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of althans de revolutie in andere landen
vermeerderde de taken van de nieuwe
staat nog met die van de verdediging
|a a a r buitèn. |De socialistische oase in de
kapitalistische woestijn moest in staa?ge
steld worden om zich te verweren tegen
aanvallen.

S o c . G e s c h ie d e n i s

7e Jaargang No

Uuig de arbeklers er Üiet in slagen zelf
de productie in handen te nemén. Dè
Russische leiders versterken hun macht
voortdurend. En nooit zullen zij die macht
vrijwillig opgeven.

het tsarisme verbond. Zij hebben geen
belangrijke invloed gehad op de ontw il^
keling van de Russische maatschappij.
Hoogstens heeft het feit, dat de macht nu
meer dan ooit in weinige handen werd
geconcentreerd,
de scherpere uitbuiting
Onderlinge strijd. van het proletariaat
versneld.
----- Deze-theorie*Is valkoAen"togisdirwais^ —De nieuwe " machthebbers—regeerden:
In een vólgend artikel willen wij de
neer we de toenmalige Russische verhou •krachtig over de arbeiders én de hoeren, economische ontwikkeling bespreken.
dingen in aanmerking nemen. Eeij andere maar zij kwamen onderling tot bloedige
oplossing voor de bestaande moeilijk strijd. W anneer de ene heersende klasse
heden dan. die, waar de bolsjewistische door de andere verdrongen wordt, ont
partij voorstond, was er niet. Maar het staat er een wedloop naar de sterkste
spreekt ook vanzelf, dat de ontwikkeling machtsposities. In het Frankrijk van de
Op het ogenblik wordt in New York
in Rusland steeds verder van de revolu- grote burgerlijke revoluties is yeel bloed
tionnaire doeleinden, die ook Lenin zich gevloeid van tegenstanders van de revo een internationale textieltentoonstelling
waaraan o.a. ook Nederland
lutie, maar ook van hen, die de toenmali gehouden
gesteld had, afweek
deelneemt. Ons land treedt daarbij zeer
heersers naar de kroon staken. Na op
voorgrond en komt te voorschijn
De nieuwe heersende klasse. ge
tuurlijk tooien de tegenstander* zich bij met deeen
grote collectie dames-, heren
De nieuwe leidersgroep, dus zij, die nu dergelijke gelegenheden graag met fraaie
en
kinderconfectie.
Eén der Nederlandse
de productie en het gehele economische leuzen, die het doen voorkomen, alsof zij
en maatschappelijke leven beheersten, principiëel tegenover elkaar staan in woordvoerders verklaarde daar, volgens
mocht dan van plan zijn om te gelegener- kwesties, die de beginselen raken, maar het Handelsblad van 10 Juni, dat men via
tentoonstelling hoopte te bereiken
tijd haar macht aan de arbeiders over te meestal gaat het in een dergelijke strijd deze
aat
de
Nederlandse afzet in de U.S.A.
dragen, in de practijk was dit een waan er voornamelijk om, wie van de vroege
belangrijk zou worden vergroot. Tevens
denkbeeld. W ant het ligt voor de hand, re bondgenoten de machtigste zal wor verklaarde
hij, dat momenteel van
jd at de nieuwe heren een klasse gingen . Iden. Duidelijk blijkt dit, wanneer, zoals de totale Nederlandse
vormen, aangezien zij een^Bepaalde plaatST^ m Rusfaiid gêbeurde,’^ e 'ïelle tegenstan meer dan 60 pet. wordt textiel-productie
uitgevoerd. *
in het productieproces en in de maat- ders zich verzoenen om samen de arbei
_ scji^ppij innamen, die even veel verschilde ders te bestrijden. W ij denken hierbij aan
Ai, wat een loslippige Nederlandse
van die van de arbeiders als de positie de gebeurtenissen in Kronstadt, waar woordvoerder! Hij kan toch weten dat
van de generaal van die van de soldaat. Trotsky het bevel gaf om op het prole we hier in Nederland alle berichten oxttOok elke generaal zegt, en wellicht me tariaat, dat zich tegenover de bureau trent gebeurtenissen in en om de U.S.A.
