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»O~.LS WLLING

"JruruIUJlmm__ mmmmmmmmmmmmmmm . .
»e .ntwikkeling van h t ap1talisme voert tot steeds

heviger ~~isis5en.wèlke " en steeds g~9tere werk~
loosheid en talteDs diep re ~ntwrichting Van het ,ra-
du~tie-a~pa~aan h~ u1td~ukkiDg vinden, waardoor mil11-
oenen arbeider.s bu1t~n de productie ta~nen aan de .
u1t~ongering zijn prijs geg~ven. ..

Daarbij nereen de tegenstellingen tussen e verschil-
lend'9 lar..cien.steeds 8che:t'per vormen aD, waar oor de
econ~mische oorlog in een n1eu e .r&l~oGrl uitmond.t.

De toenemende versrmins 4e
z er::r:::~d van besta dwingen de a.!'be1del'skla
s:r;ja ,OO~ de komm i,tisc è p o4uctie-wijze a
blnden.

De Werkgroenen v~n R~ $ten wekkan de ar-
beiders in èze strijd ou, h ) eer en de leiding
van p~oè.uctie en distributie, volgens algemeen gelden-
de, maet~~h~ppel1jke regels, zeI t . ~er hand te ne-
aen, û~ zo de .

ASSC(:I~ '!I~~~ VRlt' !! GE~IJKE PRODUCENTENte ve~waz~~L~jk~n. .
De W.v.R.~. zie& 'd3 wezenl~jke vporuitg~ng de~ ar-

beid~1's-b€"e6ing in de ontwikkeJ.ing van h i't zelfbe-
WU3t h~tièl en de'r arbeiders. DaarGIDstelien zij zich
:t;f>genovel" da leiders-~oli.t1ek van parlemen taire p~r-
tijen en v~kb.eweging en s:tellen de leuZie: .

. " I .
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BEK ENT E NIS SEN
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~ E MO S I Q U'- PRO CES SEN.
§§~§~§§§§§§§§§§§§§§§§~§§~§§§§§§~§§§§§§§§§§§§~§§§§§§§§§

Er zijn meer grote~ politieke processen geweest,d1e
üe aandacht der gehele arbeiderskl~sse 'tot zich tro~-
ken en het voor ons, arbeidersnod1g,maakten, ons ~f~
te vragen:Wat gebeurt daar eigenlijk? Wat betekent,dat?

'Maar nooit zijn er,in een proces zulke dingen gQ-
zien en gehoord.

De beklaagden~ mannen die tientallen jaren een
lei~dé rol in de arbeidersbeweging hadden, toên'.,
daar'cnder het T~arisme verbanning naar Siberië,dwàng~
arbeid en soms de stroD mee te v~rdienen viel;

mann en , die daarna jarenlq,ng de vereerde en bewbn- '
derde machthebbers en leiders waren in Rusl and en de
opp~rste~eiders der IIle Internationale;

~ii~ s t'aan nu -voor hun aanklager en worden beschul-
digd'~an'hGt ergste en vuilste wat :e,enarbeider kent:

V ~ ~~~ ~ A d en a r bei d.e r s-m oor d(
En wat dog nergens ter wereld ooit is gezien ot

gehoó~d3 d~t gebeurt hier:
De b~klaagden bekennen! A 1 1 en!
Neen,.'niet dà.talleen, mae r- ze maken zi,chzelf uit

voor alles wat er maar aan schofterigheid te bedenken'
valt, ze ,klagen zichzelf aan, Ze bewijzen zèlf.,<.datz.e
schuldig ·ziJn. ~

Zé' eisen luide d e d 0' 0 d s tra f tegen 'zich..:.
zelf!

~n ze loven en prijzen, voor hun recht~~s, de goed------------------------------------------~------------
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2.----------~-----------------------------------------heid en de grootheid van Stalin, die ze volgens hun
eigen bekentenissen, jarenlang hebben gehaat als de
grootste pest, die ze met alle macht hebben willen
vel'moorden.

Alles wat we zién en horen is vreemd, spreekt
zichzelf tegen.

DE BEKLAAGDl1!N:
ZIN 0 Y J E V, jarenlang de .

huisgenoot, vriend en medewerker van. Lenin, die men-
sen-kenner en doorgronder als misschien geen ·ander;

KAM g N J E V, jarenlang in ~e hoogste politie-
ke en partij-funkties, naRste medewerker van Leninl

. .P JAT A K 0 V, door Lenin in zijn testament ge-
noemd als.eén der beste en bekwaamst$ van de jongereleiders;

R k DEK, SOK 0 L N I K 0 V, S M I R NOV en
anderen;

BOE C HAR I N en R Y K 0 V~ ~ie genoemd worden
als beklaagden voor een volgend proces:

bijna.de"gehele generale staf, de hoge.officieren
van ·'-Lenins.oude partij-leger', van de IIle Intern~;

jarenlang de leiders, door Lenin beuroefd,geschoold
en -vertrouwd;,;.

T ROT SKI, dégrootste van allen, 40 jaar re-
volutionair leider, onder het Tsari~me gevangen en
verbannen, ontsnapt en weer gevangen:~n verbannen, in
twee revoluties dé directe meae-leider .van Lenin,or-
ganisator van het Rode" Leger; :-Trotski,.wiens .naam aan
die van Lenin verbonden was als die van Engels aan
Marlt;

D E Z E A L L E N zouden zijn geworden tot de sa-
boteurs :van de socialistische onbouw, tot contra-revo-
lutionaire sa.men~wee~ders met Hitler, gekocht met het
Duitse goud, herstellers van het privaat-Kapitalisme?

En zij bekennen, B~KENNEN, B ~ KEN N EN!
Zelfs de dingen die ze n~et kunnen gedaan hebben,

dingen die zelfs geen god of duivel zou kunnen doen,
------------------------------------------------------
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~.------------------------------~-------------------omdat ze onmogelijk zijn: 1~
complotteren in hotels die niet bestaan ? vliegen

met machines die nooit aankwam n en nooit vertrokken! 2)-

~e~ntenissen aan de lopende bandJ
Wij horen ze even en zien de figuren van de ~acht-

hebbers van gisteren· bun ja-bewegingen uitvoeren, dan
heeft de lopende band hen reeds verder gevoerd, naar
het vuur-peleton of de G.P.Oe.-gevangenis.--

-Het zijn vreemde producten, d e door deze fabriek
worden geleverd.

En de arbeider die de feiten hoort en het hoofd
schudt, de arbeiders die hun krant lezen ~n er de
sé'houä.ersover ouhalen, zij zijn aan deze fabriek en
aan haar producten OP een vreemde wijze verbonden.

Wat dààr gebeurt," bepaalt meè hoe wij leven, van-
daag -- misschien hoe wij sterven zullen, morgen.

WAN T,
de sociaal-democràtischa leiders, de re-

gerings-socialisten van '14, de Kaiser-socialisten sa-
men met de Kapitaal-socialisten der Entente, de ondry-
vers van het kanonnenvoer voor Krupp en voor Creusot,

de predikers van verzoening tussen Arbeid en Kani-
taal, bestendigers en voorbereiders v~n ons leven en
sterven voor het Kapitaal,

.zij zeg gen n u:
Ziedaar HET C 0 M M UNI S M E

DIKTATUUR VAN HET PROLETARIAAT !
Ziedas.r de

En de· fascisten, de helen, drie-kwart en halven, de-~---------~-------------------------------------------
1\ In het eerste proces bekent ?en der beklaagden,

dat hij aanwezig was bij hat smeden van Gen complot te
Kopenhagen in het bekende Bristol-Hotel. Echter had de
regisseu~ die dit ±iet bekennen, blijkbaar e8n oude ho-
tellijst gebruikt: Het b~doeld2 Bristol-hotel brandde
in t~17 af en werd nooit herbouwd. "

2) Pjatakov bémnt, dat hij in December per vlieg-
tuig van Berlijn na~r Oslo ging, om een samenkomst met
Trotski te hebben. De regisseur nam hier aen hela maarJ
------------------------------------------------------



4. ---- --.-----------------------....:-------------. ------
fascisten-begunstigers van "Telegraaf"-~Nieuws v.d.Dag~
allen, dIe hopen de vuilheid van het Italiaanse en val
het Duitse ,egiem te bedekken door op ander vtiil te
wijzen,

zij z,e g gen:
Ziedaar HET C 0 M M UNI S ~ E

DIKTATUUR VAN HET~"PROLE.TARIAAT!
ZiGdaar de

Wat wil je zeggen to~ de arb~iders, je kameraden,
die elke dag door krant ,en radio deze spreekkoren der
uitbuiters hor~n?: '

Weet je wat· Communisme is, wat Diktatuur van het
Pr-o Lc tr.r-La a -:?'
--Is "Ïïetdat, wat ons honend wordt voorgeworpen door
de z~~gers ,van het democratische- en door d~ vangers
van het fascistische-Kapitalisme? ,

Trek d~n maar je hoofd tussen de schouders en sluip
weg, arbeider, die voelde en ducht en h~ndelde als
str~jdGr in het gelid' van het proletarische klassele~
ger, dat zich vormt ep vorm~n moet. '

','

Slectts hij kan antwoorden, diG van dit Russische
toneel de achtergrond kent,die de machine kent waar-
door deze 10Dende band beweegt, de bouwers die haar
maakten en de krachten die haar drijven.

