9 OCTO BER 1948

a t o o m e n e r g i e

der particulieré ondernemingen tegen de
monopolisering van de industrie door de
staat.
N ergens duidelijker dan in de ontwik
keling der atoomenergie rwordt bewezen,
hoe de absolute heerschappij van de staat
over de productie een noodzaak is gewor
den voor het moderne kapitalisme. H et on
derw erpen van deze tak van productie aan
de ongeorganiseerde contröle cjpor het par
ticuliere kapitaal is een onmogelijkheid.
G een ondernem ing, zelfs n ie b d e grootste
Am erikaanse triist, kan de ongetelde milliarden opbrengen, die hiervoor nodig zijn
of kan het risico nemen van het volkomen
verlies dezer milliardèn, als de atoom 
energie eens niet rendabel zou blijken.
Geen sta at ook kan de productie van het
machtigste wapen, de atoombom en aan 
verw ante producten, losmaken van zijn
eigen dwingende contröle. W a a r de
atoom energie zich doorzet, m aakt hij on
vermijdelijk en in volstrekte m ate een einde
aan de privaat-kapitalistische ontwikke
ling. W a a r de atoomenergie zich doorzet,
w ordt het staatskapitalism e noodzaak. T è recht zijn de grote particuliere onderne
mingen in Amerika hiervoor bevreesd, te
recht schreeuwen zij „communisme”, hierbij
denkende aan Rusland. T erecht ook wijst
de Am erikaanse regering op de noodzaak
van de staatsheerschappij. T e n onrechte
echter bew eert zij, mede door de mpnd van
Lilienthal, dat de „democratie” (n aar offi
ciële Am erikaanse opvatting) hierdoor niet
in gevaar w ordt gebracht. W a n t de au to 
cratie van de staatsm acht zal door het feit
dat zijn agenten (voorlopig) nog op ,.de
mocratische” wijze w orden aangew ezen,
niet ongedaan w orden gem aakt, w anneer
zijn contröle over de industrie een absolute
wordt.

persoonlijke handelingen en wensten zij
de contröle over de gang van zfeken in dit
In het vorige artikel van deze serie heb- grootse bedrijf. Hier, in de organisatie van
de „atoom energie”, komt voor het eerst
' ben wij erop gewezen, hoe de ontwikkeling
v a a de atoomenergie er toe moet leiden, duidelijk een nieuwe ideologie tot uiting,
steeds meer de controle over de productie die bij deze technische leiders van het pro
ductieproces is gegroeid, n.l. de opvatting
aan de particuliere ondernemers te ont
trekken en in handen van de staat te leg d a t zij deze ta k van industrie in zijn ge
heel moeten controleren en onder beheer
gen. O p het ogenblik, nu de atoomenergie
nog practisch geen andere betekenis heeft hebben. H et is voor hen volkomen van
d an als militair wapen, is deze tendens nog zelfsprekend, d at de atoomenergie niet
niet beslissend voor de industrie als ge door particuliere industrie kan w orden ont
heel. D it moet echter onvermijdelijk anders wikkeld, zowel door de enorme omvang
w orden als werkelijk de atoomenergie ook van zijn projecten, de enorme kapitalen
betekenis zou krijgen als ondérdeel van de die hierin moeten w orden gestoken, zon
der voorlopig w inst aï te w erpen of zelfs
„norm ale” productie.
zonder garantie voor w inst in latere jaren,
In Amerika w ordt de ontwikkeling van
de atoomenergie geleid door de Atomic als door zijn gevaarlijke internationale en
E nergy Commission. Deze commissie heeft militaire aspecten. Zij verzetten zich ech
ter, op de reeds genoemde gronden, tegen
. tot taak, het onderzoek te regelen voor de
ontwikkeling der atoomenergie zowel voor de directe militaire beheersing. Volgens
oorlogs- als voor vredesdoeleinden. Zij hen zou een civiele contröle in alle op
neemt beslissingen ten aanzien van de u it zichten doelmatiger zijn en behóefde deze
voering van grote projecten vqpr beide geen afbreuk te doen aan de ontwikkeling
doeleinden. H ieronder vallen de grote in- van de atoomenergie voor oorlogsdoel
• stallaties voor de zuivering v a » het einden, of aan de militaire geheimhouding.
uranium en, de andere noodzakelijke Integendeel, door de grotere bereidwillig
grondstoffen, voor de scheiding van licht heid die door de wetenschappelijke wer
kers aan de dag zóu w orden gelegd, zou
en zw aar uranium, de bouw van de urade toestand ook in dit opzicht nog sterk
niumzliil, de operatie van deze zuil voor
de productie van plutonium, de productie kunnen w orden verbeterd.' Z o w erd de
A .E.C . ingesteld met het doel, „nieuwe en
van atoombommen, het op grote schaal
bereiden van radio-actieve stoffen, de be betere atoom wapens voor te bereiden, de
nutting van de door de zuil geleverde productie van de atoombom op massa-basis
uit te voeren en (m aar dit komt in de
warmte-energie, de constructie van'nieuw e
atoomwapens. Hoewel verschillende on ' laatste plaats) de toepassing van de
derdelen van deze processen aan particu atoomenergie voor vredesdoeleinden te be
liere (jndernemingen zijn uitbesteed, w or studeren”. Door de A .E.C . is de contróle
den zij allen volkomen 'gecontroleerd door op dé atoomenergie overgegaan -aan een
commissie, w aarin zijn vertegenwoordigd
r
de A.E.C. en gefinancierd door staatskapitaal. G een enkele particuliere onder de Amerikaanse staat, de particuliere in
neming kan zich in deze zelfstandig maken * dustrie, de b/anken, het militaire apparaat
d aar deze slechts een deelproces uitvoert, en de wetenschappelijke werkers. M en vat
dit op als een systeem van „civiele con
^
d at zonder het verband met de pverige on
tröle” en het schijnt wel, alsof inderdaad
derdelen in de reeks onmogelijk wordt. En
bovendien w orden deze deelprocessen zelf het gehele proces hierdoor soepeler ver
uitgevoerd onder de strengst mogelijke loopt.
M en herinnert zich ook het verzet tegen
controle en onder straffe pilitaire censuur.
G een meer volkomen en absolute macht het tot stand komen van déze commissie.
‘ v an de staat is denkbaar, dan die verwe D it verzet ging uit van tw ee verschillende
zenlijkt is in de organisatie van de ont zijden. A an de ene kant kwam het uit mili
taire kringen, die niets van hun volledige
wikkeling der atoomenergie in Amerika.
