Van de M aaskant

als zij een betrekkelyke voorsprong
zouden, hebben waarvan wy wisten, dat
wy dié zouden kunnen inhalen. . . Dit
is het Atoombomjaar nummer één. Wy
moeten ons haasten, als wij in *het
Atoombom jaar 5 of 10 nog willen leven.”
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Al$ ge dit blad regelmatig wilt
ontvangen, geeft U dan op als
abonné.
Het wordt U dan thuisbezorgd
of per post toegezonden, juist
zoals gè wenst.
^
Prys per week ƒ 0.15,
per maand ƒ 0.65* ■/
per kwartaal ƒ 1.1)5.

V e r e n ig in g S p a r t a c u s V rie n d e n
V .S.V .- VERGADERINGEN
Amsterdam Centrum.
Donderdag 18 April a s. in gebouw „dè Arend”,
grote zaal, Breeuwerstraat tyj het Haarlemmer?
plein:
Filmavond.
Hollandse geluidsfilm (boven 18 jaar).
Toegang vrij met introductie.
Voor afie lezers van Spartacus./
Det» Haag.
)
Woensdag. 10 April a.s. Koningstraat 42.
Onderwerp: „De voorlopige kapitulatie va»
Rusland”. Voor alle lezers van Spartacus.
Leeuwarden.
Spartacus-leiers van Leeuwarden houdt djj
avond van 23 April vrij voor een belangrjjMj
vergadering. Plaats wordt nader bekend
maakt. -W
jy.
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Hilversum.
Iedere Vry dagavond 8 u u r in „Ons Gebouw’.]
Havenstraat. Gelegenheid tot diacüssi^.
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leider” verlangt verschillende hervormin
gen die alleen vervuld kunnen worden
door een nog intensievere uitbuiting en
spiegelt de arbeiders verbeteringen voor,
die door bourgeoisie onmogeljjk kunnen
worden ingevoerd.
Heeft hy die begeerde machtspositie ver
kregen, dan is hjj mede-verantv. oordelyk
voor de kapitaalsbelangen geworden. Hfl
zal zich dan, willens of niet, Openlyk moe
ten keren tegen elk verzet jean arbeiderskant en dezelfde politiek moeten voeren
als ’n Bevin en ’n Drees.

In de stryd voor hervormingen namen de
önderhandelingen met dë „werkgevers”
’n grote plaats in. Schijnbaar brachten de
ervaren parlementariërs, dè klasse-acties
tot tastbare resultaten: de verbeteringen
in de sociale wetgeving, de verkorting van
de arbeidstijd; de vrijheid van de pers en
van—vergaderen, -de—loonsverhogingen:
maar het optreden van de massa was altyd
voorwaarde voor belangrijke verbeterin
gen ofschoon de aard ervan meestal werd
aangegeven en uitgestippeld door de lei
ders. De op deze wyze behaalde success<
zyn wellicht de belangrijkste oo]
„het geloof in den leider”.
Vaak werd achter de economische of poli
tieke e i s e n , uiteindelijk door de bestuur
ders van partyen en vakbond opgesteld,
kracht gezet door de arbeiders te laten
demonstreren voor de parlementsgebouStulpen, oj> doeken geschild«
zen en vlagvertoon. Het was de-tijd van
de van bovenaf geregelde, meestal voor
en niét door de arbeiders- georganiseerde
activiteit. Voorzover er partiële zelf-acties op touw werden gezet, liepen deze
bijna altijd dood, of toch. op "inmenging
van „de” bestuurders uit, daar dezen het
onderhandelen, als ’t ware gemonopoli
seerd hadden, bekwaam els ze hierin ge
worden waren.
'
In de nieuwe fase van het kapitalisme' (in
dit blad herhaaldelijk uiteengezet en neofascistisch genoemd) valt er met de bour
geoisie niet me^f te praten over we
zenlijke verbeteringen. Zy wil noch k&n
die toestaan omdat dit haar plaA van de
arbeid oin haar nationale en internationale
macht te herstellen, in gevaar zou brenmindèr in het ooglopendè wijze pro
beren, dan- de directeur dit doet in
„Modem Times”, die de lopend band
alsmaar sneller laat draaien, maar zij zal
het niet minder radicaal doen. En daarbij
-lukt het L a r d é parlementaire organen,
de z.g. arbeiderspartij en en vakbonden,
de leiders, al meel* in te schakelen. De
leiders worden ministers, wethouders*
verantwoordelijke ambtenaren van de
staat, van het wetgevende en uitvoerende
lichaam der heersende klasse.
Op

