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PARAAT ZYN.

Eet is orze overtuiging dat de arbeidersklasse na de oorlog een tijdperk
tegemoet gaat.waarin zij steviger dan
ooit op de bres zal moeten staan voor
haar belangen,De geschiedenis van de
mensheid was steeds een geschiedenis
van klassenstrijd en daarin voltrok
zich de opgang der mensheid van de
ene maatschappelijke fase naar de andere. Zo dient de klassenstrijd de
vooruitgang der mensheid,hetgeen trouwens de arbeidersbeweging in de tijd
3at zij neg een strijdende beweging
/as heeft bewezen.Wij zullen dus al
net onze er toe bijdragen om opnieuw
te komen tot strijdorganen voor het
proletariaat.En allen zullen wij ondersteunen, die werkelijk daartoe bijdragen, willen leveren.
Dus,volgen wij met belangstelling al
die illegale schrifturen die zich bozig houden met arbeiders-organisatie.
Met een groeiend gevoel van ontevrewij echter het bulledenheid hebben
1,
tin "Paraat regelmatig gevolgd. Dit
stelt zich op het standpunt van de
oprichting van een eenheidsvakbeweging,doch ac samenstellers tonen dat
zij er niet veel begrip van hebben
dat in het kapitalisme van nu met
zijn overheersende monopolievormen en
zijn en zijn geweldig ontwikkelde productiekrachten, crisis en oorlog vrijwel permanente verschijnselen zullen

zijn. Evenmin,dat daaruit voortvloeit
dat de staat meer dan vroeger het economische en sociale leven,het leven
ook dus van de arbeiders-organisaties, zal willen leiden en richten en
een kunstmatige en dwangmatige eenheidsvakbeweging moet verkrijgen,opdat da klassenstrijd niet gevoerd zal
worden en het kapitalisme behouden
blijft.Paraat zijn,betekent inzicht
wa.* kpmen gaat en klaar zi.in
k^&ërfi
om dan iri.
zion taak doelbewust aan te
vatton daarom kunnen wij niet begrijpen dat "Paraat" de arbeiders voorhoudt ."Beste mensen.aan klassestrijd
hebben wij geen behoefte- en het dan
zo stelt alsof het de werkgevers zijn
die in het verleden alleen de klassen
strijd wilden.Natuurlijk moest de arbeider om iedere verbetering vechten.
De strijd tussen de arbeidersklasseen de bezittende klasse is echter niet
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een bewijs van slechtheid van de ene
of de andere.Zij is een historisch
noodzakelijk verschijnsel.En omdat de
mensen van "Paraat" dat niet zien,of
niet willen zien,daarom is het ene
bulletin zo in strijd met het andere.
Voorbeelden?Hoort wat verkort "Paraat"
zegt.
10 October. .Ook de werkgevers hebben
iets geleerd in deze oorlog.Zij zijn
bereid in de naaste toekomst met de

arbeidersbeweging nauwer samen te
werken,dan in het verleden het geval
was.

11 October. "'dj moeten met elkander
eens goed opletten,wat er straks ge-r
beurt.Dan zullen we zien,nadat de eerste golf van vaderlandsliefde is weggeëbd, de oude Adam bij een goed deel
Van hen die vreoger de leiding hadden
in staat en maatschappij weer voor de
komt.Wij kennen nog het liedje
uit de oude tijd,dat luidtdHard varken, weinig "et en. Dan zijn we vroeg versleten'Dat wordt ons daar geleerd".
En op 1? October brengt "Paraaf een
herinnering aan het antwoord dat de
werkgevers in de metaalindustrie aan
de Minister gaven toen hij hun in een
bespreking vroeg mede te werken aan
de instelling van een bedrijfsraad
"hoort eens Excellentie, wij zijn beleefde mensen.Als U ons vraagt domen
wij.Wij zijn goede staatsburgers.Wat
in de wet staat,doen wij. En aangezien
in de wet niet staat dat wij een bedrijf sraad moeten helpen vormen,doen
wij hot niet".
Welnu,in de eerste plaatshebben de
arbeiders aan dit soort raden niets.
Onbruikbaar surrogaat,met als uitgangspunt, onmogelijk maken van de IQ oasestrijd. Ten tweede aan de dooi -Paraat"
veronderstelde bereidheid van de werk-

gevers aan ronde tafelconferenties
deel te nemen,hebben we,we weten dat
uit hot verleden,nog minder.We hebben
alleen wat aan de verklaring van Paraatdat zij geen behoefte heeft aan de klas
senstrijd.Want het bewijst ons,dat deze soms wat radicaal aandoende mensen
1; >vcg moeten opgaan naar de aanpassing
aan hot moropoiie-kapitalisme»De arbeid noo zullen goed doen zelfstandige en
.te arbeidersraden in de bedrijven te
vormen en het stemt tot verheuging dat
het bewustzijn van de noodzakelijkheid
daarvan in vele bedrijven groeiende is.
Dat is Paraat zijnl

mtront.
HONGARIJE
Do domste staatTcundige bondgenoot
is Nazi-Duitsland ontvallen.Op 16
Octobe::: verscheen in do pers hof bericht dal de arb Idersbeul Horthy die
een jarenlange terreur horfa uitgeoefend oe do Hongaarse strijders voor
eon socialistische s-amerloving, aan
Rusland a penst lis tand nee-, verzocht.
Hef I richt verscheen :i : oe vorm van
eer. officieel bericht var de Duitse
regering en waa voorzien eau oer commentaar ba-slaande uit 8 punten,waarie voormalige bondgenoot ovoo de
kaak werd uitgeveegd
oos 1»
Perav_: .i j j okting
HORTHIJ

