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r.it brochuur verscheen feitelyk reeds,~an de voor=

avond van de beruchtelIseptember dagen"van het vori=
jaar door de zorgen,van de"raden kommunisten in
Holland.Een aantal werdt door ons verspreidt;en
werkelyk,gingen ze er in alslfkloksspys.Wy hebben
het opgenomen ze eruit te geven,terwyl wel hier
en daar veranderingen zyn toegebracht~Niet uit
'ftWneuzery"
,maar juist Ï"nverband met de gewyzig=
e toestand.Wy hebben in geen geval aan dit wer=
~elyk goed stuk goed stuk iets willen afdingen,
maar soms toevoegingen gedaan,die om de verstet=
king van hetgeen de makkers voorhielden zyn byge=
bracht.Met bovenstaande willen wy ons verklaren
tegenover de"vaders"van dit stuk,en tegelyk de
m~ers
die het origineele stuk kennen voorlich~en
~~
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Aan de kameraden,
In deze troebele tyden,van ve~wildering en
verwatering der arbeiders beweging,meeuen wy met
de uitgave dezer brochuur,wel ernstig werk aange=
vat te hebben.Wy gaven deze niet uit onder deze
vorm om werk te sparen,maar wel doordat zoo het
geldelyke risikQ kleiner is~Wy stuurden er een
naar de lezers van ons bulletyn,en hopen op de een
of andere wyze wel uw deel in de finantieele last
te mogen tegemoet zien,,:Jokwas ons zeer welkom dat
U voor enkele exemplaren wilde instaan om ze te
verkoopen, vr aag t ze ons o-·Wywillen tevens aandrLn=
gen opdat deze die hun bu I Le t yn nog ni et rege1.ë.en;
van het bygevoegd postcp.eck bUlletyn,zouden gebruik
maken, ook betaling in postzegels ware wenschelyk.
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Twintig jaar na het einde van de eerste i~peria=
listische wereld- oorlog;
De oorlog,die de oorlog zou uitbannen,die de vre= ~
\

de,ne blyvende vrede zou brengen!
Thans staan wy voor de tweede wereld= oorlogl
De vredes-blinddoek,die

staatsmannen,diplo=

maten en alle volksnisleiders

ons twintig jaar

,

lang hebben vO.orgehouden,valt geheel af:Wy ar aán

ë

aan de uiterste rand van de oorlogsafgrond.
Nog altyd klinken woorden over het bewaren van
den vrede,maar ied-er vraagt zich slechts af:Zal
de oorlog nu uitbarsten?Vandaag,Morgen,oyer

enke e

le dagen?
Wie zich heeft laten gerustellen door de valsche
vredesspreuken

van de nislei&ers van het kapitaal

wie niet wist wat er naderde ,hy raakt Ln een panif
nu de werkelykheid in al haar verschrikkingenn
voor heI!lstaat.
Zyn angst is even groot als zyn vertrouwen d aarvoor

en even redeloos.Ja die angst zelf is v~or

2.
de heerschers een middel OD hen als gewillig materia
aal in de gelederen van hun doods-kollonnes in te
lyven .•
Toor de revolutionaire 7Marxls'!:ischear'bet d ea-s ,die
wisten wat er achter de vr ed es-..f r azen verborgen was 1
die zagen wat er naderde, is voor paniek geen aed en ,
Hoewel zy den oorlog vreezen-de mas s a-rno ord van mil==
loenen proleten-,hoewel zy zich,beter dan wie oOk,re =
kenschap geven van de ontzettende verschrikkingen
waarin het kapitaal hun klasse stort:de oorlog kont
~oor hen niet onverwacht.
Het is hun taak,de werkelyke oorzaken van deze nieu=
we wereldoorlog bloot te leggen;het kapitaal en haar
handlangers het onschuld masker af te rukken;de v~
sche leuzen waaronder roze en "roode"arbeidersleiders
ons voor hot kapitaal in den dood willen jagen,uiteeen
te rafelen;en hun klassegenooten de weg te toonen uit
de oorlogshelende uitbuitingsellende van het kapita ~
lisme
Thans ,.nuwy staan aan de vooz-avond van de nieuwe 1
de tweede inperialistische wereldoorlog,l!loetende les=
sen,die de eerste geleerd heeft,in de hoofden dringen?
De weg uit de oorlogshel is ons aan h@t einde van
de vorige oorlog door de revolutionnaire arbeidersmas sae gewezen.
Zoo wy de arbeidersnoord niet kunnen voorkomen, zoo
wy al zien,dat de arbeidersklasse net "geweld~list"en
uvelsche leugens in de doo~ zal worden gedreven,
o
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Terwyl de oorlog elk oogenblik kan losbarsten, be=
tuigen de machthebbers in alle landen,dat zy vrede
willen.
Waaron aarzelen zy toeteslaan?
Zy hebben allen uit "hun" arbeiders !!lilliardenen nog

3.
eens miljarden geperst en hun moord-machines op
te bouwen en te perfectionneeren.Zien zy ertegen
op die t~ gebruiken?
lleeft de bende,die dagelyksch moordt en fol=
tert in gm Gestapo-kazernen en concentratie kampen
van Duitschland,gewetensbezwaar?
Xunnen de ryke sChyrken,die in Britsch-Inffîë
de uitgezogen inlanders met salvo stot rede bren=
gen,geen bloed zien?
En hun soortgenooten in Frankryk en Itali~,in
nusland en ~~len,allen met een staat van diönst
waarop geen enkele soort van roof ,verraad en arbe
dersnoord ontbreekt/wat houdt hen terug?
Ditmaal is het niet heelemaal gelogen,zy wil=
len den vrede,zy deinzen voor de oorlog terug!
Niet uit nedelyden net de millioenen menschen
aie.op de vree~elykste wyze zullen omkomen,niet
om wat die oorlog zelf is,maar om wat daarna
kont .•
Aan het einde van de eerste wereldoorlog kwam
de arbeiders-revolutie!Wat zal aan het einde van
de tweede wereld-oorlog komen?
In het Fransche oorlogsministerie ligt nog het
rapport van naarschalk pétain:ln 42 divisisies
~oesten tydens den oorlog opstanden onderdrukt
Worden.
In Derlyn is de munitiestaking in Januarie 18
is de algemeen~ staking in Hamburg,z~~ demyite=
ryen op de vloot 1 z yn de arbeiders ~n s o'Lda'tenra= ..
a.en nog niet vergeten.
.
En de Engelsche legers by ~Ichangel,de Ameri"
kaansche in SiberIê ,werden ze niet terug getro~
ken omdat ze met revollutionnaire ideën besmet
waren?
~~)COMT
AAN HET EINDE T AN D.E TWEEDE WERELT D CORL'.
ï

