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Wanneer men aantooncn wil dat het demo
kratisch parlementair stelsel, het beste stelsel is
waarcner het kapitalisme zich ontwikkelen
kan, dan nag het jongste debat in de Kamer
cver de werkeloosheid als bewijsvoering geiden.

De huidige krisis vergt van de bezittende
klass: snele 'en wilskrachtige beslissingen. 'let
in werking stellen van nieuwe voortbrengings
middelen, de stelselrnatige vervanging van het
handwerk dcor de machine en het ten top voeren
van de verdceling van den arbeid, waarbij de ar
beidcr of aib.::idster z,jn rol tot die van een ge-•·won levens , denk- en witlcos rad eener 1na-
cnin_rie ziet eiugg_vcerd wo.den, al deze
dingen die de kap:alistsche ationalisatie ken
mer«en, hebben on:zajg:'ijk: vraden ia aile
takken der prcduke e vezchijn gercep2n. L
te vergeefs trachten de bezers dezer voorra
den door eene daling de, pijzen van deze ove
t:::llige produktie af te gakzn. En nochtans is
e een reusachtige behoe(te aaar al deze waren.
De vier vijfden der bev-clking van alJe landen,
de loontrekkc1s en de daaraan sociaal gelijk ge
stelde maar door cen ironie van het noodrot
zel{slanéizg gencemde voortbrengers, de arme
boeren hebbn de allergrootste behoefte naar al
de dingen die opgestapeld liggen in de voor
raadschuren van het kapitalisme. Doch het ka
pitalisme produceert niet om behoefte te bevre
digen, doch, slechts om de winst. En wijl het
kapitalisme slechts maar en deel van het voort
ebrachte aan de voortbngers onder den vorm
an loon terug geeft, - het ander deel client om

dividend aan de kapitaal bezitters uit te keeren
-- zoo komt het dat de overgroote meerderheid
der bevolking te arm is, om haar eigen produk
tie terug te koopen.

Daarom kcmen de ekonomische krisissen re
gelmatig na elkc tijdspanne van hoog konjuc
tuur terug.

Het kapalisme heeft tot nu tee slechts maar
één middel gevonden om zich dcor deze rampen
heen te slaan : wachten. Ja, wachten tot de
nie.uwe voorraden uitgeput of. .. vernietigd zijn,
wachten tot nieuwe afzetgebieden gevonden
zijn, wachten tot de zwakste ondernemingen
failliet zijn en opgeslorpt zijn door de grote,
wachten tot nieuwe uitvindingen der techniek
de bestaande voorraden ekonomisch waardeloos
hebbeu gemaakt. Zoo komt langzaam aan weer
evenwicht tusschen vraag en aanbod, begint het
ekonomisch apparaat weer te draaien, eerst
zachtjes en dan steeds sneller en sneller, in een
razend tempo tot ... een nieuwe krisis zich veor
doet en gansch de bedrijvigheid weer ontred
derd is.

En wat moeten de menschen in deze krisis
tijd doen ? De arbeiders moeten maar zien dat
ze met de schamele uitkeeringen van de werke
loosheidskas rondkomen. Ze lijden honger ?
Werkeloozen die niet verzekerd zijn worden
aan hun lot overgelaten ? Zooveel te beter, al
die hongerlijders zullen zich op de bestaande 
werkgelegenheden werpen als hongerige dieren.
Hongerige magen redeneeren niet, zij zullen het
Ioon doen zakken ? Nogmaals, zooveel te beter,
want daarmede zullen ze de produktiekosten
verlagen, een der voorwaarden voor het weer
vlot maken van het vastgeloopen pro<luktieap
paraat. Het is de rol der werkgevers om deze
nîeuwe voorwaarden : Iagere loonen, grootere
prc-duktiviteit, enz. te scheppen.

Dit vereischt nu een groote vrijheid van han
delen vanwege de bezittende klasse. Het poli
tiek stelsel moet de noodige soepelheid bezitten
om het geschipper van het kapitaal mogelijkte
maken.

Uit de burgerij zijn veel stemmen opgegaan
om aan te toonen met het voorbeeld van Ita
lië met de door de diktator opgelegde loons -
en prijzenvermindering aan de hand - dat het
fascistisch regime beter gewapend was dan de 
demokratie om in krisistijden te manoeuvreeren.
Het spreekt vanzelf dat de reaktie met deze kri
tiek slechts een drukking beoogt op de verdedi
gers van. de demokratie, opdat zij zich naar

den wil van het kapitalisme zouden voegen en
des te sneller en met des te meer bereidwillig
heid in deze maatregelen zouden toestemmen,
welke de bezittende klasse ter leniging der kri
sis als noodwcndig acht. De verwijzing naar het 
fascisme is de zweep waarmede de burgerij de 
kristene en socialistische reformisten dwingt de 
door haar verlangde loonsvermindenngen snel 
aan te nemen. 

Maar om den schijn te redden is er een groot
dcbat geweest in de kamer dat drie volle zittin
gen vulde. De socialist Troclet interpelleerde
aen krister..en minister van den arbeid, den heer 
.fieyman. Tientallen van sprekers waren inge
schreven. AJJen gaven blijk van medelijden met
de werkelooze arbeiders. En alles bleef ... zoo
als het was. De kristene minister van den arbeid
gaf de vrije teugels aan zijn kristelijk gemoed.
1j bezweerde de werkgevers de «beginselen van
kristelijke naastenliefde en solidariteit» toe te
passen. Anseele was brutaal, Melckmans was
plechtig, teckeleers was gebiedena, lischer
overtuigend en Brunfaut demagogisch. De so
cialisten stemden tegen den minister na hem
eerst hun voile vertrouwen geschonken te heb
ben.

En alles blij ft bij het o@de. De vergoedingen
der werkeloozen zullen niet verhoogd worden,
de niet verzekerden zullen als voorheen van aile
steun verstoken blijven. > 

lntusschen wasl het werkeloozenleger immer
aan : 25.000 te Antwerpen, 18.000 te Brussel,
25.000 te Aalst en omstreken, over de twee hon
c.lerd duizend voor het gansche land. De pa
trocns verminderen de loonen. De paritaire kom
missies werken op volle kracht. Maar buiten de
officieel erkende loonsverminderingen gebeuren
de ncg veel beduidender of!icieuse ver1agingen.
Arbeiders die zeven frank per uur verdienden
wden vervangen door andere die i;f zac! 
bekomen. Delvigne noemde het geval van de
«Fabrique Nationale» waar op sommige loonen
een vermindering van 4 frank per uur werd toe
gepast. De staat geeft zelf het voorbeeld o
die kristelijke naastenliefde van meneer Hey 
man toch door verminderde tarieven voor de
aanbcstedingen te voorzien.

De reformistische vakbondleiders doen hun
best om alles te doen verloopen zonder strijd.
De aktie van de kapitalistische pers om aan de
arbeiders te doen gelooven dat de prijzen ge
minderd zijn en dat daarom loonsverminderin
gen !oclaatbaar zijn, wordt op huichelachtige
wijze door de socialistische pers ondersteunt.

Voorzeker de bourgeoisie hoeft hier het fas
cisme nog niet in te planten. De parlementaire
demokratie levert knap werk. Het kapitalisme
heeft niets te vreezen van parlementaire debat
ten zooals we laatst gezien hebben. Het weet
wat voor een komedie het is. Het kent de socia
listische en kristene «vertegenwoordigers» der
arbeidende klasse en weet dat zij omwille van
hun mandaten aan een andere manifestatie te
genover hun lastgevers gebonden zijn. De pa
trcons weten dat morgen een Eeckeleer:1, een
Delvigne en een Dejardin. met de meest bere1d
willigheid de door hen vereischte loons\'erlagm
gen in de eventallige kommissies zullen onder
zceken en aannemen.

Het patronaat zal slechts zwichten voor het
daadwerkelijk optreden der arbeidersklasse. Dit
zal wel cen of andere dag werkelijkheid wor
den. We weten gemakkelijk is het niet, want
men stuit onmiddellijk op de vakbondleiders,
juist daar waar de arbeiders de noodige steun
zc.uden moeten vinden, namelijk in de vakbon
den.

fvlaar de banden waarmede de reformisten de
aibeiders trachten te binden, moeten en kunnen
verbroken worden. Wanneer de !eiders zullen
zien dat al hun gekuip machteloos is dan zullen
ze wel verplicht zijn t.oe te geven, dan zullen
ze de strijd niet meer kunnen tegenhouden. A

beiders, allen op tegen het groot offensief der 
bezitte,nde klasse. Op voor hoogere werkeloozen
uitkeeringen en voor het behoud der loonen.

•

Lenine 
15 Januari 191 

- 
De arbeidende klasse herdenkt haar groote

dooden. Zij blikt terug op het voorbeeld dat
de groote voorgangers in den strijd haar ga
ven, en put er de krachten uit om den harden
:..trijd voort te zetten tegen den rnachtigen vij
und. Lenine - Karl Liebknecht- Rosa Lu·
>:emburg - zij leven voort in Je harten der pro-
letariers. I

• • •

• • •
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Liebknecht 

15 Januari 1919 was het dat Karl Liebknecht
en Rosa Luxemburg vermoord werden door de

fHicieren van den « Socialistischen » bloed
lond NOSKE. Spartakus was dosdelijk ge
troffen. De scciale revolutie in Duitschland,
augevoerd door Spartakus was door de broe

cerlijke samenwerking van sociaal-demokratie
en de zwartste reaktie in bloed gesmoord.

- 

Jaren reeds voor den oorlog vormden Lieb
knecht en Rosa Luxemburg de linkervleugel
in de Ile Internationale, waar zij de opportu
n,sten onbarmhartig bekampten. Karl Lieb
k necht was het die in 1907 de Jeugdinterna
tonale mee oprichtte. Bij het uitbreken van den
orlog bestreed hij onmiddellijk het sociaal-pa
tnotisme. Aileen stemde hij in den Rijksdag
tegen de militaire kredieten. Aileen bond hij
ci•-n strijd aan tegen de bourgeoisie. In 1915
r .::htte hij met Rosa Luxemburg de revolution-
1. 1ire linkervleugel op. die zich tot de Sparta
k sgroep omvormde.
.Den lsten lei 1916 nep hij de arbeiders en

s ,ldaten te Berhjn op om tegen den oorlog te
manifesteeren. Op de Potsdammerplatz ont
plooide hij de roode vlag. 8 à 10.000 arbeiders
nlmen deel aan de bctooging. Liebknecht zel-

werd er gcarresteerd. Slechts in November

xJ
'< , ,•rd hii 1-,,-,:i-,i,l -, •'-'· P i .. ·~,l~
5 gevangen zat. Enkele weken nadien reeds

w ·den zij samen vermoord.
• • •

1 Ongctwijfcld stak Rosa Luxemburg ver bo
ven Liebknecht uit \ oor wat de theoretische
scholing aangaat. Met haar scherpe geest was
zij het vooral die 111 de Ile Internationale de
linkervicugel leidde en het revisionnisme be
kampte. Zij militeerde in de Duitsche. in de
Poolsche en in de Russische sociaal-demokra
tie. In J 905 nam zij deel aan den Warschau
schen opstand. Ook toen reeds kende ze de ge-...
vangens.

