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In ons nummer van 24 Mei j.l. zetten 

wij in het artikel „Honger en Voedsel- 
monopolie” uiteen, hoe in ongeveer de 
gehele wereld en als ergste voorbeelden, 
in Duitsland, Italië en Frankrijk de bé- 
**olking—(du» grotendeel»- <le- -arbéidess
klasse), de grens van het bestaansmini
mum had bereikt. En dat alles, wat de 
heersende .klasse onderneemt, om te 
trachten daarin verbetering te brengen, 
o.a. door het instellen van een Voedsel- 
raad of andere instanties, met mooie na
men als È.A.O. eii LF.A.P. en wat daar
vóór al geprobeerd is zonder succes is. 
Zonder succes moet zijn. W ant het gaat 
er bij deze instellingen niet om, de hon
gerende bevolking aan voedsel te helpen, 
zonder meer. Aan de export van de nood- 
zakelijkste levensbehoeften naar de ver
schillende landen, zijn voorwaarden en 
belangen verbonden. 'W ij schreven dat 
„politieke invloedssfeer”, „politieke en 

economische transacties” daarbij de voor- 
'naamste rol speelden. Zoals bij alles, wat 
zich in deze kapitalistische maatschappij 
afspeelt, is het het winstmotief, wat in 
dezen de doorslag geeft.

Overigens is het volstrekt niet nodig, 
ver van huis te gaan, om te ervaren, hoe.

* in het kapitalistisch systeem, geen be
hoorlijke ordening in de voedselvoorzie
ning kan gebracht worden. Jiet onzin- 

«nige, onsystematische in de voedselpro
ductie, demonstreert zich wel heel sterk, 
door hetgeen we op de groenteveiling 
zien gebeuren, want in de Vaderlandse 
Pérs kunnen we herhaaldelijk lezen, hoe 
grote voorraden doorgedraaid en vernie
tigd worden. En dat, terwijl zowel in ons 
land als elders, duizenden snakken naar 
verse groenten.

Maar hier gaat het ook weer niet om 
de behoeften, maar om de winst. Het 
kweken en omzetten van veldproducten 
is een kapitalistisch bedrijf. De op de 
veiling aangevoerde producten mfbeten 
een minimumppifs- opbrengen.- Maar die
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vooroorlogs berekend, hoogstens 8 cent 
zouden moeten kosten), niet veroorloven, 
aarigezien haar wekelijks huishoudgeld 
niet de verhoogde prijzen, geen gelijke 
tred heeft gehouden.

Of w%rdt, zoals dat enige tijd geleden 
. gebeurd is, de export van veldgewassen . 
naar Engeland plotseling stopgezet, oä-  
dat ook daar de groenteteler en -handè-

prijs moet zo berekend zijn, dat ‘de winst 
onder alle’ omstandigheden verzekerd is.

Tussen het veld, waar het gewas ge
kweekt wordt, en de tafel van de consu
ment bevinden zich een aantal instaties, 
die alle aan de groente verdienen moeten. 
En ten slotte zijn het dan de verbruikers 
(dat zijn in hoofdzaak de arbeiders, want 
die vormen het grootste déél van de be
volking), die dat alles moeten opbrengen. 
En zo ze dat niet ten volle kunnen, om
dat wel de prijzen, in verhouding bijv. tot 
die van voor de oorlog, verveelvoudigd 
zijn, maar de lonen, naar dienzelfde maat
staf, niet, dan eten ze maar minder of 
geen groente. Want, al is -de aanvoer op 
de veiling ook nog zo groot, beneden de 
minimumprijs kan daar niet verkocht 
worden, aangezien dan iiet winst-percen- 
tage ónmiddellijk zou dalen. Dus liever 
doordraaien en vernietigen, dan goed
kopere producten op de markt brengen. 
Daarom is iedere storing, die de winst 
bedreigt, uit den boze.