Na een afgryselyke ellende en millioenen doQit

doden,Herr

ITitIer ,de paradepas?Landgoederen

en aanges-

name Villas
en hardwerkende proleten
die de winst op=
brengen voor de leiders
van kapitaal
en staat?
- Zullen de Fransche arbeiders
de loopgraven verlaten
waar hun vermoorde kameraden liggen te rotten; om de
driekleu.r
en de hooge hoeden der millionnairs
en dan
v.§.r<ier t~_\!~rken en te hongeren tot DE DERDEWERRLDtP
slact~B.TI-&.
begint?
En de Belgische ,Hollandsche pEngelsche arbe.iders,
die de dood in de oogen zagen en de dood harrt eerûenç z a
.• pullen zy begeesterd
zyn voor al tq.ctr 1 troon en beurs?
--:De tientallen
milioenen pr oLet.en j dLe als kapitaalslaven ,de oorlog ingingen,hoe
zullen zy zyn ,als
ze er met de wapens in handen weer uitkomen en het
ééne regiem na het andere in elkaar zien donderen?
Aan het einde van de tweede wereldoorlog
zal de
revolutiolliie@er
arbeiders
staan,daarby
vergeleken
die
van fl17" en "18" kinderspel
zullen schynen!
Dat is de nachtmerrie
der machthebbers;dit
weten
zy,beter
dan ,da arbeiders
zelf het nu nog weteno
Dit is wat de TIitlers ,de Chamberiains ,de- Daladiers
en andere zetbazen van het kapitaal
dryft tot het
z oekeh van compromis, tot het zoeken van een moge'Lykl,
heid om de oorlog naar later
te verschuiven.
Ais het deze keer niet tot een oorlog komt,dan
is ciit niet uit pure vredeswil
der"groote
mannen
aan het roer van den e tiaat.uz ooaLs de hiellikkende
.:?'..
"""dagbladen van alle s Lach ons wi.llen vvysmaken •
Maar is het ,omdat de zetbazen van het kapitaal
IJ.
niet alleen
de arbeidende
klasse zien,zooals
zy
met geweld en de va'Ls che Leuzen van vvad er Lande ch=
lie1defl~!lv;ryheid","voor
het fascisme"Jtegen
het
facisme" ~Emz~.11I._ de oorlog worden gedreven"maar
om=
dat zy ze ook zien,zooalsde
arbeidersklasse
UIT
• d.e oorlog zal kome~:
De gewapende.I!l?ssas der revollutionnaire
arbei=

5~
ders en soldatenraden!
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Er zyn nog meer redenen,waardoor
de verschillen
de grootmachten het risiko van een oorlog graag zou=
den willen vermyden.
Duitschland,heeft
een bondgenootschap-met
Italië
maar kan het in een konflikt met Frankr;)rk,Rusl and
op zyn bondgenoot aan?Van alle mogendheden
geldt
dat zy by het bepalen van hun houding in een kon=
flikt,allereerst
aan hun eigen belang en alleen als ~
het met het eigen belang in overeenstemming
is,ook
nog aan dat van anderen denken .-Maar Italiëheeft in
dat opzicht wel een heel slechte reputatie.Een
En;
gelsche diplomaat drukte dit eens zoo uit: "Het is
niet zeker,dat' Italiëin 4e volgende oorlog zyn bond=
genoot weer verraden zal"! .
Frankryk heeft in Oost en Zuid-oost-Europa
een hee=
le keten bondgenooten,maar
zyn zy allen betrouwbaar?
Vooral nu,sinds Frankryk zelf zyn byzonder ste
vazaal,liet
vierendeelen;en
vervolgens door llitler
l.nslikken ..
De Geweldige Kapitalen die Frankryk,in
die
landen belegde,beteekend
dat een groot deel der win=
sten die uit de bevolkingen geperst worde~lvoor een
groot deel naar de beleggers gaan.dat is in dit ge=
val de fransche kapitalisten .•
Een deel van de heer=
schende klassen in die vazaal-landen,dat
van dit dee~
~r winsten n~et medeprofiteert,ziet
dit met lede oo~
en aan en zou weleens van een oorlog, waardoor :fr~=
rykG macht geb~ftden was ,gebruik kunnen maken om de
heetbegeerde
wins·tpomp in eigen bezit te brengen en
voor zLch ze lf te gebruiken.
Het Eng aLss ch TElPerium is een geweJ dige macht,
n.aa;- zal het
wel i1'1alle omstandigheden
als éé n
ge~leel ID1nneCl optreden ?Gedurende de vorige oorlog
.1:lebben grootee deelen van het :Brit sche ryk zich vyY:
we:l ;~elfstand:.ig gemaaktvari het"moederland",op
dit