Óp 17 Mei zal Nederland ter stembus
gaan. En ook wy, revolutionnairen moe
ten er volgens de wet naar toe, tenzij we
de „overheid” met het betalen van een
•boete willen verrijken.
We kunnen het biljet blanco, of na het
op andere ongeldig te hebben gemaakt,
in de bus laten glijden. Dit is niet zo erg
belangrijk, al zal niemand die de Spartacus-ideeën tot dé zijne heeft gemaakt
er aan denken zyn stem op de een of
andere candidaat uit te brengen.
*
•.jg/i ; 4
Wij ontkennen niet dat er in de parle
menten nog wel wat gemarchandeerd kan
wórden over déze of gene kleine verbe
tering, maar dat helpt de arbeiderskl— niet meer, in ’n*tiJd waarin alle open
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organen steeds meer tot intrumenten zul
len moeten worden gemaakt voor opvoe
ring van het arbeidstempo tegen de
kleinst-mogeljjke voorziening met levens
behoeften. Daardoor hebben de arbeiders
geen keus meer tussen „reactionnaire” en
„linkse” partijen.
zullen zich moéten losmaken van de
oude vormen en gedachten; zy zullen niet
meer tussen twee1kwaden moeten kiezen,

maar het goede dienen te grepen: afwij
zing van alles wat hun op de nekken wil
kruipen, alles afwijzen wat hun wil voor
schijnen hoe zy moeten „leven'.
Er is maar één keuze: de vorming van
eigen macht in de bedryven. Wie zich op
deze gronden van stemmen onthoudt kiest
positief voer de vrijmaking vanzjjn klasse
en daardoor v o e rd e bevrydmg v a n d e
mensheid!

Dan komt de „bemiddeling” door het Vak- Heel k o rt De drukkers gingen aan de
verbond, waarvoor de heer Saillant de gang en daarop werden alle voorstellen
aangewezen persoon is. Op zichzelf is een tot loonverhoging door , de regering verbemiddeling door een Vakverbond- al een worpen.
*L
eigenaardige situatie. Tenminste voor de Tot zover I evat deze staking eigenlijk
mensen, die nog maar steeds aan de ver- niets bijzonders. Het is de gang v^n nageoudèrde opvatting vastzitten, dat de vak- noeg alle stakingen, dié in de laatste^ttfd
-verenigingen er zijn, t>m de belangén vap— in-grankryk ukbraken; -Toch doen zich ------ de arbeiders te behartigen. Immers, een daarbij telkens allerlei bijzonderheden
bemiddelaar behoort z.g. „boven” de stry- voor, die de aparte vermelding waard zijn.
dende-partyen te staan, hy moet persoon- Dat is in dit geval een „censuur”, die
lijk „neutraal” zyn in het conflict. Zijn door de drukkers van de „Humanité”
voorkeur behoorf niet naar de ene en niet werd uitgeoefend. Zoals reeds opgemerkt,
naar de. andere kant uit te gaan. En nu deed het drukkerspersoneel van dit Stali- Het
zien vje, dat deze »neutrale rol” aan éen nistilche blad niet aair de staking mee. een
Vakverbond toevalt!
Maar merkwaardigerwijze verscheen de verl
Maar goed. Het Franse Vakverbond zal krant met- verschillende open pHrW»n, Parj
by monde van Saillant .bemiddelen. En Hier hadden passages gestaan, die tegen haai
hjj doet dat naar bekend voorbeeld, zoals de stakers gericht waren en de drukkers aant
hy dat van de bezittende klasse heeft ge- hadden ze eenvoudig geschrapt. Ze had- zone
leerd: Hy eist de onmiddellijke hervatting den de krant „gecensureerd”. En in allee
van het werk en zal pas 24 uur na dien Noord-Frahkrflk, in LiHe, weigerden de hale
met zijn bemiddelingsvoorstellen komen* drukkers het Stalinistische blad „Liberté” arbe
_ _' . B
'
te drukken, omdat de redactie de boven- Pari
Ariieiderscensuur.
genoemde radio-rede van de minister van brok
Het verdere verloop van het verhaal is Arbeid e r in wilde publiceren.
eigei

