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til Skandinaviens Arb.ejderklasse.

Arbejdere! Kammerater! Verdenshistoriens største Skuespil
staar paa Dagsordenen. Den borgelige Samfundsorden falder
sammen som en FØige af sine egne ModsigelSi'r. Kapitalen
kan ikke mere ernære ~ine Lønslaver. Der foretages "Ind
skrænkninger"! Fabrikkerne lukke~. Titusinder af Arbejdt:re
sættes paa Gaden, arbejdsløse b~røves deres Understø~td~,
og de, der endnu arbejder, paatvmges en J~~ge~e Arbe3dstid
eller en forkortet Løn. ArbeJdernt- staar splittet 1 Lønkatago
rier, nogle lever hØjt paa Bekostf!ing af . andre, <?g den al_ler
stØrste Del af dem bhver stødt tilbage 1 Barbanet: ArbeJdS
IØshedens Arme vokser og vokser, og ~t Pjalteproletariat fin
des. Arbejdere! I lader alt gaa taalm~)gt ud over Jt-rf ~vor
for? I lever stadig i Haab om bedre Ttder! I tror endnu ikke,
at Tiden t>r inde til Handling!
Fra Tid til anden hævder I jeres Ret, naar Kapitalens Volds-
regime bliver jer for broget; saa varsler I Strejke! I ui:revis
taler I om den; gaar til Afstemning i Jerc~ Fagforeninger; gaar
til Forligsmanden, og i 99 af 1_00 Tilfæld~ bØjer f jer! Jer d.
v. s. Førerne! Strejker ( endelig, og I vmder. ~aa er SeJren
blevet til N~erlag· alligevdl Hvorfor? Fordi .I for gansh S!flaa
menneskelige Krav (Lønforhøjelser paa nogle Øre pr. Time,
Feriekrav, 7 Timersd.ag) har maattet bringe alt for store qtre,
som slet ikke $Varer til alt det Kræftespilde! Nej, det er ikke
for saadanne smaa Krav, I maa kæmpe! I skal og maa kæmpe
for Retfærdigheden, for Afskaffel~en af hele dette kapitalistiske
System! I har et skarpt _og godt Vaaben, n~ar I selv v_il tage
Skæbnen i Haanden og 1kke overlade den hl FagforenmgsfØ
rerne I Gang paa Gang har Fagforeningerne splittet Jt~ i Grup
per, i faglærte og ufaglærte Arbejdere! Gang ~aa Ua~g har
Fagforeningsførerne forraadt Jer! Skal I nogernunde se1re, da
maa I slaa Fagforeningerne i Stykker og danne nye Sammen
slutninger i Form af Bedriftsorganisationer!
I betænker ikke, at I er t-n Klasse, at I alle lider og er un
dertrykte paa samme Maade, Ofl at I derfor maa handle som
ee11 Klasse. Ikke for at mildne Lønslaverict noget, nej, I maa
kæmpe om Ma~ten I Fagforeningerne er uhistor_iske, d~· var go
de nok før l<ri~: men nu er de kun blevet ~il en L1vsfor~1k
rings-Anstalt for jer Of! et ForsØrffel~e~-lnstttu~ for utallige
Pampere, som lever allesammen h~Jt paa. A:t1e1dernes smaa
Lønninger, hvoraf de betaler store B1drag ttl htne Pampere!
Arbejder<.·! Kammerateri Overvej en Gang fØl~~nde: Anta~,
I var ~ammensluttet sotn een Klasse i Bedrifterne. Enhver Be
driftsorganisation vil bestaa af een Bedrift! I Hedriftsforsamtin
gt-rne vil 1 bestetnme Ledel!\cn, som skal h<. . ~t~a af ulØnn_e?e
Funktionærer, og dis. ·e vil altid være Udtryk for jeres V1l1e.
Til hver en Tid vil I kunne af sættr dem o~ indsætte nye i Ste
d€'t for. Antag endvidere: Dis~ R. 0. (Bedriftsoq~anisationer)
fra enhver Industrikreds vil gt-nnem Tillidl"mænd være for-

t'nedc til en Heihed. Kredsorganisationerne vil være samme
sluttede paa s;amme Maade over hele Riget! I vil selv væl
Del~gerede til Kongressen, hvortil I sender de i Arbejdspr
cessen staaende Kammerater, som har de samme lnteress
~om J; det har Fagforeningsledelserne nemlig ikke mere. Sku
de det være nødvendigt at vælge Ledere, saa skulde saadann
vælges ud af Bedrifterne!
Tænk endnu engang efter og overvej. Kammerater t Kap
talen vil muligvis kaste Stridsøksen for jeres Fødder, straks
BedriftsforsamJingerne indkaldes; Delegerede udvælges, ~f
lingerne uqsendes, og næste Dag eller straks ved Arbe1de
Ophør vil Kredsfunktionærerne være traadt sammen! Dage
efter vil den samlede Arbejderklasses Vilje være bekendtgjort
Dette vil føre fil en Generalstrejke, til den direkte Aktion/ Fa
brikker, Befordringsmidler, Gas, Vand, Elektricitet etc•. læggt:
::;tilJe. Dette er Arbejderklassens Enhedsfront, som ~iver s1
Udslag i e-n Enhedsorganisation t
Paa denne Maade vil I kunne gennemføre alle jeres Krav
saalt:des vil ) kunne erobre jorden og Fabrikkerne og gØri
Jer til Herskere over dem f
Gruppe Internationale Kommunister· (D~k} . - sarn~et t~
Møde i København - opfordrer enhver Ai'b~r i Skandmav1
en tit at slutte op i vore Rækker for at bry~ "Pagforenin~sty
ranniet, de parlamentariske Partiers Magt 01~ skabe ArbeJder
klassens Enhedsfront! G. I. K. vender sig bestemt imod Par
lamentarismen (ogsaa revolutionær ..,Parlfrwentarisme~; da den
ne skader Arbejderbevægelsen ved ai I.~e Magter:i •.førerne
Hændert G. I. K. arbejder for Selvhtv1~stheds-Udv1kling, Selv
tænknin~ ~ ?ersonligt lnitiativJ tJ:"J. K. stræber henimod e
frit komn•'Utd9'tisk Samfund, hvtM ta~Je . Producenter hersker ove
Produkterne, o~ hvor disse i Overgan~sper~oden fra Kapitalis
me til Kommumsme udøver et proletarisk Diktatur; men vende
sig gan~ke bestemt imod Klike-Diktaturet i Rusland!
Vejen til Friheden er ikke saa indviklet, som den ~r bleve
~jort til det, dels af ~agf~r~nin~r~e ~g de par~amentanske ~ar
tiet; den er ganske hgetil t d~t ØJebhk, Arbe1der~lassen bhv ~
~in egen Styrke og Magt bevidst! At gør~ vo!1 til, 1;t ~en bh
ver det. er vor helligste Opgave, vor h1s_tor1ske M1ss1on~ OJ
ufortøvet aldrig vaklende har vi lnternataonale Kommumstt'
vedtaget' at bane Menneskeheden Vej for Kommunismen t V
mindes vor Mester Karl Marx' Ord:
,,Kommunisterne erklærer aabent, at deres Maal lcun ka1
naas ved en voldsom Omstyrtning af den nuværende Sam
fundsordning. Lad saa de herskende Klasser skælve for e1
kommuni~tisk Revolution. Proletarerne har kun deres lænkt•
at tabe . De har en Verden. at vinde.''
Gruppe Jntemationale Kommunister (Danmark )
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Kommunisme og Produktion.
Kommunismens Teoretikere har i det store og hele taget næ.
sten slet ikke beskæftiget sig med Lærens positive Side. De
fremstiller Kommunismen som Princippet for de udbyttedes
Kamp mod Udbytterne med det Maal at tili~tetgør~ Kapit~ens
Forrettigheder og oprette en mer retfærdig, soCJal Ordnmg,
hvor ·Arbejderne, efter at alle Parasiter er udelukket) vil fordele
alle de producered~ God!!r mellem sig. De ser ~o~m~nism~ns
Fortrin hovedsagelig den. at den. skaffer den ..kap1tahst1s~e Vin
4ing ud af Verdenen og fører til en retfærr:1 g ~orvaltnn~g og
Fordeling af Arbejdets Frugter blan dt de virkelig berettigede.
Dette Fortrin er ubestridelig. Men Kommunismen besidder og
saa et andet Fortrin) som man hidtil ikke har skænket den til
strækkelige Opmærksomhed, men hvis Betydning fuldstændig
kan ligestilles med det førstes. Den betyder en fuldkommen
gjort videnskabelig økonomisk Organisation, Grundlaget for en
stærk Magt, som er i Stand til. at udvikle ln~ustri- og Land
brugsprodukter til en uanet HØJde, uden hertil at k~æve mere
Menneskemateriel) idet Arbejdets Varighed og Intensitet tvært
imod stadig vil kunne sættes ned.
Beviserne herfor ligger lige for.
.
· Kommunismen vil forvandle Menneskene ttl Producenter,
ikke til Døgeni~ter, som lever af sine Renter. Gennem sy
stematisk Organisation af Arbejdet vil Kommunismen sætte en
Stopper for enhver mangelf~I~ Pligtopfyldelse. Alle de Kn~f
terJ..som i Dag sløses bort til ingen Nytte, og som Kommunis
men vil genvinde for det produktive Arbejde, er meget store.
Under den kapttalistiske Samfundsordning befinder den in
dustrielle Produktion og LandbrugsJ?roduktion sig i Hænde.me
paa smaa, middelstore og store Privatforetagender. Samthge,
smaa og middelstore men ogsaa en Del af de store Foreta
gender, betjener sig ~f forældede Maskiner, VærktØj og tekni
ske Metoder, som sluger et betydeligt Menne~kematenale og
dertil i Sammenligning med den moderne Teknik levere~ de et
yderst ringe Produktionsudbytte. I Landbruget, Industrien og
i Transporten vH Kommunismen bortskaffe alle smaa
og middelstore Foretagender og erstatte dem med kæmpestore
Bedrifter med et indtil det højeste fuldstændigt ~~,jorte Udstyr,
som vil opnaa det højeste Maal af Produktivitet som Videnska
bens Fremskridt multggør. Man kan næppe have nogen Fore
stilling om, hvor hØifProduktionen efter denne Omlægning vil
stige.
,
' .
Som en amerikansk Socialøkonom støttet paa Datidens Tek·
nik (for nu 20 Aar siden) fastslog, vilde 3 Timers daglig Ar
beide· være tils.trækkeli~ til at ~ikre M~nnesken~ en Tilværelse
i Overflod, hvis samthge arbe1dsdygt1ge arbejdede med An
vendelse af de nyeste tekniske Metoder. For vore Borgers ind
skrænkede Forstand lyder denne Paastand som et Paradoks;
Kommunismen derimod vil med Lethed virkeliggøre den.
Gennemførelsen af denne Opgave vil desto h'edre lykkes
Kommunismen, som den stiller samtlige Naturkræfter i Menne
skehedens Tieneste, som Vandfald, Ebbe og Flod og Bølge
slag, Vind, førvefelter, Naftakilder, Kulgruber, ved hvis Hjælp
den elektriske Kraft kan overføres paa lang Afstand. Der
vil komme det Øjeblik, da Mennesket er helt befriet for ethvert
tungt Arbejde, da det ikke vil have andet at gøre end at
oveNaage de Maskiner, som udfører Arbejdet for det.
Et saadant storartet Resultat er umuligt under det kapitali
stiske Herredømme, hvor enhver teknisk Forbedring tjener til
at Øge Arbejdsgiverens Profit; men slet ikke gavner Arbej
derne) tværtimod skader dem, fordi en Del af Arbejderne ved
Maskinernes Indførelse bliver brøctløse. Først efter at Arbej
derklassen har faaet Magten over samtlige Produktions og
Fordelingsmidler, kan disse Fordele komme Arbejderklassen
til gode.
·
Under den kommunistiske Samfundsordnning vil ikke bare de
arkjdsdygti~e faa Andel i den skabte qverflod; ogsaa. all e
arbejdsudygtige: Børn, gamle, syge, Krøblinger, Barselkyt~der
vil overensstemmende med det grundlæggende kommunistiske
Princip om Menneskenes Solidaritet faa den Del af jordens
Goder, som tilkommer dem. De staar under Samfundets For org,
det Samfund, som sørger lige saa godt for deres Behov, som
om de deltog i det almindelige Arbejde.
Det er Kommunismen i Renkultur; den vil komme i Følge den
Økonomiske Udviklings Love! Man kan stan se Kom munismen
en Stund, men man kan ikke tilintegøre den. Den Dag kommer,

det kan vore Udbyttere være sikker paa, at Revolutionen kotn
mer og den vil træde alle ned, som forsøger paa at yde Mod
stand I
Imens lad os handle og ikke snakke; lade os smede de rig
tige Vaaben, saadanne, som er farlige for det kapitalistiske
Samfund I Lad os handle som een Klasse, da vil vi først kende
vor Magt og Styrke! Lad os skabe Arbejderklassens Enhed ·~o r
ganisation.