l
~
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oogenblik kraakt het in Arabi~n britsch Indië.
Wat zal er gebeuren in die gebieden ,als Engeland:
in een stryd op leven en dood in Europa en misschien
in het verre oosten zal gewikkeld zyn?
Rusland;in het westen in een oorlog gewikkeld,
kan haast net zekerheid rekenen on een aanval van
Japan.- Al deze mogendheden,de kleine zoo goed als
de groote,hebben altyd het risiko,dat zy door hun
bondgenooten in den steek gelaten of in het eigen
belang opgeofferd wortien•
.
WAT IS DE OJRZAAK?
Als men de menschen h1er zou vragen~wat de oor =
zaak is van de nu dreigende oorlog,dan zullen de
~eesten antwoorden, wat de kranten hun verteld heb=
ben:IIitler-Dui t-s ch'l and wil na T jecho-slowakye ;de
andere kleine staten aanvallen! "En wellicht voegt
men er nog wat by over de oorlogszuCht der fascis=
ten.-Als men de~elfde vraag in Duitschland zou stel=
len ,dan kreeg men een ander antwoord,waarin men de
propaganda van GöbEts zou herkennen:De Tjeehen on=
derdrukJfen de Sudeten-Duitschers!" En we zouden
iets hooren van de joden en de Marxisten die er
achter zitten. Hier en-ginds zorgt het kapitaal,
dat de menschen,die voor zyn belangenziGh straksh
dood moeten vechten,niet weten 1waarvoor zy eigen=
lyk sterven •
.De Tjechische-Sudeten kwestie is iets,dot zich=
zelf natuurlyk de aandacht en interesse van alle
mogendheden opwekte~Maar het was en is achteraf ge=
bleken alsdat de aansluiting van 3 en half nilioen
Sudeten by Duitschland evenmin als de opslokking
van Tjecho-slowakJTe zelf,voor welke nogendheid ook
een oorlog waard was.En dit dan nog spyts de
.,~
Fransche beleggingen.
Evenals in I9I4 de Servische kwestie wel de aan=
leiding ,maar niet de ocrzaak was van het uitbre=
ken van wereldoorlog,zoo bl~~t de tjechische,ge=
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Zien het voorbehoUd dat de het voorloopig in den steek
latende moganèheden ,maakten,wellicht dan nog mfft
somnige andere ingepalmde of in tG pafumen andere
staten .et voorwendsel voor het uit breken van de
tweede wereldoorlog.-Want evenals toen zitten
aan die kwesties direkt of indirGkt,de leve~
pelangen der kapitalistische magendheden vast.
Tanaf het uitgreken van de oorlog is de tjechi=
sche kwestie er één van ondergeschikt belang.Dan
worden de tegenstellingen tusschen de verschillen=
de kapitalistische mogendheden en hun groepen uit=..
gevochten en niets anders.
~
In ffvredestyd"voeren zy die stryd met hyn waren
en·hun goud,met korruptie en omkoo~ery en met de
bedreiging van hun opgestapelde bewapeningen.In'~e=
rV4t
•
destydlfbestr;z:denzy elkander met elk u~t "hun"ar=
beiders perst ;in oorlogstyd gooien zy die arbeic3;
ders zelf in den stryd.
.
De oorlog is voor de kapitalisten de voortzet=
ting van de "vreedzame trstryd,maar met and ez-e,scher=
pere·middelen.De eene strydvorm'gaat in de andere
over 1kan niet anders dan in de andere overgaan ..
De flvredestyd"in het kapitalisme is als het- bran~
den van de lont aan het kruidvato
Die kan niet anders dan tot een ontploffing,tot
de oorlog voeren~
DE STRYD TAN DE KAPITAALGROEPEN •
In de eerste wereldoorlog werd het TIuitsch-Oos=
tenryksche kapitaal door de verbanden Fransch-Eng
gelsch-Amerikaansche kapitalen verslagen.De over=
winnaars namen Duitschland een groot gedeelte van
zyn yitbuitingsgebied af,om de arbeiders daar zelf
lütfte buiten;verder moest Dut t scb.Lanû geweldige oor
logsschattinge:n betalen,waardoor de winst,die door
he t duits che k.a.pi
taal nog uit de overgeblevenen
G.uit sche arbeicters gestolen werd t ,voor een deel in

J

•

8.

de brandkasten van de overwinnaars belandde.
Het duitsche kapitaal was nu machteloos gewoYden.
maar het e prak vanzelf ,dat het zou t.r
ach t en het, V8Y=,
lorene terug te krygen.Eet maakte gebruik van de
verdeeldheid der "overwinnaars" ,die elkaar over de
verdeeling "Li3.n den buit in de haren vlogen,het ver=
bond zich byna onmiddelyk na de'oorlog met de heer=
sch ende bureaukratie in Rusland ,het gebruik.te de
duitsche sociaal-demokratie en klein burgerlyke par=
tyen om de opstandige arbeidersklasse onder haar
heerschappy te houden en ging van de eerste dag af
tot eene geheime bewapening over.
Toen het de tyd ryp achtte ,worden de uitgediende
"d emok rat.èn" "van de kussens getrapt en de staats:
macht in handen van de fascisten gelegd,die ne~
taak kregen twee dingen tot stand te brengen:
TEN 10'. De uitbui ting van de dui tsche arbeiders op t
te voeren tot den hoogst mogelyken graad.
Ten 2 de De duitsche bevolking samen-smeden tot
één nationaal geestdriftig geheel,tot een
machtig wapen,dat voor de levensbelangen
van het dui t sch e kapi taal gehanteerd kon
worden.
Deze beide opdrachten heeft het fascistisch
geweld en propaganda apparaat zoo goed mogelyk'ver=
vuld.-Maar daarmee is het duitsche kapitaal nog n
niet uit de moeilykheden.ITet is nu weer een groote
imperialistische macht van eersten rang ,
Maar de bodem,waaruit zy de winst haalt;waarvan
zy bestaan en groeien mo et Ls voor haar te klein.
Die bodem is de arbeid van het ruitsche proletari=
aat.En hoe hard en lang dit ook werkt1hoe laag ook
de levensstandaard der Duitsche arbeiders gedrukt
word t ,het voer het bestaan van het Bui tsche kap i >
taal onvoldoende.
De geWeldige rykdo:mmen,die,dag in dag ui t aan de
arbeiders ontstolen worden,zYn niet toereiken1 om.
e

j

het Duitsche kapitaal te laten rendeeren~
Als het daarop aangewezen blyft an bereikt
het slechts de vernietiging van zyn heerschappy,
dan stort het k ap i talistisch I'uitschland in el=
kaar.Wat het noodig heeft zyn nieuwe gebieden om
het hongerige kapitaal te voeden.-Maar die gebie=
den bevinden zich reeds in handen van andere uit=
buitingsgroepen,van de kankurrenten,die tegenov =
ver haar staan. -En ook deze voeren hun bewape=
ning op;zy weten waar het omgaat:om de winstmoge=
lykheid,om het bestaan zelf van hun kapitalen
••
van hun macht.-Ook zy dryven hun bevolkingen
.,
voort,om harder en langer te werken,de winst
stroom grooter te maken:om de miljarden op te
brengen voor de "vreedzame" stryd van direkte
winst en de bloedige stryd,die komt.
De oorlog,die op het uitbarsten staat,is. de
stryd der kapitalen,difaàe"vreedzame"tot de mili=
taire oorlog overgaat;het doel van de ~tryd is de
beheersching,het bezit van de uitbuitingsgebieden
het manopolie van de uitbuiting der arbeiders,op=
dat het kapitaal leve!

.ö

De BEVROREN WINSTEN.
Men kan de politiek van het Duitsche kapitaal
gerustnoemen:de meest roekelooze pOlitiek,die de
wereld ooit zag. -De burgerlyke voorlichter,die
hieruit voor zyn zyn broodheer;beroepshalve een
propaganda voordeeltje moet ha'Lenuve.rkl.aar t she t
verschynsel uit"debekende oorlogszucht"der duit=
schers.
Yerder-vragen wordt meestal niet aangemoedigi.
Hier~oor hebben wy er al op gewezen,dat de uit=
bui!ing van de duitsche arbeiders voor het duit =
sche kapitaal niet genoeg winst kon opleveren om
de stryd om he t bestaan met de konkureerende ka=
pitaal-groepen vol te houden.

