
P e r s  e n  v a k v e  ren i g in  gs  
le id e r s  in  E n g e la n d

In dc „Daily M ail” ivan 15 Sept. Voa- 
. den we een interessante beschouwing 

over een uitlating van A rthur H ornet, de 
communistische algemene §eCretaris van 
de Nationale Unie van £nijnw«5fkers in 
Engeland. H orner had op een7 bijeen
komst in W orkshop de pers verantw oor
delijk gesteld voor het door de kolen
staking geleden verlies van 500.000 ton 
kolen.

Hij zei o.rn.: „Zij (d.i. de pers) heeft 
al het mogelijke gedaan om verwarring

• te  stichten; om een wig te drijven- tussen 
de mijnwerkers en de N ato inale 'K olen- 

 ̂ ' raad ; tussen de arbeiders en de regering 
en tussen de mannen en hun vakvereni
ging, waartoe ze trots zijn te behoren /’

De „Daly M ail” geeft daar de volgen
de cortimentaar op: „De pers,” zegt H or-v 
ner, „heeft al het mogelijke gedaan, om 
verw arring te veroorzaken in de South 
Y orkshire kolenmijnen. D it is onjuist. De

■ verw arring ontstond, doordat de situatie 
daar verw ard w as. om de te bewerken 
oppervlakte („stin t” ) te vergroten, -was 
genomen door de Ikolenraad in overleg 
met het vakfv.erenigingsbestuur. M aar de 
arbeiders dachten er anders over. Z e 
vonden de extra taak te  zwaar en onrecht
vaardig. Dus staakten ze.

M et andere woorden: Z e staakten zo
wel tegen hun eigen vakbond als tegen de 
kolenraad. die.het samen eens waren. De

pers heeft die feiten gepubliceerd en de 
onderhandelingen, die daaruit voortkw a
men. Ook vermeldden de kranten de 
„verw arring" yan de symphatie-stakiiv- 
gen, die niet ontstonden onder invloed 
van de pers, maar uit solidariteit met de 
Grimethorpe-mijnwerkers.

De staking brak  12 Augustus uit maar 
werd pas volledig in de dagbladen ver
meld op 27 Aug. H ad H orner het beter 
gevonden, als de kranten de staking had
den doodgezwegen?
" O p 28 A ug. zei BiH-Lawther, de voor

zitter van  de mijnwerkersbond: „De
Grimthorpe staking is schandalig en tra 
gisch, maar zij, die uit solidariteit staken, 
zijn erger dan onverantwoordelijk. Zij 
handelen misdadig in een tijd van natio
naal gevaar.”

De dagbladen maakten deze woorden 
publiek. Sommigen waren het m et Law- 
ther eens. W ie  dreef hier de wig?

Kort daarna stand met krijt op de 
muren geschreven: „W eg m et Bill Law- 
ther” . W e  zijn ons niet bewust, dat 
iemand ergens heeft geschreven: „W eg 
met de pers” .

Niet de kranten, maar de mijnwerkers 
uitten bittere klachten omtrent de 'kolen
raad en de burokratie. 'De pers heeft die 
klachten opgenomen en er het hare over 
gezegd. E n  waarom niet? W a t is de 
functie van de pers? — of denkt H orner

dat alles w at autoriteit en  doen en  zeggen 
heilig is en gepubliceerd moet worden, 
terwijl ieder protest, door vrije mensen 
geuit, behoord te worden onderdrukt!

D at is niet de manier, waarop, de din-- 
gpen in dit land gedaan worden, en H o r
ner behoorde dankbaar te zijn, dat. dit 
zo is. W an t als hij zelf commentaar geeft 
op de staking, welk hulpmiddel kiest hij 
daarvoor? Natuurlijk e$p persconferentie 
die „kwade invloed” , die evenwel ge
trouw zijn opmerkingen openbaar maakt. 
Hij zei O.a.: „dat deze mannen (hij be
doelde de stakers) de tvakverenigmg en 
de staat naar de bliksem hielpen. Door 
de plechtige beloften van de vakbond als 
oneerlijk voor te stellen, brengen ze de 
5-daagse arbeidsweek in gevaar.” (H ier 
doelde H. op het feit, dat de vakbonds- 
leiding er voor had ingestaan, da t de ar
beidsprestatie in de 5-dagenweek niet 
zou dalen. Red. Sp.)

De Daily M ail eindigt zijn beschou
wing aldus: „M annen, die van oneerlijk 
handelen worden beschuldigd, hebben het 
recht, zich te rechtvaardigen en daar
voor staat de pers voor hen open. Hun 
het zwijgen opleggen zou misschien H o r
ner genoegen doen, maar -h e t zou het 
einde van de «vrije meningsuiting in Ertger 
land betekenen.”

Hiermede kunnen de vakverenigings- 
burocraten van het slag H orner het wel 
doien. H et staat echter te bezien, hoelang 
in het traiditionele Engeland deze ideën 
van 'persvrijheid onder de nieuw worden
de verhoudingen v an  het geleide kapita
lisme zich nog zullen kunnen handhaven.

E X O D U S
Dit verhaal wordt een eentonig verhaal. Hét 

is de geschiedenis van mensen achter prikkeldraad 
en het leven achter prikkeldraad is niét erg af
wisselend. Hoewel de mensen uit dit verhaal.......

Het waren Joden, 4.400. Vele jaren van hun 
leven hadden ze doorgebracht achter het prikkel
draad in Duitsland en in Polen. Toen kwam de 

y.bevrijding”. Ze waren vrij, ze kónden gaan, 
Waarheen ze wilden. Dat .dachten ze tenminste. 
Hun hart' trok naar Palestina. Daar konden ze 
het verleden kunnen overwinnen, het prikkeldraad 
kunnen vergeten. Het schip, waarop ze gingen, 
noemden ze „Exodus 1947”. (Uittocht 1947). In 
de nabijheid van het beloofde land gekomen, werd 
het schip door de Engelsen beschoten. Ze verde
digden zich wanhopig, maar moesten zwichten 
voor de overmacht. %

Nu wordt het verhaal eentonig. Ze kwamen 
weer achter prikkeldraad. Op drie schepen wer
den ze overgeladen, en, om te voorkomen, dat ze
in zee zouden springen, verscheen het hun zo be
kende prikkeldraad. In Frankrijk weigerden 
boord te gaan. Ze wilden naar Palestina, en ze

ze van

zouden naar Palestina. Toen brachten de EngeL- 
sen ze naar Duitsland. Toen ze dè haven van 
Hamburg binnenstoomden,i stonden —zwaarbewa
pende Engelse soldaten hen op te wachten. 4.400 
Soldaten voor 4.^00 Joden. Goederenwagons zon
der banken, voorzien van tralies stonden voor hen 
klaar, om hun naar Poppendorf te vervoeren. Het 
kwam hun allemaal jo  bekend voor...... Het
Icwam ook de Duitsers, die opgevoed moeten wor
den in democratie zo bekend voor....... Sommigen
waren verbaasd.

Velen reageerden door er aan te  herinneren, dat 
ernu 4.400 mensen meer gevoed moesten worden.