nen sommigen het ook, dat hem het be cratie probeerde'te handhaven, Té~ schie met aandacht lézen. Hier wordt ons
lang van „zijn** mannen boven alles gaat, ten. Ook nadat hij in botsing met Stalin steeds weer verteld, dat slechts een ge
'maar in de practijk is hij het, die de was gekomen, meende Trotsky, dat hij ring percentage van de productie wordt
macht en al de voordelen daarvan heeft, juist had gehandeld. W ij willen .met deze uit~evoerd en gaat hij daar rustig in
terwijl de soldaat moet gehoorzamen en opmerking niet beweren, dat '.Trotsky New York verklaren, dat dit integendeel
blij zijn met zijn soldij, die misschien een geen verdiensten hééft gehad ten opzichte meer dan 60 pet. bedraagt. Voortaan
honderdste van die van zijn „superieu van de strijd van het proletariaat, maar beter óverleg met elkander plegen, mijtte j
ren*' bedraagt.
alleen aantonen, dat, toen er eenmaal een heren! Daarnaast zijn we liet volkomen
Het is de positie, welke zij in de maat leidersklaSse gevormd was, die leiders met de directeur van-het Centraal Ba-1
schappij innemen, die het denken van alle gemeenschappelijke belangen hadden, die reau voor Statistiek eens. Voortaan ztfH
sociale groepen bepaalt. Zo moest ook de zwaarder wogen dan de onderlinge con len we zijn statistische overzichten niet
vroegere revolütionnaire voorhoede, thans flicten in „de top**.
alleen met een korreltje zout némen doch|
heersende groep, tot nieuwe denkbeelden
Daarom zijn die conflicten historisch minstens met een pond zout.
komen. lEn de ontwikkeling, welke in Rus ook alléén maar belangrijk als verschijn ■
------- — •— -——
ï-----------------land heeft plaats gevonden, toont duide selen, die aantonen» hoe groot de macht Vierde nagekomen verantwoor-j
lijk aan, dat de nieuwe b/ren jaagden van de heersers; was, die zich een der
naar rijkdom en macht eti alle uiterlijke gelijke vinnige strijd, waarin vele slacht ding Trotz A l l e d e m ^ ^ l ^ ^ ^ i
kenmerken gingen vertonen van een uit- offers vielen, konden permitteren zonder
Lijst 30 ƒ 9.50; Lijst 31 ƒ I,—: Lijit 34j
buitersklasse. Ging Trotsky in 1918 nog te gronde te «gaan en als bewijs van de ƒ 13.50: Lijst 29 ƒ 2.50; Lijst 40 ƒ 1,1-5;!
als gemachtigde* der arbeiders met zijn ondergang van de oude kameraadschap, J, H. te A, ƒ t& fi T. U. te A. ƒ 10.—. Vanj
pakje brood onder de arm in een eenvou die deze mensen vroeger in de strijd tegen de Schilder ƒ 5.—. Samen ƒ 43.65.
dig costuum onderhandelen met de rijk
uüigedoste Duitse en Oostenrijkse minis
ters en generaals, thans laten de Russi
sche maarschalken ziet trots fotograferen
in blinkende uniformen, die dik met alle
mogelijke ridderorden bezaaid zijn en zijn
Ondergetekende is bereid tot ondersteuning van het w e e k b l a
er in Berlijn en elders cantines voor offi ' „ S p a r t a c u s ” als donatie regelmatig bij te dragen:
cieren en „gewone" soldaten.
En de taak, welke deze nieuwe heer per week. per maand een bedrag van £ ...... ........ ...1.1.......................... ..
sende klasse verrichtte, was die van het Hij zal het bedrag maandelijks per postwissel overmaken aan:
leiden, het organiseren van de productie
en van de gehele maatschappij. W ant zij P. E. J. N ANSINK, Houtmankade 2 5 IV, Amsterdam-Centrum öf
heeft, zoals elke heersende klasse, een stelt prijs op wekelijkse, maandelijkse inning per plaatselijke medewerker*
taak, een noodzakelijke taak, om de be
staande maatschappij te leiden. Zif ont w
iNaam: ........... *............ -..............
