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De honger maant de arbeiders tot activiteit.
Cne vorige nummer,dat verspreiding vond door Noord en Zuid Holland,hield
een onróen in tot bestrijding van de hongertoeatand in wosteliJk-Nederland
voorzien
Het was eea maanwoord tot do oorlogvoerende imperialisten om te
aan de internationale ar'in een door hen geschapen wantoestand oen appèl
Ie Nederlandse arbeiders om zie&
bSiders&lasse en tenslotte een oproep tot
houden, Allenaar twee zijden mot het vraagstuk van de honger bozig te
en om voorreerst door te pogen te komen tot bedrijfS- en buurtorganisatie
ree-as
zij hot -aan
al deze bedriifsorganisatlo.ook on vooral voor zover die
doen aanwenden,dat
bescheiden schaoj mocht bestaan, overal invloed te
grootRode Kruis,do
middel van het
oij
werd gedacht
tot spoedige huip zouden treffen.baar
bedrijfskernen o.v. van Ar oei
onr hand- zowel als hoofdarbeiders,aan in
arbeidersmmaar ook aan onderwijzers en artsen,
die uit de aard van de zaak de nood van hot volk zo direct kunnen aanvoelen en lio vaak betere verbindingen hebben met mensen uit de burgerlijke
stromingen en die daardoor le stem van hongerend Nederland makkelijker
kunnen doen klinken ovm le fronton, in le ore-n van de
Nederlandse regering en de ge al 1:1.e e rei e machthebbers O .Do ze- verbindingen van twijfelachtige aard leggen dezulken dan thans een bijzondere verantwoordelijkheid
op terzake van do redding van vier en eon half millioen Nederlanders,Wij kunnen er bil onze lozers niet genoeg op aandringen,al het mogokijko
op dit terrein te- doen,zowel georganiseerd,nis door persoonlijke- stuwkracht ten opzichte van b=vg do reeds genoemde artsen en ondcrwijzc-rs.
Ec honger maant ons iedere dagdij vreet aan onze energie „Er wordt voor
onze gezinsverzorging veel persoonlijke activiteit vereistlWij mogen het
niemand kwalijk nemen,dat hij daardoor wol ec-ns weinig denkt aan hot algemene arbeiders belang 1» Zeker, maar toch. ook dit werk van actie is dringend
nodigoLaat toch ieder zijn plicht doen l
En dan is er vorder die tweede kant,'lij zijn or verro van do arbeiders
on arbeidersvrouwen op te jagen togen de bajonetten van de be-zot tonde
macht* Wij kennen de wreedheid van de- fascisten.
Maar gewerkt moet worden aan do organisatie van mannen on vrouwendïot
geduldmmet tact.met ononderbroken tocwijding.Ala de honger doorgaat komt
do bweginn: in de massa en dan is het duizendmaal beter good toegerust,good
pcorf-pniseerl actie te voeren,met een bekwame kom,dan wilde bestormingen van broodw'ihkéis en bezorgeret. De arbeidere en arbeiders vrouwen eenmaal
reorgandoc-rdmzullcn do eis moeten stellen, van contolo.omdat alle instnon
ties zo gruwelijk knoeien on correleren* de eis van zelf kunnen halen
distribueren,goed georganiseerd,opdat ook do zwkkenmdo kinderen,do invaliden, de zwangere vrouwen,niet werden vergoten,
hot kan»
Hier Roldt nu eens met recht «Hot moofgdus
moeilijke
maar belangrijke taak.
'"Spartacusvrienden" oon

S-V 5
Internationale
mi ht^Ladeedmn
dSsoSlheid georganiseerde

e^d^nde

_

Voor' onze

Aantreden 1
Verdeling van de buit: Europa.
zijn bijeen, Hot zieltogende europa wordt vordceldi-110
niet zelf /oor verimperialisten doen hun aanspraken golden voorzover zij
van /iydoling in aanmerking komen.Het Atlantic Cnarter -met
en kleineoverwinhoid dor volkeren is vergoton.Roofzucht heeft do grote

"Be Groto Drie"