De moord op Liebknecht en Luxemburg was
zorgvuldig voorbereid. Aan provokatie had het
niet ontbroken. Den 13dcn Januari 1919 pu
bliceerde de SOCIALISTISCHE «Vorwaerts»
het volgende pro, okatiegedicht : 1 

Het lijkenhuis.

Vele honderd dooden in een rij
Proletariers !

Zij vroegen geen ij::er. kruit en lood,
Of de eene rechts, links of Spartakus bij

P roletariers ?
Wie heeft het gcweld in de straten gestuurd

Proletariers !
Wie nam de wapens het eerst ter hand
en heeft op hun beslissing gerekend ? 

Spartakus !
Vele honderd dooden in een rij

Proletaricrs !
Karl, Roo«. RaJek en kompanie 
er is geen van erbij, er is geen van erbij !

Prolctariers !
· Arthur Zickler.

Zoo hitsten de sociaal patriotten op, terwijl
ze den moord reeds beraamd hadden. Hct
vaandel der Duitsche Sociaal-demokratie is be
smeurd met het bloed \ an Liebknecht, Rosa
en de duizenden revolutionnaire arbeiders die

lan 

- 
·i 1924. 

Luxemburg. 
mét hen vermoord we ·den toen ze de Duitsche
SOCIALISTISCHE republiek wilden opricn
ten.

En zooais Liebknent en Roa vielen, aan
het hoofd staande der Duits:he proletarische
revolutie, zoo is Lenin gevallen, aan het hoofd
staande der Russische revolutie, voorloopster
en bolwerk der wereldrevolutie. Bovenmen
schelijke arbeid en inspanning waren er de
oorzaak van dat aan het internationale prole
tariaat zijn groote leider ontnomen werd. Door
het in_icJ-,t van Lenin was het, dat het Marx
isme van wetenschap tot daad werd. Hij had
het juist gezien dat het proletariaat een stevig
georganiseerde voorhoede moest hebben om
de revolutie te doen zegevieren, en jaren v66r
de revolutie had hij zich ingespannen om dit
wapen te smeden. Tegen het sociaal-pacifis
tisch geleuter over den vrede verhief hij het
ordewoorcl dat de imperialistische oorlog moest
omgezet worden in den burgeroorlog om de
bourgeoisie neer te velien. De gebeurtenissen
gaven Lenin gelijk.

Toen in 1917 het Russische rijk in elkaar
stortte en de bourgeoisie het bewind in han
den nam - in samenwerking met de socialis-
tische mensjewiki, was het oogenblik daar voor
de bolsjewistische voorhoede van Lenin. Hij
die z'n machtige theoretische kennis paarde
aan een strategisch genie, slaagde er in - ge
steund door Leo Trotzky - de proletarische
diktatuur te doen zegevieren.

• • •

Veel is er gedurende de 7 jaren,sinds Lenin
dood reeds veranderd. In de Parttj die door Le 
nin gewrocht werd heeft een bureaukratische
1 1 1 1 • a «-

- ± • aisy au tant zcn meester ge- 
maakt van de macht. De demokratie binnen
de Partij - een der eerste voorwaarden voor
een gezonde Partij en waarvoor Lenin
steeds de meeste aandacht had, is gesmoord.
De diskussie is vervangen door de verbanning.
De beste revolutionnairen zijn uitgesloten
gewezen mensjewiki - gewezen kontra-revo
lutionnairen, zijn in de Partij opgenomen en
bekleeden er leidende funkties.

Het is bekend dat nog v66r Lenins dood de
Partij reeds aangevreten was door deze bu
reaukratische kanker. Toen reeds trachtte Sta
lin ook Lenin te isoleeren, en hec is ais een
gevolg daarvan dat Lenin de achtergehouden
brief tot Stalin ichtte waarin ij alle betrek
kingen met Stalin verbrak. Hoe scherp Lenin
de gebeurtenissen voorzag bleek wel uit zijn
politiek testament \\ aarin hij hct afstellen van
Stalin voorop stelt ais een voorwaarde om de
scheuring der Partlj te voorkomen.

• • •

Het is onze taak om de weg ons door Le
nin aangewezen verder op te gaan. Daarom
bekampen wij het Stalinisme, dat de kommu
nistische beweging verzwakt heeft omdat het
de grondslagen van het revolutionnair inter
nationalisme zélve aantast.

De kommunistische oppositie herdenkt Lieb
knecht, Luxemburg en Lenin, met sterker dan
te voren in Vlaanderen te ijveren voor een
klassebewuste revolutionnaire voorhoede, die
geankerd in de arbeidende klasse voorop zal
gaan in den strijd tegen het kapitalisme.
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Kristene sociaal democratische komplimentjes. 
V.oor de goedgeloovige arbeiders, die nog

gelooven dat er eenig vezschil bestaat tusschen
de sociaal- en de kristenc demokratie, laten we
hier enkelc zinsneden volgen uit de redevoerin
gen van den «socialist» Delvigne, overgenomen
uit het beknopt Kamerverslag : :

«In de huidige ekonomische toestanden, moet
de werkman zwichten voor den werkgever. Hij
kan niet anders dan blljven waar hij is, want
in de fabrieken waar hij zich zou kunnen aan
biedcn is men ook bezig met afdanken. Bijge
volg kan men niet spreken van arbeidscontract,

doch wel van een leeuwencontract. De minister
zou deze toestanden moetcn nagaan.

«Ik weet dat hij geacht wordt slcchts de be
slissingen \ an de paritaire commissies te kennen
en dat hij aldus gerechtigd is te- meenen dat de
loonsverlagingen trapsgewijze gebeureri. Welnu
dat is nict het geval ! In de «Fabrique Natio
nale» te Herstal. heeft men sommige loonen met
4 frank pcr uur verlaagd, zondcr bcspreking
met de paritaire commissie. brutaal en zonder

·een woord te zeggen.
«De heer Van Walleghem (een andere socia-

list. De redaktie D. K.) betuigde u zijn vertrou
wen, mijnheer de minister. /k ook schenk u ver 
trwen. lk hoop dat gij zult tusschenbeide ko

men in den zin dien ik zooeven aanduidde, en 
dat gij net alleen de minister van arbeid zult 

willen zijn, maar ook de kristene minister van
arbeid.» 

bij het hooren van zooveel vertrouwen van
wege zijn socialistische kollegas werd het kris
telijk hart van den heer tleyman week en hij
dan ook iet anders dan deze woorden van dank
aan den heer Delvigne toe kon sturen :

«De heer Delvigne herinnerde mij er gisteren
aan dat ik niet enkel de minister van arbeid was,

doch ook de kristelijke minister van den arbeid.
lk dank hem voor dezen onrechtstreekschen lof
van de kristelijke beginselen welke ik met fier

heid toegedaan ben. Ook bezweer ik de werk
gevers de kristelijke beginselen van liefde en so

lidariteit in ruime mate toe te passen.»
et deze kristelijk

arbeiders gerust op bei
ken de socialistische-kri

zake de loonsvermin
ker wijze uitkomen dan
walgelijke kompliment

en de
apen. aar 

tigheid
duidelij-
lin
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Over Nationaal 
t 

Hun Leer 
De Heeren Joris Van Severen, Wies Moens

en wellicht nog andere politiek diepzinnige den
kers, gaan dus Vlaanderen redden door middel
van het solidarisme. boven de hysterische muil
van Ward ltermans uit moet de wijsheid van
hun inzicht triomfeeren l

v Iaamsch nationaal solidarisme ?...
We zullen met Mi. Van Severen hier, voor

loopig minstens, geen twist zoeken wan
neer nij spreekt over de «lactoren die een volk
vormen en binden en samenlouden».

ln het «solidarisme» van de heeren, om het
zoo te zeggen, zit de knoop.

Niet bij toeval hebben ze, sinds korten tijd,
de benammng van hun politieke leer veranderd.
Het « Vlaamsch nationalisme» is het « Vlaamsch
Nationaal solidarisme» geworden.

De heer van Severen was gevoelig aan het
verwijt dat het Vlaamsch Nationalisme - in
zijn verschillende strekkingen geen sociale
kleur bekende. De algemeene kleinburgerlijis
heid van de beweging legde die onvastheid uit.
Van het Bormsche heroisme tot het Van Cau
welaertsche positivisme, waren al de stroomin
gen solidair in schijnheiligheid tegenover de
sociale vraagstukken.

De heer Van Severen wilde met die houding
breken. Sinds lang had hij het geneesmiddel
voor de ziekte gevonden. ichter kwam hij er
niet duidelijk mee voor den dag. let groote,
nieuwe woord dat hij in het hart droeg en koes
terde wilde maar niet over de lippen.

Eindelijk, gedragen door de onstuimige gloed
van zijn overtuiging, ging hij aan 't spreken. Ln
het nieuwe licht straalde over Vlaanderen.

Ziehier dat licht :
« Een Nationalisme dat niets gemeens

heeft met het ouderwetsch individualistisch
nationalisme van de XIXe eeuw, dat op
schcot in voos (sic!) en catastrophaal (sic!)
chauvinisme, maar wel een nationalisme, dat
zijn bestaanreden, zijn wezen en zijn doel
vin dt in de echte ( sic. en diepe (sic.) solda
riteit, dat al de leden van een volk tot een ste
vig geslotene eenheid moet samensnoeren,
opdat zij allen op den bodem, waar zij wonen,
in orde en vrede welvarend kunnen leven;
een hooge (sic) beschaving scheppen, en hun
welvaart en die beschaving tegen alle vreem
den of aile uitbuiters kunnen verded.igen. »
Natuurlijk te verstaan kan dergelijk echt,

diep, ordelievend, vreedzaam en hoog nationa
lisme niet goed en kortweg «nationalisme» ge
heeten worden. Kapitein Van Severen heeft het
dus Nationaal Solidarisme gedoopt.

Solidarisme. 

collaboratie brengt niets grondig nieuws. In de
vroegee episoden van burgeroorlog heeft te
vens de kleine bourgeoisie gebruik gcmaakt van
geweld en terror tegen het proletariaat. Haar
liberale en demckratische kritiek slceg spoedig
cm in bloedige kritiek met de wapens.