IO.
Op de één of andere manier moest het zich nieuwe
uitbuitingsgebieden verschaffen.En de eenige manier
omdit te doen,in een wereld,die de ANDERE roovers
al onder elkaar verdeelden"is,het
benoodigde met
geweld te nemen.
Daarvoor zyn noodig een miljoenen-leger,een oor=
logs indust~ie omdit leger uit te rusten;voorraden
voor lange tyd.Vestingen,strategische spoor en au=
to wegen Enz.Dat alles kost miljarden;het Duitsche
kapitaal moet deze miljarden nemen van de winst die
vooraf reeds te klein was ,hoe zwaar de arbeiders
ook reeds uitgeperst werden.
De "gewone "kapitalistische gang van zaken is ,dat
een groot deel van de winst als nieuw kapitaal te
voorschyn komt en gebruikt wordt om de winst masSa
voor het kapitaal steeds grooter te maken.
Gepruik de arbeid,die aan de arbeiders ontstolen
wordt om b .•
v.een nieuwe textiel-fabriek te bouwen,
of om in een bestaande fabrie~ de verouderde machi=
nes door nieuwe te vervangen.Zet er arbeiders aan
en zy kunnen ermee produceeren~de winst is aldus
kapitaal geworden waarmee weer verdere winst uit de
arbeiders te halen is;méér winst om opnieuw by het
kapitaal te voegen en de winst stroom te vergrooten.
Maar is de gest-olen arbeid gebruikt om er gra=
naten,tanks mitrailjeurs mee te maken,zet er dan
- maar arbeiders aan zy zullen nooit iets produGeere n
die winst is geen kapitaal geworden waarmee weer
verdere winst uit de arbeiders te halen is.~ie winst
is bevroren!-De geweldige bewapening is voor het
kapitalisme als geheel;een flinke brok uit hun win =
sten •.
- Voor het duitsche kapitaal,met zyn nypende
winst honger is het een wanhoops uitgaveo TIet heeft
miljarden en nog eena miljarden van haar winsten
in oorlogstuig vastgelegd en een militaire macht'
gevormd van de eerste rang.-Nu kan het dreigen en
eischen en opdringen naar de zoo begeerde nieuwe
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ui tbui tings-gebieden.
MO~T
Nu-k.an het dit niet aät e en maar nL..·:
.~&et ock ;
die miljarden
aan oorlogs tuig zyn oud roest als ze
niet gebruikt
worden;die bevroren winst is waardeloos
als ze niet nieuwe'winst
oplevert.Kan
dat niet op
de/igewone ij manier ,door de arbeiders
ermee te laten
werken en d.an hun arbeid te stelen,dan
moet het op
d.e"b u.itengewone" :door er arbeiders
mee tedoen vech=
tl(n en er de gebieden met gronds"::;offen,fabrieken
en Tl
n i euwo Lo one Laven j mee te ve r ovenen
l1i de 5i-~~i,g:,
•.ng met oorlog voldoende ,dan is het
goeQ7dan brengen de bevroren kredieten
h~ winst op:
liet Saal'gebJ.ed~Oostenryk1het
Su.detpn~gebiedfTjeco=
slowakyê?lJtp.mel,~n wie weet nog wat voor,Eupen-Me.1mé=
dy en E:~za8-I,a t har Iugen terug aan de beurt komen.
Maar :i.s de dre~_gülg niet voldoende ,dan moet het
Du.it.s che kapi taal ~diTek.t of na korte tyd .haar miljar
=
den aan oor l.og.s cuf g daauwer ke Lyk gebruiken en in een
~oTlog
hun waarde als mnst-iustrl.l.ment
daadwerkelyk
~p.n'J.ttelle- Maar er:Ls meer w,y'l het duitsche
kapitaal
op fh;reemzame!i wy~~et
van
epen onder jukt
andere tegen 81kaar op j aag t ;om ze ~hteraf
als "ge=
peepene ;i in te slikken ) ..ebben de konkur r e er ende
machten een libreede natioY'~aJ_er'gely'kschakeling ingezet,
en hun bewapening d e'rwyze opgesehroefd;alsdat
hun
achterstand
wordt ingeJ.·oopen,Daarby
voegende de po=
] 1. t ~L eke en welli ch t kortelings
de ekonomt.s che oms
geling van het l:yk Want hoewel zy voor de gewone s er=
veling 'rjecho-Slowak.yê ~~la::-felykl! rn den steek lieten
en ho ewe; zy origegund , toch nog ande r e gebieden Lie=
or ?l,;;llen laten :i.np almen ; aan de kanó Ldat uu r van
Dui t s chI and als oppe rhe er s che r v an Eur cp a : en vervol .•
gens ove r de gane cne wereld ;daar: wj 1J_en en zullen z~
j
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Le omsingeling
staat welJ..icht nog :;'n zyn k:1nder =
e cho enen cmaar beproe7entD00RV'OEREN
MOErJ:E}:[ DE .A11TIERE
VOI,GEVRETEN ROüVERS
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TEN ONDEh.

12.
Dui t.e chLand

het ...
die omsing~=
ling .een tastbaar
f e ir ] aten .warden..dan t s het
vooraf verloren e V"oo-x.· i:.~~ :oov'er : komt. zal he~ moet
het toeslaan ;W8ilt he'; .I J.8U8 kap.i taal ei e ch t op ge:.::
vaar af dat de oorlog z eLf all.es verzwi nö ;maar
als KaPITAIJTSME
WIL1~EN,MOE'l'EN
ZY HET E,ANKROET
voorkomen:en zullen zy toeslaan.
..

r

van' zyn kant mo·est

.