Arbejderklassens Diktatur.
Af Rosa Lux:.mbr.:rg.
Hovedfejlen ved Lenins og Trotzkis Teori er just den , at
de, nøjagtig ligesom Kautsky, stiller Diktaturet imod Demo
kratiet. "Diktatur eller Demokrati" hedder Forespørgslen
hos Bolsjevikerne som hos Kautsky. Denne bestemmer
sig naturligvis for Demokratiet, og tilmed for det
borgerlige Demokrati, da han, stillet for Valget mel
lem to Muligheder) anser dette for det hensigtmæssige for den
socialistiske Omvæltning. Lenin og Trotzki bestemmer sig deri
mod for Diktaturet i Modsætning til Demokratiet, og med det
for en Haandfu!d Personers Dikfatur, d. v. s. Diktatur efter
borgerli~t Mønster. Der er to Poler, der støder mod hinand n,
begge hge lan~t fjernede fra den virkelige, politiske Pohtik.
Proletariatet ka11J naar det griber Magten efter Kautsky's gode
Raad, under Fo1egivende af "Landets Umodenhed" aldrig give
Afkald paa den ocialistiske Omvæltning og kun hellige sig De
mokratiet, uden at Øve Forræderi mod sig selv, mod Internatio
nalen og mod evolutionen. Det skal og maa netop straks ta
ge fat paa soci~ listiske Forholdsregler paa den mest eftertryk
kelige) utilbØjeli ~ste og mest hensynsløse Maade, altsaa udøve
Diktatur, men i, /assediktatur, ikke et Partis - eller Slængs
Diktatur; Klass ·diktatur, d. v. s. i den videste Offentlighed,
under Folkemærgdens virksomste, uhindrede Deltag-else, i uind
skrænket Demokrati. "Som Marxister har vi aldng været Af
gudsdyrkere af jet formelle Demokrati", skriver Trotzki. Uan
ske vist, vi har aldrig været Afgudsdyrkere af det formelle
Demokrati, vi har heller aldrig været Af gudsdyrkere af Socia
lismen og Marxismen. Følger maaske deraf, at vi derfor turde
kaste Socialismen og Marxismen i Pulterkammeret, naar de
bliver os ubehagelige a Ja Cunow, Lensch-Parvus? Trotzki og
Lenin er den levende Benægtelse af dette Spørgsmaal. Vi har
aldrig været Afgudsdyrkere af det formelle Demokrati, det
vil kun sige; i adskilte stedse den sociale Kærne f.ra det
borgerlige Demokratis politiske Form, vi blottede altid den
sociale Uligheds og Ufriheds beske Kærne under den formetJe
Ligheds og Friheds søde Skræl; ikke for ~t ~ortkaste denn.e,
men kurt for at anspore Arbejderklassen hl, ikke at lade sig
nøje med Skrællen, tværtimod, at erobre den politiske Magt
for at fylde den med nyt, politisk Indhold. Det er Prf?Ietaria
tets historiske Opgave naar det kommer til Magten, 1 Stedet
for borgerligt Demok(ati at skabe socialistiske Demokrati n!.j
ikke at afskaffe ethvert Demokrati. Socialistisk Demokrat i
begynder ikke først i det forjættede Land, naar den socialisti
ske Grundmur er lagt som færdig julegave til det trofa~te
Folk, der imidlertid trolig har understøttet den Haandfuld Di~
tatorer, nej, socialistisk Demokriiti begynder tilligemed !'Je.( 
brydningen af KlasseherredØm!llet. og Opbyggelse.n !lf. Soc1al1s
men; den begynder med det:Ø1ebhk, hvor det soc1ah~t1ske P~r
ti erobrer Magten; det er intet andet end Proletanatets D1 ·
tatur.
Ja, vel: Diktatur! Men dette Diktatur bestaar i Maaden at
anvende D mokratiet paa, ikke i at afskaffe det, kun ved g n
nemgribende, raadsnare Indgreb i de. velerhvervede Rettigh~der
og det borgerlige Samfunds Økonomiske Forh<?ld, ~den hv1Jket
den · socialistiske Omvæltning ikke lades sig v1rke1tggØre: men
dette Diktatur maa være Klassens Værk o,g ikke bestaa af en
førende Minoritet i Klassens Navn, d. v. s. den maa Skridt for
Skridt fremgaa af Massernes. vir~somme Del.tagels~, staar un
der deres umiddelbare Paav1rknmg, undergivne sig hele Of
fentlighedens Kontrol og fremgaa af Folkemassernes voksende,
politiske Uddannelse.
·
Af "Die russische Revolution".
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Dr. phil. Hermann Gorther.
Dr Hermann Gorther (Holland) er Ven~tre-Kommunistcrn s
er en gam~1el marxistisk Teoretiker og stod allerede
fiJr. Krigen paa Arbe1derklassens venstre FlØjl ! Sammen med
LPnm var han den, der skabte Komm unisti sk Internationale
med Hoveds.æde .1 Moskya ! H~n var d _n, som med al s·n Energi
og Magt tog aktiv Del 1 Arbe1der!1e~ Kampe; H~n ni5jedes ikke
med - som saa mange "kommunistiske" Teoretikere - at sid
de~ bag Skriv~rb?rde~ han drog ud i Kampen! Han var H0l
lænder; men 1 Virkeligheden var han den sande Internationalist!
~ Dr. Herma.nn <;Jorther Vest~Europas Lenin- var den fØr
s "· der saglig diskuterede Arbe1derklassens nye Vaaben I Han
\'d1 den . første, der advarede Lenin og hel e den kommunistiske
11 te rnat1onale mod deres reformistiske Taktik: Erobring af
fagbvægelsen og Parlamentet! AHeredP i 1920--21 spa<edc
ha.n Kom.~unistisk Internationales Bankerot ang. denne Ero
brmgspohttk, og nu kan vi 1nten ationale Kommunister jo med
Le thed understrege alt, hvad han har forudsagt om Sovjet Hus
land's og Kommunistisk Inte rnationales arbejderfjentlige og
reform istiske Arbejde, fordi det altsammen er sandt.
Len in skrev i 1920 Bogen "Radikalismen - Kommunismen s
Børnesygdomme", og som Svar paa denne Bog udgav Gorther ·
,,Aabent Brev. til Kammerat Lenin". Her paapeger han Faren
~o r \)pportunismen og .socialdemokratisk Reformarbejde om
igen 1. Stedet. for !nternattonales aaben Kamp for en social Om
væltning,, hv1lk~t ikke kan ske igennem Fagbevægelsen og Par
lamentarismen, men ved Arbejaerklassens Organisering som
een Klasse i Bedriftsorganisationer.
Det er Hermann Gorthers store Fortjeneste, at han har vi't
Amerikas og Vesteuropas Arbejdere Vejen, den lige Vej ud
af dette frygtelige Lønslavcril Hermann Gothers Skrifter er
indtil riu kun oversat fra H lland-;k til Ty ~k. Fransk og En
gPl: k, medens der paa Norsk kun findes en god, teoretisk Blig
for Arbejderne ang. Begrebet "Den historiske Ma terialism .''
Hermann Gorther døde i Efteraaret 19271 Hans Værker le
ver og vil vedblivende leve for Arbejderklassen til Trods for
"Kommunis ernes" Sabotage! Fra Tid til anden vil vi oversætte
hans vigtigste Dokumenter, dog den, der gerne vil læse Gor
thers Værker, bØr købe de tyske Exemplarer !
I Dag offentliggør vi et lille Afsn it, taget ud af hans Bog
"Offener Brief an den Genossen Lenin" .
F ~S rer. ~an

Fagforeninger lier revolu · nær
Bedriftsor a ·s ·ioner.
(Dr. phil. Hermann Gorther).
Parlamentarismen repræsen terer Førernes aandelire Magt;
saaledes legemligbør Fagforeninge r den haandgribeh crc Magt
0ver Arbejdermasserne. U der Kapitalismens Vældet> danner
r:agfo reningerne cte naturl ige Organisationer for Arbel·derklas
ens Sammenslutning, og som saadanne har Marx a lerede i
iå!igere Tider fremhævet deres Betydning. i en udviklet J<api
tall s~es og endnu ~ere i en impe ria~i · ti~k Tidsalder er Fag
!oren!ngern e blevet til en k<:P mpemæsstg Sammenslutning. Fag
wremn gerne stemmer overe ns med Staten og dens Embeds
. rand, at til Trods for Demokratiet, som sku lde være frem
ierskende her, er Medlemmerne ikke i Stand til at sætte deres
1iljl' igennem; over for Bureauk ra tiet mod de kunstfuldt opbyg
gede I~edskab er af Forretningsanordninger og Vedtægte1 bry
des ethvert Oprør.
~un ved se j Udholdenhed lykkes det undertiden en Organi
~ atron efkr Aars Forl~lb at opnaa et middelmaadigt Resultat.
F ' r og efter Krigen kom det derfor i England, Tv:kland
O''. Amerika oftere til Oprør blandt Medlemmerne, da disse
st rej kede paa egen Haand mod Førernes Vilje elle set re For
b ~n de ts Beslutninger. At dette forekommer som naturli gt o~
bh~er saale.des betragtet, fremgaar allerede deraf, at Organi
s at1one r~e ikke er ensbetydende med alle Medlemmerne, men
saa at sige noget fremmet for dem. At Arbejderne ikke bestem
m r over deres Forbund, men at det som en ydre Magt selv
st ar over dem, og ikke maa gøre Oprør imod, endsk~ r: ..!~nne
M: gt er udgaaet fra Arbejdtrne, er altsaa det sa1 . som
inden for en Stat. Lægger Oprpret ~ig-, ~ aa ind"ræder det gamle

µ

I

N

------·

H rredØrnme atter, fo rdi det støtter sig •a' Mc-. ·sern s Lige
gyldighed, .Man gel paa tydelig Indsigt Or! en ensartet, vedh o'
dencte Vil fe•. der bliver baar c oppe af ren i d~e Nø.tven rf ghed

af Fagfort.mn(Tt:rne, som A ~bc1 .:rnes ~nel-\te M1 dler ttl at mod
arbejde Kapitale".
Kæmpende n od Kapitalen, mud l<a ita "ns usle. en e h rsken
de. Tendencer, indskrænhnl e dil:ise sid e, opf;· cite Fagfor
eninger de res Mi~ ion inden for det kapitc.Hstiske S; mfund oa
var derfor selv t. Led i det kapita isii ke Samfund. Mi:n først
ved Revolutiorens Indtræden, d; Proletariatet - fra at være
d Led i c~e kr, i -listiske Samfqn-j - bliver til n Tilintetgø
rer aI dette, tra:åer Fagforeniri"' ·ne hindrent'e i •jen fl)r Ar
b~jcfri kla!'sen.
Fagforeningernes kontrarcvo uti onære Magt kan ikke knæk
kes ved Personsk· te eller S\!ækkc v;..n at erstatte forældede
. per mer _~ra rne, d"r il hiaf r"' grundige, revolutionære
For edringe r. I.Jet er Or ra 1·-".tiom:.maa :en, der bevirker, at
Masse ne staar saa godt . 1.,;'11 magte"llØse. Revolutionen kan
kun sej rt, idet den Ødelæg-ger den ne Organisation, . v. s. for
andre Organisaf o'lsmaaden :-~ grun di gt, at den bliver ttl no
get ga~skc. ande.t. S ovjet._...~)~ cmet - Genoprejsningen inde
fra er ikke blot 1 ~ta nd til et rykke d~ t statelige op med Roden.
men ogsaa fjerne Fagbevæbdsrn. "Revolutionens vigtigste Ind
hold bestaar i, at Masserne> selv tager Vare paa der s Anlig
gender (Ledel:en af Samf Jndet og Produktionen)" (Panne
koek).
Pagfor~ningerne er paa Grund af deres Præg ingen gode
Vaaben 1 den vest-europæ ske Rl voh1tions Tjenes e; de gør
Medlemmerne til Slaver, ti: Værktøj r, eller ogsaa paa anden
Maadc ubrugelige.
Fagforeningerne er for s·1age i Kampen, i l~evolutionen mod
d~n hØjt udviklede vesteuropæiske Kapitalisme og dens Stat.
Disse e~ alt for r_næ~ti ge over Fagforeningerne; tildels er de
kun fa ghge Organisationer, som alene af denne Grund ikke k n
arbejde for en Revolution. Er de Industriforbund, saa støtter
de sig ikke paa Bedrifter, selve Værkst derne, og de er ogsaa
svage.
De er ogsna mere H1ælpefore ningcr end Kamporganisationer,
opstaaet paa Smaa~orgerst ~bets Tid.. Deres Organisation var
~lierede fØr R~volutionen u"ilstrækkehg, for selve Revolutionen
1 Europa uduelig Arbejderne foretager ikke Omvæltningen in
den for Fag nL 06 i Indust ien, men i Værkstederne. Desuden
~ r Fagforeningerne lan gsomt arbejdende og alt for indviklede
Redska9er, so!TI har været ~ode nok i Udv1klingstiden. Skulde
Revolu~1onen ikke stra~ s b 1ve. fuldbyrdet, er v1 muligvis nød
saget til at gaa over ti l fred hgere Kampe for et Stykke Tid
selv da m~.atte Fagforenin,..erne Ødelægges og erstattes med
Industriforbund. Arbejderne har Brug for de allerbedste Vaa
ben, fordi de staar alene, fordi de ingen Hjælp kan vente sig,
~erfor maa de have .Bedriftsorgani~ationer I Det hjælper Dem
mtet, Kammerat Lentn, na a r De siger: I Rusland gør vi det
saaledes og saaledes; thi for det første havde de i Rusland
ikke saa daarlige Kamporganisationer, som mange Fagforenin
ger her. De havde Industriforbund. For det andet var Arbej
derne besjælede af en revolutionær Aand. for det tredie var
Kapitalisternes Organisation svag og Staten ligesaa, men for
det fjerde og derpaa kommer det egentlig alene an, I havde
Hjælp! I behøvede altsaa ikke de bedste Vaab'en I Vi staar
al ene, vi maa altsaa nave de allerbedste Vaaben, ellers vinder
vi ikke, aile rs følger det ene Nederlag efter det andet.
Derfor maa KPmpr::tabet lyde:
Organiser jer i Bedrifter - ikke efter Fagene !
Vælg Aktions-Komiteer - bort med de lovmæssig valgte l:k
driftsra ad.
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MUD STRØM.MEN
fortæller man den europæiske Arbejd r f1m ::agtorcning rne~
Støirel~ og Styrke! Men hvordan de hat opnaae
det, kan man let forestille sig ifølge Lorenz Forklaring; nem
lig ved Hjætp af Hunger-Snerten!
De bol~jevistiske Partier uden for Rusland agiterer for Af
skaffelsen af aJle Inddelinger, ·atagorier, Klasseforskel 1c.
men i det bulsjt!'vistiske Rusland gennemfører de det kapitalt
stiske Svstem
Overait raser A rbejdslJ.)sh den I Den er et typisk Tegn for
Kap:ta ismen! Arbejdsløshedsproblemet kan kun !Øse~, if >Jge
Karl Man, ved at Arb ·jderne overtager Produktionsmidlerne
og indstiller Produktionsapparatet saaledes, at den tilf reds::.til
ler alles B ·•hovl Thi alene derigennem, at de borgerlige Ejen
dom::.forho1d opløs'·, og det kapitalistiske Pri1 cip ang. Vare
produktionen ophæv s, vil man bortjage Arbejdsløshedtn:
Spøgels~ engang for alle. Den russiske Arbejderklasse og de
fattige B~rnder kunde trod~ 12 Aars bolsjevistisk "Socialise
ri 1g" ikke befri sig for Arbejds1øsht-dcns Svøbe, fordi den
r 1ssiske Arbejderk lasse ingen afgjort Indflydelse paa Produk
tioo. a.opar~ t har. r ved godt, at en socialisti~ k Stat kan efter
12
s ~rlØb ikk · være noget Slaraffenland, den det sør
gelige ef, at Bols1evikkerne overalt praler med Arbej der-Pa
radiset! Saal ·des bevise Arbejdsløsheds-Problemet i USSI~.
at ue russiske Prole a rer ikke e1 i Besiduelse af den økonomi
ske og politiske Ma rt, men at denne udøves af et Mindrt:tal !
kolos~ ale

Hver eneste Dag skriver den bolsjevistiske Presst" om dt'n
"socialistiske Opbygning i Sovjet-Unionen"; men som beke11dt
er det kun Fraser eller hjemmdavede Statistiker. som i rosen
røde Farver skildrer de t store Paradis, den store Stalin dikta
torisk opbygger ! Selv de snart verdensberømte Arbejder-Dele
gationer omtaler sjældent i deres Beretninger Arbejdsløsheds
problemet.
Desto mere glædeligt er det at læse en Artil, af Hans lo
rent i Tidskriftet "Betrieb und Gewc.::.rks haf" "'" 1 t moskva
kommunistisk Blad. Han skriver om Arbejdsløshedens U dvik
Jing i Rusland fø lgende;
"Næsten Halvdelen af de arbejdsløse i USSR stammer fra
landlige Kredse; kun 30 pCt. egentli ge Industriarbejdere. Trods
alt overstiger Arbejdsløsheden i USSR. Tallet 1 Million. Situa
tionen paa Arbejdsmarkedet ser saaledes ud :
1. Januar 1922
1923
l.
1924
1.
1925
1.
1926
r:
1921

1.

