
van
; O p 11 O ct. 1947 publiceerden, ver
schillende dagbladen, o.a. 'Het Parool en 
H et H aagse D agblad een perscommuni
qué, uitgaande van  dè Bond van V ak
centrales, w aarin  deze een scherpe aan
val richtte tegen de stakers van de meel
fabrieken te Amsterdam.

Deze z,g,n, „arbeiders organisaties" 
spraken het yonnis u it over het stakings- 
comité en noemden heh misdadigers.
' V erder verw etèn zij hen, dat zij op 
onverantwoordelijke wijze de voedsel
positie van het Nederlandse volk in ge
vaar brachten. Deze scherpe aanval is 
inmiddels door de stakers, in een goed 
gesteld pamflet, voldoende weerlegd.

W ij zijn zo langzamerhand gewend 
eraalkt aan de manier, w aarop de Unie- 

nden stakende arbeiders in de rug aan
vallen. Deze bonden, die "zich geheel aan
gepast hebben aan de geleide economie 
met haar z.g.n. opbouw 'politjgk. kunnen 
niet anders doen, dan  stakingen afkeu
ren en de strijdwil breken.
• De arbeiders echter, w ordt bet met de 

dag duidelijker, d a t zij met deze geleide 
économie en opbouw-politiek steeds ver-

iitgen in

pe;
lai

/

der in  het moeras wegzinken. H un lonen 
zijn lang niet toereikend, om aan  de* 
eerste levensbehoeften te voldoen. De 
prijzen van  kleding, schoei$el en levens
middelen zijn onbereikbaar v o o t -hun 
wekelijks inlkomen. Om daarin  verbete
ring te brengen staken de arbeiders van 
de H olland en Ceres.

Is «dat misdadig? Neen, H eren van de 
Unie-bonden, dat is harde noodzaak. 
M isdadig is, volgens de normale begrip- 

n van de arbeiders, d a t  e r maanden- 
ange onderhandelingen gevoerd worden 
in het georganiseerd overleg met Rijks
bemiddelaars, dië; zonder de arbeiders 
er in te kennen, contracten opmaken en 
vastleggen; contracten, dje elke w aarde 
voor de arbeiders missen. D e C .A .O .’s 
w orden besproken en geregeld v an  boven 
af en de arbeiders hebben ze m aar te 
aanvaarden. é

V erzetten zij zich er tegen, dan komt , 
de burgerlijke- en z^gja. socialistische 
pers in beweging. M et grove middelen, 
leugens en laster proberen zij de staking 
te ondermijnen. De geleide economie eist. 
van  de arbeiders dat zij zich binden aan

contracten, opdat de opbouw,, d.w .2. die 
van dei kapitaalsondernemingen, rostig 
kan verlopen. D a t dit ten  ik oste v an  de 
arbeiders gaat, is van  minder belang. *' 

D aarvoor kunnen wij ons nooit laten 
winnen. D e opbouw, die wij willen, ziet 
er anders uit. D ie is gebasseerd op de 
productie voor ons allen, op de grond
slag van  de bedrijfseenheid. Als dan ook 
in bepaalde gevallen de arbeiders, over 
de hoofden van  de Vakbond-bestuurders, 
hun eigen stakingsleiding kiezen, omdat 
zij weten, dat de organisaties alleen maar 
remmend- werken, ontmoeten zij tegen
stand van die zijde. Zolang er voor ons 
gedacht en gepraat werd, was er gepn 
gevaar voor de heren. M aar zodra wij 
zelf gaan denken en handelen, zelf onze 
boontjes willen doppen, worden de bu- 
reau’s en posities wankel. D at moet, na> 
tuurlijk, to t elke prijs voorkomen worden, 

De bezittende klasse weet, op wie ze 
rekenen (kan in haar strijd tegen de ar
beiders. De stakende arbeidew kunnen 
slechts steun vinden in de solidariteit 
van hun klassegenoten. Laten wij zorgen, 
dat het hun daaraan niet ontbreekt.

V  ■ Een arbeider.

Wijzigingen in het Britse Parlement
tie beter hun oude rol vervullen, als z.g. arbei- 
dersonderhandelaars tegenover werkgevers en re
gering. Als zodanig kunnen zij wellicht de rege-

i. Dit
Zoals reeds eerder in dit blad is uiteengezet, 

worden er in Engeland met koortsachtige ijver 
plannen gemaakt en gedeeltelijk reeds uitgevoerd, 
om te proberen het Verenigd Koninkrijk onafhan
kelijk te maken van Amerika. D.w.z. men tracht 
daar, tot iedere prijs de export naar met dollars 
betalende landen te vergroten, zelfs ten koste van 
de voor de binnenlandse handel werkende industrie.

In dit licht moeten dan ook de genomen en nog 
te nemen maatregelen gezien worden, zo als de 
voorkeur-toewijzing van grondstoffen en brandstof 
(kolen, benzine) aan de exporterende industrieën. 
Ook de verlaging van de levensmiddelen-rantsoe- 
oen (melk, boter, vlees, spek) staan met dit stre
ven in  nauw verband. De regering stuurt er-n'.l. op 
aan zo min moge lijk in te voeren, om deviezen tè 
«paren. De goéd gesitueerden hebben van dfe rant- 
aoen-vermindering toch niet veel last. W ild en 
gevogelte, fruit, groente en vis, zijn vrij van distri
butie en, tegen hofle prijzen, voldoende voor hen 
verkrijgbaar. Alleen voor arbeidérsbeurzen niet te 
betalen.

W at de zo economisch mogelijke aanwending 
van arbeidskrachten aangaat, in ons nummer van 
11 October zijn we daar uitvoerig op ingegaan.
'  En als sluitstuk op al de'ze maatregelen is daar 

de reorganisatie van het Britse kabinet. Het schijnt, 
dat voor de uitvoering van al deze plannen, die' in 
Engeland zó typerend ,,de tweede slag om Enge
land” genoemd wordt, niet de rechte mannen op 
de jaiste plaats zaten. Een der voornaaïnste wij» 
«tegen is wel de benoeming vanS ir Stafford Cripps 
tot minister van Economische Zaken, die als zo
danig' Morrison zaü vervangen als economisch po
tentaat. , . V
• Hét enigszins dubieus politieke verleden van de 

aieawe minister schijnt 'men maar over het hoofd 
gezien te hebben. In *935 tvefrd -fa} a l .  'als lid va» 
4*-Labour Partij, waarvaé^rtj' sinds 1929rdeel*ad 
uitgemaakt, geroyeerd, in verband, met ^jn-^mfe- 
Mdte) pó&ttgèn ee« VolksfroÄ ta*««ichtt*., '̂->>vv 
-iJfr dü Engelse peri wordt zijn -beawlmfcg VHjwèï 
•igemfce»? taègejuicht/*Dr fedactti? vim  
ehester Guardian schrijft o.a. ..Z tyff t a a k < Z ) É l- ^ è « B  
flfefltekkéhjke zij».' -Be-, departementen ‘-zifn 'adevshil 

eh.»KWriU|k in het gareelle houden. Maar

Sir Stafford is van de goede stof gemaakt en zal 
wel kunnen slagen, waar anderen faalden.”