Groeit het gewas, zoal® in de laatste 
weken, door het gunstige weer te snel, 
dan is de aanvoer groter dan normaal, 
maar wordt door de handelaren niet af
genomen, daar zij hun eventueel grotere 
voorraad toch niet zouden .kwijtraken, 
want ook dé 'huisvrouwen, we doelden 
daar reeds op, zijn aan een minimum ge
bonden, ep dat is het gezinsloon. De huis
moeder kan * zich de weelde van bifv. 
vier kroppen sla a  35 cent per stuk (die

laar wirtSt ffiffiEf iïïak"è^éa "d|6 Engëlsê: *è- 
gëring meent, op deze wijze het inlandse 
groentebedrijf te kunnen stimuleren, dan 
is dit weer oorzaak, van een overvloed 
op onze marjeten. Een ovèrvloed, die, om 
dezelfde redenen, evenmin de binnen
landse consument ten goede komt, terwijl 
de Engelse arbeiders ook best wat meer 
van het vitaminerijke voedsel zouden 
kunnen gebruiken. En de enige raad, die 
het* kapitalisme voor dit probleem weet. 
is vernietiging.

Het „geef ons heden.......V wordt nog
in vele talen, ook door de kapitalisten 
gebeden. M aar de -nadruk wordt door hen 
wel heel sterk op „ons” gelegd. En als 
het „geven” niet vlug genoeg gaat, wordt 
er eenvoudig „genomfen”. Genomen, om 
in de bijbel termen te blijven, van hem. 
„die niet heeft”.

De oplossing kan alleen komen, indien 
de productie uitsluitend gericht is op de 
behoefte en het winstmaken daarbij ver
valt.' V' / ;'?■* nv-

lEn wie zouden beter in staat zijn, deze 
oplossing tot stand te brengen, dan 
die onmic^ellijk belang hebben bij 
evenwichtige productie en distributie? ;

Het kapitalisme geeft in elk opzicht 
blijk in deze materie te kort te schieten. 
Een communistische maatschappij alleen 
zal capabel zijn ons „ons dagelijks brood”1 
in welke vorm ook, te verzekeren.

toch met die geringe productiviteit van 
de arbeiders nog wel los te lopen.

Ook de machinefabriek van Stork te 
Hengelo heeft niet zo kwaad geboerd. 
Over 1946 werd, na afschrijving van 
ƒ 1.094.000.—% nog een winst gemaakt 
van ƒ 735.000.—. Eigenlijk dus een bruto
winst groot ƒ 1.735.000.—. Over 1947 
zegt men, kan het resultaat met vertrou
wen tegemoet worden gegaan, mede ge
zien de gang van zaken in de reeds ver
lopen maanden van 1947. De fabriek is 
zeer ruim van orders voorzien.

Laten Wij het voorlopig bij deze twee. 
Naar gelang de jaarverslagen bekend 
worden gemaakt, hopen wij er nog näder 
op terug te kunnen komen. Deze twee 
verslagen doen echter reeds zien, dat wij, 
Twentenaren, heus nog wel fier in het 
rond kunnen blikken en bij Holland niet 
achter blijven. Ook wij dragen ons steen
tje aan de wederopbouw, bij.

De arbeiders, vraagt U, hoe het daar
mee staat? Ja ziet U, daar draait het 
juist om. Die, doen voorlopig éën ding 
daar goed. Kankeren. Kankeren op dit 
en kankeren , op dat, doch door al dat

kankeren vergeten zij één heel voornaam 
ding. Dat al dat kankeren op anderen 
niets helpt; Dat ze het alleen zélf kunnen 
en zulleh moeten' doen,. Én dan natuurlijk 
niet alleen als individuen, doch gezamen
lijk, als bedrijfseenheid. Zelf in de bedrij
ven de bedrijfskernen opbauwen, zelf in 
de bedrijven de arbeiderseenheid tot 
stand brengen. Dan behoeft men niet lan
ger te känkeren, doch dan kan men da
den stellen. Dan heeft men zelf een wa
pen gesmeed, door middel waarvan men 
zeggenschap over dé productiemiddelen 
bevechten kan; ï)a n  eerst kan er een tijd 
komen dat men kan zeggen:

Ook in Twente gaat het goed!

