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Inderdaad was dit het wapen, waarvoor
de Amerikanen het meest bang waren en
het wapen, dat zy het eerst in handen van
de Duitsers verwachtten. Het is hier on
geveer mee gesteld als met de bacteriën.
Hun ontdekking leverde de mogelijkheid
om de mensheid te genezen van allerlei
tot dusverre ongeneesljjke ziekten, waar
onder ziekten als t.b.c., syphillis en chole
ra. Maar tegelyk leverde zy de mogelijk
heid om deze bacteriën te kweken en als
oorlogswapen te verspreiden. Hetbacteriewapen werkt echter langzaam en onzeker,
het vernietigt de „vyand” niet met één
slag en toepassing lokt dus bijna ze
ker een gelijke tegenactie uit. Daardoor
werd zjjn toepassing in de werkelyke oor
log verhinderd. By het atoomwapen thetzij bom of gas — gaat dit argumént
nauwelijks meer op, omdat zQn vernie
tigende wetking zo groot is, dat het zeer
de Vraag is, of de „vijand” nog tot enige
tegenactie in staat zal zjjn, wanneer hy
eenmaal door dit-wapen is getroffen. In
elk geval betekent reeds het enkele be
staan van dit wapen een voortdurende
doodsdreiging voor de gehele mensheid.
Maar met de toepassing voor de energie
productie is het niet anders. Zoals enige
tyd geleden reeds is betoogd door Prof.
Sizoo, in een artikel in „De Groene Am
sterdam m ergaat het vrijmaken van ener
gie uit uianium automatisch gepaard aan
de productie van plutoniuiq, de grondstof
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Te bestellen bij de administratie
of bij de bezorgers

