niet de enige die de Onder de schijn, - dat de strijd slechts
wereld in, voortdurende onrust en zenuw- wordt gevoerd tegen de overal aanwezig
spanning houdt. 'Hoewel ook de socialis- geachte invloed van Moscou, wordt elke
tische én stalinistische partijen op deze arbeidersactie, die ontstaat door de te-
tegenstelljng veel gewicht leggen en aan leurstellingen van de vrede en door de
de massa*s voorspiegelen, dat aansluiting opgelegde versobering, bestreden onder

"bij de ene of dé andere groep de arbei- *de leuze: weg met het communisme! 
dets de bevrijding zal brengen van de » Welk een voor .»de- arbeidersklasse nood- 
druk der loonslavernij en de mogelijk- lottige verwarring. wordt - hier dbg* de
heid schept van een feetexe maatscha
ligt daär tóch niet 
tussen de mensen:

e enige van wezenJijke^elajig 
scheiding voor de arbeidende mens

élke oppositie van arbeiderszijde tegen 
armoede$%f onderdrul 
te maken en buiten de wet te plaatsen.

In de Verenigde Staten worden aller
lei maatregelen getroffen tegen de.vaik- 
bewegirig en er heetst reeds de echte 
stemming van communistén-vfeterij. Ook 
daar hét zelfde. Onder het mom van af
weer van Russische invloed wordt elke 
arbeidersbeweging vervolgd en doör hetbetere maatschappij, paladijnen van de uitbuiting in de hand arbeidersl | B

de grote 'scheidslijn gewerkt en voor hun doeleinden* gebruikt! neerslaan van de tegens^aa4 2*4tt^«röbe/-'
^tJetebeetó;d£ trde Russisch*jnfta^Sefeap- ders denkt de heersende klasse zijn po^i-

* pij b ied^w ordt door de kapitalistische tie te versterken tegen lifet Russische
t s ä ä f s mr  en sociaal-democratische . propaganda ge-

loopt door Jalle landen ? ; kenschetst als het>oajpniunJüsme. D* door
en deelt de wereld over alle de arbeiders van Rusland geleden neder-

'«öPa:
de be- laag bij de opböt|*w van het economische 

icïieyiddéfe^ de . lev^n* de hierbij geleverde.strijd,, de .hier-'

perfalisme. Maar de Amerikaans^ hou
ding is een exportartikel. ' \ \ /:*

Het moge waar 2ijn, dat bij de Ame
rikaanse steunverlening aan Europese 
landen geen politieke voorwaarderf wor-

Hf»

ge- dit brengt 

niet a ltS heT Ï



Toon y. 4. Berg „met zijn ploeg’* uit heid! Vormt uw kejn^n in de bedrijven! 
enJbloc tot het N.V.V. toe te treden* Organiseert onder reigen jMJdfng de zo

lä a t  men toch eerlijk toe geven, dat, noodzakelijke strijd en staat niet toe,
zoals wij het hier stellen, het-van a tot z dat Wie dan ook dairvan de leiding jver-
juist is. Laat men nu alle partij-politiek neemt! Dit zult gij jzelf moeten doen!
eens een 
nen. dat al 
dat deze 
macht de 
strijd van de

Allemacht 
Alle macht

lik opzij zetten en erken- 
eharrewar in de E.V.C., 

ikkelijlke strijd, om de 
toebrengt aan de 

idersklasse tegen, het 
kapitalisme: f ie t  gaat hier reeds lang njet
meer om een strijcl voor of tegen fusie. TT , . e . u  «• , j  ui j
Neen, het gaat er hier om „welke partij Het ^^ratiscfi-socialistisch  dagblad
zal in de E.V.C. het apparaat beheer- v**et Vrije Volk heeft gemeend het vol-
sen”. En aan deze strijd wordt het arbei- gende berichtje in ^en speciale omlijning
dersbelang opgeofferd.I
■ Eü zelfs, en zo willen we het dan 
ook nog stellen, al mocht men tot een 
compromis komen» een compromis waar
toe men wederzijds onder de druk der 
omstandigheden over zal moeten gaan, 
zelfs dan heeft men nog verloren. Het 
vertrouwen der arbeiders in eigen orga
nisatie is weg en men zaj het compromis 
met gerechtvaardigd wantrouwen bezien, 
in de verwachting, dat de strijd, wanneer 
de omstandigheden voor één der partijen 
misschien weer wat gunstiger, zal zijn, op
nieuw zal ontbranden. De demoraliseren
de invloed van deze strijd zal blijven 
dóórwerken, teruggang zal men nog ter
nauwernood tegen kunnen houden.

en.......Jiever officiersstokjes!
Wegéns ledergebrek kan het Rijiks- 

bureau voor Huiden en Leder de pro
ductie van bqnvrijejj ledersamdaten op rui
mere schaal niet toèstaan. Deze worden 
uit inferieure ledersoorten gemaakt. In 
dit verband doet hét wel wat eigenaardig 
aan te vernem en/dat - hetzelfde Rijks
bureau wel de nodige grondstoffen be
schikbaar stelt voor het vervaardigen
van....... officiersstokjes, die niet zoals in
Engeland uit een'; eenvoudig bamboe
stokje bestaan, maar hier met prima 
leder overtrokken moeten worden.

Het gaat hier Maar om een slordige 
20.000 -stuks!

ken en het aan de joodse en arabische 
wenkers overlaten het probleem zelf pp 
te lossen. Dat het dan geen probleem 
van betekenis meer zou zijn, wordt wel 
bewezen door dè (volgens een A.N.P,- 
radiobericht) thans optredende stakingen 
van joodse rbeiders, waarbij hun ara
bische klassegenoten deze strijd door 
solidariteitssfcakingen ondersteunen.