160,000 Arbe1dsløse
641,000
1,240,000
901,000
951,000

1,310,500

Af denne Statistik fremgaar altsaa, at Antallet af de ved
Kontrolstederne indtegnede Arbejdsløse i Begyndelse~ a f 1922
er 160,000, I 1924 1,240,000. I 1925 sank Antallet, hvilket man
maa føre tilbage til de ikke-proletariske Elementers Indre
gistrering ifØlge Ophævelser af en Række Privilegier."
Saadan ser altsaa Arbejdsløsheden ud I Det mest mærkværdi
ge er, at denne Moskva-Kommunist ikke offentliggør Tallene
for Aarene 1928 og 19291 Mon han er bange for at sige
Sandheden, hvilket muligvis beror paa, at Tallene i de sidste
Aar er endnu højere end nogensinde før. Allerede i Dag
i Femaarsplanens Ration~Jisering er ca. 17-20 pCt. af
den industrielle Befolkning arbejdsløse.
Hvorledes klares nu Underholdet for de Arbejdsløse i USSR?
En forsikringsmæssig Arbejdsløshedsunderstøttelse gives ikke.
Der ,;bestaar et fuldstændigt andet System end i de kapitali
stiske Lande" erklærer Herr Lorenz. Lad os hØre hans Forkla
rinE:
Retten til Understøttelse nyder fØlgende Arbejdsløsekatago
rier:
1) Kvalificerede Arbejdere og Personer, som har faaet en
faglig Uddannelse, uafhæn~ig af deres Arbejdsløns Størrelse.
2) Ikke kvalificerede faghg organiserede Arbejdere, som har
arbejdet uafbrudt i et Aar.
3) Ikke kvalificerede, i Fagforeninger ikke organiserede Ar
bejdere og Embedsmænd, som kan bevise at have arbejdet 3
Aar i et Træk mod Løn, og tilslut:
4) Faglig uorganiserede Embedsmænd, som i fem Aar har
været beskæftiget fagligt.
For Øjeblikket bestaar visse Indskrænkninger ang. Arbejds
løshedsunderstøttelsens Udbetaling, som man søger Opklaring
i Ruslands indre Forhold. Fra Understøttelsen udelukkes de,
som har forladt Landsbyen uden Grund for at søge efter Ar
bejde i Byerne. De fleste arbejdsløse er ufaglærde Arbejdere.
Arbejdsløshedens For org omfatter 6 Maaneder, men kan dog
forlænges af Organis tionerne.
Arbejdsløshedens arighed for de enkelte arbejdsløse var
temmelig længe. Af 21 Fagforeningers Beretninger fremgaar :
For Mænd 6,3 Maaneder, for Kvinder 12,4. Omtrent 42 pCt. af
de arbejdsløse har i den sidste Tid været mere end et halvt Aar,
omtrent 26pCt. mere end et Aar arbejdsløse."
I Danmark, Tschekoslovakiet og andre Lande eksistere r det
saakatdte "Genter-System", hvor kun faglig or:ganiserede faar
Understøttelse. Den bolsjevistiske Regering har dog hermed
overtruffet det social-fascistiske System, idet den ogsaa gør
stor Forskel hos faglig organiserede Arbejdere ang. Arbejdets
Varighed! Dette er det fine "4. Klasse System"! Sikke en Kari
katur af "Klassernes Afskaffelse, Broderskab og Frihed I" Saa

Stalino likens umenneskelige
Behandling af Kammerat Miasnikov.
(Medlem af Ru lands Arbejder-Kommunistgruppe).
Fra Tid til a11den kommer der Nyheder om den store Kamp,
de russiske Arbejde e maa føre og gaa igennem paa Væ rkste
derne, i Fængslerne og i de sibiriske Egne, hvorhen de rus
siske Arbejder-Kom nunist-Oppositionens Tilhængere forvises.
Men det er svært, n eget svært at sætte sig i Porbindelse med
disse Kammerater, ~om ødelægi:es paa Liv og Sjæl af Stalin
Kliken; men enganf imellem siver der alligevel nogd ud af
det "kommunistiske' Arbejder-Paradis - Stalin-Rusland - !
For kort Tid siden er der atter kommet flere Beretninger om
de politiske Kampe det russiske Poletariat maa udkæmpe, og
om de Lidelser og deres knuste Forhaabninger. Fra Miasnikov
Kom iteen i Berlin har vi modtaget enkelte Oplysninger an
gaaende Miasnikov.
Gabriel lltitch Mi ·1snikov er fra det gamle Bolshevik-Parti
og har udstaaet flere Forvisninger under Carisme n og har
opholdt sig i mange Aar i Forb ryderkoloni en Katoga. Ha n del
tog aktivt i Oktober-Revolution en og sluttede op i det kommu
nistiske Parti, hvor han straks stillede sig paa Venstre-Flpjen
inden for Pa rtiet. Lenin havde paa det Tidspunkt en lang
Diskussion og førte en omfangsrig Korrespondance med ham.
Miasnikov krævede ligesom Rosa Luxemburg et Arbejder-De
mokrati, hvor ikke blot Parti-Klike udøvede Diktaturet, men
hele den arbejdende Klasse. Han arbejdede imod et Førerdikta 
tur, forsvarede varn .t Industriproletariatets Revoluti on, advar
rede imod Kommuni tisk Intern ationales Opportunisme, hvorwd
Verdens-Revolutionen , som den gang stod foran dens Fuldb~ r
delse, nu er blevet til en Fra e.
Miasnikov dannede inden for kommunistisk Parti en Arbej
der"Gruppe, som først arbejdede legalt, men tilsidst blev Grup
pen illegal I Miasnikov blev forvist til Tyskland, hvor man haa
bede, at han vilde falde til Ro og faa andre Tanker, fordi
han jo som saa mange andre kommunisti ke Arbejdere led af
en frygtelig Sygdom "Radikalisme" Kommunismens B ø rne~~ g
dom (Lenin) I I T yskland offentliggjorde han Arbejder-Grup
pens Manifest.
Man bad Mia.snikov komme tilbage til Rusland ved at love
ham fuld Frihed helt igennem! Han vendte tilbage! Faa Dage
efter blev han arresteret og kastet i Fængsel uden Forhør. Fra
Moskva blev han sendt til Tomsk i Sibirien og til Wiatka , hvor
man pinte ham ganske umenneskeligt, og for at faa en menne
skelig Behandling begyndte han at sultestrejke. Ad hemmel ig
Vej udsendte han sit Manuskript, som senere tryktes: Et aabent
Brev til Arbejder-Delegationern e!
I April 1928 blev han taget ud af Fængslet Wiatka for at
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l live sendt sammen med sin Familie til et andet Forvisnings
s ed Erivan i Armenien og var her under streng Bevogtning.
endelig lykkes det ham den 27. November 1928 at flygte til
Persien. Her blev han straks arresteret, og i en lang Tid fik
i intet at høre fra ham. Først i Maj Maaned 1929 fik vi Breve
fra ham, og heri oplyser han, at han lever i en Jille By Amasia
i Tyrkisk Asien, men det tyrkiske Politi holder ham tilbage; .
Ingen er i Stand til at hjælpe ham I Miasnikov mangler alt,
Tøj, Bøger, Levnedsmidler etc. Han er meget syg, r:{ansJte
naturligt efter de frygtelige Lidelser som de bulshevisttske
"Friheds-helte" har udsat ham for! Han trænger til hurtig
l- jælp!
Gruppe Internationale Kommunister (Danmark) appellerer
h1>rved til sine Læsere om at sende os Penge til Hjælp for
d ·n russiske Arbejder-Kommunist Miasnikov, som vi Øjeblikkt:
li i sender videre til Komite n i Berlin, der sørger for det for
1H.1due til ham!
·
Alle Bidrag modtages under Mærke: Miasnikov-Hjælp til vor
l<t·daktions Adress .

gr
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Gruppe: -Internationale K mmunister (Danmark).
Klassemodsætningens Skærpelse, som en Følge af det Øko
nomiske Sammenbrud, stiller bestandtg paany Proletariat t for
an Spørgsmaalet: det kapitalistiske Samfunds Omstyrtning eller
ogsaa en vider~. Hensynken i en stadig mere tiltagende - Elen
dighed Arbejderklassen kan frigøre sig, naar den er selvbe
vidst og handledygtig, dog denne Forudsætning hertil er Over
vindelsen af smaaborgerlige Illusioner og Forestillinger. Ar
bejderne gyser stadig tilbage for Kampen i det afgørende Øje
blik, men de bukker stadig under for Fagforeningernes og
Parlamentarismens lndfl~delse. Ganske vist gør Arbejderklas
sen Oprør mod dem, men stiller disse Organisationer foran en
"'gave, nemlig den at hidføre en Forbedring af Arbejderklas
sv1 ~ Kaar inden for det kapitalistiske Samfunds Ramme. Og
Gang paa Gang svigter disse Organisationer og lader Arbej
rne h;ælpeløst i Stikken.
En stor Del af Arbejderne er utilfredse med disse Organisa
tioner, indset rigtignok, at de er bleven ubrugelige som Vaaben
i Kampen mod Kapitalen . Arbejderne indser, at Kampmi<ller
ne maa ændres, men de har endnu ikke tilkæmpet sig df>n
Erkendelse, at selv "med grundige Metoder", med revolutionær
Erobring af Fagforeningerne, hvis Kapitalen ikke bliver styrtet,
er der ingen Redning mulig for Proletariatet.
Arbejderklas en fører ikke sin Kamp af fri Vilje, men bliver
tvunget dertil af de Økonomiske Forhold. De revolutionære
Eksplosioner som en naturlig Aarsag til Kapitalens Dødskamp,
vilde dog kun blive til en vi rkende Kraft i den proletariske Re
volution, naar de opnaar at faa et fælles politisk Grundlag, og
bliver revet bort fra de ste lJige Forholds Rækkevidde. Kun et
fælles, virkelig opnaaeligt Maal kan danne Grundlaget for sand
Klasseinteressefællesskab ( .... olidaritet).
Arbejderklassen maa for at kunne besejre Kapitalen søge
nye Veje og benytte nye Metoder, hvormed der ~an føres en
dfektiv Kamp. Fagforeningerne og Parlamentarismen er uhi
storiske, ubrugelige i Kampen, og at "revolutionære" dem er
eusbetydende med Kræftespild og bliver alligevel ikke til andet
end et Personskifte.
Gruppe Internationale Kommunister foreslaar Arbejderne
derfor i Lighed med sine Arbejdskammerater i Udlandet at slut
te sig sammen som een Klasse i Bedrifterne og paa Værkste
derne.
Dernæst maa vi arbejde anti-parlamentarisk, idet vi agite
rer for revolutionære Bedriftsraad og Aktions-Komiteer, som
under Feltraabet Generalstrejke og direkte Aktion søger at
gennemføre sine Krav og sammen med det øvrige Proletari
at Veraen over arbejder for den sociale Revolution.
G. I. K. arbejder for Arbejderklassens Selvbevidsthedsud
vikling, i Erkendelse af, at Frigørelseskampen kun fremmes
ved Klarhed og selvstændig Tænkning, og bekæmper derfor
tlbsolut Kadavcrdosciplinen (Moskva-Teser).
G. I. K. erkender ligeledes, at Kommunismen kun kan gen
nemføres, dersom ens Aa11d er besjælet af den kommunistiske
Ide, ,som allerede i det kapitalistiske Samfund skal give sit Ud
~lag blandt Arbejdskammeraterne, i Familie og Sammenslut
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ninger! At være Kommunist er ensbetydende med en indre Re
volution, d. v. :;;. vore Hand inger maa være kommunistiske, vor
Kultur og Etik ligeledes.
G. I. K. bekender sig til det proletariske Diktatur, - som
Rosa Luxemburg har skild et det - ved at indføre et prole
tarisk Demokrati og lægge den Økonomiske og politiske Magt
i Hænderne paa det samled ! Proletariat. "Diktaturet maa være
Klassens Værk og ikke b1 staa af en førende Minoritet (R.
Luxe burg)."
G. I. K. vender sig gansl e bestemt imod det saakaldte Dik
tatur, som udføres i Sovjet Rusland af en Haandfuld politiske
Chc.:rlataner!
G. I. K. vender sig absolut imod Undertrykkelsen af Venstre
Kommunistemes Oq~anisationer i U. S. S. R.
0. I. K. arbejder imod Religion og Militarisme, og forpligter
sig til at føre en skarp Kamp mod di. se ved i Handling at be
kæmpe dem. Enhver Kommunist maa være udmeldt af en hvil
ket som heJ t religiøs Org2nisation.
0. I. K foreslaar som Middel til Militarismens Bekæmpelse
aktiv Militærnægtelse. Den mest effektive Maade at forhindre
Krig er at omstyrte Kapitalismen, btsætte Fabrikker, forhindre
Fremstilling af Ammuniti01, etc.
Det er dog vor Pligt st dig at holde Øje med vort Maal:
Omstillingen af Verdensproduktet fra at være en kapitalistisk
Varedrift til at blive en "fter kommuni tisk Grundsætninger
oprettet Forbrugsdrift, en Opgave, hvis Løsning forudsætter
et længere historisk Tidsafanit.
Saaledes lyder vort korte. Program. Lad os derfor enes om
vort Arbejde: Den betinge seslØse Gennemførelse af en ubøn
hørlig Klas. ekamp mod Maalet: Menneskeheden som ko.m mu
nistisk klasseløst Samfund er Verdensproletariatets moralske
Pligt!
Højt over al1e nationale Særegenheder, højt ud over alle
Landes Grænser og over alle Fædrelande lyser det internatio
nale Proletariats Flammetegn i evig Straaleglans:
Proletarer i alle Lande, forener Eder

e
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I Rigsdagen diskuteres og forhandles om Mihtær-Forligetr
Man snakker om Afrustning, om frivillig Hær og meget andet!
Men hvad har den opnaaet? Intet, det er jo Parlamentarismens
Symbol: Her snakkes, men Handlingen glemmes! Vi Antipar
lamentarikere kender jo Parlamentarismen til Bunds!
Laust Rasmussen holde r sig strengt til Samfundets Love;
dem kan han ikke bryde! Saadan er nu engang Socialdemo
kratiet: Kapitalens Pladsholdere!
Arbejderklassen maa være klar over, at igennem Parlamen
tarismen opnaar den intet, ej heller Afrustning! Skal vi have
Afrustning, Militarismen afskaffet, maa det ske uden om Par
lamentet! Men et maa vi huske paa, at Afrustningen kan ikke
gennemføres nationalt, det maa ske internationalt! Dette fore
gaar ikke ved pacifistiske Illusioner, men ved Arbejderklassens
Vilje I Arbejderne i aile Lande maa igennem deres Bedrifter
forhindre, at der fremstilles Vaaben, Ammuntion etc. Ved at
arbejde for den sociale Revolution, ved at føre en Krig mod
Krigen, vil det først lykkes os at afskaffe Militarismen I Vi maa
rette vor Geskyts ikke alene imod Militarismen, men imod
hele Kapitalismen l
Vi unge maa forbe ede O'l paa Handling med alle til Raadig
hed staaende Midler! Kravd: Bort med Militarismen skal raa
bes ud over hele Skandina\ ien ! Alle unge Arbejdere, som ind
kaldes, maa konsekvent n:egte Udøveisen af Militærtjenestel

Konsekvent, d. v. s. ikke l. ive Møde hverken fil Session eller
civilt Statsarbejde! Paa dt.nne Maade vil vi kunne fremtvinge
vore Krav om Militarismens Afskaffelse I Lad os da se Tiden
an, om den socialdemokrah•ke "Arbejderregering" virkelig tør
sætte unge Arbejdere i Fængslet for deres Overbevisning! Sker
dette, da vil den socialdemokratiske Regering selv afsløre sig
som en kontrarevolutionær Regering.
Ved at nægte Udøvelsen af Militærtjenesten arbejder vi re
volutionært og dermed for Frihed og Sammenhold! Saaledes
stiller vi os paa Klassekampens Grund!
Kammerater saavel i Arbejderbluse som i SoldatertrØje:
Enighed gør Stærk! Vær solidariske! Koncentrer jeres Energi
og Kraft om Kravet: Ned med Militarismen! Ned med den
kommende Verdenskrig!