Dc nationalisatie der bedrijven heeft onder de ver
schillende omstandigheden telkens een ander ge
zicht Zij diende bij dè staking der Aaxrikaaose
sDoorweaarbeiders om een arbeidsconflict uit de
wereld te helpen; bij de Engebe kolenmijnen om de
productie, die dreigt vast te lopen te kunnen voort
zetten; in de plannen der „geleide economie" is
zij bedoekt om de positie van de slaat Is verster
ken en tenslotte in Rusland leverde ze het vaste
economische fundament voor de almacht van de
staat over de gehele maatschappij. Het zijn ver
schillende graden, hoever de nationalisatie is door
gevoerd. Maar in één opzicht staan ze alle gelijk:
ze versterken de macht van het kapitaal over de
arbeidersklasse. Hst socialisme heeft het niets, te
maken.
Het socialisme begint pas,
door middel van hun bedri
op de productie leggen en <
arbèidersdemocratie Ju » ma
vestigen. In zo’n maatscchaj
voor de staat; het gehele p
nalisatie der bedrijven hee
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ganiseerd zijn in deze organisatie,
niet alleen op hun hoede moeten
zijn, maar nu moeten ingrijpen. Na» dé
dolkstoot in de rug en het zonder overleg
met de leden, willen uitleveren van de K.
V.C. aan de kapifaalsmachten, moeten de
stélt zich tot doel zelf aan de macht te ko
arbeiders in de E.V.C. van nu af
aan-'-—
conmen, dat wil zeggen zelf meester te wor
......
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U ——dKTover de p ^ düctig-ffliddefen: Daarvoor - ttole
uitoefeaga-op
alle bespreking«!
aenoverue H
kol»™ rif* rU leiders van de E.
E.V.C.
is echter vereist, dat zij ook heerser wordt enig belang, die de
over de arbeiders. Om dit doel te kunnen mei directies en de regering voeren. Het
bereiken, moet
daarom nu reeds de ar- is een eerste voorwaarde voor de door
beiders dirigeren overeenkomstig het be voering van de democratie binnen de rijen
lang der partij. Eist dit, dat minister-zetels der organisatie. Gebéurt dit niet, dan g^at
worden bezet, dan moet zij tegenover de deze organisatie onherroepelijk dezelfde
regerende machten ook kunnen aantonen, weg op als de oude en zbI zich .ook in de
dat zij de massaas in bedwang heeft. Als toekomst met het zelfde fanatisme tegen
dus door d'e vertegenwoordigers van het élk zelfstandig optreden van de arbeiders
kapitaal wordt geëist, dat stakingen wor keren.
den gebroken en dat dit de voorwaarde
moet zijn voor een erkenning der E.V.C.
en daarmee dus voor een erkenning van
d'e C.P.N. als vaderlandse partij, dan zijn
de Stalinisten, politieke acrobaten als ze Tot Augustus zullen wij geen suiker heb
zijn,, direct bereid de stakende arbeiders m ben. Natuurlijk krijgen de stakers de
de rug aan te \»llen.
schuld. Veel vrouwen, helaas ook arbei
dersvrouwen, laten zich beïnvloeden door
Voor de C.P.N. is niet het belangrijkste de over haar in grote hoeveelheden uitgegr<
het eensgezind optreden der arbeiders. goten propaganda.
Vpor haar liggen de problemen ergens an
ders. Zij wil onder de ijzeren discipline Het is jammer, dat zij niet gelezen hebben»
die voor haar partij geldt, ook de arbeiders wat het bourgeois-bladbij uitstek, de „Naplaatsen. De arbeidersklasse betekent vóór tionale Rotterdamsche Courant" over de
haar niet anders dan een politiek instru suikerpositie weet te vertellen. 12 Juni 46.
ment om mee te manoevreren.
Men heeft zijn licht eens opgestoken bij
De Uitslag der Stakersvergadtermg is ge- „Zujdelijke Industriekringen", mensen dus
lukkig anders uitgevallen dan Blokzijl en die het weten kunnen!
zijn souffleurs hebben gedacht. Het eenheidsfront van regering en C.P.N. om met Nederland behoeft naar de tot voor kort
het lokaas der „erkenning" verwarring te geldende rantsoenen, ongeveer *7500 ton
strooien binnen de rijen der arbeiders is per maand. Daarbij kömt voor de suikef^
niet gelukt. De arbeiders hebben hieruit verwerkénde industrieën 4.000 ton. Samen
iets geleerd, nml. dat „zelfs de nieuwe dus 11.500 ton per maand. De regering
vakverenigingsleiders ter wille van de er heeft onlangs in Cuba 80 ä 100.000 Son
kenning van hun apparaat bereid zijn ruwe suiker gekocht. Het uitvallen van de
strijdende arbeiders in de rug aan te val „Wester" ten gevolge van de staking be
len. Het karakter van een „leidersorgani- hoeft geen enkele nadelige invloed te heb
satie", die haar bestaansrecht wil ontlenen ben op de nationale suiker voorziening,
aan een ^ettelijke goedkeuring, verlochent daar de raffinaderij de „Dinteloord" waar
ook hiér weer niet haar karakter.
niet gestaakt wordt in staat is in de gehele
In dit punt vinden wij dan ook de verkla Nederlandse behoefte te voorzien.
ring waarom het Hoofdbestuur van de
E.V.C., zich de candidaatstelling van Ziedaar de feiten opgesomd door de N.R.
Blokzijl vöot de C.P.N.-lijst heeft laten C. Ervan afgezien, dat wij geen bewonde
welgevallen. Blijkbaar is men in dit hoge ring hebben voor de geestdrift, waarmee
college van mening, dat deze „zelfstandige de Dinteloordse arbeiders zelfs *s Zondags,
socialist" de politiek van de C.P.N. in d'e besmet werk zouden verrichten (volgens
de-N .R .C ), kunnen .wij toch slechts één
E.V.C. uitstekend behartigt. „
conclusie trekken: W eer berustte, zoals
Overigens is het wel eén zeer merkwaar altijd de propaganda der bourgeoisie op
dig feit, dat iemand die zo een belangrijke Jeugen en bedrog.
#
functie in een dergelijke grote organisatie
vervult, nog steeds niet in staat is gebleken Zoals wij weten, voorziet de Nederlandse
zich bij een politieke partij aan te sluitén. suikerproductie in een zeer groot deel der
Blijkbaar staat deze Blokzijl, met zijn grote behoefte. Volgens de hierboven * aange
zelfstandige socialistische gaven alleen
haalde cijfers is de hoeveelheid aange
in elk geval zo'wil men dit suggereren. voerde ruwe suiker bü tot voör kort be"
Niemand van de arbeiders zal hier echter staande distributieregeling voldoende voor
op intrappen. De methoden van de zgn. ongeveer acht maanden 1
%
*
,,onafhankelijke socialisten’' hebben zich Commentaar lijkt ons overbodig.
.
te veel gecompromitteerd om niet door de_ - W ij willen alleen nog zeggen, dat zij, die
arbeiders direct doorzien te worden.
nog enig vertrouwen hebben in de „objec
Uit dit gehele politieke gemanouvreeï der tieve voorlichting" door de Nederlandse
C.P.N. en der E.VX.-leiders blijkt nog regering, goed doen hun hersenen eens teeens opnieuw hoe de arbeiders, die gsor- laten^ nakijken.

