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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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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
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rfSoral * * ’& & **■■& reeds asem
0ns niét lan2 ö^*ttiakien; kom ever de brug !
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et langer «en exotisch land
e kant van de wereld. Het
unt van moderne strijd, van
imperialistische machten.
i strijd tegen de uitbuiting
le ontwikkeling in de overihangen» of China zich uit
ontwikkelen tot een steun*
e reactionaire, uitbuitende
wel tot een actieve onder»
de revolutionnaire krachten#

Yan de Administratie.
Denkt U aan het abonnementsgeld
voor het 3e kwartaal? Per Giro
No. 168797 Uitgeverij „D e Vlam**
Postbus 7046, Amsterdam of per
postwissel.
U bespaart Uzelf de inningskosten
en helpt onze administratie.
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als de gedachte, dat hij automatisch ko*
men kan.
ounine
sDoediae komst maar noa kort vóór ziin

p e t der bevolking. Het tweede land, dat lozen der Verenigde Staten in barakken
ook ti niet de noodzakelijk geachte voor- en stierven als ratten, maar waar bleef
voor
***** was de revolutie ook> na de geweldige beur*-,
Spanje, waar minder dan 25 pCt. tot het krach? Nadat Rooseveldt de steunkassen
t
behoorde W el wären er dui- ' had opgericht gingen de werklozen in
i g ^ e n . die bereid waren hun Fordje naar het stempelkantoo^
v brengen.
t e fég j
^Jfiévolutionnair bewustzijn aan-
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v • , ' f i hlf was. Kropoüun« ver-■ volvoeren.
« t o » ■***. Nooit waren de voorwaarden
Ä
toestarideri""nög
ontgoocheld
«ecme toestanden
nog niet in d . strijd
wachtte de volledige ontvoogding voor zo gunstig als in Duitsland na de' eerste stortcn- Men ®°et niet ménen, dat de
het einde der negentiende eeuw en' “hij' wereldoorlog, maar het gebrek aan in- bevrijding der loonslavernij iets
is.
dacht, dat de revoluüe in Frankrijk zou 2icht bij de massa en de lafheid der vanzelf komt, want deze is het resu
uitbreken. Al deze hoop werd niet ver- leiders verhinderden een beslissende stap. van het handelend optreden
vuld. De arbeiders hadden minder daad- Van 1929— 32 leefden 13 millioen werk- ders.
krachßda^nenggem een^had| de partijen
"
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bleven bij het parlementarisme, dé re
lutionnairen waren niet berekend vóSP
hun taalk, maar In ieder geval, wij lerven
nog steeds in het kapitalisme.
Omdat men de revolutie zo nabij ge
acht Heeft en als onvermijdelijk be
Het zal pnze lezers bevreemd hebben, wel wat voor de krant over hebben, zich
schouwde, heeft men zich meer bezig ge dat wij, nu, vrij kort na de actie „Trotz kunnen verbinden, regelmatig een bedrag
houden met dè revolutie _aan jte kondi- Alledem” alweer van een noodtoestand af te staan. W el kan iedere lezer zijn ac~
gen dan voor te bereiden. Dit dwaas op- moeten spreken, Waarin de krant vertiviteit voor de krant verhogen.
Ümisme had tot gevolg, dat men jdacht, keert. Dé zaak is echter, dat na het be- Dat kan hij o.a. doen, door twee abonmen wenstc °°^ natuircnood- talen van een ontstane schuld, per slot is nementen op Spartacus te nemen. Het
zakelijk komen zou.
gebleken, dat de inkomsten uit de abon- tweede nummer kan gratis verspreid worWij zijn getuigen van de prachtigste nementsgelden, de onkosten van het deiv dan wel verkocht. Op deze wijze
vQraermgen der techniek. De dromen der drukken en verspreiden van Spartacus worden onze inkomsten regelmatig verAlchemisten schijnen in vervulling te niet kunnen dekken. *
hoogd en de krant op groter schaal ge
gaan. Men geeft aan gummi de hardheid
Indien onze krant, zoals het merendeel lezen. Dus twee vliegen in één klap.
van glas en aan glas de soepelheid van der andere periodieken, op een zakelijke
Voor dat doel verzoeken wij U ondergummi. Maar maakt dit de omvorming basis bèrustte, zou .dit een reden zijn om staand formulier in te vullen èn onsuléj
der maatschappij tot een zekerheid? De de uitgave te staken.
spoedig mogelijk te doen toekomen,
w geen ^schepping der techniW ij echter houden koppig vast, omda£| W erkt
‘ voor het behoud van de krant,
wij de overtuiging hebben dat Spartacus vecht koppig , door. Geen enkele tegen
broodnodig is in de strijd van de arbei slag ontmoedigt ons!
feiten.
dersklasse.
,ï
Marx kondigde .aan, dat dé revolutie
Wij willen en moeten zijn: een wapenOndergetekende is bereid direct
het eerst in lEngeland zou uitbreken, later
meende hijinD uitsland* H e tw a s echter strijd w i^m oet leren " e t ^ p e n ^ t e hanabonneinent °P
ket
in Rusland dat een grote sociale om- temju Hij moet daarom in de aller eetóte
weekbI«* Spartacus te nemen,
wenteling plaats vond. De ijzeren wil plaats dit wapen, als zijn eigen, beschouj ' ll
*
van eett groep mensen om de m*cht te wen, voor welks bes aan en doelmatigf Hcdcö ®tort !ul daartoc °P postrekenemen
mét alle middelen te behouden heid hij verantwoordelijk is.
öhig nummer 168797 ten name van Uitspeel
tote rol.
.
Niet slechts de redactie van Spartacus, geyerfl De Vlam voor de eerste maal het
ne-proletariaat bedroeg 7 niet slechts de leden van de Spartacus- verschuldigde voor dit extra-abonnement,
t° nd voeI Z Zich verantwoordelijk voor dat tagaat per 1 fall 1947, zijnde over het
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het voorbestaan van de krant, neen, - « lT .
L. t J *
Men ontmoet zo vaak personen, die iedere lezer, die instemt met datgene wat
kwartasl f 19 5
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DE KRANT.
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verklaren.
Dat wij cfit schrijven, komt niet voort
uit de behoefte, om de gezagsmoraal van
mpzaisch: „Gij zult niet” van de tien
len tot !het gekkennummer uit te
breiden. Maar 0m ons bewust te maken
van de zeer betrekkelijke juistheid van
dergelijke generalisaties welke dikwijls
tot grote geschiedkundige gebeurtenissen
zijn terug te voeren en de sfeer der diskussie van zulk sport Onnozelheden te
zuiveren.
^
f