i
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Hvert Aar har for Regeringen sin >tage! I Aar bliver det
et Mititærnægteraarl Atter har nogle unge Mennesker erklæ
ret ikke at ville aftjene deres Værnep igt og overhovedet ikke
underkaste sig Landets Love, idet Sar. vittigheden stilles meget
højere end disse.
Motiveringen for Nægtelsen kan v ~re forskellig; men een
Ting er givet, at alle Nægtelser bærer f' ræget af en flammende
Protest mod Militarismens grut)omme _"!g.
En ung Arbejder, Kammerat Anders r -Harild jr., modtof?: og
saa en Opfordring af Udskrivningsct " en ril at stille sig til
Raadighed for Militærvæsnet; men h r har d•Hrr. taget fejl.
Kammeraten møder ikke og sendte . t tte blodiJe Væsen og
Forsvarsministeren følgende Skrivelse.
København • "• d. lO. Dec 11r. 1930.
Til Udskrivningschefen for I. Udskrivningskreds!
Verden ·r mit Fædreland,
Mennes: e i1eden mit Folk!
ntern;\tio'.i:tle
' laar Br J fra Ky:t til Kyst!
Jeg anerkender hermed Modtagelsen af Deres ærede Ud
skrivningspas, som hermed returneres, da
ikke har Brug
for samme, idet jeg konsekvent nægte· U f~jrclsen af enhver
Art af Militærtjeneste, ogsaa C ivil-Værnepligtstjeneste.
Denne Beslutning har jeg taget efter moden Overvejelse, idet
jeg anser Krig og .Militarisme af enhver Art, selv i Form af
Legetøj, som ulogisk, modsigende og modbydelig. Det maa
være enhvert Menneskes moralske Pligt at afsky denne Rest af
Barbari og Slaveri, som Aartu:>inders 11selvstændig Tænkning
har forstaaet at paadutte fordums Menneskeheden, og hvilket
det stadig er lykkedes en vis Klasse at herske over Flertallet
af Folket, som i Krig tilfælde ·ikke regi.es for m re end .'(væg,
og som i Kraft af deres Uselvstændighed og Uerfarcnhed tvin
ges til dette Slaveri.
jeg er Fredsarbejder, og som Socialist nægter jeg at være
med til at udføre et Arbejde, som befaler absolut sla v i~k Un
derkastelse og Lydighed, ved hvilke man hypnoti 5erer stakkels
unge Mennesker til at begaa Dumheder, maaske o saa ved at
befale dem at skyde paa deres egne Fædre, der befinder . i r
ude i Lønkampen. Militærvæsnet er den højeste Ekspvnent
for Magt! Kapitalisme, Kirke og Mil1tærvæsnet er de tre Fak
torer, som jeg bekæmper og ikke bv~jer mig for!
Krig og Elendigh ed er u1.1 ~n nesk ·lig, uretfærdig og umoralsk,
men som Socialist kæmper jeg for eu ny V rden, som skal give
Menneskene bedre Goder. J~g vil være Menneske I Som saa
dan er det mi:-" umuligt at under''aste rnig 1' ilitærvæsnets Love,
der byder paa Raahed, Brut" 1 ;~d og Svinskhed, som man al
drig hiir set Mage til. (Se: RPmar ue-.: Intet nyt fra Vestfton-.
raves: Guod-bye - to
ten. L. Renn: Der Krieg! Robt.:rt
au that osv. osv.)
Yderligere maa jeg bemærke, at jeg har en FJder og en
Farbroder, der begge har deltaget i Verdenskrig n paa tysk
Side. Naar man hører dem tale om Kngens .• asier, sact fa3r
man bestemt ikke Lyst til at spille S ldat for . lade sig ud
danne til et skidt Haandværk, . om for længe siden burde have
været en Saga blott. Min FaJer, åe" drog ud som et rask,
sur.dt og kraftigt Menneske, vendte t hage som et Vrag. c~
det samme gælder om min Farbroder, hvis Liv kun kan opret
holdes ved Hjælp af Morfin og Kof.ei i1.
jeg kunde blive ved mt!d at fortællt> om Lidet er, som Krig
og Militari ·me ha · skabt, men hvad n ·tter det at skildre dem,
naar jeg· ved, at De, Hr. Udskri ·nings :hef, er bundet ti Stats
apparatet, og dermed maa De jo ud lukke alle tflenneskelige
FØielser, hvis De i det hele taget har nogen tilbage.
Det vil derfor være vanskeligt for Dem at for i a mine Fø
lelser; af denne Grund vil jeg slutte mi Argui ent m~d de Ord:
Gør, hvad De vil ved mig, jeg tager alle Konsekvenser. men
De behøver ikke at tro, at jeg møder "alligevel" dPn 14. Fe

J'eg

"
ilitærn gt r.
bruar Kl. 12, jeg kommer ikke, jeg flygter ikke, jeg bliver
der, hvor jeg er!
Lad mig se, om De tør tage Kampen op! Jeg er parat, og
det .·amme er mine Venner, og et bedre Agitationsmiddel for
Fred.·sagen og Militærnægtelse vil mine Venner aldrig kunne
faa end den Dag, jeg nægter! Et Ramaskrig skal lyde over
hele Danmark og Verden over, naar De vover at straffe mig,
fordi jeg nægter at handle umenneskeligt!
Med Højagtelse.

H. Andersen-Harild jr.
Som Svat·-he rpaa m~d~oges;

1. Udskrivniilgskreds.
Københa vn, d. 15. januar 1930.
I Anledning af det af Dem hertil inctsendte Brev af 10. f. M
hvormed fulgte det for Dem udsendte Udskrivningspas, har
Indenrigsministeriet i Skrivelse af 8. ds. resolveret, at De ud·
tages af fordelingen il Kystartilleriet, og at Deres Sag i Hen
hold ttl Lov Nr. 625 af 13. Decbr. 1917, § 2, sidste Stykke, hen
vises 11 L.v111. åling af Sessionen.
Hvilke herved meddeles Dem til Efterretnin$' med Tilføjende,
at der til sin Tid vil blive tilstillet Dem en Tilsigelse til at møde
for den førstkommende Session.

A.-H. sendte saa efter kort Tids Forløb atter sine Militær
papirer ind til Ministeren personlig og bemærkede i Skrivel
sen følgende:
København N., d. 10. Marts 1930.
Til Forsvarsminister Laust Rasmussen, Christiansborg!
Højstærede Hr. Minister!
Allerede i mit Brev af 10. Decembe r f. A. henledte jeg Mini
sterens Opmærksomhed paa, at Undertegnede konsekvent næg
ter enhver Udøvelse af Militærtjeneste, ej heller agter jeg at
underkaste mig de militære Love. De svarede med en fore
løbig Udsættelse og sender mig nu igennem Udskrivningskred
sen en namlig Ttlsigelse til at møde paa Session den 23.
April 1930, Kl. 9, 15.
.,
Som konsekvent Militærnægter nægter jeg at møde paa Ses
sion, idet jeg kræver af Dem som socialdemokratisk Arbejder
Minister, at De ikke vakler, men giver mig min personlige Ret
tilbage, idet jeg stiller min Samvittighed hØjere end noget
Lands Love.
jeg er Militærnægter og Krigsmodstander og agter paå ingen
Maade at udlevere mit Legeme til det kapitalistiske Samfund og
dets 11 lovmæssigt valgte Beskyttere"!
Som socialdemokratisk Minister og Agitator har De selv agi
Le et for Afrustning og opfordret Ungdommen til aldrig nogen
sinde at arbejde for Krig eller lignende Formaal, da Krig er
en Forbrydelse. Deres Parti-Organ "Socialdemokraten" har
under .:iidste Valgperiode vist Danmarks Befolknin~, hvor af
skrækkende Krigen kan bllve ved at kaste Millioner af Flyve
bla e isende det sønderskudte Raadhus og de omkringljggende,
læmlæstede Kvinder og Børn, ud til Befolkningen og opfordret
Ungdommen til ikke at dræbe.
Hr. Minister! C.lem ikke Deres Løfter! Man hidfører ingen
Verdensfred ved at oprette Forsvarshære, ved at bevillige Mil
lioner af danske Kroner til dette raadne Militærsystem I So
cialdemokra tiets Taktik fører ikke til Sejr! Derfor maa Ung
dommen tage Konsekvensen af Socialdemokratiets ophidsende
Valo-taktik, og denne er:

r.fægtelse af at bære Vaabenl
Nægtelse af at underkaste sig Militarismens Love!
Ikke een Øre, ikke een Mand til Militarismen!
De gamle Veje er opslidte og ikke mere farbare! Danmarks
Militærnægtere har nu sluttet sig sammen til en fast Phalanv,
parate til at bære Ofre for deres Ideer, parate til at staa san1
men til Forsvar.

N\ O D

S T R Ø tv\ ;\\ E '\r

Jeg er vilhg til at hære An::-varet for denne kon~dcv~ntc Han.i
ling, villig tii at Ilde for min Overbt>vi~ning og Tro. Jeg vt·d,
at en Afstraffelse af min konsl•kventc iandling ~·1j v~t:>hkc dl·111
til Handling og Aktion! Vi Militl'rn:~gh:rc -- uansd Pa. ii
og f-<e!igion~bekenddsi: - vil slutte Krt•ds nm de l\:ammt·rat •,-,
der stra fe:-\, og udfolde et ·ældi~t Ag·i1ntion:-;arht>Jdc til For~~d
for V NdrnRfrt'den !
;~..\in Prntl'~t imod Militarismen vi! biin: dterfoigt ~f ih.•rt·
tuldre!
Hr..~\inistt-rl jt-g sender Dem pt:r~< nlig Tifsq.;t'l"e11 tdna~t·
og kræver af Dem som Arh<·jder-Mini.\-.u. :~t De str.1b fc11.:1:
lt:'tfiger en fuldstændi~ F rigivdsl' for al milita·r U nder1' ;i,,td~\;.
Lev<.· Lydighedsnægtd. e!
Ned med A1ilitarism1: og Kapitaii=-mt.' !
Lt•Vt- f rihcdtn !
.\h d soci.al1sti~k Hil ~L'll.
fl. Andersen -i/ar, d i"·

s,

Han modtog tkrpa<i fra Miniskrt•n fpigendt> typiskl'
:u f i a
en Sncialdcmokrat. nemlig F Jr~V:tr:->mmist~·rL•n i":ll>'-'t f<.1s

Dd grddt>r nu om at støtte Miiitærnægte1 nes forskellige Sa
ger, -,tøtte dem {>konomisk og moralsk! AHe eveot. af dem ind
kaldte i\'loder maa h~sørges og g§~res tit virkelige Massemt;Jder,
prn•p.•t :tf den tne Tanke: Øddæggelse af al Militarisme!
Det glædt'r ti. !. i\.., at det ndop er et af deres M~ctkmmer,
som konst'.kvent optager Kamptn mod .\.1ilitarism~n og er vil
lig til at tage alk Otrc paa sig. Denne Aktion. maa være et
Ebemrd tii Eftt:rligning! S(•ivom det i Aar kun tr t:ll Brøk
del af alle Indkaldte, der strejker, saa har en saadan Strejke
alligevel ~in :<tore Betydning dt'n. at dt•n først og fremmest vi
ser Vejen. Strejken maa ikke forblive en individuel Sag. men
den maa blive koJh.:ktiv.
U. L K. propaganderer som Midlet til Militarbmens Bekæm
pelse:

Gnzn·alstn:jke og kol!ekfit, Mtlitæmægfi!lse for at
f orh.indre Krigen.
Tilintetgørelse af alf Krigsmatericle.
Fremme/se af Hærens o~ Flaadens Desorganisation.

111ussen:

G. !. K. er imod Krigt!11;' men forkaster Parolen . ,Aldrig mere
Krig" ~om pacifistisk ug erstatter derfor denne med Krig mod
Krigt-•11"! Endnu t·"n Krig viJ vi føre; den sidste og den hel
København, d 15. April HJJO.
llgstt- :tf alk Krige: Den ufon~onlige Krig mod Kapital~n og
Hr. Harald Anderst:n !
dens Lakajt>r! Denne Krig kan kun føres ved Arbejderkiassens
Pa;i Deres fornyede Henvendelse til m g af lD et::. kM _ji:g
skarpeste Vaaben; Klassekampen! Arbejderklassen maa orga
kun gentage, hval1 jeg alt tidiigere trnr meddelt Oerri, ar l1g1·
nisen: sig • en Klasseorganisation, ligesom LW.W. og A.A.U.D-,
som j:.:g selv i et og alt nia..t fiHge Landets Love, bn jeg- ikh.1 ·
da vil Arb't'jderne eje en kampdygtig Organisation. De dan
fritage nogen andt:n hufor.
ske o~ :-;kandtnClviske Arbejdere maa derfor danne Aktionsko-.
f ndtil De er bleven behandlet pan en Sessi n og ewntudt
mitcer og igennem dem sØge at erobre alle Produktionsmidler.
udskreven til Militærtjenestt>n, h:u Forsvarsministeriet ikkt.• no
Det er klart, at det vil føre til en Borgerkrig, :-\Om vil blive
gd som iwlst mt'å D(•m at gf1rt·, det n udelukktndc lndt'lHig~
aabm't af dl'n her:-;kt:nde Kfa::;se! G. L K. v~d, at Arbc::jdt!tne
mini~teriet, mtn ht>llt:r ikke dette kan fritagt Dem for at adlyde
vil svart' igen og det med Rette! Først naar den proletariske
dt· gældende i .ove.
Ji
kevolution <:.t>jrrigt gt.'nnemfØres, vil Arbejderklassen i.:!aa ~n
De kan, som jt<g alt tidligt.:rt:' h;ir mt:dJdt Dem, h ·is De
bedrt· Tid imØde, t:n Tid, hvor Retfærdigheden regerer!
frt·msætter Begæring herom, blrn· fri fur at væn~ Soldat, mod
Ud fra dette Synspunkt erklært-r G. I. K. Militærnægterne sin
i 20 A1aaned1.:r at forn:ttt· civil Tien;.;~k. n!(·n ·il Lie heller ikke
store Sympati og betragter Mi!itærstrejken som et Led til Gen
dttte, ja, sa<l maa De tage drn -Strnf, s'ntl De i ~aa Tilfa.·ldt'
11t'mf(-irt'l~e af lil'n proletari~ke Revolution.
vil blive idl~tnt

Forst•arsministeriel.

11

L. r~asmus<>cn.
Tilsigelsen fra Uctskrivnin~"krcdse!1 tHbag-t·Rendt-r jq~ vrd
hlgt.
A.-H. har naturlprvis intet i\11svar mere for dis~t: ht<Hige
M;!itærpapirer, og J'Hrr. ;\,i!itnriskr kan v~nte I.æng-t. p3a ham.
i hwrt fald mfldt'r han ikke frivillig_ men han fln;ter hf'ller

ikkci
A.-H og dt' ~Jvrig-e Miiit:t>rnægrere er parate til Kamp, og
dt·t er g-ivd, at det konirner tii Kamp meliem Milit~·rnægk'rnt
OJ.; ih.·gt:ri1,g1..·11, og der l'f ikke andet at g~jrc end .at tidnytte
d1s~t· Milita:·raffærer til t.'ll <.:.tnrs 'laet Pr(!pag;mda for Antimil!
tarismt.•n ! Pt·! :-.kal dt> :rnt•miiitMistiske Bt'V:t.'~ 1 dser herhjemnw
nok s~~i'f{i: for! . Vi trænger ha~rtlt iil Arbejd:->stofl Lrngt: 11ok
har vi '-'l"iid i Uf5dvanm•_
A.-H. ·::: St;1nl1p1mkt ~r voit og rl..'volutirma>rt! Han h!·k;cmpt·r
ikkt- Milifari:m -.·n f~ikl~c.-.m;~:.,sigt og ne~ati\•t, men po.:;iti\ t og
revolutionært!
Han strejkt:r, mt;n
rnr·ag.andt."rer vt·fl d~nne
Miiitær~!Tt'jkc for Tlbnttt~~;, elsen af dt'nrte militt·re Magt, ~om
ltggt·r i H:end<..·rm· p:u dt:n k<1p!ta!i~ti. ke ~t:it.
Sdvom nu
dt-nne ~' rar t·r tHh.!l'r -;ot1?.id~mokrati~k .Sri1 n·, !->r:ta gyfr det hvt-r
ken tit eller Ira! ~andlwd(·t~ t:r: Soci;ildt'rnPkratid L'f :'m~1a
('1;>rgerli~t •J~ 1-\<lpitaitn:-; Piadsholder, !<-0·11 iige"'af! godt - og
n.naski.· tndnu b~.>drt.' - · van·tag1'r t\api1alt ns lntere-<ser ~nd dem
~dv. So"1aldt·mokratieI og Kapitalisme i·r !-o:-tamæn.d d cg det
~amm\:. det t'r' kun Fra:--.ernt·, ~om g~:r '11 forskel paa disse.
Soc;aldcrnok ratiet arb~jdt:r dter Skema ,,-Borgfri:d", V arcta
~dst•n af S;nnfundets I nteressN o~ Undt rlrnstelst:n af Landet:.;
Lovt·l Nej, Sociafaernokratid kan ikke _;pr1· mt·r..- for Arbej
Jt: rne en(j fl•)gt•n af de :indre ,l\,agtha ·en. ~~.1nlænge det undvi
gt·r a~ t•rlda·n: en a.aben Krig mod Kap1 alenl 0f't vil :~odtl
d!:'mOkratiet nati;ri:g ·i-- ikke. Gruppe f ktn'1t1onaJ~ h"ommtt
nister erkk:ner 1.ierfor .n bt•n I-:rig imod Burgnskabet og dd

Ji~e R"t respefi.terer~
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~ keit der Produktion und Verteilung im Sinne ~
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M~dlemmer ia~tr

fredeligt> Soc ialdemokr.at1.