Het origineele in het Fascisme is de perma
nentie van zijn bewapening en van zijn dikta
tuur. Die permanentie en haar toepassing of
voorbereiding in een heele reeks van staten in
Eurcpa, is de scherpe uitdrukking van de klas
senvcrhoudingen in de nieuwe periode die be
gon met de wereldoorlog en de Russische revo
lutie.

Door die geweldige wereldgebeurtenissen en
h un diepe beteekenis raken onze Vlaamsche
Naticnalistjes et Solidaristjes de kluts kwijt.
En zoo denken zij dan op hun best Memling's
of Guido Gezelle's cultureele nalatenschap te
verdedigen met zich in Hittlertje te verkleeden.
Zij zijn nu eenmaal niet wie zij meenen te zijn.
0 f de arbeiders nu bang zullen worden voor

die vermomde jongens, dat blijft werkelijk te
betwijfelen. Daar komen wij een toekomende
keer op terug.

• Vanoverstraeten. 

Nos over Nationaal Solidarisme. 
Een jonge kameraad stuurde ons een artikel

waaraan we het volgende ontleenen :
« Het is een feit dat het vlaamsch fascisme
niet veel aanhangers heeft. Wij zien er Van
Severen met eenige jonge intellectueelen rond
zich, wier aantal zeer klein is, maar die een
geweldige invloed hebben in de middens waar
in zij verkeeren en hunne taktiek van zich op
het achterplan te houden tot de tijden rijp zijn
en dan het bewind in handen te nemen, schijnt
nogal goede gevolgen te hebben. Buiten die
jonge intellectueelen heeft Van Severen dan
nog rond hem de leiders van het vroegere
Vlaamsch-Nationaal Verweer dat dan onder
Van Severen • s invloed zich stelde op het stand
punt van het vlaamsch-fascisme en zijn naam
herdoopte in Vlaamsche Militie. Het is voor
namelijk op dit organisme dat het vlaamsch
solidarisme zich steunt en ook dit organisme is
het dat dus de vlaamsche staatsgreep zal doen
à la Mussolini. Het is werkelijk kinderachtig
te denken dat dit dertigtal leden dier Militie,
die zich door eenige portiers in de Statiestrà'at
laten aframmelen Vlaanderen door de revo[u
tionaire daad zullen vrij maken.

Tegen die fascistische beweging is er dan dn
der de nationalisten zelf een reactie opge -

Van Severen's laatste kindje doet nu ook de men en velen hebben dit onnoozele woor je
kat i dGouwkomèn, van'kop 2"7art.' godsVred ovér boord gezWierd om zil G -

Tegen wat stelt de kapitein zijn solidarisme ? ganiseeren in een kring die zich op socialis
Tegen anti-solidarisme. Het anti-solidarisme tisch standpunt heeft gezet. De leiders der
meent hij te oiltdekken in twee meeningen Vlaamsche Militie schenen dan toch sch ik
«voornamelijk». Bij de marxisten... en de li- gekregen te hebben en trokken zich terug van
beralen ! het fascistisch standpunt; dat heeft natuurlijk

Maar wanneer men wel verstaan wil dat de niets te beduiden aangezien de hoofdleider nog
laatsten slechts aange.haald zijn voor het verle- altijd Jons Van Severen in eigen persoon is.
den - wellicht loopt geen enkele nationalisti- Nu wil ik er de jeugd op wijzen en vooral
sche «liberaal», van welk land ook, nog onder die jeugd die solidaristisch is, dat Van Seve
de zon die Van Severen's algemeene nationalis ren nog nooit een klare uiteenzetting van zijn
tische formule niet onderteekenen zal - dan theorie heeft gegeven en wij weten bij onder-
blijven de Marxisten alleen over. vinding kameraden, dat personen die hun theo-

Tegen het Marxisme dus ! rie niet openlijk durven bekend maken, moe-
Niet erg origineel zal men zeggen. Het is wel ten gewantrouwd worden, ofwel is hij te laf

waar, ais men peinst dat van Albert, Koning en durft ze niet kenbaar maken omdat hij weet
van België et belgicistische koning tot August dat de volksmassa tegenover hem staat, ofwel
Borms, Vlaanderen's ongetroonde koning, langs weet hij zelf niet waar hij henen wil. »
de heeren Jaspar, Devèze, Renkin, Heyman, en Het is waar dat het nationalisme, zooals on
zelfs Vandervelde en lluysmans, maar één ze jonge kameraad het zegt, tot nu toe nog
groot eenheidsfront tegen het Marxisme _ge- niet veel aanhangers gevonden heeft en dat
vormd wordt. .. de stormtroepen van den heer Van Severen

Welnu, hoe paradoxaal het ook schijnen mag. meer op papier bestaan dan anders. Doch we
het eenige origineele karakter van het Vlaamsch moeten ons niet door deze omstandigheden te
Nationaal Solidarisme is van internationale veel laten troosten.De huidige ekonomische toe

standen en de afwezigheid aan vooruitzicht
brengen de middenstanden en ta] van arbeiders
tot radeloosheid. Zij gelooven niet dat er eeni
ge uitkomst is - en die is er ook niet - langs
den weg der burgerlijke demokratie. Deze ra
deloozen vormen nu voor de nationalistische
propaganda een vruchtbaar terrein, zooals dit
in Duitschland is gebleken. We mogen dus
niet uit het oog verliezen dat de algemeene
politische en ekonomische voorwaarden voor
de opbloei ook hier in zekere mate aanwezig
zijn.

Onze plicht is, zooals onze vriend het te
recht doet opmerken, deze menschen aan te
toonen dat verre van de mindere klasse tot
zelfstandigheid te brengen zooals het fascisme
beweert, dit laatste slechts door en dank zij
het kapitaal leven kan en zich dus ten slotte
ook tegen deze volkslagen moet keeren.

• • •

oorsprong.
Het vroeger langdradig en ho! gebazel van

Kapitein Van Severen over de Vlaamsche na
tionaa! - solidaristische staat is door zijn laat
ste belijdenis veel verduidelijkt. De man doet
openlijk aan fascisme, aanbidt zijn heiland en
zijn profeten, Mussolini, Hittler enz. Hij moet
die weg op. Hij is die weg opgegaan. Daarmee
komt hij terecht in de eerste rang van het inter 
nationaal solidaristische leger van de contra-re 
volutie. 

* * • 
Het fascisme: heeft niet de minste originali

teit als politieke en sociale leer. Het is slechts
de nieuwste vorm van de klein burgerlijke klas
sencollaboratie die in elke kapitalistische periode
haar historische roi gespeeld heeft. Zelfs het
verwerpen de veroordeeling van de pacifistisch
parlementaire bewerking en organisatie van die

Het gemeentebestuur van Brasschaet 
heeft de krisissteun afgepakt van de werk 
loozen en deze verplicht aan een loon van 
4 fr, per uur te doen werken. Schept maar 
op moeder de vrouw ! Men ziet dus de 
openbare machten, te zamen met het kapi 
talisme in zijn geheel overgaan tot den 
aanval op de loonen. 

Ondanks schepencollege's, gemeentera 
den en bestendige deputaties, waar onze 
reformisten in babellen maar niet het 
minst druk door de massa doen opvoelen, 
wordt den aanval op de loonen doorge 
voerd. 
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Steunlijst voor Februari 
Steunlijst v. d. Elst 44.50.
Antwerpen , 29-12-30: 22.: 5-1-31: 35;

12-1-31: 15; 19-1-31: 25; 26 1 31: 24; overschot
Colportage; Cin. Americain 1.75; dokken: 1.50;
Se en 1le wijk 2.35; Conforta 1.80; steun 6.70;
Borgerhout 1.50; Kleynk 1.50. Tesamen 182.60.

Deurne Overschot kolportage 2.50: Een uit
Willebroek 10.-; V. L. 2.-; Omdat Willy
zcoveel slaap 7.50; Tesamen 21.- fr.

Gent: V. D. 30.-; B. 30.-; Pol 10.: B.
30.-; V. D. 30.-; Elias 10.-; Bocquart G.
10.-; Bocquart M. 10.-; Rachel 5.-; Buyle
5.-; De B. 5. Een uit de barakken4.-;
Overschot kolportage 1.30; Tesamen 180.30 fr.

Niel 19 Januari. Steun 25.-.
Totale steun 408.90 Fr.

INTERNATIONALE KRONIJK. 
De bloedige onderdrukking in Indo-China

door het Fransche Imperialisme.
De burgerpers maakt niet veel gewag over

den heldhaftigen strijd der bewoners van ln
do-China die met niet te temmen geestdrift
voor hun onafhankelijkheid ijveren. De Chi
neesche revolutie had ook ben aangespoord om
den striid tegen het imperialisme aan te van
gen. In deze strijd toont de Fransche « demo
kratie » zich in haar ware gedaante. Of het
de uitgesproken reaktionnair TARDIEU, of
de « linksche », door de socialisten gesteunde
STEEG is, er is geen verschil in de manier
van onderdrukking. Onafgebroken werkt er in
Annam de guillotine, worden er de dorpen
p!atgebrand, de bevolking gemitraljeerd en
honderclen revolutionnairen verbannen om
nimmer weer te keeren. Zoo handelt de Fran
sche bourgeoisie. Telegrammen berichten dat
de nacht en dag van 11 December in de streek
van Ha-tiuh (Noord Annam) gekenmerkt wa
ren door verschiJlende betoogingen in de pro
vincie. Drie groepen vormden zich in de streek
van Can-Loc. De eerste viel 's morgens de
bezetting van de phu ( dorp) Ducto aan waar
bij twee dooden vielen. De tweede groep van
uit het zuiden van Lai-Trach vertrokken vie!
's middags de post Cauloc aan en liet onder
het vuur van het garnizoen 30 dooden. De
derde groep, vergroot met betoogers uit Cho
Huyen marcheerde naar de hoofdplaats toen
ze op het detachement van den hoofdinspek
teur Saint-Blanqual stootte, dat tegen haar was
uitgezonden. ln de bloedige schok doodde het
vuur der inlandsche wacht 50 betoogers.