Wi~ ~oeten het antwoord weten aD de vraag: Wat is
RuslaLd? D'1arvoor zullen we kort nagaan: Het levens-
peil c:'-~rRu esi.s che, a::t>beiders,de'plaa ts die onze klas-
se dChY inneent, de verdeling van macht en recht, om
eiJdJiijk, na d~ weg te hebben geschetst die tot de
toes~a~d van va~aaag 1ei&1e, terug te komen op de pro-
ces~er. waarvan we ui t.gti.ng.on , , '

DaL kennen we spel en sDslers--en ook de regisseur
die achter de schermen aan de draden trekt!

------------------------------------------------------
ruimte, maar had weer,nech, omdat bleek dat'in Decem-
ber Gn Januari geen vliegmachine uit Berlijn in OslO
geweest is. '---~----------------------~---------------------------
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5. ------'------- ~. . .__
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RUS L A N U N A 1 ~ J A A R.
Wie .de waarheid zegt, randt meestal het een of an-

--=-dergeloof asn . 1i:nwie de waarheid v.ertelt over Rus-
land, ~omt in botsing met allen, die er over Rusl~nd
~en ge160f ÖP na horiden.

We h~bben hierbij niet de dienaren van dat.géloof
op het oog, die er als nriesters en bonzen voor zich-
zelf eeti broodje uit weten te slaan.

Maar.;we bedoel en de arb eiders, voor wie het woord
"Rusland·e~n, weliswaar vage, maar zeer wezenlijke

'betekenis heeft.
Zïj ondergaan de toenemend8 onderdrukking, de uit-

buiting en ellende van het Kanitalisme. Nergens zien
ze een lichtpunt, nergens een mogelijkheid van verbe-
~èring. Alleen Rusland, daar is bet anders. .

Daar werken de arbeiders voor hun eigen behoeften,
zij hebben welvaart en die neemt sItel toe, daar is de
slavernij en de onderd~ukking der arbeiders vernietigd

En ZG~~S het daar ging, zal het hier ook gaan, zo-
als het daar'is zal het h~er ook worden.

Nietwaar, Kameraden, zo wor~t er door velen ge-
dacht, zo wordt ~r over g~sD~o~en, zo vordt er geloofd!

Omd at ze zo graag w i.L'Lendat het zo is!,
Ma~ri de werkelijkheid stoort zich niet aan wat men

gelooft. Ze is er en dwingt ons allen haar in de ogen
te zien!

.~ weI\kelijkheid!
We beg~rinen met het levenspeil der Russische arbei-

ders.
Vo Ig ens 'het Russische Plan, bedroeg de SQ.ID 'van alLe

lonen en sala~issen ov~r het jaar 1936: 53,4 ~illi~~!
roebel. Volgens de Russische statistiek zijn er Ln HL.is-
land 24,1 millioen ~oon- en salaris-trekkenden. D~t
,geeft een gemiddelde van 2630 roebel pe~ jaar of 220
roebel per maand. .

Op 1 Febr. 1936 werd de koers van de roebel offi~i-
eel vastgesteld op 3 Franse francs. Dat was dus 30 e~~t,
Dat zo,:dan 66 gulden per maand zijn, of nu, na de tie-"
valuatle ongeveer 75 gulden. .---------------------------------~-------------------



6. -------------------- ------~--- -- ---- _
Nu lijkt ons 75 gulden per maand niet zo heel veel,

maar toch ook niet zo heel weinig.
Alleen', er is'een maar bij!
Een geldstuk is ni et zoveel waa.r-d al,'3 een regering

belieft vast ie stell~n, ~aar zoveel als je er voor
kopen kun L En nu is het zo, _da t. de Russ isch~ arbeider
met 220 roebel, all-es 3 a 4 maal zo duur moet bet aLen

_als een Hollandse arbeider die 75 gulden ~erd~ent~
Men kan dat b.v. lezen in he-tor-g aan van d~ Vrien-

den van de Sovjet-Unie~ '~~usland Van Heden"(1-11-3B'.
Daar vertelt ons Mevr. Dr. Frennvde Graaff:
"Want hoe is de werkeiîj~h eid? Gemiddeld verdient

een arbeider in de Sovjet-Uniè ree'ds_ongeveer 200 roe-
bel in de maand. Inderdaad zijn de levensmiddelen en
kledlng, in verhouding tot het loon; ongeveer 3 a 4
maal zo duur als bij ons." '. -.,

- Deze "vriendin" zal er wel niet om liegen. 'Trou":"
w~ns, de za~k is algemeen bekend. Die 220 roebel zijn

·.du3~ l~ten we 't heel gunstig nemen, 25 gulde~ waard!
Bovengenoemde Rusland-vEiendin gee~t in haar arti-

keI het volgende voorbeeld:
~Maar ook de gewone schoenenprijs van 50 tot 70

roebel is in verhouding tot de lonen, naar onze be-
gripnenal duur genoeg.»

Zegt u dat wel, Mevrouw!
Volgens de nroductie-cvfers van het 2e Vyfjarenplan

zal in 1937 de schoenennroductie 180 millioen n·l.Rrbe-
dr-a gen,·Dus over een jaar zou ieder een paar schoenen
kunn en krijgen ..~.als hij geld haef' t,-Maar al s de "bo-
venste La ag?", de leiders, de directe'uren,de officie-
ren, de's~edi~listen, de hogere instanties, m~~r dan
een paar ....ho, dat komt later,met de bewijzen erbij!

- .
Het boterverbruik zal volgens het Plan, in 1937 be-

dragen 180.000 ton.Als'~en rekent,-zoals zijzelf deen,
dat de helft der bevolking op d2 eênof andere manie.r
zelf voor haar boter zor~t (een gedeelte der boeren',
dan krijgt de andere hèl~t 5 nond~boter ner-man 'sjaars

.Op papier, volgens het Plih! AI~ dus de bovenste
laag (alles met allès 2 1/2 a 3 millioeri) odk niet:
meer dán een half ons neemt n er week ...~.

In '"Rusland van Heden" (2-11-:-35)vonden -we een _es--------------------------~----------------------------
"

ij



7.---------------------~---------~------------------~--, . peranto-corresDondentie, waarin de maande~
lijkse uitgaven voor eerste levensmiddelen in een gezin
van 5 personen worden geno?md.

Brood 189 roebel. Vlees ••............ ÇlO rbl.
Suiker 42" Vis en ~elk ~6.60»
Olie ..~ 8» Thee, fruit, gebak ~2 »
Macaroni 27.80.» Bot?r.......... 36 »
pat ziet er beter uit dan wat wij daar zo Das ver-

teld~~~ Maar wacht even:
De vader is »specialist", de zoon techniker, en het

gezins-inkomen is ~14 roebel per maand!
.En'die geven aan brood alleen al uit, wat een door-

snee-arbeider in het geheel verdient, 189 roebel! .
Hoeveel b~ood krijgt een gewone arbeider met vrouw

en drie kinderen? En een arbeider die een stuk minder
verdient dan .het g em.i.ddeLde loon?

Want om dat gemiddelde loon te berekenen, is het
loon van de la~gst- en van de hoogst-betaalde arbeider
en de salarissen der directeuren en specialisten,enfin
wat wij hier zo onder elkaar noemen »de hoge mieters"
allemaal samen geteld en dan gedeeld door het a8ntal
werkenden.

Men hoort telke ns van delegaties di e naar Rusla ni
geweest zijn en daar moderne -en geriefelijke woning-
blokken- hebben gezien.

Als men het bovenstaande weet, kan mn OD z'~ vin-
.gers natelI en, wie in zulke moo i,eworiLngen wèlen wie
daar niet in kunnen wonen!

Volgens de officiele statistiek is de gemr~delde
woningruimte Der persoon in Moscou 3 1/2 vi.er-k.Meter.