Een politie-agent zei: „Ik ben blij, dat de Engelsen 
dit nu eens moeten opknappen, ik heb' het twaalf 
jaar moeten doen en heb er meer dan genoeg van.” 

W at moest er om gaan in de harten en hoofden 
van de mannen, vrouwen en kinderen toen ze aan 
wal stapten in het land waar zes millioen Joden 
de döod hadden gevonden! Dat hun geestkracht 
ondanks alles wat ze meegemaakt hadden, ondanks 
al hun desillusies, nog niet gebroken was, bleek 
uit het lied, dat veleaJiunner aanhieven, toen ze 
het schip verlieten. Het was het Partisanenlied 
van de Poolse Joden: „Je moet nooit denken, dat 
dit je laatste weg is.”

En daar gingen ze met hun armzalige bagage, 
geduwd in goèderënwagens, 4.400. Vierduizend 
vierhonderd, die geen plaats hebben om hun hoofd 
neer te leggen, vierduizend vierhonderd, waarmee 
gesold wordt. Mensen, of goederen?

Waarom we dit droeveige verhaal in Spartacus 
plaatsen? Er zijn zoveel van die droevige verhalen, 

. Duizenden en duizenden qiensen zijn op drift. In 
China, in Indonesië, in Italië, in Oost-Duitsland. 
óveral zwerven dakloze desperado's. Kampen vol 
met ,D.P.s (verplaatste personen). Mensen, waar
voor geen plaats is. Juist, daarom verschijnt dit 
verhaal in Spartacus. Omdat dit verhaal een sterk 
bewijs is, dat er in de kapitalistische wereld geen 
plaats is voor duizenden en duizenden mensen. Om
dat ze zo bezitloos, zo ontworteld en zo wanhopig 
zijn, dat ze geen bruikbare winst-objecten meer 
kunnen zijn. Het kapitalisme kan de gevolgen van 
de rampen-, die het door de oorlog over de wereld
gebracht -heeft niet aan. Met de slachtoffers van
zijn misdrijven wordt gesold uit onmacht. De be
zittende klasse is niet bij machte de millioenen 
ellendigen een plaats ondpr de zon te geven, hen 
in slaat te stellen, hun vernielde 4èven*. te her
stellen. •— „

Regeringszorgen
In een ajtikel over de subsidies, die 

het Rijk toegeeft op de prijzen van onze 
levensmiddelen, schrijft „H et V rije V olk” 
onder meer, dat eeni bedrag van 500 mil
lioen door de regering w ordt bijgepast,, 
omdat de prijzen op de wereldmarkt 
maar niet willen zak'ken doch steeds stij
gen. Z o  w ordt b.v. aangegeven, dat voor 
de grondstoffen, nodig v o o r  de fabricage 
van margarine, zo veel betaald moet wor
den, dat zondèr subsidie een pakje mar
garine wél 55 to t 60 cent zou moeten 
kosten. O ver het geheel genomen kpmt 
men to t de Conclusie, d a t per week ge
middeld drie gulden aan subsidie per 
gezin van de regering w ordt ontvangen.

Je zou haast medelijden kunnen heb ' 
ben met de"- arme, geplaagde regering, 
die bij alle narigheid die zij in Indonesië 
en elders ondervindt, ook nog voor de 
voeding van he t „volk” moet zorgen. 
500 Millioen per jaar, w a t een geld. En 
om de Indonesiërs de vrede te brengen 
kost per jaar 1000 millioen.

Brood en vrede is duur. D e arbeiders 
zullen de productie moeten opvoeren, 
voornamelijk voor d e  export, d a t zal de 
zorgen van „onze” regering verminderen*

»
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A d  D  c  i  n  c  i  u  T  c  t u  Bij het gehele plan van overheveling
W \  E  I  B  M  I  M  t  I  . v an  w erkkrachten naar de bevoorrechte

mm ■ m ^  Jp*, industrieën, werden enige richtlijnen aan-
B • I  _  ,’M u . i A ï ^ ' *  gegeven..

in de nieuwe slag om Î Cfl kunnen laten overplaaisen naar de
meer vitale bedrijven en verondersteld

De slag om Engeland in 1940— '41 arbeiders er zachtjes aan op voorbereid. dan ' d a t zc het recht zuUcn be’
werd gestreden met vliegtuigen en ander Z o  w as het eerst de bedoeling zoals houden' wCf r °P hun oude plaats terug
oorlogstuig; in de „nieuwe slag om Enge- we hierboven reeds schreven, zoveel mo- te kunne,n komen- indien ze elders niet
land’ is deNïxport van industrieproducten gelijk te vermijden arbeiders naar andere meer nodl& ziJn - ('Het gouvernement is
het strijdmiddel, dat de Engelse bezitten- districten over te plaatsen hetgeen qe- ZetI voorzichtifl in haar uitdrukkingen
de klasse haar zelfstandige* plaats in de zien de ook m  Engeland heersende’ wo- omi.rent d<:2e * fak0
kapitalistische wereld moet helpen be- nindnood, grote bezwaren op huisves- , werkzoekenden zullen verder, via
houden. De Arbeiders in de bedrijver tinasgebied voo* hen zou me'ebrenqen rijksarbeidsbeurzen, in de voor hen
vormen het leger, dat d eze 'strijd  moet M aar later moest Tsaacs minister van- ™eest Pa ss e n d e  bedrijven geplaatst w o r-
voeren, door veel én goedkoop te pro- arbeid, meedelen, dat aangezien de posi- . „ meent’ d a t- cr ecn S»-« *  „re
duceren, opdat hun arbeidsproducten tie op handelsgebied nu zo ernstig was. scrvoir van werkzoekenden zal o n t-  
kunnen worden uitgev#erd é.i .ieviezen de noodzakelijke, gedwongen • verplaat- f taan- do°rda t kleine en voor de b in n e n - 
(d.i. buitenlands geld) opleveren, die sing van arbeiders zal afhangen van het Jandse marJct werkende bedrijven, d o o r 
men anders in Amerika moet lenen. ’ aantal dergenen, die zich vrijwilliq op- ?et *nkri“ Pen van hun toewijzing aan

Alles, letterlijk alles in Engeland is er geven voor de exportindustrieën. brandstoffen, en grondstoffen, een groot
op gericht export te verhogen. V oort- De bedrijven, die voor minder belang- surPlus van werklozen zal geven, 
durend houdea de verschillende autori- rijke markten werken, of voor de binr Vervolgens zullen diegenen, die door
leiten voeling met elkaar om de beste nerlandse handel, hebben al bericht ont- iraiddcl ya"  de arbeidsbeurzen werk zoe- 
middelentezoeke-n, om dat doel te bereiken, vangen, gekort te worden in het ontvan- kcn> ke“s kunnen doen uit een lijst van 