ln de steden, in de provinciën, ontwikkelt
de onderdrukking zich onafgebroken. De ge
vangenissen zijn volgepropt met arbeiders en
boeren, opgesloten vanwege hun aktie. De re
geering ontwerpt de oprichting van een nieu
we gevangenis. « Iedereen weet, aldus laat ze
drukken, dat de hoofdgevangenis van Saijson
slechts 700 gevangenen kan bergen. Het aan
tal opgeslotenen beloopt echter 1300. De ge
vangenen zitten ais visschen in een sardien
blik bijeen. IN DE STEDEN OÉFENEN
DE POLITIEINSPEKTEURS EEN WARE
BEULSONDERDRUKKING UIT. Men moet
deze brief uit Indo-China citeeren : « Een ar-•

beider wordt tot de verbanning veroordeeld
om kommunistische vlugschriften te ieben ge
lezen en een propagandist te hebben geher
bergd...... Na de betooging. wierp de politie
de opgeleide bctoogers op een hoop in een ca
mion en sloeg hen met de geweerkolven; bij
de aankomst op de post, waren verschillende
bezweken onder de ontvangen slagen... De
vrouwen en kinderen worden niet gespaard,
ze worden wreed behandeld. Verschillende
vrouwen opgesloten in de veiligheid te Saigon
zijn krankzinnig geworden ten gevolge der on
dergane brutaliteite:n. Na de betooging der
Lagrandièrestraat waar de scholieren een mee
ting hielden werden twee dozijn kinderen van
TIEN TOT TWAALF JAAR aangehouden.
In de post werden ze zoo geslagen en gemar
teld dat enkelen gek werden en de ouders die
heu kwamen halen, ze niet meer herkenden. »

Zoo treedt de Fransche' « demokratie » op
in haar koloniën. En de sociaal-demokratie
springt in de bres vcor zulke politiek van roof
moord, en verdedigt de kapitalistische kolonia
le politiek.

t • •
Dat zulks een waarheid is ais een koe, be

wijst eens te meer de Ronde Tafel konferen
tie welke zoo juist te Londen beëindigd
werd en waar Mac. Donald de belangen van
het Britsche imperialisme tegenover de In
dische vrijheidsbeweging verdedigde. De
« Tunis » heeft Mac Donald om zijn beleid ge
luk gewenscht. Hoe kan het ook anders. Hij
heeft aan het Britsche gezag niet laten tornen
en de Indische bourgeoisie en pruisen ot een
samenwerking met honden ter meerdere glo
rie van John Bull willen overhalen. Indien hij
daar al in gelukt mag zijn; dit zal de vrijheids
beweging in Indië niet beletten zich verder te
ontwikkelen. Zoomin ais de geste der invrij
heidstelling van Ghandi de lndische massa za
misleiden. Want tot deze spreekt veel sterke.r
het feit dat nog maar enkele dagen geleden,
revolutionnaire arbeiders ter dood zijn ge
bracht door diezelfde regeering die nu over
harmonie en samenwerking spreekt.

Over

In de Diamantwereld. 
medezeggenschap

Een tiental jaren geleden, toen een paar
doortastende leden in den A. D. B. hunne wer
kirrg begonnen tegen de verderfelijke samen
werkingspolitiek van ons Bestuur was ALLE
MEDEZEGGINGSCHAP onzer Ieden nog
niet uitgesloten ! .

Vele onzer leden herinneren zich nog de
hou ding van Gustaaf Laroche ( den tegen
woordigen sekretaris der Federatie van Vak
bonden) die met zijn eervol ontslag uit onze
bondskas 13 duizend en zooveel honderden
franks mede nam en dit in een tijdperk dat ve
le duizenden diamantbewerkers tekort hadden
op aile gebied.

ln die jaren reeds wou onze Voorzitter L.
V. B. het vrije woord smoren door een arti
kel door een der bovenstaande leden ingezon
den naar de scheurmand te verzenden.

Dit had voor onzen Voorzitter niet zoo moei
lijk geweest ware hij niet verrast geworden
door dit !id dat de brutaliteit had op eene van
ons Bestuur afgedwongen vergadering ( die
slechts een paar maanden later gehouden
werd) het geweigerde artikel aan onze leden
voor te Ieggen en den in 't geheim konkelen
den Voorzitter te verplichten het artikel op te
nemen.

Rond dit artikel werd dan het een en an
der gezegd, zoo van den kant van onze hui
dige leiding ais van den kant der opkomende
oppositie.

Toen op het laatste van hetzelfde jaar en in
het begin van het daaropvolgende de kandi
daatbesprekingen en de verkiezingen voor
bondsraad en Bestuur gevoerd werden waren
het de vier oppositie-kandidaten die op ZUI
VER SYNDIKALISTISC. TERREIN van
de 66 zich op rang stellende kandidaten tus
schen de 13 eersten geklasseerd werden en
zelfs een van hun de meeste stemmen behaalde.

Nadat L. V. B. op de Jaarvergadering die
daarop volgde inzag dat die vier mannekens,
DIE NOG MAAR JUIST OVER HET
MUURKE DER ORGANISATIE KWA
MEN PIEPEN, voor hem lastig gingen wor
den begon hij de demokratie in den A. D. B.
toe te spitsen.

Waar na die vergadering in het Krisistijd
perk. van 1921 tot aan de bondsraadsverkie
zingen onzen voorzitter de meest elementaire
grondslagen de nek nog niet dierf omwringen,
heeft hij zich later ais het meest brutale dikta-

der leden In de A. D. B.
tortje ontpopt.

De: stukken door de oppositie ingezonden,
werden na de noodige omwegen langs kom
missie voor redaktiegeschillen langs om meer
geweigerd en naar de scheurmand verzonden.

En indien er dan toch nog eens een ver
scheen dan had het in vele gevallen zijne vol
le waarde verloren, omdat ons redakteurke
L. V. B. aile kinderachtige voorwendsels uit ..
vond om het op de lange baan te schuiven.

Later gooide onze Voorzitter in zijn strijd
tegen de oppoc:tie-gedachten het roer om en
begon hij de vertolkers der oppositie-gedach
ten die zich op een streng syndikalistisch ter.
rein bewogen op politiek terrein te sleuren.

Daarin ontpopte hij zich als een der gemeen
ste en meest plompe sociaal-demokraten en
plaatskensjagers die zich in de B. W. P. bin
nengeloodst hadden.

Tegenover elk voorstel met socialen onder
grond door de oppositie naar voren gebracht
kwam hij met zijn lomp en verouderd liberaal
manchesterialisme voor de pinnen en gaf hij
aan den A. D. B. om zijne sociaal-demokrat
sche leden te behagen een streng B. W. P 
ka.rakter terwijl hij niets anders deed dan zij
ne liberale theorién, die nog altijd in zijn kop
en in geheel zijn mentaliteit voortleefden, met
volle zeilen onzen bond binnen te smokkelen.

Onze leden weten nog hoe hij plotseling het
kommunistische spook tegenover de oppositie
begon te hanteeren met het doel onze leden
van de oppositie-menschen af te schrikken.

Dit is aan ons Bestuur door den mond van
L. V. B. in kleine mate gelukt nadat hij ons
den mond in het bondsorgaan had kunnen
snoeren. Iets waar de bondsraadsleden in dien
tijd wel een handje aan medegeholpen hebben.

Het was eerst dan wanneer de kleine maar
voor niets achteruitgaande schaar van syndi
kale militanten inzag. dat hun in het bondsor
gaan eene mogelijkheid om zich in hunnen
bond ais organisatieman uit te leven, besloten
werd zich onder den vorm van manifesten te
verdedigen. 1

HET UITGEVEN VAN MANIFESTE
VOND ZIJNE OORZAAK IN DE MUIL
KORFTAKTIEK DOOR L. V. B. OP DE
OPPOSITIE TOEGEPAST.

(In ons \'olgend numme.r gaan wij voort.)

± 
TE ANTWERPEN 

is « de Kommunist » te verkrijgen bij de vol
gende boekhandelaars :
Jolie, Beeldekensstraat;
Maclou, Duinstraat;
Wijns, Provinciestraa t; 
Seghers. Paardenmarkt,
Van Tasselt, Nationalestraat;
Boekhandel Geuzenstraat;
Boekhandel Kloosterstraat.
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V A K BE W E G I I 
Iee let tapitaals otsiet. 
DE STRIJD MOET LOS ! 
Het algemeen groot otfensief der werkgevers 

tegen de loonen s aan aen gang. Le paritaire 
kommissies staan niet stil. Na de herhaaldelijke 
loonsverminderingen in de zwaar industrie (ko
(en- en staatbouw) komt thans de beurt aan de 
lichtere nijverheid. Een eerste loonsverminde 
ring van t. h. is reeds voor de melcaniekbouw 
afgekondigd. In de meubel- en houtnijverhe-id 
gaan de bazen minder officieel te werk, doch de 
toonsverminderingen worden er niettemin, 
met kracht doorgedreven. 
Doch zeer dikwijls wordt er van patnonale 

zijde met gewacht op de beslissingen van de 
gemengde loonkommissie. De bazen weten dat 
mn deze krisistijd, acor het overvloedig aanbod 
van werkkrachten, ae schaal van de vraag en 
aanbod naar hun kant overhelt, en zeer dikwijls 
nemen ze niet eens de moeite om de laonsver 
lagingen door de of fzcieele lichamen of door de 
betrokkene vakbonden te doen a.anvaarden. Ze
konaigen heel eenvoudig aan dat voor een be 
paalden datum de oonen met zooveel ten hon 
derd zullen worden a[getrokken, en daarmee 
ut. ]

De houding van de ceformistische ( kristene 
en sociaistiscne) vakbonateiders helpt niet wei 
ng mede, de patroons in hun opzet te doe.n 
slagen. Men weet op weilce manier de vakbond 
leders het verzet vn de arbeiders geknakt heb 
ben, toen zich ae vc.teekenen van het thans 
atgemeen heerscher:de toonso{tensief begonnen 
te vertconen. Lat verzet werd gebroken, men 
heinnere zich hoe de jongste staking van de 
mijnwerkers uit de bora:àge den nek werd om 
gewrongen. 
De kampagne van de Soialistische pers te 

gen de loonsverlagingen kwam zeer verdacht 
voor, wijt tusschen ae regelen te tezen was, dat 
de vaktondeides zch net tegen ALLE loons 
verlagingen zouden verzetten, alleen tegen deze 
die net door een «evenredige» vermindering 
van de levenskosten zouden zijn gerechtvaa 
digd. 
Men moet er zich aan verwachten dat het 

nieuw mdexcijfer van 15 Januari, weik voor hecl 
het land een prijszakking van 13 punt (op 859 
of slechts 1,5 t. h.) antcont, het uitgangspunt 
zal zijn van een nieuwe veldtocht tegen de lco 
nen, zcowel vanwege de private patroons ais 
van de openbare besturen ( de verklaringen van 
den minister van financiën, den heer Houtart 
dienaangaande zijn met opzet zeer onduidelijk, 
z00dat ze op tweeêrlei manieren kunnen begre 
pen worden, dit om de waakzaamheid der ar
beiders te verschalken) 
Een krachtig verzet tegen de lconaftrok van 

wege de arbeiders, stuit natuurlijk op de onwil 
van de vakbondleiders, het spreekt vanzeif. Na 
de strijdwil van de arbeiders gedood te heb 
ben, probeeren ze de huidige toestanden te ge 
bruiken ais een schrilcbeeld en houden de arbei 
ders elke staking, onder deze omstandigheden, 
voor onmogelijk. Zeker de reformistische tak 
tiek heeft de arbeiders verzwakt, en dat is de 
grcote misdaad van de vakbondbureaukratie. 
Maar dit wil niet zeggen dat er niet gestreden 
kan wocden tegen het huidig otfensie/. 
Dit kan en moet door een algemeene strijd 

der arbeiders gebroken worden. en /cent onze 
houding dienaangaande. De arbeiders moeten 
het verzet der /eiders tegen den strijd in hun 
vakbonden breken. Dit zullen ze kunnen doen 
wanneer ze de Leuze van de verwerping van aile 
loonsverlagingen verbinden met den eisch van 
hoogere uitkeering voor de werke/oozen, voor 
alle werkeloozen. 

Werkeloozen en nog te werk gestelde arbei-
ders moeten solidair zijn. Dat ze zich niet van 
elkander laten scheiden, dcor de vakbondsbu 
reaukratie die de strijd vreest. Gestreden op één 
front tegen het offensief van het lcapitaaJ I 

Aan de Antwerpsche Haven. 
Havenarbeiders. 

De schijnheiligheid van Piet Somers en Co
komt voor de zooveelste maal de dokwerkers
treffen, aangaande verlaging der krisis uitkee
ring. lJe dokkers herinneren zich nog de verga
dering in den Rubens, waar deze reformist Piet
Somers. mondelings bekende dat het koninklijk
besluit niet van toepassing was vcor de dok
werkers, betreffende den aftrok van den keran
tiedag per maand. Het havenarbeiders aktieko
miteit, bewust zijnde over de feiten, verspreidde
een manifest waarin het aankondigde, dat het
K. B. geen kategorien van arbeiders trof. maar
wel de gansche arbeidende massa van Belgie,
er op wijzende dat Piet Somers nogmaals ver
raad en bedrog pleegde tegenover de dokwer
kers. De volledige bewijzen zijn nu voor
handen. Piet, die wist dat het aktiekomiteit de
waarheid zegde, vond niet beter dan het mani
fest d.ood te zwijgen, en bracht kritiek uit langs
den weg van den Havenarbeider (bijgenaamd
de piccolo}, Daarin beweerde hij dat het aktie
komiteit, kommunisten, leugenaars en bedrie
gers waren, maar een paar dagen na het ver 
schenen artikel konden de dokwerkers een ma 
nifest ontvangen, waarin aangekondigd werd, 
dat aile wer/cloozen een dag steun per maand 
moesten missen, volgens Koninklijk Besluit. 

Wie zijn nu de bedriegers of verraders van
de dokwerkers ? Piet Somers, of het aktiekomi-

teit ? V,oor de arbeiders staat het reeds Jang
vast dat zij langs de weg der reformisten niet
veeJ goeds kunn.:n ot zullen verwachten.

t

Dokkers het aktiekomiteit heeft reeds meer
malen propaganda gevoerd, zelts maanden terug
dat er een strjd zou aanbreken voor behoud der
loonen. Wemu kortelings zullen de arbeiders
voor dit feit staan. Het kollektiet kontrakt is
reeds van lJecember 1930 opgezegd geworden
door de Fédération Maritime, enkel en alleen
om uwe 1oonen te verminderen, gelijk het reeds
bij de Gentsche dokkers het geval is.

De loonen dezer laatsten zijn vanat 1 Januari
met :t. !r. verlaagd geworden en de dokkers moe
ten rekening houden dat het kontrakt niet alleen
voor Antwerpen geldt, maar ook voor Gent,
Brussel en Brugge. Dus staat het feit vast,
aat men de loonen huer ook zal willen vermin
deren.

1ïet feit trouwens dat het aktiekomiteit reeds
twee manifesten verspreid heeft over de loonal
trok, en waarop onze reformistn liever niet
antwoorden is cen bewijs dat Piet 5omers en Co
met deze altrok zullen 't akkoord zijn. Maar
hoe zullen zij het aan de arbeiders bekend ma
ken zonder ophet te verwekken ?

lieel eenvbudig, de huichelarij zal nogmaals
zijn rol moeten spelen, met behulp van een vat
siroop, en de dokkers zijn tevreden.

Leze huichelarij bestaat hierin. De reformis
ten in overleg met de patroons, die geen 270 
millioen winst gemaakt hebben gelijk de vorige
jareu, achten de Iconen van de arbeiders te
hcog. en zoo men de krisis wil doen verdwijnen
moeten de arbeidersloonen verminderd worden.

lJeze kcè.k is reeds Jang gebakken en we we
ten wat het basis loon zal worden, maar Piet
moet natuurlijk als schepen de dokkers in den
tocrn kunnen houden, en daarom zullen de pa
troons overgaan om 5 of 7 fr. van de loonen te
pitsen, terwijl Piet zal zeggen (voor oogverbiin
ding natuurhjk) «watte, of 7 tr., da neeme
WIJ nie aan, da 's te veeJ, wij zullen eerst on
derhandelen». En een paar dagen nadien krijgt
gij een manitest, waarop Hiet zal zeggen : «man
nen neern aan, de tijden zijn slecht en wij heb
ben de patroons kunnen overtuigen en uw loon
zal maar met 2 of 3 fr. verminderd worden, zoo
dat wij dit moeten aanschouwen ais eene over
winning.

Dokkers, het ,ordewoord moet zijn : «uw loo
nen in verhouding tot de levensduurte.»

De minste aanslag op onze loonen kan nooit
ais eene overwinnirtg beschouwd worden, en
onze leuze is en blijft «pooten van onze loonen».

• • •
Kameraden, Dokwerkers, de taak die het ak

tiekomiteit zich ten doel heeft gesteld, 't is te
zeggen de voortzelting van de syndikale strijd,
zooals hij in vroegere dagen door de huidige
misleiders voorgestaan werd, en los van elke
politieke partij, heeft voor de dokwerkers
reeds tijdelijke doch tastbare resultaten opgele
verd. Het zal hem dan ook afhangen van de
mate waarin de havenarbeiders het aktiekomi
teit, moreel, finantieel en daadwerkelijk zullen
steunen, om al die verkregen verbeteringen niet
alleen duurzaam te maken doch nog geweldig
uit te breiden, en om den aanval van de haven
barons op de loonen in de komende dagen met
de meeste kans van sukses te kunnen afs]aan.
Dat zelfs de kliek van de Brouwersviet reke
nmg moet houden met den invloed, die reeds
van het Aktiekomiteit uitgaat, toont toch het
feit dat zij niet meer zoo rustig op hunne twee
ocren kunncn blijven slapen, en nu en dan on
der de dokwerkers een manifest rnoeten ver
spreiden waarin zij telkens den economischen
strijd, den kamp ter verovering van betere ar
beids- en levensvoorwaarden voor de dokkers en
hun gezin die het komiteit voorstaat, op het po
litiek terrein willen schuiven en door het woord
«kommunisten» trachten het vertrouwen in het
aktiekorniteit bij de dokkers te breken. In een
paar woorden willen wij hier opsornmen wat gij
door de stelselmatige werking van het aktieko
miteit verkregen hebt, resultaten die Piet So
mers op zijn aktief wil schrijven.

1. Piet Somers werd onder drukking van het
aktiekomiteit gedwongen de kindertoe.slag, door
de Provintie en stad te doen verhoogen.

2. Ondanks dat Piet Somers de bondslokalen
door de politie liet omsingelen, die op de werk
loozen rarnrnelde, werd hij door het aanvallend
optreden van het aktiekomiteit verplicht, bij de
bestuurlijke lichamen verlengenis van den dop
te cischen die gij allen hebt bekomen.

3. L )at door het stelselmatig werken van het
aktiekc-miteit het krisisfonds en Piet Somers
moesten toegeven, tot 260 dagen vergoeding
( werkloozensteun}.

4. Dat die vergoeding merkelijk door de wer
king van het aktiekomiteit verhoogd werd.

5. Dat het aktiekomiteit Piet zelfs dwong voor
het doen uitkeeren aan de werk.Joozen van de
steun der drie ]aatste weken van 1930 (herver
zekering der Provintie) waarbij een van de ka
meraden ais slachtoffer is gevallen van het klas
segerecht op 12-12-30.
Dat zij feiten die aan de dokkers aantoonen hoe
broodnoodig het is aanstonds het aktiekomiteit
te vervoegen. Het ligt voor de hand dat gij al
len die makkers in hunnen zwaren strijd moet
bijstaan.

We weten wel hoe talrijk de beunhazen zijn
die dit alles ais een sukses voor hunnen «win
kel» aanzien. Op papier hebt ge alles bekomen
door Piel Somers. Volgens anderen door de kle
rikale vakbondjes, of anders in het bijzonder
nog door den «Afrcsser», bijgenaamd de «re
volutionaire» vakbondoppositie ( R. V. O.), die

de dokkers wil Jaten op sleeptouw nemen d.oor
een kliekje avonturiers die het woord revolutio
nair misbruiken.

Arbeiders begrijpt het goed : de verbeterin
gen,, hoe weinig ook, zijn de vruchten van den
strijd die gij met uw havenarbeiderskomiteit ge
leverd hebt.

Laarcm is het uwe plicht, u ais een man te
scharen rcnd het aktiekomiteit en mede te ijve
ren,

Voor extra vergoeding gedurende de winter
maanden voor brandstotten.

Voor uitkeering van ZO fr. steun voor het
hcotd en 5 fr voor de vrouw mits 3 fr per kind
zcolag de krisis duurt, voor alle vereenigden
en oivereenigden.

Voor het elk op beurt werken (nummerstel
sel).

Vcor verkorting van arbeidstijd met behoud
van loon.

Voor demokratiseering van den vakbond.
Tegen het halve dagen en halve schiften sys

teem.
Eenige bewuste Bondsleden. 

Bij de iarkeerders. 
ln ons vorig artikel gaven wij een beknopt

beeld van de manier, waarop men ais rnarkeer
der rnoet trachten aan een dag werk te komen.
rie men (b. v.) over een dos1s aanpassingsver
mogn moet beschikken, om in 't gevuei te ko
ren der heeren hooldmarkeerders. Lat men bij
den cene de uatékens moet rot loopen, terwijl
de andere graag ziet, dat de vrouwen der mar
kee,d.:rs komen inforrneeren wanneer het schip
begmt, enz. Het baart dan ook geen verwonde
nng ais wij beweren dat het voor de zuivere
syndikale en klassebewuste aanschrijvers, in pe
rioden van beperkte arbeidsgelegenheid vooral,
onmogelijk is zich totaal aan die wantoestan
den te ontrekken en alles moeten afkletsen (at
lcopen).

rIij die seeds dierf uitkomen voor zijne syn
dikale rechten undervindt beter dan wie ook hoe
hij in deze tijden het voorwerp der broodroot
is. De heeren van de ( Brouwerstraat) of de
gence Iaritime, die uitblinken in het op zij
zetten van pclitiek andersdenkenden, vinden er
nu geen graten in natuurlijk ais het hunne
mannekens betreft dat de helft van de lading
hunnet schepen soms vergeten werd in te schrij
ven, t wijl vroeger diezelfde achtbare liberaal
tjes, d markeerders op de keien lieten staan, om
dat ze een «contranummer» van een kas of baal
verget n te markeeren hadden.