Wevft nieuwe a&onne’& 
vcéx  „SpxudacuA”
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Nog meer
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ïn Het Parool van 7 Juni vonden, we 
het volgende: ^

Alles apart.......
-> ßi. ' • i. '*;• " *  ̂6'j f v; ■V'1 - * ■'% - * ' ï'\ f*,’’ ‘ • i

Architect Rein H. Fledderus vertelt in 
een beschrijving van de «Tennesseè-vallei 
(waar een groots waterwerk is gebouwd. 
Red .Sp.) in „Bouw”.

„Met prachtige bronzen letters staat 
het in een wachtstation: gebouwd door 
de democratie voor het volk van de Ver. 
Staten en daaronder zijn twee fonteintjes. 
Boven het' ene staat „White” (Blanken* 
Red. Sp.) en boven het andere „Colour-S 
ed” (Kleurlingen, Red. Sp.) en dat laat" 
ste is het fonteintje, waar de, negers al
leen ui*t mogen drinken evenals er ook, 
zoals overal in het Zuiden, aparte toilet
ten en W .C.’s voor negers zijiv Raar* 
volk, die Amerikanen!0

Tot zover Architect Fledderus. Wij 
zouden ér hem op willen wijzen,, dat dit 
„rare volk” nog iets speciaals <tapr de 
negérs heeft en dat is het lynchen.
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op cen scnoen 
le opbouw van 
lacht der oude

vroüw 
ie wel

m é  tot atel 
naar fabriek, 
èn piactisché



dc hoop van de 
in Duitsland en

Naar Azië om concessie~6uit 
De Islam drijft de Joden uit.
Pat zijn gebeurtenissen!
De Christen zweert bij t̂ oude boek 
Een Nazi hangt zich met een vloek 
En Manus vangt zijn eerste snoek 
Nou blijft hij nog wat vissen.

Het woelt en bruist, ’t komt niet tot rust 
t Staat overal naar hartelust 
Te koken en te sissen.
Geen oorlogswond is nog geheeld.
Het ^oorden heeft het hart vereeld 
En Manus heeft zijn tuig verspeeld 
Het haögt tussen de lissen. W '
Nou kan hij niet meer vissen.

Èen lome druk maakt ’t  leven >zw 
Én Manus heeft nog één tiïgêéz 
Die rookt hij onder ’t vissen.



heeft, kunnen wii in de eerste plaats 
in Rusland vaststellen, maar ook meer en

feodale heerschappij door dc burgerlijke een aantal gevallen in Holland, rran
• J ~  _____ 1_________ _ 1_______________________  T 7 ._____ I b . ’ J  _____ „
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Het bestaan van een, zoals w:j dat 
noemen, staatskapitalisme of een ka

m i .
heid, gehèel en ten volle, kunnen
bevredigd------- _ _ _ ------- ^

Wij houden liet voor uitgesloten, door 
middel van een 4taatv al noemt , hij zich 
ook „arbeidersstaat”, tot deze klasseloze 
samenleving te geraken,^. want iedere 
staat, ook een z.g. „arbeidersstaat”, is 
van de massa gescheiden, en heeft dg 
onvermijdelijke tendens tot zelfbehoud 
en daardoor de neiging, zich boven de 
massa te verheffen én deze tè beheersen 
en ten slotte uit te buiten.

staat, en hééft als dbel een gemeenschap 
zoiider- staat o fk la s s e .r  

‘De kracht, die ia itaa t is, deze söcialé 
revolutie te volbrengen en de klasseloät 
maatschappij $e verwerkelijken, zijn de 
arbeidende massas van alle lande», en 
in het bijzonder zij, die aan de moderne 

worden productiemiddelen staan en voor de klas-» 
senlozfe^-samenlevingu-d e -n podxakelijk» 
overvloed zullen moeten produceren. — i 