Als-eerste taak w ordt genoemd de in- gen van grondstoffen. Daardoor zullen industrieën. W eigeren ze daaruit te kie- 
dustrie  te helpen in het verkrijgen van d u s een  aantal werkers vrij komen, die zen’ dan zal een plaats van hoger 
alles, wat leiden kan het doel (verho- dan  n a a r  de belangrijker bedrijven ge- hand worden aangewezen. Vo<?r tew erk- 
ging van de export) te bevorderen. V er- zonden worden. stelling  in bedrijven gelegen buiten de, i
schillende commissies zijn ingesteld, die ■ V oorlopig zal dit een aantal van plm. tegenwoordige woonplaats van de arbei- 
vrijwel onbeperkte macht hebben op  het 40.000 mannen en vrouwen betreffen. Er ders> *«Hen allereerst de ongehuwde in 
gebied, waarvoor zij iijn  aangewezen, zijn natuurlijk honderden die. proberen ^rim erking komen.
Zo zullen de grote exportindustrieën zullen er tussendoor te glippen, maar ook Ongehuwde vrouwen, gehuwde mannen
voorrang krijgen bij de toewijzing van die zal men trachten te achterhalen. en gehuw de, vrouwen,, zonder kinderen
grondstoffen. En als men weet, dat ver- . -.Dan is er nog een aridere klasse van beneden 15 jaar. zullen „zo dicht moge-
tegenwoordigers uit de ministeries ■ van hen., die proberen a'an tfe gedwongen te- hij hun woonplaats tewerk gesteld
arbeid, brandstofvoorziening, landbouw, werkstelling te ontkomen. Toen ongeveer worden.
buitenlandse zaken, van de dominions en 5 weken geleden (we schreven daar V oor hen. die zich met een gedwongen
kolomen zitting hebben in de verschillen- reeds over), de regering haar plannen overplaatsing buiten ,hun woonplaats niet
de gon^té’s, is het té begrijpen, dat de ter verhoging van de texport tot iedere kunnen verenigen, worden raden van be-
groot-industrie niets te kort zal komen, prijs, aankondigde, werden zij, die in roep ingesteld. Huiselijke en financiële

” j*.*,dc a rbeiders betreft zal er, „w aar leidersposities geplaatst waren en admi-, omstandigheden zullen in aanmerkinq qe- 
mogehjk plaatselijk gezocht worden nistratief personeel, uitgezonderd. Sinds nomen > orden . W anneer al deze maat- 
naar extra arbeiders om het verplaatsen^ die tijd is het aantal z.g.n. leiders en van regelëh nog niet afdoende zullen blijken
van werkkrachten naar elders (andere hen, die tot de uitvoerende sta f behoren, te zijn, zal ér nog een vierde mogelijk-
Plaatsen) te voorkomen. Nu is het type- aanzienlijk groter geworden. W aarschijn- heid open gehouden Worden, dezelfde die
»end. dat de plannen orh arbeiders naar lijk zal dan ook getracht worden, al de- wij in N ederland tijdens de bezetting zo
de z.g.n. vitale bedrijven. (d<t zijn de in- genen, d ie eeij leidende positje Vervullen goed gekend hebben? het-z.g.n. „uitkam-* 
Austritten, die voor de uitvoer het be- in, mirtder belangrijke (voor de export)^ men van een bedrijf '. dan natuurlijk 
angnjkste zijn > over. te hevelen, hij stuk- bedrijven eri onder de 50 ':•% ? ' iö*  weer van dje industrieën,; di* niet nood-

r J1 worden gepubliceerd. ,  ̂ w a l  men, hier noemt, «fleer vitale ttedrij^ v zaftelijk *ijn v o o r‘de uitvder. D at ta l  door *
*ed^c d^g B äijh teft de. b ltö e n ;e r .le f t ve^. onder tè; brengen ..: ^ p t^ tÄ lijk e  fiistarities ^eb e iéen /-w aarin

o v e r 'en  o p  f i t  Wijze worden de ; V r-M  ; r  ' — A V» werkgevers vakverenigingen el?'plaatse-

• ’ .............  • ;• ■ f



P O O L 8 B  S T A K i a f f t
Een speciale cortespondent van de 

„N ew  York Tim es” , w eet te berichten, 
dat 40.000 „ textielarbeiders in Lodz 
(Polen) 15 September in staking zijn ge
gaan, als protest tegen de eis. dat zij aan 
vier machines per man zouden moeten 
berk en , inplaats v a a  aan twee.

De dagploeg van de Poznanski-fabrie- 
ken. de grootste van alle textielfabrieken 
van Lodz, begon de staking, de nacht
ploeg volgde en tezamen bleven zij in de 
fabriek gedurende de nacht van 15 Sep
tember. • T

De politie trok een gordel om de fa
briek e n 'lie t niemand er in of eruit, be
halve de 80 „belhamels", dief ze er zelf 
uithaalde, en in de gevangenis stopte. Ge
durende de volgende dagen vonden in 
zeven of acht andere bedrijven sympa- 
thie-stakingen plaats, to t bijna een derde 
deel van de textiel-industrie in Lodz stil 
textielarbeiders bestaat uit vrouwen. Het 
lag. M e e r. dan de helft van de Lodz’er 
aantal stakende vrouw en bedraagt on
geveer 30.000. Hoewel de officiële be
richten het gebruik »an geweld door de 
politie tegenspreken, geven ze toe. dat 
de politie de mannen en vrouwen uit de 
fabriek haalt en arresteert.

De leiders van  de Communistische, zo
wel "äls de socialistische partij, plus de

lijke overheid vertegenwoordigd zullen 
zijn. -

Als allerlaatste maatregel acht de re
gering nog een z.g.n. industrieële dienst
plicht mogelijk, zoals die ook tijdens de 
oorlog gold. M aar, zoals 'Mj. Isaacs, de 
arbeidsminister zegt, een dergelijke me
thode zou de regering „verafschuwen” 
en die zou dan alleen worden ingevoerd.

'Het is . niet te ontkennen, dat de La- 
bour-regeyng, die de leiding in deze slag 
om het behoud van het kapitalistische 

c Engeland op zich heeft genomen, haar 
arbeidsleger met soepelheid en kundige 
hand in de strijd wil brengen. Z e  zal er 
op uit zijn, de arbeiders er toe te brengen 
vrijwillig alle' lasten die deze strijd met 
zich mee brengt, op zich te nemen. Lukt 
d a t niet, dan gebruikt zij evenals de 
H itler- en S ta lin -regering ,'a lle  machts
middelen die haar ter beschikking staan. 
De Engelse arbeiders, w aarvan een ge
deelte, (de mijnwerkers - in Yorkscire) 
reeds getoond heeft, d a t ze niet zonder 
w eerstand de gevraagde offers willen 
brengen, staan  voor een tijd van zware 
strijd; van strijd tegen de verscherpte 
kapitalistische uitbuiting onder leiding 
van  de Labour-regering. W ij staan nu 
'nog pas aan het begin. W a n t de niéuwe 
slag om in g e la n d  kan voor de bezitten
de klasse alleen* gewonnen worden, als 
tegelijk . de  ̂ be idersk lasse^  geheel is on
derworpen.

voorzitter van de Poblse vakverenigingen 
bezochten in de afgelopen wëek Lodz, 
en poogden de staking* te doen beëindi
gen. Echter, heden 23 September, is 
slechts een deel w*er aan het werk ge
gaan ^en niemand weet of de stakers dan 
wel de regering het gewonnen heeft. 
Voornamelijk, omdat,, de 'Poolse pers de 
staking doodzweeg. Volgens de Poolse 
wet hebben de arbeiders het recht te 
Staken, m aa r...... %.nict voor politieke
doeleinde A,” .' ,

Natuurlijk beweren de partijleiders, dat 
de staking georganiseerd is ,dt>or „reac- 

. tionnaire Elementen, om de arbeiders-een- 
heid te verbreken."1

De eis tot verhoging van het arbeids- 
tempo w as een póging om de ernstige 
achterstand in de Poolse textielproductie 
in te halen. O p 11 September was het 
productie-cijfer 30 pCt. beneden het pro- 
ductie-plan .van 1947.