Gruppe f nternntfonale Kommunister og
dt•rfor ikke Hensyn tir Sodaldemokratie
naar Milita-rna·~t~rne nu sætter ~ig imod
Dtt tr ~læddigt, at MiJit;ernægh. rnt> kr,
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Wer lnteres~c hat, bestelle!
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K i de t ejk
Nederla I
ad u.
Strejken er afblæst, ikke af Metalarbejderkvinderne selv. men
af Kvind~ligt Arbejderforbund og De Samvirkende! Strejken
er blevet forraadt af soci aldemokratiske Fagforeningslc.dere !
En gemenere Streg end denne skal man længe lede efter inden
for den danske Arbejderbevægelse!
At Strejken skulde ende som et stort Nederlag, er ganske
givet, sa~ længe Arbejderne ikke selv tager Affaire, saalænge
de overgiver deres Skæbne i Fagforenings! delsens Hænder!
Det var glædeligt at se 3000 Kvinder drage ud i den store
Kamp og demonstrere for d res Krav, men sørgeligt at se dem
tigge om Hjælp hos De Samvirkende! Det var deniw store
Kampstemning, der besjælede Kvinderne til Handhng, og de
vilde handle for Forbedringer af deres Livskaar, men Arbejd~
kØbernes, Regeringens og Pampernes Enhedsfront, var stær
kere end Arbejderklas~ens Enhedsfront, fordi åe r ingen fand
te~! I?e Mænd, som "uskyldigt'' var blevet ramt af Strejkens
1rkmnger, bandede og skældte ud over, at Kvinderne strej
kede! Andre Fag-Arbejdere arbejdede roligt videre, for denne
Strejke· kom jo slet ikke dem ved! Det er Arbejderklas ens
"Enhedsfront!"
Her ser man de sande Virkninger, Fagforeningerne fremkal
der! Splid af Arbejderklassen!
Atter er denne Strejke et stort Bevis for vort Udsagn. at
Fagbevægelsen
er kontrarevolutionæ r! ~agforeningernt. tin
sker ingen alvorlig Kamp. mod Kapitalismen og Staten; den
ønsker den velsignede Arbejdsfred, Ro og Ordrn, for at Sta
ten kan leve I
Hundrede Tusinde af danske Arbejdere er organisered~; de
betaler deres Kontingent, de bringer Ofre; men træder de ud
i aaben Kamp for den~c; Rettigheder, saa srngkiber Ff5rerne
dem! Fordi Medlemmerne ingen Medbestemmel -esret har! Her
ligger Sandheden! Nu er Spørgsmaalet det: Vil Arbejderne
nogensinde opnaa Selvbestemmelsesret i deres Fagforeninger?
Nej! Aldrig! Fagforeningen beherskes af
l
alt for stort
Bureaukrati, alt for mange Pampere, og det er umuligt at
omforand~e paa dette System I Derfor kan det slet ikke nytte
at revolutionære Fagfor ningerne, da Pamperne ikke ·igt'r en
Tomme fra deres Plads! Hellere vil de lade Organisationen
gaa til Grunde end overlade Ledelsen til Op!JOsitionLn I Her
kommer et nyt SpØrgsmaal frem: Vil den revolutionære Le
delse kunne gennemføre en aaben Kamp mod Kapitalen? Nej!
Gang paa Gang har man set revolutionære og kornT11un ··tiske
Tillidsmænd blive valgt ind i Fagforeningstedtisen, og mange
af dem beklæder endda vigtige Poster; men naar det kom
til Kampen, saa bremsede og aa disse! Hvorf r? Fordi denne
Tillidspost betød et "Ben", og det vil de nØdig kaste bort!
Systemet havde ædt dem fuldstæ11digt! At revolutionære Fag
foreningerne er umuligt; paa denne Maade sker der højst et
Personskifte, men intet Systemskifte!
Arbejderklassen maa lære af Erfaringerne, og dette Tilfælde
har Kvinderne lært os, at det er umuligt at gennemføre no
get alvorligt, at træde ud i aaben Kamp mod Kapitalen, naar
Pamperrre ikke kan godkende denne Kamp I De er lige-glåde,
om det er Flertallet eller Mindretallet de gaar imod, for det er
Pamperne, der bestemmer Farten, og saa har Arbejderne kun
at underkaste sig Fagforeningsdiciplinen.
Ingen Strejke kan vindes, saa længe denne føres paa egen
Haand. Skal en Strejke vindes, saa maa hele Arbejderklassen
virke med I Imod Arbejdsgivernes Enhedsfront maa der dannes
Arbejdernes Enhedsfront, da vil man vinde Kampen! Det er
da ikke nok med at kæmpe for smaa Lønforhøjelser og andre
individuelle Goder, nej, Kravet maa da blive større, nemlig
bort med hele den udbyttende Klasse, Overtagelse af alle Sam
fundsprodukterl Lønkampen maa da munde ud i den sociale
Revolution! Hvormange Arbejdere vil vove Skindet for disse
Krav·? Hvor mange Arbejdere vil stille deres personlige Hen
syn i Baggrunden og ofre sig for den store· Ide: Arbejder
klassens Vel ved Overtagelse af alle Samfundsprodukter? Ikke
mangel Det kan den ikke, fordi Fagbevægelsen har splittet

'A rbejderne ikke kun organisatorisk, men ogsaa sjæleligt o:
aandeligt! Fagforening rne har opdraget dem til store Egoi
ster i Stedet for at være Altruister og staa solidariske me 1
deres kæmpende Arbejcskammeraterf
Arbejderklassen maa betræde helt nye Veje, naar den vir
kelig skal vinde Kampen! Forudsætningen for at kunne vind
Kampen for Erobringe 1 af Brødet er, at Arbejderne blive
klas,'ebevidste, at de h... ndler i Klassens Interesse og pver So
lidaritet! Dertil kan Fairforeningen ikke opdrage dem til; for
di Pamperne slet inger. Interesse har heri! Ved en Erobrin
af Fagforeningerne pnaas intet andet nd Personskifte (Heil
berg, Rassow o. m. a.), saa gælder det om at vende Fagfort
ningerne Hyggen, tilintetgøre dtrn og skabe nye Organisation:
former, saadan som A. A. U. 0. i Tyskland og I. W. W.
Amerika har vist Arbejderklassen Verden over.
Arbejderklassen maa samle sig til een stor Helhed; de
maa handle klassebevidst! Dette kan kun foregaa ved Organi
seringen i Bedrifter, idet alle Arbejdere kæmper for Klassen
- dere e~cn - Interesse!
Paa denne Made vilde Metala rbejderkvin derne have vunde
Kampen, og ikke blot Kvinderne, men ogsaa alle de andr
Hedriftsarbejder
· cfe ··naturligvis have vundet Sejr!
Arbejderklassen maa være klar over, at det kapitalistisk
Demokrati ikke nandler demorkrati~k, men anvender Vold, o.
fra Dag til Dag skærpes Udbytningsforholdene, derfor er de
intet andet tilbage for Arbejderne end at søge nye Veje, sar
hurtigere og bedre fører til Maalet end det gamle.
ArbejdPref Lær af Fagforeningspampemes gemene Forræderi
Ødelæg Fagforeningerne! Meld jer ud af dem!

Organiser Jer i Bedrifterne som een Klasse!

Dan Aktionskomiteer!

aven

or tog mod Ateismen!

De Gudsløses Forbund i Sovjet-J~u. land har udfoldet et ko
lossalt ateistisk Arbejde, som bestaar, frSrst og fremme ·t der
at sprede Oplysning blandt Arbejder og Bønder i I~uslanc
dernæst at omdanne alle Kirker, som staar ubenyttede hen, t
Kultur-Hjem etc. Særligt d •t idste er gaaet Paven for nær, o
mener altsaa, at de Kristne forfølges paa det grusomste! H
mobiliserer derfor hele den kristne Verden mod de rus:is
Ateister, og vilde heU se de fordssmte Djævle derovre bli
hængt! En Ting er givet, Kampen gælder ikke blot de rus.'is
Ateister, men hele Fritænkerbt'vægelsen Verden over, og dt.'
for maa alle K æftcr u nytte for at knuse denne Korstogsb
vægelse.
Det er gan. ke givet, at Paven farer frem med LØgn for
hidse de Troende mod Ateisterne, og det t' r derfor gans
interessant at ~e. hvo rda n det hele i Virkeligheden forhold
sig.
Arthur Feiler, en borgerlig kristdig Medarbejder v
"frankfurter Zeitung skrev i ·i n Bog "Oas Experiment d
Bolschewismus" paa Side 221 f~llgende:
"Kirker forvandles fl Arbejder-Hjem med rin ge Omby
ninger da de er billige re end Nybygninger! De smukkes
kunstnerisk mest værd1f -lide Kirker forandres til Mu eer, ko
serveres og renoveres 'lmhyggeligt. GudstjPneste finder ik
mere St d. Alligevel f bliver der mange Kirker. Der drag
Omsorg for, at Mindret..lllet ikke udøver Vold, og at Kirker
kun lukkes der, h or Bdolkningens Flertal kræver det."
Theodor Dreiser, en amenkansk journalist, beretter i s
Bog "Sov1et-Rusland" ~ aa Side 267 om en Samtale, han h
fs:Srt med Pia ton, den Ø: erste Præst af den rus isk-reforme
Kirke:
"En 'Ting er givet, 'tlange af de store, gamle Bedehu
t-'taar tomm eller besø~es kun af et ganske ringe Antal
gam le Troende, men ku1 meget sjælden af unge McnneRke
Selv de ortodoxe Pra: .;ter maa indrømme, at de Besøgend
Antal er sunket med ' 0-60 pCt., og endnu værre er,
Præsterne s ·lv tilstaar, it de unge - næsten uden Undtage!
- ikk~ -.re besøger "'udstjenesten.
1

1

Pave-!Jiplomatirt .1

""""'"'"'.. .".'"" "nistis~ I t rnati nales
an erotte Erobringspolitik
·ag ·oreningerne.

l Sammenh~ n(! med Paven:s Korstog mod R1r... urnd ma:t h,l
g,·nde tnndres· Ef n B'>bJt:\·ikk1:rne::. Erobnng ai <kn 1)0ti
ti~h Mag-t forsng-k Pa 'en i I ~118 ar \.·inde de ort doxi: ( !_!rtt~k
katolske) Kri:-:nw tilbagt· ti! honwrkirken, men de vil 1kh gaa
<1\'cr til Pavt:1; Pius . I har derfor opretkt for~k ·lli~t.· lnstitu
t11:1wr: :om 11 lnst1tut for orit:ntabk Videnskab", hvor Mi-..~m
na·ri·r til ddtt· Fnrmaat ti<l<lann l':-: 1
DL"r findes i Sovjd~f{usland, Tyrk1i..'t P1:rsien, paa Halkan
l:h. ca. !1~:1 tv1ilhnnt·r Urtodoxe. Af di,se tind(:S kun 1:! A·UliP
tH'r, :-.om :rnerke11dt•r P<tVt ( ht•rherr~d'·•nrnl't, nwden"' a cnt" I i )
Mi!liont:r Ortudox~. s. m fokti·--k er ud,:n kirkehg, Uverhovedt:,
h vi:r ! Sovjel-Rti.'lc::.nd. Paven torholdt :-ig: roiig, :;t:iia';1g<· han
mente at kunne npnaa R{·sult<tlt'r, thi Snvjet-l?e~erir.~t:n
~!.ulde ydt· dt·n k<ttcibkt' Kirke 1) fuld Samvittighedsfnh •tL
2) Ciaranh-n:t Fnhcd til religi(S!-\ Kultur. ~n Alt kcinfo.. ke;·d
J\1rkt·g-od:-; sl<tl.l ;ifkvtn•s igen til l\irkcn.
Naturligvis hk•v d1~:--e Krm ikke opfyldte, og der hil-v .:ilt
saa inkt and<>t tiibag-e end ar mkiv~.· Tryk pas Sovjl>t-.Regenn
J!.t n. i'\fan oprdkdt· katolske A1issiuri-.stationn i So\'jd-l<u~
krnd og th.• omkrmg!ig~en~k Lande; t:t vidrforgrent.·t inform:1
ti()ns- (11.! Prt'ssehureau sorg-<.:.d<: for at c-,pn.:d!::' alle Efkrn•tnin
gl'r ved~ rdi;.!ion-..1jendtiige Akt1orH.·r. P:iVUE• 12 .\1i1iioi:cr Til
h;eugcrc hlt-v npje knytt~·t tii kuntran:\olutiunære Fori11ndt.+"t.:r
i Udiarnkt. Paa denne Mnade skabte PaH·n en god Opt>rah
onsbasi~ mod Att'iskrnt i '-o ·it:i-Rusland.
lkn rt1="·.-iski.' Emigration -er splittH. Den mt:St b1.:tydelige
Pftod<JXc Kirkeorganisation: Kariow1t:.:.c r Synod IJu~nslavien)
"r lq.!t'll·d<.·s :-.plittt;t. Metrnpolikn SergiJ opretholdt srne forbin
(id:-;er med dt: ortodo:e 1 Moskva og rorb~·1d de rus~iskc Præ
~ter :it udfnldt' politisk Propag;.nJa, Ol.! saa godt som alk Til
h~engere af den græ~k-kato!"ke K1rk{ adWd. bt<H ikhe den
kontran.•voh1t1ona:rt: i\.\etropolit i\ptonij . Han Jrht:J<:it.·<.k nu 1wk
~ammen mt:d deri romcr:-:k-k:lh)lske Ki ·kt'., og P;;n::n har alk
n·de bevdligl.'t store Pengebthib t!I tkrte Forsoningsarbejc.k.
1 • u begynder Paven
ng ;\.\e+r<>P'.'.)litt:n '\ntnnij ~1 t_ hyk op om
K rist!:nforfolgdsn i Snvit•t U 11101u:n; nw<kn..., S:rntlh1c.kn t·r,
at ingen ~irin-r lukkes ~aafremt Hd· ~kningc.·n pnsker at iw
holde dem. Dt:r iukkt"S kun "a;idanne ktrker, dtr staar rnrnnw.
o !rde der benvtte:-. hl k<,ntr;in·\ •1!utif1n er Propaganda
er klart,· at de Gudl~be~ \rf!ejJt 1 Sovjet-Rusland er en
Torn i Oit:t p;-i;1 dl' hetlig-t.· i Rom, n.tar man h0rt:r, <tt rr1:
b1mdl't 1:r.lier over 2 lvli!ll(\ner Mt'dien iner. A; i:-;en "fksh<;'-'Ch
nik" udkommer i :ViO.t.lOO Ebni og t.•n Lærcbug 1 J\tei~ i k ud
kom i Ovl"r ~50.tlf;'l tk:-:p!.
Før Krig-en havdt· Kirke!t en knloss.<l l\fagt i Ru,.,land. lkr
fanJk!' 102'\ Klo,trt', 5~U~)() Kirker "g 24000 Kap<.:lier, 1)~

Det'

(fo:;se he:kæftif,!~Ol' over 2~0000 Pi:r. Oill"T (;\·hinkl·. Nonner.
Pnf.>..;fl'r de.) ·
1:: ftt·r Dc'kreter af 5. rt.>hnwr !Hl~ .1!"\ Kirkt·n skid fra
Statt:n SO\-'jl't-H<.·gering"t'il ov<.:'rf{lg 1.:h- i r·mpi..__stort- Oodst·r. som
1illH1rtt> Statskirken· Skolt'under\'isning · , iF gt\.-skah< t er 11de
lt1h:kt:i11..k horgt•rh~c Aniig-g1.:ndn. Tros nheden blev ;rncrkt'!'Hlt;

l'nhver kan dyrke sin f>digir n. Bt:ckl1 htfl t' og Ki~kt>rnt-_ hlt-_:v
overiatik tii (it- Truen'k, men de sk;ii ~;dv ::;~irgt.' tor Aåmrn1
stratinncn. Præstl:'rnt.· man Jt.~nncs at d ··<·: l'gm· foik, og kan
in~en Stc1rtt• vente :ig- fra Sovjer-f~egt-ringen, da d(• intet nyt
ri c'rt Arbl'idt• udf(?rer. Dette rnei.Hiirte n;1tl1rlig\-i$, at Kiri\t·,,
:-,krnmpt•dt• ind til i11g;e11tini-'., fordi m.::m havdt· ta~d Jt•11 ~~1<ono
rniske o~ politi: kt· M.ag· fr;! dem i DH er nu S;ladan, :it A. 
hc.·jclernc siet ikh mc·n: h 'sdger Kirkt,. !'. 11g B<~_ncl~n.c 1,ii_ger
~1llen·dt• ~odt m"d! •'irkenie st:tat t•·r mt o~ torrnLn. 1-oi
iit forhindr dl'tk. tws!utru P,efolknin:_;t.'il (dt't er jo d m, dc:r
~kufdt' hts~i '"l· Kir1<c:rnt'} ."it iukke dem ng omdanne dPrn ili
Museer til ·her"'°'tedt·r.
~0kr, '.ijc~1, Hinliotekc:r dt.
i L•H>··t «f l~~29 h~r 11ver 20\10 Prn:-~.l'f vt:ndt Kirken P! g
gen til , g dettt· stort Sammenbrud af. h irk~n fDrtsa•ttt:S!
"
Ru. iand~ /. rhejdere o~ Bdnd<.'r kdt r 1kh mt·r' iyik til
Præ-..tevn>det. til' har me"i_> n~·ttigt at forda!!,t• sig! lkrfnr
t11ber vi A tei-;ti•fnL'S Frtrnskridt i Sovjet-Pu~!:~rni. og der "an
ikke gøres nok for ;ti mod:irheide Kirken5 lnti ~iydt+,t ·~
I næ~tt' 1 r ilmmt'r ;:lf ,.MoJ. Str{·1 mmt:n" skal vi n:t-r , t·re lw
h;'mdk for:'kelligc- Spfirgsmaal ang. Reh;.::io11sforfplgd:-.1.>n1\' ,
Mel<l Dem ud nf Folhkirkt·n !
l't ;:itci~ti~k Hwrningsarheide!
Rd 1gion "·r Fol\...f'ts (ipium!