W iJ nioeten bekennen, dat niet enkel de fout
van het voortbestaan dier arbeiders onteerende
praktij] en, in de lamlendige en passieve hou
ding r diverse markeerdersvereenigingsleiders
hgt, maar dat de schuld voor een groot deel
bij de 'aanschrijvers zelve ligt, die voor nietige
feiten, van de eene organisatie naar de andere
loopen, waar dan tenslotte, zooals in hunne vo
rige die markeerders goede leden zijn, die re
gelmatig hunne bijdrage betalen en verder hun
mondje dicht houden.

De markeerders die vroeg of laat het slacht
offer worden van het willekeurig optreden der
«Chef marqeurs», moeten inzien dat het zoo
niet verder kan of mag. Dat daaraan paal en
perk moet worden gesteld. Dat kan alleen met
eén blok te vormen, door allen als een man aan
te sluiten op de Brouwersvliet, in welke orga
nisatie dan de strijd zal moeten aangebonden
worden tegen het bestuur.

1. Vermindering van arbeidsd u ur met behoud
van loonen.

2. Gelijkstelling over heel de lijn der loonen
met die der dokwerkers.

3. Verhooging van krisissteun.
4. 'Tegen het halve dagen en halve schifte-n

systeern !
Daarin alleen ligt de oplossing.
Vooruit dus niet geaarzeld.

Eu-535±--SE-±.5°555 E= 

Bij de Zeelieden. 

'Ne Marquer.

Het leven en aanwerven der zeelieden. 

Te Antwerpen bestaan twee aanwervingsbu-
reelen voor de zeemannen.

1. Duboisstraat voor de vreemde schepen.
2. ltalielei voor de Belgische reederij.
Elke zeeman krijgt daar een genummerde

kaart omi zijn djob af te wachten, waar natuur
iijk niet veel gevolg wordt aan gegeven. Het
stelsel der boadinghouse waar onze vroeger 
klassestrijder Jan Chappelle vee-1, kritiek wist op
te maken, bestaat nu nog, zelfs in meerdere ma
te. Ilet zijn nu niet meer de Boadinghousen al
leen, de zeemannen die wat meer te zeggen heb
ben ais de anderen vinden nu niet beter dan
maar Café te beginnen en degene die het meest
verteert, komt cok het eerste in aanmerking
voor de reis.

Een bewijs daarvoor, hadden wij op Woens
dag 21 dezer op het Britisch Consulaat in de
Quellinstraat kunnen vaststellen, waar bij de
monstering van het schip Matagama de Café
kwestie de groote roi had gespeeld.

Dit schip dat heel slecht is om op te varen
moest den run doen van 5 dagen, aan 2 pond
en 10 shelling, dus in onze munt 437.50 fr.
Denkt nu niet beste lezers dat deze loonen al
tijd zoo zijn, in 't geheel niet. want de Ioonen
laten veel te wenschen in de zeevaart. Een ca
féhouder uit de Kloosterstraat, «tip top», stond

voor het boven personeel. Een zekere Manuel
Lemmen uit de Van l\.erck.Jwvenstraat voor de
stokers en trimmers.

lJeze heerschappen hadden de moed de ge
wezen arbeiders die de reis hadden medege
maakt op straat te laten staan, waarschijrnijk
omdat zj hunne duur verdiende loonen naar
vrcuw en Jonderen hadden gebracht in pJaats
naar het ca,é, en in hunne plaats werden de
vriendjes en kennissen aangenomen door de
krcegbazen, terwijl deze heertjes die hun werk
koopen, niet te vinden zijn voor de groote reis,
want zij weten gocd wat de Matagama is. Ze
verdienen ze op dat schip niet met niets te doen.

W at doet nu de zeemansbond tegen dezen
tcestand? Niets. Jan Chapelle die eéns de man
der zeelieden was, heeh hu zoo ver kunnen
brengen dat zijne schaapkens op het droge zijn,
en vaagt nu zijn voeten aan de armoede en el 
lenàe der arbeiders.

De zeelieden en m het bij:onder de stewards
hebben meermalen vergaderiugen gevraagd om
den toestand te bespreken. Lhapelle weigerde
er vlakaf op in te gaan. De zcelieden zullen zich
ook nog herinneren dat het Chapelle was die
hunne lconen wist te stabiliszeren op 35 fr. het
pond. Van daaruit dat nu de belgische zeelie
den kunnen varen aan gemiddeld 1000 fr. per
rnaand; zij hebben dit aan hunne reformistische
en pacilistische ]eiders te danken.

Hls wij nu het leven der zeelieden nagaan
moeten wij bekennen dat dit niet rooskleurig is.
IVemen wij bij voorbeeld een schip dat voor 3
of 4 maand uitgaat dan hebben de arbeiders er
op 3 à 4 duizend frank verdiend. Zij zijn daar
vcor ht derde gedeeite van het jaar van vrouw
en kmderen weggerukt, niet wetende of zij ooit
terug komen zuJJen om de hunnen te kunnen
weerzien.

Men neme maar een voorbeeld aan den Ti
gris en zoovele andere rampen. Wat doet de
1eederij voor deze slachtoffers? Weinig of niets.
Omhalingen en cinemavertooningen worden in 
gericht ten voodeele der slachtofters, maar het
ingrijpen van de leiders tegenover de reeders
laat veel te wenschen over. Zij dienen niet meer
de be]angen der arbeiders maar wel die der
bourgeoisie. En wat schaden zulke rampen de
reeders ? Het verlies van den Kleinen Tigris
brengt bij hun geene schade, integendeel, zij
zullen de gelegenheid hebben eenen Groote Ti
gris te laten bouwen, dat is hun eenigste ver
lies.

Kameraden, Zeelieden, het wordt meer dan 
tijd dat gij uwe oogen opent en terug op de
basis van den klassenstrijd komt, die gij nu ver
loren zijt. Vormt uw aktiekomiteit onder de 
rneest bewusten van u allen. Strijdt in overleg
met het havenarbeiders aktiekomiteit, voor be
tere levensvoorwaarden en in het bijzonder te
gen deze afgrijselijke broodkooperij, het koopen
van werk, door de cafés rot te loopen, en door
de vrouwenkwestie.

Het moet en kan een einde nemen, maar
daarvoor moeten aile zeemannen solidair zijn,
en als een blok zich verzetten tegen de refor
misten en de bougeoisie.

Een Zeeman. 

•

lel See:lrstelwrslil. 
De toestand bij de scheeps.herstellers laat veel

te wenschen. .l:3ijzonder de arbeidstijd en het
aanwerven. V,oor de scheepsherstellers is een
aanwervingslokaal opgericht geworden in de
Rigastraat. In plaats van aanwervingsdienst
wordt het gebruikt ais doplokaal uit oorzaak dat
de patroons daar geen volk willen aannemen,
daar zij liever hebben dat de werkzoekenden al
le winkels afloopen om in aanmerking te ko
men. En dan met deze arbeiders te kunnen doen
wat zij willen. Wij hebben kunnen bestatigen
dat de arbeiders van Hoboken meer dan 900 fr.
hebben verdiend op 8 dagen, van Donderdag op
Donderdag. Dit is een bewijs dat deze arbei
ders dag en nacht rnoeten gewerkt hebben om
Lot deze som te geraken. Welnu wij noemen dit
een echte broodrooverij van hunne andere mak
kers die op straat staan en moeten leven van
den armzaligen steun die hun verleend wordt.

Wij moeten den sekretaris M. Scheveneels
\JLiuk wenschen als 1eider van onzen vakb
omdat hij den achturendag zoo goed doet eer
biedigen. Ook zijnen helper L. De Vos die er
eigenlijk staat om deze feiten te kontroleeren.
Daar dit overwerken meermalen gebeurt bij de
scheepsherstellers is het een bewezen feit dat
deze vakbondleiders slapen of wel niet kunnen
of willen optreden tegenover het patronaat. Zij
zullen dit immers ook weten zoo goed ais wij.

Kameraden, Scheepsherstellers, de meest
klaarzienden bij u, hebben ais plicht uw aktie
komiteit te vormen en te ijveren dat deze af
gnjselijke schanddaden op houden. Verbindt u
met de havenarbeiders en strijdt voor betere le
vnsvootwaarden en voor vermindering van
den arbeidsdag met behoud uwer loonen, tegen
uwe huidige slapende ]eiders en uwe uitzuigers.

Een die het weet. 

I 

Bij de Antwerpsche 
Metaalbewerkers 

De metaalbewerkers van Antwerpen hadden
een vergadering op 13 Januari om over het
vorstel van loon aftrok van 2 maal 24% de
l ste maal van de 15de Januari en de 2de op L 



Maart. Longville zette de kwestie 111 met de ge
schiedenis te maken vanal de eerste vergade
ring van de paritaire kommissie waar de pa
troons met hun voorstel van IO/ afkwamen,
totdat de L.entrale· van lvletaalbewerkers zelt
een voorstel deed van 2){/ attrok tot ten slote
men akkoord kwam om het voorstel van 2 maal
2½% aan te nemen en te gaan verctcdigc:n voor
de 1eden. Daarop kwam een arbeider utt de
vergadering aan het woord die betoogde dat de
arbeiders zich moesten verzetten tegen die
loonsvermindering, en hij maakte de geschiede
nis van na den oorlog : een groote vlucht van de
vakbeweging, het gevaar dat het patronaat
daarin zag, daarop het verzoek van dit patro
naat cm samen te werken met de vakbonden in
paritaire kommissies. Wat daaruit voortvloeide:
millioenen winsten voor de patroons en eenige
kruimelen voor de arbeiders.
...Hij hekelde let voorstel van de centrale van
2½% aftrok dat gedaan werd, terwijl in de
Metaalbesverker nog geschreven werd : «han
den af de loonen», en deed beroep op de Me
taalbewerker om den eersten aanval van het
patronaat in Antwerpen af te slagen. Want in
dien zij toegaven zouden de andere kategoriën
onvermijdelijk hetzelfde lot ondergaan, en legde
het voorstel neer om onmidde!Jijk een betoogmg
te organiseeren tegen dezen loonaftrok.

Nu kwamen de 3 dageiijksche bestuurders
aan de beurt om er de schrik in te krijgen.