É en lil C.PJ.

De eenheidsvakcentrale is ontstaan uit het
groeiend-eenheidsbesef der arbttderg,geduf ende de oorlog. Ii^de tijd der bezetting
stond niet op de voorgrond de vraag tot
welke politieke partij men behoorde, wan
neer er in fabriek of kantoor één gedrags
lijn moest worden gevolgd. De ervaringen
van de arbeiders en het kantoorpersoneel
iif de strijd, die werd gevoerd, waren zo
positief, dat tien- en tienduizenden in deze
organisatie stroomden.
"
s4
Reeds het eerste bericht, dat Koenen de
secretaris der E.V.C., als candidaat werd
gesteld voor de C .P .N .^ de Tweede Kä
met had in verschillende plaatselijke raden
de nodige beroering gebracht. Duidelijk
werd uitgesproken, dat een dergelijke be
noeming niet gewenst was en, dat hieruit
d'e consequentie moest1worden getrokken.
De C.P.N. heeft deze waarschuwing naast
zich neer gelegd en ook Blokzijl als candi
daat voor de C.P.N. in de Amsterdamse
gemeenteraad gesteld.
Indien men de beweringen van de C.P.N„
als waar zou aannemen en dus overtuigd
zou zijn van haar goede bedoelingen om
eenheid onder de arbeiders te brengen, dan
zou men mogen veronderstellen, dat zij
uit de duidelijk getoonde afkeer Van tal
rijke E.V.C.-leden, en de positieve uit- '
- spraak van de Landelijke Adviesraad, die,
de combinatie van deze functies afwees, de
consequentie zou hebben getrokken. Aan
Blokzijl, die voorzitter is van de E.V.C.
zou een dergelijke benoeming niet
zijn aangeboden en oök geweigerd, indien
hij dit had gewild.
Hiervan is echter niets gebeurd. Integen
deel, de gehele zaak is nog ingewikkelder
en meer verwarrend gemaakt, doordat
Blakzijl als zgn. „Zelfstandige socialist" op
de C.P.N.-lijst werd geplaatst.
De*"vraag doet zi^h nu voor: „Hoe komt
het, dat het E.V.C.-Hoofdbestuut een der
gelijke benoeming zich heeft laten welge
vallen?”
Wij zullen ons thans niet vermoeien met
het uitpuzzelen vaji de bijzondere politieke
gezindheid der Hoofdbestuursleden. Dit
kan. nog wel een andere keer gebeuren.
Thans komt het er meer op aan, in de
allereerste plaats v^st te stellen, dat^de po
litiek, zoals die door dé E.V.C.-leiding
wordt gevoerd, overeenkomt met de poli
tiek van d*e C.P.N. zoals we die elke dag
uit „Dé W aarheid" kunnen lezen.
Altijd lezen we het goedwillend commen
taar in de Waarheid wanneer de E.V.C.* leiding zich achter een staking schaart of
een beweging der arbeiders wil breken.
Hieruit blijkt, dat de C.P.N. alle mogelijke
moeite doet, om het standpunt der leidets
te dekken en via hen de E.V.C. wil ge
bruiken om hun «partijpolitiek door te
Eg. zetten.
De C.P.N. heeft een Organisatie als, de
E.V.C. nodig* De Communistische partij
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maar geeft hun de zekerheid dat alles ge
daan wordt, wat voor de strijd gedaan
moet worden, onder controle van de
beiders zelf.
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Er kan in 1.4 dagen veel gebeuren.
motief: de regering heeft gesproken /hier MAANDAG, 17 JUNI.
Op de 1ste Juni verklaarde Berend Blok mede bedoelde hij de woorden van minis
zijl in vergaderingen te Amsterdam en ter Schermerhom), *als de staking nu De staking op Schiphol is ten einde.
Rotterdam, dat' de regering niet bereid wördf opgeheven, dan kunnen wij praten/* Dé voorstellen van Burgemeester en wet»»