-
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genaebtige beweringen van Hor-ck,

hef
mdoioeo word
deed, cao ooe weerwil ven do eerlijke
wil van de Mi pres Skajay,Horthy met
do kon omring
m intriganjoodse proten lafaards, neme
fiteur -:, .; r-e h i-deling -/an dezo nieuosabotoerd.Horthy kad
we regeld
slok reeds Lu het voorjaar von 1942
in het geheim met le vijanden recht-

streeks in onderhandeling begeven.
Laf vieaal,schaamrood,verachting,
punt... aaver:
Een oog lal -r.Putsch in regeringsgebouw. Horthy bedreigd?
Horthy bevond zich in net regeringsgebouw toen plotseling .oon misleid
en omgekocht regiment hot geb uw oa
singelde.Onder de dodelijke bedrei-

"

ging van meerdere, machinegeweren,werd
de hoogbejaarde Horthy,terwijl hij
met bo'OUStZijn VC
ca: ia ge.".; toost
var wezenloosheid gedwongen een vooraf opgestelde proclomatie te ondertekenen.Maar nu is dio proclamatie door
Horthy ingetrokken en dcet hij tege-

lijk afstand»
'"rme oude man.Gelukkig dat or nog
Pi olkrui s er s en gr o o tmo cdi ge Na z1 : a
zijn.

KOMENINGAAN.

Er kan binnenkort op hot station te

Boekarest een aardige ontmoeting
plaats

vinden.Tenminste

als do b<

-

richtgeving van onze gelijkgosch°kol
de pers op dit punt juist ia.Dat is
overigens wol waarschijnlijk omdat
. c\ ; lllende kant
de berichten va
komen.Wat is het geval? Ziehier do
verkorte weergavef?B_kep' -g d ld t Mexico wordt gemold,
o. de Sovjet-Russische amlat'Ge
bassadeur aio iar, verscheidene, besprekingen 3 eeft gevoerd mof ex-kering

rceeoa brachten wij in een van onze
vorige nummers het bericht omtrent deRus si sche. wapenstilstands-eis aan Roemenie tot uitlevering van 1.4 millioen
arbeiders om bij de wederopbouw te word.m tewerkgesteld.
Hot zou een aardige ontmoeting kunnen
worden op dat Roemeense atation.Aan
do ene zijde de Roemeense arbeiders op
ecu soort van slavenexport en onder geleide van Russische gewapende troepen,
lan 'de andere kant Carol mot zijn prach
tig verleden terugkerende als koning
o.ei' Roemenen bij de gratie van
een
Sovjet Unie.Wie lacht daar?
rehien wil"de waarheid" eens te
.ou laten onderzoeken of er niet
alloen oor. oranje-communisme maar ook
oen Carol-communisme mogelijk is volgens do principe van hot Neo-communisme.

....

en de Drentse aardappelen.
Burgervader Voute heeft in verband
De

Honger

met de voodselnood to Amsterdam geassisteert door het klaverbladtDamme,
Goedkoop en Stikker oen opr-ep in de
pers doen opnemen'om zich beschikbaar
te stollen voor hot rooien van aardappelen in Drontodn de oproep wordt gezegd, dat hiermede een werk wordt verricht, waard oor hot "misschien" mogelij*
zal zijn do honger buiten de deur te
houder.. De- vonmolding wordt aanlokkelijl
gemaakt oor oon premie in natura n.l.
aardappelen in hot vooruitzicht te
stellen,terwijl wachtgeld of loon te
oom tordom naai
rcoiloon behouden
wil
ons voorkomen
blijven.Het
kunnen
dat do Amsterdams-e arbeiders or niet
veel voor zullen gevoelen om.nu ook
hier iedere dag het oorlcgsrumoer kan
beginnen,hun gezinnon te verlaten teneinde naar de Drentse veenstreok gestuurd te worden.Daarom zijn Oppordoes
e-n Andijk in Noord-Holland daarvoor

-

niet aangewezen?
.7 ■- gd.i aa, jarenlang zijn hier de v00r...a door de Duitsers weggehaald.De
laatste weken is veel vernietigd of
zijn,we behoeven het "Handelsblad-maar
te citeren,door do bezettingsmacht na
do staking van do spoorjongens-'aanzienlijko voorraden levensmiddelen in beslag genomen".Wie waarborgt ons,dat de
to rooien aard appel on ook weer niet
voor eon deel naar de weermacht gaan?
Wie waarborgt . dat ook ie arbeiders zei:
niet geheel of ten dele aan weermacht
werk zullen worden gezot?De in de oproep gegeven verzekering dat dit niet
geschieden zal is,naar wiTj uit bevoegde kringen vernomen,op zijn minst veer

Carol over oon terugkeer van Carol
naar zijn land.Hij is stellig overtuigd, ean oo mogelijkheid van zijn
1 enig geweest.
terugkeer on reeds worden veelvuldig
Het dissekiendcor Voute heel 'v corfeest e]ijke naait!jden enz.gegeven.
zichtïg gebruikt,wanneer hij spreekt
Men ziet Carol voortdurend In geselover het buiten de door houden van de
schap van Russische diplomaten,,
honger,d
wel zoor op zijn plaats,En
18 ...Oct " ! 44_._ Ex-koning Carol is in
veronderstellen dat do orbolders
gezelschap aan madame lupescu to Newd .arever wol net zo zullen donken.
Vork aangekomen Hij is ep weg naar
Brazilië,vanwaar hij naar Portugal
-n vervolgens naar Roemenie' wil reizor<- DE bevrijding van
de arbeidersklasse moet het werk zijn, van de
arbeidersklasse zelf:

