Jeugdbew eging
ff,
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Jeugd, al wie jong is, al wie nu het bloed
In bloemen heeft, wie uit de aarde opgroeit
Jeugdig, zoals eèn bloesem, met zijn benen
Als stengels vol kracht. Fonkelende jeugdf
Hoort het diep in u r ?t Socialisme komt
^ Jonge arbeiders en arbeidsters!
Doet uw ■hart open, strome het diep er in,
Laat het zich breiden door u tot uw toppen,
Wordt Socialisten, schaart u tot een leger,
En grijpt het kapitaal aan en doodt het.
(Herman Gorter, „Verzen” 7903.)

jonge arbeiders moeten echter vooraf wor
den ingelicht over doelstelling en werkwyze: kort en duidelyk! *
Er zyn meerdere zelfstandige jeugdverenigingei*, evö. een- grote greep in Limburg.
Er is ook een stérke oppositie in het
tegen het dry ven om deze géheel
tot een propaganda-orgaan van de C.P.N.
te maken. Wy zouden graag die jongeren
willén steunen (door eventueel publicaties
in ons blad), die ernst willen maken met
de ldassenstryd tegen het hun in de eerste
plaats aangrypende „staats-socialisme”.
Laten ze ons dan zékelyke gegevens hier
toe inzenden..
•'
,•
Aan het ingezonden stuk van Fr. v. P . te
Amsterdam hebben we hiervoor niets,
v. P. vertelt, dat de A.N.J.V.-candidaat
voor de Tweede Kamer, zich volkomen als
C.P.-er heeft ontpopt en dat hy daartegen
geen bezwaar heeft, mits de A.N.J.V.,
waarvan v. P. lid is, nu maar openlyk toe
geeft een C.P.-organisatie te zyn. Wy
menen, dat de jongeren, die stryden wil
len voor een betere maatschappy daar
juist ernstige bezwaren tegen moeten heb
ben. Of zy zyn bereid zich te laten ge
bruiken voor de nationale opbouw-propaganda van de C.P. en zich als revolutionnaire factor öm hals te laten brengen, of
zy vormen een eigen, zelfstandige strijd
organisatie die nauw samenwerkt met de
volwassenen, welke het eigen optreden
der arbeidersklasse op alle mogelyke wy
zen wensen te bevorderen.
* A .N .J.V .

uit de burgerlijke Esperanto-beweging bewerkt
om SAT-lid te worden en zodo< ide een groot
dood gewicht te kragen, dat de revolutionaire
geest moet verstikken.
Tegen dit pogen van de Nederlandse J3AT-vertegenwoordigers en . hun aanhang in de F.LJS.
past alleen de krachtigste tegenstand. Hun poging
komt neer op het vernietigen van de SAT-organist fcie, die tot aanhangwagen van de neutrale
beweging m oet worden gemaakt. Onnodig te
zeggen, d<
dat de revolutionaire Esperantisten dit
nooit mogen en ook nooit_zullen dulden« Hoe de
pogingen van dd"Veformisten ook zullen uitlopen,
een revolutionaire Esperanto-wereldorganisatie
zal altijd bliijven bestaan.

Over „Ö ED IC H TEH ”

Hel Esperanlo-congres ie Alkmaar

alleen maar aanhalen, het voorstel dat weid
gedaan om het gebruik van Esperanto bij de
U.N.O. te propageren. Het is overbodig, voor
de lezers van „Spartacus” uiteen te zetten, dat
een dergelyke propaganda betekent het volkomen
inschakelen van de arbeiders-Esperanto-beweging in de groot-kapitalistische politiek van oorlogvoorbereiding. Voor de sociaal-democraten is
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werk stelt om SAT tot het UNOstandfrunt te
bekeren, dan kan dit niet anders gebeuren, dan
door de zeer krachtige revolutionäre vleugel
langs organisatorische we^ J&uiten gevecht te
stellen, fai dit licht moeten we 4an ook zien de
grote' activiteit van de Nederlands^SAT-afdeling,
die kortgeleden haar duizendste lid kon boeken.
Met cllerlei middelen worden Esperantisten zelfs

SPARTACUS

„ Redacteur:

Herhaaldelyk worden aan de redactie van
„Spartacus”-weekblad bijdragen in dicht
vorm toegezonden; zojuist ontvingen wij
weer dergelyke van K. J. uit Rotterdam
en P. v. W. uit Haarlem. Wij kunnen die
evenmin plaatsen als de vorige „ge
dichten”.
Waarom schryven deze inzenders geen
proza? Omdat‘ze (het spyt ons voor hen
èn voor ons) slechts algemeenheden te
zeggen hebben, die toch weinig bevorder
lijk zijn voor de klassenstrijd. Zy stellen
die dan op in een bepaalde vorm en menen
dan een gedicht te hebben geproduceerd,
♦Hetzelfde geldt voor de V.J.O. (Vrjje
’n Werkelijk gedicht bestaat echter juist
Jeugdorganisatie) afd. Haarlem, die ons
niet
uit algemeenheden: & n kunstenaars
w eld en lang stuk toezond met verzoek
hart wordt ontróerd'door bijzonderheden
tot opname, doch dat zo verward gesteld
die
een ander niet zo dadelyk ziet; zyn per
was, dat er geen touw aan vast te knopen
soonlijkheid, gevormd door söciale om
is. Het langademig epistel, vol met over
standigheden.
■en „aangeboren”(?) plus
bekende algemeenheden over oudere en
vefworven eigenschappen, verwerkt dit
jongerenorganisaties, eindigt met de’opbijzondere tot een poëtische uiting. Onder
roep om 'zich aan te sluiten en dan zal
voorwaarde, dat hy (of zy) het talent be
men Wel £ien wat die vereniging wil. De
zit om, ten eerste ’n vloeiende, als muziek
klinkende taal te bezigen, die ook in de
vorm afwykt van het proza en ten tweede
zich in beelden te uiten.
Is in de ,;gewone” schrijftaal een minder
geslaagde
vorm, een onjuist gekozen uit
Pasen 1946 hield de Federe(tie van Arbeiders dat niet erg, omdat zy zelf reeds lang hierbij
Esperantisten in het gebied van de Nederlandse zyn ingeschakeld. En wanneer de „Federatie” tot drukking, reeds een bewys, dat de schrijTaal (F.L.E.) haar congres te Alkmaar. Wy ge deze propaganda zou besluiten zou dit voor de ver-zelf nog niet geheel klaar #was over
voelen weinig behoefte een volledig verslag van meeste van haar leden geen grote step betekenen. hetgeen hy anderen wil mededelen, by
dit congres uit te brengen, niet omdat wij de Het antwoord, door het bestuur op dit voorstel poëtische uitingen is één verkeerd beeld,
betekenis van Esperanto voor de klassenstrijd gegeven, overtrof echter alle verwachtingen. Het
zouden onderschatten, maar wel, omdat van dit hield zoveel in als: Maak je maar niet dik, want ja, één onjuiste klemtoon voldoende om
congres een dergelyke werking zeker niét uit we hebben nog iets Veel beters in de pen. Het het geheel te bederven. En het wemelt in
ging. Dat lag echter niet aan het Esperanto, bestuur van de Federatie blijkt n.1. pogingen in al die „gedichten” van dergelyke storin
m aar aan de volkomen verburgerlijking van de het werk te stedden, om de SA.T., de natieloze gen. Het zyn dan ook geen gedichten,
officiele arbeidersbeweging, die op dit congres, wereldorganisatie” van de arbeiders-Esperantismaar meestal rymelaryen, waarby vaak
waar de allert^mste vleugel van de reformisten ten, ook voor dit standpunt te winnen.
de boventoon voerde, wel zeer sterk tot uiting Nu zal de FX».E., wanneer zy dit wil, bereiken, nog woorden gezocht worden om de rymkwam. Dit bleek ni^t alleen uit het erevoorzitter- andere weerstanden hebben te overwinnen. Want zelf en dus elke oprechte ontroering ver
schap van „kameraad-«ninister. Drees — later SAT staat nog steeds op het standpunt van de dwenen is. Goed voorgedragen, lykt dit
toen Drees „verhinderd” bleek, bij gebrek aan klassenstrijd en telt een groot aantal revolutio
beter vervangen door Faulhaber, iemand dié ten n ä re n onder haar leden. Het klasse-standpunt maakwerk soms nog wel wat, maar afge
minste zyn sporen in de Esperanto-beweging heeft deze organisatie ook tydens de oorlog niet drukt blykt het weinig, meestal helemaal
heeft verdiend — en \ ü t de toespraak van Ve verlaten, getuige de in deze tyd uitgegeven mani niets, met poëzie van doen te hebben, wat
burgemeester, in het holktnds gehouden, omdat festen. Bovendien nog heeft de SAT nog kort
ZJ5d. verzuimd had Esperanto te leren, Wat aan geleden het aanbod van andere Esperanto-orga tevens nauw samenhangt met de schamele
de waarde van zyn goede wensen wel iets afdoet. nisaties, om gezamenlijk tan de verbreiding van inhoud. Wy kunnen deze inzenders geen
Neen, de gehele sfeer van het congres was van Esperanto te werken, afgewezen. Want de SAT betere raad geven, dan eens ernstig hun
het begin tot het eind vervuld van deze burger staat nog steeds op het standpunt, dat de SAT maaksels te vergelijken met de socialisti
lijke geest, hetgeen dan ook in de verschillende geen doel is, m aar alleen een middel in de klas
voorstellen en besluiten zeer duidelyk tot uiting senstrijd en het wyst elke bondgenootschx p van sche gedichten van Herman Gorter,
kwrm.
\ V
.* de hand met heel- of half-burgerl^jke Esperanto- Roland Holst niet alleen, maar oo k niet
deze van Van Collem, Adama van Schelverenigingen, die Esperanto als doel stellen.
Van al deze verschillende punten willen we hier Wanneer de F.L.EL dan ook pogingen in het tema, én anderen.
Het hoofdbestuur van dé J.G.O.B. (Jonge
lieden Geheelonthouders Bond)' verzoekt
ons opname van een la^ge lijst met adres
sen waar inlichtingen over die bond te
verkrygen zyn. Het lijkt ons dienstiger
voor onze jeugdige lezers en ook voor de
J.G.O.B., dat die bond, liefst in een kort
en bondig stuk, voor ons blad op schrift
stelt, wai zyn doel is en hoe hy dit denkt
^b ereik en . Wy kunnen ons dan een me
ning trachten te vormen en deze eveneens
in ons blad afdrukken.
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„Steun - P ostw issel1

W ie deze n og niet heeft opgezonden,
stelle dit than»niet langer uit.
Doe het* nu II

TJEERD W O U D S T R A
Voorl. adre*: Beursstraat 17. A 'd a m -C .

P role ta rië rs a ll er l a n d e n , v e r e n i g t U I

)é verkiezingen voor de Tweede Kamer
•p 17 Mei hebben geen grote verrassing
'ebracht. Wel had de* Party van den Ar>eid 35 & 40 zetels^ verwacht en moet zy
LU genoegen nemen met 29, de R.K.
Volkspartij heeft, als men naar het aantal
etels kijkt, nog iets gewonnen (van 31
etels in 1937 op 32 in 1946).
U met al valt te constateren, dat het
dezerscorps in Nederland conservatief is
Qgesteld. De meeste oude partyen zyn,
ommigen met een veranderde naayn, in
lagenoeg dezelfde verhoudingen terugge:eer<j. De poging door de Party van den
bheid gedaan, om voor haar planpolitiek
le kiezers van links tot rechts warm te
naken, heeft gefaald. Zo zou dan, zover
jet op de verkiezingen en de samensteling v#n het parlement aankomt, alles by
iet oude blyven. Gemarchandeer en gecuip tussen de partyen en in het parle
ment, gesjacher om ministerzetels en ahlere staatsbaantjes, het gewone gedoe,
tet is er en het blyft er. Een bewys tepeer* dat Spartacus gelyk had met te zegjen, dat door het in de stembus gooien
\m een gemerkt briefjfe, eens in de vier
»ar, geen verandering in de maatschaptelyke verhoudingen te bereiken is.
Daarvoor zyn andere diflgen en is andere
ctiviteit nodig.
Kaar hoe vastgeroest in hun oude opvatPngen ook de Nederlandse kiezers blyfen te zyn en hoe vanzelfsprekend daarop
|u jarenlang het/politieke gesjacher volgt,
[e staat zelf, om welks ambten gesjacherd
Fordt, staat voor geheel nieuwe taken.
zogenaamde wederopbouw, dat is het
Feer op gang brengen van het kapitalispsche bedryfsieven, moet dopr de staat
f* hand genomen worden. Geen afzongrlyke ondernemer, hoe groot ook, heeft
Frvoor de middelen. Ontzaglyke kapir s°mmen zjjn daarvoor nodig. Ze moeF\ voor
dag worden gehaald uit TSi
N e kapitaalbezit in het land zelf en uit
f beleggingen in het buitenland. Er kan
p n sprake van zyn, dat het particuliere
ppitaal deze taak zelf ter hand kan ner j 1’
de „opbouw” is geen zaak, die
P®teen winst oplevert. Het is een onder- •
F&en op de lange duur, waarvoor alleen
p staat de rente van het kapitaal kan

UIT DB INHOUD*
Mislukte doorbraak
U it de Mijnstreek
Het erfrecht i a Rusland
Nationalisme en
Vaderlandsliefde
Indonesië werkend en strijdend

van het Congres, zal die verzetsgeest ze
ker niet bevorderen.
Alleen voor het C.P.N. element, dat na
tuurlek ook hier voor de verkiezingen
van 17 Mei op het pad was, is het vraag
stuk van de aansluiting bij de E.V.C. die
als centrale steeds meer de rechten der
aangesloten arbeiders aan zich trekt, van
grote, betekenis. Maar de mijnwerkers
wilden de stryd en wi$ daartoe de stoot
zou geven, leek hjin vooralsnog van wei
nig betekenis.
4
Zy brachten op hun congres tot uitdruk
king, dat zij het-gedraai en gepaai zat wa
ren én 'dat het nu tyd werd om, wanneer
de regering hun met de pensioenkwestie
liet zitten, de regering met de kolenvoor
ziening te laten zitten.
l.In ieder geval zat h e t H.B. van de Bond
danig met de handen in het haar. Zo had
zjj het nimmer bedoeld. De eenheidsbond
immers is een bonafide vakorganisatie.
Toch was het ook m oeilik de strijdgeest
af te leiden. Maar ziedaar, de Engel Ga-,
briel verscheen in de vorm van Berend
Bldk^jt__toen__eP.N.-candidaat voor de
Tweede Kamer en zowaar, hij wist de
situatie voor het H.B. te redden.
Hjj vond het toverwoord om de mijn
werkers voorlopig te doen afzien van hun
directe eis: pensioenregeling. H\j bereikte
een intomen van de /erzetswil tot 16 Mei,
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schade aan zichzelf en aan het „vaderland” toe
brengt, dan liet stakingsrecht van de arbeiders
te erkennen en daarmee een deel van de eigen
mcteht prijs te geven.

,T>e arbeiders hebben geen vaderland”. Na deze
uitspraak van Marx, gedcian in 1848, is de wereld
geteisterd door minstens zes grote oorlogen,
waarin telkens w eer de- „proletariërs a U e rian-_
den” werden opgeroepen om hun vaderland te
verdedigen. Golven van nationalisme zijn door
de wereld gege^an en hebben, de mensen meege
sleept in de vernietiging. Hónderd jaar na deze
uitspraak van Marx heeft de vaderlandsliefde
alle vaderlanden ter wereld tot puinhopen helpen
maken. En nog is de les niet getrokken. Het
nationalisme is sterker dan ooit en groeit gelyk
op met de oorlogsvoorbereiding.
Hebben de arbeiders een vaderland? Wanneer
men de propaganda van alle officiële partyen,
vtw anti-revolutionair ;tot stalinistisch mag ge
loven is dat werkelijk zo. Een feit is, dat de
meeste arbeiders nog onder de invloed van deze
propaganda staan en werkelijk denken, dat er
voor hen zmets als een vaderland b e staa t"

nemen, terwijl ze alle zo zeer verachte ken
merken van hun vroegere afkomst op hetzelfde
moment verliezen.
.
Dit neemt niet weg, drit de'nationale organisatie
één "van dë mächtigste wapëHêff ls van d eb o u r*
geoisie. Feitelijk gaat het hierbij minder om de
„natie”, of het „vaderland”, dan wel om de
staat. De staatsorganisatie met zijn regerend en
ambtelijk apparaat, zijn leger- en politiemacht
is voor het kapitaal steeds een onontbeerlijke
steun geweest en thans wordt hij meer en m eer
het kernpunt van zijn machtsuitoefening. Het is
deze staatsmacht, die door het kapitaal wordt
georganiseerd en in wiens dienst ook het natio
nalisme komt te staan.
„Vaderlandsliefde”, in de zin waarin deze ons
óp school w ordt geleerd, is de bourgeoisie volr
komen vreemd. Of beter gezegd, de „Vaderlands
liefde” van de bourgeoisie heeft zyn grenzen,
waar dit „vaderland” ophoudt uitbuitingsobject
te zijn.. Wanneer de positie van de heersende
klasse door revolutie of door oorlog wordt be
dreigd, dan zal zij eerder het gehele „vaderland
in puin veranderen, dun afstand te doen van
haar macht. De „vaderlandsliefde” van de bour
geoisie is de liefde van de vos voor de ganzen.

Het is met die vaderlandsliefde eigenaardig ge
steld. E r zijn millioenen vaderlandsüevenden, die
nooit de grenspalen van het eigen land. zijn ge
passeerd en die onmogelijk u it eigen aanschou
wing kunnen weten, dat het er in het buitenland
anders uitziet dito hier. Ja, tussen deze milli In de tegenwoordige ontwikkelingsfase van het
oenen vindt men de mensen, die de nationalis kapitalisme komt de bourgeoisie steeds vaker
voor de noodzaak te staan haar eigen macht ten
tische propaganda het gretigst opzuigen.
Nergens vindt men een zo bekrompen en tegelyk koste van het „vaderland” te verdedigen. Lang
fanatiek nationalisme als bij de kleine, ploete zamerhand zijn we geraakt in de toestand van
rende boer, die zelden zyn land verlaat, behalve voortdurende oorlog. Ook wanneer af en toe de
om i a de dichtsbijzijnde stad te r m arkt te gaan, wapenen rusten, dan gebeurt dit slechts, om de
of by het kleine winkeliertje, wiens directe be-i nieuwe strijd des te beter te kunnen voorbe
langen e n belangstelling niet verder gaan d ra reiden. B i bij deze strijd voegt zich de stryd
het eigen dorp of stadje. In deze kringen vindt _ tegen het revolutionaire proletariaat. Zoals Fran
men de meest ^kortzichtige zelfingenomenheid, co dreigde, Spanje liever in een puinhoop te
gepaard ftnn de koppige vijandschap aan alles veranderen dan het aan de „roden” over te laten,
wat „vreemd” is, eigenschappen, die nog zeer zo zien we reeds in Nederland in h et klein de
worden versterkt door de staire leer yan het zelfde tendens, ten aanzien van de stakingen,
" Calvinisme, die de eigen voortreffelijkheid tegen- waar de bourgeoisie liever zwrre economische
oVer de minderwaardigheid van alles wat van
buiten komt en niet zuiver in de leer is, scherp
naar voren h aalt
Blaar de eigenlijke grondslag v tn het nationa
lisme ligt toch niet daar, bij deze bekrompen
zelfverheerlijking van de Calvinistische Heinburger die juist in Nederland zo talrijk is. Want het
nationalisme is niet in de eerste plaats locaal
chauvinisme. Het is vooral een machtswapen van
de bourgeoisie om haar eigen macht te kunnen
organiseren en verdedigen. En al maakt de be-e
zittende klasse gebruik van alle plaatselykè be-,
krompenheid die er te vinden is, zy g e t a p p
deze alleen om ze in te schakelen in de algemene
doeleinden v in haar kapitaalsmacht.
Is het nog nodig uiteen te zetten, welke rol het
nationalisme in de machtsorganisatie van de
bourgeoisie en in de oorlogsvoorbereiding speelt?
WV menen, dat dit duidelijk genoeg is. Ook nu
wordt het nationalisme hiervoor gebruikt. Zonder
het nationalisme, zonder zijn grondslag, de va
derlandsliefde, geen nationale kapitaalsmacht en
géén verdediging en uitbreiding hiérvan in de
oorlog.
M w het merkwaardigste ia, dat de bourgeoisie,
die ten behoeve van haar gehele machtspolitiek
dit nationalisme aanwakkert en er van gebruik
maakt, zich er zelf Wj bsßx practisch handelen
zo weinig aan stoort. De groot-burgelijke cosmopolieten en globetrotters, de internationale diplomaten en leiders van grote concerns verkwan
selen aan de conferentietafels of in het bankiers
huis gehele naties aan de meestbiedende, de
„eigen” natie niet uitgezonderd, wanneer ze daat
belang in zien. Terwijl de vorst het symbool van
de natie heet te zijn, genieten vorstelijke perso
nen het voorrecht van nationaliteit te kunnen
verwisselen
zelfs de voor normale sterve
lingen noodzakelyke wachttijd van vyf jaren in
acht te moeten nemen en worden daar opnieuw
het symbool van de „nieuwe” natie, waarvan ze
bet moment van hun plechtige installering
voortreffelijke eigenschappen in zich op-
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De verdediging van het „vaderland”, zoals de
bourgeoisie die voert, is de verdediging van haar
uitbuitingssysteem. En dtt reformistische -arbei
dersbeweging, (waarvan de stalinistische par
tijen deel uitmaken), die deze vaderlandsverdediging ondersteunt, helpt daarmee d a uitbuiting
in stand te houden. Z e.trekt daarmee trouwens
alleen maar de konsekwentiee uit haar geheele
politiek, die is gericht op de georganiseerde sa
menwerking m et de bezittende klasse en niet op
de revolutionaire strijd.
Zolang het grootste deel der arbeiders zich door
deze reformistische beweging op sleeptouw laat
nemen, Wijven ze ook in nationalistisch vaar
water. Dit nationalisme is in de achter ons lig
gende jaren van Duitse bezetting natuurlijk nog
ontzaglijk versterkt. Aan de andere kant is de
arbeidersklasse machteloos in haar verzet tegen
de bourgeoisie, zolang naar acties zich niet buiten
de grenzen uitbreiden. Daardoor komt noodge
dwongen het proletariaat toch telkens weer tot
bredere eenheid, over de grenzen heen, zoals nu
qpk weer, bij de havenstaking, nu de haven
arbeiders van Antwerpen, tegen het advies van
hun bond in, geweigerd hebben de uit Rotter
dam doorgestuurde schepen te lossen.
Het nationalisme is het krachtigste geestelijke
oorlogswapen van de bourgeoisie. H et is de weg
bereider tot de rneuwe mensenslachting en de
algehele ondergang. Hiertegenover stelt het proletm aa t zijn eigen acties, die zich slechts kunnen
ontwikkelen in onderlinge en internationale ver
bondenheid. In deze acties wordt het Derde
Front, het klassefront gesmeèd, dat dwars over
alle nationale grenzen heenloopt en de arbeiders
van de gehele wereld verbindt in de stryd tegen
de bourgeoisie. Tegenover hefr mftionalisme van
de bezittende klasse kan slechts één antwoord
worden gegeven:
PROLETARIËRS ALLER LANPEN,
VERENIGT U!

tijd geweest, dat de Russen zich v a n andere mid
delen bedienden. Dat was, toen ze over de radio
Een lezeres schrijft ons: Mag ik u de volgende de arbeiders, boeren en soldaten opriepen, zich
vragen stellen naar aanleiding van het artikel zelf te bevrijden door de bezittende klasse te
„Teleurstelling en strijd” in Spartacus” van verjagen en zich zelf van het maatschappelijk
beheer meester te makén. Die tijd is lang voorbij.
4 M ei
Nu is de Russische staatsburokratie een gelijk
le. Is de bedreiging van de Engels-Ameri
waardige tegenspeler geworden van de andere
kaanse macht door de „Russische Bürokratie
uitbuitende machten. Daarom aanvaardt ze de
met ha»r aanspraken op steunpunten in de
methode van overeenkomsten met Churchill,
Middellandse Zee en haar invloed in Perzië”
met Roosevelt, m et Hitler, daarom doet ze ook
aan de Spartaeisten onwelgevallig? En wel
mee
de zwendel van de Bond der Verenigde
in zodanige mate, dat zy als No. 1 wordt
Volken enz. De arbeidersklasse is voor haar geen
genoemd bij de „teleurstellingen” na de Be-:
revolutionaire factor meer. Omdat de Russische
vrijding?
burokratie tot de methode van samenwerking
> 2e. Moet ik dan uit bovenste fuide begrijpen,
met de bezittende klasse der wereld is overgedat u liever omgekeerd, de macht van de
grjan, omdat ze zelf tot dié uitbuitende machten
Sowjet^Unie bedreigd ziet door de Engelsis gaan behoren, moeten ook de Stalinistische
Amerikaanse macht in die delen? ^
partyen in alle landen der wereld een „nationale”
politiek voeren. De Stalinistische partijen voeren
Antwoord: Wat punt 2 betreft, kunnen we fa>rt geen propaganda, opdat de arbeiders, boeren en
zeggen, dat we geen voorkeur hebben voor è éit. soldaten hun éigen bezittende klasse ten val
van de uitbuitende machten. Ze zyn beide drij zullen brengen, m aar ze trachten, zoveel mogèvende krachten tot een nieuw gewapend conflict, lijk ministerzetels te verwerven.
" waarbij de bevolkingen der aarde het kind van
de rekening zijn.
De Russische aanspraken op steunpunten in de
Omtrent punt 1 willen we opmerken, dat het Middellandse Zee en de pogingen om zich in
teleurstellende vooral hierin rit, d at de Russen Perzië te nestelen zijn ons daarom even „onwel
zich klaarblijkelijk van precies dezelfde metho gevallig”, om mét onze lezeres te spreken, als »
den bedienen als de bezittende klasse der we- het bezettèn van militaire steunpunten over de
hele aarde door Amerika. Ze zijn beide uitingen
van hetzelfde: nJ. over anderen te willen heer
machten is, en het is de politiek van militaire sen, om ze onder 4 e macht v an hun uitbuiting
verdragen en de politiek van veroveringen, zoals te brengen. Daarom zijn ook de methoden
.
we die in Oost-Europa zien toegepast. E r is een gelijk. .
De strijd der wereldmachten

Uit „Indonesia”, no. 44, nemen we, ter
illustratie van de mening der arbeiders,
het volgende over:
„Plicht der arbeiden.•v- }
Het zou beter zyii,.dat de regering n u de
productie en distributie der v e rb ru ik » ^ ---goederen ter hand nam. De grondstoffen
zyn e r voor aan w eäg r& öcfc de beno- ~
digde krachten. Hetgeen ons arbeiders
ontbreekt, is de regelende en leidende
k rach t Nu is het duidelijk, dat tot nu
toe de geldende regelingen en voor«
schriften foutief waren. Alles moet in de
regering gecentraliseerd zijn.
Voordat dit gebeurt hebben wy arbeiders
twee plichten te vervullen:
le. De vrijheid der' Indonesische repu
bliek tegen de aanvallen der vyand te
verdedigen.
2e. De arbeidersorganisaties te verbe“ teren.
*
- **.*
*
•
>■
De moeilijkheden, die de arbeidersklas^*
nu ondervindt kunnen alleen verminderd
worden, wanneer zij zich nauw aaneen
sluit in één organisatie. Dan kühnen
daaruit coöperaties ontstaan, die het
levensonderhoud voor ons z&l
kelyken.” (Ichtisar 20-2-46).
;

Ook voorzover het practische voorstellen betreft,
betrekking hebbend op productie en Verdeling
der goederen, richten de arbeiders zich tot de
regering.
$
' V
„Arbeiders der weverijen.
De conferentie der bedrijfsleiders en
■ arbeiders van weverijen in Mid^en-Jeva
heeft de volgende besluiten genomen:
.1. De weverijen die zich op het ogenblik
nog in particulier bezit bevinden moeten
i
publiek eigendom worden. Zo moeten
\
ook de voorraden die n u nog in het
bezit zyn van één persoon of van een
instelling door de, regering in beslag wor
den genomen en rechtvaardig worden
verdeeld.
2. In de bedryven arbeidersraden te ver
kiezen die ook mede beslissen over de
productie.
3. Bij de regering er op aan te dringen, *
dat de voorraad kleren, die in de schu
ren der bedryven zyn, te verdelen onder
het volk. De distributie kan geschieden
door een commissie
uit
vertegenwoordigers van arbeiders en
boeren.
11
i. E r op aan te dringen, dat de verkoóp
van kleren vervaardigd van jutezakken
gestoDt w ordt” (Ichtisar 20-2-46).

Dit waren enkele voorbeelden,, hoe In
donesië werkt en strijdt. Het geeft ons
hoop voor de toekomst, te weten, dat daar
in de verte een klasse opgroeit, die op den
duur het wereld-klassefront verstärken
Zal

«Van Slavenmaatschappij tot
A rbeidersm acht" f 0 .9 0

„De Arbeidersraden" Ie deel
f 1 .2 5

Te bestellen bij de edministretie
of-bij de bezorgers
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•m de macht
Een ja a r na de bevryding! Ben jaar ge
praat over vrede en veiligheid. Mislukte
conferenties hier en daar van de „Ver
enigde Vredelievende volkeren”, dat wil
zeggen, van de diplomaten van de over
winnende landen.. Ba tezelfdertijd leggen
de imperialistische bloks de banden op de
gebieden op welker beheersing zij prys
stellen. Stryd om het bezetten van steun
punten. Verdryving van millioenen uit
huis en land, „vaderland”, groter van om
vang dan datgene wat ons uit de geschie
denis bekend is, als „grote volksverhui
zing”. Nieuwe en scherper wordende te
genstellingen tussende de imperialistische
machten. Een stalen gordijn dwars door
het vernielde en verarmde Europa en aan
weerszyden van dit gordijn honger en
wanhoop.
Voortzetting van de bewapening en ver
dere onderzoekingen naar nieuwe geheime
wapens, die de wereld met vernietiging
bedreigen.

ZH Dinkel

Een jaar opbouw! Onoplosbare internatio
nale tegenstellingen. Strijd om afzet- en
grondstofgebieden. Conflicten en moeilijk
heden over invoer, uitvoer en credieten.
Niet te regelen valuta-problemen tussen
de verschillende ihachten. Europa, schat
plichtig aan Amerika, zakt in onmacht
weg* Dreigende hongersnood over de ge
hele wereld. Voedselconferenties en ver
laging van hongerrantsoenen, die toch
reeds ver liggen beneden het noodzake
lijke om het menselijk lichaam op krach
ten te houden.
Zo is de wereld na een jaar vrede!

V .S . V .- V e r g a d e r i n g

•>

HILVERSUM — 30 Mei 1946 - aanvang 8 uur
in „Ons Gebouw”, Havenstraat.
Vrije discussie.

NEDERLAND.
Ook Nederland is een jaar bevrijd. Ook
hier is een jaar de wederopbouw gaande,
onder leiding van een ,»socialistische” re
gering. Zij heeft het oude koloniaal- en
handelkapitalistische land willen binden
hi een geleide economie^ opgedrongen
door de nood van de tijd en de buiten
landse grootmachten.
We) zyn er beloften gedaan van vrijheid
en democratie, van welvaart en sociale

Ze mogen n iets zéggen,
Zé mogen n iets Tragen,
Ze mogen alleen hun leven wagen,