Ook De Times kan zich metvdeze benoeming 
verenigen, hoewel het blad vindt, dat ..niet alleen - "■
nieuwe flessen, maar vooral nieuwe wijn nodig _  .  a  a  a a
is”, waarmee het blad zeggen wil, dat met de ver- ^  N  U  A  M
wisseling van personen een andere koers in de 
politiek hem niet onwelgevallig zou zijn.

Het feit, dat Shinwell zijn portefeuille van mi
nister voor de brandstofvoorziening heeft moeten 

. ,-afstaan é #  overgebracht is naar het ministerie van 
defensie heeft vooral onder de mijnwerkers nog al 
misnoegen gewekt. In die kringen werd hij als oud- 
bondsbestuurder van hun vakbond nog al gewaar
deerd. De man in de straat zoals de Engelsen zeg
gen, heeft er weer een andere kijk op. Met Shin- 
well als minister van de brandstoffen hadden we 
de vorige winter geen kolen. Nu hij minister van 
defensie is, zullen we dan ook wel geen oorlog

ringspolitiek zelfs beter diensten bewijzen, 
alles belwijst hoe nodig het is, dat de arbeiders
klasse zich haar nieuwe positie in de strijd tegen 
de geleide kapitalistische economie bewust wordt

H oudt de avond van Donderdag 6 
N ovem ber vrij.

De bijeenkomst voor de Spartacuslezers 
vindt plaats op © onderdag 6 November 

Toegangsprijs 10 cent, reeds nu zijn 
kaarten verkrijgbaar bif de bezorgers.

Vervolg Van de Maaskant

krijgen'', zeggen ze.
Als geheel betekent de reconstructie van Atdee's 

kabinet een opschuiving naar rechts. De Londense 
correspondent van „Het Parool” schrijft dienaan
gaande: „Zij betekent een versterking van de po
sitie van de „grote vijf’ in het kabinet: Attlee, 
BevflP Morrison, Dalton en Cripps". En verder 
zegt de verslaggever dat de meer rechtse. tendens 
in dit kabinet zich uitdrukt in „de nieuwe onder
ministers, vrijwel allen behorende tot de rechter
vleugel van de Partij.” - '  v

Ook betekent de hervorming van het ministerie 
„leen versterking van het. intellectuële deel der 
Partij.' ten koste van de vakverenigingen.” 
i W at het verzwakken van. het, vakvereniginga- 
element in het kabinet betreft, menen wij, dat de 

daarvoor twee redenen beeft j 
eerf -lat zij in de moeilijke omstandig

heden w. ?h het Engelse imperialisme be
vindt, gedwongen is bij hét opléggen yan grotere 
lasten op Engelse arbeidersklasse haar voet
schrap te  zetten tefcen . eventueel verweer. Daar
voor zijn vakverenigingshestxmrders - als minister
niet.de mert-geschikte MÜe*b«da”t dfe toch,-n^g
atojcidoor.de traditie «et de arbeiders verbonden 
94». De tweede, redep vloeit *»k ie  »erste v a t* . 
De v a k v ^ ig in e k b ^ u rd e m  kuniwn- ia  «fee -mei

door financiële steun en weigering om besmet werk 
te doen. Toch zullen de stakers en de andere ar
beiders goed doen te overwegen of het zo vol
doende is. Wanneer P. £mU en de regering vaa 
oordeel zijn dat deze gecamoufleerde loonsverla
ging gehandhaafd moet worden, dan zullen zij mo- 
gelijk maandenlang alles op alles zetten, in de
hoop, dat .strijd en solidariteit zullen verflauwen. 
Onder de tegenwoordige verhoqdingen worden klas
senacties echter vooral dan een ernstige dreiginf

regering 
De ee:

voor d« bezittende klasse, wanneer zij er de uit
breiding over bredere lagen van arbeiders vrezen. 
Dat wil zeggen, dat reeds daarom tegenwoordig 
het arbeidersbelang eist verbreding van de strijd. 
Daadwerkelijke economische solidariteit. Laten de 
Rotterdammer arbeiders zich daarover beramen..

Volhouden en doorgaan en. de strijdpoaihe goed 
beoordelen, dan komen we er. wel Zet n» >-opf 
Rotterdamse arbeiders!
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£ a f a u e t t e !  W e  c u e  b e n e !
•Een groot aantal verkiezingen heeft 

sedert het einde van de Duitse bezetting 
in Frankrijk plaats gevonden. H et kie
zerscorps krijgt er langzamerhand genoeg 
van en blijft in stijgende mate thuis.
De in het einde van de vorige maand ge
houden gemeenteraadsverkiezingen gaven 
eenzelfde beeld te zien. Ongeveer 30 pro
cent van de kiesgerechtigden nam niet 
aan de verkiezingen deel: Toch hebben 
zij in parlem entaire kringen, ja 'ze lfs  in 
internationale kringen grote aandacht ge
trokken. En meer dan toevallig is het, 
dat direct na de uitslag, M arshall de mi
nister van buitenlandse zaken van Noord- 
Amerika, in een rede te N ew  York met 
betrekking tot zijn z.g.n. plan tot hulp 
aan Europa, heeft verklaard, dat de pe
riode van studie en voorbereiding ten 
einde loopt en de tijd van handelen is 
aangebroken. D irect daarna heeft presi
dent Trum an he t Amerikaanse congres- 
bijéén geroepen tegen 17 November. Aan 
persvertegenwoordigers heeft Trum an 
dienaangaande medegedeeld, dat het 
noodzakelijk is stappen.te  doen, teneinde 
de crisis in W est-E uropa het hoofd te 
bieden. Neen, toevallig is dat riet.

De uitslag van  de verkiezingen beves
tigde volkomen d e  algemene verwach
tingen. De R .P.F. (voluit Rassemblement 
du Peuple Francais — - Samentrekking van 
het Franse volk) van de Gaulle, voor het 
eerst aan de verkiezingen deelnemende, 
heeft zonder de meerderheid van de uit
gebrachte stemmen te verkrijgen, een 
daverende overwinning bevochten. Het 
Franse neo-fascisme groeit. -Alle par
tijen hebben, door zelf belangrijke verlie
zen te lijden, hun aandeel in die over
winning moeten bijdragen. Varf de zeven
tig procent uitgebrachtè geldige stemmen 
verkreeg de G aulle ongeveer veertig 
procent. V eertig procent van zeventig 
procent is dus 28 pCt. van het aantal kie
zers. D aartegenover verloor de evenzeer 
conservatieve katholieke M.R.JP., één V&n 
de regeringspartijen, tweederde van haar 

jianhang^ In mindere mate verloor ook de 
sociaal-democratische regeringspartij, de 
S.F.I.O. een deel van  haar kiezers. De

stalinisten ontkwamen niet aan het nood
lot. Speciaal in Parijs verloren zij hun 
grote macht.' De Gaulle zwaait in de Pa- 
rijse gemeenteraad in de naaste toekomst 
de scepter. V an de 90 gemeenteraads
zetels werden er hem 52 toebedeeld.