KUNNEN
DE KAPITALISTEN
DE or.;RLaG VOORKOMEN?
Voor het Bui tsche r.oofkapi taal is het noodza=
kelyk,door
bedreiging
met oorlog of door aen oor=
log zelf,haar
uitbuitings-gebied
uit te breiden.
Na de inpalmingen sinds September ;die hoewel
van groot gewicht het de"volgevreten"
roovers der
overzyde
om"vredeswil;/maar
. - laten geb eu=
~en,al moest daardoor en winst afvloeiingen
en
prestige
worden verJ.olrIen;l:.ever dan de wereld=
oorlog te ontketenen;~~~9.~
,FR NA KJ~Tte riske
=
ren.-Abbesiniëen
Spanje zyn voorbeelden,hoe
de
groot-uitbuiters
een"geschillîbinnen
de perken hou:::
den en er nog een goede handel van weten te m akeri ,
Hoewel de lfbondgenooten "Tjecho-·Slowakye ,J.i eten
s cht et enj en vervolgens lieten
LnsLt.kken j zyn eT daar
voor wat Frankryk betreft
geen tweede zang be'..arigen
mee gemoeid')want de enOn:le fransche beleggingen
en
de strategische
posi tie zoodanig gefnuikt ;W;5ï';~ en
slechts
op een ding én dit is dat de re].ru·,ad i=? een
wellicht
r as ch veorby gaand ve r e chyns e'l. 2: a.. ~~:;n
en
dat het oorlogsgevaar
hoewel verschoven: '.'·00 Ij 8~~·: te
vreeMelyker zal 108 slaan.Want het Pr ans cne -~8.pl=
taal
; in midden---, oost- 1 en zuid Eus opa bejJ~gd.,kan
z t cn daar niet in veel onveiliger
pos l ties Ja'::;9n
terugdringen
dan het thans al is;want hoe zuuàen ze
dan ve:rder de veilige
afvloeiing
van de winst in

/

T3 .
n ar e brandkasten
kunnen verzekeren?Want
weet wel de
Fransche macht steunt niet alleen op zyn eigen ~=
ger en vloot maar nd e.t minder op deze van zyn bond=
genooten-Polen-RoemeniiJoego-Slaviëen
Rusland.
En waer hangt de "trouw"van d;y-ebondgenooten a;f •
van iets anders dan de "be~chermingltals
deze die men
aan Tjecho-Sllowakyëg9f!Want
dubbel kordaat
3alXIX
Frankryk hoeven te zyn na de aftakeling
van dit
laatste
te:rwille
van het verspeelde
pres tige.
Want de winsthonger
van het duitsche
kapitaal
kan niet anders dan op reuzen vooruitgang
wyzen na
1ie aanzienlyke
winsten die het boekte.
Over het ingeslokken
Tjecho-Slowakyëheen
gaat het
naaz- Roemeni~en de landen om de Middel-landsche
2:eeo
Bet wil Sileziéterug
en de Foolsche Ko.rridor.
Want de bondgenooten ~ullen hebben te kiezen tus=
schen deze die hen opoffert
en de sterkste.
De opsomming geven van alle belangen die ip het
konf'Lf.k t betrokken
zyn kunnen wy hier niet ;maar al
het: voorgaande
is genoeg om te doen zLen j hoe de
~:.evpnsJelangen van groote imperialistische
kap i taal
uachr.en onweerstaanbaar
op elkaar botsen.
Xi.k. van hen zou de oorlog willen voorkomen,aIs
e~
:38n and
er
middel
was
om
het
doel:Lezit
van
de
uit=
._-~---_. ::..::..:~;:--..;~;..
:lütt::ngsgebieden
te bereiken.
N..;.~t ui t teer
hartigheid
,maar om het vreeselyke
.: sj..!\".o
)dat een oorlog van het kapi taal heeft :De rie=
'~e:r"_aag tegen de vyand en de revolutie
der pr cLe't as
-.j ~rf: J,··Maar een ander middel
voor de machthebbers
s:~r n i e t Bn het doel kunnen zy niet opgeven omdé.t
;';1 ts
f,~:f vernietiging
zou zyn •
.o'.':r:o e ven den oorlog naar later te' verschuiven;
~:at. \-:1.J:'i:l9U'. zy misschien
wel ;ui tblyven kan hy niet.
Ik 'i. :8ügeelsche kapitaal,een
oude gewoonte getrouw,
racht hst ui tbreiden
van een konflikt
tot een op=
:.i. O';Llüg
n.og afte.koopen door een ander ;te laten
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betalen ;met Pr ankryk- ..T jeCho-Slowaky~s het gelukt,
met de andere eveneens en weJ.liv-ht zyn er nog andere van
die lal'1djesin het vervo l.g :~i;OO is de oorlog verschoven
afwenden evhter word ';h oe 1.a.~genhoe onmogefuyker..Hy
kan di t ni et in het kapl·~;alisme!
DE ARBEIDERS EN DE O')RLOG.,

BE VO~~EREIDINGo
Hoe krygen de heerschende klassen het gedaan,om de
de miljoenen-massas der arbeiders in"vrede"uit te"'c-·
.•
:1
schudden en ze daarna tegen elkaar op te jagen en ~~
zich dood te lat~n vechten om het gestolene voor
beroovers te verdedigen?
IToe de bourgomisie dat doet en door een heel le=
ger van propagandisten ]laat doen,dat kan men het
beste bemerken vlak voor en tydens een oorlog~
In vredestyd is het soms al moeilyk om de ar=
beiders steeds maar door,alle rykdommen te laten
maken en deze hun te ontnemen in ruil voor een
ellendig slavenleven.Maar in oorlogstyd wordt
hun dat lenen zelf afgenomen.EN·m~ moet geen
sprake zyn van verzet:vrywillig,neen,als het kan
geestdriftig,moeten de arbeiders dat laatste wat
za hebben hun leven,opofferen.
Omdat te bereiken,wordt de geheele handlangers
bende van het kapitaal gemobiliseerd~Iedereen is
bruikbaar,als hy maar invloed op de arbeiders he
heeft en die gebruiken wil om hen oorlogs-l1ryp"
te maken.-In het byzender de z .•
g •.
"socialistisch€l"
partyen,de leiders-apparaten,die de arbeiders on=
der hun invloed hebben,zyn voor de bourgoeisie
waardevol.In gewona tyden worden ze weleens ach=
teraf gezet,maar als het er gaat spannen,wordt
er een eereplaats voor hen ingeruimd.De ~oW.p.
is er hier een voorbeeld van,zy is by deferrsie
zeker van haar plaat s .De KJ' •..8
0" eischt "het zeLf=
de,en als zy goed haar best blyft doen voor de
hee~schers,krygt zy het ook gedaan~
Evenals in I914 hebben d~ part yen de bizonie=
re taak om d8 arpeiders· te doen vergeten,dat de
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IIc;igen"bourgomisiehun klassevyand is.Zy moeten
yocr de oogen der arbeiders de klasse grenzen ver=
~oezelen,zy moeten de~vredelievende"eigen hee~=
schers op een voetstuk plaRtsen,in tegenstelling
met de vjrand van over de grens,diefloorlogzuchtiglf
is .,Zymoeten de"eenheidtrvan de natie"prediken;
alle leugens der heerschers over vryheid,onafhan=
kelykheid en volksbestaan moeten zy in zulk een
vorm aan de arbeiders brengen,dat ze op de waar=
heid gelyken.Zy moeten de belangen van de klasse=
vyand aan de arbeiders voorstellen als arbeiders
belangen.Wy lazen twee be r i ch t en.rulre wereldbond
der kerken roept op om te bidden om gods zegen
op het onderhoud tusschen Hitier en Chamber~ain
En daarna zal elke natmonale kerk de wap~ns zege=
nen van"haar"bourgoeisie"oVia
het geloof en het
btdden voor de vrede, zal ons het ger-.egende001'=
logstuig in de handen worden gedrukt om elkaarop
d'ü velsche mani er te vermoorden .-Het andere oe:::
:ri.chtluidt:"De kOI!lI!lunistische
party roept op tot
de stryd voor de vrede,tot samentreden VaL alle
demokr aten in de wêrmacht ;zy wil een krachtig
voLk als dam tegen het fascisme" De Anti-oorlogs=
1iga z et haar weigering aan den dyk"omdat Spaak
in opdràcht van het land uit den morlog wil blyven~
Riet hebben ~ meerdere vleugels vro1het leugen=
f::·oYo.t
ydat de arbeiders in de oorlog moet d ryven •
Le t ap de schoone woordekens niet.:;
Noorlog voor
uw u.it.bu t t ers « ,._maar r samen met de demokraten maet
gy e t ryd en niet tegen het kanpi talisme maar tegen
do fascistische konkurrenten van uw ui t zuag ers
ztt Ler. zy ij. voorLieg en ,
.:tI'é't leger is in den mond weermacht .gewo'rden en
Q3
rYJ/\e
soci al.Ls t i eche waarheid .dat ne t neigen ta=
p; <:c.l.8.1 de kracht.envan het z"g.n ~eige~ivo1.kfials
eeD paras I e t wegzu:'gt,trachten zy te .Joen vergeten.
Thans La de Leuz e n t egen het fas.lÏsme".