"^J^ofd

naars bovangenlDe vrede wordt een contract op grond van de machtsverhou-

dingen en zij sluit dus do voorwaarden voor een nieuwe wereldoorlog
--eeds
in_zloheii odedanddelgio,Frankrijk,Polen, maken aanspraak oP grote lappen
Duits gebiedoAmerika wil Duitsland v/m do wereldmarkt bannen.Engeland
wil
door blokvorming, Europa politiek on daardoor economisch overheerser, daar
verarmd en verbloed Europa moet zich wel togen al de aasgieren verzetten',
Vaak nog onbewust van do diepere- oorzaken,rebelleren do kleine uidcpHunN
dt-ïrdo volken en,,.,,d0 arbeiders .Maar uit dio strijdboreide- arbeiders moot
de kracht groeien voor een nieuw Europa,eon werelddeel zonder nationale
grenzen,oon Europa van Socialistische arbeidersraden.
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Berichten zonder Commentaar.
De mijnwerkers in alle Belgische mijndistrlcten zijn volgens hot rovo.lutionnairesocialistischo blad MDrapcau Rougdin staking gegaan,
ld Burger die destijds uit bezet Nederland naar Londen uitweek on daar
iiinistor van Binnenl,Zaleen word in het Nederl.kabinet is afgetreden,
i,v<.m,-,ocn conflict mot den mincprcseGcrbrandy,Burger hoeft een gema-v
matigde- houding aanbevolen inzko terechtstelling van land^verradc-rson
collaborateurs„Gorhrandy maakt togen soepelheid bezwaar.
De ïïostgrens von Polen moet worden verlegd naar Oder en Neiso,verklaar
de radio LublinaFolon eist ook oen brede toe-gang naar do Oostzee-.,
Do permanente inbezitneming van do Japanse mandaatgobiodon in do Grote
Oceaan wordt besrproken in oon commovan hotAm.huis v. afgovaardigdon»
Do Engelse Inkomsten uit buitenlobeleggingen zijn in do oorlog van 200
tot 100 millioen pond aterling gedaald.Dit kan alleen worden goedgemaakt door grotere export of lager Icvc-nspc-il van do grote massa,,.
Zolang Engeland,do- V,S, on Rusland alkaar vertrouwen on samenwerken
is or goon grote oorlog mogelijk,lndien dit niot het goval is,is een
nieuwe wereldoorlog zeker,verklaarde de Engelse dn.Sincüair.
Hot Belgische- kabinet Pierlot i 3afgetreden.Do katholieken dring onarm
op een regering■van Kath,Socialisten on Liberalen„Do socialisten willen ook opname .van de Communioton--sfalinistcnN.De sociale onrust is
in Bolgic nog zeer groot.Ook do verzetsbeweging is nog niet rustig»
-Ik kan slechts wederom betogen,aldus do &aullo,dat de definitieve medovrorking dor Franse strijdkrachten langs de gehele- Rijn,do afscheiding van do Linkor-Rijnoovcr en hot Roergebied tot voorwaarde hooft.
Ecnnonlljstc-n -oorden niet moer ■gepubliceerd.Het broodrantsoen voor de
kemende weck bedraagt slechts 600 gramjhet aardappolrantsoen t K.G,
Hot kabinet Ofcrbrandy is af getreden. Enkele ministors, oa do soc,dom»,
waren bot blijkbaar eens met Burger.Bovendien zou do Koningin-hoo weinig domocratisch-zioh rechtstreeks bemoeien mot politieke vraagstukkon
Zij v/il naast hot militaire bestuur van 3c-rnard, blijkbaar geen locale
parlementen,waarvoor tenminste eon/v.h, kabinet voelt, J_ dool
Do conferentie van Drie zal noQ' een week duren.Daarna zetten do Eins.
Van Buitenl.Zaken do besprekingen voort.Do gronzon van het nieuwe Europa zouden worden vastgesteld.Naar verluidt verlangt Amerika afstand
door Duitsland von zijn gehele zwaar-industrie en vliegtuigbouw.
Feiten die tot overdenken

manen.

door"ïïo~Hêc[e"r1»Bonk is in do afge-

Hot bedrag aan banEDTT3cTïën"^"^ëgö^on
lopen wook met niet minder dan 31 millioen gestegen, Ook do vorige wook was
croon toename van F 27 millioen,Het totaal bedrag aan uitgegeven bankbiljetten-dat is dus do schuld van do Bank aan het Hodcrl.volk-bedraagt nu
F 5 milllard,2l9 millioen.Dat is ruim tijf maal zoveel als vódr do oorlog.
Geen wonder dat bij zo*n oorlogspolitiek e-n gebrek aan goedoren do zwarteprijzen stijgen.Daarbij komt,dat do voornaamste dofckttdg van dozo ongekende
bankschuld bestaat uit vorderingen op Duitsland,n,l,rond F Ê,5 milliard.
Een wankel zaak je, dat s trales wannoor do boel in elkaar mietert, door do
NoderlfOt-aatoour^cr met zijn bolastingcenten mag worden gorodderd.Ovor de
toename- van do staatsschuld zulle-n wo ditmaal maar niot sproken.
De politieke zwenking naar links in Europa is in het belang van do V.S.,
mits er zich geen extreem totalitarisme uit ontwikkelt,verklaarde to Rome

Roosevolts rechterhand,Hopkins,
Dat is in zoverre juist dat Engeland dat zoveel armer is, Europa met gewold
wil dwingen,lot op Griekenland.Amerika kan linkse regeringen wellicht met
ruime orodiotcn het makkelijkst regeren on doet dus liefst democratisch.
Alleen on terecht vreest het na ineenstorting v.h.fascisme,oon socialistisene aroeidersstaat.Zijn .angst voor dit totalitarisme is de hoop echMr van
hot Europceso proletariaat.
DE BEVRIJDING VAN DE ARBEIDERSKLASSE IS HST !*ERK VAN DE ARBEIDERS ZELF,