H e t is algemeen bekend, dat de organi contról? over dit zo belangrijke project
satie van deze contröle door de staat een w ilden prijsgeven. In de tweede plaats
groot strijdpunt is geweest. Tijdens de kwam het van particuliere ondernemers,
oorlog stond de ontwikkeling der atoom met name van de grote particuliere kracht
energie uitsluitend onder militaire contröle. centrales, die de concurrentie van de'
'■
D eze toestand leidde to t grote ontevreden atoomenergie met hun ondernemingen
heid onder de wetenschappelijke werkers, vreesden. Deze laatsten w ilden' het „parti
die in zo groot aantal bij deze ontwikke culiere initiatief” der grote ondernemingen
een veel groter plaats inruimen. M et hand
ling w aren ingeschakeld Zij voelden zich
en tand verzetten zij zich tegen de benoe
belemmerd in hun •
door de veel te
straffe en ondeskun.
controle, door de ming van D avid Lilienthal, de vroegere
directeur van de Tefinéssee V alley Autho!f
onmogelijkheid zich op de hoogte te stel
len van de gang van zaken in andere on- rity, die met zijn stuwdammen een aantal
der grote particuliere krachtm aatschapi
derdelen van het proces. Zij voelden zich
beperkt in hun vrijheid van onderzoek, van ,pijen in het Z uiden had doodgeconcurreerd. Lilienthal w erd door Republikeinen
| '
publicatie van resultaten en in eigen onten Zuidelijke D emocraten beschuldigd van
:?
wikkelingsmogelijheden. En niet in de
communistische sympathieën^ W a t zich
i
laatste plaats verzetten zij zich tegen het
ondraaglijke voortdurend? toezicht op hun hiér in werkelijkheid afspeel't is het verzet
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Voor lezers en genodigden worden in de maand
October dn ENSCHEDE EN ZUPHEN bijeenkom
sten belegd, waar als onderwerp aan de orde komt:
De positie van de Nederlandse arbeidersklasse v^or
en na de wereldoorlog.
De bijeenkomst te Enschede wordt gehouden op
Zondag 3 October ’s morgens tien uur in hotel
„Avion”.
De bijeenkomst te Zuphen vindt plaats op
Zaterdag 2 October des avonds half acht in het
Volkshuis.
W ij nodigen u allen uit deze bijeenkomsten bij
te wonen.
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ieden om Berlijn, die Berlijn v an grond
stoffen en voedsel voorzien en die door
R usland bezet zijn. H e t gevolg zou zijn,
d a t de W e stm a rk langzaam in h et Russi
sche gebied zou doordringen, w a t er toe
^eze conferentie geen overeenstem ming
zou kunnen leiden, d at het economische en
•» Reeds tijdens de tw eede w ereldoorlog
politieke stelsel v a n de M arshall-landen
vonden besprekingen plaats tussen Ame tot stand kon komen.
D e V erenigde Staten streden e r n aar
rika, E ngeland en R usland over de na de
uitgebreid zou w orden to t het gebied ach 
oorlogste voeren gemeenschappelijke po om in die landen, dié buiten het onmid- te r „h et stalen gordijn” .
litiek ten opzichte van de overw onnen lan  dellijke m achtsbereik v an Rusland liggen,
H e t gaat dus om de m achtsstrijd tussen
een politieke en economische afhankelijk
tw ee economische system en, die sam en
den.
heid te scheppen door h et verstrekken van
O ver de landen die door R usland alleen
w erking uitsluiten. In A m erika zijn h et de
credieten en k ap ita a lg o e d ere n , zoals d it
bezet w aren, rezen niet direct geschillen,
. enormeJcapitaalsm onopolies. die de alleenin het M arshall-plan vasté vorm heeft
hoewel de scheepvaart op de D onau
heèrschappij in «hun productiegebied o p eigenlijk al spoedig een struikelblok w erd. aangenom en. Z ij willen ook D uitsland bij
eisen, en die E uropa behoeven als afzet
d e z.g. M arshall-landen voegen en zij
D a t d e sam enw erking tussen O o st en
gebied v o o r hun productie en als beleghebben
op
de
Londense
conferentie
de
W e s t een desillusie zou w orden bleek
gingsgebied voor hun aangroeiend kapi
echter voornam elijk op de verschillende Russische rivaal duidelijk gemaakt, dat
taal, w a t dus tevens w il zeggen, d at z$
conferenties, die door de vier mogendhe B izonia, dus d a t deel van D uitsland dat
de Europese arbeidersklasse in hun uitonder gemeenschappelijke bezetting van
den gehouden w erden, w aar de politiek
buitingssféer m oeten betrekken. Zij be
dé W estelijke bondgenoten staat, in hun
besproken w erd, die in D uitsland en O o s
hoeven in w erkelijkheid de gehele w ereld
m achtsgebied, door middel van het
tenrijk door de bezetters gem eenschappe
voor de uitbreiding v a n hun productie*M arshall-plan, ingeschakeld zal w orden.
lijk gevoerd zou moeten w orden. D e con
organisatie, voor hun w instproductie. Die
Geen w onder, d a t w eer geen overeen
ferentie te M oskou belegd in F ebruari
w ereld moet vrij voor hen open staan.
stemming met R usland bereikt kon w o r
1947 door de G rote V ier, had to t doel, te
M a a r overal w a a r R usland zich vastge
zet heeft, s tu it d it opperm achtig, kapita
komen to t een gemeenschappelijke poli den.
-D e politiek v a n de W esterse m ogend
tiek in D uitsland. Een overeenstemming is
lisme op een gesloten economisch systeem,
heden in . D uitsland w as na de vorming
d a t h et gehele bedrijfsleven aan banden
toen niet bereikt.
#
H et bleek, d at Amerika, Engeland en van Bizonia e r op gericht, die vo o rw aar legt, ordent, w etten voorschrijft. Een
den
te
scheppen,
die
het
nodig
had
voor
F rankrijk politiek en economisch tegen
systeem , w a a r de staatsbureaucratie de
de inschakeling in de M arshall-landen.
over R usland stonden. De verdeling van
m acht heeft, de uitbuiting organiseert en
Dat betekent, d a t het economische stelsel,
d e w ereld in tw ee vijandige blokken, be
de productie beheerst. >
gon zich toen reeds duidelijker af te te-^ hetzelfde moest zijn. a)s d at van de W e s 
W a a r R usland doordringt, w o rd t Ame
terse landen, en het bedrijfsleven düs in
kenen. E n terw ijkM arshall in M oskounog
handen h o e st blijven van privaatkapita- rik a verdrongen. H e t w o rd t een strijd om
confereerde, richtte President T rum an eeji
listische m aät^h ap p ijen . N a a r een p arle de macht, w aarbij altijd één v a n de tw ee
boodschap to t het A m erikaanse congres,
m oet wijken. G een enkel lan d kan op de
m entaire D uite regering w erd gestreefd,
die aan duidelijkheid niets te w ensen over
die natuurlijk onder-toezicht van de be- d u u r beide system en in zich verenigen.
liet. T rum an vroeg 400 millioen dollar
D e gebeurtenissen v an de laatste tijd
voor hulpverlening aa* G riekenland en zettingsautoriteiten moest staan.