Er kon geen betooging gehouden worden. Er
waren te veel werkloozen. Wij stonden midden
in den winter, en het was het beste om het voor
stel van de paritaire kommissie aan te nemen,
daar anders de patroons toch de 10% zouden
aftrekken.

Laarop antwoordde nogmaals het vorig ge
noemd lid, met te zeggen, dat er binnen eenige
maanden nog meer werkloozen zouden kunnen
zijn en de patroons die 10% wel zouden attrek
ken, ais zij zagen dat ze machtig genoeg ston
den en toch niet zouden blijven stilstaan bij die
5%. De stemming was allerdroevigst, ais men
nagaat dat er een 250 tal arbeiders aanwezig
zijnde er 10 voor het voorstel waren en 8 tegen.
De andere arbeiders wisten niet wat hun te
doen stand, het voorstel van het besluur ware
verworpen geweest, hadden de arbeiders, die op
het oogenblik niet bij een der patroons aange
sloten bij de associatie werkten geweten dat
zij mochten tegenstemme:n.
ln het volgende punt, de werkloosheid, kon

men het bestuur al evenmin aanzien ais de voort
stuwer van het verzet der arbeiders op den
weg van den klassenstrijd. Wederom werd er
een voorstel gedaan tot een werkloozen betoo
ging voor de verhooging van steun, dat door het
bestuur wederom met haar gewone middelen be
kampt werd.

De Metaalbewerkers moeten niettegenstaande
dit alles zich verzetten, tegen de loonsverminde
ringen en samen met hun werkloozen kameraden
het bestaansrecht voor vrouw en kinderen ver
dedigen met het organiseeren van betoogingen.

P. S. Op Dinsdag 13 Januari werd er beslo
ten de loonsverminderingen aan te nemen, en
op Donderdag kreeg het vakbondsbestuur reeds
bericht vanwege de Directie van Minerva dat
zij ook de loonsvermindering zou toepassen.

IJZERBIJTER.

Onderschri[t. Zooals in het postscriptum nog
vermeld wordt door onze briefwisselaar, was de
Minerva er haastig bij om de loonsvermindering
mede door te voeren, al had zij dan ook steeds
andere overeenkomsten gehad met de vakbon
den. De tijden dat Minerva deze laatsten ech
ter noodig had, zijn echter voorloopig voorbij.
en daarom krijgt Bries van Kamiel's vriend,
Marquet een stamp onder zijn achterste.

Het vergaderingsverslag geeft duidelijk weer
met welk een defaitistische geest de he:eren
Bries, Longville,, enz. bezield zijn. Zij hebben
er zich vooral op ingesteld om de arbeiders af
te houden van den strijd. Een klinkend bewijs
daarvan gaf de heer Longville in den nt
werpschen gemeenteraad waar hij hoogere
werkloozensteun vroeg omdat hij vreesde dat er
anders «relletjes» zouden komen. Geen steun
dus omdat zulks noodig is, maar wel om de
werkloozen stil te houden. Ziedaar de mentali
teit der reformistische bonzen. Maar de heern
mogen er zich aan verwachten ; de metaalbe
werkers worden uw «leiding» moe en ook bij
hen zal het klasseverzet ongenadig den kop op
steken.

UIT GENT. s a 
ls awwwl,ai ?ieilla. 

« Aan de kommunisten wenschen wij à, 
ze wat meer bloeddorstig zijn ». Pierlala. 

Voor de openlijke of verkapte verdedigers
van het kapitalistisch regiem, is het steeds eene
geliefkoosde praktijk geweest, ten einde de
principieele diskussie te ontd uikcn, de revolu
tionaire elcmenten of groepeeringen te brand
merken als galgenaas, waar een zoogezegd def
tig mensch zich niet mede compromiteert.

Domela Nieuwenhuis heeft deze praktijken
reeds jaren geleden aangestipt, en waar dit
dooddoeners argument vroeger tegen het opko
mend socialisme opgeld deed is het begrijpelijk,
dat wij kommunisten nu aan de beurt komen.

Wat wij ook praten of wat wij ook doen,
voor iederen bourgois die zich respekteert, van
deze die op de hoogste sport van de maatschap
pelijke ladder staat, langsheen de sociaal demo
kratische leider Balthazar die de kommunisten
hun linnen niet smetloos genoeg vond, tot aan
de redactie van «Pierlala», voor al dezen staat
het vast, dat kommunisme synoniem is aan
poordsadisme, geweld om geweld, en wordt de

heldhaftige russische revolutie herleid tot een
soort Beernem op groote schaal.

Loorheen de geschiedenis, telkeumale de ver
drukten de koppen bijeenstaken, hebben de
machthebbers goed de kunst verstaan, van het
schaap de woh, en omgekeerd van de woJt het
scnaap maken.

Ais in de middeJeeuwen, de uitgeperste boe
ren in opstand kwamen tegen de landergenaars,
als ze ttet pJK en zeis tegen de soldeniers der
kasteelheeren optrokken, als deze opstanden in
ae meeste gevallen, omaat de opstandige boeren
nog te braat waren, op de wreedste wijze in
net bloed gesmoord we:rden, dan moftelde de
aristokratie alles wat tegen haar getuigde weg,
en bleet er otlicieel van het geheele treurspel
srechts een karikatuur van een boer over, vol
gens de deftige menschen van dien tijd behept
met alle ondeugden, lager staande dan een dier.

Doorheen de loop der tijden zien we hetzelt
de zich herhalen, de revolutie der 18e eeuw is
voor de bourgeoisie het schrikbewind en den
gewapenden inval in eigen land der adelijke
utwijkelingen die het schri!bewind uitlokte,
wora doodgezwege,

bij de hetdhattige Communie van Pariys, die
door de Versaillanev, op de beestachtigste w1jze
in het bloed van duizenden arbeiders gesmoord
werd, om zich van dien gruwel wit te wasschen,
discht de bezittende klasse ons de zoogezegde
gruwelen, de petroleuse op.

ivoet net ons dan verwonderen ? dat de bour
goisie de heldhaftige Russissche revolutie, niet
wanneer ze niet doodlzp in ezen eng bureaukra
tisme, hare groote perspektieven, en de toekom
stige worstelingen van de revolutionaire arbei
ders tegen het kapitalisme herleidt tot een op
moorden belust individu, dat tot scnrik van al
leenwonende oude jutters ot stoute kinders
dienst moet doen als een soort boe!boeman, en
voorgesteld word onder de gedaante van een
man die met het mes tusschen de tanden, met
ongeduld het oogenblik verbeidt om den scal
pendans te beginnzn t

Er ware iets ironisch, indien het zoo tragisch
niet ware terzeltdertijd in dit koor van in d1eus
van het !capitalisme jankende honden, die huilen
om de wreedheden der kommunisten, Pierlala
aan te treffen.

Mogen wij aan het keffertje in «Pierlala» op
onze beurt een nieuwjaarwensch uiten ? Toch
a. u. b. te zorgen dat er van de krokodillentra
nen genoeg voorraad overblijft, om bij een mo
gelijke oorlog die net O! zoo onschuldige kapi
talisme voorbereid de millioenen helden ? hum ?
te beweenen ! of ten ware «Pierlala» ook de
oorlog 14-18 op het actief der kommunisten
pletste, men kan nooit weten. :

We zullen zoo naief niet zijn ais de «roode
vaan» te verwachten dat «Pierlala» in 'trvervolg
de waarheid zal schrijven, we voelen s dert 'n
tijdje, waar «Pierlala» met zijne onzijdigheid
naartoe wil, in zijn nieuwjaarwensch n zijn
antwoord aan de «roode vaan» heeltonzij
dige «Pierlala» zich cntpopt ais een don]perach
tig kommunistenvretertje, noch min, no h meer.

En het keffertje dat zich zelf tot een ·olf wil
opblazen, en zijn poot opheft 0111 de dragers
van een ideaal te bezoedelen, is in waarheid een
schoothondje dat voor taak heeft het achtertste
van het kapitalisme te likken.

_ Vooruit 
De nieuwe lokalen voor het blad Vooruit zijn

ingehuldigd. Er is veel gezopen en geredevoerd,
en wie weet wat al meer. Uat dit alles gedaan
wordt met het inzicht de aibeiders te dienen
daar zal zeker niemand aan twijfelen, of het zij
hier of daar een heethoofd. H.et kan toch niet
geloochend worden dat Balthazar zich inspant
om de arbeiders op te voeden; nog enkele da
gen en «Vooruit» begin t met een nieuwe feuil
leton «Mast en Daneeis» een moordgeschiede
nis die voor de eerste maal verschijnt in hun
blad. Dat het «Laatste Nieuws» 200 duizend
lezers heeft ,en dat de De Li! van het getrou
we Maldeghem, volksvertegenwoordiger is, dat
kunnen onze sociaal-palriotten niet verkroppen.
Gustje moet kost wat kost 60 duizend lezers
hebben, al waren het al Nat. Pinkertons of Lan 
drus, al moest heel Vlaanderen eene moordkuil
worden, dat komt er niet op aan, als hij :naar
zijn 60 duizend krijgt.

En op die manier gaat Gust achter Kamiel
terug naar Marx. Maar Gust pas op, als ge met
uwen vriend Kamiel gaat zoeken achter Marx,
vermijd dan altijd Doornik, Brugge en Gheel.
want dat zou voor u noodlottig kunnen zijn.

Ook willen wij Gustje eens attent maken op
hetgeen, de arbeiders nog voelen voor «Voor
uit». Twee jaar geleden is begonnen met een
steuniijst voor de vergrooting van «Vooruit».
Tot heden is er 150 duizend frank injezameld.
Het kan iets mcer of minder zijn, maar 75 dui
zend frank ten minsle is samcngebracht door
bedienden, dus.menschen waarop drukking kan
uitgeoefend worden, en door het geven van
feesten.

De andere 75 duizcnd franken zijn bijeenge
bracht door 40 duizend lezers of op twee jaar
1.88 fr per lezer of nog gcen twee centiemen per
week.

Is dat eene fiasko ja of neen Gustje ? En wa
se het niet geweest dat Stalin u een handje
had toegestoken om de kommunistische partij
kapot te maken, dan zoudt ge nu geen moord
feuilletons meer opdisschen aan de arbeiders.
maar uw testamen kunnen schrijven, politieke
kwakzalver.

V. O.

Verantw. Uitg. J. V. d. Helst, Handelstr., 90. 

Gentsche Dokkers 
De reformistische eiders in hun ol. Verkest 
moet eerst zijn «Pa·rltj» caadplegen. W at de

Gentsche dokkers moeten doen.