............ ...............................
........ ...........
wierp dë grote pfonnen, waardoor Rus
......................................................................... .............
land ftft economische en daarmee tot po- W oonplaats........................
fitfëte macht kon komen. Zij voerde de Adres: .
[KlOi
........................... ®......... ...................................
.............................................................................................................................................
harde oorlog tegen Duitsland. Zij is» als
“fe
e11 e heersende klasse, noodzakelijk, zo Doorhalen wat niet te pas' komt.
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in de Indonesische leiders zich op
pf andere w^ze afzijdig, dan beI h mogelijkheid dat het plaatsehjke, [ktijdige, min of meer primitieve
ian dè bevolking door de Nederiacht kan worden gebroken. Dan
e tot bewustzijn en zelfstandigomen bruine werker weer terugI in de toestand yan koloniale
an en dé besten der revolutionlitgeroeid.
-■ aat er dus om óf het Nederland.«• M
komt te staan teg^atöVermr*
Ir/ [ blok van nationalistisch ^carak- f
dat de politionele maatregelen
ïelijk zullen z#n gericht op het
II Van de ruggegraat van de geliele
3, dat is het neerslaan van de
van de sociale omwenteling.
, Ingen zijn in de praktijk niet zo
fee scheiden; waar gehakt wferdt
p aanders. Deze ontwikkeling van
i voor de Indonesische bevolking
ip en zal het ook worden voo* de
pdse. Een kleine of een grote
iet is om het even. Ook dit conèen onderdeel van de uiteindelijke
n de wereldmacht, in welker donïaduw wij allen reeds leven.
: | oed als het wérfldkapitalisme
kan worden vervangen door een
mspannende activiteit der ‘werevolking, zo goed kan de Indonekt evolking slechts geholpen worden
: arbeidersklasse van de gehele

f

^ereldkapitiBsine wordt niet | in ^
en een stoot vervangen door een
^ stische ordening van het leven
e. Daar is strijd, een lange en
rijd voor nodig. Jarenlange klas
op grote schaal. In deze strijd
^ de hoofden het einddoel in grote
tot klaarheid komen. De arbei>eten eerst een beeld, een idee,
rip hebben van de andere grond—
r der samenleving. ïn de hoofden s
» omwenteling plaats vinden. In
* ^ ïoudende striju, die grote groepen
i zal omvatten, kêm dan het beeld
van een nieuwe maatschappij en
tegelijk daarmede en in wisselwerking
met elkaar, komt het be«3rip van de mid
delen dié naar het doel leiden.
Ih dë geschiedenis^ dér laatste jaren
komt steeds meer het zelfstandig han
delen van grote delen der arbeidende be
volking op de vooigirond.
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w e e e t (▼aa^ßchusnich), waar de arbeidersbevolking niet
tegen op kon«, Onfl^dq Hitlerhiel werd dit n og r j e r ,
Höt. ïfl[ daarom geen wonder, dat de Deense b ev oiicj.’.-» n a de
alag om Stalingrad (1942) zeer sympathiek t e g e n o v e r de
Russen stond, dié als toekomstige bevrijders werden be
schouwd. ff^l waarschuwde Goebbels onophoudelijk te g e n de
barbaarsheden vanjte Russen, maar onder de arbeidarsbevol
king geloofde niemand daaraan; Toen de Russische troepen
binnentrokken, werden zij door de arbeiders met gejubel
begroet, terwijl zij trachtten met de Russische soldaten
in verbinding te komen.