O ver het gehele land beschikkèn de 
bfeide voornaamste regeringspartijen, M. 
R. P. en S. F. I. O., over dertig procent 
van het aantal uitgebrachte geldige stem
men. D at komt dus neer op 21 pCt. van 
het kiezerscorps.

V an parlementair-democratisch stand
punt uit gezien zouden de thuisblijvers 
dus eerder voor het verkrijgen van de 
„regeer-m acht” in aanmerking komen, 
dan de nu aan het ^ewind zijnde rege
ringspartijen.

M aar alle gekheid terzijde stellende, 
is het duidelijk, dat deze regeringspartijen 
niet alleen een nederlaag leden, doch dat 
voor de toekomst de Gaulle’s partij de 
koers in de Franse politiek aangeeft.

Is dat laatste wel zo klaar? Zonden de 
regeringspartijen hun basis niet kunnen 
verbreden, door de stalinisten in de re
gering op te liemen?

Het is duidelijk, dat hier minder een 
vraag van nationale Franse politiek aan 
de orde is. Deze politiek is een onderdeel 
van de internationale politiek. Dit ver
klaart waarom bij dè geringe belangstel
ling, die de Fransen zelf betoonden, deze 
gemeenteraadsverkiezingen zozeer de be
langstelling trokken in de internationale 
politiek.

H et staatskapitalistische Rusland en het 
min of meer liberale kapitalistische Ame
rika strijden om de wereldmacht. De fron
ten , worden gevormd. De linies gelegd 
De invloedssferen bepaald. '

Geruimen tijd is in W esb-Europa de 
sociaal-demotratie «en politieke factor 
gefeest, die voor de bestaande orde van 
grote w aarde was. Als 'hervormingspartij 
had zij een belangrijk deel van de ar
beidersklasse achter zich gekregen. Nu, 
inplaats van hervormingen, druk op het 
bestaanspeil .van d f  arbeiders regel is 
geworden, genoot zij het vertrouw en bij 
de eigen bourgeoisie, m aar ook bij het

machtige Amerikaanse imperialisme, dat 
zij het beste in staat w as de arbeiders
klasse daartoe op sleeptouw te krijgen. 
M aar de nood van de arbeiders drijft 
hen van deze regeringspartij a f en nog 
niet bewust van het feft. dat stalinistisch 
staats-kapitalisme evenzeer uitbuiting be
tekent. kwamen zij onder de bekoring 
van het stalinisme. M aar ook dat verloor 
zijn aantrekkingskracht, door oe zig-zag 
politiek van de Franse stalinisten, die 
destijds als regeringspartij poogden van 
twee wallen te eten.

De imperialistische strijd om de be
heersing van Europa en in dit geval v̂ an 
Frankrijk, vindt plaats doormiddel van 
het aantrekken en gebruiken van de ver
schillende sociale lagen in da t land. De 
regeringsbasis w ordt smaller en smaller. 
Rusland en het stalinisme bevorderen de 
onrust, m aar slechts <en eigen bate. Ame
rika, wetende dat de regering vandaag 
of morgen vallen zal, zoeflet naar nieuwe 
krachten, die in staat zijn m et zijn dollar- 
hulp Frankrijk in te  schakelen, ingescha
keld te houden, in de A m erikaanse in
vloedssfeer.

Amerika is het land van  de vrijheid. 
De vrijheid om uit te  buiten en uitgebuit 
te worden. H e t wil de vrijheid voor de 
dollar, om overal binnen te  dringen en 
overal zijn macht uit te oefenen.. H et ziet 
dat de rebellerende middengroepen zich 
verzamelen rond het Rassemblement van 
de Gaulle in de strijd tiegen geleide eco
nomie en dreigende stalinistische over
heersing.

O rde moet er in Frankrijk komen. De 
arbeidersklasse moet haar zw aarder wor
dend lot leren dragen. D e F ranse „be- 
vrijdingsgeneraal”, de G aulle, verzamelt 
het klein-burgerlijke Frankrijk en zal aan 
Amerika goede diensten kunnen bewijzen. 
H et is he t neo-fascisme da t die orde kan 
scheppen, de arbeidersklasse kan onder
w erpen en toc*h dienstbaar kan zijn aan 
de dollar, onder het mom van  de vrijheid. 
De G aulle en zijn neo-fascisme vertegen
w oordigen het Amerikaanse imperialisme.

Een bevrijdingsgeneraal is een prachtig 
symbool. Vrijheid en  de wederzijdse hulp 
kunnen d e  wierook vormen. D e historie 
zal wijding geven aan de binnenrollende 
dollar. . - : .

In de komende maanden zal nit die

. \ - 1



Nederland in het oorlogsfront
De verklaringen van Staliö onlangs 

door hetfi afgelegd en d a a r in  hij -tot Uit- 
^itkkm fl brengt cït wil van Rusland om 
töt vfeedzamé oplossing va* de tegenstel- 
lifttjèn tiiet Engeland en Amerika tie ko
men, hebben niet veel uitwerking gehad. 
&elfs de hardnekkigste voorstanders van 
dé U .N .Ö .-gedachté, die menen door 
deze wereldorganisatie de vrede te kun- 
fisa Vëtzekwefi, p u ren  daaruit geen nieuv 
we hoop —r, de feiten laten daarvóór 
geen ruimte.

Dagelijk* opnieuw blijkt, dat de tegen
stellingen zich verscherpen en tot bot
singen leiden. De strijd in Griekenland 
en Mands^oerije, de processen en het ter 
dood brengen van de PetkoWs in de door 
Rusland bezette gebieden, de nieuw op
gerichte Commmform. m aar ook het on
der druk zetten van  de W e st-  en Zuid- 
Europese landen door he t plan Marshall, 
de door de aanvallen van Amerika be
oogde uitdrijving van  Rusland uit de 
U .N .O .. maar vooral de materieële en 
ideologische oorlogsvoorbereiding van 
Amerika, —  feiten, teveel om op te  noe
men. sprdken de taa l der werkelijkheid,

- ~ 'Vervolg van pag. 1
historie opnieuw ■ de verm aarde figuur 
‘van 4e vrijheidsheld Lafayette naar vo
ren worden geroepen. D e Franse edel
man. die vóór de F ranse revolutie naar 
Amerika toog, om deel te  nemen aan de 
Amerikaanse vrijheidsoorlog en die te ru g - 
kbijfendè gèw apend’met de „Rechten van 
de M ens", d è  dubbele vrijheidsheld zou 
wórden, door Zijn actief optreden in de 
gtote Franse, burgerlijke revolutie. "

H ët «per is al meer gespeeld. Toen in 
1917 de eetste Amerikaanse troepen in 
Frankrijk kwamen, marcheerde één van 
de eerste afdelingen naar de Parijse 
kloostertuin w aar Lafayette  begraven 
Hgt. De Amerikaanse opperbevelhebber 
befirad het kerkhof en  sprak daar Aan het 
graf de. woorden: Lafayette, w e are here! 
(W ij zijn er.)

Kapitalistisch Frankrijk  moet gered 
worden. D e Gaulle zal de  redder worden. 
D e'kleinburgers zuHen tu n  hart ophalen 
aan de Franse H itler, de G eneraal die 
streed en strijdt v o O r.... . .d e  vrijheid! En
de Amerikaanse dóllars zullen binnen
ro llen ...... Lafayettie, vrijheidsheld, we
are here.