was tot onderhandelen, alvorens de arbei En dan aan het slot: „Het zal hem toch houders luiden: dat de arbeiders aan het
ders weer aan het werk waren gegaan e® niét lukken om de stakers van hun zuiver werk gaan; in de eerste week zullen de
de landelijke leiding der E.V.C. adviseer standpunt — eerst de grieven weg, dan partijen in conferentie bijeenkomen. W an
neer de partijen niet tot elkander kunnen
de dan ook om de arbeid te hervatten, aan het werk
af te doen wijken.,,
komen, zal de Rijksbemiddelaar in laatste
waarbij zij zou l>edingen, dat d'e onderne
EEN
GROEP
STAKERS
instantie uitspraak doen..
mers geen! rancune-maatregelen zouden
nemen. Een volledigfe capitulatie dus.
worden
Voorafgaande aan dit advies, zijn langdu . W c-kunnen hier spreken van de eerste Of dit een volledige
schrede
,gezet
op
het
pad
det
zelfstandig
dient
afgewacht
te
rige besprekingen tussen de regering en de
E.V.C. gevoerd, w ^ rb ij de E.V.C. om heid. De arbeiders gaan inzien, dat ze zelf we constateren, dat de on
tot erkenning van haar organisatie te ko de strijd ter han^f moeten nemen en de regering htfn zin hebben
men, zover 'is gegaan, dat zij alle eisen der leiding daarvan met meer uit handen mo wetken dan praten.
arbeiders heeft laten vallen. De E.V.C. gen geven. M aar er zal meer moeten
Ook de mei
vergeet echter dat niet zij, doch de arHei- gebeuren!
De
arbeidersklasse
in
zijn
geheel
zal
zich
gegaan; als de
ders zelf de stakingen zijn aangegaan, zo
dat zij geen recht had, deze stakingen te , aan de voogdij det oude vakbeweging zijn, zonder
m m
misbruiken voor haar doeleinden n.l. dë moeten onttrekken, en zich een organisa- venarbeiders staken
tie-apparaat moeten bouWen, dat direct daar ze nu de andere gtoepen van stakers
erkenning.
I
onder controle der arbeiders komt te niet meer naast zich hebben.
Er werd door de stakers enkel een beroep staan.
■fe ■
op de E.V.C. gedaan, om als schakel te '- De stakers moeten beginnen met het kie Zo aaat dan een prachtig stuk klassen
dienen voor de eenheid v A en tussen de, zen van raden uit hun midden, die met strijd ten einde, en het moet gezegd, met
verschillende groepen van 'stakers en voor uitvoerende macht belast worden en al een nederlaag voor de arbeiders. W el
leen aan de stakets verantwoording schul hebben de stakers 14
het eventueel voeren van besprekingen.
Het blijkt hier dus, dat de E.V.C., even dig zijn. De taak van deze raden meet zijn willen
als de andere, in een dwangbuis gedwon de stakend^ arbeiders geheel in te schake datgene
gen organisatie’s, de staking aangrijpt, om len in de strijd, die gevoerd wordt. De tot een
te kunnen deelnemen aan besprekingen, straten moeten veroverd worden en door in
die beogen de arbeiders onmondig te uitreiking van pamfletten aan het publiek r te breiden. Het ga
moet meer. bekendheid worden gegeven er uit te
houden.
Terecht hebben de arbeiders dit af ge waarvoor en hoe de strijd! verder zal
stemd, omdat zij niet in staking zijn gegaan worden gevoerd. De stakers moeten op
voor de erkenning van d'e E.V.C., maar trekken naar de bedrijven en de werkende
arbeiders bewegen, ook de arbeid neer te VAN O N ZE LEZERS
wegens hun eigen grieven.
leggen.