O p deze grond noemen wij de sociale 
revolutie, die tegen het kapitalisme gé** 
richt is, ook wel proletarische revolutie» 

Deze revolutie is slechts internationaal 
mogelijk. Zij begint wel is waar, naaf 
de ervaring geleerd heeft, vermoedelijk 
binnen nationale grenzen, maar moet zich 
snel uitbreiden over de ganse aardbol,

Wild, wild worden de kleinburgers, 
grote en (kleine kapitalsten; wild worden 
ook de grote > en kleine bonzen. Wild 
omdat die verdoemde proletariërs steeds 
meer blijk geveijr f * t  zij het zelf willen 
«**ur doen: Een «rölf van ..wilde ïEP

Op deze grond zijn wij van mening, 
dat de arbeidende massa’s zelf. de pro^ 
ductie middelen en daardoor alle maat
schappelijke macht, in handen moeten ne
men en wel, door .middel van hun, demo
cratisch gekozen, door hen ten allen tijde 
gecontroleerde en afzetbare, gedelegeer
den, die zelf niet ophouden arbeiders te

KJ daar zij anders op de een of andere
wijze te gronde gaat. * Het proletariaat 
is een internationale klastse, en ook de 
kapitalisten, hun imperialistische eoncur- 
rentie-strijd ten spijt, zijn door internatio
nale belangen, tegen het gevaar ener 
proletarische revolutie verbonden.
4. De ontwikkeling en verscherping vaa 
de proletarische klassenstrijd.zijn,, en ook voor de- uitoefening van 

maatschappelijke functies een eenvoudig * Sedert haar bestaan is de arbeiders- 
arbeider s loon ontvangen. Een dergelijke klasse gedwongen haar klassebel^ngen
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sedert de eerste wereldoorlog kon men 
in het kapitalisme een algemene neiging 
om de productie- en verkeersmiddelen 
‘oor de staat te laten overiiénien. waar
omen. In Rüsland is men op dit gebied 
.et verst igegaan. v  r, di
‘De oude, of officiële arbeidersbeweging 

propageerde deze notionalisering als een 
Socialistische vooruitgang. Vele ..socia
listische’ of ,;Cómmunistische” propa
gandisten zijn zo ver gegaan, dat zij her 
staatskapitalisme als „socialisme”, „socia
lisering” of „communisme” voorstelden.

Ook het Fascisme, dat de socialisering 
voortgezet en uitgebreid heeft, sprak van 
„socialisme”. v ^

Het Trotzkisme tracht zijn verdedi
ging van Rusland te rechtvaardigen, met 
het argument der socialisering van de 
productiemidd^éiïv ^

In werkelijkheid is de socialisering 
géén socialistische vooruitgang, maar 
slechts een uitbreiding van de, reeds in 
het „normale” kapitalisme voorkomende, 
tegenstrijdigheden en tegenstellingen.

Speciaal de uitbuiting en onderdrukking 
van de grote arbeidende jneeiderheid
door een kleine parasitaire mindechei<|;:d$  ̂ l ----- ^ -----  ----- —, _____ _______
tot het uiterste gestegen massa-honger lutie worden bereikt. Sociale revolutie JLatijn. Fascisme, politie- en miÜUtirè
aan de ene kant en dè mateloze luxe betekent gewelddadige vernietiging van dictatuur zijn de normale vormen van
aan de andere en ten slotte, hot het tegenwoordige heersende sociale sy- heerschappij van het tegenwoordige ka-

o™ va« Ao itn- steem en vervanging door een ander pitalisme -geworden. 'Het tijdperk der
burgerlijke democratie is ten einde, al

gemeenschap (Kommune) kan niet mèet 
als staat worden aangéduid, daar een 
van de massa gescheiden macht, (poli
tie, staand leger, burokratie) niet meer

tegen de bourgeoisie en haar staat, te 
verdedigen: strijd om loonsverhogingen, 
prijsvermindering, betere arbeidsvoor
waarden, stakings-demonstratie- en ver-H C ,  o  L e i  C l  j u V I  u u i v y i v t a i i t  f  U i v L  -------------------- --  ----------------- o  --------- --------------

bestaat. In plaats van de vroegere staat enigingsrecht, enz. In de tegenwoordige.
is de algemene bewapende, in haar ra- 
den-democratie georganiseerde, arbeiden
de massa gekomen.
3. Voor de sociale revolutie.