M aar de dollarvrijheid betekent slaver
nij en uitbuiting voor d e  Franse Arbeiders,

Z o  worden de ÜAssen gebruikt in de 
grote impèrüflisti&chc strijd óm de macht 

-Het verzet van dé Franse arbeiders, het
- verzet van d e  blanke en -de gekleurde 

proleten over dé g eh e le  ;We*eld tegen hiin 
uitbüittng,"kan 'alléfcn vAn bèteketós wor- 

. dén, w anneer rij zich to t eëft zelfstandige 
é n ' eitfén macht .fcormén, d ie  vóór eigen 
belanden en hun eigfen maatschappelijke

• orde vecht én d e  heersers vdfc allerlei 
aard  kunnen tegemoet treden in het 'fiére 

^B ew ü sti^

waarbij. de vredeswootden, zoals, dié van 
Stalin, elke realiteit verliezen. *

Bij d it alles w ordt nagenoeg alleen op 
de twee groten gelet; op w at ze doen of 
w aar ze de hand in he t spel hebben. O p 
de rol der kleine landen in het grote - 
machtsspel w ordt maar weinig acht ge
slagen. En toch Is deze in ’t  geheel niet 
onbelangrijk. Soms, als zo terloops de 
sluier w ord t opgelicht, blijkt pas .hoe 
konsekwent en doelbewust de nieuwe 
massamoord w ordt voorbereid. D e bij de 
Tw eede Kamer in behandeling zijnde 
oorlogsbegroting van ons landje biedt 
zulk een gelegenheid. ;

In  het christelijke dagblad „Trouw ’’ 
virjden we 'hierover een bespreking van 
häar militaire medewerker, die, hoe kan 
het anders, (christendom en oorlogvoe
ren kunnen het blijkbaar best met elkaar 
vinden), zijn instemming betuigt m et het 
beleid der regering dat in deze oorlogs
begroting tot uiting komt. D e ., schrijver 
noemt als een der positieve beginselen 
der regering dat zij „de vorming der* 
strijdmacht afhankelijk wil stellen van  
s lands financieële draagkracht,” w aar
bij wij opmerken dafc d it no g  al een rek
baar begrip is. Trouw ens, de oorlog in 
Indonesië kost per jaar een 1000 millroen 
gulden; als dit 4e m aatstaf voor de 
„draagkracht” in de toekomst zal zijn, -^n 

-men ons de noodzaak van  een snelle be
wapening duidelijk maaflet, laa t men ons 
„dragen” to t we er, zw art van zien.

D a t het „herstel van  orde en rust in 
Indonesië” als primaire taak  gesteld is, 
hoeft ogs niet te  verw onderen, w e heb
ben er vaak  genoeg onze mening over 
gezegd.

Toch is volgens de plannen .van het 
ministerie van oorlog, met het neerslaan 
van de Indonesische w eerstand (om in 
onze term en te blijven) de taak van het 
leger niet afgelopen. M é t het oog op de 
vorming van  de strijdmacht in Europa, 
biedt de oorlog in Indonesië de gelegen
heid om een beproefd- kader te vormen. 
(Hebben niet ook de legers van H itler en 
Mussolino het terrein van de Spaanse 
burgeroorlog opgezocht om zich te oefe
nen?)

De regering is dan ook van plan om 
voornamelijk uit de  vrijwilligers van  het 
leger in Indonesië een kader te vormen ; 
van „vastberAden jonge jnannen, die niet 
veel vragen en zich geheel aan bun taak 
geven.’’ W e  hebben nu reeds in radio
praatjes kunnen beluisteren hoe hun bij
zondere karaktertrekken als deugden 
worden geprezen. E n  de militaire corres
pondent in „T trouw ” prifct deze vooruit
ziende politiek der regering. W an t: „Ka-, 
dervorming kost immers de meeste tijd. 
H eeft men he t kader van een bepaalde 
organisatie, dan is de opvulling van  die 
organisatie met militairen van lageren 
rang een kwestie van weinig tijd. —  Al- 

. dus heeft D uitsland met he t 100.000 man 
-leger, d a t in feite een kaderleger wa*. in 
zeer korten tijd  een millioenetileger -kun
nen vormen, hetgeen anders niet mogelijk 
gew eest zou zijn.” Aldus de deskundige 
in „T rouw ”.

Dezelfde schrijver geeft de regering, de 
raad, ook in de materiaalvoorziening van 
het leger het Duitse voorbeeld te volgen, 
namelijk: d it kaderleger m et de proto
typen v an  de .nieuwste vindingen op het 
gebied van de wapéntechniek te  doen 
oefenen en pas to t de massa-aanschaffing 
over te  gaan, a b  een oorlog aanstaande 
is. V érder geeft hij te kennen, d a t allé 
plannen pas dan  zin hebben, als de

„landsverdediging” ?taat in „een sterk 
bondgenootschappelijk verband’’. .

Hetzeffde standpunt neemt ook de re , 
gering in. In h aar oorlogsbegroting trekt 
zij daaruit zelfs zover de konsekwenties. 
dat ze haar strijdm acht wil opbouwen als 
een, die in staat is de eerste stoot van de 
grote aanvaller, op te  vangen, —  bevei
liging van  vitale punten, tegen luchtlan
dingen enz., —  en dat de verdere verde
diging dpor de sterke troepen van de 
bondgenoten w ordt overgenomen.

Niemand verkeert er héden nog over* 
in twijfel, in welk land men de grote aan 
valler ziet en  wie de bondgenoten zullen 
zijn. D at N ederland daarbij de niet véél 
goeds belovende rol van  bruggenhoofd 
voor de „bondgenoten” zal krijgen, is 
voor de heren dus reeds een uitgemaakte 
2aak.

Zonder bedenken, zonder scrupules, 
wordt hier in een officieële begroting 
van het ministerie van oorlog uiteenge
zet hoe N ederland zal deelnemen aßn de 
grote strijd, w aarvan ied er'w ee t dat hij 
in aantocht is.

H et beklemmende hierbij is, dat dit 
alles gebeurt als of het de doodgewoon
ste zaak van de wereld is. Terwijl ieder
een met angst in het h a rt de  komende 
verschrikking tegemoet ziet, wel weten
de wat ze ons brengt, gaan  de voorbe
reidingen doelbewust door. En nog erger 
is. dait de grote qiassa der bevolking en 
voornamelijk dé arbeidersklasse* het aan 
zich voorbij laat gaan zonder er op. te
reageren-

'En toch ïs  de arbeidersklasse de enige 
macht, die aan deze ontwikkeling een 
h a lt^ a n  toeroepen. Z e  zal het toch moe
ten doen, ondanks de onverschilligheid en 
moedeloosheid, die zich v an  velen heeft 
meester gemaakt. Z e  kan het pas doen, 
als ze zich losm aakt ui# de ban der par-

Nameloos,
Dertig millioen 'kinderen in Europa en 

dertig tót zestig millioen in het Nabije en 
V erte  O osten zijn gedoemd to t een 
martelgana. Duzenden zijn gebrekkig 
voor het leven, missen arm en of benen, 
zijn af g r ijselijk verm inkt door granaat
scherven. In Italië zijn duizenden babies 
ondergebracht in  berakken; bij gebrek 
aan melk worden ze gevoed met brood
kruimels, geweekt in w ater. Dit veroor
zaakt hongeroedeem, hun lijfjes zijn op
gezet door het w ater onder hun huid. 
„Slechts enige druppels levertraan," sme
ken de dokters.