In „Het Parool" van 13 Juni kwam een Alleen door uitbreiding van' d e r staking
artikel voor over „Stemmen van stakets". kan de bourgeoisie in haar werkelijke Wij ontvingen van een onzer
Wij lichtéü hier enige citatai uit: „Als sta macht worden aangetast.
derstaande brief:
kers gevoelen wij ons verplicht, met kracht W anneer echter de arbëid weer wordt Manheer.
tegen de voorstelling yan Blokzijl op te ko- hervat zullen de arbeiders de striid in de Er zit mij iets dwars en da{ moi
mea. W ant het is niet waar, dat wij op bedrijven .hebben voort te zetten. Ze moe- - federe week is er tegenwoordig
de Ned. D ot en Scheepbouw Mij in sta ten daar verder gaan met de opbotrw van dan voor dit, dan vpor dat: wi
king zijn gegaan voöt erkenning van de een nieuwe organisatievorm. Een organi gruwelijk aan erger, want m
E.V.C., m%ar wel om de door de directie satievorm, die in de naar erkenning voor doeleinden, die de slaat _
doorgedreven invoering van het zo gehate hengelende E.V.C. niet gevonden kan financieten. zooals b.v. Lb.c.-i _
ukbuiting-systëem: het stelsel der tarief- wotden* omdat de E.V.C. zicih steeds Als klap op de vuurpijl komt U ni
lonen. ' ,
meer en meer zal inschakelen in de, de ar een steunbedrag.
beiders
onmondig makende vormen van U bent voor open boekhouding in de be
Het is niet waar, dat op Schiphol de sta
king uitbrak om Je E.V.C. erkend te krij overleg.
drijven, maar zelf open kaart spelen en de
gen, maar zulks is gebeurd, omdat de H. In alle bedrijven zullen ze eigen bédrüfs- dingen uit de doeken doen, ho, maar. ”
H. aannemers de contact-commissie wil kernen 'hebbe» te stichten, <fie het volle kunnen natuurlijk factoren zijn, die
den vernielen.
dige vertrouwèn der arbeidets genieten. catie niet raadzaam doen zijn, maar mis
Het is niet waar, dat de, zeelieden weige Juist deze kernen staan, doordat ze uit de schien kunt U **
waarom
ren te monsteren ter wille van erkenning bedrijven zelf voortkomen, dageliiks on er meer geld nodig
an door de abon-I L hé
der E.V.C., maar wel omdat Qver de gage- der controle van alle arbeiders. Zij zijn nementen binnenk
verlaging een besluit' genomen is op een geen verantwoötding schuldig aan een
kt
vergadering waar 250 zeelieden beslisten top die buiten de bedrijven zetelt, maar Wanneer U mij kunt overtuigen, ben ik
ove^ 8000 man, die op zee w aten/'
aan de arbeiders in het bedrijf zelf*
bereid voor een klein bedrag mee te
En dan gaat het verder: „Op 1 Juni pro Onderling zullen deze kernen van bedrijf ken en anders doe ik, wat ik b
beerde Blokzijl -«1 op een heel vreemde tot bedrijf, een zo innig contact met el gehaalde collecten ook doe, nJ.
manier het motief der staking* om te bui- kander moeten onderhouden, dat alles
- ^ v r Mét vriendelijke gr
wat in de bedrijven mogelijk plaats vindt,
P .H .S tr.
direct onderling kan worden besproken.
, ..-HWUMPliop een gecombineelde Een dergelijke organisatie brengt geen Er schijnen lezets te zijn. die niet
vergadeting in de Apollohal'voor ophef- uitwassen voort zoals de oude vakbewe grijpen hoe onze situatie is. W e ___
fino van de staking stemmen. Onder het ging, met alle nadelen voor de arbeiders, nX de plaats, die wij als groep in de
<
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Zeeliedenstaking
en nog wat >