G~-.r

TiH:r>ld 't "Typograf Heilber~·' den forhenværende Kom
muni ... t. D:inmarks \Ordt:nde Sinnvjt:w ka~kr et lysende
l'::i\ckdskær over den .... rcvowtionært'' v~j, den kommunistiske
lntt.-rn:1tionalt: · 1920 har anvist /~stt:"ropas og Amt·rikas. Ar
ht•jdcn: athetr::t·t1 •. nemitg at erobre de n:fom1i:t1,ke Fagtor-·
eningt>r t>R omdannl' disse til et hrugbart Red~kab for den
pr<>ldnri~ke Revolution. Sinuvjt'\.\ karakterist>redc gan:-.ke rigti/.!
"Fagforeningerne sum dd m st grm.dfæstede Bolværk mod
l"t:volutionen" {U. S. P. 0. Kongr~s i HaHt 1920).
F:q.~·forernng-ernc kan ikke erobres; lkrtil er de alrfor m-t
gei "arnmenv1)kc-;ede med den kapitalistiske Prodllktionsmero
-th.» i-'ag-fon.:ningshur1:·aukrat1ct har et alt for inåfiltren~t Or
;.:ani~atiunsapparnt i sine H, r~der. og det vil na ·urligvi. ikke
givr Afkald paa åt·ts veH~~nnede StiHmger; hellere vi! dettt>
Hun:aukr~rri ::'laa fag-1orening1:-rne ittl end ~e dem hiive overta
get nf { !ppo~itionen. Sdv om det \:·il lykkes i t-t isoleret Tilfæl
de at erobn: t>n enkdt Afddini:;, hvad er der vnndet ved dd?
intet! Ti!fa•Jdet "Heilberi:!" viser os, at t-nten gaar "den revu
!urion<e·rt.·" over 1 dt reformiMiske Pamper=- Rækker og bliver
dt.nnt·d en aaben forræder mod sine revotutiOnærc Kammerater
fnrd1 ingen kan staa :;i~ imod Systemds Tvang elle r ogsaa •it
Fag-f!)rtningl'-.bevægc:lsen;;; ug det sociademokratiske Parfo, Bu
n:auti slaa ham og hans fnrbund ned, ~aboterc enhver af hans
dll'r ForhunJet. Handlinger, modarbejde ham, og viger. endda
;kh ti!' age, for at sarhotere Strejker, (saaka!dte "vilde"
Stn:jker) vtd at St"!ltfr andrt' Fagforhunds.arbejden:· ud til Ar
bejdspladst'n for at optage; d"· strejkende A rbejdete$ forladte
A rht•itK· Attsaa Skruehrækhn i Rrnkultur.
Saad;innt: E~ S.t..mpkr kan <rnf~·ire~ 1 Tusindvi~ fra Ud!andi:'t.
Er d· r Hl! no~cn MeninJ:; i, nt i(tvo!utionære forsØRt:r at
..,<:rnhrt-'' et ft"lr d1..•n proletariske Rt'vO!uiion og den revoiut!o
n~t-r" Kla~st'k:1mp uhrugt•!igt " pparat:? V1 :->pØrgcr han:: Har

,\.kdlt•mnwrne ilf F:1;?:hrbundene S"lv- og Mt·d~temmelsc:sret?
~..je_i ! Kan t-·a.i.;heva'gt·bl'n ht·rhjemme ;-;tadig betragtts :>om en
!-\la. s('k:impon.:<lni:-.ation? Nej. og .atter Nej! Dette f.;cj iwres
hn:r t·;11:sk D;.i) fra Bolsjevikkerne! Siden 1920 har Rol!'jtvik
kt-rn:· iH i!"\ ndt ar ,,t:robn-'' Fagbt>vægcHt•n ! :'>p<"rger vi efter po
sitin h't::-;i:!l1ater .i· dt>res .~iganti::-kl:' Anstrengelser, sa.a er di;.;
s1.. mt•r•.' og nwre m<igt>rt, og de kan kun betegnes :vm en du1
dn:1Hk fallikrkh1..•rin).!. I Aaret 192! mønstrede Tysklands 80!
'-Jl..'V1kkt·r pac: N\eta.larbejdernes Kongres omtrent ;}{.} pCt. l!f
:t!le I )l"Jeger»de, og · 1929 hlev Anraikt omtrent ii~ Nul! l),,,
Bedriftra::id ·loven 1 1~20 i Tyskland blev ve<.Hal:{et og- traadte
i Krafr. ...;tnd Bobjcvikkernt· lige saa stærke :;om Pdormlster
ne; mt•1 i Dag. ~r Boisjev ikkc..rne. Indflydelst:: li~ Nul. Ved de
i i\'\;'lrt: 1930 aihoidk Bednft);raaasva!g i ,:Bt:rimu Verkehr~
f..L·selhchaft" n~ ,,Lt·una-Werke'· to ,1f Tysklands store Bt·dnt
kr. hvor Bo!sjt'vikkerne a!t;d har haft et stort Flertal, le<1
8.')bjevikk ·rm· d t•'."Jrsnn·dc·h~t Nedt:dag og npnaaede kun at
ki1!liT11l' i et ~tort Mimirt:tal Ot·1 ='3mmc ~~elder Frit;-~nkerfor
hull(kt, hvHr th.' ikkt· opnaaed:: et t·nt.·~te Mandat til
Kon

grrssen.

'\~;.l1.:t.1t:s følger
~kvken? f.,\:1~,skt·

Nt'dt:ria.~ i.'fitr Nt.·acriag1 l-h'ori iigger da
t·n Eftergiven ai Proli'tar1atet:-. fi.V01utionære
P;i.-ig-aa;·nlki:i? '\uget! Javt'l 1 \\en Hovt'<!skyldi:n .1igRer i ~ol
sj ··\·ikk ~m--.. frcfydjg_~· Takrii{ ved at g1vt: Arb<."JOtrn"' LØHer
~,.;g g~ ff d~ffi f•>rhaahning('r, som Bobjevikkanc :\i~·t ; ·ke kan
HH! ·ri ;\~I~\: K;iritakns og med lknfle forhundnc f·aghevægel
sens N:ltm <lg Struktur
Fa~or--·nin~erne kan ikke være nq"!en. Basi:-. mere for Proh:
t:iriatl't'-' Fng0rdse~kamp •)R den revohinonære, Klassekamp; de
u kun L~}Hn·gulatorer indenfor Kapita!i~mt'n. Denne Forvand
ling af fag-foreningerne er ikke hlot et Resultat ~f det $Hi:> te
A:trtit·nd(.•, nej, det b gyndte <tHer.ede at frirvandie :1g f<1r Kn
gt'n / llered~ · Aaret l~fi5 udfalte Kar! Marx i sit beromte
For. ·ag: ,,l.>~n, Pri" og Profit" d~nne historiske Advarsel:
,.ngforet:in~"rnt:' forfejler i Alminå_eljgh~d deres Formaal,
fordi disse ind..,krænker sig til en GuenHakng mod det bestaa
<'IHk Sy km~ Virk11ingN i Stt'det for mod det bestaaende Sy
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stem:- Virknin~er 1 Skdd fo r at virke ht•mmod dets Foran
dring. og hrugt lien organi:;;atonsh l\raft ~orn Lofk~tang tH
Lpnsysti·mds enddi~e Afakaffebe."
Og J?osa LUX\:mburg ~kn:·v a!leredt> i Aaret 1~~~8 i bog1·n
,,Sozialrdorm odt>r Revolution"·
"Fcigforening~rnes vigtigste funktion besta;;r deri at vir!<L•
ligg-øre Jen kapita!i:-ti~ke L_y~nningslov d. v s. Arbejd~kr:ifkns
Salg til den ~<l.'ll).!:t• Markt·(h,pris. Fagforbundem· k~1n dt·rfur
ikkt· kuldkaste L}Jnning:slovcn. i h~dste Tilfælde k<ln <.k bnn
J.:l: dt-n kapitah:-;tiske Udhytning i sine ,,r ormal(; Skraukt:r".
mt•n pa<1 ingt•n Maadt: opha•n1 -.ehe Udbyn11w~l'i! ;..;r:H.iv:s."

Vl..'rdt·n. kapitalismen :-.taar i l~ationali:.-;1Ti11g<. ns ·1 e;.!n: vi er
midt inde i tkn s1 •.:iale Hevoluti11n r-kr Mivt·r tkn holsjev1st1
:'kt "man:i:-,fr"k~" T ! ak tik ang. f dgtorl'nin~l'rti..::-. ,.Erobrilli!:"
L1m;J rxisti~k ql-! :i 1;~01 u t kon trarl.·vol ut1<1f1~l'f.
, rhe_idt:rkla:-;s~n rnaa dt'rfor tage Kon,.,ekvensen af dl'n fag
!i _,_;c lth'ikiing, t1m1a:g:k l·aadt· Fa!.!he'. ~t·~eben u~ Bobjl'\'t -
kern~:-; ",ErohrinRsrn~Wifl."'' o~ drlW,1<.k· h•r ,\rbepJerlda~sen / ;r

:_i:.'lnisnin11).! 1 i.kdrifkrn(.' ol! pac. Arbi..'jdcrpladst:rnl'. da \'I!
"Heiirer.:.!" have vi:.:t /\rhejderkias~t·n \.t:it:n: Bort
flll" . F;i:,[hvva:..;e!.._l;n. Danndst.: :if revolution r:rt.' i\ktion!:-ikorn1
tl:t:r l

T1H~l'ldet

evolut=o ære · etrag, i ge. • Ani ·d
60aa ige Fø ·selsdag den •
Den 2L januar 1924 <rnmeluk ·dd ru~s1sk~' Tdcgr~tf-A~l'nt11r
Lt>nins D~ki. Den borg-erligc Prt>sSl' hele Vcnh:n ovn hdiigl·d1:
dt•ime BCR!Venhed størrl' Ddtagt+·;e, end ddtt 1.:llcrs er Ti!ft.l'l
det fJV<:'rfor Statsoverhovt:der. c HfrtHli~~11rclst•:o- og Kond<1
ll'm:l't~lepammer 1 Ankdnilli! af lh:nm· Mands Dpd tH'ill\'JS( r
t'll ejendommdig Hlanding; de :'tc.mmcr ;1fvt'ksknde fr;! :\rlJl'J
<.h.'rorganisationcrne og fra d\..· kapitalistisk<: t.\n~lh:werl· 11 a

enin

~
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•

l "11Lil'r'-'og1..+.1... k•tncentrcn·d~: ( santl••th.') ~ig i han:. Hja~T!ll'.
~tHJl t"il um·n1r;dh.1H Analyt1k1.'r ;d lmpt'n<i!ismt.·n ( Ke_i...,l r
o.~ h1.>n~;.,·dmrnnl't) ocr dt:iine:-. uundg<1adig<: Cndergang. tdlnd
h;lll il<k1: dt>t mindsk \Dmµromi-. < Mi.-tf:nkt:iiggfhd~e} o~ i..:y
... n_. ikkl' tilha~e for 1 )[;\.'!lsrnnhd~1 oq,!;;ni:-;itorisk .'01;~ekve11~

dkr Ucni;zh:d.

jordt·n. Vtd Lt:nins Grav fandt man Vran:-t· ira /\I -"rdl'11~;
l:dbyttt~re og Udhytkåe optaarnede til en bio:rl.'1 Pynimi 1c, tk ~
odvnrtcs 11tbktkde den uovervindeligt• h.l5Ht nH·lkm f<Jpital '-'12.

[ U\' sr1 r:4t.·. hi~t1;ri kl' V>jeblikkt> st\!US\..' urokkdig styrt'l:de
ln:m mod 1\:\;pkt. i fr -\ ishcd om, at dl'n:s Timt• \lidt kumnit·,
).'.t~; Bnls_i(:vikker!ll' til ~r::-.tyrrd LkH's VP!. :-dv un~t·r nlsy11:.
l~1d~ndc. hr dt:Oi h;i:i··slost.' S11tt:i.tio1H.'.i. l'nd(."r !<:1i.~en tr~L'n;.:t

Arhjde. Et Symbol paa Trag~\.iien om den ru--,sisk1: R1..:volu
Vcrdi.:nsrevoiutiontn, denm:·:-:. fordum~ lin!'t1g~te :trn.b
mænd og dl·rtc·s bt>vægende Kraft. Vt'! <iidrig. ~a; la~ngt· Ml.'11
nt>skdH:"1.kn bestadr, ha et N3vn va.•ret knytt~-1 til :-a;:1 !-:~1:·mrH:
niæ~sige l::>egivenheder, :-om Navnt'i Lenm.
! Lt·nm fnr\.'lll'<..k:-
1..'tl histori~k Fortid, et Stykke Vl·rdensh;:-;torie !';:1mmentr~1:n~t i
nogk Decenni"-·r (Tidsrum af Hl Aar), 1.:11 H,rndlin;.: i t•t h1~to
risk Øjt>blik ~f d :saa mægti~t t.lmfang, at dt't, tor det borg1:r
lige og ~ocialpatriotiskP Histoncsia:ng, den Dag i Oag ,_•r \'!1
G~ade, rn ui~cnnem1r~rngdig og uforklarlig Lahyrint af Til
f:ddi~lu:der, { )m;-,tændig-hedt:r uåf~nt af Mt:'?Hlt·~kcr. dt>r a i t'l1
b~sti;'ll:k K<irakkr, udrustedt' med t.•n djævebk, ka:rnpem.1..·s!'ig
Viljekraft, i en raN:'nde Hvirvel"'t0rm af overilende qg on1:-.tyr
knde Ek~plo.-ion1.·r bd101Jt Hon:t i Haandc:n tJg ikkl' tabt-· Ho
Vt'dd. men 1.·ntlnu kunde i" ja, i~ ri;.!tig hj ertdp;-;. Jntl't Urnkr.
;1t hine i Dag v<tn$keligt kunde furson1.: sig nH.:<l, at Vt·rt.k·n~
borgcrskal ets skinbarlige S3tan u:>traffrt kunde rn:::e paa dt:n
J\l.;iadl'. til Trods for den Ke11d::;~ermng. at hans .\gitation
;;.t~klie paa naturligt'. hi~toriske Skrankl'r, som hl'gra·n~edt> Vt'r-·
d1.--n~branden indc-nfor dtns Arm: for der at ud:-,lukk<.• den. Saa
h:d€ s sanHil ·1;blandes giftige Pile <1g udgravl'de Evcnlyr nm
Ha~dS'-'lsgt:rnmi.:er md cen historiske Væn.b.:Nh.+"~ af d·· n:vo-
h1tiona'rT Rrnr.:\.·~en 1,mkr for Hæd~e!·-.herrt.·ciomrnet st)m (if.:n
;.;ældl.'be tor.' a1 tknne Tyran trPd:-, Jlt und~ik Vt'rdt>n,..utlhyt
wrnes Pl! dl'n·s Anordningt-r" hævnc:nde ]n!'tits o~ vt:-.k ::-i~ den
h1:st1.i1 r:--kt. og overva'ltil'iH.le G\'t"rkgi.:•n.