In Polen missen bijna 5 millioen kin
deren, w aarvan 300.000 oorlogswezeq. 
ie4ere levensbasis. Een dag  in de een-, 
trgle keuken voor kinderen in Lodz,

. geeft een beeld van d e  toestand . Om half 
twaalf staan ongeveer duizend kinderen 
van zes tot veertien jaar in de rij, voor 
hun hoofdmaakijd, bestaande uit kool
soep, aardappelen en  w ater. Z e zijn in 
lompen gekleed, en als je  met een van  
hen praat, dan  doe je de ontstellende 
ontdekking', da t het joggie, d a t je voor 
zeven jaar oud hebt aangezien, ^dertien 
jaar blijkt-te zijn. '—

In China is het nog erger. De Chinese 
kinderen ontbreekt he t letterlijk aan alles. 
M elk, levertraan, medicijnen, kleren. 

'  schoeisel, rijst zijn voor hen  niet beschik
baar. In  de provincie H onan sterven de

tijen en organisaties, d ie zich aan de ene 
of de andere kant in de imperialistische 
machtsstrijd hebben geschaard. Nog al
tijd is de juiste leuze: D e  vijand staat in 
eigen land! ~

Utt het voorafgaande is nu 'gebleken, dat Het 
goudbedrijf een improductief bedrijf is. net als bv. 
de bedrijven die voor het leger werken. Het pro-, 
duet zet zich niet om in arbeidskracht, noch kan 
het dienen om de prodjictie-middelen te herstellen 
of uit te breiden. Natuurlijk menen rij, die op het 
standpunt staan, dat 'hét geld de goederen doet 
circuleren, dat dit dan in elk geval rijn nuttige 
"functie ls. Meer dan een standpunt is dit echter 
nipt. W at ter wereld, behalve de tussenkomst van 
de mens zelf, kan de goederen beletten van het ene 
bedrijf ndar het andere te verhuizen, of -te worden 
geconsumeerd? W ij hébben juist laten*. zi«a,.dat.het 
de goederen rijn, dieJ*t*g«M scheppen en ta be
weging xettep, het doen' circuleren, dat er voor de 

‘ binnenlandse circulatie geen korrel goud nödig Is. 
Het goud is dan ook geroepen de  band die de na
tionale munt c*n de; pröduCtie slaat .te doorbreken.

De kapitalistische^expanji^heeft er toe geleid 
dat de bedrijven ingeri'cht. zijn op productie voor 
eipbft. Daardoor ls de wereld tot één bedrijf ge-

• worden. D t  nationale muntboudt-echter deünter- 
nationale goederen-cirtfulatie tegen, doch hier komt

• het internationale goudr te hulp. Het is dus een mo
nomische en politieke, dienst die het 'de natlortaje

"staten beWijht, o<* Weéir ïé'vergelijken « e t lègër 
ten vloot cwirtgens-even nutteloos. .. •

Bij .het verdwijnen der;nationale.grenzen, wordt 
de • noodzakelijkheid, vap. het ,goud als interaatio-

S^deift'de voorlaatste oorfogsjéren foëéftde kébi- 
'  taltstisthe wereld - verschijnselen- iatch rien die- tot

L Geld onder Jde economie J
aan die tijd onbekend waren. Weliswaar is het 
voorgekomen, dat een regering of regeringsinstantie 
voorraden opkocht en onder de bevolking verdeel
de. doch dat het een geheel distrlbutie-appareat op- 
richtte, en controleerde, waardoor het ook tot con- 
tröle der productie van in- en uitvoer moest komen, 
was itts geheel nieuws.
_ Tussen de twee Wereldoorlogen verdween- dsze 
staatsinmenging weer bijna, geheel, om echter in de 
crisis, die in Öctober ,1929 aanving op allerlei ge
bied weer op te- treden. Deze staatsinmenging 
strekte zich ook uit tot het geld. De éérste maat
regel wHSi het verbieden-van afgave van goud oan 
particuliere*. Men kon voor rijn papieren geld 
dus geen gouden tientje» meer krijgen. De regering 
deed dit niet gearte, maar spoedig bleek dat de 
bezorgdheid ongegrond «vas geweest. E r gebeurde 
a l .  niets. De economen die, altijd zoveel waarde 
toekennen aan de „psychologische factor!', die alle 
verstorende verschijnselen ep gebrek aanvertrou
wen terugvoeren, keken feitelijk op htin neus. Het 
„ftapterèn” geld drctiléerde even vrolijk „ongedekt 

,  door goud, als vroeger.
‘ Op rijn waarde had het niet de minste invloed. 

Ander* wordt het natuutlijk wanneer .er ingegre
pen wordt, irf het ftrternöttoaaal goud verkeer, door 

*eén goudenibargor-leen-.verbod van .goUduitVoér.

Dit verbod van gouduitvoer is doorgaans het 
gevolg van een bovenmatig -snel afvloeien van 
goud, ten gevolge van het achterblijven in con
currentievermogen in de algemene wedijver, zodat 
een goudembargo, zó goed als steeds een daling 
der wisselkoers op het betreffende land te zien 
geeft. Een góudembargo ingevoerd, zonder dpt de 
dalende export daartoe aanleiding geeft zou niets 
meer dan grote schommelingen der wisselkoers te 
zien geven, daar de vereffenende werking van het 
goud dan uitbleef.

De crisis van 1929 braoht een ongehoorde con
currentie te weeg. Meer dan ooit gold het „uit
roeren of sterven". Vandaar de ongekende ver
hoging der invoerrechten om buitenlandse produc
ten te weren, en steun aan de export. De daarop 
volgende valuta-oorlog was dus niet anders dan 
een verscherping der tarieven oorlog.. Do6r  de 
goudprijs te verhogen daalde de wisselkoers en nam 
de export door de lage prijzen weer toe alsmede 
de goudreserve. De landen, zoals Duitsland, die 
°ver geen goudreserve beschikten, moesten tqt dlw 
recte goederenruil overgaan. Daarvoor was nodig, 
overzicht en controle van vporraden en productie, 
dat in dit land sneller, dan in andefe landen het 
J^rschijnsel van hét nationaal socialisme opriep. 
OeZé terugkeer lot de goederen -economie, die ,de

Duitsers noemen, Naturalwirtschaft, biedt grote 
voordelen, om dat de staat nu uit kan zoeken, wat 
hij nodig heeft om dit te ruilen tegen die waren, 
die een andere staat behoeft, het brengt echter te 
gelijk mée dat de staat waarmee zaken wordt ge
daan, gedwongen wordt hetzelfde systeem in te 
voeren; Z o  werd de vreselijke concurrentie een 
vreselijke oorlog en de partij, die de ontzaggelijke 
vernietiging hef best het ^ïoofd kon bieden, dat 
is met het grootste productie-vermogen won. Dit 
gróte productie-vermogen mét de ontzaggelijke uit
voer dééd de Amerikaanse goudreseive tot een 
ongekende hoogte toenemen. In dit goud weerspie
gelt zich de macht der Amerikaanse productlg. De 
andere landen durven hun nietige goudreserve niet 
aan te raken.