De eigenlijke oorzaken van de staking 
liggen dieper. Sinds enige tijd wordt door 
de regering de Stachanov-methode in de 
Poolse industrie tdegepast. Een Silezische 
mijnwerker, had het namelijk gepresteerd 
zijn cfagelijkse productie met 70 pCt. te 
verhogen. Hij w érd onmiddellijk tot
Poolse Stachanov gebombardeerd, aan 
aVlk arbeiders to t voorbeeld' gesteld en 
een campagne werd ingeleid, om de pro
ductie op ieder terrein, te verhogen. Er 
w erdeü productiewedstrijden gearran
geerd tussen de verschillende takken van

industrie, o.a. tussen de textiel- en mijn
industrie. Deze staking heeft de gehele 
lyimpagne verstoord.

De textiel-arbeiders van Lodz»-hebben 
duidelijk aangetoond, dat ze niet gediend 
zijn van de staatskapitalistische uitbui- 
cingsmethoden, al gaan deze ook schuil 
achter socialistische frasen.

'D e  Lodzër textielarbeiders hebben een 
revolutionnair verleden en hebben reeds 
meermalen de spits afgebeten voor hun 
Poolse broeders. Deze strijd zal moeilijker 
voor hen  zijn dan  ooit. De enige steun, 
die zij kunnen krijgen in deze strijd, is 
die van de Poolse arbeiders zelf; op hun 
oude leidérsorganisaties hoeven zij niet 
te rekenen. Hoe zij ook uit deze strijd 
mogen komen, een volkomen nederlaag 
kan .het nooit voor hen~Worden, omdat 
het feit, dat zij in staking zijn gegaan 
tegen de staatskapitalistische uitbuiting- 
raethoden, reeds een overwinning is.

Het feit* dat zij de regeringscampagne 
in de war hebben gegooid en daarmede 
de propaganda-m achinerie van  het stali
nistische regiem hebben verstoord bewijst 
dat de Poolse textiel-arbeiders, ondanks 

, de jarenlange druk w aaronder zij geleefd 
hebben, nog niet murw zijn. H et bewijst, 
dat zij weten w at de bedriegelijke pro
paganda van de stalinisten w aard is, en 
da t zij weten dat e r  een macht is, die. 
zij tegtenovër die Van de staat kunnen 
stellen. De macht van  de werkers uit de 
bedrijven, de macht van het srakings^ 
wapen. s

Wij hebben nu gezien, dat de vraag naar het 
buitenlands betaalmiddel de wisselkoers doet stij
gen. hetgeen gouduitvoer tengevolge kan hebben, 
namelijk wanneer het'/u.tvoeren van goud voor
delige»* wordt dan het kopen van- vorderingen, 
wissels öp het buitenland, tegen de gestegen wis
selkoers. Als dit plaats vmdt spreekt men van een 
ongunstige , betalingsbalans. Deze betalingsbalans 
zelf was echter nooit feitelijk samen te stellen. 
Men kan wel de in- en u.tvoer van een land na
gaan, maar niet alle vorderingen die ontstaan b.v. 
uit „diensten” door de scheepvaart verricht e.a. 
die alle de „betalingsbalans” beïnvloeden. Uit het 
dalen der goudreservw maakte men dus op, dat.de 
betalingsbalans ongunstig „passief” was. Dit te nu 
anders. Alle deviezen, wordetT thans gecontroleerd, 
zodat afgezien van iwat illegaal ovei* de grens 
gaat. men ieder gedeelte van de dag. een betalings
balans zou op kunnen maken.

Onze conclusie is dus, dat de bewegingen van 
het goud afhankelijk zijn van in- en uitvoer. die 
op hun beurt weer worden bepaald door het con- 
currentie-vermogen van een land, waarin betrok- 
ken moet worden de politieke en militaire macht 
die be de toch ook weer in dienst zijn van de 
wedijver onderling, dér staten en imperia.

Het is nu duidelijk, waarom'de regeringen altijd 
angstvallig toezagen, op de bewegingen van het 
goud. Zit gaven een’ totaalbeeld van de staat van 
s«kên. W ant blijft het goud afvloelen, dan gébeu- 
i t a  er vreemde dingen. Het afvloeien va® goud, 
dat de stijging van de wisselkoers qp het buiten
land moet corrigeren.' kan niet eeuwig doorgaaa. 
Er komt dua een moment waarop dc wisselkoer«

______________________________________________________

A  HET GELD (Go Is waardemeter)
n. n g  . ., ■ —  1—  . ■ ■- ■

Yan de Maaskant
De vorige maal schreven we over die 

tweede klas lassers van P. Sm itrdie alleen 
eerste klas werk wilden leren in de baas 
z’n ,tijd als ze er voor betaald w erden en 
die zo maar in staking gingen, toen dit 
werd geweigerd. Nou, staken behoeven 
ze ten minste niet meer te leren. D at 
kum en .ze  al zou je zo zeggen. W an t, ?e 
staken nog. T o t groot leedwezen natuur
lij^ van* P. Smit en....... de Uniebondei)
ondér aanvoering van Jan W ach t.
T O  ja, die Jan W ach t.'M o e t een reuze 
kerel, wezen als je zo hoort. En gezien 
dat ie is onder de metaaljongens. Als 
rotte kool bij de groentevrouw. E n  als 
je dat zo hoort vertellen, dan kan die 
Jan W ach t mét Uilenspiegel zeggen: ze 
hebben een pest aan me doch ik m aak 
het er naar. D e «takende lassers hebben 
een manifest uitgegeven over de oorzaak 
van het conflict, en tevens de houding 
daarbij aangenomen door de Uniebonden, 

’ dat een oproep tot steun inhoudt. Prompt 
gevolgd door een tegen-mariifest van de 
Uniebonden welks inhoud zeker door de 
directie van  P. Smit gunstig zal zijn be
oordeeld doch w aarover de arbeiders 
ze'den, dat het yuil_,cn arbeidersvijandig 
was. W e  houdènToris aan~het oolrdeel van 
deze arbeiders, vooral ook wanneer ar
beiders van Boele, P o t en andere werven 
berichten dat daar de z.g.n. luidspreker- 
auto’s van de Uniebonden verkondigen

' • :  • - ‘ 
dat men geen steun aan de stakers van
P. Smit moet vèrlenén|>

H et is wel jammèf; doch de uitwer
king van deze „propaganda" schijnt pre
cies omgekeerd te wferken. De eerste 
week reeds hadden alleen de jongens 
van P. Smit al zo'n f  -1000.—r bij elkaar, 
terwijl daarnaast ook nog steunlijsten 
bij andere fabrieken liepen.