Let wel, gemiddeld!
Dus weer het beroerdste en het beste samengeteld en

gedeeld door het aantal inwoners. En de btivenste laag
zal wel niet in de overvulde krotten wonen.

Hoe woo nt d-ae.rde arbeider met 200 roebel en minder
per maand? Reken het bij je zelf thuis eens uit met een
duimstok ..

Er stonden in October '36 ean hele serie prlJzen
yan levansmidd-elen te Moskou, vermèldt in een blad,è,at
wij niet in 't minst vertrol,J.vren.·N.l. in de TelegraC'.f'.1-----------~------------------------------------------



8.----------------------------------------------------
Maer in "Rusland van Heden (1-11-'36)heeft Dr.Fren-

n7 de Graaff ons op dit punt gerustgesteld.
Die correspondente van de Telegraaf schrijft een

hele hoon onzin, zegt ze, maar de.cijfers zijn juist.
Hier zijn er dus nog ~en Da~r. We harin~eren er nog

eens aan, dat die 200 roebel Der maand'"gemiddeld"
zijn; omda t sommigen blykbal?r niet direct .begrijpen
wat dat is, volgt hier een voorbeeld.

Stel eens, dqt een directefrr -generaal der ~oste-
rijen F. 14.000 verdient, een dir~cteur van eeh post-
kantoor F5.000 en tien Dostboden elk F..1100 per jaar,
dan is het gemiddelde loon en ·salaris van die twaalf
mensen F.2.500 per jaar. Maar een postbode krijgt dan'
~och maar elf honderd en met z'n tienen krijgen ze
nog niet zoveel ais die ène directeur-generaal!

Zo zit dat ook met dat Russische gemiddelde van
220 Roebel: Een gewone metaalarbeider in Moskou ver-
dient bijvoorbeeld ongeveer :150 R.! Per maand '!'..."

Hij werkt bij de Sta~t! Dat is z'n baRS. MaBr dat
is ook z'n winkelier, hij kan nergens anders terecht!

Om dus te weten wat hij verdient, moeten we kijken
wat hij voor ·die 150 roebel per maand bij zijn baas-
winkeli2r kan kODen. Hier volgt een rijtje prijzen:

zwartbrood ....per k.g. 0.80
grijs " n k.g. 1.70
wit" " " 3.50
zure a~pelen "" 3. 50
Grof katoenen kousen ).75
Kunstzijden n ~.40

"., sjaal tje 8..60
"" blouse .35.50

zwart ka toenen dek en 30.50
Re6enjas 300 tot 400
2e h~nds regnjas 150
Winterjas 525
Een goed pak 400 tot 500
Wollen baby pakje 150
Kiu9-ertruitje 9'0
dam~sondergoed 40~50-60
flanellen pyama 70
iets beter " 130
grove pet o~ alpino muts
(bij de HelD'aeen kwart je,25-')5"

roebel. (0.26 gLdv)
(0.56 " )

:: (1.16,,)
" (1.16,,)
" (1.25" )..
., (1.80,,)
" (2.86" .)',-
" (11.83".)
"ff (10.16,,)' ..
"100.- tot 133.- g.J
" (50.-,,)
". (175.- " )

'133.- tot lE6~~
"" .(50.- gld.)
" (30.- ;,.,)
" (1')-16-20" )

(23.- " )
(43.- " '"

"
(8.'7\3.-11.65g.) ..

------------------------------------------------------•. ••
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2 gekookte eieren (in
10rauw!!teieren
Melk per liter
Boter per K.G.
gewoon katoenen hemd
Rundvlees per K.G.

Prij zen van andere .waren

restaurant) 3.50 roebel(F1.16
: 5.50 " (F1.83)

1 • 50 " ( FO• 50 )
18 tot 26 ~.6.--8.65)

, 20. - " (F6. 66
9 r. (3.- )

zijn naar "verhouding.

~.

9.-------~---------------------------------------------

Reken nu eens uit hoe zo'n arbeider in 't leven
blijft zelfs als hij van zulke luxe-artikelen als een
pet, een hemd of een paar schoenen afziet~ ~n als hij
die dingen toch moet kODen, hoe hij dat uit zijn mond
moet sparen.

Wij snauuen het niet!
Er is maar êên conclusie mogelijk: De massa der Rus-

sische arbeiders leeft op een peil, dat zij nauwelijks
in 't leven kan blijven.

Ze lijden h~nger! Gebrek aan alles!
: Iedereen, die de cijfers en de prijzen vergelijkt,

ziet dat, behalve de gelovige! Die gaat je uitschelden
. en verdoemen als je hem de wer kelijkheid laat zien!

Natuurlijk vraagt 'ieder, die deze beroerde toestand
der Russische arbe~dérs ziet, zich af:Maar in welke
verhoudingen bevinden zich de arbeiders daar?

Hebben ze b.v. geen vakvereniging om voor lotsver-
betering te strijden?

Welz~ker zijn die er! Ieder moet er zelfs lid vanzijn. '
Maar ds baas, waarvoor ze werken is niet alleen ook

winkelier met de alleenverkoop van alles, maar hij is
bok vakverenigings-leider. Daar komen ze dus bij de
duivel te biecht!' _

Dan dus maar de kODDenbij elkaar gestoken en een
arbeiders-partij ..•.Ho, de baas heeft zèlf een partij
en alle ander~ zijn verboden!

En hij is ook politie-agent en huisbaas en officier
en rechter en hij heGft alle kranten en de radio en de
school! ,

HJt' ariige, wat de arbeider in Ruslan~ kan doen, is:
Werken! Hij kan zijn arbeidskracht verkopen voor zoveel
of liever vborzo ~ainig, als zijn baas er voor kwijt
wil. ,

En als de arbeider daar heibel over maakt, dan blijft

I!

-------~----------------------------------------------.



10.----------~----------~--------- ------------------------:-
hij toch arbeider, 'mae.rdan met het woo:x-dje "dl'làng;"er....
voor!

'Er 'komt een stroom van mooie plaatjes'ertdito p~aat-
jes -tot de arbeiders hier, die maar al te graag geLo-«
van. Als mooi 'gekleurde balonnetjes hà ngt men ze ons
elke week voor de neus. Maar èèri prik met 'de schèrpe
werkelijkheids-cijfersen er~blijft~niet veel van over.

Iedereèn die goed kan omgaatt met e~nfoto-toestel
kan hier ~n Amsterdam een serie pr~~tSes bij ~lka~r
scharr'elan, die~bewijzen" ,dat deaibeiders hi?r l~veri
als aankomendemillionairs.D~'werkelijkheid is een
b~~tje anders! , ,' , '

Een beter leven, een vrolijk leven", zegt Stalin." ,Dat dit geldt voor de,kommanderende, bovenste laag
geloven we grif,. Kunn.5nr'we h em zelfs be~'lijzen,met z'n
eigen cijfers. ~ ,

Maar al s hij ons wil laten vrijsma ksn , dat dit ge ldt
voor d'ea:rbeidersklasse, dan zeggen de cijf;3rs:

.Jozef, je li egt!
Wij, hier, zitten in het Kapitalisme!
Maar waar zijn, in godsnaam, de--Russische a'rbeiders

in terecht gekomen? '
D E B 0 'V E N S TEL A: A G,~

We zagen dat het gemiddelde loon voor de Russische
aI'beider botekant , dat hij in de dienste ellende leeft.

Maar niet alle Russen behoeven zo te leven. Er zyn
ook groen en di? TIleerverdienen. 'Er z-ijner di e vèèl en
v~2l meer vardienen.

Om te beginnen zijn er de Stachanowetzi, dR voorar-
b~iners, de aandrijvers zouden ze hier genoemd worden.

Die verdienen veel mee~~ Een poosje ~eleden was er
ean congres van die lui in Moscou en daar beroamden ze
zich erop, dat zij nu wèl een goed pak, konden kopen en
goede sigaretten roken. Ze verdienen 5, 10 en soms 20 a
maal zoveel als de gewone arbeider. ( Zie ,de brochure
van de VVSU:"Nieuwe Tijden, Nieuwe'Men~en").

Volgens de Russische bladen (van de regering zelf)
worden die aandrijvers door de gewone arbeiders zo ge-
haat, dat het weer op de oude klassenstrijd gelijkt.

Daarbovenuit komen de "specialisten", ~e hoger~----~---~-----------------------_.
• •
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techn ici, ing sni eur-s, bedrijf sI ~idG~s, dirGctGur'en enz.

En daerbov3n ~ee~ d2.leiders der grote bedrijven,
de hoge ambtenaren, de trustleiders, de commissarissen
van dit en van dat, de leden van het hogere Tegerings-
annar-a at.enz. Die hogen zijn..allen lid.van de-Comnu....
nistische ~artv' en in de eerstè tijd van de revolutie.
mochteri die niet meer krijgen dan de arbeiders in de
zware vakken.Ma~r disbenaling is al lang afg~schaft.

Hoeveel die all.emaal nu verdienen,' daal' kom je niet
zo gauw- achter, want. dat wordt door de regering niet
gepubliceerd. Maar toch komt er door de nUblicaties,
dan van die en d~n weer van die (nu pas waervan de
Sovjet-Unie-vri end Andre Gide), wel zoveel voor de..dag
om, zon der t e gen s p.r a a k van· wie
ook, vast te stellen, dat die groenen, in verhouding
tot de arbeiders, enorme inkomens hebben~

Hoe hoger boven de arbeiders, hoe hoger inkomen!
Nu komt de Tribune van 24-11-36 met een verklaring.

Ja, zegt ze, er is ongelijkheid omdat er ongelijke
prestaties zijn. Als de een meer werk doet dan de an-
der, krijgt hij ook hoger loon.

~a~r dit i~ een all~rellendigste uitvlucht! Wa~rom
moeten de arbeidérs op deze wijze bedrogen worden?"

We weten wel, dat de invoering:van het stukloon tot
gevolg had, dat de ene arbeider-meer' ~erdient (en soms
veel meer) dan de andere. Er zijn ~~è~ dan 30 loon-
klassen. En we weten ook wel;~d~t de arbeiders daar-
door te~eri elkinder opgedrevencworden om meer te n~~s~
teren. En als ze dat door.els nood gedwongen doen, dat
dan het stukloon weer verlaagd wordt en ze zo elka~r
de das omd.oen. Zo gaet het hier en, volgens Sta'lin,ook
in Rusland. De "snecialist" met het stop-horloge! (-&ie
de brochure "Nieuwe Tijden~~·.enz.)

"Akkoord is Moord!", noemen de arbeiders dat!
Ji •

Maar dit betreft devé~schillen tussen de arbeiders
.onderling. En daarover gaat het niet.

Neen, we.hebben het over de laag die boven de ~rbei_
ders is, en v~r daa~boV~n!'

Dat z~jn de hoge funktionarissen der staats~partij,
van het staats-anuarBat, van leger enpolittsi van
Staats-Industrie, Staats-trusts (petroleum,' hou-t, su.i>------------------------------------------------------
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ker, gru~n,le1er enz.), Buiten1andse Handgl, Diplo-
ma-t i e en wat niet al maer-.

'Die hebben de .gr-o t e initoj)èns,wa,ar de Tribune,. met
,,datonmogelijke pr-a atj e van "Joon .naa r prestatie" om-

heen nrobeert te komel1,., . -> _
Deze "bovenste 'laag", met die bovenste inkomens,

waarov~r de Tribune zwijgt ·als e~n mof, zullen we voor
lopig noemen "de,:bevoorrechtte laag:".

Da t , .wa t de arbeiders niet :krijgen, we.e.r aan zij ge-
brek hebben, wordt door dLe bevoorrechtte Laag genom-en.
" Al dje p~oducten, die de arbe~ders ~aken,maar

zel1'niet kunnen konen ;. al die, betere en duurdere le-
vensmiddelen, kleding, luxe, boeken enz. wordt door de
bevoorreçhtt~ laag verbruikt. Dat komt b.v. ongewild,
Joor d~n dag in dat art~kel Nap Dr. Frennv de Graaff,
waar ze spreekt over "speciale" winkels, waar. "dure"
schoenen ~erkocht wor~en! .

Die laag bewoont de "goede" woningen, zij be~ol-
.ken da"goede" vacantie-oorden~ zij zijn de. afnemers
van de bontjassen van zoveel duizend. roebel., van de
Franse narfums a 100 roebel ~er fles. Ga ~o~h heen,
met je ~prestatie"! ',_

"Maar", zal iemand vragen, die gehoord' h~eft dat de
~.rbeidersklasse daar de macht heeft, "hoe is het moge-

li~k dat die arbeiders zelf gebrek lijden en dat ze
-het.besteen het me sste door dat stelletje van die bo-
vensts'laaglaten inpikken?"

" Daar is ma ar- ~èn antwoord op: Dat komt omdat die
bevoorrechtte laag tevens h eer s,'end e laag i,s!

,"Z6als we al zeiden, 4e baas bij wie de arbeiders
werkeri"is tev~ns ~inkelier, vakbondleider, partychef,
rechter~ bankier, generaal, politie enz. Daar moet nog
bijgevoegd worden, dat hij ook het beste en h?t meeste
voor zichzelf neemt. Dat is trouwens een gewoonte van
bazen!
. Diebaas,~e,Staat, is een heersers-apparaat en

wordt gevormd cioQr de 2 1/2 a'3 millioen mensen van de
bevoorrechtte laag.

Wij, 6ier, h~bben.ook ee~ bevoorrechtte laag, de
kapitalisten~ En we hebben óok een Staat. Maar die

.beiden zijn~hier niet hetzelf~~,al zijn ze nauw met
elkaar verbonden en d.oor-e anges.tr-engeLd en al wordt dit
elke dag ~S:r ,zO.' .",

..

________ -----------.-------~- -_ •• 4 • • _



13.------------------ ----------------- _
Maar in Rusland zijn ,bevoorrechtte laag" en Staat,, ' .een en hetzelfde!

H F. T VER S C H I L.

De eijfers uit de beste bron zeggen dus: Er' is in
-R.us~and a,enklasse van. loonarbeiders die weinig,

en een bevoorrechtte, heersende laag daarbbven die
veel krijgt en alla ~achts-posities h~eft.

'~r z~jn hoil w~t arbeidars,die, op dit punt geko-
men, t~g0n ons zeg~en:"Hoor eens, van zulke toestand~n
hebben wij verstand, die hebben we hier ook. M~ar wou
jij ons nou vertellen, dat er geen verschil is tussen
Rusland en hier?"

Er is verschil! Om te begrijpen waar dat zit, moe-
ten we aven een paar ding~n bekijken, die wij hierkennen. -- ---

Wij zijn loon-arbeiders. Om te kunnen leven, moe-
ten we onze arbeidskracht verkopen aan de kapitalis-
ten, voor loon. Dio l~ten ons Gen zekGre tijd werken
en do arbèid, diç wij verrichten, brengt een zekere
waerde voort. Die wparde is belichaaQd in de goederen
die wij maken. Daarvan krijgen we een gedeelte in de
vor~ van geld, het loon. Wij h~r~tellen daarmee de ar-
beidskr~cht, die we verbruikt hebben met werken, dus
daarvan kunnen ~e 3ten, wonen, ons kleden, enige ont~
spanning genietdn en toekomstige arboiders verwekken
en opvoeden.

Volgens de kapitalisten hebben we dus niets te mop-
peren, we hebben precies teruggekregen, wat we hem ver-
kocht hebben.

Maqr de kapitalisten zeI! zijn veel beter af. Want
d~ arbeiders maken in de tijd, dat ze voor de kapita-
list werken veel me2r, dan ze als loon krijgen. En
het gedeelte, dat ze meer m~ken, dat houden de kapita-
listen zelf.

Dat is de mop. De arbeidersklasse m~akt alles. Maar
Z0 krijgt maar een klein gedeJlte daarvan in de vorm
van een geldloon. Over dat andere heeft ze niets te
zeggen; D~arov0r beschikken de kapitalisten. Zo is het
hier.

En hoe is het nu in Rusland?
Ook dà~r is de arbeidor bezitter van zijn arbeids-

------------------------------------------------------
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kracht.Ook hij moet die verkouen om te kunnen leveri~
Maar inulaats, dat hij bij de afzond3rljke kapitalis-
ten terocht komt, is er voor hem maar e2n adres;

D e Sta at!
Die koopt de.arb,aidskracht d2r Russische ar-b aLd er-s

voor een loon, in geld. En ook die arbeiders maken 'a-l-
les, veel meer, dan ze als loon on tvangon, Ën ook zij-
hebben over dat andere verder niets te z~g~en. Dat 'an-dere is en blijft van do Staat en die bc;scIlikterovar.

Het eerste en grote vrschil-rtussen Rusland en hier
is dus, dat er niet afzonderlijke kauitalisten zijn,
die een groot ged6elta van de arbeid n iet ~eta-
len ener me? d6eri wat z~ ~illen, maav dat de staatdi t doet. ' I

"Jawel~ hore~ we al iemand zeg~en,maar Rusland is
een arbeiders-Staat".