in
Y oego-Slavië rijn hiervan wel het
' H et sluitstuk in deze hele politiek w as
Turkije, en richtte zijn a a n v a L r e c h ts r e e k s
sprekendste bewijs. Y oego-Slavië is voor
•
de
•
invoering
v
an
de
W
esferse
M
ark,
op de politiek van de S o v jet-U nie. De
w aarvan de w aardevastheid door Am e zijn industrialisatie op de invoer uit het
tegenstellingen traden steeds duidelijker
W e ste n aangew ezen. H e t voert w el n aar
rika w erd gegarandeerd. D aarm ee dw ong
aan de dag, de strijd om de w ereldheer
R usland uit. m aar R usland kan niet in zijn
A m erika het economische leven in W e s tschappij tu isen het A nglo-A m erikaanse en
behoefteff aan grondstqffen en k a p ita a l
D
uitsland
zich
te
richten-naar
de
D
ollar.
het Russische blok begon geleidelijk
goederen voorzien. M a a r Am erika is zeW a n n e e r we de g e h e k ontw ikkeling
scherper vorm en aan te nemen. En, te r
•
k er niet van zins in een land een indu
v a n . de politiek in hét oog houden die
wijl beide partijen probeerden zoveel mo
striële opbouw mogelijk te maken, w aar
A
m
erika
en
Rijsland
gevoerd
hebben,
met
gelijk gebieden onder hun invloedssfeer
als doel de w ereld-heerschappij, dan be v a n Rusland de vruchten z o u -plukken.
te brengen, R usland op de Balkan, Ame
W il Y oego-Slavië d u s van het W esten
rika in W e st- en Z uid-E uropa, terw ijl in grijpen we, w aarom . beide partijen zo de benodigde goederen blijven betrekken
hardnekkig zijn in h et Berlijnse conflict.
C hina en G riekenland de strijd in feite
D an begrijpen w e ook. d at in w erkelijk _ en indien h et dit niet doet. zou het
al met de w apenen gevoerd w erd, w erd
de strijd veel v e rd e rg a a t, d a n ’de economisch te gronde gaan - dan zal het
in N ov. van vorig jaar notf w eer een con-^ heid
strijd om d^D U itse hoofdstad. Immers, in zich aan de Russische invloed moeten ont. ferentie in Londen belegd om h et D uitse
. trekken. H e t zou zich dus ook politiek
probleem te bespreken. H e t m oest toen a i dien de W e stm ark als betaalm iddel in n a a r het W e ste n m oeten oriënteren. Z o Berlijn
erkend
zou
w
orden,
zouden
b
eta
voor iedereen, die de politieke gebeurte
lingen ook moeten geschieden n a a r de ge- 'a l s w e uit de persberichten van deze w éék
nissen gevolgd had,, duidelijk zijn, d at op^
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kunnen lezen, heeft Y oego-Slavië zich
reeds los gem aakt uit de Kominfbrm.
V oor .Berlijn staan de zaken nifet zo een- '
voudig. Als d e W e ste rse M ark in Berlijn
H e t eerste landelijke congres der
zou gelden, zou de economische m acht van O.V .B. (16 en 17 O ctober te Rotterdam )
de M arshall-landen in het Russische ge zal van grote betekenis zijn voor de ver
bied doordringen. Berlijn heeft voor zijn dere ontwikkeling van deze jonge orga
toevoer v a n grondstoffen en levensm idde nisatie. De afgevaardigden op dit congres
len zow el het W e ste n als het O osten no "zullen beraadslagen en beslissen over de
dig. E en compromis is hier niet mogelijk, principiële grondslagen en de daarmede
om dat beide system en elkaar uitsluiten. in overeenstemming zijnde vorm v an o r
O ndertussen staat voor de Berlijnse arganisatie, die aan de O .V .B. zal w orden
beidersm assa een w inter voor de deur, die gegeven. H et blijkt nti reeds, d at de me
een verschrikking ^ a l w orden. H e t be ningen hierover nogal uiteen gaan, w ant
drijfsleven zal steeas slechter -functionne- het „ontw erp S tatuten en Reglementen
ren, w a t dus een toertame yan de w erk van het Algemeen V erbond van Bedrijfsloosheid op grote schaal met zich mee bonden” , door de leiding der O.V .B. in
b r e n g t. Kolengebrek, voedselgeÄ ek zal
„N ieuw e Strijd” bekend gegeven, beoogt
door de luchtbrug die Am erika onder m aar al te duidelijk de vorming van een
houdt, niet kunnen w orden opgeheven. nieuwe vakbew eging. N atuurlijk is het,
R usland heeft voorstellen, gedaan die in- niet de bedoeling van de O.V.B. een vak
houden, dat het de vllegdienst dér ge bond te m aken’ die dezelfde politiek voert
allieerden zal bemoeilijken. D e groten der als de vakbonden bij het N .V .V . of de
aarde, o f ze nu „ W e ste rs” of „O o sters"
Christelijke en Katholieke Cèntrales aan 
zijn, storen zich niet aan dè ellende der gesloten. Ook' niet als de E.V .C ., die aan
m assa’s. De handhaving van hun macht de politieké leiding der Communistische
, is h et enige, d a t hun tera harte gaat.
Partij is onderw orpen.
R usland zowel als Amerika zouden elk
M aar toch is het Rotterdam se ontw erp
bèreid zijn te trachten een massale nood
ingesteld op een werkzaam heid van de
te voorkom en. M aar.bovenaan staat vóór.' organisatie, op het zelfde gebied, w aar
hen de m achtskwestie. En of daardoor ar-* ook de oude vakbonden werkzaam zijn en
beidersgèzinneri langzaam w egteren aan
w aardoor deze hun hedendaags karakter
ondervoeding, is d a a ra a n ondergeschikt.
Z o als reeds aangëtoönd, het g aat te n • slotte om de wereldheerschappij en in de
■ vórige oorlog is het toch wel voor allen
Zaterdag 30 en Zondag 31 October a.s. wordt
voelbaar gew orden, d a t in die strijd de
m achtigen meedogenloos zijn en als het de herfstconferentie van de Commjinistenbond
„Spartacus” in Den Haag gehouden. Aangezien-het
moet hele bevolkingsgroepen o fferea om laatste jaar de gehouden conferenties steeds ook
hun doel te boreiken. D e strijd om Ber toegankelijk waren voor 'belangstellenden, en wij
lijn, w aar in de eerste plaats d e Berlijnse voornemens zijn daarmede voort te gaan, komt het
proleten het slachtoffer van zijn, toont ons beter voor met de praetijk te breken om de
discussiè, óver de aan de orde te
o n s, d at zow el Rusland als Am erika de voorafgaande
stellen protyemen, in het interne orgaan van de
belangen van de w erkende bevolking on Bond te voeren. W ij willen dat voortaan zover
dergeschikt maken ?an hun politieke en mogelijk doen in het weekblad SpartacuSl W ij'g e
ven daaraan voor het eerst hieronde/- uitvoering.
economische doeleinden. . .