De reformistische vakbondleiders der dokkers
zijn nog eens goed geweest in hun verradersrol.
Zonder eenige vooratgaandelijke algemeene
ledenvergadering werd plotseling op den 31 sten
December een circulaire verspreid, meldend dat
vanaf 2 J anuari een loonaftrok van 2 trank
daags zou toegepast worden.
Dit alles trachten zij goed te praten met te bab
belen over een daling van den index alsof
deze de werkelijke duurte juist weergeeft,
en te schermen met de geweldige krisis. Met de
ze drogredenen is het de heeren gelukt hun ver
radersrol door te voeren.

Ziedaar dokkers, wat gij te verwachten hebt
van een Th. de Witte ot van «de slappe», die
er alles op zetten u den 2den Januari aan het
werk te houden met 2 fr. aftrok.

Ziet ge niet dokkers dat deze, in wie sommi
gen van u nog vertrouwen hebben u in de doe
ken draaien, ctat zij de steunpilaren zijn van de
havenuitbuiters die schromelijke winsten ma
ken op onzen arbeid ? De loonsaftrok was een
schoone overwinning van onze havenparasieten,
behaald met de medewerking der syndikale «lei
ders».

We hebben dezel fde verraders roi reeds ge
kend met de Antwerpsche staking, toen wij er
op stonden aan de zijde te staan van onze nt
werpsche makkers. Waren daar ook niet de
zelfde leiders, Verschraegen en gansch het
hoofdkwartier van de socialisten, tegenwoordig
om de staking tegen te werken, met de hulp
der geheime politie, gendarmen en politie
agenten ? Gansch de haven was bewaakt, en gij
dokkers stond te werken ais gestra ften der syn
dikale !eiders, die gansch den «état-major» had
den opgeroepeu om hen te verdedigen bij hun
vuile rol tegen de Antwerpsche en Gentsche
dokkers. Enkele dagen na de staking van Antw.
kon men in de «Vooruit» lezen : «wij zijn met
ons voeten van het ijs en dank aan de Antwerp
sche dokkers hebben wij hier te Gent 4 fr, ge
wonnen zonder strijd.» Dit was geteekend door
Verschraegen, en is dus wel het beste bewijs
van dezes vuile roi.

Dokkers, denkt er aan ! Ge hebt u nu gewil
lig uwe 2 frank laten aftrekken. De havenpa
rasieten zullen nog wel probeeren om nog méér
aan de loonen te zitten. Aan u is het, daartegen
een aktiekorniteit te stichten, dat tevens de op
positie zal voeren tegen de: huidige leiding. We
hebben echter ook nog 'n woordje te spreken tot
de Stalinisten die willen doen uitschijnen in een
circulaire, ais zouden wij een handje iebben
t.oegestoken aan de syndikale verraders. Klein
geestige heeren, ais er aan Verkest is gevraagd
geweest door bmesman, om een aktiekomitent te
vormen, dan moest Verkest eerst zijn «partij»
verwittigen, vragen of die of diegene wel ge
wenscht was in dit komiteit. Bij ons oppositio
neelen g.aat het er in een aktiekomiteit niet om
welke politieke overtuiging men juist heeft als
er maar de durf in zit den strijd aan te vangen
tegen het kapitalisme.

Hulder, Stalinisten, kunt dat echter niet, daar
het woord van Stalin moet uitgevoerd, en dat
voornamelijk daarin bestaat de oppositioneelen
meer dan welke partij ook, te bestrijden.

Wij roepen de dokkers op, een aktiekomiteit
te vormen gelijk er al een is te Antwerpen
onafhankelijk van welke politieke groepeering
ook 0111 te strijden.

Tegen de vermindering der 1oonen.
Voor meer steun zoolang de werkloosheid

duurt.
B. M.
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De puntjes op de Y's 
Stalinistisch gewauwel over de 

Berlijnsche Metaalstaking. 

Het kliekje betaalde Stalinistische cellebroe
ders kan het niet verduwen dat in het eenigste
revolutionnaire orgaan dat in Vlaanderen ver
schijnt, de aventuriers taktiek door de officiee
len tijdens en na de Berlijnsche metaalstaking
gevoerd, aan de kaak is gcsteld. In het vorige
nummer is met cijfers, door de Stalinisten-zelf
opgegeven, en waarvan dus kan aangenomen
worden dat zij minstens 50 overdreven zijn, 
aangetoond dat het ledental der verschgebakken
Roode Metaalbond te Berlijn een fiasko was.
Hoe waar het is dat door hun misdadig optre
den de Stalinistische poesjenellen geheel de
Berlijnsche metaalbewerkersbond in handen
speelden van de reformisten, bewees de verga
dering der Berlijnsche metaalfonktionarissen
van 16 Nov. l.l. waar een resolutie door de R. 
V. O. klanten voorgesteld slechts 6. zegge 
en schrijve zes stemmen behaalde op 2000 aan 
wezgen. 

Oit alles pogen de Stalinistische generaa ls
( zonder leger} te verdoezelen ach ter een vloed
van scheldwoorden tegen de «ex-Trotzkistjes».
«half-gare anarchisten», «anarcho-syndikalis
ten» die een «smerig werkje verrichten», en «de
feiten verdraaien».

Zeker, half-gaar zijn ze:ker niet de Wacke- 
niertjes aftroggelaars van revolutionnaire ar- 
beiders de lorriensen dikgevreten com- 
mis-voyageurs in Stalinistische blufartikelen
de Dillens de écht te Moskou gefabrikeerde
roode professer, volgens Stalinistisch brevet, of
de andere V. d. Booms die he:t zoo slim aan
boord wisten te leggen om hun huik naar ,de
wind te hangen, en terwille van hun beséaantje
hun revolutionaire princiepen over boord wier
pen.

En het is dit laatste dat hen ook in het geval
der Berlijnsche staking dwingt om de waarheid
de nek om te wringen.

Wat wij schreven was het relaas der feiten.
«Wij schreven dat l'Humanité en «R. V.»
bluften over de leiding der R. V. O. in de sta-------•
king. Hadden zij de leiding gehad dan waren zij
ook verantwoordelijk voor de nederlaag. We 
schreven dat het geschrevene der l'Humanité of
R. V. echter leugen was en dat de R. V. O. in
feite buiten het konflikt stond. Een der ]eiders
van de R. V. O. Dahlem geeft dit in een «auto 
ktitiek» toe. Ziehier wat deze heer vaststelde :

«de R. V. O. leuze der loonsverhooging van
20 pfennig klonk ho/». ( De aktie ging tegena
lconsverlaging nota bene).

«De termijnbepaling der staking op 6 Okto
ber was een overschatting onzer toenmalige
krachten», de latere termijnbepa\ing op 3 No
vember was een onderschatting. 

En bij dit alles voegde hij «dat de R. V. O.
aanhangers in de reformistische vakbonden
mceten voortijveren om «nieuwe duizende funk
ties in de bonden te bezetten» ...

Wat een gezwets. Overschatting onder-
schatting het in de kaart der reformisten spe
lend sc.heurmanoeuver in de vakbonden en daar
na het ordewoord om in deze vakbonden ver
der te ijveren voor de R. V. O. Hoe dit laatste
gev,olgd wordt, levert ons reeds het bewijs der
Berlijnsche metaalvergadering. En die over
schatting plus onderschatting. is ze niet het be
wijs dat de R. V. O. buiten leiding stand ?

Een bewijs daarvoor te mee:r is het volgende :
bij het begin der staking belegde de bond in
aile bedrijven personeelvergaderingen. In 3 of
4 slaagde de R. V. O. erin de vergadering «over
te nemen» in aile overige 272 vergaderingcn
bleef ze volledig zonder invloed. Moet nog na
der bewezen w,orden dat de linksche kommunis
ten slechts de waarheid zegden als ze de feiten
in aanmerking nemend, vaststelden dat de R. 
V. O. taktiek bij de Berlijnsche metaalstaking
bankroet maakte ?

Onder ons 
Met het winnen van abonnenten is het nog 

niet bijster goe:d gegaan. Er werden maar en
kele ingeschreven. Natuurlijk kan dit nu beter
gaan als het winnen van abonnees door de groe
pen georganiseerd wordt. Tot nog toe weru ons
blad aan al degenen gezonden die begin 1930
een abonnement hadden op het blad. We mee
nen echter dat we de abonnementen van 3
maanden nu wel een kwijtbriefje mogen aan
bieden voor de vernieuwing van hun abonne
ment. Deze kwijtbriefjes zullen aan de groepen
opgezonden worden. Zij zullen zich dus tot
taak moeten stellen deze te innen. Daatom moet
het huisbczoek georganiseerd worden. Want
om aan ons blad een vaste basis te geven, moet
er in de eerste plaats voor gezorgd worden dat
abonnees worden aangeworven.

Dit kan, want de enkele brieven die wij ont
vingen getuigen ervan dat de «Kommunist»,
geestdrittig ontvangen wordt. Zoo uit den
West-Vlaarnschen uithoek als uit andere plaat
sen ais Mechelen, Gent, enz. kregen we be
moedigend schrijven. waaruit blijkt c.iat de wil
tot werken aanwezig is.

De kolportage schijnt ook weeer zeer goed le
zijn geslaagd. Antwerpen is nog steeds aan de
kcp, maar de Gentenaars schijnen vast besloten
te zijn hun uiterste krachten te gaan inspannen
orn op de eerste plaats te kmen. Van Brussel
vernamen we niets over den verkoop terwijl
Mechelen meer bladen bestelde en Deume het
gewoon getal afnam.

De steun is ongeveer hetzelfde gebleven als
de vorige maand. Mechelen beloofde ons een
flinke geldelijke hulp. Ze kwam tot heden nog
niet toe. Nochtans mogen de kameraden weten
dat de «Kommunist» behoefte heeft aan veel
stcun, om bij .machte te zijn, flink in Vlaande
ren binnen te dringen. En welke revolutionaire
arbeider zal nog de noodzakelijkheid daarvan
betwisten ? Het is niet de Vooruit met zijn
Nat. Pinkertcnsfeuilletons of de «Volksgazet»
mt haar beurskronijk, noch de holle R. V. die
de arbeiders tot de revolutionairc klassestrijd
weten op te voeren.

De «Kommunist» heeft een historische taak
te vervullen. Zij doet het signaal hooren voor
de verzameling van de verspreide revolutionaire
voorhoede. Werken we om dit signaa] tot in de
verste hoeken te doen hooren.

Bij het ter perse gaan ontvangen we de toe
gezegde steun van Mechelen :

Victor Charles 7.50: Leo Smets 50: Een ka
meraad 160.-. Tezamen 217.50 fr.

Totale steun : Fr. 626.40.
Steun Havenarbeiderskomiteit. 

Ontvangen : 20 Fr.

Adres waarheen de steungelden kunnen op-
gezonden worden P. Doremans. Duinstraat,
39. Antwerpen.