beiderswereld innemen. W e zijn in de kiezingen; de financiële opbrengst van
eerste plaats een politieke organisatie, die dergelijke acties kan bijna nooit de uitga
een weekblad uitgeeft, waarin we propa ven dekken.
ganda maken voor onze beginselen. Over
de noodzakelijkheid van deze propaganda Uit het voorafgaande blijkt, dat we geld De zeelieden en havenarbeiders staken. Heel, de
zijn velen het met ons eens. Verder geven nodig hebben voor onze propaganda in het reactie roept: de arbeiders brengen onze voedselvoor
we een maandblad uit, brochures, mani algemeen. En bij wie zouden we dan bet^r ziening in de war. De niet-stakendé arbeiders vinden
festen ,^ z rW e m o e te n v ergack ringen be- kunaen -komen dan bij onze lezers, waaj>_ dat niet zo~erg. Ze hebben zo Tang'moeten'ontberen
leggen waarvoor we zaalhuur moeten be van we toch mogen veronderstellen, dat ze in het belang der behoudende klasse, dat ze nu ook
talen. Als we nu b.v. brochures uitgeven g voor het grootste deel zullen instemmen wel iets willen ont&eren in hun eigen belang.
zoals: „Van slavenmaatschappij tot arbei- met onze gedachten.
Regering en reders begrijpen er niets van. Radio
dersmacht” of „De arbeidersteden", dan Dus, tenslotte, *wij doen het werk en geven en pers worden te hulp geroepen, ’t Helpt niet. Dan
betekent dat, dat we de drukker moeten onze tijd, geven jullie ons naar Vermogen maar andere troeven uitspelen. Het leger wordt er
betalen, want die wacht niet tot we al geld. Je helpt daarmee onze propaganda bij gehaald. W e wanen ons weer in de bezettings
onze brochures verkocht hebben; zodat we in het leven houden.
tijd, maar neen, arbeiders, het is heus onze eigen
dit geld a.h.w. moeten voorschieten. Maar
Nederlandse regering, d ir pantsers en andere wa
om het te kunnen voorschieten, moeten we
pens plus arbeiders in uniform in het geweer roept
het hebben. W e leven nu eenmaal in een
om op ónfc-af té sturen als we voor ons recht op
maatschappij, waarin men zonder geld
komen.
.
niets kan doen. En terwille daarvan mag
En nu moet u niet denken dat de arbeiders „Gelijk
onze propaganda niet kelderem Zo’n stuk
heid, Vrijheid, Broederschap” eisen, o neen, bij lan
propaganda, we herhalen het, i^ ook ons
ge na niet, ze vragen alleen nog maar erkenning
weekblad.
van hunne vakorganisatie en een enigermate be
Begrijpen al onze lezers wel goed, wat
hoorlijk bestaan.
'
voor offers en moeite we ons moeten ge
Dat
is
toch
niet
te
veel?
troosten om te zorgen, dat iedere week op Het aantal aanmeldingen is nu zo gestegen, dat Dat is ons toch de hele oorlog door via de B.B.C
het oog op het betrekkelijk gering aantal
tijd de krant bij de lezers o£ tafel ligt? be met
plaatsen, hetwelk de kampleider aanvankelijk zender vanuit Londen beloofd, zelfs de tonen Van
grijpt men wel goed, als men de krant in voor ons beschikbaar had, wij met hem hebben. de Internationale klonken door deze zender.
kijkt, wat voor werk en zweetdruppels overlegd of hij meer plaatsen voor ons -kon vrij Maar nu wij die geloften doorgevoerd willen zien,
hieraan voorafgaan? Dit zeggen we zonder houden. Hierin lijn we geslaagd, mits we hem zeer worden de kanonnen op ons gericht. Gelukkig be
definitief bericht zenden. Daarom dringen
sentimentaliteit. De doeleinden, die we spoedig
wij er bij de geestverwanten, die het kamp willen ginnen steeds meer arbeiders te begrijpen waar hun
nastreven, zullen zeker -niet door de staat, meemaken, op aan, nu direct hun aanmelding in te plaats is en het was daarom ook verheugend dat
die we op de felste manier bekampen, on zenden..
~
op een'algemene vrouwenvergaderinö* waar de
dersteund worden, zodat de vergelijking
onze spijt moeten wij mededelen, dat het niet zeeliedenstaking ter .sprake kwam, alle aanwezigen
met -de tr.b.c.-bestrijding helemaal niet Tot
voor alle deelnemers mogelijk is ook Zondag " zich solidair verklaarden met de stakers en bereid
opgaat.
11 Augustus, nog te blijven. Het groofete ded van waren alle mogelijke steun te verlenen.
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Natuurlijk zijn we vooropen boekhouding
en niet alleen in de bedrijven; maar we
kun&en nu eenmaal niet alles van ons zelf
publiceren, gezien, nogmaals, de plaats*
die we innemen. In onze organisatie wórdt
echter wel degelijk het financiële beleid
jjlpproken en gecontroleerd.
Het doel van ons werk is, de arbeiders^ in
hun bevrijdingsstrijd! te steunen en onze
kameraden offeren daarvoor al hun vrije
tijd en energie/zonder ook maar een cent
hiervoor te ontvangen. Integendeel, ook
wijzelf dragen naaf vermogen bij in de
propagandakosten van de bond. Deze vrij
willige offers brengen wij elke dag; is het
erg, wanneer wjj aan de met ons sympa
thiserende lezers een kleine financiële bij
drage vragen?
De inzender meent, dat we aan de door
ons geïnde abonnementsgelden voldoende
moeten hebben. Maar denkt hij er wel aan,
dat onze propaganda ook tal van uitgaveÄ
nodigjnaakt, waarvoor geen gek! binnen
komt? Denk b.v. maar eens aan de propa
ganda onder de stakers, die gedeeltelijk
«ook door middel van de krant moet ge
beuren; men moec toch wel deze stakers de
krant voor niets geven? Maar willen wij
•dat kunnen volhou.Ien, dan is het nodig,
dat anderen wel"ééns met-een extra-bijdrage komen. En zo zijn er tal van andere
gevallen te noemen, waarin we extra-kosten moeten maken, die alleen uit vrijwil
lige bijdragen kunnen worden bestreden.
Denk b.v. aan de uitgave van kleine vlug
schriften zoals bij gelegenheid van de ver