Het Amerikaanse goud vertegenwoordigt een ge  ̂
weldige macht, .mits de.andere staten niet in het 
systeem van de vijand en grote c6ncurrerende staat 
Rusland betrokken worden.
% Rusland is ook in hoofdzaak een ..Naturalwirt
schaft". Gaat deze „Wirtschaft" over de gehele 
wereld dan wordt deze Amerikaanse goudmacht 
waardeloos. Elk pogen tot economisch nationaal 
jpcialUme Is het Amerikaan* kapitaal dus een 
doorn in het oog. Noch in .het eigen land, noch in 
de landen, die van haar afhankeUjk rijn, duldt het 
„eocialisme”, hetgeen .Zeer duidelijk zal blijken 
wanneer, het plan Manhall tot uitvoering komt.

kinderen langs de wegen. H eden liggen 
de uervenden  zelfs in de straten van 
Sjanghai. Kinderen, die het geluk heb
ben in het hospitaal te Sjanghai te wor
den binnengedragen, sterven meestal 
binnen, vier en twintig uur aan  TJ>.c. of 
bersenvliesontstekng (meningitis).'“ Zes* 
tig procent v an  deze gevallen w ordt ver
oorzaakt door ondervoeding. „M aar hoe 
zouden w e melk kunnen kopen?" vragen 
de verpleegsters. E en  pond melkpoeder 
kost een U.S.A. goifd-dollar. of 60.000 
Chinese dollars.” V erlaten, zonder fami* 
Üe. sterven deze kinderen woordloos» 
zonder een kreet, in hun dode handjes 
hun enige schat, een sandaal, een stokje 
goed, geklemd.

In zeven dorpen in de buurt van Bom
b ay  probeerde het Rode. Kruis tever
geefs dè kinderen Den minste, één maakijd 
per dag t e  geven.

Al w ord t dit leed in  stilte geleden, toch 
is de heersende klasse ervan  op de hoog
te. Z e  wil helpen, op h aar manier. Een 
steunfonds w ordt opgericht, „T he Inter
national C hildren’s 'E m ergency  Fund” 
(IGE’F ) . (H et internationale Noodfonds 
voor Kinderen.) D it om vat 25 landen, en 
haar oorspronkelijke bedoeling w as om 
minstens 20 millioen kinderen in de oor
logsgebieden te  bereiken en hun ten  
maaltijd van  zes cent per dag  te verstrek
ken. O ndertussen is he t beschikbare 
net voldoende om  gedurende een Jaar een 
dagelijks rantsoen te garanderen van  een 
w aarde van  drie cent aan melkpoeder, 
cacao, ve t en vis, aan  4.155.000 kinderen 
over de gehele wereld. Geen medicijnen, 
voedsel, kleding of schoenen zijn geoor
loofd op deze basis.

De leniging van  het leed van de kin
deren is afhankelijk van  het aantal dol
lars, da t de  bezittende klassen Van de 
verenigde naties, vopr d a t doel beschik
baar willen stellen. iDe grootte van dit 
bedrag w ordt niet bepaald door d e  diepte 
van de ontroering, de schrik o |  het mede
leven, dat de kapitalisten zouden onder
vinden bij de. wetenschap van  h e t kin
derleed op zo grote schaial. Neen, dé be
zittende klasse kan  nu eenmaal niet 
geven, op  de manier, van  ..doe wel en  zie 
niet om ”. Z e  moeten goed weten, w at ze 
doen, aan wie ze geven en waarom. M il- ' 
lioenen, neen  m iljarden dollars w eg 
geven, zonder uiCzkht op enig voordeel 
voor hen, d a t  leunnen ze eenvoudig niet. 
iDat zou betekenen het wegamijten van 
kapitalen, w ier bestemming hét is,, uk te  
groeien en  de bpsis te  vonnen v a n  «k 
wereldmacht. Z e  kunnen n ie t helpen , d e  
nood is zo groot., e r zou te  v ee l kap itaa l 
in belegd moeten worden en het resul
taa t zou nog tijfelachtig zijn. omdat de 
ellende jn  vele gebieden reeds te  Ver is 
doorgeyreten. H e t' is • nog steeds waar. 
da t he t kapftaäl de. ellende wel kan aan- 
richten, m a a r  niet kan opiieffen.

Blijf stilstaan bij dit leed. denk er aan .
Vervolg op pag. 4
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A F B R A A K
W e  kennen ze allen nóg wel, de leu

zen, w aaronder de millioenen naar de 
slagvelden werden gedreven, waarvoor 
ze een „eervolle” dood stierven. „Vóór 
democratie en  vrijheid’’, ,’,tegen het F as
cisme” . En ook de mooie beloften, w aar
mee de overlevenden gepaaid werden, 
liggen ons nog vers in het geheugen. Dit 
zou, na de overwinning der gealliëerden, 
een1 wereld worden, waarin het goed zou 
zijn *te leven. W aarin  ieder een behoorlijk 
bestaan zou zijn gewaarborgd, en nog 
veel meer fraais! O ok  de „vijanden” , oök 
de Duitsers, w erd het paradijs voor ogen 
getoverd. Die konden zich dat ook ver
werven, mits ze zelf het Fascistisch re
giem neersloegen, de Nazi-regering om
verwierpen. Alsof de edele redders en 
bevrijders zelf nieC wisten, hoe zo iets, 
spéciaal in da t stadium van  de oorlog, zo 
goed als onmogelijk was. Alsof het hun 
niet bekend w as geworden, hoe zelfs in 
de landen w aar he t verzet het sterkst 
was, dit verzet -alleen op kléine schaal 
enig succes had. M aar d a t nergens van 
een massale opstand sprake kon zijn.

En wat is er van dat moois terecht ge
komen? In welk Dorado leven we jiu , 
twee jaren na de „bevrijding”?

V raag het maar eens aan de honderd
duizenden krijgsgevangenen, die als sla
ven in de landen van de overw innaars 
werken. Laten de tallozen daklozen in de 
puin-steden dat eens vertellen. Z iet er de 
millioenen ten dode opgeschreven 'kinde
ren maar op aan, w aar over elders in 
dit blad gesproken w ordt.

En van  al deze zijn het de volkeren 
van de overwonnen landen, die het meest 
lijden.

W anneer we ons tot Duitsland bepa
len, op welke wijze hééft men daar de 
bewoners in de „onvolprezen” democra
tie opgevoed? Nog steeds nemen daar de 
ras-echte N azi’s de voornaamste posten 
in, en w ordt het volk er „Pruisisch” ge- 
regéerd, zij het dan, dat de top-burokra- 
ten Engelse of Amerikaanse namen dra
gen. O ver de Russische zone zwijgen we 
maar. •/
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w aar je ook bent} m aar vooral als je bij 
je kameraden bent, e n  als' je zelf moeilijk
heden hebt in je bedrijf, en moeders, als 
jé naar je eigen kinderen kijkt. W eet 
dan, dat als je p raa t met je mede-arbei
ders dat het onderwerp zal zijn, de on
draaglijke wereld w aarin we leven en hoe 
we ons daaruit kunnen vechten.