We he6~en alien ~eleensd~ uitdrukkinggehoord:"We
leven hier in 2en vrij lind"! ,

Nu, zoal.swij in ~eI)-.yrijland.levG:r;l;2\sRu sland "
een Arb2iders-Staa t! " '

Die:Staai wordt, zoals ~e g2zi~n hebben, gev6rmd
door de bevoorrechte, heerséride laag. Die he3ft ~ll~
macht, welke bij Qns verdeel~ i~ tussen de'verschil-'
lende kapitalisten. .

~eze hae~sende iaag, die ~ichals Staat rieeit ~eor-
gan1seerd, hoart daar de furi·ties,de ma cht l en de yoor-
delen van onze kapitalistenklasse verenigd in een li-
chaam: ~e Staa t, en de stl12Lt, dat,is z.ij·zelf .-- .

Dat 1S Staats~Kapitalisme! Dat is het grote ver-
schil met hier!

Niemand is vernlicht deze' conclusie zo maar te aan-
vaarden. ~aar wel'is net voor alle arbe~ders van gro~t
belang, zich zelf een mening over,de toestand in Rus-,
land t& vormen; ~ie maar ou goed geloof de dingen'
neemt, 'die voor of tegen hetheer.sende regiem in Rus-
land worden gezegd, die wordt wis en zeker in de ltiren
gelegd. Daarom willen we ons dan ook rekensc~ap g~ven
van wat er zo tegen ons oordeel ingebracht wordt.

Er wordt gezegc1:"De Russische arboiders heersen
zelf, want zij kiezen al die mensen ou de een of an~e-
re .mani er , die jullie h-ear-s ende laag. noemen. '

De vreag is echter!Kunnen zij ~nderen kiezen?
------------------------------------------------------
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Dat kunnen zij niet! Wie het in zijn hoofd zou halen

om te zeggen, dat de arbeiders andere vertegenwoordi-
gers moeten kiezen dan de ~anhangers v~n het Stalinre-
giem~ die is er meteen geweest. Wie een andere propa-
ganda maakt , wie een andere mening heeft, wie er ook
maar van verdacht wordt een andere mening te hebben,
voor hem is ontslag uit zijn werk, uitzetting uit zijn
huis, ~evangen-ne~ing' en verbanning naar Siberie of
opsluiting in een concentratie-kamp nog een bof!

Wordt hij bizonder gevaarlijk geacht voor de heer-
sende ,laag, dan àv:erle,efthij het n i et l '

Natuurlijk zeggen ze daarbij niet: "Je bent gevaar-
lijk voor ons!" Het heet natuurlijk dat dit in 't be-

'lang van 'Thele volk gebeurt. Diezelfde soort babbels
hebben alle hee~sers altijd bij de hand!

"Dat wij de heersende positie innemen, is in het
belang v~n de arbeiders zblf!", wordt ons gezegd.

En hebben dai~om de arbeide~s zo weinig en gij zo-
veel; zijn d~_lage lonen der arbeiders en de ~oge_in-
komens van uw~èersende laag soms een toev~ll~gheld?

Is het toevailig dat gij èn de m~cht hebt en de bes-
te brokken krijgt? --

Is het in b~t belang der arbeiders dat zij niet
beschikken over productie-middèlen en producten, dat
wil zèggen, niet over zichzelf?

-"M~ar -dit is een overgangs-toestand naar een betere
toestand voor de arbeiders!", horen we dan.

Datd~untje hebt gij niet uitgevonden, heren. Zo
zingéri~Mus~olini en HitIer ook en die hebben het weer
geleerd ~an het stel uitbuiters dat ons op de rug zit!

Wilt ge ons wijsmak3n, dat ge vrijwillig uw voorde-
len en macht zult afsta~n aan de arbeidersklasse, gij
die dat alles gierig vasthoudt, en elke arbeider die
er ook maar naar wi~st, door uw G.P.Oe. laat afmaken?

MET ALG E MEN € S TEM MEN.
Het svsteem, waaronder de Russische arbeiders leven

noemden WO: Staats-kapitalisme. .
We' willen nu, aan d~ ha~~ varibepaalde feiten aan-

tonen, wat dit voor de arbeiders daar, betekent.
-------------------------------------------------------
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Dat lijkt ons een betere m~nier om elk~ar te begry-

pen, dan dat we een rist je st~dhuiswoorden
aan elkaar vlechten, gesteld al dat we 'tkonden.

In discussies op str~Bt en a~n de stempellokalen
g~qt het vaak ook zo. Iem~nd is b.v. bezi?, met ge-
leerd klinkende formules of mooie, gevoelige zinnen,
ons de voortreffelijkheid van "onze" democratie te be-
zingen.

Maar dan komt er ineens een ander bij, iemand in 't
blauw, met platte pet 'en beenkäu1îen, en zegt: "Opge-
donderd allemaal, uit elkaAr, anders gaat de gummistok
d'r over!" Zo'n feit zegt ons, arbeid~rs, dan veel
meer over "onze democratie", dan alle mooie formules.

Wat we dus met de feiten willen toelichten, i~ dite
De Russisc he arbeLders hebben het eL'lerid i sr , wan t

ze hebben in Rusland niets' te zeggen.
Dat betekent natuurlijk niet, dat ze daarom nooit

w~t z~gçen. Als er vergaderingen zijn, of verkiezingen
dan zeggen ze, dat ze 't allemaal eens zijn ~et de
voorstellen en besluiten, die van bov~nBf kOffien.

Dat is niet zo gek als het lijkt. Als we sen beet-
je dichter bij huis kijken, in Duitsland, dan ~ien we
da~r ook zoiets. Daar hebben de arbeiders ook niets ~.
zeggen, maar ~f én toe zeggen ze toch wel wat, bij vér
kiezingeD enz. Dan zeggen ze d~t, wat de heersers in
Duitsland willen en d~n kiezen ze die heersers z~lf.

Want ze moe ten dan wat zeggen en ze k u n-
~E niet anders zeggen d1n: Ja! ..- ---

Daqrna komt het Dropaganda-ministerie der heersers
ons wat vertellen over "Duitse ~enheid" en "Duitse
Volkswil", en de cijfers zijn ge~eldig! Ma~r G6bbels
is hierv~n niet de uitvinder!

In Rusland zijn zuike cijfers nog geweldiger. Daar
wordt alles met algemene stemmen aangenomen. Als het
tenminste niet Dm een wissewasje gaa~.

Men moet de ervaringen van een Panait Istrati le-
zen, om te begrijpen hoe dat gaat. In zijn "Het Licht
Aan De Kim", geeft hij een beschrijving van een ver-
gadering die de leiders willen houden met de arbeiders
van een b~dri.jf.

Even vb~r het einde v~n de werktijd gaat de fa-
briekspoort dicht. Waarom? Anders lODen de arbej.ders
weg en kan er niet vergaderd ·worden. Men zet zelfs
------------------------------------------------------
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wa chten bij het hek, anders klimmen ze daar overheen!

.Waarom? Omdat ze'allen weten dat het toch maar een
wassen neus is! Wie wat wil'z..eggen, heeft te zorgen
dat hV "in de Ivn" spreekt en als er gestemd wordt,
heaft iedere arbeide~ zyn nöot OD te steken. VOOR!

In de (Russische) Prawda van 0-1-27 stond een aar-
dige beschryving. Het gaat zo: nDe voorzitter~ Geen op-
positie, kameraden? Neen! Dus met algemene stemmen aan- t

genomen en è~n onthouding. De kamera~d die zich van
stemmen heeft onthóuden,wördt verzocht, na de ver?ade-
ring even by mv te kom en." .

Zo wbrdt "beSloten" .dat Trotskisten contra-revoluti.
onair zvn , of dat de Vo Lkanbond geen bond van rovers
meer is, of dat de arbeiders in 't vervolg harder moe-
ten werken, of dat de geliefde Jozef hun redder is,of
dat Zinovjev dood moet. Of wat de leiding verder wil

-laten"besluiten!"
Verkiezingen. We willen daar nuni?t veel van zeg-

gen en maar direct een goede getuige laten spreken,
n.l. Stalin. Die zei op een v~rgadering van barty-
funktionariss~n te Moscou:"be party-loze arbeiders
zeggen: De.party heeft van te voren al een bepaald aan
tal party-lozen aangewezen dia gekozen mogen worderi."

Ja, dat zeiden die party-loze arbeiders al ,iQ 192~;
laten we hopen voor hen, dat ze het niet hardop gezegdhebben. . .

llet passen-stelse,l. In 1Q'32 heef t; men 'voor-de :ar,b·2i-
ders het passenst eLseI ä ngevoer-d;'Wat dat is?