Indien evenwel de arbeidersklasse zich 
haar macht bewust ziil zijn en te een 
proletarische revolutie het lot in eigen 
handen neefltt, zal het anti-semietisme en 
dergelijke kapitalistische rassen*waanzin 
verdwenen zijn. Dan kan er geen Pa- 
lestina-conflict bestaan en zal dan ook 
de joodse arbeider overal ter wereld een 
Tehuis kunnen vinden.

KAPITALISTISCHE

w* do„ m m m  w  S S  £  £

■ t n tïïÖLäT SÄ  fn •1 W Sn «Wegellke voorstelling te geven als zou- 
t  *  décaocmrisct-Bocialist«! de
heid! Laat deze niet uit elkander rukken!
Versplintering is de beste voedingsbo
dem voor ^elke parlementaife-poïitieke 
partij. Juist deze versplintering verschaft 
hen de gelegenheid deze voor hun eigen 
partij-politieke doeleinden te benutten.
Doorziet dit en weet u er tegen te ver
weren. Beseft echter tegelijkertijd, dat 
een werkelijke strijdeenheid door u zelf 
geformeerd zal moeten worden. En wer
kelijke eenheid kan er slechts zijn op 
basis van de bedrijven. Daar hebt gij 
allen dezelfde gemeenschappelijke belan-' 
gen. Daar hebt gij allen slechts één ge
meenschappelijke vijand. Het kapitalisme, 
dat u uitbuit en steeds weer in uw rech-

eis
Stellen, dat sandalen voor de arbeiders 
in plaats van stökjés voor officieren ge
produceerd dienen té worden.

Maar geen enkél democratisch-socialis- 
tisch volksvertegenwoordiger heeft tegen 
de begroting van oorlog en marine ge
stemd. Deze lieden verkozen dus na
mens hun kiezers officiersstokjes boven 
sandalen.

HET J O O D S  TEHU IS .
Naar verluidt, schijnen reeds tien op* 

lossingen aan de hand te zijn gedaan, 
waaruit de Palestina-commissie een aan

ten beknot. Kiest in de bedrijven i»w eigen beveling voor de Algemene Vergadering
vertrouwenslieden, ikiest de besten en der Verenigde Naties zou moeten samen-
vertrouwdsten uit uw midden en organi- stellen. Deze oplossingen komen tenslotte
seert zelf uw eigen verzet, als in de beste allen op ongeveer hetzelfde neer. Zelf-
dagen van een groeiende E.V.C., toen ständige staten, onder vreemde opper-
deze nog niet het toneel van elkander heerschappij; indien niet direct van een
bestrijdende parlementariërs was.

Er heerst groeiende ontevredenheid in 
de havens. Telkens stuurt men u weer 
met een kluitje in het riet. De machtige 
havenbaronnen kunnen dit én durven

andere stlat, dan toch indirect en wel 
door economische dwang van Hoor sta
ten beschermde olieconcerns.

Bij geen der oplossingen die alle van 
AnglO' Amerikaanse zijde komen wordt

dit omdat zij weten, dat gij niet één zijt. gerept over de mogelijkheid tot vestiging
De toestanden m de bouwvakken van 'joden in de jdodse sovjet-republiek

schreeuwen om v erie t.H e t verdeel en „Birobidschan \  welke zeer dun bevolkt
heers, door middel van het geraffineerde is en 2 keer zo groot is als Palestina,
tariefstelsel is de gebruikelijke methode. Naar onze mening zou nog als elfde op-
Het kan alweer alleen daardoor in toe- lossing voorgesteld ̂ moeten worden, dat
passing worden gebracht, omdat mén alle Arabische grootgrondbezitters en de
een strfftlbare eenheid afwezig weet. westerse „democratische" garote mogend-

Vormt daarom dan ook deze strijdeen- heden de handen van Palestina af trek-
8

Naar aanleiding van de berichten over 
het z.g, doordraaien op de veiling te 
Venlo van grote hoeveelheden spinazie, 
die de minimumprijs van 8 cent per kilo 
niet konden opbrengen en* dus naar de 
mestvaalt verhuisden, zegt de Nw. Apeld. 
Crt. terecht onder meer het volgend 
„het heeft op, ontstellende wijze de ver
wording’ welke de Europese beschaving 
naar een volslagen débacle dreigt te voe
ren, geïllustreerd. Het zal wellicht niet 
de eerste reactie zijn van velen, die het 
gebeurde uitsluitend in zijn economisch 
aspect beoordelen. Deze kant van de 
zaak is inderdaad uitermate belangrijk 
en wij dienen er dus enige kanttekenin
gen bij te maken. Maar voorop zij hier 
gesteld, dat wij, dieper 'beschouwd, te 
maken hebben* met een probleem van. ze
delijkheid, met eén exces van in wezen 
nihilistische verwording/’

De kapitalistische verhoudingen waar
onder we leven en waarvoor we bereid 
moeten zijn op hoog bevel te sterven, 
laten niet toe. dat de Nederlandse huis
moeders de groenten kunnen kopen tegen 
voor hen redelijke prijzen, terwijl mil
lioenen slachtoffers van het Hitlerregiem 
doodhongeren. Wij hebben Jiierop maar 
één antwoord:

W eg met het kapitalisme, in welke 
vorm het ons ook verdrukt.

Alle macht aan de arbeidersraden; een 
gemeenschap van vrije en gelijke produ
centen en consumenten.

Eerst dén zal de productie op de be
hoefte kunnen worden ingesteld en is 
„overproductie'* naast „onderconsumptie’V 
onbestaanbaar.
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