*) Gegevens in dit artikel zijn ont
leend aan een artikel van G ertrude Sa
muels in de N . Y. Timesl Z e  verzamelde 
haar m ateriaal door interviews met 
leden van het R ode Kruis, vroegere, 
•UNNRA werkers en am btenaren van \het 
U.S. Children Bureau en de United N a- 
tions. i'
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En hoe staat het m et de levensmoge
lijkheid van de arbeidersgezinnen, die in 
de W estelijke zones leven?

De dagbladen publiceerden de vorige 
week het ontstellende bericht, dat niet 
minder, dan 682 fabrieken ohtm anteld^ul- 
len worden. Het daaruit te verwijderen 
materiaal zal aan de door de Duitse troe
pen verwoéste landen als schadeloosstel
ling  worden verstrekt. Bovendien zal 
door deze maatregel de Duitse industrie 
een zodanige knauw krijgen, dat de kans 
op agressieve handelingen van Duitse 
zijde, voorgoed verkeken is. T en  minste 
volgens het oordeel van de ontmante- 
laars!

“Als, te zijner tijd, de een of andere 
grote macht” het nodig vindt een an

dere „grote macht” , onder eer- nog 
mooiere leus, te lijf te gaan, dan zal geen 
van beiden schromen, zo nodig, zowel van 
de Duitse „agressieviteit” als van de (dan 
weer een-twee-drie opgebouwde) indu
strie gebruik te maken.

M aar voor het ogenblik staat de D uit
se arbeider voor een probleem. M et het 
z.g.n. ontmantelen van zijn werkgelegen
heid verliest hij ook de zo nodige levens
mogelijkheid. H et heeft er alle schijn van 
of de bezetters de vooropgezette bedoe
ling hebben het D uitse volk, zo mogelijk 
geruisloos, te likwideren.

Z a l dat gelukken? N aar w at wij in de 
loop van dit jaa rv bijv. bij de Roer-sta- 
kingen, naar aanleiding van de rantsoen- 
verlaging ervaren Jiebben, hopen en ge- 
'loven wij dit niet. In  de pers wordt er 
bovendien ook al over gespróken, dat de 
arbeiders zich „beginnen te  verzetten.” 

D at kan toch ook niet anders!
"Je fabriek, w aar je je leven lang in 

hebt doorgebracht, werkend voor het in 
stand houden van je gezin. De machines, 
de gereedschappen, die je 'vertrouw d zijn 
geworden, die je kent, als w aren ze een 
deel van  jezelf!

Kameraden! Denk't je daar eens in! Die 
verdedig je, die sta je zo m aar niet af. 
Die behoren bij je, die zijn ,van jezelf, 
daar vecht je voor! - 

'E n  al. vechtende besef je, dat het dat 
is, dat daar ' je m acht ligt, in je werk
plaats, bij je gereedschappen. D at zo de 
toekomst zijn moét: A an jou de produc- 
tie-middelen, aan jou de wereld!

Als zo de Duitse arbeiders het verzet, 
tegen de ontmanteling van de 682 fabrie
ken begrijpen, zullen ze strijden en zal 
hun strijd niet tevergeefs zijn.

Z A A N D A M
O p  D onderdag 6 Novem ber vindt een 

vergadering plaats voor lezers van Spar
tacus, in het zaaltje-R eigerstraat 6. •

Onderwerp: W aarom  Rev. Bedrijfs- 
kernen. E n  haar taak«

Gelegenheid oih van gedachten te  wis
selen.

Afgewisseld met declamatie. Aanvang 
precies 8 uur. Toegangsprijs 10 cent.

Strijd van de Chileense 

Mijnwerkers
H et gebeurt niet vaak, dat we iets te 

weten komen van de verhoudingen, 
w aaronder de arbeiders in Chili leven. 
Chili is . geen wereldmacht en bovendien 

• ver van N ederland. M aar we w eten, dat 
practisch de "gehele wereld in een politiek 
en econom isch' verband leeft, en het 
daarom voor ons van  belang is de ver
houdingen w aaronder andere arbeiders 
leven en de strijd, die zij te voeren heb
ben te leren kennen,^

In Chili dan, zijn de mijnwerkers in 
staking gegaan. H un verzoek om verho
ging van het minimumdagloon w as afge
wezen, * regeringsbemiddeling had ge
faald, en zo grepen zij naar het stakings- 
wapen. Een .regeringsrapport bracht de 
ellendige levensomstandigheden van de 
mijnwerkers aan het licht.

De 33 jaar oude mijnwerker de Soto 
b.v. woont met zijn vrouw en drie kin
deren in twee kamers in een van de ba
rakken, die de maatschappij heeft latei: 
bouwen. Hun verlichting bestaat uit 
kaarslicht, vier keer per dag kunnen zc 
gedurende dertig minuten -water- krijgen, 
w.c. of bad ontbreekt geheel.

Volgens een ander regeringsrapport kan 
een Chileens gezin niét leven van minder dan 
65 pesos per dag, maar Juan, die rëeds 
gedurende 16 jaar kolen delft voor de 
Lota mijn, krijgt 30 pesos voor zijn acht
urige w erkdag. Noch hij, noch zijn vrouw 
en kinderen 'herinneren zich ooit kaas 
of fruit gekocht te hebben, af-en-toe ech
ter-kunnen .zij een beetije melk kopen.

Jüan heeft vier uur per dag  nodig om 
van en naar zijn werk te komen. D e mij
nen liggen soms vijf mijl onder de oceaan 
en de gangen zijn heet en droog. In de 
Lota zijn gedurende de laatste 20 maan
den, 8.151 ongevallen voorgekómen met 
38 doden.

Volgens de „Time" correspondent is 
de vakvereniging van de mijnwerkers 
communistisch. E r zijn reeds vele^stakin- 
gen onder vakverenigingsleiding ge
weest, maar in deze staking w as de toon 
van de vakvereniging zeer gematigd. Hun 
leiders gaven in overweging dat de kos
ten van  de Britse en Chileense eigenaars 
zeer hoog waren. De Lota en Schwager, 
de grootste maatschappijen, m aakten ech
ter resp. een winst van 10 en 20 pGt. 

, het vorig jaar.
- De President van C hili^G abrieL  Gon
zales V idela, zond. troepen naar Lota, en
bood eén loonsverhoging- van  40 pCt. 

/aan. -ï-  ••
De mijnwerkers verkozen echter in Hun 

ellendige hutten te  blijven, en  dit week- 
eind was de staking nog öp volle kracht.
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NA DERTIG JAREN
•Volgens de oude Russische tijdreke

ning w as het 25 October, naar de hier 
gebruikelijke telling 7 - November 1917,. 
dertig jaren geleden, d a t deN Kerenski- 
regering in Rusland w erd neergeslagen. 
De grond aan de boeren, alle fabrieken 
aan de arbeiders, onmiddellyke s vrede, 
waren de diepe verlangens, die de mas
sa’s in beweging brachten,, en die, na de 
val van het czarisme in M aart van  da t 
jaar, ook* de kortstondige burgerlijk- 
sociaal-democratische regering w egvaag
den.