fra dt:ret--. Virkt:kr d:-: i l{u:-.!and midt i11d 1 dl!ll rntern;it!lm<11l',
h:sp<ttrioiskt•; Br:l·ndin~, ' i i f d e!les,t•
n·volut1onæn· fan<..' hdjt, og udkqm f
gi"\ polifo.:kc Prn~r;im_ Derf~ Tiliid til.
.:ialimp·"·ri:dismt'ns og Paciftsm~n:-- 11uml
frdl' dem ikke. i ,3 det i \'nd<.·n~krit:t 11
revofutiona.·rt· Tryk i l<.uslaud p:ia
u<.. t ..;v;i,i.!"1·~!!..' Skd i dt 1 inkrnation<iie Privakjl..'ndorn~ I~< kk\.'
f tlf~l'
t'rti~tc dl' f(-rsl" f·Atm· ti! at rystt. da Sriciald(•lJJit
hr<dn og ~o<.:ialrt'voht!ionit.'P·' bil..'V pi:-.kt:dt...· fn:m o~ tilhai,.:l. af
St11rnlt'il, greb I~obicv1.kkt·r11, rni...·d Lt•nw 1 Spid:v·n med el
di i~tigt Ta~ <);_; ui11.1rni:-.1aadig. rt'\olutiona:r Kraft, Hi:-ti;ril n~
l<m O!!. rev den:;- Finder omkuld. lJfodt~n-eii" hlev dd b•ll
:-;jt·;, istisl«: Partis K r3ftudfo!delse under th:n rm;si~b· l~i.:vnh1
tion, uiodiRnclig ch·:rt>:-. Tm:.:kdi i ckrt..·s Grundsi..t tn:ngrr umkr
K rigu1. l.'fodig'!ldig '1 gl'lnk~ d~.'rl':-; Hdkm11d. trnd". ;.;vaL:,l·
k.r;l'fkr. nwn 1iwd tir11kkdig Viip.: ;it tag~ fat f>:w dl' ved du
n. \ olution<~rc K<ios \ Fnrvirrin g .> :.:1g uptaan t'nde !1rgan1;.;ato
riskt· og nohti:->kl>. natim1<1k ot: inkrnt1t1n11,1k Prohk1m .1t
~prl' dt· ~.ivkde~ vun<lnl' La:rc:.;itliing1..·r til 1:n Eni:r~i P:..!. ~ratt
kildt· fur di;n inkrnati•>nale !frvoiutinn. Midt i d\.'!l 'ka:nqw~
m;e-..-..i(c S1rid i 8l.'k:empds<:n af tk nrnH:iplo~e og -ma(!l-ior
gerlig~· Partie~. ~t<l~ll"ll<!v ov<..·rf!!r 1·11 i\a·mpt•<;rni~· som forlod
F1 nnkn; 1..k' hm1ran-v oltni mw: n Lt•nkcr i LaEdt:t og vt d
{ ii ~l·n sL·n, ProduktioiH•n tJg HantJ. b orbm1..ids\'n :it brudt. ;1lk
tk 1 ~~rni!e Anordning'- :... d:--.kalwii~e For:pligtd-..n !~i:-k, og for

hei~

hun,

hPI'!

d.all\ini:-li kl I (hd l'
Blad. ;.,om ho!dt J!.!!l
'>\t ii.-. tkt ent::-:fr mrn
o~ 1-Prodancbt> <>m S1
;..:~1.ieli;.!e L ankcrnt s!w
si~ samml..'nknyttcn<.k.
0

Dt.'t var. for saa vidt mc:rneskdig Viljt• og Etwrgi !orm;car
at farte, at paavirk<:.'. at beherske historiske Bcgivl'nh!.:Jn, Ll'
11ins hi...;ton~k-rt>volutionært: t<olk som Partiforer for lklsjl
\ ti-:ktrn''. Lige!--Om han indenfor den horgl'rli~e Veni~n V<H Ty
rannen, ~'.)dd;.r'gg,er c n. Djævd<.:n, s;wkdt's var h;:rn dd '1g:-.a;•

indt>nfor den ru::-;~1skt! Arhcjderhcva-i7 dse i 5æ·rddl'Sh~.'d . 1 mkn
for lnh..n1ationak i Aimrndeiighed. Hans Hanliiinger udspr<rn!.!

Støt Bladet!

a i l{l'~Ultatt.'1. der paa Grund· af ~n sk~t>rendt• sk<up, tl'orefr-k

~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~--~~~~~

l'O
Organe lv\ensuel

1ere

Communis'e~

Groupt's Ouvrire;:; C•)mnni111:->hs
(La France).
~l 0r'"' pr. N umero.
Indhold: Miasnikov· La lutk d1..• <.:lasge en i<us::-h.• rnninu\:'..
Sur ie role des ~lites prolet. dan::; la revolution. Lettre
ouverte au camt>radt b.:nine par H. Oorther. ~do1 me:-o
ou Hevolution?

Organ der

dt.>~

Discussion ~ur k

Faas: F,,nsmarksgade 43, St.

ti'.

J.•rni"knw ci~rairl'.

LP.F.. Wkn
erscheint monat!ich.

25 Ørt2.

Faa": Fensmarksgade 43, St. tv.
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nye Anordnin:'cr kun ·, t!nnt·r, ii<.:il~lig ~1t1:n~td n-"r ?fpr ...·~::.·'l
1 itdragcl~crne 1 og: heh• \"1_,rden. prolet<iriaieT:-- Øjne rdkde mod
l<u~Iand, r en - ud~n f c r ·raaei~t'. I uenrw Sit•i<ition ::;aal ·
d~·!' ~km:t:i en or('t-riil:! ;onatter 1 S1innespre~st"n .
turde de;
ma;1~h \ar· i\1ti~dn11i'g til at give Plad::- ·for fØi~ende fr..:n,
~ti!hn~r~ dtr i:> ·d:t 't-ndt•teg'ler hart~ (lenins) Uh>ijdi.:;h•·d:

Hundlmgcr. Uer::f f~Hgt:r: De[ ml! rnat'f)!Wf~ re·,;c,f!Jtionære
Proietari3t m<.i.a ormerc ~ig til Kamp der, hvor det kan a11

"Det \ar under ef <if de ,;-ormende ;)uyjctn Ødt.:r i dl'll tid
l igi:rt- Dumasal ( rus>i~k i<' gsdat!) Lie ~oci -- ire~·uh·ti·rn~:: il· F~}..
rt"fe, opi0rd1ed~ med Hcnunendl Urd Arr,ejdt•rne:>- og Hæn.:n~
t-~tpræ~f·ntan1er. i i::ktr:Jgtning af den f rt\ ivid.k S"!Jlill" vt·d
nH:n t ··n;n l;t;i pa<l
f"ro-nten og i lnd!andt>t, tii Enighed I rin~nt' or til Balustro<l n. bred og plump :::om tT Hh~rn. og
lo, io og k atter ~aa ht:'k Kro1'JJ•~n ryskdc. Dcnn · L<Htl' var
sta.'rker;:; end alt <rndet. og- S<i<.ill'de~ blev det rn~..;i!--\ke Dcmo
k raii bog~t"<!veiigt talt let -til D~åc.''
"Aknni.::sk~m· raadt:r ikk... for egt·n Unft f~> Histvrit.'ns Til
dragdsu, men tk er sdv med til at irn.i"nr' di:m" Ue ~·r
.:u1dbyrdt·n• af den histori~ke Udvik!in6, m~n ogsaa kurt 1nden
f(Jr denn<:s naturlige Skranker. dl'ttt: inaattc !i _,d~th.'~ Bol i1..'

1ikkernc erfar".

Verden:::-pr1/ :t3na ·t·
1

~

mangh:nd-:: 1\lodcnhl'd

fo!"choidt det, tkt i11tunarionak h'.Ja~:;eunderlag, di.:n inkrna
tonale Opt:ration::;stptte (hasi:-.). P.egræi set ti! Ru:--land. ~av
,.;!utH.·lig Klassdnrhold1-.:nc U<Jsla~eL lkt revuluti•>na'rt: Prnlc
tanat •:f redt> sin~ dri~·tif.!:k og nH~s1 offervilh;zc. uds-H:;tt. Trop-
ncr for Bonde:tandt'.n~ lnrer1..:S$er, dt:nne 1 1d2°\1d ~it· HloJ, :kke
for Ko1nnuni~tnLn. mcii i~}r 31 komme i Be~;iddeis•· af eg~n
jord. Et uhyre ~kridt · emad, men at fejre dtn stp•!-'k Triumf
blev r::rgtet l3ubjcvi'·kernc ug Ll'ntl1. Fremfw alt bkv Lt:nin
t•n Forkæmper tor d1. forhaandcnvæn.:11<.h"' Kla~~~kr~l'ftt•r, dug
c..h~~e :;lapprdt:·~ og m1~H::dt dt.>rvnl ~kres l::h:tydning; :-amti<.ig
m~d Fn:d~!utnin:.;cn ; 8rest, bcgyndtt-· Tilbag~;langen. J_1c1tn<:
iJaafulgtes uundgaaeligt af Ti!b<igq~angui i dd Jndrl', N~d
hrydnmgeri af dt> revuJutionær~ L.l.'.'resætning.:r. Historil'n ken

VL'_Hdt dt".n rus::::.i:·ke ~e':"oiution::-; St' re
l.J<~tp

ai den n.nx1sti:ke

Erfaringer, hvor d-:.:t, v d
af Ll'nin !utrede, n:

Fornuft!ært'~

vnlutiona-re Dvnamit. kan ~kridt> ind der. . vor M9dstridt: n
mdi~m Prnfit -ng Levemaa<le er ~t~~r::-t. har ::>iaat'.t de •.kbe - e
P~)ddt.•r. Od nrna i Erkcnddst af sin J'lasst::jtilling gØrt> -Fnint
mo Sti hngen i !lationat kapitali ti~k {nkresse i- en for f'u...;
iond_ IJ:~:f"jlig { v;. rcn:sk )m~t o" mod Parolepo1itiii: ind.-e, at
Bt)!sJl'VlKkcrnt: 1 !)ag staar pac+ d ;. andt.:n Side af Darrik. 
d1..·rnl..', at Lt!nin t;Jdt paa Jen and•tn Side af Barrikaderne.
1\\aa~tc all~ k<>p1tali~h kr! Tabm:·nd. :-.om Tak tor at Leni1 s
.Myndighed frcmskynd~d~ de-n 11 nyc" Kur~. nedlægge Kr.anse
V<«tl Lenm:; Orav. Maatte all
.Sekhont:r af tr..:die In t:~
nati1 nai<. lige OV\.r,• - dern1e !att~dii::·• Parring åf l'ro! ,_
r~u ma:-;::-t'rnt> i rdi .!!(1.• anda·gtiu, tankdsJs _.rirakstemnmg, Jæ;..
i;_e Mær-J\t tii ff~lg!:ht.le: D·~, P10 •crnc I .du--tripro!etariats kla ·
:-;1.~k·· {monsterva.·nii~t!) ~cv•1!ution vil idliga:rt'. dkr !'Hdl!ll're
!>pnderrivt> dette ""'!~Sr og opvækkt: cle Kræfkr. <ler fon:;taar ~it
bi uge d~ Vaatlen. der "t~r hærdet1t: ! dtn ru"siske ~evci'iai01 s
Blud. Paa en Viidnu mt• e, •Jph;ijec Trinfølge, i e dnu mcie
kæmpem;t'~sige fi~rhok!; vif ck revoJutionære Brændinger ~ det
'!am1 Europa !:'!aa an og t!ltving~ sig Kla~S{:adskiild:::cn ch: 
•. vre og htrovre rndkm Ø~t og Vl'St: ''i bc.:vi~er, at ikh Lc:
nismi•n fra i f)ag, men den revt)!util nære ;11.,farxi~me t'r d
·
dend... Sværd 1 ar dtn f"~rstc for lang Tid siden t ... :'\+nderflænge,
0

:.=.um Lewn s1·lv lo til DØdt· ;)g ;;:om sætkr os i ~tand .i ,
trods alk tilsvneladcnde T dumfrr h.o: de reaktionære Mvr 
di;rlH:du, trod; al forrædd~ri mt.-.d den proletariske Sag, tro ~s
betalte

Eni~lwdsapo!'tkr::.

Traade,

fanafo•l

!1g

'11aafbev1d~c.

uforstyrrdigt, trnfast og fu!d af indre Fortrsibtning at nærme
o~

vor T!mc, dt>r vil kom'll~. ::;om --- "n Ganrr Lenin.

der rntt:t K•Jmornmb: Privakit.>tH.lorn l'!Il'r · Kommunisme bc

sta<Jr endnu og stod paa Dags;Jrdctwn i l~u'-;!and Pruk tari kt
ug Kaµir;:ih:n :-;tirrer hin::i.ndi.:n dl..'t hviol' ud ::if )Ojnrnc, :tna
mrerfor hinanden som D!åd::.fjcnder. I !\t•siand i~r l-\<1pital•!ns
t h·i.:>rherr{!domnw, den karitafo;tiskt.> Udbytnini..:. vl'<lblevet i 1t·d

at tx·staa, ug demwd den kapitafo,t1skt;

Kl;~.~st"•Jat.

i\1aaa~

Bobje\!ikl<ertH.' en<l1tu den Dag i
a~ h·'n<.:i::;I.:' nok
sz.a
mei:;d 1vmgrndc,
~>korF>mi!"'ke
Nr>d· t'11<1igheder 1Jg und

skylde

d~n:~

dl bagt'\ 1~kc1de lJ d:-lag.

l ~!ass~st:-ikfl her~h:r 11 ~ektk~ politisk. den µkonon;isk hcr
:-,hr:dt· Kl<l:->St; ([ennt::m sii· Ht>gi.:ring, da den er Fuldhy rd •r ~1 !
d~nne- KlasscvjJj"; i Da;, '-'i7 det Boisjt:·.-ikkerne. Oe inkrnationat··
Storhorgen.• bæn::r Sorg tor Lenin paa denne~ U~kisdag, ~om
var han en af f.kr~s q;nc Proil't<!riate: ka1> i Lt:nin int ·t
mere miste. dt· har ~or iang Ti thid~· mi.:t t 'tam.
Begr~bslærcn virk(•r cndou Iæng-c:, sdvom Grnndcne. . om
har h)n til d~res !);mneis~, for lari"'g: Tid sidt>n 'r f m•vundnl'
Næ~ten græns~lps Tillid til f Ørerne i den ru:-;siske I?evolt1tioil,
l;..1dl.:'r i.k:for dl' hrt'd~ 1\rbejusmasstr glemrne, at tidlj~ere, re
volution<elT Har.dling:1.-:·r ikke giver noget Priviligium tll :-.uwre
kontrarevn!utionære Gt..•rninger. Hvad Lcnin fuldf~)rtt. ;-;om I'p-
rl'.r foi tkt n:volutionære Fortrav h~ og u1.dcr Krigen. samt
;·l'd Oktuberrevolutioqc:n, det var Fuldkomm-:ng~)r 'ls€ af <.h'n
mc.irxi.. t1:-.k-H \.Oiutionæn: Lære. der ail'nt'. \!iorde Bobievikhrne
dueligt til dcrts HandHngi.:1. · Lt:nil!s La:rl:d, mme h~tyder for