I6.
In I9I4 Was de leugen ,voor de duit.sche arbei=
ders: "tegen het tsarisme" ;voor de fransc~ en en=
gelst~,belgische arbeiders: "tegen het duit sche
mili tairisme IV .-De waarheid was dat het t egen hen=
zelf ging,dat er miljoenen voor het kapitaal,(dat
geslacht werden.-Maar moest ook toen het tsarisme
niet geslagen worden en ~et militairisme VaEnie=
tigd?
Zeger.Maar niet met de keizer(dat was onder en
v0-2L de keizer)en niet met het bankkapitaal.)
Zoo zeiden het toen Liebknecht en Luxemburg en
ze ondervonden het de duitsche en de fransche,
de engelsche,de belgische en de russische arbei=
ders.Met miljoenen dooden en verminkten en een
zee van jammer en ellende heeft het wereld prole=
tariaat het geloof in de leugens der liroodepa=
triotten betaald.-Moet het nog betalen voor de
oude leugens in een nieuwe vorm?
"Tegen het fascisme !fisin de mond van de patri=
otten van vandaag een leugen .Zy zyn niet t~'gen"het r·
f'ae ci sme ay zyn tegen het duitsche f aecdame en
haar fillialen natuurlyk!Omdat zy zyn voor en mét
en in dienst van de konkrrent van het duit sche·
fascisme:de eigen kapitalisten.
Zoodra men zich klaar voorstelt,hoe hun oorlog
~egen het f asct sme ve.r ui tziet ,is het duidelyk !~J~
..
»s de arbeiders bedriegenoVanaf de eerste dag van
de oorlog is er geen enkele fascistische m~8tregel
die de "demokratische "oorlogskapi talist.en rtZet
zullen nemen,behalve deze eene:zich fasci st te
~o~meno -te-totale staat,de diktatuur der gene~
raals,vrouwen en kmnderen werkan voor de oorlog
en h~ngeren tenbate van de kapitelisten,de ter
reur om elke ontevredenheid te smoren,de spion=
nage om elke ontevredene te arr ee-t eeren de mi t.rai
l=
leur in den rug der "aarzelendef!soldaten en revol=
ç

ç

j
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ver en gummis tok om "de straat "te regeeren wnehee=
ren "demokraten ",hebben we niets vergeten?
Jawel,wy hebben zelf U vergeten;al~ gebekwaam
zyt zult 'ge hier de rol ven Gebels mogen vervul=
len en als ge het niet zyt:Elk fascis~e heeft zyn
zevenstuivers lieden!Ook het naamlooze ..
In de oorpog van het kapi taal staan de(arbeide:e
direkt~van de eerste dag, onder de meest vOlstek=
te diktatuur .In naam van de stryd tegen het fas=
cisme worden zy onder de fascistisce diktRtuur
geplaatst.

KLASSESTRYD TEGEN ~E.JORLOG.
~, het moment,dat du uitbuitersklasse de ge=
vaarlykste aanslag op de arbeiders doet,het mo=
ment waarin hun leven zelf op het spel staat,
doen de misleiders hun best om de klassenstyd
van arbeiderskant te doen staken.
Als het hun gelukt,als zy de arb~ider.s voor
het kapi taal tegenover elkaar in het vuur krygen
dan zal daar aan het front toch de klassenstryd
weer opvlammen.Want de ontnuchtering zal groot
zyn.-Het mengsel van geestdrift en angst,dat de
oorlogspropaganda den arbeider ingiet,vervliegt
snel,als de dood in zyn ~gryselykste vorm om hem
heen zyn kameraden wegmaait.AIs-hy daar ziet wat
hy is :Een loon~laaf,die als vechtslaaf gebruikt
worqt.Als hy ziet,hoe zyn vrouwen kinderen in
zyn plaats worden uitgebuit,door de klasse die
hem tot de loopgraven hel doemde .Als hy ziet en '
weet,.dat er tege.noher hem proleten liggenjals hy ,
in eLlende en lui~en,bedreigd door dood en ver=
minki.ng,zal hy dan Niet denken at dit zyn kamer-ae
den zyn en niet de eoort,die uit zyn en hun 91len=
de winst halenÎ -Zoo zal hy d~nken,hw en de mil:
joenen van zyn ~lassegenooten,aan beide kanten van
"niemandslandJl •
j