Wel, niemand mag meer van w60nplaats ~eranderen,
tenzy hij daarvoor van de autoriteiten verlof heaft ge-
kreg-èndoor eEm st empe l. op zijn pas. Waarom niet? -

Omdat grote aantallen arbeiders gingen trekken, van
de ene fabriek naar de andore, van de ene pla~tsnaar
de andere~ ~ltyd on zoek naar een hap eten meer,naBr
een woningruimte, iets bet er dan het stinkende krot
waar ze.uitkwamen.

Dat was nog hun enige verweer-middel: WegloDen!
. Daar moest dus een eind aan gemaakt worden. Hoe dat

g1ng, verklapte de Volks-commissaris Schwernik, in een
r~de op 2?-6-'3~. (Als brochure te Moskou in het Duits
u1tgegeven,'de C.P.N. kan dia wel .bezorgen.) ,

Bij arbèids-origevallen, die zeer vael voorkomen,------------------------------------------------------~
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krijgen de "zwervers", "boemelaars" en "klaplopers"
geen uitkering meer. Want om voor een ~itkering in aan-
merking te komen, moet men 2 jaar in ~~n bedrijf ge-
werkt hebben; stootbrigadiers 1 jaar. Voor ouname in
vacantie-oorden, sanatoria enz~ dito. '
,Die Schwernik nr-a a t dan ook nog over "de eer 'om bij
de proletarische Staat te werken en· Zich een pensioen
te verdienen", maar wie zijn nU_~,'d~:e'"zwervers, ~oeme-
laars en k La oLon e.rs"? "

Als je dat zo leest_ en ,je,b~nt ee n beetje onnozel,
dsn denk je dat het een of ander schorremorriei-s~

Ma~r dan is er een andere Russische krant, de "Eco-
nomisch Leven" en die helpt o~s uit de droom:,

"Alleen in het dLs tr Lk t. Iwanowo liepen :55.000- ge-
schoolde wevers uit hun bed~ijven weg. Er waren fabrie~
ken waar, Der maand, 50 % der arbeiders wegliep." ,

Da t ')0 %der arbeiders VB,n een fabriek wog Lá ep was
niets ongewoons. -

Die mensen werden gedreven door de hon~~r, door on-
~~aEelijke ellende. Ma~p de'vertegenwoordjg2r der -nieU_
we, heersèrs, Schwernik, pr-a a t van "arbe ic1:3-schuwheid"
en scheldt van "zwervers, boemelaars en kl~plopers"!

Maar de honger zweep en de sdheldwoorde~ hielpen'
ni et. USf r orc wer-d he t pa ssen st eLsel ingevoe;rd. Maa.r de
ar"b_.?iderkon, nog in de zelfde '~ti{dv,an'het- ene 'b edr-y f
n:;t9r"het andere g aen . En om ook aa.ar -een stokje voor
te ~teken, werd einde 12:52 bepaal~~.,da~ verzuim zelf~
van een dag, gestraft kon word~nm~t-direkt ontsl~g,
plus woninguitzetting Van hei ~?le g~~in, ulus uitsld-
ting uit de levensmiddelen-voorziening. (Die toen nvg
bestond) .

Toen was de arbeider eindeljjk geheel aan de ket-
ting: Poken of verrekken!

~uionnage. Dat er onder de arbeiders een geweldige
ontevrsdGnheid 6n~stonh,_ begpijpt ieder. Reeds in 1P20
was de toestand zo, dat Mjasnikov op het Pe Partij~
congres der Comm. Partij Rusland, verkiaarde, dat de
partij-leden door de arbeiders in de bedrijven als re-
gerings-spionnen werden beschouwd.Als de arbeiders
met elk~~r stean te discussieren en e~ ~omt er eentjé
bijstaan, dan gqAn ze gauw uit elkaa~.

Da~ was in 1920. Thans i~ d~ toestand zo, dat nie-
mand {let me er- kan wagen, ook ma» r de ve r-den ki ng 0])'

zich te La d en , dat hy tf'~-:;en de macht hebb sc s is'Cs LOU

..
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willen zeggen.

DE S T.A A T VERDRUKT, DE WET IS LOG E N.
"Ja, maar op 1/6 deel der aarde is 't anders!" "Maar

Rusland is een Arbeiders-Staat!" ~De nieuwe Grondwet,
de hoogste democratie!"o ja, jawel, tekst en wijze zijn ons bekend. Mogen
we 't eens van nabij bekijken? Neen, niet de uauieren,
maar d~ levende ~erkelijkheid. .

De papieren, me n eer ,'die 'zullen wel in ord~ zijr:'
Hebben we hier ook, beel mooi. En hiernaast, ln DUlts-
land, nbg mooier.- Ovsr Algemeen Volksbelang en Kracht
der Na ti e en .zo.

.Concentratie-k~muen, mishqndeling en foltering en
doodsl~an en ujtbuiting.~ ..? Sta~t niets van in de
Grondwet. INou ja,' dat is daar fascistisch natuurlijk

En Ameri~a, menèer. Pracrit van een Grondwet! Vol
met "Rechten van de Mens". Veel meer rechten d~n wij
samen zouden kunnen bedenken. . .

Er waren daar eens arbeiders, die in een vergadg-
~ing dat papier voorlazen. Stond niets in. van uitbui-
t Lng ," op a.rbeider:sschieten, mishande-l Lrig, derde graad

~ .-~ al~ema~l yrijha~d! Di·e arb~iders ~~rden op die ver-
gaderirig gearresteerd~ opgesloten en half doodgeslagen!:

Goit gehoord van·TQffiKooney? SacCo en Vanzetti? --
Maa~ een Grondwet, meneer!

Rusland heeft nu een nieuwe grondwet gekregen, de
aller~democratischte, die de rechten d2r arbeiders ....

W~cht 2V2n. Er was to.ch .aL 'een grond-vret?; "Alle
macht aan de Sovjets!" De arbeiders ~ 1 1 e reDhten!

. Volgen~ Lenin de grootst mogelijke democratie! Stond
niets in van schieten op stakers, arresteren en ver-
oordelen door geheim? politie, administratieve verban-
ning of kogel in' je nek, of broodroof of'alle micht~in
handen vin de Partij-secretaris, Stalin; niets'van hon-
gerlonen voor de arbeiders en 20- 40- 100 maat en meer
voor'dG heerseride laag.

Wat ~~ w~l instond, was b.v. dat de arbeiders ~un
vertegenwoordigers konden terugroepen, als die het
niet naar hun zin deden. '

Dat was nou zo'n nauieren rechtlOoit geh_oord, dat
-------~----------------------------------------------
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ze'dit "recht" hebben uitgeoefend in de la~tste 10
jaar.?, , . .

Al'lemaal beste ve.rt egenwoor-dLg ers gehad? J9..,Ja!
Daar ha~ je het Smolensk-schandaal. Begin 1928

kwam aan het licht, dat he~ hele bestuurs-app9..raat
van provincie en st9..dSmolensk, door en door verrot
was. De functionarissen v~n staat, nartij, v~kvereni-
ging, politie, justitie, militie, de hele kliek.

Fabrieks-leidingen dito. B.v. de enige manier voor'
ean arbeidster, om werk te krijgen of te houden, was,
om er "in natura" voor te betalen, dat is, met de he~
ren naar bed te gaan als die 't verkozen. Verder'kne- .
velarij, verduistering~ diefstal, moord. (Prawda Mei'28) •

Iedereen wist het, alle arbeiders leden eronder.
Terugroeping? Ze waren wel wijzer!

Krim-schandaal. Als boven.(Prawda~ 11 A~g.'28)
!rtemovsk-scha~daal. Rechtb~nk-presidenten politie-

chef verkrach~en een jonge vrouw, die daarna zBlf- _
mo6~d pleegt. Dokter durft niet naar doodsoorzaak te
~oeken. Rechter van instructie: doofpot! Plaatselijk
blad:zwijgt! Plaatselijk partij-cornite: weigert ie~s
t~ doen! Het gerucht dringt door tot Chirk0~. Ond~r---
zoek: Partij, politie, justitie, pers, sovjet--allesrot!

Terug-roeping? No, Sir!
Daar had je de relletjes aan de Arbeids-beurzen.