Klassestrijd in Frankrijk
Arbeid en deze moet er natuurlijk op toezien, dat de arbeiders niet staken, mäar
arbeiden. De man heet Croizat, is Stali
nistisch minister en bovendien nog alge
meen secretaris van de metaalbewerkersbond. Over de radio sprak hij de bevol
king toe en zei:
„De arbeiders moeten niet sta
ken; zij moeten Frankrijk in de
gelegenheid stellen, zich op te
: richten. De drukkers, die trou
wens tot de best-betaalde arbei
ders behoren, moeten geen loon
eisen, stellen; de stakers zullen
niets krijgen”.
Trouwens, deze secretaris van de metaal
bewerkers en tegelijk zaakwaarnemer van
de bezittende klasse in de regering, gaf
als zijn mening te kennen, dat we in deze
staking met h et werken van de fascisten
te miaken hebben, met de „5e qölonüé”.
Bovendien waren de drukkers laffe lie
den, ómdat ze niét gestaakt hadden onder
de Duitse bezetting en nu wel. Hy zei:
„Men moet opmerken dat de
drukkers niet staakten, toen Luchaise (een fascist) de collabore
rende pers leidde en nu wel, op
\ een ogenblik, waarop hun eisen
het bestaan van de' vaderlandse
pers zouden schaden, indien hun
eisen worden aanvaard”.
Ei| de socialistische minister Leon Blum
had daar niets tegen in te brengen. En
de socialistische minister-president Felix
Typografenstaking.
Gouin ook niet. En de socialistische minis
In verband daarmee is het van belang na ter Gagton Deferre ook niet. Deze meende
te gaan, welke rol deze „arbeidersorga als minister van Voorlichting het publiek
nisatie^” speelden bij verschillende sta te moeten voorlichten, wat hierin bestond,
kingen, die zich in de laatste tijd hebben dat hjj de stakers met rechtsvervolging
voltrokken. En , meer in het bijzonder bedreigde.
geven we nu de aandacht aan de typogra Bemiddelaars.
fenstaking in Parijs eind Januari 194&*
De staking werd gevoerd voor een loons- Dan komt het Franse Vakverbond
verhoging, om de lonen der drukkers op (G.G.T.) zich in- het conflict' mengen.
ge^jke hoogte als die van machine-zetters, Eersten dobr een radio-rede en tweédens
te krijgen. Alle grote bladen werden er door zich als „bemiddelaar” aan te bie
door getroffen, behalve het Stalinistische den. De radio-rede was heel overtuigend.
blad de „Humanité”, waar de drükkers Het moest immersf voor iedereen volko
niet in staking gingen. Wel hebben ze op men duidelyk zijn, dat de stakers op d*
andere wyze op.de leiding van de krant verkeerde weg waren? De arbeidersklasse
invloed uitgeoefend, maar daarop komen stptjd toch op het standpunt der democra*
we straks terug. De kranten verschenen tic? Ea voor de uitoefening der democra
echter toch, zij het dan ook in verkleind tie is net verschijnen' der kranten een
formaat, doordat ze ergens anders gedrukt levensbelang. Stakingen in het krantenbedryf zijn daarom een aanslag op d®
in Frankrijk een minister vap democratie zelf.

Reeds van verschillende zijden is er meer
malen op gewezen, hoe zwak de positie
van de Franse bourgeoisie op het ogen*«
blik Is. *Ze is zwak gezien vanuit haar
economische portie. Belangrijke uitbuitingsgebieden in Afrika en Azië gingen,
voorlopig althans, praktisch voor haar
verloren, terw ijl; de geldvordermgen, ^üe
Frankrijk als internationale bankier nog
in het buitenland heeft lopen, voorlopig
in ieder geval „bevroren” zijn. De trans
portmiddelen en fabrieksinstallatie’s zijn
versleten of hopeloos verouderd* zodat
ze nog nauwelijks een rol kunnen spelen
by de concurrentie op de wereldmarkt.
Vernieuwing van het hele productieappa
raat is daarom voor de bezittende klasse
eerste eis. En omdat deze vernieuwing be
taald moet worden uit de arbeid van de
bevolking is hard werken en weinig verbruikèn een „vaderlandse plicht”. Hetis van
de Franse bourgeoisie echter heel goed
gezien, deze aansporing tot hard werken
en weinig Verbruiken niet van haar zelf
te doen uitgaan, maar van de organisatie’s en partijen, die beweren de belangen
der arbeiders te vertegenwoordigen. Dat
zyn de sociaal-dèmocratische en Stalinis
tische partyen en de vakverenigingen. De
bezittende klasse heeft ëen aanzienlijk
deel van dè regerende macht aan hen
toevertrouwd, gezien het feit; dat ze uit
drukkelijk verklaren van de noodzaak van
de opbouw. der nieuwe kapitalen over
tuigd te zyn.