S  .  •

Een zodanige toestand, de verwerke
lijking der Kommune, dus een uit de weg 
ruimen van de staat en van het kapita
lisme, kan slechts door de sociale revo-

historische periode van het staatskapitali- 
me, van de steeds scherper wordende 
staats-terreur, en de permanente oorlogs
toestand, neemt de arbeidersstad voor j 
de dagelijkse eisën, onvermijdelijk een 
ni^uw karakter aan.

•De heersende klassen kunnen steed* 
minder toegeven, ze zijn zelf in benarde 
omstandigheden en aan het eind van hun

v a ff^
ngen gaat over ons land en dus, ook 

over Rotterdam. Wilde stakingen, directe 
acties buiten alke erkende vakorganisa
tie om. Niemand waarmede men via de 
Stichting v.d. Arbeid kan onderhandelen. 
Neen, direct met die verdoemde prole
tariërs zelf moet men gaan praten en die 
kennen niet de gebruikelijke techniek van 
hei onderhandelen. Die eisen en houden 
voet bij stuk. Geen wonder dus dat alle 
mogelijke soorten van kleinburgers wild 
en steeds maar wilder worden. De vak
bonden worden wild omdat hun positie 
ßis „anbeidersvertegenwoordiger” in de 
knel komt en dus zijn ze er wild op om 
op welke wijze dan ook de leiding weer in 
handen te krijgen en daarmede het con
flict zo spoedig mogelyk te liquideren. De 
arbeiders zijn zich nog niet geheel van 
eigen kracht bewust, de nieuwe strijd- 
mëthodé, hoewel zij hem door de nood 
gedreven steeds weer toepassen, ligt hen 
nog niet en daarom slagen de bonzen 
van verschillende huize er veelal nog in 
zich van de leiding te verzekeren en zoals 
gezegd, daarmee het conflict te liquideren.

Schreven we in ons vorig overzicht 
over de staking bij de A.T.Ö., momen
teel behoort dit na plm. een goede week 
staken weer tot het verleden. Op Maan
dag 9 Juni vond een vergadering plaats, 

itjeschreven door de „erkende” organi
saties, op welke vergadering van de 300 
stakers er ruim 80 aanwezig waren. Óp 
dezex vergadering werd op advies van de 
samen werkende organisaties met 71 te- 
~en 9 stemmen en 3 blanco besloten weer

tH

aan het werk te gaan en de onderfcan- 
delingen daarna via de organisaties weer 
met de directie op te nemen. Dit terwijl 
een vertegenwoordiger van het landelijk 
actie-comité^Js het leven gexoepeUi onL 
ook elders in het land door middel van

WmM
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gra-poort aa w
tificatie op last v^n het CoHege v 
Rijlksbemiddelaars niet mocht 
uitbetaald. Begrijpelijkerwijs veroo 
te dit onder de arbeiders grote conster
natie en het antwoord van de inmiddels
~ppj n

sympathiestaking de Rotterdamse AT.Q . ,
mensen te steunen, een dringend beroep TÊSL dcei9enoinea- _ D* dagploeg
deed, niet op de verlokkingen van de ^i^erde^ever'Smor®f0S v .ta ig °P doch

te brengen en 
gehele
als te Rotter

was dan ook een

et-V

sta.f Dc
en de arbeiders

teniet bewegen weer 
en de directie wist 
te doen dan 
gaan om daar de 
Reeds diezelfde 
maakt, dat de k 
dag 9 
der