■
.
’ •I
D it gebeurt n ie tsle c h ts in de strijd om
Berlijn, m aar overal. Zow el binnen de
Vooraf nog een afzonderlijke opmerking over
naties als op w ereldterrein zien we dat het deze conferenties. Ruim «en jaar lang werden nü
arbeidersbelang moet wijken voor het biina kwartaalsgewijs bondsconferenties gehouden.
Voor een kleine organisatié als „Spartacus" nog
kapitaalsbelang.
*
is, betekent dit drie maandelijks bijeenkomen, zo
Als d e arbeidersklasse daarin berust, wel voor de leden, als de organisatie,
atie, financieel
zal ze ’ d it' berusten bloediger en duurder een zware belasting. O p den duur, zullen we daarm oeten betalen dan ooit te voren, N og i s . voor zeker voorzieningen moetM treffen. W ij me
daafover echter nu reeds*ot de Spartacushet tijd om de les v an Berlijn te verstaan. nen,
vrienden een enkel woord te moeten spreken. Het
N og is h et tijd voor de internationale a r zo regelmatig beleggen van landelijke bijeenkom
beidersklasse om zich te verzamelen, sten is geen luxe die wij ons pertnitteren en wij ho
• eigen, m acht te vormen, en niet langer te pen, daarmede te kunnen blijven voortgaan. Ónze
organisatie is een beweging, dié het Marxisme als
berusten.
.
/ \ '
een denkmethode, een methode tot ontleding van

Vakcentrale of Strijdorganisatie
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•het kapitalisme,, regelmatig hanteert., De voort
durende en snelle ontwikkeling van het kapitalisme
maakt het noodzajcelijk de gewonnen inzichten
steeds weer te controleren, aan te vullen en zo
nodig te herzien. Dit wordt ongetwijfeld, vóór zo
v e r een klein weekblad dat mogelijk maakt, daarin
gepoogd. Anderzijds dient ook in de werkgroepen
en kernen daaraan grote aandacht t? worden be
steed en kan oök door een "interne schriftelijke
discussie daaraan worden gewerkt. Veel beter zelfs
dan tot nu toe'geschiedde. Maar daarbij blijft het
gewenst, dat alle kameraden enige malen per jaar
in staat zijn mondeling Van gedachten te wisselen.
■Dfe noodzakelijke vernieuwing van de arbeiders
beweging zal niet in de laatste «plaats daarvan af
hangen, of de marxistische stromtag id de klajse
in staat is beter inzicht en algemener aanvaarding
van zijn denkmethode hij de strijdende arbeiders
te wekken. Onze regelmatige conferenties moeten in
dit opzicht als f«er belangrijk worden gezien. Naast

en m aatschappelijke positie gekregen heb-,
ben.
•
Als de les, die ons de ontw ikkeling van •
de oude vakbonden heeft gegeven, in 4 e
w ind w o rdt geslagen en h et oude w elbe
kende vakbondsw erk to t de eigenlijke
w erkzaam heden van d e O .V .B . w ordt ge
m aakt, dan is de eerste sta p naar een
, nieuwe strijdbare arbeidersorganisatie
meteen w eer op niets uitgelopen. D aarom
zal het reeds zo oude en toch altijd Weer
nieuw e yraagstuk, w elke houding een
strijdorganisa.tie der arbeiders tegenover
de
bekende, vakbondsw erkzaam heden
moet aannemen, in • het m iddelpunt van
de beraadslagingen op h et aanstaande
congres staan. D e v erd ere ontw ikkeling
vän de O .V .B . zal voornam elijk afhangen
v an de beslissingen, die hierover genomen
worden»
Jn nauw v erb an d hierm ede staat de
structurele opboUw van de organisatie.
W a n t voor èen goed deel is d at afh an 
kelijk van de vraag, wie over de houding
en het optreden van de organisatie kan
beslissen, d é centrale leiding, zoals in de
oude vakbonden, of de le d A .
-De O .V .B. is ontstaan uit het verzet
tegen het optreden d er officieel erkende

singen van h e t congres o p d it gebied
v an even v erstrekkende betekenis als
ten opzichte v a n h et eerstgen
v raagstuk.
In h et voorbijgaan m erken wij nog óp,
d a t indien d e A ’dam se voorstellen door
het congres zouden w orden aan v aard ,
daarm ede nog niet een bedrijfsorganisatie
zou zijn geboren, als d o o r Spartacus w o rd t
bedoeld, w anneer zij h et h eeft over de
toekom stige
bedrijfsorganisatie.
die
im m ers w o rd t gezien, als h e t organism e
v an alle in het bedrijf w erkzam e arbei
ders, aan w ie alle m acht in h e t bedrijf do o r
d e zelfbeweging dier arbeiders zou toe
vallen.
In elk geval s ta a t vast, d a t de A m ster
damse voorstellen positief uitgaan v a n d e
„onmogelijkheid, d a t de O .V .B . zich to t een
nieuw e betekenende v akcentrale o n tw ik 
kelt en v an d e onw enselijkheid, d a t zii d it
poogt te doen. H et is op zichzelf verheu
gend, d a t d e A m sterdam se O .V .B .-kam eraden uitdrukking hebben gegeven v a a
hun inzicht en verlangen om te bouw en
'aan een strijdorganisatie, die gebaseerd
zal zijn op het zelf-doen én zelf-beheersen
door de arbeiders, w aarbij ook w erd be
grepen, d a t tussenvorm en niet mogelijk
• rijn.
S traks komen op het congres de verte
genw oordigers v an de verschillende p laatselijke organisaties bijeen, om deze, hier
' door ons heel in het k o rt aangesneden,
problem en te bespreken en beslissingen te
nemen. W ij zijn e r v a n overtuigd, 'dat zfj
quenties, die ook meebrengen, dat de uitbuitingsallen Moor die nieuw e zienswijze v e e l m eer
politiek tegenover de arbeidersklasse bepaalde wij
opeu zouden staan in een tijd v a n grote
zigingen moest ondergaan. Zonder daarop momen
teel verder in te gaan, stellen wij vast, dat wij ons
massale arbeidersstrijd, m et revolji
1
hieromtrent dus oppieuw móeten beraden.
naire inslag. H elaas zijn de om standighe
den op het ogenblik niet. zo. D e strijdw il
Het Oostelijk blok.
oorlogsoperaties leek het aanvankelijk, dat deze
d e r arbeiders kom t voorlopig nog alleen’
landen poogden, zij het dan met crediet-hufp van
Kan men inr dit opzicht vaststellen, dat er bij de
hier en d a a r en n a verloop v a n langere
Amerika, een économische opbouw te betrachten
imperialistische tegenstanders van Rusland sprake
tijd tot uitdrukking. ,als ze door de nood
die, vooral gestuwd door de sociaal-democratie.