ö
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En haar dat ~enken zullen zy handelen;de waarheid ~
zal gefluisterd worden:in de W.C.,in de bloedgrachten,
• ":» achter het front, op de vloot :Dat het voor het kapi
kapitaal is,dat wy moorden en vermoord worden,DAT HE
lIET KAN OPHOUDEN ALS
DE S0LrATEN ,DE ARbEIDERS ééN
ZYN ofET HET MaET 0PHOUDEN EN rIT SLECHTS GOED oP.
H0tJTEN ZAL DaOR HUNNE WIL!
Er zal een woord in de rapporten verschynen dat
er vroeger niet was:VERbROEDERING.
En nog een ander:SJLNATENR.AL'EN.
De klassenstryd zal zich in oorlogstyd voortzet=
ten~De ellende van het proletariaat in de fabrieken
en werkplaatsen,de noodzaak om zich daartegen-dit 1
is ,tegen hen die de ellende hráchten-te verzetten,
de opeenhoping van de arbe Ld era die het hen moge=
lyk maakt massaal op te treden, een macht te vorm::
men om zich zelf te helpen,dat alles maakt het ze =
ker,dat de stryd onzer.klasse zal doorgaan~Eerst om
het stuk brood voor hun gezin;maar verder omdat de
nood blyft en grootet wordt-om het leven,om de vre=
de!En de klassenstryd zal doorbreken,want het luilek=
kerland dat "14-18" in achter het front liggende
landsdeelen ~aarstelde zal grootelyksch niet meer
bestaan;tenminste niet voor de fabelachtiga verschrik=
kingen die het toen niet of hier en daar slechts ken=
le,de luchtbombardementen en de vree~elyke onrust
die deze schiepenftWant was er toen omtrent nooit
erns~ig gevaar,fieet dan de aankondiging van ergens
nog veraf zynde vliegers die raar bun doel bereik =
ten~zelden doorkwamen,en niettemin hetzy by dag of
n acht wer el.d-cs t eden als Londen en Parys ,in gans eh
hun bed:::-yvigheid
lam sloegenoMaar nu de vliegkunst
is honderdmaal sterker;het materiaal evenveel ster=
ker en snelleroEnkele tyd oorlog is wellicht vol=
doende om met het benuttigen der stratosfeer ze daa
nog veel sneller en totaal opgehindert hun moord=

las
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lasten
naar beneden kunnen ploffen.Maar
wyl die
be=
dryvigheid
ook de frontlinie
treffen
kan en direkt
moet deze dit veel erger doen op indirekte
wyze,
want de .soldaat de ~~ne bedreigd
achtend lydt daar
spyts alles
het me es t e do or s Bn de moraal van een
leger hangt al t;)7d evenveel van andere faktoren
dan
van het eigenlyke
sold.aten leven zelve af.re moraal
van de frontsoldaat
hangt af in enorme mate van de
if
geest ilachteraf
van de materieele
toestand
van de;;
ze laatste
;maar niet minder van het optimisme dat
van bovanaf aan nabestaande
kan opgesolfert
worden,
en dit kan maar in veel bezwaarlyker
voorwaarden
dan i.n de laatste
oorlog Lng epcmpt worden WANT HET
ZIET ER NAARUIT ALS DArT HET 'VA..1f AVRTER DE M'')EITE
Z.AJ.J 7,YN EET lv.u~Fi~FM.P.J(ENoZY ZULLEN M.EF.R DAN IN DE
0

YORIGE

O!jRLOG rE

VREDE

M0ETEN

WILLEN!

En du vrede kunnen zy niet verkrygen,zonder
tegen den oorlog te stryden,dat
is tegen het oor=
logskapitaal
en de staat.De
klassenstryd
van de
arbeiders
in de oorlog is revolutionnair
en kan
n i e t andur s zyn , -·In stakingen,die
in de oorlog
~itbreken
kunnen de arbeiders
op geen andere hulp
hopen dan die van hun klassegenooten
in de andere
b edr yven en van hun kamer ad en in un i f orm r-Yan de
vakver e enf.g l ngen jd l e evenals de part yen, in het oor=
log3front
zyn geschakelt1zQllen
zy geen hulp,maar
de mpes:; verwoede tegenstand
ondervinden,De
duit=
s cl.e arb eid er s rn de oorlog van "I4 tot r8" onder ==
vonden id a" he~ aandringen
op aktie voor verbetering
by de <!>' -gen "v akv e.re en I g i ng , spoedig gevolgd werd .
door een opzo ep van de nri Lu t atr e au r or i tel ten en
op!~e:;'ld::1gn aar de 100pgiaveuoAan onz e i;[de even=
eSQS,-Ll
:'-:I ond e.r'vorid en nog meer oA;.8 d e ak t i.e niet
wa..:: h:'ge.c. t.e houd en en door de ar be id er s z eLf van
b edr yf '::0:'; bedryf
wedt
ui tgebreid
t , zooals in de
R.
.
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muni tie-stakingen in Januarie .I.I8"
,dan nam de
vakbond en de "socialistische "party de leiding
over,met.het doel de aktie te breken.In de tyd na
de oorlog heeft Ebert om zynltgoed..e
naam "onder de
de kapitalisten te redden,zich daarop beroemd~
In Engeland en Frankryk gebeurden dergelyke zaken
Er zullen in dekomende oorlog vele Eberts zyn.
_- iÄDe stakingen in de oorlog k~en
niet and.er-s dan
- /4r"wilde"stakingen ontstaan en 'Zich ontwikkelen. .
Dat beteekent dat de werkexs hun stryd onder ei=
gen leiding moeten organiseeren en voeren.
Ook thans is dit in bepaalde gevallen zoo.
Evenals nu in de"wilde"staklingen, zal elke arbeider
in een'bedryf,dien zyn megearbeiders kennen als
moedig, verstandig, betrouwbaar en po Ld tiek ontwik=
keld,een kern voor,het overleg en de aktiviteit
van zyn kameraden vormen.-Elk stmkje 80cialis=
tische kennis,ervaring van de klassestryd ,orga=
nisatorische bekwaamheid,begrip van de klassever=
houdingen en het doorzien van de politiek van de
klassevyand en zyn handlangers/heeft ~an voor de
stryd een enorme waarde.-De revollutionnaire ar=
beidexs zullen,vooral in het begin,dun gezaaid ZyrL
Als zy zich,uit vertwyfeling of verkeerd begrip]la;:,:.
rXen verleiden tot daden van individueele stryd,
_ .an zyn zy VGor hun klasse waardeloos,misschien
schadelyk.
De taak van de revolutionnairèn ligt in het
meedeelen van hun ervaring en hun weten aan hun
klassegenooten,in het helpen van hun klasse op
den weg,die zy noodzakelyk gaan moet en gaan zal ~
De weg van de zelf aktiviteit,het massale optre6
den van de machtsvorming der arbeidersklasse
Voor zichzelf;de raden van arbeiders en soldaten.
Elke politieke propaganda is waardeloos en schade=
9
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lyk, die dat doel niet beoogt en van stap
tot
stap helpt bereiken.-Elke
poging van de oude lei=
ders-politiek,ook
als die zich aandient als een
onverzoenlyke politiek
tegen oorlog en kapitalis=
me,is gedoemd te mislukken of erger ,op diaikt
~-.~.
klasse-verraad
uit te loopene
~
OQRLOG.