De Communistische jeugdorganisatie had landkaarten van
de omtrek getekend en aanwijzingen voor de beste wegen
roor de troepen gemaakt, die in het Russisch en Duits wa
ren gesteld. Dj voorhoeden van de Russen gunden zich nk
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fol althans de revolutie in andere landen lang dê arbeiders er diet in slagen zelf het tsarisme verbond. Zij hebben geen
vermeerderde de taken van de nieuwe de ptodüctie te handen te nemen; Dè belangrijke invloed gehad op de ontw ik
staat nog met die van de verdediging Russische leiders versterken hun macht keling van de Russische maatschappij.
naar buiten. De socialistische oase in de voortdurend. En nooit zullen zij die macht Hoogstens heeft het. feit, dat de macht nu
kapitalistische woestijn moest in staat ge^ vrijwillig opgèven.
meer dan ooit in weinige handen werd
steld worden om ^ich te verweren tegen
»geconcentreerd, de scherpere uitbuiting
Onderlinge
•*
aanvallen._____ •
xan.Aet.JiMo k tarii3flt v m feldL
Deze theoriêls volkoÄen logisch. *waxvDe nieuwe inactthebters rege
In een volgend artikel willen wij de
neer we de toenmalige Russische .
$•!
dingen in aannjerking nemen. Eéi
fi
oplossing voor de bestaande i
heden dan. die, waar de bolsjev
partij voorstond, was er niet. &
SV-,«
spreekt ook vanzelf, dat de ontw
ft» Rusland steeds verder van de
echter geea ti^vpor «ponthoud, doÄ^BÄf'el echts 24
tionnaire doeleinden, die ook Le
Van. eea yerlxpoedering was geen sprake, de. troepen
gesteld had, afweek.
hielden zich geïsoleerd. Dijwp t daarop kwamen echter gro
De nieuwe heersend«
ter troepenafdelingen en deze begonnen onmiddellijk de
stad te plunderen en vrouwen tin kinderen té verkrachten.
f)e nieuwe leidersgroep, dus zij
Bij deze plundering noesten Vooral de arbeiders- oningen^
de productie en het gehele econ
en maatschappelijke leven bel
het ontgelden, dieals bourgeois woningen werden aangeduid,
m mocht dan van plan zijn om te ge
ft Het ligt voor de hand, dat de ontgoocheling onder de
tijd haar macht aan de arbeiders ^
arbeiders" groot was. Sn als men nu vraagt wat het verschi
dragen, J n de practijk was dit ee
tussen Rusland en Hitler-Duitsland is, dan antwoordt men:
■vf
Ml
denk&e&d. W ant het ligt voor c
f m Rusland is het kouder'*.
dat de nieuwe heren een klasse
c Eéja van de toehoorders op de_bijeenkomst vroeg, of da
vormen, aangezien zij een bepaalc
bruutheid van de Russische soldaten misschien voortsproot
l i n het productieproces en in dl
>jiit
een speciaal Aziatische mentaliteit. De vwrsla&Yer
schappij innamen, die even veel
van die van de arbeiders als
antwoordde daarop, dat dit naar zijn maning niet hat ge
van de generaal van die van de
val «as. Tegenwoordig hebben de generaals kun mansehappen
Ook elke generaal zegt, en welli
voldoend« in de hajj.d. J^s de bevelhebbers manen, dat e*
nen sommigen het ook, dat hem
-geplunderd moet worden, dan worden er geplunderd en als
lang van „zijn” mannen boven al
,;iij het voor wenselijk houden dat hét niet gekauft, dan
maar in de practijk is hij
.gebeurt het Ook niet. Zo hebben dè Duitsers Parijs »let
macht en al de voordelen Aai
geplunderd toen ze erbinnen trokken, naar <arschau wel.
terwijl de soldaat moet gel
De plundering van de huizen ln W
enen moet daarom gezien
Bfij zijn met zijn soldij, die misse1
honderdste van die van zijn „si
?worden als een onderdeel van de Russische hoger* poli
ren” bedraagt.