is van grotere gelijk-gerichtheid, J>et laatste jaar
maar toch door andere richtingen ook min of meer
gedreven toch in strijd gaan. D e daarbij
hebben zich in , het Rusland-blok duidelijke ver
aanvaard/plaats vond, onder leiding van de staat
d an betrokken arbeiders zien op zulke
schijnselen in omgekeerde richting vertoond. W el
en veelal zelfs in bepaalde bedrijfstakken onder
heeft de Stalinistische staatsgreep in Tsjechomomenten de nopdzaak v a n eigen organi
directe staatsexploitatie van genationaliseerde be
Slowakije dit land sterker aan Rusland verbonden,
satie in; organisatie die hun in d e strijd
drijven. J5e onvermijdelijke planpolitiek, kreeg
waarmede overigens de economie van dit eerste
daardoor, in het bijzonder in Engeland en 'Neder
als het nóodzakelijkste w apen kan dienen.
land zeker nog niet als geheel óp Rusland georiën
landen, zij het in mindere mate, ook in Frankrijk,
M aar telkens w eer constateren wij nog,
teerd mag worden beschouwd, maar anderzijds
een z.g. staats-socialistische strekking, die overigens deden zich allerlei verschijnselen voor, waaruit
- d a t zij na de S trijd zich w eer schikken in
met socialisme niets gemeen had. Onder die om
bleek, dat het gelijkrichten van de economie der
d e straffe ordening, die hen door de heer
standigheden verzette Amerika zich .aanvankelijk
Oost-Europeese staten' met dat van’ Rusland, grote
tegen dé neiging tot vorming van een W qjt-Eurosende m achten met d e oude vakbonden
moeilijkheden ondervond. --Wij wijzen in dit ver
peese Unie. Het monopolistische Amerika heeft een
w ordt opgelegd. In d e O .V .B . is ongetwij
band op de gebeurtenissen in Yoego-Slavië. welks
structuur, die in bepaalde opzichten nog herinnert
regering zo juist heeft besloten tot een <van Rusfeld ook deze tendens nog bij een belang
aab het liberale tijdvak
van
‘hét
kapitalisme.
De
. j
„„
. .
.
land) onafhankelijke polMiek. In meerdere of min
rijk aan tal leden aanw ezig. & w elke m ate
staat is daar meer uitdrtikkeÜjk een instrument van
^
mate
telt Rusiand óok in de andere Oostd a t h et geval-zal zijn. d a t m oet dit eerste
de machtige monopolies, die hem gebruiken om /E uropeese staten met soortgelijke problemen. Deze
de wereld open te breken voor eigen economische f vlndcn ^ ^ hun grond in de .omstandigheid, dat
congres uitwijzen. •
doeleinden. Staats-socialisme, beter gezegd staatsRusland deie
hun industriële «ntwikkeijfet bekende kleine Vakbondswerk, d at
kapitalisme, sluit echter (zie Rusland) de particu
ling niet kan bijstaan, deze Ontwikkeling mogelijk
e
r
voor zorgen zal d a t a a n de arbeiders
liere monopolies uit. Beide systemen verdragen el
zelfs op vele punten tegengaat. De moeilijkhedep
kander dus niet. De Amerikaanse hulp aan het
ten goede komt, w a t hen door contracten,
van alle Eurppeese lanaen om tot minder onguftoverige deèl van de wereld, naderhand samengest ige handelsbalansen te komen, liggen dadrom ia
wettelijke bepalingen eaz. w o rd t toege
vat in hét z.g. Marshall-plan, ging er daarom van
Oost-Europa nog sterker
dan in hpt Westen, waarstaan, sp re e k t.n o g sterk to t de m agere
uit,' dat de landen-die daarvan gebruik wilden,'ja
althans Amerika dit hu
méde wil helpedbevor
'verbeelding v a n talloze arbeiders, in het
moesten maken, deze staats-kapitalistische politiek
deren. O f het dit kan, is
eet» tweede zaak.
moesten loslaten. Dit heeft zich het laatste jaar
in tijden^ d a t er geen strijd
Het aansnijden van het'probleem
der al of jü ebijzonder
t
voltrokkén. Daarméoe is ook de Nederlandse
sluitende handelsbalansen, werpt nog andere pro
de
d
agorde
staat. O n d er zulke 0 1
staatspolitiek aanmerkelijk gewijzigd, waarmede de
blemen voor ons op. waarover wij -dirept zullen
heden
verkrijgt
de bekende
Partij van de Arbeid accoord ging. E r blijft dus
spreken.
* . .
tiek en practijk w eer grote invloed. Zulke
plan-politiek. Zij is thans échter afgestemd op de
W ij willen dit onderdeel besluiten met de opmer
belangen van het Amerikaanse mooopoHe-kapitaverhoudingen wekken dan het verlangen
king. dat de gebeurtenissen: in en met betrekking
lisme, dat onder die omstandigheden en mede ge tot Berlijn met dit alles zijn verweven. Zij houden
h a a r sam enw erking m et ondernem ers en
stuwd door de verscherping van de politieke ver
verband met de uitvoering van het Marshall-plan.
regerihgsorganen. Doch dit alles is ken
houdingen met Rusland, afzag van zijn verzat tegen
dat beoogt zoal niet geheel Duitsland, dan toch het
nelijk vijandig aan de arbeidersstrijd.
de Wcat-Europeese Unie, Ja. deze samenwerking
industriële W esten van dat land bij dé Westelijke
zelfs meer en meer als vborwaarde is gaan stellen
Grcfte groepen kunnen zich dan niet ann,
Unie in te schakelen. Daardoor is de internationale
voor credietverkrijgiog. Deze gewijAgde politiek
deze. d o o r alle
toestand buitengewoon ernstig geworden.
der West-Bu^opeese staten heeft naar alle zijden
druk onttrekken. Hun denken en
. f ’ • (W ordt vervolgd).
van het economische leven consequenties, conae-

vakboneffen, die eensgezind zijn m et de ondernem ersbonden en de regering *en dié,
hun voornaam ste taa k zien in h et breken
van de strijdw il der arbeiders. H e t is niet
mogelijk gew eest om in het raam v a n de
organisatie der oude vakbonden aan deze
politiek d er leiding verzet te bieden. Een
jarenlange practische ondervinding'heeft
geleerd, d at de leden v^n een vakbond
niet in sta a t zijn de politiek d er leiding te
bepalen, of ook m aar te beïnvloeden.
Stfeeds w eer w ordt, als de arbeiders in de
bedrijven tegen de wil van d e vakbondleiding in strijd, g a in , die ondervinding be
vestigd. De leiding k ee rt zich tegen de
arbeidersstrijd en het is nog niet mogelijk
geweest, d at
leden de beheersende po
sitie der leiding aan het w ankelen konden
breiigen. Z elfs in de E.V .C ., die zich in
het algemeen niet tegen de arbeidersstrijd
keert, m aar w aar de leiding een politiek
voert, die bepaald w ordt d o o r de door
M oskou • ingegeven Stalinistische bedoe
lingen, hebben de leden geen m acht over
de organisatie.