LEUZEN

0

ae holle leugenachtigheid
van de leuzen ,waar=
orl.dei;mende arbeiders
in de oorlog wil dryve' .n
VOOT
het kapi taal ,komt duidelyk aan de dag, als
men de oorlog ziet zooals hy is~-In de oorlog
vwrd.t de leuze: "verdedig de d emokr-at t e tegen het
f as c'tsme" ,de. laatste
rest van de burgerlyke de=
mo k.r at i e opzy gezet en de"eigen"fascistische
dik=
tat.uu.r over de arbeiders
ingesteld
6ioor de Leu=
zen fabl'ikanten
zelf!
Maar wat met de leuze:"verdediging
van de
Scw~ie1;..'lniefl? Niet alleen de 111 de Internatio=
na'.e geeft deze leuze ui t ,ook de Trotskys ten
d0811da"'::.--Het is een oorlogs leuze zoo als de an=
deren en het woord"verdediginglf verandert
daar
ni e ;;8 aan ,,-OM IETS TE VERDEDIGEN MOET MEJ."il EERST :.u
IErS HE.bi>EN! De r-us aä s che arbeiders
hebben de aow=
~.et·-l1rl.ieniet 1evenmin als dO dui t s che arbeiders
r·r::J.:a heimat "de frans che "la pat r-Le n en belgische
hun !:à emokrat i ach va&erland" •
.MEt is van de heerschers, van de staats
kapi tal.';"
li3~:i[lche bureaukrat en,die het met hun G.p. oe ",ge
Ya:.:lgenissen]koncentratie
kamp-enen exeku't i e peLe=
t.cns tégen de russische
arbeiders ïlve:rdedigen".
De Sowjet unie ldat is de russische
heeYs<~hen=
de klasse,heeft
haa.r uvr t enden en bondgenootmlf.j,;y
:J8t l;Ütbreken
ven de oorlog zal' zy er nog meer
heo'oen ~-·Wat beteekent "verdediging van de sowjetunieliYoor da arbeiders,die
onder de diktatuur
van

2.2·dezenvriend"e1'1Zitte:n?Dat
zyde

bondgenoot niet mogen

verzwakken,maar voor de gemeenschappelyke zaak van
deze en de sowjet ~oeten krepeeren.~ie leuze bete=
kent het prediken van een gemeenschapPèlyk belang
MET,en onderwerping AAn de klassevyand in het ei=
gen land.De vriend van onze klassevyandIS onze vyand
en hy zal die leuze hanteeren om mns in dienst van
z#n vriend,de bourgoiesie,de doe 1 in te jagen.
Verdediging van de russische arbeiders ,ja dat wil=
~len we.Maar,met BEN,TEGEN onze en hun onderdruk=
kers.om aa"ons aller uitbuiting een einde te ma=
ken.-Het kapitalisme ,heeft voor de arbeiders als
afwisseling slechts van slavenleven,de bloedige
moord.Alleen het proletariat kan de oIDloguitbannen
nen maar dit dan ook slechts door zyne revolutie.
Door de vestiging van de heerschappy van de mensch
over de dingen;het socialisme! Wellichtgelukken de
kapitalisten en hun kornuiten nog de arbeiders
voor een zaak die de hunne niet is,naard~ slag=
velden te jagen.Maar in de bloedgraèten:in de moord=
kuilen dat de steden zullen uitmaken,daar wordt \
tegelyk het leger dex revolutie geboren.Hoe sterker
ker onze propaganda tegen de kapitalistsche oorlog
hoe meer kiemen voor het welslagen van onze stryd~
Hoe zekerder de redding ~er menschheid,en die ia
leen door het proletaxiaat en zyn revolutie te
-.èdden~E VYAND ZIT IN HET EIGEN L~~D!
De heerschers door hun helsche listan,
bedwelmen ons met bloedige damp.Makkers
Makkers stryd niet meer voor anderer twisten,
breekt de ryen,hier is uw kamp_
GY die ons tot helden wilt maken
barbaren,weet wat gy dOet,
Wy hebben waap'nen h en t erenak
die dorstig schynen naar ons bloed.

NAW')ORD.
Sinds het paar dagen dat wy de uitvoering de=
zeT brochure aanvingen,zyn er nieuwe,dreigende
wolken opgestegen.Italië is direkt in botsing
gekomen met het engelsche Lmp er i a'lLame .dcor zyn
overrompeling van Albanië.Het slok dltbinnen en
bezette een sleutel positierdie het onvermydelyk
verder voeren zal.re wereld-macht van Engeland
wordt in zyn doortocht ,naar zyn bezittingen mer=
kelyk bedreigd,en dit gan Engeland z?k.er niet
lang en verder op andere plaatsen dulden~Wellicht
vormt dit bedryf een veel rassca~~re en meer be=
slisschende oorJogsreden dan al de Iffeiten"sinds
September,Want hiet is de baas van deze zyde
ze Lf , in het gadrang J zal dus zyn "vredelievende"
houding veel sneller prys geven,dan het to hier=
t oe deedtomdat het nu zelf,betalen mo t .Het is
NU IN DE H00FDP'')SI'rlE
GEDR0NGEN? en zal dan ook
.zYn geschiedmnis,Hiet verraden!
~e dagen die komen zullen daartoe beslist ken=
teekenende beslissingen brengen;en dit wellicht
derwyze dat de vaart naar de oorlog;tot een dui=
zel1.gge vaart zal zyn gegroeid t •Want de propagan=
da mogelykheden;voor hIDt tritsche ryk by zyn On=
zekere;onderdrukte volk~ren zyn ~norm gegroeit;
en die gelegenheid is voor haar een niet te mis=
pryzen,beslisende faktor zelf.
Uitgave van den Bond der Internl::ttionale
Kommu=
nisten .
Verantwoordelyke uitgever.Leo S~ets
Vleeschhouwersstraat 3 Mechelen.
Postcheck; 205849.
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