H et w erk op de wetf van  P. Smit stag
neert intussen in belangrijke mate. De 
kokers b.v. lopen zo'fa beetje vliegen te 
vangen, terwijl ook het andere werk 
slechts zeer moeilijk Voortgang kan  v in 
den. E n  moreel en financieel staat deze 
staking er dus zeer gunstig voor en zal 
het slechts van de vasthoudendheid van  
de betreffende arbeiders afhangen of hier 
een overwinning bevochten kan worden. 
Een overwinning, d i^ v a n  verder strek
kende betekenis zal 3 jn dan alleen voor 
d*:ze lassers. '
‘ D e lonen ook 'van  de overige afbeiders 
bij P . Smit zijn belangrijk lager dan 
overal e ld e rs / Ondanffc het feit, dat een 
zeer groot deel van hen georganiseerd is 
in één der Uniebonden, is tot op heden 
nog steeds geen belangrijke verbetering 
bereikt. A an de nu stakende lassers dus 
de taak  om hun mede^arbeidérs te tonen, 
niet alleen door middel van de vakbon
den geen verbetering is te bereiken, doch 
ook om aan die zelfde, mede-arbeiders te 
tonen dat er maar één weg is welke naar 
verbetering voert n.1. d a t  ze het zelf zul
len moeten doen.

Dat wil dus peggen, dat'alles, wat in het buiten
land moet wórden gekocht in prijs stijgt, welke 
verhoogde prijzen weer belemmerend werken t.o.v. 
de uitvoer.

Indien b.V. een fabrikant van rubberartikelen. 
vóór de devaluatie (waardevermindering van het 
geld ten opzichte van het buitenland) voor een 
partijtje ruwe' rubber 1200 gulden moet betalen, 
omdat de wisselkoers van het pond 12 is, dan zal 
hij na de devaluatie b.v. 2000 gulden moeten be
talen, omdat nu het pond 20 gulden kost. ‘De' rub- 
ber-artikelen, die hij nu fabriceert, moeten dus 
duurder verkocht worden, en de wissels die iiij 
uitschrijft luiden op hogere bedragen. Wanneer 
wij nu bedenken, wat in onze vorige artikelen i* 
uiteengezet, nameli|k dat. het de stroom van «wis
sels is, die de bank „koopt” en in geld verandert, 
dan is het duidelijk, dat door de verhoogde be
dragen dezer wissels er meer geld ia de maat
schappij vloeit; nu echter zonder dat er ook een 
meer aan producten ln de samenleving stroomt 
Het sumlus bedrag, door de devaluatie geschapen, 
is *■ gedekt door goederen, zodat de devalua
tie o r tegelijk tot inflatie wordt. (Vermeer
dering van ongedeki geld). 1 ’

Tegenwerkende tenden zen, die juist een verho
ging der ultvoer bewerken, kunnen zijn; bedrijven, 
die met grondstoffen, werken uit het eigen land. 
Daar de eigen Vdhata goedkoop Is, men meer gul
den* krijgt voor een pond ab  vóór de devaluatie.blijft stijgen tn  dan Ireedt devaluatie in. De prijs den» krijgt voor. een pond ab  vóór de deval 

der ponden blijft stijgen tot 1 13-14-16-20 cnz.kunh«n deze bedrijven nu föed concurreren

werkt de devaluatie dus hier stimulerend voor de 
uitvoer. O f dus een devaluatie wenselijk is voor 
het bedrijfsleven, hangt van velerlei omstandighe
den af.

Eén ding is zeker, voor de arbeiders is zij altijd 
nadelig, zij kunnen bij de stijgende prijzen minder 
voor nun loon kopen. Indien wij dus van een 
goud-reserve spreken, dan lijkt ons dit de juiste 
benaming, want ook hi r is het goud geen waar
borg voor de waarde-vastheid van het geld. Zoals 
wij bóven hebben gezégd is dit de concurrentie, te 
zamen jnet de politieke en militaire krpcht die een 
land kan ontwikkelen. De stijgende of dalende 
goud-reserve is in zekere zin niets meer dan een 
spiegel, van het economisch leven. Dat dé munt 
ook anders in stand gehouden kan worden, heeft 
Duitsland voor de oorlog bewezen. Het had geen 
goud en toch hield het zijn munt in stand. Ieder, 
die uit Duitsland importeerde naar Nederland, 
moest voor een mark 75 cent neerleggen. Dat er 
goedkopere „reismarken, spermarken enz. waren, 
kunnen wij als bijkomstige oinstandigheid ,yer- 
waarkxeen. W ij hebben vroeger in, dit orgaan 
reeds meerdere malen laten -»Jen, hoe Duitsland 
door centralisatie en contröle van zijn ultvoer zijn 
betalingsbalans ln een Juist evenwicht wist te hou
den en de industrie weer op gang wist te brengen.

U er dus, noch voor het binnenlands goederen
verkeer, noch voor bet goederenverkeer met bet 
buitenlaqd een korrel goud nodig, dan vragen wij 
ons a l -wat voor functie verricht dan h e tg o ó d in

onze kapitalistische goederen-productie? Dat is’ de 
functie die hel van ouds heeft vervuld. nL die 
van waarde-meter. Het is de stof waarin alle an
dere goederen hun waarde uitdrukken. Waarom 
zouden de goederen hun waard ook niet b.v. in 
kolen uit kunnen drukken? Natuurlijk kunnen zij 
dit. Wanneer Duitsland Inden ruilde voor Argen
tijns graan, dan werd de waarde van het graan 
in kolen uitgedrukt en del waarde van de kolen 
in graan. De kolen en het .graan zijn echter geen 
„algemene” waarde-meters.- Door de' bepaalde 
eigenschappen van het goad, —  zie onze vorige 
artikelen — werd het tot algemene waar. In een 
maatschappij waar warenproductie plaats vindt, 
treden producenten en consumenten niet direct met 
elkaar in verbinding. De warenruil geschiedt langs 
eén omweg. Iedere waar wordt éérst veranderd 
in geld, d a t daar het het-goud vertegenwoordigt 
en het geld slechts in de ^maatschappij vloeit al 
naarmate er goederen aan vooraf zijn gegaan ter 
waarde van de hoeveelheid goud, die dit geld 
noemt, als goud-eq ui valent kan dienen.

Meten sluit in rekenen, optellen, aftrekken enz. 
De functie van waarde-meter sluit dus in die van 
reken-eenhe d. Men kan geen goederen van ver
schillende hoedanigheid ea in verschillende hoe
veelheden blf elkaar optellen en aftrekken. Dit 
gaat echter wel als men ze eerst tot goad herleidt.