Proktariatet:

V

rdt:n=-rt>vi}!uticmt.>n~

Ud··iklingsprocc~

fM~r

for:t dt·r det internationale Pr0 1etariat til et afgor•·n<..k Slag,
hvor Produktion$- og Bedrift~krisl:'n ( vans.kdi ~ Situation) ~r
odeiagt rne. ~ og ~tadig forværr~:->. i de kapita!isti:-;h i 1od,..rlan
dt•. De betyder tnd\ i di.: re: Bef nKt:!:ernl' f0r den nuv;rrcnåc,
russiskt>. pkonomislct' Udviklin_g er ikkt> 8\.'tingdser for Vi.:r
dt:n~revoiutiunen, de u netop i ·Mod!'trid mt•rl hi~rnnd.t.•n. og den
rus-,isk nationale Uc.ler:rig~po1itik t:r Forrædderi overfor det
intemationak ProI rariats lnkre:::.str. fn:mdele..._ bcvde1 de:
'iaaledes som i f or!Øb<:t af det internaz1on. k. ~tore • militæri
;-;~iske
Sammenstod c.,g ,Jt:'ttt:~ daarhgt Rc:-.ultat den ru'>
st~ke H1.·voh1tiun. .'.Om t•n f).\lge af dennt• inr•!rna 1onal<: '·J
0

ta:>trnfr. hvor Bolsj~vikkt::rne, med Lernn i Spid~tn. vakh.: den
11~ ;-;om fuklbyrcter af de11 ;ntern<:! ionale, re ·l)lution;vn· Kla:~~t·
vilje! saaied\!'·; tvatJg dt· ybtlige Agrnrlandt•:- ~}kunnni::ke • <pd
vendigheder de fordums Ft-~rer af det internationalt Prohm1riat
i der~s Bar ! og diktcre~h' dem paa Orundlag h raf den:~s
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IDAJ
hvu.d de lnicmationale Komm.uniste.r vil, da bør De kØbe fpl
J.;erzdc udenlandske BØJ!er:

Rosa Luxemhurg:
Di' russische Rev )lurion (uds. paa det tyskl' f11rig) Kr. 50, ~
Hamann Gor h'"'r:
Of-cner Brit:f an .__ ·nin
K:-. 1.2~
Du.· Klassl'nkampfor)!anisation
0:75
Das Program der \. A. U. D.
''
0,75
Dzs Program der C A. P. D.
Di~ Knmrnunisti~d e f nternarionale im eigt-n~n Spiegel ''
Grundprinzip1en k1 mm. Produktion

1,25
2.50
1,50

Bøgerne sendes rverall med Beregning af Efterkravsgebyrer.
fa zs: ho Gruppe Internationale Kommunister.
Fensmarksgadr 4~1 St. tv.
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d..:: tvropa.:iskt: '..rb1 jden:', 3t ..:tatskommum m~ >aavel i Pr
>.b wm i Teori i.nt...• wr tællt: · n cd A-b1 ""m".

Grundprincipern for
kommu 1i~tis Pro ~u r
g ordel=n
i

Gruppe af fnternatiQnal-? Kommunister (Holland) har skre
vet et ~kt_ue~t Oll yd~·r:::t i 11· .t"ssanr Vær' "Grundprinztpien
'-ommunistiscner 'Produktion und Vertt:ifu 'Y."

Bogens Indhold :.,y ,!ger paa de rn~siske:::. og un ·ar ·!-e Re
volutioners Erfar:nger, idet rw n u1.ders~~ger her, c1,
S1at .
Kommunisme i sidste ins~ans b"frier M~·nne.;: eh~den for ai Ud
bytning, dier om den kun er<.:tatter de prrvn"-k:::p1 ai:sti::;ke
!!_dbytningssystem. Fr. EngeL s!ger: "Pr,,!cta:-ia et ··rnhrcr
~tat~magten og er.-tærer Produl--tion.smidi·rnc f,.rs+- :-.01
:=tat:
ejendom''. Der kom: ruen~s Organj:a+io>Ier af s.amrn • Siai,::-~t
surn Russene har gjort Paa dume Maade vpnaar !Pa kun tt
Samfund, hvo:- det hele overtages. af er ~er.tral Ledelse o~
1
~agt - St?-ten - , v ffil;en er 1 at Prot!u ·ntern > i
·elii.:;:
neden slet ikke er i Besiddeh'. af roctukti nsappara:et, men
at dette -·it herske over dem.
enne Sf-at bliver derfor fl en

v:r

Tugthusstat. _hvor : u11 en ilers'·ende Putikiike reg 'rer, rne
dens d arbe1dende Masser - Prnduc~nternc - , -.om ønsker
Forho1 ·ene andt:rled."s {fn +or al Udbytrn1 f"U 'nu e h· ...,,ker 
de Parti-Klike, nat •r igvis fa,er undertrd~·e.
Russerne og andre teoretis!\e Soc1ali~tei kalder gi:.!" Marxister
?g _tror! ~t denne Stats-!<ommunisme er æg""e marx·sn.:·~. men
~ V1rkehgneden har d n mttt fæHes med Marxh--me. K~nl .M.ar""
har alddg propaganderet den Tank(' at ikk1• .Ma~~e ·ne m(-:n
de sociali rs··e Førere sktdd · <Øre den bankerotte ·anil;~!i~T'1t:
W Kommunismen. at blot ikke Ma.--:$(:'mt>, mt- 1 F]'1n:r 1t. ta>nkn
og orga usere.~. mE tindre On.l Principt t "fra neden- Opad"
er forandret til ,Fra m 1en - ; rt"d<Id" ! Et Par !-OiV.ta'"ur: Kii
·evæsen i Stedet ~or ;Jroletariat 't-> St'.Ivbe~ temmeise~n ti Kom
0

1

munisterne maa indføre det ny;: Samfund af:k..iffe L fo~tave
systen:et og ai Udbytning, men ·kke samk Udbytning~forho.

d~n~ 1 Hænderne paa een Magt, selvom :-tat •n er ,/·vmrm:
msts ·''i Kad i· arx har aHerede i ,,.Das i' apital" he1, vi~t •iJ
denne farefulde Situation af en Stat -1-~ommu. isme !)~ peger
9erior paa et heH andet fothoid~ n~m!iR P: 0du1.:t.nterne::
l1vertag~lse af, _
Produ -tionen o;:. .fnrdeiingen \"" , en A"·s0ciati
on af frL r1g uge Prnduc~nterl''
,l\1en.ne5kehed~n har i sit Produktionsap ,arat ·t Or~an. som
kan tiJfredsstiJ~e ~ange_ Behov.
Produktion~:rrocessen f rbru

l{er v1 vor Aroe1dskratt og vort Pr~vktion-apnarat1 U<l fra
dett~ Syn5J)tmkt er Produktinnsr roces~en en ·Ti integØr l~e"
men paa denne Maade skai es nye Fo .,er 1 1 ;:;orhold Ah
gen~Øde. i Al_t er n ved\·arence , trp" af Formr"n..,. af rntnnt
skehg Energl. fr.., den ene form bl den anden. n ... t h•>Je kan
maales ved den Tio. <ler er gaaet til Fremst!ihn{1 af sdve
?r{;d?ktet. Art ejd$tid{>n tjener ,Jer som J 1 al ~Ra,:';.l for den
md1v1du,..l'e "om for tl""n konsumerende Dd <il Produktet Dcrt...

er n.wnH~ et Magt<:r·ørgsma<>l.

Or"TI

Bog n und· r ·0'.rer paa et TTJ<ll ·1:::.11sk l:undla~ de1 kommu
nist; 'ke 1-:t~tributi"r: t Ford<:ling), ; kkumulati1>ns ~,,ricn.
~n
p~r ·on!igc
nro'.!e- i Stats-Kornmu ismt:n•. (Fa-. edritter e I s
"o kntlig Bedri1tt.: 1 ".. Agrar-Sppr;.!....nn"ki, l~rdi det altid ·r
bt~ ·et stel moder!i:·
bl handlet; 1dtt k~m •.nunisrnen ";!r faad
sin alkr~t i ;:..!e U b;ecld e Liani_ t lnuu ·1:-1-Arhl'jfiernt>. Dtt er
n" enp_an;.: og ~li·~~ ogsa . Fremtiden
~•M:- e ( pg<n e "t
v_it de tlØnoune to: J'\ornrnuni~m •n udl.:'n ar give dem K nces
sioner. m 'n faa d·~m -:; m }\\e(!ar "'cjd"n: under et ko 1 unis 1s
Stvre"
De 111t1:rn:Hw11aie Kommunbter "or Arbt:jderlda~. en op
m~rksom pa<:, ~t Tiden nu f:'i .ndt: ffJr at ka · e ;:,ii; Klarht'.d
n~r, hvorL~<:rn det frrmtidige kommunbfo;ke '.)ar 1 u11d. dd, ·om
~kal afl51se det kz;p:taiL ti ·ke skal _" e ud''. Hidtil er Arbejdt'f"'
~ !<t~s"-, t:l~\'d fodret alt for rn 'g ,t . 1t::d Fr~ser ~~ d n ene og
• ..:n ~ud ·n rt; • 'u 1.:r det paa Tid·, at t\rbeJd ·rida~-c1
ritisk
u;i 1.:kr!->øg~r Forholdene 1 ikke blot kritiS1..:rer Kapitc-Ii 1c1~. ml·n
tprst O" f · r-imes undl'.rS,\ge, m..:d tniikl't t ·re, K· itahsm ·n
ska! ;.;_flp~e~. ')SY h ·or a ··m n lwd. t -.,k_aber et saadzitlt :'?..m
fund • ....,om ·onmwr .dhvtning:~n ft ld;.;+~1;;ndi r i11l1v:-. S:in 1di•rt
maa Aib~ H..:~rne V •r . kiare over~ .::t Vtjen er IJ. 1g ug tran·,;,
O<T at ~md;c Vaaben 11 Kapi a!isffen:-. B~·kæmp ·l'-l' n aa ben ·t
h.~. ''t· ·v>m
.rbt:jci·~r ·l::is~tn :,{a( s 'jL.
Ud~\:! \t'a rk. ~om de Jn 1 enudimwlc K ommuni. fer {I-!
har_ ...;lcn:vet ved i uver tr Aar oi; nu 1 ar overgiv t <' 1 t"r
nat10na.e Proh~ ·-r~riat ii nærmere Drøftd.. t. er krf tt • 1 en
.Ib·ol •t ag!i!! T!)n~:. be:.'jæi~t a. e n :'or ViJ"c, d~n - t øi..::··
andhtdl'n tid af tll't Kaos•. rbcjderl-·!a::.:n er kom•11e i d ·i.
;· '_r:·et t.•i •.::J _:a!ld ''ejvi,er for de Proli:ta;·~r. dt'i •'r vi Iq:e til
Jt !;-en.· at E":anng-t>rn' u·g .m di-· nye raabtn.
Di: er skrrvt:t
unårede. af teort+;.:h J· rk~r oaa fler ·
Tu ·inder !d·•f hv rt, mul kun . Jældrn fi ''.!f man t:n· Bng. d •r
er ~;ta vd "krevet som de-nne! Det r for· t · Gan;: ·•ftcr Ver

dt.•n".krigt.>n . •r <.~Pr 01~~~g ,~ pa;:i i.:n ~cigiig · <nd· ~7t amle dt.::.
ru;:,~isk~ R voll!:1tH1~ t:.rf ringl'r ikke ved Nedr ,k iin rpr Ot!
Pt:rsonilg .t<.kr - v d t>n rnaalbevid~t S··,o-en efter nu 't't -~V~
for at undrraa, c~t Proletariatet paa s:n Vt:j med Er b;ing~n
af Magten i'-ke ~kal gl'ntage <l. fejl, I(u.. . ser e og U!•).!arerne
g:-und(:: p a fej' T;1, tik o~ , rhcjderkla~S' I'.: ::; ·igh-n har ...e

•raaet!
· Enhver Arbejder, dersom an magter d ·t tyskt> Sprog b ,~
k5 Ot> denrt.c Bo('·. ,' -~e og studere den e; J.ian d ikk" fortr ·-il'
d 1 t! P..: 1ak·i n !l }1n:·.-er ku 1, <.H 'c1 ri" BD« ma<. tin._·~ or Ou
b edeL-" i alle Land1;11 :--r dt:! fort"ene!" d•' 1 t • nati<..rnalc Kom
muni:-ter. 1 - u ton oi;. ~· m mail m _d c 1Hm.d kan , æ e
v-ed. Side
D·"t Kommunbtisk~ Mannife
"~ andre ·ommu
nisn~J..e - ~and~n.· V trkcr.
1
BoR"~r' omfarter 150 Sidl'r paa god Panir og koster J\r.
1,5

umdhunden.

Kr.

h -tn.) o;..: fa:.t.s -

~·

F~~n,.,,nrnrk-..~•ade

-d

2.5U rndbunct ·n ( ·
· Jf"S ndds"S·Om
a læ gc r)pfa1"ct :træ. ker il:

Stt.H:n tv., r· ~c.ibf.'.nh:

Hl.

Mt skal eller k1n Ivkkes

f r Proietariatet ved en Om-·æI n~n · at tiln::~d;t'g"'1• Forhoid ·t

~eUem Pr~ucent ~g Produkt
aa denne 3asi~- er p!anmæs
sig Produktion muhg. Ved de Pnkelte Bedrift<>rs UR ludu-:tri
trs. samt Lan_cibrug. Forbind i'er OR Sammens;utn·nk r v;J
det være muligt at oprette ,. ~ s.rociatione:i af f:ie o...,. li~e
,>roducenter" _paa Gnrn~;ag af dt:n""1e Tid..: 0nhed ·b-:·r~ Tning,
(lf: ~t_:'llf!~ne v11 som Regmng~f a -t r fon:;vind~ . Paa G~·rm;; Ma~
de "ll alk Producenter art>ejde m··d i det komrnunistd•e Sam
fund. som skai admini~trerf"s {.'fkr Raads '~ternet hv r ik''e

<Xviftering.

0

een, me~ aHe Product>nter b_s ernmt.::r

_og regerer.

_Her vn. alle Prvducenter udØvt et D ktatur r·)l tariatN~
Drktatur 1 Ordet" ,ar.de Forstand. - C..du en Srntsknm;. u
nismt' :1i:_dertryk'-er den alt, ~:vad der gaar imod d 'n rei!"'
reude •· 11.k~. men under en "Association a frie nn ligt' f-r ldi:
t~r" tj~ner Diktatu e til at genne ;lffln! d ·n nn~ Proo11kti11n.;
b~:cgm_ng som al_min ieli>! G1:un1.1lag for Prvdtikt1om r, og "i'
s1a~t v I selve Diktaturet fors\·i·1de. S'Jvjet-Sysle·n i. har vi~t
0

Nielsen, Aabenraa. '·r 1,· 5" K!"amer, --;len bur g, 2. _O. J. {'.,
\'.cjle. 2,00. E. j~1 lO.f..!1, Ac:-tlb0rg, UJO
. Bd J.!50. .·ympa
t1~ ·rend, ].QO"
Ud1:.·da11dsk ~·omand I ,Cf.). M H. 25 t.,'0. Ha
rild 30,00. W., Kbi vn. 0.75. luh natiunai 10"00. Kristt:in
_·en, i--kis;ng r, 2,lXJ. Gammel [ ~e ·olui u1 : r 1"~10_ Pi e for-

V. K. P Medl ·mmer 2.00.
Hvorfor vi kv"tt~ c·.

h~n 'ær 'ndc

Kar.rnuatl'r. Bli\ ved m~d at st<:1 ti: M }1)
r>kononm=k, ,aaledes at· vi en Gang ·1 dE.''n ide11 kan - d?i ·
~ladet ~j.;dmæs~1g iver Maane
cg sarntidii.; bibeho!.1
·

format'
'.:nh 't:r. l 1

~ympa

1

Ans~·arsh.:n·ende: If. Ande1

ialt Kr. >1..()."

-..en.-J-!ar'ld, rc.m" fensrnarh!!;:id· .f 3,

01' d 0"', b de" · ven ig ·' :,;~
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