18Maart 1871.
Voor bet eerst lopen de arbeiders storm
op de enorme vesting van het kapitalisme:
de sta a t Voor het eerst beuken zy op zyn
enorme verdedigingsmuren e n . . . . ram
meien er gaten in. Voor , het eerst in de
geschiedens van de arbeidersbeweging
trachten de arbeiders de macht van de
staat te breken en er hun eigen machtsorganen voor ih de plaats te stellen.
»De proletariërs van Parijs’V zeide het
Centrale Comité in zijn manifest vazi de.
18de Maart, „temidden van de nederlagen
en hét verraad van de heersende klassen,
hebben begrepen, dat het uur heeft ge
slagen, waarin zij de situatie moeten red
den daardoor, dat zy de leiding van de
opefibare aangelegenheden in hun eigen
handen nem en. . . Zij hebben begrepen,
dat het hun hoogste plicht en hun abso
lute recht is, zich tot dè meesters van hun
eigen lot te maken en de regeringsmacht
te grypen.” (Geciteerd uit Ki Marx’ ^Bür
gerkrieg in Frankreich”*.

I

De arbeidende bevolking van Parijs, die
tengevolge van de Frans-Duitse oorlog
Had geleden, en die nu door de eigen bour
geoisie weerloos werd overgeleverd aan
het oprukkende Duitse leger, kwam in
verzet Nadat alle pogingen, om de bur
gerlijke bestuursorganen van de stad in
de strijd tegen dë overheersing in te scha
kelen hadden gefaald, begrepen de arbei
ders, dat ze_verder moesten gaan en een
einde .maken aan elke klasse-heerschappij.
Daar waren hun maatregelen op gericht
Het bleek, dat het niet voldoende en zelfs
aiet mogelijk was om; de staatsmachinerie
eenvoudig over te nemen, maar dat deze
ffebrakeii moest worden. De maatregelen
van de Commune spreken voor zichzelf.
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te allen tijde afzetbaar. De meer
derheid van. hen bestond, zoals
vanzelf spreekt, Uit arbeiders qf
bekende vertegenwoordiger! van
de arbeidersklasse.
3. De politie, tot nu tot het werk
tuig van de staatsregering, werd
terstond van al haar politieke
eigenschappen beroofd en m het
verantwoordelijk en ten alle tyde
afzetbare werktuig van de Com
mune veranderd.
}
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4. Evenals de beambten va» alle
andere bestuurslldSameh, te be
ginnen bg de leden van de Com
mune, moest van het hoogste tot
h?t laagste ambt,*de openbare
dienst* voor een arbeidsloon wor
den verricht, dat een bepaald
maximum niet mocht overschrij
den. De' verworven rechten en
de representantiegêlden vim de

f verewer-

5.000. Het
uwen, dat v<
eer 107.000

sovjets.
2. Vry heid van woord e
pers Voor arbeiders en
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niet minder, maar. meer
Wie het woord historisch
verwerpt,
omdat
hij verw
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keerd, de gedachtegangen
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De wérkelijke reden, waarom P. J
woord „historisch materialisme”
werpt, verzwijgt hy echter. Want
woord hééft nog een \
door P. S. naar
traditie, die b.v.
de geschriften van Marx
in z\jn beste
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Dat' P. S. de klassenstrijd van de hand
interesseert ons weinig, daar de klas'ijd in werkelijkheid toch gevoerd
worat.. Daar hy zich van de kant der ar
beiders richt tegen de staatsorganisatie,
die door P. S. wordt verdedigd, betekent
! dit alleen, dat P. S. zich in de klassenstrijd
J aan de kaalYaS-de-bourgfipisie ste lt lezar
men met vérreweg de meeste andere „arbeidersleicjers”. Dat P. S. echter meent dit
standpunt in te kunnen nemen met een
beroep op Marx, bewerende, dat het „his
torisch realisme” van P. S. alleen een an
dere naam is voor het „historisch materie
alisma” van Marx interesseert ons wel. In
dit opzicht is P. S. erger dan de andere
vijanden van het marxisme. Want niet als
deze, verklaart hy het Marxisme voor ver
ouderd, neen, hy neemt het z.g. voor dit
marxisme nog op. Zyn Marx-bescherming *
is echter in de werkelijkheid slechts
Marx-verkrachting.