naar Den Haag te

veroorzaken en doorvoeren van de im
perialistische roof oorlog met daaruit sociaal stelsel. » 1» ^ ^  ^juvwauv ** ^  ««««, «•
voortvloeiende barbaarse verdelging?- Een vreedzame omwenteling, van het, bestaan er in enige landen nog resten
<»n n l i i n d p r in n c  v e l d t o c h t e n  fh(>7(>tHnn£>n) in  h R p h a r k m »  v o ry in lro n r li»  I r a n i ia l ic m *  in  d a a T V a n .  S t a k i n g e n  W O fd e U  O V e ra l Ql^|

organisaties in te gaan, doch de strijd 
eensgezind vol te houden. Een overwin
ning voor de bonzen dus, een tijdelijke 
nederlaag voor de betreffende arbeiders.
■ - Van veel groter betekenis was de 24- 
urige sitdown-staking bij Wilton- 
Fyenoord te Rotterdam en Schiedam, 
omvattende plm. 6.000 arbeiders en welke 
sti&king in een volledige overwinning 
voor de axèeiders is geëindigd. Omtrent 
de oorzaak van dit conflict moeten we 
even teruggaan naar Vrijdag 30 Méi jJ. 
tpen namens de vergadering van directie 
en aandeelhouders aan de arbeiders werd 
toegezegd, dat hun op 6 Juni een grati
ficatie zou ' worden uitbetaald van 9(  
uur loon verminderd met 17 uur welke 
reeds op Kerstmis warep verrekend. Deze 
toezegging was het resultaat van diverse 
besprekingen, welke reeds tussen de 
fabriekskern en de directie hadden plaats 
gevonden en waarbij uitbetaling van een 
gratificatie als eis was gesteld. Steeds 
was men weer met verschillende uit
vluchten naar voren gefcpmen als: niet 
mogelijk door ongeorganiseerd overleg 
mét de Metaalbond, zijnde een bond van 
georganiseerde industriëlen; tegenwerking 
van de Rfjksbemiddelaars; de sa men wer
kende organisaties zouden met 48 uur 
genoegen nemen; enz. De arbeiders lap
ten echter alle uitvluchten aan hun laars 
en hielden vast aan hun eis mef boven
vermeld gevolg.

en plunderings veldtochten (bezettingen), in barbarisme verzinkende kapitalisme, in
zijn niet alleen niet verdwenen, maar zijn ëeo klassenloze gemeenschap, is niet mo~
een karakteristiek kenmerk van het gelijk. Ook een vreedzame afschaffing
Staatskapitalisme. van het kapitalisme is onmogelijk. Elke

Daaruit blijkt dus duidelijk, dat wij het klasseheerschappij en iedere staat bieden,
staatskapitalisme even zeer afwezen, als welke pogink tot omverwerping ook, jje-
älle andere vormen van het kapitalisme daan wordt verbitterde tegenstand. Zelfs
inverschillig of het onder democratische, bescheiden, pogingen tot hervormingen,P-- . ~ —. ~o — -:-—-------:---7"---  —t

fascistische, cocialistische, stalinistische 
of andere vermomming en optreedt.
2. Afwijzing van iedere staat.

Wij verstaan onder „staat” een uit 
Politie, Leger, Burocratie, enz. bestaande 
onderdruklcings machine, die, sedert de 

litsing der menselijke maatschappij in 
-ssen, bestaat en altijd als een werktuig 

, r. .onderdrukking in handen der bezit
tende, uitbuitende en heersende klasse, 
tegen de bezitloze en daarom uitgebuite 
en beheerste klasse, optreedt. Wij strij
den voor de klassen- en derhalve staat- 

samenleving, waarin pas de men- 
Ijké behoeften aan welstand en vrij-

worden reeds met wapengeweld verhin-

derdrukt of verboden. De arbeider ziet 
zich niet meer tegenover de enkele on
dernemer geplaatst, maar tegenover de 
gehele, in de staat georganiseerde uit- 
bui*tensklasse. Zó verkrijgt elke striji 
voor eenvoudige dagelijkse eisen onver* 
mijdelij k — wanneer hij door gevoerd 
wordt -— een revtflutiorinair karakter.