Dit hertelden geschiedde’reeds vroeg in de his
torie der warenruil als Vanzelf, zonder dat- de 
mensen zich daarvan bewuÄ waren Hét goud lijkt 
ons nu iets, dat Urwaardf onveranderlijk is. een 
vaste «basis, een „standaard ”. Dat het echter evien 
wisselvallig van waarde is *h alle ander« goede
ren. zullen wij In eén volgend artikel.aantonen.

„Bevrijde" wereld
,  De Britsche regering heeft de Joden 
van de „Exodus” , die in tw ee kampen, 
nabij Lübeck zijn ondergebracht, aange
boden om naar Frankrijk terug te keren, 
welk land zij verlaten hadden „zonder 
permissie” . „Indien de Joden weigerden, 
worden zij beschouwd, in de Britse zone 
van Duitsland te  verblijven u it vrije wil. 
Degenen die, besluiten/  naar Frankrijk 
terug te keren, zullen to t aan  het tijdstip 
van hun vertrek het tegenwoordige rant
soen blijven ontvangen, n.l. 2.800 calo
rieën, dagelijks. Degenen die weigeren, 
rullen beschouwd worden als Duitse con
sumenten en het rantsoen ontvangen, da t 
iedere D uitser krijgt, n.l. 1500 calorieën, 
dagelijkV” .

In  Schotland staken de mijnwerkers 
nog steeds en 'de staking breidt zich uit. , 
24 September staakten te A yrshire 7500 
mijnwerkers - en in  de omgeving vaq 
Edinburg ^omvatte de staking 12500 man.

Onnodig té zeggen, dat de vakvereni
ging de staking afwijst en de arbeiders 
aanraadt het w erk te hervatten en het 
resultaat van  haar onderhandelingen af 
te wachten.

■—  o —  * ’ ' •*

In Italië staken 35000 employes van 
het technisch en administratief personeel 
in de textiel-industrie. M en vreest in re
geringskringen, da t binnenkort de gehele 
textiel-industrie komt stil te  liggen. D e 
staking van boerenarbeiders in  de dis
tricten van Rome en Arrezzo w ordt 
voortgezet, hoewel de illegale bezetting 
van het land is opgehouden, nadat de po
litie had gewaarschuwd dat de leiders 
persoonlijk verantwoordelijk zouden w or
den gesteld.

■— o —
*

In T riëst staakten 12000 havenarbei
ders. Deze staking w as zo. effectief, da t 
geen enkel schip geladen of geloqt w erd % 
in^de haven van  Triëst.

H et schijnt da t in* Italië twee grote * 
vakverenigingen zijn, de Cam éra del 
LaVoro. die niet a an  de staking deel
namen, en de Sindicati Uniti» die wel aan 
de staking deelnam. In een nachtelijke 
bijeenkomst, gehouden' 'Dinsdag 23 Sep
tember tussen de militaire regering en 
de beide vakverenigingen, l(wamen deze 
tot overeenkomst. N egen gearresteerde 
leden der Sindicati U niti zouden „provi
sorisch'’ vrijgelaten -worden, zij zouden 

'binnen acht en veertig uur verhoord wor
den. Verder, beloofde de regering aHe 
uitgesloten leden d e r Sindicati Uniti w e it— 
te verooKfawc». op fcét werk terug te 
keren. D e Sindicati Uniti leiders beloof
den «lat hun leden enmiddeUi}k weer aan  
hë« werk zouden



P E R S P O L E M IE K  

EN P E R S H U M O R
N aar aanleiding van een bericht in* 

het Handelsblad van 10 Juni, waarin ver
slag werd g eb rach t van een Nederl. tex^ 
tielshow in N ew -Y ork en, waarin werd 
medegedeeld, dat e en v van de N eder
landse woordvoerders verklaarde, dat 
van de totale textielproductie meer dan 
60 pCt. werd uitgevoerd, schreven wij op 
12 Juli in Spartacus een artikeltje onder 
de titpl „ai!”.

W ij wezen er op, dat hier door rege- 
ringsinstanties steeds w erd medegedeeld, 
dat slechts een gering percentage van de 
productie werd uitgevoerd, doch dat dit 
nu blijkens de loslippigheid van een Ne
derlandse vertegenwoordiger in New 
York meer- dan 60 pCt. bleek te be
dragen.

W ij ontvingen daarover een schrijven 
yan de N .V . H ollandia Fabrieken Kat
tenburg en Co. Daarbij wordt een uit
treksel overgelegd van de door één harer 
heren als woordvoerder te N ew  York 
uitgesproken rede. D aaruit blijkt, dat het 
H andelsblad een verkeerde w eergave van 
deze passage had gebracht. Om trent de 
export werd geen percentage genoemd. 
D e directie van Kattenburg en Co. heeft 
aanleiding gevonden de redactie van het
H. B. en onze redactie rectificatie van 
d it bericht aan te brengen. W ij voldoen 
hiermede aan dit verzoek. M et de ophel
dering die wij nu ontvingen is dé aan
leiding van ons artikeltje weggenomen, 
w aarover Kattenburg en Co. in haäf brief

Momentopnamen in het 
land van de dollar

'Deze week 'begint ^e  uit zeven wagons 
bestaande „V rijheids-Trein” haar re.s 
door de Verenigde Staten. Z e  zal drie
honderd steden bezoeken en de V erenig
de Staten in de lengte en breedte door
kruisen. Vijfduizend schoolkinderen gaven 
het vertrek van de trein de nodige wij
ding, door in spreekkoor de volgende 
eed at te leggen:

Lk ben een Amerikaan, een v/c\\z Ame
rikaan.

Vrij om te spreken —- zonder vrees. 
Vrij om mijn eigen God te aanbidden. 
Vrij om te getuigen w at ik denk, dat 

góed is. - ‘v •
Vrij om te opponeren tegén w at ik 

denk dat verkeerd 'is.
Vrij om degene kiezen, dfe nrijn; 

land  zullen jrefgénén.v ' y N '-*:-
Rit erfgoed 'der vrijheid Wil ik  in  stand 

houden voor mïfzeK e n 'd e  r,g(She!e ïnejis- 
heidi

Dezelfde dag dafï:' äe  lrVrij1ieiästrei« •

4 ; .

schrijft, „indien dit bericht op juistheid 
zou berusten, was Uw commentaar zeer 
zeker op zijn plaats."