Odessa, Moskou, Leningrad. De arbeiders werden gekal-
m ee'r-d....door de militie. De bladen ,schreven, dat de
a.r-be Ld er-sde schuld hadden en scholden hen voor g-étUW-
die~en enz. (Prawda 2-6-'28)

Mair dan, 14 dagen later komt er wat anders voor
~e d~g~ De hoge burocraten hadden bonje met die van
het Commissariaat van Arbeid en we horen, waarde bo-
t~r biijft, ,

"De A~beids-beurzen zijn riolen, het wemelt er van
misdrijven, misbruiken door 31 ambte~9..ren,bev~or-~ _
rechting van vrindjes, vrouwen beledlgd en ~elIs v_r
kracht, knQ~ierijen, Commissariaat van Arbeld weet
alles en doet niets.~ (Troed 15-6-28)

Arbeids-beurs Serpoekhov (bij Moskou)'De arbeiders
*~chten in twee donkere, vuile vertrekjes, zittend op
de grond of zich als beesten verdringend voor Gsn 10~

..

------------------------------------------------------
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ketje. Alleen wie een goede kruiw~gen heeft, krijgt
werk, jonge vrouwen moetennin natura" betalen, nie-
mand durft· klagen. (Troed, 13-5-'28.)(V~kver. blad)

Een paar dagen kon men in die bladen een stroom
van dergelijke dingen lezen. Toen was het, alsof er

~ een kraan werd dichtgedraaid; er werd niets meer over
geschreven. Da rUzie van de »hogen" was uit !

Denk nu eens kven na. Als die arbeider~ Dok maar
een klein baetj~ mhcht, een klein beet jo r~cht hadden,
als die vrouwen en meisjes de vrijheid hadden, om,
~onder straf hun rechtte zoeken" zou zoLe t s dan ooit
kunnen be.staan?

Niem~nd hoeft tè menen, dat dit u it zonder-Lrig en
zijn. Honde~den dergelijke dingen zijn aan het licht.
gekomen en de getuigen zeggen: Het is niets ongewoons •

. We zullen verder nog wel meer feiten brengén, .er.
zijn er meer d~n ons lief is~

Papieren grondwet! .De uitbuiters, de heersers,
hier en d~ar, ze maken ze en lanpen ze aqn hun laars.

Rechtèn der arbeiders! Loon-arbeiders ..•...

:.

, ••.••••. FN HUN REe H T IS EEN Y D· E LWQO.RD •.

Die oude grond-wet was na enige jarenzo~~t door
iedereen ve~geten, behalve door een enkele feest-re-
dena~r.-

Bovendien h~d het apparaat der nieuwe hee~sers,
met Stalin aan 't hoofd, er zo'n lawine van decreten
en besluiten overheen gegooid, dat het een p~ard de
rug zou hebben gebroken, laRt staqn een ,Banieren
grond-wet.

Zoals wel iedereen zal weten, 'hebben de arbeide~s
en bo er-eri van Rusland nu een nieuwe grondwet gekregen ..··

~an Stalin! Zo~lshij zei in een persgesprek met de
Amerik~an.Howard:~Wij (willen) aaR de Sovjet-mensen
de volle vrijheid' g e ven, voor diegenen te stem-

~en, die zij kiezen willen." En hij deed het! '.
Voor iemand, die het i oe-I je van hst 'verschil tus-

sen papier en werkelijkheid niet kent, gebeurde bier
een wonder. W~nt de arbeiders en boeren h~dden:t.llesal! -
--------_.:.-_---.;.:....;.---------------------_. -"--------- ------
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~~·"Alle Macht", zei het oude panier. ~n nu ~regen ~e
na 19 jaar nog eens, opnieuw, alles van Stalln en (ln-
halen en voorbijstr~ven), nog w~t bovendien: ~en
splinternieuwe, allerhoogste democ~ati~ ! .

Wij, .die .het foefje nu eenmaal kennen, vindÈm het
zo~n wonder niet; je hoeft er alleen maar·wat groter
papier voor te nemen~

Wie idee heeft om de nieuwe papierenr~chten en
vrijheden der ·Russis::chearbeiders zwart op wi t te
zien, kan bij de C.P.N. voor .een .~ubbeltje terecht.
Er staan plaatjes bij.

Maar men moet niet eerst a~tikel 1, maar artikel
141 lezen. E n begrijpen !.

Want, och, Stalin had opdat nieuwe papier gerust
ook nog de màan ~i de sterren kunnen wegg9ven. Daar
kunnen de arbeiders bbk-~ietaankomen.

Artikel 141 zegt, d~t voor alle verkiezingen, van
hoog. tot laag ,"lleen kandLdaten gestel d kunnen worden
door: nDe Communistische 'Partij, de V~kvere~iging,
de Coöperaties, deC~mm. Jeugd-organisatie en de Cul-
turele verenigingen."

Er zijn vele ladders in Stalin-Rusland. De groot-
ste en hoogste heet~ Communistische Partij. Als je
die aan de andere kant bekijkt, heet hij: Staats-ap~'~paraat ! ,.

Op de bovenste sport staat Stalin: Diktator! En op'
elke sport naar beneden zit ook een diktatortje, hoe
verder naar beneden, hoe kleiner natuurlijk. En op de
andere ladders, van de vakver. enz. (zie verder'art~·.:
141) zitten op elke sport_ook weer diktatortjes, di~
daar door de grote-ladde~-lui neergezet zijn•

.En ..•zo...voort !
Nou komt er een verKiezing en je mag uitkiezen,

wie op een van die ladders zal zitten: Jozef Bulk, of
.Jozef Zwam, of J0zef Diender, of Jozef Li~-naar-boven •.•

Maar altijd Joz3f! En pest hem niet met contra-re-
volutionaire probeersels, door niet te stammen of zo!

Waarom krijgt Rusland een NI'I'Uw~londwet?
We willen kort en eenvoudig zeggen wat we daarvan

weten en begrijpen. Om da.<'Irtoete komen, om te begrij-
pen wat daar in die Russische 6a~tschanDij gebeurt,wat
---.---------------------------------------------------
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daa r is, ê a ar-voo r- weten we m-i ar- e'2n ma n i ar : De ma n t e r

van I-lil r x! .
Die l2ord~ ons: Kijk n'lar de kr\chten in die m'i?t-

sch~ppij, ~oe die tegenover of na?st elkaar st~qn, bo-
venof onder lJggen, hoe die bewagen en waqrdbbr!

Er is ook- e~n andere manier en die is ve3l gem~kke-
lijker. Daarvoor hoef je 'lIleen maar te lezen, wat de
man die zo'n grondwet maakt (of g~~ft, zoals Stalin
het noemt' er zelf van zegt of er dqor zijn reklame-
agenten ~9n laat zeggen. Je hoeft de zaak dan niet
eens te begrijpen, allsen maar te geloven.

Maar is het je om begrijpen te doen, dqn kom je bij
Marx terecht!

Natuurlijk heeft de "beste leerling" en de klq~s~
wa8~van hij de vertegenwoordiger is, er enige goede,
zakelijke redenen voor, om de Dapier-aemo~raat ,uit te
hangen! M~ar w~lke? ,

Eerst even kijken: w~t is een grondwet eigenlijk?
Stalin gaf cla8,rbijdezegelegenheid Gen antwOord

op. Hij' zei:..Deze grondwet is geen o r-c.g r-arn voor de toe-
komst,ma~r het is de uitdrukking van de toestand die
we nu al ~ebben.--

D:'"brk urin en VJe " t wel mee eens we zen, al zu Ll,en w~,;j
't een beetje duidelijker zeggen.

Een grondwet ~e~t vast, h6e de verhoudingen in een
bepaalde maatschappij zijn~ In grote lijnen.
, Ze zegt: Zbveel macht heeft dèze groep en zovGel

heeft di~e; deze is ba as en die moet èiàt doen. En ze
zegt: Zo is het recht!

We noemen dat nou wel,: nde grondwet zegt dat", maar
het is nqtutrrlijk de man die dat geschreven heeft en
de mensen riit wier na~m hij spreekt, dio dat zeggen.

Zitten ze bovenaan,' hebben ze alle voordelen 2n
rechten, de vette brokken en ~e aer en het ~anzi2n.
hebben z,:; de ma cht , d:ln zeggen Z2: Zo is hot !''2~~)ti--Z-J'-:;-m -a k-;--n- h ~t R ,0> C ht r D '1 d a+ C' r. h 1" ~ ,;, ..~;;:- .. .:.-:,,;-- y, 'I r .••._tJ c. '-"........ [~ll u, v •....,....;.,~ .L d v -...• 1.1, L.J ':'" _1 ..•.•':;.' LJ

alleen op;'maar ze zetten ook hün m~cht in be~ezinf 00
'het zo te houden: PolitiG en leger, rechters, cinlars,
gevangcnis2en, conc3ntratie-kampen enz.

Al die mooie dingon voor hGuzolf en de lelijke din-
gen voor de anderen, zetten ze niet zo aD D~~i2r a!E
,rij het hio r- nou z cggori . Dan zouden Z2 wel gE{'k "le::,011!