derd, Hieruit volflt, dat vervanging der Hét zijn de heersende klassen zelf, dié,
kapitalistische klasseheerschappij door de door het aan de staat brengen van d|
klassenloze samenleving, zonder tevö- productiemiddelen, de dagelijkse strijd
lutie, onbestaanbaar is. * - , .  der massa’s steeds meer het karakter

De zegevierende sociale revolutie tegen verlenen van tegen de staat gericht te ziin*
het kapitalisme is de grootste sociale re- De stakende arbeiders, die oorspronke*
volutie, in de menselijke maatschappij, lijk rustig thuisblijven, later stakingspost
daar zij niet slechts ëén klasseheerschap- ten organiseerden, daarop de bedrijven
pij uit de weg ruimt, maar elke ktysse- bezetten, worden e t steeds -meer toe ge-
heerschappij en klassemaatschappij. Ter- dreven, bij conflicten, eenvoudig zelf de

e revolutie een tegenstander vaa 
iédere klasseheerschappij en van iedere■ËiillH

Wij zullen dit later uitvoeriger behan
delen.

Het is de ontwikkeling zelf, die tot een 
proletarisch- . revolutionnaire oplossing 
noopt, Niettegenstaande laiigere perioden 
van reactie en ontmoediging, kan men een 
algemene verscherping de* strijdvormen 
van de proletarische klassenstrijd vast
stellen. Daaruit volgt; dat wij iedere 
acti^ voor dagelijkse eisen der uitgebuite 
massa s ondersteunen:' voor verhoging 
der lonen, tegen fwrijsstijgiftg, voor Ver 
rflroting der levensmiddelen rantsoenen, 
jvoor verbetering der arbeidsvoorwaar
den, enz. Wij wijzen er op. dat de oude 
vormen van strijd — Stakingen en dé
monstraties — hun waarde bewezen heb- 

\mnr maar nieuwe aanzichten krijgen, 
(bedrijfsbezetting en onteigening door het 
personeel); wij zijn Vóór de versterking 
‘tn uitbreiding van eenmaal begonnen 
jjeties, en vóór alles verbinden wij iédere 
'dagelijkse strijd mét de hoofdstrijd, ieder 
aa gelijks doel mét het 'hoofddoel: af- 
|5cn£ffinfr Van ijdere klasseheerschappij, 
^odale revolutie, Kommune.

Wij zijn dus tegenstanders van het 
r*rormisme, dat de dagelijkse eisen als

is h
positie, die van 
één van dé sl 
en hogere lonen 
waarden af te d 
vakorganisatie

hoofddoel beschouwt, of de gerechtvaar
digde eisen der arbeidersmassa's slechts 
mét burgerlijke, nationalistische of staati* 
parolen verbihdt en zo de proletarische B V C-léden
energie voor anti-proletarische politiek ken,’ Katholieken
tracht te benutten. * i : -

In tegenstelling tot deze reformistische 
tendenzen trachten de revolutionnairen 
in het verloop van de strijd om onmiddel
lijke verbeteringen, het bewustzijn van de 
massa’s t e . verhelderen en te versterken 
en hén vóór alles duidelijk te maken, dat 
een belanrijke of zelfs duurzame verbete
ring van de proletarische levensvoor-

m ir,

waarden onder het kapitalistisch regiem, drang van Uw arl>éfd«seenteid moeten
D 1 j  ,S\  L - i- . v i . wifken’ doch wee* ét verzekerd van.Zelfs onder het kaprtahstisch stelsel zij ligt op de loer om bij dfe eerstvolgen-