O ndertussen, katoen ei  ̂ kunstzijde-in- 
dustrie w erken volgens bedoelde rede op 
60 pCt. en de Wollindustrie zelfs op 120 
pCt. van de vóór-oorlogse capaciteit. W ij 
zouden het nu toch wel op prijs hebben 
gesteld te vernemen, hoeveel dan werke
lijk w ordt uitgevóerd. O f met andere 
woorden hoeveel "er hier voor de beyol- 
king overblijft van die 60 ën 120 pCt. 
van de vóór-oorlogse capaciteit. Afgezien 
van w af dan naar andere landen gapt, 
zal verder de N ederlandse textielshow in 
N ew  York ook wel^ niet vóór niemendal 
zijn gehouden. Opvoering van de reeds 
bereikte exportcijfers zal zeker in de be
doeling liggen. y ,

ADIEU. ’
Vrij N ederland legt onder bovenstaan

de titel de vinger op een passage uit oris 
boofdartikel Van 6 September „De Joodse 
tragedie” , luidende:

„Deze N.S.B.ers behoren niet tot 
een bepaald ras, ze hebben zich alleen 
in de strijd om' de macht tijdens de 
tweede wereldoorlog onbetrouw baar 
tegenover de N ederlandse natie gedra
gen en zijn daarom uit het leven ver
wijderd.”
W a s  het ons radicalisme, dat ons het 

woordje „maatschappelijk” vóór „leven” 
deed overslaan? Zover ging inderdaad 
het „Vrije N ederland” niet. En .l]et 
„adieu” van „Vrij N ederland” aanvaar
den wij dan ook graag als goedgeplaatste 
grap, op onze fout.

haar reis door de V .S. begon, werden 
te Los Angeles vier arbeiders gearres
teerd. Zij droegen maskers in een de
monstratie, gericht tegen de T aft-H arley  
Bill (een wet, die stakingen verbiedt). 
De maskers stelden carricaturen van 
T aft voor, en de demonstranten droegen 
opschriften met zich mee als: „W ij heb
ben minder te eten, en U M r. T aft?”

De politie arresteerde de arbeiders op 
grond van een wet, die maskerade in 
het openbaar verbiedt.

O ver vrijheid gesproken, het staat 
iedere huiseigenaar in de V .S. vrij om 
zijn huis te verkopen. De nieuwe eige
naar is dan op zijn beurt weer vrij, om 
hët huis té bewonen en de huurders er 
uit te goojen. Heb je dus geen géld ge
noeg om een huis te ‘kopen, dan zal je 
het móeten huren en het risico nemen', 
dat je er ieder ogenblik uitgegooid kunt 
worden, omdat de eigenaar het zelf wenst * 
te  bewonen. G eregeld lees je in de kran
ten de geschiedenis van families met 
kinderen, die om d é 'd rie  maanden m oe-' 
ten verhuizen, en, hun zwerftocht beëin
digen in/het pólttiebureau of in een oude 
auto. De _ koopprijzen van huizen ' zijtt 
fab e lach tig h p o g . V Jat: ja, vrijheid; is een 
heeriijk ding! "r' ••• •■■'.> ïy  • ' . '4%

(

Het juiste onderzoek
Om de geest van verzet der arbeiden

de bevolking te remmen en af te reage
ren, publiceert „H et V rije V olk” regel
matig kolommenlange artikelen, over de 
onderwerpen, die die geest van verzet 
juist w akker .maken. Z o  verscheen dezer 
dagen weer een artikel over onze. textiel- 
voorziening, w aarin onder meer het vol
gende w ordt gezegdf

„De productie van wollen stoffen van 
Tilburg is voor dit jaar geschat op 38 
millioen vierkante meter. D aarvan gaat 
ongeveer 2 millioen voor uniformkleding 
naar het Rijk. V oor export 9>7 millioen 
vierkante meter bestemd.”

Als we ons herinneren, hoe „Het Vrije 
Volk” indertijd met veel tam tam de heren 
fabrikanten uit T ilburg om hun verval
sing van opgaven aan de kaak stelde, 
weten we ook wel, dat* hét grootste ge
deelte van onze textiel de grens overgaat. 
M et deze textiel en met onze roomboter 
en zo medé andere artikelen worden toch 
immers in de eerste plaats oorlogssche- * 
pen, tanks en vliegtuigen in het buiten-

• land gekocht en betaald om (onze kapita
listische) „orde” en „rust” in Indonesië 
te brengen, —

H et juiste onderzoek naar het geprodu- 
céerde aantal millioenen vierkante meters 
stof en naar de bestemming daarvan moet 
bij de werkers in die-bedrijven worden 
ingesteld. Alleen zij kunnen er belang bij 
hebben ons de juiste gegevens te verstrek
ken eri hun mede arbeiders aan te tonen, 
hoeveel textielpunten er kunnen worden 
aangewezen.

2e verantwoording 

„SPARTACUS OP DE VESUYIUS"
Over de maand September mochten wij als 

vaste bijdrage ontvangen:
J. H. B. te Z. ƒ 1.—: J. L. te A. ƒ 0.50; J. H. te

A. ƒ 0.50; J. V. te A. ƒ 1.—; J. de G. te A. f  1.—;
J. de G. te A. ƒ 2.50; H. G. L. te A. ƒ 10.—:
S. D. M. te A. ƒ 2.—; B. N. te A. ƒ 2v50; A. F. 
te B. ƒ 2.—; J. H. te A. ƒ 1.—; S. M. te s-H. 
ƒ 5.—; Th. M. te B. ƒ 7.50; P. K.-M. te B. f 5;—:
S. O.-M. te H. ƒ 7.50; O. S. te A. ƒ 3.—; T. U. - 
te Ai ƒ 10.: L. A. te A. f  0.24; J. V. te A. ƒ 10.—;
O. A, te A. ƒ 2.50; L. M. te 's-H. ƒ 10.^: D. M. 
te A. ƒ 2.10;,D. K. te A'. ƒ .50; J. P. te V. ƒ 1 .—:
B. B. te Z. ƒ 2.—; D. V. te s-H. ƒ 0.20; T. H. te 
R, ƒ 1.10; W . W . te H. ƒ 5 . - ;  J. B. te A. ƒ 1.50;
R  V. te A. ƒ 0.50; J. v. d. G. te Z. ƒ 5.—; H. T. 
te L. ƒ 1.—; G. P. te H. ƒ 2.50: J. P. te L. ƒ 0.50;
H. J. te S. ƒ 1.—: A. C. te K. a. d. Z. ƒ 0.20;
A. P. te G. ƒ 1.30; P. J. te A. ƒ 1.10; W . A. te
B. ƒ 2.50; J. de A. te D. ƒ 0.15; H. P. J. te 's-H. 
ƒ 1.75; A. Z. te D. ƒ 1.—; J. B. te L. ƒ 2.50: P. v. 
d. B. te H. 1.—r-; C. v.„D. te Z. ƒ 1.—; T. v. K 
te H. ƒ 1.50; H. S. te A. ƒ 7.50: B. W . te G.
ƒ 1.50; A. J. A. te R. ƒ 10.—; A. N. te U. ƒ 5 :^T ~  
& M. te Z. ƒ 5 . - ;  W . V. te K. ƒ 7,50; S. K. fe 
W . ƒ 0.50; A. B. te-A. ƒ 3.—: W. v. M. te 's-H. 
ƒ 15.—; J. D. te A. ƒ 5.—; G. F. te D f 7 . — :
O. M. te H. ƒ 2 —:>M. V. te N. ƒ 4,—; K. J. 
te A. ƒ 4.—. „ . /. i  ;

Vorige verantwoording''ƒ.162.97.
Totaal ƒ 361.51.' f  '  2 •
Rectificatie • vorige •’vcralitwobrdiaa 
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Chloroform door Comminform
In de Stalinistische wereld zal men niet 

vergeten zijn, de daar zo vaak gebezigde 
uitdrukking „G odsdienst is opium voor 
het volk.” Is dat daar wel het geval, bij 
óns niet. In ieder geval, „zeggen w at is,” 
beschouwen wij nog altijd als een deugd 
in de arbeidersbeweging. Daarom achten 
wij de titel van dit artikel volkomen ver
antwoord.