. D e'O iV .B . en zeker het aan staande con
gres, sta at onmiddellijk Voor dit v raa g 
stuk; namelijk te komen tot een organi
satie, w aarin de leden, dus de in haar
georganiseerde arbeiders zelf, de politiek
en het doen en laten in de organisatie be
palen. A ls h e t niet lukt, daarto e te komen,

De huii ructuür
van het kapitalisi de, .wereldsituatie
een uitdrukkelijke opwekking aan de leden van de
bond, om uitgaande van deze gedachte de confe
renties bij te wonen, menen wij goed te doen, alle
vrienden van „Spartacus” op te wekken tot het
bezoeken van de conferentie.
*Terggkerende probfcmen.
Alle tot dusverre gehouden conferenties hielden
zich. .zij het vaak onder een wat andere titel, bezig
met hetzelfde onderwerp, dat ook ditmaal weder
aan de orde komt: De huidig^ structuur van het
kapitalisme en de wereldsituatie. Uit het hieraan
voorafgaande zal het duidelijk zijn, dat dit ook
welhaast niet anders kan. D at kan daarom niet
eentonig worden, omdat wij ons steeds bezig hou
den met een zich ontwikkelende werkelijkheid.
W el werd soms, zoals nu, het totale probleem ge
steld, terwijl' andere keren een onderdeel aan de
orde kwam, zoals de laatste maal. toen wij in het
bijzonder bespraken8„de werkwijze van de voor
hoede in de ogenblikkelijke situatie, in’ het bijzon
der ten aanzien van de revolutionnaire strijdorga
nisaties van dè klasse en de moeilijkheden daaraan
verbonden”, maar steeds weer is het vaststellen
van de algemene ontwikkeling daarbij een vereiste. .Omgekeerd wordt .het nadeel, dat zo een
algemeene behandeling steeds onder tijd-tekort lijdt,
weer opgevangen door latere deelsgewijze behan
deling.
'•
De structuur van het kapitalisme
en de situatie. '
Z o is eetmaal aan de orde het algemene onder
werp; De structuur van het kapitalisme en de we
reldsituatie. Dit ls daarom noodzakelijk, omdat er
in het bijzonder-met betrekking tót West-Europa
sprake is van politieke wijzigingen. Deze moeten
daarin worden gezocht, dat de afhankelijkheid vari
de West-Europese landen van de Verenigde Sta
ten van Noord-Amerika zo groot blijkt, dat er vXn
een eigen politiek van wederopbouw geen sprake '
meer kan zijn. Na het beëindigen van 4e directe

bevindt zich ook dc O .V .B . in een dood
lopend« slop. Z ij heeft zich d an de ta a k
9 m een nieuw e strijdbare arbeidersbew e
ging te bevorderen ,van h et begin af, af• gesloten. W a n t d e strijd v a n d e arbeiders
kan alleen van henzelf uitgóan en de
noodzakelijke organisatie v an de strijd
moet ook in hun handen Blijven.
' H e t „O n tw erp grondslagen van o rg a 
nisatie van h et V erbond v a n O n afhan k e
lijke B edrijfsorganisaties” , door de afde
ling A m sterdam ingediend, is Voorname
lijk hierop gericht. H et gapt uit v a n het
inzicht, .dat d t structuur v an de org an i
satie mede beslissend is over d e gang v a n
zaken in het gehele verbond. H e t ontw erp
ziet in de onafhankelijke organisaties p er
- bedrijf, w aarin de arbeiders zelf w erken
en w a arm ed e zij zelf strijden, de beste
w aarborg voor het to t leven komen v an
dë wil der arbeiders. D aarom moeten deze
bedrijfsorganisaties zelfstandig zijn. H e t
leven er in, m oet de grondslag zijn v a n de
gehel organisatie en b e t verbond van deze
bedrijfsorganisaties heeft alleen to t taak ,
^ de beslissingen, d a a r genomen, to t een gemeenschappelijk optreden té maken. A ls
de O .V .B ., of'w elk e nalam 'de organisatie
ook mag krijgen, deze w eg op gaat, kom t
een nieuw e strijdorganisatie, w aariij de
strijdw il en overtuigde m edew erking d er
arbeiders to t leven kan komen. D e beslis-

te w eten te komen, wie hierin gelijk jieeft,
voordat d e bommen van de nieuwe w e
reldoorlog boven onze hoofden losbarsten.
H et onderscheid tussen beide beweringen
is echtep slechts een verschil in tempo.
D e en ig e wijze w aarop de w ereld tot V erenigde Staten daaraan, ten koste van
Officiële A m erikaanse verklaringen
n u toe h e e ft kunnen kennis m aken met mjlliarden dollars hebben gewijd. H e t i.g .
over de verdere ontw ikkeling van de
d e atoom energie, is door middel van de A m erikaanse monopolie van de atoombom
is dan ook geen monopolie van kennis of atoom energie zijn, zoals vanzei/ spreekt,
bom men v a n Hirosjima, N ag asaki en
van een uiterste vaagheid. E n zelfs van
Bikini. E n de discussies over het toekom  w etenschap, w an t de voorbereiding van
deze uitvinding heeft bijna geheel op deze vage bew eringen weet, men niet, in
stige gebruik van deze energie in oorlog
hoeverre zij aan de werkelijkheid beant
o f in vrede, draaien allem aal om zijn ger Europese bodem plaats gevonden. H et
bruik in de atoombom-. T och m oest het monopolie van de atoombom kan slechts woorden, of- propagandistische groot
bestaan als iqonopolie van productiever spraak zijn. T och is h et goed, deze bew e
duidelijk zijn, d at deze eerste toepassingen
ringen even de revue1 te laten passeren
slechts een zeer onvoldoende indruk kun mogen, w an t -andere geheimen, dato, enige
n en geven v a n de mogelijkheden, die in de bijzondere technisch grepen bestaan niet. aan de hand v an hetgeen over de physi
Ieder land, d at to t een soortgelijke indu sche grondslagen v a n de atoom enérgie in
toekom st kunnen w orden verw ezenlijkt.
striële inspanning als de V erenigde S ta  het algem een bekend is. ‘
D e gedachte aan de mogelijkheid van
ten in sta a t is, kan in even korte tijd de
In de laatste jaren zijn. drie soorten v er
een atoombom is eerst in de jaren 1938—
klaringen afgelegd:
•
1939 n aar voren gekomen. O o k in de 'we atoombom ook produceren.