^ ■'''T
tiek. Voor da Russische doeleinden kwan het er in de a
• Het is de positie, welke zij in d
-f*te plaats op aan, een verbroedering tussen &• troepen en
sc h a p p ij innemen, die het denken
.äe arbeidersbevolking teyerhinderen en tevana een opstand
sociale groepen bepèalt. Zo moe*
*van de arbeiders tegan de eigen bourgeelale te voorkomen.
vroegere revolutionnaire voorh<
4Daarom moet allereerst een diepe kloof tussen da arbelheersende groep, tot nieuwe d<
.ders en de Russische soldaten gemaakt worden.
Jtomen. lEn de orcöwikkeling, welke
|||;
De verslaggever noemde dit de eerste fase van da Rus
land heeft plaats gevonden, toon
Kjk aan, dat de niéuwe h^ren
sische bezettingspèlitiek. Is. het gevaar van opstanden
naar rijkdom en macht en alle
veorbij, dan komt de tweede fase: het vormen van een so
rkerimefken -gingen vertonen van
cialistische Wnheidspartij als grondslag ener vasallanBuitersklasse. Ging TVotsky in 1
regering. In Oostenrijk konden da Russen hiermede eohter
als gemachtigde; der arbeiders
aeer weinig succes boeken. l i j de verkéézingen konden da
pakje brood onder de arm in een]
Stalinisten niet maejr dan 2 JÉvan het aantal steeman h*i
dig costuum onderhandelen mi
terwijl tegelijk vastgestalftamoet worden, ‘dat het aantal
uitgedoste Duitse en Oostenrijk«
* ters en generaals, thans laten
vBtaifimen op deze partij minder is dan hét aantal aangegev
sche maarschalken zich trots fot<
leden. Overigens hebben da massa’s in dergelijke vafm blinkende uniformen, die dikj
*l*sangen geen vertrouwen. Dertig procent van de kiezers
mogelijke ridderorden bezaaicJ zij
b lijft thuis, terwijl da jeugd «lek gahaal van hét p.olie r in Berlijn en elders cantines
w ik
•
jtjeke
leven afwendt, om-zich slechts met dazLsen en ander
eieren en „gewone*’ soldaten.
‘arerttaak bazig te houden. "
,
En de taak, welke deze ni<
&
sende klasse verrichtte, was di<
feiden, het organiseren van de
en van de gehele maatschappij.
■heeft, zoals elke heersende kl
taak, een noodzakelijke taak, om
TT
;.
v.:: • staande maatschappij te leiden. Zij ont
.............. ....__________
wierp de grote pïanöen, waardoor Rus
land tot economische én daarmee tot po Woonplaats:
............. .................
litieke macht kon komen. Zij voerde dè
...... .......... :.... :............
... C.Ï .........
......... —■
harde oorlog tegen Duitsland. Zij isr als
elke heersende klasse, noodzakelijk, zo Doorhalen wat niet te pas komt.
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SPARTACUS
6/ aandrang .yan de E.V.C.-leiding gelikts het deze arbeid
ders weer aan hat werk te krijgen. Een ultimatum yan 14
dagen werdr.gastald, binnen welke termijn de E.V.-C.-zou^ ^
trachten te bemiddelen. Het was echter ai Pt de S.V.C. wel
ke aan bod kwam, doeh .de eeuwige concurrent, de Ddrij f 3 unie. Dez© benutte de tijd om binnen de door het ultima
tum-gestelde termijn gauw tes,aman ifiet de werkgevers een
8 .A.O. klaar te atomen. Een C.A.O., welke naast enkeleen
dergeSchikte z.g. verbeteringen de arbeiders als geldelyk
voordeel bedragen van f . - , 50 tot f*3,50 bracht.
Dit deed de bom wederom bansten en op Maandag 23 Juni wer
den de sleepboten in de Sotterdamse haven stilgelegd.
Eerst een gedeelte, toon nog a^n naar, . zpdat er tenslotte
één sleepboot met werkwilligen het werk in dehayen moest
doen. Daarnaast zijner dan nog enkele pariculiere sleep
boten, welke zo goed en zo kfraad als het gaat het meest
noodaakelijke trachten te verrichten. Een oigen stakingsleiding 1 « gekozen, die de leiding en verzorging van het
confïiot op «ioh heeft genomen.