,, emsJe VCIlbet*rin9 aUeen door de gelegenheid des te harder terug te
strijd, alleen door ontplooiing van revo- kunnen slaan. Daarom. U heeft nu
lutionnaire massa-energie veroverd en tenfheid gevormd, bewaar deze eenncra
behouden worden. Eerst het volledig uit Geeft ook geen enkele politieke part«
dè weg rufmen vah ieder kapitahsme. of vakorganisatie de gelegenheid daarvaa
door de zegevierende^ arbeidersklasse, voor eigen standje de profijten te kun-
eersft de Kommune, zal een grenzeloze nen trekken. V
verbetering van het levenspeil der ar- . de gehele
beidende massa’s rnogelijk maken. ̂  ' ~ staón voor dé

uiteen te zetten.
werd bekend ge-
Wilton op Maan

depunt op

de dagploeg Zal 
gewone Wijze aan 

En ziet, de wo 
nog niet uit. Ook 
delaars kunnen a 
kaans tempo wei 
Maandag werd i

Maandagavond 
defe arbeiders 
79 Uur aratifira

die

v a n

evolge

Cl

als een bedrijfseenh»
Laat dit een les én voor hen zelf 
dè andere arbeiders zijn wét men 
wijze |tan bereiken.

Wij moeten er echter tegelijkertijd noq 
dit aan toevoegen. Laat mén nu niet gaan 
denken dat mén het gewonnen heeft, 
dat men er is. Integendeel, men is er nog 
lang niet. De réactfe heeft nu onder de

_... -,_actie ta 
téheinde sterk te 

fase van de strijd!

m



Veer tifcokt de regelmatige triLtgeve van ons gedrukte omgaan, 
die behoren tot de vrienden van Spartacus zullen »toen ifij een

m# tal maanden geleden onze eerste onderbreking sédert het einde
bezet'tingifci Jd overwonnen door de sfceuncampagne onder de titel 
Alledoffl",h«febe6  hagrepen,dat hiermede wellicht een kloof die 1 
reet gaapte,kon worden overwonnen,maar dat daarmede de exploil 
zorgen van een revolutionnair bläd ,dat bovendien voor de Ned» 
arbeiders^rrilwel geheel nieuwe denkbeelden en nieuwe vormen  ̂
strijd propageerde niet volkomen van de lucht geveegd konden i 

■ . ( En nu staan wij zelf«-voor óns Onverwacht voor eqn soortge'
"• situatie* 1; i

De actie voor ïrotz Alledem hielp.Zij bewees,dat Spartacus 
den had en de inzameling laverde zelfs meer op ,dan wij aanvat 
hadden durven verwachten»Het bleek dat de lezers de waarde vai 
blad' in de drang der arbeiders naar vêrnieufring hadden begrep< 
dat óok,het gevoel vèn verbondenheid en de betekenis van het s 
doen,zelf helpen bij hen aanwezig was.Zö werd het gedrukt ver« 
voorlopigjweer mogelijk gemaakt.

De moeilijkheden waren echter niét weg.Nog altijd was de ex] 
van het blad niet sluitend en geleidelijk liepen a ller le i bij: 
kosten omhoog,waarvoor het steeds dé grootste moeite kostfcë nl 
oplossingen te vinden.Dlt had-ons reeds genoopt tot het beèpri 

'van diepgaahde plannejn,om uit de impasse te geraken.
Toen geschieddê waar direct geen kruit voor gewassen was.Doc 

fout van de Posterijen werd een bedrag van hónderden guldens I 
buis niet op de postrekening van 4e uitgeverij De Vlam bijge’sc 
dooh op een andere rekening.Alle pogingen die wij tot dusverre 
werk hebtxtn gesteld toen wij de fout bemerkten,om het bedrag i 
rekening biJgéBchreven te kriJgen,hebben tot dusverre*gefaald, 
fantastisch het verhaal ook klinkt,het fe it is  er even Juist c 
begrijpelijk zal het ieder zijn ,dat wij daardoor aan de nu «4 
door de drukker gestelde eis van "'contante betaling weldra niet 
konden voldoen.Ons oordeel over deze ?aak hovtfen wij- voorfcopl̂  
onder .ons.Uen zal intussen onze gevoelens kunnjn begrijpen*

Opnieuw staan wij dus voor het feit,dat wij onze lezers de 
week moesten teleurstellen.Wij.geven hu» echter de ver*ek«r4Mfi