Z o  voltrok zich de Russische revolutie, 
welke grenzen in verband met de toen
maals bestaande ltlasseverhoudingen in 
dat land, voor haar ook w aren bepaald. 
Voor de arbeidersklasse van <4e gehele 
wereld is de Russische revolutie, zogoed 
als de Parijse commune, een mijlpaal in 
de klassenstrijd, haar bevrijdingsstrijd.

Daarom zal de arbeidersbeweging een 
herdenken van  die^grote dagen niet voor
bij gaan.

W a t heeft oAs de revplutie gebracht? 
W at is Rusland v a a  héden? Hoe staan 
wij tégenover da t Rusland? H oe staat 
dat Rusland tegenover de internationale 
arbeidersklasse? Deze vragen eisen eefa 
antwoord, willen de arbeiders hun hui
dige strijd begrijpen en ,goed kunnen 
voeren.

„Alle macht aan de- arbeidersraden!” 
Deze eis van de revolutie werd niet ver
wezenlijkt. W eld ra  w arén de arbeiders
raden niet veel meer, dan_de: ‘gevel w aar 
achter zich de, door de revolutie aan  de 
macht gekpmen, bolsjewistische partij een 
staatsmacht opbouwde, die- het gehele 
economische-, sociale- en politieke leven 
beheerste. N iet de arbeiders beheersten 
en beheersen het economische léven, 
maar de staat, de nieuwe staat.

Het Czarism e w as vernieigd en daar
mede w as het 'groótgrondbezit beëindigd 
en. w a ren . de restanten van  de feodale 
maatschappij voorTgoed opgeruimd.

Een niéuwe m acht trad  n a a f  voren. 
Een macht, die, w aar bourgeoisiev hoe
rendom eff öolT^rbeidersklasSe stuk voor 
s^uk tekort schoten, als een bureaucratie

over allés heen groeide; éen eigen macht 
ging vormen. Een macht bovendien, die 
wondergoed aansloot aan  de eisen, die 
gesteld w erden aan e &  jong opkomend 
kapitalisme in een wereld, die. om eens 
een woord van  Lettin te  gebruiken, „het 
itöperialisme, als hoogste stadium van 
het kapitalisme,” w as ingetreden. Een
maal aan  d e  macht, betekende „socialis
me” voor de nieuwe machthebbers, dat 
Rusland tot één  grote i onderneming, on
der. directie van de staat, zou worden 
gemaakt. D e  staat regelde de productie, 
de aflevering van de producten, de dis
tributie, de invoer en  de uitvoer. In snel 
tempo, volgens vijfjarenplannen, werd 
Rusland, ook het boeren-Rusland, geïn
dustrialiseerd. En d a t alles geschiedde 
op kapitalistische grondslag', d-w.z. op de 
grondslag van  het kapitalistische renta- 
biliteitsbeginsel. Grondslag bleef dus de 
uitbuiting van  de grote massa, die hem 
in staat moest stellen; het nieuwe indu- 
striealisatie-proces mcgelijk te maken.

Tijdens de tweede wereldoorlog is Rus
land tot een grote imperialistische macht 
geworden. Als enige gyote en machtige 
concurrent vindt het Amerika tegenover 
zich. O ok voor Rusland geldt thans, zo
als voor ieder kapitalistisch land, da t uit- 
voer van kapitaal levensvoorwaarde is. 
Export van  kapitaal betekent, dat kapi
taal rendabél maken, betekent vergroting 
van macht in de wéreld, betekent de on- 
derwérping van andere volken aan zijn 
heerschappij en uitbuiting. -

In de strijd om de macht, de strijd om 
de onderwerping van  andere landen aan 
de kapitaalsheerschapplj van Rusland of 
Amerika, is opnieuw het oude verarmde, 
geruïneerde én ^in betekenis gedaalde 
Europa strijdtoneel geworden. \

V an  de Euröpese landen kwamen voor 
Russische infiltratie vanzelfsprekend het 
éérst de O ost-Europese landen in aan
merking, ,

W a t zich d aar de laatste tijd afspeelt 
herinnert in bepaalde, opzichten sterk aan  
de rol, die de Russische boeren hébben 
gespeeld bij de verovering van de^macht 
door de bolsijewiki. De conflicten in de

boerenpartijen van  Roemenië. Hongarije, 
Polen enz. vloeien voort uit de verdeling 
van het groot-grondbezit, die de Stalinis- 
tische partijen momenteel nastreven en 
doorzetten. D e kleine boeren vinden zij 
daarbij aan  hun zijde. D e groten verzet
ten zich. M aar dit alles is uitvloeisel van 
de Russische geleide, beter tê zeggen be* 
heerste economie. Hel is dus ook geleide 
politiek. A chter -de grondverdeling ver
schijnt direct de dwangstaat,' die be
paalt w at gezaaid en geplant moet w or
den en die d a t afdwingt door subsidies, 
prijzenpolitiek en wétten. W eld ra  votat 
de modernisering van  he t boetenbedrijr, 
de industrialisering. Rusland zal land-* 
bouwwerktuigen en machines exporteren. 
Dat zal collectivisering en staatsbedrijven 
met zich brengen. D e  gehele econmie van 
die landen (ook de industrie, voor zover 
die niet door de Russen w ordt belem
m erd) zal zich moeten-richten op de R«s- 
sische kapitalistische machtspolitiek. Dit 
komt neer op een directe ^uitbuiting van 
arbeiders en boeren ten gunste van  het 
Bussisohe staatskaptalisme.

Rusland maakt, evenzeer als „Amerika, 
qebruik van d e  onmachtspositie v an  het 
Europese kapitalisme en de onmacht van 
de arbeidersklasse van Europa. H et 
dringt teflgevolge van de hopeloze toe
standen in dit Europa steeds verder door 
naar *het W estén . De arbeidersklasse, 
die terech t constateert, dat haar geen be
hoorlijk levensbestaan meer rest, komt in 
verzet tegen ^eigen heersende klasse, en 
regéringén, maar, leent ten dele oor aan 
de propagandistische leuzen der ojb Rus
land georiënteerde stalinistische partijen. 
Terwijl een deel van de burgerij speel
bal w ordt van  het Amerikaansé kapitaal^ 
worden de arbeiders het aldus ’ v an  het- 
Russische. H et gebeuren in Frankrijk 
wijst er op, lfoezeer het /Europese tafel
laken w ordt door geinreden. E r  lijkt geen- 
andere keu$: Russisch qf Amerikaan».

•Toch betekent zowel voor de arbe iders 
als uit^indelijk voor de kleine boeren 
dc^e keuze niet anders dan een antw oord 
op de vraag  „hoe w ilt gij hangen, bar
bertje?”

Is er géén andere keus? M oet barbertje 
hannen ? Neen. dat is niet onvermijdelijk. 
W é l is ieder kapitalisme - een dwingende 
macht, m aar het is een klassemächt, 
overal. O veral zijn arbeiders, die w orden
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