Dit conflict is voor de ontwikkeling in de Rotterdamse ha
ven van zeer größte betekenis. Immers, hoewel het hier
slechts een gering aantal arbeiders betreft, heeft dit ki
kleine getal niettemin de sleutel van da haven O
P zak«
Staking van deze groep arbeiders betekent stopzetting yan
het werk in de haven. En de haven ligt atop. ïïel trachten
enkele schepen «onder .sleepboothulp de haven binnen te ka
men, enkelen gelukt dit zelfa, doch het risioo is gróót.v
Het is reeds gebeurd, dat zo'n schip een grote kraan van
Thomson»« Havenbedrijf heeft gerameid. Daarnaast is het
van betekenis, dat hier een groep arbeiders in verzet ia
gekomen,, die sinds 1911 geen staldng meer heeft gekend. X
Verdeeld zijn over een aantal verschillende vakorganisa
ties was oorseak, dat én de reactie én da vakbewegingsbenzen er steed3 weer in slaagden een conflict te voorkomen.
iT
U ech ter hebben z i j ovër de hoofden van reactie en vakbe
weging heen elkander gevonden en nu zijn zij eindelijk
tot de ontdekking gekomen, dat *ij als uitgebuitenen de
zelfde behoeften hadden. Deze les is van grote betekenis
en za l zeer zeker niet nalaten ook voor andere groepen
Van arbeiders een leerzaam voorbeeld te zijn. Ba dit'»al ,
nog uitgroeien wanneer men et'in zóu slagen dit conflict
t o t een overw inning t e voeren. Fouten worden natuurlijk
s te e d s gemaakt en dus ook dOOr deze arbeiders. Jarenlang
hebben z i j g e le e fd onder de id e e , dat z i j b eh o o rlijk

2/

»ar«a georganiseerd ea dat dna ima orfaal »«tl« voor
wa po»i.ti«*erbet#ring ep de bre. »oe«t «tan. Had« an
der de druk dtr onctmndigheden tlja alj sa ander kn ei
gen atrijdlaldiag tagen hun uitbuitera, aa «at eok tegen
Jm bestuurders, in ar,«tand gelrwen. Aaa den lij«» kalk
ben »ij ondervonden dat da ▼akbevagiagataktiak van «tead»
« « y^fgyoaif»» nltetadelljk naar hna ondergang voerde,
tooh hebben «ij~da idee vaa vakorgaulaatl» aiai lca kank«a laten. Da E;?.Ci haaft cp sieh gaaonea da ateunbewegïag voer daaa staker» t« versorgen, an voor »over nodig
haar «pparaatter be«ohikking vaa da «takéra ta atel las.
latuorljk la dit gaaa liefdewerk. La E.V.C.denkt winat ta
behalan, diregj/vargrotiag vaa ledental, müraot door de
e i. die da®®® «takera aaa hun ai.an h ib t^ t^ l.vo ^ d ,
S-T*c- *«* *• *.T.C,ten tiïda
7** aa yararfxin eada haveaarbeid«rs»taklagea niet haaft
r * “*®
txaahtan «ij aa via dit ooafllot tooh
deortedrijven.
fllt sa ia **ker/een~feut vaa hat «ta
kkade «l«epbootperaoneel aaa tj*lirk«n. Al» verenigde bedrijfaperaoaelan da atrijd ingaaa traaht man toch waer da
valAeaagiag ia ta «ohakelèn. ïïaaraohijnlijk *an da wija
gebraekt xaa «oer de~naaa “aanleidavakcentrate", vergeet
aaa «at aak «Ma B.T.0 , al» -erkende vakbeweging nordï g *° glibberige pa« vaa «a ee«#roals«aa ia aal
Boataa »laaa^oatagcalaaea waarvan »ij «alf ateeda «a :du»ij «a ai» haU«a te atallaa
l ï
10011
«*J» da erkenning
3a» tij all partners tooh ainatens medegerechtigd «ijn «*r hun eigen loon «tt arbeidsvoorwaarden ta ba»liaaaa.