Deze toestand w ordt misschien niet
1. E r zou een nieuw soort atoombom zijn
reld der natuurkundigen w as vóór die tijd
dooir h et grote A m erikaanse publiek, m aar
ontw ikkeld, tien to t duizendm aal ster
deze mogelijkheid noa niet bekend. W e l
stellig door de deskundigen begrepen en
ker d an de bestaande.
w ist men, hoe de electrisch ongeladen
n eu tro n en , zonder hindernissen in atoom  er is v an deze zijde herhaaldelijk gew e 2. Een geheel nieuw atobm wapen, dat
m et de atoombom zeif niets uitstaande
kernen konden doordringen en hierin ra  zen op de betrekkelijkheid Van het Ame
heeft, zou zijn ontw ikkeld.
dicale om zettingen teweeg konden bren rikaanse „m onopolie” . In deze kringen
spreekt men dan ook uitsluitend over een
3. D e productie v an atoombommen zou
g en. O o k w ist men, d at in deze processen
„voorsprong*' van A m erika en voortdu
thans „in serie” p laats vinden.
n a a r verhouding zeer grote hoeveelheden
W a t d e laatste bew ering betreft, w er
energien konden w orden vrijgem aakt. rend ham ert men erop, d a t deze voor
den door de A m erikaanse pers schattin
M a a r hun toepassing op grote schaal sprong slechts kan w orden behouden,
gen gem aakt, d at de productie thans onstu itte af o p de onmogelijkheid over grote% w anneer A m erika zijn onderzoekingen en
eveer tw ee atoombommen per w eek zou
hoeveelheden neutronen te beschikken. - productie met maximale krachtsinspanning
edragen. M en kan gemakkelijk' nagaan,
D eze moeilijkheid w erd eerst overw onnen, voortzet. Z o als vanzelf spreekt, m aakt
d a t dit aantal a a n de voorzichtige kant
toen men in de splijting van uranium een deze om standigheid h et gebruik van de
proces ontdekte, w aarbij meer neutronen atoom energie voor vredesdoeleinden vol moet zijn geschat. Bij d e productie van
w erden vrijgem aakt d an verbruikt. H et komen onmogelijk, tenzij als bijproduct plutonium, d at thans ongetwijfeld als de
g a a t hier als met een verbrandingsproces, v an de oorlogsproductie. In h et program  grondstof van de atoombom is aangeno
ma v an de Atom ic E nergy Commission men, kom t een grote hoeveelheid energie
w aarbij eerst een zekere beginw^rm te
komen deze toepassingen voor de vréde vrij, die als m aatstaf voor de Snelheid van
aanw ezig moet zijn om het te ontsteken.
in de allerlaatste plaats.
productie kan w orden gebruikt. Hoewel
Is dit begin er eenm aal, dan kan verder
H oe het precies staat met de verdere geen nauw keurige cijfers zijn gepubliceerd,
de w arm te die bij de verbranding Vrijkomt,
ontw ikkeling van de atoom energie voor kan men nagaan, d a t een productie van
deze aan de gangi houden.
T o e n eenm aal de principiële mogelijk oorlogsdoeleinden is natuurlijk niet be tw ee bommen per w eek overeenkom t met
een arbeidsprestatie van ongeveer een
heid v an d e atoombom w as begrepen, w as kend. T egenover de Russische bewering,
d é t dit land de atoombom reeds bezit, half millioen Kilo W a tt. Stellig is men
zijn v erd ere ontwikkeling een kw estie van
slechts korte tijd. N atuurlijk w as zijn con staat de A m erikaanse bewering, d at het^ hier nog lang niet aan h et eind v.an de
mogelijkheden.
stru ctie n iet mogelijk gew eest zonder ge monopolie nog niét is doorbroken. V oor
.
N(W o rd t vervolgd).
w eldige industriële inspanning die de het grote publiek is er geen mogelijkheid
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len w o rd t er veelaL door bepaald. M aar
h et is duidelijk d a t een dergelijké politiek
zich niet onderscheidt van die van de
reeds bestaande organisaties en onder die
om standigheden is het een illusie te v e r
w ach t, d a t de kleine O .V .B . tegenover
h a a r concurrenten zich zal kunnen ontw ik
kelen. En, zoals gezégd, w anneer zij dit
laatste wel zou kunnen, dan kan er toch
geen organisatie uit groeien, die-zich w e
zenlijk- onderscheidt van die n u reeds ge
vestigde vakcentrales.
: O n d ertu ssen is die gespletenheid in de
arbeidersm assa aanw ezig. N a a st de grote
m assa, die nog met oude begrippen rond
loopt, o n tstaan echter kleinere of grotere
groepen *vnn arbeiders, die het noodzake
lijke niéuw e gaan begrijpen. D eze ge
spletenheid zal ook op h et congres van de
O .V .B . ongetw ijfeld op de ene o f andere
w ijle to t uiting komen. De voorstellen-van
de leiding te R otterdam getuigen op dui
delijke wijze v an de illusie, om tegelijker
tijd vakbew eging en strijdorganism e te

willen zijn.
M
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W ij beseffen ten volle, d at de O .V .B .arbeiders in de bestaande toestand w aarin
vooral geestelijk d e m assa zich nu bevindt,
niet in staat zullen zijn een machtige strijd
organisatie te vorm en. W ij mogen slechts
hopen, d at zij dit ook zelf. zullen inzien.
Immers ^wanneer zij d it beseffen, dan zul
len zij trachten hun niéuwe organisatie
zodanig te bouwen, d at ze een voorbeeld
voor de m assa der arbeiders is van zelf
organisatie op de grA idslag der bedrijven.
•D an zullen zij d it nieuwe verbond naast
strijdorganisatie ook willen doen zijn propaganda-organism e-voor de nieuwe vor
men van strijd, die de klasse behoeft. En
dan kan de nieuwe organisatie e e n . be
langrijke taak önde? de N ederlandse a r
beiders vervullen.
N ogm aals, d at de A m sterdam se m ak
kers dit inzagen, stem t tot grote voldoe
ning. Laten wij hopen, d a t zij vanuit het
gehele land daarbij stevige steun zullen
ondervinden, opdat de O .V .B. die weg zal
gaan.

V ergaderingen
Z a te rd a g 23 O cto b er in Z u tp h e n , aan
vang *half acht.
Z o ndag 24 O ctober in Enschedé voor
de T w entsche vrienden, aan vang ’s-morgens 10 uur.
W ij nodigen alle Spartacus-vrienden en
belangstellenden uit deze bijeenkomsten
te bezoeken,
'

Bij wonen Herfstconferentie
U vindt in dit num m er de eerste be
schouwing over het op de conferentie te
den H aag te behandelen onderw erp. Vrien
den van Spartacus die deze bijeenkomst
willen medemaiken, kunnen zich daarvoor
opgeven. H agenaars bij Jac. Rijpkema,
Stortenbekerstraat 7, a ld a a r; anderen aan
het adres Spartacus,. Postbus 7046, Am
sterdam ^ u id 2.
• O o k van bondsleden en kernen wordt
bericht ingew acht aan het laatste ad
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OORLOG OF VREDE?