de door ons ingenomen ‘slaapplaatsen moet met
ingang van Zaterdagmiddag voor een andere groep
beschikbaar zijn. ^Slechts een klein aantal en de
genen met een eigen tent zouden langer kunnen
blijven.

Daarom hebben we vastgesteld, dat ons kamp op
Zaterdag 10 Augustus 12 uur eindigt en wij Za
terdagmiddag afreizen.
Bij het organiseeren van het weekeinde 3—4 Augus
tus rekenen wij er op, dat allen dan reeds aanwe
zig zullen zijn, want we willen de inzet van het
kamp extra goed maken. Horen wij nog iets van de
deelnemers omtrent hun bijzondere medewerking?
W e laten hier nu nog de verschillende' inlichtlngén
volgen:
*
'
Öatunr '3 tot en met 10 Augustus 1946.
Het kamp wordt gehouden te Leersum, gelegen
aan de tramlijn Driebergen-Rhenen en is zeer ge
makkelijk te bereiken. Hoewel gemakkelijk te be
reiken, ligt het terrein in *en zeer rustige en prach
tige omgeving èn is zelf een mooi kampterrein.
De watervoorziening e.d. is prima in órde. De inlddagpot wordt voor óns gekookt en in de kampwinkej zijn de' overige levensmiddelen verkrijgbaar.
W e zuHen slapen op stromatrassen in een tocht
vrije en waterdichte barak en An tenten. Voor
slecht weer overdag hebben we een vergaderruimte.
Voor kampgeld huur stromatras en warme maal
tijden wordt per week ƒ11.— per persoon betaald.
Zeer waarschijnlijk'komt hierop nog reductie, door
het afvallen van den Zondag. Of zullen we dat
maar direct in het Solidariteits fonds storten?
Ingeleverd móet worden: de bon voor het halve
vlees- en vet- of boterrantsoen voor die week,
plus de aardappelenbon en een weinig thee. Voor
broodmaaltijden moeten wij ieder voor zich geheel
zelf zorgen
*.
Aanmeldingen direct aan Wikje Pot, Molenbeekstraat 2 II, Amsterdam. Z.
,
Geldzendingen voor 5 Juli aan hetzelfde adres.
Eerste betaling ƒ 5.—, afrekening In -Het kamp.
Verder willen we verwijzen naar de berichten in
“„Spartacus” van 25 Mei, 1 en 8 Juni, waar nadere
inlichtingen worden gegeven.