Ä
«trilende naakt Ma fouten aa alt «aaa fouten
kaaaea «dj lerlag trekken. Oada vornan aa gedachten aterj«a »leoht« aear lang«aaa af aa.aa sullaa aaer «aker aog
teleurstellingen haan aoataa eer de slaafiadardaad tot dankaada arbeider« «uilen zijn geotfrWttOa
H
ALLO I
H
ALLO1
.*
aaa aaa «a alag gagaaa voor veratarking
v « 4» iakoaetea voor ca»» krant. Haar aan herinnering
kan , «o npaen a ij, gaaa kwaad. Hat gaatadig d*«ppelaar?* . 0 1
Dw*
k *®
lnaaudea vaa bat formulier :• i
v iï
ïïl° *1Ja‘kr,mt
» * 1 varkaippea
t#k#t É*"®«® evaraefcrijve» op. een
oriafja. ïTaaa, adres en bedrag erbij en ook voor hoolan'?
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SPARTACUS”'
J/ de •xtra-.uijw .-.j© geldt. Qpzenden naar* £.;Tansink Eoutmankade 25 17 -» Amstordaia. *. >
Comité op d» Vesuvius Koopt 'in d» volgende gedrukte
t r i m t mot de e e r s t e resultaten voor £6 da& te kunnen
Jtoraen. Laten de lezers nu zorgen dat het 4e moeite waard
3Mï Zender jullia hulp 1« al ons pogen vruchteloos.
.JfflR Zomorha» - Spartacus - 1C47.
• •••*•••*
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^ • pH,..

De kaneraden die d* regeling van het zoreorkarap op zieh
bobben génoreen komen in zak’en as Jij de redactie klagen.
£oe hot kont wéten zo niet, ma&r de inschrijvingen lépen
riet,. ïTu willen zo graag een pit t i j stukje in de kleine
Spartiums. gr is nog ruimte, ae krijgen hun zinï
lijk eens vrienden,- er zijn een paar dingen die zwaar
■wegen; het kamp kost geld en dat is schaars ender ons
*re zijn laat begonnen en dat was dom van ons >•
do tijd is niet de algemene vacantiepariodo.
taaT over deze dingen is simmeer gepraat en wij geven
met een bezwaard gemoed d* critioi golijk . Kaarnu het
geen ;yra.öt het o> aan kprat:, kijn dit voldoende redenen om
«eg.te blijven»? Als jullie jollen en je moet willen,
kunnen jullie de zaak toch nog wol rodelen. Bekijk de
*“ ^
Ral
zlen dÄt j® kan beslissen: ik ga!
Schrijf het dan direct aan-Leen v/d.Jagt-Van Beunincenstraat 90 I- Amsterdam/.''. Ook al3 je niet direct al het
geld bij elkaar habt. Jullie moeten ook een p£.or dingen
goed begrijpen:- buiton do geestelijke .on morelO en orgs*nisatorische voordol«os die voor de bezoekers en voor dov
Spartacusbewoging aan zo’n Jcasqp vastzitten en waarin de.
kameraden ar «an zijä begonnen en waarop wij jullie niot
genoeg -kunnen Wijzen, is.er nog een andere kant aan do
affaire. G
e. hebt kunnen lozen dat wij dit keer, gedeelte
lijk mot eeu ar.dere vrij-socialistische organisatie samon»erkonen dat wij van oen pariculiere firma tenten bobben
gehuurd. Dat geeft belangrijke verplichtingen. aIs wij pas
JP hot laatste moment sie* dat do iW in orde komt, sitwij al die tijd net onrustige gevoelens. ï è vindon het
ki^dearaohtig hierop ta moeten wijsah, maar, Voróorsoe; laat
«n« dan ook niot zo laag op jullie berichten wachtOn1
? T

r

rfSoral * * ’& & **■■& reeds asem
0ns niét lan2 ö^*ttiakien; kom ever de brug !