men uiteengezet, d at de w ereld verdeeld
is tussen tw ee kapitaalsm achten, die om
de w ereldheerschappij vechten'. H et is
deze belangenstrijd die het g eh ele m aat
schappelijke leven beheerst. En de arbei
ders die de rugg eg raat vorm en van het
gehele economische leven, zijn mede-ingeschakeld, o f ze willen of qiet. H ier aan
T oen de tw eede wereldoorlog nog in lucht. H et d ru k t op de mensen, ze hopen,
het. W estelijk front, ginds aan het O ostevolle gang was, beloofden Éoosevelt en. dat het niet tot een* uitbarsting zal komen,
lijk.
* v
Churchill de mensheid, d a t na deze oorlog m aar zé kunnen die hoopf nergens mee
,De m ensen voelen wel de dreiging van
de duurzam e vrede een feit zou w orden. voeden. De komende oorlog w ordt gezien
Deze belofte w erd vastgelegd in het als een naderend onheil, dreigend en o n  de naderende oorlog, m aar over het alge
meen begrijpen ze niet, d at ze nu materieel,
Atlantisch H andvest, en de V erenigde afw endbaar.door gedw ongen verbruiksbeperking, en
Maties moesten zorgdragen, d a t de a rti
Is deze oorlog werkelijk onafw endbaar? ideologisch door de voorlichting van p ers
kelen vervat in dit H andvest nageleefd
Zijn wij mensen werkelijk zo onmachtig?
en, radio, reeds ingeschakeld zijn in eèn
zouden worden.
Kunnen w e niets' anders doen, dan m aar
De T w eede W ereldoorlog behoort tot afw achten, w a t de G roten over ons be d e r beide fronten. Z e begrijpen niet, qat.
het verleden, m aar....... de dèrde sta at schikken?. H ebben werkelijk enkele mach w aar de kapitaalsm achten aich kftortsachtig voorbereiden op de derde w ereld
voor de deur. O ndanks het A tlantisch
tigen het levenslot van millioenen mensen
oorlog, de gehele m aatschappelijke p ro 
Handvest, ondanks V erenigde N aties-en
in handen? M illioenen, die niets liever w il
ductie d aarop ingesteld moet zijn. D at dus
Veiligheidsraad.
In
diplomatenkring
len dan in w erkelijke vrede leven en w er
wordt het onverbloemd gezegd, d e kran ken. Deze millioenen hébben geen m achts- de verbruiksbeperking een noodzakelijk
ten schrijver er over. Een artikeltje in H et begeren, hebben géén gelang fcij oliege-N gevolg is van de öOtlogseconoxnie. w ant
w aar de productie v o o r de^hewaperiiöfc
3arool van 8 O ctober over de Berlijnse bieden, koffie-, rubber- of suikeraandelen.
:westie eindigt met de w oorden: „M aar Hun lot zit vastgeknepen tussen de kapi- zo groot mogelijk moet zijn, d a a r moet "
vanzelf de productie voor de consumptie
Amerika is nog niet klaar; V an d aar, dat taalsm achten, voor hen geen levens
zo laag mogelijk gehouden w orden.
de koude oorlog nog wel even (v et van
vreugde, geen zorgeloosheid, m aar an g 
Z olang-de arbeiders dit niet inzien, zijn
ßpartacus) zal.w orden voortgezet,”
sten voor de toekomst.
zij omnachfcig een oorlog te verhinderen.
Hoe denken de ’ arbeiders daarover?
Z oals het er nu voor staat in de wereld,
G aan lij eebter begrijpen, d a t de oorlog
Hoe denken de „gewone m ensen” d a ar beschikken de mensen njet over hun d g e n
een devolg is v a n de tegenstelling, v o o rt
over? Kortom hoe denken zij. daarover, leven, en over d a t van hun kinderen. Z elfs
komend uit de kapitalistische productie
die in feite de oorlog voeren moeten, w ier in het dagelijks leven moeten w e ervaren,
wijze zelve, dan zullen zij to t het inzicht
huizen en levens straks w eggebom bar dat. we zelf niets te zeggeq hebben. O nze
deerd zullen worden, die de w apens moe -w oongelegenheid, onze kleding, ons v e r komen, dat ze niet hoeven te berusten,
dan zullen ze zien w ie de w erkelijke mach
ten hanteren en de „heldendood” mogen bruik w ordt door de overheidsorganen
sterven? Zij lezen de kranten, zien de vastgelegd. O m te verhuizen moet je v e r tigen zijn. W a n t d an w eten ze, d at dit
hele stelsel van w instm aken en uitbuiten
ournaals in de bioscopen, horen de radio- „• gunning hebben, om je erg^ps te vestigen
slechts
kan rb estaan door hun arbeids
»«richten en laten zich reeds inschakelën dito, zonder toestemming v4n het arbeids
n een der beide fronten. O , als je ze hoort bureau kan geen arbeider Van werkgever k ra c h t E n d an begrijpen ze, dat w aar ze
’^aten, willen ze geen oorlog, werkelijk veranderen, zonder toestemming van de hun arbeidskracht w eigeren te geven, d at
“*t. „ W e hebben genoeg gehad in de . minister mogen de lonen jniet verhoogd d é é r het verzet tegen de oorlog geboren * '
w ordt, d at d a a r de kracht gaat groeien,
'0rjge oorlog, we zitten nog met de brok- worden, prijzen w orden dóór de regering
en „daar breng ik mijn kinderen niet vastgesteld, het. verbruik van de arbeiders die een oorlog verhinderen kan.
Dé regeringen van alle landen voeren
>r groot” horen we zeggen. M aar zo’n w ordt door een geraffineerd prijs- en dis
de
politiek, die hun wovdt voorgeschre—
iprek eindigt meestal met de woorden, tributiestelsel nauw keurig ^geregeld, hij
ven door de grote rivalen. In da door
ten w e hopen, d a t hij niet kom t” . In kan niet meer v e rb ru ik e n ,dan hem van
Rusland beheefste gebieden voeren ze de
fe ..laten w e hopen” ^it al de berusting, bovenaf w ordt toegem eten
Rassische politiek, in de landen die door
» hij komt. Z e hopen m aar, meer kunD e arbeiders van hoofd
hand moe- middel van h e t. Marshall-plan aan de
ln ze ^ïiet doen.
ten een steeds zorgelijker
voeren.
Er is een verlam m end gevoel van on- hun belangen piotten steedfc opnieuw wij Dollar gebonden zijn, de Amerikaanse
^ht over de mensen. Als een loodzw are ken voor die van de imperialistische mach politiek. Deze poUtiek i* er op geHcht, zo
iging^ hangt de komende oorlog in de ten. W e nebben al vak er in deze kofom- veel mogelijk winst te maken, opdat h e t
kapitaal 'zifch kan uitbreidèn an sterk ma-
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