LEZERS VAN
m •••
Ondanks de weinige krachten waarover
wy beschikken, zyn wy er totnutoe in
géslaagd, U regelmatig Uw weekblad te
bezorgen. Wy hebben U, buiten het abon
nementsgeld nooit om geld gevraagd.
Wonder boven wonder, nietwaar?, was
er dan eens ’n groepering van revolution
nairen, die zich zonder finantiële bijdra
gen van geestverwanten, staande wist te
houden. Meer nog: die ook nog in staat
was vry kostbare brochures uit te geven.
Voor ’t eerst moeten we nu bij U aan
kloppen» en we doen dat zonder schroom,
omdat we weten dat de deur niet dicht
zal blijven. En ook omdat Uw hulp thans
dringend nodig is.
We willen niet slechts voortgaan U voort
aan Uw weekblad tijdig te bezorgen,
— waarvoor wy geld behoeven!; maar wy
hebben Uw hulp nodig om de Spartacusgedachten ook verder te brengen.
Het tweede deel van „De Arbeiders
raden” moet worden afgedrukt. Dat
vraagt wederom geld. En wy vragen Uw
bijdrage! Er bestaan ook andere plannen
voor publicaties. Die b geschriften kos- ten veel geld. Wy vragen Uw bijdrage!
'V’V

j

e-

,V: *r'-1

U zult een dezér dagen een postwissel^
formulier Van ons ontvangen. Laat onze
moeiten niet onbeloond: stuurt onze uit
geverij zóveel ge maar even missen kunt!
En zjjt ge tot het zenden van een bijdrage
« per post niet in staat, welnu, koopt dan
een steunzegel: „Vóór Spartacus, met
Spartacus!”, ad 25 cent, zodra dit U wordt
aangeboden.

.

Vrienden van Spartacus! Geestverwanten!
Gy hebt steeds op ons kunnen rekenen.
Ge zult dit ook kunnen bljjven doen, als
ge ons naar draagkracht steunt.
Wü rekenen dit keer op Uü
8

Wanneer eenmaal de geschiede
nis wordt geschreven van de
internationale bevrydingsstrijd
yan. de. arbeidersklasse, dan zal
blijken, dat'ondanks de beschei> den rol die het Nederlandse proletariaat daarin kon vervullen,
ook hier hoogte- èn dieptepunten
werden doorgemaakt en dat ook
hier onder moeilijke omstandig- *
heden, krachten naar voren zyn
getreden, die waard zyn te wor
den'genoemd.
r ■
Zo heeft gedurende de Februari- ‘
stakingen van 1941 Spartacus
zich goed geweerd.
De S.D. begon te speuren naar
dié kleine groep. In de maanden
Februari, en Maart van 1942
warep haar netten zover uitge
spannen, dat de organisatie werd
opgevangen en een maand later
op 13 April werd reeds het vonnies, de doodstraf door de kogel,
aan éen aantal kameraden te
Amersfoort, voltrokken. Op ver
zoek ongeblinddoekt, de Interna
tionale zingend, zijn zij gevallen:
Willem Dolleman, Jan Edel, Jan
Koeslag, Ab Menist, Jan Schriefer, Henk Sneevliet en Witteveen,
terwijl Cor Gerritsen zich een V
dag van tevoren van het leven
had beroofd.
Vele anderen^ kwamen in deconv centratiekampen terecht en ook
na 13 April hadden nog een aan
tal arresstaties plaats. Slechts
weinigen hebben dit overleefde
Maar het werk ging voort.