De dagbladen van omstreeks 6 October 
brachten ons de mededeling, dat op een 
in September in Polen gehouden confe
rentie van vertegenw oordigers van negen 
Europese communistische partijen het be
sluit w as genomen over te gaan tot de' 
vestiging in Belgrado van een Commu- 
nistisdi informatie-bureau (Comminform).

V ertegenwoordigd waren de partijen 
uit Rusland, Frankrijk, Roemenië, H on
garije, Yoego-Slavië, Bulgarije. Polen, 
Italië en Tsjecho-Slowakije.

De (hoe kan het
anders, w anneer schot in de nek en strop 
de normale correctie-methode op de „de
mocratie” in die kringen is geworden) 
„aanvaarde” verklaring over de inter» 
nationale toestand is duidelijk. De W aar-^  
heid behoefde werkelijk niet nader uiteen 
te zetten, dat de oprichting van dit „bu
reau" een barrière betekent tegen de 
Trumans en M arshalls. De verklaring 
zegt duidelijk, dat e r sprake is van een 
nieuwe rangschikking van de politieke 
krachten na de tweede? wereldoorlog !-^

MA an de ene zijde staat de politiek van 
Rusland, w aaraan lakoniek w ordt toege- 
vpegd” en de andere democratische lan
den.” A an de andere zijde vindt men de 
Verenigde Staten en Groot-Brittannië. 
Het kamp tegen het imperialisme van de 
heide laatstgenoemde landen, moet zich 
volgens, de verklaring verenigen.

H et^is vanzelfsprekend, dat een ieder 
hij herlezen van  dit bericht denkt aan de 
derde internationale (zaliger nagedach
tenis). ‘ ‘,s  .

De derde internationale, ontstaan uit 
de hoogslaande klassegojven na d e  eerste 
^ereldoorlog. De organisatie die. ondankj 
de . grootje verw achtingen, die het revo

lutionnaire proletariaat <in' de aanvang 
van haar bestaan omtrent ‘haar koesterde, 
de verlamming meemaakte en onderging, 
toen de Russische revolutie vastvroor in 
het staats-kapitalisme. De organisatie, die 
üiteindelijk een werktuig w erd in handen 
van de nieuwe heersers in Rusland. Hoe 
weinig er was overgebleven van een 
werkelijke arbeidersinternationale bewijst 
het feit. dat zij voor Tiet laatst in congres 
bijeen kwam in 1935, vier jaren vóór de 
tweede wereldoorlog. Door de krachtige 
amputaties en liquidaties in de jaren voor 
1935, was zij geworden tot een gehoor
zaam apparaat in handen van dé Russi
sche meesters, terwijl- ook de aangesloten 
nationale partijen volgzaam en kritiekloos 
doorvoerden, w at van bovenaf werd ge
commandeerd. H et vetorecht heeft Rus

sland waarlijk niet uitgevonden in de vei
ligheidsraad van de U .N .O . en wanneer 
„Dje W aarheid” de nieuwe Comminform 
betitelt met Veiligheidsraad van dè A r
beidersklasse, dan zal ook in die nieuwe 
veiligheidsraad het Russische vetorecht 
geldend zijn. * '
, v O ndertussen staat de internationale ar
beidersklasse voor de beoordeling van 
dSt nieuwe organisme. Organisatie der 
vredelievende volken, U .N .O . en V ei
ligheidsraad w aren en zijn bedrog voor 
de arbeidersklasse. D e aangesloten orga
nisaties, met inbegrip van Rusland, wa- 

jcenv en zijn kapitalistische, imperialisti
sche staten, hetzij hun systeem gebaseerd 
is op een betrekkelijk liberale.’ een ge- 
Jeide, of een staatskapitalistische econo
mie. • v ,

M aar juist, omdat' het staatskapitalis
tische Rusland ook Kapitalisme, ook im- 
oerialisme is, daarom taoet ook deze „vei
ligheidsraad van de arbeidersklasse” be
drog zijn. /} f."

Zij is een werktuig» in de handen van 
het Russische imperiöfsme en als zodanig 
voor de internationale arbeidersbeweging 
een groot gevaar. Zij beoogt het door* 
kruisen van M arshall-plannen enz. in 
Europa. Zij wil het' verzet van de ar
beiders tegen hun 'scherper gordende

uitbuiting beiiutten voor de Russische po
l i t ie k . De arbeiders van Europa zullen 

zodoende dienstbaar worden gemaakt aan 
het Russische staatsbelang, dienstbaar 
aan de Russische, ook imperialistische, 
belangen.
. Men kan het grote gevaar eerst dan 
onderscheiden, f/anneer men begrijpt, dat 
datgene w at in Rusland bestaat en groeit 
geen socialisme maar staatskapitalism e is. 
Men kan dit gevaar eerst dan werkelijk 
meten, w anneer men begrijpt, dat socia
lisme niet komt door een dienstbaar m a
ken van de arbeidersklasse aan staats- 

r kapitalistische belangen, maar slechts 
wanneer de arbeidersklasse zelfstandig 
gaat optreden. Dat brengt mee. dat zij

* inderdaad strijdt tegen kapitalistische uit* 
buiting, maar met het groeiend inzicht, 
dat hét einddoel is. het in eigen handen 
nemen van de productiemiddelen. Zij 
moet geen keuze doen. tussen het impe
rialisme van Amerika én Rusland, m aar 
tegen ie^er imperialisme en tegen iedere 
imperialistische oorlog het Internationale 
klassefront van de arbeiders, stellen. M en 

1 ziet. hoe politieke klaarheid in de strijd 
van de arbeiders nu meer dan ooit nood- 
zakelijk is. W ie  nu nog /w eeft op ge
dachten van verdediging van een „sowjetr 
unie” , die komt hopeloos terecht in de 
imperialistische kronkelpolitiek van een 
der beide wereldmachten, maar verliest 
de bodem van de zelfstandige klasse- 
politiek van het wereldproletariaat. H et 
gaat er de communistische partijen van 
de Comminform niet om dienstbaar te 
zijn aan de klassestrijd der arbeiders. H et 
gaat er hen om de artJeidèrs dienstbaar te 
maken aan één van de imperialistische 
fronten.

De strijd van de arbeiders benutten in 
de onderlinge imperialistische geschillen,

, ftën tot willoze werktuigen te maken van 
de Russische politiek, die taak  van  de 

-comminform is chloroform-politiek.' >
N aar onze mening is de ta ak  v a n  de 

werkelijk revolutionnairen daarm ede in  de 
komende tijd zw aarder geworden. In de 
strijd van de arbeiders m oet het beg rip  
zelfbeweging en zelfbeheersing duidelij
ker dan ooit naar voren worden geb rach t 
tegenover slaafse volging v a n  paro len  
van partijen, die met handen en Voeten 
gebonden zijn aan de 'Russische staats-
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