Want al zijn Z0 met elka~r ook een hale klasse van
----------_._----------------_._---------~----:--_._-_.-. __ .~--------
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machtigen en uitbuiters,--het aantal van hen die de
lasten dragen, die uitgeknepen worden, die maar een
klein deel van hun arbeid betaald krijgen, de loonar-
beiders, dat aantal is veel en veel groter.

Als die in de gaten krijgen hoe de vork aan de
.steel zit, als ze zich tegen hun ellende gaRn ve~zet-
ten en dan merken dat ze samen een millioenen~macht
zijIi, dari zouden ze zo"n heer sende klasse I'releens van
die hoge machts-zetels kunnen afschöpnen.

Elke klasse die heerst over loonarbeiders, houdt
daar rekening mee en ze gebruikt allerlei middelen om
de werkelijkheid te verdonkere-manen.

Ze gebruikt da8rvoor politieke nartven, kranten,
boeken, radio, dominè's en zo al meer. Een .soort gees-

.telijk politie-leger, dat ze niet missen kan om'de ar-
beiders een rad voor de ogen te draaien. .

We kennen dat allema~l wel zo'n beetje. Als za b.v.
d~ arbeiders warm willen makàn'voor het baantje van'·
brandkast-verdedigèr, dan zeggen en schrijven ze niet:

"Wie voelt er wat voor, om -z Lch voor ons in-'een looP
graaf te laten gassen?", ma~r dan heet h2t: "Wia zou
niet voor zijn eigen Vaderland (of Vrijheid,of Huis
en Hof, of OnafhRnkelijkheid, zoek ma~r uit), ~ijn
l~atste,druppel bloed ....." enz. Zo doen ze dat!

En volgens dit r-ccept worden ook de grondwetten ge-
schreven. Die vanStalin .is een meesterstukjef ..

Het eerste hoofdstuk zegt: We zijn ~ocialistisch.
Alle m~cht behoort aan de werkers v~n stad en land.AI-
le bezit ook. Alle mBatregeleri en alle leiding, dienen
ter vergroting v~n de rijkdom, de ontwikkeling, bet ge
luken de oriafhankalijkheid der werkers. Wie niet ~erkt
zal 'niet eten en ieder krijgt wa t hem toekomt. (12 art..)

Dat ziet er niet kw~ad uit1 zo OP papier. En hoe
hebben die werkers nou "alle ma~ht en bezit en rechtn?

De dan volgende 105 artikelon zeggen het: Door de
organen van de staat! E~n geweldige rij van buro',s en
apparaten, Hoge Raad en Allerhoogste Raad en Procu-
reurs en Commissarissen. Geweldig!

Maer dat moet ook wel, want ze hebben he?l wat t~
doen: Al dat bezit en dia macht hoevGn d? werkers nlet
in'hun eigen ongGwassen knuisten te nemen, maar de
mensorivan die staats-organen hebban dat voor hen-in
handen.
-------------------------------_ ..•... _------ ..••.. ---------_._--
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Die maken ·dus uit, wie er baas is in de f e.br-d ek , hoe'

lang en hOe h~rd er gewerkt moet worden, hoe laag of
hoe hoog het loon is, wie een kogel krijgt en wie een
ridderorde, wie veel krijgt en wie ~einig~

En ze worden gekozen door de werkers z~lf, völgens
het geheime, direkte, ~lgemene kiesrecht. Is het niet
een prachtige regeling? De allerhoogste democratie?

Socialistisch?
Och arme, d~t zijn maar de vlaggen en versieringen

en de illuminatie, die de arbeiders verblinden moeten.
Daarachter zit de harde, ijzeren werkelijkheid:

~oon-slavernij onder Staats-Kapitalisten !
Heb-je clannooit een troonrede ge'Lezen? Nooit de.

Leugenzangers g ehoo r-d.met hun: Wij leven vrij, Wij le--
ven blij? Zit je niet 'zelf onder de ijzeren hiel van
een klasse die met vlaggen sn wimpels en mooie, gladde
woorden, haar uitbuiting, slavernij en moord tracht te
bedekken?

Maar zo min het aan onze uitbuiters gelukt, de wer-
k elijkheid ~heel.te verdoezelen, 7om~n gélukt dit de-
ze Stáats-kanitalisten. Reeds in de g~önd-wet zelf
komt de waarheid voor de dag ..Artike1141 !

Niemand kan voor ~e staats~organen; die alle bezit
en macht in handen houden, gekozen worden of hij moet
candidaat gesteld zijn door de Communistische Partij
of door een der organisaties, die gehe~l in"handen
zijn van deze Partij! .

En artikel 126 zegt het nog BenS nadrukkelijk:
"de Comm. Partij vormt de.leidenq._~kern van alle orga-
nisaties:de;r werkers, zowel van de maatschappelijke-
aI.s van de SJaats-oI'g-~nisaties" !

Ma~kee.ns, een,vergelijking : Stel, Deterding geeft
aan ftearbeidars, waar de Koninklijke Petroleum Trust
de winst uitper-st, een papier, waarop staat, dat zij
het hele zaakje bezitten en alle recht eh macht heb-

r ben~Maar ....~~j moeten kiezen, wie baas zal-zijn en
ze mog~n al~een maar Deterding en de mann2tjes van

~ Deterdlng klezen. Deze benalun , hoeveel winst dat _
Kapitaal moet maken uit die arbeiders en hoe die winst
verdeeld wordt. En wie er vergaderen mogen en wat er
door de radio, de krant, de school en de boeken gezegd
moet wor-den. Met een D-2terding-politie en Detel"'ë1.ing.---rechters erachter!
---------:~-------------------------------------------
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, Al .stond er'dan een hele' rij hoo-fdstukke--nover
rechteri~ti,plichten bij, net alsi~~talins gr6nd-wet
dan wisten vre toch gauw genoeg hoe laat het wa s !

Loon-arbeid en uitbuiting! Twee verschillende woor-
dan voor een ,en hetzelfde ding~' Eenj~icisti~rihe,Kapi-

,taal-Di"ctatuur- met een dámöcra tisch'ma'sk ër-' 'voor-t
• $'

Nbg een v~aag: Waarom een nieuwe ~rondwat, alson-
de~ de oude de uitbuiters ook alle bezit en macht alh~~:d'deh? " , ,
,Een van de redenen noerndenwe al: De nieuwe is be1er

ge,schikt om de arbeiders zarid in ,de'ogen, t'estrooien!
" Maar de vooz-naamste redem is deze: De nieuwe heer-

sende klasse is nog jong, ze heeft'na'de revolutie van
'17 door list enkr~cht~ door vleierij en moord, 'zich
g9Vormd en de macht gegrenen. De diktatuur diA zij uit
oe'rent , de ver-houdang d~r uitbuiters onderling; behoeft
een vaste ,regeling, inplaéfts'v~n bet -1 uk-raak naar ,ho";"
ven:likkeri en naar b~n~den trappen ~n het werken met
de .el.l.e bog en om de ladder oP, te stijgen. _, '

Zoals 'Ileal"",eerder zeiden, -glke sport van elk.lad-
der daar, draagt een diktato~tje,die zelf loert
n~~r een plaatsje hoger~p en weet dat~~ndere~ naar' Zyn
plaats loeren. ' _.,' ,

Dus nrobeert hij op andere ladder'$ en sporten zijn'
broertjes en neefjes en vrin4je~ ~e pli~tsen, die hem
h3lpen klimmen en hem de andere klimmers 'van het lijf
helpen houden-. Zo isStali!l'er gekomen àn gebleven en
zo 'deden allen.

Niet "bekwaamheid en arbeid", zoalS de grondwet zo
mooi zegt, niet de hersens en h~nden, maa~ de lik- en
klim-spieren brengen iemand omhoog!

Dit betekent natuu~lijk een algemene corruptie van
boven naar beneden en elk diktatortje wordt zo op den
duur een rott3 plek in h~t ~egiem.

H8t algemene wantrouwen, de haat en het stille ver~
zet der uttg obu ä ten, kan do.o r de despotische smeerlap- _
perijon van zulko verrotte baantjcs-bekledars, tot ver_-
twijfeling worden. En dan ontploffingen veroorzaken,
die het hele regiem in gevaar brengen.

, Een reeks van terroristische wanhoopsdaden waren a~n-
wijzing genoeg, hoe hoog de spanning reeds steeg! H~t
bel~ng der heersende klasse als geheel, eiste dat dlt
veran~erde. En nu is d~ze schijn-democratie, als een-------------------------------------------------------
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