ten we verwerpen, dus vernietigen. Het kapita
lisme, dat is het stelsel, waarin ’n zeer kleine
minderheid van de bevolking de macht oveiMae
anderen bezit dóór beschikking over dejproductiemiddelèn, door een kapitalistische SÏAATSmacht die het „openbare leven” regelt, dat wil
zeggen: er voor te zorgen heeft, dat«het kapita
listische stelsel zo goed mogelijk gehandhaafd
blijft, dus de regelen vastgestelt voor de meest
—intensieve uitbüHtofr— - — — *— ?*-?.—*-----------Stop even!; dat zegt de Partij van de Arbeid niet!
Wat zegt die partij dan wel van het kapitalisme?
Ze zegt er niets van» meneer. Ze zegt alleen kort
en bondig dat ze dit stelsel verwerpt. Niet tevre
den daarmee? Welnu, dan hebben ze nog wel
meer schoonklinkende woorden voor u: „de Par
ty van de Arbeid wenst de wyd-verspreide
afkeer van de kapitalistische maatschappij en het
verzet tegen de kapitalistische geest, samen te
bundelen en een positieve inhoud te géven**. -Dat
„positieve” blijkt dan te zjjn: „een rechtvaardige
nieuwe socialistische samenleving op democra
tische grondslag”*. Hè, hé, we zijn er hoort
, Nee, we zyn er nog lang niet, vriend. W ant om
dat te bereiken moéten We ons inspannen: „De
beste krachten van ons volksleven moeten wor
den ingespannen, voor herstel en opbouw” (vet
druk niet van ons, Sp.) En dit niet alleen: „De
tijd roept ook (da*s vast een dichter, die de stem
van de tjjd .hoort roepen!, Sp.) om vernieuwing
van al datgene, w at verouderd en vermolmd is!***
Niet kwaad. Ook de „Waarheid’*** streeft naar
een nieuw, „gezonder” militair apparaat. Wordt
dit hier niet bedoeld? H et is in elk geval de
praktik! „Vrijheid van spreken, drukpers, ver
eniging en vergadering moeten verzekerd ztfn,
onder verantwoordelijkheid volgens de wet**.
Welke wet? We hebben er immers maar èèn: dat
is de kapitalistische wet! Dat is de w et waarmee
de klasse-jUstitie vervolgt en straft.
Voelt u voorts misschien iets voor „het geestelijk
erfgoed der Westerse beschaving, zoals dat ge
voeg wordt uit de bronnen van Christendom en
Humanisme?”, de beschaving, die de ondergang
van millioenen aan het voorbereiden is, *n beschavingsmonster dat nog niet genoeg heeft aan
35 millioen oorlogs-slachtoffers!
En als ge dan tenslotte ook „streeft naar plan
matige leiding en ordening van voortbrenging en
verdeling”, zoals we nu reeds weten en aan de
lijve ondervinden, hoe dat bedoeld wordt, welnu
volgt dan de raad op, die gegeVen wordt aan het
eind van al dit schoons: „Sluit U aan bij de Par
ty van de Arbeid.”
^

Onze organisatie voert de naam
Spartacus verder. De nieuwe ver
houdingen in het kapitalisme
; leggen ons nieuwe vormen van
strijd op. Wy voelen ons echter
met de gevallenen, wier in
zicht in de noodzakelijkheid van
: nieuwe strijdvormen groeiende
/ was, ten nauwste ^verbonden.
Hun internationalisme en hun
klasseovertuigmg zijn geheel de onze.
Daarom herdenken wij op 13
April deze gevallen kameraden
ipt Het Derde F ront
kM
ri

Tijdens een zitting van de gemeenteraad te Ro
me, waarin over ravitaillerings-aangelegenheden
beraadslaagd werd, stormde een talrijke groep
huisvrouwen de vergaderzaal binnen, en maakte
zich onder de ogen van de onthutste edelen van
da ravitailleringskaarten meester. De huismoe
ders stapelden al deze kaarten op het markt
plein opeen en staken ze in de brand.
Daarna overweldigden zij de winkels van voe
dingswaren en bedienden zich, zonder zegels
o n ... zonder geld.”
< ,
^
•
(tJif „De Nieuwe Standaard” Belgisch Katholiek
Dagblad)

V o o r Christendom en
Hum anism e

IJmuiden(oost).
Dinsdag 16 April 7.30 uur* in Café van der Lem,
Tusschenbeekweg. %.
Onderwerp: De a.s. verkiezingen. ';■*■$$$’;’.'&■

De putQ van de Arbeid op het verkiezingspad.
In een pamflet waar in de woorden „Demoo^tie”
en „Socialisme” Jje toeschreeuwen, openbaart ze
ons haar strijdprogram.
Het heet: „De Partij van de Arbeid verwerpt het
kapitalistische stelsel”. Verdraaid, als ze dat
nou schrijven, drukken en in tienduizendm bil
jetten „Aan het Nederlandse Volk” verkondigen,
dan moet je toch wel *n idioot zijn als je het
niet gelooft.
Hat kapitalisme, meneer, d&t is de p t, dat moe

Huisvrouwen-actie

V A V.-Vergaderingen.

Amsterdam (centrum).
Filmavond. Donderdag 18 April 8 uur, in „de
Arend”, Breeuwerstraat. „ H o e wij levenden
sterven” en „Het wonder der natuur**, (Boven
18 jaar, met introductie).
Hilversum.
Vrijdag 19 M r m t uur, in „Ons Gebouw”,
Havenstraat.
^ f • y S s tffc
Onderwerp: „fceHamy en Spartacus”,
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