v ^ ' s p a r t a ^ ^ d f zijne“ efft S l a a k t
is mede-verantwoordelijk. Het is immers
ziin wapen, zijn krant! I* zijn dagelijkse
strijd tegen de verdomming deï arbeiders ’
doot de heersende klassen, in zijn conflicten in zijn bedrijf, put hij kracht en steun
uit onze krant.' NÜ «e toestand van de
arbeidersklasse erger is dan ooit, duizenvan Nederland en ook daarbuiten steeds
meer afglijdt naar een bestaansminimum,
dat op den duur ondraaglijk wordt, nu
mogen we zeker niet verdwijnen!
Geldigebrek mag het einde niet zijn van
De actie Trotz Alledem heeft ons uit
de onmiddellijke nood geholpen. Nti gaat
het er echter om, het wekelijks terugkerende tekort te kunnen dekken. In onze
vorige krant Rebben we daarom, om een
regelmatige yijwillige bädrage gevraagd,
W e weten, dat niet alle lezers, die toch

• J X W verzoekt bkrm tde
alsweekabonnévoor ^et vervolg twee exetoiJaren van Spartacus aan te hieden;
'waarvoor hij das dertig
per week
zal betafen.
^
Naam:

Adrem
*) Doorhalen wat niet te pas komt.
Aan Adm. Spartacus, Postbus 7046, Amsterdam Zuid 2.
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.direkt afleiden/dat de k o l l e S S t ^ k
zo gunstig of ongunstig zou zijn. Men
ZfïÊ ïeï
A
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du e zijn en dat, wat men als kenmerken voor bepaalde volkeren en groepen
aanziet, algemeen menselijke eigensdiappen zijn. Dergelijk gangbare vooroordelen
hangen nog ah wolken van wanbegrip
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«et aanzienlijk steunen, hetgeen tezamen
fcet de hoeveelheden olie, tin en rijst, welv0or de Nederlanders beschikbaar zul1 komen, maakt, dat wij van de Nederlóndse lening tén minste weten waar het
* i wordt. Hetgeen meer
worden van de laatste
^ ’rankrijk.”
van4^c Wereldbank —
tactisch e ^ Amerikaanse onderneming
wordt niet begrijpelijk als men de tot
*9 Nederlanders gerichte woede-uitbarstihgen in.de Amerikaanse pers zou lezen. öegnjpejjjker daarentegen wordt het wel
i s men weet, dat met het uitbreken der '
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Neder
leek het d
dat de
]i 1
anse
regering
deze
1
eis der
, ™e
Indonesiërs ondersteunde, HeïTdüidelijk
was de
der Amerikaanse bourgeoisie
op het uiteénslaan der koloalleen tegep Nederland
U it de i
Rusland. <IV)
2 . O pnieuw voor het behoud van
onke kran t.
1, Het

itn o »an d e A n t w e r p s e H a v e n

den
'P&
Amerika, dat Hmh
kranten was JU
Van. *** *
nesié, kan voor zijn oorlogv
Indonesië gebruiken, dat als
brand" in Zuid Oost-Aii* wer
zijn wens, dat Nederland tw
en tevens, met het oog op de
voor de oorlogsvoering afgesi
strialisatie, dat de olievelden :
vernietigd. De Volkskrant v
berichtte ^ het nfoge slechts *
dienen — dat de Amerikaanse