SPARTACUS
R e d a c te u r :

TJEERD W O U D ST R A
V o o rl. a d r e s : B e u rsstraat 1 7 . A ‘d a m - C .

P role ta rië rs aller la n d en , v e r e n i g t U I

He *try<l tegen de H o—gei»

W e hebben ons voorgenomen om de laatste tot nu
toe door de regering uitgespeelde troef (namelijk
het ons ontnemen van het todi al niet grote Tsuikerräntsoen) teniet te doen, ja zélfs tegen haar zelf
te gebruiken. W e willen (en hopen dat oüs voor
beeld navolging zal vindén) het geld dat we anders
voor de suiker moeten besteden, nu in de stakings
kas storten.
De staking der zeelieden is onze staking en moet
de volle ^ympatlfce hebben van heel de arbeidende
klasse. Heden zij, morgén wij.
. *
^
Ëen collecte op bovengenoemde vergadering bracht
voor de stakers ruim 50 gulcjen op.
R n e t mijnengevaar is (volgens de reders) verdwenen
en werd daarom de gevarentoeslag voor de zeelie
den opgeheven door de 3 samenwerkende bonden
eA de reders. Enkele dagen geleden werden nog
2 schepen de dupe van losgeslagen mijnen!
En nu is het weer de „Meerkerk”, die even voor de
kusj op een mijn liep. 12 Zeelieden vonden hierbij
de dood.
(Overgenomen uit „Vrouwenleven”, or
gaan van de Alg. Huisvrouwenbond, afd.
Enschedé.)

V. S. V. vë ró ad e rln o
AMSTERDAM — Donderdag 27 Juni 1 9 4 6 in
.Krasnapolsky”. Ingeleld wordt hat onderwerp:
Taak «n w ezen d a r P artij. Daarna enige huis*
houdelijke zaken. Introductie toegestaan. Aanvang
8 uur precies.
s

VELSEN - Maartdag 2 4 Juni a.s. ’ssvonds. i^pen*
bsra vergadering In Café Griffioen, Trompstraat
O nderw erp; Da stakingen an da E.V.C. D«
fusie I.V .C .-N .V .V . P fb a t gewenst. x

Rusland bereid zich voor.
Sexuele nood*
Spartacus en Trotskisme
Beheersen van Mensen«

Adres administratie Trouringhstraat 8 "
Postgiro 168797 ten neme van
Uitgeverij „ D e V la m ” — Amjterdam

